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תוכן

“האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה”

‘האדם אינו אלא..’ בשירו זה מבטא שאול טשרניחובסקי )1943-1875( את הניגודיות 

בין האדם שהוא מצד אחד כל כולו השתקפות של סביבתו, אדם שאין בו משלו או כפי 

שכותב טשרניחובסקי בשירו: ‘האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו’  ומצד שני, הרוח 

היוצרת שבאדם היא דווקא מרחבית ואינסופית: ‘באותה פינת ארץ אשר בה נולדתי, 

יש נע ונד מאז ומעולם, נודד נצחי”  רוח שאינה מוצאת מנוח  השניות הזו בין האדם 

לבין רוחו, קורעת את נפשו של המשורר, היא תוצר הדיאלקטיקה אותה מגלה היוצר 

כדברי  עמו  ובין  בינו  זרות  ליצור  המאיימת  וההיסטוריים,  התרבותיים  שורשיו  כלפי 

טשרניחובסקי: “ושירי נוכרי, שירי זר ללב אמיתי, ערירי כי יופיע וערירי כי ילך”  

המציפות  ניכור  בתחושות  בפעם,  פעם  מדי  חש  לא  מאתנו  מי  רוח   ואדמה’.  ‘אדם 

אותו לצד תחושות שייכות בלתי מוסברים? בבית, בלימודים, בעבודה ואפילו במגרש 

הכדורגל בשכונה  האם ניתן להתגבר על האמביוולנטיות הזו? אם כן, האם זה באמצעות 

הפתרון הקדמוני של  אדם ללא אדמה - ‘נע ונד’? נדמה  כי מוצא למבוכה זו נוכל למצוא 

השפה    באמצעות  אדמתו  ועם  עצמו  עם  היוצר  האדם  של  מתמיד  שיח  באמצעות 

בימים כאלו כאשר נדמה כי ‘אדם ַאִין לעבוד את האדמה’, גדולה וחשובה שבעתיים 

מלאכת יצירת השפה כמכוננת תרבות וזהות אישית וקהילתית, ואנו מזמינים אתכם 

להצטרף ליצירה 

לפניכם הגליון השביעי של ‘דעת פרת’ ובמרכזו עומדים ‘האדם והאדמה’  אנו מזמינים 

אתכם להצטרף למשפחת המנויים שלנו ובכך להשתתף בשיח, להעצימו, ולקחת חלק 

בבניין השפה והתרבות הצעירה בישראל  

‘זרעי קיץ’. בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך את חברתינו קרן לרגל נישואיה למשה, 

סדנת  העמדת  על  פפר  לאנשיל  מודים  אנו  ללירן   נישואיו  לרגל  עמיחי  חברינו  ואת 

משתתפיה   לכל  ועמו  האחרונים,  החודשים  במהלך  שהתקיימה  לבוגרים  הכתיבה 

ברכות והודאות לכל יוזמי ומקימי ‘בית המדרש’ במכון ‘כרם’ שיהווה בית חם לכל הלומדים והיוצרים  

המערכת

“האדם אינו אלא תבנית ארץ קטנה, האדם 
אינו אלא תבנית נוף מולדתו   ”,

נולדתי   בה  אשר  פינה,  אותה  “כתבנית 
מזלי,  גם  נגלה  חיי,  תולדות  התפרשו 
טויתי את חלומי כצלמה וכדמותה  בנפש 
ובלבב  וקרע,  סדק  מכל  חפה  חופשית, 
שלם בכל נימיו, בניב-הרמוניה היית תועה 
ברכת  עמוסי  עמי,  בני  בעדת  וגלמוד 
זר  נכרי,  ושירי  וקללתם   גודלים”  “קברים 
ללב אמיתי,  ערירי כי יופיע וערירי כי ילך, 
קול,  בת  ואותו  אותו  קולט  לבב  באפס 
פרא   צווחת  בודד,  נשק  צווחת  כאותה 
נדדתי  לעולמים,  תדד  אשר  רוח  וכאותה 
מים ועד ים כל ימי חיי  והיה ברצותי לבוא 
עד הים הדרומי, ויגדרו דרכי הרים    ואיפה 
אבנה את קיני? עוד מרחב ועוד דרכים – 

איה מקלי אלך?”

