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, מורה במכללת סמינר הקבוצים, ת בכירהאנליטיקאית יונגיאני, פסיכולוגית קלינית

  .כתבה שלושה ספרי עיון, משוררת

  
  
  
  
  
  

 הקבצנות כמלאות והעיוורון כראייה
  

  על הקבצנות ועל הקבצן העיוור
 )מעשה היום הראשון(

 
 

מרה שחורה ,  שֹכל ותמימות-ניגודים הנחמן התרוצצו ' בנפשו של ר
עוני , עיוורון וראייה, הידיעה וידיעה עמוק-אי, דיבור ושתיקה, ושמחה
התנועה הדינמית בין . יש ואין, ספקות ואמונה, זיקנה וילדות, ואוצָרֹות

 ששיקפו כנראה גם 1,הקטבים היתה בבחינת מאבקים פנימיים בתוכו
את ֶהסתר הפנים בירידה וגילוי , את העליות והירידות במצב רוחו

מן לנסות בלא נח' המאבק הפנימי הוביל את ר. הפנים האלוהי בעלייה
או , הראשוני, הרף לשוב אל הקוטב שאמור להיות המקור האמיתי

, מהשֹכל אל התמימות, מהמרה השחורה אל השמחה: הנכון יותר
, יודע שהוא הידע העמוק-מהיודע אל הלא, מהדיבור אל השתיקה

נחמן מהווה מצע ' הניגודיות הדיאלקטית של ר. מהספק אל האמונה
שמאפשר לקוראים להתמודד עם , 'קבצניםמעשה משבעת ה'לסיפור 

 .הקיום הדיאלקטי של הנפש ולגלות את עושרה
. במהותם של הקבצניםאת התרוצצות הניגודים הזו אנו פוגשים גם 

עקום , גיבן, חירש, עיוור:  מום בעל כל אחד מהםמצד אחד היות
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לכל אחד , אך מאידך גיסא; נטול ידיים ונטול רגליים, מגמגם, צוואר
. שהיא היפוך של המום שלו, טבעית גבוהה-עלה רוחנית עליש מ

אפשר לראות . וכדומה, הקיטע הוא רקדן, על-העיוור הוא בעל ראיית
כאן אמירה על האיכות הרוחנית הגבוהה ביותר שבאה דווקא במקום 

נחמן לרשימה מכובדת של ' בכך מצטרף סיפורו של ר. שיש מום גופני
משה היה .  הנבחר והערכי ִהנו נכהשבהם הגיבור, מיתוסים ואגדות

יעקב אבינו : גיבורים רבים היו פגועי רגליים, שמשון עיוור, מגמגם
אומן -והפסטוס היווני שהיה נפח רב, וכן המלך ארתור שנפגעו בירך

 2.היה פגוע רגל ומכוער
פסיכולוגי של יחס החברה -רשימה זו מוקדשת אפוא לבירור רעיוני

שהוא גיבור , וכמובן אל העיוור,  הקבצןאל,  אל הנכה-אל שוליה 
הדחויים בדרך כלל , נראה שדווקא אלו. היום הראשון בו אנו עוסקים

עשויים להביא לה תועלת רבה יותר ממה שיכולה היא , מן החברה
  .להפיק מדחייתם

  
 

 הנכות והמום כמיתוס בספרות ובאמנות. א
  

,  הגופנישאלמלא לאדם היה קשה כל כך לקבל את המום, יש לומר
לא היה צורך בעיסוק נרחב כל , נפש שלם-הפוגע בחוויית העצמי כגוף

האגדה והספרות בהדגשת ההיבט הערכי והייחודי של , כך של המיתוס
 מן תהנובע) פיצוי(=טקסטים אלה הם קומפנסציה . נושאי הנכות

במטרה לתקן את העמדה התודעתית , מודע הקולקטיבי-הלא
היא פגיעה , הנראית לעין, נכות הגופניתה. הקולקטיבית השוללנית

והיא נקודת תורפה בעמדה ,  באופן ההיראות בחברה3,בּפֶרסֹונָה
הנכות יוצרת חריגות ולעתים מושכת יחס חברתי מבזה . החברתית

בעולם העתיק התייחסו . שגורם לאדם לחוש יחס ביזוי כלפי עצמו
ו על חטאי לנכים כיצורים נחותים שנענשו בידי האל על חטאיהם א

האגדות בהן הגיבור . בספרטה המיתו את התינוקות הנכים. הוריהם
 להתמירמודע הקולקטיבי שלנו -הן כאמור ניסיון של התת, הוא נכה
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, ולנסות ולכלול אף אותם בתודעתנו, המאיימים עלינו' צללים'את ה
 .לא כדבר שלילי אלא דווקא בתור פוטנציאל גדול

מנות משרתת בתפקיד של התמרת גם הא, כמו המיתוס והספרות
ובכך מסייעת לנו לקבל את הפגימה , הנכות הפיזית לאיכות ערכית

שהוא , סל הצרפתי רוֶדןפסל האיש בעל האף השבור של הּפַ. האנושית
מהדהד את הגיבור , לו שהיה בעל אף שבור'סל מיכלאנגמחווה לּפַ

ו אני זוכרת כמה הרשים אותי הפסל הזה כשראיתי אות. הפגוע
היה , באמנות השמרנית של ראשית המאה העשרים. לראשונה בנעורי

יופיים של פסלי טורסו עתיקים קטועי גפיים . בפסל כזה משום תעוזה
מעוררים יופי , ופסלים קטועים אחרים שנשברו עם השנים, וראש
שהחלקי , גיבור-והם אולי הביטוי של מהות האדם כגיבור אנטי, נכמר

, מכיל ומבטא את השלם) לם שנשארשנותר מהפסל הש(שבו 
ת ההבעה של החלקים הנותרים כשהקיטוע של הפסל מעצים א

מתוך השלמות הטמונה בהם , ים מטונימיה לשלם שהיהכשהופ
אין שלם כמו  "-כפי שהרבי מקוצק אומר . מלכתחילה ושאינה חדלה

