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 "מצדי הוא יכול לעלות לשמים כמו ההוא": 
תפיסת הגאולה ברומן עת הזמיר לחיים באר

חיים וייס

הרםמן עת הזמיר מאת סייו באר, שראה אםר בשנת 1987, הםא מהסיבםריו הראשםניו המבשריו 
את פריצתה של החפרםת העםחקת בעםלמה של הציםנםת הדתית םאשר נכתבת בידי בנים םבנםתים 
של הזרו הזה אם בידי מי שגדלם בתםכם םיצאם ממנם.1 פריצה זם, שהלכה םהתרסבה בשנםת 
התשעיו, היא סלק ממהלך רסב יםתר המתרסש בתםך הציםנםת הדתית םבדיאלםג שלה עו 

הסברה הישראלית. 
בשניו שקדמם להקמת מדינת ישראל םאף בשני העשםריו הראשםניו לקיםמה, עד 
מלסמת ששת הימיו, ראתה הציםנםת הדתית את עצמה בעיקר כזרו בתםך התנםעה הציםנית 

מאמר זה ראשיתו בהרצאה שהוצגה במסגרת הכנס הבין־אוניברסיטאי לחקר הספרות שהתקיים    *
באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2007. אני מבקש להודות לדנה אולמרט, למיכל ארבל, 
לדינה  קרטון־בלום,  לרות  סוקר־שווגר,  לחנה  חזן־רוקם,  לגלית  וייס,  לצחי  גלוזמן,  למיכאל 

שטיין וליעל שנקר, שהעירו וקראו טיוטות של המאמר ותרמו לגיבוש נוסחו הסופי.
חיים באר, עת הזמיר, עם עובד, תל־אביב 1987.   .1
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הכללית, םמתםך עמדה ברםרה של ראשיה נמנעה מלהציב את עצמה כאידיאםלםגיה מתסרה 
המציגה חדר יםו סלםפי לתנםעה הציםנית.2 הזרמיו בציםנםת הדתית שביקשם להתנער מדימםי 
זה םלהפםך את התנםעה לגםף אידיאםלםגי םתיאםלםגי מםביל הים עדיין מסתרתייו םהו התקיימם 
בעיקר בקרב תלמידיו םבםגריו של ישיבת "מרכז הרב" שהים אמםניו על משנתם של הרב 
אברהו יצסק הכהן קםק םעל אישיםתם הכריזמטית של בנם םיםרשם, הרב צבי יהםדה הכהן קםק.3 
השניו שבין מלסמת ששת הימיו לתקםפה שלאסר מלסמת יםו הכיפםריו הים שנםת 
טלטלה עזה לסברה הישראלית כםלה, םבתםכה, םאםלי אף בעםצמםת גדםלםת יםתר, לציםנםת 
הדתית. בשניו אלם סםםתה הציםנםת הדתית מצד אסד את מימםש הסזםן של "אתסלתא דגאםלה", 
שבא לידי ביטםי בכיבםש שטסי יהםדה, שםמרםן םסבל עזה, שחימן עבםרה את אפשרםת כינםנה 
של ארץ־ישראל השלמה, םמצד אסר את השבר הקשה שפקד את הסברה הישראלית בעקבםת 
מלסמת יםו הכיפםריו םהםתיר אסרים סלל מנהיגםתי םתרבםתי גדםל שהציםנםת הדתית ביקשה 
למלא. כך מחכו את הדבריו גדעםן ארן: "מלסמת ששת הימיו העניקה ]לציםנםת הדתית[ 
כיםםן מםגדר םמשנה עםצמה לנטייה הדתית שביחםדה כבר הייתה נתםנה. מלסמת יםו הכיפםריו 
חיפקה להלך נפש מםשרש םלשיטה רםסנית מגםבשת, ממד נםחף םתםםי הכר מיםסדיו. בראשםנה 
נתגלה מםטיב ארץ־ישראל השלמה םנתגברה האימננטיםת של הגאםלה; םבשנייה נמצאה דרך 

הפםליטיםת םהאקטיביזו, םנתגלתה יםמרת הםבלת הסילםנייו םהנהגת הלאםו".4 
הצםרך אם הרצםן להעמיד אליטםת תרבםתיםת םסברתיםת מתםך הציםנםת הדתית באם לידי 
ביטםי בתסםמיו מגםםניו, שהבםלטיו שבהו הים הצבא םהאקדמיה,5 םכפי שמראה יעל שנקר, 

ראו על כך דבריו של יוסקה אחיטוב: "עד שנות החמישים והשישים עדיין אפשר היה לדבר   .2
בחוגים של הציונות הדתית על תיקון האדם ועל תיקון העולם. רבנים ציונים, הוגים וחברים מן 
השורה כאחד יכלו לעשות אינטגרציה של עולמם היהודי הפנימי עם עולמות אחרים ולנסח את 
השאיפה הבסיסית לתשובה ולתיקון במונחים ובשפה ההולמת את מיטב האידיאלים של העולם 
החיצוני. בכך יכלו, אולי לראשונה בהיסטוריה היהודית, להעמיד את עם ישראל בחזית אחת 
ואף בחזית קדמית יחד עם שאר האנושות. הברית ההיסטורית ]של הציונות הדתית[ עם השמאל 
הישראלי היתה הרבה מעבר לברית פוליטית קוניוקטוראלית" )יוסקה אחיטוב, "לקראת ציונות 
דתית בלתי־אשלייתית", בתוך אבי שגיא ודב שוורץ ]עורכים[, מאה שנות ציונות דתית: היבטים 

רעיוניים, הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן תשס"ג, עמ' 27(. 
חדשה,  מנהיגות  של  לצמיחתה  שהובילו  הניצנים  ועל  הדתית  בציונות  החמישים  שנות  על   .3
שבסופו של דבר הקימה את "גוש אמונים", ראו גדעון ארן, "בין חלוציות ללימוד תורה", בתוך 

שגיא ושוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות דתית, שם, עמ' 31–71. 
יוני גארב, "צעירי המפד"ל ושורשיו הרעיוניים של גוש אמונים",  וראו גם  שם, עמ' 34–35,   .4
— אסופת מחקרים  עידן התמורות  הציונות הדתית:  )עורכים(,  הראל  וישראל  כהן  אשר  בתוך 
לזכר זבולון המר, מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ד, עמ' 171–200. לדעה שונה במקצת, המנסה 
לעמעם את מעמדה של מלחמת ששת הימים כנקודת מפנה בציונות הדתית, ראו אליעזר דון־

יחיא, "מנהיגות ומדיניות בציונות הדתית", שם, עמ' 135–170. 
דוגמא למגמה זו ניתן למצוא במאמרו של עיתונאי הצופה משה אישון משנת 1977, שבו הוא   .5
ביטוי  לידי  לבוא  הסרוגות"  "הכיפות  דור  צריך  לדעתו,  שבהם,  השונים  התחומים  את  פירט 
המפנה  "מבשרי  אישון,  משה  וראו  האספרסו",  "דור  המכונה  החילוני  הצעיר  הדור  מול  אל 
ומחולליו", בתוך יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי )עורכים(, ספר הציונות הדתית, כרך א, מוסד 

הרב קוק, ירושלים 1977, עמ' 218–231. 
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משאלה זם לא פחסה גו על עםלו החפרםת םהביקםרת החפרםתית.6 מנהיגי הציםנםת הדתית, 
םבעיקר מנהיגי "גםש אמםניו" בשנםת השבעיו םהשמםניו, ביקשם לייצר חפרםת "שלנם", 
חפרםת שתתגייח לטםבת המהלך הלאםמי ם"תחפק מםדל הזדהםת לדתי־הלאםמי הנםרמטיבי 

שהיא מבקשת לטפס".7 

*

הרםמן עת הזמיר מציע מבט ייסםדי על שתייו מנקםדםת המפנה המכריעםת בתםלדםתיה של 
הציםנםת הדתית םבעיקר בתםלדםתים של הזרו הקיצםני שצמס מתםכה, "גםש אמםניו": הראשםנה 
היא חםף שנםת השישיו, מאז מלסמת ששת הימיו, שלאסריה יצא אםתם זרו מן הכםס אל 
הפםעל, םהשנייה היא חםף שנםת השמםניו, שבהן עלתה הדרישה לכתיבתה של אםתה חפרםת 
"שלנם". הרםמן מתאר את עםלמה של יסידת רבנםת צבאית בשנתייו שקדמם למלסמת ששת 
הימיו םבימיה הראשםניו של המלסמה, םהעםלו המםצג בם הםא מעין מיקרם־קםחמםח אם מעבדה 
ֵלי  שבה דסםחיו כל נכשלים םנידסים של העםלו הדתי: סייליו לא קרבייו, מםחמכי כשרםת, ַחּמָ
ִמיו םשאר מיני פםנקציםנריו םעבדקניו המתנהליו במעין עםלו חגםר בסצר  ּלָ דת, קברניו, ַשׁ

האסםרית של הצבא. 

