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פוג'ה בחדר
האח הגדול

הבית ש לבין  בינו  מפרידות  דלתות  תי 
שבחוץ. הוא קטן, דחוס, אין בו חלון, 
אין אור שמש. עבור הדיירים, שבמשך 
ללא  הזה  בבית  מסתובבים  שבועות 
שעון, ללא טלפון, ללא חדשות, אינטרנט 
שביב  את  מוחלט  באופן  הזה  החדר  חוסם  טלוויזיה,  או 
האוריינטציה שעוד נותרת פה ושם לגבי העולם החיצון. מה 
שכן ישנו שם הוא האח הגדול עצמו. זהו קודש הקודשים, 
ושם הוא שוכן בגופו, כלומר, בקולו הבוקע מרמקול ובעינו 
האחת: מצלמה מסתובבת שמופנית ישירות אל הספה היחידה 

שבחדר ואל מי שיושב עליה.
כרגע זה תמיר (עונה רביעית). הוא בוכה ועדשת העין 
מכוונת אליו. תמיר נסער מחשדנותם של כמה מדיירי הבית 
ואומר:  אותו  להרגיע  מנסה  הגדול  האח  כלפיו.  האחרים 
שונה,  מעט  שהוא  מישהו  רואים  שכשאנשים  טבעי  "זה 
הם ישאלו את עצמם אם מה שהם רואים זה אמיתי". האח 
הוא מחזק  מכן  מְּבשרו. לאחר  זה  לדעת את  הגדול אמור 
ואתה  שאתה,  מה  "זה  במילים  שמולו  הנסער  הדייר  את 
מקסים". וכשמוסיף תמיר להתייפח אומר לו האח הגדול, 

"להיות אמיתי בבית – זה המון". תמיר נרגע.
זאת אינה ההתפרקות הרגשית הראשונה או הגדולה 
ביותר שהתרחשה בחדרו של האח הגדול במהלך חמש 
העונות שבהן התכנית משודרת. תמיר עצמו אמר מספר 
שם.  לו  מתפרק  אני  נכנס,  שאני  "איך  לכן,  קודם  ימים 
כשאני בחוץ אני בכלל לא זוכר מתי בכיתי". ביקוריהם 

כשנכנסים לחדר 'האח הגדול' 
רואים רק עין פקוחה המביטה 

אלינו – בדיוק כמו בקודש 
הקודשים של המקדש ההינדי. 

באותו אופן הבקשות, הגערות, 
המשברים הרגשיים שלנו 

דומים באותם רגעים בהם 
עולמנו מצטמצם לכדי ארבע 

קירות ואנחנו עומדים אל 
מול, ולקראת. מיה טבת דיין, 

שיודעת לרקוד על חתונות 
יהודיות והינדואיסטיות 

בוירטואוזיות מרשימה, כותבת 
על האלילות שזוכה לרייטינג 

הגבוה ביותר

ד"ר מיה טבת דיין
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של הדיירים האחרים בחדר אינם שונים. יאוש, תקווה, 
מראה  הינם  והיפתחות  התכנסות  חרדות,  עליצות, 
עשויים  בו  שנאמרים  הדברים  הזה.  בחדר  שבשגרה 
לשפוך אור על המתרחש בבית האח הגדול בשאר הזמן. 
הגדול  האח  בית  דיירי  מגיעים  שאליהן  ההתנהגויות 
מזגם,  את  אופיים,  את  אחר  באור  מאירות  הזה  בחדר 
את בחירותיהם. אבל בהיעדר ההקשר החיצוני הזה, מי 
שבבית,  החיים  הדהוד  ללא  הגדול  האח  בחדר  שיצפה 
ימצא מולו סדרה של אנשים במצבים קיצוניים, ניצבים 
נושאים  שליטה,  מאבדים  פחדיהם,  מול  עצמם,  מול 
ובו בעת אינו אדם,  עיניהם אל כוח חיצוני שהנו אדם 
אינו אל  הוא  ומכיר אותם  צופה בהם  ושלמרות שהוא 
במובן המוכר לנו. בסיטואציה שבה הם נמצאים עכשיו 
הוא  בעת  בה  אבל  משלהם,  נעלות  יכולות  בעל  הוא 

