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ם ג', ובסיפור  שירי השיריבכוחות האהבה והאובססיה באים לידי ביטוי בכמה סיפורים שלמדנו: 

 בראשית ב'.  -הבריאה השני 

בלי השני. אהבה בה מקבלים  אחד  -בעיניי אהבה ללא תנאים זו אהבה שמאפשרת לחיות לחוד

אחד את השני בלי לשפוט ובלי משקעי עבר. אהבה בעיניי היא משיכה ואינטמיות. היא מתבטאת  

ברצון לבלות ביחד, רצון לשתף ולהכיר לעומק. לעומת זאת, אובססיה הופכת זוגיות לדבר היחיד  

לחיות אחד בלי השני.  שיש בחייהם של בני הזוג. הם הופכים לאדם אחד. כלומר, הם לא יכולים 

הופכים לקנאים, רכושניים ואלימים, נוצר קשר לא בריא עבור שניהם. אהבה ללא תנאים  

 מאפשרת המון כוח ואהבה אובססיבית לא מאפשרת חיים שקטים או פרטיות. 

ן, ַיֲעָזב-''ַעל : באישהגבר עוזב את משפחתו ודובק המוזכר גם ש שניבסיפור על בריאה ה ִאיׁש,  -כֵּ

המעשה  אני חושבת שִאּמֹו; ְוָדַבק ְבִאְׁשּתֹו, ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד.'' )בראשית, ב', כ"ד,(. - ָאִביו, ְוֶאת-ֶאת

דרך של העוזב את כשהוא עוזב את משפחתו הוא   .אהבהגם אובססיה ו  של האדם מבטא גם

הוא עזב את הכל   ,מצד שני .בייזה אובסס -, ויוצר זוגיות תלותיתהחיים שלו בשביל האישה

 . גיות מדהימהוגורם לזשרומנטי   מעשהזה   .בשבילה

מבטא  משפט זה  .הלא מוצאת את אהובולא נרדמת   ,וכבת במיטהשה שי, הא השירים ג' רבשי

היא לא    .האובססיה שלה כלפיו מפריעה לה בכל דבר אוהבת. היא  שאותו גברכלפי אובססיה 

ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי; -ַעל  '' מצליחה לחשוב על משהו אחר מלבדו. ילֹות, ִבַקְׁשִּתי, אֵּ ִמְׁשָכִבי, ַבלֵּ

השיר ממשיך ומפרט מעשים נוספים שעשתה  . )שיר השירים, ג', א'( ִבַקְׁשִּתיו, ְולֹא ְמָצאִתיו.''

''אקומה נא ואוסבבה בעיר ובשוקים וברחבות אבקשה   :מעשים שעשתה כדי שיהיה שלה האישה

את   תמסתובבת ומחפשהאישה כאשר  שירי השירים ג'את אהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו '' 

היא מחפשת אותו ברחובות    -מצד האובססיה. אובססיההן על ו אהבה על הן מעיד  , הדברבהואה

.  אותוזה רומנטי היא מחפשת בעקבותיו רק כדי לר - מצד האהבה .ולא תחזור עד שתמצא אותו 

הפער בין   את  שמשקףבאופן  מספרים לנו על הגבר היא מסתובבת בכל העיר ומחפשת את אהובה.

, ג' ,שירי השירים) ''סביב לה מגברי ישראל''הנה מטתו שלשלמה ששים גברים  האישה לגבר.

)כי לא שומרים עליה,   מוזנחתשהיא  מספריםהאישה  מספרים  ל עעל הגבר שומרים ומגנים ו .'(ז

תמצא את  שכש אומרת כאשר  ת גםמתבטאהאישה האובססיה של   נואשת. והיא   לא דואגים לה(

ֶהם, ַעד ִכְמַעט, '' אוהבה תחזיק אותו חזק ולא תשחרר עד שתביא אותו הביתה. ֶׁשָעַבְרִּתי מֵּ

ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי; ֲאַחְזִּתיו, ְולֹא ַאְרֶפּנּו יאִתיו ֶאל- ַעד--ֶׁשָּמָצאִתי, אֵּ ית ִאִּמי, ְוֶאל-ֶׁשֲהבֵּ   .ֶחֶדר הֹוָרת-בֵּ

לדעתי  . גם אהבה אבל לרוב אובססיה  תההתנהגות של האישה מבטאאישי חושבת ש באופן  אני 

לבית הוריה ושהיא יוצאת   גברלקחת את ה הרצוןהאישה הם מבטאים את אהבת החלקים ש

  בהצהרה נהגות האובססיבית מתבטאתתהה. לא מצליחה להרדם בגללוש , לאחרלחפש אותו

  ,עבורה היא אומרת שהוא אהבת נפש אותו. בנוסף, לא תשחררהיא   ,היא תמצא אותולאחר שש

אבל   ,חשוב לה מאוד  הואוש"  אני אוהבת אותך" להגיד  אפשר .על אובססיה המעידזה  בעיניי

