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 הקדמה

תי לראות את הסרט "הסיפור שאינו נגמר". כשהייתי בערך בת עשר השתנו חיי יום אחד כשהלכ

הקולנוע לא הייתה אותה אני ,ילדה שיצאה ממנו לעת -אני, הילדה שנכנסה באותו היום אל בית

ערב. הווייתי המעורפלת, המטיילת תמידית בין עולם הדמיון לעולם המציאות, קיבלה אישור. 

ני יכולה לחיות בעולם המציאות פתאום יכולתי להבין באופן ברור את מה שהרגשתי תמיד: אינ

החיצוני שלי ללא עולם הדמיון הפנימי שלי. שני העולמות מחזקים זה את זה וניזונים זה מזה. 

פתאום המילים הצורבות שהוטחו בי באיזה ריב כיתה פעם: "הבעיה שלך היא שיש לך יותר מדי 

קי תיאטרון(, הפכו מגוחכות דמיון" )משום שבגילי 'המופלג' עדיין נהגתי לשחק עם חברותי במשח

ומעוררות רחמים. כבר בגיל עשר הבנתי, שמי שמאשימה אותי בדמיון צבעוני, כבר המיתה בתוכה 

 חלקים נרחבים של פנטזיה והניחה ללא כלום להשתלט עליה. כמה חבל.

 

כמה שנים אחרי צפייתי בסרט, התגלגל לידיי הספר, אבל משום מה הצלחתי לקרוא בו רק עד 

ו, עד החלק שבו ניכנס בסטיאן, הגיבור הקורא, אל הספר אותו הוא קורא )זה גם החלק אמצע

שעובד לסרט(. לא הצלחתי לעבור בשערי פנטזיה ולהיכנס אל הסיפור. הספר האהוב חיכה על 

המדף שנים רבות. עכשיו פתחתי אותו שוב ולא הפסקתי לקרוא בו עד לעמודו האחרון. סיימתי 

שאינו נגמר" בדמעות של אושר והתרגשות. היום, כשאני בשביעון השישי לקרוא את "הסיפור 

שלי, היו המילים הכתובות בספר חדות וברורות עבורי כפי שלא היו מעולם. תובנותיו של הסופר 

מיכאל אנדה לגבי האדם בעולם, המחישו באופן המופלא והמרתק ביותר את תובנותיו של רודולף 

קפצו לעומתי מספריו הרבים והתמקמו בנחת בדפיו של הסיפור שטיינר. המילים של שטיינר 

 שאינו נגמר.

 אני עומדת לנסות להסביר מעט מכל זה בדפים הבאים.

 

 



העולם האנתרופוסופית שפיתח רודולף -, הוא מחווה להשקפת"הסיפור שאינו נגמר"הספר, 

שטוטגרט, גרמניה. ספר וולדורף ב-שטיינר. הסופר, מיכאל אנדראס הלמוט אנדה, התחנך בבית

-הצליח לבטא את השקפת סיפור שאינו נגמר"הוא כתב ספרים רבים למבוגרים ולילדים, אבל ב"

פעמי. הסיפור מקסים את  -דופן וחד-העולם האנתרופוסופית בנוגע להתפתחות הילד, באופן יוצא

 הספר של חינוך וולדורף. -מי שצולל בו, גם מבלי להכיר כלל את שטיינר או את בתי

הוא הסיפור של היכולת האנושית לתקן ילדות פגועה בעזרת הרצון, כלומר  "הסיפור שאינו נגמר"

עשרה בשם בסטיאן -הדמיון, כלומר הפנטזיה. מסופר בו על ילד שמן ודחוי בן עשר או אחת

-באלתאזאר בוקס. הילד יתום מאם, לא מוצא שפה משותפת עם אביו, נכשל בלימודים ונרדף על

עולם פנטזיה  -בכיתה. החוויה העיקרית בה הוא חי היא בדידות. אבל דבר אחד יש לו  ידיי ילדים

עשיר ופרטי מאוד. העולם הזה מעיד על כוחות רצון חזקים וחבויים המשמרים את השביעון 

"הסיפור הראשון שלו למרות שהוא כבר בשביעון השני. כוחות הרצון שלו מובילים אותי לספר 

מובן לא יכול להפסיק לקרוא בו. בסטיאן יוצא למסע מרפא לגוף הפיסי, והוא כ שאינו נגמר"

אטריו  –האתרי והאסטרלי שלו. מסע להולדת ה"אני" שלו. ראשית הוא מוצא בספר דמות גיבור 

שהוא אלתר אגו, דמות כמוה היה רוצה להיות בסטיאן )דמות שכל ילד רוצה לראות בה את  –

פנטזיה, היא ממלכת הדמיון. ממלכת פנטזיה הולכת ונמוגה. עצמו( ודרכו הוא חווה את ממלכת 

