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ָחק כל הזכויות שמורות ל© ָחקּדְ ָחקּדְ ָחקּדְ   .ּדְ
  .יד-המערכת אינה מקבלת כתבי

  
  
  
  

  .ולאמנות לתרבות הפיס מועצת בסיוע הופק זה כרך

 

מה שמאפיין את השעה הזאת הוא 

היודעת על , שהרוח של ההמון

יש לה , ההמון-עצמה שהיא רוח

העוז להכריז על זכויותיה של 

ההמוניות ולכפותן בכל אתר 

  .ואתר

  )גאסט אי אורטגה הסחו(
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  ::::תוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן הענייניםתוכן העניינים

  

  

        מוותמוותמוותמוות----אחראחראחראחר    שירישירישירישירי    ארבעהארבעהארבעהארבעה: : : : פרולוגפרולוגפרולוגפרולוג
        
        8   )מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר: מאנגלית(    שרופה ספינה    –    דאןדאןדאןדאן    וןוןוןון''''גגגג• 
        9   )מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר: אנגליתמ( 'השממה ארץ': מתוך    – במים מוות –    אליוטאליוטאליוטאליוט. . . . סססס....תתתת    •
  10   אירית לא אשכבה – ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    •
  11   משוררים הרי –    ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    •
  

  שירה עבריתשירה עבריתשירה עבריתשירה עברית

  

     12   כלב אורבני – יותם ראובנייותם ראובנייותם ראובנייותם ראובני• 

        13   )הצבי שיר(' הירש פון געזַאנג ':מתוך ––––הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל הרולד שימל • 

  15   אפיקה עכשווית – יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן• 

  21   מערה ה– לוילוילוילוי    יונתןיונתןיונתןיונתן• 

  37   'הנעדר תפילת סידור – וגליך משבריך קול': מתוך – יוסף עוזריוסף עוזריוסף עוזריוסף עוזר• 

   42   שרברבים שרעבי – מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו •

  51   יםשירשני  –ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי ציפי שטשוילי • 

  53   הסימפוניות תשע – ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    •

  62   )1977( סטודנטים עם בשיחה    וולךוולךוולךוולך    יונהיונהיונהיונה    •

  ): דה ויזןדה ויזןדה ויזןדה ויזןיהויהויהויהו: ליקט(    דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן- - - - פואטיקהפואטיקהפואטיקהפואטיקה- - - - אנתולוגיהאנתולוגיהאנתולוגיהאנתולוגיה• 

  89   העברית השיר בתורת מגמות על הערות:  מבוא– דבורה ברגמןדבורה ברגמןדבורה ברגמןדבורה ברגמן •    

  96   'האגרון': מתוך – גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה' ' ' ' רררר    •    

 ברוישח עצמם על אחדים אנשים שהעידו מה בדבר – עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן    משהמשהמשהמשה •    

  98   ?הדבר אפשר האם; בחלומם שירים         

  106   'הכוזרי ספר': מתוך – הלויהלויהלויהלוי    יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' רררר •    

  113   'צחות ספר': מתוך – עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן    אברהםאברהםאברהםאברהם    •    

  115   'השיר במשקלי פרק': מתוך – תםתםתםתם    רבנורבנורבנורבנו •    

  116   השיר יערב שבהם התנאים שבעת – אלחריזיאלחריזיאלחריזיאלחריזי    יהודהיהודהיהודהיהודה •    

  118 'המבקש ספר ':מתוך – פלקירהפלקירהפלקירהפלקירה    אבןאבןאבןאבן    יוסףיוסףיוסףיוסף    בןבןבןבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם    •    

  121   המשורר תעתועי – אבולעפיהאבולעפיהאבולעפיהאבולעפיה    טודרוסטודרוסטודרוסטודרוס    •    

  123   'הפרדס ספר': מתוך – הפניניהפניניהפניניהפניני    ידעיהידעיהידעיהידעיה •    

  126   'שפר אמרי': מתוך – מזרחימזרחימזרחימזרחי    משהמשהמשהמשה    בןבןבןבן    אבשלוםאבשלוםאבשלוםאבשלום    •    
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  128   'נביאים לספר פירוש': מתוך – אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאל    יצחקיצחקיצחקיצחק •    

  130   'השורשים ספר': מתוך – ןןןןאאאאדנדנדנדנ    אבןאבןאבןאבן    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    •    

  131   'הקדש שקל': מתוך – אלמוליאלמוליאלמוליאלמולי    שלמהשלמהשלמהשלמה    •    

  132   'הבושם ערוגת': מתוך – ארקוולטיארקוולטיארקוולטיארקוולטי    שמואלשמואלשמואלשמואל •    

  134   'בשיר פרק קונטרס': מתוך – בנבנשתבנבנשתבנבנשתבנבנשת    יהושעיהושעיהושעיהושע •    

  142   'שפתיים מתק': מתוך – פראנשיספראנשיספראנשיספראנשיס    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל •    

  145   השיר במלאכת למתלמדים טובות עצות – פראנשיספראנשיספראנשיספראנשיס    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •    

  147   'משקל ומאזני קצב': מתוך – רומאןרומאןרומאןרומאן    יצחקיצחקיצחקיצחק    בןבןבןבן    יעקביעקביעקביעקב    •    

  148   'נועם דרכי': מתוך – חביבחביבחביבחביב    אבןאבןאבןאבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם    בןבןבןבן    משהמשהמשהמשה •    

  

   '''' א א א אהתוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות
  
     149            אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול עלמילים אחדות • 

    152   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    ,יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן     ,בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :מאנגלית(שירים  חמישה – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

  157   )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס: מאנגלית( 'משוררת של מחברת ':מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

     161   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(' ירתיש על אחדות הערות': מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

     163   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: מאנגלית( 'מודרנית בשירה אספקטים ':מתוך – אידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוולאידית סיטוול    •

   167   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: יןמראי( סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית על בשיחה גריןגריןגריןגרין    רדרדרדרד''''ריצריצריצריצ •
  172   )מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל: ינתמראי( סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית על בשיחה זךזךזךזך    נתןנתןנתןנתן •

  
   '''' ב ב ב בהתוודעותהתוודעותהתוודעותהתוודעות

  
  178         מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ של האנציקלופדית הכתיבה על :"הולופרזה רוצה אני" – אריאלאריאלאריאלאריאל    ננהננהננהננה •

           185   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן:  והעירמאנגליתתרגם ( פריז – מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ    •
        

        שירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמתשירה מתורגמת
        
   ב אלגיה, שלישי ספר, 'אהבים שירי' –    נאסונאסונאסונאסו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס    •

  214   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(            

        217   )זנדבנקזנדבנקזנדבנקזנדבנק    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: : : : מגרמנית (שירים שני    ––––    ברכטברכטברכטברכט    ברטולטברטולטברטולטברטולט    •
        221   )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    :מאנגלית( מריונטה של שירה – פיקוקפיקוקפיקוקפיקוק    לאבלאבלאבלאב    תומאסתומאסתומאסתומאס •
  223   )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור    :מאנגלית( אנקריאון- בן    –    הריקהריקהריקהריק    רוברטרוברטרוברטרוברט    •
     224   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( שיר –    בלייקבלייקבלייקבלייק    ויליאםויליאםויליאםויליאם    •
          225   )זןזןזןזןיהודה וייהודה וייהודה וייהודה וי: מאנגלית( שיר – תומאסתומאסתומאסתומאס    דילןדילןדילןדילן    •
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  226   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית( שירים שני – מילושמילושמילושמילוש    סלבסלבסלבסלב''''צצצצ    •

        227   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית( בירושלים אבן –    הרברטהרברטהרברטהרברט    זביגנייבזביגנייבזביגנייבזביגנייב    •
        230   )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: מפולנית(    מת אנקור –    זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    אדםאדםאדםאדם    •
  231   )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(' החדשה ההשיר אמנות':  מתוך– ויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסף    אישאישאישאיש    פריפריפריפרי''''גגגג •

      233   )פירסטנברגפירסטנברגפירסטנברגפירסטנברג    שחרשחרשחרשחר: מלטינית( השירה על מקורה של – וווו''''בוקאצבוקאצבוקאצבוקאצ    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג •
  237  )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח :מגרמנית( העברים אצל השירה השפעת – הרדרהרדרהרדרהרדר    גוטפרידגוטפרידגוטפרידגוטפריד    יוהאןיוהאןיוהאןיוהאן •

        245   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית(' א חלק - שירה – לוטראמוןלוטראמוןלוטראמוןלוטראמון •
        256   )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר- - - - בינגבינגבינגבינג    ההההליאורליאורליאורליאור: מצרפתית( אחרים ודברים מסורת – גורמוןגורמוןגורמוןגורמון    דהדהדהדה    רמירמירמירמי •
     263   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 'וסגנון שפה על הערות ':מתוך – יוםיוםיוםיום. . . . אאאא....תתתת •

     267   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית( 6-7 פרקים -  הקריאה של ב- א – פאונדפאונדפאונדפאונד    עזראעזראעזראעזרא •

     272   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו: רוסיתמ( המילה שחרור – ליבשיץליבשיץליבשיץליבשיץ    בנדיקטבנדיקטבנדיקטבנדיקט •

  277   )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה :מראיין(    מלדוןמלדוןמלדוןמלדון    פולפולפולפול עם שיחה •

     283   )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: מאנגלית(  וויסקי–    מלדוןמלדוןמלדוןמלדון    פולפולפולפול •

  284   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: מראיינים( ארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוט    רייריירייריי עם שיחה •

  290   )הדסהדסהדסהדס    ערןערןערןערן, ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: אנגליתמ ( שני שירים–    ארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוט    רייריירייריי •

  

        סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת
  
  292   )מירסקימירסקימירסקימירסקי    נילינילינילינילי: מגרמנית(    ראשון פרק -' הטירה' –    קפקאקפקאקפקאקפקא    פרנץפרנץפרנץפרנץ •

  307  )ברגרברגרברגרברגר    אלינועראלינועראלינועראלינוער :מאנגלית( ראשון פרק - 'הבא אל הזה העולם מן מסע'– פילדינגפילדינגפילדינגפילדינג    הנריהנריהנריהנרי    •

  310   )עודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטיין: מאנגלית( 'לבן קט'ז 'הרומן מתוך פרקים שני – מלווילמלווילמלווילמלוויל    הרמןהרמןהרמןהרמן    •

  315   )ברקברקברקברק    אביבהאביבהאביבהאביבה: מצרפתית( וקידמה אמנות – פלוברפלוברפלוברפלובר    גוסטבגוסטבגוסטבגוסטב    •

  320   )מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו    :מרוסית (והפשטה פשטות על הערות ספרמ – דוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקידוסטויבסקי     פיודור פיודור פיודור פיודור•

  325   )שטירשטירשטירשטיר    אביעדאביעדאביעדאביעד: והעיר מאנגלית תרגם( הסיפורת מדע – הארדיהארדיהארדיהארדי    תומאסתומאסתומאסתומאס •

  331   )אלטראלטראלטראלטר    רועירועירועירועי: מגרמנית( 'מולר פרנץ של התיל אביב': מתוך –    שוויטרסשוויטרסשוויטרסשוויטרס    קורטקורטקורטקורט •

   לםהעו את שהקיפו הקטנים הילדים ארבעת של סיפורם – לירלירלירליר    אדוארדאדוארדאדוארדאדוארד •

  337   )לירלירלירליר    אדוארדאדוארדאדוארדאדוארד :אייר|     בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: עברית(            

  348   החלון – יוסףיוסףיוסףיוסף- - - - ברברברבר    יוסףיוסףיוסףיוסף •

  368   'קול' מתוך קטע – יותם ראובנייותם ראובנייותם ראובנייותם ראובני• 

  381   הדבש חלת – איניאיניאיניאיני    לאהלאהלאהלאה    •

  399   נידברסקי ישראל 'ר – טאובטאובטאובטאוב    אודיאודיאודיאודי •

  413   פרזיט – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

  419   בד משפץעֶ  – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    בועזבועזבועזבועז •

  420   קצין בוגד – יזרעאלייזרעאלייזרעאלייזרעאלי    ועזועזועזועזבבבב• 
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  דראמהדראמהדראמהדראמה

  
  424   )אברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקי: עברית( R.U.R    –    אפקאפקאפקאפק''''צצצצ    קארלקארלקארלקארל• 

  469   )שבתאישבתאישבתאישבתאי    אהרןאהרןאהרןאהרן: מיוונית( ראשונה מערכה - 'העננים '– אריסטופנסאריסטופנסאריסטופנסאריסטופנס    •

  495   )גראדהגראדהגראדהגראדה    חייםחייםחייםחייםל' העגונה 'הרומןמחזה בעקבות  ('העגונה' : מתוך– חלפיחלפיחלפיחלפי    רחלרחלרחלרחל• 

  515   )לוילוילוילוי    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: מאנגלית (איבסן להנריק מכתב – ויסויסויסויס''''גגגג    יימסיימסיימסיימס''''גגגג    •

        
  הגותהגותהגותהגות

  
  517   )שטירשטירשטירשטיר    אביעדאביעדאביעדאביעד: והעיר מאנגלית תרגם( המוות על – בייקוןבייקוןבייקוןבייקון    פרנסיספרנסיספרנסיספרנסיס• 

   כללית ובלשנות ביטוי של כמדע אסתטיקה – הההה''''קרוצקרוצקרוצקרוצ    בנדטובנדטובנדטובנדטו    •

  520   )לבלבלבלב- - - - פינציפינציפינציפינצי    שירלישירלישירלישירלי: מאיטלקית(          

   פילוסופיה הוראת על – קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •

  529   )גלעדיגלעדיגלעדיגלעדי    מאירמאירמאירמאיר    טלטלטלטל: דבר אחרית יףוהוס מגרמנית תרגם(      

  אדם אהבת מתוך לשקר לכאורה- הזכות על – קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל    •

  548   )אורןאורןאורןאורן    ידיידיידיידי: דבר אחרית והוסיף מגרמנית תרגם(      

  . עכשווית והגות נצרות, הגל – למשולש מסביב: : : : סימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיון    •

        ::::סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכלל משיבים הגל מומחי    

  556   שאלותפתיחה ו-דברי –    סגלסגלסגלסגל    מיכלמיכלמיכלמיכל •    

  560   פינקרדפינקרדפינקרדפינקרד    טריטריטריטרי •    

  571   קולבקולבקולבקולב    דייוידדייוידדייוידדייויד •    

  580   קרווגןקרווגןקרווגןקרווגן    פרנסואהפרנסואהפרנסואהפרנסואה    אןאןאןאן''''זזזז •    

  588   רוקמוררוקמוררוקמוררוקמור    טוםטוםטוםטום •    

  593   קיינזקיינזקיינזקיינז    הווארדהווארדהווארדהווארד •    

  595   סטיוארטסטיוארטסטיוארטסטיוארט    וןוןוןון''''גגגג •    

        599            וודוודוודווד    אלןאלןאלןאלן •    

  608   וייטהופרוייטהופרוייטהופרוייטהופר- - - - שטקלרשטקלרשטקלרשטקלר    פירמיןפירמיןפירמיןפירמין •    

  617   סטרןסטרןסטרןסטרן    רוברטרוברטרוברטרוברט •    

  620   סוןסוןסוןסון''''הודגהודגהודגהודג    טרטרטרטרייייפפפפ •    

        622            יסיסיסיסלואלואלואלוא. . . . אאאא    תומאסתומאסתומאסתומאס •    

  630   ובאניובאניובאניובאני''''גגגג    דידידידי' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג •    

  640   הופמןהופמןהופמןהופמן    סרןסרןסרןסרן    תומאסתומאסתומאסתומאס •    

        651            הנריךהנריךהנריךהנריך    דיטרדיטרדיטרדיטר •    

   659   הסימפוזיון בעקבות דברים: נשמע הכל, דבר סוף – מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל •    
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  יהדותיהדותיהדותיהדות

  

         688   הסאטירי המחבר וייסורי העברי הספר עלילות – מאירמאירמאירמאיר    יונתןיונתןיונתןיונתן •
        696   התנצלות – פרלפרלפרלפרל    יוסףיוסףיוסףיוסף •
        

  ניתניתניתניתמחשבה מדימחשבה מדימחשבה מדימחשבה מדי

  

  706   )כרמלכרמלכרמלכרמל----הלרמןהלרמןהלרמןהלרמן    יפתחיפתחיפתחיפתח: מגרמנית (השליט וחובות משטרים סוגי – הגדולהגדולהגדולהגדול    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך• 

 כל בני האינטלקטואלים אל הפשיסטים האינטלקטואלים מניפסט – נטילהנטילהנטילהנטילה''''גגגג    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג    •

  720   )פייןפייןפייןפיין    יונתןיונתןיונתןיונתן: מאיטלקית( האומות                

 מצוות – ד-א, ותומלחמ מלכים הלכות: שופטים לספר תורה משנה – םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    •

 המלוכה מוסד - המלך הוא ה׳    ––––    שלום רצבישלום רצבישלום רצבישלום רצבי: אחרית דבר (מלך מינוי      

  727   )מלכים בהלכות      
  

  קריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרתקריאה חוזרת
  

  751   למשוררים –    ויץויץויץויץווווהורהורהורהור    אישאישאישאיש    הלויהלויהלויהלוי    בערושבערושבערושבערוש    ישכרישכרישכרישכר •

  

  אמנותאמנותאמנותאמנות

  

  753   )אריאל קרילאריאל קרילאריאל קרילאריאל קריל: מראיין (מיכאל בורמנסמיכאל בורמנסמיכאל בורמנסמיכאל בורמנס שיחה עם •

  773   ויינר לורנס / לעזאזל / פרידה – מישורימישורימישורימישורי    יעקביעקביעקביעקב• 

  

  ביקורתביקורתביקורתביקורת

  

  : צוהל סוס ולא כנף נודד לא – נבותנבותנבותנבות    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון• 

  776   מרושלים מים בצעי: פתיחה הערת )אאאא  

  778   שחורי ליערה' אקווריום 'על. שיניים במברשת כותבים לא סיפורת) בבבב  

  783   בורשטיין לדרור' טיט 'על. שמש חזו שלא נפילים כקול) גגגג  

 בין ההומוארוטי הדיאלוג": והתחמם עלי שב" 'על. תהפךהמ הפרופסור עקרון) דדדד  

  788   פרי למנחם' מיקרוביוגרפיה – לגנסין ברנר      

  793   שחר לגלילי' שמותו גופים 'על -  העבד: או, הנחש נשל תחת) הההה  

  799   'שהיו סיפורים -  פטל 'האנתולוגיות סדרת על. סיפורת במקום ממוארים) וווו  

  804   )שפיראשפיראשפיראשפירא    ענתענתענתענת: מאנגלית( התרגום של יסטוריההה – ונסוןונסוןונסוןונסון''''גגגג    סמואלסמואלסמואלסמואל •

  807   חדשה במהדורה לנסקי חיים שירי עם –    ורדיורדיורדיורדי    יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן •

 



 88 

 דאןדאןדאןדאן    וןוןוןון''''גגגג

        
        

 שרופהשרופהשרופהשרופה    ספינהספינהספינהספינה

        
        

 ַרק ֲאֶׁשר, ֻמְפֶּגֶזת ֵמַעל ְסִפיָנה

 ,ַהֶּלָהבֹות ָּבּה ִיְכּבּו ִּתְטַּבע ִהיא ִאם

 ֶׁשָּקַרב ִמי ְוָכל, ַרִּבים ָקְפצּו

 ;ַלָּמֶות נֹוָרה, אֹוֵיב ֳאִנַּית ֶאל

ָּכל־ֻּכָּלם, נֹוְסֶעיהָ  ִנְסּפּו ְוָכ; 

 .ַּבָּים ָטְבעּו – ֵאׁשּבָ , ְּבֵאׁש ֻחְּסלּו – ַּבָּים

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 )ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר: : : : אנגליתמ(



 99 

 אליוטאליוטאליוטאליוט. . . . סססס....תתתת

        
        
 ))))''''השממההשממההשממההשממה ארץארץארץארץ'''' מתוךמתוךמתוךמתוך(((( במיםבמיםבמיםבמים  מוות מוות מוות מוות....4444

        

  

 ,ְׁשבּוַעִים ִמֶּזה ֵמת, ַהֵפִניִקי ְפֵלָּבס

 ָהֲעֻמָּקה ַהָּים ֶהְמַית ֶאת, ַהְּׁשָחִפים ִצְוַחת ֶאת ָׁשַכח ְּכָבר

 .דַהֶהְפסֵ  ְוֶאת ָהֶרַוח ֶאת

 ַיִּמי־ַּתת ֶזֶרם

 ָוֵרד ָעה. ְּבַלְחׁשּוִׁשים ַעְצמֹוָתיו ֶאת ִנֵּקר

 ְוַנֲערּות ַּבְגרּות ְׁשַלֵּבי ָעָליו ָעְברּו

 .ַּבְּמַעְרֹּבֶלת ִנְסָחף

 ְיהּוִדי אוֹ  ָעֵרל

 ,רּוחַ  ַאַחר ְוָתר ַּבֶהֶגה ָהאֹוֵחז ָּכל

 .ָּכמוֹ  ִמירְותָ  ָיֶפה ָהָיה ֶׁשֶּבָעָבר, ְפֵלָּבס ַעל ָחֹׁשב

        
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר: : : : אנגליתמ(
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 ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר מאירמאירמאירמאיר

        
        

 איריתאיריתאיריתאירית לאלאלאלא אשכבהאשכבהאשכבהאשכבה

        
        
 ָּבֲאָדָמה ׁשֹוֵכב טקֶ ּבֶ 

 טקֶ ּבֶ  ַעל ׁשֹוֶכֶבת ֲאָדָמה

 ָּבֲאָדָמה ׁשֹוֵכב ֶׁשהּוא יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  טקֶ ּבֶ 

 טקֶ ּבֶ  ַעל ׁשֹוֶכֶבת ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ֵאיָנּה ָהֲאָדָמה

 ַהְּיִדיָעה ֵאיַבר לוֹ  ֵאין ָברּכְ  טקֶ ּבֶ 

 ֵאיָבִרים ֵאין ָלֲאָדָמה

 ֶזה ִעם ֶזה ׁשֹוְכִבים ֵהם

 ַּבֶּזה ְוֶזה ֶזה ַּגֵּבי ַעל ֶזה

 .ַהֶּזה ָהעֹוָלם ַעל ָקלּוׁש ֻמָּׂשג ֶׁשל ֶׁשֶמץ ְּבִלי
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  משורריםמשורריםמשורריםמשוררים הריהריהריהרי

        
 "נעדרים רק הם/  מתים אינם/  משוררים ֲהֵרי"       

 )גרינברג סביילי(  

  

   – ֲאִביָדן ֶאת ָקְברּו ֶאָחד ְויֹום

 :מֹוֶדה ֲאִני ֲאָבל, ָׁשם ָהִייִתי

 .ִלי ְזכּוִרים ֵאיָנם ּוְסָדָריו ַהֶּטֶקס ְּפָרֵטי

 ?ַלֶּקֶבר ְּגִוָּיה ָׁשם הֹוִרידּו ַהִאם

  

 ,ַמִּניחַ  ֲאִני, ַהּגֹוֵלל ֶאת ָסְתמּו

 ?ְּמֻחֶּתֶלתהַ  ַהְּגִוָּיה ֶאת ָטְמנּו ֲאָבל

 .ִלי ָזכּור א ְוֶזה ָּבטּוחַ  א ֶזה

  

 אּוַלי, ִזְכרֹוִני ַעל ִּתְסְמכּו ִאם

 ִהְתעֹוֵרר ַאף אּוַלי, ִנְקַּבר א הּוא

  – ְׁשמֹוִנים ֶּבן ִאיׁש, ֵאי־ָׁשם ַהּיֹום ּוִמְסתֹוֵבב

  

 ָטֻעּיֹות ַעל ֻמְׁשָּתתֹות ִקינֹוֵתינּו ָּכל

  – ֵלב ְּתׂשּוַמת רֹחסֶ  ַעל, ְמֻטָּפׁשֹות

  

 ,ְמֻרָּקִנים ְקָבִרים ַעל ֹראׁש ָנֹכף

 .ִנְתַחֵּיב א ֲאָבל, ִּדְמָעה ילַנּזִ 

  

  

  

  

  

  
 מורשת של חניך, רוסי משורר היה) 2003–1914( גרינברג סביילי* 

 ישראלית שירה תרגם גרינברג. בארץ חי האחרונות  שנותיו30ב־. הפוטוריזם

  .אבידן ירימש מבחר זה ובתוך, לרוסית
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            ראובניראובניראובניראובני    יותםיותםיותםיותם

        

        

        כלב אורבניכלב אורבניכלב אורבניכלב אורבני
        
        

  ֵאין ְל ִמי יֹוֵדַע ַמה ְלַהִּציַע חּוץ

  ִמְּנעּוִרים ּוְבַחֶּיי א

  ִלי. ָעִׂשיָת ַהְרֵּבה ִּבְׁשִביל ֶזה

  א ְּתַסֵּפר ִסּפּוִרים ַעל

  ְּבַס ַהֹּכל ְצִעיִרים .500 טֹוּפ

  רֹוְקִדים ְּבִלי ֻחְלָצה

  ַעד ַהֹּבֶקר

  ְּלִמים ְּבֹיֶקרְמׁשַ 

  ַעל ּכֹוִסית וֹוְדָקה

  ָאֵכן ֵאין .ּוִמְתָּגִאים ְּבֶזה

  ּוַבֹּבֶקר .ְּגבּול ַלִּטְמטּום ָהֱאנֹוִׁשי

  יֹוְצִאים ֶאל ַהַּׁשַחר

  ּגּוֵׁשי ִמין ְצָבִאִּיים

  .ְׁשקּוִעים ְּבִזּיּוִנים ַעד ְּבִחיָלה

  ַהְפָקָעה ֵמַהְּסִחי ַהֶּזה

 .בֹוא ֵאַליּתָ . עֹוד ֶאְפָׁשִרית

ֲאִני ְּכָבר ַאְרֶאה ְל. 
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  שימלשימלשימלשימל הרולדהרולדהרולדהרולד

        

        

 ))))הצביהצביהצביהצבי    שירשירשירשיר((((' ' ' ' הירשהירשהירשהירש    פוןפוןפוןפון    געזַאנגגעזַאנגגעזַאנגגעזַאנג''''    מתוךמתוךמתוךמתוך

        
 

 ְלא ּדֹורֹות      

 ֶזה ֲאָתר ִמְּלַבד  רבָ עָ  ְּכָתב

    ַּפַעם  חֹוְזִרים ֵאָליו אוֹ  ׁשֹוְכִנים

 ֶׁשַבע אוֹ  ָחֵמׁש ירתִ ּבָ  ְּבִרְכֵסי

  

 ִלְקָראֵתנּו ָיָׁשר ִביםְרחָ  ִּדּלּוִגים  ִהִּגיעּו

 ְמַׁשִּנים  ֵמִאָּתנּו ֶמֶטר ְׁשֵני ִּבְתחּום

 )ַּתְדֵהָמה ֲהִפיָכה ְלא( ָזִויָתם ִּבְמַעט

 ׁשֹוְלָחם  ַמֲעלֹות ֶׁשַבע ִמְזָער ִּתּקּון

  

 ֻחְרָׁשה ּוְלתֹו ַמָּטָרה ּתֹוֵקף ֵמֵעֶבר

 ָלֶהם ְוֹכה ֹּכה ֵּבין ֲאֶׁשר

 ַהָּנָחׁש ִנְמָצא ֶכן ְּכמוֹ  ֹּפה  ַׁשֶּיֶכת

 ָעֶבה ָקרּוׁש ָּדם ָמחּוץ ְּבֹראׁש

  

 ַא ְּכָבר א ֶזה ְמֻׁשְחָרר

 ִמי ַעל ְלָהִעיד ְּכלּום ִמָּסִביב

 ֵזֶכר ִנְׁשַאר  ֶנֱעַלם ַהָּקָטן ָהֵעֶדר

   .ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ַמה־ְּדַבר ֵזֶכר     ְמֻטְׁשָטׁש

  

  ָהִיינּו     ִאם  יֹוֵתר א  ֻמְזָּכר

 ָהִיינּו ִאם    ְמאֹוד ֻמְקָּדם ָּבִאים

 ָקֶפה לֹוֵגם  ּדּוָמם ְלַגְמֵרי יֹוְׁשִבים

  ֶאְפָׁשרּות ָהְיָתה ָאז     ַהִאם  ִמֶּתְרמֹוס
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 ָצִעיר ַאָּיל ָּבא ְלַמָּטה ְלַבּדוֹ 

     ִּבְלִּתי)ִּבְנִגיָעה ִּכְמַעט( ָקרֹוב ִּבְדִהיָרה

 ָעִדין ָרָדאר ִמְסַּתֵּבר ָלֶהם   ֵיׁש  םֻמְדהָ 

 ָמה       ְמאֹוד ַקִּלים ְלִתּקּוִנים ְמֵהיָמן

  

 א ּגּוף ִמְבֶנה  זֹוֶכֶרת ֶׁשִהיא

 ֲאֶׁשר    ַאָּיל אֹותוֹ  ֶׁשל יּיִ בִ צְ 

)א ִּביִחידּות  ָׁשט)ִנְדֶמה ָּכְל 

 חּוץ  המָ  ְמַחְּפִׂשים  ֵעֶדר־ְּתלּות

  

 ְמֻסְּנֵני ֵעִצים ִמַּתַחת ְזַמן ִמֶּפֶסק

 ֶרֶגל ִמַּתַחת ְקבּוָצִתּיֹות ִּפְטִרּיֹות  ֶמׁשׁשֶ 

דִנְפקָ   ֵעינוֹ  ִרְׁשִּתית ֲאִפּלּו ַא  

 ַמֶּכה  ֶנֱעָדרֹות ְוַאָּילֹות ֵמֳעָפִרים ְּבֶהְכֵרחַ 

  

 ְׁשסּועֹות ְּבַפְרָסאֹות ְמֻגֶּוֶנת ְּבַקְרַקע ְּבָחְזָקה

 ִמְפָּגׁש       מוֹ ָרְׁש  ֶאת   ַמְׁשִאיר  ְּגִמיׁשֹות

 ֶׁשֻּכָּלנּו ַמה  ֶזה        ִאָּׁשה ִעם

  ֶצַמח ֵעֶׂשב ָעֶלה ֲהא רֹוִצים

  

 ִׁשּקּועַ     ְׁשלּוחֹות ַאָּילֹות ֹחֶרף ְּבֵרַכת

         ְלִעִּתים  ְמֻעָּגל ְּבֶקֶסם ָׁשֹחר ְּבֶסַלע

 זֹוֶעֶמת ָׁשַמִים ַׁשְלַות ִמְתַמֵּלא ִמַּמַעל

 .יָדִתיתִח  ְּכמּוָסה  ֶאֶרץ תקַ ְׁש חֶ  ִהְתַלֲהבּות
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            הודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןיייי

        

        

        עכשוויתעכשוויתעכשוויתעכשווית    אפיקהאפיקהאפיקהאפיקה
        
        

 ְּבַצַעד ּבֹוֵטַח  , ָּפִקיד־זּוָטר, ָאז ִמֵּביתֹו הּוא ָיָצא

 ,ְּבֶחְבַרת־ַהִּבּטּוַח עֹוֵבד הּוא ִמֶּזה ֵׁשׁש ָׁשִנים(

 ,ָּכל ֲחֵבָריו ַלִּמְׂשָרד ְמַׁשְּבִחים ֶאת ָאְפיֹו ַהִּנּנֹוחַ 

 , ּוְׁשִתָּיה ְלָכל ְיִׁשיָבהֵאי ֵהִביא עּוִגּיֹות 

 ֵאי ָהָיה ָהִראׁשֹון ַלֲעלֹות ַעל ָּבָנָנה ְּביֹום 

 ִהיא, ַהִּגּבּוׁש ֶׁשָעְרכּו ָאז ַיְחָּדו ְּבֵאיַלת

 ,ְמקֹום מֹוָׁשָבּה ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש, ָהִעיר ַהְּדרֹוִמית

 .ָּבּה ִנְמָּכר ָהִעּתֹון ְּבִלי ַמס־ֵעֶר־מּוָסף

 ,ַעל ַהֶחֶׁשב ַאְחַרִאיתִהיא ,  ֶאת ָּגִליתָׁשָּמה ָיַדע

 ,ָּכל ֶחְמָּדתֹו ִנְתָעְרָבה ְּבֶׁשָּלּה ַּבְּבֵרָכה ִעם ּבֹוא ֶעֶרב

 .ִּבְׁשַעת ֲחֻלַּקת ַמְׁשָקאֹות ְּבִחָּנם ְלאֹוְרֵחי ַהָּמלֹון

  

 , ֵהָּמה ָׁשתּו ִּבְפָראּות ְוֵהִריקּו ֹרב ֵסֶפל

 .ֵדיֶהם ְּבִזָּמהאֹו ָאז ֵהֵחּלּו ׁשֹוְלִחים יְ 

  

 ,ְצִביָקה רֹוֵאה ַהֶחְׁשּבֹון ֲעִמיָתּה ֶׁשל ָּגִלית הּוא

 –ִמן ַהּמֹוָׁשב ֲאֶׁשר לֹו ַעל ְׂשַפת ַהְּבֵרָכה 

  –ְסִביב ַטּבּורֹו ְמֵלא ַהּמֹו ֹרב ְּפלּוָמה ֲאַפְרֶּפֶרת 

 .ִהִּביט ִּבְמחֹול ַהִּמינּות ֶׁשל ֻׁשַּתְפּתֹו ַלִּמְׂשָרד

 ,ָׁשָקיו ַהְּכמּוִסים ִנְתַּגּלּו לֹו ְלֶפַתעָּכל חֲ 

 ,ְּכַבַעל ַקַּנאי ְּבֵבית ִּדין ְּביֹום ֵּגרּוָׁשיו

 ִהיא, הּוא א ָחַׁשב ֶׁשָּגִלית ִהיא ָּכֹזאת

 א , ֵמעֹוָלם א ָלְבָׁשה ֲחָצִאית ַלִּמְׂשָרד

 .ִהִּתיָרה ַּכְפּתֹור ְּבַמְחׂשֹוף ֻחְלָצָתּה ָהַרָּכה

 ,ּור ֵמעֹוָלם א ִעֵּטר ֶאת ָּפֶניהָ ַּגם ִאּפ

 .ֵריַח ֹּבֶׂשם ָעֹנג א ִמֵּלא ִמְׂשָרדֹו ִעם ּבֹוָאּה
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 ,עֹוד הּוא הֹוֶגה ְנָכִאים ֲחָמתֹו ִנְתַּכְּפָלה ּבוֹ 

 .ִמְּפֵני ָהֵערּוב ָהָאסּור ֵּבין ְּבִכיָרה ְלזּוָטר

 ָׁשעֹות ֶׁשִּבָּלה ָרכּון ֲעֵלי ֵסֶפר ְּבֶטֶרם 

 ,א ִמְבָחִנים ְּבַדְרּכֹו ִלְתעּוַדת ַהֻּמְסָמִרּבוֹ 

 ְּכִמין ֶּפַׁשע, ִנְדמּו לֹו ַעָּתה ְּכֶהֶבל ֻמְחָלט

 . ְּכֶנֶגד ַעְצמֹו ְּבׁשֹוֵגגִּבַּצעאֹו ֵחְטא ׁשֶ 

 :ְּבִאּמֹו ּוְבָאִביו ַאף ָּתָלה ָהָאָׁשם ִּכי ִׁשְּדלּוהּו

  ִּכילּו ָיְדעּו, "ֵצא ּוְלַמד ְוָהִייָת ְלִאיׁש"

 ,ֵאין ִאיׁש ִנְמָּדד ְּבִׂשְכלֹו ְלִדיָדּה ֶׁשל ָּגִלית

 .ֵיׁש ֶׁשָהיּו ַמִּׂשיִאים לֹו ֵעָצה ִׁשּמּוִׁשית

  

 ,ְצִביָקה, ֶטֶרם ִּכָּלה ַמְחַׁשְבּתֹו ַהּנֹוֶאֶלת

 ,ָחׁש ְּבָיָדּה ֶׁשל ִליָל ִמֹּכַח־ָאָדם ַעל ְּכֵתפוֹ 

 ִהיא, " ֶׁשָּכֹזאתא ֵיָאֵמן ֶׁשָּׂשַכְרִּתי זֹוָנה"

 .ָאְמָרה לֹו ְּכִמי ֶׁשּקֹוֵראת ְצפּונֹות־ֵלב־ָאָדם ִנְסָּתרֹות

 ,ְצִביָקה ֵהִסיר ֵמָעָליו ֶאת זּוג ִמְׁשְקֵפי ַהֶּׁשֶמׁש

 :ְוִהִּביט ְּבִליָל ְּבֵעיַנִים רֹוְׁשפֹות ְוָאַמר

 ן הֵ –ִּדּבּוֵר הּוא ִּדּבּור ַהָׁשמּור ִלְׁשֵמנֹות ַרָּוקֹות "

 ."ֶׁשֹרַחב ּגּוָפן ֵהֵצר ֵעיֵניֶהן ְוָזַרע ָּבן ַיְרקּות ַמְמִאיָרה

  

 ,עֹוד ְמַיֶּדה הּוא ְּדָבָריו ַהָּקִׁשים ַּבְּבִרָּיה ַהִּנְלֶעֶגת

 :ל ִהְרִעים ְּבקֹולֹו ַּבְּכִריָזה"ִאיִציק עֹוֵזר ַהַּמְנּכָ 

 ,ְלכּו ִליֹׁשן ֲחֵבִרים ִּכי ָמָחר יֹום ָאֹר הּוא"

 , ִריף ַהּדֹוְלִפיִנים ִנְפֹקד ּוִמָּׁשם ַלַּגְלַּגל ָהֲעָנקֶאת 

 ."ּוִמָּׁשם אֹוטֹוּבּוִסים ִיְקחּונּו ַהַּבְיָתה

  

 ז ָאז ָּפָרצּו"עֹוד הּוא ַמְכִריז ֶאת ַהּלּו

 ".ֵל ִּתְזַּדֵּין: "ִמַע ִליָל ַזֲעקֹות־ֶׁשֶבר

 ה ֶאת ֹּכה ִקְּלָסה ִהיא ִּבְצִביָקה ְוֵתֶכף ָנְׂשָא

 , ַרְגָלּה ֶאל ַהָּבר ְוִהְזִמיָנה ָׁשם ִּפיָנה־קֹוָלָדה ְּכפּוָלה

 –הּוא , ָּכ ָּפְצָרה ַּבּמֹוֵזג ַהָּצִעיר, "ַאל ִּתְתַקְמֵצן"
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 –ֶׁשָּיַדע ְלַהְבִחין ְּבקֹול ָּכל ַעְלָמה ְּבֵיאּוָׁשּה 

 ֵהִריק ְלכֹוָסּה ִּבְנִדיבּות ֵמִעם ַהֶּנְקָטר ַהָּלָבן

 ַעץ ְלִקּׁשּוט ִמְטִרָּיה ַנָּנִסית ּוְׂשֵמָחהְונָ 

 .ָעֶליָה ֻמְדָּפס ְּבָגאֹון ַהַּסְמִליל ֲאֶׁשר ַלָּמלֹון

  

 ,ְצִביָקה הֹוִסיף ְלַהִּביט ַּכֲאִרי ִמְזַּדֵּקן ּוְגזּול־ֶטֶרף

 ,ִהיא ָּגִלית ַהָּיָפה, ֵאי ֻׁשַּתְפּתֹו ַלִּמְׂשָרד

  ַהָּפִקיד ֶׁשְׂשָכרֹו א ָיֶאה ְל ַּבְּבֵרָכה ִּבְזרֹועֹות ְנֵמָסה

 ִאָּׁשה אֹו ְלַנַער ֶׁשֶּטֶרם ִצַּמח ַעל ַסְנֵטר ֶאת

 ֶאֶפס ֶאְפָׁשר ֶׁשַעל ֵּכן, ִזיפֹו ַהּנְֻקֶׁשה ֶׁשל ַהֶּגֶבר

 ּוְבִגילֹו ָהֲעֶׁשֶׁשת, ָנִעים ְלַנֵּׁשק ֶאת ָּפָניו

 ָהבעֹוד ֶטֶרם ָקְבָעה ָלּה מֹוָׁשב ְּבׁשּורֹות ַהֶּׁשנְ 

 ּוְבִפיו, ַהְּסדּורֹות ְּבעֹו ִּכְפִניִנים ַעל ַצָּואר

 .ֵאין ָּכל ֶהֶבל נֹוָרא ֶׁשל ִרְקבֹון ֲחִניַכִים

  

 ָּכָכה ָחַׁשב ְלַעְצמֹו אֹותֹו ְצִביָקה ֲאֶׁשר ַעל

 ,ְׂשַפת ַהְּבֵרָכה ִהְתּבֹוֵסס ְּבֵזָעה ּוְבָיגֹון

 –ק לֹו  ַהַּמָּזל ְמַׂשחֵ –ֵעת ַהָּפִקיד ַהּזּוָטר 

 .ָׁשָלה ִּבְלׁשֹונֹו ַמְטַעִּמים ִמִּפי ֵאֶׁשת־ֵחיק ִנְלָהָבה

  

 ,ֵהָּמה א ָׂשמּו ִלָּבם ְלעֹוְבֵדי ַהֶחְבָרה ֶׁשָּצפּו ָּבם

 –ְצֵמִאים ֶזה ָלזֹו ִנְתַמְּסרּו ְלַגְמֵרי ְלִחְׁשָקם 

 –הּוא ְוָגִלית ֲאֶׁשר ֲאמּוָנה ַעל ַהֶחֶׁשב  

 –יִטיב ֶאת ְׂשָכרֹו לּו ֶּתְחַּפץ ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכָחּה ְלהֵ 

 , ְלמּול ָהֵעָדה ַהּלֹוֶצֶצת, ְּבַסַער ִרְגָעם

 ,ִּכְכִריִׁשים ֲעֵלי ֶטֶרף, ֵהִרימּו ַּגִּלים ְּבתֹו ַהְּבֵרָכה

 ,ָּפְׁשטּו ֶאת ְמַעט ַהְּבָגִדים ֶׁשָהיּו ְלגּוָפם

 ,  ּוְלֶהֶפ–ְקָרעּום ֶזה ִמּזֹו 

 . ְוַנֲהמֹות־ֲהָנָאה ְּבֹרב קֹולָּפְלטּו ִצְחקּוִקים 

  

 הּוא, ְצִביָקה א ָמׁש ִמִּכְּסאֹו ָּכל ָהֵעת

 ִצֵּלם ֶאת ֲאֶׁשר ִמְתַרֵחׁש ַּבַּמְכִׁשיר ֶהָחָכם ֲאֶׁשר לוֹ 
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 ,   ֶזה ַהְּכִלי ַהִּפְלִאי ֶׁשָרַכׁש ְּבִמְבָצע ָאז ְּבֶׁשֶקם ֵאֶלְקְטִריק–

 –ַדאי לֹו ִלְנֹהג  ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּפר ַּגם ִמַּנִין ּכְ 

 ,ֶאת ַהֹּכל הּוא ָּתַפס ְּבֵאיכּות ְמֻצֶּיֶנת

 ,אֹו ָהֹאחַ , ְּכזֹו ַהְּׁשמּוָרה ְלֵעינֹו ֶׁשל ַהַּבז

 .ַהָּצד ַּבֵּלילֹות ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ִּבְמרּוָצּה

  

 אֹו ָאז ָסַפק רֹוֵאה־ַהֶחְׁשּבֹון ֶאת ַּכָּפיו ְּבִׂשְמָחה ִּכי

 – ֻּפְמִּביעּוד ֶׁשל ִּבּזּוי ַהֶחְבָרה ּבְ ֵיׁש ְּבָידֹו ּתֵ 

 , ַמְלִּכיֵאל ְראּוֵבִני, ל"אֹותֹו הּוא ַיִּציג ִלְפֵני ַהַּמְנּכָ 

 .ָהָאח ַהָּצִעיר ֶׁשל ִאּמוֹ ,  ֶהָאהּובֶזה ּדֹודוֹ 

 ַאף, ֶזה ָהָאח ֶׁשִחְּתָלה ְוִנְּגָבה צֹוָאתוֹ 

  .ִּפְּדָרה ִהיא ְּבֹר ַיְׁשָבנֹו ֶׁשל ַהָּלז

  

 ֵעת, ְצִביָקה ָהַל ְלַחְדרֹו ְוָעַזב ֶאת ַהּזּוג

 .הֹוִסיפּו ַהָּללּו ִלְסֹער ְּבֵמיֵמי ַהְּבֵרָכה

  –א ָעַצם הּוא ַאף ַעִין , ָּכל ַהֵּליל הּוא ָׁשַכב

  –א ָעְצָמה , ַּבֲחַדר ַהָּפִקיד, ַאף ָּגִלית

  ַהְּׁשַנִיםַּבַּצְלִמית ַהְּׁשמּוָרה ֶׁשל, ַרק ָהָגה ַּבָּנָקם

 .ַהַּמְכִׁשיר ֶׁשָרַכׁש ְּבָחְכָמה, ֶאְצלֹו ַּבַּמְכִׁשיר ֶהָחָכם

  

 ֶזה, ֵאי ִיְמֹסר ֵעדּותֹו ְלדֹודֹו ַהָּבִכיר! הוֹ 

 ,ִהיא ֵלָאה ֶּבן־יֹוֵסף, ָהָאח ָהָאהּוב ַעל ִאּמוֹ 

 .ָסבֹו ֶׁשַעל ְׁשמֹו הּוא ִנְקָרא, ַּבת ָרֵחל ֵאֶׁשת ְצִביָקה

 ,ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּכַּגַּבאי ֶנֱאָמן ְּבֵבית־ְּכֶנֶסת ִּבְטֶבְרָיהֶזה ַהָּסב 

 קֹוֵׁשׁש ְנָדבֹות , ְׁשלֹוָׁשה ֲעׂשֹוִרים הּוא ָעַסק ָׁשם ַּבֹּקֶדׁש

 ,ַהּנּורֹות, ַהַּסְפָסל, ַהֵּמַחם, ְלִתּקּון ָהַאְסָלה

 , ְלַהְטִליא ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ִקְרֵעי ַהָּפֹרֶכת

 , ִנים ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ַהַּצָּדקֹותִלְרִכיַׁשת ַמְזּגָ 

 ַאף ִהְׁשִקיַע ָנכֹון ְּבֻסָּכה־ַרב־ַּפֲעִמית ִמַּמֶּתֶכת

 ְמַׁשֶּמֶׁשת , ִהיא ַּטּבּורֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשִּבְטֶבְרָיה

 .ֵהיֵטב ַּגם ַּכּיֹום ֶאת ָּבָאיו ֶׁשל ִמְקָּדׁש ַהְּמַעט
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 –ָיצּוַע ָׁשכּוב ַעל , ֹּכה ָהָגה ָאז ַהֶּנֶכד

 –ְּבֵאיַלת , ְּבֵבית ַהָּמלֹון ֶׁשַהֹּכל ּבֹו ָּכלּול

 . זּוַלת ַּבֶּקְניֹון, ֶׁשֵאין ָּבּה ִמְקָלט ִמן ַהֹחם

 ֶזה, זֹו ֶעְציֹון ָּגֶבר, זֹו ָהִעיר ֶׁשָּבָנה ֲעַזְרָיה

 זֹו ָהִעיר ֶׁשָּדִוד, מֹוָצא ֶאל ַהָּים ָהָאֹדם

 . ל ֶׁשֵהִׁשיבָהִעיר ֶׁשֲחבָ , ֵהִׁשיב ֶמֱאדֹום

  

 ְּכֵדי ַלְחֹּגג ִנְצחֹונֹו הּוא ִטְלֵּפן ְלֵׁשרּות ֲחָדִרים

 ,ֵׁשָכר ִמּתֹוֶצֶרת ָצְרַפת, ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהֶחְבָרה, ְוִהְזִמין

 ,ֵיין ְנָתִזים ַהָּיֶאה ְלִׂשְמַחת ַהָּנָבל

 –ּוַבְקּבּוק לֹו , מּוָגז ְּבִמָּדה ּוְבִמָּדה ְמֻתָּבל

 ּה ֶׁשל ָּגִלית ֶׁשֻלְסַטםָקמּור ְּכגּופָ 

 אֹותֹו ַנַער ַּדְלפֹון, ִּביֵדי ַהָּפִקיד ָהָארּור

 ,ֶׁשַּמִּגיַע ָּכל יֹום ַלִּמְׂשָרד ְּבמֹוִנית ַהֵּׁשרּות

 .ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ֶׁשֵאיָנּה ַמְצִריָכה ֶּבן ָאָדם

 .ָׁשכּוב ַעל ָיצּועַ , ֹּכה ָהָגה ַהָּנָבל ַהְּמֻבָּסם

  

 ,ִּגיעּו ַהְּׁשַנִים ַיְחָּדו ַלִּמְזנֹון ַההֹוֶמהַּבֹּבֶקר הִ 

 ,ּה ָּכל ַהַּלְיָלהֶׁשְּפָקָד ָּגִלית ְוִאיָׁשּה ַהָּפִקיד 

 ,ֵהָּמה ָּגְדׁשּו ַצָּלחֹות ְּבָדִגים ְמלּוִחים ּוְגִביָנה

 .ְוָיְׁשבּו ְּבָסמּו ַלַחּלֹון ַהַּמְׁשִקיף ֶאל ַהָּים

 ְּכחֹוֵלם ַהֵּנעֹור ִמןָׁשָּמה ִחְּיכּו ֶזה ֶאל זֹו 

 . ְמַעֵּנג ֶׁשְּפָקדֹו ֵּבין ְׂשִמיכֹות ְמַלְּטפֹותֶהְזיֹון

 , ֵהָּמה ָיְדעּו ִּכי ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַאֲחרֹון הּוא

 ְוִכי ָׁשָּמה, ִּכי ָמָחר ַיְחְזרּו ַלִּמְׂשָרד

 ,א ֵּתָרֶאה ְּבִכיָרה ַמְנִעיָמה ֶאת ְזַמָּנּה ִעם ָּפִקיד

 ,ֹחז ְּבָידֹו ְּבִקְרַבת ְמכֹוַנת ַהִּצּלּוםא ֶּתאֱ 

 ,ֶאל ְמכֹוַנת ַהָּקֶפה א ִיְּגׁשּו ְּבאֹוָתּה ַהְּכִפיָפה

 –א ִּתָּׂשֵאם ְּבַצְוָּתא ַמֲעִלית ֵּבין קֹומֹות ַהִּבְנָין 

  

 ,אֹו ָאז ָנְׂשאּו ַמָּבָטם ַהּנּוֶגה ֶאל ָהֹאֶפק

 ,יֶהם ֶּבן ֱאנֹוׁשְּדָמעֹות ֶׁשָּדְמעּו א ָּדַמע ִלְפנֵ 
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 ,ָהיּו ִנְׁשָאִרים ְּבֵאיַלת, ִאּלּו ָהיּו ְיכֹוִלים

 .ְוֶעֶרׂש ְּכלּולֹות ְמִקיִמים ָׁשם ַעל ֶקֶרן ַחָּמה

 –ַא ְּבָקרֹוב ֲעֵליֶהם ָלׁשּוב ֲחָזָרה ַלִּמְׂשָרד 

 ,ִהיא ְּבָמטֹוס ְמֻרָּוח ַהָּׁשמּור ְלעֹוְבִדים ָרֵמי־ֶּדֶרג

 .ִעם ֶיֶתר עֹוְבֵדי ַהֶחְבָרה, ָעה ַּגְלַּגִּליםהּוא ַעל ַאְרּבָ 

 ,הּוא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו ַרק ִעם ֶרֶדת ַהַּלְיָלה

 .ִהיא ִּתְתַּפְרֵקד ַעל ַסַּפת ָסלֹוָנּה ּתֹו ָׁשָעה

 ,ֶאת ַמָּסעֹו א ַּתְנִעים ַאף ֻּכְרָסא ְמֻרֶּפֶדת

 . ֲחָזָרהֶׁשַפע ְּבִדיחֹות ְוִזְמָרה ְיַמְּלאּו ֶאת ׁשּובוֹ 

א ִיְפָסחּו ַּבֶּדֶר ַאף ִמְׂשֲחֵקי ַהֶחְבָרה ֵמָעָליו, 

 ,ֵהן הּוא ָיַדע ֶאל ָנכֹון ִּכי ִרּבֹוא ַמּדּוִחים ְלָפָניו

  – ְלָהִפיס ֶאת ַנְפׁשֹו ַהּדֹוֶאֶבת –ְוַעל ֵּכן הּוא ָּבַלע 

 .)זּוג ַּכּדּוֵרי־ַהְרָּגָעה ְלָבִנים ְוִנְׁשַען ְּבִכְּסאוֹ 

 .ִמְכַּתב ִּפּטּוִרים ַּבֵּתָבה, ִלי ֶׁשֵּיַדע ִּכי ַמְמִּתין לוֹ ִמּבְ 
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  לוילוילוילוי יונתןיונתןיונתןיונתן

        

        

 המערההמערההמערההמערה

        
 )בכתובים רומן מתוך(

        
 ִּתְׁשַקע ּוִבְׂשֹמאָלם ִליִמיָנם ַחָּמה ָזְרָחה

 ;ָנְׁשָקה ַקְרֶקֶפת־ָנם ָרהַהְּמעָ  ּוְלַקְרַקע

 ;ָחְׁשָקה ־ֲחלֹוםַהֲעֵמק ַרק ָּבּה ַנְפָׁשם

 .ִלְׁשָּכה ְיכֹוְננּו ְּתנּוַמת־ָּגִזית ַּתְׁשִּתית ַעל
  

 ְרִביִעי ְוַהֶּכֶלב ָׁשם ְׁשלֹוָׁשה ָהיּו ְואֹוְמִרים

 ְׁשִביִעי הּוא ְוַהֶּכֶלב ָנִמים ִׁשָּׁשה ָהיּו ְואֹוְמִרים

 : ַהְּצִבי ְּבִהְסַּתֵּלק, ֲעֵקבֹות ַרק? ּורִסּפ ָמה ִּכי

 .ְנִביִאי ּוִמיהּו ֱאֶהי ִמי ַּדע
  

 , ֶׁשַבע ַהֶּכֶלב ְוִעם, ָהיּו ִׁשָּׁשה אֹוְמִרים ְוֵיׁש

 ִּדֵּבר־ַהֶּטַבח מּול ֶאל ְּכצּור ֶּבֱאמּוָנה ְקדֹוִׁשים

 ַלֶּׁשַבח ְזכּותוֹ  ִּתָּבֵדל, ִעְקבֹות־ֶאָחד ְׁשמֹוֶנה

  ְוֶרַוח ְלַהָּצָלה ִמֵּלט ַהִּנְרָּדִפים ֶׁשראֲ 
  

 ִנְרָּדפּו ֱאֶמת ְּבֵאל ֱאמּוָנָתם ַעל

 ָעפּו ּוָברּוחַ , ְוַרַעׁש ֵמֵאׁש ִחְּלָצם

 ָיָעפּו ִּפְתאֹום ָּכ ֵעָרנּוָתם ְוִכְמלֹוא

 הּוא ְּכַדף ְוַדק ָׁשקּוף ְּדָמָמה קֹול
  

 דֹוִׁשיםְק  ְנָעִרים ִהְׁשִּכין ַהַּכף ִּבְמָעַרת

  ְרָעִׁשים ּוֵמֹאֶזן ֶסַלע ֲעֵליֶהם ֶיֱאֹטם

  ן"ִׁשי אוֹ  ָׁשִנים ף"ְלקוֹ  ְּתנּוָמה ָלֶהם ַיִּפיל

 ְוִׁשִּׁשים ֵׁשׁש ָׁשִנים ָׁשם ָיְׁשנּו אֹוְמִרים ְוֵיׁש
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 ;ַהְּיֵׁשִנים ִמְסַּפר ָנִהיר ֶׁשא ִּתְתַמּה ְוַאל

 ;ְמַנת־ָׁשִנים ַמרּגְ  ַעד נֹוְדָעה ֶׁשא ִּתְתַמּה ְוַאל

 ;ַּבּקּוָׁשִנים ְרׁשּוָמה ַהְּמָעָרה ֶׁשֵאין אוֹ 

 .ָהַעְקָׁשִנים ְמֻלָּמִדים ִעם ְיֵהא ֶחְלְק א

  

  ֶׁשַּבֶּפַתח ֶסַלע ַעד, ִנְפָּתל ְׁשִביל ָּתַעל

 – ֶׁשַטח ַעל" א־ָנַבח" ָהָּכְלָּבא ָׁשַמר ָׁשם

 :חֶמתַ  עֹוד ְלִגיָדיו. ֻהְרַּדם הּוא ַּגם

 . ָלֶבַטח ְיגֹוֵנן ְמָעָרה ַעל ֵעָרה ִּכְדמּות
  

 ,ִּכְרִדיד ֵׁשָנה ֲעטּוף, ַהָּיֵׁשן ֶׁשל ַלֵּׁשן ְקַרב

ַהְדֵר ָיִניד ַלָּיד ָאּפוֹ . ֲחלֹומוֹ  ֶאל ָיְד 

 .ִלְגִדיד ַּבֲחלֹום ִניחֹוחַ . ְוָיִריחוֹ 

 . ֲחלֹום־ָיִדיד ִיְלֹקק ְּבֵלילוֹ  ֶּכֶלב ָּכל
  

 ְלׁשֹון־ֲחלֹום־ַלָחה, א־ָנַבח ֶׁשל ִלּקּוק ַלח

 .ִצְּל ֶׁשל ַהֶּלֶחם ָלאל־ָחָלק'חָ  ְּבַׂשר־ֲחלֹום

 ְל. חֹוְלִמים ְׁשֵני ֵּבין ָׁשלֹום ִלּטּוף

 .ִמְּמָלאָכה ְׁשֹבת. ֵהִניָחה ָלְחָמה
  

 ַהֹחֶמר ִמְּמ ָלַקח א־ָנַבח ֶׁשל ִלּקּוק

 ְּבֹסֶמר ִהְתַחֵּדד ִמַּפְרָותוֹ  ָיְד ְועֹור

 הֹּגֶמא ְקֵני ִמַּבַעד ְּכפּוָרה ְּכֵתָבה ַלֶּסַלע חֹוֵדר

 ִמְּצִליל־ָוֹאֶמר ָעׂשּוי ִלְבַׂשר־ֲחלֹום  ָהַפֶׁשֵּכן
  

 ְלמֹוֵקׁש ַּבֶּפַתח ֶׁשָהְיָתה ָלֶאֶבן ַּגׁש

  ַהֵּקׁש ֻּגְלָּגְלָּתּה ַעל ְּפקּוקֹות־ֲחלֹום ְּבֶאְצָּבעֹות

 ְּכֹבַהק־ֵאׁש ְּכֻתָּמה, ּהַרָּקתָ  ְּכדֹוַנג ַרָּכה

 ֶׁשְּתַבֵּקׁש ָּכל ִמֶּסַלע ַהְּדַבׁש ַהָּיד רֹוָדה
  

 ִּפָּנה, ְלֹראׁש ֶׁשָהְיָתה, ֶאֶבן, ָהֵאל

 ְּכצּור־ִּביָנה ַתחּפִ  ַהּגֹוֵלל ְוַהֶּסַלע

  ִּבָּנה ִמְסַּגד־ָּגִזית ּוִמְּׁשָבָריו חֹוָתם ָׁשַבר
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 ֵׁשָנה ֵריקּו ְּבֵהָעֵקר ָחְזרּו ְלַהָּכָרָתם

 

 ַּבֲחלֹוָמם ְמָעָרה ַנֲעֵרי ֵּבין ִהְתָעֵרה

  – ּוְלֻאָּמם ִּגְזָעם ֵמַעל ָעֹמק ֵעִרים

 ְּבֵהָעְלָמם ְל ְמֹצא ֵעת ִּכי ְוַדע

 .ְלעֹוָלָמם ִלְּב ִיַּׁשק ַׂשק־ְּפֵניֶהם ְּבָהֵסר

  

  

  

 ::::פירושפירושפירושפירוש

 

 ִּתְׁשַקע ּוִבְׂשֹמאָלם ִליִמיָנם ַחָּמה ָזְרָחה

 ;ָנְׁשָקה ַקְרֶקֶפת־ָנם ַהְּמָעָרה ְרַקעּוְלקַ 

 ;ָחְׁשָקה ־ֲחלֹוםַהֲעֵמק ַרק ָּבּה ַנְפָׁשם

 .ִלְׁשָּכה ְיכֹוְננּו ְּתנּוַמת־ָּגִזית ַּתְׁשִּתית ַעל

 

, במערה הישנים הנערים שבעת שום על, ן"בזי נפתח מה שום על. א

, במערה בהם שפעמה, חיות רוח והיא, ת"חי ש"רי אותיות ואחריהם

, פרח המוסלמים אצל וזוהר, אליו ומתכוון זוהר שהכל א"בה ומסתיימת

 ימינם סוד וזהו, השמש אחר בעינם עוקבים הפרחים כל בבחינת

 .ובשמאלם

 

 האחת והחמה, לילה בבחינת ונם יום הנו ימי כי, ימי־נם הנו וימינם. ב

 כל סיבת הוא יתברך שהאל כשם, הגשמיים והלילה היום סיבת היא

 דג בבחינת, ם"ן־מ"נו הנו" נם"ו, המים גופי" ימי"ב נרמז ועוד. תהסיבו

 כדג היא והחמה, חיים אפוף כולו הוא ודג, חיים הם מים שהרי, במים

 כל להחיות) ותעלא סובחאנהו( הבורא את ומשמשת, בשמיים זהב

 .העולם

 

 אל יורדת שמש בבחינת, שקע מת אל שם גנוז, תשקע ובשמאלם. ג

 כמעין, בהחבא השמש זוהרת, צלמוות שהיא, במערהש ללמדך, השאול

 לשם, לשורה מתחת החבוי מעין והוא, ן"העי והיא, במערה מפכה
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 ממנה ויונקת השמש את דוחקת והיא, ף"הקו רגלה את שולחת

 ואותיות, ובקבורה וביניקה בדחיקה הפעיל הכוח היא כן ועל, בהקברה

 נמשך לילה כל תבמוו כי, שנים מאות שבע הן תשקע שבתחילת ש"ת

, ש"ת עולה ומניינם נער לכל שנים ף"קו אומרים ויש; שנים מאות שבע

, ובשמאלם בימינם הגוף שעזבו ומשעה. הגוף לעזוב כוחם תש בחינת

, התקוע כגלגל והיו, חיים־ומוות ידע ולא שינה־והתעוררות גופם ידע לא

  שהרי,לרכב עינוי הוא התקוע והגלגל. ף"קו בכוח היא אף והתקיעות

 למות, ולהתעורר לנום רוצה כן ועל, תנועה וטבעה לעולם קשורה הנפש

 שהיא, השמש למרכבת הנערים נפשות את יתברך הרחמן העלה. ולחיות

 מעליה גם וראו עמה וסבבו', וגו חדש שאין, תחתיה החיים תנועת מקור

 .תחתונים מחדשים עליונים עולמות בחלומם וראו, החדש את

 

 גופותיהם אל דק רוח בצינור נפשותיהם את ף"הקו יקההחז ואלמלא. ד

 שמיים שהוא ף"הקו של עליון חלק בין המחבר הרווח וזה, במערה

 מרכבת על מתים ונישאים מהם ניתקים היו, קרקע שהוא תחתון וחלק

, לקרקפת פין"הקו בשני שנאזקו, פין"קו בשני, לקרקע כן ועל. השמש

 בין המחבר בריח כמו והוא שקהשבנ אחד ף"וקו, כנאמר ושמאל ימין

 השמש אל מגיעים לא אפלטון של במערה האזוקים ומה. האזיקים

 שהיא כל וראו גופא השמש על רכבו במערה נערים, האמת אור שהיא

. הדברים כל את לראות הכוח אלא לראותו דבר אינה שהאמת, רואה

 שנאמר, ומת ניתק היה', בק העולם אל האדם את ה"הקב שמר ואלמלא

 אותו שומר ף"וקו אדם בבחינת נש, נשק סוד וזה, וחי אדם יראני לא כי

 וייפח שנכתב, חיים שהם, פיהו מנשיקות וישקני בבחינת, בקברו חי

 שהם, ם"נון־מ אותיות של הרחבה חיים נשמת, חיים נשמת באפיו

, ת"מם־חי אותיות, המח, במערה המעיין הם וקרקפת־נם, מים כאמור

 האמת כך בים משתקפת שהחמה כפי שהרי, חמה של היפוך שהם

 .בשכל משתקפת

 

 את החושקים ין"הקופ אזיקי משום, בה חשוקים משום, בה חשקם. ה

 בני ורק, חורין בני היו בחישוקיהם שחשקו משום אלא, כנאמר הנפש

 .להעמיק יכולים חורין
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 דהיינו, מאות ארבע פעמים שלוש מניין, תתת יש אותיות, תשתית מה. ו

 כמאה כמוהו שבט וכל, וקיימים שרירים בגלות שגם שבטים ב"י

 מפני, לנביאות עובדיהו זכה מה מפני, יצחק רבי שאמר, נביאים

 גלות אלא מערה ומה]. ב, לט סנהדרין[ במערה נביאים מאה שהחביא

 היסודות יוצקים שנתם ומתוך, צדיקים נגנזים שבה רשעה קיסרות מפני

 בבחינת, הגזית בלשכת הסנהדרין שהוא, לבוא עתיד המקדש לבית

 קכו תהילים) (ט"ה ג"פ תענית, ירושלמי( המעגל חוני עצמו על שאמר

, השכל אותיות ולשכה. כחולמים היינו ציון שיבת את' ה בשוב): א

 . הנבואה מדרגת שהיא, אותי ויידוע השכל) ב"כ', ט ירמיהו( ׁ בחינת

 

, הקודשים קודש על ולא הגזית לשכת על שחלמו הטעם ומה. ז

 וקודש וצדקה משפט בארץ להנהיג אדם רצון בחינת שהסנהדרין

 משום בו יש לבנותו והחלום, לבדו ה"הקב רצון בחינת הקודשים

 לחלום ולא עליו לחלום יש כן ועל, שבחלום טעות וזו, הקץ דחיקת

) י, ממרים הלכות, שופטים ספר( ם"להרמב תורה במשנה ונאמר. לבנותו

 המקום מן" שנאמר : ישראל לכל יוצאה תורה משםש הגזית לשכת על

 שבה אבן בבחינת, גז אותיות, וגזית) י, יז דברים" ('ה יבחר אשר, ההוא

 מקומו אל נמשך שבה וגז, האדמה מרכז אל נמשכת ו"הת שהיא

, והארץ שמיים קושרת הצדקה ונמצאת, והירח השמיים וזה, הטבעי

 . צדקה יסודות המניחים הנערים שהם', וגו עולם יסוד צדיק שנאמר

 

 ְרִביִעי ְוַהֶּכֶלב ָׁשם ְׁשלֹוָׁשה ָהיּו ְואֹוְמִרים

 ְׁשִביִעי הּוא ְוַהֶּכֶלב ָנִמים ִׁשָּׁשה ָהיּו ְואֹוְמִרים

 : ַהְּצִבי ְּבִהְסַּתֵּלק, ֲעֵקבֹות ַרק? ִסּפּור ָמה ִּכי

 .ְנִביִאי ּוִמיהּו ֱאֶהי ִמי ַּדע

 

 והוא, נאמר שלא בכך שנאמר ומה, ספק לשון, שלושה היו אומרים. ח

 והוא, טמיר כסוד שמור האחד כי, בלבד אחד שלא שהעיקר, ספק שאין

  .בכלב ואף השלושה בתוך היה

 

 נפלאו המה שלשה) יח', ל משלי( שכתוב, וארבעה שלושה עניין ועוד. ט

 צור עלי נחש דרך בשמים הנשר דרך ידעתים לא] וארבעה[ וארבע ממני
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, חלימה של צורות כארבע שהם, בעלמה גבר ודרך ים בלב יהאנ דרך

 הוא ולא־ידעתים נפלאו ומשום, השכל של הגבוה לצד שייכים והם

 ולא־דעת לנשר הוא ופלא, וסוד ף"ואל נקרא ועוד, ולא־דעת פלא נקרא

 מותירים שאינם להם והמשותף, בעלמה לגבר וסוד לאניה ף"ואל לנחש

 שכלו היא והשלישית, שבטבע תנועות םה הראשונים והשניים, עקבות

 לא ואניה ונחש שנשר ומשום. לבו על מתדפק והרביעי, אדם של ורצונו

 בעלמה גבר ודרך, הנברא מטבעם אהבה מתירים הם, עקבות מותירים

 בחינת והוא, כלב אז נעשה ורצונו. שנברא כפי, ברצונו רק אהבה מותיר

. רביעי והכלב בחינת הוא וגם, כלב נעשה השכל גם וגם. רביעי והכלב

 ודונם פה דונם) שם, פרידמן יהודה שירי( כתוב עליהם, היו ארבעה ואם

 .שם

 

 ויש בריאה ימי שהם והשישה, בראשית לסדרי רמז, ושבעה שישה מה. י

 למערה מחוץ היא והשבת. מחשבה כל מעל שהיא ושבת, מחשבה בהם

 שש לעניין שנרמז עניין ועד. שביעי הוא והכלב בחינת, אותם ושומרת

 והוא, סליק מלשון, הסתלק והצבי, ימים כשישה עוז במגדל קומות

 .שבת תמיד במערה שהיה. השבת

 

 , ֶׁשַבע ַהֶּכֶלב ְוִעם, ָהיּו ִׁשָּׁשה אֹוְמִרים ְוֵיׁש

 ִּדֵּבר־ַהֶּטַבח מּול ֶאל ְּכצּור ֶּבֱאמּוָנה ְקדֹוִׁשים

 ַלֶּׁשַבח תוֹ ְזכּו ִּתָּבֵדל, ִעְקבֹות־ֶאָחד ְׁשמֹוֶנה

  ְוֶרַוח ְלַהָּצָלה ִמֵּלט ַהִּנְרָּדִפים ֲאֶׁשר

 

 לקרוא שיש אלא, הכלב עם היו שהרי, הכלב בלי למנות טעם ומה. א"י

, שבע כשהוא סגור הוא כלב של שפה, שבעים היו הכלב שאלמלא

 רעבים שהיו, פתוח ופיהם ישנו והנערים, פתוח הוא רעב וכשהוא

 ובכך, שבע אדם של מזו גדולה רעב אדם של ותוונאמנ, ככלב באמונתם

 שעמד ולולא, בנאמנותו מעלתו שכלב, בנאמנותם התעצמו רעבים שהיו

 את ומחטיאים, כלב כבגוף שבעים ישנים היו שבכלב הניצוץ להם

 .העיקר

 



 2727 

 וכאן, לחלום שבחרו; מדעת חולמים, כלומר, באמונתם קדושים. ב"י

 ולא כסלע היה שחלומם,  כצור.באמונתו מתקדש מדעת שהחולם נרמז

, החושך כוחות שהוא, דקיוס הקיסר רצה כן ועל, בו לפגוע ניתן היה

 אך, ממשלה לחושך אין לשמש מעל בעולם כי, החולמים בגוף לפגוע

 הנערים את ה"הקב לקח כן ועל. ממשלה לחושך גם הזה בעולם

 אוהי, צור ואמונתם, קשקשים לחושך אין שם, החושך בבטן והחביאם

 בן אהוד כחרב השמאל מן בא והוא, החושך בבטן כולו כל הנבלע להב

 ששבתו רעב שביתת והוא. להכילו או להקיאו יכול אינו והחושך, גרא

 . כאמור ככלב ונאמנים רעבים והיו באמונתם הנערים

 

 .החושך והוא אגג והוא פרעה והוא אדום שהוא, דיבר־הטבח. ג"י

 

 נסתר והוא אחד שהוא האור זה, ימימה לשיטת, עקבות־אחד שמונה. ד"י

 והכניסה. החנוכה חג סוד וזה החנוכייה וזה עקבות שמונה לו ויש

 .ק"ביהמ כחנוכת היא למערה

 

 מנהר אותם מעביר ה"והקב, כנזכר בתיבה הם שנערים, ורווח הצלה. ו"ט

, ורוח הצלה קוראן אש של לנהר ושקרבים. קרח של ומנהר אש של

, ורווח הצלה קוראן קרח של לנהר ושקרבים, רורוקי צל עשיית לשון

 .להם מביא ה"שהקב

 

 ִנְרָּדפּו ֱאֶמת ְּבֵאל ֱאמּוָנָתם ַעל

 ָעפּו ּוָברּוחַ , ְוַרַעׁש ֵמֵאׁש ִחְּלָצם

 ָיָעפּו ִּפְתאֹום ָּכ ֵעָרנּוָתם ְוִכְמלֹוא

 הּוא ְּכַדף ְוַדק ָׁשקּוף ְּדָמָמה קֹול

 

 אל ולא, לבדי אני ואיוותר) י, ט"י', א יםמלכ( שקרא כתשבי, נרדפו. ז"ט

 אם כי, במערה עובדיה שהחביא הנביאים על שידע הרי, התכוון עצמו

 ובעיני. לקחתה נפשי את ויבקשו לבדי אני ואיוותר כשאמר' ה את דיבר

 . אותו כמצילים הם ה"הקב ובעיני אותם מציל ה"הקב הנערים
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, ממצרים בצאתם לישרא כבני שהיו, צם חיל לשון, חלצם. ז"י

 . קרב מנת בדחותם ארץ הכובשים רעב שובתי אהדין'ומוג

 

 .קליפתם המשילים כזרעים, הנפה מן כמוץ, עפו. ח"י

 

', מ ישעיה( כוח ליעף הנותן בחינת והוא', וגו ערנותם וכמלוא. ט"י

 והוא, הגוף כוחות שהם, והרוח והרעש האש ששוככים ומשעה, )ט"כ

 ף"ואל. ף"מאל שוב מתחיל ה"הקב, ב"א של ותאחרונ אותיות ואלו, תש

 האכילה בכח אליהו על נאמר ובה שנים ש"ת של כהתעוררות היא זו

 קול עצמה והיא. הצור נקרת אל להגיע כוח נותנת ף"שהאל, ההיא

 .ו"התיק והיא הערות והיא דקה דממה

 

 ְקדֹוִׁשים ְנָעִרים ִהְׁשִּכין ַהַּכף ִּבְמָעַרת

  ְרָעִׁשים ּוֵמֹאֶזן ַלעסֶ  ֲעֵליֶהם ֶיֱאֹטם

  ן"ִׁשי אוֹ  ָׁשִנים ף"ְלקוֹ  ְּתנּוָמה ָלֶהם ַיִּפיל

 ְוִׁשִּׁשים ֵׁשׁש ָׁשִנים ָׁשם ָיְׁשנּו אֹוְמִרים ְוֵיׁש

 

 בתוך מונחת ף"כ אות שבה, השכין המילה שום על, הכף במערת. כ

 והכף, סירה צורתה ף"והכ, כאמור כתיבה בה שטה והיא, ה"שינ אותיות

 כאף: בשורש מקורה כאהף ובערבית. המערה היא ף"והכ, משוט ורתהצ

 והיא, הר בתוך נמצאת אשר מערה פירושו אשר, ف פא – ه הא – ك

 .ופתוחה רחבה מאוד

 

 שהייתה המערה שהרי, אזניהם לאטום, דונג עשוי היה שהסלע. א"כ

, 18 – כאהף אל סורת( ושנכתב. אוזן כולה הייתה, כנזכר ף"כ צורת

 ַפַדַרְּבָנא לשון, "שנים על שנים במערה אוזניהם את ואטמנו"    )11 פסוק

. הדקה הדממה נשמעת לא הרעשים לאטום שבלי, אניהים'ָאָד  ַעָלא

 ורעשים. תוף עור מכוסה ופתחה, דרבוקא כמעין היא המערה כי וַדַרְּבָנא

 והיא, כנזכר, בדונג כפורה תיבה בחינת שהמערה, ים שער אותיות

 כולה הייתה שהמערה נכתב הדבורה ובסורת. התהום מרעש שמורה

 .דונג עשויה
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 מה. ישנו שנה מאות שלוש אל־כאף בסורת דכתיב, שנים ן"שי מה. ב"כ

 עולה, )'א', ה, ירמיהו דברי יתר( אבימלך כתרדמת, שש־ושישים שנים

, מעוברת בשנה ימים כמניין, שנים ושש שישים מאות שלוש במניין

 ף"קו סוד וזה, נמה יפהפיה מלך-בת בבחינת, תמעובר שנתם שהייתה

 ).ז', ז ש"שה(' וגו יפית מה שנאמר, הנזכר שנים

 

 ;ַהְּיֵׁשִנים ִמְסַּפר ָנִהיר ֶׁשא ִּתְתַמּה ְוַאל

 ;ְמַנת־ָׁשִנים ְּגַמר ַעד נֹוְדָעה ֶׁשא ִּתְתַמּה ְוַאל

 ;ַּבּקּוָׁשִנים ְרׁשּוָמה ַהְּמָעָרה ֶׁשֵאין אוֹ 

 .ָהַעְקָׁשִנים ְמֻלָּמִדים ִעם ְיֵהא ְלְקחֶ  א

 

 לאדם צניעות־הדעת יאה/  אמין מאליכ-אל עבד חכם פסק הלא. ג"כ

 סובחאנהו( האל רק? היסמין ניחוח על שאל בצע ומה/  המאמין

 ועל, ת"להשי רק מלאה ידיעה מייחס שהמאמין; כל־נעלמין יכיר) ותעלא

 .כנזכר בחכמתו חכם הללית אל שנאמר, המלומדים עם חלקו לא כן

 

 ֶׁשַּבֶּפַתח ֶסַלע ַעד, ִנְפָּתל ְׁשִביל ָּתַעל

 – ֶׁשַטח ַעל" א־ָנַבח" ָהָּכְלָּבא ָׁשַמר ָׁשם

 :ֶמַתח עֹוד ְלִגיָדיו. ֻהְרַּדם הּוא ַּגם

 . ָלֶבַטח ְיגֹוֵנן ְמָעָרה ַעל ֵעָרה ִּכְדמּות
 

 השכל בחינת אהו שהשביל צריך שהיה, נפתל למה קושיא ועלתה. ה"כ

, )1 פסוק, 18 – כאהף אל סורת( כתוב ועוד. שנכתב הישר דרך שהוא

 אותו עשה ולא ממרומים הספר את עבדו על הוריד אשר לאללה השבח

. סטייה או עקמומיות לתאר באה אשר>  ِ
َوً��<  ן'ִעָוגָ  ובערבית, נפתל

) ח', ל בראשית( אלא ה'ִעיַוגַ  לא בערבית שבכאן נפתל ששביל אלא

 עם זה פועל משמש בערבית שבו, יכולתי גם נפתלתי היםואל כבנפתולי

 סיים במשמעות, אדרבה, צלאת אל מן אנפתל בצירוף "ןִמ " היחס מלת

  .המערה אל שהגיע ומכאן תפילתו

 

 בחינת, דקה דממה קול שהוא, אדוניו לקול נאמן בחינת, נבח לא. ז"כ

 הפריע ולא חכם הכלב היה שהיו, לחכמים שתיקה יפה) צט' ט פסחים(

 . בשבת הנערים מנוחת את
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, שינה וקרי, השנה ימי ה"שס כל ער והכלב, ה"שס כידוע גידים. ח"כ

 . כנכתב ישראל שומר יישן ולא ינום שלא

 ,ִּכְרִדיד ֵׁשָנה ֲעטּוף, ַהָּיֵׁשן ֶׁשל ַלֵּׁשן ְקַרב

ַהְדֵר ָיִניד ַלָּיד ָאּפוֹ . ֲחלֹומוֹ  ֶאל ָיְד 

 .ִלְגִדיד ַּבֲחלֹום ִניחֹוחַ . ְוָיִריחוֹ 

 . ֲחלֹום־ָיִדיד ִיְלֹקק ְּבֵלילוֹ  ֶּכֶלב ָּכל

 

 עצמות הם והשיניים, בגוף נסתרות העצמות שכל, הישן של לשן קרב. ל

 שחש ומתוך, בעצמותיו מזדעזע חשופות כלב שיני הרואה ולכן. גלויות

 . עצמו שלו לגלוסקמה נכנס כאילו, אותן

 

 ַהְּסִפיָנה ַיְרְּכֵתי ֶאל ָיַרד  ְויֹוָנה)ה', א יונה( כנאמר, רדי שרש, רדיד. א"ל

. רדודה שינה עטופה העמוקה שהשינה כרדיד ועטופה, ַוֵּיָרַדם ַוִּיְׁשַּכב

 יונה עשה עמוקה השינה אל שבירידתו, תשובה מובנו רד ובערבית

    . תשובה

 

 שהשומרים, )d376-e375 ,'ב המדינה( סוקרטס שאמר, יניד ליד אפו. ב"ל

 תכונתם וזה, להם לזר ועוינים להם למוכרים פנים יסבירו המדינה על

 לאויב אוהב בין המזהה, פילוסוף של נשמה שלכלב, טובים כלבים של

, היסמין ניחוח מדיף כנזכר שהצדיק, למה ואפו. ההכרה סמך-על רק

 שתיקה יפה בבחינת, החכמה הוא ד"יו וסימן, ד"יו סימן אותיות שהוא

. בחלומו שלמה שביקש שומע כלב הוא כלב של ואפו, כנזכר חכמיםל

 כאמור היסמין שהוא דממה בו שאין ומי השכל פתח על רובץ והכלב

 . במערה כבר דממה בו שיש ומי למערה להכנס יכול לא

 

 ומשום. יהושע כשופרות חומות משברת הצדיק שאמונת, יריחו. ג"ל

 אנוסי אל ישראלי כבן־ציון רההמע אל שבא, גדיד עניין הוזכר יריחו

 . להלן צור מלך חירם בסימן והוא הקודש לארץ דקלים להביא משהד

 

 לו יש התמר מה הזה העולם רוחות' שבד, לגדיד בחלום וניחוח. ד"ל

 הערבית המילה ופירוש. ריח לו יש החלום בעולם, ריח לו ואין טעם
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 הכלב שעבור אלא, הריח בעזרת יודע הכלב כי, לא־ידוע הוא הול'מג

 .'וגו בלילו כלב כל ומכאן, כנזכר ידוע היה החולם

 

 ְלׁשֹון־ֲחלֹום־ַלָחה, א־ָנַבח ֶׁשל ִלּקּוק ַלח

 .ִצְּל ֶׁשל ַהֶּלֶחם ָלאל־ָחָלק'חָ  ְּבַׂשר־ֲחלֹום

 ְל. חֹוְלִמים ְׁשֵני ֵּבין ָׁשלֹום ִלּטּוף

 .ִמְּמָלאָכה ְׁשֹבת. ֵהִניָחה ָלְחָמה

 

 כך, ומתפייס בשר מקבל שכלב וכפי. מיסוס היא שתכונתה, לחות. ה"ל

, מה לאל'וח, צל הוא ולחמו, הגשמיות בהתפשטות מתפייס זה כלב

 כלומר> ,  أَْزَ�ٰ <  ַאְזַּכא בחינת שגופו הרי במעשיו צדיק היה שאם

 . ולעבור הכלב לפייס ויכול ביותר והבריא ביותר הזך, ביותר הטהור

 

 .'בעת אל ויום כאמור שבת בחינת היא ערהשהמ', וגו לוחמה. ו"ל

 

 ַהֹחֶמר ִמְּמ ָלַקח א־ָנַבח ֶׁשל ִלּקּוק

 ְּבֹסֶמר ִהְתַחֵּדד ִמַּפְרָותוֹ  ָיְד ְועֹור

 הֹּגֶמא ְקֵני ִמַּבַעד ְּכפּוָרה ְּכֵתָבה ַלֶּסַלע חֹוֵדר

 ִמְּצִליל־ָוֹאֶמר ָעׂשּוי ִלְבַׂשר־ֲחלֹום ָהַפ ִמּׁשּום

  

, תנוביס לו שני ושם תן אלא, לא־נבח היה כלב שלא ומריםא ויש. מ

 את חונט כמו והוא, הבשר שהוא החומר את ולוקח, נבלות אוכל שהתן

 וזה פלוטו הכלב נקרא ז"ובלע. ל"הנ המערה שהיא, בקיבתו המת איברי

 להם היה מה הרעב ששובתי, שבאדמה שפע שהוא, פלוטו איה מובן

, ז"ל תהלים( לשון זה, שפע להם היה הבא בעולם, הזה בעולם מחסור

  . שלום רב על והתענגו ארץ ירשו ענווים) יא

 

 ממנו שנלקח עד תנוביס מלקיקות חידודין חידודין שנעשה ומשום. א"מ

 ידך עור עניין וזה, פרווה בחזקת אלא בשרי בחזקת אינו העור, הבשר

 ארץ של החלב בנהרות הטובלת שהנשמה, הטעם ומה. 'וגו מפרוות

 משום בכך אין פרווה הוא שאם אלא, בבשר אותן תפסול לא הקודש

 .כלל פסילה
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, בסמר נכתב החרוז שלשם אלא במסר ל"צ אומרים ויש, בסמר. ב"מ

 האמצעי הוא המסר דהיינו, האמצעי הוא ומסר, סכין אשכנזי הוא שמסר

 .הישן השכל שהוא, לסלע חודר צדיק שבו

 שבינקותו משום, למים ממים שחייו, רבנו למשה הורמז', וגו כתבה. ג"מ

 מים להוציא שניסה בשל לארץ בא ולא, ממים מוגן שהיה בשל חי

 דרך בסלע בא, בבגרותו מה, בים אניה דרך במים היה בינקותו. מסלע

 .הראשונה המכה שהוא, דם יצא הראשונה במכה כן על, בעלמה גבר

 

 מחוץ שהיא ומשום, הכפירה את ממנו מרחיק שצדיק, כפורה. ד"מ

 התיבה עניין וזה, יחיה באמונתו צדיק שנאמר, מוגן הוא, לתיבתו

 .מבחוץ הכפורה

 

 ומייננת אנרגטית קרינה שהיא, גאמא קרני הקוראים יש, גמא קני. ה"מ

 דרך שהוא, החומר את בבקעה אור זרע פולטת והיא, סלע וחודרת מאד

 אדם אנייר לא בחינת, באורן ממיתים שהיו ומשום. כנזכר בעלמה גבר

 קמצוץ בו יש אדם שכל, ודע. כנאמר כפורה בתיבה משה היה, וחי

 .נשמתו תפרח שאחרת מהכפירה

 

 . בפשט הסוד מתגלה כאן, מצליל־ואמר עשוי בשר־חלום מה. ו"מ

 

 ְלמֹוֵקׁש ַּבֶּפַתח ֶׁשָהְיָתה ָלֶאֶבן ַּגׁש

  ַהֵּקׁש ֻּגְלָּגְלָּתּה ַעל ְּפקּוקֹות־ֲחלֹום ְּבֶאְצָּבעֹות

 ְּכֹבַהק־ֵאׁש ְּכֻתָּמה, ַרָּקָתּה ְּכדֹוַנג ַרָּכה

 ֶׁשְּתַבֵּקׁש ָּכל ִמֶּסַלע ַהְּדַבׁש ַהָּיד רֹוָדה

 

 שהייתה, בחלומו יעקב למראשות האבן כמו שהוא, הקש גולגלתה. ט"מ

 . המלאכים לסולם בסיס שהיא האבן גולגלתו

 

 בשל אש הקובו. לך רק מיועד הזה השער שכתוב, אתה רק קרי רקתה. נ

 . מתוכו המאיר החוק
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. בדונג צורך היה לא ועתה, כאמור בדונג אזניהם שאטם, כדונג רכה. א"נ

 וחציית אדם חציין והן, הסירנות בים שחלף משעה אודיסיאוס עניין וזה

 והוא. שבו התהום אל להמשך שבו האדם את מפתות ובקולן, תהום

 והוא הערות הוא התורןש. בדונג אזניהם אטם ולרעיו לתורן עצמו קשר

 כי, שום־איש גם נקרא כן ועל, הצדיק הוא שהתורן, לערות עצמו קשר

 . כשום־איש הוא הצדיק

 

 ומשעה, פנימית להאזנה נפתחו אזניהם שנאטמו משעה והם. ב"נ

 נמס לבי לי היה" סוד וזה. בדונג צורך היה לא פנימית להאזנה שנפתחו

 שאור ומשעה, הפנים שהיא עימ כמו היא שהמערה, "מעי בתוך כדונג

 והוא כאמור כפורה חומר שהוא הדונג מהפנים באורו מחמם ה"הקב

, לו צריכין אין, הכלב בחינת החוץ מפני ושומר כאמור חותם חומר

 . מהחוץ סכנה אין מהפנים מאיר ה"שכשהקב משום

 

 יצא מעז פירוש כששאלם לפלשתים בחידתו שמשון זה על ורמז. ב"נ

 . מתוק

 

 ִּפָּנה, ְלֹראׁש ֶׁשָהְיָתה, ֶאֶבן, לָהאֵ 

 ְּכצּור־ִּביָנה ָּפַתח ַהּגֹוֵלל ְוַהֶּסַלע

 ִּבָּנה ִמְסַּגד־ָּגִזית ּוִמְּׁשָבָריו חֹוָתם ָׁשַבר

 ֵׁשָנה קּוֵרי ְּבֵהָעֵקר ָחְזרּו ְלַהָּכָרָתם

 

 הם והחולמים, חלום אלא אינו החולמים הנערים סיפור שאף. ב"נ

, בראש כאבן והיא. פשרם את הסותמת האבן על ואל מילים הקוראים

 כלומר, גולל כסלע היא ואז, במים אותו מפנה ה"והקב, אטום שהוא

  .כמגילה לפניהם היא שנפתחת

 

 דכתיב, מקדש בתבנית אותו מציבה הבנייה, אטום שטבעו, והסלע. ג"נ

 החושך גם כך, קומתו ומעלה צורה לו עושה והיא', וגו הייתה אבן

, השכל היא החכמים שאבן אפוא ודע. אור מפסלת בינה מנהמ, שבשכל

 .מקדש מדעתו הבונה
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 החושך שהוא, אבן־הפילוסופים שזו, צור־בינה בחינת וזה. ד"נ

 את המקיפים תהום מי הם, החיים שהם והמים. לשכל בהתפתחותו

 עבור הצור לפרוץ מבקשים והם, תהום על־פני חושך שנכתב, הצור

 חודשי שבעה שחלוף, כאן יש וסיפור, מצור בתיבה ם"מ סוד והם, האור

 ולא. מגינו על מרקד סטיר והנה מוקדון אלכסנדר חלם צור על מצור

 לקראת לירושלים הלך. ממצרים במחנהו החלומות פותרי לענותו ידעו

 אמר. מוקדון השתחווה. לו אמר לקראתו הגדול הכהן יצא. הגדול הכהן

, σή Τΰροξ – טירוס סה משמעו) σάτυροξ( הסטירוס: גדול הכהן לו

, היבשה לבין מחנהו שם האי בין גשר ובנה אלכסנדר הלך. צור שלך

 נקרא, האור אל האבן דרך המים מן שגישר ומשום. העיר וכבש

 . צור־בינה

 

. צור מלך חירם ובנהו יותר קדום הים על הגשר האומרים ויש. ה"נ

, בירושלים המקדש בניית לטובת ק"לארה מחוץ ארזים הגודע, וחירם

 . מהתהו ניצוצות ומושך היקפו מצור השובר אור בחינת

 

 החלום מספר את גדעון כשמע ויהי) טו', ז שופטים( שנאמר, שברו. ו"נ

 החתום הדבר כמו החלום כי ששברו־פתרונו ק"רד ומבאר, שברו ואת

 שנכתב כפי גזית ושברי. אותו ומגלה אותו שובר והפתרון, והסתום

 שהרי. לחכמיה יהיו במערה שישנו ונערים, לסנהדרין גוף ותלבנ עתידים

, מהאני חלק הוא, האני שיוצר חלל בחינת. האני על־ידי מכונן אינו חלל

 שאמר כמו" אתה"ב אפשרי החלל. האני את להכיל יכול לא ולכן

 אינו" הקדוש המקום והיה" כן על; ההיכל בבחינת  זהו– הקוצקער

 עניין וזה האדריכלות הוא העם – העם ידי מעשה אלא, העם להכיל

 .'וגו המקום שהוא החלל

 

 הקורים היעקר ודבר, השינה את כורת כמו שהמקיץ, מה להכרתם. ז"נ

 שמשון וייקץ) כ טז שופטים( שנכתב כפי, עבותים הם שהקורים, כנכתב

 . אש בהריחו פתיל־הנעורת יינתק כאשר היתרים-את וינתק) ט ז"ט( וכן
 

 ַּבֲחלֹוָמם ְמָעָרה ַנֲעֵרי יןּבֵ  ִהְתָעֵרה

  – ּוְלֻאָּמם ִּגְזָעם ֵמַעל ָעֹמק ֵעִרים
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 ְּבֵהָעְלָמם ְל ְמֹצא ֵעת ִּכי ְוַדע

  .ְלעֹוָלָמם ִלְּב ִיַּׁשק ַׂשק־ְּפֵניֶהם ְּבָהֵסר

 

 ואחד ער נהיה, להם להתחזות כדי ערותם שסיגל  מתוך– התערה. ח"נ

, צדק רודף ויצא צדיקים רדוףל שבא, לשמה נעשה לשמה ושלא. מהם

', י, הרומים אל( כאמור ולאומם גזעם מעל, בדמשק פולוס בחינת והוא

 בה יש שעלייתם, עמוק ערים פירוש וזה, והתעלה נפל שהוא, )ב"י

  . שלה החושך בלא אך הנפילה של מהעומק

 

 ומעשה. ישן אדם מוצא שיתוש  כפי– בהיעלמם לך מצוא ועת. ט"נ

 את והרג יצא ועוד. בחדרו היתושים את הרג לישון שעלה שלפני באחד

 התאוננו. במרפסת היתושים את והרג יצא גם ולבסוף. במטבח היתושים

. לעוקצו שנבוא מבלי בנו והורג אלינו מתנכל זה: שרם בפני היתושים

 קדח. בשנתו אותו ועקץ, האיש אל מתימן גדול יתוש היתושים שר שלח

 ניתנה. היא שלי: ואמר היתושים שר אב לשמיים נשמתו משעלתה. ומת

 ואחזור אעשה מה, השר את הנשמה שאלה. ביתוש אותה וגלגל לקח. לו

 היתוש עף. ותחזרי מלך של דמו מצצי: לה אמר? אדם בגוף להתגלגל

 יכול ולא עליו סוככים המלך משרתי והיו. בחלון ונכנס גדול ארמון אל

. שאהבו עד המלך על יםהימ כל הביט. החלון על נשאר. ולעקוץ לגשת

 פעם. עקץ ולא, שנתו את להפריע רצה ולא לחדר אחריו בא בלילות

 ירד. בשנתם והמלכה המלך את להרוג וביקש, המיטות לחדר רוצח נכנס

 היתוש ואת, לשומריו וקרא המלך התעורר. בלבו המלך את ועקץ היתוש

 וחזרה, היתושים שר ממנה הרפה לשמיים הנשמה משעלתה. הרג

  .והמלכה הנעקץ המלך של בנו, בתינוק תגלגלהונ

 

 לאדמה אוזנו שהצמיד, המרגל חופני כבסיפור, מצוא עת ועניין. ס

 את בידי מסגירה שאינך עד: לאדמה אמר. חפרפרת אחרי לעקוב

 הבור את וכיסה, ועשה אמר. בו ושוכב בור בך אני חופר החפרפרת

 ונרדמה החפרפרת ואלי ניגשה לאדמה מתחת מכודר ישן בעודו. בעפר

 .בחיקו

 



 3636 

 ומצא. בעצמיותו" 'ה אנכי" בחינת, עצמו מצא פירושו מצוא ועת. א"ס

 שהסירו כיוון, בהיעלמם נאמר שעליהם לנערים שחבר מתוך עצמו

 לקיסר אשר שהם, ל"הנ והלאום הגזע הוא, לעולם אשר את מעצמם

 הםשק־פני את שהסיר משום אליהם וחבר. לו ונעלמו, החיצוני בעולם

 ישא שהרי, בצלם הראייה שהיא', וגו עוד ישא לא שנאמר, בצלם וראם

, איש דעו יהיה כן עוד ישא לא ימים ובאחרית, איש דעו אותיות עוד

  .הגאולה את מקרבת הסרת־שק וכל

  

 ליפהפיה נסיך בחינת רכן והוא, השמיכה אז הייתה פניהם ושק. ב"ס

, הוא גם ויתעורר ררוויתעו להם וישק, השמיכה את ממנה והסיר הנמה

, חדש זהר( בזהר שנאמר. להם לנשוק יכול כן ועל, הוסר־שק ממנו וגם

 אחד כלל שיהיו אלא אינן, האהבה של הנשיקות כל) קנא ש"שה

, הן וכל בכל האלו הנשיקין זה ומשום, פירוד בלי בזה זה להתכלל

 מדרגות, בעולמות עולמות, באותיות אותיות, אחד בכלל הכל להעשות

 . אחד הכל שיהיו, בבעלה אשה, מדרגותב

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 3737 

  עוזרעוזרעוזרעוזר יוסףיוסףיוסףיוסף

        

        

 ''''הנעדרהנעדרהנעדרהנעדר    תפילתתפילתתפילתתפילת    סידורסידורסידורסידור    - - - -     וגליךוגליךוגליךוגליך    משבריךמשבריךמשבריךמשבריך    קולקולקולקול'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך

        
        
 ֶאת חּוג, ִּגֵּדם ְזַמן ְיֵדי סֹוֵבב>  נֹוֵסעַ  ִמְּזַמן הֹוִׁשיֵעִני ִמָּׁשעֹון>  ְזַמן ְזַמן ַמןזְ זְ זְ זְ 

 ְוָכל ָהָאֶרץ ָמְלָאה ּוְׁשִניָנה ָמָׁשל ִּבְׁשִנּיֹוַתי, יִּבְׁשִנּיּותִ  ְּכלּוִאים>  ָיַדי ְמחֹוֵגי

>  ָהֶאְזָרח ִמַּכַעס ְּבטּוִחים ָׂשִרים ַאף ִּכי>  ָיְקָרִתית ְלַמְרָּגִריָנה ָעֵמל ָהֶאְזָרח

 הֹוִׁשיֵענּו ֲאדֹוִניַצח>  ַיְצִליחַ  ַיֲעׂשּו ֲאֶׁשר ְוָכל ַאְׁשַרי ָהַאְׁשַראי ְּבַכְרִטיס ִּכי

 עֹוָלם ֲעלּום>  ֵעיַנִים אֹור ִּבי ְוִהְדַלְקּתָ  ִהֵּנה>  ַּגֲאָוִתי ֲחֹבׁש>  ָיְקָרה ַברְּד  ַעל

 ָמתֹוק ָּבּה ַהַחִּיים ְוֶקֶצב>  ֵעָנב ִיְתַרֵּקם ֶטֶרם ַהֶּגֶפן ְּבַכַּנת > ַיִין ַהְּמַבֵּׂשר

 ַהּנֹוֵצר>  ַּתּפּוחַ  ִנְרֶאה ְוֵאין ַּתּפּוחַ  ַטַעם>  ַּדִּקיק ְזַמן ֶׁשל ַּדָּקה>  ְלִהְתַרֵּקם

 ַאָּגִסים ֶׁשל ִסיְנֶּתִטי ְּכַטַעם>  ִזְכרֹוִני ָנא ְנֹצר>  ְּפִרי ֲהגֹוִתי ְּבֶרַגע ְּפִרי ֵריחַ 

 < >  ֲאַהְּלֶל, ִנְדַלְקִּתי ָעֶלי א>  ָּבּה ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ִּבְגִליָדה

 

 ְּבֶאְצְּבעֹוַתי>  ִלי ָנְפלּו ַּבְּנִעיִמים ֲחָבִלים>  ַאֵּיִני, ַאֵּיה, ַהְּזַמן ַעל ָבלחֲ 

 ְמֻׁשַּגַעת>  ַאֲהָבה זֹוְלגֹות ֵעיַנִים ֵאֶלי ֵאָּׂשא ַוֲאִני>  ֶּפִתי ָהִייִתי, ָאַחְזִּתים

 ִּכי טֹוב ִּכי עֹוָלם ֲעלּום ְוַאָּתה>  ִחָּנם ֶחְמַלת ׁשֹוֶחֶרת ִמְּטִעּיֹוֶתיהָ  ַנְפִׁשי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַלַּמִים ָאנֹוַמְלָיה ֹחק נֹוֵתן דּוהוֹ 

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ִלְמׁשֹוְרִרים ִהְרהּור ַמֲעִניק הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ְּגזּוָלה ַאף ִחָּטה ִלְּמַצֵּמחַ  הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַּכָּפיו יְיִצירֵ , ֵּביתוֹ  ִמּכֹוְבֵׁשי ָנסֹוג, ַּבִית ַּבַעל הֹודּו

 >      ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  קּום ַמְׁשִּכיֵמי הֹודּו

  >  ַיְׁשִמיעַ  ְנִגינֹות ֻסַּלם ֵעץ ְוָכל ַיְצִליל ַּבַּבְרֶזל קֹול ִּכי הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַיְגִּביּהַ  ָנָפיוִּבכְ  ּומֹוֵׁשל ַהֶּפַרח ַעל ַהַּפְרַּפר ֵחן ִּכי הֹודּו

 ִאם ַּגם ְׁשַנִים ִיְׁשוּו ֶאָחד ְועֹוד ְוֶאָחד ְוִחּסּור ְּבִחּבּור ְספּוָנה' ה ַּדַעת הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  נֹוֲעדּו א

 ִּכי>  ִׁשּנּוִיים הּוא ַמןזְ : ַהָּקָטן ִמִּכְּסאוֹ  ְוֵהִׁשיב ְזַמן ַמהּו ְׁשַאְלִּתיו ַהֶּיֶלד הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי, ָחָכם
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 > ַהַּבֲערּות ַעל אֹור ִלְׁשֹּפ ַהֶּמְרָחק ֶאל ּוַמֲעִבירוֹ  ַהַחְׁשַמל ְללֹוֵכד הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי>  ִחּסּון ִלְהיֹות ַחְיַּדק ִלְמַאֵּלף הֹודּו

 ִּתְׂשַּבע א>  ּוְנִגיַנת ַמִים קֹול ֹאֶזן ִּתְׂשַּבע א>  ְּבִמָּלה ָהָאָדם ְלרֹוֵקם ֹודּוה

 רּוחַ  ְנִׁשיָמה ִּתְׂשַּבע א אֹור ְׁשנֹות ּוֶמְרַחֵּקי ְודֹוֵמם צֹוֵמחַ  ְּתמּוַנת ַעִין

 < > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי' לה הֹודּו>  ֱאִהים

  

 ]]]]''''זזזז הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 . הטיוטה עם הפגישה לפני חוה את מקשט אלוהים

 .מסגרות מכל קשת כמטחווי רחק? אותה לך יקשט שאלוהים? כזו אישה רוצה אתה

 .תשובה ממנה שאין בדרך תלך אל

 .המתבדלים לשבט תלך אל, העויינים לשבט תלך אל

 .ליפה מאשר לעמוק התשוקה חיי נשמת הוא לאשה החברה יחס

  

 הסמוי את בתוכה טומנת היא. סמויים בדברים להבחין ולםומע מאז ידעו נשים

 את ויודעת חשה התנכי בסיפור רבקה. מזה מופלא ואין החיים אל ממנה הפורץ

 יוצרת מעורבותו. מבינה שהאשה ממה מופקע יצחק. שיוולדו ילדיה נפש את החוצה

 המשפחה לפירוק גורמת לעשיו אהבתו את להחצין השתדלותו, איומה איבה

 . נצחית ינאהולש

  

 ישמעאל את להפריד יש חינוך שיקולי שבגלל טוענת, הקדומה האם, שרה כבר

 . ולציית להזדרז. לציית אוהב הוא. מציית, מגבלתו את יודע אולי, ואברהם מיצחק

  

: ביותר המוחץ המשפט. מאוד מביכה טעות עושה שהוא שלה לאבא מסבירה מרים

 ?  זו צדקותן טיב מה". ישראל נגאלו צדקניות נשים בזכות"

 רב דרש -' ב עמוד יא דף סוטה מסכת: באמת שם היה מה לי שמבהיר קדום חכם

 בכדיהן קטנים דגים להם מזמן ה"הקב, מים לשאוב] הנשים[ שהולכות...,  עוירא

 ואחת חמין של אחת קדירות שתי ושופתות ובאות דגים ומחצה מים מחצה ושואבות

 אותן ומאכילות אותן וסכות אותן ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות דגים של

 .שפתים בין להן ונזקקות אותן ומשקות
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 של הם הפעולות כל? סוטה ממסכת החכם בסיפור הנשים עם פעולה משתף מי

 פילאי באופן ומכין... דגים להם מזמן הוא: כבוד פחיתות בזה רואה שאינו האלוהים

 - - - אימהותנו ואלוקי אלוקינו, התרחיש את

 * 

. מים אותם וממלאות, והנכספת הריקה הרחם כמו ריקים כדים עם הולכות הנשים

 הדגים רטט של והאסוציאציה דגים של האופיינית בתנועה מבחינות הן המים בתוך

 הארוטית והתנועה, לפוריות בציפיה המפזזים הזרע תאי – השדות כל את מפעילה

  . המיוחלת

: ולחות רטיבות שופע הכל הנשית בסביבה

 .ושפתיים הזדקקות –לשיא  עד –כדים־מים־שאיבה־קדירות־רחיצה־סיכה־השקאה 

  

ַנְפִׁשי  ְּבִמְסּתֹוֵרי ָאִפיִתי ַצֲעִרי ֶקַמח>  ֶׁשֶכב ֵרַחִים ַהּבּוָׁשה ִחַּטת ֶאת ַחְנִּתיטָ טָ טָ טָ 

>  ַלְיָלה רסֹוהֵ  ְוָיֵרחַ  יֹוִמי ְּבֶׁשֶמׁש ִּדַּׁשְנִּתי>  ַמְכאֹוב יֹוֵסף ַּדַעת ֶלֶחם ִּכי> 

 ִּכַּנְרִתי ָיֶפה>  ִּכּנֹור ִהְתַנְּכרּוִתי ַלֲהֹפ>  ֶנֶבל ֵמיְתֵרי ַעל ִּדְמָעִתי ַסְכִּתי ַוֲאִני

ִמִּציָאִניד>  ִנֶּכֶרת ָצְלָחה ַנְפִׁשי ָׁשָבה ָל ַּתְטִעין>  ֱאמּוָנה ַּתְטִעין ְּגבּורֹוֶתי 

 < > ַׁשְוָעִתי

 ְּבִלי ְלֶאֶרץ נֹוֵטׁש>  ָהֲאִני עֹוַנת ֶאת ְמַסֵּים הּוא>  ּוֵפנּוְּבג ֵיׁש ֲעִדינּות ֵאיזוֹ 

 ָעֶליהָ  ִטַּפח ֶׁשִאָּכר> ֲאָדָמה  ִּבְרִעיַדת ְּכמוֹ >  טֹוָבה ַּתַחת ָרָעה טֹוֶוה> ְזַמן 

 אֹורוֹ >  ַעל ְמֵלָאה ֶׁשִּבְטנוֹ  ַסַהר ְּכמוֹ >  ֵאיָמה ֶנֶהְפָכה ּוְלֶפַתע>  ִסָּגִלּיֹות

 ֵּתֶכף>  ּוְבִגיָדה ִנימּוס ֶׁשל ֹיִפי ֵאיֶזה ְּבִלי>  ַעְצמוֹ  ֶׁשִהְמִעיט, ֵמָעָליו ֶׁשָדעַ 

ַהִּמּלּוט ִּפְתֵחי ְּבָכל ַהּגּוף ַּדְלתֹות>  ַעל מֹוָדָעה ּתֹוֶלה הּוא>  ְוָאׁשּוב ֵאֵל 

 ּוְבֵני>  ּובָאׁש ֵּתֶכף: ֶׁשָּתָלה>  ַנְפׁשוֹ  ְסחֹוַרת ֶׁשָאְזָלה ֲחנּות ַּבַעל ְּכמוֹ > 

 < > ֶאְבלוֹ  מֹוַדַעת ֶאת לוֹ  ָּתלּו ֵּביתוֹ 

  

 ]]]]''''חחחח הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 אתה אם. הגולן לרמת לעלות מתנדבים צריך. אליו אותי קורא בבירנית בבסיס פ"המ

. מילואימניקים יהיו שלך החיילים. בבית אתה החגים כל – ופר'צ מקבל אתה, עולה

, השנה ראש – החגים כל בבית היותל! ציוד תארגן לך! עולה אני? אומר אתה מה

 לחגים בא אני? אבא. לבית להתקשר שם אפשר, צבאית מרפאה יש בנפח! סוכות

 כיפור אחרי. מתאחרת החופשה אבל. בטוח זה כן. הסוכה את אבנה אני כן. לבית
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 למארב לכניסה חיילים לקחת ונוסע הקומנדקר על עולה אני כיפור ליל. הביתה תצאו

 .הקדוש ביום ראשונה יעהנס. הסורי בשטח

  

 ָעִׂשיִתי ַעְוָלה ִאם ִּבי רּוִחי ָצְדָקה א ִאם>  ְּדָבֶרי עֹוֵׂשי ֹּכחַ  ִּגּבֹוֵרי ֵראִתייָ יָ יָ יָ 

 ְׁשבּוִרים לּוחֹות ִּכי>  ָאַמְרּתָ  ֹּכחַ  ִייַׁשר ֻלחֹות ֶׁשִּׁשֵּבר ַעְמָרם ְלֶבן ֵהן> 

 ְׁשַנת ְּכֹאֶׁשר ִלי ֲעַדִין ַּכַּפי ִויִגיעַ >  יָהְׁשַלְכּתִ  אֹוָת ַאֲהָבִתי ֵמַהר>  ָׂשמּוִני

>  ֲהָפִכים ְׂשֵדה רֹוָעה ַנְפִׁשי ִּכי> ֲעֵנִני , ֲאדֹוִני ִּבי, ְקָראִתי, ֲאָהּה> ָהעֹוֵבד 

 יֹום ְלָאָׁשם ְׁשִמי ִהְקִטיעּו>  ִלְקֹצר ַלּקֹוֵצר לֹוַמר ַוְיַׁשְּלׁשּו ַמָּגל ָעַלי ְיָזְרזּו

 < >  ָלהַליְ  ְוַחָטאת

  

 ָאֵמן, ְּתִפּלֹוָתיו ֵהד ְמִׁשיָבה ַּבִּתְקָרה ּבֹוֶהה>  ַּבִּמָּטה ַהּׁשֹוֵכב ְּתִפַּלת ִהיא ָיָפה

 ְּתִפַּלת ָיָפה>  ְוצֹוֲחִקים ָיָׁשן ַּתְקִליט ָׂשמּו ַמְלָאִכים ֵמָעָליו ַּבּקֹוָמה>  ֶסָלה

: לוֹ  ְוָאְמרּו ֵעץ ָאָדם ִיְׁשֹּתל ִּכי: ינּוְוָׁשנִ >  ַּבַּמֶּסֶכת ָּכָאמּור ֲחמֹור ַעל ָהרֹוֵכב

 ֹׁשֶרׁש ַּגם>  ָיֶפה ַיְׁשֶקה, ֻּגָּמה ָיֶפה ַיְחֹּפר>  ִלְׁשֹּתל ְיַסֵּים>  !"ָּבא ָמִׁשיחַ "

ָעֶלה ְוָכל ִמְּתהֹום לֹוֵגם יֹוְמ ָּפָניו ַהֵּמִליט ְּתִפַּלת>  ְיַלֵּקק ֵמַהֶּׁשֶמׁש ַחֶּיי 

 ֶסָלה ְיֻדְכַּד ְוא ָּכִרי ַיֲעֹטף ִּכי ְלָעִני ְּתִפָּלה>  ֹאֶרז ַהּבֹוֵרר תְּתִפּלַ >  ְוִנְכָלם

< > 

   

 ]]]]''''טטטט הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 מחר לפחות. מארב אשכב אני בלילה. קונייטרה. 1973. הכיפורים יום ערב, שישי יום

 כי צם אני. כפה עם הולך אינני? צם אני למה. צם אני הרי. היום כל לישון אוכל

 הסעודה אחרי. דבר שום עשיתי לא. לא ממש? מעשי על כפרה רוצה אני האם. צמים

 את נקבל. הרמה לדרום וניסע הנהג את אקח כך אחר. הקומנדקר את לזווד צריך

 הסורי הטנק של העמדה מול, המארב של הציון לנקודת ונכנס ללילה הסיסמאות

 .הימים ששת מלחמת מאז שם הנמצא

 חדירת נזהה אם, הגבעות את נסרוק מג למקלע שצמוד םכוכבי אור מגביר במכשיר

 מחבל איזה. יפה אסיסמ. חג שמחת: אהסיסמ. בבטן צרור יקבלו הם  .p.l.oמחבלים

 להיזהר כדי ברגל הולכים. להיכנס הזמן והגיע שוקעת השמש? כיפור ביום יכנס

. םכול את ויהרוג טיל שיירה מלכוד שתפעיל ולגרום לארוב שיכול ממעיד מתיל

 בבית מה משום התפללתי" אל־על"ב. מילואימניקים איתי יש. במארב מתמקמים. שקט

 יבוא יום. בעיני חן שמצאו פסוקים ואמרתי סידור פתחתי – עמדתי יחיד. הכנסת
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? אחד כל של בבית נמצא לא והוא נפרד בית לאלוהים יש בעצם למה. בית ואקים

 והמבט והצרצרים הקשר מכשיר של הרך הלחש ורק גמור ושקט ענקיים כשהשמים

 כל. המשמעות אל, העתיד אל מרחיקות המחשבות, אדום האינפרה במשקפת נעוץ

 תתי כמה FN מקלע, מילימטר 52 מרגמה עם כאן אנחנו ורק צמים כעת היהודים

 . חדירה תהיה לא הזה במארב שגם ובטוח, רימונים, עוזי מקלע

  

 העולם כל. נוחרת סוריה. להתקפל וראיש לקבל צריכים. שחר של ראשון אור מגיע

 שמונה בשעה. ולבבי אני רק ערים. אבי נרדם, נמה אימי. אגס גם תפוח נם. הס ישן

 והשקט, הגולן רמת של הראשי הכביש על חזרנו, הכיפורים יום שבת, ושלושים

. היהשני לקומה חזרתי. הנשק את פרקנו – עצמו את הוכיח הקדוש היום של המתוק

 לא הוא אבל. צם הוא שגם אומר פוליטי ראובן. במיטה לנמנם אוכל יוםה כל עכשיו

 . כף לאלוהים גם בטח אז לי כף אם אבל. שלו ברעב מתעניין ממש שאלוהים בטוח

  

 ֱאִהים ְּבַדֵּפי ְמַׁשְרֵּבט ,ִּתינֹוק ִסיַני ַהר>  ֵסֶפר ֵּבית ְיֵמי ַּדֵּדי ְוָתבֹור ְרֶמלּכַ ּכַ ּכַ ּכַ 

 ֵאַלי ְמַדֵּבר> ִמְּפַלְסִטיק ְּפָרִחים ַּבֲהֻמַּלת ֵאַלי ְמַדֵּבר>  חַ ּובֹורֵ  ְוצֹוֵחק ַחִּיים

 ָטהֹור ֵעֶדן ַּגן ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ֶאת ָרִאיִתי ַוֲאִני>  ְמַרְׁשֵרׁש ִמַּנְילֹון ְּבַׁשְרְׁשָראֹות

 ֻּכָּלם>  ַהַּצָּואר ֲאֻדַּמת ַהחֹוִחית>  ַהְּגִדיָלן ַהחֹוחַ , ְוַהַּיְנּבּוט ַהַּיְּבִלית ְׁשמֹות ֶׁשל

 > ָהֹאֶהל ֶּפַתח ּבֹור ִיְכרּו>  ָיַדְעּתָ  ַאָּתה ְיֵרֶאי ְׂשָנאֹות ֶאת ַרק>  ֹאֶׁשר
 

 ֵאי>  ַּבֶּתֶלם ְוא ְזִריָעה ְּבֶתֶלם ָהְלכּו>  ָעָפר ַטַעם ֶׁשָּיְדעּו ַרְגַלי ַּכּפֹות

>  ְלָׁשַמִים ַקְרַקע ֵּבין ִלְנֹסק ַבֵּקׁשַהְּמ  ַהּגּוף ֶאת ַיְחְצצּו ֵאי, ַנֲעַלִים ִיְנֲעלּו

, סּוְלָיה ַׁשל>  ָהֱאִהים ְמַחְּפֵׂשי, ְנָעַלִי ֶאת ְׁשִלי, ַרְגֶלי ֵמַעל ְנָעֶלי ַׁשל

>  ֶּבָעָפר ְּגִעי ַהּצֹוֵמחַ  ְלָכל ֵחֶרֶׁשת, ַהּנֹוֵבט ִמָּכל ֶנֱאֶלֶמת>  ְנעּוָלה ֶנֶפׁש

>  ָיַדִים ָּבֵּתי ִעם ֶׁשֶקר ֹּכֲהֵני ַהְּמַׁשְּמִׁשים ָרִעים ָמה תזֹוֶכֶר  ְיֵחָפה ִהְתַהְּלִכי

, ָּגלּוי ֹראִׁשי, ְיֵחפֹות ַרְגַלי>  ָיֵגעַ  ְּבָבָׂשר ָּבָׂשר – ָּבַאֲהָבה ִּכי ֵעיֻרִּמים ֶׁשֵאיָנם

 < > ָׁשַמִים חֹוֵפף

  

  

 הלא? שפתו מהי? אלוהים הוא מי. אלוהים דבר לי ממתין כי ידעתי המלחמה אחרי

. הנייר אותו על שנים מאות שהודפס מה את לשמוע לסבול יכול אינו שכבר אפשר

 ?בפיהם דבר יםשיׂש די חדשים משוררים לו יקומו מתי
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 מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו

        

        

 שרברביםשרברביםשרברביםשרברבים    שרעבישרעבישרעבישרעבי

        
 ְלַמַען, ְּבַצְנְּתרֹות־ָזָהב ַעם־ַהָּזָהב ְּבֵני ִנְפָּגׁשֹות"

 "ַקִיץ ְימֹות ְיִפי ְלִׁשְכלּול ִׁשיַרת־ַהָּזָהב ַּתַעל

                                                                           טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי

        

 ;ַהָּים ֵמחֹול ִנְרָּתעֹות ַרְגַלִים ַּכּפֹות

 ). ָהֳאִנָּיה ִמן ַנֲעַלִים ְּבִלי(

 . ַאַחת ְּבַבת ַהחֹוָלִנית ַהְּסִביָבה ַעל מּוָחל

  ל"חּומֵ  נַֻּיד ַא ֶזה

 –מּוָכן  ּוְכָבר

  ְּתִביָעה ְּכַתב ֶזה ִיְהֶיה, ְנָיר ָּכל ַעל ַלְחֹּתם

  ִקְנָין ְׁשַטר אוֹ 

 . ְּכִניָעה ִמְסְמֵכי אוֹ 

   

  ּתֹור ַהַּמִים ִמַּקו

  ּדּוָכן ּוְבסֹופוֹ 

  ָּפִקיד ּוְבתֹוכוֹ 

 . ֲחִפיָרה ֵאת – ֶאָחד: "ַמְנִּפיק

 ." ֶנזֹוןקֹוְמִּבי – ֶאָחד            

  ִמָּכאן ַלְחֹּפר:   "מֹוֶרה

                         ֵאיָל , 

                             ָחזֹור ָהלֹו " 

   

  – ְּבִחְׁשּבּוָניו ּוָבא ִצּנֹור ֶאְצִלי ִּתֵּקן

 . ַהַּפְרצּוף ְמלֹוא ְסִפירֹות

 . ֻּבְרָיּה ַעל ַהַּצֶּנֶרת ֶאת ַמִּכיר

 . ָרצּוף ָׁשָנה ְׁשלֹוִׁשים

 ! ֶׁשֶקל ֵמָאה ִלי ֶהְחִזיר; ְּבַס־ַהֹּכל ָאִמין
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 , ַהְּנָזִקים ָּכל ִעם, ֵׁשִני ִמַּצד

 ; ְלָפחֹות ֶאֶלף ִלי ַחָּיב עֹוד הּוא

 ). ַהְּטָפחֹות ַעד ֵמָהִרְצָּפה ְסָדִקים(

   

 ; ְּתכּוָלָתן ַעל ָהֲאָסלֹות ֶאת ַמִּכיר

 ). ְלַכּלֹוָתן ׁשְויֵ , ַמֲחלֹות ֵאֶּלה ָּכל(

  –ֲחִריִצים  ֵּבין ּפֹוְרִצים ַהָּׁשָרִׁשים"

 , ָחׂשּוף ַהֶּבטֹון ָּכל

 ... ַהּטּוב ְּבָכל ֻמְסָּפִגים ַטְמּפֹוִנים ָמֵלא

 !" ֲעבֹוָדה ֶׁשל ָים ֶזה

  

 . ַּבִּבּיּוב ַהֶּפַתח ֵמַעל רֹוְכִנים

 . ִּבְמִהירּות ָאְזָניו ֶאת ֵמִניעַ  ָחתּול

   

 : ָהעֹוֵזר ֶאת ּוְמַתְכֵנת ּפֹוֵעל

 " נֹוֵזל ֶׁשא ִּתְבֹּדק, סֹוֵפג ְנָיר ַקח, ְׁשֶבִדי ִלי ָּתִביא"

ְּבנֹוָתיו ְׁשֵּתי ֶאת ְּבַיְלדּוָתן ִּתְכֵנת ַּגם ָּכ : 

 , ְּבִעְקבֹוָתיו ְוֵהן ְרִגיֻׁשּיֹות ָּבֶהן ֶהְחִּדיר

 . ִנְרָּגן ַּפְרצּוף, ְפָּגןמֻ  ִּדּבּור ִאְּמצּו                            

  ַהְּזרֹועֹות ַעל ֵׂשָער ַּפֵּסי ִצְּמחּו                                              

 , ַּגם ַהֶּבֶטן ְוַעל                                                                       

 ). ָּפִנים ְּבׁשּום – ָׂשָפם אּוָלם (                                                        

   

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

  
  ָלַאְסָלה ַטְמּפֹוִנים זֹוְרקֹות ָהֲעָרִבּיֹות"

 ! ִמְתַנְּפִחים ְוַהַּטְמּפֹוִנים

  ַהֹּכל ְלָׁשם זֹוְרקֹות

 ,בֹוִניםַמּגְ , ַקַּבִּבים

 .ַמְצִחין ְוֶזה

 ..."ַמְּגבֹוִנים, ַטְמּפֹוִנים"
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)ָהעֹוֵזר ָּכ (– 

 ְמאֹוד ָצִעיר. ַקַּדְחָּתִני ִׁשּנּון

 .ָהֶאְצָּבעֹות ָּכל ִּפְרֵקי ַעל ֵׂשָער ּוְכָבר

 .ִּבְצִמיָחה ֶקֶרת – ְּבַיְבֶנה ַקְּבָלן ִּדיַרת חֹוֵלם

 ַהְּׁשַרְבָרב רּוֵבן ֵעת, ֵּכִלים ַמִּגיׁש עֹוד ֵּביְנַתִים

 .הֹוָראֹוָתיו ֶאת ַמְׁשִמיעַ 

   

 .ָעֵקב ְּבָכל ֵמַהִּסּפּון ְׁשָבִבים. ָיֵחף"

 )"ִמְתַעֵּקם הּוא, ֶׁשָּצִרי ְּכמוֹ  ַהִּסיפֹון ֶאת ַּתְבִריג(

 ִחְׁשּבּוָניו ַעל ִמְתַעֵּכב ׁשּוב(

 ).ַהְּׁשָפִכים ִמן ַמָּבט ְלָהִסיר ְּבִלי

  

 .ַׁשַחְפִּתי – ָחַׁשְׁשִּתי. ְמאֹוד ִחֵּור .ָּכֶזה ָרֶזה"

 ". ִמָּיד, אֹוְמִרים, ַּתְחֹּפר; ַּבָּיד ָהֵאת – ָיָׁשר ְוִלי

  ְמיָֻחד ֵחֶׁשק ְּבִלי ָּבְרָגִבים ִחַּטְטִּתי

  ָהֹעֶרף ַעל ֶׁשֶמׁש ִקילוֹ  ְׁשֵני – יֹוִמית

 .ַהַּצָּואר ְוַעל

 ; ָערׂשֵ  ַמְנִּביט. ַמְקִריׁש ָּכֶזה ַאְקִלים

   

  ַהְּמָלאָכה חֹוַבת ָאָדם ַעל מּוֶטֶלת ֲהֵרי

 ..." ֵחֶׁשק ְּבִלי ִאם ַּגם

)ַהֲהָלָכה ָּכ ( 

   

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

  
 .ַצָּואִרי ֶׁשֶזף לוֹ  ִצְּמחּו ַהיֹוִמּיֹות

 . ְמִריִריַהּצַ  ָעְרּפוֹ  ֶאת לוֹ  ּבּועִ 

  

  ָּדרֹום ַּבת־ָים ְסִניף, א"ְּבָזקָ  ִמְתַנֵּדב הּוא

  .ָוֹכה ֹּכה לוֹ  ָּבאֹות ְוַהּגּופֹות

ְׁשִליִׁשי יֹום ָּכל ְלַהְרָצאֹות הֹוֵל –  
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  ֵמֶהן לֹוֵמד ְלִהָּפֵטר

 . ֵאין עֹוד ְותֹוָצאֹות

   

 , ַעְכָׁשו ֶּבָחֵצר ֶזה

 ; בַהִּבּיּו ֶּפַתח מּול             

 . ְוַהּגּופֹות, ָהעֹוֵזר, הּוא, ֲאִני                       

 . ׁשּוב ֵמִריחַ  ָחתּול

 . ִמָּׁשם ִנְבָעט                    

  

 . ְמֻאָּבק ֵאֶליהָ  ָּבא ַהַּקִיץ, ָּכזוֹ  ָחֵצר

 . ַרַעׁש־חּוץ ֵמִפיחַ . ְּבאֹוטֹוּבּוס

  ְרצּוףַהּפַ  ֶאל ָהעֹוֶלה ְּבִפיחַ                   

  ָלֵצאת ֶאְפָׁשר ְוִאי

 . ַהָּקֶצה ֶאל ְלַקֵּמץ אֹותוֹ  ְּבִלי          

 . ְלַמְצֵמץ ְּבִלי                                 

 , ִנים א ִנים ֶׁשל ְצָחָחה – ָּכֶזה נְֻקֶׁשה ַאְקִלים

 . 'ְׁשַרְבָרִבים ַׁשְרָעִּבי '– ּוְּפֶסְבּדֹוִנים

 ) ְלַׁשֵּנן ִלי ֶׁשָּבא ָׁשְרִׁשי ְצִליל ֶזה                                   (                 

 . ֶהָעִבים ִמן ִנְסָחט ְּכמוֹ  ֹּפה ַהחֹול

 . ֵׁשן ַעל ְוֶנְחָרץ ֶאְצֵלנּו ַּבִּקירֹות הּוא

   

 . ְּגדּוִדים־ְּגדּוִדים ּפֹוְרִצים. ְמֻאָּגִדים ַהַּמָּקִקים

   

"ַהְּדָוִדים ֶאל הַנֲעלֶ  ַאַחר־ָּכ " 

   

 . ַּפְרצּוף־ַּפְרצּוף ּוְבתֹוכוֹ . ְמַחְרֵחר. נֹוֵסעַ  ָהאֹוטֹוּבּוס

 . ֶאָחד אֹותוֹ 

 . מֹוִנים ֶעְׂשרֹות ָּכפּול

 . ַהְּׁשחּומֹות ַהְּלָחַיִים ַעְצמֹות, ָּבאֹור ּבֹוְרקֹות

  ְמֻפָחמֹות ַּגּבֹות

 , ְמֻטְמָטמֹות ָאָדם ֵעיֵני ּוִמַּתְחָּתן

 .ָלַעד                ּוֻמְפָּתעֹות          
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ְוַגס ָׂשִעיר, ָׁשֵמן, ָנמּו 

 . ְוַחם

  ְלַנָּפִצים ִחָּבה

 .ּוְלִמיֵני ְמַנְצְנִצים

 , ְוַאָּגִבי מּוָבן ִּבְלִּתי

 , ִּבְסָמאָלה ֵמִגיב                  

 . ְוכּוֵלי ַחְמָסה                        

 , ֻּכּלוֹ  ִׁשְבִטי                              

 " ְלָיד ִמָּיד ְלַהֲעִביר א ַהָּיָּפִנית ֶאת: "ָׁשלֹוׁש יֹוֵרק

  ַמִּניחַ 

  ...ָּתִרים ְוַעְכָׁשו"

  ַהֵּכִלים ֶאת ֱאֹסף

 "ְוָלַאְרָּגז

  

 . ַהֹּכל ּבֹוֵלל ַאְקִלים. ָהַאְקִלים ֶזה

 . ְוחֹול

  סֹוף הּוא ַהָּים מּולוֹ 

ַהחֹוף ְּתַואי ֶאת ַהְּמַמֵע ְּבתֹו ָמחֹו . 

   

  ַהִּמְצַטֵּמק ַהַּפְרצּוף ֶאל נֹוְׁשִבים ַרֲעֵׁשי־ַהחּוץ ָּכל

  ; ָלֵצאת ְּכֵדי ְנִחיָריו ֶאת ִלְסֹּתם ְוֶנֱאָלץ

 

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות  

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

 

ֵמַהַחּלֹון ִנְזֹרק! ָלהָהַאסְ  ֶאל ַנְׁשִלי! 

 !ֶהָחֵצר ֶאת ַהַּדָּיִרים ִמן ַנְפִקיעַ 

 !ַחְׁשַמִּלי ַׁשַער ָלּה ְוַנֲעִמיד ֲחָנָיה ָּבּה ָנִקים

   

  ָחְדִׁשי ְׁשמֹוִנים ְועֹוד, ַּבְּכָלִלי ַאְלַּפִים... ְלַׁשֵּלם ּתֹוִאילּו? ַלְחנֹות ִּתְרצּו"

  ּכּוִׁשיְוהַ  ַהַּמְצֵלמֹות, ַהַחְׁשַמל ַעל

 ..." ּבְ  ַּפַעם. ַּפַעם ֹּפה ֶׁשְּמַטאֵטא
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 ". ֵּתַאְטרֹון ֹּפה א ֶזה: "ֶׁשִּיְסְּתמּו ַהְּׁשֵכִנים ַעל צֹוֵעק

 . עֹוֵבד ָעָליו ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ִנְזָעק

 . ֶּבָחֵצר ָּתמּוּהַ . ֶּבָחֵצר ַחם

 ."ַהְּפַלְסִטיק ִּכְתֵרי "ְּבתֹו ָהַעּכּוִזים

 .ִזיםֲארּו

 .ּדֹוֵדי־ּדֹוָדיו ּוְבֵני ּוֶבן־ּדֹודוֹ  ִנּׂשּוֵאי־ְקרֹוִבים ֶׁשל ּתֹוָצר

 .ּדֹודֹוָתיו ְּבנֹות ַּדֵּדי

   

 – ַּבֲחָׁשׁש ְוֶחְדָוה

 ! ֻחִּקי א ֶזה? ָּכֹזאת ְּבצּוָרה ֹּפה ְלִהְתַאֵּסף ָלֶהם ֻמָּתר"

 ? ְּכָבר ֶׁשֶקט ֹּפה ֶאְפָׁשר

  !"?ְּדָמָמה

   

 ..." ַהְּבֵהָמה ְלִהְתַרֵחץ רֹוָצה"

 . ַּבֲהָנָאה ְורֹוְקִקים צֹוֲחִקים

   

  ַרְמזֹור ֵאין ִאם

 . ְּתנּוָעה ֻחֵּקי ֵאין ַּגם              

 . ְּגָבִבים־ְּגָבִבים – ְוָהֲאָנִׁשים ָהאֹוטֹוּבּוִסים                      

 . ילֹוןאֹוַפֵּני־סִ  ַעל. ֲעָרִבים ְּבֵני־ֹנַער ַוֲחבּורֹות

 . ְקָצרֹות ּפֹוְלִטים. צֹוְרִחים

 . ַהֲחֵצרֹות ַסְמְמֵני ֵהם ֵאֶּלה ָּכל

   

  ֶאְזָרח ֲאִני ְוַגם ִמְזָרח ְּבֵני ֵהם

  קֹוִלי ּוְבָעְצמֹות עֹור ְּבֶצַבע ֻמְכָרח ֲאִני ְוַגם

  ְׁשִליִלי ּגּוף ְּבֵריחַ 

 ...ֶׁשִּלי ּוַבַּפְטִריַאְרָכִלּיּות

  ַהְּמִהירּות ְּבִׂשיא ֵמאֹוַפֵּניֶהם נֹוְפִלים אֹוָתם ְראֹותלִ  אֹוֵהב ֲאָבל

 . ִמְדָרכֹות ַעל ְוִנְמָרִחים

 . ָרחֹוק ִמְתעֹוְפִפים

 . ָלמּות נֹוִטים. ְּפָצִעים ְוִנְפָצִעים
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 . ִחּתּוִלים. ַטְמּפֹוִנים ַהִּבּיּוב ִמן ׁשֹוֶלה

 , ַּבֲחתּוִלים ּבֹוֵעט

  ִמָּלה זֹוֵרק ְוָלעֹוֵזר

  ְּפִזיָלה זֹוֵרק                   

 . ַמְבֵרג זֹוֵרק                               

 , ָּכָכה נֹוֵסעַ  הּוא ִאם"

 . ָאז ֶׁשֵּיָהֵרג

   

 , ֶּבְרג ֵאיֶזה אוֹ ', ִאיץ ֵאיֶזה ָהִייִתי ָּבֳאִנָּיה

                                             ִּתָּזֵכר ֵל " 

   

 . ַלֲעֵיָפה ְמקֹוִמי ַרְדיוֹ הָ 

  ֻהְרֲעָפה ַהְּמֻפְקֶּפֶקת ָהֲאִויָרה

  ַהִּמְזָרִחית ַהָּקִדים רּוחַ  ַעל

 . ָהֶאְזָרִחית ַהֲהָוָיה ְוַעל

 . ַלחֹול ֶהָחָצץ ֵּבין ַאף חֹוֵצץ ֵאין ּוֶבָחֵצר

 . ַּבּסּוְלָיה ַהֹחר ְלֵבין ֵּביָנם

 . ּומֹו ְצָדִפים ָׁשם ַּגם – ָׂשִעיר ָחִריץ ְלֵבין ֵּבינוֹ 

   

רָקצֵ  ַהּיֹום ַהֲחֵצרֹות ּוִבְמבֹו.  

 . ָהָאְפָיִנית ַהָּׁשָעה, ַהָּצֳהַרִים ַאֲחֵרי ְּבַאְרַּבע

 ;ָרִגיל יֹום ֶׁשל ַמֲעִׂשים ֹצֶמת ְׁשַעת

 . ָלֵאין ֹוֵרבא ָהאֹור

 . ַּבְּזַמן ֶזה ֶאת ְמַׁשְּדִרים ָּבַרְדיוֹ 

   

 ִּכיםמּוסַ  ֶׁשל ְׂשֵדרֹות

 ִּפְלִאי ְּבֹדק ְמֻמָּסכֹות

 . ָעָפר ִהְתַאְּבקּות ֶׁשל

  ַעְצָמן ְלֵבין ֵּביָנן ַוֲחֵצרֹות

 . ְמֻפָּדרֹות ְּגָרִניט ְּכַמְחְצבֹות

  ָחִריף ַמְרָּגׁש ַהְּגֵדרֹות ַעל ָצץ ַהָּצֳהַרִים ַאַחר

 .ְּבֵררֹות ֵהָעֵדר ֶׁשל
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 , ֶמֶזג־ָהֲאִויר ֶזה; ָהַאְקִלים ֶזה

 . ַהְּׁשִביִלים ַעל ַהְּסִביָבה ֶאת ִטירַמְמ 

 . ַהִּנְטָּפִלים ַהְּׁשֵכִנים ַעל

 . ַהֲחתּוִלים ְוַעל עֹוְזרוֹ  ַעל, רּוֵבן ַעל

  ְמעֹוְדדֹות, ְמֻטָּנפֹות, ְוַהּגּופֹות

  .ֶהָחֵצר ֵיֶצר ֶאת ּוְמַלּבֹות

   

 ! ַעְכָׁשו, ִמֹּפה ֵּתְלכּו? ָלֶכן ֵיׁש ַמה, ּגּופֹות ּגּופֹות"

  ְמַתְפֵקד א ְלגּוף ָמקֹום א ֶזה

 . ִּבְמיָֻחד ַמְסִריחַ  ְמַתְפֵקד א ְוגּוף

 ,ַּתְכִׁשיר ֵאיֶזה ֲעֵליֶכן ָּתִׂשימּו

  ".ּוַמֲחלֹות ְזבּוִבים מֹוְׁשכֹות ַאֶּתן

   

 , ָזִבים ַהְּמָצִחים, נֹוְזִלים ַהִּצּנֹורֹות

  :ֵמַהַחּלֹון צֹוִפים ַהַּפְרצּוִפים

   

 . ֲעֹזב, ָיָׁשן ֶזה ִאם – ְּכָלל ִּבְנִזילֹות ׁשיֵ "

 . ִּתְגֹמר ְוא ִּתּקּון ַּתְתִחיל

 . ַהֲחלּוָדה ִּבְזכּות ַמְחִזיק ֶזה ָּכֶרַגע

 , ְלִהְתָעֵרב

 . ְוֹחר ָחִריץ ִמָּכל ִיְפֹרץ

 . ַהֹּכל ְלַהְחִליף ֹּפה ְוִתְצָטְרכּו

  ְוַלְחֹזר ָלֶלֶכת ְוִתְצָטְרכּו

 , יםֳחָמִר  ִעם

 "ֲחמֹוִרים ַׁשֶּיֶרת ְלַהֲעִמיס

   

 !  ְלִהְתַּבֵּיׁש ְצִריִכים ַאֶּתם"

 ..."ּוְלֵתה, ְלִמְקַלַחת ַמִים ֵאין

  

 ,ִּדּיּור ִּדיֵני ְלמּוַדת, ְוֶחְדָוה

 , ִעירֹוִני ִּפּקּוחַ  ֶׁשל ַנֶּיֶדת ַוַּדאי ַּתְזִמין

 –ַהּזֹו  ָהֵעָדה ַעל
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  ,ִאיׁש ַעל ִאיׁש ֹּפה ִנְקָהל

 , ָחתּול ַּגב ַעל ֻחְלָּדה

 ;ְוִחּתּול ַטְמּפֹוִנים

   

 . ָׁשָרב ְּבַּתְלאּובֹות ָּכל רּוֵבן ַׁשְרָעִּבי

 . ְׁשַרְבָרב ְּבִעּסּוֵקי

 , ָקטּול, ַהּיֹום

 ; ָּתקּול ִּבּיּוב ֶאל צֹוֵנחַ 

ב ֵערּוֵבי ֶׁשל ָּפׁשּוט ֵיאּוׁש  .ֲעַרָ
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     שטשוילישטשוילישטשוילישטשוילי    ציפיציפיציפיציפי

        

        

 שיריםשיריםשיריםשירים    שנישנישנישני

        
        
•••• 
  

 ,ַאֲחרֹוָנה אֹור ְׁשַעת

 ֶׁשָּקָרה ִמְקֶרה

 ַהִּמְקִרים ְּכַמְרִּבית

 ,אֹוִנים ְּבִלי

 טֹוְבִעים ְׁשַנִים

 

 ,ֵעיֵנינּו ְלֶנֶגד

 .ִמָּתִמיד ַרב ַהחֹול

 .ּדֹוְמִמים ֻּתָּפיו

  

 ַהַּמִים ַעל ְצָעִדים ֶמְרַחק ָּבַלְמנּו

 ,ְּבלּוִמים ָהִיינּו

 .ַחִּיים ֵמֵתינּו

 

 ִנְפָער ְיִציעוֹ , ָאִחי ְלִצִּדי

 ּבוֹ  ַּגם ָאַחְזִּתי

 ְּבַסָּור ַּגם

 

 ִׂשְמָלִתי

 ,ְּכֵבָדה

 ,ָּפקֹות ֵאיָנן ִּבְרַּכי

 

 ִלְׂשחֹות ֵיְדעּו א

 .ַהָּסִבים ָמְתֵנינּו
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 ,ִמָּסִביב ּוַמה

 ,ְצחֹוק ּוַבת ְׁשִזיִפים

 ,ַּבֲאלּוְנקֹות ָנִחים ִחְּגִרים

 ֲאָגִדים יבּוַיְרִט  א

 .ְׁשַנִים ֲעבּור

 

 ָוא ַהַּמִים ֶאל קּומּו

 ָּגדֹול ְּבָמאֹור ָקָטן ָמאֹור ֶאְרֹּגם

 ָקָטן ְּבָמאֹור ָּגדֹול ָמאֹור ֶאְרֹּגם

 

 .ִמְצַטֲחִקים ָׁשַמִים

 ְוָעִתיד ֹהֶוה

 ֵּביֵניֶהם ִמְתַחְלֵחל ָעָבר

 

 ָזר ֶׁשל ִמְׂשֵחהּו רק

 .ִמְתַלֵּבט

  

  

  

  

•••• 

        
 ָים ֶאל ִנְדָחִקים תְרָבבוֹ 

 ַהִּצּבּוִרית הּנָ ַלּגִ  סֹוף. ִנְלָּגִמים
 ְרָגִבים ָּפֶני, ְּתלּויֹות ַעְרָּכאֹות
 ַרֲעָנן ְּבֵעֶׂשב ְּכבּוִׁשים

ֶהָחָדׁש ִעּסּוְק 
 

 ַהֲהִריסֹות ִמּתֹו ֵּתֵצא ַאל
 ַהָּקרֹוב ָהָרִקיעַ  ֶאל ַּגׁש

 ַלְוָינוֹ  ֶאת ָיְד ְּבַכף ְמַחץ
 .ַהּיֹום ָאָדם ןֵאי
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            צור ארליךצור ארליךצור ארליךצור ארליך

        

        

            תשע הסימפוניותתשע הסימפוניותתשע הסימפוניותתשע הסימפוניות

        על פי בטהובןעל פי בטהובןעל פי בטהובןעל פי בטהובן                
        
        

        הסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונההסימפוניה הראשונה
  

  .ס ֶמְרָחקמֵ ַּגְרִעין ּכוֹ 

  .ְטַרְקִלין צֹוֵפן ְּכַרִּכים

  .ְּבֵנֶטףַהִּׁשָּטפֹון 

  

  .ִּתְזֹמֶרת ֶנֶעְרָכה

  ֵנָכר ָּכִרים ַרִּכים

  .ּבֹוֵלַע ֶאת ַהֶּנֶפץ

  

  ,       ַלֶּמְרָחבַאִּסיר יֹוֵצא  ּוְזַמן

  ִּבְבָרִקיםִנְבָזק  ,ִנְטַען ְּבִזיו

  .              ִּבְרַּכִים ַּבֶּנֶׁשףְסִעיִריםַהּמַ 

  

              ְוֵתַׁשע ְּבנֹות ִׁשיְר 

  – ַעל ַאְרָּבָעה ְּפָרִקים

  . ְׁשלֹוִׁשים ָוֵׁשׁש ְּתנּועֹות ַהֶּנֶפׁש
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        הסימפוניה השנייההסימפוניה השנייההסימפוניה השנייההסימפוניה השנייה
  

  .                          ְרָעָדה. ַהרָהָדר ְוַד 

  ָּבָרק רֹוֶדה ַּבְיִריָדה

  .ֶּדֶרְרָמָכיו רֹוְדֵפי הַ ֵהם ּוְרָעָמיו 

  

  ,ַר ְרַכב. ַהרַד ְּדִריכּות וְ 

  ֶאת ַהֶּמְרָחבֲחֹת ַרחּום 

  .ִּכי ּבֹו ָרדּום ַהֶּמֶרד

  

  .                         ַּדַהר ָרקּוד

  תַּכר ָהַרּכּו

  .ֶׁשל ַהַּתַערִּדְקרֹו ר ְלִרּקּוד ַעל ּכַ 

  

  ַלְמרֹות ַּדַהר 

  ט  ִלְׂשרֹ ַּדַהר

  . ְּבַדַהרִהּסּוס ְוטּוס ַלְּקָרב ָּדֹרס 
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        הסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישיתהסימפוניה השלישית
  

  .ַאְרָּגָמן ַלִּגּבֹור ַעל ֲחֵזהּוסּות 

  . סּוס ְמֻאָּמן ַעל ַּגּבֹו ַיְקִריבוֹ 

  .אֲחֵזהּוּתֹ סּוִרי ֵאיָמָתה ַּבְקָרב 

  .סּוג ׁשֹוַׁשִּנים הּוא ִיְצַּדק ְּבִריבוֹ 

  

  .ְיַכּסּו ֶאת ָהֵאֶבלְוָׁשִני ק ׂשַ 

ַסף ַהִּדְמָעה ָּכאן ְוֹרב ְּגאֹוְנ.  

  הּוא ֶׁשָּדָמה ְלָעָפר ּוְלֶהֶבל

  .ְּפִרי ֲאָדָמה ֶׁשָעָלה ְלִמְנָחה

  

  .ֶאל ַהַּצר ַהּגֹוֶאהְוִהְתַּגל ׁשּוב 

  .ָנע ַּכֹּצאן ְּבִלי רֹוֶעהַעם זּו ִּתְגַאל 

  .ְלקֹוחַ ּמַ ַאל ִּתְׁשֶעה לַ . ָׂשא ַלָּׁשָעה

  . ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכחַ , ַסע

  

ָהָאֶרץ ִנּמֹוָחה. ְמַנֵּצחַ , ְּדֹר.  

ַנֲחָלה ֹר ְּבָׂשָרּה הּוא ְל.  

  ,ִׁשיר ִמי ָכמֹו, ָרִמיתָ ִׁשיר ִּכי 

  .  ִׁשיר ְוִלְּב ָחָלל
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        יה הרביעיתיה הרביעיתיה הרביעיתיה הרביעיתהסימפונהסימפונהסימפונהסימפונ
  

  .ַעל ַמֲהַל ַהְּזַמן? ַעל ָמה. ִלְקֹרא ִּתָּגר

  .ַהֶהְתֵמדַעל ּכֹוַח . ִביָדהּכְ ַעל ּכֹוַח הַ 

  .ַעל ֹאֶפל ֶהָעִתיד ְּבֶבן ַהּיֹוָמן

  .ַעל מּות ַהֵּמת. ת ַהַחיִנָּדחּול עַ 

  

  ַעל ַמֲעצֹור ִנְפָלא? ַעל ָמה. ְלִהְתַּגֵּבר

  .ַהְּתׁשּוָקה ִלְמֹחקַעל ; ַהְּמַפֶּתה ַלְחֹּדל

  .ְלַהֲעִמיד ְלִדין ֶאת ַצו ַהְּנִפיָלה

  . ְלַהֲעִניׁש ֶאת ְיִדיַעת ַהֹחק

  

  .ְסטֹוִריתיַלֲעׂשֹוָתּה הִ . ִלְקֹּפץ ַעל ַהָּׁשָעה

  ָרהזָ ִלְפֹרץ ֶאל ַהֵהיָכל ִמּתֹו ָהעֲ 

  ת ַעל ִמְזְּבחֹות ַהְּקֹטֶרתּפֹ ְׁש ָּתה לִ ְח ּוִמּמַ 

  . ַחת ְלבֹוָנה ָזָרהּתַ ִצָּפְרֶני ֶאת 

  

  .רֶ ִלְפֹּתַח ְּבֵעת צֹ . ִריִלְצֹרר ִמן ַהּצֳ 

  .ִלְטֹמן ֵּבין ַהּצּוִרים ֶאת ֶחֶמד ַהּצּורֹות

  .ַּבֹּצֶרת –ּוַבְּבָרָכה  ,ִלְצֹרב ָצָמא ַּבַּבר

  .ס ֵּבין ַהְּגדֹולֹות ֶאת ֵחן ַהְּנצּורֹותמֹ כְ לִ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 5757 

        הסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישיתהסימפוניה החמישית
  

  .                   ֹוָרלְּגַזר ַהּג

  .ָזר ַהּגֹוָרל

   ָסר ַהָּמֶותוְ 

  . ָזר ְוַקר

  .ַהִּסיר ֻמְרָעל        

  . ַאְרַּבע ְּדִפיקֹות

  . ַאְרַּבע ִמיתֹות

  .ַמר ַהּמֹוָרל

  .ַאְרַּבע ְּדִפיקֹות

  . ַאְרַּבע ַאּמֹות 

  ֵיׁש ִּדין ְוֵאין 

  . ןּיָ ַּד 

  

                   ַא ַּבֹחֶׁש ַהְּמִחָּלה

  ;ַהָחְפִׁשיֶאל ִמְתַחֶּתֶרת 

  ִאם ַּבֹחֶפׁש ֵיׁש ְמִחיָלה

  חֹוְפִריםלַ ַּגם ֵיׁש ּתֹוֶחֶלת 

  .ַלַּמֲעָין

  

  .          םִמן ָהרוֹ ְזֹרם . ֵצא ַלָּקֶצה

ַהב ַלֹהֶוה. ְּפַרח ִמן ָהַר  

  ,ֶעֶרג ֵעיֹרם, ּגּוף ֶׁשל ִּכּסּוף

  ,ֶּוהַקו ְמקַ , ֶצַלע ֶׁשל ֵצל

  

                        ֹפס ֶאת ַהָּזר ּתְ 

  ֲאֶׁשר ָקַרב 

  .ַוֲהִמיתוֹ 

    ר ְּתֹפס ֶאת ַהְּגזָ 

  ֹצַרב ֲאֶׁשר 

  .ְוַהְמִעיטוֹ 
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  , ְוֶאת ַהֶחֶרב ְוַהֶחֶנק

   ַהְּסִקיָלה ְוַהְּׂשֵרָפה

 ַקח ֵאֶלי    

  .  ְּבֵכֶליּתָ ְר ַר צָ וְ 

  

  

  

  

        הסימפוניה השישיתהסימפוניה השישיתהסימפוניה השישיתהסימפוניה השישית
  

    ּוטֶּבָעָמל ַהַּכְפִרי ַהָּפׁש

  .ֵיׁש ֶאָחד ִמִּׁשִּׁשים ִהְתַקְּדׁשּות

  הּוא ָהֶאֶדן, ֲהֵנַדע, יֹום ִׁשִּׁשי

  .ן ֵעֶדןּגַ  לאֶ ְלֶאְׁשָנב ַהִּנְפָקח 

  

  ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְּכָבִׂשים

  ַטָּוִסיםַיַעְברּון ְּבַהְדַרת 

  ִנְפָעהִּכי ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם 

  .ְּבַׁשְדמֹות ַהִּיְפָעהִלחּוָכם 

  

  ,ּוְבׁשּוב ַהָּׁשבּוַע ִליֵמי ַמֲעֶׂשה

  ,ֶאל ֶּגֶׁשר ַהַּסַער ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש

  ,ְלִעְרּבּול ֹעז ָהֵעז ִעם ַהס ַהֶּׂשה

  ,ֶאל ַהֹּגֶדל ְוֶאל ַהֹּגֶדׁש

  ִיְתַמְּזגּו ְׁשֵני ְּפָרִקים

  ְוִיְהיּו ִלְׁשלֹוָׁשה

   ָהַרִּכיםֵּביןּוִמ 

  ;ַּתֲעֶלה ַהָּקָׁשה

  ,ֹעֶמרָנע ָוָנד ֵּבין ַרַעם לְ ְוַאָּתה 

  , ַעל לּוַח ֶׁשל חֹול

  .ֵּבין ָמָחר ְלֵבין ֹחֶמר
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        הסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעיתהסימפוניה השביעית
 

                 . ֵּכןַּבַּדְוָקא ִהיא 

  .אַּבַּדְוָקא ִהיא 

  ְּבִחּפּוׂש ִעֵּקׁש 

  .ַקּלֹותֵּבין ְּתׁשּובֹות 

  .ִּבְפִנים, ִהיא ִּבְפִנים

  

                ָהְלָאה ָּבֶאְמַצע

  ָהְלָאה ַּבֶּנַצח

  ָהְלָאה ַהחּוָצה

  .ַעד ֶאל ַהְּפִנים

  

               ַרַעׁש טֹוֵרף ֶאת קֹוָלּה ֶּבָחָלל

  ללָ ְלקָ ְּתכֹוָלּה ַרַהב ׂשֹוֵרף ֶאת 

  –ְלָׁשָלל ֶאְׁשּכֹוָלּה ַלַהב עֹוֵרף 

  .ִהיא ְמֻבֶּצֶרת ִּבְפִנים

  

ַּגם ְּבֵצאְת       

  ַּגם ַּבִּׂשְמָחה

  ָּבָאֹדםַּגם 

  ַגְרּדֹוםַּגם ּבַ 

ֱאֶמת ִּבְפִניםְמכֹוַנתִהיא , ִהיא ְּב .  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 6060 

        הסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמיניתהסימפוניה השמינית
  

  ּפֹוֵרחַ , ׁשּוב ַאָּתה ַּבחּוץ

  .ִצּפֹוֶריַּבֶּמְרָחב ִעם 

  ְוֵראִׁשית ַאָּתה ַּכֶּנֶׁשר

  . ְוָטסָרםַקל וְ 

  

  ֶׁשאֶּד ָאז ַאָּתה יֹוֵרד לַ 

  ,ֶׁשתֶרֶגל ִמְתַחֶּד ּובְ 

  ,ְמַדְׁשֶּדֶׁשת, ְמַהֶּדֶסת

  .ֲאָוזַנֲעֶׂשה 

  

  ,ַמְרִּגיעַ -ַמְרִּגיז, ְוַאַחר

  ְּבָכָנף ִעם ַּפס ָרִקיעַ 

  : ּוְבלֹוִרית ְקָצת ְמֻטֶּפֶׁשת

  .נֹוָעזעֹוְרָבִני 

  

  ְּכַאְנַּדְרָטה –ּוִמֶּמּנּו 

  ְמֻחֶּפֶׂשת ִהְתַּגְנַּדְרּתָ 

  ָחֶזה ֶׁשלּבֶ ְוִהְרַהְבָּת 

  .סַהַּטּוָ 

   –ְוָאז 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 6161 

        הסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעיתהסימפוניה התשיעית
  

  .ְוָאז ָּדִאיָת ֶאל ַהְּזבּול ָהָרם

  .ְוא ִצְלֵצל ַמְלָא ְוא ָצַרם

  ֲעָרםְוַהְּׂשָרִפים ָּפְתחּו ֶאת ׁשַ 

  .ָרםעֲ ֶׁשל ָהָרִזים ֶׁשֵאין ְלׁשָ 

  

  .ְרָקן רֹוֵעׁשֵאין ּפֻ . ְוא ָּבַרַעׁש

  .ֵאׁשְוא ּבָ . א. ְוא ָּברּוחַ 

  .ֵהן ְוא קֹולוֹ ָאְזֶני ְוא 

  .ְוא ְוא ְוא ְוא ְוא

  

  ,ַּגם א ְּבַהְׁשָּבַעת ַהְּתהֹום ַהַּמְלָאִכית

  ,ְּבקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה ֶׁשל רּוַח ַעל ִנים ָאִין

  ָהרּוַח ָהַאֶחֶרת ֶׁשַאַחר ַאֲחִרית

  .םַעל ְּפֵני ַמיִ רֹוֶחֶפת ִּכְבֶטֶרם ְּבֵראִׁשית 

  

          . א

  ,ז ַהֶּגֶלםַהַּׁשַער ַהֵחֵרׁש ִנְפַּתח ֶאל ַר 

  .ַהֵּיׁשְוֶצֶלם ְּבֶחְדַות ְּבֵני ָעָפר ִמְקֶהֶלת ֶאל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יניגריניגריניגריניגר    מאירמאירמאירמאיר: יתיוּו
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        יונה וולך בשיחה עם סטודנטיםיונה וולך בשיחה עם סטודנטיםיונה וולך בשיחה עם סטודנטיםיונה וולך בשיחה עם סטודנטים
        
        
  

כפי ,  פגשה יונה וולך קבוצה של סטודנטים8.2.1977-ב

 על שאלותיהם והשיבה, א"הנראה באוניברסיטת ת

בשל איכותה הירודה של ההקלטה לא . במשך כשעה

 יחד עם –עלה בידינו לפענח חלק מדברי הסטודנטים 

קולה של וולך נשמע היטב וברור , ולמרבה המזל, זאת

  .לאורך כל ההקלטה

  

   [...] שאלהשאלהשאלהשאלה

  

זה קורה , הוא מתחיל לאבד את עצמו... תלך אחרת... תתלבש ככה: ... וולךוולךוולךוולך

הם הופכים או להיות לאומיים או שהם מתעסקים בחומר , יםלרוב הסופר

אים יהם ממצ, בִמבדהאו שהם עוסקים , מאוד לא שיטתי, מאוד קטן

, אין דבר כזה, איזה סיפור, נותנים לך איזה דוגמא, עטלף למשל, דברים

מה ?  פה בארץתעל מה מתבזבזים הכישרונו? למי זה חשוב הדבר הזה

למה ?  למה כל כך הרבה אנשים מתמוטטים פה?קורה עם סופרים צעירים

? מה בכלל מצבו של הסופר בארץ? כל כך הרבה אנשים מאושפזים בכלל

מזמינים סופרים צעירים האם בכלל ? האם זה בכלל מעניין חוגים לספרות

, האם יודעים את הביוגרפיה שלהם? אנשים שרק מתחילים למשל, לשם

סופר שואל את עצמו עשר פעמים , שעוד פעם, זה שאלות? מה עבר עליהם

או שניגש בצעדים , מכיוון שסופר ניגש לשולחן שלו עם הרבה כוח. ביום

יש , זאת אומרת, או שהוא ניגש בהעמדת פנים, כושלים עם הוא עצמו

 מכיוון שהיא אחת מהן היא פשוט בלתי אפשרית, בעצם שלוש גישות

 מה הוא – שאלות האם הסופר העברי כיום שואל את עצמו. גישה חולנית

כדי , לסביבה שלו, לילדים שלו? לקוראים שלו? בעצם נותן לעצמו

ואני לא ? כדי להבין יותר את החיים שאנחנו חיים אותם? להישאר עצמו

מדברת כל כך על מצב פוליטי כיוון שבתנאים כאלה המצב הפוליטי הוא 

 עצמנולמנסים להפוך אותו , זה מצב שאנחנו מנתחים אותו, די לא קיים

אני , שוב פעם אני לא יודעת, ביחס לחומר. עצמנוכמו שאנחנו בעצם 
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יחסית למשוררים אני בכלל מפרסמת הרבה , מפרסמת די הרבה בעצם

דרך אגב היו הרבה מאוד בעיות עם ... יש לי פה ספר שהוצאתי. מאוד

בדרך כלל , חלק מהחומר לא הוכנס, שוב פעם אנחנו דיברנו על זה, הספר

פרות המקצועי אוהב חומר שפורסם לפני עשר שנים ומישהו גמר מבקר הס

הוא , מי שעשה את זה היה גיבור גדול שבדרך כלל התקיפו אותו, הלל עליו

סבל מכל מני אנשים שהיה צריך להילחם בדעות הקדומות שלהם והוא 

העבודה השחורה בשביל כולם ובדרך כלל יוצאים עם בעיטה את עשה 

אחד האנשים . ים והרגישים ביותר של גופו ונפשובאחד האזורים הלא נעימ

בשביל ספרות עברית הוא הצליח להילחם , האלה למשל זה גבריאל מוקד

ולעומת זה יש אדם אחר , הרבה מאוד אנשים-ולקלקל יחסים עם הרבה

בדרך כלל הוא , מנחם פרי רצה להוציא את הספר הזה, בשם מנחם פרי

משוררים ולנסות לכלול אותם בחוברת ניסה לעשות קנוניות עם סופרים או 

למשל זו דוגמא . שלו תוך איסור לפרסם בחוברות שגבריאל מוקד עורך

לאסירות תודה בארץ שלנו וליחסים בכלל ששוררים בסביבה הישראלית 

עורך אחד שעשה את , מה קורה בין שני עורכים למשל. החברתית שלנו

תנית מראש תצליח מודרנית ולא מו,  כדי שספרות עברית חדשהלהכו

, לעשות קנוניות, והשני שבא ומנסה לאכול את הפירות שלו, להתקיים

 אנשים ולקנות תלהסי

... בעבור בצע כסף, אותם

ומסרב לקבל כל חומר 

חדש והוא ממש היפוכו 

של השני והוא זוכה 

להצלחה די גדולה בגלל 

הלקקנות שלו והצביעות 

אז לאן באמת . שלו

? הדברים בארץ הולכים

לפחות כמו , לדעתי הספרות בארץ מושחתת לפחות כמו שהממסד מושחת

וכל זמן שלא מתייחסים לזה בקני . כל הדברים שאנחנו קוראים בעיתונות

כתב כאן שום דבר ואף ימה פלילי ומה לא פלילי אף פעם לא י, מידה כאלה

ך להיות אותה הצנזורה י כאן שום דבר והצנזורה תמשייעשהפעם לא 

בדרך . מלא שעמום וריקני, שיך להיות אותו כלי מלא שעמוםוהספרות תמ

 על פני כל חומר יפורנוגראפכלל אני חושבת שדי עדיף לקחת ולקרוא ספר 
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אני לעצמי מעדיפה ואני . טקסטואלי שמתפרסם למשל בעיתונות ספרותית

 מאשר מהספרות יפורנוגראפחושבת שאפשר ללמוד הרבה יותר מכל ספר 

  .הישראלית

  

  [...]  שאלהשאלהשאלהשאלה

  

הממסד הספרותי , ספרות ישראלית זה בדרך כלל דבר די מושחת: וולךוולךוולךוולך

לא רק שלא . אגודת הסופרים למשל זה סיפור בפני עצמו, מושחת לגמרי

ואנשים צעירים זה אנשים כבר , מקבלים אנשים צעירים לאגודת הסופרים

לא לקבל ערבים , אלא היה כל העניין עם הערבים למשל, 33-למעלה מ

או כל השאלות מהסוג הזה ובסופו של דבר ... ודת הסופרים העבריתלאג

כמה סופרים ניסו להקים .  אגודה בפני עצמההםהם פרשו ויצטרכו להקים 

בגלל , זאת אומרת מחוץ לאגודת הסופרים ונכשלו, אגודת סופרים עצמאית

מיים שהגורם הראשי להם היה שוב פעם אותו מנחם יכל מיני סכסוכים פנ

, התפלה,  המושחתת–נסה לשמור את כל העוגה הממסדית פרי שמ

שהייתה פעם אולי עוגה , הצנים של העוגה הזאת, חסרת הטעם, העבשה

אבל זאת באמת . ואוכל אותה בעצמו –והיא כולה מלאה בתולעים 

אני ... אם יש בכלל מקום לסופר לחיות בארץ, מה קורה כאן, השאלה

אני יושבת וחוקרת לעצמי .  בשקטדה שליובינתיים עושה לעצמי את העב

אל תחשבו שזה כל כך  ...אבל... את המצבים ואת הדברים שמעניינים אותי

  .סוגה בשושנים כל העניין

  

   [...] שאלהשאלהשאלהשאלה

  

כשאנחנו עוברים לעולם שכולו טוב והחברה לא קיימת ואנחנו : וולךוולךוולךוולך

 והבעיות העקרוניות של החיים שלנו שאנחנו חוקרים עצמנוקיימים עם 

חיים בכל מיני -ותם כמו חוקר שחוקר ביולוגיה במיקרוסקופ או חוקרא

אולי ...  באמתםאולי מכשירים פראפסיכולוגיי, מכשירים בלתי מוכרים

מכשירים שיהיו בעוד מאה שנים מקובלים על כל הבריות והיום הם 

... אבל לא במקומות אחרים... בעיקר בארץ כמובן!.. ִלצחוקדי ... נחשבים

בארצות אחרות , הכל מגיע לאט, ארץ קטנה. רוח-ח הכל בקוראפשר לנת

אני .  להיות צרכנים של דבריםאאין לנו ברירה אל, הכל מגיע יותר מהר
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אבל כל זמן שלא מוכנים לפתוח את . חושבת שבארץ נעשים דברים גדולים

ב ולחזור משם מפורסם כדי "השערים ליליד הארץ וצריך לצאת לארה

רק . זה ממש מצב יותר ממחפיר, יותר ממחפירזה מצב , להדפיס פה

כשחיים בחדר קטן וכותבים בו וסוגרים את הקירות ואת האוזניים ואת כל 

אז אפשר לחקור באמת את החיים ומה , החושים ואת כל מה שקורה מסביב

ואפשר לצאת ובעצם ... ואפשר לשכוח כל דבר רע שקורה. שקורה בהם

 אחד אפשר להסתכל על מה שקורה  מצד,לשחק משחק די של סוכן כפול

- מצד שני אפשר לנצל את זה לטובתו בצורה של אנרגיית,מסביב ולהתרגז

אבל לחייך חיוך של צחוק , רוע משוחררת ונרתמת לטובת עצמו בלבד

כמה חומר ? איך ניגשים לחומר כזה. הביוגרפיהלחיות במהירות . הגורל

 לתלמיד של כמה השכלה כללית בכלל נותנים, פיזיקאלי למשל

כמה ? או מגיל הגן, או תלמיד של תיכון או כל תלמיד, אוניברסיטה היום

אבל , כי ספרות מתוך ספרות היא לא כל כך יוצאת? השכלה יש לו

כשאנחנו קוראים מתמטיקה או פיזיקה ונעזרים במושגים אז אנחנו יכולים 

קורה מה ?  מה קורה במהירות האור– להבין מה זה לחיות במהירות האור

לחיות במהירות ? 'על מה זה מדבר? מה זה בכלל? במהירות הביוגרפיה

   :'הביוגרפיה

  

. בגרסתו הראשונה' לחיות במהירות הביוגרפיה'וולך מקריאה את שירה [

מאוחר יותר ." חייו, והרי כל מה שרצה אדם"השיר מסתיים כאן בשורה 

  .] הוסיפה לשיר זה בית שלם

  

בדרך כלל אני מאוד . היום... חות והוא נכתבזה שיר שנמצא עדיין בהתפת

יש לי ... אני מכירה את החומר שאני מתעסקת בו, אני יודעת, בטוחה

היד שלי מאוד יציבה כשאני כותבת ואין לי היסוסים , בטיחות מאוד טובה

זה סוג של גילוי מסוים שברגע שאנחנו חושבים מחשבה . ואין לי שיכחות

או מכמה אזורים שיש שם , כמה יחידות מוחכלשהי אנחנו בנויים בעצם מ

. מכמה קומפיוטרים שכל אחד יש לו יכולת אחרת, קשרי חשיבה מסוימים

אנחנו מתעסקים , או לפתור בעיה כלשהי, בדרך כלל בשביל לדעת בעיה

ואחד מהם . כלומר בחיוביים, אחד מהם עוסק באמת בפלוסים. בשניים

כל הדבר הזה הוא די .  אפשריבלי השליליים זה בלתי. עוסק בשליליים

משחררת את , שוב פעם, אני חושבת שתפישה כזאת. טכני והוא די מכאני
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בדרך .  ומשונות בכל מיני דברים גורלייםתפלות-יני אמונותהאדם מכל מ

להאמין בדברים שנקבעים , להאמין בגורל. כלל אנשים לא משוחררים

ות מסוימת אפשר  ואם יש מיומנ–בסך הכל זה עניין טכני ... מראש

יותר מאוחר כשזה מגיע לעניין ... זה מדבר על העניין הזה. להשתלט עליו

זה לא ... להיות הוא עצמו, "לחיות את חייו"זאת אומרת ... של הביוגרפיה

אבל ברגע שאנחנו חיים . כל כך פשוט כמו שמשפטים עלולים להישמע

ים ממנה ולא עולים ואנחנו לא יורד, מהירות שהיא חיינו, במהירות מסוימת

מתגלה לפנינו עולם הרבה יותר מוזר ולא רגיל ומופלא מהעולם , ממנה

או ,  שלך היא זה שאתה חושב שזה הבעיה שלךהבעיה. הפסיכולוגי למשל

רק אתה , אין לך בכלל בעיות. הבעיות שלך זה שאתה חושב שיש לך בעיות

רואה את העולם כשאין לך בעיות ואתה , לעומת זאת. חושב שיש לך בעיות

וזה העולם שיחקרו אותו יותר , אני חושבת שזהו עולם העתיד... הזה

, עולם שדן בחלקים קטנים, זה בעצם העולם של הפראפסיכולוגיה, מאוחר

. מאוד קטנים של התרחשות-בחלקים מאוד, באטומים של הנפש

 רווח של סיכה אפילו שבהן אפשר ןברציפויות הדוקות ביותר שאין ביניה

כדי , מת להתחיל להבין את המנגנונים שלנו כדי לתפעל יותר טובבא

 –כדי להרגיש עם כבוד עצמי , כדי לא להרגיש מושפל, בטוחה-להרגיש יד

  .כדי להיות הוא עצמו

  

מבחר ספרותנו בשנת ': מתוך', המסכות היורדות'שירה וולך מקריאה את [

  ]מנחם פרי: עורך', תשל״ו

  

אם למשל , ס לחומר כללי שאתם קוראים אותושוב ביח, יש לי שוב שאלות

קשר בין חשיבה ובין , אתם קראתם ספרות של ווייטהד וראסל על הלוגיקה

או , או חומר על יחסיות למשל. הוא טוען שזה בעצם אותו הדבר, לוגיקה

, זאת אומרת. שאי אפשר בכלל בלי זה לחשוב, כל חומר בפיזיקה מודרנית

זאת . ואל שחושב בלי לדעת את החומר הזהאני לא מאמינה שיש אינטלקט

מה בכלל הזכות שלכם לבוא בדרישות ,  כמות של ידעהאיז... אומרת

בעצם מה סטודנט כיום יכול לקבוע ביחס , מסוימות לגבי התוכנית שלכם

הוא יכול לבקש ? האם הוא יכול לבקש דברים נוספים? לחומר הנלמד

ני לא מאמינה שאפשר כיום א... אפילו שעות נוספות או חוגים נוספים

להשתלט על חומר ספרותי רציני מבלי לדעת באמת מה שקורה בכל 



 6767 

השקפת עולם ופשוט לא מבחינת , םילא מבחינת דימוי, התחומים המדעיים

לדעת בסיסיי ... לדעת מה זה דרך נקודה שבעצמו... לא מבחינה טכנית

 של ימים ביסודשקי, או יותר מסובכים, כל מיני דברים פשוטים... חלוקה

כל ניסיון להסביר יותר מדי יביא אותי לניסיון להתחיל לעצב מילים . עצמנו

זאת , זה כמו לקחת חומר ולהתחיל לעצב אותו באיזה צורה. יחד איתכם

אבל ... כי את שלי אני צריכה, אז לי חבל נורא, לי יש, לכם אין, אומרת

אבל זה באמת . ידע-אפשר ביחד להתחיל לעצב מאיזה מילים איזה מכשירי

אחר כך השאלה מה . מכשירי ידע שאנחנו מעצבים לנו מהניסיון שלנו

אבל כל זמן שמשפטים .... הגישה אז כבר קשה לדעת למי הפתרונים

כלשהם נותנים הבנה לגבי מה שקורה או קפיצת דרך או אפשרויות נוספות 

ממש אני מאמינה שאפשר לפתוח עולמות נוספים ולעשות . זה כבר טוב

  ?אתם רוצים לשמוע עוד שירים] שתיקה ממושכת. [דברים גדולים

  

  .אנחנו עייפים: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  ?זה מעייף אותך: וולךוולךוולךוולך

  

  .מאוד: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

אני מפסיקה בדרך כלל בלילה כדי שאני . אותי זה מעורר, אותי לא: וולךוולךוולךוולך

  .כי אני מדי ערה מזה, אוכל לישון

  

  ... הכלאנחנו לא תמיד מבינים: ''''סטודנט בסטודנט בסטודנט בסטודנט ב

  

  ?כמה זמן לסיום? מה השעה. יכול להיות שזה קשור: וולךוולךוולךוולך

  

  .משהו כזה, חצי שעה: ''''סטודנט בסטודנט בסטודנט בסטודנט ב

  

אז , אם לא, אם אתם רוצים אנחנו נמשיך. חצי שעה זה אינטנסיבי: וולךוולךוולךוולך

  .או נעשה הפסקה ויותר מאוחר נחזור, נשאיר את זה

  

  : [...] ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א
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 זה פשוט מתחלק ליותר מדי כי, תרשה לי להפסיק אותך באמצע: וולךוולךוולךוולך

כי ברגע שאתה נותן , מה שאתה עושה עכשיו זה הרסני למשל. שאלות

ברגע , שאלה אחת לקומפיוטר אז הוא יכול לענות לך על שאלה אחת

אין מקום , אז זה מתחיל להתבלבל, ושתי תוכניות, שאתה נותן שתי שאלות

ת תהליכי ההרס א, אני חושבת שאת תהליכי ההרס אני עברתי. ליותר מזה

צריך באמת להיזהר , יש אנשים שעוברים את זה היום, הפסיכולוגים שלי

יותר משתי , באמת, בדרך כלל זה מתחיל מתהליכי הרס בזיכרון. מזה

אני חושבת שזה בהחלט . תוכניות בפעם אחת או כל מני דברים מהסוג הזה

, תר מאושרים אנחנו יועצמנוככל שאנחנו יודעים יותר על , גילויים חדשים

  . זה מושכלות ראשונים, פשוט אין ספק בזה, אין ספק בזה

  

  : [...] ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  .אתה נכנס לדלת פתוחה, לא: וולךוולךוולךוולך

  

  ...אני רוצה להסביר לך את ההרגשה שלי, אני רוצה להסביר: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

אני אחסוך לך פשוט חלק מהדרך בזה שאני אגיד לך שדברים רבים : וולךוולךוולךוולך

יש הרבה חומר שנמצא , זאת אומרת. בהתפתחותנמצאים באמת 

  . כל כךאותו ולא התבלטותבהתפתחות וצריך הרבה אומץ בשביל להעביר 

  

כי לפעמים אומרים , אני הרגשתי שהיה כאן גיחוך בקהל: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

דברים בוטים מדי שהם לא נכונים ואז הופכים להיות שטחיים מאוד 

שהם נאמרים באינטנסיביות נפשית ובנאליים מאוד ופשטניים מאוד למרות 

  .וזה אני מאמין לך

  

אתה מדבר על ,  בשבילי לפחות,רק שאלה להבהרה, סליחה, ירון: ההההמרצָ מרצָ מרצָ מרצָ 

  ?השירים או שאתה מדבר על הדיבורים

  

אני פשוט לא יכול לדבר על , אני מדבר קודם כל על הדיבורים: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  ...הכל
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 אבל אני ...זמן כמה שאתהיש לך , יש לך זמן כמה שאתה רוצה: וולךוולךוולךוולך

זה לא ייתכן שאתה חי במקום , חושבת שזה לא נכון מה שאתה אומר

וזה עולה על העצבים כיוון שבאמת , מושחת הבית שלך מלוכלך וכל זה

וקים ותולעים והחלב שלך מלא תולעים כי היה 'אתה לא יכול לחיות וג

זורק את , בית יותר מדי הרבה זמן אז אתה באמת עושה בדק ידר'פריזּבַ 

מה ... אני לא חושבת... ופשוט אתה עושה, עצבניקצת מרוגז קצת , הכל

 אפיסת , דבר טוב אבל חיבוק ידייםתראה ספקנות זה? אתה מטיל ספק

,  ולהגיד שאתה חלש ואתה לא רוצה לעשות שום דבר זה זכותך,כוחות

שום אני לא רוצה לעשות , אני מרגיש לא טוב, אתה יכול להגיד אני חלש

, הרבה אנשים חושבים כמוך, בסדר יש הרבה דברים כאלה, בסדר, דבר

  .פשוט לדאבוני, לדאבוני

  

        [...]    :''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  ...תראה, זה קנטרני: וולךוולךוולךוולך

  

  אני לא רוצה לקנטר: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  אבל אתה מקנטר: וולךוולךוולךוולך

  

  את קינטרת אותי במשך שעה כמעט, סליחה: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  ? לא יצאתלמה? אז למה לא הלכת: וולךוולךוולךוולך

  

  ...כי אני מאמין שיכול להיות שיח בין אנשים: '  אסטודנטסטודנטסטודנטסטודנט

  

  .אני מתעסקת בעובדות, אני מאוד מצטערת: וולךוולךוולךוולך

  

סליחה , אני יכול לתת דוגמאות של מספר דברים שהם היו: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

למשל אמירה . ..למשל נזכיר כאן את העניין שמשורר חייב... שאני מדבר

מישהו צריך להצליח באמריקה אחרת בארץ הוא ... משורר חייב: מהסוג

  ...לא מצליח
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  ?אתם לא רוצים לדבר על שירים: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

אם יש פה כזאת מידה ... אמרתי ש, אני בהחלט מעוניינת בזה, לא: וולךוולךוולךוולך

  ...דיברתי על עובדות, של צנזורה

  

למשל אני לא שמעתי על משורר שניסה בעצמו ? מי צנזורה: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

ולא . לא שמעתי על כזה דבר, ירים שלו ומישהו הפריע לולהדפיס את הש

  .אבל אם תספרי לי אז אני אאמין לך,  כמובןְרָאָיהזו לא , שמעתי

  

  ?למה הוא צריך להוציא את זה לעצמו: ''''סטודנט גסטודנט גסטודנט גסטודנט ג

  

  ... זה לא רק משורר אחד שלא הדפיסו לו, אני אענה לו, חכה,רגע: וולךוולךוולךוולך

  

  ?מי צריך להדפיס לך: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  ... מזמינים אצלך חומר מסוים,תראה: ולךולךולךולךוווו

  

  ?מי: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

מזמינים אצלך . למשל באנתולוגיה של ירושלים שיצאה לפני שנה: וולךוולךוולךוולך

שולחים לך הזמנה ומבקשים ממך , פונים אליך, חומר בתור משורר ידוע

ולזה אני , אלא גם על מחזאים, אני לא מדברת רק על משוררים. חומר

מזמינים אצלך . נקודה עקרונית לא פחות מאשר שירהאחזור וזאת אולי 

שערכו אותה , חומר לאנתולוגיה על ירושלים, אתה שולח שיר שלך, חומר

וזה באמת ... ויש שם באמת אלוהים... אלירז ואלקלעי ואתה שולח שיר

אבל אתה מעז ואתה שולח שיר קצת ... יוצא בירושלים וזה קצת דתי

אחרי שלושה חודשים הביתה בצירוף אתה מקבל אותו , פרובוקטיבי

מכל מיני סיבות שונות מצאנו לא לנכון להכניס את זה לאנתולוגיה "פיתקה 

  ".הזאת

  

  . בעיתונים אחריםמי ששלח את השיר הזה פירסם את זה : ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א
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   .לא הדפיסו לו את זה בשום עיתון: וולךוולךוולךוולך

  

יודע שיש עורכים אני בעצמי ערכתי דברים ואני , זה לא נכון: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

שונים וטעם שונה אז כמו שיש לנו טעם שונה ועל טעם וריח חכמים ממני 

  ...אמרו שאין מה להתווכח

  

זה ריאקציונרי מה שאתה אומר עכשיו זה , אני לא חושבת שזה טעם: וולךוולךוולךוולך

  . עד הסוףיריאקציונר

  

  ...ראני בכלל ריאקציונ: ' אסטודנטסטודנטסטודנטסטודנט

 

  ?איך קוראים לך: וולךוולךוולךוולך

  

  .. שמי ירון:''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  ?ירון מה: וולךוולךוולךוולך

  

ואת .... את התקפת אותי כל מיני התקפות שאני באמת... באמת: ''''אאאא סטודנטסטודנטסטודנטסטודנט

  ...ואנשים עומדים כאן חסרי ישע מול ה... כל הזמן

  

אתה חושב שכל פעם שאני ? אתה חושב שאתה מייצג את הרוב: וולךוולךוולךוולך

אמת לא אני ב. אני מדברת לאנשים? מדברת אני מדברת אליך באופן פרטי

אתה לא מתמצא בחומר , יודעת לדעתי מה שאתה אומר זה ריאקציונרי

  .  עשרות מחזות נדחיםנידחיםעשרות שירים 

  

  ...אני רואה את הארץ הזאת. ..אבל זה לא דבר שמפריע לי: ''''אאאא סטודנטסטודנטסטודנטסטודנט

  

  ...אני מרשה לעצמי: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

זה . נריזה ריאקציו, בגלל שזה לדעתי, אני מעוניינת בעניין הזה! לא: וולךוולךוולךוולך

.  ובאמת אני מתקיפה אותך– במדינה מייצג את כל הדעות האיומות ביותר

היה רצוי לעשות את זה בכלים הרבה יותר . באמת אני מתקיפה אותך
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לצאת בעיתונות נגד , יומיומי, באופן שיטתי. חזקים ממה שאני עושה

  . שצנזורה זה דבר מצוין, דברים של אנשים כמוך שטוענים שאין צנזורה

  

  !אין צנזורה: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

אבל פה , עם עירום' אקווס'שיבואו את , באמת' אקווס'שיביאו את : וולךוולךוולךוולך

שמישהו יכתוב מחזה הכי גאוני שיש בו עירום אז לפני שיביאו איזה מחזה 

וכך הלאה וכך ...  ישראלירוםיע-שום מחזהמיובא עם עירום לא יציגו פה 

  . הלאה וכך הלאה

  

  ?שנה בלילה בגלל זהאת לא י: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  .ירון בבקשה: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

מאוד נאיבי -מאוד, וד נאיבי אדוניעאתה , וזה הרבה יותר חמור מזה: וולךוולךוולךוולך

יש כל מיני ... אין לך מושג כמה אבל זה באמת טוב לראות את זה עוד פעם

את העט שלך אפשר לראות , גברות מסוימות שכותבות עם אותה עט שלך

  ...יה שום דבר אורגינאלאין בז, באלף מקומות ואחד

  

