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 . כאוס וסדר  הם הםי לעלכתוב   הכוחות שבחרתי

סיפור הבריאה    :תרביות שונותלמדנו על כוחות אלה דרך שני סיפורי בריאה משתי 

 .המבטא כאוסוסיפור הבריאה הבבלי   ,סדר אהמבט   יכ" התנ

יש אלוהים אחד ששולט   :סדרשל כוח הרבים ביטויים   ישתנ"כי בסיפור הבריאה ה

אלוהים נותן  יש משמעות ש חלק לכל .בעולם אחרחלק כל יום הוא בורא ב  .על הכול

  .לו

ָהְיָתה ֹתהּו  ְוָהָאֶרץ,    :ץהחושך שולט על הארהו ובוהו  ובת  , הסיפור מתחיל בכאוס

  הואיוצר  אלוהיםהדבר הראשון ש.  ('ב , א',)בראשית" ְפֵני ְתהֹום-ָוֹבהּו, ְוֹחֶשְך, ַעל

טֹוב;" -ָהאֹור, ִכי -ֶאת  ד ַוַיְרא ֱאֹלִהים.  אֹור-ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי": האור

 '(. ד-)בראשית, א', ג'

הוא משתמש בפעם    .הוא יוצר את הכוח הטוב בעולם שאלוהים בוראעם האור 

  ,כאוסה' יצר את האור נפסק ה-כש  ור.חושך וא  -  בין רע וטובבהפרדה הראשונה  

  .ל ליצור את העולםויכ היה  ומהאור הזה הוא 

הוא משתמש  נוספות.   הפרדות הוא מתחיל לעשות ובאמצעותו,לאחר בריאת האור  

תו עוד כוחות של לראות דברים בבהירות וליצור איכדי בכוח שהאור נותן לו 

  .יוצר  ה'-בלי האור לא היה אפשר לראות את מה ש .העולם

ָלאֹור יֹום, ְוַלֹחֶשְך    ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים" :ולילהיום ובין המים לשמים ן  הוא מפריד בי

ָהָרִקיַע,  -, ֶאת "ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים . (, א', ה'ֹבֶקר" )בראשית-ֶעֶרב ַוְיִהי-ְַיִהיו   ָקָרא ָלְיָלה;

ֵכן" - ַוַיְבֵדל ֵבין ַהַמִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלָרִקיַע, ּוֵבין ַהַמִים ֲאֶשר ֵמַעל ָלָרִקיַע; ַוְיִהי 

הן  הבריאה.  של סדר בסיפור  ביטוייםה דההפרדות האלו הן אח. ('ו, א', בראשית)

  ,שה להכילקלחלקים. את התמונה הגדולה  לנו להפריד את התמונה הגדולה  וזרותע

 .עוזרות לנו לבודד חלק אחד מהעולם ולהסביר אותוההפרדות ו

יוצר את הצמחים הוא יוצר להם    'ה- לפני ש  :בצורה מחושבת ומדורגתנברא הכל  

כדי שיוכלו להתקיים מן   , רק לאחר מכן מגיעות החיות .ליהעלחיות  אדמה  

וכל העולם יושב על האיזון    ,בריאה קשורה לבריאה שנוצרה לפניהכל  .הצמחים

היה  י ,לאדם -יוצר כדי שליצירה הכי חשובה שלו   'האלה ה הבריאות   את כל .הזה

 . בחופשיות ובנוחותלחיות בו מקום טוב 
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המילים  של   הבחזר מתבטאים בתנ"ךבריאה  האלמנטים נוספים של סדר בסיפור  

 :הבאותהמנחות 

 .('ג ,', אאֹור" )בראשית -"ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ְיִהי אֹור; ַוְיִהי :ה לדוגמ ויאמר... ויהי""

  .ידיועשה במ הבריאות כי אלוהים לא יוצר את   ,על המילים האלה יש דגש בסיפור

אין מקום לשאלות ואין מקום לפקפק באמינות   ." ויהי אור" והאור נוצרהוא אומר 

  .של ה' כי מה שהוא אומר פשוט קיים

- בֹו, ְלִמיֵנהּו; ַוַיְרא ֱאֹלִהים, ִכי-ְפִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו-"ְוֵעץ ֹעֶׂשה  לדוגמה:  וירא כי טוב""