כלום פושט בה, משום שאנשים פחות ופחות יוצרים אותה בנפשם, יש כאן אמירה חריפה -הלא

על החלשות כוחות הרצון של האנושות בעידן המודרני. על אטריו הלוחם הצעיר, חסר פחד, 

כלום ואת -שלטת פנטזיה ולהביס את הלאהשלם עם עצמו, למצוא שם חדש לקיסרית הילדותית, 

שליחו, גמורק, זאב ענק ואימתני. אטריו מקבל את תכשיט האוריון. זהו תכשיט העשוי משני 

 –נחשים, זה נושך את זנבו של זה. האוריון מעניק לנושא אותו את כוחה של הקיסרית הילדותית 

 מחוץ לגבולות פנטזיה. כוח הרצון. אלא ששם חדש יכול לתת לקיסרית  רק ילד בשר ודם

בהדרגה, תוך כדי התוודעות לתלאותיו של אטריו, לומד בסטיאן כי הוא הוא הילד ושעליו להתחזק 

 ולקרוא לעולמו הפנימי )הקיסרית הילדותית( בשם. כשהוא עושה זאת, הוא מוצא את עצמו בתוך

 



מלכת פנטזיה משום ממלכת פנטזיה כשהוא הגיבור והאוריון ניתן לו. עליו לברוא מחדש את מ

שרובה כבר נמוג. כל שנשאר הוא גרגר. עליו לבקש משאלות. כיוון שבסטיאן לא עבר עדיין 

תהליך ריפוי מלא, מובילות אותו משאלותיו לשיגעון גדלות ולהרס עצמי. יש כאן שיעור חשוב 

מי שייצג  בתפיסת הרע. גם הוא נמצא בתוכנו והוא יגיח לו רק ניתן לו להשתלט על העצמי שלנו.

את הרע בחלק הראשון של הספר, הגמורק, צומח כאן בתוך בסטיאן עצמו ומאיים על ממלכת 

פנטזיה. אחרי שבסטיאן מכיר בכך, הוא מבקש שינוי וחוזר אל הצרכים הראשוניים של הילדות. 

הוא לומד מחדש כיצד להיות באחדות עם העולם, חווה אמהות המעניקה אהבה והזנה ללא גבול, 

ד להעלות מתוכו תמונות ולפתח זיכרון ולבסוף לומד להכיר את ה"אני" שלו ולצלול אל מי לומ

 האהבה.

 כל זה ניתן לנו בתמונות המופלאות שיצר עבורנו מיכאל אנדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנטזיה



"מעניין", אמר לעצמו, "מה בעצם יש בתוך הספר, כל עוד הוא סגור? מטבע הדברים, יש בו כמובן 

משהו קורה שם, כי כשאני פותח אותו יש בו לפתע  –מודפסות על גבי הנייר, אך בכל זאת אותיות 

לפעמים מתחוללות  –סיפור שלם. יש שם אנשים שאיני מכיר, המון הרפתקאות, מעשים וקרבות 

סערות בלב ים או שאתה נלקח לארצות ולערים זרות, אבל הכל כבר נמצא שם מראש, זה מה 

 (12, עמ' הסיפור שאינו נגמרעתי איך זה יכול להיות." )שמשונה. הלוואי ויד

ישנם הרבה עולמות מסביב לאדם, ואדם יכול לחוש בהם אם רק יפתח את האברים הדרושים 

 (17עמ'  )חינוך הילד לאור מדע הרוחלכך. 

 

מהו ספר? הספר שאוחז בסטיאן הוא שער אל העולם שבתוכו, אל העולם שבתוכנו. האם הדברים 

שם גם כשאנחנו לא מביטים בהם, חושבים עליהם, מדמים אותם? פנטזיה, כמו גם עולם  נמצאים

המציאות, הינן בהתרחשות מתמדת ואנו יכולים לתפוס את הרכבת אליהן בכל רגע. זה עניין של 

 בחירה, של תודעה, של הישרדות. 

 אבל כדאי להתחיל מהתחלה:

אין בסיפור מידע מדויק על ילדותו   השביעון הראשון של בסטיאן היה כנראה לא פשוט.

המוקדמת של בסטיאן. כל מה שמסופר על בסטיאן מתגלה כבר בתחילה בשיחתו עם מוכר 

-הספרים בחנות המסתורית אליה הוא נמלט מילדי הכיתה שרודפים אחריו. הוא בן עשר או אחת

הם לא פיזית ולא עשרה, שמן, חיוור, שיער חום מתארך. הילדים מתנכלים לו והוא לא מחזיר ל

מילולית. אינו עוסק בפעילות גופנית, לא מצליח בלימודים ואף נשאר כיתה, מדבר אל עצמו, 

ממציא מילים, שמות וסיפורים, קורא הרבה, אימו מתה ואביו לא ממש מדבר איתו. מכאן אוכל 

ביעון להסיק כי כאב רב הוא חלק בלתי נפרד מהשביעון הראשון של בסטיאן וכך גם בתחילת הש

 השני. בסטיאן מתוסכל, עצוב, מפוחד, חסר בטחון ומרבה להתנתק מעולמו ע"י קריאת ספרים. 

ידיי נסיבות חייו המוקדמים, כוחות -אין ספק כי לפנינו ילד פגוע ופצוע. התפתחותו הופרעה על

החיים שלו ומתוך כך גם כוחות החשיבה שלו לא התפתחו כראוי בסביבה תומכת. תפיסת ה"אני" 

 שלו, שכבר הייתה צריכה להתחיל להתגשם בו, נמצאת בפיגור. 



