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בשניהם  ביניהם.  לנוע  מסוגלים  תרבותיים  כיצורים  שאנו  שונים  מרחבים  שני  פועלים  בחיינו 
מתקיימים כביכול שפות, כלי חשיבה ודפוסי התנהגות השונים זה מזה: מחד גיסא, עולמו של 
השכל הישר, היודע להסיק מסקנות סבירות של התמצאות בעולם, על בסיס ניתוח של הידע 
זו מאפשרת לאדם לפעול בעולם  החושי והאינטואיטיבי שאדם רוכש במהלך חייו. התמצאות 
ולהגיב באופן מותאם למה שהוא נתקל בו בדרכו. בעולם זה אנו מצויים ופועלים ברובו המכריע 
של הזמן ומשקיעים בו את מרב האנרגיה, ולא חשוב לאיזה זרם דתי, תרבותי או רוחני נשתייך. 
בעולם זה אנחנו גם מסוגלים, בעזרת הָספק המחושב שמציעה החשיבה המדעית, לתקן ולכוון 
את פעולתנו בהתאם לשכלולה של תפיסתנו. זו גם הסיבה שבגללה יש לידע המדעי וליכולות 
הטכנולוגיות השפעה כה ניכרת על אורחות החיים והלכי הרוח, שהרי השכל הישר תובע מאתנו 
בהתנהלותנו  הקשור  העניינים  מצב  על  שלנו  העדכניות  להבנות  תדיר  עצמנו  את  להתאים 

בעולם. 
מאידך גיסא, ישנו מרחב נוסף אשר בו אנחנו מסוגלים, ולעתים אף מוכרחים, לשהות בו. 
במרחב זה שליט לא השכל הישר, כי אם כוח הדמיון. יכולתנו לשהות במרחב זה ולנוע בתוכו 
מתאפשרת לנו, בזכות כושרו של כוח הדמיון, לעקוב אחר רצפים וקישורים בין דימויים סמליים 
שונים המוגשים לפנינו )או שאנו מגישים אותם לאחרים(. עולם זה מאפשר לנו לחוש הזדהות 
עם אותם דימויים סימבוליים, כאילו הם חלק מגופנו ממש, ובתוך כך מתעצבת בתוכנו עמדה 
ויכולה כך  מסוימת, מודעת או לא מודעת, המכוונת אותנו לפעולות, רצוניות או לא רצוניות, 

להשפיע על התנהלותנו גם לכשנצא שוב לפסוע בשביליו של השכל הישר.1 
שאנו  האמנותית,  החוויה  את  גם  אלא  החלום,  מצב  את  רק  לא  מאפיין  זה  מסוג  מרחב 
מסוגלים לשהות בה ולהפיק ממנה הנאה, עניין ומשמעות. ניתן אפילו לראות חוויות חברתיות או 
פוליטיות מסוימות דרך חוקיותו הפנימית של המרחב הסימבולי, ולעיתים בסיטואציות אלה יצר 
ההזדהות עם הדימוי הסימבולי עשוי להשפיע עלינו לא פחות מהפעלת כשריו של השכל הישר. 
אך באופן מיוחד אופיינית לעולם זה החוויה האמונית הדתית: הטקס, הלימוד הרוחני והפעולה 
הסימבולית, שבהגיונם הפנימי ואופן פעולתם מסוגלים לספק שוב ושוב אישור מחודש לרציפות 
דימוייהם  יכולתו של כוח הדמיון להזדהות רגשית עם  וזאת בהתבסס על  של תכנים מיתיים, 
הסימבוליים. החוויה הדתית משפיעה גם על פרספקטיבת ההסתכלות ואורחות החיים בעולמו 
של השכל הישר, והדימויים הסימבוליים מרחיבים את יריעת ההסתכלות אל אזורים החסומים 
)או מורחקים( כביכול בפני מבטו של השכל הישר. וזאת, בין שהשכל הישר “ויתר” עליהם ואינו 
רואה בהם חלק מאופק הסתכלותו, ובין שהללו “נדחקו הִצדה” או “הושתקו לשעה” בשמו של 

הדימוי הסימבולי השליט לעת עתה על כוח הדמיון.

