חנה פנחסי ,אפרת ,מנחת "אשה אל אחותה" ,בית מדרש נשי במרכז יעקב הרצוג
כותבת על השיר "צחוק" מאת תמר דבדבני

ְצחֹק  /תמר דבדבני

ְצחֹק ָע ָה ִלי ֱאל ִֹהי
את ָ ֵא ַלי
ָ ַלח ְ
ל ִה ָ ֵחק ִי
ִל ְצחֹק ְ
אתי ַעד
ְל ַצ ֵחק ִ
ֶ ִ! ְהיֶה ִלי
ֶע ְדנָה
השיר הזה נשזר כמעט כולו מלוזיות תנ"כיות .במרכזו שרה העקרה שצחקה באושר על הולדת
ֹאמר ָ ָרה ְצחֹק ָע ָה ִלי ֱאל ִֹהי ָל
ָלד לֵ $את יִ ְצ ָחק ְנַ .$ו ֶ
"ב ָר ָה ְֶ #מ"ת ָ(נָה ְ ִה' ֶ
יצחק" :וְ ְ
ַה ֵֹמ ַע ִי ְצ ַחק ִלי" )בראשית כא ,ה( והוא רומז ג לצחוק המר אודות ההיריו הבלתי אפשרי ,זה
"ב ָר ָה וְ ָָ ,רה ְז ֵקנִ י ָ ִאי
שמבטיחי המלאכי לאברה עליו שומעת שרה מתו +האוהל" :וְ ְ
"ח ֵרי ְבל ִֹתי ָה ְי ָתה ִ#י ֶע ְדנָה
ַ ְצ ַחק ָָ ,רה ְ ִק ְר ֵָ 2לאמֹר ֲ
ָ(י .ו ִ
ָמי ָח ַדל ִל ְהי$ת ְל ָָ ,רה א ַֹרח ִַ -/
ִַ 1
המ ַצ ֵחק ,אותו צוחק
ָק" )בראשית יח,יב( .השיר הקצרצר הזה מכיל ג את הצחוק הקשהְ ,
וַאדֹנִ י ז ֵ
ֶַ 4רא ָָ ,רה ֶאתָ #ֶ #הגָר
ישמעאל הילד ,ובעקבותיו מחליטה שרה לגרש את הגר וישמעאל למדבר" :ו ֵ
מה ַהֹ7את וְ ֶאתְ #נָ) "2בראשית כא,
ָר( ָה ָ
"ב ָר ָה ֵ 6
ֹאמר ְל ְ
"ב ָר ָה ְמ ַצ ֵחקַ .וֶ 4
ָל ָדה ְל ְ
ַה ְִ 5צ ִרית ֲא ֶ(ר#י ְ
1
ט(.
אול השיר מנטרל את החולשה הנשית שיש בתנ" +בהקשרי אלה .לא עוד שרה באוהל שומעת
מהצד את המלאכי ,וצוחקת בקרבה לעצמה בלבד ,כא צחוקה עומד במרכז .השיר ג מוחק את
הצחוק הנקשר בתנ" +לשמחה באימהות אלא כולו עוסק בצחוק שהוא מיני ,מלא תשוקה
ומשוחרר .זו התשוקה הנשית שאי לה כמעט קול בכלל בתנ" 2.+ועוד :ה'עדנה' הנזכרת בפסוק
"ח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָתה;ִ #י ֶע ְד ָנה" המתייחסת במקור המקראי לווסת ולהריו מתורגמת בשיר
" ֲ
לאורגזמה ,למיניות המנותקת מפוריות.

1

המסורת הפרשנית ,שהמשוררת ודאי מודעת אליה ,מסבירה כי " ְמ ַצ ֵחק משמעו רצח ,גילוי עריות ועוד" .עייני רש"י
על בראשית פרק כא' ,י'.
 2יוצא מ הכלל הוא שיר השירי.
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בשיר מעמידה המשוררת את העונג שלה במרכז .הגבר הוא כלי ביד האלוהי ,ויש בשיר ערוב נועז
בי הצחוק של האל ,הצחוק של הגבר שיתערבב בצחוקה שלה וייצור את העדנה ,שהיא המילה
האחרונה בשיר .המיניות בשיר איננה עוד טומאה המנוגדת באופ בינארי לאמונה ,רוחניות,
ונוכחות אלוהית 3אלא להיפ ,+שני החלקי מושפעי אלה מאלה .האלוהי הוא שמביא את
התשוקה .השיר יוצר בעיני מעגל של גו= )העדנה( רגש )הצחוק( וזהות )היהודית( המכונני זה את
זה .כותרת השיר מכריזה על הבעלות על השפה ,על ניכוס מחודש שלהְ " .צחֹק" :תמר דבדבני
לוקחת לעצמה את הכוח להגדיר מחדש את הצחוק.

3

ָמי "לֶ '(6ְ 4ִ #אל#
ֹאמר ֶאלָ #ה ָע ֱהי' נְ כֹנִ י ִל ְ(ל ֶֹ(ת י ִ
ראו למשל הציווי של משה על הגברי לפני מעמד הר סיניַ " :וֶ 1
ִא ָ?ה" .שמות יט',טו' .כא הנשי מזוהות ע המיניות והטומאה והגברי מכווני אל הרוחני והאלוהי.
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