כדי להדגיש שכל מה   פעמים רבותהמשפט הזה חוזר   .ב( "י , א," )בראשיתֹובט

אחרי שה' יצר את האדם   הרעיון הזה מגיע לשיאו .שיוצר אלוהים הוא מושלם וטוב

 טֹוב ְמֹאד"-ֲאֶשר ָעָׂשה, ְוִהֵנה - ָכל- "ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת: בסוף סיפור הבריאה

 ( )בראשית, א, ל"א

  .ר  מכיל בתוכו כאוס אליש,אנומה  -לעומת זאת סיפור הבריאה הבבלי 

ים המלוחים  אל המים המתוקים ואלת המ :הסיפור מתחיל בזיווג של שני אלים

בשלב מסוים אל המים  . ויחד הם יוצרים את שאר כוחות הטבע )שהם גם אלים(

להרוג את ילדיו כדי להחזיר את השקט לארץ אבל הוא לא מצליח    מתחנןהמתוקים 

האקט הזה פתח במלחמה קשה בין הילדים לבין אמא  . דםוק כי הם הורגים אותו 

 .שבסופה הם הורגים גם אותה)אלת המים המלוחים(  שלהם

כשמתארים בצורה    אלת המים המלוחים, סיפור הבריאה מתחיל אחרי המוות של 

ולם כפי  ר את הגופה שלה ויצר ממנה את העתגרוטסקית איך אחד האחים בי

בסוף הסיפור הוא יוצר גם את האדם שתפקידו היחיד   .שאנחנו מכירים אותו היום

  .הוא לשרת את האלים

בהשוואה   .של כאוס בסיפור הבריאה הבבלי הוא ריבוי אלים ביטוייםאחד מה

בסיפור הבבלי יש   ,שבו יש רק אל אחד שמקבל את כל ההחלטות ,לסיפור התנכי

העולם עצמו לפי הסיפור הבבלי נוצר מיתוך    .המון קונפליקטים בין האלים

  .הקונפליקטים והמלחמות בין האלים

שבסופו אנחנו מבינים שכל העולם ניברא בשביל   כי"בניגוד לסיפור התנבנוסף, 

ר הבבלי האדם נוצר כדי להיות עבד  בסיפו - ליו עוהאדם הוא זה שאחראי  ,האדם

  .לאלים

משקפים לנו את הצורה שבה תרביות שונות רואות את   אני חושב שהסיפורים האלה

  .לםהעו 
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כלומר העולם נברא במיוחד   . דף של ה'"ערבית האדם הוא "הילד המועבתרבות המ 

האדם תמיד נימצא במרוץ לרצות את   .וא קיים בשביל לשלוט בווה ,בשבילו

בגישה המתנזרת   זאתבעולם הדתי אנחנו רואים  .אלוהיםאלוהים או להשתוות ל

.  ה'-תקרב למהאדם צריך להתנתק מהיצרים שלו ובכך הוא  -  של האדם וליצרי 

להמיר עוד אנשים   שהוא תמיד מחפ .דלותשיגעון גלאדם בחברה המערבית יש גם 

ומחליט איזה בני אדם   , שהוא עורך  הבדלות  דרךהוא גם משחק באלוהים   .לדת שלו

החברה המערבית רואה את הטבע ואת האנשים סביבה   .תשווים יותר מי שווה פחו 

יג את  ש איך אני יכול להשתמש בך כדי לההלך המחשבה בה הוא "בתור משאב, 

סיפור הבריאה  מתוארת ב תפיסה זו   .ק את עצמו מהטבעתמנ . האדם"המטרות שלי

  .יך הבריאה דרך הפרדותלשמתאר את תההמקראי 

קיים  הטבע   .האדם אינו שונה מכל חיה אחרת . ניות הגישה היא שונהא בתרבויות פג

כל אל   ,בסיפור הבבלי למשל .את הטבע -  האלים או במילה אחרתבשביל לשרת את 

האלוהות    .כי" האל הוא לא בצורת אדם כמו בסיפור התנ .ג כוח טבע אחריצימ

  - כלומר , ל אחדאכי אין רק  ,ר את הדרך שלוהאדם גם חופשי לבחו  .בטבענמצאת 

,  ה של מלחמה בין האליםא ם הוא תוצלפי לסיפור הבבלי העול  .אחת נכונה ךרק דר

כמו שהעולם    .על חשיבותו של קונפליקט בחיים שלנווד חשוב  אמה שמלמד שיעור מ

מה ששומר   הואוהקונפליקט  ב אמתוך כ  אכך גם האדם נבר  ,דרך קונפליקט אנבר

בדים חלק אמ  ,ביתכמו בחברה המער , כשמתנתקים ממנו  .םיאותנו אנושי

שמתאר את הבריאה   הבבלי  סיפור הבריאהמיוצגת בתפיסה זו   מהאנושיות שבנו .

