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ְתֹאם חֹוֵזר ַהּנֹוף ַלְדמּות ַהְּנכֹוָנה"  :"ְוֵאיְך פִּ

 שירתה של תרצה אתר כמתמללת חרדה וכמציעה לה מזור

 ליאור גרנות

 

 תקציר

להביע מקרה מבחן לאופנים שבהם עשויה שפת השירה  להציגמאמר זה מבקש 

 – מזור להם אף להציעיותר מכך, ו – מצבי נפש המאופיינים בחרדהבמילים 

 באמצעות עיון בכמה משיריה של המשוררת תרצה אתר. 

בניגוד לתפישות . מתוך המרחב הביתי ונכתברבים משיריה של אתר 

המרחב הביתי בשירתה של אתר אינו מתואר  ,התרבותיות הרווחות של המושג "בית"

נחת. הדוברת בשירתה -ככזה המספק ביטחון והגנה אלא כמקום מאיים של אי

ושל  ִאיום הקשור בהרסנות פנימיתשילוב של נושאת מטען חורג של חרדה שמקורה ב

. החרדה הקשורה באובייקט חיצוני שאינו רגיש דיו ושגורם להשתקת צרכיה

מצליח להיות אובייקט שאינו ת של הדוברת מושלכות על החוץ חרדותיה הראשוניו

 מכיל עבורן, וכך נותרת הדוברת סגורה בתוך מעגל חרדתי.

וזאת הטענה המרכזית העומדת בבסיס מאמר  –ודווקא משום כך  ,עם זאת

מקום שהוא  מהווהשירתה  ,עבור הסובייקט החרדתי הנפגש עם שיריה של אתר –זה 

עות מתן שמות לחרדות שנראה כי אין להן שמות אך בעיקר באמצבית, הן באמצעות 

טומן בחובו את האפשרות הפשר עבור הסובייקט החרדתי . להןפשר אפשרי מתן 

לשינוי באמצעות סימון אפשרות ההפרדה בין העולם הפנימי החֵרד לבין החוץ, 

 ה.גבול תוחם לחרד לשמש שעשוי ,מרגוע בעולם החיצוןלמצוא ולפיכך אפשרות 
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 ביטוי של החוץ כמפורק ומאייםגיסא במאמר יידונו שירים שבהם יש מחד 

פנייה אל יש בהם ש שיריםגיסא ומאידך  ,השלכת העולם הפנימי החרדתי עליובשל 

להראות כיצד מדברת אתר את שפתו של הסובייקט  כדיוזאת החוץ כמקור הרגעה, 

את חרדתו חסרת השם, אך מביעה במילים למענו החרדתי על בוריה ולעומקה ובכך 

יתרה מכך: מצביעה דווקא בשפת החרדה על היותה שפת נפש אפשרית אחת בלבד. 

ראשית,  – בכך יוצרת אתר מוצא כפול של תקווה ומרפא עבור הסובייקט החרדתי

, ונוסף על כך עולה אפשרות ניתן להבעה במילים של החרדה הכאוטי הפנימי  העולם

ובכך לא רק לחוות אותה בעוצמתה אלא גם לייצר אופני להתבונן על החרדה מבחוץ, 

 ראייה וחוויה נוספים שהם מעבר למשקפי החרדה.  

ביבליותרפיה, שימוש בשירה בטיפול, חרדה, טיפול בחרדה באמצעות  :מפתח מילות

ת חרדה בשירתה של תרצה ישירה, ביבליותרפיה לטיפול בחרדה, תרצה אתר, חווי

 אתר

 

 פתיחה

עם באופן עמוק להזדהות  הטקסט הספרותי מאפשר למטופלבטיפול בביבליותרפיה 

מרחב הטקסט, להרחיב ולהעמיק את אופני מבטו על עצמו ולנוע בין ב המתואר

הטקסט עוסק כיוון שחשיפת עולמו הנפשי ובין הגנה עליו במידה המתאימה לו. 

המטופל אך בה בעת אינם ים וחלקי נפש של יכנובנושאים המזוהים כמרכיבים ת

-רביכני נפש ולהוביל לנגיעה בת הזדהות עמוקה שיש בה כדיתיתכן  ,זהים להם

התנועה שבין היות הטקסט חיצוני למטופל  .תוך שהות במרחב הטקסט המגןחשיבות 

את מידת המרחק הרצוי מן למטופל לבחור  תמאפשרובין היותו מייצג חלקים מתוכו 

 הטקסט. 

צם היותו של הטקסט הספרותי מדבר "ֶאת הדבר" ולא "על , מעעל כך נוסף

להד מדייק למצבים רגשיים שונים שהוא חווה  להיחשףהדבר" הוא מאפשר למטופל 

ת מּוָבנּות ונראּות עמוקות. באופן זה מתעוררת לגיטימציה וולזכות מעצם כך לתחוש

 ברית. להיחוות כבן עשויוהטקסט לרגשותיו, 

כך  לעשפת השירה נושאת בחובה את האיכויות התרפויטיות הללו, אך נוסף 

שאי  –בדים ואף רגרסיביים ועכני נפש היוליים, בלתי מולגעת בת היא גם מאפשרת

חורגת השפה מטפורית, כ בייחודיות שלהוזאת , ולדברם – אפשר להביעם במילים

הבניין שלה באופן משחקי, באבני משתמשת הומכללי התחביר והדקדוק המוסכמים 

 וציאטיבי וצלילי. אס
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בשירתה של המשוררת תרצה אתר כמקרה מבחן לאופנים במאמר זה אקרא 

יותר ואף  –בחרדה  מצבי נפש המאופייניםלהביע במילים שבהם עשויה שפת השירה 

 . עבורם מזור מכך: להציע 

מתוך החדר   –מתוך הבית  ו( נכתב1977–1941רבים משיריה של תרצה אתר )

המספקים הגנה וביטחון אלא כמקום  האולם החדר והבית אינם מתוארים ככאל –

, עמ' 1979)אתר,  למשל: "חדרי המסויד המנקר את עיני בחושך")נחת -מאיים של אי

 186)שם, עמ'  "צפים סיפי בתים" ;(99)שם, עמ'  "בלילות כל הבית היה נסדק" ;(147

 כותבת אתר:( 221)שם, עמ' ריה משי. באחד (ועוד

 

 ן,חָ ל  ל ש  י, ע  ִד יָ ה, ל  ֵת ל ה  פֶ סֵ ב  

ת ה  דֶ דֶ נֹות  ִמ  ת, ִפס  ח   ן,ימֹולִ ת, ִנד 

 ן.סֹור ָא ש ֵ ב  יר מ  וִ ל א  ת, חּוִטית, ע  פֶ חֶ ר  י, מ  נִ א   הָ מֹוכָ 

 

 ,ח  ינֹונִ ים ו  עִ ה נָ ה כ  תֵ ה   יח  ֵר  ְךא  

ָכר,י ה  ִמ לָ עֹו ְךֹותִמ א כ  ל  שֶ   מ 

 ח  נֹות מָ צָ ק   שֵק ב  ים ל  כִ ל  ה  ל מ  כ  ה   ֹוב

 רדֶ ל חֶ ר אֶ דֶ חֶ מֵ 

 ר.ק  ב ה  ֶר עֶ בָ 

 

הסיטואציה המתוארת בשורות הללו מתרחשת בתוך הבית. הדוברת יושבת בביתה 

להירגע.  כאשר חשים צורךבחורף, בעת מחלה או  נוהגים לשתותשולוגמת תה, משקה 

קרקע אלא ובהול, שכן אין היא אחוזה ב באופן אקוטי זההדוברת בשיר חשה בצורך 

בו היא נמצאת אינו משרה שויר מבשר אסון. המרחב הביתי ומרחפת ריחוף חוטי על א

עליה תחושת רוגע כי אם תחושת בהילות ואימה. היא מנסה למצוא מרגוע ופונה אל 

הכנת כוס תה  –החוץ: מנסה להסיח את דעתה בביצוע פעולה בעולם שמחוץ לעצמה 

"נעים ונינוח", כניסיון בריחה מעולמה הפנימי ומן הניסיון הכושל התמידי למצוא 

המסומל כאן באמצעות  –ש ומעגלי שאינו זוכה למענה. אולם החוץ מנוח, ניסיון מייא

שיקוף שלה ואולי אף  מציגגבול תוחם לחרדה אלא  להציבמצליח  אינו –כוס התה 
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לדוברת באופן מועצם: פיסת הלימון נדמית גם היא  חרדה אותה את מחזיר

 ויר מבשר אסון. וכמתנודדת ונידחת ממש כמו הדוברת המרחפת על א

בעבודת   –ת הבית כמאיים ומבעית? ימקור החרדה המכוננת את חווימהו 

ית הבית כהיעדר בשירתה של אתר ואת יחקרתי את חוו (2011)גרנות,  התזה שלי

יתה כי הסובייקט בשירתה נושא מטען חורג יהחרדה המכוננת אותה ככזאת. טענתי ה

אובייקט בה חרדה הקשור ושל הרסנות פנימית  בשילוב של  של חרדה, שמקורה

. כמו התינוק הקלייניאני, גם הדוברת י שאינו רגיש דיו ושגורם להשתקת צרכיהחיצונ

בשירתה של אתר משליכה את חרדותיה הראשוניות אל החוץ; אלא שבמקום למהול 

אותן בטּוב בתהליך תקין של הזדהות השלכתית, האובייקט בשירתה נחווה כבלתי 

ן או שלחלופין הוא משתלט על נפשה מכיל וכמתעלם ממצוקותיה או מכחיש

אין היא זוכה  –ומתערבב עמה. במצב שבו יש התעלמות ממצוקותיה של הדוברת 

נותרת לבדה במעגל סגור עם חרדותיה שלה; היא ו ,לאישור לתחושותיה ולקיומה

אין היא מצליחה לחוות את עצמה כנפרדת  –במצב שבו האובייקט משתלט על נפשה 

ונותרת תלויה באובייקט וחנוקה על ידו. כך היא חווה את העצמי שלה כמפורק; לא 

 מצליחה להיווצר אצלה תחושה של סובייקט נפרד, לא כל שכן של סובייקט יציב. 

