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כפייתיות וחרדה על רקע דתי - מדריך לטיפול
אביגדור בנש"ק

ארון הספרים היהודי, תשע"א, 207 עמ'

יובל שרלו

נרחב  מקום  תופסת  בהלכה  החומרות  תופעת 
בעולמו של האדם המאמין, בין כמקיים מצוות, בין 
כלומד הלכה ובין כפוסק הלכה. מאמרים רבים ביארו 
את מקורן של החומרות, והראו כי הן נובעות מסיבות 
שונות: מרצון האדם להקריב מעצמו 'קורבן רשות' 
ולהביע את האהבה למצוות; מחשש לעבור עבירה או 
לא לקיים מצווה בשלמותה; מניסיון לצאת ידי חובת 
כל השיטות בהלכה; ממאבק חברתי על הגדרת האדם 
כיותר דתי ופחות דתי ועוד. ככל הידוע לי, ברוב מוחלט 
אם לא בכל התשובות ההלכתיות הידועות לא עולה 
אחד הגורמים המרכזיים והכואבים ביותר לרדיפה אחר 
חומרות ולהתמכרות להן: תופעת ה–OCD -  הפרעה 
אובססיבית–קומפולסיבית. התייחסות קצרה מנקודת 
מבט פסיכולוגית לנושא אפשר למצוא במאמרה של 
לאה מלמד, ‘אורתודוקסיה ובריאות נפשית: היבטים 
קליניים ותאורטיים’, שהתפרסם בכתב העת המשובח 

‘אקדמות’ )גיליון יד(.
שנובעת  חרדתית,  הפרעה  היא   OCD–ה
ממחשבות חוזרות ונשנות, ומביאה בדרך כלל לסדרת 
התסמונת  כאשר  מסוימות.  כפייתיות  התנהגויות 
“מתלבשת” על אדם שומר מצוות מדובר בהעצמה 
כואבת של החרדתיות, וזאת משתי סיבות. ראשונה 
בהן היא שבנוסף לחרדות שכל בני האדם שותפים 
בהן, מצטרפת החרדה מפני הא–לוהים: יראת א–לוהים 
הופכת להיות המנוע המרכזי לחרדה זו, והפחד מפני 
האין סוף, פרשיות השכר והעונש, קיומו של עולם 
בתורה  שמופיעים  אחרים,  אמונה  וענייני  הבא 
כגורמים חיוביים, מתערבבים עם התסמונת ויוצרים 

מהומה פנימית עמוקה בנפש.
עם  במגע  ובא  הלכה  בפסיקת  העוסק  רב  אין 
לידי  באה  היא  התופעה.  את  מכיר  שאינו  הציבור 
בחשש  בעיקר  אך  בהלכה  רבים  במקומות  ביטוי 
ובחששות  לטבילה  בהכנות  נדרים,  מפני  המתמיד 
לאחר הטבילה, בדיני נטילת ידיים, בחזרה אין סופית 
על מילות התפילה, בחשש מפני נישואי שווא בשל 
חומרים  מפני  בחרדתיות  לאישה,  מה  דבר  נתינת 
בכלים חלביים שעברו ליד כלים בשריים, ועוד ועוד. 

שמים  מיראת  כנובעות  בתחילה  שנראות  שאלות 
כנובעות  נחשפות  הלכה  בענייני  להקפיד  ומרצון 
כל  כי  לרב  נגלה  אט  אט  אובססיבית.  מחרדתיות 
תשובה שיאמר וכל נימוק הלכתי שיביא אין בכוחם 
להתמודד עם השאלה. הסובל מההפרעה שב ושואל: 
שמא הוא לא דייק בהבאת כל פרטי השאלה, שמא 
הרב לא הבין בדיוק, שמא הרב לא ענה בדיוק את מה 
שהוא חושב, שמא השואל לא הבין בדיוק את הרב, 
שמא המקרה למעשה אירע בצורה מעט שונה, וחוזר 

חלילה.
קיימת אפוא חשיבות עליונה כי אלה הסובבים 
את הסובל מחרדה זו - משפחתו הקרובה והרבנים 
הנתקלים בשאלותיו - יכירו בקיומה של התופעה, 
הסימנים  את  לזהות  וידעו  מאפייניה  את  יכירו 
עניין  הראשוניים לה. האבחנה הסופית היא כמובן 

לבעלי המקצוע, אולם 
הראשונה  העזרה  הן 
הנזק  מניעת  והן 
מתוך  לבוא  העלול 
לאותן  חיובית  הערכה 
מחייבות  “חומרות” 
ומודעות  הכרה 
את  זו.  לתסמונת 
הראשוני  התפקיד 
הספר  ממלא  הזה 
וחרדה  “כפייתיות 
בצורה  דתי”  רקע  על 
ד”ר  המחבר,  מצוינת. 
בנש”ק, פסיכולוג קליני 
לפסיכולוגיה  ומרצה 
פורש  רבות,  שנים 
את  התופעה,  את 
מקורותיה, את סימניה 
בפני  ומאפייניה 
מקצועי  הלא  הקורא 
ומתווה ודרכים לזיהוי 
אכן  כי  האפשרות 
 .OCD ב– מדובר 
ספר  זהו  זו,  מבחינה 
חובה לכל אחד מאיתנו, 
לעוסקים  ובוודאי 

בחינוך ובפסיקה.
לאור  יצא  הספר 

בארצות   2009 בשנת  האנגלית  בשפה  לראשונה 
אינו  הראשוני  ההוצאה  ומקום  ציון השפה  הברית. 
עניין טכני בלבד, אלא גם מהותי. יש בו מאפיינים 
רבים של ספרות ההדרכה העצמית מסוג כיצד תעשה 
ידידים  לקנות  ואיך  צעדים,  בארבעה עשר  דיאטה 
והשפעה בחברה. יש דורשים ספרות זו לשבח, ויש 
לדמיון  מאוד  מודע  המחבר  לגנאי.  אותה  דורשים 
לספרות הזו, אולם טוען כי במקרה דנן ישנה חשיבות 
עילאית להדרכה העצמית, גם אם היא בסגנון “עשה 
זאת בעצמך”. הדבר נובע מהתפקיד המרכזי שהוא 
מייעד למלווה הלא מקצועי של תהליך ההתמודדות 
עם ה–OCD. בספר נפרשים תפיסתו הפסיכולוגית 
של המחבר ודרכי ההתמודדות עם התופעה, מהטיפול 

הפסיכואנליטי הפרוידיאני ועד לטיפולים המקובלים 
יותר היום, כולל שימוש מסוים בטיפול תרופתי. בשל 
העובדה שהמחבר מייעד תפקיד מרכזי לחבר המלווה 
את הטיפולים ואת ההתמודדות, נודעת חשיבות רבה 
לסוג זה של ספרות, המאפשר גם למי שאינו מוסמך 
עם  בהתמודדות  חיוני  סיוע  לסייע  הנפש  בתחומי 
התופעה. בסופו של הספר יש גם מדריך מעשי לאן 

אפשר לפנות בבקשת עזרה ועצה. 