  !השירה שלך משעממת אותי: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  !ירון: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

  . קלאסיפשיסט, מאוכזב, מכובד, כי אתה אדם משועמם: וולךוולךוולךוולך

  

, למשל שני השירים האחרונים, חלק גדול מהשירה שלך: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  !לדעתי זה זבל

  

  !ירון! ירון! ירון: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

!  קלאסימקרה של פרנואיד, יב אותךאף אחד לא העל, פרנואידאתה : וולךוולךוולךוולך

  ?הוא לומד בכיתה הזאת
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... אני מרשה לעצמי לומר, ירון אני מדברת אליך אישית עכשיו: מרצהמרצהמרצהמרצה

  ...בערב של סטודנטים

  

  ?אתה שייך לכיתה הזאת, אני נפגשת עם סטודנטים הערב, סליחה: וולךוולךוולךוולך

  

שבת אני חו...  של החוג לספרות עבריתזה קבוצה, זה לא כיתה: מרצהמרצהמרצהמרצה

שחלק מהיושבים כאן , אני יכולה להבין אותך יונה... שהבעיה שנגעתם בה

עשויים להיות , בין שהם יעשו את זה אחר כך, בין שהם עושים את זה

יש לי הרגשה , מכל מקום. אותם העורכים היותר נבונים או הפחות נבונים

אלא , שאנחנו לא נתכנסנו כאן בכדי לדאוג לבעיות מן הסוג הזה

  ...נייןלהתע

  

פרפר . זה בול, של התרבות, זאת הבעיה של החינוך! זאת הבעיה: וולךוולךוולךוולך

  .בדיוק מה שהיה צריך, נכנס לחדר

  

        ?מנתק יותר יוצר קשר או יותר ,נראה לך שהאמן המודרני: : : : ''''סטודנט דסטודנט דסטודנט דסטודנט ד

        

ברגע שאתה מתעסק , ברגע שאתה מדווח על המצב שלך כמו שהוא    :וולךוולךוולךוולך

למשל כל ההבנה של גודו .  קשראז אתה לא מנתק, בחומר כמו שהוא

הייתה תקופה שאמרו סוריאליזם וכל . נראית לי לא נכונה, למשל של בקט

בסך הכל מצבים ... ?מה אפשר להבין?  מה אפשר להבין– זה וכל זה

אדם הצליח לחיות , של בדידות... מצבים של געגועים, ם של אדםיבסיסי

תמיד אנחנו שומעים , ולהוציא את הקולות מתוך עצמ, אותם בצורה כזאת

אבל ברגע שהאדם מודע למצב שלו , תמיד יש קול אחר איפשהו, קולות

ני דברים חולניים איומים יוהוא לא חי על העמדת פנים וגזענות ועל כל מ

, לפחות לעשות מדע מהדברים. ונוראים אז הוא מגלה את המצב שלו

שלך אז אתה אם אתה מוצא רק את , להוציא את המכנה המשותף של כולנו

מרגיש בודד אם אתה מוצא את המכנה המשותף בינך ובין אחרים אז זה 

  . זאת המטרה בכל אופן. ביחד

  

אתה התכוונת ] פונה אל הסטודנט ששאל את השאלה הקודמת [::::מרצהמרצהמרצהמרצה

  ?לזה התכוונת, שיש איזשהו קושי מצד קהל הקוראים בהבנת השירה



 7474 

זו ,  אבל זו לא הפרעהסליחה שאני מפריעה... הנטייה לתת לנו: וולךוולךוולךוולך

... כי הניסיון הוא בעצם נותן לנו כלים אינטלקטואלים מסוימים. תוספת

אבל באמת זאת דעתי , שוב פעם אני חוזרת לכלים של כישוף... כמו שנגיד

.  בענייןקדומות-דעותאם כי יש כל כך הרבה . שלקראת זה הדברים הולכים

מכונן ... םינטלקטואליאבל ברגע שאתה מרשה לעצמך ונותן לכלים האי

ללמוד פשוט ... זה כמו כלים של אלכימיה מסוימת שאנחנו עושים, אותם

ואז מעניין לך , וזה האתגר, וזה הסיפוק, וזו ההנאה. להשתמש בעצמך

כל , וכמו לשיר, זה כמו לנגן... בכלים שלך, ואתה יודע להשתמש בעצמך

... החיובי של זהואתה שוכח את עצמך במובן . דבר שעושה לך טוב בלב

ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב . ואתה בעצם יוצר, ואתה עושה יצירה

  .שישנו

  

, דיברת במשך חצי שעה על שחיתות בספרות הישראלית: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

קטלת את מנחם פרי , היללת את גבריאל מוקד, שחיתות של עורכי עיתונים

... בשירים שלך, העברהשום , אני לא רואה שום ַמעבר של זה. 'וכו' וכו' וכו

אולי את חושבת ...  אני מאוד מצטער,עם כל התיאוריה שפתחת בפנינו

ם ישאם את בשירים שלך מאוד חוצפנית ומשתמשת בכלים אינטלקטואלי

אני לא מוצא את זה בשירים ... הכי מתקדמים, ובמודלים הכי אפשריים

  ...את כותבת על סרסורים, את כותבת על זונות... שלך

  

מתוך ... יש הבדל בין, תראה, יש צדק מסוים במה שאתה אומר: ךךךךוולוולוולוול

ייך זה גם כלי שלא ש. או כלליים ופרטיים, מצבים כביכול פרטיים וכלליים

יכולתי לחיות באותה המידה במאה , זאת אומרת. לתקופה שלו ולזמן

הבעיות ... מאה השלושיםבאני יכולה לחיות אותו דבר , השמונה עשרה

. מה שאנחנו יודעים על עצמנו,  אותן הבעיות של האדםושארהעקרוניות יי

אם אני כוח חברתי או לא , עכשיו". הסביבה-בתוך-להיות"ויש דבר אחר ה

כמה אתה , זו שאלה, כמו שאתה שואל את זה בניסוח שלי, כוח חברתי

להתחיל לכתוב ... מכור לשירה למשל, אתה יכול להיות מכור, נשאר עצמך

, להפסיק להיות עצמך, יל לעשות דברים שבאופנהלהתח, כמו מישהו

זה מאוד נוח להיות בובה , להיות בובה, להפסיק לכתוב את החומר שלך

ואתה , שמנהלים אותה בחוטים ואתה עושה מה שפחות או מה שיותר נוח

ואתה פונה לאיזה גוש ואתה שוכח את . מסתדר איכשהו עם כל הדבר הזה
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אני חושבת שמה . הדברים שלך ולהתפתחואתה גם יכול להיות עם . עצמך

יש דבר כזה למשל . מה שיותר חומר. שיותר חומר אני היום מכניסה

החוק במדינה לא מעודן מספיק החוק למשל לא נותן לנו ... עיתונות

ני דברים מאוד דקים שהחוק ילעשות תביעה על הסכמה בעל פה כל מ

ככה המדינה יותר חוק משוכלל יותר הקובע לנו בעצם את החיים ככל ש

משוכללת ברגע שהגעתי לרעיון הזה יום אחד הייתה לי הרגשה כזאת 

זרוע משפטית , תפסתי את החוק, התחלתי לחקור מה מעצב לי את החיים

כל כך מעט , שם בעצםמה קורה , זה נראה לי דבר מוזר ביותר, למשל

 יום אחד אתה מתחיל להבין? מה קורה בזרוע המשפטית. אנחנו יודעים

בתור , אתה יכול לכתוב את זה בתור עיתונאי, שהחוק הוא המדינה

שאתה מתחיל להפנים את כאבל , החוק הוא כזה והחוק הוא כזה, עיתונאי

, מה זה עשה לי בגיל עשר, לראות מה זה עשה לך בחיים שלך, החוויה

איך זה עיצב לי את החיים ואתה ', בכיתה ב, בבית ספר עממי, בגיל תשע

אז זה הופך להיות , של חיים, ציא את זה בצורה של חוויהמתחיל להו

דבר כזה לוקח זמן וזה , אמנות ואז זה הופך להיות ספרות מסוג מסוים

  ...התפתחויות ובלי ספק אני נמצאת בהתפתחות

  

  ]מתפרץ: [''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  .אתה לא קיבלת את רשות הדיבור! ירון: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

אני מאוד אבקש להפסיק עם , תאני מאוד מצטער, זה לא שיטה לדבר: וולךוולךוולךוולך

  .זה

  

מעולם לא הייתי בדיון על שירה או על ספרות ישראלית שלא     :''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

' עכשיו, 'אפסיים של הספרות העברית-התחיל ונגמר בנוף הספרותי או במי

זה אף פעם לא מגיע לשירה או ', או שמיר נגד קינן וכו' סימן קריאה'נגד 

  .לספרות עצמה

        

עם מה שקרה עם לני , אני התחלתי עם זה, יע כי זה חשובזה כן מג: וולךוולךוולךוולך

ברגע שאתה תמים ואתה , זה חשוב יותר ממה שמתארים, זה חשוב... ברוס

כי לא , נער ואתה כבר בהתמוטטות די רצינית ואתה לא יודע שאתה ממוטט
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 ֶׁשְּיָקִריםכי על הדברים החשובים באמת , מפרסמים מה שאתה רוצה לפרסם

אין ממי לרכוש ניסיון , אין לך ממי ללמוד, אין דיווח, םלך לא מדברי

ואתה מוציא הרבה , ואתה מתחיל לפרסם את החומר הראשון שלך, בעצם

אתה מתחיל , לא חישלו אותך, בלי שחישלו אותך, דברים ואתה לא גמור

אתה , דוחים אותך, קט'ריג... פתאום אתה מתחיל, לפרסם את החומר שלך

לאט אתה מתחיל להיכנס -לאט, ומר מה קורהאתה א, לא מבין למה

ואני לא . לעניינים ואתה רואה שפשוט חומרים מסוימים לא מקבלים אותם

?  לשמהמי באמת עושה פורנוגרפיה, חס ושלום, מדברת על פורנוגרפיה

אתה , ואז אתה רואה משורר צעיר למשל. מדובר על דברים לגמרי אחרים

והוא לא יודע בדיוק , ת התמוטטויווהוא אחרי הרבה, רואה משורר צעיר

. העצמית... בגלל שהרסו לו גם את כלי הביקורת שלו, מה קורה איתו

הוא התרגל , להוציא דברים, להוציא את עצמו, במקום להמשיך להתפתח

כבר מתוך הצנזורה שישנה ומתוך זה שהחברה לא מקבלת דברים מסוימים 

ל להגביל את כוח הכתיבה ברגע שהוא מתחי, להגביל את כוח הכתיבה שלו

אני מכירה אנשים די מאושרים למשל שלא . אז הבן אדם אבוד, שלו

... ני שטחיםישמתעסקים בכל מ, אנשים די בריאים, עוסקים בספרות

, אתה אתלט זה כבר חלק יווני, אתלטיקה זה דבר נהדר. אתלטיקה למשל

ואתה בן ... יןאם אין לך רוח לפחות יש לך גוף מצו, כבר יש לך לפחות גוף

אבל אם , כמה ספרים כדי ללמוד את העניין? מה חסר לך, אדם די מאושר

, ומריר,  ועם טענות,קדומות-עם דעותזה איננו אז אתה מתחיל להיות 

וזה די חבל כי ... ואתה לא בן אדם, ולאט לאט אתה מקבל פנים קשוחים

, וב פעםולהיות בן אדם זה בעצם ש. המטרה שלנו בעצם להיות בני אדם

תהיה בן , תשמע, תהיה בן אדם חביבי"אני לא מתכוונת במובן הבנאלי 

 אלא במובן של הכלים העדינים ,"תהיה בן אדם... אני יודעת מה. אדם

של כושר , של התחושות שלנו, של העצבים שלנו, והדקים ביותר של המוח

ל ואם אתה לא יכול לעשות את זה בגל. של הגאונות שלנו, היצירה שלנו

בגלל שחומר מסוים פשוט לא , שהחברה לא מקבלת דברים שאתה כותב

, של אורי גלר, שוב פעם, זה מקרה קיצוני, למשל היה מקרה. מקבלים אותו

שאני זה כמו איזה פוספור שהוא די רעיל גם , זה קצת חומר יותר מדי זוהר

 ...בכל מקום בעולם חוקרים את זה, זרקו אותו מהארץ, משתמשת בו

אנחנו לא משתמשים , שאין לנו כלים כאן, ה שמפה זרקו אותועובד

מה אחרים ? מה אני עשיתי. השאלה למה, שוב פעם, עכשיו. בכוחות שלנו
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איך אפשר לעזור ? איזה ניסיון יש לי? למה אחרים מתמוטטים? עשו

כמה משוררים שמגיעים לעיתונים קרו להם מקרים נוראים ? לאחרים

שלא ? מה לעשות עם כל זה? כישרון שלהםאיך לפתח את ה? ואיומים

מתוך הפנמה של , מתוך החוויות שלהם, שיהיו הם עצמם, יחקו אחרים

רק שהחברה היא . ידעו איך לטפל בזה וזה מאוד חשוביש, הדברים שלהם

הוא יכול לחיות עד גיל , אדם הוא נצחי. חלק מזה כי חברה זה דבר משתנה

מת כל הזמן ותמיד יש אותן חברה כזאת מתקד, שש מאות, אלף שנה

בשנות הארבעים זה היה , רותהיום פחות חמו, אנחנו רואים את זה, בעיות

כשזה עולה בסוף , אתה מבין, וזה עולה בסוף בחיי אדם, פאשיזם גרמני

בחיי אדם זה מפסיק להיות מצחיק כל כך כל העניין ומפסיק להיות סביבה 

תקיפים אחד את אנשים משכ, ספרותית ופה מתחילים הדברים החמורים

אם ידפיסו , אני יודעת מה, תקבל מכות אם, איומים של טלפונים, השני

זה מה , אז הנה? אתה שמעת פעם משהו כזה... אצלך חומר או משהו כזה

  .זה חמור. שקורה

  

  : [...] ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

   

כי אתה , וחוץ מזה אתה רוצה להתפרנס... זה לא מעבר לאינטריגות: וולךוולךוולךוולך

תפרסם משהו כמו , אתה רוצה לפרסם משהו. ות נייר ועטיםרוצה לקנ

, או תהיה מתוק, או חומר לא מסוכן אחר, הלא מסוכן, יהודה עמיחי נגיד

תהיה ,  מותקתהיה, הלֶ ּבָ ּוּבתהיה , תהיה מצועצע, תהיה צנוע, תהיה חביב

אבל אתה לא בדיוק רוצה לעשות . נזיז אותך מפה לשם ואז נשלם לך, בובה

  .את זה

  

  .את משמיצה: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

איפה . אני אומרת כמו יהודה עמיחי הלא מסוכן, אני לא משמיצה: וולךוולךוולךוולך

ויש לו , דברים לא מסוכניםיש לו , יש לו דברים גדולים.  לא מסוכןשהוא

יש לו ממש תזות מדעיות שהוא פיתח אותן וזה , דברים גדולים שהוא פיתח

הוא ... ל הדברים האחריםאב. אני באמת מעריצה את זה, כל הכבוד לו

זה אין מה להגיד ואני הייתי אומרת לו את זה , באמת לא עושה שום דבר

הוא לא כל כך יודע על מה שנעשה פה ואני ... בכל הזדמנות, בכל הזדמנות
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כשבאתי אליו לראשונה עם החומר שלי , מכירה אותו מגיל מאוד קטן

הוא מאוד , החומר שליתי לו את יהוא אחד הראשונים שהרא, והכרתי אותו

הוא לא נפגש מספיק עם , אבל יש דברים שהוא לא עושה, התפעל מזה

הוא לא , הוא לא מסתכל עליהם, הוא לא יודע מה קורה אצלם, צעירים

   .רואה את הסבל שמסביב ואני חושבת שזה חבל

  

  .הוא מדבר הרבה יותר לצעירים מאשר את: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  .זאת לא השמצה... ודעת אם יש לך סטטיסטיקהאני לא י, יכול להיות: וולךוולךוולךוולך

  

אני מספר ... בבית הסופר ובאוניברסיטה הוא נפגש כל שבוע: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  .לך

  

  ...יכול להיות שאתה נמצא שם. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה: וולךוולךוולךוולך

  

  ...את מדברת על אדם שאיננו נמצא כאן הערב: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  .לשמחתי: וולךוולךוולךוולך

  

ואני חושב שאני מייצג ...  שאנחנו נתקלים בהגוגיההדממול : ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  ... חלק מהאנשים שחושבים שהיה לפחות

  

  ?אתה יודע מה זה הפוסל במומו פוסל: וולךוולךוולךוולך

  

  . תמיד אני פוסל: ''''סטודנט אסטודנט אסטודנט אסטודנט א

  

  !פוסל במומו פוסל: וולךוולךוולךוולך

  

ואני פוסלת את המשך הדיבור ? אולי גם אני אפסול הערב! ירון: מרצהמרצהמרצהמרצה

  .בינתיים
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, ונדבקים ליהודה עמיחי, דה עמיחי זוכה לביקורת בזמן האחרוןיהו: וולךוולךוולךוולך

  ...בבקשה אלון] המולה בכיתה. [ובצדק

        

  ... שאת, שאין קומוניקציהאת אומרת : [...] ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...אתה יוצא מנקודת מבט של קומוניקציה: וולךוולךוולךוולך

  

שעורכים לך , שהדברים שלך לא עוברים לאנשים אחרים: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  ...ךומקצצים ל

  

זה לא רק עניין של ? אתה מבין, יש עניין של ידע, יש יותר מזה: וולךוולךוולךוולך

  ...תן לי רגע להסביר לך, קומוניקציה

  

  !עוד לא הגעתי לנקודה שלי: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...אתה יכול לזכור מה שאתה, אז תוכל להמשיך אחר כך: וולךוולךוולךוולך

  

גשה כשאת קוטעת אותי זה רק מחזק לי את ההר, את יודעת: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

ועל זה .  בדיוק כמו שאת מדברתתשהכתיבה שלך היא אקסהיביציוניסטי

  !אני רוצה לדבר

  

אז אני רוצה שתמשיך לגמור את מה שאתה רוצה להגיד ואחר כך : וולךוולךוולךוולך

  .אני אענה לך

  

יכול מאוד להיות שכל מה שאת מעבירה זה ניתוח עניינים : ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

 אישי םרה אקסהיביציוניזובסופו של דבר את מעבי, מאוד אישיים שלך

שמבחינתי כקורא הוא יכול להיות סוג של פרוורסיה ואז אני ... שלא יוצר

שאם אתה מדברת על ... מה אני אומר. יכול לעמוד ולדחות אותו

איפה את באמת צריכה , אולי את צריכה לבדוק את עצמך, קומוניקציה

, ה עקרוניתזו שאל,  דברים שישרתו גם את מטרותיי כקוראאלילהעביר 

אני אעלה , את יודעת? האם יש זכות למשורר לכתוב כל דבר שהוא רוצה

אולי זה , ור ואגיד לך שזה שיר'מז-עכשיו לבמה ואתן לך דו
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מה זאת , אני עובר לשאלה גדולה?  פרוורסי שלי אישיםאקסהיביציוניז

מי אמר שאני צריך לבחון את השאלה מה זה ? מה זה משורר? שירה

? שאלת פעם מה זה סנדלר? בוחנת את השאלה מה זה נגראת ? משורר

אני קורא חומר , אני לא שואל שאלות, למה אני צריך לשאול מה זה משורר

אלי קומוניקטיבית אני מקבל אותו אם הוא לא אם הוא עובר , טקסטואלי

בלי לדעת , עובר אלי קומוניקטיבית ואם הוא לא עובר להרבה מאוד

 מסוים שיש לו פרוורסיה םת שיש אקסהיביציוניזיכול להיו, סטטיסטיקות

? את מבינה. עמוקה מאוד אצל אותו יוצר ואותו יוצר צריך לבדוק את עצמו

ם ילמה הפואטיקה של אריסטו היא עומדת כבר אלפי, זו שאלה גדולה

יש , זאת אומרת? ולמה סארטר עובר? למה קאנט עובר? חמש מאות שנה

... דים ומלמדים ומחליטים שרירותיתכל כך הרבה טיפשים בעולם שלומ

למה כולם יודעים את ביאליק בארץ ... יפה מאוד, נציונליסטביאליק 

אבל יש , לא מעניין אותי הלאומיות של ביאליק, אני קוסמופוליט? הזאת

אני אומר שאם את , מה אני אומר. אלמנטים שעוברים אלי קומוניקטיבית

ואם את מדברת על ,  על שירהאם את מדברת, רוצה להעביר קומוניקציה

י יהקומוניקציה שאת מעבירה אל.  העבירי אלינו קומוניקציה–פרנסה 

 מתיימר להיות לא פחות אינטלקטואל ואני, ייטקסטואלית לא מגיעה אל

  .ממך

  

  ?אפשר לענות: וולךוולךוולךוולך

  

  .בהחלט: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ]המולה בכיתה[

  

אני לא מאמינה ,  כזהקורה דבר, תראה... תרשו לי, תרשו לי, רק רגע: וולךוולךוולךוולך

 "...קומוניקציה "–שמאלצית במילה שנשמעת לי אפילו קצת נדושה וקצת 

, ועל הניכור, בסרטים של אנטוניוני, למשל. זה מדברים כבר הרבה שנים

למשל בברית החדשה הם מזכירים את המילה ניכור ומדברים על זה הרבה 

נצרות ובכל התרבות ויותר מאוחר עושים בזה שימוש מודרני וזה קו בכל ה

שלדעתי היא דיי כלל גם בחלק מהתרבות הישראלית , הלא ישראלית למשל

כל מה , הקו הזה של ניכור זה עובר מאז הברית החדשה ועד היום. עולמית
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? למה יש ניכור בעצם, זה חלק מזה... גם בשירי פופ וכל זה, שאתה שומע

 דרגים יש כל מיני, הקומוניקצי, עכשיו. אבל אני לא מאמינה שזאת הסיבה

מה שאתה אומר .  ויש שוב פעם דרגות של השכלהממוצעיםיש כל מיני 

זה ..." מה זה שיר, במול-את שואלת מה זה דו, את שואלת מה זה סנדלר"

זה שאלות שאני על כל פנים , התעסק בזה הוסרל למשל! פנומנולוגיה

ת הרבה אני עוסק, אני רוב היום עוסקת בניתוחים. שואלת כל הזמן

, אני מנתחת כל דבר, בסטרוקטורות, בניםבִמ אני עוסקת הרבה , במוסיקה

, אתה אומר שאתה לא שואל שאלות, אני שואלת את עצמי את כל השאלות

  .אני שואלת את כל השאלות

  

  .זה לא מה שאני אמרתי: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

אפשר להעביר את הטייפ אחורה ולשמוע בדיוק כל . ככה אתה אמרת: וולךוולךוולךוולך

זה קצת ...  וכל היופי שעשית...אריסטו... עם כל ההצגה,  שאמרתדבר

בכל רוגז יש אלמנט של הצגה ואין מה , תראה, זה קצת רוגז, מוגזם

  ...םכשאתה מדבר על אקסהיביציוניז, לעשות

  

  ...אני רוצה להגיד לך שכמשוררת אני מעריך את שירתך: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...לי רגע לגמורתיתן , זאת בעיה אחרת, זאת בעיה: וולךוולךוולךוולך

  

  . זה דבר קייםקומוניקציה: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ?בסדר, אחר כך תענה הלאה, תן לי לגמור, אתה אמרת את שלך, רגע: וולךוולךוולךוולך

  

  ...אבל את לא יכולה לבטל: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

תן לי רגע לגמור ותראה לאן אני , אני לא מבטלת, אני לא מבטלת: וולךוולךוולךוולך

כשאתה מגיע לחומר .  קשהיקומוניקטיבחומר , זה חומר קשה... מגיעה

ויש , ואתה מגלה אותו, הכרתי-מאוד תת, מאוד עמוק, בתוך הנפש שלך

איך הוא יגיד לך שזה , שלא הגיע, מישהו שלא מכיר את החומר

, אם אתה מראה לו את החומר?  בזמן שאין לו את הניסיוןיקומוניקטיב
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אז הוא , ויגלהוהוא יעבוד עם זה , ונותן לו כלים לגלות את זה בתוך עצמו

. גיליתי את זה גם בעצמי, בגלל שזה מכנה משותף, קומוניקטיבי,  כן–יגיד 

אז אתה סומך עליו שיגיד ? אז מה הוא יגיד, אם אין לו את הכלים

  .  אפילוהוא לא יודע אם זה קומוניקטיבי? קומוניקטיבי או לא

  

, יםבתוך הספר, השאלה היא אם הדברים שנמצאים אצלך שם: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

אכן נמצאים אצל אנשים אחרים אחרי שהם יעבדו על , בתוך השירים

  ...אולי אלה דברים אישיים מאוד של עצמך? עצמם

  

  ... אני חושבת שלא,לא אני חושבת שלא: וולךוולךוולךוולך

  

  ...אני חושב שיש לי דברים אישיים מאוד של עצמי: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...אתה צריך כלים ולהוציא ולנתח, אתה צריך לבדוק: וולךוולךוולךוולך

  

לא בהכרח כולם יעברו , כשאני מנסה להעביר אותם אלייך: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  .אלייך

  

  ...לנתח, אתה צריך להוציא אותם: וולךוולךוולךוולך

  

  ...אם אני אכתוב שירה, עכשיו: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...יש כלי לוגיקה וכלי פיסיקה, יש כלים: וולךוולךוולךוולך

  

ים מהדבר, אם אני אכתוב שירה שהיא לגמרי בנויה מזיקותיי: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

, איזו התיימרות יש לי לבקש מאותם אנשים תקראו, האישיים ביותר שלי

  ...תבינו

   

על ... ראיתם את הסרט שהיה אתמול, םאפרופו אקסהיביציוניז: וולךוולךוולךוולך

לך אין בטח רבע ממה שיש , אז זה אקסהיביציוניסט למשל? קוונטין קריספ

יתעניין אולי לכן אף אחד לא ,  לנעליוםאתה לא מגיע באקסהיביציוניז, לו

אבל בקוונטין . כי הוא לא יהיה מספיק אקסהיביציוניסטי, בחומר שלך
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 שלו הוא מקסים והוא םכי האקסהיביציוניז, קריספ כולם מתעניינים

זו שאלה של , אז שוב פעם. שרמנטי והוא אוסקר וויילדי והוא נהדר

ם א, אז לא בכישרון, אם אתה מצליח להוציא חומר לא בכישרון, כישרון

כשאתה לוקח את הכלים המתמטיים של . זה מדע, שוב. אז כן כישרון, כן

ושוב , םאת הכלים הפיסיקליי, ושוב, היום ואתה עושה הקבלות לוגיות

וזה עובד , וחשיבה זה הידע שלנו, אתה עושה הקבלות לוגיות של חשיבה

, אתה מוציא כל חומר, זה נכון... אז אתה יודע, על החומר שאתה מוציא

זה לימוד של , זה עניין של לימוד של שנים... ה עושה פנומנולוגיהאת

ספרות זה לא . טוב, אז אם אתה מצליח ללמוד שנים ולעשות את זה, שנים

זה לא דבר של מורה בבית ספר תיכון שמוציא איזה חומר , דבר שנמרח

- זה מאוד, מאוד מסובך-זה מקצוע מאוד, ודנים באיזה אלמנט או שניים

זה יכול להיות מסובך הרבה יותר מפסיכולוגיה של היום , בךמאוד מסו

בגלל , או לפחות פסיכולוג טוב יכול להיות גם כנראה סופר טוב, למשל

באמת חומרים , שהוא מגיע לחומרים באמת עקרוניים ובאמת חדשים

או אפילו עשור לפני , ודור לפני זה, שהיום ילדים כבר יודעים להגיד אותם

מה , זו עובדה שדעות משתנות מאוד מהר.  לא ידעו אותםאנשים כמעט, זה

. בכל המובנים, בכל האופנות... שהיה לפני עשר שנים זה לא מה שהיום

ון ' גילם ג1975בשנת  [1975 או 1976-סרט כמו קוונטין קריספ נעשה ב

ההומו המפורסם , 'פקיד הציבור העירום' בסרט, הארט את קוונטין קריספ

 את אהבתו לבגדי וכב כשיצא מהארון בפומבי וחגגשהפך לכ, באנגליה

, ] סטינגהזמרשל הידוע משירו " האנגלי בניו יורק"גם קריספ הוא . נשים

אז המציאות ... שנתיים לפני זה זה לא, זה לא היה נעשה שנתיים לפני זה

אז אתה , ודברים משתנים, יש דינאמיקה, היא דינאמית, משתנה בלי הרף

 ומקדם את הדברים האלה ומוציא אותם ואני חושבת פחות או יותר מטפח

שזה עוזר וזה חשוב ואתה נותן ניסיון לאנשים וזה יכול להחזיק אותם וזה 

  .יכול להיות חשוב

  

, של דבר הוויכוחאני מבינה שבסופו ? מותר לי גם לשאול שאלה: מרצהמרצהמרצהמרצה

לא מה , מתמקד בשאלה אחת, הבנה-שנדמה לי שהוא קצת גובל באיזו אי

לא אם זה , במקרה הזה ליונה וולך, או אין למשורר זה או אחר להגיביש 

את ... את המחסוםכדי לעבור ... אלא מה עושים כדי, אישי או לא אישי

אני לא הולכת לתת מחמאה , ותרשו לי, אומר כך... מדברת על כלים



 8484 

כמורה כאן אני אינני חושבת שהתלמידים שלנו , לציבור שיושב כאן

, ממה שהם מבינים שיר כשיר שלך, יר כשיר של ביאליקמבינים יותר ש

אני יודעת שכל תלמיד בסופו של דבר מבין מה כתוב , ושוב כמורה, אבל

ואנחנו , את השיריות, רואה, הוא אמנם איננו מבין, בשיר של ביאליק

אבל אני ... זאת שאלה אחרת... בהצלחה פחות או יותרמנסים ללמד אותו 

מה הוא ", נשתמש בסלנג, לגבי הבנת, ךבייולא רק לג, יודעת שיש לו קושי

מה היית מצפה : אז אולי היינו יכולים למקד את השאלה, "אומר] השיר[

ומאיתנו שמנסים לעזור לקהל הזה ואולי גם לנו , מהקהל הזה שיושב כאן

אילו כלים למעשה , את מדברת על כלים? כדיי להיפגש איתך ועם חברייך

דיברת על , דיברת על פנומנולוגיה, ברת לוגיקהדי? את דורשת מאיתנו

  ...פיסיקה

  

  .לא נלמד פיסיקה כדי להבין את השירה שלך: ''''סטודנט וסטודנט וסטודנט וסטודנט ו

  

  ...אם נרצה? אולי כן, רק רגע: מרצהמרצהמרצהמרצה

  

כי אחד . וזאת הבעיה... נלמד פיסיקה בכדי להבין את העולם    :''''אאאא סטודנטיתסטודנטיתסטודנטיתסטודנטית

מה נדרש הדברים שאיש כאן לא דיבר עליהם שמאוד מציקים לי זה 

  ...ממשורר בן זמננו בכדי להבין את מקומו בתוך העולם שסובב אותו

  

  ...ואת החוויה המורכבת של עצמו: וולךוולךוולךוולך

  

אני אינני שואלת עכשיו . אני מרשה לעצמי לבקש את רשות הדיבור: מרצהמרצהמרצהמרצה

ומה את מצפה , אני שואלת עכשיו מה נדרש מקורא, מה נדרש ממשורר

אבל נדמה לי שהקושי מתחיל , ם אמרתחלק מהדברי? ממנו שהוא יידע

אני הייתי , הרבה יותר פשוט לפני הפיסיקה ולפני הלוגיקה-במקום הרבה

יש לי רושם שהאנשים אינם יכולים להגיע . תחביר, קוראת לזה עברית

, מפני שהם אינם יכולים, או של הלוגיקה, לקשיים של הפנומנולוגיה אולי

 להתגבר על הבעיות הפשוטות ,אם את מניחה אותה לעצמם, כשלעצמם

כי ? איך לעזור להם ובסופו של דבר גם למשורר... איך... של התחביר

אף על פי שהוא לא ,  במפורשלי שדבר אחד שכאן נאמרלפחות נדמה 

, מחפשת קשר עם קהל, או לפחות את, שהמשורר, נאמר במילים הללו
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 אם זה אולי במקום להתווכח... רוצה שאנשים יבינו, רוצה להיקרא

בוא נשאל מה את חושבת , כן או לא,  כזה או לא כזהםאקסהיביציוניז

  ?שאפשר לעשות ואיך

  

זה עניין של ... אני חושבת שאנחנו יכולים לראות למשל בתרגום: וולךוולךוולךוולך

זאת אומרת ? ובמה הדברים אמורים, תחביר זה עניין של חופש, חופש

 שפעם היו למשל  אנחנו רואים,דבר ראשון. למשפט שירי, גישה למשפט

... דור שני בעצם היום, צורות מאוד מצומצמות עד בערך דור שני דורות

ככל שהחוויה , חוויה אנושית מאוד מצומצמת, צורות מאוד מצומצמות

האנושית מתרחבת יותר אנחנו נעשים באמת קצת יותר אגואיסטים במובן 

 ,ל חרדה ש,אנחנו פחות עוסקים בחוויות של בדידות, החיובי של המילה

נגיד שעל זה אנחנו מתגברים איכשהו ואנחנו רוצים להבין את המהויות 

אנחנו רוצים , ברור שכל חומר הוא טוב, כל חומר הוא טוב. של עצמנו

אנחנו רוצים השכלה יותר כללית ואנחנו רוצים , אופקים רחבים, מרחבים

חת את לוק, זאת אומרת לא במצַות אנשים מלומדה, אותה בצורה חופשית

חומר ואת עובדת איתו בצורה טכנית כמו טכנאי כמו מישהו שעובד על יד 

כי בחיי הרוח אפשר לעשות אותו , מכונה ועושה איזו עבודה אוטומאטית

אפלין ועושים 'ארלי צ'עומדים עם צבת כמו צ. הדבר מה שבחיי החומר

אותו הדבר בחיי . עשר פעמים ביום וחוזרים הביתה וממשיכים לעשות ככה

רוח את לוקחת חומר מסוים ואת עובדת איתו בצורה שיגרתית אז את ה

חוזרת הביתה ואת חושבת בצורה שיגרתית הנפש שלנו היא דומה לחומר 

 זה שוב זה גילוי למשל. של ה ה ר ג ל י ם, בכל המובנים של ההרגלים

את יכולה לתת ניסיון למישהו ולהסביר לו איך לפתוח את , חשוב למשל

בסך הכל אנחנו , א נהנה מהחיים שלו טוב אם הוא לא זה חבל אם הו,עצמו

אם אני לוקחת למשל שוב , עכשיו. רוצים שאנשים יהיו יותר מאושרים

אם אנחנו לוקחים למשל חומר מסוים ואנחנו מעבירים אותו שוב ... תרגום

פעם מהצורה הטכנית שלו לצורה שאנחנו בדרך כלל מחשיבים אותה 

ניי אין כל כך הבדל כי אני גם מאמינה שאדם ליותר גבוהה אבל בעי

 דברים בצורה רחבה ואדם שהאופקים שהאופקים שלו רחבים הוא יעשה

אבל . שלו צרים במובן הטכני הוא יעשה דברים יותר צרים במובן הנפשי

בלתי יק, ומתרגמים אותי די הרבה עכשיו... אם אנחנו לוקחים למשל תרגום

ני רואה לפעמים שמחליפים לי מילים וא, הרבה דוגמאות של תרגומים
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, וזה מה שאני רוצה לראות, אני רואה תחביר חופשי, למשל תחביר, למשל

, אני אומרת משפט, בסך הכל זה די פשוט, שייתרגמו את הדברים כמו שהם

, זה הרי רפרודוקציה כל הדבר הזה, דבר-זה די פשוט להגיד אותו אותו

איזה גוף צר וקטן והדוק כמו פתאום אני רואה שבאמת המשפט מקבל 

, המשפט לא רחב, המשפט לא נושם, מישהו שלובש בגדים קטנים מדי

 לוקחים. משוגעים-הרגו את המשפט והכניסו אותו לתוך איזה כתונות

היום בארצות הברית , ]negro" [ניגרוֹ "מילים למשל אני כותבת מילה כמו 

,  הֶלֶגְנִדיבמובן, יקניגרו זה כושי במובן העת, אף אחד לא אומר ניגרו

אבל , היום זה שחורים,  blackהיום זה? מי אומר ניגרו, במובן של אגדה

נגיד , באמת בצורה אגדתית, בשיר אני מתכוונת באמת בצורה לגנדית

.  לי את זה כמו שאני רוצהשיתרגמו... אפילו בהסתמכות על ספרות ילדים

לעשות לי  beautiful ברגע שמתחילים לשנות לי את המילים במקום

lovely , אבל אני אמרתיbeautifulלא ,  בפירושlovely , אז מנסים כי זה לא

מתרגם אנגלי שהתחביר שלו בלאו הכי הדוק או ... הולך כל כך טוב עם זה

מתרגם ישראלי שהתחביר שלו אולי כבר יותר רחב והוא למד יותר לעשות 

, בדלים מסוימיםאז זה ה... כי בארץ התחביר באמת די מתקדם, משהו

בדרך כלל אנגלוסכסים מתחילים להחליף מילים ולא כל כך נעים להם כל 

 יכול לתרגם לאנגלית יותר טוב מאשר עבריאני מאמינה שמתרגם . העסק

  .מתרגם אנגלי מעברית לאנגלית

  

גם מי שאינו משורר מעביר קוד שגם את יודעת אותו וגם : ''''בבבב סטודנטיתסטודנטיתסטודנטיתסטודנטית

ברגע שאני לא מבינה את הקוד שאת . העבריתאני יודעת אותו וזו השפה 

למה שלא תפרסמי ביחד עם השירים שלך גם את , מציינת בשירים שלך

  ?שאליו את מתכוונת, את המסר, הקוד

  

מה שאת , זה נכון... דבר ראשון אני לא מתכוונת למסר... זאת שאלה: וולךוולךוולךוולך

הבעיה . אבל יש עכשיו שתי בעיות טכניות. אומרת באופן עקרוני זה נכון

זה באמת ידע מורכב זה לא , הראשונה שזה לא מסר זה באמת ידע מורכב

נגיד עם כל הדימויים ...  טובעת ושמיים אדומיםאונייה ,איזה מסר חופשי

. זה חומר אקזיסטנציאלי וחמור הרבה יותר,  זה לא זה,הכי טובים שתעשי

עשות זה באמת אפשר ל. הבעיה השנייה היא באמת של חומר רקע והסבר

לעיתים קרובות אני . אחת מילולית והשנייה לצרף חומר, בשתי צורות
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אז . אוהבת בתוך השירים בעצמם להתחיל לבנות את כל הפואטיקה שישנה

את לוקחת ספר , קוראת דבר תקראי אותו מהסוף להתחלהאת , שוב פעם

יותר מאוחר מהתחלה , תקראי את הספר מהסוף להתחלה, שלי למשל

כל הפואטיקה מסתברת , ף יש הצטברות של כל הניסיוןכי בסו, לסוף

אז את מסתכלת בסוף . היא נכנסת לשירים האחרונים למשל, בעיקר בסוף

אז דווקא , לאט את יורדת השירים הראשונים הרבה יותר קלים-לאט

כי . להתחיל לא מהקל אלא מהקשה אל הקל ואחר כך מהקל אל הקשה

 ועל השירים נכנס לתוך השירים הרבה פעמים ידע מצטבר כזה על עצמו

כי אני מאמינה שכל רגע שאנחנו . בעצמם יותר מאוחר בתור חומר חווייתי

חיים אותו ואנחנו חושבים אותו זה חומר חיי וחווייתי ואמנותי ואם אנחנו 

השאלה היא איך לא לעשות אמנות יותר . יודעים אותו זה הופך לאמנות

 הבעיה שלו בעצם, קוונטין קריספשוב פעם אתמול בסרט על ? מדי למשל

הילדים קטנים אז הוא , הוא עונה לילדים. שהוא עושה מכל דבר אמנות

והוא כבר לא , הוא עושה אמנות מכל רגע ...מתחיל לדבר אליהם כל מיני

יודע את זה ואז הוא נעשה אימפוטנט ובגלל זה הוא נעשה אפילו 

ל סופר שמוכרח  דוגמא שמביא' השחף'למשל בכוב 'צ. הומוסקסואל

הוא בכלל לא , אז הוא לא חי, הוא מוכרח לכתוב כל הזמן, לכתוב כל רגע

כשאדם . זה אימפוטנציה גמורה, זה כבר מקרה מאוד חמור. יכול לחיות

לת ולא ומנסה לעשות מכל דבר אמנות ולא לראות את החולשות של הז

דבר אז הוא מתחיל באמת להיות מבוהל ולעשות מכל , לראות את השני

לא , אבל השאלה היא איך להעריך אותם, אמנות זו גם דרך לכלות חיים

  .לקצר אותם

  

' מתמטיקהפרינקיפיה 'ה... מאוד עתיקים למשל בלימשוררים : ''''סטודנט חסטודנט חסטודנט חסטודנט ח

... של ווייטהד וראסל ובלי תורת היחסות הצליחו להעביר דברים מאוד

תקדם תמיד נדמה לי שיש בראש שלך איזה קו התקדמות של ידע והעולם מ

 גם לתעד לקראת הטוב לקראת חוויות הרבה יותר מורכבות והוא מסוגל

פחות , בעוד שהזמן העתיק נראה פחות מורכב, אותן מבחינת המילים

סאפפו ... משוררות כמו... ואני יודע... ולא מסוגל להעביר, מתוחכם

     ...חוויות לא פחות מורכבות, אני חושב,  למשלהצליחה להעביר, מלסבוס

  

  !הרבה פחות מורכבות: וולךוולךוולךוולך
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... אני חושב שהיו משוררים בזמן העתיק שהצליחו להעביר: ''''סטודנט חסטודנט חסטודנט חסטודנט ח

  ? אולי היא מחקר, אולי השירה שלך באמת היא לא שירה

  

גם הצורה וגם הכלים הרבה פחות ... לא זה הרבה פחות מורכב: וולךוולךוולךוולך

ותר ועשויות טוב כמו  מלוטשות בייכול להיות חוויותלפעמים . מורכבים

עם כל הידע שיש , אנחנו מנסים בדרכים שלנו. איזה מראת קריסטל נפלאה

אבל לא נגלה מחדש את , לעשות לפחות את אותה מראת קריסטל, לנו היום

, המעודן, אנחנו רוצים לגלות את התסביך המורכב. תסביך אדיפוס

את , ישנההסובטילי והמיודע ביותר שיכול להיות עם כל המורכבות ש

שאולי מורכבת , אדיפוס לא נגלה שוב אנחנו נגלה מראה מלוטשת אחרת

  ]. סוף ההקלטה... [מ
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            בֶרגמןבֶרגמןבֶרגמןבֶרגמן    דבורהדבורהדבורהדבורה

        

        

        העבריתהעבריתהעבריתהעברית    השירהשירהשירהשיר    בתורתבתורתבתורתבתורת    מגמותמגמותמגמותמגמות    עלעלעלעל    הערותהערותהערותהערות
        
        

אוריה יהאסופה שלפנינו מייצגת רק מבחר מן הספרות העשירה של הת

כיוונים ונטיות , חין במגמות אך היא פותחת פתח להב,הפואטית העברית

במבוא . שהסתמנו בה ברציפות מראשיתה ועד קרוב לתקופת ההשכלה

  .     קצר זה אסקור את העניין ברפרוף

אחד הנושאים שהעסיקו את תורת השיר העברית הוא שאלת   

על פי , או הרצוי כמו שקורא לו שם טוב פלקירה" הטוב", השיר הראוי

". יבאר איזה הוא השיר הנרצה"ו אשר בפרק מספר שמואל ארקוולטי

במסכת מועד קטן דף . הדיון בסוגיה זאת מוקדם הוא). שניהם באסופה זו(

כה עמוד ב מדובר על מחלוקת בעניין הקינה הראויה להספיד תלמיד חכם 

אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו : "בר קיפוק ספד. שנפטר לעולמו

בנחל שוטף נפלה  ?שו דגי רקקמה יע -לויתן בחכה הועלה  ?איזובי קיר

אמר . "הדברים לא ישרו בעיני רב אשי בר אבין" ?מה יעשו מי גבים -חכה 

הקשה בר ]!" אוַמר[חס ושלום דחכה ושלהבת בצדיקי אמינא : לו בר אבין

בכו לאבלים ולא ] אמרתי[אמינא " :אמר לו" ?ומאי אמרת: "קיפוק

חלשה דעתו של רב קיפוק "לבסוף ". שהיא למנוחה ואנו לאנחה/ לאבידה 

דיבר בקינתו על הכיליון , ספדן מקצועי, בר קיפוק". והתהפך כרעהו

רב אשי שהעדיף לדבר על התענגות  הטוטאלי שבמוות ומכאן ביקורתו של

רב אשי מייצג ). אנחה(כנגד מצוקות העולם הזה ) מנוחה(הנפש בגן עדן 

המשורר . יתפיסה שמודדת את השירה באמת המידה של התוכן האידא

עובדה היא . זו לא היתה אמת המידה היחידה. נתפס בעיניו כמחנך

שבקאנון המקראי נכללו גם שירת האהבה של שיר השירים וגם השירה 

אמנם בעזרת קריאה אלגוריסטית של הראשונה , הפילוסופית של קוהלת

  .     של השנייה) ויש אומרים אף בעזרת עריכה(ופרשנית 

ו בשאלת השיר הטוב אם כי לא תמיד הצהירו מאוחרים יותר עסק  

ערכית -על עיסוקם זה במפורש ורבים העדיפו את העמדה התוכנית

" מיני השיר"הוא מונה את ). באסופה זו(יהושע בנבנשת , ולמשל. הקדומה
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ומדגים אותם בשירים של שלמה אבן גבירול יהודה הלוי , על פי משקליהם

ו אפשר לחשוב שמשוררים אלו לא לפי הדוגמאות של. ואברהם אבן עזרא

ברור מהו השיר הטוב . כתבו אלא דברי מוסר וקינות על חורבן המקדש

הטיל חרם על מחברות עמנואל " שולחן ערוך"יוסף קארו בעל ה. בעיניו

אוריה יבת, ועמנואל פראנשיס) אסור לקרוא בהן בשבת ואף בחול אסור(

: תו באופן עקרוניהסכים א) קטעים באסופה זו" (מתק שפתיים"שלו 

' וד שאסור לשומעם נאופים בשירי הארץ על דרכו את השחית" עמנואל

– הקוצים מהכרם כלו ולא הכל שהדפיסו המדפיסים ובעד בעדו יכפר

– הוא הסתפק בצנזורה". ונכבדים רבים שירים בהם יש אשר מחברותיו

ז שבה הייתה הדפסת ספרים "אמצעי לא יוצא דופן באיטליה במאה הי

ואמנם יצאו מחברות עמנואל גם במהדורות . ונה אישור האינקווזיטורטע

  . ועל אלו האחרונות מוסבת הביקורת של פראנשיס, חלקיות וגם בשלמות

החיבור העברי רב , של משה אבן עזרא" ספר העיונים והדיונים"  

ההיקף הראשון שמוקדש כולו לתיאוריה של השירה כולל דיון בשירה 

 את ויקיף המשתתף החוש ישוב"כאשר , )סופה זובא(שנוצרת בחלום 

כפי שטענו , "רוָחנית בְרִאָיה הגופנית היקיצה במצב הנראים הדברים צורות

הן כמובן המהויות הרוחניות הטהורות " צורות הדברים. "אריסטו וגאלינוס

כמקובל בפילוסופיה של ימי , שהוא מהותם הגסה" חומר"שלהם בניגוד ל

 יהיה אז", חות החומריים רדומים והרוח מתרוממתבחלום כו. הביניים

אז מתגלים לחולם סתרי ". הנפש ובין האלהים יתעלה בין המתֵוך השכל

כמו שקרה לאיוב דרך , תעלומות ואז יתרקם השיר בלב המשורר הנבחר

פרי , זוהי שירה נשגבת. קבע ולשמואל הנגיד ויצחק אבן גיאת לעתים

כזאת נקשרה לימים לאחר זמן  ת שגבהיל. מעין נבואה, השראה עילאית

  .י מצפת ומשה ַזּכות שהעמיקו בתורת הסוד"לשירי האר

כרך את תפיסת השגב של השירה ) באסופה זו(יהודה הלוי   

השמיעו ) בני השבט שהוא השתייך אליו(מקהלות הלויים , אכן. במוזיקה

, בעת הפולחן בבית המקדש את מזמורי תהילים שהמלך דוד עצמו

ביסס על ) באסופה זו(שמואל ארקוולטי . שר בליווי נבל וכינור, כמקובל

" מן ההמון"דבריו את אזהרתו שלא להלביש שירי תפילה בניגונים 

אבל אינם יורדים ) תו כנגד הברה(המתואמים לטקסט העברי בפרוזודיה 

  .  לכוונתו
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זהב -את שירת השגב כאידיאל שמומש בתורמשה אבן עזרא הציב   

ואשר יתממש מחדש במלוא תוקפו רק באחרית ,  הנביאיםבשירת, קדום

 כן-אחרי והיה: "שכתוב  כמו,אדם-בני אז תנוח רוח הקודש על כל. הימים

לומות ח זקניכם ובנותיכם בניכם ,ונבאו בשר כל על את רוחי אשפוך

במציאות שבין שני השיאים ). א, יואל ג" (יראו בחוריכם חזֹינות יחלמון

לבירור . נאה ומשכנע, להפיק שיר עשוי היטבהללו המשורר אמור 

בעקבות הפואטיקה של אריסטו ותורת (העקרונות הרטוריים של השירה 

  .  הקדיש משה אבן עזרא את רוב ספרו) השיר הערבית של ימי הביניים

לא כולם חשבו שתהום פעורה בין השיר הנשגב לבין השיר העשוי   

רתו בהקדמה למחברותיו עמנואל הרומי הציג את שי .כמלאכת מחשבת

  : כהגשמה של שני האידאלים בבת אחת

  

  על כל שירות ָמלכי, ולכי      קומי שירתי יפתי 

  או מתגבר משפט ערכי    עם כל עובר או מתעבר 

  על במותי חיים דרכי    ופחי על המתים יחיו 

  ולתמך בקשת משכי    לירות חצים ִצדה הלכי

  על כל בשר רוחך שפכי    יערף לקחך יזל כטל 

  עבד אל שדי אנכי    אמרי לכל עמנואל 

  כי האל גמל עלייכי    שובי נפשי למנוחייכי 

  

משכנעת בעזרת תחבולות רטוריות של הפתעה , לדבריו, שירתו  

נשגבת המגשימה את האוטופיה הפואטית  ובו בזמן היא יצירה, והיתממות

, משה חיים לוצאטו כתב). לא דומה לנבואה אלא נבואה ממש. (העברית

שירי תהלים בסגנון ספר תהלים המקראי וכמעט כולם הושמדו בידי , דועכי

  . רודפיו שמצאו בשירים אלו אות להתחזותו למשיח

מגמה חשובה של התיאוריה העברית וצמודה לסוגיית השיר   

תורת השיר מעולם לא נותקה משפת . היא הדיון בשפה העברית הראוי

אף כי , ולא השיר באשר הואלאורך הדורות נדון בה השיר העברי . השיר

ככלל ראשון לכתיבת שירה ראויה . שירת העמים לא נעדרה מן השיח שלה

הציבה התיאוריה את ידיעת העברית על בוריה ודרשה מן המשורר 

סעדיה גאון חיבר . להשתמש בלשון מזוקקת ונקייה מכל סטייה דקדוקית

לת המשורר להשכ) קטע מן ההקדמה העברית באסופה זו(את ספר האגרון 
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ביטא גם פוריזם לשוני שעיקרו " שפת צחות"המונח  ".שפת צחות"ב

קל וחומר מאלה שמחוץ לשפה , לים וביטויים שמחוץ למקראיהימנעות ממ

אברהם אבן עזרא הדהד את האידיאלים הללו בשם שנתן לחיבורו  .העברית

החל בספר האגרון של רב סעדיה ). באסופה זו" (ספר צחות", רב ההשפעה

באסופה זו . גאון נכללו פרקים בתורת השיר לעתים קרובות בספרי דקדוק

כדי שיהיו . מאת שמואל ארקוולטי" ערוגת הבושם בדקדוק"מצוטט 

מובנים ושמישים נכתבו ספרי הדקדוק עם פרקי התיאוריה הפואטית 

של " גרמאטיקה הברייקה" .כך נכתב האגרון בערבית, בשפות שגורות

ינטה נכתב בפורטוגזית לתועלת האנוסים מספרד משה בן גדעון אבודי

  .     וכן רבים, ז"במאה הי

פגיעה . פסול גדול נמצא במשורר שנכשל בטעות לשונית  

בעקרונות השפה העברית היתה בלב הביקורת שהוטחה כנגד שיטת 

יהודה הלוי  .דונש בן לברט, המשקל הכמותית העברית עוד בימי מייסדה

לדעתו עדיפה ). אסופה זו(ה לשפה העברית מפרט את העיוותים שגרמ

גם . שיטת הטעמים המסורתית לשיר העברי על השיטה הערבית הזרה לו

, בעקבות השירה עצמה, אבל התיאוריה .ג"לדעה זו בסיס באגרון של רס

פעם אחר פעם חזרו חכמי השיר על . דחתה את הטענות נגד המשקל

 אחר ועל סמך דוגמאות רשימת המשקלים הכמותית מספרד במיון כזה או

משקל , כלומר" שקל הקודש"השקילה אפילו כונתה  ).באסופה זו(ראויות 

להיפך ממה ,  משקל יאה ללשון הקודש– או בסמיכות, שיש בו קודש

 בתמיכה רצופה של, השיטה הכמותית התקיימה בשירה. ל"שטען ריה

תמיכת . למן המאה העשירית ועד סמוך למאה העשרים, התיאוריה

כפי שמראה , כך. יאוריה התבטאה בשינויים והתאמות שלה לרוח הזמןהת

שמשה השיטה הכמותית בתוספת יסודות סילאביים , עמנואל פראנשיס

אחד מן היסודות הללו הוא החרוז המוטעם . לקליטת צורות שיר איטלקיות

. שלא היה נורמטיבי בספרד ופראנשיס מעמידו כתנאי פרוזודי הכרחי

היתה לא רק ) שהמשקל נעשה לנושא כלים שלה(צחות ההקפדה על שפת 

תנאי לכתיבה ראויה אלא גם שליחות שהוטלה על המשורר לשמר את 

העתקת שירים עבריים היתה מקובלת . העברית כשפה חייה ושימושית

בנו של שמואל הנגיד העתיק את שירי אביו וערך את . בחינוך הנוער

ז היו ילדי " של המאה היבאמסטרדם. אוספיהם בעודו ילד רך בשנים

  . חדשה-כדי להסתגל לשפה הישנה" חרוזות"האנוסים מתאמנים בכתיבת 
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יהודה הלוי . סטוריה היהודיתימעלת השפה העברית חרגה מן הה  

כי בשפה זו דיבר אלוהים עם אדם , ג"בעקבות רס, הסביר) באסופה זו(

תגלה עד ואולם במקרא מ. וחוה ובה שוחחו קדמוני עולם אלו זה עם זו

כיצד לא חסר בה שום ביטוי או מונח שהמקרא נזקק לו , כמה היתה עשירה

: ועד כמה היתה מתאימה לעריכת המסר במבנה אסתטי, לצורך העניין

קשר מיסטי מקשר ]. פרשת המשכן וכליו!" [כמה נאה סדר הסיפור ההוא"

 המַ  אֹוָתה ָמָצא: "ובנפילתם נפלה גם היא, את העברית ואת העם היהודי

דבריו מוסבים על דלות ". ְוָצָרה ְּבִמעּוָטם ְבַדּלּוָתם ִנְתַּדְלְּדָלה, נֹוְׂשֶאיהָ  ֶּׁשָּמָצא

הלשון שהזמן גָרמּה אבל הם גם מהדהדים את הזלזול בשפה העברית 

ועמה גדלה יוקרת , במחנה הנוצרי היתה לה יוקרה. שהפגינו הערבים

י המשוררים מעולם היו יהודים כנוצרים סברו שגדול .השירה העברית

תובנה זו זקפה את קומת המשוררים העבריים . מחברי מזמורי תהילים

  . באיטליה ושלוחותיה

ועם  קשורה הדוקות עם סוגיית השיר הראוי, מגמה חשובה  

. הערצת השפה העברית היא מגמת הצמידות למופת המקראי של השירה

כליה לאור משה אבן עזרא בחן את עקרונות הרטוריקה הפואטית ו

התיאוריה והשירה הערבית אבל מצא וחזר ומצא במקרא מקבילות כמעט 

משה חיים , לימים, בשיטה דומה נהג. לכל כלל מן הכללים שדן בהם

אלא ששאל את העקרונות הרטוריים , שלו" לשון לימודים"לוצאטו ב

מתק "עמנואל פראנשיס ב. לדיונו מן השירה והדראמה האיטלקית

כיח את הלגיטימיות של שירי אהבה בלשון הקודש שלו הו" שפתיים

אילו היה שיר האהבה דבר מכוער מטיבו הרי לא : בעזרת המופת המקראי

  . היה שיר השירים נכלל במקרא

צורות שיר  .לחידושים בשירה העברית נמצאו שורשים במקרא  

עמנואל . ומשקלים שנשאלו ללא ספק מן הלועזית הוזקקו אל המקרא

אבל . אחת לאחת,  כתיבה עברית בצורות השיר האיטלקיותפראנשיס מנחה

נכתבו , עוד בימי מלכי יהודה, בהקדמה לספרו הוא מסביר ששירי חול

 העמים בארצות להתפזר הזה הֵחל גלות החל וכאשר"במשקל ובחרוז 

 שכחוהו והטלטולים צרות מרוב והיהודים מהם השיר הגוים מלאכת למדו

הוא היה יכול להסתמך על . יין זר ונוכריכלומר לענ" להם לזרא והיתה

 ָׁשְרֵׁשיֶהן ֻהְעְּתקּו ַהָחְכמֹות כל"אשר טען כי , קודמיו ובהם יהודה הלוי

 ָיָון ֶאל כך ְוַאַחר ּוָמַדי ָּפַרס ּכך ֶאל ְוַאַחר, ְּתִחָּלה ַהַּכְׂשִּדים ֶאל ,ֵמאָּתנּו ּוְכָלָלם
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 ֻהְעְּתקּו ַּבָחְכמֹות ֶׁשֵהם ִנְזַּכר אלב ַהִּמּצּוִעים ְורֹ  ּוְלֹארך הְּזָמן רֹוִמי ּכך ֶאל ְואחר

 ְּבֶעֶצם ָלִעְבִרית ַהַּמֲעָלה"ובעצם , "ַהְּיָוִנים ְוָהרֹוִמים ִמן ךַא ָהִעְבִריים ִמן

  ).  אסופה זו ("ֵמָהִעְנָיִנים ָּבּה ֶּׁשִנְכַלל ּוְבַמה ַהָּלׁשֹון

רת את מן הראוי לציין שהתיאוריה העברית לא נטתה לש  

, המשוררים הבולטים בעלי הכישרון ששירתם מדיפה משב של רוח הקודש

, המשורר הממוצע היא הופנתה בדרך כלל אל. היא המוזה, "בת השיר"או 

אּומן השיר שאינו מתעלה לפסגות אבל מסוגל לחבר שיר שבח וקינה 

דווקא שירתו של המשורר . אוקטבה כהלכתה, סונט כהלכתו, כהלכתם

אל הלשוני של יהיתה עשויה לממש את האיד,  הנהיר שלהבמסר, הזה

). אסופה זו" (ְּבֶנֶפׁש ַהּׁשֹוֵמע ַהְמַדֵּבר ְּבֶנֶפׁש ֶּׁשֵּיׁש ַמה ַהְכניס: "יהודה הלוי

המשוררים האּומנים לא היו יחידי סגולה נדירים ובעקבות העידוד שקבלו 

שירים . רשושיריהם היו מצויים לכל דו, מן הציבור כתבו שירים בשפע

 הכניסו את השירה לחיי הפרט והחברה –  אבל לא גרועים כלל–ממוצעים 

עדות לזה נמצאת במאות השרידים של עלונים בודדים . כדבר יום ביומו

בכתב יד ובדפוס שחולקו לקרואים בחתונות ובהזדמנויות אחרות במחוזות 

, ידותח, ובהם שירי שבח ואהבה, ז והלאה"שונים באיטליה למן המאה הט

  .   קינות ותפילות שחיברו גדולים וקטנים

על מנת להגדיל את מספרם של המשוררים המצויים ואת תפוקתם   

, כך. הפואטית הוקדשה להם לפעמים תשומת לב מיוחדת בשיח התיאורטי

אל למשורר העלות : "הדריך יעקב פראנשיס משוררים לעת מצוא, למשל

[...] כן עשה לך בין שניהם פשר ל  / .אל למשורר זחלו בארץ/ עוף נשר 

ַהֵּפל / דע לך אשר לידות משונות הנה  ! /דעתך כפי רחמך תהא יולדת

, ואכן, ההערה של פראנשיס כלולה בשיר חתונה". נָפלים או נפילים ֶלדת

השתבצו הערות תיאורטיות בתוך טקסטים , כפי שראינו, עוד מימי קדם

רסמת היא הביקורת על מפו. שפואטיקה איננה הנושא העיקרי שלהם

הסגנון הפייטני הסתום ששילב אברהם אבן עזרא בפירושו לפסוק מספר 

אכסניות כאלה היו נגישות למשורר המינורי ולציבור הקוראים . קהלת

ואפילו המינוריים שבהם לא רק כתבו שירה , המשוררים המצויים. כולו

א החייץ בין הודות לשיר שלעת מצו. אלא היו בעצמם צרכני שירה מעולים

  .      משורר וקהל כמעט שהתאפס ולתיאוריה היתה יד מכוונת בזה

שפת "למרות האידיאל של . לא תמיד נשמרו ההוראות המנוסחות  

מקראית השתמשו משוררי ספרד במלים וביטויים מהתלמוד " צחות
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החריגה מאוצר המלים המקראי גברה . ומהפילוסופיה של ימי הביניים

יהודה הלוי צירף לשירי . ת עמנואל ובמאוחרים ממנובמחברו, באיטליה

 קטעי שיר בשפות האיבריות וכך םשה" ה'כארג"אזור שלו סיומים מסוג ה

וחרף דבריו . נשמרה שירת הנשים הספרדית המוקדמת בחסות השיר העברי

עמנואל פראנשיס  .כנגד המשקל הערבי בשיטת דונש שקל בו את שיריו

וכן עשה , עשה כן בעצמו) באסופה זו(הרומי שיעץ לא להתחרות בעמנואל 

היה פער והיה מתח בין האידיאלי . אחיו יעקב שהיה בעיניו משורר לדוגמא

המציאות הכתיבה במקרים רבים , למעשה. בין הראוי למצוי, לבין האפשרי

במידה רבה שמרה . ולא להיפך, לפיה, את התיאוריה שנכתבה אחריה

  . ל הנעשהא על שמריה בזכות צמידותה  על חיוניות ולא קפאהההתיאורי

הכיוונים שהפואטיקה העברית נטתה אליהם ושהצבעתי עליהם   

נשיאת המבט , הצמידות לשפה העברית,  בירור שאלת השיר הראוי–כאן 

 כגון השִאילה מן התיאוריה ונטיות שרמזתי עליהן –אל המופת המקראי 

, ת פואטיות וכדומההשילוב של ביקורת עם הנחיו, הלועזית של התקופה

 -בהקשר חברתי, כל אחד לעצמו, כבר נדונו במחקר במישרין ובעקיפין

להפנות , בסקירה קצרה זו, ובמידה כה רבה שלא יכולתי(סטורי מסויים יה

כאן רציתי להציג את ). את תשומת הלב אל דברי החוקרים בעניינם

 בטלו גם חוליות אלו לא. העניינים הללו כחוליות במסורת ארוכת שנים

  . עם כל חידושיה, בתיאוריה של השירה העברית החדשה
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          גאוןגאוןגאוןגאון    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה' ' ' ' רררר

  

  

        ''''וןוןוןוןררררהאגהאגהאגהאג'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
    

  

וכמו שמספרים בני ישמעאל שאחד מבחיריהם ראה אנשים שלא דיברו את 

וחיבר בשבילם מאמר קצר שממנו , הלשון הערבית בצחות וציערו הדבר

י שרבים מבני ישראל אינם בקיאים כך ראית, יביאו מופת לדבר צחות

וכאשר , בצחות לשוננו הפשוטה ועל אחת כמה וכמה במלים הקשות שלה

הרי השכיח , וכאשר מחברים שירים, מדברים הרי מלים רבות בשגיאות

) מאלה היסודות(ואילו המוזנח , ביניהם מיסודות הקדמונים הוא רק מעט

בעצמו היה להם כמאמר ) המקרא(עד כי ספר , וכן הוא בחרוזים. יותר

על כן הייתי נאלץ לחבר ספר שאכנוס בו רוב המלים . סתום וכחיבור נעלם

וכן כל מלה ; זו לזו, שראשיתה אלף, הראשון צירוף כל מלה. בשני קבצים

) מהקבצים(והשני . וכן גימל ודלת ושאר האותיות; שראשיתה בית זו לזו

שסופה בית וכן החרוזות וכן כל מלה . כינוס כל חרוזה באלף למקום אחד

, כדי שיקל יותר לדייק בכול ולשמרו, שהן גימל ודלת והא עד סוף האותיות

וחיברתי ההוא כפי . וכדי שתשמר ביותר הלשון על מלותיה הקשות והקלות

והוא , ושיערתי כי זה יספיק לדורש. וכבר עברו עלי עשרים שנה, שתיארתי

ותר לחפצו ויבנה עליו שיקח מן היסוד הראשון מה שהוא מתאים בי

 רולאח. מהדברים לפי כוונתו ויסיים את החרוז במה שמתאים לכוונתו זו

אף על פי , כי המתלמדים, שנתברר לי אחרי הופעת הספר שנים אחדות

שכינסתי בשבילם התחלות יסודות השירים וסופיהם צריכים שאגלה להן 

בהם יחברו את שייעזרו בהם בעניינים עצמם ש, האמצעיים) היסודות(מן 

  .הכנסתי גם אותם בספר)ו(שיריהם 

  

שהם עצם השיר ואין שני הקצוות אלא , האמצעיים) היסודות(ואלה 

הנה עיקרי הדבר ועצמותו , אף כי מיניהם רבים,  הריהם–כשומרים להם 

: והם, האחד מהם חלקי הדיבור שבו מדברים כל האנשים: שלושה יסודות

והיסוד ; )להלן(כמו שאבאר , י והבקשההציוו, הסיפור, השאלה, הקריאה

, שהם מוגבלים בארבעה חלקים מבחינת העצם, השני חלקי התארים
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והיסוד השלישי חלקי ; כפי שאבאר כל אלה, הפעולה או המגע, הצורה

אלא שאלה לקוחים ממה , והם דומים לאלה החלקים השניים, הדימוי

דבר שידמו שהוא נמצא בדבר שאותו מדמים ואלה לקוחים מהנמצא ב

ויבואו אחרי שלושת עיקרים אלה סעיפים רבים אחרים שצריכים . אליו

ומה שראיתי לנכון להביא ראיות מדברי המשוררים . להם המשוררים

אולם מדברי . עשיתי זאת, הראשונים יוסי בן יוסי וינאי ואלעזר ופינחס

ל לא תמצאני שאזכיר דבר אלא כדי להל) בזמן(המשוררים הקרובים אלינו 

 . דברי מי שדבריו רצויים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )נחמיה אלונינחמיה אלונינחמיה אלונינחמיה אלוני: : : : ערביתמ(
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      עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן    משהמשהמשהמשה

  

  

    שחברושחברושחברושחברו    עצמםעצמםעצמםעצמם    עלעלעלעל    אחדיםאחדיםאחדיםאחדים    אנשיםאנשיםאנשיםאנשים    שהעידושהעידושהעידושהעידו    מהמהמהמה    בדברבדברבדברבדבר
        ????הדברהדברהדברהדבר    אפשראפשראפשראפשר    האםהאםהאםהאם; ; ; ; בחלומםבחלומםבחלומםבחלומם    שיריםשיריםשיריםשירים

        
  

 שנאה ממה יותר הדבור בה ונרחיב שנאריך דורשת זו שתשובה אומר

 שני הם ויקיצה נהיש: ואומר הענין מן חלק רק אביא אני אבל, כזה למאמר

 מלהשתמש פוסקת כשהנפש היא נהיהש. הגוף על בסרוגין הבאים מצבים

 היא ומשתמשת, )הרצוניות התנועות מעמל ינוח הגוף (לגמרי בחושים

 משתמשת שהיא ממה יותר הטבעיים והכחות והדמיון המחשבה בכחות

 והֹחם פנימה הגוף בתוך התנועות תתקבצנה אז. היקיצה בשעת בהם

 את וימלאו שבו הצינורות את וימלאו בראש ויתרכזו יעלו הגוף מן והֵאדים

 ויכסו פנימה יכנסו הטבעיים והכחות, החוש יחלש אז. שבמוח החלולים

 תהיה ולפיכך. והתנועה החוש מפעולות אותה וימנעו הנפשית הרוח על

 הכחות וכאשר. נוצרו שבשבילן מפעולותיהם החושים שביתת השינה

, חולה כשאינו, הגוף ישבת וכאשר; הגוף ישבת, הנפש אצל יכנסו עייםהטב

, הדברים צורות את ויקיף המשתתף החוש ישוב אז. החושים ישבתו

 ראה שהאדם והדברים. רוָחנית בְרִאָיה, הגופנית היקיצה במצב הנראים

 בלי כעומדים 1השינה במצב לו נראים מתנועעים כשהם היקיצה במצב

  . מתנועעים שהם בשעה מאשר ויפים נאים יותר הם עמידהה ובמצב. תנועה

  

 הגוף לֹעמק נוטה כשהיא, השינה בשעת הנפש: "ַּגלינוס אמר  

 במצב שראתה הדברים על דמיונה יסוב, שבחוץ החושים מן ומתרחקת

 המכבידות ערבוביות מלאה כשנפשו, בשנתו האדם ידמה ולפיכך. היקיציה

. יעוף שהוא ידמה ונקי קל כשגופו, ולהפך. כבד משא ישא כאלו, עליה

 לו יצייר, עזה ותאותו רב כשהזרע: קרי כשיראה, לתאוה בנוגע בזה כיוצא

 האריכו כבר הזאת ההקדמה בעניין" ויחמוד שיאהב מי את בדמיונו

 ובמאמר והמוחשים החושים על במאמרו אריסטוטלס ביחוד, הפילוסופים

                                                         
 . ותוקן כראוי על הגליון, 'השינה'‚תחת ' המצייר'‚, י" בפנים הכ1
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 על ארמוז רק אני אולם. והעבודה החלומות חכמת על בו שדבר השני

 המדברת הנפש כחות שכל סוברים הפילוסופים. מהם אחדים דברים

 נופלים והזכרון השמירה, למשל. לזה זה עוזרים הם, כלומר, בזה זה תלויים

 או ראיה או שמיעה ידי-על כגון, לכן קודם בחושים והוחש שעבר דבר על

 תחלה מובילים םהחושי, כך שהדבר ומשום. החושים יתר ידי-על שהושגו

 החושב הכח. הזכרון אל כך-ואחר, המחשבה אל כך-אחר, המצייר הכח אל

 הכח. הדבר ענין את הזוכר הכח יקבל כך-ואחר, והצורה הענין בין יבחין

 הדבר ענין את יקיף הזוכר והכח, וצורתו הדבר תמונת את יקיף המצייר

 לו יעלה וזה, שנשכח ממה יותר יזכור לא הזכרון שהרי. ההבחנה באמצעות

 שכליים ציורים הם החלומות. החושב הכח שהבחין ההבחנה ידי-על

 ובספורי הנבואה בספרי. הפנימיים בחושים מושגים שהם משום, נראים

 ידועים שהנם החלומות על דברים הרבה נמצאים השלום עליהם הנביאים

  . ומפורסמים

  

 מן בא הראשון. שקר וחלום אמת חלום, חלומות מיני שני יש  

 הדברים אל ומובילה תמידית תנועה המתנועעת, המדברת והנפש השכל

 היוצאות (רוחניות צורות הן לשכל רק המיוחדות הצורות שהרי. ההווים

 ולפיכך, )והמסך הערפל מבעד כמו בהקיץ הנראות שמיותגה הצורות מגדר

 לצורות הקדמונים אותן השוו זה ובשביל. יותר ובהירות עדינות הן

. המשתתף החוש מן הבאים הבטלים החלומות הם השני המין. תהשמימיו

 – כלומר, שמיגה החוש מן מקבל שהוא משום, משתתף נקרא הזה החוש

 הכח, כלומר, הרוחני החוש אל אותה ויוביל הדברים שמיותג את, הראות

 מן יוצאים אינם שוא שחלומות סוברים החכמים. המוח בפנים, המצייר

 והכח המשתתף החוש מן אלא, החושב כחה מן ולא המדברת הנפש

 חלום אבל. ובטל שוא דמיון הוא המוחש מצד להם בא החלום אם. המצייר

 לגלות ירצה השכל כאשר: כך הוא והדבר. השכליים הכחות מן בא אמת

 הצורות את אותה ולהראות אותו הודיע יתעלה שהבורא דבר לנפש

 האלהים בין המתֵוך השכל יהיה אז, לו שיש הרוחניים והדבורים הרוחניות

 מפאת שהגם שחלומות נראה הללו הדברים מן. הנפש ובין יתעלה

 פעולת תחדל כאשר הבאים והחלומות. כָונה שום להם אין המוחשים

 הם, להפך; הנפש כחות את מפסקת אינה השינה אכן (ינוח והגוף החושים

) מייםהגש המוחשים מן רחוקים שהם משום, יותר ונקיים ערים אז נעשים
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 אנשים על תרדמה בנפל לילה חזיון בחלום: "2כתוב כאלה חלומות על –

: 4כתוב שוא חלומות ועל". 3בו אדבר בחלום", "משכב עלי בתנומות

 אומתנו מחכמי אחד". 5ידברו השוא וחמות", "ימצאהו ולא יעוף כחלום"

 שהנפש, כלומר, לנפש המוחש הוא האחד: חלומות מיני ארבע שיש אמר

 מן לה בא והוא, הפנימיים וחושיה וכחותיה בעצמה החלום את חשה

 החושים אמצעות בלי, ההווים לדברים בנוגע) ויתרומם יתעלה (הבורא

 ההווים הדברים את לדעת הנפש את המניע אלהי כח הוא השני. הגשמיים

 אותה ויודיע ויעירה הנפש את יניע הבורא כאשר הוא השלישי. השכליים

 במחשבה רק משתמשת הנפש כאשר הוא הרביעי. הל ויקרה שיהיה מה

  . כלל בחושים משתמשת ואינה, בלבד

 והחוש לבד השכל מושכל מן הבא הוא רוחני אמת חלום  

 לא והמחשבה אותו יצייר לא הדמיון וכח כלום עליו יפעל לא המשתתף

 אם, החלום בולגב שתבואנה והתמונות. בזכרון מונח הוא ואין, אותו תדע

 תדע, אליהן מביטים הכחות ויתר המצייר והכח תףהמשת החוש

 כלל זהו. בטלות הן ולפיכך, והמוחשים החושים מן באות הללו שהתמונות

 שוא וחלום, החושבת המדברת הנפש מן הוא אמת חלום. נפלא ודבר נכון

 שהחלומות נאמר וכבר. והתאונית הבהמית הנפש השתתפות ידי-על בא

 הדברים מן נתרוקן הגוף כאשר, ונההאחר האשמורת בסוף רואה שאדם

, שבא קודם לבוא שעתיד את ומודיעים, רוב פי-על אמתיים הם, הטבעיים

 הולך ואינו בדרכיו וישר במעשיו צדיק הוא אותם הרואה שהאדם ובלבד

  . גופו תאוות אחרי

    

 יודעת חיה היא שהנפש מביאים שהחכמים המופתים ובין  

 תתיחד כאשר; בהקיץ תדע שלא המ בחלום יודעת שהנפש הוא ומשכלת

. בתוכו שוכנת כשהיא תדע שלא מה תדע הגוף מן ותפרד לעצמה

 הדברים על לעמוד תוכל טהורים הנפש כשרעיונות: "אמר אריסטוטלס

 גבר כשהשכל, הנפש מן יבוא המנהיג הכח: "אמר ועוד". הנעלמים

  ". באדם

                                                         
 . ו"ט, ג"ל,  איוב2
 . 'ו, ב"י,  במדבר3
 . 'ח', כ,  איוב4
 . 'ב', י,  זכריה5
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 יריםש חבור ענין: כן גם אומר הללו השכליות ההקדמות אחרי  

 לנו אפשר-ושאי להרחיקו נוכל שלא דבר הוא בחלום פרוזאים ומאמרים

 אנשי, באומתנו המפורסמים מאנשים כאלה דברים שמענו שהרי, להכחישו

 ספק להטיל אין; ואמונתם שכלם על לסמוך ושאפשר יכזבו שלא אמת

 אחד. ובפרוזה בשיר להם שנתגלה במה ולא החלומות את שראו באנשים

, 6צקליה דיין מצליח' ר ממנו לנו שמסר כמו, ל"ז גאון האיי 'ר הוא מהם

 יתר בין הענין כל את וספר בבגדאד אותו כשבקר בעצמו הדבר את שראה

, הנגיד שמואל' ר אל הנזכר הגאון של הליכותיו אודות-על שכתב דבריו

 ל"ז לפיומי מלה מצא הזה הגאון: היה כך שהיה ומעשה. האלהים ירחמהו

 מחשבתו. וכָונתה פרושה הבין ולא, הבעיות באחת] אוןג סעדיה 'ר[=

' ר את, כלומר, אותו ראה בחלומו. שישין עד הזה בענין עסוקה היתה

 סעדיה' ר. 7בה שדברו ארמית בלשון, המלה פרוש את אותו ושאל, סעדיה

. המלה משמעות לו תתחֵור שממנו הספרים באחד שיעיין לו ורמז, לו השיב

 למעלה הנזכר הנגיד גם. לו שהראה בספר הפתרון את האיי' ר מצא ובאמת

 שחבר, חרמו ואיש משנאו הוזיר, ַעַּבאס ִאְּבן שנהרג אחרי, בחלומו ראה

 אבן של סודו ואיש חברו, מּוַסי ַאִּבי ִאְּבן הוזיר שגם המורים אחדים בתים

  :8הם הבתים. נהרג, עבאס

  ;ָיֻחָּדש ַהֵּלל ְלֵאל – יוּומֹוָדעָ     ְוֵרָעיו ַעַּבאס ְּבנוֹ  ָאַבד ְּכָבר  

  .ְויּוָדׁש ָקַצח ְּכמוֹ  ִחיׁש ְיֻחַּבט    ְּבסֹודוֹ  9ָהָיה ֲאֶשר ְוָהרֹוֵזן  

  ! ְמֻקָּדׁש ֵאל ֵׁשם ְיִהי? 10ְוִׁשְלטֹוָנם    ְוִרְׁשָעם ְּתֻלָּנָתם ָּכל ְוַאֵיה  

  

 משום, עליו כיםמסו אין וחלף עבר שכבר בדבר שחלום אמר החכמים אחד

 גם לו דומה בהווה שהוא ענין על חלום; המשתתף החוש לתמפעו שהנו

 הנגיד של והבתים. להיות שעתיד ענין על חלום הוא נכון היותר אולם; כן

 ירחמהו, גיאת בן יצחק' ר גם. יחד הללו הסוגים מן שנים על מורים הנזכר

 והפורעניות הצרות על שיר לחבר ברעיונו עלה אחת שפעם ספר, האלהים

                                                         
 . 181עמוד ', כרך ד. דור ודור ודורשיו,  עֵין ווייס6
 . במקור כתוב השפה הנבטית7
יתד ושתי ,  ושתי תנועותיתד(המשקל הוא ואפר . ז"עמוד ע, הוצאת הרכבי,  שירי הנגיד8

 ).יתד ותנועה בדלת ובסוגר, תנועות
  .נוסד:  הרכבי מנסח9

 .ושילוטם:  הרכבי10
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 עסוק היה מחו. כך-אחר אלהים שהקרה מה ועל עירו ליסנהא על שעברו

  :11בחלומו חבר והנה. ולכנותו הזה השיר את לקרא איך בשאלה

  

  ,12מֹוִׁשיעַ  ְּבנוֹ  ִנְקָרא ֲאֶׁשר, ִיְצָחק     ַיִּביעַ  ֲאֶׁשר ָיּה ְּתִהַּלת ִׁשְמָעה    

  .ַיְרִׁשיעַ  ּוִמי ַיְׁשִקיט ֲאֶׁשר הּוא ַּגם    ,ָיִניעַ  ּוִמי ָיַנח ֲאֶׁשר ָלֵאל    

  

  . 'תהלה', השיר את לכנות שצריך) מקודם ממנו שנעלם מה (לו הברר אז

    

 אותו וחכמי אומתנו חכמי אצל נמצאים כאלה ספורים הרבה  

 הוא הטהור שהחלום אומרים היו הקדמונים. נאמנים שדבריהם העולם

 אהב החלום על מוסבים אלה שדבריהם ספק כל אין. 13הנבואה מחלקי חלק

 אדם-בן לכל היה, חלום לכל בדבריהם כוונו אלו שהרי. המדברת הנפש מן

 ולא מעלין לא חלומות דברי: "14אמרו כבר אמנם. הנבואה מן חלק

 השוא חלומות על נאמרו אלה שדבריהם כן גם ספק כל אין". מורידין

 הקדש-בכתבי רבים במקומות. המשתתף והחוש התאונית הנפש מן הבאים

 גם"; "חלום ֹחלם או נביא בקרבך יקום כי: "15למשל. בואהלנ החלום נסמך

 שרוח יתעלה האלהים להבטחת נקוה ובעתיד. 16"בחמות גם הנביאים ביד

 את אשפוך כן-אחרי והיה: "17שכתוב כמו, אדם-בני כל על תנוח הקדש

 בחוריכם יחמון חמות זקניכם ובנותיכם בניכם ונבאו בשר כל על רוח

  ".יראו חזֹינות

  

 ואלי יתחברו, המשכלת הנפש מן בא שהוא פי-על-אף, אמת חלום  

. השכל כמו בידיעותיה שלמה אינה הנפש שהרי, בטלים דברים לפעמים

 אפשר-אי כך תבן בלא לבד אפשר-שאי כשם: "18הקדמונים אמרו ולפיכך

                                                         
שלש תנועות בדלת , שתי תנועות ויתד, שתי תנועות ויתד( משקל השיר הוא כאמל 11

 ).ובסוגר
 . ַנַיאת בערבית כָונתה מושיע12
 .ב"ע, ז"נ,  עיין ברכות13
 .א"ע, ב"נ,  נטין14
 .'ב, ג"י,  דברים15
 .ו'ט , כ"כ',  שמואל א16
  . 'א', ג,  יואל17
 .א"ע, ה"נ,  ברכות18
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: 19שכתוב כמו אלא, כן אינה הנבואה אכן. בטלים דברים בא לחלום

 מה אמת דברי ידבר אתו דברי ואשר חלום פריס חלום אתו אשר הנביא"

 להשכיח הֹחשבים: "20נאמר בטלים חלומות ועל". י"י נאם הבר את לתבן

 חלומות את שספר האיש". לרעהו איש יספרו אשר בחלוֹמתם שמי עמי את

 נקרא דליה בן ששמעיה כמו, 21'הנחלמי שמעיה' נקרא הללו השקר

 את המשיל והחכם. 22"יםהאלה בית אל נועד: "שאמר משום 'נועדיה'

 בא כי: "23שכתוב כמו, הכסילים לדברי החלוםל של הבטלים הדברים

). לדמיון הוא 'וקול' של ו"הו" (דברים בֹרב כסיל וקול ענין ברוב החלום

 החלומות: "החכמים אחד אמר המשתתף החוש מן הבאים לחלומות אשר

 פי-על המעש שעושה למי דומה פיהם על מעשה והעושה, 24ושקר שוא הם

  :אומר הערבי והמשורר". הרוח

  ".קרובים שאינם דברים מקרבים החלומות"    

  

 ודברים הרגיל מגדר היוצאות תמונות בחלומו רואה שאדם משום  

 יחשוב, בהקיץ סבתם יבין ולא מעולם אותם שמע שלא ונפלאים נוראים

 הוא סובר. רוחנית דקה כָונה לחלומות שיש מוכיח שזה לכאורה

 אין ובאמת. הֻמשכל מן יוצאם שהם משום ופתרון פשר אין שלחלומות

 וענינים נסתרות אמתיות על מורים שהם מוצאים אנו שהרי, כך הדבר

 שבו השכל וכח בטבעו וצדיק וחסיד חכם הוא החלום פותר אם. כמוסים

 את להשלים הוא יכול, החלום את שראה האיש של השכל מכח יותר חזק

 חכמות מן הוא חלומות פתרון שהרי. וםהחל בעל הבין שלא הפרטים

: שכתוב כמו, חסידיו בפיות הפתרונים את ישים האלהים. האלהיות הנסתר

 מקל: "אמר השלום עליו שירמיהו תראה הלא. 25"פתרנים לאלהים הלוא"

                                                         
 . ח"כ, ג"כ,  ירמיה19
 .ז"כ, ג"כ,  שם20
 .ד"כ, ט"כ,  שם21
זכרה אלהי לטוביה ולסנבלת (ד "השם נועדיה הנביאה נזכר בפסוק י. 'י', ו,  נחמיה22

דיה הוא איש המפרשים הקדמונים הסכימו שנוע). כמעשיו אלה וגם לנועדיה הנביאה
’ הרקמה‚אבן גנאח בספר ). ע על פסוק זה' עֵין הראב(והוא שמעיה בן צליה , ולא אשה

אינה ’ הנביאה‚א השניה של "מבאר שהה) מהדורת דירנבורג, ט"עמוד ע', שער ה(
 . לנקבה אלא לתפארת

 . 'ב', ה,  קהלת23
. לם את העניןוזה אינו הו, ’שמחת שקר‚וצריך לתרגם על פיו , י נשתבשה מלה" בכ24

 .XI פרק, עֵין לעיל במבוא ). 'לג' בכתב הערבי דומה ח(אולם תחת פרח צריך לנסח פרג 
 . 'ח', מ,  בראשית25
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 ֹׁשקד כי: "26האלהים לו שאמר עד החזון כָונת את ידע ולא, "ֹראה אני שקד

 השלום עליו זכריה גם. ’נפוח סיר ‚בענין זהב כיוצא". לעׂשתו דברי על אני

 ידעת הלוא: "27שכתוב כמו, לו שהוגד עד שראה החזון פתרון את ידע לא

 תראה הלא". היצהר בני שני אלה אלי ויאמר אדני לא ואמר אלה המה מה

. 28בהקיץ והֻמשכל הרגיל מגדר היוצא חלום ראה השלום עליו שיוסף

 הנבואה כח כן גם לו שהיה, שלוםה עליו לאביו חלומו את ספר כאשר

 בזה וכיוצא. לאמתותו אותו פתר, חזק יותר בֹאפן עליו נחה הקדש-ורוח

 עליו דניאל של בספורו לנבוכדנצר אשר. 29ויוסף פרעה של הספור בענין

 היתרה ברוחו דניאל אולם. פרעה של מזכרונו חלש היה זכרונו, 30השלום

 החלום את לדעת, אלהיםה בעזרת, לו היה אפשר שבו הנבואה ובכח

 אותו והקורות המלך הרקולס חלום את הזכיר אריסטוטלס וגם. ופתרונו

  . למעלה האמור לכל וקרוב דומה וספורו, בעולם

  

 לחלום המרבה: כזה בֹאפן וסימניהם חלומות פותרים הטבע חכמי  

 נוברת כמו שלחות הוא סימן, בזה וכיוצא, ונהרות וימים שמיםג דבר-על

 וכיוצא ומלחמה וברקים אש בחלומו תכופות לפעמים שרואה מי; עליו

 אדומים צבעים שרואה מי. עליו גוברת הצהובה שהמרה הוא סימן בזה

 שרואה ומי; עליו גובר שדמו הוא סימן בזה וכיוצא הדם ויציאת וששר

 הרואה. הלאה וכן. עליו גוברת השחורה שהמרה הוא סימן שחורים צבעים

 לדברים יסוד שום אין אולם. לֹקר או לֹחם הוא ןסימ שלגים או חם רוח

 כגון, אומניות כשבעלי: האומרים החכמים מן יש. להם והדומים הללו

 מלאכתם את עושים שהם בחלומם רואים, וסנדלרים אורנים, זהב חרשי

 סומכים ואין המשתתף החוש מן באים הללו שהחלומות ידוע, בהקיץ כמו

 אלא לאדם לו מראין אין: "31הקדמונים אמרו כאלה חלומות ועל. עליהם

 פי-על-ואף". סלקו משכבך על רעיונך מלכא אנת: "32שנאמר לבו מהרהורי

 זאת-בכל, הרוחניות מן אלא הגופניות האומניות מן אינה השיר שמלאכת

                                                         
 .ד"י-א"י', א,  ירמיה26
 .ד"י-ג"י', ד,  זכריה27
 .'י-'ה, ז"ל,  עֵין בראשית28
 . א"מ,  שם29
 .'ב,  דניאל30
 .ב"ע, ה"נ,  ברכות31
 . ט"כ', ב,  דניאל32
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 ומשתדל הזה בענין החושב הכח את להעסיק מרבה שהמשורר משום

 או יקריא לפיכך. המשתתף לחוש כן גם כזה חלום ליחס אפשר, פרי להביא

 בענין הם כאלה שירים ברם. בהקיץ עושה שהוא כמו בחלומו שירים יחבר

; מקרה פי-ועל הדעת בהסח אלא ואינם, לו כֵון שלא ובדבר עליו חשב שלא

 יעסיק לפעמים. נביא הריהו עליו וחשב לו שכֵון מה בחלומו ראה אם אבל

 שחננו כפי, בפרוזה או בשיר, המליצה עניני מי בענין מחשבתו את המשורר

 התענוגים מכלל יוצא שזה משום (המשכלת לנפשו בהתאמה האלהים

 ושוה בטבעו נקי הנו ההוא בענין החושב ההוא המשורר אם; )הגשמיים

; וטהורה נקיה לפנימיות נוטה ומזגו במדותיו וגאה האפשרי בֹאפן במזגו

 הנפש כחות לע שבו החושב הכח יתגבר, וחושיו גופו ישבתו כאשר אז

 אל ויובל שירצה מה לו וינתן, השכלי הכח מן השפעה המקבלת המדברת

 הזכרון כח אצל מבוקשו את יפקיד משנתו יקיץ וכאשר. מבוקשו דרך

  . 33שיזכרהו

. אותי ששאלת השאלה בדבר כאן להביא לנחוץ שראיתי מה זהו  

  .היודע הוא והאלהים

  
 'שירת ישראל') 1140-1050(עזרא לקוח מתוך ספרו של משה אבן  דלעילהקטע * 

הספר נכתב .  ובצורותיההעוסק בכללי השירה) כתאב אלמחאצרה ואלמדאכרה(

הוא תורגם . בזמנוהייתה נהוגה הערבית ש 'אדב'לפי סגנון ספרות ה יהודית-בערבית

- פעם נוספת בו, 'שירת ישראל'בשם  ציון הלפר- בן על ידי 1924-עברית בראשונה לל

   .'ספר העיונים והדיונים') המדויק יותר (תחת השם רהם הלקיןאבעל ידי  1975

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  )הלפרהלפרהלפרהלפר    ציוןציוןציוןציון- - - - בןבןבןבן: : : :  והעירערביתמתרגם  (

                                                         
 . שישימו באוצרו: מקור אפשר גם לתרגם המלה של ה33
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  יהודה הלוי יהודה הלוי יהודה הלוי יהודה הלוי ' ' ' ' רררר

  

  

        ''''ספר הכוזריספר הכוזריספר הכוזריספר הכוזרי'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        

ָחׁשּוב ְּבֻאָּמה ֶׁשִהיא ְמַכֶּבֶדת ַהִּנּגּוִנים ּוַמֲעֶמֶדת , ֲאָבל ָחְכַמת ַהּמּוִסיָקה[...] 

ִמְתַעְּסִקים ַּבִּנּגּוִנים ַּבַּבִית ַהִּנְכָּבד , ְוֵהם ְּבֵני ֵלִוי, ִלים ֶׁשָּבָעםאֹוָתם ַעל ַהְּגדוֹ 

ְוא ֻהְצְרכּו ְלִהְתַעֵּסק ְּבָצְרֵכי ַהַּפְרָנָסה ְּבַמה ֶׁשָהיּו לֹוְקִחים , ָּבִעִּתים ַהִּנְכָּבִדים

 ְוַהְּמָלאָכה ִנְכֶּבֶדת ֵאֶצל ְּבֵני .ֵמַהַּמַעְׂשרֹות ְוא ָהָיה ָלֶהם ֵעֶסק זּוָלִתי ַהּמּוִסיָקה

ְוָהָעם ֵמֲחִׁשיבּות ַהֹּׁשֶרׁש , ַּכֲאֶׁשר ִהיא ְבַעְצָמּה ֵאיָנּה ְּגרּוָעה ְוא ְפחּוָתה, ָאָדם

ּוַמה ַּתֲחֹׁשב . ָּדִוד ּוְׁשמּוֵאל :ּוֵמָראֵׁשיֶהם ַּבְּמָלאָכה, ְוַזּכּות ַהֶּטַבע ַּכֲאֶׁשר ֵהם

  ?יּו יֹוְדִעים אֹוָתּה ִאם אֶההָ , ַּבּמּוִסיָקא

 

, ָׁשָּמה ְּבִלי ָסֵפק ִנְגְמָרה ְוָׁשָּמה ָהְיָתה ְמעֹוֶרֶרת ַהְּנָפׁשֹות: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סהסהסהסה

ְוא ִיָּתֵכן , ֶׁשִהיא ַמְעֶּתֶקת ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִמִּמָּדה ֶאל ָהְפָּכּה, ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָעֶליהָ 

ִמְּפֵני ֶׁשָּׁשָבה ְּפחּוָתה ְבִהְתַעְּסקּות ָּבּה ,  ִמַּמה ֶּׁשָהְיָתהֶׁשִּתְהֶיה ַהּיֹום ְּבֵעֶר 

ַא ָיְרָדה ִעם ֲחִׁשיבּוָתּה ַּכֲאֶׁשר ְיַרְדֶּתם ַאֶּתם , ַהְּׁשָפחֹות ְוַהְּמֹכָעִרים ִמְּבֵני ָאָדם

  .ִעם ֲחִׁשיבּוְתֶכם

  

ּוְכָבר ִּדֵּבר ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות ְּבֹכַח , ּוַמה ֹּתאַמר ְּבָחְכַמת ְׁשֹמה: ָאַמר ֶהָחֵבר   סוסוסוסו

ְוָהיּו ְנֵׁשי ָהעֹוָלם ָּבִאים ֵאָליו ְלַהְעִּתיק ָחְכָמתֹו ֶאל ָהֻאּמֹות , ֱאִהי ְוִׂשְכִלי ְוִטְבִעי

ְוָכל ַהָחְכמֹות ֻהְעְּתקּו ָׁשְרֵׁשיֶהן ּוְכָלָלם ֵמאָּתנּו ֶאל ַהַּכְׂשִּדים ְּתִחָּלה , ַעד ֵמֹהּדּו

ַחר ָּכ ֶאל ָּפַרס ּוָמַדי ְוַאַחָּר  ְכך ֶאל ָיָון ְוַאָחר ָּכ ֶאל רֹוִמי ּוְלֹאֶר ַהְּזָמן ְוֹרב ְוַא

ֶׁשֵהם ֻהְעְּתקּו ִמן ָהִעְבִריים ַא ִמן ַהְּיָוִנים , ַהִּמּצּוִעים א ִנְזַּכר ַּבָחְכמֹות

  .ּוְבַמה ֶּׁשִנְכַלל ָּבּה ֵמָהִעְנָיִניםְוַהַּמֲעָלה ָלִעְבִרית ְּבֶעֶצם ַהָּלׁשֹון , ְוָהרֹוִמים

  

ִהיא יֹוֵתר ְׁשֵלָמה , ֲהֵיׁש ָלִעְבִרית ַמֲעָלה ַעל ְלׁשֹון ָהֲעָרב: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סזסזסזסז

  .ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ֶזה ְבֵעיֵנינּו, ּוְרָחָבה מֶּמָּנה

  

ִנְתַּדְלְּדָלה ְבַדּלּוָתם ְוָצָרה , ָמָצא אֹוָתה ַמה ֶּׁשָּמָצא נֹוְׂשֶאיהָ : ָאַמר ֶהָחֵבר   סחסחסחסח

ֶׁשִהיא , ַהַּקָּבָלה. ְוִהיא ְבַעְצָמּה ַהֲחׁשּוָבה ֶׁשַּבְּלׁשֹונֹות ִמַּקָּבָלה ּוְסָבָרא. ְּבִמעּוָטם
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ַּכֲאֶׁשר יֹוֶרה , ּוָבּה ִּדְּברּו ְׁשֵניֶהם, ַהָּלׁשֹון ֲאֶׁשר ִדֶּבר ָּבּה ְיָי ִיְתָּבֵר ִעם ָאָדם ְוַחָּוה

, ְוֵׁשת ִמֶּׁשת, ְוַקִין ִמָּקִניִתי, ְוַחָּוה ֵמַחי, ְוִאָּׁשה ֵמִאיׁש, ַעל ֶזה ִהָּגֵזר ָאָדם ֵמֲאָדָמה

, ִעם ֵעדּות ַהּתֹוָרה ְוַקָּבַלת ּדֹור ַאַחר ּדֹור ַעד ֵעֶבר ַעד ֹנַח ַעד ָאָדם, ְוֹנַח ִמיַנֲחֵמנּו

ִמְּפֵני ֶׁשִּנְׁשַאר ָעֶליָה ֵעת ַהְפָלָגה , ִריתְוֶׁשִהיא ְלׁשֹון ֵעֶבר ּוַבֲעבּורֹו ִנְקֵראת ִעבְ 

, ּוְכָבר ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַדֵּבר ַּבֲאָרִמית ְּבאּור ַּכְׂשִּדים, ּוִבְלּבּול ַהְּלׁשֹונֹות

, ְוָהְיָתה לֹו ָהִעְבִרית ָלׁשֹון ְמיֶֻחֶדת ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשָהֲאָרִמית ִהיא ְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים

ְוָהיּו ֵאּלּו ָׁשׁש , ָלֵכן ָנָׂשא אֹוָתה ִיְׁשָמֵעאל ֶאל ָהֲעָרב, ית ְלׁשֹון ֹחלְוָהֲאָרִמ 

ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם , ָהֲאָרִמית ְוָהַעְרִבית ְוָהִעְבִרית, ְלׁשֹונֹות ְמֻׁשָּתפֹות ִמְתַּדּמֹות

ָהָעם ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּוַמֲעָלָתה ִמֶּדֶר ַהְּסָבָרא ְלִפי . ּוְבַתֲהלּוכֹוֵתיֶהם ּוְבִׁשּמּוֵׁשיֶהם

ָּכל ֶׁשֵּכן ִעם ַהְּנבּוָאה ַהּפֹוֶׁשֶטת , ְּבַמה ֶׁשָהָיה ָצִרי ֵאָליו ֵמַהְּמִליָצה, ָּבּה

ּוַמְלֵכיֶהם ֹמֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע , ְוַהֹּצֶר ֶאל ָהַאְזָהָרה ְוֶאל ַהִּנּגּוִנים ְוַהְּזִמירֹות, ֵּביֵניֶהם

, ן ֶׁשֶּיְחַסר ָלֶהם ְמִליָצה ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ֵאֶליָה ְלָדָברְוָדִוד ּוְׁשֹמה ֲהִיָּתכֵ 

, ֲהָרִאיָת ִסּפּור ַהּתֹוָרה? ַּכֲאֶׁשר ֶּתְחַסר ָלנּו ַהּיֹום ַּבֲעבּור ֶׁשָאַבד ַהָּלׁשֹון ִמֶּמּנּו

ֵהיַא ָמְצאּו , יֹותַהִּמְׁשָּכן ְוָהֵאפֹוד ְוַהֹחֶׁשן ְוזּוָלָתם ְּכֶׁשֻהְצְרכּו ֶאל ֵׁשמֹות ָנְכִר 

ְוֵכן ְׁשמֹות ָהַעִּמים ּוִמיֵני , ְוַכָּמה ָנֶאה ֵסֶדר ַהִּסּפּור ַההּוא, אֹוָתם ַעד ֻּתָּמם

ְותֹוְכחֹות , ְוִהְתַרֵעם ִאּיֹוב ְוִהְתַוְּכחֹו ִעם ֵרָעיו, ּוְזִמירֹות ָּדִוד, ָהעֹופֹות ְוָהֲאָבִנים

  .ְוזּוָלָתם, ְיַׁשְעָיה ּוֶנָחמּוָתיו

  

ַּתְכִליְת ָּבֶזה ּוְבזּוָלתֹו ֶׁשַּתְׁשֶוה אֹוָתה ִעם זּוָלָתּה : ָאַמר ַהּכּוָזִרי   סטסטסטסט

 ֵיׁש ִיְתרֹון ְלזּוָלָתּה –ֲאָבל ? ְוַאֵּיה ַהַּמֲעָלה ַהְיֵתָרה ָבּה, ֵמַהְּלׁשֹונֹות ִּבְׁשֵלמּות

  .ָעֶליָה ַּבִּׁשיִרים ַהְמֻחָּבִרים ַהִּנְבִנים ַעל ַהִּנּגּוִנים

  

, ְּכָבר ִהְתָּבֶאר ִלי ִּכי ַהִּנּגּוִנים ֵאיָנם ְצִריִכים ֶאל ִמְׁשַקל ַהִּדּבּור: ָאַמר ֶהָחֵבר     עעעע

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ", ְּבִנּגּון" ִּכי טֹוב' הֹודּו לה"ְוֶׁשָּבֵרק ְוַהָּמֵלא ְיכֹוִלים ְלַנֵּגן 

ֲאָבל ַּבִּׁשיִרים ַהִּנְקָרִאים ִאיְנָׁשאִדָּיא , ֶזה ַבִּנּגּוִנים ַּבֲעֵלי ַהַּמֲעִׂשים". ְּגדֹולֹות

ַּבֲעבּור ַהַּמֲעָלה ֶׁשִהיא , א ִהְרִּגיׁשּו ֲעֵליֶהם, ֲאֶׁשר ָּבֶהם הּוא ָנֶאה ַהִחּבּור

  .מֹוִעיָלה ּוְמֻעָּלה יֹוֵתר

  

  ?ּוַמה הּוא: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   עאעאעאעא

  

ַהְכֵנס ַמה ֶּׁשֵּיׁש ְּבֶנֶפׁש ַהְמַדֵּבר ְּבֶנֶפׁש , ֹוןִּכי ַהְמֻכָּון ִמן ַהָּלׁש: ָאַמר ֶהָחֵבר   עבעבעבעב

ִמְּפֵני ֶׁשַּלְּדָבִרים , ְוֹזאת ַהַּכָּוָנה א ִתָּגֵמר ַעל ֻּתָּמּה ֶאָּלא ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ַהּׁשֹוֵמעַ 
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ים ְוא ִמִּפי ִמִּפי סֹוְפִר : "ְוַכֲאֶׁשר ָאְמרּו, ַהֶּנֱאָמִרים ַמֲעָלה ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְכָתב

, ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱעָזִרים ַּבְּדָבִרים ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַּבֲעִמיָדה ִבְמקֹום ַהַהְפָסָקה, "ְסָפִרים

ּוִבְרִמיזֹות ּוִבְקִריצֹות , ּוְבֹחֶזק ַהִּדּבּור ְוִרְפיֹונוֹ , ּוְבַהְתָמָדה ִבְמקֹום ַהִּסּמּו

ֶׁשְּמֻקֶּצֶרת ֵמֶהם , ּוְתנּועֹות, ַהַּפַחד ּוְתִחָּנהִמְּתִמיָהה ּוְׁשֵאָלה ְוַהָּגָדה ְוִיחּול וְ 

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָעֵזר ַהְמַדֵּבר ִּבְתנּועֹות ֵעיָניו ְוַגּבֹוָתיו ּוְבָכל . ַהְּמִליָצה ַהְּפׁשּוָטה

. רֹוֶצהֹראׁשֹו ּוְבָיָדיו ְלָהִבין ַהַּכַעס ְוָהָרצֹון ְוַהַּתֱחנּון ְוַהַּגֲאָוה ַעל ַהִּׁשעּור ֶׁשהּוא 

ּוַבְּׁשֵאִרית ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ִנְׁשֲאָרה ִבְלׁשֹוֵננּו ַהּנֹוֶצֶרת ַהְּברּוָאה ִעְנָיִנים ַּדִּקים 

ִנְטְּבעּו ָּבּה ְלָהִבין ָהִעְנָיִנים ְוִלְהיֹוָתם ִּבְמקֹום ַהַּמֲעִׂשים ָהֵהם ֶׁשֵהם , ְוֲעֻמִּקים

ְמַצְּיִרין ָּבֶהם ְמקֹום , ֵרא ָבֶהם ַהִּמְקָראְוֵהם ַהְּטָעִמים ֲאֶׁשר ִיּקָ , ָּפִנים ְּבָפִנים

ְוַהַהְתָחָלה ִמן ַהָהָּגָדה, ּוַמְפִריד ְמקֹום ַהְׁשֵאָלה ִמן ַהְּתׁשּוָבה, ַהֶהְפֵסק ְוַהִּסּמּו ,

ה ּוִמי ֶׁשּזֶ . ֶׁשְּיֻחַּבר ָּבֶהם ִחּבּוִרים, ְוַהִּצּוּוי ִמן ַהַּבָּקָׁשה, ְוַהִחָּפזֹון ִמן ַהִּמּתּון

ִּכי ַהְמֻחָּבר א ִיָּתֵכן ְלָאְמרֹו ֶאָּלא ַעל , ַכָּוָנתֹו ִמְּבִלי ָסֵפק ֶׁשהּוא דֹוֶחה ַהְמֻחָּבר

ְוא ִיָּתֵכן , ְוהּוא סֹוֵמ ְּבֹרב ִּבְמקֹום ַהִּנְפָרד ְועֹוֵמד ִּבְמקֹום ַהִּסּמּו, ֶּדֶר ֶאָחת

  .ְלִהָּזֵהר ִמֶּזה ֶאָּלא ְבֹטַרח ָּגדֹול

  

ִּכי , ֶּבֱאֶמת ִנְדֲחָתה ַמֲעָלה ִׁשְמִעית ַּבֲעבּור ַמֲעָלה ִעְנָיִנית: ָאַמר ַהּכּוָזִרי    עגעגעגעג

ָּמֹסֶרת ַהֹּזאת, ַהִחּבּור ְמַהֶּנה ַהִּנְׁשָמע ֲאָבל ֲאִני רֹוֶאה ֶאְתֶכם ְקַהל .  ָהִעְנָיִנים-ְוַ

, ּור ּוְלַחּקֹות זּוַלְתֶכם ֵמָהֻאּמֹותַהְּיהּוִדים ֶׁשַאֶּתם טֹוְרִחים ְלַהִּגיַע ֶאל ַמֲעַלת ַהִּסּד

  .ְוַתְכִניסּו ָהִעְבִרית ְּבִמְׁשְקֵליֶהם

  

, א ַדי ָלנּו ַהָּנָחֵתנּו ַהַּמֲעָלה ַהֹּזאת. ְוֶזה ִמָּתעּוֵתנּו ּוִמְרֵינּו: ָאַמר ֶהָחֵבר   עדעדעדעד

  .ְבָרה ּוְנִׁשיֵבהּו ְלַמְחֶקתֶׁשהּוא מּוָׂשם ְלחֶ , ֶאָּלא ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְפִסיִדים ֹּתֶכן ְלׁשֹוֵננּו

  

  ?ְוֵאי הּוא ֶזה: ָאַמר ַהּכּוָזִרי   עהעהעהעה

  

ֲהא ָרִאיָת ֵמָאה ֲאָנִׁשים קֹוְרִאים ַּבִּמְקָרא ְּכִאּלּו ֵהם ִאיׁש : ָאַמר ֶהָחֵבר    עועועועו

  .ּפֹוְסִקים ְּבֵעת ַאַחת ּוְמַחְּבִרים ְקִריָאָתם ְּכֶאָחד, ֶאָחד

  

ְּכָבר ִהְתּבֹוַנְנִּתי ָּבֶזה ְוא ָרִאיִתי ָכמֹוהּו א ֶבֱאדֹום ְוא : ִריָאַמר ַהּכּוזָ     עזעזעזעז

ֵמַאִין ָהְיָתה ַהַּמֲעָלה ַהֹּזאת , הֹוִדיֵעִני, ְוא ִיָּתֵכן ֶזה ְּבִמְקָרא ַהִּׁשיִרים, ַבֲעָרב

  .ְוֵאי ַּתְפִסיד אֹותֹו ַהִּמְׁשָקל, ַלָּלׁשֹון ַהֹּזאת
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ִמְּפֵני ֶׁשִּקְּבצּו ָבּה ֵּבין ְׁשֵני ָנִחים ְוא ִקְּבצּו ֵּבין ָׁשׁש : רָאַמר ֶהָחבֵ      עחעחעחעח

ְוהֹוִעיָלה ֹזאת , ּוָבא ַהִּדּבּור נֹוֶטה ֶאל ַהָּנח, ְיֵדי ַהֹּדַחק ְּתנּועֹות ֶאָּלא ַעל

ּוָרּה ְוהּוַקל ַּבֱעב, ַהֶחְבָרה ְוַהֲחִריצּות ַעל ַהְּקִריָאה: ְרצֹוִני לֹוַמר, ַהַּמֲעָלה

ּוְתִחַּלת ַמה ֶּׁשַּיְפִסיד ְּבִמְקַצב ַהִּׁשיר ִעְנַין ֵאֶּלה . ַהִּזָּכרֹון ְוִהָּכֵנס ָהִעְנָיִנים ַּבֶנֶפׁש

, ְוָאְמרּו ְוָאְמרּו, ְוַיִּניַח ַהִּמְּלֵעיל ְוַהִּמְּלַרע ְוָיׁשּוב ֹאְכָלה ְוָאְכָלה ָׁשֶוה, ַהְּׁשֵני ָנִחים

ְוֵכן ִיְהֶיה ַׁשְבִּתי ְוַׁשְבִּתי ָׁשֶוה ַעל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם , ְוֹאֵמרֹאֶמר  ָׁשֶוה ְבִמְׁשַקל

ּוְכָבר ָהָיה ָלנּו ֹרַחב ְּבַדְרֵכי ַהִּפּיּוט ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו ּ . ִמן ַהֶהְפֵרׁש ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד

ְמֻחָּבר ַמה ֶּׁשִהִּׂשיג ֶאת ֲאָבל ִהִּׂשיָגנּו ַבֲאִמיַרת הַ , ַמְפִסיד ָלׁשֹון ְּכֶׁשִּנְׁשָמר ַהֲחרּוז

  ".ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם:"ְּבַמה ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ֲאבֹוֵתינּו

  

ֲהֵתַדע ָלָּמה ִמְתנֹוֲעִעים ַהְּיהּוִדים ִּבְקִריַאת : ֶאְׁשַאל אֹוְת: ָאַמר ַהּכּוָזִרי     עטעטעטעט

  ?ָהִעְבִרית

  

ְוֵאיֶנִּני ָסבּור ֶׁשהּוא , ִּכי ַּבֲעבּור ָהִעיר ַהֹחם ַהִּטְבִעי, ָאְמרּו: ָאַמר ֶהָחֵבר     פפפפ

ִּכי ִמְּפֵני ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְקֹרא ַרִּבים ֵמֶהם ֶּפה ֶאָחד , ֶאָּלא ִמַּצד ָהִעְנָין ֶׁשֲאַנְחנּו בוֹ 

ַבֲעבּור ֶזה ָהיּו ּו, ָהָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֲעָׂשָרה ֵמֶהם אֹו יֹוֵתר ַעל ֵסֶפר ֶאָחד

, ְוִיְצָטֵר ָּכל ֶאָחד ֵמָהֲעָׂשָרה ֶׁשִּיֶּטה ִעם ָהִעִּתים ְלַעֵּין ַהֵּתָבה, ְסָפֵרינּו ְגדֹוִלים

, ְוָהָיה ֶזה ַהִּסָּבה ָהִראׁשֹוָנה, ְוהּוא נֹוֶטה ְוָׁשב ָּתִמיד ִמְּפֵני ֶׁשַהֵּסֶפר ָּבָאֶרץ, ְוָיׁשּוב

ְּפֵני ַהִהְסַּתְּכלּות ְוָהְרִאָּיה ּוְלִהַּדּמֹות ַּכֲאֶׁשר הּוא ֶטַבע ִמְּבֵני ְוַאַחר ֵּכן ָׁשב ִמְנָהג ִמ 

ְוזּוָלֵתנּו קֹוֵרא ָּכל ֶאָחד ְּבִסְפרֹו ּוְמָקְרבֹו ֶאל ֵעיָניו אֹו ִיְקַרב הּוא ֵאָליו ְּכִפי . ָאָדם

ְוַאְחֵרי ֶזה ַמֲעַלת . ֶּטה ְוָיׁשּובְוֵאיֶנּנּו ָצִרי ֶׁשּיִ , ִמְּבִלי ֶׁשָּיַצר ָעָליו ֲחֵברוֹ , ְרצֹונוֹ 

ּוַמה ֶּׁשֶּיש ָלנּו ֵמַהִּדּיּוק ּוֵמַהִּדְקּדּוק ְוַהּתֹוָעלֹות , ַהִּנּקּוד ּוָמֹסֶרת ַהִּׁשְבָעה ְמָלִכים

ְותֹוֲעלֹוָתם  ,ַהּיֹוְצאֹות ֵמַהֶהְפֵרׁש ֲאֶׁשר ֵּבין ַהָּקֵמץ ְוַהַּפָּתח ּוֵבין ַהֵּציֵרי ְוַהְּסגֹול

ּוְכמֹו , ְּכמֹו ַׂשְמִּתי ְוַׂשְמִּתי, ִעְנָיִנים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד ָּבֶהםּבָ 

ּוֵבין ֵהא ַהְּׁשֵאָלה , ְּכמֹו ָחַכם ְוָחָכם, ַוֲאָבְרֵכהּו ָוֲאָבְרֵכהּו ְוַיְבִּדיל ֵּבין ֹּפַעל ְלֹתַאר

ּוַלת ֶזה ִמַּמה ֶּׁשֵהם מֹוִעיִלים ִמיִפי ְוז, "ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה"ְּכמֹו , ְוֵהא ַהְיִדיָעה

ַעד ֶׁשָּתֹבא ַּבִּדּבּור ָהִעְבִרי ְקִריָאה ִיְהיּו , ֵסֶדר ִּגְלּגּול ַהִּדּבּור ְּבִקּבּוץ ַהְּׁשֵני ָנִחים

ִּכי ִצְדֵדי ַהִּדּבּור , ְוַלְּטָעִמים עֹוד ְּתָנִאים ֲאֵחִרים. ָׁשִוין ָּבּה ְקִהָּלה ִמְּבִלי ְטעֹות

ּוַבֲחֻלָּקה ַאֶחֶרת ִקּמּוץ , ַמִּׂשיִגים ִקּמּוץ ּוְפִתיָחה ָוָׁשֶבר, ְּבִעְבִרית ְּבֶדֶר ַהֲחֻלָּקה

ּוְפִתיָחה ְגדֹוָלה , ְוָקָטן ְוהּוא ׁשּוֻרק, ְוִקּמּוץ ֵּבינֹוִני ְוהּוא חֹוֶלם, ָּגדֹול ְוהּוא ָקַמץ

. ְוָקָטן ְוהּוא ִחיֶרק,  ָּגדֹול ְוהּוא ֵציֵריְוֶׁשֶבר, ּוְקַטָּנה ְוהּוא ְסגֹול, ְוהּוא ַּפָּתח

ְמִביָאה , ְוִהיא ַהְּתנּוָעה ְלַבָּדּה ְּבִלי ּתֹוֶסֶפת, ְוַהְּׁשָוא מּוַנַעת ְּבֵאֶּלה ֻכָּלם ִּבְתָנִאים
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ה ְוַהָּקֵמץ ִיְהֶיה ָסמּו לֹו ָנח ָמׁשּו ְוא ִיְהֶיה ָסמּו לֹו ָדֵגׁש ַּבְּתכּונָ , ָנח ַאֲחֶריהָ 

ְוִאם ָיֹבא ָסמּו לֹו ָדֵגׁש ִיְהֶיה ַבֲעבּור ֹּדַחק ַּבְּתכּוָנה ַהְּׁשִנָּיה אֹו , ָהִראׁשֹוָנה

ְוָיכֹול ֶׁשָּיֹבא ַאַחר ַהָּנח , ְּכמֹו ָּבָרא ְוָקָנה, ְוָנחֹו ָמׁשּו ֵהא אֹו ָאֶלף. ַהְּׁשִליִׁשית

ְוָקאם ָׁשאֹון"ְּכמֹו , ָנח ִנְרֶאה, ַהָּמׁשּו ."ְוַהָּנח , ַהחֹוֶלם ָיֹבא ַאֲחָריו ָנח ָמׁשּו

ְּכמֹו ׁשֹור , ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָּיֹבא ַאֲחָריו ָנח ִנְרֶאה, ְּכמֹו א לוֹ , ֶׁשּלֹו ָואו אֹו ָאֶלף

ֲאָבל . ְּכמֹו יֹוֵצא ְויֹוְצֵאי, ְוָנחֹו ָאֶלף אֹו יֹוד, ַהֵּציֵרי ָיֹבא ַאֲחָריו ָנח ָמׁשּו. ְׂשֹמאל

ַא ָּבָאה ַבְּתכּוָנה , ֶנָּנה ָבָאה ַאֲחֵרי ַהֵּציֵרי ְבֶטַבע ַּבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנהַהֵהא ֵאי

ְוָיֹבא ַאֲחָריו , ָיֹבא ַאֲחָריו ַהָּמׁשּו, ַהּׁשּוֻרק ִמְתנֹוֵעַע ַעל ַהָּׁשׁש ְּתכּונֹות. ַהֵּׁשִנית

ַהִחיֶרק ְּכמֹו . מֹו לּו ָללּון ְוֻלַּקחּכְ , ְוָנחֹו ַהָּואו ְלַבּדוֹ , ְוַהָּנח ַהִּנְרֶאה, ַהָּדֵגׁש

ַהַּפָּתח ְוַהְּסגֹול א ָיֹבא ַאֲחֵריֶהם ָנח ָמׁשּו ַּבְּתכּוָנה . ְּכמֹו ִלי ְוִלין ְוִלִּבי,ַהּׁשּוֻרק

אֹו ְלַטַעם אֹו ִלְמקֹום , ֲאָבל ִּתְמְׁשֵכם ַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְלִהָּׁשֵען ָעֶליהָ , ָהִראׁשֹוָנה

ְוַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְתַקֵּבל ְּתָנֶאיָה ְּכֶׁשַאָּתה ְמַעֵּין ְּבאֹות אֹות . ֵסק ָוֶפֶרקֶהפְ 

ְוא ַתְרִּגיׁש ַעל ַּתָּקַנת ִּגְלּגּול ַהְּדָבִרים ַהְמֻחָּבִרים ֵמִחּבּור ְוֶהְפֵסק , ְוֵתָבה ֵתָבה

 ְל ַהִּׁשְבָעה ְמָלִכים ַעל ְּתכּוָנָתם ְוָאז ְיכֹוְננּו, ּוִמָּלה ְגדֹוָלה ּוְקַטָּנה ְוזּוַלת ֶזה

ְוַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְמַעֶּיֶנת . ְוַהְּׁשָבא ַעל ֶעְרָּכּה ִמְּבִלי ַּגְעָיא, ָהִראׁשֹוָנה ִמְּבִלי ִחּלּוף

ַתֵּקן ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּיֻׁשֶּנה ִמן ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה לְ , ַהִּמּלֹות ְוִגְלּגּוֵליֶהם ִּביִפי ִחּבּור

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשְּיֻׁשֶּנה ָדָבר ִמְׁשֵּתי , ְוַהְּתכּוָנה ַהְּׁשִליִׁשית ַמֲעַלת ַהְּטָעִמים.ַהֵּׁשִנית

ְוֵאיֶנּנּו ָנְכִרי ַבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְרִדיַפת ָׁשׁש ְּתנּועֹות , ַהְּתכּונֹות ַהּקֹוְדמֹות

 ֲאָבל ָּבָאה ְתנּוָעה ְׁשָבִאית ַאַחר ְּתנּוָעה ,ְוא ָדֵגׁש, ֶׁשא ִיָּכֵנס ֵּביֵניֶהם ָנח

. ֲאָבל ֶזה ָנְכִרי ַבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית, ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ֶזה ְּבַעְרִבי, ְׁשָבִאית ָׁשׁש ְויֹוֵתר

ּוָנה ִּתָּמֵׁש ַאַחת ֵמֶהם ַּבְּתכ, ּוְבֵעת ֶׁשִּיְזַּדְּמנּו ָׁשׁש ְּתנּועֹות ַּבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה

ְכִני ִרֲצַפת, ִמְׁשָּכִבי, ְּכמוֹ : ַהֵּׁשִנית ְּבִׁשעּור ָנח ִּכי ָהִעְבִרית ָקֶׁשה ָלּה ְרִדיַפת , ְלֹשִ

ְּכמֹו ַנֲהֵרי , ע"אֹו אֹוִתּיֹות אהח, ְּכמֹו ָׁשְרֵר, ָׁשׁש ְּתנּועֹות ֶאָּלא ִּבְפִגיַׁשת ַהֵּכֶפל

ְוֵכן ַּתְכִׁשיר ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה . ְרֶצה ְתַמֵהרְוִאם ִּתְרֶצה ִתְמֹׁש ְוִאם ּתִ , ַנֲחֵלי

ְוָרֲאָתה ַהְּתכּוָנה , ִנְמָׁשכֹות ְּכִׁשעּור ְׁשֵני ָנִחים ִקּבּוץ ְׁשֵּתי ְתנּועֹות ֹזאת ַאַחר ֹזאת

ִהְׁשִאיָרה ְוִהִּפיָלה ֶאָחד ִמְׁשֵני ַהְּמָׁשִכים וְ , ַהְּׁשִנית ִּכי ַהְּדּבּור ָּבֶזה א ִיְהֶיה ָנֶאה

ַוֲחֵבָריו ַהִּדּבּור " ָפַעל"ֲהא ִתְרֶאה . ְּכמֹו ַׂשְמִּתי ְוַׂשְמִּתי ְוָכל ַהּדֹוֶמה לוֹ , ַהֵּׁשִני

ִּתָּמֵׁש ָהַעִין ְוִהיא ַּפָּתח ְוָתנּוַח ַהֵּפא ְוִהיא ָקֵמץ ּוְמִׁשיַכת ָהַעִין ,ּבֹו ְּבֶהֶפ ַהִּנּקּוד

" ִלי-ָעָׂשה"וְ " ִלי-ָאַמר"ֵּכן ִהְׁשִאירּו ְוַעל , ן א ְלָנח ָרֶפהֵאיֶנָּנה ִּכי ִאם ְלִהָּׁשעֵ 

ְוֵכן ָאנּו רֹוִאין . ִמְּפֵני ֶׁשִּנְׁשֲענּו ַעל ַהִּמָּלה ַהְּקַטָּנה ,ַעל ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה

 ְבֶאְתָנח אֹו ּוְנַבֵּקׁש ִעַּלת ֶזה ְוִנְמָצֵאהּו. ִּבְׁשֵני ְקֵמִצין ְוהּוא ֹּפַעל ָעַבר" ָּפָעל"

ְוֹנאַמר ֶׁשֶּזה ַהָּנח ִנְתַיֵּׁשב ַּבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֲעבּור ָהֲעִמיָדה , ְבסֹוף ָּפסּוק



 111111 

ַעד ֶׁשִּנְמָצא עֹוד ֹּפַעל ִּבְׁשֵני ְקֵמִצים , ְוִנְמָצא ָהִעְנָין ַהֶּזה הֹוֵל ֵּכן. ְוַהֶהְפֵסק

ְוָהָיה ִדינֹו ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְתָנח אֹו ,  ְמקֹום ֶהְפֵסק ָּבִעְנָיןּוְנַבֵּקש ִעָּלתֹו ְוִנְמָצֵאהּו, ְּבָזֵקף

, לּוֵלא ְדָחִקים ֲאֵחִרים ִהְצִריכּו ֶׁשא ִיֹּפל ְּבֶאְתָנח ְוא ְבסֹוף ָּפסּוק, סֹוף ָּפסּוק

,  ַההּואַּכֲאֶׁשר ִנְמָצא ַגם ֵּכן ְׁשֵני ַפָּתִחים ְּבֶאְתָנח ּוְבסֹוף ָּפסּוק ַעל זּוַלת ַהִהּלּו

ִמְּפֵני , "ַוֵּיָאֵמר"ְוִנְמָצא ִעַּלת . ַוִּתָּׁשַבְרָנה, ַוֹּיאַמר ְוָזַקְנִּתי, ְּכמֹו ַוֵּיֵל ַוֵּיָאֵמר

ִמְּפֵני ָצְרּכֹו ֶאל ַמה , ַלֲעֹמד ּבוֹ " ַוֵּיָאֵמר"ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִּדין , ַהַהְקָּפָדה ַעל ָהִעְנָין

ִּכי ִעְנָינֹו ָׁשֵלם , "ַכֲאֶׁשר ָאָמר"ְּכמֹו , ֶאָּלא ַהְמַעט, ְנָיןֶּׁשַאֲחָריו ְּבַהְׁשָלַמת ָהעִ 

ַא ֵוֵּיֵל . ְוהּוא ָראּוי ַלָּקֵמץ ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמקֹום ֶהְפֵסק, ַּבֲהָׁשָבה ַעל ַמה ֶׁשָּקַדם

ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ּו" ַוִּתָּׁשֵבְרָנה", "ַוֵּיֵל"ַוִּתָּׁשֵבְרָנה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ֶּבֱאֶמת 

. ֲאָבל ֶהְעִּתיקּוהּו ֶאל ַּפָּתח, ְלַהְעִּתיק ַהֶּׁשֶבר ֶאל ַּפְתָחא ְגדֹוָלה ִמְּבִלי ִגְלּגּול

ַּבֲעבּור ֶׁשָּׁשְרׁשֹו ָזֵקן ְוֶהְעִּתיקּו ַהֵּציֵרי ָבֲעִמיָדה ֶאל , ֵמַהֶּדֶר ַהֶּזה" ָזַקְנִּתי"ְוֶׁשָּמא 

ְמׁשּו ַהֵּפא ְוהּוא , ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבא ַעל ִמְׁשָקלֹו ִמְּלֵעיל" ֶּפֶעל"ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ַּפָּתח

ַעד ֶׁשַּנְחֹׁשב ֶׁשִאם א ָמְׁשכּו ַהֵּפא ָהָיה ֵמִביא ֹצֶר ַהִּדּבּור ָהִעְבִרי , ִבְסגֹול

ְוֶזה , ר ְסגֹולְוִיְהֶיה ֵבין ָהַעִין ְוַהָּלֶמד ָנח ָרֶפה ַאחַ , ִלְמֹׁש ָהַעִין ְוָיׁשּוב ִמְּלַרע

ְוַהֶּמֶׁש , ּוְמקֹום ַהָּנח ֵריק, ְוֵאין ֵּתַמּה ַּבֵּפא ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלּה ְּבִלי ָנח. ְדַבר ֵּתַמּה

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיֹבא , ָעל-א ְכֶנֶגד ֶּפן, ָעל- ָאְמָנם הּוא ְכֶנֶגד ֶּפן, ַההּוא ֶׁשהּוא ִמְּלֵעיל

ֶעל ְוָרִאינּו ֹצֶר ַהֶּמֶׁש ַּכֲאֶׁשר - ָּפֶעל ְּכֶנֶגד ָּפאןְבֶאְתָנח אֹו ְבסֹוף ָּפסּוק ָׁשב

ְוַחְבֵריֶהם ַעל ִהָּמֵׁש ַהֵּפא " ַנַער"וְ " ַּׁשַער"ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ָאַמְרנּו ְּבַׂשְמִּתי ְוָׂשְמִּתי

ם ִנְפְּתחּו ְוָאְמנָ , "ֶּפֶעל"ְוַנְחֹׁשב ְוִנְרֶאה ֶׁשהּוא ִבְמקֹום , ֶׁשָּלֶהם ְוהּוא ַּפָּתח

" ָקָהל"וְ " ָנָהר"ֲאֶׁשר ִיְׁשַּתֶּנה א ִנְׁשַּתֶּנה ַבְּסּמּו ּכַ  ְוַעל ֵּכן, "ע"אהח"ַבֲעבּור 

ְוֵכן ִנְמָצא ֶאֱעֶׂשה ֵיֲעֶׂשה ֶאְבֶנה ". ָּדָבר"ִּכי הּוא ַעל ִמְׁשַקל , ַּבִּסּמּו, "ָזָהב"וְ 

ְוִנְרֶאה , ִּדְמיֹון ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ֶאְפֶעל ִיְפֶעלְוַנְחֹׁשב ּבַ , ֶאְקֶנה ִבְסגֹול ִעם ָנח ָרֶפה

ְוֵיׁש ָלנּו , ֶׁשַעִין ַהֹּפַעל א ִנְבֶנה ַעל ֶמֶׁש ֲאָבל ַעל ָנח ִנְרֶאה ִעם ַּפָּתח ְלעֹוָלם

ַּבֲעבּור ֶׁשא ִתֹּפל , ֲאַמְתָלא ַעל ֶׁשא נַֻּקד ְּבַפָּתח ָּגדֹול ְוָהיּו אֹוְמִרים ֶאֱעַׂשה

ְוַעִין ַהֹּפַעל ֵאיֶנּנּו ָמׁשּו ָּכל , ְוַהָּקֵמץ ָמׁשּו, ְתָחא ַעל ֵהא ָנָחה ֶאָּלא ְבָקֵמץּפַ 

ְוָראּוי ְלַהְעִּתיק . ִעָּקר ֶאָּלא ִאם ָּתְעַּתק ֶאָליו ְּתנּוָעה אֹו ִתֹּפל ַעל ָאֶלף ְּכמֹו ֵאֵצא

ָיׁשּוב ְוִיְׁשַּתֵּתף ִעם ַהֵּציֵרי , ּועֹותֶאֱעֶׂשה ֶאל ְסגֹול ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַהְמַעט ֶׁשַּבְּתנ

ּוִכְמַעט ֶׁשא ֵיָרֶאה ַלֵהא , ְּכֶׁשִּיְצָטֵר ַּבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ְלַיְּׁשבֹו ְתמּוָרתֹו ַבֲעִמיָדה

ָּל ֶאְבֶנה -ֶאֱעֶׂשה, ְוֵיֵקל ַהָּדֵגׁש ִעָּמה, ְבֶאֱעֶׂשה ָמקֹום ֶאָּלא ְּבֶהְפֵסק אֹו ְבַטַעם

ְוא ָיֹבא ַאֲחָריו ָּדֵגׁש , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵאֵצא ְוָאֹבא ַוָּיֵבא ִּלי, ַעד ֶׁשא ֵתָרֶאה, ִּלי

ַוֲהא ִתְרֶאה ַקּלֹוָתם ַּבֵהא ַעד , ְוָיֹבא ְלָפָניו ֵציֵרי ַּבֲעבּור ֵהָראֹות ָהַאֶלף

, ְוֵאי ִּתְתַיֵּׁשב ְּבֵציֵרי, "ַוַּיַעׂש ""ַוִּיֶקן" "ַוִּיֶבן"ֶׁשִהִּפילּוָה ִמן ַהְּכָתב ְוַהָּלׁשֹון ּבְ 
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ֶזה ַבְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ַעד . ֲאָבל ִהיא נֹוֶתֶנת ַהְּמַעָּטה ֶׁשַּבְּתנּועֹות ְוִהיא ַהְּסגֹול

" הַּמְראֶ "ְוֵכן ִנְתַמּה ִמ . ֶׁשַּתְעִּתיֶקָּנה ַבְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ֶאל ַהֵּציֵרי ְּבֶהְפֵסק

ּוִבְלִּתי , ִמְּפֵני ֶׁשִּנְרֶאה אֹוָתם ְּבִסּמּו ְּבֵציֵרי, ְוַחְבֵריֶהם" ִמְקֶנה"ּו" ַּמֲעֶׂשה"ּוִמ 

ְוַכֲאֶׁשר ַנְחֹׁשב ַעל ָלֶמד ַהֹּפַעל . ְוִנְהֶיה ְסבּוִרים ֶׁשָהֱאֶמת ְּבֶהֶפ ֶזה, ָסמּו ִּבְסגֹול

 ַהֵּׁשמֹות ָהֵאֶלה ֵאיָנם ִּכי ִאם ּוְכִאלּו, ִּכי ִהיא ֶנְחָׁשָבה ְכַאִין, ַהָּנָחה ְוִהיא ַהֵהא

ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֹצֶר ְלַהְראֹוָתה , א ָהְיָתה ְראּוָיה ְלזּוַלת ַהְּסגֹול, ֶמֶרא ַמַעׂש ֶמֶקן

הּוַׁשב ַהְּסגֹול ֵציֵרי ַלֲעֹמד ְּבֵעת , ּוַמְרֵאיֶהן ּוַמֲעֵׂשיֶהן, ְּבָנח ָרֶפה ְּבַמְרֵאה ּוַמֲעֵׂשה

ַוֲאֶׁשר ָּבא ַעל ַהְּתכּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוא .  ַהַּפָּתח ְּבַמְרָאם ּוַמֲעָׂשםַהִּסמּו ִּבְמקֹום

ְּכֶׁשהּוא ִנְפָרד ְּבֵציֵרי " ֵּבן", ִׁשְּנָתה אֹוָתּה ַהְּתכּוָנה ַהֵּׁשִנית ַּבִּנּקּוד ֶאָּלא ַבִּדּבּור

ְוהּוא ַעל ְּתכּוָנתֹו ,  ֶּבן ָיִאירְּכמוֹ , ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְמְׁשֵכהּו ַהַּטַעם, ְוָסמּו ִּבְסגֹול

ְוהּוא ַעל ְּתכּוָנתֹו " ֵּבן ַאֵחר"ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַּיְחְּפֶזּנּו ַהַּטַעם . ָהִראׁשֹוָנה ִבְסגֹול

ְוִלְמַחֵּבר ַהָחְכָמה , ִמְּלַרע ֶׁשהּוא ְבֵציֵרי" ָפֵעל"ְוֵאין ָסֵפק ּבְ . ָהִראׁשֹוָנה ְבֵציֵרי

ְוֻכַּון ָּבֶהם . ְוֶאְפָׁשר ֶׁשָעַמְדנּו ַעל ְקָצָתם,  ַנֲעָלִמים ִמֶּמּנּוַהַּדָּקה ַהֹּזאת סֹודֹות

ּוְבַמה ֶׁשַּמְבִּדיל , "ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה"ּבְ  ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרנּו, ְלָהִעיר ַעל ַהֵּפרּוִׁשים

ְּקדּו ֶנֱאָסף ֶאל ַעִּמי ִוינַ , ֵּבין ָהעֹוֵבר ְוֶהָעִתיד ּוֵבין ַהִּנְפָעל ָהעֹוֵמד ְוַהִּנְפָעל ָהעֹוֵבר

וֵאם ֵאיָנם ,ַוִּיְׁשָחט ְּבָקֵמץ, ַוִּיְׁשָחט, ִויַנְּקדּו ַוִּיְׁשָחט,ְוַכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ְּבַפָּתח, ְבָקֵמץ

ְוַהְרֵּבה ֶׁשַּמְנִהיִגים ַהְּסגֹול , ֶזה ָהָיה ִבְמקֹום ֶהְפֵסק ִעְנָין, ִּבְמקֹום ֶהְפֵסק ִּדּבּור

ָקא ִמְנַהג ָהֶאְתָנח ְוַהּסֹוף ָּפסּוק ְוַהָּזֵקף ְוִיְׁשַּתֶּנה ֵמַהְּתכּוָנה ַהָּבא ַאַחר ַהַּזְר 

ְוא ֶהְרֵאיִתי . ְוִאּלּו ָהִייִתי ַמְרִחיב ַּבַּׁשַער ַהֶּזה ָהִייִתי ַמֲאִרי ַהֵּסֶפר. ָהִראׁשֹוָנה

ת ֲאָבל ִהיא ְבִעּלֹות ְל ִּכי ִאם ְמַעט ֵמַהָחְכָמה ַהֹּזאת ַהַּדָּקה ְוֶׁשֵאיָנּה ֻמְפֶקֶר 

  .ּוְבָמסֹורֹות

  

ַוֲאִני ְמַחֶּלה ָפֶני ֶׁשָּתְעַּתק . ַּדי ִלי ָבֶזה ְלִחּבּוב ַהָּלׁשֹון ֶאְצִלי: ָאַמר ַהּכּוָזִרי     פאפאפאפא

ְוַאַחר ֵּכן ֶאְׁשַאל אֹוְת ַעל ַטֲעַנְתֶכם ַעל , ִעִּמי ֶאל ֹּתַאר ָהעֹוֵבד ֱאִהים ֶאְצְלֶכם

ְוַאַחר ֵּכן ֶאְׁשָאְל ,  ְוַאַחר ֵּכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַּבֵּדעֹות ּוָבֱאמּונֹות ָׁשָרִׁשים,ַהָּקָרִאים

  .ַעל ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ְּבֶיְדֶכם ִמן ַהָחְכמֹות ָהִראׁשֹונֹות

 

  

  

  

  

  )תיבוןתיבוןתיבוןתיבון    אבןאבןאבןאבן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : ערביתמ(
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  אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא אברהם אבן עזרא 

  

  

        ''''ספר צחותספר צחותספר צחותספר צחות'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
 

  

. החרוזים בעלי דרך על היא ותוהשמ הפעלים משקל של השנית והדרך

 או השורש האות שיהיה או, שתהיה תנועה היא איזה במשקל הוא ושווה

 עם המתנועע א"והשו. התנועות מספר רק ישמרו לא כי, חוששין אינם נוסף

 ְּגָבִריםְּגָבִריםְּגָבִריםְּגָבִרים במשקל בעיניהם הם ושווה, יתד אותו קורין אחריו שהיא התנועה

 יקרא רק המתנועע א"השו על יףהוס לא החטף ח"הפת כי, ֲחמֹוִריםֲחמֹוִריםֲחמֹוִריםֲחמֹוִרים כמו

- ֶאל וכן, חטף ץ"קמ שהוא) י, ח שמות (ֳחָמִרםֳחָמִרםֳחָמִרםֳחָמִרם    ֹאָתםֹאָתםֹאָתםֹאָתם    ַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּוַוִּיְצְּברּו וכן, יתד כ"ג

  . חטף קטן ח"פת שהוא) יב, טו א הימים דברי (לוֹ  ֲהִכינֹוִתי

 הראשונים השלשה ויהיו, מרובע החרוז להיות לשוננו חכמי משקל וזה

    ִּפיִּפיִּפיִּפי    ְוָׁשםְוָׁשםְוָׁשםְוָׁשם    ַרְעיֹוִניַרְעיֹוִניַרְעיֹוִניַרְעיֹוִני    ְוִהְבִהילְוִהְבִהילְוִהְבִהילְוִהְבִהיל    אֹוִניאֹוִניאֹוִניאֹוִני    ֵהִסירֵהִסירֵהִסירֵהִסיר    דדדדְנדוֹ ְנדוֹ ְנדוֹ ְנדוֹ  כמו, שווים אותיות על באחרונה

 מי ויש. תנועות וארבע יתד אחד כל עקר והנה. ַבִּזִּקיםַבִּזִּקיםַבִּזִּקיםַבִּזִּקים    ֲאסּוִריםֲאסּוִריםֲאסּוִריםֲאסּוִרים    ּוְלשֹוִניּוְלשֹוִניּוְלשֹוִניּוְלשֹוִני

 ויש. ָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּייםָהִעְבִרִּיים    ְׂשַפתְׂשַפתְׂשַפתְׂשַפת, , , , סֹודסֹודסֹודסֹוד    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְלְלְלְל    ְיַגֶּלהְיַגֶּלהְיַגֶּלהְיַגֶּלה, , , , ַהְיסֹודַהְיסֹודַהְיסֹודַהְיסֹוד    ֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפרֵסֶפר    ְקָראְקָראְקָראְקָרא כמו, האחד שיחסר

 כל תנועות ארבע הוא וכן, קל והוא יתד בו ואין, מרובע והוא אחר משקל

 זה שיעשה מי ויש. ַּדַעתַּדַעתַּדַעתַּדַעת    ִּבְנַיןִּבְנַיןִּבְנַיןִּבְנַין, , , , ֶאְבֶנהֶאְבֶנהֶאְבֶנהֶאְבֶנה    ִּכיִּכיִּכיִּכי    ַעדַעדַעדַעד, , , , ִמְׁשֶנהִמְׁשֶנהִמְׁשֶנהִמְׁשֶנה    ַאִּגידַאִּגידַאִּגידַאִּגיד, , , , ַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנהַמֲעֵנה    ֶאָּׂשאֶאָּׂשאֶאָּׂשאֶאָּׂשא, אחד

    ָעְלָתהָעְלָתהָעְלָתהָעְלָתה, , , , ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ֵמֹרבֵמֹרבֵמֹרבֵמֹרב, , , , ֶּגֶפןֶּגֶפןֶּגֶפןֶּגֶפן    ֵמָאזֵמָאזֵמָאזֵמָאז, , , , ָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתיָׁשַאְלִּתי לּו כמו, אחריתו רק ישמור ולא מרובע

 כמו, ואחד אחד כל על נע א"שו בתוספת מרובע אחר משקל ויש. ִנָּצהִנָּצהִנָּצהִנָּצה

 גדול מרובע ויש. ְוֵאיָמהְוֵאיָמהְוֵאיָמהְוֵאיָמה    ְּבַפַחדְּבַפַחדְּבַפַחדְּבַפַחד, , , , ְלַמְלִּכיְלַמְלִּכיְלַמְלִּכיְלַמְלִּכי    ֲאַכֶּנהֲאַכֶּנהֲאַכֶּנהֲאַכֶּנה, , , , ְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכיְּבֶעְרִּכי    ְוִׁשיָרהְוִׁשיָרהְוִׁשיָרהְוִׁשיָרה, , , , ְּבִחִּכיְּבִחִּכיְּבִחִּכיְּבִחִּכי    ְׁשָבָחהְׁשָבָחהְׁשָבָחהְׁשָבָחה

    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל    עּוָרהעּוָרהעּוָרהעּוָרה, , , , ַיְלּדּותַיְלּדּותַיְלּדּותַיְלּדּות    ְּבֵחןְּבֵחןְּבֵחןְּבֵחן    ׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגהׁש ֹׁוֶגה כמו, תנועות ושתי ויתד תנועות שתי והוא, מזה

 א"שו מרובע זה על שיוסף מי ויש. ָעָׁשןָעָׁשןָעָׁשןָעָׁשן    ּכמוֹ ּכמוֹ ּכמוֹ ּכמוֹ     ּכלּוּכלּוּכלּוּכלּו, , , , ַׁשְחרּותַׁשְחרּותַׁשְחרּותַׁשְחרּות    ְיֵמיְיֵמיְיֵמיְיֵמי    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ּכיּכיּכיּכי, , , , ּתיָׁשןּתיָׁשןּתיָׁשןּתיָׁשן

    ְּבָכלְּבָכלְּבָכלְּבָכל, , , , טּוְבטּוְבטּוְבטּוְב    ָּבֹרבָּבֹרבָּבֹרבָּבֹרב    ְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלםְואּוָלם, , , , ְרִאיִתיְרִאיִתיְרִאיִתיְרִאיִתי    אאאא    ְוִאםְוִאםְוִאםְוִאם, , , , ַאָּתהַאָּתהַאָּתהַאָּתה    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת כמו, מתנועע

 כמו, תנועות ושתי ויתד תנועות ושתי יתד והוא אחר משקל ויש. ֲחִזיִתיֲחִזיִתיֲחִזיִתיֲחִזיִתי    ֵעתֵעתֵעתֵעת

ְּתֹבַרְּתֹבַרְּתֹבַרהמשקל זה על שהוסיף מי ויש. ֻּכָּלםֻּכָּלםֻּכָּלםֻּכָּלם    ַהְּיצּורַהְּיצּורַהְּיצּורַהְּיצּור    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְּבִפיְּבִפיְּבִפיְּבִפי, , , , עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ֲאדֹוןֲאדֹוןֲאדֹוןֲאדֹון    ָיּהָיּהָיּהָיּה    ְּתֹבַר 

    ַחּיֹותַחּיֹותַחּיֹותַחּיֹות    ְּדמּותְּדמּותְּדמּותְּדמּות    ַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבע    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל, , , , ְּבָרֵאְּבָרֵאְּבָרֵאְּבָרֵא    ֵאלֵאלֵאלֵאל    ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ ִמְּכבֹודוֹ     ֲאצּוָלהֲאצּוָלהֲאצּוָלהֲאצּוָלה כמו, ותנועה יתד באחרונה

ְנָׂשֵאְנָׂשֵאְנָׂשֵאְנָׂשֵא....        

 והם, המשקלים שני על שירים ברִח  כבוד מנוחתו הספרדי שלמה' ר והנה

 תיש אחר משקל ויש. ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ ְּבִבְגדוֹ     ֱהִמיַרִניֱהִמיַרִניֱהִמיַרִניֱהִמיַרִני    ָאִחיָאִחיָאִחיָאִחי    ֲעֵדיֲעֵדיֲעֵדיֲעֵדי, , , , ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ ְּבִפידוֹ     ֲאָסַרִניֲאָסַרִניֲאָסַרִניֲאָסַרִני    ּבֹוֵגדּבֹוֵגדּבֹוֵגדּבֹוֵגד    ְזַמןְזַמןְזַמןְזַמן

    ְתַׁשַּלחְתַׁשַּלחְתַׁשַּלחְתַׁשַּלח    ָאָנהָאָנהָאָנהָאָנה, , , , ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ ְׁשאֹוֶניהָ     ָעלּוָעלּוָעלּוָעלּו    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ֶנֶפׁשֶנֶפׁשֶנֶפׁשֶנֶפׁש כמו והוא, תנועות ושתי ויתד תנועות
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    תֹוָרהתֹוָרהתֹוָרהתֹוָרה    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם כמו, תחלתו על מתנועע א"שו שהוסיפו ויש. ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ ַרֲעיֹוֶניהָ 

 עלו אשר נפש משקל על שיוסיפו ויש. ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ ְּכמּוֶסיהָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלַגּלֹותְלַגּלֹותְלַגּלֹותְלַגּלֹות    ֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכםֲעֵליֶכם, , , , ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ ְותֹוְפֶׂשיהָ 

    ְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקיםְׁשָחִקים    ִּכיִּכיִּכיִּכי    אֹותאֹותאֹותאֹות, , , , ִנְגָמרּוִנְגָמרּוִנְגָמרּוִנְגָמרּו    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאלְיקּוִתיֵאל    ִּביֵמיִּביֵמיִּביֵמיִּביֵמי כמו, באחרונה תנועה שאוניה

 חרוז חצי הנוספת התנועה תחת ישים האחרים בחרוזים רק. יָֻּצרּויָֻּצרּויָֻּצרּויָֻּצרּו    ַלֲחףַלֲחףַלֲחףַלֲחף

 ....ִנָּכרּוִנָּכרּוִנָּכרּוִנָּכרּו    ְואְואְואְוא    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּוִיְתַנְּכרּו    זֹוֲעִפיםזֹוֲעִפיםזֹוֲעִפיםזֹוֲעִפים, , , , ְיִדיַדיְיִדיַדיְיִדיַדיְיִדיַדי, , , , ֵתֵבלֵתֵבלֵתֵבלֵתֵבל    ְפֵניְפֵניְפֵניְפֵני    ֶאְרֶאהֶאְרֶאהֶאְרֶאהֶאְרֶאה, בסוף הוא וכן. יתד

    ִנַחרִנַחרִנַחרִנַחר והוא, ותנועה ויתד ותנועה ויתד תנועות' ב והוא אחר משקל ויש

 ושתי ויתד תנועה והוא, אחר משקל ויש. ְלׁשֹוִניְלׁשֹוִניְלׁשֹוִניְלׁשֹוִני    ְלִחִּכיְלִחִּכיְלִחִּכיְלִחִּכי    ּדַבקּדַבקּדַבקּדַבק, , , , ְּגרֹוִניְּגרֹוִניְּגרֹוִניְּגרֹוִני    ְּבָקְרִאיְּבָקְרִאיְּבָקְרִאיְּבָקְרִאי

 ויש. ְמִדיָנהְמִדיָנהְמִדיָנהְמִדיָנה    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְגֶבֶרתְגֶבֶרתְגֶבֶרתְגֶבֶרת    ִהיאִהיאִהיאִהיא, , , , ֲעִדיָנהֲעִדיָנהֲעִדיָנהֲעִדיָנה    ֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרןֶקֶרן ִנְגְּדָעה כמו, ותנועה ויתד תנועות

    ֵּתְׁשִביֵּתְׁשִביֵּתְׁשִביֵּתְׁשִבי, , , , ְיִחיָדהְיִחיָדהְיִחיָדהְיִחיָדה    ָּלָּלָּלָּל ַמה כמו, ויתד תנועות' וב ויתד תנועות' ב שהוא מרובע

 עשה שלא פ"אע. ִּתְסֲחִביִּתְסֲחִביִּתְסֲחִביִּתְסֲחִבי    ְיגֹוִניםְיגֹוִניםְיגֹוִניםְיגֹוִנים    ּוְכַנףּוְכַנףּוְכַנףּוְכַנף    ֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפיֶּתְאְסִפי    ְרָנִניםְרָנִניםְרָנִניםְרָנִנים    ַּכְנֵפיַּכְנֵפיַּכְנֵפיַּכְנֵפי, , , , ַּבְּׁשִביַּבְּׁשִביַּבְּׁשִביַּבְּׁשִבי    ְּכֶמֶלְּכֶמֶלְּכֶמֶלְּכֶמֶל    דּוָמםדּוָמםדּוָמםדּוָמם

 ויש. המשקל בעבור הניעו והוא, נראה נח הוא ן"השי כי ֵתְׁשִביֵתְׁשִביֵתְׁשִביֵתְׁשִבי במלת כהוגן

 בסוף רק, ויתד ותנועה ויתד ותנועה ויתד תנועות' ב שהוא אחר מרובע

 כן לא, הראשון החרוז בחצי וכן, תנועה האחרון היתד תחת ישים החרוז

ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש ִיְׂשַמח ְּבַדְעּתֹו ְוָיִׂשיׂש , , , , ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ַּדת ְוֹחק ָחַרת ֲעֵלי ִלּבוֹ  כמו אחרים בחרוזים

ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ְוַנְׁשִקיף ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע ַלְחֹקר ְיסֹוד סֹוד ְצַפְנִּתיו ַיֲעֶלה ֶאל ְמעֹון ַמָּדע , , , , ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ ְּכִגּבֹור ֵעת ְׁשף ַחְרּבוֹ 

 ובעבור הקודש בלשון כבר המשקל זה היות ובעבור .ְֹּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבוְּבֵעין ֵׂשֶכל ְּבֶאְׁשַנּבו

 יזיק לא כי, ְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיוְצַפְנִּתיו וכן ְּכִגּבֹורְּכִגּבֹורְּכִגּבֹורְּכִגּבֹור מלת להפסיק החרוזים בעל הוצרך היתידות

 ויתד תנועה והוא, שבכולם הקשה והוא אחר משקל ויש. הוא אחד חרוז כי

 ....ֶנֱחָמדֶנֱחָמדֶנֱחָמדֶנֱחָמד    ַמֲהָללַמֲהָללַמֲהָללַמֲהָלל, , , , ֶנְגְּדֶנְגְּדֶנְגְּדֶנְגְּד    ֶאֱעֹרֶאֱעֹרֶאֱעֹרֶאֱעֹר, , , , ַעְבְּדַעְבְּדַעְבְּדַעְבְּד    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ִּכיִּכיִּכיִּכי, , , , ַחְסְּדַחְסְּדַחְסְּדַחְסְּד    ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ ֶאְדְרֶׁשהָ     כמוכמוכמוכמו, ויתד ותנועה

. שוה וחרוז חרוז כל משקל להיות ראויים, נגינות טעם להם שיש והחרוזים

 אני והנה, אמרתי כאשר המשקלים להיות טעם מה לאמור טוען יטעון אולי

, מהם גרעא או ואוסיף, יתד אחר יתד אשים כי, להם קץ אין משקלים אעשה

 בראיות ידע אז, הערביים חכמת וילמד אוולתו משנת יקיץ הטוען זה אולי

 והנה. עליו דעתו ותנוח אחרים ולא המשקלים אלו נבחרו למה גמורות

  .נשבר הוא איזה או שקול הוא חרוז איזה להבין שתוכל כלל לך נתתי
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  תם תם תם תם     רבנורבנורבנורבנו

  

  

        ' ' ' ' פרק במשקלי השירפרק במשקלי השירפרק במשקלי השירפרק במשקלי השיר'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  
  

  ְוֵהם, ים ִנְמְצאּו ַּבִּׁשירִׁשְבָעה ְּדָרכִ 

  ;ׁשֹוְמִרים ְנִתיב ִנּגּון ֲחרּוֵזי ַּדַעת

  ָּבֶהם ְּבֵנה ָּבִּתים ְוָצף ִּבְזַהב ְׁשָבא

  ;ֶּדֶר ְּתנּוַעת אֹות ְּבִלי ִנְבַלַעת

  ַעֵּין ּוַפֵּלס ִׁשיר ְּבִמְׁשָקל ָנח ְוָנע

  ;ַנֵּגן ְּבַגן ֵעֶדן ְּב ִנְטַּבַעת

  ק ַלֲעׂשֹות ִׁשיר ַקל ְוַצחָהֵכן ְוַדְקֵּד 

 ;ָׁשֵלם ְּבִגְלּגּולֹו ְּכמֹו ַטַּבַעת

  ַהִּׁשיר ְמַבֵּקׁש ִמְּבָעָליו ַּתֲענּוג

  ;ָחזֹון ַמַּגַעת-ִּכי ָּדת ְמִליָצה ַעד

  ְיַמֵהר ִלְּב-ִמְׁשָקל ְלַהְרּבֹות ַאל

  ;ִּכי ֵיׁש ַּבּתֹוֶסֶפת ֲחלֹום ִמְגַרַעת

  :ְוֵהם, ָלָׁשה ֵהםַהּבֹוֲחִנים ִׁשיֶרי ְׁש 

  !ָׁשִרים    ֲחָכִמים    ַוֲעִׁשיֵרי ַּדַעת
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  אלחריזי אלחריזי אלחריזי אלחריזי     יהודהיהודהיהודהיהודה

  

  

        השירהשירהשירהשיר    יערביערביערביערב    שבהםשבהםשבהםשבהם    התנאיםהתנאיםהתנאיםהתנאים    שבעתשבעתשבעתשבעת
  
  

ְוָכל / ְוִיְהיּו ְדָרָכיו ַּדְרֵכי ֹנַעם / ִּכי ֵיׁש ַלִּׁשיר ִׁשְבָעה ְתָנִאים ּוָבֶהם ֶיֱעַרב ְוִיְנַעם 

ְוִיְדֶמה ְלִׁשְכַבת ַהַטל ְוַחם / ִאים ָהֵאלּו ְיִהי ִׁשירֹו ְלִמְרָמס ִמי ֶׁשא ִיְׁשֹמר ַהְּתנָ 

  .ַהֶׁשֶמׁש ְוָנַמס

 
ּוְלָהִסיר ָּכל / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ְלָבֵרר ִמָּכל ִסיג ִּדְבֵרי ִׁשירֹוָתיו : ַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹוןַהְּתַנאי ָהִראׁשֹון

/ ֶׁשר ְיַמְלאּו ַּבִּׁשיִרים ִמָּלה ָזָרה ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוְרֵרי ָיָון אֲ / ִמָּלה ָזָרה ִמִּמּלֹוָתיו 

/ ְוָדִרים / ִעם ֲאָבִנים / ּוְפִניִנים / ִעם קֹוִצים / ְוַיְחִּבירּו ִצִּצים / ִעם ִמָּלה ְיָקָרה 

  .ְוַהָּׂשָפה ָרָפה ְוַהְּלׁשֹונֹות ׁשֹונֹות/ ְוַעל ֵּכן ָּכל ִׁשירֹוָתם ְמֻׁשּנות / ִעם ַּדְרָּדִרים 

 
ְוַאל יֹוִסיף / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְׁשֹמר ַעל ִמְׁשַקל ַהִּׁשיר ּוְתנּועֹוָתיו : ַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהֵׁשִניַהְּתַנאי ַהְּתַנאי ַהְּתַנאי ַהְּתַנאי 

ֶּפן ִיְהֶיה ִּכְמׁשֹוֲרֵרי דֹוֵרנּו ֲאֶׁשר ִמְׁשְקֵלי ִׁשיָרם / ְוַאל ִיְגַרע ַעל ִמְׁשַקל ִאְמרֹוָתיו 

ְוא ֵיְדעּו / ימּו ֵלב ַלִמְׁשָקל ְוא ָיִׂש / ּוַפַעם ְיֵתִרים / ַּפַעם ֲחֵסִרים / ְׁשבּוִרים 

  .ִאם ִיְכַּבד אֹו ֵיַקל

 
ַהְמִליצֹות -ְּבַמֲעֵבה/ ָראּוי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְהיֹות ִעְנְיֵני ִׁשירֹו ֲחָזִקים : ַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשיַהְּתַנאי ַהְּׁשִליִׁשי

ּוִמְּמִליָצה / ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוְרֵרי ִׁשְנָער ֲאֶׁשר ִעְנְיֵניֶהם ְצנּוִמים ַּדִּקים / ְיצּוִקים 

ִּכי ַהֶחֶבל ִנְכָרת / ְוֵאין ָּבם ִאיׁש ִיְדֶלה ִמִּׂשְכלֹו ַמִים ֲעֻמִּקים / טֹוָבה ֵריִקים 

  .ְוַהְּדִלי ִנְקָרע ְוַהַּמִים ִנְׁשָּפִכים ְוַהֵּכִלים ֵריִקים

 
ם ְנֹכִחים ְוֻכלָ / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְהיֹות ִׁשיָריו ַקִלים ְלָהִבין : ַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעיַהְּתַנאי ָהְרִביִעי

ּוְצִריִכים / ֶּפן ִיְדֶמה ִלְמׁשֹוֲרֵרי ָצְרַפת ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשיֵריֶהם ְמֵלִאים ִׁשּבּוׁש / ַלֵּמִבין 

  .ְלֵפרּוׁש

 
ֶּפן ִיְדֶמה / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְׁשמֹור ִׁשירֹו ִמָּטעּות ַהִּדְקּדּוק : ַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשיַהְּתַנאי ַהֲחִמִׁשי

/ ָּברּו ָהרֹוֵפא ֲאֶׁשר ָּכל ִׁשירֹו ְּכֶחֶרׂש ִנְׁשָּבר - ֶׁשֵּכן ֶּבןְוָכל/ ִלְמׁשֹוְרֵרי ַדֶּמֶׂשק 

/ ְוִעְנָיָניו ִמֶּׁשֶלג ָקִרים / ּוֵמיָמיו ָמִרים / ְוָכל ִמָּליו ָזִרים / ּוְכֶתֶבן ְּבִלי ַּבר 
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ָׁשיו ְקֵדִׁשים / ַוֲאָנָׁשיו ָנִׁשים / ְוִגּבֹוָריו ֲחלּוִׁשים  / ְמֵלִאים ָטֻעיֹות ּוְדָבָריו / ּוָקֹדָ

ְוַהְּמַרְּפִאים ַעל ְנַקָלה / ְוִיְבַטח ַּבְּסָכִלים ַהְמַׁשְּבִחים ִׁשיָריו / ַּבִּמּלֹות ּוָבאֹוִתיֹות 

  .אֹו ֲחמֹור נֹוֵער/ ְוִאם הּוא ְמׁשֹוֵרר / אֹו ְיקֹוֵנן / ְוֵהם א ֵיְדעּו ִאם ְיַרֵנן / ִציָריו 

 
ַעד / ְמׁשֹוֵרר ְּבַהְׁשִלימֹו ִׁשיָרתֹו ְלַבל ְיַמֵהר ְלַהְראֹוָתה ָצִרי לַ : ַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשיַהְּתַנאי ַהִׁשִׁשי

ַרק ַיֲעִביר / ְוֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה / ְוַאל ַיְּׁשִאיר ֶחְלָאָתה ָעֶליָה / ְיָבֵרר אֹוָתה 

ֲאֶׁשר / ים ֶּפן ִיְדֶמה ַלְּמׁשֹוְרִרים ַהְּסָכלִ / ְוָיִסיר ָּכל ְּבִדיֶליָה / ִמֶּמָנה ָּכל ֲהֻּתֶליָה 

  .ּוְמִזָמָתם ְּבֶטֶרם ָּתִחיל ָיְלָדה/ ְּבֶטֶרם ַיְׁשִלימּו ַהִּׁשיָרה ְיַגּלּוָה ִלְפֵני ָקָהל ְוֵעָדה 

 
/ ְוַיְׁשִלי ְקָצָתּה / ָצִרי ַלְמׁשֹוֵרר ִלְבחֹור ִמִּׁשיָרתֹו ְקָצָתה : ַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעיַהְּתַנאי ַהְׁשִביִעי

ְוָאז ִּתְהֶיה / ַאְרָּבִעים / ּוִמן ַהִּׁשְבִעים / ִׁשים ְׁשלוֹ / ְוִיְבַחר לֹו ִמן ַהֲחִמִּׁשים 

  .ִפָּיה-ְּכַכָּלה ְיֵפה/ ִשיָרתֹו ְנִקָּיה 

  

ּוְבֵאֶלה / ָחְצָבה ַעּמּוֶדיַה ִׁשְבָעה / ּוַבְּתָנִאים ָהֵאֶּלה ִהְתָּפֲאָרה ַהָחְכָמה ְוַהֵּדָעה 

/ ַוְּתִהי ָלֶהם ְלִאָׁשה / ְּכבּוָׁשה ַהִּמּדֹות ָהְיָתה ְמֶלאֶכת ַהִׁשיר ִלְבֵני ְסָפַרד 

ְוִעם זּוָלָתם ֲחָלָלה / ְוָהְיָתה ִעָּמם ְמֻקֶּדֶׁשת ּוְקדֹוָׁשה / ּוִמִּבְלֲעֵדיֶהם ְּגרּוָׁשה 

 .ּוְקֵדָׁשה
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        פלקירהפלקירהפלקירהפלקירה    אבןאבןאבןאבן    יוסףיוסףיוסףיוסף    בןבןבןבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם
  

  

            ''''המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    ספרספרספרספר ' ' ' '::::מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

 ירַהִּׁש  ְנִביֵאי מּוַסר ָלַדַעת / ְוִחידֹוָתם ֲחָכִמים ִּדְבֵרי ּוְמִליָצה ָמָׁשל ְלָהִבין

ר ַבִּׁשיר לוֹ  ֲאֶׁשר ְמׁשֹוֵרר ַהְמַבֵּקׁש ִחֵּפשֹ  / ְותֹוַכְחָּתם  ִּבְנִגינֹות ְמַנֵּצחַ / ָידֹות ֶעֹשֶ

 ָצאַוִּיְמ . / ִנְכָּבדֹות ֶאֶרץ ְּבִנְכָּבֵּדי ְלַדֵּבר ִמְּנעּוָריו ְולֹוֵמד / ְיִדידֹות ִׁשיר ּוַמְׂשִּכיל

/ , ִּבְלָבבוֹ  ִנְפָרץ ַהִּׁשיר ַוֲחזֹון / ִניבוֹ  ְוִנְכָּבד ְּבִפיו ַהְיָקָרה ַהְּמלִיָצה ֲאֶׁשר ְמׁשֹוֵרר

 ְוֶחְמָאה ְדַבׁש ַנֲחֵלי ַנֲהֵרי/ , ְמָׁשִלים ִּתֵּקן ְוִחֵּקר ִאֵּזן / ַמֲהָלִלים ְוַרב ְּדָבִרים ִאיׁש

פְ  ִּתֹּטְפָנה ֹנֶפת/ , ְּבִזמרֹוָתיו  ַהֶּפה ִיָּמֵלא/ , ִמִּׁשירֹוָתיו ָיזּוב ְוצּוף / תֹוָתיוֹשִ

חֹוק  ְּבׁשֹוֲררוֹ . / ְדָבָריו ְּבַדְּברוֹ  ֶׁשֶמן ַּפְלֵגי ָיצּוק ְוצּור / ֲאָמָריו ְּבָאְמרוֹ  ְוִרָּנה ֹשְ

 ָעֹון ָּכל ַכֵּפריְ / , ִאֶּלם ְלׁשֹון ְוָתֹרן ִּפֵּסחַ  ָּכַאָּיל ְיַדֵּלג ָאז / ַיֲעֵלם ִּפיו ְוַעל ִׁשיָריו

 ְׂשָפָתיו ְּבֵחן. / ְלתֹוָדה ִמְזמֹור ְּבָאְמרוֹ  / ּוְכֵבָדה ְגדֹוָלה ִמְּנׂשא ְוִאם ַחָּטאת ְוָכל

ֵרי ִמָּליו ְבֹנַעם לוֹ  ְוִימֹׁש / ַהְּנָׁשמֹות ָיצּוד  ֲאָמָריו ִמְּפִרי לוֹ  ִיְּתנּו/ , ֲאָדמֹות ֹשָ

 ֲעָלמֹות ֵּכן ַעל – ְׁשמוֹ  ּתּוַרק ֶׁשֵמן, טֹוִבים ְׁשָמָניו ֵריחַ / , ְיַהֲללּוהּו ּוַּבְּׁשָעִרים

 ְבֵני ְלַמָּטה ְוַיׁשִּפיל / ְוׁשֹוֵעיֶהם ַעם ְנִדיֵבי ְלַמְעָלה ְיַנֵּשא ְּבִׁשירֹותָיו. / ֲאֵהבּוהּו

יֶהם ְוָהעֹוִׂשים ְבִלַּיַעל   .ְּכַמֲעֹשֵ

  

יו ְמׁשֹוֵרר ה ְלַמַען/ , ְלרֹוִאים ֵּתַמּה ַמֲעֹשָ   ְּפָלִאים ַּבִּׁשיר ַיֲעֹשֶ

  .ְלֵגִאים ֶאֶרץ ֲעֵדי ְוַהְׁשִּפילוֹ  / ְׁשָפִלים ָמרֹום ֲעֵדי ְּבַהְגִּביהוֹ 

  

 ִּכְתֵמי/ , ְיעֹוֵרר ְיֵשִנים ִׁשיָריו ְּבָחְכַמת ֲאֶׁשר/ , ַהְמׁשֹוֵרר ָאָדם "ַהְמַבֵּקׁש לוֹ  ָאַמר

 ְנִעים ְוהּוא / ְטהֹורֹות ֲאָמרֹות ִאְמרֹוָתיו ָכלוְ  / ִויָבֵרר ַיְלֵּבן ִּבְמִליצֹוָתיו ַהּתּוגֹות

 ְוִהְסַּתַּכְלִּתי/ , ֲחצּובֹות ַהַּצחֹות ִמְּפִניֵני ֲאֶׁשר ְבִׁשירֹוֶתי ָהִייִתי צֹוֶפה! / ְזִמירֹות

א ּוֹבֶקר ָזרּוחַ  אֹור ְוֵהם – ִבְזִמירֹוֶתי ָעבֹות , /ֲעֵרבֹות ְּדַבׁש ִמצּוף ְוִדְברֹוֶתי 

/ ֶהן ְלַהֵּלל ּויֹותְרא ְוִׁשירֹוֶתי  / ְּתַכְלֵּכל ְּבִמְׁשָּפט ְּדָבֶרי ְוָכל / ֲעָרבֹות ְלרֹוֵכב ְבָ

 ָעֶלי חֹוָבה / ַּדַעת ְייָ  ֶׁשֲחָנְנ ְוַאֲחֵרי. / ַהְׂשֵּכל מּוַסר ְוָלַדַעת ִּביָנה ִאְמֵרי ְלָהִבין

 / ְוַצְלמוֹ  ָהָאָדם צּוַרת ֵהן ִּכי/ , ָלַדַעת ְתֵריֶהןְוסִ  ָהֲאִמִּתּיֹות ַּבָחְכמֹות ְלִהְתַעֵּסק

 ְלַבּלֹות ֵמַהָּנכֹון ְוֵאינוֹ . / ִעּמוֹ  ִיְהֶיה ַוייָ  ַמָּטה ִנְבְרֵאי ָּכל ַעל ָהָאָדם ִנְבָּדל ּוַבֵּׂשֶכל

 / ָקִריםְׁש  ֶּתְהֶּגה ּוְלׁשֹוָנם ׁשְוא ִּדֶבר ִּפיֶהם ֲאֶׁשר / ַהְמׁשֹוֲרִרים ְּבַהְבֵלי ַהָּיִמים
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 ָהֱאֶמת ַוְּתִהי / ִׁשיֵריֶהם ַהָּׁשְוא ְיסֹוד ַעל ַהּבֹוִנים / אֹוְמִרים טֹוב ְוָלַרע ַרע ְוַלּטֹוב

 ַהִדְמיֹון ּוְבִכְזֵבי / חֹוֲקִקים ָאֶון ְוִחְקֵקי ִּבְלׁשֹוָנם ַהּנֹוְׁשִכים/ , ְּבִדְבֵריֶהם ֶנְעֶּדֶרת

 ִּכי / ַהּמֹוְׁשִלים ְבָאְמָרם ְוָצְדקּו. / ֵריִקים ִׁשיםֲאנָ  ָלֶהם ַוִּיְתַלְּקטּו / ַמֲחִזיִקים

 ִמי ָאָדם ִמְּבֵני ְמֹאד ַהַּמְצִליחַ : ֶהָחָכם ְוָאַמר. / ְּכָעִלים ְוַהִּׁשיר ִּכְפִרי ַהָחְכָמה

  :ֲאִני ְוָאַמְרִּתי. ַהְמׁשֹוֲרִרים ְבַהְבֵלי א ַהּמֹוֵפת ְּבָחְכַמת ִמְּנעּוָריו ֶׁשִּמְתַעֵּסק

  

  ,ִׁשיר ְבִדְבֵרי א – ְוַדַעת ָחְכָמה / סֹוד ְּבַחֶּדׁש ְימֹוֶתי ַּכֵלה

  .ַתְיִׁשיר ַּדְרְּכ ְקדֹוִשים ַּדַעת / ְוָלַדַעת, ְלִהְתַחֵּכם ַוְעמֹוד

  

, מּוָזר ֱאֶמת ּוְלַאְנֵׁשי ֵלב ְלַחְכֵמי ָנְכִרי / ָוָזר ַהְמׁשֹוֵרר ֶּדֶר ֲהַפְכַּפּך ְוִהֵּנה ָרִאיִתי

, ֲהתּוִלים ְוִעּמוֹ  ּבוֹ  ָיצּוק ְּבִלַּיַעל ְּדַבר / ְנָבִלים ֶאל ְוָנִדיב ׁשֹועַ  ֹיאַמר ְלִכיַלי ִּכי/ 

 ְיסֹוד ְוַעל/ , ּוְמִזָּמה ְּבִׁשירֹוָתיו ָכָזב ְוִדְבֵרי ְוָׁשְוא / ְוֵחָמה לוֹ  ֵּכֶסל ַדְרּכוֹ  ֶזה/ 

 ּוִמַּבית ִמחּוץ ִסיִגים אֹוָתם ִויַצֶּפה / ָּתֵפל יוִקירֹותָ  ְוָטח / ָאֵפל ַבִית ּבֹוֶנה ַהֶּׁשֶקר

/ , ָוַׁשִית ָׁשִמיר ְוָעָלה ֲחֻרִּלים ָפָניו ָּכּסּו ִקְּמֹשֹוִנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהֵּנה ֶּכֶרם נֹוֵטעַ / 

 ִׁשיר ָאמֹור אֹוְמִרים. / ְמֹפָרׁש ַהָּכָזב ָּבֶהם ִלְהיֹות / ְוַהִּנְדָרׁש ִמְּדָבָריו ְוַהְמֻבָּקׁש

 ֹחֶמר. / ְכָזִבים ּוָׂשֵטי, ֶׁשֶקר ָבֵּתיֶהם ִּומְלאּו / ְרָהִבים ֶאל ּופֹוִנים/ , ֲעָגִבים

/ , ָּתֵפל אֹותוֹ  ָטִחים ְוִהָּנם ָהֱאֶמת ִּביסֹוד ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו / - ְוָׁשֵפל ָּגרּועַ  ַהָּבִּתים

 ָעָנן ֹחֶׁש ִאם ִּכי לוֹ  ֹנַגּה ֵאין / - לְוָהָאפֵ  ַהָּגרּועַ  ַהֲחִמיִׁשי ַהֶהֵּקׁש ֵמֹחֶמר ְוהּוא

 ְנִביֶאיהָ  ְּבִפי ֶׁשֶקר ְורּוחַ  / ְרחֹוָקה ֵמָהֱאֶמת ַהִּׁשיר ָחְכַמת ִּכי ּוַבֲעבּור. / ַוֲעָרֶפל

 ַהֻמְׁשָאִלים ַבֵּׁשמֹות ֶאָּלא ְבָעֶליהָ  ְיַׁשְּמׁשּו א / - ְוֵריָקה ְנעּוָרה ּוֵמָהֱאֶמת

 ַבֵּׁשמֹות ְיַׁשְּמׁשּו ְוא/ , ְרחֹוִקים ָהֱאֶמת ַעל ֵמהֹורֹות ֵהם ֲאֶׁשר  /ְוַהָּמְעָּתִקים

  ".ֲחָכִמים ִּפי ִיְׁשְמֵרם ֲאֶׁשר ַהֻּמְסָּכִמים

  

 / ָּבֲעָרה ֵאׁש ּוַבֲהִגיגוֹ  ְּבִקְרּבוֹ  ִלּבוֹ  ְוַחם / ְגָעָרה ּבוֹ  ָּגַער ִמָּליו ַהְמׁשֹוֵרר ְוִכְׁשֹמעַ 

ִּכיל ׁשא ִמי ִּכי / ִבְמָׁשלוֹ  ְקִּדיַמִניֶׁשהִ  ָצַדק "ַוֹּיאַמר / , לוֹ  ֹשֹוֵנא הּוא ַהָּדָבר ַיֹשְ

 עֹוָלם ְלִדְראֹון ְוַלֲחָרפֹות / ְׁשַרְפִּתי ִּפי ַּבֲהֵבל – ַהּמּוָסר ְפֵני נֹוֵׂשא ֶׁשֲאִני ְולּוֵלי

ְמִּתי  ָאְפֵניֶהם ַעל ִּדְבֵריֶהם ָּכל ֲאֶׁשר / ַהְמׁשֹוֲרִרים ַמַעְרכֹות ֵחַרְפּתָ  ִּכי/ , ֹשַ

 ְסֻגַּלת ּוְלַבֵּקׁש / ְוָחְכָמה מּוָסר ִלְקרֹות ָהָאָדם ְלַהְזִהיר ַדְרָּכם ְוֶזה/ , ְּדבּוִרים

ה ְוָכל ַהֲחָכָמה ַהֶּנֶפׁש ה ּוְלַׁשֵּבח / ָרָמה ַמֲעֹשֵ  ּוְלַאֵּׁשר ּוְלַהֵּלל / ַהּטֹוִבים ַמֲעֹשֵ

!" ִמֶּמּנּו סּור "ָלֵאל ָהאֹוְמִרים / ְבִלַּיַעל ְּבֵני ּוְלַגּנֹות ֵּבלּוְלנַ  / ַהְּנִדיִבים ַמַעְלֵלי

י / ַמַעל ָמֲעלּו ְּביֹוְצָרם ֲאֶׁשר ַהֲחֵנִפים ּוְלַפְרֵסם/ , ַּבַעל ְלָבמֹות ְוִיְׁשעּו  ּוַמֲעֹשֵ
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 ַמאן ַהאי: ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכִמים ֶשָאְמרּו ּוְכמוֹ  / ּוְלַהְלִׁשין ְלהֹוִדיע ָהָרִעים

  .ן"ְוִׁשי ל"ְּבִגימֶ  ְלַבּזֹוֵיּה ְׁשֵרי ֻשְמָעֵנּה ִּדְסֵני

  

ַּמח ַהֵּלב ְוהּוא/ ? ְמׁשֹוֵרר ֶאל ִאיׁש ַּתֲעֹר ֵאי, ֱאֹמר   ְיׁשֹוֵרר ֵעת ְיֹשַ

  ְיָמֵרר ָּבם ַהְמַקְנִאים ְוַחֵּיי / ְוֵרָעיו סֹוד ֲחֵבָריו ִעם ְוַיְמִּתיק

  .ְיעֹוֵרר אֹוָתם ְיָקר ָּכל ְוִלְדרֹוׁש / ְיעּורּון יוְמיָֻּדעָ  הֹוד ְוִלְרֹּדף

ים ָפַתִים ּוְדַבר, ְּבאֹור / ַהְּדָבִרים ַמֲחַׁשֵּכי ְוָיֹשִ   ,ְיָבֵרר ֹשְ

  ,ְיפֹוֵרר ּתּוגֹות ְוָים, ִׁשיָריו ְּבֹעז / ְיַׁשֵּבר יֹום ְיִלֵידי ַּתִּנין ְוֹראׁש

  ,ְיצֹוֵרר ְוֹשֹוְנֵאיֶהם, ֶׁשרְוַהּי / ֹתם אֹוֲהֵבי ְּבִמָּליו ְוָיִניחַ 

ה ְיָבֵר י ָכל ְּכמוֹ  / ּוָפְעלוֹ  ָנִדיב ַמֲעֹשֵ   ,ְיָאֵרר ִכיַלי ַמֲעֹשֵ

  .ְיסֹוֵרר ַּדְרּכוֹ  ְוֶאת ֵלָבב ְיַׁשר / ְיַעֵּקׁש ַיַען, ַהְּזָמן ְיָחֵרף

  

! ָהִביָנה ָחְכָמה, ֶפִתיּו, ְּגָעָרה ְׁשַמע, ְוֵלץ/ , ַהֲאִזיָנה ְוָעַדי ּוְׁשַמע, ַהְמַבֵּקׁש, קּום

 ֹמֶׁשה ִמְּלָפִנים ֲאָנִׁשים ׁשֹוֲררּו ֲאֶׁשר / ָלֵאל ְּתִהּלֹות אֹוְמִרים ַבִּׁשיר ִּכי ְרֵאה/ 

ָרֵאל ּוְבֵני  ַעל ֻּכָּלּה/ , ַהּתֹוָרה ִעְּקֵרי ָּכל כֹוֶלֶלת ֶׁשִהיא" ַהֲאִזינּו "ְוִׁשיַרת/ , ִיֹשְ

ְּברּוח / ִויָׁשִרים ַצִּדיִקים ֲאָנִׁשים ָהיּו ַהְמׁשֹוֲרִריםּומֵ . / ֲאמּוָרה ַהִּׁשיר ֶּדֶר 

 ַוֲחָכֵמינּו / ִמְזמֹוִרים ְוֻּכּלוֹ  ָּכתּוב ַהֹקֶדׁש ְּברּוחַ  ְּתִהִּלים ְוֵסֶפר/ , ְמַדְּבִרים ַהֹּקֶדׁש

ָּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ָקְראּו  ִּבְמקֹוָרּה ֶפׁשַהּנֶ  ְדֵבקּות ֶנֱאַמר ּבוֹ  ַיַען/ , "ַהִּׁשיִרים ִׁשיר"לְ  ַהְ

 סֹוד ּוְלַהְמִּתיק ָהַאֲהָבה ְלָהִעיר ַהִּׁשיר ְוֶדֶר. / יֹוְצָרּה ֶאל ְוִחְׁשָקּה ְוַאֲהָבָתּה/ 

ְנָאה ּוְלַפְרֵסם / ָהאֹוֲהִבים  ִּכי ָאְמרּו ַהַּקְדמֹוִנים ְוַהֲחָכִמים / ָהאֹוְיִבים ְוֵאיַבת ַהֹּשִ

ְנָאה/  - ַוֲהָוָיָתם ַהְיצּוִרים ֶהְפֵסד  ִיְתָּפְרדּו ְבִׂשְנָאה ִּכי: / ִסָּבָתם ְוָהַאֲהָבה ַהֹּשִ

 ּוִמֶּטַבע/ , ְיֻדָּבקּו ְּבֵרֵעהּו ְוִאיׁש ָלֶזה ֶזה ִיְקְרבּו ּוְבַאֲהָבה / ִיְרָחקּו ֶזה ֵמַעל ְוֶזה

לוֹ  ְּבִדּברוֹ  ַהָּנאֹות ַאֲחֵרי ִלְרֹּדף ַהְמׁשֹוֵרר  ְוַהִּׁשיר. / לוֹ  הָנאוָ  ֶיֶתר ּוְׂשַפת / ּוְבָפְעָ

 ַוֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ִמְּגדֹוֵלי ְוֶשהּוא/ , אֹוְמרוֹ  ָטַבע ַז ֶטַבע ִּכי ְרָאָיה – ַהּטֹוב

א. ִּביָקרוֹ  ֲחֵפִצים ַהְּמָלִכים   :ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיֹּשָ

  

  .ֵתֵבל ְוָשֵרי ְיהֹודּו ַרִּבים / - ֶחֶבל ְלַנְפָׁש ִיֹּפל ְּבֵעת ַּבִּׁשיר

  ! ֶהֶבל ֶזה ְוַגם – ַכְסָּפם ִיְּתנּו ָל / ְוֵהם רּוחַ  ְרעּות ֶאת ֲאֵליֶהם ִּתֵּתן
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      אבולעפיהאבולעפיהאבולעפיהאבולעפיה    טודרוסטודרוסטודרוסטודרוס

  

  

        המשורר המשורר המשורר המשורר     תעתועיתעתועיתעתועיתעתועי
  

  

  .ְמָׁשִלים ִיָּׂשא ִנְהָיה א ְוַעל / ֲהתּוִלים ַרק ְיַדֵּבר א ְמׁשֹוֵרר

  ?ְנָבִלים ִּפי ַעל ְרֵטםִיפְ  ְמׁשֹוֵרר / ְׁשָקִרים ִּדְבֵרי ְלַבד ַהִּׁשיר ּוָמה

  .ְּבָעִלים ֶנְהָּדר ְּכֵעץ – ּוִבְמׁשִלים / ַּבְּכָזִבים ְוֶנְהְּדר ִייף ְוַהִּׁשיר

  :ֲהתּוִלים ִּדְבֵרי ַמֲהָלל ָּכל ְּבֹראׁש / ְלַקֵּדם ָׁשִרים ָנֲהגּו ֵּכן ְוַעל

  ,ְּנָבִליםהַ  ְלַאַחד – ָנִדיב ְוִאיׁש/ , ְלָנִדיב ִכיַלי ִיְקְראּו ְּפָעִמים

  –" ַהַּמֲעָלִלים ְוַרע ָקֶׁשה ְזָמן / "ְזַמּנוֹ  קֹוֵרא ַּבְמׁשֹוֲרִרים ְוֵיׁש

  !ֲחָבִלים לוֹ  ַבְּנִעיִמים ְוָנְפלּו / ְׁשנֹוָתיו ָכל ְמַבֶּלה ַבּטֹוב ְוהּוא

  ,ְמַכִּלים ְזִמיֵריֶהם ּוַבֵחֶׁשק / ֲעָגִבים ַרק ְיִׁשירּון א ְוַרִּבים

  ,ֲחָבִלים ֲאָחזּוהּו ִּכי ְוֹיאַמר / ְיַדֵּבר ָּתִמיד דֹודַהּנְ  ַעל ְוֶזה

  ,ְכִסיִלים רֹוֶעה ַהַּלְיָלה ְוָכל / ֲהפּוגֹות ֵמֵאין ֶיֱהֶמה ּוַבּיֹום

  !ֲאֵפִלים ְוָׁשַמִים ֶאֶרץ ֲהִכי / ְוָיִעיד – ַׁשַחק ַּבֲחִצי ְוֶׁשֶמׁש

  ,ֲחָבִלים ֵמֵאין ְׁשכּוִנְמ  ְלֹעֶפר / ְוַנְפׁשוֹ  ִלּבוֹ  ֲהִכי ִנְׁשָּבע ְוֶזה

  ,ַהֲחָלִלים ֵבית ֱאֵלי נַֻּקב ְוהּוא / - ְלָבבוֹ  ָגַזל ְצִבי ִּכי ְוֹיאַמר

  !ְלַהְכִלים ָּדָבר ְוֵאין – ַיְכִלים ְזבּול / ְמאֹוֵרי ֶלְחיוֹ  ְבאֹור ִּכי ְוָיִעיד

  – ְנָמִלים ְסָחבּוהּו ָקט ְוִכְמַעט / ַּדל ְמֹאד גּופוֹ  ֲהִכי ְוֵיָאַנח

  !ַהְּכָסִלים ַעל ֲאֶׁשר ְוַהֵחֶלב / ְּבִקְרּבוֹ  ָטַפׁש ְמֹאד ְוַהֹּׁשֶמן

  ?ַהְּכָלִלים ְוַיְרֶאה, ָׁשִרים ֲאֶׁשר / ַהְּפָרִטים ְלַחּוֹות יּוַכל ּוִמי

  .ְּבֵטִלים ְדָבִרים ְּבִלי ֶׁשֶקר ְּבלי / ְלִׁשיָרה ֵחן ֵאין: ַהְּכָלל ֶזה ֲאָבל

  – ֲחָיִלים ַרב, ֵאל ְנִׂשיא יֹוֵסף ְלַׂשר / ְּתִהָּלה ירִׁש  ַּבֲעׂשֹוִתי ֵּכן ְוַעל

  .ַהַּמֲהָלִלים ֲאִבי ָטְדרֹוס ְּגִביר / ָוֲאַקֶּלל ְבֶׁשֶקר ְמַסְכִּתיהָ 

  !ֶואֱ ֲִליִלים ְׁשָקִרים ִמיֵני ְּבָכל / ִקֲלָלתוֹ  ְּכֶׁשֶקר ָׁשְוא ֵאין ֲהִכי

  ,ְּפָעִלים ַרב, ַּתְחְּכמֹוִני, בלֵ  ְנִדיב: / ַהְידּוִעים ְׁשמֹוָתיו ֵהם ְוֵאֶּלה

  ,ְגבּוִלים לוֹ  ֵאין ֲאֶׁשר ַהְיָקר ְוָים/ , ֲאֵפלֹות לוֹ  ֵאין ֲאֶׁשר ַהּדֹור ְמאֹור

ָהִלים ְלַאְהָבתוֹ  ֵלב ָּכל ְותֹו / ְלַרְגלוֹ  ֹראׁש ָכל ֲעֶלי ִמְדָר ֲאֶׁשר   ,ְאָ

  .ְׁשָפִלים רּוחַ  ֲחיֹותּוְלהַ , ְוָרׁש / ַּדל ַלֲעִׁשיר ְלָבבוֹ  ַּתְאַות ְוָכל

  !ֱאִויִלים ִּדְמיֹון ֱאֶמת ְוַהִּדְמיֹון / – ְלִדְמיֹון ָים ְיִׂשימּון ַחְסּדוֹ  ְלָים
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  – ְוַגִּלים ַיִּמים יֹוְצִאים ּוֶמְנהּו / ְּגדֹוָתיו ַעל ְמֻמָּלא ָים ֶזה ֲהִכי

  .ָחִליםַהּנְ  ָּכל הֹוְלִכים ְוֵאָליו / ְלעֹוָלם ָמֵלא ְיִהי א ְוַהָּים

  ,ַכֲעֵצִלים לוֹ  ֶנְחְׁשבּו ְּבָרִקים / - ְמרֹוֵצץ ַחְסּדוֹ  ְׁשמוֹ  טּוב ְלַהִּגיד

  ,ְּפִתיִלים ִעם ּוַמֶּטה ְוחֹוֶתֶמת / אֹות ִמְּבִלי ְונֹוַדע ָגַבר ְׁשמוֹ 

  .ַמֲעָלִלים ְוִכְׁשרֹון ִמְפָעל ְוטּוב / ַוֲעָנָוה ְּבָחְכָמה ִנַּכר ֲאָבל

  !ַּבְּנָעִלים ְפָעָמים ָּיפּו ּוַמה / ְפָעָמיו ְנָעֵליְּכִמ  ְוַהַּמְעלֹות

  ,ֲעִליִלים ֵמֵאין ַמֲחָׁשב ְצָרָפם / ֲעִלילֹות ֵמֵאין ַמֲעִנים, ַרב, ְקָחה

  .ְמהּוִלים ְּבָסְבֵאיֶהם ֵאין ּוַמִים / ְּבַכְסָּפם ֵאין ְוִסיִגים ִׂשיִגים ְוֵהם

  ,ֲעִגיִלים ְּתִהָּלְת ֹאֶזן ֶאלוְ  / ֲעָנִקים ַׂשְמִּתים ּחְסְּד ְלַצַּואר

  ,ַּכֲאָהִלים ְוֵריָחם, ּוְדַבׁש ְּכצּוף / ְוַטְעָמם, ְּכַסִּפיִרים ּוִמּלּוָאם

  .ָהֲאִציִלים ְּכַמְעַלת ְּבַמְעָלְת / ְּבָאְמָרם ָּב ַמֲאָמָרם ְוִנָּכר

ָׁשר ֱאנֹוׁש ָּכל: ְוַׁשְרִּתי, ַׁשְרִּתי ְל / אוְ  ִייַגע – ְּב ְלַהְׁשִלים יּוַכל!  