היתה  שתרבּותנו  נאמר,  אם  נגזים  “לא 
טבועה כל השנים בחותם הצרכנות   יצאנו 
ידי חובת התרבּות בהנאה רּוחנית בלבד  
הזהו קנה-מידה של התרבּות?  עם בעל-

של  בתצרוכות  לא  ניכר  תרבּות-גבוהה 
סבון, חלב ושירים, אלא בעיקר – בייצורם, 
מקום-התורפה  וגם  הכובד  נקודת  וזוהי 

של תרבּותנו, עד לתקופתנו” 

)אברהם רגלסון, 1891-1955( 

אּוַלי

ְלָהִריַח אוָֹתה

ֶרת, ֶמת, ֵמֻעפֶּ ְנמּוָכה, נוֹשֶׁ

ים   ְמֵלָאה ַחיִּ

ׁשּוב אָת ְוֵאֶליָה תָּ ָנה בָּ ִממֶּ

ְרּבּות  ֶעֶרשׂ תַּ

ְואּוַלי

ְלַמְעָלה, ֶאל ָהאוֹר

יָכה, ָהַאְרִצּיּות, שִׁ ַח, ַהמְּ ְלִהְתַנֵער ֵמַהכֹּ

ֶרת  ֶרת ּוְמֻאפֶּ בוָֹהה, ֶאְסֶתִטית, ְמֻעטֶּ גְּ

קּוָפה שְׁ

ית  לֹא מּוָחשִׁ

ְואּוַלי

טּות שְׁ ִלְרווֹת פַּ

ְללֹא ִתְחּכּום, 

ּוּון  ִלְזרֹם ְללֹא כִּ

ַבע ַהטֶּ

יוֵֹתר  הּוא ַהּמוֶֹרה ַהּטוֹב בְּ

ֲאָבל

יָמה ֲעִדינּות עוֶֹצֶרת ְנשִׁ ְמֻאְגֶרֶפת ֵאָליו בַּ

ַאְך ִמְתַנשֵּׂאת ֵמָעָליו

ל ָחָלב ּוְדָבׁש  ְצָבִעים שֶׁ בִּ

מּוַדַעת ְלִחיּוִניּותוֹ ֲאָבל ׁשוֶֹאֶפת

רּוַח ִנשֵּׂאת בָּ

ָבה  ְולֹא כָּ

עמיחי וסרטילְיסוֹדוֹת
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עץ, פרי וטעם

א ֵעשֶׂב ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ  שֶׁ א ָהָאֶרץ דֶּ ְדשֵׁ אֶמר ֱאלֹ-ִהים, תַּ “ַויֹּ

ַוְיִהי-ֵכן   ַעל-ָהָאֶרץ;  ַזְרעוֹ-בוֹ  ר  ֲאשֶׁ ְלִמינוֹ,  ִרי  פְּ עֹשֶׂה  ִרי  פְּ

א ֵעשֶׂב ַמְזִריַע ֶזַרע, ְלִמיֵנהּו, ְוֵעץ עֹשֶׂה- שֶׁ ַוּתוֵֹצא ָהָאֶרץ דֶּ
י-טוֹב”1 ְרא ֱאלֹ-ִהים, כִּ ר ַזְרעוֹ-בוֹ, ְלִמיֵנהּו; ַויַּ ִרי ֲאשֶׁ פְּ