נגיש, או, איך עוד נאמר את זה, בגובה העיניים. 
"כפרה שלי", פונה הדיירת יאנה יוסף לעדשת עינו 
על  "תודה  הספה,  על  בה  המתבוננת  הגדול  האח  של 

הבגדים, שכחתי להגיד לך".

בית-הרחם של האל
של  הארכיטקטוני  המגוון  בתוך  ההינדי.  המקדש 
זרם,  לכל  הייחודי  הפנימי  האירגון  הללו,  המקדשים 
הפרקטיקות השונות והאלוהויות הרבות מספור, אלמנט 
הגרבהה-גריהה  זהו  לכולם:  משותף  נותר  אחד  מקדשי 

(garba-griha), "בית הרחם", שבו שוכן ֶצֶלם האל.
החדר הזה, תמיד הפנימי ביותר במקדש, דחוס וקטן 
אותו  ומבודדים  במיוחד  עבים  קירותיו  חלונות.  ונטול 
לחות,  רווי  כבד,  בגרבהה-גריהה  האוויר  מהסביבה. 
האל,  צלם  את  אופפים  וקטורת  פרחים  ריחות  זיעה. 

והמקום הקטן שמואר על-ידי נרות בלבד, נותר במרביתו 
אפלולי. אם להוסיף לזה את אטימותו מול רעשי החוץ 
החושים  בו,  המתנגנים  והתפילה  המנטרה  צלילי  ואת 
 – הטעם  אפילו  מישוש,  ריח,  ראייה,  שמיעה,   – כולם 
כל אוריינטציה  ויחד עמה מתערערת  עוברים טלטלה 
לגבי המתרחש במרחב החיצוני. ייתכן שאוריינטציה זו 
נעלמה עוד קודם לכן, במסלול המפותל שעובר המאמין 
במקדשים  המקדש.  אל  יחפות  ברגליים  היכנסו  מרגע 
הדרום-הודיים מזמן מסלולו של המאמין מהכניסה אל 
המקדש ועד הצלם סיבובים רבים כל-כך, עד שבהגיעו 
המאמינים  מרבית  יתקשו  לבסוף,  הגרבהה-גריהה  אל 
במזרח  במקדשים  הכניסה.  דלת  נמצאה  היכן  לשחזר 
שבתוכו  מכוון,  לכאוס  הפנימי  האירגון  נדמה  היבשת 

שב הסדר אל כנו רק בחדרו הפנימי של האל.  
המפגש  חוויית  את  מייצרת  הזאת  הארכיטקטורה 
ומבודד,  מזיע,  מסוחרר,  עייף,  יחף,  בעמדך  האל:  עם 
המציאות  לנוכח  כעוגן  לפניך  נגלית  חלופית  מציאות 
ומתוכם  וצלילים  ריחות  נרות,  המתפוגגת:  החיצונית 
נגלה האל: בדמות אנוש או בגוף של אבן, עטוף בדים 
זמין  או מכוסה בפרחים, תמיד איבר אחד שלו חשוף, 

ומכוון אל העומד מולו – שתי עיניו.
כדאי להישאר שם לזמן מה, בקרבת הגרבהה-גריהה 
ממליצה  אני  זאת,  לעשות  לתלמידיי  ממליצה  (אני 
בזרם בלתי  יחזה  מי שיישב שם,  זאת).  לכולם לעשות 
בוכים,  חלקם  קיצוניים.  במצבים  אנשים  של  פוסק 
אחרים משתחווים, מחווים, מרקדים, מסתובבים, יש מי 

שיורקים, יש מי שנשברים ומתרוממים.
אתם ודאי כבר מבינים לאן אני חותרת.

