
ו
עתריהיוחאי

אישימסעאברהם":"צחוק

האפלהלבאלוקולקטיבי

 ) 139עמ' 1 (להיפר"ולאבניסיוןמעמידושאברהםאלוהים"זהו

האפלהלבאל
החלבראשיתבספרמתבונןאברהם,צחוקכבימינייצחקשלספרו

וכוחוהפשט,בדרךיצחק,עקדתשלהשיארגעועדהבריאהמתיאור
שלוהצמודהההתבוננותהפשט:לקריאתמתחתשמתחוללתבסערה

ידענו".לאשמענו'לאראינו'"לאלומרהאפשרותאתשוללתבטקסט
לשדיוהאדםוביןהאדםלבניאלוהיםביןהיחסיםאחרעוקבכבימיני

לחשוףהיאכבימינישלמטרתויצחק.עקדת-השיארגעעדהפנימיים

האדמהפניעללחיותכיצדולגלותאלוהיםשלהאמיתיפרצופואת
"בריאתבספר:השנייההפרשהאת<ראהגיסאמחדהמקוללת/נערצת

השלישיתהפרשהאת<ראהגיסאמאידךאנושצלםעלולשמורהאדמה")

החטאים,גדוללפניםהיהלאלוהים"החטאהאלוהים">:"בניבספר:
החוטאיםגםמתוובזאתהאלוהיםמתהנהאך

לחטואהואהלאביותרהאיוםהדברכעתההם.

כבימיני'יצחקשל'ספרוכןאם .) 2<פרקלארץ"
הסיפוריםאחדאלמסעהואאברהם,צחוק

יצחק.עקדתסיפורהמערב,בתרבותהחשובים

אישימסעבסוףהעקדה,סיפוראלמגיעכבימיני
לנפשהמסעהאנושית.ההוויהלשורשיהיורד
מולהאדםשלקיומוסיפוראתחושףהאדם

דבררקכישגילההאדםשלסיפורוהאבסורד:
נגדולהתייצבאנושילהיותבאמת:קדושאחד

·טכנית·הדיכוטומיתהאלוהי","הצדקשיטת
היאההשמדתית"הפעולה·הרסנית:אוטומטית

דחףהיאהאלוהות,בתוךאוטומטיממנגנוןחלק
אינוכמעטעצמושאלוהיםדחףולהשמיד'לחסל
באופן .) 170עמי 1 (המנגנון"כנגדכנגדו'יכול

ראשוןשבמבטמהמתוךהדברמתגלהמפתיע
אבל' .בנואתלהקריבאברהםשלכנכונותונראה
תגליתוכבימיני'שלכוונתואתנכוןמביןאניאם

האלוהיתהמכונהבפנילעמודשאפשרהיאאברהםשלהגדולה
למרדהדרךאתלמצואמאבקהואאברהםשלמאבקוהדיכוטומית.

<פרקקאמיאלנואימץכךאחרשניםשאלפידרךדם,לשפוךמבלי

האלוהיתרעיוןבשםלרצוחהנכונותהיאהאלוהיתהדיכוטומיה .) 3
סטליניזםשלנתפסתובלתירצחניתאכזרית,למאההביאהוהיא

והיטלריזם.

מסעואתגםלפענחמנסהניבנימיהאנושי'הסיפורלעומקלרדתכדי
ונגמרהעולםייבראבטרםהמוחלטבחושךהמתחילמסעאלוהים:של

אלוהיםשלהרפלקסיביהתהליךאחרעוקבכבימיניאברהם.עםבמפגש
נבחריםפרטיםעםכולה,האנושותעםמיחסיומשתקףשהואכפי

הקייםהראשון"הסובייקטהאדמה:ועםהיתר>וכלאברהםנח,<אדם,
באמצעותמתממשאשרהיהאלוהיםזהוכןאחרישבאומההאדמה,הוא

שנאמרהביוםמתחילהמסע ,) 37עמי 1 (שלו"הפאליתההפריהפעולת

אותווהביאהמהתוהובוראוואתהעולםאתוהוציאההראשונההמילה

40 
 354גליון

הזההישאתהבוראתהיאהשפה"ורקבאחר:הצורךואלהבדידותאל
שלמסעוגםהואזהמסע .) 20עמי<שם,כאוטי"ללאלהפכוומסוגלת

הואשלנו><ועולמנויצחקשלעולמובעולם.עוגניםהמחפשהאדם
-החייםהםומגוחךמוזרדבר"איזההעקדה:מאזעוגניםללאעולם

