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 מבוא

היוצרים קשרים , המוגבלים על ידי דברים אסורים ובלתי אפשריים, אנו בני אדם מנותקים"   

בכאב קל , ובמוקדם או במאוחר. אנו חיים תוך כדי אובדן ועזיבה וויתור. מושלמים-אנושיים לא

 .1" "תנאי אנושי לכל החיים"כולנו מגיעים לידי ההכרה שהאובדן הוא אמנם , או בכאב עז

כי אם חלק , הוא אינו רק הכרח, ודית ויורסט'אך לטענת ג, אובדן הוא חלק בלתי נפרד מחיינו   

בסופו  ,אם מה הטעם בבניית קיומנו האנושי, הנשאלת השאל. חשוב בהפיכתנו לאנשים שלמים

קשה לנו לקבל , הוא המוות, כאשר מתייחסים לאובדן הגדול ביותר 2?לטמיון ירד להכו, של דבר

מותנו שלנו  .כיוון שהוא נתפס כניגוד המוחלט לגדילה ולהתפתחות, כחלק מבניית חיינואותו 

? אך מהו מקומו האמיתי של המוות בחיינו. 3פוררות והיעלמות עולמנו האישיהת ,עבורנו, פירושו

 ?  4"מדלדלת את חיינו"באמת האם הכחשתו 

קומדיה שחורה על "שמוגדרת כ ,"עמוק באדמה"בעבודה זו אבקש לבחון את סדרת הטלוויזיה   

בעלת בית לוויות עצמאי , החיים והמוות מפרספקטיבה של משפחה דיספונקציונלית

 .5"בקליפורניה

מה שמעיב על חזרתו הביתה , נתניאל פישר נהרג בתאונת דרכים בערב חג המולד, אב המשפחה   

, להתמודד עם אמו השתלטניתנייט צריך , בנוסף למותו של אביו(. וניור'נתניאל ג)של הבן נייט 

, המנהל את העסק המשפחתי ואחות, הומוסקסואל בארון, אחיו דייויד, לה מאהב סודי, רות

שמקבלת את החדשות הרעות לאחר שהיא לוקחת סמים , נערה מרדנית בגיל ההתבגרות, קלייר

 . גייב, עם החבר החדש שלה

שר בעודם חווים את המוות כחלק מטרתי לשאול כיצד מחפשים בני משפחת פישר אחר האו   

 ? יומיומי מחייהם

: למספר נושאים מרכזיים תוך התייחסות, של בני משפחת פישראבקש לבחון את חייהם    

מרכזיות המוות , בפרט לשינוי תפיסות מקובלות" עמוק באדמה"חשיבותה של הטלוויזיה בכלל ו

 .בחיי המשפחה ודרכי החיפוש אחר האושר בקרב בני המשפחה

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .152' ע, (ח"תשמ ,הדר :אביב-תל ) ויתורים גורליים, הכרחיותאבידות : החיים. ודית ויורסט'ג 
2

 1971), p. 5. Greenwood Pub. Co., (Westport, Conn.: The Vitality of DeathPeter Koestenbaum.  
3 , p. 6.Ibid 
4

 .923' ע, שם, ויורסט 
5
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 בפרט" עמוק באדמה"חשיבותן של סדרות טלוויזיה בכלל ו

נועדו לבדר ולגרום הנאה ולא לחנך או להעביר ידע על  הסדרות טלוויזי, יש לומר, באופן כללי   

דרמה "אנר של 'נכנסת לז" עמוק באדמה". שזהו רק סיפור, הצופה צריך לדעת. 6החיים

בין , למרות זאת. 7שעוסק בעיקר בבעיות בקונטקסט של המשפחה, (family drama)" משפחתית

תקשורת הבידור , בדרמה או בסיפור בדיוני בסרט, (Situation Comedy)אם מדובר בסיטקום 

(The Entertainment Media )כשאנחנו נותנים משמעויות , מלמדת אותנו משהו אודות עצמנו

לטוב ולרע אנחנו לומדים הרבה גם . מגיבים אליוחדשות לחוויותינו בהתאם למה שאנחנו רואים ו

  .8בדיונייםעל אחרים דרך אמצעים 

שצופי טלוויזיה עוברים חלק מהסוציאליזציה שלהם , תיאוריות של למידה חברתית מעריכות   

, כל הלמידה ההתנהגותית ,לפי בנדורה(. observational learning)דרך למידה מהתבוננות 

הקוגניטיבית והרגשית מניסיון ישיר יכולה להיות מושגת מתוך התבוננות במעשיהם של אחרים 

 .9ותוצאות מעשיהם

רוב תקשורת , כך. התקשורת משעתקת את הדימויים והערכים של התרבות הדומיננטית ,לרוב   

אך לתקשורת יש אפשרות לאתגר . הבידור מתאפיינת במושגים של ערכים ומסורות נורמטיביים

שאינן מייצגות את התרבות , את הנורמות המקובלות בהצגת מאפיינים של קבוצות תרבותיות

, עוסקת ביחסים רומנטיים בין גזעיים ובדמות ראשית" עמוק באדמה", כך למשל. הדומיננטית

יצוב המודעות לתקשורת הבידור יש תפקיד חשוב בע, אם כן. 10שהיא באופן ברור הומוסקסואלית

 ". הבוערים"אודות הנושאים החברתיים 

כיוון שהיא , כטקסט רדיקלי באופן פוטנציאלי" עמוק באדמה"ניתן להעמיד את , ונסון'לפי ג   

של " האמיתית"מיניות והמשמעות , עוסקת בסוגיות מעוררות מחלוקות של תפקידי מגדר

ת הקרובות לפמיניזם בנוגע מעמידה תפיסות חדשו" עמוק באדמה", כמו כן ."משפחה"

 .11לרומנטיקה ולנישואים

נשים . 12האמיתית הבטלוויזיה אינה תואמת את האוכלוסיי ההאוכלוסיי ,כי לרוב, יש לציין   

מיעוטים אחרים משתלבים  .כמעט אחד לשלושה בהשוואה לגברים ביחס של, מוצגות כמיעוט

אך הם , של השחורים עלה ליחס דומה לזה שבאוכלוסיה הכללית םמספר. באיטיות בטלוויזיה

 .14שבה כולם שחורים ובתכנית 13משפחה ושכונה שחורהמוצגים לרוב במסגרת של 

                                                 
6 content analyses of U.S. TV  Life on television:Bradley S. Greenberg and Charles K. Atkin (et al). 

1980), p. 183. Ablex Pub. Corp., (Norwood, N.J.: drama 
7

 , p. 37.Ibid 
8

 Tisdell, Elizabeth J. "Drawing On Pop Culture And Entertainment Media In Adult Education Practice 
In Teaching For Social Change". (15.10.2006) 

http://www.iupui.edu/~adulted/mwr2p/program/Proceedings/Tisdell.pdf.  
9

 Bandura ,מצוטט שם.Edward Schiappa, Peter. B Gregg and Dean E. Hewes, "Can a Television Series 
. Vol. 28, 2004, Death StudiesChange Attitude about Death? A Study of College and Six Feet Under", 

p. 460. 
10

 Ibid.isdell, T 
11

 Merri Lisa Johnson. "From Relationship Autopsy to Romantic Utopia: The Missing Discourse of 
. Vol. 26, Fall 2004, p. 19.  DiscourseEgalitarian Marriage on HBO's Six Feet Under",  

12
 , p. 44.IbidGreenberg and Atkin,  
13

 , p. 45.bidI 
14

 , p. 19.bidI 
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. בעלי מבטא כבד, אז מדובר בגברים, אם הם כבר מוצגים. היספנים קשה למצוא בטלוויזיה   

או עצלנים או : קשרי המשפחה שלהם חזקים וההשקעה שלהם בעבודה מוצגת בצורה דיכוטומית

באשר . 15שאיפות עתידיות לא נראות כחלק חשוב מחייהם, בכל מקרה. עובדים קשה מאוד

מדובר , כשהם מוצגים. 16"טיים-הפריים" רוב היא נעדרת ממסגרתל ,הזקנים תלאוכלוסיי

 .17כפועלים באופן אלטרואיסטי, שמוצגים בצורה חיובית, בגברים

נשים הן חלק מרכזי וחשוב בסדרה . היא יוצאת דופן" עמוק באדמה"ביחס לנתונים אלו    

אלא כאנשים בעלי , זקנים גם כן מוצגים ולא בצורה רדודה. ושאיפותיהן לא נעלמות מן המסך

, כך למשל. הם לא מושלמים ואופיים הוא מורכב, כמו כל אדם אחר. תשוקות ושנאות, שאיפות

בלי לשכוח את יחסי המין של זוגות מ)רות ויחסיה עם גברים אחרים הם נדבך מרכזי בסדרה 

 (.שהם בהחלט עניין יוצא דופן לסדרת טלוויזיה אמריקאית, מבוגרים

 שהופך להיות שותף בבית הלוויות המשפחתי , ניאהיספבחור , דרה היא פדריקודמות חשובה בס   

. מתבררותלהיות שותף שאיפותיו , מתחילת הסדרה. "Fisher & Diaz")להיות  67שהופך בפרק )

 אלא , תהיספאנילא רק אישה  .שלרוב לא מוצגת בסדרות טלוויזיה, היא דמות אשתו ונסה, בנוסף

 .אדם אחר אישה עם בעיות כמו כל

היחסים . ההתחלה יוצא דופן מהמסגרת המקובלת של שחוריםכבר מ ,בן זוגו של דייויד, 'קית   

גם שחור וגם ": מיעוט כפול"העובדה שהוא . המורכבים שלו עם דייויד הם חלק מרכזי מהסדרה

 . שאינן מקובלות בטלוויזיה האמריקאית, הומוסקסואל מעלה סוגיות

הטלוויזיה . 18מכלל התוכן של שש הרשתות הגדולות 30%טלוויזיה מהוות ב סדרות "בארה   

התחרות . 19בחברה שבה כל פרט מנסה לחפש בידור, נו מנסה למצוא חידושים כל הזמןיבימ

כאשר , הקשה בין הערוצים מביאה את הרשתות השונות ליצור תכניות חדשות באופן תדיר

 . ירותעולות ונעלמות מן המסך במה הסדרות טלוויזי

. 20ומן הקולנוע ההוא השילוב של מאפיינים מן הטלוויזי ההאספקט המיוחד של סדרות טלוויזי   

. סדרות מופקות על ידי ערוצי טלוויזיה ונוטות להעביר את הקולנוע למסך באופן פשטני יותר

מה , ההפקה הצנועה יותר של סדרות יוצרת ציפיות נמוכות יותר מן הקהל, בהשוואה לסרטים

הטלוויזיה מהווה מעין מראה של המציאות , עבור משפחות .21משאיר מקום להפתעותש

מתווך פרטי משמעותי עבור ההמונים מהווה היא ו ו דלת פתוחה לחלומות ושאיפותהחברתית א

 .והקולקטיב

                                                 
15 , p. 11.Ibid 
16

 , p. 31.bidI 
17

 , p. 32.Ibid 
18

 . ABC, CBS, NBC, FOX, UPN, UB: הכוונה ל 

Benjamin Labarathe. " "Life Goes On, But We Don’t". The Social and Psychological Relevance of the 
TV Series Six Feet Under". (12.10.2006)  

france.com/memoire/SFU_memoir.pdf-http://www.sixfeetunder  
p. 14. 