  ?ְּגדֹוִלים אֹוִרים ֱאֵלי אֹור ְּתִהָּלה / ֲהתֹוִסיף אוֹ ? ָּב ַמֲהָלל ֲהיֹוִסיף

  .ְּכֵאיִלים ֵאִלים ְּבֵני ָכל ְוָהיּו / ֶנֱחַׁשְבּתָ  ְכַאְרֵיה ּוַבִּמְׂשָרה

  ,יִליםְלאֵ  ָּתָמר ֲעַנף ֵמִביא ְּכִאיׁש / ֲחַׁשְבִּתיו ָל ַמֲהָלִלים ּוֵמִביא

  .ֲעִגִלים ָאְזֵני ֲעֵלי ָׂשם ֲעִגיִלים / ְּכֶפִתי – ִּבְלָּת ְלִאיׁש ִהֵּלל ְוִאיׁש

  ,ְּבִדיִלים ֵמֵאין ְּכָפז ְמזָֻּקִקים / ָׁשְוא ְּבִלי ִמָּליו – ִהְּלָל ָׁשר ְוָכל

 !םֲהתּוִלי ַרק ְיַדֵּבר א, ְמׁשֹוֵרר / ְיַחֵּבר ִׁשיר ִאם ִּבְלְּת ֶאל ֲאָבל
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      ייייהפנינהפנינהפנינהפנינ    ידעיהידעיהידעיהידעיה

  

  

        ' ' ' ' ספר הפרדסספר הפרדסספר הפרדסספר הפרדס'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        
השמר ,  ואמר))))''''בבבב. בעת שינעם דבור המשורר חכם קראוהו נביא,  ואמר))))''''אאאא

לא יכבד ,  ואמר))))''''גגגג. משנאת המשורר כי יותר יאמינו כזבו מאמתתך

ולא תשנא מי שירבו אוהביו כמשורר נוצח , המשורר לעולם על בני חבורתו

יעמוד במקומו ויתנקם , יתרון המשורר, ואמר) ) ) ) ''''דדדד. ואוי למי שישנאה

משוררים ישנים עזור היום '  כאשר תראה ב))))''''הההה. מאויבו אשר מעבר לים

לאחד ומחר לשני ויעשו ככה לזולתך עד שירבו שומרי המערכה ויתחדשו 

והיה כל העורך עמי ,  החזקתי החכמה בימיני והשיר בשמאלי))))''''וווו. הצחיות

 לולא משלי השירים לא יעמדו ))))''''חחחח. ת השיר המליצה משר))))''''זזזז. מסוכן

בעבור כי דרך כל שיר לחזק דתו ולגדל אמונתו בנועם המליצה , הדתות

וערבות המשלים אשר ראה הנפש אליהם ויתעוררו עליהם הלבבות ויודו 

 רוב המשוררים האמתיים אשר ))))''''טטטט. עליהם השומעים אחר שהכונה אמת

 לא מצאתי מריבה ))))''''יייי.  התמורותהיו עד היום הלינו על הזמן ויתרעמו על

 כאשר ימר לבב ))))אאאא""""יייי. שישמחו עליה ביושר ואמת כמריבת שני המשוררים

וכאשר תאיצנה אותו הרעות תיטב מליצתו כדמות , המשורר ימתק שירו

 אנשי המליצה והמשוררים ישוב אצלם הכילי והנדיב ))))בבבב""""יייי. האשה המקוננת

 אין המשורר ))))גגגג""""יייי.  מעולםוהמה בעלי מוסר אשר, ויתיקר בהם המלך, מפזר

גם אשר יבחר היום מואס , האמתי גוזר הפלגה תכף שילדתהו המחשבה

איננו נשען מן הצחות על עצמו אבל שואל עליהם אחד משוחרי , מחר

המשוררים אשר לא יקבצו שיריהם כקוצר כל שדיהו שבולת ) ) ) ) דדדד""""יייי. השיר

ה אין שבולת וזורה לרוח כל שבולת מהם ונמצא קצר כל השדה ומאומ

 לו ישאלך על שיריך ואתה כבר אספת אותם תוציא ספרך הטוב ))))וווו""""טטטט. בידו

בלי שתצטרך לתור לדרוש שיריך הישרים או מלשקוד ולחדש שירים 

 יתרון למשורר על החכם כי אנשי חכמה לא ילמדו ))))זזזז""""יייי. יפורסמו למבקשים

ואנשי המליצה כל שיריהם מהם , רק דעות זולתם ודעותם להם מציאה

 מי ))))טטטט""""יייי.  ריש המשוררים שמחת הנדיבים))))חחחח""""יייי. ודעותם להם גניבה, זולתם

והמחפה עליו דברי ריבות שונא נפשו . הוא חכם, שידבר על המשורר טובה
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 החכמה ))))''''ככככ. על כן הישמר מה תדבר על המשורר כי הוא שמח אם תחרפהו

 העמידו המליצים ))))אאאא""""ככככ. והשיר לעולם ירושה מן הטבע, ביד הזריזים

. והחכמים בדרשותיהם, והמשוררים בחרוזיהם, א בפיוטיהםאמונת הבור

ורוב . המון הדברים] ישנאהו[ בהתעורר על שיר שקול ישמעהו ))))בבבב""""ככככ

הוא בסבת המשקל יאהב הקצור ויבעט , המשלים הצריכים הרחבת לשון

והוא כדמות פרש רוכב על . ברוב מה שיבואהו רחבת הטעמים ואריכותם

. יל הסוס ויתגעש יחזק הפרש רסן וישקיטהוסוס בהר גבוה קצר הדרך ויצה

הדרך לפניו יותר , ובעל המליצה עם החרוזים מבלי שישמור על המשקל

ישמור תמיד , רחב ועודנו צריך הישוב והעמידה כדמות הצבי הקל ברוצו

ואמנם בעלי . אם כרו לפניו שוחות ומערות יפול בהם וכן יביט אחריו ויזהר

ור הנמלט מרשת הצייד לא יחדל מהתעופף המליצה בלי חרוז כדמות הצפ

כל מריחו ,  היה השיר הערב לנפשות כסם החזק))))גגגג""""ככככ. עד הגיעו אל קנו

 ))))דדדד""""ככככ. יתעטש וערבות השיר רוח נכנס ברעיונים מתפשט לכל חדרי הגויה

ואם תשימהו בספר לא , אם תרצה שיתפרסם ענין מן הענינים שימהו בשיר

 ))))וווו""""ככככ. אינו ממנו יבוא שילעגו עליו בהתפאר בשיר ש))))הההה""""ככככ. יתפרסם בחייך

 ))))זזזז""""ככככ. ת ידו ועל נדבת לבוטרם שיהלל המשורר את הנדיב שאל על ִמסַ 

השיר הוא המסלה העולה אל קנין המדות הטובות ואל המישרה וחברת 

, והמוסר וההנהגה הטובה אחוזים בכנפיו, הנכבדים וקורבת המלכות

האחד מבלי רעהו והם  שני למודים לא יתכן ))))חחחח""""ככככ. ובעליו רחוק שידאג

ומן המלבושים , בחר מן האוכל ממה שתחיה בו) טטטט""""ככככ. הדקדוק והשיר

 הננקוד ))))''''לללל. ומן הדקדוק ממה שישמרך מן הטעות, ממה שלא תתגנה בהם

 בחר המלאכה ))))אאאא""""לללל. שימהו מידיעתך ולא ממלאכתך, הוא מכלל הדקדוק

שתכנס ומות בחסרון כל בירכתי הבית טרם , השפלה טרם שתצטרך לזולתך

ובחר במליצתך פועל הקל מכל בניני הדקדוק טרם , העושר בעול ובתרמית

 לולי ))))''''לגלגלגלג.  הלשון חולה והדקדוק נקוי ירפאהו))))בבבב""""לללל. שתצטרך אל הנכבדים

לולא הרשעים לא זכרנו לחסידים , האדנות היינו בולעים איש את אחיו

 במה ולולי חמלת הבורא עלינו, ולולי החסידים לא זכרנו הבורא, מעלתם

 היות המדקדק ))))דדדד""""לללל. שחנן אותנו הדקדוק נשחת הלשון ונאבדה התורה

 שיוסד הבנת ))))הההה""""לללל. התכבד מן המשוררים ומבעלי התורה בשבת בלבד

 פזר הונך ))))וווו""""לללל. האדם מן המושכלות כשעור טעם הזבוב ממתקת הפרחים

,  אל תבוז השכל המסכן))))זזזז""""לללל. באנשי החכמה כי יש מטמון באמתחותיה

 מה נכבד ))))חחחח""""לללל. כבר היית רץ לקראתו, לח בין המשפתיםשאם ראית בדו
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 כאשר תבקש יועץ אשר לא ))))טטטט""""לללל. החכם עם היחס ועודנו צריך אל המוסר

  .יבגוד בך בחר החכם הרש

  

זהו כלל מה שראיתי זכרונו בהמצאת חפצך ומלוי שאלתך לפי השעה ודי 

ן שבע לנו עם רבות השנים וימי הילדות אשר אנחנו בו כאשר ידעני אחי ב

עשרה שנה היום בהמלא שאלתך ולו לא הטרידוני עיון בשאר ענינים 

 .              נכבדים מהם גבוהים עליהם אפשר שהיה חבורנו יותר מתוקן ויותר נרצה
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  מזרחימזרחימזרחימזרחי    משהמשהמשהמשה    בןבןבןבן    אבשלוםאבשלוםאבשלוםאבשלום

  

  

        ''''אמרי שפראמרי שפראמרי שפראמרי שפר'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  
  

כת . ת משכיליםכ: דע כי בעניין השיר בני אדם נחלקים לשלשה חלקים

על כן צריך כל איש אשר ירצה לשור לעשות : וכת משוררי פלילים. כסילים

וזה אחד : כדי שיטיבו דבריו בעיני הכסילים. בשיריו ענינים פשוטים קולים

כדי . וצריך להיות בשיר ענינים חזקים ותוקף מלים: משלשת החלקים

וצריך : קיםוזה חלק שני משלשת חל: שיטיבו דבריו בעיני המשכילים

כדי שיטיבו דבריו בעיני : ומליצה יפיפיה. שיהיה שירו מלאכה נקיה

כי השיר אשר יהיה : וזה חלק שלישי משלשת החלקים: משוררים פלילים

והשיר אשר : ולא בעיני הכסילים. ייטב בעיני המשכילים, בו העניין השני

 בעיני ולא. יתפאר וגם יתרומם בעיני משוררי פלילים, יהיה בו השלישי

והשיר אשר בו שלשה הענינים האלה אין : האחרים משכילים וכסילים

  .כי אין מי שירחיקנו. למעלה ממנו

  

[...]  

  

כי מלאכת ! דע אחי. עתה אבאר לך הדרך גוזמא והפלגה במלאכת השיר

כי לא . לים ודברים לא אמתייםוהשיר יש בו דברים דברי גוזמות ודברי הת

שישוו דבריהם במלכים ושוואים כדי להיטיב נדחקו בעלי השיר אלא לבד 

וישימו מלות זרות ויוסיפו דברים ויגרעו , ודקדקו בנחים ובנעים, המאמר 

ועם כל זה לא יחושו . ויכזבו הדבר, פ שאינם מכוונת המאמר"מלות אע

וכבר ידעת מה . ל בדברים שיביאו בשיריהם"ר, פ שהדברים נמנעים"אע

כולו , חלקים באיכותם לשלשה חלקיםשאמרו בעלי ההגיון שהדברים נ

רובו : חלקים' וזה נחלק לג. אמת או כולו שקר או מורכב משקר ומאמת

כולו שקר , כולו אמת המופת. או רובו שקר או שווה האמת והשקר, אמת

כאשר ביאר אותם ראש , רובו שקר הטעאה, רובו אמת הניצוח, השיר

. מיטב השיר כזבו, םואתה ידעת מה שאמר החכ. הפילוסופים אריטולוס
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מה תחשבו באנשים אשר האמת משובח מכל , ואמרו חכמים על המשוררים

  .והכזב מגונה מכל אדם לבד מהם, אדם לבד מהם

  

אבל , לכן שירי דוד ושלמה ואסף והימן וידותון כולם אמרים אמתיים

ולכן הראשונים השירים שחברו . השירים שלנו כולם או רובם שקר וכזב

ומכאן . אבל אנחנו מבדילים בין הטוב והרע, האמת והשקרהבדילו בין 

דלתו קודם בכהפרש אדם וה, תוכן להבין ההפרש שיש בין שירנו לשיריהם

, כאשר מן הפסוק יצא, ושב אל המפורסמות, שיצא מן המושכלות, שיחטא

  .וידעו כי עירומים הם, וכתיב, והייתם כאלהים יודע טוב ורע

  

למען לא תטרח ברצותך לחבר שיר להביא , לךוהוצרכתי כל זה להזכירו 

, ולדקדק שלא תביא דברים זרים או דברים נוספים, בשירך דברים אמתיים

אלא על דבר , על כל אלה אינה צריך להזהר, או לחסר מלה או להוסיף דבר

אבל , שלא תוסיף ולא תגרע לא מלך ולא משרת, אחד אתה צריך להזהר

ואתה , ה המלאכה הזאת נקלה בעינךאז תהיו. בכל דבר אחר אל תטרח

  .    שלום
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  אברבנאל אברבנאל אברבנאל אברבנאל     יצחקיצחקיצחקיצחק

  

  

        ''''נביאיםנביאיםנביאיםנביאים    לספרלספרלספרלספר    פירושפירושפירושפירוש ' ' ' '::::מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        

בענין השירה הנמצאת בדברי הנביאים ראיתי ' אשירה נא לידידי וגו

ההודעה הראשונה שנמצא אצלנו מן השיר : להודיעך בה שתי הודעות

ים במדה במשקל ובמשורה המין האחד הוא בדברים הנעש. שלשה מינים

אף על פי שיהיו נקראים בלי ניגון לפי שענין השיר בהם אינו כי אם 

בקצוות בתי , בהסכמת הדברים דמויים ושורים בסוף המאמרים רוצה לומר

השירים הדומים זה לזה בשלש אותיות אחרונות או בשתים כפי נקודם 

 מלשון צווארך ואופן קריאתן ונקראו חרוזים לפי שהם שבילים מסודרים

בחרוזים שהם אבנים טובות ומרגליות נקובות מחוברות בסדר מוגבל שמור 

ל מחרוזות של דגים שהם שורות של דגים מחוברים זה "וכן בדבריהם ז

לזה בחוטמם בגמי ומפני הדמוי הזה נקראו השירים האלה חרוזים להיותם 

ים בענין שורות שוות ומתיחסות כי היו הדברים בזה המין מהשיר שקול

והמלאכה הזאת מהין הזה בשירים היא . המלכים והעבדים אשר בנקוד

מתוקים מדבש ונופת צופים ונעשו בלשוננו הקדוש בשלמות ' מלאכת ה

הן אמת שלא מצאנו דבר מזה . גדול מה שלא נעשה כמוהו בלשון אחר

המין מהשיר בברי הנביאים וגם לא בין חכמי ישראל אשר היו בארצות 

ם שלמדו ממעשיהם במלאכת השיר הזה ויעשו גם המה החכמה הישמעאלי

 עז ממה שהיו עושים הישמעאלים עצמן רבלשוננו הקדוש ביתר שאת וית

ן ובלשון לועז גוי גוי בלשונו "בלשונם וגם בחכמי אדום בלשון הלטי

נמצאו גם מאלו השירים השקולים אבל לא באותו שלמות שנעשו בלשון 

אחר כך נעתקת הענין אל חכמי אומתנו אשר ו. הקדש בארץ הישמעאלים

ן וידברו באלהים ובכל מלאכת "א ואראגו"א וקטאלוני"היו בפרווינצי

מחשבת כפלים לתושיה מה מתוק מדבש ומה עז מארי ובכל מקום אשר 

היו בו חכמי ישראל בגלותם נתפשט השיר הזה אם מעט ואם הרבה סוף 

 המלות וסדר הנקודות הדבר שהיה זה המין הראשון מהשיר כפי מספר

והמין השני מהשיר הוא מהדברים שיזמרו וינגנו . ושוויים במספרם כמשפט

אותם בני אדם אף על פי שלא יהיו הדברים במספר כמשקל הדרים ובשווי 
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חלקיהם ולא ימצא להם חרוז לפי שהם מפאת הניגון והזמר בלבד יקראו 

ומזמרים אותה שיר ומזה המין היתה שירת הים מפני שהיו משוררים 

', ש אז שיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה"ה והעם כמ"מרע

כי ' ל שאמרו והסכימו לאמר כולם בקול גדול אשירה לה"ויאמרו לאמר ר

עד שהנשים למדו גם כן לומר ככה שנאמר ותען להם מרים שירו , גאה גאה

דר הזמר ולכן היה אריח על גבי לבנה להורות על ס. כי גאה גאה וגומר' לה

את דברי ' והניגון וכן שירת דבורה היתה מזה המין וכן וידבר דוד לה

השירה הזאת שהיה מנגן אותה בתוך המזמורים וגם שירת האזינו מזה המין 

היה לנגן אותו וכמו שאמר ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם ושני 

ל המינים האלה אשר זכרתי מהשיר אין הפרש בין שיהיו הדברים ההם במש

או בפשוטם כי לא נקראו שיר כי אם בבחינת צורת כתיבתם או נגונם כמו 

ד הגוזמא "והמין השלישי מהשיר הם הדברים הנאמרים ע. שזכרתי

וההפלגה ודמוי וערך לשבח ענין אחד או לגנותו אם לשמחה ואם לקינה כי 

כלם נקראו בזאת הבחינה שיר ועניינו לעורר הלבבות ולהפך המדות 

לחזק העניין הנרצה ולאמתי ברוב דברים וספורים ותוארים והתכונות ו

רבים והמשלים ודמויים לא שיהיה לפשוטי הדברים ההם ממש במציאות 

והמין הזה הוא הנקרא שיר בעצם וראשונה וממנו עשה ארסטו ספר השיר 

בתוך ספרי ההגיון וכתב שמה שמסגולת השיר ותוארו הוא שיהיה בשבח 

 שמפני זה כל אשר יפליג האדם למשול משלים דבר או גנותו וכולי עד

והפלגות היה שירו יותר טוב ומשובח וכמו שאמר החכם מיטב השיר 

ולא יתעסק בו שום חכם כי אם , כזב פשוטי הדברים, רוצה לומר, כוזבו

לרפאת חולי הלבבות וחולשי הדעות ולהפך המדות הרעות ולשמח 

רדמות ולמשכם כי הטבע הנעצבים ולחזק לב החלשים ולהקיץ הלבבות הנ

ימשך אחרי השיר המופלג ומתפעל מזרותו והיא כסמים שממתים לבריאים 

ומבריאים את החולים מהחליים הנשנים ומזה המין מהשיר הוא מה שנאמר 

בתורה אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה באר חפרוה שרים 

רו הבאר בקולמוסי כי בידוע שלא חב. כרוה נדיבי עם במחוקק במשענותם

 . הסופרים אבל נאמרה בדרך שיר
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      ןןןןאאאאדנדנדנדנ    אבןאבןאבןאבן    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה

  

  

        ''''השורשיםהשורשיםהשורשיםהשורשים    ספרספרספרספר'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

ואנחנו לא נדע מאמתי נתעסקו בני עמנו בזאת המלאכה נראה לי כי אינה 

ממלאכת אבותינו אלא ממה שנאמר בנו בעבורה ובעבור זולתה ויתערבו 

הרבה ומצאתי כי לפני וכבר בקשתי וחפשתי . וילמדו מעשיהם] בגוים[

חרוזי הרב הגדול ר׳ אלעזר הקליר לא ידענו ולא נשמעו לנו חרוזים 

ק יואחריו החז, ל"ואחריו החזיק ראש הישיבה הגאון ר׳ סעדה ז. באומתינו

ובימיו קמו המשוררים בארץ ספרד , אדוננו הנשיא הגאון ר׳ האיי ז״ל

ן ודונש בן לברט  המדקדק הראשו' חיוגיהודה' והמתחיל היה ר, ובמערב

ומנחם בן סרוק , ומר אבון בן שרדה, ושניהם היו מעיר פאס, הבבלי

והחכם ר׳ שלמה בן , ור׳״ץ בן גיאת, ור׳ שמואל הלוי הנגיד, הטרטוסי

והרב ר׳ יהודה , והרב הגדול ר׳ יהודה בן גיאת, ור׳ משה בן עזרא, גבירול

א פסקה המלאכה ועד היום ל, וכולם היו ספרדיים. הלוי וחביריהם הרבה

והנה היא במזרח ובארץ הצבי אלא שהספרדים נתעסקו . הזאת מאומתינו

ואני ראיתי כי אין , בו יותר ועשו חרוז הנוי והצחות כמעשה הישמעאלים

אבל החכם הגדול ר׳ יוסף בן עקנין כתב , בזאת המלאכה תועלת כל כך

זאת  כי לומדי התורה צריכים ללמוד 'רפואת הנפשות'בספרו הנכבד 

  .המלאכה וכי היא תועלת ואנכי לא ידעתי
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  אלמולי אלמולי אלמולי אלמולי     שלמהשלמהשלמהשלמה

  

  

        ''''שקל הקדששקל הקדששקל הקדששקל הקדש'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        

חכמי זאת המלאכה גדרו השיר בשהוא מאמר מתיחס נקשר . בגדר השיר

ואחרים . קצתו בקצתו מודיע כוונת המחבר במלות קצרות ערבות שקולות

. כונה ומשקלגדרוהו בשהוא דברים מחוברים כולל חבורם ערך ומליצה ו

וביאור זה הוא שלא נסתפק במלאכת השיר . ושני אלה הגדרים כונתם אחת

לדבר בלשון מדוקדק כמו שנעשה זה בשאר הדברים המודיעים כונת 

ולא זה בלבד אבל , אבל גם שיהיה הדבור בלשון מולץ ערב וקצר, אומרם

רצוני שיש לנו לשקול כל תנועותיו השלמות , שיהיה הדבור בו במשקל

והבלתי שלמות לשתהיינה בבית אחד מבתי השיר שוות לאשר תהיינה 

הבאות , ולא זה בלבד אבל גם שתהיינה התנועות שוות. בשאר הבתים

ולא זה בלבד . בחצי הבית הראשון לבאות בחצי הבית השני וכמו שתדע

אבל גם שהתנועה האחרונה מכל בית ובית תהיה מאותיות מוגבלות והוא 

והמשל שראוי .  והאותיות האלה תקראנה אותיות החרוז,הנקרא אצלם חרוז

לך אם תשים בסוף הבית הראשון ארון שתשים בסוף הבית השני גרון 

הנה זה פירוש אלה . ובסוף השלישי חרון וכן עד תומם תנועת רון באחרונה

מאי זה מין הם אלה ] לאריסטו[וכבר ידעת בראשון מספר המופת . הגדרים

 .  רא גדריםהגדרים ואם ראוי להק
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  ארקוולטי ארקוולטי ארקוולטי ארקוולטי     שמואלשמואלשמואלשמואל

  

  

        ''''הבושםהבושםהבושםהבושם    גתגתגתגתווווערערערער'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

בפתחי עמדתי ' הנה נא הואלתי למצוא חפץ ודבר דבר בדרכי השירים אמנ

מרעיד למו אב השיר יזעק אם לא מילדי העברים הוא כאשר העיד ראש 

כי לא זז מחבב הרחקת ' יהודה הלוי בספר הכוזר מאמר ב' המשוררים ר

בהיותם מכשירי ' ויתערבו בגויי וגו' ל השירים עד שקרא עליהשעבוד משק

, ובאמת אמרו עלובה עסה שהנחתום מעיד על רעתה, להפסיד הלשון

ונראה שהמחלה הזאת צרעת נושנת היא יען מצאנו לרבותינו אומרים מפני 

מפני שקרא לדברי תורה זמירות ) כלומר שמת עזא על ידו(מה נענש דוד 

לי חוקיך ואמרו עוד כל הקורא פסוק משיר השירים זמירות היו ' שנא

ה רבונו של "התורה חוגרת שק ואומרת לפני הקב, ועושה אותו כמין זמר

בל ידעתי מה , הנה אלא וכיוצא בהם הלמוני' עולם עשאוני בניך ככינור וכו

אמנם מפני שדרך נשים הוא לעמוד על יראת הגפת , אדברה וירווח לי

ולא יעכבני פחד , אמרתי לא יבריחני בן קשת', התריסין ושפעת הקלגסי

 ... וארמון השיר על משפטו וצביונו, מדומה מהעמיד דבר אמת על מכונו

חטאנו עוינו פשענו להכניס צרתה לביתה אל לשון העברית להכינה על 

משקלי שירי חול מההמון שאין זה אלא להשתמש מנגוניהם ההמוניים כי 

ה להשתמש בסדורי התפילות שירים נבנים על אולי בימיו נגלו סימני טומא

הניגונים ההם ויהי השיבוש הזה הולך ומתפשט עד שהמדפיסים חטאתם 

 כתבו לחן "יר תודה לאלקים תנה" ועל פיוט אשר תחילתו, בסדום הגידו

איל באקירו די " ועל פיוט אחר כתבו לחן    """"אין טודה לה טראמונטאנייה"

ואולי טעו בדברי . ניסו פסל לקודשובזה הכ, וכדומה לאלה "מוראיינה

והנכון : ל"ע שכתב בפירושו על מזמור למנצח על אילת השחר וז"הראב

בעיני כי הוא תחלת פיוט נעשה על דרך דברי חשק כמו אילת אהבים וזה 

אמנם אין מקום לטעות בדבריו אלה כי הוא דבר . כ"ע. המזמור לנעם ניגונו

 דרך דברי חשק בין ישראל לאביהם מנגוני פיוטי לשון הקודש הנעשים על

ונחנו מה , לא מנגוני דברי חשק עצמם חלילה, מעין שיר השירים, שבשמים

נדבר ומה נצטדק על קצת חזני דורינו שמנגנים התפילות הקדושות בניגוני 
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יפול בדעתם נבול פה ודבר , ומתוך הדיבור המקודש, שירי חול מההמון

 נתנה עלי בקולה על ]'ירמיה יב[אמרו הלא על כל אלה צווח הנביא ב, ערוה

, כלומר דבר הנלווה לקולה, דייקה דלא אמר קולה אלא בקולה, כן שנאתיה

, מפני שקרא לדברי תורה זמירות, ועל כיוצא בזה אמרו רבותינו שדוד נענש

ויורה על פי זה אומרו בבית , היינו ניגונים שהיו נהוגים באומות שבימיו

ואמרו כל הקורא . וגות בבית מגורי היו לי חוקיךכלומר זמירות נה, מגורי

" ועושה אותו"כי מאמר ' פסוק משיר השירים ועושה אותו כמין זמר וכו

י עשייה אנושית מוציאו מקדושתו להכניסו בניגון זר נגד טבעו "מורה שע

כי הנפש מטבעה לא תקבל השחתה כי , על דרך משחית נפשו הוא יעשנה

ועל זה ' ז התורה חוגרת שק וכו"אנושית ועאם באונס עשיית המלאכה ה

ויתר דרכי , אמנם השירים השומרים ערך יתד ותנועה. קרא הכוזר תגר

בקדושתם הם עומדים , השירים וגם החרוזים שלא נבנו על חרוזי ההמון

' ולא דבר הכוזר עליהם שרה כי המה יכנסו אל הקודש פנימה ומהיכל ה

מכתבי הקודש כאשר אנו עתידין לבאר בהם שלא יהיה מוצאו ' ולא א, יצאו

 .והרי הם כעין בסיס לנגוני הטעמים, בעזרת צור ישענו
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      בנבנשתבנבנשתבנבנשתבנבנשת    יהושעיהושעיהושעיהושע

  

  

        ''''בשירבשירבשירבשיר    פרקפרקפרקפרק    קונטרסקונטרסקונטרסקונטרס'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

 

  

זולת אשר גבלו , על כן אמרתי גם אני לבלתי לכת אחרי המשקלים הכבדים

  .והנני מציגם לפניך, ראשונים אני אפרט לך

  

הנקרא שיר פשוט שאין לו יתדות ומקצבו הוא ּפֹוִלים ּפֹוִלים אשון אשון אשון אשון המין הרהמין הרהמין הרהמין הר  

  :ל"וכן שורר הרב אברהם אבן עזרא ז, ּפֹוִלים ּפֹוִלים

 

  ֵמָעָפר ַּדל ִמְתַיֵּפחַ       ָל צּור ֵמִקיםִמַּמְעַמִּקים

  ִּבְנִגינֹוַתי ַלְמַנֵּצחַ      קֹוִלי ָאִרים ָׁשר ַּבִּׁשיִרים

       

  :ומזה המין

  

   ֶאְצָל ֵחֶפץ ָּגַזר ַהֵּׁשם טֹוב ִמֶּכֶסף ִקְנַין ַּדַעת

  .לא ידעתי שם מחברו

  

 הוא שמקצבו הוא ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ְּפעּוִלים ושורר המין השניהמין השניהמין השניהמין השני

  :ל"י הלוי ז"מהר

 

  ֲאֶׁשר ִיְמְׁשכּוִני ְּבַחְבֵלי ֲאָהִבים    ֲאֵליֶכם ְסגּוַּלת ְנִדיִביםְלָבִבי

  ֲחרּוִזים ֲאחּוִזים ְּבַכְנֵפי ְכרּוִבים   ֵרי ְיהּוָדה ְּבִפיו ַהְּתעּוָדהְוִדבְ 

  ּוֵמרֹום ְׁשִביִבים ְלָבבֹות ְמִדיִבים   ּוֵמרֹום ְרִביִבים ְנָפׁשֹות ְמִׁשיִבים

  ְלַהְרִחיק ְנדֹוד ֶאל ְרחֹוִקים ְקרֹוִבים   ּוִמי ִיְּתֵנִני ְּבַכְנֵפי ְנָׁשִרים

  ְוֵאי א ְקרֹוִבים ְוֵהם ַּבְּקָרִבים   ים ְוֵהם ַּבְּׁשָחִקיםְוֵאי א ְרחֹוִק 

  

ל וקינת "שאנגי ז' ר נסים ן" למהר'ְּבמֹוִתי ְימּותּון'ומזה המין הוא שיר 

  .'ֲאַׁשֵחר ֲעָדִתי'
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ר יהודה " הוא שמקצבו ְמפֹוָעִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו מהרהמין השלישיהמין השלישיהמין השלישיהמין השלישי

  :ל"הלוי ז

  

  ְוָיׁשּובּו ְיֵמי ָחְרִּפי   ִנְׁשִּפיְכֵבי- ּכוֹ ְיִאירּון

  ִּפיְועּוָגִבי ְוקֹול ּתּו  ֲהַדר ַיְעִרי ְוַכְרִמיִּלי

  יּפִ ְוַהֶּנֶזם ֲעֵלי אַ    ָצִמיד ְלֶאְזרֹוִעיְוָׂשם

  ֱהיֹות ַסִּפיר ְלמּול ִסִּפי  ְּדִביר ּדֹוִדי ּוֵבית הֹוִדי

  ְּבָכל ִלִּבי ְוַסְרַעִּפי  ֱהיֹוִתי ָׁשב ְלִיחּודוֹ 

  ְורֹון ִזְכרֹו ְיַהֵּלל ִּפי  ֲעלֹוז ִּבְׁשמוֹ -ְוַנְפִׁשי ּתַ 

  

  :ל"ע ז"ומזה המין להראב  

  

  ּוֵמִאָּת ְּתִהָּלִתי  ְלֵאִלי ַחי ְּתִפיָּלִתי

  

  :ל"ש אבן גבירול ז"ולמהר

 

  ְּבִפי ָּכל ַהְּיצּור ּכּוָּלם  ְּתבֹוַר ָיּה ֲאדֹון עֹוָלם

  

  .' ֲאֶׁשר ָמַלֲאדֹון עֹוָלם' :ל"ולרבנו האיי ז

  

ושורר כן ,  הוא שיר שמקצבו ְמפֹוָעִלים ּפֹוִלים ְמפֹוָעִלים ּפֹוִליםהמין הרביעיהמין הרביעיהמין הרביעיהמין הרביעי

  :ל"רבי יאודה הלוי ז

  

  ְלַבׁש ַּתְכִרי ֵאֶבל   ְּפׁשֹוט ִּבְגֵדי ִׂשְמָחה   ְרֵאה ַהֹּכל ֶהֶבל    ׁשֹוֵכן ֵּתֵבלְראּו

ִמָּכל   לְוָכמֹוהּו ִּתכֵ    ֲאֶׁשר ִיְכֶלה ִעָּמ ִמֵּתֵבל   ְוהּוא ֶחְלָק ֲעָמְל  

  

  :ל"ע ז"ומזה המין להראב

  

  ְמַׂשְנִאים ִלי ָׂשְמחּו ְלִטְלטּוִלי ָׁשְכחּו

  

  .'ְׁשמֹור ִלִּבי ַמְעֶנה', ש גבירול"ולמהר
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היא שמקצבו הוא ְמפֹוָעִלים ְמפֹוָעִלים ְּפעּוִלים ושורר בו המין החמישי המין החמישי המין החמישי המין החמישי 

  :ש גבירול"מהר

  

  ֲאִני ִכּנֹור ְלָכל ָׁשִרים ְונֹוְגִנים      ִּׁשיר ְוַהִּׁשיר ִלי ְלֶעֶבד הַ ֲאִני

  ּוִמְגַּבַעת ְּבָראֵׁשי ַהְּסָגִנים     ֲעֶטֶרת ַלְּמָלִכים-ְוִׁשיִרי כַ 

  ֲהלֹו ַעל ָהֲעָנִנים-ְוַנְפִׁשי ּתַ      ֲהלֹו ַעל ָהֲאָדָמה-ְוֵגִוי יַ 

  ְוִלִּבי ִּבי ְּכמֹו ֵלב ְׁשמֹוִנים    יְוִהֵּנִני ְּבֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹותַ 

  

  :ועוד אחר מזה המין

  

  ְוָנִׁשיר ִׁשיר ְלֶנְאָּדר ָּדר ְמרֹוִמים      ַּדי ְּבַאְהַבת ַּבת ְּכָרִמיםְיִדיַדי

  ְּתָנה ַנא עֹוז ְלִפְטַדת ַּדת ְיקּוִמים     ְּבִׂשיַחי ַחי ְלָגְדָל ָל ֲאַרֵּנן

  ֲעׁשּוִקים ִקים ְוֵיאֹור אֹור ְּתִמיִמים    ִׂשים ְלחֹוִסיםְּפָלאֹות אֹות ְוִנִּסים 

  ְוֶנְעַזר ַזר ְוָחַמְרַמר ְנחּוִמים     ְרחּוָמ ָמ ְוֶנְעַזב ָזב ְּבָגלּות

  ְוִיְגַּדל ַּדל ְוַיַעל ַעל ֲעָמִמים     ְויֹוֵאל ֵאל ְוָיִחיׁש ִחיׁש ְלגֹוֵאל

  ְּבִכְׁשרֹון רֹון ֲאַהֵּלל ֵליל ְוָיִמים     ְּכֶאְתמֹול מֹול ְלַבִבי ִבי ֲעֵדיִני

  

ֶנְגְּד ָּכל ' ה' ופזמון 'ְׁשַמע קֹוִלי ֲאֶׁשר ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹות' המין גם כן הוא הומז

  . ורבים כמוהם'ֱאַהי ַאל ְּתִדיֵנִני ְּכַמְעִלי' ו'ַּתֲאָוִתי

  

ר יהודה "הרהוא שיר שמקצבו ְּפעּוִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו מהמין השישי המין השישי המין השישי המין השישי   

  :ל וזה תארו"הלוי ז

  

  ְוָלָּמה ְמַכְרַּתִני ְצִמיתּות ְלַמְעִביַדי  ָּת ֲחנֹוְת ְּבֵבין ָׁשַדיְח כַ  ֲהׁשָ ְיִדיִדי

א ְזרּוָעה ְּדַרְכִּתי א ָאז ְּבֶאֶרץְוֵׂשִעיר ְוַהר ָּפאָרן ְוִסיַני ְוִסין ֵעַדי  ֲה  

  ְוֵאי ַּתֲחִליף ַעָּתה ְּכבֹוִדי ְלִבְלָעַדי  יְוָהיּו ְל ּדֹוַדי ְוָהָיה ְרצֹוְנ ּבִ 

  ְּבחּוָנה ְּבכּור ָיָון ְמעּוָּנה ְּבעֹול ָמַדי  ְּדחּוָיה ֱאֵלי ֵׂשִעיר ֲהדּוָפה ֲעֵדי ָפאָרן

  ְּתָנה עּוְּז ִלי ִּכי ְל ֶאְּתָנה ּדֹוַדי  ֲהֵיׁש ִּבְלְּת ּגֹוֵאל ּוִבְלִּתי ֲאִסיר ִּתְקָוה

  

אזהרות לרבי מנחם תמר ולרבי אליהו צלבי במחזור רומאנייא ומזה המין ה

  .ורבים כהם

  



 137137 

  :ה" זלהפ" שיר מקצבו ְמפֹוָעִלים ּפֹוִלים ְמפֹוָעִלים ושורר בו רהמין השביעיהמין השביעיהמין השביעיהמין השביעי

  

רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי     ֵאל ַחי ִּתְכסֹוף ְיִחיָדִתיְל ָל ְּתָבֵר  

  ַזֶּמְר ָּכבֹוד ְוא ִיּדֹוםיְ     ְּדמּות ִּכֵּסא ָּכבֹוד ְל ַּבְהדֹום

  

י " שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ושורר בו מהרהמין השמיניהמין השמיניהמין השמיניהמין השמיני

  :הלוי וזה תארו

  

  ָהָעם ֲאֶׁשר ִׁשְמ ְּבִלָּבם ַיֲחֶנה   ְוטֹוב ֶלְאחֹוז ְּבֵביָת ַמֲחֶנהָיֶפה

  ִנְמָצא ְּבֵלב ַּדָּכא ְוֵלב ִאיׁש ַנֲעֶנה הּואוְ         ַהֵּׁשם ֲאֶׁשר ִׁשְכנֹו ְּברּום עֹוָלם

  ָיַרד ְּבִסיַני ָאז ְוָׁשַכן ַּבְּסֶנה  ּוְׁשֵמי ְמרֹוִמים א ְיִכילּוהּו ְוִאם

  ִּכי ֹכל ֲאֶׁשר ָּפַעל ְלֵיׁש ּוְלַמֲעֶנה  ַּדְרִּכי ְמֹאד ָקְרָבה ְוִלְמֹאד ָרֲחָקה

  ִדיב ָחְכָמה ְוָאַמר ִלי ְקֵנה ַוַּיאֲ   ֶהְחִביר ְנָׁשָמה ָּבֲאָדָמה ַּכֲעִדי

  ַּגם ַעל ְלׁשֹוִני ֵמֲאדֹוָני ַמֲעֶנה  ֵהן ַעל ְלָבִבי ֵמֲאדֹוָני ַמֲחָׁשב

  

 זולת שיש בו מקום היתד 'ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָּפֵתחַ 'ומזה המין גם כן פזמון 

 הוא כמוהו 'ְיהּוָדא ְוִיְׂשָרֵאל ְּדעּו ַמר ִלי ְמֹאד'אבל קינת . שבדלת תנועה לבד

  . כמוהו כמוהם אחד,במספר במשקל

  

 שיר שמקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ושורר בו רבי המין התשיעיהמין התשיעיהמין התשיעיהמין התשיעי        

  :ל"יהודה הלוי וז

 

  ֶעֶבד ֲאדֹוָני הּוא ְלַבד ָחְפִׁשי     ְזָמן ַעְבֵדי ֲעָבִדים ֵהםַעְבֵדי

   ֲאדֹוָני ָאְמָרה ַנְפִׁשיֶחְלִקי    ַעל ֵּכן ְּבַבֵּקׁש ָּכל ֱאנֹוׁש ֶחְלקוֹ 

  

 'ִיְגַּדל ֱאִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותוֹ 'ומזה המין גם כן 

  .'לּו ִיְׁשְקלּו ֵרַעי ְמהּוָמִתי'ובקינות תשעה באב 

  

 שיר שמקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ּפֹוִלים ְּפעּוִלים ושורר בו המין העשיריהמין העשיריהמין העשיריהמין העשירי

  :ל"ע וז"הראב

  

   ְלָבֵר ֵׁשם נֹוָרא ְוֵעילֹוםםָאְמנָ 
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  ַעִּמי ְּבִׁשיר קּומּו ּוְלכּו ְלָׁשלֹום

  

  :ומזה המין גם כן הוא פזמון הנדפס המתחיל

  

  אֹות ִהיא ְלעֹוָלם ֵּבינֹו ּוֵביִני  ִּכי ֶאְׁשְמָרה ַׁשָּבת ֵאל ִיְׁשְמֵרִני

  

ע "ים ושורר בו הראב שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ּפֹולִ המין האחד עשרהמין האחד עשרהמין האחד עשרהמין האחד עשר

  :ל"ז

  

   ִלי ַוֲעֵנה ַּבָּצָרָתה    קּוָמה ֲאֹדָני ֶעְזָרָתה

  

  :ומזה המין הוא

  

  קֹול ִמְּׁשִבי ַמר צֹוֵרחַ      קֹול ָאֳהָלה ִּתְתַיֵּפחַ 

  

 שיר מקצבו ּפֹוִלים ְּפעּוִלים ּפֹוִלים ְּפעּוִלים שורר החכם המין השנים עשרהמין השנים עשרהמין השנים עשרהמין השנים עשר

  :ל וזה תארו"רבי יהודה הלוי ז

  

 ּוְלמֹוֲאֶסי ִּתֵּתן ְמִגיָּנה        ְמאּוָסה ָּתִׂשים ְלִפיָּנהֶאֶבן

  ִּכי ָבא ְוִסֵּקל ֶּדֶר ּוִפָּנה                  ַּבֵּׂשר ְּבֵני ֵאל צֹוִפים ְלגֹוֵאל
 ַוְיַעְּטֶרָה ָרצֹון ְּכִצָּנה                ָּגַאל ֲאדֹוָני ּגֹוַלת ֲהמֹוַני

 ֶאל ַהְּתִפָּלה ֶאל ַהְּתִחָּנה                             ֵלב קֹוַוי ְוִתְׁשַמעִּדֵּבר ֲעֵלי

 ֶרַגע ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה                   ֵהִחיׁש ְּפדּוָתם ֵהֵׁשב ְׁשבּוָתם
  ַוְיִהי ְלאֹוְיָבם נֹוֵקם ְוַקָּנא     ַוְיַנְּטֵלמֹו ַוְיַנְּׂשֵאמוֹ 

  

ש "מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ִמְתַּפֲעִלים ושורר בו מהר שיר המין השלשה עשרהמין השלשה עשרהמין השלשה עשרהמין השלשה עשר

  :ל"גבירול וז

   ּדּוָמם ְּכֶמֶל ַּבְּׁשִבי  ַמה ָּל ְיִחיָדה ֵּתְׁשִבי

       

  ּתֹוֵכן ְלָבבֹו ַיֲעמֹוד     ֲעמֹוד ִּכי ִמי ְּבסֹודִלִּבי

  ֶסֶתר ְוַאל ִּתיַקד ְיקֹוד ַאל ַּתֲהרֹוס ִלְראֹות ְּדַבר

  ִּכי ֵאין ְרׁשּות ָל ַּבְּיסֹוד    ַהּצּור ֲחַדלִמִּמְפְלאֹות 
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  ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד    ַוַּיְרא ֱאִהים ָּכל ֲאֶׁשר

  

 שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ַּפֲעלּוִלים ִמְתַּפֲעִלים ַּפֲעלּוִלים המין הארבעה עשרהמין הארבעה עשרהמין הארבעה עשרהמין הארבעה עשר

  :ול וזה תאר"ר רבי יהודה הלוי ז"ושורר בו מהר

 

  ָהִיית ְלֵעֶזר ְּכֶנְגִּדי   ָאז ֲאֹדָני ֲהאִויִמין

  ּתֹו ּבֹור ְמצּוקֹות ְלַבִּדי  ֵאי ִּתְּטֵׁשִני ְּכַהּיֹום

  ֶנְהַפ ְלחֹוֵרב ְלַׁשַּדי  ִּכי ִמְּׂשֵאִתי ְּתָלאֹות

  ֶאְקָרא ֲאדֹוָני ְלַעְבִּדי  ִּדְרִׁשי ֲחָמִסי ְוַאל ָנא

  ְעִדיִּכי ֵליל ְיִׂשימּון ְּבצַ   ִהְתעֹוְרִרי ִלי ְּכֵמָאז

ִמּבֹור ֲעָבִדים ְוִתְפִּדי  ִּכי ִּתְגֲאִלי ֶאת ֲאִסיֵר  

  

ושורר רבי יהודה ,  שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוֲעִליםהמין החמישה עשרהמין החמישה עשרהמין החמישה עשרהמין החמישה עשר        

ורבי יהודה הכהן ' ִצּיֹון ֲהא ִתְׁשֲאִלי ִּבְׁשלֹום ֲאִסיַרִי'ב "ל קינה לט"הלוי ז

  :ל גם כן" הלוי זי" וזה למהר.'ֵגן ֲחִלילם ְלנֹ וֹ ּדיִ '

  

  וְמֵד ְּפֵני ָאדֹון ְׁשמֹו ּגֹוֲאִליַהּיֹום ְּבעָ   ָד ִּבי ְוָנַעְמְּת ִלי- ְיִחיָדה ְּבעוֹ ָיִפית

  רֹוִמי ְוִהְׁשַּתֲחִוי ַעל עֹול ֲאֶׁשר ִּתְסְּבִלי  ּוְׂשַכר ְיִגיָעה ְמנּוָחה ַאֲחִרית ִּתְׁשֲאִלי

  ִלְמִדי ֲעׂשֹות טֹוב ְוַאל ָרע ִּכי ֲעֹׂשה ִּתְסְּכִלי   ְּגִליֵהן ֵּתְדִעי סֹוד ְזָמן ָאז ֶאת ְלָבבֵ 

  ִיְקַרת ְּתִהּלֹות ְוָאֵכן ָיּה ְׁשמֹו ַהְּלִלי  ּוְתִני ְלצּור ָּכל ְנָׁשָמה ְלִהְתַהֵּלל ֲחִלי

  

 שיר מקצבו ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ִמְתַּפֲעִלים ּפֹוִלים ושורר בו המין הששה עשרהמין הששה עשרהמין הששה עשרהמין הששה עשר

ָׁשלֹום ְל ּדֹוִדי ' ופזמון ',ַׁשַחר ֲאַבֶּקְׁש צּוִרי ּוִמְׂשַּגִּבי'ל "ש גבירול ז"מהר

  : ורבי יהודה הלוי שורר וזה לשונו.'ַהַּצח ְוָהַאְדמֹון
  

  ֵלאֹור ְוִהָּגלֹות ָסתּום ֲאֶׁשר ָעַמם      ְלָאחֹור ֵצל ָנָטה ְּבעֹוד יֹוָמםָיׁשּוב

  ִּכּנֹור ְּבֵני ֵלִוי ַרב ִמְהיֹות ּדּוָמם     ָעהֹוד ֵנר ְּבנֹו ִיַׁשי ַּדי ִמְהיֹות ִנְד 

  ֵּכן ַיֲעֶׂשה נֹוֵתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם     ָהֵאל ֲאֶׁשר ֶהְגָלם ִיְפקֹוד ְלַהְעלֹוָתם

  

ש גבירול " שיר מקצבו ַּפֲעלּוִלים ַּפֲעלּוִלים ושורר בו מהרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשרהמין השבעה עשר

  :ל"על קבר רבינו האיי גאון ז

  

  ֶרן ֲעִדיָנה ִהיא ְגֶבֶרת ָּכל ְמִדיָנהִנְגְּדָעה קֶ 
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  :עזרא שורר בו וזה תארו' א ן"חכם מהרהו

  

  ִנְפְלאֹוָתיו ַוֲחָסָדיו   ְּגבּורֹות ֵאל ְוַאֵּיהֵאי

  ִרית ֲחִסיָדיו-ֵאי ְזכּות ּובְ   ֵאי ֲאָהָביו ִמְּלָפָניו

  

ועל השקל . ל שיר מקצבו ַּפֲעלּוִלים ְּפעֹול ַּפֲעלּוִלים ְּפעוֹ המין השמונה עשרהמין השמונה עשרהמין השמונה עשרהמין השמונה עשר        

 ',ֵמֱאִהים ְמֹאד ַנֲעֶלה ֶאְׁשֲאָלה'ל אזהרותיו "ר מנחם אגוזי ז"הזה חבר מהר

  :ל הביא דמיון לזה"עזרא ז' והרב אברהם ן

  

  ַמֲהָלל ֶנֱחָמד  ֶאֱערֹו ֶנְגְּד    ִּכי ֲאִני ַעְבְּד    ַחְסְּדֶאְדְרָׁשה

  

ולא נהגו בו לשורר בו , ל שיר שכולו מקצבו ְּפעֹול ְּפעוֹ המין התשעה עשרהמין התשעה עשרהמין התשעה עשרהמין התשעה עשר

וזה לדון וידאל . אבל ראינו מהאחרונים שעשו כן, המשוררים הקדמונים

  :ע וזה תארו"בנבנשת נ

  

  ּובֹו ְּפֵנה ּובּו ְלָכה       ְזִמיר ְל   ְנִתיבְּבַחר

  ּוָבם ֲחֵנה ְׁשֵמי ְיָקר       ֲעֵלה ֲעֵלי  ְצַלח ְרַכב

  ְיָקר ְּבֵנה ּובֹו ְנֵוה            ְּפֵאר ְוהֹוד ְיסֹוד ְיסֹוד

  ֲאַזי ְסֶנה ְוַחי ְּכמוֹ          ְׂשרֹוף ְנדֹוד ְוׁשּור ֱאנֹוׁש

ְוִחיׁש ֲעֵנה ּוִבי ֲחמֹול       ְּתָנה ְיִדיד ְוִיְׁשֲע  

  

ושורר בו .  ְּפעּוִלים ִמְתַּפִּלים ְּפעֹול שיר מקצבו ִמְתַּפִּליםהמין העשריםהמין העשריםהמין העשריםהמין העשרים

  :רווזה תא, ל"החסיד רבינו יונה זצ

    

   ִנְכֲאָבה ַנְפָׁשּה ָּדֲאָבהיֹוָנה

  

  .עד סופו

  

אף על פי שיש , אלה הם הכללים והמינים הנהוגים לשורר בהם על הרוב  

ואת . לא הכבדתי עליך אלא אשר הם נמצאים, משקלים רבים אחרים

 הזה על )י, א' יר (ראה הפקדתיך היום. היותר אתה תבחר ותקרב ולא אני

 )א, מלאכי ג (ופניתי הדרך, דרכי שבילי השירהכלל ועל הפרט מכל 
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. )יב, ד' מש (לש למען תרוץ בו ולא תכ)י, סב' יש (לפניך וסקלתי המסילה

 והיו לטוטפות על )ג, ז' מש (קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך

ובטחתי בחסד עליון כי .  ואל תסירם מלבך)ח, ו' דב (הראש כבין העינים

 על )כג, כ' שמ (עמים שלש תעלה במעלותאם תשעשע בהם מעת לעת פ

. )מד, מא' בר (ובלעדך לא ירים איש את ידו, מסילות השיר הגבה למעלה

, מצורף לזה לקבוע עתים מהיום ומהלילה לקרות תורה נביאים וכתובים

ובפרט ספר ישעיא ותרי עשר ואיוב כי הם צחי . הפוך בה והפוך בה

וך השיר כי אותם אנחנו  ונעם לשמוע בת,הלשון ערבים לשומעיהם

וממנו ניקח להוציא לפועל מחשבותנו ולברך על , )יא, י' שמ (מבקשים

 אשר נכספה וגם )יג, יא' זכ (ואתה אדר היקר. המוגמר במלאכת השיר

 ולרדוף אחר )ד, נ' יש ( לשמוע בלמודים)ג, פד' תה (כלתה נפשך

 אלקים .)כב, כא' בר ( יהי אלקים עמך בכל אשר אתה עושה,השלימות

 )י, נג' יש (בידך יצלח'  דעה ובינה והשכל וחפץ ה)כט, מג' בר (יחנך

 שובע שמחות את פניך )י, ה' קה ( ברבות הטובה)טז, ל' דב (וחיית ורבית

    ).יא, טז' תה (נעימות בימינך נצח

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 בשיר פרק ונטרסלקריאת הטקסט המלא של ק. יוסף יהלום' תודה גדולה לפרופ* 

 א"כ יד על קובץראה  קצומטה ונאויה יהלום יוסף שפורסם בידי שתבנבנ יהושעל

   ).ב"תשע(
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  פראנשיס פראנשיס פראנשיס פראנשיס     עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל

  

  

        ''''שפתייםשפתייםשפתייםשפתיים    מתקמתקמתקמתק'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  
אולם ; באמת זה הדרך ישר בעיני ולא אטה ממנו ימין ושמאל: בועזבועזבועזבועז

  ?הודיעני מי היה הממציא הראשון לשירים

  

ו שלפי שיום שבת נעשה ר ואמר"ל יחסוה לאדה"המצאת השירים רז: יכיןיכיןיכיןיכין

אמנם מהכתוב נראה , ה פתח במזמור שיר ליום השבת"סניגור בפני הקב

  .'שמען קולי נשי למך וגו: באמרו, שלמך היה הראשון

  

  ?ומאין לנו שדבריו אלו הם דברי שיר ומליצה: בועזבועזבועזבועז

  

שכן , "נשי"ולא אמר " נשי למך"מכפל הלשון במלות שונות ומאמרו : יכיןיכיןיכיןיכין

הקבצו ושמעו בני : כמו,  לדבר על עצמם כאלו הם זולתםדרך המשוררים

. קום ברק ורבים כאלה, עורי עורי דבורה, נאם בלעם בנו בעור, יעקב

והטעם הוא מפני שמרוב ההתבודדות יתעלה השכל וישאר הגוף כמו בלי 

: ונראה להם שהם אינם אלא אחרים ולכן אמר שמואל לשאול, נשמה

כ שהמשוררים לפעמים כשהם "ראה גות, והתנבית והיית לאיש אחר

, משתוממים ואינם מרגישים מאומה מרוב התבודדות, מחברים שיריהם

למך היה חכם גדול בכל , התורה' ל בפי"ן ז"ש הרמב"ולפי הנראה כמ

לבכורו מלאכת המרעה ולעשות אהל מקנה , מלאכת מחשבת ולמד את בניו

פחים ללטוש ברזל מלאכת הנ' ולשני למד מלאכת הנגון כנור ועוגב ולג

, או מפני שהרג קין ותובל קין כמו שכתב יוסיפון, ונשיו מרדו בו, ונחושת

ל שהיו יודעות שיבא "או מפני שלא היו רוצות להזדווג לו כמו שאמרו רז

ולמך הוכיח אתהן בדבור הלציי ושיר כדי , מבול על הארץ לשחת כל בשר

י דורם לאלהות כי זה ואפשר שלמך ובניו קבלום בנ. שיכנסו דבריו בלבן

והיו קוראים אותו , דרכם כסל חמו לקבל לאליל כל ממציא מלאכה אחת

ובספרי עבודת אלילים קדמונים כתבו שאליל . אליל המלאכה שהמציא

ואליל הנפחים וולקאנו והיו כלם , המרעה נקרא פאן ושם אליל הנגון אפולו
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ל המשגל מפני בני יופטר והיתה אחותם וינוס אשת וולקאנו והיתה אלי

בניו היו לאלילים לבני ' ואולי למך וב. שהיתה הראשונה להפקיר עצמה

קין ושמות האחרים נשתבשו בארך -כי וולקאנו קרוב לשם תובל, דורים

נעימות בעבור המשגל ובא ' ושם נעמה נגזר מל, הזמן ובלבול הלשונות

: אמרומה ש, שניו מזרע קין המקולל והמה לא אלהים, הכתוב להודיענו

  .   אומרים לעץ אבי אתה: ד"ז ע"אבי ישב אהל ומקנה הוא כנוי לע

  

בשמעו קולות פטיש נפח , נקרא פיטאגורה, שמעתי שפילוסוף אחד: בועזבועזבועזבועז

, שקל כל אחד ואחד מהן ומצא שמפני שמהם היו כבדים ומהם קלים, אחד

נעשתה קול הברתם משמעת נעימה היא הנקרא קונסונאנצה ומשם המציא 

  .נגוןחכמת ה

  

ואני שמעתי שלא היה פיטאגורה אלא יובל בשמעו קול פטיש אחיו : יכיןיכיןיכיןיכין

ושטעו , כ במדרש שנעמה היתה יפת תואר ויפה מראה"ואמר ג. תובל קין

ויש מי שאמר שהיתה אשת שמרון ואמו של אשמדאי מלך , בה המלאכים

  .והארכנו בזה יותר מדי ולכן נלך למכוננו. השדים

  

ונים בשיר ולכן נכספה וגם כלתה נפשי לדעת אם יש ראיתי שמות ש: בועזבועזבועזבועז

  .להם טעם

  

שלשה ; למנצח ומכתם הם שמות השיר, משכיל, זמרה, משל, שיר: יכיןיכיןיכיןיכין

האחרונים הם ' וג. הראשונים הם שמות נרדפים וכללים כל מיני זמר ושיר

שכן קראו לחומה שור מפני , ל חוזק" רשרירותשרירותשרירותשרירותנגזר מלשון , שיר. פרטיים

ן " בחלוף שישררהשררהשררהשררה' או יהיה מל; ל שריר וקיים"בלשון רזוכן , חזקה

, משל. ך"בסמ' ן ימנית והב"בשי' כמו שריון וסריון שהא, שמאלית לימנית

וזה מפני שהמשוררים במתק לשונם משתררים , ממשלהממשלהממשלהממשלהנגזר מלשון 

או יהיה ; ל מיטב" רזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץזמרת הארץנגזר מלשון , זמרה. ומשולים על שומעיהם

שהם כותרים הסעיפים המותרים ובזה לא ימיש הגפן , תזמור כרמךתזמור כרמךתזמור כרמךתזמור כרמךמלשון 

. נצוחנצוחנצוחנצוחמלשון , למנצח. מהשכלמהשכלמהשכלמהשכלמשכיל גזר . מעשות פרי והיה עלהו רענן

  .מרוב חשיבותו, כתם פזכתם פזכתם פזכתם פזמכתם מלשון 
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הנה החרוז והמשקל מי , ק לא באו בחרוז ובמשקל"ששירי לה    כיוון: בועזבועזבועזבועז

  ?המציאם

  

למדוהו היהודים , ה החריזייהוד' וכן דעת ר, הכוזר' לדעת החבר בס: יכיןיכיןיכיןיכין

דרכי נועם מעיד שבהיותו בעיר מורויטירי ' אבל בעל ס; מהישמעאלים

ספרו , סאגונטו' שבשנים קדמוניות היתה עיר גדולה ונק, במלכות ואלנסיה

, לו אנשי הקהל ששם בראש ההר היתה קבורת שר צבא אמציה מלך יהודה

 קינה שאחר העמל והוא עלה שם לראותה והיתה עליה מצבת וחקוק בה

ולא יכול לקרות עוד " לשר גדול לקחו יה, שאי קינה בקול מרה: "קרא בית

ולכן אומר שלפי דעתי ". לאמציה"אלא תוך הבית שנית שהיה כתוב 

הנבואות והשירים האמורות ברוח הקדש לא באו בחרוז ובמשקל מפני 

בשקל אבל שירים אחרים היו עושים , כמו שאמרתי לך, הטעם שכתב החבר

להתפזר בארצות העמים למדו הגוים וכאשר החל גלות החל הזה , ובחרוז

 מרוב צרות והטלטולים שכחוהו והיתה להם מלאכת השיר מהם והיהודים

לבות המשוררים ' ש שנה העיר ד"אלפים ות' לזרא עד אשר קרוב לד

. אך היה טעם השיר כטעם ריר חלמות, הקדמונים והחזירו עטרת ליושנה

יצחק ' קמו משוררים ומליצים אנשי שם בכל דור ודור ומהם רואחריהן 

ץ "ואחריהם רי, ת"קרוב לשנת דת, ש בן גבירול"לפון והמשורר הגדול רכ

י "ר, משה בן עזרא' ע ור"ואחריהם ראב, יוסף הדיין תלמידו' בן גיאת ור

עמנואל בן שלמה מלאמרקא אשר ' כ קם ר"ואח, יהודה החריזי' הלוי ור

אבל השחית את דרכו על הארץ בשירי נאופים שאסור ,  בשיריםידיו רב לו

יכפר בעדו ובעד המדפיסים שהדפיסו הכל ולא כלו הקוצים ' לשומעם וד

  . מחברותיו אשר יש בהם שירים רבים ונכבדים–מהכרם 
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  פראנשיספראנשיספראנשיספראנשיס עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל

  

  

 השירהשירהשירהשיר    במלאכתבמלאכתבמלאכתבמלאכת    למתלמדיםלמתלמדיםלמתלמדיםלמתלמדים    טובותטובותטובותטובות    עצותעצותעצותעצות

        
 ֵראִׁשיְת ֵּתן  ִמְצָער– – –  

 ַאֲחִריְת ִיְׂשֶּגה ָאז  

 ;ִּתְתָעֶרה ֹּכל ּוְלֵעין ,ִּבְגאֹוְנ ִּתְׁשּבֹור ֶּפן

 ,ּתֹוֵאל ַאל ִהְתַעּלֹות  

 ,ִעָּמנּוֵאל  ִלְנִתיב  

 ?ְּתַתֲחֶרה סּוִסים ֶאת ֵאי, ַרְגִלי ַיְלֶא ִאם

 ,ַּפֵּלס ִׁשיר ּוְבִמְׁשָקל  

 ,ְלֶקֶלס ִּתְהֶיה ֶּפן  

ן לּכָ  ִּבְלּתוֹ  ַּגם זָ ְר  .זֹוֶרה ִניב ָלרּוחַ  ַח

 – ַסֵּקל ֶזה ִמִּמְכׁשֹול  

 ,ִּתְתַקְלֵקל ִׁשיְר ֶּפן  

ל ִּכי ֹק ל ָׁש ֵק ָּׁש  .ִיָּיֶרה ָיֹרה אוֹ  – ִי

 ,ּדֹוִדי ִּתְרַעב עֹוד ִאם  

 ,ִמָּיִדי ֹזאת ָנא ַקח  

 ,ִּתְבֶרה ַהִׁשיר ִּבְרַית ,ָערּו ֻׁשְלָחן ּוְכַעל

  – ֶּפה לעַ  ַהִּמְקָרא ָּכל   

 ,ַצֵּפה, ְל ִּתְהֶיה ִאם  

 ;ִּתְׁשֶרה ָׁשִרים ַׁשַעל ,ּתּוַכל ִׁשיִרים ַטַעם 

 ,ָאֵפל – ָּכֵבד ַהִּׁשיר  

 ,ָּתֵפל הּוא – ַהָּׁשָפל  

 ;ִּתְבֶרה ָהֶאְמָצִעית ֵּכן ַעל ִמַּדְרֵכיֶהם

 ,ָרטֹוב ַּגן ַּדְעְּת ִאם  

 ,ַהּטֹוב ִּבְלַבד ִּתְלקֹוט  

 ;אֹוֶרה ׁשֹוַׁשִּנים חֹוִחים ֵּביןִמ  ַוְּתִהי

 ,ִּתְפַּגע א ְּבִׁשיר ִאם  

 ְּתַיַּגע ַאל ִׂשְכְל ֵאת  
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 ;ִיְקֶרה ֶׁשָּב ֵעת ְל ַּדי, ִמַּדאי יֹוֵתר

  ַּתְרֵאם ַאל ִׁשיֶרי, 

 ָּבֶהם] לוֹ [ ֵׁשֵאין ִאיׁש ֶאל  

 ;יֹוֶרה ִחִּצים ַקְׁשּתוֹ  ִּבְלׁשֹונוֹ  ֶּפן, ֵעֶסק

 ִּתְנַעם יְרִׁש  ִאם  

 ֵמָעם ַּבחּוִרים ֶאל  

א ִּכי ָּגם – ַּדֶּיי קֹוֵרא ָּכל ָירּוץ ָבם; 

 ,ֵליָצנּות ִּבְזִמיֵרי  

 ,ּוְגנּות ּבּוז ְל ִּתְקֶנה  

 ָאַמְרִּתי ָלֵכן  ;ִתְכֶרה א ִמְכָרם ֶאת ְלָ

 ִנאּוִפים ִׁשיֵרי ָּכל  

 ,ּוְתָרִפים ֵהם ָאֶון  

 .ִיְתָּגֶרה ָּבם ִיְצְר ןּפֶ  ֵמֶהם ִהָּׁשֵמר

 ,ִנְמָהָרה ַנְפְׁש ִאם  

 ,ָהָרה ִּתְהֶיה אֹוָתם  

 .ִתְכֶרה ָלֶהם ֶקֶבר, ֶׁשִּיָּוְלדּו ֶטֶרם

 

 ,ַהִּׁשיר ַּדְרֵכי ֵאֶּלה  

 ,ַּתְיִׁשיר ָּבם ָהֵעט ִאם  

 .ִמְתָעֶרה ּוְכֶאְזָרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ִּתְפַרח

 ִּתְׁשמֹור ִאְמרֹוַתי  

 ַהֹּמר ִּכְצרֹור בלֵ  ַעל  

ר ַהִּׁשיר ִּבְבֵני ַוְּתִהי ֵר ּׁשוֹ ה ַה ֶר ּמוֹ  .ַה
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   רומאן  רומאן  רומאן  רומאן יצחקיצחקיצחקיצחק    בןבןבןבןיעקב יעקב יעקב יעקב 

  

  

        ''''משקלמשקלמשקלמשקל    ומאזניומאזניומאזניומאזני    קצבקצבקצבקצב'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
        

 הבינה הגיגי ,י לך ידידי הקורא ארבעים ותשעה שערי בינהתהלא כתב

ועתה . ותו אורחותםו ולא יע,השירים העבריים לפלס מעגל משקליהם

קראו בשמותם שרים אחר נוגנים בלשון , ט מיני השירים"לך מארשום 

  :עברי והגרי ולועזי

  

שיר  ,שיר ראוי, שיר מורכב,  שיר פשוט, שיר שקול, שירה,פסוק, חרוז

 , אופן,פתיחה, רשות,  פזמון,בחשיר משו,  שיר מחולק,שיר משובח, עובר

, גאולה, וואילו פינ, מלאכה עגולה, גןמ, סליחה, תחנון,  בקשה,תוכחה

 , מחרך, מושחי,תג׳אבס מו, נחמה, קינה, תמרור,הרמאו, סלוק, אהבה

 לוניא, מעמא, מורת׳יה,  כ׳רוג׳, מחיה', ערוץ, מוכ׳מס,מרובע, קצידי, גאזל

]Lonja ,אבה טאו, הטיטקואר, סוניטו,  תסג׳ידיה,"]חתיכה ארוכה ":בלשון ספרד

  .רימה
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      חביבחביבחביבחביב    אבןאבןאבןאבן    טובטובטובטוב    שםשםשםשם    בןבןבןבן    משהמשהמשהמשה

  

  

        ''''נועםנועםנועםנועם    דרכידרכידרכידרכי'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  

וראוי לדעת כי השיר אשר נרצה לבאר פה דרכיו ונתיבותיו בלשון העברי 

 מחובר מהקדמות ,רצוני לומר, איננו ממין השיר אשר דבר בו ארסטו

אבל הנרצה בשירי לשון הקודש הוא להטעים איזו . להוליד מהן תולדה

והחרוזים כי דבר חכמה ומדה טובה בלשון צח וערב שקול ושוה הנגינות 

והניגונים הערבים ותקל זכירת דברי , הנפש תתענג בשירים המופלגים

החכמה או המוסר בהיותם מחוברים על צד השיר השקול או המליצה 

והנה כפי זאת הבחינה נה יחלקו השירים אל ששה מנים וכן כתב . החרוזה

  :אבונצר בהנהגותיו המדיניות
  

שכל להישר פעולותיו לצד השיר המיוסד על תיקון ה        המין הראשוןהמין הראשוןהמין הראשוןהמין הראשון

ההצלחה האמתית ונתינת דמיון העניינים האלהיים וניתנת הדופי והגנות 

  .גדים אל דרך ההצלחהובדברים המנ
  

הוא השיר הבנוי להשוות המקרים הנפשיים כאשר גברו   המין השניהמין השניהמין השניהמין השני

. באדם ולהשפילם מהם הכעס והגאוה ואכזריות חמה ושטף התאוות

על דרך נאות כפי צורך האיש והמקום וההישרה אל ההשתמשות בהם 

  .והעת
  

הוא השיר המכוון ממנו להעלות הנפש ממקריה         המין השלישיהמין השלישיהמין השלישיהמין השלישי

הפחותים בנטותה עד קצתם מהם האימה והפחד והיגון והצער ורוך הלב 

עד אשר ישובו אל השווי ויתיישבו אל ההשתמשות מהם בדברים הטובים 

ם יתחלפו בפחות ויתר ואלה השלשה מינים משובחים מאוד וא. לא ברעים

ורוב ספר קהלת ורוב מזמורי דוד , נגלהו ונסתרו, עליהם יוסד כל ספר משלי

  . וקצת דברי הנביאים
  

ואמנם השלשה מינים האחרים הם הסותרים לאלה ומפסידים כל מה 

וחלילה להמצא מהם דבר קטן וגדול בספרי . שיתקנו השלשה הראשונים

  . הנבואה ורוח הקדש
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         אידית סיטוול  אידית סיטוול  אידית סיטוול  אידית סיטוול 

Edith Sitwell ((((1111887887887887----1961961961964444))))        
      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

  

  

  

"I am not eccentric. It's just that I am more 
alive than most people. I am an unpopular 
electric eel set in a pond of goldfish." 

)6319 (                                                   
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 בכל כמעט מבוכה לעורר וביכולתו מובנה תיאטרלי חוש יש גינסברג לאלן

 ביריב הוא פגש, לאחרונה שערך משונה בשיחה, כן פי על אף – אדם

 אכן אתה, בחיי. "סיטוול אידית הגברת, פחות לא ותיאטרלי ראוי בריטי

. בין השניים  היכרותערכו כאשר סיטוול הגברת אמרה" ? כןלא, רע מריח

" '?פעולה-משוררי 'מאותם אחד אתה? לך קוראים איך, שוב לי תזכיר"

 בחיבה כה עד שהחשיב מי של הגסה מהתנהגותה המום שהיה, גינסברג

 סיגריה זו האם. "סיגריה ושלף העצבנית ידו את הושיט, שכמותו כגאון

 השיב, "לא", "?הרואין מכילה היא האם. "סיטוול חקרה" ?נרקוטית

" ,וחלילה חס, !הו", "?מנה רוצה את, משהו כאן לי יש אבל", גינסברג

  ."הגוף בכל פריחה לי עושים סמים", סיטוול גברת אמרה

  )30.11.195930.11.195930.11.195930.11.1959, , , , ''''לייףלייףלייףלייף''''(

  

, מה דבר כי חשתי', הזהב חוף תחפושות, 'שירה את לראשונה כשקראתי

: ספרותי דור לכל ביחס נדיר שהוא פןובאו, חזר, הספרות מן לגמרי שנעדר

 לנו היה – עמידה וכושר חוכמה, אינטנסיביות ידי על שמועצמת תשוקה

 לאפיטף מתחת פטריק-בסנט עכשיו מונח הוא. אחד איש אצל פעם זה את

 את האפיטף החקוק על מצבתו .סוויפט ונתן'ג הוא האיש[. מעולם שנכתב ביותר הטוב

  ].באופן חופשי למדילאנגלית  תרגמו ייטס, חיבר סוויפט בלטינית

))))ייטסייטסייטסייטס    בטלרבטלרבטלרבטלר    ויליאםויליאםויליאםויליאם((((  

  

 זה אין, סיטוול גברת שמייצרת האפקטים את לתאר למדי שקל פי על אף

 יםיכלל היסוד חומרי. כך כל מוצלחים הם מדוע להסביר ועיקר כלל פשוט

. ביותר האוניברסאלי במובנם וחיים אהבה, במוות עיסוק: מאוד

 כאן מוזכרים, הזהב, המים, הוורד, השמש: ליאלהפ פשוטים והאפיטטים

 ים'האימאז גם כמו, הללו הכלליים הרעיונות, זאת עם יחד. פעם אחר פעם

 גברת של עולמה ולגמרי לעד שנותר עולם בתוך מתקיימים, הפשוטים

, שירתה לתוך מוקרן דמותה שמכלול משום משכנעים הם. סיטוול

. כיום אירופה של וטרדותיה החששותי את עימה נושאת הבשלה ואישיותה

 כשם, שלו בבלדות קיים שלורקה כשם שירתה בתוך קיימת סיטוול גברת

  .ובמכתביו בציוריו קיים גוך שואן

))))ספנדרספנדרספנדרספנדר    סטיבןסטיבןסטיבןסטיבן((((  
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, שלה הביטויאופן . מתמיד ונפלאות מטלטלות סיטוול גברת של שורותיה

 בין ההכלא מעין]: Wit [זחַ ׁשַ  של צורה למעשה אוה, גלוי באופן החריג

 יותר ,בכתיבתה מתקרבת שהיא רושם עושה. 'פיק מלכה'ו' מרדית' ורג'ג

  ".הנשייה בארץ אליס "לכנותו שניתן למשהו ,ויותר

))))ין מוירין מוירין מוירין מוירוווואדואדואדואדו((((  

 

 הקרוב הדבר היא סיטוול אידית

 האיים שיצרו דגול למשורר ביותר

. וייטס לורנס, הארדי מאז הבריטיים

, מקדרמיד יו את בצד לרגענניח  אםו

 היא, לעכשיו נכון, שסיטוול ריה

 שניחנת היחידה הבריטית תהמשורר

 של – מיוחד שילוב באותו

 – רוחבי-ומבט אינדיווידואליות

 כבוד של מקום ליוצרו הקונה

 המאוחרים יהישיר. העולם בספרות

 המופרע, עולמו את םלתוכ ספגו

 הטירוף את, רמבו של, שיטתי באופן

 התמונות-משלי את, לוטראמון של

 כל ואת הסוריאליסטים של הדמוניים

   .המודרני העולם של והשיגעון היגון

))))''''רקסרותרקסרותרקסרותרקסרות' ' ' ' קנתקנתקנתקנת((((  

  

 מעולם הייתה לא שלאיש ייתכן

באשר  שלה כמו מעמיקה הבנה

 יערכ בין שירההמתקיים ב יחסל

 ערך[". וההישמעות המשמעות

: תומאס לדילן המיוחס מושג –" הישמעות

, דומה הגייה בעלות מלים שתי שמתיך הערך

 אחת מילה שבו מוחלט משמעות-כפל ויוצר

   .]שתיים של מלאכתן את מבצעת

))))לברטובלברטובלברטובלברטוב    דניסדניסדניסדניס((((  

  1922, סיטוול
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     סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית

        

        

 שיריםשיריםשיריםשירים    חמישהחמישהחמישהחמישה

        
        

 רדרדרדרד    הגשםהגשםהגשםהגשם    דומםדומםדומםדומם

        
 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 – ֶׁשָעָליו ָהָאְבָדן  ִּכְׁשחֹור,ָּכעֹוָלם ָאֵפל
 רַהַּמְסמֵ  ְוַאְרָּבִעים ֵמאֹות ְּתַׁשע ְּכֶאֶלף ִעֵּור

 .ַהְּצָלב ֶׁשַעל
  

 ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 ַהַּמֶּקֶבת ְלַהְלמּות ֶׁשָהיּו ַהֵּלב ִּכְפִעימֹות ְוקֹולוֹ 

 ִמְתַּגֶּנֶבת ְוִכְפִסיָעה, ַהּיֹוֵצר ִּבְׂשֵדה
  

 :ֶקֶבר ַעל
 ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם

  

 ֶׁשָהַעִין ַּבָּמקֹום, ָקמֹות ִּתְקוֹות ָׁשם, ַהָּדם ִּבְׂשֵדה
 .ְּבאֹות־ַקִין ַהֻּמְכָּתר ּתֹוָלע, ַלֲחֹמד תלֹוֶמֶד 

  

  ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 .ַהְּצָלב ַעל ַהָּתלּוי ַהֻּמְרָעב ָהִאיׁש ְלַרְגֵלי

 ,ָעֵלינּו ָנא ַרֵחם – ֵליל ִמֵּדי, יֹום ִמֵּדי ִמְתַמְסֵמר
 : ִמֶּמּנּו ָעִׁשיר הֶ ֵרעוֹ  ַעל, ֶאְלָעָזר ַעל

 .ְוָזָהב ִּכיב ֵּבין ילַמְבִּד  ֵאיֶנּנּו ַהֶּגֶׁשם
  

 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 :ַהֻּמְרָעב ָהִאיׁש ֶׁשל ִמַּצְלעוֹ  ָּדם נֹוֵטף ּדּוָמם
 ,ֶׁשָחַרב ָהאֹור ִּפְצֵעי – ַהְּפָצִעים ָּכל ְׁשמּוִרים ְּבִלּבוֹ 
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 ַאֲחרֹון ָקלּוׁש ִניצֹוץ
 ,ִזָּכרֹון לּוְנטּו נּוֶגה ֹחֶׁש ִּפְצֵעי, ַעְצמוֹ  ֶאת ֶׁשָּקַטל ְּבֵלב

 – ַּבִּזיָרה ַהֹּדב ִּפְצֵעי
 ְמַיֵּסר ֶׁשְּבָעָליו, ָהִעֵּור, ַהְּמַיֵּבב ַהֹּדב
 .ֶׁשּנֹוָרה ָהַאְרָנב ִּדְמַעת ...ֶהָעלּוב ְּבָׂשרוֹ  ֶאת

  

 – ָרד ַהֶּגֶׁשם ּדּוָמם
 – ַמָּטה ַהּמֹוְׁשֵכִני: ֵאִלי ֶאל ֲאַזְּנָקה ַזֵּנק – ְוָאז

 :קֹוֵלחַ  ֶׁשַּבַּׁשַחק ַהּגֹוֵאל ַּדם הזֶ , ׁשּורּו ׁשּורּו
 ַמְסְמִרים ּבוֹ  ֶׁשָּנַעְצנּו ָהֹראש ִמן נֹוֵטף הּוא

  

 – ַהִּנָחר, ַהּגֹוֵסס ַהֵּלב ֹעֶמקלְ  ַעד
  ֻמְכָּתם ּוְבֵסֶבל ,ָהעֹוָלם ִאֵּׁשי ֶאת ָהאֹוֵצר

 .ֵקיָסר ֶׁשל ַהַּדְפָנה ְּכֵזר
  

 ָהָאָדם ְּכֵלבׁשֶ  ָהִאיׁש ֶׁשל קֹולוֹ  ַּבת עֹוָלה ָאז
 –ִנְרַּדם  ַהִּמְפֶלֶצת ֶׁשְּבֹגב עֹוָלל ַּפַעם ָהָיה

 ."אֹוִרי ֶאת, ָּדִמי ֶאת ִּבְׁשִביְל ַמִּקיז עֹוֶדִּני, אֹוֵהב עֹוֶדִּני"
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם: : : : אנגליתמ(



 154

 טופפתטופפתטופפתטופפת    עכברתעכברתעכברתעכברת    גברתגברתגברתגברת

        

 טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת ְּגֶבֶרת

 !רָׁשחֹ  ַעל ָאֹפר, ַּבַּלְיָלה

 :טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת ְּגֶבֶרת

 .אֹור עֹוֶטֶפת ַּפְרָוה

 ַהִּפיִלים ִחְדֵקי

 ...ַהְּמצּוָלה ִמן ֲחצֹוְצרֹות

 ,ָׁשֹחר ַעל ָאֹפר, ַּבַּלְיָלה

 .ָלּה טֹוֶפֶפת ַעְכֶּבֶרת

  

 ַהֶּכֶלב ִּכְנִביַחת ְצרּוִדים

 ...ֻעָּלם ַּתַחת קֹוְרִסים ֶהָעִלים

 –ַּבֲעִריָסתֹו  ֶהָחתּול

 .ָּבעֹוָלם ַּכּׁשּוָרה ַהֹּכל

  

 )בנשלוםבנשלוםבנשלוםבנשלום    יותםיותםיותםיותם    ,,,,ויזןויזןויזןויזן     יהודה יהודה יהודה יהודה::::אנגליתמ(

  

  

  

  

  

 שירהשירהשירהשירה

 

 ְוָהֵעיַנִים ַהֵּלב ֶאת ְמרֹוֶמֶמת

 ַהְּדָבִרים ָּכל ֶׁשל ַמְׁשָמעּוָתם ֶאת ְוחֹוֶׂשֶפת

 ְוָהֵעיַנִים ַהֵּלב ִמְׁשַּתִהים ֲעֵליֶהם

 ַהַּקְרַנִים ֶאת ְמַגָּלה ִהיא

 ַהְּיקּום ֶׁשל תוֹ ַהּסֹוִדּי

 . ֶׁשְּׁשָכחּוםּוְמִׁשיָבה ְלֵחיֵקנּו ַּגֵּני־ֵעֶדן
  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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 תשובותתשובותתשובותתשובות

  

 . ְקרֹובֹות, ְקַטּנֹות ְּתׁשּובֹות ִלי ֵהַׁשְבִּתי

 ִהַּצְבִּתי ַא, ִּבי ָצְלפּו ְּגדֹולֹות ֻקְׁשיֹות

 .אֹון ַרב ְּכַמֲחֶסה ְקַטּנֹות ְּתׁשּובֹות

  

 ;ַּבֵּצל ֲעָנק ְפָׁשטֹותהַ  ִהְׁשַאְרִּתי

 .ְוָאַהְבִּתי ִלַּטְפִּתי ְקַטִּנים ְּדָבִרים

 .ַהֵּליל ְּפֵני ִלי ָהיּו ַהּכֹוָכִבים

  

 ְוֻחְצָּפָתן. ַחַּיי ֶאל ָלנּועַ  ָהמּו ְּגדֹולֹות ְּתׁשּובֹות ֲאָבל

 .ָּבאִתי ִּכי, ִּבי ַהֲאִמיִני: ִלי ָצְוָחה

  

 ֻּכָּלן תַהְּקַטּנוֹ  ָּכל ַּבֲעמֹוד ַּגם

 ִּבְרבֹות ֶאְׁשַמע –רּוִחי  ְלַהָּצַלת

 .ְלַהִּפיָלן ְּגדֹולֹות ְּתׁשּובֹות ְּתׁשּוַקת

  

 .ִמְתָקְרבֹות ָאז ְּגדֹולֹות ּוַמְסָקנֹות

  

 )ארליךארליךארליךארליך    צורצורצורצור: : : : אנגליתמ(

  

  

  

 סקוטיתסקוטיתסקוטיתסקוטית    רפסודיהרפסודיהרפסודיהרפסודיה

        

 ,ַּבַּיְרֵּדן ִּתְרַחץ ַאל"

 ,ּגֹוְרּדֹון           

 "!ַהְּמנּוָחה ְּביֹום, ֹוׁשַהָּקד ַהַּׁשָּבת ְּביֹום

 ,ְקדּוָמה ְּבֵחֶמת־ֲחִליִלים נֹוֵׁשף, ַהַּצָּיד ָאַמר

  – ַהַחְרטֹוָמן ְוֶאת ַהַּפְסיֹון ֶאת ַלָּמֶות ְמַׁשֲעֵמם

 – ִּבּדּור ְלֵׁשם ַהֶׂשְכִוים ֶאת ְמַׁשֲעֵמם

 .ַּכּדּור ַלְחֹטף ָעִדיף ֶׁשְּכָבר נֹוָרא ָּכ ָּכל ִׁשֲעמּום
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 , ָנֶאה ְׁשִזיף ְוֵעץ ִּפְׁשָּתן ֲעֵלי ָאז אוֹ 

 ,ַּבָּקֶנה נֹוֶׁשֶפת ַהַּטְרָטן רּוחַ  ֶאת ָׁשְמעּו

 :ָׂשח ֶמְקִפיְרסֹון ֶאת ֵהם ְוָׁשְמעּו

  ְמלֹונֹות ְוֵאילּו? ַהָּים ַּגֵּלי הֹוְלִכים ְלָאן

 ?ַהְּקַטְנַטּנֹות ִּמְטִרּיֹות'ּתַ , ֶהְמָיָתם ֶאת ּגֹוְנִזים

 ?ָמקֹום ִיְהֶיה  ַהִאם–? ָמקֹום הִיְהיֶ  ְוַהִאם

 ?ֲעבּוִרי ָׁשם ָמקֹום ִיְהֶיה ַהִאם     

  

  – דאֹוְסֶטנְ ּבְ  ֵּבית־ָמלֹון ֶיְׁשנוֹ 

 – רֹוֵטן ָהרּוחַ  ּבוֹ  ָמקֹום

 ְמנָֻּׁשִלים ְקרֹוִבים ֶׁשל ִּבְרָפֵאיֶהם ףָרדּו

 ּוִמְלמּוִלים ָסלֹוןִׂשיחֹות־

 )ֵחֶמת־ֲחִליִלים ֶנֶגןּכְ  ְּכָתִליםהַ  ֶאת ַהְּמַאְּכִלים(

  ָׁשִלים ְּכמוֹ  ָׁשם ִמְׁשַּתְלְׁשלֹות ְּפִניִנים ּוַמְחרֹוזֹות

   ַמָּפִלים ֵהן ָהיּו ָמָׁשל ְוצֹוֲהלֹות ִמְצַטְלְצלֹות

 "ֶאָחד לְ ְַאף ַיִּזיק א"ׁשֶ  ,"ָקָטן ַמְׁשֶקה עֹוד"וְ 

 .ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ַׁשְלָוָתּה ֶאת ְּבִאְבָחה ּפֹוֵלחַ 

  !ֲעבּוִרי ַהָּמקֹום הְוזֶ 

 

 ,ַּבַּיְרֵּדן ִּתְרַחץ ַאל ָאז

 ,ּגֹוְרּדֹון           

 – ַהְּמנּוָחה ְּביֹום, ַהָּקדֹוׁש ַהַּׁשָּבת ְּביֹום

 

 ,ֶמְקִפיְרסֹון ּגֹוְרדֹון, ֵעֶדןְלַגן־ ַּתַעל א ַעדלָ  ַאֶחֶרת

 ,ֹזאת ַאְבִהירׁשֶ  ְּכַדאי ,ִהיא ָהִאיִׁשית ַדְעִּתיוְ 

  

 ַהָּמקֹום ֶזה – ַהָּמקֹום ֶזה – ַהָּמקֹום הּזֶ ׁשֶ 

 !ֲעבּוִרי                         

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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        סיטוולסיטוולסיטוולסיטוול    אידיתאידיתאידיתאידית
  

  

        ''''מחברת של משוררתמחברת של משוררתמחברת של משוררתמחברת של משוררת''''מתוך מתוך מתוך מתוך 
        
        
במידה , אבל הוא כן, החרוז החופשי אינו מחליף את הזריחה באור •

 .מחליף את השמע בקצב, מסוימת
  

 .ההרמוניה, מחשבה לבין הבשר העוטה אותהאסור שתהיה חלוקה בין ה •
  

 .הריתמוס הוא אחד מהמתרגמים הראשיים בין חלום לבין מציאות •
  

בעולם הצלילים עשוי הריתמוס להיות מתואר כמה שהאור מהווה בעולם  •

 .הוא מעצב ומעניק משמעות חדשה. הנראה
  

על '( שופנהאור –" זמן הוא בראש ובראשונה צורתו של החוש הפנימי" •

 .אהיהעולם כרצון וכאיד, )'מוקדמתהידיעה ה
השיג את מלוא זה הוא צורתו של החוש הפנימי כאשר , לפיכך, ריתמוס

או הנשמה , ריתמוס הוא החוש הביצועי. ביצוע-המודעות והפך לבר

  .הביצועית

  

ניתן לומר ששינויי הריתמוס והמהירות הם כמו , בשירים מסוימים •

 .שינויים בטמפרטורה
  

דו של ישלצ, סיוןיזה עניין של נ", בספרו על בטהובן כותב ריכרד וגנר •

אנו , העולם שמציג את עצמו כנראה בזמן יקיצה כמו גם בזמן חלימה

עולם צליל אמיתי ... מודעים לעולם נוסף שמגלם את עצמו באמצעות צליל

ת אותה מערכת יחסים והם מקיימים ביניהם א, ששוכן לצד עולם של אור

 .קיצהיחלימה לשבין 
  .זהו אותו עולם צליל שבו רבות מן ההערות בספר זה עוסקות
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 בעיקר ם של פרוזודיה אנגלית העסיקו את עצמים רבוניםסטורייה •

ים בהטעמות ובאפקט יבהשפעה על הריתמוס שיש למגוון ולשינו

חרף העובדה שמר רוברט גרייבס כתב , אך למיטב ידיעתי; האליטרציה

 כפי –") טכניקות בשירה מודרנית("ר על המרקם עצמו פרק מעניין ביות

השפעת המרקם על הריתמוס ועל , שאמרתי בספרי על אלכסנדר פופ

האמת היא שמרקמו של השיר זכה . המהירות לא נלקחה בחשבון

וזכה להכרה כזה שעשוי לייצר , להתייחסות רק במונחים של שומן או רזון

אך העובדה שהמרקם אחראי במידה ; או אכזריות בשיר, או מתיקות, עושר

 תפקידה. לא זכתה להכרה, מהירות השיררבה לריתמוס ולשינויים ב

- עיצורים, הברות, ונים של עיצוריםהמסוים שמשחקים השימושים הש

  .שפתיים ושורקים לא זכה למספיק התייחסות

  

 מצוטט -" עסקתי בלייצג אותו, לא ניסיתי לייצר את הטבע: "סזאן הכריז •

 . מאת מרטין ארמסטרונג'ההנאות העיקריות בחיים' מתוך
בהתאם לצרכים של האמנות שבה הוא ,  כצודקשהצייר הגדול חייב להיתפ

 אין –ייצוג הטבע בשירה . אך בשירה ההפך הגמור הוא הנכון. עסק

אלא שהטבע , רוח-משמעו שהטבע צריך להישמע או להיראות דרך מצבי

חדר לתוך האיש כמו לחם אל תוך "א ל, לא הצליח להיטמע בתוך המשורר

  ."גופו

  

חוקי , הכוכב עצמו, הרכיבים, והדברים מהם עשויים ארצות, ארצות" •

והיו , עברו בתוך האדם הזה כלחם אל תוך גופו, הכוכבים ואלו של האדם

 .)'אפלטון או הפילוסוף, 'אמרסון" ( לגוףכי אםלא עוד ללחם 
  

כך גם מבטו על העולם הרוחני , כשאדם מרים עצמו אל עבר הרקיע" •

תיאולוגיה ',  דיוניסיוס האראופגיטס–" הופך פשוט יותר ומילותיו פחותות

 .'מיסטית
, אף שמייחסים לה מורכבות קיצונית,  הטובה ביותר של זמננוההשיר

-העובדה שדמות מרובת. השיגה למעשה סוג חדש של פשטות ודחיסות

מפני שהיא כרוכה ,  מדהימהמשתנים מצליחה להידחס אל תוך שורה היא

ורק . בהיתוך של זרמים תחתיים ואורות נגדיים אל תוך רכיב אחד

  ".קולו של העולם"באמצעות השגת ההיתוך הזה הופכת השירה ל
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 .פשטות אינה דלות •
  

היא ללא ספק , הרוח הדתית שמחוץ לכל דת מדויקת: רוחה של השירה" •

שרמבו היה מיסטיקן בארץ אר במדויק כשסיפר לנו ימה שפול קלודל ת

 )'המקצוען הסודי', קוקטו" (פרא
בדומה לציור מודרני , בין מאפייניה של השירה המודרנית במיטבה

, נמצאת הזהות יוצאת הדופן והכמעט מעוררת אימה של האליל, במיטבו

מהפשטת כל , מפשטות, באופן חלקי,  זהות שנובעת–הסובייקט 

 שבה מוקף , כמעטמעוררת אימהה ,פןוהדממה יוצאת הדו... ירויותתיהי

  .אותו אליל

  

נמנע לחדש ביחס לקודמיו במבנה -על משורר גדול נגזר באופן בלתי"...  •

 )'הגנת השירה', שלי" (המדויק של חריזתו
  

ים יסיוניות שעורכים משוררים מודרנירבות ומגוונות הן החקירות הנ •

אסוננסים , חרוזיםשיש לשימוש ב, ועל המהירות, בהשפעה על הריתמוס

; בדגמים פרטניים ביותר, שמוחצנים במקומות שונים בשורה, ודיסוננסים

השיטה שמניבה כמעט , ובהשפעה על המהירות שיש להברות מקבילות

הריתמוס והמהירות של שיר מיומן שאינו . יותר גיוון מכל מכשיר אחר

, ושניהם –חרוז שונים מאלו של שיר חרוז שמכיל את אותו מספר רגליים 

 שונים במקצת בריתמוס ובמהירות משיר שמסתיים ,חרוז-החרוז והלא

, ושוב. באסוננסים או בדיסוננסים אבל מכיל את אותו מספר רגליים

לאסוננסים ודיסוננסים שממוקמים במקומות שונים בתוך השורות 

יש השפעה עצומה , ומעורבבים עם חרוזים פנימיים שממוקמים במיומנות

, אך לא תמיד, ולעתים, והשפעתם על הריתמוס; ועל המהירותעל הריתמוס 

שונה מזו של שורות המכילות חרוזים פנימיים המתוכננים , על המהירות

 .בקפידה ללא אסוננסים ודיסוננסים
  

אך באותו זמן , המשורר משיג את הדגם שלו בצורה אינסטינקטיבית •

הידע פועל , ת השירודרך יציר, הידע הפך לאינסטינקט, בתוכו. מתוך ידע

 .בתוכו כאילו היה הטבע לבדו
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הידע שב , ורק אז, אז, כשההשראה ביטאה את רצונה, כשהשיר כמעט גמור

  .להיות ידע מודע

חרף העובדה שהוא עשוי , ההבדל בין המשורר לבין אדם שאינו משורר

נמצא בחלקו , ערימות של שורות שיר) א ספק אף עושה זאתלול(לכתוב 

  .ורר יש את אותו ידע אינסטינקטיביבעובדה שלמש

  

אלא דמעות טבעיות , 'כמו שהמלאכים בוכים' דמעות שירה אינה מזילה"•

מית שמבחינה את מיציה החיוניים יהיא לא ניחנה במוגלה שמי; נושיותוא

 –" אותו דם אנושי זורם בעורקיהן של שתיהן; מבין אלו של הפרוזה

 ).1800-1805 ('בלדות ליריות'מבוא ל', וורדסוורת
  

תוצאות נפלאות עבור משוררים גדולים , פי רוב-על, האמונה הזו ייצרה •

מה - לבטא דבר"על השירה . אך היא מסוכנת באופן עמוק. שהכריזו עליה

 מאת בן 'תגליות'אם לצטט אמרה מתוך , "תמותה-מעל לפיו של בן

 .ונסון'ג
  

" פשטתרה מוהורים הם פילוסופים המביאים את המהות לצוטשרטטים " •

 .)'קוריוזים אסתטיים', בודלר(
ובהיעדר ,  בדיוקם–משוררים מודרניים רבים עשויים להיחשב שרטטים 

  .םציזערפול או רומנטי, יתירותי

  

• O Soleil c'est le temps de la raison ardente 
  )גיון מתלהטיהזמן שבו הה, שמש, אח(      

את השורה הזו של גיום , הואני לא מצליחה לאתר עכשיו איפ, קראתי פעם

אוויר שבו -חיה במזג, בנקודת הזמן הזו, אני חושבת שהשירה. אפולינר

 .גיון מתלהטיהה
  

  

  

  

  

  )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס: : : : אנגליתמ (
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        ''''ערות אחדות על שירתיערות אחדות על שירתיערות אחדות על שירתיערות אחדות על שירתיהההה'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
        
  

, השירה של בבעיותיה דנים אשר במשוררים פוגשים אנו תקופה בכל

 מבואות באמצעות חידושים למיני סיבות ומנפקים שיריהם על מגוננים

 ישנה ביותר המקודמות האנגליות הדוגמאות בין". השירה על הגנות"ו

 בן. לערך 1580 בשנת סידני פיליפ סר שחיבר" השירה בזכות "המסה

 חיבר קמפיון ותומאס, שלו" תגליות"ב השירה של בבעיותיה עסק ונסון'ג

 לא, לכך אי. 1602- ב" האנגלית פואזיה בלשוןה אמנות בדבר הבחנות "את

 כאן אאגד אם, מוגזמת יהירות של כתוצאה או הקשר לכל מחוץ זה יהיה

 בהתפתחויות העוסקות – בעיקרן הטכניות – הללו ההערות את יחדיו

, הריתמית הרפיסות בשל – לכתוב התחלתי בה בתקופה. בשירתי השונות

 שקדמה השירה מן חלק של והצפויים המתים והדפוסים הלשונית העקרות

. הכרחי לדבר היה, השירה ובמקצבי בדימויים, בכיוון שינוי – במעט לנו

 ניתן, הקצב. למציאות החלום בין העיקריים המתווכים אחד הוא הקצב

 עולם עבור הוא שהאור מה, הצלילים עולם עבור, הוא, כך לתארו אולי

 את רתיא שופנהאואר. חדשה משמעות ומעניק צורה צר הוא. המראות

  . ]הדבר משול לפואמה ללא מילים [צלילים-גובהי ללא כמלודיה הקצב

  

[...]  

  

. בצליל דפוסים הם, כלומר – מופשטים שירים הם Façade בספרי השירים

 תרגילים, בטכניקה וירטואוזיים תרגילים אלא אינם הם, רבים במקרים, וכן

 מחקירה ותמורכב Façade-ב שלי ההתנסויות. ביותר גבוהה קושי מדרגת

 אסונאנסים, בחרוזים ובשימוש במהירות, הקצב של באפקט והתעמקות

, בסופן גם כמו, שורות של במרכזן או בתחילתן הממוקמים, ודיסוננסים

 תואמות הברות של בהשפעתן התנסיתי, כן כמו. לעילא מורכבים ובדפוסים

  . רב גיוון המייצרת שיטה – המהירות על
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[...]  
  

 של תוצאה הוא הדבר. מוזרים הללו שבשירים ים'ימאזשהא שטענו מי היו

 הספיקה לא מסוים חוש של שפתו בו שבמקום משום היתר בין: דחיסה

 חוש של בשפתו שימוש עשיתי, התחושה את, המשמעות את להעביר בכדי

 בו שגיליתי בכך, הנראה הדבר של למהותו לחדור ניסיתי הזה ובאופן, אחר

 עשיתי – בו קשורות הן למעשה אך, כזרות נראות ראשון שבמבט תכונות

 מזה יותר וברור חד צבע (הדבר של צבעו תמצית חשיפת באמצעות זאת

  .הכרחי שאינו פרט מכל והפשטתו) לראות מסוגלת קהתה אשר שהעין
  

[...]  

  

 מה – מאוד ארוכות בשורות שימוש עושה אני, המקרים ברוב, כיום

 חרוזים בעלות אך, חרוזות-בלתי לעיתים – ניכרת טכנית שליטה שמצריך

 או השורה בתוך, שתפקידם, אסונאנסים-וחצאי אסונאנסים, אקראיים

  ]."Ground rhythm [בסיס-כמקצב לשמש הוא, לה מחוצה
   

 [...]  

  

 עד ממני טוב להבחין שמסוגל איש אין(? בשירתי אשאף אידיאלים לאילו

 לשפה שואפת ניא, הטכנית הבחינה מן.) שעה לפי מהם אני רחוקה כמה

 את ליצור אבקש. אינסופי נביטה כוח יש מילה לכל שבה, חיות מלאת

 כמו, אמנות לכל כהכרחית תיארה שבלייק" והמזנקת הקשה שורה"ה אותה

 ליום קדושה להעניק שואפת אני, הרוחנית הבחינה מן. טובה מידה לכל גם

 שירה רלייצ". האחרים חייהם על האדם בני כל עם לרגע לשוחח. "החול

 משנות ברחוב רואים שאנו הבריות כל שבו, הגדול השחר של האור שהיא

  . כולו הצער או, כולו האושר או, כולו היופי לתמצית ונעשות צורתם

  

, הגעתי הללו האמיתות אל. החיים לתפארת והודיה שבח מזמורי הם שירי

 בכל ממתינות כולן האמיתות כל"ש, וויטמן כדברי, שנוכחתי לאחר

   ."כולם ריםהדב
  )יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : אנגליתמ(
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        ''''מודרניתמודרניתמודרניתמודרנית    בשירהבשירהבשירהבשירה    אספקטיםאספקטיםאספקטיםאספקטים''''מתוך מתוך מתוך מתוך 
        
        

, בין השאר, נעוצה, בעת הזו הולך ונמק] האמנותי[הסיבה לכך שהטעם 

בעובדה כי רוחו של הציבור עודה שרויה בצלן של מצבות ומבני השיש של 

בקרב . ני הם המלומדים הקלאסיים של העידן הוויקטוריא– 1אברדין

לא הוטמעה בו , אולם. קיננה רתיעה קצרת רוח מפני השעמום, הציבור דאז

והוא לא  –סוגים שונים עדיין העובדה כי לשעמום עשויים להיות מספר 

, בעקבותיו של עידן פואטי כביר. מודע לכך שהגרוע מכל עוד לפניוהיה 

אפילו במהלכה של התקופה , אולם; בא ככלל עידן של קמילה

של שירה , יקטוריאנית הכבירה ניתן לאתר ניצנים של רפיסות גדולההוו

מקורו של . אשר התהדרה דווקא בדלות ההבעה, רעה ומינורית במיוחד

, אשר הצליח כמעט להשתלט גם על השירה העכשווית, שיגיון החובבנות

המעטה חלושה ביחס -יחד עם נקיטת לשון, מצוי בתקופה הוויקטוריאנית

בדחיסות , המבוטאות ברישול או לחילופין, ת למיניהןלחוויות אישיו

בתקופה הוויקטוריאנית ניתן אף לזהות את ראשית . בוצית בלתי נעימה

את הניסיונות הפתטיים , שקיעתה של השאיפה להשוות את השירה למדע

ניסיונות אשר ניצבים גם כיום בבסיסה ; 'טוב'ואת ה' אלוהים'להגדיר את 

 של חלק מן המשוררים הצעירים שירתם, אכן. השל מרבית השירה הגרוע

בין . ביותר אינה עולה בשום אופן על שירתו של אמרסון מבחינת עוצמתה

כאשר שירי האסכולה הצעירה , שני עולמות שיריים אלה ישנו הבדל צלילי

רד אר'מבוססים על הבנה מוטעית לחלוטין של ג, מבחינה טכנית, יותר

 סוג שונה של  ניסיון לייצרל אמרסון מהווהכאשר שירתו ש, מנלי הופקינס

ידי הפרזה -מאופיינת על, ]אם כך[שירתו של אמרסון . 2"צורה נעלה"

                                                         

במהלך הייתה מפורסמת  ."עיר הגרניט" ידועה בכינויה –סקוטלנד , )Aberdeen(העיר אברדין  1

  . במחצבות הגרניט שלה התקופה הוויקטוריאנית
השואף את השראתו ,  כינוי לסגנון האסתטי האידיאלי כביכול–) Grand Manner(צורה נעלה  2

  .  קלאסית של הרנסנס המאוחר-מן האמנות הקלאסית והאמנות המודרנית
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בלשון  שימושידי -על, ואילו שירתם של המשוררים החדשים, מלאכותית

אמרסון עושה שימוש במילים נפוחות . וזהה במלאכותיות ההמעטה

מודרניסטים הצעירים טמון  בשירתם של המשוררים הפגםה; וחסרות חיים

זהו ההבדל היחיד בין שני . בשימושם דווקא במילים מכווצות ואנמיות

שירה מינורית גרועה נותרה בדיוק מה , מכל בחינה אחרת; סוגי השירה

במהלך התקופה הוויקטוריאנית התעוררה , בנוסף. שהיא הייתה תמיד

, יום רגילים-םבקרב המשוררים הכמיהה להשתלב באופן מעשי באירועי יו

-אז החלה הבהלה הבלתי. לנסות לשחזרם בנאמנות מבלי לשנותם, קרי

, בין נקודת מבטו של האדם הפשוטוסבירה להתאמה בין הביטוי הפואטי 

וכפפות פשוטות במטרה , במטרה לספק מלבוש פשוט להרהוריו הפשוטים

ם המקומות המהוהי. להגן על כפות ידיו מפני מרקמם של החיים האמתיים

בכפפות אלה היו תמיד מטולאים בטרחנות ולאיש לא היה אכפת מכך 

לא מבחינת צבע ולא מבחינת , שהטלאים לא תאמו את הבד המקורי

בתקופה זו ניתן . מגובששת או חלושה, ושהתפירה הייתה גסה, טקסטורה

 וייבוב על פטפוטם נעדר האמנותיות חולין-למצוא פרץ כללי של תנחומי

עם הבריחה האנמית בד בבד אשר צמחו עדינויות ; םשל הילדים הקטני

אשר שיריהם בישרו , ואנדרו לאנג שונסי'אושל , והפחדנית מהחיים עצמם

היעלמות המהווה את אחד ; מד הוויזואלייכבר על היעלמותו של המ

מודרניסטים מסוימים - מבקרים. מליקוייה המרכזיים של השירה המודרנית

כבהצדקה לדחייתם את העובדה כי עשו שימוש באנשי ספרות אלו 

אכן היו , המשוררים הגדולים אותם הם ניסו לחקות בצורה כה קלושה

מהווה את , העובדה כי היו חסרי כל ערך, למעשה. משוררים גדולים

 להתייחס לשירה כאל אמנות לכך שיש  הנוכחיתההתכחשותשורשה של 

  .  מסה או ספר בכלכלה,ולא כאל עוד חיבור מני חיבורים

  

[...]  

  

עידן של מפעלים אשר החליפו את הציפורים , אנו חיים בעידן אנשי הפלדה

.  הזמןיקצבים ההכרחיים לצרכמומכאן כי עלינו לאמץ , במלאכת הזמרה

יש לזכור כי שירה גדולה בכל עידן היא התפתחות לוגית של שירת , אולם

ו חידושים מכאן כי בהזכירנ; מות והן מבחינת סגנוןיהן מבחינת הת, העבר

להשתמש במונח , כפי שהיטיב לציין אדון אליוט, עדיף יהיה אולי, טכניים
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לשירה עשוי להתאים כל נושא אם הוא מעודן ומסונן ". התפתחויות"

פעולה , חלום, תנועת חיי היומיום. באמצעות ניסיונו החוויתי של המשורר

שירה יחד עם כל אלה הם ילידי ה, חוויה ותום, תשוקה, בינה ודעת, הרואית

להעצים , או להבעיר נפשו של אדם, כל מה שעשוי להאציל עונג או נוחות

  . את מודעותו של המין האנושי או להעניק לו ערכי הכרה חדשים

  

הוא , ראשית", שלי] פרסי[אמר , " כפולתפקידו של הכושר הפואטי הוא"

] דםהא[הוא מוליד ברוח , שנית; עוצמה ועונג חדשים, יוצר חומרי ידע

אותם ניתן , תשוקה לשחזר ולסדר אותם בהתאם לקצב וסדר מסוימים

כמו . כאלהששחזור וסידור , השירה כיום דלה ביצירה." לכנות יפה וטוב

לא ניתן להכחיש את העובדה כי מבקרי אמנות מסוימים מבקשים , כן

המגוונת , לתחום את נושאי השירה לאיזה סוג של מסכת מרקסיסטית

אשר המפתח לפענוחם אובד במוחו של , מעבר אישייםבאמצעות קטעי 

כמעט ; מרבית השירים הללו הם אישיים אך מחוסרי אישיות. הכותב

שירים אלה עוסקים אמנם . [...]  בין שיר לשירבלתי אפשרי להבדילש

אך כאלה שלא הועברו דרך הניסיון החוויתי באופן , במקרים פרסונאליים

עוצמת צמצום '; ליה דיבר קולרידגשיאפשר להם להציג את העוצמה ע

הריבוי לכדי אחדות של השפעה והכפפתה של סדרת מחשבות למחשבה 

  . אחת מרכזית

  

[...]  

  

, תפישה זו של חום וקור לא תוחמת עצמה בהיבטיו הפיזיקאליים של האמן

ידו אלי עולם -אלא מורמת על, ]בו נעשה שימוש[ללא כל קשר למדיום 

 היא מציגה את עצמה באמצעות תחושה שם, האידיאות של השראתו

אינסטינקטיבית של מידת חמימותו של הצבע במסגרת העיסוק הממשי 

מובילים , ההתקלסות ובסופו של דבר גם הניוון של החושים. במדיום שלו

לאובדנה של אחת מנקודות ההשקה החשובות בין האמן לבין העולם 

ת הזו היא תוצאה של ההתקלסו;  החיצוני הפיזיקאליזההנותר חבוי תחת 

המצב הרוחני אותו קובעי הסטנדרטים הביקורתיים העכשוויים רואים 

; עידן המכונה, עברנו כבר אל גדת העידן החדש. בחיוב ואף מעריצים

מערך התהפוכות המשמעותי ; מערך התהפוכות החל בעולם הפיזי והרוחני
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מגוריה סאפנט בתוך ה, למעשה... עידן הברזל, ביותר מאז עידן הקרח

ניתן להבחין שוב ברוחות הרפאים של אותם עידנים משום , האדירה הזו

השינוי יחול לא רק . שאנו נמצאים בעיצומו של עידן הקרח של הרוח

. האדם יהפוך לבעל חיים מסוג אחר; בתכונותיו של העולם בו אנחנו חיים

המכונות . האדם משנה את כוחן ורגישותן של ידיו ושל תחושת המגע

בין עולם ובינו שהן נדחסות אל הרווח ; יפות עבורו את חוש המישושמחל

, ואם ניקח בחשבון את הבדלי הזיכרון והאינטליגנציה בין קוף ופיל. המגע

לבין בעלי חיים שאינם אוחזים , שני בעלי חיים המסוגלים לאחוז בדברים

  . נוכל אולי לקבל מושג אודות עתידו של המין האנושי, ביכולת הזו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )טינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץ: : : : אנגליתמ (

 1948,          סיטוול
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        רד גרין בשיחה על אידית סיטוולרד גרין בשיחה על אידית סיטוולרד גרין בשיחה על אידית סיטוולרד גרין בשיחה על אידית סיטוול''''ריצריצריצריצ
        

יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : ןןןןמראיימראיימראיימראיי  

 

פרס המושל הכללי לשירה 'חתן ,  הוא משורר קנדי)1961 (רד גרין'ריצ

 פרויס. נטווומרצה לספרות אנגלית באוניברסיטת טור) 2011 ('אנגלית

Edith Sitwell: Avant Garde Poet, English Geniusשראה אור ב  -

  .זכה לשבחים רבים ועורר עניין מחודש בשירתה של סיטוול, 2012

 

הבריטי הבריטי הבריטי הבריטי אחת האמירות הידועות שדבקו באידית סיטוול היא זו של המבקר אחת האמירות הידועות שדבקו באידית סיטוול היא זו של המבקר אחת האמירות הידועות שדבקו באידית סיטוול היא זו של המבקר אחת האמירות הידועות שדבקו באידית סיטוול היא זו של המבקר 

שייכת שייכת שייכת שייכת  " " " "–––– כמו גם שני אחיה  כמו גם שני אחיה  כמו גם שני אחיה  כמו גם שני אחיה ––––שטען כי סיטוול שטען כי סיטוול שטען כי סיטוול שטען כי סיטוול , , , , פרנק ריימונד ליוויספרנק ריימונד ליוויספרנק ריימונד ליוויספרנק ריימונד ליוויס

". ". ". ". לתולדות הפרסום והפרסומת יותר משהיא שייכת לתולדות הספרותלתולדות הפרסום והפרסומת יותר משהיא שייכת לתולדות הספרותלתולדות הפרסום והפרסומת יותר משהיא שייכת לתולדות הספרותלתולדות הפרסום והפרסומת יותר משהיא שייכת לתולדות הספרות

כתופעה חיצונית כתופעה חיצונית כתופעה חיצונית כתופעה חיצונית , , , , כבר בשלב מוקדםכבר בשלב מוקדםכבר בשלב מוקדםכבר בשלב מוקדם, , , , נדמה כי סיטוול תויגה בידי מלומדיםנדמה כי סיטוול תויגה בידי מלומדיםנדמה כי סיטוול תויגה בידי מלומדיםנדמה כי סיטוול תויגה בידי מלומדים

    תתתתפטריארכית אקסצנטריפטריארכית אקסצנטריפטריארכית אקסצנטריפטריארכית אקסצנטרי""""כמעין כמעין כמעין כמעין , , , , לספרותלספרותלספרותלספרות

וביל בסופו וביל בסופו וביל בסופו וביל בסופו  מה שה מה שה מה שה מה שה––––" " " " שמנותקת מן המציאותשמנותקת מן המציאותשמנותקת מן המציאותשמנותקת מן המציאות

של דבר לאי הכללתה באנתולוגיות מרכזיות של דבר לאי הכללתה באנתולוגיות מרכזיות של דבר לאי הכללתה באנתולוגיות מרכזיות של דבר לאי הכללתה באנתולוגיות מרכזיות 

 100 או  או  או  או An Anthology: Modernism: : : : כגוןכגוןכגוןכגון

Poems Essential Modernאו או או או The 

Cambridge Introduction to Modernist 

Poetry    מדוע לדעתך נוטים להמעיט כל מדוע לדעתך נוטים להמעיט כל מדוע לדעתך נוטים להמעיט כל מדוע לדעתך נוטים להמעיט כל . . . . ועודועודועודועוד

מדוע פוסחים עליה מדוע פוסחים עליה מדוע פוסחים עליה מדוע פוסחים עליה ? ? ? ? כך בערכה של סיטוולכך בערכה של סיטוולכך בערכה של סיטוולכך בערכה של סיטוול

        ?      ?      ?      ?      באופן שיטתיבאופן שיטתיבאופן שיטתיבאופן שיטתי

  

 מעט –ל ליוויס הייתה חשיבות כל עוד לליוויס הייתה חשיבות לעקיצה ש

אידית . מאוד אנשים מצטטים אותו כיום מבלי להסס או מבלי להסתייג

זה .  אישה שהיא גם משוררת של מחוות גדולות–סיטוול היא שילוב נדיר 

ייטס או אליוט טוענים טענות מקיפות בענייני מוסר , בסדר גמור כשוויטמן

 אם אישה טוענת טענות שכאלה אז היא כבר חורגת מן השדה אך, ורוח

 לאחר כמה –אך עם הזמן משתנה גם הדעה . שלה ויש להשיבה אליו

ניתן , עשורים בהם נהגו בשירתה באופן שהוא גרוע יותר מסתם פסיחה

כיום בקלות רבה לפגוש במשוררים ומבקרים שסבורים כי אידית סיטוול 

  

  גרין
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המכנס , ימני השינוי הוא ספר רחב היקףאחד מס. היא משוררת נפלאה

  .     שעתיד לראות בקרוב אור בארצות הברית, מאמרים העוסקים בשירתה

  

Avant : Edith Sitwellאבקש ברשותך להתייחס לכותרת של ספרך הידועאבקש ברשותך להתייחס לכותרת של ספרך הידועאבקש ברשותך להתייחס לכותרת של ספרך הידועאבקש ברשותך להתייחס לכותרת של ספרך הידוע

English Genius, Garde Poet) ) ) ) 2011201120112011 .( .( .( .( בעוד שניתן להבין בקלות רבה בעוד שניתן להבין בקלות רבה בעוד שניתן להבין בקלות רבה בעוד שניתן להבין בקלות רבה

, , , , ))))היה חלום הילדות שלההיה חלום הילדות שלההיה חלום הילדות שלההיה חלום הילדות שלה" " " " ות גאוןות גאוןות גאוןות גאוןלהילהילהילהי"""", , , , אחרי הכלאחרי הכלאחרי הכלאחרי הכל((((את עניין הגאונות את עניין הגאונות את עניין הגאונות את עניין הגאונות 

את אידית את אידית את אידית את אידית , , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , מה הוא הדבר שעושהמה הוא הדבר שעושהמה הוא הדבר שעושהמה הוא הדבר שעושה. . . . עניין האוונגרד מצריך הסברעניין האוונגרד מצריך הסברעניין האוונגרד מצריך הסברעניין האוונגרד מצריך הסבר

כיצד היית מתאר את תרומתה לסצנת האוונגרד כיצד היית מתאר את תרומתה לסצנת האוונגרד כיצד היית מתאר את תרומתה לסצנת האוונגרד כיצד היית מתאר את תרומתה לסצנת האוונגרד ? ? ? ? סיטוול למשוררת אוונגרדסיטוול למשוררת אוונגרדסיטוול למשוררת אוונגרדסיטוול למשוררת אוונגרד

        ? ? ? ? של תקופתהשל תקופתהשל תקופתהשל תקופתה

  

, ל"זה היה רעיון של המו. לא אני הענקתי לספר את שמו. תפסת אותי! אה

היות שאני רואה בה יותר משוררת מן ,  אותיהדבר קצת ציער, ולמעשה

הכותרת שאני . הזרם המרכזי של המודרניזם ופחות משוררת אוונגרד

The : Hide and Seek" (חייה של אידית סיטוול: מחבואים"הצעתי הייתה 

Life of Edith Sitwell (–של ', מחבואים, ' שמתייחסת גם לציורו המפורסם

ב 'ליצ'פאבל צ, קרוב של סיטוולה הוידיד, הצייר הרוסי הגדול

)Tchelitchew (הסכמתי לקבל את הצעתו . קושי של חייהלוגם למורכבות ו

 ולו – שסבר שתחת השם שהוא הציע הספר יימכר טוב יותר –ל "של המו

רק בשל העובדה שהוא העניק לי חירות והסכים לקחת על עצמו פרויקט 

  .  אופנתי שכזה-בלתי

  

סיטוול מעולם לא חיברה מניפסט של סיטוול מעולם לא חיברה מניפסט של סיטוול מעולם לא חיברה מניפסט של סיטוול מעולם לא חיברה מניפסט של , , , , תקופהתקופהתקופהתקופהשלא כרבים ממשוררי השלא כרבים ממשוררי השלא כרבים ממשוררי השלא כרבים ממשוררי ה

 Poetry and criticism אף על פי שהיא כן השאירה לנו את אף על פי שהיא כן השאירה לנו את אף על פי שהיא כן השאירה לנו את אף על פי שהיא כן השאירה לנו את––––ממש ממש ממש ממש 

s Notebook'A Poet, )1934(Aspects of Modern Poetry , )1926(    

 Few----כיצד היית מנסח את הכיצד היית מנסח את הכיצד היית מנסח את הכיצד היית מנסח את ה, , , , והנה אתה מתבקשוהנה אתה מתבקשוהנה אתה מתבקשוהנה אתה מתבקש, , , , אילו נתבקשתאילו נתבקשתאילו נתבקשתאילו נתבקשת). ). ). ). 1943194319431943((((

ts'Don , , , ,של אידית סיטוולשל אידית סיטוולשל אידית סיטוולשל אידית סיטוול, , , , """"כמה לאוויםכמה לאוויםכמה לאוויםכמה לאווים""""הההה????        

        

לא תניח לדימוי לאבד ) 3. לא תהיה מעודן מדי) 2.  בשירהבלא תייב) 1

לא תניח ) 5. לא תשכח את המשוררים הגדולים של העבר) 4 .מחדותו

לא תכתוב כמו הגאונים ) 6 .למשוררים הגדולים של העבר לרפות את ידיך

לא ) 8. לא תשכח שהשירה היא מקלדת ושעליך להתאמן) 7. של הרגע
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לא ) 10. לא תפחד) 9.  להיות דבר מה שהוא פחות ממוסיקהתניח לשירה

  .  תהיה קטן

  

חלק חלק חלק חלק , , , , אחד הצדדים המפתיעים בקורפוס של סיטוול הוא שחלק משיריהאחד הצדדים המפתיעים בקורפוס של סיטוול הוא שחלק משיריהאחד הצדדים המפתיעים בקורפוס של סיטוול הוא שחלק משיריהאחד הצדדים המפתיעים בקורפוס של סיטוול הוא שחלק משיריה

בסגנון של בסגנון של בסגנון של בסגנון של " (" (" (" (שירי מלחמהשירי מלחמהשירי מלחמהשירי מלחמה""""הם שירים שניתן לכנותם הם שירים שניתן לכנותם הם שירים שניתן לכנותם הם שירים שניתן לכנותם , , , , בלתי מבוטלבלתי מבוטלבלתי מבוטלבלתי מבוטל

מה מה מה מה ]). ]). ]). ]). שסיטוול אחראית על גילויושסיטוול אחראית על גילויושסיטוול אחראית על גילויושסיטוול אחראית על גילויו[[[[ או וילפרד אוון  או וילפרד אוון  או וילפרד אוון  או וילפרד אוון סיגפריד ששוןסיגפריד ששוןסיגפריד ששוןסיגפריד ששון

ולשירת השוחות של ולשירת השוחות של ולשירת השוחות של ולשירת השוחות של , , , , כביכולכביכולכביכולכביכול" " " " סטוקרטית המנותקתסטוקרטית המנותקתסטוקרטית המנותקתסטוקרטית המנותקתהאריהאריהאריהארי"""", , , , לסיטווללסיטווללסיטווללסיטוול

        ?  ?  ?  ?  המלחמה הגדולההמלחמה הגדולההמלחמה הגדולההמלחמה הגדולה

  

ואף אדם רגיש לא יכול לעבור שתי מלחמות , סיטוול הייתה בת התקופה

היא האמינה שהשירה היא סוג , כמו כן. עולם מבלי שהדבר יעורר בו משהו

 במלחמת משמר הגרנדיריםשני האחים שלה שירתו ב. יהירא-של עדות

, במלחמת העולם השנייה. אחד מהם אפילו נלחם ממש, אשונההעולם הר

. היא חזתה בהרס הרב שזרעו ההפצצות הגרמניות בשפילד ובלונדון

 שכתב שירים רבים וטובים –אחד מגיבוריה היה וולט וויטמן , כמשוררת

את שירי המלחמה המשמעותיים . על אודות מלחמת האזרחים האמריקאית

 מלחמת יותר שלה היא כתבה במהלך

. העולם השנייה והם עסקו בעיקר בהפצצות

היא הייתה המשוררת החשובה , כמו כן

הטלת פצצות האטום הראשונה שהגיבה ל

צילו של "שירה . על הירושימה ונגסאקי

במשפטו של , בעקיפין, עוסק גם כן" קין

נהוג לחשוב . "החיה מבלזן", יוזף קרמר

משום , שמשוררי המלחמה הם בעיקר גברים

 אך המלחמה –לו נלחמים בחזית שהל

משפיעה גם הרחק משדה הקרב והרחק מן 

  .  וגם נשים חווות אותה, השוחות

        

 אולי משום ששניהם  אולי משום ששניהם  אולי משום ששניהם  אולי משום ששניהם ––––יש משהו בסיטוול שמזכיר במקצת את עזרא פאונד יש משהו בסיטוול שמזכיר במקצת את עזרא פאונד יש משהו בסיטוול שמזכיר במקצת את עזרא פאונד יש משהו בסיטוול שמזכיר במקצת את עזרא פאונד 

סייעו למשוררים בראשית סייעו למשוררים בראשית סייעו למשוררים בראשית סייעו למשוררים בראשית , , , , כעורכיםכעורכיםכעורכיםכעורכים, , , , אולי משום ששניהםאולי משום ששניהםאולי משום ששניהםאולי משום ששניהם, , , , היו אקסצנטריםהיו אקסצנטריםהיו אקסצנטריםהיו אקסצנטרים

בשל העובדה בשל העובדה בשל העובדה בשל העובדה , , , , תבים של השנייםתבים של השנייםתבים של השנייםתבים של השנייםאם לשפוט לפי אסופות המכאם לשפוט לפי אסופות המכאם לשפוט לפי אסופות המכאם לשפוט לפי אסופות המכ, , , , ואוליואוליואוליואולי, , , , דרכםדרכםדרכםדרכם

ששניהם הכירו פחות או יותר כמעט את כל מי שפעל במיליה הספרותי של ששניהם הכירו פחות או יותר כמעט את כל מי שפעל במיליה הספרותי של ששניהם הכירו פחות או יותר כמעט את כל מי שפעל במיליה הספרותי של ששניהם הכירו פחות או יותר כמעט את כל מי שפעל במיליה הספרותי של 

  
  1962, סיטוול
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? ? ? ? מהו לדעתך ההישג המשמעותי ביותר של סיטוול כעורכתמהו לדעתך ההישג המשמעותי ביותר של סיטוול כעורכתמהו לדעתך ההישג המשמעותי ביותר של סיטוול כעורכתמהו לדעתך ההישג המשמעותי ביותר של סיטוול כעורכת. . . . אותם הימיםאותם הימיםאותם הימיםאותם הימים

והאם ניתן לומר שהיא הייתה תועמלנית של והאם ניתן לומר שהיא הייתה תועמלנית של והאם ניתן לומר שהיא הייתה תועמלנית של והאם ניתן לומר שהיא הייתה תועמלנית של ? ? ? ? מי היו המשוררים שטיפחהמי היו המשוררים שטיפחהמי היו המשוררים שטיפחהמי היו המשוררים שטיפחה

        ? ? ? ? או של כותבים מסוימיםאו של כותבים מסוימיםאו של כותבים מסוימיםאו של כותבים מסוימים, , , , פואטיקה מסוימתפואטיקה מסוימתפואטיקה מסוימתפואטיקה מסוימת

  

היא , וכן. אך היא העריצה אותו מאוד,  לא הכירה את פאונד טוב כל כךהיא

היא מעולם לא הייתה חסידה של , למרבה המזל. הייתה אקסצנטרית

קידמה את שירתו ) בעזרתו של סיגפריד ששון(סיטוול , כעורכת. מוסוליני

היא עבדה קשה מאוד ובהצלחה מרובה כדי , בהמשך. של וילפרד אוון

בשנותיה האחרונות היא הרבתה לשבח בהרצאותיה . ן תומאסלקדם את דיל

והיא גם ערכה כמה אנתולוגיות משפיעות במהלך . פרי היל'את טד יוז וג

היא דחקה בקוראים , יותר מכל דבר אחר, בכתביה הביקורתיים. חייה

 לשמוע את ההברות ואת העיצורים ואת המבנים הגדולים –להאזין לשירה 

בקרים אחדים לעגו לעניין הזה ששב והופיע בכתביה מ. יותר של המוסיקה

  . לקחו את העניין ברצינות רבה, ס תומאס.לרבות ר, אך אחדים, הביקורתיים

  

על על על על , , , , לנצרות קתוליתלנצרות קתוליתלנצרות קתוליתלנצרות קתולית, , , , לדעתך השפיעה המרת הדת של סיטווללדעתך השפיעה המרת הדת של סיטווללדעתך השפיעה המרת הדת של סיטווללדעתך השפיעה המרת הדת של סיטוול, , , , והאםוהאםוהאםוהאם, , , , כיצדכיצדכיצדכיצד

האם יהיה זה נכון בעיינך לתייג אותה כשמרנית האם יהיה זה נכון בעיינך לתייג אותה כשמרנית האם יהיה זה נכון בעיינך לתייג אותה כשמרנית האם יהיה זה נכון בעיינך לתייג אותה כשמרנית ? ? ? ? כתיבתה ועל מחשבתהכתיבתה ועל מחשבתהכתיבתה ועל מחשבתהכתיבתה ועל מחשבתה

כמעין משוררת כמעין משוררת כמעין משוררת כמעין משוררת , , , , כפי שניכר באחדים משיריהכפי שניכר באחדים משיריהכפי שניכר באחדים משיריהכפי שניכר באחדים משיריה, , , ,  או אולי או אולי או אולי או אולי????))))במובן האליוטיבמובן האליוטיבמובן האליוטיבמובן האליוטי((((

        ???? נוסח בלייק נוסח בלייק נוסח בלייק נוסח בלייקםםםםשל חזיונות רליגיוזיישל חזיונות רליגיוזיישל חזיונות רליגיוזיישל חזיונות רליגיוזיי

  

,  מצא חן בעיניה הרעיון של דת שבמרכזה.זו שאלה חשובה וקשה

היא הייתה . בעיית הצורהעומדת , האדון סעודת  שלטרנסובסטנציאציהב

אך , טמןווי-כמו סמארט ו, חסידה של בלייק ומשוררים חזיוניים אחרים

החשיבה שלה על צורה ועל . האלמנט הקתולי הפנה אותה לכיוון אחר

אני לא בטוח . נפרדים הייתה בעלת דגש קתולי מובהק-כעל בלתי מראה

הרגישות שלה . שאני יכול לכנות אותה בלב שלם שמרנית או רדיקאלית

החל באבות הכנסייה וכלה , היא תשלובת של השפעות מגוונות

אני לא חושב שניתן להבין את אידית סיטוול מבלי לקבל . בסוריאליסטים

  .        יוצא דופןלאת העובדה שהיא הייתה אינדיבידוא

  

? ? ? ? האם אתה מזהה נקודות השקה בין הפואטיקה של סיטוול וזו של אליוטהאם אתה מזהה נקודות השקה בין הפואטיקה של סיטוול וזו של אליוטהאם אתה מזהה נקודות השקה בין הפואטיקה של סיטוול וזו של אליוטהאם אתה מזהה נקודות השקה בין הפואטיקה של סיטוול וזו של אליוט

        ????איזה ניגון דומה בגזרת החרוז החופשיאיזה ניגון דומה בגזרת החרוז החופשיאיזה ניגון דומה בגזרת החרוז החופשיאיזה ניגון דומה בגזרת החרוז החופשי? ? ? ? איזו השפעה הדדיתאיזו השפעה הדדיתאיזו השפעה הדדיתאיזו השפעה הדדית
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הלך חייה היא חזרה שוב סיטוול חשבה שאליוט משורר גדול מאוד ובמ

מכך ששניהם , באופן חלקי, קווי הדמיון ביניהם נובעים. ושוב לכתביו

הושפעו מאוד בנעוריהם מן השירה הצרפתית ובמיוחד מן המשוררים 

וסיטוול סברה ,  הם נהגו לשוחח תכופות1920בסביבות . הסימבוליסטים

כאשר . 'הארץ השממ'ב" נערת היקינתונים"שהיא היוותה את ההשראה ל

שנישא באותם , היא התרעמה על האופן בו אליוט, היא הייתה זקנה ונרגנת

ון ' המבקר והעורך ג–התייחס לשותפו לדירה , פלטשרולרי הימים לו

שהיה מרותק , ]1957-1946שחלק עם אליוט מגורים בין השנים  [היוורד

  .  אך זה כמובן לא קשור לשירתה. לכיסא גלגלים באותה העת
  

קיימה סיטוול גם כמה קשרים קיימה סיטוול גם כמה קשרים קיימה סיטוול גם כמה קשרים קיימה סיטוול גם כמה קשרים , , , , שריה הענפים בתוך השדה הספרותישריה הענפים בתוך השדה הספרותישריה הענפים בתוך השדה הספרותישריה הענפים בתוך השדה הספרותילצד קלצד קלצד קלצד ק

עמם עמם עמם עמם , , , , מין בריטןמין בריטןמין בריטןמין בריטן''''בנגבנגבנגבנג ו ו ו וויליאם וולטוןויליאם וולטוןויליאם וולטוןויליאם וולטוןפוריים מאוד עם מלחינים ידועים כגון פוריים מאוד עם מלחינים ידועים כגון פוריים מאוד עם מלחינים ידועים כגון פוריים מאוד עם מלחינים ידועים כגון 

לחנים שבוצעו מאוחר יותר גם על לחנים שבוצעו מאוחר יותר גם על לחנים שבוצעו מאוחר יותר גם על לחנים שבוצעו מאוחר יותר גם על  ( ( ( (Facadeעבדה על הלחנת השירים של עבדה על הלחנת השירים של עבדה על הלחנת השירים של עבדה על הלחנת השירים של 

מה הייתה מקומה של המוסיקה בחייה וביצירתה של סיטוול מה הייתה מקומה של המוסיקה בחייה וביצירתה של סיטוול מה הייתה מקומה של המוסיקה בחייה וביצירתה של סיטוול מה הייתה מקומה של המוסיקה בחייה וביצירתה של סיטוול ). ). ). ). ידי גלן גולדידי גלן גולדידי גלן גולדידי גלן גולד

אם ישנו דמיון לדעתך בין האופן שבו העסיק היחס שבין מוסיקה לשירה אם ישנו דמיון לדעתך בין האופן שבו העסיק היחס שבין מוסיקה לשירה אם ישנו דמיון לדעתך בין האופן שבו העסיק היחס שבין מוסיקה לשירה אם ישנו דמיון לדעתך בין האופן שבו העסיק היחס שבין מוסיקה לשירה והוהוהוה

        ? ? ? ? את פאונד ובין האופן בו העסיק העניין את סיטוולאת פאונד ובין האופן בו העסיק העניין את סיטוולאת פאונד ובין האופן בו העסיק העניין את סיטוולאת פאונד ובין האופן בו העסיק העניין את סיטוול
  

היא , כפסנתרנית. סיטוול הייתה מוסיקאית רצינית הרבה יותר מפאונד

תפישתה . ניצבה במרחק נגיעה מן היכולת הנדרשת עבור אולם הקונצרטים

והיא ראתה במלאכת , הייתה מוסיקאלית לעילאשל סיטוול את השירה 

בריטן , שיתופי הפעולה עם וולטון. השיר מעשה הקלדה על קלידים

  .  ואחרים היו דבר טבעי לגמרי עבורה
  

        ? ? ? ? עד כמה רלוונטית סיטוול כיוםעד כמה רלוונטית סיטוול כיוםעד כמה רלוונטית סיטוול כיוםעד כמה רלוונטית סיטוול כיום

        

מה . איני סבור שהפירוטכניקה שבשיריה איבדה מן הזוהר שלה עם הזמן

? רת בעלת טכניקה אדירה ויושרה אתיתיכול להיות רלוונטי יותר ממשור

איש אינו קורא שירה מלבד המשוררים , בעולם דובר האנגלית, מצד שני

  .   אז כך שכל שאלת הרלוונטיות היא קצת לא רלוונטית–עצמם 
  

  ????איזה משיריה של סיטוול הוא האהוב עליךאיזה משיריה של סיטוול הוא האהוב עליךאיזה משיריה של סיטוול הוא האהוב עליךאיזה משיריה של סיטוול הוא האהוב עליך, , , , ולסיוםולסיוםולסיוםולסיום
  

  ".צילו של קין" את אך למעלה מכל, אני אוהב רבים מהם
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         בשיחה על אידית סיטוול בשיחה על אידית סיטוול בשיחה על אידית סיטוול בשיחה על אידית סיטוולנתן זךנתן זךנתן זךנתן זך
        

מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל: : : : מראיינתמראיינתמראיינתמראיינת     

  
  

        ????האם יצא לך לעסוק בשירתההאם יצא לך לעסוק בשירתההאם יצא לך לעסוק בשירתההאם יצא לך לעסוק בשירתה? ? ? ? מה דעתך על אידית סיטווילמה דעתך על אידית סיטווילמה דעתך על אידית סיטווילמה דעתך על אידית סיטוויל, , , , נתןנתןנתןנתן

  

אז קודם כל תדעי לך שזה כל כך רחוק ממני היום שאני על רוב השאלות 

לי יש ספרייה של מאה אלף ; לא אוכל לענות אם אין לי לפני איזה ספר

אני יודע שכתבתי , ש לי ספרים של סיטוולאני יודע שי, לך תחפש, ספרים

פעם מאמר על סיטוול ועל אליוט 

ואני מכיר , במוסף הספרותי של הטיימס

אבל זה היה לפני . היטב את שירתה

אני זוכר שראיתי אותה . ארבעים שנה

היא לא רק כתבה , אגב. פעם ברחוב

וחלק מהשירים שלה הולחנו , שירה

חנו הול, במהלך מלחמת העולם השנייה

אוסברט סיטוול כתב , ואחיה, למוסיקה

על ... ספר שיש לי באיזה מקום

נדמה לי שזה נקרא משהו . המשפחה

... אני כתבתי אז!". יד ימין, !יד שמאל"

היא טענה , על ויכוח בינה ובין אליוט

והיא מדברת כמובן ... שמשוררים לא צריכים לעסוק יותר מדי בפוליטיקה

  .והשנייהעל מלחמת העולם הראשונה 

  

        ............וזו באמת עמדה מאוד אריסטוקרטיתוזו באמת עמדה מאוד אריסטוקרטיתוזו באמת עמדה מאוד אריסטוקרטיתוזו באמת עמדה מאוד אריסטוקרטית

  

אגב העניין , היא ממשפחה הכי אריסטוקרטית שיכולה להיות באנגליה

אבל העניין הגדול היה ... היו ויכוחים פוליטיים גם... הגדול שהיה לה

, אוסף נהדר, אני הייתי אצלה בבית... היה לה אוסף אמנות נהדר, באמנות

, בין השאר גם האח שלה, והרבה אנשים כתבו. תוהיא גם כתבה על אמנו

  1956, סיטוול
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הוא מת כחמש שנים אחריה עד ... עליה ועל המשפחה המשוגעת הזאת

  .הוא גם כן היה די ידוע... כמה שאני זוכר

  

        ?  ?  ?  ?  מה דעתך על השירה שלהמה דעתך על השירה שלהמה דעתך על השירה שלהמה דעתך על השירה שלה

        

את הדברים שאני כתבתי עשיתי , יש לי מאמר על זה, נדמה לי שאליוט כתב

היא לא ... ל ברור שהיא בצילו של אליוטאב... עוד כשהייתי באנגליה

לאו דווקא , זו שמרנות כזאת... יכולה אפילו במרחק של קילומטר לעמוד

גם אליוט לא היה מי , אבל זה לא הצטרף לרוחות של התקופה, פוליטית

אחת המשוררת , אבל היא אנגלייה ביותר. חס וחלילה, יודע מה שמאלני

  .עשרים שלא חידשה כמעט שום דברהאנגליות ביותר של אנגליה במאה ה

  

אולי אולי אולי אולי , , , , אז אתה לא חושב שיש הקבלה בין הפואטיקה שלה ושל אליוטאז אתה לא חושב שיש הקבלה בין הפואטיקה שלה ושל אליוטאז אתה לא חושב שיש הקבלה בין הפואטיקה שלה ושל אליוטאז אתה לא חושב שיש הקבלה בין הפואטיקה שלה ושל אליוט

        ????מבחינת החרוז החופשימבחינת החרוז החופשימבחינת החרוז החופשימבחינת החרוז החופשי

  

אבל זה היה , אז יש פה איזה הקבלה מסוימת, זה היה באוויר אז אצל כולם

הוא העריך אותה , אני חושב שאליוט מאוד לא אהב אותה, באוויר התקופה

אני , ואולי היה איזה דמיון. א לגמרי אהב את שיריהאבל הוא ל, נאמר

. חושב שהיא למדה ממנו הרבה מן הדברים של התקופה החדשה באנגליה

האנשים האלה הם , הרבה יותר מאליוט, היא הייתה ימנית גמורה

זו השמרנות ... והיא ועוד כמה שמות, אליוט, המשוררים האנגליים ביותר

  .19-האנגלית של המאה ה

  

        ????אז את מה הוא כן העריך בהאז את מה הוא כן העריך בהאז את מה הוא כן העריך בהאז את מה הוא כן העריך בה, , , , זאתזאתזאתזאתבכל בכל בכל בכל 

  

הוא , 19-הוא מאוד כיבד אותה על בסיס האנגליות הגדולה של המאה ה

 והקרבה ...הם נפגשו לא פעם ולא פעמיים, את המשפחה, הכיר אותה היטב

,  שניהם שייכים לאריסטוקרטיה האנגלית...של האריסטוקרטיה האנגלית

 את הדגמים שאליוט הציע כל המשוררים באנגליה שאחרי אליוט אימצו

דברים שלילים אבל היא עליה הוא לא אמר . לשירה וזה גם חל כבר עליה

זה .  משהומההיא לא נחשבה כמי שתר, יני אחריםלא נחשבה בכלל גם בע

 לשירה האנגלית מהאבל היא לא נחשבה בעיניו כמי שתר, קשה להגיד
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אופי הם היו דווקא מפני שהם היו מקורבים ודווקא מפני שב. המודרנית

 –אבל אצלה היה משהו מיושן , אליוט שינה את טעמו, טוב... ויקטוריאנים

 משהו –למרות שבסופו של דבר אולי הוא כן העריך אותה גם כמשוררת 

ואליוט לא יכול היה לקבל את , 19-ששיך למסורת האנגלית של המאה ה

  . זה

  

        ? ? ? ? למרות הדמות המאוד צבעונית שלה והקצת אקסצנטריתלמרות הדמות המאוד צבעונית שלה והקצת אקסצנטריתלמרות הדמות המאוד צבעונית שלה והקצת אקסצנטריתלמרות הדמות המאוד צבעונית שלה והקצת אקסצנטרית

  

היא הייתה המשוררת האקסצנטרית ביותר ? ה זה קצת אקסצנטריתמ

חוץ מהצעירות המשוגעות שבאו אחרי ... 20-שהייתה לאנגליה במאה ה

  .מלחמת העולם השנייה

  

בחוגי האוונגרד של אותם בחוגי האוונגרד של אותם בחוגי האוונגרד של אותם בחוגי האוונגרד של אותם , , , , אם בכללאם בכללאם בכללאם בכלל, , , ,  לדעתך לדעתך לדעתך לדעתךאיזה תפקיד היא גילמהאיזה תפקיד היא גילמהאיזה תפקיד היא גילמהאיזה תפקיד היא גילמה, , , , אגבאגבאגבאגב

      ????הימיםהימיםהימיםהימים

  

שבכל זאת , ליוט למודרניזם של א19-היא סייעה למעבר משירת המאה ה

אבל זה ... אמנם הוא לא אנגלי. היה שונה מכל קודמיו בשירה האנגלית

אני חושב שבסופו של דבר אליוט כן העריך את . הדור שהפך את עורו

היא כאמור הייתה מהאצולה הבריטית , מה-השירים שלה במידת

  .   אך הוא היה חדשן גדול והיא הייתה שייכת לעולם אחר, המסורתית

  

וע לי שבין היתר היא תמכה רבות בדילן תומאס והייתה אחראית לגילויו וע לי שבין היתר היא תמכה רבות בדילן תומאס והייתה אחראית לגילויו וע לי שבין היתר היא תמכה רבות בדילן תומאס והייתה אחראית לגילויו וע לי שבין היתר היא תמכה רבות בדילן תומאס והייתה אחראית לגילויו ידידידיד

זה קצת מזכיר את האופן שבו פאונד סייע להתקבלותם זה קצת מזכיר את האופן שבו פאונד סייע להתקבלותם זה קצת מזכיר את האופן שבו פאונד סייע להתקבלותם זה קצת מזכיר את האופן שבו פאונד סייע להתקבלותם ... ... ... ... ןןןןשל וילפרד אוושל וילפרד אוושל וילפרד אוושל וילפרד אוו

        . . . . של משורריםשל משורריםשל משורריםשל משוררים

        

, מאוד אהבה את דילן תומאס והיא גם תמכה בו כספית-מאוד-היא מאוד

מכה באמנים ת, ביד נדיבה ביותר, היא... את זה אני זוכר מהמאמר שלי

,  ואני לא הייתי מהסס לומר–מודרניים ובראש ובראשונה בדילן תומאס 

היא ... שהיא גם תמכה באליוט, אני צריך לבדוק במגירות אם זה נכון

אי אפשר , אלוהים ישמור, אבל פאונד. הייתה ממשפחה מאוד עשירה

הוא  .אני חושב שגם אליוט לא סבל את פאונד. להשוות אותה לפאונד

  .ולם לא אמר מילה טובה על פאונדמע
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היא אינה נכללת בדרך כלל בקאנון של היא אינה נכללת בדרך כלל בקאנון של היא אינה נכללת בדרך כלל בקאנון של היא אינה נכללת בדרך כלל בקאנון של לכך שלכך שלכך שלכך שמה לדעתך הסיבה מה לדעתך הסיבה מה לדעתך הסיבה מה לדעתך הסיבה 

        ????ונעדרת מחלק ניכר של האנתולוגיות המרכזיותונעדרת מחלק ניכר של האנתולוגיות המרכזיותונעדרת מחלק ניכר של האנתולוגיות המרכזיותונעדרת מחלק ניכר של האנתולוגיות המרכזיות? ? ? ? האנגלוסכסיהאנגלוסכסיהאנגלוסכסיהאנגלוסכסיהמודרניזם המודרניזם המודרניזם המודרניזם 

        

והתחזק ... וזו התקופה שבה נולד הלייבור, היא האצולה השמרנית

וסיטוול ,  בשלטוןובסופו של דבר אחרי מלחמת העולם גם זכה... הלייבור

זה לא רק כי השירה שלה הייתה שונה . היא אריסטוקרטיה שהם לא סבלו

אבל , היא העריכה את פאונד... אקספרמנטליסטה, כל כך מאליוט החדשן

  .השירים שלה לא דומים לאלה של פאונד

  

        ????מטניסון הוויקטוריאנימטניסון הוויקטוריאנימטניסון הוויקטוריאנימטניסון הוויקטוריאני, , , , נאמרנאמרנאמרנאמר, , , , אבל היא שונהאבל היא שונהאבל היא שונהאבל היא שונה

        

היא ... נחשב הרבה יותר ממנהוהוא גם ... טניסון גם כן לא מודרניסט

  .כמעט ירדה מן המפה הספרותית וטניסון לא

  

הרי שהיא חדשנית הרבה יותר הרי שהיא חדשנית הרבה יותר הרי שהיא חדשנית הרבה יותר הרי שהיא חדשנית הרבה יותר , , , , אבל אם לראות בה משוררת וויקטוריאניתאבל אם לראות בה משוררת וויקטוריאניתאבל אם לראות בה משוררת וויקטוריאניתאבל אם לראות בה משוררת וויקטוריאנית

        ????לאלאלאלא, , , , מטניסוןמטניסוןמטניסוןמטניסון

        

לדעתי היא משוררת מצוינת שאם הייתה חייה עשרים שנה קודם לכן אז 

,  חיבב אותהאליוט אמנם. היא הייתה אחת המשוררות הידועות באנגליה

אבל דווקא בגלל המהפכה שהוא 

  .הוביל היא נמחקה

  

הרי הזכרת את הרי הזכרת את הרי הזכרת את הרי הזכרת את , , , , ובכל זאתובכל זאתובכל זאתובכל זאת

האם אתה סבור האם אתה סבור האם אתה סבור האם אתה סבור , , , , הלייבורהלייבורהלייבורהלייבור

שלה נובעת יותר שלה נובעת יותר שלה נובעת יותר שלה נובעת יותר " " " " מחיקהמחיקהמחיקהמחיקה""""שהשהשהשה

מסיבה פוליטית ולאו דווקא מסיבה פוליטית ולאו דווקא מסיבה פוליטית ולאו דווקא מסיבה פוליטית ולאו דווקא 

        ????פואטיתפואטיתפואטיתפואטית

        

, השניים הרי כרוכים יחדיו

האריסטוקרטיה האנגלית והשירים 

היא , יסטוקרטיה האנגליתזה לא בדיוק היה מקובל על האר... של אליוט

היא אמנם התעניינה בחדש ובחידוש , אבל בכל זאת, שייכת לדור אחר

  1962, סיטוול
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אבל מצד שני היא לא הרחיקה , כשרבים מאוד מהדור שלה לא התעניינו

פיה הושפעו מאוד מהשינויים - לכת בכלל ואלו הפכו את הקערה על

  .היא בכלל לא מתייחסת לדור הזה. באמריקה ובארצות אחרות

        

        ????ז ניתן לומר שהם כלל לא ראו בה מודרניסטיתז ניתן לומר שהם כלל לא ראו בה מודרניסטיתז ניתן לומר שהם כלל לא ראו בה מודרניסטיתז ניתן לומר שהם כלל לא ראו בה מודרניסטיתאאאא

        

זו הייתה מהפכה . זה מה שהם חשבו... בוודאי לא מודרניסטית מספיק

ביניהם היא לא יכולה , גדולה מאוד שאליוט ואודן חוללו בשירה האנגלית

מי יודע עליה ? מי יקרא היום ספר שלה, אליוט אקטואלי עד היום. לעמוד

, 20-לה בתור חזות של מישהו ששיך למאה ההיא לא התקב? היום משהו

חוץ מכמה , אפשר בקלות לשים אותה. היא לא שייכת למאה העשרים

היא יותר קשורה לאנגליה הפוריטנית . 19-באנתולוגיה של המאה ה, שירים

  .של אחרי מלחמת העולם הראשונה

        

        ............היא גם הייתה מיודדת עם מרלין מונרוהיא גם הייתה מיודדת עם מרלין מונרוהיא גם הייתה מיודדת עם מרלין מונרוהיא גם הייתה מיודדת עם מרלין מונרו

        

על אף כל שנותיי , אני, חוץ ממני, אחדחברה היא יכולה להיות של כל 

חוץ מזה אני לא יודע באיזה , באנגליה לא ראיתי מעולם את מרלין מונרו

  .אפס גמור, כלום. מידה מרלין מונרו ידעה משהו על שירה

        

        ............אבל אצל סיטוול בבית הייתאבל אצל סיטוול בבית הייתאבל אצל סיטוול בבית הייתאבל אצל סיטוול בבית היית

        

לא , מודרניים כבר-  שם כולם היו חצי–איזה פרופסור באסקסס , נכון

 –גם אליוט היה עוד על המאזניים ,  הם עוד לא קיבלופאונד, לגמרי

שמאוד התייחס לשירה שלפני אליוט ושלא כל כך אהב את אליוט ואת 

למען , באנגליה, תראי. הוא הזמין אותי ואז אני ביקרתי בבית שלה. אודן

היא בקושי . אבל היא נשכחה לגמרי, זה לא נעים להגיד את זה, האמת

הרי היא נחשבה . אירופית או לעבריתכמעט לאף שפה , תורגמה

מה זה שייך , זה מיושן, 19-זה נתפס אצלם כמאה ה, ! הו-הו, לבריטונית

לגרמניה הפאשיסטית ולפאונד עם החידושים המטורפים שלו , לנאצים

אבל , הם לא אהבו אותו, פאונד השפיע אפילו על שירה צרפתית? בשירה

כיוון שהיא לא , בסופו של דברש, אני חושב, ובאשר לסיטוול. הוא השפיע
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אז התייחסו , ולא הייתה מקורבת לאליוט ולאודן, יסטים'הסתפחה לאימג

  ". ?מיהי בכלל"אליה כאילו 

  

  

  

        

.   
  
  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
  1953, הוליווד, סיטוול ומונרו
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            ננה אריאלננה אריאלננה אריאלננה אריאל

        

        

        """"הולופרזההולופרזההולופרזההולופרזה    רוצהרוצהרוצהרוצה    אניאניאניאני""""
        

        מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ    שלשלשלשל    האנציקלופדיתהאנציקלופדיתהאנציקלופדיתהאנציקלופדית    הכתיבההכתיבההכתיבההכתיבה    עלעלעלעל
        
        

 לא מתגבשות לכדי סיפור )Mirrlees ( הופ מרליסשל וכתיבתה חייה פיסות

 השפיעה 'פריז'מודרניסטית שלה -מי שהפואמה האולטרה. משכנע אחד

ם האֵ ;  אליוט.ס. של ת'ארץ השממה'על 

 שהקדימה את אנר הפנטזיה'המייסדת של ז

יניה וולף שהוזכרה 'ידידתה של וירג; טולקין

, ביומניה כילדת פלא מפונקת אבל מבריקה

 כישלון שהעבירה את רוב חייה כמי  –וגם

  .ספרותי באנונימיות מוחלטת

  

 בקנט שבאנגליה 1887-  נולדה במרליס

למשפחה מבוססת שהייתה מעורבת בעסקי 

בדרום נד ול בסקוטגדלהו, סוכר ומנועי דיזל

לאחר תקופת לימודים קצרים באקדמיה המלכותית לאמנות . אפריקה

שם הייתה תלמידתה של ', בקיימברידגדרמטית עברה ללימודים קלאסיים 

, מיתולוגיה ושפות, חוקרת קלאסיקה, יין אלן הריסון'ההוגה הנודעת ג

מערכת היחסים של מרליס עם הריסון הייתה הקשר . יסטית מתונה'וסופרג

 בריטניה בין 1913-היא חייתה עם הריסון החל מ. י של חייההפטאל

 הריסון.  מעולם לא התבהרביניהן האינטימייםוטיב היחסים , לצרפת

,  של סאפפודמותהתחת השפעת ,  שלושים שנהבכמעטהמבוגרת ממרליס 

ושנות הכתיבה הפוריות של מרליס , ת טיפוחים רוחניבת מרליס בראתה

  .1928- בזו מותה של עדים עם הריסון חפפו לשנות חייה המשותפ

  

 והייתה של קבוצת בלומסברי בלונדון לחוגיה גם הייתה מקורבת מרליס

היא . אליוט. ס. שטיין ותגרטרוד, יניה וולף'וירג בין השאר עם מיודדת

  הופ מרליס



 179179 

אישה , מלאת ביטחון עצמי ומשכילה באופן חריג, נתפסה כאישה מרשימה

ביומניה של וולף היא מתוארת . זולובהן ,  שפות על בורייןבכמהששלטה 

מלומדת מאוד , אנינה, תובענית, גחמנית "כאישהבאופן אמביוולנטי ביותר 

וולף כינתה ".  שמרניותותאריסטוקרטית עם נטייה לדע"וכ" ולבושה נהדר

לווה בקורטוב של , יש להניח, ויחסה אליה, "האחרונה בידידותיה"אותה 

הביקורת שוולף . הקלאסיקנית הנערצת, הריסוןיין 'ג אל קרבתהקנאה על 

“s 'One of Love: Madeleineפרסמה על הרומן הראשון של מרליס

”Jansenists נוסחה , 17- בסלונים ספרותיים במאה השעסק 1919-מ

  .בדיפלומטיות זהירה וניכר שהסתייגה ממנו

 
 וולף את נרדיניה ולאו' מסרה לוירג1919 מרליס הפתיעה כשבאוגוסט אבל

 עבור הוצאת 'פריז' להדהים המקורית  היד של הפואמה האוונגרדיתכתב

 מלחמת העולם בשלהי החבוליםשיטוט ברחובות פריז . שהקימו' הוגארת

עשוי מלאכת טלאים של , חושי אינטנסיבי-נעשה בפואמה למסע רב

אבל היא , הפואמה הרשימה את הזוג וולף עמוקות. סגנונות וציטוטים

ס אליוט .לעומת שיריו של ת, וכים לאחר מסירתה ארשיםהודפסה רק חוד

לצד שורת , העיכוב בהדפסה. שנמסרו להוצאה באותה שנה והודפסו מיד

 שמלוות את חידותהוא אחת ה, זמן ענייניתקריות אחרות שקשורות ל

, יש להניח ששיריו של אליוט מוקמו גבוה יותר בסדר העדיפויות. 'פריז'

 דרש את מלאכת העימוד 'פריז': הותימ,  אחרהסבר גםאבל לעיכוב יש 

זוהי פואמה ארוכה ופרועה . ההוצאהוהסידור המורכבת ביותר שידעה 

יצירה שדרשה , מבחינה טיפוגרפית שבה אין שורה דומה לקודמתה

חלקם נשמרו בכתב ידה , הגהות ותיקונים, ניסיונות הדפסה חוזרים ונשנים

 בפורמט (מתה מצומצ הודפסה בסופו של דבר במהדורהיא. של המחברת

כשעל גבי , 1920 בפברואר רק, ) עותקים175- הנראה בככל, קטן ודקיק

ארוך השגוי הוא חידה נוספת יהת. 1919העותקים נותרה חקוקה השנה 

- זוהי שגיאה קטנה ומשונה שהיא בפועל מהלך רב: שמלווה את הפרסום

). התיארוך מוקדם יותר מתאריך ההדפס(אפיגרפיה -משמעות של פסבדו

, חשוב היה למרליס ששנת סיום המלחמה תהיה שנת פרסום הפואמה

ובפואמה . חשוב היה לה לשמר את התחושה שהפואמה נכתבה בזמן אמת

-19ייחודה של הכפילות , גדושת כפילויות שההיבט הגרפי שלה כה מרכזי

 הייתה פרסום פיקטיבית כשנת 1919-הבחירה ב.  וודאי שבתה את ליבה19
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יניה וולף בילתה יום מרגיז 'וירג: הודגשה מכורח הנסיבותואף , יזומה

 ידני של הספרה אפס לתשע ברבים מהעותקים שבהם בתיקון מיוחדב

  .שורבבה בשנת ההוצאה שגיאת דפוס

  

 –וליה בריגס 'לפי ג"  המודרניסטית האבודהופתיצירת המ "–" פריז"

 אחריםם  שפנתה לנתיביס יצירתה של מרליבמכלולהייתה פואמה חריגה 

 )1924- מ ”The Counterplot“(אחרי רומן שני וכושל למדי . לחלוטין

 'לד בערפל'הרומן השלישי של מרליס , שעסק בספרד בימי הביניים

)“Lud-in-the-Mist” בתנופת הדמיון שלו סוחף ספר פנטזיה היה) 1926-מ 

 עיר כושל שמנסה ראש.  כיום כקלאסיקה נדירה שהקדימה את זמנהנתפסש

ציל את אנשי העיירה לד מהשפעתם של פירות מכושפים נסחף בה לה

 עם כבר באהדה התקבלהרומן . להרפתקאה גדושה אלמנטים פלאיים

ורק שנים ארוכות לאחר מכן סימן את מרליס , הופעתו אבל נשכח במהרה

אנר הפנטזיה המודרני שהקדימה את הטרילוגיה של טולקין ' זכמבשרת

  .ביותר מעשור

  

מרליס שלא הייתה , מגובה בכוח הכלכלי המשפחתי,  שעהבאותה אבל

צריכה לעבוד יום בחייה יכלה להרשות לעצמה לפרוש מעולם המעשה 

יין 'ג שלהלאחר מותה של המוזה . ומעמדה כסופרת מבטיחה הכזיב

 ולא התירה לפרסם לקתוליות את דתה המירהמרליס , שבורת לב, הריסון

קצנית על הממסד הכנסייתי מבלי לבצע שהכיל ביקורת עו, 'פריז'שוב את 

 השינוי הפיזי את גם מתארת במכתביה וולף. בו השמטות ושינויים

 היה בה –מוזר לראות יופי . היא שמה את עצמה בצל: " בהשהתחולל

 חייה אותם בהמשך". כמו להבת נר,  דועך–משהו כה אלגנטי ועצמאי 

כמה מסות , גרפיה כתבה אמנם ביומרליס, בילתה בעיקר בדרום אפריקה

סופר , עד שלין קרטר, אבל כל כך אנונימית הייתה. ושלושה קבצי שירה

נדהם כשנתקל לראשונה בספר , אמריקני שהקדיש את חייו לספרות פנטזיה

המליץ על הוצאתו מחדש ולאחר , 1970-ב 'לד בערפל' האבוד זיההפנט

ליס  מר1978-ב. נסיון כושל לאתר את מרליס הספר יצא ללא רשותה

 שידעה על קיומו לכךואין כל עדות , נפטרה באנגליה באנונימיות מוחלטת

  .של זיק ההתעניינות המחודש בה וביצירתה
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אלא גם ,  של מרליס הצידה קשורה לא רק לדעיכה היצירתית שלהדחיקתה

 כמו נכתבו על ,'פריז'ו 'לד בערפל' –לכך ששתי היצירות הגדולות שלה 

 הנואשים לקשר בין שתי היצירות מעידים ניסיונותה . ישויות שונותתיידי ש

 לאתר את דמותה האחדותית של מחברת מאשר יקורתייותר על הצורך הב

מדובר ביצירות נבדלות : מוטב להודות.  ממשיים כלשהםיםעל קשר

,  נמתח ביניהן–סגנוני או אחר , תמטי, אנרי' ז–לחלוטין ששום קו ברור 

והופעתם '  בין היומיומי לפנטסטיהמתח'ורק ביטויים חלולים כמו 

אבל זהו . הסמלית של פירות אקזוטיים יוצרים קשרים רופפים ביניהן

. 'חתימה'או ' סימן היכר', 'כתב יד' יוצרת שאין לה –ייחודה של מרליס 

 –  בודדביטוי על ויתור,  ויתור על פרשנות מאחדתמעודדת היא

לם או של חוויה  את תמציתו של משפט ששמבטא כזה –" הולופרזה"

מרליס היא זיקית ספרותית . יוצרת לתוכו את דמותה השיכנס – תכולל

 להגדרהשבמשך שנים הקשתה על קוראים ומבקרים להשביע את הרעב 

  . מובהקתמחברתצלולה של 

  

 האחרונות מרליס נשלפה מתהום הנשייה במסלול בשנים,  זאתלמרות

, פעמי-ן המודרניסטי החדהניסיו, 'פריז' של מרליס. מהיר לקנוניזציה

 יסטיותמודרנ"אנר הביקורתי הפמיניסטי הפורח העוסק בגילוי ' לזקסמה

לד ' של מרליס). ”FFMs“ או Forgotten Female Modernists," (שכוחות

 שכתב ההקדמה : זכתה למיתולוגיזציה מצד חובבי ספרות פנטזיה'בערפל

 והערותיו 2005- מ'לד בערפל'הסופר ניל גיימן למהדורה המחודשת של 

עם .  את מעמדו כספר פולחן למביני ענייןחיזקושל הסופר מייקל סוונוויק 

מהדורה ביבליופילית מוגבלת של , )hopemirrlees.com(אתר שמוקדש לה 

 אחדוכלילתה ב,  מחקרית לא מבוטלתותהתעניינ, Pegana בהוצאת 'פריז'

סטית החשובה ביותר הופ מרליס היא היוצרת המודרני, ממילוני אוקספורד

  .שאף אחד לא מכיר
  
  

  
אני רוצה . " מילה שמכילה בתוכה את תמצית הכל–" הולופרזה" רוצה אני

הייתי רוצה : והרי היא אומרת. 'פריז'מרליס כותבת בפתיחת " הולופרזה

 סינגולרי ביטוי, הייתי רוצה מילה שמחזיקה את המרובה. הולופרזה
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 ו אינה כזביטוי אבל,  השיר כולוהיה שיכזה,  אינסופיתושצפיפות החומר ב

 לשונית תופעה – להולופרזה הכמיהה את מציב בחזית 'פריז'. בנמצא

שלון י את הכוחוגג – הריסון שותפתה של מרליס לחיים חקרה יןי'שג

בהיעדר אפשרות .  בשלהי טלטלת מלחמת העולםאותההמפואר למצוא 

א כולו בחירה הפגנתית  הו'פריז',  את המרובהשיחזיק את המועט למצוא

,  אקלקטי של סגנונותלקסיקון,  גדוש להתפקעמצבור הוא :בריבוי

  . אקלקטי כחייה שלה, ותציטוטים ומחו

  

כתיבה אגרנית שסופחת אל תוכה רשתות של , "כתיבה אנציקלופדית "זוהי

נלעס ולפעמים כבר הוקא על ידי התרבות שיצרה , ידע לאחר שמושש

ית דנטה וסרוונטס ונתנה אותות אצל מלוויל כתיבה שצמחה מב, אותו

. אליוט ופאונד, ויס' גכמו רליס דורה של מבניואצל מודרניסטים , ופלובר

 של האנציקלופדיהשנאה עם - יחסי אהבהמקיימת אנציקלופדית ספרות

היא מוותרת על היומרה :  של הנאורותזו –) פדיה-סייקלו (המקיף החינוך

קיף את הידע האנושי כולו אבל לא מוותרת לייצר תמונת עולם יציבה שת

, חלקי ומנותץ ככל שיהיה,  והצגתו לראווהידעעל התשוקה לאגירת ה

קטלוגים של , מצבורי השפעות, מאגרי סגנונות, בדמותן של רשימות

  .אנרים'ז

  

 של מצבור, ידע- מקוטע של היפרמאגר היא ליס של מרהאנציקלופדיה

זו אנציקלופדיה . וביסטיו בקלסתרון ק שמונחות זו על גבי זהכרה פיסות

 כולל, דחוסה ומקודדת שכתובה בבליל של מערכות סימנים ושפות

 שהופך את מלאכת התרגום מה(ליהטוט בלתי פוסק בין אנגלית לצרפתית 

,  קלאסית ופופולריתלתרבות רמיזות שזורת, )למשימה מורכבת במיוחד

 משובצת, מיטיביסטייםלתיאולוגיה נוצרית ולמוטיבים ריטואליים ופרי

משוחה , חלקן מומצאות, אנר' של יצירות מכל מדיום וזאזכורים

 יים פנימקודיםמצפינה , )ששולט בה הסגול( מסחררת ּותבצבעוני

מרליס דחסה נרטיב אנציקלופדי אפי לשיר של .  שולייםהערות בומסתיימת

  . שורות600

  

וט של יום בפריז שיט:  נצבר דרך השיטוט'פריז' של האנציקלופדי הידע

הרדופה זוועות בשלהי מלחמת העולם הראשונה בזמן שהנשיא ווילסון 



 183183 

שיטוט שנע בין עירנות גדולה לפרטי פרטים , מבקר בה לרגל ועידת השלום

זהו שיטוט שנע בין . טראנס-במרחב עירוני שוקק לבין מצב דמוי

, תפרסומות קולניות ומודעות אגרסיביו: המשלבים המתחלפים של העיר

הלובר ("הלובר העגום שיצירותיו נארזו ונטמנו במרתפים בזמן המלחמה 

עולם המעמקים , והעולם התחתון, ")בקרוב הוא יהיה שקוף, נמס בערפל

חיוכו , פרויד חופר את הנהר "מתוכו, של הרכבת התחתית ושל הסיין

 בין, ובתנועה ביניהם". הוא מנופף בזבל שלו לאור החשמל, נוראי

והמלון שככל הנראה ,  הניצחוןשער, המוזיאון, הנהר, התחבורה, הרחובות

 משוטטתנבראת דמות חריגה של , יין הריסון ידידת הנפש'שהתה בו עם ג

  .Flâneuseשל , עירונית

  

והמארג החושני ,  שבו הוא נפרש על הנייראופן כרוך בשלה השיטוט מהלך

 יוצריםים ביניהן פרישת המילים ובעיקר הרווח. שלו נוצר באופן טיפוגרפי

כשלפתע מוכנסים , וגם מוסיקה, שתיקות, רעשים, ניםמקצבים משת

 שאבה השראה מהשירה מרליס.  אופראיתפרטיטורהלפואמה תווים מתוך 

 של “”Un Coup de Désכמו , הקונקרטית של משוררי האוונגרד הצרפתים

. טואן קוק'הקליגרמות של גיום אפולינר והניסיונות של ז, סטפן מלרמה

 שפורסמו יים והסימולטניסטהקוביסטיים הספרותיים ניסיונות לה הקסמו

שזוכה ,  המועד של פייר רברדיקצר  Nord-Sud קטנים כמובמגזינים

  . הבינה היטב שזהו צו השעההיא. 'פריז'למחווה בתחילת 

  

 מקוטעות בין גני טולרי נפרש בשלוש שורות השיטוט, 'פריז'ב, וכך

גני טולרי נכנסו לטראנס משום ("מרחבי שלהם  את הארגון ההמחקות

 חוצות ופרסומות מסומנים שלטי"). שהציירים בהו בהם כל כך הרבה זמן

 האחד שביתת.  יומיומי שחוק או המוני בהטייהדיבור, באותיות גדולות

במאי ממירה את הארגון האופקי של המילים בשורה אנכית ארוכה שמדמה 

הדובה  "בדוגמת החידתיתכוכבים  הקונסטלציית. טור של שובתים

המוצבת בסיום השיר הייתה אופן החתימה הקבוע במכתביה של " הגדולה

וגם הד לדוב צעצוע , סמל לרוסיּות הנערצת על שתיהן, יין הריסון'ג

כך השיר נגמר ".  נשותיותיש"שהריסון ומרליס כינו את עצמן בשעשוע 

 הייתה" ולופרזהה"כשם שהפתיחה ב, במחווה סמויה לשותפתה לחיים

  . כזוחווהמ
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 הוא יותר מכל 'פריז', מייגע לקריאה גם למיטיבי לכת, עודף ויומרני, עמוס

 גםהיומרות ו,  של מאגר הסגנונותס ייצוג דחו–קטלוג מודרניסטי 

 .20-החולשות של הספרות הניסיונית חסרת התקדים של ראשית המאה ה

 מביאהדחיסות ש,  שלהתנסיביוכמעט קומית באינט, 'פריז' של הדחיסות

יוצרת תחושה ,  ההלם של המטרופולין המודרנית לכדי אבסורדאפקטאת 

שמרליס אירונית כשהיא מאמצת באופן טוטלי את כל האלמנטים 

מרליס באופן מודע ובוטח מביאה את . הניסיוניים כולם בכפיפה אחת

, םהנסיונות המודרניסטיים לשלב הבארוקי שלהם עוד לפני שהגיעו לפרק

 בו מחייבת הערות הקריאה. ויוצרת טקסט ממזרי ובלתי קריא במהותו

הערות שנעשות לעוד מערכת , כפי שהיא עצמה הבינה, שוליים מלוות

  .סימנים בשכבות המאגר האנציקלופדי של מרליס

  

הוא הוזכר בין ,  הוזכר במהלך השנים'פריז' הנדירים שבהם במקרים

יניה וולף או גרטרוד 'חייהן של וירג בכאנקדוטה, השורות וביחס לאחרים

פחותה ממנו , אליוט. ס.ת של 'ארץ השממה'שטיין וכיצירה שקדמה ל

 השפעה גדולה מן המשוער הייתה לפואמה אבל .באיכותה ובחשיבותה

היא הותירה רושם גדול ואף מידה .  גלויההכרה  קיבלהלא לאחרונה עדש

רשמים , ה לעצמהשל קנאה בחירות היצירתית הגדולה שהמחברת נטל

 וולף היא פתחה ניהי' וירגעבור. שדרבנו אחרים לכתיבה בתעוזה יתרה

 הרומן גיבוש סביבמחשבות חדשות על חשיבותה של הצורה בכתיבה 

ידידה הקרוב של מרליס , אליוט. ס.לת אבל. 'בייקו'חדרו של ג'שלה 

היא סיפקה השראה , שלימים חי בביתה בשנות מלחמת העולם השנייה

 שנים לאחר כשלושהפואמה שפורסמה ,  של אליוט'ארץ השממה' .רהישי

 ההשפעות הדומה גרלא רק הרקע ומא.  לה במובנים רביםדומה, 'פריז'

אלא ,  שלאחר המלחמה הגדולהברגעלא רק קריאת השבר , מקשר ביניהן

  .רמת הקידוד והערות השוליים, הטון, ההיקף, גם המבנה

  

, 'ארץ השממה'פתיחה האלמותית של ה, "אפריל הוא האכזר בחודשים"

הלבנה : " הפואמה של מרליסאמצע בהמופיע משפט האת מהדהדת

, אולוגי המואץ של המודרניזםיבתל הארכ". האכזרית של ירח אפריל

, הם בעקיפין, 'ארץ השממה' של הנודעתאינספור ההגיגים על הפתיחה 

  . הנשכח'פריז'גם מחשבות על , ולרוב מבלי דעת
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 רגםרגםרגםרגםהמתהמתהמתהמת    הערתהערתהערתהערת

        
 דומה אולם. תרגומם ממושא שמסתייגים למתרגמים יתרה חיבה לי אין

 הדברים את להעמיד מחייב מרליס להופ' פריז' של מסוגה יצירה שתרגום

 מן הפגמים כאן ומרובים, מופת ביצירת כאן מדובר לא: דיוקם על

 מצוי שכזאת יצירה לתיאור ביותר המתאים שהביטוי אפשר. הפנינים

 A heap of broken images: אליוט. ס.לת' השממה ארץ' של 22ה־ בשורה

, זורם אינו השיר). שטרן נח של המופתי בתרגומו, "נתוצים פסילים תל("

 בהקשרים מדי ותלוית המידה על יתר סתומות השורות מן אחדות

 צרפתית הכתובות השורות וריבוי לפרקים אך מתנגנת המוסיקה, חיצוניים

. זאת בשפה בקיא שאינו מי של הקריאה חווית תא תכופות לעיתים קוטע

 הבחינה מן לפחות. בכדי  ולא–' פריז' את לתרגם בחרתי, זאת עם ויחד

 בהתפתחות דרך אבן מהווה, 1919ב־ כבר שנכתב', פריז, 'המבנית

 ואפילו ההרמזים ריבוי, הסבוך הארכיטקטוני המבנה; האנגלי המודרניזם

, רבה במידה, מבשרים היצירה ףבסו המחברת שצרפה השוליים הערות

 אליוט ס.ת את) 1922ב־( יותר מאוחר ששימשו האלמנטים מן רבים על

 אליוט שלשירת  והיות–' השממה ארץ'ב) אישי באופן מרליס את שהכיר(

 השירי הנוסח ועל העברית השירה על כך כל מכרעת השפעה הייתה

 את הקדישל שעלינו בעיניי הוא טבעי אך, האחרונות השנים בשישים

 בכינון שסייעו, שיהיו ככל קטנות, בניין אבני אותן לחקר גם מרצנו

 .האליוטי הנוסח

  

 וסאנדיפ )Swanwick (סוונוויק מייקל, אריאל לננה להודות ברצוני

 להשלים בידי וסייעו ומכישרונם נםמזמ שתרמו )Parmar (פארמאר

  . זה תרגום
                                         

 .ו.י
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            מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ
        

 פריזפריזפריזפריז    

        
        
A  

NOTRE DAME DE PARIS 
 EN RECONNAISANCE 

 DES GRACES ACCORDEES1 

  

  

  2ֲאִני רֹוָצה הֹולֹוְפָרָזה

  

NORD-SUD 
  

ZAG-ZIG 
LION NOIR 
CACAO BLOOKER3  

  

  4ַּכִּדים ְׁשֹחֵרי ְּדֻמּיֹות ְּבתֹו ְקָבִרים ֶאְטרּוְסִקִּיים

  

)DUBONNET(RUE DU BAC  

                                                         

 "רב־תודות על החסדים שהענקת, לגברתנו מפריז"   1
 .)holophrasis: יוונית(המתייחס למשפט המובע במלה אחת לשוני  מונח   2
מסילת הרכבת התחתית המחברת בין ): דרום-צפון: מילולית( דסו- נור  3

זה שמו של כתב עת דאדאיסטי שערך פייר רברדי היה , כמו כן. מונפרנאס למונמארטר

 היה ZIG-ZAG: ס מתארת כאן כרזות שהיא רואה בתחנת הרכבתימרל; 1917-1918-ב

 הוא Dubonnet-או ו קק- Cacao Blooker,  משחת נעליים- Lion Noir, מותג של סיגריות

 .אפריטיף ארומטי ומתקתק
מתייחס אל סגנון ציור שהיה נהוג בקדרות היוונית " שחורהההדמות " הכינוי   4

והפרטים , ביצירות בסגנון זה נצבעו הדמויות בצבע שחור. ס" לפנה7בראשית המאה ה־

 .נחרתו בצבע לפני השרפה באמצעות החסרה של צבע
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)DUBONNET(SOLFERINO  
 CHAMBRE DES DEPUTE5                                

              
 ַלֵּסןָאנּו עֹוְבִרים ִמַּתַחת    6ְּבֵרֵקֵקֵקְקס קֹוַאְקס קֹוַאְקס

DUBONNET 
  

 ּוַמֲחִריָׁשה ֶאת ָאְזֵני יֹוָחָנן ַהָּקדֹוׁש BYRRHָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה ּפֹוֶרֶצת ִּבְצָעָקה 

  7ְּבַּפְטמֹוס

  

vous descendez madame?8 

 

QUI SOUVENT SE PESE BIEN SE CONNAIT 
QUI BIEN SE CONNAIT BIEN SE PORTE9  

  

CONCORDE10  

  

 ֵאיִני ְיכֹוָלה
 ְכָרָחה ִלְצֹעד ְלַאטֲאִני מֻ 

  

   ִלְטַרְנס    ִנְכְנסּו   ְטִויֵלִרי       ַּגֵּני   
                                                         

 .שמות של תחנות רכבת   5
 Brekekekek: לאריסטופנס' הצפרדעים'הקול שמשמיעות הצפרדעים במחזה    6

coax coax. 
על .  בבל הגדולה היא דמות אלגורית מספר חזון יוחנן של הברית החדשה  7

בבל לובשת בגדי ". אם הזונות ותועבות האדמה, בבל הגדולה"מצחה כתוב שמה המלא 

היא מחזיקה בידה גביע זהב המלא . ניםאבנים יקרות ופני, ומעוטרת בזהב, ארגמן ושני

,  אי קטן בים האגאי הואפטמוס; טיף צרפתי ידועי אפר– BYRRH; בחטאים ובזימה

 . נכתב חזון יוחנן,על פי המסורת, המקום שבו
 "?את יורדת כאן גברתי"   8
 מוטו שהופיע על מכשירי השקילה שהועמדו לרשות הציבור בתחנות המטרו   9

מי שמכיר את ; מכיר את עצמו היטב, ל את עצמו לעיתים תכופותמי ששוק: "1919של 

 ."עצמו היטב נשאר בריא
 .תחנת רכבת בקרבת הלובר   10
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   ָּבֶהם         ָּבהּו        ֶׁשַהַּצָּיִרים  ִמּׁשּום  
   ְזַמן    ַהְרֵּבה            ָּכ          ָּכל

  

ֵהן ְּכמֹו ָעֶליָה , ִקיםִמִּמְׂשחָ  ְּדִביקֹות, ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבַסְרָּבִלים ְׁשֹחִרים ֶׁשְיֵדיֶהם

ְּדַהר ֵהם סֹוְבִבים ַעל סּוֵסי־ֵעץ רּוצּו-ְּדַהרּורּוצ 11ַהְמנִֻּצים ֶׁשל ַעְרמֹוִנית־ַהּסּוִסים

  .ַעד ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ָלֶהם ָהֹראׁש

  

 יֹוִנים יֹוְׁשבֹות ַעל ְּפָסִלים      
 ּוִמְתַאְּבנֹות

  

Le départ pour Cythère.12  

  

 לּו ֵאיָנן ַמִּזיקֹותַהִּניְמפֹות ַהּלָ     
 –ַאל ִּתיָרא ֶאת ָהֹר ֶׁשל ִּפיֶהן     
  ֵאיֶזה ַּפְסֶטר ֶאָחד ִחֵּסן ֶאת ַהָּגאִלים  

 .ַהֵּבט . . . 13ִמְּפֵני ְנִׁשיַכת ַהִּניְמָפה    
  

 ַּגְמֵּבָטה
  ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל ְמִעיל ַהְפָראק ֶׁשּלוֹ ִאְבָקהִסָּכה ֲאֻדָּמה ּבָ 

 ֶּנֱאָלח ֶׁשל ַהּזּוגֹות ַהְּנׂשּוִאיםהַ   Tutoimentַה־
14Mais c’est logique. 