מי שיצפה בחדר 
האח הגדול ללא 

הדהוד החיים 
שבבית, ימצא 

מולו סדרה של 
אנשים במצבים 

קיצוניים, ניצבים 
מול עצמם, מול 

פחדיהם, מאבדים 
שליטה, נושאים 
עיניהם אל כוח 

חיצוני שהנו אדם 
ובו בעת אינו 

אדם, ושלמרות 
היותו צופה בהם 
ומכיר אותם הוא 

אינו אל במובן 
המוכר לנו



           אדם 
 עיתון ילדים ברוח החינוך האנתרופוסופי

בעריכת רינת פרימו

המתנה המושלמת לכל ילד וילדההמתנה המושלמת לכל ילד וילדה
מה תקבלו באדם צעיר?

 עיתון איכותי שמגיע הביתה בדואר, כמו פעם
 דגש על פנייה לדמיון, היצירתיות והפעילות,

     בהתאם לעקרונות חינוך ולדורף 
 עיצוב אמנותי ונעים לעין, גיליון המאויר

     ברובו ביד

מה לא תקבלו באדם צעיר?
תוכן שיווקי ופרסומות 

סדרות, סלבס וכוכבי טלוויזיה 
עיצוב צעקני ומרובה גירויים





"הגיעו אלינו שתי חוברות מופלאות, עשויות במקצועיות בטוב טעם ובהמון תשומת לב וחכמה. 
התוכן מצוין, האיורים מקסימים בעדינותם והשקט הוויזואלי מפנה מקום לתשומת לב והנאה רבה. 

יש ילד אחד שאני מכירה שכל יום שואל: מתי יגיע הגיליון הבא?"
מירב כהן, אמא של יואב, תל אביב

להזמנה מיידית חייגו עכשיו
074-7011191 
office@adamolam.com

המכור למשחקי מחשב מהזן הדל ביותר, ראשונית, נראה שזה עובד. ילד בן עשר, של דמיון בעולם צעקני ורועש''. מבדיקה לדבריה, העיתון נועד להיות מעין ''מפלט וחבויים, המעידים על שאיפה לכוון גבוה. רינת פרימו, מגלה מטעמים נגלים ''דפדוף במגזין, שעורכת סופרת הילדים 
עיתון הארץ, 2.10.11מתוך כתבה של תמר רותם, מוסף גלריה,היה מרותק.''

המתנה המושלמת לכל ילד וילדה
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להישיר מבט אל האל
"דרשן", על  ההינדי מכונה  מעמד התפילה במקדש 
לאל.  שם ההתרחשות המרכזית במפגש שבין המאמין 
הפעולה  הנראה  ככל  "מבט",  היא  בסנסקריט,  דרשנה, 
בגרבהה-גריהה.  הפעולות  בשלל  ביותר  החשובה 
מפני  המזהירה  המונותאיסטית,  מהתפיסה  במהופך 
ראייה ישירה של האל ומתריעה מפני הכאה בסנוורים, 
אליו  משיב  ואלוהיו  באלוהיו  ההינדי  המאמין  מתבונן 
מבט. זו אינה עוד הסתכלות סקרנית. מבטיהם מעניקים 
יחדל  בו  לזה. אל שאין מאמינים המתבוננים  זה  תוקף 
על  העומד  זמר  בנפשותיכם  שערו  כאל.  מלהתקיים 
במוזיאון  קיר  על  התלויה  תמונה  או  קהל,  ללא  במה 
המאמין.  לגבי  גם  נכון  הדבר  אנשים.  בו  באים  שלא 
שיגידו  מי  יש  בסכנה;  מצוי  בו  מתבונן  אינו  שהאל  מי 
שללא התבוננות האל יירדו לטימיון אינספור פעולותיו, 
לכת  שירחיקו  מי  יהיו  המאמין.  של  ותפילותיו  טקסיו, 
ויטענו שמבטו של האל לא רק מתקף את אמונתו של 