עמי 4 (תועלת"ללאלמטרהרחמיםללאהיגיוןשלהמסתוריהסידור
הקונפליקט'מתגלהבדרכואחדכלואדם,אלוהיםשעושיםבמסע .) 131

"במבטהאנושיות:לביןלטהר'כדילהשמידהאדירההתשוקהבין
להיגמל"שצריכהלאכזריותתשוקתועללוהמהרהרהפנימיהאלוהי

-רגעבכלהאדםאתמחדשומעצבמלווהזהקונפליקט .) 71עמי 1 (
שעשוימלךבן 5<עמיהחיים"עלמלחמהזוצחוקלאש"זהוברור

דיבוק,היאהמילהבמילה.מתחילההחייםעלהמלחמהטובות>.מאבנים

הואלאדם,אלוהיםביןהאמיתייםהיחסיםהגדרתהוא"יצחק",והשם,

אלוהי"."צדקהמכניםשישאלוהיצחוקמשקף
ושובשובוחוזרתמשתקפתולדם,לאדםלאדמה,האלוהיתהאובססיה
אלוהיםשהרי·פוליטית·חברתיתהאקולוגיתבסביבתוהאדםבהתנהלות

הביטחוןחוסר-בוהאמונהעםשיצר'מהעםלהתמודדמסוגלאינו
אלאהאדםלטובתאינןכורתשהואהבריתותבפראנויה,גובלשלו

ההרסני:טבעולטובת

ומפיצהמפרהגםהיאהרחמית:האדמהלגביאמביוולנטישאלוהים"אלא
הכאוסעםהמיזוגחרדתאתמעוררתגםבעתבהאולםצאצאיה,את

באלוהים-של-המסמןקנאהמעוררתהיאזאת,מלבדהראשון.ההיולי

רחמה,בטנה,מתוךטבעיבאופןבוראתשהיאכךעל
אלוהיםהמופשטת.המילהבאמצעותולאארציותה,

תחושהיוצרזהכלהרחם.מולאלבבלבולמתנועע
כלהחלטי:אינושאלוהיםהאדםאצלגםבלבולשל
ואברהםשרהשלבתגובתםהצחוקממדאתיוצרזה

זההאין"וכאמור' :> 97עמי 1 (הבדיחה"אתאליו'
ידרדרשאותו~םעםביחסיםהחושקמשתעשעאל

העצמי"ביטחונואתלחזקשיוכלכדייושיעו'למען
 .) 131עמי<שם,

הנראהאדם,חברה,סביבה,מההקשרים:אחדבכל

רחשיםשלגעשיותבהתפרצויותרקביטוילידיבא
אחרליצורהאלוהימהצורךהנובעיםוסמוייםעמוקים
הבדידות.עם><ולהתמודדאתלבטלכדיכלשהו

שהאחרהיאאלוהים,שלמבחינתוהגדולה,ההפתעה

להשמיד'נשלטתהבלתיהאובססיהאתעמומביא
ולטהר.לחסל

יצחק?באמתמיהוהגדול:הסוד
 .יצירתועוצמתגםמתגלהני'בנימישלהסמוימהלכוכשמתחווררק

מספרשהואאברהם>בן<יצחקיצחקשלמבטומנקודתנכתבהספר
בןיצחקשלבדמותוכבימיני<יצחקהמספרשלמטרתוכל.יודע

מבראשית;להתחילעליולהביןוכדיהעוקד'אביואתלהביןהיאאברהם>
אתלקבליכולאינויצחקאם .התהליךסוףאלאהעקדהסיפוראין

אנומכך'וגרועשלנו'אבותינואתלקבליכוליםאיננואנואברהם,
כבימיני'שלהצלולהקריאתו .) 6 (אבותלהיותיכוליםאיננועצמנו

כלאתביקורתיתבעיןבוחנתוהיאלבינובינורפלקסיבישיחהיא
כבימינישלסיפורואתלנתקאיןמתבססים.אנחנושעליהןהיסודהנחות

אוגוסטינוס,נוסחוידויהואהספרכילומרניתןאברהם,שלמסיפורו
סיפורואתמספראברהם><בןיצחקשלבנעליוכבימינייצחקכמעט.

