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 כיצד לקרוא 
את האב שהפך לספר?

שולמית קיציס

חלק א
באביב לפני כמה שנים שכב אבי על ערש דווי. 

באותם ימים הייתי אני בהריון מתקדם. שנינו הלכנו ותפחנו מיום ליום. אצלו גדל הסרטן 
ואצלי גדל הילד. לא היה ברור מי ישיג את מי. 

אוויר צח, עצים  לגור במקום של  ימיו היה מתאווה  בימים ההם עבר אבי אל הכפר. כל 
ימיו היה כלוא ברחוב הסמוך לאזור תעשייה, רחוב שנשמו בו פיח ואפרוריות  וכל  וציפורים, 

לרקע צפירת מכוניות. דווקא המחלה אפשרה לו לצאת לחופשי. 
עוד תיקון היה במעבר הזה: הבית בעיר היה למעשה שתי דירות בשתי קומות שונות ללא 
חיבור ביניהן: אבי גר בקומה למעלה; המטבח והילדים – מקוָמם היה בדירה למטה. היה במבנה 
הזה ציר אנכי ברור. כמו בבית הקבילי שתיאר פייר בורדייה,1 המרחב הכפול הזה היה מחולק 
לניגודים בינאריים של גבוה-נמוך, קדמי-אחורי, קודש-חול, רוח-גוף. המעבר לכפר העביר את 

כולם למגורים באותו מפלס. 

פייר בורדייה, "הבית הקבילי", בתוך: רחל קלוש וטלי חתוקה )עורכות(, תרבות אדריכלית מקום, ייצוג, נוף, תל אביב:   1
רסלינג, ]1957[ 2005, עמ' 267–285.
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כולם – לרבות התלמידים. אם עד אז היה מדובר בשני מעגלים נפרדים, המשפחה והתלמידים, 
הרי שמחלתו של האב כינסה אותנו יחד. הם ישבו אצלנו, אכלו אתנו, וקרה גם שישנו בביתו של 

האב החולה. בתקופה זו שוחחנו עם תלמידיו של אבא יותר מאשר בכל השנים שלפני כן.
שבת אחת, עוד טרם המעבר לכפר, כרסי בין שיניי, הלכתי ברגל מהבית של חמי וחמותי 
אל בית הוריי כדי לדבר עם אבי. אבא לא עיין בספריו כמידי שבת בבוקר, אלא שכב על ספת 
הקטיפה האדומה בעיניים עצומות ומצח מכווץ. אז המחלה עדיין לא גברה עליו, אבל העצבות 
החלישה אותו ודיכאה את רוחו. אבא, אמרתי, אתה זוכר שכתבת, שכאשר סבא חלה נמנעתם 
מלדבר ִאתו? כתבת מאמר שבו תיארת כיצד עקפתם את המוות. דיברתם על מזג האוויר, רק לא 

על הדבר שהעסיק אותו יותר מכול. אבא פקח עין והביט בחלל במבט מיוסר. 
כאשר סבא, אביו של אבא, חלה במחלה שלא יקום ממנה, הוא היה נרגז מאוד. באתי אני 
נכדתו לבקר אותו במיטת חוליו בבית החולים. טוב, סבא, תנוח, אמרתי לו. לא ידעתי מה אומרים, 
ו’תנוח’ נשמע לי נוסחה מקובלת. בגיהינום אני אנוח! נהם הסב בזעם, והבהיל אותי עד מוות. 

מה אמרתי?
אני ומה שבתוכי יצאנו לדרך, אבל כפי שהסתבר, האמירה שלי חלחלה אל אבא. 