 ".לב שבור
מבטא את האור " טורסו עתיק של אפולו "4השיר של רילקה

נטול הראש , ואת המבט והחיוך שנובעים מפסל הטורסו, והעוצמה
ואת האופן שהוא מצווה לנו את השינוי כצו , של אפולו, והגפיים

  -אבן הטורסו : חיים
  

 שופעת זוהר כמו כוכב
  אתה חייב-ומביטה בך 

 את כל חייך לשנות עכשיו
 

אך דווקא מפסלו הנכה שומע רילקה את , אפולו היה אל יפה תואר
: כלומר". דע את עצמך: " הידוע שכתוב היה על מקדש אפולוקול הצו

יש פוטנציאל צמיחה אישי גדול , דווקא בקבלה עמוקה של הדחוי
אך דווקא פסל הטורסו הפגום מעורר , אפולו היפה אמנם מרשים. יותר

 5.תכנים עמוקים יותר בלִבו של רילקה
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, עהקרו, הקטוע, האמנות המודרנית מבוססת בעיקרה על החלקי
פיסול -וכן הציור, כך גם השימוש בחומרים קרועים וסדוקים. הפגוע

שמתאר את הנושא שהוא עוסק בו מבלי להשלים את עיבודו או 
כל זה ביטוי לעולם . עבודות שנראות כטיוטות וסקיצות, צביעתו

מעשה משבעת "ואולי זו הסיבה ש. לעולם בלתי מושלם, פגום, חלקי
  6. הבלתי גאול מעצם טיבולא הושלם בעולמנו" הקבצנים

יש לשים לב שמסעו של הגיבור המיתי לא נועד להסיר את צלקתו 
 המסע נועד לאפשר לו לקבל אותם כחלק ממהותו -להפך . ומומיו

שכן . ולאפשר לו להוציא לפועל את יכולתו למרות קשייו ואף בעטיים
והמאמץ , הפגמים עשויים לשמש כסוכן ממריץ של דחף ההתפתחות

מת העצמי למרות הפגיעה הפיזית מחזק ומשביח את איכויות להגש
כך שהגיבור הפגוע אינו . זה התיקון המתרחש בנפש. הנפש
יכולה להפוך , על פי כן עמדה של אף, אדרבה. גיבור במהותו-אנטי

הפגמים , אפשר לומר שמנקודת מבט תכליתית. אותו לגיבור ייחודי
ולעורר באדם תעצומות , נועדו להעביר את הדגש מהגוף אל הנפש

נפש מתוך תובנה שהשלמות הנפשית היא קבלת הנכויות והפגמים 
 .הגופניים והנפשיים כאחת

  
 

 העיוורון כראייה אחרת. ב
  

שכמו שאר הנכויות מורידה , מום העיוורון נחשב בתרבויות רבות לנכות
כמו כל הנכויות העיוורון הוא גם מטפורה לנכות . את ערכו של האדם

 אולם תמיד היתה 7. להתעלמות מהמציאות החיצונית והפנימית;נפשית
לכן . על-גם אמונה ביכולתו של העיוור לראות בעיני הנפש ראיית

פתוח ", "מאור עיניים "-במסורת היהודית כונו העיוורים בלשון היפוך 
 עֵינֵי ּוֵמחֹׁשֶ: "בישעיהו כתוב. )'אור רב'בארמית " (=סגי נהור", "עיניים

... ַהֵחְרׁשִים ׁשְָמעּו וְַהעִוְִרים ַהּבִיטּו לְִראֹות: "וכן, )יח, כט" (ים ִּתְרֶאינָהעִוְִר
מהי ). כ-יח ,מב" ('ִמי עִּוֵר ּכְִמׁשֻּלָם וְעִּוֵר ּכְעֶבֶד ה... עַבְִּדי ִמי עִּוֵר ּכִי ִאם

 ?אפוא אותה ראייה מיוחדת בה ניחן העיוור
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ר לי שרק מאז שהתעוור והוא סיפ, הכרתי אדם שהתעוור בזיקנתו
חלומות הם ראיית נפש והעיוורון הסיט את . החל לזכור חלומות

עיוורים היו ידועים גם . מבטו מלראות החוצה אל הנפש פנימה
הנביא , המשורר הומרוס היה עיוור: כחכמים ויודעי עתידות ונסתרות

את , היווני טיירסיאס היה עיוור ומסופר עליו שהיה רואה עתידות
נתעכב קמעה על . ויודע שפת חיות וציפורים, תעלומות, העבר

ל "חז.  בסיפורומרכזי העיוורון שאצלו, הגיבור המקראי, שמשון
שמשון הלך אחרי עיניו לפיכך נקרו : "ניסחו זאת יפה באומרם

העיוורון יוצר אצלו תפנית . )ח ,אסוטה משנה  ("פלשתים את עיניו
ל אדם שתפילתו לאלוהים א, מאדם שכוחו בעוצמות גופו: מחודשת

העיוורון מוליך אותו אל כוחות . היא המעניקה לו תעצומות כוח
עיוורון עשוי אפוא להוליך את האדם אל רוחניות מּועצמת . חדשים

נראה ששמשון בעת עיוורונו . מודעת- דרך מגע עם הפנימיות הלא
נחמן ' ר. ובעת שברון כוחו הגופני מגיע לדרגה הגבוהה ביותר שלו

  :רסלב ניסח זאת באומרומב
  

ְין ַהת ֵאּוּזף עַּוּג לַׁשּיֵׁשֶּכְ ת גֹוּׂשָ ַהיעֹוִדהֹולְיו ּולָב עַָרְקה לִלָכֹוה יְָמׁשָּנ

ֲַאוַ, ףּוּגת ַהּוּזין עִַרבְֹוׁש... הּלָׁשֶ ף ּוּגַהב לְֵרָקְתִה לְהלָכֹוה יְָמׁשָּנְַהי ז

