
ֹקַע," שְׁ ים לִּ תִּ ין ַהבָּ ים ַלֲעֹמד  דִּ תִּ ין ַהבָּ  " לֹא דִּ

אדוארד  המשפטן האנגלי  בע  טאמרה נודעת זו שביתו של אדם מבצרו.  אמרת כנף ידועה גורסת ש 

להיות מוגן בביתו.    – ית היסוד של האדם ביחס לטריטוריה הכי אינטימית שלו  ילחוו  ת געונ  קוק

פני אויב המבקש את רעתו, ואפילו מוגן מפני החוק. זוהי אמרה שרואה את תפיסת  מפני זר, ממוגן 

 הבית באופן עמוק ורציני, ומייחסת לבית תכונות סגוליות של יציבות, עוגנים וביטחון.  

טענתו הרצינית והמעמיקה של קוק ביחס למושג הבית כשם נרדף לביטחון ויציבות  לצד  

", כשם עצם מופשט, שמקורו במלה  "Das Unheimlicheונח  בע פרויד על דרך השלילה את המט

, ההופכת את שם העצם לשם תואר: "ביתי".  lichדקדוקית  הסיומת  ה, עם  Heim  –הגרמנית "בית"  

ביתי". המצב התודעתי של  -"האל –הוא מה שאינו ביתי  unheimlichיוצרת שלילה:  unהתחילית 

מפניה, מנוסח על ידי פרויד כמצב של חוסר    וחש מאוים  האדם המודרני החוזה במציאות האורבנית

האנושי   לקיום  הכרחי  כיסוד  פרויד  תפס  אותו  ביסוד  "הורמונאלי"  המשותף  הבית.    –כמעט 

וקוק פרויד  של  בחברה    לתפיסותיהם  הבית  של  חשיבותו  את  הנכיחו  ששניהם  העובדה  הוא 

ינטלקטואלים, אנתרופולוגים, אנשי  האנושית. לצידם של פרויד וקוק ניתן היה למנות שורה של א

 רוח וסופרים שעסקו בחשיבותו של הבית. 

שזכה לו המושג בית, מסרבת להפסיק להתנגן בראשי   והמעמיקאבל, חרף הטיפול הרציני  

הכל קופסה  -בית זה בסךדור: "-שורת ילדות קטנה אך נצחית שניסחה משוררת הילדים דתיה בן

אותה שורה של אינטלקטואלים עומדת שורה יחידה זו של    ול". אל משגרים בה, קופסה ולא יותר

מול גוליית הענק המשוריין. עומדת ופוגעת בול  ר בקרב הביניים אל  כדוד הנער הצעי   , דור-דתיה בן

 בפוני.  

טענה שבית הוא בסך הכל קופסה שגרים  ייחס לשאני נוטה ל  הכוח מה מקור  אני שואל את עצמי  

ו של הבית בחיינו, אני מבקש לצאת למסע הרמנויטי קצר בתחומה  כדי לנסות לברר מהו מקומ  . בה

של השירה העברית העוסקת במושג הבית. משוררי השירה העברית לדורותיהם )עד לפני דור וחצי(  

בני שרוי  -בלי-היו  היה  העולם  שבה  בשעה  המוקדמות  ילדותם  שנות  את  חיו  מהם  רבים  בית. 

תפיסת    , היו מהגרים. הם רחקו מהבית. ומכיוון שכך  בתהפוכות היסטוריות. הם היו פליטים. הם

בחרתי לדון בשלושה משוררים המייצגים  הבית שלהם זכתה לניסוחים מרתקים ואמביוולנטיים.  

 גיוון תרבותי מסוים ובאמצעות שיריהם להדגים את היחס לבית. 

