
המוקדמת·בהורותלבעיותכאספקלריההערששיו

בד-גיוראומי

·' 

בשעתוהאורהחושןביןבמאבקחשובפרקלפנינפתחו•טיפול,משעותבאחת

רוגז"מרובאמרה,לשנייםצעירהאםהפציינטית,התינוק.ערישתלידהערב

רועך,בקולמצטטתוהיאערש".שירלולשיראפילויכולתילאנרדםשאיננו

"איזהומוסיפה,-מזלי"'כןיאירפניווכאורהלוואיכגוזלי,הישכעוללי,"היש , 
וכעסשינאההרבה"כל-כןובכאב,במרירותממשיכההיאגוזלי".איזהמזלי,

מתוקותמיליםעםתינוקתרדימיולכיהקול.ועלהידייםעללשלוטשאי-אפשר

ערששירימתוןקשותמיליםשלבדוגמאותנזכרתהיאבין-רגעערש".שירשל

שהטקסטהאמנתילאהאמת,אתלומרלי.מתרגמתוהיאילדותהבשפת

אתגרגסלפנידיסטורצ.יה.כאןישכשל,מעשה"זהובלביחשבתיאותנט.י

עולםוגיליתיערשבשירילקרואהתחלתיטקסטואלית'.'הרפתקאהוגסטיפולי

אלאכהלכה,הערששיראתלתפוסאפשראיאיתנם.לחלקרוצהשאנימרתק

בתפיסההראשון.ענייננותהיהוהיאההורות,מצוקתשלהמוצאמנקודת

וכןוילדאסשלופסליםציוריםע"יהיטבמודגמתלהיותויכולהבחברה,הרווחת

מובהקתכזיקהובראשונהבראשנתפסתההורותערש,שיריובכללםשיריםע"י

איואבלואושר.חיובייםרגשותשלומיטיבות,נתיכההתמסרות,אהבה,של

שאלתהיאשלההיסודמבעיותואחתהזההחומרמןרקעשויהההורות

 .הילדיםכלפיההרריתוהתוקפנותהעריכותעםההתמודדות

הדבריםאתפרוידזיגמונדכתב , 1914משכתהכרציסיזםעלהמפורסםבמאמרו

שלביחסםנתבונן D"אהשמטות,מעטעםלעבריתמאנגליתשתרגמתיהבאים,

שלמחדשובהקמתובתחייתולהכירעלינויהיהלילדיהם,אוהביםהורים

ההרריםהסכפוייםוכ.ןרבים.ימיםלפכילנטשושהוכרחושלהםהכרציסיזם

רגםהמפוכחתההסתכלותשלאישורה-ללא-שלימותשלתכונותלילדליחס

(אשרהילד.שללמיניותולהתכחשאףרכןמחולשותיו,להתעלםהסצריכים

רצונותיו.שלוהגבלהעונגעלויתורערדלאומורת,מחלהלוירעוערדלאלילד)

 . 1985ירושלים,בישראלהפסיכואנליטיתלחברהשהרגשההרצאהבעקבות . *
יחד.גםושירהפסיכואנליזהואהבשידעאילןאלעזרפרופישללזכרו

 . 1989 ,אוגוסט , 1מס•חוב• 1כרךלפסיכותרפיה,ישראליכתב-עתב"שיחותיילראשונהפורסם
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"הודהבריאה,למרכזהילדיהיהובשניתלכבודויתוקנווהחברההטבעחוקי

האהבה ...הימיםנשכנולעצמנווימיינועצמנושאנוכפיהתינוק"מלכותו

מאשראחרתאיננהילדותיתכההיאוביסודהללבנוגעתשכהההורית

מתגלגלכשהואגסהקודםטיבואתמסגיראךמחדששנולדההוריהנרציסיזם

שלנאידיאליזציהמסויםספקאפואמטילפרויד _ 2לילדו"ההורהנאהבת
הואונאמת,ההורית.האהבהלשאלתמעברחרגלאאבלההורים,אהבת

אשרהוריו,ויוקסטהנליוסשהתענייןממהיותרהרבההנןבאדיפוסהתעניין

אתידעלאשפרוידלשעראיןמחיקם.הרחקלמוותננסגורלאתחרצונעצם

ע'י'ליוסקוללהקיקלי,הנוסחעפ"יהאודיפודיה.שלהמפורסמיםהנוסחיםשני , 
יכוללאושםליוסע"ילתניוהונאנחטףשננואחריכריסיפוס,הנעראני

