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 יונתן שרייבר

 

 מבוא

לפענח  ניתן אשר דרכו ,באמצעות המיתוס של עמוס עוז דרך הרוחהסיפור מציעה קריאה של עבודה זו 

ממחיזה שאלות שונות את הדמויות השונות ככחות משמעותיים בהוויה האנושית. המיתולוגיה 

אותן שאלות ואותם הסיפורים המיתיים מהווים גם , וכפי שהראה יונג, שהאדם נתקל בהן בתוך עולמו

מראה לנפש האדם. השאלות שעוז מתמודד איתן הן המאבק בן אלפי השנה בין הטבע לתרבות, ובין 

הלא מודע למודע. הניתוח לסיפור יעשה בקריאה צמודה, שתנסה לבחון את הדמויות והאירועים הן על 

מתכתב עם התנ"ך, הברית החדשה, ניטשה ויונג, כולם פי הדגם המיתי והן על פי זה הנפשי. הטקסט 

קטורלית אם הקריאה הסטרולמעשה,  :עסקו במיתולוגיה, ואין פלא שהם מתכתבים בינם לבין עצמם

עוסקים בדבר אחד. בדרך זו של זיקה  השונים בני התקופות השונות של המיתולוגיה נכונה, הדוברים

והפריה הדדית, אפשר להבין טוב יותר גם את המקורות עצמם, ולא רק את הסיפור המודרני. פן אחר 

של הסיפור הוא הפן האקזיסטנציאליסטי, העוסק בשאלות שהטרידו כבר את קהלת. הדמויות בסיפור 

 קיומית, ניסיון עתיק כימי האנושות. -ת, הפסיכולוגית והפילוסופיהמיתית השאלהינסו לפתור את 

מתאר את יומו האחרון של גדעון שנהב, בחור צעיר, מעט נשי, שהולך לצנוח במסגרת דרך הרוח הסיפור 

איש רוח , הקיבוץ 'נוף חריש' מבכירימפגן צבאי ביום העצמאות. גדעון הוא בנו של שמשון שיינבוים, 

לשמשון לעת זקנותו, כאשר רצה אביו ביורש ונשא בחורה מאבות תנועת העבודה העברית. גדעון נולד 

גוצה בשם רעיה גרינשפן, אך עזב אותה זמן קצר לאחר הלידה. הצניחה מסתבכת כאשר גדעון מחליט 

לפתוח מצנח רזרבי הנושא אותו למרחקים, ועם קרבתו לאדמה הוא מסתבך בכבל חשמל, תלוי עליו 

ים לעזור לו בדרכים שונות. רק לאחר שאחיו הממזר מטפס ולא מצליח להנתק למרות ניסיונות הסובב

על הסולם, וכמעט מצליח לחתוך את הרצועה הכובלת אותו, גדעון אוזר כחות אחרונים ומתנפל אל כבל 

שמביא למותו, ומשאיר את אביו השכול ללטף לראשונה את בנו הממזר, לרצות להיות ליד  החשמל

 1השקיע את כחו.אשתו ולהתמוטט אל ערוגות הנוי בהן 

, שמחקר מקיף ומרשים של ארצות התןמובא בתוך קובץ הסיפורים הראשונים של עמוס עוז,  דרך הרוח

 לטענת 2אברהם בלבן מתאר את אחידותו התוכנית ואת המוטיבים היונגיאניים המהווים את תשתיתו.

ו של התן לחדור אל עומד בבסיס הספר המאבק בין טבע לתרבות, המסומל באמצעות נסיונ 3,המבקרים

                                                           
. אין הרבה הבדלים משמעותיים בין הגרסאות, ובמאמר אני 1976והשנייה ב 1965שתי גרסאות פורסמו של הסיפור, אחת ב 1

הראשונה של החלום של שמשון. הגרסה בה אשתמש כאן: עמוס עוז, "דרך  העל הנוסח השני, פרט להזכרת הגרס מסתמך
 .43-63(, 1989, )תל אביב: עם עובד, התן ותארצהרוח", בתוך: 

 (  1986אברהם בלבן, בין אל לחיה, עיון ביצירות של עמוס עוז )תל אביב: עם עובד,  2
 .  190-184, 110-23. בלבן, בין אל לחיה, 116-93(, 1980נורית גרץ, עמוס עוז, מונוגרפיה )תל אביב: ספרית פועלים,  3
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בלבן מסיט את זירת ההתגוששות אל נפש האדם, בה מתרחש המאבק בין המודע והגלוי הקיבוץ. 

ארכיטיפיים לכל -לכחות הלא מודעים שמאיימים לפרוץ אל התודעה. כן מוצא בלבן סמלים יונגיאניים

השוו את הסיפור  הקבלות אחרות , אולם למצער אין אצלו ניתוח מפורט של סיפור זה. אורך הספר

זאוס, -קרונוס וקרונוס-אורנוס 4,בנים : עקידת יצחק-למקרא ולמיתולוגיה היוונית, בתיאור יחסי אבות

  8ובהשוואה לסולם יעקב. 7יצחק,-וישמעאל 6הבל-בתיאור יחסי אחים: קין 5ל אדיפוס ואביו,המיתוס ע

המוטיבים הרבים שידונו להלן, הוא הטקסט המרכזי אליו מפנה הסיפור, המחזיק על גביו את כל 

( וסיום 5"דרך הרוח" )קהלת יא  -ציטוטים מקהלת ממסגרים את הסיפור: שם הסיפור  9קהלת.

דרך הרוח נידונה בפרק א'  10,11(.9הסיפור, המזכיר שוב את דרך הרוח, ומסיים "אין חדש" )קהלת א 

(, ואל המסלול 6יבותיו שב הרוח" )שם "הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח ועל סב

מצטרפים גם השמש והמים )הנחלים הזורמים לים(, ומלמדים כי "דור של הרוח המעגלי וחסר החידוש 

הרוח,  –(. המוטיבים הם, אם כן, כאן ובסיפור של עוז 4-7הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת" )שם 

 השמש, המים והדורות החולפים.

 

 מיתוסים ודמויות

 התהליכים הנפשייםעוז משתמש בפסיכולוגיה היונגיאנית בשלושה תחומים : מבנה הנפש האנושית, 

כאמור, בלבן לא עוסק בפירוט בסיפור זה, אך  12והסמלים התרבותיים )מיתוסים( המתארים את הנפש.

כצינור האורבורוס )סמל הנחש האוכל את זנבו( מצויר בחלום  המוטיבים היונגיאניים מופיעים בו:

שון לא מצליח לסגור את הזרם. התן, שהוא המוטיב החוזר לאורך כל ושמ 13שחור המזין את עצמו,

במפורש בשורה אחת, בה שמשון ממליץ על בסיפור זה מופיע  14המייצג את כחות הטבע שבאדם,הספר, 

אופן בודת" או "פרחים בשלכת", אך דמות התן מופיע סתבך במלכברנר, שאצלו אין "תן שההסופר 

                                                           
בן, שטיבם תלוי -ה. ההשוואה מתבססת על יחסי האב. לטעמי ההשוואה לעקידה לא מבוססת די116-114, מונוגרפיהגרץ,  4

פרשנות, ועל שלוש מילים : הנער, יחידם ופגיון. יחידם יפורש לקמן בדרך שונה, ו'פגיון' לא מופיע בסיפור העקידה אלא 
 'מאכלת'.

 .92-91(, 1998, )ירושלים: כתר, באפלה, על סיפורת עמוס עוז ליטוףשלושת האחרונים : יאיר מזור.  5
. כהן, אהובה. "סיפור קין והבל כתשתית 222-215)תל אביב: יחדיו, תשל"ו(,  ששה מספרים, ט"ז סיפוריםהלל ברזל  6

. גם השוואה זו לא מועילה לדעתי, אולם 221-232(. 2004) 10מעוף ומעשה להבנת הסיפור דרך הרוח של עמוס עוז". 
 וואה לקין והבל(, אדון בהמשך. דמותו של האב כאדם הראשון )עיקר הביסוס להש -במחיצתה 

 ש. לוי, מצוטט אצל כהן "סיפור קין והבל".  7
 שם.מונוגרפיה, גרץ,  8
פרט למאמר אחד )מנחם פאלק, יחסי אב ובנו, הבדלים בין גרסאות ומשמעותן ]אינטרנט[( לא ראיתי מי שהתייחס לקהלת  9

כזיות בסיפור הזה, וכדאי לכם להציץ בספר קהלת ולראות מה כלל, למרות הצהרתו של עוז עצמו : "המילים 'דרך' ו'רוח' מר
כתוב שם על דרך הרוח, ואיך בסיפור שלי שומעים מרחוק את קהלת" )תמלול של פגישה עם הסופר 

http://www6.snunit.k12.il/projects/oz.htm ) 
 "אין חדש תחת השמש".  –חדש תחת השמש". אולם הביטוי השתרש בעברית ללא המילה 'כל' במקור "אין כל  10
כמו כן רופא ישיש אומר "יהיה מה שיהיה, יהיה מה שממילא מוכרח להיות", ברמיזה ברורה לקהלת "מה שהיה הוא  11

 פירוט. (. בהמשך אדון בכך ב9שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש" )קהלת א 
ועוד הרבה. עוז מעיד על עצמו : "ואכן, הייתי יונגיאני עוד לפני שקאתי שורה אחת ביונג, ואכן  24-23בלבן, בין אל לחיה,  12

הדברים  –בעיקר  –העניינים )או, אם תרצה, ה'דברים'( שעניינו אותי לפני שלושים שנה, בהיותי בן חמש עשרה, הם 
 (25, המעניינים אותי עד עצם היום הזה...". )שם

 123-111.122בין אל לחיה, האורובורס ביצירות אחרות של עוז: בלבן,  13
 29-28שם,  14

http://www6.snunit.k12.il/projects/oz.htm
http://www6.snunit.k12.il/projects/oz.htm
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. קוף, פרא אדם, עיר, מפלצת – בצורה חייתית מספר פעמים המתואר ,ו של זאקיבצלממהותי יותר 

נמצא מספר פעמים: על שמשון "אף צל של זיוף לא מעיב", "הדור השני ]דורו של  היונגיאני מוטיב הצל

בצל השיחים גדעון[ צמח בצל מפעלנו על כן הסתבך", ושמשון תולש גידולי פרא "שהערימו להסתתר 

 לזאקי, שאליו נקשרו כתרי הערמה והפראיות קודם לכן.  הפורחים". המשפט האחרון מרמז

הוא בעל 'אני אידאלי' מופגן, להבחין במגמה ברורה: שמשון כבר ניתן בהתבסס על הפסקה הקודמת, 

דמותו של מודע היצירתי לחייו. זאקי, בן  הלאוהוא מסרב בעקשנות לכל חדירה של ה'צל', כלומר של 

הוא הפן היצרי והחייתי ביותר של ה'צל', והוא חלק ממערך הכחות התן משאר הסיפורים בקובץ, 

 את. שמשון מנסה לעקור את גידולי הפרא בגינה, ומתכחש לאבהותו הטבעיים המקיפים את הקיבוץ

ור לעולמו לחד קולקטיבי-מודע החייתי וללאזאקי, כלומר הוא לא נותן לטבע לפלוש לתרבות, ול'צל' 

. גדעון, ש"צמח בצל מפעלנו על כן הסתבך. דיאלקטיקה", עומד בתווך בין אביו לאחיו, והמסע הפנימי

 אותו יערוך יהיה בין שני קטבים אלו. 