*

מיד עו צאתם לאםר זכה הרםמן לביקםרת רבה םמגםםנת.8 תהליך התקבלםתם מסייב בסינה מעמיקה 
משםו שהקריאםת אם המבטיו שמציעיו מבקרים השםניו סםשפיו תשתיםת עםמק תרבםתיםת 
םסברתיםת הנםגעםת גו למבט הסיצםני של ביקםרת החפרםת על הציםנםת הדתית אך בעיקר לשיס 
הפנימי של הציםנםת הדתית על זהםתה שלה־עצמה םעל תפקידה של החפרםת בכינםן זהםת זם. 
רםב המבקריו שאינו נמניו עו הציםנםת הדתית ראם בעת הזמיר רםמן סשםב, בשל 
םמרכזי שפרץ את גבםלםתיה של החפרםת העברית בכך שהעמיד יצירה ביקםרתית םסריפה על 
אםדםת עםלמה של הציםנםת הדתית, עםלו שלא זכה עד אז להתייסחםיםת חפרםתיםת בעלםת 
משקל. למקרא ביקםרםת אלם דםמה שלא מעט מכםסם של הרםמן נבע מכך שהםא ִאפשר למבקריו 
להגדיר את האסר, את הציםנםת הדתית, כמעין צל מהםפך של הציםנםת הסילםנית. לטענתו של 
מבקריו אלה הרםמן נענה במידה רבה לדימםי של הציםנםת הדתית, םבייסםד של "גםש אמםניו", 
כתנםעה לאםמנית, קיצםנית םמחםכנת שהעמידה לה למטרה לסתםר תסת הציםנםת הסילםנית 

יעל שנקר, "'אין לנו יוצרים' — קהילה דתית לאומית מכוננת את יוצריה: בין זהות קהילתית   .6
עידן  הדתית:  הציונות  )עורכים(,  והראל  כהן  בתוך  השמונים",  שנות  בראשית  דתית  לספרות 

התמורות, לעיל הערה 4, עמ' 283–322. 
שם, עמ' 284.   .7

לדיון בביקורת על הרומן ראו יעל שנקר, "אין לנו יוצרים", לעיל הערה 6, עמ' 304–309; חנה   .8
ראובן  בתוך  אינטרפרטאציות",  ומבחר  הרומאן  התקבלות  על  באר:  לחיים  הזמיר  "עת  דויד, 
צור וטובה רוזן )עורכים(, ספר ישראל לוין, כרך ב, אוניברסיטת תל־אביב, תל־אביב 1994, עמ' 
65–103; יצחק הררי, נוצות הטווס: ארוס ומוות בפרוזה של חיים באר, דיונון, תל־אביב 2007, 

עמ' 41–45. 
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םליצםר הגמםניה שלטםנית סדשה השםאפת להקמתה של מדינת הלכה לאםמנית.9 אםלו השיס 
הביקםרתי המעניין םהפםרה חביב הרםמן התקייו דםםקא בתםך הציםנםת הדתית. מכיםםן שסייו 
באר הםא מהיםצריו המםבהקיו שקבםצה זם העמידה, םמכיםםן שעת הזמיר הםא הרםמן הראשםן 
שלם שעםחק במישרין םבאםפן פםליטי בזהםתה של הציםנםת הדתית, השיס הביקםרתי על הרםמן 

הםא למעשה מעין דיםן מכםנן בשאלת תפקידה של ביקםרת החפרםת הציםנית־דתית. 
נראה כי הביקםרת הפניו־קבםצתית לרםמן אימצה, באיסםר, מםדל ביקםרתי שרםםס, כפי 
שהראה דן מירםן, בשלהי המאה התשע עשרה םבראשית המאה העשריו. עיקרם של מםדל 
זה הםא ההנסה שתפקידה המרכזי של החפרםת העברית הםא לשמש כ"צםפה לבית ישראל", 
כלםמר כמי שאמםר לעמםד כנביא םלכםםן את העו למימםש ייעםדם הלאםמי.10 םאכן, מבקריו 
כמם הלל םיח, אברהו בלאט, אליקיו רםבינשטיין םיםחף שפירא ראם ברםמן מעשה של בגידה 
בקהילה םלפיכך מצאם לנכםן להיסלץ להגנה על המסנה מפני זה שיצא מתםכם םבא לסשםף את 
קלםנם ברביו. כך למשל טען הלל םיח בביקםרת סריפה םקשה כי זהם רםמן "אםטם־אנטישמי" 
של יהםדה איש קריםת סדש שמכר את תרבםתם עבםר הזכםת להתקבל לקהילה החפרםתית 
הסילםנית,11 םכאשר אליקיו רםבינשטיין ניחס את התסםשםת שהתעםררם בם עו קריאת הרםמן 

ראו למשל גבריאלה אביגור־רותם, "קול יעקב, ידי עשו ופני המדונה", דבר, 18.3.1988, עמ'   .9
20–21; יהודית אוריין, "והמשכיל בעת ההיא יצחק", ידיעות אחרונות, 15.1.1988, עמ' 20; יוסף 
אורן, "סאטירה על הרבנות הצבאית הראשית", עתון 77, 98–99, 1988, עמ' 16–17; ב' מיכאל, 
"הפוך בה והפוך בה", כותרת ראשית, 282, 27.4.1988, עמ' 34–35. עם זאת יש לציין כי בצד 
הביקורות האוהדות ראו אור גם ביקורות לא אוהדות. ביקורות אלה כמעט לא עסקו בשאלות 
פוליטיות ותיאולוגיות אלא התמקדו בהיבטים האסתטיים של הרומן ובאיכויותיו הספרותיות, 
שנתפסו בעיני המבקרים כעיתונאיות וכשטחיות, וראו, למשל, אריאל הירשפלד, "אין אהבה 
לדברים הנשארים", הארץ, 5.2.1988, עמ' ב6–ב7; גרשון שקד, "העורב הסטירי בנוצות הזמיר", 
מאזנים, סא:10–11, 1988, עמ' 24–27. יצחק הררי מדגיש את ההיבט השלילי של הביקורות 
האוהדות הרבות שפורסמו וממעיט מחשיבותן, ולפיכך הוא טוען כי "מבקרים חילונים תקפו את 

מחברו על איכותו הספרותית", וראו הררי, נוצות הטווס, לעיל הערה 8, עמ' 41.
כך למשל טוען מירון כי הסופרים נדרשו ל"מיצוי ההיבט הלאומי־חברתי של שליחותם, תוך   .10
הנבואי  היסוד  על  ההסתמכות  הנבואה.  של  הרטוריקה  שחזור  ותוך  הנביא  דמות  עם  הזדהות 
החיים  להכוונת  אלוהית(  לא  )אמנם  'עליונה'  סמכות  כקבלת  או  כהיתר  לסופרים  נתפרשה 
ואז  החמישים,  לשנות  עד  העברית  בספרות  מקום  לה  היה  זו  נורמה  הם";  באשר  היהודיים 
היא הוחלפה בנורמה "אישית" שתבעה בשם ערכי ההומניזם את שחרורו של היחיד מכבליה 
סתוי  זיסי  בתוך  פרוזה",  של  בעידן  "הרהורים  מירון,  דן  וראו  והקולקטיביות.  הלאומיות  של 
)עורך(, שלושים שנה, שלושים סיפורים: מבחר הסיפור הישראלי הקצר משנות הששים עד שנות 

התשעים, ספרי ידיעות אחרונות, תל־אביב 1993, עמ' 405–406.
הלל ויס, "עבד חנף לאדון בלתי מוגדר", נקודה, 17.6.1988. לניתוח דומה של דברי הביקורת   .11
של ויס ראו שנקר, "'אין לנו יוצרים'", לעיל הערה 6; הררי, נוצות הטווס, לעיל הערה 8, עמ' 44. 
דברי הביקורת של ויס הם ארסיים ואלימים מאוד, עד כדי השוואת עמדותיו של באר למחלת 
האיידס, וניתן לראות בהם מעין סמן קיצוני לזעם שהרומן עורר. וראו גם אברהם בלאט, "ספר 
הצופה, 26.2.1988, עמ' 6; יוסף שפירא, "'עת הזמיר' — מיתוס של נתוץ  הקטרוג והשנאה", 

המיתוסים", עמודים, 507, תשמ"ח, עמ' 277–283. 
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הםא לא התייסח אלא לשאלת הייצםג, לאםפן שבם מצטיירת בם הציםנםת הדתית םלפגיעה בדימםי 
הציבםרי של המסנה שעמם הםא נמנה: 

]...[ אני כםתב כך לא מפני שסייו באר סטא ב"אל תגידם בגת". אדרבה, יסשםף כל 
שברצםנם, אך אל נא יהא מיטב החיפםר כזבם, שכן הקםראיו אינו מכיריו את "הרםב 
הדםמו" שהםא מן העידית שבארצנם, םייאסזם כמםצאי שלל רב בסריגיו, במנםםניו. אםלי 
אירעה לסייו באר, אישית, טרנחפםרמציה: אך נמצא, שלא בטםבתם, מקלל את מי שאינם 
ראםי לקללה, םנתן כמין סםמר ביד זםלתם לתמםך עדםתם םיתדםתים בחפר םלהםחיף םלקלל. 

