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“אם יוצאים מגיעים 
למקומות נפלאים!”

על הישארות במקום ויציאה למסע

שולמית קיציס

ְּבַהְצָלָחה!
ִהִּגיַע ַהּיֹום.

ַאָּתה יֹוֵצא ִלְמקֹומֹות ִנְפָלִאים!
ָאז ָׁשלֹום!

 
ִעם ַרְגַלִים ַּבַנֲעַלִים,
ִעם ֵׂשֶכל ָּברֹאׁש –

ֶרְך ֶׁשְּלָך, ִּתְמָצא ֶאת ַהּדֶֶ
ַאל ַּתְחׁשׁש.

ַאָּתה ָיכֹול ְויֹוֵדַע,
מּוָכן ּוְמֻזָּמן,

ְוַאָּתה הּוא ֶזה ֶׁשַּיְחִליט ְלָאן!1

נאור,  לאה  תרגמה:  נפלאים!,  למקומות  מגיעים  יוצאים  אם  סוס,  דוקטור   1
ירושלים: כתר, 1990.

ד”ר שולמית קיציס
יועצת חינוכית ומנחת קבוצות.
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צלול נ אוויר  בנחיריים.  מתרונן  ורענן  נקי  זך,  אוויר  של  משב  תרועה!  וקול  הידד  סיעה! 
ומצוחצח, הרחק מהריח החרוך של האש והעשן במקומותינו. אז שלום! הגיע היום!

כשהוא הגיע, עמדנו מחוץ למכונית סמוך לתחנת הרכבת בשעת צהריים יוקדת. מסונוורת 
מהשמש וַמגירה זיעה חילקתי לשלושת ילדיי חוברת קטנה בעלת כריכה צבעונית קשה, שבשערה 
הודבק השיר הנ”ל. בקול שמנסה בכל פעם לגבור על הסדק המסתנן אליו הסברתי להם — ”זה 
יומן מסע. אתם יכולים להתחיל ולכתוב על החוויות, על הנופים, על האנשים שתפגשו...” השמש 
לא אפשרה להאריך, ולאחר חיבוק חפוז נפרדנו. נכנסתי אל המכונית וסגרתי הדלת בעדי, רואה 
אותם במראה הקדמית גוררים את המזוודות, ולא מביטים לאחור. המה קמו ונסעו; אני כרעתי, 

לא הצלחתי. חזרתי הביתה.

לאבד את ההשתקפות

 ֵהיָכן ֲאִני? ֵאיְך ְלַהְסִּביר ֵהיָכן ֲאִני?
 ֵעיַני ֵאיָנן ִנְׁשָקפֹות ִמּׁשּום ַחּלֹון.

ׁשּום ְרִאי, ]...[  ָּפַני ֵאיָנם ִמְׁשַּתְקִפים ְבּ
 ַוֲאִני ּפֹה, ֻּכִּלי ּפֹה –

ְּבִעיר ָנְכִרָּיה
דֹוָלה ֶׁשל ֵנָכר.2 ֵלב מֹוֶלֶדת ְגּ ְבּ

חוטים עבים קושרים אותנו אל המקום: המיטה שלנו, עם המזרן הקשה והרך במידה, הכרית 
המלבנית הפרומה בקצה, החלון הפתוח בלילה בחריץ צר, הילדים המשכימים, קולות הרגליים 
המדשדשות אל חדר האמבטיה, השילוח מהקן אל בית הספר עם הכריך – דווקא כזה ולא אחר, 
האנחה, כוס הקפה הראשונה, תוך עלעול חפוז בעיתון משבת ומסביב שאריות הבוקר, היציאה 
לעבודה, המוזיקה בדרך, הבוסית, הקולגות, המחשב, החטיף האהוב, ואחר הצהריים השכנים, 
והצללים  הדמויות  כל  השכמה...  השכבה,  ערב,  ארוחת  במכולת,  קניות  השלמת  לחוג,  הסעה 
יומנו, הטקסים והטקסוסים, ההרגלים הפעוטים והגדולים. בעצם לא חוטים  הנמתחים על פני 