עוז מספר לנו על המאבק בין הכחות היצריים בנפש, לבין המעטה התרבותי השומר עליהם ומעצב 

קדם לו בעניין זה ניטשה. בלבן שם לב לכך, אך לא מרחיב את אותם. יונג משמש לו כר פורה כמובן, אך 

 )שבראשיתו מצוטט אש זרהשל ברדיצ'בסקי, ל בסתר רעםבן מרדכי משווה בין  15הדיבור בנושא זה.

, ומעיר כי ברדיצ'בסקי הושפע מניטשה, וניתן לראות זאת ארצות התןברדיצ'בסקי( וסיפורים נוספים מ

כי הוא מרגיש "פעימה גנטית" כשקורא את ברדיצ'בסקי, בו הוא רואה  מספרועוז עצמו  16בסיפור,

ואף  19,"מאהבותיו הגדולות"ועוז טוען שהוא  18גם את ברנר ניתן למנות כניטשאני, 17רחוק.-קרוב

 מזכיר אותו בסיפורנו. 

אצל ניטשה משויכים שני מיני הכחות לשני אלים אולימפיים : אפולו ודיוניסוס. אפולו הוא אל השמש, 

 התרבות, האמנות, היופי, ודיוניסוס הוא אל היין היצרי, החי בטבע ואותו מלוות עדת נשים פרועות. 

שופך את בסיפורנו שמשון מייצג את אפולו: שמו, המרמז לשמש ולאל השמש, והוא מתואר כמי ש

קריטית להבנת תפקיד שמשון, -של אפולו תכונתו השמשית 20.שמש-, ופניו צרובות"קרני אישיותו"

המביאה את השרב והיובש, השמש היא זו המשחקת תפקיד משמעותי לאורך הסיפור. השמש בסיפור, 

                                                           
 .20שם,  15
]ע' א. קומם וי. בן  ספר עמוס עוזמרדכי. "התנים והרעם: בין מיכה יוסף ברדיצ'בסקי לעמוס עוז". בתוך: -יצחק בן 16

שם. ראו גם: יעקב גולומב,  3, וראו הערה 95(. 2000מרדכי[, )באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
 .141-205(, 2009. )תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות, ניטשה העברי

 . 30(, 1977)תל אביב: עם עובד,  באור התכלת העזהעמוס עוז.  17
 .280-245ב, ניטשה העברי, גולומ 18
 .316, באפלה ליטוףהלית ישורון "להיות אני הוא, ראיון עם עמוס עוז". בתוך: מזור.  19
השוואות נוספות בין שיינבוים לשמש ולאפולו : השמש מתרוממת ללא רחמים והשרב מבער בלי רחמים את הצינה,  20

פנימית חסרת רחמים. פול קארוס דן באופן מפורט ושמשון תולש את הגבעולים השוטים בלי רחמים וחי במשמעת 
בשמשיותו של שמשון המקראי )וראו להלן(, הוא רואה בשער הלא מגולח ובשבע המחלפות את שבע קרני השמש, ואפולו 

 ,Carus. בניקור העיניים של שמשון הוא רואה את החשכת אור השמש. "he of unshorn hair"עצמו מתואר אצל הומרוס 
Paul. "Mythical elements in the Samson story". The monist (1907). 

התמוטטתו מתואר כך: "כעבור צעדים -בסיפורנו עוז מכנה כנהדרת הן את זריחת השמש והן את בלוריתו של שמשון, וסופו
וד לעניינו, שמשון המקראי, חשובה מא –אפולו  –שמש  –אחדים החשיך הכל". ההשוואה בין הדמויות : שמשון שיינבוים 

 ובהמשך תפורט יותר. 
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 הלאהשמש רוצה להכחיד את המחסנים המוצלים של  –"הפורץ אל תוך המחסנים האפלוליים" 

כאשר  22כשם ששמשון רוצה לעקור מנפשו ומנפש בני הקיבוץ את גידולי הפרא הצומחים בצל. 21ע,מוד

יונג מנתח את "כה אמר זרתוסטרא" של ניטשה, הוא מתאר את המוטיב החוזר של השמש בספר זה 

 23. , והקרבה אל השמש היא 'היות במודעות'(, למעשה מרכז המודעותconsciousnessכמודעות )

 בות ותהומות של לא מודעמכסה על מצולות ראצל יונג ועוז, הים,  ים המים.השמש עומדאל מול 

נשמרו בתנ"ך,  הבמיתולוגיות שונות, ובפרט בזו הכנענית, ששרידי 24.קטיבי, שכמו הים הוא אינסופילקו

הנחש והלוויתן, עומדות  -הים מסמל את הכחות הכאוטיים הנאבקים בסדר ובבריאה, ומפלצות הים 

בחלום  דרך הרוחהמים מוזכרים בעצמו נאבק בנחש, בנה של אלת האדמה.  אפולו 25הבורא.ל האל מו

לפני חדר האוכל, והדבר ובה דגי זהב רב המשמעות שחולם שמשון, בו מישהו העז לבנות בריכת נוי 

 מקור המים, אך אנו כבר יודעים שהצינור מולו הואמרתיח את שמשון, שמנסה ללא הצלחה למצוא את 

, הכאוטית, בשלב הקודם לזהות המוצהרת, ל'אני'עומד הוא למעשה הנחש האורובורי, סמל התודעה 

הראשונה של הסיפור, בחלומו של שמשון מופיע ילד, ככל הנראה  בגרסה 26ועל כן הוא נכשל במאבקו.

זאקי, ואומר לאביו כי "נשים ערומות תבואנה לטבול בבריכה", האב אומר לו שזה יפגום במפגן 

 והילד עונה בגיחוך כי כשגדעון יפול לבריכה יצטרכו להתקין לו זימים. בשתי הגרסאות,הצניחה, 

הצניחה שצונח גדעון, מסעו צניחה כציפה "בבריכת מים חמימים". גדעון מתאר את ההסיפור בהמשך 

מודע, שם לא יוכל  הלאבך במידה וגדעון יפול לבריכה, כלומר לעומקי סתמודע, עלול לה הלאאל 

להפוך לחלק מעולם החי  כלומר 27זימים,להסתדר אם ישאר בדמותו האנושית ויצטרך להתקין לעצמו 

 בדומה לאחיו. 

אך הפעם בגרסה יותר האשה היא פרויקציה של הלא מודע, גם הים האורובורי, -חשוניחד עם הים, 

. האשה/האם 'עצמי'סובייקט בדרך לשלמות שיונג מכנה השיכולה להפרות את ה, אנימההמתונה שלו, 

האדמה יכולה   28.(, שאף כי מכסה על עומקים רבים, היא גם נותנת חיים'אמא אדמה'היא גם האדמה )

ל'ארצות התן', אך בניגוד לים, היא יכולה להיות מעובדת על ידי בני האדם, חרושה  להיות שייכת

הסיפור המפורסם על אפולו ודפנה, מספר ונכנעת תחת הכחות התרבותיים, וכחות הסדר של התודעה. 

הוא רודף אחריה לאונסה, והיא ביאושה מתחננת לאדמה שתעזור לה,  ,יפהכי אפולו התאהב בנימפה 

                                                           
 (10 ,ארצות התןבתוך: עוז,  ) ארצות התן. מוטיב המחסן מופיע גם בסיפור 22 ,באור התכלת העזהוראו בעניין זה: עוז,  21
עוז עצמו מתלונן על קשיים בכתיבה "באור התכלת העזה", כלומר בתקופתו בישראל, שבה הכל חשוף והצללים והרבדים  22

האפלים אינם בנמצא, בניגוד לתקופות של שקיעה ושפל, שם צומחת הספרות ממעמקי התהום. ניסוחו יפה בהקשר זה : 
באור עוז,  –)מתוך  בלי צל, בלי מרתף ובלי עליית גג"עולם "קשה גם בגלל האור הפדנטי הזה, שאינו אור יפה למאגיה. 

 (. התכלת העזה
23 Carl Gustav Jung (ed. J. L. Jarrett). Nietzsche's Zarathustra: Notes of the Seminar Given in 1934-

1939. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988). 16.  

ובמקומות  92-91(, 1982)ירושלים: דביר,  על החלומות: יונגואילך.  111ובעיקר  82-81, 44 לחיה בין אל: בלבן, עוזאצל  24
 . 16-18( עמ' 1986, )ירושלים: כתר, תולדות השגעון בעידן התבונהראו גם: פוקו, רבים נוספים. 