טריים  פרות,  עמוס  היה  זוכרת,  אני  השולחן,  יחד.  אותנו  כינס  אבא  שבת  אותה  במוצאי 
ויבשים. לפני הישיבה יחד ראיתי את אבי רכון על המחשב. זו הייתה תנוחה מוכרת. האב שמרוכז 
בעולמו ובענייניו מפנה גב. ואולם הרגעים שבאו לאחר מכן התרחשו פנים אל פנים. אבא ירד 
לקומה למטה, שלא על מנת לאכול, אלא כדי לשוחח עמנו על המצב. אבא התנצל שהעלה את 
הדברים על הכתב כדי לא לשכוח. גם כשלא היה חולה נהג לקרוא מן הכתב. הוא אמר שנענה 
לבקשתי והחליט לדבר. אבא סקר את קורות חייו, ציין את הצמתים שעמד בהם וניסה להסביר 
את הכרעותיו. את הריחוק שנוצר מאתנו. הוא גם פתח דלת זהירה לאפשרות של התקרבות. עצם 
המעמד היה מקרב. כשכילה את דבריו וקם ללכת, אחותו, שבכתה בַדְּברו, קמה וטפחה קלות על 
הג’קט שלבש. פעולת ניעור הג’קט סימלה בעיניי עולם מלא. אם היו יכולים, אם הייתה יכולה, אם 
לא היו מחסומים – הרי הייתה מחבקת אותו. אך היא לא יכלה, ובמקום הקישה מעט על הג’קט 
שלו בגבו, כאילו מסירה משם פירורי אבק, פעולה סתמית, לגיטימית, של ניקוי – לנקות לבעל, 
לאח, לאב, את הג’קט, שלא יצא כך החוצה. כאילו שאם תסלק את גרגירי האבק יסתלקו המחיצות 
שביניהם. כאילו אם תסלק את האבק הדמיוני תסתלק לה גם המחלה. אבל מה שקרה באמת הוא 
שהאח הסתלק לבית לעולמו – כשאחותו טופחת על גבו, נוקשת על שער שייפתח, כאסירה המכה 

על קירות תא הכלא שלה – ִאי-היכולת לחבק. 
גם אני לא הייתי חבקנית מדי. את אבא שלי חיבקתי פעמיים בלבד בימי ְשֵני חייו. לא בבת 
בני השני. אבא רצה מאוד שנקרא  נולד  ולא בחתונה. הפעם הראשונה הייתה כאשר  המצווה 
לילד על שם אביו – אותו סבא הנזכר. לנו, ההורים, היו רצונות אחרים. אבא לא ויתר. הוא שלח 
את אמא כשגרירה לפניו שתשדל אותנו. הוא דיבר עמי בטלפון. הוא כעס: סבא נתן לכם כל כך 
הרבה. בן זוגי הלך לשוחח עמו ולרכך את ההתנגדות. ברית המילה חלה בשבת. אבי ּכוַּבד להיות 
הסנדק. קראנו בשמו של הסבא כשם השני. מיד בתום הטקס אבא קם מכיסא הסנדק ואני, באופן 
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ספונטני ובלי מחשבה, חיבקתי אותו. לראשונה בחיי חשתי את גופו – היה לו גוף מוצק ורחב. 
אני מקווה שאתה בכל זאת שמח, מלמלתי. אבא יצא מהמקום נסער. הוא לא שמע כשעמדתי 

מול הקהל וסיפרתי על סבא.
הוא  במוצאי שבת.  זה  היה  מחלתו.  על  לי  שנודע  לאחר  קצר  זמן  הייתה  השנייה  הפעם 
הקדים לעלות על יצועו. הוא לבש פיג’מה מכופתרת, כדרכו תמיד, ונראה שבור וחלש. הבאתי לו 
במתנה דיסק של שירי לדינו בליווי גיטרה, כאשר אהב, דיסק בשם “פגישה”. ָמַחלתי על הרגלנו 

וחיבקתי אותו. 
פעם אחת הגעתי אחרי נסיעה ממושכת מביתי לבקרו. ניסיתי לעורר שיחה. המפגש הוא 
חסד, אמר מרטין בובר,2 אבל אנחנו צריכים לבוא מתוך נכונות. באתי נכונה וחוט של שיחה סוף 
סוף הושחל. או אז פרצו אל החדר שלושה מתלמידיו. מיד נשמט לו החוט ואף אני נשמטתי 