הכוחות  את  לעורר  מנת  על  האדמה,  אל  קורא  א-לוהים  קול 

של  כוחות  חיים,  אותות  מתוכה  להעלות  שבקרבה,  הרדומים 

מיוחדת  היא  כאן  הבריאה  פריצה   של  התפתחות,  של  צמיחה, 

במינה  הציווי כאן קורא לבריאה של קומפלקס מורכב: עץ שהוא 

מתוקים  שהם  אמצעים  רות   פֵּ יוצר  גם  זאת  ועם  בעצמו,  פרי 

קשורים  והעץ  הפרי  בעצמם   יוצרים  גם  בזמן  ובו  ומספקים 

בקשר הדוק ובלתי נפרד, לא רק קשר של אמצעי ומטרה, אלא 

גם קשר של חוויה אחת, טעם אחד  

לאותה  נענתה  לא  האדמה  אבל 

עֹשֶׂה- ְוֵעץ  ָהָאֶרץ     “ַוּתוֵֹצא  קריאה  

עץ  בעצמו,  פרי  שאיננו  עץ  ִרי”,  פְּ

יוצר, אך  שמרוכז רק ביצירה שהוא 

שראוי  עץ  עצמו   שלו  בהוויה  לא 

יצירה  יצר  הוא  אם  רק  עצמו  בעיני 

בעלת טעם, רק אם הגיע להישג, אך 

יהיה  לעולם  עצמו  שלו  הקיום  ערך 

בעיניו מוטל בספק  

טעמה של הדרך מריר, נוקשה וכואב  רק בסוף התהליך הארוך 

את  המשמעות,  את  להרגיש  הטעם,  את  לטעום  אנו  זוכים 

הסיפוק, וגם זאת רק לרגע  כי מה בכלל התכלית של הפרי? ומה 

אני שווה אם הוצאתי רק פרי אחד? מה אני אגיד לבוס, למרצה, 

לבן הזוג, לילדים, להורים, לסבא ולסבתא, לחברים? מאבק בלתי 

פוסק על החיים, על הזכות להתקיים 

אי הציות של האדמה

אחד   בקנה  עולים  אינם  אדמות  עלי  ומימושו  האלוהי  הציווי 

א-לוהים בכבודו ובעצמו מצווה את האדמה לברוא את העולם 

כפי תכניותיו, כיצד קורה אחרת? 

את  צמצמה  עצמיותה,  את  הכחישה  הארץ,  “חטאה 

כל  את  נתנה  לא  ותכליתות,  מגמות  אחרי  הלכה  חילה, 

נעם אוחנהקולות מתוך האדמה 

עין  נשאה  פריו,  כטעם  עץ  טעם  להיות  הכמוס  חילה 
מחוץ לה,  לחשוב על דבר גורלות וקריירות”2