קושרים אותנו למקומנו, אלא חבלים עבותים. 
הזהות  היום שלנו,  סדר  בנויים  אינסוף הפרטים הדקדקניים שמהם  הללו,  כל החלקיקים 
שלנו, הולכים ונושרים מאתנו אחד־אחד כאשר אנחנו עוזבים את הבית ונוסעים. ככל שאנחנו 
מתקדמים בציר הנסיעה, והשקשוק הקצוב של המטוס, הרכבת או המכונית מתגבר, מתגברת גם 

תחושת הדיסאוריינטציה. היכן אני? איך להסביר היכן אני? 

2  לאה גולדברג, “מסע ללא שם”, בתוך: שירים, כרך שלישי, תל אביב: ספריית פועלים, 1973, עמ’ 31.
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הרגשות והמחשבות שלנו מקבלים פשר ומובן כאשר אנחנו באזור הביתי, אבל מה קורה 
ַלזהות, ַלעצמי, במרחב הלא־ידוע? כמו לאה גולדברג, לפעמים במהלך הנסיעה אנחנו מאבדים 
את תחושת הבית שלנו בתוך עצמנו. מרּוָקנים, זרים לעצמנו ולא מובנים בלי המעטפת שלנו, בלי 

המסגרת הברורה והמארגנת. 
אם אתם יודעים על מה אני מדברת, אתם בחברה טובה. ַּפנו מקום על הספסל המיטלטל 
לפרויד, המתיישב לצדכם באנחה. גם הוא סבל מאוד מנסיעות ומנדודים. כאדם המקפיד על חזות 
חזקה, פרויד נמנע מלהפגין את חולשותיו, ולכן בנסיעות ארוכות שלח לפניו את בני משפחתו 
הַאל־ בספרו  כתב  בבדידות  נסיעות  מאותן  אחת  על  ומחריש.  סובל  בגפו,  בעקבותיהם  ונסע 

ֵּביִתי:

ישבתי לבדי בתא של קרון השינה, כאשר מפאת טלטול עז מן הרגיל של תנועת 
הרכבת נפתחה הדלת המוליכה לתא השירותים הצמוד ואדון מזדקן בחלוק שינה, 
נכנס לתאי. הנחתי שבעוזבו את תא השירותים הממוקם  נסיעות לראשו,  מצנפת 
בין שני התאים, שגה בכיוון והגיע בטעות לתאי. זינקתי ממקומי כדי להעמידו על 
טעותו, ולמרבה המבוכה התברר לי חיש מהר שהפולש לא היה אלא תמונת דיוקני 
שנשקפה במראה שבדלת המחברת. זכורני עדיין שהמראה לא מצא חן בעיניי כלל 

וכלל.3

פרויד, כמו לאה גולדברג, לא זיהה את השתקפות עצמו. הוא ראה אדון מזדקן, פולש מבולבל, 
אלא שלמעשה היה מדובר בבבואתו שלו. זה לא מצא חן בעיניו, כלל וכלל. הוא איננו מפרט מה 

לא מצא חן ולמה. אני, שמזדהה אתו, אנסה להיות לו בת קול. 
ז’אק לאקאן4 תיאר את שלב המרָאה, שבו הסביבה, בדרך כלל הֵאם, מצביעה על השתקפותו 
של הילד במראה, ואומרת לו “הנה אתה, חמוד!”. הילד רואה במראה דיוקן שלם ונאה, המנוגד 
שתמונת  מאחר  פנימה.  בתוכו  חש  שהוא  )פרגמנטריות(  הִּפיָסתיּות  לתחושת  הניגוד  בתכלית 
הדיוקן מלאה ומושכת, הילד ממיר את העצמי הפנימי המקוטע שלו בדמות המושלמת שמציעות 