אתגר לפוסקי ההלכה
פעמים רבות כתבתי כי כל אדם זקוק בדרך כלל 
לטיפול בשני מסלולים - המסלול הנפשי והמסלול 
זקוק  לדוגמה,  בדיכאון,  השרוי  אדם  הפילוסופי. 
לטיפול מקצועי משמעותי, אך בד בבד גם לתשובות 
ועל האתגר שהם  פילוסופיות על משמעות החיים 

מציבים. כאשר מדובר באדם הדתי הדברים נכונים 
על אחת כמה וכמה. ההתמודדות נעשית כמובן בכלים 
הנפשיים, אך נתבעת גם התמודדות תיאולוגית עם 
וגם  הנפש,  תחומי  בכל  נכון  הדבר  הזו.  המציאות 
בלתי  חלק  לעיל,  כאמור   .OCD עם  בהתמודדות 
הן  הדתי,  מהעולם  נובע  המצוקה  מהגברת  נפרד 
חשבונות  פנקס  שמנהל  כמי  הקב”ה  של  מדימויו 
עם בריותיו והן בשל החובה לעמוד בכל הדרישות 
ההלכתיות. לפיכך נדרשת התמודדות רחבה ומקבילה 
לטיפול הנפשי עם השאלות התיאולוגיות ועם דרכי 

הפסיקה המעשיות במצבי ספק. 
נוגעת לאדם הסובל  זו אינה  התמודדות כפולה 
בלבד, אלא גם לרב הפוסק. גם הרב זקוק לרקע רוחני 

וא–לוהים, עבודה  יחסי אדם  הנוגע בשאלות  נרחב 
ותורת הגמול לתפיסותיה  ועבודה מיראה,  מאהבה 
השונות. מעבר לכך, פוסק ההלכה צריך לדעת מה 
להקל  מותר  כמה  עד   - לו  שיש  ההלכתי  המרחב 
בהלכה לסובל מתסמונת OCD, עד כמה יש ללכת 
קמעא קמעא, מהו גבול החששות והספקות גם אם 

מדובר בתחומים מדאורייתא וכדומה.
אמת הדבר שנושא זה אינו מפותח דיו. ההלכה 
כמעט אינה עוסקת בתסמונות נפשיות, ואנו מתקשים 
למצוא בספרות ההלכה פסיקות המתחשבות במצבו 
הפסיכולוגי או הפסיכיאטרי של האדם, זולת אם הגיע 
למצב של “פתי” או “שוטה”, או שמדובר במצבים 
הקרובים לענייני “פיקוח נפש”. המחבר ניסה להביא 
בספרו את המקורות ההלכתיים המרכיבים את “ארגז 
הכלים” של הרב הפוסק, אולם ניסיון זה חושף את 
מעט  הקיים.  החומר  דלות 
כללים הלכתיים רחבים, כמו 
“דרכיה דרכי נועם” או “אין 
משפטי התורה נקמה בעולם 
ושלום  וחסד  רחמים  אלא 
על  סיפורים  מעט  בעולם”; 
דרכי הפסק של גדולי ישראל; 
מעט דברי חסידות המלמדים 
כי אם המצוות הן בגדר יגיעה 
האדם  כי  הוא  אות  לאדם 
מקיים אותן שלא כראוי, וזהו. 
בפני  הנמצא  אתגר  זהו 
משעה  ההלכה.  פוסקי 
שההפרעה אותרה והוגדרה, 
ומשעה שהתברר לנו הרבנים 
כי פעולות מסוימות נובעות 
ממצוקה וחרדה ולא מעבודת 
שמים,  ומאהבת  א–לוהים 
בכך  להתחשב  עלינו  מוטל 
שאנו  בשעה  רבות:  בדרכים 
בהלכה  להקפדה  מעודדים 
הדעת  את  לתת  חייבים  אנו 
על האפשרות שדברים אלה 
סובלות  אוזניים  על  נופלים 
שאנו  בשעה  וחרדתיות; 
להקפיד  עז  ברצון  נתקלים 
צריכים  אנו  מצוות  בענייני 
להיזהר שמא אנו מפילים את 
השואל בבור שהוא כורה לעצמו; בשעה שאנו רואים 
מעשה ריטואלי מתמיד אנו חייבים להיות מודעים 
לאפשרות כי מדובר בבעיה קשה ולא בדבקות במצוות. 
הכרה זו מחייבת שימוש בכלים הלכתיים המאפשרים 
לאדם להקל במצבי ספק ולמנוע חששות מיותרים. 
היא גם מחייבת אותנו בכלל בדיני ספקות, בהדגשה 

כי לא כל “חשש” מהווה סיבה לשינוי ההלכה. 
וסובביהם,  לסובלים  חובה  ספר  הוא  הספר 
למטפלים, למורים ולרבנים, והוא ממלא את ייעודו 
בהצגת התופעה ודרכי הטיפול המומלצות. האתגר 
המוטל עתה על כתפי הפוסקים והרבנים הוא למצוא 
את הדרך לחנך להקפדה בתורה ובמצוות בלי ליפול 

לבור החרדה והמצוקה. 0

כפייתיות דתית
הקפדה במצוות, דקדוק בפרטי ההלכות וקבלת חומרות, הנתפסים כהצלחה חינוכית, עלולים להתגלות במקרים מסוימים כביטויים 

להפרעה נפשית חרדתית מסוג OCD. ספר חדש מעלה את המודעות לתסמונת בהקשרה הדתי ומסייע להתמודדות עמה. הרב שרלו 
קורא לרבנים ולמחנכים לגלות עירנות לתופעה, להציע התמודדות תיאולוגית ולהשתמש בכלים הלכתיים להקלה על הסובלים

אובססיה במסווה של טקסים דתיים. אפיית מצות וניקיון לפסח, גרמניה, 1724 
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הנוסע הסמוי
ז'ורז' סימנון

מצרפתית: יהושע קנז
עם עובד, 2011, 261 עמ'

חבצלת פרבר

ז'יל הוא יתום בן תשע עשרה, ששני הוריו אנשי 
הקרקס מתו בתאונה הרחק מעיר מוצאם וממולדתם 
שבנורווגיה,  טרונדהם  בעיר  שנתקע  ז'יל,  צרפת. 

כנוסע  שבצרפת  ללָה–רושל  ומגיע  לאונייה  מתגנב 
מעולם  הוא  ידידותי.  חובל  רב  של  בחסותו  סמוי, 
לא היה שם, אינו מכיר איש ובקושי יודע משהו על 
מוכרת  דווקא משפחה  המסועפת, שהיא  משפחתו 
ז'יל,  מאוד בעיר הנמל: משפחת מובואזן. דודו של 
אוקטאב, מת זה עתה והוריש את כל רכושו לאחיין 
חייו עברו עליו בנדודים עם  הצעיר, התמים, שכל 

קרקסים, ליצנים ולוליינים. 
עד מהרה מבין ז'יל שיחד עם הצוואה ירש גם קן 
צרעות, שכל נגיעה בו גורמת לכאב. הוא לא מבין מה 
ומנסה לפלס את דרכו כעכבר עיוור במבוך.  קורה 

הדוד אוקטאב, מסתבר, היה איש שנוא שכל העיר 
בכספו  בו,  תלויה  הייתה  העיר  ורוב  מפניו,  פחדה 
ובעסקים הרבים ששלט בהם. בכספת שהוריש לז'יל 
חבויים כל המסמכים, וז'יל מוזמן, ואולי גם מתבקש, 
לנצל אותם כדי לבסס את כוחו, כשם שעשה זאת דודו 
המת. תהליך הלמידה של ז'יל אינו פשוט. הוא נתקל 
ולהטות  בו  אותו, לשלוט  להוביל  בניסיונות  בלעג, 
אותו. לקחו הראשון הוא לא לשמוע לאיש ולעשות 
מה שהוא רוצה, בין אם זה מעשה נכון או שגוי. כך הוא 
זוכה לניצחונותיו הראשונים וגם להחלטות גורליות 
שגויות. הבדידות והריק מפחידים את ז'יל, אבל כדי 
לשמור על עצמיותו הוא מוכן לשלם את מחיר הזרות, 
לשבור מסגרות ומוסכמות ולוותר. בסופו של דבר 
יצליח ז'יל למצוא את דרכו האישית, שהיא שונה מזו 