חֹון" .א טָּ ְמַעט בִּ  והבית הישן   זלדה –" ַוֲהֵרי ֶזה כִּ

"פנאי"   –מישקובסקי -הפותח את בכור ספרי שיריה של זלדה שניאורסון 'הבית הישן' הוא השיר 

(. כדרכם של משוררים הקובעים את שירם הראשון מתוך מודעות כמעט דקלרטיבית לכוחו  1967)

ללוותה עד אחרון  ון של השיר הפותח, גם זלדה ידעה בחוש פנימי עמוק כי מוטיב הבית עוד נכ

ת הבית כמצג  ישיצא בשנת מותה. יחסה של זלדה להווי – (1984"שנבדלו מכל מרחק" ) –ספריה 

ביתי, וכמצג ממשי  -המשקף את משאת הנפש ל"ביתי" ואת חרדת הלב מן המאוים האל מטאפורי 

   שאיננו מקל ראש באחיזה במציאות של הבית כחומר, משוכה כחוט שוזר על פני כל יצירתה.

 זלדה  |הבית הישן 

ף הַ  תָּ נּוַע שֻׁ ת ַהצָּ  ַביִּ



ם;  ַמיִּ ּלּולֹות ַהשָּ  ְלהִּ

יְך ֶאל תֹוכֹו   ַהֶשֶמש ַמְשלִּ

בֹו ַהבֹוֵער,   ֶאת ְזהָּ

ה   ְוַהַּלְילָּ

ים.  בִּ יף אֹותֹו ַבֲאֵפַלת כֹוכָּ  ֵמצִּ

ת,  ם, ֵמֵעֶבר ַלַביִּ  שָּ

ֹאֶפק,  בָּ

ים ְּלמִּ אִּ ים ֶאת ַחֵייֶהם הָּ  ַחיִּ

ים  רִּ ים ֶההָּ עֹוטִּ ים, הָּ ְשפִּ  ַהנִּ

ֹפר,  יף אָּ עִּ ם ְבצָּ  ֶאת סֹודָּ

ת  ְצַפת ַהַביִּ ַתַחת ְלרִּ  ּומִּ

ים,  ירִּ יו ַהְטמִּ  ַחי ֶאת ַחיָּ

ים,  דִּ  ֶאת ַחיָּיו ַהְמיֻׁחָּ

ר, פָּ  ֶהעָּ

מּון ְבתֹוכֹו  ל ַמה ֶשטָּ  – ְוכָּ

ים, ַמְעיָּנֹות...  שִּ רָּ ים, שָּ עִּ  ְזרָּ

ו  נָּ ת ֶהעָּ  ְוֵאין ַהַביִּ

ים ירִּ ר שִּ ְרַבת ַהְתהֹום,  שָּ  ַעל קִּ

ן,  ַאיִּ ְלטֹון הָּ  ַעל שִּ

ְתנֹוֵדד,  ת ַהשֹוֵתק מִּ  ְוֵאין ַהַביִּ

ֶנה  ת ַהְמשֻׁ  – ְוֵאין ַהַביִּ

כֹור.   שִּ

ה  יּות ְשפּוכָּ מִּ  ֲאֶרֶשת ֶשל ְסתָּ

יו ַהֵכהֹות  נָּ  – ַעל ְפֵני ֲאבָּ

חֹון.  טָּ ְמַעט בִּ  ַוֲהֵרי ֶזה כִּ

 

 .(1985"שירי זלדה", הקיבוץ המאוחד, )

על   אלא  עכשווית,  ביתית  הוויה  על  נסוב  איננו  בבית  זלדה  של  עיסוקה  שראשית  לראות  מעניין 

. את הבית הישן והצנוע מתארת זלדה באופן כפול: מחד, מתוך  דווקא  זיכרונות מבית ילדותה הישן

ביחס   מחמירה  בהבטה  זלדה  נוקטת  מטריאליסטית,  "תפיסה  הבית:  של  ֶשל לחיצוניותו  ֲאֶרֶשת 

ה ְשפּוכָּ יּות  מִּ ַהֵכהֹות  ְסתָּ יו  נָּ ֲאבָּ ְפֵני  'שיכונית',  ַעל  כמעט  גיסא, מתוך אותה סתמיות  ". אך מאידך 

מצליחה המשוררת להעניק לבית ילדותה הישן מבט מיתולוגי. מתוך סתמיות אבניו הכהות הניכרת  

מבטלת זלדה את הגבולות שבין קירות הבית המשמשים כחייץ לאדם מפני    ,לכל זר במבט חיצוני 

יסודות   בין  מתועש.  לבניין  פראי  טבע  בין  לפנים.  חוץ  בין  סימביוטי  מערך  ומייצרת  החוץ, 

 קולוסאליים ובין פרגמטיקה יומיומית. 