ומאיים.  ףהעצמי נחווה כרוד –חרדותיה לא נמהלות עם הטוב שבחוץ  כאשר

כך נחווה הבית כנושא ֶאת האיום שבתוכה וגם כמקור האיום עצמו. החוץ לא מספק 

ל, בחזקת "דברים שאין להם וכ-ׂשָפה לחרדותיה, והן נותרות עוצמתיות וחובקות

ביון; כאשר וילפרד  שמות" במילותיה של אתר או "אימה חסרת ֵשם" במושגיו של

האובייקט אין זו שפה המשקפת או מהדהדת את עולמה הפנימי אלא  מצדניתנת שפה 

את עולמו של האובייקט ובכך למעשה עונה על צרכיו שלו. לנוכח כישלונה של מביעה 

ה יבפני –כל פנימי יציב, היא פונה שוב ושוב מֵ  ליצורהדוברת בשירתה של אתר 

ל החוץ בניסיון להרגיע את חרדותיה. במפגש זה עם החוץ א –מעגלית ומכמירת לב 

חל היפוך תפקידים: היא נאלצת לגונן על האובייקט כדי שהוא יוכל להגן תים ילע

כל עבורה ובגלל חוסר הנפרדות ביניהם מֵ  לשמשעליה. משום שהאובייקט לא מצליח 

ם ובלתי הן קיומו של האובייקט הן קיומה שלה כסובייקט נחווים כערטילאיי –

הן משום החרדות שמשליכה עליו הדוברת גם הוא ממשיים. כך החוץ נחווה כמאיים 

 הן משום שהחוץ נחווה על ידה ככזה שלא מסוגל להכיל את חרדותיה.    ו

החרדות שחווה הדוברת הן חרדות ראשוניות וקיומיות: מפני איון, היעלמות 

ר הוודאות בקיומה, מרגישה ופירוק. בשל חרדות אלו ותחושת חוסר הממשות וחוס

, עמ' 1972)אתר,  הדוברת צורך "להיצמד" אל האובייקט עד כי היא "הוא בעצמו"

אלא שהיצמדות זו רק מגבירה את ההזדהות עמו, עד כי מיטשטש עוד יותר  .(42
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הגבול ביניהם. באופן מעגלי טשטוש זה אך מגביר את חרדותיה, משום שהוא מגביר 

את תחושת היעדר הממשות ומעצים את סכנת הִאיּון והפירוק. כך לא מתרחשת 

 הפנמה של דמות מכילה ולא מצליחה להיווצר איכות מרגיעה בתוך הנפש.  

י מכיל, מנסה באין תחושת בית בפנים ולאור מפגש עם החוץ כאובייקט בלת

בחלון  –הדוברת בשירתה של אתר למצוא מפלט במרחב הלימינלי שבין הפנים לחוץ 

אתר מנסה להשתמש בחלון כבמרחב מעברי  .אליו בניסיון למצוא שם הגנה ופונה –

שבין הפנים לחוץ; אלא שלמעשה היא הולכת ונדחקת אל סדק ההולך וצר: בהיעדר 

גם כינונו של החלון כמרחב מעברי  –כל פנימי מֵ החוץ ומשלא נוצר בנפשה  שלהכלה 

איננו אפשרי. בהיעדר אפשרות לנפרדות ובהיעדר מרחב מעברי מאבד החלון בשירתה 

של אתר את משמעותו כמייצג מרחב שבין פנים לחוץ. החלון הופך למייצג את חוסר 

האחיזה ואת התלישות; הוא הופך לחלל ריק המלא בהיעדר ומהותו היעדר. גם 

ה אל החוץ יִניפייתה אל נמען כלשהו הולכת ודועכת עד כי הדוברת מוותרת על פנ

ונותרת כלואה לבדה בעמדתה בחלון, שהופך למרָאה; כלומר לא למשקף חוץ מיטיב 

נים שלה המלא בחרדה. מקום זה הוא מקום כולא  מחזיר לה בבואה של הפ  אלא ל 

למצוא בית  –מה מקום בעולם וכלוא, לכוד ולוכד, של מי שלא הצליחה למצוא לעצ

 בו מתאפשר לדוברת של אתר לשהות הוא בהיעדר עצמושלנפשה. כך, המקום היחידי 

 .(2011)גרנות, 

ברצוני להרחיב טענה זו ולטעון כי אמנם עבור הדוברת בשירתה  1במאמר זה

ואולי דווקא משום  ,של אתר הבית והחוץ נחווים כמרחב של היעדר, אך למרות זאת

 מקום שהוא בית.  היאשירתה  –עבור הסובייקט החרדתי הנפגש עם שיריה  ,כך

שירתה של אתר מתהווה כבית עבור הסובייקט החרדתי הקורא אותה הן 

 מתןאך בעיקר באמצעות  ,באמצעות מתן שמות לחרדות שנראה כי אין להן שמות

, אך עם : עולם החוץ בשירתה של אתר נחווה כעולם מתפרק ומאייםלהןפשר אפשרי 

זאת היא ממשיכה לתור ללא הרף אחר ההרגעה שבחוץ ולא מוותרת על חיפוש 

פשר אפשרי לחרדה  ניםהאפשרות להרגעה באמצעות גורמי היציבות שבחוץ. בכך טמו

גם כמאיים, כאוטי ומפורק, אך גם ככזה  אפשר לתפושהחוץ את ואפשרות לשינוי: 

שקיומן של שתי אפשרויות אלו ומכאן  ,שטמונה בו האפשרות להרגעה וליציבות

שמקור החרדה הוא הסובייקט עצמו המשליך את חרדותיו על החוץ. בכך מראה 

הסובייקט החרדתי: אפשרות הפרדה בין עולמו הפנימי  אצלטמונה האפשרות לשינוי 

גבול  לשמשמרגוע בעולם החיצון שעשוי  למצואהחֵרד לבין החוץ ולפיכך אפשרות 

                                                           
(, שנכתבה במסלול לפסיכואנליזה 2017פרק בעבודת הדוקטורט שלי )גרנות, -מאמר זה מבוסס על תת 1

 ופרשנות בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. 
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ביטוי של החוץ גיסא בשירים שבהם יש מחד אפוא אדון  תוחם לחרדה. במאמר זה

יש בהם פנייה אל החוץ כמקור הרגעה. אראה הן את גיסא כמפורק ומאיים ומאידך 

את אימתו חסרת  המביעים במיליםביטויי החרדה המדויקים והעשירים של אתר 

והן את האפשרות לראות את החוץ באופן אחר, מה של הסובייקט החרדתי השם 

וי לחזק את אפשרות התבוננותו של הסובייקט החרדתי על האופן שבו הוא שעש

משליך את חרדותיו על החוץ, ולפיכך להצמיח את האפשרות למצוא בעולם שסביבו 

 גם את אפשרות הטוב והמרגוע. אלאלא רק את המאיים המושלך מתוכו החוצה 

 

 הצבעה על האפשרות למזור  לצדביטוי החרדה 

 ,(141–140, עמ' 1979)אתר,  השביעי מתוך המחזור "מטריות בשמש"אפתח בשיר 

המבטא מצד אחד את העולם כנושא בחובו ִאיּון ופירוק ומצד שני ככזה שטמונים בו 

 חיים ויציבות: 

 

 הּוא ֶפק. מ  

 א ֶפק.

ת ה   ד  ק   ץ.ֶר ֶא ם ל  יִ מ  ין שָ בֵ  שגָ פ  ִמ נ 

 הּוד ֶפק. מ  

 ד ֶפק.

ת ה   ד  ק   .שפֶ נֶ ה  ף ו  ּוגין ה  ק בֵ פֵ סָ נ 

 

 ק.צָ מּוה ּומָ שָ י נ  שֵ ג  פ  ם ִמ יהֶ נֵ ים. ש  יִ י ח  נֵ ימָ ם ִס יהֶ נֵ ש  

ֶפן ל  ר ב  בָ ל דָ כָ ב   שחּוית. לָ נִ שֵ ס ב  סֵ ה  ה ל  ילָ ִח ת  י מ  נִ א    ק.זָ א חָ א 

י,י קֹולִ ב  ת, דּוָמם ּוכֶ לֶ ה  יד מ  ִמ ָת ית שֶ לִ לָ צ  י ה  ִמ  ר  ח   ל, א 

י.מֹוצּור ע  שֶ א  ן, כ  מ  ז  ל ה  י כָ ל  ת ֵא ֶר בֶ ד  י מ  ִמ   ת ֵעינ 

 

 ם,ָת ס  ן ה  ה, ִמ לֶ אֵ ת כָ ֹושגָ ר  ה   שם יֵ דָ ל ָא כָ ל  

 .םדָ ל ָא כָ ל  

ע ִמֶזה מ   יְךִר ן צָ ל כֵ ע   ֵהָרג   ר?הֵ ל 

ק ף ֶא  יְךִר ן צָ ל כֵ ע    ם?לָ עֹות הָ ִלת 
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 ים.ִק ח  ר  מֶ ת ִמ אֹובּובָ  ח  לֵ ש  ָהא ֶפק מ   – – –

 . תֹוּושמָ ת מ  י אֶ ה בִ סֶ ש  ד ֶפק מ  ה  

 ים.כִ ש  י א  נִ ן, א  ן, כֵ כֵ 

 י.ִת ל בִ שֶ  יהָ נֶ ֹוישִא יט ב  בִ . א  אּוָק ָק ה ו  פֶ ָק  יח  ִת ר  א  

ת ִא מֹוצָ ה ב  דָ ל  י   ק   ים,נִ ֹוישת, ע מ 

ֵדלָ   י.ִת ב  ש  ח  ֵכי מ  ר  ל בִ ה ע  ג 

 