 שלושת הגופים שלו פגועים:

 עקב טראומה בחיים )מות אם(. –הגוף האתרי שלו, גוף החיים פגוע 

לבסטיאן דימוי עצמי נמוך. הוא אינו מכיר את עצמו, אינו מקבל את  –הגוף האסטרלי שלו פגוע 

( ואינו מפתח רגשי אהבה למי שמנסה לתמוך בו )אטריו עצמו )בוחר להיראות אחרת בפנטזיה

כך רגיל להיות מבודד, שונה וחלש שאינו יודע לפתח יחסי קירבה -דרקון המזל(. הוא כל-ופוכור

וידידות ומתקשה להבחין בין טוב לרע. הוא מנותק רגשית מעצמו ומסובביו ומתוך כך גם מתמלא 

 בתוקפנות.

ן וחיוור ונדמה שהוא אינו נמצא בעשייה. אלא שדווקא בגוף הוא שמ –הגוף הפיסי שלו פגוע 

הפיסי שלו מצוי כוחו. שכן שם מצוי הרצון שלו. בסטיאן מרבה לקרוא ספרים ושקוע בעולמו 

הפנימי. לשם פיתוח גוף הרגש וגוף החשיבה עלינו לצלול אל גוף הרצון ולפתח את הדמיון 

 היצירתי שלנו וזה בדיוק מה שבסטיאן עושה. 

 בסטיאן לא נמצא בעשייה ובכל זאת יש בו רצון המתנתב ליצירת דמיון.

בתוך ההתפתחות החסרה של בסטיאן ישנו נבט אחד ירוק ורענן וזהו יכולת הדמיון היצירתי שלו. 

הגוף הזה הכי פחות פגוע כיוון שלבסטיאן היכולת ליצור ולהעלות מתוכו דימויים. כוחו של בסטיאן 

כך חזק שהוא ממשיך לדבר עם עצמו ולספר סיפורים -יצר הדמיון שלו כלהוא בעולמו הפנימי. 

 פרי מוחו, למרות שהילדים לועגים לו ומרביצים לו. זהו יצר ההישרדות הלא מודע שלו. 

אם יש נטייה לשאוף אל פיתוח הגוף האתרי והאסטרלי, כאן אנחנו מבינים כמה חשוב כוחו של 

 הגוף הפיזי, כמה חשוב הרצון.

 

 

 

ספר הוא חלון אל עולם הנפש הפנימי של בסטיאן. בעזרת הספר יוצא בסטיאן אל מחוזות עצמו ה

והוא עצמו יכול להתחיל בריפויו שלו. המשימה הראשונית היא למצוא מרפא לקיסרית הילדותית, 

 אבל למעשה על בסטיאן למצוא מרפא לבסטיאן, שכן כל הדמויות הן, בעצם,  בסטיאן עצמו.



אטריו. הוא  –של הספר מצליח בסטיאן להתקדם במסע דרך האלתר אגו שלו  בחלק הראשון

עדיין לא בשל לעשות זאת לגמרי מתוך עצמו ולכן הוא נעזר בדמות דמיונית חזקה, שגם היא 

כדי למעשה אותו חלק חזק של רצון פנימי. בחלק השני של הספר בסטיאן עצמו בשל לפעילות. 

את פנטזיה שבספר ובשלב השני עליו להתאחד עם עולמו  להצליח, על בסטיאן לברוא ראשית

 הפנימי ולהיאבק על מקומו בעולם. 

 

 בחרתי כמה תחנות במסעו של בסטיאן, כדי להתבונן בתהליך הריפוי המרתק שהוא עובר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצות העצב ומורלה הישישה

 "ארטאקס", אמר אטריו. "מה לך?"



"אני חושב שאנחנו צריכים לחזור. אין טעם בדבר. אנו רודפים  "אינני יודע, אדון", ענה הסוס.

אחר משהו שרק חלמת עליו. לא נמצא דבר. אולי כבר איחרנו את המועד בלאו הכי. ייתכן 

 שהקיסרית הילדותית הלכה כבר לעולמה וכל עמלנו לשווא. הבה נשוב על עקבותינו, אדון".

 ימהון. "מה זה קרה לך? האם אתה חולה?""מעולם לא דיברת כך, ארטאקס", אמר אטריו בת

"אולי", השיב ארטאקס. "עם כל צעד שאנו מתקדמים, גדל העצב בלבבי. אבדה תקוותי, אדון. 

 ואני מרגיש כובד כזה באברי, כולי כבד כל כך, אני חושב שלא אוכל להמשיך".

 "אבל אנחנו חייבים להמשיך!" קרא אטריו. "בוא, ארטאקס!"