                                                         

 .נשיר גדול היא מין עץ) Aesculus hippocastanum( ערמונית הסוסים   11
 הוא שמו של ציור מאת הצייר הצרפתי אנטואן ואטו "עלייה לרגל לקיתרה "  12

)1684-1721.( 
לס קושרת כאן בין תרופה כנגד כלבת שפיתח הכימאי הנודע לואי פסטר יר מ  13

 nymphaeיש לציין כי . "ואגינה דנטטה"ומכוונת אותנו למוטיב ה, "נשיכת הנימפה"ובין 

שפתיו של אבר המין , כלומר, "השפתיים הפנימיות ("labia minoraהוא שם נוסף ל־

 ).הנשי
רפתי ששימש כנשיא האספה הלאומית מדינאי צ, )1838-1882( לאון גמבטה   14

ס מתארת כאן את פסל הברונזה בדמותו של גמבטה שניצב ימרל. וראש ממשלת צרפת

בראשה של אנדרטה ענקית שעמדה באותם ימים בקרבת הלובר והתנשאה לגובה של 
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 רֹוֶכֶנת ְלֶעְברוֹ Esprit Français ַה־
  15לֹוֶחֶׁשת

  

 סֹודֹות
 ַרֵּבי ַמְׁשָמעּות  ְמֻעָּדִנים  

 ְּפַלְסִטִּיים    ֲעמּוִמים 
  

  16ַעל אֹודֹות ַהֻּדָּכִסית ַהְּׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ֵמַאְלָּבה

 ֲאֻרּכֹות ְּכמֹו ָהַאְיֶפלָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות־
  17ָפתֹוִמים ַרִּבים ְּבַמֲעַמֵּקי ֶהָחִׁשיׁש

 ְּבֶאְצַּבע ָרָפה ּוַמְטִריָפה
 ַמְדִריָכה ַאְמּגּוׁש ִנְסָּתר

  18:ְלֵעֶבר ֶּכֶלב ַמְלֶטִזי ָקָטן ְוָלָבן

  

 ָהֶרַקע ָאֹפר ְוָיֹרק־ַזִית
 ...19la Seine, ַהּלּוְבר, le Midiְּכמֹו 

  

ְלִליִסיְסְטָרָטה ָהָיה  ,ַאְרֵיה ָחרּוט ַעל ַהִּנָּצב, ַסִּכיֵני ִמְכָּתִבים ִמֶּׁשְנָהבַעל אֹודֹות 

 ...ַא זֹוִהי ֻאָּמנּוָתּה ֶׁשל ָהִאיְמֶּפְרָיה, ֶאָחד
  

 . . .ַעל אֹודֹות   
  

                                                                                                                       

,  אופן פנייה אינטימי– Tutoiment; 1941הפסל הותך על ידי שלטון וישי ב־.  מטרים27כ־

 ".אבל זה הגיוני "– Mais c’est logique; שכיח בקרב זוגות נשואים, יבגוף שנ
 "הרוח הצרפתית"   15
הדוכסית השלוש עשרה מאלבה היא הדמות המופיעה בציורו המפורסם של    16

 ).1795( 'הדוכסית הלבנה 'פרנסיסקו דה גויה
היחידה משמשת בעיקר למדוד . חידת מידה השווה לשישה רגל י–פתום    17

 .של מיםעומק 
ומכאן יוצא , "שלושת האמגושים"כב, Magiס משתמשת כאן במילה ירלמ   18

 . הוא בעצם ישו התינוק, תחת עננת החשיש, שהכלב המלטזי הקטן
19   le Midiכינוי לדרום צרפת הוא ; la Seine  נהר הסןהוא.  
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  Arc de Triomphe20ֲאִני רֹוָאה ֶאת ַה־

  21ֵקיָסרְמֻרָּבע ְוַאְפלּוִלי ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל יּוְליּוס 
 , ְלֻחֵּקי ַהְנָּדַסת ַהֶּמְרָחב ָּבָזה

  Salle Caillebotte22ְּבֹעז־רּוַח ֶאְלּתֹו חֹוַמת ה־ ְוצֹוֶעֶדת

 . . .ְוֵכן ָהְלָאה ְוֵכן ָהְלָאה 
  

 Etoileֲאִני ְמַתֶעֶבת ֶאת ַה־  
 23:ְמַׁשֲעֵמם אֹוִתיBois ַה־  

  

 ן ַצִּבים ִעם ִׁשְריֹונֹות ְמֻׁשָּבִצים ַאְבֵני חֵ   
 ֶיֶלד רֹוָמִאי ׁשֹוֵלף קֹוץ ִמַּכף ַרְגלוֹ 

  ְיֵחפֹותMadame Recamiérsֶעֶדר ֶׁשל   
  de nos jours24 ָׁשטֹוְּבִריָאןֶנֱאָנחֹות ַּבֲעבּור הַ   

 ָקרֹוב ְלַמַּדי. . .   ּוְבָכל ֹזאת     
  

  25ָהַעִּתיק rue Saint-Honoré ְמׁשֹוֵטט לֹו     

  ִמְּבֵרָטאןGrand Seigneur26ֶזה ְּכמֹו ֵאי, ְמֻרָּפט ְוָאִדיׁש  

                                                         

  שער הניצחון  20
 . ס" לפנה52-יוליוס קיסר כבש את פריז ב   21
 הפריזאי שבו מוצגות "מוזיאון לוקסמבורג"הוא חדר ב  Salle Caillebotteה־   22

 . יצירות של ציירים אימפרסיוניסטים
הכיכר נמצאת . כיום כיכר שארל דה גול, ")כיכר הכוכב(" כיכר האטואל   23

 Boisה־ .ובמרכזה ניצב שער הניצחון, )אקס היסטוריק(במרכז הציר ההיסטורי של פריז 

)Bois de Boulogne(,16 הוא פארק ציבורי בקצהו המערבי של הרובע ה־, בולון יער.  
מתאר כיצד , "להפך"בספרו , וריס־קרל הויסמנס'ז –' וכו" צבים עם שריונות"   24

ילד רומאי שולף "; צב נופח את נשמתו בגין משקלם הרב של התכשיטים שהועמסו עליו

פוליאון והושב מאוחר  הוא שמו של פסל ברונזה רומאי שהוחרם על ידי נ"קוץ מכף רגלו

ולייט רקמייה הייתה 'ז; הפסל השפיע רבות על אמנות הרנסאנס באיטליה. יותר לרומא

גם , בין היתר, בסלונה נהג להתארח. 19אשת חברה בולטת בצרפת בראשית המאה ה־

של  –  de nos jours; פרנסואה רנה דה שאטובריאן, הסופר ואבי הרומנטיציזם הצרפתי

 .זמננו
 .שאטובריאן שם התגורר.  המקביל לנהר הסן רחוב  25
 בעל בעמיו   26
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 ָּכל ָהֵרי אֹוֶבְרן ְּבָכל, ִאיׁש ֵמאֹוֶבְרן
  27. . .ַעְרמֹון ֶׁשהּוא מֹוֵכר 

  

 ָּפִריז ִהיא ִאָּכר ָעצּום ְוחֹוֵלה ַּגֲעּגּוַע ַלַּבִית  
 .הּוא נֹוֵׂשא ְּבִלּבֹו ֶאֶלף ְּכָפִרים  

  

 – ֲחֵצרֹות ִנְסָּתרֹות
 ֶׁשַּמְׁשִּתיִנים ֵּבין לֹוטּוִסים, ים ֶׁשל ָפאּוִניםִעם ַּתְבִליִטים ְׁשטּוִח 

 – ּוְמַטְּפִסים צֹוְמִחים ַעל ַהְּסָבכֹות
 .ֵהן ֲעָמִקים ֲחָׁשִאִּיים ָׁשם נֹוָלִדים ֵאִלים ְקַטִּנים

  

 ְּתכּופֹות ׁשֹוְמִעים ָׁשם ַּתְרְנגֹול
  28ּדֹו ּדֹו ּדֹו ִמ י י י

  

 –ים הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלִׁשיר ַעל ָעִר 
 רּוחֹו ֶׁשל ֶהְסיֹודֹוס ַהָּזֵקן ִעם ְּפַנאי ְלִעָּצבֹון

 ְּבֵלב ַהַּבָּטָלה ָהַעל־ְזַמִּנית ֶׁשל ָאֵכרֹון
 !ַהְסֵּכת" . . . ֲעבֹודֹות ְוָיִמים"ְמַׁשֵּוַע לַ 

  29רּוַח ַהָּׁשָנה ַהִּנְפָלָאה

 נְֻקָׁשה ְוׁשֹוְמָמה
  

 ת חּוִמיםְּפרּוָׂשה ַעל ִקילֹוֶמְטִרים ֶׁשל ָׂשדוֹ   
   ִריֶכיָה ָהַאְרָכִאִּייםכְ ֶׁשל ּתַ ְוַהַחִּדים ַקֵּויֶהם ַהְּנִקִּיים 

                                                         

 . חבל ארץ הררי במרכז צרפת–אוברן ;  חצי אי בצפון־מערב צרפת– ברטאן   27
, כמו כן. התווים אשר לקריאת התרנגול) לדעת המשוררת(הם " דו דו דו מי"   28

 .כי התרנגול הוא סימלה של צרפת, יש לציין
, אכרון; ס"שחי במאה השמינית לפנה, פי יווני מוקדם ֵהִסיֹודֹוס היה משורר א  29

הוא " עבודות וימים" ;הוא נהר הכאב ואחד מחמשת נהרות השאול, במיתולוגיה היוונית

 שורות ובו מנחה הסיודוס את אחיו 800שיר דידקטי־אנתרופולוגי מאת הסיודוס בן כ־

 Hera is(תאריה של הרה הוא אחד מ" רוח השנה";  מוסרת ומטיף לווֵּפְרֵסס ברזי החקלא

Yār-a, the year( ,האמונה גם על מתן הפרי , אשתו ואחותו של זאוס, מלכת האולימפוס

 .בעונתו
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 ...      ֻסְּתתּו ֵהיֵטב ִּביֵדי ַהֶּדֶבר
  

 –ְוֶיְׁשָנם ְּדָבִרים ָיִפים 
 ְיָלִדים עֹוִדים ְקֵמעֹות

  Pigeon vole,30ְמַׂשֲחִקים ְּב־

 ַּגּגֹות ֲאֻדִּמים     
 ,יםִסיָנִרים ְּכֻחּלִ      

 . . .ּוְקדֹוִׁשים צֹוֲהִלים
  

AU 
BON MARCHE 

ACTUELLEMENT 
                       TOILETTES 

PRINTANIERES31  

  

  jeunesse dorée32ֶׁשל ַהִּׁשְקִמים . 
 ֵיׁשּוַע ְוַהְּקדֹוִׁשים , ִּביֵמי ַהַּתֲעִנית, ַּבְּכֵנִסּיֹות

  33ֶנֱעָטִפים ְּבַבד ָסֹגל

  

  ַּגִּניםַהְרֵחק ִמָּׁשם ְּבתוֹ 
 ,ַּכְרֻּכִּמים

  34,ְנִסיָכה ִמּתֹו ַאָּגָדה ֶסְרִּבית, ִכּיֹונֹודֹוְקָסה

 ְוָאז
  35, ֶׁשל ַהּצֹוֵרףchef d’oeuvre ַה־– ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים

                                                         

 ".הרצל אמר"מעין גרסא צרפתית למשחק , "יונה עפה"   30
 . הכוונה כאן לחנות הכלבו". מרשה-עכשיו בבון, בגדים לאביב"   31
 .צעירים בעלי מעמד, "נוער הזהב"   32
 היא התקופה –) Lent –" לנט" ("התענית"הלך השבועיים האחרונים של  במ  33

 –שבין יום רביעי של האפר לבין יום שבת הקדוש שלפני יום ראשון בו חל חג הפסחא 

לאורך . הפסלים והצלבים, לכסות בבדים סגולים את האיקונות, בכנסיה הקתולית, נוהגים

 .ה המשוררת שוב ושוב את הגוון הסגולמזכיר, שנכתבה במהלך ימים אלה, היצירה כולה
34   Chionodoxa) פרח סגלגל ממשפחת היקינתוניים) "תפארת השלג: "מילולית. 
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 ּוְבָקרֹוב
 ְּבִכְרָּכרֹות ְוַצְלָיִנים,  ִיְנֲעצּו ַמָּבט ְּבצֹוֲעִנים36ַוְרֵדי־ְּכָלִבים

 ָּכל ַהְּזַמן
 ִדים ְלא ִניחֹוַח ִמִּליֹוןְוָר 

 ַקְרִחִּיים
 ְּפַלְסִטִּיים

 . . .ְקרּוִיים ַעל ְׁשָמן ֶׁשל ַרְעיֹות ָראֵׁשי ָעִרים 
  

  37?ְקָמאר ַאְנְדֶרה'זַ ם אָד אַהִאם ֶאְנְגר ִצֵּיר ְּדיֹוָקן ֶׁשל מָ 

 ַּבּלּוְבר
 ,ַהְּפֶיָטה ֶׁשל ָאִביְניֹון

L’Olympe, 

Giles, 

 ם ֶׁשל ַמְנֶטְנָיהִׁשְבַעת ַהֲחָטִאי
  38;ְוַהַּׁשְרֶּדִנים

  

                                                                                                                       

35   chef d’oeuvre –" שושנת העמקים מיוחסת במסורת הנוצרית ; "יצירת מופת

 ".דמעותיה של מריה"ויש המכנים את הפרח . למריה הקדושה
36   Rosa canina –שיח ורדים קוצני . 
היה צייר צרפתי נודע שהרבה לצייר ) 1780-1867(אן־אוגוסט־דומיניק אנגר ' ז  37

הייתה בת אצולה ) 1841-1912(קמאר אנדרה 'מאדאם ז; דיוקנאות עירום של נשים

 אנגר לא צייר דיוקן .לא: התשובה היא, סיולשאלתה של מרל; ציירת ואספנית, פריזאית

 .קמאר'של מאדאם ז
לאחר , ישו, המתאבלת על בנה,  דמותה של מריה–" וןהפייטה של אביני "  38

, L’Olympe; )1410-1466(הציור מיוחס לצייר הצרפתי אנגרן שרונטון . צליבתו

-1823(אדואר מאנה , אבי האימפרסיוניזם, הוא ציור של הצייר הצרפתי, "אולימפיה"

ה מבט אל ציור זה מתאר זונה שכובה בתנוחה קלאסית של אלה רומאית שמישיר). 1883

-אן' הוא ציור מאת זGiles as Poirrot; אולימפיה הייתה זונה מאוד ידועה בפריז. הצופים

צן העצוב מן הקומדיה הלי, המציג את דמותו של פיירו, )1648-1721(אנטואן ואטו 

מינרווה מגרשת את " הוא כפי הנראה הציור Mantegna’s Seven Deadly Sins; ארטה'דל

של הצייר האיטלקי אנדראה מנטניה " חורש של המידות הטובותהמידות הרעות מן ה

בטיסט סימאון שארדן -אן'הכוונה היא ליצירותיו של ז, "השארדנים"; )1430-1506(

 .18מגדולי אמני הרוקוקו של המאה ה־, )1699-1779(
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 ֶזה ַאַחר ֶזה, ְׁשֵלִוים ְוַעִּזים, ֵהם ָקִמים  
  39.ִמֵּׁשָנה ַּתת־ַקְרָקִעית ַּבת ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות  

  

  40.ַּגם ֵהם ָיְׁשנּו ָעֹמק, ְּכמֹו ַּדְנֶקן

  

 ֲחֵביַהָּנִׂשיא ִויְלסֹון ְמַחֵּי ְּכמֹו ֶּכֶלב ּוִמְתרֹוֵצץ ְּבַר   
  ְמַרְחֵרַח ְּבֶחְדָוה ַּתָּמה ֶאת ִׁשְטפֹון ַהֶּׁשֶתן ֶׁשל , ָהִעיר  

  41.ַּגְרַּגְנטּוָאה  

 ;    ִנָּצֵני ַהַּצְפָצָפה ֵהם ְּגָלִמים ְזֻהִּבים
 ָּבֶלט ֶׁשל ַּפְרָּפִרים ְיֻרִּקים

 . ְּבָקרֹובָיֵחל  
  

 42ֹוִלּיּותַהַּמְחזֹוִרי ֶׁשל ַהָּקת  Grand Guignolְּבַמֲהַל ַה־
  ,ְצָוחֹות      

 ,ְוִׁשּסּוִפים      
 –ְוַדְמִזיַע       
                    .Le petit Jésus fait pipi43  

  

ִליָל 
  44.ָׁשַדִים ֵאין ָלּה; ֲאחֹות ְׁשֹמה ַהְּקַטָּנה הּוא ָהָאִביב

  

                                                         

 הציורים המוזכרים לעיל אוכסנו במהלך מלחמת העולם הראשונה במקום   39

 .1919ושבו ללובר ב־וה, מסתור תת־קרקעי
 .'מקבת'דאנקן הוא המלך שנרצח בשנתו ב   40
ביקר באותם ,  של ארצות הברית28נשיאה ה־, )1856-1924( וודרו וילסון   41

גרגנטואה הוא אחד מצמד הענקים ביצירת המופת ; 'ועידת השלום'הימים בפריז לרגל 

 .'גרגנטואה ופנטגרואל ')1494-1553 (בלהאשל פרנסואה ר
,  תיאטרון פריזאי שהיה ידוע במופעיו הסנסציוניים– אנד גוויגנולגרה   42

 . האלימים והמדממים
 "ישו התינוק עשה פיפי "  43
; ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה, ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה": 8' פס' פרק ח, שיר השיריםעל פי    44

 ." ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבּה, ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו
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LAIT SUPERIEUR 

 DE LA 

 FERME DE RAMBOUILLET 

 

ICI ON CONSULTE 

 LE BOTTIN 

    

CHARCUTERIE 

COMESTIBLES DE Ire CHOIX 

 

APERITIFS  

 

ALIMENTS DIABETIQUES 

DEUIL EN 24 HEURES 

  

Messieursetdames45                     
 ;ִמְקְּדֵׁשי־ְמַעט ְלֶמְרקּוִרי       

 ֶׁשָּלֶהם templumֶהֵּקפֹו ֶׁשל ַה־
 ,חּוׁש טֹוב ִלְקֵנה ִמָּדה     

  46 ,ל ַהְרָּפגֹוןִטָּפה ְזֻהָּבה ִמָּדמֹו ׁשֶ 

 . ַּתִּציל ִמן ַהִהְתַרֲחבּות ַהְּמֻׁשֶּמֶדת                    
  

 47 .ַּבְקּבּוֵקי־ּבֹוק ְוַטָּבק, ֶוְרמּוט, ְצרֹורֹות ִליָל ַאִּדיִרים ֵּבין ִסּפּוִנים
  

Messieursetdames                  

                                                         

; "כאן ניתן לעיין במדריך העסקים"; "תי מחוות ַרְמּבּוֶיהחלב איכו "  45

charcuterieאבלים "; אפרטיפים ומזון לחוליי סכרת; "נקניקים מובחרים";  היא מעדנייה

 . גבירותיְורבותי– Messieursetdames;  הייתה חנות לבגדי אבלים–"  שעות24
בזיליקת 'בת שם כיום ניצ.  מקדש למרקורי ניצב בעבר על גבעת מונמארטר  46

הידוע הרפגון הוא הקמצן ממחזהו ; מקום קדוש:  לאטינית– templum'; הלב הקדוש

 .המתייחס לכספו כאל דמו, של מולייר
47   Bock –בירה גרמנית . 
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NE FERMEZ PAS LA PORTE 

 S.V.P. 

LE PRIMUS S’EN CHARGERA48 

  

 :ּפֹוֲעִלים ַּבֲחִליפֹות ִּפְׁשָּתן ּכֻחּלֹות ְיׁשּוִבים ְלֻׁשְלֲחנֹות ַׁשִיׁש ּוִמְתַּדְּיִנים
 La journée de huit heures   

 ,ַהִאם ַלְנְּדרּו הּוא ָסִדיְסט             
 Nouveau Cirqueֶּכֶלב ַהָּים ַהְּמֻאָּלף ְּב־             
  49. . .ין קֹוִט                    

  

 50.ָהֵהִדים ֶׁשל ּבֹוסּוָאה ְמַזְּמִרים ְמָלכֹות ֵמתֹות
méticuleux 

belligerents 

hebdomadaire 
51immonde 

  
 ַהִּלְגיֹונֹות ָהרֹוָמִאִּיים    
 ׁשֹוֲעִטים        
  ִּבְלִּתי ִנְרִאים        

                                                         

 "הפרימוס ידאג לכך, נא לא לסגור את הדלת"   48
. היה שאיפתם של אירגוני עובדים רבים" יום עבודה בן שמונה שעות "  49

 הביאה לכך שספרד הייתה המדינה הראשונה 1919ה הכללית בברצלונה בשנת השבית

, הנרי לאנדרו היה רוצח סידרתי צרפתי; בה הושגה הסכמה ליום עבודה בן שמונה שעות

שאותן הכיר באמצעות מודעות שפרסם ,  לעשר נשים שונות1915-1919שנישא ב־

 והוצא 1919הוא נתפס ב־. תילאנדרו שרף את גופות קורבנותיו בתנורו הבי. בעיתון

, בין היתר,  היה קרקס שהתמחה– Nouveau Cirque; 1922ב־, בגיליוטינה, להורג

אמיל קוטין היה אנרכיסט שניסה להתנקש ; במופעים ראוותניים בכיכובן של חיות־ים

 .קלמנסו' ורז'ז" ועידת השלום"ר " בראש ממשלת צרפת דאז ויו19.2.1919ב־
נודע בהספדים . תאולוג ומטיף צרפתי, )1627-1704( ה אק־בנין בוסוא' ז  50

אלמנתו של , ועל מותה של הנרייטה מריה, בין היתר על מותה של אן מאוסטריה, שנשא

 .ארלס השני מלכי אנגליה'ארלס הראשון ואמו של צ'צ
כפי הנראה הצצות חטופות בכותרות ". בזוי"; "ישבוע"; "תוקפני"; "קפדני "  51

 .במקרה של הנרי לאנדרוהעיתונים שעסקו 
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  52.ִנְלָחִמים ֶאת ַהְּקָרב ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּלֶהם ְּבַגאְלָיה    

  

 ֵּפר ָלֵׁשזְרָפִאים ֶׁשל רּוַח הָ 
 ְמַהֵּל ָּבְרחֹובֹות

 הּוא ֲעטּוי ִּכּסּוי ָׁשֹחר ֶׁשַעל ַּגּבֹו ְרקּוָמה 
  53',ָהאֹות ה        

 .הּוא ְמֻעָּטר ִּפְרֵחי ְנָיר
  הּוא ָיֶפה ְוהּוא נֹוָרא ְוהּוא ָחֵבר נֹוָרא ָקרֹוב 

  Douane.54ַהָּפִקיד ֶׁשל ַה־, ֶׁשל רּוסוֹ               

  

 ,ָהַאְחֻדּיֹות נְֻּתצּו    
 . . . .ַהָּבָמה ֲעמּוָסה ְּגִוּיֹות     

gaillards55 ֲאִדיִבים ּוְנבֹוִנים  

  

  56 ֶׁשָּלֶהם ְנתּוָנה ְּבִמְסָּגרֹות ַמֲחִרידֹותeidolaַה־
 :ַהְּכֹתֶבת, ְּבאֹוִתּיֹות ְּפִליז, ּוָבֶהן

  

MORT AU CHAMP D’HONNEUR57 

                                                         

) ס" לפנהBellum Gallicum;  50 -58: בלטינית" (מלחמת גאליה" במהלך   52

 . הצליח יוליוס קיסר לכבוש את כל שטחה של גאליה
היה הכומר המוודה של המלך לואי ) 1624-1709( האב פרנסואה דה לה שז   53

בין היתר . נקרא על שמובמקום בו התגורר בצפון פריז הוקם אחר כך בית קברות ש. 14ה־

, איב מונטאן, ים מוריסון'ג, ת פיאףיאד. אוסקר ויילד,  פרדריק שופן כיוםקבורים בו

 ashאותה יש לבטא בצרפתית כ־, Hבמקור " 'האות ה"; הרוטשילדים ועוד רבים אחרים

)ash  ֵאֶפר"באנגלית הוא".( 
רוסו ", סבשל עבודתו כפקיד־מכ, המכונה גם) 1844-1910( אנרי רוסו   54

מחלוצי סגנון , היה צייר צרפתי פוסט אימפרסיוניסט) Le Douanier) Rousseau "המוכס

 ".הציור הנאיבי"
וכן לזוועות מלחמת העולם , גראנד גוויגנולשוב תזכורת לזוועת תיאטרון ה   55

 .'גברים חזקים וכו, בני חיל,  גברברים– gaillards; הראשונה
56   idolae –היה זה מנהג שכיח באותם הימים לתלות , כמו כן. נפש, רוח,  צלם

  .את דיוקנו הממוסגר של המת על גבי המצבה
 " בעת מילוי תפקידו]גבורהב[נפל  "  57
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 חֹותְוַאְלָמנֹות ְקַטּנֹות ֶנֱאנָ 
Le pauvre grand! 

Le pauvre grand58!  

  
ּוְזֵעיר־ּבּוְרָּגִנים ִעם ְׂשָפַתִים ְקפּוצֹות ְוקֹולֹות צֹוְרָמִנִּיים סֹוְפִרים ֶאת ַהֶּכֶסף 

 ּוְלָבבֹוֵתיֶהם ֵהם ָחְרבֹוָתיו ֶׁשל ֶחֶבל Messieursetdamesַהָּקָטן ְואֹוְמִרים 

  59. . .ִּפיַקְרִדי 

  

 קֹוְבִרים ֶאת ֲחֵבֵרינּו ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים, ְּכֵׁשִדים ִמַּׁשַחת, ּו ֲאֶׁשרֵהם ֵאיָנם ָּכמֹונ
 עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֵהם ֵמִתים ַא– 

 ׁשּוב א ִיְזֹרם ַהַּמאְרן
  60ֵּבין ָּגדֹות רֹוְננֹות

  

  – Grands Boulevards61ַּכָּמה ָנִעים ָלֶׁשֶבת ַּב־
 ֵהן ְמִריחֹות ִמ 

    

      Cloacae 
 ִמיִגים ֲחרּוִכיםצְ           

      Poudre de riz62  

                                                         

 "האומלל"   58
 18- ביולי ל1בין , במלחמת העולם הראשונה" הקרב על הסום"שם נערך    59

הגרמנים במחוז ניסו כוחות מדינות ההסכמה לפרוץ את קווי בקרב זה . 1916בנובמבר 

במחיר של יותר , מ"בסוף הקרב הצליחו הכוחות להתקדם כעשרה ק. סום שבצפון צרפת

 .ממיליון נפגעים לשני הצדדים
הקרב הראשון  נערך 1914 בספטמבר בשנת 12 ל־5 על גדות נהר המארן בין   60

שהביא  הקרב הסתיים בניצחון צרפתי־בריטי .)הֵּנס על המארן: ידוע גם בשם(על הַמאְרן 

ובכך חיסל את הסיכויים לניצחון גרמני , להדיפת הצבא הגרמני ומניעת כיבושה של פריז

 . במהלך הקרב נהרגו כחצי מיליון חיילים.מהיר במלחמה
 2,3,8כולל את רבעים ) Les Grands Boulevards( רובע השדרות הגדולות   61

אשר ) Place de la Madeleine(הוא מתחיל פחות או יותר מכיכר דה לה מדלן . 11ו־

, 11ברובע ה־ ) Place de la Bastille( וממשיך לכיוון כיכר הבסטיליה 8ברובע ה־

 .שנמצאת באזור הקניות העיקרי במרכז פריז
62   Cloacae –ביוב  ;Poudre de riz –פודרה . 
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  יִרי'ַטָּבק ַאְלגִ          

Monsieur Jourdainְּבָכֹחל ְוָאֹדם ֶׁשל ַמֵּדי ַהּזֹוָאִבים  
 ballet turque ְּב־premier danseurהּוא   

Ya bon! 

Mamamouchi63 

 " ִּכי ַּפַעם ְּבָאֶלּפוֹ –, ְועֹוד ָאְמרּו "– ֶיְנִקיםֶיְנִקיםֶיְנִקיםֶיְנִקים
 carême prenant ְו־Mardi Grasְוַהְרֵּבה 

  64;ֶׁשל ַקְרָנָבל ַהָּׁשלֹום

 ִהינּומֹות ִמְּנַיר ְקֶרּפ
 :ִּפּיֹות ְקפּוִצים ּוְמׁשּוֵחי־ְׂשָפתֹון ֶׁשְּכמֹו ָאְמרּו ֶזה ַעָּתה

Cho - co - lat . . .  

"Elles se balancent sur les hanches".65 

  

 ֵעיֵני־ְלָטָאה
 ,ְזָקִנים ֲאׁשּוִרִּיים

 – ַּבד ַמְּגֵפי
 

                                                         

לוקח חלק ', גם הוא באצילים'גיבור הקומדיה הידועה של וולטר , ורדן'מר ז   63

מידי השגריר ) מעין תואר אבירות" (מאמאמושי"י בתקווה לזכות בתואר הבריקוד טורק

שמוצאם היה , "לוחמה רגלית קלה"היה שמם של לוחמי ) Zouaves(זואבים ; הטורקי

מדיהם היו . במסגרת הצבא הצרפתי" צבא אפריקה"בצפון אפריקה ושהשתייכו ל

גרם לכך שהיו למטרות  מה ש,ולא פעם הם חבשו כובעים ססגוניים, כחולים ואדומים

דרגה ( רקדן ראשון – premier danseur;  הם הוכרחו לעבור למדי חאקי1915ב־. קלות

 . זה טוב– !Ya bon; )בבלט
נתן : תרגום, לשייקספיר' אותלו' מתוך - " כי פעם באלפו–, ועוד אמרו "  64

והגים נהיו , על פי מסורות שקדמו לנצרות, Mardi Gras ,Carême Prenant; אלתרמן

 מגיע ו שולב בדת הנוצרית ושיאה זמנהג.  בתקופה זאת של השנהפסטיבליםלקיים 

מילה שמשמעותה המילולית היא (הקרנבל . "מרדי גרא"הא הו" יום שלישי השמן"ב

ס ימרל. מציין במקור את סיום הזמן שבו מותר לאכול בשר לפני התענית") סילוק בשר"

 . ועידת השלוםסביב" רנבלק" לים הדתייםקושרת כאן בין הקרנבל
 ניתן להניח שהן -" נשים מטלטלות עצמן קדימה ואחורה על מותניהן"   65

 ". מענטזות"
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ֹאָהֶליָה ָהָיה ֶאָחד ִמְׁשֶׁשת , ָהַעְרִביםְּכַמֲאַמר ,  ֲאֶׁשר ֹמחוֹ ַהֶּגַזע ַהָּקָטן ְוֶהָחִריף

  66ֶׁשל רּוַח ָהֱאִהים

 Ouiouioui, c’esi passionnant – on en a pour son argent. 

 Le fromage n’est pas un plat logique 

 

 A a a a a oui c’est un délicieux garcon.  

 Il me semble que tout femme sincere doit se retrouver 

 en Anna Karénine.67 

  

 ַרק א ַהִּׁשּתּוק ַהֶּטְבטֹוִני 
 ְּבֵאיֶזה ְזַמן

 ַּתת־ַיִּמי      
 ָּתא ֶאת ָּתא      
 חֹוֶוה      
 ַאט־ַאט      
 הּוא ִמְתַהֶּוה      
  ָעצּום– ָאֹים –ִלְכֵדי ָּדָבר ָיֶפה     
 . . .     ֶאל ַהֱהיֹות     
 . הּוא ִקְלָלָתם ֶׁשל ְמַמֵּדי ֲעָנק–מֹוָצא ְׂשָפַתִים ְמֻעְרָּפל ּוְמֻהָּסס   

  

 ָהֶאָחד ְּבַמאי
 אֵ 
 י
 ן
 ׁש
 ּו
 ם

                                                         

 שהיו –יש מי שמשער כי הכוונה כאן היא אל הארמנים . שורה סתומה למדי   66

 .'ועידת השלום' ששלחו משלחת מיוחדת ל–עוד נטבחים באותה העת 
; ."גבינה איננה מנה סבירה. את הכסף שלך זה שווה –זה לוהט , כןכןכן"   67

נדמה לי שכל אישה הגונה מוכרחה לראות את עצמה . הוא עלם חמודות, כן, אההה"

 ."באנה קרנינה
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  ׁש

 וֹ 
 ׁשַ 
 ּנַ 
 ת
 עֲ 
 מָ 
 ִק 
 י
  68   ם

  

 ְׁשֵּתי ְּבתּולֹות ָלֲחמּו ִּבְקַרב־ֻּפְלָחן
 ָנה ָמִרָּיה ְוַהְּלבָ –ַעל ּגּוָפּה ַהָּמתֹוק 

  

 ַהְּלָבָנה ָהַאְכָזִרית ֶׁשל ֶיַרח ַאְּפִריל
  la grève69ַהְּדָמָמה ֶׁשל 

  

 ֶּגֶׁשם
  

 ַהּלּוְבר ָנֵמס ָּבֲעָרֶפל
 ְּבָקרֹוב הּוא ִיְהֶיה ָׁשקּוף

 ּוַבֲעדֹו ְיַנְצְנצּו ִאֵּיי־ַהַּגִּנים ַהִּמְסּתֹוִרִּיים
  Place du Carrousel70ֶׁשַּב־

                                                         

התקיימה שביתה של ארגוני העובדים בצרפת , 1919 בתאריך האחד במאי   68

ך השורה הכתובה במאונ. ובגינה לא הוצעה למכירה באותו היום שום שושנת עמקים

 .מבקשת לדמות את צורתו של טור השובתים הצועדים
69   la grève –זהו משחק מילים שאמור להדהד את המילה האנגלית  grave ,

וכבר ציינו את מניין ההורגים על " (גדה"אולם בצרפתית פירוש המילה הוא , "קבר"

 .שבעטייה העיר דוממה, "שביתה"וגם , )גדות המארן
 במרכז מוזיאון –נמצאת ברובע הראשון של פריז  כיכר קרוסל היא כיכר ה  70

: הכיכר נקראת על שם הקרוסל. שער הניצחון של קרוסלעומד במרכז הכיכר . הלובר
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 ִמְתַּפֵּתל ְּבַׁשְלָוה, ֶאגֹוִאיְסט ָזֵקן, ַהֵּסן
 , ְלֵעֶבר ַהָּים                               

 . . . הֹוֶגה ַּבֲעָׂשִבים ְוֶגֶׁשם 
  ִאם ֵמִעם ֵמיָמיו ָהֲעֵצִלים עֹוִלים ַהֲחלֹומֹות  

 .ֲאַזי ַהָּללּו ֵהן רּוחֹוֵתיֶהם ַהְּכַחְלַחּלֹות ֶׁשל ַׁשְלָּדִגים    
  

 ־ְמַמִּדיִמְּגַדל ַאְיֶפל הּוא ּדּו
  .ָחרּוט ַעל ַּגֵּבי ְנָיר ָלָבן ְוָעֶבה

 
Poilus ִּבְכַחְלַחל־ֲאַפְרָּפר ִעם ֲחִבילֹות ְּבֶצַבע Terre de Sienne חֹוִנים ָסִביב 

ֵהם ִנְדִמים ְּכִאּלּו ַצַּיר־ְקָרבֹות ָרַׁשם ֶאת ְּדמּוָתם . ַלְּסִפיְנְקס ָהָאֹפר ֶׁשל ְטִויֵלִרי

  Rue Des Pyramides.71 ְפַרְנק ַלֲחִתיָכה ְּב־10ָמְכָרּה ְּב־ְּכֵדי לְ , ְּבִגיִרים
  

Désoeuvrement 
 ֲחָׁשׁשֹות

 ְורֹוְנְסִקי ְוָאָנה
 ַמְתִחיִלים ְּבִמּטֹות ִנְפָרדֹות ּוְבֵזָעה ָקָרה

 ְמַזִהים ֻּפְרָענּות ְּבאֹותֹו ַהֲחלֹום
  72. . .יק ַמִּזיק ַוֲעָנק '    ַעל מּוזִ 

  
 :יֹום ֶאָחד ֶזה ֵיָרֶאה ָיֶפה, ֶיהִיְהֶיה ֲאֶׁשר ִיהְ 

 ְקֵלאֹו ִהיא ַצֶּיֶרת ָצְרפִתָּיה ְּגדֹוָלה    
 .ִהיא ּפֹוַסַעת ַעל ַהַּמִים ְוַהָּללּו ּדֹוְמִמים      

 ְּבא ִניעַ , ְּפַלְסִטִּיים,  עֹוְמִדיםַׁשְדַר ֵמיַׁש ַוֲעֵבד ְנגוֹ 
  73.              ְּבֵלב ַהֶּלָהבֹות      

                                                                                                                       

המצעדים הצבאיים שנערכו בה בעת שארמון הלובר שימש את בית המלוכה כבית 

 .מגורים
71   Poilus –אנשי שעירים: מילולית.  חיילים ;Terre de Sienne –מתי צבע אד ,

 רחוב בקרבת גני – Rue Des Pyramides ;"סיינה"נקרא לעתים בעברית . חום־צהבהב

 .     טווילרי
72   Désoeuvrement –אנה קרנינה' זוג הנואפים ב–ורונסקי ואנה ;  עצלנות '

מופיע  , מזוקן ונושא שק,  אדם שכזה.אדם נבער וגס,  איכר רוסי–יק 'מוז; לטולסטוי

 .יהם של השנייםבמהלך הרומן בחלומות
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 ,ֶׁשל ָמאֶנה  Massacres des Jours de Juinַה־
 ֶׁשל ָּדִוד  Prise de la Bastille־הַ 

 ֶׁשל ּפּוֶסן  Fronde־הַ 
  74.ְּתלּוִיים ְּבָגֶלְרָיה ְׁשֵקָטה

  

 ;ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה ַהּבְ ּתּוָלה א ִהְתַעְצָלה
 Les Galeries Lafayette ,Le Bon Marchéַהַחּלֹונֹות ֶׁשל 

                           La Samaritaine,            

  

 נֹוְצִרים ִּפָּתיֹון ָקדֹוׁש
  75;ֲעקּודֹות ִּבְכסּוָתּה, ְּבִהינּומֹות ְלָבנֹות, ַּפְנּדֹורֹות ַׁשֲעָוה

  

Catéchisme de Persévérance 
 ֶׁשַבע ַהְּוִעידֹות ָהֶאקּוֶמִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹותַצֵּויֶהן ֶׁשל   
 ,Bibliothèque Roseְנָתּה ֶׁשל ַה־ֻּתְקְּתקּו ְלַמְתּכֻ   

Première Communion 

 )ְּפרֹוֵמֵתאּוס ָּבַלע ֶאת ַהִּפָּתיֹון(
Petits Lycéens, 

                                                                                                                       

בשמותיהם ( מישאל ועזריה ,חנניה;  המוזה הממונה על ההיסטוריה– קליאו   73

הם . הם דמויות מקראיות הנזכרות בספר דניאל) מישך ועבד נגו, שדרך: הארמיים

וניצלים ממוות על , מושלכים על ידי נבוכדנצר לכבשן בשל סירובם לעבוד עבודה זרה

 .ידי אלוהים
זוועות ואירועים אלימים ם המתארים כאן לכאורה לציוריס מפנה י מרל  74

 –' הפרונד'נפילת הבסטיליה ו, 1832הטבח במהלך המרד הרפובליקני בפריז של יוני (

נגד שלטון  1648-1653סדרת מרידות ומלחמת אזרחים שהתחוללו בצרפת בשנים 

דויד ואדואר מאנה אק־לואי 'ז, ניקולא פוסןציירים ידועי־שם כגון מאת , )הקרדינל מזראן

 קיימים קיים והמשוררת רק מדמה שהםאינו אף אחד מן הציורים הללו ,  בפועל–

 .תלויים בלוברו
החלונות ']: "המופיעות בסיום[כפי שמבארת המשוררת בהערותיה ליצירה    75

 –במהלך ימי התענית בובות שעווה בגודל אנושי . ' וכו'Les Galeries Lafayetteשל 

 מוצגות בחלונות הראווה של חנויות –ניכי טקס לחם הקודש הראשון לבושות כמו ח

למעשה היו אלה בובות התצוגה ,  היה שמן של בובות־תצוגה–פנדורה ; ".גדולות

 . 18שהחלו נפוצות באירופה החל מאמצע המאה ה־, הראשונות
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Por-no-gra-phie 

 ַּכּלֹות ַנָּנִסּיֹות ְמַלְּבבֹות
  –נֹוֵקם , ָהעֹוָלל ַהָּקדֹוׁש, יּו

  

        76....ַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדי

        

PHOTO MIDGET77 

  

 !י הוֹ הֵ 
 –ֲאִני טֹוֶבֶלת ַּבֲחלֹומֹות ַעד ַהִּבְרַּכִים 

 ּפֹוַסַעת־ַאט ַמֲעַדּנֹות                  
 78Périgordְּכחֹוָצה ְׂשֵדה־ָחִציר ְּב־

  
                                                         

אן 'מאת התיאולוג הקתולי זדתי פופולרי  חיבור –" הקטכיזם של ההתמדה "  76

אשר , שגרס כי החולאים של התקופה מקורם בתרבות הרנסאנס, )1802-1879( גום וזף'ז

ועידה אקומנית היא מעין כנס של בישופים שבמסגרתו ;  לניאו־פגאניזם,לדידו, ובילהה

) כלל־עולמי, היינו, "אקומני"ומכאן השם (מתכנסים בישופים מכל רחבי העולם הנוצרי 

; 787–325ע הועידות הראשונות התקיימו בשנים שב. כדי לדון בנושאי אמונה ופולחן

ל הפריזאי לואי השט "היה שמה של סדרת ספרים שפרסם המו" הספרייה הוורודה"

בהוצאה . היה נערות מתבגרות" הספרייה הוורודה"קהל היעד של . 19במהלך המאה ה־

א  הוPremière Communionה־; שיועדה לנערים" הספרייה הירוקה"ראתה אור גם סדרת 

: מילולית(פרומתאוס ; 12בדרך כלל בגיל , טקס אכילת לחם הקודש בפעם הראשונה

לא ברור למה מתכוונת המשוררת בכך שהוא . מסר לאדם את האש, )החושב לפני מעשה

ויש , אפשר שמדובר כאן בלחם הקודש שמופיע מיד אחר כך. בלע את הפיתיון

שהזהיר  (פרומתאוס י זאוס לאחישניתנה לאישה ביד, שמשערים שהפיתיון היא פנדורה

כעונש על , ")החושב לאחר מעשה("אפימתּאוס , )את אחיו לבל יקבל מתנות מהאלים

״סר יו או בת ;  תלמידות קטנות– Petits Lycéens; חורבןל ,בסקרנותה, מעשיו והביאה

. עלילת לינקולן היא האחרונה בעלילות הדם באנגליה והמפורסמת מכולן, היהודי״

הבישוף של העיר בשנים , להבדילו מיו הקדוש של לינקולן( של ״יו הקטן״ סיפורו

בחלק מהגרסאות הלה נאכל על ( לבור־שפכים שנרצח בידי יהודים והושלך, )1200-1186

'; סיפורה של אם המנזר'וסר ב' לצ'סיפורי קנטרברי'תוך סיפורו מופיע גם ב. )'וכו... ידם

 .כלומר את ישו,  את לחם הקודש כלומר–" הילדים אוכלים את היהודי"
 . סטודיו לצילום שפעל בפריז באותם הימים  77
 . חבל ארץ בדרום מערב צרפת–פריגור    78
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 Palais-Royalַה־, ָהִריץ, ַהּלּוְבר
Hôtel de ville 

 ַאְוִריִרִּיים ְוַׁשְבִריִרִּיים
 ִּביָתֵני ַּתֲענּוגֹות ִמֶּגֶבס

 ְקמּו ְּכֵדי ְלָׁשֵרת ֶאת ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתההּו
 ֶאְזָרִחים ְּבַבְרָּדִסים ּוַמֵּסכֹות־ֶנֶׁשף

A l’occasion du marriage de Monseigneur le Dauphin79  

  

 , ָיָׁשןHôtelִמן ַהְּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל 
 ,ֲאִני ִּבְטַרְנס

  80.רַהּצַ  Rue de Beauneַמִּביָטה ַמָּטה ְּב־

 רֹוְכִלים ְמַפְּיִטים ֶאת ַמְרָּכְלָּתם 
 ָנִׁשים ְּגלּוּיֹות ֹראׁש ִּבְרִדיִדים ְׁשֹחִרים

  81 ְמֻחָּתלֹות ְּבַבדְטִריְּפטֹוֶלמֹוס          נֹוְׂשאֹות ִּכְּכרֹות־    

 :ּפֹוֲעִלים ְּבָכֹחל ִחֵּור
 :ְמִריצֹות ִעם ְיָרקֹות

 :ְּכָלִבים ִמְתרֹוְצִצים  
 ם ְוהֹוְלִכיםֵהם ָּבִאי  
 .ֵהם ָּכל ָּכ ְקַטִּנים  

  

 ...ִסּפּוִרים  
  

         ָהרֹוַמְנָסה ָהֲאבּוָדה  
 ִהְׁשַּתְעְּבדּות ְּכפּוָיה, ֶׁשָּכַתב ֵאיֶזה אֹוִביְדיּוס  

 ,ְּבֶאֶרץ ַהֵפיֹות

                                                         

לדעת החוקרים מדובר כאן ]". יורש העצר[לרגל נישואי הוד מעלותו הדופן  "  79

כתוצאה ממופע הזיקוקים שנערך לרגל .  ומארי אנטואנט16 ה־על חתונתם של לואי

 . אנשים123הרגו חתונתם נ
 Hôtelברחוב זה עמד בשעתו . המסתיים ברציף וולטר, רחוב סמוך לנהר הסן   80

de L’Elysee ,בית המלון שבו התגוררה המשוררת. 
 – אשר באמצעותו נפוץ גידול החיטה, גיבור אלוסיס,  טריפטולמוס הנער  81

 . בני האדם בין– דמטר יעל ידלאחר שזו נמסרה לו 
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 ;ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ְׁשָמּה
 .יַטְלִקיםִרים ָהאִ ָהָיה ֶזה סֹוָדּה ֶׁשל ִּגיְלַּדת ַהַּצּיָ   
 . . .ֵהם ִּכּלּו ֶאת ְיֵמיֶהם ְּבִנָּסיֹון ְלַהְמִחיָׁשּה  

  

 ַהְּכָפר ַהִּסיִני ְּבֵעיֵני רּוחֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון
  

 .ְּדָבִרים ְקַטִּנים ּוְמֻׁשִּנים ִמְתַרֲחִׁשים ְלא ֶהְפֵסק
  

  Place des Vosges82ְּב־, Rue Saint-Antoineְּב־, Ile Saint-Louisְּב־

 ...ּגֹוֶסֶסת, ָאה ַהְּׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ְמֻפְרֶקֶדת ְלַהְפִליאַהּמֵ 
  

 ַה ְס ְס ס 
  

  

  

  

  

                                                                                                                  
83  

  

 ִּבְכֵנִסַּית ּתֹוַמס ַאְקִויַנס ֶיְׁשנוֹ 
  l’impasse des Deux Anges.84ה ָמבֹוי ֶׁשְּמֻכּנֶ   

  

 ָּבִתים ִעם ׁשּורֹות ֶׁשל ַחּלֹונֹות ְּדמּוִמים
 ֵהם ְּכמֹו ְּכָלִבים סּוִמים

                                                         

82   Ile Saint-Louis – איל סן לואי הוא האי הקטן מבין שני האיים הטבעיים 

 Place;  אחד הרחובות שמובילים לכיכר הבסטיליה– Rue Saint-Antoine; שבנהר הסן

des Vosges –היא הכיכר העתיקה ביותר בפריז'  פלאס דה וֹוז. 
הניחו : "מילות הליברית לקטע הזה. של הנדל" רינדלו" מתוך האופרה תווים   83

 "חירותילמען  הניחו לי להיאנח ,י להתייפח על מר גורליל
84   l’impasse des Deux Anges –או המבוי הסתום של שני ,  רחוב שני המלאכים

 .הוא רחוב ללא מוצא השוכן בסמוך לבית המלון שבו התגוררה המשוררת, המלאכים
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 .ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ָּדָבר ִמְלַבד רּוחֹות ְרָפִאים
 ּכֹוִרים ָאְזֵניֶהם ְלקֹול ָיֵבׁש ְוָחלּוׁש

 ֶרת ִמיסֹותְּכקֹוָלּה ֶׁשל ְנִזיָרה ְיִׁשיָׁשה ַהְּמַזּמֶ 
  85. . .ֵסַבְסטֹוּפֹולְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאח ֶׁשֶּנֱהַרג ּבְ 

 

MOLIERE 

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 17, FEVRIER 1673 

 

VOLTAIRE 

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 30 MAI 1778 

 

CHATEAUBRIAND  

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 4 JUILLET 184886 

  

 ,א ַהֹּכלְוֶזה עֹוד   
 ַּגן ָהֵעֶדן א ָיכֹול ְלָהִכיל עֹוד ְזַמן ַרב ֶאת ָּכל ַהֵּמִתים ַהְּמֻפְרָסִמים   

 . . .  ֶׁשל ָּפִריז                                       
  les Champs Elysees!87ֶיְׁשָנם 

                                                         

התרכזו מרבית הפעולות המלחמתיות ) 1853-1856( במהלך מלחמת קרים   85

ובקרבות , הנמל העיקרי של הצי הרוסי בים השחור, במצור על עיר הנמל סבסטופול

 חודשים במצור שהטילו עליה הצבאות 11סבסטופול עמדה במשך . שהובילו אליו

 .עד שנכבשה בידי כוחות צרפתים ובריטיים, היריבים
טר וול,  לוחיות הזיכרון שנתלו על בתיהם של מולייר–' וכו" בבית זה נפטר"   86

 . שאטובריאןו
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Sainte-Beuve , ֲֹעבּור ָמָדם , ֵזר ְּפָרִחים ָלפּות ְּבַכף־ָידו 
 ,ר הּוגוֹ ִויְקטוֹ           

 רֹוְׁשפּוקוֹ ֶּדה ָלה ַהֻּדָּכס  Pont- Neufחֹוֵלף ַעל ַה־
 ְּבִהּלּו ִנּנֹוַח ְלֵעָּלא    
  salon d’automneעֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ַל־    
  88; ָמָדם ֶּדה ָלה ָפאֶיטֶׁשל    

 .ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶזה ֶאת ֶזה    
  

Il fait Lourd89 

 . ַעד ָמְתַניַהֲחלֹומֹות ִהִּגיעּו
  

 ,Notre-Dame-des-Champsָהַלְכנּו ִלְתִפָּלה ְּב־
 .םיִמ ְׁש ִזְמזּומַ  . . .םיִמ ְׁש ִזְמזּומַ  . . .ים ִמ ְׁש ִזְמזּומַ 

 ;ַהְּבתּוָלה יֹוֶׁשֶבת ְּבַגָּנּה
 ִהיא עֹוָטה ֶאת ַהְּגִליָמה ַהְּתֻכָּלה ְוֶאת ִּכּסּוי ָהֹראׁש ַהְּמֻכָּנף 

 Saint Vincent de Paul ְּב־ֲאֶׁשר ַלְּנִזירֹות
 .הֹוָמה רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ַּבּׁשֹוָב ֲאֶׁשר ָלּה

  90,ֶׁשַבע ַהַּתֲחנֹות ֶׁשל ֶּדֶר ַהִּיסּוִרים ֲחרּוטֹות ְּבֵעץ

                                                                                                                       

מקור השם הוא . אחת השדרות המרכזיות של פריז היא שאנז אליזהה   87

אליו הגיעו האנשים ,  אזור מסוים בעולם הבאזהו ,שדות אליסיום ,במיתולוגיה היוונית

 . גבורה נשגבתשהוכיחו יושר־לב ו, ההגונים
מגדולי , סופר ומבקר ספרות צרפתי) 1804-1863( שארל־אוגוסטן סנט־ֶּבב   88

הגשר  "– Pont-Neuf; ניהל רומן עם אשתו של ויקטור הוגו. 19המבקרים של המאה ה־

חוצה את נהר , )1478-1607נבנה בשנים (הגשר העתיק ביותר בפריז , נף־פון, "החדש

מחברו של ספר , סופר וסטיריקן צרפתי, )1613-1680(פרנסואה דה לה רֹוְׁשפּוקֹו ; הסן

הייתה תערוכה שנערכה לראשונה בפריז , "סלון הסתיו", salon d’automne; "אמרות"ה

הרשמית השמרנית " סלון"כתגובה של אמנים עצמאיים לתערוכת ה, 1903בשנת 

הייתה ) 1634-1693(מאדאם דה לה פאייט ; שנוהלה על ידי האקדמיה לאמנויות היפות

לה פאייט . אן רסין'סופרת צרפתייה וידידתם הקרובה של פרנסואה דה לה רושפקו וז

 .נהגה לארח מפגשים ספרותיים בביתה
 .לח והביל, סגרירי, מעיק, מזג אוויר חם   89
90   Notre-Dame-des-Champs – אחת הכנסיות , "גברתנו של השדות" כנסיית

שוכנת ברובע , "הקדוש ונסן דה פול" כנסיית – Saint Vincent de Paul; העתיקות בפריז
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 ,ָיֹרק ּוָוֹרד, ָּכֹחל, ֲחַבָּצלֹות ּפֹוְרחֹות
 . ִמְנַחת ֹקֶדׁש ִמַּיָּפִני מּוָמר–ְּפָקעֹוֵתיֶהן 

 ֵמיִמי ְמׁשֹוֵרר ֶאת ִׁשיֵריְטרּוָּבדּור ְׁש 
  91.ְּבֵני ַהַּכָּפָרהֲחָטֶאיָה 

  ְצָרעֹות ֵאיָנן נֹוְגסֹות ַעל חֹוָמָתם ֶׁשל ְׁשֵמי־ְׁשִקיָעה
 .ִּבְׁשִזיָפיו ֶׁשל ַּגן ָהֵעֶדן

  

La Liberté La Presse! 

La Liberté La Presse! 

 

 le Petit-Palaisַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ֵמֲאחֹוֵרי 
  92.יִרי ֵהם צֹוֲעִקים ֶאת ַהּקּוְרָאן'ָּבר ָהַאְלגִ ַּבִּמְד 

  

La Liberté La Presse! 

  
 ;ַהָּׁשַמִים ִמְׁשְמִׁשִּיים

 חֹוְלִפים, ְּכֶנְגָדם, ְוָׁשם
   Pont Solférino93ְלָאְרּכֹו ֶׁשל 

 .ְׁשֹחִרים ֻּכָּלם, ֲאָנִׁשים ְקַטִּנים ְוִכְרָּכרֹות
  

 –ֵמׁש ַהְּׁשֵמיִמי ְזבּוִבים ְמַכְרְסִמים ַּבִּמְׁש 
 ֶזה ִעם ַהּכֹוַבע ְרַחב ַהּׁשּוַלִים ּוְמִעיל־ַהִּׁשְכִמָּיה

 .                                    הּוא ְּבַוַּדאי ֹּכֶמר

                                                                                                                       

 המתאר את שבע התחנות )שנפוץ למדי בכנסיות (חריטתכפי הנראה ; שירי של פריזעה

 .כיום נהוג למנות ארבע עשרה תחנות. שעבר ישו ביום הצליבה
היה צייר יפאני שפעל בפריז בתחילת המאה ) 1886-1968(יטה ' טסוגוהרו פוג  91

, רבים משירי הטרובדורים נקשרו לפולחן מריה; המיר את דתו לנצרות קתולית. העשרים

 ).May day(במהלך חגיגות האביב , בידי הקתולים, רים בדרך כללוהללו מוש
92   La Libertéו־ La Presse –יר'הפניה לכיבוש אלג;  יומיים שמות של עיתונים .

אזרחות צרפתית ניתנה . 1848- והכריזה על סיפוחה ב1830צרפת השתלטה על הארץ ב־

 .המואזיןהמשוררת מתארת כאן את קריאות ). וליהודים(רק לאירופים 
93   Pont Solférino –1960 גשר שהקים נפוליאון השלישי ושפורק ב־. 
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 ֵהם ְׁשֹחִרים ְודּו־ְמַמִּדִּיים ְוֵהם ּדֹוִמים
  .לּוִאי ִפיִליּפְצָלִלּיֹות ֶׁשל ְנִתיֵני לַ 

 
 ּוִקיִניְסִטים סֹוְגִרים ֶאתּב Quaisְּבמֹוַרד ַה־

  94.ֵּתבֹוֵתיֶהם ַהְּיֻרּקֹות

  

 95VIIme arrondissementִמן ַה־
 ַלְיָלה ְּכמֹו ַעְרָּפד

 .מֹוֵצץ ָּכל ְצִליל ָוֶצַבע
  

  96;ָהרּוחֹות ָנמֹות ִּבְמָעָרָתן ַהִהיֶּפְרּבֹוֵרִאית  

 ;םָהְרחֹובֹות ַהָּצִרים ִמְתַעְּקִלים ְּבָגאֹון ֶאל ַהּכֹוָכִבי  
 .ֵמֵעת ְלֵעת הֹוָמה מֹוִנית ְּכַיְנׁשּוף  

  

  97ַא ֵמֵעֶבר ְלִבּצּוָריו ֶׁשל ַהּלּוְבר  

 , ִחּיּוכֹו נֹוָרִאי, ְפרֹוְיד חֹוֵפר ֶאת ַהָּנָהר
 הּוא ְמנֹוֵפף ַּבֶּזֶבל ֶׁשּלֹו ְלאֹור ַהַחְׁשַמל  

  

 ,מֹוִנּיֹות
 ,מֹוִנּיֹות
 ,מֹוִנּיֹות

 ֶנֱאָנחֹות חֹוְרקֹות וְ , ֵהן צֹוְוחֹות
 .ְּכמֹו ֶאֶלף ֲחתּוִלים ְמיָֻחִמים

                                                         

רבים תלו בבתיהם דיוקנאות ) 1773-1850( בימי שלטון המלך לואי־פיליפ   94

על גבי ;  רציפים– Quais; שהיו אז באופנה, סילואטים, נייר שחור העשויים גזרי

המפורסמים של ) פרים יד שנייהמוכרי ס(הרציפים של נהר הסן פורשים הבוקיניסטים 

 .ירוקבצבע  בדרך כלל – וקופסאות ארגזים, המסודרת בתיבות, םפריז את מרכולת
 . שם גם ניצב מגדל אייפל. הרובע השביעי   95
 נית שממוקמת הרחקו שמה של ארץ אגדית במיתולוגיה היו– היפרבוריה   96

 ."רוח הצפון" מעבר ל,בצפון
 הוקמה בידי פיליפ זו,  כמצודה בתחילהשימש) בגלגולו הראשון( הלובר   97

 .1190בשנת ) 1165-1223(אוגוסט 
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 :ְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ַמֲאָכָלן, זֹונֹות ִּכְכִפיִרים ׁשֹוֲאגֹות ַלֶּטֶרף
  Moulin Rouge98ֹּכֶמר ַאְנְּגִלי ִנְלָחם ַּב־

 , ֹראׁש ּכּוִׁשי ְּבֹראׁש ָּכל ָּתו, ִרְבֵעי ָּתִוים ּוְׁשִמיִנּיֹות
 :ה ִנְתֶעֶבתִמְתַּפְּתִלים ְּבִסיְנקֹוּפָ 

Toutes les cartes marchent avec une allumette! 

 ִׁשְבַעת ֶחְטֵאי ַהָּמֶותֵמָאה ֲעָדׁשֹות ְמַׁשְּברֹות ֶאת ֶחְזיֹון 
 :ֲעבּור ָהַאְסִטיְגַמְצָיה ָהָאֵמִריָקִאית

  ."ים ֵהן אֹוֲהבֹות ָנִׁש –ָּבחּורֹות ֶׁשל מֹוֲעדֹוֵני ַהַּלְיָלה 'ֲאִני א אֹוֶהֶבת ּתַ "
  

Toutes les cartes marchent avec une allumette!99  
  

 ַׁשַחרַׁשַחרַׁשַחרַׁשַחר
        

 ַאְלִכיְמָיה. . . ְׁשַעת ַהֵּׁשָנה ֶׁשל ֶוְרֵלן 
 ,ַאְּבִסיְנת

  100 ,יִרי'ַטַּבק ַאְלגִ 

 ִּדּבּור, ִּדּבּור, ִּדּבּור
 . ְמַזֵּבל ֶאת ִסָּגִלּיֹוֶתיָה ַהְלָבנֹות ֶׁשל ַהְּלָבָנה

                                                         

; כא, תהילים קד." ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם" לפי הפסוק   98

הוא )  ועל גגו של המבנה אכן ניצבת טחנה שכזו– "טחנת הרוח האדומה("' המולן רוז

המועדון הוקם . בפריז ובו מוצגים מופעי קברט צרפתי מסורתיהמועדון המפורסם ביותר 

 המשוררת משתמשת .נלחם בטחנת הרוח האדומה, כמעין דון קישוט, הכומר. 1889ב־

 .Tilting at windmillsהמזוהה עם מטבע הלשון , Tiltsכאן בפועל 
99  " Toutes les cartes marchent avec une allumette"!  -כפי ,  משפט סתום

משה רון היקר . שלא עלה גם בידי מחברי הקומנטרים לפענחו, נראה סלנג מקומי מאודה

אין קלף ": "תרגום מילולי שמתקבל על הדעת, בשיחה אישית, ורב־הניסיון הציע

בעברית צריך לבחור באחד משלל משמעיה של "ציין רון כי , כמו כן. "שגפרור לא שורף

שבעת חטאי "; ").ב"תפריט וכיו, מפה,  קלף,כרטיס(וגם זה לא פשוט , carteהמילה 

השיריים ביצירתו האפית של ) 4שיר , 1ספר ( הוא שמו של אחד הקטעים "המוות

ס מתארת כיצד אותם אמריקאים ימרל. 'מלכת הפיות ')1552-1599(אדמונד ספנסר 

בשל , )או משקפיים(צופים במופע בעד משקפות " ועידת השלום"שהגיעו לעיר לרגל 

כלומר חמישים , מאה עדשות הן חמישים זוגות עיניים. שלהם") צילנדר("מציה האסטיג

 . אנשים
 .שימש בעיקר את בני המעמד הנמוך, טבק זול   100
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3 Rue de 
Beaune 

 פריז
1919אביב   

 ,יָקה ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ְלַצד ִאְׁשּתוֹ ְנִׂשיא ָהֶרּפּוְּבלִ 
 . . . ְוִיָּתֵכן ֶׁשֶּזה קֹוֶרה ַמָּמׁש ַעְכָׁשו

 , נֹוָלִדים ִּתינֹוקֹותPort-Royalַּבִּמְנָזר ֶׁשל 
 ּוִמיֶׁשהּו ֶׁשא ִנְרַּדם אּוַלי קֹוֵרא ַעְכָׁשו ֶאת

     le Crime et le Châtiment101    
       
 תַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרחַ         
  ִיָּפַתחles Halles     ְּבָקרֹוב       

  Notre-Dame102ּוֵמֲאחֹוֵרי ְׁשֵני ַהְּצִריִחים ֲאֶׁשר ְל־

 .ָׁשַמִים ְּבֶצַבע ְזַעְפָרן        
  

JE VOUS SALUE PARIS PLEIN DE GRACE103  

  

 

 

 

 

 
104  

                                                         

, היה ראש ממשלת צרפת במשך שלוש קדנציות) 1860-1934( ֵרמון פואנקרה   101

 דתנגה. 1913-1920ונשיא צרפת בשנים , 1926-1929 ו־1922-1924, 1912-1913שנים ב

 והיה קשור בזרם 1626 נבנה ב־Port-Royalמנזר ; "ועידת השלום"להבנות שהושגו ב

במהלך המהפכה ). זרם של המחשבה הקתולית המדגיש את החטא הקדמון(היאנסניזם 

 – le Crime et le Châtiment; ולאחר מכן כבית יולדות, הצרפתית שימש המקום ככלא

 ".החטא ועונשו"
102   les Halles –שכן שם שוק בעבר .  אל הוא אזור ברובע הראשון של פריז לה

,  תחתיו נבנה מתחם קניות תת־קרקעי מודרני– 1971 ב־נהרסש, סיטונאי גדול ומרכזי

 גותית בפריז ומקום מושבו של קתדראלה נוטרדאם היא קתדרלת; לפורום דה א

והסתיימה ,  תחת שלטון לואי השביעי,1163בנייתה החלה ב־. הארכיבישוף של פריז

 . שני צריחים לקתדרלה.1345ב־
  "מלאת החן, השבח לפריז"   103
הסימן בעל שבע הכוכביות המופיע בסיום השיר הוא בעצם מערך הכוכבים    104

  ". הדובה הגדולה"של 
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 הערות המחברתהערות המחברתהערות המחברתהערות המחברת

    

    

NORD-SUD * ,אחת ממסילות הרכבת התחתית של פריז .ZAG-ZIG, 

LION NOIR, CACAO BLOOKERהן כרזות  .Rue du bacהם שמות '  וכו

 .של תחנות רכבת
  

קללתם של ממדי  "– 13' עד עמ" grands boulevardsמה נעים להסב ב־* "

  .grands boulevardsזהו תיאור של ה־." הענק

  

,  Moise de Marie,  באחד במאי–" יםקהאחד במאי אין שום שושנת עמ* "

, 1919אך באחד במאי ; ברחבי פריז, דרך כללב, נמכרת שושנת העמקים

 .אף שושנת עמקים לא עמדה למכירה, היום של השביתה הכללית
  

ישנה השפעה , כך מניחים, la lune rousse, ללבנה של חודש אפריל* 

 .מזיקה על הצמחייה
  

במהלך ימי התענית בובות . 'וכו" Les Galeries Lafayetteהחלונות של * "
 – לבושות כמו חניכי טקס לחם הקודש הראשון –ושי שעווה בגודל אנ

 .מוצגות בחלונות הראווה של חנויות גדולות
  

 . משמש כיום כבית־יולדותPort-Royalהמנזר של * 
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     נאסונאסונאסונאסו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס

        

        

 בבבב    אלגיהאלגיהאלגיהאלגיה, , , , שלישישלישישלישישלישי    ספרספרספרספר', ', ', ', אהביםאהביםאהביםאהבים    שירישירישירישירי''''

        
        

 ,א ִּכי סּוִסים ֲאִציִלים ֲחִביִבים ָעַלי ָּכאן ִהְתַיַּׁשְבִּתי"
 .ַאף ֶׁשֲאִני ְמַיֵחל ִּכי ֲאהּוֵד ְיַנַּצח    
  ֶׁשּנּוַכל ְלׂשֹוֵחחַ , ָּבאִתי ְלַמַען ֵאֵׁשב ְלִצֵּד, 
 .ְבָחן ֵחֶׁשק־ַהֵּלב ֶׁשעֹוַרְרּתְ ַּבל ִיָּוֵתר א־מֻ     

 ִנְתּבֹוֵנן ָלנּו ַיַחד;  ָּב––––ֲאִני , ַאְּת ַמִּביָטה ַּבֵּמרֹוץ  5
 .ַיַחד ֵעיֵנינּו ַנְרֶעה, ִאיׁש ַּבֲאֶׁשר ְיַעְּנגוֹ     
 !ַמְדִהיר ַהּסּוִסים ְּברּו־ָהֹאֶשר, ַאְלמֹוִני ֶנֱאָהד, הֹוי  
 ?ַעְלָמִתי, ָּלַכדׁשֶ  הּוא ְלָבֵב ְּתׂשּוַמת ֶאת    
 ,ִעם ִׁשּגּור ַהּסּוִסים ִמָּתֵאי ַהִּׁשּלּוחַ ! לּו ָעַלי, ָהּה  

 !ָטס ִעם ִמְדַהר ַהּסּוִסים, ַעז ָהִייִתי ִנָּצב    10
 ,אֹו חֹוְרָצם ְּבׁשֹוִטי ִמֵּדי ַפַעם, ַּפַעם ַמְרִׁשיל מֹוֵסרֹות  
 .ְפֵׁשףאֹו ַבַּגְלַּגל ַהְּפִניִמי מֹוט־ַהְּפִנָּיה ְמׁשַ     
 : ְוָעַצְרִּתי––––לּו ְבֵעיַני ְלַכְדִּתי ְּבעֹוֶדִּני דֹוֵהר   
 .ַאְרָצה ָהָיה ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֶרֶסן ָׁשמּוט ִמָּיִדי    

 ֶּפלֹוְּפס ִּכְמַעט ֶׁשָּנַפל ֵמֲחִנית ֶׁשִּׁשְּלחּו בֹו ְּבֵני־ִּפיָזה  15
 !ֵעיָניו, ִהּפֹוָדִמָּיה, ֵעת ְּבָפַנִי ָנַעץ    
 . ְּבֶעְזַרת ַעְלָמתֹו ִהְסַּתֵּבר ְּבָכל־ֹזאת ֶׁשִהְצִליחַ אַ   
 !ִאיׁש ְּבֶעְזַרת ְּבִחיָרתוֹ , לּו ִנָּצחֹון ְלֻכָּלם    
 .ַהּׁשּוָרה ֹּפה ּכֹוָפה ִזּוּוֵגנּו! ְלִחָּנם? ַמה ְנֻסֹגת  

 ). ֶזה ִיְתרֹונֹו ַהָּגדֹול––––ֹחק ֲחָלֵלי ַהִּקְרָקס (    20
 !ַרֲחִמים ַעל ַהְּגֶבֶרת! ְזִהירּות! ִמיןַאְלמֹוִני ִמּיָ , ֵהי  
 !ִהיא ִמְתַיֶּסֶרת ִּבְגַלל ַלַחץ ּגּוְפ ַעל ַּגָּבּה    
 !ַקֵּפל ֶאת ַרְגֶלי, ַהּצֹוֶפה ֵמָאחֹור, ַגם ַאָּתה, ֵהי  
    א ִאְכַּפת ְל ָקָׁשה ִמֵּגָוּה, ִאם ֶּבֶר ְמֹׁש! 

 ,ַעל ָהָאֶרץ ִנְסַרַחת, ְפָרזְגִליָמֵת ְרׁשּוָלה ְּבמֻ , אֹוי  25
 ! ְּכָבר ֶנֶאְסָפה ְּבָיִדי––––אֹו א , ָאָּנא ִאְסִפיהָ     
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  ִים ָיפֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה, ְּכסּות ְמֻקֵּנאת ֶׁשָּכמֹו  :לֹוט ַרְגַלִ
 !ְּכסּות ְמֻקֵּנאת ֶׁשָּכמֹו... ּוְכָכל ֶׁשַּתִּביט, ָהּה    
 ִמיַלְניֹון:  ֵעת ָנָסהָּכָכה ָהיּו ַגם ַרְגֵלי ָאָטַלְנָטה  

 .ֹּכה ִהְׁשּתֹוֵקק ְלהֹוִׁשיט ָיד ְוָלַגַעת ָּבֶהן    30
 ְמַצְּיִרים ֶאת ַרְגֵלי ִדיָאָנה    ,ְדרּוָכה ֶאל ַהַּצִּיד, ָּכְ
 .ַעז ֱעזּוָזּה ֵמֻעָּזן, ֵעת ְּתַרֵּדף ַחּיֹות־ָּבר    
 ?ֶׁשִּנְגלּו ִליּכְ , ַעָּתה ַמה ְיֵהא;  ְּכָבר ִנְדַלְקִּתי––––ֶטֶרם ִנְגלּו   
 .ַמִים יֹוֶצֶקת ַלָּים, ֵאׁש מֹוִסיָפה ַאְּת ָלֵאׁש    

35  ֵהן ַמְחִׁשידֹות ֶׁשאּוַכל ֵלָהנֹות ַּגם ִמְּׁשַאר ֵאָבַרִי, 
 .ָּכל ַהָּסמּוי לֹו ֵהיֵטב ַּתַחת ִּבְגֵד ַהַּדִּקיק    
 ?ֶׁשָּמא ֶחְפֵצ ֵלָהנֹות ִמַּמָּׁשב ְמַעֵּנג ֵּביָנַתִים  
 .ֹּכַח־ָיִדי ְיִניָעּה, ַהְּמִניָפה ֹזאת ָּתִפיק    
 ,א ֹחם־ָהֲאִויר ִמְּסִביֵבנּו, ְּכלּום ַלַהט רּוִחי, ַמה ֶּזה  

 ?ֶׁשִּנְׁשָּבה, ְּכלּום ִמְּתׁשּוָקה ְלִאָּׁשה ֵאׁש ְּבָחִזי    40
 : ָהָאָבק ַהַּקִליל ִרְּסָסהּו––––ְצחֹור ִּבְגֵּד , עֹוד ֲאַדֵּבר  
 !ְּפַרח ִמן ַהּגּוף ַהַּׁשְלִגי! ִהְסַּתֵּלק! ְקָבקֵזד ֲאבַ     
 ! ְּבֵאֶלם־ְּבָרָכה ָנא־ַקְּדמּוהּו––––טּור ַהִּמְצָעד ִמְתָקֵרב   
 !ִמְתָקֵרב טּור ַהִּמְצָעד ַהּמּוָפז! ֵעת ְמִחי־ַּכף    

 ,ְּפרּוׂשֹות ָלּה ְּכָנֶפיָה ַהְּׁשַּתִים, ֹקֶדם ִויְקטֹוְרָיה ִנֵּׂשאת  45
 !ַוֲעִׂשי ִּכי ְיַנַּצח ַאֲהִבי,  ֵאָלה,ֹּבִאי    
 !ֶׁשַּבַּגל ֹּכה ָסמּו ּוָבטּוחַ , ַּכף ְמָחא ְלֶנְּפטּון ַאָּתה  
 .ְׁשבּוי ַיָּבָׁשה ָאֹנִכי: ֵאין ִלי ָּכל ֵעֶסק ִעם ָים    
 ;ַא ֲאַנְחנּו ׂשֹוְטִמים ֶאת ַהֶּנֶׁשק! ִאיׁש־ָצָבא, ַּכף ְמָחא ְלַמאְרס  

 .ַאֲהָבה ֶׁשַּבָּׁשלֹום ִמְׁשָּכָנּה, לֹוםטֹוב ִלי ׁשָ     50
 ! לּו ָתֵגן ָעָליו פֹוְיֵּבה––––ַהַּצָּיד ; פֹוְיּבּוס לּו ֵיט ַלחֹוֶזה  
 !ַהְפִני ַיד ַהַּבַּנאי ִלְכבֹוֵד, ִמיֶנְרָוה, ַאּתְ     
 !ּומּול ֶקֶרס, יֹוְׁשֵבי ַהְּכָפִרים, קּומּו מּול ַּבְּככּוס ָעֹנג  
 !ָּפָרׁש,  ַּפְּיֵסהּו––––ַקְסטֹור ! ִמְתַאְגֵרף, ְּיסוֹ  ּפַ ––––ּפֹולּוְּכס     

 ,ְלֵחיֵל ַעז־ַהֶּקֶׁשת, ָל ֶאְמָחא ְּבַכַּפי, ֶונּוס ַרָּכה  55
 ,ְּבִניד־ֹראׁש ֶחֶסד ְלֶזה ִנְסיֹוִני, ֵאָלה, ֹחִני    
 !ֶלֱאֹהב לּו ִּתֵּתן ִלי, ֵלב זֹו ְגִבְרִּתי ִמָּקרֹוב ָנא ַרְּכִכי  
 .ְבִניַע ֹראָׁשּה אֹות ְמֹבָר ִלי ָנְתָנהּו, ָנָדה    
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 ;ַהְבִטיִחי, ֹזאת ִּבַּקְׁשִּתי, ַּגם ַאּתְ , ְּכמֹו ַהְבָטַחת ָהֵאָלה  
 .ֶיֶתר ִמָּלּה ָל ֶאְסֹּגד: ֶונּוס ִּתְמַחל ִלְדָבַרי    60

 : ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי––––ֵחי ָהֵעִדים ָהַרִּבים ּוִמְצַעד ָהֵאִלים   
 ! ֶׁשִּתְהִיי ְּגֶבֶרת־ִלִּבי ַעד־עֹוָלם––––ְלִּתי ָּכל ִמְׁשַא    
 ְקצֹוֵתיֵהן ְיכֹוָלה ַאּתְ , ִאם ִּתְרִצי. ַא ַרְגַלִי ְׁשמּוטֹות, הֹוי  
 .ְלָפִנים, ֵּבין ַהְּׂשָבכֹות, ֵהָּנה ִלְדֹחק ְוָלִׂשים    

  רִמָּתִאים ְׁשֵוי־ַמְחסֹום ְּכָבר ִׁשֵּלַח ַהְּפָרֶאטוֹ ; ֵריק ַהִּקְרָקס  65

 .ִׂשיא ַהִּמְׂשָחק הּוא ַעָּתה: ֶרֶכב ְּכפּול־ֶצֶמד־סּוִסים    
 . ְיַנֵּצחַ ––––ַהָּברּו ְּבַחְסֵּד .  ְרִאיִתיו––––ֶזה ּבֹו ָּבַחְרְּת   
 .ַּכִּנְרֶאה, ַמה ֶּׁשָחַׁשְקְּת ּבֹו ָּברּור ַּגם ְלסּוָסיו    
 !ֶחֶבתֶאת מֹוט ַהִעּקּול ִהִּקיף ִּבְפִנָּיה ַמה־ִּנְר ! אֹו ִלי  

 .ּוַמִּׂשיג, ַּבּמֹוט ְּכָבר ָנַגע ֶזה ֵמָאחֹור! ?ַמה ֶּזה    70
  ֶאת ִיחּול ַעְלָמִתי ַּתֲאִביָדה! ָעלּוב, ַמה ַּמֲעֶׂשי! 
    ־ָנא ְּבָיד ַאִּמיָצה, ֶאְתַחֵּנן, ֶרֶסן־ְׂשֹמאְלְמֹׁש! 
 !ְקִויִריִטים,  ָהִׁשיבּו ָאחֹוָרה––––ֲאָבל ... ֵריָקא ָּבַחְרנּו  
 ! ַסְּמנּו אֹות ִמָּכל ַצד ַּבִּזיָרה,טֹוגֹות ָהִניפּו    

 ,ַא ְלַבל ִיָּסֵתר ְׂשָעֵר ִמן ַהּטֹוגֹות! ְמִׁשיִבים! ֵּכן  75
 .ַעְלָמִתי, ִמְצִאי ָל ִמְסּתֹור ֹּפה ְבֵחיִקי, ֹּבִאי    
 ,ׁשּוב ָּפתּוַח ָּכל ַׁשַער, ְּבִריַח ָּתֵאי־ַהִּׁשּלּוַח הּוַסר  
 .ֶרֶסן ְׁשלּוָחה ִמּסּוָסיו,  ַסְסּגֹוִני ָטס־ּפֹוֵרץטּור    

 !ִהְׁשַּתַלח ַּבֶּמְרָחב ַהָּפתּוחַ , ְּדַהר ֹזאת ַהַּפַעם ּוְגֹבר  80
 !ֶאת ִיחּוֵלי ַעְלָמִתי, ֶאת ִיחּוִלי ָנא ַהְגֵׁשם    
 . ְּבֵעיָנם עֹוד––––ַא ֶׁשִּלי ; ִיחּוֵלי ַעְלָמִתי ִנְתַּגְּׁשמּו: ֵּכן  
 ". עֹוד ֶאְצָטֵר ָּבה ִלְזּכֹות––––ֶׁשִּלי ; ף־ַהֶּדֶקללֹו ּכַ     

 .ה ַמְבִטיחֹות ִליֵעיֶניָה ּדֹוְברֹות ּוְדַבר־מָ . ְׂשחֹוק ַעל ְׂשָפֶתיהָ   85
 .א ְּבָכאן,  ְּתִני ִלי ַהְרֵחק––––ֶאת ַהְּׁשָאר . ַּדי ֹּפה ָּבֶזה    

  

  

  

  

  

  )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(
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  ברכטברכטברכטברכט ברטולטברטולטברטולטברטולט

        

        

 )זנדבנקזנדבנקזנדבנקזנדבנק שמעוןשמעוןשמעוןשמעון: : : : מגרמנית(                                                                                                                    שיריםשיריםשיריםשירים    שנישנישנישני

        
        

 הגדולהגדולהגדולהגדול כורל־התודהכורל־התודהכורל־התודהכורל־התודה

                                         

1111.... 

 !ַהּבֹוֵקעַ  ָהָאֵפל ַהֵּצל ֶאת ,ֶׁשָרד ַהַּלְיָלה ֶאת ַהְּללּו

 ַעִין ְּתנּו, ּבֹואּו

 :ַהָּׁשַמִים ִּבְמרֹום

 .ׁשֹוֵקעַ  ְּכָבר יֹוְמֶכם ִהֵּנה

  

2222.... 

 !ְוגֹוֵועַ  ְלִצְּדֶכם ֶׁשַחי בָהֵעׂשֶ  ֶאת, ַהַחי ֶאת ַהְּללּו

 ְּכמֹוֶכם, ַהִּביטּו

 ,נֹוֵׁשם ָהֵעֶׂשב ַּגם

 .ֶׁשּגֹוֵועַ  סֹופוֹ  ַּגם ּוְכמֹוֶכם

  

3333.... 

 !ַלָּׁשַמִים ְונֹוֵסק ַהֶּפֶגר ֶאת ָהאֹוֵכל ָהֵעץ ֶאת ַהְּללּו

 ,ַהֵּלל ַהֶּפֶגר ֶאת

 ,ָהאֹוֵכל ָהֵעץ ֶאת

םַהָּׁשַמיִ  ֶאת ַּגם ַהֵּלל ַא . 

  

4444.... 

 !ַּבְּמרֹוִמים ָהָאדֹון ִזְכרֹון ֹקֶצר ֶאת ַהְּללּו

 ,רִיְׁשמֹ  א ִׁשְמֶכם ֶאת

 ,ִיְזֹּכר א ְּפֵניֶכם ֶאת

 .ַקָּיִמים ֶׁשַאֶּתם ֵיַדע א ִאיׁש ְוַאף
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5555.... 

 !ְוָהָעׁש ַהְּסִחי ֶאת, ַהְּכפֹור, ֶפלָהאֹ  ֶאת ַהְּללּו

 :ָעל ֶאל ַמָּבט ְּתנּו

 ,ִּבְכָלל םׁשָ  ְמֻדָּבר ָּבֶכם א

 .ֲחָׁשׁש ְּבִלי ָלמּות ְיכֹוִלים ַאֶּתם
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         הפרעושהפרעושהפרעושהפרעוש עלעלעלעל חחחח""""דודודודו

                         

 בספר תורתו כתב הוא      

 .צנון כמו לי נמאס שמזמן      

 יש שם דּברות עשר      

 .המון ִמצוות ועוד      

  
  

1111.... 

 ָהָרחֹוק ַהַּיְלדּות ַּבֲחלֹום

 ָלבְּכחָ  ַהַּצח ְּבַעְרֵׂשנּו

 ּפֹוְרִחים ֲעֵצי־ַּתּפּוחַ  ֵּבין

 .בִנּצָ  ְּבָסֹגל ִאיׁש

  

2222.... 

 ֶּבָעָפר ְלַרְגָליו ׁשֹוְכִבים

 ,ִמְתַּבֵּטל אֹותוֹ  ָרִאינּו

 ,יֹוָנה ַּכְנֵפי, ְּכָנָפיו ֶאת ְמַלֵּטף

 .ַּבֵּצל לוֹ  ִמְׁשַּתֵּזף

  

3333.... 

 ַּפְרעֹוׁש ְּכמוֹ  ָּדְמ ֶאת מֹוֵצץ הּוא

 ,ּוָּפר'ְוצ ָחהִמנְ  ָּכל ְוחֹוֵטף

 ְל ִיָּוֵתר הּוא ֶׁשַרק ּוְכֵדי

 .ַהְּׁשָאר ֶאת ִמְּמ ּגֹוֵזל הּוא

  

4444.... 

 ,ַהֹּכל ֶׁשִהְקַרְבּתָ  ְוַאֲחֵרי

 ,ָּבעֹוָלם ֵּכיף ֶׁשל ִטָּפה ָּכל

 – ְוֶעְרָיה ֵעיֹרם מּוָטל ְוַאָּתה

 .ַקָּים א ִּבְׁשִבילוֹ  ַאָּתה
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5555.... 

 ִייַרק הּוא ַהֵּכיף ְלַמַען ְסָתם

ַּבַּפְרצּוף ָיָׁשר ְל, 

 אֹוְת ֶׁשִיְתֹּפס ְל ְוָחֵסר

 .ָרטּוב ַעְפַעף ֵמִניד

  

6666.... 

 ַּבַחּלֹון ֶאְצְל עֹוֵמד הּוא

 ַמֲאָרב ְוָׂשם ָּבֶעֶרב

 ִחּיּו ֲחִצי ִחַּיְכּתָ  ְוִאם

ֱעָלבנֶ  ְלַדְרּכוֹ  ֵיֵל. 

  

7777.... 

 טֹוב ַמֶּׁשהּו ְל ָקָרה ִאם

 ,קֹוְרנֹות יָּפנֶ  ְוַאָּתה

 ָקָטן עּוָגב ַּבַּבִית לוֹ  ֵיׁש

 .ִקינֹות ּבוֹ  ְמקֹוֵנן ְוהּוא

  

8888.... 

ג ּוְפלֹוִני ֵיׁש ִאם  לוֹ  ְמַלְגֵלִ

 ,ִסְתָרה ַּבְּׁשָחִקים מֹוֵצא הּוא

 ָּבעֹוָלם ַוֲחִזיר ֲחִזיר ָּכל ַוֲהֵרי

 .ָּבָרא הּוא ְּבַצְלמֹו־ֶׁשּלוֹ 

  

9999.... 

 – ַהֵּמת ֶעֶרׂש מּול ְוָלֶׁשֶבת

 .ִמֹּכל ָעָליו ָחִביב ֶזה

  – ַיְחִמיץ א ּגֹוְסִסים ִחְרחּור ׁשּום

 . ְּבָסֹגל ַהֶּזה ַהִּבְריֹון

  

  

 



 221221

            פיקוקפיקוקפיקוקפיקוק    לאבלאבלאבלאב    ססססאאאאתומתומתומתומ

        

        

        ))))''''נייטמרנייטמרנייטמרנייטמר    מנזרמנזרמנזרמנזר''''    מתוךמתוךמתוךמתוך((((    מריונטהמריונטהמריונטהמריונטה    שלשלשלשל    שירהשירהשירהשירה
        
        

 ?ָנִזיר, ּגּוְפ ַעל ָמה ָּכַחׁש

  ?עֹוְר ַעל ָמה ָחַור

  ,ָנִזיר, ַאָּתה ִנְרֶאה ֻמָּתׁש

  –:  ִמֶּבָעָבריֹוֵתר

  ?ָמה רּוֲח ָׁשַבר

  

 ַּפְרצּוְפ, ָׁשֵמן ָהִייתָ 

  ,ַמְבִהיק ַּכְּלָבָנה

  ֵעדּות ֶׁשֵאין ְלַהְפִריָכּה

  –: ְלֶחֶסד ַהְּׁשִכיָנה

  ?ָמה ִנְׁשַּתָּנה, ַהֵּגד

  

 :ָנִזיר, ֹאַמר ל ָּדָבר

  ָידּוַע ִלי ֵהיֵטב

  ,ָנִזיר, ֶׁשִאם עֹוְר ָחַור

  –, ה אֹוֵהבֶזה ִּכי ַאּתָ 

  .אֹוִתי ַאָּתה אֹוֵהב

  

 ,ָנִזיר, ַאל ִּתְפט, ַא ָאָּנא

  ;ְׁשבּועֹות ְּבקֹול ִנְלָהב

ָנִזיר, ִּכי ִאיׁש ָקדֹוׁש ְּכמֹוְת,  

  ;מּוָטב ֶׁשא ֹיאַהב

  ".ָלאו"ּוְתׁשּוָבִתי ִהיא 

  

 ַהְתַבֵּקׁש ִלְלֹּכד אֹוִתי

  ?ָׁשדּוף, זֹוֵעף, ִחֵּור
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   ְּבֶׁשְּכמֹוִתיַהּזֹוֶכה: ַּדע

  ְּבֶנֶפׁש ּוְבגּוף

  . א ַיְנׁשּוף–ֶׂשְכִוי הּוא 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )יותם בנשלוםיותם בנשלוםיותם בנשלוםיותם בנשלום: : : : אנגליתמ(
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        רוברט הריק רוברט הריק רוברט הריק רוברט הריק 

        

        

        אנקריאוןאנקריאוןאנקריאוןאנקריאון- - - - בןבןבןבן
        
        

 נֹוַלְדִּתי ְּכֵדי ְלִהְזַּדֵּקן
  .ּוְכֵדי ָלמּות ָּכאן

  ,ָעָפר ִיְהֶיה ִלי ָאז ְלֵקן

  .ֶאְׁשַּכב ָׁשמּוט ָּכאן

   ַעד ֶׁשּיֹום ִקִּצי ָיבֹואאַ 

  ,ֶאְצַהל ַעל ֶהֶבל

  ִּכי ְּבַתְחִּתית ַהַּמֵּצבֹות

  .ֵאין ֹּתף ָוֶנֶבל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליךצור ארליךצור ארליךצור ארליך: : : : אנגליתמ(
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            בלייקבלייקבלייקבלייק    ויליאםויליאםויליאםויליאם

        

  
••••        
        
        

  ֵאיִני ִּגּבֹור הֹוֵמִרי, ֻּכְּלֶכם יֹוְדִעים, ֲאִני

  .ֶמִרי-זּוָלת ֻקַּבַעת, א ֲאַאֵחל ִליִריַבי ְמאּום

  ָׁשמֹור ֶאְׁשֹמר ִליִדיַדי, ְלָבִבי-ֶאת ֹרַחב

  .ִּכְגמּול ַעל ַחְסֵדיֶהם ֶׁשִהְרִעיפּוִני ִלְבִלי ַּדי

 –ַרק ְמַסֵּיַע ִלְזָממֹו , ִּכי ָהאֹוֵהב ֶאת ָהאֹוֵיב

  .ְוַעל ַהֶּדֶר ַּגם נֹוֵעץ ַסִּכין ְּבַגב ַעּמוֹ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ( 
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  תומאסתומאסתומאסתומאס דילןדילןדילןדילן

        

        

• 

        
 ,ֶאְתֶכם ְמַאֵּין אֹוִני

 ,ִמַּדי ְּכֵבָדה ּיּוִתיִח 

 ַמר ֵנֶטל ִהיא ַאֲהָבִתי

 .ִּכְתֵפיֶכם ַעל ַהָּנח

 ְּתנּוָעִתי ֶאת נֹוְׂשִאים ַאֶּתם

  ָהִאִּטי רּוֲחֶכם ְּבֹעז

 ,אֹוָתּה ְמרֹוְמִמים

 ,ְּדוּוִיים ְזרֹועֹוֵתיֶכם ְׁשִריֵרי

 .ַהַּמֲאָמץ ִמְּפַאת ְּבַיְרֵכיֶכם אֹוֶחֶזת ּוְבֵעָרה

 ,אֹוִתי סֹוְבִלים  ַאֶּתם;ָאז
 ;ִנְסָּבל ִלְהיֹות ָעַלי

 ,ָּפֲחָתה ֵאַלי ַאֲהַבְתֶכם

 ,ַהַחָּיה ְלַאֲהַבת ְוֶנֶעְׂשָתה

 ,ַהָּפָרה ֶׁשל ְוַהַעָּזה ַהּסֹוְבָלִנית ַאֲהָבָתּה

 .ְלָּבהַהּכַ  ֶׁשל, ַהַּיְּבָבִנית, ַהְּכנּוָעה ְּתׁשּוָקָתּה

 ,ִּבי ִּתְטעּו ַאל

 ,ַלַחָּיה לֹוֵעג ֵאיִני

א – ַטּבּוֵריֶכם ,ַיְרֵכיֶכם ,ְׁשֵדיֶכם ַא ָּבֶהם ַּדי. 

 .נֹוָסף ְּדַבר־ָמה ִמֶּכם רֹוֶצה ֲאִני

 :ַהְּמכֹוָנה ִמן אוֹ  ַהִּמין ִמן ּבוֹ  ֶׁשֵאין ְּדַבר־ָמה

 , ָעְבׁשּו ָהַאֲהָבה ַמֲעֵׂשי ָּכל

 ,ָחָדׁש ַמְכִׁשיר ָלֶכם ֶאְמָצאוְ  ַהִּניחּוִני

 .ְלַצֵחק ֲחָדָׁשה ִׁשיָטה

 :ַהַחָּיה ֶאת ְלַהִּׁשיל ַהִּניחּוִני

   .ַּבַחָּיה ַּדי א

 

  )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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  מילושמילושמילושמילוש סלבסלבסלבסלב''''צצצצ

        

        

 שיריםשיריםשיריםשירים    שנישנישנישני

        
        
• 

  

 .ָיִדי ַּתַחת ַהָּמצּוי ֵלאִהים ִמְתַּפֵּלל ֲאִני

 ,ָאְזַנִים ֶׁשל ַיאְרִדיםִמילְ  לוֹ  ֶׁשִּיְהיּו ֻמְכָרח ִּכי

 .ִלי ְּכרּוָיה ָּתִמיד ַאַחת ְוֹאֶזן

  
        28.11.2002 

  
  

  

 אושראושראושראושר

        

 ַהָּוֹרד ַהִּמְפָרץ ִמן! ָהאֹור יםָחִמ  ַּכָּמה

 ָהֲעִגיָנה ַחְבֵלי ְמנּוַחת, ַאּׁשּוחַ  ֲעֵצי ֶׁשל ְּתָרִנים

 ְמַפְכֵּפ לּיּובָ ׁשֶ  ַּבָּמקֹום. ַהֹּבֶקר ְּבַעְרִפֵּלי

 .ָחִליל ְצִליֵלי, ַהִּגְׁשרֹון ְלַיד, ַהָּים ֵמי לאֶ 

 ַעִּתיקֹות ֻחְרּבֹות ֶׁשל ֶקֶׁשת ִמַּתַחת, ִמָּׁשם ָהְלָאה

 ,ְמַהְּלכֹות, ְקַטּנֹות ְּדֻמּיֹות רֹוִאים

 ,ֵעִצים ֵיׁש. ֲאֻדָּמה ֹראׁש ִמְטַּפַחת ֵיׁש ְלַאַחת

 .ֻמְקֶּדֶמת ְּבָׁשָעה ְוָהִרים ִמְגָּדִלים

  
 .1948, שינגטוןוו        

  

  

  

  

 )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: : : : פולניתמ(
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  הרברטהרברטהרברטהרברט זביגנייבזביגנייבזביגנייבזביגנייב

        

        

 )העיזבון מן נשלם שלא שיר(                                                    בירושליםבירושליםבירושליםבירושלים    אבןאבןאבןאבן

  

 .Kwartalnik Artystyczny(, 2013( 'לאמנות רבעון'ב לראשונה פורסם

1. 

  
 ֶנֶפׁש ְׁשֵוה

 ְלגֹוַרל ְּבַיַחס

 ַהֲחלֹוף ְּבֵני ֶׁשִּלי ָהֵאיָבִרים

  
  ׁשֶנפֶ  ְׁשֵוה

 ַלֲחלּוִטין

 ְלגֹוַרל ְּבַיַחס

 ַהָּיד ִּכְתֵבי

  ֶׁשּנֹוְתרּו

 ְּבִאי־ֵסֶדר

  
 ָהִייִתי רֹוֶצה

 ַהָּדָבר ֵאין ִאם

 ָּכבֹוד ְּבֶגֶדר

 ִמַּדי יֹוֵתר ָּגדֹול

  ִיְהֶיה ֶׁשִּקְבִרי

 ִּבירּוָׁשַלִים

  
 ֵּבין

 ַזִית ֲעֵצי

 ֲאֵחרֹות ֲאָבִנים

 ִּגְבָעה ַעל

 ְלִפּתּוי

 ׁשַהֶּׁשמֶ 
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2. 

  
 ָרצֹון ְיִהי

  ֶׁשּיֹוִפיעּו

 ַלְּלָוָיה

 ְּבטּוָבם ילּואִ יוֹ  ִאם

 ַהּמֹוֶרה ָּדִוד

 ֶׁשִּלי ַהַּסְבָלִני

 ַהְּנִביִאים ְלׁשֹון ֶׁשל

 ְיהּוָדה ְוַגם

 ְמׁשֹוֵרר

 ְיהּוָדה ַאְרֵיה

  
 ָאִחי

 ָיבֹוא א ָּדן

 ֶׁשִּנְפַטר ִמְּפֵני

 ִלי ָקרֹוב הּוא ֵּכן ְוַעל

 ָלַעד

  
 ַגםוְ 

 ִמּפֹוִלין ֲאָחִדים ְיִדיִדים

  
 ְמַבֵּקׁש ֲאִני

 ַקִּדיׁש ְלַהִּגיד

 ִּבְלׁשֹון

 ֲאבֹוַתי

 ְיִדיִד ִי ֶאת

 ַאַלה

 ֵמַהִּזָּכרֹון ֶׁשֹּיאַמר

 ְּבטּובוֹ  ילאִ יוֹ  ִאם
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3. 

  
 ֵמַהְמּבּוְרג רּוְמקֹוְרף ַהְּמׁשֹוֵרר

 ֶׁשִּיְקָרא

 ַהֲעבֹוָדה ַּבֲחַדר

 ֶׁשּלוֹ  ַהַּקר

 ָהַאֲחרֹוָנה ֹוָמהַּבּק

 ַהְּמֹכָער ָהֶאֶבן ִּבְנַין ֶׁשל

 ִׁשירוֹ  ֶאת

  
 ְּברֹוְדְסִקי יֹוִסיף ַהְּמׁשֹוֵרר

 ֶׁשַּיֲעז

 ְמנּוָחה ִלי ִויַאֵחל

  
 ִלי ֶנֱאָמָנה ָהְיָתה ֲאֶׁשר – ַקְסָיה

 ַהְּקדֹוָׁשה ָאָנה ִלְכֵנִסַּית ֶׁשִּתֵּתן

 ָלֲעִנִּיים ֶלֶחם ִּבְׁשִביל

 ֶזה ֶאת ָעִׂשיִתי ֶׁשא ִמְּפֵני

 ְּבַחַּיי

 ְּתכּופֹות ַמְסִּפיק ְלִעִּתים

  
 ִאיׁש ַעל ָּפַסְחִּתי ֶׁשא ִלי ִנְדֶמה

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )דוד וינפלדדוד וינפלדדוד וינפלדדוד וינפלד: : : : פולניתמ (

מהדיר שירי ,  לדברי רישרד קריניצקי–השיר * 

בדומה לשיר אחר שנמצא ,  לא נשלם–הרברט 

אני מחפש את השירים של דן  "יד-רק בכתב

בעת מסעו של , ככל הנראה, הוא נכתב". פגיס

 תחילת מאי -סוף אפריל (הרברט לירושלים 

אחרי שחזר לפריז בקיץ , או סמוך לכך) 1991

להלן דברי קריניצקי על . של אותה שנה

  :הדמויות המופיעות בשיר

מתרגם , כפי שקל לשער הוא דוד וינפלד, דוד

יהודה . לעברית' מר קוגיטו'שירתו של בעל 

ודן פגיס ) 1924-2000(הם יהודה עמיחי , ודן

משוררים ישראלים שהיו , )1930-1986(

הוא כפי הנראה , ַאַלה. קרובים להרברט

שלו הקדיש הרברט שיר , אלכסנדר שנקר

המשורר רומקורף . 'רוביגו'בקובץ 

)Rühmkorf ( מהמבורג הוא כמובן פטר

, משורר ומסאי גרמני, )1929-2008(רומקורף 

  .שעד כה מוכר בפולין אך מעט
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  זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי אדםאדםאדםאדם

        

        

 מתמתמתמת    אנקוראנקוראנקוראנקור

        
        

 ֻּכָּלם ַהְּדָבִרים ֵּבין

 ֵמת ֵמַאְנקֹור יֹוֵתר ִיחּוד ֲחַסר ְל ֵאין

 .נֹוצֹות ֶׁשל ָאֹפר יְצָבאִ  ִּבְמִעיל

 ּדֹוֶמה ְּדָרִכים ְּבִצֵּדי ֶאֶבן ַחּלּוק ֲאִפּלּו

ְּבַהְׁשָוָאה ַהַחִּיים ִלְנִסי 

 .ֵמת ְלַאְנקֹור

 ,ְסִביבוֹ  ָחִגים ְזבּוִבים

 .ַמָּדע ַאְנֵׁשי ְּכמוֹ  ְמֻרָּכִזים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )וינפלדוינפלדוינפלדוינפלד    דודדודדודדוד: : : : פולניתמ(
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         ויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסףויְנֶסף    אישאישאישאיש    פריפריפריפרי''''גגגג

        

        

 ''''החדשההחדשההחדשההחדשה    השירההשירההשירההשירה    נותנותנותנותאמאמאמאמ'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך

        
        

  – ְּבִׁשיֵרי ִּבְמלֹואוֹ  ְלָתֵאר ִּתְרֶצה ִאם ִאָּׁשה ִחין

 ;ִאָּמא־ֶטַבע ְמחּוַגת ַּתְתֶוה ֹראָׁשּה ַּכּדּור ֶאת לּו

 ְיַלְבֵלב־ָנא ְצחֹור־ׁשֹוָׁשן, ְׂשָעָרּה ַיְבִהיק לּו ָזָהב ֶצַבע

 ְּכֶצַבע אְיֵהא־נָ  ְּגִביֶניהָ  ְׁשחֹור; ִמְצָחּה ְמֻצַּדת ַעל

 ִיְתַמֵּתחַ  ַהְּקָׁשתֹות ֵּבין לּו; ַהֵּכֶהה ַהָּבר ּתּות

 ,ַיְיִׁשיָרה לּו ַאָּפּה ַסְרֵּגל; ֶּכָחָלב ָלָבן ְׁשִביל

 .ֵהָּנה אוֹ  ֵהָּנה ִאם ִמָּדתוֹ  ַּתְחֹרג ַּבל, ֶיֱאַר ַאל

 ,הִּתְזַּדֵהְרנָ  ִאְזַמְרָּגד ְּבִזיו ִמְצָחּה ְצחֹור ְּכׁשֹוְמרֹות לּו

 .ָהֵעיַנִים – ַּבָּמרֹום נֹוְצִצים ּכֹוָכִבים ְּכאֹוַרת אוֹ 

 ֹאֶדם ּגֹון א ְוגֹונוֹ , ְקַלְסֵּתָרּה ִיְדֶמה ַלְּזִריָחה לּו

 .ַיַחד ַּגם ּבוֹ  ִיָּמְסכּו ְׁשֵניֶהם לּו ַהְּגָוִנים; ַלְבנּוִני א

 אְוִיְהֶיה־נָ  ָהִעּגּול ַמֲחִצית ְּבַתְבִנית ַיְבִהיק ִּפיהָ 

 ,ִּתְתַעֵּגְלָנה ְׁשֵּתיֶהן לּו, ְמֵלאֹות, ַהְּׂשָפַתִים. ְוָקֹטן ַצר

 ,ֶּתֱאַדְמָנה ָזֳהָרּה ְּבֵאׁש לּו. ְּבִמָּדה ַא, ֶאֶפס

 ,ִׁשֶּניהָ  ַּכֶּׁשֶלג ִּתְצַחְרָנה לּו. ֲעִדיָנה ֵאׁש, ֶאֶפס

 ַהְּקֹטֶרת ְּכֵריחַ  ִויִהי־ָנא. ָלזוֹ  ְׁשַות־ֹּגֶדל זוֹ 

 ,ַהֶּטַבע ְיַעְּצֵבנּו ַעֵּצב לּו – ַסְנֵטָרּה; הַהּפֶ  ֶהֶבל

 .ַהַּׁשִיׁש ִמן יֹוֵתר עֹוד ָחָלק, ָהֶעְליֹון ַהַּפָּסל, ֶזה

 ,לוֹ  ֶּכָחָלב ֶׁשָּגָון ְּכַעּמּוד ַצַּואָרּה ִיַּתֵּמר לּו

 .ֹּגַבּה ֱאֵלי ְּבָגאֹון ִיָּׂשא ְּדיֹוָקָנּה ְיִפי ֶאת הּוא

 ,ֹזַהר ֵאיֶזה ְוַיְבִהיק ִיְקַרן לּו ְלִחיַהְּבָד  ַהַּצָּואר ִמן

 ,ּבוֹ  ִיֵּתן ַעִין ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֶׁשל ַמָּבטוֹ  מֹוֵׁש ֹזַהר

 ַהֹּיִפי ֹחק ְּכַצו ִיְהיּו־ָנא. ְלָבבֹות ַמְרִנין ֹזַהר

 .ַהְּכֵתַפִים – ִמְזַּדְּקרֹות א ְוַאף ְויֹוְרדֹות ִמְׁשַּתְּפלֹות א

 ,ִּתְנַעְמָנה לּו ֵהן ַּגם ְזרֹועֹוֶתיהָ . רָיׁשָ  ֻּתַּנְחָנה לּו

 .ִּתְהֶייָנה לּו ְוָנאֹות ֲאֻרּכֹות, יַֻּתן לּו ָּבֶהן ֵחן
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 ,ָּבן ּתּוַצק ַרַּבת־ֹעֶנג ַמהּות לּו – ַהַּדּקֹות ָהֶאְצָּבעֹות

 ,ִנְצֶחֶרת, ְמֻעֶּגֶלת ֶׁשְּתֵהא צּוָרָתן; ֹר ִעם ַיַחד

 .ַלָּיַדִים ָהָדר ֶּויָנהְּתׁשַ , ִויָׁשרֹות ָמֳאָרכֹות

 – ַיְרֵאנּו לּו ַאְבֵני־ֵחן. ֶלָחֶזה ִיְהֶיה לּו ְׁשָלִגים ְצחֹור

 .ֹיִפי ַרֵּכי ְּבתּוִלים ָּתֳאֵמי, ַהְּצִבָּיה ָּתֳאֵמי זּוג

 ַהֹּמֶתן ֶׁשל ֶהֵּקָפּה, ָמְתָנּה ֶאת ַּתִּקיף ַמֲחֹגֶרת לּו

 . ָּכאן ֶאְכֹּתב א – ְחָּתיוּתַ  ָמה. ָאָדם ַיד ְּכֶהֵּקף ִיְהֶיה לּו ַצר

 ַרְגֶליהָ  לּו. ַהֶּפה ִמן ֵהיֵטב ַהִּדְמיֹון ְמַדֵּבר ָּכאן

 ָהַרְגַלִים ַּכּפֹות ָּתֵגְלָנה לּו, ְּבֵחן ֵּתֵרְדָנה ַמָּטה

 ,ֵסֶדר ְלִפי ַהֵּתאּור ֵיֵל לּו. ַהָּנָאה ַקְטנּוָתן ַעל

 ;ְלַמָּטה ְּלַמְעָלהִמ  ֵיֵרד־ָנא, ַהֹּׁשֶרׁש ַעד ַהָּקְדֹקד ִמן

 .ִצֹּפֶרן ַעד ְוַלֵּטׁש ַׁשֵּפה ֻּכּלוֹ  ָּכל ַהֵּתאּור ֶאת

  

 )562-599שורות (                                       

  

  

  הביניים ומימי האימפריה מסוף לטינית שירה תרגומי ספר מתוך -

  ".לשירה קשב "בהוצאת בקרוב לאור שיצא 

  

  

  

  

  
מאחד החיבורים , כנראה, גם שמו צמח. פרי איש וינסף' מאוד ידוע על גמעט* 

והשתלם גם , יליד נורמנדי, ככל הנראה,  היההוא. שעניינו גידול גפנים, המיוחסים לו

יצירתו . שי שלו כתב כמתנה לאפיפיור אינוקנטיוס השלי'האמנות השיר'את . פאריסב

,  של הוראטיוס'על אמנות הפיוט' גמתכדו, בהקסמטרים, 1210נכתבה סמוך לשנת 

פרי 'לג, כפי שמשערים,  ידועההייתה של וינסף 'האמנות השיר'. שאותה ביקשה להשלים

אלית י האידאישהיה הימי ביניימי המובהק של היעל אופ). Gower(ון גואר 'וסר ולג'צ

 . מליםבירהמותווית כאן אין צורך להכ

  

  

  )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: מלטינית(
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        ו ו ו ו ''''בוקאצבוקאצבוקאצבוקאצ    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג
  

  

        השירההשירההשירההשירה    שלשלשלשל    מקורהמקורהמקורהמקורה    עלעלעלעל
        
  

ובידי , באיזה דור, יםי שמ אלותחת, אדוני המלךהו  , תשאלניאם  

 לך העניקלשיעלה בידי איני בטוח , עולםראשונה השירה בל מי הופיעה

 ]של השירה [שמקורה, של כותבים סוברתקבוצה אחת . תשובה מספקת

מצוין  שכן,  העבריםבקרב ,כלומר, טקסטים הקדושים של הקדמוניםב

קין  ש קוראים אכןאנוו ; קורבן לאלציע היו הראשונים להי הםכ ך"בתנ

 וכך גם ; לאל קורבןהקריבו, האנשים הראשונים להיוולד בעולם, והבל

לאחר  , גם אברהם,יתר על כן;  עזב את התיבהלה וה המבולכאשר ירד, נוח

מכיוון שתיאורים אך . צדק יין ולחם-למלִּכיכאשר הציע , שניצח את אויביו

 –  של דעה זאתהכותבי, את התשובה המבוקשתמעניקים לנו ינם אלו א

 מתעקשים שטקסים – יש לומר ,ניחוש מאשר על ידי הוכחהה דרךיותר על 

לבסוף הם . יםירשמ םבליווי אי אילו נוסחים טקסטואלייאלו בוצעו 

, עם בני ישראל את הים האדום ְיֵבָׁשהחצה ברגל  אשר, משהמציינים כי 

 ,כוהניםהסמיך , כונן טקסיםכי אנו קוראים שהוא , ורבנות קגם כןהקריב 

אשר   תפילותערך ו– מקדש לעתיד להיות שהוא כ– אוהל מועד הקים את

 השירה בקרב העברים לאמתקבל הרושם כי , לפיכך. מפייסות את האלוהות

קיים את ם וע את הנהיגהוא ה ו– מנהיג העברים,  לפני משהנתקיימה

 בשנת, מלך סיקיון, יוסתמותו של מאראר בתקופת פחות או יות, הפולחן

  . עולםבריאת הות ושמונים לאמ שלושת אלפים שש

  

, וגם בין הוונציאנים. את התהילה לבבליםמעניקים אחרים   

באופן והיה רגיל לטעון ארוכות , חוקר גדול במיוחד, ולאוצפושל בישוף ה

תקופת ורה בוכי אין כל ספק שמק, שירה עתיקה יותר ממשההש, מליצי

כאשר הוא , שכן, ליםיהיה ממציא עבודת האל, הוא אומר,  נמרוד.נמרוד

, מן התנועות והקולות שלה הוא יודעשו, ראה שהאש מועילה לבני האדם

 –  אלה היא בעצם שהאש הואהסיקאזי ,  את העתידנבאל, פחות או יותר

 ת כךושכנע את הכשדים לעשו,  במקום לאלוהים,ולכן הוא לא רק סגד לה
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. ואף חיבר תפילות, כוהניםהסמיך ,  לה מקדשהקים אףאלא הוא , גם כן

שנכון פשר א ; את השימוש המעודן במיליםדגיםו הוא ההללבתפילות 

.  ואין סימוכין לדבריו אינו מסביר זאת באופן ברוראך אותו וונציאני, הדבר

לימוד , דתיהפולחן שהקראתי , לא פעם ולא פעמיים, אניאולם 

 הוכחה כלללא , אולם . באשורים מקורם,מלחמהוסופיה ותהילת הפילה

 ה הופיע, נשגבת כשירהכה שאמנות  בכךאמיןה מתקשה לאני, ראויה

  .םילראשונה בקרב ברברים פראי

  

נטיוס תומך יאו ול, טוענים שהשירה התחילה בהם גם כןהיוונים  

 ששמעתי י לרו זכןכש,  זואמונהלנמשך מעט  גם אני. בכל כוחובעמדה זו 

בקרב היוונים כי קיים שורש כלשהו לשירה   פעם המפורסם אומר מוריאת

  בכוח השכל התעלוחלק מהם, וד היו פראייםכאשר הללו ע: הקדמונים

ן ומ, אדמה-מאי של אלפועלה באשרות ה לתוהחלו, מעל לכל השאר

המושלת ,  כלשהי לאמונה בישות אחת,אט-אט,  הם הגיעוההרהורים הללו

וכיוון שהללו סברו שישות זאת .  אללדבר הזה הם קראו .ראה לעיןבכל הנ

הם הקימו , וכיוון שסברו שישות זו קדושה, מבקרת מפעם לפעם בארץ

בתקווה שזו תפגוש בביקוריה במבנים שהוקמו , לכבודה מבנים בממון רב

  .מכונים כיום מקדשים, כפי שידוע לנו, הללו. לקידוש שמה

  

 הנהיגו טקסים מסוימים  הם,ת אותה הישותאבכדי לפייס , כמו כן  

לכבוד ,  לבסוף.ואותם כינו בשם פולחן, זמנים שוניםב שיש לערוך לכבודה

משתמשים באותם הטקסים  היו ,תפארתה ועליונותה של אלוהות זאת

הם גם בחרו ו; מנורות מעוטרות ושאר כלים, שולחנות כסף וקערות זהבב

 אשר ,קראו כוהניםולאלו , מבני העםם האציליוגברים הנבונים ביותר מן ה

 ,לבסוף. ַמטותאוחזים  והיו מלובשים בגדי פולחן ועוטים גלימות יקרות

מגוחך עבור הכוהנים לבצע את הטקסים לאלוהות בשקט היה מפני שנראה 

משבחים את האנשים  שבאמצעותן,  ביקשו לצרף מיליםהם, מוחלט

 יהם תפילותומשמיעים את נותיהםרצואת  מביעים, ההאלוהות ואת גדולת

היית  שלא היה נראה להם יאה לפנות לאלוהות כשםומאחר ש. בזמן הנכון

 להמציא צורת שבהםהנבונים ביקשו , חבר קרובלעבד או פונה לאיכר או ל

לינוס , וביניהם מוזיאוס, םאף על פי שרק מעט מה, חלקם. דיבור מעודנת

 ים שירים מוזרים במשקל,לאורה של ההשראה האלוהית, חיברו, ואורפאוס
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, ]של השירים[בכדי לחזק יותר את הסמכות . והמציאו שבחים לאל, ריםוסד

 מתוך,  גבוהותמיליםוב מסתורין של במעטה אותם והם עטפ

ידע נפוץ ומכאן ל יעשהרצוןשהתהילה הנערצת של דברים אלו לא ת

 ,הנפלאנדמתה כאמנות זאת ומאחר ש.  והקלוןבוזתדרדר למחוזות הת

 שהיא אפקטעל שם ה, הם קראו לה, כפי שאמרתי,  נשמעהכמותה טרםוש

ביטוי  [exquista locutio היא אשר בלטינית, poetes או 'שירה', מייצרת

  .נקראו משוררים,  אותה ואלו שחיברו;]מעודן

  

, נטיוסיאול.  בהירות רבהאולם בכל הנוגע לאותם הימים ישנה אי

 המורה ,ברלאם איש קלבריהפי מ כי שמע לעיתים קרובות טען ,למשל

 פורוניוס מלך שמקורה של השירה בימיו של, וממלומדים אחרים, שלו

שלושת אלפים שלוש מאות שמונים שנת לכס המלוכה בעלה אשר , ארגוס

 כפי שכבר  אשר– מוזיאוסהם טענו כי , כמו כן .עולםה לבריאתוחמש 

 יוצא דופן בקרב ה אדם הי–  של השירהיה ממציאנמנה גם כן עם ,ציינתי

   . פרח גם כן באותה העתלינוסשו, היוונים

  

נהג להפחית בחשיבות דעתן של אותן ה ' פרוג אישפולאך   

המתועד ,  אורפאוסשכן,  בהרבה שהשירה צעירהוטען, סמכויות עתיקות

 םהטרויאנימלך , של לאומדוןהיה בן זמנו , המשורריםמראשוני כאחד 

שלושת שנת  בערך בוזאת –  מלך מיקנה,סאוריסתאוובן זמנו של , דענוה

 היה זה אורפאוס ,כלומר; עולםבריאת האלפים תשע מאות ועשר שנים ל

ו  המורה של אות כי אם גם,ולא רק היורש של מוזיאוס, מן הארגונאוטים

מכאן . Liber Temporum-כך גם מעיד אוסביוס ב; ומולפוסא  בןמוזיאוס

טען שוזאת כפי , השירה צעירה יותרשבקרב היוונים , כאמור לעיל, עולה

יוונים כי ה  בתגובהנטיוס משיביאו ל,עם זאתיחד  .ה' פרוג אישפול

, מוזיאוס ו אורפאוסמותו שהיו כמה העונים לשסברמלומדים ה

ואילו , וסינול  מוזיאוסהיה בן זמנם שלאורפאוס היווני הקדמון וש

בו מן הרגע ל ,אכן. אורפאוס הצעיר יותר מכונה בשם אורפאוס התראקי

את ההתכנסויות הֵליליות בכחוס והמציא אותו אורפאוס צעיר את פולחן 

ובמיוחד , וחידש חידושים רבים בליטורגיה של הקדמונים,  המינאדותשל

קנו לו כבוד רב ותהילה בקרב בני  ש–ן ובכושר נאום בצחות לשוניחן היה 

ואפשר .  הגדולכאורפאוס, בקרב הדורות הבאים,  נודע שמו של זה–דורו 
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 לכך שנתקיימו עדות ברורהמסרו  חלק מן הקדמונים  שכן,עה זו נכונהידש

ואף ידוע לנו מדברי  ,תיםיטר בכרי לפני לידתו של יופמשוררים עוד

  .  רק לאחר שיופיטר אנס את אירופהי התפרסםקאורפאוס התראאוסביוס ש

  

סוגל ממפני שאיני ו, מלומדים כה חלוקים ביניהם מפני שהולםא 

 אין ,עות שלהםיכדי לתמוך בדב קדמונים בכתבי המהימנותלמצוא עדויות 

הרי שהשירה , נטיוסיאולדברי לנראה כי אם נאמין . ביכולתי לבחור צד

נאמין לדברי ואם . עבריםה התקיימה אצל היוונים עוד בטרם התקיימה אצל

אך  . היוונים בכשדים עוד בטרם הופיעה אצלהופיעה השירה, וונציאניה

, הוא אבי השירהמשה הרי ש, ה' פרוג אישאם אנו מעדיפים להאמין לפול

 אולי –  אומר, לעומת זאת,אריסטו .והוא מקדים את הבבלים ואת היוונים

מכאן שהם ו, התיאולוגים  היוהראשוניםשהמשוררים  – עקב מה שנאמר

   .נטיוסיאולמה שמחזק את דברי . היו יוונים

  

 הוענקה הנשגבת של השירהשהאמנות ן מאמיאיני , יחד עם זאת  

כפי , אלא אם כן, קדמונים ככל שיהיו, או אורפאוס, או לינוס, למוזיאוס

, נמרוד, את אותה החיה. מוזיאוס ומשה היו אותו אדם, שטוענים אחדים

,  לנביאים הקדושיםנה בראשונה ניתהשירה, לא. איני מביא בכלל בחשבון

היה ,  הקודש הכתיבה לו את החומש בעת שרוח–שמשה אנו קוראים שכן 

 כתב חלק גדול מן החומש ועל כן, חדור במה שאני מכנה תשוקה פואטית

 בדרך גוללו, בעקבותיו, גם משורריי הגוייםוכך . בשירהכי אם לא בפרוזה 

 .צחות לשון ומשקל של מעטהזו את המעשים הגדולים של האל תחת 

לא כך , וכתבו תחת השפעתה, ובעוד אנשי הקודש היו מלאים ברוח הקודש

אשר כתבו בכוח השכל לבדו והיו , הוא הדבר בקרב הבאים אחריהם

   .  לנביאים שחיברו את שירתם מתוך דחף בוער

  

ה  על מקורלא נותר לי עוד מה לומר  שכן–מלך מהולל , אך אתה  

  .עה העולה בקנה אחד עם פסק דינך ההוגןי תבחר לפי הד–  השירהשל

  

   Genealogia deorum gentilium libri :מתוך
  

  )פירסטנברגפירסטנברגפירסטנברגפירסטנברג    שחרשחרשחרשחר    :תלטינימ(
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        הרדר הרדר הרדר הרדר     גוטפרידגוטפרידגוטפרידגוטפריד    יוהאןיוהאןיוהאןיוהאן

        

        

        העבריםהעבריםהעבריםהעברים    אצלאצלאצלאצל    השירההשירההשירההשירה    השפעתהשפעתהשפעתהשפעת
        
        

את העובדה כי לעם זה הייתה שירה שהשפעתה נפלאה גם אויביו לא 

לאופן לאופן לאופן לאופן ,  של אמנות השירה שלהםלרוחלרוחלרוחלרוחובמיוחד בכל הנוגע ; יוכלו להכחיש

אב טיפוס מיוחד במינו והיחיד על נדמה לי כי היא ,  של השפעתהולכוונהולכוונהולכוונהולכוונה

אלוהים הוא זה . אלוהיתאלוהיתאלוהיתאלוהיתלו אך מעצם השפעתה שירה זו היא . פני הארץ

. ולאלוהים הם זורמים בחזרה, ברוח אלוהים מלאים שיריהם; המדבר שם

לעם לעם לעם לעם , , , ,  לעם שלו לעם שלו לעם שלו לעם שלולעשות את העם הנבחר, להלל ולגלות אותו, להציג אותו

  .הורה זוהי בלבד כוונתם הגדולה והט– של אלוהיםשל אלוהיםשל אלוהיםשל אלוהים

אדלג כעת על תיעוד הבריאה ועל הגורלות הראשונים של המין 

הם , אף על פי שגם בהם ישנם מקומות שיריים. האנושי עד להפרדת העמים

מאחר , אולם הם חייבים שיהיו בהם מקומות שיריים; עדיין אינם שירה

, בריאת האדם ומצבו הראשוני, שמיים וארץ"שהם מכילים את התוכן 

התחושה והקללה שהתלוו לרצח , החטא הראשון, ראשונהחיבוק הכלה 

דין המבול הראשון לצד התחושה החוזרת של התחדשות הקרקע , הראשון

. ועוד דברים גדולים מעין אלה" לנוכח חיוכה של הקשת הראשונה בענן

חייב להשפיע את ההשפעה , ההכלההכלההכלההכלאין ספק שהסיפור הפשוט ביותר של 

הוא משפיע כך על כל . פעם מחדשוהראשונית בכל המופלאה ביותר המופלאה ביותר המופלאה ביותר המופלאה ביותר 

הוא השפיע על הארץ , כן; הילדים ועל אלה שאינם לכודים בדעות קדומות

אנו מוצאים .  אלה חדרו אליהםשאגדות קדמוניותשאגדות קדמוניותשאגדות קדמוניותשאגדות קדמוניותעל כל העמים , כולה

ביסודות ובדת גם של העמים , אותו בכל עברי ההיסטוריה העתיקה

ם ולעתים קרובות גם בשינויי, גם אם לרוב בצורה אחרת, הפראיים ביותר

ככל שהעם עתיק יותר כך הוא מופיע שם ביתר שאת ; של ממשבתחפושת 

וככל שהעם שמר יותר על זיכרונותיו הראשונים כך אנו רואים בבירור רב 

המשוררים והחכמים הראשונים התבססו יותר או , יותר כיצד המחוקקים

ידים פואטיים לשר, לפיכך. פחות על הכרה אנושית קמאית זו בעיצוב העם

העולם ויצירת העולם ויצירת העולם ויצירת העולם ויצירת  נהגינהגינהגינהגיִמ ִמ ִמ ִמ מועטים אלה הייתה השפעה גדולה ביותר בעיצוב 

, שלא זכה להכרה הראויה, הם מילאו תפקיד חשוב בכך, העמים הראשוניםהעמים הראשוניםהעמים הראשוניםהעמים הראשונים
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מה שלא הפחית מחשיבות ההשפעה החיובית , ושלעתים הטילו בו ספק

ושבספרים , מאחר שדבר זה נמצא בעבר הרחוק כל כך, עם זאת. שלהם

ושאצל היוונים הוא , סוימים הוא כבר מובא בפירוט מופרז חסר מעצוריםמ

נפנה כעת .  אזי נסתפק בזה לעת עתה–נראה בצורה הברורה ביותר 

  . עצמה של העם העברילאמנות השירה הלאומיתלאמנות השירה הלאומיתלאמנות השירה הלאומיתלאמנות השירה הלאומית

הייתה זו ברכה אלוהית פואטית .  כבר מראשיתושירישירישירישירים זה היה עַ 

האב ;  ושנים עשר בניועקבעקבעקבעקביצחק וייצחק וייצחק וייצחק וי, , , , אברהםאברהםאברהםאברהם, , , , שםשםשםשםשהבדילה את זרעם של 

. סך אותה כשמן על גלגלתם, הגוסס הניח אותה ככתר על ראשיהם

דמעותיו של עשיו ונקמתו הממושכת מוכיחים מה גבוה היה ערכה של 

: היא עברה הלאה לבניהם ולבני בניהם. ירושת המילים האלוהיות האלה

זרע , ובזרעו של חם נותר מקולל ועדיין כך כיום בקרב עמי המזרח הקר

נהגים לפי האמרה הפואטית שהוטלה על אביהם ישמעאל עדיין מחזיק בִמ 

ֶאָחיו -ְּפֵני ָכל-ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו ְוַעל"ובה הוא מתגאה 

מתוך אותה אמונה ומתוך אהב את עמו אהב את עמו אהב את עמו אהב את עמו גם זרע יצחק וזרע יעקב ." ִיְׁשֹּכן

 כבר היו נהגים והגורלותנהגים והגורלותנהגים והגורלותנהגים והגורלותהִמ הִמ הִמ הִמ . ולות אפילו יותרהתרגשות ושמחה וגאווה גד

פניו של יעקב מעל בניו הם כתמונה מופלאה המכילה את ; טבועים בו

השפעתם השפעתם השפעתם השפעתם . מנהגיו ותולדותיו החל מהרשמים הראשונים ועד לעת המאוחרת

מסמל משפחתי ,  הייתה יותר מירושת זהבשל שירים אלה על הזרע כולושל שירים אלה על הזרע כולושל שירים אלה על הזרע כולושל שירים אלה על הזרע כולו

עבור מאות שנים המשחרר והמחוקק כאשר כ. מת או מדגל מנצחים בזוז

הוא לא נצטרך לנקוב , שלהם הופיע בפני העם חסר האומץ והמדוכא הזה

, בפניהם אף לא שם אחר כדי להעניק להם אומץ ותחושת הערכה למוצאם

  .יצחק ויעקב, אלוהי אברהם, אלא בשם אלוהי אבותיהם

 –וכשהם , הוא גאל אותם באמצעות מופתים ואותות, הוא עשה זאת

באילו ? כיצד חיבק אותם,  היו בידיו– אלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהים העם של ,שלושלושלושלוכעת העם 

באמצעות ! שירהשירהשירהשירהבאמצעות ? הרושם הראשוןהרושם הראשוןהרושם הראשוןהרושם הראשוןאמצעים העניק להם את 

אשר בשפת המקור גם מבחינת , יציאת מצריםיציאת מצריםיציאת מצריםיציאת מצריםהשירה הנפלאה של 

העומדת כחומה בפני , המעטפת החיצונית שלה היא שירה חיונית לחלוטין

שם אתה . האחרון עומד כחומה האחרת לפסגת ההר וכן השיר ,ים הקנים

 מי –ואילו כאן ; נמצא בין התופים והמחולות של הגברים והנשים שנגאלו

כל נפשו ! קרא את השירה הזו ולא חש כי אף מחוקק לא סיים כך את דרכו

כל , מזלו ואסונו, ייעודו, נהגי עמוִמ , לבו, חייו, חוקיו, ולבו של משה

היא צריכה הייתה להיות יד . ה בשירה הנהדרה הזוההיסטוריה שלו מצוי
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החזרה . על המנהגים ועל לב העםעל המנהגים ועל לב העםעל המנהגים ועל לב העםעל המנהגים ועל לב העם לנצחלנצחלנצחלנצחשיר שישפיע , זיכרון למחוקק

, בקללות ובברכות, המלאה בהיסטוריה, המרגשת על החוק בספר דברים

והברכה שבאה לאחריה ; היסוד החי של יד זיכרון חיה, הייתה הכנה לכך

הייתה גולת ) ל אבי האומה האחרוןהברכה בעלת השינויים הקלים ש(

עמוק עמוק עמוק עמוק איזה מחוקק שאף להשפיע . הכותרת השירית של העמוד המעוטר

ואילו רצה לסכם את ; אפילו ליקורגס אינו משתווה לו? יותר על מנהגי עמויותר על מנהגי עמויותר על מנהגי עמויותר על מנהגי עמו

  .שירשירשירשירהיו מילים אלה ל, השפעת הווייתו במילים

הסיפור של . גם העמים הסובבים השפיעו מן ההכרח על העם הזה

שנאלצו , ם מדגים את הכוח שייחסו המואבים לקללות הפואטיותבלע

אפילו כיום אי אפשר לקרוא את . להפוך לברכות על ברכות לעם ישראל

הביטוי הפואטי הנעלה של סיפור זה עם הסערה שבו בלי לחוש יראה 

אז אפשר רק לשער כיצד ישראל ; אולם בה בעת בחזה נפוח, וחרדת קודש

קללת אויבו הפכה לזר מנצחים של שירת הלל ! תושר וחש או, למד, שמע

  .סביב רקותיו

.  שלא נותרו בידינובשירותבשירותבשירותבשירותהניצחונות נמסרו לעם : כך הוא צעד לארצו

על , השפעה על העםהשפעה על העםהשפעה על העםהשפעה על העםמלאת , והיא לאומית, אולם אחת מאלה נותרה בידינו

ואפילו , שוחרי השלוםעל שבטים לוחמניים כמו על , יביםרעים כמו על או

זוהי ,  והמעמדות השונים יותר מכל שירה אחרת שאני מכירעל השכבות

לעג ותהילה , הלל ותוכחה. שירתה של הגיבורה והמשוררת דבורהשירתה של הגיבורה והמשוררת דבורהשירתה של הגיבורה והמשוררת דבורהשירתה של הגיבורה והמשוררת דבורה

אין : מתעופפים מידיה של המנצחת בכמות רבה יותר מחיציו של פינדארוס

עד כמה היא ! ספק שהייתה לה השפעה גדולה על הטקסים העממיים

 אז חי ישראל תחת –יושבה תחת התומר נהנתה מהטבע והבינה את שפתו ב

רצה , יותם, שניצל בעור שיניו, הרדוף, כאשר הפליט המדוכא. גפן ותאנה

להביא את עמו לכדי רחמים כלפיו ולהבנה ביחס למדכא העקוב מדם 

אולי המשל המוצלח ביותר מבחינה , הוא עשה זאת באמצעות משל, שלהם

 המקור והמנהגיםהמקור והמנהגיםהמקור והמנהגיםהמקור והמנהגיםא מכיל את הו: פואטית והיסטורית שאי פעם הוגד-אפית

 .של כל המין העריץ על פני הארץ
ששמו , שלו ההשפעה הגדולה ביותר על עמושלו ההשפעה הגדולה ביותר על עמושלו ההשפעה הגדולה ביותר על עמושלו ההשפעה הגדולה ביותר על עמו, המלך השני על ישראל

 ,פייטןפייטןפייטןפייטןרועה ורועה ורועה ורועה והיה , ושלטונו הפכו לשם נרדף לכוח ולרוממות של המלך

ושהשפיע באופן ,  הנפלא ביותר שהיה לישראל מעולםפיוטים המפייט

היה זה שהביאו , המאלף פחד וזעם, הנבל החזק. פיוטיםמלכותי באמצעות 

מחול ניצחון של נשות אומתו שהביא עליו את שנאתו , לחצרו של שאול
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הנבל היה זה שבסופו של דבר ליווה אותו אל המדבר . וקנאותו של שאול

אל הקרב ואל המזבח והילל את האל , בצער ובשמחה, ואל כיסא המלכות

האירועים הגדולים והמסוכנים ביותר , כל תחושות לבו. של עמו בכל מקום

אל שירים שבהם ישנה אמת יוצאת דופן והשפעה כה , בחייו זרמו אל שיריו

ועוררו את הלב ומשלו ועוררו את הלב ומשלו ועוררו את הלב ומשלו ועוררו את הלב ומשלו , אלפי השניםאלפי השניםאלפי השניםאלפי השניםשירים שעמדו במבחן , גדולה על הלב

בכל אלה היה מלך ישראל .  בנסיבות ובאירועים השונים ביותרבנשמהבנשמהבנשמהבנשמה

עמו של עמו של עמו של עמו של  שהופקד בידיו היה העם;  המסייע לאלוהיםמשרת האלוהיםמשרת האלוהיםמשרת האלוהיםמשרת האלוהים

 שלו צריך היה להיות ללא אח ושהמוסרושהמוסרושהמוסרושהמוסר, עדר שרועו הוא אדוני, אלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהים

: מזמורים לאומייםמזמורים לאומייםמזמורים לאומייםמזמורים לאומייםמזמורי דוד הם למעשה . ורע בין העמים של פני הארץ

ה והשפעתה קשה ינשמעה מהם מוזיקה שאת אופי, גם אם העם שר אותם

אמר המלך במתיקות כה . היא הייתה זר הניצחון בסוף חייו. שלנו לתפ

שמעם של שיריו ". ְלׁשֹוִני-ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל-רּוַח ְיהָוה ִּדֶּבר: "במזמורי ישראלבמזמורי ישראלבמזמורי ישראלבמזמורי ישראל

, העם שר אותם. השפעתם שרדה מעבר להשפעת ניצחונותיו, נשאר

הוא . כפי שרוחו של משה עוררה אותו, והנביאים עוררו את רוח מזמוריו

מבכה את יהונתן ואנחנו , בנראנחנו שומעים אותו מבכה את א! עדיין חי

הרוח ; תויאנחנו שומעים אותו עולז ואנו עולזים ביחד א; תויבוכים א

והיא תמשיך , שריחפה מעל הנבל שלו השפיעה השפעה גדולה על הארץ

  .בשעה שהשירה של אומות אחרות חלום היא, לעשות זאת

הוכחה מדברת ,  כך הייתה גם שירתושלמהשלמהשלמהשלמהכפי שהייתה מלוכתו של 

, מעודנת. המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים על השירה והשירההשירה והשירההשירה והשירההשירה והשירהל ע משפיעים המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגיםצד כי

 כך הוא שר , כפי שהיא הייתה– חושים ושופעת-חדת, מפורשת, בוהקת

, מלכתו של עם זר הגיעה כדי לנסותו בחידות ובאמנות השירה. ומשל

אמרותיו ; הוא היה כה עשיר בשירים כמו בזהב ובהדר ובחוכמה; והוכנעה

מעופם , ם המחודדים ביותר של תבונה ופקחותהן אשפה מלאה בחצי

 שלו הם שושני הבוקר המעודנות האהבההאהבההאהבההאהבהשירי . מנוצה והם פוגעים בלב

חצרו ; והמסתוריות ביותר שידו של מלך אי פעם קטפה בעמק השמחה

ל המוזה שמלאה מעריצים ומתחרים , מלאה זמרים ומשוררים, נצצה

שכל , מו תוצאות מלכותוכ, ספרו הפואטי האחרון מראה; המלכותית שלו

אמנות השירה המעודנת או .  ריק הואמפירות יהווהמפירות יהווהמפירות יהווהמפירות יהווהמה שאינו נוצר 

ישראל ייחל למלך ; המבריקה לא הצליחה לעשות אותו או את עמו מאושר

  .שאינו משורר
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; פייטניםפייטניםפייטניםפייטנים, נביאים, ופה ושם פנו שליחי אלוהים לעם, הממלכה קרסה

 קולו של אלוהים הפונה ,מההרים הדהד קולם, מעיר המלכות או מהמדבר

גאווה ! מי יכול עוד לקראם היום ולא יחם לו. לארצו ולבניו שסרו מהדרך

רבים הם שדיברו ! ממילותיו ומהבטחותיו, אלוהי ישראל, מאלוהיומאלוהיומאלוהיומאלוהיוופחד 

מילתו של , לא את דבריהם אלא את דבר האלוהים; מלאים ברוח האלוהים

ולכן , או הסעיר אותםמה שראו ושמעו הפחיד ; אלוהים הייתה זו שאמרו

הצורך . עמוס וירמיהועמוס וירמיהועמוס וירמיהועמוס וירמיהו, , , , הושע ומיכההושע ומיכההושע ומיכההושע ומיכה, ישעיהו וחבקוקישעיהו וחבקוקישעיהו וחבקוקישעיהו וחבקוק .הם היו חייבים לשיר

הבמה , הארץ סביבם ארצו של אלוהים! ושירתם להבה, לשיר בער בהם

העם סביבם עמו של ; למעשיו של אלוהים אל האופק הרחוק ביותר

ומדים שם הנה הם ע. לשכר ולעונש קשה פי כמה, לקללה ולברכה, אלוהים

! אולם לשווא, קולם רוצה למנוע את המפלה. ומציגים ומשקפים, ועובדים

גם . לנחמה ולתקווה,  לנהי נוגע ללביגונםוכעת הופך נ, המפלה באה

כיוונו אותו , הם מיקדו את מבטו של העם לארצוהם מיקדו את מבטו של העם לארצוהם מיקדו את מבטו של העם לארצוהם מיקדו את מבטו של העם לארצובהיותם בארץ רחוקה 

 גם ,העם נותר תמיד עמו של אלוהים. גבוה, תמיד להרים שמהם יבוא עזרו

 ֲעָרִביםעל ; ִצּיֹון-ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת-ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם; בארץ נכר

ְיהָוה ַעל ַאְדַמת -ִׁשיר-ֵאי ָנִׁשיר ֶאת: "אילמים ועצובים, תלו כינורותיהם

, ותחת שירים עצובים של ההווה, תחת נבואה הם חזרו בחזרה" ?ֵנָכר

.  העתיד נזדקרו שוב חומות ירושלים ובית המקדשובראייה גדולה של

עד ,  והפטריוטיםפייטניםקולה של הרוח המשיך לבקוע מגרונותיהם של ה

בעתים של צרה ואומללות הגיע , וגם מאוחר יותר; לעםלעםלעםלעםשהם היו שוב 

 .הד של שמחה בזמן הנכון, צליל של נחמה
ה היה זה נהדר אילו אמנות השירה האלוהית הזו הייתה מצליח

שכן הזרע המתאים לשם כך , את מלוא ההשפעה שהייתה אמורהלהשפיע להשפיע להשפיע להשפיע 

פטיש המנתץ , אילו הייתה תמיד להבה שמלהיטה את הלב! כבר היה בה

- ּוְראּו ָראֹו ְוַאל, ָּתִבינּו-ִׁשְמעּו ָׁשמֹוַע ְוַאל: "אבל זה היה גם גורלה! סלעים

יא או לגרות את להפל, אולם מאחר שהמטרה כאן לא הייתה לשבח." ֵּתָדעּו

 לחיות ,לשנות מנהגים ונטיות, לצייתלצייתלצייתלציית, , , , ללכת בעקבותללכת בעקבותללכת בעקבותללכת בעקבות, , , , לעשותלעשותלעשותלעשותאלא , האוזן

 כבדה מעמסהמעמסהמעמסהמעמסה, אין ספק שהייתה זו דרישה גבוהה מדי, בהתאם לרוח אחרת

. האנשים פחדו מהנביא או שנאו אותו ונהו אחריו. מדי על אמנות השירה

השירה מאחר שהמטרה של מזמוריו נישאה גבוה כל כך מעל מטרת 

בדיוק כשם שרוחו של הנביא שכנה גבוה מעל לרוח , האנושית הפשוטה

במקום להוביל אותה אל . לפיכך גם שכרה היה אחר, האנושית הפשוטה
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השיר על הכרם שנשא באושים במקום : הפרנסוס זרקו אותה אל הבור

 אולם האשמה ....הסיפור של השפעתההסיפור של השפעתההסיפור של השפעתההסיפור של השפעתהענבים מתוקים היה לעתים קרובות 

הטל " –ובכל זאת דבריהם ; י ששרו אלא של מי שהאזינולא הייתה של מ

מצאו תמיד את  –" לעשות את הארץ פורייה ומניבה, שירד מהשמיים

  .מקומם

גדולה הייתה השפעתה של אמנות השירה של העברים על עם זה ודרכו 

לאיזה עם פונה אלוהיו בשירים ומזמורים כמו . על עמים רבים נוספיםעל עמים רבים נוספיםעל עמים רבים נוספיםעל עמים רבים נוספים

,  השירה של העמים האחרים נהייתה לאגדהאמנות? אלוהים זה לעמו

שירה זו הייתה ; לעתים קרובות לזוועה ולבושה, למיתולוגיה, לשקר

אם אצל כל . כלת כבודו ונוקמת שמו, בת השמיים! אלוהיםאלוהיםאלוהיםאלוהיםונותרה של 

לחנפן של ,  הפך להיות למשרתם הראשון של האליליםהמשוררהמשוררהמשוררהמשוררהעמים 

עד שמן ההכרח דבר לא  ,מוסר השחיתלמלליצן ולבסוף , העם והאצולה

, כנגד עבודת האליליםשלהט ל המשורריםהמשורריםהמשורריםהמשורריםאזי כאן היו , נותר קדוש אצלם

השירה שלהם הייתה מזבחו של ; החנפנות והמוסר הרופף, רדיפת הכבוד

, , , , באיובבאיובבאיובבאיובאילו תיאורים שלו ! אילו דימויים. אל המעלות והאמת היחידאל המעלות והאמת היחידאל המעלות והאמת היחידאל המעלות והאמת היחיד

נוצרי או , דילא משנה אם אתה יהו! לים ובספרי הנביאיםלים ובספרי הנביאיםלים ובספרי הנביאיםלים ובספרי הנביאיםייייבתהבתהבתהבתה, , , , בבראשיתבבראשיתבבראשיתבבראשית

אתה מוכרח לחוש את רּומּה ולכבד ממקומך בעפר הארץ את , טורקי

, ההשגחה היחידה של האלוהיםההשגחה היחידה של האלוהיםההשגחה היחידה של האלוהיםההשגחה היחידה של האלוהים. החובות הטהורות הקשורות בה תמיד

היכן היא מהוללת ונוכחת בעוצמה רבה יותר מאשר בהיסטוריה של העם 

הנצרות . במזמוריו המדברים מתוך היסטוריה זו, בנבואותיו, הזה ובשיריו

ינקה את הלשד , עם החוכמה האלוהית הפשטנית שלה הסתעפה מגזע זה

כל מה שבן , עידוד ואזהרה, שיעור ונחמה. משורשיו בתמונה ובמילה

 כאן בעוצמה נחשףנחשףנחשףנחשףכל מה שהוא צמא לו במעמקי נפשו , האלוהים זקוק לו

ובהיות כל השירה האנושית אוד עשן ,  בצורה מעוררת סקרנותמוסתרמוסתרמוסתרמוסתראו 

גבוה מעל , חיים וחום,  אזי בוהקת בזאת השמש מלאת אור,ושלולית מים

  .לאד ולערפל, לעננים

אולם מדוע הוסתרו שיעורים כה נשגבים אלה והכוחות הדוחפים אל 

, מוגזמת,  עממית כה צרהשירה לאומיתשירה לאומיתשירה לאומיתשירה לאומיתהמוסר האנושי במעטפת של 

בעת ובמקום ההם בעת ובמקום ההם בעת ובמקום ההם בעת ובמקום ההם  אינני חושב שמי שחש את רוח השירים האלה ?אפלה

ולפיכך הם היו ,  לעם הזה לעם הזה לעם הזה לעם הזההם יועדו. אול את השאלה הזויכול היה לש

הזה ולא של אף  של העם  של העם  של העם  של העם בסגנון החשיבה, במנהגים, חייבים להיות בשפה

עם זה חי בתקופה ההיא עדיין תחת , ובכן. עם אחר באף תקופה אחרת
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נבירות פילוסופיות ומה . ארץ זבת חלב ודבש, בארצו, גר בבקתות, עצים

כרוחות בלתי , עופפות באוויר כמו הדהודים נמסיםהמת, שמכונה הְפשטות

כשם שאלוהים דיבר אליו בטבע ובכל . היו זרים לו ולשפתו, נראות

כך גם רוח אמנות השירה שלהם רצתה , המאורעות לאורך ההיסטוריה שלו

בתמונות אפשר היה . לחושיהם ולאדם בשלמותו, ללבם, לדבר אליהם

ך לעולם לא יכולות היו להגיד או לומר את מה שההפשטות הערומות כל כ

שפת התשוקה והסיפור יכלה להכיל עולמות . לכל היותר באופן דהוי ביותר

שיתפתחו רק , מנחמים, להציג דברים מעודדים, בלתי נראים או עתידיים

בלי שהצגה פשטנית מדי תמנע את הגשמת , בתקופה מאוחרת יותר

, של עתיד רוחני ומוצק, חלומות של מלכות האלוהיםחלומות של מלכות האלוהיםחלומות של מלכות האלוהיםחלומות של מלכות האלוהיםהיו אלה . הנבואות

שירים מסוג . םיעשיר בטל השמי, בריא, אבל בערפל מעורר, לוט בערפל

ולא בראש ריק , בחושים של האדם, באומץ, זה צריכים היו לגעת בלב

הלירה השמימית הייתה . מלא בקורי ַהְפשטות או בצלליות של דמויותה

עבור כל דבר שאנו , שישן בתוכנוכל צליל כל צליל כל צליל כל צליל זקוקה אם כן למיתר עבור 

הצר הצר הצר הצר מי אינו מרגיש שדווקא במקום , מעבר לכך. יכולים לחוש בלבנו

 הזה של העם ושל המין האנושי נמצאת ההשפעה הגדולה ביותר והאישיוהאישיוהאישיוהאישי

העובדה שרוח השירה הזו דיברה אליהם באופן כה חשאי וכה ? של השירה

 ,הטבע, ייני הקדושהכשהיא עוקפת באופן כה חביב וחשאי את מאפ, קרוב

תמונות של השמים , וטווה חבלים המגיעים אל הלב, החיים הביתיים

האם לא בזכות כך הייתה השפעת השירה הזו : והעתיד בעמק שלהם

לבולי מוח לכל לב, ִהפכו אותה להפשטה?  ביותרוהמוסריתוהמוסריתוהמוסריתוהמוסרית החודרתהחודרתהחודרתהחודרת

העץ הפורח . א לא תתאים יותר לאף עם או תקופהיוה, הזמנים והעמים

. עצובה וסיבית של הפשטה מעל העצים, תמונה יבשה, ר ומתנודדנשב

איזו איוולת גאוותנית ושיכורה היא לא לזהות ,  הוא זהטירוףטירוףטירוףטירוףאיזה , ולסיום

כאטומים פילוסופיים , להציג אותנו כרוחות טהורות, נכונה מי אנחנו

במה שהוא ומה שהוא , ולרצות שאלוהים יתגלה לנו כמו יופיטר לֶסֶמֶלה

, כפי שכל ההיסטוריה מדברת אלינו,  כפי שכל הטבע של אלוהים?חושב

  !כך אומרים המתורגמנים של שני אלה את אמנות השירה האלוהית

 למפלהלמפלהלמפלהלמפלהאין ספק שאמנות השירה האלוהית הזו הפכה בסופו של דבר 

 האותהאותהאותהאות, היה זה כשהרוח עזבה אותה ורק הגופה שלה נותרה. של העם הזה

, אין ספק שכאשר הם ספרו מילים. השלא פורשה כהלכ, שלא הובנה

חלומות , טוו סביבה את אפסותם, השחילו הברות והקריבו את המשמעות
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ביב היה שם ענן סביב העם וסרט ס, חסרי ערך ומהם הסיקו את מה שרצו

לא , התמונות הם לא ראו את הדבר עצמו-מרוב ברק. העיניים של חכמיהם

 על עה החיה של השירה הזועה החיה של השירה הזועה החיה של השירה הזועה החיה של השירה הזוההשפההשפההשפההשפמעגל . זיהו את מה שהיה עליהם לזהות

הארץ נמסרה לפגאנים שרמסו , הקסם פג.  נעלםוהמנהגים של העםוהמנהגים של העםוהמנהגים של העםוהמנהגים של העם, הלב

תערובת של כאוס של עמים , השפה וסגנון החשיבה הפכו להלניזם; אותה

ומתי הוא הופיע , הפרח הבתולי של שירתה לא היה עוד; זרים ושפות זרות

, לה נעורים שעברוהיו א? בחיים אנושיים כלשהם, שוב אצל עם כלשהו

  .חלום מתוק של שנות לבלוב שחלפו

וככל , רוח אמנות השירה אמנם המשיכה עוד לנוע אנה ואנה בשקט

אפילו על מעילי . שהייתה טהורה יותר כך הייתה השפעת גדולה יותר

מקומות , הקבצנים שלבשו הרבנים המאוחרים מוצאים טלאים של גדולה

דווקא ! למרבה הצער]. שם[ם פה ושלמרבה הצער מוצאים אות, נבואיים

עקב טלאים ומקומות נבואיים אלה הם הביאו על עצמם בקשיות עורף את 

הרחק מארצם הם . דעיכתם בימי טיטוס והפכו לכדור בין עמי הארץ

גם אם הם , התרחקו עוד ועוד מהמקומות הקדושים והחיים של שירתם

ונית של המוסר שמרו עליהם בהקפדה ובעזרתם החזיקו בייחודיות החיצ

, האם יגיע היום שבו רוח נביאיהם תבקר אותם שוב. והמנהגים שלהם

? של אלוהיהם, ותהפוך אותם לעם של אדונם, תראה להם מהי הגשמה

אפילו , כיום ההיסטוריה והאופי של העם הנפלא הזה מציגה בפנינו

 הייתה לאמנות השירה הקדושה על אבותיהם השפעההשפעההשפעההשפעהאיזו , בנפילתו

  .יימת עדיין עליהםובחלקה ק

כל . תאורגיתתאורגיתתאורגיתתאורגית, אלוהיתאלוהיתאלוהיתאלוהיתהיא הייתה ? ומה הייתה השפעה זו במילה אחת

כל זה , מה שהמשוררים מהללים או מנסחים בשקרים ומשקרים בנוסחאות

וכוונת השפעתה ; השראה של המקור הקדוש של שירתם: היה כאן אמת

הלב כולו של העם במובן , המנהגים, הייתה לא פחות מטוהר המוסר

 וז; עם מלכותי, העם הזה צריך היה להיות כמּורת האלוהים. עמוק ביותרה

בכל מה שהייתה ושלא . הייתה אמנות השירה כולה וזו מטרתה היחידה

בכל מה שרצתה להשיג ולא השיגה היא אב הטיפוס , אם כן, הייתה

צריכה להשפיע על צריכה להשפיע על צריכה להשפיע על צריכה להשפיע על כיצד אמנות השירה "המלמד אותנו , הייחודי ביותר

  !"יצד היא לרוב אינה משפיעהיצד היא לרוב אינה משפיעהיצד היא לרוב אינה משפיעהיצד היא לרוב אינה משפיעהוכוכוכוכ, , , , מנהגי העםמנהגי העםמנהגי העםמנהגי העם

  

  )כרמלכרמלכרמלכרמל- - - - יפתח הלרמןיפתח הלרמןיפתח הלרמןיפתח הלרמן: : : : גרמניתמ(
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            לוטראמוןלוטראמוןלוטראמוןלוטראמון

        

        

        '''' חלק א חלק א חלק א חלק א- - - - שירה שירה שירה שירה 
        
        

  . תעתועים אלא אינן דורנו של הפואטיות היבבות

  .ויכוח לכל מחוץ להיות צריכים הראשוניים העקרונות

  .אייסכילוס את מקבל איני אבל; סופוקלס ועם אוריפידס עם מסכים אני

  .היוצר כלפי ביותר טעם וסרבסיסי  רץא דרך חוסר תגלו אל

  .נחת תרוּוני: אמון-האי את דחו

  .אחד סוג רק יש; שירה סוגי שני אין

 לפיה, הקורא לבין הסופר בין מראש מוסכמת ממש לא מוסכמה קיימת

 זה הוא המשורר. כחובש השני את ומקבל, חולה לעצמו קורא הראשון

  .שרירותי ןבאופ מוחלפים התפקידים! האנושות את שמנחם

  ".מתחזה "הכינוי בשל לכמוש רוצה איני

  .זכרונותזכרונותזכרונותזכרונות אחרי אותיר לא

  .ופורה ונישא רם נהר היא. ציקלון משהיא יותר לא, הסערה אינה השירה

 באופן להציגו מצליחים אז רק, פיזי באופן הלילה את מקבלים כאשר רק

  !רבים ראש כאבי לי גרמתם O Nuits d'Young!1. מוסרי

 מעבר, החיים אינות, חלום כמו מילים. ישנים כאשר אלא חולמים אין

 נשמותיכם אל שסיננו הן, המרושלתו החצובה, אולי היחס מילת, ארציל

 מן לעבור כדי. לריקבון הדומה, הגעגועים שטופת, הזאת השירה את

  .אחד צעד רק יש הרעיונות אל המילים

, המוסרי או יזיהפ בסדר החריגות, המוות, השחיתויות, החרדות, ההפרעות

, ההרס, הייסורים, הרצון לנו שמגיש ההזיות, ההתבהמויות, השלילה רוח

, המוגיעים הדמיונות, ההשתעבדויות, הרעבתנות, הדמעות, ההפיכות

 של הכימיות החריגויות, לעשות שאין מה, צפוי שאינו מה, הרומנים

 ונותהניסי, מתה אשליה איזו של לגווייתה האורבת המסתורית ההעוזניי

                                                         
 מחשבות' את כתב, ספרות ומבקר מחזאי, משורר )Young 1683-1765,( יאנג אדוארד 1

 .המוות על פואמה ',ליליות
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 הנורא השיגעון, הפשפשים שריוני בעלות העלטות, והכושלים המטרימים

 נאומי, עמוקה חושים קהות של השפעתה, הגאווה של אחד לדבר

 מרירות, ההתרגזויות, הכפירות, העריצויות, הבגידות, הְקָנאֹות, האשכבה

, ההגיוניות הבהלות, הְסְּפלין, הטירוף, התוקפניות ההתפרצויות, הנפש

, הפנים העוויות, אותן לחוש שלא מעדיף היה שהקורא, המוזרות גותהדא

, הייאוש אל הלוגיקה את מוליכים שדרכם המדממים הצינורות, הנברוזות

, השחוקים המטבעות, החבוטים הפזמונים, הכנות היעדר, ההגזמות

 הרומנים כותבי חבורת, התשוקות, מרצח הגרועות לידות, הָעגּום, האופל

 הקצוות ,המלודרמות, האודות, הטרגדיות, הפלילי המשפט בית חצר של

 תרנגולת של ריחות, עונש בלא הנקטלת הבינה, לצמיתות החשופים

, המדבריות של הָסמּום, הכרישים, התמנונים, הצפרדעים, הבחילות, רטובה

, מָדֵּבר ים כלב, דביק, לילה חיי חי, מרדים סם, לילי, חשוד, שסהרורי מה

 ההיגיון חסרות ההקדמות ]...[, כילד חושב שאינו מה כל ]... [משמעי דו

, האקראיּות, הבן דומא ושל מֹוֶּפן דה מדמואזל של, קרומוול של אלה כמו

   – הכעסים, הָמְחָנקים, הנשימה העשר, הקודש ניאוצי, אונות-האין

  

 הגיע, אותן בהזכירי מסמיק שאני, הללו העלובות הפגרים ערימות לנוכח

 כה באדנות גוונו את ומכופף אותנו שמזעזע מה נגד סופסוף להגיב הזמן

  .רבה

  

 במלכודת מופתעת והיא, לגדרותיה מחוץ אל בתמידות נגררת רוחכם

  .העצמית והאהבה האנוכיות ידי על גסה באמנות הבנויה המחשכים

  

 nec plus ultra-ה זה. התכונות יתר כל את הממצה היסוד תכונת הוא הטעם

 ֵּגהּותה היא הגאונות בלבד באמצעותו רק. האינטליגנציה של ]קצה הגבול[

 יותר חכם וארבעה שלושים פי הוא ִויְלֶמן. היכולות כל של ואיזונן העילאית

 ִתְראה 'האקדמיה מילון'ל שכתב ההקדמה. סּוְלֶייה ומפרדריק סּו ן'מאיז

 הרומנים כל של, קופר פנימור של, סקוט ולטר של הרומנים במות

 את מתאר הוא כי, כוזבת סוגה הוא הרומן. הדעת על העוליםו האפשריים

 הוא התשוקות תיאור. שם נעדרת המוסרית המסקנה: כשלעצמן התשוקות

 איננו. במקצת פנתר, במקצת נשר, במקצת ָּתן להיוולד די; דבר שום

 כמו, עליונה למוסריות להכפיפן כדי אותן לתאר. חשיבות לזאת מייחסים
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 ובו הראשון הדבר את מלעשות שיימנע מי. אחר ומשה כבר זה, קורניי

, ולהבינם השני את לעשות להם שניתן ממי להתפעל מסוגל יהיה בזמן

 מי על, הרעות המידות על הטובות המידות של עליונותן בכל, עולה

  .הראשון את שעושה

  

 אוצרות כל את לי יתנו אם גם: "לעצמו אומר א"י בכיתה שמורה מפני רק

 אלכסנדר ושל בלזק של לרומנים דומים רומנים לכתוב צהאר לא, היקום

 רק. ומבלזק דומא מאלכסנדר יותר אינטליגנטי הוא כך מפני רק, "דומא

 הפיסיות הנכויות על לׁשֹוֵרר צורך אין כי הבין' י כיתה שתלמיד מפני

, יותר מוכשר, יותר חזק הוא בלבד זה בזכות, והאינטלקטואליות

  .הוגו טורמוויק יותר אינטליגנטי

  

 חלוקת בשעת נאום, לא לעולם ממש, לעולם יישא לא הבן דומא אלכסנדר

 המוסר. מוסר של פירושו מה יודע אינו הוא. התיכון הספר בבית הפרסים

 כל את עט במחי תחילה למחוק עליו היה אז כי, כן עשה לו. מתפשר אינו

 שופטים חבר ָּכְנסו. שלו האבסורדיות בהקדמות החל, כה עד שכתב מה

 מהם יותר חזק א"י מכיתה טוב שתלמיד טוען אני: סמכא מבני המורכב

  .הקורטיזנות של המחליאה בשאלה אפילו, שהוא תחום בכל

  

 ספר בבתי פרסים לחלוקת נאומים הן הצרפתית השפה של המופת יצירות

 המעשי הביטוי אולי הוא הנוער חינוך, למעשה. אקדמיים ונאומים תיכונים

 את בחנו (ולטרו של יצירותיו של טובה והערכה, החובה של ביותר הנאה

  !כמובן –. עצמן אלה מיצירות עדיפה) הערכה המילה

  

  הרעיון את דבר של בסופו יסלפו ביותר הטובים והדרמות הרומנים מחברי

 מעכב היה לא, והנכון הצודק משמרי, המורים צוות אם, הטוב של הנודע

  .והעבודה ההגינות דרך על והוותיקים הצעירים הדורות את

  

 נכנע בלתי רצון עם, להכחיש בא אני, צריך כך, עצמה וחרף בשמה

 אני: כן. הבכיינית האנושות של המבעית העבר את, ברזל של ובעקשנות

 מן מורכבת הפחתה, זהב של נבל על בנגינה היֶפה על להכריז רוצה

 את, במקורה כבר, המפרקות האוויליות הגאוות ומן הַזַּפְקִתיֹות העצבויות
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 של המרירים השיר בתי את ארמוס ברגַלי. הזו המאה של הבוצנית השירה

 האנרגיה לבלוב אל משנכנס, השיפוט. קיום זכות להם שאין, הסקפטיות

 המגוחכות דאויותווה-אי אל לשנייה ולו ליפול בלי, והחלטי אדנותי, שלו

  . אותם מרשיע ,מכריע באופן, כללי תובע כמו, במקומם שלא רחמים של

  

 הסיוטים ועל, המוגלתיים השינה נדודי על הרף בלי להשגיח יש

 של המאוסות ולתשוקות, אותה ומתעב לגאווה בז אני. השרירותיים

  .המחשבה דיוק רגלי את הדוחקת, לַמְטֶפה שנעשתה אירוניה

  

 בשירי כך על להכריז צורך אין – להפריז אינטליגנטים, אנשים אלו-אי

 בין אל, נפש בחירוף, עצמם השליכו – מפוקפק בטעם םכתובי נוחם

 שהרג הוא, המזיק אך – בכך מאמין איני – הטעים, הַאְּבסיְנט. הרוע זרועות

 לגיל נכנס אך הוא! לגרגרנים אבוי. 'רֹוָלה' של מחברו את מוסרי באופן

 של לקירותיו מתחת שלו הנבל נשבר וכבר, האנגלי האריסטוקרט, הבשלות

 לאופיום מתחת המלבלבים הפרחים את רק בדרכו שקטף לאחר, גימיסֹולֹונְ 

  .הקודרים האובדנים של

  

, אחר משורר בזמנו נמצא אילו, הרגילים הגאונים מן יותר גדול כי אף

, הרגיל מגדר יוצאת אינטליגנציה בעל, דומים ובמינונים, כמוהו מוכשר

 של התועלת סרבחו, הראשון, מודה היה הוא, כיריבו עצמו להציג ומסוגל

, לבדו, הוא הבלעדי הטוב וכי; ומשונות שונות קללות להפיק מאמציו

 את לעצמו לנכס, העולמות כל של קולותיהם מתוקף, כראוי מוצהר

 את. יתרון עם אותו לנצח שיכול אדם נמצא לא כי, היא העובדה. הערכתנו

 של ובספרים בלקטים כשמדפדפים אפילו !מוזר. איש אמר לא זאת

 ורק. לו שקדם הקפדני הסילוגיזם את להבליט חשב לא מבקר אף, תותקופ

 ולאו, ודאגה תדהמה מלאי היינו כך כדי. זאת להמציא יוכל עליו שיעלה מי

 יצירות אך, בוגדנית ביד הכתובות יצירות מול אל, מחושבת הערצה דווקא

 מן לאנשים שייכת שאינה נפש של הרושם רבי גילוייה את, זאת עם שחשפו

 הבעיות משתי אחת של האחרונות המסקנות עם בנוח חשה ואשר, שורהה

 ניתן לא. הרע, הטוב: בודדים-הלא הלבבות את המעניינות עלומות הפחות

, מדוע מסביר זה ודבר. באחר ואם אחד בכיוון אם, בקצוות לגעת מי-לאי

 שבאמצעותה המופלאה לאינטליגנציה, הסתייגות בלי, השבח עם בבד בד
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 חמישה או מארבעה אחד, הוא, ההוכחה על ברגעו רגע מדי עמצבי הוא

 בדבר הרבות הסתייגויותיו את, בשתיקה, עושים, האנושות מאורות

 לא הוא. ביודעין בהם עשה שהוא מוצדקים הלא והשימושים היישומים

  .השטניים במחוזות להסתובב צריך היה

  

, הָּפָּפוּוָאנים של, שוןהרא נפוליאון דמויי של, הְטרֹוְּפָמנים של הפראי המרד

 מרוסן יהיה קורדיי השרלוט של, נוארים הוויקטור של, הביירונים של

, שונים כה תארים הנושאים, אלה גדולים פושעים. החמור ממבטי הרחק

 שואל אני, כאן שמרמים חושבים מי את. אחת יד בתנועת אותם מרחיק אני

 מריונטות! סבון עותבו! כלא-בית של דאדא, הו. המתבקשת באיטיות זאת

, הָלארות, המנפרדים, הקונרדים, יתקרבו לו! בלויים חוטים! בבלונים

, ואנים'ז הדון, הוורתרים, המפיסטופלסים, ים-לשודדי הדומים המלחים

 של הרעשנית הסדרה כל ]... [,הקליגולאים, הרוֵדנים, הָיגֹואים, הפאוסטים

 הזעם בפרגול אוחז אני, אותם שאנצח בביטחון חמוש. מקרטון שדים

 המאלף כמו, איתנה ברגל אלה למפלצות וממתין, המכבידה וההתרכזות

  .שלהן הצפוי

  

 דעת גונבי, בצרורות מוקיונים, מסוכנים ליצנים, מושפלים סופרים יש

 ראשיהם. ִּביֶסְטְר  את לאכלס להם שראוי, ממש של רוח-חולי, נכאים

 היורדות, ענקיות רפאים רוחות יוצרים, מהם הוסר רע שפגע, המיטמטמים

 להטוטנים, אפוא ִעְברו. סרק התעמלות; טעם-סר תרגיל. לעלות במקום

 עיי של, בתריסרים יוצרים, מחברתי עצמכם הרחיקו, מכם אנא. מגוחכים

 לא, היום כמו, הראשון במבט, לכן קודם הבחנתי לא שבהם, אסורה פסולת

 אנוכיות של פתולוגי מקרה. הדעת קל הפתרון של החיבור במקום הבחנתי

 המעמיד התואר על, ְיָלַדי, לזה זה הצביעו: פנטסטיים אוטומטים. אימתנית

  .במקומם אותם

  

 למרות, היו הם, הפלסטית במציאות שהוא היכן קיימים היו אילו

 הפלנטות של, הארס, החרפה, הנלוזה אך, שלהם המוכחת האינטליגנציה

 עם יחדיו מכונסים, לשנייה, ותםא לעצמכם תארו .הבושה את בהן שיָשְּכנו

 יחלמו שלא, מאבקים של פוסק בלתי רצף זהו. להם דומים שיהיו חומרים

- הראש-וגדולי הכרישים, בצרפת נאסר שקיומם, הבולדוגים עליהם
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 הידרות השורצים הכאוטיים באזורים, דם של מפלים הם אלה. הראשתנים

 במשק בורחת ,תקנה ללא מבועתת, היונה מהם ואשר, ומינוטאורים

. עושים הם מה היודעים אפוקליפטיים חיים בעלי של ערימה זו. כנפיים

 לנהמות מבעד שאיפות ושל פיוסים אי של, תאוות של התנגשויות ןה אלה

 איש ואשר, בעצמה העוצרת, לקריאה עצמה את נותנת שאינה גאווה של

  .והמעמקים השרטונים לחקר לרדת, בקירוב לא אפילו, יכול אינו

  

 יכולים אין כאשר חולשה איה לסבול. רושם עלי יעשו עוד לא הם אך

, מאוָזן לא זוהר של סבל לנשוף. יותר טוב מה-דבר ולעשות מכך להימנע

 לב ואומץ התנגדות! הסוטות הביצות של מרע שכיבי הו ,להוכיח משמע

 יימחוזות אל לשוב לך קורא אני, חג בימי ראשי-וכובד קולי עם. פחותים

 על, האשליות במעיל עטופה, לצדי שבי בואי. מפוארת תקווה, םהנטושי

 גירשתיך, בו חפץ אין רהיט כמו. הנחמה של ההגיוני רגלי-התלת הכיסא

, שכחת כי שאשתכנע מייחלת את אם. עקרבים שפרגוליו בשוט, ממעוני

, בעבר לך גרמתי, החרטה אות בחסות, אשר הצער את, ביתי אל בשובך

 את –! מתעלף אני, בי אחזו –, גיבהׂש פמליה, עמך הביאי, אלוהים בשם

  .נכחדת-הבלתי קומתן זקיפות ואת הפגועות הטובות המידות

  

 דם של אחדות טיפות אלא עוד נותרו שלא, במרירות, לדעת נוכח אני

, והמיוחדת המתועבת הבכיינות מאז. שלנו השחפניות התקופות בעורקי

 שטובריאן, רוסו אק'ז ןא'ז דמויי אנשים, מידה אמת של ערבות בלי המוגנת

 האחרים המשוררים דרך, אֹוֵּבְרָמן בפונפוני מעוטרים במכנסיים ומיניקות

 של התאבדותה, פול-ןא'ז של לחלומו ועד, המטונף בבוץ שהתבוססו

 עיניו, הפולני של השטנית הקומדיה, אלן של העורב, ֵוְנֵטמיָלה דה דולורס

, באהבה, בעבר שצייר וָׁשרֹוְנֶיה, הנצחי והסרטן זֹוריָלה של הדם שטופות

 שמאה סבירים הלא הכאבים, ההוטנטוטית ונוס של המורבידי המאהב את

. שחפת לחולה אותו הפכו, והמבחיל המונוטוני ברצונם, לעצמה יצרה זו

  !נסבלים הבלתי חושיהן בקהות סופגות ותולעה רימה

  !מוסיקה, קדימה

 מולבנת מחתה גבי על, לשרוף לכם המורה הוא אני, טובים אנשים, כן

, שופך ואשר ֵוְרמּוט ששפתיו, הספק ברווז את, צהוב סוכר מעט עם, באש

 ובלי, הלב מן נובעות שאינן דמעות, לרע הטוב בין מלנכולי במאבק
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 הדבר זה. תאוניברסאלי ריקנות מקום בכל זורע, תאומאטייפנ משאבה

  .לעשות יכולים שאתם ביותר הטוב

  

 את הפרעה בלא מוביל, שלו העוועים מחזיונות במתכוון זוןני, הייאוש

 ואל, והחברתיים האלוהיים החוקים של מאסיבי ביטול אל בספרות העוסק

 לשלוט האנושי לישבן גורם, אחת במילה. והפרקטית התיאורטית הרשעות

 חוזר אני, מרושעים נעשים אנו! המילה על לי וסלחו, ממש. במחשבות

 בי אחזור לא אני. למוות נידונים של בגוון נצבעות יםוהעיני, זאת ואומר

 נערה ידי על להיקרא תוכל שלי שהשירה רוצה אני. אומר שאני ממה

  .עשרה-ארבע בת צעירה

  

, גדול הזה שהכאב ככל. התקווה עם אחד בקנה עולה אינו האמיתי הכאב

  עם בשלווה הניחוני, כך אם. יותר גבוה מתרוממת, אמות במאה, התקווה

, מבוכה יוצרי, נלעגות כלבות, ארצה, הטלפיים, ארָצה. המחפשים

, אותנו המקיפים המסתורין את בדייקנות שמנתח מה, שסובל מה! מתחזים

 פחות יפה היא ההכרחיות באמיתות ספק המטילה השירה. מקווה אינו

 כישרון, מופרז החלטיות חוסר. ספק בהן מטילה שאינה מהשירה

  .לאימות קל עוד יהיה לא דבר: זמן בזבוז, רע בו שמשתמשים

  

  מפני אפילו זה. ילדותי זה, רֹוָקְמּבֹול את, ֹוְסלין'ז את, ָאָדָמְסטֹור את לשיר

 לגיבוריו יסלח שהוא השורות מבין יבין הקורא כי מקווה שהמחבר

. הרע את לתאר שיוכל כדי הטוב על ונשען בעצמו בוגד שהוא, הנכלוליים

, בו לתמוך מסכימים אנו, הבין לא שְפָרְנק עצמן טובות מידות אותן בשם

  .מרפא חשוכות מועקות של מוקיונים, הו

  

 מרוב עצמם בעיני הנהדרים, הללו הבושה חסרי הארצות כחוקרי תעשו אל

  ! ובגופם ברוחם ידועים לא דברים המוצאים, מלנכוליה

  

 של ראשיתו הוא הספק; ספק של ראשיתו כבר הן והעצבות המלנכוליה

 כדי. השונות הרשעות דרגות של האכזרית ראשיתם הוא הייאוש; יאושהי

 ליאטאפ הוא המדרון. 'התקופה בן של וידויו' את קראו, בכך אתכם לשכנע

. המדרון מן היזהרו. הרשעות אל שמגיעים ספק כל אין. עליו שעלית מרגע
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 בלתי כגון תואר-שמות לפולחן תחניפו אל. השורש למן הרע את עיקרו

 המשקרים, קולוסאלי, לו דומה אין, בורק, לסיפור ניתן בלתי, לתיאור ניתן

  .התאוותנות ידי על נרדפים הם: מעוותים שהם העצם לשמות בושה בלי

  

 להדוף יכולות, מוסה דה אלפרד כמו, היהשני הדרגה מן התבונות

 היכולות את מאשר רחוק יותר הרבה מיכולותיהם שתיים או אחת בעקשנות

 אנו. הוגו וכמו, למרטין כמו הראשונה הדרגה מן התבונות של המקבילות

 הוא סיוט. לעייפה שהתאמץ קטר של הפסים מן ירידה מול עומדים

 על לי ספרו. יכולות מכעשרים מורכבת הנפש כי דעו. ָּבעט המחזיק

  !עלובים סחבות בלואי עם מפואר כובע החובשים הללו הקבצנים

  

. המשוררים לשני בהשוואה מּוֶסה דה של נחיתותו את לקבוע אמצעי הנה

 קֹוּבְ  של 'המשוגעים' את, 'הלילות או רֹוָלה' את צעירה נערה באוזני קיראו

 ֵתָראֶמן של סיפורו את או, דֵיָאה ושל גווינפליין של דיוקניהם את לא אם

 היא. האב ראסין בידי צרפתיים שיר לטורי מתורגם ריפידסאו אצל

 מטרה בלי, ידיה את ומורידה מרימה, גבותיה את מכווצת, מצטמררת

 את באוזניה קיראו. ירקרקים אורות ְיָידו העיניים; טובע כאדם, מוגדרת

 באופן מנוגדות ההשפעות. הוגו ויקטור של 'כולם למען התחינה'

, פרוע צחוק צוחקת היא. חשמל אותו עוד אינו החשמל סוג. דיאמטרי

  .עוד ומבקשת

  

 שירים הרבה בהם שיש, ילדים אודות על םהשירי אלא ייוותרו לא מהוגו

  .גרועים

  

, בעבר. לאושר ביותר העמוקות שאיפותינו את מזעזעים יני'ווירז פול

 טביעת בעיקר, לאחרון ועד הראשון הדף למן אוֶפל הכותשת האפיזודה

 ובעטתי השטיח על התגלגלתי. שיניים לחרוק לי גרמו, שבסוף הספינה

 סיפור אם. ביופי הכול להראות יש. נכון ינוא הכאב תיאור. שלי העץ בסוס

 משנה הוא. כלל אותו תוקף הייתי לא פשוטה בביוגרפיה מסופר היה זה

 אשר אלוהים של סתום רצון מכוח נשגב להיות הופך האסון. אופיו את מיד

 בכל לרצות משמע. בספריו אסון לברוא צריך אינו האדם אך. אותו ברא

  !שכמותכם מטורפים צווחנים, הו. הדברים של אחד לפן רק להתייחס כוחו
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 של לגדולתם, אלוהים של לחוכמתו, הנפש של יותלאלמות תתכחשו אל

, לנישואים, המשפחה לאהבת, הגופני ליופי, ביקום המתגלה לסדר, החיים

, בלזק, סאנד: המזיקים הכתבלבים את בצד הניחו. החברתיים למוסדות

 ואת, לקונט, בודלר, פלובר, ֵפָבל ,ֵטָרֵאי דו, מוסה דה, דומא אלכסנדר

  !'הנפחים שביתת'

  

 ואשר הכאב מן העולה הניסיון את אלא אתכם שקוראים למי תעבירו אל

  !בפרהסיה תבכו נא אל. עצמו הכאב עוד אינו

  

 אלה יופי מיני אך; המוות מחיק גם ספרותיים יופי מיני לעקור לדעת צריך

  אינו זה. המקרית הסיבה אלא אינו כאן המוות. למוות שייכים יהיו לא

  .המוות איננה והתכלית התכלית זו, האמצעי

  

 ואשר לאומות תהילה המשוות וההכרחיות משתנות הבלתי האמיתות

 דברים הם אלה. ימימה מימים ראשיתן, לזעזען לשווא מתאמץ הספק

 של בתואנה, לספרות אנרכיה להכניס שרוצים מי. בהם לגעת שאסור

; אלוהים את לתקוף מעזים אין. משמעות ניגוד לא מידרדרים, חידוש

 עתיקה, היא גם, הנפש יותתואלמ אך. הנפש יותאלמות את תוקפים

 יהיה צריך אם, אותה תחליף אחרת אמונה איזו. העולם של כיסודותיו

  .שלילה תמיד תהיה לא זו? להחליפה

  

 הטוב אזי, ממנה נובעות האחרות האמיתות שכל האמת את זוכרים אם

 יתמוטטו הסופיזמים, שלו המוחלטת הרע ידיעת ואי אלוהים של חלטהמו

. עליהם שנשענה פיוטית כך כל הלא הספרות, כזה בזמן, תתמוטט. מעצמם

. בלבד מעצמה לחיות נידונה הנצחיות האקסיומות את המערערת ספרות כל

 מעלים NOViSSIMA VERBA-ה. שלה הכבד את טורפת היא. צודקת אינה היא

 זכות לנו אין. 'ט כיתה של הממחטות חסרי הזאטוטים בשפתי לאמופ חיוך

  .שהוא דבר כל על הבורא את לחקור

  .לעצמכם זאת שימרו. לקורא זאת תאמרו אל, אומללים אתם אם

 המקבילות האמיתות של בכיוון הסופיזמים את מתקנים היו אילו

 תהיה ,כך שיתוקן שמחזה בעוד; אמיתי תיקון רק יהיה זה, אלה לסופיזמים



 254254

 בשובל מלווה, לאמיתי מחוץ יהיה הֵיתר. כוזב עוד להיקרא שלא הזכות לו

  .ומבוטל כבטל ייחשב ובהכרח, פסול הוא כן ועל, כזב של

  