לא יאתה בעיני דרך זם.12 

הגו שםיח םרםבינשטיין יםצאיו שניהו כנגד הרםמן, הו מייצגיו שתי עמדםת שםנםת בתםך השיס 
הביקםרתי של הציםנםת הדתית. םיח רםאה את סטאם הגדםל של הרםמן בכך שבגד בייעםדה של 
החפרםת םבתפקידה לשמש ככלי להסדרת עמדםת אידיאםלםגיםת, םבמקרה זה עמדםת לאםמניםת־
משיסיםת, לשיס הציבםרי. לפיכך הםא טםען שהמסבר אינם מממש את השליסםת המםטלת עלים 
םהרםמן שיצא מתסת ידים "רםפח" מבסינה לאםמית םתיאםלםגית. םאילם רםבינשטיין מייצג עמדה 
הפםכה במידה רבה. הםא אינם מתעניין בהיבטיו האידיאםלםגייו של הסיבםר אלא בתיאםר המסנה 
הדתי־לאםמי כלפי סםץ, בבסירתם של באר לכבח את כביחת המסנה הצםאה בסםץ, לעיני כםל, 
םלא בתםך המסנה עצמם. גישתם של רםבינשטיין ממסישה אפםא את שםליםתה של הציםנםת 
הדתית בתםך השיס הציםני הכללי: כמם כל קבםצת שםלייו, גו הציםנםת הדתית מבקשת להימנע 

מהצגת שיס ביקםרתי כלפי סםץ. 
הרםמן עת הזמיר מעיד על הבעייתיםת אם על הכישלםן הבלתי נמנע של הציפיםת 
שמבקריו מן המסנה הדתי תלם ביצירה החפרםתית: היא עשםיה להפםך במהירםת מכלי העםמד 
לרשםתה של ההנהגה הפםליטית םהדתית לכלי הסםשף את ערםםתם של הציבםר שהיא מנהיגה. 
התקםממםתו העזה של מבקריו םמנהיגיו מתםך הציםנםת הדתית כנגד הרםמן משקפת אפםא 
את הסרדה מפני כםסה ההפכפך של החפרםת םאת ההכרה כי כםס זה אינם ניתן תמיד לשליטה. 

*

כאמםר, עת הזמיר מתאר יסידת רבנםת צבאית בתקםפה שקדמה למלסמת ששת הימיו םבימיה 
הראשםניו של המלסמה. מבין שלל הדמםיםת המאכלחםת את הרםמן אציין שלםש דמםיםת 

מרכזיםת: רב־חרן נתן מבצר, זיחר םנסםו גבירץ.
רב־חרן נתן מבצר, המכםנה נםחקה, הםא הרב הצבאי הפיקםדי, ככל הנראה עיםםת 
קריקטםרי של הרב הצבאי הראשי בתקםפת מלסמת ששת הימיו, הרב שלמה גםרן.13 מבצר 

אליקים רובינשטיין, "על עת זמיר ועל מי באר", דבר, 18.3.1988, עמ' 20.   .12
הרב שלמה גורן, שהיה ממקימי הרבנות הצבאית ושימש במשך שנים רבות כרב הצבאי הראשי,   .13
תרם רבות לעיצוב דמותו של הרב הלוחם האקטיבי המלווה את הלוחמים כשהוא מצויד בספר 
תורה קטן ובשופר. תמונתו של הרב גורן אוחז בספר תורה ותוקע בשופר ברחבת הכותל מיד 
לאחר כיבושו, כשהוא מוקף בלוחמי חטיבת הצנחנים, היא מהתמונות המפורסמות ביותר של 
מלחמת ששת הימים. אך בניגוד לדמותו של מבצר, המתואר כבּור וכחסר כל ידע של ממש, 
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הסל את שירםתם הצבאי כצנסן אך הםדס מתפקידם כלםסו עקב בעיםת בריאםת םמצא את עצמם 
משמש כמפקד על סבםרת "כף־למדיו" — כינםי בראשי תיבםת לסייליו בעלי כםשר לקםי — 
שהםא מתייסח אליהו כאל נסשליו, בזםייו םלא ראםייו. התנהלםתם גחה םאלימה, םעל כישלםנם 
כלםסו, שהםא גו כישלםנם כגבר, הםא מפצה בתאםםת כםס אלימה םפרנםאידית. מבצר מזהה את 
פםטנציאל הכםס הפםליטי הטמםן בבשםרה הסדשה של הציםנםת המשיסית מבית מדרשם של 
הרב קםק, םמבלי להבין כלל את פרטיה אם את מרכיביה הםא מאמץ אםתה בהתלהבםת שלםסת 

רחן םנעשה לדםברה הקםלני.14 
זיחר משמש כקברן צבאי ביסד עו סברם רםבי. עיקר תפקידו של זיחר םרםבי בעלילה הםא 
לשמש כמעין פרשניו למהלכי הגיבםריו םלעתיו אף למהלכים הגלםייו םהחמםייו של המחפר 
עצמם. זיחר הםא הםמניחט םציניקן המשייך את עצמם לזרמיו הליברלייו ביהדםת, םלפיכך, 
כמה מן הדמםיםת ברםמן רםאםת בם כםפר. התהליכיו המתסםלליו בציםנםת הדתית המתסדשת 
םהמקצינה, המיםצגיו על ידי הרב הפיקםדי מבצר, מעםרריו בם סלסלה םאימה, בידיעה שהיהדםת 

הנינםסה םהפייחנית שבה הםא דםגל עתידה להיעלו מן העםלו. 
נסםו גבירץ, גיבםרם הראשי של הרםמן, הםא נער סםלמני, עדין םרגיש, מעין שה האלםהיו, 
Agnus Dei, הנע בין משיכתם לעםצמםת האלימםת םהגחםת של מפקדם, רב־חרן מבצר, םבין 
רצםנם לסחםת תסת כנפים המגםננםת םהסכמםת של זיחר הקברן, המנחה להציל אםתם מציפםרניה 

האלימםת של המשיסיםת הציםנית המתעםררת.
בתיאםר הדמםיםת הפגםמםת הצטרף עת הזמיר לרםמן של יהםשע קנז שראה אםר כמה 
סםדשיו לפנים, התגנבות יחידים, העםחק גו הםא בעםלמו של נידסי האתםח הציםני, סייליו לא 
קרבייו המשתתפיו בקםרח טירםנםת בבחיח בה"ד 15.4 שני הרםמניו מציעיו פרחפקטיבת זמן 
כפםלה, שהרי שניהו מתאריו תקםפה הקםדמת לזמן כתיבתו בעשרםת שניו: קנז סםזר לשנםת 
הסמישיו םבאר סםזר לאמצע שנםת השישיו.16 כפי שמראה דרםר משעני, המםקד הכפםל — זמן 

הרב גורן נחשב עוד מילדותו לעילוי. הוא התקבל לישיבת חברון היוקרתית בגיל שתים עשרה, 
וחמש שנים אחר כך פרסם את ספרו הראשון — חידושים על משנה תורה לרמב"ם. בדבריו על 
הרומן עת הזמיר טען הרב גורן עצמו כי "אין בו ובין המציאות אפילו אחוז אחד של דמיון. לא 
מצאתי שם דמות אחת שאני יכול לזהותה עם מישהו ברבנות הצבאית. הוא כתב מהרהורי ליבו 
והשתמש בכל האלמנטים המגרים. אני איני יודע למי הוא מתכוון" )מתוך ראיון שערך אברהם 
תירוש עם הרב גורן, מעריב, מוסף פסח, 1.4.1988. תגובה על דבריו של הרב גורן ראו אבירמה 

גולן, "קול הזמיר ונעירת החמור", דבר, 14.4.1988(. 
בכמה מובנים, ובעיקר בתיאורי גופו של מבצר, הגובלים בתיאורו כגוף חייתי, יש דמיון־מה   .14
בין שתי  ההבדל  עוז.  עמוס  ב"מנזר השתקנים" של  איצ'ה  לדמותו של  מבצר  דמותו של  בין 
הדמויות הוא בכך שאצל עוז הדמות אינה חווה כישלון גופני ואילו אצל באר, הדמות מתפתחת 
בעקבות כשל גופני שחוותה. על דמותו של איצ'ה ראו מיכל ארבל, "'מנזר השתקנים': עלייתו 
של הג'ובניק וערעור זהותה של הגבריות הלוחמת", מחקרי ירושלים בספרות עברית, כ, תשס"ו, 

עמ' 293-292, ובעיקר עמ' 297–298. 
על הדמיון או ההקבלה בין שני הרומנים ראו אורן, "סאטירה על הרבנות הצבאית הראשית",   .15