שהאנשים בעיר ציפו שילך בה. 
גלריה  פוגשים  אנחנו  בדרך  זו מסגרת הסיפור. 
ענפה של טיפוסים, כמעט כולם פגומים בצורה זו או 
אחרת, ורובם רעים, נוכלים ונצלנים. סימנון משתמש 
בכל הארסנל שפיתח במהלך הקריירה שלו כסופר–
חוקר מושחת  בלשים: הרעלה אחת לפחות, שופט 
שנתון להשפעתם או ללחצם של בעלי הכוח, בלש 
לשעבר שהוא אחד האנשים הישרים היחידים בסיפור, 
רמזים על חשודים בהרעלה נוספת ועוד. המאפיין 
העיקרי של הספר הוא ערפול רב, חוסר בהירות של 
ואנושיים.  עסקיים  קשרים  של  תסבוכת  המניעים, 

ערפול וחוסר בהירות מאפיינים גם את מצבו הנפשי 
של ז'יל, שמגשש את דרכו ואינו יודע מה קורה ומנין 
תוטח בו המכה הבאה - ועם גיבור הספר מגשש את 

דרכו גם הקורא. 
המוסכמות  וקבלת  בתלם  ההליכה  בין  ההנגדה 
רוע,  של  אפלים  תהומות  מסתתרים  )שמאחוריהן 
אחר  וההליכה  התמימות  לבין  ואכזריות(  ניצול 
צו–הלב–הטוב היא מוטיב חוזר אצל סימנון. מוטיב 
שמופיע גם, למשל, בספר "האיש שצפה ברכבות" 
משנת 1938, שיצא בהוצאת עם עובד ב–2001. הספר 
הנוכחי נכתב ב–1941, בעת שסימנון, הבלגי במוצאו, 

ירושה שהיא קן צרעות
ההנגדה בין כניעה למוסכמות לבין הליכה אחר צו המצפון היא 

מוטיב חוזר אצל הסופר, שאולי נכנע בעצמו לרוע בתקופת הכיבוש 

הנאצי

את  זה  בספר  מחליף  עפרת  גדעון 
מקצועו כמומחה לתולדות האמנות וכאוצר 
אמנות ישראלית עכשווית והוא מציג לפנינו 
תערוכה  מרתקים,  מאמרים  של  "תערוכה" 
מוצא  שהוא  אוצרות  על  כולה  הנבנית 

במקורות היהודיים. 
לכאורה, ממבט מרפרף על תוכן הפרקים 
ההולך  הז'אנר  על  זה  ספר  נמנה  שבספר 
ותופס תאוצה של ספרים המאגדים מאמרים 
על פרשיות התורה, וכמעט שאפשר לטעות 
בו ולראותו כמעין אוסף "גיליונות לפרשת 
השבוע". ולא היא. כשמעיינים בו בכובד ראש 
מוצאים שהוא ספר מאתגר מכל בחינה שהיא. 

מהבלתי– הוא  עפרת 
שגרתיים ביותר בין אנשי 
אנשי  בארץ.  האקדמיה 
כפיים  יספקו  האקדמיה 
שערותיהם  את  ויתלשו 
בגישה  כשיפגשו 
הפסאודו– ה"דרשנית" 

שעפרת  פילולוגית 
בה  להשתמש  מרבה 
ושומרי  דרידה(,  )בנוסח 
החומות עלולים להירתע 
ה"חצופים"– מהרעיונות 

לכאורה שהמחבר מעלה 
מעצורים.  ללא  בספרו 
ועם זאת, לבעלי לב חזק 
ול"מיטיבי הלכת" הייתי 
על  רב  בחום  ממליץ 
הקריאה בספר הזה. אתן 
כאן דוגמה שתוכל לסבר 
לפני  ולהציג  האוזן,  את 
הקורא את שני הצדדים 
שאפשר  המטבע  של 

לפגוש בספר זה. 
בפרק העוסק בדמותו של בצלאל כאמן 
את  בונה  הוא  הא–ל,  ידי  על  לכך  שנבחר 
בתוך  החבויה  "צל"  המילה  על  "דרשתו" 
שמו של בצלאל. במקרה זה אין עפרת סוטה 
המקור  את  רואה  שאכן  במחקר  מהמקובל 
לשם בצלאל כמי שחוסה בצל הא–ל. אך לאן 
הוא מעז לקחת את נקודת המוצא הזאת? את 
כברת–הדרך הארוכה הזאת לא יסכים ללכת 

איתו חוקר המקרא ה"שפוי". 
עפרת קושר צל זה למושג הצל של קארל 
גוסטב יונג ו"תופר" מכאן דרשה שמזכירה 
נחמן  רבי  של  הפנטסטיים  הקישורים  את 
מתחיל  הוא  מוהר"ן.  בליקוטי  מברסלב 
קורבה  גוסטב  של  המפורסמת  ביצירתו 
"צֵל"  שהטילה  קּורבֶה!"  אדון  טוב  "בוקר 
על המודרנה. קורבה, לפי עפרת, "מתנשא 
באחרותו )כאמן( המופנמת", ועפרת מדגיש 
צל,  יש  זה  בציור  לאמן  שרק  העובדה  את 
לעומת שני ה"בורגנים" הפוגשים בו ש"נעדרי 

צל המה". 
מנגד מציב עפרת את התצלום של האמן 
הישראלי יהושע נוישטיין, ובו מצלם האמן 

ַמרְצֶה  הוא  שבה  אירונית  בפוזה  עצמו  את 
לחמניות המתכופפות לעברו בשדה הפתוח 
פן  לנו  והרי  הציונות;  על  נלהבת  הרצאה 
אחר של האמן המצטייר כֶשֶמש ולא כצל. 
וירטואוזית  יוצר עפרת רשת  זה  ציר  סביב 
במאגר  משתמש  כשהוא  אסוציאציות,  של 
רחב–ידע שאל תוכו הוא משחיל את בצלאל 
המקראי ואת בצלאל של המדרש - ומבסס 
בכך את טענתו על האופי כפול–הפנים של 
האמן והאמנות: מצד אחד האמן הוא טיפוס 
הצל  את  משקף  והוא  פורע–סדר,  בוהמי, 
של החברה; אך מצד שני הוא השמש, הוא 
מורה–הדרך המיסטי, זה שחש באינטואיציה 
האמת  את  שלו  העמוקה 
מכאן  הגבוהה.  הנבואית 
מגיע עפרת - אחרי סיבובים 
שונים במסלול לולייני ארוך, 
ואן– אל  הקורא  את  שגורר 

רמברנדט  פוקו,  מישל  גוך, 
שלו(,  היהודי  הכנסת  )ובית 
גתה ותומס מאן, כשכל אלה 
מאמרים  בשפע  מתובלים 
ואמרות מן המדרש וספרות 
הקבלה - אל ההבנה העמוקה 
שהראייה  מרלו–פונטי,  של 
מיסודה,  עיוורת  שלנו 
ושהיא מבוססת על ה"מרחב 
של המסומנים )שהעין רואה 
לכאורה( שהוגלו מהמסמנים 
לפי  זהו,  סימונם";  ברגע 
הבלתי– של  ה"צל  עפרת, 

נראה". זהו, אם להיות ברור 
האותנטי,  "המקור  יותר: 
בבורו  שנקבר  הראשוני, 
השחור ברגע שהומר על ידי 
שהפך   - המסמן   - תחליפו 

למצבתו".  
לאור מסקנה זאת מסביר עפרת יפה כל 
כך, בסופו של המסע, מדוע מעשי בצלאל 
שבמקרא אינם אלא מעשים של כיסוי )"כיסוי 
על כיסוי על כיסוי"( - שכן "הכיסוי הוא תנאי 
להתגלות, לשכינת המשכן שהיא ההשראה, 

הצל שהוא תנאי למבט האמנותי".
ספר זה מכיל עוד–ועוד אוצרות מעין אלו, 
דמויות  על  ורחבי–אופקים  דיונים מרתקים 
יסודיים,  יהודיים  מוטיבים  ועל  מקראיות 
ואמנה כאן רק כמה מהם: הבריאה, גן–עדן, 
גלות קין, תיבת נוח, מעבר יבוק, מתן תורה, 