המאמין אלא מעניק למאמין קיום.
הבהקטי  נמצא  הללו  הקטבים  שני  בין  ובאמצע, 
(bhakti), ערך עתיק יומין של דבקות באל, שמזה מאות 
ההינדואים.  מרבית  עבור  חיים  לפרקטיקת  הפך  שנים 
עבור הבהקטה (הָדֵבק), המנהל חיי התכוונות, געגועים 
עמו,  האיחוד  ואפשרות  האל  כלפי  יום-יומית  וכמיהה 

עצם מבטו של האל בו היא תנאי יסוד לקימתו ממיטתו 
בבוקר. לעומת מבטו של האל, מבטו של הבהקטה באל 
הוא בראש ובראשונה מבט דורש. אין בו דרישה לקבל 
מובנת  כמעט  אחרת,  בסיסית  דרישה  אם  כי  דבר-מה, 
מאליה, אבל בהקשר האלוהי כזאת שלעולם אינה עניין 
של מה בכך: הוא דורש את זמינותו של האל, את עירנותו. 
נטייתו של האל ההינדי היא להיעלם אל תוך עצמו, אך 
איזו תועלת יש לו, לאדם, ובמיוחד לאדם המקיים עם 
שנרדם,  עיניו,  את  שעוצם  באל  כמו-זוגי,  קשר  האל 
ששוקע במדיטציה או בשינה עמוקה או בשניהם? עיניו 
האדם  לאפשרות  בסיסי  תנאי  הן  האל  של  הפקוחות 

ליצור עמו קשר יום-יומי, אינטימי ואפילו פיזי מאוד.
בהקשר זה, של נוכחות זמינה, חדל הביטוי "בגובה 
העיניים" להתקיים כמטבע לשון והופך למציאות. צלמו 
של האל ההינדי עשוי להיות גדול, מפואר, מבהיק ורחוק. 
אבל לעולם אינו מופשט, בלתי-נראה או טרנסצנדנטי. 
המאמינים,  ראשי  מעל  גבוה  יוצב  לא  אפילו  הוא 
זמינה,  הדדיות  אותה  ביניהם  תתקיים  כיצד  שאחרת, 

נוכחת, מלאת כוונה של מבט? 
פעולת  ועם  עיניים  עם  האל  מזוהה  כך  כדי  עד 
עיניהם  מופיעות  האלים  של  רבות  שבכרזות  המבט 
האל  של  עיניו  קישוט  חג  שנה  מדי  נחגג  בבנגל  בלבד, 
לכך.  רק  שלמים  שירים  הקדישו  הבהקטי  ומשוררי 

הארכיטקטורה 
במקדשים הדרום-

הודיים מייצרת 
את חוויית 

המפגש עם האל: 
בעמדך יחף, עייף, 

מסוחרר, מזיע, 
ומבודד, מציאות 

חלופית נגלית 
לפניך כעוגן 

לנוכח המציאות 
החיצונית 

המתפוגגת: נרות, 
ריחות וצלילים 

ומתוכם נגלה 
האל: בדמות 

אנוש או בגוף 
של אבן, עטוף 

בדים או מכוסה 
בפרחים, תמיד 
איבר אחד שלו 

חשוף, זמין ומכוון 
אל העומד מולו – 

שתי עיניו
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למשל אננאמיה, משורר הטלוגו מימי הביניים שכתב: 
"ההסתכלות היא דבר אחד/ ההתבוננות היא דבר אחר/ 

כששניהם משתלבים/ זהו האל".

להתבונן בעינו האחת של האח הגדול
קותי סבג (עונה רביעית): אתה משחק בנו?