לדרכי זמן קצר לאחר מכן. 
פעם נוספת באתי לבקרו והוא רצה כהרגלו לצאת לסיבוב קצר בחוץ. הם גרו עדיין בעיר, 
ואנו יצאנו לרחובות השכונה המוארים באור הפנסים. מזג האוויר היה נעים. האם אחזתי בו? 
אני זוכרת שהשיחה אתו הייתה כרוכה במאמץ. הרגשתי כל הזמן שאני צריכה לדלות נושאים, 
לשאוב את הדיבור. לבסוף דיברנו על משמעות החיים. הזכרתי לו את דברי ויקטור פרנקל3 על 

המשמעות שניתן להיאחז בה כדי לחיות, והוא הודה שהוא איננו מוצא אחת כזאת.
הפעמים הבאות כבר היו בכפר. היה זה בית גדול ורחב ידיים. יום שישי אחד חלפתי על 
פניו בדרכנו למקום אחר. מצאתי את אבי מחזיק מחבט חשמלי, שבו ניסה ללכוד את היתושים 
הרבים שנחתו על רשת החלונות. האב הגדול והחזק נראה חלש ופתטי. הוא לא הצליח. היתושים 
חמקו ממנו שוב ושוב, ואני, שעמדתי שם קפואה, איני מצליחה היום להתחמק מזיכרון המראה 
הזה. אבי אהב לשבת אז בכיסא נדנדה ולצפות בנוף. היה נראה כאילו הוא בהזדקנות מואצת, 
הולך ודל, הולך ונאסף אל עצמו. שוקע עוד, עוד ועוד לתוך מצולות, שמהן לבסוף כבר לא שמע 

אותנו. 
באחד הימים הגעתי לבית ההורים בשעת לילה. המחזה שנגלה לעיניי היה, כך אני מדמיינת, 
מסוג המראות שראה המשורר בדרכו אל השאול. הבית היה חשוך. אמי ועוד כמה צלליות עמדו 
והתחיל לפשוט את חולצת הפיג’מה  רגעים אבי התיישב כמו סהרורי  מידי כמה  ליד המיטה. 
שלו. האנשים העומדים עליו ניסו להלבישו. הוא פשט את ידיו קדימה. היה נראה כאילו הוא חי 

מציאות פנימית, וזו מנחה אותו ומובילה אותו. לאן? 
בימים הבאים כבר לא היה כוח לאב לשלוח את ידיו ולגשש בחלל. הוא שכב על מיטתו 

ונאנק. 
באחד הימים הללו בביתי בשוכבי במיטה ָשַטף לידי זרם מים חמים. הגעתי לבית החולים 
והיינו צריכים למסור לאח המנומנם דו”ח על מהלך ההיריון. יש מחלות במשפחה? הוא קרא 
מהפרוטוקול. דווקא יש, וברגעים אלו ממש. המים הלכו ונזלו. החיים אזלו. הרגשתי איך הבטן 

מרטין בובר, בסוד שיח, ירושלים: מוסד ביאליק, 1959, עמ' 58.  2
ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, חיים איזק )מתרגם(, תל אביב: דביר, 1970.  3
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מתרוקנת והגוף מידלדל. כאשר התחילו הצירים לא עמדתי בכאבים. הרגשתי שאלו כאבים של 
מוות. הייתי בטוחה שמה שיצא ממני יהיה ָדבר מת, חולה או בעל מום. כל כך הייתי רוויה במוות, 
מוות, שלא ייתכן אחרת. לבסוף בא הקץ לייסוריי ובא המרדים. אבי דמדם לו בביתו ואני הזיתי 
כמוהו. הלכתי ביער אדום, שיצורים קטנים כסנאים מקפצים בין ענפיו. כשארצות החיים קראו 
בשמי התעצלתי להשיב ועוררתי בהלה. אחרי זמן מה שבו הרפה ממני הכאב האלים, שילחתי את 
היער האדום, והודעתי שאני מוכנה. בו ברגע כרעתי על המיטה והקאתי ארצה את מה שנשאתי 
בתוכי. נחש כחלחל וחלקלק יצא והיה כרוך על צווארו של התינוק. המיילדת מיהרה ללפף אותו 
ממנו והלאה, והתינוק לאט לאט הווריד. הוא היה תינוק קטן, בעל תווים נאים כשל בובה. שיער 