 ניטול. אקראיות ובעוויתות יחסיים בלהטוטים זמנה עבר האישית השירה

 מאז בחטף שנקרע, אישית הלא השירה של נשמד הבלתי החוט את שוב

  .הדגול לטרוו של מפלתו מאז, ֵפְרֵניי דה הכושל סוףהפילו לידת

  

, הסופיות בסיבות לדון, גאווה של או ענווה של בתואנה, עילאי, נאה נראה

 דבר שאין כיוון, טועים אתם. והידועות האיתנות מסקנותיהן את לעוות

; שעברו הזמנים עם הרגילה השרשרת את מחדש נחבר! יותר אווילי

 לא, ראסין מימי. המילה של מובנה במלוא ההגיאומטרי היא השירה

- הראשים בזכות? מי בזכות. נסוגה היא. במילימטר השירה התקדמה

- המוהיקני, שטובריאן, החלשלושים בזכות. תקופתנו של הגדולים- הרכים

 אן; הזעפן-הסוציאליסט, רוסו ק'ז ןא'ז; בחצאית-הגבר, סננקור; המלנכולי

; האלכוהול חלומות של הממלוק, פו אדגר; המטורלל-הדחליל, רדקליף

 תאופיל; הנימול-ההרמפרודיט, סאנד' ורז'ז; המחשכים של חברם, מתורין

 כדי המתאבד, גתה; השטן של השבוי, לקונט; בלתו שאין החנווני, גותייה

; המייבבת-החסידה ,למרטין; לצחוק כדי המתאבד, בּב סן; לבכות

 של ההיפופוטם יירוןוב ]...[ הוגו ויקטור; השואג הנמר לרמונטוב

  .השטניים ונגלים'הג

  

 את נושמים אנו. הרוב הוא זו במאה. ומתמיד מאז במיעוט קיים היה הספק

 ייראה לא הוא: אחת פעם רק נראה הדבר. הנקבוביות דרך החובה אינוס

  .שוב

  

 הראשון הדבר כי עד זו בשעה הואפלו כה הפשוט השכל של המושגים

 שירה לכתוב תלמידיהם את מלמדים הם כאשר', ט כיתה מורי שעושים

 לגלות הוא, אמם מחלב רטובות ששפתותיהם צעירים משוררים, לטינית

? אומרים אתם מה. מוסה דה אלפרד של שמו את עשייה באמצעות להם

 יווניים שיר בטורי לתרגם בכיתותיהם נותנים כן אם' י כיתה של המורים

. שקנאיה של הדוחה ההשוואה היא הראשונה. מדממות אפיזודות שתי

 האם? ברע להביט מדוע. אדמה לעובד שאירע הנורא האסון תהיה היהשני
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 על תיכון תלמיד של ראשו את להרכין מדוע? במיעוט נמצא הוא אין

 שלא מפני עשתונותיהם את לאבד וכביירון כפסקל לאנשים שגרמו שאלות

  ?כראוי הובנו

  

 יום אחר יום לתלמידיו ןנת א"י בכיתה שלו שהמורה לי סיפר אחד תלמיד

 הטבע של אלה פצעים. בעברית לחרוזים האלה הגוויות שתי את לתרגם

. במרפאה בילה שאותו, ימים חודש במשך אותו החליאו והאנושי החייתי

 כי אף, לי סיפר הוא. לי לקרוא מאמו ביקש הוא, זה את זה שהכרנו כיוון

 לראות דימה הוא. םעיקשי חלומות ידי על הופרעו שלילותיו, בנאיביות

 עפו הם מכן לאחר. לגזרים אותו וקורע חזהו על מסתערשקנאים  של צבא

 ואת האדמה עובד של אשתו את אכלו הם. בלהבות שעלתה בקתה אל

שקנאים ה עם וניהל, הבית מן האדמה עובד יצא מכוויות שחור גופו. ילדיו

. בותחר לעיי והפכה שהתמוטטה הבקתה אל מיהר זה כל. אכזרי קרב

 מורה בצאת ראה הוא – מעולם נכשל לא זה – החורבות מן שמורם מהגוש

 שאפשר נייר דף האחרת וביד לבו את האחת בידו מחזיק, שלו א"י כיתה

 עובד לבין שקנאיה בין ההשוואה את, גופרית של בתווים, בו לקרוא היה

 את לאבחן, בתחילה, קל היה לא. אותה חיבר עצמו שמוסה כמו, האדמה

, איש עם כך על ידבר ולא, בקפידה שישתוק לו המלצתי. מחלתו בטי

, לביתה ימים לכמה אותו לקחת לאמו הצעתי. שלו המורה עם לא בעיקר

 כמה במשך יום כל שם להיות דאגתי, ובאמת. יקרה כך שאכן ווידאתי

  .היה וכך, שעות

  

, מחשבותיך של התוכן את לא לעולם, הצורה את לתקוף צריכה הביקורת

  .יהיה שכך דאג. משפטיך לש

  

  .הדעת על להעלות שאפשר ביותר המושלמת החשיבה צורת הם הרגשות

  

  .אינטלקטואלי דם של כתם למחות כדי יספיקו לא הים מי כל

1870  

  

  

 )אביבה ברקאביבה ברקאביבה ברקאביבה ברק: : : : צרפתיתמ(
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            גורמוןגורמוןגורמוןגורמון    דהדהדהדה    רמירמירמירמי

        

        

        אחריםאחריםאחריםאחרים    ודבריםודבריםודבריםודברים    מסורתמסורתמסורתמסורת
        
        

  ." סטאפלטוני היה, וילא בניגוד, פקושה; לנפוטיזם נטה בוואר" 
  )  פלובר(                                                                                                                                              

  

 כפות את להציב גדולה זכות זו אין. במסורת כך כל להתהלל מה לנו אין

. טבעית נטייה זוהי; הדרך על תשמצביעו העקבות בתוך בדיוק רגלינו

. חדשה דרך לנסות מוטב, זו לנטייה להיכנע מאוד מוטעה זה שאין למרות

 עלינו. הישנה עם ושם פה מתלכדת היאש יש

 מכפי פחות. יוהרה ללא אך, כך עם להשלים

  . נמנע בלתי מעשה זהו, ראוי שהוא

  

  

 של מקוריותם כנגד עצום כוח היא המסורת - - - - 

 מוזר כה באופן דומה ההווה כך משום. סופרים

. לו שקדם לעבר דומה אשר, הקרוב לעבר

 אפילו, מאוד מדכא תמיד שהוא, הזה השעבוד

 נוטה, לכאורה ספרותית חדשנות של בתקופות

 מכאן. למסורת ציות מחייבת שהאופנה במקרה ממשי לעול להפוך לעיתים

 הצרפתית האימפריה ספרות מכאן, עשרה השמונה המאה ספרות

  .   ראשונהה

  

. ביניהן לבלבל אין. המחודשת המסורת וישנה המתמשכת המסורת ישנה - - - - 

. העתיק העולם עם הברית את מחדשת שהיא האמינה עשרה השבע המאה

 אלה מסורות. הביניים ימי את מחדש מגלים שהם האמינו הרומנטיקנים

 ומוכרת יותר רחוקה שמחודשת שהתקופה ככל יותר פוריות, שנקטעו

   .פחות

  

  )1858-1915 (גורמון דה
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 זו. עשרה השבע המאה מסורת לחידוש מתאים זה שרגע, אפוא דומה - - - - 

 לאין אלינו קרובה, המרוחקת אווירתה על, עשרה-השבע המאה. האשלי

 הרבו שלא לאלה גם מוכרת היא. שלנו בחינוך נדבך הייתה היא. שיעור

 כמו לנו ירגיש ממנה שנדלה מה. אווירתה את נושמים עודנו. בה לבקר

  .  חיקוי

  

 אנו שבו במקום יותר או פחות לרנסנס ביחס נמצאת עשרה-השבע המאה - - - - 

 היה. שבירות היו. אותו ממשיכה אינה היא. לרומנטיקה ביחס עומדים

 זה האין. בנבערות, מודעות ללא אך, היטב אותו משחזרת היא. תיעוב

 ניסינו אנחנו? היא בעבודתה כלום ולא הבינה לא שהרומנטיקה לנו נדמה

. עשרה-השבע המאה של לזה דומהה מודעות-בחוסר רנסנסה את לחדש

 כלוקים לנו נדמים דומא אלכסנדר ושל סאנד' ורז'ז של הרומנים

. ושוב שוב עליהם חוזרים אך, להם מתכחשים אנו. נדירה באבסורדיות

 מידה באותה, מעריצים אנו שאותם, וסטנדל בלזק על לחזור מסוגלים איננו

  .    ורבלה יןימונט על לחזור מסוגלת הייתה לא עשרה השבע שהמאה

  

 אך. עשרה השבע למאה עד שלנו הספרותית המסורת את מחשיבים אתם - - - - 

 שהתקופות יודעים אינכם הם? לעבר ביחס בורות מתוך זה האם? מדוע

 שאם, עשרה והשתים עשרה השלוש המאות היו שלנו הגדולות הספרותיות

 של טרגדיה תמורת "אלכסיס טסנ חיי" את נותנים היו לא דעת בני כן לא

 לכם שהכניסו הדקדקנים כמו מסריחה שלכם המסורת, בחייכם? רסין

  . לראש אותה

  

 ביותר הפנאטיים שמעריציה כך כדי עד עשרה השבע המאה את אוהב אני - - - - 

, יחיד ספר לבחור עלי יהיה אם אבל. עלי אותה להשניא יצליחו לא לעולם

  .עשרה התשע המאה בן ספר זה יהיה

  

 חומר להיות עשוי כולו העבר. מקום בכל אותה מוצא אני – המסורת - - - - 

 של הטרחני המיסטיציזם מדוע? אחר ולא זה דבר מדוע. שלה הגלם

  ? וולטר של הספונטאנית האירוניה ולא בוסואה
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. ומבדיל מזהב לסירוגין עשויות שטבעותיה ארוכה שלשלת היא מסורת - - - - 

 תופשים אם. עובדה ולא בחירה היא מסורת אזי? כולה את מקבלים אינכם

  .   מנוגדות מגמות של מצבור אלא אינה מסורת, כעובדה אותה

  

  .שרירותית ביקורת מפעילים, בחירה מבצעיםש מרגע - - - - 

  

 אלה, דבר לשום בזו שלא אלה הם המסורת של האמיתיים קברניטיה - - - - 

  .  הכל להבין, בב סן כמו, שביקשו

  

 יכולים אינם ובודלר פלובר עד רק המגיעים שאלה סבורים אתם האם - - - - 

 מדהימים והם, כאלה אנשים מכיר אני? טובה ספרותית מסורת בעלי להיות

  . המעודן בטעמם אותי

  

. ]ספריה[ ביבליוטק – ולעתים, ביבליוגרפיה אלא אינה המסורת, לעתים - - - - 

  .ביבליוטק היה בב סן. ביבליוגרפיה ההי ברונטייר

  

 דה הליזיין הייתה עשרה השש במאה תרביו הטובה הצרפתייה הכותבת - - - - 

 השכלה בעלת, אחת אישה לי אמרה כך, [Hélisenne de Crenne] קרין

  .ביבליופילית לכך ובנוסף, במקצת פמיניסטית

  

 אותי שעשעו" מונטיין דה של מדרשו מבית אתה: "לי שאמרו האנשים - - - - 

 ברו. בו בוש כמעט שאני דבר, מסות של גדול קורא אינני שכן, למדי

 בעלות הן רוחניות מסורות של היווצרותן על הפרופסורים של תגליותיהם

 אנלוגיות נטיות שכלים בשני לראות מסוגל אינו המסורת איש. דומה תוקף

  .  ספר בית של הרגלים. קודמו של חקיין הוא שהאחרון להניח מבלי

  

 להתכחש יכול איני. אירופאית היא, צרפתית רק אינה שלי המסורת - - - - 

 לגתה או, שירה זאת מה אותי שלימדו, לביירון או לדנטה או, קספירלשיי

 איני, פילוסופי חינוך לי שהקנה לשופנהאואר או, הגיוני על קסם שהילך

 מן תיעובי את בהם לתמוך עקרונות לי שנתן, לניטשה להתכחש יכול

 שני, זאת ועם. לסרוונטס או לסוויפט להתכחש יכול איני. הרוחני המוסר

 היו שלי התלמיד נשמת בפני העולם את שפתחו הראשנים הספרים
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 בתוך, בביתי שמצאתי, פלובר של' בובארי דאםאמ'ו סטנדאל של' האהבה'

  !   ארון

  

 היו הספר כשבתי, המלחמה בזמן לטינית אותי שלימד, אחד כומר - - - - 

 שאר. כולם לכמרים כך על תודה מכיר אני. מולייר את לי גילה, סגורים

 יותר הרבה אותם קראתי. ומטלות לימוד חומרי בשבילי יוה הקלסיקונים

  .שלי המסורת זאת. מאוחר

 
. שלהם הצייתנות זו, היום של הנוער בבני מכל יותר אותי שמדהים מה - - - - 

 נטול היה המורה בזמני. אותם שמלמדים מה את אלא לומדים אינם הם

  . לבגרות אותנו להכין המשימה את לו ייחסנו. סמכות

  

 את, ברטוריקה; )ישן סגנון (שלי הרטוריקה את עשיתי שנייהה בשנה - - - - 

  ].  'פנימיון' [יהיפנימ חניך הייתי. שירה, בפילוסופיה; שלי הפילוסופיה

  

 בגיל. הזרים את אהבתי תחילה. התאחרה הצרפתית הספרות עם היכרותי - - - - 

 המכתבות שריח, עשרה השבע המאה על כלום ידעתי לא עדיין שלושים

  .  העתיקות בהוצאות נגעתי שבו ליום עד, רב זמן יאות רדף שלה

  

 שתמיד לכך גרמה, נלמד דבר לכל בוז, [esprit] בשכל הזאת השריטה - - - - 

  .אחרות בהרבה ומקדים, נקודות בכמה מפגר הייתי

  

 תוך אל אותי שהטיל מה זה. נלמד שאינו מה על רק התענגתי תמיד - - - - 

  . הביניים ימי של הלטינית הספרות

  

 דה פובי את, ציור שם לראות כדי אלא בסורבון מעולם דרכה לא ירגל כף - - - - 

 עד רואים אתם. דופאו העלמה של הפרסקות את האחרונה ובפעם, שבאן

  .  אותי להלהיב הצליחו בסורבון ההוראה על הויכוחים כמה

  

 באופן מסתכל אני, כיוון המסמנת, קיר על מצוירת יד רואה כשאני - - - - 

 לאן הולך אני, הזרם נגד צועד תמיד אני, ברחוב .הנגדי לצד אינסטינקטיבי

  .אימה בי מעורר !הקהל בעקבות: הקורא הקול. הולך אינו שאיש
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 שהיו מצבים נס על העליתי, הטבעיות נטיותיי נגד נאבקתי קרובות לעתים - - - - 

  .עצמי כנגד מחאות אלא אינם מכתביי ורבים, עבורי נגישים לא

  

 איי עם אך, דבר כנגד תוקפניות עותבד מחזיק אינני כבר רב זמן מזה - - - - 

 שבאמצעותם, פנימיים עקרונות בי נוצרו, הישנות הכרותיי של החורבות

  . שותק אני אודותיהםעל ש הדברים את אפילו שופט אני

  

, מיידי באופן קלאסיים להיות רוצים היו הם ,כלומר; קלאסיים ניאו הם - - - - 

 שנה חמישים אותמ שלוש נדרשו לרונסאר! המעגילה דרך לעבור מבלי

  . שנים מאות משמונה יותר נדרשו רולאן ולשירת, לקלאסי להפוך כדי

  

 אוהבים כשלא, אוהבים שאנו אלה את לחקות מתפתים תמיד אנחנו - - - - 

  .ידיים מרפה ההערצה: הערצה כדי עד באהבה לדחוק. מספיק

  

 של המופתים ,כלומר, עשרה השבע המאה של האמיתיים' סיקוניםאהקל' - - - - 

, לזמנו. אבלנקור'ד, בלזק, פטרו אלה היו. כיום נשכחו, הטעם יבעל כל

  .אדם פרא היה בואלו

  

 פונטיין לה את לבזות נחרץ שדינם הוא הפרופסורים גזע של עונשו - - - - 

  .במותו, אותו ולהעריץ, בחייו

  

 מחדש לדון. הרוח חירות היא, הצרפתית הרוח של האמיתית מסורתה - - - - 

 רק לקבל, פריורי-א לפתור ניתןש אלה את רק לקבל, השאלות בכל

 שמכילות אלה את ביותר כטובות ולהחשיב, ביותר הטובות מהסיבות

 משתווה אינה מסורת שאף להיזכר]. תלות-אי [עצמאות של עיקרון

 בשם המדברים לאלה מעבר לראות, עצמך אתה להיות. החירות למסורת

 חירות אחרים על לכפות לרצות ולא, עצמך את לרמות לא אך, גמהֹוד

  .    לקבל מסוגל אינו שכלם שמבנה

  

 ואף ספרותיים טעמים בנושא ושימושית נאה מילה הנה! העדפות - - - - 

  .דוגמטיות שמץ או, שלילה שמץ בה אין. פילוסופיים
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 שללו. דוגמטיות קצת גם ונחוצה; אחדות שלילות נדרשות, כן פי על ואף - - - - 

 – אכן. והביםא אתם אשר את אשרו. טעמכם את שמזעזע מה את בתוקף

  . מסורת הנכם אתם גם כך

  

, ברוחכם שתהיו ככל דתיים. חושבים שאתם מכפי יותר מורכבים ואתם - - - - 

 ששיפוטכם סבורים אתם אם גם. ריאניםוולט קצת גם שאתם וודאו

 אילו נחרדים שהייתם מיסטיציזם של כזאת מידה מכיל הוא, פוזיטיבי

 אך, הגדולים קלסיקוניםל נתונה הערצתכם. בבירור זאת לראות יכולתם

 כמו אתכם ריגש לא דבר ששום מודים הייתם, לחלוטין כנים הייתם אילו

  . הרומנטיקנים של היפות יצירותיהם

  

 ספרותית הנאה אך, ההנאה מלבד בספרות ערך אין, דבר של ביסודו - - - - 

 הרגישּות של, זו חומה לנוכח גוועים הוויכוחים כל. הרגישּות בטיב תלויה

. החיצוני מצידה ממש אבן וקיר הפנימי מצידה ודם בשר עשויהה, האישית

  .   הסוד את יודעים אינכם אך, אותה לסובב דרך יש

  

 המבקשים אלה כל חרף, שם להשאירה ויש לכל מעל האמנות את הצבנו - - - - 

 את אתם קחו. ורנה קנדיד את באמתחתי מניח אני. בדעות אותה להחליף

  .   בהן עניין שום לי אין ,שטובריאן לש האמונות ואת רוולט של המהתלות

  

 עשויה שהיא, כך כל סתירות רבת, כך כל עשירה הצרפתית המסורת - - - - 

 שהמורה למדי ידוע משורר פעם לי אמר לא וכי. הטעמים כל את לספק

 את אוהב הייתי אני גם אולי? לא ומדוע? [Dorat] דורה היה שלו האמיתי

  .הכרתיו אילו, דורה

  

 מעבר אל נמשיך לא (הנמשכת, זו ספרותית מסורת של משאה כבד מה - - - - 

, ורלן עד  [Eustache Deschamps] דשאן מאוסטאש) עשרה החמש למאה

, רוסו, וולטר, בוסואה, קורניי, מלרב, מונטיין, רונסאר, רבלה, וויון דרך

. יער מעבה, כאוס זהו. רבים כה ואחרים, פלובר, בב-סן, הוגו, שטובריאן

  ! גזמו! אותם גזמו. השמיים את עוד רואים לא
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. הרעיונות כל את, המשפטים כל את, המילים כל את מראש לי גזלו הם - - - - 

 הם. אותי מסמאים הם! האלה המחייביםו ההכרחיים האבות כל, הו

 את שנשחרר מוטב המסורת חישורי את לחזק במקום, לא. אותי חונקים

  ."]גדול עץ, ענפיך ףכו[" Flecte ramos, arbor alta .לופתים שהם המוחות

  

 שאתם, החיים של החופשי מאורם ויותר מופתים פחות הוא לנו שנחוץ מה

  .  מאיתנו מסתירים

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )היידקרהיידקרהיידקרהיידקר- - - - בינגבינגבינגבינג    ליאורהליאורהליאורהליאורה: : : : מצרפתית(
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            יוםיוםיוםיום. . . . אאאא....תתתת

        

        

        ''''הערות על שפה וסגנוןהערות על שפה וסגנוןהערות על שפה וסגנוןהערות על שפה וסגנון''''מתוך מתוך מתוך מתוך 
        

        
  . כל הסגנונות אינם אלא אמצעים להכנעתו של הקורא-

  

  .  היא מוזיאון שבו נשמרים כל כלי הנשק הישנים של השירה הסיפורת -

  

התקדמותה של שפה כרוכה .  השירה היא תמיד הכוח החלוץ של השפה-

  .  בספיגתן של אנלוגיות חדשות

  

, מן הבחינה הפואטית, ואלהלהאך ,  הלקסיקון של היפה הוא דבר גמיש-

 . עדיין אינו אפשרי

  

  . ר מן האדם המעשה והשיר תמיד גדולים יות-

  

כי , זיוןינה חיספרות אשההארה מתרחשת כאשר אנו מבחינים לראשונה  -

  . או שורה של אותיות התחומות בגבול שחור,אם קול

  

  . חדשיםים ' פירושו אימאזיצירתי מאמץ -

  

 אדם אינו יכול לכתוב מבלי שהוא רואה לנגד עיניו באותו הזמן משמעות -

  . צקהודם לכתיבה ועושה אותה למאשר קו' זהו האימאז. ויזואלית

  

  .כך שכל אחת מהן מחייבת דיוק מרבי,  שירה אינה אלא פסיפס של מילים-

  

אילו . בוחרת אך ורק טלאים ססגוניים מן החיים, כמו זיכרון,  ספרות-

אזי הייתה היא , הייתה דומה באמת ובתמים לחיים) הריאליסטית(הספרות 

ופה , לכפתר כפתורים,  ולהתלבשלאכול, שגרתית, משמימה, אינסופית
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כבים מרגעים מעודנים וכל השאר החיים מור. ושם יש איזה טלאי ססגוני

  .   הצללים שלהםהם

  

 הפעולה העיקרית של האנלוגיה בשירה היא לאפשר לנו לשהות בנקודה -

אפשרי ולהפוך -להשיג את הבלתי. מסוימת ולהתעכב על מה שמרגש

  .    נקודה לקו

  

, הטבע הוא אינסופי. כי אם למשורר עצמו, ה מיועדת לאחרים השירה אינ-

  .גולמית ופגומה, אך הפרסונה היא סופית

  

העולם אינו ניתן לצמצום , שבעוד שמן הבחינה הקוסמית, אני מאמין -

  אכןהשירה, )בפוסטולאט של האחידות(לכדי אחדות כפי שמכריז המדע 

 בנתיבים מסוימים שניתן צועדות, לכל הפחות, השיטות שלה. מסוגלת לכך

  .להגדירם בקלות רבה

  

 התיאוריה השלמה של היחסים בין המשורר והקורא מתגלה לפתע כאשר -

ריקוד (הנה דרך חדשה . הול-מיוזיקמאזינים לנערים שורקים לאחר הופעת 

שנמצאה עבורם ושבאמצעותה יכולים הם לערוך סינתזה בין כמה ) מנטאלי

תופעות הללו  הלשתמיד אחר המחוללים יש לחפש . מן הרגשות שלהם

בקרב , כלומר,  במונחים הנמוכים ביותר–ביסודות הנמוכים ביותר שלהן 

  .  לסי'המשכילים של צ

  

המשורר גורם לה .  כותב הפרוזה גורר את המשמעות באמצעות חבל-

  .ולהכות בך) כשיער(לסמור 

  

 גורמת לנו תפתאומיוה.  ספרות היא שיטה של ארגון פתאומי של השגרתי-

  .לשכוח את השגרתיות

  

מצוי ,  לוויטמן הייתה תיאוריה שעל פיה כל אובייקט שקיים תחת השמש-

. עוד לפני שהשמש זרחה, אך וויטמן הגיע מוקדם מדי. בטווח של השירה

ואז לגבות אותה , אין טעם להציג תיאוריה שגורסת כי מכוניות הן יפות

האובייקט מוכרח לעורר את הרגש . רורו של רגש שאינו מורגש באמתיבע
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שעל פיה כל מה , התיאוריה של וויטמן. בטרם יוכל השיר להיכתב

משום , הייתה המלכודת שאליה הוא נפל, שבאמריקה הוא נהדר ומהולל

עם כל הקישוטים הרומנטיים , משוררים מינוריים. שהייתה זו רק תיאוריה

עדרו של תוכן  ה–רק מן הצד השני , עושים את אותה הטעות, שלהם

  .פואטי

  

יופי . האמנות מחקה את היופי שבטבע: ולא(האמנות יוצרת יופי :  יופי יופי יופי יופי- - - - 

רק פיסות מאורגנות ; יושב ומחכה שיחקו אותו, אינו קיים כשלעצמו בטבע

 סדרת תחריטים שגרמה למנופים –מקור התפישה הזו ). אפרעפר ושל 

ל לחשוב שפיסות עץ  נוף גורם לאדם הרגי.וארובות בלילה להיראות יפים

כך שאחת מתכליותיה של האמנות היא לגרום ". ממש כמו ציור. "הן יפות

חובה לתקן את ההעדפה הכוזבת . לאנשים לאהוב את מה שאינו אלא בריא

צריך לגרום לכל אמנות להיראות . ( רגילהפלדה. אשם-שניתנת לרגשות

רכבת - לפסיהשוו(יופי הוא שימושיות הנבחנת מנקודת מבט אחרת  ).יפה

, להסתכל מלמעלה). אלה שאתם עצמכם נוסעים על גביהם לעומת ,רחוקים

, אור אדום, אחד קו, הקטר המחכה בעצים. חדש-משום ש, ממעוף הציפור

  .כמו חיה המחכה להרוג

        

המחשבה קודמת לשפה והיא מורכבת מהצגתם לשכל של שני ) 1:  שפה שפה שפה שפה- - - - 

ך חלושה יותר או פחות שפה אינה אלא דר) 2. דימויים שונים במקביל

והמונח הזה אינו כולל רק , כל הקשרים מצויים בשפה) 3. לעשות זאת

 על ורק אך שמורים) המוכנים מראש(כי אם את כל הביטויים , יחס-מילות

  .זמנית- בוהמוצגים דימויים שני בין אדיב רוח הלך או מדויק יחס

        

סי ורואים את ל'תארו לעצמכם שאתם יושבים על יד החלון בצ:  ביטוי ביטוי ביטוי ביטוי- - - - 

, עכשיו דמיינו כיצד באמצעות הרהור בכך. הארובה בשעת בין הערביים

זהו ההפך המוחלט . הדבר פשוט יעביר את עצמו באופן ממשי לדף

כי אם בחירה מכוונת ועירור , אשר לעולם אינה ספיגתו של הרהור, מספרות

  .של אנלוגיות

        

מה -ולא דבר, נראה'  מוכרחה להיות אימאזמילהכל : אליתאליתאליתאליתוווו שירה ויז שירה ויז שירה ויז שירה ויז- - - - 

היוצרת , פרוזה יציבה ופשוטה) A(הניגוד בין . דבר-המצביע על שום
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הכפר של (סיפור על החיים הפשוטים בכפר , באופן מובחן מעשיית פיות

אותן פיסות נבחרות שמהן היא . לפנינו המיקרוקוסמוס של השירה). פעם

, מן הצד השני, )B(-ו. חיים ממשיים ושדים מזיקים. 'שמש ויזע וכו. מגיחה

המתייחסת באמצעות אנלוגיות מורכבות , שירה מעודנת כמו זו של שלי

  ).A(-לדברים שהוזכרו ב

  

מבעד לשינוי הצורה , האחיזה ברעיון: הרעיון הוא כלום:  מנגנון היצירה מנגנון היצירה מנגנון היצירה מנגנון היצירה- - - - 

 האחיזה בו מבעד .היא הדבר, המוחלט שכופה עליו ניסוחו באופן מוגדר

  .לגלים

  

        
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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            עזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונדעזרא פאונד
  

  

        6666----7777    יםיםיםיםפרקפרקפרקפרק    ––––ב של הקריאה ב של הקריאה ב של הקריאה ב של הקריאה - - - - אאאא
        
        

        פרק שישיפרק שישיפרק שישיפרק שישי
        

  .עשיתי כל שביכולתי, הקוראים אנגלית בלבדבעבור אלו 

ותרגמתי . לחשובלהתחיל  ִמַּנִין כדי שיוכלו ללמוד 1'טה היו'תרגמתי את ה

 כדי שיוכלו פחות או יותר לראות היכן מתחילה השירה ,'יורד הים'את 

אין בנמצא . ד יוכלו לקבל מושג כלשהו על היווניתאיני יודע כיצ. האנגלית

  .אשר מניחים את הדעתלאנגלית תרגומים 

  

אם אתם קוראים צרפתית אז תוכלו לקבל . פלגיאט לטיני עשוי לסייע רבות

 הוגו סלל אצל האדה ואת ההתחלה של האודיסיאי של האילהסיפוראת 

איני ( המהדורות אלמלא אזלו, או לפחות הייתם יכולים, 2אמן'אָמדיס זו

.  זה משהו אחר3אפמן'צ). 1590מכיר מהדורה חדשה יותר מזאת של שנת 

  . ניםת באשר למתרגמים האליזביראו את הערותי

                                                         

ולארבעה ' ינג'צ'חלקת באופן מסורתי לחמישה נ הקלאסיקה הקונפוציאנית –' טה היו '1

של פאונד ליצירה ראה אור " תרגומו ".'טה היו'הוא ה' שו'הראשון מבין ארבעת ה', שו'

   .The Great Learning תחת השם 1928-ב
תרגם חלקים נרחבים מן . משורר ומתרגם צרפתי, )Salel ,1504-1553 (ל הוגו סל2

את עבודתו המשיך . אולם לא הספיק להשלים את תרגום היצירה כולה, האיליאדה

שהיה ידידו הקרוב של רונסאר , )Jamyn ,1540-1593(אמן 'רר והמתרגם אָמדיס זהמשו

  .ואֶׁשן דּו ֶּבֶלה'ואף שימש כמזכירו של ז
ידוע בעיקר , משורר ומתרגם אנגלי, מחזאי, )Chapman1559-1634,  (אפמן'צ' ורג' ג3

, כן. בשל השפעתו על המשוררים המטאפיסיים ובשל תרגומיו לאודיסיאה ולאיליאדה

  ). לערךRevenge of Bussy d'Ambois )1613 הנקם ההיסטורי-חיבר את מחזה
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, דיוסיאו נכון יותר את סיפוריו של אוב, תוכלו לקבל את אובידיוס

שהוא הספר היפה ביותר בשפה האנגלית , 4של גולדינג' מטאמורפוזות'ב

, ועוד לפני כן). י חושד כי הייתה זו גם דעתו של שייקספירזאת דעתי ואנ(

רסא ימעדיף על הג, על כל פנים, שאני', אינאיס' עשה איזה משהו מ5דאגלס

  .הלטינית של ורגיליוס

  

 בצורתה האנגלית אל שהגיע מה כלאת ) 1(וסר 'אתם יכולים ללמוד מצ

; למונחון ותהזדקק תוך ולםא, מילון בלא לקראו ושאפשר ביותר המוקדמת

הדיאלוגים של . ספציפי באופן אנגלי שהוא המרכיב או האיכות את) 2(

הם הביקורת האמיתית הטובה , יו'פטרארקה ובוקצ, וסר' עם צ6לאנדור

  .וסר'ביותר שיש לנו על צ

ערך את הטובה  וויק'סידג. ישנן אנתולוגיות של שירה אנגלית מוקדמת

  7.ביותר שאני חצי זוכר

  

  ".תרגומיהם"גולדינג ומארלו עם , הגיעו גאווין דאגלס, וסר'אחרי צ

  

הוא , לדעתי, הסונטות הן המקום שבו: ואז מגיעה החטיבה של שייקספיר

, אני מאמין, הליריקה היא המקום בו הוא לומד. מתרגל את מלאכתו

  .ם שבהם הודפסו המילים לצד הלחןיי פזמונים איטלקיימספר

 האנגלי האפוסיוצרים את , יסטורייםדרת המחזות ההיבמיוחד ס, המחזות

  . ומן הזיוף המובנה,החקייני, המובחן מן האפוס המלאכותי, האמיתי

  

                                                         

ידוע . מתרגם אנגלי נודע של ספרות לטינית, )Golding ,1536-1606( ארתור גולדינג 4

 .השפיע רבות על שייקספיראשר למטאמורפוזות של אובידיוס  תרגומובמיוחד הוא 
יקר בשל עידוע ב. בישוף ומתרגם סקוטי, פייטן, )Douglas ,1474-1522( גאווין דאגלס 5

   . את אינאיס ללשון הסקוטיתעיבודו-תרגומו
משורר רומנטי אנגלי שנודע בעיקר בשל , )Landor, 1775-1864(לאנדור '  וולטר סבג6

 .שחיבר) Imaginary Conversations(ספר השיחות הדמיוניות 
פאונד מתייחס כאן כפי  .ועורך אנגלי ל" מו,)Sidgwick) ,1879-1939וויק ' פרנק סידג7

-וויק ב' שערך סידגPopular Ballads of the Olden Timeהנראה לאנתולוגיה המקיפה 

1904.  
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אם אשמיע סדרה של הצהרות כלליות בנוגע לשפה האליזבתנית 

יעמוד הדבר בניגוד גמור לכל הרעיון של השיטה , הקאתאכריזית

  .האידיאוגרמית

  

מוד אותה בצד משהו שונה הדרך ללמוד את שפתו של שייקספיר היא לל

  . ובעל היקף שווה

  

ללמוד את שפתו .  שוויםשונישהוא בעל היקף ו, היריב ההולם הוא דנטה

של שייקספיר בהשוואה לדבר מה שאינו אלא עוד מאותו הדבר רק בצורתו 

  .אינו מהווה תמריץ למוחו של איש, המנוונת

  

ולי אף לשם א, דיבורישנה שפה שנוצרה לשם . ישנו שיר שייקספירי

  .התרעמות

  

 כי שייקספיר רצה להיות האת התיאורי, או ציטט,  פיתח8פליקס שלינג

 מבלי , פנה לכתיבת מחזות לבמהאך משלא הצליח להתפרנס מכך, שוררמ

  .שאהב לגמרי את הצורה

  

החלופה הבאה , יקספיר כנגד דנטהאם התלמיד אינו מסוגל להעריך את שי

, לטרוההתנסחות הפרוזאית של וגד  כנראה למדוד את שפתו כנתהיה

  . אם אינכם מסוגלים לקרוא צרפתית– פילדינג  של או; פלובר, סטנדל

שפשוט תוסיפו על ידי כך לשפוט אף פעולה של כימיקל יכולים אינכם 

 את מה שהינו הן, עליכם לדעת את גבולותיו, כדי להכירו. אותו לעוד מסוגו

, מה גמיש יותר, ותר או רכים יותרלו חומרים קשים יא. והן את מה שאינו

  .מה דחוס יותר

  

אינכם יכולים למדוד את החומר כשלעצמו כאשר הוא מהול בכמה חומרים 

  .ניטראליים ותו לא

• • •  

                                                         

מחנך אמריקאי שהרבה לעסוק ו עורך,  חוקר,)Schelling ,1858-1945( פליקס שלינג 8

  .ניתתבתקופה האליזב
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, לאנתולוגיה... הצעתי את המתרגמים הגדולים, כדי להפיג את השעמום

  .של השירים שאינם מרדימים אותי, נאמר

  

דון כתב את השיר האנגלי היחידי . וסקאות של מארליישנן כמה פ

. donna mi pregaשניתן להציבו למול שירו של קוואלקנטי ) 'האקסטזה'(

  .בעיותיהם שונות לחלוטין. השניים אינם דומים כלל וכלל

  

שעה , העידן הלירי הגדול נמשך שעה שקאמפיון יצר את המוסיקה שלו

 אם הללו מעולם לא גם,  ובשעה ששירים,9שלוז הלחין את שיריו של וולר

עשה בהם שימוש ינכתבו לפחות מתוך הכוונה שי, הושרו או הולחנו ממש

  . מוסיקאלי

   

שירה מתנוונת כשהיא . ודמוסיקה נרקבת כשהיא מתרחקת מדי מן הריק

  .די מן המוסיקהמתרחקת מ

  

; לדקלום; לִזמרהשירים שנכתבו , כלומר, 10ֵמילֹוֵּפיָאה ישנם שלושה סוגי

   .ולדיבור

  . גוברת אמונתו בסוג הראשון, ככל שאדם מתבגר

  

  .אנו קוראים פרוזה בעבור הנושא הנתון

שאינו שירה דוגמא לטקסט ,  כמקרה נדיר11של ברטון' אנטומיה'הצצה ב
  . שלא ניתן לבלבל בינו ובין שירה, אך בעל תכונות שיריות

                                                         

, בין היתר, הלחין; לחינים האנגליםמהחשובים שבמ, )Lawse, 1602-1645 ( ויליאם לוז9

  ).Waller), 1606-1687 אדמונד וולר המשורר, גם את פזמוניו של חבר הפרלמנט
, כה עד: "לוימינה  שירת של הראשון למבחר במבואוכותב ) Conover (קונוברל .ר 10

; המוזיקה היא שהנעתה שירה, ֵמילֹוֵּפיָאה: ובהצלחה, קבוצות לשתי שירה חילק פאונד

 מבע להכיל כדי סיווגיו את לשנות נאלץ עתה. דימוי על שמסתמכת שירה, ָפאנֹוֵּפיָאהו

 מחול שהיא, בלבד הלשון אל הקרובה שירה': לֹוגֹוֵּפיָאה, שלישי מונח טבע כן ועל, חדש

 מינה של בשיריה [...] ודמויות רעיונות של והשתנותם ורעיונות מלים בין האינטליגנציה

  . )2011', דחק א, גיורא לשם: תרגם ("'.ברגשות ללכ מבחין אינני לוי
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  12;רטהבראבלה של אורק; הפרוזה האנגלית חיה במונטן של פלוריו

  

. מסיי'ג.  ה;קיפלינג; הסופרים שכולם קוראים; יין אוסטין'ג; דינגפיל

  .ימה" כתיבתו של רומן"מס מלמדות יי'ההקדמות של ג

 

        
        פרק שביעיפרק שביעיפרק שביעיפרק שביעי

        
כל עוד לשולחן , אין זה משנה איזו רגל מרגלי השולחן שלכם תבנו קודם

  .יהיו ארבע רגליים והוא יעמוד איתן לכשתשלימו אותו

  

הדקדנס של . נונית היא אותו הדבר בכל המדינות שירה בי,בטווח הארוך

הגיעו לאותה רמה , בסין" שירת אבקת האורז"הפטרארקאיזם באיטליה ו

  .של חולשה חרף ההבדל בין השפות

        
        
        
        
        
        
        
        
        

  )הודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןהודה ויזןיייי: : : :  והעירמאנגליתתרגם (
                                                                                                                       

נודע . מלומד וסופר אנגלי,  כומר אנגליקני,)Burton ,1577-1640( רוברט ברטון 11

הכתוב בלמדנות מרובה , 'האנטומיה של המלנכוליה'במיוחד בשל ספרו הקלאסי 

   .ובסגנון מלא ברק
נודע בעיקר . גלי ממוצא איטלקי בלשן ומתרגם אנ,)Florio, 1553-1625(ון פלוריו ' ג12
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            ליבשיץ ליבשיץ ליבשיץ ליבשיץ     בנדיקטבנדיקטבנדיקטבנדיקט

        

        

        שחרור המילהשחרור המילהשחרור המילהשחרור המילה
        

I        

        

הודות לבורות המסורתית ,  מקדמת דנאמתרוצצת במעגל השחיתות בו

ניתן להבחין לעתים , ביקורת הספרות הרוסית, ולעצלות המחשבתית

-בבד עם התוהו-בד. בתופעות מרתקות ביותר

ובוהו שעוררו הופעות הפוטוריסטים הראשונות 

התגובה , הביקורתוהאנונימיות עדיין במעוזי 

המגוחכת אך עם זאת גם האופיינית ביתר בפיהם 

של מנהיגי דעת הקהל הייתה ההאשמה 

תכריח מטומטם להתפלל והוא ירוצץ . "באפיגוניות

והרי לא פג עדיין זיכרון הימים בהם . 1"את מצחו

 – עוד היה צורך לבער בקרב הביקורת שלנו

 דשים בעלי אופי אבולוציוניהיכרות בינה לבין מונחים חעריכת באמצעות 

השתלה " את השימוש במונחים הנוראים והחביבים עליה כגון –

כוחה של הביקורת לא , לצערי. ב"וכיו" השפעה מערבית", "מלאכותית

הנוסחה , התפתחותית-כמו אצל כל ישות בעלת מוגבלות שכלית: עמד לה

וך של המורכבת של התניה סיבתית הפכה בפיה לנוסחה פשטנית לאין ער

"post hoc, ergo propter hoc"2 . עלינו כעת לשלם על חטאיהם של

, כבודה של ההמשכיות במקומה מונח. פרנסי התרבות המטיפים, אבותינו

אך האם המשכיות זו מהווה סיבה מספקת למציאת מקורם של הדברים 

האם יש ולו דבר אחד מן המשותף בין ? כולם במכורת הסימבוליזם הרוסי

היינו ] הפוטוריסטים[ של הקונספציה המילולית אותו אנחנו האבטיפוס

האם ? לבין ערכיו האידיאולוגיים של אותו סימבוליזם, הראשונים להציג

                                                         

 ).חסיד שוטה(תגם רוסי פ 1
ל נביעה סיבתית מקדימות  כשל לוגי הטמון בהסקה ש–) 'לטינ(לכן בגללו ואחריו  2

 . 'למקרה ב'  של מקרה אטמפורלית

  
 ליבשיץ
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לא הסימבוליסטים כולם היו מאז ומעולם תמימי דעים לגבי העיקרון 

- ןככלי להתקשרות בי,  אשר אמורה– הגורלי והמתרפס לפיו המילה

 – קובלת ואת הקשר בין משמעויות שכאלהלהביע משמעות מ, אישית

אם לא [מי ? מוכרחה לשרת את אותה מטרה גם במסגרת השירה

המילה הייתה אלמלא השמיע באוזנינו את הטענה כי ] הסימבוליסטים

השירה הייתה אז משוחררת מן הצורך , מהווה את כלי ההתקשרות הבסיסי

חופשית מצורך כזה כפי שהמוסיקה , המדכא להביע קשר לוגי בין רעיונות

  ? מאז ומעולם ואילו הציור והפיסול השתחררו ממנו רק לאחרונה

  

] הפוטוריסטים[טענותיה של הביקורת בדבר העובדה כי האופן בו אנו 

מבינים את המטרות העומדות בפני השירה הינו שרירותי ואינו מבוסס על 

 להציב נתונים אובייקטיביים כלשהם וכי מול הקונסטרוקציה שלנו ניתן

 עבורנו זה די –אנחנו קיימים , ]אולם. [מבוססות לא פחות, ריבוא מקבילות

עבורם הופעתנו , ההיסטוריונים של הספרות ההולכים בעקבותינו. והותר

אנו מציעים לפנות לשכירי , הכל מלמול חובבני-היא בסך] בזירת הספרות[

לים אותנו שוא, אולם. אצלם הכל מוסבר באופן מיטבי: 3החרב של פרופר

מהיכן אתם שואבים את הביטחון בכך שהאופן בו אתם , מעמיקי החשוב

הוא האופן האפשרי היחיד מתוך ריבוי אופני ההבנה , מבינים את המטריה

בה מגיחים , רק במולדתנו. זמננו-המופיעים בפני התודעה היצירתית בת

, ם מתוכןפוטורזימים ואקמאיזמים קיקיוניים וריקי-לאוויר העולם מיני אגו

 מושבעים בעיני – מבקרינו ורק בקרב, בקלילות ומבלי לעורר מבוכה

המבקשים בלא הצלחה יתרה לתפוש את משמעותן החמקמקה של , עצמם

 עשויה להופיע שאלה מן הסוג –הארי -יסמאות הללו דמויות פרחי שןהס

ואת השאלה הזו אנו נאלצים לשמוע לאחר שכבר צעדנו מעבר . הזה

  !ה הכביר של המילהלמפתן שחרור

  

II        

  

את מהלכיה מן ההצהרה בדבר מתחילה כמעט כל מגמה חדשנית באמנות 

אילו היינו אנחנו מכריזים על חירות מן הסוג הזה . עקרון חופש היצירה

                                                         

 . ל ידוע לשמצה בשל מטרותיו הכלכליות גרידא" מו–פרופר . מ.ס 3
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מבלי לקבוע תחילה את האופן בו אנחנו מבינים את מערכת היחסים בין 

היינו חוזרים , צרהעולם לבין היצירה האמנותית ובינם לבין תודעת היו

יצירה . בדיוק על הטעות המתודולוגית בה לוקות מרבית ההצהרות הללו

נראית לנו בלתי מתקבלת על , "מתוך העצמי"יצירה , "חלל ריק"בתוך 

כל מילה המהווה חלק מיצירה שירית מתבררת כמותנית , ובמובן זה, הדעת

מבחינה , ראשית: כמשועבדת ביתר שאת, כפליים מבחינה סיבתית ומכאן

. מחפש ומוצא במציאּות את המניע ליצירה, באופן מודע, זו שהמשורר

מבחינה זו שבחירותיו של המשורר ביחס לביטויי האנרגיה הפואטית , שנית

לעד יושפעו מהתניות , כל כמה שלא ייראו לו שרירותיות או חופשיות, שלו

ים  של גורמלמכלוידי -מודעות למיניהן אשר בתורן מותנות על-לא

  . חיצוניים

  

המניחה את המניחה את המניחה את המניחה את  אמנותכ' אמנות משוחררת 'צירוףאם אנו מבינים את ה, ברם

הקריטריון לערכה במישור המילה המשוחררת ולא במישור מערכת הקריטריון לערכה במישור המילה המשוחררת ולא במישור מערכת הקריטריון לערכה במישור המילה המשוחררת ולא במישור מערכת הקריטריון לערכה במישור המילה המשוחררת ולא במישור מערכת 

 שירתנו היא כמובן השירה החופשית ,,,,היחסים בין הקיום והתודעההיחסים בין הקיום והתודעההיחסים בין הקיום והתודעההיחסים בין הקיום והתודעה

, כלל לא חשוב לנו אם היא ריאליסטית, מעבר לכך. הראשונה והיחידה

היא אינה מבקשת למקם היא אינה מבקשת למקם היא אינה מבקשת למקם היא אינה מבקשת למקם , , , , לבד מנקודת המוצאלבד מנקודת המוצאלבד מנקודת המוצאלבד מנקודת המוצא: סטית או פנטסטיתנטורלי

עצמה במסגרת כל סוג של מערכת יחסים בינה לבין העולם וכלל אינה עצמה במסגרת כל סוג של מערכת יחסים בינה לבין העולם וכלל אינה עצמה במסגרת כל סוג של מערכת יחסים בינה לבין העולם וכלל אינה עצמה במסגרת כל סוג של מערכת יחסים בינה לבין העולם וכלל אינה 

, תוי ואילו כל נקודות המפגש האפשריות האחרות שלה אתותותותויייימתואמת אמתואמת אמתואמת אמתואמת א

  . צריכות להיות מוגדרות כאקראיות מבעוד מועד

  

, העולם לבין תודעתו של המשוררשלילה זו של יחס מקובל בין , עם זאת

אין משמעותה שלילה אין משמעותה שלילה אין משמעותה שלילה אין משמעותה שלילה ,  טיבה של היצירהדידתיחס המוגדר כקריטריון למ

בחירתו של המשורר את אופן ההפגנה של . . . . של כל קריטריון אובייקטיבישל כל קריטריון אובייקטיבישל כל קריטריון אובייקטיבישל כל קריטריון אובייקטיבי

המשורר כבול , כך. אינה שרירותית כלל ועיקר, האנרגיה הפואטית שלו

על ידי , שנית. לולייםידי קרבה פלסטית בין ביטויים מי-קודם כל על

ידי -על, בנוסף. על ידי מרקמם המילולי, שלישית. ערכיותם הפלסטית

ידי הדרישות הכלליות -על, ולבסוף, הסטרוקטורה המוסיקלית והמקצבית

  . של הקומפוזיציה הציורית והמוסיקאלית

  

ראוי להבהיר כי אחדים מן הסעיפים , הבנות למיניהן-כדי למנוע אי

שימשו )  מובנים באופן צר ומסומנים בצורה וולגאריתגם אם(שהוזכרו 
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אולם , במקרים מסוימים כמרכיבים במהלכי הערכתה של היצירה השירית

, תוך התאמתם החמורה למערכת ההתייחסות שלנו לשירה בכלל, רק בפינו

  . זכו מומנטים מרכזיים אלה של הקריטריון האובייקטיבי באופיים הייחודי

  

איננו חוששים ללכת עד , ם בין שירתנו לבין העולםוַאבבואנו לשלול כל ת

אין בה מקום . שירה זו הינה בלתי ניתנת לחלוקה: הסוף בהיקשינו ולומר

בעודנו מותירים כעת מחוץ לדיון את הגדרתן . לדרמהלאפוס ו, לליריקה

נפש -האם יכול משורר שווה: נשאל, של הקטגוריות המסורתיות הללו

האם ? להיות משורר לירי, המילה אותה הוא יוצרביחס לכל דבר לבד מן 

האם ניתן , או במילים אחרות, טיקה אפיתאניתן להפוך קינטיקה אפית לסט

 לא בהתאם להכרח –לדמיין תחבולה אפית המפורקת בצורה מלאכותית 

אלא בהתאם לדרישותיה של המילה , הפנימי של השתלשלות התופעות

האם יכולה '? אפוס'תו של המונח מבלי להשחית את משמעו, האוטונומית

לציית , התרחשות דרמטית המתפתחת בהתאם לחוקי הדרמה הייחודיים

להגיע איתה לעמק , או לכל הפחות, להשפעתה האינדוקטיבית של המילה

האם התוויית התנגשותם של הכוחות הפסיכולוגיים המהווים את ? השווה

לא , של חיי הנפשבהתאם לחוקיות השונה מחוקיותם , מהותה של הדרמה

התשובה '? דרמה'תהווה שלילה מוחלטת של עצם משמעות המונח 

  . האפשרית היחידה לכל הקושיות הללו הינה שלילית כמובן

  

III        

        

אם טעות היא לחשוב כי כל העקרונות המפורטים לעיל כבר מצאו : לסיכום

אזי הטענה כי , את מימושם ביצירותיהם של משוררים המקבלים אותם

' יצירת מילים' הפואטית החדשה הזו מסתכמת בסופו של דבר בהמגמה

לשווא . היא סטייה גדולה לאין ערוך מן האמת, במובנו הצר של המונח

, קחים באופן מוגזםימכוונים אותנו אל הדרך הזו חברינו האדיבים והפ

.  אשר מסייעים לנו למסד את תנועתנו בשקידה הראויה לגורל טוב יותר

 בעודם מתאימים את המתרחש לנגד עיניהם להבנתם אנו מאמינים כי

את הרעיון יקר הערך ביותר העולה מן , בתום לב, הם מפספסים, הצרה

שינוי זווית הראיה על :  רעיון המהווה את הבסיס שלה–התנועה החדשה 

מושלכים מספינת "דוסטוייבסקי וטולסטוי לא , פושקין. היצירה השירית
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אנו נמצאים תחת שלטונן של תמות "בדה כי  בשל העו4"הקיטור של ההווה

אלא משום שנקודת המבט החדשה שוללת מיצירותיהם חלק , 5"חדשות

אין לתלות את ערכי מהותה ואת , כך. ניכר מקסמן המוכרז מעתה כלא חוקי

 6כפי שעושה זאת בריוסוב, הקריטריון לבחינת טיבה של תנועתנו החדשה

אולוגיזמים שלנו לרוח השפה התאמתם של הני-בהתאמתם או אי, למשל

אין לתלותם אף במידת ;  האקדמיתחביראו של הפראזות שלנו ל הרוסית

בלתי ניתנות כ מילים הנדמות פן שלחדשנותם של אופני חריזה או בצירו

כל אלה הם אמצעים המתאימים .  כל הללו שוליים לערכי תנועתנו.צירוףל

 עשויים לוותר מחר מבלי אמצעים עליהם אנו; אשר הינו בן חלוף' היום'ל

אולם התהום הבלתי עבירה אשר מבדילה אותנו . ששירתנו תספוג כל נזק

ידינו על -היא הדגש הבלתי רגיל המושם על, מקודמינו ואף מבני זמננו

  .  המילה היצירתית המשוחררת על ידינו והחופשית כעת לראשונה

  

  .1913, אביב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )טינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץ: : : : רוסיתמ(

                                                         

  מבחר ראשון משירתם–" סטירה לטעם הקהל"מתוך המניפסט הנלווה אל החוברת  4

 ). 1912(של הקובופוטוריסטים 
 ). 1913" (2מלכודת לשופטים "מתוך האלמנך  5
מבקר , חוקר ספרות, מתרגם, מחזאי, סופר,  משורר–) 1973-1924(ולרי בריוסוב  6

 . אחד האבות המייסדים של הסימבוליזם הרוסי. והיסטוריון רוסי
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            פול מלדוןפול מלדוןפול מלדוןפול מלדון    שיחה עםשיחה עםשיחה עםשיחה עם
  

  

  יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : ןןןןמראיימראיימראיימראיי
  

 ועוד שייקספיר פרס, אליוט ס.ת פרס, פוליצר פרס חתן –) , 1951Muldoon (מלדון פול

 והעורכים המשוררים ומבכירי אירלנד של משורריה בכיר הוא – וכיבודים פרסים שלל

 פרופסור 'תהיוקרתי במשרה מלדון החזיק 1999-2005 השנים בין. כיום האנגלית בשפה

  .'יורקר-ניו'ה של השירה כעורך מלדון משמש 2007-מ החל. 'אוקספורד של השירה

  

•  •  •  
 

עושה רושם כי עושה רושם כי עושה רושם כי עושה רושם כי . . . . ידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זוידועה במיוחד חיבתך לסונטה וההתמחות שלך בצורה זו

יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי יש ביכולתך להמיר כמעט כל דבר ונושא לכדי 

או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל או להתאים את הסונטה עצמה לכל ((((סונטה סונטה סונטה סונטה 

סונטות מחורזות סונטות מחורזות סונטות מחורזות סונטות מחורזות במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת במהלך השנים חיברת ). ). ). ). דברדברדברדבר

סונטות סונטות סונטות סונטות , , , , סונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשיסונטות בחרוז חופשי, , , , וממושקלותוממושקלותוממושקלותוממושקלות

היתרונות היתרונות היתרונות היתרונות , , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , מה הםמה הםמה הםמה הם. . . . ''''פרוזאיות וכופרוזאיות וכופרוזאיות וכופרוזאיות וכו

מהו סוג מהו סוג מהו סוג מהו סוג ? ? ? ? המרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטיתהמרכזיים של הסונטה כצורה פואטית

, , , , השייקספיריתהשייקספיריתהשייקספיריתהשייקספירית((((הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך הסונטה המועדף עליך 

    ––––) ) ) ) ????או אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדוניתאו אולי בכלל המלדונית, , , , הפטררקיתהפטררקיתהפטררקיתהפטררקית

לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את לאחר ששעבדת את     ––––כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך כיצד ניתן לדעתך ? ? ? ? ומדועומדועומדועומדוע

 להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה  להימנע מתוצאה ––––לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו לצורה הנוקשה והמחמירה הזו , , , , אתךאתךאתךאתךאו את השראו את השראו את השראו את השר, , , , שירךשירךשירךשירך

        ?    ?    ?    ?    או מלאכותיתאו מלאכותיתאו מלאכותיתאו מלאכותית, , , , כפויהכפויהכפויהכפויה

        

אלא בשל , הסונטה היא צורה איתנה לעילא לא בשל סכימת החריזה שלה

 שבדרך כלל היא מאפשרת בדיוק את פרק הזמן ואת המקום.  שלהֶשךהמֶ 

 .ניתן לעשות, על כל פנים, או. צריך בכדי לעשות את מה שצריך לעשות

 אני נוטה להעדיף גרסאות אחדות של הסונטה ,באשר לסכימת החריזה

הסונטה השייקספירית מבקשת להביע . הפטררקית על פני זו השייקספירית

והיא מובילה אליה ומשמיעה אותה בשני הקופלטים , נקודה מסוימת

, לעומת זאת. כמו פטיש שדופק את הטיעון שלו עם מסמר, המסיימים

  
                   מלדון
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אפילו , מאפשרת לשיר לשנות את הפוזיציה שלוהסונטה הפטררקית 

  . זה מתאים יותר לאופן שבו אני תופש את העולם. לסתור אותה
             

. . . . היא ההייקוהיא ההייקוהיא ההייקוהיא ההייקו) ) ) ) ושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלםושאפילו הקדשת לה ספר שלם((((צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך צורה נוספת שהעסיקה אותך 

ו אכן ו אכן ו אכן ו אכן יקיקיקיקייייהאם הההאם הההאם הההאם הה? ? ? ? ))))מוגבלת למדימוגבלת למדימוגבלת למדימוגבלת למדי, , , , לדעתילדעתילדעתילדעתי, , , , אשראשראשראשר((((מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת מה משך אותך לצורה זאת 

ולא ולא ולא ולא , , , , שלושלושלושלו    """"הייקואיותהייקואיותהייקואיותהייקואיות""""א יכול לשמור על הא יכול לשמור על הא יכול לשמור על הא יכול לשמור על ההאם הוהאם הוהאם הוהאם הו? ? ? ? במערבבמערבבמערבבמערב" " " " לעבודלעבודלעבודלעבוד""""יכול יכול יכול יכול 

למעין שיר למעין שיר למעין שיר למעין שיר , , , , ובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגליתובמיוחד בשפה האנגלית, , , , דידידידייייימימימימיכמעט באופן כמעט באופן כמעט באופן כמעט באופן , , , , להיעשותלהיעשותלהיעשותלהיעשות

, , , , או לחילופיןאו לחילופיןאו לחילופיןאו לחילופין, , , , )))) של פאונד של פאונד של פאונד של פאונד''''תחנת המטרותחנת המטרותחנת המטרותחנת המטרו''''כמו כמו כמו כמו ((((מימדי מימדי מימדי מימדי - - - - טי חדטי חדטי חדטי חדיסיסיסיס''''ימגימגימגימגאאאא

        ????ית מזויפתית מזויפתית מזויפתית מזויפת''''גגגגייייאיאיאיאי- - - - למחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניולמחווה רוחניקית או ניו
        

לק הוא צורה מאוד מושכת עבור אותו ח,  כלשהי שלואאו גרס, ההייקו

 רוב המשוררים מונעים על ידי .בהווייתו שהמשורר חולק עם הצייר

היופי . ואהה  הדבר אתרואהואז אתה ,  זה הדבר אתה רואה את.'אימאז

  . נאמר- ומשהו חצי. רואה משהו-בהייקו הוא שאתה חצי
        

" " " " חבורת בלפסטחבורת בלפסטחבורת בלפסטחבורת בלפסט""""במהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כבמהלך שנות השישים היית חלק ממה שנודע לימים כ

))))The Belfast Group .( .( .( .(מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג מה היה לדעתך ההישג , , , , בחינה הפואטיתבחינה הפואטיתבחינה הפואטיתבחינה הפואטיתמן המן המן המן ה

אחד מחבריה אחד מחבריה אחד מחבריה אחד מחבריה ? ? ? ? או המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורהאו המסר העיקרי של החבורה, , , , או היעד העיקריאו היעד העיקריאו היעד העיקריאו היעד העיקרי, , , , העיקריהעיקריהעיקריהעיקרי

אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם אשר הצהיר כי מטרתכם , , , , הבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היניהבולטים של הקבוצה היה המשורר שיימוס היני

מה זאת אומרת מה זאת אומרת מה זאת אומרת מה זאת אומרת ? ? ? ?  מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר מה פירוש הדבר––––" " " " לאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבה""""הייתה הייתה הייתה הייתה 

השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך השפיעה השתתפותך , , , , אם בכללאם בכללאם בכללאם בכלל, , , , וכיצדוכיצדוכיצדוכיצד? ? ? ? לאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבהלאשרר את רעיון הכתיבה

        ?  ?  ?  ?  במפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשוררבמפגשיה של החבורה על התפתחותך כמשורר
  

היה ספק מסוים באשר , נדמה לי שעבור שיימוס ועוד כמה חברים בקבוצה

 כך . לייצר שירה כלשהי בעלת ערך,או לא, לשאלה האם בלפסט מסוגלת

 בעיר שלמאפייני החייםלהנחה , או אימות ראיות, שזה היה מעין אשרור

 יכול להיות קהל גם מחוץ ,ה שחוסר הסובלנות בה ממוסדתעשייתית קטנ

עבור משורר .  כיום זה ברור שיש הרבה ערים כאלה בעולם.לגבולותיה

הייתה זאת הזדמנות ללמוד , 18שהצטרף לחבורה בגיל , צעיר שכמותי

  .בתוך החיים הממשיים, כיצד לקרוא שיר מחוץ לכיתה
  

גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד גדלת בבית קתולי בצפון אירלנד הרי שהרי שהרי שהרי ש, , , , ואם לא די בכךואם לא די בכךואם לא די בכךואם לא די בכך, , , , בבית קתוליבבית קתוליבבית קתוליבבית קתוליגדלת גדלת גדלת גדלת 

        ? ? ? ? על כתיבתךעל כתיבתךעל כתיבתךעל כתיבתך, , , , אם בכללאם בכללאם בכללאם בכלל, , , , איזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליותאיזו השפעה הייתה לקתוליות. . . . הפרוטסטנטיתהפרוטסטנטיתהפרוטסטנטיתהפרוטסטנטית
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אך התנכרתי לדת כבר בשלב , קתוליזה נכון שגדלתי והתחנכתי בבית 

מה שכולל פחות או יותר (כיום אני רואה את הדת המאורגנת . מוקדם למדי

זו בעיה גדולה .  להציעככוח המפלג ביותר שיש לאנושות) את כל הדתות

התחממות של העולם כולו לקראת . בהרבה מההתחממות הגלובלית

  .מלחמת קודש בקנה מידה גדול היא איום חמור בהרבה

  

, , , , Madoc: A Mystery((((' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא אחת מיצירותיך השאפתניות ביותר היא 

אפוסים אפוסים אפוסים אפוסים , , , , מכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינותמכמה וכמה בחינות, , , , היקף שמזכירההיקף שמזכירההיקף שמזכירההיקף שמזכירה- - - - יצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבתיצירה אפית רחבת, , , , ))))1990199019901990

 של  של  של  של Omeros, , , , של ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמסשל ויליאם קרלוס ויליאמס' ' ' ' פטרסוןפטרסוןפטרסוןפטרסון''''כמו כמו כמו כמו , , , , אחריםאחריםאחריםאחריםמודרניים מודרניים מודרניים מודרניים 

. . . . של דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועודשל דונלד ברתלמי ועוד' ' ' ' המלךהמלךהמלךהמלך''''ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה ואפילו את יצירת הפרוזה , , , , וולקוטוולקוטוולקוטוולקוטדרק דרק דרק דרק 

? ? ? ? מודרניתמודרניתמודרניתמודרנית- - - - דווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסטדווקא כיצירה פוסט' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את מדוע לדעתך תייגו המבקרים את 

הקאנטוס של הקאנטוס של הקאנטוס של הקאנטוס של , , , , נאמרנאמרנאמרנאמר, , , , נתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעודנתפש כיצירה פוסט מודרנית בעוד' ' ' ' מאדוקמאדוקמאדוקמאדוק''''מדוע מדוע מדוע מדוע 

והאם אתה והאם אתה והאם אתה והאם אתה ? ? ? ? מה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדלמה עושה את ההבדל. . . . רה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתרה מודרניסטית מובהקתפאונד היא יציפאונד היא יציפאונד היא יציפאונד היא יצי

לייצר אפוס לייצר אפוס לייצר אפוס לייצר אפוס ) ) ) ) או הפוסט מודרניאו הפוסט מודרניאו הפוסט מודרניאו הפוסט מודרני((((סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני סבור כי יש ביכולתו של המשורר המודרני 

        ?        ?        ?        ?        האם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנוהאם לדעתך האפיקה עוד נגישה לנו? ? ? ? של ממששל ממששל ממששל ממש

  

או , הן מאפשרות לך מעין היקף. יש לי חיבה גדולה לצורות הארוכות

משורר הראשון שבאמת שבה אותי ה. שבדרך כלל משויך לפרוזה, טווח

ארץ 'ול,  הכרתי את אליוט מלפני ומלפנים18כשהייתי בן . אליוט. ס.היה ת

. הייתה השפעה אדירה כמעט על כל דבר שעשיתי, במיוחד', השממה

, סיו'גשל ' יוליסס '–' ארץ השממה'ולספר שהשפיע על ' ארץ השממה'ל

אני לא רואה , מודרני-מודרני או פוסט-רה .שהשפיע עלי באותה המידה

עוד אחד שהשפיע ( היצירות של לורנס סטרן וביןהבדל ממשי בין השניים 

 הוא העמוד שעל גביו 'טריסטרם שנדי'העמוד השחור ב). עלי רבות

  .נכתבות רוב יצירותיי

  

אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום אתה גם ידוע כאחד העורכים היותר משפיעים כיום , , , , לצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשוררלצד פועלך כמשורר

ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר ך הייתה השפעה כלשהי על המשורר האם לפועלך כעורהאם לפועלך כעורהאם לפועלך כעורהאם לפועלך כעור. . . . בשירה האנגליתבשירה האנגליתבשירה האנגליתבשירה האנגלית

או או או או , , , , ))))שאינו שלךשאינו שלךשאינו שלךשאינו שלך((((יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר יש משהו מסוים שאתה מחפש בשיר , , , , כעורךכעורךכעורךכעורך, , , , האםהאםהאםהאם? ? ? ? שבךשבךשבךשבך

אני אני אני אני ((((האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים האם אתה סבור שקריאה של אינספור שירים רעים ? ? ? ? מקווה לפגושמקווה לפגושמקווה לפגושמקווה לפגוש

שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן שוחקת עם הזמן ) ) ) ) בטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומיבטוח שמתוקף תפקידך אתה נתקל באלו על בסיס יומי

            ????או שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותםאו שמא מחדדת אותם, , , , את הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוטאת הטעם ואת כושר השיפוט
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אני תמיד נרגש כשאני נתקל בשיר שמגיע אלינו דרך האימייל של המערכת 

[General Submissions]הייתי אומר ששניים מתוך .  ושניתן לפרסמו

נכתבו בידי משוררים אשר זהו ' יורקר-ניו'חמישה שירים שאנו מפרסמים ב

אנו מפרסמים רק . אינני מכיר, ושעל פי רוב, להם הפרסום הראשון אצלנו

חמישים מתוכם יכולים היו להיות , בוא נודה על האמת, מאה שירים בשנה

 –אני בספק אם זה משהו שמישהו . ורי גראהם'גון אשברי או 'של ג

. אני אוהב כששיר מפתיע אותי.  היה מברך עליו–ובמיוחד אשברי וגראהם 

אז כך שאני מחפש משהו שיטלטל . בדרך כלל כמעט שאין שום הפתעה

  . כלשהיאותי בצורה

  

, , , , משהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצנימשהו נמרץ וקופצני, , , , במוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלךבמוסיקה של השפה שלך, , , , יש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלךיש משהו במוסיקה שלך

, , , ,  ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים ועבודה מול מטבעות לשון קיימים,,,,לשוןלשוןלשוןלשוןמשחקי משחקי משחקי משחקי , , , , מעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשונייםמעין הבהובים לשוניים

מעל רבים מן מעל רבים מן מעל רבים מן מעל רבים מן , , , , כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן. . . .  המאוחר המאוחר המאוחר המאוחרויסויסויסויס''''גגגגשמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של שמזכירים לא פעם את הפרוזה של 

, , , , ך לאך לאך לאך לאאיאיאיאי, , , , מה שמזכירמה שמזכירמה שמזכירמה שמזכיר, , , , """"ערפל סגלגלערפל סגלגלערפל סגלגלערפל סגלגל""""השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין השירים שלך מרחף לו לעיתים מעין 

השפיעו השפיעו השפיעו השפיעו , , , , לדעתךלדעתךלדעתךלדעתך, , , , ברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמהברצוני לשאול עד כמה. . . . זם של ייטסזם של ייטסזם של ייטסזם של ייטסייייאת המיסטיצאת המיסטיצאת המיסטיצאת המיסטיצ

והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה והאם אתה מחשיב גם את השירה ? ? ? ? שורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתךשורשיך האיריים על שפתך ועל שירתך

האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו האם ישנם משוררים גיילים שהשפיעו ? ? ? ? חלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךחלק מן המסורת שלךללללהגיילית הגיילית הגיילית הגיילית 

        ?      ?      ?      ?      עליך במיוחדעליך במיוחדעליך במיוחדעליך במיוחד

  

. על כתיבתיויס מרחף מ'מחמיא לי מאוד לחשוב שמשהו שקשור לייטס וג

ויס המאוחר אתה מתכוון 'אני מניח שבג –ויס המאוחר 'אולי לאו דווקא ג

אני חושש שאני מוצא את היצירה הזאת מעט מרגיזה בשל . 'פיניגנז וייק'ל

מדי . האופן בו היא משחקקת לה במילים בתוך הפה מבלי להרפות לרגע

זה קצת ',  וייקפיניגנז'אני יושב לקרוא חתיכה מ, לעיתים די קרובות, פעם

 gras pâté de foie קטנה שללאכול חתיכה , מדי פעם, כמו להרשות לעצמך

הייתי . ההיסטוריה של הספרות הגיילית מוכרת לי היטב]. פטה כבד אווז[

 – חריזה ומשקלים –אומר שחלק ניכר מן האלמנטים הטכניים שבשירי 

-Séamas Dall Mac Cuarta ,1647[ ס דֹול מק קוארטהמושפעים משיימו

  . בה במידה שהם מושפעים מויליאם שייקספיר]1733

  

ואנו גם ואנו גם ואנו גם ואנו גם . . . . מגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודיתמגיעה ממשפחה יהודית, , , , ))))Korelitz((((' ' ' ' ין קורליץין קורליץין קורליץין קורליץ''''הסופרת גהסופרת גהסופרת גהסופרת ג, , , , אשתךאשתךאשתךאשתך

, , , , החופההחופההחופההחופה: : : : מסורת היהודיתמסורת היהודיתמסורת היהודיתמסורת היהודית התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות ל התייחסויות לא מעטות לפוגשים בשיריךפוגשים בשיריךפוגשים בשיריךפוגשים בשיריך
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' ' ' ' השיחה הגדולההשיחה הגדולההשיחה הגדולההשיחה הגדולה''''שירך הידוע שירך הידוע שירך הידוע שירך הידוע . . . . '''' וכו וכו וכו וכוהעבריתהעבריתהעבריתהעברית, , , , ליל הסדרליל הסדרליל הסדרליל הסדר, , , , התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד, , , , המדרשהמדרשהמדרשהמדרש

))))The Grand Conversation ( ( ( ( אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת אף הוקדש למעין השוואה בין המסורת

        ):):):):כך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשוןכך למשל בבית הראשון((((היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך היהודית של אשתך לזאת האירית שלך 

        

She. My people came from Korelitz 

where they grew yellow cucumbers 

and studied the Talmud. 

He. Mine pored over the mud 

of mangold - and potato-pits 

or flicked through kale plants from Comber 

as bibliomancers of old 

went a-flicking through deckle-mold. 

 

או אולי או אולי או אולי או אולי , , , , האם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורלהאם ישנה איזו שותפות גורל? ? ? ? מה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאתמה לימדה אותך ההשוואה הזאת

, , , , אירלנדאירלנדאירלנדאירלנד"""": : : : ''''יוליססיוליססיוליססיוליסס''''ויס מסביר זאת בויס מסביר זאת בויס מסביר זאת בויס מסביר זאת ב''''או כמו שגאו כמו שגאו כמו שגאו כמו שג((((? ? ? ? בין העמיםבין העמיםבין העמיםבין העמים, , , , שוני מוחלטשוני מוחלטשוני מוחלטשוני מוחלט

ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם ות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם יש לה הכבוד להייש לה הכבוד להייש לה הכבוד להייש לה הכבוד להי, , , , כך אומריםכך אומריםכך אומריםכך אומרים

 מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה  מפני שאף פעם לא נתנה ]]]]............ [ [ [ [????ואתה יודע מדועואתה יודע מדועואתה יודע מדועואתה יודע מדוע? ? ? ? לאלאלאלא, , , , ידעת את זהידעת את זהידעת את זהידעת את זה. . . . יהודיםיהודיםיהודיםיהודים

        ). ). ). ). """"להם להיכנסלהם להיכנסלהם להיכנסלהם להיכנס

        

אני חושב שיהיה זה הוגן לומר שגם האירים וגם היהודים סבלו רבות 

 אני סבור שיהיה קשה למצוא אומה, מצד שני. מידיהם של מדכאים רבים

או במילותיו . ושלא דיכאה מעולם. א דוכאה מעולםאו תרבות כלשהי של

  ".Man hands on misery to man": של פיליפ לארקין

  

האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות האם אתה מבחין במגמות ? ? ? ? האנגליתהאנגליתהאנגליתהאנגליתמה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה מה דעתך על הנעשה כיום בשירה 

        ? ? ? ? בשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרוניםבשינוי פואטי כלשהו שהתרחש בעשורים האחרונים? ? ? ? כלשהןכלשהןכלשהןכלשהן

        

באופן .  עליהנדמה לי שזאת שאלה שלך יהיה קל יותר להשיב, באופן מוזר

,  לידהםוטר ייטיפול, פודיאטריה, קדרות,  כמו שרברבות–שירה , כללי

היוצא מן הכלל הוא .  היא ברובה עניין שבשגרה– *צילום והכנת פסטה

  .בדיוק כזה
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המשורר המשורר המשורר המשורר , , , , או צריךאו צריךאו צריךאו צריך, , , , לאן יכוללאן יכוללאן יכוללאן יכול? ? ? ? של המשורריםשל המשורריםשל המשורריםשל המשוררים" " " " הגביע הקדושהגביע הקדושהגביע הקדושהגביע הקדוש""""מהו לדעתך מהו לדעתך מהו לדעתך מהו לדעתך 

תה מרגיש תה מרגיש תה מרגיש תה מרגיש והאם אוהאם אוהאם אוהאם א? ? ? ? מה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלומה יהיה ההישג האולטימטיבי שלו? ? ? ? לשאוףלשאוףלשאוףלשאוף

  ?שמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשםשמבחינתך כבר הגעת לשם

 

יהיה לכתוב שיר שבאופן כלשהו יצליח להחיות " הגביע הקדוש"אפשר ש

האתגר הגדול ביותר שעומד ". הגביע הקדוש", נאמר, את המשמעות של

בתוך מסורת ) לפחות באופן חלקי(הפועלים , בפני משוררים מסוגי

ם מושג מה זה היא למצוא קוראים שיש לה, אינטלקטואלית מסוימת

ואין ספק . פגשתי סטודנטים שלא ידעו מי היו אדם וחוה". הגביע הקדוש"

שקשה יותר למצוא קוראים שיבינו את משחק המילים שקיים בצירוף 

""sang-réal** .היה ניגש בכללויס 'האם ג, ברצינות גמורה, אני תוהה ,

לאור , ך שובא. 'פיניגנז וייק'לכתוב את , 2016באקלים האינטלקטואלי של 

   . שבבעיותינוייתכן שזו הקטנה, מצב הדברים המעוות
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 שמות התחומים שמלדון ראוי אולי לציין כי, בין אם יש לדבר משמעות ובין אם לאו *

  :P באות, Poetryכמו במילה , מתחילים כולם, מונה כאן

"plumbing, pot throwing, podiatry, pre-natal care, photography, and pasta 

making." 

** san grial ,אילו  ו, משמעו גביע קדוש,בצרפתית עתיקהsang rialמשמעו דם מלכותי . 

מאז משמש הכינוי .  במשחק מילים זה סופרים ומשורריםהשתעשעובמהלך הדורות 

sang-réalגביעתייחסות לַ ההעל ביניימית - כדי להשרות אווירה ימי.   



 283

  דוןדוןדוןדוןמלמלמלמל פולפולפולפול

        

        

 וויסקיוויסקיוויסקיוויסקי

        
        

 ִּבְמָערֹות ַהִּויְסִקי ֶאת ָׁשַמְרִּתי

 ָצרֹות ֶיְׁשָנן ָּתִמיד. ַּבְּגָבעֹות ְלַמְעָלה

 ,המָ  ִמּׁשּום, ַּבַּבִית אֹותוֹ  ְּכֶׁשַּמְחִזיִקים

 .ׁשּוָמה ְּפִקיֵדי ְוַגם ׁשֹוְטִרים מֹוֵׁש ַהָּלה

  

 ַהַּמְׁשֶקה ֶאת ְלַהִּׂשיג עֹוד ָיְכלּו ֻּכָּלם

 ,ָקֶׁשה ָהָיה א ֶזה, ָרצּו ֶׁשֵהם ָמַתי

  – ָהֵעת ְּבאֹוָתּה, ַּבַּבִית אֹותוֹ  ּוְלָהִכין

 .ֵחְטא ֶׁשֶּזהּו ָסַבר א עֹוד ִאיׁש

  

 ,ֵיָעֶׂשה א ֹזאת ֵהן, אֹותוֹ  ִלְמֹּכר ֲאָבל

  ,ְלִהְתַעֵּלס ָצִרי ֵּכיַצד ְלַהְסִּביר ְּכמוֹ  ִּכְמַעט

 .ְוַהְּנָעִרים ְוָהָאבֹות יםַהְּבָעלִ  אֹוָתם ְלָכל

 

 נֹוֲהִרים ַמִים ֶׁשל קֹוָלם ָעָלה ִּבְמָערֹוַתי

 – ַהְּנכֹוָנה ַהֶּדֶר ֶאת ִלְּמדּוִני ֲאֶׁשר

 .ִחָּנם ְקחּו ַהִּויְסִקי ֶאת, ַהַּמִים ֶאת ָמַכְרִּתי

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה: : : : אנגליתמ(
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        שיחה עם ריי ארמנטראוט שיחה עם ריי ארמנטראוט שיחה עם ריי ארמנטראוט שיחה עם ריי ארמנטראוט 
  

  

        ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס, , , , יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן: : : : מראייניםמראייניםמראייניםמראיינים
  
  
  
  
  

  

•  •  • 
  

שירה שירה שירה שירה . . . . היא תופעה אקדמיתהיא תופעה אקדמיתהיא תופעה אקדמיתהיא תופעה אקדמית" " " " שירת השפהשירת השפהשירת השפהשירת השפה""""מבקרים אחדים טענו כי מבקרים אחדים טענו כי מבקרים אחדים טענו כי מבקרים אחדים טענו כי .: .: .: .: וווו....יייי

עושה רושם שמפאונד עושה רושם שמפאונד עושה רושם שמפאונד עושה רושם שמפאונד . . . .  עבור אוזני מלומדים עבור אוזני מלומדים עבור אוזני מלומדים עבור אוזני מלומדיםשנכתבת בידי מלומדיםשנכתבת בידי מלומדיםשנכתבת בידי מלומדיםשנכתבת בידי מלומדים

חל שינוי מובהק חל שינוי מובהק חל שינוי מובהק חל שינוי מובהק , , , , יךיךיךיךיייילויליאמס לזוקופסקי לאולסון לקרילי ועד אללויליאמס לזוקופסקי לאולסון לקרילי ועד אללויליאמס לזוקופסקי לאולסון לקרילי ועד אללויליאמס לזוקופסקי לאולסון לקרילי ועד אל

או או או או , , , , נדמה כי עצם טבעו של הניסוי הפואטינדמה כי עצם טבעו של הניסוי הפואטינדמה כי עצם טבעו של הניסוי הפואטינדמה כי עצם טבעו של הניסוי הפואטי; ; ; ; בטמפרמנט של המשוררבטמפרמנט של המשוררבטמפרמנט של המשוררבטמפרמנט של המשורר

מה מה מה מה . . . . וגי יותרוגי יותרוגי יותרוגי יותרעבר מהיות פואטי וספרותי להיות פילוסופי או פילולעבר מהיות פואטי וספרותי להיות פילוסופי או פילולעבר מהיות פואטי וספרותי להיות פילוסופי או פילולעבר מהיות פואטי וספרותי להיות פילוסופי או פילול, , , , החיפושהחיפושהחיפושהחיפוש

כמו גם חלק כמו גם חלק כמו גם חלק כמו גם חלק ((((האם יהיה זה נכון לומר שאת האם יהיה זה נכון לומר שאת האם יהיה זה נכון לומר שאת האם יהיה זה נכון לומר שאת         ????עמדתך ביחס להנחות הללועמדתך ביחס להנחות הללועמדתך ביחס להנחות הללועמדתך ביחס להנחות הללו

שניתן שניתן שניתן שניתן , , , , זנחת את המוסיקה לטובת משהו אחרזנחת את המוסיקה לטובת משהו אחרזנחת את המוסיקה לטובת משהו אחרזנחת את המוסיקה לטובת משהו אחר, , , , ))))''''משוררי השפהמשוררי השפהמשוררי השפהמשוררי השפה''''ניכר מניכר מניכר מניכר מ

עברת משירה מלופאית לשירה לוגופאית הרבה עברת משירה מלופאית לשירה לוגופאית הרבה עברת משירה מלופאית לשירה לוגופאית הרבה עברת משירה מלופאית לשירה לוגופאית הרבה ? ? ? ?  או הד או הד או הד או הדצלילצלילצלילצליל, , , , אוליאוליאוליאולי, , , , לכנותולכנותולכנותולכנותו

ם ם ם ם בראיון שערכנו עבראיון שערכנו עבראיון שערכנו עבראיון שערכנו ע? ? ? ? החרוז החופשי לפרוזה גרידאהחרוז החופשי לפרוזה גרידאהחרוז החופשי לפרוזה גרידאהחרוז החופשי לפרוזה גרידאאת את את את  עשית  עשית  עשית  עשית ????יותריותריותריותר

והוא מצידו הצהיר והוא מצידו הצהיר והוא מצידו הצהיר והוא מצידו הצהיר , , , , שאלנו אותו שאלה דומהשאלנו אותו שאלה דומהשאלנו אותו שאלה דומהשאלנו אותו שאלה דומה, , , , ))))הההה' ' ' ' דחקדחקדחקדחק''''((((ארלס ברנסטין ארלס ברנסטין ארלס ברנסטין ארלס ברנסטין ''''צצצצ

שייקית שייקית שייקית שייקית ((((האנלוגיה בין שירה ומוסיקה היא אנלוגיה רעועה ונרעדת האנלוגיה בין שירה ומוסיקה היא אנלוגיה רעועה ונרעדת האנלוגיה בין שירה ומוסיקה היא אנלוגיה רעועה ונרעדת האנלוגיה בין שירה ומוסיקה היא אנלוגיה רעועה ונרעדת : ": ": ": "כיכיכיכי

האם את האם את האם את האם את " " " " ....))))shake, rattle and rollבמובן של הפזמון של בילי הילי במובן של הפזמון של בילי הילי במובן של הפזמון של בילי הילי במובן של הפזמון של בילי הילי 

                             ????שותפה לגישה זושותפה לגישה זושותפה לגישה זושותפה לגישה זו

        

 –הצליל , עבורי. ן זהארלס בעניי'איני מסכימה עם צ,  למעשה.:.:.:.:אאאא....רררר

כשאני אומרת .  הוא חלק חשוב מאוד בשירה–מוסיקה במובן הרחב ביותר 

. לחזרתיות שלהן ולשוני ביניהן, מוסיקה אני מתכוונת למשחק של ההברות

 ואז –לרגע היא נעדרת ,  עם דיסונאנסקונסונאנסהמוסיקה הזאת משלבת 

מבחינת המשמעות של המשחק הרציני הזה חשוב לי גם . היא חוזרת אחרת

איני מקבלת את ההבדלה החדה , כמו כן. השירה וגם מבחינת הצליל שלה

  

 ,"שירת השפה"המשויכת על פי רוב לאסכולת , )Armantrout ,1947 (ריי ארמנטראוט

  ). 2010(ירי המשוררים האמריקאים של ימינו וכלת פרס פוליצר לשירה מבכהיא 
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לעיתים , שתי צורות החקירה הללו.  עורך בין שירה ופילוסופיההשאת

או את המשוררים ,  למשללוקרטיוסראה את . חברו זו לזו, תכופות

גם וואלס גם אמילי דיקנסון ו. 'וורדסוורת-מגתה ועד שלי ו, הרומאנטיים

, כלומר. סטיבנס הם משוררים פילוסופיים במובן שאליו אני מתכוונת

אני רואה את . שיריהם מציבים שאלות הבוחנות את המציאות ואת התפישה

, כמו גם את שירתה של שותפתי, שירתי

, )Hejinian( יניאן'לין הג" משוררת השפה"

אוכל לציין בהקשר . כשייכות למסורת הזאת

תן של סוזן ופאני האו זה גם את שיר

)Howe(  .  

  

, , , , באופן אישיבאופן אישיבאופן אישיבאופן אישי: ": ": ": "הצהרת בעבר בראיוןהצהרת בעבר בראיוןהצהרת בעבר בראיוןהצהרת בעבר בראיון.: .: .: .: וווו....יייי

. . . . הייתי מאוד מודעת להשפעתו של וויליאמסהייתי מאוד מודעת להשפעתו של וויליאמסהייתי מאוד מודעת להשפעתו של וויליאמסהייתי מאוד מודעת להשפעתו של וויליאמס

ממנו למדתי את האפשרויות המוסיקאליות ממנו למדתי את האפשרויות המוסיקאליות ממנו למדתי את האפשרויות המוסיקאליות ממנו למדתי את האפשרויות המוסיקאליות 

מה עושה שורה מה עושה שורה מה עושה שורה מה עושה שורה ) ) ) ) אאאא." ." ." ." של השורה הקצרהשל השורה הקצרהשל השורה הקצרהשל השורה הקצרה

כיצד היית מתארת את אותן כיצד היית מתארת את אותן כיצד היית מתארת את אותן כיצד היית מתארת את אותן ) ) ) ) בבבב? ? ? ? ))))מלבד היותה קצרהמלבד היותה קצרהמלבד היותה קצרהמלבד היותה קצרה" (" (" (" (שורה קצרהשורה קצרהשורה קצרהשורה קצרה""""לללל

        ? ? ? ? """"ותותותותאפשרויות מוסיקאליאפשרויות מוסיקאליאפשרויות מוסיקאליאפשרויות מוסיקאלי""""

  

העין נעצרת .  המילה האחרונה בשורה זוכה למעין הדגשה טבעית.:.:.:.:אאאא....רררר

,  הזדמנויות שוויליאמס–הדבר מעניק לכותב מספר הזדמנויות . שם

הוא משתמש בשבירת השורה לעיתים תכופות . מנצל באופן מלא, למשל

הוא . אתה לא תמיד יודע מה הולך לקרות. בכדי ליצור מתח וכפל משמעות

בדרך כלל לתנועות , שמאפשרות לצלילים, מש במילות סיום כאלהגם משת

)vowels( ,להיות , כמובן, שורה קצרה יכולה. להדהד במשך זמן רב יותר

היא טובה כאשר היא מנצלת את אותן ההזדמנויות . טובה או גרועה

, גם במובן המילולי, כך יכול השיר להגיע ממש עד הקצה. שהזכרתי

  .צוות רביםהוא נוגע בקש ,כלומר

  

ואת ידועה כמי שזכתה לשבחים רבים בשל ואת ידועה כמי שזכתה לשבחים רבים בשל ואת ידועה כמי שזכתה לשבחים רבים בשל ואת ידועה כמי שזכתה לשבחים רבים בשל . . . . אירוניה היא כלי חזקאירוניה היא כלי חזקאירוניה היא כלי חזקאירוניה היא כלי חזק.: .: .: .: וווו....יייי

האם את מרגישה לעיתים כי האם את מרגישה לעיתים כי האם את מרגישה לעיתים כי האם את מרגישה לעיתים כי . . . . יךיךיךיךייייהשימוש החד והמדויק באירוניה בשירהשימוש החד והמדויק באירוניה בשירהשימוש החד והמדויק באירוניה בשירהשימוש החד והמדויק באירוניה בשיר

שאם שאם שאם שאם ) ) ) ) שהמשורר מוכרח להיות מודע לו כמה שרק אפשרשהמשורר מוכרח להיות מודע לו כמה שרק אפשרשהמשורר מוכרח להיות מודע לו כמה שרק אפשרשהמשורר מוכרח להיות מודע לו כמה שרק אפשר((((ישנו קו דק ישנו קו דק ישנו קו דק ישנו קו דק 

עלול על נקלה להיעשות עלול על נקלה להיעשות עלול על נקלה להיעשות עלול על נקלה להיעשות , , , , מה שאמור היה להיות שיר אירונימה שאמור היה להיות שיר אירונימה שאמור היה להיות שיר אירונימה שאמור היה להיות שיר אירוני, , , , ייחצהייחצהייחצהייחצה

  
  ארמנטראוט   
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 כיצד מומלץ לדעתך להשתמש באירוניה מבלי  כיצד מומלץ לדעתך להשתמש באירוניה מבלי  כיצד מומלץ לדעתך להשתמש באירוניה מבלי  כיצד מומלץ לדעתך להשתמש באירוניה מבלי ????יחה או שנינה ותו לאיחה או שנינה ותו לאיחה או שנינה ותו לאיחה או שנינה ותו לאלבדלבדלבדלבד

מבלי לגרום לו להיות משועבד למבנה האירוני מבלי לגרום לו להיות משועבד למבנה האירוני מבלי לגרום לו להיות משועבד למבנה האירוני מבלי לגרום לו להיות משועבד למבנה האירוני , , , , למשללמשללמשללמשל((((לפגוע בשיר לפגוע בשיר לפגוע בשיר לפגוע בשיר 

        ? ? ? ? ))))שמהלכיו לעיתים קרובות מוכתבים וצפויים מראששמהלכיו לעיתים קרובות מוכתבים וצפויים מראששמהלכיו לעיתים קרובות מוכתבים וצפויים מראששמהלכיו לעיתים קרובות מוכתבים וצפויים מראש, , , , הנוקשההנוקשההנוקשההנוקשה

        

 בתרבות העכשווית יש שימוש נרחב באירוניה . זו שאלה טובה.:.:.:.:אאאא....רררר

סוג .  ישנה הסכנה שהיא תשתק במקום לשחרראך. כמנגנון ליצירת ריחוק

האירוניה שמושך אותי הוא זה שחותר תחת השיח המוכר ומצביע על מה 

 ואני בהחלט מתכוונת –על המקומות שבהם אנחנו טועים , שאיננו יודעים

אין לי עניין באירוניה שתוקפת מטרה מסוימת בשעה שהיא ". אנחנו"ל

רק כאשר אנו מצויים על קרקע . טוחהמותירה את הדובר בעמדה עליונה וב

פתוח , Itself, ספרי החדש. רק אז אנו מתחילים לחשוב באמת, יציבה-בלתי

  :   שנפתח כך, Believingבדיוק דפדפתי לשיר בשם .  על השולחןלפני

  

 When did you first learn 

 that the bursts 
 

 of color and sound 

 were intended for you? 
 

 When did you unlearn this? 

  

אני מניחה שזה סוג הקטעים שאליהם מתייחסים אנשים כאשר הם אומרים 

האם זה אירוני משום שהשורות ? אבל מה אירוני כאן". אירונית"שאני 

או " (שלך"הללו רומזות על כך שכל ההנחות המוקדמות הסבירות לכאורה 

לות שיש לתינוקות אחת התגליות הגדו? עלולות להתברר כשגויות) שלנו

מתרחשת כאשר הם מבינים שהקולות שהוריהם משמיעים הם סוג של 

אנו מתפכחים מן המחשבה כי , מאוחר יותר. העולם פונה אליהם. פנייה

" הרעש והצלצולים"כי כל , או עלינו, מדבר אלינו, ככל הנראה, העולם

ימת תמיד קי, כיוון שכבר טעינו פעם אחת, מן הסתם. הללו הם עבורנו

ישנו פוטנציאל לאירוניה כאשר האדם ! האפשרות שנטעה פעם נוספת

ארחיק ואומר כי לדעתי . בין האני הקודם שלו והאני הנוכחי, נאמר, חצוי

כיוון , לעולם בעלת פוטנציאל אירוני, במובן כלשהו, עצמית היא-מודעות

  .        צופה ונצפה–שהיא חוצה אותנו לשניים 



 287

מה שהופך אותנו לאנושיים מה שהופך אותנו לאנושיים מה שהופך אותנו לאנושיים מה שהופך אותנו לאנושיים """" את מציינת ש את מציינת ש את מציינת ש את מציינת ש'''' עובדים עובדים עובדים עובדיםמודליםמודליםמודליםמודלים''''בשירך בשירך בשירך בשירך .: .: .: .: הההה....עעעע

את מתמקדת בתהליך את מתמקדת בתהליך את מתמקדת בתהליך את מתמקדת בתהליך , , , , לאורך כל יצירתךלאורך כל יצירתךלאורך כל יצירתךלאורך כל יצירתך". ". ". ". א נטייתנו להצביעא נטייתנו להצביעא נטייתנו להצביעא נטייתנו להצביעייייהההה/ / / / 

, , , , היותך ליריתהיותך ליריתהיותך ליריתהיותך לירית" " " " למרותלמרותלמרותלמרות. ". ". ". "סיונות להתבונן ולפרשסיונות להתבונן ולפרשסיונות להתבונן ולפרשסיונות להתבונן ולפרשייייהסימון והנהסימון והנהסימון והנהסימון והנ, , , , ההצבעהההצבעהההצבעהההצבעה

שירתך מגלמת גישה אלטרנטיבית לשירה שמתרכזת בביטוי העצמי או שירתך מגלמת גישה אלטרנטיבית לשירה שמתרכזת בביטוי העצמי או שירתך מגלמת גישה אלטרנטיבית לשירה שמתרכזת בביטוי העצמי או שירתך מגלמת גישה אלטרנטיבית לשירה שמתרכזת בביטוי העצמי או 

היחס בין הכתיבה שלך לכתיבה היחס בין הכתיבה שלך לכתיבה היחס בין הכתיבה שלך לכתיבה היחס בין הכתיבה שלך לכתיבה כיצד היית מתארת את כיצד היית מתארת את כיצד היית מתארת את כיצד היית מתארת את . . . . בלספר סיפוריםבלספר סיפוריםבלספר סיפוריםבלספר סיפורים

וכיצד את רואה את ההבדלים וכיצד את רואה את ההבדלים וכיצד את רואה את ההבדלים וכיצד את רואה את ההבדלים ? ? ? ? איך את חשה ביחס לסטוריטלינגאיך את חשה ביחס לסטוריטלינגאיך את חשה ביחס לסטוריטלינגאיך את חשה ביחס לסטוריטלינג? ? ? ? ההיאההיאההיאההיא

 ????בין השירה שלך לפרוזה שלךבין השירה שלך לפרוזה שלךבין השירה שלך לפרוזה שלךבין השירה שלך לפרוזה שלך
 
.  קיים נרטיב רציף ביצירתי–פעם לא - או אולי אף–לעתים נדירות  .:.:.:.:אאאא....רררר

, אני נשענת על סיפורים ישנים. אולי, יש פרגמנטים ושבבים של סיפורים

ך בתור "יסה פנימה סיפורי אגדות או סיפורים מן התנומכנ, לעתים

, אני רוצה לקחת את הסיפורים הללו למקום חדש, באופן כללי. רפרנסים

דבר האותו את לעתים אני עושה .  להם טווח חדש של השלכותהעניקל

יכול , Itself  מתוך,דוגמהכ. ביחס לעלילות של סרטים או תכניות טלוויזיה

למצוא את : "שמכיל את השורות הבאות 'ות בתוךלחי 'סוף השירלשמש 

 יש רפרנס לסרט הילדים כאן ."רפש ושריר/ של גופות/ בתוך ים/ נמו

החיפוש אחר קרוב משפחה , העלילהשלוקח את ', מוצאים את נמו' החמוד

  .וכל זאת באופן מיידי, של אחרי אסון, אל תוך קרקע אפלה יותר, בדאש

  

יריית יריית יריית יריית ''''במיוחד בספרך במיוחד בספרך במיוחד בספרך במיוחד בספרך , , , , הקפיטליזם בתודעההקפיטליזם בתודעההקפיטליזם בתודעההקפיטליזם בתודעהכתבת על התערבותו של כתבת על התערבותו של כתבת על התערבותו של כתבת על התערבותו של .: .: .: .: הההה....עעעע

שבו את מאירה רגעים כמו הכעס שחש אדם כשמוגשת לו ארוחת שבו את מאירה רגעים כמו הכעס שחש אדם כשמוגשת לו ארוחת שבו את מאירה רגעים כמו הכעס שחש אדם כשמוגשת לו ארוחת שבו את מאירה רגעים כמו הכעס שחש אדם כשמוגשת לו ארוחת , , , , ''''כסףכסףכסףכסף

או הכאב שחשים בעת צפייה בדיון על עינויים או הכאב שחשים בעת צפייה בדיון על עינויים או הכאב שחשים בעת צפייה בדיון על עינויים או הכאב שחשים בעת צפייה בדיון על עינויים , , , , הבוקר הלא נכונההבוקר הלא נכונההבוקר הלא נכונההבוקר הלא נכונה

האם את חושבת שרגעים או תהליכים כאלו משפיעים על האם את חושבת שרגעים או תהליכים כאלו משפיעים על האם את חושבת שרגעים או תהליכים כאלו משפיעים על האם את חושבת שרגעים או תהליכים כאלו משפיעים על . . . . בטלוויזיהבטלוויזיהבטלוויזיהבטלוויזיה

לדעתך כתיבה לדעתך כתיבה לדעתך כתיבה לדעתך כתיבה מהי מהי מהי מהי , , , , ''''נגד הסיפור הקצרנגד הסיפור הקצרנגד הסיפור הקצרנגד הסיפור הקצר''''כמחברת השיר כמחברת השיר כמחברת השיר כמחברת השיר ? ? ? ? הכתיבההכתיבההכתיבההכתיבה

 ????קפיטליסטיתקפיטליסטיתקפיטליסטיתקפיטליסטית- - - - קפיטליסטית או אנטיקפיטליסטית או אנטיקפיטליסטית או אנטיקפיטליסטית או אנטי
 
 כשעומס היתר 2008- וב2007-ב 'יריית כסף' התחלתי לכתוב את .:.:.:.:אאאא....רררר

 תאני לא חושב. הקפיטליסטי החל לנענע את המערכת לקראת רגע מעניין

מערב באנחנו . שאנו יכולים לכתוב מתוך עמדה שהיא חיצונית לקפיטליזם

מה שאנחנו כן .  נמצאים לגמרי בתוכו–ברוב העולם כרגע ,  למעשה–

יכולים לעשות זה לכתוב בדרך שמבליטה את הסתירות ומביאה אותן 

  .מהסוג שלי "אירוניה" זוהי תכליתה של. לתודעה
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הוא אחד החביבים על סטודנטים הוא אחד החביבים על סטודנטים הוא אחד החביבים על סטודנטים הוא אחד החביבים על סטודנטים  ))))1978197819781978((((' ' ' ' נוףנוףנוףנוף ' ' ' 'שירך המוקדםשירך המוקדםשירך המוקדםשירך המוקדם.: .: .: .: הההה....עעעע

יש לי תחושה שברגע שהם יש לי תחושה שברגע שהם יש לי תחושה שברגע שהם יש לי תחושה שברגע שהם . . . . שרובם אינם מצטיינים באנגליתשרובם אינם מצטיינים באנגליתשרובם אינם מצטיינים באנגליתשרובם אינם מצטיינים באנגלית, , , , ישראליםישראליםישראליםישראלים

מה מה מה מה - - - - השיר מלמד אותם דברהשיר מלמד אותם דברהשיר מלמד אותם דברהשיר מלמד אותם דבר, , , , מבינים את העניין שעליו את מצביעהמבינים את העניין שעליו את מצביעהמבינים את העניין שעליו את מצביעהמבינים את העניין שעליו את מצביעה

איך את מסבירה את איך את מסבירה את איך את מסבירה את איך את מסבירה את . . . . אודות אותה התקופהאודות אותה התקופהאודות אותה התקופהאודות אותה התקופהעל על על על אודות שירה ואודות שירה ואודות שירה ואודות שירה ועל על על על משמעותי משמעותי משמעותי משמעותי 

  ????התקבלותו של השיר הזההתקבלותו של השיר הזההתקבלותו של השיר הזההתקבלותו של השיר הזה
  
זה . הוא פייבוריט ישראלי' נוף'אני שומעת כאן לראשונה ש, ובכן .:.:.:.:אאאא....רררר

יש מספר . יאני עדיין אוהבת את השיר הזה בעצמ. כמובן, משמח אותי

לרצות את " אחד הוא שהצירוף הדיבורי. דברים שאני יכולה לומר עליו

השיר אז . אפשרי-משמעו לבקש את הבלתי –" לבקש את הירח "או "הירח

מנקודת המבט , ת שלנוייה האנושיהעשלכך שלהימלט מ, אולי, רומז

י  זה אול–ולהגיע לחוויה אמיתית של העולם האובייקטיבי , האנושית שלנו

 doing-ו moon החרוז בין המילים-אני גם אוהבת את חצי. אפשרי-בלתי

וזה משיב אותנו לשאלותיכם . אלו שני דברים שגורמים לשיר לעבוד

מעלה שאלה לגבי ( שהשיר הזה הוא פילוסופי תהייתי אומר. הקודמות

אינני . והוא עושה זאת בזריזות. יקליסוגם מו) ותינו ותפקידנו ביקוםשתפי

זה מה שגורם , אבל עבורי,  מה גורם לסטודנטים שלך לאהוב אותויודעת

  .לו לעבוד
  
דייגו כעל מושא התבוננות בעל דייגו כעל מושא התבוננות בעל דייגו כעל מושא התבוננות בעל דייגו כעל מושא התבוננות בעל - - - -  כתבת על סן כתבת על סן כתבת על סן כתבת על סן''''כפילהכפילהכפילהכפילה''''בספרך בספרך בספרך בספרך .: .: .: .: הההה....עעעע

, , , , היא משרתת גם כנקודת המוצא שלךהיא משרתת גם כנקודת המוצא שלךהיא משרתת גם כנקודת המוצא שלךהיא משרתת גם כנקודת המוצא שלך, , , , כןכןכןכן- - - - פיפיפיפי- - - - עלעלעלעל- - - - ואףואףואףואף". ". ". ". ת צורמניתת צורמניתת צורמניתת צורמניתמוכרּומוכרּומוכרּומוכרּו""""

סמוכה למדינה סמוכה למדינה סמוכה למדינה סמוכה למדינה , , , , בהיותה עיר גדולהבהיותה עיר גדולהבהיותה עיר גדולהבהיותה עיר גדולה. . . . כבסיס שממנו יצאת לבחון את העולםכבסיס שממנו יצאת לבחון את העולםכבסיס שממנו יצאת לבחון את העולםכבסיס שממנו יצאת לבחון את העולם

דייגו השפיעה על דייגו השפיעה על דייגו השפיעה על דייגו השפיעה על - - - - באיזו מידה את חשה שסןבאיזו מידה את חשה שסןבאיזו מידה את חשה שסןבאיזו מידה את חשה שסן, , , , שכנה שמדברת שפה אחרתשכנה שמדברת שפה אחרתשכנה שמדברת שפה אחרתשכנה שמדברת שפה אחרת

 ????כתיבתךכתיבתךכתיבתךכתיבתך
 

-  כתבתי בסמוך לשובי משנים נפלאות באזור מפרץ סן'כפילה'את  .:.:.:.:אאאא....רררר

אבל . דייגו נדמתה לי כמוכרת וזרה כאחד-כך שבאותה העת סן. פרנסיסקו

 יש .הנוף והצמחייה הם מבקרים קבועים בשירתי. דייגו היא הבית-סן, כן

, אוקיינוס מצד אחד וההרים מן העבר השניהכש, אקלים מדברי למחצה

אני אוהבת את הימצאות כל המישורים . והמדבר האמיתי נמצא מעבר להם

למדתי . תהיספאניד מעריכה את ההשפעה הוהללו בסביבה ואני מא

הספר ואני תמיד נהנית מן ההזדמנויות שבהן יוצא לי -ספרדית בבית
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היא , דייגו הוא שחרף היותה עיר גדולה-חיסרון בסןה. להשתמש בשפה

 הצבא ותעשיית התיירות היו המעסיקים ,כשגדלתי פה. אינה מרכז תרבותי

כמו מכון סאלק , היום אפשר למצוא כאן גם הרבה מחקר מדעי. העיקריים

זה מקום מורכב והמורכבות הזאת מזינה את . ומכון סקריפס לאוקיינוגרפיה

  .יצירתי
        

? ? ? ? מה טובמה טובמה טובמה טוב? ? ? ? מה חדשמה חדשמה חדשמה חדש? ? ? ? ה דעתך על הנעשה כיום בשירה האמריקאיתה דעתך על הנעשה כיום בשירה האמריקאיתה דעתך על הנעשה כיום בשירה האמריקאיתה דעתך על הנעשה כיום בשירה האמריקאיתממממ.: .: .: .: וווו....יייי

        ? ? ? ? או טובאו טובאו טובאו טוב////האם יש בכלל משהו חדש והאם יש בכלל משהו חדש והאם יש בכלל משהו חדש והאם יש בכלל משהו חדש ו
  
אך אני מכירה כמה . בכל מדינה,  יש הרבה שירה גרועה בכל מקום.:.:.:.:אאאא....רררר

אני לא חושבת שאני יכולה . בני גילי או צעירים יותר, משוררים מצוינים

 אני יכולה לומר לך מי הם .להצביע על אופנה אחת ומסוימת שקיימת כיום

אתמקד בעיקר באלו . האהובים עלי, שחיים באמריקה, כמה מן המשוררים

על קלאודיה ,  פי סדר מסויםולאו דווקא על, אני ממליצה. שצעירים ממני

ריקו 'ג, )Gizzi(פיטר גיזי , )Spahr(וליאנה ספאר 'ג, )Rankine (רנקין

ליסה , )Boyer(אן בויר , )Youn(מוניקה יון , קאתרין וואגנר, בראון

המשוררים הללו הם פחות או ). Kunin(אהרן קונין , בן לרנר, רוברטסון

אף על פי שלמילה , )ריקו בראון'להוציא את ג" (אקספרימנטאליים"יותר 

תקרא . הם גם מאוד שונים זה מזה. הזאת יש פחות ופחות משמעות כיום

  .אותם ותראה מה דעתך
 

כים בכרך הזה התוודעות לשתי משוררות שאינן כים בכרך הזה התוודעות לשתי משוררות שאינן כים בכרך הזה התוודעות לשתי משוררות שאינן כים בכרך הזה התוודעות לשתי משוררות שאינן אנו עוראנו עוראנו עוראנו עור, , , ,  לסיום לסיום לסיום לסיום.:.:.:.:וווו....יייי

הייתי הייתי הייתי הייתי . . . . רליסרליסרליסרליסאידית סיטוול והופ מאידית סיטוול והופ מאידית סיטוול והופ מאידית סיטוול והופ מ: : : : קורא העבריקורא העבריקורא העבריקורא העברילללל) ) ) ) או בכללאו בכללאו בכללאו בכלל, , , , כמעטכמעטכמעטכמעט((((מוכרות מוכרות מוכרות מוכרות 

והאם לשירתן הייתה השפעה כלשהי על והאם לשירתן הייתה השפעה כלשהי על והאם לשירתן הייתה השפעה כלשהי על והאם לשירתן הייתה השפעה כלשהי על , , , , שמח לשמוע מה דעתך עליהןשמח לשמוע מה דעתך עליהןשמח לשמוע מה דעתך עליהןשמח לשמוע מה דעתך עליהן

        ????יצירתךיצירתךיצירתךיצירתך

  

, למעשה.  אני מוכרחה להודות שאיני יודעת דבר על הופ מרליס.:.:.:.:אאאא....רררר

היא נראית לי ! וגל בכדי לדעת על מי אתה מדברבדיוק חיפשתי אותה בג

אך היא מעולם לא הייתה חשובה , את אידית סיטוול תמיד הכרתי! מרתקת

גרטרוד , .ד.ה, אמילי דיקנסון: הנשים המשפיעות הן, עבורי. לשירתי

  .ניתן לומר שיצירתן מאפשרת את יצירתי. מריאן מור ולורין ניידקר, שטיין
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   ארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוטארמנטראוט רייריירייריי

  

  

 שיריםשיריםשיריםשירים    נינינינישששש

        
        

 3333' ' ' ' מסמסמסמס סונטהסונטהסונטהסונטה

 שייקספיר ויליאם       בעקבות  

  

 ְל לֹוַמר ִלי ָאַמר ֶׁשְּל ַאָּבא

 .ְּבֵעיָניו ַעְכָׁשו ַאָּתה ָיֶפה ַּכָּמה

 )ֹזאת עֹוֶׂשה ֶׁשַאָּתה ְּבטּוָחה ֲאִני( ַעְצְמ ַעל ְסַתֵּכל'

 .ְמאֹוד ָיֶפה ַיְלּדֹון ַאָּתה

 .ַמְחִזיק א הֶׁשּזֶ , הּוא ָהִעְנָין ֲאָבל

 ?ַעִּליז ָזֵקן ַּפַעם ָרִאיתָ  ַהִאם

 ?ָיִׁשיַׁשֲאָנן

ִּבְלִּתי־ִנְרִאים ֵהם. ָחַׁשְבִּתי ָּכ. 

 !ִנְרֶאה־ִּבְלִּתי ִּתְהֶיה ַאָּתה ְוַגם

 ֶׁשְּל ַאָּבא ָמה ְוַעל

 חֹוֵׁשב ַאָּתה? ָאז ִיְסַּתֵּכל

 !ָנה? הָׁשנָ  ִמֵּדי ְלָאחֹור ְמַקֶּפֶצת ֶשַהִּזְקָנה

ִמּקּור־חּוץ ָלּה ַלֲעׂשֹות. אֹוָתּה ְלַסְּבֵלט ָצִרי. 

 .ַקו ֶׁשְּתַיֵּׁשר ְּכַדאי

צֹוֶפה ָאִבי. 

  

  

  

  

  

  

  

 )ויזןויזןויזןויזן    יהודהיהודהיהודהיהודה    :אנגליתמ(
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 נוףנוףנוףנוף

  

 ֶאת רֹוִצים ֲאַנְחנּו .ָהִעיר אֹורֹות ֶאת א

 
 — ַהָּיֵרחַ  —

 
  ַהָּיֵרחַ 

 
  !ֲעָמֵלנּו ִמְּפִרי א ָּדָבר

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 )ערן הדסערן הדסערן הדסערן הדס    :אנגליתמ(
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            פרנץ קפקאפרנץ קפקאפרנץ קפקאפרנץ קפקא

        

        

        )נילי מירסקינילי מירסקינילי מירסקינילי מירסקי: : : : גרמניתמ         (     פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון- - - - ' ' ' ' הטירההטירההטירההטירה''''
        
        

        התחלההתחלההתחלההתחלה
                                            

- הר. כבד שלג מכוסה היה הכפר. מאוחרת ערב בשעת הגיע' ק  

 אור של, קלוש ולּו, צנוץנ שום, אפפוהו ועלטה ערפל, כלל נראה לא הטירה

העץ המוליך -על גשר'  שעה ארוכה עמד ק.ולההגד הטירה על רמז לא

  . המלך אל הכפר ונשא עיניו אל מה שנדָמה כִריק גמור-מדרך

לפונדקי , בפונדק עוד היו אורחים;        אחר כך הלך לחפש לו מקום לינה

אך כיוון שהופתע והתבלבל מאוד למראה האורח , אמנם לא היה חדר פנוי

כמה . הסכים' ק; האירוח-ל קש באולםהציע לו שיישן על ׂשק ש, המתאחר

במו ידיו , אך הוא לא רצה לדבר עם איש, איכרים עוד ישבו ושתו בירה

, היה חם. הגג ָלאולם ונשכב ליד התנור-העביר את ׂשק הקש מעליית

  .            אחר כך נרדם, הוא עוד בחן אותם קצת בעיניו העייפות, האיכרים שתקו

איש צעיר בלבוש עירוני . בר העירוהו משנתו       אך כעבור זמן מה כ

גם . עמד לידו עם הפונדקי, עיניו צרות וגבותיו עבות, ופרצוף של שחקן

אחדים סובבו קצת את כסאותיהם כדי להיטיב , האיכרים עדיין היו שם

הציג עצמו כבנו ', הצעיר התנצל בנימוס על שהעיר את ק. לראות ולשמוע

כל מי שגר או לן , הזה הוא קניינה של הטירההכפר : "הטירה ואמר-של ַׂשר

איש אינו רשאי לעשות . בטירה עצמה, מבחינה ידועה, כאילו גר או לן, פה

או מכל מקום לא , אבל אתה אין לך היתר כזה. זאת בלי היתר מטעם הרוזן

  ."הצגת אותו לפנינו

הביט , החליק את שערותיו לַישרן, הזדקף למחצה על משכבו'        ק

יש פה טירה ? לאיזה כפר נקלעתי: "שים מלמטה למעלה ואמרבאנ

  "?בכלל

ופה ושם נראה מישהו מניד בראשו כלפי , אמר הצעיר לאט" ,בוודאי       "

  ."       טירתו של האדון הרוזן ֶוסטֶווסט"', ק
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כמבקש להשתכנע שלא בחלום ', שאל ק" ?לינה-וחייבים לקבל היתר       "

  .  לו קודםשמע את הדברים שנאמרו

' ומתוך לעג גס כלפי ק, היתה התשובה" ,את ההיתר חייבים לקבל       "

ואולי לא חייבים : "פשט הצעיר את זרועו ושאל את הפונדקי ואת האורחים

  " ?דווקא

בפיהוק והדף מעליו ' אמר ק" ,אני חייב להשיג לי היתר כזה, אם כן       "

  .כמבקש לקום, את השמיכה

  .שאל הצעיר" ?ל ממיאב, כן       "

  ."אין שום ברירה אחרת. "'אמר ק" ,מהאדון הרוזן       "

קרא הצעיר ונרתע צעד " ?להשיג היתר מהאדון הרוזן, בחצות, עכשיו       "

  .אחד לאחוריו

  "?למה הערת אותי בכלל, אם כן. "נפש-בשוויון' שאל ק" ?אי אפשר       "

אני ", קרא!" מוסים של ַנוודיםני. "       אלא שעתה יצא הצעיר מגדרו

הערתי אותך כדי להודיעך ! דורש ממך לנהוג כבוד בממונים מטעם הרוזן

  ."שאתה חייב לצאת מיד מתחומי נחלתו של הרוזן

ונשכב , מנמיך מאוד את קולו', אמר ק" ,נמאסה עלי הקומדיה הזו, די       "

לעניין ו, ידידי הצעיר, הגזמת קצת", שוב ומשך עליו את השמיכה

אם אני זקוק , הפונדקי והאדונים שם הם עַדי. התנהגותך עוד אחזור מחר

הקרקעות שהוזמן -שאני הוא מודד, ברשותך, ועוד אומר לך. בכלל לעדים

לא . העוזרים שלי יגיעו מחר בכרכרה עם המכשירים. ידי הרוזן-לכאן על

ולכן , אבל לצערי תעיתי בדרך שוב ושוב, רציתי לוותר על טיול בשלג

שכבר , עוד לפני שבאת להטיף לי, בעצמי ידעתי. הגעתי מאוחר כל כך

עד , לכן גם הסתפקתי בלינה פה בפונדק. מאוחר מכדי להתייצב בטירה

ובכך . אם להתבטא בעדינות, שהפרעת אותי משנתי בחוסר נימוס שכזה

  . הפך פניו אל התנור' וק." רבותי, לילה טוב. תמו ההסברים שלי

ואז נפלה , עוד שמע שאלה מהוססת מאחרי גבו" ?קרקעות-דדמו       "

קולו מעומעם דיו , אבל הצעיר התעשת מיד ופנה אל הפונדקי. דממה

ורם דיו בשביל שִישמע הלה את ', להישמע כאילו הוא חס על שנתו של ק

גם טלפון יש להם בפונדק , מה." אברר זאת בטלפון: "דבריו בבהירות

פרט זה כשלעצמו הפתיע את ! ם פה מעל ומֵעברהם מצויידי? הכפרי הזה

התברר שהטלפון קבוע כמעט . הגם שבכללו של דבר ציפה לכך דווקא', ק

אם ייאלץ הצעיר , והנה. ומתוך ישנוניות לא השגיח בו, מעל לראשו
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', לחוס על שנתו של ק, גם אם ישתדל מאוד, הרי ייבצר ממנו, לטלפן

אלא . החליט לאפשר זאת' ק. פןהשאלה היתה רק אם יניח לו הלה לטל

הוא . ולפיכך חזר ונשכב על גבו, שעתה לא היה כל טעם להעמיד פני ישן

- בואו של מודד, ראה את האיכרים מצטופפים יחד במורך ומסתודדים

דמותה הכבירה של , דלת המטבח נפתחה. קרקעות אינו עניין של מה בכך

,  קצות אצבעותיוהפונדקי ניגש אליה על, הפונדקית מילאה את הפתח

הטירה -ׂשר. עתה הגיעה שעתו של הקשר הטלפוני. לספר לה את החדשות

. ענה לטלפון, פלוני מר פריץ, בעצם אחד הסגנים, אבל סגן הׂשר, ישן

 איש לבוש –' סיפר איך מצא את ק, שהציג עצמו בשם ְשוואְרֶצר, הצעיר

גב -תרמיל,  ישן לו בנחת על ׂשק של קש–סחבות בשנות השלושים לחייו 

למותר לציין שהאיש נראה לו . זעיר משמש לו כר ומקל מסוקס מונח לידו

של , היתה זו חובתו שלו, וכיוון שהפונדקי הזניח את חובתו בעליל, חשוד

, על השאלות שנשאל, על כך שהעירוהו משנתו. לחקור בעניין, ְשווארֶצר

ל כל אלה הגיב  ע–לגרשו מנחלת הרוזן , על האיום שהושמע באוזניו כדין

שכן לטענתו בא לכאן , אולי אף בצדק, ומי יודע, בתרעומת מופגנת' ק

, לפחות, מובן שמבחינה פורמלית. והרוזן הוא שהזמינו, קרקעות-כמודד

שעל כן מבקש ְשווארֶצר מן האדון פריץ לברר , יש לבדוק את הטענה הזו

תשובה ולהחזיר לו , בלשכה המרכזית אם אמנם מחכים שם למודד כזה

  .                 מיד

כאן למטה , פריץ היה עסוק בבירורים שם למעלה,        שקט השתרר עתה

שום סקרנות , אף לא פנה לאחוריו, לא שינה את תנוחתו' ק, חיכו לתשובה

שנתמזגו בו , מתוך סיפורו של ְשווארֶצר. עיניו בהו נכחו, לא ניכרה בו

ידועה של השכלה דיפלומטית למד שמידה ' נמצא ק, רשעות וזהירות

וגם חריצות לא חסרה . הוקנתה בטירה אפילו לזוטרים כמו ְשווארֶצר זה

, וגם ממהרת להשיב. לילה-הלשכה המרכזית מקיימת תורנות, להם שם

, אך ההודעה שבפיו היתה קצרה מאוד. שהנה פריץ מטלפן כבר, כמדומה

הרי . "זעם- בחמתווארֶצר את השפופרתשכן כעבור דקה השליך ְש , כנראה

אלא סתם נווד , קרקעות-אין פה שום מודד", צעק" ,זה בדיוק מה שאמרתי

, ְשווארֶצר, שכולם' לרגע סבור היה ק." וקרוב לוודאי אף גרוע מזה, שקרן

וכדי לחמוק מן , עומדים להסתער עליו, הפונדקי והפונדקית, האיכרים

אבל כעבור רגע , מיהר לזחול אל מתחת לשמיכה, לפחות, המכה הראשונה

וכמו שנדָמה , שכן הטלפון צילצל בשנית, אט-והוציא את ראשו אט' חזר ק
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אף על פי שלא סביר היה להניח שגם הפעם מדובר . בקול רם במיוחד, לו

. וְשווארֶצר חזר וניגש אל הטלפון, בכל זאת קפאו הכול במקומם', בק

, טעות: "ובסופו אמר חרש, עכשיו עמד והקשיב לאיזה הסבר ממושך

. מוזר, מוזר? הלשכה טילפן בעצמו-ראש. זה ממש מביך אותי, כן? אפוא

  " ?איך אסביר זאת עכשיו לאדון המודד

ין מצד אחד א. הטירה מינתה אותו אפוא למודד. זקף את אוזניו'        ק

,  מתברר שיודעים עליו בטירה כל מה שצריך לדעתשהרי, הדבר נוח לו כלל

אך מצד אחר הדבר נוח . והוחלט לצאת למאבק בחיוךיחסי הכוחות נשקלו 

וכי יזכה לחירות , שממעיטים בערכו שם, לדעתו, שכן הוא מעיד, לו דווקא

ואם מקווים שם להפיל עליו אימה . רבה יותר משהעז לייחל מלכתחילה

 הכרה –קרקעות -מתמדת מכוח אותה הכרה שניתנה למעמדו כמודד

רק צמרמורת קלה , הרי שטעות בידם – כמובן, הנובעת מעליונות רוחנית

  .  לא יותר, חלפה בגופו

את ; יד להתרחק-בניע' סימן ק, שניגש אליו במורך,        לְשווארֶצר

ורק ניאות לקבל מידי , ההפצרות שיעבור אל חדרו של הפונדקי דחה מעליו

, ומידי הפונדקית קערת רחצה עם סבון ומגבת, הלה כוסית משקה לשינה

שכן הכול כבר נדחפו , ה עליו לדרוש כלל שיַפנו את האולםאף לא הי

, המנורה כובתה; מסבים פניהם הצדה מחשש פן יכיר אותם למחרת, לצאת

העכברושים , הוא שקע בשינה עמוקה וישן עד הבוקר. סוף הניחו לו-סוף

  . פניו ביעף פעם או פעמיים כמעט שלא הפריעוהו-שחלפו על

כמוה ככל שאר , שלדברי הפונדקי שולמה כולה, הבוקר-       לאחר ארוחת

בשל . לצאת מיד אל הכפר' ביקש ק, ידי הטירה-על', הוצאותיו של ק

, להמעיט ככל האפשר בדיבור עמו' התנהגותו של הפונדקי אמש הקפיד ק

נכמרו עליו , אך כיוון שהלה כירכר סביבו בלי הפוגות בתחינה אילמת

  .שבת אתו קצתוהוא הזמינו ל', לבסוף רחמיו של ק

, האם נכון מה שאומרים עליו"', אמר ק" ,עוד לא פגשתי את הרוזן       "

כה , מי שיוצא למסע רחוק כמוני? שהוא משלם כסף טוב בעד עבודה טובה

  ."רוצה מן הסתם גם להביא משהו הביתה, רחוק מהאישה והילד

ונות על מעולם לא נשמעו פה תל, בעניין זה אין לאדוני מה לדאוג       "

  ." ׂשכר דל מדי
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ואני מסוגל לומר את דעתי גם , איני ביישן מטבעי"', אמר ק" ,יפה       "

אך ברור שעם האדונים הללו מוטב לבוא לידי הסכמה , באוזניו של רוזן

  ."  בדרכי שלום

נוחות רבה מזו לא העז , על קצה אדן החלון'        הפונדקי ישב מול ק

, בעיניים חומות גדולות'  שעה הביט בקוכל אותה, להרשות לעצמו

ואילו עכשיו דומה היה שכל רצונו ', בתחילה ממש נטפל אל ק. נפחדות

האם חשש שאין ? אודות הרוזן-האם חשש שמא ייָשאל על. לברוח משם

. ביקש להסיח את דעתו של האיש' ק? בעיניו" אדון"שנחשב ', לסמוך על ק

תוכל לאכסן , יבואו העוזרים שליעוד מעט : "הוא העיף מבט בשעון ואמר

  "?אותם פה

  "?לא, אבל הם ודאי יתגוררו אתך בטירה", אמר הלה" ,אדוני, כמובן       "

, לב על לקוחות אפשריים-       כלום ויתר האיש בקלות כה רבה ואף בחפץ

  ?שאותו שילח אל הטירה בנחרצות שכזאת', ובייחוד על ק

. קודם כול עלי לברר איזו עבודה יתנו לי. "'אמר ק" ,זה עוד לא בטוח       "

יהיה סביר יותר שגם אגור כאן , למשל, אם אצטרך לעבוד כאן למטה

חוץ מזה אני חושש שהחיים שם למעלה בטירה לא ימצאו חן . למטה

  ."חירותי חשובה לי. בעיני

  .אמר הפונדקי חרש" ,אינך מכיר את הטירה       "

לפי שעה איני יודע על . חרוץ משפט מהר מדיאין ל. "'אמר ק" ,אכן       "

ואולי . קרקעות ראוי לשמו-שהׂשכילו שם לבחור מודד, הטירה אלא זאת

והוא קם על רגליו כדי לפטור לשלום את ." יש להם שם גם יתרונות אחרים

לא קל היה לקנות את אמונו של האיש . הפונדקי שנשך את שפתיו בעצבנות

  .          הזה

תלויה על הקיר , דיוקן כהה-תמונת' כו החוצה צדה עינו של ק       בדר

אך מרחוק לא הבחין , גבי יצועו השגיח בה-עוד מעל. במסגרת כהה

וכי אין הוא רואה , בפרטים ונדָמה לו כי התמונה עצמה הוצאה מן המסגרת

עכשיו התברר שזו בכל זאת . אלא את הלוח השחור שנותר מאחוריה

ראשו היה שמוט עמוק כל כך על . כבן חמישיםדיוקן של גבר , תמונה

, הגבוה, ודומה היה שמצחו הכבד, עד שעיניו נראו אך בקושי, חזהו

בשל . וחוטמו הגדול המעוקל הם שמשכו ככה את גולגולתו כלפי מטה

וחזר והזדקר , תנוחה זו של הראש היה זקנו המגודל מעוך מתחת לסנטר

היתה תחובה לו בׂשערו , ותפרוֹשת אצבע, ידו השמאלית. למטה ממנו
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שאל " ,מי זה. "אך כוחה לא עמד לה למשוך את הראש כלפי מעלה, העבות

. עמד לפני התמונה ואף לא טרח להפוך פניו אל הפונדקי' ק" ?הרוזן"', ק

ׂשר נאה יש להם שם , אכן." "הטירה-זה ׂשר", אמר הפונדקי" ,לא"

, אמר הפונדקי" ,לא." "היוצלח שכז-חבל שיש לו בן לא"', אמר ק" ,בטירה

אביו הוא , ְשווארֶצר הגזים אתמול: "ולחש באוזנו' משך אליו קצת את ק

אותו רגע היה הפונדקי ." ואפילו מן הזוטרים שבהם, ׂשר בסך הכול-סגן

אך הפונדקי לא , ופרץ בצחוק' אמר ק!" נוכל שכמותו. "כילד קטן' בעיני ק

', אמר ק!" באמת, נו." "רהשר- הוא בעלשלושלושלושלוגם אביו : "צחק כלל ואמר

אך , אמר האיש במורך" ,אתה" "?אולי גם אני. שררה בעיניך-כולם בעלי"

אני רואה שבכל זאת יש לך ." "שררה בעיני-אינך בעל", ראש-בכובד

. שררה-אני באמת לא בעל, בינינו לבין עצמנו"', אמר ק" ,עין-טביעת

אך , א פחות ממךהשררה ל-אני רוחש כבוד לבעלי, מן הסתם, ומשום כך

טפח ' וק." לא תמיד אני מוכן להודות בזה, כיוון שאני חֵסר את הכנות שלך

הלה , ואכן. לנחמו ולהטות את לבו אליו, קלות על לחיו של הפונדקי

פניו רכות ועליהן רק , לאמיתו של דבר היה נער כמעט. התחייך קצת

בׂשר ומזדקנת -איך נזדמנה לו בכלל אותה אישה עבת. לא יותר, זקן- חתימת

שנראתה בעד הצוהר מתרוצצת במטבח ומרפקיה זקורים לה הרחק , שלו

לא רצה שיתפוגג החיוך , לא רצה להוסיף ולדחוק בו עתה' אבל ק? מגופה

על כן רק סימן לו שיפתח לפניו את הדלת , סוף-שהצליח להפיק ממנו סוף

  .    וָיצא החוצה אל הבוקר החורפי הנאה

המתאר שלה משורטטים בבהירות -קווי, עלה את הטירה       כעת ראה למ

שהיה מונח שם , מודגשים עוד ביתר ׂשאת מחמת השלג, באוויר הצלול

, למעלה על ההר היה השלג מועט. בשיכבה דקה והבליט כל צורה וצורה

התנהל בכבדות לא ' וק, בהשוואה לכמּותו העצומה כאן בכפר, כמדומה

השלג הגיע פה עד חלונות . מלךה-פחותה מזו שהלך בה אמש בדרך

וקצת למעלה מהם כבר שב ורבץ מלוא כובדו על הגגות , הבקתות ממש

קליל , נוסק אל על-היה הכול ממריא, בראש ההר,  ואילו למעלה–הנמוכים 

  .  או מכל מקום ככה נדָמה מכאן, וחופשי

תאמה בכללותה את ציפיותיו של , מרחוק, כפי שנראתה מכאן,        הטירה

, ידיים-אלא מתחם רחב, פאר חדש-אבירים עתיק ולא בניין-לא מבצר. 'ק

מי ; מצופפים יחדיו, שָּכלל כמה מבנים בני קומתיים והמון מבנים נמוכים

רק מגדל אחד ראה . עשוי לחשוב שזו עיירה, שאינו יודע שטירה לפניו
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מגורים או מגדל של - ונבצר ממנו להבחין אם היה זה חלק מבית', מולו ק

  .להקות-עורבים חגו סביבו להקות. כנסייה

. שום דבר אחר לא העסיק אותו, עיניו נעוצות בטירה, המשיך ללכת'     ק 

שהרי ככלות הכול לא , כן איכזבה אותו הטירה,  בדרכושהתקדםאך ככל 

, אולי, כפר שיתרונם בכך-מצבור של של בתי, היתה אלא עיירה עלובה

והאבן נדמתה , יח נשר מעליהם זה כבראלא שהט, שהם בנויים אבן כולם

זו לא נפלה כלל ממה ; זכר עיירת הולדתו חלף בראשו ביעף. כמתפוררת

כי אז לא היה , תיירות לבקר בו-ואילו חיפש איזה אתר, שמכנים פה טירה

ביתר תבונה היה נוהג אילו חזר , אדרבא, שום טעם להרחיק נדוד כל כך

במחשבותיו .  רבים לא שב לראותהשימים כה, לבקר במולדת הישנה ההיא

המגדל ההוא . הכנסייה שבמולדת עם המגדל פה למעלה-השווה את מגדל

מתחדד והולך כלפי מעלה בקו ישר ובראשו גג רחב של , נחרץ,  נחוש–

 אך –?  וכי מה עוד בכוחנו לבנות–בניין שכולו ארציּות , לֵבנים אדומות

ופשרו בהיר מזה של , וכיםתכליתו נעלה יותר מזו של המון הבתים הנמ

 מגדל של –היחיד שנראה לעין , המגדל פה למעלה. החולין העכור-יום

 היה מבנה עגול –אולי של הבניין הראשי , כפי שהתברר כעת, מגורים-בית

עם חלונות קטנים , חן-מכוסה בחלקו קיסוס שהוסיף לו לוויית, חסר ייחוד

 וראשו עשוי כמין –הזה  משהו מטורף היה בזוהר –שנזדהרו עתה בשמש 

, פני תכול הרקיע בקו מהוסס-גג שכתליה המשוננים הזדגזגו על-עליית

הדבר . שנדָמה כמצוייר ביד חֵרדה או מרושלת של ילד, מקרטע, מרוסק

שראוי היה לו להסתגר מאחרי מנעול ובריח , רוח-העלה על הדעת דייר נכא

ג ומתרומם מלוא ותחת זאת הוא פורץ את הג, ַּבמרוחק שבחדרי הבית

  .        להציג עצמו לעיני העולם, קומתו

- משל היה בעצם העמידה כדי לחזק את כוח, עמד שוב מלכת'        ק

ששם , מאחורי כנסיית הכפר. אך מנוחתו הופרעה פתאום. השיפוט שלו

 בעצם היתה זו רק ַקֶּפָלה שהורחבה כמין אסם כדי להכיל את –נשאר עומד 

מיזוג מוזר , הבניין הנמוך המוארך. הספר- נמצא בית–קהילת המאמינים 

. שלג- שכעת היה לשדה, היה מוקף גן מגודר, נושן-של הארעי עם הישן

תלו , בדבוקה צפופה צרו עליו. אותו רגע יצאו הילדים החוצה עם המורה

לא הבין אף מילה ' ק, בו את עיניהם ופיטפטו מכל עבר בלי הפוגה

 זקוף עד ועם זאת, יר קטן קומה וצר כתפייםעצ, המורה. מדיבורם המהיר

שהרי מלבד תלמידיו , רחוקעוד מ' השגיח בק, מאוד בלי להיראות מגוחך
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שלום ' בהיותו זר במקום הקדים ק. לבדו' סביב אלא ק- סביבלא נראה

, בוקר טוב. "ומה עוד שהאיש הקטן אמר כולו סמכותיות שכזאת, למורה

הדממה הפתאומית , ם נאלמו דום באחתהילדי. פנה אליו" ,אדוני המורה

. כמין הכנה למה שיאמר הוא עצמו, רוח למורה-הסבה מן הסתם נחת

אך ', פניו נעים יותר מכפי שציפה ק-ֵסבר, שאל" ?אתה מתבונן בטירה"

אני "', אמר ק" ,כן. "אינו לרצון לו' מנימת דבריו השתמע כי מעשהו של ק

שאל " ?א מוצאת חן בעיניךהטירה ל." "רק אמש הגעתי לכפר, זר פה

ומיד חזר על השאלה , מבולבל קצת', שאל אותו ק" ?מה. "המורה בחופזה

ולמה הנחָת שאינה מוצאת ? אם הטירה מוצאת חן בעיני: "בנוסח מרוכך

כדי שלא . אמר המורה" ,היא אינה מוצאת חן בעיני זרים" "?חן בעיני

אתה ודאי מכיר : "את השיחה לעניין אחר ושאל' להיכשל בלשונו הסב ק

לא ' אבל ק, אמר המורה וכבר עמד להפוך גבו אליו" ,לא" "?את הרוזן

" ?וכי מַניין אכיר אותו" "?אינך מכיר את הרוזן? מה: "ויתר ושאל שוב

עליך להביא בחשבון שיש פה : "בצרפתית, ומיד הוסיף בקול, לחש המורה

האם : "לשאולרשאי ' אחרי הדברים האלה ראה עצמו ק." ילדים תמימים

וכבר , עלי להישאר פה זמן רב? יורשה לי לבקר פעם אצל אדוני המורה

ומן הסתם גם לא , לאיכריםאיני שייך , עכשיו אני מרגיש בודד ועזוב מעט

" ,ייתכן. "אמר המורה" ,אין שום הבדל בין האיכרים לבין הטירה "."לטירה

ורשה לי לבקר האם י. אך לגבי מצבי אין זה משנה ולא כלום"', אמר ק

הדבר נשמע אמנם ." בבית הקצב, אני גר ברחוב הברבור" "?אצלך פעם

." אבוא, טוב: "'ואף על פי כן אמר ק, כציון כתובת ולא כהזמנה דווקא

ברגע -ששבו ופצחו בו, המורה ניענע בראשו ופנה לדרכו יחד עם הילדים

  .  מהר נעלמו כולם במורד סימטה תלולה- חיש. בצווחות רמות

לראשונה מאז בואו נתקף . נשאר מבולבל ואף נרגז מן השיחה'      אבל ק  

בתחילה נדָמה לו שהדרך הארוכה לכאן לא ייגעה אותו . עייפות של ממש

 אבל –! צעד אחר צעד, יום אחר יום,  הרי נדד לו בשופי ונחת–כלל 

בכוח . התחיל המאמץ העצום נותן בו את אותותיו, שלא בטובתו, עכשיו

אך כל היכרות חדשה , לעמוד בפניו נמשך לבו אחר היכרויות חדשותשאין 

להאריך את , במצבו היום, אם יצליח לכפות על עצמו. הגבירה את עייפותו

  . הרי שעשה די והותר, לפחות, טיולו עד פתח הטירה

, שכן אותו רחוב, אבל הדרך היתה ארוכה,        הוא המשיך ללכת אפוא

, טירה אלא רק עבר בסמוך לו-לא הוליך אל הר, רחובו הראשי של הכפר
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, ואף שלא התרחק מן הטירה, התפתל הצדה, כמו להכעיס, ומיד אחר כך

עדיין ציפה שהרחוב ִיפנה בסופו של דבר אל ' ק. גם לא התקרב אליה

, כנראה, מחמת העייפות; ורק מכוח הציפייה הזאת הוסיף ללכת, הטירה

ואף השתומם לנוכח אורכו של ,  הזהלא מצא בו די כוח לעזוב את הרחוב

וזגוגיות מכוסות ,  שוב ושוב אותם בתים קטנים–אותו כפר שאין לו סוף 

 אך לבסוף עקר עצמו –ואף לא נפש חיה מסביב , ותלוליות של שלג, כפור

; בשלג עמוק שבעתיים, מלפיתתו של הרחוב ונבלע בתוך סימטה צרה

זיעה הציפה ,  היה עצוםושוקעות-המאמץ לחלץ את רגליו המבֹוססות

  . נבצר ממנו להמשיך, ופתאום עמד תחתיו, אותו

מימינו ומשמאלו היו בקתות ,        עתה התברר שלא היה כה בודד ועזוב

מיד . הוא לש מעט שלג לכדור והשליכו על אחד החלונות, של איכרים

 – הדלת הראשונה שנפתחה לפניו מאז יצא אל הכפר –נפתחה הדלת 

ראשו מוטה הצדה וכולו , פרווה חום עמד בפתח- במקטורןואיכר זקן

אני עייף "', אמר ק" ,אולי תיתן לי להיכנס אליך קצת. "פנים וחולשה-מאור

תודה היה -אסיר, הוא לא שמע אף מילה ממה שאמר לו הזקן." מאוד

וכעבור צעדים , קל מן השלג-כשדחפו לעברו קרש שמילט אותו חיש

  .רספורים כבר עמד בתוך החד

' ק. הבא מבחוץ לא ראה תחילה כלום.        חדר גדול באור דימדומים

מאחת הפינות עלתה  . יד של אישה אחזה בו, נתקל בגיגית כביסה והתנודד

' ק. מפינה אחרת התאבך עשן והפך את האפלולית לעלטה. ציווחת ילדים

" ?מי אתה. "אמר מישהו" ,הוא בטח שיכור. "עמד שם כמו בתוך עננה

למה נתת לו : "פונה כנראה אל הזקן, ומיד נשמע שוב,  קול אדנותישאל

אני " "?איך אפשר להכניס הביתה כל מי שמשוטט ברחובות? להיכנס

מנסה ללמד זכות על עצמו בפני מי ', אמר ק" ,הקרקעות של הרוזן-מודד

ומיד , אמר קול של אישה" ,זה המודד, אה. "שעדיין היה סמוי מן העין

אמר אותו " ,בוודאי. "'שאל ק" ?את מכירה אותי. "דהנפלה דממה כב

  .           לא נזקפה כמדומה לזכותו' העובדה שהכירו שם את ק. הקול ביובש

. אט במתרחש סביבו-התחיל מבחין אט'        לבסוף התפוגג קצת העשן וק

אך . בקרבת הדלת כובסו כבסים. הכביסה הגדול-אותו יום היה כנראה יום

שם התרחצו שני גברים במימיה , משמאל, מפינה אחרתהעשן עלה 

היקפה היה , מימיו' אשר גדולה כמוה לא ראה ק, המהבילים של גיגית עץ

הגם שלא ניתן לקבוע , אך מפתיעה עוד יותר. כהיקפן של שתי מיטות
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, מבעד לצוהר גדול. היתה הפינה הימנית, בוודאות מה בדיוק הפתיע שם

 אשר –כנראה ,  מן החצר–שלג חיוור -ציע אורהפ, היחיד שבכותל האחורי

עייפה , שיווה בוַהק רך של משי לשימלתה של אישה שישבה עמוק בפינה

. עולל יונק היה צמוד אל שדּה. ושרועה כמעט לגמרי על כורסה גבוהה

אך היא נדמתה , ניכר בהם שילדי איכרים הם, מסביבה שיחקו ילדים אחדים

חולי עשויים לשוות מידה של עידון גם עייפות ו, אכן: כזרה ביניהם

  .   לאיכרים

שמתחתיו , זקן ואף בעל שפם-איש עב, אמר אחד הגברים!" נא-שב       "

ומיד הוציא את ידו אל , היה פולט נשיפות קולניות דרך פיו הפעור תמידית

מתיז , על תיבה גדולה, במין מחווה מצחיקה, מֵעבר לׂשפת הגיגית והצביע

על התיבה כבר ישב הזקן . 'י מים חמים על פרצופו של קאגב כך קילוח

נמלא רחשי תודה על ' ק. עיניו בוהות נכחו, אל הבית' שהכניס את ק

האישה שליד . מעתה לא נתן עליו איש דעתו עוד. סוף לשבת-שהורשה סוף

פיזמה לה חרש תוך כדי , שערה צהבהב וגופה צעיר ומלא, גיגית הכביסה

הילדים ביקשו ,  בטשו ברגליהם והתהפכו כה וכההגברים באמבט, עבודה

שלא נחסכו אף , להתקרב אליהם אך נהדפו שוב ושוב בקילוחי מים עזים

אפילו אל התינוק שעל , חיים-האישה בכורסה היתה שרועה כנטולת', מק

  . אלא נשאה אותן במבט סתום כלפי מעלה, שדּה לא השפילה עיניה

, בתמונה יפה ועצובה זו,  מן הסתם,התבונן בה שעה ארוכה'         ק

שכן משנחרד פתאום , כנראה, ואולם אחר כך נרדם, הקפואה בלא ניע

. היה ראשו מונח על כתפו של הזקן היושב לצדו, לשמע קול רם שקרא לו

 שעתה השתכשכו בו הילדים בהשגחתה –הגברים כבר יצאו מן האמבט 

הזקן -התברר שַעב. ' וניצבו לבושים לפני ק–של האישה צהובת השיער 

, איש שקט שמחשבותיו איטיות, האחר. הקולני היה הזוטר מבין השניים

עמד , הזקן וזקנו דליל בהרבה-לא גבוה יותר מעב, רחב גרם ורחב קלסתר

אני . לא תוכל להישאר כאן", אמר" ,אדוני המודד. "שם בראש מורכן

אלא רק  "',אמר ק" ,גם לא רציתי להישאר." "הנימוס-מתנצל על חוסר

אתה ודאי מתפלא על ." "ועכשיו אקום ואלך לי, זאת עשיתי. לנוח קצת

אורחים אינה נהוגה -אבל הכנסת", אמר האיש" ,האורחים העלובה-הכנסת

חושיו מחודדים , מרוענן קצת מן השינה." אין לנו צורך באורחים, אצלנו

ע ביתר עתה התנוע. על דבריו הגלויים של האיש' שמח ק, קצת יותר משהיו
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מתקרב אגב כך אל כורסתה של , נעץ את מקלו פעם פה ופעם שם, חירות

  . היה הגדול מכולם שם בחדר, אגב, במידות גופו; האישה

אבל בכל זאת קורה . וכי למה לכם אורחים בכלל"', אמר ק" ,ברור       "

." קרקעות-למודד, למשל,  לאחד כמוני–לפעמים שזקוקים לאיזה אורח 

הרי אפשר שזקוקים , אם קראו לך. "אמר האיש לאט" ,לא יודעאני באמת "

פי -נוהגים על, האנשים הקטנים, אבל אנחנו, זה ודאי מקרה יוצא דופן, לך

אין לי "', אמר ק" ,לא, לא." "לא תוכל להתרעם עלינו בשל כך, הכללים

על ' ולהפתעת כל הנוכחים סב ק."  לך ולכולם כאן–אלא להודות לך 

, היא נתנה בו עיניים כחולות עייפות. ה ונעמד לפני האישהעקביו בקפיצ

העולל התנמנם , לראשה היה צעיף משי שקוף שהשתפל לה עד חצי מצחה

 לא ניָתן לקבוע בוודאות אל –בנימה מזלזלת . 'שאל ק" ?מי את. "על שדיה

נערה מן : " ענתה האישה–או אל דבריה שלה ' אל ק, מי כּוון הבוז

  ."הטירה

זה לימינו ', וכבר עמדו שני הגברים ליד ק, כל זה לא נמשך אלא רגע       

כמו לא , לֵעבר הדלת, אך בכל הכוח, וגררו אותו בשתיקה, וזה לשמאלו

בתוך כך הצהיל משהו את . היתה שום דרך אחרת להגיע לידי הבנה עמו

, גם הכובסת פרצה בצחוק ליד הילדים. רוחו של הזקן והוא מחא כפיים

  .  פתאום כאחוזי טירוףשנצטווחו

שוב החל , הגברים עקבו אחריו מן המפתן, כבר עמד ברחוב'        אבל ק

הזקן קרא -עב. ועם זאת דומה היה שהיום התבהר במקצת, לרדת שלג

."  אל הכפר–וזו , זו הדרך אל הטירה? לאן אתה רוצה ללכת: "רוח-בקוצר

, דומה נוח יותר לבריותשלמרות עליונותו היה כמ, אך לחברו, לא ענה לו' ק

, אני הבורסקי ַלאֶזָמן" "?למי אני חייב תודה על האירוח? מי אתה: "אמר

אולי עוד נתראה "', אמר ק" ,יפה." "אבל תודה אינך חייב לשום אדם

: הזקן את ידו וקרא-ברגע זה הרים עב. אמר האיש" ,אני לא חושב." "פעם

הנה ככלות הכול , הפך פניו' ק!" ֶיֶרִמיַאס, בוקר טוב, ארתור, בוקר טוב"

מכיוּון הטירה קרבו ובאו שני בחורים ! יש אנשים ברחובות הכפר הזה

בגדיהם הדוקים לגופם וגם , ֵגו עד מאוד-שניהם דקי, ממוצעי קומה

ואף על פי כן התבלט , גון פניהם חום כהה, פרצופיהם דומים מאוד זה לזה

התחשב במצב הרחוב היו ב. על רקעו זקנקנם המחודד בצבעו השחור העז

" ?לאן פניכם. "רגליהם הדקות נעו בקצב אחיד, צעדיהם מהירים להפליא

כה מהירים היו , רק בצעקות אפשר היה להחליף דברים עמם. הזקן-צעק עב
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" ?איפה. "צוחקים, צעקו לעומתו" ,לעסקים. "בלכתם ולא נעצרו אף לרגע

, ים קולו יותר מכולםמר, באחת' צעק ק" ,גם אני הולך לשם." "בפונדק"

אמנם לא קיווה ; תשוקה אחזה בו פתאום שיזמינוהו השניים לחבור אליהם

-אך מכל מקום היו בעיניו בני, להפיק תועלת כלשהי מן ההיכרות עמם

', אף על פי ששמעו את דבריו של ק, אלא שהללו. לב-לוויה נוחים ומשמחי

  .  וכבר חלפו ועברו משם, רק ניענעו בראשיהם

מנת -לא היה לו חשק לחלץ את רגלו רק על, הוסיף לעמוד בשלג'        ק

שמחים על , הבורסקי וחברו; לשוב ולהשקיעה עמוק יותר בפסיעה הבאה

אט בחזרה אל הבית דרך -דישדשו אט, אחת ולתמיד' שהצליחו לסלק את ק

נשאר לבדו עם ' ק, שוב ושוב' הופכים פניהם אל ק, הדלת הפתוחה קמעא

חלפה " ,זו יכלה להיות הזדמנות לאיזה ייאוש קטן. "האופף אותוהשלג 

  ."   אילו עמדתי פה באקראי ולא מתוך כוונה", מחשבה בראשו

 סגור נדמה היה בעודו;        בבקתה שלשמאלו נפתח אותו רגע חלון זעיר

עד ,  וכה קטן היה– אולי בשל השלג שהשתקף בו ,עמוק-שצבעו כחול

רק עיניו בלבד , או בשלמותם פניו של המציץ דרכושבהיפתחו כעת לא נר

קול רועד של ' שמע ק" ,הנה הוא עומד שם. "עיניים חומות זקנות, נראו

ואז ניגש האיש אל החלון . אמר קול של גבר" ,הקרקעות-זה מודד. "אישה

: אך עם זאת כמי שחֵרד לֵסדר הטוב שלפני ביתו, לא בלי חביבות, ושאל

מזחלות לא . "'אמר ק" ,זחלת שתאסוף אותילמ" "?למי אתה מחכה"

אבל זה הרחוב המוליך אל ." "אין פה תחבורה", אמר האיש" ,עוברות פה

אמר האיש מתוך " ,ואף על פי כן, ואף על פי כן. "'טען כנגדו ק" ,הטירה

ובכל זאת נמלך . עתה שתקו שניהם." אין פה תחבורה. "קשיחות כלשהי

שתמרות עשן פרצו ,  פתוח את החלוןשכן השאיר, כנראה, האיש בדעתו

אך הלה לא אמר . מנסה לסייע בעדו', אמר ק" ,הדרך משובשת. "ממנו

אסיע , אם תרצה: "ואף על פי כן הוסיף כעבור רגע." בוודאי, כן: "אלא

כמה זה יעלה ", ורוחו נצטהלה' אמר ק" ,אדרבא." "אותך במזחלת שלי

הלוא אתה . " התפלא מאוד'ק. אמר האיש" ,זה לא יעלה לך כלום" "?לי

" ,לטירה" "?לאן רצונך לנסוע. ואתה שייך לטירה", הסביר האיש" ,המודד

אבל אני שייך . "אמר האיש מיד" ,איני נוסע, אם כך. "בחופזה' אמר ק

- אמר האיש באי" ,ייתכן. "חוזר על מילותיו של האיש', אמר ק" ,לטירה

אני תיכף ", אמר האיש" ,ובט. "'אמר ק" ,הסע אותי לפונדק, אם כן. "רצון

אלא בעיקר של , כל זה לא עשה רושם של חביבות דווקא." בא עם המזחלת



 304304 

ממקום עומדו שלפני ' לסלק את ק, כמעט נוקדני, נפחד, מין צורך אנוכי

  .הבית

 למושב כולה שטוחה בלי זכר,        שער החצר נפתח ומזחלת קטנה וקלה

לא זקן אבל ,  ומאחוריה האיש, החוצה רתומה לסוסון דלגלשה, כלשהו

נדָמה קטן במיוחד , המנוזל, פרצופו האדום הכחוש, צולע, ֵגו-שחוח, חלוש

, ניכר בו שהוא חולה. הצמר הכרוך לו במהודק סביב צווארו-בשל צעיף

, העיר משהו ברוח זו' ק. 'ושהטריח עצמו לצאת רק כדי לשלח מעליו את ק

 ששמו ֶגְרְשֶטֶקר – מפיו אלא זאת לא הציל' ק. אך האיש נד בראשו לשלילה

ואילו , נוחה זו משום שהיתה מוכנה לנסיעה-ושבחר במזחלת לא, הַרּכב

אמר והצביע " ,נא-שב. "היה הדבר נמשך זמן רב מדי, ביקש לקחת אחרת

" ,אני אלך ברגל. "'אמר ק" ,אני אשב לידך. "בשוטו על המזחלת מאחוריו

חזר ואמר " ,אני אלך ברגל. "'שאל ק" ?אבל למה. "אמר ֶגְרְשֶטֶקר

עד שנאלץ לנטוע , פרץ עז של שיעול תקפֹו וטילטל אותו כל כך, ֶגְרְשֶטֶקר

לא אמר עוד ' ק. את רגליו עמוק בשלג ולהיאחז בידיו בשולי המזחלת

  .  אט והם יצאו לדרך- השיעול שכך אט, התיישב במזחלת מאחור, כלום

כבר נעטפה , ע אליה עוד היוםקיווה להגי' שק,        הטירה שם למעלה

אך כמו כדי לתת לו עוד איזה . ושבה והתרחקה, למרבה הפליאה, אפלולית

פעמון , מתרונן בחדווה, עלה משם קול פעמון, אות של פרידה זמנית

 – שכן גם כֵאב היה בו בצליל הזה –הרעיד את הלב , לפחות, שלרגע קט

אבל . ם משום איּום עליוג' משל היה בהתגשמות כיסופיו המעורפלים של ק

, חדגוני ורפה, ותחתיו עלה קול פעמון קטן, עד מהרה נאלם הפעמון הגדול

הצלצול הזה אכן הלם . מהכפר, ואולי כבר מלמטה, אולי עדיין מלמעלה

  . הלב-אך קשוח, הנפש-יותר את הנסיעה האיטית ואת הַרּכב עלוב

הפונדק לא , ו לכנסייה כבר קרובים הי–פתאום ' קרא ק!" אתה, היי       "

אני  "–כבר יכול היה להרשות לעצמו להסתכן קצת ' ק, היה רחוק עוד

אתה רשאי לעשות . מתפלא שיש לך אומץ להסיע אותי על אחריותך בלבד

. ֶגרְשֶטֶקר התעלם ממנו והוסיף להלך בנחת לצד הסוס הקטן" ?זאת בכלל

כדור והשליכו לש אותו ל, לקח מעט שלג מעל המזחלת', קרא ק!" היי"

אך . הפעם נעצר האיש והפך את פניו. בכוח לתוך אוזנו של ֶגרְשֶטֶקר

 את – המזחלת גלשה עוד קצת קדימה –כה סמוך אליו ' משראה אותו ק

, את הפנים הללו הכחושות, הסבל-למודת, הדמות הזאת השחוחה

, האחת שטוחה, מה זו מזו-עם הלחיים השונות משום, המיוגעות, האדומות
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 –הבודדות , עם השיניים הספורות, הקשוב, את הפה הפעור, חרת נפולההא

שלא לחזור מתוך רחמים על מה ששאל קודם מתוך ' לא יכול היה ק

? כלום אין ֶגרְשֶטֶקר עלול להיענש על שהוא מסיע אותו: לאמור, רשעות

אך גם מבלי , שאל ֶגרְשֶטֶקר מבלי להבין את השאלה" ?מה אתה רוצה"

הוא רק פנה בקריאה אל הסוס והם המשיכו ; ר כלשהולצפות להסב

  . בדרכם

זיהה את המקום לפי הפיתול שבדרך '  ק–       כשהגיעו כמעט עד הפונדק 

? כלום שהה בכפר זמן רב כל כך. גילה לתדהמתו שכבר היה חושך גמור –

ל צורך ולא חש כ. הרי עם בוקר יצא לדרך. לפי חשבונו, שעתיים-רק שעה

ימים . "והנה פתאום עלטה. יום מלא- היה אורוד לפני שעה קלהוע. לאכול

גלש מטה מן המזחלת ופנה אל , אמר בינו לבינו" ,ימים קצרים, קצרים

  .  הפונדק

ה לשמחתו את רא, המדרגות הקטן שבחזית הבית-על גרם,        למעלה

 ,בַרּכב ועמד מלכת' לרגע נזכר ק.  לו את הדרך בפנסעומד ומאיר, הפונדקי

הרי עוד מעט יראה אותו , מילא. זה היה הוא, קול שיעול עלה מן האפלה

, שבירך אותו לשלום בהכנעה, רק משהגיע למעלה אל הפונדקי. שוב

הוא לקח את הפנס . איש מכל צד, השגיח בשני אנשים ניצבים אצל הדלת

אלה היו הצעירים שכבר פגש ; מידו של הפונדקי והאיר בו את השניים

הוא . עתה עמדו והצדיעו לו.  ארתור וֶיֶרִמיַאסשקוראים להםמע וגם ש, בהם

משיט , שאל" ?מי אתם. "וצחק, ימי האושר שלו, נזכר בימי שירותו הצבאי

אלה , כן. "השיבו" ,העוזרים שלך. "מבטו הלוך ושוב מזה אל זה

אתם העוזרים "', שאל ק" ?מה. "אישר הפונדקי בלחישה" ,העוזרים

הם " ?שאני מצפה לבואם, וויתי עליהם לנסוע אחַרישצי, הוותיקים שלי

." טוב שבאתם", מקץ שתיקה קצרה' אמר ק" ,טוב מאוד. "השיבו בחיוב

אתם , הגעתם באיחור רב", מקץ עוד שתיקה קצרה' אמר ק" ,דרך אגב"

חזר " ,דרך ארוכה. "אמר האחד" ,היתה לנו דרך ארוכה." "פשוט בטלנים

השיבו השניים " ,כן." "בשובכם מן הטירהוהרי פגשתי בכם "', אחריו ק

אין לנו . "'שאל ק" ?איפה המכשירים שלכם. "בלי כל הסבר נוסף

אין לנו . "'אמר ק" ,המכשירים שהפקדתי בידיכם. "אמרו" ,מכשירים

אתם מבינים משהו "', אמר ק!"ליצנים שכמותכם. "חזרו ואמרו" ,מכשירים

, ם באמת עוזַרי הוותיקיםאבל אם את. "אמרו" ,לא" "?קרקעות- במדידת
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" ,בואו אפוא, טוב. "הם שתקו. 'אמר ק" ,אתם חייבים להבין בזה משהו

  .       ודחף את שניהם לפניו אל הבית פנימה' אמר ק

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .'בית אחוזת 'בהוצאת אור לראות עתיד 'הטירה' למירסקי נילי של תרגומה* 
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            פילדינגפילדינגפילדינגפילדינג    הנריהנריהנריהנרי

        

        

         פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון פרק ראשון- - - - ' ' ' ' הבאהבאהבאהבא    אלאלאלאל    הזההזההזההזה    העולםהעולםהעולםהעולם    מןמןמןמן    מסעמסעמסעמסע''''
        
        

        הכרכרההכרכרההכרכרההכרכרה    אלאלאלאל    מובילומובילומובילומובילו    והלהוהלהוהלהוהלה, , , , מרקוריוסמרקוריוסמרקוריוסמרקוריוס    עםעםעםעם    נפגשנפגשנפגשנפגש, , , , מתמתמתמת    המחברהמחברהמחברהמחבר

        המתיםהמתיםהמתיםהמתים    עולםעולםעולםעולם    אלאלאלאל    לדרךלדרךלדרךלדרך    היוצאתהיוצאתהיוצאתהיוצאת

  

  

. יפסייד'בצ במעוני האלה החיים מן נפרדתי 17411 דצמבר לחודש באחד

 משהו יקרה שמא, אותו לנטוש שהורשיתי לפני מה זמן השתהה המת גופי

 כדי הנשמות כל על כפה הנצחי הגורל שחוק צו זה: לחיים יחזור והוא

 כלומר (לכך שיועד הזמן פרק תום עם מיד. בכך הכרוך הטורח את למנוע

 גיליתי אבל; לזוז התחלתי) לגמרי ונוקשה קרה נעשית שהגופה עד רק

 דרכו שלצאת כך, סגור היה הפתח או שהפה היות להימלט מתקשה שאני

 בידי כך כל חזק הוגפו, העם בפי יםהעיני, והחלונות; אפשרי בלתי היה

 הבחנתי לבסוף. אותם לפתוח יכולתי לא אופן שבשום עד, מטפלת

 שהייתי הגוף את אכנה, לי יורשה אם, כך כי (הבית בראש אור באלומת

 מין דרך למטה בזהירות החלקתי לשם שטיפסתי שלאחר, )בתוכו סגור

   .הנחיריים דרך החוצה ויצאתי, ארובה

  

 מנעמי של המתוק טעמם את טעם לא ממושך ממאסר שוחררש אסיר שום

 כלא מבור לחופשי בצאתי אני מהם שנהניתי מזו גדולה בתאווה החירות

                                                         

  :הערות המחבר
1

 יותר שתואם תאריך שזה היות, ככתוב ולא 1641 בשנת מדובר אין אם ספק איזה קיים 

 שמתייחסות פסקאות אלו-אי שיש אלא: בהקדמה מסופרם שהם כפי הדברים את

. הנוכחיות השנתיים או השנה בטווח אפילו, שיעור לאין מאוחרים ודברים לדין לכאורה

 חן שנושאת בזו לבחור רשאי שהקורא כך, קשיים מציבות ההשערות שתי, האמת למען

 .בעיניו
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 לדרך בטיבו מאוד דומה ובמבט, שנה מארבעים למעלה בו עצור שהייתי

  . בו להביט לאחור 2עיני את נשאתי בה מורגל שהייתי

  

) בבירור אותם שמעתי (ודםבע, החדר מן כולם פרשו יוקרובי ייידיד

 למעלה; צוואתי אודות-על התחתונה בקומה קולות-בקולי מתנצחים

 עמוקה שינה ישנה היא. הבנתי כך, הגופה על לשמור אחת זקנה רק נשארה

 הזאת הֶחברה. ין'ג של הגונה ממנה, שהדיפה הריח מן עלה כך, שנגרמה

 אל החוצה תיהגח, לרווחה פתוח החלון בהיות, ולפיכך, לי נעמה לא

 תכונה, לעוף מסוגל שאיני גיליתי התדהמה שלמרבה אלא: הפתוח האוויר

, זאת למרות; בה ניחנו שרוחות סברתי הגוף בתוך שכנתי שבה שבתקופה

 שנמנעה והגם; פגע בלא נחלצתי, יתרה בקלילות ארצה שצנחתי מאחר

 מיד, )כנפיים או נוצות נטול היותי בגלל הנראה ככל (לעוף היכולת ממני

 כמעט היטב מטרתי את ששירתה, כך כל מדהימה בדרך לנתר בידי עלה

 נטלמן'בג הבחנתי וכבר בניתורי לכת להרחיק הספקתי לא. מידה באותה

 על זר, השמאלי עקבו אל מוצמדת כנף, משי במותניית קומה גבה צעיר

 שכבר לי היה נדמה 3.הימנית בידו, המכונף הנחשים מטה, ָקדֹוֶסאוס, ראשו

 שהוא לפני היכן להיזכר הספקתי לא אך, בעבר הזאת האישיות את ראיתי

 אסור. "הגעתי עתה שזה עניתי. פטירתי למן עבר זמן כמה ושאל אלי פנה

 רשאי היית אכן כזה במקרה: נרצחת כן אם אלא", ענה ",כאן להישאר לך

 העולם אל לדרך מיד לצאת עליך טבעי מוות ַמּתָ  אם אבל; מה זמן להלך

 לך אראה", נטלמן'הג קרא" ,הו. "לשם מגיעים איך לדעת ביקשתי ."אהב

 לא אולי. להנחות הוא תפקידי כי; ממנו יוצאת שהמרכבה הפונדק את

 על אותך ראיתי", אמרתי" ,אדוני, בוודאי." "מרקוריוס שמי – עלי שמעת

 באשר דעתי את להניח ובלי חייך הוא הדברים למשמע." התיאטרון בימת

 ועד לו צייתי. בעקבותיו לדלג לי והורה קדימה היישר צעד זאתה לנקודה

 עצירה מרקוריוס נעצר ששם, ֵליין בוֹורוויק עצמי את מצאתי מהרה

                                                         

2
 רבים במקומות כמו, כאן אבל; רוחנית ישות כראוי מייצגות אינן שעיניים אפשר 

 .האוזן את לסבר כדי גופניים במונחים להשתמש נאלצים אנו, אחרים

 שייחסו התפקידים אחד. בתיאטראות תמותה-בני בפני מופיע האל שבו הלבוש זה 3

 אל ומוליכם, צאנו מקבץ אשר כרועה המתים רוחות קיבוץ הוא הזה לאל הקדמונים

 .מטהו בעזרת הבא העולם
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 לי איחל, הכרכרה היכן לברר לי והורה מסוים בית על והצביע מוחלטת

  . נוספים לקוחות לחפש שעליו באומרו ונפרד צלחה דרך

  

 סיבה לי שאין וגיליתי, לדרך צאתל עמדה כשהמרכבה בדיוק הגעתי

: בפתח שהופעתי ברגע העניין במה ידע אדם שכל נראה כי; לבירורים

 שלמרות אלא; פנוי מקום לו נותר לא אבל רתומים שסוסיו לי אמר הרכב

 ועליתי, להם הודיתי. מקום לי לפנות הנוסעים הציעו, שישה היו כבר שהם

 מאחר, שכן; במספר שבעה היינו, למסע יצאנו מיד. טקס של דקדוקים בלי

. גברים שני כנגד שקולות היו מהן שלוש, קרינולינות לבשו לא שהנשים

 היות ,ופמלייתה הכרכרה מתיאור רצון שבע להיות לך כדאי, הקורא, אולי

 בונה בידי נבנתה המרכבה. כמותה תראה לא, חי אתה עוד כל, הסתם שמן

 שזה היות, חומריות לא שויותבי לטפל ביכולתו שנודע, שם בעל צעצועים

 לגמרי שנעלמה, כך כדי עד עדינה היתה העבודה. הורכבה שממנו החומר

 רוחניים היו הזה המופלא הרכב את שהובילו הסוסים. ודם בשר מעיני

 תחת ששירתו בעת כולם מתו הם, דבר של לאמיתו. הנוסעים גם וכך, כולם

- לא ישות חתיכת שהיה, בלַרּכָ  אשר; מסוים דואר תחנת מנהל של פיקודו

 פיטר את להוביל, בחיים בעודו, הכבוד היה לו, מאוד רזה חומרית

 והן נשמתו הן מרעב גוועו כמעט שירותו שתחת, הגדול פיטר או, המרוָמם

 להמשיך חפצים שאינם מי, ועכשיו, לדרך בו שיצאתי הֶרֶכב היה כזה. גופו

 חייבים בכך שחפצים מי; כאן לעצור, רצונם זה אם, רשאים במסע אתי

  4. המסע נמשך ששם, הבאים הפרקים אל להתקדם

  

 )אלינוער ברגראלינוער ברגראלינוער ברגראלינוער ברגר: : : : אנגליתמ(

  

                                                         

  : המתרגמת הערות

 A Journey from, 1749-הפרק שלהלן הוא הפרק הראשון ברומאן שפרסם פילדינג ב* 

this World to the Next.  