האח הגדול: אני?
אישי  היסטורי  נרטיב  סיפור.  יש  הינדי  אל  לכל 
מיני  עם  מורכבות  יחסים  מערכות  ומתועד,  מסועף 
ברואים, זוגיות מלאת מהמורות, מעשי נס ומעשים של 
פשע, ואפילו דמות ויזואלית אנושית מוכרת ומקובלת. 
אבל האל בוחר להתגלם על-פני הארץ במקומות שונים 
הופעתו  הפעמים  במרבית  שונות.  ובצורות  בו-זמנית 
איברים  או  איבר  אינה אלא הופעה חלקית, של  כצלם 
נדירות   .(amsha (אמשה,  מאיבריו  ספציפיים  לא 
הפעמים שצלמו של האל הוא גם נוכחותו המלאה ובכל 
מקרה, עם התרבות המבקרים במקדש, ועם התקדמות 
הפרחים  שרשראות  ומתעבות  הולכות  והפולחן  היום 
הגשמית,  נוכחותו  מתעבה  עמן  ויחד  עליו  המונחות 

זאת שמתוכה נותרות חשופות רק שתי עיניו.  
החשופה  למצלמת-העין  שמעבר  הגדול  לאח  גם 
סיפור:  גם  לו  יש  זק.  יורם  שם:  יש  והמיקרופון 
הריאליטי  תוכנית  של  הראשי  והעורך  הבמאי  הוא 
לגבולות  מחוץ   .2 בערוץ  קשת  של  ביותר  המצליחה 
הטלוויזיה  מאנשי  לאחד  נחשב  הוא  והמסך  התכנית 
הוא  ונעים.  חברותי  לאדם  וגם  בישראל,  המוערכים 
את  ניהל  בעברו  נוספים:  מקצועיים  כובעים  חובש 
"מונית  את  ערך  ב"קשת",  הדוקומנטרית  המחלקה 
אמון  היה  וגם  רוזנבלום,  עידו  של  בכיכובו  הכסף" 
לצד  שביים  "החרצופים",  ביניהם  אחרים,  להיטים  על 
יואב צפיר. אבל על מסך "האח הגדול", כמו גם בתוך 
הבית, הוא ישות ערטילאית. קול מיקרופוני נטול פנים 
וכחמישים עיני-מצלמות שפקוחות בו זמנית במקומות 

שונים כדי לראות. 
מזהה  תכונותיו  ממארג  כחלק  האל?  הוא  מי 
 – (leela) ההינדואיזם את האל כמי שעסוק תדיר בלילה
משחק. המשחק הוא נגזרת של שעמום אלוהי, ולפעמים 
שלו,  המשחק  חיילי  הם  האדם  בני  נשגב.  תחכום  של 
הם  האדם  של  הפסדיו  מהלכיו,  הם  האדם  בני  גורלות 

עבורו אתנחתא משעשעת במשחק. 
גם זק, בתפקידו כאח הגדול, אינו רק המדובב, העורך 
והאחראי לתקשורת עם הדיירים. הוא אחראי לכל פרט 
מפברואר  העיר"  ב"עכבר  בראיון  הבית.  בחיי  ופרט 
השטיח  מצבע  העיצוב,  ועד  "מהליהוק  אמר:    2010
ועד מיקום המצלמות. העיצוב משפיע על התוכן – אם 
וזה  החללים פתוחים, הדיירים רואים מי מדבר עם מי 
לצלם  לנו  מאפשר  גם  זה  פרנויה.  תחושת  אצלם  יוצר 

מתחילת הסלון ועד סוף הגינה. 
דובר על דמותו של הבמאי המשתעשע  כבר  רבות 
בחיי אדם בתכניות ריאליטי. בראש הדיונים האלו עמד 
שניבא   (2000) טרומן"  של  "המופע  הדרך  פורץ  הסרט 