וכן הלאה. 
מתוך העושר העצום הזה אציין במיוחד 
את המאמר המרתק והחשוב של עפרת על 
העברי ועל העבריות )בעמ' 196–207(, שלא 
אוכל במסגרת יריעה קצרה זאת להרחיב עליו 
את הדיבור, אך אמליץ עליו בכל פה כמאמר 
מעורר–מחשבה, וחשוב במיוחד בימים קשים 
אלו, שבהם המושגים "ישראליות" ו"עבריות" 
עינינו  מול   - וכמה תהפוכות  כמה  עוברים 

ה"לא–רואות". 0

משעשועי הקרקס אל תהומות הרוע האנושי. קרקס נודד

/ אדמיאל קוסמן חדש מפני ישן 

חמניות רודפות אחרי 
בצלאל

 גדעון עפרת
כבתוך שלו: תנ"ך ברשות 

 היחיד
 ידיעות אחרונות וספרי חמד 
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רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים: החלטות 
בתנאי משבר 

מיכאל הרסגור ואהוד פוקס
דביר, 2010, 37 עמ'

אביבה זרקה

פרופ' מיכאל הרסגור אהב כידוע היסטוריה. הוא 
מוכר לכל אוהבי התחום מתוכנית הרדיו הוותיקה 
"שעה היסטורית" בגלי צה"ל, ולמרבה הצער נפטר 

לאחרונה והוא בן 87.
עד כדי כך אהב הרסגור היסטוריה, עד שבמבוא 
לספרו "רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים", לפני 
שהוא פונה לתאר בספר רגעים היסטוריים בתולדות 
העולם, הוא מתאחד איתה ומסמיך בין אירוע בחייו 

לבין רגע אחד מן הרגעים ההיסטוריים הללו. 
במהומות הסטודנטים  כיצד  לנו  הרסגור מספר 
סטודנט  בהיותו   ,1968 בשנת  בפאריס  שהתחוללו 
עבודת  כתיבת  על  השוקד  ב"סורבון"  להיסטוריה 
דוקטורט על ימי המלוכה בצרפת, מנע מהמון זועם 
רישליה  הקרדינל  עצמות  את  לזרוק  ממש  בגופו 
אל מימי נהר הסיין. עוד הוא מספר לנו בגאווה כי 
קיבל לימים צלצול טלפון מפתיע משגרירות צרפת 
בישראל, ושגריר צרפת שבצידו השני של הקו הודה 
לו במילים חמות על תרומתו להצלת ערכי המורשת 
הצרפתית. הוא שאמרנו, הרסגור כל כך הזדהה עם 
ההיסטוריה, עד שהפך עצמו לגיבור לרגע בסיפור 
אחד מני רבים שהיא מספרת לנו. גם אם במרוצת 
סיפור זה שכחנו לרגע מיהו גיבורו האמיתי - הקרדינל 
רישליה, אדם ריכוזי ורב מעללים שהשליט את מרותו 
לא  ובעיני  עשרה,  השבע  במאה  צרפת  מלכות  על 

מעטים אדם לא נחמד בכלל. 
הרסגור היה מאמין גדול בתפיסה שההיסטוריה 
אודות  על  מרתק  וסיפור  הכול,  אחרי  סיפור  היא 
נשזרים  שממילא  אירועים  של  רצף  האנושי.  המין 
ומתערבלים זה בזה לכדי מסכת אחת קולחת, ובה 
אישי  אישי,  הוא  וההיסטורי  היסטורי,  הוא  האישי 
מאוד. כי איך נוכל לפרש אחרת את דבריו כי נפוליאון 
העמיד לעצמו מטרה להפוך לאיש גדול כי היה אחרי 
הכול אדם קטן קומה, או שסטלין היה אדם כה אלים 
גם בגלל חיידק בעל אופי שכזה שהסתתר בגופו ועשה 

בו שמות מעת לעת. 
את  עלינו  לחבב  הרסגור  של  הרצון  עקא,  דא   
סיפור ההיסטוריה היה כדרכו כה רב, עד שהוא גרם 
לו בספרו האחרון לא פעם לרדת מעט נמוך בתיאוריו 
הצבעוניים. כך, למד הקורא בספר שראש ממשלת 
צרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה היה "פודל" 

)עמ' 149(; שאת ראש ממשלת יפן בתקופה זו, יוסוקה 
מטסואוקה, אפשר פשוט לכנות "יוסקה" )עמ' 236(;  
שהגרמנים איגפו את הרוסים באומן, זו של רבי נחמן 
ואריה דרעי )עמ' 266(; ושלסטלין הייתה עוזרת איכרה 

שהיתה מוכנה לעשות עבורו "הכול" )עמ' 272(. 
ומן  להיסטוריה,  פרופסור  שהיה  מאחר  אך 
צורך  הרסגור  הסתם  מן  הרגיש  שיש,  המופלאים 
לשוות לספרו אופי של שיעור היסטוריה. הווה אומר: 
ואיזה  מהפרק/השיעור,  למדנו  מה  בפנינו  להדגיש 
לקח עשויה ללמדנו גם הפעם ההיסטוריה. לצורך כך 
הסתייע הרסגור בד"ר אוהד פוקס, מומחה ל"תורת 
של  שותף  כמחבר  אליו  שחבר  ההחלטות",  קבלת 
סיפור,  היא  ההיסטוריה  כי  לתפיסתו  נאמן  הספר. 
היסטוריים שחוללו  רגעים  בו שורת  הרסגור מציג 
דרך  בוחן  הוא  ואותם  ההיסטוריה,  בסיפור  תפנית 

פריזמת תורת קבלת ההחלטות.
תורת קבלת ההחלטות אומרת בקצרה כך: החלטה 
נכונה בזמן אמת הינה החלטה שאינה פזיזה ונמהרת, 
מה  בדיעבד.  שנבחנת  החלטה  היא  טובה  והחלטה 
שלא מבטיח לנו שהחלטה פזיזה ונמהרת, או אולי 
רבת סיכונים, לא תוכיח עצמה במבחן הזמן כהחלטה 

טובה, כפי שניווכח בהמשך. 
מתאר  פרק  כל  פרקים.  לשמונה  מחולק  הספר 
קרב כלשהו או מלחמה כלשהי. החל מימי נפוליאון 
בונפרטה ב–1806, עבור לימי מלחמת העולם השנייה, 

"עופרת  במבצע  וכלה 
לכן,  ב–2010.  יצוקה" 
עם  יחד  אחת  בחברותא 
בונפרט  נפוליאון  סטלין, 
גם  מתנוססת  וביסמרק 
ברק  אהוד  של  קריקטורה 

בחזית הספר. 
בסוף כל פרק, משנסקר 
נבחן  האירוע,  או  הקרב 
תהליך קבלת ההחלטות של 
המנהיג שעמד במרכזו. ואם 
ההיסטוריה היא סיפור, אזי 
ארבעת הפרקים הראשונים 
להישזר  מצליחים  בספר 
אחת,  למסכת  בזה  זה 
שהוא  היסטורי  לתהליך 
באותה  במעט  לא  אישי 
יצרי. הדברים  מידה שהוא 
ההיסטורי  במאבק  אמורים 
בן מאות השנים בין צרפת 
ראשיתו  גרמניה.  לבין 
את  שחיסל  נפוליאון  בימי 
ב–1806,  הפרוסי  הצבא 
שהשיב  ביסמרק,  דרך 
מצידו בהשפלה והכריז על 
הקיסרות הגרמנית החדשה 
המראות"  ב"אולם  ב–1871 
בוורסאי, עבור בנס הצרפתי 
על המארן במלחמת העולם 
שבעקבותיו  הראשונה, 
הסכם  גרמניה  על  נכפה 
)השפלה,  ובוורסאי  כניעה, 
בסיבוב  וכלה  אמרנו(,  כבר 
בין  הדו–קרב  של  האחרון 
כיבוש  עם  המדינות,  שתי 

