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[א]
הסיפור הזה הוא סיפור מנצנצץ ,וכדי ליאור לאורו יש להשתדל בו במיני השתדלויות ,לשדל
אותו ,להתנצנץ באור ישר ובאור חוזר ,לפתות ולהתפתות ואולי גם להתגנב .צריך לִ ְהיוֹת נו ֵֹקׁש
וְ דוֹפֵ ק עַ ל הַ פֶּ ַתח עַ ד ֶּׁשיִפְ ְתחּו ל ֹו ,ובמשחק האורות והצללים שברצוני לשחק עם הסיפור אשתף גם
את בעל המימרא ,רבי נחמן מברסלב .למרות ההבדלים בטעם ובגוון ובמרקם ובנפשיות (אתן להם
גם ביטוי גרפי) ,עומק הדבקות הברסלבית והנאיביות הילדותית של הסיפור  --שלא כפנימיותם
של גיבורי 'עיניים נוצצות'  --נפגשים .ההבדלים 'לא יכסו על האהבה ונהרות [תרתי משמע] לא
ישטפוה'.
[ב]
"הנה ,אני רוצה למשל שיהיו לי עיניים נוצצות ואין לי ,אז למה העיניים שלי לא נהיות מזה
נוצצות?" ,שואלת הילדה בכעס .גם אנחנו שואלים ,שהרי זו השאלה שנוקבת לשיתי-השיתין של
התנוצצות העיניים ושל הסיפור .הילד" ,שנבהל מאוד מזה שכעסה" ,נסוג מהסבריו מול כעסה של
הילדה ואומר בתשובה "אני יודע רק על עצמי ,לא על אחרים" .ומה נאמר אנחנו ,שרוצים לחלץ
מן הסיפור תובנות גם על אחרים ועל עצמנו? מה סוד התנוצצות העיניים? החוקיות שהתווה
הילד בתשובתו הראשונה ("את צריכה לרצות משהו חזק-חזק ושהוא לא יקרה") אינה נראית
בעינינו כפי שהיא נראית לילדה ('שטויות'); אבל וודאי שהיא איננה חודרת לעומק המבוקש,
ושאלת הילדה ,שבעיניה (ממש) יש הפרכה לחוקיות ,צריכה מענה.
הוא רוצה ואין לו ,וגם הילדה רוצה ואין לה ,אז מדוע יש לו ואין לה עיניים נוצצות? על-פי
השערת הילדה' ,יכול להיות שזה ככה רק אם רוצים דברים מסוג מסוים'; היא רוצה עיניים
נוצצות והוא רוצה "ילדה אחת ,שתהיה חברה שלי" .מה ה'הבדל ְבסוג' ,בין בין דבר זה לדבר זה?
ואולי :מה בין רצון לרצון? או אולי ,מה בין ה'אֵ ין' שלו לבין ה'אֵ ין' שלה?
[ג]
הילדה-שאהבה-דברים-נוצצים לא אוהבת את עיניו הנוצצות של הילד – אדרבא ,אלה נוצצות
'כאילו בשביל להכעיס' אותה .היא לא אוהבת אותן ,כי הן אינן שלה .נראה שהיא אינה אוהבת
את הדברים הנוצצים אלא אוהבת שיהיו לה דברים נוצצים (גם את שמה של העוזרת כריסטי היא
מנכסת לבובתה) .ובעיקר ,היא אוהבת את עצמה נוצצת ,ואוהבת שיהיו לה דברים נוצצים לשם
קישוט ' --היתה לה שמלה עם נוצצים ,וגרביים עם נוצצים ,נעלי בלט עם נוצצים' 'ואפילו
השיניים שלה היו נוצצות' .גם הילד המלוכלך רוצה שיהיה לו משהו' ,ילדה אחת ,שתהיה חברה
שלו' ,אבל בחבֵ רּות  --אני שלך ואת שלי; ְרצון-האהבה הוא רצון מתמסר ,נוהר לאהובה,
והתנוצצות-העיניים שלו ,הארתו-נהרתו ,היא פרי נהירתו.
רצונו של הילד הוא מן הסוג של 'עת רצון' ,רצון בחינת נדיבות ושפיעה ,הארת-פנים .רצון-בחינת-
נדיבות אמנם אינו 'חזק-חזק' ,ו ְמאור-הפנים של מי שנוטה-רצון אינו מותנה בזה ש'[רוצים] משהו
חזק-חזק והוא לא יקרה'; התנוצצות-העיניים של הילד אינה איפוא בדיוק מאור-פנים .ובכל זאת,
גם מאור-הפנים וגם התנוצצות-העיניים הם ֵגאּות של הנפש לקראת מי שנוטים אליו רצון ורוצים
בו .מדוע ובאיזה אופן מעלה הנפש הגואה התנוצצות בעיניים בשעה שהרצון מן הסוג הזה אינו
מתמלא ,מה טיבו של הַאין ומה תרומתו לגוון העין ,זאת אברר בהמשך.
[ד]
('עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה' ,החיפזון מן השטן'' ,כְ ֶּׁשרָאה ֶּׁשאֵ ינ ֹו ע ֹולֶּה ְביד ֹו היה מתּון
מתּון'" ).כשהגיעה הביתה הורידה הילדה את התחפושת ,נשארה רק בתחתונים ,העיפה באוויר את
כל מה שנשאר מהנוצצים וצעקה' ,אני רוצה עיניים נוצצות!' היא צעקה כל-כך חזק ,שאמא שלה
באה בריצה' ...אני רוצה עיניים נוצצות" .על רצונה של הילדה בעיניים נוצצות ,ובעצם עליה
עצמה ועל סביבתה ,ניתן להיאמר כמאמר הפסוק (איוב י"ד) "קצר ימים שבע רוגז"  --בוקה
ומבולקה ,קוצר-רוח וחוסר-סבלנות.
[ה]
ממה נובעים קוצר-רוח וחוסר-סבלנות ,ומהו שורשם הרוחני? רבי נחמן חוצב ולש ציור מחומרי המילים
עצמן:
דַּ ע ,שֶׁ עַּ ל-יְדֵ י שֶׁ הָ עֹולָם הֵ ם ִמ ְקטַּ נֵי אֲ מָ נָה ,עַּ ל-כֵן הֵ ם צְ ִריכִ ים ל ְַּת ֲענִיתְ ,דהַּ יְנּו עֲבֹודֹות ָקשֹות .מַּ ה שֶׁ צְ ִריכִ ין
בֹותינּו ,זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה 'בִ ְשעַּ ת ְשמָ ד אֲ פִ ּלּו ַּאעַּ ְר ְק ָתא
לִפְ עָ ִמים ַּלעֲבֹודֹות ָקשֹות ,הּוא בִ בְ ִחינַּת מַּ ה שֶׁ ָא ְמרּו ַּר ֵ
ִד ְמסָ אנֵי יֵהָ ֵרג וְ ַּאל ַּיעֲבר' .נ ְִמצָ א שֶׁ ַּאף שֶׁ בֶׁ אֱ מֶׁ ת ֵאין ָראּוי שֶׁ יֵהָ ֵרג עַּ ל זֶׁהַּ ,אְך מֵ חֲ מַּ ת שֶׁ הּוא ְשעַּ ת ְשמָ ד ,וְ הֵ ם
ִמ ְתגַּבְ ִרים וְ רֹוצִ ים דַּ י ְָקא לְהַּ עֲבִ ירֹו עַּ ל דָ ת וְ לַּהֲ בִ יאֹו לִכְ פִ ירֹות ,חַּ ס וְ שָ לֹום ,עַּ ל-כֵן אֲ פִ ּלּו עַּ ל דָ בָ ר ַּקל.