)]ע': צ' טלשיר[, ירושלים: יד  ספרות המקרא, מבואות ומחקרים: כרך שניאד גרינשטיין. "הספרות האוגריתית", בתוך:  25
 . 504בן צבי, תשע"א(. עמ' 

 . 35-34(. על האורובורוס אצל עוז: בלבן 2007, )תל אביב, רסלינג, האדם המיסטי דיון רחב באורובורוס אצל אריך נוימן, 26
 ראו פאלק, "יחסי אב ובנו" העומד על הקשר בין 'זימים' ל'זימה'.  27
 .100-74( 1989)תל אביב: דביר,  האני והלא מודעג, דיון על האנימה: ק.ג. יונ 28



5 
 

בעולם לעטר את שערו. ה'נמשל' המיתי  פרחים ועליםופכת אותה לעץ, ממנו אפולו לוקח והאדמה ה

את האדמה הבתולית והפיכתה לפוריה, שמביאה והעבודה החקלאית א הכנעת השמש החקלאי הו

ת עצים שיכולים לשמש את בני האדם, וה'נמשל' בעולמו של עוז יהיה הכנעת התרבות את הטבע, לצמיח

  והנפשי.במישור הפיזי 

תרבות, כאשר -הים והאדמה מייצגים דמות נשית והשמש גברית, ומתווספים אצל עוז כצמד של טבע

 29.ארצות התןהגבר מסמל את התרבות והאשה את הטבע, דבר שחוזר על עצמו בסיפורים רבים לאורך 

הזיעה , הנערה המסכנה שמתוארת בצורה אדמתית משהו "גרינשפן שמשון כובש את רעיה דרך הרוחב

שמשון שוב מתואר כ"מועך  , שהיו חסונות וגם שעירות מאוד".הלחימה את שמלתה הגסה אל רגליה

'אונס' את רעיה על ידי כיבושה המהיר ועזיבתה  -ועל פי פרשנות זו בסוליות נעליו את רגבי האדמה", 

זוהי  ., כפי שהוא ממליץ לגדעון ביחס לנשים "עליו לשבור שתיים שלוש מהן"לאחר החתונה

 , וכפי שיונג מתאר זאת : תו של שיינבוים עם האנימה והלא מודעוהתמודד

האנימה... מועברת אל האשה, דבר זה גורם, שהגבר לאחר נישואיו נעשה... שתלטן עריץ ורגיש, 

וכל מעייניו נונים לשמירת כבוד יתרון גברותו... האדם המודרני לא מצא תחליף להגנה מפני 

ב הוא בדרך לא מודעת את אידאל הנישואין שלו באופן שאשתו תהא הלא מודע ולכן מעצ

 30.מקבלת עליה את התפקיד המאגי של האם

 'ברסיסי הירוק'בתרגום חופשי(, ומתעטר  'שיינבוים') 'עץ יפה'שמשון שיינבוים יוצר מכיבוש זה 

  הקיבוץ.בתפקיד הגנן של עתה מובן מדוע בחר שמשון בתרגום חופשי( של העץ.  'גרינשפן')

. גדעון מורכב משני שרוצה להיות בן אדם בובת עץ – 'פינוקיו'העץ שנולד ממפגש זה הוא גדעון, המכונה 

האדמה והשמש, והיחסים בין המודע ללא מודע שבו מתערבבים ותלויים על בלימה, ולא  –היסודות 

-ח בצל מפעלנו, עלהדור השני צמ" :שמשון מתאר את מצב הדור השני 31נמצאים בהרמוניה לאכזבתו.

אותו  32."כן הסתבך. דיאלקטיקה. אבל הדור השלישי, הוא שיהווה סינתיזה מופלאה ויבול מבורך

בחלומו מושווה סיבוך של היות עץ, אותו חוסר הרמוניה, מביא את גדעון לבצע את מסע הצניחה, ש

ת הלבנות", בעוד אביו "כל הלילה צנחו עלים חיוורים" וכן הצניחה היא "ביער החופו –לנשירת עלים 

שעובר העלה ממרומי העץ,  המסעשלכת היא -הצניחהאוסר עליו להתבכיין על "פרחים בשלכת". 

מכתרו של אפולו, אל האדמה, אל דמות האם שנלקחה ממנו בגיל "שש או שבע". הרצון להתרחק 

את שמו  נתנה לו יצירתית,-טבעית-ולהתחבר אל הרגישות הבסיסית 33מדמות אביו הדומיננטית,

                                                           
 אשה בהתאם, אם כי לא בצורה מפורשת. ראו: -דיוניסי מתקשר לניגוד גבר-גם אצל ניטשה הניגוד אפוליני 29

Roe Sybylla. "Down to earth with Nietzsche: The ethical effects of attitudes toward time and body" Ethical 
theory and moral practice , vol.7 no.3 (2004) 309-328 

 . 85יונג, האני והלא מודע,  30
 .521-514, זרתוסטרה של ניטשהעל העץ כחיבור בין שני הכחות ראו יונג,  31
(.סיפורנו כנראה עומד בצד של 178-138, בין אל לחיהבלבן,  (בלבן מקדיש פרק שלם לניסיונות להגיע להרמוניה וסינתיזה 32

 .  וראו להלן הניסיונות הכושלים
 הדומיננטיות הרבה של שמשון בחיי בנו נמצאת בתיאור גדעון כנער "שזוף עד מאוד". 33
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חי  שנהב כחומר –את שם משפחתו  34הנביא המקראי שרוצה לנתץ את העץ שבנה אביו, –הפרטי, גדעון 

. נשי" ואת דמיונו לאימו שמדכא את אביו-את מראהו ה"רך, יפה באורך כמעט 35,ולא שיינבוים העצי

ו של גדעון חישק כאשר הגיעה שעתהצניחה עבורו היא לידה מחדש : "פינוקיו רוצה להיות ילד אמיתי, 

, והצלחת הלידה תהיה אם "הנער את שיניו, אימץ את ברכיו וכמו נולד אל תוך האור השרבי זינק ונפל

  .יצליח לנתק את חבל הלידה, הרצועה האחרונה שקושרת אותו לכבל החשמל

מעגל כהמשך לאותה דיכוטומיה של -לעולם הדימויים של עוז, צריך להוסיף את צמד הניגודים וקו

והליכתו היא ב"קו וים, ופניו מחורצות בק, שמשון חי "בקו ישר כסרגל", דרך הרוחב 36טבע.-תרבות

ישר ותקיף", ואילו גדעון בעודו תלוי בין שמים לארץ על כבל החשמל "מתווה מיני מעגלים רופסים" 

 החשמל "ממותח" עורק –וזרועותיו מקומרות. כבל החשמל עצמו מסמל את ההתלבטות של גדעון 

עין חדה "חוצה את העמק בבטחה מסורגלת", אך הכבלים "קעורים בין עמודיהם מכובד עצמם". 

עומד בתווך בין שני כבלים, וגופו מונח כחול שהתנפח בצווארו" של גדעון; הוא  עורק"יכולה להבחין ב

 באלכסון, לסמל את התלבטותו בין הלמעלה והלמטה. 

רות הברושים, וגדעון, הלא הוא העץ, יתעקם גם הוא על בעת הצניחה, הרוח מתחזקת ומעקמת את שד

   של אביו במעגל שיתווה באויר.ידה, כלומר ימיר את הקו 

 

 נסיקה והתמוטטות. - שמשון

קריאת השמות נוטלת תפקיד משמעותי אצל שמשון. יחד עם רמיזתו לשמש ולאפולו, רומז השם גם 

למקראי, גם לשיינבוים "שרירים שקטים וחזקים" בדומה  37לשופט המקראי, שהיה אפוליני בעצמו.

"אין עוד חסר בבלוריתו הגדושה" ובלוריתו  –מגולח של הראשון נמסר בסיפור בהדגשה-ושיערו הלא

שמשון המקראי שוב מתוארת כ"נהדרת" ו"שופעת". הדמיון המשמעותי ביותר הוא ביחס לנזירות, שכן 

 תגף(, אולם בדומה לשמשון המקראי, מס גר בתא של נזירההוא נזיר, כשמשון בסיפור )

גם לפני נישואיו לרעיה גרינשפן לא חי שמשון שיינבוים חיי נזיר. אישיותו "אין להתחסד.. 

 ם". חפה אליו נשים כדרך שסחפה תלמידיס

איננה נזירות נוצרית, אלא מתוארת בעיקר כנזירות מן היין ומן התגלחת.  השופט הנזירות של שמשון

ואת כחו הוא שואב מריחוק מתרבותם  38,שמוצאם ביווןמלחמתו של שמשון היא בפלישתים 

                                                           
גדעון משנה את שמו משיינבוים לשנהב, ובדומה שמו של גדעון משתנה לירבעל. הקישור השני שעורך עוז ברור אף יותר :  34

מש נהדרת, עיניו דימו לראות אפילו את אגלי הטל המתנדפים בחום. אותות "יומו האחרון של גדעון שנהב נפתח בזריחת ש
 (37-40גדעון המקראי מבקש אותות מהאל, הקשורים בהתנדפות הטל )שופטים ו'  –יקדו מרחוק" 

שמא יש בשם "שנהב" גם רמיזה לספרו של ג'וזף קונרד, "לב האפילה" בו המוטיב המרכזי הוא השנהב, ועניין הספר הוא  35
 הכניסה אל תוך הלא מודע המגולם ביערות עבותים וחייתיים. 

 (34-33, בין אל לחיהצמד הניגודים הזה מופיע במיתולוגיות רבות ואצל עוז הוא משחק תפקיד משמעותי )למשל: בלבן,  36
 . 20לגבי ההשוואה בין שמשון המקראי לאפולו, ראו לעיל הערה  37
 .484-508)ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ב(,  דיה מקראית ו'אנציקלופט. דותן. "פלשת, פלשתים",  38
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, כאשר שמשון נזיר אלוהים את מלחמתו של שמשון בפלישתים יש לראות כמלחמה דתיתהדיוניסית. 

ר שהפלשתים אוסרים אותו ומכריזים "נתן אלוהינו בידנו את מחריב במותו את מקדש דגון, לאח

כפי שמראה זינגר, דגון הוא אל שהגיע עם הפלישתים לכנען, ואינו אל כנעני. זינגר גם  39שמשון אויבנו".