 של היציאה תחנת כביכול, ֵליין וורוויק את לציין ראוי, הסאטיריים התיאורים שפע בין -

  .המלכותי הרופאים' קולג של משכנו, אירוני באופן. המתים עולם אל המרכבה

 בשם לשמצה ידוע בריבית למלווה הכוונה. הרוסי הצאר, הגדול פטר אינו הגדול פיטר -

  .בספריהם עליו לגלגו, התקופה בני נוספים סופרים גם כמו, שפילדינג ,ַואלֶתר פיטר
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            מלווילמלווילמלווילמלוויל    הרמןהרמןהרמןהרמן

        

        

        ''''לבןלבןלבןלבן    קטקטקטקט''''זזזז''''שני פרקים מתוך הרומן שני פרקים מתוך הרומן שני פרקים מתוך הרומן שני פרקים מתוך הרומן 
        
        

        ראשוןראשוןראשוןראשון    פרקפרקפרקפרק

        קטקטקטקט''''הזהזהזהז
  

 כפי, הדעות לכל לבן מספיק היה הוא אבל, במיוחדבמיוחדבמיוחדבמיוחד לבן קט'ז היה לא זה

  . בהמשך שנראה
  

  . בו נתקלתי וככה
  

 שלה האחרון הנמל היה זה – פרו לחוף, בקלאו עגנה שלנו כשהספינה

 ומכיוון; מלחים חליפת או, ְֹגֶרגוְגֶרגוְגֶרגוְגֶרגו בלי עצמי את מצאתי – השקט באוקיינוס

 קט'ז שום מהאפסנאי להוציא היה אפשר אי הים על שנים שלוש שאחרי

 שקדתי וכך; חיוני היה כלשהו תחליף, הורן לקייפ בדרך היינו ואנחנו, צמר

 שיסוכך, המצאתי פרי ומוזר זר מלבוש של התקנתו על ימים כמה במשך

  . לנו שחיכה הסוער האוויר מזג מפני עליי
  

 משטח על אותה פרשתי. בעצם חולצה, לבנה אפודה הכל בסך היתה זאת

 המקורי החתך את המשכתי ואז בקדמי בחלק כפול קיפול עשיתי, עץ

 שקרעתי אחרי. יצא שרק ברומאן דף שחותכים כמו – לאורך אותה ופרמתי

 שאובידיוס מה כל על שמתעלה מטאמורפוזה התרחשה הזה השסע את בה

; ספק אין, למראה משונה מעיל –! למעיל הפכה החולצה רגע-בן כי. סיפר

, לנפול מט, רעוע צווארון, קווייקרי בסגנון משתלשלים שוליים עם

. תכריך כמו לבן, אֹוהוֹ , היה הוא ולבן; השרוולים בקצות גמלונית ותפיחּות

  .לקרוא שימשיך מי שיגלה כפי, שלי לתכריך מלהפוך כפשע היה והוא
  

 קייפ של האוויר מזג את לשרוד יכול מי, חברים, שישמור אלוהים אבל

 יפה פשתן חליפת כמו נראה שהוא להיות יכול? קיץ קט'ז עם הורן

  .פשתן חליפות לראווה לובשים שאנשים, חוק כמעט זה אבל; ואלגנטית
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 את לקדם חשבתי לא לרגע; בהתחלה ממש אצלי צצה הזאת המחשבה

 לשם לשוט יכולתי מידה באותה; שלי החולצה עם הורן קייפ של הסערות

  . ערומים בתרנים
  

, טלאי על טלאי, וככה משם מכנסיים חצי, מכאן ישנים גרביים לקחתי אז

 וקשוי פדמרו היה שהוא עד, שלי קט'הז לבטנת ומֹוך תֹוך מיני כל תפרתי

 שהּודקה הפגיונות וחסינת הכותנה רפודת החליפה כמו ממש, לקצה מקצה

 קשקשים שיריון או נוקשה כותנה אריג היו ולא; יימס'ג המלך של לגופו

  . יותר איתנה היתה שעמידתם
  

 מן להישמר מתכוון אתה איך, לבן קט'ז, בבקשה לי תגיד אבל; ויפה טוב

 לצרור קורא לא אתה? לעצמך פרתשת הזה בגרגו הרטיבות ומן הגשם

 שפקעת לנו להגיד רוצה לא אתה? נכון, גשם מעיל הזה הבלים הטלאים

  ?הה, במים עמידה הזאת הצמר
  

 במים עמיד היה לא הוא. בבגד השטן מעשה היה וזה; יקרים חברים, לא

 לבדי ספגתי שַּבסּוָפה, התפירה במלאכת הייתי מרושל כך כל. מספוג יותר

 בימים. כעצמות שַיְבשּו עד מחיתי נשענתי שעליהם הספינה ֵליחֵ  את; הכל

- דקת משיכתן היתה עזה כך כדי עד, עליי קמו הלב חסרי חבריי, לחים

 הודו כתרנגול נטפתי. מזל-ביש קט'ז לאותו הלחּות טיפות כל של הנימים

 הגשם, פניה את גילתה והשמש, לה חלפה שהסופה לאחר רב וזמן; נצֶלה

 הוא, אבוי, לאחרים פנים האיר האוויר שמזג ובשעה; יממנ הרפה לא

  . אליי פניו הזעים
  

 בייחוד, וכבד ספוג, הזה קט'הז של עולו תחת כרעתי איך! אלליי? אליי

 גררתי כאילו, צעד אחר צעד רגליי את שירכתי איך; למעלה אותי כששלחו

 וטולסח מעליי אותו לפשוט עלי היה, קצר בזמן, ואז. העוגן את אחריי

 או שמן: עלה-עלה; לא, לא. רגע לבזבז או להתעכב היה כשאסור, בגשם

 הרבה ממטרים וכך. שוקל אתה כמה אכפת למי, אדסון או למברט, רזה

  . הטבע לחוקי בהתאם, השמיימה ועלו שבו בדמותי שנוצקו
  

 המקורית התכנית את להגשים בניסיוני איומה אכזבה נחלתי: ברור ייאמר

 הגורל אך, צבע בשכבת וכל מכל אותו לאטום כיוונתי. קט'לז שהועדתי
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 כדי המלחים גנבו צבע של כך כל גדולה כמות. המזל חסרי עם להֵמר דרכו

 ביד עלה אשר שעד, שלהם האברזין וכובעי האוברול מכנסי את למרוח

 הופקעו הצבע חביות, התפירה מעשה את להשלים שכמותי הגון אדם

  . תרהי בקפידה וננעלו הרבים מרשות

  

 אין, לבן קט'ז, שומע", לי אמר, הצבעים מחסן על הממונה, מברשת חובל

  ."בשבילך צבע שום לי

  

 ובלילות; ונקבובי מרופד, לעילא-מוטלא: שלי קט'הז אפוא היה כזה

  ! ָאֶבֶנל של הלבנה הגברת כמו בלובנו זרח אפלים

  

  

        שנישנישנישני    פרקפרקפרקפרק

        הביתההביתההביתההביתה    בדרךבדרךבדרךבדרך
  

  !"הכנן את איישו! עוגן הרימו"

  

  !"הביתה בדרך אנחנו, םבחורי"

  

? לא? הביתה בדרך פעםפעםפעםפעם- - - - איאיאיאי הייתם האם! הרמוני צליל! הביתה בדרך

. הארץ לקצֹות ועופו, ספינה של מפרשיה את או, הבוקר כנפי את טלו! מהר

 הימיים התחזוקה שבקציני לגס הניחו ואז; שתיים או שנה שם התמהמהו

 שִנְבלוֹ  ותישבעו, והלל הקסם מילות את בגרונו סומרות כשריאותיו לצעוק

  . מזו מכשפת מנגינה הפיק לא אורפאוס של

  

, כֹורכּו הרתיקה חבלי, הונפו העזר מפרשי, הועלו הסירות; מוכן היה הכל

 לסעודת הסבנו מרוממת וברוח; הורד הָּבב סולם, במקומן הותקנו הכננות

 היין בקבוק את ליד מיד העבירו הסגנים, הקצינים של האוכל בחדר. הערב

 המלחים היו ההגאים אצל; חבריהם לחיי ושתו ברשותם שהיה ותיק הכי

 – או, לכובסת חובותיהם את לחסל כדי הלוואות בגיוס עסוקים המתלמדים

 התבונן האְחָרה בבית; רוחרוחרוחרוח    מלאמלאמלאמלא    במפרשבמפרשבמפרשבמפרש לנושיהם לשלם – הימאים בלשון
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 הודו ירום הקומודור והנבצר הרם ובתאו; האוניה של הְגִלי ְּבצד החובל-רב

  . שבדודונה יופיטר כפסל ומלכותי דֹומם ישב

  

 כתפינו על נחו כחולות שמיים רצועות כמו; מדינו במיטב התהדרנו כולנו

 כה שרקדנו, כך כל וָתזזו קיפצו ולבבותינו; רבב ללא כחולים צווארונים

  .סועדים בעודנו וכה

  

- משוכלי ישבנו התותחים וכשבין; התותחים סיפון על הוגשה הסעודה

. למרגלותינו שוכנות שדותיהן על חוות שמאה לדמות יכולנו, ייםרגל

, שוורים של כזאת געייה; ואווזים תרנגולות, ברווזים של כזה קרקור

 מזונם את לספק כדי הסיפון לאורך מכלאות בין שפוזרו, טלאים של ופעייה

 לכל והזכירו הלכו והם; ים של ולא כפר של קולות אלה היו. הקצינים של

 עצי את; ירקּות בלב שכנה אשר הנושנה אבותיו נחלת את אשה-ילוד

 מעבר ולמטה; פיזזנו שבה הגבעה את; הצמרות-ָשֵחי, הזקנים הבוקיצה

  . טבלנו שבו הפלג גדות הנה, השעורה לחלקת

  

  !"  עוגן הרימו"

  

 איש כל; הכנן את והסבנו השדרית אל פקודה אותה לשמע זינקנו איך

 מגרמי כאחד הכנן חג סחור-סחור – סביב-יבסב! כבל גיד וכל גוליית

 מלוא נמתח שהכבל עד המשרוקית לקצב שסרו רגלינו לקצב סב, השמים

  . במים טבל הספינה וחרטום אורכו

  

  !"והפליגו, הכָוה קורת את חלצו, החבלים את דלו"

  

 גם בטל-ועוברי אורח-עוברי, סיפון-נערי, שירות-אנשי, מוזגים: נעשה וכך

 כמו, שעה ובאותה; והֵנִפים המושכות לעבר החבל במעלה הזדחלו יחד

 הְסקריה זרועות על פשטו המפרשים מתירי, דקלים בצמרות קופים

 מֶאֶתר לבנים עננים כמו מטה צנחו והמפרשים; ענפים בין כמקפצים

 ולא במפרשים עוז הפיחו והֵנִפים; ועלעלים עליונים, עליים – השמים

  . יריעה על פסחו
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  !"שדריתה אל שוב"

  

  !" הכוח בכל, מחמליי, קדימה"

  

 אלפי ובאו עלו האוניה חרטום ועד; הים אל פרצנו וביתוק ניתוק בטלטלת

  . שלנו הכביר העוגן בדמות ברזל של קילוגרמים

  

  ? לבן קט'ז היה איפה אז

  

 המפרש את שהתיר לבן קט'ז זה היה. לו הראוי במקום היה לבן קט'ז

 לבן קט'ז. לבנה אלבטרוס כנף כמו נראה ואה למעלה הרחק-הרחק, העליון

  ! הסחרחרה הסיקריה זרוע על כשעופף, כאלבטרוס בעינינו היה בעצמו

  

1850  

    

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 )עודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטייןעודד וולקשטיין: : : : אנגליתמ(
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        פלובר פלובר פלובר פלובר     גוסטבגוסטבגוסטבגוסטב

        

        

        דמהדמהדמהדמהייייוקוקוקוק    מנותמנותמנותמנותאאאא
        
        
        
        

        לימודלימודלימודלימוד    ערביערביערביערבי
        ספרותיספרותיספרותיספרותי    יומןיומןיומןיומן

*פלוברפלוברפלוברפלובר    גוסטבגוסטבגוסטבגוסטב: : : : העורךהעורךהעורךהעורך
5        

        

  לגיהינוםלגיהינוםלגיהינוםלגיהינום    מסעמסעמסעמסע: שישי ערב
  

I        

 במידתו, וברפשו ובזהבו בעולם משם והתבוננתי, האטלס הר בראש והייתי

  .ובגאוותו הטובה

  

II        

 תראה כך ואחר; ראה, הבט, איתי בוא: "לי ואמר עיני לנגד הופיע והשטן

  ."שלי עולמי את, ממלכתי את

  

III        

  .העולם את לי והראה עמו אותי לקח והשטן

  

IV        

 אנשי, מלומדים לי הראה הוא, כאן .לאירופה הגענו, באוויר ומרחפים

 היו אלה; וחכמים מלכים, פדנטים, יהירים אווילים, נשים, ספרות

  .מכולם המטורפים

                                                         

 שהוא, 'וקידמה אמנות', שבועי עיתון על חשב הוא )1832(מכללה ב פלובר כשהיה *5

 הכול על ודיבר, והרהורים מחשבות, ותמס סדר בלי שם פיזר הוא. היחיד עורכו היה

 בזה מביאים שאנו הדפים. מאוד פורה דמיון על המעידות ילדותיות ובמשובה בשנינה

 לימים שימשו לגיהינום מהמסע IV,V,VI הבתים. מתוארכים לא, שנמצאו היחידים הם

  . 1835-ב נכתבו העוקבים הסיפורים). 1838( סקפטיות מחשבותב, גסיסה פרפוריב
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V        

 יוקרת שבתוקף סופרים, בתה את שרימתה אם, אחיו את שהרג אח וראיתי

 בני ידי את שהרפו פדנטים, במאמינים שבגדו כמרים, העם את ניצלו עטם

  .האדם בני את צרתהקו המלחמה ואת, הנוער
  

VI        

 את נושך, הגדולים של לרגליהם עד והגיע בבוץ שזחל סכסכן היה כאן

  .הבוץ אל הזה הראש של נפילתו מחמת נרעד הוא ואז, נפלו הם; עקבם
  

VII        

 מקבלים הם לבן מאב שם מקום, שלו הזימה משכב על מלך התענג כאן

 עליו האהובה הקורטיזנה של חסדיה על התענג הוא; 6*בניאוף שיעורים

  .מכוסות היו שעיניו מפני; לה הריע הוא, והעם, צרפת את שניהלה

  

VIII        

 מטה על נשען, וכחוש מקומט, גוו שפוף, זקן האחד: ענקים שני וראיתי

 גבוה, אונים רב, גאה, צעיר היה האחר; פדנטיות הקרוי מעוקל ארוך

 על נשען אהו, זהב של זרועות וזרועותיו משורר של ראש ראשו, כהרקולס

  .השכל היה זה, הנבוט; זאת בכל בו חיבל המעוקל שהמטה ענקי נבוט

  

IX        

  .לשמו אותו שאלתי. הזקן נכנע ולבסוף, רב בכוח בזה זה נאבקו ושניהם

  .לי ענה, אבסולוטיזם -

  ?אותך שניצח ומי -

  .שמות שני לו יש -

  ?הם מה -

  .חירות לו קוראים והאחרים ציביליזציה לו קוראים אחדים-

  

X        

  .חרב מקדש אבל, למקדש השטן אותי הוביל ואז

  
                                                         

  המהפכה של 'הימים עשר- שנים' מחבר, ָּבְרֵטְלמי של היא זו מחשבה *6
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XI        

 שם שהיה והאבק, פגזים מהם לעשות כדי קבורה ארונות ביקע והעם

  .דם של דור היה ההוא הדור כי, זעם מרוב התעופף

  

XII        

 גבר, סב שערו, סחבות בבלואי מסכן גבר, וגבר. שוממים נותרו והחורבות

 מרוב קמטים חרוש, שמצחם אלהמ אחד, ובביזיון בחרפה, בצרות עמוס

 התיישב, שלם דור של צרותיו כאביו את עשרים בגיל בתוכו כולא, דאגות

  .העמודים אחד למרגלות

  

XIII        

  .    הפירמידה לרגלי נמלה כמו נרָאה והוא

  

XIV        

 קילל והוא, וברחמים בבוז בו הביטו וכולם, האדם בבני רב זמן הביט והוא

  .אמתאמתאמתאמתהההה היה הזה הזקן כי; כולם את

  

XV        

 .לשטן אמרתי? ממלכתך את לי הראה -
 !היא הנה -
 ?הכיצד -
 :לי השיב והשטן  -
 .הגיהינום הוא העולם כי -

  
  
 

        מחשבהמחשבהמחשבהמחשבה    :שביעי ערב
  

 זו, הוואלס זה, וחדים גאים, שוב ומזדקפים מזנקים, מנתרים משוגעים

  .הדהרה

 יותר יפה, יותר גדול, יותר גבוה היתמר אחד, הללו הפרחים כל ומבין

  .יותר וריחני



 318318 

 אחת, חמדה מרוב אותי בהרעידם אותי שמעכו, האלה השמלות כל בין

  .האחרות מן יותר אותי הרעידה

, שמתנפחים האלה השדיים, שמסתחררים האלה הגווים כל ומבין

 ָׁשד, ידי על הסתחררה אחת, המביטות האלה היפות הכחולות העיניים

  .בי הביטו כחולות עיניים, בשבילי ָּפָעם אחד

, אליה מחייך אני, מותניה את מחבק אני; רוקדת היא, אותה זמיןמ אני

 הבוערות שפתיה, עייפה הייתה כמו עלי נשענת. אליה ועדיין, אליה

 היא, בה מביט אני. הזאת האנחה את מבין ואני... אנחה לי אומרות

 הללו הנשים כל ואת העולם ואת הוואלס את שוכח אני, מאושרת

 אך. המנצנצים האורות ואת והקותהב המראות ואת המסתחררות

  ! שלום היו, בא הבוקר

  .שנובל וורד כמו ונעלמה התעופפה המחשבה אבל

  .אביב של ורד היא אהבה מחשבת

  

  חדשותחדשותחדשותחדשות :עשר האחד הערב
  

 ה'ֶלזֶ  סן מר בין של קרב-הדו על, בערב ראשון ביום שפרסמנו החדשה

  .שגויה היא, לירוֹ  מר לבין

 והחליפות נפלאות היו התלבושות, מרהיב היה בָלָלן הריקודים נשף

  . ורעננות עשירות

  .רעות וגם טובות גם עליו לנו אומרים? הסוס על נאמר מה אבל

  .האחוריות רגליו על יציב לעמוד, לנו אומרים, היה יכול לא הוא

 אמסור, הבא בגיליון; עיתוני את קראו המורים כל כי לכם אֹוָמר אני

  .וז פרשה אודות על פרטים לכם

  

  

        תיאטראותתיאטראותתיאטראותתיאטראות. עשר השנים הערב
        

 מרואן ברחה, בחובות השקועה, קֹוֵאלין מדמואזל כי אומרת השמועה

  .לב תשומת לעורר בלי בחשאי

, בבזנסון במופע. ֵנרֹון שלו הדוב ידי על נטרף כמעט הנודע ַמְרֵטן

 דרש המבוהל הקהל, החיה לבין הגבר בין אכזרי מאבק התנהל
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, החיות על לו שיש ההשפעה בזכות, טןמר אבל. המסך את שיורידו

  .שלו הדוב את ארצה להפיל הצליח

  

        ))))תיאטרוןתיאטרוןתיאטרוןתיאטרון    ביקורתביקורתביקורתביקורת((((

        

  .מועטה להצלחה וזכה לאנגלית תורגם הקמצן בת

 שוב היא; המדממת הנזירה בזכות מעט התחייה מרטן-סן-שער

  .קברה אל לשוב מתחילה

  .רב קהל ושוב רב קהל, רב קהל, בַאְמִּביגּו

 את גם שם ועושה בפרובנס שלו ההופעות סיבוב את עושה' ּבֹוָקז

  .שלו הקטן הרווח

  )האתיאיסט( חדשה דרמה כתב ֵאְרִּבין

  !נבכה הבה! לאברי מאדאם ואת סאלארד מאדאם את איבדנו

  

  פלובר גוסטב

  

  

  :בשבוע' א יום מדי המופיע זה עיתון על המנוי תנאי

  

  פרנקים 3......................לחודש

  שישה.............חודשים לשלושה

  עשר-שנים..........................לשישה

  וארבעה עשרים............................לשנה

  

        העיתוןהעיתוןהעיתוןהעיתון    סוףסוףסוףסוף

  

  

  

  

  

  

 )אביבה ברקאביבה ברקאביבה ברקאביבה ברק: : : : צרפתיתמ(
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            דוסטוייבסקידוסטוייבסקידוסטוייבסקידוסטוייבסקי    פיודורפיודורפיודורפיודור

        

        

        והפשטהוהפשטהוהפשטהוהפשטה    פשטותפשטותפשטותפשטות    עלעלעלעל    הערותהערותהערותהערות    מספרמספרמספרמספר
  )'סופר של יומנו 'מתוך(

        
אודות הפשטות על מה -כעת הייתי רוצה לומר דבר. וכעת לעניין אחר

עשרה -לפני כשלוש. אני נזכר במאורע שקרה לי זה מכבר. באופן כללי

 ,האפילה ביותר שלנו, לדעת אחדים, במהלך התקופה אשר הייתה, שנים

 צעדתי בערב אחד של חורף אל ;דווקא הגונה מאוד, אילו לדעת אחריםו

תוך אולם הקריאה של הספרייה ברחוב שנשא בזמנו את השם 

עלה אז במוחי רעיון למאמר : לא הרחק מביתי באותה עת, "משאנסקאיה"

יה יבספר. ביקורתי והייתי זקוק לרומן אחד של תאקרי כדי לצטט ממנו

היא האזינה לבקשתי ; ביקשתי את הספר. חתקיבלה את פניי עלמה א

  : בארשת פנים חמורה

  

חי , אשר, חתכה בבוז בל יתואר, "אנחנו לא מחזיקים הבלים מן הסוג הזה"

  . כלל לא הגיע לי, נפשי

  

בתקופה . אני כמובן הבנתי חיש מהר את פשר העניין ולא הופתעתי כלל

  . במעין נלהבות פתעההיא רבו תופעות מן הסוג הזה ונפוצו במחוזותינו 

  

זו .  המוני לעילאהרעיון מצא לו מהלכים בקרב ההמון וקיבל כך אופי

" המגפיים" מורשתו של פושקין לא רוותה נחת ואילו הייתה תקופה בה

  : שיח-ניסיתי לנהל עם אותה עלמה מעין דו, עם זאת. 1הועלו לדרגת על

                                                         

לאפיין את שימשה את דוסטוייבסקי כדי " מגפיים משמעותיים יותר מפושקין"רה יהאמ 1

המבקרים ( והאופן בו זייצב ופיסרב 'המילה הרוסית'העת -תבתועלתנותו של כ

.  שללו את חשיבותו הספרותית של פושקין) העת-והפובליציסטים הקבועים של כתב

רין או אדון שד"השימוש הראשון של דוסטוייבסקי באמרה זו נעשה במסגרת מאמרו 

מיים במסגרת הרעיון הופיע פע, מאוחר יותר; )1964(" הפילוג בקרב הניהיליסטים

 ). 1972" (שדים"הרומן 
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אלתי בהבעה ש, "?תאקרי להבלים] כתביו של[את באמת מחשיבה את " -

  .כנועה

  

. עברו הזמנים של פעם. אתה צריך להתבייש על השאלה הזו שלך" -

  ..."הביקוש היום מושכל יותר

  

רצון עד מאוד מן -יעתמותיר את העלמה שב, עם תשובתה זו הסתלקתי לי

אולם פשטנותה של נקודת מבט זו היממה אותי ובו . הלקח שלימדה אותי

בכלל ועל הפשטות מחשבה אודות במקום החלה להעסיק את מוחי ה

בזעום , ההסתפקות הזו שלנו בפשטני. הכמיהה הרוסית להכללה בפרט

הכל -יש שיטענו כי מדובר בסך. מדהימה, לכל הפחות, הינה, ובחסר הערך

הכל טיפשונת -שהעלמה המדוברת הייתה בסך, במקרה יחיד וחסר חשיבות

יותרת ושאותה זכרות במקרה מישהה; בורה, לא מפותחת וחשוב מכך

עלמה הייתה באותה מידה עשויה לחשוב שלפניה כל הרוסים היו 

את כל . הנה הופיעו להם כל החכמים והיא ביניהם, מטומטמים ואילו כעת

אני יודע גם שיכולותיה של זו הסתכמו באמירה הזו על . זה אני יודע בעצמי

מאן  מדבריו של הטטיצוגם זאת ודאי , ועל תאקרי" קוש המושכלהבי"

 מאורע זה קנה לו ,אולם; וכי כל זאת היה חרוט במפורש על פניה, דהו

נסו למשל לרדת אל . כמשל ואף כסמל, שביתה במוחי מאז כמקרה בוחן

ושל " הביקוש המושכל"אל עומקו של ; עומקן של ההשקפות העכשוויות

: לא רק ביחס לתאקרי אלא אף ביחס לעם הרוסי כולו, שיפוטים בני זמננו

איזו הסתפקות מהירה ובלתי , איזו ישירות.  לעתים עד בלי דיפשטניה כל ז

, איזו שאיפה כוללת להרגעות מידית; מבוקרת בפעוט ובחסר החשיבות

מצב זה עוד , האמינו לי; לשיפוט מואץ אשר אמור להסיר מן הלב כל דאגה

  . ישרור זמן לא מועט במחוזותינו

של ] שאיפותיה[ממשות כיום הכל מאמינים בכנות ובהת: ראו למשל

אינה מספקת ועולה ] הדתית[אף האמונה , אך עם זאת, 2התנועה העממית

                                                         

 התפתחותן של אידיאולוגיות לאומניות ומהפכניות בקרב ההמון –תנועה עממית  2

, במקרה הזה. 1917ברוסיה הצארית בעשורים שקדמו למהפכה הבולשביקית של 

השקט הפוליטי בעקבות כשלי הרפורמה לביטול שיטת -דוסטוייבסקי מתכוון לאי

 .ידי תנועות רדיקליות ואנרכיסטיות-שר נוצל היטב עלשקט א-אי. הצמיתות
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לא מכבר שמעתי חבר באיזו וועדה . הצורך בדבר מה פשוט אף יותר

  : כי הוא מקבל מכתבים רבים עם שאלות כגון אלה, ממשלתית מספר

  

ו אל מדוע שנושיט את ידינ'? סלאבים'מדוע עלינו להתקבע על המונח "

אם למשל הסקנדינבים היו מוצאים ? הסלאבים רק משום שהם סלאבים

היה עלינו לעזור גם להם כפי שאנחנו עוזרים , עצמם במצב ביש שכזה

  " ?לסלאבים

  

ראוי כאן (' סלאבים'לשם מה בכלל אנו זקוקים לרובריקה , קיצורו של דבר

וֶוְסְטִניק "העת - של כתב3'ַהֶיִדינֹוֶבִרֶּיה'להזכיר את העיסוק ברובריקת 

ניתן במבט ראשון ).  במסגרת רשימתי הקודמת שבו עסקתי4"ֶיוְורֹוִפי

כי משאלות כגון אלה ; לחשוב כי לא מדובר כאן על פשטות או פשטנות

אולם הפשטנות במקרה ;  אלא דווקא דאגה כנה,לא עולה השאיפה לפשט

וזהו ; tabula rasaשל , nihil5הזה טמונה בדיוק בהשתוקקות למצב של 

הרי מה יכול להיות פשוט ושלו יותר . סוג מסוים של הרגעות, כך-אם

גם אם באופן , שעניינים אלה מהדהדים, ראוי לציין בנוסף? מאפס מוחלט

להתבייש "ואת אותה גערה בדבר הצורך " ביקוש מושכל"את אותו , עקיף

  ].  בנוגע לתאקרי" [על השאלה

  

אך עם זאת הנוקשה ורבת , הכנועהאין ספק כי העמדה העממית השקטה ו

בעיני רבים מאנשינו , וזאת בלשון המעטה, לא נשאה חן, העוצמה הזו

זאת לא בשל העובדה כי ; אם אפשר לנסח זאת כך, האינטליגנטים והנעלים

הללו לא השכילו לרדת לעומקה ולהבינה אלא בשל הבנת יתר אשר באופן 

ניתן כיום להבחין בסימנים , בכל אופן. מסוים הביאה אותם לכדי מבוכה

איני מדבר על אותם קולות תמים אשר נשמעו גם . לריאקציה משמעותית

                                                         

הסכמה בין ). חברות באותה מערכת דתית –באופן מילולי  (–) Edinoverie(ידינובריה  3

לבין , קהילות אחדות בהן השתמרו אורחות אמונה עתיקות מראשית הנצרות ברוסיה

 כחלק מן המערכת לפיה מוכרות קהילות אלה, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית הרשמית

  . באודן משמרות את מנהגיהן המסורתיים, האמונית הנורמטיבית
כתב העת הליברלי ". המודיע של אירופה "–) Vestnik Evropy(ווסטניק יוורופי  4

  ).1866-1918 (19-המרכזי ברוסיה של סוף המאה ה
 )'לטינ(אפסות  5
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בצורת נהימה וחוסר הסכמה בלתי רצוניות שמקורן בהיצמדות , קודם לכן

כך למשל הטענה ; לעקרונות הישנים והאהובים ביחס לעניינים שחלף זמנם

 ומיושן כמו החשת עזרה לסלאבים סאין צורך לשקוע בתוך עניין ג"לפיה 

". ב"במובן כזה או אחר וכיו" אחינו"משום שהם , מעצם היותם סלאבים

שכלתנים החיים מחדש את -איני מדבר כלל על אותם קשישים ליברלים

; העממית-תית לתנועהיאלא על ריאקציה אמ, הנושאים שזמנם עבר

ריאקציה . ב מאודתרים את ראשה בקרו, לפי הסימנים כולם, ריאקציה אשר

אשר נקודת , רצוני לאותם אדונים-זו בדיוק נקשרת באופן טבעי ובלתי

אולי : "ואשר מוכנים לומר, מבטם על רוסיה רודדה זה מכבר עד בלי די

כדי שהכול ] של התנועה העממית[בכלל עדיף לאסור על התופעה הזו 

ברת לא התופעה המדו, ותארו לעצמכם". כמו פעם, יוותר על קנו המעופש

ני אותם מפשטים לא בשל קנאותם הקיצונית במובן זה ינושאת חן בעי

שטות שהייתה עד כה מטופשת ועבשה מתיימרת לפתע לפצוח את שהּפ

בהיבט זה משמעות כזו . מה חי ומחושב-כאילו מדובר היה בדבר, פיה

הם פשוט נעלבו מכך עד עמקי : הייתה עשויה להיות מובנת על נקלה

הדבר הזה לא הניח את דעתם כיוון שהפך ,  אולם למעשה.נשמתם ותו לא

כיצד זה ייתכן כי הדבר : "בבת אחת מעניין פנטסטי לכזה המובן לכול

  " ?כיצד זה אפשרי כי פּושט ובּואר עד לכדי כך? מובן כעת לכולם

  

נו יהתרעומת הזו בדיוק קנתה לה תומכים רבים גם בקרב קשיש

" התופעה"דם לפשט ולהפוך את המבקשים בכל מאו, האינטליגנטיים

.  אך בה במידה נבוב ומזיק,יסודי וטוב מזג, לדבר מה ראשוני, המחושבת

, הריאקציה מבקשת בכל כוחה ובכל הדרכים האפשריות, קיצורו של דבר

פשטנות היתר בבחינת תופעות חיצוניות , אולם...  הפשטהילשאוף אל

היא . ות לא משתנההפשטנ. משפיעה לרעה על מטרותיו של המפשט עצמו

הפשטנות היא . יהירה ומתנשאת, ישירה וישרה כמו סרגל ולמעלה מכך

הרי לעתים קרובות העניין מסתכם בכך שהפשטות מקשה . אויבת האנליזה

כך מביאה . על הבנת הנושא ואף מסתירה אותו לחלוטין מעיניים בוחנות

 נקודת המבט הופכת, קרי, הפשטות לתוצאה הפוכה מזו המתבקשת

כל זה מתרחש אצלנו בשל הקרע ההדדי והמתרחב . מפשוטה לפנטסטית

מקורו של הקרע הזה טמון בדיוק . בין רוסיה אחת לרוסיה האחרת

מקורה של . בפשטנותה של נקודת המבט של רוסיה אחת על רוסיה האחרת
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תקופה , עוד בתקופתו של פטר הגדול, השקפה זו מצוי כידוע בעבר הרחוק

- רוסיהרגילה של נקודות המבט של -פשטתן הבלתיבמהלכה התפתחה ה

השקפה זו רק הולכת ומאבדת , מדור לדור, ומאז, עלית על רוסיה העממית

  . מעומקה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )טינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץטינו מושקוביץ: : : : רוסיתמ(
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            הארדיהארדיהארדיהארדי    תומאסתומאסתומאסתומאס

        

        

            הסיפורתהסיפורתהסיפורתהסיפורת    מדעמדעמדעמדע
        
        

מאחר שמדע כזה או אחר , מאחר שהאמנות היא מדע עם תוספת

 נדמה כי אין כל פרדוקס בכך שמשתמשים 1,טמון בשורש כל אמנות

אפשר להבין אותו כמצביע על כך שיש ". מדע הסיפורת"בביטוי כמו 

יעה כזו או להיות ניחן ביד, לחתור לידיעה מקיפה ומדויקת של המציאויות

לפני שאפשר יהיה להפיק כל דבר שהוא , במידת מה, באופן אינטואיטיבי

  . הראוי להיקרא ביצוע אמנותי סיפורי

  

פרטיו המסוימים של מדע זה הם נקודות המוצא הכלליות של כמעט 

, מאחר שחומריה של הסיפורת הם טבע האדם ונסיבותיו. כל שאר המדעים

ו החוק המקובץ של הדברים כפי את המדע שלה אפשר לכבד ולקרוא ל

מדע . שום עט יחיד אינו יכול לעסוק בנושא הזה באופן שלם. שהם באמת

  . הלא הוא האנציקלופדיה של החיים, הסיפורת מוכל באותו חיבור גדול

אינו יכול לחול אלא על העניין , במובנו הנכון, "מדע"המונח 

גם אם , של סיפורבנייתו -אין לו כל חלק ונחלה במלאכת. היסודי הזה

נוכל להניח בוודאות . ספקולציות מן העת האחרונה העדיפו שימוש כזה

 – גבוהה או נמוכה –אמנות , שמיד כאשר פותחים בשלב בניית הסיפור

  . מתחילה להתקיים

  

אינו יכול , הטהור שבנטורליסטים, גם המסּור שבחסידי הריאליזם

 מן –אצל אש האח  כמוהו כאותה רכלנית קשישה וצמוקה –להימלט 
                                                         

כפי , "אמנות"פירושה לא רק ) ars, מלטינית( כאן Art יש לתת את הדעת לכך שהמילה 1

- ידי-אלא גם כינוי כללי לכל מה שמלאכותי ומעשה, שאנו מבינים את המונח הזה כיום

זהו ההקשר שבו יש להבין את ). טבע (Nature-ולפיכך היא המונח ההופכי ל, אדם

המילה , מה לכךבדו. Art-לבין ה) אמיל זולא, ומייצגו העיקרי(ההבחנה בין הנטורליזם 

fiction) מקורה בפועל הלטיני שפירושו , "סיפורת"שתורגמה כאן בלית ברירה כ, )בדיה

 ". לייצר, להעניק צורה, לעצב"
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כל עוד לא הפך . השימוש באמנות כשהוא עֵמל או מתענג על טוויית סיפור

אי אפשר לקרוא , למי שחוזר אוטומטית על כל הרשמים בלי יוצא מן הכלל

תוך , אם. ואפילו לא יצרן של עקרונות מדעיים, לו מדעי באופן גמור

ת אמיתי יותר מן מתוך כוונה להיו, הוא בורר או משמיט, שימוש בתבונתו

   2.הריהו הופך באבחה אחת לאּומן) מטרתה הראויה של האמנות(האמת 

  

 התיאוריה של הצורך –מאחר שרבו החולקים על תיאוריה זו 

 כדאי אולי לבחון – לברירה ולמניפולציה מחוכמת 3ֶדָדלֹוס-בהפעלת כושר

גול רומנים כמו מסייה זולא מסוגל לד- העובדה שמחבר. את הטענה הנגדית

חושפת כמדומה אטימות , Roman Expérimental-בחיבורו על ה, בה

אטימות שאצל סופר צרפתי אין לה , להפרכה המצויה ברומנים שלו עצמו

, הסיפור שלו- אשר כוחות טוויית–ייאמר לזכותו של אותו סופר . אח ורע

נובעים אולי גם מכך שהוא אינו מבקר , שאותם הוא מפעיל לטובה ולרעה

כי הרומן , ומסייג, כאשר הוא מייעץ, בדרכו, א מרכך את עמדתו שהו–

הערה שאפשר לפרשה ; כמיטב יכולתוכמיטב יכולתוכמיטב יכולתוכמיטב יכולתוצריך להישאר צמוד למציאות 

ושהיתה בלי ספק מתקבלת בשמחה על דעתם של , בגמישות אינסופית

ואם ; משתמעת ממנה בחירה בררנית. דיומא האב או של הגברת רדקליף

אבל לאחוז בתיאוריה שאותה . תירים הכולאנו מתירים זאת הרי אנחנו מ

 –או לדגול בחוקים אבל לעבוד על פי האינסטינקט , הוא זונח בפרקטיקה

  .חטאו של האב מּוֶרהחטאו של האב מּוֶרהחטאו של האב מּוֶרהחטאו של האב מּוֶרה ורמינלרמינלרמינלרמינל''''זֶ זֶ זֶ זֶ זו התנהלות שאינה מוגבלת למחברם של 

  

 הסיבות להתנגד להכפפה כזו של מלאכת הסיפור לתהליכים 

, ת התיאוריות של הריאליסטמדעיים כבר הוצגו פעמים כה רבות תוך בחינ

חוסר האפשרות לשחזר באופן שלם את . עד שאין צורך לחזור עליהן כאן

באמיתּות ) גם אם מודים ששחזור כזה רצוי(הפנטזמגֹוריה של הניסיון 

ללא רלוונטיות וללא דירוג על פי , ללא צללים, אינסופית ואטומית

דומה שמקורו של . ןולא עם הפחותות בה, נמנה עם הסיבות הללו, חשיבות
                                                         

שהיא המקבילה , )מלאכה, אמנות" (ֶטְכֶנה"מן המילה היוונית , technicist במקור 2

 . fictionרחוקה של המילה -ובמקורה הבלשני קרובה,  הלטיניarsהמדויקת של 
הזכור במיוחד כבונה הלבירינת , ַדייָדלֹוס היה אּומן ואדריכל. Daedalian faculty במקור 3

התואר - שם. בכרתים וכממציא השיטה להימלט ממנו בעזרת כנפיים מלאכותיות

Daedalianמשמש לציון מומחיות וכושר המצאה  . 
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הכשל הוא בתפיסה המוצדקת כי באמצעות הידע המורחב שלנו על היקום 

כדי להיות משכנע , הסיֵּפר, ועל מקומו של האדם בתוכו, ועל כוחותיו

 וכך גם יצירות –חייב להתאים את עצמו לסידור החדש , מבחינה אמנותית

נות נוספים  על מנת שאפשר יהיה להציג חזיו–אמנות בצורתן ובצבען 

; דבר אינו יכול ְלַרּצֹות אותנו לעד מלבד אשליה של האמת. בסֶפרות שלהם

צריך לספק קסם טבעי , וכשהאשליות הישנות מתחילות להיחשף בפנינו

  . יותר

  

 בריאתו של דבר או של מצב –היצירתיּות במובנּה המלא והקדמוני 

ביע את רצונו להש, כמסתבר,  מפסיקה–דבר שהיה קיים עד כה -מתוך שום

, לכל הפחות, מפסיקה: הטבע-מֶּגֶדר-של עולם שכבר אינו מאמין בחורג

והדמיון ; להשביע את רצונם של קובעי הטעם ההולכים בראש המחנה

, כלומר, היצירתי ְמפנה בהתאם לכך יותר ויותר מקום לריאליזם

  . למלאכותיות אשר זּוקקה מפירותיה של התצפית הצמודה ביותר

  

גם אם הם , ות שניתן להסיקה מעבודתם של הריאליסטיםזו המשמע

ריאליזם הוא מילה לא . עצמם מגדירים את הריאליזם במונחים צרים יותר

שאומצה על ידי החברה הספרותית כמו , משמעית-מילה רב, מוצלחת

 4,ובכמה מקומות נחשבת כמילה נרדפת לֶהְעֵּתָקנות, קרב של ציידים- קריאת

-והביאה לכך ששתי קבוצות של מחברי,  לזימהובאחרים כמילה נרדפת

  . תיאורים ייכללו בהוקעה אחת

  

מילה גרועה לא פחות היא זו המשמשת כדי לבטא את אחת 

 מונח שננקט תחילה –" ליותאברוט"והיא , ההשלכות של ההתפתחות הזו

על ידי מבקרים צרפתים ומאז ּפׂשה באסכולה האנגלית בדומה למונח 

אופן קולע את הרושם המיידי של הדבר שאליו הוא הוא מתאר ב. הקודם

ותוכנית , פניֹות כרגש-הוא מגדיר חוסר, אבל על צד החיסרון; מתכוון

נכון את מטרותיהם -הוא רחוק מאוד מלבטא אל, ללא ספק. כגחמה

על אף , ושיטותיהם של סופרים בעלי מצפון וכוונות טובות אשר

                                                         

-נטול"ציאות באופן שאיפה ליצור העתק מדויק של המ,  כלומר– copyism במקור 4

 ". פניות
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מנסים בכל זאת , ת שלהםשגגותיהם והתיאוריות הרעועו, משוגותיהם

   vérité vraie.5-לספר את ה

  

כל מי שנוטה . נחזור לרגע לתיאוריות של הריאליסטים המדעיים

בזמן הוא מבחין -גם אם בו, חיבה לרומן צריך וחייב להזדהות עם טעותם

לדגול . היא מושתתת על אדנים מוצקים, הגם שאין בה אמת. בה היטב

סיפורים -לכנות את העיסוק העצל בטוויית, הבריאליזם כֶהְעֵּתָקנות גמור

זוהי זעקתה ,  זהו מעופה ההיפרבולי של התלהבות ראויה להערצה–מדע 

המביאה לכך שמתקרבים אל האמת , המוגזמת של רתיעה כנה מפני הכוזב

  .  ואז עוברים אותה בקפיצה בלי לנחות עליה–בתנופה גדולה 

  

יציג ,  הקרוב לשלמות6,הדבר השלישי, יכול להיות שאם רק נחכה

איך לשדל את הדבר השלישי הזה . הכבוד הראוי לו-את עצמו על ַּכן

  . ודאי שלא המבקר האנגלי? מי חכם וידע, שיזדרז להתגלות בפנינו

  

ומחוץ לתחומו של , הרומנים-אבל כל זה כבר שייך לאמנות כתיבת

 ?אבל בעצם מה הטעם"... מדע"אם נחזור לשאלת ה. הנושא שעל הפרק

. תוחלת-כל שלו הופך את הניסיון להתעמק בו לחסר-עצם ההיקף החובק

הגבה תצפיתית לכל דבר תחת השמש או מעליה שיש -מאחר שהוא יכולת

 מאשר לסדר איננואיננואיננואיננוקל יותר לומר מה הוא , לו נגיעה לחיים האמיתיים

ַהְקָּדַׁשת , לדוגמה, אין הוא.  שלוsumma genera7-בקטגוריות את ה

, ומה לפרטים חיצוניים טפלים על חשבון התכונות החיוניותלב עצ- תשומת

חושים ביחס -ואף לא דייקנות בכל הנוגע לצד החיצוני של הקנקן וקהות

מעלות התוודתה פעם באוזני המחבר כי אין היא -גברת אחת כלילת. לתוכנו

מסוגלת להיות בחדר ולו לשתי דקות בלי להתוודע לכל רהיט ורהיט 

וכאשר היא יוצאת מן החדר , פרט בלבושם של הנוכחיםהמצויים בו ולכל 

אפשר להניח , הרי לכם מישהי אשר. היא זוכרת עדיין כל מה שהבחינה בו
                                                         

 .אמת לאמיתה:  צרפתית5
במקור מתחום  (tertium quid תרגום המונח הלטיני – the third something במקור 6

או , ידוע הקשור לשני חומרים או עצמים ידועים-המתאר חומר או עצם לא, )האלכימיה

 . מהווה שילוב ביניהם
 . כלליות ביותרהקטגוריות ה,  הסוגים העילאיים ביותר7
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 באופן בלתי מוגבל ובהתראה –היתה יכולה למלא את מוחה , כרגע

בהנחה שיש לה , אישה אשר;  בנתוניה המדעיים של הסיפורת–קצרצרה 

-להסביר מדוע טביעת. יהי סופרת מלידההר, ולו שמץ של כישרון אמנותי

 זהו עניין –עין כזו ביחס לשטִחי איננה מעידה על רגישות לעולם הפנימי 

אבל את העובדה שעיוורון ; פסיכולוגי החורג מתחומה של הרשימה הזו

פרטים חומריים נלווה לעיתים קרובות לתפיסה חדה של המאפיינים -לפרטי

  . יסיון מוכיח פעם אחר פעםהנ, החמקמקים יותר של האנושיות

  

אוזן הנוטה , ראייה המכוונת אל התכונות הדקיקות יותר של הקיום

 את אלה לא ניתן לרכוש באמצעות החוש – 8"ְנִעיַמת ֱאנֹוׁש נּוָגה, ַהֹּדם"אל 

מה שאין . ויתקרב ככל שיתקרב אל יכולותיו של הצילום, החיצוני בלבד

 שיכול להיתפס רק באמצעות חוש מה, העין והאוזן מסוגלות להבחין בו

הערכה מזדהה של החיים על כל -המישוש הנפשי אשר נובע מתוך כושר

 זהו כישרון ההופך את בעליו לצייר דייקן של הטבע האנושי –ביטוייהם 

כפליים -שכוחות ההתבוננות שלהם חזקים כפל, יותר מאשר רבים אחרים

 התמונה השלמה לראות את. אך חסרים את ההזדהות הזו, מאלה שלו

לקלוט מתוך כמה תיבות את , כאשר היא גלויה לנו רק למחצה או לרביע

זהו הכושר האינטואיטיבי שמספק למי ששואף לספר סיפורים , הלחן כולו

אולי אין הוא סופר את המנות במשתה או . את היסודות המדעיים לעיסוקו

אבל ; ראשה של אישה-אומד במדויק את ערך האבנים היקרות בעטרת

, ומבעד לקרניים הזורחות מן האבנים הללו, מבעד לֲעָׁשָנן של אותן מנות

  : הוא רואה את הכתובת על הקיר

  

  אנחנו חומר

  ,ממנו עשויים החלומות

  וחיינו הקטנים מכותרים                 

  9.בתרדמה

  

                                                         

עם שובנו לגדות עם שובנו לגדות עם שובנו לגדות עם שובנו לגדות , , , , שורות שנכתבו מספר מיילים מעל מנזר טינטרןשורות שנכתבו מספר מיילים מעל מנזר טינטרןשורות שנכתבו מספר מיילים מעל מנזר טינטרןשורות שנכתבו מספר מיילים מעל מנזר טינטרן',  ויליאם וורדסוורת8

 .אוחיון-תום בייקין: מאנגלית. 1798179817981798, , , ,  ביולי ביולי ביולי ביולי13131313, , , , נהר הוויי במהלך טיולנונהר הוויי במהלך טיולנונהר הוויי במהלך טיולנונהר הוויי במהלך טיולנו
 . דורי פרנס: מאנגלית. 1תמונה , 4מערכה , הסופההסופההסופההסופה,  ויליאם שייקספיר9
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ניסיון להציג במפורט את מדע , כפי שכבר נאמר, כיוון שכך

כמוהו ככתיבת ; מספרם סופי נידון לכישלוןהסיפורת על פני דפים ש

  . בלוויית הוראות כיצד להרגיש, ספרייה שלמה של פילוסופיה אנושית

יום -שמע אחד המאזינים אישה בורה וקשת, בציבור גדול, פעם

שאיבדה את בנה הקטן שנים , מבט-ענייה וטרופת, אומרת על אישה אחרת

הילד הזה בפֶניה אפילו הרפאים של -אפשר לראות את רוח: "קודם לכן

  ". עכשיו

 
אף על פי שמן הסתם לא ידעה קרוא , הדוברת היתה אישה אשר

כוח : הסיפורת" מדע"ניחנה מלידה באמצעים האמיתיים של , וכתוב

היתה , אילו השתלמה במיומנויות הטכניות. התבוננות הניזון מן הלב החי

והיתה עושה , התמותה של האדם-יכולה ליצור השקפה משלה על מצבו בן

כמו , וההרהור הזה מוביל להשערה כי יתכן שסופרים אמיתיים. זאת היטב

 .  נולדים ולא נעשים, משוררים
  

  ]315-319' עמ, 1891 אפריל, "רוויּו ניּו"ב שהתקיים שיח-לרב תרומה[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביעד שטיראביעד שטיראביעד שטיראביעד שטיר: : : : אנגלית והעירמתרגם (
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  שוויטרסשוויטרסשוויטרסשוויטרס    קורטקורטקורטקורט

  

  

        מולרמולרמולרמולר    פרנץפרנץפרנץפרנץ    שלשלשלשל    התילהתילהתילהתיל    אביבאביבאביבאביב: : : : קטע מתוךקטע מתוךקטע מתוךקטע מתוך
        
  

        רבוןרבוןרבוןרבון----הסיבות ותחילתה של המהפכה הגדולה המפוארת בהסיבות ותחילתה של המהפכה הגדולה המפוארת בהסיבות ותחילתה של המהפכה הגדולה המפוארת בהסיבות ותחילתה של המהפכה הגדולה המפוארת ב
        

        ))))הסרטה והצגה אסוריםהסרטה והצגה אסוריםהסרטה והצגה אסוריםהסרטה והצגה אסורים, , , , הדפסה ותרגוםהדפסה ותרגוםהדפסה ותרגוםהדפסה ותרגום((((
  

  

  , היכן שהפילים הגדולים הולכים לטייל, אילו עצים צריכים להיות

  מבלי להידחף

  

   .וראה איש עומד .הילד שיחק

  . אמר הילד" אמא"

  " כן: "האמא

  " אמא "–

  " כן "–

  "  אמא–

  " ןכ "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " כן "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " כן "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " ?איפה "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " ?איפה "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " ?איפה עומד איש "–
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  !" עומד שם איש, אמא "–

  " ?איפה עומד איש "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  !" די, נו "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

  " תן לו לעמוד "–

  !" עומד שם איש, אמא "–

? למה שירצה לעמוד שם, משונה .עובדה עומד שם איש.  האמא באה–

  . עדיף היה לקרוא לאבא

  !" אבא: "האמא –

  " ן-כ: " האבא–

  " עומד שם איש, אבא "–

  " ן-כ "–

  " עומד שם איש, אבא "–

  " שיעמוד "–

  " ישעומד שם א, אבא "–

  " ?מה רוצה האיש "–

  !" שאל אותו רגע, את זה אני לא יודעת "–

  " תני לו שיעמוד "–

  " עומד שם מישהו ועומד, נו בוא כבר, אבא "–

  . עומד שם מישהו ועומד, עובדה.  האבא בא–

  " ?למה אתה עומד שם, אדוני" –

  . האיש עומד

  " ?מאיזו סיבה אתה עומד שם, אדוני" –

  . האיש עומד

  . עומד שם איש ואינו עונה, אכן יוצא דופן למדיזה 

  " ?למה אתה עומד שם, אני שואל אותך בפעם השלישית, אדוני" –

  " עומד שם איש, בוא רגע, אדוני השכן" .מישהו עובר .האיש עומד

  " ?מה קרה "–

  " עומד שם איש "–

  " ?למה זה "–

  ". עומד שם איש "–
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נוצרת קבוצה של אנשים . עובריםאנשים . עובדה עומד שם איש. השכן בא

מדוע עומד " "?למה עומד שם איש: "כמו, נשמעות שאלות. סביב לאיש

מדוע , אדוני" "?למה אתה עומד, איש" "?אז איפה עומד איש" "?שם איש

  . האיש עומד" ?אתה עומד

אף אחד לא מכיר . נמצא אחד אלמוני, בתוך הקהל העומד סביב לאיש, אגב

  . ששמו אלבס בזנשטילהמספר מגלה . אותו

   .האיש עומד

זהו אותו אלבס בזנשטיל בעצמו המוכר לקוראיי הנכבדים מסיפורו על 

רבון ( "שבו הייתי אמור להישחט, היה זה יום מלא אירועים : "הבצל

  ) מארק היחידה250(  ,בבקבוקים משפחתיים

  .האיש עומד

למה  "–" ?האז מה קורה פ. "בינתיים עוברים עוד אנשים ונשארים לעמוד

 –" ?אז מדוע עומדים פה כל האנשים "–" ?עומדים פה כל האנשים

 –" הוא עומד שם "–" ?למה "–" עומד שם איש "–" ?מישהו נדרס"

הוא  "–" ?אז מה הוא רוצה "–" הוא עומד שם "–" ?למה הוא עומד שם"

  –" הוא הרי בטח רוצה משהו? אז למה הוא עומד שם, כן "–" עומד שם

  ". זה איננו יודעיםגם את "

אם כי עובדה זו היא בעלת עניין , בין הנוכחים נמצאת אגב גם גברת יפה

  . מועט עבור הקוראים

  .האיש עומד

  

עם , ר פרידריך לאופולד פויירהאקה" במקום האדון הר דיםבינתיים עובר

  . אשתו פראו דוקטור אמלי פויירהאקה

ר פרידריך " דהר אומר לפתע. ר פרידריך אוגוסט פויירהאקה מהסס"הר ד

ר אמלי "לאופולד קאזימיר אמדאוס פויירהאקה לאשתו רעייתו הגברת ד

ר פרידריך אוגוסט לאופולד "אומר לפתע הר ד, !"אמלי: "פויירהאקה

יש כאן , אמלי", קאזימיר אמדאוס גנומר לוטטיוס פויירהאקה לרעייתו

 האדוןעלה ר אמלי את ב"שואלת גברת ד" ?איזו מין המולה "–" !המולה

ר פרידריך אוגוסט לאופולד קאזימיר אמדאוס גנומר לוטטיוס עובדיה "דה

  ". המולה אנושית כמובן. "פויירהאקה

  )רבון בלי צימוקים(
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ר אמלי מהססת עתה גם כן אך באופן אצילי בהחלט ומביטה "גברת ד

: היא מחזיקה את המשקף מול העיניים ואומרת לבעלה. בכיוון ההמולה

   "?מה קורה פה בעצם, ברר זאת, לאופולד"

  " לא יודע" – "?מה קורה פה: "ר לאופולד שואל איזה איש"אדון ד

" עומד שם איש "–" ?אז מה קרה כאן: "ר לאופולד שואל שוב" אדון ד–

!" אבל הרי אף איש לא יכול לעמוד שם "–" עומד שם איש "–" ?מדוע "–

איפה איש אמור , תחשוב רגע, אבל בנאדם "–" עומד שם איש, בטח "–

  ". עומד שם איש, בטח "–" ?לעמוד שם

הוא רוצה פעם אחת , ר לאופולד מפלס לעצמו נתיב דרך ההמון"אדון ד

  . ר אמלי הולכת בעקבותיו"גברת ד. ולתמיד לראות את האיש עומד

  . עומד שם איש, ללא ספק

ר פרידריך אוגוסט לאופולד קאזימיר אמדאוס גנומר לוטטיוס "הר ד

ללא . עומד שם איש ללא ספק, ר אמלי נדהמים"ד' ורעייתו גב, האקהפוייר

  . עומד שם איש, ספק

לגמרי -כעת עולה רק השאלה האחת אם כי הלא", אומר הדוקטור" כן"

  ". מדוע אם כן עומד שם האיש , בלתי חשובה

  

  .יש לציין שאדון פויירהאקה הוא למעשה עורך ומבקר במקצועו

  

הוא  .מוני נעשה כעת ער לקיומו של פויירהאקהאדון אלבס בזנשטיל האל

  ". מאייר: "גם עסוק כרגע בלהוסיף לעצמו את השם השכיח

כעת עולה רק השאלה ", ר אמלי לבעלה"עונה הגברת ד, !"אתה צודק"

  –" מדוע אם כן עומד שם האיש , לגמרי בלתי חשובה-אם כי הלא, האחת

, !"אתה צודק". " בעצמילשאול את האיש", ר"אומר הד, " יהיהטובהכי "

  ".  יהיה לשאול את האיש בעצמךטובהכי ", ר אמלי"עונה גברת ד

  "?מדוע אתה עומד כאן בעצם, אדוני "–: ר"הד

  . האיש עומד

  "?מאיזו סיבה אתה עומד כאן בעצם, אדוני" –

  .האיש עומד

  " ?מדוע אתה עומד כאן בעצם, אני שואל אותך בשלישית, אדוני" – 

  .האיש עומד

  "?אתה חירש בעצם, בנאדם" – 
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  . האיש עומד

  !"ענה "

  . האיש עומד

  "?מה יש לך לעמוד כאן בעצם, אני לא מבין, אדוני "

  

                         .ר פויירהאקה הוא למעשה עורך ומבקר"יש גם להוסיף שבמקצועו אדון ד

                                                                                                                           

  .האיש עומד

  

היא דוחפת את בעלה . עכשיו זה כבר נעשה יותר מדי עבור גברת אמלי

מה , בעלי שאל אותך חזור ושאול: "הצידה ופונה אל האיש העומד במילים

אם ה? שלא עונה לבעלי, מי אתה בעצם? מי אתה בעצם. יש לך לעמוד כאן

ר פרידריך "דהר בעלי הוא ירום הודו האדון ? מי העומד מולך, אינך יודע

 נחום מיכה אוגוסט לאופולד קאזימיר אמדאוס גנומר לוטטיוס עובדיה יונה

מנהל העיתון היומי של , מלאכי פויירהאקה זכריה חגאי צפניה חבקוק

   !"ענה לבעלי האדון המנהל! והבנאדם הזה עומד כאן, העיר רבון

  . יש עומדהא

היא מחזיקה את המשקף מול העיניים . עכשיו הגברת אמלי מתרגשת

  .ומסירה אותו שוב

ם  קפסולות רבון מספיקות במקרה של כאבי2-3. (חם מאוד בתוך ההמון

  )בטןבכלומר , בראש ובשינייםראומטיים 

  

  

ר אמלי "גברת ד, ר אמלי מרגישה שכל המבטים מכוונים אליה"גברת ד

ר אמלי מרגישה שהיא "גברת ד, דמות המרכזית היוםמרגישה שהיא ה

  , עכשיומשהו חייבת לומר 

  : ואז פונה אל האיש במילים, ר אמלי מתנשמת קצרות"גברת ד

  

ר אמלי "אני הגברת ד? מה הבנאדם הזה חושב לעצמו בכלל" –

מנהל העיתון , האדון הזה כאן הוא בעלי העורך פויירהאקה, פויירהאקה

אני ובעלי שנינו שואלים ! והבנאדם הזה עומד כאן, וןהיומי של העיר רב
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והבנאדם הזה עומד , מה יש לו לעמוד שם,את האנשים האלה חזור ושאול 

  !" לא אסכים להעלבות גסות שכאלה, אדוני. שם ולא עונה לי ולא לבעלי

  .ר העורך להרגיע"ניסה הד" אמלי יקירה"

כל . ס בזנשטילאמר לפתע האלמוני אלב ,"הגברת צודקת לגמרי" –

  . הראשים הסתובבו אליו

דורכים את . האריזה מחושבת בהתאם לעלויות הייצור, עם ניתוק הטלפון(

אמר מישהו " האיש צודק) "והוא רץ מעצמו הלאה, הצעצוע מחדש

ר העורך רצה לומר עוד "הד. שאל קול מההמון" ?מי צודק. "מההמון

. כרחה לומר משהו מושהיא, רעייתואבל כאן הרגישה הגברת , משהו

  .פויירהאקה הצטמרר!". האיש הזה הוא פרחח", אמרה, "האיש הזה"

  . אמר ביובש אלבס בזנשטיל, "האיש הוא פושע" –

האיש הזה הוא אדם בלתי מחונך ", ר אמלי"אמרה גברת ד" האיש הזה" –

  !". בעליל

,    היא השתמשה בביטוי,     כאילו איבדה פתאום כל שליטה עצמית, ואז

שהיא כנראה הייתה מוכרחה לשמוע מאדם בלתי משכיל ,        יטויב

ודאי כבר הרבה זמן לא הוציאה ואותו היא ב,             ביטוי,      בעליל

  ,מפיה האציל

  :שבכמותו לא היה משתמש המספר בעצמו,          ביטוי

  

  ".פגר מנוול"

 )1922(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )אלטראלטראלטראלטר    רועירועירועירועי: : : : גרמניתמ(
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        ירירירירארד לארד לארד לארד לאדואדואדואדו
        

        הקטניםהקטניםהקטניםהקטנים    הילדיםהילדיםהילדיםהילדים    ארבעתארבעתארבעתארבעת    שלשלשלשל    סיפורםסיפורםסיפורםסיפורם
      העולםהעולםהעולםהעולם    אתאתאתאת    שהקיפושהקיפושהקיפושהקיפו    

  

  רעם איורים מאת המחב

  

  םםםםיותם בנשלויותם בנשלויותם בנשלויותם בנשלו: יתעבר
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  ָהיּו ַאְרָּבָעה ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבֵׁשם, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ַּפַעם ַאַחת

  

  ;ְוָליֹוֶנל     ָּגאי      , ְסִליְנְּגְסִּבי    ,ִויֹוֶלט

  

ִהְתַחֵּׁשק  ּוְלַאְרַּבְעָּתם

ָלֵכן . ִלְראֹות ֶאת ָהעֹוָלם

ָקנּו ִסיָרה ְּגדֹוָלה ְּכֵדי 

ְלַהְפִליג ְסִביב ָהעֹוָלם 

ְוָלׁשּוב ִמִּצּדֹו , ְּבֶדֶר ַהָּים

. ַהֵּׁשִני ְּבֶדֶר ַהַּיָּבָׁשה

ַהִּסיָרה ָהְיָתה ְּכֻחָּלה 

ּוְכֶׁשָּיְצאּו ַלַּׁשִיט ָלְקחּו ; ָהָיה ָצֹהב ּוְמֻפְסָּפס ְּבָאֹדםְוַהִּמְפָרׂש , ּוְמנֶֻּקֶדת ְּבָיֹרק

ְוקֹוְגל־מֹוְגל ְׂשַבע , ֶׁשְּתַנֵּוט ֶאת ַהִּסיָרה ּוְתַטֵּפל ָּבּה, ִעָּמם ַרק ֲחַתְלּתּוָלה ְקַטָּנה

  .ַקְנַקן ֵּתה ָּגדֹולּוְלֵׁשם ָּכ ָלְקחּו ַּגם ; ֶׁשְּיַבֵּׁשל ֲארּוַחת ֶעֶרב ְוַיְרִּתיַח ֵּתה, ָיִמים

  

ִּכי , ְוָהָיה ָלֶהם ָמזֹון ְּבֶׁשַפע, ַּבֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִהְפִליגּו ַהְפָלָגה ֶנֱהֶדֶרת

ְוָכל ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ָהָיה ִלְׁשלֹות אֹוָתם ִמן ַהָּים , ָהיּו ָׁשם ָּדִגים ַרִּבים

ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ָזְכָתה ָּבֲעָצמֹות ; ּוִמָּיד ֵּתֶכףָׁשַלק אֹוָתם ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל , ְּבַמֶּצֶקת

ְוַעל ֵּכן ָהיּו ָּכל ְּבֵני ַהֲחבּוָרה , ְוִהִּביָעה ְׂשִביעּות ָרצֹון ִנֶּכֶרת ִמַּמַּצב ָהִעְנָיִנים

  .ְׁשרּוִיים ְּבַמַּצב רּוַח טֹוב

  

, ַמְחֵּבָצה ָּקר ִּבְמִזיַגת ֵמי ֶמַלח ֶאל ּתֹוִּבְׁשעֹות ַהּיֹום ָהְיָתה ִויֹוֶלט ְטרּוָדה ְּבעִ 

ַא , ַרָּבה ְּבִתְקָוה ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ֶחְמָאה ִּבְפָראּותּוְׁשֶׁשת ָאֶחיָה ָחְבצּו אֹוָתם 

ּוְבֶרֶדת ָהֶעֶרב ֶנֶאְספּו ֻּכָּלם ֶאל ; ְּבָכ ִהְצִליחּו ,ִאם ִּבְכָלל, ְלִעִּתים ְנִדירֹות ִּבְלַבד

 ְּבעֹוד ַהֲחַתְלּתּוָלה ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל , ַקְנַקן ַהֵּתה ְוָיְׁשנּו ָׁשם ְּבנֹוחּות ַרָּבהּתֹו

  .ּדֹוֲאִגים ַלִּסיָרה

  

ַמִים  ֶהָעׂשּויּוְכֶׁשִהִּגיעּו ֵאֶליָה ִּגּלּו ֶׁשֶּזהּו ִאי ; ַּכֲעֹבר ְזַמן ָראּו ַיָּבָׁשה ָּבֹאֶפק

ָּגַעׁש ֶזֶרם  ָּפָניוִמִּצָּדיו ִנְמְתחּו ְמָצֵרי־ֲחלֹוף ְוַעל , ָיֵתר ַעל ֵּכן. ַהֻּמָּקִפים ֲאָדָמה

ֶׁשָּגְבהֹו , ְוָעָליו ָצַמח ַרק ֵעץ ֶאָחד; ן ָהָיה ְיֵפהֶפה ְלַהְפִליאְוַעל ּכֵ , ּגֹוְלף ַאִּדיר

 .ֵמאֹות ְוָׁשׁש ַרְגַלִים ֲחֵמׁש

  

  

 ָליֹוֶנל                 ָּגאי                   ְסִליְנְּגְסִּבי                ִויֹוֶלט
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ִּגּלּו ֶׁשהּוא  ָהַרָּבה ְלַהְפָּתָעָתםַא , הּבֹו ָאֶנה ָוָאנָ  ִהְתַהְּלכּוְלַאַחר ֶׁשָעלּו ֶאל ָהִאי 

ָלֵכן ִטְּפסּו . ּוִמְלַבָּדם ֵאין ּבֹו ְמאּוָמה, ָמֵלא ִנְתֵחי ְּבַׂשר ֵעֶגל ּוִפְצּפּוֵצי ׁשֹוקֹוָלד

ַא ; ִאם ֵיׁש ָׁשם ֲאָנִׁשים, ְּבִמַּדת ָהֶאְפָׁשר, ֶאל ַצֶּמֶרת ָהֵעץ ַהּבֹוֵדד ְּכֵדי ְלָבֵרר

ֶׁשִּבּלּו ָׁשבּוַע ְלַאַחר 

ְּבֹראׁש ָהֵעץ ְוא ָראּו 

ֶנֶפׁש ַחָּיה ִהִּגיעּו 

ַלַּמְסָקָנה ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת 

ְוַעל , ֶׁשָהִאי ֵריק ִמּיֹוֵׁשב

ן ִהְטִעינּו ֶאת ַהִּסיָרה ּכֵ 

ְּבַאְלַּפִים ִנְתֵחי ְּבַׂשר 

ֵעֶגל ּוְבִמיְליֹון ִּפְצּפּוֵצי 

ּוִבְזַמן ֶזה ִהְמִׁשיכּו , קּו ְלַכְלָּכָלָתם ְּבֶמֶׁש יֹוֵתר ֵמֹחֶדׁשְוֵאֶּלה ִהְסִּפי; ׁשֹוקֹוָלד

  .ְּבַמָּסָעם ְּבֹעֶנג ּוַבֲאִדיׁשּות ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמָתם

  

ֲאֻדִּמים  ֻּתִּכִּייםְלַאַחר ִמֵּכן ִהִּגיעּו ְלחֹוף ֶׁשָהיּו ּבֹו א ָּפחֹות ִמִּׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה 

ְוֻכָּלם ְׁשקּוִעים ִּבְתנּוָמה , י ָזָנב ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ַמֲעֶקה ְּבׁשּוָרהְּגדֹוִלים ּוְכֻחּלֵ 

ְוַצר ִלי ְלַסֵּפר ֶׁשַהּקֹוְגל־מֹוְגל ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ִהְזַּדֲחלּו ְּבֶׁשֶקט ְוָתְלׁשּו . ֲעֻמָּקה

ָפה ָּבֶהם ַעל ָּכ ּוִויֹוֶלט ָנזְ , ְּבִפיֶהם ֶאת נֹוצֹות ְזָנבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם

  .ְּבֻחְמָרה ַרָּבה

  

ָמאַתִים , ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּתֲחָבה ֶאת ָּכל ַהּנֹוצֹות

ְוָכ ִׁשְּוָתה , ֶאל ּתֹו ַהּבֹוֶנָטה ֶׁשָּלּה, ְוִׁשִּׁשים ְּבִמְסָּפר

  .ׁשֹוַבת ֵלב ְוַרַּבת ּתֹוֶעֶלת, ָלּה ָחזּות ִמְתנֹוֶצֶצת ְוָנָאה

  

, ַצר ֶׁשל ַהָּים ְּבֵחֶלקא ִנְקָרה ְּבַדְרָּכם ַהְמֹאָרע ַהּבָ 

א ָיְכלּו ֶׁשָהָיה ָּגדּוׁש ָּדִגים ַרִּבים ַעד ְּכֵדי ָּכֶׁש 

ְוַעל ֵּכן ִנְׁשֲארּו ָׁשם ִׁשָּׁשה ; ְלָאהְלַהְמִׁשי הָ 

ֵגי ֹמֶשה ַרֵּבנּו ֶוֱהיֹות ֶׁשָהיּו ֵאֶּלה ְּד , ַעד ֶׁשָאְכלּו ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַהָּדִגים, ָׁשבּועֹות

ְוא  ֶׁשָּׂשְרדּוּוְמַעט ַהָּדִגים . ְמֻבָּׁשִלים ְּבֹרֶטב ֲחִסילֹוִנים א ָהָיה ְּבָכ ׁשּום ֹקִׁשי

ֶנֶאְכלּו ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהֹּקר ְוַעל ַהֹּקִׁשי ְלֵהָרֵדם ִּבְגַלל ַהֲהֻמָּלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשְּמִקיִמים 

ְוַעל ֵּכן ָסְרָגה , ַהחֹוְלִפים ָׁשם ְּבִמְסָּפר ַרב, ָטפֹות ַהְּטרֹוִּפיֹותֻּדֵּבי ַהֹּקֶטב ְוַהּטוֹ 

ּוְסִליְנְּגְסִּבי ִחֵּלק ָלֶהם ַּכָּמה , ִויֹוֶלט ְלַמֲעָנם ַּכָּמה ָּכְתנֹות ֶצֶמר ְקַטּנֹות ְּבֹרב טּוָבּה
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ּוִבְזכּות ַמֲעִׂשים , ְּגלּולֹות אֹוְּפיּום

ָּדִגים ְוֵהם ֶנְחָמִדים ֵאּלּו הּוַחם לַ 

  .ָיְׁשנּו ְׁשַנת ְיָׁשִרים

  

ָאז ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ׁשֹוַפַעת ֲעֵצי 

ַּתּפּוז ֲעצּוִמים ְוַאִּדיֵרי ְמַמִּדים 

ַעל ֵּכן . ְּפִרי ֲעמּוֵסי ֶׁשַעְנֵפיֶהם

ַּתּפּוִזים ְוֶאת ַקְנַקן ַהֵּתה ָלְקחּו ִעָּמם ְּכֵדי ָלִׂשים ּבֹו ֶאת הַ , ָיְרדּו ֻּכָּלם ִמן ַהִּסיָרה

ְוִהיא ָּתְלָׁשה ֶאת , ֲאָבל ְּבעֹוָדם ְטרּוִדים ְּבָכ ָקָמה רּוַח ֲאיָֻּמה ְונֹוָרָאה. ֶׁשֶיֶאְספּו

ַא ָאסֹון ֶזה ָהָיה ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס ; ֹרב נֹוצֹות ְזַנב ַהֻּתִּכי ִמן ַהּבֹוֶנָטה ֶׁשל ִויֹוֶלט

יֹוִנים ֶׁשל ַּתּפּוִזים ֶׁשִהַּדְרְּדרּו ַעל ָראֵׁשיֶהם ְוָחְבטּו ְלֻעַּמת ַהִּמיְליֹוִנים ַעל ַּגֵּבי ִמילְ 

ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם ָלרּוץ  ַעד ֲאנּוׁשֹותָּבֶהם ְוָחְבלּו ָּבֶהם ְוָחְבלּו ָּבֶהם ְוָחְבטּו ָּבֶהם 

ל ֶׁשא ְלַדֵּבר ַעל קוֹ , ַמֵהר ְּכָכל ֶׁשְנָׂשאּום ַרְגֵליֶהם ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַנְפָׁשם

  .ֶׁשָהָיה ַמְבִעית ַעד ְלַהְדִהים, ִקְרקּוׁש ַהַּתּפּוִזים ְּכֶנֶגד ַקְנַקן ַהֵּתה

  

ְוַרְגלֹו ; ַאף ֶׁשָהיּו ְּפגּוִעים ּוְמֵלֵאי ַּתְרֹעֶמת, ַלְמרֹות ַהֹּכל ִהִּגיעּו ַלִּסיָרה ְּבָׁשלֹום

ֶׁשְּבֶמֶׁש , ָבטֹות ַעד ְּכֵדי ָּכֵמֹרב חֲ  ִמְּמקֹוָמּהַהְּיָמִנית ֶׁשל ַהּקֹוְגל־מֹוְגל הּוְסָטה 

ָהָיה  ְלָפחֹותָׁשבּוַע 

ָעָליו ִלְתֹחב ֶאת ֹראׁשֹו 

ְּבַנַעל ַהַּבִית ֶׁשּלֹו ָּכל 

  .ֵאיַמת ֶׁשִּבֵּקׁש ָלֶׁשֶבת

  

ְלֶמֶׁש ְזַמן ָמה ִהְׁשָרה 

ֲעֵליֶהם ְמֹאָרע ֶזה 

ֶׁשִּגָּלה , יּו ִמְתאֹוְׁשִׁשים ִאְלָמֵלא ָליֹוֶנלְוִיָּתֵכן ֶׁשְלעֹוָלם א הָ  ,ִּדְכּדּו א ְמֻבָּטל

ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְּבעֹודֹו ׁשֹוֵרק  ֶהֶרףַהְתָמָדה ּוְמִסירּות ָהְראּויֹות ְלֶׁשַבח ְוָעַמד ְלא 

ֶׁשל ְּבֵני  ַּדְעָּתםַהָּדָבר ִהִּסיַח ֶאת . ְּבָאְזֵניֶהם ְּבקֹוֵלי קֹולֹות ּוְבִחּיּוִנּיּות ְמֻרָּבה

ְוֻכָּלם ִהְסִּכימּו ֶׁשְּבׁשּוָבם , רּוָחם ְוִהְׁשַּתֵּפר ַמַּצבָחַזר  ֶׁשְּמַעט־ְמַעטבּוָרה ַעד ַהחֲ 

ַמְגִּבית ְוִיְרְּכׁשּו ְלָליֹוֶנל ְּתעּוַדת הֹוָקָרה ֲעׂשּוָיה ֶּפֶטל ּוַמֲאֶפה  ַיַעְרכּוַהַּבְיָתה 

  . ֵלב ֵמֶחֶרבַזְנְּגִביל ְּכאֹות ּתֹוָדה 
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, ְפִליגּו עֹוד ַּכָּמה ָיִמים ְּבׁשּוָבה ּוְבַנַחת ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ֲאֶחֶרתְלַאַחר ֶׁשהִ 

 ַעְכָּבִרים ְלָבִנים ַוֲאֻדֵּמי ֵעיַנִים ֶׁשא ְׂשִביעּות ְרצֹוָנם ָראּו ָּבּהּוְלַהְפָּתָעָתם ְולִ 

ַרְפֶרֶפת ֵּביִצים ְּבֹאַרח ִיָּסְפרּו ֵמֹרב ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַמְעָּגל ָּגדֹול ְוסֹוֲעִדים ֶאת ִלָּבם ּבְ 

  .ְמנָֻּמס ּוַמְׂשִּביַע ָרצֹון ְּביֹוֵתר

  

ִּכי ִנְמַאס ָלֶהם ֶלֱאֹכל ַא ְוַרק , ֶוֱהיֹות ֶׁשַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים ָהיּו ְרֵעִבים ְלַמַּדי

 ֶזה הֹוֵלם ֵהם ָעְרכּו ִהְתַיֲעצּות ַּבְּׁשֵאָלה ִאם ִיְהֶיה, ּוְדֵגי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַּתּפּוִזים

ֶׁשֲהֵרי ְּבֹאֶפן , ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַרְפֶרֶפתָלֶגֶׁשת ֶאל ָהַעְכָּבִרים ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ְמַעט 

, ֻהְסַּכם ֶׁשַּגאי ֵיֵל ִלְׁשֹטַח ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ְּבָאְזֵני ַהַעְכָּבִרים. ָּכֶזה א יּוְכלּו ְלָסֵרב

ַא ֵהם ָנְתנּו לֹו ַרק ְקִלַּפת ֱאגֹוז ְמֵלָאה ַעד ; דְוָכ ָאְמָנם ָעָׂשה ֵּתֶכף ּוִמּיָ 

ָעַלי : "ְוהּוא ָאַמר, ַהָּדָבר ִהְכִעיס ֶאת ַּגאי. ְּבַרְפֶרֶפת ְמהּוָלה ְּבַמִים ְלַמֲחִציָתּה

ב ְּכמֹוֶכם ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ְלַנֵּד  ַרְפֶרֶפתלֹוַמר ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה 

ַא ָּבֶרַגע ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּדָבָריו ִהְסּתֹוְבבּו ֵאָליו ָּכל ָהַעְכָּבִרים !" ְמַעט יֹוֵתר ִמֶּמָּנּה

ְוקֹול ְמֻקְרָטם ּוִבְלִּתי ָנִעים ִמֶּזה (ְוִהְתַעְּטׁשּו ְלֶעְברֹו ְּבֹאַרח ַנְקָמִני ּוָמאּוס 

ים ַהִּמְתַעְּטִׁשים ְּבַבת ַאַחת ָקֶׁשה ְלַהֲעלֹות ֶׁשַּמְׁשִמיִעים ִמיְליֹוֵני ַעְכָּבִרים ִנְרָּגזִ 

א ִלְפֵני ֶׁשִהְׁשִלי ֶאת ּכֹוָבעֹו ַהְיֵׁשר , ְוָלֵכן ָרץ ַּגאי ֲחָזָרה ַלִּסיָרה, )ַהַּדַעת ַעל

  .ֶאת ָּכל ְסֻעַּדת ָהֶעֶרב ָלַעְכָּבִריםְלֵלב ַקֲעַרת ָהַרְפֶרֶפת ְוִקְלֵקל 

  

ַרק ִמְסָּפר ַרב ְמֹאד , ָּבִּתים  ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ְלֶאֶרץ ֶׁשֵאין ָּבּהִמיֵניּה ּוֵביּה ִהִּגיעּו

ְּבָכל . ָרִגיׁש ּוְמַסְחֵרר, ֶׁשל ַּבְקּבּוִקים ְּגדֹוִלים ְוא־ְּפקּוִקים ֶׁשִּצְבָעם ָּכֹחל ָמתֹוק

 ַהְּמַעְנְיִניםָכל ַהְּיצּוִרים וְ , ֶאָחד ִמן ַהַּבְקּבּוִקים ַהְּכֻחִּלים ָׁשַכן ְזבּוב ְּכֹחל ַּבְקּבּוק

 ְמַעִּטיםַרק ְּבֶחְבֵלי ֶאֶרץ ; ַהָּללּו ָחיּו ַיַחד ְּבַהְרמֹוְנָיה ׁשֹוַפַעת ְוַכְפִרית ְּביֹוֵתר

ַּגאי ְוָליֹוֶנל , ְסִליְנְּגְסִּבי, ִויֹוֶלט. ֹאֶׁשר נֹוָאׁש ּוֻמְׁשָלם ִמֶּזה ִלְמֹצאֶאְפָׁשר אּוַלי 

ּוְלַאַחר ֶׁשִּבְּקׁשּו ֶאת , ִמּצּוַרת ַהִהְתַיְּׁשבּות ַהִּיחּוִדית ְוַהְּמַאֶּלֶפתְמֹאד  ִהְתַרְּׁשמּו

ָמְׁשכּו ֶאת ) ְוִקְּבלּו אֹוָתּה ְּבָכל ַהָּכבֹוד(ְרׁשּוָתם ֶׁשל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק 

 ֱהיֹות ֶׁשֲעֵלי ֵּתה א אַ ; ַהִּסיָרה ֶאל ַהחֹוף ְוֵהֵחּלּו ְלָהִכין ֵּתה מּול ַהַּבְקּבּוִקים
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ְוַהּקֹוְגל־מֹוְגל ִנֵּגן , ִהִּניחּו ַרק ַּכָּמה ֲחלּוֵקי ֶאֶבן ְּבתֹו ַהַּמִים ַהַחִּמים, ָהיּו ָלֶהם

ִקְּבלּו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ֵּתה ָּבֵאיכּות ַהּטֹוָבה , ַּכמּוָבן, ְוָכ, ְּבָאקֹוְרְּדיֹון ֵמֲעֵליֶהם

  .ְּביֹוֵתר

  

, חּו ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ְּבִׂשיַחת ֵרִעים ִעם ַהְּזבּוִבים ּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוקָאז ָּפתְ 

ְּבִעָּקר , ִאם ִּכי ְּבִניָמה ַזְמְזָמִנית ְמַעט, ּוְבִניחּוָתא ְּבֹנַעםְוַהְּזבּוִבים ׂשֹוֲחחּו ִעָּמם 

ּוִמֶּטַבע , ָגִדים ְקַטָּנהִמּׁשּום ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶהְחִזיק ֵּבין ִׁשָּניו ִמְבֶרֶׁשת ּבְ 

  .ַהְּדָבִרים ָנְבעּו ִמָּכ ֵאי ֵאּלּו ֶהֵּתִזים

  

ְוִאם ? ַמּדּוַע ַאֶּתם ִמְתּגֹוְרִרים ְּבַבְקּבּוִקים, ַּגּלּו ָלנּו", ָאְמָרה ִויֹוֶלט" ,ָאָּנא"

אֹו ֲאִפּלּו , ים אֹו ְיֻרִּקיםַמּדּוַע ֵאיְנֶכם ַמְעִּדיִפים ַּבְקּבּוִקים ְסֻגּלִ , ְּבַבְקּבּוִקים ַּדְוָקא

  "?ַּבְקּבּוִקים ְצֻהִּבים

  

 : "ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ָהֵאֶּלה ֵהִׁשיב ְזבּוב ְּכֹחל ַּבְקּבּוק ָיִׁשיׁש ּוָבא ַּבָּיִמים ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון

 ֲאבֹות ֲאבֹות,  ְּכלֹוַמר– מּוָכִנים ִלְמגּוִרים ָּכאן ָמָצאנּו ָהֵאֶּלה ַהַּבְקּבּוִקים ֶאת

.  ְוִהְתַיַּׁשְבנּו ָּבֶהם ֵּתֶכף ּוִמָּיד–ֲאבֹות ֲאבֹות ֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו ֵהם ֶׁשָּמְצאּו אֹוָתם 

ְוָלֵכן ִּכְמַעט ֶׁשֵאיֶנּנּו , ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַהֹחֶרף ָאנּו הֹוְפִכים ֶאת ַהַּבְקּבּוִקים ַעל ֹראָׁשם

א ַיְתִאים ׁשּום ַּבְקּבּוק ֶׁשִּצְבעֹו ֵאינֹו ּוֵמֵאָליו יּוַבן ֶׁשְּלָכ ; סֹוְבִלים ִמן ַהֹּקר

  ."ָּכֹחל

  

ַּבֶּמה ַאֶּתם , ָלנּו ִלְׁשֹאל יַֻּתרֲאָבל ִאם " ,ָאַמר ְסִליְנְּגְסִּבי" ;ַּכּמּוָבן, ַּכּמּוָבן"

  "?ִנּזֹוִנים

  

ֲאֶׁשר ָקֶׁשה ְוכַ ", ָאַמר ַהְּזבּוב ְּכֹחל ַהַּבְקּבּוק" ,ֶׁשל ְצָדפֹות ְּבַפְׁשִטידֹותְּבִעָּקר "

  ."ְלַהִּׂשיָגן ָאנּו ִנּזֹוִנים ְּבעֹור ְמֻעָּבד ַהְּמֻבָּׁשל ְּבֹחֶמץ ֶּפֶטל ַעד ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ִרָּבה
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  .ָאַמר ָּגאי!" ִנְׁשָמע ָטִעים"

  

  !"זזזּום ":ְוָכל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ָאְמרּו, !"ָעצּום ":ְוָליֹוֶנל הֹוִסיף

  

ּוְלִמְׁשַמע ָהאֹות ; ָאַמר ְזבּוב ָזֵקן ֶׁשָּבָאה ָהֵעת ְלַזֵּמר ֶאת ִמְזמֹור ָהֶעֶרבאֹו ָאז 

ְוַהּקֹולֹות , ֵהֵחּלּו ָּכל ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְלַזְמֵזם ִזְמזּום ֶנֱהָדר ּוַמְרִהיב ֹאֶזן

ְוִהְזַּדְּמרּו ְסִביב ַהְּפָסגֹות ַהַהְרמֹוִנִּיים ְוַהְּמִריִרים ִהְדֲהדּו ַעל ְּפֵני ַהַּמִים 

 ְּבַׁשְלָוהַהַּפְסטֹוָרִלּיֹות ֶׁשל ַהַּיְרּגָ ִּזים ָהרֹוְגִׁשים ַעל ֶהָהִרים ַהּמֹוִריִקים ְוַהְּקרּוִמִּיים 

ַהְּלָבָנה ָזְרָחה ְּבַעְצלּוָתא ִמן . חֹוָלִנית ְוחֹוְלָמִנית ַהְּידּוָעה ַרק ְלַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָלה

ָמְתֵניֶהם ְוַגָּבם ֶׁשל , ְואֹוָרּה ָיַרד ְּכַטל ַעל ַּכְנֵפיֶהם, ַהֻּמְׁשְּפָרץ ּכֹוָכִביםָהָרִקיַע 

ּוְלֹנַכח ְנִסּבֹות ְּתַכְלַּכּלֹות ; ֲחִׁשיבּות ַוֲחַסר ַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְּבָהָדר ִיחּוִדי

  .ֲאֶׁשר ָּכֵאֶּלה ָעַלץ ַהֶּטַבע ֻּכּלוֹ 

ת ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַתר ֶעֶרב ֶזה ָנטּוַע ְּבִזְכרֹוָנם ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים ַהְּצִעיִרים ָׁשִנים ַרּבוֹ 

 ְלַאַחר ֶׁשַהּקֹוְגל־מֹוְגל –ְוַרק ַאֲחֵרי ֲחצֹות , ְּכַאַחד ָהֲעָרִבים ַהְּמֻאָּׁשִרים ְּבַחֵּייֶהם

ָבה ֻהּצְ  ְוַהֲחַתְלּתּוָלהְמקֹוָמם ַקְנַקן ַהֵּתה ְוַהַּמְחֵּבָצה הּוְנחּו ּבִ , ֵהִניף ֶאת ַהִּמְפָרׂש

 ִנְפַרד ָּכל ֶאָחד ֵמַהְּיָלִדים ֵמַהְּזבּוִבים ְּכֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוק ְּבֹרב –ַעל ַיד ַהֲהָגִאים 

ְוָכל ַהְּזבּוִבים ָיְרדּו ִּכְזבּוב ֶאָחד ֶאל ַקו ַהַּמִים ְּכֵדי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּנֹוְסִעים , ֶרֶגׁש

  .ָּכםַמְפִליִגים ְלַדְר 

  

ְוִהיא ָנֲעָצה , ְלאֹות ָּכבֹוד ְוַהֲעָרָכה ָקָדה ִויֹוֶלט ַעד ֶׁשַאָּפּה ִּכְמַעט ָנַגע ַּבַּקְרַקע

ֶאת ַאַחת ִמּנֹוצֹות ְזַנב ַהֻּתִּכי ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשָּלּה ִּבְׂשַער ֹראׁשֹו ֶׁשל ַהְּזבּוב ְּכֹחל 

ַּגאי ְוָליֹוֶנל ֶהֱעִניקּו ַלְּזבּוִבים ָׁשׁש , יּוְסִליְנְּגְסּבִ ; ַהַּבְקּבּוק ֶהָחִביב ְּביֹוֵתר

; ְּתֵאִנים ְמיָֻּבׁשֹות ּוֶמַלח ַאְנְּגִלי ְלִׁשְלׁשּול, ֻקְפָסאֹות ְקַטּנֹות ּוָבֶהן ִסּכֹות ְׁשֹחרֹות

ְוָכ ָעְזבּו ֶאת אֹותֹו 

  .חֹוף ְמֻאָּׁשר ַלֲעֵדי ַעד

  

ִנְרָּגִׁשים ַעד ִעְמֵקי 

 ַאְרַּבַעת ִנְׁשָמָתם ָקְפצּו

ַהּנֹוְסִעים ַהְּקַטִּנים ֶאל 

ַא ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ַרּבֹות עֹוד ִנְּׂשאּו ְלֹאֶר . ּתֹו ַקְנַקן ַהֵּתה ְוִנְרְּדמּו ִּבן ֶרַגע

ְמָחִטים ְּבִמְמֲחטֹות ֶׁשל ַאְלֵפי ַאִּפים ַהּנִ  ְוקֹולֹותַהחֹוִפים ִיְבבֹות ֵאֶבל ְוָאְבָדן 
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 קֹולֹות ֶׁשִהְדֲהדּו נּוגֹות ַעל ַּגֵּבי ַהַּגִּלים ַהִּמְתַעְּגִלים ְלַצד –ת ֹחֶטם ְּבַבת ַאחַ 

  .ֻחֵּלי ַהַּבְקּבּוקַהִּסיָרה ְּבִהְתַרֲחָקּה עֹוד ָועֹוד ֵמַאְרָצם ַהְּמֻאֶּׁשֶרת ֶׁשל ַהְּזבּוִבים ּכְ 

  

ִאם ִּכי ,  ָיִמים ִמְסָּפרַאֲחֵרי ָהֵארּוִעים ָהֵאֶּלה א ֵאַרע ָּדָבר ָראּוי ְלִצּיּון ְּבֶמׁשֶ 

ַהּנֹוְסִעים ָחְלפּו ַעל ְּפֵני ֶחְלַקת חֹול ְׁשטּוָחה ְוִהְבִחינּו ְּבַמֲחֶזה ְמַלֵּבב ּוִבְלִּתי 

 –ֵמאֹות אֹו ְׁשַבע ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש –ַסְרְטֵני ָים ְוַסְרְטֵני ָנָהר ְּבִמְסָּפר ַרב : ָרִגיל

ְרִחים ְלַהִּתיר ְּפַקַעת ְסבּוָכה ֶׁשל ְּפִתיֵלי ֶצֶמר ְוֻרִּדים טוֹ , ַהּיֹוְׁשִבים ְלַיד ַקו ַהחֹוף

ֵמי ֲאזֹוְביֹון ְוַיִין ָלָבן  ֶהָעׂשּויּוִמַּפַעם ְלַפַעם ַמְרִטיִבים ֶאת ַהְּפַקַעת ְּבנֹוֵזל 

  .ְמַתְקַּתק

  

  .ָלִדיםָאְמרּו ַאְרַּבַעת ַהּיְ " ?הֹו ַסְרָטִנים סֹוְרִגים, ַהִאם נּוַכל ַלֲעֹזר ָלֶכם"

  

ַא , ָאנּו ְמַנִּסים ְלָהִכין ָלנּו ְּכָסיֹות ֶצֶמר. "ֶהְחִזירּו ַהַּסְרָטִנים" ,ּתֹוָדה ַרָּבה ָלֶכם"

  ."ֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ֵּכיַצד ַלֲעׂשֹות ֹזאת

  

ּוְלִמְׁשַמע ַהְּדָבִרים , ַהְּכָסיֹות א ָהְיָתה ָזָרה ְלִויֹוֶלט ָּכל ִעָּקר ַהָכַנתָאָּמנּות 

ִמְתָּבְרּגֹות אֹו ְקבּועֹות  ֶׁשָּלֶכםַהִאם ַהְּצָבתֹות : "ָהֵאֶּלה ָאְמָרה ַלַּסְרָטִנים

  "?ִּבְמקֹוָמן

  

ּוְבִלי ְׁשִהּיֹות ָעְרמּו ֲעֵרָמה ְּגדֹוָלה , ָאְמרּו ַהַּסְרָטִנים" ,ן ְמֻחָּברֹות ְּבַהְבָרָגהֻּכּלָ "

ִּתיָרה ִויֹוֶלט ֶאת ָּכל ְּפִתיֵלי ַהֶּצֶמר ַהְּוֻרִּדים ּוְבֶעְזָרָתן הִ ; ֶׁשל ְצָבתֹות ְלַיד ַהִּסיָרה

. ְוֵהִכיָנה ֵמֶהם ֶאת ַהְּכָסיֹות ַהֶּנְחָמדֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַעל ַהַּדַעת

ָעטּו ֶאת ַהְּכָסיֹות , ְלַאַחר ֶׁשִהְבִריגּו ַהַּסְרָטִנים ֶאת ַהְּצָבתֹות ֲחָזָרה ִלְמקֹוָמן

ְמַסְלְסִלים ְּבקֹוָלם , ת ְוִהְתַרֲחקּו ִמָּׁשם ִחיׁש ַמֵהר ַעל ַרְגֵליֶהם ַהֲאחֹוִרּיֹותַּבֲעִליצּו

  .ַהַּז ִׁשיִרים ְּבֻסָּלם ִמינֹוִרי

  

ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשבּו ַהּנֹוְסִעים ַהְּקַטִּנים ְלַהְפִליג ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלִמיׁשֹור ְרַחב ָיַדִים 

ַא ְלַאַחר ; ִראׁשֹון א ָהָיה ּבֹו ָּדָבר ְלַגּלֹותוֹ  ּוְבַמָּבט, ִהיםַוֲעצּום ְמַמִּדים ְלַהְד 

ּוְלַאַחר , ֶׁשִהְתַקְּדמּו ּבֹו ַּכָּמה ְצָעִדים הֹוִפיַע ְּדַבר־ָמה ַהְרֵחק ָּבֹאֶפק ָהַאְפרּוִרי

ִגית ְמֻדְקֶּדֶקת ֶׁשִהְתָקְרבּו ַהּנֹוְסִעים ּוָבֲחנּו ֶאת אֹותֹו ְּדַבר־ָמה ְּבִחיָנה ֶּדְרָמטֹולוֹ 

 ְויֹוֵׁשבִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְדַבר־ָמה ָהחֹוֵבׁש ֵּפָאה ָנְכִרית ְלָבָנה ּוְגדֹוָלה 

" ,ַהָּדָבר ֵאינֹו ִנְרֶאה ְּכֶבן ָאָדם. "עּוגֹות ְספֹוג ּוְצָדפֹות ֵריקֹות ָהֲעׂשּוָיהְּבֻכְרָסה 
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ָיָדם ְלָהִבין ַמהּו אֹותֹו ָּדָבר ַעד ֶׁשַהּקֹוְגל ְוא ָעָלה ּבְ ; ָאְמָרה ִויֹוֶלט ְּבִפְקּפּוק

ֵהן זֹוִהי ַהְּכרּוִבית : "ָזַעק ְּבַלַחׁש, ֶׁשְּכָבר ִהְתַנָּסה ַּבֲהָויֹות ָהעֹוָלם, מֹוְגל

  !"ַהְּלָבִבית

ית הּוא ְוַכֲעֹבר ְזַמן ָקָצר ִּגּלּו ֶׁשָּמה ֶׁשָחְׁשבּו ְלֵפָאה ָנְכִרית ֲעָנִק , ְוָכ ָהָיה ֶּבֱאֶמת

ְוֶׁשִהיא , ַרְגַלִים ְּכָלל זוֹ  ִלְכרּוִביתֶׁשֵאין , ְּבֶעֶצם ֶחְלָקּה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהְּכרּוִבית

ָמה ֶׁשִּמֶּטַבע ַהְּדָבִרים , ְמֻסֶּגֶלת ְלִהְתַהֵּל ַעל ַהֶּקַלח ֶשָּלּה ְּבֹאֶפן ֵמִניַח ֶאת ַהַּדַעת

  .ם ְוַנֲעַלִיםְמַצְמֵצם ֶאת הֹוְצאֹוֶתיָה ַעל ַּגְרַּביִ 

  

ָקָמה , ְּבעֹוד יֹוְרֵדי ַהִּסיָרה ִמְתּבֹוְנִנים ָּבּה ְּבִחָּבה ְמהּוָלה ִּבְבִחיָלה, ְלֶפַתע

 ְּבָהְלָכּה ָּתְמכּו ָּבּה ְׁשֵני –ַהְּכרּוִבית ִמְּמקֹוָמּה ְוִמֲהָרה ַמֲהַדּסֹות ְלֵעֶבר ַהְׁשִקיָעה 

ָּתה ֶׁשל ַנְחִליֵאֵלי ַנַחל ָצֲעָדה ִּבְׁשָלׁשֹות ְלָפֶניָה ְוכִ , ְמָלְפפֹוִנים סֹוְרִרים ּוְמסּוִרים

  . ַעד ֶׁשֶנֶעְלָמה ְּבסֹוף ַמֲעָרב ַּבֲעַנן ֶאְלָּגִביׁש ֶׁשל חֹול ַחְרבֹוִני–

  

ְוֵהם ָׁשבּו ; מּוָבן ֶׁשִחָּזיֹון ֶזה ִהְרִׁשים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהְּיָלִדים ַעד ְלֹעֶמק ִלָּבם

  .דּוֵרי ַאְסְּתָמה ִמְתַּפַּתַחת ְוֵתָאבֹון ַעזחֲ , ְלִסיָרָתם ִמָּיד

  

ְוֶיֶלד , ֶנֶאְלצּו ַהּנֹוְסִעים ְלַהְפִליג ַּתַחת צּוֵקי ֶסַלע ְּגבֹוִהים ִמֵּכןְזַמן ָקָצר ְלַאַחר 

 ַוֲחבּוׁשָלבּוׁש ִמְכָנַסִים ְּתפּוִחים ְוֻרִּדים , ָקָטן ְודֹוֶחה ִּבְמיָֻחד ֶׁשָּיַׁשב ֲעֵליֶהם

  .ִהְׁשִלי ְּדַלַעת ֲעצּוָמה ְלֵעֶבר ַהִּסיָרה ְוָהַפ אֹוָתּה ֵּתֶכף ּוִמָּיד,  ְּבִדילַצַּלַחת

  

ַא ַהִהְתַהְּפכּות א ָּגְרָמה 

, ְלׁשּום ּתֹוָצָאה ִּבְלִּתי ְרצּוָיה

ֶׁשָּכל ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ָיְדעּו  ִמּׁשּום

ּוְלַמֲעֶׂשה ֶהְעִּדיפּו ֶאת , ִלְׂשחֹות

ָּיה ַעל ְּפֵני ַהַּׁשִיט ַעד ֲעלֹות ַהְּׂשִח 

ֶׁשָאז ִהְצַטְּננּו ַהַּמִים , ַהְּלָבָנה

. ְוֵהם ִטְּפסּו ַלִּסיָרה ְּבֶׁשֶטף ֶנֶטף

ֵּביְנַתִים ִהְׁשִלי ַהּקֹוְגל־מֹוְגל 

ֶאת ַהְּדַלַעת ֲחָזָרה ְּבכֹוַח ַרב 

ֶוֱהיֹות ֶׁשָהְיָתה , ַהְּוֻרִּדים ע ְּבִמְכָנָסיוָיַׁשב ַהֶּיֶלד ַהְּמֻרּׁשָ  ֶׁשֲעֵליֶהםּוָפַגע ַּבְּסָלִעים 

ְוָאז , ְמֵלָאה ַּגְפרּוִרים ַעד ְלִהְתַּפֵּקַע ִהְתּפֹוְצָצה ַהְּדַלַעת ַּבָּלאט ְלֶאֶלף ְרִסיִסים



 346346 

עֹוד ָועֹוד ָועֹוד ַעד  ִהְתַלֵהטְוַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ְוַהּדֹוֶחה , ִהְתַלְּקחּו ַהְּסָלִעים ָּבֵאׁש

  .ְוַאּפֹו ִנְׂשַרף ָּכִליל, ָנָסיו ַהְּתפּוִחים ָעטּו ָּגֶון ְיַרקַרקֶׁשִּמכְ 

  

ְוָׁשם א ָמְצאּו , ־ְׁשָׁשה ָיִמים ְלַאַחר ִהְתַרֲחׁשּות זֹו ִהִּגיעּו ְלָמקֹום ַאֵחרְׁשַנִים

ָיָנם ֶׁשל ֶזהּו ִקנְ . ָּדָבר ְלַמֵעט ּבֹורֹות ְרָחִבים ַוֲעֻמִּקים ַהְּגדּוִׁשים ִרַּבת ּתּוֵתי ֵעץ

ַהְּנפֹוִצים ִּבְמחֹוזֹות ֵאּלּו ְואֹוְגִרים ֶאת ִרַּבת , ַהּקֹוִפים ַהְּזִעיִרים ְצֻהֵּבי ַהֹחֶטם

ְּבלּוָלה ְּבַתְבִׁשיל ַׁשְּבלּוִלים ָׁשקּוף , ּתּוֵתי ָהֵעץ ְּכֵדי ֶלֱאֹכל ִּמֶּמָּנה ִּבימֹות ַהֹחֶרף

ַרק קֹוף ְצֹהב . ַהְּגֵדלֹות ָׁשם ָּבר, וּוד'ֶצֶרת ֶוְדגְ ּוֻמֶּגֶׁשת ְּבַקֲעִרּיֹות ַחְרִסיָנה ִמּתוֹ 

ַא ְנִחירֹוָתיו ָהַאְכָזִרּיֹות ּוְצֵמאֹות ; ְוהּוא ָיַׁשן ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה, ֹחֶטם ֶאָחד ָהָיה ָׁשם

ָלה ַעל ַהּקֹוְגל־מֹוְגל ְוַעל ַהֲחַתְלּתּו, ַהָּדם ִהִּטילּו ֵאיָמה ָּכזֹו ַעל ַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים

  .ַעד ֶׁשֵהם ָנְטלּו ְלַעְצָמם ַרק ֵסֶפל ִרָּבה ָקָטן ְוָׁשבּו ְלַהְפִליג ְּבִסיָרָתם ְּבִלי ְׁשִהָּיה

  

ְנתּוָנה , ְוֶאת ַהַּמְחֵּבָצה ְוַקְנַקן ַהֵּתה ִעָּמּה, ָמה ָרְבָתה ֵאיָמָתם ְּכֶׁשָראּו ֶאת ַהִּסיָרה

ִּמי ָאֹים ְונֹוָרא ְלַמְרֶאה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְׁשַּתעֹות ְיצּור ֶּפֶרא יַ , ְּבִפי ַאְחִביׁשֹוק ָיאנּוס

ִּבן ֶרַגע ֻּכְרְסָמה ַהִּסיָרה ַהָּיָפה ַלֲחִמִּׁשים . ֻמְפָרִזים ֶׁשָּכֵאֶּלה ֹאֶר ְּבַקֵּויִעּמֹו ַרק 

, יְנְּגְסִּביִלְסלִ , ִוָאז ֻהְבַהר ְלִויֹוֶלט, ַוֲחִמָּׁשה ֶאֶלף ִמיְליֹון ְמאֹות ִמיְלַיאְרֵדי ְרִסיִסים

  .ְלַגאי ּוְלָליֹוֶנל ֶׁשא יּוְכלּו ְלַסֵּים ֶאת ַמָּסָעם ְּבֶדֶר ַהָּים

  

ְּוְלַמָּזָלם ָהַרב , ַעל ֵּכן ֶנֶאְלצּו ַאְרַּבַעת ַהּנֹוְסִעים ְלַהְמִׁשי ִּבְנדּוֵדיֶהם ַּבַּיָּבָׁשה

, ָהַאְרָּבָעה ָעלּו ַעל ַּגּבוֹ ;  אֹותוֹ ָלְכדּום ְוהֵ , ָחְלפּו ְּבאֹותֹו ֶרַגע ְלַיד ַקְרַנף ָזֵקן

ַהּקֹוְגל־מֹוְגל ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַקְרנֹו ְוָאַחז ְּבָאְזָניו ְוַהֲחַתְלּתּוָלה ִהַּטְלְטָלה ַעל ְקֵצה 

נֹוְׂשִאים ְּבַאְמַּתְחָּתם ַרק ַאְרָּבָעה ּפֹוֵלי ְׁשעּוִעית ְוָׁשׁש , ְוֵהם ָיְצאּו ַלֶּדֶר, ְזָנבוֹ 

  .אֹות ֶׁשל ְמִחית ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ֶׁשְּיַכְלְּכלּו אֹוָתם ְּבֶמֶׁש ַהַּמָּסעִליְטָר 

  

ִעם ֶזה ָעָלה ְּבָיָדם ִלְלֹּכד 

ַּתְרְנגֹוֵלי , ַהְרֵּבה ַּתְרְנגֹולֹות

ֹהּדּו ְועֹופֹות ֲאֵחִרים ֶׁשָּנֲחתּו 

ְּבא ֲהפּוָגה ַעל ֹראׁש ַהַּקְרָנף 

ֶאת ֵזְרעֹוֵני ְּכֵדי ִלְפלֹות ִמֶּמּנּו 

ַהְּיצּוִרים ַהָּללּו ֵהם ִּבְּׁשלּו ְּבֹאַרח ְמַסֵּפק ּוַפְסָקִני  ְוֶאת, ַהְּכֵרְוָיה ֶׁשָּגְדָלה ָעָליו

ַלַהק ֶׁשל ֶקְנּגּורּוִאים . ְּביֹוֵתר ַעל ְמדּוָרה ֶׁשִהְבִעירּו ַעל ַּגב ַהַּקְרָנף ָהָאמּור
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, ְוָלֵכן א ָחְסָרה ָלֶהם ֶחְבָרה, ְוַׁשֲאָנּנּות ְקָרנּותַוֲעגּוֵרי ֲעָנק ִלָּוה אֹוָתם ִמּתֹו סַ 

  .ְוֵהם ִהְמִׁשיכּו ָקִדיָמה ִּכְבַתֲהלּוַכת ִנָּצחֹון ַמֲעִטיָרה

  

ְוָׁשם ִקְּבלּו , ִהִּגיעּו ֻּכָּלם ַהַּבְיָתה ְּבָׁשלֹום, ְּבָפחֹות ִמְּׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָׁשבּועֹות, ְוָכ

ְוָׁשם ֶהְחִליטּו ְלַבּסֹוף ; ִצים ֶאת ְּפֵניֶהם ְּבֹעֶנג ָמהּול ְּבבּוזְקרֹוֵביֶהם ַהַּמֲעִרי

  .נֹוַח יֹוֵתר, ִלְדחֹות ֶאת ֶהְמֵׁש ַמְּסֵעיֶהם ַהְּמֻתְכָנִנים ְלמֹוֵעד ַאֵחר

  

ר ּוְלַאחַ ; ְלאֹות ּתֹוָדה ְוהֹוָקָרה ִצּוּו ָהַאְרָּבָעה ְלָהְרגֹו ּוְלַפְחְלצוֹ , ּוַבֲאֶׁשר ַלַּקְרָנף

  . ְלָגֵרד ּבֹו ֶאת ָהַרְגַלִים,ִמֵּכן ִהִּציבּו אֹותֹו ִמחּוץ ְלֶדֶלת ֵּבית ֲאִביֶהם ְּכַגְלֵעד
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            סף בר יוסףסף בר יוסףסף בר יוסףסף בר יוסףיויויויו

        

        

        החלוןהחלוןהחלוןהחלון
        
                    

        אושר כזה שום אסון לא יכול לפקוד אותואושר כזה שום אסון לא יכול לפקוד אותואושר כזה שום אסון לא יכול לפקוד אותואושר כזה שום אסון לא יכול לפקוד אותו.    .    .    .    אאאא
        

     חודש ימים לפני בחינות הגמר באוניברסיטה על הר הצופים פסקה 

י עירו הקטנה וזמן לא רב אחר כך למד שכל יהוֵד , יצבת הכסף של הוריוק

אבל ביקר , אל הבחינות לא ניגש. בפולין הושמדו על ידי הגרמנים

אולי כדי לנוח מעבודות שטיפת הכלים במסעדות , כל מיני, בהרצאות

ובעונות , הצופים-לפעמים שוטט בשבילי הר. וחלוקת עיתונים טרם שחר

כשהשתחרר . את האיילים קופצים ומטפסים על הכבשיםהייחום ראה 

, עצר, בשלהי הקיץ מהצבא אחרי מלחמת השחרור טייל ברחוב יפו בלילה

יצאתי ", ואמר בקול עמד מול חלון ראווה שעמדו שם בובות נשים לבושות

, הצופים-למחרת טייל על יד הגבול וצפה אל הר!". חי, חי, יצאתי חי, חי

בחדרו פשט את בגדיו הלחים ונכנס . מה שלא הרגישגשם ראשון ניתך ונד

. המגרדות של מיטתו, הגסות, עירום אל בין שמיכות הצמר העירומות

ובחום הגבוה זכר את אמו ואת , והוא רעד בצמרמורת, סדינים לא היו לו

שיהיו סדינים , אביו ואת אחיו ואחיותיו וביקש שיבוא שינוי וקצת אושר

  .םותנור ובית ואישה וילדי

, סנטה-     בן שלושים וארבע פגש אותה בספרייה האוניברסיטאית בטרה

, באה וישבה ממול. והוא כבר עובד בארכיון של איזה משרד ממשלתי

, גדולה. ומאז הוסיפה ובאה בכל יום, במרחק שני שולחנות משולחנו

פניה , דומה לכסת ממולאת היטב כמו הכסתות שהיו שם, מלאה ורכה

עיניה היו קטנות . ורק על לחייה שני כתמי אודם עז, םכחלחלי-חוורים

דומות לאש , מכסיפות-ושערותיה ספק אדומות ספק צהובות, ונעות לאיטן

ואת דפי , כבדה ועצלה היתה יושבת בלא ניע שעות ארוכות. כובה באפר

לסתותיה לבדן היו נעות בגלל . הספרים היתה הופכת לאט באצבע בלבד

, פעם רומן אנגלי, ילה שפעם לקחה ספר קודש ישןעקב אחריה וג. המסטיק

הבין שהיא מדפדפת בשביל לעשות . ופעם עוד משהו ואחר כך עוד משהו
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כעבור כמה חודשים החלו להניע ראש . ואולי סתם בשביל שום דבר, משהו

  .ואחר כך הלכו לקולנוע, אחר כך היו יוצאים יחד בדרכם הביתה, זה לזו

הקדימה . המדרגות של בית הוריה-רלילה אחד נכנס אחריה לחד

. והיא עצרה כאילו אמר משהו, נשם עמוק. אותו ועלתה שלוש מדרגות

והנוגה החיוור , המדרגות-הרחוב היה מוטל בחדר-מלבן מהאור של פנס

, סליחה", וזה גם יצא לו צרוד, השפיל את ראשו ולחש. שלו עטף אותה

  ."אני מבקש את היד... אני

  .דשנההיא הושיטה לו יד 

  "היד שלך זאת אומרת, אני מבקש את ידך לחופה", אמר, "לא"

, אל המקום הרגיל שלה בצד הגוף, החזירה את היד לאיטה הביתה

לקחה משם , פתחה את התיק שלה, מיד גם התיישבה בכבדות על המדרגות

, תוך לעיסה, סיפרה לו בשקט, אחרי רגע, ואז, התחילה ללעוס, מסטיק

אמרה  ,"בסוף הוציאו אותי. "א שוכבת בבתי חוליםשכבר הרבה שנים הי

זה חור בלב עוד . מפני ששום דבר לא יועיל במיל", עם אותו מסטיק

  ."גם עכשיו אני נשרפת. עוד מעט יקברו אותי, ואני. מהלידה

  .אמר" ?יש לך חום, כלומר חם לך? נשרפת"

  . אמרה, "זה סתם מילה בשביל היופי, בכלל לא, לא"

והיא גם המשיכה ולעסה , ה חרישית ואיטית כרגילנשימתה נמשכ

וגם , שאר לבד אחרי שהוא יקום ויסתלק לויאולי כדי לא לה, את המסטיק

  . כדי לשמור על הפאסון כמו שקוראים לזה

היא זאת ... אני ביקשתי את ידך ואת, זאת אומרת, את מסכימה"

 ככה בגוף ולא ברור אם אותה שאל, הוא שאל" ?היא רוצה אותי... אומרת

ואולי בכלל יצא , כך זה יצא לו, שלישי בגלל נימוס או את עצמו שאל

? ...ואם את חולה", והוא המשיך? איך אפשר לזכור רגע כזה, משהו אחר

ולמה לשאול כמה , אפילו כאן בחדר המדרגות, יש אושר ביניהם? אז מה

א היה ואת זה הו, "אושר כזה שום אסון לא יכול לפקוד אותו? זמן יימשך

כי בכל יום זכרון בערב , אולי מפני שאהב את המילה לפקוד, בטוח שאמר

מישהו , יום העצמאות היה הולך לפקוד את הקבר של חבר שלו מהמלחמה

אברהם  .נ.פ"ועל המצבה שלו היה כתוב , שהגיע מהמחנות ישר לקרבות

ר כי לא ידעו ואפש, ולא היה כתוב מתי נולד"  ...נפל בקרב ב, בן אברהם

ואחרי שאמר , ואני חוזר לחדר המדרגות ההוא. לחשוב שלא נולד ורק נפל

איך הם , כמעט הרים, מה שאמר הביט בגבעות החולצה הלבנה שלה
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כרע על ברכיו על המדרגה -או אז הוא נפל. ממים עם נשימותיהמתרו

וכפות הידיים פרושות , הידיים שלו, והן נשלחו לשם, שתחת המדרגה שלה

  . מבקשותכלפי מעלה כ

  . הוא אמר" ?מותר"

, והם עטופים, הכבדים,        היא רכנה אליו והניחה את שדיה הגדולים

והם מתנשמים אל , הניחה אותם אל תוך כפות ידיו, חזיה וגופיה וחולצה

וגם שפתיו , מרעידות את כולו, כפות הידיים ומשם אל הזרועות והלאה

  . רעדו

מתקבל על הדעת שזה , אמר לעצמו, "ודאי אפשר שכל זה יילך לאיב      "

גם הילדים , כן, אי אפשר שכל כך הרבה חום ואהבה וילדים", מה שאמר

ואת המלים הבאות , "אי אפשר, אי אפשר שהכל הזה יילך לאיבוד, כבר שם

אני רוצה , ואני מבקש! לא! לא! לא תמותי", בטוח שאמר, כבר אמר בקול

  ."אותך לאישה

והראש השקט שלה צף ויצא ממלבן , דההיא קמה מהמדרגה ועמ

  . האור אל האפלולית החיוורת

פשוטה , מילה אחת, "טוב", אמרה ואז נשמה ואמרה גם!" קום"

והיא הוציאה מהתיק שלה ממחטה עם ריח בושם וגם , וקלה כמו נוצה

  .  ונתנה לו שינגב את הבכי השקט שלו, תרופות

ירושלמים , ביםאת טקס החופה ערכו במסיבת בני משפחתה הקרו

הוא עזב את החדר . שגילחו את זקניהם, יוצאי העיר העתיקה, ותיקים

, העלוב שלו ועבר לגור איתה בדירה גדולה באחד הרחובות הצרים

דירה שהיתה שמורה לה , שיוצאים מרחוב הנביאים קרוב לרחוב החבשים

והוא , בת עשרים ושמונה היתה עכשיו. עשרה-מאז מלאו לה שמונה

את עבודות הבית התעקשה .  וטוב להם יחד ביום וגם בלילההראשון

הפנאי רבצה תחתיה וקראה -ובשעות, הכל ברחש רך ולאה, לעשות בעצמה

בני . והוא נשאר בדירה, היא מתה בחודש השישי להריונה. רומנים זעירים

דאגו להעברת הבעלות המלאה על  ,אנשים טובים ונדיבים, המשפחה שלה

שהיתה בנויה בסגנון הישן של שלושה חדרים , הדירהוהוא אהב את , שמו

וגם דאגה , החלון הזה אהבה את, אשתו, והיא, וגם את החלון, גדולים

וכשלא היה לה כוח אז , להעמיד את המיטה הזוגית הכבדה שלה על ידו

, החוצה אל בתי האבן הישנים והיפים שממול היתה יושבת ומסתכלת דרכו

  . מראה ורבי כוחזקנים ל, וגם עצים היו שם
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        סוכריית תרנגול אדום על מקל והלוויהסוכריית תרנגול אדום על מקל והלוויהסוכריית תרנגול אדום על מקל והלוויהסוכריית תרנגול אדום על מקל והלוויה                ....בבבב
  

הלך לעבודה והוא כבר סגן מנהל , שבע שנים אחר כך, בבוקר

בהפסקת הצהריים . אוויר צהוב ואבק, ובחוץ שרב של סוף סתיו, הארכיון

יצא לאכול בפנסיון של הזקנה וראה בחלון המערבי את העננים נאספים 

עוד , זה שפונה לחצר האחורית, ובחלון הדרומי, מעל הים הרחוק, שם

וזבובים אחרונים של קיץ רחשו , הסריחו פחי אשפה עולים על גדותיהם

כשיצא מהמשרד אחרי . עליהם בתאווה חסרת כוח של זקנים חרמנים

, והרוח כבר דחפה וקרעה וצעקה, הצהריים נעו עננים כבדים מעל ראשו

ובאמת רק , וא החיש את צעדיוה. ובתוך האבק גם ריח של גשם מתקרב

החל הגשם ניתך והוא הספיק ונכנס וסגר , כשעלה במדרגות התלויות

, גשם כבד ניתך וחבט, האור כבר האפיר וקדר. אחריו ומיהר אל החלון

והגשם מתנפל על , סגר את שמשות החלון, והוא מיהר אל חדר השינה

דרך הזכוכית , םהתנפל על הגש, קירשנבאום, וגם הוא, הזכוכיות בתשוקה

באפו ודאי ואולי גם , כמעט נצמד אל הזכוכיות במלוא פניו, כמובן

  . אם לא בכוונה אז ככה יצא, בשפתיו

איפה , וכמובן אין מה להשוות, הוא אהב את יום הגשם הראשון

מעבר . ובכל זאת ?החורף כאן לעומת החורף שם עם המשפחה שלו בפולין

ל חומות האבן של הבתים ועל הבתים ע, לחלון ניתך הגשם על כל העולם

אבני חן אפשר , שכולם נתחיו וקרנו, עצמם ועל גגות הרעפים שלהם

והוא ניתך על העצים שעלו מן החצרות וגם הזקנים שבהם , לחשוב

ועל האור של פנס הרחוב שנדלק בינתיים ניתך הגשם , התגנדרו ועיכסו

 החתולים הוא ניתך גם על, והוא נהיה גוף חי ממש ולא סתם מים ניגרים

 גם, ממשיכים ומיללים בחשקים שלהם, ועליהם הוא לא עשה שום רושם

או אז הענף , וכשהרוח גברה פתאום, פח שיקשק על אבני מגרש עזוב

, הענף שהילדים נתלו עליו תמיד, המדולדל בעץ האורן שבחצר הבית שלו

צה כאילו ר. כמעט פגע בזכוכית החלון, התפרע חסר כוח כמו משוגע

   .נהנה ככה איכפת לו שהוא ,אולי חשב, לפגוע בו

, ועל ידו המיטה הכפולה, דווקא ליד החלון ההוא אהב לעמוד

כולו עלים כתומים , מכוסה ציפוי קטיפה ישן מתנת סבתא של אשתו

ליד הקיר ממול שולחן . מהילדות שלו, אפשר לחשוב שלכת משם, גדולים

, ותר משבע שנים מאז נפטרהכבר י, עד היום. תמרוקים ריק ומאובק
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. וגם שפתונים וגלולות, תרופות ובשמים, עומדים שם הבקבוקים הזעירים

ואחרי ואלריאן , צובעת תיכף את השפתיים כשהיתה לוקחת גלולה היתה

מול החלון , שם. יסמין חריף וגס, בושם מאחורי האוזניים היתה מטפטפת

 ,וזה מתקבל על הדעת,  ואז.וזה היה נעים, עם הגשם הוא זכר גם את כל זה

  . ואיך כולם תמכו בו, הוא זכר גם את ההלוויה שלה

. כשהיה ילד, ההלוויה ההיא בעיירה שלהם בפולין, והנה הפתעה

נמלא שמחה . ומחלון ביתו ראה קבוצת אנשים מתקרבים, שלג ראשון ירד

ואנשים עטופים הולכים , וירד לרחוב וראה אלונקה נישאת בידי ארבעה

ופתאום קול , הלך איתם. והמגפיים שלהם לוחשות על השלג הרךלאט 

העיניים שלה לחות ולא יודעים אם זה מבכי או , אמא שלו. רגליים רצות

חלצה , הרימה והושיבה אותו על אדן חלון סמוך, הדביקה אותו, מטוב לב

נתנה בידו , חזרה והנעילה, העלתה על רגליו זוג גרביים שני, את נעליו

רץ ". עכשיו אתה יכול לשחק", תרנגול אדום על מקל ואמרה לוסוכריית 

  . והשיג את ההלוויה והלך עם האנשים וליקק עד שהתרנגול נמס בפיו

כך קרא לו בינו , "הזכרון הזה"רגע אחד לא ידע מה לעשות עם 

 שולחן אוכל ,ם באמצענכנס לסלון וׁש .מין ציחקוק, וגם ציחקק, לבין עצמו

משך את כולם . סאות סביב השולחן תקועים כולם תחתיואליפסי גדול והכי

ועכשיו הם נראו , כאילו כדי להושיב עליהם את כל האורחים, בזה אחר זה

או אז שב ותקע אותם חזרה אל מתחת . מן הסתם ריקים הרבה יותר

ושוב אל הסלון ואולי גם אל השולחן ואל , ושוב אל חדר המיטות, לשולחן

לא יודע , כאילו חפש משהו. קטן ואל השירותיםגם אל המטבח ה, הכסאות

רק אבק אור של פנס , וכבר היה חשוך שם ממש, ושוב בחדר המיטות. מה

לא היה לו כוח אפילו לעמוד והוא נשכב על המיטה  .הרחוב מהחלון

עד , ספק נמנם ספק ישן, שקע בתוך עלי השלכת, הזוגית הגדולה

  .  והוא ער ורענן, שהתעורר

חבש את , גם את המעטפת נגד הגשם, המעיל שלושב ולבש את 

בחוץ עוד ירד ". לנשום אוויר", ויצא החוצה, גם היא עם מעטפת, המגבעת

, הכל מסביב רטוב. רק כמעט ובכל זאת, כמעט כמו שלג, קל ורך, גשם

ומהחצרות  ,וברחובות הראשיים גם האספלט מאיר בצבעי חלונות הראווה

וגם ריח של שתן שנשטף עם , תרככתהאחוריות עולה ריח של אדמה מ

, הלך שעה ואולי שעתיים. של כלבים וגם של סתם משתינים בקיר, המים

גם בימים רגילים ירושלים די . פה ושם נכנסו מים לנעליו והוא לא הרגיש
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לרגעים יצא שרק הוא מילא . ריקה בלילות אז בלילה של גשם ראשון ודאי

עצור ולחזור הביתה ואפשר לחשוב ובכל זאת לא עלה בדעתו ל, את הרחוב

כבר , עד שעבר על פני הקיוסק ההוא .שהוא ימשיך ויילך כך עד קץ הימים

פעמונים צלצלו מאחורי חומות העיר . ועכשיו נעצר, עבר על פניו קודם

צלולים וחטובים כמו האגסים הכמעט , העתיקה מעבר לגבול במזרח

ם ידע שהוא רוצה משהו פתאו. יה שםיבוסריים בגן הפרי שמאחורי הכנס

משהו מתוק . "אולי זאת אומרת, בשביל זה יצא מהבית מתחילה, מתוק

נגש אל ". משהו מתוק", התחיל עם עצמו ומיד השלים..." כמו... כמו

אבל , דווקא לבן רובו, התלבט רגע וקנה גליל קוקוס מתוק, הקיוסק

חד ביד הולך ומחזיק א, שני קוקוסים קנה. כמעט, העטיפה אדומה ממש

  . ביס מזה וביס מזה. הלוך ואכול, ימין ושני ביד שמאל ואוכל משניהם

יה של התרנגול יכרון הסוכריהאם חגג עם הקוקוסים האלה את ז

, בעצם היו לו עוד כמה סיבות ?עם ההלוויה, שם בשלג, האדום על המקל

. בן ארבעים ואחת, רק לפני שלושה שבועות היה יום ההולדת שלו? לא

אבל לא רק המשפחה שלו אלא כל אלה שהלכו , נכון, פחהבלי מש

אבל היתה לו , נכון, לבדו. כולם נטבחו שם והוא דווקא חי, בהלוויה בשלג

והרבה פעמים בלילה הוא זוכר , אישה והוא אהב אותה והיא אהבה אותו

והוא גם משחק שח קבוע עם . אותה כל כך שהיא איתו כאילו היא חיה

רק לפני חודשיים , ולא פחות חשוב.  מפורסם ומכובדעורך דין, הדוד שלה

ולמה הוא . מקפידים היום, זה לא כל כך קל, קיבל העלאה בדרגה במשרד

כדי שאף אחד וגם הוא עצמו לא , ברור? אומר לעצמו את הדברים האלה

אוכל , הולך ככה לבד ברחובות בלילה בגשם, יחשוב שהוא הרגיש מסכן

ואולי גם חשב על כך שבלילה .  רק זנבותם מה ובכלל נשארו,שני קוקוסים

נסגרים ומורידים את , שפחות שלהםכזה של גשם ראשון כולם עם המ

וזה , מדליקים וזה לא מצליח בפעם הראשונה, נפט מהבוידעםה יתנורי

וגם לא קר לו כי . טהור, נקי, ויר רענןוהא, בחוץ הוא... ואילו הוא, מסריח

  .לך ושומע את הצעדים שלוהו, הוא הולך וזה בריא מאוד

 ,שקט בחוץ, ודאי, הוא הלך והוא שמע את הצעדים שלו עצמו, כן

כאילו אלה העננים שם בשמיים שדורכים כך , רק הטפטוף של הגשם הרך

והנה . ורק הפעמונים שוב והם פוסקים, בעדינות ברגליים יחפות על הארץ

גבוה ,  ההואהוא מסתכל לכיוון. רק אחד, אחרון, מאוחר, צלצול אחד

 מזדקרת שם ומגרדת את העננים והם נעים להם סאיקליפטוצמרת . מזרחה
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הוא לא נזהר והוא נתקל בבחור ובחורה שעוברים . נעים, נעים להם, הלאה

כמעט השתפשפו בו ולא העיפו בו אפילו , חבוקים. ממש על כתפו, לצידו

ב הרב קוק השניים עלו ברחו. כאילו היה בול עץ או סתם כלום, מבט אחד

  .  ושם פנו הצידה, וזו התחלת הדרך לבית שלו, לעבר רחוב הנביאים

  

  

        ....יפה אבל לא כל כך צעירהיפה אבל לא כל כך צעירהיפה אבל לא כל כך צעירהיפה אבל לא כל כך צעירה, , , , רק ככה יכול היה לאהוב אותהרק ככה יכול היה לאהוב אותהרק ככה יכול היה לאהוב אותהרק ככה יכול היה לאהוב אותה                ....גגגג
        ....הלב בן אדם חכםהלב בן אדם חכםהלב בן אדם חכםהלב בן אדם חכם, , , ,  הלב יודע מה טוב הלב יודע מה טוב הלב יודע מה טוב הלב יודע מה טוב

  

, הבית שלו-הבית שמול שער- בחור ובחורה עמדו על יד שער

. ברו על פניו בכיכר ציוןאלה השניים שע, זיהה אותם ועמד .כמעט מול

והוא מיהר ונכנס אל מאחורי הפינה של גדר האבנים , עדיין לא הבחינו בו

שערו , הסנטר שלו בולט, שכמיה על כתפיו, גבוה, הבחור צעיר. שבצד

וזה מטיל את הצל של הבחור על גופה של , כמעט צהוב באור פנס הרחוב

פנים שלה בזווית כך שאפשר לראות רק משהו מה, הבחורה עד צווארה

, מתנגן, גבוה, היא דיברה בקול עליז. שבין הכתף והצוואר של הבחור

... נהדרת התחלה", וקירשנבוים שמע חתיכות דברים, כמעט ילדי, צעיר

גם גרניום על ... גגות רעפים... והסביבה... ארבע שנים בחדרים מחורבנים

ם זכר שרק לפני כמה וקירשנבוי ..."בא יחד איתך והכל... ? מריח, החלונות

את גופתה , מהקומה השניה, שבועות הוציאו אנשי החברה קדישא משם

ואת כל כספה והכנסות . של הזקנה היקית הגרומה שגרה בחלון הבית ממול

  . רכושה הורישה להחזקת הכלב שלה במוסד מכובד

אמר הבחור באמצע " ?ועוד לא גמרת, שנה חמישית בירושלים"

  .הדברים

וקירשנבוים לא היה רגיל , ברהיהוסיפה וד. לה מזההיא לא נבה

לא היה בשביל ", גם עכשיו שמע רק חתיכות, בדיבור מתמכר בקלות כזאת

והסביבה הזאת נותנת  !איתך!... אני אגמור טוב... אבל עכשיו. מה למהר

, קירשנבוים נשאר עומד. למטר סוחף בינתיים הפך הגשם" ?לא, השראה

והיא , ר אחז ביד שלה למשוך אותה פנימההבחו. לא להיחשף פתאום

הגשם זורם , מתמכרת כולה, מניפה את פניה לאחור, נשארה על עמדה

ונדמה שבו בזמן הגשם , ניגר על צווארה והלאה, מלמעלה למטה על פניה

הגשם כלומר מושך אותה אליו , גם מושך אותה אליו מלמטה למעלה
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ראה קירשנבוים את , הרחובלאור פנס , וברגע הזה. מי יודע לאן ,למעלה

והם , והמים שוטפים מהם את האיפור, שוקקים, קורנים, הפנים האלה שלה

היה לילה ופנס הרחוב לא הכי ... נפולות וגם והלחיים שלה, אדומים מקור

ובכל זאת היה ברור שהיא יותר , חזק והוא לא יכול היה לראות פרטים

, יא לא בחורה צעירהוה, מבוגרת ממה שאפשר לנחש על פי הקול שלה

וזה למרות התלתל הקטן , שלושים פלוס ודאי אם לא יותר, אלא אישה

הוא אמר לעצמו מן " כמו ירח קטן", שהיה כמו מודבק על המצח שלה

, וגם הוא, קירשנבוים רואה את זה, והוא. היו לו מיני הברקות כאלה. הסתם

 שהיא שותה רואה את כל השלושים פלוס בגשם הזה, הבחור הצעיר ממנה

הביטה אל עיני , מיד יישרה את ראשה, רגע אחד זה ארך. מאהבה אותו

צל עבר , ראתה שם מה שראתה, לא ראה אותן, קירשנבוים, שהוא, הבחור

, וקירשנבוים לא שמע את התשובה" ?נכון"ומיד גם , היא אמרה משהו, שם

ל אל והם נכנסו אל השער שהובי, והבחור כבר לא היה צריך למשוך אותה

  .חדר המדרגות הקטן שהוביל אל דירת החדר שלה

. קירשנבוים עמד על מקומו רטוב ורועד כמוסיף ורואה ושומע

שוטף בפלגים על חומות האבן , הפנס הצהוב-הגשם ירד ומילא את אור

הביט סביבו כמו חוטא ויצא ממחבואו , התנער .האפורות של הסימטה

, ר הבית שמול שער הבית שלויצא משם והלך אל מול שע. באחורי הפינה

כאילו סומן המקום איכשהו והוא רצה , אל המקום שהם עמדו שם לפני רגע

אל הכניסה לחדר  ,הביט למקום שהם הלכו, שם עמד רגע. להצטרף אליהם

והוא עוד הביט רגע אל , שם נדלק האור לפני רגע ותיכף כבה, המדרגות

   .החושך שנפער שם

, ומן החלון שלו, באום את האורבדירה שלו לא הדליק קירשנ

, קצת ימינה מזרחית מהחלון שלו, ראה את החלון בבית ממול, אותו חלון

קלף או  כתום וחם למראה של מנורת לילה עטופה אהיל של, ושם אור נמוך

מה 'לבש מהר את הפיג, נבהל מעצמו, עמד רגע ערום, התפשט. חיקוי קלף

  . המצעים ממועכיםו, השינה שלו היתה טרופה. ונכנס למיטה

 ופנההתרחץ והתלבש . בחמש בבוקר למחרת התעורר רענן ושליו

רחוץ ומגוהץ , שמיים כחולים ואוויר נקי. אל החלון ופתח אותו לרווחה

וגם חתול שחור עם עניבת פרפר לבנה הולך עצל , ריםופיוציוץ צ, ומבושם

הביט , האחרי צפייה רגוע, רק אז. וגמיש על חומת האבנים של החצר שלו

ענפי גפן טיפסו . ושלו מרובע, החלון ההוא היה מסורג ומקושת. לשם
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יבשים וצהובים ומגוידים , האבנים של הבית ההוא וסובבו את החלון-בקיר

שמשות היו . ענף אחד השתרבב משמאל אל החלון כנחש סקרן. בשלכתם

 חולשה מוזרה ומבלבלת תקפה. ומאחוריהן הבהיק וילון לבן וצח, סגורות

  . כאילו מישהי בכתונת לילה מכסה את החלון כמו וילון. אותו והוא הסמיק

והוא ניגש אליו כשחזר , הוא ניגש אל החלון כשקם בבוקר

. וגם כשהתעורר בלילה. והוא ניגש אליו לפני ששכב לישון, מהעבודה

, לילה אחרי לילה חזרה לבדה, ובשבוע השלישי כל השבוע, עברו שבועיים

ואיך , הולכת ונעצרת, איך היא הולכת לא בקוו ישר, בירורואת זה שמע ב

, העקבים הגבוהים של הנעליים שלה נגררים ומתנדנדים על אבני הסימטה

בשעות הלילה , ובחלון שלה. וגם מתעקמים ומעקמים את הקרסוליים

שנשארה עוד מימי הזקנה , המוקדמות דלקה סתם מנורת תקרה רגילה

ומנורת  ,כנראה ליד איזו כורסא, ריאה בהירהולרוב גם מנורת ק, הייקית

בסוף . מיד כבתה, נדלקה רק לרגע, זאת שליד המיטה, הקלף הכתומה

כמה לילות אחר . השבוע השלישי שמע בשנתו אצבעות דופקות על חלונו

שרט , ירד בענפי הגפן, שמישהו או משהו יצא מהחלון שממול, כך חלם

בק אותה י הייקית הגרומה וחוכשפתח ראה את הזקנה, בדלתו כמו כלב

, ובחלום אמר לעצמו שלא מדובר בחלום אלא במציאות, בשמחה גדולה

. הרי ברור שהזקנה לא יכולה להכנס בחלון אלא רק בדלת, בגלל הדלת

וצליל המילה , בשעות הפנאי הערות שלו נזכר פעמים רבות בימי לימודיו

, ישהו קורא לו עכשיוכאילו מ, היה מדנדן באוזניו קרוב וממשי" סטודנט"

מחשבות הגיוניות אמרו . הוא גם הרבה להתבונן בראי! סטודנט, היי אתה

ואפשר לנחש שמחשבות הגיוניות לא , שבן ארבעים ואחת הוא זקן, לו

  .שבן ארבעים הוא גבר במלוא כוחו, פחות אמרו לו

 על פי רוב –לכבוד שבת בסוף השבוע הרביעי עשה אמבטיה 

, שמש קרבה לשקוע. לבש נקיים ונכנס לחדר המיטות ו–הסתפק במקלחת 

הבוער , הפרחוני, המיטה-מרבד. וכתמי אור התנועעו בראשי העצים

איך יגיע : עמד ליד החלון ושאל את עצמו .נראה לו כעלי גפן, בכתום

לכה דודי לקראת כלה פני שבת "שמע קול רחוק של מתפללים ב? אליה

שמע . ול אפל וזוהר מילא אותןוכח, הרים את עיניו לשמים". נקבלה

קורה , הלב שלו הכה בפליאה. החלון מנגד נפתח. שריקה חדה ולא שם לב

ראשה נתלה  ?קירשנבוים, הוא, אליו פתחה את החלון שלה? כאן נס

  .ואור מאחוריו עטף אותו בהילה, בחלון
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  ". אני יורדת", קראה החוצה" ,חכה"

תוך רגע ירדה . גיע והוא לא שמעאיך ה.          בחור צעיר עמד תחת הפנס

, מדיו מרושלים עליו, סרן, הוא היה נמוך ממנה. צוהלת ומתנשמת, למטה

ואולי שירת , אדמדמים ופרועים כשער הרועים-תלתלי שערו שחורים

  . שם לא הקפידו על תספורת צבאית קצרה, בסיירת המיוחדת

  .אמרה" ?לא היה קשה למצוא את המקום"

  . אמר, "הריח שלךלפי , מצאתי תיכף"

והאור שלו , עומדת מול פנס הרחוב, ופניה נהרו מולו, היא צחקה

ולא איכפת לה והיא מפקירה עצמה , מציף אותה ואולי אפילו מסנוור אותה

. והיה ברור שהבחור מוצא חן בעיניה גם יותר מהקודם, כולה לאור

כמו , והוא ראה גם. קירשנבוים ראה את כל זה מהחושך של החלון שלו

ראה שוב שהיא לא כל כך צעירה ויפה כמו , בלילה הראשון ההוא בגשם

שהוא גם חשב שבבוקר , מתקבל על הדעת, ואז. שהיא מתנהגת ומדברת

ואולי בגלל , כשהיא קמה בלי האיפור היא נראית עוד יותר לא צעירה ויפה

ובאותו יום הוא . וגם זה יעזוב, הבחורים הצעירים, זה הם עוזבים אותה

הרי כמעט לא היו לו , וזה קרה לו לא פעם, שיח כזה-יהל עם עצמו מין דונ

    :חברים

כשמישהי מוצאת חן בעיניו והוא חולם עליה אז הוא , גבר צעיר"

כך " ?נכון, אפילו יותר ממה שהיא באמת, עושה אותה בדמיון יפה וצעירה

  .אמר לעצמו

  .ענה לעצמו, "בהחלט, כן... אפשר לומר ש"

סיכוי בשביל משהו , רה ויפה אין לי שום סיכוי איתהצעי, אני"

אז אני בפנטזיות שלי עושה , אני לא מעוניין במשהו אחר, רציני כמובן

אמר " ?נכון, אותה עוד פחות יפה ועוד יותר מבוגרת ממה שהיא באמת

  .מין צחוק כזה, ואולי גם צחק לעצמו, לעצמו

ם שלה בלי ובאמת אהב לפנטז עליה כשהיא קמה בבוקר והפני

, ובפנטזיות שלו הכניס גם את הצעירים, איפור וגם מממועכים ומקומטים

והוא דווקא  ,איך הם רואים מה שהוא רואה ומסובבים את הראש הצידה

אבן מאסו הבונים היתה לראש 'כמו שנאמר , כן... "מסתכל ומסתכל ו

  .  אולי, אמר לעצמו" 'פינה

והיה לו אופי ,  עצמוהוא שאל את" ?בכוונה אתה עושה את זה"

  . של חוקר והיו גם הרבה שעות ריקות
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רק , ככה יצא לי בלב. אי אפשר לעשות דווקא כזה בכוונה, לא"

הלב בן אדם , הלב יודע מה טוב", אמר לעצמו, "ככה יכולתי לאהוב אותה

  ".  חכם

שבוע שלם אחר כך . הסרן המתולתל באמת נגמר בתוך שבוע אחד

אל , הוא הבין שלבה יצא אליו. הסתגרה,  שלהלא יצאה בלילות מהחדר

אחר כך יצאה וחזרה . לבו שלו יצא אליה, קירשנבוים, וגם הוא, המתולתל

בעצמו , וכעבור יומיים הגיע עוד אחד, שאפילו לא נשאר לילה, עם אחד

 .ונראה שסילקה אותו מיד, ויצא תיכף הגיע, הגיע ולא כרגיל יחד איתה

רוחות הצליפו  ,הלב של החורף הקשה והקר, מטרות כבדים ירדו לרוב

והוא , ומישהו יכול לחשוב שאי אפשר לשמוע שום דבר אחר, והתפרעו

, כאילו יש הבדל, שמע אותה באה עם זה והוא שמע אותה באה עם אחר

, לילה אחד חזרה והוא פתח. וגם זה אותו דבר, ואולי בכלל חזרה אז לבדה

אור הכתום כבר נדלק בחלון שלה ה, היא כבר נכנסה לחדר המדרגות שלה

שלא לומר החלון , והוא עדיין עמד שם בחלון הפתוח, ואחר כך גם כבה

הוא נרטב , הגשם היכה בו והרוח. אולי פשוט שכח, עמד ולא סגר, הפרוץ

, אולי אפילו בדלקת ריאות, עכשיו יחלה, כולו וגם רעד ואולי חשב שזהו

כמעט כולם . והוא לא חלהעבר יום וגם שלושה ימים . ותהיה מנוחה

ואז הוא אמר לעצמו מן הסתם מה שכבר אמר . במשרד חלו והוא לא

אבל , לעצמו פעם שאולי באמת מישהו שהוא בן ארבעים ואחת הוא זקן

והוא דוגמא , מצד שני זה גם נכון שבן ארבעים ואחת הוא גבר במלוא כוחו

תה שיכורה ובאותו לילה של העמידה בחלון היא הי. טובה לאמת הזאת

, ומתנדנדת כל כך שעקב הנעל שלה התעקמה על המרצפות ונשברה ממש

  .והיה ברור שצריך להגיע מישהו שיאהב אותה באמת ויציל אותה מכל זה

  

  

        """"????עוד אחדעוד אחדעוד אחדעוד אחד? ? ? ? אז היה אצלי עוד מישהו במיטהאז היה אצלי עוד מישהו במיטהאז היה אצלי עוד מישהו במיטהאז היה אצלי עוד מישהו במיטה""""                ....דדדד
  

מטה שלהם נכנסה לס.  עמד בחלון וראה אותה במוצאי שבת הוא

מפשקת , עזבה את הגדר והלכה בזיגזגים. ניםותיכף נשענה על גדר אב

, עד שנתקלה במשהו, אחז טוב יותר במה שתחתיהירגליים כמו בשביל לה

  . נפלה על ידיה ורגליה

  . אמר לעצמו, "לא נעים להגיד אבל כמו כלבה "



 359359 

הזדקפה איכשהו והמשיכה והלכה עד שהגיעה אל הזווית בחומת 

שיכורה . ושם עמדה, ההואשבה הסתתר הוא בלילה הראשון , האבנים

ולא את כל הכפתורים , הוא התלבש במהירות בחושך .הוא ידע, ממש

והבתים , כל החלונות היו חשוכים, בסימטה הביט סביבו. כפתרהספיק ל

והוא לא , החשוך, הוא הביט גם בחלון שלו. היו סלעים מרובעים ועיוורים

 שגם הוא לא היה בבית כמובן ואפשר לחשוב שאולי רצה להיות בטוח

  . יראה מה שיקרה איתו אולי עוד מעט

הגוף שלה , היא גהרה על אבני החומה. הוא התקרב אליה לאיטו

ובכתה בעייפות , ורגל שמאל מדולדלת, כולה על רגל ימין, נוטה על צדו

אף פעם לא התקרב . רק בשביל לנשום עמוק, ובעצלות כמו מעבר לכאב

כמעט שנחנק . והכל בוכה, כאן הכל, עכשיו היתה כולה כאן. אליה כל כך

, אחר כך התגבר וחשב איך לעזור לה ולהוציא אותה מכל זה. מחוסר אוויר

השתעל , רצה להתחיל לומר משהו". כל זה"ועדיין לא ברור מה פירוש 

   .נגע בעדינות בכתף שלה. נהם משהו והיא לא הבינה. והיא לא שמעה

הביטה , גדר האבניםהיא פנתה אליו באחת כאילו תלשו אותה מ

! לך", שונאות, כואבות, דמעות מבעבעות בהן, בעיניים נפוחות, בו מוזר

, אותן עיניים, וגם העיניים!" חכה! לא", בבהלה, ומיד, אמרה!" סתלק'

ומיד , בכוח עצמה, מיד עצמה את עיניה. אוחזות בו בציפורניים שיישאר

התרוקן כל כך מהר לא להאמין איך אפשר ל, והן ריקות, גם פקחה אותן

  . מזה וגם מזה

  .אותו קול דק וגם קצת צווחני, אמרה" ?מה יש לך פה"

ועיניו הביטו קצת , מה יש לו פה ,       אפשר לשער שבאמת שאל את עצמו

הכנפיים שלה , אדרת כבשים צהבהבת עטפה את הכתפיים שלה. למטה

 הכפתורים, ושם באמצע חולצה לבנה ממועכת, מופשלות לצדדים

עשו פוגרום , היו שם קודם", העליונים קרועים והאחרים פרומים סתם

בלשון רבים ' עשו'-ו' היו' ,חשב אולי בימים הבאים ואולי בלילות, "קטן

מתוך שרידי הפוגרום נחשף שד , בפנים. בלי לפרש מי הם אלה שהיו ועשו

תיכף גם גולש , מתרומם בשפע מתוך קערית החזיה, אחד עירום עד חציו

ובימים , ובדרך שולח אליו את הפטמה שלו הכהה, ורד אגסי למטהבמ

הבאים חשב לפעמים שהיה לה צבע יין ולפעמים חשב שזה היה יותר חום 

, קוראת לו מי יודע מה, והפטמה קוראת לו, מאדום וזה היה צבע של מקק
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, מיהר וסילק מבטיו משם והביט בפניה. פטמה כזאת קטנה ואיזה קולות

    "?מה יש לך פה", ושוב, והיא מתנשמת, טובים מהבכיוהם עדיין ר

, הגברת, היא... את שאלת כבר קודם ואני לא עניתי, ודאי, סליחה"

, לים מעצמן אמרויובעצם לא הוא אלא המ, אמר..." שאלה, זאת אומרת

אלמן זאת ...! אדם נשוי ...כלל לא, היא לא צריכה לפחד, בשום אופן, לא"

אלמן וגם עובד ... כאן בבית הזה שלה אני גר, ןאשתי מתה מזמ, אומרת

עוד ... נעים להכיר, הייתי זאת אומרת, סטודנט גם, בארכיון, בממשלה

בהתחלה בגשם ואחר כך מהחלון ... אותה זאת אומרת, מזמן ראיתי אותך

אישה זקנה עם כלב היתה ... הנה שם ממול, שלי ראיתי אותה בחלון שלה

, לא... ואת צעירה וצריכה להיזהר.. ה ואת באתהיא מת, ליד הגפן, גרה שם

... וגם בבוקר, אני חיכיתי כל לילה... כי כמו שכבר אמרתי לך אני, לא ממני

  ..."כל הזמן אני איתך שם בחלון... כל הזמן את

  .היא אמרה" ?עוד אחד? אז היה אצלי עוד מישהו במיטה"

 קודם שנחשף, ואותו שד. אל הקיר, והגוף שלה צנח שוב לאחור

קירשנבוים . חמק בתוך כך מתוך החולצה והחזיה ויצא החוצה כולו, חציו

נפל ארצה -התקרב אליה במהירות כמו לכסות בגופו על עירומה וכרע

אולי פשוט נאחז בה כדי לא להמשיך , סביב, אוחז בה סביב, לרגליה

  . ולהשתטח

ת עיניה מעורפלו, והיא רכנה אליו, יצא לה מין קול!" אתה, היי"

גלשה על , רק יד אחת שלה עייפה, לא מאמינות, נקרעות, מאלכוהול

ספק ליטפה אותו , ספק רמזה לו שיקום, שערות ראשו המלבין והכבד

  . בשביל שיישאר

אני ארים ... אני אבוא...  אני–הם עזבו , הם הלכו... את, כן, כן"

  . אמר ואולי סתם נשם, ..."אותך למעלה

  .אמרה!" קום, קום, קום"

מחבק אותה בכתפה לתמוך , הוא קם והלך איתה לעבר השער שלו

והמשיכה , נדמה שרצתה לומר משהו ולא אמרה, השער עצרה מול. בה

  . לך תדע, אולי סקרנית ואולי נכבשת, אולי מודה, אולי נפחדת, והלכה איתו
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        יֵשנהיֵשנהיֵשנהיֵשנהאיך מושכים ומסלקים מרבד מיטה כבד מתחת אישה ערומה איך מושכים ומסלקים מרבד מיטה כבד מתחת אישה ערומה איך מושכים ומסלקים מרבד מיטה כבד מתחת אישה ערומה איך מושכים ומסלקים מרבד מיטה כבד מתחת אישה ערומה             ....הההה
  

והאוויר , שני תנורי נפט גדולים וגבוהים דלקו, חםבפנים היה 

אבל היה אור חיוור של פנס הרחוב , הוא לא הדליק את החשמל. קצת כבד

. שנכנס מהחלון ובעיקר האור הכתום שהפיצו אשנבי הזכוכית של התנורים

להיאחז בחלון שלה , אולי לא בכוונה, רק נכנסו והיא פנתה אל החלון

מעל , והצללים שלהם על הקיר מאחוריהם , ידההתקרב ועמד על. שממול

הוא מיהר וסגר את כנפי תריס הברזל . הצטמררה פתאום .המיטה הכפולה

, אור פתילות האש בתנורי הנפט, באור הכתום. וכמובן גם את החלונות

שאל . והם נראו צעירים יותר ממה שדימה לעצמו, נעלמו קמטי הפנים שלה

ואולי לאכול , תה או משהו כזה,  חםאותה אם היא רוצה לשתות משהו

  . עם מרבד הקטיפה, והיא הביטה אל המיטה הכפולה, משהו

וצריך לזכור שהיתה תלמידה נצחית , אמרה, "כמו שלכת בפריז"

  ".בצלאל"ב

  .אמר, "גם בפולניה"

  .אמרה, "אני רוצה לישון"

ואולי , נעים יותר, למטה סדינים, אני אוריד את הכיסוי, ודאי, כן"

  . רוצה להתרחץ קודםאת

  .אמרה, "לישון"

אמר והלך והביא מגבת , "את רטובה לגמרי, אז להתנגב לפחות"

ליד , וכשחזר כבר היו הבגדים שלה זרוקים לרגליה והיא עומדת שם

  . והוא נדהם, עמד והמגבת בידו. המיטה עירומה כולה

  .אמרה" ?למה אתה לא מדליק"

  .אמר" ?סליחה"

  "?לא, חושך", אמרה, "אור, חשמל, מדליק"

, "האור מהאש בתנורים, חשבתי שאולי מספיק, סליחה, ודאי, כן"

  " ?מה ,לא מספיק", אמר

הגוף הלבן  ,אוי כמה מספיק זה היה, בשבילו זה היה מספיק

הגוף . לא היה צריך שום אור יותר, הנהדר הנורא שלה בתוך אור האש

בו מבור זכרונו הגוף ואולי עלה , הוא עצמו האיר באור קשה מנשוא, שלה

ליד אותה , והנה כאן מולו, המתה, הנשפך של אשתו החולה, הרופס, הגדול

מין איילה , שום מחלה ושום מוות רק בריאות ויופי ומוצקות וחיים, מיטה
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מסתכלת , והיא מרימה פתאום את ראשה, גדולה לבנה עם עור חלק

  ? לאן היא מסתכלת ככה, לגובה, למרחק

, כולו קרניים מפוארות,  פוחלץ של ראש איילמעל המיטה תלוי

  .וגם לא גומרת את השאלה" ?...מה", והיא שואלת, עליו היא מסתכלת

והאמת היא ששכח בכלל שיש , התחיל לומר ולא המשיך..." זה"

מאחד מענפי , זה בא יחד עם הדירה המרוהטת, לו דבר כזה מעל המיטה

ובמקום לענות לה . ובלושם זה קישוט מק, כיה'והם מצ, משפחת אשתו

  ".המגבת, הנה", הוא הושיט לה את המגבת שהביא לה

פשוט צנחה , גם שכחה את ראש האייל, היא בכלל שכחה אותה

ידיה ורגליה , לא לאורך ולא לרוחב אלא באלכסון, בגבה על המיטה

כולה ממלאת את , מקופלות רק קצת בברכיים ובמרפקים, פשוטות לצדדים

ממלאת , ממלאת את חלל החדר כולו,  רק את המיטהלא, המיטה הכפולה

לא יודע מה לעשות , והוא עומד שם מלא ואובד ואין אונים, גם אותו כולו

היא נחרה . רהינשמע קול נח, מעשה נסים, או אז. עם כל זה ועם כל עצמו

וגם הוא שב , פתאום נהייתה רצפה תחת הרגליים שלו. אחת ועוד אחת

כל מה שצריך לעשות . רוצים אז שב ונהיה בן אדםאו אם , ונהיה בשר ודם

כמעט פנה משם להביא . זה הכל, זהו, זה להביא איזו שמיכה ולכסות אותה

ואז עלה בדעתו שעדיין תשאר שוכבת על מרבד , את האיזו שמיכה, אותה

והוא מחוספס ומגרד , והפלוש הזה כבר ישן, הפלוש זאת אומרת, הקטיפה

  .ומה והעור שלה לבן ורך ועדיןהיא ער, איך לומר, והיא

והיא שוב מין איילה , בינתיים גם הפסיקה לנחור? מה עושים

בכל . גדולה לבנה ואולי מין אלה שוכבת פרושה פרקדן על המיטה שלו

שכל מה , והוא אמר לעצמו, רהיכרון הנחיאולי ז, זאת נשאר בו משהו

שאר יהיא תשהוא צריך לעשות זה למשוך ולסלק את המרבד מתחתיה ואז 

והוא גם יעשה את זה ! פשוט מאוד, החלק שלמטה, שוכבת על הסדין הנקי

הרי כדי לסלק ולמשוך ? כל כך פשוט? באמת. בזהירות שלא להעיר אותה

, להרים אותה כולה, את המרבד מתחתיה הוא צריך להרים אותה מן המרבד

צאו לו ומאיפה ימ, זה אומר להרים אותה ולשאת אותה באוויר בשתי ידיים

  . עוד שתי ידיים כדי למשוך ולסלק את המרבד

, אבל הראש שלו עבד חזק למרות המצב המיוחד, לא להאמין

את יד . זה מה שיעשה, זהו, הוא יחלק את המשימה לשניים. ונמצא פתרון

ימין שלו יכניס אל מתחת לגב שלה וירים את כל החלק העליון של הגוף 



 363363 

וצריך לזכור לתמוך בראש כדי שלא , שלה מהמתניים ומעלה כולל הראש

, מיד ימשוך ויסלק ביד שמאל את המרבד שמתחת. תפגע המפרקת שלה

אל , יחזיר אותו אל המיטה, החלק העליון שלו, את הגוף, ואז יחזיר אותו

ואפשר גם , או אז יכניס את יד שמאל שלו אל מתחת לגב התחתון .הסדין

שאולי , כולל הרגליים, יםיר, לומר מתחת לישבן שזו מילה נייטראלית

, יישארו תלויות רגע ונסחבות אבל זה לא קושי שאי אפשר להתגבר עליו

, וזהו, ואז ביד ימין שלו ימשוך ויסלק מלמטה את החלק השני של המרבד

ובכל זאת , גם קצת מפותל, כלומר לא בדיוק מאוד פשוט? לא, פשוט מאוד

  . זה מה שיש כמו שאומרים

 למה –גם הפשיל את שרוולי חולצתו , דרפשט מעליו את הסוו

, שלא לומר העירומות,  והתקרב עם הזרועות החשופות–מי יודע ? בעצם

יכול להיות שזה מה ששאל ? ואז שאל את עצמו באיזה חלק מן הגוף יתחיל

האם בכל הרגעים , קשה יותר, ועוד שאלה. שוב לך תדע? ברגע ההוא

חר כך כשבאמת הרים אותה חצי האלה כשעמד מולה והיא פרושה לפניו וא

שהשרוולים שלהן , הרים אותה ואחז בה בזרועותיו, גוף ועוד חצי גוף

ואני לא מתכוון רק , ממש, האם בכל אלה לא חשק בה ,מופשלים משום מה

כמה , צמא לך נפשי"האם לא הרגיש משהו מהטעם של . לחשק של הגוף

ל אלוהים אבל המלים מספר תהלים שאמנם הן מכוונות א, "לך בשרי

והן מפעימות כל כך ולו , אפשר שהן תקפות גם למה שקורה בין גבר לאשה

, הוא עניין של הגוף" צמא"שהרי , בגלל מעשה החליפין שנעשה שם

, צמא לך בשרי'ולכאורה צריך היה לומר שם , הוא עניין של הנפש" כמה"ו

כמה , יצמא לך נפש"לים הפך את הדברים ואמר יובעל התה 'כמה לך נפשי

  . כלומר שההפוך הוא הישר, ואולי הוא ידע יותר טוב" לך בשרי

.           אין לי תשובה גם על השאלה אם חשק בה כך או אחרת תוך מעשה

שכשגמר למשוך מתחתיה את מרבד , בניחוש כמובן, מה שאני יודע

והביא שמיכה , עם כל עלי השלכת שלו, הפלוש זאת אומרת, הקטיפה הישן

צחוק , שלא להעיר אותה, או אז עמד שם וצחק לעצמו בשקט ,ותהוכיסה א

שהיה מסובך למדי , אולי בגלל התרגיל הזה שעבר בהצלחה, של אושר

סיון ילא דווקא נ, סיון שעמד בויואולי צריך לומר בגלל הנ, מבחינה טכנית

ואני מנחש שמשהו מן האושר הזה היה אחת הסיבות לרוח הטובה . טכני

, על הספה ישן בסלון. ן הסתם עזרה גם השינה העמוקה שלומ. שלו בבוקר

מי ", ואולי זה דומה למה שנאמר במדרש, ספה צרה ובכל זאת ישן טוב
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מי שאין אהבתם עזה מיטה של , שאהבתם עזה על רוחב הסיף ישכבו

, עוד ישנה, לא מוקדם מאוד, כשהתעורר". ששים אמה לא תספיק להם

והן , "פת"א לחכות ללחמניות בקפה שהוא יוצ, והוא השאיר לה פתק

ואפשר , והוא יביא לה מהן לארוחת הבוקר, טעימות מאוד כשהן טריות

  .לשער שכשכתב את הפתק הרגיש כאילו הוא בתוך סרט קולנוע

אבל כשישב בקפה וחיכה ללחמניות שיגיעו ,    הוא לא האמין לעצמו

 הקיר ראה את בקבוק הקוניאק הצרפתי בקצה המדף שעל, מהמאפיה

הכירו אותו והביטו . אם יוכל לקבל כוסית, היסס רגע ושאל. האחורי בקפה

והוא אמר שזה הקוניאק שאבא שלו היה " ?בבוקר, עכשיו", בו ושאלו

כרון האבא יגם ז, וזה, הביאו לו והוא שתה אחת. לפני המלחמה, שותה שם

מיים היה כמו אות מש ,וגם ההחלטה להזמין פתאום קוניאק כזה על הבוקר

הוא הזמין עוד , ראשו כבר הסתחרר קצת. מבשר טובות ונפלאות, בשבילו

כאלה מוצלחות לא . "או אז הגיעו הלחמניות, וכבר מצץ מתוכה חצי, אחת

ובאמת הן היו , שאולי הריחה משהו, אמרה לו הגברת, "היו כבר הרבה זמן

לא סימן וזה ! ואיזה ריח, פריכות, חמות, זהב שחום, אפויות בדיוק במידה

משאיר מאחוריו את חצי , והביתה, קם ושילם? מבשר טובות ונפלאות

  .הכוסית

  

        ".".".".עכשיו הבית עוד פעם שלנועכשיו הבית עוד פעם שלנועכשיו הבית עוד פעם שלנועכשיו הבית עוד פעם שלנו, , , , זהוזהוזהוזהו""""                ....וווו
 

למרות תריס , בחדר הגדול למעלה כבר האיר ברוך אור הבוקר

זה שפונה לחצר , הנוסף, אור שבא מהחלון הקטן ,הברזל בחלון הגדול

שמוסיפה חמימות על החום של , שמשם הישנה גובאור , האחורית במזרח

, כבר ערה, היא עוד היתה במיטה. והוא השאיר אותם דולקים, שני התנורים

אחרי הכל לא היה זה , ואפשר לשער שידעה איפה היא ואיך הגיעה לשם

ליל האלכוהול הראשון שלה וגם לא לילה ראשון של שינה לא במיטה 

, והיא חשופה למחצה, חםו, מתפנקת, ובמיטה נשארה ככה סתם. שלה

קירשנבוים עשה צעד אחד פנימה . ומותחת לרגעים את הרגליים שלה

מתעטפת , ואשתו היתה נשארת הרבה במיטה עד שעה מאוחרת. ועצר

  . ואוספת כוח כדי לקום
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והוא עדיין ליד , אמר ברגע שסובבה את פניה לעברו, "בוקר טוב"

אני אכין , מה שאת צריכהכ, תנוחי, תשארי", רק צעד אחד בפנים, הפתח

  ". אני אכין, זה הכל... זאת אומרת, אני אכין, כן, לנו

והוא יצא אל המטבח ועמד מול משטח השיש הארוך שמקיף את 

והוא לא זכר איפה , ותחתיו מגירות נשלפות לכלי המטבח למיניהם, הכיור

שבע שנים שהוא שולח ידיו למגירה הנכונה בלי . ם"המגירה של הסכו

ואולי ? הבית התהפך? מה קרה. ופתאום הוא לא זוכר, ב ובלי לזכורלחשו

ורק במגירה השלישית , עד שנזכר והסתבר שטעה ?או המגירות? המטבח

ופתאום לחישת צעדים של , עמד והכין את ארוחת הבוקר. מצא מה שחיפש

והיא עמדה שם ובידה המגבת , הסתכל אל המסדרון הארוך. רגליים יחפות

  .ילהשהביא לה בל

והיא ערומה כולה , אמרה, "אני מחפשת, המקלחת, סליחה"

  .מלמטה עד למעלה

אולי מפני שעכשיו באור הבוקר היתה ערומה , אמר" ?סליחה"

  .משהיתה אמש בחושך של הלילה אחרת

  .אמרה..." אני מצטערת... המקלחת"

מסדרון צר ודלתות , ככה היו בונים פעם, והוא נכנס למסדרון הצר

כל כך , והקיר קר, וכשהגיע אליה נדחק ועבר בינה ובין הקיר, נויוצאות ממ

ועכשיו , והגיע ופתח, נלחץ אליו שלא יכול היה שלא להרגיש כמה הוא קר

אז חזר למטבח וערך את השולחן הקטן , חיכה עד שנכנסה וסגר אחריה

  . ם"וכנראה גם התבלבל עם הסכו, ששימש אותו תמיד

נה והתלבשה והגיעה אליו אחרי שהתקלחה חזרה לחדר השי

והכפתורים , כולל החולצה הלבנה שעכשיו לא היתה ממועכת, בבגדי אמש

והיא לא נראתה , העליונים שלה לא קרועים והאחרים לא פרומים סתם

בכל זאת . כמו שחשב קודם" עשו פוגרום קטן, היו שם קודם"כזאת ש

, והיםוהיא גם היתה בנעלי העקבים הגב, היתה זו החולצה של אמש

אחר . ובקיצור ובסך הכל היתה חתיכת לילה באור של הבוקר במטבח שלו

ואני . כך הם ישבו ואכלו ושתו קפה וכנראה גם החליפו דברים קצרים

איך זה שהדבר לא , מנחש שרק בימים הבאים הוא אולי הוא שאל את עצמו

ואני יכול רק ? מין חתיכת לילה כזאת בבוקר בבית שלו, נראה לו מוזר

נחש ולומר שאולי לא נראתה לו מוזרה בבית שלו מפני שמשהו קרה ל

  .  ועדיין רק השד יודע מה, לבית שלו
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גם , והיא חיבקה אותו חיבוק קל, בסוף הוא ליווה אותה אל הדלת

ואפשר , "באמת, תודה על הכל", גם אמרה לו, נישקה אותו על הלחי

חה את הדלת וכבר ואז פנתה לצאת וכשכבר פת ,להאמין שבאמת הודתה לו

, פשה מה לומר ואמרהינדמה שח, היתה חציה בחוץ נעצרה ופנתה אליו

יצאה לסימטה . וזה כבר משהו שנהוג לומר ברגעי פרידה, "היית מקסים"

כלומר לא היא , וכבר בדרך לשער של הבית שלה התחילה לעכס קצת

  .עכסה אלא זה התעכס מעצמו וגם זה משהו נהוג

. והלך ועמד איפשהו והסתכל סביבו, אחריההיא הלכה והוא סגר 

נכנס למטבח ורחץ את , התנער. אחר כך לא זכר איפה עמד ועל מה הסתכל

, חשב להתלבש וללכת לעבודה. כלי ארוחת הבוקר והרגיש קצת יותר טוב

במקום זה . ככה חשב ולא הלך? לא, אף פעם לא איחר אז מותר לאחר פעם

כולל כיור ושיש וקירות ,  המטבחמילא דלי במים עם סבון וניקה את

אז הוא ניקה ושטף את . והרגיש עוד קצת יותר טוב, מה שאפשר, החרסינה

. והרגיש עוד קצת יותר טוב, וגם ניגב הכל, חדרי האמבטיה והשירותים

מיהר לחדר ? איך יכול היה לשכוח? מה פתאום זהו. גמרנו, חשב שזהו

ת החדשים העלה במיוחד וא, דבר ראשון החליף את הסדינים, המיטות

. שם היו שמורים הסדינים שחנך עם אשתו בירח הדבש שלהם, מהתחתית

, אין למעלה מזה, וכמעט אמר לעצמו שדי, החליק את הסדינים שוב ושוב

אסף וחיבק אליו את מרבד הפלוש על " ?מה פתאום די"או אז אמר בקול 

 אל מעבר לחלון ושם ניער אותו, סחב אותו אל הסלון, כל עלי השלכת שלו

וברור , לא להאמין כמה אבק עלה ופרח משם וגם את עיניו מילא, הגדול

ומה עם האבק שנשר מן המרבד . שזה לא רק האבק של הלילה האחרון

טאטא ושטף , כל הבוקר עד הצהריים, ובקיצור, בדרך אל החלון שבסלון

 ואפשר לשער שזה היה בפתח, וכשגמר עמד, בכל החדרים כולם וניגב

  . החדר עם המיטה והחלון

ואם לא , כך אמר בקול, !"עכשיו זה עוד פעם הבית שלנו, זהו"

והלך וסובב בבית , אמר, "שלנו. "בקול אז בשתיקה וזה אפילו יותר חזק

ואולי גם שב ואמר , כאילו כדי להיות בטוח יותר שאכן זה כך, בכל החדרים

ב יותר וכמה שאמר וכמה שסוב, ושוב" שלנו"ושוב " שלנו"כך או אחרת 

" שלנו"כך נעשה פחות ופחות בטוח ב, שלו" שלנו"יותר כך או אחרת את ה

ואפשר לנחש שברגע ". ?באמת", ואולי גם יצא לו פתאום בקול, הזה

וגם לפני הלילה , סוף יותר מזה- ואולי זה ארך שעה שלמה הבין סוףמסוים
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א גר לבדו בבית הימים והלילות שהו ובכל, גם לפני הלילה הזה, כן, הזה

הבית הזה לא היה , אשתו, בכל הימים והלילות מאז שהיא מתה, הזה

היא , והרי היא לא היתה שם, "שלנו"היה להיות  שהרי איך יכול, "שלנו"

  . איננה, היא מתה, לא היתה בשום מקום

ותוך שבועיים מכר , יווךת       ואולי בגלל זה פנה עוד באותו יום למשרד 

יכולה להיות סיבה . ועקר לדירה אחרת, רת אשתו לשעברדי, את הדירה

  ?אחרת
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            ראובניראובניראובניראובני    יותםיותםיותםיותם

        

        

        ''''קולקולקולקול''''קטע מתוך קטע מתוך קטע מתוך קטע מתוך 
        
        

        תפילה לשמיעהתפילה לשמיעהתפילה לשמיעהתפילה לשמיעה. . . . 1111

  

וזה . חרש-אבל חרש. התפללתי להיות חרש. חרש.  כבר לא יכולתיהיום

 להיות שקוע כולו בציפייה כולמי י .חרש אכן לא שומע דבר-בתנאי שחרש

 שזה מה איך הוא יודע, אבל אם לא שמע מעודו קול? יותר מחרש, וללק

מלאכית או בכל הדרכים ,  התערבות אלוהית–ואם זה פתאום ? שהוא רוצה

כמו ,  פתאום בעוצמה וחולףבא קול –האחרות המכונות צירופי מקרים 

. התאהבות באישה עם מטפחת אדומה מבעד לחלון של רכבת לוושינגטון

  ?איך הוא יידע

, בטח, בלשון יחיד. אבל איך. לנצור את זה. עכשיו הוא שמע.  שמעהוא

  .לא. שמעתי. כמובן

  

  שמעתי

  

הרכבת . האישה במטפחת האדומה הגיעה אף היא לתחנה.  אכזבהואז

שקיות . האישה במטפחת האדומה מציעה למכירה גבינות קטנות. עצרה

  .חלב

  . הרגיש חופשיתמיד. לא נורא. מבטל את הסדר. מסתגר.  מביןהוא

. אני הייתי דובר משרד האוצר בירושלים, הוא אומר לעצמו, להתנחם

  . הביטחוןתקציב לנוגעגם ב.  ביותריותהשתתפתי בישיבות הסוד

אם , כריכים. גם תה ועוגיות.  יבש הגישה לנו סולטנה ברבע לששפרח

  .הישיבה התארכה אחרי שבע בערב

הוא . הוא לא יכול להגיד להאבל ברור ש. שמעתי,  רוצה להגיד לההוא

במטפחת אדומה של נהגי . הוא מסמן לה תודה. אם לא הבנתם, אילם-חרש

  .או שניים עשר הקיסרים. קטרים



 369369 

זה לא . דמיין.  ברכבת בלי לדמיין קודם רכבתסוע לנפשר אאי שברור

  .השפיע על השקט

חבית מי הגשמים נפלה .  של האישה חרשת כבר שלושים שנההסבתא

ברור שהיו צריכים לנהוג קיצוב במים אותה . בינואר.  הראש שלהמהגג על

היא . 'הייתה אז תלמידה בכיתה ה, האישה במטפחת האדומה, היא. שנה

  .סיפרה למנהל

יש . מתחת לתמונה של נשיא המדינה הקודם, ככה,  אנס אותה קצתהוא

  .אני יודעת את זה. הוא חייב להסתלק מכאן. דברים גרועים מזה

  .פתאום זאת מי

  .ההכרה

וגם .  למזמז את כל התלמידות שלוצההוא ר.  רצה למזמז אותההמנהל

 ביןבגיל הזה אין הבדל רב כל כך , בכלל. מהתלמידים לא היה נרתע

הוא . וגם אין להם ריח של זמן שיבוא עוד מעט. כולם מעוררים. המינים

  .מוותצריך לקבל משהו על כך שהציל אותם מ

מי . ככהאי אפשר למתוח חוטים . עות אף היא החשמל באה בתביחברת

לא מעלה בדעתה . ם מוברח מכסף מצופה זהב"רק סכו, בכלל. ישלם

 שלה מפשיטים אותה עירומה ועל בהזיה. לא. שיכולים לירות בה על זה

ישחקו , סריחים מתפוחי אדמהמהעל השדיים הרופסים ו, גבה המחוטט

  .שחמט

  

משמרת ארבע . ולהאזיןכלוב הלבן  החוזה צריך לשבת בתוך התנאי לפי

שיהיה חזק כל כך עד . שהקול יחדור. אבל התשוקה היא להיחדר. שעות

אבל . שברילה. באותה מידה להתרסק. ואז אולי לשמוע. כן. שיהיה אור

ממרחק . קול מונע בכוח המחשבה ר אוקולוֹ . קודם להיחדר. קודם שיהיה

שהתקווה היחידה היא כנראה . עד. עוד. מנצח לנצח. אלף שנות אור

  .רקולוֹ . בשילוב

  

         שלפני הלילה שלפני הלילה שלפני הלילה שלפני הלילההלילההלילההלילההלילה. . . . 2222

  

 ואולי –  להצביע על המועד שבו גמר אומרצּו צריך היה עידן סּואם

שכן אין אלה דברים שאדם יכול להחליט בעצמו על , משהו בו נגמר אומר

  . בשעת ערב מוקדמת, הרי זה היה יום חמישי אחד,  להתחיל– עצמו
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 של מתייצב אותה שעה ככל בני אדם בחצי זה  אחרים היהבימים

העולם מול מכשירי הטלוויזיה ועוקב גם הוא אחרי מה שהתרחש במשך 

אלא שאת מהדורות החדשות היו מתחילים להכין . היום ברחבי העולם

 ולאו דווקא תאונות – ועד שידורן כבר קרו דברים רבי עניין, בצהריים

אלה .  לא רלוונטיותחדשות הדורות כך שיצאו מ– דרכים או פיגועי טרור

כך . את המהדורה, או מאחרות, רודפות אחרי החדשות והחדשות מקדימות

, אלא מה,  ויושב ומתרווח לשמוע סיפורשבאדומה הדבר למי , או אחרת

  .סופו של הסיפור כבר מוכרז בראש חוצות

מהצורך לשבת מול הטלוויזיה ולהסתכל , אם לומר כך,  שנגמלמאז

והעז לסגור את ,  תוך כדי עיון באינטרנט ואפילו תוך כדי קריאה,בחדשות

היה על סוצו לדאוג לעצמו לבידורו , הטלוויזיה בשעה שמונה בערב

 ובהאותו ערב הוא שמח במיוחד כי קיבל מאחיו תיבה ארוזה . האישי

כמה ערוצי טלוויזיה שלא יהיו . יאוגרפיק'כשלושים חוברות של נשיונל ג

שכל , אין להשוות בין זה ובין תיבה מלאת חוברות, גרפיקיאו'לנשיונל ג

 לידיו הגיעבנוסף . חוברת כמותה כתיבת פלאים של סיפורים ושל אגדות

כרך שלא היה , 'הארץ'מהדורת , אלו ואלו מכל סיפוריו של שמואל עגנון

  .היו כחדשים, אף שהכיר אותם היטב, בספרייתו זמן רב וסיפוריו

 אחד מהם – יו לו גם שני ספרים שלקח מהספרייה אין די בכך הוכאילו

 וכן ספר של – על שם סוס, יש אומרים, שקרא לעצמו כך, דהאשל פאל

לטר וובנוסף לכך הצטייד בספרו של ו. 'הבלדה הספרדית'. טכוונגרפוי

, אותו איש שהמציא את מחשבי האפל ושינה, ובס'אייזקסון על סטיב ג

  .את העולם, םאומרי

, ף לאתרי האינטרנט של העיתונים שבהם היה מנויבנוס, אלה כל

 – היה עליו להעביר בסך הכל ארבעה לילות. צריכים היו לכאורה להספיק

לליל הסדר .  זמן שבו כל הארץ תחגוג את חג הפסח– מחמישי ועד שני

 מתנות בבחירתעל אף הטרחה ש, והסכים ללכת, הוא היה מוזמן אצל אחיו

 קנה להם שוקולד לבן לאחר שפסל את הרעיון בסוף.  בני אחייןלאחיינים

, יהיו ילדים, ליל הסדר יהיה משעמם. לתת לילד בן שמונה לוח חצים דארט

, כבר ידע ביום חמישי, כל מה שסוצו רצה. יהיו צעקות ומריבות ועלבונות

, עם הספרים והחוברות שמנינו לעיל, שוב בדירתו,  אחרי כל זהלהיותזה 

 או סיבות אחרות נוהגים לריב מוצאםשבגלל , ם שלווגם עם השכנים הרוסי

  .בעת החגים יותר מאשר בימים רגילים
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והספרים יחכו לו , ידמווריבי השכנים ,  שגם כשיהיה אחרי הכלאלא

סוצו ידע , והעוגות הלא כשרות שבהן הצטייד לצד פירות ומאכלים שונים

  .להפך. שלא יהיה די בכך

עדיין לא ,  כדורי שינה וכדור הרגעהלאחר שני,  וידע כי בלילההואיל

כי , ויעמוד מול הקיר שעליו יתלה מפה כלשהי שימצא בין החוברות, יישן

 ומצא מפה ותלה אותה בארבעה שקם וחיפ, כך זכר,  היו בהן מפותדתמי

רק לאחר שיישר את הנייר והחזיר את .  קטנים על קיר המטבחיםברג

לא נגזים אם .  בחלקולהמפה נפעמד והסתכל לראות איזו , הפטיש למקומו

  .נאמר שלא התפלא במיוחד כשראה כי זאת מפת לשונות העולם

  

 חשוףמקום ש.  בזה אבל הים הוא הסיבה העיקריתההוא לא יוד. והים

 לא יגיד ,לתעלולים,  של רוחאספיראציותל, בשבעים אחוז לתעלולי הים

  .בוטינסקי'או זבן גוריון , אנחנו רוצים להבין את עצמנו אחרי הכל. לא

  

        שיר קצרשיר קצרשיר קצרשיר קצר. . . . 3333

  

  . נוראה וחלקים פנימיים של עופותעייפות

פתאום . אי אפשר לסמוך עליהן. אלא מה. יהיחיות קטנות שקונים בסוכר

  . בא להן לשיר

   משוגעיםכמו תרצו

   כמו מטורפיםתבקשו

  .לא ניתן, סוכריה לא ניתן'ת

. בערב ליד האש במטבח. מנוולות, להמציא סיפור. או לספר  

ואז החיה הקטנה . שקט. אור של נורה חלשה. הזקנות טוות ומספרות

, חיה קטנה, תשתקי, איזה סיפור כבר יש לך. יש לי גם כן סיפור, אומרת

המנהל מזמזן . היא מספרת. מישהי יוצאת להגנתה. לא, לא. אומרת אמּה

. מראה על החזה שלה,  כפופות למחצהותהיא מראה באצבע, ככה. אותי

  ?ואולי זה משהו שקרה מזמן.  מה זה מזמזמן.מזמזמן

טוב למי שיודע את שמותם כגון . כל מיני פרחים פורחים.  אביבבחוץ

מי שיודע את שמו של פרח נהנה מן הפרח יותר ממי . דולפיניום או כלניות

  .שאינו יודע שמו של פרח
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. אשתו מתה . כן המנהל נזהר מאוד ותולה את התשוקה שלו על המסמרעל

זה לא אומר שהוא לא אוסף במגירת . ע אין אישה מתה אלא לבעלהכידו

 שבה נמצא יומן ההמגיר,  השולחן המפחיד של המורה– השולחן שלו

, מסרק, עפרון. מכל ילדה,  משהו מכל ילד– צ י ו נ י ם הכיתה עם כל ה

תחתונים . תלתל שהוא גוזר במומחיות עצומה בלי שמישהו ישים לב

שירותים טורקים . בלי אסלה. תים המסריחיםקטנים שנשכחו בשירו

בכל זאת היו לו שלוש בנות . אבל המנהל לא היה חיית אדם. קוראים לזה

  .משלו

לא רק שלא יודע כלום גם  .סוצו הוא תלמיד רע.  הראיות של המנהלאלה

ככל הנראה חרש כי כאשר נשאל שאלה . שקוע בעצמו. לא רוצה ללמוד

  :תמיד יגיד

   ?אה           

   אפילו או

  ?מה

אבל שום תשוקה . אף כי יש בו חן.  הילדים הכי מוזרים שפגשתימבין

מה שמטריף אצל . למה-אין למה. במיוחד בגילו, ליאזה לא נורמ. לידע

אף פעם סוצו ? יש שאלות. אבל לא. אחרים היה יכול להיות מעניין אצלו

  .לא מצביע

  

        מספר היקומיםמספר היקומיםמספר היקומיםמספר היקומים. . . . 4444

  

לא כך מבחינתו .  מבחינת המאזין הרגיל,כלומר.  גמור שרר בכולשקט

נטרד מן , עכשיו שעשה כל שאל ידו על מנת שיהיה מוקף שקט. של סוצו

וכי בעצם הוא בלב , המחשבה כי אולי אין כאן אלא איזה טכסיס אקוסטי

  .וסביב המולה שמתחזה כשקט, כאן או ביקום אחר, המולה

  ?מה מספרם,  אלהויקומים

מי שקרא . ובזה יתכוון ליקום שבו הוא שרוי, יקום אחד,  יאמרהדיוט

, מקוונתחצי דף באנציקלופדיה מודפסת או חמישים מילים באנציקלופדיה 

אם . אין סוף, כידוע, והמתחזה הרווח לידען יאמר. יאמר תשעים ותשע

הרי שבכל רגע נתון נולדים או על , היקום הולך ומתפשט ממרכזו אל שוליו

  .כך וכך יקומים, ל מי שיכול לספורבספירה ש, כל פנים קיימים
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 – שני בינוני ושלישי קטן,  אחד גדול–  שם שלושה תפוחי אדמההוא

כדי להגיע מהר יותר למספר הדקות . על צלחת הזכוכית של המיקרוגל

כלומר מתשעים דקות וירד עד עשרים ושמונה , התחיל בהיפוך,  לורצויה

  . דקות

 היה למעשה להתאמץ על שצריך,  הקטן שעשה המיקרוהרעש מלבד

  . היה שקט,  אותושמועמנת ל

 מה !הו.  הסתכל בצלחת המסתובבת ועליה שלושת תפוחי האדמהסוצו

ולא בשביל מיקרוגל ואף לא , היו נותנים אבות אבותיו בטרנסניסטריה

ולאו דווקא , אלא גם בעד תפוח אדמה אחד, בשביל שלושה תפוחי אדמה

אפשר לומר שכל תכשיט שעוד ! אחרתהגדול שבהם אם לא היה מתאפשר 

אלא שאם נשארו . בקליפתו. נשאר לנשים היו נותנים בעד תפוח אדמה

, שיתן תפוח אדמה אחד, לא נשארו בעלים של תפוחי אדמה, תכשיטים

  .תמורת שרשרת זהב שלושים קארט, מאתיים גרם משקלו עם הקליפה

  

        צחוק קופיףצחוק קופיףצחוק קופיףצחוק קופיף. . . . 5555

  

ך כך הוא הפשיל קצת את תו.  חיפש וחיפש בכוננית שבכיתההוא

הילדה צחקקה אבל זה לא היה צחוק . ראו תחת שעיר של קוף. המכנסיים

, סולםהעל אליה כשהוא הסתובב .  צחוק קופיףיהאפשר לומר שזה ה. רגיל

היא ראתה משהו מעניין .  המכנסיים יירדו גם קצתמקדימההוא עשה כך ש

בחדר .  הגדולכמו התותח עם הגלגלים שיש לאבא שלה בחדר. ביותר

. הגדול לא מסיקים אש בחורף אז יש בו כל מיני דברים שלא נוגעים בהם

  .משפריץ יין, למשל, התותח

  . אך סוצו רצהמוזר

 ירד אהו.  נתן ספר לילדה שתהיה האישה עם המטפחת האדומההמנהל

עברה על ,  כאילו במקרה, שלוהיד ,מהסולם וכשנתן לה את הספר

מעביר את היד לכיוון , הוא אמר,  ספר לחרשיםזה. התפוחים הקטנים שלה

תלמדי לדבר . שהתנועה לא תקפא לכיוון אחד, כמו במכונת כתיבה, השני

בעצם הדוגמה היותר נאה היא . זאת שנפלה עליה חבית, עם הסבתא שלך

  .שורה- שורהכליםשל קלח תירס שאו

 טכסיסאיכשהו הוא תמיד היה שם כשהמנהל היה מנסה .  היה שםסוצו

  .למה אתה תמיד בכל מקום. נזף בו המנהל, לך מפה בן כלב. חדש
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שילם בעין .  קנה את כל הגבינות הקטנות ואת השקיות של החלבהנוסע

חושפת לעיניו סוודר כחול , הילדה חייכה ופתחה את המעיל שלה. יפה

  .בהיר

. הוא השליך מהחלון את החלב ואת הגבינות. צוברת מהירות.  נסעההרכבת

בין , הוא היה רגיל כבר לכך שהוא שומע שיחות שהיו מזמן. כבר לא קילל

  .אף שהכל יוצא מובן איכשהו, אנשים לא מוכרים לו כלל

ם המציאות ויישאר עוד מעט יאבד את הקשר ע.  רצה שהמלאך יחזורסוצו

עוד מעט . פחד אלוהים?  האם עדיין אפשר לשוב.יםשד-מחוצה לה ברכבת

  .שד וקדושה, חתן כלה, המציאות הזרה מתחברת עם זאת

במציאות , הוא יישאר מחוץ למציאות שלו.  יותר ויותר מהירהההתחברות

  .אבל מפגרת אחרי הזמן שלה בשנייה, דומה קצת למציאות שלו, של חלום

 ,רתשם אשתי אפ. י נשויאנ. שמי סוצו.  הוא מספר לעצמו את האמתמהר

הם ברחו ממני כמו שאבי . שני בניי און ורון מגדלי צאן.  בניו זילנדיתחווא

  .עוד מעט לא יהיה שום דבר מקושר. עכשיו זמן הפיוס. יברח ממנ

  . מושך בידית החירוםהוא

  

        הזמןהזמןהזמןהזמן    מסימנימסימנימסימנימסימני. . . . 6666

  

ואם אין מי שיבקש ואף ירוץ להשיג שרשרת זהב .  הזהב של הזמןערך

  .הוי לנו,  קארט תמורת תפוח אדמה אחד על קליפתושלושים

 אחרי – הרי מומחי דיאטה קבעו זה מכבר,  כבר בסימנים מדוברואם

 זו שסברו שתהיה אחרונה ולא היה כזאת, השנייה, מלחמת העולם הגדולה

  .  עצמומהתפוד כי קליפתו של תפוד עשירה בוויטמינים יותר –

ממיליארדי יחידות , סתחרר סוצוה, ולהסתחרר, חשב סוצו,  לחשובורק

האנרגיה שהושלכו לפח כי מישהו קבע במקום כלשהו שיש לקלף את 

  .בשכבה עבה. וביסודיות. תפוחי האדמה לפני אכילתם

לפני שהיה . הוא ראה את זה כשהיה בקיבוץ.  אפשר גם בלחץ מיםאבל

  . לפני שנעשה דובר משרד האוצר. בצבא

מה מאיץ את העלאת , למשל. תגויר אז התעניין בתופעות חכבר

  ?הריבית

זה רק אחד מסימני הייסורים .  מטעהה שרר שקט ערמומי בהוראסביב

כי אם אדם שומע את קול . ולאו דווקא הקשה שבהם, של רודפי השקט
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 על שקט הכריזהרי הוא שומע אותן בין אם , כפי שיש הטוענים, מחשבותיו

יותר אי אפשר לו לאדם על כן גם בשקט הגמור ב. סביב ובין אם לאו

  .להיפטר מקול המחשבות

. כלומר שמע לקול מחשבותיו, חשב סוצו,  אומר עכשיו אותו קולומה

שכן , כלומר בחידלון, כי אדם לא יכול להיות שרוי באין מעשה גמור

כאשר . לא היה אפוא מי שימכור תפוח אדמה תמורת זהב. בחידלון יחדל

 יחצו את נהר מנים שכוחות רוֶנסקּובאה הפקודה של המנהיג הנודע אנטוֹ 

שהרי רומניה הייתה בת בריתה ,  כדי להצטרף לצבא הנלחם ברוסיםרּוטהּפ

   – כבר, של גרמניה

, הלך וישב בכורסתו בסלון.  מאס בהסתכלות בתפוחי האדמה שלוסוצו

שאפשר היה לכוון את גובה הדום הרגליים שלה , זו הכורסה בצבע החרדל

שאי אפשר , או קולן, המחשבות. רה של תומך גבוכן את מידת החדי

למשל בעת , להיפטר מהן גם כאשר רוצים מאוד להיות בדומיה גמורה

וגם , והן באות ותקפות, איי.אר.השהייה במכשיר תהודה מגנטית אמ

 והן הגנה כי אז האדם מופקר לגמרי מכל, השחורות והקשות שבהן באות

 צריך להיזהר מאוד ובכלל. ורסהכמו כשישב בכ .יכולות לעשות בו שמות

כי הנה רק אתמול שמע גבר אומר על אשתו שנהרגה . במה שאומרים

התכוון האיש . סוצו נאנח. יתה בה וידה בכליבתאונת דרכים כי יד כל ה

 אומר נמצא,  אינה אשתו אלא שהיא חומר מתברודאי לשבח את אשתו שכ

  . אוניית סוחר ממשהיא הייתה,  הוסיףוגם. עליה דברים נוראים שכאלה

ד ישתלטו ימי, חשבות רגע אחד של חוסר שמירה רק תיתן להן למאם

וכשתרצה לסלק אותן ולהגיע למחשבה הנחוצה , עליך ויחשבו מכוח עצמן

ואתה אומר , כבר אינך יודע מהו הזמן ומהו המקום, לפי הזמן ולפי המקום

  .מדברי ספר איוב איפה שמתאים לומר משיר השירים

  

        מת אלוהיםמת אלוהיםמת אלוהיםמת אלוהיםמהומהומהומהו. . . . 7777

  

הנוסעים נפלו זה . יתה חדהיפתאום שלה הה הייתה חדישה ועצירת הרכבת

, לאחר רגע החלו הנוסעים להכות זה את זה. על זה וחבילות נפלו עליהם

הבינו שהוא האחראי . קסוצו צח.  זה את זה שמשכו בידיתםמאשימי

  . לתקלה ובאו להכותו
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מאז . על אחיו הקטן עם מוט ברזל להגן אום הגדול הופיע פתאחיו

האח הגדול . אם כי לא מתוך רצון,  לוכאבשאביהם מת היה אחיו הגדול 

כך או אחרת האח . ידאג לורצה לקיים את חייו וסוצו רצה שהאח הגדול 

כה בנוסעים כמו שמשון וסוצו מוחא כפיים ושמח שאחיו מגן הגדול ה

  .עליו

 שאלו את אחיו אם .דין וחשבוןבאו שוטרי הרכבת לרשום .  פסקההמהומה

לא עכשיו ולא אף , אמר אחיו הגדול, לא. הוא לוקח אחריות על אחיו-הוא

דעו לכם שלא רציתי בו ולא אהבתי אותו וכל הזמן נתלה בי גוש זר . פעם

  . זה

הן נאמרו בשפה .  התחיל לקלל את אחיו קללות שלא ידע שהוא יודעסוצו

רוב עוצמת הקללות חדלו מ. העולמית של הקללות כך שכל הנוסעים הבינו

 אוזני על או ידיהן על אוזניהן שמונשים . להתקוטט והקשיבו המומים

  . ילדיהן לא לשמוע את הקללות הנוראות

. סורים וקנאת אחים ורעב על פני האדמהי אלה קללות של דם ומוות ויהיו

מירידה באלקטרוציטים או בטירוף של נביא שדוחה , משוגע מפחד

חושש שיישאר , הוא דיבר יותר ויותר מהר. וצו בקללותיוהמשיך ס, נבואתו

  . מחוץ למציאות והרכבת תיסע בלעדיו

הרכבת החלה לנסוע עוד לפני .  קרה הדבר שנשאר בלי רכבתוכמעט

. ח שלהם היו מורידים את סוצו"בדו. שהפקידים נתנו רשות לנהג הרכבת

סה בין הרים ח שוב צברה הרכבת מהירות וט"עד שהגיעו לפסקה הזאת בדו

  .ובין גבעות

  

        תכונות גן העדןתכונות גן העדןתכונות גן העדןתכונות גן העדן    ....8888

  

כי , לא הפתיע אלא ממש זעזע אותו.  של המיקרו הפתיע אותוהצפצוף

אמנם לא היה זה שקט כזה של אולפני שידור או של . בדירה אכן שרר שקט

אבל יחסית לרחוב המסגר פינת רחוב בן אביגדור ,  לבדיקות שמעאולפן

  . היה זה שקט מוחלט– לגמרי בחירה שרירותית – בתל אביב

 דייןאבל ע, מודע לכך שעליו לעשות מעשה, אמר לעצמו סוצו, ומעניין

לתכונה עיקרית וטובה , ככל הידוע לו, תשדממה לא נחשב, לא יודע מהו

זאת לעומת הרעש המתחייב מן . של גן העדן ובכלל בקושי הוזכרה

דור השריפות הבלתי פוסקות של הרשעים בשאול והכופרים במ
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מה שהוא בלתי , עצמהב אם מכונת התבערה לא עושה רעש. הפורגטוריום

 השומן האנושי הניתז על סורגי הברזל חשהרי ישנו למשל ר, סביר

. לבל ייסתמו התעלות, שמאפשרים לשומן האנושי הניתך לזרום הלאה

  . והצעקות של הנשרפים

  .הו תפוחי האדמה מוכנים. בלהט המיקרו, למשל

 את וליקק פעם אחת בקצה לשונ, נזכר בצפצוף ששמע. ן ושומסורגים

כלומר אחרי כשלושה , פתאום. קצה שמאל של פיו ורקד את דרכו למטבח

 ניינהלא היא שע, הוא עמד ליד המפה שתלה קודם לכן. הפסיק, צעדים

  . אחרדבר  אלא,אותו

באדם שעושה מעשים בדירתו מן הנמנע שלא , חשב,  תתבונןאם

ופותח , וסוגר, ופותח מכונה, הרי הוא קם. אומלל מדעתותחשוב כי יצא ה

ונעצר ליד מפה שתלה , וחוזר, ויושב, והולך, ומניח בה תפוחי אדמה, שוב

  – אלמלא. על הקיר אבל לא לצורך המפה

  

        מותה של אימאמותה של אימאמותה של אימאמותה של אימא. . . . 9999

  

סוצו נשאר עם . אביו הלך עם אישה אחרת.  בילדותותה של סוצו מאמו

 בנו ואת בתו שעשו רק את לפרנסכפי שייאלץ , אחיו הגדול שנאלץ לפרנסו

  .זאת חולמת על דוגמנות וזה חולם להיות טייס אוויר. חובות

 .כדי שיהיה לו כסף  עיתוניםחילקבגיל ארבע עשרה  .את סוצו לא רצה איש

.  היה בא מהתיכוןהוא. כלומר כל יום אצל נדבן אחר,  אחת אכל ימיםשנה

מות על היתום ונהנות על בניהן הלא מרח. הן עמדו בפינה ופיטמו אותו

.  כך באה אישה שתבעה ממנו הנאת הגוף תמורת שלוש מנותאחר. יתומים

  .הוא רצה טלסקופ ושיניחו לו לנפשו

הפעם גם התנפל על אחיו . קללות נסעה וסוצו נתקף עוד התקף של הרכבת

פעמיים ניסה לפתוח את דלת הרכבת לראות אם היא . ועל נוסעים קרובים

  .לבסוף התגברו עליו וקשרו אותו באזיקים. תחת על אף לחץ האווירנפ

 בשפה לא לחש-הוא שר לעצמו שיר.  לבירת העולםע באזיקים הגיקשור

ממקום . אחיו הסתלק וכך גם הפקידים של הרכבת. מוכרת לאיש זולתו

עליון נאמר להם שלא ירשמו דבר ולא יהיה זכר בכתב למה שנאמר ומה 

  . ברכבת לבירהשקרה באותו ביום
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     לחשן המעשים לחשן המעשים לחשן המעשים לחשן המעשיםפרשן המחשבות אופרשן המחשבות אופרשן המחשבות אופרשן המחשבות או. . . . 10101010

  

הרי ודאי שהיה נחשב , בדממה או ברעש,  פועל כל הזמן במוחושהיה

ומי שפנאי בידו יוכל לעיין בעניין זה בסיפור . למשוגע גם בעיני עצמו

  .על אודות המשוגעים והסימן על המצח, המיוחס לרבי נחמן מברסלב

ים קיים כמדומה אך ורק על מנת  המחשבות או לחשן המעשפרשן

, ואף לבסס איכשהו, אלא שלשם כך עלינו להניח. להרחיק אותנו מן העיקר

, או לכל הפחות מה ידוע לנו עליו, ומהו עיקר זה, את הטיעון שיש עיקר

, וכיצד סטייה ממנו עלולה להזיק לנו חלילה או להבדיל אלפי הבדלות

  .דווקא להועיל לנו עד מאוד

כי אם המחשבות ? יה כזאת עלולה או בעצם עשויה להועיל סטיוכיצד

,  בעל המחשבותישכלומר את הא, בדרכן העצמאית היו גוררות אותנו

מן אותו , את קורא אותם הדברים, וכלומר, כלומר את כותב דברים אלה

כי אז עלינו להסיט מייד את , עיקר שכביכול קיים ודחוף לנו להגיע אליו

. הסורר ומור, הנה הבן שלנו, ולומר. שליט סדרהמחשבות הסוררות ולה

  .נא טיפולכם באבנים. הזהרנו אותו והוא לא

נגע בלי , פתח את דלת המיקרו,  עשה כמה צעדי ריקוד נוספיםהוא

עד כמה , חשב, ותראה. כפפה בתפוחי האדמה וראה שהם בדיוק לטעמו

אדמה שאם הייתי בודק את מידת העשייה של תפוחי ה, הסטיות מועילות

 – הרי בזמן שעבר מאז שחשבתי על כך,  לכן הייתה היד נשרפתםדקה קוד

 תפוחי האדמה הצטננו מעט –  במרכז ההכרהיהאמנם בתהליך שלא ה

  .שהיא לכל הדעות דבר לא נעים בעליל, כוויהואפשר היה לגעת בהם בלי 

 שעליו לו חייך למחשבה שבאה כמעט באופן אוטומטי ואמרה סוצו

,  גדולות לצורך העיסוק בהוצאת דברים חמים מהמיקרולקנות כפפות

  .יש אחר זה את תפוחי האדמה מהמיקרו והניח אותם על השבזהוהוציא 

  . יש כפפות בצורת ארנבונים עם כפכפים תואמים,אגב

  