והקדים את מציאות תכניות הריאליטי של היום. אלא 
החוצה.  לצאת  טרומן,  הריאליטי,  כוכב  ביקש  שבסרט 
הוא לא בחר להיוולד אל תוך המשחק האלוהי שנכפה 
עצמו  את  שמצא  ההינדי  לאדם  דומה  הוא  ובזה  עליו, 
במציאות המשחקית של האלים. אבל האדם ההינדי שב 
ומבקש להיכנס – אל המקדש, אל הגרבהה-גריהה, אל 
האלוהות, ודומים לו דיירי "האח הגדול" המבקשים גם 
האח  חדר  תוך  אל  הבית,  תוך  אל  פנימה.  להיכנס  הם 
סגורה  מושלמת,  אינטימיות  אותה  אל  ומשם  הגדול, 

ומוגנת עם האח עצמו. 
נוכח  כיצד אפשר לפגוש באח הגדול? להפוך אותו 
האח  ואם  כמובן,  אליו,  להיכנס  לבקש  אפשר  וזמין? 
תיפתח  האוטומטית  הדלת  הבקשה,  את  יקבל  הגדול 
מאליה. לעתים הוא אינו זמין, או שייקח לו זמן להתארגן 
לביקור. זה יכול להיות סרבול של ההפקה, אבל ייתכן 
שזה עניין מכוון. ככלל, בבית האח הגדול עליך להמתין 
להזמנה מפורשת שלו על מנת לפגוש בו. כפי שהמקדש 
ההינדי הוא משכנו של האל, גם בית האח הגדול מכונה 

כך ולא "בית הדיירים".

מעידות וכפרות 
יעל ברון (המודחת השישית של העונה הרביעית): 

"בפנים זה משהו אחר. זו בועה שבתוכה הכל מועצם".
מול  בעיקר  קורה  זה  מועדת.  שהאלוהות  קורה 
שדים ומול נשים, אבל יש גם מעידות אחרות. תשוקה 
יצרית מתגברת על שכל אלוהי ישר. על האל אינדרה, 
מספרים  יותר,  קדומות  בתקופות  האלים  מלך  למשל, 
רבי  היום,  עד  פופולריים  שניהם  מעידות.  סיפורי  שני 
גירסאות, וזכו לאינספור ייצוגים ספרותיים, אמנותיים, 
קולנועיים. בראשון מפתה אינדרה את אהליה, האישה 
עוטה  הוא  נשואה.  היותה  למרות  בתבל,  ביותר  היפה 
מרצון  רומן,  ביניהם  ומתפתח  בעלה,  של  דמותו  את 
של  כשבעלה  המסופרת.  בגרסה  תלוי  בכפייה,  או 
הוא מטיל קללה על שניהם.  העניין  אהליה מגלה את 
את אהליה הוא הופך לסלע. את גופו של האל אינדרה 
הוא מכסה באלף איברי מין נשיים כאות קלון. לבסוף 
היום  עד  וזוכה  וישנו  האל  של  בעזרתו  אהליה  נושעת 
עשוי  שמה  על  שָחָזרה  מי  נשית,  איקונה  של  למעמד 
לנאמנות  נשי  מודל  מחטאים,  הקרמה  את  לטהר 
ולהמיר  הקללה  את  לרכך  מצליח  אינדרה  גם  ולצדק. 
את איברי המין הנשיים שעל גופו באלף עיניים. לאחר 
ספק  השמלות,  רודף  תדמית  בו  לדבוק  ממשיכה  מכן 

שרמנטי ספק מסוכן. 
לחוקיות  ובניגוד  אינדרה  מועד  השני  בסיפור 
של  ההינדי  המודל  לפי  ברהמין.  שד  רוצח  (הדהרמה) 
שלו  הקרמה  את  האל  ממתיק  הלאה,  הרוע  גלגול 
עוול  לא  על  אחרים  של  חייהם  את  ממרר  שהוא  בכך 
בכפם. בה בעת הוא מפצה אותם במיני הטבות. קורה 
ביותר  המפורסמת  מעידתו  מועד.  הגדול  שהאח  גם 
באחת  כאשר  השלישית,  בעונה  שהתרחשה  זו  היא 
מבדיקות הסאונד נותרו המיקרופונים פתוחים לשידור 