 .ִצִפיִתי לֹוא . כ ח  ל  א ִקִּויִתי לֹוֵעֶזר ל  

ָשָמה ִמ  נ  ה  ח ֶשְך.ע  א ש  בֹוה ב  ל פֶ ה אֶ פֶ כ   ת ה 

 ה,עָ קּוץ ב  ֶר ל ֶא ים ע  יִ ם ח  יִ מ  כ  

  יםיִ ם ח  יִ מ  י, לִ ת שֶ ים, ב  יִ ם ח  יִ מ  

 ילִ  אּוצ  מ  נִ שֶ 

 ל ָוי ֶשר.   מָ עָ ב  

 

עוצרים לתהות כלל אין  פותחת בהבעת תהייה על המובן מאליו שבדרךאתר ֶאת השיר 

על פשרו: מהו אופק, מהו דופק. בכך היא מבטאת עבור הסובייקט החרדתי את 

תחושת היעדר הממשות והיעדר הביטחון בקיומם של דברים, כפי שהיא מעידה בבית 

ֶפן לא חזק". צורת  השני של השיר: "אני מתחילה להסס בשנית. לחוש בכל דבר בא 

ומרת את הדברים כהווייתם; הפתיחה הביטוי השירית של אתר היא ישירה וא

מהו אופק ומהו דופק איננה דיווח על הדברים )כמו בשורה "אני מתחילה  ותבשאל

ומביאה את של הדוברת להסס בשנית"( אלא מכניסה אותנו מיד לעולמה הפנימי 

שפת  שמעניקהנקודת ראייתה הפנימיות ביותר. החופש מהדברים מנקודת חווייתה ו

ר את התנועה בין אמירת הדברים מ"בפנים", הבעה עמוקה של השירה מאפשר ל   ָאת 

ובכך מתן שם לחרדותיו של הסובייקט  –תחושת היעדר הקרקע והביטחון בעולם 

ובין מבט על הדברים מבחוץ )"לכל אדם יש הרגשות כאלה, מן הסתם";  –החרדתי 

ת להרגעה ובכך מתן אפשרו –"ארתיח קפה וקקאו. אביט באישוניה של ִבִתי"( 

ולפתרון: ִאם מקור החרדה הוא בנפש עצמה הרי ישנה אפשרות בחירה באופן 

 ההתבוננות על העולם. 
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לקרוא את השיר כביטוי למאבק בין אפשרות הכניעה לחרדה ובין  אפשר

אפשרות הִתפקוד, מאבק בין הבחירה בשמים או בארץ, בחידלון או בחיים. את 

בין הגוף ובין הנפש, כלומר בכל פעימת לב יש הדופק מגדירה אתר כ"נקודת הספק" 

בחירה בין הממשי )גוף( לבין הערטילאי )נפש(, והאופק גם הוא בחירה בין הממשי 

סופי )שמים(. אתר משרטטת בשיר זה את -ןוהמוצק )ארץ( לבין המופשט והאי

"מי הצללית  –אפשרות הבחירה של האדם: היא מתארת את החרדה האוחזת בה 

י,/ מי מדברת אלי כל הזמן, כאשר עצומות עיני" שתמיד מהלכ ר  ת, דּוָמם ובלי קול, אח 

הֶ  – רגע יאך עם זה מסמנת שתי אפשרויות בחירה: הירגעות מן החרדה )"על כן צריך ל 

)"על כן צריך לתק ף את העולם?"(. אם  המפעילה אותה מזה מהר?"( וכניעה לחרדה

תחושותיו האימה באופן שייתן ֵשם ל אתגם כן אתר מתארת עבור הסובייקט החֵרד 

ואת המצוקה התמידית שהיא מעוררת של החרדה  ניתוידייק את איכותה הרודפ

י"(, וגם מסמנת את אפשרויות  ר  בנפש )"צללית שתמיד מהלכת, דּוָמם ובלי קול, אח 

 ההתמודדות עמה ואת בחירת דרך ההתמודדות: גם אם הסובייקט החרדתי נרדף על

מלווה אותו כצל אין משמעות הדבר שהוא קורבן שלה ויש ביכולתו ידי החרדה ה

לבחור את דרך פעולתו. אתר מצביעה על ממשות העולם הנמצא מחוץ לנפש רדופת 

ממקמת את היא בכך  .הצללים: "ארתיח קפה וקקאו, אביט באישוניה של ִבִתי"

ולם שנמצא החרדה כמצויה בתוך נפשו של הסובייקט החרדתי ונובעת ממנה: יש ע

מחוץ לנפש הסובייקט; אפשר להביט בו דרך עינה של הצללית הפנימית הרודפת, 

ִנים לבין  ואפשר להביט בו ממרחק מסוים. בכך למעשה מציעה אתר הפרדה בין הפ 

 החוץ ומצביעה על פתרון אפשרי לחרדה.   

שימוש  .הן כנמענת הן כמושא –מעניין השימוש שעושה אתר ב"בת" בשיר 

פעם ב –זכרת בשיר פעמיים מומחדד את התנועה בין הפנים לחוץ: הבת  זה כפול

ובפעם  ;ראשונה באמצעות השימוש במילה "בתי": "אביט באישוניה של בתי"ה

לים "בת שלי": "כמים חיים על ארץ בקועה,/ מים חיים, יה בשימוש בצירוף המיהשני

בת שלי, מים חיים/ שנמצאו לי/ בעמל ָוי שר". בשימוש הראשון מוצגת הבת כמייצגת 

את עולם החוץ אשר ביכולתו לספק מרגוע עבור הדוברת: האחריות והדאגה לבת הן 

תה אל עבר כלומר מדברנות או –שמדרבנות את הדוברת לקום, להרתיח קפה וקקאו 

פעולה של עשייה  ונוקטתהחרדה בצד" שבה היא "מניחה את האפשרות התפקודית 

ֵדלה על ברכי מחשבתי" המיוחסות לבתה מחזקות אף יותר את יבעולם. המ לים "ג 

תחושת האחריות העולה משילובה של הבת בשיר: הדאגה לילדה שגדלה על ברכי 

ה" ולא "לתקוף את העולם". מחשבתה מדרבנת אותה לא להתמכר ל"רגשות כאל

הדוברת מסמנת את בתה כעזר המאפשר לה להתמודד עם תחושותיה הקשות: 
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"כהנשמה מפה אל פה בבוא שעת הח ֶשְך", כלומר כנמצאת מחוצה לה ו"מנשימה 

 אותה". בחלק זה ברור כי היא מדברת על בתה כעל מושא. 

 –רוף "בת שלי" אבל בבית הבא הניסוח השירי מאפשר קריאה כפולה של הצי

הן כמושא הן כנמענת: באפשרות הקריאה הראשונה מחזקת הדוברת את השורה 

הפותחת את הבית ומצביעה על בתה כעל "מים חיים" עבורה ב"ארץ בקועה", 

יה פונה הדוברת אל הבת ומדגישה בפניה את היות העזר יובאפשרות הקריאה השנ

ה אל הבת ומה היא מוסיפה ינימים חיים עבורה. מה משרתת הפ –שלא ציפתה לו 

יה ללא ה"א הידיעה )הבת יהצירוף "בת שלי" כצורת פנ –לדיבור עליה כעל מושא? 

שלי( וללא סמיכות )בתי( חוזר בשירתו של אלתרמן. כך למשל בשיר "שדרות בגשם" 

[ 1938)אלתרמן, ] הוא כותב: "הנה, בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם"

ובשיר אחר )ללא שם, המתחיל בשורה: "אולי היד אותך בלי דעת  .(51 , עמ'1955

)שם,  מבקשת"(: "כ לנו, בת שלי, ננוח בלעדינו.../ כ לנו עוד נהיה רק זמן אשר עבר"

יה אל הבת מופיעים הסבר והצבעה על ינִ פלאחר ה בשני הציטוטים הללו .(91עמ' 

איננה בוכה לעולם", אומר הדובר ת הדברים בעולם: הביטי, זאת אבן חזקה ש"יהווי

 ,לבתו בטיול בעיר הגשומה בשדרות בגשם, ובציטוט השני מצביע בפני הנמענת

 על עובדת הסֹופיּות והתמותה.  ,שאותה הוא מכנה "בת שלי"

יה לבת, הדובר ישבהם ישנה פנ ,אם כן, בשני הציטוטים האלתרמניים הללו

ית הדברים יהחוץ ומסביר לה על הווכמו אוחז את ידו בידה, מפנה את מבטה אל 

תעלם מן האלוזיה לה אי אפשרבצירוף "בת שלי" משתמשת כאשר אתר ובעולם. 

חיזוק הפנייה אל האלתרמנית המצביעה על שתי פרשנויות אפשריות: האחת היא 

החוץ כמקור לתמיכה, באופן שמבוסס על מבנה המשפט האלתרמני שפונה אל הבת 

ראי, כך מתנהלים הדברים בעולם, כולנו "ננוח בלעדינו",  ואז מפנה מבטה אל החוץ:

 יהיה היא פירוש הפניהסתם". אפשרות הפרשנות השנילכולנו "יש הרגשות כאלה, מן 

יה אל עצמה. ב"שדרות בגשם" אביה טייל ברחובות העיר יכפנ ,"בת שלי" ,של אתר

ית יל", את הוועם "בתו הצוחקת" והציג בפניה את העולם, את "רחובו הראשי של הא

ה כאשר מדברת אל עצמה, יבאותה צורת פני משתמשתהדברים בעולם, וכעת היא 

ומרגיעה אותו כאומרת: יש אפשרות להינחם באמצעות  ,אל החלק הילדי שבתוכה

 החוץ ולראות בנחמה זו מים חיים על ארץ בקועה.    