אינוהדברהעקדה.מטראומתלהחליםבנסותובאמפתיה,אברהםשל

תקווהפתחפותחתזומבטבנקודתוהבחירההסיפור'באמינותפוגע

 .ניבנימישלהאובססיביתבפסימיות



האלוהיתהתשוקה
מעניקשהואובשם ,שבוהחרסלמנגנוןמודעאלוהים

 ,ואיתרמולולפעולישכיצדמתווההוא"יצחק",לבנו
כולההאנושיתלסאגחמתייחסהואכיצד ,יותרנכוןאו
הואחיטב,זאתמביןאברהםלא.ותושחורצחוק-

מידזאתהביןהוא ,לומעבירשאלוהיםלמסרמודע
שריקתאלאאינושלשרהצחוקהצחקה:כששרה

התגובהאלוהים,מולחפטליסטילמשחקהפתיחה
ראשוניתתגובההיאאלוהיםשלהתמימההראשונית

~ןח"ח j?q ~.ןחל~ח~ל-~דדסם: ,ח!ח;"ב~זא~רבלבד:
בסופוהמובילהתגובותבשרשרתיג')י"ח,<בראשית

להתמודדהיחידהחדרךחזהבשלבלעקדה.דברשל
בכלליםלשחק ,בצחוקואיתרלהשתתףהיאאלוהיםעם

כבימינייצחקכברשאלוהים,ברוראבל .זמןלהרוויחולנסותשלו
שצוחקמי"צוחקבמחשבהמשתעשעזה,בשלב

נח,שלדורומסיפורכברמכיריםשאנומהאחרון".

לאדםהמזכירבפרשועמודהסדוםהפיכתסיפורוירא:בפרשתחוזר

ומכאןקףרץוקפטןסופרנוטוניכמובריוןאלאהואאיןהבוס","מי
אברהםחזוועח": •••"חזוועחיותר:קולנועיובשם"וירא",הפרשה,שםגם

כשאין ,הרצחניאופיואתלהכירלומדמשמע,מאלוהים,לפחדלומד

<בראשיתtי~יו" Qי~י .Y ~ ק.ח~~~ יז::;ב"-לומאמיניםלוטשלחתניו
לחיותאוהבאינואלוהיםחשבון.איתםלסגורממחראלוהיםין')יט',

לאחרשרהעםגםחשבוןבאהואכיאפואמפתיעזהואיןלצחוק
הגורללצחוקנעשהשרה,שלצחוקהזאת.הביןואברהם-שצחקה
חשבוןועלחשבונהעלבדיחההיאיצחקחולדתכיאומרתכשהיא

~ןחב.ז:וא~ר :;ב~ק ry ~:~תל;~::זבלי ה~~ ת~~~ן"ן~דדסםבעלה.
בפרשה .>'ו-'חנא,<בראשיתלי"ק 1J ~: ~~ש iJ~לים j;~ללי ה~~~חק

בדיוק:מרגישהשהיאמהאתמבטאתשרההמערב,תרבותאתשעיצבה

והמשחקאירונימשחקמתוךזאתעושהמתערב,הואאםאלוהים,
אפוא"הנסבה:מושלאינושהואלמציאותונעשהמהידייםלובורח

עמ' 1 (האלוהות"מתוךהמופעלחמכאניהעונשיןמנגנוןעצירתהוא
116 (. 

האלוהי.האבסורדמולאדםשלו:האישיהשיחאתכבימיניחושףבספרו

עםאברהםשלהיחסיםאופילהבנתחדרךאתבפניופותחתזוחשיפה
מחותכעלאלוהיםעללהתבונןלומאפשרתהאישיתהחשיפהאלוהים:

ביימיכב .שבתוכוחזראת ,האחראת-האדםאתלהשמידהמשתוקקת
ביןהדיאלוגאלוהים.כמו ,·אואולחיותהאדםשלתשוקתואתמציג
 ,ניוונועם ,טירופועםהאדםשלפנימידיאלוגהואלאלוהיםהאדם
הרצון ,·אנושיהלא·אלוהיהדיכוטומיהמנגנוןפועלשבלבומשום

ובניסוחשאסורולמהשמותרלמהבנוגעומהעמימותמהבלבוללהתנער
עצםשלציון"ישהרע:אתולהגדירהחוקאתלהבהירהצורך ,אחר
התובנותאחת .) 120<שם,הרעים"המעשיםשלפירוטאיןאבלהרע

הקשחהמציאותכיהתובנהאברהם,צחוקמקריאתהעולההגדולות
כנגדשלוהאלוהי-דיכוטומיבמבחןלעמודיכולאינושהאדםמוכיחה

הדיכוטומיבמודללהחזיקעודניתןלאקיצוניתזוועהברגעי •עצמו
לתיעובקרב,לחלםמובילקיצוןבמצביהמודלשימורלחיות,ולהמשיך

לחיותלרצוןמוות,עדלהתענותלרצוןהגוף,לשנאתלעקרות, ,עצמי

רעל:הואהדיכוטומיהמודלהאדם,בעבוראחר.בגוף

You have to have men who are moral, and at the same time, 

who are able to utilize their primordial instincts to kill without 

feeling, without passion. Without judgment. Without Judgment. 