, אבל ארטאקס עמד דומם. הוא שקע בבוץ עד לבטנו, ולא עשה עוד כל הוא משך במושכות

 (41מאמץ להיחלץ. ) שם, עמ' 

הסוס נמצא ביחס לזרועות הלכידה הרוחיות של עינו במצב זה; אין ביכולתו לעולם לגעת עם זרוע 

 הלכידה של העין השמאלית בזרוע הלכידה של העין הימנית. האדם מסוגל באמצעות מיקום עיניו

שהינה בעלת  –להביא את שתי זרועות הלכידה הרוחיות הללו למפגש. מכך נובעת תחושת האני 

 (  36, עמ' ידע האדםחושי. )-טבע על

 

 הנה לפנינו ההבדל בין האדם לחיה.

שטיינר מסביר כי מוגבלות שדה הראיה של הסוס מעיד על מוגבלות התפיסה של הסוס את 

חשיבתי עמוק כפי שיש לאדם. זו הסיבה שארטאקס הסוס  עצמו. לסוס אין תודעת עצמו באופן

נכנע בקלות לעצב ואילו אטריו המסוגל לראות מעבר לייאוש שבביצות הודות לתודעת העצמי 

שלו, מצליח לצאת מן הבוץ . זרועות הלכידה הרוחיות שלו נפגשות וגורמות לו להוציא עצמו 

 מהבוץ.

 

 

כבר בתחילת מסעו. אחרי שקיעתו של הסוס בביצות אן מאבד אטריו את סוסו הנאמן בתחילת כ

העצב, פוגש אטריו את מורלה הישישה. מורלה הישישה היא צבה ענקית הנדמית להר. הר הקרן. 



הצבה הזקנה יודעת כיצד יוכל אטריו להתקדם, אבל היא מפגינה הרבה אנטיפתיה כלפיו ועליו 

את המוכר בחנות הספרים שהיה זועף להתאמץ מאוד כדי להוציא ממנה מידע. )דמותה מזכירה 

 והכריז בפני בסטיאן כי אינו אוהב ילדים(.

מורלה הישישה היא הייאוש, האדישות, הכניעה ו... ההרפיה. לעיתים דווקא מתוך הקמילה 

והייאוש נוכל להצמיח זרע חדש ומלא חיים. ולכן דווקא היא זאת שמגלה לאטריו, בסופו של 

ותנת לו כיוון וטעם למסעו. גם למוטיב ההרפיה יש מקום של כבוד דבר, מהי משימתו ובדרכה נ

כאן, משום שכדי להגיע לתשובות בתוכנו לפעמים כל שעלינו לעשות הוא להרפות ממאמץ 

הפענוח, שיכול להכביד מאוד על כוחות החשיבה והרגש ובעצם לשים בתוכנו מסך המכסה את 

 התשובות הטמונות בנו. 

 יעה וגם ההרפיה כל אלה מצויים בבסטיאן.הייאוש, האדישות, הכנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלושת השערים המכושפים



הוא הופתע לא  –חיוך פליאה קל נח על שפתי אטריו כאשר נכנס לתוך התמונה הנשקפת בראי 

מעט מכך, שמעשה שנראה לאחרים קשה במידה שאין להתגבר עליו, צלח בידיו בקלות כזאת. 

רת מוזרה, מעקצצת. שום חשד לא היה בליבו לגבי מה שקרה לו אך בעת המעבר הרגיש צמרמו

למעשה. שכן, כאשר יצא מעברו האחר של שער הראי הקסום, אבד ממנו כל זיכרון על עצמו, 

על חייו בעבר, על מטרותיו וכוונותיו. נשתכח ממנו החיפוש הגדול שהביאו לשם ואפילו את שמו 

 (72. )שם, עמ' לא זכר עוד. הוא היה תינוק שאך זה נולד

מהו זיכרון? זוהי ההתעוררות של מכלול דימויים. ומהי שכחה? זוהי תרדמת של מכלול דימויים. 

 (88, עמ' ידע אדם)

 

אטריו עובר בשלושה שערים. הציטוט מתאר את המעבר שלו בשער השני. זהו ראי שבו הוא 

אן. למרבה הפלא הוא לא רואה את ה"אני" הגבוה שלו, אם נרצה, הוא רואה את דמותו של בסטי

נרתע מכך. אטריו מסוגל לכך משום שיש בו תמימות גדולה יחד עם תחושת עצמי חזקה. אין הוא 

 חושש לפגוש את עצמו גם אם מראהו שונה מאוד ממה שהיה מצפה. ואז הוא מאבד את זכרונו.

לא שכאן לפתיחת השער. א –גם כאן מדובר למעשה על הרפיה חשיבתית בדרך לגילוי הפתרון 

זקוק אטריו להרפיה עמוקה יותר. הרפיה מוחלטת של התודעה. הוא זקוק לשכחה. גם לנו ניתנה 

השינה, היא שעושה אותנו כפי שהיננו. ללא  -שכחה מבורכת. השכחה שברצון. יכולת השכחה  

הזיכרון הפעיל במבנה הפיסי של  –יכולת השכחה ברצון היו חיינו בלתי נסבלים, שכן ההכרה 

דם בשעה שהוא זע, היה יכול לשתק אותו לגמרי. הן איך אפשר לנוע בחלל תוך כדי הכרה הא

 בפעילות הפנימית של גופינו? 