"אף ֵאין יֵש רּוחַּ בָ הֶׁ ם"  --שֶׁ ֵאין בָ הֶׁ ם שּום רּוחַּ כְ לָל .וְ הַּ ְקטַּ נֵי-אֲ מָ נָה
וְ הָ עֲבֹודָ ה-ז ָָרה וְ הַּ כְ פִ ירֹות הֵ ם בִ ְב ִחינַּת ַּ
"מקצֶׁ ר -רּוחַּ " ,שֶׁ הּוא כְ מֹו ְממֻ צָ עְ ,דהַּ יְנּו שֶׁ ֵאין לָהֶׁ ם אֱ מּונָה ְשלֵמָ ה ,שֶׁ ִהיא בְ ִחינַּת ַּמאֲ ִריְך רּוחֹו,
הֵ ם בִ בְ ִחינַּת ִ
כַּּמּובָ א בְ מָ קֹום ַּאחֵ ר (בְ לִקּוטֵ י א ִסימָ ן קנה) ,וְ ַּאף-עַּ ל-פִ י-כֵן ֵאינָם כֹופְ ִרים ְלג ְַּמ ֵרי ,שֶׁ ֵאין לָהֶׁ ם שּום רּוחַּ
"מקצֶׁ ר-רּוחַּ ּומֵ עֲבדָ ה ָקשָ ה"  --שֶׁ ּמֵ חֲ מַּ ת
כְ לָלַּ ,רק הֵ ם כְ מֹו ְממֻ צָ ע ,וְ רּוחָ ם ְקצָ ָרה ,בְ ִחינַּת ִמקצֶׁ ר-רּוחַּ  .וְ זֶׁהּו ִ
ִיתים
שֶׁ הֵ ם בִ בְ ִחינַּת "קצֶׁ ר-רּוחַּ " ,מֵ חֲ מַּ ת שֶׁ הֵ ם ְקטַּ נֵי אֲ מָ נָה ַּכנַּ"ל ,עַּ ל-יְדֵ י-זֶׁה צְ ִריכִ ין ַּלעֲבֹודֹות ָקשֹות ּול ְַּת ֲענ ִ
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ַּכנַּ"ל .כְ מֹו שֶׁ בִ ְשעַּ ת הַּ ְשמָ ד שֶׁ ִהיא ִקלְקּול אֱ מּונָה ְלג ְַּמ ֵרי ,צְ ִריכִ ין אֲ פִ ּלּו ל ְִמסֹר נַּפְ שָ ם מַּ ּמָ ש אֲ פִ ּלּו עַּ ל דָ בָ ר ַּקל,
כְ מֹו-כֵן כְ שֶׁ יֵש ַּק ְטנּות ּופְ גָם בֶׁ אֱ מּונָה ,צְ ִריכִ ין ַּלעֲׂשֹות עֲבֹודֹות ָקשֹות ַּכנַּ"ל .ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה פו,
בהשמטות).
קצֶׁ ר-רּוחַּ הּוא כְ מֹו ְממֻ צָ ע בין ֵאין רּוחַּ לבין מַּ אֲ ִריְך רּוחֹו ,והמשרעת שעליה ממוקמות הנקודות האלה
משתמעת לשתי פנים  --היא גם משרעת התוצאה-הסימפטום וגם משרעת הסיבה-השורש .הסימפטום הוא
עֲבֹודֹות ָקשֹות ,קיום רגשי שפוף ומיוסר ותחושת-חיים מתענה-מע ָנה; והשורש הוא פגם-אמונה וקטנות-
רוח .מי שאמונתו שלמה ורוחו ארוכה ניחן בסבלנות וביכולת-הכלה ,הוא מאריך-רוחו וחייו מרווחים
וזורמים-נוהרים; מי שיש פגם באמונתו ורוחו קצרה הוא קצר-רוח ו ְרגּוז-תסכולים ,חייו-עבודתו מלאי-
מכשולים וקשים; ומי שאמונתו נתקלקלה ְלג ְַּמ ֵרי ואין לו שּום רּוחַּ כְ לָל ,אֲ פִ ּלּו עַּ ל דָ בָ ר ַּקל הוא מֻ כְ ָרח ל ְִמסֹר
נַּפְ שֹו ולהרוג את עצמו .קשה-קשה לחיות מתוך קוצר-רוח; חיים של קוצר רוח (וכל שכן אין רוח) אינם
יקים ְּורעָ ִמים .ואילו מתוך אורך רוח ואֲ ִריכַּת [אריכות]
חיים ,הם מלאי עצבות ועצלות וכבידות וחרון אף ,זִ ִ
ַּא ַּפיִם נ ְִתבַּ טֵ ל הַּ חֲ רֹון ַּאף ,אֲ זַּי ֵאין מַּ זִ יק לֹו שּום דָ בָ ר ו ֵאין שּום ָדבָ ר יָכֹול לְבַּ לְבֵ ל אֹותֹו ,ועַּ לְ -ידֵ י-זֶׁה הּוא גָדֵ ל
וְ צֹומֵ חַּ ּומַּ צְ לִיחַּ (המובאות החדשות הן הדים מתורה קנה שנזכרת כאן).
בקושרו קוצר-רוח לרוח קצרה ,הציור הזה מבליט את מקורם הפנימי של קשיים וחרונות ,ובפרט הוא
מזמין אותנו להרהר על אופני העמידה וההרגשה השונים-באופן-קוטבי נוכח אי-מילוי משאלות .בביטוי
ב'אין'  --שהוא מבטא ,נרמזים שני הלכי-נפש שונים לגמרי,
'וגם הנפש לא תימלא' ובחיסרון היסודי ַּ --
האחד חסר-רוח והאחר מלא-רוח ,האחד סגור חנוק ונרגן והאחד פתוח לאינסוף ונוהר.
האין ,למלל יותר את הציור ,מתוך הקשבה לשני הסיפורים
נוכל להתקרב יותר לזיקה בין הרוח לבין ַּ
הבאים ,צוהר לחיי מוהר"ן:
פַּעַּ ם ַּאחַּ ת כְ שֶׁ הָ יָה י ִָריד בִ בְ ַּר ְסלֶׁב ,וְ ָרץ בִ ְמ ִהירּות ֶׁאל הַּ שּוק ל ְִקנֹות וְ ל ְִמכר [מדובר על יהודי עני שנתעשר
קרב ְמעַּ ט ל ְַּרבֵ נּו] ,וְ חַּ ּלֹונֹות ַּרבֵ נּו זַּ"ל הָ יּו יֹוצְ ִאים לַּשּוק ,שֶׁ בְ הֶׁ כְ ֵרחַּ ַּלעֲבר דֶׁ ֶׁרְך שָ ם; ּובְ תֹוְך-כְָך כְ שֶׁ ָרץ
שֶׁ הָ יָה ְמ ָ
ּומ ְס ָת ָמא הֻ כְ ַּרח לִכְ נס ,כִ י ֵאין הַּ דֶׁ ֶׁרְך-
וְ ָרצָ ה ַּלעֲבר לַּשּוק וְ שֶׁ ּלא י ְִר ֵאהּו ,דָ פַּק ַּרבֵ נּו ַּז"ל בַּ חַּ ּלֹון וְ ָק ָרא אֹותֹוִ ,
ֶׁא ֶׁרץ שֶׁ ּלא לִכְ נס ִאם כְ בָ ר ָק ְראּו אֹותֹוּ .וכְ שֶׁ בָ א ֶׁאל ַּרבֵ נּו זַּ"לָ ,אמַּ ר לֹו ַּרבֵ נּו ַּז"ל" :הַּ ִה ְס ַּת ַּכל ְָת הַּ יֹום ֶׁאל
ֹאמר לִ י מָ ה ַּא ָתה
הַּ שָ מַּ יִם?" וַּיאמֶׁ ר" :לא!" ָק ָרא אֹותֹו ַּרבֵ נּו ַּז"ל ֶׁאל הַּ חַּ ּלֹון וַּיאמֶׁ ר לֹו" :הַּ בֵ ט בַּ חַּ ּלֹון וְ ת ַּ
"אחַּ ר
סּוסים ַּו אֲ נ ִָשים ָרצִ ים הֵ נָה וָהֵ נָה" .עָ נָה ַּרבֵ נּו ַּז"ל וְ ָאמַּ ר לֹוַּ :
רֹואה ֲעגָלֹות וְ ִ
רֹואה!" וַּיאמֶׁ ר" :אֲ נִי ֶׁ
ֶׁ
סּוסים אֲ חֵ ִרים ַּו ֲעגָלֹות
ִ
רֹואה לא י ְִהיֶׁה עֹודַּ ,רק
חֲ ִמ ִשים שָ נָה י ְִהיֶׁה י ִָריד ַּאחֵ ר ְלג ְַּמ ֵרי; זֶׁה הַּ כל שֶׁ ַּא ָתה ֶׁ
אֹותָךָ :מה ַּא ָתה ָכל
שֹואל ְ
ֵ
ּוסחֹורֹות וַּאֲ נ ִָשים אֲ חֵ ִרים .וְ גַּם אֲ נִי לא ֶׁא ְה ֶׁי ה וְ גַּם ַּא ָתה לא ִת ְהיֶׁה .כְ הַּ יֹום אֲ נִי
ְ
ּומּוט ָרד ְש ֵאין לְָך אֲ פִ ילּו זְ מַּ ן ל ְִה ְס ַּתכֵל עַּ ל הַּ שָ מַּ יִם? שש"ק חלקים א-ג
ְ
כְָך בָ הּול