ראשו היה שחור ופניו עגולות. והוא היה חי! הייתה זו הפתעה גמורה. 
התקשרתי לאבא. אחותי הגדולה הרימה את השפופרת, שמעה והעבירה לאבא. אבא בכה 
בטלפון. שמח ובכה. שמח על שהשגתי אותו והנה הוא זוכה לשמוע על כך, ובכה כי ידע שמה 

שהוא נושא עדיין בתוכו. 
את ברית המילה ערכנו בביתם של ההורים. הגעתי מבעוד יום נושאת את השמיכה שבה היה 
ארוז התינוק החי. הבאנו את התינוק למיטתו של אבא. אבא היה אז בסוף ימיו. דעתו היטשטשה 
עליו. אבל למראה התינוק חייך חיוך טיפשי. מבעד לאדים הסמיכים והרעילים שהסרטן הפיץ 

סביבו, המציאות של ילד חי זרחה והבהיקה אפילו אליו. 
הוא מחייך! אמרו לי האנשים הסמוכים למיטתו, ולא התכוונו לבני. 

ברית המילה נערכה בבית בכפר. מבעוד יום הגיע תלמידו הנאמן של אבי לסייע בצורכי 
החגיגה. הוא ישב ליד השולחן הגדול בסלון, קיפל מפיות ודמעתו על לחיו. מידי פעם האדימו 

פניו והוא גרף את צערו בקול מרוסק. 
התנפחו  רגליו  מנגד,  כחשו.  זרועותיו  צמקו.  פניו  משליטה.  יצא  אבא  של  גופו   – בחדר 

והתנפחו ונעשו בצקיות וסגולות. ציפורני הרגליים בלטו בקצה השמיכה מעוקמות וחרבות. 
בברית המילה עטפו את האב בטלית. בקול גווע הוא אמר את הפסוקים, וקצת התבלבל. 
אבי היודע! הוא אמר לאט את הִפסקה “אשר קידש ידיד מבטן” ואני הייתי הלחשנית שלחשה 
את השם: נתן. מה? נתן. בסעודה ישבו אל השולחן אבא, אמא וסבתא הקשישה, שהייתה בשנות 
התגבעה  לבנה  גלידה  של  זעירה  ערימה  באב.  נזפה  אוכל!  לא  אתה  תאכל,  לחייה.  התשעים 
בקערית פלסטיק לפניו. בימים ההם זה מה שהיה מסוגל להערות אל גופו שהיה חסום בתאים 
הרעים בכל אשר תפנה. כאשר דיברתי בסעודה על משמעות השם שבחרנו, הריעה סבתא בקול: 
השם נתן והשם לקח! לכסנתי מבט אל האב שישב ופניו אל מפת השולחן. לא, הוא לא חושב 

על מה שאני. אני מקווה.
כאשר אבא איבד את ההכרה היו יושבים ואוחזים בידו. נותנים לו יד. בחייו הוא לא נהג לתת 

ולא נתנו לו. 
כאשר הוזעקתי מביתי השארתי לביתי הגדולה פתק כמעט זהה בנוסחו לפתק שהשארנו 
לה רק לפני כמה ימים כאשר הלכתי ללדת את נתן. כשהגעתי האב כבר לא היה בין החיים. את 
גופתו הניחו על הארץ וסדין כיסה את גופו. שני מאווררים פעלו בחדר לסלק את הזבובים. בעל 
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הבית בעל הפאות ישב ואמר תהילים. הרמתי את שולי הסדין וראיתי את פני אבי המת. חיוורים 
ונפולים. לחייו היו שקועות ועורו צהבהב. 