בימי  היטלר  ידי  על  צרפת 

מלחמת העולם השנייה. 
הפרק המעניין מכול בספר הוא זה שעוסק בקרב 
על מוסקבה, קרב שניטש בין ברית המועצות לבין 
בין השנים 1941 ל–1942 ושהכריע במידה  גרמניה 
רבה את גורל האנושות כולה. שני המחברים בוחנים 
בפרק את תהליך קבלת החלטות של סטלין. עם סופו 
של  הסיכונים  רבת  החלטתו  שדווקא  למדים  אנו 
מנהיג רודני ומהיר חמה זה שלא לסגת ממוסקבה, אף 
שהגרמנים כבר היו בשערי הבירה הרוסית, וכן לערטל 
בסיכון רב את חזית המזרח הרחוק מול יפן - היא היא 
שהובילה לניצחון ברית המועצות, ובסופו של דבר 
להצלת העולם המערבי כולו מאימת גרמניה הנאצית. 
כך שבמקרה זה, דומה שתורת קבלת ההחלטות איננה 
יעילותה במיוחד. הרושם המתגנב אל  מוכיחה את 
הלב הוא שהשימוש בה נועד בעצם לרסן במשהו את 
שטף הפטפטת החביב של הרסגור תוך קיבוע שטף זה 
במסגרת אנליטית. אמנם אנליזה שאיננה נכונה תמיד, 
שמבקשת להעמיד רציו מול קסם אישי, כפי שהיה 

בשפע להרסגור, ונמצאת כשידה על התחתונה. 
נשלטת  אינה  היא שההיסטוריה  נוספת  מסקנה 
בהכרח על ידי ההיגיון, ושכל ניסיון להטיל בה ממד 
כזה אחריתו ב"מצעד האיוולת" - ספר היסטורי ידוע 
אחר שכתבה ההיסטוריונית ברברה טוכמן, וסיפור 
מרתק בפני עצמו, עצוב ומצחיק, על איוולתם של 

כמה ממנהיגי סיפור תולדות חיינו. 0

על ההיסטורי כאישי וקסם אישי
ספרו האחרון של פרופ' הרסגור מספר סיפורי מלחמות וקרבות וכולל דיון בקבלת ההחלטות של 

מנהיגים, מנפוליאון ועד אהוד ברק. קסם ההיסטוריון מתגבר על האנליזה של המדען

ירושה שהיא קן צרעות

חי בצרפת, בלה–רושל ובכפר פונטנה לה–קונט, 
שני האתרים שבהם מתרחשת עלילת הספר.

שני מוטיבים נוספים שראוי להתעכב עליהם 
הם היחס לנשים והיחס למערכת המשפט. סימנון, 
בזלזול  לנשים  מתייחס  בכתיבתו,  כמו  בחייו 
הדוד  אלמנת  קולט,  אפילו  הערכה.  ובחוסר 
אוקטאב בסיפור, בגדה בבעלה ונטשה את מאהבה 
במקרה  הן,  האחרות  הנשים  הוותיק.  הקודם, 
הטוב, טיפשות, ילדותיות וחומרניות, כמו אשתו 
של ז'יל, אליס, וחמותו, ובמקרה הרע - מרושעות, 
ז'רארדין  גברת  ז'יל,  של  האחרת  דודתו  כמו 
אלואה: אישה חזקה וחסרת מוסר, שכדי לשמור 
על האינטרסים שלה ועל בנותיה ובנה העבריין 
מוכנה לבצע כל פשע. גם זונות או פילגשים הן 
דמויות נשיות שחוזרות ומופיעות בכתיבתו של 
סימנון. חיי המשפחה של סימנון עצמו התאפיינו 
בלתי  ובסכסוכים  בבגידות  כושלים,  בנישואים 
פוסקים. את עקבות כל אלה אנחנו מגלים בספר 
הנוכחי, כמו גם בספריו האחרים. גם הגברים אינם 
יוצאים טוב. אומנם הגיבור, ז'יל, הוא דמות חיובית, 
אבל רוב הדמויות הגבריות בספר הן של מנוולים. 
הרומנים של סימנון הם בקטן מה שהרומנים של 
בלזאק בגדול: ציניים ומיזנטרופיים. מן העיסוק 
בספרות בלשית העביר סימנון לכאן את דמות 
הבלש ההגון, רנקה. הבלש מתפטר מן המשטרה 
בגלל השחיתות שבה, ובגלל שהיושר שלו מעכב 
משתלח,  סימנון  ז'יל.  אל  וחובר  קידומו,  את 
בספר הנוכחי, כמו בספרי הבלשים שלו, בדמות 
השופט החוקר, ובכלל - במתרחש בבית המשפט 
נהנתה  לא  מעולם  המשפט  מערכת  ומסביבו. 

מהערכה גבוהה אצלו.
גדולה,  מופת  יצירת  אינו  סימנון  של  ספרו 
אותו,  המאפיינת  האיטיות  דווקא   - זאת  ובכל 
בהירויות  אי  של  ערפל  בתוך  לחתור  הצורך 
וסרבול, למרות שהם לכאורה פגמים מרתיעים 
מבחינת הקורא בן ימינו, הרגיל לקצב אחר לגמרי, 
מתגלים לבסוף כאיכויות שהופכות את הסבלנות 

לכדאית ואת הקריאה למתגמלת.
האינטרנטיות  הביוגרפיות  הקריאה:  בשולי 
האם  עם השאלה  להתמודד  מנסות  סימנון  של 
עם  פעולה  שיתף  צרפת,  תושב  הבלגי,  סימנון 
הנאצים. השאלה הזאת נשאלה כבר בזמנה ונותרה 
בלתי פתורה. איני מתיימרת לחרוץ משפט, אבל 
יש בספרי סימנון לא מעט רמזים לאנטישמיות. 
כבר  הכבושה  כשבצרפת   ,1941 שבשנת  מוזר 
הוא  היהודים,  נגד  והרדיפות  הגירושים  החלו 
מצא לנכון לצרף את ההגדרה "היהודי" לסיפור 
שפיטר  המרושע  הקרקס  בעל  קארנסקי,  על 
והשפיל את אביו של ז'יל ואף "ירק לו את הסיגר 
בפניו" )עמ' 152, 156(. הערת המתרגם אביטל 
ענבר במקום אחר שופכת אור נוסף על הסוגיה: 
פרי  ושספרים  בצרפת  אז  שחיו  הסופרים  "כל 
עטם ראו אור בתקופת הכיבוש )הנאצי(, למעט 
גיבורים ספורים... שספריהם פורסמו במחתרת, 
יכולים להיחשב כמשתפי פעולה. שהרי )משרד 
התעמולה( הנאצי הוא שחלש על בתי ההוצאה 
בפאריס בכוח הצנזורה ובהקצבת נייר לספרים 
לספר  )הקדמה  אור"  שיראו  הסכים  או  שרצה 

סיפור מרתק על אודות המין האנושי. הרסגור כמורה בתיכון "גבעה" מאת ז'יונו בהוצאת אבן חושן(. 0
בתל אביב, שנות ה–60
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אנא בכח, אנא בשיר
הרצל חקק 

צור–אות ושלהבת, תש"ע 2010, 328 עמ'

אביבית לוי

שירתו של הרצל חקק היא שירה יהודית שורשית. 
לא רק משום שתכניה עוסקים רבות בהוויה היהודית 
והישראלית, והיא דנה ומתדיינת ִעמה, שרה אותה 
העצומה  בקיאותו  משום  רק  ולא  עליה,  ומשוררת 
התנ"ך,   - המסורתית  היהודית  הספרות  באוצר 
ספרות חז"ל והמדרשים והתפילות, המשפיעים על 
שירתו באופן מודע ולא–מודע הן בתוכן, הן בסגנון 
והן בצורה. שירתו היא שירה יהודית גם בשל העיקרון 
היהודי שעליו היא נשענת, הוא מבנה הפרד"ס: פשט, 