כל זה תואר בצורה בהירה למדי במחקריו וניתוחיו של האנתרופולוג קליפורד גירץ. גירץ הסביר 
שהאדם מסוגל באופן כלשהו “לקפוץ” או “להחליק” בין עולם לעולם, בלי להרגיש בכך סתירה 

תיאור אלגנטי של תהליך זה ניתן למצוא בחלק האחרון למאמרו של קליפורד גירץ, “הדת כמערכת תרבותית”, בתוך:   1
פרשנות של תרבותיות, ירושלים: כתר, 1990, עמ’ 108–122.
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משמעותית, על אף השונות הרבה הקשורה במה שתובעת ממנו השהות הרציפה בכל אחד משני 
המרחבים הללו. כך מסוגל למשל בן השבט הפולינזי לומר “אני תוכי!”, בעודו מבצע פעולות 

הגיוניות ויעילות של הישרדות.2
במאמר זה ברצוני להידרש להיבט נוסף בכפילות עולם זו שבו אנחנו מסוגלים לחיות. ניתן 
לומר כי בכל אחד משני המרחבים השונים הללו מתייצב לפנינו מוקד אחר של הצטיינות. בעולמו 
של השכל הישר “חכמה” פירושה הבנה תואמת יותר של 
בתוכו.  יעילות  פעולות  של  לביצוען  התורמת  העולם, 
הכוח המאפשר את סוג החוכמה הזה הוא יכולת החשיבה. 
ידי הספק המתודי המדעי, שאינו  זו מועצמת על  יכולת 
לבחון  ומבקש  החושי,  הידע  מן  מסקנות  להסיק  ממהר 
כדי  יריעה.  ורוחב  שיטתיות  זהירות,  ביתר  הדברים  את 
דרושה  לאפשר את עבודתו הברוכה של הספק המדעי, 
יכול  החופשית  החשיבה  של  בעזרתה  חופשית.  חשיבה 
שאלות  לגביו  ולשאול  החושי  ניסיונו  על  להתבונן  אדם 
ולבחון  שונות  אפשרויות  בין  לנוע  לו  המסייעות  שונות 
אותן. גדולי הרוח בתחומי המדע הם גם מצטייני החשיבה החופשית, זו גם הסגולה שאפשרה להם 
לבצע פריצות דרך בהבנת העולם האנושית ולהרחיב בכך את יריעתה של החשיבה האנושית, על 

גבי מצע היסוד שמאפשר לנו השכל הישר.
החוויה  של  בעולמה  רק  נתמקד  זה  מאמר  של  ולצורכו  השני,  הסוג  מן  בעולם  זאת,  עם 
הדתית, הכוח המאפשר מקסימליזציה של עבודת כוח הדמיון הוא יכולת ההזדהות עם הדימויים 
על  הישענות ממשית  רק  האופייניים לחשיבה הדתית.  המיתיים  הדימויים   – קרי  הסימבוליים, 
דימויים מיתיים מאפשרת חוויה דתית עזה ומשמעותית. כמו שכבר לימדו אותנו הוגים מאמינים 
כגון ר’ יהודה הלוי, בלייז פסקל, פרנץ רוזנצוייג, א”ד גורדון ועוד רבים מאוד ומכיוונים שונים אלו 
מאלו – החוויה הדתית הנה שונה, במיוחד בשיאי תעצומותיה, מן החוויה האינטלקטואלית, כמו 

זו המהווה את פסגת הפילוסופיה, שאותה מייצגת למשל דמותו של סוקרטס.
ברצוני לנסות ולבחון כאן בקצרה באילו אופנים חיים זה לצד זה שני מוקדי ההצטיינות 
השונים הללו בחייו של אדם. כאמור, שאלה זו נעשית רלוונטית במיוחד לגבי אדם מודרני החי 
במדינה דמוקרטית ומצווה על שיקול דעת ועל חשיבה חופשית, כזכות וכחובה אישית משפטית, 
אזרחית ומוסרית, ומצד שני חש עצמו מחויב לעולם הדימויים הסימבולי של המסורת וההוויה 

הדתית שבתוכה גדל וחונך.
לצורך כך אתאר להלן בקצרה ארבעה טיפוסי דמויות, המהווים ארבעה דגמים שדרכם עשוי 

להתעצב יחס שונה בין שני המוקדים הללו: החשיבה החופשית וההזדהות המיתית.
שתי הדמויות הראשונות שאציג מבטאות, כל אחת מצד אחר, היענות לאזהרה ברוחו של 
אליהו הנביא, שלא לפסוח על שתי הסעיפים. אם למיתוס הדתי הומייה נפשנו, אזי יחול זה על 

2  שם עמ’ 119–120.