כאן מדובר לא רק על השכחה הפיזית המרחשת בנו בכל רגע נתון, אלא גם על שכחת תודעה 

על אטריו לשכוח באופן זמני את עצמו כדי לבוא נקי מרצונות אל השער השלישי שאותו זמנית. 

 עליו לפתוח מבלי לרצות לפתוח אותו. לכן הוא נרדם בספירת הרצון שלו. אחרי שעבר, היה אטריו

 

 



יכולת שחכה זו בדרך להכרה  מלא בפליאה ובהשתאות כמו פעוט וליבו הוצף בשמחה טהורה.

 אוחר יותר גם אצל בסטיאן.עצמית, תתפתח מ

 

לאחר שלושת השערים מנהל אטריו, נטול הזיכרון, שיחה עם ישות בשם איולאלה  והיא המגלה 

לו שכל פנטזיה היא אך סיפור ותלויה ביכולתו של ילד בשר ודם לדמיין. כשהיא נעלמת חוזר 

 זיכרון התודעה אל אטריו . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקיסרית הילדותית



לא למען הבשורה שתביא לי, אלא  –ותיך היו נחוצים. אני שלחתי אותך לחיפוש הגדול "כל סבל

משום שהיה זה האמצעי היחיד שלנו לקרוא למושיענו. הוא לקח חלק בכל דבר שעשית וחווית, 

והוא הלך את כל הדרך הארוכה הזאת איתך... אתה נכנסת לתוך צלמו ולקחת אותו איתך... הוא 

ים עליו ומחכים לו, מייחלים לבואו. אולי הוא אפילו מבין, שכל התלאות יודע שאנחנו מדבר

 (122שאתה, אטריו, לקחת על עצמך היו למענו וכי כל פנטזיה קוראת לו". )שם, עמ' 

אם יש לילד המפית המקופלת לפניו, עליו למלא אותה מדמיונו הוא בכל מה שנחוץ למען תת לה 

חינוך הילד לאור מדע מעצבת ובונה את צורותיו של המוח. )הופעה אנושית. פעולה זו של דמיון 

 (31-32עמ'  הרוח

 

 –לבסוף מגיע אטריו אל הקיסרית הילדותית. הקיסרית הילדותית היא המעיין הנובע של פנטזיה 

ממלכת הדמיון. ממנה נשפכים חלומותינו ויצירות נפשנו ולכן היא חמקמקה. היא זקוקה לשם חדש 

ממלכתה להשתנות לעיתים דחופות. היחידים שיכולים לגרום לכזה שינוי הם  בכל פעם, משום שעל

האדם משום שהם המחוללים האמיתיים של פנטזיה. הקיסרית הילדותית היא הילדות. היא -בני

הנבט, הפוטנציאל והיא אותו חלק של דמיון יצירתי בבסטיאן עצמו. הקיסרית הילדותית ואטריו 

ידיי בחירת שמה החדש של -נטזיה, אל תוך עולמו הפנימי עלמזמנים את בסטיאן אל תוך פ

הקיסרית. ברגע שבסטיאן עושה זאת, הוא מבטא את כוחות הרצון שלו ובוחר בריפויו העצמי. 

הריפוי נובע מתוך החיבור הבלתי אמצעי של כל החושים עם העולם המאגי מלא ההרפתקאות 

ב: בסטיאן לא יכול להתקיים בלי לדמיין, בלי שמצוי בנו בילדות. ממש כפי שטיינר טען שוב ושו

 לפנטז ופנטזיה לא יכולה להתקיים ללא דמיונו האנושי של בסטיאן. 

אבל עוד לפני שבסטיאן נכנס אל פנטזיה. הולכת הקיסרית הילדותית אל הזקן הנודד מן ההר כדי 

 להבהיר לבסטיאן כיצד עליו לעשות זאת.

 

 הזקן מן ההר הנודד



 מה שקורה", אמרה."אתה כותב כל 

 "כל מה שאני כותב, קורה", היתה התשובה, בקול העמוק, האפל, ששמעה קודם כהד לקולה היא.

המשונה בדבר היה, שהזקן הנודד לא פצה את פיו. הוא רשם את מילותיה ואת מילותיו, והיא 

תובים שמעה אותן כזוכרת מה שאמר רגע קודם לכן. "אתה ואני וכל פנטזיה", שאלה, "כולנו כ

 בספר הזה?"

ואת  –הוא כתב, ובד בבד עם הכתיבה שמעה את תשובתו: "לא כך. הספר הזה הוא פנטזיה כולה 

 ואני".

 "אבל איפה הספר הזה?"

 והוא כתב את התשובה: "בתוך הספר".

 "אם כן, כל זה הוא בבואה של בבואה?" שאלה.

וך ראי? התדעי זאת מפקדת והוא כתב, והיא שמעה אותו אומר: "מה רואים בראי המשתקף בת

 (134העין?" )שם, עמ' -מישאלות זהובת

בדיוק כפי שמתוך האנטיפטיה נוצר הזכרון, כך נוצר הדמיון היצירתי מהסמפטיה. ואם אתם 

 -דבר המתרחש בחיים הרגילים רק באופן בלתי מודע  –מקבלים את הפנטסיה באופן חזק מספיק 

האדם שבכם עד לחושים, ואז אתם מקבלים את היא הופכת כה חזקה שהיא חודרת את כל 

 האימגינציה, שבאמצעותה אתם יוצרים דימויים על הדברים החיצוניים. 