רמז, דרש וסוד.
יש קשר רוחני בין שירתו של הרצל לשירת אחיו 
התאום בלפור. המשורר בלפור חקק, בשירו "שיר 
חדש, ספר חדש" )משורר של חצות, עמ' 26(, מצהיר 
על מבנה הפרד"ס העומד בבסיס שירתו. השיר נפתח 
בהכרזה על מקור השירים: "השירים שנשלחים אלי 
בשנתי / נכרכים עם הזמן / לספר כתוב" - אולם בתוך 
הכרזה זו כבר נרמז כי לא רק ממד הפשט קיים בשירים 
בגדר  הם  ועל–כן  בשנתו  אליו  נשלחים  אלה  שכן 
חלומות. חלומות מטבעם הם הבזקים לא רצופים, 
מראות שאינם ברורים כל צורכם, וכדי להתברר הם 
זקוקים לפירוש. לכן אומר המשורר בחלקו השני של 
השיר: "וכשתבואו אתם אליי / לפענח נעלמים / תעלו 
דבריי על הכתב מחדש. / רק אז יהיה שירי בפיכם / 

ברור, רק אז יהיה הפשט / מפורש".
כשהוא  מסתיים  השיר  הפירוש  תהליך  למרות 
על  אחד  "ויום  אומר:  והמשורר  חתום,  סוד  נותר 
כך  מכיר".  שאינני   / כתוב  ספר   / המאיר  שולחני 
למעשה מצהיר המשורר בלפור חקק לקוראיו: 'קראו 
מה שאני כותב, ראו שאני רומז ליותר ממה שנראה 
ממבט ראשון, ועל–כן דרשו ופרשו את הכתוב בשיריי, 

ודעו שככלות הכול יישאר השיר סוד'. 
אני סבורה כי הכרזה זו בשירו של בלפור מחזיקה 
בכלל  התאומים  שירת  של  בבסיסה  שעומד  מבנה 
כראוי  זו  טענה  הוכחת  בפרט.  הרצל  של  ושירתו 
יכולה לפרנס ספר שלם ואינה מתאימה להיקף של 
רשימה קצרה, ולצרכיה אנסה להשתמש בקיצור דרך. 
אני מבקשת לצמצם את נקודת מבטי למיקום שולי 
לכאורה בספר, מתוך אמונה שאם קיים מבנה העומד 
ויופיע  שיתגלה  עליו  חזקה  השירה,  של  בבסיסה 
במיקום כזה, בין אם רצה בכך המשורר והתכוון לכך 
ובין אם לאו. מיקום כזה הוא, בעיניי, שולי העטיפה 
האחורית של הספר. מצד אחד, חשיבותו פחותה כי 

הוא מאחור ואפילו בשוליים. אכן, השיר שבחר הרצל 
לכתוב בשולי העטיפה האחורית של ספרו אינו מצוי 
במניין שירי הספר, והמשורר מתעלם ממנו לחלוטין 
מבחינה זו. מצד שני, זהו, בכל זאת, מקום שהקורא 
מקדיש לו תשומת–לב מיוחדת. לכן גם כאן אעניק לו 
תשומת–לב מיוחדת ואנתח אותו לפי מבנה הפרד"ס.

זמן הסתר
)הרצל חקק, מתוך שולי העטיפה האחורית 
לספרו "אנא בכוח, אנא בשיר"(

ֹלא ּכְָך הָיּו ּפְנֵי הַּדְבָרִים.

ִמַּתַחת לַֹּסֶמק, לַּבְעֵרָה, הָיְָתה זֹו ְמצִיאּות
נְזִירִית. ַּתאֲוָה אֲִמִּתית, צִָּמאֹון

לַַחּיִים.

ֹלא ּכְָך נָבִין ּפִכְּפּוְך, ַחּיִים.
רַק ֵמהַּצַד, ֵמעֵבֶר, אֶל ּתֹוְך, ַמרְאִית הַֹּיפִי 

הַּסָתּור, הַֹּכסֶף ּבֵין הָעֵצִים, לְִׁשּתֹות 
ֹּבהַק ַמיִם 

אֶגְלֵי הָאֹור ֶׁשהֱֶעצִים, נִרְַעד

ַעד ֹחֶׁשְך ֲעדָנִים,
ּכְֶׁשּכֻּלָנּו ּכְבָר

ּבְֵׁשלִים, 
ַחִּמים, ׁשֹונִים

ֹלא ּכְָך יֵרָאּו 
 ּפָנֵינּו,

וְאִּלּו פִינּו

 וְאֵין עֹוד ּדְבָרִים

פשט השיר מדבר על אי–הבנה מהותית של המציאות: 
זו, שאנו מבקשים  “לא כך היו פני הדברים”. מציאות 
להבין, היא מסוכסכת, נזירית מצד אחד ומלאת תאווה 
אמיתית, צימאון לחיים, מצד אחר. המשורר מתריע כי 
המציאות:  את  להבין  הדרך  לגבי  גם  אי–הבנה  קיימת 
נבין פכפוך, חיים”. כדי להשיג הבנה כלשהי  כך  “לא 
של הסובב אותנו השיר מציע להתבונן אחרת “מהצד, 
מעבר, אל תוך, מראית היופי”. רק כאשר אנו מרכזים את 
מאמצינו בהתבוננות לעומק הדברים על כל צדדיהם, רק 
אז יש סיכוי להשתנות שלנו כמתבוננים: “כשכולנו כבר 
בשלים, חמים שונים”. עם השינוי שחל במתבונן יש סיכוי 
להבנה טובה יותר. אם כן, לפי הפשט המילים “ואין עוד 
דברים” מתפרשות כאין עוד דברים לא מובנים. כלומר, 

מדובר בהשלמה ופיוס עם מציאות מובנת יותר.
אולם, המשורר רומז לנו שלא להסתפק ברובד 
העובדה  הוא  בעיניי  ביותר  הבולט  הרמז  הפשט. 
שהשיר מסתיים ללא נקודה בסופו. זהו סיום המבקש 
המשך, ולכן רומז שהדברים אינם פתורים כפי שעשוי 
רמזים  בשיר  קיימים  אכן,  ראשון.  במבט  להיראות 
השיר,  זו.  ראשונית  הבנה  על  המערערים  נוספים 
הפשוט להבנה לכאורה, מכיל סתירות פנימיות רבות 
בתוכן, בסגנון ובצורה, שמערערות את ביטחונו של 
יותר  לדרוש  לו  ורומזות  הפשטנית  בהבנה  הקורא 
מכך. אתן מספר דוגמאות לסתירה בתוכן. כיצד מציע 
המשורר לשפר את הבנתנו הלקויה את המציאות? 
תוך,  אל  “רק מהצד, מעבר,  במילים  הוא משתמש 

פנימית  סתירה  כוללת  זו  הצעה  היופי”.  מראית 
מהותית משום שהחדירה לעומק, לתוך, היא למראית 
היופי בלבד, כלומר, לצד החיצוני של הדברים ולא 
למהותם. בהמשך מופיעה סתירה אחרת בביטוי “אגלי 
האור שהעצים, נרעד”. דווקא כשהאור מעצים הוא 
בהמשך  אכן  לחולשה.  כביטוי  נראה  והרעד  נרעד, 
משתלט החושך. מבחינה סגנונית וצורנית השיר לא 
מכיל כלל נקודות בסיומי משפטים, ושורותיו אינו 
אחידות, פעמים ארוכות, פעמים קצרות, אפילו בנות 
מילה אחת. הגורם המאחד של השיר מבחינה תוכנית, 
‘לא’  השלילה  מילת  דווקא  הוא  וצורנית  סגנונית 
החוזרת בביטויים: “לא כך היו פני הדברים”, “לא כך 
נבין פכפוך, חיים”, ו–”לא כך ייראו פנינו”. החזרה על 
שלילת ההבנה מרמזת כי גם הבנה פשטנית של השיר 
היא לקויה. רמזים אלה קוראים תיגר על פרשנות 
הפשט ומחייבים את הקורא לקריאה מחודשת של 
קוהרנטי  פשר  לקבל  על–מנת  אותו  לדרוש  השיר, 