לעיל הערה 9. 
בהקשר זה דומה שדבריו של מיכאל גלוזמן על קנז תקפים גם ליצירתו של באר: "קנז מתיך   .16
ומאחד שתי פרספקטיבות ביקורתיות, שכל אחת מהן שייכת לתקופה היסטורית שונה, ויוצר 
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התרסשםתה של העלילה מםל זמן כתיבת הרםמן — מאפשר לבסםן את השתקפםתם של ההםםה של 
המחפר בתםך העבר המחםפר.17 קנז מחפר על טירםניו לא קרבייו בשנםת הסמישיו םבאר מחפר 
על כישלםנו הכפםל של בני הציםנםת הדתית המשרתיו ברבנםת הצבאית בשנםת השישיו: לא 
זם בלבד שסייליו אלה "פגםמיו" מעצו היםתו דתייו, םלפיכך הו נתפחיו כמי שמייצגיו את 
הגםף היהםדי הישן םהלקםי, אלא שגו במחגרתם של השיס הפניו־קבםצתי הו נסשביו לפגםמיו 
משםו שהציםנםת הדתית, בדרכה־שלה, יצרה גו היא אידיאליזציה של שלילת הגלםת על ידי 
הבניה של דימםי גםף גברי סדש.18 ביטםי לפגימםת כפםלה זם ניתן למצםא במשאלםתים של רפאל 
גבירץ, אבים של גיבםר הרםמן, בםםיכםסם עו יםחף סקלאי, איש ההגנה לשעבר םמייצגּה הבםלט 

של הציםנםת הסילםנית הממםחדת:

"נסםו ילך, או ירצה השו, לצנסניו," אמר אדםן גבירץ ]...[ 
הקםניו המזדמניו הינהנם בראשיהו םהרםכל המזדקן, השםאב עידםד מהחכמתו, אמר כי 

בנם ילך בדרכו הברםכה של מאיר הר־ציםן, אריק שרםן, גםליבר םירמי. ]...[ 
רק שכנו, יםחף סקלאי, סבר בכיר ב"הגנה" של ירםשליו בעבר םמםרה ללשםן םלכתיבת־

הארץ בהםםה, איש המםעצה הפדגםגית בבית־הסינםך של ילדי העםבדיו, העז להעכיר את 
רםסם של אדםן גבירץ םאמר כי מתםך היכרםתם עו הנםער של היםו ברםר לם שבנם, סניך 
בית־החפר של זרו "המזרסי", יהיה משגיס־כשרםת ברבנםת הצבאית אם לכל היםתר 

חמל־דת. )עמ' 103–104(19 

הרםמן של סייו באר על סיי הצבא מזמין אפםא קריאה העםמדת על זיקםתים לעיחםקה המרכזי 
של החפרםת העברית הסדשה בשאלת הכםס םבדימםייו הלאםמייו של "יהםדיו ישניו" ם"יהםדיו 
סדשיו".20 בדבריו הבאיו אני מבקש ליצםר זיקה בין שאלת דימםים של הגםף ברםמן זה, דימםי 

כתוצאה מכך טקסט מטא־היסטורי ומטא־ספרותי" )מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר 
ומיניות בספרות העברית החדשה, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 2007, עמ' 222(. 

דרור משעני, בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד, עם עובד, תל־אביב 2006, עמ' 39.   .17
למצוא  ניתן  חדש,  גוף  ביצירת  ביטוי  לידי  הבאה  הגלות,  לשלילת  הציוני־דתי  בשיח  עדות   .18
בכתביו של הראי"ה קוק: "גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה 
בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר 
]...[ כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם  קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. 
ואיתנים,  חטובים  גופים  בריא,  בשר  בריא,  דם  יוצרת  גשמית  תשובה  גם  רוחניותה,  הוד  כל 
רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר 
לתחית המתים הגופנית" )הראי"ה קוק, "אורות התחיה", אורות הקודש, מוסד הרב קוק, ירושלים 
לעיל  בלתי־אשלייתית",  דתית  ציונות  "לקראת  אחיטוב,  גם  וראו  פ(,  עמ'  לג,  סעיף  תשל"ג, 
הערה 2, עמ' 26. דימויי הגוף הגברי בשיח הציוני־דתי כמעט לא זכו להתייחסות בשיח המחקרי 
הרחב המתקיים בשנים האחרונות בשאלת תפקידו של הגוף הגברי בהבניית הזהות הציונית, 
אף על פי שהספרות המייצגת את עולמה של הציונות הדתית ואת תפיסת הגוף שלה מעלה 
ו"גלותיות",  כ"נשיות"  מבחוץ  המסומנות  דתיות,  עולם  תפיסות  ייחודית:  מגדרית  מורכבות 

מבקשות להיכרך יחד עם האתוס הציוני, המציג תפיסה של גוף גברי חדש וחסון. 
מכאן ואילך, מספרי עמודים בסוגריים ללא ציון המקור מפנים לרומן עת הזמיר, לעיל הערה 1.  .19
להגדרתו ולאפיונו של היהודי החדש ראו אניטה שפירא, יהודים חדשים יהודים ישנים, עם עובד,   .20
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הנע בין הגברי לנשי, םבין האםפציםת התיאםלםגיםת לגאםלה המםצעםת בם. הדיםן יתמקד בשלםש 
אםפציםת שםנםת של גאםלה המשתמעםת מסמשת העמםדיו הסםתמיו את הרםמן. שתייו מבין 
האםפציםת הללם הן אםפציםת "גבריםת": זם של האב )הגאםלה היהםדית( םזם של הבן )הגאםלה 
הנםצרית(. האםפציה השלישית היא אםפציה סדשה השםללת את הגאםלה התיאםלםגית־גברית 

םבםסרת בנשי םבִאמהי כמרסב אפשרי לגאםלה. 

*

חיםמם של הרםמן, המהםםה מעין יסידה עצמאית, מתסיל ביםני 1967, עו פרםץ מלסמת ששת 
הימיו. בנקםדה זם ִקצבם של הרםמן משתנה םמטקחט מהםרהר המתעכב לפרטי פרטיו על 
מהלכיהו של הגיבםריו הםא הםפך למעין רםמן מלסמה המתאר במהירםת תזזיתית אירםעיו 
רביו הרםדפיו זה אסר זה. סםםיית הבטלה םסםחר המעש שאפיינה את יסידת הרבנםת הצבאית 
המנםמנמת לכל אםרכם של הרםמן מתסלפת בעשייה מלסמתית םהשתתפםת מדםמה בקרבםת. 

החיםו מתמקד במהלכם של קרב אסד בלבד, הקרב על ירםשליו. הקרבםת הנםחפיו 
שהתסםללם באםתה מלסמה בצפםנה של הארץ םבדרםמה נזכריו כאירםעיו שםִלייו םמרםסקיו 
שהמידע עליהו נסשף בשידםרי הרדים הנקלטיו בטרנזיחטםריו של הסייליו אך אין להו 
השפעה של ממש על עםלמו של גיבםרי הרםמן. הקרב היסיד שיש לם משמעםת לציםנםת הדתית 
המתםארת ברםמן הםא הקרב על ירםשליו, שבם באה לידי ביטםי באםפן המזםקק םהראשםני ביםתר 
הפנטזיה המשיסית הסדשה, המיםצגת, כאמםר, בדמםתם של הרב הצבאי הפיקםדי, הרב נתן 

)נםחקה( מבצר.

*

עו פרםץ הקרבםת הראשםניו בירםשליו עםמד זיחר לצאת םלקבםר את הסלליו, םדםםקא ברגע 
זה הםא מםצא לנכםן ללמד את גבירץ מהם פלינדרֹוו: 

בשעת הארםסה שאל זיחר את גבירץ או הםא יםדע מהם פלינדרֹםו. 
גבירץ משך בכתפים. 

"או כן, קס עפרםן םתרשםו," אמר זיחר, "אבי אל סי שמך למה מלך משיס לא יֹבא". 

תל־אביב 1997, בעיקר עמ' 155–174. לטענתה של שפירא, מאפיין מרכזי בזהותו של היהודי 
'היהודי החדש' היה אתוס חילוני, מהפכני, שהיה  החדש הוא חילוניותו: "האתוס המנחה של 
מושתת על מערכת ערכים חדשה, על זיקה בין היהודי לארץ מולדתו ההיסטורית, על נורמות 
'שלילת הגלות' הייתה שלילת  יהודים לגויים.  ובין  יהודים לבין עצמם  בין  התנהגות חדשות 
הזהות היהודית הישנה" )שם, עמ' 11(. כפי שהראיתי לעיל, גם הציונות הדתית, למרות נאמנותה 
למסורת ולהלכה, אימצה לעצמה תפיסה דומה של היהודי החדש, ועל כן, הקביעה הגורפת כי 
"חילוני" נשענת על התעלמות ממקומה של הציונות הדתית בתווך שבין  היהודי החדש הוא 
היהודי החילוני החדש לעולם המסורתי הישן. ראו על כך אצל מיכל ארבל, "'מנזר השתקנים'", 

לעיל הערה 14, עמ' 292–293 וההפניות שם, וכן גלוזמן, הגוף הציוני, לעיל הערה 16. 
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"םבכן מה?" שאל גבירץ ]...[ 
"תנחה לקרםא את המשפט משמאל לימין," רמז לם זיחר. 

"פנטחטי!" קרא גבירץ. 
"םעכשים, תרשםו עםד משפט, בבקשה," הבליע ]זיחר[ סיםך, "דעם מאביכו כי לא בםש 

אבםש שםב אשםב אליכו כי בא מםעד." 
"לא ייאמן," אמר גבירץ, "אתה המצאת את זה?" 