פַּעַּ ם ַּאחַּ ת עָ מַּ ְד ִתי ְל ָפנָיו [רבי נתן מספר על רבי נחמן] לְעֵ ת עֶׁ ֶׁרב סָ מּוְך ל ְִתפִ ּלַּת הַּ ִּמנְחָ ה וְ הָ יָה ִמ ְס ַּתכֵל בַּ חַּ ּלֹון
תֹוקקּות נ ְִמ ָרץ וְ כִ לְיֹון עֵ י ַּניִם וְ ִדבֵ ר עִ ִּמי מֵ עִ ְניַּן הַּ יֹום שֶׁ חֹולֵף וְ עֹובֵ ר ְמהֵ ָרה .עָ נָה וְ ָאמַּ ר :מַּ ה שֶׁ יֵש לִי
בְ דֶׁ ֶׁרְך ִה ְש ְ
ַּלעֲׂשֹות בְ זֶׁה הָ עֹולָם (וְ ָאמַּ ר זאת בְ דֶׁ ֶׁרְך הַּ פְ ָלגָה ,כְ לֹומַּ ר שֶׁ יֵש לֹו הַּ ְרבֵ ה ְמאֹד ַּלעֲׂשֹות בְ זֶׁה הָ עֹולָם שֶׁ ִאי ֶׁאפְ שָ ר
לְשַּ עֵ ר) ,וְ ִהנֵה הַּ יֹום חֹולֵף וְ עֹובֵ ר ְמהֵ ָרה .שיחות הר"ן קעח
החלון פותח את הזמני והחולף אל השמים ,אל הנצח .בלי המגע עם הנצח ,החולף הוא עצבני ,גנוב ,חטוף,
ּומּוט ָרד .לזמני אין זמן .אין לו זמן אפילו להירגע ולהתרווח" ,הַּ ִה ְס ַּת ַּכל ְָת הַּ יֹום ֶׁאל
ְ
חסר סבלנות ,בָ הּול
הַּ שָ מַּ יִם?" וַּיאמֶׁ ר" :לא!" ,והוא מוטרד מעצם האפשרות להירגע מן הטרדהָ ,רץ וְ ָרצָ ה ַּלעֲבר לַּשּוק וְ שֶׁ ּלא
י ְִר ֵאהּו .באפיסודה הראשונה ,ההתבוננות דרך החלון אל השמים מעתיקה את המתבונן לנקודת הראות של
השמים .מגובה זה ,נראים הסוסים והאנשים כקש פורח וכחלום יעוף ,מומנטים בטלים ומבוטלים
סּוסים
ִ
רֹואה לא י ְִהיֶׁה עֹודַּ ,רק
בסחרחרת הנצחית של היריד  --ש יוסיף להתקיים גם אם זֶׁ ה הַּ כל שֶׁ ַּא ָתה ֶׁ
ּוסחֹורֹות וַּאֲ נ ִָשים אֲ חֵ ִרים .ורבי נחמן ,ביודעו את מכאובי המעבר הזה ובטובלו בהם בעצמו
אֲ חֵ ִרים ַּו ֲעגָלֹות ְ
עד תום ,מוסיף ומטעים את עוקצו ,וְ גַּם אֲ נִי לא ֶׁא ְה ֶׁיה וְ גַּם ַּא ָתה לא ִת ְהיֶׁה .הכרת-הנצח מרגיעה את
קדחתנות-הרגע בכך שהיא חושפת את חוסר חשיבותו של הרגע ,ורגע המפגש  --שמתרחש בעיצומה של
אֹותָך  --מפקיע את הצופה באחת מה'כאן' הגמור והשקוע-בעצמו אל
שֹואל ְ
ֵ
קדחתנות הרגע ,כְ הַּ יֹום אֲ נִי
ּומּוט ָרד מקבלת את עוקצה הרטורי
ְ
ה'שם' הגמור ,שבו אין משמעות לזמן .השאלה מָ ה ַּא ָתה כָל כְָך בָ הּול
שרץ בִ ְמ ִהירּות ֶׁאל הַּ שּוק לִ ְקנֹות וְ ל ְִמכר,
מן ה'שם' .הזְ מַּ ן ל ְִה ְס ַּתכֵל עַּ ל ַּהשָ מַּ יִם ,זמן שאינו קיים באופקי מי ָ
מתהווה והולך ככול שהוא אכן מסתכל ֶׁאל השמים ,עַּ ל השמים ,מן השמים.
באפיסודה השנייה ,ההסתכלות אל השמים אינה הסתכלות מן השמים .ההסתכלות מבעד לחלון אינה
מפקיעה את המסתכל ממקומו ושעתו ,אלא מפלשת את מקומו ושעתו למרחבים ,לגבהים ,לאינסופיות
שאליה מתכנסים מעשיו ,שאיפותיו ,געגועיו .האפקט של המפולשות לנצח אינו ביטול החולף והמעטה
בערכו .דווקא מתוך ראיית זיקתו לנצחי ,מתוך ההארכה שלו אל הנצחי ,נוצרים בו פנאי ,מרחב ,אתנחתא,
נייחא ,הרגעה ,ישוב-דעת .המפולשות לנצח נוסכת את מקצבו של הנצח למרוצת היום ,מעניקה זמן לזמני.
וגם רּוחַּ  :שלא כפי שאפשר אולי לחשוב ,הרגעה ,נייחא ,ישוב הדעת ,אין משמעם שאננות ,הסתפקות
במועט ,עיקור הדחף הבלתי נלאה לחרוג מהנתון (הֵ נָה וָהֵ נָה ,ל ְִקנֹות וְ ל ְִמכר); אלא להיפך ,ההרגעה נמסכת
לעיצומה של ההשתוקקות ,וישוב הדעת אינו מן הגעגוע אלא התישבות בתוך הגעגוע .המפולשות לנצח
תֹוקקּות נ ְִמ ָרץ וְ כִ לְיֹון עֵ י ַּניִם .ההשתוקקות נהיית
לה ְש ְ
הופכת את דחף-החריגה הבלתי-פוסק להתמסרותִ ,
בעצמה ארוכה ,וחפזונו של היום לעצירה-אצירה של הזמן ,וְ ִהנֵה הַּ יֹום חֹולֵף וְ עֹובֵ ר ְמהֵ ָרה.
[ו ]
בשתי האפיסודות ,ההסתכלות אל השמים מציבה את חוג מבטו הקרוב והיומיומי ואת מטרותיו הקרובות
של האדם בפרספקטיבה רחבה יותר .בשתי האפיסודות ,לא מדובר רק על הרחבת חוג המבט אלא גם על
שינוי מוקד ההזדהות' :מי אני' מכונן על ידי 'מה חשוב לי'' ,מה נוגע ללבי'' ,מה מטריד אותי' ,והתמורה
העיקרית שמחוללת ההסתכלות אל השמים היא תמורה בסולם הערכים והחשיבויות .באפיסודה
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שרץ בִ ְמ ִהירּות ֶׁאל הַּ שּוק ל ְִקנֹות
הראשונה ,היא מוציאה את הרוח ממפרשי מניעיו המיידיים של הסוחר ָ
וְ ל ְִמכר ,וממירה את זהותו כסוחר בזהות חדשה ,שבמוקד תשומת-הלב שלה ובמוקד תחושת העצמיות
קרב למלא אותם) .באפיסודה השנייה,
שלה עניינים אחרים לגמרי (רבי נחמן אינו מפרט אותם ,ומשאיר ל ְמ ָ
היא מדגישה את מה שמגולם בלאו-הכי באורחות חייו ורגשותיו של רבי נחמן ,ההתמסרות למַּ ה שֶׁ יֵש לִי
ַּלעֲׂשֹות בְ זֶׁה הָ עֹולָם .גם כאן ,הפרספקטיבה הרחבה יותר של השמים היא פרספקטיבה מתמירה (ההרחבה-
התמרה נוכחת גם בתיאור הגלובלי של עשייתו בְ זֶׁה הָ עֹולָם ,ובדרך הבעתו ,וְ ָאמַּ ר זאת בְ דֶׁ ֶׁרְך ַּהפְ ָלגָה) .למרות
שההתמסרות מגולמת בלאו-הכי בחיי רבי נחמן ,היא עלולה להיטשטש בחוג מבטו הקרוב והיומיומי.
המטרות הקרובות והיומיומיות מסובכות (ולעתים מתוסכלות) בסבך של עיכובים ,הכבדות ומניעות.