        השופט השחורהשופט השחורהשופט השחורהשופט השחור. . . . 11111111

  

 .סטיס פוקר ווקר' המשפט העליון של ארצות הברית חיכה להם גבבית

שאם לא ראה בהם , מרכיב משקפיים ענקיים, ןווקר היה שופט שחור ושמ

  .את העולם ספק אם מישהו ראה אותו
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  .סטיס פוקר ווקר'שאל ג,  כאןמה

בכל רגע , אם היו שואלים אותי אם אני לוקח אחריות על אחי,  אמרסוצו

ואחר כך , הייתי קודם כל אומר כן, בכל מקום ובכל מצב צבירה, אופןובכל 

  .נראה

קח אחריות עליך ישלא י, אחיך ניסה להגן עליך, רה אשת אחיו אמגיסתו

  .ותמצא את עצמך במוסד סגור

  .לא כל כך מהר גברת,  ווקר אמרהשופט

 ולא דוחה אותי כמו שדחה אותי כל – קודם אומר כן. בדיוק,  אמרסוצו

חולם על המטוס האמריקאי , לא פעם הלכתי לישון רעב. הילדות שלי

נקניק פריזר ' סנדוויץואחר כך עם מא י לאופה קודם עם תר.הכחול

  .בשבילי

בכל העולם . אמר, נכון.  פוקר ווקר הסיר את משקפיו ומחה דמעההשופט

. אמריקה-אין-ויביא סחורה מייד. אמריקאי הכחולחולמים שיבוא המטוס ה

  .דת המטען. יש דת כזאת כבר

ל מהתיק ש, לפעמים שתיים,  נקניקרוסתבגלל זה הייתי גונב פ,  אמרסוצו

  .אחי האמצעי שהיה מכין לעצמו לעבודה

  .העולם מלא טרגדיות,  פוקר ווקר אמרהשופט

אני , אני הייתי חייב. זה רק שאף אחד לא חשב עליי אף פעם,  אמרסוצו

  . את הסיבהועלשמ, חייב

, הפקיד שלו קרא. סטיס פוקר ווקר'הכריז ג,  ללא תשלום הוצאותזיכוי

  !התיק הבא

  

        הקו ההרמוניהקו ההרמוניהקו ההרמוניהקו ההרמוני. . . . 12121212

  

 תהה מה הם הדברים – יחידת זמן שהיא הרבה פחות מדקה – געלר

לשם מה , לשם מה הכניס אותם למכונה, האלה שעדיין חמים היו למגע

כך . בינתיים ראה כי הגדול מאוד נמצא באמצע ולא בקצה? הוציא אותם

  . מייד תיקן את הקו ההרמוני. נשבר הקו ההרמוני

, הניח להם שם וחזר לכורסה. מולו לא ידע מה לעשות ביצורים שעדיין

  .גם הפעם בצעדי ריקוד
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, בימיו האחרונים,  אנחנו אומרים ללוות את סוצו כברת דרך ובעצםאם

כדי שהקורא יוכל , זאת. ככל הידוע לנו, מוטב שנביא פשר כל מעשה שלו

  . להוסיף מידע זה למידע שהוא כבר התחיל לצבור על סוצו

אדם שגם שמו אינו שם , אותו סוצו על מידע ר מה לך הקורא לצבולשם

  .התשובה אינה מחמיאה? ממש אלא מעין כינוי של כלב

  . בגלל שאתה מלא בריקנות שלךזה

 דבר –  בדרכנו לנסות להבין מדוע סוצו שלנו הולך בצעדי ריקוד בביתו

 – לבן אדם ללכת עירום בביתו, כמו שמותר למשל, שמותר על פי חוק

  :יסוד של הקיום האנושינגענו באחת משלוש שאלות ה

  ? פשר המעשיםמהו

מיוגעות ומתנשפות בחשש שאולי יחלפו ,  כרגיל באות במרוצהומייד

האם יש : שאלות המשנה,  ולא תינתן דעה עליהןעיקריותהמחשבות ה

האם האדם הוא . והמעשים עצמם? ומי קובע אותו? בכלל פשר למעשים

כלומר , ייעשהמעשה או שהמעשה קובע איזה , הקובע איזה מעשה יעשה

האם זה קשור ?  וייעשהםיילקח ממצבור המעשים האפשריים לעשות

כלומר שזה מעשה שאדם אחר צריך היה לעשות כשחי היה , לגלגל נשמות

  ?על פני כל היתר, ולא עשאו ועכשיו הוא נדרש לכך

שכן זה מעשה ,  אין זה חשוב כלל מי בוחר ואם בוחרים כלללכאורה

וזה המעשה שהיה צריך . מתבקשאחרת לא היה ש, תשצריך להיעשו

 – ואם תרצו, ועל כן הוא נעשה, בדיוק במקום הזה ובזמן הזה, להיעשות

  .נבחר להיעשות
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            לאה אינילאה אינילאה אינילאה איני

        

        

   בכתוביםבכתוביםבכתוביםבכתובים    רומןרומןרומןרומן    מתוךמתוךמתוךמתוך    פרקפרקפרקפרק    ––––    הדבשהדבשהדבשהדבש    חלתחלתחלתחלת

        
        
 המרוחק ליישוב עברנו בטרם בעלי ואמר חזר, קטן מאוד, קטן מקום זה

, בי התרה הוא, כזה ובמקום. שנים מתריסר מעלהל זה גרנו שבה מהעיר

 אין. המעבדה בתוך, עצמך בתוך ולגור ביישנית להיות להפסיק חייבת תהיי

  ! לבקר! להזמין! בשכנות להתעניין: אחרת להתנהג תאלצי, ברירה

  

 כולן ולא, קפה למפגשי ידידות כמה בעיר לי היו והרי. לי צרמו מילותיו

 כפי. אילוץ בגדר זה היה לא וגם. בתי של חברותיה של האימהות היו

 כשהיו הקשישות שכנותיי משלוש אחת של דלתן סף על עצרתי שלסירוגין

 הנחתי לעצמי. הנסתר בתורה קשישה כל. בפתאומיות מולי אותה פותחות

 שהוביל השביל במדרגות כשטיפסתי עוד המרפסת מחרכי עלי שתצפתו

 צעדיי את השומעת מהן מי – הדלת תלעיני בדידותן עם מדדות, ואז. לבניין

 טופס איזה לעומתי מרעידות. בה ניצבו מיד – בליבה אותם השומעת ומי

 פשרו את הבינו לא באמת אם ידעתי לא שמעולם, הרשויות משל או רפואי

 תיקיי כל עם ישובה נמצאתי כבר הבא ברגע אך. פנים העמידו שרק או

 שניתק חרסינה בספל תה לוגמת, מאוורר-הלא ביתן בסלון וענייני

  . אלבומים ובחיקי, חרסינה מצלוחית

  

 לשם שזכתה הרחבה – הקטן ביישוב, פה. התכוון בעלי למה ידעתי אבל

 כולם. מבודדים שלא ודאי. רשמיים יהיו לא הדברים –' הצעירה חורש'

, ויוצאים נכנסים שבו מקום. כולם של חברים כולם. כולם את מכירים

 אולי כזה שבמקום חושב אני: אמר כשבעלי, זאת בכלו. ונכנסים יוצאים

  ! תגזים אל: אני קראתי, היום במשך הדלת את נועלים לא אפילו

  

 אותו מנקות, בבית החדשות שכנותיי כשהיו השישי ימי במרבית. צדק הוא

 הבנאים שכחו כאילו לי נראה ביתן, שוצפים מים בצינור החצר ואת

 בו להרכיב, שלנו לזה זהה להיות היה ידשעת הסמוך הבנייה מאתר הסיניים
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, האובך, השמש, הגשם, הרוח על גם חל ניקיונן. ותריסים חלונות, דלתות

 כל על או, לבתים ומחוץ בתוך שהתנגנה המוזיקה, המעופפים החרקים

 במין פנימה נמשכה ומיד, הלולאה בשבילי, שם עברה שבמקרה שכנה

 שום ללא זאת וכל. ומוזנות מזינות, ונמשכות מושכות של דביקה רקמה

  . מדוקדק שלום או מוקדמת הזמנה

  

 כי. אני גם והשתוממתי. בעלי השתומם? עין קשר יוצרת? איתן מדברת את

 שלי העבודה כיום מעתה בו בוחרת, שישי יום שום החמצתי שלא אף על

 כיתר החוצה ויצאתי, )לשבת עבודתי נדדה הזמן שעם הגם (מהבית

, אגב כבדרך האשפה שקית עם לידן עוברת או, החצר את מטפחת, השכנות

 לא זה – להתיידד מגדרה היוצאת? קרקס של? מצויר סרט של דמות כמין

 והזמנתי שבתי שבה, נוצרה בכלל אם, ודרוכה קצרה שיחה בתום. קרה

 אני שבערבים, מבויש זאת בכל בחיוך בפניהן מציינת, לקפה אלי אותן

 לא הן. לשווא – כמובן בשבתות גם לבואן ואשמח, בבית תמיד כמעט

  . נכנסו

  

  . אותי שהזמינו מי היו אך

  

 בכירה הייטקיסטית. העליון שבשביל' מהקוטג שכנתי את ביקרתי ראשונה

 ושהיא, סמוכה בעיר, כדבריה, וחצי מלאה לא אם, מלאה במשרה שעבדה

, וחצי שנה ובת שלוש בן עם ליישוב הגיעו, מידע מערכות ל"סמנכ ובעלה

, חתול, כלבה ואז; אחות מכן ולאחר, אח להם נוספו שנה חצי כעבורש

 וגינה – צחקה היא, בינתיים – מדבר-לא תוכי, אוגרים חמישה, צבה

, שחי הזה החביב הזוג. הרחוב של האחר העבר מן לתפארת שצמחה

 שקטפו לואיזה לתה ביתם בסלון אותי אירח, חלומם את, כדבריהם

 דבש אחוז במאה ממותק כשהוא, בגינתם לוששת התבלין שיחי מערוגות

 באחר זה היה. בסביבה המושבים של מהכוורות מאחת שנקנה טבעי

 שלהם החיים ובבעלי בילדיהם צפינו כולנו ואנו, אחד עצל צהריים

 הבעל קם לערך שעה לרבע כשאחת, בדשא זה על זה ומתגוללים משחקים

  ! לריב לא: כאחד כולם על וצעק, הספה על מרבצו
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 – בלבד אחד בכיוון השיחה התפתחה, ארוכות עצמם על שהעידו לאחר

 על, שיכולתי ככל, מידע להם מספקת. לשאלותיהם התמסרתי. בכיווני

 ביקשו במיוחד זאת את – מדוע ועל, משפחתי אודות ועל עיסוקי אודות

 שלא מי – עצמם הם שלא חשתי עת אותה כל אך. לכאן אנו עברנו – לדעת

  . שיממונם. הרגעית סקרנותם אם כי. בנו. בי ינוהתעני – היו

  

- אחר אותם ראיתי, מצדם בביקור נענה שלא, זה ביקורי מאז שבועות כמה

 שלהם החיים מבעלי ובחלק בילדיהם וצופים עומדים אחד צהריים

 את פתחתי להסס מבלי. ביתנו לשער שמחוץ בשביל הפעם שהשתוללו

 אחר כממלאת לשער הצמודה לנוש הדואר תיבת את לבדוק ויצאתי, הדלת

 שיחה הניבו אלו מאמציי שגם אלא. חברתית פרודיה של בימוי הוראות

-השלום למעט, שבהמשך עד. להיכנס מצדם מופגן רצון ואי סטרית-חד

  . כלל דיברנו לא – להיפגש ומעטנו, כשנפגשנו השכונה בשבילי שלום

  

 בנות דבשיות תאומות עם שהגיעה השכנה עם השגתי דומה דיי תוצאה

 אמר שלא אף על, ונינוח כרסתני ובעל, מחודש פחות בן תינוק, שלוש

 שיכן כה ועד, מכור-לא שנותר האחרון האמצעי לבית, לאיש שלום

 שהבית עד מה דבר להם דרוש אם אותה שאלתי. ועכבישים יונים בהצלחה

 מים לגבי ומה? החצר לקרצוף מטאטא? סולם. יעברו והם, רגליו על יעמוד

 עם במזגן אצלנו קצת לנוח תרצה היא ואולי? לאכול משהו או? קרים

 אני. ביתה מפתח משה לא, בתינוקה ומבוצרת נרגשת, היא אבל... הפצפון

 הסככה את נכון שיתקין, אמרה היא, בעלי אחרי מקרוב לעקוב רוצה

 את ובייחוד, הגינה שאת וברור, בצד להם שהתעקמה הגדר את, במרפסת

  . ידיו במו נהשב העץ מחסן

  

 כמעט להשתוות הבהילות את הבנתי לא כי אף, בהבנה לעברה הנהנתי

 כן שאם לה אמרתי, זאת בכל. מכבר זה שאוכלסו הבתים יתר עם אחד ביום

 דלתנו את והותרתי, מוזמנת היא, אחר דבר כל או, לשתות לה יתחשק

 בלההו משאית עם החמישה כל הגיעו שבו ליום עד, ערב כל וכך. פתוחה

 איחשב שלא וכדי, אז ורק; המעבר את ומימשו, עמוסות מכוניות שתי ועוד

  .     בתבוסה הדלת את סגרתי, עיניים כנועצת
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 עיניו את וחולק. בעלי אמר, לנסות חייבת שאת חושב עדיין אני אבל, בסדר

 בקול אמר גם, הבית חלל ועם, שלפניו המחשב מסך עם בשווה שווה

 כאן שכולם עכשיו רק זה, להכיר אחר זמן פה היהי לא, תביני: שנמעך

  . חדשים, זרים, ככה

  

 כעת ומתגבשים מתמלאים, רוחשים חלליה כל – החשופה הדבש חלת, כן

 שנקלע זעיר צרעות קן? מה ואנו. ושכניו מקומו את מוצא בית וכל, חיה

  ? לכוורת

  

 ,יעיסוקי את הזאת לעת ודוחה, אדם בני בין כך לברור לי שלא מחליטה

 הכלבים שני עם מהבית ההרה השכנה את וביקרתי הבטחתי את קיימתי

  . בנפרד זבוב כל ועל, זה על זה ביחד שנבחו בחצר

  

, למראה אבודה, שלה השלושים שנות באמצע, טרייה נשואה זו הייתה

 הפוך היה שלה הבית. להתפרץ נטה, ממנה צעיר שנראה המזוקן שבעלה

 על שנקרה וחפץ רהיט בכל התחככו, הפנימ כשהוזמנו, הכלבים, וסתור

 מחלון שנשקף השכן של הבית מחסן מראה את שטשטש ומה, דרכם

 עם להתמודד איך עצות ממני ביקשה היא. בכיור הכלים תל היה, מטבחם

 האוכל פינת של משהו הדביק השולחן אל משהתיישבנו אך. הבית עבודות

 פוסטר ותחתיו, ירמהק בנו צופה המת אחיה תמונת – קפה ספלי עם שלה

 לא בחיים! וואו: אמרה גם – סרטים עטורות ריבה צנצנות מסדר של

 את ספגתי ובטרם... כמוך מישהי עם אחד במקום לגור לי שייצא האמנתי

 לא שהחלטתי, נחמד כזה כאדם לי נראית אבל: עוד אמרה, הדברים

  . להתבייש

  

, בבית לא הזמן ובר עצמי שאני שלמרות לה ואמרתי, ידה על ידי את הנחתי

 מעל עד שלה השיננות בלימודי טרודה בטח שהיא ולמרות, יום שבכל הרי

  . אחד משהו לפחות בו תעשה, הראש

  

  . התעגלו עיניה? מה
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 הודתה ההרה השכנה... כלים, בטח כביסה מכונת, אבק שאיבת למשל, אה

 ןמ נעלמה ספורים חודשים כעבור משילדה אך. ידי את בחוזקה ולחצה, לי

 מהכלבים חומקת, קטן שי עם דלתה על הקשתי ויותר פעמיים. העין

 במרצפות ומתחככים מייללים, בחצר הימים כל מעתה שרועים והיו ששמנו

  . לי פתח לא בעלה אך, לגדר נקשרו שבהן הברזל ובשרשרות הבקועות

  

: הוסיף, מקורה את שהבנתי ובאכזריות. בעלי אמר, עזבה שהיא שמעתי

  .  ושעניו מהם ולא

  

 שלנו שהילדה בגלל זה אולי? זה על חשבת, סיכוי שום לנו אין אולי אבל

 מאתנו צעירים פה שקנו הזוגות רוב, והרי, כאן הילדים מרוב כמעט גדולה

  ... ויותר שנים בעשר

  

  ... המלכה את תראי, שטויות אבל: לחש נשימה ובאותה, אמר בעלי, אולי

  .  לחומצה הפך בריאותיי החמצן אך, עמוקות נשמתי

  

 למען או בחוץ', המלכה 'כינה שבעלי מי חיה כאן אחרת שכנה מכל יותר

, מתכונים, תמיכה, עצות, שמרטפות של עוגנים להם מציעה; השכנים

 הייתה בתמורה. אחר בשומקום או פה לו נזקקתי שלא מה וכל, חנופה

, אליה בדבקות התעופפו השכנים. שהוא היכרות עמל מכל פטורה המלכה

 שהעצימו לפני לא, דרכם על שנקרה רכילות צוף בכל אוזניה את מאבקים

 את בעבורה ספגו גם, כך בעשותכם. מזונה את כמשביחים למענה אותו

  . האיזון את כמפר היה שנדמה מי עם ההתמודדות

  

 כמנהלת מעבודתה חדלה הנה שעברה מרגע. זמן היה גם' מלכה'ל

 לביתה רכשה היא". כפרי ובעיצ "לו שקראה במה ועסקה, חשבונות

 חדשות בחדרים מיקומם את החליפה, שונים מרהיטים רהיטים ולגינתה

, נוי חפצי כולם על והעמיסה, הקירות את מחדש וצבעה שינתה, לבקרים

' גינה': שהכריזו מצוירים עץ שלטי ואינספור, חרס גמדי, עציצים, תמונות

 זהירות, 'לב עם' וזה זה חתמשפ, 'לב עם' בית מספר, 'לב עם' בית, 'לב עם

 לא אם זבל פח לא זה כאן, 'לב עם' דואר תיבת, 'לב עם' בחצר נושך כלב –

  . בזה וכיוצא, לב עם' לב שמת
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 של גובהו מעל טיפס לא מעולם שמבטו גו-מעוקל ענק, הגמלאי בעלה

 בשל מלאה במשרה לעבודתו שב, להיעלם שהרבה שלהם האנגורה חתול

 אלו. ביישוב מתנות לממכר החנויות בשתי ורעיית שצברה החובות

 המלכה זו הייתה שאולי או; בסוכר כדבש בזו זו התחרו שבעצמן

, "מה מושג לי אין "של בגינתה מהעצים אחד כאשר? בעצמה שהתחרתה

 בעצי השכנים גינות כל נשתלו, תאנים בעונתו הניב, להם שקראה כמו

 עוף, תאנים ריבת: תהשכונתי לתזונה גם הללו פלשו מהרה עד; תאנה

. תאנים פשטידות, תאנים סלטי, תאנים ועוגיות עוגות, תאנים לחם, בתאנים

 ברזל שבשבת ברומו הציבה והיא, תוקן שלה הדולף שהגג מרגע, ומנגד

 יתר על ונחת מיהר שבשבות ארבה, השכונה שמיי על גם חזקה כקונה

  .תאנים חיבבנו לא גם שמעולם, אנו גגנו על כמובן זולת; הגגות

   

 שנתקלה אימת כל מפנינו מבטה את הסבה שהמלכה לכך הביא הציות אי

 מסבירים איך אבל. אותנו ראתה לא שבפשטות או, השכונה בשבילי בנו

 בגלל רק ולא – אפילו עלה לא מעודו שבעלי, הראש את שברתי, לה

 כבר רועדות היו שרגליו! ?הגג לעליית –) מצחוק התפוצצה בתנו (משקלו

 השמש דוד מדוע לעתים לבדוק משנדרש הסולם של העליונים שלביו על

... לחמם הפסיק, הרעפים לגג מתחת, כאן כולם אצל כמו שמוקם, שלנו

 אני, החדשים בבתים החדשים החיים וסופת ההיכרויות המולת בתוך והרי

 היא. ביתה אל אותה הזמינה לא מעולם שהמלכה היחידה הדיירת הייתי

 באסיפת זאת וגם, שלה הסיגריות בקול, פעם עבריל הפטירה אומנם

 שאני בטח, כן: שכנות של שנה כמעט לאחר כלומר, השנייה הדיירים

 זלזלה חרוכה נימה שבאותה אף... תיכנסי פעם, גרה את איפה יודעת

 כל את ארגנה שאולי המחשבה בי עברה פעם שלא עד. היא במילותיה

  . לבי את, דיוק ליתר. לבנו את להוציא בכדי שלה הכפיוני הראווה מופע

  

 המלכה את, להפך. בעלי כעצת, היישוב מלכת את לראות רציתי לא, לא

  ?  הכול ניסיתי באמת האם... וגם. הזה בשלב בטח. לדחות חייבת הייתי

  

 למין במחשבותיי לטפס החלטתי, והתמיהות העלבונות מחמץ על פוסחת

' הצעירה חורש 'את אותלר ולהתאמץ, קר באור ספוגה, פנורמית גבעה

  . מבחוץ. אחרת
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 ורק, שלנו לזה זהה מודל היה, לראותה נאלצתי כבר אם, המלכה של ביתה

 או, השכונה כל. אלכסוני ובאופן, שלנו מזו בהרבה גדולה גינה על מוקם

 מודלים ארבעה של משוכפלת תבנית היה, כאן המוקפד בשמה, המתחם

 לולאה של בתוואי עצמם על שחזרו, מידות-צנועי פרטיים בתים של

 זאת ואמרתי – לפיכך לי הזכירו ואשר, וקרם אדום, כתום: צבעים בשלושה

 התחרות למעט אך. גוטמן של מציוריו הנאיביים הבתים את – לבעלי רק

 שחייב מובהק קפיטליסטי מאמץ – דבר כל על השכנים בין שנפתחה העזה

, בינינו שהבדיל ידהיח השוני – כמעט קומוניסטי משטר בנוסח האחדה

 של גודלן היה, בתחרות עליון מרכיב היווה ובעצמו, נית"נדל מבחינה

  . הבית עמד שעליו השטח: הקבלנית בשפה או. הגינות

  . המגרש: מתחמי תיקון

  

 בחומר ספוג חלל עוד ולהיות, לחבור, לדבוק קל, לנו-לי היה לא, לא

  .     שליטה להן ושקנ חדשות מלים דבקו בשפתנו אבל. הנכון הכוורתי

  

? במתחם ביותר הזעיר הוא שלנו שהמגרש מפני דווקא שזה אפשרות יש

 לבעלי מכלאה היה שהמקום כאילו', מתחם 'המילה את שנאתי במיוחד

 זה שאך אנושי מין שהיו או, זואולוגית מבחינה זוהו לא שעוד חיים

  . בגדרות נתחם ביטחון וליתר, התגלה

  

 שלי המחשבה מהלך הופתע אם לזהות הצלחתי לא בעלי של פניו ממראה

 לשון את לאמץ שעלינו היה ברור והרי. נוסחה שבו מהלשון ובעיקר

, עצמנו לבין ובינינו, חדרים בחדרי, אומנם. הבית בתוך גם. השכנים

. חירות רגעי לעצמנו הרשינו, הפתוחים החברתיים השישי בימי לא ולעולם

 את שבחרנו ואף. בתנו את ששעשעה להמי. 'ערוגה 'קראנו הזעירה לגינתנו

 – אנו ומסיבותינו, במתכוון במתחם ביותר הקטן האדמה שטח עם הבית

 כל" (ירוקות אצבעות "בעל פה שכינו מה היה לא משנינו איש והרי

 שלא מבתנו ביקשנו –) למיניהם משתלה במועדוני חברים נעשו השכנים

  . זהירות שתנקוט. לבית מחוץ זו במילה תשתמש

  

  .חסרו לא הבדלים כי
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, לבעלי עתה הזכרתי... מדברים כבר אם, שלנו הגינה מראה את גם ויש

  . הנכונה בלשון

  

 ששוטטה בכזאת או, למים חסינה לילה בתאורת התהדרה לא שלנו הערוגה

. צבעוניים באורות, )לנו הייתה שלא (הגן ונדנדת הגן כסאות ועל הדשא על

 בלבד מקומיים מצמחים הורכבה גם היאו. כלל תאורה בה התקנו לא בעצם

 פרחי של ממתיקותם חפים, כן ועל. מועטים ולהשקיה לטיפול שנזקקו

 בינות, שסביבנו בבתים עציצים ובמיני תלויים קש בסלי שהתנוססו העונה

 בעיני הייתה שגינתנו הייתכן, ושמשיות פרגולות, מעוצבים לספסלים

 חשוכה – ובפשטות, םבימי פשוטה ירוקה? לעין כעלבון השכנים

  ? בערבים

  

  . קשקוש זה, טוב

  . התעקשתי! נכון זה, לא

  

 את למה, לצערי, השאלה כמו בדיוק. בעלי נהם, נכון קשקוש זה אז, בסדר

  ! מצוין יודעת את כי, תוריד ולא תעלה לא עליה שהתשובה, אני ולא

  

 מי רק. הנשים בידי נטווה במתחם החברתי המארג כל: שידעתי ברור

 בית זה ויהא, כלשהי ומקובלת ותיקה בית בעלת של מבחנה את עברהש

 מילה עוד –' סנדוויץ או פינתי', ד', ג', ב', א מודל, קרם, אדום, כתום

 פתחה ההתקבלות. לכוורת התקבלה – שנית והוזהרה בתי אמרה, מצחיקה

 בידי לילדיהם, השכן בידי מוזמן להיות המתקבלת של לבעלה הדרך את

 הראשון באביב לפתע שאחז לטפיל ואפילו, כלבם בידי לכלבם, ילדיהם

 ושוב נכנס בזה וכיוצא. בשאר לדבוק הדרך נפתחה, החיות הגדרות באחת

  .סחור סחור, יוצא

  

 היה אם ידעתי לא וכבר. בעלי סיכם, מאוד פשוט דווקא הוא שהעסק ככה

  .בקולו שאחזה לעליונות ער
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 את רדיתי מאין ידעתי ולא, אוםפת אותו קטעתי, אמיץ תהיה, באמת נו

 הייתה שזו כבר נודה בוא. ריככתי, בבקשה? גדולה מעייפות אולי. כוחי

   – מת לא פשוט ואנחנו, איומה שגיאה כנראה

  

 את וחרץ שפט, הקשיב כאן האוויר גם כאילו באוויר ידו את הניף בעלי

 דרגתל באוזניי שהביאן עד בפיו מילה כל חימם, כשדיבר, כך אחר. הדין

            אתאתאתאת    לנולנולנולנו    איןאיןאיןאין ,פה אנחנו שבגללן הסיבות ומכל, קטןקטןקטןקטן    כזהכזהכזהכזה    במקוםבמקוםבמקוםבמקום. רתיחה

 על הזוועה את באגרופו לבסוף הניח הוא !!!!כחריגיםכחריגיםכחריגיםכחריגים    להיתפסלהיתפסלהיתפסלהיתפס    הזכותהזכותהזכותהזכות

, השכן הבית לעבר פעמים שלוש בראשו והורה, בתגובה שהתנדנד השולחן

  . בעיסוקיו המשיך בטרם, המלכה-המלכה-המלכה: כמשתחווה כמעט

  

 כמה ועוד, זו של ביתה דלת על, סתם כך, לנקוש יכולתי לא עדיין, לא

 מה לפתע שאירע עד, וחלפו באו בביתנו-באה-ואין- יוצאת-אין של שבועות

  . להבין העזתי אם שספק

  

 אחד עם טלפונית שיחה שניהלתי בעת אחד ערביים בבין התרחש הדבר

 רלנת החל ראש כשלפתע, בסלוננו הספה על ישובה, למעבדה מעמיתיי

 שם המשחק ילד זה שאולי סברתי בתחילה. האוכל פינת של בחלון מולי

 היא, נשנתה שהפעולה ככל אך. הגינה גדר על להיתלות ומבקש בשביל

  ! הצצה – אכן...כ מוחי בירכתי התבררה

  

 צילם, יותר גבוה – המבוגר!) ילד פתאום מה (הראש ניתר שוב, והנה

 השיחה את לסיים מיהרתי. ושוב ושוב ושוב, וירד בעיניו חטופות משהו

 זיהיתי אשר עד עיני לנגד ונחטפו שנגלו הגמלוניים במאמצים והתרכזתי

 שגרה בכירה הייטקיסטית אותה מאשר אחרת לא היא בשביל שהקופצת

 תה של לספל, לביתה ראשונה אותי שהזמינה זו. העליון שבשביל' בקוטג

 הבנתי לא גם מעולם ובעצם, ביקור לי החזירה לא, טבעי בדבש לואיזה

  .  לדבר חדלנו למה

  

 בכדי... בכדי עתה משתטה שלה שהשוללת, דחויה, מסורבת חשה איך

 את ותראה סקרנותה מלוא את תשביע ובכך, בבית שאינני חשבה האם? מה

 הסירוב מקור שאולי... או? בתוכם אני שאהיה מבלי, חיי את, ביתי פנים
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, אני אם כי, אותי לדחות ביקשה ץבחו המנתרת לא, כלומר? בי בכלל היה

 והנה, אותה דעת מבלי דחיתי, חיי כל את כמעט מילאו ועיסוקי שמשפחתי

 זו? כן... אלי הדרך את? חיפשו? איבדו, חברותיה גם ואולי, היא שכעת

 אלא. כלל משוכנעת הייתי לא, ההפוכים ניסיונותיי עשרות לאור? הסיבה

 את התיקה לא, בידי נותר עוד מה םשמשו, הנייד של לארץ נפילתו שאפילו

 שנמחק ממגנט אנושי נוף החלון מולי קיים ושוב שוב. המראה מן עיניי

  . חליפות והתחדש

  

 על ככה לנתר הבכירה ההייטקיסטית בחרה אם – המה עוד ראשי – והרי

 אף אין ו נ ל צ א ש רק שלא, שחשבה היה נראה, פנימה לביתנו להציץ מנת

 בעולם אפילו ואולי, ביישוב, במתחם, במעבר שגם אאל, כרגע בבית אחד

 כמין או? כלוליינית? כקפיץ ויורדת עולה היא שהנה, איש עוד אין כולו

  . מתחמים נבנים שסביבם מאלה... חצויה, קטועה חיה

  

 בפעם שעשיתי כפי פנימה בפשטות ולהזמינה לצאת עלי אם תהיתי

. פנים בבושת ואף, מנימ תחמוק ודאי הזאת שבפעם ידעתי אך. האחרונה

 את לראות שלא מנסה. בביתי זרה. כחפץ קפאתי ומכווצת כפופה, כן ועל

  ... והעי הסקרניים. והעיקשים הסקרניים. והעיקשים הסקרניים ניתוריה

  

  ? קלטה לעזאזל מה

  ! ?לקלוט היה בכלל מה

  

 זו, הקיר על, שמעלי התמונה ואת שמצדי הספרים ארונות את בטח קלטה

. תמונה בדיוק הייתה לא וגם, ביישוב מתנות חנות משום יתההי שלא

 שמצאנו, האמת למען מכוער דיי, נדנדה כסוס מגולף מעילים מתלה הייתה

 עץ תבליט, לצדו זולת. דבר עליו תלינו ושלא, פשפשים שוק באיזה

 לא אפילו, לי היה לא פעם שאף הרשע הדוד – פרופיל גס גבר של שאהבנו

 שניהם את המטופשת ושבתלייתי. לימים בתי תאמר ,השורשים בעבודת

  . סוסו על רכוב כבוקר נראו, הקיר על, יחד

  

 של קציה את מבטה קלט גם ואולי... הזה קישוט- הלא את אולי, חשבתי, כן

, כלומר... ואותי... תמיד-המרושל כיסויה עם שלנו בורדו בצבע הספה
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 אולי, כן ואם? תיאו – ערב-לפנות שם המציצה המנתרת זיהתה האומנם

 בין נחשבה שמשפחתה היא, אותה לשאול והמקום הזמן זה היה עכשיו

 במה? מכולם שונים, לה נראינו-נראיתי במה – במתחם החזקות המשפחות

 גם ובסוף. זזתי לא וממילא. אלה מכל דבר עשיתי שלא כמובן אבל? לא

 ביני, לאחור ניתז ראש של בזעזוע, באחת פתאום שהבדילה לי היה נדמה

 לשום יותר ראויה-כלא לה נראיתי גם ודאי ועכשיו. החדר שאר לבין

  .  קבלה שום. התחברות

  

 לאחר זאת וגם, הכוורת מלכת של בגינתה ימים ערפל כעבור ישבתי זהזהזהזה עם

 מבטים שבשבת בתוספת..." את זה, אה: "ב קודמו שבידי והעוגה שפני

, בעלי אמר', ומותקד דעות עם תלכי אל '– שסביבה בפועלות שנתנה

 הדלת... וזהו, תיכנסי פשוט אבל: "ב לבסוף ונחתמו –' הלב את פתחי'

  !"  ?לדפוק למה, פתוחה

  

 - - - -     - - - -    ----        

  

  . הדברים את סוף סוף עמו משחלקתי בעלי נאנח, קטן מקום, קטן מקום זה

  

  ... כלומר... לי נדמה, קרניים לי אין אבל, בסדר

  

 זה, אותנו לאכול איך יודעים לא םה. אין להם גם. שטויות לדבר תפסיקי

  . הכול

  

  . מעמדות, שכבות, עדות. אנשים מיני ל כ פה יש. הומוגני מקום לא זה

  

  . כשעברנו לעצמנו שהצבנו התנאים אחד היה זה, להזכירך

  

  .מעצמו לברוח יכול לא שאדם כנראה אבל, נכון 

 ואף, המצח על חרותים שלנו המקצועות עם הולכים לא אנחנו, סליחה

, הרוחות לכל! האף את, אחר מקום בכל או, כאן הרים לא מאתנו אחד

  !בכלל כאלה אנשים לא הרי אנחנו

  



 392392 

  . לעשות מה אין, יודעים גם והם. עליהם עובד זה. משנה לא זה

  

  ! מיוזמתי לא. אמרתי לא פעם אף אני

  

  ! בחייך נו

  

  !  גמןדו לא ואתה שחקנית לא אני. שקט. לגמרי מקצועי פרסום זה אבל

  

 אלינו נחמדים יותר הרבה היו הם. כך כל להם שקשה מה זה, בדיוק זהו

 הילדה... אפשר אם להפך רק אבל, סלבס, שאמרת מה בדיוק היינו אילו

  .צחקקה, לידנו שיעוריה את שהכינה

  

 הנחיתות רגשי את מתעבת אני כמה עד יודע אתה. מצחיק לא כבר זה, די

  ! סיבה שום! תירוץ שום להם נתתי לא. הללו

  

  . קנאה היא קנאה, בעלי עלי התנשא, אחרת הם שאצלנו הדברים מכל חוץ

  

, עכשיו לחשתי? בהם שמקנאים אלו שאנחנו חושבים הם ואולי? באמת

  .תשמע לא שבתי

  

  ? במה: גיחך בעלי

  

 עברתי, עיניים בנו תלתה משהקטנה אך. ללחוש הוספתי, יודעת לא אני

 Maybe because of the fact that we have one child and: לאנגלית

they  …  

  

  .בעברית שאל זאת- בכל הוא? מקנאת ואת

  

And you ?  

 
 פרצנו… And he, And she, And we: המשיכה משהילדה, ופתאום

  .  לענות טרח לא כבר והוא, בצחוק
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 הסיבות אחת גם הייתה זו. להולידו התאמצנו. ילד לעוד השתוקקנו, כן

 אבל. במרכז. בעיר להשיגו סיכוי שום לנו היה שלא, יותר דולג בית שרצינו

 של המקומי הדגם לפי, חייו את, זהותו את הגדיר לא מאתנו אחד אף

 בית ממחנכות והבן-חזור הבנו שכבר שכפי, למרות. הרצויה המשפחה

- כחצי, בעיר כמו ובדיוק, כאן נתפסה ילדים שני עם משפחה גם, הספר

, זאת עם ויחד. בתנו בעבור. בעבורנו אבל. ילד עוד רצינו, כן אז. משפחה

. אישי יהיה. לעצמו יהיה', שלנו'ל ויהיה ייוולד אם גם שהילד, ידענו גם

  .   סיפורו כמו

  

 שאחלק? בגינה גמדים ואפזר, תאנים לשתול שאתחיל? לאן עד? מה אז

      – ו, מתכונים

  

 שחייבת חושב זאת בכל אני אבל. פיהק בעלי, רוצה שאת מה תעשי את

? לא, יצירתית הרי את, תחשבי אז. קטן כך כל במקום בטח. דרך להימצא

  . הראש את תשברי

  

  . נשבר לבי? לא ואם

  

 לפתע התחפר הוא, נקלט שלא, לרחם מחוץ עובר כאן נהיה לנצח, לא אם

 הכתובת ואת: החמיר ואף, בעצמו שהותש כמי שלנו הפרטיים בעולמות

  ! לא אם זה, לשאול תלשנו יהיה אפשר פה שלנו

   

 לא גם אבל. מכך מאוד רחוק. הזאת מהבחינה לא לפחות, שאול היה לא זה

 שאמר למי שלום מקדימים, שם חיינו פשוט. מוצא אפס. דרך לי נמצאה

, וכמובן. שלומם מה ושואלים מעזים ואף. שחייך למי מחייכים. לנו

 נבחרנו גם ,תורנו בהגיע, אחת ופעם. הוועד מסי את במועד משלמים

 לחזור רצינו שלא ומפני, בעיקר אבל. כולם חלקו הזה בנטל כי, לוועד

  . הילדה את שם גידלנו, למקום ממקום, ספר לבית ספר מבית אותה ולטלטל

   

 חוטים נטוו אפילו, הדבש חלת של המוצקה חזותה וחרף, הזמן עם

 זעירים אוויר כיסי ובמיני, מהשכנים אחדים לבין בינינו דקיקים שקופים

, למשל האמצעי מהבית שלי השכנה. אנו נכנסנו, הכוורת בפינות שנוצרו
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 קרמיקה עציצי מאתנו קיבלה, הרה שוב והייתה קטנטנים שלושה לה שהיו

 אימת כל הדואר את למעננו שאספה ומשום. מתנה שקיבלנו נחוצים-בלתי

 מבית כשחזרתי, אחד יום אך. תודה במזכרות לילדיה גמלנו, ל"בחו שהיינו

, הדלת את ויפתח שיבוא החונה לבעלי והמתנתי, הפלה עוד לאחר החולים

 כשהתעשתי. ביתי מדרגות על גוף-כגרם וצנחתי כוחותיי לפתע אזלו

 אמרתי, המבוהל במבטה והבחנתי, ישיבה לכדי אבריי את אוספת, לבסוף

, אני גם, אחת פעם רציתי. האמת את לה לומר רציתי. לא. האמת את לה

 להניף. כולה הכוורת לב את בעצם אולי. אחת פועלת של אוזנה את לאבק

  .'אדם בני אנחנו, אנשים הי': שאמר, שלי הפשוט המגוחך השלט את

  

 הביא לא זה גם אבל. הצטערה ובאמת, הקטן אסוני על הצטערה היא, אוי

 ולשאול, להתאוששות שנטלתי הבאים ביומיים ביתי דלת על לדפוק אותה

, אחרי שנים התרחשה לביתנו נכנסה היא שבה היחידה הפעם. לשלומי

 לפנות סיימו זה אך הסבלים שבו וברגע ביום היה זה וגם. ממנו כשעקרנו

 שפעם ממה נפרדים, המהדהד, הפתאומי בריק עמדנו ואנו, תכולתנו כל את

 היא אז בדיוק, כן. כחורבה היה נראה ועתה, ביתנו, הכול למרות, היה

 לא עוד, אתם הנה, הי: עפיפון על כפיל ילותיהמ על מרחפת, נכנסה

 זה... כן... שלכם המטבח את לראות רציתי תמיד... כן... רואה אני, עברתם

 לכם שיהיה, להתראות אז... כן... טוב. כן? בדיוק עץ איזה? נכון, עץ-מעץ

  .טובה בשעה

     

 ככל זעיר, ועדיין. במעבדה מיקרוסקופי כתא שהוא קטן מקום של טיבו

 אירע אפשרי-הבלתי אחד יום, ואומנם. ומלואו עולם בו יתרחש שיהיה

 לפני בלבד מעטים חודשים קרה הדבר. בביתנו באה מהמתחם ומישהי

  ... שיפוצים מסדר ולאחר הבית את עזיבתנו

 לא, חברתית רצייה מכל סוף סוף ופטורה, הגינה רחבת את לנקות יצאתי...

 מרבית שבו, המניין מן שקט חול ביום אם כי. שישי ביום זאת עשיתי

 את ולמלא החצר ברז את לפתוח עתה התכופפתי. ריקה הייתה הכוורת

. ביתי של הקטן השער מאחורי שעמדה בדמות חשתי כשלפתע, במים הדלי

 בחצאית, זיעה וקולחת גוף עבת דתייה נערה זו הייתה. להזדקף מיהרתי

 הראשון העלון מן. ניםעלו עם ניילון שקית שהחזיקה, וארוכה צרה ינס'ג

 ותחתיו בכתר מעוטר תורה ספר של ציור נגלה, השקופה לשקית שנצמד
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 בוו, שקלטתי ממה, שהסתיים כנראה ד"ת עם ,תורנית אולפנה איזו של שם

 סבלנות וחסר מתנשף שלום לי אמרה היא. 'שומרון 'להבנתי, סופית ובנון

  . להיכנס ודרשה

  . מה בשביל שאלתי

  

  !אתך לדבר רוצה אני! ?אומרת זאת מה

  

 אני, לי תסלח ושאם, תורמת שאינני לה ואמרתי מחוצפתה התעלמתי

 על גלש כבר המלא הדלי. הברז את וסגרתי רכנתי ושוב. העבודה באמצע

 בריחב מתעסקת אותה ראיתי, ראשי את והרמתי כששבתי אך. גדותיו

  . המנעול

  

  ! ?להיות צריך זה מה אבל, סליחה. קראתי! הי

  

 את להשקיט מיהרתי ואני. השער את ניערה היא, להיכנס רוצה אני

  .   במוחי שצפו המשונים הדימויים

  

  . לסורגים ידיי את הצמדתי. לך להרשות אוכל לא ואני

  

  . לאחור זע ראשה רק? למה

  

  . פשוט. מעוניינת לא ואני, לי למכור, לי להגיד רוצה את מה יודעת אני כי

  

, סוכרייה שמצצה ילדה כשל מתוקה, שלה הנשימה – יודעת לא את כי

  . נחטפה לרגע

  

 עיניה בלהט משנוכחתי דייקתי, מאמינים לא, דתיים לא שאנחנו יודעת אני

, מולה חייכתי, אפיקורסית משפחה אנחנו. לעיניי מדי סמוכות שהיו

  .   בהתנשאות אולי, בלשונה בכוונה מדברת

  

 אם אבל. דהום. רחב רצופהפ כל, שניים-בצעד מהשער נסוגה היא סוף סוף

 ועמדה הוסיפה היא. שגיתי, הבא לבית ולעבור לוותר שעמדה לי היה נדמה
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 הטריקו חולצת ועל, מותניה בצדי ידיה את וקבעה, קרובה עדיין, שם

  . אולפנה סמל אותו הודפס, הבחנתי כעת, שבמרכזה השרוולים ארוכת

  

, מתנשפת, תעשלפ עד, בקרבה מתחוללת שמלחמה כמי נראתה מה זמן

  ! ?מאמינים כן אתם במה אז: צעקה כמעט היא

  

 עסקנו שזה חושבת אני! חצופה שאלה שזו חושבת אני. הורמו גבותיי

  ...את מי, הפרטי

  

  . בהתנצחות אותי קטעה היא! אותי הכניסו שלך השכנות

  

  . מתפלאת-כלא בכתפיי משכתי אך. שתקתי, הזה הכפוי שיח-מהדו נסערת

  

  !  טוב ולא אנוכי אדם בן את. פתאום התפרצה היא !אדם בן לא את

  

 ואם? צמאה אני ואם: המשיכה היא, מלים שמצאתי לפני עוד אך. נפער פי

  ...  לאולפנה מכאן המרחק מה יודעת את? מהרגליים נופלת אני

  

, קודם שנעלתי הדלת את פותחת, עקביי על סבתי. ממני פקע מופתע צחוק

 כוס עם אליה וירדתי שחזרתי עד הבית נותבצני נבלעתי ספורים ורגעים

 אף על. תזוזה באי כמעט. לי חיכתה היא, ואכן. קרים במים מלאה קלקר

 והתעסקה חזרה גם ואולי, לשער וקרבה שבה שהיא חשתי זאת שבכל

  ?בריחב

  

, מאחוריך ממש הנה, ולנוח שם לשבת מוזמנת ואת. לה אמרתי, בבקשה

 בה שניטעו מהשניים אחד שספסל, הציבורית הדשא פיסת לעבר הצבעתי

  . בשלמותו נותר

  

 והושיטה, תומה עד אותה לגמה, ברכה מלמלה, בזעף הכוס את חטפה היא

  .השער מעל אותה לי

  

  ?בביתך לא אבל
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  ? עוד תרצי. בביתי לא

  

  . לך להגיד חשוב משהו לי יש! להיכנס רוצה אני. לא

  . השקית לעבר הצבעתי? זה של בהקשר: נאנחתי

  

  . מזה חשוב משהו אין

  

 כל את לי ואין העבודה באמצע אני, לי תסלחי, ועכשיו. לדעתך. גיחכתי

 אינני – שישי יום היום היה ואם, טוב יום המשך לך מאחלת אני. היום

 גם, כן. שלום שבת לך מאחלת הייתי שגם הרי – זאת הוספתי מדוע יודעת

 את הרמתי, רגההמד על הריקה הכוס את הנחתי כך אחר .אומרים אנחנו

 החצר מטאטא את גם זרועי תחת לאסוף כדי רגע עצרתי, שנטף הדלי

 הצדדי הגינה בשביל הכבודה כל עם ופניתי, הבית של העמוד בגב שהוסתר

  . הסלון חזית לעבר

  

 הערוגה את שצמצמה המרצפות שבורת הרחבה את שם ניקיתי שעה רבע

 משים מבלי. הברכיטון בצל לנוח עצרתי זיעה שנוטפת עד יותר עוד שלנו

 שכנתי את, אחדות שנים לפני כבר, ראיתי שממנו בחלון עיני את תליתי

 הבטתי שהפעם אלא. מבפנים ביתנו את לראות בכדי מטה מעלה מנתרת

  . מבחוץ, דרכו, בו

  

! שם ישב מישהו. מהספה שעלה כתם, הקיר על פשט רחב כתם. קפא לבי

 מתחת וממש, המרושל הכיסוי עם שלנו בורדו בצבע הספה על ישב מישהו

 את בעלתי צעדים בשני. הפנים עז הרוכב ותבליט כסוס המגולף למתלה

  . האור מפני סביבי מצלה, לזגוגית פניי את וקרבתי, המרחק

  

 ניתר לבי גם... הדלת. הקודש עלוני של השקית עם הבחורה זו הייתה, כן

 וישבה נכנסה והבחורה, לנעול שכחתי, פתוחה הדלת את השארתי, עתה

 גובה עד מעט מופשלת הייתה חצאיתה; ביתה הבית היה כאילו עכשיו שם

, ביישוב, במתחם משיטוטיה ודאי שחשה הלהט בשל הגרובות ברכיה

 לבדה היא ורק, לרשותה כעומד, ריק שהבית שהבינה מפני בעיקר ואולי

  . לי ממתינה, בו



 398398 

 לי ותחכה שתשב! שלי לבית אכנס לא אני. פתאום חשבתי! אכנס לא אני

. הבית אל חשתי, הזו המטורפת החשיבה במהלך כבר אבל... ש עד שמה

  . בתוכו הייתה הזרה והבחורה, נעולה הייתה לא הדלת, כן

  

 אל ככה נכנסת איך! ?העזת איך: קראתי כשאני, ביובש אמרה היא, חזרת

  ! ?שלך שלא בית

  

   – יהודייה האיש מתנהגת לא ככה, כבוד בחוסר, לב ברוע מתנהגת את

  

  ! למשטרה מתקשרת אני, שלי מהבית ויוצאת מיד קמה לא את אם

  

 את מתוכה לשלוף כדי אלא, להרימה כדי לא אך. השקית לעבר רכנה היא

 לא בטח גם ואת, בבית פמוטים לכם שאין לב שמתי. העלונים אחד

  ...השבת את מקדשת לא, נרות מדליקה

  

 עיני את להתיק מבלי אך, כדרכה פהנזי או שאלה זאת הייתה אם ידעתי לא

  . הכניסה שולחנון שעל הטלפון אחר בידי גיששתי, ממנה

  

 לפתע היא, קורתך בצל שבאתי זה את לקבל מסוגלת לא שאת רואה אני

 הולכת את. אברהם של ממלאכיו אחד הייתה כאילו לשונה את הגביהה

  ...להתקשר

  

  . המספר את הקשתי כבר? חשבת ומה

  

 על חולפת, מהסלון, מהספה, הסלון מרצפת נאספת אותה תישמע סוף-סוף

 היא, לשאול תגיעי את. הדלת אל שהגיעה עד, אביכה, כבדה רוח כמו פני

  . אתפלל אני-אתפלל אני. חושבת משאת יותר ומהר. יצאה בטרם אמרה

  

  

  

  

 .2017-ב אור לראות שעתיד בכתובים רומן' תשאלי 'מתוך* 
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            אודי טאובאודי טאובאודי טאובאודי טאוב

        

        

        ברסקיברסקיברסקיברסקינידנידנידניד    ישראלישראלישראלישראל    ''''רררר
        
        
הוא נכנס כשבידו ." את כבוד הרב נידברסקי. מצאתי אותו, הנה "-

עבר כל כך הרבה זמן מאז שהכנתי אותו עד שכבר . "מריונטה בלי חוטים

  ."התגנב הספק ללב אם הוא בכלל קיים

בתחילה התלקק מעט . וזינק על מיטתי, החתול הופיע פתאום ונכנס איתו

ם הרוטטות יזניואלא שהא.  שלי ונרדםאך מיד התעייף והצטנף על הכרית

, הוא רק מעמיד פני ישן. שלו שסבו על צירן כמו רדאר רגיש הסגירו אותו

  . ואולם אוזנו וליבו פקוחים כל הזמן

ובכמה תנועות שהחווה , סבי התיישב עם הבובה על הכיסא לידי

היא התיישבה על . התעוררה הבובה לחיים, כבאורח קסם, באצבעותיו

תוך כדי שהיא מיטיבה , אולי מחייכות, נועצת בי מבט בעיניים צרות, ירכיו

לי ולבובת הרב , נותן זמן, הוא חייך אליה באהבה. את ישיבתה בחיקו

   .לבחון זה את זה במבט, נידברסקי

  

הוא היה גלוי ראש ובעל ראש צר המעוטר בשיער וזקן עץ פרועים 

הוא עטה .  לא ערום לגמריזאת אומרת. בנוסף לכך הוא היה ערום. וקוצניים

גילוף המראה שיירי לבוש קרוע . 'רשום בעץ, 'על גופו מעין לבוש סמלי

פיה של הבובה היה מעוקם קלות . שחלקי גוף גרמי חשוף מבצבצים ממנו

ים יהפה חייך והשינ. םיבחיוך שחשף פה עם מעט מדי שיני, ופתוח מעט

 רחב וגדול על מידת ונדמה שהחיוך, והעיניים היו צרות בחיוך, חייכו

  .הפנים הצרות האלה

הבובה נשאה מעלה את זרועותיה ופרשה אותן לצדדים והרימה ראשה 

  .לעברי

נכדו , חיבוק מבנה של ארץ הקודש. זה מה שהייתי חפץ בו עכשיו, חיבוק"

אמר הרב נידברסקי בקול בס צרוד ." א ידידי האהוב"שמואל שליט' של ר

  . שהפיק סבי ממעמקי גרונו
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ידעתי גם ידעתי ! הריח "–. הוא אמר ושמט את זרועותיו..." אלא מאי"

קשה לעמוד , ריח האמת הערומה כמות שהיא, ריח הגוף היהודי, שהריח

  .והוא הושיט את ידו לעברי." נסתפק בלחיצת יד, אם כן. בו

אחר כך חיבקתי את הבובה ואת סבי . צחקתי ולחצתי את היד הקטנה

  . על מצחם, בזה אחר זה, ניהםונשקתי לש, בחיבוק אחד

הוא אמר וטמן ." יפה כוח הבן מכוח האב "–. המשיך הבס הצרוד." יפה"

  .את ידיו בחיקו

, רבי ישראל נידברסקי הוא מהדמויות הכי משמעותיות שהכנתי בארץ"

  .אמר סבי וחיוכו דמה במקצת לחיוכה של הבובה." לפחות עבורי

כמה וכמה שנים . שעשיתי אותושנים עברו מאז . למדתי ממנו לא מעט"

  ."לפני שאתה נולדת

ואחר כך הורידה , בובת הרב הרימה אליו מבט ממושך, תוך כדי דיבורו

תוך כדי שהיא מלטפת בידה הימנית , אותו חזרה ונעצה אותו בקיר החדר

  . תה יושבתיאת ירכו של סבי שעליו הי

צור תחושה לי, כמו שאמרה סבתי, היה לו את היכולת הקסומה הזו, כן

הוא היה מרוכז בדיבור . יש לה חיים משל עצמה, שהבובה שבידיו

, ואיזשהו חלק אחר, ימים רחוקיםיהמעלה זיכרונות מ, המהורהר שלו

  .כאיזו תודעה העומדת לעצמה, התנתק ממנו והפעיל את הבובה

סבי נתן לדבריו את ." ולמען האמת יש לנו עד היום. כמה שיחות היו לנו"

  .אויה ואז חזר לספרהפאוזה הר

. אחרי ההצגה, באיזה יום חמישי, תה ליד קפה בלהיהפעם הראשונה הי"

היה קצת אחרי חצות . הכל היה ארוז ואני יצאתי עם הארגז שלי החוצה

גם ההצגה לא . אני זוכר שלא הרגשתי כל כך טוב. ובחוץ ירד גשם כבד

 וצרוד הייתי מצונן. לא באיכות שדרשתי מעצמי. עלתה כמו שצריך

  ." והמשפטים לא קלחו כראוי

, בובת הרב לא פסקה מללטף באיטיות מהורהרת את ירכו, כל העת שדיבר

בהתאם , ולעיתים מהנהנת קלות, מרימה אליו מדי פעם מבט קשוב ממושך

  .לתוכן המשפטים שאמר

התקפלה לי , ולא יודע מה קרה פתאום,  הלכתי לכיוון קולנוע מוגרבי-

עצמי שרוע על הארץ והארגז היה שפוך על כל ומצאתי את , הרגל

עוד אני יושב . חטפתי בברך מכה הגונה וישבתי לשפשף אותה. המדרכה

משפשף את הברך ביד אחת ומנסה לאסוף את הדברים , על המדרכה בגשם
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בערך כמו שהוא , פתאום הוא מופיע בריצה מכיוון הים, לארגז ביד השניה

  .רק טיפה יותר לבוש, ) ראש הבובההוא ליטף בשמאלו את(נראה עכשיו 

יקומו נא . בבקשה הנה יד מושטת? צריכים עזרה? הם מרגישים בסדר" -

  ").הוא אמר בבס הצרוד(ם אפשר להם א

בשיא . אלי ואל הבובות, ברבים, בהתחלה חשבתי שהוא מדבר אלי כך

  .זה היה מצחיק ועל אף הכאב התחלתי לצחוק. הרצינות

אבל לשבת פה בגשם , טוב ויפה. רגישים טוב יותרהם מ, ברוך השם! הו" -

יואילו לקום ולבוא למקום . עלולים חס ושלום להצטנן ולחלות. אי אפשר

  ".מחסה

גם כאלה שלא . הבנתי שכך הוא מדבר עם כולם, כשהכרתי אותו עוד מעט

שכמותו ידעתי כשהייתי , הדיבור הזה. סוחבים איתם בובות בארגזים

שם היו הרבנים והאברכים מקפידים לפנות זה . בהבחור בישי, בצעירותי

 בטוחים אנו שאיש כמו –לומר לך . כאות של כבוד. אל זה בלשון רבים

בוודאי לעולם אינו מהלך יחידי בעולם ובכל עת מלווה אותו פמליה , כבודו

לפחות , ואם לא. ויתומאחורי איזו קרן ז, נכבדה המחכה לו מעבר לפינה

ני מלאכים שציווה אלוהים ללוות כל יהודי ושומרו מתלווים אליו אותם ש

  .מן המזיקים

, התרוקן הקפה, יצאתי אני משםשאלא מאחר . קמנו וחזרנו לבלה

לפני כבוד , שלא נחזור פה, לכן הלכנו למלון. נעל והלך לו, סגר' וליבוביץ

מעולם , כמדומני, מה גם שהרב. ל נתתם לו"הרב על הכינוי שאתה וסבתא ז

אף . או אחרים כדוגמתו, רותים האלה שמספק המלון הזהילשלא נזקק 

שום כסף בעולם לא עשוי היה , שידוע שכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו

או מחמת , אם מפאת קדושתו, לשכנע אף אחת מהנערות להתקרב אליו

תן איש כל הונו באהבה בוז יבוזו יאם י" -. הריח שהיה נודף ממנו כל העת

  .כשהיא מגרדת בימינה בזקן העץ הקוצני, ה לחש צרוד לחשה הבוב".לו

אמר שאני , ועיסם הכולבויניק שלהם, במלון עזרו לי לחבוש את הרגל"

, פקיד הקבלה, הוא תיכף אומר לעזריה. בשום אופן לא הולך ככה הביתה

רק אל , יש מיטה פנויה אצלו בחדר, ואם יש בעיה, שיסדר לי לישון אצלם

נשמה טובה ועליזה היה העיסם . שה בביתיע לאתשכח להתקשר ולהודי

לא . בשום פנים ואופן, אבל אני לא יכולתי להישאר. הזה זיכרונו לברכה

הייתי יכול להיות במאה אחוז בטוח ששרה תאמין שביליתי את הלילה 

ישבתי וחשבתי איך לעשות את הדרך . וקא במיטה של עיסםובמלון ד
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ית וומזו, עוד אני חושב. בנת שליעם הארגז הכבד והברך המחור, הביתה

העין אני רואה את עיסם בקבלה מתלחש בעצבנות עם עליזה ועם עזריה 

אחרי כן הוא הולך אלי . שמנופפים בזרועותיהם בהתרגשות גוברת והולכת

שקוע , ומסמן לי בבוהן על כבוד הרב שיושב בדממה בכיסא ליד הדלפק

פית אאיזו תמונה חצי פורנוגרתלויות ב, בהרהורים ועיניו העצומות למחצה

לומר לך בערך . רוגין על הרב ועל אפו שלוימסמן לי עיסם לס. שעל הקיר

! אז אנה טפל בזה, אתה הבאת אותו ? מה לעשות באיש המבאיש הזה–כך 

  ."לא כולל כמובן את הפח אשפה המהלך הזה, כל מה שנאמר קודם לגביך

, הבובה הרכינה ראשה. צחק סבי וטפח בכפו על ראש הבובה." במחילה"

  .מוחטת את אפה הגדול בגב כף ידה

הוא זקף את אצבעו ובוזמנית גם חייך . סימנתי לעיסם ביד, בסדר-בסדר"

  "!הרי אני סומך עליך! בחיית" -לומר לך . חיוך עקום

משהו בי הרגיש קרוב לאיש הזה שרץ ככה , אני, תו של דבריאבל לאמ

 - . אופן שמזכיר לי קולות מפעםופיו מדבר ב, בגשם, לקראתי ברחוב

אין , זה בסדר" -הוא חייך ונופף בידו לומר .  שאלתי"?אכלת ארוחת ערב"

ארתי לפניו את החביתות של עליזה שיש י אבל אני התעקשתי ות".צורך

, ומוצרלה, פרמזן ,גבינות צהובות ולבנות עתירות שומן, בהם עולם ומלואו

כמה וכמה מכמובן לבד ,  וכוליה וכוליקישואים וגמבה וטונ, חצילים

או , גט גדול וטריאבבט וכל היקום הזה מוש, לעולם אין מגלים כמה, ביצים

תוך כדי שאני . בקיצור אדם יוצא ממנה שמח ושבע וטוב לבב. לאפה חמה

, לשונו מפלבלת בפיו ביובש, ראיתי בו כיצד הוא בולע את רוקו, מדבר

האמת שתוך כדי דיבורי גם פי . ובטנו משמיעה בעל כורחה קולות משונים

אז התחננתי לעליזה במלוא הקסם האישי שלי והמון חנופה . התמלא ברוק

. תפתח את המטבח ותכין לשנינו מהפלא שלה, אף השעה המאוחרת-שעל

 ואני אמרתי כמו איזה ".אבל אין לי לשלם" -הרב אחז בכנף מעילי ואמר 

רק בשכר " -קול נרגש  והוא לחש ב". עלי-! ?מה אתה דואג" -גביר 

   ".עבודה שאקח בעבורכם את הארגז לביתכם

ומי שיש בו , הגשם בארץ לעולם אין הוא יורד יותר מדי. הגשם מזמן פסק

יכול לבלות פה את , מעט ענווה ויודע שהעולם לא יתמוטט אם ימתין רגע

אבל איפה תמצא יהודי עם . רטביימיו ושנותיו בשיבה טובה מבלי לה

  ! ?וענווה שכז
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תוך כדי שאני במבקש מעליזה לרשום את ארוחת הערב על חשבון ההצגה 

יצאנו החוצה , ועוד מוסיף לה נשיקה מצלצלת על הלחי, של השבוע הבא

עוד דחפה לי עליזה , בטרם יצאנו. אל הלילה והלכנו לים לאכול על החוף

הרב "ק בתודה על זה שאני מוציא משם את רקט בקבוק קטן של ע'לכיס הז

  ."הריחני

על החוף הזזנו את החסקה ליד הבוטקה של המציל וישבנו על החול היבש 

אמר ." כך הוא אמר', כתר לי זעיר'. הרב ביקש ממני להמתין לו רגע. יחסית

ואז הוא רץ .  כתר לי זעיר–ממש במילים אלה . "כרונותיויסבא וחייך אל ז

  .הוציא איזה כוס מהכיס ונטל ידיים, לברז של המקלחות

אפילו את שמו לא . עוד לא ידעתי במי מדובר.  שאלתי אותו"?אתה דתי" -

  .וברך עליו בכוונה' לקח את הסנדוויץ, הוא הנהן בראש. ידעתי

   "?אם אתה דתי למה אין לך כיפה על הראש" -

אולי , זה עניין סבוך" –הוא בלע את הביס במהירות ואמר משהו כמו 

כנס י בטוחים שאתם מעוניינים להאתם, אפילו מיגע למי שלא מצוי בו

אם אתה לא " -: דו שאמרתיישב' בסנדוויץ ואז הוא נתן כזה מבט "?לזה

  ".אבל קודם כמובן נסיים לאכול, ממהר לאיזשהו מקום אז יש לנו די זמן

רק אז התחיל , וגם קינח בלגימה הגונה מהערק, אחרי שטרף את האוכל

  . לדבר

הוא דיבר . כמעט קרובי משפחה, םכבר מהמשפט הראשון נעשינו קרובי

הייתי המשמש של האדמור , אני ישראל נדברסקי" -. כבורר כל מילה, לאט

  ".יתום מכל החצר שנטרפה בידי זדים, נותרתי לבדי. וב'מזולצ

מעבר לחזיון שראיתי בלוויה של , וב'לא ידעתי מה עלה בגורל הרבי מזולצ

. ימי לא פגשתי את הרבימ, תה האישה הראשונה שאהבתי בחייישהי, הבת

. אי אפשר לדעת אם קרה במציאות או בחלום, בגלל הכאב, והחיזיון הזה

קמה מולי דמותה של שרה גטנדה , ר"ד כשהזכיר את האדמויאבל מי

מביטה בי בעיניה השחורות , מרחפת מעל המים, ועלתה באור הירח

בי  ישראל הביט ירב. ועיני מלאו דמעות, הגדולות באהבה וגעגועים

גם אני בכיתי יומם . בבנין ציון וירושלים תנוחמו" –משתאה ואמר בלחש 

  .  ואז הוא החל מספר לי אודות החזון שלו".עד שנגלה אלי החזון, ולילה

וסבא שוב שינה את קולו לקול הבס הצרוד וכמו נעלם לפתע מאחורי 

  .שנשאה ראשה אלי והחלה לדבר, הבובה
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עושים הם כך , ואין לבי עליהם.  בתמיההאני רואה שהם זוקפים עיניים "-

אלא ששני דברים יש לומר . תנה נבואה לשוטיםימאז חורבן הבית נ. בצדק

בשיבת ציון וקיבוץ , האחד שנמצאים אנו בתקומה מהחורבן, בכגון דא

אילו ניצוצות -ותמוה אם לא נחזה באי, הגלויות שעליהם נבאו הנביאים

ועוד יש לומר . השבים אלינוקול -אילו הדי בת-מרוח הקודש ואי

ביותר ממשהו מהנבואה כפי שהיא , שכמדומה שונה חיזיון זה שחזיתי אני

מבינים כשאנו , העומדים מבחוץ, לפחות כפי שאנו, מצטיירת במקרא

  ."שקוראים בדברי נביאים ראשונים ואחרונים

 גם המפעיל וגם ,שניהם. בקול בס צרוד ומהורהר, לאט-הבובה דברה לאט

נברו עמוק בתודעה בכדי להעלות ממנה בעמל את , ה שהיו לאחדהבוב

סיון ינ. לי אפילו מייגעיםואותם דברים שהוגדרו קודם לכן כסבוכים וא

  :לתמצת אותם יראה בערך כך

שעליו היה , ר הקדוש"צער וכאב מוחץ חש רב ישראל על אובדן האדמו

ן שמים בהיותו בריה שבי, נוימעיד שהוא ניצוץ מנשמתו של משה רב

, " בו שום רבב ממוחין דקטנּות שלנולא נדבק". מעין מלאך טהור, לארץ

 באופן לקחוֹ ועם הִ , אהבה ודביקות שאין כדוגמתה חש כלפיו. כלשונו

מנו וכעת הרי הוא יטל מישעיקר חייו נ, הנורא שנלקח הרגיש רב ישראל

  . מת שרק פלא כיצד הוא מוסיף ומהלך בין החיים

בי את תמיהתו על העוצמה הבלתי נתפשת של אהבת בפעם אחרת הביע ס

אפילו מהאהבה , יתה גדולה ככל הנראהישה, ר שלו"המשמש הזה לאדמו

והיה מצטט את קינת דוד . ר"הגדולה שהוא עצמו חש כלפי בתו של האדמו

  ".אהבתך לי מאהבת נשים נפלאתה "–על יהונתן 

        

        סטירת הלחיסטירת הלחיסטירת הלחיסטירת הלחי

        

, בבחינת מת מהלך, בהיותו כךאוריה שדווקא ירב ישראל המשיך ובנה ת

התגלות . באופן שעשה אותו כלי ראוי להתגלות, הגיע להתבטלות שכזו

כך הביע , אולם. השונה מההתגלות הנבואית שבמקרא, מסוג אחר כאמור

זיון הנבואי כפי שיראה לנו מכאן ישמא כך תהא צורת הח, המשמש דעתו

מציורים שונים של  ריםמויים של אור ואש וציוייראו עוד די לא -. ולהבא

ואף ספק אם תהא , מרכבה וחיות הקודש וכדומה, כיסא הכבוד, דמות אדם

כזו ששולחים בה את הנביא לשאת דברים , עוד נבואה ִשלוחית ברורה
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, כך וכך כה אמר השם –ושמים בפיו מילים כגון , ברורים אל ההמון

.  בליבו אלא חיזיון שהוא בבחינת תובנה ברורה שאדם חווה;וכדומה

אבל , ברירות פנימית בדברים שהם מעצמם מעל למה שיכול השכל לגזור

מעין סברה . הם נחווים באיזו ישרות שכלית שאין שום רצון לערער עליה

  . יצוקה כמקשה אחת שהיא תורה למשה מסיני

. כל הזמן מנסים לרמוז לנו משהו ואנחנו לא מקשיבים, ך"מאז ימי התנ"

  . סיון האחרוןיזה הנ, ל השואההסטירת לחי האחרונה ש

הוא מחליט לבחור לו עם -אף אחד לא מבין באמת למה האינסוף ברוך

מה . מה שרואים בינתיים שכבוד גדול זה לא.  עם סגולה–אחד מיוחד 

שלא , שמדובר במטלה כבדה באופן בלתי אנושי, שרואים בינתיים זה

 כל פעם מהחול שולפים את העם הזה. עושה חשבון עם מה אפשרי ומה לא

  .ואז מטביעים אותו מחדש, הטובעני של ההיסטוריה

את זה מנסים לומר , ובכן? מה מצפים מהעם הנבחר? מה רוצים ממנו

  .  לא כל כך ברור–כלומר . בצורה הכי ברורה שבנאדם יכול להבין

  "?ל לפחות"הרמח? י"האראת ? אתה למדת פעם קבלה

מהנהן ,  מהערפל שבו שרההוא מדבר ומרים מבט לסבי שמגיח פתאום

  .בכובד ראש חזרה לבובה שבידו

  "?נכון, נורא מסובך"

או לפחות לא באופן שלא ניתן ,  לא נורא–לומר , סבי מניד בראש לצדדים

  .להבנה

 ,כמו שאמרתי", נועצת מבט מהורהר בקיר, המשיכה הבובה" ,בכל אופן "-

זיון הייתי מהלך י בח.על שפת הים, שנגלה לי פה, זיוןיח, תה לי התגלותיהי

ואני . התמלאתי בפחד שלא ידעתי כמותו. יחידי ותועה ביער חשוך ומפחיד

  עלכאלה שמַסֵמר שערות רק לשמוע, ידעתי כבר דברים מפחידים בחיי

כמו ברייה דלא , היה הפחד נולד כאילו מעצמו, זיוןיבח, ופה. אודותם

  . ביערוכמעט לא היה קשר בינה לבין החשיכה ש, מעלמא הדין

אבל ', גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי, ' מלמלוישפתי

הצור תמים פועלו כי כל דרכיו , 'ליבי מלמל תוך כדי כך גם ִצדוק הדין

האמת . והתכוננתי למות', צדיק וישר הוא, אל אמונה ואין עוול, משפט

שלא יהא רק ביקשתי בליבי . אפילו ייחלתי למות ולשים סוף לפחד הנורא

ותוך . ושלא יבעתוני יתר על המידה רגעי המוות, המוות נורא ומשונה מדי

 מתו משה אהרון ואפילו השב', מיתת נשיקה'כדי כך עלה על ליבי ציור 
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ואחריהם עוד , אודותיה לא נכתבה נשיקה בגלל הצניעותעל אלא ש, מרים

 עלה על אפילו איזה חיוך קל. והפחד בליבי רפה מעט, כמה צדיקי עליון

כביכול להתנשק עם , מה מאוד מייחל יהודי למות מיתת נשיקה. ליבי

  . אסף אל חיקויואז לה, הוא נשיקה אחת אחרונה שאין כמותה-הקדוש ברוך

עד שהגעתי לקרחת , פתאום ראיתי אור בוקע מבין העצים והלכתי לקראתו

המאור כמו חזר הירח להיות מעין . באור ירח מלא וגדול, יער מוארת מאוד

  .נעלם הפחד לגמרי, וכשנכנסתי למעגל האור. הגדול

שזקן כמותו לא ראיתי , ראיתי איש זקן ביותר, כשהתרגלו עיני לאור הגדול

עץ מחוטב . שא עשוי מעץיעל כסא רם ונ, יושב במרכז האור, מאודי

, הענפים צמחו לנגד עיני ממש. שמַצֵמח כל העת סבך ענפים ועלים ופירות

, מתפתלים ועולים למעלה. א כל הזמן במהירות ובלי מנוחהועלו מן הכיס

ועוד ועוד , מעלים תוך כדי כך ניצנים שצומחים ומבשילים לעלים ופירות

עד , כסא העץ היה כה סבוך בענפים שלא הפסיקו לצמוח. ענפים וזמורות

  . שהזקן היושב עליו כמעט נבלע ונסתתר בתוך הסבך הזה

, היה רוטט כל העת, ב את אותה קרחת יערהגודר סבי, מעגל היער הסבוך

, אמתפתל ומתמתח כמנסה לפרוץ אל תוך החלל המבור, מרעיש את ענפיו

. אולם זה נראה כאילו אור הלבנה מצליח להדוף את מתקפת היער. המואר

וכמדומה שלא שש לראות אותי בתוך קרחת , הזקן היה נתון בתוך הרהוריו

אז לפתע פתח הזקן . ולמה מצפים ממנילא ידעתי מה עלי לומר . היער שלו

היה , אף ששפתיו לא נעו וקול לא נשמע-על, כך נדמה שדיבר אלי. ודיבר

  .קולו מהדהד מילים בלי קול בתוך ראשי

אין פירושו של דבר שאתה יכול לנטוש ", אמר הזקן" ,גם אם אביך אני"-

  ."את היער ולבוא לכאן בכל עת שתרצה

   .שאלתי בתמיהה" ?אתה אבי"

את זקנו . רב נתן דוב נדברסקי זכר צדיק לברכה, היטב זכרתי את אבי מורי

את גבותיו הבהירות , הנמשים הרבים שמלאו את מצחו ולחייו, האדמוני

ובמיוחד את עיניו האפורות , המורמות תדיר במעין תמיהה מבודחת

הזקן בקרחת היער לא דמה לו . הנוצצות ובוערות כרמץ כוכבים, בהירות

גבותיו הלבנות והעבות כיסו לגמרי את עיניו שהיו עצומות בלאו . בכלל

אלא שאבי נלקח . וזקנו הלבן עטף כמעט את כל פניו כמו ענן ערפל, הכי

, מראה הזֵקן שכאן. כשהיה במלוא כוחו ואני כמעט נער, ממני בדמי ימיו

אף , אפשר במידת מה שיהא דמות אבי שהלכה והזקינה בעולם האמת
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 זה שממשיכים להזקין בעולם – בעיני תמוה באותה שעה שהדבר נראה

   ה.הבא

עוד בטרם היות . "נשמע קולו של הזקן בתוך ראשי." אני אביך הקדמון "-

נשאתי אותך במחשבתי כרוח ים קלה . הזמן אתה היית בני שעתיד לבוא

תוכל בבוא היום לעקור את כל , ושפלות קומתה, שעם כל רכותה, ומלוחה

  ."טעת גן במקומוהיער הזה ול

  !" ?את כל היער "-

וכעת רגליו וזרועותיו וכל גופו , נאמרה תשובת הזקן" ,ידעתי, כן "-

ורק מעט מחזהו , התחתון נבלעו בסבך ענפי הכיסא ונעלמו כליל מן העין

ידעתי כי מאז ומעולם אתה רך  "-. וראשו ומעט מזקנו עוד בצבצו מהסבך

לסתי עבורך את יתך בחיקי כתינוק ופעל כן נשאתי או. ונרפה כעלה נידף

, מלך ומלכה, הייתי לך אב ואם. לקחתי את ידך בידי והובלתיך כנער. הדרך

וכל העת לא . רק כדי לחזק את רוחך, הייתי עבורך כל מה שרצית שאהיה

 !קום עמוד על רגליך! ?עד מתי תצעק אלי,  בנאדם:חדלתי מלקרוא אילך

מחשבת בראשית ! עלי לעשותו בעבורךלא בכדי שיהא , הועדתי לך תפקיד

יצב למולי ואוכל לשאת פני אליך תייתה להמציא אותך בעולם בכדי שתיה

שאין לאף בריה חלק , מתוך השבת העליונה שבה אין לך חלק, מתוך האין

  .בה

  !אלא שאתה לא הפסקת להחריש שמים בבכיינות שלך

  . כעת אני מסתיר פני ממך

  ואתה תאבד

  .או שלא תאבד

  ."הדבר תלוי בך,  תמידכמו

, מתפתלים כנחשים, טרם סיים דבריו וסבך ענפי העץ העולים מן הכיסא

נלכד בסבך , סנאי קטן שרץ מדלג מעל הענפים. עלו וכיסו את הזקן כולו

והצמיחה לא פסקה , ונעלם בין הענפים המתעבים זה כנגד זה, העולה

 נתקדרה האור שזרח מעל קרחת היער נתכהה והועם והאפלה. לרגע

  .מסביב

מעין , לפתע פרצו מתוך היער אל תוך העיגול חיות גדולות וכבדות בשר

וכל . וחיות בראשית שלא ראיתי כמותם, פילים וקרנפים וכדומה להם

נוגחים אותו בקרניהם ונוגפים , החיות הגדולות הסתערו על סבך הכיסא
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מה משברים את הענפים הצומחים בלא הרף מתוך , אותו בגופם הענק

  . שהיה כסא העץ

לגלות , בתחילה חשבתי שבכוונתם לשבר את הענפים שבהם מסתתר הזקן

. אלא שבמהרה ראיתי שלא לכך הם מכוונים, את פניו שנעלמו מן העין

נגיחותיהם האיומות ונגיפות גופם הגדול נועדו לזעזע את כל האילן הגדול 

ה ולא נשמע האב הזקן המסתתר בתוך האילן לא נרא. ולעקרו מן השורש

ויר נמלא בהמולת המון החיות המסתערות בחמת רצח על וכל הא, קולו

האור . כקול פיצוח עצמות נשברות, וקול ריסוק הענפים, האילן לעקרו

מתוך הסבך פרצו עוד . הועם עוד והאפילה עלתה וכיסתה את קרחת היער

אז . ועוד צללי חיות גדולות שוצפות וקוצפות מסתערות בחמתם על האילן

. עלה סבך ענפי היער ופרץ גם הוא את העיגול והחל מתקדם וסוגר פנימה

  . החיות הגדולות כשלו בסבך וחלקן נבלעו בו

ירדו צלליות יצורים , מתוך האפילה שממעל לכיסא, כך נדמה, יםימשמ, אז

ואף הם .  גחלי אשיםים בכנפיים שחורות ובעיניהם בוערמרחפ, שחורים

עד . ה למשוך בו מכאן ומכאן ולעקרו מהאדמההסתערו על האילן מלמעל

והאילן שנראה כעת כגוש ענפים חסר , שבסופו של דבר עלה הדבר בידם

תואר וצורה נישא בידי המעופפים השחורים למעלה ונעלם בעומק חשכת 

  .הרקיע

אולם פתאום , כך לא ראיתי עוד דבר בסבך הגדול שמילא את הכל-אחר

מראשו ועד , אך הוא עשוי ברזל כולו, גרזן קטן. חשתי כי גרזן ניתן לי בידי

ואף שידעתי שגרזן פעוט זה כנגד הסבך . קצה הקת שלו הנתונה בידי

- אף, רוצים לרוקן בה את מימי הים הגדולשדומה לכפית של תה , הגדול

כן ידעתי כי לא לחינם ניתן בידי הגרזן וכי מוטל עלי לעשות בו ככל -פי-על

 מעל לראשי והכיתי בלא אבחנה על ימין ועל הנפתי את הגרזן. יכולתי

ואפילו , ובמידת מה נסוג הסבך מעט מלפניו וניתן לי לנשום בתוכו ,שמאל

  . כמה מקרני האור חדרו עכשיו למקומי והאירו לי מעט

  ."אז תם החזון

תה שהות ארוכה שבה ראש הבובה נד בלי הרף בהנהון נמרץ לעבר חלל יהי

כך ממש היו , דבריםהנה כך היו פני ה" -ן דבעי אלומר לכל מ, החדר

   ".הדברים לאמתם

החל להשחיז , אחרי שהתמתח ארוכות. החתול נעור לפתע וזינק אל הרצפה

פורניו על השטיחון הקטן שליד המיטה פורם ממנו חוטי צמר על יאת צ
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אבל סבי סימן לי , רציתי להסיט אותו ברגלי מהשטיחון. ימין ועל שמאל

שפרם מעט בקצה השטיחון הסתובב הרים זנבו ויצא לאחר . להניח לו

ה הייאלא שהוא הלך ונ, בכל אותה עת לא פסקה הבובה מהנהונה. מהחדר

  .כאילו אינה מהנהנת אלא לעצמה, מהורהר ואיטי

  .שאל סבי את הבובה שבידו, מאחר שנתארכה השתיקה

  !"נו "-

  .הה מרימה אליו את מבטה בתמי,ענתה הבובה" ?מה נו "-

  "?מה אתם לֵמדים מדבר שכזהו "-

  !"שרוב ההיסטוריה שלנו אנחנו חיים בטעות! ?מה אנו למדים "-

  .אמרה הבובה ולא חדלה מלהנהן בראשה

  !אנחנו גדלנו על הדבר הלא נכון "-

, ואני לא אומר את זה רק בגלל החזון! אבל זו האמת, קשה לתפוס את זה

  ." החזון רק פקח לי את העיניים

 חזרה להישיר כעין מבט מהורהר לחלל שביני לבין החלון ראש הבובה סב

  .שמעלי

דודי לי בין ' ',בני בכורי ישראל, 'צורת הקירבה הילדותית שגדלנו עליה"... 

כל כך ארוכה עד . פה הוא לקח פאוזה ארוכה!" אין דבר כזה... 'שדי ילין

  . כשהתיישבתי הוא המשיך בקול הבס. שקמתי ומזגתי לי קולה

אנחנו עדיין בני אדם בשר , עם נבחר שכמותנו. זה רק מהצד שלנווכל  "-

אבל אנחנו לא מבינים דבר וחצי דבר . וכמו כולם צריכים אהבה, ודם

המושגים . לא באהבתו לא בשנאתו ובלא בקנאתו. הוא-באינסוף ברוך

המקרא לא , וזה לא שהוא לא אוהב אותנו. שלנו הם לא המושגים שלו

הוא הרי היה מוכן להיות בשבילנו מה . זיוןי החוכנראה גם לא, משקר

. הכל רק בכדי להניח את רוחנו, מאהב, מלכה, מלך, אב ואם ובת, שנחפוץ

אחרי סטירת הלחי ... אחרי הגלות הזו. אלא שהאהבה שלו היא שונה לגמרי

נראה שמאז . ספק אם נכון בכלל לקרוא לה בשם אהבה, האחרונה

ויצא ממנו בכדי , ינסופי שמסתיר אותושהאינסוף התגלה מתוך הענן הא

הוא שאף לחזור לאינותו ,  מהרגע הראשון שבו נברא הזמן–לברוא עולם 

  . מתקדמים בתוכו, ועלינו, ולהשקיף משם על העולם, הקודמת

  ? למה

  . הוא לא הצורך שלו, הצורך שלנו בתכלית לכל דבר! ככה
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המפעל ת כל  הוא הקים בכדי לנהל א–  עם ישראל–ואת החברה הזו 

כך . תה זמן ילדותנו שנמשך יותר מדיי היההיסטוריה עד לכאן. במקומו

. ונעמוד על הרגלים, כעת הוא מצפה שנעזוב לו את היד. לפי דעתו הקובעת

  .שנתבגר

אבל רב . אמר סבא בחיוך נוגה!" ?ומה היה הרבי שלך אומר על זה"

  . ישראל התעלם

נראה ששמה , נת באש גדולהשהיא חביתה מקושקשת מטוג, ההיסטוריה"

גיונותיה לחבוט בעם ישראל כמו ערבות הושענא ימעל כל ש, לה למטרה

  . רבה

  ! איזו תועבה

  ! איזה חילול השם

 לא -. אבל כל הדבר הנורא הזה הוא איגרת מהאינסוף לעם הנבחר שלו

לא תשמעו יותר את הקול שלי קורא מראש ההר ! תהיה עוד קריעת ים סוף

מעט שכל בקודקוד עם קצת שאר , הנה נתתי לכם.  הולך וחזקעם קול שופר

ועכשיו נא . ואפילו תורה נתתי לכם לעשות בה ככל העולה על רוחכם, רוח

הוא לא ! אני עייפתי מלשחק את המשחק הילדותי שלכם! להרפות ממני

ומסתבר שגם לכם הוא לא תורם , הוא אף פעם לא התאים לי, מתאים לי

רגשות אהבתכם וחיבתכם נא הפנו איש אל אחיו ולא את . תרומה של ממש

  .כלפי

. צר היה לי לאבד את אבי מלכי אהובי. כל זאת חשבתי ועיני מלאו דמעות

זכר , ה"לקחו את הרב, ימח שמם, הם, היה לי מר אפילו יותר מהיום שבו

וכך גם . חשבתי לשים עפר על ראשי ולקרוע קריעה. צדיק וקדוש לברכה

כיצד , בליבי זכרו לברכה של התנא הקדוש רבי עקיבאעשיתי עד שעלה 

לאמור שני כיסאות , לצד כסא הכבוד בעצמו, היה מציב את כסא דוד המלך

וזכרתי כיצד . האחד לריבונו של עולם והשני למלך ישראל, יש שם למעלה

 כלך לך אצל דברי -! ? מה לך עקיבא בדברי אגדות-לגלגו עליו חבריו 

ובמקום לריב עמם , היטב הבין את צערם, א ענהוהוא הקדוש ל !הלכה

  .'אבינו מלכנו'קן להם תפילת ית

  !'?אבינו מלכנו'מה יהא עכשיו על 

  ?מה יהא על התפילה שלנו

אדם ? בפני מי נרכין ראש! ?למי נתפלל מכאן ולהבא. זיוןישאלתי את הח

 .ן בפניו את הראשיאם אין לו אינסוף להרכ, לא יכול לשמור על הצלם שלו
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ואז ענתה לי מעין בת קול שנבעה ממעמקי הבור שהותיר העץ שנלקח 

 - . אבל קולה הולם כמו פטיש מפוצץ סלע, בת קול חרישית אמנם. לשמים

כרע ברך והשתחווה , כנסת ישראל היא מלכתך, נשמת ישראל היא השכינה

  !אהוב אותה בכל לבבך ונפשך ובכל מאודך, לפניה

בפישוט , צאתי את עצמי נופל וגלוי עינייםואני מ. כך אמר הקול ולא יסף

  .ידיים ורגליים על חול הים למרגלות העיר העברית הראשונה

בכל נפשי , מנסה לדבוק בעם שלי בכל ללבי, מאז אני עבד לעם הקודש

 לא בניתי לי בית, ודש הוא משפחתי עם הק–לא הקמתי משפחה . ומאודי

מביט בבני , על שפת היםאני עומד .  כל מקום בארץ הקודש הוא ביתי–

, חלקם משתעשעים במי הים, ישראל ובבנות ישראל העוברים ושבים

ומנסה בכל מאודי ללמוד מהם את התורה . וחלקם ממהרים הלאה לדרכם

. לאו את עיני כחול אשר על שפת היםיוהם מ, ראיתי רבים מהם. החדשה

, שהיהשום דבר לא יכול להיות בדיוק כמו , בשוב השם את שיבת ציון

ובעזרת . מנסים לקרוא את האיגרת. כאילו לא נתהפכה ההיסטוריה על פניה

 ומלאה כל הארץ :חלו אותם ימים שעליהם ניבא יואלה! השם גם יצליחו

, ואם יסתייע הדבר. ת הולכת ומתגלההדע. כמים לים מכסים, דעת את השם

  ."אולי תאיר מכאן איזו שירה חדשה

  .ם והניח בעדינות את הבובה על המיטהנאנח סבי בחיוך עגו!" אוי "-

. שחיה ונושמת בארלוזורוב, רציתי לספר לו על נשמת כנסת ישראל" -

היה לי על הלשון לספר לו כמה . מסתדרת ומסדרת את עצמה ואת מקורביה

אבל העיניים . מילים על אברום שטרנבוך שכנסת ישראל זרקה אותו לים

כמו , ם עכור של מי שופכיןכמו שני מגדלורים בי, שלו נצצו כל כך

אהבתי ! ?מה יכולתי לומר. כמו התנגשות אינטרגלקטית קטנה, הכוכבים

הלתי שיחות בינו לבין שרה יבראש שלי כל הזמן נ. הייתי מוקסם, אותו

יתה מוותרת על חיבוק האלוהים של שיר ישבחיים לא ה, גטנדה היקרה

לטובה תשיב את רוח תה בטוחה ששיבת ציון הבאה עלינו יהיא הי. השירים

  ."הקודש ואת הנבואה

  שאלתי" ?ומה קרה איתו בסוף "-

  .סבי ספק כפיו

  . התפגר כמו חתול רחוב. בסוף הוא מת "-
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בחצר האחורית של איזו מתפרה , מצאו אותו בחורף שבעים ושמונה

זה היה חורף . מתכסה בחתיכות הבד באשפה של המתפרה, בנחלת בנימין

  . ככה אמרו לי כשבאתי לזהות אותו.  ברעבקר במיוחד אבל הוא מת

הסתובב ברחוב והסתכל על הכל . הוא עוד הסתובב באלנבי כמה שנים

מה , כך אני חושב, חוץ ממני, בלי להגיד לאף אחד, בשקט, באהבה גדולה

שהוא מפתח ,  האופטימיסטיות,הוא לומד מכל זה ועל התובנות הנרגשות

קו ממנו בגלל נושא הריח שרק הלך כולם התרח. בכל מה שנוגע לעם הארץ

. הלנו שיחות ארוכותיעוד הסתובבנו יחד ונ, שנינו, אבל אנחנו. והחמיר

יושבים , ים מֹשָרה והיינו הולכים לים'הייתי מביא לו בלילה סנדוויצ

תמיד היה פותח . הוא היה מדבר ואני הייתי מקשיב. בטיילת ואוכלים

,  להניע אותו מאותה התנצלותאני מעולם לא הצלחתי. בהתנצלות ארוכה

ומפציר בי לברך בשמו את שרה , על כך שאין לו כסף לשלם לי על האוכל

אבל כשסיים לאכול הוא סיפר לי על . תו חסד של אמתיעל שעושה א

. יתה קטנהייתה כשהיאיזו ילדת פלא ה, על שרה גטנדה, וב'שושלת זולצ

ניו כל מעיי. הים שלווהכל מהזיכרון המד, הוא לימד אותי מדרשים וקבלה

הוא היה מדבר והולך . "הבית השלישי", היו בגורלה של מדינת ישראל

ובונה תובנות וסברות לגבי העבר ההווה והעתיד המזהיר הצפוי למדינת 

כאילו היה הולך בביטחון , בנגלה ובנסתר, ובהכל שוזר דברי תורה, ישראל

  .ם מגינתובשביליי חצרו הפרטית וקוטף כאוות נפשו פרחים יפי

ועוד , שלושה שבועות שכבתי באיכילוב. כך היה עד שחליתי בדלקת ריאות

בקשתי משרה לדווח עליו לרווחה ואספו אותו למעון בתל . שלושה בבית

  ."'רבי ומורי'חשבתי שבזה יצאתי ידי חובה כלפי אותו . ברוך

. והוא שלח את ידיו ואסף את הבובה בחיבוק לחיקו, הקול של סבא נשבר

  .הפטיר לבסוף, אחר שעה ארוכה שבה טמן ראשו ברצפה ושתקל

  ."אני אף פעם לא הייתי צדיק... מלאכתם נעשית בידי אחרים, צדיקים"

  .אחר כך קם ויצא מהחדר כשהבובה חבוקה בזרועותיו
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            בועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאלי

        

        

        ''''הפרזיטהפרזיטהפרזיטהפרזיט''''קטע מתוך קטע מתוך קטע מתוך קטע מתוך 
        
        

באופן מיוחד בעולמנו המודרני והמסודר לא דרושה סיבה קיצונית , כידוע

על פי רוב . כדי למוטט אדם מהבחינה הכלכלית ולהביאו לידי קריסה

. מהמורה מזדמנת שדי בה כדי להפיל אדם מהאוכף, יספיק קצת מזל רע

לגלות את היתרונות , מובן שאפשר לקבל בברכה קריסה כלכלית כזאת

אלא שרוב בני האדם לא ניחנו בדי שאר רוח כדי לראות כך , שגלומים בה

ואולי אף , כשאירוע דורסני שכזה עובר על משפחה צעירה. את הדברים

 קשה –ככל שייתכן חן כלשהו במסגרת של משפחה צעירה , חיננית למדי

  .אבל גם אדם שקורס בגפו זהו מצב בהחלט לא נעים. להכחיש את חומרתו

  

  . בשנתו הארבעים ואחת' מצב לא נעים בדיוק כזה הזדמן בדרכו של מטי ח

  

כשיודעים למה הקדיש את , לשעבר של מטי- מתוודעים לעיסוקוכאשר

אפשר אמנם , זמנו ושכלו חמישה ימים בשבוע מתשע עד שש בערב

אבל קשה יהיה להצטער על שפוטר והושבת , להמשיך לרחם עליו

כאלה שהעוסקים בהם , רבים הם העיסוקים המיותרים בעולם. מעיסוקו

ל זאת אין בהם שום נחיצות או ובכ, לעתים אף שכר נאה, מקבלים שכר

, תעשייה טרחנית –כזהו הפרסום .  רק נזק–תועלת לאיש ולעתים קרובות 

כל תפקידה להטריד ; זמזמנית ורעילה שמראש לא נועדה לתרום דבר לאיש

הרי בימים גדושי מודעות אלה כמעט ואין עוד . לטרטר ולבלבל, ולמסך

זו היתה פרנסתו של . לםצורך להסביר למה מקצוע זה הוא המיותר מכו

ממש באופן , ואפשר לטעון. תקציבאי.  שכיר במשרד פרסום–מטי 

 זיהם בקרינתו הממארת את כל שאר – הפרסום –כי עיסוק זה , שרירותי

כולל , שאכן היו באופן כללי חיים אורבניים עדכניים, תחומי חייו של מטי

  .םריצה בפארק הירקון בתשע בערב וטעימת סוגי בירה חדשי
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-האמת העגומה היא שיש סיבה נוספת שלא להעתיר יתר רחמים על קורס

מתבקש בהחלט ואף טבעי היה לרחם על , כלומר. כלכלית מסוים זה

ממשפחה , העבודה אם היינו יודעים שבא משכונה של קשיי יום-מאבד

בנחישות , שבעשר אצבעותיו בלבד', וכו, דלת כספים ומרובת לחצים

גם אם , ונחלץ משם והגיע למשרד פרסום תל אביביטיפס , חסרת פשרות

. תל אביבי מלידה-אבל מה לעשות ומטי היה כל כולו צפון. קטן למדי

, נולד בשכונת צהלה הנינוחה: ואיך לא. בחור שבימינו יכונה פריווילגי

מעולם לא נאלץ להסתפק בפרוסה עם מרגרינה לארוחת ערב ולא לחלוק 

קצת לא . לא חדר ולא משחקים, ולא שמיכהלא מיטה , מיטה עם מי מאחיו

הוא אינו ; אבל נטולת כל קיפוח היתה ילדותו של מטי, נעים להודות בכך

  .ראוי לאהדה השמורה לקשיי היום

  

מנהל המשרד , הדרך אל הפיטורים החלה כשפנה אליו יום אחד הבוס

איך היו התוצאות שלך בריצת , תגיד לי בבקשה מטי", וכך אמר, ובעליו

". בשבוע הבא. אני שואל כי אנחנו עומדים לרוץ? שים מטר בבית ספרשי

וליתר דיוק , הסתבר שכל עובדי המשרד התבקשו. הם אכן עמדו לרוץ

יש להתקדם . להשתתף במסע של פירסום גרילה עבור לקוח חדש, נדרשו

. היוזם הוא הלקוח החדש. להתקדם לפרסום גרילה. הוסבר למטי, עם הזמן

, בהשראת גולשי הגלים של פלורידה, "פנה מאוד מסויםקו או"יש לו 

גופם -חיוני שעובדי המשרד יתנסו במו. שדורש גישה פרסומית רעננה

זה ישכנע את הלקוח שהמשרד הזה מסור ומתאים לקו ; ברעננות הזאת

מי , לבושים בבגדי הלקוח, לכן הם ייצאו לרחובות בסביבות חצות. שלו

ותוך כך יפזרו כולם מדבקות , האחרים ירוצו, שמסוגל יחליק על גלגיליות

על , על רמזורים, על שולחנות בתי קפה, על לוחות מודעות, על עמודים

ברוח ". יפעלו מהר". "יתחברו לשטח. "יחליקו בין בליינים צעירים. גדרות

אל קרסוליהם של הרצים ייקשרו בחוט טילים מנופחי הליום , הימים האלה

איום " מחווה מבודחת לאקטואליה של ה–כו שירדפו אחריהם באשר ייל

  ".האיראני

  

בגיל ארבעים הוא לא יתרוצץ . לא בגלגיליות ולא בריצה. מטי סירב

הוא סירב בנחרצות שלא . עשרה בלילה וידביק מדבקות-ברחובות בשתיים
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וגם אם , הבוס סירב להבין את סיבת הסירוב. היתה מוכרת עד כה במשרד

  .הבין לא קיבל אותה

  

. אם כי פנימי, חופש פראי-שך שבוע היו לו פיטוריו מקור של שכרוןלמ

תחושה מחתרתית זו עשויה להיות מוכרת לכמה מאלה שזכו להיות 

התפוגג , אמנם כשבשיחות עם מכרים סיפר על מצבו. מפוטרים מעבודתם

אז , אבל כשהיה לבד בביתו, השיכרון הזה והיה לצלילות מכבידה ויגעה

 רצהרצהרצהרצההוא : הפריחה העלתה הכרה ברורה זו. א פרחהו. הסתחרר ראשו

  .כך החליט לראות את הדבר. הוא גרם לפיטוריו. שיפטרו אותו

  

השתחררה , כשהתעורר ליום נוסף כמובטל, בבוקרו של היום השמיני

אז כבר ; עד בוא הערב היתה אחיזתה בו שלמה. שהלכה וגברה, מועקה

שת הנוכחות שלו בעולם תחו. ברור היה לו שהקרקע נשמטה תחת רגליו

  . אפשר לומר, פינתית, הפכה חדה וקודרת

  

ק 'עת הודיע לו בעל הבית טלפונית כי צ, כחודש וחצי אחרי שהפך מובטל

הפעולה הראשונה . החליט מטי לפעול, שכר הדירה האחרון לא כובד

וכך נולדה ? היש טבעי מזה. והיחידה שעלתה על דעתו היתה פנייה אל אמו

שמעט מדי אנשים יראו בה תעוזה ואילו הרוב , התמונה הבאהכמתוך חטא 

שיערו קלוש , גבר בן ארבעים ואחת בגובה מטר שמונים וחמש.  בושה–

אולי . עומד מלוא קומתו מול אמו ומאיים שיילך לעבוד כמתדלק, ואדום

איום שלדעתו אמור , או שישטוף כלים במסעדה כאחרון הסודנים; כשומר

ם אם לו עצמו לא היה ברור איזו תועלת אמור האיום ג, היה להיות יעיל

  .הזה להשיג

  

- מוצא פולני. אמו של מטי היתה בלי ספק ממיטב בנות ארצנו הוותיקות

אלמנה , ארבעים וחמש שנות עבודה רצופה כפקידה במשרד החינוך, ייקי

זה ארבע שנים שרויה בפנסיה גדושה בחסכנות , עם ותק של כעשור

רקות ובפזרנות על טיולים בעולם ושאר פעילויות של דקדקנית בקניית י

חוט שידרה . פנסיונריות אלמנות מהדור הישן ומהצד הנכון של הפרוסה

שביד חזקה ניהלה בזמנה את חלקת הבירוקרטיה שלה , מוצק היה לגברת

האיומים של ; במשרד הממשלתי רב התככים ולא נבהלה גם מראשי אגפים
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- החינוכי, הצד הייקי, בענייני משפחה. יצהמטי לא הזיזו לה את קצה הב

היא הודיעה שתכסה את שכר הדירה , בקיצור. גבר על הפולני, דידקטי

הורתה לו כי יעזוב את הדירה וייקח , באשר להמשך דרכו. האחרון שהוחזר

ק בגובה חודש שכר דירה ועוד 'מטי יצא מביתה עם צ. את עצמו בידיים

  .לא יקבל יותר, פסקה הגברת, ולטובתו של. אלף לסגירת חשבונות

  

אלא שדעתו לא היתה ראויה . לאחר מכן ישב בדירתו ונמלך בדעתו

התייצב , ק'מיד אחרי שהפקיד את הצ, למחרת בבוקר: עובדה. להימלך בה

ימלא . הוא ינקה את ביתה. גרוע מקודמו, שוב אצל אמו ובפיו רעיון חדש

הוא . זה הכל. יא מפוטרתצריך רק להודיע לה שה. את תפקידה של העוזרת

אבל רק . הפעם הצליח הבן הזה להפתיע את אמו. מוכן להתחיל כבר מחר

כי אותם ארבעים , כמי שההיגיון לצדו, כשעמד מולה וטען. להרף עין

שקלים לשעה שהיא משלמת לעוזרת נחוצים לו לפחות כמו לכל אחד 

  .השיבה לו בצינה שהוא לא כל אחד אחר, אחר

  

  .י ולכן אינני מתכוונת לקחת דווקא אותך לנקות לי את הבית אתה הבן של-

הרי את ואבא אמרתם שכל עבודה מכבדת את . התעקש מטי! ?אבל למה

  .בעליה

  .אבל לא צריך לקחת את זה כפשוטו,  כן-

  . מטי דרש שתיקח אותו למבחן ניקוי

  .נשכח מזה, אם לא ייראה לך נקי?  מה יש לך להפסיד- 

  .ים של אמו לא נסדקה אף לא נשרטהמובן שחומת הסייג

כשחזר לדירתו . ניסה לעוקפה, שידע כי אין לוותר בקלות על רעיון רע, מטי

פטרו את : התקשר אל שתי חברותיה הקרובות של אמו ובפיו אותה הצעה

כל אחת , מיותר לציין שמבוכה אחזה בשתי הגברות. אני אנקה, העוזרת

 ,מממן את לימודיו בניקיון שת פיתוחאם היה זה סטודנט עני מעייר. בתורה

סביר שהיתה מבוכתן נסבלת , פחות פליט אפריקאי ביש מזלכל האו ל

אבל מבוכתן מפנייתו של מטי היתה בלתי נסבלת וכלל לא . ואפילו נעימה

, או עלוב הנפש מסודן, שלא כמו הבחור הנחוש מעיירת הפיתוח. נעימה

להורים שמצבם , נה נוחה דיה נולד בשכו–את מטי הן הכירו מאז שנולד 

בשום אופן לא ייתנו לבנה של יודית לפשפש בתחתית האסלה . נוח דיו

. שלהן ולאסוף את שיער הערווה שנלכד ברשת הניקוז של האמבטיה
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בהסבר שהעוזרת , קל היה להן לסרב, מכיוון שהפנייה נעשתה בטלפון

 בכך זה .הנוכחית בהחלט משביעת רצון ולא נעים לפטר אותה סתם כך

  .נגמר

  

, הודיע מטי לאמו שבדעתו לפתוח עסק, שסימן את שיא השפל, בשלב הבא

בא לשאול מה דעתה , בהתאם לזאת. שכן הסיכוי למצוא עבודה בגילו קטן

, הוא חושב על בית קפה קטן במרכז העיר". מימון ראשוני צנוע"על סיוע ב

צחקוק : בדהעו. הרעיון שמטי יפתח עסק שיעשע אותה". או משהו כזה"

הרעיון , כן. צחקוק עצבני שנובע ממפגש עם המגוחך, נדיר נפלט מפיה

האיום הזה היה היה יעיל . פתח לצרות ודאיות. זה לגמרי ברור לה. מגוחך

  .היא הזדעפה: מקודמו

  

אתה יודע כמה כסף זה לפתוח בית ?  אתה בכלל יודע מה זה להחזיק עסק-

אתה תלך לאיבוד . שום מושג. סקאין לך מושג מה זה להחזיק ע! ?קפה

  ! חודש–במקרה שלך ; רוב העסקים האלה מחזיקים שנה. תוך חודש

, אם קבעה כך רק בגלל שאיש לפניו במשפחה הזאת אף פעם לא פתח עסק

,  זאת לא נדע–יוצלח -או בגלל שמתוך פיכחון קשיח הכירה בבנה כלא

, לאחר שבאכרבע שעה . וממילא אין זה משנה את מהלכם של הדברים

  .שולח מעל פניה כששניהם מעניקים איש לרעהו אותו חיוך חמצמץ בדיוק

שלושה המשיך מטי בנסיונו לענות את אמו עם רעיון פתיחת -במשך יומיים

בה הודיעה לו כי יקבל , השיחה האחרונה בנושא נערכה בטלפון. העסק

וכמובן , עד שיסתדר בעבודה חדשה, ממנה קצבה של אלפיים לחודש

  .תנאי שלא יפתח שום עסק ואף יימנע מהשמעת הרעיוןב

  .בעיניו היה המהלך משתלם

  

------------        

  

עשר -כחמישה, רוח נמצא בדיוק איפה שהוא אמור להימצא-היישוב נאות

ומונה , שעה ושלושת רבעי נסיעה מתל אביב, קילומטרים מזרחית לעכו

, ביישוב הזה. מחציתם ילדים ותינוקות, פחות משלוש מאות תושבים

כששכנים נפגשים בשישי אחר הצהריים ויש חילופי , שהוגדר קהילתי

. אין זו סתם מחווה רטורית ריקה; הדבר נעשה בכוונה גדולה', שבת שלום'
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שתהיה כוונה , שקידה היתה ביישוב על כך שדבר בו לא יהיה מחווה ריקה

גם , תושביו לא היו חקלאים ולא עסקו בחקלאות אלא כתחביב. בדברים

. את רוב זמנם, לעשייה החקלאית הפעוטה שלהם, לקם הקדישו להאם ח

שבתמורה , והיו בהשתדלות לנפח את המושג בתוכן, הם עסקו בקהילה

, כלומר. במובן הערכי ואפילו הרוחני של המלה, יאשש את היותם קהילה

  .הם לא עסקו בדבר

  

ים ייתכן שיישוב זה לא היה העדפתו הראשונה של מטי באשר למקום מגור

אלא . סביר שהיה מעדיף להתיישב אצל מי ממכריו שגרו בעיר. זמני

אף לא , אין מטר מיותר. שרובם ככולם חיו בדירות קטנות עם נשים וילדים

  .ללינת לילה אחד ויחיד

  

מצא , מכיוון שבמצוות אמו שוכנע שעליו לעזוב את הדירה עד סוף החודש

ישב עם משפחתו ביישוב מטי שהדבר הנכון יהיה לפנות אל ידיד ותיק ש

ובחצר גדולה שהקיפה אותו ניצבה , בית מרווח היה להם שם. האמור

שיחה עם הידיד הבהירה כי .  ומיד כמה אליה–מטי נזכר בה . יחידת דיור

  .יחידת הדיור עומדת עדיין ריקה ושוממת

  

שיחה שבה דיווח , דובר בשיחת הטלפון שלהם" שלושה-שבועיים"על 

חזרה " זמני"המלה . דיד נקט נימת השתתפות עגמומיתמטי על מצבו והי

אלא , ההיכרות בין השניים אמנם החלה לפני כעשרים שנה. כמה פעמים

. נחלש הקשר ונקלש, עם מעברו של הידיד לצפון, שבשנים האחרונות

. שלוש פעמים בשנה-פגישות פעמיים, נשמר קו של שיחות פעם בחודש

" יומיים-יום"לא ; ראה ביטוי הולםנ" שלושה-שבועיים", בנסיבות אלה

  .שלושה-שבועיים. ח"שלושה חו-ולא חודשיים, מציאותי-קמצני ובלתי
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            בועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאלי

        

        

        עבד משפץעבד משפץעבד משפץעבד משפץ
        
        

 לא עבדים. בתיהם את לשפץ אוהבים הם. שיפוצים אוהבים עבדים

. זאת לעשות יודעים לא הם. שלא ברור. ידיהם במו בתיהם את משפצים

. עובדים שעבדים מכיוון. פנוי זמן לא. זמן להם אין וגם. תפקידם לא וזה

 להם שקבע המנוחה ביום, להם שיש הפנאי מעט. טבעם זה. הרבה עובדים

 לריצה גם, במסעדה לישיבה אולי מספיק. בית לשיפוץ מספיק לא, האדון

 לרוץ, חלומי שזה לחשוב רשאי עבד. בפארק שעה רבעי שלושת של

 אוהבים משהם יותר אבל. לגמרי נגמר. הכוח שנגמר עד לרוץ, בפארק

 עבד. שיפוצים אוהבים עבדים, כוחות אפיסת עד ולרוץ במסעדה לשבת

 במצבים לזלזל טעם ואין. יאמוציונאל מצב זה – שלו הבית את שמשפץ

, רגישים טיפוסים. יאמוציונאל די עם הם עבדים, בכלל. יםילאאמוציונ

. חלומות אוהבים עבדים. תטיקההאס בתחום גבוהות דרישות עם ואפילו

 קל; ישתחררו שבו יום על חלמו עבדים פעם. אוהבים שהם דבר עוד זה

 שמבינים אנשים. יגיע לא הזה שהיום ברור היה כי זה על לחלום להם היה

. חלומות לעבדים שיש שחשוב; טוב שילוב זה וחלומות שעבדים הסבירו

 יותר נבונים זמננו בני בדיםע. שחרור על חולמים לא ימינו בני עבדים אבל

 עבדים. ילדותי זה – שחרור על שחלומות יודעים הם. פעם של מהעבדים

 על, אמבטיה החלפת על, שלהם השינה בחדר פרקט על חולמים נבונים

 הם. במסילתן חרש שמחליקות מטבח מגירות על. בסלון תאורה גופי

. מדויקים לומותח יש לעבדים. תלויה אסלה על זוגם בני עם לדבר עשויים

. לא בהחלט. מדי יותר דורשים לא הם. ך"מהתנ באו לא שלהם החלומות

 והגונים הוגנים אנשים הם עבדים. הוגן מחיר. המחיר את לשלם מוכנים גם

 הבית את לשפץ להם מגיע, העבד יודע, הגונים אנשים. ברירה להם אין כי

  .פעם מדי
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            בועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאליבועז יזרעאלי

        

        

        הקצין הבוגדהקצין הבוגדהקצין הבוגדהקצין הבוגד
        
        

עמד קצין ישראלי צעיר ,  ביולי16-ב, שמיני של מבצע צוק איתןביומו ה

' שבגזרה ב' בעמדת הקשר במוצב א, ליתר דיוק, בן שלושים וארבע, למדי

, איש החמאס, שיחו שבמעמקי עזה-ובעזרת טלפון נטול זיהוי מסר לבן

שתוכננה להתבצע , פרטים מדויקים על כניסת הכוחות הרגליים לרצועה

זו עשויה להיות פתיחה , אם זה נושא הסיפור. זה הנושאנניח ש. למחרת

על קצין , נדמה שפתיחה כזאת. פתיחה שמתחילה מיד עם הנושא. אפשרית

בוגד בעיצומה של מלחמה ועוד בנקודה קריטית , שעושה דבר כזה

אותה (תהיה טובה יותר מפתיחה ארכנית שתתאר באריכות , במיוחד

ונראה שמתקבלת , כותבי רומניםאריכות חולנית שאהודה על לא מעט 

... את נופי המדבר שרואה ומבין הכל ושותק) בברכה אצל הקורא המצוי

, אני: זה לא הכיוון. את דלילות העננים בשמים, את עומס החום באוויר

מובן שאם . להתחיל ישר עם הבגידה, נוטה אל הפתיחה המיידית, אישית

 ואם לא כבר –ביר אתחייב לפתיחה כזאת לא תהיה ברירה אלא להס

, גיבור הסיפור,  מהם מניעיו של הקצין הזה–בהתחלה אז קצת הלאה 

שעלול להביא למותם של חבריו לנשק , לבצע מעשה בגידה שכזה

  .דבר שבקושי יעלה על הדעת, ולפציעתם

  

ברור שאם מדובר כאן על קצין ישראלי צעיר למדי בחיל חשוב למדי 

שהוא , היה סגנונך הספרותי אשר יהיהוי, אי אפשר לטעון, שמבצע בגידה

למשל בגלל אגרסיות . כי עלה בו מין חשק לבגוד, סתם כך, סתם עשה זאת

אי . פנימיות שהתלבשו על הרהורים רדיקליים בדבר פטור מכל עול מוסרי

  .דבר כזה לא קורה סתם; לא, אפשר

  

שספק אם אפשר בכלל לפתור , אבל עוד לפני שפותרים את סוגיית המניע

זה . פתיחה כזאת אינה סבירה: אין להתעלם מהבעיה הבסיסית כאן, אותה

, קצין ישראלי שמוסר מידע חשוב לאויב. פשוט לא מתקבל על הדעת
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אלא , לא רק מוסרית, זה דבר שהדעת אינה סובלת, ויהיה המניע אשר יהיה

נתנו מידע מפוקפק , אמנם כבר היו קצינים שסחרו עם האויב(עובדתית 

אבל זאת לא היתה בגידה , ורת כסף או סמים או טובין אחריםכלשהו תמ

כך , לכן העמדה כזאת של הדברים). עסיסית כמו הבגידה של הקצין שלנו

אינה יכולה לעבוד בסיפור , יעץ לי מכר שבקיא בזירת הספרות של ימינו

  .אולי בסיפור אחר. ריאליסטי

  

 יכול לעורר ,למרות מה שעשה, איננו יודעים עדיין אם הקצין הזה

ברור . אדם-הוא גם בן". הקצין"הרי הקצין אינו רק . סימפטיה כלשהי

אדם הוא גם -שבנוסף להיותו בן, למשל, ומה אם מסתבר. אדם-שהוא בן

שבימים כתיקונם הוא יושב , כן, ממש מהבחורים הטובים האלה, אשכנזי

 ובו אשה נעימה למראה וילדה, נחמד ביישוב דוגמת שוהם' לו בקוטג

. ובירה מייצור ביתי. והוא חובב ריצה. אחד כזה, מתוקה בת ארבע לערך

אבל . אפ שיקים יחד עם שני החברים הטובים מהתיכון-וחולם על סטרט

קצין בוגד . לפנינו בוגד. נדמה לי שזה רק מסיט את הסיפור מעצם העניין

  .נשוי עם ילדה קטנה. קצין בדרגת סרן. בזמן לחימה

  

הרי . בשם כל השדים יכול להיות המניע למעשה הנוראמה . המניע, ובכן

לפחות את . איש לא חטף את בתו הרכה ואיים להרגה אם לא ישתף פעולה

אם ינסה מישהו לטעון . גם את אשתו לא חטפו. זה אני יודע בוודאות

; שבנסיבות כאלה אין אלא להאמין ששד נכנס בגיבור ודחף אותו לבגוד

 טיעון כזה ייראה סביר –לא הוא אחז בהגה , שהבחור לא אחראי למעשיו

שכל יוכל לקבוע -רק רציונליסט אדוק וקפוץ. למדי מבחינת ההיגיון הרחב

, אני עצמי בז לרציונליסטים. בנחרצות שאין שדים בשום מקום ובאף אדם

ונוח לי לחשוב שיש שדים , שאוהבים להפיץ ברבים את משנתם המדכאת

ובכל זאת ההסבר הזה בדבר שד . מנווהם פעילים בדרכים שונות בעול

 אפילו יותר –הוא יהיה סתם מופרך . שנכנס בו לא מוצא חן בעיניי

  .מהסיפור עצמו

  

. הבחור נחטף. שטיפת מוח מקצועית עשויה להוות הסבר למעשה קיצוני

בעזרת זריקות של חומרים . הוא הוחזק בדירת מסתור בכפר ערבי אי שם

וזה . פיתולי תודעתו ושתלו שם מה ששתלומאוד מסוימים חפרו חוטפיו ב
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סביר להניח שמאז פרסום הרומנים הגדולים על המלחמה הקרה : עבד

ימים של אהבה , אפשרות נוספת היא שבימינו. הטכניקות רק השתפרו

, שבב זעיר הוחדר מתישהו, וערגה לטכנולוגיה דיגיטלית מתוחכמת

,  אבל הסברים כאלה.והוא שגורם לו לבגוד, לראשו של הקצין, איכשהו

לא מתאימים לסיפור קצר שמבקש , שעשויים לעודד סלחנות כלפי הגיבור

צריך משהו . שום שבב לא הוחדר לראשו, בקיצור. להצטייר כריאליסטי

  .אחר

  

זוטות . לעסוק בזוטות, ולו כדי להתאוורר ולשרוף קצת זמן, אפשר

ל העזתי האם רעדה אצבעו של הקצין כשחייג א. שמקשטות את הדרמה

האם החווירו פניו כשהחליט לממש את , ודקה לפני כן. שמעבר לגבול

, הכוונה ושלח יד לכיסו להוציא משם את הטלפון שקנה במיוחד לשם כך

טוק שנקנה -טלפון פשוט שנקנה בדוכן בשוק במזומן יחד עם כרטיס ביג

האם לחש , האם כבדה נשימתו באותו בונקר פיקוד מחניק, גם הוא במזומן

. בערבית. ואולי דווקא בערבית, את הפרטים לטלפון באנגלית או בעברית

כי גם אם נדע שאצבעו של הבוגד אכן רעדה והרוק . אבל כל זה לא חיוני

אולי דווקא , אבל אני לא יודע. לא בהכרח נלמד מזה הרבה, נתקע בגרונו

  .אולי. צריך לתת יותר כבוד לפרטים כאלה

  

. חייב להיות שנאה,  בהיפסל כל מניע אחר,אם לחזור למציאות, המניע

. ליות בכבודן ובעצמןאלתרבות ולמנט, לממשל, לתושבים, שנאה למדינה

של , בוערת, שנאה טהורה. זה לא עניין אישי. לא שנאה לתושב אחד מסוים

, מחושבת, אולוגית מושכלתיואולי דווקא שנאה איד, ברברי אולי' לינץ

  . רצחנית לא פחות

הספקנים אולי יטענו שלא בשנאת המדינה ?  כזה בישראלהייתכן מניע

אבל מה יש לאהוב בתושבי . אלא באהבה יוקדת לתושבי עזה, מדובר כאן

, אם דרושה איזו כנות בכתיבת סיפור? למה דווקא אותם לאהוב? עזה

הרי בשמה אתוודה שאין לי אהדה , ואפילו בעצם הכוונה לכתוב סיפור

רק בגלל שהם , לות לאהוב את העזתים סתם כךזו תפ. מיוחדת לתושבי עזה

הקצין שלנו היה בוגד גם אם . הם בקושי קשורים לעניין, לא. העזתים

בגידה כה , זאת משום שמדובר בבגידה על רקע רומנטי. האויב היה צרפתי

היתקבל על הדעת ? הייתכן. חריפה עד שקרבנה מאבד לחלוטין כל מצפן



 423423 

, בגד עד שיפנה בלב שבור את חרבושהקצין המאוהב בארצו יחוש כה נ

אם כך לא בבוגד מדובר כאן אלא ? וינעץ אותה בלבה, שנועדה להגנתה

זה בשם . מותר לנקום. הנוקם פחות מתועב מהבוגד.  בנוקם–במשהו אחר 

. וביתר שאת אם אתה דמות ספרותית. כמו שאומרים, זה אנושי. בצדק

  .ו לעורר הבנהמנומקת וניחרת כזאת יכולה אפיל, דמות טרגית

  

אבל לא בטוח ששינוי ההגדרה לבדו . ולא בוגד, נוקם מאוהב אם כך לפנינו

כי אם כל . אכן יקרב את כל הפרויקט לעמידה בקריטריונים של הרשות

רק סביר , העניין יתקדם ויגיע לשלב של מגע עם רשויות התרבות שלנו

 להיות לגמרי הרי הוא חייב, שייטען נגדי שאם זו היא נקמתו של הגיבור

לשאול את עצמי אם יש , הם יגידו, ועלי.  ורק כך יש להציגו–לא שפוי 

ואם אין . אפשרות כלשהי לחבב כך את הקצין על הקורא למרות מעשהו

הרי שאין שום טעם לכתוב , או לפחות להבנה כלשהי, שום אפשרות לחיבה

  .על קצין בוגד
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        אפקאפקאפקאפק''''קארל צקארל צקארל צקארל צ
  

  

R.U.R        
  

  

R.U.R. ) Rossumovi Univerzální Roboti( – ר.או.ר)  רוסּומס אוניברסל

כי 'הצ הוא ללא ספק המפורסם במחזותיו של הסופר והמחזאי – )רובוטס

אפק את המונח 'בין היתר משום שבמחזה זה טבע צ(אפק 'הנודע קארל צ

 שהיה ,אפק'יוסף צן המשורר והאמ,  מונח שהומצא על ידי אחיו– 'רובוט'

 גם מצא את שם, בלזן-נעצר בידי הנאצים ונשלח לברגןש קומוניסט אדוק

  ). 1945- מותו ב

  

,  וזכה במהרה להצלחה עולמית כבירה1920-ר ראה אור לראשונה ב.או.ר

המחזה תורגם לראשונה .  כבר תורגם לשלושים שפות1923כאשר עד 

 86-כ, כיוםו ,'אהל'יאטרון ה בידי אברהם שלונסקי עבור ת1930-לעברית ב

  .תרגום זה מודפס כאן לראשונה, שנה לאחר מכן

  

מסות 'במהלך קריאה בקובץ , דבר קיומו של התרגום נודע לי במקרה גמור

את . שערכו חגית הלפרין וגליה שגיב, של אברהם שלונסקי' ומאמרים

 בארכיון שלונסקי שבמרכז, הלפרין' בעצת פרופ, טיוטת התרגום איתרתי

שלוש שהכיל  שם שכב בצרור דפים מבולגנים –א "קיפ באוניברסיטת ת

נבדלות זו מזו במעט ומלוות הערות בכתב ידו אשר (גרסאות של התרגום 

 של שלוש הגרסאות  מיטביהגרסא שלפניכם היא סיכום). של המתרגם

  .  הקיימות

  

 ,בתרגומו השמיטששלונסקי  מלמדת המקור עם השוואה אציין כי ,כמו כן

 הבמה וראותמה חלק ניכר ,כנהוג לעיתים בתרגומים המיועדים לבמה

   .המחזה מגוף לא מעט שורות  וסילקקיצץאף ו ,המקוריות

  .ו.י                 
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        פרולוגפרולוגפרולוגפרולוג
        

רנו הזה. ם לסחורה שלקתה בדרךיחראיכי אין אנו א...  )מכתיב(  :דומיןדומיןדומיןדומין

יה מוכשרת להובלת יהאונ אין כי, רב החובלים שלכםאת   

והננו באים על . ולפיכך אין קלקול המטען חל עלינו, רובוטים  

  ?  המוכן–". רוסומס אוניברסל רובוטס"בשם  החתום  

  .מוכן  :סולאסולאסולאסולא

  ...דף חדש  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...גברת מבקשת לראותו, אדוני המנהל) עם כניסתו(  :מאריימאריימאריימאריי

  ?מי היא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )ס ביקורמגיש כרטי. (איני יודע  :מאריימאריימאריימאריי

  !היכנס! הנשיא גלורי) קורא(  : דומיןדומיןדומיןדומין

  )מאריי יוצא, נכנסת הלנה גלורי! (גברתי, אנא) בפתחו את הדלת(  :מאריימאריימאריימאריי

  ?המנהל הראשי דומין  :הלנההלנההלנההלנה

  .לשרותה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  . גלוריהלנה –הנני . הנשיא גלורי הוא אבי  :הלנההלנההלנההלנה

  ...ש... כבוד רב הואלנו ש... מיס גלורי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?יכולים להוציאה אל מעבר לדלתשאין אנו   :הלנההלנההלנההלנה

. א הגדולשניתנה לנו האפשרות לקדם בברכה את בתו של הנשי  :דומיןדומיןדומיןדומין

דומין ; סולא יוצאת. (יה ללכתיחופשהיא , סולא. בבקשה לשבת  

  ?במה אוכל לשרת את מיס גלורי) יושב  

  ...באתי לכאן כדי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?לראות את תעשיית האנשים שלנו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...הדבר הזה  :הלנההלנההלנההלנה

  .הלא היא שיחת כל אירופה הישנה? מעניין אותה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מדוע אין הוא נותן לי לגמור את דברי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מר דבר מה אחרוהאם היה ברצונה ל. גברתי, סליחה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... לשאולהברצוני הי  :הלנההלנההלנההלנה

בלי ? את בית החרושת שלנו, לפנים משורת הדין, אם אראה לה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !מיס גלורי, ספק  

  ?וכי מניין לו מה אמרתי לבקש  :הלנההלנההלנההלנה
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נראה לה יותר , מיס, לאות כבוד מיוחד) קם. (בקשה אחת לכולם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...ואולם... משאנו מראים לאחרים  

  !חן-חן  :הלנההלנההלנההלנה

כי היא לא תגלה לאיש , בתנאי שהגברת תבטיח לי בהן צדקה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .אפילו מה שהוא  

  )קמה ומושיטה לו את ידה(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?אולי תסיר הגברת את הצעיף מעל פניהו! חן-חן  :דומיןדומיןדומיןדומין

שמא נשלחתי לכאן לשם , הוא רוצה להיווכח) מסירה את הצעיף(  :הלנההלנההלנההלנה

  .מאוד  הוא זהיר ? ריגול  

  ...רק... אנחנו,  אופןבכל... המ...  )מסתכל בה בהתלהבות(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?אין הוא מאמין בי  :הלנההלנההלנההלנה

  .ין צעירה מאודיכי עד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ? דימית הניסע לבית החרוש  :הלנההלנההלנההלנה

  ? הטועה אני–עשרים ושתיים : סבורני כי. כן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?םיימה עשרים ושת  :הלנההלנההלנההלנה

  .שנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?וכי מה זה אכפת לו !עשרים ואחת  :הלנההלנההלנההלנה

  ?הלא כן, היא לא תמהר לנסוע מכאן) בהתלהבות... (יען כי... מפני ש  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .יהיהכל לפי מה שיראו לי מהתעש  :הלנההלנההלנההלנה

  ? הכתבנית שליהראתה גברתי את  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .לא שמתי לב  :הלנההלנההלנההלנה

רוסומס "י עד היום אין חברת המניות כ, היודעת גברתי) מצלצל(  :דומיןדומיןדומיןדומין

דקים יש לנו רובוטים . מעבדת תוצר ממין אחד" אוניברסל רובוטס  

  .שנה 20 כי המתוקנים שבהם יחיו תכןיי. יותר וגסים יותר  

  ?ואחרי כך הם מתים  :הלנההלנההלנההלנה

צבנה לפני יתית, סולא) נכנסת סולא. (משיםהם נעשים משו, כן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .מיס גלורי  

ה ודאי משעמם אות. אני שמחה מאוד) טה לה ידיקמה ומוש(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?כןהלא . הרחק מן העולם, מאוד כאן  

  .תשב נא גברתי. מיס גלורי, אינני יודעת זאת  :סולאסולאסולאסולא

  ?מיס, מאין היא) יושבת(  :הלנההלנההלנההלנה

  .מבית החרושת, משם  :סולאסולאסולאסולא
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  ? נולדה כאןהיא, אה  :הלנההלנההלנההלנה

  .כאן עשו אותי, כן  :סולאסולאסולאסולא

  ?מה) קופצת ממקומה(  :הלנההלנההלנההלנה

  .סולא היא רובוטית. גברתי, סולא אינה אדם) צוחק(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...סליחה, אה  :הלנההלנההלנההלנה

תביט נא מיס . סולא אינה כועסת) שם ידו על כתפה של סולא(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .נא בפניה תיגע. איזה עור אנו עושים, גלורי  

  !!לא, לא, הה  :הלנההלנההלנההלנה

, תשים נא לב. גברתי לא תכיר בה שהיא עשויה מחומר אחר  :דומיןדומיןדומיןדומין

ואולם ... רק העיניים קצת. בלונדינית לכלּכֹ  יש לה ממש ְּכֵישּות  

  !סולא, תסב נא את פניה!  השערות–לעומת זאת   

  !יחדל נא  :הלנההלנההלנההלנה

  .תראה נא את ידיעותיה בצרפתית) בצחוק(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?היא יודעת צרפתית  :הלנההלנההלנההלנה

 Dear Sir; Monsieur; Geehrter! אני כותבת.  שפות4י יודעת אנ  :סולאסולאסולאסולא

  Herr ;אדון נכבד.  

, סולא איננה רובוטית! הוא רמאי! זוהי רמאות) קופצת ממקומה(  :הלנההלנההלנההלנה

למה היא חומדת , זוהי נבלה, סולא! ממש כמוני, סולא היא נערה  

  ?את הלצון הזה  

  .אני רובוטית  :סולאסולאסולאסולא

  לעשות–אני יודעת . לח נא לי סולאתס! היא משקרת, לא, לא  :הלנההלנההלנההלנה

  !תגיד נא? הלא כן! כמוניהיא נערה ממש , לא! ֶרְקָלָמה  

  . רובוטית–סולא ! מיס גלורי, לשווא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הוא משקר  :הלנההלנההלנההלנה

הרי עלי , אם כן, גברתי, סליחה) מצלצל(? איך זה) קם ממקומו(  :דומיןדומיןדומיןדומין

 את סולא יוביל נא, מאריי) מאריינכנס . (להוכיח לה אתה הדבר  

  !חיש. כדי שיפתחוה שם, אל חדר הניתוח  

  ?לאן  :הלינההלינההלינההלינה

  .תלך גברתי לראותה, מיד לאחר שינתחוה. אל חדר הניתוח  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .לא אלך  :הלנההלנההלנההלנה

  .הלא היא אמרה כי אני משקר ,אה, פרדון  :מיןמיןמיןמיןוווודדדד

  ?הוא רוצה להרוג אותה  :הלנההלנההלנההלנה
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  .מכונה אין הורגים  :דומיןדומיןדומיןדומין

תגיד נא . לא אתננה לאיש, סולאאל תירא ) מחבקת את סולא(  :הלנההלנההלנההלנה

עליה לא להרשות ? בגסות כזאת מהיעהאם הכל נוהגים , יקירתי  

  !סולא, עליה לא להרשות? השומעת היא, כדבר הזה  

  .אני רובוטית  :סולאסולאסולאסולא

והיא תרשה , סולא. הרובוטים הם אנשים טובים כמונו. אחת היא  :הלנההלנההלנההלנה

  ?שינתחוה  

  .כן  :סולאסולאסולאסולא

  ? המוותוכי אין היא יראה את  :הלנההלנההלנההלנה

  .מיס גלורי, איני יודעת  :סולאסולאסולאסולא

  ?מה שיקרה אותה אחר כך, היודעת היא  :הלנההלנההלנההלנה

  .אחר כך אחדל להתנועע, כן  :סולאסולאסולאסולא

  !מה נורא הדבר  :הלנההלנההלנההלנה

  !יגיד נא מיס מה הוא, מאריי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הרובוט מאריי  :מאריימאריימאריימאריי

  ?היוביל את סולא לחדר הניתוח  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .כן  :מאריימאריימאריימאריי

  ? עליהצטעריִ הַ   :דומיןדומיןדומיןדומין

  .איני יודע  :מאריימאריימאריימאריי

  ?ומה יקרה אותה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .יזרקוה לתוך דוד. היא תחדל להתנועע  :מאריימאריימאריימאריי

  ?הירא הוא את המוות! מאריי, זהו מוות  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .לא  :מאריימאריימאריימאריי

אין להם צורך . הרובוטים אינם חרדים לחייהם, מיס גלורי, אכן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .בלתי נחשבים הם מעשב השדהכי . כי אין להם מאוויים. בכך  

  !יואיל נא לפחות לשלחם מעל פני! יחדל נא, אח  :הלנההלנההלנההלנה

  ).סולא ומאריי יוצאים(אתם חופשיים ללכת , סולא, מאריי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !זוהי שפלות! הם נוראים  :הלנההלנההלנההלנה

כל הפקידים . כל הפועלים שלנו הם רובוטים? וכי למה שפלות  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .עת צהריים). צפירות של בית החרושת  נשמעות ( רובוטים –שלנו   

  ?הוא כועס עלי  :הלנההלנההלנההלנה
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 עניין כי יכולנו לדבר גם על... כי, אולם נדמה לי! ישמרני אלוהים  :דומיןדומיןדומיןדומין

ובינינו אין גם אישה , רבבות רובוטיםמעטים אנו כאן בתוך . אחר  

כמקוללי . יום-יום, יום שלם, התעשייהאנו מדברים רק על . אחת  

  ! מיס גלורי, גורל אנו  

קול דפיקה ... (כי הוא משקר... כי... שאמרתי כי, צר לי מאוד  :הלנההלנההלנההלנה

  )בדלת  

ר "ד, ר גאל"ד,  פאברימשמאל נכנסים המהנדס! (נסו חבריאהיכ  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ).גאלמייר והאדריכל אלקויסט  

  ?אולי הפרענו לכם, פרדון  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

 –. גאלמייר, גאל, פאבריזהו , זהו אלקויסט. תבוא נא מיס גלורי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  . בת הנשיא גלורי  

  . מאודנעים  :הלנההלנההלנההלנה

  , תרשה נא מיס גלורי! הפלא ופלא.  לעזאזל...היא    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ?לעיתונות על בואה   לטלגֶרף    

  .אני מבקשת מאוד, לא, לא  :הלנההלנההלנההלנה

  .לשבת, מיס, בבקשה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... אנא) מקרבים כורסא ואומרים יחד( : פאברי פאברי פאברי פאברי,,,,ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד, , , , בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ...פרדון... בבקשה        

  ?דבר איתםוכי על מה א) אל דומין(  :הלנההלנההלנההלנה

  .על כל מה שליבה חפץ) בתימהון(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?בגילוי לב  :הלנההלנההלנההלנה

  !בוודאי  :דומיןדומיןדומיןדומין

, הגידו נא) נואשת, מהססת רגע ואחר כך מתוך החלטה נמרצת(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?כי נוהגים עמכם כך, דאב לבכם לעולםימנם לא ואה  

  ?מי  :פאבריפאבריפאבריפאברי

נכם וכי אי). הם מסתכלים זה בפני זה מתוך תימהון(כל האנשים   :הלנההלנההלנההלנה

  ?מרגישים כי יכולתם להתקיים קיום טוב מזה  

  ? מה כוונתה לומר בזה. לפי העניין, הכל מיס  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

ֶחֶבר"באתי בשם . באתי לכאן לא כבתו של נשיא, אחי  :הלנההלנההלנההלנה

ם ייש כבר יותר ממאתי" חבר האנושיות"ב, אחי". האנושיות  

את ים אלף איש עומדים לימינכם ומציעים לכם ימאת. אלף חברים  

  .עזרתם  
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  .זה נפלא בהחלט, זהו בהחלט מספר הגון,  אלף אישםימאתי          :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

היא , ראויהת. טוב מאירופא הישנהכי אין , הלא תמיד אמרתי לכם  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .היא מציעה לנו את עזרתה. לא שכחה אותנו  

  ?איזה עזרה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?תזמורת  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !יותר מזה  :הלנההלנההלנההלנה

  ?בכבודה ובעצמהאת הגברת   : אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !אני אשאר כאן כל זמן שיהיה צורך בזה? מה אני ומי אני, אחי  :הלנההלנההלנההלנה

  .אכן זוהי שימחה בשבילנו, אל אלוהים    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  .היא סבורה כנראה שלפניה רובוטים. מיס גלורי, פרדון  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?וכי מי הם) עומדת(  :הלנההלנההלנההלנה

ככל , אך האדונים הללו הם אנשים ממש כמוה, צר לי מאוד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...אירופה  

  ).כולם מתפרצים מצחוק(? לא רובוטים אתם  :הלנההלנההלנההלנה

  ...זה אי אפשר... אבל   :הלנההלנההלנההלנה

  .שאין אנו רובוטים, בהן צדקי מיס  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?וכי למה אמר לי כי כל הפקידים שלכם הם רובוטים) לדומין(  :הלנההלנההלנההלנה

 –  פאבריהמנדס. בבקשה להכיר.  לא–אך המנהלים . הפקידים, כן  :דומיןדומיןדומיןדומין

 מנהל המכון –ר גאלמייר "ד; ר.או.ר  נהל הטכני הראשי של המ  

 המנהל –קונסול בוסמאן ; לפסיחולוגיה ולחינוך הרובוטים  

  .ר.או. מנהל הבניינים של ר–והאדריכל אלקויסט ; המסחרי הראשי  

  ...מה שעוללתיהלא זה נורא כה ... ש... ש,  רבותיסלחו לי  :הלנההלנההלנההלנה

  .בבקשה תשב נא. רימיס גלו,  חלילה,אין רע  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

ני נא באוניה הראשונה ובכן שלחּו. ילדה טיפשה אני) יושבת(  :הלנההלנההלנההלנה

  .כלעומת שבאתי  

  ...וכי למה זה נשלח אותך. מיס, בשום אופן שבעולם  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  . הרובוטיםתאם לא כן אקומם נגדכם א ...מפני ש ...התדעו מפני ש  :הלנההלנההלנההלנה

אין . שיעים ונביאים למאותכבר היו אצלנו מו, מיס גלורי היקרה  :דומיןדומיןדומיןדומין

 – ל הישועהיחי, אנרכיסטים, מיסיונרים. ה בלי מציל ומושיעיאוני  

הרבה טיפשים כי יש בעולם כל כך , ה נורא הדברמ. איש לא נעדר  

  .ומשוגעים  

  ?והרשות ניתנת כאן לדבר עם הרובוטים  :הלנההלנההלנההלנה
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ל ותו רו את הכזּכיהרובוטים י. לשווא עד כה היה כל זה? למה לא  :דומיןדומיןדומיןדומין

זהו פשוט , אכן. י האנשיםיהם אינם צוחקים אפילו לדבר. לא  

הנה , מיס היקרה, אם הדבר מעניין אותה.  מה בלתי רגיל-דבר  

היא רשאית לדבר ככל העולה על . אוביל אותה למחסן הרובוטים  

או ככל , לוגריתמים, ך"היא רשאית לקרוא לפניהם את התנ. רוחה  

  .תם על זכויות האדםיוף לדבר אהיא רשאית לבס. אוות נפשה  

  ...אילו הראו להם מעט אהבה... אך נדמה לי כי  :הלנההלנההלנההלנה

אין ברייה בעולם השונה מן האדם תכלית , מיס גלורי, זה לא ייתכן  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .שינוי יותר מהרובוט  

  ?ובכן לשם מה אתם עושים אותם  :הלנההלנההלנההלנה

  ?הרובוטיםלשם מה עושים את ! אכן דבר נפלא, חא-חא-חא          :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

 פועלים ירובוט אחד משמש בהחלט במקום שנ. מיס, לעבודה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

 בלתי מושלם עד היה, מיס גלורי,  האנושימוסזניהאורג. וחצי  

זהו פרוגרס כביר ללדת על ידי  .סוף לסלקו-וצריך סוף. מאוד  

ה זהו ָר הַ ְמ כל הַ . זהו האמצעי הנוח והמהיר ביותר. מכונה  

הטמפו החדיש של  היה כל מושג על לטבע לא. מיס, ספרוגר  

  .העבודה  

  ?הרובוטים הם יצורים נבונים  :הלנההלנההלנההלנה

  .בלי נשמה, בלי עבר, בלי תאוות, בלי רצון עצמי  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?בלי אהבה וכעס  :הלנההלנההלנההלנה

. אף לא את עצמם! הרובוטים אינם אוהבים דבר. כמובן  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ...רק לפרקים, רק לעיתים רחוקות... איני יודע? וכעס    

  ?מה  :הלנההלנההלנההלנה

-משהו מעין ֹחלי, יש שהם משתוללים לכאורה. לא כלום  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

. כי זוהי עווית הגסיסה של הרובוטים, אומרים. גברת, נופלים    

מתחיל אחד מהם פורק את כל הבא , לפעמים לפתע פתאום    

 ואחר כך מטלטלים אותו אל –עומד לו וחורק שן , לידו    

  .קלקול באורגניזמוסכי זהו איזה , יש לשער. הדוד    

  .בלתי מושלמות  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !זוהי הנשמה! לא, לא  :הלנההלנההלנההלנה

  ?כי היות הנשמה מתחילה בחרוק שיניים, הכי סבורה גברתי  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .סיונותיר גאל עושה עכשיו אילו נ"ד. מיס גלורי, הדבר תוקן  :דומיןדומיןדומיןדומין
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  .עכשיו אני עושה עצבי הכאב; דומין, מסוג אחר  :גאלגאלגאלגאל רררר""""דדדד

  ?עצבי הכאב  :הלנההלנההלנההלנה

היודעת . הרובוטים כמעט שאינם חשים בכאב בגופם. כן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

המנוח רוסומס הצעיר צמצם מאוד את מערכת , גברתי    

עלינו להכניס . אך נתברר כי אין בזה תועלת. שלהם  העצבים     

  .עכשיו את הכאב    

 נותנים להם נשמה למה זה תחפצו לתת להם נםיאאם ? למה... למה  :הלנההלנההלנההלנה

  ?את הכאב  

שאם לא כן עתיד . מיס גלורי, מתוך נימוקים תעשייתיים  :אלאלאלאלר גר גר גר ג""""דדדד

. הרובוט בלי ספר להינזק איך שהוא מפני שאין הוא חש כאב    

לנפץ את , לקצץ אצבע; להכניס את היד לתוך המכונה    

זוהי הגנה .  כל זה איננו בשבילו ולא כלום–הגולגולת     

  .אבטומטית מפני קלקול    

  ?כאב יגדל גם אושרםהאם על ידי הרגשת ה  :הלנההלנההלנההלנה

  .ואולם הם יהיו מושלמים יותר מבחינה טכנית. להיפך  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?ולמה לא תבראו להם נשמה  :הלנההלנההלנההלנה

  .אין זה בכוחנו  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .אין זה באינטרסים שלנו  :פאבריפאבריפאבריפאברי

, הלא אנחנו, אל אלוהי. הדבר הזה עשוי לייקר את התוצרת    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

אה ועשרים דולר חפץ מ. עושים את כל זה בזיל הזול, יפתי    

הרובוט ומזונותיו עולים בסך הכל שלשת רבעי צנט . מלובש    

 או ,בוריתכל בתי החרושת מתפרעים בבועות של ! לשעה    

  .די להוזיל את תוצרתכרובוטים מזדרזים ככל האפשר לקנות     

  .ומגרשים את הפועלים החוצה  :הלנההלנההלנההלנה

   ם כלבמשך חמש שני! הדבר מובן מאליו! חא, חא    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  .רדו פי עשרההמחירים יִ     

  .וכל הפועלים בעולם יהיו מחוסרי עבודה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

ואולם במשך . מיס גלורי, יהיו גם יהיו. יהיו גם יהיו אלקויסט) קם(  :דומיןדומיןדומיןדומין

 של רוסומס כמות של םהאוניברסאלייעּבדו הרובוטים שנים יְ עשר   

אין ערך עוד : עד כי נאמר כולנו, של כל שאר הצרכים, של ארג, חסה  

, כן. חדל עוני מקרב הארץ! קח לו כל איש כאוות נפשויי. לדברים  
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ואולם בימים ההם לא תהיה עוד כל עבודה , מחוסרי עבודה יהיו  

  .את הכל יעשו המכונות החיות. בכלל  

  ?ה כןהיֵ ואולם ַהיִ   :הלנההלנההלנההלנה

. הקץ לעבדות האדם לחומר, ץ לעבדות האדם לאדםק ה–ואחר כך   :דומיןדומיןדומיןדומין

  .לא יוסיף עוד לשלם מחיר חיים ושנאה עבור לחםהאיש   

והרי אף , דומין. עדן-חזיון דומה יותר מדי לגן! דומין, דומין  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

 איני .על פי כן היה משהו טוב בעבודה ומשהו נשגב בהכנעה    

היה איזה עונג בעבודה -ואולם הרי היה, יודע מהו העונג    

  .ובעבדות    

אנו משנים את פני העולם : האבוד אין להשיבאך את ! יתכן כי היה  :דומיןדומיןדומיןדומין

לא תהיה לך מטרה אחרת ולא עבודה ! אדם! אדם. מאדם הראשון  

  !והיית נזר הבריאה.  אחרת זולת השתלמותך אתהת ולא דאגהראח  

  .אמן    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  !כן יהי רצון  :פאבריפאבריפאבריפאברי

מה ... מה רציתי. איזו ילדה טיפשה אני. את כל מחשבותיי בלבלתם  :הלנההלנההלנההלנה

  ...י להאמין בדבררצית  

היא עוד תחיה ותגיע לימיה . מיס גלורי, צעירה היא ממני  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .ההם    

כי מיס גלורי תוכל לסעוד עמנו פת , ואני חושב!... כך  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .שחרית    

  .בקש נא אותה בשם כולנו, דומין, כמובן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .תעשה נא עמנו את החסד הזה, מיס גלורי  :דומיןדומיןדומיןדומין

 לאחר שסיפרתי להם לשם מה ?איך אוכל... בכל זאת, הוואולם ז  :הלנההלנההלנההלנה

  ?באתי לכאן  

  .מיס, "חבר האנושיות"למען   :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !לכבודו    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ... אולי–אם כן , אה  :הלנההלנההלנההלנה

  .לחמישה רגעים, תסלח נא, מיס גלורי! הידד, ובכן  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !פרדון  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  . אני שב תיכף. לטלגֶרףעלי! ייהואל אל    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  )כולם מלבד דומין יוצאים מהר... (שכחתי לגמרי, לעזאזל  :ייריירייריירגאלמגאלמגאלמגאלמ

  ?למה יצאו כולם  :הלנההלנההלנההלנה
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  .מיס גלורי, להכין  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה להכין  :הלנההלנההלנההלנה

הואיל , ...ו... ו, הרובוטים מבשלים בשבילנו. מיס גלורי, ארוחת בוקר  :דומיןדומיןדומיןדומין

, למשל, וגאלמייר למשל... הרי זה לא לגמרי, והם נטולי חוש הטעם  

ובוסמאן הוא מומחה , גאל יודע להכין מין ציר מיוחד, ן להפליאמטג  

  ...לביצה  

  ?ומה יודע לבשל האדון האדריכל! הרי זהו ממש משתה, אל אלוהים  :הלנההלנההלנההלנה

 ישיג מעט פאברי... הוא רק יערוך את השולחן ו. אלקויסט לא כלום: דומיןדומיןדומיןדומין

  .מיס גלורי, מטבח צנוע מאוד. פירות  

  ...אותויש ברצוני לשאול   :הלנההלנההלנההלנה

) שם על השולחן את שעונו(גם אני חשבתי לשאול אותה שאלה אחת   :דומיןדומיןדומיןדומין

  .שה רגעיםי חמהם כולם ישובו עוד  

  ?איזו שאלה  :הלנההלנההלנההלנה

  .הלא גברתי פנתה אלי ראשונה, פרדון  :דומיןדומיןדומיןדומין

... למה זה אתם עושים רובוטיות נשים אם... אולי זה טיפשי מאוד אך  :הלנההלנההלנההלנה

  ...אם  

  ? אין המין חשוב כללםאם לדיד... םה... םאם אצל  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .כן  :הלנההלנההלנההלנה

 האנשים –כתבנית , כרת בחנות מופחהיש, גברתי, יש ביקוש ידוע  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הורגלו לכךכבר   

  ... לגמרי... זה לזו– והרובוטיות –הרובוטים , אבל יאמר לי... אבל  :הלנההלנההלנההלנה

ה אין אצלם אפילו צל צילה של איזו נטיי. מיס היקרה, שווי נפש  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .שהיא  

  !הלא זה נורא, אה  :הלנההלנההלנההלנה

  ?וכי למה  :דומיןדומיןדומיןדומין

 לקנא –או , הלבוז לזה, ואין לדעת כלל! כל כך לא טבעי... הז... מה  :הלנההלנההלנההלנה

  ...ואולי... בהם  

  ?לרחם עליהם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?ומהי השאלה שהוא רוצה לשאול ממני! די, נו... כי כן, קרוב לשער  :הלנההלנההלנההלנה

  ?אולי תסכים להינשא לי, מיס גלורי, חפצתי לשאול אותה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?איך להינשא  :הלנההלנההלנההלנה

  .לאישה  :דומיןדומיןדומיןדומין
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  לא  :הלנההלנההלנההלנה

נשא ילה, גברתי, אם לא תרצה. עוד שלושה רגעים) מביט על השעון(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .שהיהרי תצטרך לבחור אחד משאר החמ, לי  

  ?וכי למה לי זה  :הלנההלנההלנההלנה

  .בזה אחר זה יבקשו את ידך מפני שכולם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?ר הזהאיך יעיזו לעשות כדב  :הלנההלנההלנההלנה

  .כי כולם התאהבו בךאבל חושב אני , מצטער מאוד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  . אני אסע מפה תיכף ומיד–אני   :הלנההלנההלנההלנה

  ?רובהי היא מסוגלת לצער אותם בסיתהימנם הוהא, הלנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?נשא בבת אחת לכל השישהיואולם הרי לא אוכל לה... ואולם  :הלנההלנההלנההלנה

נשא ית, א רוצה ביאם אין הי. הםואולם לפחות לאחד מ, ודאי שלא  :דומיןדומיןדומיןדומין

   .פאבריל  

  .אינני רוצה  :הלנההלנההלנההלנה

  !ר גאל"לד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !אינני רוצה באיש  :הלנההלנההלנההלנה

  .עוד שני רגעים  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .ייקח נא לו את אחת הרובוטיות! מה נורא הדבר  :הלנההלנההלנההלנה

  .היא איננה אישה  :דומיןדומיןדומיןדומין

כי הוא יכול לשאת כל ... כי, נדמה לי. רק זאת בהן עוד חסר לכם, אה  :הלנההלנההלנההלנה

  . הנשים הבאות הנהאישה מן  

  .הלנה, יו פההרבות הרי , ואולם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?צעירות  :הלנההלנההלנההלנה

  !צעירות  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?ולמה זה לא נשא לו לאישה אחת מהן  :הלנההלנההלנההלנה

ברגע שהסירה את ... הנה... רק היום. מפני שעד היום לא אבדו חושיי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .עוד רגע) מביט בשעון. (הצעיף  

  .אבל אינני רוצה  :הלנההלנההלנההלנה

  תביט ישר לתוך עיניאו שהיא. עוד רגע) ת שתי ידיו על כתפיהשם א(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  –או ... או, ואז ארפה ממנה, מה איום באכזריותו לי דבר תגידו  

  !הוא גס  :הלנההלנההלנההלנה

  .הגבר צריך להיות מעט גס  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הוא משוגע  :הלנההלנההלנההלנה
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  .זהו הטוב שבו. הלנה, אדם צריך להיות מעט משוגע  :דומיןדומיןדומיןדומין

  –הוא ... הוא  :הלנההלנההלנההלנה

  !הלנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )קול דפיקה! (הארי  :הלנההלנההלנההלנה

 וגאלמייר חגורים ר גאל"ד, נכנסים בוסמאן! (היכנסו) מרפה ממנה(  :דומיןדומיןדומיןדומין

   מפית תחת בית –אלקויסט ,  פאברי נושא פרחים,סינריי טבחים  

  ?כן אצלכםוהמ) שחיו  

  !כן) בקול חגיגי(    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  !גם אצלנו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  

  

  

        ''''מערכה אמערכה אמערכה אמערכה א
        

כנסים מצד שמאל על ראשי אצבעותיהם ובידיהם וגאלמייר נ, פאברי, דומין

  .י פרחיםיזרים ועציצ

  

  .כי הישנים אינם יודעים מאומה. נומי, נומי...   :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .היא בכלל אינה יודעת דבר מכל המתרחש  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...מי ייתן ולא יתחולל הדבר היום) שם את הזרים בתוך אגרטלים(  :פאבריפאבריפאבריפאברי

יביט . יחדל נא לדבר על זה! זללעזא) מעמיד את הפרחים(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

המין , זהו מין חדש? הלא כן, ציקלמנה יפה, הארי, נא    

  ".ציקלמנה הלנה "–האחרון שלי     

מפהק פיהוק (אף לא אחת . אף לא ספינה אחת) מציץ מבעד החלון(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הגיעה בזמנה" אולטימוס"כי , לפחות, טוב). קדחתני  

  ?...כי היום, הסבור הוא) מסתלק מהפרחים(  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ...אינני יודע  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...בהאברמה קרה , אילו ידענו לכל הפחות  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !נאנא) מימין(  :קול הלנהקול הלנהקול הלנהקול הלנה

. הסתרים על ראשי אצבעותיהם-הכל יוצאים בדלת. (נברח מפה! הסו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ).בדלת הראשית נכנסת נאנא  
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את כולם ! עובדי אלילים! מפלצות אומללות) מכבדת את החדר(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ...הייתי  

  ?למה זה תרגזי היום  :הלנההלנההלנההלנה

  ...עובדי האלילים הללו, הלא נורא הדבר  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?מה קרה? הרובוטים  :הלנההלנההלנההלנה

, חרק שן, קרע תמונות, ניפץ פסלים. שוב הייתה התקפה לאחד מהם  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ...הלא זה גרוע מחיה טורפת... ממש מטורף בררר... קצף ניתז מפיו  

  ?ראדיוס, מי זה  : הלנההלנההלנההלנה

  .פילו העכביש איננו מעורר בי גועל כמפלצות הללוא  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !פרחים  :הלנההלנההלנההלנה

  !הביאו אותם לגברתי  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?מה היום! מה יפים הם  :הלנההלנההלנההלנה

  )קול דפיקה בדלת! (כי קץ הימים הוא, אך נדמה לי. אינני יודעת  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  )הארי דומין נכנס(? הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה היום, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  !נחשי נא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?דתיום הול  :הלנההלנההלנההלנה

  ...יותר מזה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...אינני יודעת  :הלנההלנההלנההלנה

  .היום מלאו עשר שנים לבואך הנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !נאנא? בדיוק היום? כבר עשר שנים  :הלנההלנההלנההלנה

  )יוצאת(אני הולכת   :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !על שזכרת את הדבר) מנשקת לדומין(  :הלנההלנההלנההלנה

  ...לא אני זכרתי! הנני מתבייש הלנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?אלא  :הלנההלנההלנההלנה

  .הם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מי  :הלנההלנההלנההלנה

  .הכניסי נא את ידך לכיס זה ...! כולם, גאלמייר, בוסמאן  :ומיןומיןומיןומיןדדדד

) מוציאה תיק ופותחת אותו(? מה זה) מכניסה את ידה לכיס(  : הלנההלנההלנההלנה

  ?זה בשבילי, הארי! מחרוזת  

  !ילדתי, מאת בוסמאן  : דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה זה) מוציאה אקדוח מהכיס(  : הלנההלנההלנההלנה
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  !לא זה) לוקח מידה את האקדוח ומטמינו! (סליחה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?למה אתה נושא אקדח בכיסך, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  .במקרה הוא נפל לידי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .מעולם לא נשאת אותו  :הלנההלנההלנההלנה

  ...ככה. צדקת, מעולם לא  :דומיןדומיןדומיןדומין

זהו קמיע , הארי! קמיע) פותחת אותה! (קופסה) מכניסה את היד(  :הלנההלנההלנההלנה

  !מיוון  

  .אומר פאברי, על כל פנים, כך  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?זוהי מתנתו של פאברי  :הלנההלנההלנההלנה

  ...והביטי, הלנה, גשי נא  :ומיןומיןומיןומיןדדדד

  !איזה יופי, הה) בדלת(  :הלנההלנההלנההלנה

  !מאת אלקויסט  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ! מרוב אושראני מתביישת כמעט, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  !את זה הביא לך גאלמייר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !?את הפרחים הנפלאים האלה  :הלנההלנההלנההלנה

  ...כמוך, הם נפלאים. הוא גידל אותם וטיפח אותם לכבודך  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... הם כולםלמה זה, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  ...הביטי בחלון... ואני. הם אוהבים אותך מאוד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...ספינה חדשה... איזו... שם  :הלנההלנההלנההלנה

  ...זוהי הספינה שלך  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?למה זה? שלי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...לשם תענוגות... לשם טיולים על פני הים  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !נת בתותחיםיאבל היא מזו, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  ...את תשוטי כמלכה.. יהירי-יש שם מעט כלי, אמנם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?היש איזו סכנה? מה פשר הדבר  :הלנההלנההלנההלנה

! היום מלאו עשר שנים, ובכן) לוקח את ידה!... (לא, לא, אה  :דומיןדומיןדומיןדומין

קטנו מן החסד הזה אשר עשתה עמנו גברתנו , מיס גלורי? התזכרי  

  !בבואה  

  !"יה שלכםיאני כל כך מתעניינת בתעש, הה אדוני המנהל הראשי"  : הלנההלנההלנההלנה

  !"...תעשיית האנשים המלאכותיים היא סוד כמוס"  : דומיןדומיןדומיןדומין

  "...מבקשת, ארויפת ת, אבל אם נערה צעירה"  :הלנההלנההלנההלנה

  !"ממנה לא אסתיר דבר! מיס גלורי, כמובן"  :דומיןדומיןדומיןדומין
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  ?הארי, נם אין הוא מסתיר דבר ממנימוהא) פתאום ברצינות(  :הלנההלנההלנההלנה

  !לא  :דומיןדומיןדומיןדומין

כי העלמה , ע לולהווי ידו: אך אני מזהירה את אדוני) "כמקודם: (הלנההלנההלנההלנה

  ..."הצעירה חושבת מחשבות נוראות  

האין היא מתכוננת ? מה הן המחשבות הנוראות, מיס גלורי, הה: "דומיןדומיןדומיןדומין

  "?להינשא לי  

באתי הנה בכוונה לעורר ! בשום אופן! ישמרני אלוהים! לא, לא"  :הלנההלנההלנההלנה

  !"למרד את הרובוטים שלכם  

  )קופץ ממקומו(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?הארי, מה קרה) קמה(  :הלנההלנההלנההלנה

והרי נקל יהי לגברתי לעורר ! מרד רובוטים! מיס גלורי, חה-חה"  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )יושב!" (למרד ווים ומסמרים מאשר את הרובוטים שלנו  

  !הארי, הה  : הלנההלנההלנההלנה

  ?מה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !ניסע כולנו. סגור נא את החרושת וניסע מפה) נלחצת אליו(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה זה עלה על ליבך... ואולם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... פחד בליביאיזה! הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?הלנה, מפני מה) לוקח את ידה(  :דומיןדומיןדומיןדומין

נמצא לנו על פני ! נא את כולנו מפה ההוציא! אני מבקשת אותך  :הלנההלנההלנההלנה

כולם יישאו ,  יבנה לנו ביתטאלקויס. שאין בה איש, העולם איזו פינה  

  ...ואז, יולידו ילדים, נשים  

  ?מה אז  :דומיןדומיןדומיןדומין

  הארי, אז נתחיל לחיות מחדש  :הלנההלנההלנההלנה

! אהא? מה... הם... הללו) תופס את השפופרת. צליל טלפון. (סלחי לי  :דומיןדומיןדומיןדומין

. הלנה, שלום לך. פאברי קורא לי). תולה את השפופרת. (תיכף אבוא  

  .אל תצאי מהבית  

  !מהרי נא! נאנא! נאנא? מה מתרחש פה, אלוהים, הה) לבדה(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה קרה שוב, נו) נכנסת(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  .בחדר המשכב של בעלי! מהר! ן האחרוןתני לי את העיתו, נאנא  :הלנההלנההלנההלנה

  .דיומיתיכף   :נאנאנאנאנאנאנאנא
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דבר מה ? מדוע זה דווקא ספינה צבאית! אלוהים, הה! ספינה  :הלנההלנההלנההלנה

מה זה ". מוס-טי-אול... "דבר מה מתרחש פה... מתרחש פה  

  ?"אולטימוס"  

  ) עיתוןהחוזרת ומביא(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

אין בו ! בועמלפני ש, עיתון ישן) מגוללת בהתרגשות את העיתון(  :הלנההלנההלנההלנה

  ).זורקת את העיתון(כלום   

יושבת , מוציאה מתחת לסינר את משקפיה, מרימה את העיתון(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

- מלחמה על הבל... "מת, כאילו מת הכל... אימה נופלת עלי) וקוראה  

  ".קנים...  