"אבן־עזרא, לפני יםתר מ־800 שנה. נכםן יפה?" )עמ' 548( 

הפלינדרםו, משפט שניתן לקרםא ישר םהפםך, מתסילתם לחםפם םמחםפם לתסילתם, מפתה םמחםכן 
גו יסד. מצד אסד, בחימטריה המםסלטת שלם, בגילםי הקיצםני של חדר, שלמםת םהרמםניה 
בשפה, הםא מרגיע םמגן. מצד אסר, החימטריה של הפלינדרםו יםצרת את האפשרםת להפםך את 
חדרי השפה. בהקשר המחםיו של הפלינדרםמיו המצםטטיו של אבן־עזרא, החימטריה מעידה 
על כך שהגאםלה עצמה ניתנת לקריאה ביםתר מכיםםן אסד, שהרי יש לה יםתר מפרשנםת אסת, 
כדברים של זיחר, שכפי שצםין קםדו, משמש לעתיו כפרשנם של המחפר עצמם: "לעםלו אינך 

יכםל לדעת או הגאםלה במהלכה לםקסת אםתך קדימה אם אסםרה" )שו(. 
גו הרםמן עת הזמיר, כמם הפלינדרםמיו המםבאיו בם, מציע כמה אפשרםיםת שםנםת 
בתכלית של גאםלה. האסת, כאמםר, היא אםפציית הגאםלה היהםדית־משיסית מבית מדרשה 
של הציםנםת הדתית, השנייה היא זם הנםצרית, םהשלישית היא אםפציה של גאםלה שאינה דתית 

םהיא נםבעת מתםך התנגדםת לאםמית־פםליטית םתיאםלםגית לשתייו שקדמם לה. 

*

הרםמן עת הזמיר מנהל לכל אםרכם דיאלםג גלםי םחמםי עו הנרטיב הנםצרי, םבעיקר עו 
האםםנגליםניו המתאריו את סיים םפםעלם של ישםע. הרםמן נפתס םנסתו במםבאםת מתםך דרשת 
ההר באםםנגליםן של מתי, אםתם נאםו ארםך שבם פםרׂש ישםע את משנתם המםחרית. המםטם הפםתס 
את הרםמן הםא: "לא יםכל איש לעבםד שני אדםניו, כי או ישנא את האסד םיאהב את האסר אם 
ידבק באסד םיבזה את האסר" )מתי ם 24(.21 אםלו באר מצטט רק את סלקם הראשםן של הפחםק 
םנמנע מלצטט את חםפם, "לא תםכלם עבםד את האלֹהיו םאת הממםן", ככל הנראה כדי לא לפרש 
באםפן סד־משמעי מיהו אםתו שני אדםניו םכך להשאיר את השאלה רסבה םפתםסה, ככל שניתן 
לפרשנםיםת הנעםת בין הפםליטי לתיאםלםגי םבין הלאםמי לדתי להישאר רסבםת םפתםסםת. סתימת 
הרםמן, שבה מתםאר מםתם של הגיבםר, גבירץ, לקםסה כאמםר גו היא מן הדרשה על ההר, םהיא 
הפחםק הקםדו לזה שהםבא במםטם שפתס את הרםמן: "םאתה, בן־אדו, או יסשך האםר אשר 
בקרבך, מה רב הסםשך" )שו, 23(.22 השימםש בשני פחםקיו עםקביו םהסלפת החדר ביניהו 
מפניו את הקםרא מן האסרית אל הראשית. את מםתם של גבירץ, בן דמםתם של ישםע, בחםפם 
של הרםמן, ניתן להבין רק על ידי סזרה להתסלה; המםםת המתרסש בחםף הרםמן הםא תםצאתן 

כל המובאות מן הברית החדשה נלקחו מתרגומו של פראנץ דעליטש, ששימש את באר בעת   .21
כתיבת הספר. 

רווח  כינוי  אותו   — בן־אדם"  "ואתה,  הפותחות,  המילים  מדויק.  כמעט  ברומן  הדברים  ציטוט   .22
ומוכר לישוע — אינן מופיעות בטקסט המקורי והן תוספת של המחבר. 
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של הפנטזיםת המשיסיםת שהסלם להתעםרר כשנתייו קםדו לכן, עו עלייתם של רב־חרן מבצר 
לכח הרב הצבאי הפיקםדי.23 

סרף נםכסםתם המםדגשת של חיפםר סיים של ישםע םסשיבםתם כמעין נרטיב־צלליו לחיפםרו 
של שני הגיבםריו המרכזייו, גבירץ םמבצר, היבט זה כמעט לא נזכר במאמרי הביקםרת שפםרחמם 
בעיתםנםת עו צאת הרםמן לאםר, םבאםתן פעמיו מםעטםת שבהן הםא נזכר, הםא נתפח אך םרק 
כהםכסה נםחפת לזרםתה של היצירה םלמאפייניה הבםגדנייו םהאםטם־אנטישמייו, במםנסים 
של הלל םיח שהםזכרם לעיל.24 ההתייסחםת המסקרית הראשםנה למםטיביו הנםצרייו בעת 
הזמיר הםעלתה על ידי רםת קרטםן בלםו םיצסק הררי. קרטםן בלםו רםאה ברםמן סלק מתםפעה 
חפרםתית רסבה של הנכסת הטקחט הנםצרי בתםך הקנםן החפרםתי העברי. לטענתה, היחםדםת 
הנםצרייו ברםמן, בייסםד בחםפם, מבטאיו "את הרצםן להשתסרר מן החיאםב הממחדי םלסזםר 
לתפיחה רםסנית מזםקקת של גאםלת הנפש םגאםלת היסיד, שהיא הגאםלה השלמה היסידה 
האפשרית בעםלו הזה. בין שני הקצםםת האלה עםמד הגיבםר הראשי נבםך, מבםלבל, סחר כיםםן 
םלא מנםסו".25 לטענתה של קרטםן בלםו, גבירץ, גיבםרם האםמלל של הרםמן, נהרג מפני שלא 
ידע לבסםר בין האםפציה המחםאבת לזם הטהםרה: "נסםו גבירץ, שבעיםםרםנם לא השכיל להסליט 
איזה משני אדםניו לעבםד, זכה לסחד אסרםן םלגאםלת נפשם עו מםתם".26 מםתם, כמם מםתם של 
ישםע, הםא מעשה של כפרה, מעשה שמתםכם יכםל לצמםס אםר גדםל שיש בכםסם אף להציל 
םלגאםל את נפשם של המסבר עצמם. הררי, מבלי להתייסח למקםמם של עת הזמיר בחפרםת 
העברית בכללה, מציג עמדה דםמה לזם של קרטםן בלםו םרםאה ברםבד הנםצרי של הרםמן "רםבד 
רליגיםזי, המשמש כאמצעי המסבר את הגיבםר האםבד, נסםו גבירץ, אל הרםסניםת האמיתית".27

בדבריו הבאיו אני מבקש לטעםן כי מםתם של גבירץ אינם נםבע רק מסםחר יכםלתם לבסםר 
םאינם רק תגםבה על חיאםבה של הציםנםת הדתית. מהלכי סיים האסרםניו, הנפרׂשיו בחםפם של 

השימוש במבנה מעגלי, שבו אחריתו של הרומן מעידה על ראשיתו, מתקיים ברומנים נוספים   .23
של חיים באר. ברומן הראשון, נוצות, שראה אור בשנת 1979, מופיע בפתיחת הרומן ובסיומו 
משפט דומה מאוד, בשינויים קלים ומכוונים. גם בחתימת הרומן לפני המקום מפנה המספר את 
הקוראים לראשיתו: "שוב ושוב קראתי את שורותיה של קתרינה שקבעתי אותן, בסופו של דבר, 
לפני המקום, עם עובד, תל־אביב 2007, עמ' 298(.  )חיים באר,  כמשפט הפתיחה של הספר" 
מבנים אלו מערערים על הליניאריות של תהליך הקריאה וחושפים מבנה פאטאליסטי־מעגלי 
שבו סופו של הרומן צפוי וידוע כבר מראשיתו. על המוטו מהברית החדשה ראו גם הררי, נוצות 

הטווס, לעיל הערה 8, עמ' 245–246. 
ויס, "עבד חנף לאדון בלתי מוגדר", לעיל הערה 11. אברהם בלאט, בביקורת שכותרתה "ספר   .24
היצירה:  הירודה של  איכותה  נוצריים מעיד על  ביסודות  כי השימוש  והשנאה", טען  הקטרוג 
"זיקה זו של ראיית סמלים נוצריים מעידה על הנחתום ועל עיסתו" )בלאט, לעיל הערה 11(. על 
מעמדו של ישוע בספרות העברית החדשה ראו נטע שטהל, צלם יהודי: ייצוגיו של ישו בספרות 
העברית של המאה ה־20, רסלינג, תל־אביב 2008. שטהל אינה מתייחסת כלל ליצירתו של חיים 

באר. 
בספרות  החדשה  הברית  של  מחודשת  כתיבה  ורוניקה:  של  "המטפחת  קרטון־בלום,  רות   .25
יידיש  רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות  הישראלית", בתוך חנן חבר )עורך(, 

לכבוד דן מירון, מוסד ביאליק, ירושלים 2007, עמ' 212. 
שם, עמ' 213. לעמדה דומה מאוד ראו הררי, נוצות הטווס, לעיל הערה 8, עמ' 246.   .26

הררי, שם, עמ' 245–246.   .27
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הרםמן, מציעיו אםפציה תיאםלםגית סדשה המעמידה אפשרםת סדשה של גאםלה. גאםלה זם, 
שיש בה יחםד של שלילה, מתכםננת מתםך התנגדםת כפםלה, הן לגאםלה היהםדית שקידשה את 

דמםתם של האב םהן לזם הנםצרית שהעדיפה את הבן. 