היזכרות מחודשת בשמים ,נשיאת העיניים למרחוק ,מיקום מחודש של המטרות הקרובות באור התכלית
הנצחית ,מלבים ומחיים את הזדהותו של העצמי עם העיקר הזה ומשילים מעליו את הטפל שממסך אותו.
ּלֹוק ִחין מֵ הָ ָאדָ ם הַּ דַּ עַּ ת ,עַּ ד
ִסּורין שֶׁ עֹובְ ִרים עָ לָיו ,חַּ ס וְ שָ לֹום .הּוא ַּרק מֵ חֲ ַּמת שֶׁ ְ
עִ ַּקר הַּ צַּ עַּ ר שֶׁ יֵש ל ָָאדָ ם מֵ הַּ י ִ
ִסּורין .כִ י כְ שֶׁ יֵש לֹו דַּ עַּ ת,
שֶׁ ֵאין יָכֹול ל ְִה ְס ַּתכֵל עַּ ל הַּ ַּתכְ לִית ,שֶׁ הּוא כֻּלֹו טֹוב ,וְ ָאז מַּ ְרגִ יש צַּ עַּ ר ּוכְ ֵאב הַּ י ִ
ִסּורין ַּכנַּ"לּ .ובָ זֶׁה ָתבִ ין דָ בָ ר נֶׁעְ לָם וְ נ ְִס ָתר ,מַּ ה שֶׁ נ ְִטבָ ע
ּומ ְס ַּת ֵכל עַּ ל הַּ ַּתכְ לִיתֵ ,אינֹו מַּ ְרגִ יש כְ ָלל הַּ צַּ עַּ ר שֶׁ ל הַּ י ִ
ִ
חֹותכִ ין ֵאיזֶׁה ֵאיבָ ר ל ָָאדָ ם ,חַּ ס וְ שָ לֹום.
ִסּורין גְ דֹולִיםַּ ,רחֲ מָ נָא לִצְ לָן ,כְ גֹון לְמָ שָ ל כְ שֶׁ ְ
בְ ֶׁנפֶׁש הָ ָאדָ ם ,כְ שֶׁ יֵש לֹו י ִ
רֹואים בְ חּוש ,כְ ֶׁש ָאדָ ם רֹוצֶׁ ה ל ְִה ְס ַּתכֵל עַּ ל דָ בָ ר ֶׁשהּוא ָרחֹוק
חזֶׁק .כִ י זֶׁה ָאנּו ִ
סֹותם וְ עֹוצֵ ם ֶׁאת עֵ ינָיו בְ ֹ
ֵ
אֲ זַּי
ּומ ַּכּוֵץ הָ ְראּות ,כְ דֵ י ְל ַּכ ֵּון הָ ְראּות ֶׁאל הַּ דָ בָ ר הָ ָרחֹוק שֶׁ רֹוצֶׁ ה ל ְִראֹות.
ּומצַּ ְמצֵ ם ְ
סֹותם ֶׁאת עֵ ינָיוְ ,
ֵ
ִמּמֶׁ נּו ,אֲ ַּזי
רֹואה לְתֹוְך הַּ ּמֹחַּ  ... .כְ מֹו כֵן ,כְ שֶׁ רֹוצִ ים
וְ זֶׁה מֵ חֲ מַּ ת כִ י הָ ְראּות הּוא ְמשָ ֵרת וְ שָ לִיחַּ שֶׁ ל הַּ ּמֹחַּ  ,לְהָ בִ יא הַּ דָ בָ ר שֶׁ ֶׁ
ל ְִה ְס ַּתכֵל עַּ ל הַּ ַּתכְ לִית ,שֶׁ הּוא כֻּלֹו טֹוב ,כֻּלֹו ֶׁאחָ ד .צָ ִריְך ל ְִסתֹם ֶׁאת עֵ ינָיוּ ,ו ְל ַּכּוֵן הַּ ִה ְס ַּתכְ לּות ֶׁאל הַּ ַּתכְ לִית:
קמא סה
להיזכרות הנשנית בשמים ,להמשכת הנצח אל הזמני ,לחיבור עם התכלית ,רבי נחמן קורא לִזְ כר ָת ִמיד
בְ עָ לְמָ א ְד ָא ֵתי ,שֶׁ ּלא י ְִהיֶׁה בְ דַּ עְ תֹו ,חַּ ס וְ שָ לֹום ,שֶׁ ֵאין עֹולָם ֶׁאּלָא ֶׁאחָ ד (קמא נד) .כאמור ,יש להיזכרות הזו
תפקיד מתמיר :המעבר מקוצר-ראות לראייה ארוכה הוא עצמו התמרה מקוצר-רוח לאריכות רוח.
מימד ההתמרה שבהרחבת הפרספקטיבה ,בהסתכלות עַּ ל ָדבָ ר שֶׁ הּוא ָרחֹוק ִמּמֶׁ נּו ,לא יובן לאשורו אם
נתפוס את העצמיות כמין גרעין פנימי עצמותי בתוככי האדם ,גרעין שתקוותיו ושאיפותיו מפקיעות אותו
מעצמו .תקוות ושאיפות שמפקיעות את האדם מעצמיותו מסכסכות ,מעצם הגדרתן ,את האדם עם עצמו,
הן מכשול לאורך-רוח ומתכון לקוצר-רוח .אם עצמיותו של האדם היא 'בתוך עצמו' באופן כזה ,נשיאת
חזֶׁק כדי ְל ַּכ ֵּון
סֹותם וְ עֹוצֵ ם ֶׁאת עֵ ינָיו ְב ֹ
העיניים לדָ בָ ר שֶׁ הּוא ָרחֹוק ִמּמֶׁ נּו היא התנכרות-עצמית ,ואדם ש ֵ
הָ ְראּות ֶׁאל הַּ דָ בָ ר הָ ָרחֹוק שֶׁ רֹוצֶׁ ה ל ְִראֹות עיוור לעצמו ומנוכר לעצמו .ניכור עצמי מבטא את הפער בין
עצמיות שמנסה לחזור לעצמה ולהתכנס בתוך עצמה לבין הַּ דָ בָ ר הָ ָרחֹוק :הרצון לנכס ו'לצבור' הישגים
מתקבע בָ עצמי הקיים; חריגת-ניכוס כזו קורעת בתוך-תוכה 'חור שחור' ,פוערת בעצם ישותה פער בלתי-
נסבל בין מה שהיא לבין מה שהיא רוצה להיות; היא חיה בעת ובעונה אחת בתוך עצמה ומחוץ לעצמה,
באין' (סארטר).
ו'מנגעת את עצמה ַּ
יש אכן 'עצמיות עצמותית' שזה טיבה ,אבל זו אינה מהותה של עצמיות בכלל ,והיא מועמדת בעצמה
להתמרה' .במקום שאדם חושב במחשבה שם הוא כולו' (בעש"ט) ,והמבט אל השמים יכול להתמיר את
'העצמיות עצמה' מיש שמוכל-בתוך-עצמו ליש שהווייתו היא יציאה וחריגה“ .עִ ַּקר ִה ְתהַּ ּוּות הַּ ֶׁנפֶׁש הּוא עַּ ל-
תֹוקק
ּומ ְש ֵ
תֹוקקּות וְ הַּ כִ סּופִ ין שֶׁ ל ִאיש י ְִׂש ָר ֵאל ַּאחַּ ר הַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך ,כָל ֶׁאחָ ד לְפִ י מַּ ְד ֵרגָתֹו שֶׁ הּוא ִנכְ סָ ף ִ
יְדֵ י הַּ ִה ְש ְ
(ת ִהּלִים פ"ד) :נִכְ ְספָה
ּומ ְתגַּעְ גֵעַּ לְהַּ גִ יעַּ ֶׁאל מַּ ְד ֵרגָה לְמַּ עְ לָה ִמּמֶׁ נָה ,עַּ ל-יְדֵ י הַּ כִ סּופִ ין ֵאּלּו ַּנעֲׂשֶׁ ה ֶׁנפֶׁש ,כְ מֹו שֶׁ כָתּוב ְ
ִ
וְ גַּם ָכל ְָתה נַּפְ ִשי ,הַּ יְנּו מַּ ה שֶׁ אֲ נִי נִכְ סָ ף וְ ָכלֶׁה ַּאחַּ ר הַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְךִ ,מזֶׁה בְ עַּ צְ מֹו ַּנעֲׂשֶׁ ה נַּפְ ִשי” (קמא לא ,ט).