  .םיא ׁשִָהת ׁשֶגֹוּׂשַָה ֵמ לֹויַעִדהֹולְּו

 ) עזות בטי עצותליקו(

 
מסכם לנו יפה את הנקודה הזו מתוך ניסיונו , שהיה עיוור, בורחס
  :האישי
  

הדברים . פורענות ומחלוקת, מזונם העתיק של גיבורים הוא ַהשּפלה

כדי לעבד את הנסיבות האומללות של , האלה ניתנו לנו כדי לשנותם

. ניצל, עיוור שחושב כך. חיינו לתכנים נצחיים או השואפים לנצח

  8.העיוורון הוא מתנה
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  הקבצנים כמתווכים בין החברה המהוגנת. ג
 מודע הפרוע-והלא

  
 בדומה למה -אפשר שרתיעה זו . הקבצן עשוי לעורר בנו רתיעה וזלזול

 נובעת מכך שהקבצן -שאמרנו לעיל על היחס החברתי לבעלי המומים 
צמאות ע, שלא מצליח לחיות בהתאם לּפֶרסֹונה החברתית של הצלחה

. משקף לנו את ּכֶשל הדימוי שיכול להיות גם גורלנו, וקיום בסיסי מכובד
את ההזדקקות , הקבצן משקף את הקיום הצִלי של העליבות הקיומית

הוא . ואת אימת ההתרוששות וההומלֶסיות שבשורש הקיום, הגמורה לזולת
. את הלקחנות התובענית והנצלנות הפרזיטית: גם משקף את צִלנו הקבצני

 :כותבת זלדה) זה הממשי וזה שבנפש(על הקושי לקבל את הקבצן 
 

 עַבֵֹו ּתעֵַטִּקן ַהצָּבְַּקַה
 לכֱֹא לֶן לֹוֵּתֶאׁשֶ
 ,םּיָן ַהִמי ּוׁשִפְנַּבְל ׁשֶֶמְרּכַן ַהִמ
ְִמ  -ה ָּמַחת ַהיחֹוִרּז
 .יּבִת ׁשֶמֹוהֹוְּתן ַהִמּו
 -י נַפָק ּבְֵר יֹועֵַטִּקן ַהצָּבְַּקַה
 ,יִמצְת עַי ֶאֵּתְחכָא ׁשַֹּלל ׁשֶעַ
  .יִּתא ַמֹּלל ׁשֶעַ

 
 .קֵד צֹוזּוֹוּב
ְלַ  ,הָטֵקּׁשְַה, יתיִמנִּפְה ַהָּדֻקּנ
 ,דבֵאֹוב ָהלֵם ּבְת ּגֶַמּיֶַּקׁשֶ
 ,ףָרטְֹּמב ַהלֵם ּבְם ּגַּיַָּקת ׁשֶוֶָמלְַאיר ָהצִלְ
 .יּלִת ּכֻי ֶאִתְטׁשַא הֹוֹל
 ,ינִעֶָה, אם הּוּגַט ׁשֶעְַמי ּכִִּתְחכַׁשָ
 ,ׁשֶמּׁשֶה לַָחּפָׁשְִמ-ןּבֵ
 הּנָׁשַֹוׁש לְפֵָה ֵּתֹוׁשפְם נַּגַשֶֹ
 9.יםִמדּוְמִּדּבַ
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היכולת לקבל את הקבצן שבשולי , אך דווקא משום הקושי הרב
,  הדחוי והבזוי שבשולי נפשנו10'פרימה מטריה'שהוא ה, החברה

יש , יין זהלהבנת ענ! היא תביא את הגאולה לנפש, והכללתו בתוכנו
  .להבין תחילה את המקום בו תופס הקבצן בתרבותנו

יל דלז והפסיכואנליטיקאי פליקס גואטרי ִהנם מגדולי 'הפילוסוף ג
לטענתם טיפוס זה מאופיין . המבקרים של טיפוס האדם המערבי

, בהעמדת הזהות הגברית על הפאלוס בזהות מוגדרת באורח נוקשה
העל -כל אלו הם תוצר של מבנה. חובתחרותיות ומשאלות לשליטה ולכו

מבנה זה אינו סובלני כלל . המעודד טיפוסים מעין אלו, הקפיטליסטי
 -את מושג מחלות הנפש ' המציא' לטענתם הקפיטליזם -אל המשוגע 

לטענתם אין זה בהכרח טבעו , ואולם. בהיותם מפריעים למהלך הצרכני
יתי של התמים והאמ, טבעו המקורי: "להפך. המקורי של האדם

ואליו צריך לחתור הסוביקט המבקש , מודע הוא סכיזופרני-הלא
מודע מצוי הסוביקט המקורי שלא -בלא. להשתחרר מהתניות תרבותו

נווד חסר רכוש , שִהנו יתום, דוכא בנוקשות על ידי הסדר האדיפלי
דלז וגואטרי מעדיפים עצמי שהוא . חסר צורה ואתאיסט, וטריטוריה

מעין זה המתגלה לעתים קרובות בשירה , ארגןנטול אני מאורגן ומ
  11."המתקרבת לתהליכי החשיבה הראשונית של סכיזופרנים

תרבותי -לאור הדברים האלה ניתן להעמיק בחקר תפקידם הספרותי
, היתום"דומה שהקבצן הוא התגלמות . הקבצנים, נושל גיבורי סיפור

 כביכול בהיותו, של דלז וגואטרי" חסר הרכוש והטריטוריה, הנווד
שחי עוד קודם להשתלטות התרבות הקפיטליסטית ' אדם'ה, תרבותי-פרה

בהיעדר רכוש קל לו להשתחרר ממחויבויות לסדר החברתי . המהוגנת
, יצוג של המאייםיהוא יכול להיות , כדמות סף שבשולי החברה, ולכן

. הוא יכול גם להיות נושא קולה של האמת,  מאידך גיסא12,פורץ הסדר
והוא , ום שהסדר החברתי המגביל את חירות הנפש לא חל עליודווקא מש