ת בשלוש דרכים שונו לקרוא צירוף "בת שלי" אפשראת העד כה ראינו ש

אחת היא דיבור על הבת כעל השפת השירה:  המאפיינת אתבאמצעות הדחיסות 

ה יה היא פנייה אל בתה שלימושא ההרגעה המצוי מחוץ לנפשה של הדוברת, השנ

כוח והן את תחושת האחריות כלפי הבת מקור השמחזקת הן את היותה של הבת 
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השלישית היא שמחייבת את הדוברת לדבוק ב"אפשרות התפקודית", והאפשרות 

יה עצמית אל החלק הילדי שבתוכה והרגעתו, הרגעה שמתאפשרת הן בזכות יפנ

יה אל עצמה כאל ילדה והן בזכות הישענות על הרגעתו הקדומה של אביה כפי יהפנ

ה אל יפני –שהתבטאה בשימושו בצירוף "בת שלי". אפשרות הקריאה השלישית 

נפשה של הדוברת ואת החלק החֵרד עשויה לבטא את החלק החֵרד שב –עצמה כאל בת 

אצל כולנו: החלק הילדי שלא יודע, שזקוק להסבר על העולם, שתלוי בתפישתם של 

המבוגרים שמגדלים אותו על ברכי מחשבתם. אם כך, באמצעות השימוש בצירוף "בת 

ולא רק את חרדתה הפרטית אלא חרדה כללית  –שלי" מבטאת אתר הן את החרדה 

ידיעה על -איבשל לבני האדם שאנו שחווים חרדה ושר הם המשותפת לילדים בא

והן מבטאת את ה"בת" כמושא להרגעה,  –העולם ותחושה של התערערות הקרקע 

 .ולא רק את הבת המסוימת שלה אלא מסמנת את ה"בת" כאפשרות כללית להרגעה

מציעה את החלק הילדי, התמים, זה שעדיין לא מהסס )כמו הדוברת אתר כלומר 

ילה להסס בשנית"( כאפשרות להרגעה מן החרדה, כמו אומרת שהחיבור ש"מתח

יש בו לא רק חרדה אלא גם מזור לספקות ולתהיות, כחזרה  –לאותו חלק ילדי בתוכנו 

 לגרעין יציב ובטוח בתוך תחושת הפירוק הסובבת.

לבטא עבורו את חרדתו  אפוא עשויעם שיר זה הסובייקט החרדתי  שלהמפגש 

ל מזור כפול: הן בהפניית המבט אל החוץ )אם להתייחס אל ה"בת" וגם להצביע ע

כאל מושא( והן בהפניית המבט אל החלקים הילדיים שבתוכו, אלו שעדיין לא נערמו 

על גבם היסוסים ותובנות על העולם אלא הם חווים אותו כפשוטו באופן חשוף, סקרן 

 וחי.

להבחין  אפשר (172עמ' , 1979)אתר,  גם בשיר השני מתוך המחזור "יש רוח"

 –הן זה הפנימי הן זה החיצוני  –בקיומן של שתי אפשרויות התבוננות על העולם 

כיצד  רואיםולפיכך במיקומה של החרדה לא בעולם הסובב אלא בפנים הנפש. גם כאן 

באופן מדויק עבור הסובייקט החרדתי  במיליםאת החרדה גיסא אתר מביעה מחד 

אפשרויות בחירה. הבית הראשון של השיר נפתח מתיאור  לומציעה גיסא ומאידך 

נים מתוכו ללא הקדמות מיותרות, כמו ה יתה הדוברת שולחת יד למעמקי הנפש, יהפ 

 משקיעה אותה בתוכה, שולה את עומק הכאב ומושיטה אל הקוראים: 

 

נִ י ה  יֵ ח    יד,ִמ ָת ל  ת ּוח  ם א  ָת יר אֹובִ ס  ה  י ל  יִת צִ י: ָר לִ ים שֶ פ 

ִלקּוי מ    ם.ע הֵ ג  ֶר ע וָ ג  ל ֶר כָ ת ב  רֹואֹוכ 

ִים עָ  ל א ָהֵעינ  ֵחם.לִ ן ב  שָ מ   י ר 
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ֹּלע ִד מ    ירה. עִ קָ נּוה ח  עָ מ  ל א ה 

 ה.יָק ֵר 

 ן...בָ ן, לָ בָ ף לָ יב נֹובִ סָ ו  

 ן. שָ ר נֹובָ ר דָ בָ ה כ  זֶ ו  

 

ולי מתוך אתר מצהירה כי היא רוצה להסביר את חיי הפנים שלה, להנגישם החוצה, א

החוץ. היא משתמשת במטפורה של "ליקוי מאורות", ביטוי  צדמתקווה לזכות להבנה 

עה רוחנית וגם מספר על מצב שיש בו הסתרה של האור. בכל רגע ורגע יהמציין שק

חייה הם "ליקוי מאורות" והיא ממשיכה בתיאור המטפורי שממנו עולה תחושת חנק 

שאופיינית למצב של חרדה: העיניים מלאות עשן בלי רחם, הלוע מלא דמעה חנוקה. 

הריקות שבנפש.  השורה שאחר כך היא: "עיר ריקה", צירוף שממחיש את תחושת

באמצעות השפה המטפורית שמאפשרת שפת השירה מצליחה אתר להעביר את  

תחושת החנק שמאפיינת חרדה ואת תחושת הבדידות התהומית שהיא מסבה לחווה 

 אותה כאילו איש לא יוכל להבין אותו ואת עוצמת רגשותיו )"עיר ריקה"(. 

דבר נוסף מלבד אלא שהשימוש המטפורי ב"ליקוי מאורות" מצביע על 

באופן שבו הגוף שמטיל צל  הסתרההחרדה: ליקוי מאורות הוא מצב שבו מתקיימת 

מסתיר לגוף המוצל את מקור האור שלו. אם כן, מטפורה זו מחזיקה בתוכה לא רק 

ישנו אור אבל הוא מוסתר. כך השימוש המטפורי שיתכן יאת החרדה כי אם מרמזת ש

נפש כי יתכן שי, הן של התקווה והן של ההצבעה זמני הן של החרדה-מאפשר קיום בו

הסובייקט החרדתי עצמו היא שמסתירה לו את אפשרות קיומם של הדברים 

המוארים. ואכן, בבית הבא כבר מסיטה אתר את הגורם המסתיר ומאפשרת לראות 

 חלק אחד מואר: 

 

 ֵפיחֹו ֵכיב  ל ִס ע שֶ פ  שֶ ים, ו  ִת עִ ת, ל  לֶ כֶ ה ת  בֵ ר  ם ה  ג   של יֵ בָ א  

 יל:ִח ת  מ  א ּוה בָ ה זֶ כָ כָ ב, ו  זּוד, עָ ח  ל ֶא ח  נ  

ֵשם. אּולִ ץ ב  ֶר ֶא   יא.ית ִה ִמ לֹוי ח  ל  י ֶשֶלט ו 

 יל.ִה ב  מ   ינֹוֵא  ּהר בָ בָ ם דָ ּוה. שבָ שָ ח  יא מ  י ִה ל  אּו

ֵפהִפים מ  ִר בָ ד    הכ  ה וָ כ   ּהים בָ כִ ל  ה  ים י 

 ר,שֶ ֶק  ר אֹובֵ ס  ם הֶ ּוי שלִ ב  
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 בלֵ ת ה  צָ ק  ד, ּועֵ ה רֹופֶ ת ה  צָ ק  ּו

ד ל, ֶא לִ , ב  ש  פֵ ח  מ   ח   ר...שֶ פֵ ת ה  י ל 

 

: הארץ היא אולי מחשבה או חלום, האת האפשרות ההשלכמציעה בבית זה אתר 

 –כלומר את העולם שסביבה  –האופן שבו רואה הדוברת את הארץ שתכן יכלומר י

נים שלה )מחשבותיה וחלומותיה(. אלו מכוונים אותה לראות  מכוון על ידי עולם הפ 

את הארץ כ"עיר ריקה" או לחלופין ככזאת שיש בה "גם הרבה תכלת". בכך משיבה 

אתר לסובייקט החרד את האחריות על עולמו ואת אפשרות הבחירה באיזה אופן 

 זה:  לראותו ומספקת עבורו נתיב מזור לחרדה. השיר מסתיים בבית

ִניםי ה  יֵ ה ח  לֶ ית. ֵא יִד ִמ ת  ה  ה ו  ָר זָ ּומי ה  צִ ר  א    פ 

 ים.ִש נָ ל א  שֶ 

 ים,נִ בָ ים ל  נִ קָ יֹות. ד  רֹוזָ ת מּוצֹוָר א  

ָחִש   ים.ל 

 ץ,י ֵק לִ ה ב  זֶ ים בָ ִק ס  ל עֹוכ  א ה  ל  א שֶ לָ פ  נִ 

 ץ. עֵ  הּוצֵ ָק ב  ט, ּוע  ב מ  צּוף עָ ט: נֹוּושפָ 

 

מנרמלת עבור הסובייקט החרדתי את חרדתו באומרה "אלה חיי אתר בשורות אלו 

ִנים של אנשים",  ככה זה, לא רק אתה חווה את החנק בגרון ואת כרוצה לומר: הפ 

כך  ונוסף על. "הצטמצמות המבט אל מול הקיום העֵשן, ככה הן ארצות הנפש בכללן

עוסקים בזה  "לא הכל: אפשר שלא לעסוק בזה כל הזמן ללא הפסקהכי היא אומרת 

כלומר יש גם אפשרות לצאת מכליאּות העשן החונק והדמעות המציפות  .בלי קץ"