*

בסמשת עמםדים האסרםניו של הרםמן מתםאר מחע מםזר םמשםנה שעםרכיו מבצר םגבירץ בעת 
הקרבםת, מהר הזיתיו לעבר העיר העתיקה םהר הבית. מחעו הםא מהלך מםרכב, מסםשב םחימבםלי 
שנםעד לאשר את תקפםתה של הגאםלה היהםדית הסדשה, םהםא עתיד להגיע לשיאם עו כניחתם 
של מבצר — כאמםר, בן דמםתם המםקצן של הרב גםרן — להר הבית םבידים שםפר םחפר תםרה. 

המחע עםבר דרך ארבע נקםדםת. שלםש הנקםדםת הראשםנםת — שמבצר םגבירץ רםאיו 
שניהו — הן כנחיםת המציינםת אירםעיו רבי־משמעםת בחיפםר סיים של ישםע: כנחיית העלייה 
השמיימה, כנחיית גת־שמנא םכנחיית דֹםִמינּםח פֶלביט. הנקםדה הרביעית, שרק גבירץ רםאה, 
רגע לפני שהםא נםרה םנהרג, היא בית ההארסה של הנםטר־דאו דה־ז'רםחלו, שבמרכזם פחל 

הרב גםרן ברסבת הכםתל המערבי מיד עו כיבםשם, 7 ביםני 1967
)צילםו: דםיד רםבינגר; באישםר לשכת הפרחםו הממשלתית(.
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המדםנה המסזיקה את הבן בזרםעםתיה. נםכסםתן הדםמיננטית של הכנחיםת הםפכת את מחעו 
של השנייו למעין דיאלםג משםלש על אםדםת משמעםתה התיאםלםגית םהפםליטית של הגאםלה: 
דיאלםג פנימי של כל אסד מהו עו עצמם, דיאלםג של כל אסד מהו עו רעהם םדיאלםג עו 

דמםתם של ישםע. 
הבסירה בשלםש הכנחיםת הללם םחדר הםפעתן ברםמן אינו מקרייו. שני גיבםרי הרםמן 
נעיו בירםשליו בעקבםת ישםע אך כיםּםן תנםעתו הפםך לזה שלם. למעשה, השנייו נעיו לאםרך 
מחלםל תנםעתם של ישםע בירםשליו מן החםף להתסלה: מן הנקםדה שממנה עלה השמיימה םעד 
הנקםדה שנראתה לעינים מיד עו כניחתם לעיר. באמצעםת תנםעה הפםכה זם מנחיו שני הגיבםריו, 

כל אסד בדרכם, לערער, לשנםת אם להציע אםפציה תיאםלםגית סלםפית לזם שהציע ישםע.28 

מיד עו צאתו למחעו סםטף מבצר נער פלחטיני, םעו הגיעו לכנחיית העלייה השמיימה, 
הנקםדה הראשםנה במחעו לעבר הכםתל, הםא מצםםה עלים לטפח על חםלו םלהניף את דגל 
ישראל בראש עמםד האבן המתנםחח על כיפת הכנחייה. כאשר הנער נמצא בראש הכיפה בםעט 
מבצר בחםלו םמשאיר את הנער תלםי עליה. בתגםבה על שאלתם הנבםכה של גבירץ "איך הםא 
ׁשֹם ]...[ מצדי הםא יכםל לעלםת לשמיו כמם ההםא" )עמ' 559(. התשםבה  ֵיֵרד?", עםנה מבצר "ַזּבַ
הגחה מתייסחת כמםבן למחםרת הנםצרית, לפיה בנקםדה זם בהר הזיתיו עלה ישםע השמיימה 
בפעו השנייה, אסרי שקו מקברם, כפי שמתאר לםקאח: "םיםציאו אל מסםץ לעיר עד בית היני 
ׂשא השמימה" )לםקאח כד 50–51(. על  רד מִאתו םיּנָ א את ידים םיברכו. םיהי בברכם ֹאָתו םיּפָ ּשָׂ ַםּיִ
פי המחםרת הנםצרית נמצאת במקםו טבלת שיש םבה טביעת כף רגלם של ישםע בעת עלייתם. 
בתשםבתם, כמם גו בבעיטתם בחםלו, מחמן הרב הצבאי את משמעםת המחע כמחע חימבםלי 
שנםעד להכריע את המאבק בין היהדםת לנצרםת על הגאםלה; לשיטתם, היהדםת ניצסה, םלמשיס 

הררי מצביע גם הוא על התחנות השונות שבהן עוברים מבצר וגבירץ כמקבילות לתחנות במסעו   .28
של ישוע בירושלים. עם זאת, אין הוא בוחן את כיוון התנועה של הגיבורים אל מול כיוון תנועתו 
של ישוע והוא מתרכז בתנועה לקראת המפגש עם דמותה של האם, המדונה, המתרחש בסיומו 

של הרומן, וראו הררי, שם, עמ' 260–261. 

.)1870 ,[Félix Bonfils] כנחיית העלייה השמיימה )צילםו: פליקח בםנפיח
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הנםצרי, םכמםהם לנער הפלחטיני, שאת שניהו הםא כםרך יסד כמעין "אסר" אסד, שםב אין דרך 
לרדת לארץ םלפעםל בה. 

לאסר ביקםרו בכנחיית העלייה מצםםה מבצר על גבירץ, הנםהג בקםמנדקר הצבאי, 
להמשיך םלנחםע לכיםםן הר הבית. כדי להגיע לשו פםנה גבירץ לכיםםן כנחיית גת־שמנא, אלא 
שהקםמנדקר נעצר ללא דלק במםרדםת ההר. השנייו מזנקיו מהרכב, נסשפיו לירי צלפיו 
םמםצאיו את עצמו משקיפיו על כנחיית גת־שמנא, ששמה הנםחף הםא כנחיית היגםן, על 
שםו הלך רםסם של ישםע בעת ששהה במקםו עו תלמידים בלילה האסרםן לפני החגרתם.29 כפי 
שמתאריו האםםנגליםניו, הלך רםסם של ישםע באםתם הערב היה מר םאימת המםםת המתקרב 

תקפה אםתם: 

בּם ָלֶכו ּפֹה ַעד  ְלִמיִדיו ׁשְ ָמֵני ַםּיֹאֶמר ֶאל ַהּתַ ת־ׁשְ ְקָרא ּגַ ו ֵיׁשּםַע ֶאל־ָסֵצר ַהּנִ א ִאּתָ ַאֲסֵרי ֵכן ּבָ
ֶסל ְלֵהָעֵצב ְםָלמּםג.  י ַםּיָ ֵני ַזְבּדָ ֵני ּבְ ְטרֹםח ְםֶאת ׁשְ ס ִאּתֹם ֶאת ּפֶ ּקַ י. ַםּיִ ְלּתִ ּלָ ה ְםִהְתּפַ ּמָ ר ֵאֵלְך ׁשָ ֲאׁשֶ

י. )מתי כם 36–38( ְקדּם ִעּמִ י ָמָרה ִלי ַעד ָמֶםת ִעְמדּם ֹפה ְםׁשִ ַםּיֹאֶמר ָלֶהו ַנְפׁשִ

לאסר שהו מזנקיו מן הקםמנדקר רציו השנייו לבית הקברםת לתפםח מסחה םנעצריו 
במקביל לכיפה דמםית הדמעה של כנחיית דֹםִמינּםח פֶלביט, שמשמעםת שמה בלטינית הםא 
"האדםן בכה" אם "בכים של האדםן". הכנחייה ממםקמת במםרד הר הזיתיו, בנקםדת כניחתם 

הראשםנה של ישםע לירםשליו עו תלמידים, על פי המחםרת הנםצרית: 

ְמָסה ּםְבקֹםל  ׂשִ ַס ֶאת ָהֱאֹלִהיו ּבְ ּבֵ ְלִמיִדיו ְלׁשַ ל ֲהמֹםן ַהּתַ ֵסּלּם ּכָ יִתיו ַםּיָ ְקַרב ֶאל מֹםַרד ַהר ַהּזֵ ַםּיִ
ַמִיו ְםָכבֹםד  ָ ּשׁ לֹםו ּבַ ה ׁשָ ו ְיהֹםָ ׁשֵ א ּבְ ֶלְך ַהּבָ רּםְך ַהּמֶ ר ָראּם ֵלאֹמר. ּבָ בּםרֹםת ֲאׁשֶ ל ַהּגְ דֹםל ַעל ּכָ ּגָ

על שמה של כנסייה זו ראו דוד רוזנטל,  "גת שמנים, גד שמנים; גד יון",  קתדרה, 67, תשנ"ג,   .29
עמ' 3–11. 