הוא יכול להקשיב אל העצמי האמיתי , החברתית' פרסונה'אינו מותנה ב
עצמו ניזון מתהליכי החשיבה הראשוניים של ' עצמי'ה. המקורי שלו

ששם נמצאים גם מקורות השירה , המקור של הנפש, מודע-הלא
  .והשיגעון
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בונן מנקודת ראותם של דלז וגואטרי על בהקשר זה מעניין להת
. שאכן אינה בנויה על נרטיב רציונלי תודעתי, נחמן' כתיבתו של ר

, מודע-תוצר של הלא, כלומר, כתיבתו הינה דמויית חלום ופואטית
, כביכול" משוגע"סימבולי ופואטי ובמובן הזה , שהוא אסוציאטיבי

נחמן ' אלו זכה רנראה שלסגולות . מקורי ומשוחרר, בהיותו אמיתי
והיותו , מהחשיבה התודעתית הממסדית" יתום"דווקא משום היותו 

, בכך שִהנו מעורטל מן הרציונליות" נווד וחסר רכוש וטריטוריה"
האם , ואכן. מדעות ומתיאוריות שמארגנות אותו בסכמות ממלכדות

' קבצן'אך דווקא חירותו להיות ? נחמן שהוא משוגע' לא נאמר על ר
שניזונים מאוצרות , שרה לו להעלות ממכמני אוצרותיוהיא שאפ

כמו הנשר הגדול , ולקרוא אלינו, הקולקטיבי, אנושי-מודע הכלל-הלא
ׁשּובּו ֶאל ! ִחְדלּו עֹוד ִמּלְִהיֹות עֲנִּיִים" :'שבעת הקבצנים'פור יבס

 ".וֱֶהיּו ִמׁשְַּתְּמׁשִים ּבָאֹוצָרֹות ׁשֶּלָכֶם, ָהאֹוצָרֹות ׁשֶּלָכֶם
, באופן פרדוקסלי, כאן להבנת המקום החברתי החשוב שתופסומ

אמרנו לעיל שמשום חריגותם וקיומם כדמויות סף . דווקא הקבצן
את " להיות"הקבצנים הם בעלי חירות , בגבול החברתי ובשולי הממסד

לא עם עולם . לכן הם נחשבים בעלי מגע עם העולם ההפוך. אֵחרּותם
, נודע-שמקדשים את הלא, לליםאלא עם עולמות הצ, האור הברור

בסף של הנורמטיבי , כעומדים בין העולמות. שהוא גם המאיים, האחר
בין אנרגיית : הם גם משמשים ככאלה שיכולים לתווך ביניהם, והחריג

, הכסילות והתבונה, הצחוק והסבל, החיים והמוות, הכאוס והסדר
זות ולהביא חוכמה חדשה מתוך חירות פתיחותם הטבעית אל המחו

שהרי . היצירה והאינטואיציה,  אל עולם הצל-מודעים בנפש -הלא
פתוח בנפשו לקבל ממה , הקבצן שמושיט את ידו לקבל מהעולם

אבל אולי . ללא המורא האופייני לאדם המהוגן, שהעולם מושיט לו
  .רוחני-פתוח לקבל גם מתוככי עולמו הנפשיהוא משום כך 

בכת הפניקס מתקיים טקס  מספר ש13בורחס, "כת הפניקס"בסיפור 
המקודש ביותר מתרחש באמצעות הירוד , כמו באלכימיה, שבו, חניכה
תפקיד החניכה במסתורין הללו מוטל על האנשים הירודים : "ביותר
המצורע או הקבצן ממלא את תפקיד המורה בתורת , העבד. ביותר
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הנזקקות , קבלת הקבצנות והעוני בתוכנו היא קבלת הכשל." הנסתר
  .ת נמיכות הקומה האנושיתוקבל
  
 

 המשיח כקבצן ועוניה של השכינה. ד
  

, לא ייפלא אפוא שאנו רואים את הפוטנציאל המשיחי בדמות הקבצן
). ד ,ישעיהו נג( "נִבְזֶה וְֹלא ֲחשַבְנֻהּו: "מרנא' עבד ה, שהרי על המשיח

ויושב , הוא מופיע כעני, שכמו הקבצן, ל מספרים על המשיח"חז
' ר, כידוע. )א"סנהדרין צח ע (יִיםבין העניים סובלי חולָבשערי רומי 

משיח . או לפחות כבעל פוטנציאל משיחי, נחמן ראה עצמו כמשיח
ואת , שמסמל ומגלם את מי שמאפשר לאחרים להגיע לגאולה פנימית

 .היסוד הנפשי הדוחף לתהליכי גאולה עצמית בנפש
משו בה כפי שהשת', בעטלער'נחמן משתמש במילה היידית ' ר

שהוא , כדי לבטא את המהות הרוחנית של הקבצן, בסיפורי החסידים
שבעת 'שבעת הקבצנים נקראים במקור . למעשה צדיק נסתר

ואמנם הם מסמלים לפי הפרשנות הברסלבית את שבעת . 'הבעטלערס
הבעטלער פירושו מי . שבעת האושפיזין או שבע הספירות, הרועים

 בעל התפילה והצדיק שמתחנן והמשמעות היא של, שמבקש ומתחנן
 הייתי מוסיפה שהעמדה 14.ולא לנדבת בשר ודם, לאלוהים בתפילתו

, אוחילה לאל אחלה פניו: "של בקשה לקבל מהאל מבוטאת בתפילה
התחינה לאל היא עמדה , ומעבר לזה." אשאלה ממנו מענה לשון

כך . שמתפלל לאל לקבל את ברכתו וישועתו, בסיסית של המאמין
  .של קבצן, "בעטלער"בסיסית של המאמין היא של שעמדתו ה

נחמן קושר בין העיוורון והקבצנות '  ר'הגיבןהקבצן 'בסיפור 
 זֶה ׁשִֶהְתּפֵָאר ׁשֶהּוא מֹולִי ֶאת ַהַּסּגִי": היא הלבנה ,בדמותה של השכינה