חיתההנןבאדיפוסההורהליוסשלהפגיעהבנפשו.ידושלחחרפתואתלשאת

עפ'י'שהתגשמה.ההורהשללעונשראויהמיניתמשאלהעלאכזרידיוגזראפוא

רוצההואאסכינענהתדלפילאלבפנותואבלזכר,בנןליוסרצההדלפי,הנוסח

שניכןאסלפנינו . 3יירצח-בןלוייוולדאסשכןבנן,לרצותלואללשלוט,

עלכאיוםהילדותפיסתחטאכפריהילדתפיסתהורות:בעיותשלפרוטוטיפים

עוון,כמזכרתההורהע"ינתפסהילדכהוניןכהביוההורה.שלהקריירה

שפרוידאע"פכיכן,עלנראה,בלבד.אהבהשלכאובייקטולאכאיוםכמיטר,ד

אצלונתקפחההיל,דמןשגדלהמבוגרשלהפריזמהדרך- rנילהתעניין

נדחתהוכךהילדאתהמגדלהמבוגרשלהפריזמהדרךבילדההתבוננות

הילדות.שלהפסיכולוגיהמפנישניםעשרותכמהההורותשלהפסיכולוגיה

כלראשיתבבעיה,ונתבונןהקליניתהסופיסטיקציהאתמעטנדחהאבל

ליד-ההוריתהחוויהכילנואומרתוזוהנפשית,ההגיינהשלהמבטמנקודת

ומכאיבה.רבהאגואיסטיתבפגיעהגםרוויהוהמפרים,החיובייםצדדיה

התמכרותדהיינו , Primaryו naternal prcoccupationהמושגאתטבע 4ויניקוט,

ואיכפתיותאמפטיהשלאינטנסיביתהתגייסותשעניינהראשוניתאימהית

מענקמעיןזההריהנסיבות.ומחויבתבריאהמונומניהמעיולתינוק,המכוונת

עייפות,נגדכתהליךהנחוץבזמןבדיוקהאםאתהמתגברפסיכולוגילידה

הלאונאמת,לתינוק.דהיינו-להןשגרסלמילהתנגדותונטייהכוחותאפיסת

פרק-דרךקשים:דרךפרקישניביוההורותבדרןסימוןאבןמעיוהיאהלידה

 , Dפיזיקאלי'מערכותשינויישלהסלמהמסוימתמבחינהשהואהריון'ה-אחד

קודםמישקלשיווישלולהפרהלעייפותהמניאיםופסיכולוגייםפיזיולוגיים

יום-יוםבלשוןאוהרווחה,עלאיוםהיאבופגיעהכלולפיכןנושמורגלים

עבורואשרהלידה,עםהמתחילבהורות,שניפרק-דרךהעבודה·:כתנאי"הרעה

מרותקונריו.צרהואגסלרחם·:מחוץ"הריוןהביטויבהצלחהנטבעראשיתו
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ההאכלהההנקה,שלהמאמץמהתווספותכתוצאהלעייפותיום-יומיותועילות

תינוקה.ושלהאםשלושינהעיוותמחזוריביוהבסיסיהתיאוםוחוסרוהטיפול

אושרלצדואופיינייםשכיחיםנפשייםקשייםהתעוררותלהוסיףישולזה

קשייםשלתוספתגםכאןישהנפשיתההגיינהשלהמבטמנקודתההורות.

שלכרוניתהצטברותבגללאיתםההתמודדותביכולתהפחתהוגםחדשים

ומוכפלהמוחרףקרביי,"תשישותבשםהידועהענייניםמצבבקירובבהו .. mץיי!:נ

שלמציאותםהאישיות,שלהבשלותרמתשלהמסורתייםהגורמיםע"יכידוע

ההיסטוריהוכמובןהופעתםופתאומיותהלחציםחריפותועזרה,סיועגורמי

איזהעצמואתשאלשויניקוטפלאאיו .לקושיהחשוףהאדםשלחאישית , 
שההורותהקשותולתביעותהאימהותשלהאפשרילמשברהטבעמכיופיתרונות

התזונתיהפתרוןשהואחלב-אםלהכיןדואגשהטבעכפיהלידה;עםמידמטילה

שלמוגברגיוסהחיים,בעליאצלכמוהאדם,אצלקייםאףכןלתינוק,המובחר

אפשראיאותו.המגדלעלמוטלגידולועולשכלהתובענילתינוקהתמכרות

מתמודדיםכיצדהשאלותאתלשאולמבליההורותאתנכוןלהביןאפוא

בניסוחומעטנרמזואלהקשייםהילדים.מגידולהנובעיםהקשייםעםההורים

המתעוררים"הרגשות , sהרצאותייחמשהפסיכואנליזה,בייעלפרוידשלהכללי

לאהםהאחיםשביןביחסיםלכןובסמיכותוילדיהםהוריםשביןאלהביחסים

ההמוןשלבייפסיכולוגיהועוייניםיי.שלילייםגםאםכיואוהביםחיובייםרק

יחסכלכמעטכיללמדנו,יצאה"הפסיכואנליזהכותב.הוא • 6האנייישלוהאנליזה

הוריםיחסיידידות,נישואין,-יותררבזמןהנמשךאנשיםשניביןאינטימי

אשרועוינות,(אבוסיה)מאיסהריגשישלמשקעמתהווהכזהיחסככל-וילדים

מוסיף·הואשולייםובהערותמתחמקת".תפיסתםנמצאתההדחקהמשוםרק

עלמבוססכזהיחסלבנה;האםשליחסהוהואזהמכלליחידיוצאאולי"יש

מוצאכנקודתמאוששנמצאוהואלימיםאותומפריעהתחרותאיןנרציזם,

ולולהעלותכדיהקליניתהסופיסטיקציהאלנחזורוכאןמינית•.ילבחירת-מושא

כולםלהורות.האופיינייםהנפשייםמהקונפליקטיםכמהקטלוגיבאורחרק

עלוקושימעמסהכמובן,להוסיף,עשוייםוהםמאודורווחיםאופייניים

שכלדהולדשלהתמציתיותבשורותיולדוגמאנקראהורה.שלההתמודדות

משברמסמללהירההמבוגרייהיותעצמה.בפנילהרצאהנושאהואשלומשפט

וחוויותהסתגלותשלחדשותצורותומזיןהמבוגרות,בחיינוסףהתפתחותי

במעמדנדרשיםשינוייםתיפקוד.ורמותצורותשלמחדשאירגוןולעתים

שלהתפקיד-מזהלמעלההאישי.החייםובסיגנוןהכלכליהחברתי,המריטלי,

ולהוריו.ההורהשללילדותוהקשורותאינטרפסיכיותאסוציאציותמעוררההורה

סיפוקתוקפנות.פחדיההורהאצללהפעילעשויהרךהילדשלהישעחוסרלמשל

היטבסופקולאשצורכיהםבהוריםקינאהרגשותלהפעילעשויהילדצורכי
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בושהתנסומהעלועודעודולחזורלהפוךיכוליםהוריםשלהם;בילדותם

הנאהוליהנותילדיהםעםמודעלאבאופןלהזדהותעשוייםהוריםכילדים.

לתפוסעשוייםהוריםכילדים.מהםנהנולאעצמםשהםהסיפוקיםמןיתירה

היל,דשלמינוהלידה,סדראליו_;_בקשרתחרותיותולחוותכאיוםהילדאת

אצלמיוחדותמשמעויותלקרבעשו«t:נתיו iוכשרונתכונותיוהחיצונ,ימראהו
קונפליקטסוגישלדוגמאותכמהרקאלהונו.ישלובעברוהקשורותההורה