אֹומ ִריםַּ :ו ִי ָנפַּש ,וַּי ָאבְ דָ ה ֶׁנפֶׁשּ ,ומַּ ְת ִחילִין ל ְִה ְתגַּעְ גֵעַּ ַּאחֲ ֶׁריהָ  ,וְ עַּ ל יְדֵ י זֶׁה בְ עַּ צְ מֹו
וְ הַּ כִ סּופִ ין הֵ ן הַּ ֶׁנפֶׁש […] ,וְ ְ
שֶׁ ָאנּו ִמ ְתגַּעְ גְ עִ ין ַּאחַּ ר הַּ ֶׁנפֶׁשִ ,מזֶׁה בְ עַּ צְ מֹו נ ְִתהַּ ּוֶׁה הַּ ֶׁנפֶׁש הַּ י ְֵת ָרה (שם) .הכיסופין אינם רק מוציאים לאור-
העולם או מגלים נפשיות שרוחשת לה בשלמותה כל העת שם ,במסתרים ,אלא הם-הם ממשותה של הנפש:
“כְ מֹו שֶׁ ָכתּוב (שיר השירים ה)' :נַּפְ ִשי יָצְ ָאה בְ דַּ בְ רו'ֹ ,שֶׁ עַּ ל-יְדֵ י הַּ ִדבּור יֹוצֵ את הַּ ֶׁנפֶׁש ִמכחַּ ֶׁאל הַּ פעַּ ל .כִ י עַּ ל-יְדֵ י
תֹוקקּותִ ,נגְ מָ ר הַּ ֶׁנפֶׁש וְ יֹוצְ ָאה ִמכֹחַּ
תֹוקקּות נ ְִתהַּ ּוָה הַּ ֶׁנפֶׁש בְ כֹחַּ  ,וְ עַּל-יְדֵ י הַּ ִדבּור שֶׁ הּוא ְמדַּ בֵ ר בְ פִ יו הַּ ִה ְש ְ
הַּ ִה ְש ְ
ֶׁאל הַּ פעַּ ל” (שם) .אם כך ,הכיסופין אינם ניכור של הנפש מעצמה .בהתמסרות ובמסירות יש ויתור על
האחיזה ועל העצמיות 'שמכבר'; העצמי נוהר וחורג אל מה שמחוץ להיקבעויותיו-קבעונותיו הראשוניים,
מתרחב והולך ,מתארך ונוהר.
האין מרחיב ומאריך
האין מכרסם בנפש ומרוקן אותה .בהתמסרות ,לעומת זאתַּ ,
בתשוקה להשיג ולנכסַּ ,
את הנפש ,ממלא אותה  --אם כי ,בהיותה נשאבת ומתרחבת לאינסוף ,היא לא תימלא .ההשתוקקות
והשקיקה חורגות בשני המקרים אל מעבר לעצמן ומפקיעות את האדם מעצמו ,אלא שבראשון הן שפע
ששופע אל מעבר לגבולותיו ובשני הן יחול חסר-תוחלת ,וגם הנפש לא תימלא.
קיום משתוקק ,כמו גם קיום נדיב ,שרוצה לתת מעצמו ,אינו מנוכר איפוא לעצמו .הוא חי בחריגה,
בשפיעתו המתמדת אל מעבר לגבולותיו המתרחבים והולכים:
תֹוקקּות וְ כִ סּופִ ין
פַּעַּ ם ַּאחַּ ת ָאמַּ ר :צִ ּמָ אֹון הּוא ַּתאֲ וָה גְ דֹולָהּ .ולְפִ י הֲ בָ ָנ ִתיַּ ,כ ָּונָתֹו הָ י ְָתה ל ְַּרּמֵ ז לָנּו מֵ עִ ְניַּן ִה ְש ְ
וְ צִ ּמָ אֹון לְהַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך שֶׁ הּוא דָ בָ ר נִפְ לָא ְמאֹד .כְ מֹו הַּ צָ מֵ א ְמאֹד כְ שֶׁ הּוא בָ א ֶׁאל הַּ ּמַּ יִם שֶׁ יֵש לֹו ַּתעֲנּוג גָדֹול
ִמ ְש ִתיָתֹו ְלגֹדֶׁ ל צִ ְמאֹונֹו .נ ְִמצָ א שֶׁ עִ ַּקר ַּתעֲנּוג הַּ גָדֹול הּוא עַּ ל-יְדֵ י הַּ צִ ּמָ אֹון .כְ מֹו כֵן הּוא כָל עִ ְנ ְינֵי כִ סּופִ ין
וְ גַּעְ גּועִ ים ִד ְקדֻשָ ה לְהַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך וְ ַּלעֲבֹודָ תֹו בֶׁ אֱ מֶׁ ת .וְ זֶׁהּו עִ ַּקר ַּתעֲנּוג עֹולָם הַּ בָ א שֶׁ ָאז יִזְ כּו ל ְָרצֹון ּולְכִ סּופִ ין
בְ ִחינַּת ַּר ֲעוָא ְד ַּרעֲוִ ין [רצון הרצונות] שֶׁ הּוא בְ ִחינַּת ִה ְס ַּתּלְקּות משֶׁ ה .וְ הּוא בְ ִחינַּת ַּא ְרבַּ ע ֵמאֹות עָ ל ְִמין
יקיָא לְעַּ לְמָ א ְד ָא ֵתי [ארבע מאות עולמות של כיסופים שירשו הצדיקים לעולם הבא].
ְדכִ סּופִ ין ְדי ְָר ִתין צַּ ִד ַּ
באר בַּ זֹהַּ ר הַּ ָקדֹושְ ,דכִ סּופִ ין דַּ י ְָקא .כִ י
אשית כג-טז)ַּ :א ְרבַּ ע מֵ אֹות שֶׁ ֶׁקל כֶׁ סֶׁ ף וְ כּו' כ ְַּמ ָ
הַּ דָ א הּוא ִדכְ ִתיב (בְ ֵר ִ
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ָאז יִזְ כּו לְצִ ּמָ אֹון ּולְכִ סּופִ ין אֲ ִמ ִתיִים לְהַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך שֶׁ זֶׁהּו עִ ַּקר הַּ ַּתעֲנּוג שֶׁ ל עֹולָם הַּ בָ א שֶׁ יִזְ כּו בְ ָכל פַּעַּם
ל ְַּרּוֹות צִ ְמאֹונָם (שיחות הר"ן אות רנט).