19
 , p. 4.bidI 
20

 , Ibid.Ibid 
21

 , p. 5.Ibid 

http://www.sixfeetunder-france.com/memoire/SFU_memoir.pdf
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שם . שמחייב תגובה ובמקרה זה צפייה, יוצרת גירוי" עמוק באדמה", בניגוד לסדרות בעבר   

של לצפות בסדרה , הצפוי, אלו שיברחו מהרעיון העגמומי: תי קבוצות של אנשיםהסדרה יוצר ש

  .22יהיה קשה להתעלם ממנה, בכל מקרה .ואלו שיראו בסדרה רעיון שנון ומקורי, של הלוויות

היא לקהל  השהציפיי כיוון, ם לקהל עירוני יותר מאשר בעברשמפיקים מכווני, חשוב לציין   

הסדרה מתאימה בעיקר למעמד . 23בתכניות בעלות נושאים מוגדרים יותר שמעוניין, מודרני יותר

 .  24זמן ושנינות, כיוון שהיא דורשת מחויבות, הביניים

שגרה בדרך , בעלת הערכים המוסריים הנכונים, המיתוס של המשפחה האמריקאית המוצלחת   

שיוכל להזדהות , הקהל מעוניין בתמונה מציאותית יותר, כיום. הפך להיות מיושן, כלל בפרברים

תופעה זו הביאה  .25שבין הטלוויזיה לבין חייו, הקהל רוצה לגשר על הפער: כלומר. עמה

שעוסקת במציאות היומיומית של בית , "אר. אי"החל מ, "ריאליטי"סדרות להיווצרותן של 

 ".הישרדות"כמו " סדרות מציאות"חולים וכלה ב

ותכניות טלוויזיה מתחילים להשתתף בשיחה התרבותית בנושא ערכם סרטים ש, ונסון טוענת'ג   

עה בחירות הסדרה מצי. 26של נישואים והאפשרות של פרדיגמות אלטרנטיביות לקשרי זוגות

היחסים בין אישה מבוגרת , ודייויד' המבויתת של קית תשונות לחיי זוגיות כמו ההומוסקסואליו

 .27תור והאוטונומיה המינית של קליירלגבר צעיר של רות ואר

 כי, ליבס טוענת ,על החברה הישראלית בהתייחס להשפעת הטלוויזיה האמריקאית   

שפה את ישראל לשינויים חיוביים של חשיפת החברה ח תהישראלישל התרבות " יהצזיניקהאמר"

 האך באותו זמן הטלוויזי ,28המבודדת מבחינה גיאוגרפית לסביבה קוסמופוליטית גלובלית גדלה

ישראל היא  .בו היו דנים באופן מעמיק באינפורמציה הגלויה, הרסה את המרחב הציבורי הקיים

, מחויבים קודם כל לרווח ולא לציבורולפיכך , שעברו אמריקניזציה, בעלת אמצעי תקשורת

 .29מכוונים לבידור בעיקר ולא לחדשות

ההצפה בתרבות אמריקנית משמעה התערבות קשה בהטמעה , שהיא חברה בהתהוות, בישראל   

ממשיכה , כמו שאר העולם, ישראל, הבעידן הטלוויזי. 30שחודשה לא מכבר, של השפה העברית

מנוגדת " עמוק באדמה. "שפונים לקהל הרחב ביותר האפשרי, לצרוך מוצרי בידור אמריקאיים

לצמצם את  מטרת מגמה זו היא. למגמה הקיימת של יותר פעולה ואלימות ופחות דרמה ויחסים

היא עומדת אל . הסדרה חשובה, לכן. 31וות מחסום למעקב אחרי העלילהשעלול לה, פער השפה

 . ויזיוני הקייםפור שונה בנוף הטלומול המגמות הקיימות ומציגה סי

" עמוק באדמה"החשיבות של , 6553יש להתייחס לכך שלאחר האחד עשר בספטמבר , לבסוף   

המציאות . שלושה חודשים לפני התקפות הטרור, 6553הפרק הראשון עלה לאוויר ביוני . גברה

מוטטה חלק מהחלום , של מגדלי התאומים םכמו גם נפילת, ההרסנית של האחד עשר בספטמבר

                                                 
22 , Ibid.Ibid 
23 , p. 14.Ibid 
24 , p. 15.Ibid 
25 , p. 14.Ibid 
26 , p. 21.IbidJohnson,  
27 , Ibid.Ibid 
28 (Cresskill, globalization from the receiving end  American dreams, Hebrew subtitles:. Liebes Tamar

N.J.: Hampton Press, c2003), p. 6. 
29 , p. 189.Ibid 
30 , p. 6.Ibid 
31 ., p. 7Ibid 
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שאין היא מוגנת , אמריקה הופתעה לגלות. האמריקאי וחייבה את האנשים להתמודד עם פגיעותם

, בחברה, כך. 32שהיא לא מוכנה להתמודד עם שבריריותה ועם התאבלותה, לחלוטין ומעבר לכך

  .33נישה נוחה" עמוק באדמה"יש ל, תוך כאב ואומללות, שמחפשת אחר תשובות

 

                                                 
32

האמריקאי בעיראק הוא מסך עשן לחוסר יכולתה של אמריקה להתמודד עם התאבלות שלא  "מסע הצלב"יש מי שיאמר ש 

 p. 68.Ibid ,. נגמרת
33

 . p. 16.IbidLabarathe,  
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 הוויית המוות

בו מוצגת משפחת , 34כבר בפרק הראשון. וה את הדמויות השונות במהלך הסדרההמוות מלו   

התמודדות . את המוות במרכז מעמיד, אונת דרכים בערב חג המולדבת ,נתניאל, מות האב, 35פישר

. כל אחת מהדמויות במהלך כל עונות הסדרה שמלווה, מותו הפתאומי היא נושאהמשפחה עם 

, דייויד והבת הקטנה, הבן האמצעי, נייט, הבן הבכור, שעולמה מתערער עם מות בעלה, רות, האם

בהן מופיע , שמתבטאת בפלאשבקים של חוויות עם נתניאל ובסצנות, כולם חווים טראומה, קלייר

 .מתגעגעים אליומתווכחים אתו ו, הם מתייעצים אתו. האב בחיי היומיום

. האנושי היא הצגתה של בעיית הקיום, העמדתו של המוות במרכז ההוויה של משפחת פישר   

שאין לו , ומרגע היכנסו אליו עליו לבחור כיצד לפעול וזאת בידיעה" נזרק אל תוך העולם"האדם 

כי התזכורת הדרמטית ביותר למגבלותיו של האדם , קוסטנבאום טוען .שליטה על מותו

מביא , שהם שבריריים כל כך, הקושי לחיות חיים. 36השפעותיהן המכריעות על חייו הוא המוותו

שיוצר , (Self)האדם חי בין שבריריות לבין עצמי , כך .את המוות( או להכחיש)את האדם לדחות 

 .37תחושה של עוצמה ואפשרויות בלתי סופיות

, "תורת האהבה"בחלק . ידות של האדםפרום בדבר הבדאריך טענה זו מתקשרת לרעיונותיו של    

שהוא חסר ישע , האדם יודע. 38שמודעותו של האדם לעצמו מעוררת בו חווית נפרדות, טוען פרום

לכן הוא נזקק לאיזשהו , שהוא נולד וימות וזאת אף על פי שלא בחר בכך, מול הטבע והחברה

 .חיבור עם העולם שמחוץ לו כדי להתגבר על בדידות זו

דוחקת בצופה לנעוץ מבט חד בגורלו כיוון שהיא , זו היא בעלת פילוסופיה הומניסטיתהסדרה ה   

אנשים מתו , 65-ובתחילת המאה ה 39-במאה ה, בעוד שבעבר .39ולהיות מודע למוות שבסוף הדרך

המודרנה . הרפואה הפכה להיות אחראית על המתים, 65-במאה ה, בביתם לצד בני משפחתם

 . 40עבור הרופאים" אויב"והמוות הפך להיות  ,ליעילות יותר ויותרהפכה את התרופות 

. התפרקות המשפחות ופיזורן ברחבי אמריקה הביאו לנדירות גדלה בקשרים בין זקנים לצעירים   

 ולפיכך, של המתים מחיי היומיום םהיעלמות, בסופו של דבר, הייתה, התוצאה של כל אלו

כל עוד נראה את הסבל כמצב כיוון ש, זאת בעיה מרכזית ,הדאלאי לאמהלפי . 41"העלמות המוות"

 .42לא נוכל לחיות חיים מאושרים יותר, לא טבעי

החברה המערבית זכתה באפשרות לצמצם את כי , י לאמהאהדאל טוען, "אמנות האושר"בספר    

. 43אך נראה שאיבדה את היכולת להתמודד עם הסבל שנשאר, ל הנובע מתנאי חיים קשיםבהס

                                                 
34

הפרק הראשון הוא מהותי להבנת המשך הסדרה ולכן מצורף הפרק הראשון  .2נספח מספר , ראה רשימת הפרקים המלאה 

 .Six Feet Under (Pilot)  -1כנספח מספר 
35

 .9פר נספח מס, "עץ המשפחה של משפחת פישר: "ראה 
36

 ., p. 3bidI Koestenbaum, 
37 . p. 29.Ibide, Labarath 
38

 Separateness .נפרדות זו דומה להינטשות של היידיגר. 21' ע, (1002, לוד: ביתן -זמורה) אמנות האהבה. אריך פרום . 

 .23' ע,   (2330, ן"תש ,כרמל :ירושלים  ) הומניזםהאקסיסטנציאליזם הוא . פול סארטר-אן'ז
39

 . p. 6.IbidLabarathe,  
40 29.-, pp. 28Ibid 
41 , p. 29.Ibid 
42

 .221' ע, (2333 ,הדים :רעננה ) אמנות האושר. וקטלר האווארד דאלאי לאמה 
43

 .225' ע, שם 
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וכאשר אדם מזדקן או חולה הוא נשאר  ,חולי ומוות הם מחזה די נפוץ, עוני, רעב, במדינות עניות

 .44יומיומי עם עובדות החיים הקשות אנשים נמצאים במגע, כך. בקהילה

, תהנוגעים לקבוצות ולתופעו, לטלוויזיה יש הזדמנות ממשית להשפיע על אמונות ועמדות   

45ממקור ראשון מהןשקיימת הזדמנות מעטה ללמוד 
כיוון שאנחנו לומדים על מוות רק באופן . 

שעמדותינו כלפי המוות ומיתה , הגיוני להניח, על ידי כך שאנו חווים את מותם של אחרים, עקיף

 .מתווכים המונייםשל יושפעו ממסרים 

ניתן לציין מספר , אך מעבר לכך, הכפי שציינתי הסדרה נפתחת במותו של אבי המשפח   

 .שמדגישים את מרכזיות המוות בחיי היומיום, אלמנטים

 -לוויותהבית 

הבית הפרטי של המשפחה לא . עלילת הסדרה מתרחשת בבית הלוויות המשפחתי בקליפורניה   

ת הבית מורכב מבי. חיי היומיום כרוכים במוות ,מופרד לחלוטין מבית הלוויות ולמעשה

 .שבו נערכים ניתוחי הגופות, ממרתףמבית תפילה וחדר קבלה ו, המשפחה

אשר נשלטת על ידי , בחברה זו. נויפרום כותב על התפוררות האהבה בחברה המערבית בימ   

המבנה . אך אפשרי, קשה לאהוב, 46..."המומתק על ידי עקרון ההגינות"...עקרון האנוכיות 

שיטה ב, בני האדם המסוגלים לאהבה"אך , הקפיטליסטי מורכב ומאפשר נון קונפורמיות

מנת  נדרש שינוי של השיטה החברתית כולה על, לפיכך..." הם בהכרח היוצאים מן הכלל, הנוכחית

  .47לאפשר את קיום האהבה כתופעה חברתית

עיר "בית הלוויות ב ההתפוררות החברתית באה לידי ביטוי באופן סמלי בקיומו של, בסדרה   

שמגלמת , היא עיר, לנוע שלההבידור והקו הידועה בתעשיית, לס'אנג-לוס. לס'אנג-לוס" החלומות

בית , "תעשיית מוות"הצלחה של : הצלחה עסקית מסוג אחר, באופן ציני, והופכת להיות הצלחה

, תשל הבעה עצמית ואינטימיו, כמקום אישיבית הלווית המתח בין . 48הלוויות של משפחת פישר

הכנת , מחיר ארונות הקבורה: ונושאים כמ. הוא תמה מרכזית בסדרהאל מול היותו עסק כלכלי 

עולים באופן  49ואפילו פרסומות לטיפול במתים מחירי הלוויה, (באם זה מתבקש)שריפתה , הגופה

 .50ל"תדיר ומדגישים את המתח הנ

  -מוות בכל תחילת פרק

כמו , בין אם מדובר במוות יוצא דופן כמו טביעה או מוות אחר, בכל פרק מתרחש מוות כלשהו   

 "All Alone"חוץ מאשר בפרק )הפרקים  נפתחים בהצגה של מוות של אדם כלשהו .  התקף לב

 Everyone’s"ת מסוף הפרק הקודם ומהפרק האחרוןשהתמקד במוו, מהעונה החמישית

Waiting" ,סתיים במוות אפשרי של כל אחת מהדמויותשהתחיל בלידה וה .) 