הילד.לידתעםבהורהמופעליםאשר

הסיכוייגדלכךשבהורה,הפסיכופתולוגיהשרידישלעוצמתםשרבהככל

שלעוצמתהשמועטהוככלליל,דביחסומודעתבלתיאומודעתלהפרעה

ובהתאמהביעילותימולאשהתפקידהסיכוייגדלכןהאישית,הפסיכופתולוגיה

מינילעוררהילדעשויהתפתחותובמהלןהילד.שלההתפתחותייםלצרכים

יכולתעפ"יהמבוגראצל(ריאורגניזציה)מערכותבשידודוצורןקונפליקטים

הילדבעיותביו(רוורברציה)ההתחדדותדרכיוע"פההורהשלההתמודדות

ברבאםעימן,מתמודדהורהשכלקשותנפשיותמטלותאלהכל . 7ההורהובעיות

בתבוסהואםנמנעיםבלתיכשלובותבמחירהניקניתבהצלחהאםבמעט,ואם

הנתפסהילדכנגדואיבהכעסאכזבה,והתרבותשליליקסמיםמעגלהגוררת

האיבהשםהמוכה,הילדשלבתיסמונתרואיםאנוכזאתתבוסהלהם.כגורם

אומלאהנטישהשלבדוגמאותאףוכןהכףאתמכריעותהתינוקכלפיוהדחייה

טיפול.מניעתאוהתאכזרותחלקית,

 8נוער"לבניהמבוגריםשינאתעלומזה,מזה"דורותשלףליאוןשלבספריהם

היסטוריותדוגמאותמובאות , 9הילדות"של"ההיסטוריהעלמרסזהלוידושל

יביאושהיוםהתאכזרותלילדים,הוריםהתאכזרותכיללמודאפשרמהןרבות,

האיבהומצפצף;פהפוצהואיןבאירופהנפרץחזיוןחיתהלמשפט,אנשיםבגללה

הילדותאויבישארלכלהמרחלקהאתותרמהומקובלתמותרתחיתהלילד

ועוד.גופניתעבודהלקור,הפקרהרעב,מידבקות,מחלותמגיפות,הקטלניים,

התפיסותהשתנובהמהירותבאותההשתנהלאההורהשלטיבעואבל,

ושרירקייםועדייושלומו,ולהבטחתהילדלהגנתבנוגעוהמשפטיותהחברתיות

מקורהוא"כשהאובייקטיצרים"'וגורלותב"יצריםפרוידשניסחעקרוןאותו

הרוחקאתלהגדילהשואפתמגמהישהעונג),שלהיפוכו(דהיינוצערלתחושת

כןאחריעלולהזושינאהאותו.שונאיםואנובדחייה.חשיםאנו ...האניוביובינו

אומריםאתםי. oלהשמידו"כוונהכדיעדאותו,לתקוףנטייהכדיעדלהתגבר
רבהמידהנחוצההאלה,הדבריםכלנכוניםאסכיובצדק,כלנכס,בוודאי

ומציאתהקושיבערןהמעטהולאכזבה,לכאבסובלנותאהבה,שלועצומה
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שאסהחיוב,לצדהכףאתלהכריעכדיהילדשלהטוביםבצדדיםעצוםסיפוק

כילומר"ניתןמשיקגו,גוטמןדודכותב ? Dהלועדוחיינושרדנוכיצדכןלא

הקשרבשימורויותרהעצמיבשימורפחותעניינולנרציסיזסהאבולוציוניהרציונל

שללשימורוחיונימשהופחותלאהמיןלשימורחיונישהואילדי-ההורי

שלבפסיכולוגיהמשפיעכגורספהנתפסתההורותשלהפסיכולוגיה . 11יד" nהי

שלההפוכה,אוליהשונה,קביעתולנוכחלכתמרחיקתהתפתחותוזאתהיחי.ד

לילדו.הגרנדיוזיתזיקתואתהקובעהואהאדםשלהנרציסיזסכי ,-1914בפרויד

להטותמנתעלנידרשיסעוצמהרביתהליכיםשניכיהניחוויניקוטוגסגוטמןגס

אתהניחכאמור,ויניקוט,בלבד.האיבהלצדנוטהתהיהשלאההורותכףאת , 
האיבהלנטייתמהופכתשהיאהראשונית,האימהיתההתמכרותשלקיומה

אתולרומסלפארנועדרב-העוצמההנרציסיזסכישיערוגוטמןהטיבעית,

הסהנרציסיזס,בעזרתוכ.ןהמותשיםבהוריםופוגעמייגעשכההקטןהתינוק

ודחייה.אכזבהבעייפות,ופחותעוצמה,ורבתמשכרתבחוויהיותרחשים

-15כ .) 1980 (וגוטמן ) 1956 (ויניקוטשלמאמריהםהופעתביןעברושכיס-25כ

כנגד"אהבהספרואתמנינגר,קולכתבויניקוט,שלמאמרופרסוםלפנישנה

מחולקלפורקןמביאהאישהדיכויכיהבסיסיהרעיוןאתמפתחמנינגרשנאה".

י'פחדוכימשוכנעבהיותושבחייה.והילדיםהגבריםביושלההתוקפנותשל

יצרישלהרועמפניאלאהעולםשלעוצמתומפניאינםהעיקרייםהאדם

בבלי-דעתהמבוצעים"הפשעיםעלמצביעהואעצמו"האדםשבתוךהתוקפנות

התנגדותאיומים,עקביות,"איהשארביןמונהוהואילדיהן"כנגדאימהותע"י

אתמעוררותשהןמפניאוהמבוג.ראתטורדותשהןמפניהילדלפעילויות

כפייתטריביאליים,ענייניםעלקטטותהבטחות,הפרתשלו, Dהנוירוטייהפחדים

והגדול .לילדשקריםאמירת •שיחודוהיל.דנטישת ".הילדעלהאםחרדות

וכ.ן . 1ישרה"'ובלתיצבועהחייםפילוסופייתשלהשרשההואכולםבפשעים

חזרהכביכול,טועןמנינגראימו,אתשרצחבןעלהחיים,מןסיפורבהביאו

קורלטיבייםקשריםשלרגישבאבחוןטעהלאמנינגרשלה.לאכסניההתוקפנות

התקופהרוח '(•פעהלךהאחריות,לשאלתבנוגעאבלסיבתיים,מסויםובמובן

כלאתשהעמיסהסכיזופרנוגנית•,י"האסהמושגבעזרתלאפיינהשניתןשלו'

שלזותפיסהאימו.כתפיעלהאדםשלהנפשיתהבריאותלגורלהמחויבות

עלועולקושיעלקושיכמובן,הוסיפה,ילדה,גורלעלהאםשלבלעדיתאחריות

אימה.שלהסבתאמגורל-1950באםשלגורלהכמהפיקשההיהזהבנידוןעול.