שינוי ומוסיף כי שדגון הוא אל דגן ואדמה, ומציע כמקורו את דמטר או פרספונה אלות האדמה,  טוען

כי דגון הוא אל האדמה  י הוא לא מציע את האפשרות הפשוטהבאופן תמוה למד 40המין אינו מהותי.

שמשון הנזיר מסרב לטעום מן היין, ובכך הוא נאבק בתרבות  41הזכרי היווני, כלומר דיוניסוס.

על פי דרכנו נאמר  42הדיוניסית המאופיינת במשתה שבעת הימים שעורכים הפלשתים )שופטים יד(.

אלא מייצג את הדגם של המאבק הניטשאני בין האפוליני לדיוניסי. אם נקבל  שהמאבק אינו דתי בלבד,

הרי לפנינו טרגדיה יוונית קלאסית  -את השערתו של יגאל ידין כי שבט דן גם הוא מקורו ביוון 

  43,44ממש.

שמשון המקראי לא מתנזר מנשים, אפילו שאינן יהודיות, אך הוא מכניע אותן. סופו של שמשון הוא 

, ומביאה לכך שינקרו את עיניו, כשם שעבור לאשה, שמפתה אותו לספר את סוד נזירותו בכניעה

בדגם דומה של חשיבה, עומד אדם הראשון בגן עדן, ומתמודד מול האשה ומול  45.שיינבוים מחשיך הכל

 נוי,-הנחש, ומגורש מן הגן כאשר הוא נכנע לאשה. גם שמשון בסיפורנו, מתואר כמי שעובד ושומר על גן

עם רדת ליל נבלעת השמש  46אך זה נשחת והולך עם הגעת מחליפו, צייר האקוורלים, כלומר איש המים.

שמשון שיינבוים רוצה להיות ליד וכבה מאורם.  בים, שמשון המקראי ואדם הראשון נכנעים לאשה

זה ה 'עדן-גירוש מגן'ה 47המפלצת הדיוניסית, ומתמוטט על ערוגות הנוי. –אשתו, מלטף את ממזרו 

הליטוף את זאקי, הוא למעשה   48והתמוטטות הגישה המודעת. יתואר במושגי יונג כהתפרקות הפרסונה

הכרה שמשחררת את דיוניסי, וגם בו יש 'צל', -הכרתו בערוב ימיו של שמשון שגם בו ישנו צד חייתי

                                                           
39 See :Cheryl Exum. "Theological dimension of the Samson saga". Vetus Testamentum vol.33. no.1 (1983) 
30-45. 

 .42-17)תש"ן(.  54קתדרה איתמר זינגר. "לבעיית זהותו של דגון אלוהי הפלשתים",  40
 :Archetypal image of indestructible lifeKarl Kerenyi, Dionysos ,סוס מוקדמת מאוד, ראו: דמותו של דיוני 41

(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976) pp.52-59 ,דיוניסוס אמנם נקשר יותר אל היין, אך הוא אל כתוני .
. אין מן הנמנע שדגון אצל Dionysus"" .clopædia BritannicaEncyופולחנו הוא פולחן האביב, והוא אל פוריות וצמחיה, ראו: 

 דגן באופן כללי, עם מאפיינים יחודיים של יין כפי שתואר. -הפלשתים מהווה אל
המיתוס של דיוניסוס מתאר את הגעתו של האל ליבשות חדשות, ונטיעת הגפנים שם. תרבויות שסירבו להשתתף בפולחנו  42

 נענשו. 
עשר לידיעת הארץ. -מערבו של גליל וחוף הגליל )קבץ(: הכינוס התשעהיגאל ידין, "ודן למה יגור אניות". בתוך:  43

 42-55)ירושלים: החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, תשכ"ה( 
אקסטטית הגיעה עם הפלשתים לכנען, והמקרא מתאר את -בדברים שכתבתי אני מתכוון לכך שהחשיבה הדיוניסית 44
התנגדות לכך, ואת המאבק המיתי של הסדר בתוהו, שנכון לתרבויות שונות בלי צורך בזיקה היסטורית. לא רציתי להפריז ה

דיוניסוס ומקורו ביוון, בדמויות הממשיות של אפולו ודינוסוס. -ולומר שהסיפור כולו לקוח מהחשיבה הבינארית של אפולו
 Greenstein "Theן מפרט את זרותו של סיפור שמשון ברצף המקראי )אד גרינשטיי אולם, אם ניתן להסחף בהשערה זו:

riddle of Samson" Prooftexts Vol. 1, No. 3 (1981), 237-260 ופותח פתח לטענה שזרותו מקורה במוצא היווני. בדרך ,)
, ובאל דגון, שמתואר (7זו ניתן לראות במאבק של שמשון עם האריה מאבק עם דיוניסוס המסומל באריה )המנון הומרי מס' 

את גלגולו של המיתוס בו דיוניסוס נקרע לגזרים ע"י הטיטאנים  –( כמי שראשו וידיו כרותים 2-5בספר שמואל א' )פרק ה' 
)אלא שבמיתוס היווני קריעתו היא כעונש ללידתו בניאוף, ומותו הוא נבילת הצומח בחורף, והוא שב ומתאחה באביב, ואילו 

 עתו יש בושה והשפלה לאל הפלשתי כעונש על שביית ארון הקודש, והוא נשאר קרוע וכרות(. בצורה המקראית בקרי
לפני שהוא נכנע לאשה, הוא משקר לה, ומצליח לצאת מהכבלים הקושרים אותו כמה פעמים. גדעון, בניגוד לאביו  45

 ולשמשון המקראי, פחות החלטי ונחרץ, והוא מסתבך בכבל. 
 וים לאדם הראשון ראו כהן, "סיפור קין והבל".על השוואת שמשון שיינב 46
 .51-45, וראו: בלבן, קודם זמנוהמפלה הזו חוזרת גם בסיפור הבא :  47
"עלתה ההתמוטטות למידות של קטאסטרופה, אשר הרסה חיים, כי ברגעים אלה מתקבעות  54- 36 האני והלא מודע,יונג  48

 (44גם אמונות חולניות או אידאלים יורדים לטימיון, וזו פורענות לא פחות גדולה". )
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ות הכחות המודחקים. למעשה זהו כורח יוצא של הדחקה מוגזמת, שלא יכולה להכיל את האנרגי

הנפשיות של המודחק. כפי שמלמדים המיתוסים היווניים על איקרוס ודדלוס, ועל פאתון הרוצה לנהוג 

ם אל גיבוריהבמרכבת השמש, דווקא ההתקרבות המוגזמת לשמש היא המסוכנת, והיא זו שמפילה את 

יחזור בכל זאת הוא  קלשוןה: "גם כי תגרש את הטבע עם האומרהורציוס מותם בים. יונג מצטט את 

   49שוב ושוב".

 :מלמדת אותנו על סופו של שמשון  למעשה קריאה זהירה של התחלת הסיפור היתה

ציון מושתתת מלכתחילה על סתירה אידיאולוגית שאיננה -עין היתה תנועת פועלי-למראית

 .ניתנת לגישור, ורק בעזרת להטוטנות מלולית הצליחה לכסות על הסתירה הזאת

שמשון, כאיש הרוח של התנועה, מתעלם מהסתירה בנפשו, וטוען כי "הסתירה איננה אלא מדומה". אך 

בתחילת  –הסתירה עתידה למוטט אותו. זו איננה הפעם הראשונה שבה שמשון טועה בהערכת מצבו 

 הסיפור הוא מנבא את בוא השרב:

 עם מיד החלון אל מיהר כן-על. ובא ממשמש השרב כי דאותובו שיינבוים שמשון הניח אמש עוד

 .צדק הפעם גם אכן כי שקט בסיפוק ונוכח, בבוקר קומו

את הצל, הוא הדבר ששמשון יודע בוודאות, אך  מעלימההשמש  השרב, המצב היציב והסטטי שבו

גם בסוף, חוזרת הטעות בהמשך אנו רואים ש"משב רוח חזק, כמעט קריר, חצה לשניים את השרב". 

 הזאת בפעם השנייה, והפעם לא רק שמשון שוגה אלא גם הקורא: 

 פי רוב הוא מבשר שרב. מחר ודאי יתחדש השרב-ור מסביב לירח. עלומה מבשר העיגול החי

באסטרונומיה החקלאית עלול לחשוב שהעיגול מסמל שרב, אך הוא יטעה משתי הקורא שאינו בקיא 

והן מהסיבה הסימבולית:  50טבעית, האומרת שההילה מסביב לירח מסמנת סערה,הן הסיבה ה –סיבות 

השרב. שמשון טועה, אין האדם יכול להתכחש לצל שלו,  הישר ולא את עיגול לא יכול לסמן את הקו

', הפר 'שמשוןבעוד נותר בחיים, וחושב שהשרב יבוא, הנה הסיפור הבא מתחיל  ואף שבסיפורנו שמשון

  51נשך על ידי תן, מאבד את אונו ומובל לשחיטה.פאר הקיבוץ, שנ

 

 

                                                           
 . 90 פסיכולוגיה ודתיונג,  49
me thoughts on weather lore", Wurtele, "Soהידע הזה משותף לתרבויות רבות, ויש לכך הסברים מדעיים :  50

Folklore vol. 82 no.4 (1971) 292-303. 
 . 84-64, (1989)ארצות התן "קודם זמנו", בתוך: עוז,   51
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 ואור. צניחה טביעה –גדעון 

התפרטות. אפולו הוא היחיד, -את הניגוד בין אפולו לדיוניסוס מסביר ניטשה על פי עקרון האחדות

המאפשר את יצירת 'האני' השונה מן ה'אחר', ורואה את האובייקטים בעולם כנפרדים זה מזה,  הבודד,

, כפי שניתן . דיוניסוס לעומתו מוצא את האחדות שבטבע לכל צורותיוהםיומביא ליצירת דירוג בינ

ר , נזישמשון האפוליני מתואר כבודדבסיפור  52.ואף לשגעון לחוש בעת השכרות המביאה לשכחת העצמי

גדעון  53מסתגף, שחי שנים רבות ביחידות, וגם לאחר נישואיו הוא עוזב את רעייתו וחוזר לבדידותו.