מעמד התפילה 
במקדש 

ההינדי מכונה 
"דרשן", על-שם 

ההתרחשות 
המרכזית במפגש 

שבין המאמין 
לאל. דרשנה, 

בסנסקריט, היא 
"מבט". במהופך 

מהתפיסה 
המונותאיסטית, 

המזהירה מפני 
ראייה ישירה של 

האל ומתריעה 
מפני הכאה 

בסנוורים, מתבונן 
המאמין ההינדי 

באלוהיו ואלוהיו 
משיב אליו 

מבט. זו אינה 
עוד הסתכלות 

סקרנית. מבטיהם 
מעניקים תוקף 

זה לזה
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פונה  זק  את  לשמוע  יכלו  בבית  החי  בשידור  והצופים 
המקרה  לאחר  רון.  דנה  לדיירת  בוטה  מיני  באופן 
הודחה  רון  ימים.  שלושה  של  לחופשה  זק  הוצא  הזה 
מהבית בהדחה הבאה. בציבור נפוצו שמועות רבות על 
התערבות מכוונת של ההפקה בהדחה, אבל השמועות 
כי  הכריזו  שאף  התכנית  מגישי  על-ידי  הוכחשו  הללו 
נגד העומדים מאחוריהן. חודשים  דיבה  יגישו תביעות 
בוקר  תכנית  רון  דנה  קיבלה  הדחתה  לאחר  ספורים 
בהנחייתה בערוץ 2. גם כאן רחשו השמועות על פיצוי, 
כביכול, שקיבלה רון על העלבון שספגה ועל הדחתה. 
תוהות  היו  מיתולוגי  הינדי  סיפור  היה  הסיפור  אם 
נועדה  לא  רון  דנה  שקיבלה  התכנית  האם  השמועות 
אלא כדי להמתיק את הקרמה הרעה שגולגלה לעברה 
בצורה של הדחה מהאח הגדול, שכמו כל אל, לפעמים 

גם הוא חוטא.  

אלילים ישנים וחדשים
האח הגדול: למה את בוכה?

יאנה: כי עשיתי לעצמי בושות. הייתי רוצה להתחיל 
מהתחלה. הייתי רוצה להתחיל את הכל מהתחלה.

עושה  את  מה  מחר  נכנסת  את  אם  הגדול:  האח 
אחרת?

יאנה: אני אוטמת את הלב שלי.
כל ביקור במקדש ההינדי מלווה בהנחת יסוד מובלעת 
כפי  האל  עם  מהמפגש  יוצא  אינו  איש  לכל:  ומוכרת 
שנכנס אליו. גם האל עצמו עובר שינוי ממפגש למפגש. 
דיירי  גם  לשנות.  כוח  יש  הדרשן,  ההדדי,  למבט  שהרי 
בית "האח הגדול" אינם יוצאים ממנו כפי שנכנסו. דנה 

רון עצמה סיפרה במבט לאחור (nrg מעריב, 25.11.12): 
"בניגוד למה שחושבים, ברגע שאת יוצאת מהבית את 
רוצה שקט, לא בהכרח להיות עם המשפחה. לא רציתי 
את הילד, לא את הבן הזוג, רק להיות לבד. היו לי מצבי 
רוח קיצוניים, התפרקתי בגדול. היו לי קטעים של פרצי 
בכי, דיכאון – ואני לא טיפוס דכאוני. היה הבדל עצום 
בין מה שהרגשתי בפנים למה ששידרתי כלפי חוץ. ואז 
אם  עצמי,  הרס  של  במסע  אני  אם  עצמי  את  שאלתי 