הרב קוק האניש את האדמה  הוא ראה בה ישות בוחרת, וככזו, 

נצחי  חותם  להטביע  מכך,  חשוב  אבל  לחטוא,  המסוגלת  ישות 

על המציאות החולפת 

הארץ התכחשה לעצמיות האמיתית שלה, צמצמה את הכוחות 

חסר   עולם  חלקי,  עולם  חלקית,  בריאה  ויצרה  שלה  האדירים 

האדמה בורחת מהעצמיות שלה, מהיותה עצמה  האדמה לא 

מבינה איך חוליה בשרשרת, אבן בפירמידה, חלק בפאזל, יכולים 

מבינה  עצמאית  היא אינה  זכות קיום  בעלי  טעם,  בעלי  להיות 

את קולו של א-לוהים, ולכן בוראת אמצעי שהוא כמוה – חסר 

טעם אך עושה את העבודה  היא אינה חשה את המתיקות שלה 

עצמה, ולכן מחפשת טעם שלהבנתה 

יכול לבוא רק בסוף, רק אחרי הרבה 

עבודה ורק מחוצה לה  

עץ  בוראת  הייתה  האדמה  אם 

בטעם פריו,  הייתה היא, כיוצרת של 

טעמיהם  את  מכילה  כולם,  העצים 

הפנימי,  טעמה  כולם   הפירות  של 

נחשף  היה  האדמה,  של  העמוק, 

פורים  היו  עצמם  הפירות  ומתגלה  

נעצרת  הייתה  לא  היצירה  ומפרים  

גדל  היה  הוא  גם  אלא  היחיד,  בפרי 

ומתפתח ומביא פירות בעצמו, לאין שיעור  

הקיום שנוצר בעקבות הצמצום הזה, הוא קיום של חיפוש מתמיד 

לנו:  החיצוניים  במקומות  האחד,  הפנימי,  העצמי,  הטעם  אחר 

ריצוי אחרים ושכחה עצמית  כך לעולם לא יוכל לבוא צימאון זה 

על סיפוקו  יכולות להיות הנאות מסויימות, רגיעות מסויימות, 

כלעומת  חולפת  היא  אך  מציאה   של  תחושה  נחת,  של  רגע 

שבאה, ומותירה תחושה של ריקנות חמוצה 

חטא האדם

וכמו האדמה, חטא האדם 

ְלָעְבָדּה  ְבַגן-ֵעֶדן,  ֵחהּו  נִּ ַויַּ ֶאת-ָהָאָדם;  ֱאלֹ-ִהים,  ה’  ח  קַּ “ַויִּ

ֵעץ- ל  ִמכֹּ ֵלאמֹר:   ַעל-ָהָאָדם  ֱאלֹ-ִהים,  ה’  ַוְיַצו  ְמָרּה:  ּוְלשָׁ

ּנּו:   ַעת טוֹב ָוָרע--לֹא תֹאַכל, ִממֶּ אֵכל  ּוֵמֵעץ, ַהדַּ ן, ָאכֹל תֹּ ַהגָּ
מּות”3 ּנּו--מוֹת תָּ יוֹם ֲאָכְלָך ִממֶּ י, בְּ כִּ

י טוֹב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה-הּוא ָלֵעיַנִים,  ה כִּ ֶרא ָהִאשָּׁ “ַותֵּ

ם- גַּ ן  תֵּ ַותִּ אַכל;  ַותֹּ ְריוֹ,  ִמפִּ ח  קַּ ַותִּ יל,  ְלַהשְׂכִּ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד 
אַכל”4 ּה, ַויֹּ ּה ִעמָּ ְלִאישָׁ

ה,  אְכֶלנָּ בוֹן תֹּ ִעצָּ ֲעבּוֶרָך, בְּ “ּוְלָאָדם ָאַמר    ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה, בַּ

, ֶאת-ֵעשֶׂב  ְוָאַכְלתָּ ָלְך;  ְצִמיַח  ר, תַּ ְוַדְרדַּ ְוקוֹץ  יָך:  ַחיֶּ ְיֵמי  ּכֹל 

אַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה,  יָך, תֹּ ֵזַעת ַאפֶּ ַהשֶָּׂדה: בְּ
ְחּת”5 ה ֻלקָּ נָּ י ִממֶּ כִּ

“חטא האדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו 

של נחש, ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה 

על שאלת ‘איכה?’, מפני שלא ידע 

האמיתית  שהאניות  מפני  נפשו, 
נאבדה ממנו ”6

“אדם הראשון היה שרוי במצוקה 

מי  עם  ידע  לא  הוא  עמוקה  

אוסר  אשר  הבורא,  עם  להזדהות: 