 לעומתו, מתחיל את הצניחה מתוך עמדה דיוניסית:

נוצות, ביו ארץ ושמים, הנמיך המטוס -הצנחנים הראשונה מרחפת לאט, כחופן-עוד דבוקת

מדו צפופים ליד הפתח הפעור, לחוצים, בטן השני ופלט את קבוצתו של גדעון שנהב. הצנחנים ע

 הודפת גב, גופיהם מתלכדים לכלל גוש מיוזע וסומר

הטבע אצל עוז הוא זה המבטל את הניגוד בין איש לרעהו, בין אדם לחיה. כך עוז מתבטא בסיפור אחר 

 מתוך ארצות התן:

המרחק שבין "האור הסגול הרך עוטף צמרות ברחמים רבים, מוחה את החרפה ומבטל את 

"מה הוא החוט הסמוי ההולך מן הדומם אל החי. אנחנו מחפשים את קצה החוט ...  דומם לחי"

הזה ביאוש, בחרון, בעוית, נושכים שפתיים עד דם, ממצמצים את עינינו בשגעון. התנים יודעים 

 54את החוט"

דם לחיה. גם ניטשה טבעי, הדיוניסי, הם אלו שיכולים למצוא את החוט בין הא-הסגול, התן, הפראי

 טוען להמצאות חוט כזה:

אדם... הדבר שאפשר לאהוב באדם הוא היותו -האדם הוא חבל, קשור בין החיה ובין העל

  55.הליכה אל מעבר, והיותו ירידה ושקיעה

בקטע זה מוצא זרתוסטרה אדם המהלך על חבל בין  56השקיעה של זרתוסטרה היא הצניחה של גדעון.

נו זה הכבל שעליו תלוי גדעון, המשלב את הקו והעיגול כפי שהובא לעיל. ברם, שמיים לארץ, בסיפור

                                                           
. מכאן קצרה הדרך 25-21]תרגום: י. אלדד[ )ירושלים ות"א: שוקן, תשכ"ט(  הולדתה של הטרגדיה והמדע העליזניטשה,  52

 Jung, "The Apollonian and Theדואום, ודיוניסוס לפן הקולקטיבי של הלא מודע, וראו:  ליונג, בהשוואת אפולו לאינדיבי
146-vol.6 (Psychological Types) (Princeton N.J.: Bollingen, 1971) 136 Collected WorksDionysian" in:  

( אולם כשם 17-16 זרתוסטרה של ניטשהיונג מנתח את ניטשה עצמו כאדם בודד, המרוכז לחלוטין במודעות שלו )יונג,  53
שזרתוסטרה חפץ להתרחק מהשמש ולשקוע, כך גם המסלול שניטשה עצמו מעוניין לצעוד בו. התמוטטתו של שמשון 
שתוארה לעיל זהה בדיוק למחלתו של ניטשה האיש, אצטט לשם כך את יונג: "מה רבה היתה משמעותו של דיוניסוס עבור 

ראש אל דבריו בעניין זה, ויתרה מזו, אל מה שאונה לו עצמו. ללא ספק ידע בשבלביה הראשונים  ניטשה! יש להתייחס בכובד
האבדון, שבו נהרס כל יחוד אנושי והופך -. דיוניסוס משמעו תהוםZagreusשל מחלתו האנושה, כי צפוי לו גורלו האפל של 

 (143-145 זרתוסטרה של ניטשהו גם יונג, . רא128, על החלומותלאלוהות דמוית החיה של הנשמה הקמאית" )יונג, 
 .15-14, (1989)ארצות התן מתוך הסיפור "ארצות התן", בתוך: עוז,   54
הערת  54. לעניין השקיעה, ראו שם, עמ' 60(, 2010ה ]תרגום: א. המרמן[. )תל אביב: עם עובד, כה אמר זרתוסטרניטשה.  55

 (Untergang( אודות מושג השקיעה )57המתרגמת )
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אדם( מסוכנת, ודמותו של מוקיון המתואר -ההליכה על החבל )זה הפיזי, וזה המקשר בין החיה והעל

 כשם שזאקי, המתואר כשד, גורם למותו של גדעון על החבל.  57 כשטן מפילה את הלוליין,

של גדעון, כמו הרוח, נע מצד  היא בריחה מהשמש האפולינית של אביו, אך המסלולעבור גדעון, הצניחה 

ותיאור זה  ומתחבט בהם. הצניחה מתוארת כלידה,עובר אנסה לעמוד על השלבים השונים שגדעון  לצד.

 :, ואת הלידה מן הרוחמושך אותנו לקטע מהברית החדשה, שגם מתאר את דרך הרוח

אמן אני אומר לך, אם לא יוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות  השיב ישוע ואמר אליו: "אמן

 את מלכות האלהים" 

איך יוכל אדם להוולד בעודו זקן? האם הוא יכול להכנס שנית לרחם אמו  58שאל נקדימון: 

 ולהוולד?" 

השיב ישוע: "אמן אמן אני אומר לך אם לא יוולד איש מן המים והרוח לא יוכל להכנס למלכות  

הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא, אל תתמה שאני אומר לך כי אלוהים. 

עליכם להוולד מלמעלה, הרוח נושבת היכן שהיא רוצה ואת קולה אתה שומע, אך אינך יודע 

 מאין היא באה ולאן היא הולכת, כך כל מי שנולד מן הרוח...

כמו שהגביה משה את הנחש בן האדם, ו –איש לא עלה השמימה מלבד זה שירד מן השמים 

 59במדבר כך צריך שיורם בן האדם.

מודע, אך לא  הלאכלומר להתחבר לצד המימי ולרבדי  –גדעון צריך להוולד מן המים ומן הרוח 

להתמכר אליהם ולהבלע בתוכם, אלא 'להעלות' אותם, כשם שמשה העלה את מטה הנחש, המסמל 

תוסטרה, שמסמל אף הוא את היכולת לשקוע כאמור את המפלצת המימית. מטה הנחש ניתן לזר

אך הניסיון להרים את נחש הנחושת סופו שיכשל, ואכן חזקיה המלך "כתת את נחש  60ולעלות שוב.

הסיבה לאי היכולת להתמיד בהרמת המטה היא אופיו הבלתי יציב של  61,הנחשת אשר עשה משה"

לנקדימון לו בנפשו. ישו אומר  האדם, שכמו הרוח נע ונד, והתקרבות יתירה לאחד הצדדים תעלה

כל מי שנולד מן  כךאינך יודע מאין היא באה ולאן היא הולכת, "הרוח נושבת להיכן שהיא רוצה... 

 אך למעשה הוא מצטט את קהלת: הרוח".

                                                                                                                                                                                
שקיעתו של זרתוסטרא מתפרשת ע"י יונג בדרך שהוצגה עד כה: הוא עוזב את השמש, את המודעות, בדרך לחיבור עם  56

 . 14-20, זרתוסרטא של ניטשההיצרים, האינסטינקטים והלא מודע. ראו: יונג,  –הנחש 
 . 65, זרתוסטרהניטשה,  57
 גוריון. -, אך המתרגם שינה על פי זיהוי מסופק לדמות תלמודית בשם נקדימון בןNicodemusבמקור )בתעתיק אנגלי(:  58
 .2007. ירושלים: החברה לכתבי הקדש, הברית החדשה, תרגום חדש. 14-3יוחנן ג'  59
(. הנחש כרוך סביב השמש, ומסמל את הנחש 139, זרתוסטרה"למטה ידית זהב ונחש נכרך בה סביב השמש" )ניטשה,  60

 הבולע את השמש האפולינית. הדיוניסי 
 .4מלכים ב' יח  61
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ֹׁא ִיְקצֹור. ַכֲאֶשר ֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ֹׁא ִיְזָרע; ְורֶֹׁאה ֶבָעִבים, ל ַכֲעָצִמים ְבֶבֶטן  ,ֶדֶרְך ָהרּוחַ -שֵֹׁמר רּוַח, ל

  62.ַהְמֵלָאה

אין לדעת לאן נושבת הרוח אומר קהלת, ובפסוק הקודם הוא אף מזכיר את העץ הנופל שאינך יודע לאן 

גם  63אם לאביו אם לאחיו אם לאיזון הבריא. –לא יודע לאן יפול  ,בובת העץ ,יפול, כשם שגדעון

 מדבר על דברים אלו:  זרתוסטרה

לו רציתי לטלטלו בידי לא הייתי יכול. ואילו הרוח הסמויה מעינינו מענה ומכופפת "העץ הזה, 

אותו לכל אשר תחפוץ. ידיים סמויות מן העין הן אשר מכופפות ומענות אותנו באופן הנורא 

 ביותר... 