של נוכחות  תתמאטיכהצגה , המוות מופיע בהתחלה וההשפעה שלו היא על כל המשך הפרק   

כמו גם התייחסות , ל אלו הקרובים אליופרק מציג את השפעת מותו של אדם ע כל. המוות בחיים

                                                 
44

 .שם, שם 
45 , p. 460.IbidSchiappa, Gregg and Hewes,  
46

 .229' ע, שם, פרום 
47

 .221' ע, שם 
48

 . p. 8.IbidLabarathe,  
ע גשמתו במוות שפ, חומר שאמור לטפל באנשים, לדוגמא, -"W.O.U.N.D. F.I.L.L.E.N"ראה בפרק הראשון פרסומת ל 49

 .פיזית בגופם
50 , p. 463.IbidSchiappa, Gregg and Hewes,  . כמקור ראה גם התייחסותי בהמשך לעבודה כמקור כלכלי בלבד ולא

 .לאושר עבור בני משפחת פישר
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( יד ונייטיודי)שני האחים . הםלחייהם האישיים והקריירות של, מורחבת לחיי בני משפחת פישר

בעזרתו )אם יש צורך בכך , הגופה( או שיפוץ)בניתוח , בבחירת הארון, עוסקים בסידורי ההלוויה

 מידעמספר פרקים מספקים (. או שריפתה)בהעברת הגופה וקבירתה , (שעובד אצלם, של פדריקו

בבית " הכנה"ם של כולל הצגתן של גופות בשלבים שוני, על מה שקורה לגוף לאחר המוות

" הכנה", רעשים וריחות של גופות ,51קפה שלאחר המוותז ,המתיםזיהוי הגופה בחדר : הלוויות

 . 52פתוח והמהירות שבה גוף האדם נרקבעם ארון  להלוויהשל הגוף 

מתקיימים דיאלוגים דמיוניים בין אחת הדמויות לבין המת בנוגע לסידורי ההלוויה , לעתים   

אלא ממשיך להתקיים כחלק מחיי , כך שמותו לא נעלם, ונושאים שונים אחריםמשפחתו , שלו

 Viveca) ,ון'ג. אנחנו מתוודעים לשיחה דמיונית בין ויוקה סנט, 0בפרק , כך לדוגמא  .הדמויות

St. John )היא מתיישבת על שולחן . לבין דייויד, שמתה יום לפני כן מהתחשמלות, בת פורנוככו

דייויד לא מתרגש מהשיחה ולכן היא . אתו על השדיים המפורסמים שלהחדר המתים ומדברת 

אתה חושב . "היא שואלת, "?אתה חושב שלאלוהים אכפת שאתה הומו: "מתחילה בדיון תיאולוגי

אז את משווה להיות , או" :הוא משיב" ?שלאלוהים אכפת ששכבת עם שלושים גברים

דייויד מביע בבוז . היא שואלת, "?לא בסדר אחד בסדר והשני", "?הומוסקסואל עם להיות זונה

אהבתי כל גבר , מותק, או: "כי אלוהים מעריך את זה שאהבה מעורבת והיא משיבה, את דעתו

 .53"ששכבתי אתו בזמן ששכבתי אתו

שמתרחש אצל דייויד על זהותו , הוא עדות למאבק, המתקיים בדמיונו של דייויד, הדיאלוג הזה   

 ".וןיציאתו מהאר"המינית ו

  -54"חוויות הקרובות למוות"

או , ולים מאודכשהם ח, שרבים חווים, םהוא דפוס מוכר של אירועי, "חוויה הקרובה למוות"   

החוויה משתנה באופן קיצוני מאדם לאדם ולכן קיימים מאפיינים  רבים . כשהם קרובים למוות

תחושה של השלמה , המחשבתיתאך בין המוכרים ניתן לציין את תחושת הבהירות , לחוויה הזו

החוויה הזו אינה מחייבת להיות קרוב . 55"סקירת החיים"עם החיים כפי שהם ואת תחושת 

שהחוויה  ,הוא מה שחשוב .56עייפות או במקרים אחרים, למוות ויכולה להתרחש בהשפעת סמים

 .57נראית אמיתית ויכולה לשנות לחלוטין את חיי האנשים

כי חוויות , היא מציינת. רוס כותבת על חוויות של סף מוות בקרב מטופליה -אליזבת קובלר   

ניסיון , תאונה: לאחר שעברו חוויות שונות כמו, כאלו עברו אנשים מדתות שונות ומרקע שונה

                                                 
51

או )כאשר גבר מת בצורה מאונכת , מתרחשת" זקפת מוות. ""Angel Lust"בפרק השני מגלה נייט את משמעות הביטוי  

התוצאה של התהליך הזה היא התרחבות של . והדם בגוף נמשך כלפי מעטה בשל כוח המשיכה( נשאר במצב כזה לאחר מותו

 http://en.wikipedia.org/wiki/Death_erection. כלי דם
52

 , p. 463.IbidSchiappa, Gregg and Hewes,  
53

 .תהמקורי שיחהבמדובר , באנגלית שיחה תבמקום שבו מצוטט.(. ש.א)הדיאלוגים לקוחים מפרקי הסדרה והתרגום הוא שלי  
54

 Near Death Experiences  
55

 "Life Review" .המחלקה למחקרים תפיסתיים, יניה'אוניברסיטת וירג-  

http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/case_types.cfm#NDE 
56

 . Vol. 16, The Skeptical InquirerDeath Experiences: In or out of the body?" -Susan Blackmore, "Near
1991, p. 39. 

57
 p. 34., Ibid 



                                                             

                                                                    

35 

היו מסוגלים לשתף את הקהל " שחזרו", המטופלים .58מוות איטי וממושךהתאבדות או , רצח

 .59יהםבמה שעבר על

הראשון של העונה  בפרק. שמביאה אותו לחשוב על המוות, נייט עובר חוויה אישית קשה   

 AVM (Arteriovenous-שהוא עובר ונודע לו שהוא סובל מ MRIמקבל תוצאות הוא  ,השנייה

Malformation)60 ,מותו הפתאומי של שחקן , בפרק הבא. שעלול להיות קטלני מצב בריאותי

האחרון של העונה השנייה  בפרק. מערער את נייט והסוד של מחלתו רודף אותו' פוטבול בקולג

נייט מרגיש . הוא מגלה למשפחתו את מצבו הבריאותי. הוא חש ברע נפשית ופיזית( 62פרק )

 . שמשהו קורה אצלו

אנחנו מתוודעים  כאשר, "ה למוותחוויה הקרוב"נייט חווה  ,בפרק הראשון של העונה השלישית   

נייט נפטר כתוצאה ממחלתו ורואה את חיי האחרים וחייו . תומציאויות אלטרנטיבימספר ל

הניתוח לא מצליח והוא נפגע אם או  כיצד החיים יראו אם נייט ימות: עולות שאלות כמו. מבחוץ

ו היה מתחתן עם מה היה קורה אם אבי? מה היה קורה אם היה עושה ילד עם ברנדה? מוחית

 ? אישה אחרת

, הוא נכנס לבר. עבור נייט "הקרובה למוות חוויה"למביא  61מותה של ליסה, במקרה אחר   

ה את אביו ואת ואבדרך חזרה במכונית נייט ר. במהלכה הוא נפצע, משתכר ומביא עצמו לקטטה

והפרק מסתיים  בסופו של דבר הוא נוסע לביתה של ברנדה. ליסה ושניהם לוחצים עליו להתאבד

 .שפותחת לו את הדלת לביתה, בידיה של ברנדה, המדמם והבוכה, בתמונה של נייט

 ,עוצר לטרמפיסטהוא , סף גופהואהוא לאחר שו יד נוהג במשאית בדרכו הביתהייוד ,33בפרק    

מפיסט תוקף את דייויד רהט ,לאחר שהם עוצרים בדרך בחנות כלבו. שנראה לו מושך

 א גורם לדייויד למשוך את כל הכסףהו. ומאיים לירות בו אם לא יענה לדרישותיו תבברוטאליו

כדי שיעזור לו לקנות קראק ומכריח אותו לעשן , מאיים עליומכן לאחר , שהוא יכול מכספומט

מכניס את האקדח , בנזין יושופך על ,ידיוהחוטף מאיים על די .החטיפה נמשכת שעות. ביחד אתו

. מן המקום בלי לפגוע פיזית בדייויד נעלםבסופו של דבר הוא . להתחנן על חייולפיו ומכריח אותו 

 . יד נותר בקושי בחייםוייבה ד, הסצנה מסתיימת בסמטה נטושה

הוא חוזר לעבודה . נחנו מתוודעים להשפעה הטראומטית של החטיפה על דייוידא, 30בפרק    

אחר שהוא מדבר עם קלייר הוא הוא נתקף בחרדה מספר פעמים ורק ל. ומתקשה להתמודד

ממשיך להתקיים אצל  63המתח הפוסט טראומטי .62רמתחיל לספר על החוויה הטראומטית שעב

 (37-32 פרקיםב)נסיגה לעבר מין מזדמן , גם לאחר שיחות רבות עם משפחתו. דייויד במשך זמן רב

 .הוא מתקשה לתפקד, וניסיונות לחזור לשגרה

. חבר מהמקהלה של דייויד, הולכים לטקס התחייבות של טרי' דייויד וקית, במקרה אחר   

כי סוכנות האימוץ לא עובדת עם זוגות , בקבלת הפנים דייויד מדבר עם זוג ונדהם לשמוע
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 .93' ע, (1001, כתר, אביב-תל) המוות חשוב לחיים, רוס -אליזבת קובלר 
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 .202-209' עמ, שם 
60

: מתוך .מזיהוםאו להתפתח כתוצאה מפציעה או  בלידהעשויה להתקיים . לווריד עורקבין  כלי דםרשת לא תקינה של  
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 ".מות בני משפחה: "ראה בהמשך 
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ולרוב לא למרות שזה לא עניין מפתיע , הוא הופך להיות אובססיבי סביב הנושא. םהומוסקסואלי

באופן , דייויד תוקף אדם באכזריות ,שומע שהואסתמית ה בעקבות הער(. 39פרק )מקובל 

 .שלא רגילים לראות את דייויד מתנהג כך, שמפתיע את הצופים

ההשפעה הטראומטית של . דייויד מקבל הודעה על כך שתוקפו נתפס ועליו לזהותו במסדר זיהוי   

ה זו דייויד בשיח(. 03פרק )מביאה את דייויד לדמיין שיחה עם אביו  ,זיהויה זיהוי החוטף במסדר 

הפגישה הדמיונית הזו היא אחת מהתגובות . מנסה להתמודד עם חששותיו ומתעמת עם אביו

 .64"חוויות הקרובות למוות"המוכרות ל

 -מות בני משפחה

. 65פאניקה וחרדה, כאשר אדם קרוב אלינו מת אנחנו מגיבים בדאגהש, ל כךקוסטנבאום כותב ע  

, התחושה שהעולם מתמוטט, מאוים על ידי המוות, בנואו שהוא תלוי , כשאדם שאנו תלויים בו

קשה לנו לשלוט . לנוחוויה זו היא תזכורת למותנו ש .משתלטת עלינו ,ם כולו הולך לאבדוןשהיקו

בני  .66כשאנחנו מאוימים אישית על ידי המוות, שמשתלטים עלינו, בהיסטריהבקלות בחרדה ו

 .מה שמערער את עולמם, משפחת פישר נאלצים להתמודד עם מותם של מספר בני משפחה

  -(אשתו של נייט)מות ליסה 

ליסה  ,42בפרק  .אשתו של נייט, בסדרה של ארבעה פרקים מובא מותה המסתורי של ליסה   

אך אין , נייט מנסה להשיג אותה בטלפון הסלולארי. נוסעת לבקר את אחותה ולא מגיעה אליה

נייט יוצר קשר עם המשטרה ובסיום . של ליסה נמשך ההמתח סביב היעלמות, ק הבאבפר. תשובה

נייט , שבועיים חולפים וליסה עדיין נעדרת. הפרק מודיעים לו שמצאו את הרכב שלה נטוש

הוא חוזר לסורו . מודד ומדמיין את כל התסריטים האפשריים למותה של ליסהמתקשה להת

בפרק הבא נייט מקבל . (48פרק (שהוצא להורג לאחר שרצח מספר נשים , ושוכב עם בתו של אדם

 (49פרק  -פרק אחרון של העונה השלישית)גופתה של ליסה נמצאה : את בשורת האיוב

 -מותו של נייט

(. 'ורג'בתו של ג)אירוע מוחי ונכנס לקומה לאחר לילה של תשוקה עם מגי  נייט עובר 25בפרק    

הוא מפתיע . גידתו בהשהיא מוכנה לסלוח לו על ב, הוא מתעורר מהקומה וברנדה מודיעה לו

וכשהוא מתעורר הוא , דייויד נרדם ליד מיטתו של נייט. ושכדאי שייפרד אותה ואומר שהוא חושב

 . מגלה שהוא מת

דייויד מתמודד עם כאבו בעודו מתכנן את הלווית (. 23פרק )מכה שוב במשפחת פישר המוות    

מגי מנסה . מגיעה לבית כדי לעזור (Bettina)רות מתקשה להתמודד וחברתה בטינה . אחיו

קלייר מבקשת מידידה . אך זו תוקפת אותה ומאשימה אותה במותו של נייט, להתפייס עם ברנדה

למרות ההכרות הקצרה ביניהם , היא מרגישה נוח לבכות לידו. מוגדר טד לנסוע בלי שום כיוון

עד , דייויד סובל משני התקפי חרדה. כואבים מאחיה תבקול מדוע היא זוכרת רק זיכרונו תושואל

 .שאמו עוזרת לו להתעשת

קלייר נעדרת . ממשיכה ההתמודדות של בני משפחת פישר עם מות נייט, (26פרק )בפרק הבא    

דייויד . כשהוא מגלה שהיא שתויה, מהעבודה מספר ימים וטד מחרים את מפתחות הרכב שלה
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 .ראה גם ניתוח השיחה בסיכום
65

 , p. 4.IbidKoestenbaum,  
66 , Ibid.bidI 
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עד שיחזור , מונע ממנו להתקרב אל הילדים' קית. ממשיך לסבול מהתקפי חרדה ומחלומות בלהה

רק לאחר שהיא , ודדות מלאה עם מותו של נייטמביאה עצמה להתמ( 24בפרק )רות . לעצמו

 .שנולדה לברנדה, (Willa)הנכדה שלה וילה  עםנשארת לבד 

  -של ברנדה מות העובר

היא מחליטה בכל . ברנדה עוברת הפלה, יומיים לפני החתונה הצפויה של נייט וברנדה, 06בפרק    