אם-ילדביחסינמנעיםבלתיהםותיסכולים"אכזבה ,-1954בכתבהפרוידאנח

האםשל ..יה riחסרונועלהאינפנטיליתהנוירוזהבהיווצרותהאשמההטלת
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שליכתרגום '"-ו ?i-~-2ו __:כ.כזוב,הנגדית·:בהעברה"שיגאהעלהמפורסםבמאמרו

ואתקיומהאתומעריכיםהאםאהבתעליודעיםייאנוקלות);ובהשמטות

אסגסתינוקה,אתהאםשינאתשללהתהוותה Dנימ'וקיכמהאביאעוצמתה,

סכנההואהתינוק .).ג.ב.ו-1921מפרוידשללהערתוויניקוטרומז(וכאןבןהוא

ומכשולאתגרהפרטיים,בחייההפועההואהתינוקובלידה.בהריוןלגופה

נוהגוחס,יודעאיננואכזר,יהוא ...לדדיהמכאיבהתינוק ...הנבחריםלעיסוקיה

הפרשותיו,כוללאותו,לאהובעליה ...שכרללאמשותתחרופה,כבשיפחהבה

התינוקבידיה.כשתחזיקוחודהלהיותלהאסור ...הראשוןהוגעולמןמחירבכל

להמניחהואאיו-ובמיוחדעבורו,ומקריבהעושההיאמהכללתופסאיננו

לפקפקלהוגורסשלההטובהאוכלאתלקבללעתיםמסרבחשדן,הואלשנוא.

לשאתמסוגלתלהיותהאםייעלוכותב:רעיונואתלפתחממשיךהואבעצמה'.'

לבט!'>יכולהאיננההיאדבר.עימהלעשותשתוכלמבלילתינוקשונאתהאת

מסוגלתשהיאמהמפניפחדהבשלשיגאה,לחוותיכולהאיננהאסכלפיו.אותה

התיאוריהנובעתשמכאןאניוחושבהמזוכיזם,עללהישעןעליה-לולעשות

תרומתעלוחשובהנוספתהערה(זאתבאישה"טיבעימזוכיזםשלהמסולפת

במינו"המיוחד .).ג.ב.רהמבוגרשלהפסיכולוגיהלעיצובפסיכולוגית-ההורות

מבליכל-כןולשנואתינוקהעל-ידינפגעתכהלהיותהיכולתהיאבאימהות,

באחדיבואו,לאאויבואו,אשרלתגמוליםלצפותהיכולתוכןבו,לנקום

תינוקהלהנאתלשירשתוכלערששיריבכמהנעזרתהיאאולימהימים.

מילותיהן?אתמביןאינושלאושרו

שאתביתרלחתור'עלינומד.יוקלהמטעההכללהאלאאיננהילדהחייבראשית

על :; 9כבבת4"ן.: 1-שמנונג ·האס; _ 13הנויווזה"שלהיווצרותהלחקרועמקות,
היתהמלאההבנהלקבלכדיאבלמסוימת,ויהביליטציהעתהקיבלהפשעיה,

האימהותלהבנתמאו,דואישיתמקוויתובת,יתרומהשתוםלויניקוטזקוקה

ע·יינחווהשהואכפיהחיים,ואשיתשללעולםבמינהמיוחדתחדווהמתון

 .ומאירע"יהתינוק
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נדנד i'העעלנדנד"נדנד

תתנדנדהעריסההרוחלהתישוב

תיפולהעריסההענףישבר

והכלי.'התינוקיפלומטה

מפנילהוריםערךחסרתהיאהסנטימנטאליות .סנטימנטאליערששיוזהאין

מנקודתטובבה_כלאיןבאס,סנטימנטאליותהשינאה:שלהכחשהבהשיש



אתלשאתהילדיכולגדילתו,במהלךאסבעיני,הואספקהתינוק.שלמבטו

 . 14לשנוא"מנתעללשינאהזקוקהואסנטימנטאלית.בסביבהשינאתומלוא

הפסיכולוגיהבתחוםהראשייםהמיתארמקוויכמהעלקצרמסעאפואערכנו

הערששירשלסנטימנטאליתבלתילבדיקהשנפנהלפניאןההורות,של

ביוללילה,היוםניןהתפרקוהערב,פרשתאתנבדוקשלו,והפסיכולוגיה

בצורהמוצגתלישון•;יירוצהצ•כובשלוהמפורסםהקצרבסיפורולשינה.העירות

הקיוםשימוריצריניןהתינוקערשלידהליליתההתגוששותומאלפתתמציתית

וביןולמנוחה,לשינההצועקתפיזיתבעייפותהמתבטאיםהביולוגי,והאגואיזם , 
גיבורתנחירתניותרמאלפתשלו.צרכיועפיייהתינוקלרשותלעמודהחובה

ולאמאונסלתינוקאומנתשלרש-עשרה,בתילדהאלאהאם,היאאיוהסיפון,

דיהקיבלהלאערדאימה.מביתעתבטרםבעצמהנתלשהאשרנחירתה,על-פי

שינאהשביןהקשן;הקונפליקטאתצ•כובעוקףכזה,באופןלתת.נדרשתוכבר

ולהלןהיטב.מציגרהואואף-על-פי-כןהאימהותונירמתישלתינוקרצחנית

שכהך,שלבתרגומוהסיפור,מןקטעים

שרכבבההעריסהאתמנענערנשלרש-עשרה,כבתילדההאומנת,רארקהיילילה.

התינוק ".אנעים•לךקלזמרנים,נומהנומה,•נרמה,בחשאו,ומנהמתהתינוק,

לדעתואיןומצעקמוסיףהואאף-על-פי-כןונתייגע,נצטרדמזמןכברברכה.

הצווארמטה,כלפינמשךראשהנע'צמרת,עיניהלישון.רוצהורארקהיירגע.אימתי

'נומה, ...נצטמקופניהכילהונדמהשפתיה,אוריסיהלהניעיכולההיאאיןנכאב.