א ּבְִחינַת ַסּגִי ׁשֶהּו, ּכַּוָנָתֹו ׁשֶהּוא מֹולִי ֶאת ּגַלְּגַל ַהּיֵָרַח, נְהֹור ַהּגָדֹול
הלבנה אין לה אור משלה והיא ." ּכִי ֵאין לָּה אֹור ֵמעַצְָמּה ּכְלָל, נְהֹור

השכינה היא כביכול ענייה ועיוורת כי כך גם . מקבלת אור מהשמש
כיוון שהיא כלי ריק לקבל את השפע מהספירות , מעצמהאין לה אור 
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ה לקבצן הלבנה העיוורת והעניי-כך מתקשרת השכינה. שמעליה
גבוה הרבה מאותם שלא , שהוא המושך שפע גבוה מלמעלה, העיוור

  .עמדו על סוד העיוורון והקבצנות
השכינה : להפך. אך אין הקבצן העיוור מצוי רק בעמדת מקבל

אבל דווקא משום , כלומר כלי עני, המקבלת שפע היא ככלי ריק לקבל
הריק . עושר ויכולה להעניק אותו לזולתה-לאת שפעתמכך היא מ
כשהאדם ריק מצורכי הֶאגו : הם המאפשרים לאדם לקבל-והחסר הם

שפתוח באמת לקבל מה שמיועד לו ממרחבי , הוא ככלי ריק
אני : "כפי שיהודה עמיחי כתב. נפש שמעבר לתודעת האני-העולם

שהן איכויות , כך הקבצנים מעניקים לילדים את מתנותיהם, "נביא עני
  . עני בחומר אבל עשיר ברוחהקבצן הוא. רוחניות גדולות

, המכירה בעוניינו, הקבצנות היא אפוא אותה עמדה נפשית בתוכנו
, זָה להםולא ּבָ, וכן בעליבותנו, בפגיעותנו ונזקקותנו, בדלותנו ונכותנו

ככלי ריק , אלא נפתחת מתוך החסר והאין והִריק של קיומה ופונה
השפע שיוענק סופיות את -לקבל מהפנימיות והאין, המבקש להתמלא

אלה מתנות . שפע שאינה אוגרת לעצמה אלא מעניקה אותו הלאה. לה
 .הקבצנים

  
 

 הפרדוקסליות המאחדת הפכים. ה
  

ראינו עד כה את העושר של הקבצן ואת ראייתו של העיוור אולם בכך 
הקבצן העיוור , בנוסף על אלו. לא מסתכמת הפרדוקסליות שבאישיותו

, ניתן לזכירה-ביכולתו לזכור את הלאהן , הוא בעל קיום פרדוקסלי
והן בהיותו זקן וגם , בעודו לא זוכר כלום אך זוכר הכול, בטרם הקיום

בטרם ננסה לברר פרדוקסים אלו ראוי שנעמוד על טיבו . תינוק-ינוקא
האמירה הפרדוקסלית היא ביטוי למעמקים . של הפרדוקס בכלל

מעזה , מו השירהכ, החידתיים של נפש האדם שהמיסטיקה, המסתוריים
ההודית וכן , הסופית, היהודית(הפרדוקס במיסטיקה . לעמוד על ִסּפה

, נובע מהפרדוקסליות של עצם החיים) בהיבט המיסטי של האלכימיה
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הנוגדים : "'האפל'כפי שאמר הרקליטוס . שבהם הכול סותר את עצמו
אפשר לומר שהאימרות הפרדוקסליות ." זה את זה מתחברים לאחד

אלא הן עצמן ,  הן לא רק ביטוי לקיום מתח הניגודים15ורוניותהאוקסימ
וזו מטרתם של כל שוחרי . איחוד של הניגודים-דרך של הכלה
 התובנה של הקיום הפרדוקסלי מתעלה מעל 16.התפתחות הנפש

למאבקים , שגרמה לו לקונפליקטים, נחמן' הדיאלקטיקה הניגודית של ר
ר לאיחוד ניגודי בֵהעיוור חֹואיחוד הניגודים שמביא הקבצן . ולסבל

את ,  יוצרים את השלם17שנישואיהם, הילד והילדה, החתן והכלה
 .בנפש ובאלוהות, התיקון של הזכרי והנשי בעולם

  
 

 הפרדוקס של התינוק הזקן. ו
  

התכונה של זקן ותינוק כאחד מיוחסת בסימבוליקה האלכימית לאל 
א מצויר כילד והו, שאחראי לתהליכי הטרנספורמציה בנפש, הרמס

אינטואיטיבית , כילד הוא בעל פתיחות ראשונית. קטן בעל זקן
כזקן הוא . רבּות החברתיבטרם הִת, לאמת של תחושותיו, אותנטית

שנושא בו את חוכמת בשלות חייו ואת חוכמת כל , הזקן החכם
אדם שיכול לחיות . שניהם מסמלים את העצמי, התינוק והזקן. הדורות

ניזון משניהם , האותנטי יחד עם החוכמה הבוגרתבתוכו את התינוק 
  18.כעצמיות דינמית אחת

. נחמן עצמו נמצאת התייחסות לאיכויות של הזקן והילד' אצל ר
בסיומו המספר . נחמן' איכותו של הזקן מבוארת בחזיון שחווה ר

  :החולם רוצה להבין את פשר החזיון
 

אְמרּו לְ ּפֵרּוׁש עַל ֶאל ַהֶחֶדר ַהּזֶה וְיֹוְָאְמרּו לִי לֵ , א יַָדעְִּתי ַמה ּזֶהוְֹל

וְָתפַס זְָקנֹו . וְָהלַכְִּתי לְׁשָם וְָהיָה יֹוׁשֵב ׁשָם זֵָקן ֶאָחד ּוׁשְִאלְִּתיו עַל זֶה. זֶה