המיתוס כשלעצמו אינו 
מאיים על הספקן. הלה 
יכול להרגיש נוח בצלו, 
שכן הוא יודע שצל זה 

אינו מבנה ממשי.



אילון אידלשטייןבין השמשות ג׳  37בין השמשות ג׳  אילון אידלשטיין

הכול, שהרי אין מקום פנוי ממנו. כל חלל צריך להתמלא פשר מן הכוליות המיתית וכל עגלה 
ריקה צריכה להיטען במשאה רב המשמעות. ואם לחשיבה החופשית דעתנו נתונה, כי אז יהא 
הכול נתון תחת ִצלּה הספקני ואורה המבהיר, שהרי רק לה ניתנה היכולת לראות את הדברים 
בעין פקוחה ונכוחה. רק היא הבוגרת, רק היא הערנית. וכי מדוע תירדם לפתע התבונה בהגיעה 

להיכלי השם? 
אם כן יוכרע נא הדבר – אברהם או סוקרטס, ירושלים או אתונה, מיתוס או תבונה. דיכוטומיה 
מעין זו אפיינה הגויות רבות ושונות זו מזו, כגון מחשבתו האקזיסטנציאלית של קירקגור,3 משנתו 
בין  ברור  קו  למתוח  ביקשו  ואחרים  אלו  הוגים  שטראוס.4  ליאו  היהודי  המדיני  הפילוסוף  של 
שני העולמות, ולצייר את המעבר ביניהם כקפיצה דיאלקטית בין תזה לאנטיתזה, כוליות אחת 

לכוליות חלופית. 
כעת ניגש לאפיון ארבעת הטיפוסים.

א. הספקן והּכּולי 
שעה שכל העולם על ענייניו הבוערים עומד מן העבר האחד, עומד האני החושב מן העבר האחר 
“אני מטיל ספק משמע אני קיים”. כשהוא תולה כך את כבודו העצמי בכוח שיפוטו  ומצהיר: 
החשיבה  כי  היסוד  אמונת  על  הספקן  נשען  ביקורת,  ללא  דבר  לקבל  ובאי־התחייבותו  האישי 
החופשית יכולה לחול על הכול ואין דבר פנוי ממנה. הספקן יכול, אם הוא רוצה בכך, לעסוק בכל 
תחום, אפילו במיתוס הדתי, שכן אין הוא שולל בהכרח את האמת המיתית, גם אם אינו מאמין 
בה ממש. הלה אף יכול להשתלב בכל תנועה או תרבות המונים, בכל זרם דתי או אידאולוגיה, 
ובתנאי שלא יוותר על זכותו להטיל ספק, שמשמעה גם הזכות שלא לציית לתביעות הכלל ברגע 
שימצא לנכון, ובתנאי גם שלא יחוש שהתנועה או הזרם שהוא משתייך אליהם מבזים אותו עצמו 

כאדם חושב. 
זוהי עמדה עקרונית, רצינית, ביחס לאמת. החשיבה, שהיא הוודאות היחידה, קודמת לאמת, 
מצע  הספקן  עבור  הוא  המסורת  מפי  הנלמד  המיתוס  התנגשות.  של  מהותי  מקרה  כל  לגבי 
לחשיבה, שפה, אוסף של מבני משמעות. המיתוס כשלעצמו אינו מאיים על הספקן. הלה יכול 
להרגיש נוח בצלו, שכן הוא יודע שצל זה אינו מבנה ממשי. תמיד הוא יוכל לקום ולצעוד אל 
כילד, משתף פעולה ברצון  הוא  זה  דמויותיו. במובן  בין  או לשחק משחק חופשי  לצל,  מחוץ 
אך אינו מתחייב שלא להפנות עורף פתאום או להטיח באופן ישיר את התנגדותו. עצם היכולת 
העקרונית הזאת לנצח את המיתוס, להפנות לו עורף, יכולה לגרום לספקן להתקרב דווקא אל 
המיתוס, להיקשר אליו בעבותות של תשוקה ואהבה, ובלבד שזה לא יהפוך עבורו לבית כלא 

ולשיטור של מחשבותיו החופשיות.