עוד מכאבים ומשתמשת בסם  כשהיא סובלת, לאחר טקס החתונה. זאת לקיים את החתונה כרגיל

 .בשל בעיות הפוריות שלה, היא מדמיינת שליסה רודפת אותה, להרגעה

, הם חיים, למרות זאת. הוא חלק בלתי נפרד מחייהם של בני משפחת פישר, אם כן, המוות   

ובכל רגע של כאב ומוות הם מוצאים את הדרך להסתכל על דברים  ,מחפשים משמעות ואושר

: הם מאמצים את תפיסת עולמה של ויורסט. חיי הסובבים אותםעל דם ועל עתי, אחרים

למות : הבחירה מה לעשות לאחר מותם של היקרים לנו, אולי, היא, הבחירה היחידה שבידינו"

 .67"אופני הסתגלות חדשים תאו לצרוף מן הכאב והזיכרונו: לחיות חיים פגומים: יחד איתם

נכתב בתקופת מלחמת העולם השנייה וייתכן וזה  י הספרכ, 68כותב במבוא לספרו' טטרקייביץ   

שבה אנשים סבלו בצורה הגרועה , שספר על אושר נכתב דווקא בתקופה, יראה משונה לאנשים

, נם מאושריםכשהם אי, כיוון שאנשים חושבים יותר על אושר, טעות לחשוב כך, לפיו. ביותר

ם ברגעים של יהרווי, י משפחת פישרבאותו אופן אפשר להסתכל על חי. מאשר כשהם מאושרים

אלא , של בני משפחת פישר" החיפוש אחר האושר"רגעים אלו אינם מונעים את  .מוות ואומללות

 .ועל כך בפרק הבא, להיפך

                                                 
67

 .171' ע, שם, ויורסט 
68 (Warszawa: The Hague Martinus Nijhoff, Polish  Analysis of Happinessladyslaw Tatarkjewicz. W

Scientific Publishers, 1976). 
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  חיפוש אחר האושרה 

מובאת סצנה של דו  44פרק ב. החיפוש אחר האושר הוא מרכזי בחייהם של בני משפחת פישר   

הסצנה מתקיימת בחלומו של נייט ומצביעה על מרכזיות . טברנדה לבין ניישיח בין אביה של 

: פונה לנייט ('נווית'צ ברנרד)אביה של ברנדה בשיא הסצנה . האושר בחייהם של בני משפחת פישר

: עונה לו נייטו ".זה רק עניין של זמן. היא תמצא את שלה, נייט, אתה מצאת את האושר שלך"

 "?ם לא מצאתי את שלימה א"

, היא מבחינה בין מסע בעקבות האושר. בילסקי כותבת על שני סוגים של חיפוש אחר האושר   

אינו רואה " הפנימי מחפשה". 69שהפתרון נמצא מחוץ לאדם ובין מסע בעקבות האושר שבפנים

הפתרון הוא הבנה מעמיקה של . שיוכל לקבלו מידי אחרואינו מניח  באושר מטרה בפני עצמה

 .לצורך הבנת חייו ושיפורם, "דע את עצמך"של סוקרטס  ובמילותיאו , עצמו

. מאפיין התפתחותי ומאפיין נסיגתי: ניתן לחלק את מאפייני הדרכים להשגת האושר לשניים   

האדם סובל . התפתחותי הוא זה שממתמודד בצורה אמיתית ובריאה עם מצב הבדידות של האדם

פתרונות בריאים . 70ומההתנתקות הראשונית מאמו בדידות זה כחלק מהתפתחותו הטבעיתממצב 

להעלות את רמת האושר צריכים לקדם את האדם ממצב ההכרה בבדידותו למצב  ןבניסיו

אשר , שקרית, מאפיין נסיגתי טומן בחובו התמודדות חולה. 71שכרוך בה, התמודדות עם הסבל

 .72לאיבוד שפיות הדעתמביאה להגברת תחושת חוסר הביטחון של האדם ובמקרים מסוימים אף 

חוויה רגשית , בדרך של חוויה חושית, דרכי ההתמודדות השונים נחווים בצורה שונה, מעבר לכך   

מדחיק את רגשותיו ופועל על פי החוויה , אדם שאינו מפעיל את תבונתו. 73או חוויה תבונית

החוויה החושית . 74החושית בלבד עלול להביא עצמו למצב נסיגתי של שימוש בסמים או אלכוהול

 .בדרך נסיגתיתכאן נחוות 

הוא מקבל . המקרה ההפוך הוא זה של אדם שבוחר להתמודד עם בדידותו בצורה מציאותית   

הוא בוחר בדרך  ,לפיכך. 76ומוכן גם לשאת סבל כדי לא להתנתק מהמציאות 75אחריות למעשיו

הוא יוכל לפתח את  במשך הזמן. התבונית ובדרכים התפתחותיות לאהבת עצמו והסובב אותו

 .חווית הרגש וגם ההנאה החושית תתאפשר כדרך בריאה ולא נסיגתית

במקרים מסוימים מדובר . ל"וש הנאצל בני משפחת פישר ניתן לזהות את שני מאפייני החיפ   

כי לרוב מדובר , אך יש לציין, מאפיין התפתחותי של התמודדות בריאה עם המציאות ועם העצמיב

הנטייה הראשונית היא לניסיונות לפתרונות , כך. זו רק לאחר פעילות נסיגתיתנקיטה בדרך כב

אנו מתוודעים , רק לאחר כשלון הדרך הזו. שישחררו את הדמויות השונות מצערן ובדידותן, בזק

 .תלהכרה בדרך התבונית והבריאה להתמודדו

כאשר , זהות ומשפחה ,אהבה, סמים, מין: אני מתייחס למספר קטגוריות של חיפוש אחר אושר   

שהם מורכבים יותר , זהות ומשפחה, לעומת אהבה, 77אהבה ומין נתפסים כמאפיין נסיגתי
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הבחירה בקטגוריות אלו היא בשל תפיסתי אותם . ודורשים התמודדות קשה עם המציאות

אני לא מתייחס לנושא של עבודה , למשל 78בניגוד לארגייל, כך. כמרכזיים לחיי משפחת פישר

אלא , עבור בני משפחת פישר בית הלוויות אינו מהווה מקור לאושר, כיוון שלטעמי, ואבטלה

   .79הכרח כלכלי בלבד

 -מין

שהוא , פתרון אורגיאסטי מיני: פרום כותב על אחד מהפתרונות השגויים לבעיית הבדידות   

מביא אלא אף , שאינו מוסיף לאדם, כזה לא רק" פתרון. "שאין בה אהבה, אורגזמה מינית

לא מגשר על הפער בין בני האדם , כיוון שמגע מיני ללא אהבה, לתחושת נפרדות הולכת וגוברת

אצל נייט הנסיגתיות באה לידי ביטוי בחיפוש תדיר אחר מין אקראי עם . 80"אלא לשעה קלה"...

 שלא היה לו, אדם בגיל שלושים וחמשנייט מתואר כ, באתר הרשמי של הסדרה. בנות זוג רבות

, נייט מקיים יחסי מין עם ברנדה, כבר בפרק הראשון. 81שנמשך יותר מחודשיים, רומנטיקשר 

, בפרק השלישי .בחדר תחזוקה בשדה התעופה ,גש במטוס בדרכו הביתה לחג המולדופהוא אותה 

 .82(Kroehner) נרהקרובבית הלוויות של החיפוש אחר ריגושים מוביל אותם לשכב 

, שלא אהב לטוס, אדםייר לסיאטל כדי להסיע את גופתו של נייט נוסע עם קל, 37בפרק    

מה שמביא , ליסה ושוכב איתה דרך הוא עוצר אצל ידידה ישנה שלוב. לס'אנג-סיאטל ללוסמ

, אך למרות זאת הנטייה הראשונה של נייט, בסופו של דבר, הם מתחתנים .בלתי מתוכנן להריון

שהוצא להורג לאחר שרצח מספר נשים , אדם היא לשכב עם בתו של, לאחר היעלמותה של ליסה

  (.48פרק (

בדמות מין אקראי עם בני  83הזהות שלו תמחפש אחר פתרונות לבדידותו ולבעיי, אף הוא, דייויד   

אליו פעמים אך הוא נפרד ממנו וחוזר ', הוא מנסה ליצור זוגיות יציבה עם קית, אמנם .זוג רבים

לפני שדייויד  .כשהוא נתקל בבעיות, א בני זוג מזדמניםהוא נוטה למצו "ביחד"וגם כשהם רבות 

הוא מתחיל בסדרה ארוכה של . "בארון והישארות" על רקע' הוא נפרד מקית" יוצא מהארון"

אך ', בסופו של דבר הוא חוזר לקית. מבחינה רגשיתלא מספקים " מפגשים"ו" פגישות עיוורות"

 . פקות מן העברהם נפרדים בשנית ודייויד חוזר לפגישות הלא מס

גם כשהם . אך מערכת היחסים שלהם עדיין בעייתית, חוזרים להיות ביחד' דייויד וקית 64 בפרק   

נהנים , נוסעים לחופשה הם, 69בפרק , כך למשל. כל בעיה קטנה מביאה למתחים, מתקרבים

, מתח בין השניים כל כך כמו פקקי התנועה בדרך חזרה יוצר יאך עניין טריוויאל, מאוד

שהיחסים , אפילו כשהם ביחד ונדמה .שמאשימים זה את זה בכך שהם תקועים באמצע הדרך

 (.33פרק )דייויד חוזר לסורו ומקיים יחסים באופן מזדמן , במצב טוב ואין בעיות

, 42בפרק . דייויד פונה לפתרונות הקלים של מין אקראי, כשהבעיות הופכות חמורות יותר   

 -דייויד חוזר ללוס, דיאגו-משפחתי בסן חדוחה את עזרתו של דייויד בויכו' לאחר שקית ,לדוגמא

דייויד מנסה לא , (33פרק )לאחר שהוא מותקף בידי חוטף , במקרה אחר. לס ונפגש עם פטריק'אנג

                                                 
78 .63-32. p(London: Methuen, 1994), p The Psychology of HappinessMichael Argyle.  
79

אך הוא אינו אחד מבני משפחת פישר ולכן אני לא , העבודה והרצון להיות שותף בעסק הכלכלי הם מרכזיים ,ופדריקעבור  

 .מתייחס אליו בהרחבה
80

 .23' ע, שם, פרום 
81

 http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/nate_fisher.shtml 
82

 . קונגלומרט של בתי לוויות, תאגיד השרות קרוהנר 
83

 .לחיפוש אחר זהות בהמשךראה התייחסות  
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וזמן קצר ( 32פרק )לא בבית ' בזמן שקית, אותו הוא פוגש בבר, לבד ושוכב עם ברמן רלהישא

 (.37פרק )שוכב אתו ומנסה למנוע ממנו לעזוב , 84'נפגש עם סארג, לאחר מכן

דייויד , 43בפרק . כמעט באופן אוטומטי, יויד למצוא שותפיםהחיפוש אחר חום מביא את די   

שאינו , דייויד נחרד לדעת. שהיה ביניהם מפגש מיני בעבר, שמזכיר לו, חבר במקהלה, פוגש בטרי

 .שבאמת היה מפגש כזה, רזוכר את המפגש הזה ונדרש ממנו מאמץ ניכר כדי להיזכ

היא אמנם . היא מתעקשת על בן זוג אחד, אך בניגוד לשני אחיה, אף היא מחפשת בן זוג, קלייר   

והיא לא  אך החיפוש הוא אחר מערכת יחסים יציבה, (אישהעם וגם )יוצאת עם הרבה גברים 

היא , "מערכת יחסים פתוחה"כשפיל מעוניין ב, 69בפרק . 85בן זוג אחד בכל פעםיותר מיוצאת עם 

אצלה המין נתפס : כלומר, "I'm kind of a one-at-a-time sexual person I think" :אף טוענת

 .כחלק חשוב במערכת יחסים יציבה עם בן זוג אחד

 -סמים

 יםמביא אלו. אלכוהוליזם והתמכרות לסמים פתרון אורגיאסטי אחר לבעיית הבדידות הוא   

תחושת ההתעלות הנובעת מנטילת  .86לתחושה של מופרדות ולדחיפה לפעולה חוזרת ונשנית כזו

הנזק שיגרם עלול לגרום , לאחר שימוש ממושך אך, סמים או משתיית אלכוהול מקילה לזמן קצר

שגרמו לנו ליטול חומרים אלו , הכאב או חוסר הסיפוק, ל רב יותר מתחושת הסבלבס

 . 87מלכתחילה

אך אצל קלייר , הם נוטים לברוח אל הפתרון הזהינש. וש בסמים משותף לנייט ולקליירשימה 

שהוא מרגיש , משתמש במריחואנה בכל פעםנייט . הניסיונות הם קיצוניים יותר ותדירים יותר

  .אבל אצל קלייר ההתנסות היא מורכבת יותר ובעייתית יותר, (34 פרקלמשל ב) לחוץ או בודד

עם  88'לאחר שלקחה קריסטל מת, כבר בפרק הראשון קלייר מקבלת את החדשות על מות אביה   

כדי לזהות את  , פעת הסםבהש ,לבית החוליםמה ברכב קחת את אהיא נאלצת ל .חבר שלה גייב

, "היי"ב, מסיבת יום הולדתו של דייויד, קלייר מגיעה שוב לאירוע משפחתי ,30בפרק  .הגופה