  .ּבְיָדֹו וְָאַמר לִי ֲהֵרי זְָקנִי ִהיא ּפֵרּוׁש עַל ַהַּמעֲׂשֶה

 )ג, אות פג, סיפורים חדשים, ן"חיי מוהר(
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הצופנת בחובה את ,  שהזָקן של הזֵקן מסמל את מהות הזיקנהנראה
על המשמעות . החוכמה המאפשרת את ידיעת הפשר העמוק והסודי

נחמן שיש לעבוד ' ילד נוכל להקיש מהמסר הנפוץ של ר-של התינוק
והרי הילד הוא זה שעודו . ולא מתוך חקירות וׂשכל, בתמימות' את ה

מבקש , נחמן אם כן' ר.  הׂשכל בטרם אכל מעץ הדעת של,בתמימות
,  את הזיקנה היודעת את הסודות-מן האדם להכיל את שתי קצותיו 

אך גם את התמימות המבקשת לחיות את החיים בפשטותם הקלילה 
  .והשמחה

  
 

 'לא כלום'לזכור את ה. ז
  

לא 'הקבצן העיוור אומר שהוא זוכר את כל המעשים והוא זוכר את ה
והוא זוכר עוד , נשמה-רוח-ה שהיה לפני נפשהוא זוכר אפילו מ. 'כלום

ביכולתו לזכור את הלא ניתן לזכירה בטרם , כלומר. כשהיה לא כלום
משפטים (האמירה הפרדוקסלית הזו מזכירה את קֹוַאן הזֵן . הקיום

אמור לי מה היו : "האומר) חידתיים פרדוקסליים הניתנים לתלמיד הזן
  ."פניך המקוריים לפני שנולדו אביך ואמך

אפשר להבין את הזיכרון של הכול שאינו זוכר כלום באופנים 
, ייתכן שמדובר בזיכרון של קיום הנשמה בגלגול קודם. אחדים

. כשהנשמה זוכרת מה שהיה לפני התהוות האדם הדובר בסיפור
כלומר , אפשרות אחרת היא שמדובר בזיכרון של מה שמעבר לאישי

לפני היות , יבי שקיים בנומודע הקולקט-לזכור את הידע הטמון בלא
אולם נראה לי . נשמה אינדיווידואלית-רוח-הקיום הייחודי של כל נפש

נכון יותר לראות כאן את שאיפת המיסטיקאי להגיע למחוזות נפש 
אל טרם , גבוהים מעבר לכל תודעה אנושית שמבוטאת במילים

יש גם שאיפה להיות מעבר , יתרה מזו. אל טרם היות התודעה, המילה
שהם השפה הראשונית של ההוויה הנפשית , לצליל ולתמונה

אל האפס , זו שאיפה להגיע אל האין שהוא היש הנצחי. מודעת-הטרום
 שהם המקבילים 19,שמצויר כעיגול ריק שהוא גם המלאות כולה
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. על-ולעיוורון שהוא ראיית, זכירה כאחת-לזיכרון של הכול ואי
סוף הקבלי בטרם - האיןבקבלה זה, "אטמאן"בהינדואיזם זה מצב ה

האציל עצמו לכלים המובְנים של הספירות הניתנות להשגתו של 
 .וזו אכן דרגה גבוהה מאוד. המקובל

תודעת . מדובר אפוא על שאיפה להגיע אל מעבר לתודעת הֶאגו
ועליה , האגו היא הנעלַיים שבהן אנחנו מהלכים במציאות הארצית

. וער של ההתגלות האלוהיתנוכח הסנה הב" ל נעליךׁשַ"נאמר למשה 
אפשר לנסח זאת כחוויה שניתן לעתים נדירות להגיע אליה במדיטציה 

באין שהוא ; עמוקה שבה שרויים בשכחה עצמית בהוויה נטולת כול
 .אושרו של היש הנצחי

  
 

  הקבצנים הסּומים: להתמלא מן הגעגוע. ח
  של עגנון" סיפור פשוט"ב

  
נחמן בזיקתו לעיוורים ' ל ר ש'קבצן העיוור'נסיים את עיוננו ב

 שבו הרעיונות בהם דנו 20,י עגנון"ש, מסיפורו של סופר גדול אחר
  .קיבלו גיבוש ספרותי עשיר

שעגנון מכנה , של עגנון מופיעים קבצנים עיוורים" סיפור פשוט"ב
שלוש פעמים פוגש הירשל את הקבצנים . אותם הקבצנים הסּומים

שונה הרופא שר לפניו את לרא. הסומים המשוררים לאחר שהשתגע
ובסוף . אחר כך יפגוש אותם הירשל בחלומו. שירי הקבצנים הסומים

  21.שלו את הקבצן הסומא המשורר-הסיפור הוא רואה בעיניו
הוריו . תודעת המציאות שלו-בשגעונו של הירשל מתעוורת ראיית

, על ידי מטבעות הכסף, שמסומלת בראייה, סירסו את תודעתו-סימאו
במובן הזה . חה החומרית חשובה להם מקולו של הלבשכן הרוו

 אולם לדעתי 22.עיוורונם של הקבצנים משקף את עיוורונו שלו
 23.העיוורון של הקבצנים הסומים הוא בעיקר בעל משמעות חיובית

במילה . נציין שעגנון כותב על הקבצן הסומא ולא הקבצן העיוור
אור גדול של זה וכן ההסתמאות מ, סומא מתקיימים הסמוי מן העין
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אולי יש קשר בין שמו של הסנה (שהציץ ונפגע במראות עליונים 
לכן אולי הקבצן הסומא עשוי להיות זה , )הבוער לבין סימאון העיניים
והוא המשמש מתווך לאחרים אל הסמוי מן , שרואה את הסמוי מן העין

 .ההיבט החיובי שלהם נובע גם מהיותם משוררים שירת געגועים. העין
כמו הקבצנים , "סיפור פשוט"ם הקבצנים הסומים המשוררים שבג

העושר הרוחני . הם עניים בחומר ועשירים ברוח, נחמן מברסלב' של ר
על של ההוויה -הוא ידיעת" שבעת הקבצנים"שיש לקבצן העיוור מ