 (27עמ'  ידע האדם)

 

העולם הוא הסיפור שלנו ואנחנו הסיפור של העולם. הזקן מן ההר הנודד הוא שכותב כל הזמן את 

פורו זקוק להמשך, להתחדשות, לבריאה. והוא שגורם לבסטיאן להבין כי סי "הסיפור שאינו נגמר"

 ירח.-בת –ורק אז הוא קורא בשמה החדש של הקיסרית הילדותית 

 

 



הזקנה. כל מה שכבר היה. האלמנט החזק בו הוא כוח החשיבה  –זקן מן ההר הנודד הוא הזיכרון ה

הזקן מן  ובתוכו גם הזיכרון.  הזיכרון הנובע מתוך אנטיפטיה אל העולם, הוא הממלא את נפשו של

ההר הנודד. זו הסיבה שהוא אינו מכניס אורחים. אצלו הכל כבר חתום וסגור. הוא ההיפוך של 

 הקיסרית הילדותית. שכן אצלה הכל עוד יכול להתרחש. 

הזיכרון נולד מתוך האנטיפטיה ואילו הדמיון היצירתי )האימגינציה( נולד מתוך סימפטיה חזקה 

 -הילדותית פועלת ברצון ומגלמת את כוחה החזק של האהבה ופעולות בספירת הרצון. הקיסרית 

ידיי כך לברוא את -הסימפטיה. היא המאפשרת לבסטיאן להעלות בתוכו את משאלות ליבו וע"ל

 הפנטזיה שלו. 

הזקן מן ההר הנודד הוא החלק הזקן בתוכו של בסטיאן הפגוע. בדומה לאדישות )מורלה הישישה 

 בתוך ילדים שחייהם דחפו אותם להתבגר טרם זמנם. המופלגת(, זקנה מואצת נולדת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יער פרילין  

 אט אט השיב בסטיאן את ידו, והגרגיר הבוהק נשאר מרחף ביניהם ככוכב זעיר.

נביטת הזרע היתה מהירה כל כך, שאפשר היה לראותו גדל ממש בעין. הוא פיתח עלים והוציא 

זוהרים כזרחן. פירות קטנים נותרו, הבשילו והתפוצצו כרקטות גיבעול, וניצניו נפתחו בשלל צבעים 

 (142זעירות, מפיצים רסס זרעים חדשים על כל סביבותיהם. )שם, עמ' 

נבט יהפוך רק מאוחר יותר למציאות, והוא נושא בחובו את ההכנה למציאות המאוחרת יותר, כך 

 שלרצון יש למעשה טבע רוחי ביותר.

 (24עמ' ידע האדם )

 

ירח, הוא פוגש בה והיא מגלה לו שכל שנותר ממלכת -יטאן קורא לקיסרית הילדותית בתכשבס

הגרגר פנטזיה הוא גרגר )נבט( ושהוא יוכל לברוא אותה מחדש ממנו ,אם יבקש את משאלותיו. 

שכן הכל מתחיל בנבט.  שנשאר ממלכת פנטזיה הוא אותו נבט של רצון שקיים כל הזמן בבסטיאן.

ם כולו. אלא שכוח הפוטנציאל יכול להיות גם הרסני. בסטיאן שעבר ילדות בתוכו קיים העול

 פגועה, משתכר מכוחן של משאלותיו ופועל בפנטזיה ללא רגש.

לכאורה בקשת המשאלות נותנת לבסטיאן חירות, אבל ההיפך הוא הנכון. בסטיאן בורא עולם 

קשת המשאלות ללא שליטה פנטסטי שבו הוא השליט הבלעדי והופך אכזר ונמהר. הוא לכוד בב

הוא טובע במגלומניה אמיתית בהן ומבלי שהוא מודע לעצמו. עם כל בקשה בסטיאן שוכח מיהו. 

. כל זה קורה מפני )אטריו ופוכור, דרקון המזל(ומאבד את עצמו, את זיכרונותיו ואת חבריו 

על מתוך החירות תינתן לו רק כשהוא יפשבסטיאן קיבל את משאלותיו ללא עבודת "אני". 

 אמפטיה ומוסר. 

" מלמד שטיינר כי המצפון נולד בילד, כשהוא מכיר חינוך הילד לאור מדע האנתרופוסופיהב"

 בדבר כראוי וככזה שאינו ראוי וכתוצאה מכך חודרת הידיעה לגופו האתרי.