3  ראו סרן קירקגור, חיל ורעדה, ירושלים: מאגנס, תשמ”ו, עמ’ 126–136. 
4  ראו ליאו שטראוס, ירושלים ואתונה, ירושלים: מוסד ביאליק, תשס”א, עמ’ 285–308.
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עתה נפנה אל הטיפוס האחר. מנגד עומד זה האומר: “לית אתר פנוי מיניה” או “הפוך בה והפוך 
הּכּולי ניצב בתוך מערכת כוללת שאין ממנה  בה כי הכול בה” או “בכל דרכך דעהו” וכדומה. 
לחשיבה  הראוי  היחיד  המושא  הוא  המיתוס  ומעשה.  מחשבה  דרך  כל  המתווה  והיא  חריגה, 

רצינית, וההשתייכות אליו היא המקנה מבחינתו כבוד ממשי לאדם.
אלא  צל  אינו  המיתוס  הכבוד.  מכיסא  החצוב  ממעל,  אלוה  חלק  אלא  חריגה  אינו  האדם 
בית, או יותר נכון מעין כפר, שגם השדות המקיפים אותו שלו הם ומעובדים על ידו. הטיפוס 
כי החוק  ושוב  ומודה בשפתיו שוב  ולא לחלקם,  לכלל החוקים  לחוקי המיתוס,  הכולי מציית 
הוא המיתוס, וכי המיתוס הוא החוק. כל מעגלי החיים, כל הפינות שאדם יכול להתחבא בהם, 
כל הקירות שאדם יכול להכות בהם את ראשו, כל הבורות שאדם יכול ליפול בהם, כבר כלולים 

בסיפורת המיתית כביטויים של חלקיות המאשרים דווקא את נוכחותו של הכול בכול. 
ומה לגבי החשיבה? האם הלה מזלזל ביכולת החשיבה האנושית? לאו דווקא. האדם הכולי, 
יכול לראות בחשיבה חלק מתוך השלם, שלב  הטוען לזהות בין הסימבול המיתי לבין האמת, 
הכרחי, אמצעי חשוב, אך לעולם לא תשובה ניצחת. במובן זה הטיפוס הכולי הוא יהיר וגם צנוע. 
הוא יהיר ביחס לכל ביטוי מקורי של החשיבה. אכן מנקודת מבטו של הנצח, העומדת כביכול 
לרשותה של הפרספקטיבה הכולית, כל יומרה למקוריות אנושית נראית מגוחכת, אלא כמובן אם 

היא מבטאת במישרין ומתוך הכנעת הלב את השלמות המיתית הנרצית.
אף הטיפוס הספקני יהיר וגם צנוע. הוא יהיר כשהוא מרשה לעצמו לא פעם לקרוא תיגר על 
המיתוס; להקשות, לפרק, לשלול, לחשוף כוונות נסתרות, לא ישרות. אך גם עשוי לגלות צניעות 
כשידע לקרוא תיגר אף על עצמו ויודה שאף לו עצמו עשויות להיות כוונות נסתרות מותנות 
ככל האדם. על שני דברים עשויים הספקן והכולי להסכים ביניהם: על כך שהמיתוס הוא יצירה 
נפלאה ועל כך שיש לחשוד באדם. כלומר, על יופיו של הנשגב ועל חולשתו של האדם, על שני 
יסודות אלו יכולים הללו להקים לעצמם תרבות משותפת, גם אם יעסקו במסגרתה במאבק עיקש 

זה כנגד זה.
בין  היחס  לבעיית  נוגעת  תהיה  הללו  הטיפוסים  שני  בין  הרוחשות  החיכוך  מזירות  אחת 
המיתוס הדתי לבין חירותו של היחיד. הכולי יאמר: “חירות - על הלוחות”, רק המיתוס הוא חירות 
של אמת. הספקן יאמר: “חירות – ודווקא לא על הלוחות”, כחריגה, כיצירה וכפרטיות תתממש 
במלואה זכותו וחובתו של הפרט לחיות את חייו שלו. מכאן חוסר ההבנה המתמיד ביניהם. ועם 
זאת, שניהם יסכימו לדבר אחד: אסור בשום פנים ואופן לפסוח על שתי הסעיפים; או - או; או 

נאמנות מוחלטת למיתוס הדתי או חשיבה חופשית.