יותר, אחדותי יותר, שיישב את התמיהות שהועלו.
של  הקבלי  למושג  אותנו  מפנה  השיר  דרש 
וָׁשֹוב  רָֹצוא  “וְהַַחּיֹות  הפסוק  מן  שבא  ושוב’  ‘רצוא 
ּכְַמרְאֵה הַּבָזָק" )יחזקאל א, יד(. במושג זה מקופלות 
נפש  של  הפנימית  התנועה  בתהליך  תכונות  שתי 
האדם: תנועת הרצוא ותנועת השוב. המילה 'רצוא' 
מתבטאת  ובה  רצון,  מלשון  וגם  ריצה  מלשון  הוא 
המשיכה והדחיפה הבלתי פוסקת לתנועה. לעומתה, 
המילה 'שוב' מבטאת שיבה, חזרה וגם מנוחה במידה 
של  אחרת  להבנה  אותנו  מוביל  זה  מושג  מסוימת. 
התהליך שעליו מדבר השיר. לא מדובר בתהליך של 
התקדמות הדרגתית לקראת מטרה המושגת בסופו, 
אלא בתהליך של גאות ושפל, תהליך סינוסואידלי 
החוזר על עצמו שוב ושוב. אחרי "האור שהעצים" 
בא הרעד ולאחריו יבוא "חושך עדנים". זהו חושך 
הפסקה,  רק  אלא  מוחלטת  חשכה  אינו  כי  מעודן, 
בבחינת תנועת 'שוב' בין שתי תנועות 'רצוא'. אם כן, 
השיר רצוף סתירות פנימיות משום שזהו השיקוף של 
התהליך האמיתי של התיווך בין האדם לבין המציאות 

הסובבת אותו, כפי שהוא בין נשמתו לבין א–לוהיו.
החזרה על מילת השלילה 'לא' היא חיזוק ועיגון 

של ההכרזה על אופי התהליך ככזה שאין בו מטרה 
סופית בת–השגה. אמנם בסיום השיר ישנו פיוס, אבל 
לא עם מציאות מובנת יותר אלא עם אי–ההבנה של 
המציאות. ההשלמה היא עם קיומו של ממד הסוד 
שיישאר  ובלתי–מושג  בלתי–נתפס  ממד  במציאות. 
כזה חרף כל מאמץ שנשקיע. ההשלמה היא ללמוד 
להוקיר ממד זה במקום להילחם בו בניסיון לפענח 
אותו. הפה מתפקד בחיינו כמתווך וכמקשר, ולכן הוא 
אמצעי חשוב בניסיוננו להבין את המציאות דרך דו–
שיח, שאלות ותשובות. השיר מסתיים בהשתקה של 
כלי זה. המשפט "ואילו פינו" הוא קטוע, והמשורר לא 
אפשר לו להסתיים בצורה תקנית. הווה אומר, הביטוי 
"ואין עוד דברים" הוא אכן השלמה ופיוס, אבל פירושו 
הוא אין עוד מאבקים. אין עוד דו–שיח. יש שתיקה. 
מתוך  לא  התהליך  סיום  של  תוצאה  היא  השתיקה 
שהגיע אל מטרתו, כי אי אפשר להגיע להבנה של 
מציאות שיסודה בסוד, אלא משום שתהליך ההבנה 
נקטע כשהחיים נקטעים עם המוות. זהו הפירוש על 
דרך הדרש להיעדרה של הנקודה המסיימת את השיר.
בשירו  הפרד"ס  מבנה  של  ביטויו  אפוא  זהו 
כאן  יש  מזו,  יתרה  הסתר".  "זמן  חקק  הרצל  של 
גילוי פניה של תופעה ספרותית ייחודית מרתקת 
ומסקרנת - שירת אחים תאומים. יוצרים בני אותה 
משפחה, הפועלים באותו שטח אמנותי במקביל, 
מושכים תמיד תשומת לב מיוחדת, וקל וחומר נכון 
הדבר כשמדובר בתאומים. ידוע ומפורסם הקשר 
המיוחד שיש בין תאומים, והשפעתו של קשר זה 
על היצירה ועל האמנות שבה בחרו להתבטא היא 
מעניינת ביותר. במקרה של התאומים חקק, לא רק 
שהם חולקים מקורות השפעה זהים ונושאי עניין 
ועיסוק דומים, אלא שהם אף פועלים ומפרסמים 
ביחד. לעתים אף קורה, שלא במתכוון, שהתאומים 
מפרשים בשירתם זה את שירתו של זה. דוגמה לכך 
ראינו גם ברשימה זו, כאשר מבנה הפרד"ס שהוצהר 
עליו בשירו של בלפור נמצא מתאים גם לשיר של 
הרצל. בתוך כך מתברר שיצירת התאומים הינה 
שלם שאינו סכום חלקיו, אף שכל חלק הוא יצירה 

בפני עצמה. 0

גילוי פנים בפרד"ס
שירתו של הרצל חקק בנויה על פי העיקרון היהודי של פשט, רמז, דרש וסוד, 

ומגלה זיקה מרתקת לשירתו של אחיו, בלפור. עיון בשיר משולי העטיפה
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עיון - מקור
הגדר הטובה: על משמעותה של ההלכה 

בימינו
חיים נבון

ידיעות ספרים, 135 עמ'
הספר מבקש להסביר את משמעותה של ההלכה 
לאור הפער בין עולם המסורת והעולם המודרני ומה 
שנתפס כקושי לחיות על פיה, ואת מקומה במוקד 

החיים הרוחניים בימינו.

שיחה
זלי גורביץ'
בבל, 224 עמ'

הספר דן באופנים השונים של תופעת השיחה, 
שיש בבסיסה זרות בין אדם לזולתו אך גם אפשרות 

ליצירת קשר מורכב ומתמשך בין בני אדם.

מנהיג תהיה לנו!
יחזקאל דרור

ידיעות ספרים, 814 עמ'
פוליטיקה  החלטות,  קבלת  במנהיגות,  דיון 
עתידי,  ממנהיג  הנדרשות  והאיכויות  ומוסר 
הכולל המלצות מעשיות המציעות לימוד והכשרה 
למנהיגי ישראל, מתוך מצפן ערכי יהודי–ציוני וידע 

בעיצוב מדינאות.

אלף לילה.קום: העולם הערבי היום
ג'קי חוגי

ספרית מעריב, 352 עמ'
היום  סדר  אל  פנימה  הצצה  מציע  הספר 
המעסיק את דעת הקהל במדינות ערב, בענייני 
האישה  מעמד  מסורת,  אינטרנט,  דמוקרטיה, 
ועוד באמצעות אוסף רשמים וסיפורים ושיבוצם 

בהקשרם הרחב.

שער שוויון: דרום אפריקה בונה אומה
אלון ליאל

הקיבוץ המאוחד, 220 עמ'
של  הצעירה  הדמוקרטיה  את  מציג  הספר 
ואת  דרום אפריקה לאחר המאבק באפרטהייד, 
המסוגלת  מסודרת  כמדינה  להתארגן  יכולתה 
מדינות  ללמד  אף  ואולי  המונדיאל  את  לארח 

ותיקות ממנה.

המלכה והגולם: הרפתקאות מתמטיות 
ותעלומות מחשב
יוסי שלוסברג
עלו–עט, 263 עמ'

של  סיפוריהם  עם  הקוראים  את  מפגיש  הספר 
הגדולים  והמחשבים  המספרים  המתמטיקה,  אמני 
המציעים  רבים  מתמטיים  ואתגרים  חידות  וכולל 

אתגרי חשיבה.