אלא לדעת שגם אם לפרקים כך הדבר, אפשר לרגעים אחרים להניחו ולעסוק בדברים 

אחרים. בכך מסמנת אתר את "אפשרות התכלת": את האפשרות לראות גם את הטוב 

רות, כך גם השורה האחרונה בשיר והבהיר שבעולם. כמו מטפורת ליקוי המאו

מחזיקה בתוכה הן את הקושי הן את התקווה: הנוף הוא עצוב אבל בקצהו עץ, כלומר 

גם בתוך העצב יש אפשרות צמיחה. שורה זו נפתחת במילה "פשוט" ולאחריה הסבר, 

להתבונן על הנוף  –גם להביט על הדברים בפשטות כמות שהם  אפשרכמו אומרת: 

נים מלא החרדות.  כנוף )גם אם עצוב מעט( ובקצהו עץ, ולא להשליך עליו את עולם הפ 

מסמנת את אפשרות הנפרדות בין הפנים לחוץ ומניחה מפתח בידו של אתר בכך שוב 

לשלוט  שאפשר כןתינפשי, וככזה שי-הסובייקט החרדתי להבנת מקור החרדה כתוך
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להביט: אפשר לראותו  יםאת החוץ תלוי בפריזמה שדרכה בוחר רואיםבו; האופן שבו 

מבעד לעשן הממלא את הנפש ומבעד לדמעות החונקות או שאפשר לראותו מבעד 

פשוט נוף  – אומרת אתר: הדברים הם "כמות שהם" עודסדק שמבחין גם בתכלת. 

שנות זו או אחרת ובכך משליכים עליהם את שבקצהו עץ; אנחנו בוחרים לתת להם פר

נים שלנו.   עולם הפ 

 

   תיאור היעדר הנפרדות כאקט של נפרדות המאפשר את הפחתת החרדה 

טענתי כי היעדר הנפרדות בין  ,שעסקה בשירתה של תרצה אתר ,בעבודת התזה שלי

מעצים את החרדה, משום שאם החוץ איננו  ,הפנים לחוץ, בין הסובייקט לאובייקט

נים  וכן האובייקט, המייצג  –על הסובייקט החרדתי  –נפרד אין ביכולתו להגן על הפ 

את החוץ, עלול גם להשליך על הסובייקט את חרדותיו שלו ובכך להגביר עוד יותר 

 .(2011)גרנות,  את חרדתו הראשונית

את גיסא ברצוני לטעון כעת כי בשירים רבים של אתר היא משרטטת מחד 

הנובעת מתוך  –היעדר הנפרדות בין הסובייקט לאובייקט ואת כמיהתו של הסובייקט 

מביעה את הרצון בנפרדות גיסא להתאחד עם החוץ ולהיצמד אליו; ומאידך  –חרדתו 

היא שתביא  –ים לחוץ יצירת המרחק בין הפנ –ואת הידיעה כי דווקא הנפרדות 

סלי, שרטוט היעדר הנפרדות ותיאור הכמיהה החרדתית קמרגוע. באופן פרדו

להיצמדות לאובייקט מהווים בעצמם אקט של נפרדות: אתר לוקחת את רכיבי הבתא 

, עמ' 2000[ 1996וסימינגטון, ] )סימינגטון הגולמיים והבלתי מעובדים, בלשונו של ביון

מגעית במונחיו של תומס -טיתאוטיס –כם חרדה ראשונית פלים בתואלו המק 2,(63

)אוגדן,  הלכידות החושיתשל התפרקות ב(, הקשורה בהיעלמות ו-- -1946אוגדן )

מתמירה אותה לרכיבי אלפא היא לים יובתארה אותה במ – (72, עמ' 2001[, 1989]

ובכך מאפשרת את ההתבוננות עליה. אם כך, תיאור החרדה המתבטאת בהיעדר 

נפרדות משיג מטרה כפולה: הן הבעת רכיבי הבתא הגולמיים והבלתי מעובדים 

ִנים של הסובייקט החרדתי והן התמרתם לרכיבי אלפא   –המרכיבים את עולם הפ 

פשר ומשמעות עבורם. אדגים זאת באמצעות ובכך מתן  –לים ימעצם תיאורם במ

 :(173, עמ' 1979)אתר,  השיר השלישי במחזור "יש רוח"

  

                                                           
( דיבר על "רכיבי בתא" שהם רכיבי מחשבה גולמיים המהווים את "הדברים 1979–1897ביון ) וילפרד 2

כשלעצמם", נתונים שטרם עובדו או נחשבו, אינם ניתנים להסמלה ואין ביכולתם להפוך לחלק מן הזיכרון. 
לרכיבי הופכים הרשמים החושיים   –הכוללת את המחשבות הפרימיטיביות  –באמצעות "פונקציית אלפא" 

 זיכרון, שאותם כינה ביון "רכיבי אלפא". 
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 ן.מ  ז  ל ה  ים כָ כִ ח  מ  ת ה  ל  ה ֶבהָ בָ צּוע  

 ית,ִק ינֹוה ִת בָ יבָ ת בִ רֹוגּות ס  ֹושמָ ל ש  ת ע  לֶ פֶ נ  ת  ִמ 

 ןבָ לָ  ּהָר נָ ר ִס שֶ ה, א  שָ ל ִא שֶ  ּהיָק ל חֵ אֶ  שֵא ת כָ ֶר עֶ ָת ס  ִמ 

ָנן ל  ע  מֵ ּו ע  ָנן, מ  ע   ית.ִק ל  א חֶ ל מ 

 

ִנים,בִ ב  ים סֹועִ רּום פ  יִ מ  ק שָ ר   ע   ים, מ 

 ת,ח  א  ים ב  ִר עּוק  ים ּוִר מּוק  

רֹות ה  ִא ת  ה  ים ל  ִס נ  מ   ִספ   יםנִ עֹוש  ים ל 

ִים,נִ מֹו ח  ֵר י  ים ו  בִ כָ ֹוכ ת   ים ש 

 ת...ח  א  

 

בציירה את הבהלה כמתנפלת על שמשות סגורות מאנישה את החרדה אתר בשיר זה 

לתינוקת:  אפוא שה. הבהלה מדומהיביבבה תינוקית ומסתערת כאש אל חיקה של א

שה. הבהלה היא חסרת עכבות, סוערת, ייבבתה היא תינוקית והיא מחפשת חיק א

אימפולסיבית, נטולת תחימה: "מתנפלת", "מסתערת כאש". כמיהתה של הבהלה 

ות והאחדות: כאשר היא נתקלת בשמשות סגורות היא מטיחה היא אל ההתמזג

עצמה בהן ביבבה תינוקית כמו רוצה לבטל את הגבול שבינן לבינה, הגבול שבין החוץ 

שה הוא לבן, ישה היא מבקשת להתאחד: סינרה של האיובין הפנים. גם עם חיק הא

ש של אתר . השימועודוברור שכאשר אש הבהלה תפגוש בו הוא כבר לא יהיה לבן 

במטפורת היבבה )"מתנפלת ביבבה תינוקית"( ובדימוי האש )"מסתערת כאש"( 

מדגיש את היותה של הבהלה מורכבת מרכיבי בתא גולמיים וראשוניים: הבהלה 

כוח  –בקול שאינו יכול להיתרגם לשפה )יבבה תינוקית(, והיא מדומה לאש משתמשת 

 טבע שבכוחו לכלות ולהשמיד. 

מדווחת על הבהלה מנקודת מבט חיצונית: "עצובה תר אאולם בכתיבתה 

בהלת המחכים כל הזמן". בשיר זה היא לא מדברת היישר מתוך הבהלה )כמו בשיר 

ִנים שלי: רציתי להסביר אותם אחת  הקודם במחזור שנפתח בשורה: "חיי הפ 

ולתמיד"( אלא מדווחת על בהלה ששותפים לה אנשים נוספים: אלו המחכים כל 

אם כך, בשורות אלו אתר מביעה בה בעת הן את רכיבי הבתא של החרדה והן הזמן. 

את התמרתה לרכיבי אלפא. רכיבי הבתא של החרדה מבוטאים באמצעות השימוש 
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במטפורות שהשדה הסמנטי שלהן הוא עולם נטול שפה ונטול תיחום )יבבה תינוקית, 

וץ: "עצובה בהלת אש(, ורכיבי האלפא מבוטאים באמצעות הדיווח על החרדה מבח

מושגת באמצעות הדיווח על החרדה ובאמצעות הנפרדות המחכים כל הזמן". אם כן, 

כמיהת האחדות עם החוץ, אשר יש בו עמדה המשקיפה על הדברים מבחוץ  תיאור

 ולפיכך פחות מעורבבת איתם. 