נדיבות והשתוקקות כאלה אינן נקרעות בין מה שהן בהווה לבין מה שכבר אינן ומה שעדיין אינן ,אלא
מתפרׂשות על המומנטים השונים ,הולכות ואוספות בעיניים מאירות את המומנטים האלה לכלל אחדות:
'ׂשדֵ ה צֹופִ ים' הַּ נַּ"ל ,אֲ זַּי יָכֹול ל ְִה ְס ַּתכֵל בְ כָל ֶׁאחָ ד וְ ֶׁאחָ ד ,לַּהֲ בִ יאֹו ֶׁאל
ּוכְ שֶׁ עֵ ינָיו ְמ ִאירֹות וְ צֹופֹות ,בִ בְ ִחינֹות ְ
ּומדַּ בֵ ר
הַּ ַּתכְ לִית ...וְ ָאז הַּ ִדבּור כְ הגֶׁן בִ ְשלֵמּות .כִ י כָל ִדבּור וְ ִדבּור הּוא עֹולָם מָ לֵאּ ,וכְ שֶׁ ָאדָ ם עֹומֵ ד ל ְִה ְת ַּפּלֵלְ ,
ּומל ֵַּקט שֹושַּ נִים
בּורי הַּ ְתפִ ּלָה ,אֲ זַּי הּוא ְמל ֵַּקט צִ יצִ ים ּופְ ָר ִחים וְ שֹושַּ נִים נ ִָאים כְ ָאדָ ם הַּ הֹולְֵך בְ ׂשָ דֶׁ הְ ,
ִד ֵ
ּופְ ָר ִחים נ ִָאים ַּאחַּ ת ל ְַּאחַּ ת ,עַּ ד שֶׁ עֹוׂשֶׁ ה אֲ גֻדָ ה ֶׁאחָ ת וְ ַּאחַּ ר-כְָך ְמל ֵַּקט עֹוד ַּאחַּ ת ל ְַּאחַּ ת וְ עֹוׂשֶׁ ה אֲ גֻדָ ה ַּאחֶׁ ֶׁרת
ּומ ַּקבֵ ץ כַּּמָ ה וְ כַּּמָ ה אֲ גֻדֹות יָפִ ים וְ נ ִָאים כְ מֹו כֵן הּוא הֹולְֵך בִ ְתפִ ּלָה מֵ אֹות
ּומל ֵַּקט ְ
ּומחַּ בְ ָרם יַּחַּ ד ,וְ כֵן הֹולְֵך ְ
ְ
אֹותיֹות ,וְ ַּנעֲׂשֶׁ ה מֵ הֶׁ ם ִדבּור וְ כֵן עֹוׂשֶׁ ה בְ ֵתבֹות ְשלֵמֹות ,וְ ַּאחַּ ר-כְָך נ ְִתחַּ בְ ִרין ְש ֵתי
לְאֹות ,עַּ ד שֶׁ ִּמ ְתחַּ בְ ִרים כַּּמָ ה ִ
יֹותר ,וְ הֹולְֵך מֵ ָאבֹות
יֹותר וְ ֵ
יֹותר ,עַּ ד שֶׁ גֹומֵ ר בְ ָרכָה ַּאחַּ ת וְ ַּאחַּ ר-כְָך ְמל ֵַּקט ֵ
ּומל ֵַּקט ֵ
הַּ ֵתבֹות וְ ַּאחַּ ר-כְָך הֹולְֵך ְ
ִקּוטים וְ הַּ ִקבּוצִ ים ,שֶׁ ָאדָ ם ְמל ֵַּקט
יֹותר ִמי ְיפ ֵָאר גדֶׁ ל פְ ֵאר הַּ ּל ִ
ִלגְ בּורֹותּ ,ו ִמגְ בּורֹות ל ְִקדֻשֹות ,וְ כֵן הֹולְֵך לְהַּ ּלָן ֵ
ּומ ְתחַּ נֵן מֵ הַּ ֶׁנפֶׁש ,לְבַּ ל ִתפ ֵָרד ִמּמֶׁ נּו .וְ ֵתכֶׁף
בּורי הַּ ְתפִ ּלָהּ .וכְ שֶׁ הַּ ִדבּור יֹוצֵ א ...אֲ זַּי הַּ ִדבּור ְמבַּ ֵקש ִ
ּומ ַּקבֵ ץ בְ ִד ֵ
ְ
ּומ ְתחַּ נֵן מֵ הַּ ֶׁנפֶׁש לְבַּ ל ִתפ ֵָרד ִמּמֶׁ נּו כִ י ֵאיְך
כְ שֶׁ יֹוצֵ א אֹות ִראשֹונָה ,כְ גֹון אֹות בֵ י"ת ִמ ֵתבַּ ת בָ רּוְך ,אֲ ַּזי ְמבַּ ֵקש ִ
רֹואה ֶׁאת י ְַּקר יָפְ יִי וְ זִ יוִ י וַּהֲ דָ ִרי
תּוכַּל ל ְִה ְתפ ֵָרד ִמּמֶׁ נִי ,לְגדֶׁ ל הַּ ִה ְת ַּק ְשרּות וְ הָ ַּאהֲ בָ ה שֶׁ יֵש בֵ ינֵינּו כִ י ַּא ָתה ֶׁ
יֹותר ,כְ דֵ י ְלל ֵַּקט עֹוד
וְ ִתפְ ַּא ְר ִתי  ,וְ ֵאיְך תּוכַּל ְלנ ֵַּתק עַּ צְ ְמָך ִמּמֶׁ נִי וְ לִפְ רד מֵ ִא ִתי הֵ ן אֱ מֶׁ ת ,שֶׁ ַּא ָתה צָ ִריְך ֵלילְֵך ֵ
אֹותי ,עַּ ל כָל ָפנִים ִת ְר ֶׁאה שֶׁ בְ כָל מָ קֹום
ִ
ְסגֻּלֹות י ְָקרֹות וַּחֲ מּודֹות גְ דֹולֹות ,אֲ בָ ל ֵאיְך תּוכַּל לִפְ רד ִמּמֶׁ נִי וְ ל ְִשכחַּ
אֹותי ,וְ לא ִתפ ֵָרד ִמּמֶׁ נִי ִמכָל שֶׁ כֵן כְ שֶׁ גֹומֵ ר ֵתבָ ה ַּאחַּ ת ,אֲ ַּזי ָכל הַּ ֵתבָ ה ְמבַּ ֶׁקשֶׁ ת
שֶׁ ֵתלְֵך וְ ָתבֹוא לְשָ ם לא ִת ְשכַּח ִ
ּומחַּ בֶׁ ֶׁקת אֹותֹו ,וְ ֵאינָּה מַּ נַּחַּ ת אֹותֹו לֵילְֵך מֵ ִא ָתּה ַּכנַּ"לּ .ובֶׁ אֱ מֶׁ ת הּוא צָ ִריְך ּומֻ כְ ָרח לְדַּ בֵ ר
ּומ ַּל ֶׁפפֶׁת ְ
כָל הַּ נַּ"ל ְ
בּורים ,וְ כַּּמָ ה בְ ָרכֹות וְ עִ ְנ ָינִים עַּ ד גְ מַּ ר הַּ ְתפִ ּלָה עַּ ל כֵן הַּ כְ לָל שֶׁ צָ ִריְך ַּלעֲׂשֹות ֶׁאחָ ד ִמכָל הַּ ְתפִ ּלָה
עֹוד הַּ ְרבֵ ה ִד ִ
בּורים שֶׁ ל הַּ ְתפִ ּלָה ּומֵ הַּ ְתחָ לַּת הַּ ְתפִ ּלָה עַּ ד הַּ סֹוף י ְִהיֶׁה הַּ כל
ֻכּלָּה ּובְ כָל ִדבּור שֶׁ ְּמדַּ בֵ ר ,י ְִהיֶׁה נִ ְמצָ א שָ ם ָכל הַּ ִד ִ
ֶׁאחָ ד ּוכְ שֶׁ עֹומֵ ד בְ הַּ ִדבּור הָ ַּאחֲ רֹון שֶׁ ל הַּ ְתפִ ּלָה ,י ְִהיֶׁה עֲדַּ יִן עֹומֵ ד בְ ֵתבָ ה ִראשֹונָה שֶׁ ל הַּ ְתפִ ּלָה כְ דֵ י שֶׁ עַּ ל-יְדֵ י-זֶׁה
יּוכַּל ל ְִה ְת ַּפּלֵל כָל הַּ ְתפִ ּלָה ֻכּלָּה ,וְ ַּאף-עַּ ל-פִ י-כֵן לא י ְִתפ ֵָרד אֲ פִ ּלּו ֵמאֹות ִראשֹונָה שֶׁ ל הַּ ְתפִ ּלָה (לקוטי מוהר"ן,
תורה ס"ה)
ורבי נחמן נאה דרש ואף נאה קיים,
וְ ַּרבֵ נּו זִ כְ רֹונֹו לִבְ ָרכָה הָ יָה בְ דָ בָ ר זֶׁה ִחדּוש נִפְ לָא ְמאד ,כִ י הָ יָה ז ִָריז בְ ַּתכְ לִית הַּ זְ ִריזּות שֶׁ ּלא הָ יָה ֻדגְ מָ תֹו
בָ עֹולָם ,וְ כָל דָ בָ ר שֶׁ הָ יָה צָ ִריְך ַּלעֲׂשֹות אֲ פִ ּלּו בְ עִ ְנ ְינֵי עֲבֹודֹות ג ְַּש ִמיֹות שֶׁ הֵ ם צָ ְרכֵי הָ ָאדָ ם ,הָ ָיה עֹוׂשֵ הּו בִ זְ ִריזּות
נִפְ לָא ִמיָד דַּ י ְָקאִ ,מכָל-שֶׁ כֵן בַּ עֲבֹודַּ ת הַּ שֵ ם .וְ ַּאף-עַּ ל-פִ י-כֵן הָ יָה מָ תּון גָדֹול ,כְ שֶׁ ָר ָאה שֶׁ ֵאינֹו עֹולֶׁה בְ יָדֹו הָ יָה
מָ תּון מָ תּוןַּ .רק שֶׁ צְ ִריכִ ין ל ְִה ְתגַּעְ גֵעַּ וְ לִכְ סף לְהַּ שֵ ם י ְִתבָ ַּרְך ָת ִמיד גַּם בָ עֵ ת שֶׁ ֵאין עֹולֶׁה בְ יָדֹו עֲבֹודַּ ת הַּ שֵ ם
כ ָָראּוי .וְ לִבְ לִי ְלי ֵַּאש עַּ צְ מֹו כְ לָל ִמשּום דָ בָ ר .וְ ֵת ֶׁכף כְ שֶׁ הַּ שֵ ם יִ ְתבָ ַּרְך עֹו ֵזר וְ הּוא יָכֹול ל ְַּחטף ֵאיזֶׁה דָ בָ ר
שֶׁ בִ ְקדֻשָ הַּ ,יעֲׂשֵ הּו ִמיָד בִ זְ ִריזּות גָדֹול .וְ ִאי ֶׁאפְ שָ ר לְבָ ֵאר דָ בָ ר זֶׁ ה בִ כְ ָתב .וְ הַּ ּמַּ ְׂשכִ יל הֶׁ חָ פֵץ בֶׁ אֱ ֶׁמת יָבִ ין ִמ ֶׁזה
ְקצָ ת עֵ צֹות ַּלעֲבֹודַּ ת ה':
אריכות-הראות ,אריכות-רוח ,אריכות-אפיים ,הארת-פנים והארת-עיניים ,חסד וזמן ,קשורים איפוא זה
נֹותן
נֹותן לֹו בְ מַּ ָתנָה יֹום ֶׁאחָ ד ...הָ ִאיש חֶׁ סֶׁ ד הָ אֱ מֶׁ ת הּוא ֵ
בזה (עִ ַּקר הַּ זְ מַּ ן שֶׁ ל הַּ ּמַּ עְ יָן ,הּוא ַּרק מַּ ה שֶׁ הַּ ּלֵב ֵ
נֹותן הַּ יֹום לְהַּ ּמַּ עְ יָן וַּאֲ זַּי שּוב יֵש זְ מַּ ן לְהַּ ּמַּ עְ יָן) ,וכן היפוכיהם.