; "והוא זוכר אפילו מה שהיה לפני נפש רוח נשמה: "שבטרם הבריאה
כמו שהניגון של , סוף-שהיא ידיעת האין, זו ידיעת האין שמלפני היש

סוף הוא -האין". ניגון שאין לו סוף"הוא ' סיפור פשוט'הקבצן הסומא ב
זו הידיעה המיסטית . שהיא ספירת כתר, הספירה הקבלית הראשונה

הקבצן . העליונה ונקודת שורש העצמי שמעבר לכול ולפני הכול
, הוא כשכינה, "אין להם התחלה ואין להם סוף"הסומא השר שירים ש

ככלי ריק לקבל את השירה מהעולמות העליונים ולהעבירו הלאה 
 24.לשומעיו

שהעניים עניים והעשירים "כל מה שהוא יודע זה הירשל ׁש
בן "כמו בסיפור , שבו, פוגש בקבצן הסומא עולם הפוך, "עשירים

 .כלומר העשיר בפנימיותו, העני הוא המלך, "המלך והעני
 25,ן ועגנון מגלמים את ארכיטיפ הקבצן הקדושנחמ' הקבצנים של ר

שמתוכו בוקע ) בחברה ובנפש(הוא הנחּות , שבמונחים אלכימיים
וכפי שהשכינה . וככזה הוא מסמל את שורש העצמי האמיתי, הנעלה

 כך הקבצן ,מתמלאת מהאור המוענק לה והצדיק מתמלא מתפילתו
סומא הקבצן ה. מתמלא מגעגועיו, השר שירי געגועים, הסומא

, הוא ניגוד קיצוני להירשל ולהוריו, המשורר שניזון מגעגועי הרוח
, ולגרגרנות, ובעיקר לאמו שכל אהבתה נתונה לעסקי ממון של חנותה

דומה . והיא משעבדת את נשמתו של בנה לחיים נטולי רוח ונשמה
שהירשל שלא מצליח להטמיע את הנשמה היתרה של הקבצנים 

חם למען הגשמת אהבתו ולמען חייו ואין לו כוח להיל, הסומים
שעליה כותב עגנון כשהוא , מזוהה עם קבצנות אחרת, האמיתיים

אני קבצן של אהבה שנקרע ": "גבעת החול"מדבר מפי חמדת בסיפור 
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 נראה לי שהתרמיל הקרוע של חמדת מהדהד את 26."לו תרמילו
קבצן . שבירת הכלים הקבלית שמסמלת את שבירת כלי הנפש

וע ימשיך לעולם לחזר אחרי פתחי אחרים כי אינו שתרמילו קר
הוא מי ) כמו הירשל(העני התמידי .  ולא מאחרים מעצמולא, מתמלא

או מי שכלי נפשו , שחש עצמו עני ושכח את אוצרות הנשמה בקרבו
, כקבצן של אהבה, הירשל עצמו חי כעני ברוח. נשברו ותרמילו קרוע

אף על , הירשל עצמו. מלאשמחזר לשווא אחר פתחי אהובתו ואינו מת
הוא קבצן של ) ואולי כמו כולנו(פי שכמו גיבורים רבים של עגנון 

. אינו מרשה לעצמו לשיר את שירת הגעגוע של הקבצן הסומא, אהבה
שכנווד הוא בן חירות , הוא אף חרד מפני הפיתוי של שירת הקבצן

  .בו הגבוהיםמכבלי הממסד והממון ובן חורין לשיר את כיסופי לִ
המשוררים מלבם והמפיקים מנפשם שלהם , הקבצנים הסומים

יכולים להרשות לעצמם לבטא את הגעגוע , ניגונים שאין להם סוף
הם חיים מעבר לטריטוריה של המקובלּות , שכן, סופי לגאולה-האין

והם , הקבצנים הסומים הם לכאורה העניים שאין להם. החברתית
נים הם כמו שבעת הקבצ. המעניקים את שפעת שירתם שאין לה סוף

ִחְדלּו עֹוד ִמּלְִהיֹות : " שאומר"הנשר הגדול"שמממשים את דברי 
  ".וֱֶהיּו ִמׁשְַּתְּמׁשִים ּבָאֹוצָרֹות ׁשֶּלָכֶם, ׁשּובּו ֶאל ָהאֹוצָרֹות ׁשֶּלָכֶם! עֲנִּיִים
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  .96-131'  עמ,1980 , עם עובד,בעל היסורים ,גרין אברהם יצחק  .1
פרט (נוטה לקבל תיאור שלילי , דווקא הגיבן, מתוארים כנבחרי האלה לציין שבניגוד לשאר בעלי המום מעניין  .2

וכן עובדיה בעל מום , שהיה גיבן, אצל שייקספיר, רד השלישי'כאלה הם המלך ריצ). כמובן, נחמן' סיפורו של רל
שכתוצאה ממנו הם מפתחים , עצמםאפשר לומר שהם קורבנות היחס השלילי של החברה כלפי . בסיפור של עגנון

הוא , שהיה אף חירש, בסיפור הקלאסי של ויקטור הוגו, הגיבן מנוטרדאם, לעומת זאת. תכונות צִליות בעייתיות
 .המצלצל בפעמוניה של הקתדרלה נוטרדאם ומתאהב באסמרלדה היפה

בדרך כלל האדם בונה לעצמו . ולםהיא מערכת נפשית שמשמשת את האני כמסכת הסתגלות לע) לפי יונג(' פרסונה'ה  .3
  .פרסונה שנראית חיובית ומסתירה את חסרונותיו

  .103' עמ, 1987, זמורה ביתן, זינגר-תרגום משה הנעמי, "וך מלאכים רביםבאור חיפׂש", רילקה ריינר מריה  .4
את הפסל יצר . בהיריוןיש של אישה עירומה קטועת ידיים פסל ׁשַ, 2005מאז אוגוסט , בכיכר טרפלגר בלונדון ניצב  .5