 . בכאוס האדם האו חלק מהטבע. הכל חלק מהכל. הכל מעורבב.מיתוך כאוס

את הכוחות של כאוס וסדר בתנועה. הסדר מאפשר לי  ד כשאני רוקד אני מרגיש מאו

לעמוד יציב. הוא הטכניקה שבניתי במשך השנים, הוא יודע למתוח את השרירים  

ולהחזיק את הסנטר שלי במקום. המקום של הכאוס מאפשר לי ללכת לאיבוד,  

ליצור תנועות ולשבור את התחניקה בצורות שמעוררות רגש. כשאני פועל עם שני  

 האלה יחד אני מרגיש רקדן.    הכוחות  

בחברה שלנו היום אני רואה כל כך הרבה סדר. אני רואה איך אנחנו מתפרקים  

בגללו. מטבעו של הסדר להיות פחדן. בלי הכאוס שתומך בו הוא פשוט מנסה  

להפריד בין כולם. הוא מציב לנו חוקים קשים. הוא מנסה להפחיד אותנו לתוך  

לא מאושרים. את החנק סביב מוסכמות חברתיות אני   שבתוכן אנחנו ,התבניות שלו

אישית מרגיש בעוצמה רבה יותר  סביב מגדר, כי אני לא מתאים לתבנית ואני חושב  

לי   עניקים לתבנית מ א שזו אחת המתנות הכי גדולות שיש לי. זה שאני לא מת

פרספקטיבה רחבה לגבי המבנים של החברה שאנחנו חיים בה. אני משתמש בכלי  
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של כאוס כדי להחליט בעצמי. אמנם אני לא חי באשליה, ויודע שאני לא באמת   הזה

חופשי מהחוקים של החברה, אבל אני מכיל את זה בדיוק מאותה סיבה שאתם  

אני רוצה להיות חלק. אני זקוק לקשר אנושי. אני חושב שהאשליה   - מכילים את זה 

      . זההיא שאנחנו צריכים להיות דומים בשביל שיתאפשר קשר כ

 על עיצוב הפוסטר: 

ל  כיות הוא שהוא מאפשר להסתאהכוח של כאוס בקבלת החלטות עצמ

לפני שאתה מקשיב לסדר    ,ות ולהקשיב לעצמךא בפרספקטיבה רחבה יותר על המצי

כי הוא מדבר על שתי נקודות   להשתמש בציטוט של בלייז פאסקלבחרתי . החברתי

וד  אחת האדם הוא רק חלק קטן מ בנקודה א  :מבט ביחס למקום של האדם בעולם

  לפי נקודת המבט השניה, .ות מה שאומר שרוב הדברים הם לא בשליטתוא מהמצי

    .מה שאומר שהוא יכול לשלוט בה ,ותאהאדם גדול יותר מהמצי 

נותן לנו שתי צורות מחשבה    . הואיותאקשור לקבלת החלטות עצמעבורי הציטוט 

מצד אחד יש אנשים שמקבלים  . שונות שדרכם אפשר לכבל החלטה שיותר נכונה לי

במקרה כזה   . ות יותר גדולה מהם ואין להם שליטהאהחלטות מתוך פחד כי המצי

וזר לנו לא להיכנס  ע הכאוס   ,להפךו  .הם יכולים להשתמש בסדר כדי להשיג שליטה

ות יותר גדולה מאיתנו ואין לנו המון  א המציו מבינים ש אנחנכי  ,לשיגעון גדלות

    . שליטה

תוך  החלטה מ םכשמקבלי .ניתן לקבל החלטות גם מתוך כאוס וגם מתוך סדר

   . וזנת א מקבלים החלטה מ -הפרספקטיבה של שני הכוחות הללו 

 