בית זה  .הצורך בנפרדות ובתחימה בא לידי ביטוי גם בבית השני של השיר

השלכה של הדוברת את  מביעתיאור העננות מן הבית הקודם אשר  נפתח בהמשך

חרדתה הפנימית על החוץ: השמים נתפשים כמעוננים לחלוטין )"לא חלקית"( 

סובבים" ו"מעונים". אלא שבשלוש השורות האחרונות החותמות את " ,"וכ"פרועים

הבקשה לתחימה ולגבול, לנפרדות הפנים  –אולי דווקא משום החרדה  –השיר עוָלה 

מן החוץ: השמים מנסים להתאים לספרות השעונים, כלומר תרים אחר תחימת הזמן 

כלומר, ו הדקות. והכוכבים והירח מונים את התחלפות השניות א –אחר סדר קבוע  –

מצביעה על מוצא מתוכה, מוצא הקשור אתר לאחר תיאור החרדה )השמים המעונים( 

מדגימה עבור הסובייקט אתר בפנייה אל התוחם ומסמל הגבול: תחימת הזמן. בכך 

ל של חרדה למצב של התבוננות על וכ-לפנות מתוך מצב חובק אפשרהחרדתי כיצד 

 סמנות גבול. החרדה מעיניים המשקיפות מבחוץ ומ

ממצב בתא גולמי של הטחת הבהלה ביבבה תינוקית בשמשות והסתערות אל 

שה, עוברת הדוברת לעמדה שמביעה את הצורך בתחימה. כך השמים יחיקה של א

כמשתמע מעולמה החרדתי הפנימי של הדוברת  –לה נתפשו כמעונים ופרועים ישבתח

ה המבקשים אחר הגבול יכולים בהמשך השיר להיראות ככאל –המושלך עליהם 

המתבטא במניית מדדי הזמן. בכך משיבה אתר לחרדה שעמה פתחה את השיר: היא 

, כך זה אולי נראה לכם כל הזמןאינכם מחכים  –כמו אומרת ל"מחכים כל הזמן" 

מתוך מצב הנפש החרדתי אבל לזמן יש גבול, הוא תחום; אפילו השמים שנראים 

ם לספרות השעונים. היא מציינת גם את הירח נטולי גבול מנסים להתאים את עצמ

והכוכבים כמסמני זמן ומעידים על התחלפות הזמן בהיותם מסמנים את בוא הערב. 

ד של חרדה: התחושה כי העכשיו ואתר מצביעה כאן על מאפיין מרכזי מאאם כך, 

הוא הנצח, וכי התחושה המאיימת ומלאת האימה תישאר באותה העוצמה לעולם: 

. אבל לא כך הוא, אומרת אתר, ומצביעה הן על הצורך בגבול ותחימה והן "כל הזמן"

נטולי גבול יש להם גבול ויש בהם נדמים כ השמים : גם אםתחימה הקיימת ממילאעל 

אין  –נראה שדין הבהלה הוא להימשך כל הזמן  מי שמים המציינים גבול; גם אםגר

הדבר כך וגם היא משנה את עוצמתה. אם כן, אתר מצליחה להביע בה בעת הן את 

 החרדה והן את נתיב היציאה ממנה.
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ְשָרה ומתוך כך מציאת מוצא מתוכה    התהייה על מקור החרדה והבנת פִּ

מאיים משום שכך  האם ה"חוץ" המאיים הוא :מביעה תהייהאתר בשירים רבים 

 ?או משום שזהו הפנים החרדתי שלה המושלך עליו וצובע אותו בצבעים מאיימים הוא

עצם הבעת תהייה זו היא בעלת ערך תרפויטי עבור הסובייקט החרדתי הנפגש  י,בעיני

החוץ איננו כה מאיים שתכן יעם השירים, משום שהיא מנכיחה את האפשרות שי

 –כפי שנוטה לתפוש אותו הסובייקט החרדתי  –וכן וכאוטי, שהעולם איננו כה מס

מקור תפישת העולם ככזה הוא החרדה הפנימית. האיכות כי תכן יאלא שי

ִנים במתן פשר לחרדה וגם בגם  היאהתרפויטית המצויה בכך  יצירת מרחק בין הפ 

ובין החוץ, מרחק אשר עשוי לאפשר לסובייקט החרדתי ליצור גבול בתוכו בין הפנים 

לבין החוץ, להבחין באיכויות היציבות שקיימות ב"חוץ" ולהצליח לתרום להרגעתו 

 באמצעותן. 

 : (213)שם, עמ'  אדגים זאת באמצעות השיר החמישי במחזור "עולם נסתר"

 

 ן.בֶ ל ֶא ים שֶ ִר ֵת ס  ל  ק  ט לִ א  ף ל  ֹונק ה  ֵר פָ ת  נִ 

 ?תבֶ שֶ ץ נֹוֶר ֶא  א, אֹום הּולֹוח  ה: ה  מָ מּוה   יִת ר  א  ש  נִ 

 י?כִ ֹול תת שֶ ּושמָ ה מ  ל זֶ ר כָ שֶ פֵ ה  

 י?ִח ת רּורֹוהָ נ  ר בִ צָ ה נֹום זֶ ִא ה  

 ו?!שָ כ  ו, ע  שָ כ  ים ע  ִר ֵת ס  ל  ק  ין ה  בֵ י ל  ינִ יד בֵ ִר פ  ה מ  מ  

א ם חֹו יְךֵא ו    הילָ לִ ק   ח  רּוב ו  חֹום ר  ָת ס  ה, ּונָ כֹונ  ת ה  מּוד  ף ל  ֹונר ה  זֵ ִפת 

ָתו?  ּוס 

 

ק ר ב  לּום שָ לָ ה עֹויָ ה הָ ת: זֶ ֶר כֶ י זֹונִ א    ים.ינִ כִ ס  ף ִלד 

ח ִרים ּו יּוים הָ ִר תֵ ס  ל  ק  ה   ימ  ש    ָפִנים...ִכִסִתי ה   –י נִ ים, א  ִמ א 

 ת.ע  ד  י יֹונִ ם, א  קֹום מָ ּושב  , שרּוה פֵ זֶ ין לָ ֵא 

 תע  ס  ֹוי פנִ ה, ָבם א  לֶ ֵא ת כָ מֹולֹוח  ל מֵ ד  ח  ט ל  ּושי פָ ל  עָ 

ֶשֶכת, ע  ָר ה ָק פָ צ  ל ִר ע   מ   ב...ָר ם שָ שֶ יב נֹובִ ל סָ פֶ ָר ה ּומ 

 הילָ לִ ק   ח  . רּוח  רּום הָ ָת ס  י ּולִ י שֶ יִר י. עִ לִ יר שֶ א עִ ף הּוֹונא, ה  א, ל  ל  

ָתו.  ּוס 
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מגעית שבה -פירוק הנוף: כבחרדה ראשונית אוטיסטיתשל השיר מתחיל בתיאור 

כך גם כאן הנוף מתפרק ונחווה כנוקשה  –יסודות העולם הבסיסיים ביותר מתפרקים 

האם כך  :מביעה תהייההדוברת כך  )אבן( ומאיים )קלסתרים של אבן(. מיד אחר

"הפשר כל זה ממשות )א מפרשת אותם באמת הדברים בעולם או שזהו האופן שבו הי

הדוברת תוהה "מה מפריד ביני לבין  ?(של תוכי?/ האם זה נוצר בנהרות רוחי?"

תהייה שחובקת בתוכה את החרדה, המועצמת  –ו?" יו, עכשיהקלסתרים האלה עכש

ו" כאילו שבכל רגע יכולים קלסתרי האבן יבאמצעות החזרה על המילה "עכש

את העובדה החרדה מקפלת אמירה זו בתוכה אלא גם  להתקיף; אולם לא רק את

שיש דבר המפריד בינה לבין הקלסתרים הללו: אם היא שואלת מה מפריד בינה 

 כי הוא קיים. מה מפריד ומניחה-שהיא תרה אחר דבר, סימן לבינם

ומראה מסמנת את אפשרות ההפרדה בין הפנים לבין החוץ אתר בכך למעשה 

ִנים החרדתי לא יושלך על העולם ויערבב את שני אלו כי  תיתכן הפרדה שכזאת ִאם הפ 

יחד באופן שיעצים את החרדה. השורה "ואיך פתאום חוזר הנוף לדמות הנכונה, 

ָתו?" המסתיימת בסימן שאלה  תמיהה אשר  מביעהוסתם רחוב ורוח קלילה ּוס 

כך מהר חזר הנוף לדמותו  לפתאומיות שבה הנוף חוזר ל"דמות הנכונה": אם כל

מה שצבע אותו בצבעים המאיימים. תהייה זו שולחת את -תכן שיש דבריהנכונה, י

הסובייקט החרדתי לחפש את מקור החרדה בתוכו. ואכן, אתר מיטיבה לתאר את 

ִנים החרדתי באופן  את החרדה ומדייק אותה: "זה היה עולם  שמביע במיליםעולם הפ 

אין זה שגורמים מסוימים בעולם מאיימים על הדוברת או שלוף לדקור בסכינים". 

"שלוף לדקור ו על הסובייקט החרדתי אלא שכל העולם נחווה כמתקיף ומאיים בהיות

 בסכינים". 

כך מעבירה באופן מדויק ועוצמתי את  האנשה זו של העולם באופן מאיים כל

. אותו מתקיףועליו מאיים העולם החיצוני  שבהחווייתו של הסובייקט החרדתי 

לים המצויה בכל מקום ויכולה להתקיף בכל זמן יל ונטולת מואותה אימה חובקת כ

גם הן המציבות לים, יזוכה כאן למ –שהרי העולם כולו שלוף לדקור בסכינים  –

רוש, בשום מקום, אני יודעת", אומרת אתר ובכך יתחימה לחרדה. "אין לזה פ

יננה ספציפית ושנחווית כמשתלטת על ית החרדה שאימצליחה להעביר שוב את חוו

 מגיעה.היא לפרש אותה ולהבין מהיכן  בכוחוהסובייקט מבלי שיש 

פירוש  מעניקהש"אין לזה פירוש" היא דווקא  של אתר בניגוד לדבריהאך  

ופשר, כפי שמתבטא בשורה החותמת את השיר: "לא, לא, הנוף הוא עיר שלי. עירי 

ָתו." בכך היא שלי וסתם הרוח. רו : הנוף איננו קלסתרים של רוצה לומרח קלילה/ ּוס 

היא כלומר  .אבן, העולם אינו עולם שלוף לדקור בסכינים, אלא הנוף הוא "עיר ורוח"
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ככזאת שמקורה  מצביעה על הדברים כהווייתם בעולם, ובכך מסמנת את פשר החרדה

ים לחוץ, ובכך מסייעת כאן על שרטוט ההפרדה בין הפנ עמלהאם כך, אתר  בפנים.