בחדרהצרצור.מנסרבתנור ".אטעים•- rל·ודייסההיא,מנהמתנים.ינומהנומה,

חורקתהעריסה ".שלווהשוליההביתבעלמבחריםלדלת,מעברהסמו.ך

לילית,מוסיקהשל"ה iלנדנרמתמזגיםאלהוכל-מנהמתעצמהוארקהכמצירה,

אינהזרמרסיקהעתהואילומשכבן.עלערלהשאתשעהלארזןכל-כךהמתוקה

וארקחתירדםאםאסוך,ולישוןתנומה,נוסכתהיאשכןמעיקה,מקניטה,אלא

בהקיץהוזההשינהחסרתוארקחלחמה".נותניארתהילקואזיושלרםחס

כןבתרןכמשרתת-ואומנת.להימסרגורלהאתשחרץאביהבמותונזכרת

אתלהיניקשקמהאישתרועיייהביתבעלעייימרכההוא-הלילהשערתעוברות

כךבתרךהלילה,כללבכותחדלאיננוהתינוקלהשגחתה,אותרומחזירההתינוק

יש-מנוחהלהאיןעדייןשבסופרמפרןעבודהיוםמתחילהררארקההשחרעולה

ברכה.שרבוהתינוקמסתלקיםהאורחים-מלוחדגיי"ש,להביאעליהאורחים,

נרמהנרמה,ייבומההתינוק,לידהיאשרבמנוחה.שלרגעללאנוסףלילהלהזה

רקבכייה.מרובומתייגעפועהוהתינוק ... 110אנעולךקל"זמרהיא,מנהמתנים•ו,

ומשבותעליהמעוק rןךגליהוךוהאתהמרתקכוחאןתןמהןמבונה:אונהזאת

ממנו,ליפטרכדיהכוחאתמחפשתסביבותיה,עלמסתכלתהיאחייה!את
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אללמעלהמציצהועיניה,כוחותיהמצמצמתמאר,דמתעייפתהיאמוצאת.ראינה

האויבאתומוצאתהפרעההקולאלמקשיבהקריצות,הקורץהאורכתם

פעוטדברהיא:תמיההצוחקת.היאהתינוק.-הואזהאריבחייה.אתהמשבית

הםאףוהצרצורהצלליםהאור,כתםדרמה,כה!עדממנהנתעלםכיצדכזה

מחייכתהשרפרף,מעלקמההיאמיתעתע.וארקחשלדמיונהרמיתמהים.צוחקים

ומדגדגתנעימהואילך.אילךבחדרעוברתהיאבעיניהלעפעףובלאבהרררחה,

להרוג ".ורגליהבידיהארתההמרתקהתינוק,מןותיפטרמעטערדכיהמחשבה

בעיניהקרוצתצוחקת,וארקח "'לישרןלישרן,לישרן,-כךואחרהתינוק,את

התינוק.אלוגוחנתהעריסהאלמתגנבתהמנורה.אורעלבאצבעומאיימת , 
עלשימחהמרובשוחקתהריצפה,עלושרכבתמזדרזתהיאאותרשחיבקהלאחר

שלזמנו . 1sכמררת"עזהשינהישיבההיאכבררגעוכעבורלהודם,להניתןכי

שאיננומפנילפורענותמרעדזמןזהרלשינה.העירותשביןהמעברהואהסיפור
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עייפותכלנאגרתהזהשבזמןמפניבו,ה.מטפלתהדמותוביןהתינוקביןמתואם

שאיואחריםרווחהלעיסוקיפנוילזמןאולמנוחתה,האםמייחלתרבוהיום

שארשללהשלמהאלאלרווחה,ולאלמנוחהלאהרובפיועלבמרכזםהתינוק

לורקה:שלהאוסףמןערששירכדבריוהמשפחה.הביתחוברת

המלאכה,רבהרבהכינומה,ילדינא"נומה

 _ 16כהלכה"הטליאםלךבגדידאתלכבס

רכיטובים,ולשיקוליםלסבלנותטובותבריתבנותאינןומותשותעייפותכימרבן

ואהבה.איבהשללקונפליקטמוקדנקודתהיאהשינה,סףעלהערב,שעת

לפי'קשורההיאמפחיד.מימדבהישומיוחלתרצויהשהיאככלעצמה,השינה

באיבודגםאלאנעימים,רגרסיביםובצדדים'טובהבמנוחהרקלאטיבעה

בהישהגבולות.ובטשטושבחושךקשורההיאוהפיקוח,השליטהשלהדרגתי

למיתה",מששיםאחת"שינהע"בד•דףברכותבירושלמיחז'ילכמאמראפוא

בישהחזרתוקייםחימלךלפניואני"מודההראשונההשחרברכתנוסחוכך

בזמן,הילדעיניתעצמנהלאאםהנעצמות.בעינייםכפולמימדאפואישנשמתי".

קביותשעהלצדישתעצמנה,ראםלהתחזק,אולהתעוררהאםתוקפנותעשויה

למיטתבלילהשנחרדמיהיטבאותרשיכירחרדה,שלאחדקברווחה,של

ולנשימתו.לרחשיוהתינוק,

מנתעלאימהותבידינתנהשהתרבותהאמצעיםמהםאפואלשאולנרכל

כלראשיתניזכרהשינה.סףעלהיממהשלהזההמשבריהקטעעללהתגבר

הילדשנתלעזרת ..הנקראתאגדית,זמרתהואהחולאישהחול.איששלבדמותו
__ 



נעצמותמפניהםאשרזהובים,חולגרגריבעדינותזורההואלבוא,הבוששת

אמריקאישירהטובים.החלומותלעולםמפליגהקטנותהעינייםובעלהעיניים,

שייןסנדמןמרראשון,ובמבט Mr. Sandman send me a dreanומבקש,מתוק

ביןאפשריקשראיזשהובדוחקתמצאותבקשואםהטובות.הפיותלמישפחת

רעיוןוביןרבה,עייפותבזמןבעיניםלפעמיםשחשיםהקלותהדקירותתחושת

בעינייםחוללזרותוקשה,תוקפניהרעיוןשנייה,במחשבהבעיניים;הניזרההחול

לראותשאפשרכפיומכאיבה,כפויהעינייםלעצימתהמביאאכזרי,מעשההוא

היםשפתעלבקיץנטורליסטיבאופןולפעמיםאלימות,סרטיאלובאי

(יד J"ישןהחול,באישהשימוששלפירושוכ,ןאםילדים.שלנימרצותבקטטות , 
המפורסםבסיפורוהופמןא.ת.א.אעניש."ואכאיבאכעסכןלאשאםבנועם

שלהרעיוןאת .הנפשיתלאמתנאמןאן .פנטסטיכאופןמפתחהחול","איש

גיבורעלומוותשואהממיטוהואילדים,עינילעקורהשואפתורצחניתרעהדמות

ומרביתוהטובה,השינהאתומקרבתמיטיבהשמקצתוהחול,איש _ 1הסיפור'
כשאומריםדעתנועלעולהמהובאמת,הערש.שירשלהנגטיבהואאימה,מטילה '