הן דין אחד לאדם ולעץ ככל שיבקש להוסיף ולהגביה אלי מרום ומאור, כן ישאפו שורשיו עוד "

 "תוך האדמה, כלפי מטה, אל האפלה, אל המצולה, אל הרע... ועוד אל

"כן זרתוסטרה, דברי אמת אתה מדבר. כשביקשתי להגביה למרום יחלתי לרדת ולשקוע, ואתה 

  הברק אשר חיכיתי לו"

מאים לחופש. "אל המרומים אתה שואף, נפשך צמאה לכוכבים, אבל גם יצריך הגרועים צ

הפראים שואפים לחופש; כאשר רוחך חותר לפתוח את כל בתי הכלא הם נובחים  כלביך

 64.במרתפם מרוב תשוקה

. 3 65מעקמת אותוהרוח המסיטה את העץ ו. 2הרוח שאינך יודע לאן נושבת, . 1ניטשה אם כן מדבר על :

 66. השאיפה למרום וההתמודדות מול היצרים והתשוקות.4ההגבהה למרום על מנת לרדת ולשקוע 

 קהלת גם הוא מתייחס לסעיף הרביעי, בקטע נוסף המדבר על דרך הרוח :

ְכמֹות ֶזה ֵכן מֹות ֶזה, ְורּוַח ֶאָחד ַלכֹׁל; --ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְבֵהָמה, ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם-ִכי ִמְקֶרה ְבֵני

ֶהָעָפר, -ָמקֹום ֶאָחד; ַהכֹׁל ָהָיה ִמן-ְך, ֶאלַהכֹׁל הֹולֵ  .ַהְבֵהָמה ָאִין, ִכי ַהכֹׁל ָהֶבל-ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן

ַהיֶֹׁרֶדת ִהיא, --ָהעָֹׁלה ִהיא, ְלָמְעָלה; ְורּוַח, ַהְבֵהָמה--ִמי יֹוֵדַע, רּוַח ְבֵני ָהָאָדם. ֶהָעָפר-ְוַהכֹׁל ָשב ֶאל

 67.ְלַמָטה ָלָאֶרץ

                                                           
 5-4קהלת יא  62
בקהלת הצדדים הם צפון ודרום, אך עוז מעדיף לדבר על סמלי מזרח ומערב, הרלוונטים לסמל השמש והים: השמש עולה  63

במזרח והמערב הוא מקומו של הים ושל השקיעה. כבל החשמל )החוט בין החיה לאדם( נמתח ממזרח למערב. כאשר גדעון 
 ה )ראו להלן(. המטוסים, להקת כלבי פרא, שועטים מערבה. מעדיף להיות בבדידותו הזוהרת, משב רוח דוחף אותו מזרח

 . 98-96, "על העץ שעל ההר", זרתוסטרהניטשה,  64
שחיו. לפתו בכוח את -כך נמתחו רצועות החופה והכו אותו בבתי-השווה בין הידיים הסמויות מן העין כאן לסיפור: " אחר 65

 ".זרה, למעלה, אל המטוס, אל לב השמיםנראית מושכת אותו ח-עין חש כאילו יד לא-מתניו. כהרף
( דן בדימוי הכלב  45-43, בין אל לחיהניטשה ממשיל את היצרים לכלבים פראיים. מושג שכאמור מופיע בסיפורנו. בלבן ) 66

 אצל עוז. 
 21-19קהלת ג'  67
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כאן הרוח היא הרוח האנושית, ואנו מגלים שרוח אחד לאדם ולבהמה, ואין הבדל בין אחד לשני. את 

התגלית הזו מגלה גדעון בסוף הצניחה, כאשר הוא מביט בפרצופו של אחיו, ומבין שהוא מביט בדמותו 

ץ האחדות בין האדם לבהמה מבהילה את גדעון והוא שם ק 68"כמו מסתכל בראי ורואה מפלצת". –

לאחר שהיה חלק מ'דבוקת הצנחנים', ומה'גוש  זו: לחייו, אך כבר קודם לכן הוא נגע קמעה בתהייה

הסומר', הוא זועק 'זעקת חדווה פראית', ו'כמשתגע' הוא זועק מרוב אהבה, כלומר הוא מצוי המיוזע ו

פר אגו הסו – "יד לא נראית מושכת אותו חזרה למעלה"אך בתוך האקסטזה הדיוניסית השגעונית, 

ם ומזכירים לו את הצד האפוליני, והוא מבחין שהצניחה היא י, שבתהיונגיאני הפרסונההפרוידיאני, או 

כאילו הוא "צף בבריכת מים חמימים". כזכור, זאקי בחלום של שמשון )בגרסה הראשונה( אומר שגדעון 

ע מהבליעה אל תוך יפול לבריכה ויצטרכו להתקין לו זימים, כלומר הוא יהפוך לחיה. גדעון נרת

האם/הים, המסמלת את התפרקות האני באקסטזה הדיוניסית, ופונה לצד האפוליני המפריד, הרוצה 

 בקיום האני הנפרד: 

הנפילה המתוקה התחלפה בערסול רך, אטי, כמו בעריסה או כמו צף בבריכת מים חמימים. 

ת את יחידם בתוך יער פתאום הכתה בו בהלה עזה: איך יבחינו בי מלמטה. איך יוכלו לזהו

אמא אוהבים. הדואגים והק אותי מבין כולם במבטיהם החופות הלבנות. איך יחבקו אותי ור

 .ואבא והנערות היפות והילדים הקטנים וכולם. אסור לי להיבלע סתם ככה בין המון הצנחנים

דו אל כתפו הלא זה אני, ואותי הם אוהבים. יש, אותו רגע הבזיק בגדעון רעיון. הוא שילח את י

חירום. כאשר נפרשה עליו -פתיל את המצנח הרזרבי, המיועד רק למקרי-ושיחרר במשיכת

החופה השניה, הואטה תנועתו וכמו חדל כוח משיכת האדמה לפעול עליו נדמה היה שהנער שט 

יחידי אל לב היקום כמו שחף כמו עננה בודדת. אחרוני חבריו כבר נצמדו אל הרגבים והחלו 

צנחיהם. גדעון שנהב, הוא לבדו הוסיף לרחף כמכושף עוד ועוד ושתי חופות עצומות לקפל את מ

פרושות מעל לראשו. שיכור, מאושר, ספג את מאות המבטים הננעצים בו. בו לבדו, בו ביחידותו 

 .הזוהרת

גדעון בוחר להיוותר בייחודיותו הזוהרת, השמשית, ועל כן "חדל כח משיכת האדמה לפעול עליו". אך 

רוח לא מרפה, והוא לא מסוגל להדחיק את הרבדים הלא מודעים, נסחף אל ההכרעה הגורלית ה

, כלומר מכניע את ומסתבך בחוט החשמל. שמשון רץ אליו, מועך בסוליות נעליו את רגבי האדמה

אדמה, כפי שרצה ללמד את גדעון. הוא צועק אל בנו "תשחרר עצמך מהרצועות... כאן תלמים -האשה

אדמה, -ום דבר לא יקרה לך". שמשון שוב מנסה ללמד את בנו את אומנות הכנעת האשהחרושים וש

הפגישה עם האדמה החרושה והאנוסה לא תפגע בבדידותו הזוהרת, אך גדעון לא מצליח בכך. השלב 

                                                           
קורות והחייתיות של בתחילת הסיפור גדעון מביט בראי ומצחצח את שיניו, וכאן הוא מביט בראי ורואה את שיניו הז 68

 זאקי. 
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ד לגמרי, כשם הזה מתואר כשלב בו התינוק יוצא מהבטן, וצריך לחתוך את חבל הטבור כדי להוול

את החוטים האוחזים בו כדי להיהפך לאדם אמיתי. בפסיכולוגיה היונגיאנית זהו  לחתוךשפינוקיו צריך 

השלב בו מתנתק האדם מארכיטיפ האם ומפתח את אישיותו המגובשת, הבודדת והאפולינית. גדעון 

הוא  –נכשל בכך כיוון שהוא לא יכול להשלים עם הצדדים החייתים שבו, והוא מחליט להתמכר אליהם 

ח ובלנצווח ו, הוא מתווה מעגלים באוויר ורואה כתמים סגולים, ומתחיל לשונו יוצאת מפיומתהפך, ל

הפיכתו של גדעון לחיה, כלומר ההזדהות עם התשוקות החייתיות  69.הקטן והרע יחד עם אחיו הקוף

 , מתוארת יפה בחלומו של נבוכדנצר:והאפלות

ְורּומֹו ָרב. ָגַדל ָהִאיָלן ְוָחַזק, ְורּומֹו ַיִגיַע ַלָשַמִים, ּוַמְרֵאהּו  רֹוֶאה ָהִייִתי ְוִהֵנה ִאיָלן ְבתֹוְך ָהָאֶרץ, 

ְרָנה ְלסֹוף ָכל ָהָאֶרץ. ָעְפיֹו ָיֶפה ּוִפְריֹו ַרב, ּוָמזֹון ַלכֹׁל בֹו, ַתְחָתיו ִתְמָצא ֵצל ַחַית ַהָבר, ּוַבֲעָנָפיו תָ  דֹׁ

ֹׁאִשי ַעל ִמְשָכִבי, ְוִהֵנה ַמְלָאְך ְוָקדֹוש  .ן ָכל ָבָשרִצפֳֵּרי ַהָשִמים, ּוִמֶמנּו ִיּזֹו רֹוֶאה ָהִייִתי ְבֶחְזיֹונֹות ר

ַח ְוֵכן אֹוֵמר: גֹׁזּו ָהִאיָלן ְוַקְצצּו ֲעָנָפיו, ַהִשירּו ָעְפיֹו ּוַפְּזרּו ִפְריֹו, ָתגּוד ַהַחָיה  .ִמָשַמִים יֹוֵרד קֹוֵרא ְבכֹׁ

אּוָלם ִעַקר ָשָרָשיו ָבָאֶרץ ַהִניחּו, ּוְבֵאסּור ֶשל ַבְרֶזל ּוְנחֶֹׁשת ְבֶדֶשא ֶשל  .ְוַהִצפֳִּרים ֵמֲעָנָפיוִמַתְחָתיו, 

, ֵתן לֹוַהָבר, ּוְבַטל ַהָשַמִים ִיְטבֹׁל, ְוִעם ַהַחָיה ֶחְלקֹו ְבֵעֶשב ָהָאֶרץ. ִלבֹו ֵמֱאנֹוש ְיַשנּו, ְוֵלב ַחָיה ִינָ 

 70ְוִשְבָעה מֹוֲעִדים ַיְחְלפּו ָעָליו.