Because it's judgment that defeats us. (Kurtz: Apocalypse Now) 

באופןהאנושותשלסיפורהחוזרהעקדהמאז

שמעל"מנגנוןיש<שחרינשלטובלתיאובססיבי
עוקדיםאבותהדפוס:על ) 131עמ' 1 (אלוהים"

,דוחקמתעללמשחק,צוחק,ואלוהיםבניהםאת
אתיעמתשובשאברהםכדירקלקצחהאדםאת

חטוטאלית.האנושיותמולעצמוואתאלוהים
שהראההאבהואהמורד,האדםהואאפוא,אברהם

הפנימיים,השדיםעםשמתעמתמיהואחדרך,את

חייואתשחופנותאפשריותבלתיתשוקותעם
רחמים.בחםשאיןלחייםהמודעהאדםשל

המנגנוןעלהואאלוהיםעםאברהםשלהעימות
בתחוםאלטרנטיבהלהציבניסיוןהוא ,הדיכוטומי

הראויאתמנתקאברהם .והאפשריהאנושיהאפור

אתלהקריבחולךאברהםמהמצוי.אפשריחבלתי
הואשכךמשום ,מבנימינילהביןניתןכך ,בנו

 •עצמושלוהמנגנוןעםאלוהיםאתלעמתיכול

מדיאנושיאנושי'

מאפשרתאינהכמספר>ביצחק ,להבנתי ,<שבחרכבימינישלהקריאה

בהרחבה:<ראההאמונה""גיבורבסגנוןקירקגורשלפרשנותואתלקבל
זותובנהשלחשיבותההעקדה.במעשהכוחובכלנאבקכבימיני ,) 8

הכאוסבתוךהעקדה.נגדהמורדהאדםזעקתאתלזעוקבניסיונהנעוצה
אבותיהם,אתרוצחיםילדיםאוילדיהםאתעוקדיםאבותרקלאהנוכחי

עוקדלעצמוהמודעשהאדםבמרחב ,הפנימיבעולםמתרחשתהעקדה

מגלחהעצמיתהמודעותקאמי:שטעןוכפי-שבשגרהכדברעצמואת
והצחוקהעצמיתהמודעותתהליך .) 3 (בצחוקהראשונייםניצניהאת

הקריאהשביןהקונפליקטמתוךפורץ"האבסורדהעקדה:עםנולדים
ההתמודדות .) 9 (העולם"שלחבלתי-הגיוניתהשתיקהוביןהאנושית

כבימינישבוהאופן ,ולכןהאנושיות,היאהעקדהסיפורעםהיומיומית

לחזורלנומאפשרתשבאברהם,האנושיותהעצמתאברהם,אתמתאר
זאתעםיחדולחיות,כילדיםלנשק,כאחיםכאבות,להרגיש ,לעצמנו

 ,כאמורקשה.טראומהעומדתשלחםההישרדותמנגנוןשבלבאדםבני
הפנימיים.השדיםועםאלוהיםעםשהתעמתהראשוןהואאברהם
שלמופתאברהםאתעושה ,כבימיניעםבראשיתבספרהקריאה
הקוראמביןזאתעםוהאיום.הנוראהאמונה",ל"גיבורבניגודאנושיות

שאיןוהטראומה ,אבינוהואיצחקגם ,בלבדאברהםשלבניואנושאין

היום.גםעמהלחיותועלינוחוקנולחםהיאחווה,שהואממנהקשה

סוף

האדם,ניצבבברואיוהמשתעשעהאלוהיםשלזהשחורהומורמולאלאשר"עד

מושלםאינושהאלהעיקרוןאתמעמידאלאהמגחךבמתארמשתתףאינואשר

טוטליתמושלמותשכןצודק,אינושבמושלמותו-יותררגועאףאו ,בצדקתו

 .) 164עמ' 1 (אנושי"קיוםכללמאפשרשאינוסניטרישיחשלמימושדורשתזו

עלההליכהמודל ,קלאסייהודילמודלנחשפיםאנויצחקבעקדת
האמונהמצדה>,<מודלבטירוףגובלתשתמידהסוףעדההליכההקצח,