למחרת בא אמבולנס של מתים לקחת אותו. עמדנו בשורה, בני משפחתו, וכאשר האלונקה 
יצאה הושיטה אמי יד לעברה וקראה: אבא... אבא. אחותו של אבא, כבר בלי ג’קט לאחוז בו, 

פרצה בבכי מר. 
כמה שנים אחרי, ואבי היה לספר. לספרים הרבה. אמי שוקדת על מכון כתבים, שמוציא 
את הספרים לאור. קם דור חדש של תלמידים שלא הכיר את האב החי, אלא רק את האב של 
הספרים. וראה זה פלא: הפופולריות שלו רק גדלה והפרסום שלו גדל ומחלחל לקהלים שלא 
ידעו ולא הכירו. בחייו היה האב נחבא אל הכלים, לא איש רעים ולא איש ציבור. כיום רבים שמעּו 
את שמעֹו. פעם ביקשה ממני אמי לקחת חבילה גדולה של ספריו. ערמתי את הספרים על עגלה 
והתחלתי לדחוף. ופתאום הרגשתי שאני מסיעה את אבי, שהערמות הללו הן הוא. ובפעם אחרת, 
שוב חבילת ספרים כבדה בידיי, אני מחייכת ואומרת באירוניה: “כן, כן, עדיין כבד לסחוב את 
אבא שלי”. אבל למען האמת זה הרבה יותר קל. מהספר אני יכולה לקרוא את מה שאני רוצה 
ולהשמיט את מה שאיני רוצה. את הספר אני יכולה לסגור. הספר הוא דומם, ועל כן אינני צריכה 

לשמוע, להריח, לראות ולנשום את כל הצדדים הבלתי נעימים שמביא עמו אדם חי. 

חלק ב

החיים נושאים בחובם אגרסיביות. המעבר מדור אחד למשנהו – האחד עולה, השני 
יורד – ‘המלך מת, יחי המלך’ – אינו נטול קשר לרצח הסימבולי. כל אחד מאיתנו, 
ולא רק בחלום, הורג את אחד מהוריו, ואפילו את שניהם, משום שהוא מאריך ימים 

אחריהם.

]...[

בגרוש!  רגשות  עם  מספיק  להסתכל,  בלי  בעיקר  לזרוק,  לזרוק,   ]...[ די!  סטופ! 
לתחוב באושר לשקי אשפה גדולים, באצבעות שחורות מאבק ובגרון מגורה, ערמות 
על ערמות של ניירות ישנים. לזרוק את הקופסאות שאין להן שימוש מוגדר, את 
המשומשים,  החפצים  את  הישנים,  החשמל  מכשירי  את  המתפוררים,  הספרים 
הנבולים, המיובשים, הרקובים, שאין בהם שום עניין לחלוטין, את כל הערמה הזאת 
של כל מיני חפצים חסרי שימוש! להוציא את העבר שלנו לחופשה! כל אותם דברים 
מוכרים שאהבנו, יום אחד אינם אלא גרוטאות שמעיקות עלינו. צריך להיפרד מהם 

בשמחה, לחגוג את ניצחון החיים על המוות.4

לידיה פלם, איך רוקנתי את בית הורי, קרן שמש )תרגום(, תל אביב: רסלינג, 2007, עמ' 19, 115–116.  4
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אב מת, גם אם איננו מותיר אחריו משנה סדורה וכתובה, הופך לספר, לסיפור, למדריך לחיים. 
תפיסותיו, רסיסי משפטים שאמר, מתלכדים לספר – ספר כתוב או ספר החקוק בזיכרונם של 
ילדיו. מהו היחס הנכון למה שהנחיל האב? מאיזה כיוון יש להחזיק את ה’ספר’ של האב? יש 
או  הבן  פלם.  כפי שכותבת  מתפוררים”,  “ספרים  גרוטאה מעיקה,  האב  בספר של  מי שרואים 
הבת רוצים “להוציא את העבר לחופשה”, לכתוב את הספר שלהם ולסלול את דרכם העצמאית 