מלאך נוחת מן השמיים ומצווה לכרות את  –בחלום מתואר עץ גבוה, אך "עיר וקדיש מן שמיא נחית" 

העץ. ההקבלה לגדעון שנהב ברורה, נחיתתו היא במטרה לקצוץ את העץ, כמו גדעון המקראי, כמו 

בה והשמש, אל האדמה והתהום. אולם, כפי שמגלה בריחה מן מהעץ היפה )שיינבוים( הגו –פינוקיו 

 71גדעון, תוצאה של כך איננה שלווה ומאוזנת, אלא השרשים נשארים, אזוקים "באסור די פרזל ונחש",

 לב האנוש מוסר ממנו והוא הופך לחיה.  –והעץ הופך להיות חלק מעולם החי 

הוא נזעק ובכחות אחרונים מתנפל  כאשר גדעון קולט את טעותו, מביט באחיו החיה ורואה את עצמו,

 על הכבל העליון:

אפו על לחייו. חש את -צלילותו האחרון ראה לפניו את אחיו המכוער וחש את נשיפת-בזיק 

ריחו. ראה את השינים החותכות שהזדקרו מפי זאקי. אימה נוראה סגרה עליו כמו מסתכל 

א בעט בחלל, פירפר, הצליח הסיוט העיר בגדעון כוחות אחרונים. הו .בראי ורואה מפלצת

להתהפך, לפת את הרצועה ומשך את עצמו למעלה. בזרועות פרושות התנפל אל הכבל וראה 

 .אור

                                                           
 לפני ההיפוך הוא מפחד לעשות כל תנועה. השינוי הפסיכולוגי צריך להיות מלווה באומץ לעשות את השינוי.  69
 (דניאל_בתרגום_עברי_)גורדון/http://he.wikisource.org/wiki, בתרגום של ש.ל. גורדון. 13-7דניאל ד'  70
 .48, ארצות התןוראו גם: בלבן, נחש הנחשת(.  –שת בארמית היא 'נחש', אך גם מרמזת לחיה )כמו נחשתן והנח 71

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_(%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F)
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גדעון מבין שלא יוכל להגיע לאיזון בין שני הצדדים, ויש לו דרך אחת לנתק את הקשר הגורדי של  

התאבדותו היא בסימן של אור, ההסתבכות בין שני הכבלים, העליון והתחתון, והיא להתאבד, אולם 

בצד הפתולוגיה של ההתפרקות אל האם האורובורית, קיימת גם פתולוגיה  כלומר חיבור לאביו השמשי.

וגדעון, שלא יכול ללכת בדרך האמצע  72של התחברות מוגברת מדי אל המודעות, המסומלת בשמש,

המגיע מיד לאחר הפסוק אודות  קהלת מתלבט, ובפסוקגם  המאוזנת, נופל לצד זה של המחלה הנפשית.

 'דרך הרוח' הוא מצוי בקונפליקט:

ְשֵניֶהם -ֶזה, ְוִאם-ִכי ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכָשר, ֲהֶזה אֹו  ַתַנח ָיֶדָך:-ַזְרֶעָך, ְוָלֶעֶרב ַאל-ַבבֶֹׁקר ְזַרע ֶאת

 73.ַהָשֶמש-תְכֶאָחד, טֹוִבים. ּוָמתֹוק, ָהאֹור; ְוטֹוב ַלֵעיַנִים, ִלְראֹות אֶ 

היום או הלילה, ובכל זאת, כיוון שיש לבחור, מעדיפים קהלת וגדעון את  –אין לדעת איזה צד עדיף 

 האור ואת השמש.

 

 סטרוקטורלית.-קריאה פוסט – זאקי

כשאנו פוגשים בזאקי לראשונה, אומר לנו המספר ששמו "זאקי, כלומר עזריה". יש לקרוא משפט זה 

דווקא  74.חזקיה, המלך שקיצץ את נחש הנחשת"זאקי, כלומר", ולהניח שזאקי הוא קיצור של  –לאט 

זאקי, אם המספר לא היה מפתיע אותנו, היה זה שמכרית את הנחשיות. אך למעשה שמו הוא עזריה. 

עוזיה( המלך היה זה שערער על שושלת הכהונה ורצה להצטרף לעבודת המקדש  נקרא גםעזריה )

ֹׁא ְלָך ֻעִּזָיהּו ְלַהְקִטיר ַליהָֹוה ִכי בעצמו, אך הכהנים גירשו אותו משם והוא נענש בצרע ֹׁאְמרּו לֹו ל ת : "ַוי

שמשון צריכה להיות המשך השושלת של ַלכֲֹׁהִנים ְבֵני ַאֲהרֹׁן ַהְמֻקָדִשים ְלַהְקִטיר ֵצא ִמן ַהִמְקָדש", 

 75מקודשת, שמשית, ולא יכולה לקבל לתוכה ממזר חייתי.

המספר לא נותן לזאקי את הקול שלו, את רצונו הטבעי לאמץ לעצמו את אביו, אך הוא כן רגיש 

למסכנותו, ומכנה אותו "קוף מיואש". בניסיון לתת לזאקי 'קול', צריך להחזיר לו את צלם האדם 

למעשה, הייצרן העיקרי תרבות ששמה אותו בצד שהוא לא רוצה להיות בו. -את הבינאריות טבע ולבטל

 של זאקי בתור טבע, הוא דווקא אביו מולידו, שמתכחש לו. בפגישתם הראשונה האב מפעיל כוחניות: 

שמשון תפס אחד מהם בכנף כותנתו, עצר בעדו בכוח, קירב את פניו אל פני הילד, ואמר: "אתה 

 ".יזאק

                                                           
. עזיבתו של זרתוסטרה את השמש בראשית הספר מתוארת כחזרה למצב הנורמלי. גדעון 26, רא של ניטשהזרתוסטיונג,  72

נכשל בכך, וחוזר אל השמש ביתר עוז, דבר שמביא לחורבן אישיותו. מבחינה ארכיטיפית אפשר להשוות זאת לפאתון  
 ולאיקרוס שהוזכרו לעיל, שני בנים שהתקרבו מדי אל השמש ונשרפו. 

 .7-6ת יא קהל 73
 . 18מלכים ב'  74
לא יעקב  –ניתן היה לקרוא "זאקי כלומר יצחק" או "יעקב", שניהם בנים שנבחרו על פני אחיהם, וההפתעה תהיה זהה  75

ויצחק אלא עשו וישמעאל הפראיים. הסיפור על יעקב ועשו מקביל לסיפורנו גם בתאומיות של האחים, ובבגדי הציד שיעקב 
חייתי של עשו, ולא ביעקב, איש התרבות.שמשון שיינבוים כמובן לובש במרמה ומתדמה לאחיו. יצחק העוור בוחר בצד ה

 מבכר את גדעון, אך לאחר עוורנו הוא מתדמה ליצחק. 
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גם  76את זאקי למי שהוא. המילים "אתה זאקי" הופכות – )ואלים(הדיבור של שמשון הוא פרפורמטיבי 

כלפי גדעון שמשון משתמש בדיבור הפרפורמטיבי : "אתה משוגע, זה מה שאתה. משוגע ופחדן". זהו 

שר כאשר הוא מחליט לאמץ את זאקי, הרי זה דווקא כא 77של שמשון, כמי ששולט על השפה. כחו

השימוש בשפה מתבטל : "שמשון הניח יד רועדת על ראש הילד וניסה להגיד. קולו עזב אותו ושפתיו 

רעדו דומם." הדיבור של שמשון מכונן הן את זאקי כאחר, והן את עצמו כמי שהוא, ועל כן לבסוף קבלת 

 האחר היא זו שמטילה ספק בהיותו המרכז, והוא מתמוטט ומתעוור.

הוצע קודם לכן, והוא היה יכול להציל  העושה חלוקה שרירותית בין טבע לתרבות,, ביטול הבינאריות

 את גדעון: 

-עבודה, "מעניין לדעת אם למישהו היה שכל לטלפן אל חברת-מעניין," העיר חלוץ ותיק בבגדי"

החשמל ולדאוג שינתקו את הזרם." ופנה והלך משם לעבר בניני הקיבוץ במעלה הגבעה 

 .במהירות, בכעס, ופתאום נבעת כולו מפני מטח קרוב, ממושך, של יריותהשטוחה. הוא פסע 

 לרגע דימה החלוץ הותיק הזה בלבו שהנה יורים בו מגבו

מכינה' להתלבטות של גדעון בין הכבלים. אך הקיבוץ -החלוץ הותיק רוצה לנתק את הזרם, פתרון 'אקס

 הבינאריות, והוא כאילו יורה בגבו של זה שהציע זאת.  לביטוללא בשל 

 

 רעיון החזרה הנצחית –חדש אין 

אין חדש, המילים המסיימות את הסיפור, מחזירות אותנו לקהלת, האומר "אין חדש תחת השמש", 

ומדבר על הרוח, שהולכת ושבה, וגם בה אין כל חדש. רעיון פסימי זה מושם בפיו של הרופא הישיש 

ר, האומר "יהיה מה שיהיה, יהיה מה שמוכרח להיות". מוטיב זה של "החזרה הנצחית" בסיפו

 78המתאר את הזמן כעיגול, ולא כקו ישר כפי שנוהגים לחשוב.הקהלתי, הוא כמובן רעיון ניטשאני, 

 בעיני ניטשה דיוניסוס הוא מבשר הרעיון של החזרה הנצחית.