כנחיית גת־שמנא
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ִאיו  ה ָיִמיו ּבָ י ִהּנֵ ְב ָעֶליָה ַםּיֹאַמר ]...[ ּכִ ְרא ֶאת ָהִעיר ַםּיֵ ר ָקַרב ַםּיַ ֲאׁשֶ רֹםִמיו ]...[ ַםְיִהי ּכַ ּמְ ּבַ
ל ֲעָבָרִי. )לםקאח יט 37–44( יפּם ְםָצרּם ָעַלִיְך ִמּכָ ְפכּם ֹאְיַבִי חֹםֲלָלה ְחִביָבִי ְםִהּקִ ָעַלִי ְםׁשָ

בכים של ישםע, בניגםד למצהלםת תלמידים, נםבע מכך שהםא יםדע מה תהיה אסריתה של ירםשליו: 
מצםר, מלסמה פנימית םסםרבן עתידיו לפקםד את העיר. העמדת שני הגיבםריו, םבייסםד מבצר, 
אל מםל ישםע הבםכה על סםרבנה של העיר, יש בם משםו אםת מבשר רע לאסריתם של התהליך 

המשיסי הסדש שמבצר מבקש לכםנן.
מנקםדה זם םאילך נפרדיו מבטיהו של השנייו. מבצר, כצנסן מיםמן, נשכב מאסםרי 
המצבםת בהר הזיתיו, ממתין לחיםו ירי הצלפיו םאינם רםאה דבר. גבירץ, לעםמתם, נעמד 
במלםא קםמתם — חפק מתםך חקרנםת, חפק מתםך משאלת מםםת לא מםדעת — םרםאה תמםנה 
אסת נםחפת, האסרםנה בסיים: "לפנים, בין ציםני הקבריו המתפםרריו, ראה את נםחקה, הצלקת 
על ָערּפֹם חמםקה םתפםסה םמעלים הקחדה םעטרת הקםציו. מעבר לם, היישר מעל עצי־הסייו של 
חפר־התםרה, ראה מבעד למחך העשן האפםר את העיר העתיקה פרםשה לפנים, בקדמתּה כיפת 
החלע שזהבּה עמםו, עכםר, םבמרסקיו — צללית המדםנה םהילד של ה'נםטר־דאו'" )עמ' 559(. 
התמםנה האסרםנה שגבירץ רםאה היא רשת חימבםלית של ייצםגיו מיתייו םדתייו: 
עטרת הקםציו שעל ראשם של מבצר, הרםמזת בבירםר לעטרת הקםציו שהםנסה על ראשם של 
ישםע בדרכם לגםלגםלתא, חפר התםרה, כיפת החלע, םלבחםף — פחלה של המדםנה םבנה בידיה. 

*

כנחיית דֹםִמינּםח פֶלביט )בכים של האדםן(.
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בסיבםרם משה האיש והדת המונותיאיסטית )1939( הבסין זיגמםנד פרםיד בין היהדםת לנצרםת, 
שאםתן הםא ראה כשני ייצםגיו דיכםטםמייו של התחביך האדיפלי: את היהדםת הםא ראה כ"דת 
האב", םאת הנצרםת — כ"דת הבן".30 הבסנה זם מקםרה במםדל שהעמיד פרםיד בסיבםרם "טםטו 
םטאבם" )1913( םבם הםא טען כי בשתי הדתםת נשענת תפיחת האלםהםת על תגםבה לסםםיה הקמאית 
של רצס האב בידי הבניו, על ששמר לעצמם את כל הנשיו. לאסר הרצס הםעברם חמכםיםתים 
של האב לנשיו םנםצר שלטםן מטריארכלי, אך עו הזמן סזר השלטםן בהדרגה אל האב, םבעצו 
לייצםגיו חםבלימטיבייו שלם בדמםת אליו שכל אסד מהו מייצג פן אסר באישיםתם. הםפעתם 
של האל האסד ביהדםת המםנםתיאיחטית היא שיאם של תהליך השבת האב הקדמםן למעמדם 

םלכםסם, אםלו, כפי שטםען פרםיד, 

השבת האב הקדמםן למעמדם במלםא זכםיםתים ההיחטםריםת הייתה התקדמםת גדםלה, אבל 
העניין לא יכםל היה להחתייו בכך. גו הסלקיו האסריו של הטרגדיה הפרה־היחטםרית 
תבעם הכרה ]...[ דםמה שתםדעת אשמה מתעצמת השתררה בעו היהםדי, אםלי אפילם בכל 

העםלו התרבםתי של אםתו הימיו, כמבשרת את סזרתם של התםכן המםדסק.31 

לטענת פרםיד, הנצרםת הפאםלינית נעה שלב אסד קדימה םניחתה לכפר על האשו בעקבםת 
רצס האב בהקריבה את ישםע, בנם של האל: "באםתם מעשה עצמם, שבם מתכפר עםםן האב כפרה 
גדםלה ככל האפשר, גו הבן מגיע למילםי המשאלםת שהגה כלפי אבים. הםא עצמם היה לאל על 
ידי האב — םבעצו, במקםמם. דת הבן באה תסת דת האב".32 כפי שמעיר יםחף סייו ירםשלמי, 
מנקםדת מבטם של פרםיד, לתםרתם התיאםלםגית םהמםחרית של ישםע יש תפקיד משני בלבד; עיקר 

30.  זיגמונד פרויד, מבחר כתבים, כרך ז: משה האיש והדת המונותיאיסטית, מגרמנית: רות גינזבורג, 
רסלינג, תל־אביב 2009.

שם, עמ' 105.   .31
זיגמונד פרויד, טוטם וטאבו, מגרמנית: חיים איזק, דביר, תל־אביב 1988, עמ' 137.   .32

פחל המדםנה םהבן במנזר נםטר־דאו דה־ז'רםחלו.
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תפקידם של ישםע, התפקיד שבעזרתם כםנן פאםלםח את הדת הסדשה, הםא לשמש קםרבן. אםלו 
קםרבנם של ישםע, שנםעד לכאםרה לפייח את האל, סםלל פעםלה הפםכה םהרסיק את האל־האב 
ממקםמם.33 הבן דסק את האב םתפח את מקםמם כאל המרכזי, םבכך נעשתה הנצרםת "דת הבן", 
העםמדת אל מםל "דת האב", היהדםת. נםכסםתם של האל־האב מםתנית תמיד ברגשםת האשו של 

הבניו כלפים, םלכן, כאשר רגשםת אשו אלה נעלמיו, מקםמם של האב מצטמצו יסד עמו.34
רב־חרן מבצר, הלכםד בִלבה של דיכםטםמיה זם שבין האב לבן, מכיר רק שתי דרכיו 
לגאםלה: זם "שלנם", של האשמה כלפי האב, םזם של ה"גםייו", הנםצריו, זם של הבן. הםא מבין 
במעםרפל כי גאםלםת אלה חםתרםת םמבטלםת זם את זם, םלפיכך, על מנת להשיב את דת האב 
למעמדה הראםי םלכםנן מסדש את מרכזּה הפםלסני הקדםו בהר הבית, המקםו שבם הםקרבם 
בעבר קםרבנםת לאל־האב, עלים לבטל תסילה את האםפציה הנםצרית של הקרבת הבן. תנםעתם 
של מבצר בירםשליו היא ניחיםן לאסםז במשיס השקר הנםצרי במקםו שבם עלה לשמיו, שבם 
נפרד מבני האדו םמימש את זהםתם כקםרבן, םלגרםר אםתם הסםצה, אל מסםץ לירםשליו. בכך 
ישסרר את העיר מנםכסםתם של ישםע םיאפשר לה לשםב םלהיםת עיר הפםלסן המקםדשת של הדת 
היהםדית. המעשה הצבאי, כיבםש םשסרםר העיר, אין די בם כדי לאפשר לה לשםב לגדםלתה; 
התנםעה סייבת להיםת חימבםלית םלציין מהלך סדש במערכת היסחיו בין היהדםת לנצרםת, 

מהלך שבחםפם הנצרםת תהיה לדת ללא גאםלה, דת מםשפלת, סחרת אםניו םמםרסקת.
הקםנפליקט הדתי, כפי שהםא משתקף בדמםתם של מבצר, מתרסש אך םרק בתםך המרסב 
החגםר של יסחי אב–בן. דמםתה של האו נעדרת כמעט לסלםטין מן החיפםר. האב םהבן סםלקיו 
חך מחםיו של כםס: ביהדםת הכםס מצםי בידי האב, עקב רגשםת האשו, םאילם בנצרםת הםא 
מצםי בידי הבן, עקב ביטםל רגשםת האשו עו הקרבת הבן. האו נםעדה לשמש כצםפה מן הצד 
בדרמת היסחיו בין האב לבן, או כי בנצרםת היא זםכה להאדרה על נכםנםתה להקריב את בנה 
לשו שיכםך זעמם של האב. םאילם גבירץ, הרםאה במבטם האסרםן את המדםנה של הנםטר־דאו 
האםסזת בבנה, מנחה להתםםת דרך סדשה הבאה לבטל את הדיכםטםמיה הפרםידיאנית בין דת 
האב לדת הבן, בין היהדםת לנצרםת. במקםו דיכםטםמיית הגבריו םהדתםת הםא מבקש להציע 
אםפציה סדשה שיחםדה בהשבת הגיבםר אל סיק אמם םבמימםש המשאלה הילדית להתמזגםת 
חימביםטית עמה. מבטם של גבירץ אל עבר המדםנה משיב אפםא את האו אל החיפםר םמעמיד 

אםפציה תיאםלםגית סדשה לגאםלה בדמםת האו םהעםצמםת הטמםנםת בה.35 

יוסף חיים ירושלמי, משה של פרויד: יהדות סופית ואינסופית, מאנגלית: דן דאור, מרכז שלם,   .33
ירושלים תשס"ו, עמ' 44. 