בחיים.
לו  בניו של האב הקדמון שהתנגדו  צוואה. פרויד כתב על  יש מי שיראו בספר  לחלופין, 
בתחילה, ואולם משרצחו את האב, דבקו בו ביתר שאת: “משסילקוהו ]...[ בהכרח פרצו ועלו 
רגשות החיבה שנכבשו בשעת מעשה ]...[ המת היה עתה במיתתו חזק יותר משהיה בחייו ]...[ 
מה שמנע האב קודם בעצם קיומו, אסרו הם עכשיו על עצמם במצב הנפשי של ‘קבלת המרות 
לאב  ציית  שלא  כך  על  הבן  של  מאשמה  נובעת  כצוואה  האב’  של  ‘הספר  ראיית  בדיעבד’”.5 
ושִהמרה את פיו לנצח. כעת, כשהאב איננו להשליט את מרותו, דבק הבן ב’ספר’ שלו כמו בצו 
אלוהי. על פי גישה זו, יש לאחוז בספר של האב, ללמוד אותו “על הסדר” וללא דילוגים, ולקיים 

את הנאמר בו ככתבו וכלשונו. 
 – דיכוטומיות  הן  האב.  של  למותו  ראשונית  לתגובה  אופייניות  האחרונות  התנועות  שתי 
לזרוק או לחבק. הדרך השלישית מתהווה בדרך כלל כחלוף הזמן. דמות האב החי מיטשטשת, 
כבר לא מאיימת. לא חייבים לזרוק אותה כדי לגבש זהות עצמאית וגם לא חייבים לאמץ אותה, 
של אמירות,  אוסף  כי רגשות האשם התקהו. או אז ניגש הבן אל הספר, מדפדף בו ומוצא בו 
הנחיות וזיכרונות. מתוכם הוא שולה פנינים להתקשט בהן – הדרכות, סיפורים ומימרות הנושאים 

חן בעיניו.
אם נעצור בנקודה זו ונראה בספר של האב לא רק ‘תורה לחיים’ עבור הבן הספציפי, אלא 
את התורה, תורת ישראל, הרי מדובר כאן בשלוש דרכים לגשת אליה. הראשונה – גישה הרואה 
בתורה ספר ארכאי שאבד עליו הכלח; השנייה – רואה בתורה ספר שיש לקחת אותו באופן מלא, 
על כל חלקיו והשתלשלויותיו; הגישה השלישית רואה בספר ריבוי: לא יחידה מגובשת אחת, אלא 
אוסף של “טקסטים”. מאחר שבמידה רבה אני רואה את עצמי שייכת לגישה השלישית, ארחיב 

עליה את הדיבור. 
המדרש  בתי  את  במיוחד  בעיניי  מאפיינת  האוסף”  “גישת  התורה  לימוד  עולם  בתוך 
המתחדשים. בבתי מדרש אלה מחלצים מן ה’ספר’ סיפורים ואמירות שאינם מתנגשים באמונתם 
של הלומדים, ולהפך, מחזקים את עמדתם. הנה למשל הטקסטים החז”ליים השכיחים במחוזות 
הללו: “תנורו של עכנאי”, סיפור שממנו נשאב המסר שגם הלומדים רשאים לעצב את התורה; 
“רב רחומי” המחנכנו ליחסים זוגיים מוסריים הקודמים ללימוד התורה; האיש המכוער משתלב 
היטב עם העיסוק ב”יחס לאחר” וברב תרבותיות; המפגש בין רבי יוחנן וריש לקיש – ללמדנו 

שהתורה לא אמורה להיות מחוסרת ֶארֹוס, וכך הלאה. 

 1988 זיגמונד פרויד, "טוטם וטאבו", בתוך: טוטם וטאבו ומסות אחרות )143-7(, חיים איזק )מתרגם(, תל אביב: דביר,   5
]1913[, עמ' 128–129.
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היהדות המתחדשת בוררת מן הספר סוגיות המשוחחות עם עולמם של הלומדים. יתרונה 
הלימוד  להם.  זרה  חלק ממסורת שהייתה  להרגיש  ללומדים  בכך שהיא מאפשרת  הוא  הגדול 
הוא לימוד עדין, מכיל, מהבחינה הזו שאינו מעמיס על הלומד או הלומדת התמודדות עם תורת 
אב מתגרה ומתנגחת. הדפדוף בספר דלגני ומקוטע, כדי שהאב המלא לא ימחץ בכובד משקלו 
את הבנים המתקרבים בהיסוס. ואולם גישת האוסף מייצרת תמונה פרגמנטרית. האב היה ישות 