לו אמא והמרָאה. בהדרגה הוא מתרגל שדמותו במראה זהה ל”עצמי” שלו. 
היומיום  ִאתו.  להתנהל  ויודעים  מכירים,  אנחנו  המוכר  במקום  שלנו  במראה”  “האני  את 
ואנחנו  והמשובש,  הפגום  את  הפנימי,  הקיטוע  את  להשכיח מאתנו  נוטה  והגדוש  האינטנסיבי 
בסך הכול מרגישים עם עצמנו “בבית”. המקום הזר, לעומת זאת, משיב לנו את עצמנו בגמגום, 
ברסיסים, בפיסות. הדיוקן השלם נסדק. ההשתקפות שלנו במקום הזר איננה מיומנת להחזיר 
לימים  אותנו  מחזירה  למקומי”  מחוץ  “אני  חוויית  זו,  מבחינה  ומובנת.  מלאה  עצמנו  תמונת 
הראשונים, לתקופה שבה חווינו את עצמנו באופן מקוטע ולא קוהרנטי. כך, אנחנו מרגישים לא־

בבית בעצמנו, ופרויד במצנפת השינה לא מזהה את עצמו. 

זיגמונד פרויד, האלביתי, תרגמה: רות גינזבורג, תל אביב: רסלינג, 2012 ]1919[, עמ’ 81.  3
 J. Lacan, ”Some Reflections on the Ego“, Journal for Lacanian Studies 2)2( )2004 ]1951[(, pp. 306-317  4
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נשאלת השאלה אם זה לא נוח – למה בכל זאת אנחנו מוצאים את עצמנו נוסעים?
הוגים העוסקים ב”גאוגרפיה אנושית”,5 סברו כי את האדם מושכים שני סוגים של מרחב – 
“האח” ו”הקוסמוס”. האח היא הכמיהה אל המקום הביתי, המוגן והחמים. האח החמימה מפתה 
אותנו להישאר בבית ולהתכרבל )כמה טוב!(. לעומתה, הקוסמוס הוא התשוקה למרחב האינסופי 
והבלתי ידוע )לכי על זה!(. האח מעניקה ביטחון; הקוסמוס – הרפתקה. מצד אחד, מקנן בנו 
ללכת  לצאת,  הדחף  בנו  שוכן  שני,  מצד  ובנעים;  במוכר  להתחפר  האח,  ליד  להצטנף  הרצון 

בגדולות, להרחיב גבולות ולהעז. כך כתב וולטר בנימין:

בקרב רושמי הסיפורים ]...[ קיימות שתי קבוצות ]...[ “כשאדם יוצא למסע, יש לו 
מה לספר”, קובעת המימרה העממית ומדמה לה את המספר כמי שבא מרחוק. אבל 
ברצון רב יאזינו גם לאדם המרוויח את לחמו ביושר, שנשאר בארץ ובקי בסיפוריה 
נציגיהן הקדומים,  ידי  על  אלו  לנו שתי קבוצות  נרצה להמחיש  ובמסורותיה. אם 

תתגלם האחת באיכר היושב על אדמתו, והשנייה – בספן על גבי אוניית הסוחר.6

וולטר בנימין נתן שם וכינוי לטיפוסי הקוסמוס והאח: הספן והאיכר. הספן הוא ההרפתקן, 
המשוטט, תאב הנדודים. האיכר הוא איש המחזוריות ועונות השנה, האיש המושרש באדמתו. 
לא מדובר בשני קצוות דיכוטומיים. גם בנימין סבר שלרוב שני הטיפוסים משמשים בערבוביה: 
“מדובר רק בטיפוסי יסוד. את המרחב האמיתי של תחום הסיפורים ]...[ אין לתאר ללא העירוב 
ההדדי העמוק של שני טיפוסים קדומים אלה. ]...[ האומן היושב בביתו והחניכים הנודדים עבדו 
יחד באותם חדרים, האיכרים ויורדי הים היו אבותיה של מלאכת הסיפור; וכל אומן היה בשעתו 