גם לסובייקט החרדתי למצוא פשר לחרדה שלו בתוכו וגם מאפשרת לו למצוא מרגוע 

 ידי החוץ.  באמצעות הינחמות על

מעניין להתייחס לשורות החותמות את שני בתי השיר: השורה החותמת את 

וח הבית הראשון בשיר היא: "ואיך פתאום חוזר הנוף, לדמות הנכונה, וסתם רחוב ור

ָתו?", והשורה החותמת את הבית השני בשיר היא: "לא, לא הנוף הוא עיר  קלילה/ ּוס 

ָתו". הדומה בין השורות הוא החזרה על  שלי. עירי שלי וסתם הרוח. רוח קלילה/ ּוס 

לים "וסתם רחוב ורוח קלילה וסתו" ו"סתם הרוח. רוח קלילה וסתו". במקרה יהמ

נה: הדוברת חוזרת על שורה ישומרת, יציבה ומגתבנית ליצור זה תפקיד החזרה הוא 

כמו ממסגרת את בתי השיר בנוף הנכון, המיטיב, היציב, נופּה של וזו בסוף כל בית 

מסגרת  אפוא העיר שהיא פשוט "עיר" ללא תוספות מאיימות. חזרה זו מאפשרת

 העולראשונה בגבול ותחימה לחרדה. השוני בין שתי שורות אלו הוא ש המציבהנה ימג

אמירה החלטית: "לא, לא,  ישיה ישנבשאלה )"ואיך פתאום חוזר הנוף...?"( ואילו 

ה כיצד זה חוזר י, אם בראשית השיר העלתה הדוברת תהיכלומרהנוף הוא עיר שלי". 

כבר יודעת שמקור החרדה הוא היא בסיומו של השיר  –הנוף להיראות כ"פשוט נוף" 

ולה להשיב לעצמה בביטחון: "לא, לא, בנפש המשליכה אותה על החוץ, ולפיכך יכ

הנוף הוא עיר שלי" ולהבנות את הביטחון בקיומו של חוץ שאיננו משתנה בהתאם 

מייצבת עבור הסובייקט החרדתי את הנפרדות בין אתר לכל רגש המושלך עליו. בכך 

לתחום הפנים ובין החוץ ולפיכך את אפשרות קיומו של חוץ בטוח, יציב ומרגיע היכול 

ִנים הסוער ולא להתערבב עמו.  את ה  פ 

נוספת להבנתה של הדוברת כי תפישתה את החוץ כמאיים ומבעית  הדוגמ

נים החרדתי שלה  בשיר הרביעי מתוך המחזור "מפרׂשים", נמצאת מקורּה בעולם הפ 

 השיר נפתח במעין הגיג על האופן שבו נוצרות מחשבותיה של הדוברת:  .(185)שם, עמ' 

 

ע ל  ִנָצב בֵ ל צֵ ה    ן.יִ ע  ית הָ ִת ש  ין ִר בֵ ין ֶדמ 

 יו.ָר הּור  ת ִה יק ֶא ִה ב  ר מ  זָ ב מּוכָ ֹום כשָ -יה: אֵ בָ שָ ח  מ   –

ֵלי הָ ת  בֹוש  ח  ת מ  דֹולָ נֹו ְךכָ   ן,יִ ע  י: ִמִצל 

ָמה: ִמ מ  ה ה  יָ ִא ר  ן הָ ִמ   יו...לָ ג   ישעִ ר  בּוִלי, מ  , מ  ח  גֵ ץ נֹוָר פ  ד 
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שראייתה היא מדומה: היא זאת הרואה את  מצהירההדוברת  כבר בבית פותח זה

המפרץ כ"מבולי" ו"מרעיש גליו" מתוך עולמה הפנימי המושלך אל החוץ. הבית הבא 

 משקפי החרדה: נראית מבעד לבשיר מתאר את החוץ, את העיר, כפי שהיא 

 

ָרָדה לָ כָ מּונ  י ה  יִר עִ ו   ֵני ח   .ּהה, פ 

ּה שֶ ִמג   ּהה בָ יטָ בִ י מ  נִ א    (,שמָ ת )מ  מֹוע קֹוב  ל שֶ ב 

 ,ּהה לָ ידָ ִד ל י  בֵ ֵת ין ב  ֵא ה, שֶ יקָ ֵר ה ו  כָ ּושה, ח  נָ ט  יר ק  עִ 

ּה שֶ טֹומ  ִס ת ו  רֹודֵ ת ׂש  פֶ טֶ ל  מ   יִד ק יָ ר    .שדָ ית חָ ל ב  ת ִמג ב 

 יופָ ע  ר  ת ׂש  יק ֶא ִה ב  ן מ  פֹוצָ ה  -בכ  ֹוכ

ִפָלה.לִ ֵפל. ג  ץ אָ ָר פ  ל ִמ ת ע  ח  ג  ה נֹופָ ם. סּושָ -יֵא  ִרים ת  ב  ש   ים מ 

ָצִרים ל  בֵ  שֶר ת חֶ ֶק מֶ ה חֹוינָ פִ ס    ב,כָ ֹור כאֹוין מ 

 ה.לָ צּוא מ  י הּוִׂש ר  ה. ע  לָ י  ל  ה ב  גָ י הֹונִ ת א  בֹושָ ח  ה מ  לֶ ֵא כָ 

 

את העיר כמאיימת ומאוימת: חשוכה, ריקה, סופה עוטפת מתארת בבית זה הדוברת 

ל הדברים המתאר ש ובייקטיבי לכאורהכמעין דיווח א מוצגבבית זה התיאור אותה. 

מעידה כי היא יודעת הדוברת אולם בשורה האחרונה  אותם כסוערים ומלאי חרדה.

שמקור החרדה הוא במחשבתה: "כאלה מחשבות אני הוגה בלילה. ערשי הוא 

רים מצולה". הבית המסכם את השיר ממשיך את ביסוס המודעּות לכך שמקור הדב

א ם -הוא בה עצמה: "ואני משתוממת על הדברים הלא חדלים האלה/ אשר בי. ִפת 

ָים. הים שלָך! אני נבהלת:/ מתי אתחיל לדעת מה בדיוק מבדיל/ בין בואו של פחד -ה 

ִפי השוצף אשר בתכלת." בראשיתו של בית זה כבר מצהירה הדוברת כי  ָמֶות לבין הי 

הם דברים שקיימים בה )"אשר בי"( והם  –ה" "הדברים הלא חדלים האל –החרדה 

המקור לחרדתה המושלכת על החוץ. אמנם אין היא יודעת מהו הדבר אשר גורם לה 

לראות את  –לראות את הדברים כ"פחד מוות" ברגעים מסוימים, וברגעים אחרים 

היופי השוצף אשר בתכלת, אך היא יכולה להבחין באפשרות קיומן של שתי נקודות 

 המבט. 

הבחנה זו כבר מעידה על אפשרות השליטה של הסובייקט החרדתי ועל יכולת 

לראות את פחד המוות אשר בנוף, את העיר כמלאת חרדה,  אפשרהבחירה שלו: 

לראות את היופי שסביב. לכאורה, מדובר כאן בפתרון פשטני, אלא שיש ואפשר גם 
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שמשתלטת על הנפש עד כי אין האדם מסוגל  לו חשיבות רבה בתוך החוויה החרדתית

להחזיק בתוכו את הידיעה כי לא כל הסובב אותו אכן מעורער ומט לנפול כפי שהוא 

כי לרשותו סובייקט החרדתי מראה להאפשרות האחרת  הצגתחווה את הדברים. 

ומקנה פשר לחווייתו את העולם הסובב כמאיים בהצביעה על הבחירה  עומדת יכולת

 דה הטמון בו עצמו. מקור החר

ד ובשיר הרביעי מתוך המחזור "כח ל על הגגות" אפשר לראות באופן ברור מא

 : (204)שם, עמ'  את ידיעתה כי קיים מוצא

 

ל ָטש מ  יֹו לּות מ   ית,גִ גּוז  ב ב  הֵ ב  ה  ם ד 

 ת.ח  א  ה ב  וָ ק  ִת ם ע נּות ו  יֹו

 תנֹורֹות  פִ  ׂשפֵ ח  ה ל  ילָ ִח ת  י מ  נִ א  

 ילִ  דּוב  א  שֶ 

 ת.ח  ה א  נָ שָ ב  

 

 .ש  פֵ ח  יב ל  יִט ם ֵא ם, ִא ֵא צָ מ  אי ֶא ד  ו  ב  

 ם.קֹוה מָ יזֶ ֵא אן, ב  ם כָ הֵ 

ִגלֹות מ    ת,פֹופּות צ  ֹויִת ת אֹואֹולֵ מ 

ָפר ָבן ל  מ  ן ה  ר ִמ בָ דָ שֶ   ם.לֹוא ח  ס 

 

 י, ִת נָ ש  ה ב  בָ שָ ח  ה מ  תָ י  הָ 

 הָ יעּונִ ת ה  ֹולח  ל  ח  ת, כ  נֹושֵ ת ע  חֹורּו

 ה, דָ גָ א  ב   מֹוכ  

 י,ִת נָ ש  ה בִ ָר רּות ב  מּוה ד  תָ י  הָ 

 ים.לִ דֹוג  ים ּונִ ט  , ק  הָ יפּוִק ים ִה נִ עֹוש  

 ה,ידָ ִח ר ה  שֶ ה פֶ מ   – 

 י,לִ ר ו  בֵ עֹון הָ מ  ז  ה ל  מ  

 י,בִ  שרּוה חָ ה כ  זֶ  ע  ּודמ  

 ת,ׂשֶ פֶ ח  י מ  נִ א  ה שֶ זֶ ר ה  שֶ פֵ ה ה  מ  

 י.בִ  שרּוחָ ה ה כ  זֶ  ע  ּודמ  
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 ת.עֹות שָ ׂשֶ פֶ ח  י מ  נִ ב. א  רֹוה. ָק ם פ  ת הֵ נֹורֹות  פִ ה  