 

ך  , ומתוך כ הבית שותף להילולת השמים, השמש שוזפת את קירותיו, הכוכבים אף הם בתוכו

מן הבית הישן עולים עשבים ובוקעים מעיינות  . אנו למדים על היעדר, כביכול, של התקרה החוצצת

והעפר נגלה לעין, ומתוך כך אנו למדים על היעדר, כביכול, של הרצפה החוצצת. מן הבית הישן נגלה  



ולתו  האופק של ההרים הנשפים, ומתוך כך אנו למדים על היעדר, כביכול, של קירות חוצצים. סג 

   –   של הבית, על אף דלותו הפיזית, היא ביכולתו לעמוד מול שלטון האין. בבית הישן יש מימד ניצחי

זלדה הופכת את הוויתו החומרית של הבית להוויה שכולה רוח.  הוא איננו נמצא על סף התהום.  

במשפט האחרון שמשמש כמעין אקורד סיום  ייחודו של הבית כפי שתופסת אותו זלדה מתמצה  

חֹון"  קרשנדו':-הרואי, או מעין 'א-אנטי טָּ ְמַעט בִּ    . "ַוֲהֵרי ֶזה כִּ

 

ת ַההּוא" –מנחם פרומן  .ב ַפץ ַהַביִּ ים שֻׁ יסִּ ְרסִּ  " לִּ

של 'הבית הישן',    ההמיתולוגי ובין    –האיזון העדין שניסחה זלדה בין הווית הבית המטריאליסטי  

חו משוררים רבים נוספים על דרך הניגוד  ומערכת היחסים שבין החומר והרוח המגולמת ב'בית', ניס 

' חלפי  כאן את שירו של  םוהשלילה. די להזכיר  עֹולָּ ְלֵבין  י  ֵבינִּ י  לִּ ץ  ְכַחיִּ ֵאינָּם  י  ֵביתִּ ְתֵלי  את  כָּ או   ,'

ְשֹקַע,  –שורותיו הגדולות של אלתרמן מתוך שמחת עניים   ים לִּ תִּ ַהבָּ ין  ַלֲעֹמד".    "דִּ ים  תִּ ין ַהבָּ דִּ לֹא 

 י מבקש לדון בשיר של יוצר שלא נכלל במסגרת היצירה ה'קאנונית' של השירה העברית. אנ ,אולם

יודעים כי  מעטים דתי של הרב מנחם פרומן, אולם רק הפוליטי ו הרבים מכירים את פועלו הרוחני,  

 היה משורר. 

 

 מנחם פרומן  |שבירת הכלים 

ים  יּו ַהֵכלִּ ים הָּ ה ְגדֹולִּ   מָּ

ן. ַבֵבית הֹוַרי   ַהיָּשָּ

ַטן?  י קָּ יתִּ יִּ שּום ֶשהָּ  מִּ

ן?  ְזמָּ יָּה ֶזה מִּ שּום ֶשהָּ  מִּ

ים  ים ַהְגנּוזִּ יּו ַהֵכלִּ ים הָּ ירִּ ה ְמאִּ  מָּ

ית ַהְמֹמֶרֶקת   ַבֲארֹון ַהְזכּוכִּ

ְבֶרֶקת  ית ַהמֻׁ  ֵמֲאחֹוַרי ַהְזכּוכִּ

ים   ְבֵבית ַההֹורִּ

ים  חִּ ְחצָּ  ְכֵלי ֶכֶסף ְמצֻׁ

ם את  ְמרּו ְבֹתכָּ םשָּ עֹולָּ ל אֹורֹות הָּ  כָּ

... 