חניך נודד בטרם התיישב במולדתו או בניכר” )שם(. 
פשר  אולי  זהו  אותנו.  ומטלטלים  יחד  גם  הקטבים  שני  מתקיימים  רובנו  אצל  ואמנם, 
האמביוולנטיות וה”פרפרים בבטן” שלפני נסיעה. אנו יודעים כי ברגע שניָמצא במקום הזר תיפסק 
אט אט הזרימה האוטומטית של חיינו. מה שאת עושה כלאחר יד כשאת במקומך, יתפרט ליחידות 
לב. מה עושים עכשיו? אשב. אקום.  ותשומת  ופעולה, המצריכות תכנון  בודדות של מחשבה 
עכשיו אכתוב. אקרא. אלך. אני שמה לב לעובדה שאני נושמת. הולכת לפה. לשם. כעת אוכל. 
אלך לשירותים. מה אחר כך? כעת אצא אל הרחוב. אפנה אל האיש. אומר לו את המילה הזו. וגם 
את זו. ההתקיימות היומיומית המובנת מאליה מופרת. אין עוד סדר אוטומטי. ישנן יחידות ותת־
יחידות של זמן ומרחב שיש לפרנס ולהזין. צריך למלא באוויר את מפוח העצמי וללחוץ עליו ללא 

הרף כדי שיפלוט מילים והתנהגויות, כדי שיַתפקד. 
עם זאת, הנסיעה ושינוי המקום מסמנים אפשרות של גדילה והתפתחות דווקא מתוך המגע 
עם הבלתי מוכר: בעקבות המסע אולי תהיה לי יותר מזהות אחת, אולי אגלה כמה אפשרויות 

גם  אלא  גרידא,  פיזיים  מהיבטים שאינם  וסביבתם  אנשים  בין  בקשר  עוסקת   )human geography( אנושית  גאוגרפיה   5
פילוסופיים, תיאולוגיים, פוליטיים וחברתיים. 

וולטר בנימין, “המספר”, בתוך: מבחר כתבים, כרך ב: הרהורים, תרגם: דוד זינגר, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996 ]1936[,   6
עמ’ 179.
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קיום ולא אהיה מוגבלת אך ורק ל”אני” הביתי והמוכר. אחשוף יכולות, התנהגויות ורגשות חדשים 
לעומתם,  וקשר.  זיכרונות  שורשיות,  שייכות,  של  בתחושה  רוויים  “שלנו”  המקומות  בעצמי. 
המקומות הזרים הם מקומות “רזים” עבורנו. במהלך המסע אנחנו טווים חוטים של קשר ו”ממלאים” 
את המקום הרזה במשמעויות, זיכרונות ורגשות. אנו יוצרים לעצמנו השתקפויות חדשות, ריבוי 

בבואות. היכולת הזו היא בריאה מופלאה, היכולה למלא את הלב בשמחה ובעוצמה.

חצר, חלון, סינור
]...[

 ַמה ְמַקְּנָאה ָהִייִתי ְּביֹוְרֵדי־ַהָּים
 ּוְבֵאֶּלה ֶׁשֵּביָתם ַעל חֹוף ָהאֹוְקָינּוס.