קלייר משתמשת בסמים ומנסה , 39בפרק  .לאחר שהיא לוקחת סמים ביחד עם חבורה של חברים

 .סמיםשוב ב משתמשיםהיא וראסל , יותר מאוחר. לפתות את אידי

הסדרה עצמה . לפתרון הבעיותמודע עתים השימוש בסמים אינו מהווה ניסיון של, יש לציין   

אמצעי חיובי  הסדרה רואה בסמיםלעתים  .89מתייחסת בסלחנות יוצאת דופן לשימוש בסמים

 רות, 6בפרק , לדוגמאכך . של חלק מהדמויותאו ליציאה מהשגרה המשעממת , לשחרור לחץ

, התוצאה. היא לוקחת כדור של אקסטזי ,לכאב ראשלקחת כדור במקום . לוקחת סמים בטעות

לצאת לטיול שהיא מחליטה , שרות חשה במצב רוח מרומם עד כדי כך, היא, יש לומר המשעשעת

                                                 
84

 (.91פרק ) בפעם הראשונה" שלישייה"חוו עמו  ודייויד' יתשקהאדם  
85

 ".חיפוש זהות" :ראה תת נושא, בהתייחס למערכת היחסים עם אידי 
86

 .23' ע, שם, פרום 
87

 .201' ע, שם, הדאלאי לאמה וקטלר 
88

בעל , סינתטי ממכר סם ממריץהינו , ןאמפטמימתילאו ( Meth)' הקרוי גם מת( Methamphetamine)מתאמפטמין  

הפחתת הצורך , ובערנותעלייה באנרגיה , ירידה בעכבות, אופוריהמתאמפטמין מאופיין בתחושת . ופליליים רפואייםשימושים 

 . מוגברמשתמשים דיווחו על יכולות קוגניטיביות ופיזיות מוגברות כמו גם יצר מין . לישון ודיכוי התיאבון

G. Cajetan Luna. "Use and abuse of amphetamine-type stimulants in the United States of America".  
Luna.pdf-TEMAS-http://www.paho.org/english/DBI/es/09 

p. 115. 
89

שנתפס כמודע , לדבר אל קהל צופים אחראי, יוצר הסדרה, בולאלן שייתכן ונטייה זו קשורה לרצונו של , טוען' לבאראת 

   ,p. 23.IbidLabarathe ..וצאות הקטלניות האפשריות של שימוש סמיםתלעצמו ול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94&action=edit
http://www.paho.org/english/DBI/es/09-TEMAS-Luna.pdf
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תחושת הנאה , (Bliss)התחושה שמועברת במהלך כל הפרק היא של אושר עילאי . ביערות לילי

 .90שרות חשה מעט מאוד בחייה, יוצאת דופן

הנהנית מהכדור שהיא , צפות באישה בשנות הששים לחייהלשמאוד לא נוח לנו , הטענה היא   

, ןהעיקרורות דוחה כל מיני דברים לעתים קרובות בגלל . אף על פי שהיא לא מודעת לכך, לוקחת

רות  .הסדרה מעמידה את צריכת הסמים באור אחר .אך זאת רק בשל פחד ממה שהיא לא מכירה

. כלשהן או פסיכולוגיות מהם ואין לכך תוצאות לוואי פיזיולוגיות נהנית, (בטעות)לוקחת סמים 

יוצאת משגרת יומה המשעממת ומגיעה לרגע של , האם שמתנגדת לסמים באופן עקרוני, כך

 .91ללא כוונה"( פיק"או " )אושר עילאי"

חוויות "בין אם מדובר ב, אמצעי מחבר בין בני המשפחהכ הסמים נתפסים, במקרים אחרים   

נייט הקשר שנוצר בין  :לדוגמא)שמת הדמויות לאדם המקשרות בין אחת , "הקרובות למוות

שנראה לו כאילו הוא , יוצא לריצה ופוגש בכלב, כאשר נייט מעשן מריחואנה, 34בפרק , וליסה

דוגמא לאפשרות האחרונה מובאת . גשייםריצת גבולות ראם מדובר בפ ובין (אליו כליסהמדבר 

 .ביחד םמשתמשים בס ,דייויד וקלייר, נייט, שלושת האחים, בארוחה משפחתיתכאשר , 06בפרק 

, ואף שהם לא משתכנעים כי מצבו הנפשי של בילי השתפר, קלייר מנסה לשכנע את שני אחיה

 .שהם מנהלים, ביותר גלויותהאחת השיחות מדובר ב

 -אהבה

אם  ,מתח מופחת בצורה משמעותית. 92קשרים חברתיים מגדילים את רמת האושר, אופן כלליב   

אמנם קיימת נטייה לאנשים דיכאוניים (. מתח ברמה נמוכה בלבדמדובר ב)יש קשרים תומכים 

 .93אך ההשפעה של יצירת חברויות על הורדת דיכאון ברורה, ליצור פחות חברויות

כי , פרום טוען, כך למשל. אהבה נתפסת כקשר חברתי יוצא דופן, שרים חברתייםמעבר לק   

 .בלעדיה האנושות לא תוכל להתקייםו 94התשובה המלאה לבעיית קיומו של האדם היא האהבה

שהיא  כך, 95"איחוד המותנה בשימור שלמותו של האדם"...היא הבשלה האהבה , לדידו של פרום

 . יחוד סימביוטי וויתור על עצמךרושה אילשמור על שלמותו ואין פ אפשרת לומ

שעורך פשרות , שמציגה אדם לא מושלם, תיאוריה הרבה יותר מורכבתאצל ויורסט מדובר ב   

גם באהבה , במציאות". המוצלח ביותר"ושומר על אמביוולנטיות רגשית גם בקשר האהבה , רבות

 .96גם באהבה יש מקום לרגשות שנאה, ערכיות-יש דו

האהבה , של פרום ובין אם את זו המעשית יותר של ויורסט תגישתו האידיאליבין אם נאמץ את    

קשר התאהבות כה גם ארגייל מציין את. היא ללא ספק גורם משמעותי לאושרו של הפרט

כוללים  אהבה ונישואים. 97האינטנסיבי ביותר מכל שאר היחסים והגורם לשמחה הגדולה ביותר

 .98דאגה הדדית והנאה מחברת האחר, גילוי הדדי, אך מעבר לכך, אינטימיות מינית

                                                 
90

 , Ibid.Ibid 
91 24.-. pp. 23Ibid 
92

 p. 25. ,Ibid, Argyle 
93

 , p. 26.Ibid 
 .33' ע, שם, פרום 94
95

 .בניגוד למזוכיזם או סדיזם. 11' ע, שם 
96

 .100' ע, שם, ויורסט 
97

 , p. 15. IbidArgyle,  
98

 , p. 16.Ibid 
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מבקשת למצוא שותף , האם רות. כל בני משפחת פישר מחפשים אחר אהבה כמזור לבדידותם   

 I guess we all want to be loved" :את אשר על ליבהלקלייר היא מגלה  42פרק ב. םוחבר לחיי

It's hard to say no to that, no matter who it's coming from."   

האדם מתאבל על בן , במות בן הזוג, לפי ויורסט. כי רות מאבדת מעצמה, לאחר מות בעלה נדמה   

זהו , למעשה. על שותף להורות, שפרנס אותו, על אדם שהגן עליו, על חבר קרוב, על אהוב, לוויה

הטיל על רות ו הרס את היחידה החברתית ,מותו של בן זוגה. 99אבל על אובדן של אורח חיים שלם

המצוקה הנפשית של נשים  כי, בדידות זו תואמת מחקרים המראים. 100פתאומי עונש בדידות

 .101עד שלוש שנים לאחר האובדן הגרושות או אלמנות גבוה, פרודות

שלנו מתמלא  הקיום. בחרדהאותנו מלא ל עלולהבמוות מקרוב  צפייהי כ, קוסטנבאום טוען   

שבו אנו , כי העולם, אנחנו מבינים ולו לשנייה. המציאות ושיווי המשקל בחיינו מתערערים, בדאגה

 .102אלא עולם מפורר וכאוטי, כפי שקיווינו, אינו קיום יציב, חיים

. החיפוש מתחילים עוד לפני מותו של בעלה תניסיונו, אצל רות, בהתייחס לחיפוש אחר אהבה   

הוא מגלה שהיא לא מרוצה מחיי הנישואים . מספרה ורות היא אחת מלקוחותיו לחירם הוא בע

, רות דוחה את חירם, לאחר מות בעלה. שם הם מנהלים רומן, שלה ולוקח אותה לטיולים בטבע

כאשר , היחסים ביניהם מסתיימים. אבל לאחר מכן היא חוזרת לצאת איתו במשך כמה חודשים

 .רות מסיימת את הקשר ביניהםו אחרתוא מספר לה על משיכתו לאישה ה

שרות מתחילה לעבוד , רוסי 103בעל חנות פרחים ,מערכת יחסים אחרת מתקיימת עם ניקולאי   

הופך , בעל חובות רבים למאפיה המקומית, ניקולאי. הם הופכים להיות זוג. בה לאחר מות בעלה

רות . בעלי החוב שלושהוא מוכה באכזריות על ידי לאחר , להיות תלוי בטיפולה המסור של רות

 .אך היחסים ביניהם הופכים להיות מרוחקים והם נפרדים, משלמת את החובות

שהופך להיות מתמחה בבית הלווית , לחייו צעיר בשנות העשרים ,ארתורמקרה מעניין אחר הוא    

פיסת עולם דומה שמתבססת על ת, רות וארתור מפתחים ידידות קרובה. של משפחת פישר

ת רו, שמונחת במטבח, כשעכבר נלכד במלכודת. כבר מהפגישה הראשונה ביניהם, בעניינים רבים

למרות שרות חוששת מכניסה של אדם  (.43פרק " )יע לעכברזה הג"וארתור חושבים באופן זהה ש

שציפתה שארתור הוא שונה לחלוטין ממה , מתברר לה, יש לומר, 104באופן די פרנואידי, זר לביתה

היא מנסה  ,(46פרק )"Silent Running" בסרט  כמו צפייה, הם מגלים תחומי עניין משותפים. לו

אך , הוא ממשיך להתמחות בבית הלוויות. אך מגלה שהוא לא נמשך אליה פיזית, להתקרב אליו

 .105ערים עד שהוא עוזב את המשפחהרהיחסים בינו לבין רות נשארים מעו

פורצת  כאשר היא ,רהבמק ההיכרות נעשית .פרופסור לגיאולוגיה, 'ורג'את גרות מכירה , לבסוף   

היא נופלת (. 47פרק )נמצא לידה בבית הלווית , שבא להתאבל על מות אשתו, בבכי והוא

לאחר שישה  .הפגישה המקרית הזאת הופכת לידידות והרומן ביניהם פורח. לזרועותיו ומתנצלת

                                                 
99

 .170' ע, שם, ויורסט 
100

 .172' ע, שם 
101

 , p. 27.IbidArgyle,  
102 , p. 11.IbidKoestenbaum,  
103

 "Blossom d'Amour Flower Shop" 
 I'll be the one who is forced to coexist with a complete stranger who could kill me in the", 43פרק 104

middle of the night." 
105

' ורג'לאחר חתונתם של ג ,משפחת פישר תיבעקבות האשמתו בשליחת קופסאות מלאות בחרא לבארתור עוזב , 11בפרק  

 .ורות
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מצד שלושת הילדים של  מה שמביא לתגובות קשות, תחתןשבועות של היכרות הם מחליטים לה

החתונה שלה במסגרת על  (48בפרק ) מדברת מפורשות רות, למרות תגובותיהם של ילדיה. רות

 We didn't die. We have this precious gift of life and it's so":וההצורך בקיום חיים של תקו

terribly fleeting and that is precisely why it's important to keep on living, to not give 

up hope". 

