עמיחי שלו

הנה הם
באים

שדים נכחו פה בינינו תמיד
עד שבאה המודרנה וגירשה
אותם .לצד מיפוי של נוכחות
השדים בתרבות היהודית,
מעלה הספר את שאלת
החמצתו של עולם תרבותי
וספרותי עשיר



לאורך מאות שנים האמינו יהודים מצפון
פולין ועד דרום עיראק בשדים הגודשים את
האוויר ,משכשכים במי הנהרות ,נחבאים תדיר במרקם
המציאות ומנהלים אינטראקציות מסוכנות ,פתייניות
ואמוניות עם האדם .למעשה ,השדים מצויים כבר
במקרא (איים ,ציים ,רפאים ,נפילים וכדומה) ,אם
כי על פי רוב מוסתרים יחסית לטקסטים מסורתיים
מאוחרים יותר" .המודרנה" ,כותב חגי דגן בספרו
המרתק "שדים יהודים"" ,ייתרה את השדים מבחינה
זו שהיא רוקנה מתוכן את עולם האמונות שקיים אותם,
אבל היא ייתרה אותם גם מבחינה זו שהיא הביאה
לעולם רוע שלעומתו כל תעלוליהם הם משחקי ילדים
תמימים .רוע זה גורף כל כך עד שהוא מפרק למעשה
את עצם החלוקה לטוב ורע" (.)241
אבל הסיפור מורכב יותר ,ממשיך דגן ,כי מה
שהמודרנה על פי רוב עשתה הייתה הגלייתו של כל
המסתורי והנשגב ,והשדים בתוכם ,אל שמורת טבע
ז'אנריסטית המכונה "פנטזיה" .כך ,מחד גיסא היא
ביקשה להשמיד ולעקור משורש את כל מה שהיה
אנטיתזה להשכלה ולקדמה ,אך מנגד המשיכה לטפח,
לשמר ולהמציא אותו מחדש בכל תקופה בתוך מסגרת
אמנותית.
זו קביעה כלל תרבותית ,וההקשר היהודי־הישראלי
במובן זה מעט יוצא דופן .בעוד העולם הנוצרי -
החילוני והדתי  -עדיין ממשיך לייצר כיום ,ובמסות
עצומות ,גרסאות עדכניות לסיפורי ערפדים ,אלים,
גיבורי על ,גירושי שדים וכיוצא בזה ,אנו הדחקנו
אותם הן במציאות היום יומית (מלבד אי אילו
אזוטריקות שנועדו לגרום לנו לגחך) ,אבל בעיקר
במציאות הספרותית והתרבותית שלנו.

נחש עם ראש חתול

ספרו של דגן ממפה את נוכחות השדים ביהדות,
ורובו עושה זאת בצורה כרונולוגית (קטלוג מוער);
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תחילה הוא ממפה את השדים במקרא ,לאחר מכן
בתקופת בית שני ,שדים בתלמוד ובמדרש ,דרך
הקבלה וימי הביניים ועד לשדים בספרות היהודית
החדשה .במובן הזה ,אפשר לחלק את הספר לשניים -
החלק הראשון ,המידעי יותר ,עוסק במיפוי של השדים
למיניהם ,והחלק השני ,הקצר יותר ,מנסה למקם אותם
בהקשר תרבותי נרחב וממעוף הציפור .זה קורה בעיקר
החל מחלק ו' ,המתעסק בשדים בספרות היהודית
החדשה .הכול כמו מתכנס לחלקו האחרון והמרתק
של הספר " -כמה הערות על פנטזיה ושדים בספרות
הישראלית".
כך ,בחלק הראשון והנרחב יותר ,במיפוי הכרונולוגי
השוטף  -דגן לא משאיר אבן אחת לא הפוכה ,ודומה
כי כל אזכור באיזשהו טקסט יהודי זניח יותר או פחות
לא חמק ממנו (ומעורר תיאבון לטקסטים אחרים כמו
"שירת האזינו" ,או "מגילת סרך היחד") .המידע הזה
מייצר לעיתים תחושה מסחררת של מעין קרוסלה
אנציקלופדית ,והיה רצוי לשקול לנקד את שמות
השדים הרבים ,במיוחד את אלו הלא מוכרים (למשל
צימראתא ,צפעסק ,צרעיתא ,קורדייקוס).
דמויות השדים המובאות כערכים חוזרות על
עצמן לעיתים רבות ,והן עוברות טרנספורמציה בין
התקופות .למשל לילית או אשמדאי של המקרא הם
לא אותן דמויות של ימי הביניים ובטח לא כשהן
מתגשמות בתוך יצירתו של יצחק בשביס זינגר .בכל
מקרה ,למי שלא בקיא בתחום ,החלק הזה הוא לא
פחות ממאלף .האם ידעתם למשל שאדם זאב הופיע
כבר במאה השתים־עשרה בספרות של יהודי אשכנז,

אדם זאב הופיע במאה
ה 12-בספרות של יהודי
אשכנז
איור :שאטרסטוק

והדרך היחידה להרוג אותו (ונחסוך את התיאור הגרפי
הדי מחליא) דומה לאופן שבו ניתן להרוג ערפד בחלק
מהמסורת הנוצרית שבאה מאוחר יותר?
יש לא מעט סתירות בין המידעים המובאים על
שדים בהיסטוריה היהודית .הם לא פעם מתעמתים
עם הקואורדינטות של המונותיאיזם ,מעוררים
קושיות תיאולוגיות וגורמים לגדולי הפרשנים לספק
פרשנויות ודרשות ,שחלקן נשמעות תמוהות יותר
מסיפורי השדים עצמם .השדים ,מתברר ,יכולים להיות
כמעט כל דבר .הם יכולים להופיע בדמות אדם ,ובעיקר
בדמות אישה פתיינית ,אם כי חלק טוענים שאין להם
גוף ממשי .הם יכולים להופיע בדמות עופות ,עיזים,
תיישים וכמובן שילובים בלתי אפשריים ביניהם
ובין חיות אחרות (גוף נחש עם ראש חתול וכדומה).
לחלקם יש כנפיים ,לחלקם יש כוח פוליטי ,וכל העת
הם מעוררים את התהיות מי לכל הרוחות (והשדים)
יצר אותם ,ומה מערכת היחסים וחלוקת התפקידים
בינם לבין אלוהים (מתברר שהיא מודולרית ומשתנה
בהתאם לנסיבות).

שד בית הכיסא

ישנם סיפורי שדים  -וזה קורה ככל שאנו מתקדמים
בציר הזמן לימי הביניים  -שהם לגמרי יצירות מופת
קטנות (למשל המעשה בר' יוסף דילה רינה ,או ר' יעקב
וזאנה ונישואיו לשדה) .וכמובן ישנו לא מעט הומור.
לעיתים קשה מאוד לא לגחך נוכח עטו המושחזת של
דגן ,עת הוא נדרש למצוא לוגיקה בתוך מעשיות
בכחנליות (בעיקר סיפורי שדים שנועדו להילחם כנגד