 ...לקבלעודמכקש"אינניכן,הצעירוורטרשלעטודרךכותבגיתהערש!שיר

מצאתיואותולינחוץערששירלמדי;מעצמוזהלבתוססהןהלהבה,עידו,ד

כיישקוט,למעןהרוגש,דמיאתאשכןקרובותכהלעתיםשלי.בהומרוסבשפע,

מהאפואפירושוהערששירראית".לאמעודןומסוערמטולטלכלבכ,ילכ

בפיהניתןלמוצץכאנגליתקוראיםוכן , pacitierמעיןורוגע,מנוחהשיביא

השינה.לקראתבפרטולהשקיטםלהרגיעםהתינוקות

ב-הצעיר"ב"הפועלשהתפרסםמרים",של"בארהמוקדםבסיפורעגנון,ש"י

לפיאזמובניםדיאוליהיולאאימושלדבריהרוב"אומנםכותב, , 1.7.1909

בעצמותיוהטובכשמןמזלףוהיהועצוברןכןכלהיהקולהברםהיל,דשנות

שיראתזוכריםרביםוכןעכשיו".אותומעדןהיהעוניובימיאפילופגשלאוריחו

הערש.

הטובשריחובעצמות,הטובכשמןלזלףמצליחשהואהערששירשל_סודומה

כמהיחדבוחובריםאוקיאניים!לגעגועיםמוקדשהואזיקנה,עדמילדותפגלא

שירכמולהולכיםמיועדהואאיןראשית,מיטיבות, .כפלהמכפיליםיסודות

מכורבליםלשוככים,הואמיועדכקונצרט,אובהרצאהליושביםלאואףהלכת

כמיטבמושמעהואשנית,משובחת.התחלהזווהריאמא,בידיאוטוב.הכערש
--. ··--·------

הנשימהשרטטכןכדיעדקירבהמתוןולפעמיםהמיטיבההדמותשל.·.קולה

מיואיןהמוסיקה,מיטבהערששירלרשותעומדתשלישית,השיר.נשמע'עם
אתלנתחנאהמלאכהולמוסיקולוגיםאחר,אוזהערששירכאהבהזוכרשאיננו
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ורביעית,לעצמה.איפיוןבעלתשהיאהערששירמנגינתשלהנעימותסגולותיה

מיטבאתטובירחקרנישלכסףבחוטיהאורגותהטובות.המיליםאלה

שמירההבטחתמתוקים,חלומותאהבה,מתנות,שקדים,~·צימוק;~ההבטחות
במבטאחרים.סיגיםגםהערשבשירינמצאמקרובנעייןאםאבל,וקורבה.

להבנה.אתגרלנוזההריצורמים,נראיםהםראשון

כיערשךמחמדיבניפרח"נומהליפשיץדבאפריםשלישן-נושןערשבשיר

שטותההשכלה,בתקופתבעברית,שנכתבוהראשוניםהערשמשירי ' 18אניע"

המעוררותמיליםהמפורסםהעממיהלחןשלוהמרגיעיםהשלוויםהגליםעללהן , 
"מחייךשומעיםאנואניע",כיערשךמחמדיבניפרח"נדמהאחריתימהון.

לךאגיד"ראשיתובהם:בתים 12מופיעיםועתהאביע",לןשיחותהעתידים

-כמוהו"איןאומללחשך-בלתימרודףעם"בןדאחי'כהינד"כיעוברימחמדי

יוגב,נדרם,-שתהימהתהיה"שמהאשרלארץ-ישראלהשירמובילדאח"כ

להדריםיפהשאיננהשעהלןאיולומר:תוכלורועה-רוח".לאאךאנו,רועה,

אתמביןאיננואםוגםהוזמו,בשעתאפילוחשובדברהילדאתללמדיהודיים

איוזאתבכלדידקטית.הזדמנותלהחמיץאיו-בחרוזיםההסטדרידסדפיהשיעור

עלהילדבפנימרציםההרדמהבשעתדווקאכיצדבקלות,כל-כןמסתברהדבר

שםכיועדמיתהסופןאדם,"הינדלד:שרנוכאילוזההריהמר,היהודיהגורל

זדאין-נכוניםהאלההדבריםאםגםיניע."לבבןאימיםוחלדםפחדתגיע

שנימעידיםובאמתאותם.להודיעוהשינהסףעלכשהואהמתאימההשעה

אלהקתדרהמןנסוגהדידקטיהמבוגרכיהזההערששירשלהאחרוניםהבתים

שורטעצמואתותפסללטףשהוזמןמישלאפדלדגטיתתחושהעםהעריסה

עתהמנוחתןכייראתיאןהביע,לןעתהמחמדיבנירבותלי"עודבצפדרניים:

נדמה-עתידותלךהגדלירבהתנומה,לןתערבדאגהעמלתדעטרםאפריע,רק

דדםצללים"נטשוטשרניחובסקי:שלמפורסםערששירבזה.כיוצאנדמה".נדמה

מןבמהירותהשירמגיעלאןזוכריםמאתנומעטיםאפרוחי".בנינדמהציפורים

אסונך"גםאושרןזהואןבני,היכן"עיבויהנם.והאפרוחהציפוריםהצללים,

טשרניחובסקיכתבכןאפרוחי",בןתהיהאכזריםידתהיה,"גברדאח"כ

ילדהפעםהיל,דאתמרדיםהואאחרערשבשיראח"כשנה-40ו-1896ב

ליילד"ילדספרדית:בהברהכברעתההבאות,השדרותבעזרתארצישראל,י

נדמהנדמהוחלוצה,חלוץבןפצצהקולאלילידיתיוהתן,קולאלחיבלתידניתן

עודודלההגבולעלדמישמרתהלולפרוץחולה,"שהואח"כ:נדם"נדמהנדם

נדם".נדמהנדמהנום,נדמהנדמהחלוצה,בןמהרגדלהקבוצה

ששיראע"פהראשונה:שראינו.ממהעתהכברלהוציאאפשרמסקנותכמה
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איןלשינה,המעבראתלוולהנעיםהילדאתלהרגיעהמכווןמעשישירהואהערש

פיידוצנטריאיננוהערששירהשנייה,בלב;דומטיביםנעימיםורעיונותמיליםבו

המבוגר;שלהלבמרחשימעטלאבוישהילד.צורכיכנגדורקאןומכוון

תוקפניקשה,אופיבעליותכניםמיליםגסהערשבשירלמצואאפשרוהשלישית,

ביןבו,חשתםשבוודאיהפעראתלהזכירכםמבקשאניזהעםיחדומריר.