ד מהם מקבל את כאשר כל אח, נישואים בין שני אנשים שלמיםכי מדובר ב, בתחילה נדמה

ויורסט  .לשנותו בלי לנסות לקבל את בן הזוגהצורך  ,כלומר. הם קשר מוגבלכי נישואים , ההנחה

כשלא . זוהי בעיה מרכזית בנישואים ,תנגשותהצדדים משכאשר ציפיותיהם של שני  ,טוענת

הן רוצות אינטימיות והם רוצים : שקיימים בין נשים לגברים, מבינים את ההבדלים הבסיסיים

 . נוצרים מתחים, 106עצמאות

להם חבילות של  ששולח, החל בבנו', ורג'רות נאלצת להתמודד עם בעיותיו של ג, לאחר החתונה   

ביחסו אליה  ,בהמשך, (30פרק )דרך הגילויים על עברו הרעוע עם נשים , (34-33פרקים )חרא 

שמביאות אותו עד לסף , וכלה בתפיסותיו האפוקליפטיות (37-32פרקים )ובהתעלמות מצרכיה 

סובל מהפרעה נפשית בעקבות התאבדות ' ורג'שג, מתברר לה ,לבסוף(. 03-39 פרקים) ןהשיגעו

למטרות  לראות את נישואי השניים כנישואים ניתן, ל מרגע זההח, לדעתי. עוד כשהיה ילד, אמו

גם אם התפקידים , כאשר דרישות שני הצדדים משתלבות, "נישואים משלימים"של , נוירוטיות

, מקשה על רות מאוד ולשמחתה 'ורג'הטיפול בג. 107המקוטבים יכולים להיות מקור להתנגשות

 (. 04ק פר)מגיעה כדי לסייע לה ', ורג'בתו של ג, מגי

שהוא , ועוזרת לו למצוא דירה בטענה( 02פרק )' ורג'רות מחליטה להיפרד מג, בסופו של דבר   

כשהוא , היא נדהמת לקבל ממנו בקשה לגירושים. םצריך להיות עצמאי ולחזור לחיים נורמאליי

רות , לאחר מות נייט .מספר לה על כך שהתאהב שוב ומחליטה להזהיר את ארוסתו החדשה

אך , הם מתכננים לחזור לגור ביחד. שעוזר לה להתמודד עם המוות ולטפל במיה', ורג'לג חוזרת

 .אך במגורים נפרדים, הם נשארים ביחד. לבד ררות מתחרטת ומחליטה להישא

בין , הם מחפשים פתרונות לבעיות ביניהם. נייט וליסה מבינים את הצורך בשיפור הקשר שלהם   

הם . שהקשר אינו מושלם, ובין אם מדובר על הכרה בכך( 46 פרק)אם מדובר על מחנה בטבע 

שמונת הפרקים הראשונים של הסדרה מציגים את הצד . מבינים את הצורך בעבודה קשה

כל אלו . יציאה לטיול בטבע, תשלומי חשבונות, קניות: הבנאלי של חיי הנישואים, היומיומי

 . 108(טיים-פריים)עת צפיית שיא טלוויזיה בש מוצגים באופן נרחב ומפורט להפליא עבור

, האהבה היא אמנות"...: סתו של פרוםאת תפימקצינה באופן ציני " עמוק באדמה"נראה כי   

עלינו לנקוט אותה דרך שהיינו , אם ברצוננו ללמוד איך לאהוב ;ממש כשם שהחיים הם אמנות

רות של חיי הפשות עדומת בסדרה .109..."נוקטים אם היינו רוצים ללמוד על אמנות אחרת

את , את ההתנהגות החברתית, בהם בני זוג מנהלים אחד את גוף השני, םהטרוסקסואליינישואים 

 .110הרגלי הבזבוז ואפילו בחירת חומרי ניקוי

                                                 
 .122' ע, שם, ויורסט 106
107

 .101' ע, שם, ויורסט. התומך והנתמך, המעריץ והנערץ, יחסי הרודן והכנוע: למשל 
108

 , p. 22.IbidJohnson,  
109

 .21' ע, שם, פרום 
110

 , p. 22.IbidJohnson,  
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שהם אמורים להציג כזוג נשוי , המאבק בתוך חיי הנישואים בין זהות כל אחד מבני הזוג והזהות   

ו מעמידה את ראיית הנישואים בצורה תשכותר, 46מודגם באופן ברור בפרק , באופן מסורתי

, נייט וליסה הופכים את הטיול שלהם ביחד לחוויה מתסכלת. "Making Love Work": מסוימת

 .ננים ללא הרף אחד על השניכשהם מתלו

כאשר מותה של אישה בתחילת הפרק , קיימת בסדרה ביקורת מרומזת על מוסד הנישואים   

שמופיעה , "Making Love Work"הכותרת . ר דייב"מתרחש בעודה מחכה להיכנס לתכנית של ד

ובססיה ס מהאנר פיל מתפר"ד, בתכניתו. ר פיל"ר דייב היא תזכורת לתכניתו של ד"מאחורי ד

 . 111הלאומית האמריקאית להפוך את חיי הנישואים של האמריקאים לטובים יותר

כאשר נייט וליסה מנהלים שיחה , (playing in" )משחק בתוך הנישואים"הדגש עובר ל, 40בפרק    

לאחר שהם . בתערוכה של בית ספר לאמנות פירמידלי פסלפורצת דרך ביניהם על נישואיהם בתוך 

הם ? מה אם באמת היינו מתחתנים אחרת: הזוג מציג את השאלה, להיפרד כמעט מחליטים

שיוצאים מתוך המבנה המקובע של הציפיות המקובלות של המיתולוגיה  ,מדמיינים יחסים

נייט מציע סוג שונה של . 112או של הכוח הממשמע של חוזה הנישואים המסורתי, הרומנטית

ללא כל הלחץ להיות משהו שאנחנו "אהבים ים ונאים בהם שני בני הזוג הם חברנישו, נישואים

: נייט משיב. אלת מה יהיה אם הנישואים לא יהיו טוביםוליסה מתקשה לקבל זאת וש. 113"לא

 ".באמת ניסינו. אז  נדע שבאמת ניסינו, טוב"

מה שמתברר )של ליסה  ההיעלמות. 114ליסההרגע נסגר עם היעלמותה של , בפרק הבא, אולם   

 ,נעדרת כי, 115יכול להראות כייצוג אמנותי של חטיפת הרגע האוטופי( מאוחר יותר כחטיפתה

גם אם בסופו של , אך .עמידה ולא מיתולוגית, האפשרות לקיים זוגיות רומנטית מוצלחת ,למעשה

. 116םבין נייט לליסה על נישואיה החשיבות היא בהצגה של המשא ומתן, נעלמת דבר ליסה

הצגתה של , שבה קיימים מעט מאוד דימויים טלוויזיוניים של יחסים בינאישיים שונים, בחברה

 . 117היא חשובה( גם אם היא לא מתממשת בסופו של דבר)אפשרות כזו 

  -זהות

היציאה שלו מהארון בהדרגה . חיפוש הזהות המינית של דייויד הוא מרכזי ודי מובן מאליו   

ובות הסביבה נעה מההתמודדות האישית והמנותקת להתמודדות בעזרת וההתמודדות שלו עם תג

בפרק . הבינאישית והקהילתית, שלו היא ברמה האישית תההתמודדו(. 'קית)המשפחה והחבר 

שמגיעה לביקור באופן מפתיע ובפרק , ניפר'ג, אנחנו מתוודעים לארוסתו לשעבר של דייויד ,השני

הכעס שלה כלפיו . שלו תלהומוסקסואליוכיוון ששיקר לה בנוגע , היא אף מתעמתת עמו 34

 .כשדייויד מנסה לנחם אותה על מות אביה, מתפרץ

של הומוסקסואל על רקע של הומופוביה גורמת לדייויד להתמודד עם פחדיו  רציחתו, 36בפרק    

לא על , שמגיבה בעצב, הפרק בוחר דייויד לגלות את סודו לאמו בסוף. בנוגע לסגנון חייו ובחירותיו

  .אלא על כך שלא סיפר לה לפני כן, זהותו

                                                 
111 , Ibid.bidI 
112 , Ibid.bidI 
113 , p. 30.Ibid 
114 , p. 22.bidI 
115 , p. 24.Ibid 
116 , p. 36.Ibid 
117 , Ibid.bidI 
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שהוא שם , בא לידי ביטוי בכך עלהירגהקושי של דייויד . יוצאים לנופש' דייויד וקית, 69בפרק    

משקאות רק אחרי שהוא שותה כמה . שכל הזוגות סביבו הם סטרייטים, לב ומודע מאוד לעובדה

 :הם הומוסקסואלים ו' פינה קולדה הוא נרגע ומודיע בקול ובגאווה שהוא וקיתשל 

"hot man-on-man love action" is taking place on their side of the paper-thin wall". 

באה לידי ביטוי גם בהשתתפותו , ההתמודדות עם שאלת זהותו, בהתייחס לרמה הקהילתית   

כחבר בכנסייה מוטלת עליו האחריות לבחירה של כומר חדש והוא מצביע . 118במועצת הכנסייה

בפרק האחרון של העונה הראשונה עליו לנקוט  (.7פרק )של כומר צעיר ופרוגרסיבי בעד קבלתו 

דייויד בוחר  .(34פרק  (ק מביע תמיכה בנישואים של בני אותו מין'שהאב ג ,כאשר נודע לו ,עמדה

הוא מאמין שבאפשרותו להיות גם הומוסקסואל וגם אדם מאמין וחלק , באמונתו על פני הכנסייה

 .מהכנסייה

משפיעה על ( להומוסקסואגם שחור וגם " )מיעוט כפול"כ' כי התמודדותו של קית, לציין יש   

דייויד  33בפרק , למשל. 'להכיר בזהותו המינית יותר מקיתנדמה שדייויד מוכן , לעתים. דייויד

מה , לא לגלות את זהותו המינית בעבודהכדי  בטלפון( honey)" מותק"מכנה אותו ' כועס שקית

 .שמערער את דייויד ומקשה עליו את ההתמודדות

קלייר מבקשת לדעת מי היא ומה היא רוצה לעשות . תמידגם אצל קלייר ישנו חיפוש זהות מ   

רושה מאביה לצרכי לימודים שקיבלה בי, קלייר שוקלת להשתמש בכסף, כבר בפרק השני. בחיים

אלגברה הופך , 7בפרק . שתתאים לה כמסגרת' היא לא רואה את הקולג. םלצרכים אחרי ,'בקולג

קלייר נפגשת עם פסיכולוג  .תרום לה בחייםלהיות מושא של שנאה אצלה והיא לא מבינה כיצד י

  . בסודותיה ובשאיפותיה, ו בבעיותיההיא משתפת אות. קבועמפגש שהופך ל ,(36פרק ) בית הספר

, בפעם הראשונה, מה שיוצר אצל קלייר, מגיעה לביקור פתאומי ,שרה, של רות אחותה, 39בפרק    

של " המוזרים"המפגש עם חבריה  .אמנות: התלהבות ומוטיבציה סביב נושא מסוים יאיזושה

ובתחביב היא מהרהרת באמנות  64בפרק (. 65פרק )שרה מביא את קלייר להתעניין שוב באמנות 

 .כי היא מוצאת כיוון בחייה, נדמה .באופן משמעותי ובעתידה לאחר בית הספרהצילום שלה 

, כי עתידה בצילום, אך בכל פעם שנראה, להיות מרכז החיים של קלייר הופכת, אם כן, האמנות   

 (LAC-Arts) לאמנויותהיא מתקבלת לבית ספר . קלייר מעמידה את העתיד הזה בסימן שאלה

היא . 119והתלהבות ויוצר אצלה מוטיבציה המגלה התלהבות מעבודותי, אוליביה, והמרצה שלה

 I just got like, this glimpse of what": ר שלהאף משתפת את אמה ברגשותיה ותחושת האוש

might be possible." .היא נתקלת בבעיות של מחסום יצירתי כאשר, ההתלהבות הזו שוככת . 

כל ביקורת שלילית מביאה אותה לפקפק ביכולותיה ובלשאול האם זה באמת , מעבר לכך   

היא . שלה לגבי פורטרט עצמיהיא נתקלת בביקורת של מרצה , 33בפרק , כך למשל .בשבילה

, 07בפרק  (.("Vacant Vessel"" כלי ריק"שנתפסת כ, מתאכזבת ונעלבת מהביקורת כלפי עבודתה

היא מנסה להשיג . הנוקשהאכזבת מסביבת העבודה תלעבוד בעבודה משרדית ומ הקלייר מתחיל

 .ול את עתידה באמנותלהיא מתחילה לש ,כשזו נדחיתאמנות ו מלגת

ומעודד , מסויגתתומך בה בצורה לא , שמתעניין באמנות שלה, רק כאשר קלייר מתאהבת בטד      

טד זוכה לאמונה של , 25בפרק . היא ממשיכה להתקדם בכיוון זה, אותה להמשיך לעסוק באמנות

                                                 
118

 St. Bartholomew's Church 
119

 ."Your talent is epic . . .You could change the world" : אוליביה, 90פרק  
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כי טענתו של , ניתן לומר. שעבר נייט, לאחר ההתקף, כשהוא נשאר לשבת לצידה כל הלילה, קלייר

רק האהבה מגשרת על בדידותו של , לפיו. בדבר הפעילות היוצרת באה לידי ביטוי כאן פרום

היא פתרון שאינו חיבור בין , האדם היוצר מתאחד עם החומר שלובה , והאמנות 120,האדם

החיבור מקרה זה מדגיש את עליונות  .122ולפיכך היא רק תשובה חלקית לבעיית הקיום 121,אישי

 .האישי על פני זה היוצר

. נוצר אצלה אומץ לפעולה, הוא המוות ,תה של קלייר עם הפחד הגדול ביותרברגע התמודדו   

. 123שאינו גופני או פיזי הוא החשש מפני מוות סמלי, החשש מפני מוותכי , כותב קוסטנבאום

ואם יקבל אותו יוכל לא יפעל מתוך פחד , הסופית בחייושמקבל את המוות כעובדה , אדם

יורק כדי  -לניו ורבבוחרת לעקלייר  ,לאחר מותו של נייט .124מוות סמלי אחרלהתמודד עם כל 

ביטול המשרה  למרות, יורק -היא עוברת לניו, דבר בסופו של(. 24פרק )לממש את האמנות שלה 

 .כדרך של יצירת משמעות בחייה, יורק היא התמודדות שלה עם המוות-אך הבחירה בניו, שלה

 .יורק -שתתחיל את חייה החדשים בניו, היה רוצהשזה מה שנייט , מרגישה היא

אידי קלייר פוגשת את  33בפרק . הביישנות והעדינות שלה בולטים, של קלייר הלאופייבהתייחס    