היונגיאנית לתוככי הנפש, וגם את שני דגמי הזמן יש תרבות משך עוז בדרכו -כאמור, את המערך טבע

להוויה אנושית פנימית, מתחילה השאלה  ,למשוך לשם. כאשר המעגליות הופכת מתופעה תרבותית

                                                           
עזריה גיטלין )כבר ראינו  –שמא אפשר לקרוא כך : "אתה זאקי, ולא עזריה", ולהשוות לעזריה אחר מסיפוריו של עוז  76

שם מופיע עזריה גיטלין, מנוחה נכונה, ן מצביע על הדמיון בין אצל שמשון הפר את החזרה והחשיבות של השמות. בלב
(. עזריה גיטלין מתואר גם הוא פעמים רבות כחיה ואף לשד, כזאקי, אך גם לגואל 94בין אל לחיה, . בלבן, ארצות התןל

יין בלבן כי עזריה ( מצ39, הע' 220(, והוא למעשה הדמות השלמה, שערערה על הבינאריות. בהערה )עמ' 98-100ולמלאך )שם, 
גיטלין מזכיר מאוד עם דמותו הביוגרפית של עוז )אותיות עזריה אף כוללות את השם עז(. אולי, במידה מובלעת מאוד, 

 זאקי אף הוא דמות אוטוביוגרפית, כמו רבות אחרות אצל עוז. -עזריה
 ורא לבנו גדעון שיינבוים.גם ברצונו של גדעון להתנתק ממנו, בבחירת שם המשפחה שנהב, שמשון נלחם, וק 77
. אליאדה מפתח את הרעיון של השיבה הנצחית ומשתמש בצורה רחבה בסמלי העיגול והישר. 238, זרתוסטרהניטשה,  78

המיתוס של השיבה הנצחית : תרבות )אליאדה, -ניתן למצוא אצלו את הקישור בין שני דגמי הזמן לדיכוטומיה טבע
 (2000י[. ירושלים : כרמל, ]תרגום: י. ראובנ ארכיטיפים וחזרה
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אם חיינו אינם ברי תכלית, אם כן מה מטרתם, ולשם מה אנו חיים?  – האקזיסטציליסטית של קהלת

גליות ע"י ראיית זמן לינארית, שנותנת לאדם תחושת נוצרי יהיה כמובן בשלילת המע-היהודי הפתרון

אם בהבאת גאולה לחברה, או בגאולה אישית על דרך 'העולם הבא' הדתי או ה'מימוש העצמי'  –ייעוד 

החילוני. ניסיונו של שמשון לנתק את זרם המים בצינור שאין לו ראשית אלא נע בצורה מעגלית, הוא 

 ראות את הזמן כליניארי ובעל מטרה, אולם הוא נכשל בכך. הניסיון לבטל את המעגליות הזו, ול

וממילא  79בדומה לשמשון, גם ניטשה נאלץ להתמודד עם המעגליות, אותה הוא חווה כאירוע מכונן,

  –ממשיך עם הסמלים המוכרים לנו  זרתוסטראהשאלה האקזיסטנציליסטית שבה ומתעוררת. 

 עקומה היא, אף הזמן עצמו עיגולכל קו ישר משקר, מלמל הגמד בבוז, כל אמת 

החלמתו היא  80הגמד מראה לו את הבעייתיות של הזמן, ולאחר מכן זוחל נחש שחור ומכיש אותו.

 בקטיעת ראש הנחש השחור, שלאחריה הוא יודע לחיות על אף החזרה הנצחית, והחיות אומרות לו :

בנימה אופטימית "עתה באה שעתו "הן אתה הוא המורה המלמד את החזרה הנצחית". הפרק מסתיים 

זרתוסטרה לומד  81תמה שקיעתו וירידתו של זרתוסטרה". -של היורד והשוקע לברך את עצמו. ככה

 מול הצינור השחור להתמודד לא מצליחשמשון לומר 'כן' לחיים, ולחיות על אף המעגליות של הזמן, אך 

 שקיעתו.-נכשל בצניחתו, וגדעון של הזמן

"האם לא היית... מקלל  – של החזרה הנצחית , ניטשה דן בהשלכותיה הפסיכולוגיות(341) מדע העליזב

אשר כה דיבר... הלא היה משנה אותך ]רעיון זה[ או אולי שוחקך עד דוק". הקטע הבא  דימוןאת ה

ה", ומצטט את מה שיהיה ראשית ספרו על במדע העליז, פותח במילות הכותרת "הנה ראשית הטרגדי

( הפסימיות עומדת 32-29) הולדת הטרגדיהקביל לצימודם של שני קטעים אלו, גם בבמ 82.זרתוסטרא

סילנוס,בן לוויתו של דיוניסוס, אומר כי הרצוי ביותר לאדם הוא  דימוןבראשיתה של הטרגדיה, הפעם ה

למות מקרוב. ממשיך ניטשה ואומר כי ההתמודדות הפסיכולוגית של  –נה לכך ְש לא להיות נוצר כלל, וִמ 

בחזרה שאינה  ווני עם חכמה זו, עם הגורל )"המוירה"(, עם הנשר התוקף את פרומתיאוס מדי יוםהי

, היא בנתינת פתרון אפוליני דרך בניית העולם האולימפי, האמנות והיופי, כלומר דרך נתינת נפסקת

ו את צלם אלוהי לאדם ולעלילותיו. אולם, מוסיף ניטשה, היווני האפוליני לא מסוגל להעלים מעצמ

"קיומו כל כולו, על היופי שבו, על המידה הנכונה שבו, ישב על פני תהום מכוסה של סבל  –הדיוניסי 

                                                           
 (27הערה  34)עמ'  זרתוסטרהראו בהקדמה לניטשה,  79
 . זיהוי הרועה עם זרתוסטרה הוא בקטע המצוטט הבא.238,זרתוסטרהניטשה,  80
 .308שם,  81
 Tragedy, Satyr"-על הקישור בין החזרה הנצחית להולדת הטרגדיה המשתקפת בהצמת הקטעים הללו עמד היידגר : 82

play, and telling silence in Nietzsche's thought of eternal recurrence". Boundary 2 vol.9 no.3 (1981), 25-39.  
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ושל הכרה, שהדיוניסי רק חזר וחשף אותם בפניו... כך ארע, שכל היכן שהדיוניסי חדר לתוכו, האפוליני 

 בוטל והושמד".

 לכל תרבות, ובין היתר גם לתנועת פועלי ציוןהסתירה בין האפוליני לדיוניסי של התרבות היוונית נכונה 

 : של שיינבוים

ציון מושתתת מלכתחילה על סתירה אידיאולוגית שאיננה -עין היתה תנועת פועלי-למראית

 ניתנת לגישור, ורק בעזרת להטוטנות מלולית הצליחה לכסות על הסתירה הזאת. 

ם צל של זיוף אינו מעיב על דרך חייו", שמשון, היווני האפוליני, שמתואר בעיתון התנועה כמי ש"שו

כלומר ככזה שלא נותן לצל היונגיאני, או לכח הדיוניסי, לחדור אל חייו, מתגלה שורות אחדות אחר כך 

דווקא כן חווה "יאוש נוקב... בחילה גדולה", אך ידע מסוימים בצורה מורכבת יותר, כמי שברגעים 

יה נסערת", שאולי יכולה להסביר את אופיו ויכולתו להפוך רגעים אלו "למקורות חשאיים של אנרג

לחיות את חייו באכזריות אל חולשותיו שלו ואת המשמעת הפנימית חסרת הרחמים שבדרכה חי. 

התקופה הדורית,  –הרגעים הדיוניסים והפיכתם לאנרגיה נסערת מתוארים אצל ניטשה כשלב ביניים 

 בה : 

תוקפני, זה -מחמירה כל כך, מוקפת חומות וחל, וזו הקפידה שבחינוך צבאי-"אמנות מרדנית

רחמים, כל אלה לא היו יכולים להתקיים זמן ארוך כל כך, -היצור הממלכתי האכזרי וחסר

 (. 36בארבארי" )-אלמלא היו פרי המרי המתמיד נגד היצור הדיוניסי הטיטאני

טית, "אשר ו נוצרת סינתיזה בין שני היסודות, הוא לידת הטרגדיה הַא אולם, ניטשה מוסיף שלב נוסף, ב

 (. 37ברית הנישואין החשאית שלהם, שקדמו לה מלחמות ממושכות, נתנה פרי הילולים מפואר" )

את השלב הסינטתי שמשון מתאר כ"דור השלישי, הוא שיהווה סינתיזה מופלאה ויבול מבורך: 

". הדור השלישי ידע להתמודד עם החזרה ות וזקניהם את הרוחאת הספונטניאבותיהם ינחילו להם 

והן לחיות זאת בצורה  דרך הרוח הנצחית,הנצחית בדרכו של זרתוסטרה, הוא ידע הן להכיר את 

-עקב איוא, עקב מותו של גדעון, ואך הדור השלישי לא עתיד לב. ספונטנית, כריקוד וכהתחדשות

ועל כן, כאשר שמשון מלטף את בלוריתו  83ובין הטבע לתרבות,אמונתו של עוז בהרמוניה בין היסודות 

זאקי, ממילא מנצח הדיוניסי את האפוליני, וחוזר המצב בו "כל היכן שהדיוניסי חדר -התן-של הסאטיר

 –לתוכו, האפוליני בוטל והושמד", ושמשון מתמוטט. ההתמוטטות עכשיו מקבלת את פירושה המלא 

                                                           
בניגוד לניטשה ויונג. בחלק מסיפוריו מוצא עוז את היכולת לסינתיזה, אך בזה וברבים נוספים כל ניסיון להגיע למי  83

 142-143 בין אל לחיה,מנוחות נכשל. ראו בלבן, 
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ברברי שהביא למותו -על האני שתוארה לעיל, או פחד מפני הדיוניסי לא רק פסיכוזה של התגברות הצל

של גדעון, אלא תקומתו של רעיון החזרה הנצחית הדיוניסי, היאוש נוקב, הבחילה גדולה, שבים וצפים, 

 אין חדש.  –והשאלה האקזיסטנציאליסטית מכריעה את הזקן, ומסיימת את הסיפור בדברי קהלת 

 

 סיכום 

, עוסק בנפש האנושית דרך הנוף של הקיבוץ הישראלי. עוז ות התןארצהסיפורים ב , כשארדרך הרוח

משתמש במודל הנפש היונגיאני ובאמצעותו גם בעולם המיתוסים הרחב שקשור אליו, כמו גם בעולם 

המיתוסים המקראי. קריאה צמודה מתבקשת בסיפור זה, ועוזרת להבחין בשלל הרבדים שהסיפור 

 פורש בפנינו. 

בקיום הכחות הנפשיים שמשון נכפית ההכרה בבנו הממזר,  דמויות עוברות תהליך בסיפור: על שלוש

המודחקים, ובשאלה האקזיסטנציאליסטית של קהלת, הכרה שממוטטת אותו; גדעון חפץ במסע 

הנפשי ומתכונן אליו, המסע שבין הקולקטיב ואינדיבידואל, בין השמש לים, ובין אחיו לאביו. סיומה 

יחה הוא ב'אור חזק' ובמוות של פירוק האישיות, ולא ב'מנוחה נכונה' והרמוניה; את התהליך של הצנ

השלישי, זה של זאקי, אנחנו בתור קוראים מנסים לייצר, ולהעביר אותו מדמות השד והחיה שהוענקה 

 לו, לצלם של בן האנוש. 
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