שלובוודאיהמנגינהשלהנעימותוביוהערששבשירהשאלהמעורריהתכנים

בני,"שכבהרוסיעמנואלשלהמפורסםהערששיראתעתהנבחןהסיטואציה.

מיטיבות,מילות-ערשוכצדניפלאהעממיתמנגינהגליעלכאןגסבמנוחה•.ישכב

ואףלהתייאש"אסור"אסורלהתעצל•;אסור"אסורדידקטי,לקחלמצואנוכל , 
הגורן"בוערתערש,לשירמאשרבחדשותלשידוריותרהמתאימותאיובבשורות

למנגינההקשותהמיליםדומותאיןאבלעשן".עולהאלפאמביתוגסבתל-יוסף

עמושלהערששיריעלכשכתביפהבזההבחיןלרוקהאותן.המובילההנעימה

השיר"מילות
 . 16מרדימה" '

-והמנגינהריגושיםמעלותהןהשינה,כנגדשטותוהןיש

מפחידים,תכניםלהכילגסהיכולהערששירשלהמיוחדטיבועלכשעמדנועכשיו,

הכלליהמירקסע"יעוקצםאתלהפיגזהעםויחדומריסקשיםתוקפנים,

תישןשןנוס,נומיובצדהערששיריבאר_ץלתוריכוליםאנושלו,והנעיםהמיטיב

בצדנעיין-היטבזוכריםאנואותםטוב,וירחצחורוגדילי-לו-לי-ואיי

-ההורהמצוקתאתגסמבטאהערששירכילהניחרשאיםאנושלהם;.האחר

שביןובאמביוולנטיותבקונפליקטלומסייעוהואבה,והכרנואותהשהכרנו

הנהוטוב.מיטיבלהיותוהרצוןמהסהבהלהוביןואיבה,כעסרוח,קוצרעייפות,

זהבשירסחר.משהשלבתרגומוגבירטיגמרדכישלמפורסםאידיערששיר

 ' 18מאדמרוככיםוכעסההאםתלונת

עינלקה

העינייםאתעצוםבנינומה

שלייענקלהנומהנומההר

השינייםלושצמחוהילד

לילולילואיבלינרדםאיכר

השינייםלושצמחוהילד

יתקבללחדרמעטועוד

ורש"יחומששילמדהילד

ומייללבוכהפהעדין
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ורש•«חומששילמדהילד

גאון",,יהיהמתלהב:האבא

חילבןבחורשיגדלהילד

לישוןקטרגעמניחאינו

חילבןבחורשיגלדהילד

בעסקיויעשהוחיל

תוארעםחתןשיהיההילד

מכנסיו~תמרטיבפהעדייו

בינתייםשליחתנינומההו

נרדםולאצרותעושהאתה

כמיםרבותדמעותתזילאימן

לבן-אדם.תהיהשתגדל,עד

גסשפירושהכבר,יגדלשיענקלההמישאלהשקופההמרוככת,לתלונהמבעד

איד,יהכאחיותמיםצרפת,יערששירזהכעיר .שלוהגידולמתלאותלהתפטר

לעברית:חופשיובתרגום"דודומינטה",

ליקטנטנהנומיליחמודה"נומי

תקומיעשריםבגילנומינומינומי

התחתנה"'ורותישנהעשריםעברו

הקודם,הערששיראתהשרההאםמןקיצרת-רוחזהערששירהשרההאם

-הדקמןדקרמזכאןישואוליהילד,גדילתשלהיפהההדרגהאתוחסרה

אידיערשבשירעימך.עתהלישישמהבחלקןלןויעלהלאסתהייתתחתנ,י

קדימה.צעדצועדתהמרירות 19מלצרשמשוןשלבתרגומושפירברוןשלאחר
הדלותאתל,ימצץחיותיכלאתעכביש,שםמתנודדעריסה,שםגג,"תחת

עםקושרהזהשהשירההוריתוההתרוששותההתרוקנותתחושתמולהוריש".

אחראידיערששירהילד.מןושילםנקםלוקחאחרששיריפלאלאהעריסה

אתהתקום.ובריאעיניךעצוםמחמדיבני"נומהנעימה.מנגינהלצלילימספר

אתהעריסתךאתולנענעלשיררקלאמך,ומכאיבלישוןרוצהולאבוכהמתפנק

שלבעזרתו .' oאידייסשירי-עםשלמודרניתבאנתולוגיההשירמופיעכןמבקש".

המשךשלישנותגירסאותכמהעםנפגשתיהיהוד,ישיר-העםחוקרנו,ימאיר

לבלתיעד·שחשבןהאנתולוגיהלעורךקשותכל-כךהנראהכפישהיוהזההשיר



עםבחוץיושביםוהזקנות"הזקניםההמש,ךהואוכך .והשמיטואפשריות

יחטפוהובוכהאותומוצאיםשהםילדארוכים,חודים-ולחרבותחרבות,

שלשינחהאוהשמטהנוספות.גירסאותבזהוכיוצאהבאר','לתוךויזרקוהו

בשירידידקטייםבתיםשללהשמטהדומהערשבשיריכאלהתוקפנייםבתים

רואותולכןאהבהשלמעטמיקדשהערשבשיררואותזוגםזו-אחריםערש

עצמוזהענייניםמצבוהנהבהיכל.צלםבבחינתהאהבהאתשצורםמהאת

ומבקשבוהמשתמשההורהמבחינתהערששירחוויתבמרכזהעומדהוא

החמיםהלברחשיבעזרתולהביסםכרעיםהנתפסיםהלברחשיאתלהכריע

יותרנמוךהואסופרסיה,הכחשה,השמטה,שלהאחד,שהפיתרוןאלאוהטובים.