בהרצאה היא . היא מנסה לנקוט באותה דרך. העצמי שלה ןת מהאסרטיביות ומהביטחותרשממו

היא : ל אחת העבודות ופורצת ביוזמה יוצאת דופן מצידהנוקטת עמדה נחרצת אל מול ביקורת ע

, היוזמה והביטחון העצמי נעלמים כליל. אחד מבני כיתתה לצאת איתה, ימי'מזמינה את ג

 .ימי שואל אותה מה היא אוהבת לעשות במיטה'כשג

ה אידי מפת 32בפרק . עולות אצל קליירגם כן שאלות של זהות מינית  ,כמקובל בגיל ההתבגרות   

קלייר , למחרת. אינה יודעת מה משמעותם, שמודה ברגשותיה כלפי אידי, אך קלייר, את קלייר

 הבא בפרק. מציעה שיקימו יחסי מין וזאת כדי לשים קץ להתלבטויות שלה ולהבין את רגשותיה

הבלבול המיני נמשך  .והן מבינות שקלייר אינה לסבית ,עם אידי נכשל( והמיני)הניסיון הרומנטי 

היא עדיין מרגישה משיכה לאידי ומנסה , ימי'כיוון שגם כאשר קלייר יוצאת עם ג, לאחר מכןגם 

 (.39פרק )לפתות אותה 

  6בפרק . המעצבות את אישיותה, קלייר מתנסה בחוויות, בהתייחס להתנסויות המיניות שלה   

היחסים עם החבר  גילוי(. 6פרק )הכוללים מציצת אצבע ברגל , הצופים מתוודעים ליחסיה עם גייב

היא נוקמת בו . כיוון שהיא מרגישה שגייב פגע באמון הבסיסי ביניהם, מביא את קלייר לנקום

 קלייר עוברת 48בפרק  .(4 פרק)שלו כף רגל ( Locker)כשהיא משאירה בלוקר , בצורה יוצאת דופן

קונפליקט בת קלייר נמצא, (49פרק )המשך ב. וזאת בלי לשתף את בן זוגה לתינוק העתידיהפלה 

אניטה ואידי , 34בפרק . אך בוחרת שלא לשתף את ראסל בהחלטה שלה, עצמי סביב ההפלה

ימי מתנדב לגרום לקלייר 'ג, 38בפרק ו אורגזמה מעולם ודות שלא הייתה להמביאות את קלייר לה

 .לאורגזמה והתוצאה מרוממת מצידה

. אותה מערער( 42פרק )אוליביה  לבין( קליירהחבר של )יחסים בין ראסל הגילוי אודות מערכת ה   

היא נזכרת בהערתו של . בערעור על זהותה המינית קלייר חשה, מעבר לתחושה שהיא נבגדת
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נעה בין כעס רק על ראסל שאמר לה שלדעתו ראסל הוא הומוסקסואל ו, (46פרק ) דייויד, אחיה

  .לבין האשמה עצמית וחיפוש אחר מגרעותיה האישיות( ואוליביה)

בהמשך אני מתייחס . מחפשת אחר עוגן חדש לזהותה, מתערער עם מות בעלה שעולמה, רות   

בעיקר , גם רות מנסה להבין מה מטרותיה בחיים, אך מעבר לכך, לחשיבות של המשפחה עבורה

רות משתתפת בשיעור של , 33בפרק . כשהילדים כבר גדלו והם מתרחקים וכאשר בעלה איננו

היא לומדת שהיא נתפסת על ידי אחרים  .דת להקשיב לעצמי הפנימי שלהסידור פרחים ולומ

 .כשתלטנית ולחוצה

שעובד עמה בחנות הפרחים מבקש ממנה לצפות בטקס הסיום של סמינר לעזרה עצמית , רובי   

, "תכנית"רות נרשמת ל, בעקבות ההשתתפות כצופה ולחציו של רובי. (30פרק ) "התכנית"שנקרא 

הסמינר אמור לעזור לה להתמודד עם (. 32פרק )עת ממנו מושפלמימוש עצמי ו כסמינר תשמתואר

מה שמביא אותה להכריז , ההשלכות של מות בעלה והיא נאלצת להחצין את כעסה וצערה בפומבי

 : באופן די מפתיע מצידה

"You want me to complain. All right then, fuck this. Fuck you. Fuck all of you with 

your snivelling self-pity. And fuck all your lousy parents. Fuck my lousy parents 

while we're at it. Fuck my selfish Bohemian sister and her fucking bliss. Fuck my 

legless grandmother. Fuck my dead husband and my lousy children with their nasty 

little secrets."  

אבל לומדת בעזרתו כיצד , לאחר תקופה קצרה נמאס לרות מהסמינר והיא פורשת ממנו   

 . עם אחותה שרה סלהתפיי

 -משפחה

ההשפעה , לפיו. 125אך הוא דורש עזרה מבחוץ, אושר הוא מצב פנימי באדםכי , כותב' טטרקייביץ 

 .126רובים אלינואנשים אחרים ובמיוחד של אלו הק לשהיא על אושרנו הגדולה ביותר 

רף כמה המשפחה היא מדגישה ללא ה. המשפחה היא מרכז החיים ,רות ,אם המשפחהעבור    

גילויים שמתגלים לה , שהיא נתקלת בגילויים חדשים אודות בני משפחה חשובה לה ובכל פעם

 פתוחה יותר שהמשפחה שלה לא היא נתקפת צער על כך, ירה מסוימתבעקיפין או רק לאחר שב

 .וכמה הייתה רוצה שיוכלו לדבר יותר אחד עם השני ולחלוק

שעלול להביא להכחשה של כל חילוקי הדעות , 127ויורסט מדברת על מיתוס המשפחה המלוכדת   

יהיה עלינו , כאשר המיתוסים האלו חזקים ועקביים"...לטענתה . והריחוק בין בני המשפחה

לרות יש . 128..."להימלט מהם -אם יש צורך בכךו, יהיה עלינו לבחון אותם. להתמודד איתם פעם

במשך הזמן . תמונה אידיאלית של המשפחה הראויה והיא מנסה להניע את משפחתה לכיוון זה

 .שאין משפחה אידיאלית ולומדת לקבל יותר ויותר את הבעייתיות שיש בכל משפחה, היא מגלה

 נאלצתהיא . שלושת ילדיהרות מחפשת באופן נואש ממש את חברתם של , לאחר מות בעלה   

לאכול  ותרתלעתים נו כשהיא נשארת כל היום בבית, להתמודד לבדה עם מות בן זוגה לחיים

תפיסה זו , אך. דתי ובעל מסורת פוריטנית, רות מוצגת כאדם אלטרואיסטי. ארוחת ערב לבדה
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, בפרק הראשון. כשרות נאלצת להתמודד עם הבגידה שלה בבעלה, הסדרה במהלךנשברת 

. הייתי לא נאמנה לאביכם במשך שנים! אני זונה... נורא, עשיתי דבר נורא: "בהלוויה היא מודה

רגשי  ".כמו שאלוהים רואה אותי. ועכשיו אבא שלכם רואה אותי... הוא יודע. ועכשיו הוא יודע

הם חלק מהתהליך האמביוולנטי של , 129כמו גם הכעס על המתים והאשמתם, שמה האלוהא

 .130מותו של אהובההתאבלות על 

מחזק , ללא חברים או קרובים ,בודדה האישמותה של , "The Invisible Woman" ,38בפרק     

לבדה מול , בזמן שאכלה את ארוחת הערב שלה, אמילי פרווין מתה מחנק. את הרגשות של רות

בעקבות זאת היא . בביתה" הנעלמת האיש"רות חשה כ. ונמצאה רק שבוע לאחר מכן ההטלוויזי

 All I want for us is not to be strangers. I want Intimacy! Give me": פונה לילדיה

Intimacy" .שמתרחב בעקבות מותו של בעלה ומנסה לגשר עליו בדרכה , היא מודעת לשבר

יון לחבר את בניס להכו, מנסה לשבור את הטאבו, להכורות מעוניינת לדבר על  .131המסורבלת

 .המשפחה

דרך , רות מוצאת הזדמנות ליצור אינטימיות מחודשת עם בנה, בתו של נייט, כשנולדת מיה   

הדור החדש מאפשר לה . דרך תמיכתה הבלתי מסויגת והרצון לסייע, אוהבת יותה סבתאה

 .132ר גשר חדש דרך דור ההמשךבעייתי עם ילדיה וליצוהלהינתק מהקשר 

. נראה כי הם חשובים עבור קלייר, ל רות וקלייר עוברים עליות ומורדותלמרות שיחסיהן ש   

ביחד ובפרק " זמן איכות"בלות יותר ל ןרפת לאמה לביקור משפחתי  בניסיוטקלייר מצ, 0בפרק 

. ליביהכשהיא מקבלת תגובות חיוביות מהמרצה שלה או, היא אף משתפת אותה בתחושותיה 45

אף על ', ורג'רות וגשל  באים לידי ביטוי גם בהופעתה לחתונתםמה ניסיונות ההתקרבות שלה לא

קלייר , 24בפרק , לבסוף (.48פרק )פי התנגדותה העקרונית לחתונה לאחר היכרות כה קצרה 

מה להתמודד עם הדיכאון שלה בעקבות מותו של נייט לס כדי לעזור לא'אנג-בלוס רלהישאמציעה 

 .יורק-שקלייר תעבור לניו, מתעקשתאך רות ',  ורג'במצבו של ג תוההידרדרו

קלייר שמחה  37בפרק . במספר פרקים אנחנו מתוודעים למחויבות של קלייר גם כלפי אחיה   

, במקרה אחר. להצטרף לאחיה נייט לנסיעה לסיאטל וללמוד היכן חי עד חזרתו לבית המשפחה

ו ספר את שאירע לבוחר ליד ייודהיא פוגשת את דייויד לאחר החטיפה שלו ובפעם הראשונה 

, שקלייר החליטה לעבור לגור עם אחיה, מתברר לנו 32בפרק (. 30פרק )בפרטי פרטים ודווקא לה 

בזמן  רך להיות אתו ולא להשאיר אותו לבדהיא מרגישה צו. לאחר שגילתה את פרטי החטיפה

  .בעבודה בדרכים' שקית

ניתן , בסופו של דבר, הם השונותהבעיות בין האחים ולמרות תפיסותי כי על אף, ניתן לומר   

כך . כאשר סוגיות מכריעות עולות על הפרק, לראות כיצד חשיבות המשפחה מתבלטת אצלם

ואפילו עושה ( 35פרק )דייויד מתנדב ללכת אתו לזהות את הגופה , לאחר מותה של ליסה, למשל

                                                 
129 Ruth: "I met a man at church when your father wouldn’t come…and he invited me for coffee. He 

said he like my hair… He invited me to accompany him on a hike…I used to love hiking when I was 

younger, and being outdoors. I always wanted to take you kids camping, but your father would never 
leave the business. Well, I went camping with that man from church several times! Told your father I 

was visiting my sister whom he never thought to call".  
 .(.ש.א) ההדגשות שלי, 2פרק  
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, לאחר מכן. גופהלזהות את ה כיוון שנייט לא מצליח להיכנס פנימה, את העבודה הקשה במקומו

, ליסה במקום את גופתה של, את גופתו של אלמוני שרףש, דייויד עוזר לו להסתיר את העובדה

 . כיוון שרצתה להיקבר בטבע

לאחר שקלייר מבקשת ממנו , נייט עוזב את עבודתו החדשה במקלט לכלבים נטושים, 30בפרק    

חוסר הרצון הברור , ת הקושי הרבלמרו. בעקבות הטראומה של דייויד, לחזור לעסק המשפחתי

, שלו לחזור לעבודה שהוא שונא ולאחר חודשים ארוכים של התמודדות קשה עם מותה של ליסה

 .כדי להקל על אחיו, הוא חוזר לבית הלוויות

למרות חששו . א מוטיב מרכזיהי' עם קית יצירת משפחה, עבור דייויד ,מעבר לקשרים עם אחיו   

בעקבות רציחתו של אדם על רקע  34,כמו בפרק )רה להיותו הומוסקסואל של דייויד מתגובת החב

כשהוא , 0כבר בפרק  .הוא נושא מרכזי עבורונראה כי רצונו להקים משפחה , (היותו הומוסקסואל

, "אין לו משפחה"מתראיין אצל הבישוף בכנסייה הוא מזכיר את העובדה שהיה מאורס בעבר וש

  .133ולה מדבריואבל התקווה שבעתיד תהיה לו ע

הוא נוכח . 'בזוגיות ארוכת שנים עם קית, שוב מגלה את רצונו במשפחהדייויד , 45בפרק    

למרות , כאשר בן זוגו מקונן על מותו ומתאר את האושר שחווה במהלך חייו, בהלוויית אדם

 ,This is my family": דוחה את עזרתו של דייויד בטענה' קית, 42בפרק  .הקשיים והבעיות

Keep out of it." .רצונו , 39בפרק  .המשפחה כמוטיב מרכזי במחשבותיו של דייוידמופיעה , שוב