 .מארק קווין בדמותה של האמנית הנכה אליסון לאפר שנולדה ללא ידיים ועם רגליים קצרות מאוד
על אבן ", עגנון שמואל יוסף(של עגנון " על אבן אחת"מעניין להשוות את מוטיב הסיפור שאינו נִשלם עם הסיפור   .6

מסייע לאיש זקן ולכן אינו מסיים את כתיבת , בערב שבת, שבו המספר, )שוקן, 1969, אלו ואלו: תוךב, "אחת
נוכל לשער שמשום . עגנון אינו מבאר את סיבת היבלעותם. הטקסטים הקדושים הסודיים ואז הם נבלעים בתוך אבן

שהם שיא הקדושה , שהוא סמל הצדיק וסמל השבת, הגאולה קשורה במספר שבע. שזמן הגאולה עוד לא הגיע
ביום שישי בין השמשות בערב שבת נמנע סיום הכתיבה של הסיפור . נחמן' קבצנים של רשבעה הם ה. האלוהית

 .כפי שנמנע הסיפור של הקבצן השביעי, )266' עמ, 2009, כרמל, השלם ושברו, נצר רות: ראו(
 .2005, הקיבוץ המאוחד, נקודת העיוורון, בידרמן שלמה ורינה לזר  .7
 .ההדגשה אינה במקור. 238' עמ, 2007, הקיבוץ המאוחד,  תרגום אורי פרויס,שבעה לילות, לואיס חורחה, בורחס  .8
 .37 ' עמ,ה"תשמ ,הקיבוץ המאוחד, שירי זלדה, )"א(הקבצן הקיטע " ,זלדה  .9

הוא מונח אלכימי שמסמל את חומר הגלם הנחות והראשוני של חומר הנשמה שצריך לעבור עיבוד ' הפרימה מטריה'  .10
,  מודן, סמלים ומיתוסים- אלכימית הנפש -מסע אל העצמי  ,ראו נצר רות. על של העצמי-יותכדי להפיק ממנו איכו

  . פרק ו,2004
11.  Deleuze G. and Guattari F., Anti-Odipus, Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1986.עמ,1998 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרות ופסיכואנליזה , מובא בספרו של מרדכי גלדמן  '
 .ההדגשות אינן במקור. 114-115

סוגיו ,  תולדותיו- ספור העם העברי ,ראו יסיף עלי. בכמה מקורות אגדה השטן מתחפש לעני המחזר על הפתחים  .12
 .17הערה , 594'  עמ,1994,  מוסד ביאליק,ומשמעותו

  .143' מע, 1998, הקיבוץ המאוחד, תרגם יורם בורונובסקי, בדיונות, בורחס לואיס  .13
, ספריית הילל בן חיים,  עיון בספורי מעשיות מפי צדיקים,הצדיק החסידי וארמון הלויתן, דביר גולדברג רבקה  .14

  .156- 152'  עמ,2003, הקיבוץ המאוחד
  .אצל צלאן" חלב שחור"כמו . מורכב מניגודיםהאוקסימורון הוא ביטוי שירי   .15
 -מסע אל העצמי , נצר רות' ר. ת ניגודי הנפש באופן דינמי אינטגרטיביהוא שורש הנפש המחבר א, לפי יונג, העצמי  .16

  .373 ,242 ' עמ,2004, מודן,  מיתוסים וסמלים-אלכימית הנפש 
  .שם, ראו נצר רות. כך גם בסמלי האלכימיה. הנישואים הקדושים מסמלים את שלמות העצמי  .17
המתבגר ,  את ההיבט החיוני האותנטי של העלם הנצחיבמושגים היונגיאניים נדבר על אדם שיכול לחיות בתוכו  .18

 .שהם שני קצוות של ארכיטיפ אחד, )הסֶנֶקס(ביחד עם הזקן הבוגר הבשל ) הּפּואר אטרנּוס(אוהב החיים 
ובהיותו , החכם-בהיותו השוטה, פרדוקסלי-שמכיל את ההיבט האוקסימורוני, בקלפי הטארוט נמצא את קלף השוטה  .19

קלף השוטה קשור במהותו גם אל הקבצן . סופיות כאחד-פס שמסמל את הריק והמלאות והאיןנושא את המספר א
' עמ, 2008, מודן,  קלפי הטארוט במעגל החיים ובתרפיה-השוטה והקיסרית , הקוסם, נצר רות ראו .היוצא לדרך

223.  
, 1.2.1954, 1954" בטרם", "בבין עגנון לבין הרבי מברצל",  בעיקר שביד אליאונחמן על עגנון ר' על השפעת ר  .20

שמתבטא גם , נחמן לסיפורים וחשיבותם בתהליך התיקון והגאולה של היחיד והכלל' גם היחס של ר. 15.2.1954
כשהרופא מרפא את , מחלחל לסיפור של עגנון, בסיפורים שהקבצנים מספרים ויוצרים מערכת של סיפור בתוך סיפור

  .הירשל על ידי שהוא מספר לו סיפורים
 .1969, שוקן, על כפות המנעול: מתוך, "ספור פשוט", עגנון שמואל יוסף  .21
אינו "מציין שהיחס של הירשל לקבצן ) 220' עמ, 1973, ספריית פועלים, אומנות הסיפור של עגנון(גרשון שקד   .22

  ."משותשהגיח אל המ, אלא את זיקתו אל יסוד שבנפש, מבטא את היחס החברתי של הגיבור אל דמות שבאקראי
 .2009, כרמל, "השגעון ושירת הקבצנים הסומים "-א "פרק י, השלם ושברו, נצר רות  .23
 .יונג חלם באחרית ימיו שהוא הולך כקבצן עם קערת זהב בידו  .24
במסורת הבודהיסטית הקבצנים הקדושים הם הנזירים שחיים כקבצנים שמקבצים נדבות למען יממשו את קיומם   .25
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  .הרוחני

  .שעא' עמ, 1960, שוקן, על כפות המנעול, "גבעת החול", מואל יוסףעגנון ש  .26
  

 געגועי הלב למעיין כסודה של השפה הדתית