לזה.גםלזהמקוםבושישמירקםבתוךהכלהשלהשנימהפיתרון

ערששירישלהאחרבצדהיטבחשעממיים,ספרדייםערששירישאסףלרוקה,

שלהםשלנו'הערששירישלהנוקבתעצבותם"עלוכתב,במסירותשליק,ט

אתלהמתיקצריכותאשרביותר,המיואשותוהמיליםביותרהעצובותהמנגינות

ייחדההילדלשנתדווקאברגישותם.לחבלמועדותאבלהפעוטות,שלשנתם

אףעלהמר?חדרהערשלשירדווקאזה,כיצד .בדמוהמתבוססהשיראתספרד

השיריםאתהחיים.מןאכזבתןעללשירשלאיכולותהנשיםאיןלילדיהןאהבתן

והואמנשוא".כבדצלבמעיועליהן,למעמסהשהילדהעניותהנשיםחיברוהאלה

הינואהבהפרי-צואריעלנושאתשאניזה"תינוקשלן,האוסףמתוךמדגים

צוארי."עלויטוריועודאשאולאחבלליהמצארחמיםמלאאלויטוריו.ושמו

באכיאומריםהקן.עלעיטלוחגהרחובבקצההרחקיישםאחך,ערשובשיר

שמצוקתןאימהותשלאלהקשיםערששירידווקא .' 1המסכן"הגוזלאתלקחת
גםומובעיםבהורותלעתיםהניגליםהקשיםהקוויםאתמראיםמנשוא,קשה

בת-מוות-הואבניאםגםבישיפגעמימוותבןכהלנסחםונוכלהערשבשיר

קשהכה-האלההקשיםהטלטוליםמןמוותעדעייפתי-בבנהשתפגעמי

טוב.להיותלעתים

בויארסקיה''ריבהשלופשוטתמיםערששירבפניכםלהביאמבקשאנילסיום

איריים)ערששירישלעשירהאנתולוגיה(שתרגםאופקאוריאלשלבתרגומו .

המיטיבהחומרבתוךהתוקפנייםהגורמיםשלהתרכבותםאתיפהלהציגשיכול

למרותוהרמוניהשליטהשובלהשיגהמישאלהאת-ובעיקרהערששירישל

התוקפנות,

נוצותמרוטהסבתה•לה

ועודנוצותפו,ך
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ליוסלהיהיהכר

ורודאריגשל

בני,נומה,

בני,נומה,

במנוחה.נומה

תניע,ארובהרוח

 ...מסיעאנשיםאבא

 ,לו-לי-ל,יאי-לי

מחמלי.נומה

העגלה,עםאבא

רחוק.עודאבא

לן:יביאקטןסוס

כחוק!"דהר"יוסקה,

העגלהעלאבא

הגבירדב-ברעם

שלייוסלהנומה,

 ...דירפארזייןזאלגבירזעם

העגלהעםאבא

לשוב.ממהר

יוסלהאתרוצההוא

  ...שובלחבק-בק
בעגלה,באאבא,

 ...פתוחהכברהדלת

-נפלאזוג-נעלים

לן.הביאהוא

אימאאלאהמורטת,היאאימאולאהנוצות;במריטתניסתרהתוקפניהיסוד

אפשראןליל,דרןנוצותכרלשם-והמריטהסבתה•לה,אלאעודולאאחרת,
בשיריכל-כןהשכיחהמוטיבואח"כהתוקפנות.לריכוךנאהדוגמאזוכילומר
צאתעםיחזורלעבודההלך"אבאבפרנסהעסוקאבא-כאןאיננואבאערש:
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הואהמציאותאתלפעמיםמבטאשהואעםזהמוטיבמתנה";לךיביאהלבנה

מפניההגנהעליושמוטלתוהמגןהשומרהגורסכיהמישאלהאתגסמכיל

קריאהגסזאתועכשיו;כאךכרגעהואאיךכיאסביטחוןוינסוךישובפורענות

שיכולהמאזןאתיכריעאסהילדאתלתקוףהיכולהכעסמפנילהגנההאםשל

ישאשמההמעוררבילדהפגיעהשלהסיכוךעלהשינה.סףעלכל-כךרופףלהיות

כמקרסהערשבשירמוצאיםלפעמיםמתנה;להבטיח,פניםכלעלאולהביא,

דומה.סיבהכנראהלהשישהשירסוףלקראתהתנצלות-מתנההבטחת

בשירופחדסכנהמילחמה,אירועישלנוכחותםאתלהביךאפשרדומהבאורח

ודורשתפנימיפחדהיוצרתהתוקפנותשלהפנימיתהסכנהשלכהשתקפותהערש

מאפשריםהערששיריכיאפואנראהכנגדה.פנימייםומילחמהמאבק

תרבותיתמתכונתבאמצעותההוריתוהאיבההתוקפנותשלזהטוקסיקציה

לרקונסיליאציהמצוינתהזדמנותהרךבגילההורותלשרותהמעמידהמוכנה

לסכךיכוליםשהיווקונפליקטואלייסאמביוולנטייםרגשותשלפיוס)של(מפגש

הערששיריכיאסהילד.שלההרדמהמהלךואתההורהשלהעצמיאת'הרגשת

היטבמייצגיםהסוהמוסיקה,השירהאמנותשלהכותרתלגולתנחשביםאינם

נויפנחסשפרופ'סוגיההאדם,שלהנפשלחייהאמנותיהפיתרוךשלתרומתואת

 .' Jבהבנתהעינינואתוהאירחקר

האניפסיכולוגיתשלגישהבאמנות,הצורהשל"יצירתהעל-1979מבמאמרו

של·ינמי rההיפוכו·יוק rבהואהיוצרהאמןשל"פיתרונוכותב,הואליצירתיות"

העולהפנימייםמישקלושיוויסדרלשמרמאמץהיאנוירוזההנוירוט.יהפיתרוך

וכדבריפיצולדורשהמסוכנת,המישאלהשלהחופשיביטויהמניעתבמחיר

שתהיינהכןהפוכיםכיווניםבעלותהזדהותבמערכותפעילה"החזקהקרנברג

מזו".זוניפרזות

היוצרהאמןשלנילאההבלתי"המאמץעלנוימצביעהנוירוטילפיתרוךבניגוד

שלוהאנישלהמארגניםהמאמציםמןחלקזהוהמושלמת.הצורהאתלמצוא

אתולאחזמושלםלסדרעצמושלחלקיםלארגןלושתאפשרמתכונתלתפוס

שלדבריהשירכןהאדם,וכןהאמןכךאינטגרטיבית".לתבניתשבתוכוהניגודים

הדינמייםהניגודיםניפגשיסשםההצטלבותבנקודתמתרחש"הוא 24הופר

יחזייגסמתוזמריםאובמקהלהעוליםוהסהשיריההיגדשלבקוסמוסהכלולים
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