כשמתברר לו שסוכנות אימוץ מסוימת לא , של דייויד במשפחה בא לידי ביטוי בכעס שהוא חש

 .מקבלת זוגות הומוסקסואלים

' יותר את חלומו של קית דייויד מתחיל לקבל יותר, (06פרק )לאחר חתונתם של נייט וברנדה     

הוא מוכן לחפש אם , הנזקקים לבית, למרות שהוא מעדיף לאמץ ילדים. להקים משפחה

לחפש במקביל אם : במהלך החתונה הם מגיעים לפשרה. 'לילדם בשל רצונו של קית פונדקאית

 .פונדקאית ולאמץ באותו זמן

הם , מצד שני. וגאס-בלאס ה אותם בשל מעצרו של דייוידסוכנות האימוץ דוח, 03בפרק    

הם פונים באופן רשמי לפונדקאית והיא מסכימה . שנראית להם מושלמת, פונדקאיתמוצאים 

בסופו של דבר הם . בעזרת קשר עם חברים, ובמקביל האופציה של אימוץ נפתחת מחדש( 02פרק )

, ה לאמץ אותםדייויד מקוו(. 08פרק )אנתוני ודורל , הופכים להיות משפחה מאמצת של שני אחים

 . למרות הקשיים שהם חווים
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 . 5פרק  

"I don’t have a ‘family’ now, but perhaps I will one day." 
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 -סיכום

, המוות מקיף אותם, הם חיים בבית לוויות. המוות הוא חלק בלתי נפרד מחיי בני משפחת פישר 

ואולי בשל , למרות זאת. מכריהם ולעתים מגיע אליהם אישית, בחבריהם, נוגע בבני משפחתם

כל אחד מהם מחפש . 134או לא מתפקדים, הם לא אנשים דיכאוניים, העובדה המכרעת הזאת

ובין אחר  "פיק"בין אם מדובר בסיפוק מהיר של , אחר אושר כלשהו, בחייובדרכו אחר משמעות 

שקובעים את , שהם אנשים, אבל מה שחשוב הוא, מחפשים, הם טועים. תחושת שלווה כללית

 .גורלם

בניגוד לשאר , הוא שאצל האדם 135הרעיון היסודי שבבסיס ההגות האקזיסטנציאליסטית   

האדם אינו סטטי וקובע בדרך מעשיו את . 136ודם למהותהקיום ק, האובייקטים המטריאליים

תהליך משתנה , הקיום הוא אירוע דינמי. מושפע ומשפיע, הוא משתנה, הוא מגדיר עצמו. קיומו

וזאת  139עליו ליצור את עצמו, 138כיוון שלאדם אין מהות קבועה. 137לא ניתן להגדירו, תדיר ולפיכך

 . ם לידתובמסגרת ההקשר ההיסטורי והחברתי אליו הוטל ע

בה מודגשת נוכחותו של המוות וההתמודדות עם , בהוויה האקסיסטנציאליסטית של הסדרה   

הם . 140כל אחד מבני המשפחה נוקט בדרך משלו לייצר משמעות עבור חייו, הצורך במשמעות

אך בסופו של דבר הם מתמודדים אתה , וחוטאים פה ושם בבריחה מהמציאות, אומנם נאבקים

 . הכרוך בה ועם כל הקושי

ל הדמויות עמה ע, הצופים, שמוצגת לנו, מה שמשך אותי בסדרה הזו היא המציאות הקשה   

, הנזקקים לניסיונות, לא מושלמים עולם של אנשיםאלא ב, אין מדובר בעולם אידיאלי. להתמודד

א הסדרה ל. נינוילא נעלם מע ,לנוכח המוות ,בעולם זה הצורך בחיפוש משמעות. ותהייה טעייה

אפשר לומר אפילו , יומיומית, מודדות קשהאלא הת, "סוף טוב אמריקאי"מנסה להציג לנו 

 .141עם החיים, סיזיפית

החוקרים  .142מדגים את חשיבות הסדרה 6554בשנת ' תלמידי קולג 373מחקר שנערך בקרב    

תוך שהם מבודדים את האפשרות של השפעת , בדקו את השפעת הצפייה בסדרה על הסטודנטים

או בששת השבועות שלפני )מותו של בן משפחה או אדם קרוב אחר במהלך הקרנת הסדרה בכתה 

התלמידים לא נבחרו , אמנם .143שהניסוי נערך לפני המתקפה בעיראק, ומדגישים( תחילת הקורס

                                                 
134

אנחנו . כי המסקנה הכרחית ממותנו הצפוי מביאה להערה מחדש ושינוי במשמעות של קיומנו האנושי, קוסטנבאום כותב 

   ,pp. 11IbidKoestenbaum ,-.12. הופכים מודעים לצורך במציאת משמעות בחיים
135

אין חשיבות רבה , יינולענ". פילוסופית הקיום"ובוחר להשתמש במונח " אקזיסטנציאליזם"גולומב דוחה את המונח  

ואחריותו של הפרט ולכן אני בוחר להשתמש במונח " מות האל"כיוון שהעיקרון הבסיסי המארגן לתפיסה זו הוא , להבחנה הזו

' ע, (ן"תש, משרד הבטחון, אביב -תל) אקזיסטנציאליזם: מבוא לפילוסופית הקיום. יעקב גולומב". אקזיסטנציאליזם"השגור 

29. 
136

 .99' ע, שם 
137

 .12' ע, שם. לקבוע לו מהות: קרי 
138

 .כמובן, מלבד למהות האורגנית 
139

 .19' ע, שם 
140

 .21' ע, שם, סארטר". העיקרון הראשון של האקזיסטנציאליזם"שהם מאמצים באופן בלתי מודע את , ניתן לומר 
141

קיבלה הסדרה את פרס פיבודי היוקרתי עבור הישגים יוצאי דופן בטלוויזיה עבור מאמצה לגלות את משמעויות  1009-ב 

   ,p. 462.IbidSchiappa, Gregg and Hewes ,. בעודה מתמודדת עם המוות על בסיס יומי, החיים הרבות
142

 1009באביב של סמסטר , "עמוק באדמה: די טלוויזיהלימו: "שנרשמו לקורס, 91עד  29בגילאי ' תלמיד קולג 271נחקרו  

, p. 463Ibid 
143

 , p. 465.bidI 
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הראו שהמשתתפים הראו , 145אך התוצאות של צפייה של עשר שעות בסדרה, 144יבאופן אקרא

 .146באופן ניטראלי דלה של פחד ממוות וירידה בקבלתורמה ג

נמנעים מן המחשבה על ( young adults)מבוגרים צעירים , טוענים החוקרים, באופן כללי   

עמוק "ים באופן כללי ותקשורת ההמונ. אלא אם כן הנושא הופך להיות בולט בחייהם, המוות

כותבים על  148ייןבנייט ואלפנ. 147למוותמאפשרת להעלות את המודעות , במקרה הפרטי , "באדמה

, צורה אותהב .בחייהם שהם עושים, לסטודנטים ולבחירותהחשיבות של הזכרת חשיבות החיים 

 .149(Life-affirming" )מאשררת חיים"מגדיר את  הסדרה כ ,אלן בול, יוצר הסדרה

התמודדותו של דייויד עם טראומת החטיפה באה , הפרק החותם את העונה הרביעית, 03בפרק    

 . לידי ביטוי בדיאלוג דמיוני עם אביו

 "אתה מחמיץ את העניין: "האב

 "?נכון, זה העניין. אין שום עניין: "דייויד

. תר ממךאני מצפה ליו. לי את הבולשיט האקסיסטנציאליסטי המזויף הזה ןאל תית: "האב

 ".העניין ממש מול הפנים שלך

 ".אבל אני לא רואה את זה, אני מצטער, טוב: "דייויד

 "?נכון, אתה אפילו לא אסיר תודה: "האב

 "?עבור החוויה המזדיינת הגרועה ביותר בחיים שלי? אסיר תודה: "דייויד

תן , טוב. הו ערךכאילו יש לזה איזש. אתה נאחז בכאב שלך כאילו יש לו איזושהי משמעות: "האב

אפשרויות אינסופיות וכל מה שהוא יכול . תן לזה ללכת. זה לא שווה כלום. לי לומר לך משהו

 ". לעשות זה להתבכיין

 "?מה אני אמור לעשות, טוב: "דייויד

מה זה קצת . אתה בחיים. בן זונה בר מזל שכמוך, להכואתה יכול לעשות ? מה אתה חושב: "האב

 "?כאב בהשוואה לזה

 ".זה לא יכול להיות כל כך פשוט: "ייוידד

 ?"מה אם זה כך: "האב

הם המוטיבים החוזרים והמרכזיים בסדרה והדיאלוג מציג , לתפוס את הרגע, לחיות את החיים   

אפשר , לכי היא מראה שלמרות הכו ,הסדרה אופטימית .את התפיסה הזו בצורה הברורה ביותר

שלטעמי , "לטובה להכו"ין היא מעמידה פילוסופיה של אך א, מדברים מסוימים תלחיות וליהנו

אלא עומדת על כך שישנם דברים רעים ואפילו נוראים בחיינו , זוהי רציונליזציה של קשיי הקיום

ניסיונות . עבורי זוהי התפיסה האופטימית האמיתית היחידה. ואף על פי כן אפשר להמשיך

 .נפילות ובריחות, הכוללים נסיגות, התמודדות ריאליים עם החיים

במוות ושכול , אנחנו נתקלים בקשיים רבים, לרוב. כי מדובר בהקצנה של החיים, לפעמים נראה   

בהן נתקלים בני משפחת , צרותאך לא במוות יומיומי ובשאר ה, (ובארצנו התמונה אף מתחדדת)

                                                 
144

 , p. 464.Ibid 
  p. 463Ibid ,. שמדובר על תלמידים שלא ראו מעולם את הסדרה לפני המחקר, כמובן 145
146

 , p. 468.Ibid 
147

 , p. 472.bidI 
148

 night and Elfenbein K (2339) ., Ibid,Ibid 
149

 , Ibid.bidI 
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מלבד זו  ,כי אין משמעות לחיים, ההקצנה הזאת חשובה ומוסיפה להבנתנו, למרות זאת. פישר

 .בני משפחת פישר בוחרים בחיים עם כל הקושי שבכך, למרות הכאב. שאנו יוצרים

ה לעזור לאנשים לטפח התבוננות בדברים מזווית ראייה רחבה יכולש האמרה ,במקרה הזה   

 151בשאלה למי אנו משווים עצמנותחושת הסיפוק שלנו בחיים תלויה פעמים רבות וכי  ,150שלווה

בעזרת חיי משפחת . עם מה שנפגוש בדרך ההתמודדותה מקילה עלינו את כי ההקצנ, מתאימה

שבין הבנה שכלית לבין הבנה רגשית ופעולה , פישר אנחנו מתוודעים לאפשרות של גישור על הפער

אך , ולא כל מה שקורה לנו הוא לטובה מושלמיםאנחנו לא , העולם לא מושלם. הנובעת ממנה

הסדרה מאיצה בנו להתמודד עם מה , ל מה שלא בשליטתנוכיוון שאין באפשרותנו להשפיע ע

 . יתןשניתן עד כמה שנ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150

 .291' ע, שם, הדאלאי לאמה וקטלר 
151

 .11' ע, שם 
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47 Coming and Going 

 
48 Grinding the Corn 

 
49 The Black Forest 

 
50 Bomb Shelter 

 
51 Untitled 

 :עונה חמישית
 

52 A Coat of White Primer 

 
53 Dancing for Me 

 
54 Hold My Hand 

 
55 Time Flies 

 
56 Eat a Peach 

 
57 The Rainbow of Her Reasons 

 
58 The Silence 

 
59 Singing for Our Lives 

 
60 Ecotone 

 
61 All Alone 

 
62 Static 

 
63 Everyone's Waiting 

http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season4/episode47.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season4/episode48.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season4/episode49.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season4/episode50.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season4/episode51.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode52.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode53.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode54.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode55.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode56.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode57.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode58.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode59.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode60.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode61.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode62.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/episode/season5/episode63.shtml
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 .Six Feet Under (Pilot)  -2נספח מספר 
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 .152משפחת פישרעץ המשפחה של  -3נספח מספר 
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חוץ מאשר התמונה של , http://www.hbo.com/sixfeetunder/downloads/index.shtml: התמונות מתוך האתר 

 .http://www.answers.com/topic/ep62-2-jpg: מתוך האתר, ודייויד' הילדים המאומצים של קית, אנתוני ודורל

 (האב)נתניאל פישר 

 

 סיבלי' ורג'ג

 

 קלייר פישר 

 

 דייויד פישר

 

 (הבן)נתניאל פישר 

 
 

 ליסה קימל פישר

 

 ארלס'צ' קית

 
 'נווית'ברנדה צ

 
 ארלס פישר'אנתוני ודורל צ

 

 רות פישר 

 

 מיה פישר

 

 וילה פישר

 

http://www.hbo.com/sixfeetunder/downloads/index.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/george_sibley.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/lisa_fisher.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/keith_charles.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/brenda_chenowith.shtml
http://www.hbo.com/sixfeetunder/cast/characters/ruth_fisher.shtml