שני  בין  ברור  גבול  בדרכו,  אחד  כל  משרטטים,  והכולי,  הספקן  שתיארתי,  הטיפוסים  שני 
הדיון?  בכך מתמצה  אך האם  לו.  ומה שמעבר  גבול  אותו  מול  אל  ודרך התמודדות  העולמות 
עיון  לדעתי,  האדם?  של  עולמותיו  פיצול  אתגר  עם  להתמודדות  נוספות  אפשרויות  אין  האם 
בבעיה מתוך מודעות לשניים הללו בלבד )כפי שגם נעשה לא פעם במקומותנו( מדלל למדי את 
יכולת ההתמודדות אל מול אתגרים קונקרטיים, הצפים ועולים מתוך מצב הפיצול שתואר לעיל, 
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אתגרים הנוגעים לעיצובם של דפוסים תרבותיים ואורחות חיים בני־קיימא. לטענתי, ניתן למנות 
שני טיפוסים נוספים, המייצגים שתי דרכי התמודדות אופייניות, שאף להן חלק בתמונת האמת 
גישות  כן מקום כאן לשתי  נקדיש אם  נכבד במפה הסוציולוגית הממשית.  וכן מקום  הכוללת 
נוספות, הכופרות בנחיצותה של שאלתו הנזכרת של אליהו הנביא לעניין דנן, והחותרות לעצב 

מעין יחס של רצוא ושוב בין שני המרחבים המנוגדים.

ב. המבדיל והשורד העממי
טיפוסיהם של שתי הדמויות הראשונות, הספקן והכּולי, עומדים על כושר מרכזי יחיד שעליו 
דרך  ביכולתו,  מותנה  הכולי  והשיפוט,  החשיבה  בכוח  מותנה  הספקן  עולמם;  תפיסת  בנויה 
ההזדהות המיתית, לחוש חלק ממערכת של שלמות גדולה המקיפה אותו. זה ניצב בעולמו של 
השכל הישר ומשקיף על מרחב הדימויים המיתיים הסימבוליים, זה ניצב בעולמה של האמונה 
ומנסה לכלול בתוכו אף את המרחב הנפרש אליו בידי השכל הישר. גם הדמות השלישית שאציג, 
המבדיל, תלוייה הלכה למעשה בכושר מרכזי אחד ויחיד – היכולת האנושית להבדיל בין מצב 

למצב, בין ממד לממד, בין זמן לזמן, בין מקום למקום. 
זה מזה של ההוויה  נחשפים צדדים אחרים  להגדיר תחומי מרחב שונים, שבהם  היכולת 
היא הכלי שבאמצעותו האדם המבדיל  לגביהם קטגוריות התייחסות שונות,  ולאמץ  האנושית, 
גם  תהא  ניסיונו  לאור  חופשית.  וחשיבה  דתי  מיתוס  שבין  הניגוד  בעיית  עם  להתמודד  מנסה 
תשובתו: גם וגם. חוקי המציאות הנם חוקי המציאות, והעולם הדתי הוא העולם הדתי, שניהם 

מהווים מרחב כולל ומורכב שגבולות גלויים או נסתרים חוצצים בו. 
ניתן אמנם לחצות את הגבולות, לעצב את משמעותם של חוקי המציאות בהשראת עולם 
הדימויים הסימבולי, ולחלופין, לבקר ולתקן את תוכן והתנהלות העולם הדתי לאור אורם הבהיר 
של התבונה והשכל הישר. אך זוהי על פי רוב חציית גבול זהירה ומדודה, הנעשית מתוך תחושה 

בסיסית של התארחות ואף הסגת גבול, ולא של בעלות ובלעדיות. 
מן הצד השני, מלבד חציית הגבול, יכול המבדיל גם לבצע פעולות הגנה על הגבול. קרי, 
לשמור על בהירות המחשבה והשכל הישר מפני סחף הדמיון והרגש הדתי, ולחלופין, להגן על 
מקומם הבטוח והחם של הרגש והדמיון הדתי מפני ִחציו הצוננים של השכל הספקני. הגדר בין 
שני העולמות היא גדר חיה, וניתן להזיזה בשעת הצורך, אך היא גם בת־הגנה, וניתן לעמוד בה 