ים   ְמרּוַצת ַהיָּמִּ  בִּ

אן  כָּ ים ַהְרֵחק ַהְרֵחק מִּ ְלכּו ַההֹורִּ  הָּ

ים  צִּ רָּ ים הָּ  ְכֹחק ַהיָּמִּ

ת ַההּוא   ַהַביִּ

ַפץ   שֻׁ

ים  יסִּ ְרסִּ  לִּ

ילדותו. גם הוא, ממש כזלדה, עוסק בקשר   בשירו "שבירת הכלים" מנסח פרומן את יחסו לבית 

ובין מעמדו המיתולוגי, הנוסטלגי והרוחני.ההדוק שבין קיומו החומר אלא, שבניגוד    י של הבית, 

המבקש לראות בבית ילדותה העשוי חומר את המימד שאיננו    , מהלך למהלך אותו שרטטה זלדה

בראשית השיר מתאר פרומן את בית ילדותו מתוך קיום רוחני   חומרי, המהלך שמציג פרומן הפוך: 

 .  הפוכות אשר עברו על הבית, תהפוכות ש'הגשימו' אותולמדי, ואילו בסופו הוא עוסק בת



כבר מכותרת השיר, אפשר לחוש היטב בדיאלקטיקה אותה מבקש פרומן להציב, ביחס  

שבין רוח וחומר. 'שבירת הכלים' היא מונח קבלי ידוע באמצעותו מתואר הקושי הגדול של האדם,  

האור   את  'להכיל'  האנושי  הקיום  הוא  השמיימיאו  התפיסה    הגדול,  פי  על  הימים'.  שבעת  'אור 

,  הרוחני  אמצעים גשמיים, כדי להכיל את האור האלוהי   – אין בקיום האנושי די 'כלים'    – הקבלית  

אותם אמצעיים גשמיים בהם מסוגל   –  ממילא 'הכלים'  . מצםטועל כן  נגזר על המימד האלוהי להצ

 שבר מכובדה של הרוח.  יעתידים לה – האדם לתפוס את האלוהות 

הוא מתאר את הווית ילדותו בבית    את המהלך הקבלי הזה מכיל פרומן על בית ילדותו:

"מה רבו הכלים בבית הורי", קובע פרומן, ומתאר, על    הוריו באופן שיכול להשתמע לשתי פנים:

כרון ילדותו  ייטרינה החגיגית אשר נפתחת לפני כל חג, ואת השימוש החגיגי הצרוב בזו פניו, את הו

כרון הילדות הזה, מטעין פרומן את הסמנטיקה  ירועים מיוחדים. אך יחד עם זי' השמור לא ב'סרוויס

הוריו הלכו לעולמם,   כרונות ילדותו כקיום רוחני מפואר.ימצביע על הווית הבית וז  ך ובכ  , הקבלית

כדרך כל בשר, והבית הישן נמכר לדיירים אחרים. בסיומו של השיר, ובדומה לאקורד הסיום של  

ַפץ ַהַביִּת ַההּוא" ניח פרומן את השורה הכואבת והחכמה הזאת: זלדה מ ים שֻׁ יסִּ ְרסִּ  ". לִּ

הוא    – האוקסימורון העומד ביסוד השורה הזו מייצר טענה מרתקת ביחס ל'חומר'. השיפוץ  

בו אדם כבר זכה לקורת גג, ויש לו את הבטחון אשר מעניק הבית, אך    –  המצב הבורגני הקלאסי 

הוא דורש לו בית 'עדכני' או אופנתי, כפי שיש לשכנים. הווית השיפוץ היא בעיני פרומן הוויה של  

יותר ניתוץ. ככל שהבית 'משתפץ'  כרונות הילדות  ימזוהוא מתרחק ממצבו המקורי    ,שבירה. של 

הבית ל'כלי' ששוב אינו מסוגל   ך במובן זה הופ נפגם.הולך ו הוא  כוללן בחשבוכך שהספוגים בבית,  

הגדול   האור  את  הבורגנית  בחומריותו  הרוממות  – להכיל  הקדושה,  הילדות,  אינו  אור  ובייחוד   ,

 כרון ההורים המתים. יזל להכיל את גמסו

 

   –דוד אבידן  .ג

ערופי    של אבידן  השיר שיכון, אשר התפרסם בספרו הראשון דיוננו  'ברזים  יחתום את  שפתיים' 

אך קודם לדיון בשיר זה, אשר נכתב בראשית יצירתו השירית של אבידן, אני מבקש    בתפיסת ה'בית'. 