בְ מַּ ָתנָה יֹום ֶׁאחָ ד לְהַּ ּלֵב הַּ נַּ"ל ,וְ הַּ ּלֵב ֵ

[ז]
עם עיניים נוצצות הילדה תוכל 'לעשות כל-כך הרבה דברים'; היא נישאת על כנפי דמיונה,
שפותח בפניה אופקים-לא-נודעו של זהירות בדרכים ושל חיסכון בחשמל (קול דימיונה של הילדה,
כך מתברר בהמשך ,הוא בת קול ל'קול שאבא תמיד משתמש כשהיא מנסה לרוץ לכביש או לגעת
בחשמל') .זהו דימיון חסר-סבלנות – אוקסימורון [ביטוי סתירתי]  --הד ובבואה לאופן הקשב של
אמּה  ,שמלכתחילה 'נראתה קצת חסרת סבלנות' ,שה'מה זה כל הקשקוש הזה' שלה מבטא בדיוק
נמרץ את העניין שיש לה בהפלגות הדימיון של ילדתה .גם מבטה של האמא אינו נספג בנקבוביות
של המציאות ובקיפוליה-מחילותיה ,אלא נהדף חזרה מפני השטח שלה ,בעוקצנות וברוגזנות.
העיניים הנוצצות שילדתה מדברת עליהן הן 'שטות' שמישהו 'הכניס לה לראש' (הביטוי 'שטויות'
שגור כפי שראינו גם על לשונה של הילדה) ,הגננת היא 'הגננת הזאת ,השמנה' ,והילד הוא 'הילד
המלוכלך הזה' (גם הסיגריה תורמת לדיוקן) .האמא ,כמו ילדתהְ ,מתעֶּ לת את העיניים הנוצצות
לאפיק המעשי .א ם יש לילד עיניים נוצצות ,הוא השיג אותן איפשהו (גם הילדה רוצה למחרת
לשאול את הילד המלוכלך 'איפה משיגים עיניים נוצצות')' ,וכשהוא יגיד לך ,ניסע ונביא לך גם'.
[ח]
חוסר סבלנות ,קוצר רוח ('ועד מחר?') ,הם אופנים של קיום והרגשת-עצמי ,גם של דרכי-המגע
עם המציאות ,גם אופנים של עמידה שלי מול העתיד ושל עמידה מול העתיד שלי .הילדה מקדימה
את בואה לגן 'מוקדם-מוקדם'' ,אבל זה לא עזר לה' .הילד המלוכלך מגיע אחרון ,הרבה אחרי
כולם .כשהוא בא ,היא לא מאבדת 'אפילו שנייה'' :תגיד ,ילד' ,היא מדלגת מעליו ופונה 'ישר'
לעיניים הנוצצות שלו' ,מאיפה יש לך עיניים כאלה נוצצות?' הדילוג על הילד מאפיין את שיחתה
עם הילד גם בהמשך ,כשבתשובתה לגילוי האהבה שלו  --לעת עתה מבלי לנקוב בשם מּושאּה --
היא מסכמת ("'טוב' ,אמרה הילדה") ואומרת" ,זה לא ממש חשוב ,וזה גם לא בדיוק פותר את
הבעיה שלי") .ובהמשך ,כשהגילוי הופך לוידוי אהבה כלפיה ,היא מסבירה לו מדוע היא לא יכולה
להיות חברה שלו ,באשר 'היא ילדה מאוד חכמה ומקובלת' ,והוא 'סתם ילד מלוכלך' .פה ושם
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נוצרים אמנם בקיעים בחפזונה של הילדה ,ניצנים של שתיקה ,פליאה ,הפתעה ,ואפילו צער;
המצע להבלחות
ברגעים אלה היא נוגעת בו בכף היד הקטנה שלה .אבל לתשומת-הלב שהיא ַ
האלה נדרשות התעכבות והשתהות ,ואילו לילדה 'כבר לא נשארה הרבה סבלנות ,ו[היא] חזרה
למקום שלה' .הדילוג הזה אינו רק על הילד ,אלא גם על מרווח-הזמן בין הציפייה לבין מילויּה,
ומכיוון שהחיים הם לעולם בסימן ציפייה ,הדילוג הוא דילוג על החיים' .ועד מחר? עד מחר תשני'.
[ט]
מנקודת ראותה של הילדה ,קסמם של הדברים הנוצצים הוא בברק ובבוהק שלהם ,הנוצצים
נוצצים והעיניים נוצצות וגם השיניים האטומות נוצצות .למרות התעקשות אביה "שזה לא ממש
אותו הדבר" ,היא עיוורת להבדל העמוק בין בוהק השיניים שמחזירות באטימותן את האור לבין
המבט המאיר בעיניים שהוא צוהר לפנימיות .את צד הרמז והסוד שבנצנוץ " --נצנץ ,נצנץ כוכב
נאה; עד מה לטיבך אשתאה!" (ימים קשים של דיקנס ,תרגמה אסתר כספי ,עם עובד ,תל אביב
תש"ל)  --אין הילדה מכירה .הכרה בקיומם-בכלל של רמזים ,פתחים לסוד ,וכל שכן פתיחתם,
דורשות ישוב-הדעת ,פנאי ,שהות ללבלוב ,ואולי גם מאמץ פעיל (כְ ֶּׁשחו ְֹׁש ִבין תוֹרה צ ִריְך לִ ְהיוֹת
חו ֵֹׁשב הַ ְדבַ ר תוֹרה ֶּׁשרוֹצֶּ ה לְ חַ דֵ ׁש בּה ,לַחֲ ׁשֹב וְ לַחֲ זֹר בְ מַ חֲ ַׁש ְבת ֹו אוֹת ֹו הַ פסּוק א ֹו אוֹת ֹו ה ִענְ ין כַמה
וְ כַמה פְ ע ִמים הַ ְרבֵ ה ְמאֹ ד ,וְ לִ ְהיוֹת נוֹקֵ ׁש וְ דוֹפֵ ק עַ ל הַ פֶּ ַתח עַ ד ֶּׁשי ְִפ ְתחּו ל ֹו ,שיחות הרן נח); חיפזון,
חוסר-סבלנות ,מסיחים את הדעת מלהתעכב ומלהשתהות ,הודפים אותה ,מבטיחים שמגעה עם
המציאות יישאר חיצוני ויהיה מגע עם החיצוני .הפזרנות הנוצצת שלה בפורים ,כשהיא "פזרה
נוצצים על כל ילד שעבר לידה" ,היתה "תחפושת מאוד משכנעת" ,ומי שלא מכיר את הילדה היה
יכול 'ישר' להאמין "שהיא באמת פיה" ,אבל הגננת הילה (שמבינה משהו במשחקי האור והצל)
והקוראים מבינים שכוחה של התחפושת הוא לכל היותר לזכות את הילדה במקום ראשון
בתחרות ,ומה ש'ישר מאמינים' אינו בהכרח חודר מתחת לפני השטח .היא אולי נוצצת ,אבל היא
אינה מנצנצת לקסם לסוד ולאין.