 תח  ה א  נָ שָ י ב  לִ  דּוב  ק א  ם ר  הֵ 

כֹות,נִ שָ  רּוז  א ח  ל  ו   ר   ים א 

 תח  ה א  פָ קּות  בִ  גּומֹוק נָ ם ר  הֵ 

 ד.י עֹול  אֵ  בּוא שָ ל  ו  

 

ל ָטש מ  יֹו" לּות מ   ",יתגִ גּוז  ב ב  הֵ ב  ה  ם ד 

 יר נּוֶגה.ת ִש יח  ִת ל פ  ר שֶ אּוה ֵת זֶ 

 הידָ ִח ן ה  רֹות  ת פִ ֶא  ׂשפֵ ח  י א  נִ א  

 נּוֶא צָ מ  אֶ ד שֶ ע  ו  

ה.ל   פֶּ ר   א א 

 

 אט. הּוא שָ ת הּורֹופּות ס  ֹוקי ד  דֵ ת, ִמ ֹוגג  ל ה  ב ע  שֵ ָכח ל יֹו –  –  –

 מּוָדע.ב ּוהּוָא ט ו  ּושפָ 

 ה? ידָ ל ִח ה כָ ָת י  א הָ י ל  ל  ? אּודּוב  א  ת שֶ נֹורֹות  פִ  יּוא הָ י ל  ל  אּו

 

פה, קרוב, יש רק למצוא אותם. היא  קיימיםאומרת, הפתרונות אתר למעשה, 

את הסובייקט ים מצביעה על חוסר השקט והחיפוש התמידי אחר מרגוע המאפיינ

החיפוש אחר פשר לחרדה: "מה הפשר הזה שאני מחפשת, מדוע זה  עלהחרדתי וכן 

הסובייקט ת החיפוש התמידי שיאת חווימביעה במילים שוב  כה דרּוש בי". בכך היא

מצוי בה ואת התנועה המנסה למצוא סיבה והיגיון בתוך הכאוס הנפשי. לצד החרדתי 

אם כרגע אין הוא קיומו של פתרון קרוב גם  אתגם מדגישה אתר  החיפוש התמידי

מחזיקה עבור הסובייקט החרדתי את התקווה שיש פתרון ומוצא גם אתר נגלה. בכך 

להכיר בקיומה  כדיאפשרות אחרת.  ישאם כרגע אינם נגלים, כלומר את הידיעה כי 

הסובייקט להיות מסוגל לפעולת התבוננות  עלשל אפשרות האחרת במצב חרדתי 

-ה תחושת חרדה, אבל מצב זה הוא זמני וברשתאפשר לזכור שאמנם כעת הוא חוו

בבית החמישי של השיר ו ,מדגימה את ההתבוננות מן הצדאתר שינוי. ואכן, בשיר זה 

כך מכריזה: "זה  ומיד אחר ,פתחה את השיר שבה ,היא מצטטת את השורה הראשונה

ום אור של פתיחת שיר נּוֶגה". כלומר, היא מסוגלת להתבונן מן הצד על הכרזתה: "יית
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דלות מלוטש מהבהב בזגוגית", לראות את הנּוגּות שבו ולא להסכין עמה, כפי שמעידה 

אתר השורה הבאה: "אני אחפש את פתרון החידה/ ועד שאמצאנו לא ארפה". כלומר, 

מצב שבא יש מאין אלא יש לו פשר; יש  אין זהאומרת, מצב הנּוגּות איננו גזרת גורל, 

ת התנאי לקיומו, ולפיכך שיכול להיות אחרת ומצב א ומציבהסיבה שמובילה לקיומו 

 הנוגות או החרדה איננו האפשרות היחידה. 

מסיימת בתחושה של השלמה עם מצב העניינים בעולם: אם אתר ֶאת השיר 

בבית השלישי של השיר היא מתארת רוחות עֵשנות וכחלחלות המניעות את מחשבתה 

בבית האחרון של השיר הרוחות הכחלחלות  בשנתה ואת תהייתה על פשר החידה, הרי

הנעות הופכות ל"כחול יציב" ש"יושב על הגגות". הכחול היושב על הגגות ושט מדי 

דקות ספורות יכול לסמל שמים, המשגיחים ממעל. בניגוד לתיאור הסוער ומזרה 

האימה של הרוחות העשנות הכחלחלות, תיאור ה"כחול היושב על גגות" מאופיין 

אומרת: "אולי לא היו אתר וא פשוט ואהוב ומוָדע". ולאחר תיאור זה ברוגע: "ה

כלומר למעשה היא מצביעה כאן על  –פתרונות שאבדו? אולי לא היתה כל חידה?" 

ה של ה"כחול" שמקורן בנפשו של הסובייקט המתבונן בו: אפשר ישתי אפשרויות ראי

ת החרדה, יו מתוך חווילראות את הכחול כ"רוחות עשנות כחלחלות", כלומר להביט ב

ת האימה חסרת השם ונטולת הפשר ית החידה, חווייאת חוויהמכוננת  שהיא גם זו

שיש לתור אחר מקורותיה; לחלופין, אפשר לראות את הכחול כ"כחול יושב על הגגות 

)...( פשוט ואהוב ומוָדע", ובאופן ראייה זה החוויה היא ש"אין כלל חידה", שהכחול 

 שם שהעיר היא "רק עיר" עם "רוח קלילה וסתיו". הוא "רק כחול" כ

אותו,  שבו רואים אופןההוא אותו הכחול, אך מה שמשתנה הוא  הכחול אם כן

המושפע מחוויה פנימית של חרדה או מחוויה פנימית של רוגע. השאלה החותמת את 

מצביעה שוב על כך שמקור החרדה הוא פנימי  – "אולי לא היתה כל חידה?" –השיר 

 את הדברים. על כך שלסובייקט יש השפעה על האופן שבו הוא חווהו

 

 סיכום

ת החרדה של אתר מצויה גם דרך מוצא מן החרדה: יכי דווקא בתוך שירתה רוויראינו 

שמות לחרדות קמאיות מעניקה ובכך  – את החרדה באופן מדויקשירתה משרטטת 

באופן נשנה אפשרות חוויה אחרת  מציגההיא ולצד זאת  –של הסובייקט החרדתי 

ת החרדה ילמעשה, היא משרטטת את חווי ואפשרות ראייה אחרת של העולם.

צובעת את רובה, היא כאפשרות בלבד. אמנם החרדה מצויה בעומק שירתה ונראה כי 

כיאה לאיכות השתלטנית והמתעצמת של חרדה; עם זאת גם בתוך עומק תהום 

ר והתעקש על קיומה של דרך אחרת, של אופן החרדה ממשיכה אתר להתעקש חזו
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ראייה אחר ואופן חוויה אחר. התעקשות זו מסמנת את קיומה של האפשרות האחרת 

דרך אחת, שביל אחד מני כמה  היאולמעשה אומרת לסובייקט החרדתי כי החרדה 

להוציא מצליחה הדוברת בשירתה של אתר  ,אפשריים. כך גם מתוך תהום החרדה

על  להתבונןבור ולמקם חלק מגופה בעמדה שתאפשר לה ל מחוץרגל אחת 

ו של הסובייקט להשפיע לסמן לעצמה את הבחירה בחרדה ואת יכולתוהסיטואציה 

שליטה ו. בכך היא משיבה לו כוח מותפישת עול המעצבת אתעל חווייתו החרדתית 

ית היעדר השליטה המאפיינת את המצב החרדתי, שבתוכו יבסיטואציה, במקום חוו

 הסובייקט נתון לשליטתה של החרדה עליו. 

אם כן אתר מדברת את שפתו של הסובייקט החרדתי על בוריה ולעומקה ובכך 

והמרפא אף  החשובאת חרדתו חסרת השם, אך המעשה השירי  מביעה במילים למענו

יותר של שירתה של אתר עבור הסובייקט החרדתי הוא שדווקא בשפה זו היא 

שפת נפש אפשרית אחת. היא מלמדת אותו לתת שמות מצביעה על היותה רק 

בדיבור אינטימי של דוברי  –לתחושותיו החרדתיות בשפתו, ואז לאחר שנמצאו שמות 

היא לוחשת לו  –שפת הנפש החֵרדה, שבה העולם נחווה כ"שלוף לדקור בסכינים" 

אופן דבר סוד על כך שאין זו שפת הנפש היחידה ועל קיומן של שפות נפש נוספות. ב

זה אתר מייצרת אצל הסובייקט החרדתי מוצא כפול של תקווה ושל מרפא: ראשית, 

בהעניקה , ואת זאת היא עושה יכול להתבטא במיליםהתקווה שעולמו החרדתי 

את הבסיס לתקווה הנוספת: נוטעת שפת הנפש החרדתית; תקווה זו ל ליםימ

לים מעידה יהנדברת במ לשפת נפש חרדתית חסרת השםאימה להפוך את ה ההצלחה

אם רגש  –לשאתם לשפה; כלומר אי אפשר על אפשרות התמרת רגשות שנראה כי 

לשאתו הותמר לשפה אחת, הרי ניתן ליצור גם שפות נוספות. על בסיס זה שאי אפשר 

בונה את השפה הנוספת המעוררת תקווה נוספת אצל הסובייקט החרדתי אתר 

ל החרדה מבחוץ ולא רק לחוותה בעוצמתה ליצירת שפת נפש המסוגלת להתבונן ע

ובמלאותה, ובכך לייצר אופני ראייה וחוויה אחרים של העולם, כאלה המסוגלים 

 לראותו ולחוותו לא רק מבעד למשקפי החרדה. 
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