 ידי פיתוח המצפון שבו. -לידת "אני" גם על "סיפור שאינו נגמר"בסטיאן עובר ב

 



 איסקאל

במהלך המסע הארוך, נעשה בסטיאן לאחד מהם. בשעת הריקוד הרגיש כיצד מתמזג  אט אט,

כוח מחשבתו בזה של רעיו ליצור שלימות אחת, וזה נטע בו תחושה מוזרה ובלתי ניתנת לתיאור 

 (262של הרמוניה ושיכחה עצמית. )שם, עמ' 

-אומנות להעניק לנפשחומרי. לכן ביכולתה של ה-ביכולתה של האמנות, להעניק אור וזיו לארצי

-להשתלב, בבוא העת, בחיי –לאדם המתהווה  –נפשי, המאפשר לילד -הילד אותו זיו רוחי

 ( 58עמ'  )חינוך הילד לאור מדע הרוחהחברה, מבלי שייאלץ להתנסות בעבודה כעומס מכביד. 

י איסקאל היא עיר אשר בה הכל עשוי מלאכת מחשבת עדינה של מקלעות נצרים: הרחובות, בגד

האנשים, החפצים ואף אוניות גדולות חסרות תרנים או משוטים. לאנשים שם אין צורך בשמות 

פרטיים והם עוסקים רק בעבודות צוותיות. הם חיים בים עצום של ערפל לבן המבלבל את חוש 

מושג ה"אני" לא מוכר לאנשים באיסקאל, הם מדברים וחושבים  –הכיוון.  והחשוב מכל 

ם בים הערפל בכוח חשיבה משותף, כשהם נעים כגוף אחד ושרים שיר פשוט. ב"אנחנו". הם שטי

 בסטיאן מצטרף אליהם. 

איסקאל הם כוח הרצון המתבטא בעשייה אחידה. כמו אצל פעוטות. הם מניעים את הספינה מתוך 

הרצון הגדול והאחיד שלהם המקבל כוח של חשיבה. מה בעצם פוגש פה בסטיאן? הוא פוגש 

ה, ריתמוס ואומנות. האיסקאלנרים נעים, חושבים ושרים כגוף אחד; יוצרים ריתמוס אחדות בעשיי

בתנועה ובשירה ויוצרים אומנות בתנועה ובשירה. כל אלה הם צרכים מובהקים של הילד בשביעון 

 פי רודולף שטיינר.-הראשון על

דול כדי שיוכל בסטיאן חובר אליהם כדי להפנים את כוחה של האחדות. עליו להרגיש חלק מכוח ג

 להתפתח כראוי ולבצע היפרדות תקינה ויצירת אינדווידואל "אני" שלו. 

יש כאן שילוב בין פעולת הרצון האחדותית שבשביעון הראשון ובין עוצמתו של כוח החשיבה 

הנוצר כתוצאה מכך. איסקאל הם החלק הבריא של השביעון הראשון שעדיין מצוי בפנימיותו 

 אן לחיים ולעשייה.של בסטיאן ומתעורר כ

 



 הגבירה איולה

"אמא, אמא!" אך הוא משל ברוחו. אמא שלו מתה וודאי לא היתה כאן, בפנטזיה. לאישה הזו, 

אמנם, היה אותו חיוך מלבב ואותו מבע מעורר אמון, אבל בינה לבין אימו היה דמיון קל בלבד. 

שוליים -חבשה כובע רחבאמו היתה קטנת קומה והאישה הזו היתה גדולה ואומרת כבוד. היא 

מה הכיר בסטיאן -מכוסה פירות ופרחים, ושמלתה היתה מבד פרחוני בשלל צבעים. רק כעבור זמן

 (269לדעת, כי גם השמלה עשויה היתה מעלים, פרחים ופירות. )שם, עמ' 

האדם מחדש במשך חייו את החומרים וכוחות שקיבל עם לידתו, ומוסר אותם לאדמה בצורה 

 (41עמ'  ידע האדם. )שעברה התמרה

זהו אחד השיאים בסיפור והוא מופיע לקראת סופו. הגיבור, בסטיאן, מגיע אל איולה. איולה היא 

אמא אדמה ואם כל חי והיא משמשת כאם מתקנת עבורו. אצלה הוא חוזר להיות כמאין תינוק 

בה ממנה שישן שעות ארוכות, הוא ניזון מפירותיה של האם העצומה ומקבל אינסוף חום ואה

ומבית התמורות שבו היא מתגוררת. בית התמורות משול לרחם העוטף את הילד ומספק לו את כל 

צרכיו. איולה היא הארכיטיפ לאם כל חי ובעצם שילוב של אמא בשר ודם ואמא אדמה: היא 

גדולה ומכילה, פוריה, מחבקת ואוהבת, מעוררת יראת כבוד, מזינה ויודעת לשלח אותו לחופשי 

ע"י כך  –כיווני והיא נתרמת מבסטיאן -הזמן. גם איולה עוברת הטמרה. שום תהליך אינו חדכשבא 

 שהוא מאפשר לה להעניק מעצמה לו. יש כאן תהליך של חילוף חומרים הדדי ואינסופי. 

פי ההגיון הבריא(, זוהי הדרך הטובה ביותר לחוות את העולם -פי שטיינר )ואם יותר לי, גם על-על

החיוני לבריאות תקינה. למעשה זוהי דרך ההישרדות הנכונה שלנו בעולם הזה.  באופן הטהור

הפליאה האינסופית ממה שרואות עיננו וחווים חושינו היא מה שיש לאדם נטייה לאבד לאורך 

חייו. כדי להתנקות מדי פעם, עליו להיזכר בהוויה הראשונית, התינוקית ולשכוח את ההוויה הבגירה 

 לכלך" במהמורות החיים.שכבר הספיקה "להת

בסטיאן, ששכח את עצמו עם כל משאלה, חוזר להיות תינוק אצל הגבירה איולה ומרוויח את 

 ה"אני" שלו מחדש.