עליו את עץ הדעת, או עם האישה 

של  בעבותות  אותו  אוסרת  אשר 

לו  היה  לא  הראשון,  ברגע  אהבה  

הייתה  הראשון   לאדם  ספק,  שום 

מעץ  להתנתק  דעת  מספיק  לו 

הדעת  עד שנפל עליו פחד 

אדם מפחד לאבד את אשתו 

אדם מפחד לאבד את אשתו ומאבד את זהותו 

דעתו   את  לעצב  לאישה  הרשה  הוא  חולשה  של  ברגע 

אל  והביא  מעוצב,  לאדם  הראשון  אדם  הפך  ככה 

העולם מחלה ממאירה שקוראים לה עצבות  ככה הפך 

אסון  את  העולם  אל  והביא  מכור,  לאדם  הראשון  אדם 

ההתמכרות לאל זר, לכוח חיצוני 

כל סוגי ההתמכרויות בעולם משורש אחד הן נובעות 

שורש של בריחה מעצמיות 

של  מהרגל  להיגמל  מצפה  להבראה,  מצפה  והאנושות 

תלות, מהרגל של לברוח מעצמיות ”7

שקולו  זה  אלא  המציאות,  את  שברא  זה  רק  לא  הוא  הבורא 

מפעם בה, שרוחו מרחפת בה  עצם מהות המציאות היא נשמה 

שנפח בה  האישה היא כל החברה האנושית באותם ימים  אנחנו 

ובעיקר  גם  אלא  משפחה,  או  זוג  בני  ידי  על  רק  לא  מעוצבים 

ע”י החברה, ע”י נורמות חברתיות של מעמד, הצלחה, חשיבות  

בקשיים  נתקל  כך  כל  והמוכר  הנוח  מההרגל  להיגמל  הרצון 

ומחסומים רבים, מאז ועד היום 

עפר מן האדמה

ישיר  המשך  הוא  האדם  של  חטאו  כי  ראשון,  במבט  נראה 

רוח,  קוצר  לחץ,  של  עולם  יצרה  האדמה  האדמה   של  לחטאה 

התהליך  סוף  אחר  מתמיד  מירוץ 

להימצא  גדול  קושי  ובמקביל 

בתהליך של בנייה, של צמיחה, של 

יצירה  

האדם  את  להאשים  קשה  כמעט 

בחטאו  הקשר הזה, בין חטא האדם 

לחטאה של האדמה, כמעט דורש 

לומר כי הגישה התכליתנית ריחפה 

של  השלישי  מיומה  העולם  בחלל 

הבריאה, הוטבעה במראות העצים 

ומבשמים  העדן  גן  את  הממלאים 

 – באדם  שנטע  מה  האוויר,  את 

מבלי שהייתה לו שליטה על כך – את תפיסת העולם הזו, וגרם, 

מאוחר יותר, לבחירה בידיעות רבות, על פני מודעות אחת 

להפליא  מתאימה  החטא  בעקבות  האדם  על  שנגזרה  הגזירה 

לחטא עצמו  האדם שאיבד את היכולת לראות את קיומו כבעל 

העץ  פרי  של  קיומו  ואת  ערך,  כבעל  העץ  של  קיומו  את  ערך, 

כבעל ערך )כי גם לגביו תישאל שאלת התכלית בסופו של דבר( 

– נענש בכך שעבודת האדמה שלו רצופה סבל ומכאובים  הוא 

נענש בהקרנה מתמדת של הסרט אותו חשב וחטא, למשך כל 

ושל  ודרדר,  קוץ  שמצמיחה  קשה  אדמה  של  תמונה  חייו,  ימי 

עולם בו “נחים רק בקבר” 

עם זאת, עיון מדוקדק בפסוקים מראה כי רובד נוסף צפון בין 

קול אלוהים קורא אל האדמה, על מנת 

לעורר את הכוחות הרדומים שבקרבה, 

להעלות מתוכה אותות חיים, כוחות של 

צמיחה, של התפתחות, של פריצה ]...[ 

הציווי כאן קורא לבריאה של קומפלקס 

מורכב: עץ שהוא פרי בעצמו, ועם זאת 

לא  האדמה  אבל   ]...[ רות  פֵּ יוצר  גם 

נענתה לאותה קריאה...

חטאו של האדם קשור קשר הדוק עם 

חטאה של האדמה. האדמה יצרה עולם 

הפרי.  אחר  מתמיד  מירוץ  לחץ,  של 

בגן  עבד  האדמה,  מן  עפר  נוצר  האדם 

אינו  שטעמם  פרי  עצי  אותם  צמחו  בו 

ְרָים, והתקשה להסיט את מבטו  כטעם פִּ

עליו,  שנאסר  ויחיד  אחד  עץ  מאותו 

נראית  לגביו, שטעימה מפריו  שחיצוני 

כה מבטיחה, כה יפה, כה משכילה.
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האותיות 