 ִּכי ָאַמְרִּתי ְּבָחְפִזי
ה ֶׁשל ַהָּים  ָהרּוַח ָהַרֲעָנָנּ

 חֹוֶדֶרת ְלַחֵּייֶהם,
]...[

 ִּכי ָאַמְרִּתי ְּבָחְפִזי
 ַאַּמת־ַהִּמָּדה ְלַמֲעֵׂשיֶהם

 ִהיא ַאַּמת־ַהִּמָּדה ֶׁשל ַהָּים ְוִתְפַאְרּתֹו
 ְוֹלא זֹו ֶׁשל ָהְרחֹוב ָהֱאנֹוִׁשי

 ְוֹלא זֹו ֶׁשל ַהִּסְמָטה ָהֱאנֹוִׁשית.
ִּכי ָאַמְרִּתי ְּבָחְפִזי

 רֹוִאים ֵהם ַעִין ְּבַעִין
 ֶאת ַמֲעֵׂשי ֱאֹלִהים
 ְוָחִׁשים ִּבְמִציאּותֹו

 ְּבִלי ַהְּמִחיצֹות ֶׁשָּלנּו,
 ְּבִלי ֶהַּסח־ַהַּדַעת ֶׁשָּלנּו.

 ָּבִכיִתי ָּתִמיד
 ֶׁשְּכלּוָאה ִהְנִני

 ֵּבין ַהְּכָתִלים ֶׁשל ַהַּבִית,
 ֵּבין ָּכְתֵלי ָהְרחֹוב

 ֵּבין ַהְּכָתִלים ֶׁשל ָהִעיר,
 ֵּבין ַהְּכָתִלים
ֶׁשל ֶהָהִרים.7

זלדה, “בלילה ההוא”, בתוך: פנאי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1975, עמ’ 12–15.  7
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זלדה המשוררת, שהייתה טיפוס מובהק של “איכר”, וכמעט שלא יצאה מגבולות כרם אברהם 
ושערי חסד הירושלמיות, חשה כנמצאת בכלא, בתוך “מחיצות”, בקלאוסטרום – שרויה בחלל 
סגור שסוגר אותה – בבית, ברחוב, בעיר ואפילו בהרים. היא מקנאה ביורדי הים, ב”ספנים” של 
“הרוח הרעננה” שהם חדורים בה היא הדינמיות,  בנימין, בגלל שייכותם אל הקוסמוס.  וולטר 
של  ותפארתו”,  הים  של  “אמת־המידה  בעלי  הם  הים  יורדי  וללכת.  להתנער  יכולתם  התזוזה, 
האינסוף, של אלוהים, ואינם כבולים לאמת־המידה של הלוקלי, הקטן והאנושי. אנשים שנדדו 
הרחיבו את העצמי שלהם, מראות רבות החזירו להם השתקפויות, והאל־ביתי – כלב השמירה 

המאיים והזר – הפך אצלם לכלבלב ביתי מדובלל. 
זלדה היא נשמת ספן הכלואה בגוף איכר. היא מתארת כמיהה למסע שאיננה מממשת. גם 

דליה רביקוביץ רצתה לצאת מֵעבר, ורחוק:

ֲאִני רֹוָצה ְלַהִּגיַע ֶאל ֵמֵעֶבר ַלִּגְבָעה,
רֹוָצה ְלַהִּגיַע 
רֹוָצה ָלבֹוא.

ֲאִני רֹוָצה ְלֵהָחֵלץ ֵמֲעִבי ָהֲאָדָמה ]...[
ֲאִני רֹוָצה ַלֲעלֹות ֶאל ׁשּוֵלי ַהֶּׁשֶמׁש

ְוֶׁשֹלא ֶאְהֶיה ְלַמֲאכֶֹלת ֵאׁש.8

ובשיר אחר היא ממש מתחננת: 

 ַקח אֹוִתי ֶאל ַיְרְּכֵתי ָצפֹון
 ַקח אֹוִתי ֶאל ָהאֹוְקָינֹוס ָהַאְטַלְנִטי

 ַהַּנח אֹוִתי ֵּבין ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים,
ֶׁשֹּלא ָּפַגְׁשִּתי ְּכמֹוָתם ַעד ֵהָּנה ]...[.41