 רגע בו המשורר נדון על שם סופו. ה  .לתאר רגע תקשורתי מסויים החקוק בזכרון הציבורי של אבידן

ית אדירה, ומצב בריאותו היה  צוקה חומרמ. אבידן היה נתון ב1995היה זה בשנת חייו האחרונה,  

'מבט' צעירה כדי לסקר את   נכנסה לביתו כתבת  בכי רע. בגסות רוח השמורה לעיתונאים בלבד, 

מצבו הבריאותי הרעוע. את הביקור ליוותה מצלמת וידאו שסקרה במבט חטטני את כל פינות הבית.  

א זוהרו אחד מעמודי התווך  צופי אותה מהדורה אומללה זכו ל'סיור מודרך' בביתו של מי שהיה בשי

: עליבותו של הבית, מצבו הפיזי  היה רצף של מחזות כואבים   . הסיור הביתי הזההשירה העבריתשל  

, ואי הסדר הכללי ששרר  הפזורים  ותיו המטונפים, רצפתו השחורה מלאת החפציםר על קי  ,הירוד

  ביתי' -'אלאותו  ת של  נגלה כאפשרו  הממשי  הבית   .היו עבור הצופים מחזה שאי אפשר לשכוח  , בו

בית' נתגלה לפתע כמציאות מחרידה בכיעורה  'בטחון' של ה -. הבטחון, או למצער 'כמעטפרוידיאני

 "שיכון": של אבידן שירו  על רקע הקשר זה אני מבקש לקרוא את ובעליבותה. 

 