כלומר,  “ַוְיִהי-ֵכן”   המילים  מופיעות  א-לוהים  של  ציוויו  לאחר 

מילותיו של א-לוהים, עץ פרי עושה פרי, אכן התקיימו, למרות 

לאחר  בנוסף,  זה?  קיום  של  משמעותו  מהי  הארץ   של  חטאה 

ְרא ֱא-לִֹהים  שמסופר מה עשתה הארץ, הפסוק נחתם במילים “ַויַּ

י-טוֹב”, מדוע הביצוע נראה טוב בעיני א-לוהים? הרי הוא ציווה  כִּ

אחרת 

נראה לי לפרש, שהיצירה הזו, של תחילת החיים על פני האדמה, 

אמצעים- יחסי  של  יותר  מורכב  מודל  בעומקה  מכילה  באמת 

של  פיו  הבל  שרד  נסתר,  במקום  המציאות,  בעומק  תכלית  

הוא  העץ  טעם  בו  הפנימי,  ההסתכלות  אופן  נשתייר  א-לוהים, 

אופן  טעם   יש  עצמה,  ולהוויה  עצמם  לחיים  בו  הפרי,  כטעם 

הסתכלות זו אכן נברא, והביטוי לכך הוא במילים “ויהי כן”  עם 

לאופן  מתחת  ונחבא  מוסתר  הפנימי  ההסתכלות  אופן  זאת, 

החומרי, הטבעי והפשוט בו העולם מוצג ואותו מכירים גם אנחנו  

בו  המציאות  של  הפיזי  הצד  את  החומר,  את  מבטאת  האדמה 

יחסי אמצעים-תכלית ברורים מאוד  ברור מאוד מהו האמצעי 

ומהי התכלית, וברור גם ההבדל ביניהם  המבט הרוחני קיים אבל 

נסתר  המודל הזה, בו מבט רוחני על העולם הוא אפשרי מחד 

בראשית א, יא-יב     1

אורות הקודש חלק ג’, עמ’ קמ     2

בראשית א, טו-יז     3

שם ג, ו     4

שם ג, יז-יט     5

אורות הקודש חלק ג’, עמ’ קמ     6

דוד בן יוסף, “האם יש סיכוי לאהבה” הוצאת מבע     7

גיסא, הוא שנאמר  גיסא, אך דורש התבוננות והעמקה מאידך 

עליו “וירא א-לוהים כי טוב” 

זאת אומרת, שיש לאדם אפשרות אמיתית של בחירה  האדם 

נדרש לחשוף את המבט הזה מכיסויו במהלך עבודתו בגן עדן  

להקשיב  לו  לאפשר  צריכה  היתה  העצים,  בין  בטבע,  השהות 

המימד  את  ולראות  בהם  שמפעם  האלוהי  הקול  אל  פנימה, 

מעל  להתעלות  לאדם  קריאה  כאן  הייתה  קיומם   של  הנסתר 

עצמו, להתעלות מעל הטכניות והסיזיפיות של עבודת האדמה, 

ולגלות את קולו של א-לוהים בעצמו 

אך האדם בחר בפחד  עפ”י תורת הסוד, קיומנו על פני האדמה 

החמצה   לאותה  פחד,  לאותו  חטא,  לאותו  תיקון  הינו  כולו 

הערכת  של  הטוב,  ראיית  של  הקשבה,  של  לחיים  קריאה 

התהליך והקיום עצמו, נשקפת אלינו מבין אותיות הסיפור  קולו 

של א-לוהים הקורא “עץ פרי עושה פרי” עודו מהדהד בעולם, 

ממתין להתפקחות, לטעימה של עצם החיים, טעם גן עדן, בחיי 

היום יום הפשוטים  מה יכול להחזיר אותנו למבט כזה, אם לא 

הקשבה, מגע, נשימה, חשיפת קול א-לוהים שנברא ונטמן בתוך 

הצמיחה עצמה?

ליון חלקי
גי

הצטרף כמנוי וקבל את 
הגיליון המלא עד הבית!

בואו להרחיב את מעגל המנויים של דעת פרת
 רכשו מנוי שנתי לארבעה גיליונות

בעלות של 40 ש"ח בלבד, כולל משלוח.

רשמו גם את חבריכם שאינם מבוגרי המדרשה ואנו נצרף 
לגיליון ברכה בשמכם.

כתב עת ליצירה דעתפרת

צעירה, ישראלית, יהודית וציונית מתחדשת