 



 החיים-מי

אבל אז קפץ אל תוך המים הצלולים כבדולח. הוא התיז ושיכשך על סביבותיו, השתנק ורקק והניח 

עד שריווה את צמאונו. וחדווה מילאה אותו  למטר המבעבע ומרצד ליפול אל תוך פיו. הוא שתה

מכף רגל ועד ראש, שימחת החיים ושימחת היותו הוא עצמו. הוא נולד מחדש...לו היה חופשי 

לבחור, היה בוחר להיות הוא ולא איש זולתו. כי עכשיו ידע שיש אלפים ורבבות צורות של 

וה שביכולת לאהוב. )שם עמ' שימחה בעולם, אך כולן ביסודן מתמצות באחת יחידה והיא החדו

291) 

לחיות באהבה לפעולה שלנו ולתת לחיות, מתוך הבנה לרצונו של הזולת, הוא הערך היסודי של 

 (127עמ'  הפילוסופיה של החירותאדם חופשיים. )-בני

 

אחרי שבסטיאן עבר תהליך ארוך וקשה של ריפוי: שגה בבניית עולם פנטסטי המושתת על 

בדידות ואובדן, התחבר אל עשייה ריתמית, כוח מחשבה וחדוות יצירה וחזר  מגלומניה, התרסק אל

החיים. -אל הרחם וניזון בכוחות חיים מחודשים, הוא גילה בתוך עצמו את האהבה. אלה הם מי

-בסטיאן זכה בחיים, אחרי שלמד לאהוב את עצמו ומתוך כך גם את הסובבים אותו. הקפיצה למי

ם המציאות שלו, אל אביו. יש משמעות גדולה לקפיצה. עלינו החיים השלימה את שובו לעול

לבחור בחיים. אחרי שהגענו לעולם הזה אנחנו גם צריכים בכל יום מחדש לבחור לחיות אותם 

 באופן מעשי ולא רק לנוע בהם באופן כפוי וחלש.

ל כותב רודולף שטיינר על ידיעת  העולם האחד. הוא מלמד שם ע פילוסופיה של החירות"ב"

חשיבות האחדות בין האני להיקף, בין האינדיבידואל לעולם, לאחר.  שכן החירות האמיתית היא 

להכיר את עצמך, להיות בעולמך ולפעול בו ברצון, ברגש ובחשיבה ומתוך כך להכיר באחר 

 בעולם. מה שהופך את החירות לאהבה, היא ההכרה שכך הם פני הדברים. -שנמצא בהיקף

 אחר ויסופר בפעם אחרת.אבל זה כבר סיפור 

 



 עוד כמה מילים

הנושא "הסיפור שאינו נגמר בראי האנתרופוסופיה" טומן בחובו חומר לעבודת מאסטר לפחות. 

ניסיתי להביא כאן מעט מהרעיונות שעלו בי במהלך הקריאה בספר ובספרים של רודולף שטיינר. 

 ת של פרוייקט שנה ב'. ישנם עוד המון רעיונות שבחרתי להשמיט מפאת הדרישות הצנועו

 זאת ברצוני להוסיף שני דברים מעניינים והערה:-בכל

 

  .בירוקעולם המציאות של בסטיאן שמחוץ לממלכת פנטזיה ו בחוםהספר נכתב בשני צבעים 

כל מה שהתרחש בממלכת פנטזיה. נדמה לי שחום נבחר כצבע אדמה עם דגש מלנכולי 

כך. אני -ק ניתן לבסטיאן כצבע המים שחסר לו כלשמאפיין את בסטיאן רוב הזמן ואילו הירו

 השארתי את הציטוטים מפנטזיה בירוק והענקתי לציטוטי שטיינר את צבע האדמה.

 פי סדר האותיות הלטיניות. כלומר יש -בספר המקורי הכתוב בגרמנית, נפתח כל פרק באות על

ת א, ב, ג, ד . בעברית חוזרות על עצמן האותיוZעד   Aבספר עשרים ושישה פרקים מ

בארבעת הפרקים האחרונים. אני חושבת שלמיכאל אנדה היה חשוב להדגיש את תהליך 

-פי סידרן ולרמוז בכך על תפקידו של בית-ההתבגרות של בסטיאן גם בלימוד האותיות על

 הספר בחיי הילדים לפי האנתרופוסופיה.

 ,לא הצלחתי למצוא מילים  מעניין לציין כי בכל הספרים של שטיינר, שקראתי לכבוד עבודתי

ברורות על אמהות. הייתה לי הרגשה שחשיבות האם בחיי הילד מובנת מאליה בכתביו, אבל 

חסרה לי מאוד אמירה ברורה וארוכה על כך. אולי זה מצביע על התמקדותו בעיקר בחינוך 

 הספר.-בבית
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