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לא-ל.האדםביןואפילולטבע,האנושיהמיןבין

ולהתקדםלהתחדש
היחסיםמערכותמוצגותכיצדנבחןכעת

השירים.שירבמגילת

כול.ממלאתהתשוקההשירים,שירבגן

אתהשיריםשירממשיךלכאורהזה,במובן

העדן.גןסיפורשלמסופוהמוכרתהמציאות

כאלהתשוקהלנוכחותמתייחסתשהמגילהאלא

שלילית.קונוטציהכלללאביותר,חיובידבר

העדן,גןסיפוראתהשיריםשירגואלבכךכבר

כולו.המקראאתשיאמרוויש

נוסף.מהדברמתרחשהשיריםבשיראך

תשוקהללאבאינטימיותהחלהעולםהעדןבגן

ללאתשוקהשללעולםהתהפךכךואחר

שבועולםלארוגמנסההשיריםשיראינטימיות.

האינטימיות.תופיעלצידהאךתשוקה,קיימת

אתחזרהולתפורלשובהמגילהמתעקשתוכך

העדן.גןסיפורבמהלךשנפרמוהרביםהקשרים

לחיות.האדםבנישביןהקשראתראשית,

רביםאזכוריםבאמצעותזאתעושההמגילה

מעולםמהותיחלקלהיותשהופכותהחיותשל
במגילהשנית,הזוג.שלהעשירהדימויים

עדהטבע,עםגדולהאינטימיותגםמתוארת

הטבעלהיותהופכיםוהאישהשהאישכךכדי

להיותהופךהטבעכןכמוהגן.הפרי,עצמו

עברהסתיוהאםהשאלהוכךהזוגיות,שלשיקוף

השלבאתמהדהדתסמדרנתנההגפןהאםאו

והרעיה.הדודשלהזוגיותנמצאתשבו

לשוברוצההאנושותכימעידהשיריםשיר

אךאינטימיות,יששבוהחטאקדםשללעולם

המחיה.התשוקהעללוותריותרמוכנהלא

כךכלבזיקהגנואתהמתארהשיריםשירדווקא

הואהניסיוןכימעידהעדןלגןומהותיתעמוקה

לחדשאלאכקדם,לימינובזמןאחורהלשובלא

התשוקהאתלתקןלהתקדם,כקדם(,)ימינו

לדודי"אניאינטימי,מרחבאיתהיחדולייצר

תשוקתו״.ועליי

לאינטימיותועורגכמההשיריםשיר

ישנהזאתעםעדן.בגןשםשהייתההטוטאלית

כלפיה.והסתייגותזו,אינטימיותמפניזהירות

״ברחלדוד:קוראתהאהובההמגילה,בסיום

הריעלהאיליםלעופראולצבילךודמהדודי

הרעיהשללכאורההמשונהדרישתהבשמים״.

הייתההאוהביםלמפגשפתאומילשים

הציעוואלההפרשנים,בעיניגדולהלחידה

״ברח"הציוויכךטוב״.״סוףשלחלופותמגוון

״שובאואליי"״ברחאואיתי״כ״ברחפורש

פשוטים?אלוהסבריםהאםאךאליי״.

סיפורלביןהשיריםשירביןשהשוואהנראה

מלצייןחששישמדועלהסביריכולהעדןגן

המגילהיחד.התאחדוהאוהביםשזוגבמפורש

והאינטימיותהאיחודלשלבלהגיעחוששת

התשוקה.עלויתוריצריךזהמהלךפןהשלמה,

ויתורפשוטבאופןמשמעההעדןגןלעולםחזרה

סיפורהאכילה.בעקבותשהגיעההתשוקהעל

האנושיבזיכרוןכךכלעמוקטבועהעדןגן

בעקבותיוכיעדהמקרא,ובמחשבתהקולקטיבי

לאינטימיותהגעהמפניתמידיחששמקנן

הבראשיתי,המכונן,הסיפורהתשוקה.ומימוש

אינטימיותמסלקתשתשוקהכביכולהוכיח

תשוקה.איןמלאהאינטימיותשלושבעולם

שמימושהחוששותהשיריםבשירהדמויות

שכזוהיעלמותאותה.יעליםהתשוקהשל

לאאויכולים,לאוהםמדייקרמחירמהווה

רואיםהםבלעדיה.עולםלעצמםלתארמוכנים,

עבורם.החיותומעניקהמניעהכוחאתבתשוקה

שירגבוה״ב׳׳ווליוםהתשוקהאתלהשאירכדי

השיריםוסופי.פשוטפתרוןמציעאינוהשירים

הרצוןהגעגוע,הערגה,אתיותרהרבהמתארים

לקשר.האינסופי

שלביותרהחשובההדילמהזוהיואולי
כפשוטה,נפרשהאםביןהשיריםשירמגילת

נאחזאםוביןלאישה,גברביןאהבהשיריקרי

האדםביןהיחסיםמערכתשלהאלגוריבפירוש

תשוקהביןהמתחעלשומריםכיצרלא-ל

התשוקהאתמאבדיםלאאיךלאינטימיות.

במצבונמצאיםהמחיצותכלשיורדותברגע

mostשלהאינטימי withinשל)מקורה

פירושה(.וזהובלטינית,״אינטימיות״המילה

כפיבדיוקלאישה,גברביןנכונההזוהדילמה

הדילמהעומקלאדם.הא-לביןנכונהשהיא

מגילתשלההשוואהרקעעלדווקאמוארהזו

וההבנההעדן,גןסיפורעםהשיריםשיר

גןבתוךההואהקדמוניהגןמהדהדכמהעד

שלפנינו.האוהבים

״העםראובובחגבפסח,המגילהקריאת
עלזה,מפגשמורכבותעלמעידהה׳״את

וההבטחהההזדמנותלצדממנווהחרדההסכנה

בו.הצפונות

לחגהמגילהבץהקשר

שמריםמילכלברורהאביב

החלון.לעברממילותיהעיניו

אתמשקפתהמגילהקריאת

חדוותואתבחוץהמציאות

החורףמתרדמתההתעוררות