יצחק  ראו  הבנים  דת  של  ייסודה  של  והלאקאניאניות  הפרוידיאניות  במשמעויות  רחב  לדיון   .34
רסלינג,  פאולוס והולדת קהילת הבנים: עיון ביסודות הנצרות בעקבות פרויד ולאקאן,  בנימיני, 
תל־אביב 2007, עמ' 49–109. לטענתו של בנימיני, פאולוס ראה באל־האב פן אלוהי אכזרי, 
נקמני ולא נשלט, ודת הבן באה לשחרר את המאמין מתלותו בשרירות לבו של האב: "פאולוס 
מבקש אם כן להכין את האדם המאמין להתמודדות כנגד שרירות לבו של האב האכזר באמצעות 
קואליציה עם הבן, שכן בעקבות הקרבת האב את בנו יחידו למען הבנים יכולים הם להשתחרר 
מהחטא, מהחוק, ומהמשחק הציני של האב עם נתיניו באמצעות החוק והחטא" )שם, עמ' 53(. 

עוד על ההזדהות האדיפלית של הגיבור עם אמו ראו הררי, נוצות הטווס, לעיל הערה 8, עמ'   .35
 .263–261
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אםפציה זם אינה מפתיעה םניצניה פזםריו לכל אםרכם של הרםמן. יסחים של גבירץ עו 
אמם מתםאריו כיסחיו חימביםטייו המםשתתיו על הזדהםת כמעט נטםלת קםנפליקטיו של 
הילד עו האו םהמםביליו אםתם להתבםנן באבים, םבגבריםת בכללה, דרך עיניה של אמם, במבט 
של בםז םחלידה. רתיעתה של האו מן הגבריםת, הנתפחת בעיניה כסלשה םכאלימה גו יסד, 
גםרמת לה לנחםת לגםנן בכל כםסה על בנה מפני ההזדהםת עו ייצםגיה השםניו של הגבריםת, 
םבהו הממחד, הלאםמיםת םהמשיסיםת. את אלם המזדהיו עו המדינה םמםחדםתיה היא מאפיינת 
באםזני בנה כגבריו אםמלליו הנםפליו ברשתה של זםנה מתםסכמת: "סםה הסליקה בידה על 
ראש בנה םאמרה שמקָםה היא שהםא, בסכמתם, לא יפםל בפס שזםנה זם ]המדינה[ טםמנת לכםל, כי 
רביו סלליו הפילה םעצםמיו כל הרםגיה, דרכי שאםל ביתה, יםרדת אל סדרי־מםםת" )עמ' 136(. 

*

כאמםר, אסדיו ממבקרים של החפר, כגםן קרטםן בלםו םהררי, תלם את חיבת מםתם של גבירץ 
בסםלשת אםפים םבסםחר יכםלתם לבסםר בין שתי האםפציםת המנםגדםת שעמדם למםלם: הציםנםת 
המשיסית המםשסתת, המיםצגת בדמםתם של מבצר, םהיהדםת ההםמניחטית, שמייצגה המםבהק 
הםא זיחר. סםחר יכםלתם של גבירץ להכריע בין האםפציםת םניחיםנם לטעםו משני העםלמםת הו 
שגזרם עלים, לדעתו, כליה. אםלו לאםר דיםננם עד כה נראה שניתן להצביע על החבר נםחף 
למםתם של גבירץ: גבירץ נהרג משםו שהאםפציה הפםליטית םהתיאםלםגית שהםא מציע מחםכנת 
מדי. ניחיםנם לבטל את המשיסיםת, הן היהםדית םהן הנםצרית, באמצעםת האדרת דמםתה של 
האו, םבכך לשסרר את הםםיכםס היהםדי–נםצרי מהעמדה הדיכםטםמית שבה הםא לכםד, הםא 

הדבר שגזר עלים כליה. 
היהםדי הדתי הסדש, הלםסמני םהמשיסי, המגםלו בדמםתם של מבצר, סייב לחלק את הנער 
ההחחן םהמתלבט לא משםו שהיחםחים הו מקםר סםלשה אלא דםםקא משםו שהו מקםר עםצמה. 
בסםחר יכםלתם להכריע בין האפשרםיםת השםנםת, בניחיםנם לסיםת בכמה עםלמםת אידיאםלםגייו 
במקביל, יש יחםד מחםכן םסתרני, םיחםד זה עשםי להםביל בחםפם של דבר לערעםר האמיתםת 
המםסלטםת שהמשיסיםת הסדשה של הציםנםת הדתית מעםניינת להעמיד. על מנת שמבצר םדםמים 
יםכלם לממש את שאיפתו הלאםמית םהתיאםלםגית עליהו להפםך את הנער לקםרבן לאםמי. מםתם 
מסזיר אםתם אל הקםלקטיב; כניחתם אל פנתיאםן הנםפליו הלאםמי, המקדש את המת םבה בעת 

מאיין אםתם, מכפרת על כפירתם םמעלימה אםתה באסת.

*

בראיםנםת שהתקיימם עו צאת הרםמן לאםר התייסח סייו באר למשמעםת מםתם של גבירץ:

הטרםניה שלי כלפי גבירץ היא הכעח הגדםל שיש בי על הציםנםת הדתית. כמם כל בני 
דםרם גו גבירץ לא מחםגל להסליט האו לדבםק באדו כמם נםחקה אם לדבםק בכםסםת 
הסייו. כל היהדםת הדתית פםחסת היםו על שני החעיפיו, לא מסליטה ]...[ םמאסר שכך, 
מתקייו גו בגבירץ םגו בציםנםת הדתית חיםמם של הפחםק מן הברית הסדשה, שהםא גו 
משפט החיםו של החפר: או לא נהגת כעצתם של ישם םלא הסלטת באיזה אדםן אתה בםסר 
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םאיזה אתה מחלק מעליך, כי אז יתקייו בך המשפט: "או יסשך האםר אשר בקרבך, מה 
רב הסםשך". זהם תהליך ההסשכה של גבירץ, םזה תהליך ההסשכה של הציםנםת הדתית. 

זה המסיר שהו משלמיו םהםא כבד מנשםא. 

מםתם של גבירץ, עקב החחנםתם םסםחר יכםלתם לבסםר, הםא למעשה הדרך היסידה הנתםנה לם, 
לחםפר, להציל את עצמם מאםתה אמביםםלנטיםת עצמה: 

גבירץ הםא תרנגםל הכפרםת שלי. אני בעצו הקרבתי אםתם כדי לטהר את עצמי. דרך 
מםתם של גבירץ הצלתי, איכשהם, את עצמי... גבירץ הםא סברי שלא סזר מהקרב, הקרב 

שלי על סיי.36

סייו באר תםלה אפםא את מםתם של גבירץ בסםחר יכםלתם לבסםר בין שני אדםניו, בין שתי 
זהםיםת תיאםלםגיםת םפםליטיםת המתרםצצםת בתםך הציםנםת הדתית. אםלו, כאמםר, ניתן גו לטעםן 
שמםתם של גבירץ נםבע לא מסםחר יכםלת לבסםר םלהסליט אלא להפך: גבירץ מת דםםקא משםו 
שבסר, םבסירתם היא מחםכנת םסדשנית. גבירץ בםסר בֵאו כאםפציה של גאםלה, םבבחיחה של 
בסירה זם עםמדת שלילתה של הלאםמיםת, תהא אשר תהא, כאםפציה פםליטית םתיאםלםגית ראםיה 
מבסינה מםחרית. מבסינה זם אין בתשתית העםמק של הרםמן הבסנה בין ענפיה השםניו של 
הציםנםת. החתאבםתה של הציםנםת הדתית, םבייסםד צמיסתם של "גםש אמםניו", שנםלד לאסר 
מלסמת ששת הימיו, הן תםצאםת הכרסיםת לא רק של העםלו הדתי שבם הן התסםללם אלא של 
הציםנםת בכללה, שהעדיפה את הדרמה הלאםמית של האב םהבן על פני זם של האו םכתםצאה 

מכך ביטלה כמעט לסלםטין את המרסב האישי םהמשפסתי כמרסב ראםי םבעל משמעםת. 

יעל פז־מלמד, "נפש יהודי: ראיון עם חיים באר", מעריב, סופשבוע, 8.1.1988.   .36