החוויה,מרחבכלעלמשתלטוהרועהסוף,עדכשהולכיםרקכי
חושךאחריהבאהגאולהממודלהגמילהתהליךתבוא.בואהגאולה

בדרךצעדהואאברהם,וצחוקומייגע,ארוךלתקומה")("משואהגדול

משואה<חרדהשליליבסיסעלולאחיוביבסיסעלזהותנועיצובלשם.
והאנושיותמדוכאתהחרסתשוקתשבהםלחייםתנאיהואנוספת>"
מאבקמאבק,זירתעודהיאכבימיניוכותבנושםשבחחשפהשולטת.

שלספרומתוךוצחה.בחירהיומיומית,פשוטה,חשפהקפקא.נוסח
... ~ 
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המודעויחסוהצחוק

 ,ברגסוןאבריהפילוסוףתוהה 1901משנת"הצחוק"בשםקצרבמאמר
האדםאתהמביאיםהכמוסיםהמניעיםעללספרות,נובלפרסחתן
בבנאליותידועהשהיאשככל ,שכזומשונהרגשותהתפרצותלידי
ומשוננים.משוניםשונים,גורמיםעלמכסהשהיאנדמהכךשלה

 ,לטענתושבלעדיהם,לצחוק,מרכזייםתנאיםשלושהמציבברגסון
השני:אנושיים:בדבריםאלאקומיאיןהאחד:קומדיה.ליצורניתןלא

במידהחברתי.הואהצחוקהשלישי:הרגש:שלאלחושהואהצחוק

צחוקהמרתקבחיבורוכבימיניאתהנחואלונקודותכינדמהרבה

 .) 2011<רסלינג,ביקורתיתכתיאולוגיהבראשיתלספרפירוש-אברהם

הדוגמטיבמובןבא-לחיםמאמיןבהכרחאיננוהמקראיבטקסט"אברהם

תופסיםאנושאותובמובןיותר,אלאההישענותי-כניעתיבמובןלאואף

מעטלאבקרבכיוםמתגלמתשהיאכפילמסורתיותהכוונהכמסורתי.
הזוהמסורתיות ...האסלאםארצותיוצאימהםרבים ,בישראליהודים
זואין ...גדולאחראותו ,האחרכלפיומיתמםערמומייחסמכילה
בתוךוגמישכמו-נאמןקיוםשלאלאחריגה,שלמהפכניתעמדה

כך.אחרבמכוניתלנסועאבלבשבתהכנסתלביתללכת ..•המסגרת
עמוקהנכונותמתוךלאאבלהאחרציוויישלליטרלימימושישנו

'ראש , /הישראליתהאמונה'אבי ,אבינואברהם .)-166 7<עמ'לממשם"
אמביוולנטיכבעל-איפכא-מסתברא,מוצגלמונותיאיזם',וראשון

 ,צחוקולמעשהומכאן-גדולשאלהבסימןאמיתהכלהמציב ,בשורשו
אברהם'.'צחוק

בתשובותועונים-עצמםאתשואליםהמקראייםהפרשניםמרבית
הקב"ה,על-ידישרהננזפהדווקא"מדועהקושיהעל-מתחכמות

להביןלנועוזראונקלוסהבשורה".אתכששמעצחקאברהםגםהלוא
בדיוקהתמקדותתוךאברהםלצחוקשרהצחוקביןהמהותיההבדלמהו

מפרש"לך-לך",פרשתבסוףאברהם,שלבצחוקוהכתוב.שלהצורני

אתלהביןכדי"וחיבת".מפרששרהשלובצחוקה"חדי",אונקלוס
שמסביר ,לרמב"ןנפנהחדווהשללצחוקחיוךשלצחוקביןההבדל

שללצחוקהכתובמתכוון"בקרבה",היהשרהשלשצחוקהשמכיוון

"אזכמוחדווה,-בפההואשמחהשלצחוקבעוד ,חיוךשל-לעג
 ,לעגניהיה ,לפיכךשרה,שלצחוקהרינה".ולשוננופינושחוקיימלא
הפרשניםבקרבגםשמחה.שלאמיתיצחוקהיהאברהםשלצחוקובעוד

שלדומיםחשיבהדפוסילזהותניתןהמערביתוהפילוסופיההנוצרים .
במיוחדתעידכך<ועלשרהאצלמופקרותלעומתאברהםאצלרצינות