 שיכון | דוד אבידן 

יָּה   ְכֶשהָּ



ֵמש,  ים ְוחָּ יל ְשֹלשִּ  ְבגִּ

ן   ֲעַדיִּ

יָּה  י הָּ יבִּ  ַהחּוש ַהְספֹוְרטִּ

 ַמְנֶחה 

ים. אּוַלי  יִּ לִּ  ֶאת ַחיָּיו ַהַכְלכָּ

ְגֶזֶמת )ֶיֶלד  ה מֻׁ דָּ ּלּו ְבמִּ  ֲאפִּ

ַסת ם פִּ דֹול עִּ ַרַחת ְכמֹו -גָּ  קָּ

ה  ירּו אֹותֹו ַפַעם ַאַחת ַכמָּ ְגדִּ  ֶשהִּ

ים ְוֵכן  יְמטֹובִּ ים טֹובִּ ידִּ  ְידִּ

ים בִּ ְך -ְמֹאד ְמיֻׁשָּ ם(. ַאַחְרכָּ  – ְמֹאד ְבַדְעתָּ

 ֶעֶשר אֹו ֲחֵמש ֶעְשֵרה אֹו יֹוֵתר 

י ְלתִּ ירּות בִּ ְמהִּ ְלפּו בִּ ים חָּ נִּ ים -שָּ נִּ ֶעֶרת. ַהבָּ  ְמשֻׁ

יל  צּומֹו ֶשל גִּ יּו ְבעִּ ר הָּ  ְכבָּ

רּוחַ  יָּה. הָּ ְרבִּ יָּה ְוהָּ  ַהְפרִּ

תֹו, ְוַהֶשמֶ  ת ֶאת קֹומָּ ְקצָּ ה ְבמִּ ְפפָּ  ש כָּ

ה ְללֹא יבָּ ה ַמְרחִּ ְיתָּ  ַרֵחם ֶאת ְתחּום-הָּ

ים,  תִּ ַרַחת. בָּ ּה ֶשל ַהקָּ ְלטֹונָּ  שִּ

ם  ַתיִּ ְקנּו. ֵבינָּ בֹות, תֻׁ ְזַמן ַהְקרָּ זֹוקּו בִּ  ֶשנִּ

רּוחַ  ים. הָּ שִּ ים ֲחדָּ ְבנּו ֲאֵחרִּ  נִּ

ה לֹו ֶרַגְעֶרַגע, ֶשְבֶעֶצם  ירָּ ה ַמְזכִּ ְיתָּ  הָּ

ל ר ֵאינֹו כָּ ְך צָּ -ְכבָּ יר. ַגם ַהֶשֶמשכָּ  עִּ

יו. ְוהּוא  ה ְביֹוֵתר ְלַגבָּ יבָּ מּור, ְנדִּ אָּ ה, כָּ ְיתָּ  לֹא הָּ

יו  ל יָּמָּ ֶשּלֹו. כָּ ל ְמֹאדֹו ְלַמֶשהּו מִּ ְתֹאם ְבכָּ ַאף פִּ  שָּ

חֹות  יר גָּמּור. ְלפָּ כִּ יר, שָּ כִּ יָּה ְבַסְכַהֹכל שָּ  הָּ

ֶשּלֹו  ה מִּ ירָּ ַמר ְלַעְצמֹו  – דִּ חֹות  – אָּ  ְלפָּ

ְברּו דִּ  ּה ֶשּלֹו. עָּ ְהֶיה כֻּׁלָּ ה ֶשתִּ  ירָּ

ם  ַתיִּ ה. ֵבינָּ נָּ ֵמש שָּ ים ְוחָּ  עֹוד ֶעְשרִּ

ים ֵדי ֹחֶדש ְבֹחֶדש ְסכּומִּ יָּה ְמַשֵּלם מִּ  הָּ

ם ֹתם  כּון. ְועִּ ים ַעל ֶחְשבֹון ַהשִּ רִּ כָּ  נִּ

ֲאמּורֹות, ְוהּוא  ים הָּ נִּ ים ַוֲחֵמש ַהשָּ  ֶעְשרִּ

ים ְוחָּ  ְבעִּ ְשתֹו ֶבן שִּ ה ְלֵעֶרְך, ְואִּ נָּ  ֵמש שָּ

י ינֹות ַעל פִּ יא ֵמֹרב ַהְבחִּ  ֶקֶבר, -ַגם הִּ

ה  ְיתָּ  הָּ

ּה ְבֵמיַטב ְשנֹות ַבְגרּותֹו,  ֵּלם ַבֲעדָּ ה, ֶששִּ ירָּ  ַהדִּ

ר  ו ֶאְפשָּ ּה ֶשּלֹו. ַעְכשָּ  כֻּׁלָּ

ְלֹטף  ים ְולִּ לִּ י ַעל ַהְכתָּ ְטֹפַח ְבֶשֶקט ַנְפשִּ  לִּ

ל   חּוש ֶאת כָּ ים ְוַגם לָּ ים ַהיָּפִּ יחִּ ֲארִּ  הָּ

יתָּ ַמֶשהּו ְבַחֶייָך )אּוַלי  שִּ  ֶשעָּ

ל י, ֲאבָּ ְלֶשהִּ ה כָּ שָּ שּוט ְירֻׁ  פָּ



ים ְמֹאד  ר ְרחֹוקִּ ים ְכבָּ נִּ  ַהבָּ

ה  ירָּ קֹום(. ַהדִּ  ַבְזַמן ּוַבמָּ

ּלּו ַבת ֶשְּלָך. ֵבית מּוש -ְכאִּ  ַהשִּ

ל ֶמֶטר  ז ְלֶפַתעכֻּׁלֹו ֶשְּלָך, כָּ ע. ְואָּ בָּ  ְמרֻׁ

מּות  לָּ