יוצאת למסע, שבסיומו היא  ב”הקוסם מארץ עוץ”, אחד מסיפורי המסע המיתולוגיים, דורות’י 
מגיעה לחצר האחורית של הבית: “אם ארצה שוב למצוא את משאת נפשי, לא אחפש רחוק יותר 
מן החצר האחורית שלי”,9 היא מסכמת. דורות’י מקבלת את גבולות החיים הביתיים שלה. יש 
בכך הכחדה של התשוקה לצאת ואילוף חלומות המסע לתוך גבולות הבית.10 אם לאה גולדברג 
נסעה וחשה אל־ביתיות, הפנטזיה )המושתקת, המושעית( של דורות’י, של זלדה ושל רביקוביץ, 

דליה רביקוביץ, “המערב הכחול”, בתוך: כל השירים עד כה, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995, עמ’ 75.  8
סלמן רושדי, הקוסם מארץ עוץ, תרגם: יניב פרקש, תל אביב: רסלינג, 2008 ]1992[, עמ’ 98.  9

רוני הלפרן, “’אין לי מקום’: מסע מהסרטים אחרי בית משלהן”, בתוך: הנ”ל )עורכת(, היכן אני נמצאת?: פרספקטיבות   10
מגדריות על מרחב, תל אביב: קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל, 2013, עמ’ 421–455. 
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וככל הנראה של נשים רבות )ואנשים רבים(, היא בכלל לצאת לדרך, להיות מסוגלת לעזוב, וזוהי 
השתוקקות שאינה מתממשת.11

הן רביקוביץ הן זלדה, בדומה לדורות’י, מתנחמות בסופו של דבר בבית. בסיומו של השיר 
“בלילה ההוא” זלדה מגלה כי לתוך המרחב הסגור שלה מגיע משב הרוח הרעננה. זלדה מגלה 

שגם היא, יושבת הבית, שייכת לקוסמוס – לים, לכוכבים:

 ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְּכֶׁשָּיַשְבִּתי ְלַבִּדי
 ֶּבָחֵצר ַהּדֹוֶמֶמת

 ִּגִּליִתי ִּפְתאֹם
 ֶׁשַאף ֵּביִתי ָּבנּוי ַעל ַהחֹוף,
 ֶׁשַחָּיה ֲאִני ַעל ְׂשַפת ַהָּיֵרַח

 ְוַהַּמָּזלֹות,
ַעל ְׂשַפת ַהְּזִריחֹות ְוַהּׁשִקיעֹות.

ודליה רביקוביץ מסיקה )ברצינות או בסרקזם( 
שבעצם אין צורך בירכתי צפון, משום שראתה 

הכול בחלון:

 ֲאִני ָׁשִנים ֹלא ָעִשׂיִתי ְּכלּום,
 ֲאִני ַרק ִהְסַּתַּכְלִּתי ַּבַחּלֹון.]...[
ֶרְך. י ַהצֹּ  ָהָיה ֶזה ַחּלֹון ָּגדֹול ֵדּ

 ָּכל ַמה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו צֶֹרְך
ָרִאיִתי ַּבַחּלֹון.12 

!There's no place like home  :יחד, קולן מתמזג עם זה של דורות’י הקוראת בחדווה

גם אני כמותן חולמת את חלום העזיבה אל מעבר לים, לאיי הזהב, אך כמותן ראשי מגיח מן 
המאורה, מציץ ומתכנס פנימה. עולה בי התאווה לאוויר הזך, הנקי והרענן של המקומות החדשים 

והמופלאים, אך אני מבצעת ‘פניית פרסה’ – הביתה הביתה. 
כשחזרו בני משפחתי מהמקומות הנפלאים שביקרו בהם הם הביאו לי סינור שעליו מפת 

איטליה. אני פוסעת חרש ומרגישה כמו ספן אמיץ שיצא לשוט בקוסמוס וחזר עם סיפור. 

שם.  11
רביקוביץ, לעיל הערה 8, עמ’ 215.  12

שולמית מטיילת בקוסמוס