ורעדה")."חיל ,קירקגורשלהדיאלקטיתהליריקה
כהצחוקהיהאברהםשלצחוקוהאומנםהאומנם?כבימיני:ושואלובא

מעמקיםהחודרבספקפהמדובראיןהאומנםוביטחון?אמונהחדור

'הקלאסיים'הפרשניםכלמביןהשפתיים?בחיתוךלבסוףומתבטא
אתלהביאיהיההראויומן ,זובגישההתומךאחדרקישנוכינדמה
המנסה ,כבימינישללעמדתורעיוניכחיזוקוכלשונםככתבםדבריו
הפוסט·גבולעלמודרנידור ,אנודורנובעיניאברהםאתלהבין

חירש:רש"רכותבהתורהעלהגרמניבפירושומודרני.
הוראתאולם,שמחה:שלכביטוי'ויצחק'אתלפרשנדחקו"המפרשים

איננו'שחק'אפילוזה.פירושמאפשרתאינההמקראבכל'יצחק'
חיוךעלכללבדרך-צחוקעלמורההואאלאשמחה,שלביטויבעצם
ואילושמחה.עללאאך-משחקשלצחוקעלאווזלזוללעגשל

המעוררהעצםאתלחובהודןהשוללחיוך ,אירוניחיוךתמידהוא'צחק'
בדברחשהואכןאםאלאצוחק,אדםאיןמקוםמכל ...החיוךאת

 .>'זי ,י"זלבראשית,<פירושמגוחך"

מעיןמציגובעצםחירששלהראשוניתההגדרהאתמרחיבכבימיני
דמותשלממדיהתלתהחללאתהמרכיבהקרטזיתציריתמערכת
המגשרוהמרחבהתיאולוגיהמרחב ,הפרשניהמרחבאברהם.שלצחוקו

קביעהללא ,עשירדיוןיחדיומאפשרים ,הסוציולוגי-משפחתיביניהם,
אנו.לימינואבותינודברישלהרלוונטיותבדברשכך!>,<וטובנחרצת

שהיאאמונית>,<ולאביקורתיתלתיאולוגיהמצעאינוכאןשמוצע"מה
מדוקדקתבחינהלקראתלעומתית,קונפליקטואלית,תיאולוגיהגם
כותב 1/המוחלט.מולעצמהמציבהכשזובמיוחדהאמונה,שאלתשל

ביקורתית"תיאולוגיהכוונות.הצהרתבבחינתשהיאבהקדמתוכבימיני

ביחסביקורתידיוןמאפשרתבעתבה,אךהתיאולוגיאתזונחתשאינה
האםזה:שיחבתוךהמאמיןהאדםושלהאלוהיםשלההצגהלאופן
האםהמוחלט?בהיותובהכרחהואהאלוהיםשלדמותולהבנתהמודל

הפרשה?שלהיומיוםחייעםומההכנוע?זהבהכרחהואהמאמיןהאדם
שאלותעלהזה?"האחרכלפיהתנועהאתאחרתמנתביםהםכיצד

שלמודעהמאודיחסודרךבספרולדוןימיניבנמנסה ,ועוד ,אלו
היהודיהמאפייןספקללאשהוא ,הסרקסטיהצחוקהצחוק:כלפיאברהם

 ·:·במעלה.הראשון

דרךעוברתלהתקדם,הנכונההדרךשלעתים,למדיםאנוכבימיני

אלאאינוהאדםשהרי ,אותנושעיצבהסיפורשליותרטובההבנה
סיפור.

כבימינימסוים.לממדלצמצמוואיןסיבותמכמהחשובכבימינישלספרו
לאהיום,אותנוהמלוותהזהותבעיותלביןהמערבתרבותביןקושר

"גם·שביןבמתחהחייםאדםכבני ,ובעיקרגם,אלאכיהודים,רק
ענייןכלשאיבדואנשיםלהחזירמצליחהוא"או-או".לביןוגם"

בעינייםבראשיתבספרהקריאההיהודי.העםשורשיסיפוראלבמקורות
עצמנועםלהתעמתאותנומחייבת ,כבימינישלבהנחייתוצלולות,
וכנעקדיםכעוקדיםכבנים,כאבות,כבודדים,משפחות,כבעלי

טובחייםאנחנושבההמציאותואתעצמנואתלהביןלנוומאפשרת
 •אמיתיצורךזהו ,הזוובעת ,יותר
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