באמת השתניתי או שזו רק טראומה". 
מעמידות  הזאת  ההשתנות  יכולת  בסיס  על 
הפרקטיקות ההינדיות השונות מגוון של דרכים למאמין 
המפגש  בתום  האנושיים  לחייו  לשוב  מעוניין  שאינו 
האנושיים  מכבליו  להשתחרר  מבקש  אלא  האל,  עם 
עצמם  האלים  גם  הכל,  אחרי  האל.  עם  ולהתאחד 
הוודות,  לפי  אדם.  כבני  האלוהית  דרכם  את  התחילו 
בהודו, מתוארים האלים  ביותר  המנוני הדת העתיקים 
כבני אדם שבסך הכל ביצעו פולחן אחד מושלם. בכפרי 
הודו, נשים שקפצו אל מדורת השריפה של בעליהן או 
שביצעו מעשה הירואי אחר, הוכרזו לאחר מותן כאלות 

ומשמשות עד היום כאלות כפריות מקומיות. 
יוגים שונים שמצליחים להעצים את הלהט הפנימי 
המופק על-ידי התרגול שלהם, מתרגלי טנטרה, קוסמים 
טיולים  ומדריכי  פוליטיקאים  גם  ולעתים  ואלכימאיים 
פשוטים – כל אלו עשויים לפרוץ את אנושיותם ולהפוך 
אלים  המוני  מבין  בודדים  רק  אלו  ועדיין,  לאלים.  
לאלים  ומצטרפים  לבקרים  חדשות  שנוצרים  חדשים 
הקיימים. בהיעדר מכסה, הם פשוט מתרבים והולכים. 
בהיעדר מכסה, אף פעם אין יותר מדי מהם. עבור האדם 

אף פעם אין יותר מדי אלים. 
במכסת  עומד  ימינו  בן  המערבי  המונותאיזם  האם 
הוא  לצידו  אבל  בהחלט.  לעצמו?  שהציב  האחד  האל 
בונה מקדש, ובתוכו חדר פנימי, ובתוכו אלוהות בעלת 
אנושי,  בגובה  מתבוננות  עיניים  חמישים  ובעלת  קול 
וסביב האלוהות הזאת מתכננים טקסים ומשחק אלוהי, 
ונאספים בני אדם נבחרים, שעשו פולחן מושלם אחד, 
בית  אל  נכנסים  הם  עתה  אולי.  אחד  מושלם  אודישן 
האל, ובפנים אל תוך בית-הרחם של האל, ושם מישירים 

אליו מבט והוא מישיר את מבטו אליהם. 

כיצד אפשר 
לפגוש באח 

הגדול? אפשר 
לבקש להיכנס 

אליו, ואם האח 
הגדול יקבל את 
הבקשה, הדלת 

האוטומטית 
תיפתח מאליה. 

לעתים הוא אינו 
זמין, או שיקח 

לו זמן להתארגן 
לביקור. ככלל, 

בבית האח הגדול 
עליך להמתין 

להזמנה מפורשת 
שלו על מנת 

לפגוש בו. כפי 
שהמקדש ההינדי 

הוא משכנו של 
האל, גם בית האח 

הגדול מכונה 
כך ולא "בית 

הדיירים"

ומרצה  סופרת  היא  דיין  טבת  מיה  ד"ר 
בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת 
תל-אביב. את עבודת הדוקטור שלה כתבה 
הסנסקריט  בשירת  ההשראה  אלת  על 
ההימלאיה.  ממורדות  ובציורים  הגדולה 
כיום חוקרת היבטים של נשיות הינדואית 
במסורות של סיפורי עם ודרמה מקומית. 
פורסמו  עטה  פרי  וספרים  מאמרים 
את  פרסמה  כן  והודו.  ארה"ב  בישראל, 
 ,2011) לחכות  שנים  אלף  הפרוזה  ספר 

כנרת, זמורה-ביתן).