      .עצמהממרגיש שהיא אוהבת אותו יותר  " אהבת נפש "שהיא אומרת כ

לדעתי, בשיר השירים ג' מדובר על אישה שאוהבת גבר עשיר שיש לו כוח ונשים רבות.  האישה  

שהיא הייתה מצויה בקו הדק שעובר בין אהבה לאובססיה כלפיו.   דמאוהבת בו, או שאפשר להגי 

 הוא האוויר שלה. 
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ביים  אובססיה  הרגשותאת  המדגישהמילה  .שאהבה נפשי''''בשיר השירים ג' ישנה מילה מנחה: 

, מרגיש שהיא  עד נפש ת הגברשהיא רוצה אעד כדי , העזה את אהבתה יא מביעהה  של האישה.

 לא יהיה איתה.   אם הוא תוכל להתמודד כי היא לא, גופה בשבילוקריב את לה  מוכנה

אני מרגישה אובססיה כשאני מקנאה לחברים או לבן   .למעשה הסיפור הזה מזכיר לי את עצמי

אובססיה כשאני    המדבר עם נשים אחרות  אני מרגיש  שהואשהוא לא מתייחס עליי או , כהזוג

שאחרים יותר טובים ממני והרבה יותר כיף  כשאני מרגישה  .מרגישה חוסר ביטחון במקום שלי

גם כשאני רוצה להיות רק עם האדם שאליו אני    .מאשר איתישלי עם אנשים אחרים ם חבריל

 .אני מקנאה בחבריי שהם לא מתייחסים עליי או פוגשים אנשים אחרים ,ביתיאובסס

זוגיות אני  כשאני מרגישה אהבה ב . חבריםו משפחה  כלפיאו  ,אני מאוהבתשה אהבה כאני מרגיש

שיש לי אנשים   ,שאני אוהבת אני מרגישה שאני יכולה לעשות הכלכ .מרגישה טוב  ,מרגישה שלמה

   .ליהםאפתח ישאוהבים אותי ושאני יכולה לה

שפשוט צריך   ,לנשום  בן הזוג שלישאני לא נותנת ל .מדי תאובססיביאנשים אומרים עליי שאני  

אומרים    .לותו זה אהבה בלי גב ,כשאני מאוהבת או אוהבת .קנאות שליללהתרגל לאובססיה ו

  ,ושזה תהליך שאני צריכה לעבור ,שאני קצת לוחצת אבל מתוקה. אני חושבת שהם קצת צודקים

 ה על יידי האנשים האהובים עלי   ולאהוב את עצמי ולהבין שבאמת אוהבים אותי ושאני אהוב

מאוד  בשיר השירים  ים יהביטו .בשירי השירים אשהלנשום לבן זוג שלי כמו ה נותנתאני לא 

שאני לא   ,בן הזוג שלי כלפיבית ישאני גם אובסס הפרק שיקף לימרגישה. מה שאני לדומים 

- אשה בשיר השיריםכמו ה. אני אוהבת אותו מאוד ורוצה לעשות איתו הכל .נרדמת בלילה בגללו

אבל הייתי רוצה שזה יהיה   ,הייתי רוצה שזה לא ישתנה לגמרי ברמה גבוהה מדי. תאובססיבי

להפנים. אני חושבת שמה   ,יותר להאמין ולהקשיב הייתי רוצה   כיום. קצת פחות ממה שזה

לבטוח   -הזמן וההפנמה האישית שלי   ביות שלי זההתחושות האובססישיגרום לי לשנות את  

 שלי יגדל.  ושהביטחון עצמי, משפחה הזוג, ב, בבן  בחברים

 ב הפוסטר: ועיצ

אהבה בצבע  את החלק של העיצבתי  .אהבה ואובססיה ביןהצבעים והתמונות מבטאות את הניגוד 

ומוכנות. השתמשתי בתמונה שמבטאת את    מסמל הרבה תשוקהשצבע בוהק ויפה  -אדום 

   ביל האשה.עוזב את בית אימו בש הגבר הציטוט בו 

. כדי  כאב ,לחץ ,ון שזה מסמל קושייו צבע שחור מט מכ את החלק של האובססיה צבעתי ב

כי אובססיה גורמת לחנק   תמונה של אישה חנוקהב להמחיש את הרוע שבאובססיה. השתמשתי

והציטוט )שמספר שהאשה לא משחררת מהגבר( מבטאים שניהם את תחושת  . התמונה נפשי

 החנק שמתקשרת אצלי לאובססיה. 

 

 