על המשמר.
נוחות על שתי  האם הטיפוס המבדיל הוא מעין בורגני של הרוח? האם הוא פוסח מפני 
ייתכן שעמדתו ביחס לאמת רצינית ומחויבת לא פחות מזו שמבטאים  הסעיפים? לא בהכרח, 
שני קודמיו, הספקן והכולי. שכן על עיקרון אחד הוא עומד בתוקף – יכולתו של אדם להבדיל 
בין קודש לחול, בין דמיון לשכל ישר, בין כוליות ומציאות, בין אמונה וחשיבה. האמת שלו היא 
במימוש אותה היכולת לגבי מצבים נתונים שהוא פוגש בחייו, ובניסיון לעצב את החיים לאורה 

של יכולת זו.
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עצמו  רואה  שהוא  משום  יהיר  צנוע.  וגם  יהיר  שהנו  לומר  ניתן  המבדיל  טיפוס  על  גם 
אזרח של כל העולמות ומתיימר להקיף את מכלול הבעיה בעצם פתרונותיו המעשיים ואישיותו 
המורכבת. צנוע משום שאינו רואה את עצמו לא קדוש מן האדם הכולי ולא פיקח מן הספקן, 
אלא לכל היותר יחתור להשתלב בתווך ביניהם ולמזער את נזקיהם. לא בעוצמת חווייתו הדתית 
ובחתירה  דווקא בנחישותו  כי אם  ולא בחדות ראיית המציאות הטבעית שלו,  יתבלט המבדיל 

המתמדת, גם אם הזהירה, לאיזון הקודש והחופש, האמונה והספק.

הדמות הרביעית היא דמות קומית מעט, על כן על פי רוב נוטים לזלזל בה, עד כדי כך שאף היא 
נוטה לא פעם לזלזל בעצמה ולסבור בטעות שאינה קיימת כלל בעולם. כהיפוכו המוחלט של 
המבדיל, יודע השורד העממי שאין עולה בידו לעולם להבחין באמת ובתמים בין קודש לחול. 
לו כעין מצווה. שפתיו ממללות תפילה  נעשה  וחוק מציאות  לו לחוק מציאות,  נעשית  מצווה 
בהיותו רוקד ריקוד של חשק ארצי ומפטירות קללה נמרצת ברגעים של חרדת קודש. כי השורד 

העממי חי וקיים, ולנצח יפסח על שתי הסעיפים בכל מקום שיעז להתבטא בו. 
ניתן לומר כי גם לדמות זו ישנה יכולת מסוימת אחת שמכוננת אותה, רצון אחד, והוא הרצון 
לשרוד כיצור חי ורוגש, מעבר לשכל הישר ואף מעבר למרחב דימויי האמונה הסימבוליים. ולכן 
החריגה מאותו הסדר, שהוא רואה עצמו כפוף לו ושותף בו, היא עבורו מאפיין מהותי. בקודש 
יערב ענייני חול, בחול ישזור מימרות קודש, יערבב מין בשאינו מינו, העיקר לגבי דידו הוא שהוא 

עצמו ובשרו ייוותר לפליטה חי וקיים.
באופן פרדוקסלי, אף זו גישה שיש בה סוג של עקביות )גם אם על פי רוב בלתי מודעת( 
ביחס לאמת. תשובתו של השורד העממי לניגוד הזה שבין מיתוס דתי וחשיבה חופשית תהא 
תמיד: גם וגם. מדוע? משום שהוא מעיד בכנות על כך שאינו מצליח לעולם לשרטט גבול ברור 
שיפריד בין השניים, משום שכל הזמן הללו מתערבבים בידו, אם בכוונת תחילה ואם שלא בכוונה 
ואף מבלי שישים לב. הכוליים יאמרו עליו שאינו רציני, והוא כמובן לא יוכל להכחיש זאת, אך 
כמידתו  רואה  הוא  האמונה  לעולם  נאמנותו  את  שכן  מכובד,  כטיפוס  ביניהם  להיחשב  ידרוש 
הטובה עלי אדמות. סיסמתו – “עם ישראל חי”, העממי חי וקיים, ובו קדושה מיתית מהולה באדם 