שלמה, ואילו שחזורו באמצעות פסקאות נעדרות-רצף בורא דמות פגומה. 
לאור ניסיוני האישי עם אבי שהיה לספר, אני רוצה להציע מושג שדרכו ניתן להתייחס ל’ספרו 
של האב’ ולמסורת – מושג ההעדר. משוג זה עשוי לסמן את השלב הבא בתופעת ההתחדשות. 
העדר הוא “חוסר, אי קיום או אי הימצאות של מישהו או של משהו”.6 חסרונו של אדם, היעלמותו 
מזירת המציאות, עשויים להוביל אותנו להנכיח את דמותו בזירות אחרות. “זה אשר עלינו לאהוב 
גורמים  הפנים  והסתר  ההעדר  דווקא  אלוהים.7   – הגדול’  ‘הנעלם  על  וייל  סימון  כתבה  נעדר”, 

לכמיהה, לדבקות, למאמץ אדיר להנכיח את הנעדר, שהולך והופך לבבואה מעורפלת. 
נשקיף על התרבות היהודית המתחדשת: בעוד הדורות שידעו את האב החי וגדלו על ברכי 
מסורת חיה נדחפו לסלק את האב ואת ספריו מעל הבמה, כדי לפנות לעצמם מרחב מחיה, הרי 
הדורות שבאו אחריהם מכירים רק תמונה עמומה של האב. קמו אנשים שבית המדרש לא היה 
מקדש ֵאל נעוריהם. הספר, התורה וכל התפאורה – אינם העולם שעליו גדלו. המאבק עם אב 
את  לפענח  געגוע  ִאתה  המביאה  חידה  בעיקר  הוא  לי,  נראה  כעת,  שנותר  מה  חלף.  קונקרטי 
הנעדר. האב נעשה אוורירי מספיק כדי שלא נהיה מאוימים ממנו ונוכל לקרוא מן הספר חלקים 
שלמים, אולי גם כאלה שמערערים על תפיסותינו. ההיעדרות, והכמיהה שהיא מייצרת, עוזרות 
שכאמור  מאחר  יותר.  שלם  אלבום  ליצירת  אותנו  ולהביא  שבספר,  המעקשים  עם  להתמודד 
מדובר בדור שלא ידע את האב החי, אין ספק שהאב שיקום לתחייה במהלך כזה יהיה אב מרוכך, 

שנוצר במידה רבה ממשאלות הלב של הבנים ומפרשנויותיהם. 
ככל שהזמן חולף נוכחותו הפיזית של אבי הולכת ונוטשת את העולם. ייתכן כי אף תא בגופי 
לא התקיים בשני החיבוקים שזכיתי להם. הנוכחות המוחשית הולכת ונעלמת, אבל זירות אחרות 
נפתחות. אחרי ‘שלב הגרוטאה’ או שלב האחיזה האובססיבי ואחרי השלב הזהיר שבו קרענו מן 
הספר רצועות-רצועות, מגיע פרק ההעדר. הרעב אל האב. פתאום דיסאוריינטציה – מה יישאר? 
ולאן כל זה הולך? בעזרת ההעדר נוכל אולי לדמיין צורות ניכוס אחרות של האב, משוכללות 
את  ולחקור  כממשיכים,  כיורשים,  עצמנו  על  יצירתי  באופן  לחשוב  פתח  פותח  ההעדר  יותר. 
זיקתנו אל האב ומורשתו. תהייה זו עולה ברגע אחד שבו בת מוצאת את עצמה דוחפת עגלה שבה 

מוטלים ספריו של האב ותוהה על היחס בינה לבינם. 

http://www.ravmilim.co.il/default.asp :העדר", יעקב שויקה )עורך(, מילון רב מילים, 2012. מתוך"  6
סימון וייל, הכובד והחסד, תרגם: עוזי בהר, ירושלים: כרמל, 1994, עמ' 140.  7