ם  ְקנָּה אֹו ְסתָּ זִּ ה אֹו מִּ שָּ ה קָּ ַמֲחלָּ  מִּ

ה -ֵמַהְרֵבה ימָּ  ַהְרֵבה ְשנֹות ֲעֵיפּות ּוְנשִּ

גֹות,  נָּה ּוְדאָּ ֶמֶשת ַעד ֵאיְנַתקָּ  ְמשֻׁ

יתָּ ֶאת ֵביְתָך. ַכפֹות  נִּ ֶהן בָּ  ֲאֶשר בָּ

יקֹות לֹוְפתֹות  ם ַעתִּ ַדיִּ  יָּ

ד  ירֹות ְביֹום ֶאחָּ יר ְמֹאד ֶאת ַהקִּ הִּ  בָּ

ְסְדרֹון ין -ֶשל מִּ ת, ְכמֹו ְבמִּ  ַהַביִּ

ַכח ְבַמֶשהּו  ּוָּ ש ְלהִּ צֹון נֹואָּ  רָּ

ק ּוַבר א ְולֹא חֹוֵלף ְבתֹוְך -מּוצָּ  ְקיָּמָּ

ַטף  י ַהֶזה ֲאֶשר עָּ ְתאֹומִּ ֶפל ַהפִּ ֲערָּ  הָּ

 אֹוְתָך, ְוֶאת ַרֲעיְָּתָך 

צָּ  ְפֹקד ַוַדאי תֹוְך ְזַמן קָּ  ר ְמֹאד. יִּ

 ( 1965-1951 1כל השירים   -דוד אבידן )

גיבורו    . היא כזו המרוקנת את כוחו המגונן  ההבטה אותה סיגל אבידן על מושג 'הבית' בשירו 'שיכון' 

חפצו הוא אפשרות לזכות בדירת עמידר   ז, שכל משאת ליבו וכל מחו35בורגני בגיל -של השיר, זעיר

השיר   הוא מטרת חיציו הלועגים של אבידן.  . דמותו של אותו בורגןולהסדיר את ענייני המשכנתא

ך הבנה כי ה'בית' איננו אלא  ולו, ות  השתוקקותית הבית תוך ביטול מוחלט של ה ישיכון עוסק בהוו 

לשיטתו של אבידן, הבית נקנה    ו העלוב.מקור כיסופיו של האדם הקטן, נטול הרוח, הכבול לרכוש 

ַכח ְבַמֶשהּו מתוך " ּוָּ ש ְלהִּ צֹון נֹואָּ ק ּוַבר  רָּ א ְולֹא חֹוֵלף ְבתֹוְך -מּוצָּ י  ְקיָּמָּ ְתאֹומִּ ֶפל ַהפִּ ֲערָּ זוהי שאיפה    –"  הָּ

ון הקיום, עם אימת המוות. אולם הגנתו של הבית מפני החרדות הקיומיות של  ללהתמודד עם חיד

הרק הגנה מדומה: "האדם היא   ירָּ ֵבית  ַהדִּ ּלּו ַבת ֶשְּלָך.  מּוש-ְכאִּ ז    ַהשִּ ְואָּ ע.  בָּ ְמרֻׁ ֶמֶטר  ל  כָּ כֻּׁלֹו ֶשְּלָך, 

מּות  –  ְלֶפַתע נראה שההיאחזות בקירות הבית אינה מגוננת ואינה מועילה להתמודדות עם המוות  ".  לָּ

 הצפוי. 

קננים בעקבותיו. אכן ביתו של אדם  כאשר ספקות רבים מסע  שירו של אבידן סוגר את המ

זלדה,   של  ששירה  נראה  יותר?  ולא  קופסה  בה,  שגרים  קופסה  הכל  סך  הבית  אין  האם  מבצרו? 

  אינה כאשר הפואטיקה של הבתים    ; מן המבוכה  פלט מסויםובצורה שונה שירו של פרומן מציעים מ

מלוא כובד  ר הבית מוטען בפואטיקה של בורגנות, כאשר הבית אינו רק מובנו החומרי והדשן, וכאש

משקל    .פואטית-לקיומו הממשי יש הצדקה רוחנית  –  המשקל של זיכרונות הילדות והמיתולוגיה 

ומגדיר את היותו של הבית    ,הרוח שהבית נושא איתו הוא אשר מקנה לבית את מהותו המגוננת

יציבות, אך נדמה  סכנת הבורגנות מאיימת על כל אלו השואפים לבית ול  ביתי.-'ביתי' אל מול האל

 .והרי זה כמעט ביטחון   דבקים ברוח.שסכנה פחותה אורבת ל

  