המטיל ספק ושני אלו חבוקים זה בזה עד לכבילה הדדית גמורה. 
ניגודי ההוויה  יוכל להיחשב יהיר וגם צנוע. יהיר כי כל  במובן זה, אפילו השורד העממי 
מתלכדים בו בכל תנועה מודעת ולא מודעת שלו, לפי הווייתו המסוימת שבאותו הרגע, ומכאן 
שהוא, יעשה מה שיעשה, מזהה עצמו בכל רגע כנציגה האותנטי של האמונה החיה. ועם זאת, 
תמיד ירכין ראש בפני “אנשי הדרך”, אנשי המיתוס או אנשי החשיבה החופשית, תלוי את מי הוא 
מזהה כמופקד על המרחב שהוא שרוי בו באותה עת. את מלוא הכבוד יהיה נכון להעניק לאלו 

בשעה שיתבעו זאת ממנו, גם אם ילעג להם אחר כך כשתנוח עליו הרוח במקום אחר. 

התרבותי  המארג  בתוך  הפועלות  הטיפוסיות  האפשרויות  ארבע  דעתי,  לעניות  הם,  אלו 
שלנו, בתחומי התווך שבין עולם האמונה לבין עולמו של השכל הישר. שני הטיפוסים הראשונים 
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ובשפתו, בעוד שני  ידם, כל אחד בעולמו  משתדלים להגן על מושג “האמת” כפי שנתפס על 
ִתַבטל בפני  הטיפוסים האחרים משתדלים להגן על חוויית החיים הקונקרטית לבל תימעך או 

מושג חד־צדדי של אמת ושל חיים. 
המפתח לפוריות תרבותית, מבחינת היחס שבין מיתוס דתי לחשיבה חופשית ובין עולם 

האמונה לבין עולמו של השכל הישר, הוא בתסיסה חיה של 
כל אחת מן האפשרויות הטיפוסיות הללו. אליהו המקראי 
שתי  על  לפסוח  שלא  האל,  של  בעידודו  העם,  מן  תבע 
הסעיפים, אך גם נענש על ידו שעה שדרש מאלוהי האמת 
החז”לי  אליהו  לכך,  ובהשלמה  סירובם.  על  בהם  להתנקם 
העיד על אושרו האבהי של האל שעה שבניו “פסחו על שתי 
הסעיפים”, בפוסקם דבר הלכה )בפרשת תנורו של עכנאי( 

על פי שכלם הישר ובהציגם זאת כדברי אלוהים חיים. 
רוחנית  מייצרת תסיסה  למושג האמת  נוקבת  דרישה 
ומחויבות עמוקה, כל אחד לעולמו, וכנגד העולם המנוגד לו. 
אך תשומת הלב לחוויית החיים הקונקרטית היא המאפשרת 
חיים אנושיים בתוך המתח הזה שבין שני העולמות. האם 
אינטגרטיבית  אישיות  חמישית,  דמות  גם  כאן  אפשרית 
הכוללת בתוכה את ארבע הגישות? לכאורה זה נראה כמודל 

רצוי )ואולי אף אני עצמי דומה למין טיפוס משולב כזה(, ואולם סביר לחשוב כי שילוב יתר של 
גישות השונות זו מזו באדם אחד יש בו כדי לעמעם את זוהרה של כל אחת מהפריזמות הללו, 
בכל פעם שזו תבוא לידי ביטוי בהתנהלותו האישית של אותו אדם, בתווך שבין עולם האמונה 

והשכל הישר.
בכל מקרה, רק איזון נכון בניהול החיים הפרטיים והציבוריים יאפשר לניגודי הטיפוס הללו 
לא רק לשלול ולדחוק זה את זה, אלא אף לתמוך ולהפרות זה את זה, מתוך הבנה שכל טיפוס 
חיוני להעמדה כוללת של התרבות היהודית ישראלית כתרבות בריאה ומתפתחת. אז אולי גם 
יתקיים, כחזונו של יחזקאל באותן ארבע חיות שונות זו מזו ומופלאות: “ּוְדמּות ֶאָחד ְלַאְרַּבְעָּתן 

ּוַמְרֵאיֶהם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַּכֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ְּבתֹוְך ָהאֹוָפן” )יחזקאל א, טז(. 

לא בעוצמת חווייתו 
הדתית יתבלט המבדיל 

ולא בחדות ראיית 
המציאות הטבעית שלו, 
כי אם דווקא בנחישותו 

ובחתירה המתמדת, 
גם אם הזהירה, לאיזון 

הקודש והחופש, האמונה 
והספק.
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