בשם הילדים: סיפורי חיים ותובנות של ילדי 
גירושין

דורית אלדר–אבידן
עם עובד, 315 עמ'

תפיסת  ועל  חייהם  על  מבט  מציע  הספר 
הגירושין של ילדים להורים גרושים וכולל ראיונות 
וסיפורי חיים של 23 צעירים וצעירות שהוריהם 

התגרשו בילדותם.

עיון - תרגום
אנשי המונומנטים: גיבורי בעלות הברית, 
גנבים נאצים והחיפוש אחר המטמון הגדול 

ביותר בהיסטוריה
רוברט מ' אדסל עם ברט ויטר

מאנגלית: סמדר אביב
דביר, 495 עמ'

סיפורם של אנשי יחידה מיוחדת שהקימו בעלות 
הברית בזמן מלחמת העולם השנייה למניעת פגיעה 
באתרים חשובים ולאיתור יצירות האמנות והתרבות 

של אירופה ששדדו הנאצים.

רולאן בארת על פי רולאן בארת
מצרפתית, הערות וביאורים: אבנר להב

רסלינג, 224 עמ'
הפילוסוף  וחושפני שבו מתאר  אינטימי  ספר 
והמחשבתית  היומיומית  הווייתו  את  הצרפתי 
בתרבות  העוסקים  קצרים  קטעים  באמצעות 
ובחייו  בעצמו  שכתב  בטקסטים  הצרפתית, 

הפרטיים.

תוכנית–אב
סטיבן הוקינג עם לאונרד מלודינוב

מאנגלית: עמנואל לוטם
ינשוף, 158 עמ'

תיאור הפיסיקה המודרנית באמצעות מסע דרך 
הישגי המחשבה הבולטים של מדענים ופילוסופים 
תוכנית–האב  לתיאוריית  ועד  שנים  אלפי  במשך 
שהיא  והשאלות  מראשיתו,  מתנהג  הקיום  שלפיה 

מעלה.

אמא תמיד אהבה אותך יותר! - על יחסים 
ותקשורת בין אחיות

דבורה טאנן
מאנגלית: עדי גינצבורג–הירש

מטר, 262 עמ'
היחסים  ממערכות  אחת  את  חוקר  הספר 
אחיות,  יחסי   - והערך  ורבות העוצמה  הסבוכות 
שיש בהם תחרות, מתח, קרבה ואינטימיות. הספר 

כולל עצות מעשיות לדרכי תקשורת בין אחיות.

סיפורת - מקור
דברי הלילות

אלה מושקוביץ–וייס
ידיעות ספרים, 219 עמ'

פסיכיאטר בכיר בן 60 נפצע בפיגוע בתל אביב. 
מראהו המעוות והמחריד מרתיע אנשים, מלבד אחת 
המתאהבת בו. העלילה הנפתלת מרחיקה אל מחוזות 

עמוקים של הלא מודע.

יולנדה
משה סקאל
כתר, 217 עמ'

רומן המבוסס על זיכרונות המחבר משנות ילדותו 
ונעוריו. יולנדה היא סבתו של המספר, שקשר מיוחד 
נרקם בינה לבין נכדה, והיא גם גיבורה בדיונית של 

רומן שכתב בחשאי סבו של המספר.

שניים שלושה
אסף שליטא
גרף, 382 עמ'

משבר גיל שלושים. ליאור חי בהווה נוח למדי, אך 
מבין שהוא גם משתק ושהעתיד לא ממתין לו. הוא 
בוחן את זהותו ומחפש תשובות לשאלות ההתבגרות, 

החיים ואשליית השליטה בהם.

מרתון
זהר פרידמן

הקיבוץ המאוחד, 126 עמ'
נערה מעיירה קטנה מתאמנת לריצת מרתון. בשל 
שאיפותיה הגבוהות היא מפתחת שיטת אימון יוצאת 
הסערות  רווי  הפנימי  עולמה  נחשף  כך  אגב  דופן. 

והמאבקים והרצון לנצח את הגורל.

טלטולים 
יצחק קופ 

הוצאת המחבר, 237 עמ'
סיפורם של שלושה דורות, החל מבנו של דיין 
ה–19  המאה  שבאמצע  בהונגריה  ערלוי  בישיבת 
היורד  בבנו,  המשך  ישראל,  לארץ  לעלות  מחליט 
הקמת  על  בקרבות  הקשור  לסוף  ומשם  לבוסטון, 

המדינה.

סיפורת - תרגום
פרשת מלון פולסקי: סיפור עלום מימי הכיבוש 

הנאצי
ליאון ה' גילדין

מאנגלית: ש' מרגלית
כנרת, זמורה–ביתן, 143 עמ'

מה היה קורה אילו ניצולים יהודים היו אורחים 
במלון בוורשה ואחת מהן הייתה הופכת לבת זוגו של 
המפקד הנאצי? גיבורת הסיפור, רוזה, מעידה במשפט 
בהיידלברג ועברה רודף אחריה עד לשובה לישראל.

היער של קלרה
ג'ני ארפנבק

מגרמנית: טלי קונס
כתר, 206 עמ'

אגדה מודרנית הנפרשת על פני מאה של מלחמות 
ושסעים ומספרת מעשה בבית שהחליף בעלים רבים. 
גרמניה  של  סיפורה  הוא  יושביו  של  חייהם  סיפור 

האלימה והמסוכסכת.

בית חמשת החושים
נאדים אסלאם

מאנגלית: תלמה אדמון
מטר, 374 עמ'

אלמן אנגלי קשיש שהתאסלם בצעירותו מתגורר 
בבית קסום, שכל אחד מחדריו מוקדש לאחד החושים. 
סיפורו הוא סיפור ההיסטוריה המדממת והאכזרית 

של אפגניסטן.

אחרי טהראן: חיי החדשים
מרינה נעמת

מאנגלית: שרה ריפין
דביר, 253 עמ'

ובנה  יחד עם בעלה  סיפור בריחתה של מרינה 
הפעוט מאיראן, שם עונתה בכלא. השלווה היחסית 
זיכרון  הבלחי  ידי  על  מופרעת  ממנה  נהנית  שהיא 
קשים וסודות, ובהם נישואיה הכפויים לחוקר בכלא.

בית קברות לפסנתרים
ז'וזה לואיז פיישוטו

מפורטוגזית: אראלה לרר
כנרת, זמורה–ביתן, 256 עמ'

סיפורה של משפחת בוני רהיטים ששאיפתם לבנות 
פסנתרים מונצחת בירכתי הנגרייה שלהם - מקום מסתור 
רב–קסם. בסיפור המשפחתי שזור סיפורו של רץ המרתון 

הפורטוגלי הנאבק לנצח נגד המוות. 

ילדה עם שיער מוזר: סיפורים ומסות
דיוויד פוסטר וואלאס

מאנגלית: אלינוער ברגר ואסף גברון
עריכה ואחרית דבר: נגה אלבלך

ספרית פועלים, 191 עמ'
בסיפוריו ומסותיו מתבונן וואלאס בשגרת החיים 
והצריכה  האמריקנית, ומאתר בתוך תרבות השפע 
ובתוך  ופחדים,  רגשות, תשוקות  רוחשת של  זירה 

הניכור היומיומי - את הכמיהה האנושית לחום.

גבעות הטיגריס
סריטה מנדנה

מאנגלית: יעל ענבר
ידיעות ספרים, 518 עמ'

מחצי  יותר  פני  על  המתפרשת  משפחתית  דרמה 
מאה, מימי הכיבוש הבריטי ועד לעצמאותה של הודו. 
ההופכת  הודו  מדרום  ונערה  נער  של  אהבתם  סיפור 

לטרגדיה של החמצות, אכזבות ואהבות לא ממומשות.