המבריק והמבהיק בולט על פני השטח ,הוא מכהה באורו את הצבעים האחרים שבסביבתו ,מנצח
בכל תחרות עימם ,רא ש וראשון להם' .הוא הכי יפה מכל הצבעים'' ,היא זכתה במקום ראשון
בתחרות' ,ובכלל ,היא מלכת הגן ,ברצונה מצווה וברצונה מחרימה ,ו'כולן רוצות להיות חברות
שלה' .המבריק והבוהק מושך תשומת לב; אבל הוא אינו יכול למשוך את הלב ,לכשף אותו,
להעלים מן העין את המתחרים האחרים .הזריחה וההתנוצצות ,לעומת זאת ,מגלות טפח ומכסות
אינסוף; הגילוי הוא מעט מן המעט ותמיד רומז שואף שואב למעמקים הנסתרים .כִ י גְ דֻ לַת הַ בו ֵֹרא
יח ל ֹו
י ְִתב ַרְך ִאי אֶּ פְ ׁשר לוֹמַ ר לַחֲ בֵ ר ֹו  ,וַ אֲ פִ לּו לְ עַ ְצמ ֹו ִאי אֶּ פְ ׁשר לְ ַספֵ ר ִמיוֹם לְ יוֹם לְ ִפי ַמה ֶּש ַמזְ ִר ַ
ּומ ְתנוֹצֵ ץ ל ֹו בְ אוֹת ֹו הַ יוֹם ,אֵ ינ ֹו יכוֹל לְ סַ פֵ ר לְ עַ ְצמ ֹו לְ יוֹם ֵׁשנִ י הַ זְ ִריחה וְ הַ ִה ְתנו ְֹצצּות ֶּׁשל גְ דֻ לת ֹו י ְִתב ַרְך
ִ
ֶּׁשהיה ל ֹו אֶּ ְתמוֹל.
[י]
מנקודת ראותה ,הילדה מכניסה את עיניו הנוצצות של הילד המלוכלך לכפיפה אחת עם הנוצצים
שבשמלה ובבובה ,נעלי הבלט ,השיניים ושאר הנוצצים שהיא אוהבת .פירוש הדבר שהיא רואה
'לעיניים ולא ללבב' ,את העיניים ולא דרכן .אופי זה של ראייתה בולט שבעתיים במפגש עם הילד
המלוכלך ,שעיניו זוהרות משום שליבו יוצא אליה :נוכח מבט נוקב ,מפלש ,או אוהב (אלו בחינות
שונות ,אך לא בהכרח מוציאות זו את זו) ,אנו עלולים להרגיש אי-נוחות או מועקה ,חשופים יותר
מדי ,נתבעים יותר מדי; אבל ראייתה של הילדה זרה עד כדי כך לטיבן של העיניים כצוהר לנפש
וכמפלשות נפש בנפש ,שאין היא מופרעת כלל ממהלכה .אמנם 'הילד המלוכלך הצליח להפתיע
אותה' ולכן היא שותקת רגע ,אבל לאלתר היא מסגלת לעצמה את נימת הדיבור המחנכת-
דידקטית של אביה ,פרדיגמה מובהקת של דיבור חיצוני ,דיבור-מן-השפה-ולחוץ ולא דיבור-היוצא-
מן-הלב ,כי 'כבר לא נשארה לה הרבה סבלנות'( .ספקנים יכולים לתהות כיצד יכול הילד להמשיך
ולהתנוצץ אליה ,האם אין מבטו המפולש מחמיץ אותה ושוגה בדימיונות שווא? האם בכלל אליה
הוא מפולש? ושמא כל מפולשות שאינה 'תהום אל תהום קורא' היא אשלייתית וכוזבת?)
[יא]
אך לאמתו של דבר ,האמירה ש'הילדה לא מופרעת כלל ממהלכה' אינה כל האמת .בעיניו של הילד
המלוכלך ,הילדה פוגשת עדות לגבולות הכוח שלה ולגבולות עולמה .ראיית-המציאות שלה
כראיית המציאות-שלה אמנם מפלסת לה דרכים בעולם ,הלהיטות והאדנות שלה כופפות אותו
והוא מציית  --אמה באה בריצה ,אביה מוכרח לקחת אותה ,היא 'ילדה מאוד חכמה ומקובלת',
היא מצווה על ילדות בגן ומארגנת חרמות על מי שאינה מסכימה  --אבל יש שערים שלהיטות
ואדנות אינן יכולות לפתוח ,וטריטוריות שהן אינן יכולות לכבוש (אפשר לתור אותן ,להתארח
בהן ,רק בכוח אי-הכוח); עיניים נוצצות יזריחו התנוצצויות בעיני המתבונן רק אם הוא יענה
ויתמסר להן .תשוקתו-השתוקקותו של הילד המלוכלך היא היפוכה של להיטות ואדנות .הוא לא
מרקיד את סביבתו לחלילו ,דורך על במותי-ארץ ,אלא להיפך  --המגע שלו עם המציאות הוא מגע
נרתע ורך ,על גבול השלומיאלי ולפעמים חוצה את הגבול הזה .היא צועקת וכועסת ,מדברת,
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משכנעת ומסבירה ,ואילו הוא ממלמל ומגמגם ,נבהל ,מתנצל ומתבייש ,ובעיקר שותק ' --שותק
ויושב תמיד רחוק'' ,יושב תמיד בצד ושותק כל הזמן'.
אדנות ולהיטות אינן יכולות לפתוח שערים שמחייבים היפתחות והיענות .אבל אפילו בטריטוריה
שלהן ,כשהן מבקשות להתקשט בדברים נוצצים-מבריקים ,הן עתידות סוף כל סוף להיתקל בגבול;
וכשזה קורה ,הן עצמן מתגלות כמועקה ,כמין כלא שאי-אפשר להימלט ממנו' .כל הסיפורים
והשירים והריתמיקות לא הצליחו להעביר את העצב הזה' ,ואפילו כשנדמה לרגע 'שכבר כמעט
הצליחה להפסיק לחשוב על זה' ,חוזרות עיני הילד ומעוררות בה את להיטותה-תסכולה .ואז' ,בכל
עת אשר היא רואה' את עיני הילד' ,כל זה איננו שווה' לה.
[יב]
הסיפור מעיד על עצמו שהוא סיפורה של הילדה ('זה סיפור על ילדה שאהבה דברים נוצצים'),
אבל באמצעות התיאורים והדיאלוגים הוא מדובב גם את הילד המלוכלך ,מרצד בין נקודות
הראות השונות ו'ממשש' את הניגוד ביניהן .המשפט שחותם את 'הסיפור על ילדה שאהבה דברים
נוצצים' עושה בתמצית את מה שהסיפור כולו עושה ,ומביא לשיאו ,מבעד לעיניה ,את פעולתה
המחריבה ,המתסכלת ,של נקודת הראות האחת על האחרת .מה שמעצים את התסכול הוא
התובנה שכל אחת מנקודות הראות מנותבת במהלכה שלה ,ומה שפוגעני לעינים הקמצניות הוא
דווקא שפיעתן של העיניים הנדיבות.
'העיניים שלו ,כאילו בשביל להכעיס ,רק נהיו יותר ויותר נוצצות' .המשפט נאמן בעיקר לנקודת
הראות של הילדה ,ומזמן חרך-הצצה לראייתו הכוספת נוהרת-תרתי-משמע של הילד המלוכלך רק
בעקיפין ,כמבעד למיסוך של עיניה .מבטיהם של הילדה ושל הילד אמנם נפגשים ,אבל מפגש
המבטים אינו מגע של ראייה הדדית ,אלא ,מנקודת ראותה ,של התנגשות והתגרות .בעקיפין אנו
משערים (מַ ה ֶּש ִאי אֶּ פְ ׁשר לַפֶּ ה לְ סַ פֵ רַ ,רק כל חַ ד לְ פּום מַ ה ִד ְמ ַׁשעֵ ר ְבלִ בֵ ּה) את ההתפשטות
וההתרחבות של מבט העריגה של הילד בעל העיניים הנוצצות ,אבל במוחש ובישירות אנו חשים
את 'הקיצוץ בנטיעות' ,את חוסר-האונים ואת תחושת המחנק של הילדה ,שמבטה נהדף וחוזר
ונהדף מהבוהק ,וש'כבר אף פעם לא יהיו לה עיניים נוצצות'.
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