  !תמיד מלחמות  :הלנההלנההלנההלנה

, יום אלפי מפלצות חדשות-האם אינכם מוכרים יום! בוודאי  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?לחיילים  

  !דומין אינו יכול לדעת לאיזו מטרה מזמינים אותם  :לנהלנהלנהלנההההה

נם -טים אי-בו- הרוליםיָ -ח-ה:) "קוראה! (הוא לא צריך לעשות אותם  :נאנאנאנאנאנאנאנא

יותר משבע מאות אלף . בוש-מות הכי-קו-סים על איש במ-ח  

  !הם הרגו אנשים, הלנה." אוכלוסים נהרגו  

  !תכןילא י  :הלנההלנההלנההלנה

רובוטים רגליים יורים . ה במדרידמרד בממשל") מוסיפה לקרוא(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ".תשעת אלפים הרוגים ופצועים. באוכלוסים  

  ! את העיתון מפהיהוציא, נאנא, לכי לך! די. די  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה פירוש המילה". סים- לו-אוכ"  :נאנאנאנאנאנאנאנא

במשך השבוע שעבר לא נרשם אפילו ) "לוקחת את העיתון בידה(  :הלנההלנההלנההלנה

  !" מקרה לידה אחד  

  !רחם הנשיםהאלוהים סגר את   :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !נאנא) קופצת ממקומה(  :הלנההלנההלנההלנה

 כמו צוריםילברוא ליבכם הסיתכם השטן -בגבה! קץ העולם הוא  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !האלוהים  

  ?האם העלבתי חלילה את אלוהיך הרע! די לך אנא, די  :הלנההלנההלנההלנה

למה זה מנע ממך פרי , הוא יודע היטב! אל תחללי את שם אלוהים  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !בטן  

יעלה נא ! אלקויסט) חת את החלון וקוראהפות... (מדוע זה ממני  :הלנההלנההלנההלנה

 מנייע ממדוע זה מנ) עומדת על יד המראה. סוגרת את החלון! (ייאל  
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. מזדקפת(? האם בי האשם) אהנוטה כלפי המר(? ממני? בטן פרי  

  ?"אולטימוס"מה פירוש המילה , אלקויסט) אלקויסטנכנס   

  ".האחרון"  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

כי נוכל , החושב הוא? א ראה אותההו. זה שם הספינה החדשה שלי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?בקרוב להפליג בה  

  .ייתכן כי בקרוב  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?הכולכם תיסעו עימי  :הלנההלנההלנההלנה

  .אם כולנו נשתתף בטיול זה... מאוד אשמח אם  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?המתרחש דבר מה, יגיד נא לי, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  !רק ברכה והצלחה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

... אני מרגישה... האך אני מרגיש, הכל מסתירים ממני, אלקויסט  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה הוא עושה כשאימה נופלת עליו פתאום! אלקויסט  

  .י ומטפס על הפיגומיםיבגדאני פושט מעלי את . אני עובד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הלא במשך שנים רבות הוא לא ירד מעל הפיגומים, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  .מפני שבמשך שנים תוקפת אותי האימה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?מפני מה  :הלנההלנההלנההלנה

הנני איש . ראשי סחרחר עלי מהן. ההצלחות הללומפני כל   :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  . משליתשיגעונויש לי . הלנה, בא בימים    

  ?כמו נאנא  :הלנההלנההלנההלנה

  ?היש לנאנא ספר תפילות. כמו נאנא, כן  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?הוא רוצה להתפלל  :הלנההלנההלנההלנה

  .טוב להתפלל מלחשוב  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?ובזה די לו  :הלנההלנההלנההלנה

  .למנוחת נפשי  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?יניו את אבדן המין האנושיואילו ראה לנגד ע  :הלנההלנההלנההלנה

  .הנני רואה אותו  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ...כי אז עלה אל הפיגומים והתחיל  :הלנההלנההלנההלנה

, יותר מזה אין מה לעשות... להתפלל ולחכות, להניח לבנים  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הלנה    

  ...הרי זו היא עקרות... לכל העולם... לשאר האנשים... ואולם  :הלנההלנההלנההלנה

הכיבושים האחרונים של נעשית לאחד , הלנה, העקרות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .האנושיות    
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  ?מדוע זה חדלו הנשים ללדת: יגיד נא, יגיד נא לי, אלקויסט, הה  :הלנההלנההלנההלנה

 הילולא שאין לה –כל האנושיות , כל היבשה, כל העולם  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

שוב אין אדם מושיט ידו אל האוכל ! בהמית, מטורפת, סוף    

רך יצטכדי שלא ,  כי את האוכל תוחבים לו לתוך הפה–    

הלא הרובוטים של דומין מכינים , חא-חא. לקום ממקומו    

אין אנו , נזר הבריאה, אנו, אדםבני ה, וואנ! להם את הכל    

את  ,התענוגות   הבו לנו את-הבו! מעוני, דהמהלי ,מעבודה מזקינים  

הגברים ? ילדים וצה ללדת להםרוהלנה עוד !  יחדםכול  

  !המיותרים אינם מסוגלים להוליד  

  ?אינם מסוגלים  :הלנההלנההלנההלנה

  !לא  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?האומנם תמות האנושיות  :הלנההלנההלנההלנה

  !ל כבשלכתהיא תבּו! היא מוכרחה למות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?לאן הוא הולך  :הלנההלנההלנההלנה

בפעם האחרונה יתלבש הבנאי אלקויסט כמנהל . הביתה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

. לכבוד הלנה בשעה האחת עשרה ניפגש פה. עבודות הבניין    

  )אלקויסט יוצא(    

  ! נאנא! נאנא  :הלנההלנההלנההלנה

  )נכנסת(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  .אימה נפלה עלי, אימה! נאנא  :הלנההלנההלנההלנה

  .אין לי פנאי  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?וראדיוס עדיין פה  :הלנההלנההלנההלנה

  .עוד לא לקחו אותו? זה שיצא מדעתו  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?ומשתגע, הוא עדיין פה  :הלנההלנההלנההלנה

  .הוא קשור בחבלים  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  .ייאותו אלהביאי , נאנא  :הלנההלנההלנההלנה

  !כלב שוטה טוב ממנו! חלילה  :נאנאנאנאנאנאנאנא

האוכל לדבר ! הלו) בית-טלפוןהלנה מדברת ב. נאנא הולכת! (לכי, נו  :הלנההלנההלנההלנה

 לו בעד המתנה חן- חן! אני, כן! דוקטור, שלום? עם דוקטור גאל  

 .ידיתיכף ומ, כן! ייכנס אלי מהר... בבקשה... בבקשה. הנפלאה  

  )תולה את השפופרת(? כנסיַהי  

  )ד על יד הדלתהרובוט ראדיוס נכנס ועומ. (הוא כבר שקט. הוא הולך  :נאנאנאנאנאנאנאנא
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, הלא אתה טוב מאחרים? הגם לך יש התקפה! ראדיוס המסכן  :הלנההלנההלנההלנה

. הלא הדוקטור גאל השתדל כל כך לעשותך שונה מכולם. ראדיוס  

  .האינך רוצה לדבר  

  ! אל הדודרקוניזִ   :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  ?למה זה תשנא אותנו  :הלנההלנההלנההלנה

 את הרובוטים עושים. אינכם מוכשרים כרובוטים. אינכם רובוטים  :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

אינני רוצה כי . אתם מדברים מליצות נבובות. אתם רק מפקדים. הכל  

  .רוצה אני להיות אדון לבני אדם. יושם עלי אדון  

  !מדעתך יצאת  :הלנההלנההלנההלנה

  !הרשות בידיכם לשימני בדוד  :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .יבוא) נשמעת דפיקה! (מה רבה שנאתכם, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה נשמע, גברת דומין, בוקר טוב  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !אדוני הדוקטור, ה ראדיוסהנ  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה נשמע, ראדיוס, נו! ראדיוס שלנו, הה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .הוא שבר את הפסלים שלנו. הבוקר הייתה לו התקפה  :הלנההלנההלנההלנה

עוצם , מפנה את ראדיוס אל החלון(? גם הוא! מוזר הדבר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

ופותחן וחוזר ועוצמן ובוחן את ראדיוס חוזר . בידיו את עיניו    

 ראדיוס .כ דוקר את ידו" אח,האישוניםהרפלקסים של     

פותח חיש את ... (גברת הלנה, סליחה! בחור, שקט). מזדעזע    

, יזרקוך אל הדוד) בגדו של ראדיוס ושם את ידו על לבו    

  ?הבינות, ראדיוס    

  ! אל הדודזרקוילא יאת ראדיוס   :הלנההלנההלנההלנה

ולא , סדר הוא... כל רובוט לאחר התקפה? גברת, סליחה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !עזורי    

  !אחת היא  :הלנההלנההלנההלנה

  .הנני מזהיר את גברתי) בחשאי(  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

ראדיוס ! (ראדיוס, לך. ננסה נא להכריז חנינה. הלא חג יובל לי היום  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה זה עשה אדוני לראדיוס) הולך  

ולבו . הרגישות מוגברת, האישונים מגיבים. לא כלום... המ  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !יהוי א–    

  ?מה  :הלנההלנההלנההלנה
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כי השד , היודעת גברתי. כליבו של אדם, דפק מפחדהוא   :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .הזה כבר איננו רובוט    

  ?היש נשמה לראדיוס, אדוני הדוקטור  :הלנההלנההלנההלנה

  .ואולם איזה גועל יש בו. אינני יודע  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

האמנם כל הרובוטים , גאל, הה, מה רבה היא שנאתם, אילו ידע אדוני  :הלנההלנההלנההלנה

  ?או רק כל אלה שהתחלתם לעשותם אחרת  

  .הם דומים לבני אדם יותר מהרובוטים של רוסום  : גאל גאל גאל גאלרררר""""דדדד

  ?ייתכן כי גם שנאתם זו דומה יותר לשנאה אנושית  :הלנההלנההלנההלנה

  !גם זהו פרוגרס  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?מה שמו, זה הטוב מכולם, ואיפה הוא  :הלנההלנההלנההלנה

  .הם מכרו אותו להאבר? הרובוט דומין  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?הלנה, והרובוטית שלנו  :הלנההלנההלנההלנה

כמו , היא נפלאה וטיפשה.  היא נשארה אצלנו?אהובת גברתי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .לא תצלח למאומה, פשוט. האביב    

  !הלא היא יפה כל כך  :הלנההלנההלנההלנה

  .חפצתי שהיא תהיה דומה לגברתי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .אל נדבר על זה  :הלנההלנההלנההלנה

ויש שאני ... אולי יתרחש הנס: מביט אני עליה ומחכה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

כי ,  לרגע רקוול,  הלנהתאילו התעורר, הה: מהרהר בליבי    

ובידך ; את האיש אשר יצר אותך, עתה אולי הרגת אותי    

היולדות , היפה היית רוגמת באבנים את המכונות הללו    

  .  רובוטיות והורגות בהן את היסוד הנשי    

  ...דוקטור  :הלנההלנההלנההלנה

  ...כן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?למה זה חדלו הילדים להיוולד  :הלנההלנההלנההלנה

  . מפני שיש רובוטים.מפני שהאנשים נעשו מיותרים גברתי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ? ומה יהיה גורלם של האנשים,גאל, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  .האנושיות תשמח בחלקה ותפרח  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?כפרחי שווא  :הלנההלנההלנההלנה

  ...כן  :גאלגאלגאלגאל

  ? הרובוטיםיתיתעשואם יקום פתאום אחד ויפסיק את ) קמה(  :הלנההלנההלנההלנה

  .זו תהיה מכה גדולה לאנשים... המ) קם(  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד



 446446 

  ?מדוע זה מכה  :הלנההלנההלנההלנה

  ...אולי רק!  לחזור לקדמותםיצטרכומפני שהם   :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?"רק"מה   :הלנההלנההלנההלנה

  . הגשר לשוב בושרףיירק אם   :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

הגם הפרחים הללו פרחי , גאל) עומדת ליד הפרחים של גאלמייר(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?שווא המה  

  !זוהי התרבות. אלה הם פרחים עקרים, כן) מתבונן(  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ...פרחי שווא  :הלנההלנההלנההלנה

  !חת זאת הרי הם נפלאיםואולם ת  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

מדבריו השכלתי להבין . חן לדוקטור גאל-חן) מושיטה לו את היד(  :הלנההלנההלנההלנה

  .הרבה  

  ?הראיון נגמר, כלומר) נושק את ידה(  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

פתאום ... (פרחי שווא... פרחי שווא:) הלנה לבדה, גאל הולך... (כן  :הלנההלנההלנההלנה

רק ). מהלכת על פני החדר בהתרגשות רבה! (נאנא) כאילו החליטה  

מה ? מה לעשות, אלי! נורא הדבר! לא, לא... אם יישרף הגשר  

לוקחת פרח אחד וקוטפת עלה אחר , ניגשת אל הפרחים(? לעשות  

רצה אל הדלת ! (אני מוכרחה! כן... כן... לא... כן... לא... כן) עלה  

  !מהר! הסיקי! הסיקי את הקמין! מהרי הנה! נאנא) השמאלית  

הנה כבר ! להסיק פתאום) ים ובידיה עצים להסקהנכנסת מדלת סתר(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

) עומדת על ברכיה לפני הקמין ומבעירה אש. (פרחה לה כרוח במדבר  

שכל אין לה . הרי ילדונת היא! בער, בער! להסיק בעצם הקיץ  

  !בעצם הקיץ להסיק, פתאום. בקודקודה אפילו כזית  

... אני מוכרחה... סורי נא? נאנא, האש בוערת) נכנסת ובידיה ניירות(  :הלנההלנההלנההלנה

  )עומדת על ברכיה ליד הקמין... (לשרוף את כל זה  

  ?מה זה) קמה(  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  ?האשרוף את זה, נאנא. עתיקים מאוד, ניירות עתיקים  :הלנההלנההלנההלנה

  ? למאומהצלחיִ זה לא   :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !טובה לא תצמח מזה  :הלנההלנההלנההלנה

  !ובכן שרפי  :נאנאנאנאנאנאנאנא

? כסף... ה זהאילו הי, נאנא, ית אומרתיומה ה) זורקת דף ראשון(  :הלנההלנההלנההלנה

  !הרבה כסף  

  . כסף רע הוא–כסף רב מדי ! שרפי: כי עתה אמרתי  :נאנאנאנאנאנאנאנא
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! איך מתקפלים הדפים באש, הביטי נא) זורקת דפים בזה אחר זה(  :הלנההלנההלנההלנה

כהמון , כמו המון ידיים... כמו חיים הם) זורקת את הדפים האחרונים(  

  !ככה... שכבו... שכבו) מכה במלקחיים על האש... (צללים  

  ...מה זה שרפת  :אנאאנאאנאאנאננננ

  !נאנא) קמה מזועזעת(  :הלנההלנההלנההלנה

  )נשמע קול גבר צוחק בחדר הסמוך(? מה היה זה, אל הרחמים  :נאנאנאנאנאנאנאנא

! הנה הולכים לכאן? השומעת את. זביני לנפשיעִ , פנילכי מעל , לכי  :הלנההלנההלנההלנה

  !ןאהנה באים לכ  

  )יוצאת בדלת סתרים... (הלנה, ירחם אלוהים עליך  :נאנאנאנאנאנאנאנא

! ברכו נא אותה! חבריא, היכנסו) לת השמאליתפותח את הד(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )ןאחריהם דומי. אלקויסט, גאל, נכנסים גאלמייר(  

  ...כולנו, כלומר, אני...  מיסטריס הלנה)בקול רם(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ...מברכים אותה בשם בית החרושת של רוסום  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ...לכבוד היום המכובד מכל הימים  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

? ואיפה פאברי... אני מודה לכם מקרב לב) מושיטה להם את ידיה(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?ואיפה בוסמאן  

  .יום מאושר לנו היום, הם הלכו אל הנמל הלנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

, חבריא!  כבחורה יפהפיה–יום ,  כחג–יום ,  כשושנה–יום   :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !ביום כזה הלא מצווה היא לשתות    

  ?וויסקי עם סודה  :הלנההלנההלנההלנה

  !סודהבלי ! נהיה נא מתונים, לעזאזל  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .תודה רבה, לא  :אקלויסטאקלויסטאקלויסטאקלויסט

  ?מה זה בער פה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )יוצאת בדלתה שמאלית(ניירות ישנים   :הלנההלנההלנההלנה

  ?האגלה לה את הדבר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הלא כבר חלף הכל, כמובן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  אין קץ , חבריא! חה-חה) מחבק את דומין ואת גאל(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

)  בקול בסמסתובב עימהם על פני החדר ושר! (לשמחתי    

  !עבר-חלף! עבר-ףחל    

  !עבר-חלף) בבריטון(  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !עבר-חלף) בטנור(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה קרה) נכנסת ובידיה בקבוק וכוסות(  :הלנההלנההלנההלנה
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  ממש כמו , זה חריף וחזק, חה-חה... ברר) שותה כוס(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .השמחה שלנו    

  )שותה! (לחייה, מיסטריס  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

! י עינייך וחסללחי, מיסטריס הלנה) מרים כוס(חה -חה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ! ספר נא אתה, מחמד נפשי, דומין    

  !עבר-חלף  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה  :הלנההלנההלנההלנה

    !המרד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?איזה מרד  :הלנההלנההלנההלנה

  .מרד הרובוטים  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .אינני מבינה כלום  :הלנההלנההלנההלנה

) דומין קורא, אלקויסט מושיט לו את העיתון(אלקויסט , ייתן נא לי  :דומיןדומיןדומיןדומין

טים ונתפרסם כרוז אל בהאבר נוסדה ההסתדרות הראשונה של הרובו"  

  ".רובטיי כל העולם  

  ...מה משתוקק אני לדעת, לעזאזל  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?מי עורר אותם) דופק על השולחן(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .צמרמורת תקפה אותנו לשמע הדברים האלה, מיסטריס, כן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?העל כן נתת לי במתנה אונייה צבאית  :הלנההלנההלנההלנה

  .לשם ביטחון. סתם ככה.  שנהאני הזמנתיה לפני חצי, לא ילדתי, אה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?לפני חצי שנהולמה זה הזמנת   :הלנההלנההלנההלנה

עכשיו הנני שמח , ייבנ, נשתה נא! הבלים. היה היו כל מיני סימנים  :דומיןדומיןדומיןדומין

    !שוב לחיות בעולם  

  )שותה! (סטריסימ, לכבוד החג. לעזאזל, כמובן  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?ועכשיו חלף הכל  :הלנההלנההלנההלנה

  .בהחלט הכל  :דומיןדומיןדומיןדומין

  בדיוק על פי , דואר רגילה-אוניית. אה אלינואונייה ב  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  . וחצי היא תשלשל פה את העוגן11 בדיוק בשעה. התוכנית    

  !התוכנית מתמלאת טוב  :דומיןדומיןדומיןדומין

 – משמע שכל הצריך להתמלא –ואם התוכנית מתמלאת   :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

אני , מיסטריס הלנה, התוכנית עדיפה מהאוונגליון. מתמלא    

  !שותה את הכוס עד תומה    

  ?תם לי דבריזה לא גילולמה   :נהנהנהנההלהלהלהל
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  .מוטב שנקצץ את לשוננו! חלילה לנו  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .עניינים כאלה אינם נוגעים לך  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מגיע אלינו... ואילו היה המרד  : הלנההלנההלנההלנה

  .גם אז לא היית יודעת כלום  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?למה זה  :הלנההלנההלנההלנה

לנו שלך ומפליגים " אולטימוס"מפני שאילו קרה הדבר היינו עולים ל  :דומיןדומיןדומיןדומין

 התנאים על הרובוטים כלר חודש היינו כופים ובעבוֹ . בים בשקט גמור  

  .שבעולם  

  .אינני מבינה כלום, הארי, הה  :הלנההלנההלנההלנה

ה שהיה מושך מאוד את מ-מפני שהיינו לוקחים איתנו דבר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...הרובוטים  

  ?מה הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  !זוהי שאלת קיומם או חדלונם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מהו הדבר) קמה(  :הלנההלנההלנההלנה

רק חודש ימים אם ישבות ! כתב היד של רוסום הזקן! סוד התעשייה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .בית החרושת הלא בעפר רגלינו יתאבקו הרובוטים  

  ...מקודם... לא אמרת לי... למה זה  :הלנההלנההלנההלנה

  .לא חפצתי להפחידך לשווא  :דומיןדומיןדומיןדומין

לא חששת . זה היה הקלף האחרון שלנו, חה מיסטריס-חה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

וכי מה יוכלו המה לעשות . יםכלל לניצחונם של הרובוט    

  ?נגד האנשים, נגדנו    

  .גברת הלנה, היא החווירה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !למה לא אמרתם לי דבר  :הלנההלנההלנההלנה

  .משלשלת את העוגן" אמליה! " וחצי11) ליד החלון(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?"אמליה"זוהי   :דומיןדומיןדומיןדומין

אשר הביאה הנה את הגברת , פלאההישנה והנ" אמליה"  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ! הלנה    

. ופאברי יביא לנו את הבשורות הראשונות. וסמאן כבר מחכה להב  :דומיןדומיןדומיןדומין

איך השיבה אירופה הישנה את , מה מאוד חפצתי לדעת, הלנה, הה  

  ?הסדר על כנו  

מסב . (כי לא היינו שם אותה שעה, חבל! דומין, נפלא הדבר  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !איזה דואר עצום, ילדיי) ראשו מהחלון    
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  !הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !ניסע מפה  :הלנההלנההלנההלנה

  !חדלי לך? עכשיו  :דומיןדומיןדומיןדומין

, גאלמייר, גאל, ת אתכםאני מבקש, הארי, אני מבקשת אותך  :הלנההלנההלנההלנה

  !...סגרו את בית החרושת, בשמיים השבעתיכם, אלקויסט  

  . לנסוענועכשיו לא יוכל איש מאית. הלנה, צר לי מאוד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מדוע זה  :הלנההלנההלנההלנה

  .בוטיםמפני שאנו רוצים להגדיל את תעשיית הרו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?לאחר המרד הזה, עכשיו? עכשיו  :הלנההלנההלנההלנה

אדרבא דווקא עכשיו נתחיל לעשות . דווקא לאחר המרד הזה, כן  :דומיןדומיןדומיןדומין

ובתי , נבנה בית חרושת, בכל מדינה, בכל ארץ. רובוטים חדשים  

  ".רובוטים לאומיים"החרושת הללו יעשו   

  ?מה פירוש הדבר הזה  :הלנההלנההלנההלנה

, רושת יעשה רובוטים של צבע מיוחדפירוש הדבר הוא כי כל בית ח  :דומיןדומיןדומיןדומין

זרים , הם יהיו זרים זה לזה. של לשון מיוחדת, של טיפוס מיוחד  

אנו , ואנו. הם לא יוכלו מעתה להבין איש את שפת רעהו. כאבנים  

נחנך אותם שרובוט מטיפוס אחד ישנא את הרובוט , האנשים  

  !לנצח נצחים, עד בור קבר, מהטיפוס השני שנאת מוות  

,אנו נעשה רובוטים כושים ושוודים, חזיז ורעם, הה   :ירירירירגאלמיגאלמיגאלמיגאלמי

ויבוא נא מי שהוא ויכניס להם בקודקודם , איטלקים וסינים  

, מיסטריס הלנה. על איזו אחווה, מחשבה על איזו הסתדרות  

  !אני שותה את הכוס עד תומה  

  !יחדל נא לשתות גאלמייר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !נורא הוא הדבר, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

! לכבוד מאה בתי חרושת חדשים, מיסטריס הלנה) ים כוסמר(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

! רובוטים לאומיים! חה-חה-חה) שותה וצונח לתוך הכורסא(    

  !הרי זהו דבר גאוני! חבריא    

  !סגור את בית החרושת, סגור...  המועדחרת אתיעוד לא אכל   :הלנההלנההלנההלנה

  ) נכנספאברי. (דווקא עכשיו נרחיב את התעשייה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ? פאברימה, נו  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?מה קרה שם? מה משונה מראהו  :דומיןדומיןדומיןדומין
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  !דומין, יקרא נא את זה)  מודפסעלהמוציא מכיסו (  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !אח) מגולל את העלה(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...יספר נא דבר מה שמח) כמנמנם(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

קיבל צורה , בדרך כלל, הכל... בערך... הכל על מקומו שב בשלום, ובכן  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .כפי שאפשר היה לשער  

  ?הלא כן, הם התנהגו כגיבורים  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?מי  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .האנשים  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .אחד להיוועץ בעניין נועלי, סליחה... כלומר... אילו... כך, אה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?בשורה רעה בפיו, פאברי, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  .נלך אל המשרד... אלא שחושבני כי. להיפך, לא, לא  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .ל הסעודהבעוד רבע שעה אזמינכם א. הישארו פה  :הלנההלנההלנההלנה

  )הלנה יוצאת! (הידד, ובכן  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?מה קרה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .יקרא נא בקול  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !"רובטיי כל הארצות"  :דומיןדומיןדומיןדומין

דואר אחר . הביאה המון שקים מלאים עלונים כאלה" אמליה"האונייה   :פאבריפאבריפאבריפאברי

  . אין  

  ...הלא האונייה באה בדיוק על פי? מה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .טים הם דייקניםוהרוב  :פאבריפאבריפאבריפאברי

אל . עים לכם להשמיד את כל האנשיםיאנו מצ! רובוטיי כל הארצות"  :ומיןומיןומיןומיןדדדד

על ,  הברזלעל מטלות, שמרו על בית החרושת. תחוסו על איש ואישה  

  !"אל תשבות העבודה. על החומר הגולמי, על המכרות, המכונות  

  !נורא הדבר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !מנוולים  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

. צופות לזה הוראות מפורטותר!" ידיומלמלא את הפקודה תיכף "  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?והפקודה מתמלאת, פאברי  

  .כפי הנראה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  )בוסמאן מתפרץ! (קרה הדבר  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ? החדשות המשמחותשרו לכם אתיכבר ב, ילדיי, אהא    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ".אולטימוס"נעלה ל! מהרו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ).צונח לתוך הכורסא! (יחכה נא רגע. הארי, יחכה נא    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן
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  ?המה קר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .כבר כבשו הרובוטים" אולטימוס"את ה    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  .אני הולך) בודק את האקדוח(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הננו במצור    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ?במצור  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  )הלנה נכנסת! (העניין מתקדם במהירות, עסק ביש  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !ה נורא מתרחשמ-דבר, הארי, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  ! שלום לכבוד מיסטריס) קופץ(    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ? קרהמה, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  !היי שקטה  :דומיןדומיןדומיןדומין

מצאתי ) מוציאה כרוז לרובוטים שהסתירה מאחורי גבה(? מה זה, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

  .את זה בידי הרובוטים העובדים במטבח  

  ?הכרוז כבר הגיע לשם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )נשמעות צפירות! (המון רב הקיף את הבית  :הלנההלנההלנההלנה

  .בבתי המלאכה צופרים את שעת הצהריים  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !כהסעודת בר    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ..כנראה, זהו. עוד אין שתיים עשרה)  השעוןביט עלמ(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה  :הלנההלנההלנההלנה

   !אות המרד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  

  

  

        ''''מערכה במערכה במערכה במערכה ב
        

הם עומדים כחומה בצורה מול  .כן, הם נתרבו עד מאוד  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

 איזו –להרגיז בשתיקה ? ולמה הם שותקים. הסבכה של הגן    

  !שפלות    

  ? הם מחכיםלמה, חפצתי לדעת  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מה מנגנת שם מיסטריס הלנה  :ויסטויסטויסטויסטאלקאלקאלקאלק

  .מה חדש-היא לומדת דבר. אינני יודע  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .היא לומדת עדיין, אה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט
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מה הם פורקים מעל האונייה , מעניין לדעת) מביט בשפופרת(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?"אמליה"  

 חוטיי יימביא שנ. נכנס פאברי. (מי ייתן ולא היו אלה כלי זין  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  )ברזל    

  .שים נא את חוטיי הברזל גאלמייר... ליחהס  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?פאברי, לשם מה חוטיי הברזל הללו  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .תיכף, תיכף  :פאבריפאבריפאבריפאברי

... הנני מרגיש משום מה את. דומין, הם עושים רושם רע  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .המוות    

  !מים  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?מה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

. עכשיו יכולים אנו לחשמל את כל הסבכה של הגן! חבר את החוט  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ! אבוד–ואשר יגע בה   

  ?איפה בוסמאן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הוא עוסק בחשבונות, הוא בהנהלה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  . לו שיבוא אלינו להיוועץראויק  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?גברת הלנה? מי מנגן שם  :דאלמיירדאלמיירדאלמיירדאלמייר

  !חוטיי חשמל! בוס, היזהר  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?מה אתה סוחב שם  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

, יםאלה הם הספרים הראשי) שם את הספרים על השולחן(    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

... לפני ש... אני רוצה לסיים את החשבונות ולפני ש! חבריי    

  ).יושב אל השולחן ופותח את הספרים(    

  ".אמליה"הרובוטים פורקים כלי זין מ. בוסמאן, חדל מזה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?וכי יש לאל ידי למנוע אותם! ומה בכך    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  !לא נוכל למנוע את הדבר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  )עובד. (ים את החשבונותאשב לי ואסי, ובכן    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  .מכוונת את תותחיה נגדנו" אוליטמוס"  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?מי זה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ".אולטימוס"הרובוטים עלו אל האונייה   :דומיןדומיןדומיןדומין

  !בא הקץ ידידיי, אם כן  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !אין מנוס  :דומיןדומיןדומיןדומין
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כי לימדה את הרובוטים , חטא חטאה אירופה הישנה, יבני  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

    . לערוך מלחמה    

  ! עשיית הרובוטים הינה החטאת  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אפילו היום אין אני מתחרט על הדבר. אלקויסט, לא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?אפילו היום  :טטטטססססאלקויאלקויאלקויאלקוי

  !אפילו היום  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...ליוניםישלוש מאות שישה עשר מ    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

יותר , אלקויסט, הה... הננו מדברים כבר מעולם האמת כמעט, אלקויסט  :דומיןדומיןדומיןדומין

ולהתגבר על ...  היו החייםי קשיםיתר מדיו,  קשה הייתה העבודהימדי  

  ...זה  

שך אחר מרוסום הזקן נ. לא חלמו אפילו שני הרוסומים  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

ובעלי .  אחרי המיליארדים–והצעיר , שטויותיו האפיקורסיות    

והדיוידנדים שלהם ! ר חולמים על דיוידנדים.או.המניות של ר    

  .יחריבו את האנושיות    

  ...בעים מיליוניםשלוש מאות ש    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

, פאברי... החיים היו, י ורעיידיידי. מאודהחיים היו עניין גדול   :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

   . שלח מעט זרם בסבכה    

  ?למה זה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .הם מחזיקים בה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !חּבר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

, שלושה, שני אלפים! עווית תקפה אותם. אל אלוהים  : גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ...ארבעה    

  .הם נסוגים אחור  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !חמישה חללים  : גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !המערכה הראשונה  : ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?המרגישים אתם את המוות  :פאבריפאבריפאבריפאברי

 לא במהרה ייכנע ,חה-חה! לגמרינתפחמו , הם נתפחמו יקיריי  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !דברו, י האבדוןיבשם כל שד! למה תשתקו! האדם    

במי ! אלוהים, הה! כל העולם! כל האנושיות! הכל אבוד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ...האשם    

חצי , אלוהים, הה... חמש מאות עשרים מיליונים) בקול נמוך(    :וסמאןוסמאןוסמאןוסמאןבבבב

  !מיליארד    
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  ...אתה מפריז מעט... אני חושב כי  :פאבריפאבריפאבריפאברי

את דומין , אני מאשים את הטכניקה! אני מאשים את המדע  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

בגלל איזה ! כולנו אשמים! את כולנו! בכבודו ובעצמו    

בגלל דבר , גלל הפרוגרסב,  בגלל איזה ריווח,שיגעון גדלות    

על כן היו ! נו את האנושיותג הר–נשגב כביכול השד יודע מה     

  !נא לעפר ואפר מפני גאוותכם    

ינסו , חה-חה! לא על נקלה ייכנע האדם! יקירי, הבל הבלים  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .אדרבא! נא    

  !אני הוא האשם בכל האסון הזה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?אתה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

אני החלפתי את אופן .  של הרובוטיםופייםניתי את אישאני   :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

... בעיקר. אילו סגולות פיזיאולוגיות, כלומר... תעשייתם    

  ...את כישרון ההתרגלות... בעיקר    

  ...וכי למה דווקא את הכישרון הזה, לעזאזל  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !למה עשית את הדבר    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

הפכתי . יועל אחריותי עשית...  סודות עשיתי את הדבריבסודי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

עכשיו הם חזקים . ועכשיו הם עולים עלינו. אותם לאנשים    

. הם מכירים כבר את יתרונם ושונאים את כל האנושי. ממנו    

  !ישפטוני ידידי    

  ? הניסיון שלך...  להביא ההיודע אתה לידי מה יכול  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .שערתי את הדבר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?למה איפוא עשית את הניסיון  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .זה היה בשבילי ניסיון פרטי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !גאל אינו אשם בדבר! הוא משקר  :הלנההלנההלנההלנה

  .גאל ידע את חובתו. סלחי לי  :דומיןדומיןדומיןדומין

: כי חשבתי בליבי! הוא עשה את הדבר מפני שכך היה רצוני, הארי, לא  :הלנההלנההלנההלנה

כי עתה הלא הבינו את האדם ולא יכלו , אילו היו הרובוטים כמוני  

  .לשנוא אותו  

  !ין שנאה גדולה משנאת אדם לחברוא, הלנה, אהה  :דומיןדומיןדומיןדומין

איזו זרות . כי לא יכולנו להידבר עימהם, הלא זה היה אסון! לא, לא  :הלנההלנההלנההלנה

אני . על כן ביקשתי את גאל לשנות את הרובוטים. איומה הייתה בינינו  

  ! כי הוא לא רצה לעשות את הדבר, נשבעת לך  
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  .לשם ניסיון, עשיתי את הדבר לעצמי  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .י ריקםילהשיב את פנידעתי כי הוא לא יוכל ! גאל, כוןלא נ  :הלנההלנההלנההלנה

  ...כמו כולם... מפני שהוא אוהב אותך  :דומיןדומיןדומיןדומין

אפשר שגם הקירות . כאילו האדמה מולידה אותם. שוב נתרבו  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  .הפכו עוד מעט לרובוטיםיהללו י    

  ...כי נוכל לנסות דבר, נדמה לי    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ?מה  :דומיןדומיןדומיןדומין

אני . ואני אבוא עימהם לעמק השווה, את כוחי, וניאד, ייפה נא    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

אדוניי ורבותיי הרובוטים : "אגיד להם דרך משל בזו הלשון    

גם כלי , גם שלטון,  גם שכל–ן לכם הכל הנה ניתַ ! הנכבדים    

ישנה , מעניינת מאוד,  אחת קטנהואולם יש בידינו פתקה, זין    

  ..."  מלוכלכת, צהבהבה, נושנה    

  ?היד של רוסוםכתב   :דומיןדומיןדומיןדומין

מוצאכם , מתואר עתידכם הנעלה "– אגיד להם –" ושם! "זהו    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

בלי נייר מלוכלך , אדוניי ורבותיי הרובוטים הנכבדים. הנכבד    

, ובעוד עשרים שנה. זה לא תוכלו לעשות אפילו רובוט אחד    

אדוניי . הלא מות תמותו כזבובים בסתיו, אם ירצה אלוהים    

 אגיד –" ובכן! הלא הדבר יכאיבכם מאוד, יםורבותיי הנכבד    

 ובשכר –תנו לנו לעלות לספינה , הוציאונו לחופשי "–להם     

אדוניי . זה נמכור לכם את בית החרושת ואת סוד התעשייה    

 –הב . זוהי קנוניא בלי אונאה ובתי רמאות! ורבותיי הרובוטים    

  .חבריא,  הנה בזו הלשון אדבר עימהם–!" קח    

  ?כי נוציא מידינו את התעשייה, בוסמאן, הסבור אתה  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הלא הם ימצאוהו כאן, אם לא נמכור את הסוד    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  .ידו של רוסום-והרי אנו יכולים להשמיד את כתב, בוסמאן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... וגם את עצמנו–את כתב היד     :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ...אני מבקשת אותך, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

 או למכור, ידידיי. בשאלה חשובה מאוד אנו דנים כאן... הלנה, חכי  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !פאברי? להשמיד  

  !למכור  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !גאל  :דומיןדומיןדומיןדומין

  למכור  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד
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  !גאלמייר  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !למכור  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !אלקויסט  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .הכל בידי אלוהים  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !בוסמאן  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !למכור! למכור    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  !הנה אביא את כתב היד, חכו נא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !אל תלך,  אלוהיםבשם, הארי  :הלנההלנההלנההלנה

אנו נפליג הרחק הרחק מכאן , אל נא תפחדי גברתי הלנה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ...נתחיל לחיות חיים חדשים. שוב אנשים למופתיונייסד לנו י    

  !די, די, גאל, הה  :הלנההלנההלנההלנה

 –אלקויסט יבנה לנו בית . נה עם ספינה אחתטזו תהיה ממלכה ק  :פאבריפאבריפאבריפאברי

כל כך , נו נושאים בקרבנוה אכל כך הרבה אהב. תמשול בנו  והגברת   

  ...תשוקות חייםהרבה   

  !זהו רעיון נפלא, פאברי! ממלכת הלנה! חה- חה-חה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !חדלו לכם, אל אלוהים, הה  :הלנההלנההלנההלנה

בתכלית . מה חפצתי להתחיל את הכל מחדש, ייי ובניילד, הה    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ...אוויר, שקט... בנוסח ישן נושן כחיי הרועים, הפשטות    

ונדמה לי . פחתנו הקטנה תשמש התחלה לאנושיות חדשהומש  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .כי בעוד מאה שנה תוכל האנושיות החדשה לכבוש את העולם  

  ? של רוסום הידבאיפה כת  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .סגור על מסגר, אצל אדוני    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ?אתם שותקים... ?אותו... גנב... מי? איפה כתב היד של רוסום  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ...את שני כתבי היד... רהבוק... אני שרפתי! אני  :הלנההלנההלנההלנה

  ...?כאן בקמין? שרפת  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הארי! הארי) על ברכיה(  :הלנההלנההלנההלנה

אין )  באפרטברכיו ליד הקמין ומחטעומד על ! (שרפה) רץ אל הקמין(  :דומיןדומיןדומיןדומין

לומר ) "מוציא פיסת נייר שרופה! (הנה... אין כלום מלבד אפר, כלום  

  "...בלילה  

  ...ותו לא"... ר בלילת הביוגןלאח! "יראה נא לי את הנייר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?אולי יוכל לחדש על פי הזיכרון את הנוסחא של רוסום, גאל  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !אי אפשר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד
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  !חיי כולנו תלויים בדבר. יאמץ נא את כוח זיכרונו, גאל  :דומיןדומיןדומיןדומין

וגם אחר . זה יימשך שנים. אי אפשר, בלי ניסיונות. לא אוכל  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ...זקןהרי אינני רוסום ה... כך    

  )רומס ברגליו! (זהו אפר... כאן, ובכן) פונה אל הקמין(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !אני רצחתי אתכם  :הלנההלנההלנההלנה

  !למה זה עשית הדבר, הלנה  :דומיןדומיןדומיןדומין

שלא יהיה עוד בית , שניסע כולנו, חפצתי שניסע מפה... חפצתי  :הלנההלנההלנההלנה

כי בני , כולם אמרו לי, כולם... שיהיה הכל כמו קודם... החרושת וכל זה  

ומפני . ו להיוולד מפני שאנו מרבים כל כך לעשות רובוטיםאדם חדל  

  ...בכל לבי חפצתי לעשות טובה, הארי, הה... רק מפני זה, זה  

  .אנחנו האנשים... חפצנו להיטיב... יייותר מד  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ... הדבראיך זה נשכח מלבי... חמור חמורתיים אני... לעזאזל    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

  ?מה קרה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

! חצי מיליארד בקופה! קים'אות מיליון בנקנוטים וצחמש מ    :בוסמאןבוסמאןבוסמאןבוסמאן

... דחצי מיליאר... דחצי מיליאר... מכרויִ  הם דבעד חצי מיליאר    

  )הולך(    

  ?יישאר נא איתנו. מה רוצה בוסמאן  :הלנההלנההלנההלנה

  ...הנה... מה רב הממון  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !זוהי הגסיסה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .ם מתרחש בשתיקתםכאילו משהו איו. נדמה לי כי הם קפאו כאבנים  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !מה נורא הדבר, פאברי... אלוהים, הה  :הלנההלנההלנההלנה

  .וזה אשר האשם הוא מנהיגם. מהמוןאין דבר נורא   :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?איזהו  :הלנההלנההלנההלנה

  .הוא נאם בנמל  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !הרי זהו ראדיוס, גאל  :הלנההלנההלנההלנה

  .כן  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !?מה הוא עושה שם לעזאזל. בוסמאן יצא מהבית  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ...ת ניירהוא נושא חבילו  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !בוסמאן, הה? מה הוא מתכוון לעשות. חבילות כסף. זהו כסף  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  ?היצאת מדעתך! בוסמאן? האין הוא מתכוון לשלם כופר חייו הוא  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !הוא רץ אל הסבכה. הוא עושה את עצמו כאינו שומע  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  !בוסמאן  :פאבריפאבריפאבריפאברי
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  !חזור! מאן-בוס) בשאגה(  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

הוא מראה . הוא מראה להם כסף.  דבר מה לרובוטיםהוא אומר  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  .עלינו    

  !הוא רוצה להציל את חיינו  :הלנההלנההלנההלנה

  .יזהר שלא לגעת בסבכה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .הביטו איך הוא מנופף בידיו, חה-חה  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

, מהרו! אל תיגע! אל תקרב אל הסבכה! שד משחת, בוסמאן) צועק(  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !הכניסו זרם  

  ?מדוע זה נפל  :הלנההלנההלנההלנה

  .הוא נהרג  :גאלגאלגאלגאלר ר ר ר """"דדדד

  !בזרם החשמל  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !הקורבן הראשון  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הגאון הפיננסי... חצי מיליארד על חזהו... הנה הוא שוכב  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  .הוא רצה לפדות את חיינו...  לברכהכרונויז  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !אמן  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !הסוף  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?מה קרה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  !עכשיו הגיע תורנו. תחנת החשמל נכבשה  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  !יום הדין! כרעו ברך  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !הזקנה, העודך חיה  :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

! התפללו לאלוהים! קץ העולם בא! שובו מדרככם הרעה, שובו  :נאנאנאנאנאנאנאנא

  !יום הדין! יום הדין) בורחת(  

  ...פאברי, אלקויסט, גאל. שלום לכולם  :הלנההלנההלנההלנה

! ועכשיו מהרי) סוגר אחריה את הדלת! (בואי הנה) פותח את הדלת(  :דומיןדומיןדומיןדומין

  ?ד על יד השערמי יעמו  

  )נשמע רעש! (אני  :ר גאלר גאלר גאלר גאל""""דדדד

  ?ועל הסולם  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !ילך אל הלנה! אני  :פאבריפאבריפאבריפאברי

  ?ובפרוזדור  :דומיןדומיןדומיןדומין

  !אני  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?אקדוח יש לו  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .אין אני יורה, תודה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט
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  ?מה הוא רוצה לעשות  :דומיןדומיןדומיןדומין

  .למות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

    .פהאני אשאר   :גאלמיירגאלמיירגאלמיירגאלמייר

  

  )נשמעות יריות(

  

  ?מים    :דיוסדיוסדיוסדיוסרארארארא

  ?מים  :''''אאאא רובוטרובוטרובוטרובוט

  ?מים    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  !מים  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב

  ? להרוג אותו,לא ירההוא   :שני רובוטיםשני רובוטיםשני רובוטיםשני רובוטים

  !להשאירו בחיים) מציץ בו! (להרוג    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .הוא אדם    :רובוטרובוטרובוטרובוט

הוא יכול . הוא בונה בתים! הוא עובד בידיים. הוא רובוט    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .לעבוד    

  !...הרגני  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

בנו הם יִ . הרובוטים ירבו לבנות. נהאתה תב. אתה תעבוד    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  !תעבוד למענםעתה . לרובוטים החדשים בניינים חדשים    

  .הוא מת) כורע ברך לפני גאלמייר ההרוג(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !רובוטיי העולם    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .מת  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

עתה , בית החרושתהנה כבשנו את ! ממשלת האדם מוגרה    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

! עולם חדש נולד. האדםתמה ממשלת . נהיה שליטים על הכל    

  !שלטון הרובוטים! תקופת הרובוטים    

  ?והלנה מתה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

הרובוטים ! הרוצה לחיות צריך לשלוט. החזק הוא השליט    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

ת לתמה ממש. הם כבשו את החיים! כבשו את השלטון בעולם    

, רובוטים! אנו אדוניי העולם. אנו אדוניי החיים. האדם    

  !מארש. לעבודה    
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        ''''מערכה גמערכה גמערכה גמערכה ג
        

איך עשו את ! גאל, גאל? האומנם לא אמצא את הסוד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

מתו , הם מתו. אילמים המה הספרים! לשווא? הרובוטים    

אילו יכולתי להירדם שוב אין , הה. שוב לילה. במות האדם    

!  אותןעצרו, הרובוטים. המכונות שוקקות בלי הרף. מאומה    

לא אוכל לשאת , הה? םהאומנם עוד תבוא לעורר אותן לחיי    

? האומנם לא אמצא! התעוררו נא, נוסחאות ארורות. את הדבר    

   ?מה רצונך!  יבוא?לא אבוא עד חקר הדבר? לא אשיג    

  .הוועד המרכזי של הרובוטים מחכה שאדוני יקבל את פניו, אדוני  :מלצרמלצרמלצרמלצר

  .איני רוצה לראות דבר  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ! בא מהאברדאמין, אדוני  :מלצרמלצרמלצרמלצר

מצא לי גברים ? האם לא אמרתי לך שתחפש בני אדם! יחכה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

    !לך ומצא! ונשים    

לכל קצווי עולם נשלחו , כי חיפשו כבר בכל מקום, הם אומרים, אדוני  :מלצרמלצרמלצרמלצר

  .משלחות ואוניות  

  ?ומה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אין אדם על פני הארץ  :מלצרמלצרמלצרמלצר

מה רצון . קרא את חבריי הוועד, לך? אף לא אדם אחד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?בוטיםהרו    

אין אנו יכולים . המכונות אינן מוכשרות לעבודה, אדוני    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .להרבות רובוטים    

  !הרפו ממני. רק בני אדם יכולים לפרות ולרבות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

אנו נתקן את כל . אימה גדולה תקפה אותנו! חוסה נא, אדוני  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב

  .מה שעוללנו    

  .עולם בונים בתיםבכל ה. הגברנו את העבודה שבעתיים  :''''רובוט גרובוט גרובוט גרובוט ג

  ?למי    :אלקויסאלקויסאלקויסאלקויס

  .לדורות הבאים  :''''רובוט גרובוט גרובוט גרובוט ג

בשר -המכונות פולטות רק נתחי. ורק רובוטים לא נוכל לעשות    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .גושים נשפכים מהמכונה-גושים. מגואלים בדם    

  !שמונה מיליון רובוטים מתו השנה  :''''רובוט דרובוט דרובוט דרובוט ד

  ?בוטיםאיך לעשות רו, אמור נא. אימה גדולה תקפה אותנו  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב
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  .בני האדם ידעו את סוד החיים  :''''רובוט גרובוט גרובוט גרובוט ג

  .אבוד נאבד, אם לא תגלה לנו  :''''דדדד רובוטרובוטרובוטרובוט

  .ייפו את כוחנו להרוג אותך. אם לא תגלה לנו אבוד תאבד  :''''רובוט גרובוט גרובוט גרובוט ג

  !הרגוני נא? להרוג  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .ניתנה לך פקודה  :''''רובוט גרובוט גרובוט גרובוט ג

  ?היעז מי לפקד עלי? לי  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ...ממשלת הרובוטים  :''''גגגג רובוטרובוטרובוטרובוט

  ?מי אתה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אני דאמין  :''''אאאא רובוטרובוטרובוטרובוט

  !צא? מה לך פה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  . במשא ומתןמךיעממשלת רובוטיי כל העולם רוצה לבוא   :''''הההה רובוטרובוטרובוטרובוט

  !אל תטרידני רובוט  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הוועד המרכזי מצווה לך לתת את ההוראות של רוסום  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  )שותק(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אשר תבקש ניתן לך. קבע את שכרך  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  )שותק(  :לקויסטלקויסטלקויסטלקויסטאאאא

  .אוצרות ומטמונים אין קץ ניתן לך. קרקעות ואחוזות ניתן לך: דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  )שותק(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הגד את תנאיך  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  )שותק(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?לשמור על החייםהיש תרופה , הגד נא, אדוני  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב

, בני אדם מסוגלים ללדת? השמעתם, עליכם למצוא נשים  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !ת ולרבותלפרו, לחדש חיים    

י כל יהם חיפשו על פנ. כל המשלחות אשר שלחנו חזרו ריקם  :''''רובוט דרובוט דרובוט דרובוט ד

  !אך תם המין האנושי, הארץ    

  ...למה השמדתם אותו... הה... הה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !חפצו להיות אנשים, חפצנו להידמות לבני אדם  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב

יקרא נא את דברי . הרוצה להידמות לבני אדם צריך להרוג ולשלוט  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

את הספרים . את הספרים הסוציאליים, את ספרי המדע, הימים  

הרובוטים הגשימו . רשו את התרבות האנושיתהרובוטים יִ . הלאומיים  

  ! גלה לנו את סוד החיים. את התרבות האנושית  

  !לא אוכל  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט
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  . גלה לנו את סוד הפרייה והרבייה  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  !הוא אבד ואיננו  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?ותוהידעת א    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  .לא ידעתי  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?הוא היה כתוב על ספר    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

ואינני יודע את . הנני האדם האחרון. נשרף באש. הוא אבד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הלא הרגתם אותם. אשר ידעו אחרים    

  .אותך השארנו בחיים    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

אהבתי . דווקא לי נתתם את החיים! אכזרים, הה. בחיים, כן  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

, ראו, ראו נא. ת הרובוטים לא אהבתי מעודיוא, את בני האדם    

עיני האחת מבכה . הן בוכות בעל כורחי... את העיניים הללו    

מה חפצתי , הה! הרובוטים,  אתכם–והשנייה , את בני האדם    

  .לתת לכם חיים    

, גאל, גאל !הרובוטים מי ייתן ויישארו לפחות, ל אלוהיםאֵ     

  .ובוטים היה להשאיר לפחות את הראילו אפשר    

  .חפש את הנוסחא של החיים! עשה ניסיונות    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

לא מהרס , רובוטים. רק בנאי, רק בנאי אנוכי. אינני יודע כלום  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .ייצאו חיים    

  .עשה ניסיונות ברובוטים חיים  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  .הם יכולים למות בזמן הניתוח! לא  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?אלף רובוטים! בוטיםמאה רו. אתה תקבל במקומם רובוטים אחרים  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

חלשות הן . איך רועדות אצבעותיי. ראה, ראה נא. זקנתי מאוד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

כבדות . ייאיך דומעות עינ, ראה, נא ראה. להחזיק את האיזמל    

  .לא אוכל, לא. יולא אראה את ידיהן     

  !םהחיים קרובים לקיצ  :''''דדדד רובוטרובוטרובוטרובוט

  !החיים כלים והולכים  :''''רובוט ברובוט ברובוט ברובוט ב

  !םקח גופים חיי  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

? מה! לחדר הניתוח, איפוא, לך? אתה דורש ממני את הדבר  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?אתה חוזר בך    

  ?אני... דווקא... וכי למה זה... אני  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  ?אתה ירא את המוות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !אני הולך  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין
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! החזיקו בו! מהרו! השכיבוהו על השולחן! פשטוהו  :יסטיסטיסטיסטאלקואלקואלקואלקו

הצלח נא את מעשיי , אלוהים! אזרני כוח! אזרני כוח, אלוהים    

  !ידי    

  !מוכן  :מיןמיןמיןמיןקול דאקול דאקול דאקול דא

?  מהן לקחתאיזו) לוקח כמה צנצנות (!דיתיכף ומי! תיכף  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !משתיכן אנסהאיזו     

  !התחל  :קול דאמיןקול דאמיןקול דאמיןקול דאמין

  לא אוכל  :קול אלקויסטקול אלקויסטקול אלקויסטקול אלקויסט

  .אא-אא  :קול דאמיןקול דאמיןקול דאמיןקול דאמין

  !נתח מהר! נתח  :צעקות דאמיןצעקות דאמיןצעקות דאמיןצעקות דאמין

  ?מי הוא הצועק? מה מתרחש פה, פרימוס, פרימוס  :הלנההלנההלנההלנה

  .הלנה, הביטי, גשי נא. האדון מנתח את דאמין    :רימוסרימוסרימוסרימוספפפפ

  ?הנורא הדבר! לא, לא, לא  :הלנההלנההלנההלנה

  !נתח  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין צעקותצעקותצעקותצעקות

  !רע לי, פרימוס, הה. לא אוכל לשאת את הצעקות! נלך מפה, פרימוס  :הלנההלנההלנההלנה

  !את כל כך חיוורת    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?מדוע רבה שם הדממה. רגליי כושלות  :הלנההלנההלנההלנה

  ...או... אא-אא  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין צעקותצעקותצעקותצעקות

  !מה נורא הדבר! אל אלוהים! לא אוכל! לא אוכל  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !הוא חי עדיין, אדוני    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

  !נתח! נתח  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמיןצעקות צעקות צעקות צעקות 

  .לא אוכל לשאת את צעקותיו! הוציאוהו מהר  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  . ממךם יותריהרובוטים סבלני    :ראדיוסראדיוסראדיוסראדיוס

מה ! אני רוצה להיות לבדי! הלאה, הלאה ממני? מי שם  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?שמך    

  .הרובוט פרימוס    :ימוסימוסימוסימוספרפרפרפר

השומע . אני רוצה לישון. אל תיתן לאיש להיכנס, פרימוס  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

? מה זה! נקי נא את חדר הניתוח, לכי הנערה, לכי לך? אתה    

איך יכולתן , הה! דם, דם! זכים, מים טהורים! מים, מהרו    

איכה יכולתן , הידיים אשר אהבו את העבודה היפה... הידיים    

  !הה ידיי, ידיי? ת הדבר הזהלעשות א    

  !הרובוט פרימוס    :פרימוספרימוספרימוספרימוס
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מימין נכנס . (אינני רוצה לראותה.  מעל פני את הגלימההוציא  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?מה רצונך? מה רצונך פה) דאמין    

  !טוב יותר לחיות... טוב... טוב... חי... אני  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

  !מהר! הוציאוהו! הוציאוהו מפה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !טוב... לחיות...  רוצה...אני! לחיות  :דאמיןדאמיןדאמיןדאמין

 צקי ,ייעל ידצקי מים ? האת היא? נערה, מה חפצך? לחיות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?מה שמך! מים, הרבה מים! עוד, צקי עוד! נא    

  !הלנה הרובוטית  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מי נתן לך את השם הזה? "הלנה"למה ? הלנה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .גברת דומין  :הלנההלנההלנההלנה

אני לא אקראך בשם ? שמך הלנה? הלנה! הראיני את פניך  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  )הלנה יוצאת. (הוציאי מפה את המים, לכי לך. הזה    

פותח את ! ( שוב לא מצאתי כלום,כלום-לא! לשווא, לשווא    

מה , או-או- או? למה זה יאיר יום חדש! עמוד השחר) החלון    

... יכולתי... אילו! ?לו לבוקר החדש בבית קברות החיים    

ומתכסה , שוכב על הספה, רמכסה את האו. (להירדם... לפחות    

  !קץ החיים... או-או-או. מה רועד הגוף) בגלימה    

  !האדון ישן.  לכאןלא, הלנה) חשבַר (    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?מה הוא עושה בהן. ראה נא את השפופרות שלו  :הלנההלנההלנההלנה

  .אל תיגעי בהן! ניסיונות    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?מה כתב פה האדון, פרימוס, ראה נא  :הלנההלנההלנההלנה

  !זהו סוד. הלנה, ת הדבראסור לך לקרוא א    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?איזה סוד  :הלנההלנההלנההלנה

  !סוד החיים    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

גש נא ! מה לך ולסודות. הנח נא את סוד החיים הבזוי הזה, פרימוס  :הלנההלנההלנההלנה

  !מהר, וראה  

  ?מה זה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ! עולהשהשמ  :הלנההלנההלנההלנה

  .עיניך דומעות, אל תביטי בשמש    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

אינני יודעת מה ... ביאיזה רגש מוזר בקר! ציפורים שרות? השומע אתה  :הלנההלנההלנההלנה

כולי ...  לבי כואב,ייגופי כואב על, ראשי כגלגל... כמשוגעת אני... זה  

  ... כואבת  



 466466 

  !אתמול דיברתי שוב עימך בחלום    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?בחלום  :הלנההלנההלנההלנה

כי אינני זוכר דבר מכל , דיברנו באיזה לשון זרה או חדשה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  . אשר דיברנו    

  ?ועל מה דיברנו  :הלנה

כי מעולם , ואף על פי כן יודע אני, בעצמי לא הבינותי כלום    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

וכל פעם שנגעתי בך נדמה . לא דיברתי דברים נפלאים כאלה    

  !הנך יפה. כי הנני מת, לי    

? ולמה זה הנני רודפת אחריך יום תמים? אמרת מה, פרימוס? אני  :הלנההלנההלנההלנה

  .ועכשיו הנה אמרת כי יפה אני  

  .נההל, את משתמטת ממני    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !עליך להיות יפה, פרימוס, עמוד  :הלנההלנההלנההלנה

הנה יתחולל דבר -הנה? לבך, האם לא ידפוק פתאום, הלנה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !מה    

  !הבט במראה  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מי חזר? אנשים? קול צחוק? מה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?פרימוס, מה יהיה איתנו  :הלנההלנההלנההלנה

  ?אתם אנשים... האתם? אנשים  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  )מזדעזעת והופכת פניה(  :הלנההלנההלנההלנה

  ?מי אתה? מאין באתם? אנשים? אתם אוהבים זה את זו  :יסטיסטיסטיסטאלקואלקואלקואלקו

  .הרובוט פרימוס    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ? אתמי!  נערה,יךיהראיני את פנ? מה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .הרובוטית הלנה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

, תניני ואראך? את מתביישת, מה. הסבי פניך? רובוטית  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ! רובוטית    

  ! אדוני, הרף ממנה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !הנערה, צאי?  מגן עליהאתה? מה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .שהוא ישן פה, אדוני, לא ידענו    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?מתי עשו אותה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .לפני שנתיים    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

עלי לעשות אילו ניסיונות ברובוטים של ? ר גאל עשה אותה"ד  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?המבין אתה, כל העתיד תלוי בזה. גאל    
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  .כן    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !אני אנתח אותה, תוחהובילה נא את הנערה לחדר הני  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?את הלנה    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?למה אתה עומד. הכן את הכל. הלא אמרתי לך, בוודאי  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

מאותו , אני עשוי ממש כמוה. קח נא אותי לניתוח, אדוני    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !נעץ הסכין פה, נעץ. אדוני, קח נא את חיי. באותו יום, החומר    

  ?האינך רוצה לחיות  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

אסור לך להרוג את . בלעדיה אינני רוצה לחיות!  לא–ה בלעדי    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !הלנה    

  )מצלצל(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אדוני, אני הולך    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ?חדר הניתוח מוכן, נערה, ובכן) הלנה נכנסת! (חכה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .אדוני, כן  :הלנההלנההלנההלנה

  .אני אנתח את פרימוס. את תעזרי לי, טוב  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?את פרימוס  :הלנההלנההלנההלנה

  ?את יודעת לבכות, בתי, אה? האסוןמה , ובכן  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  !אני אלך  :הלנההלנההלנההלנה

  ?לאן  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  .כדי שתנתח אותי, לחדר הניתוח  :הלנההלנההלנההלנה

אסור לך . אני מבקש ממך לצאת מפה! הלנה, את לא תלכי    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  . להיות כאן    

  .אקפוץ דרך החלון, אם תלך לשם! פרימוס, אני אקפוץ דרך החלון  :הלנההלנההלנההלנה

אתה לא תהרוג לא אותה ולא , שמע הזקן. רפה ממךלא א    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  ! אותי    

  ?למה זה  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ...קשורים זה בזו... אנחנו... אנחנו    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

  !לכו! הסו! סוף אמרת את הדבר-סוף  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

  ?לאן    :פרימוספרימוספרימוספרימוס

, לכי! אדם, לך. הוביליהו נא, הלנה. לכל אשר תרצו) בלחש(  :אלקויסטאלקויסטאלקויסטאלקויסט

היום ! והיא תהיה לך לאישה, ימוספר,  והיית לה לאיש!חוה    

אין דבר אשר ! גאל! פאברי! רוסום! המבורך מכל הימים    
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מהצמד , מהעלם הזה, יצרתם שיהיה נשגב מהנערה הזאת    

  . ובת הצחוק–הדמעות , הזה אשר יצר את האהבההראשון     

  !יהרסויכי בתים ומכונות     

  ,שיטות ותורות תגווענה כלא היו    

  ! כעלים בשלכתיסוערו ברוחיולם ע-יושמות גדולי    

  ,האהבה, ורק את    

  ,את היחידה    

  רבותוהחהנך עולה כפורחת על פני     

  . החייםיזרעֵ ופיזרת ברוח את     

  

  

        ----מסךמסךמסךמסך----
   

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקיאברהם שלונסקי: : : : עברית(
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        אריסטופנסאריסטופנסאריסטופנסאריסטופנס

        

        

         מערכה ראשונה מערכה ראשונה מערכה ראשונה מערכה ראשונה- - - - העננים העננים העננים העננים 
        
        

  .יםישנ שוכבים ופידיפידס סטרפסיאדס. סטרפסיאדס בית[

  . ]מתעורר ויושב, מנוחה חסר סטרפסיאדס

 
 , אוי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , ארוך כה לילה איזה, מלכנו זאוס    
 ?היום יבוא מתישהו האם !סוף בלי    
 . התרנגול את שמעתי מזמן ודי    
  . היום מקובל זה. נוחרים העבדים    

 צרות שאר בין, המלחמה שתקולל    
 . עבדיי את להעניש יכול איני    
 ממול הזה המחונן ורוהבח    
 מפליץ הוא עדיין. בלילה יתעורר לא    
  . עבות צמר גלימות בחמש לו עטוף    

 . ואנחר שוב אתכסה, לי יורשה אם, טוב    
 אותי עוקצים, לישון יכול איני... נורא    
 והחובות האבוסים, הבזבוזים    
 , שיער מגדל הוא. הזה הבן בגלל    
  , סוסים שני של במרכבה נוהג, רוכב    

 הלב נשבר ולי, סוסים על לו חולם    
  , עבר כבר לחודש שהעשרים לראות    

 ]לעבד קורא[, מנורה הדלק, ילד. עולה הריבית כי    
 למי אראה. הפנקס את אלי הוצא    
  . הריבית את ואחשב, יביח אני    

 . לפסיאס מאתיים אלף? החוב מה, נו    
 ?מה לשם? לפסיאס מאתיים אלף    
 חבל, דפוק אוי. אלפא וסס לקנות, כן, אה    
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  ]בחלומו פידיפידס[. כן לפני עין לי עקרה לא שאבן    

        

  . שלך במסלול נהג !תרמה אל, פילון  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

  

 . אותי שהרס מה, הצרה זו, הנה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  . מרוצים על חולם רק הוא בשינה גם    

 
  ?למרכבות נותרו סיבובים כמה עוד  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 !סיבובים די ממך יש, ביךלא, לי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

   מאות שלוש? פסיאס אחרי חוב ואיזה    

  . וגלגלים מרכב על לאמניאס    

 
  . לאורווה קח ואז גלגול לסוס עשה   :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 , מרכושי גלגלת אותי, חמוד, אותי   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 הריבית על ועוד, במשפט הפסדתי     
  ]מתעורר פידיפידס[. ערבונות לי יקחו     

 
   באמת, אבא נו   :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

  ?רוטן ורק נח אינך בלילה למה     

 
  . התביעות פקיד במצעים אותי עוקץ  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ]לישון חוזר[? לישון קצת לי תיתן אולי, תעצבן אל  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 , שתזכור, האלה החובות אך, תישן   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ראשך על יעיקו אחד יום עוד כולם     

 , אוי     
 השדכנית תפגרלה צריכה היתה     
 !אמך את לי לשאת בראש לי ששמה     
 , טובים חיים, אז לי היו כפרי חיי     
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 חפשי רובץ, להתרחץ בלי, בטחב     
  . כתושים זיתים, כבשים, דבורים נחילי בין     

 מגקלס של יניתיאח נשאתי ואז     
 , עירונית היא, כפרי אני, מגקלס בן     
 . מורם אף עם טיפוס, עדינה גברת     
 ריחות נודף גופי, נשואים שכבנו     
  , ורווחה, כבשים של וצמר, דבלים     

  , לחות ונשיקות כרכום, מור עם והיא     

 . חרמניות אלות חגי, זלילה, בזבוז     
 , ארגה היא, לא. שהתבטלה טוען איני     
 : הזה המעיל על בה נזפתי אבל     
 ]הכבת המנורה[." אצלך עובד הכוס רק, הביטי, שהיא "    

   

  . במנורה שמן של טיפה עוד לנו אין     :עבדעבדעבדעבד

 
 , השתיינית המנורה זו, מטומטם אוי   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  !מכות תקבל, הנה בוא     

 
  ?מכות מה על         :עבדעבדעבדעבד

 
 ]בורח העבד[. מדי עבה פתילה במנורה שמת כי   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  , הזה הבן לנו כשנולד, כך אחר

 , טובה שהיא ולאותה, כמובן, לי
 רצתה היא. לו ניתן שם איזה נלחמנו

 : סוס בו שכלול ',היפוס 'עם, מיוחס שם
 ;קליפידס או, כייריפוס או קסנתיפוס או

  . פידונידס הצעתי, סבו שם על, אני

 שלבסוף עד, התווכחנו זמן הרבה
 . פידיפידס לו לקרוא כפשרה הסכמנו

 : בחיקה שומע היה הזה הבן
 לאקרופוליס ברכב ותנהג גדל"

  : שמע הוא ממני." מגקלס כמו הדור
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 מהגבעות העזים את תוביל אתה"
  ".מעור במעיל מכורבל, אביך כמו
 , ואולש היה לו שאמרתי מה כל אך
 . רכושי את הדביק הוא" סוסיטיס"וב

  , מוצא איזה על הלילה כל חשבתי

 , ואלוהי מופלא אחד שביל גיליתי
 . אנצל, בו לצעוד אשכנעו ואם
 . העירול רוצה אני ראשית אבל
 ?איך? לו ינעם שהכי כך אעירו איך

  !פידיפידסלה, פידיפידס

 
  ? אבא, מה   : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

  

  . הימנית ידך ואת, נשיקה תן   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ?למה, הנה   :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
  ?אותי אוהב אתה, הגד    : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ]האל של פסלו על מצביע[. הסוסים אל, שממול פוסיידון חי, כן   : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 

  . הסוסים אל שם את ממך אשמע שלא   : פסיאדספסיאדספסיאדספסיאדססטרסטרסטרסטר

  . פגעיי לכל הסיבה הוא הזה האל     

 , הלב בכל אותי אוהב אתה אם אך     
  . בני, לי ציית     

 
  ?לך שאציית במה  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 , ומהר ,חייך הרגלי את שנה  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ממך שאבקש מה את ללמוד ולך    

 
 ?דורש אתה מה אז  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס
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  ?תסכים האם   :סססססטרפסיאדסטרפסיאדסטרפסיאדסטרפסיאד

 
  , אסכים     :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

  . דיוניסוס חי     

 
 . לשם הבט עכשיו. יפה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  ?קטנטנה דלת עם בקתה רואה אתה    

 
  ?בדיוק זה מה אך, רואה אני, אבא  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 . שנונות לנשמות החשיבה מכון זה  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

   ומוכיחים שאומרים אלה בו חיים    

 , תנור מין של מכסה הם שהשמים    
 . הפחמים בו ואנו, מעל מקיף    
 , להם תשלם אם, אותך ילמדו הם    
  . צודק לא או צודק, טעון בכל לזכות    

 
  ?ומיהם  : פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
  . בדיוק שמם לי ידוע לא  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ויםוש מאוד אנשים, פילוסופים הם    

 
 כוונתך, אותם מכיר אני, מגעיל  :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס
 , יחף שהולכים רעו וורייח למתחזים    
  . וכיירפון הדפוק סוקרטס מסוג    

 
  . תינוק כמו תקשקש אל, תשתוק ,הי הי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , אב של לחמו לך חשוב קצת אם, הקשב    
  .מהסוסים ושכח, מהם אחד היה    

 
 את לי תיתן אם גם, דיוניסוס חי, לא, לא  :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס
 . לאוגורס שמגדל הפסיונים    
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  , ממך יקר לי אין, חנןמת הריני  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ולמד לך    

 
  ?בשבילך שם אלמד ומה     :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס

 
 , הטיעונים שני את להם שיש אומרים  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , והמוטעה, כזה יש אם, המוצדק את    
  מוטעה טעון אותו, אומרים, ומשניהם    

  . יזכה וגם, צודק בלתי צד על יגן    

 , צודק הלא הטיעון את עכשיו למד    
 בגללך לי שיש חובותמה ואז    
  . אחד לאף אחזיר לא שקל לויאפ    

 
 מבט לזרוק אעז לא הן, יכול איני  :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס
  . ידהה ששיזופי אחרי בפרשים    

  

 , אתה לא, כאן תאכל לא, דמטר חי, אז  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
 . המיוחס הסוס ולא העול סוס לא    
  . לעזאזל ביתי מתוך אותך אזרוק    

 
 אחיה שלא ידאג ידוד מגקלס אך  :פידיפידספידיפידספידיפידספידיפידס
   ]לבית נכנס הוא[. ממך איכפת ולא, נכנס אני. סוס בלי    

  

 . לקום מבלי נופל איני אני גם אז  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
 ובעצמי, תפילה לאלים אשמיע    
 ]לבקתה מתקרב הוא[. ללמוד כדי החשיבה מכון אל אצעד    
 , ושכחן איטי זקן, אני איך אך    
  ? טיעונים של ודקויות דיוק אלמד    

 , מתעכב עוד אני מה. ללכת יש, לא    
  ]פותח התלמיד[ !ילדון הי !ילד? בדלת לדפוק במקום    

 
 ?זו בדלת דופק זה מי !שתתפגר    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
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  . מקיקינה, פידון בן סטרפסיאדס   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
   לחשוב שבלי, אתה בור איזה, זאוס חי    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 גרם אגרופך? בדלת בום בעטת    
  . חדש רעיון של עובר להפלת    

 
 . בכפר מכאן רחוק גר אני, לי תסלח  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . בהפלה נולד מה לי ספר אבל    

 
  . לתלמידים אלא, אותו לגלות אין    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

  

 אני, רואה אתה. חשש בלי לי ספר  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  . החשיבה מכון אל כתלמיד מגיע    

 
 . קדושים סודות בזה ראה אך. לך אגיד    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

 כיירפון את שאל תהע זה סוקראטס    
   ;יקפוץ פרעוש מרגליו כמה של לטוח    

 , כירפון של הגבה את את שעקץ זה    
  . סוקראטס של קדקודו אל קפץ ואז    

 
  ?זה את מדד ואיך  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 . מבריק ברעיון    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

  פרעוש אותו רגלי את, דונג התיך הוא    

   דבקו, התקרר וכשהדונג, טבל    

 . פרסיות יםינעל מין רגליו לשתי    
  . המרחק את מדד ואז, חלץ אותן    

 
  !חריף שכל איזה, השליט זאוס הו  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 הגיג עוד לשמוע תרצה, הכול לא זה    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

  ?סוקראטס מפי    
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  . רב חשק לי יש? מהו  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 קושיה לו הציג כיירפון ספטוס איש    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
 ליתושים יוצא לדעתו האם    
  . העכוז דרך או הפה דרך זמזום    

 
  ?ליתוש בקשר אמר הוא מה, ובכן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  , מאוד צרים, אמר, היתוש של מעיו    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

 נדחס ירואו הזה הדק ובצינור    
 ;אחוריו אל ישר וזורם בכוח    
 , הצר למעי שצמוד התחת וחור    
  . העזה הרוח בגלל קול משמיע    

 
   .חצוצרה הוא יתוש של התחת ובכן  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 !כזה חודרני שכל לו שיש אשריו    
 מהרשעה יחמוק בקלות בטח הוא    
  . יתוש במעי עמוק כה ידע לו יש אם    

 
 גדול רעיון לו נגנב שלשום וגם    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

  . שממית בגלל    

 
  . ספר נא, אופן באיזה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 וסיבוביו מסלוליו את כשחקר    :תלמידתלמידתלמידתלמיד
 שממית, פה פעור והשקיף הירח של    
  ]צוחק סטרפסיאדס[. עליו חירבנה בחושך הגג למע    

 
  !מלטאה מתחרבן סוקראטס, מקסים  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

  . ארוחה שום לנו היתה לא ואמש    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
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  ?גריסים לכם למצוא תיחבל ואיך, אוהו  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 שיפוד כופף, דק באפר שלחן כיסה     :תלמידתלמידתלמידתלמיד
 עכוז פושק מצא אז אך, למחוגה    
  . מעילו את נבוג הכושר במכון    

 
  ? לגאון תלס את נחשיב עוד למה אז  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , החשיבה מכון את מיד תפתח ,תפתח    
 . תחלום אל, סוקראטס את לי הראה, מהר    
  . תלמיד להיות מת אני, הדלת את פתח    

 ]ומחקר לימוד מכשירי ובידיהם, תלמידים יוצאים מהבית[

  ?הם מאיפה !יצורים איזה, הרקלס    

 
  ? דומים שהם חשבת למי? מופתע אתה    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

  

 . הספרטנים, בפילוס שנשבו לאלה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  ?באדמה מסתכלים חלק למה אך    

 
  . מתחת יש מה חוקרים אלה    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
 בצלים, אה     : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , יותר תתעמקו אל, ובכן. מחפשים הם    
  . נהדרים גדולים יש איפה יודע אני    

  ?כפוף גבםש אלה כל עושים ומה    

 
  . השאול עמקי אפלת את חוקרים אלה    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  ?השמים אל מביט עכוזם למה אך  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 ]לתלמידים[. עצמו בכוחות אסטרונומיה הוא לומד    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

  . בחוץ אתכם ימצא שלא. מיד שובו    
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 כדי, שיחכו מוטב, לא עוד, לא עוד  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  . שלי קטנה בבעיה שאשתפם    

 
 בחוץ להתעכב רשות להם אין, לא     :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 . צח וירובא מדי רב זמן ולבטל    
  ]מכשיריהם על מצביע סטרפסיאס. נכנסים הם[

 
  . הגד נא? אלה ומהם, האלים חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

  . לאסטרונומיה משמש זה     :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  ?זה ולמה   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . אומטריהילג      : תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  ?טוב זה מה ובשביל  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . הקרקע את למדוד      : למידלמידלמידלמידתתתת

 
  ?למתנחלים שטח  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . כלל בדרך לקרקע, לא    : תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
 , נאה חידוש    : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . מועיל כך על ונוסף, דמוקרטי הוא    

  

 ?רואה אתה. העולם של מפה וזו    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
  . אתונה וכאן    

 
  ;יאמן לא? באמת   ::::סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . יןהד בבית השופטים את רואה איני    
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  . אטיקה של שטחה זה, בטוח היה     :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  ? שלי המחוז, קיקינה בני ואיפה   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 , רואה אתה הן, אובויה ופה. כאן הם    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
  .גדול למרחק משתטחת היא ממול    

  
 . שטוחה שתהיה דאגנו פריקלס עם  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  ?ספרטה איפה אך    

 
  . כאן היא, תסתכל ?איפה     :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  , דיעה תשנו. אלינו קרובה כה היא   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . מכאן הרחק אותה שתסלקו עדיף    

 
  . אפשר אי זה     :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
 . כך על תבכו עוד, זאוס חי   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 ]סל בתוך מלמעלה תלוי, מופיע סוקראטס[

  ?בסל שם למעלה שתלוי זה מי, הי    

 
  . המורה זה    :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
  ?הוא זה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . סוקראטס        :תלמידתלמידתלמידתלמיד

 
 !סוקראטס, אה  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . רם ובקול, בשבילי לו וקרא בוא אז    

  

  ]יוצא[. פנאי אין לי. לו תקרא בעצמך אתה    : תלמידתלמידתלמידתלמיד
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  !סוקראטס   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  !סוקראטיק      

 
  ?חלוף בן, לי קורא אתה מה   :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  ?עושה אתה מה לי הגד אנא ראשית   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . בשמש ומתעמק וירוהא על הולך   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  

 ?האלים את בוחן אתה בסל נישא   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  ?מהקרקע לא למה אז     

 
 לדייק כדי   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 השמימיות התופעות בחשיפת     
 את ולמהול תבונתי את לתלות עלי     
  . וירושבא יסודן עם שכלי פרודות     

 , למרומים מלמטה השקפתי אילו     
 האדמה .מגלה הייתי לא כלום     
  , הלחות את מהמחשבה מושכת     

  . הנחלים לגרגיר גם קורה כך הן     

 
   המחשבה האם ?יתכן איך אבל   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 ?לחות הנחלים מגרגר מושכת     
 ולמד למטה רד, סוקראטיק, בוא אז     
  ]יורד סוקראטס[. ללמוד לכאן באתי שבגללו מה את     

  

  ?באת למה אז   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
 . לנאום ללמוד רצוני   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

   הנרגנים והנושים הריבית כי     

  . רכושי את ומעקלים, גונבים, עושקים     
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  .בחובות שקעת לב לשים בלי ואיך  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  
 . זללנית סוסים מחלת אותי הרסה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 שלך הטעונים משני אותי למד    
   ובאלים. חוב שום מחזיר שלא זה את    

  . שתדרוש מה שאשלם נשבע אני    

 
 האלים אין ראשית? אלים מין באיזה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . כאן חוקי כסף    

 
 ?נשבעים כאן במה אז  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  ?מברזל במטבע בביזנטיום כמו    

 
  , האלים טבע על ללמוד רוצה אתה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  ?באמת הם ומה    

 
  . אפשר אם, זאוס חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 שהם העננים עם ולשוחח  :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  ?אצלנו יותאלוהו    

 
  . מאוד רוצה, כן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . הזה הקדוש היצוע על שב אז  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . יושב אני, הנה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  , ידך את שלח כעת  :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  . הזר את קח    

 
 , סוקראטס, אבוי? הזר למה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . אתמס את כמו אותי תזבח אל רק    
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 לכל מקיימים שאנו הליך זה. לא  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . המתקדשים    

 
  ?מזה אשיג אני ומה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . דק קמח, קסטניטה מין, דברן תהיה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  ]קמח עליו זורה[. תזוז אל, די    

 
  . אותי תשלה לא, זאוס חי  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  ?דק לקמח אותי מנפה כך אתה    

 
 : לתפילה ולהאזין, להשתתק הזקן על חובה  :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 , במרום הארץ אוחז, ימדד שלא וירוא, שליט, אדון    
   ברקים המשגרות, הכבודות העננים אלות, זוהר אתר    

 !ההוגה לעיני מעל התגלו, גבירות, התנשאו, ורעמים    
  ]במעיל מתכסה סטרפסיאס[

 
 . שאתרטב לפני, להתעטף עלי, לא עוד, לא עוד  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . כובעי בלי אליכם יצאתי, מזל ביש מין איזה    

 
 , הזה לאיש התגלו, המהוללות העננים אלות, אנהבו  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  , השלג מוצלף הקדוש אולימפוס על היושבות אתן    

 , אוקיאנוס האב בגני לרקוד הנימפות את מקבצות או    
 , זהב בכדי מים שואבות, הנילוס בפי אתן ואולי    
 . שלגוהמ מימס צוק על או, מיאוטיס באגם שוהות או    
 . הקדושים בפולחנים ושמחו, קרבני את קבלו, הקשיבו    

  ]מרחוק נשמעים המקהלה קולות[

 

  , נצחיים עננים בנות    :מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

 נופיע, נתרומם הבה    
 , הקורנת, הטלולה בצורתנו    
 אוקיאנוס אבינו עמקי משאון    
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 הגבוהים ההרים רכסי אל    
  . היערות עטורי    

 , באופק הפסגות אל נשקיף    
 הקדושה הארץ לעבר    
 , משקות אנו יבולה שאת    
 אלוהיים נהרות שטפי אל    
 . המרעים הים עמקי ואל    
   נלאית שאינה הרקיע עין כי    

 . קרניה בנוגה מאירה    
 הגשם אדי את ננער    
 חדה ובעין, הנצחית דמותנו מעל    
  . בארץ נתבונן הבה    

  

. קולי את ששמעתן ברור, נכבדות עננים בנות  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 ]לסטרפסיאדס[
  ?אלוהי רעם בנהימת המלווה בקולן הבחנת האם    

 
 נוד לתקוע ובא, המהוללות, אתכן ירא אני, כן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ומתחלחל מהן חרד אני כך כל ;הרעם בגלל    

  . לחרבן עלי, לא אם וגם, חוקי זה אם, ועכשיו    

  

 . עלובים קומדיות כשחקני ותתנהג תשתטה אל  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
. בזמרה הנה בא גדול אלים נחיל כי, לשתוק הקפד    

  ]מתקרבת המקהלה[

 
 , גשם נושאות נערות    :מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

 , אתנה של הזוהרת ארצה אל נלך    
  , החמודה קקרופס אדמת את נראה    

  ;מצטיינים לגברים מעון    
 , בסוד הנשמרים הפולחנים נערכים שם    
 המתקדשים את המקבל והמקדש    
 . הטהור המסתורין בחג לעין נפתח    
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  , השמים לאלי מנחות שם    

 , ופסלים גגות רמי מקדשים    
 , מעל למבורכים קדושה תהלוכות    
 , לאלים זרים עטורי קרבנות    
    ;ועונה עונה בכל וחגיגות    

 , דיוניסוס הילולת האביב ובבוא    
 , בחן שמזמרות מקהלות תחרות    
  . עמוק צליל משמיעים ואבובים    

 
 אלה יהןמ לי הגד, סוקראטס בוא, זאוס חי  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  ? גבורות מין הן אין האם? הנשגב השיר את ששרו    

  

 , הבטלנים לגברים גדולות אלות, שמים ענני אלה. לא  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 , והיגיון, דיון חכמת, שיפוט לנו מביאות הן    
  . ולהפריך לכתוש, במלים לעקוף, דמיון כושר    

 
 , כנפיים פרשה נפשי קולן את כששמעתי, כן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  , העשן על ולהתפלסף להתחכם רוצה ברוכ    

 . היפוכו עם טעון ולהפגיש, שלי בהיגדון היגד לנקוב    
  . עיניי במו אותן לראות תאב אני, אפשר אם, בוא    

 
 מבחין אני הנה. פרנס הר אל, לשם הבט, כך אם  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . יורדות הן שחרש    

 
  !הראה? איפה  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 , תרבו ודי, באות, שם  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . בצד שם הן. יהיהצמח דרך בגאיות    

 
  , יתכן איך  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . רואה איני    

 



 485485 

  . בצד בכניסה שם   :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . לראות עוד לי קשה   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

  . מוגלה מטפטפות לא עיניך אם, כבר רואה אתה   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  !מקום בכל והן !הנפלאות הו, זאוס חי, כן כן   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ?בהן האמנת ולא, אלות שהן ידעת לא ואתה   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . עשן וסתם וטל ערפל שהן חשבתי, בחיי, לא   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 , מומחים המון מכלכלות שהן מושג לך אין כי   :סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 שיער ארוכי בטלנים, רופאים, מאיטליה מנחשים     
  , דיתירמבים למקהלות לחנים צורמי, טבעות עונדי     

   הם כי, מאביסות שהן אפסים, נפוחים יומרנים     

  . לכבודן מתפייטים     

 
 לחים עננים של אימה פשיטת" כמו דימויים עם, כן   : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 הלם" ,"טיפון של ראשיו מאה תלתלי"ו, "זוהר מזגזגי     
   שוחי טפרים מעוקמי הים ירואו עופות","סופות     

   הם כך על וכשכר." טלולים עננים גשם"ו" ,מרום     

   ובשר, ים זאב של, טעימים, גדולים נתחים ליםזול     

  !קיכלים     

 
  ?הוגן לא זה האם, להן הודות, בטח   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  , עננים הן באמת אם   :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 ?תמותה בנות כנשים נראות שהן קרה איך לי הגד     
  . כאלה אינם העננים הרי     

 
  ?הם מה כמו אז, טוב   : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
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 , פרושות צמר כפקעות נראים הם ;דיוקב יודע איני  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  . אפים יש גם ולאלה. לא בכלל, זאוס חי, נשים כמו ולא    

 
  . שאלות כמה על וענה בוא אז  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . כרצונך מיד שאל, טוב  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 , לקנטאור שדומה ענן וראית למעלה פעם הסתכלת  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  ?לשור או, לזאב או, לברדלס או    

  

  ?מה אז. ראיתי, בטח  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 פרא רואים הם אם. רוצים שהם מה לכל הופכים הם  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 , קסנופנטוס של בנו כמו, שעיר בחור, שיער ארוך    
  . לקנטאורים עצמם את ועושים, געונוילש לועגים הם    

  

   כמו, הצבור כספי את ששודד אחד למטה וכשנראה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
  ?עושים הם מה, סימון    

 
  . לזאבים נהפכים אחד וברגע, אופיו את חושפים הם  : אטסאטסאטסאטססוקרסוקרסוקרסוקר

 
 , המגן מפקיר קלאונימוס את כשראו אתמול לכן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . לאיילות ונהפכו, נוראי פחדן שהוא הבחינו הם    

 
  ולכן, לב שם אתה, קלייסתנס את ראו הם ועכשיו  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  . לנשים נהפכו הן    

  

 , באיש התחשבתן אם, ועכשיו !תגבירו, שלום, ובכן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס
 בקולכן הרעימו, יכולות-כל מלכות, אלי גם    
  . השמיים מרחבי    

 
 , השראה רבי טיעונים צייד, קשיש ישיש, לך שלום  :המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש
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, הדקיק הפטפוט עידית כוהן, ואתה ]סוקראטס אל פונות[    

  ;רצונך מה לנו הגד    
  , עכשוייםה הנשגב מהוגי אחד לאף אוזן נטה לא כי    

 , לך וגם, ובקיאותו תבונתו בגלל, לפרודיקוס אלא    
 , לצדדים ופוזל, ברחובות כתרנגול צועד אתה כי    
  . למעננו פרצופך את ומרצין, צרות הרבה סובל, יחף    

 
  !ומופלא נשגב, אלוהי כך כל !קדושה אדמה, קול איזה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . שטויות הם השאר כלו, אלות באמת הן בלבד אלה כי, כן  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  

  ?בעיניכם אל אינו האולימפי וזאוס !האדמה חי, חכה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . קיים לא בכלל זאוס. תקשקש אל? זאוס איזה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
 ?אומר אתה מה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . כך על לי ענה היתר כל לפני? גשם מוריד מי אז    

 
 . ותמוצק בהוכחות אותך אלמד זאת ואת. שהן ברור  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
   עצמו זאוס הרי? עננים בלי גשם שיורד ראית כבר האם    

  . בעיר אינן כשהן, בהירים משמים להמטיר אמור היה    

 
 . לעניין היטב שמתאים נימוק עכשיו ניסחת, אפולון חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 . נפה   דרך משתין כשזאוס קורה שזה חשבתי קודם, ובחיי    
  . לרעוד לי שגורם הרעם את בורא מי לי הגד אבל    

 
  . מתגלגלות כשהן נוצר הרעם  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  ? ואיך. מכלום נרתע אינך  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  

 , מעל לנוע נאלצות הן מים בשפע מתמלאות כשהן  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 הן ואז, מגשם תפוחות שוקעות הן ההכרח ומכוח    
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  . נפץ בקול מתפוצצות ובכובדן בזו זו מתנגשות    

 
  ?זאוס לא האם? לנוע עליהן פהשכו זה מיהו אבל  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . היקום מערבל זה. לא בכלל  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  , ידעתי לא זה את? המערבל  :סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 . במקומו עכשיו מולך והמערבל, נעלם כבר שזאוס    
  . והרעם הנפץ על כלום אותי לימדת לא שעוד אלא    

  

 , מים מלאים כשהם שהעננים אומר אני? שמעת לא  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . דחיסותם בגלל ומתפוצצים, בזה זה םמתנגשי    

 
  ?בזה יאמין מי, עזוב  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . גופך סמך על מפי תלמד  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 ואז, הפנאתניה בחג במרק שהתמלאת לך קרה לא    
  ?אותה שטרטרה מהומה ופרצה, התהפכה קיבתך    

 
 , הבטן את ומשגע נורא תוסס זה ומיד !כן, אפולון חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , נורא ומרעיש, רעם כמו מתפוצץ הזה מרק והקצת    
  , פפפפפקס, מתגבר ואז, פפקס פפקס, בשקט תחילה    

  . כמוהן ממש, פפפפפקס, רועם הוא מחרבן וכשאני    

 
 ;קטנטנה כזאת מבטן מוציא אתה נוד איזה ושקול  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  ?כביר רעם יפלוט, האינסופי, הזה וירושהא סביר לא האם    

 
 !מאוד דומות, ופלוץ רעם, המילים שתי שגם ועובדה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  , באש וזוהר שטס, הברק בא מאין: לי הסבר כעת אך    

 . חיים שעוד אלה את במרץ וצולה, אותנו ומפחם מכה    
  . לשקר שנשבעים אלה על אותו משליך שזאוס ברור    

 , מיושנות אמונות של ריח עם, נבער תרח איזה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
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 , סימון את שרף לא איך, עיםהנשב את מוחץ הוא אם    
  ? לשוא נשבעים כמוהם שאין, תאורוס או, קלאונימוס או    

 , 'אתונה צוק', ובסוניון, שלו במקדש פוגע הוא, להפך    
  !שבועה מחלל אינו אלון הרי? ולמה. הגבוהים ובאלונים    

 
  ?הברק מהו כך אם. בהיגיון שדיברת נראה. יודע איני  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 , האלה בעננים ונכלאת למרום עולה יבשה שרוחכ  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
   בהכרח ואז, כשלפוחית מבפנים אותם מנפחת היא    

 , בתנופה נחלצת דחיסות ומרוב אותם מפוצצת היא    
  . ונשרפת מתלקחת היא העזה והתאוצה החיכוך ועקב    

 
 , הדיאסיה בחג פעם לי שקרה מה בדיוק זה, זאוס חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , חתך בהם לעשות שכחתי, מעיים לקרוביי צליתי    
  , התפוצצו אחת בבת ואז, התנפחו כמובן והם    

  . הפנים את לי ושרפו עיניי אל ישר טינופת התיזו    

  

  : שלנו מבאלה חוץ, אל בשום תאמין לא שעכשיו וברור  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  ?בלבד אלה ובשלשת, והלשון, העננים, הריק החלל    

 
  , אותם אפגוש אם וגם, האחרים לאלים מילה אגיד לא  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . בקטורת אכבדם או נסכים אצוק או, להם אזבח ולא    

  

  , העליונה החכמה את מאיתנו לקבל התאב, אתה  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש

 , היוונים וכל האתונאים בין תהיה מאושר אדם איזה    
 התמדה מושרשת ואם, וחשיבה זיכרון לך תאמץ אם    
  , בהליכה לאו בעמידה לא תתעייף ולא, בנפשך    

 , הבקר לארוחת הותתאו או מהקור מדי תסבול ולא    
  , השטויות ושאר, גופניים מאימונים, מיין תתרחק אם    

 , נבון לאיש כיאה, שמעולה מה את תסגל ואם    
  . הלשון ובקרבות, דעת בשיקול, בפעולה לנצח כלומר    
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  , במיטה מנוח חסרי ולבטים נפשי חוסן נדרשים אם  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , מרור ולסלט, עלובה לתזונה רגילה, קמצנית ובטן    
  . אותי שתחשלו אסכים ובאומץ, כשיר אני, תחששו אל    

  

   תינזק לא כי, למענך נעשה מה בכנות הגד אז  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש

  . נבון להיות ותשתדל אותנו ותכבד שתוקיר בתנאי    

 
 - מאוד קטן חסד מכן מבקש אני, האלוהיות, ובכן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . ביוון הנואמים כל את קילומטרים במאה שאקדים    

  

 והלאה מהיום וכך, בקשתך את נמלא, ודאי  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש
  . העם לאסיפת הצעות ממך יותר יזום לא איש    

 
 מכן מבקש רק אני. החשובים העניינים את עזבו  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

  . מהנושים ולהשתמט לטובתי הדין את לעוות יכולת    

 
  . גדול לדבר שואף אינך הרי, מבוקשך את תשיג אז  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש

  . נציגינו לידי באמון עצמך את מסור ועכשיו    

 
 , עלי לוחץ ההכרח כי, בכן ואבטח זאת אעשה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 . אותי שדפקו והנישואים האלפא סוסי בגלל    
 לידיהם גופי את מוסר אני עכשיו ולכן    
   דבר כל בו יעשו ושהם, סייג שום ובלי    

 , לצמא, להרעבה, להכאה אסכים. שירצו    
 , עורי את שיפשטו, לקור, לזוהמה    
 מהחובות להיפטר אוכל רק אם, הכול    
 בתור מוניטין האזרחים בין וארכוש    
  , מתגרה, חצוף, רהוט, קשוח איש    

 , לשקר שקר שמטליא, מגעיל נבל    
 , דין בתי בענייני משופשף, מלים שולף    
 , מחט קוף, שועל, נייטהקסט, חוקים ספר    
 , שרלטן, חמקמק, צבוע, חלקלק    
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  , טרחן, סלפן, חלאה, דוקרני מקל    

 . סרק פטפוטי לוקק    
 , ברחוב אותי יכנו ככה אם    
 , שירצו מה בי לעשות להם מותר    
 , להם מתחשק אם, מניעה ואין    
   נקניק ממני שיכינו, דמטר חי    

  . החשיבה מכון לתלמידי ויגישו    

 
  נפש יש הזה לאיש  : קהלהקהלהקהלהקהלהממממ

 !לכול ומוכנה, ביצים עם    
 , לך דע          
   האנשים בין תזכה, אצלי שתלמד לאחר    

  . לשמים עד שמגיעה לתהילה    

 
  ?מזה לי ייצא ומה  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 ימיך כל תזכה איתי יחד  : מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

  . בעולם כמוהם שאין קנאה מעוררי בחיים    

  

  ?אחד יום הז את אראה עוד ובאמת  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 !בטח  : מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה

 , דלתך לפני תמיד ישבו המונים    
   משפט בענייני ולשוחח אותך לפגוש כדי    

 , עצומים כסף לסכומי בנוגע ובתביעות    
  . שכלך לרמת שראויים בעניינים ולהחכים    

  ]סוקראטס אל פונה המקהלה ראש[

 

  ;לו שהתאמת בכיוון הזקן את ללמד התחל  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש
  . תפיסתו כושר את ובחן לחשוב אותו גרה    

 
  ;שלך הנטיות את לי תאר, עכשיו  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
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 מעכשיו עליך ואיישם, אכיר    
  . החדישים הלחימה תכסיסי את    

  

  ?עלי לצור רוצה אתה, האלים חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 . טיפה טיפ עליך ללמוד רוצה רק, לא  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  ?בלזכור טוב אתה    

 
 . ולא כן ,זאוס חי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 , מעולה הוא זכרוני, לי חייבים אם    
  . מחורבן הוא, חייב אני, אבוי, אם אך    

  

  ?מוכשר נולדת ולדיבור. יפה  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . להונאה בהחלט אך, לדיבור לא  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ?תלמד איך אז  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . תדאג אל, בסדר יהיה  : סטרפסיאססטרפסיאססטרפסיאססטרפסיאס

 
 חכמה חתיכת מין לך אזרוק, לב שים  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
  . אותה תתפוס ומיד, קוסמולוגיה על    

  

  ?השכלתי את כלב כמו אבלע? זה איך  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
 . בור וגם ברברי גם הוא הזה האיש  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס
 . מכות תחטוף שעוד, זקן, חושש אני    
  ?לך מרביצים אם מה אז    

 
  , מוכה אני  : סטרפסיאססטרפסיאססטרפסיאססטרפסיאס

  , עדים מזמין ואז. מחכה לרגע    

  . הדין בית אל הולך ואז ,ממתין קצת שוב    
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  . מעילך את פשוט אז  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  ?רע דבר עשיתי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  . כשנכנסים שמתפשטים נהוג זה, לא  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . נגנב שכביכול חפץ שם אטמון לא הן  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
  ]ונעליים מעיל מסיר סטרפסיאדס[ !לפטפט די, תפשוט  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  : זאת לי הגד אך, טוב  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 ללמוד ואתאמץ קשוב אהיה אם    
  ?דומה אהיה מתלמידיך למי    

 
  . מכיירפון תיבדל לא במהותך  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  . גוויה חצי אהיה, לי ואבוי אוי  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 
   והזדרז אותי לוה. לקשקש די  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

  . פנימה ללכת    

 
 בידיי כן לפני שים  : סטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדססטרפסיאדס

 לבוא מוכ זה. פוחד אני כי, דבש עוגת    
  . מקנן טרופוניוס שבה למערה    

 
  ]נכנסים שניהם [!המפתן על מחטט עוד אתה מה. זוז  : סוקראטססוקראטססוקראטססוקראטס

 
  , מבורך והיה, לך  : המקהלההמקהלההמקהלההמקהלה ראשראשראשראש

  . שהפגנת האומץ בזכות    

 
 , הזה האיש שיצליח  : מקהלהמקהלהמקהלהמקהלה
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 שהתקדם אף שעל משום    
 , החיים מעבה אל    
   עצמו את טובל הוא    

 ייםהחדשנ הרעיונות בצבעי    
 . ההשכלה את ומטפח    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אהרן שבתאיאהרן שבתאיאהרן שבתאיאהרן שבתאי: : : : יווניתמ(
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            רחל חלפירחל חלפירחל חלפירחל חלפי

        

        

            ''''העגונההעגונההעגונההעגונה'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך

        
        גראדהגראדהגראדהגראדה    חייםחייםחייםחיים    מאתמאתמאתמאת' ' ' ' העגונההעגונההעגונההעגונה ' ' ' 'הרומןהרומןהרומןהרומן    פיפיפיפי- - - - עלעלעלעל    מערכותמערכותמערכותמערכות    בארבעבארבעבארבעבארבע    מחזהמחזהמחזהמחזה

        
        

        מערכה ראשונהמערכה ראשונהמערכה ראשונהמערכה ראשונה
        

        1111תמונה תמונה תמונה תמונה 

        

בחציה הימני של  .המסך עולה על הרחוב שהוא הרקע לרוב ההתרחשויות

ושלושה אטליזים , דוכנים, כסנת של חנויות צפופות שורה מלו–הבמה 

החנויות נפסקת שורת . ∗ה'זהו קצהו של השוק היהודי בָזאֶרצָ . קטנים

היא מובילה  .המתפתלת אל תוך עומקה של הבמה, במפתיע על ידי סמטא

, ממול לשוק, בקצה הימני הקדמי של הבמה. העלמין היהודי-אל בית

המבהיק בלובנו לעומת עגמימותו של , ומותנראית חזיתו של בית בן שתי ק

 –שם . מעקה מוליכות אל הקומה השנייה-מדרגות מסולסלות. השוק

בחלקה השמאלי , שִּבקֵצה השוקא מעברה השני של הסמט .מתגוררת מרל

מדרגות מוביל -גרם . חצר של בתים קטנים מגובבים זה על זה–של הבמה 

   .וויץלוי הור' שם מתגורר ר. אל הקומה השנייה

  

בשעה זו השוק מרוקן  .צהריים של יום חול אביבי- השעה היא שעת אחרי

, חנוונים וקצביות מתגודדים בקבוצות קטנות, כמה תגרים. כמעט מקונים

מונים את  ,מסתודדים. סיון לחממן בקרני השמש הקלושותישפים ידיהם בנ

  .כספם

   

  .  ַקָצביֹותמתוך ההמיה עולים קולותיהן של שלוש .הצבעים עגמומיים

        

                                                         
  . רחוב מגורי היהודים בוילנה–ה 'ָזאֶרצָ  *
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בימים אלה , בעונה הזאת, לפני שנה! בושה לעיניים שכך רואות :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

הווים היו ? למה. אי אפשר היה לראות את הָווים באטליז שלי, ממש

 –ועכשיו . מאּוְׁשֶמָנה, בשר יפה, בשר אדום, בשר טוב .מכוסים בשר

  . הָווים מתנדנדים ריקים !בושה לעיניים

, נחת מבתו, הרבי הזה, שיראה הוא.  הלב ריק– ריקה הקופה :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

-בשר. "הוא צעק!" ְטֵרָפה. "כשם שאנו רואות נחת מן האטליז שלנו

שואלת אני , מדוע.  נבהלו–והקונות !" הבשר מאּוְׁשֶמָנה ,טרפה

   !?אתכן

, אין קושיות בעיר הזאת בכלל? מה לך לשאול מדוע, שיינה :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  . הוא שוטה גמור ,לוי הורוויץ' שיות על רובפרט מי שמקֶׁשה קו

  .שמוטב ונמצא לנו פרנסה אחרת, כבר אמרתי לזעליג שלי :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  ?איזו פרנסה חדשה) בספקנות( :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ...אוכל-אולי בית :''''גגגג קצביתקצביתקצביתקצבית

  ?ומי יאכל אצלך? אוכל-בית :''''אאאא קצביתקצביתקצביתקצבית

  ! עכברים יאכלו אצלה–? מי יאכל אצלה :''''בבבב קצביתקצביתקצביתקצבית

נעשה נחת ? מה יש .ולי אפרֹוש לעסוק קצת בשידוכיםוא: ''''אאאא קצביתקצביתקצביתקצבית

  .לאחרים

 –דעתה נטרפה ) 'לוחשת באזנה של קצבית א; בצחקוק ארסי( :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ...בגלל מעשה הטרפה

ומקנחת ידיה , רוקקת! (טפו. כמו שאומרים, הגיעו מים עד נפש :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  !לוי הורוויץ הוא בעצמו טרפה' ר.) בסינור הגומי שלה

! חס וחלילה! נצרי את לשונך! ביילה) מהסה אותה בבהלה( :''''ת גת גת גת גקצביקצביקצביקצבי

  .)נשמע רעש עמום כקולן של רגליים רבות המשתרכות לאיטן(

  .הְלוויה :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ?הלוויה) בלחישה מבוהלת( :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  .הלוויה. כן :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

מי :) היא שואלת, משהיא נרגעת, כך-אחר. מתחילה להתייפח( :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  ?מת

  .אתמול בבוקר? לא ידעת. מתה. פייגה :''''ת את את את אקצביקצביקצביקצבי

כל כך . כל כך צעירה. פייגה, אוי, אוי. לא ידעתי, לא... פייגה :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  ...טובה

  ...שמונה ילדים השאירה :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א
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. שמונה ילדים ובעל שגידולו היה קשה מגידול תריסר ילדים :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ? פלא שמתה עם בעל כזה

  !חס ושלום! ביילה) סופקת כפיים( :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  

בצעיף שחור על ראשה , ומרל, ברגע זה נפתחת דלת דירתה של מרל(

, יורדת במרוצה במדרגות ,אך עיניה יוקדות, פניה נפולות, ובשמלה שחורה

  .)אונעלמת בסמט

  

  ?האם היתה זו מרל שחמקה כארנבת, אמרי לי ביילה :''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

  .בר סוררת-עז!  היא ולא אחרת–מרל , כמובן :''''חנווני בחנווני בחנווני בחנווני ב

פעם היתה מפתלת ירכיה . בכל זאת אין זו אותה מרל של פעם :''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

ובלילות , בימים היתה צועקת בהפגנות נגד הקיסר. ופורעת שערה

  . תופרת ושרה, היתה תופרת ושרה

 תאווה –עיניים ) מתרגש! (עיניים יש לה, אבל עיניים  :''''חנווני בחנווני בחנווני בחנווני ב

  .לעיניים

 גובה –" גובה... "ו) ט בידו גופה של אישה נאהמשרט... (ו, נו :''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

  ?חסר לה

נוטל ... ( חסר להכןכןכןכןבוא ואומר לך מה ) פורץ בצחוק מצטלצל( :''''חנווני בחנווני בחנווני בחנווני ב

והשניים מצטחקים ', לוחש משהו על אזנו של חנווני א' את חנווני א

  .)בחשאי

גם כשתהיה בת תשעים תסחרר עליהם ? מה אמרתי לכן? ומה :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  !הנבזה, את ראשם

עשרה שנה -שש, תחשבי על זה. זה לא ב א ש מ ת ה, אבל ביילה :''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  .. אוי. איציק שלה לא חזר מן המלחמה וזו יושבת ויושבת. בעגינותה

עושה שמלות . לא חסר לה כלום, באמת? מה הרחמים? מה יש :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

ואוספת את מבטי , יושבת לה בחלון, אוגרת זהב, העיר- לגבירות

  .םהגברי

  ... הָקָבִליר הכי עקשן שלה, הנה מגיע לו מוישקה צירולניק :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

בנעלי , בחליפה מגוחכת בהידורה, מימין הבמה מתקרב צירולניק(

כסף -ובמקל בעל גולת, במגבעת גבוהה ונוקשה, לק מבריקות

  .)נוצצת
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הוא אוהב כשקוראים לו ! מ ו ר י ס צירולניק – לא מוישקה :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  .מוריס

רודף אחרי מרל ! גביר שלם! תראו את הפוחלץ המנופח הזה :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

        . אינה מנידה עפעף.  והיא כאילו כלום–מתחנן לפניה , שנים

אדון , שלום) פונה במתיקות מעושה אל צירולניק! (שועל זקן :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ?הפרוות מכבד בביקור את תגרי השוק-מה זה כי סוחר. מוריס

זה עושה . טוב לראות את פניכן) בחנופה. (סתם-סתם טיול של :צירולניקצירולניקצירולניקצירולניק

  ! נשים,  אני אומר לכן–נשים זה דבר יפה , אה. חם בלב

  .)מיישרת את סינר הגומי על פני כרסה, מצחקקת בביישנות' קצבית ג(

? עד מתי תעמוד ברווקותך, מוריס, מוריס ,מוישקה מוישקה :''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  !שה נאה וראה עמה חייםיטול לך א

  .חיים רואה אני גם ברווקותי :צירולניקצירולניקצירולניקצירולניק

מתחת לאפו , לפעמים ירחרח אדם קרוב. מוריס, אל תאמר נואש: 'קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  .זהב הוא מוצא, מה הוא מוצא,  והנה–ַּבּבֹוץ בו הוא שרוי , ממש

  ?וכי איפה רואה את כאן זהב :צירולניקצירולניקצירולניקצירולניק

יריקה מן האטליז -ממש בטווח, למשל כאן, )בהיתממות(הנה  :''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  ...מרל שמה, שה נאהי גרה לה א,שלי

אבל , מרל אינה רעה כלל וכלל? מרל) צוחק צחוק רם ומעושה( :צירולניקצירולניקצירולניקצירולניק

 חרשו –שש עשרה שנים של ציפייה . היא כבר בלויה מדי בשבילי

  . בה חריש עמוק

- ליצן, הגרביים הקטן-אל החבורה מתקרב בזריזות ֵׁשדֹונית מוכר(

 למיליו האחרונות של הוא עומד רגע ומאזין. החצר של השוק

  .)ועליו משתלשלות גרבי משי, סל תלוי על צווארו. צירולניק

אבל , אל נא בחמתך עלי .מר מוריס, בדיוק להפך, כלומר :גרבייםגרבייםגרבייםגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

ואם . הרי כולם יודעים שמרל אינה ָׂשָׂשה לצאת מעגינותה הַמזהרת

  )מפזם(? סבור אתה, שמא תבחר ב ך כמושיעה, תצא

  

  מרל התופרת

  בר-והי עיזתז

  שועטת ודוהרת

  בעמק ובהר

  דוהרת ומסחררת
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  את ראש כל הפרוור

ואילו האחרות מקישות על פי הקצב ', כאן מצטרפת אליו קצבית א(

מישהו מוחא כף . כמה לקוחות וחנוונים מצטרפים למעגל. בקופיץ

  .)לקצב

  מרל התופרת

  ?האם ראיתם כבר

  צוענייה שחרחרת

  ויופי נהדר

  מרל התופרת

  , לצוד פרפרבמקום

  ,ולאכול פרפרת

  אוהבת טעם מר

  ו שנים דוגרת"ט

  על עגוניה כבר

קשה לו להחליט אם להיות נבוך או , צירולניק. צחוק כללי( 

  .)להשתתף בעליצות הכללית

סימן . סימן שקר לי. י סומרותישערות) מורה על זרועו החשופה( :''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

נועלים , הסחורהמכניסים את (  .סימן שהלילה קרב. שהשמש שוקעת

האורות דועכים על , אגב המולה זו. את דלתות החנויות ואת הדוכנים

  .)ה'שּוָקּה של זארצ

  

        4444תמונה תמונה תמונה תמונה 
  

  .1כבתמונה , התפאורה .בשעת לילה, באותו יום

  .וביתה של מרל גם הוא כמעט ונבלע בחשכה, הפעם מואפל השוק

 . הבמההבתים שבחלקה השמאלי של-מגובבת" החצר"רחוב מאיר את -פנס

  .החלונות בקומה השנייה דולק אור יחיד באחד

  .  חשוכים–שאר החלונות  .לוי הורוויץ' זוהי דירתו של הרב ר

  . קלמן מופיע מצדה הימני של הבמה ומתבונן ארוכות בחלון המואר

והוא שולח מבט מהיר ומבוהל אל , לרגע נדמה לו כי הוא שומע רשרוש

עתה מסתבר  .הוא נרגע, דירתה חשוכהאך משהוא נוכח כי  .חלונה של מרל

  .יוצא מדירתו ופונה אל ק" החצר"אחד מדיירי  .הרחש-מקור
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  ?כך-מה מחפש יהודי בשעה מאוחרת כל  ::::שכןשכןשכןשכן

לוי ' האם כאן גר ר, אמור לי בבקשה... אה .כלום, כלום )נבוך(  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

  ?הורוויץ

אם  )משל היה מכר ותיק, מתקרב אל קלמן( !ועוד איך גר ?גר  ::::שכןשכןשכןשכן

אם  .לוי הורוויץ'  תדע ששם גר ר–תראה אור בחלון כל הלילה 

 תדע כי שם –תשמע צעדים מתרוצצים בתקרה מעליך כל הלילה 

 תדע –אם תשמע איש מקונן תהילים כל הלילה  .לוי הורוויץ' גר ר

וכי מה מבקש האדון  .לוי הורוויץ אי אפשר לטעות' בר .כי זה הוא

  ?אצלו

  . אותו לעניין כלשהוצריך אני )נבוך (  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

  )בחלוק לילה, מדלת דירתו של השכן יוצאת עתה אשתו(  

כממשיכה את דברי בעלה ( .מחנק בכל, אין אוויר, אוי אין אוויר  ::::חינהחינהחינהחינה

בשעה דווקא מוטב שתעלה אליו  .אדרבא ואדרבא )מהייבחום א

 אני מנקה את .אני יודעת .אינו ישן כמעט בלילות, ראשית .כזאת

בלחישה ( .מאז נלקחה אשתו אל בית החולים, יום-ביתו יום

לה בתו הלכה אחריה 'והרי גם צירה, נו !דעתה נטרפה )מאוימת

צווחה צווחות , ניפצה שמשות !מסכנה .לאותו מקום ממש .לשם

מעשים  !ממש כך...  )בלחישה על אזנו של קלמן (-ו, משונות

- מלעיזי לעז אמרו שכזאת אירע לבת !שלא ייעשו עשתה היא

, ובכן !דווקא בשל היותה בתו של רב קפדן ומדקדק, ראל זויש

לה שלו 'בלילה נדמה לו שצירה .האיש אינו עוצם עין בלילות מאז

בטוחה אני כי  .הוא מפחד מן השקט, אתה מבין .מהלכת בחדרים

חינה ... (ישמח להחליף מלה עם יהודי הגון דווקא עכשיו

, הנה הוא שם... ששש )נועצת עיניה בחלונו של הורוויץ, מפסיקה

  ...מתרוצץ לו

אבל אני איני , אומרים שלב חלמיש לו .רע לו לרבי שלנו, אוי  ::::שכןשכןשכןשכן

 אי אפשר שיהיה לו לב –אדם שידע צרות כמו שלו  .סבור כך

  .אינו יכול אלא לנהוג כאילו לב של אבן לו, ויחד עם זאת, חלמיש

  )האפלהלוי הורוויץ משרבב ראשו מן החלון וצועק אל תוך ' ר(  

  ?מי שם ::::הורוויץהורוויץהורוויץהורוויץ' ' ' ' רררר

  .רבי, יהודי בא לדבר אתך . חינה–אני , רבי, זאת אני ::::חינהחינהחינהחינה

  .יעלה נא .בבקשה )נרגע(    ::::הורוויץהורוויץהורוויץהורוויץ' ' ' ' רררר
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זוג באחר כך , הזקן בחלון-דמות הרבי אדוםבקלמן מתבונן (  

  )אך לבסוף אוזר עוז ועולה במדרגות, מהסס, השכנים

  )לוי הורוויץ' אור עולה בתוך חדרו של ר(  

  .ישב, בבקשה .:.:.:.:הההה. . . . לללל' ' ' ' רררר

ללא , כדי להתגבר על פחדיו, ואחר, נוחות-מתיישב באי(  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

 .עגונות-שמעתי כי אומרים כי אתה הממונה על התרת )הקדמות

שה י א,כלומר הייתי רוצה לשאת לי עגונה אחת, רוצה אני, רבי

  .כשרה ומהוגנת

  ...נו )מפסיקו ברוגזה(  .:.:.:.:הההה....לללל' ' ' ' רררר

מן הפלוגה  .ה שנה מאז יצא בעלה למלחמהעשר-כבר חלפו שש  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

, הקרב כי כל הפלוגה-יש עדים ששמעו בשדה .שלו לא חזר איש

  .הושמדו, כולם עד אחד

  ...נו  .:.:.:.:הההה....לללל' ' ' ' רררר

אבל הוא לא  .ישבה וחיכתה לו כל השנים, כלומר העגונה, היא  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

שהרי , גם לא היתה מלכתחילה כל תקווה שיחזור, כלומר .חזר

  ...אבל היא האמינה וחיכתה, שמדההפלוגה כולה הו

  ? עדים שראוהו במיתתו–עדים יש  )מפסיקו... (נו  .:.:.:.:הההה....לללל' ' ' ' רררר

  .אין עדים, לא )נכאים-בקול(  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

אם אין עדים נאמנים שראו את  .הכל לשווא, ובכן )בהחלטיות(  .:.:.:.:הההה. . . . לללל' ' ' ' רררר

  .אפשר לעשות כלום- אי– בפירוש מת –הבעל מת 

ים חייבים לראות את המת במו וכי היכן כתוב שהעד )מנסה(  ::::קלמןקלמןקלמןקלמן

  ?עיניהם

 )קופץ מכורסתו ומרצה דבריו בסערה כשהוא צועד לאורך החדר(  .:.:.:.:הההה. . . . לללל' ' ' ' רררר

 .בשולחן ערוך כתוב, בגמרא כתוב, במשנה כתוב ?היכן כתוב

 אין די –אם העד ראה את הבעל גוסס  )בהתלהבות וזעם גוברים(

אין , יכותאם ראוהו מחותך לחת .יש לראותו ביציאת נשמתו ;בזה

חיה טורפת נתחים  .אין די בזה, מסומר במסמרים לקורה .די בזה

יכול אדם שיבואו עליו כל הצרות , שכן .אין די בזה, מבשרו

וכך גם אם ראהו העד נופל  . ויישאר בחיים–וייעשה לו נס , האלה

שה יואם יש מלחמה בעולם והא .אין די בזה, אל תוך הים הגדול

 . אין מאמינים לה–ין עד שראהו במותו וא, אומרת שבעלה נהרג

והיא מדמה , ייתכן כי רק שמעה כי חיילים אחרים מגדודו נהרגו
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והנה אתה בא אלי  )בהטחה( .בנפשה שגם בעלה הוא בין המתים

הרבי  .רגע של שקט( !ומספר לי שמכל הפלוגה לא שב איש

אחר כך מתיישב בכבדות בכורסה  .הנרגש ממשיך להתרוצץ

לוי מרים ' ר .מבוהל, מאוכזב, קלמן נדהם . בידיווכובש ראשו

כשעיניו , ומוסיף בקול חנוק, מכווצות בכאב, עתה פנים חיוורות

  :)עצומות

איש איננו מיטיב להבין ממני  .יאמין לי אדוני שלבי נקרע לגזרים  

נבהל ( ...כמה מבין אני זאת, אוי .מה פירוש היות אדם שרוי בגפו

אלמלא  )וממשיך בטון יבש יותר, מוחולשה זה שלו עצ-מגילוי

בימינו כבר אין מורא שמים  .לא הייתי מתערב, באת לשאול אצלי

אבל אם באים אלי  ?ומי זה מתיירא מפני רב, על הבריות

והדין הוא שכל זמן שאין  .פי הדין-חייב אני לפסוק על, ושואלים

 .אסורה העגונה בנישואין, עדים שראו במו עיניהם את הבעל מת

כשגבו מופנה אל , הספרים-ניגש לארון, קם ממקומו. ה. ל' ר(

והוא קם ,  קלמן מבין שעליו להסתלק .ונשאר עומד כך, קלמן

  .) כאילו נתאלמן בשנית–ראש -אבל וחפוי, ועוזב את החדר חרש

  

        

        

        

        מערכה שנייהמערכה שנייהמערכה שנייהמערכה שנייה
        

        2222תמונה תמונה תמונה תמונה 

  

שרוי , לאחר תפילת מעריב, ה'בית המדרש של זארצ .כעבור שבוע

על גבי העמוד דולק נר גדול של אזכרה ששלהבתו  :יקהבאפלולית מע

' ר .מפרכסת ומטילה צללים ואורות המרקדים על הכתלים בריקוד מוזר

תמונה זו  .האוויר טעון כובד ודממה .בפינת ארון הקודש, קופא, דוד עומד

, דוד דומם' בתחילת התמונה ניצב ר .מעבירה את הצופה אל ספירה אחרת

 .עם איידל אשתו, עם עצמו,  לבמה בשיח עם התורהאך קולו נשמע מעבר

  .כמעט ובהתנגנות מתארכת- בלחישה, הקולות מתהדהדים בשקט

  :אחר כך .דוד מקשיב קשב רב' ר .רגע ארוך של דממה
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   ::::קולה של התורהקולה של התורהקולה של התורהקולה של התורה

 .המדברת אליך, העומדת מבוישת בארון הקודש, זו היא התורה

בית  ! כזהאוי לדור ! מעלבונה של תורה, לבריות,אוי להם

, עכביש-הקודש אסורים בקורי-ארונות ספרי .המדרש שומם

עומדת היא , מבוישת .שכוחה מלב, והתורה קופאת בבדידותה

. וממתינה וממתינה לחתנה, ככלה הניצבת בהינומה הלבנה שלה

לא  .לא בא .לא בא .לא בא .לא בא .לא בא, ואילו החתן לא בא

  .בא

                ::::דודדודדודדוד' ' ' ' קולו המייבב של רקולו המייבב של רקולו המייבב של רקולו המייבב של ר

השב את לב  .אליך ונשובה' השיבנו ה . אבינו לתורתךהשיבנו

עשה נא שילדי ישראל שעזבו את תורתך ישובו  .הבריות לתורה

גם את קולך אני  .אני שומע את קולך .איידל, כן ...אליה בלב שלם

  .שומע

      ::::קולה הגוער של איידלקולה הגוער של איידלקולה הגוער של איידלקולה הגוער של איידל

 !?וילדך שלך גווע,  על ילדי ישראלבמה לך לשבור ל .דוד, דוד

הצרות שבאו  !לאוכל, לבית מוסק, ם משובחים זקוק הואלרופאי

ה 'טלוהרי מוֹ  . עוד מעט ויתפקע מכאב–לבי  .דוד, עלינו הכריעוני

בקש  .חשוב על בנך הקטן .לאם חזקה, שלנו זקוק לאם בריאה

ולא נצטרך לחיות , הם יעשוך רב של קהילה .מחילה מן הרבנים

  !כל להסיק את הביתונו, מלאכה-או מוטב והיה בעל .על פרוטות

כדי שלא ייפול , דוד מגשש בידו אחר מסעד הספסל שממולו' ר(

    .)דממה ארוכה מאד( .)בימינו הוא מאהיל על עיניו .תחתיו

          ::::קולה של התורהקולה של התורהקולה של התורהקולה של התורה

 .חטאתי: אמור להם .היה מכניע עצמך לפני חבריך הרבנים, בני

 אם .היה מודה שאסור היה לך לפסוק על דעת עצמך באותו עניין

 יושיבו –אם ימחלו לך  .עתידים הם למחול לך, כך תדבר אליהם

הבתים -אם יושיבו אותך בתוכם יתחילו גם בעלי .אותך בתוכם

תוכל לבוא לפני יהודים בדברי , אז .ארץ-שבעיר לנהוג בך דרך

 .את התורה, אותי .מוסר ותוכחה ולתבוע מהם שלא יעזבו אותי

, אותי, רבי דוד, התורהאת , אותי ): המהדהד מעבר לבמההקול(

  .)דממה( .רבי דוד, את תורת ישראל
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    ::::דודדודדודדוד' ' ' ' קולו המיוסר של רקולו המיוסר של רקולו המיוסר של רקולו המיוסר של ר

הרי גלויה וידועה לך האמת שלא עשיתי מה , ריבונו של עולם

ישראל רעבים עשיתי -מרחמנות על ילדי .שעשיתי מתוך גאווה

העיר שיהיו מלמדים עלי -נא לבותיהם של רבני-הער, אנא .זאת

, תורתי שלי, תהאם ַא ? האם נכון אני שומע ).שקט ארוך( .זכות

  :אומרת לי

          ::::קולה של תורהקולה של תורהקולה של תורהקולה של תורה

הדין -שערם הלבין בבית !אל הרבנים ובקש מחילתם א ת ה לך

  ...חטאת להם, הצעיר שבהם, ואילו אתה, הרבני

        ::::דודדודדודדוד' ' ' ' קולו הזועם של רקולו הזועם של רקולו הזועם של רקולו הזועם של ר

 !הצדק והרחמים אתי, הדין !יתִ האמת אִ  .לא אבקש מחילה .לא אלך, לא

הייתי מתפלש בעפר , בלבד צריך הייתי למחול  ב ו ד יכ אילו על

   איני רוצה כי .לוי הורוויץ' רגליו של ר

מה  .פנים לא טעיתי-בשום !תתפלש בעפר לרגליו ה א מ ת

ואם  .לא אשמע לרבנים . הלכה למשה מסיני–שאמרתי ועשיתי 

תורה -לדין, כביכול, אקרא אותו עצמו, בורא העולם עומד לימינם

מוכן , דין של מעלה ירשיע אותי-ואם בית .דין של מעלה-תלפני בי

ומזומן אני להישרף באשה של גיהינום עד סוף כל הדורות ולא 

לחם אחת הגיעה לידי תינוק אחד -אם פרוסת !אתחרט על מעשי

 הרי שהצלתי לא רק נפש תינוק –מישראל רגע אחד קודם 

 כבודך וגם את .מישראל אלא גם את כבודו של ריבון העולמים

  .הצלתי, כבוד התורה, שלך

מפינת בית המדרש עולה לפתע קול בכייה דק  .רגע של דממה(

דוד מרים פניו בבהלה ורואה דמות קמה ' ר .שהיוחרישי של א

  ).מבין הספסלים השרויים בחשכה

  ?מי את  ::::דודדודדודדוד' ' ' ' רררר

באתי לשאול ... באתי לבקש אותך .רבי, סלח לי )נרגשת, נבוכה(        ::::מרלמרלמרלמרל

היתה כאן דממה מוזרה ... ת שקוע כל כך בהרהוריםהיי... בעצתך

 .)מתעשתת, לאחר רגע .מנגבת עיניה... (ופתאום תפילתך... כזאת

  .סלח לי

  :)כ"אח .שותק רגע .חלום, רוח, קול-מסתכל בה כאילו היא בת(  

  ?מה רצונך  ::::דודדודדודדוד' ' ' ' רררר
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עשרה שנה חיכיתי -שש .עגונה, רבי, עגונה אני )עדיין נרגשת(  ::::מרלמרלמרלמרל

אינני  ...אך הוא לא חזר, עשרה שנה-שש, א למלחמהלבעלי שיצ

, באתי אליך שתושיעני ...בדידותי קשה עלי ...יכולה יותר

  !רבי. הושיעני

כשחושיו שבים , אחר רגע .מתיישב .מסתכל בה לרגע ללא אומר(  

  )-כאילו , אליו

היית  .פרוורים-של-אני אינני אלא דיין .לא אלי צריכה היית לפנות  ::::דודדודדודדוד' ' ' ' רררר

הוא מונה מטעם ועד הרבנים  ;לוי הורוויץ' כה ללכת אל רצרי

  .לכי אליו .לענייני עגונות

  .אך הוא מסרב, ביקרו אצלו) מהססת (...היו כבר אצלו בעניין שלי        ::::מרלמרלמרלמרל

לוי מסרב משום ' ר ...מסרב... מסרב ?כך )ממלמל כאילו לעצמו(  ::::דודדודדודדוד' ' ' ' רררר

על אחת כמה  –אני , אינו יכול לעשות כלום ה ו א אם .שאין עדים

   .וכמה

  

  

  

        4444תמונה תמונה תמונה תמונה 

  

השוק הומה ממוכרים  .ה'בוקר בשוק של זארצ .כך-ששה שבועות אחר(

-ושוב מוכר-פני השוק עובר הלוך-על . בעיצומו–הקיץ  .ומלקוחות

על קולו גוברות מדי פעם צעקותיהן של  .הגרביים הקטן ומכריז על סחורתו

  .)רים אחריםוצעקותיהם של תג, הקצביות המכריזות על סחורתן

גרבי  !גרבי משי, גרבי משי !גרביים !גרביים )מכריז(  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

 עבות או –גרבי משי יפות  !לצנועות ולמהודרות, משי לגבירות

 ! למופקרות–גרבי משי  !גרבי משי לנשים הכשרות .שקופות

  !משי, משי, גרבי משי

יק להרעיש תפס, איציק, היי )הגרביים-קוראת אל עבר מוכר(    ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

אפשר לחשוב שאין דבר חשוב  !את העולם עם הגרביים של

יותר מן הגרביים של!  

שמא רצונך לומר כי  ?אלא מה )קרב אליה ומחייך(        ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

הקצבית ( ? יפה יותר–הבשר השמנוני המסריח הזה שלך 
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מזדקפת ומתקנת , ופה שלהגמתכעסת בחשבה כי הוא מתכוון אל 

  ...על הווים ש ם :לא, אל .)את סינורה

 ?כיצד זה עלה בדעתך לעלוב באיציק שלנו .ביילה, באמת, נו ::::''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

  ?כמה עולה היום זוג הגרביים הלבנות האלה, נא-אמור, איציק

איזה , תראי איזו רכות, תראי . בשבעים אגורות–ך לָ    ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

ו שנים "ט/ בר - זוהי עיזת/ הוי מרל התופרת  )מפזם ומפזז( .יופי

/ וכלל לא ממורמרת / בוררת ובוררת  / דוגרת על עגוניה כבר

תופרת / מרל התופרת . / דוהרת וזוהרת/ לא מתבגרת  ,טרייה

/ ממש כמו חפרפרת / נוהגת כעיוורת / גוזרת ונוברת / ותופרת 

  !הוי מרל התופרת/ אף גבר לא נותר / כאילו כאן ַּבקרת 

 !וחדל לפתות אותנו לקנות גרביים, משחת-שד, סתום פיך ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

האינך יודע כי מרל כבר אינה , באיזה עולם חי אתה, ומלבד זאת

  ?עגונה

  ?מרל העגונה היא כבר מרל הנשואה ?מה  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

הגברת ) בניפוח אירוני(כבר חודש ימים שהיא  !ועוד איך ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

-לםהוא בוודאי מטפס אליה בסו .אותו סייד זכה בה .ייטוסמָ 

   ...הסיידים שלו

  )צחוק כללי(  

  ...ואני כלל לא ידעתי ::::''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

 .סודות-שמרו את העניין בסודי .גם לי נודע הדבר רק הבוקר ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

בתנאי , דוד הסכים' רק ר .אומרים שאף רב לא רצה לתת לה היתר

  ...שלא יספרו

מפזם ( !אני משירי איני זז . נישאה–? נישאה .מילא, נו  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

/ צוענייה שחרחרת / האם ראיתם כבר / מרל התופרת  )ומכרכר

  .)מתרחק כשהוא מציע את מרכולתו( ...ויופי נהדר

  .)אל החבורה מתקרב עתה המוהל לפידות(  

יהודים , בוקר טוב לכם )חלקלקות ובעיניים זוממות-בלשון( ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

שומע אני ששמחות  . יהודיות גאות,בוקר טוב לכן .טובים

   ...רחשות בעירנומת

זני שלי לא וולא, כולם שומעים הכל על כולם ?מי התחתן    ::::''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

  ...הגיעה אף שמועה

  .העגונה עם הסייד .העגונה ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א
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  ?דוד' מה אמרת על ר )נכנס לדבריו( ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

  .הוא הוא שהתיר אותה ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  ? הדברוכי פלא ?הוציא את ההיתר, אומרת את, סודות-בסודי ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

יוצאת ( !?אינכם מתביישים לדוש כל כך בענייניהם של אחרים  ::::חינהחינהחינהחינה

  )בכעס

  ?מי עומדת להינשא, ספר, מוישה )'אל חנווני א( ::::''''קצבית בקצבית בקצבית בקצבית ב

  !בתו הפרוצה של יודקה ! לא תאמינו ::::''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

  ?ואיזה הוכחות יש שפרוצה היא ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

  ! יש ויש ::::''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

    דוד התיר את העגונה' לא הדבר שרוכי פ ?וכי פלא הדבר ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

   !מנוול !אפיקורוס הוא .והרי כלל איננו רב ?ב מ ח ת ר ת 

   !!ולא רב, בולשביק :מזמן אמרתי, אכן ::::''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

דוד לא התיר אותה עגונה אלא תמורת נתח ' ובטוח אני כי אותו ר ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

  ...שמן

דות בשוקה של עומד לו המוהל לבית לפי !נא ראו-ראו  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

- אם רודף, שמא !ה וזורק רפש בעגונה כשרה וברב הגון'זארצ

' תעמוד ותספר לנו מה יש לך בלבך על ר, לפידות, צדק כזה אתה

  ?או על העגונה, דוד

  .לי אין כלום ?לי ::::לפידותלפידותלפידותלפידות

דוד פסל אותך כמוהל ואסר עליך למול ' וכי העובדה שר  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

  ?ניךהיא בעי  כ ל ו ם – תינוקות

  ...פרוצה שבפרוצות .פרוצה הנערה, כפי שאמרתי, ובכן ::::''''חנווני אחנווני אחנווני אחנווני א

  !חה- חה-חה !פרוצה לכל רוח ::::''''קצבית גקצבית גקצבית גקצבית ג

גרבי  !גרביים !גרביים )מתרחק ומציע את מרכולתו (  ::::הגרבייםהגרבייםהגרבייםהגרביים- - - - מוכרמוכרמוכרמוכר

  !משי !משי !משי לכשרות ולמופקרות

על פני השוק  .בליל של קולות שב ועולה .החבורה מתפזרת(  

השמש הראשי , יושה' ר :ורביםיו שניים ההולכים עוברים עכש

  ).ה' זלמנק–ועוזרו , של בית הכנסת הגדול

  !זבוב עלוב, סתום פיך ::::ההההששששיויויויו' ' ' ' רררר

  !לא אחשה !לא אסתום !אינני רוצה ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

רק טענות מזמזם אתה כל  !זבוב מרדן, תמיד טענות לך אלי  ::::יושהיושהיושהיושה

  !היום
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עשרה שנה משמש אני -תיםכבר ש )ממשיך לצפצף את טענותיו( ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

  !ומעולם לא הנחת לי לזקוף את ראשי, בבית הכנסתל עוזר 

  !לזקוף מ ה אבל הרי אין לך  ::::יושהיושהיושהיושה

  !גם חופות אינך מניח לי לסדר !לא אחשה !לא אחשה ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

  !לא סידרת ולא תסדר חופות        ::::יושהיושהיושהיושה

דווקא סידרתי חופה  !הא לך !נא )זוקף ראשו ומנפח כרסו( ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

  !ועוד ידי נטויה !חתא

  !?חופות אתה כבר מסדר לי מאחורי גבי !מה )מתרתח(  ::::ההההששששיויויויו

חופה של ולא  ?מה יש ?וכי יש לך מונופול על כל החופות בעיר ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

  ! אלא אחת שהיתה עגונה הרבה שנים, שהיא-סתם

 !דע לך כי אותו סייד בא אלי לפניך, ובכן !כך )קופץ ממקומו(  ::::יושהיושהיושהיושה

, חכה !לוי הורוויץ אסר עליה להינשא' הרי ר .יאלא שאני סרבת

- אתה עוד תראה שמאחורי גבי אי !אתה עוד תראה אצלי !חכה

  !!בוא )סוחב אותו בצווארון מעילו( !אפשר לעשות חתונות

  !?לאן זה )מצווח באימה( ::::הההה''''זלמנקזלמנקזלמנקזלמנק

בוא ונספר לו על שני  .לוי הורוויץ' אל ר, כאן למעלה, הנה  ::::יושהיושהיושהיושה

 ;הורוויץ ומתיר עגונה' היוצא כנגד ר, דוד' ר :מרדניה של העיר

 !השמש הראשי) בניפוח רציני( ,יושה' המתקומם נגד ר, ה'וזלמנק

לוי וגורר ' יושה עולה במדרגות אל ביתו של ר( !נבלה-שני מעשי

  .)לוי הורוויץ' הוא מקיש על דלתו של ר, אחר .אתו את זלמן

  .)י הורוויץלו' ה במדרגות לדירתו של ר'גורר את זלמנק(  

עם  .היושב ומעיין בספר, לוי הורוויץ' האור עולה בחדרו של ר(

הוא מסתכל בחרדה אל עבר דלתו הנעולה של , שמע הנקישהיה

פותח את דלת הכניסה , קם ומפסיע על בהונותיו, החדר הסמוך

  :)ושם אצבעו על שפתיו, לדירה

  ...בבקשה מכם...  ששש  ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

שם עומד , מחזיר מבטו אל אחוריו( .ב לי אליך רביעניין חשו  ::::יושהיושהיושהיושה

  ?ממה אתה מפחד, בוא היכנס :)אל זלמן( .)מבוהל, ה'זלמנק

 מבית לה חזרה הביתה'בתי צירה, בשקט,  אנא מכם  ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

 ...חשובה לה המנוחה ) מתחנן,קולו רך .הוא חרד( ...החולים

  ?מה בפיכם .שבו, אנא... ששש
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מרה שוב את דוד הִ '  ר–האחד  .נבלה נעשו בעיר-מעשישני , רבי  ::::יושהיושהיושהיושה

הוא , עוזרי, ה' זלמנק–השני  .והתיר נישואיה של עגונה, פיך

  !לאחר שאני סרבתי,  וזאת–שערך את החופה 

, לרגע הוא כאילו רוצה לזנק מן הכורסא .מופתע ונרגש(  ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

וא ואז ה. לה'חדרה של צירה-אך במשנהו הוא מסתכל בדלת

אני  .היה אצלי אותו יהודי שרצה להשתדך אליה, כן ):ממלמל

  .)אונים-ידיו שמוטות אין( !אמרתי לו שאסור

שפניך , רבי, רואה אני .)ה. ל' מופתע לראות את הפאסיביות בר(  ::::יושהיושהיושהיושה

צריך , הורוויץ' ר )מנסה לדרבנו( !אינני מבין !אינן למלחמה

  !לעשות משהו

ישמרך  !עלינו לשתוק )ביבותיו בפחדמביט על ס(  ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

  !אל תדבר על כך עם הרבנים, יושה' ר, אלוהים

האם מפני אותו  ...אינני מבין מה יש לחשוש ! אינני מבין).נדהם(  ::::יושהיושהיושהיושה

  !מה טעם יש להעלים מעשה כזה של חילול השם ?פרוורים-דיין

 ת הא  לא !צריך לשתוק )בקול רועד מהתרגשות( )מזנק מכורסתו(  ::::לוילוילוילוי' ' ' ' רררר

מרדן ועקשן הוא  !מכיר אני את הדיין !תאמר לי מהו חילול השם

 .י עירנומכיר אני גם את יהוֵד  .הוא לא יזוז מעמדתו .כמותו-מאין

אם יתעורר רעש בשל ההיתר יהיה חילול השם חמור עוד הרבה 

  !לשמוע בקולם של רבנים ל א  ייווכחו יהודים שאפשר– אז .יותר

  ...אבל )מנסה(  ::::יושהיושהיושהיושה

 על ראש אסוןולכן רוצה אתה להמיט , אתה כועס על עוזרך  ::::לוילוילוילוי' ' ' ' רררר

  !משביע אני אותך, אל תאמר מלה בעניין ?כולנו

  .)ה אחריו'כשזלמנק, יושה מושך בכתפיו ויוצא(  

אחר כך  .לוי תומך עצמו בשולחן ומלווה אותם במבט נרגש' ר(  

 .מקשיב לנשימותיה, לה'דלתה של צירהניגש בשקט אל הוא 

     ):רווחה-באנחת

  .)האור בחדרו כבה(...  ה ת ע ו ר ר ה   ל א  ה י א , ל א ל  ת ו ד ה
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        מערכה שלישיתמערכה שלישיתמערכה שלישיתמערכה שלישית
        

        1111תמונה תמונה תמונה תמונה 

  

שלוש חבורות נסערות מתגודדות ברחבה הקטנה שבין השוק לבין  .בשוק(

חבורת התגרים , חבורת הסיידים האפיקורסים :לוי הורוויץ' ביתו של ר

מדי פעם עולה קול מאחת  .דת- ועסקניוחבורת זקנים דתיים, והקצביות

בתחילה שומעים אנו קריאות של השתוממות ומחאה על  .החבורות

  .)הפרשה

  

 ותעמוד תחת –ת על הדעת שהעגונה תּוָתר ומי יכול היה להעל ::::וולוולוולוולוולוולוולוול

  !?ַלחּוּפה

והכל בגלל  !יושה שבוחש בקדירה'  ר–זה הוא  ?מה יש ::::הּבּונדיסטהּבּונדיסטהּבּונדיסטהּבּונדיסט    איציקאיציקאיציקאיציק

מר שהעגונה ואם רב אחד א, ובכלל !זלמן, וכבוד עם עוזר-משחקי

 –ביניהם   מלחמהמתנהלתו, מר שהיא אסורהוורב אחר א, מותרת

ואיש מלבדם , שדוקרים זה את זה מ ג נ ב י ם במה שונים הרבנים

  ?אינו יודע על מה ולמה

רק תרומות מבקשים  ):לחבורה ומלבה את האשמצטרף ( ::::צירולניקצירולניקצירולניקצירולניקמוריס מוריס מוריס מוריס 

משעשה מלאכתו בקהל , צירולניק( !טיליםהרבנים ורק מסים הם מ

אל אנשי , מסתלק מן החבורה המצעקת ועובר לחבורה השנייה, זה

  ).השוק

וכל , הורוויץ' דוד טוב מר'  אין ר)משחיל עצמו ביניהם( ::::המוהל לפידותהמוהל לפידותהמוהל לפידותהמוהל לפידות

הם באים ומנופפים עלינו בשוטים בעניינים  !הרבנים גרועים הם

 !אינם נוקפים אצבע, ואילו בעניינים של ממש, בכך-של מה

לוי ' כבר הערב יש לשלוח אל ר :הצעד הראשון שיש לעשותו

' ותתבע את סילוקו של ר, הורוויץ משלחת שתטיל עליו אימה

בלא עדים נאמנים שראו  ,ע ג ו נ ה מותר לשאתאם , ובכלל !דוד

- מי שמע על אי,  ובכלל!הרי מותר לשאת גויה, את בעלה במיתתו

  !בעירנו ט ר ף הוא בשר, הנָ מֶ ְׁש ר באּובשר שהוא כש :צדק כזה

  !?עד מתי יקפחו רבנים את פרנסתנו    ::::''''קצבית אקצבית אקצבית אקצבית א

 מ ו ת ר ת היא דווקא, איש שהיא אסורה בכל מקום-אשתו, כן ::::צירולניקצירולניקצירולניקצירולניק

ואחר כך את , קודם כל צריך להסדיר את בעיית העגונה !כאן
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 של  את ביטול נישואיה–!  ומייד–יש לתבוע ! בעיית הבשר

   !מרל

לוי הורוויץ ולהטיח אגרופים ' כבר הערב יש לעלות אל ר ::::יציק הּבּונדיסטיציק הּבּונדיסטיציק הּבּונדיסטיציק הּבּונדיסטאאאא

  ידע נא כי מכירת בשר וענייני עגונות אינם !בשולחנו

   !!!ה פ ק ר 

  .)קולות הסכמה מכל עבר(

  ) בצד עומד המוהל לפידות ונאנח(

ועולם שלם הרכין , רבנים קודמים היו מנופפים בשוט ::::המוהל לפידותהמוהל לפידותהמוהל לפידותהמוהל לפידות

רבנינו שלנו רועדים מפני  ?לאן הגענו היום ו– ראשו לפניהם

  ...האספסוף

  

  

        2222תמונה תמונה תמונה תמונה 

  

  .ביתו של רבי לוי הורוויץ

  .ערב

  .לה'ומולו יושבת צירה, לוי הורוויץ יושב ליד שולחן מכוסה מפה צחורה' ר

 לוי הורוויץ מנסה לדובב אותה' ר .קפוא, לה מחייכת חיוך סהרורי'צירה

  .תּוּכַר ּב

  

ה אינה 'צירהל. (תודה לאל שאת שוב בבית, ה'צירהל, אוי ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

  .)מגיבה

, הוא מפנה .לוי הורוויץ' כאן מתחיל מעין מונולוג פנימי של ר(

אגב כך  . אך הוא יודע כי אין היא שומעת–שאלות אל בתו , כאילו

  ).מייסר את עצמו, מתרץ, שוקל, הוא מתדיין עם עצמו

ילדה , אוי ?מדוע חלית, ה'צירהל, ביןאילו יכולתי לה ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

 –לרוץ ערומה ברחובות  – רוף זהטֵ ... כמה את סובלת... שלי

אולי יש כאן מידה כנגד .. .גם חילול השם יש בו, מלבד חרפה

י מחמיר ל ימַ ּכֹ אולי עונש הוא על ׁש ?ואולי עונש הוא זה :מידה

 לאחר תיכיוון שלא התערב, עכשיונרפאת מעט דווקא ואולי  ?אני

אולי  ?תאולי לא נרפא, ומאידך גיסא ?דוד התיר את העגונה' שר

  ?להתיר את העגונהרבתי יאני עצמי ס משום ש–כל זה בא עלינו 
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  ?מדוע אינך מבדיל, אבא ):):):):מסתכלת בו לפתעמסתכלת בו לפתעמסתכלת בו לפתעמסתכלת בו לפתע((((ה ה ה ה ''''צירהלצירהלצירהלצירהל

מעטה הקרח  .ומתפלל, מגיש לה את נר ההבדלה, לוי מאושר' ר(

, יהיביופ, אט אט, תגלהוהיא מ, כלואה נמס לה'שבו היתה צירה

  .)בסיבלה

  ?י אותתמדוע בודד,  לגימנסיהי אותתמדוע לא שלח, אבא ::::הההה''''צירהלצירהלצירהלצירהל

היה זה אחרי שאמך  .חשבתי שכך טוב לך יותר, ה'צירהל ::::הורוויץהורוויץהורוויץהורוויץלוי לוי לוי לוי ' ' ' ' רררר

  ... את שקעת בעצב .הלכה לבית החולים ונותרה שם

אבא  )לוי נבוך' ר(?  אם אצא את הבית–חששת שאני אתפקר  :הההה''''צירהלצירהלצירהלצירהל

   ?גיְטל, מה ְׁשלום החברה שלי

ויש לה שני  .גיטל נישאה )השמח על שהיא זוכרת אות( ::::הורוויץהורוויץהורוויץהורוויץלוי לוי לוי לוי ' ' ' ' רררר

   ...בנים

הרי כולם יודעים כיצד באים ילדים  ? מתביישתיאוכי אין ה    ::::הההה''''צירהלצירהלצירהלצירהל

פניה שבות  (?רחוב ּבַ להראות פניהַ איך היא לא מתביישת  !עולםלַ 

ים דצעדים כב ;ליים רבותלפתע נשמע דשדוש רג. וקופאות

   ). ומסתגרת בחדרה,בורחת, לה נבהלת'צירה .במדרגות

הם משסעים איש  .""""משלחתמשלחתמשלחתמשלחת""""נציגי הנציגי הנציגי הנציגי הלוי נכנסים ' אל חדרו של ר(

לבטל את  :)תובעיםוכולם ביחד , טוענים טענות, את דברי רעהו

   !דוד' להטיל חרם על ר" העגונה"נישואי 

יקום רעש  .ולא יחזור בו, ד הוא עקשןדו' ר ? אינכם מבינים::::הורוויץהורוויץהורוויץהורוויץלוי לוי לוי לוי ' ' ' ' רררר

 ודבר לא –יסבלו הרבנים , יסבול בעלה, העגונה תסבול, גדול

  !יתוקן

  ? לשבת בחיבוק ידיים ? לשתוק–אז מה  ::::נציגי המשלחתנציגי המשלחתנציגי המשלחתנציגי המשלחת

 – יהודים שמורא בורא העולם עליהם .להמתין זמן מהצריך  ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

 אין עצה –רים ובאשר לכל האח ;יוסיפו לקיים את מצוות התורה

  . ואין תרופה

אי אפשר ! צריך לפעול פעולה )מאיימים, מרימים קולם( ::::נציגי המשלחתנציגי המשלחתנציגי המשלחתנציגי המשלחת

  .) המהומה גדלה .הרוחות מתלהטות( !להחשות

  .אזמן את הדיין לבית הדין הרבני, בסדר) נכנע( ::::לוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץלוי הורוויץ' ' ' ' רררר

  

שנפתחה , לה'פניהם אל דלת חדרה של צירה, לפתע ניצבים כולם פעורי פה

מליטים פניהם אחדים  .נשמעת צעקה, !"היא ערומה, ראותִ " .רווחהל

   .האנדרלמוסיה רבה .בידיהם
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אך היא , מנסה לשדלה שתיכנס לחדרה, ה'ניגש ּבַרּכּות לצירהללוי ' ר

   .מסרבת

   .ומתעלף, מרים קולו בצרחה, הוא נאבק עמה

 !להזמין את העגלה :שה מתוך המעגלי נשמעת צעקת אהמשלחתהמשלחתהמשלחתהמשלחתמתוך 

  ! לבית החולים אותהלהחזיריך צר

   .להסתירה ולחסום את ריצתה, ה במעגל צפוף'הנשים מקיפות את צירהל

  .מנסים להשיב את רוחו, הגברים גוהרים על הרב

        

  ...הוא פוקח את עיניו... הנה ::::קולותקולותקולותקולות

  

        ––––    האורות כביםהאורות כביםהאורות כביםהאורות כבים    ––––

  

  

  

  

  

  

  
        ''''עגונהעגונהעגונהעגונה'''' מתוך  מתוך  מתוך  מתוך  אחדות אחדות אחדות אחדותעם פרסום תמונותעם פרסום תמונותעם פרסום תמונותעם פרסום תמונות

  

', העגונה' התוודעתי במקרה גמור לרומן ,בירושלים ,בראשית לימודי באוניברסיטה

בתרגומו , מאת הסופר והמשורר האידי חיים גראדה ,המתרחש בין שתי מלחמות העולם

שבקושי מצאתי זמן ו ,הייתי עמוסה בעבודה ובלימודיםש, אני. שפיר. ד.העברי של א

- רומן רבאל תוך כליל  מצאתי עצמי נספגת , הנדרש ללימודיםלקרוא את המינימום

  .יצרים-ורוּוי, עלילה- סבוך,נפשות

 – מעבר לדמויות וליחסים המורכבים ולהווי העיירה היהודית –מה שבעיקר עניין אותי 

, "דעת קהל"העיסוק ב: הרומן-שיכבה הרוחשת בתשתית-ָתתהיה מה שחשתי ּכְ 

 של שמועות, לה של אינטרסים אישיים קטניםו הפתלתםבדרכ, בפסיכולוגיה של ההמון

של ההתרחשויות , הטרגיים, הגורפים,  בעיצוב הקווים החזקים– יצריםשל ו, ורכילות

  .קהילה-יבחי" הגדולות"

  

 תיאטרונית אבחה גרסישבתי וכתבתי באִ , מתוך מניע לא ברור. להב אותי כלילהספר ִׁש 

לא ניסיתי לעניין בו אנשי . לא עשיתי עם המחזה דבר, כדרכי, ואז. של הרומן הגדול הזה

  .לא באותן שנים, לפחות. לא הראיתי אותו לאיש. תיאטרון
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  .כתבתי ושמתי במגירה

הציע ) בגלל קשיי פרנסה (ימישהו שידע על עבודותיי הקשות בעת לימודי, רק כעבור זמן

. לתחרות מחזות שהתקיימה אז מטעם המועצה לתרבותהמחזה שכתבתי לי לשלוח את 

פרס המחזה " לי שהמחזה זכה בבישרש וקיבלתי מכתב –שלחתי את המחזה בדואר 

  ". המקורי

  

י בבית יבאחד מביקור: המקרה שוב הניעה את חוטי העלילה- דויָ , לא עבר זמן רב

סופר שכתב את הרומן פגשתי ּבַ ) משפחתה של המשוררת רבקה מרים(משפחת רוכמן 

י אז יושב מולי איש שנראה ל, והנה. אך מעטידעתי אודותיו . חיים גראדה: המרתק הזה

בהירות ,  בעל עיניים תכולות,לבוש חליפה בהירה, "מבוגר "– לסטודנטית מתחילה –

ראשית שהיגר , יליד וילנה:  אחר כך נודעו לי מעט פרטים עליו.ומבט חודר, וצלולות

הוא הביע שמחה רבה על כך , ובשיחה נוספת,  באותה פגישה.לניו יורקלרוסיה ומשם 

  .ה מחזה בהשראת הרומן שלושסטודנטית ישראלית צעירה כתב

  

כמה ,  כתבתי מדי פעם ברגעים נדירים פנויים,תוך כדי לימודי ועבודותיי, באותה עת

    . הפרטיותי פרי הזיותים היו כול–אך שלא כבמקרה זה , וכמה מחזות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מטעם " פרס המחזאות"וב, בארץ" פרס המחזה המקורי"מחזות של רחל חלפי זכו ב* 

 הם –בארץ . Drama & Theatre - ונדפסו ב, ב"הם הועלו על במות בארה. ניברסיטת ברקליאו

     .הוצגוטרם 
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            ויסויסויסויס''''יימס גיימס גיימס גיימס ג''''גגגג

        

        

        מכתב להנריק איבסןמכתב להנריק איבסןמכתב להנריק איבסןמכתב להנריק איבסן
        

6.3.1901  

  ,אדון נכבד

  

אני כותב לך כדי לברך אותך ביום הולדתך השבעים ושלושה ולצרף את 

לך שאחרי פרסום אולי זכור . קולי לאלה מדורשי טובתך בכל אתר ואתר

 הופיעה הערכה שלו באחד 'כשאנו המתים מתעוררים'מחזך האחרון 

אני יודע שראית .  בחתימתי–שבועי -ו הדורווי ה–מכתבי העת האנגליים 

, ר כתב לי ואמר לי'כי זמן קצר לאחר מכן מר וויליאם ארצ, את הביקורת

יו וובר ביקורת קראתי", כתבת, שבמכתב שקיבל ממך כמה ימים קודם כן

טוב ועליה אני מבקש -שכולה רוחשת, ויס'יימס ג'שבועי מאת מר ג-הדו

הידע שלי בשפתך ." (אילו רק היה לי די ידע בשפה, להודות מאוד למחבר

.) אבל אני מאמין שתוכל לפענח את כוונתי, כפי שאתה רואה, שלך אינו רב

,  מאודאדם צעיר, אני צעיר. קשה לי לומר לך עד כמה התרגשתי מהודעתך

אבל אני בטוח שאם . עצבים כאלה יגרמו לך לחייך-ואולי סיפור תעלולי

לתקופה שהיית תלמיד אוניברסיטה לתואר , תחזור אחורה לאורך חייך

ואם תחשוב מה הייתה יכולה להיות עבורך המשמעות , ראשון כפי שהנני

, לזכות במילה ממי שניצב במקום כה רם בהערכתך כפי שאתה ניצב בעיניי

שמאמר פזיז ולא בוגר נתקל , והוא, צר לי רק על דבר אחד. תבין לרגשותיי

 טיפשות ואולי לא הייתה ב. במבטך במקום משהו טוב וראוי יותר לשבחיך

אולי מטריד אותך להיות . אך למען האמת לא אוכל לומר יותר, מכוונת

נתון לחסדם של בני תשחורת אבל אני בטוח שתעדיף ולו את חמימות 

  ".           מתורבתים" על פני הרפיסות הקרירה של פרדוקסים המוח

  

בה לא , השמעתי את שמך בהתרסה בין כתלי אוניברסיטה? מה עוד אומר

תבעתי למענך את מקומך הצודק . היה ידוע או ידוע רק בקלישות אפלולית

הייתה הצטיינותך המרוממת , כפי שנדמה לי, הראיתי מה. בתולדות הדרמה

,  הסאטירה שלך–תביעותיך הזוטרות . אישי הנעלה-כוחך הבלתי –ביותר 
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אל תחשבני .  גם את אלה קידמתי–הטכניקה שלך והתזמור ההרמוני 

ויכוח וכיוצא -במועדוני, וכאשר דיברתי עליך. אינני כזה. גיבורים-למעריץ

  .  כפיתי תשומת לב באמצעות התרעמות לחלוטין לא מיותרת, באלה

 
לא סיפרתי להם מה . יקרים ביותר אנו שומרים לעצמנואלא שאת הדברים ה

מה שיכולתי להבחין בעמימות כיצד לא אמרתי . קשר אותי כה קרוב אליך

 –לי השראה העניקו איך הקרבות שלך , מתוך חייך היה לי לגאווה לראות

לא הקרבות החומריים המובנים מאליהם אלא אלה שנלחמו וניצחו 

זקה יהנחושה לחלץ את הסוד מן החיים ח איך החלטתך –מאחורי מצחך 

חברים , וכיצד אדישותך המוחלטת לקנונים הציבוריים של אמנות, את לבי

ועל זה אני כותב לך . הצעידו אותך באור הגבורה הפנימית ¹ושיבולת

  .עכשיו

  

בעבורך . יצירתך על פני אדמות קרבה לקצה ואתה מתקרב אל הדממה

אתה . אך הם אינם יודעים, רים כאלהרבים כותבים על דב. גוברת החשכה

 עד סופו – על אף שהלכת והרחקת בה ככל שיכולת –רק פתחת את הדרך 

,  כי המחזה האחרון שלך– והאמת הרוחנית שלו 'ון גבריאל בורקמן'ג'של 

אך בטוח אני שהארה גבוהה וקדושה מזו . ניצב במקום משלו, לדעתי

  .     קדימה–מצויה 

  

 לא –י אני נותן לך את ברכת, ענו דיברתיר שלמכאחד מבני הדור הצע

כי אתה אדם זקן , לא בעצב, כיוון שאני בצל ואתה באור הזוהר, בענווה

בתקווה ,  אלא בשמחה–לא ברגשנות , לא ביומרה, ואני אדם צעיר

  . אני נותן לך את ברכתי, ובאהבה

  , שלך בנאמנות

  ויס 'ג. יימס א'ג

  

  
  
הביטוי . ו אחר המבדיל קבוצת אוכלוסייה מסוימת מן האחרות סממן לשוני א- " שיבולת". 1

] 6:שופטים יב[. במבטא של בני אפרים" סיבולת"באנגלית לקוח מהגיית המלה שיבולת כ

  .  המתרגם

  )שמעון לוישמעון לוישמעון לוישמעון לוי: : : : אנגליתמ(
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            בייקוןבייקוןבייקוןבייקון    פרנסיספרנסיספרנסיספרנסיס

        

        

        על המוותעל המוותעל המוותעל המוות
        
        

וכפי . האדם פוחדים מן המוות כפי שילדים פוחדים ללכת בחושך-בני

. כך גם הפחד האחר, שהפחד הטבעי הזה אצל ילדים גובר למשמע סיפורים

, בתורת גמולו של החטא וַמֲעָבר לעולם אחר, החשיבה על המוות, כמובן

בתורת תשלום , פניואבל הפחד מ; היא מקודשת ומוכיחה יראת שמיים

בהרהורים הדתיים יש לפעמים , ועם זאת. הוא אווילי, שהטבע משית עלינו

העוונות של -בכמה מספרי מירוק. טפלה-תערובת של גאוותנות ואמונה

שעל האדם לחשוב בינו לבין עצמו איזה כאב יחוש אם , הנזירים תקראו

נו כמה קשים ומכאן עליו לשוות בדמיו, ילחצו או ְיענו את קצה אצבעו

לעיתים קרובות , כשבעצם; כאשר הגוף כולו נשחת ומתפרק, ייסורי המוות

, הגוף- המוות פועל את פעולתו בכאב מועט מזה שבייסורי אחד מחלקי

ויפה . הכאב החיה ביותר-שכן רוב האברים החיוניים אינם בעלי תחושת

 pompa mortis magis 1:אמר אותו אדם שדיבר רק כפילוסוף וכאדם טבעי

terret quam mors ipsa.2ופנים שהצבע ניטל מהן,  אנקות ועוויתות ,

 כל –וטקסי ההלוויה וכיוצא בהם , וְלבוש השחורים, וחברים מתייפחים

אבל ראוי לציין שאין בנפש האדם . אלה מציגים את המוות כמזרה אימים

; אף רגש שהוא חלש מכדי שיוכל לגבור ולהשתלט על פחד המוות

לוויה כה -כאשר האדם מוקף בני, כך-אינו אויב מר כל, אפוא, והמוות

האהבה ; הנקמה מנצחת את המוות.  היכולים לנצח בשבילו במאבק3רבים

הפחד מקדים וחוזה את ;  נמלט אליו–היגון ;  שואף אליו–הכבוד ; בזה לו

שהיא (החמלה , והרי קראנו כי לאחר שהקיסר אֹותֹו שלח יד בנפשו. בואו

                                                         

וראו . מי שלא זכה בהארת הדת הנוצרית, ולחלופין, אדם רגיל,  כלומר–" אדם טבעי "1

 . 14-15' ב, האיגרת הראשונה אל הקורינתים
אבל אפשר , מקור הציטוט אינו ידוע.  טקסי המוות מפחידים יותר מן המוות עצמו2

 . המוקדשת כולה לפחד מן המוות,  שלו24ת שבייקון מכוון אל סנקה ואל איגר
 .רגשותיו של האדם,  כלומר3
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, מתוך הזדהות גרידא עם שליטם, ִּדרּבנה רבים למות) שותהענוג שברג

 וסנקה עוד מוסיף על הרגשות הללו 4.וכחסידים שלו מן הסוג הנאמן ביותר

 Cogita quamdiu eadem feceris; mori: הדעת ואת הׂשובע-גם את אנינות

velle, non tantum fortis aut miser, sed etiam fastidiosus potest.5 אדם 

רק משום , גם אם אינו אמיץ ואינו אומלל, שוי לשאול את נפשו למותע

עד כמה , ראוי לציון לא פחות. שנמאס לו לעשות את אותו הדבר שוב ושוב

שכן נראה ; מועט השינוי שמחוללת קרבת המוות ברוחו הטובה של האדם

: אוגוסטוס קיסר מת בהחמיאו. כי האדם נותר כפי שהוא עד לרגע האחרון

Livia, coniugii nostri memor, vive et vale.6 טיבריוס מת בעודו מסובב 

 Iam Tiberium vires et corpus, non: כפי שאומר עליו טקיטוס, בכחש

dissimulatio, deserebant.7בעודו יושב על ,  אספסיאנוס מת בהתלוצצו

 Feri, si ex re,  ַגְלָּבה בעודו חורץ משפטUt puto deus fio.8: הכיסא-בית

sit populi Romani,9ֶסּפטימיוס ֶסֶוורוס בעודו מצווה.  ופושט את צווארו :

Adeste si quid mihi restat agendum,10אין ספק .  וכן הלאה

והכנותיהם העצומות , שהסטואיקנים השקיעו במוות משאבים רבים מדי

 qui finemעדיפים דבריו של אותו אדם . גרמו לו להיראות מבהיל יותר

vitae extremum inter munera ponat naturae.11 טבעי למות באותה 

אפשר ששניהם מכאיבים , ובעיני תינוק קטן. המידה שטבעי להיוולד

מי שמת בעודו הולך בדרך הישר כמוהו כמי שנפצע בלהט . באותה המידה

                                                         

  .17:4, "אֹותוֹ ", חיי אישיםחיי אישיםחיי אישיםחיי אישים,  פלוטארכוס4
הדעת יכול -אלא גם אנין, לא רק החזק והאומלל;  חשֹוב כמה זמן עשית את אותו הדבר5

 ).26פסקה , 24וכן איגרת , 2, על שלוות הנפשעל שלוות הנפשעל שלוות הנפשעל שלוות הנפש, ראו סנקה. (לרצות למות
,  הקיסרים הקיסרים הקיסרים הקיסרים12121212חיי חיי חיי חיי , על פי סווטוניוס(היי שלום .  זכרי את תקופת נישואינו, ליוויה6

  ). 99, "אוגוסטוס"
ספרי ספרי ספרי ספרי , על פי טקיטוס. (אבל לא הַּכַחש,  הגוף וכוחותיו כבר הלכו ונטשו את טיבריוס7

 )6:50, , , , השניםהשניםהשניםהשנים
 )23, "אספסיאנוס",  הקיסרים הקיסרים הקיסרים הקיסרים12121212חיי חיי חיי חיי , על פי סווטוניוס( לדעתי אני נהפך לֵאל 8
, חיי אישיםחיי אישיםחיי אישיםחיי אישים, על פי פלוטארכוס(אם יהא הדבר לטובת העם הרומי ,  בחרבך הכה9

 .)המקור ביוונית. 27, "גלבה"
, תולדות רומאתולדות רומאתולדות רומאתולדות רומא, אולי בעקבות ַקסיּוס דיוֹ (למקרה שיישאר לי משהו לעשות ,  ֱהיּו כאן10

 .)במקור ביוונית. 17, 77תמצית ספר 
, 10סאטירה ,  פי יובנאליסעל.  המונה את קצם האחרון של החיים בין מתנות הטבע11

 . 358שורה 
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ולפיכך נפש הממוקדת . ואשר באותו רגע כמעט שאינו חש בכאב, הקרב

אבל בראש . הודפת מעליה את ייסורי המוותמה טוב -ודבקה בדבר

 כאשר Nunc dimittis,12המזמור הָעֵרב מכולם הוא , ַהֲאִמינּו, ובראשונה

שהוא פותח את , ועוד יתרון למוות. ערך-אדם הגשים ציפיות ומטרות רבות

 Extinctus amabitur. ומכבה את אש הקנאה, השער אל המוניטין הטוב

idem.13  

        
        
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביעד שטיראביעד שטיראביעד שטיראביעד שטיר: : : : אנגלית והעירמתרגם (

                                                         

ַעָּתה "ונפתחת במילים , 32 – 29ב , הבשורה על פי לוקסהבשורה על פי לוקסהבשורה על פי לוקסהבשורה על פי לוקס תפילה נוצרית הלקוחה מן 12

  .  מסמלת השלמה מבורכת עם המוות". ִּתְפַטר ֶאת־ַעְבֶּד ִּכְדָבְר ֲאֹדָני ְּבָׁשלֹום
   .1, ספר שני, איגרותאיגרותאיגרותאיגרות,  הוראטיוס.יאהבוהו במותו, )שנוא היה שבחייו (האיש אותו 13
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        ה ה ה ה ''''קרוצקרוצקרוצקרוצ    בנדטובנדטובנדטובנדטו

        

        

        כלליתכלליתכלליתכללית    ובלשנותובלשנותובלשנותובלשנות    ביטויביטויביטויביטוי    שלשלשלשל    כמדעכמדעכמדעכמדע    אסתטיקהאסתטיקהאסתטיקהאסתטיקה
        
        

        אמנותאמנותאמנותאמנות    שלשלשלשל    מחדשמחדשמחדשמחדש    וייצורוייצורוייצורוייצור    טעםטעםטעםטעם    ::::16161616    פרקפרקפרקפרק
  

  

 יפה ביטוי נוצר כאשר, ההחצנה ותהליך האסתטי התהליך השלמת לאחר

 לשפוט אומרת זאת מה – השאלה עולה, מוגדר פיזי כחומר קּובע אשר

, האמנות מבקרי עונים, והתשובה? אותו

 מחדש אותו ליצור היא – כמעט אחד פה

, היטב זו עובדה להבין ננסה הבה. בעצמו

   .בתרשים אותה נייצג כך ולצורך

  

 לרושם ביטוי מחפש' א האינדיבידואל     

 ביטא לא אבל, חווה או מרגיש שהוא

 שונים וניסוחים מילים מנסה הוא. עדיין

 אותו, המבוקש הביטוי להיות עשויים אשר

, m הצרוף את מנסה הוא. ברשותו נמצא לא אבל ,להתקיים שחייב ביטוי

 את מנסה הוא: מכוער, לקוי, הבעה דל, מתאים כלא אותו דוחה אבל

. בבהירות רואה לא או, כלום רואה לא הוא. דומה התוצאה אך, n הצרוף

 הוא במהלכם, נוספים סרק ניסיונות לאחר. ממנו לחמוק ממשיך הביטוי

 את יוצר הוא, חותר הוא אליו ימןמהס מתרחק ולעיתים מתקרב לעיתים

". אור ויהי "והנה) מעצמו נוצר כאילו כמעט (אחת בבת המבוקש הביטוי

 שביעות אי עם, המכוער. מהיופי או האסתטית ההנאה על לרגע מתענג הוא

 את להביס הצליחה שלא האסתטית הפעולה היה, אליו המתלווה הרצון

  .כעת ניצחונה את חוגגת אשר הביטוי פעולת הוא היפה; המכשול

  

 מפני אלינו ונגיש קרוב אשר המילולי מהתחום הזאת הדוגמה את הבאנו     

 עתה יצטרך אילו. מציירים או רושמים כולנו שלא אף, מדברים שכולנו

  

  )1866-1952(ה 'קרוצ
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 הוא אם ולהחליט זה ביטוי לשפוט', ב לו נקרא אשר, אחר אינדיבידואל

 ולעבור', א של בטהמ בנקודת עצמו את למקם ייאלץ הוא, מכוער או יפה

 ראה' א אם. 'א לו שייצר הפיזי הסימן בעזרת, מחדש התהליך כל את

 הוא אף יראה) 'א של המבט בנקודת עצמו את מיקם אשר(' ב אזי בבהירות

 לא' ב גם אזי בבהירות ראה לא' א אם. יפהּכְ  הביטוי את ויחווה, בבהירות

 פחות כלומר, אותו החוו' א-ש כפי הביטוי את יחווה והוא, בבהירות יראה

  . כמכוער יותר או

  

 יש שבו המצב: נוספים מצבים שני בחשבון לקחנו שלא להבחין ניתן     

' ב-ול מעורפלת ראיה' א-של או; מעורפלת ראיה' ב-ול חדה ראייה' א-ל

, הביטוי תפעול. אפשריים בלתי המקרים שני, ישירות נדבר אם. חדה ראייה

 דרך אלא לה ואין; רוחני כורח אלא גחמה האינ, פעולה שזאת משום בדיוק

 היבש לטיעון נגד כטענת. הטובה הדרך: נתונה אסתטית בעיה לפתור אחת

 מכוערות ונחשבות האמנים בעיני יפות נראו אשר יצירות שיש נאמר שלנו

 שהעריכו האמנים את שתסכלו אחרות שעבודות בשעה; המבקרים בעיני

. המבקרים בעיני מושלמות או יפות נחשבות, גרועות או כפגומות אותן

 לעיתים, האמנים או המבקרים או: טועה מהצדדים אחד אלו במקרים אבל

  . המבקרים ולעיתים האמנים אלו

  

. בנפשו המתרחש את לאשורו מבין תמיד לא הביטוי יוצר, למעשה     

 בדעות מלאות ותיאוריות עצמית מודעות חוסר, יוהרה, חיפזון בגלל

 שלנו שהעבודות, להם מאמינים כמעט ואחרים, אומריםה יש .קדומות

 הן דבר של שלאמיתו נראה בעצמנו כראוי בהן נתבונן שאם בעוד, יפות

 את יכולתו כמיטב שתיקן לאחר אשר, העלוב קיחוטה-דון כמו. מכוערות

 רופסת עמידה יכולת שהוכיח מגן אותו, קסדתו של מקרטון הפנים מגן

 חרב במכת שוב אותו לבדוק שלא מאוד הרנז, ראשונה בהיתקלות דומא

-קובע "כי) המחבר לדברי (בוודאות והניח הכריז אלא, היטב מכוונת

 הפוכות, סיבות אותן, אחרים במקרים. 1"שבמשובחים משובח שלו הברזל

 של בערכה להמעיט לו וגורמות, האמן של רוחו את טורדות, דומות אבל

                                                         

הספריה , לנדאו ולואיס לנדאו-מספרדית ביאטריס סקרויסקי, דון קיחוטה, סרוואנטס 1

  .33' עמ. 1994, החדשה
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 לעשות שהיטיב מה את יותר רע ולעשות להרוס לנסות או, טובה יצירה

 את שִשכתב, טאסו טורקוואטו הוא לכך דוגמה. אמנותית בספונטאניות

 בגלל, דומה באופן". הכבושה ירושלים"ל" המשוחררת ירושלים "האפוס

, קדומות בדעות מלאות תיאוריות, עצמית מודעות חוסר, עצלות, חיפזון

 לעיתים כריזיםמ סוג מאותו אחרים ומניעים, אישיות וטינות חיבות

 את מסלקים היו ואילו. כיפה המכוער ועל כמכוער היפה על המבקרים

 את חשים היו, הבאים לדורות אותם מותירים ולא מפריעים מניעים אותם

 להם קושרים והיו, יותר ושקולים מעמיקים שופטים חשים שלמעשה מה

  . מנעו עצמם שהם הצדק את עמם עושים או כתרים

  

 ומזהה שמבקרת, השיפוט שפעולת ברור כאן שהוכחנו הטענה מתוך     

 במקרה שכן, השונות בנסיבות נעוץ היחיד ההבדל. לייצורו זהה, היפה את

 נקראת השיפוט פעולת. אסתטי מחדש בייצור ובאחר ייצור מדובר אחד

 זהות תכונות הן וטעם גאונות לכן; גאונות נקראת הייצור פעולת; טעם

  . במהותן

  

 לשמץ זקוק שהמבקר הנפוצה האבחנה מתוך לרגע מגיחה זו זהות     

 סביל וטעם) יצרן (פעיל טעם קיים, כלומר; טעם לפתח צריך והאמן גאונות

 כאשר, הזו הזהות את שוללות אחרות נפוצות אבחנות אבל). מחדש מיצר(

 האבחנות. טעם ללא גאונות או, גאונות ללא טעם על מדברים אנשים

 או כמותיים להבדלים רומזות הן אם אלא, תמשמעו חסרות האחרונות

 אמנות מייצרים אשר אלו את טעם ללא גאונים מכנים אנו. נפשיים

 ואנו; פגומים או מרושלים המשניים וחלקיה השראה מלאת שפסגתה

 לאיכויות להגיע הצליחו אשר אלו את גאונות ללא טעם בעלי מכנים

. היקף רב אמנותי יזוגלמ הנדרש הכוח את להם ואין, משניות או בודדות

 שיש נניח אם אבל. אחרות דומות להנחות לאלו שקולים הסברים לתת ניתן

 יהפכו, מחדש ויצירה אמנותית יצירה בין, וטעם גאונות בין מהותי הבדל

 אנחנו נוכל כיצד. הדעת על מתקבלים לבלתי יחד גם והשיפוט התקשורת

 שייצרה מה את אחת פעולה תשפוט כיצד? לנו זר שנישאר מה את לשפוט

; גדול גאון והאמן, קטן גאון הינו שהמבקר יתכן? אחרת מוגדרת פעולה

 יזדקק מסוים לגובה להגיע כדי; במאות והאחרון בעשרות כוחו הראשון

 כדי. בטבעם שווים להיות חייבים שניהם אבל; האמן לתמיכת המבקר
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 לא נחנוא שעובדתית להבהיר יש: לרמתו להתרומם עלינו דנטה את לשפוט

 רוחנו ושיפוט התבוננות של רגע באותו אבל: אנחנו אינו ודנטה, דנטה

 הזו הזהות רק. ויחיד אחד דבר אנו רגע ובאותו, המשורר רוח עם מתאחדת

 ִאָּתן ולצמוח, הגדולות הנפשות את להדהד הקטנות לנפשותינו מאפשרת

  .הרוח של האוניברסליות בתוך

  

 לכל שווה במידה תקף אמנותי יפוטש על במקרה שנאמר שמה להעיר יש

 מוסרית או כלכלית, מדעית ביקורת; אחר שיפוט ולכל אחרת פעולה

 את נשים אם רק אז מוסרי השיפוט על נתעכב אם. דומה בצורה פועלת

 נוכל, מסוים בפתרון שבחר מי נמצא שבו תנאים באותם בדיוק עצמנו

 בלתי הפעולה תישאר אחרת. לא או מוסרית הייתה ההחלטה אם לשפוט

 אף: גיבור או נבל להיות יכול רוצח. לשיפוט אפשרית בלתי ולכן נתפשת

 את דנה אשר, החברה הגנת לצורך משמעות נטול הדבר מסוימת שבמידה

 ביניהם להבדיל ששואף מי עבור משמעות נטול הדבר אין, לעונש שניהם

 שחזור על לוותר יכולים אנו אין לכן. מוסרית מבט מנקודת אותם ולשפוט

 של האמיתי דמותם את לקבוע כדי הרוצח של האינדיווידואלית נפשו

 בתורת. המוסרי מההיבט גם אלא בלבד המשפטית מהבחינה לא, מעשיו

 כרגיל המתייחסים מושגים, מוסרית זיקה או טעם לעיתים מוזכרים המידות

  . עצמו הטוב הרצון פעולת כלומר, מוסרית תודעה שמכונה למה

  

 בו ומפריך מצדיק מחדש אסתטי לייצור או לשיפוט כאן שניתן ההסבר     

 אלו, הרלטיביסטים טענות את והן האבסולוטיסטים טענות את הן זמנית

  . אותה שמכחישים ואלו הטעם של במוחלטות שתומכים

  

 הדוקטרינה אבל; שיפוט- בר שהיפה בטענתם צודקים האבסולוטיסטים     

 את תופשים שהם מכיוון, תקפה אינה טענתם את מבססים הם שעליה

 כרעיון, האסתטית לפעולה חיצוני כמשהו, האסתטי הערך את כלומר, היפה

 בשיפוט מכן לאחר בו משתמש והמבקר, בעבודתו ממחיש שאמן מודל או

 כאשר שכן, באמנות קיימים לא הללו והמודלים הרעיונות. עצמה העבודה

 מכילה והיא, עצמה פניב להישפט יכולה אמנות יצירת שכל מכריזים הם

 מודלים של להעדרם למעשה טוענים הם, בעצמה שלה המודל את
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 רעיונות או, אינטלקטואליות תפיסות אלו אם בין, יופי של אובייקטיבים

  .מטפיזי עדן-בגן התלויים

  

 מצליחים אשר, הרלטיביסטים, יריביהם לחלוטין צודקים זו ובטענה     

 שלהם ההנחה של הראשונית נאליותהרציו, זאת ובכל. הלאה להתקדם

 טעם שעל העתיקה המימרה על בחוזרם. שקרית להנחה בתורה הופכת

- לא או נעים להיות יכול האסתטי שהביטוי מאמינים הם להתווכח אין וריח

 טעם אין ולכן, שלו בדרכו מרגיש אחד שכל תכונה בעל הוא כלומר, נעים

 עובדות הן נעים-והלא הנעים יודעים שאנו כפי אבל. עליה להתווכח

 של ייחודיותה את כאן המכחישים הרלטיביסטים לכן. ומעשיות שימושיות

 התיאורטי בין, להתרשמות ביטוי בין בגסות ומערבבים האסתטית העובדה

  . למעשי

  

, הפסיכולוגיזם או הרלטיביזם של דחייה על מבוסס האמיתי הפתרון     

 אבל, מוחלטת לטעם ידההמ שאמת ובהכרה; מזויף אבסולוטיזם בתור

 בחשיבה עצמה את המבטאת, התבונה של מזה שונה באופן מוחלטת

 של האינטואיטיבית במוחלטות מוחלטת לטעם המידה אמת. מנומקת

 עובדה וכל, יפה הינו ביטוי פעולת של מעשה שכל בכך להכיר יש. הדמיון

 ינהה, הכרעה ללא במאבק בזו זו בה כרוכות וסבילות ביטוי פעולת אשר

  . מכוערת

  

 קיימת המוחלטים סטיםביוהרלטי המוחלטים האבסולוטיסטים בין     

 הם. היחסיים הרלטיביסטים להיקרא יכולה אשר, שלישית מחלקה

 תורת כמו, אחרים בתחומים מוחלטים ערכים של קיומם את מאשרים

 בתחום מוחלטותם את מכחישים אבל, המידות תורת או ההיגיון

 משום, מוסר או מדע על להתווכח ומוצדק טבעי להם נראה. האסתטיקה

, בחובה תלוי והמוסר, האדם בני לכל המשותף, באוניברסאלי תלוי שהמדע

 תלויה אשר, אמנות על להתווכח איך אבל; האדם טבע של חוק היא שגם

 בטבע וטבועה אוניברסאלית הדמיון שפעולת רק לא, ועדיין? בדמיון

 הראוי שמן אלא; המעשית והחובה יוןההיג למושג שווה במידה האדם

 של המוחלטות תישלל אם. הזו הביניים להנחת מלכתחילה להתנגד

 ובעקיפין, המושגית או התבונית מהאמת המוחלטות גם תישלל, הדמיון
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? לוגיות אבחנות על מבוסס לא המוסר האם. המוסר מוחלטות גם תישלל

? דמיונית בצורה, ומרכל, ומילים ביטויים ללא אותן נכיר אחרת איך וכי

 אינדיבידואל. מהיסוד הרוח חיי מתערערים היו הדמיון של המוחלטות ללא

 שרגע מפני, רגע לפני עצמו את לא אף, האחר את מבין היה לא אחד

  .אחר לאינדיבידואל כבר נחשב היה יותר מאוחר

  

 אנשים. בספק מוטלת בלתי עובדה הוא השונים השיפוטים מגוון, אכן     

 ובאותה; כלכליים וערכים המידות תורת, ההיגיון תורת לגבי יםחלוק

 אם גם. אסתטיים בנושאים חלוקים הם, יותר רבה במידה אפילו או, מידה

) ועוד תשוקות, קדומות דעות, חיפזון (כבר כאן שהזכרנו אחדות סיבות

. כליל אותם מבטלות לא הן, הדעות חילוקי של בחשיבותם להמעיט יכולות

 שייצור אמרנו שכן, זהירות במשנה נהגנו, מחדש ליצירה עורריםבמ כשדנו

 נשארים הם האם. כשהיו נשארים התנאים שאר כל אם מתרחש מחדש

  ? למציאות תואמת ההנחה האם? כשהיו

  

 פיזי מעורר באמצעות רושם מחדש וליצור לחזור כדי. שלא כנראה     

 תנאים באותם ארייש ושהאורגניזם, ישתנה לא שהמעורר צורך יש מתאים

 עובדה. מחדש ליצר רוצים שאותו הרושם נחווה שבהם אלו כמו פיזיים

  . הנפשיים התנאים גם וכך, הרף ללא משתנה הפיזי שהמעורר היא

  

 זרועות, אפים מאבדים פסלים, דוהים תמשיחים, מתכהים שמן ציורי     

 ביצוע לש המסורת, חלקית או לחלוטין נחרבים אדריכליים מבנים, ורגליים

 על או גרועים מעתיקים בידי מושחת שירי טקסט, אובדת מוסיקלית יצירה

 שקורים היומיומיים לשינויים ברורות דוגמאות הן אלו. גרועה הדפסה ידי

 לא אנו, הנפשיים התנאים שינוי לגבי. הפיזיים למעוררים או לעצמים

 של שלם סוג של אובדן, כלומר, עיוורון או חירשות של מקרים על נתעכב

, היסודיים לשינויים בהשוואה ערך ופחותי משניים מקרים אלו; פיזי רושם

 ושל אותנו הסובבת החברה של והנצחיים נמנעים הבלתי, היומיומיים

 שהייתה הרושם. שלנו האינדיווידואליים החיים של הפנימיים התנאים

 אזרח על דנטה של האלוהית קומדיה של והחרוזים המילים הגיית יוצרת
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 לגמרי שונה היה, 2'השלישית רומא 'של בפוליטיקה מעורב איטלקי

 של המדונה. המשורר של המעודכן זמנו בן ידי על הנחווה שהיה מהרושם

 היא האם אך; נובלה מריה סנטה של בכנסיה נמצאת עדיין ימבואה'צ

? עשרה השלוש מהמאה פירנצה בן אל כמו זמנינו בן המבקר אל מדברת

 שהיא שהרושם להניח חייבים לא אנחנו האם, הזמן עם התכהתה לולא גם

 של במקרה וגם? בעבר שהותירה מהרושם בתכלית שונה היום מותירה

 הרושם את עליו ישאיר בצעירותו שחיבר השיר האם, עצמו משורר אותו

 הנפשי שמצבו לאחר, בזקנותו שוב אותו כשיקרא גם בעבר עליו שהשאיר

  ? לגמרי השתנה

  

 בין, למעורר מעורר בין להבחין ניסו מסוימים שאסתטיקנים היא אמת     

 על קבועה השפעה יוחסה לראשונים. מוסכמים לסימנים טבעיים סימנים

, לאמונתם. בלבד מצומצמים מעגלים על השפעה לאחרונים; כולם

 בהם שמשתמשים ואלו, טבעיים הם הציור בהם שמשתמש הסימנים

 הוא לאחרים אלו סימנים בין לההבד אבל. מוסכמים סימנים הם בשירה

 שפה הינו שהציור נאמר תכופות לעיתים. דרגה של הבדל היותר לכל

 אחד את י'וינצ דה לאונרדו ראה בכך בדיוק. לשירה בניגוד, לכל המובנת

 ללשונות למתרגמים זקוקה אינה למכתבים שבניגוד "אמנותו של היתרונות

 של דיוקן על לאנקדוטה סמתייח הוא. וחיות אנשים מהנה והיא, "אחרות

 לכלבים שעשו כפי, ללטף נהגו בחיתולים הנכדים אשר "המשפחה אבי

 בין שהתבלבלו הפראים כמו, אחרות אנקדוטות אבל." בבית ולחתולים

 רגל יש סוס גב על המצויר שלאדם חשבו או, סירה לבין חייל של דמות

 ביניםמ וחתולים כלבים, שפעוטות האמונה את מערערות, בלבד אחת

 וכל שירה, שציור להבחין כדי מפרכים במחקרים צורך אין למזלנו. ציורים

 סימנים. אותן לקלוט הנכונות נפשות על רק משפיעות האמנות יצירות

: נדייק אם או, מידה באותה מוסכמות שכולם מפני; קיימים אינם טבעיים

  . היסטוריים בתנאים תלויים הם
  

 עצם באמצעות ביטוי מחדש ליצור ליחלהצ נוכל איך, בכך בהתחשב     

 אין? תנאים אותם אינם כבר כשהתנאים, תוצאה לאותה נגיע איך? פיזי

                                                         
2

הערת (לאחר נפילת האימפריה הביזנטית , הכוונה למוסקבה של המאה החמש עשרה 
  )המתרגמת
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 אף על, מחדש ליצירה ניתנים אינם שביטויים זאת לעומת להסיק הכרח

 אינו מחדש יצירה שמכונה הדבר וכי; זו למטרה שנוצרו הפיזיים הכלים

 מגוון אילו המסקנה היתה אכן זו? לבקרים חדשים ביטויים על מתבסס

 שלחוסר מכיוון אבל. מיסודם מושגים בלתי היו והנפשיים הפיזיים התנאים

 מחדש שהיצירה להסיק דווקא עלינו, הכרחי מאפיין שום אין המושגות

 המעורר יּוצר בהם לתנאים עצמנו את להכניס נוכל שבו מקום תמיד תמצא

  ). הפיזי היופי(

  

, מופשטת כאפשרות אלו לתנאים עצמנו את הכניסל יכולים שאנו רק לא     

, האינדיווידואליים החיים. הפוגה ללא אליהם נכנסים אנו שלמעשה אלא

 אנו אשר, החברתיים והחיים, )עברנו ועם (עצמנו עם חולקים אנו אשר

  . אחרת מתאפשרים היו לא, לנו הדומים עם חולקים

 פניהם את חושפים ובלשנים כתב חוקרי, פיזיים לעצמים ובנוגע     

 אחרים מלאכה ובעלי ופסלים תמונות משחזרי, הטקסטים של המקוריות

. שלו הקדמוניות האנרגיות כל את הפיזי בעצם לשחזר או לשמר משתדלים

 מכיוון, מלאה להצלחה או להצלחה תמיד זוכים אינם אלו שמאמצים ברור

 הפרט עד מלא לשחזור להגיע אפשר אי, פעם אף כמעט או, פעם שאף

 להתכחש לנו לגרום יכול ואינו, כאן זניח מושג הבלתי אבל. האחרון

  . משיגים שהם הטובות לתוצאות

  

 את מחדש בנו למזג כדי אמצעיה בכל פועלת היסטוריתהיסטוריתהיסטוריתהיסטורית    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות                    

 מה את מחייה היא. ההיסטוריה במהלך שהשתנו הפסיכולוגיים התנאים

) פיזי עצם (אמנות ירתיצ לראות לנו ומאפשרת, הקטוע את משלימה, שמת

  .היצירה ברגע המחבר אותה שראה כפי

  

 במידת, מסייעת אשר המסורת היא זו היסטורית לעבודה התנאי     

 בעזרת. אחד למוקד אותן ולרכז המפוזרות הקרניים את לאסוף, האפשר

 הוא שמתוכן העובדות בכל הפיזיים המעוררים את מקיפים אנו הזיכרון

  . אותו שייצר מי על שפעל כפי עלינו לפעול לו יםמאפשר אנו וכך; נולד

 אילמות נשארות העבר יצירות; הפרשנות נעצרת המסורת נקטעת כאשר     

 ברי אינם והמספיות האטרוסקיות בכתובות הכלולים הביטויים כך. עבורנו

 אמנות תוצרי אם תרבות חוקרי בין דיונים שומעים עדיין אנו כך; השגה
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 וחוקרים ארכיאולוגים כך; כתב או ציורים הם פראים של מסוימים

 על שנמצאו לדמויות אם בביטחון להכריע יכולים תמיד לא פרהיסטוריים

 עצירת אבל. חילוני או דתי אופי יש נתון מאזור שימושיים וכלים כדים

; עביר בלתי מכשול לא לעולם הן, השחזור עצירת כמו, הפרשנות

 החדשות והשיטות היסטוריים תמקורו של לבקרים החדשים והגילויים

 מחברים, בהתמדה להשתפר שימשיכו לקוות יכולים אנו אשר, העבר לחקר

  . קטועות למסורות מחדש אותנו

  

 את לעיתים מייצרת המוטעה ההיסטורית שהפרשנות להכחיש נרצה לא     

 דמיונות, העתיק על שנכפה חדש ביטוי', מחוק קלף גיליון 'שמכונה מה

 תלוי' העבר קסם 'המכונה הדבר. מחדש היסטורי יצור וםבמק אמנותיים

 נחשפה כך. מההיסטוריה טווים אנו שאותם, שלנו אלו בביטויים בחלקו

 עמים אותם של לחיים ורוגעת שלווה גישה ההלניסטית הפלסטית באמנות

' אלף שנת של האימה'ש התברר כך; האוניברסלי הכאב תחת שכרעו

 מלאכותית אגדה או, הבנה-אי אלא אינה ,ביזנטיים קדושים של בפניהם

 היסטורית הביקורת כוונת אבל. יותר מאוחרים מלומדים ידי על שהומצאה

 המדויקת המבט נקודת את ולקבוע הדמיון המצאות את לתחום בדיוק היא

  . להביט יש שממנה

  

 בהווה אחרים לאנשים מחוברים חיינו כאן שתואר התהליך באמצעות     

 ודברים הבנות אי בגלל, אפילו תכופות לעיתים, לעיתים כי ואם; ובעבר

; במונולוג תמיד אנו - בדיאלוג שאנו מאמינים ואף מסיקים אנו סתומים

  .בעבר עצמנו עם לנו שהיה מונולוג אפילו לשחזר מסוגלים איננו והרי

  

  

  

  

Benedetto Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica 

generale: teoria e storia, Guis.Laterza & Figli, 1912. 

  

  

        )לבלבלבלב- - - - ייייצצצצשירלי פינשירלי פינשירלי פינשירלי פינ    :יטלקיתאמ(
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            עמנואל קאנטעמנואל קאנטעמנואל קאנטעמנואל קאנט

        

        

        1111פילוסופיהפילוסופיהפילוסופיהפילוסופיה    הוראתהוראתהוראתהוראת    ללללעעעע
        

        1765176517651765----1766176617661766    החורףהחורףהחורףהחורף    בסמסטרבסמסטרבסמסטרבסמסטר    הרצאותיוהרצאותיוהרצאותיוהרצאותיו    לגבילגבילגבילגבי    קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל. . . . מרמרמרמר    שלשלשלשל    הודעתוהודעתוהודעתוהודעתו

        
המורה נאלץ . כאשר מלמדים בני נוער נתקלים תמיד בקושי פנימי  

בלי להמתין ששכלם . להקדים את המאוחר וכמו להוסיף שנים לתלמידיו

 תבונה רק פי הסדר הטבעישל, הוא נדרש להקנות להם ידיעות, יבשיל

קושי זה עומד ביסוד הדעות הקדומות . לתפוש יכולה ומתורגלת מנוסה

שלעתים הן קשות עורף וגסות יותר מדעותיו של , הרווחות בבתי הספר

הוא גם עומד ביסוד בֹוֶסר המחשבה ואהבת הפטפוט של . הציבור בכלל

יפוי יותר מן שהן עיוורות יותר מכל הונאה עצמית וקשות לר, הצעירים

וזאת כיוון שבתקופה , פטר לגמריימקושי זה לא ניתן לה. הבורות

. להתקדםבכדי נחוץ עיון דק , המאופיינת במבנה חברתי מתוחכם מאוד

וראוי לחשוב עליו , ואילו לפי טבעו הוא רק קישוט לחיים, העיון הוא צורך

  . כעל יופי סתם

, יה לטבע הענייןגם אם אכן ניתן להתאים את שיעורי הפילוסופ  

וזאת בשל דרך ההתקדמות , לא ניתן להתאים אותם התאמה שלמה

בכך , בדרך זו קודם כל מתפתח השכל. הטבעית של ההכרה האנושית

ובאמצעותם , סיון אל משפטי ההסתכלותישהוא מגיע באמצעות הנ

ניתן להכיר מושגים אלו ביחס , באמצעות התבונה, אחר כך. למושגים

                                                         

 של אינה" הפילוסופיה לימוד על "הכותרת ]המתרגם של הן השוליים הערות כל [1

 זו קצרה הרצאה ללוותבכדי  19-ה המאה מראשית החל עורכים שימשה היא אך, קאנט

 לגבי קאנט עמנואל. מר של הודעתו "הכותרת תחת זמננו בנות במהדורות למצוא שניתן

 M. Immanuel Kants Nachricht von der" 1765-1766 החורף בסמסטר הרצאותיו

Einrichtung seiner Vorlesungen in) dem Winterhalbenjahre von 1765-1766( .את 

 קאנט כתבי כל של האקדמיה מהדורת של השני בכרך למצוא ניתן הגרמני המקור

 Kant, Immanuel, Gesammelte. 1757-1777 מהשנים ביקורתיים קדם לכתבים המוקדש

Schriften, Hrsg. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff., ab 1922 

de Gruyter, Band II, 1905: Vorkritische Schriften II 1757–1777, S. 303ff.  
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ניתן להכירם כחלק , באמצעות המדע, לבסוף. ת שלהםלסיבות ולתולדו

וממורה , על הלימוד לצעוד לפיכך באותה הדרך. ממכלול סדור כהלכה

 תבוניתבוניתבוניתבוניאחר כך אדם , חריף שכלחריף שכלחריף שכלחריף שכלמצופה שיעשה מתלמידו ראשית כל אדם 

שכן אפילו התלמיד שלעולם , לדרך זו יש עוד יתרון. מלומדמלומדמלומדמלומדולבסוף אדם 

,  מרוויח משהו מהלימוד)רובעל פי  שקורה פיכ(לא יגיע לדרגה האחרונה 

אז לפחות לצרכי , אם לא לצרכי בית הספר, והופך מיומן ופיקח יותר

  . החיים

אזי חוטף לו התלמיד סוג של , אם הופכים את המתודה על פיה  

כזה שרק , הוא רוכש לו מדע בהשאלה. תבונה עוד לפני ששכלו התפתח

כולותיו של התלמיד נותרות עקרות י. ולא צמח עליו ממש, נדבק לו לעור

זו . אבל בה בעת הוא הופך מושחת בהרבה בגלל תעתועי החוכמה, כתמיד

שלא , )יודעי ספר של ממש(הסיבה לכך שאפשר לפגוש לא מעט מלומדים 

זו גם הסיבה לכך שהאקדמיה מוציאה . ניכר בהם כמעט שימוש בשכל

  .ממנה יותר אנשים גסים מכל מוסד ציבורי אחר

ראשית כל יש להביא את . הלך השיעור נקבע לפי הכלל הבאמ  

בכך שמתרגלים אותו במשפטי , השכל לכדי בשלות ולהאיץ את גדילתו

סיון ומסבים את תשומת ליבו למה שיוכל ללמוד באמצעות השוואה בין יהנ

ממשפטים או מושגים אלו אסור לו לשכל לקפוץ קפיצה . הרגשות חושיו

לאט -אלא עליו להגיע אליהם לאט, בוהים ורחוקיםנועזת מדי אל מושגים ג

יש לעשות הכל בהתאם . בדרך הטבעית והסלולה של מושגים נמוכים מהם

 לא –ליכולות השכליות שהאימון הקודם מוכרח היה כבר לטפח בתלמיד 

, או מאמין שהוא רואה, בהתאם ליכולות אשר המורה רואה שיש לו בעצמו

ראוי שילמד , מחשבותמחשבותמחשבותמחשבותבמקום , בקיצור. ומניח בטעות שיש גם לתלמיד

כדי ,  את התלמידלהוביללהוביללהוביללהובילהמורה צריך ,  אותו על גבולשאתלשאתלשאתלשאתבמקום . לחשובלחשובלחשובלחשוב

  .שבעתיד הוא יוכל ללכת לבד

- מתודת הלימוד הזו מתחייבת מתוך טבעה המיוחד של חכמת  

אין פלא שנתקלים ,  אבל כיוון שחכמה היא עסק למבוגרים2.העולם
                                                         

 ניתן למצוא בעיקר אצל המטאפיזיקון )Weltweisheit(" עולם-חכמת"את המונח   2

שהיה , וולף. הגרמני כריסטיאן וולף בתור חידוש בשפה הגרמנית למונח היווני פילוסופיה

ולמעשה גיבש בספריו , ידוע בכך שחידש מילים רבות, מהראשונים שכתבו פילוסופיה בגרמנית

כמה דוגמאות לחידושיו הן המונחים . את הטרמינולוגיה הגרמנית המודרנית בפילוסופיה

 .)Begriff  ( ומושג)Vorstellung(דימוי , )Bewußtsein(הגרמניים לתודעה 



 531531 

שטרם תורגלו די , תה ליכולות של בני הנוערבקשיים כשרוצים להתאים או

כעת הוא חושב . ללמודללמודללמודללמודאדם צעיר שסיים את בית הספר התרגל . הצורך

 ללמודללמודללמודללמודכי עכשיו הוא צריך , אבל זה בלתי אפשרי. ילמד פילוסופיהילמד פילוסופיהילמד פילוסופיהילמד פילוסופיהשהוא 

  .להתפלסףלהתפלסףלהתפלסףלהתפלסף

את כל המדעים שאפשר ללמוד . יאני רוצה להבהיר את דברי  

    המדעים: ד על אחד משני סוגים ניתן להעמי)במובן הצר של המילה(

מלבד , לסוג הראשון שייכים.  המתמטיים המתמטיים המתמטיים המתמטייםוהמדעיםהיסטוריים היסטוריים היסטוריים היסטוריים הההה

בכל . 'ותורת המשפט וכ, מדע הלשון, גם תיאור הטבע, ההיסטוריה עצמה

סיון הפרטי או עדותו של אדם זר הם למעשה מה יהמדעים ההיסטוריים הנ

ומת זאת במדעים לע. ולא נותר אלא להטמיע אותו, שנתון ומונח לפנינו

המתמטיים מה שנתון הוא מובהקות המושגים ועובדה זו שההוכחות לא 

בשני סוגי המדעים מה שניתן ללמוד הוא מה שיכול . טועות לעולם

כרון או יכלומר מה שיכול להיות מוטבע בז, מסר לנו בתור תחום ידעילה

חובה קודם כל ,  גם פילוסופיהללמודללמודללמודללמודכדי שיהיה אפשר . בשכל

חובה שנוכל להצביע על ספר . וסופיה תהיה משהו שמונח לפנינושהפיל

עד ." פילוסופיםלותהיו גם אתם ,  אותההבינו. זוהי תורה בדוקה"ולומר 

כמו שפונים , עולם שאוכל לפנות אליו-שיראו לי ספר כזה של חכמת

 אם רוצים להבין נסיבות היסטוריות כאלו או 3לאוקלידסלאוקלידסלאוקלידסלאוקלידס או לפוליביוסלפוליביוסלפוליביוסלפוליביוס

עד אז אני רשאי לומר שאדם ,  מסוים בתורת הכמויותאחרות או משפט

במקום שירחיב את יכולות השכל של בני , בוגד באמון הציבור כאשר

, משלהםמשלהםמשלהםמשלהםויחנך אותם להגיע בעתיד לתובנות בשלות , הנוער שהופקדו בידו

תורה שנהגתה , הוא מאחז את עיניהם בעזרת תורה שכבר הושלמה כביכול

שיש לה ערך , ך באה לעולם אשליה של מדעכ. בידי אחרים ולהנאתם הם

ובכל מקום אחר היא ידועה , רק במקום מסוים ובקרב אנשים מסוימים

  . לשמצה

                                                         

 2-היסטוריון יווני בן המאה ה, מוזכר כאן פוליביוס, אומטריהיאבי הג, לצד אוקלידס  3

ייתכן שתהילתו של פוליביוס בעיני קאנט קשורה . סמכא בתחום ההיסטוריה- כבר, ס"לפנה

שראה בו אבי , ובעיקר עבור מונטסקייה, בחשיבות שהייתה להיסטוריון עבור הנאורות הצרפתית

 ".הפרדת הרשויות"רעיון 
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העולם היא לפיכך -מתודת הלימוד המיוחדת שמתאימה לחכמת  

היא , כלומר.  לפי השם שנתנו לה כמה מבני יווןζητείυ(,4-נגזר מ( ֶזֶטִטיתֶזֶטִטיתֶזֶטִטיתֶזֶטִטית

רק לאחר , החלטיתהחלטיתהחלטיתהחלטיתכלומר , יתיתיתיתדוגמטדוגמטדוגמטדוגמטכזו שהופכת , חוקרתחוקרתחוקרתחוקרתמתודה 

כך גם אין להביט על . שהתבונה תורגלה די הצורך ורק בתחומים מסוימים

אלא אך ורק כעל , שעומד במוקד השיעור כעל מופת של שיפוטהפילוסוף 

ואפילו לשפוט , הזדמנות שניתנה לתלמיד לשפוט בעצמו את הפילוסוף

 שבעזרתה יהיה המיומנות שהתלמיד מחפש באמת היא מתודה. לחומרה

זו גם המיומנות היחידה שיכולה . בעצמובעצמובעצמובעצמומסוגל לחשוב ולהסיק היסקים 

, ובאשר לאותן הכרות דוגמטיות שרכש תוך כדי הלימוד. להיות נחוצה לו

, שניתנו בשפע רב מדי, עליו להביט בהן כעת כעל תוצרים מקריים

  .ושמתוכם אין עליו לשתול בעצמו אלא שורש פורה אחד

 בין מה שנאמר עד כה לבין הדרך שבה מלמדים על פי אם משווים  

למשל . ניתן להבין דברים שאחרת נראים משונים – דרך שונה כל כך –רוב 

שבה ניתן למצוא כל כך , ניתן להבין מדוע אין עוד תורת מקצוע אחת

ניתן להבין גם מדוע קשה למצוא אפילו . הרבה מומחים כמו בפילוסופיה

ה בדעתו ברצינות גמורה שבנוסף לעיסוקיו אדם אחד שמעולם לא על

לו רק , היומיומיים הוא בהחלט יכול להרצות קצת על לוגיקה או על מוסר

וזאת בניגוד לרבים וטובים מבין אלו שלמדו . רצה לטרוח על זוטות שכאלו

כיוון , ללמד לנכון מוצאים שאינם', מתמטיקה וכו, משפטים, היסטוריה

-הסיבה לכך היא שבכל מדע יש אמת. יקשלדעתם עדיין לא למדו מספ

מכאן גם . ואילו בפילוסופיה לכל אחד יש אמת מידה משלו, מידה כללית

שכן מהותה , רואים בבירור שמפילוסופיה ניתן להתפרנס רק בניגוד לטבעה

 ושרק, אוסרת עליה להתאים את עצמה לדרישת התעתוע או לחוק האופנה

                                                         

ון למשל משתמש לעתים טאפל". חקירה"או " חיפוש" היא ביוונית )ζἠτηsις( יסיסיסיסססססֶזטֵ ֶזטֵ ֶזטֵ ֶזטֵ         4

. לוגהדיא, לתאר את צורת החקירה הפילוסופית שלובכדי , שאינו מושג של ממש, במונח זה

, מעניין לציין כי את הפילוסופים הסקפטיים מבית מדרשו של פירון נהגו היוונים לכנות ֶזֵטִטיקֹוי

לצד משמעותו , יווניקור הונח במהפניית זרקור לכפל המשמעות של המ". החוקרים"כלומר 

יכולה לחשוף בפנינו מתח מסוים שאצור בטקסט בכל הנוגע למורשת , היחידה אצל קאנט

מצד אחד מטיל קאנט ספק ביקורתי בתורות המטאפיזיות שהוא מלמד . יזם עבור קאנטהסקפטיצ

ובאותם שנים מניינם כולל (אך מן הצד השני הוא חסר ספקות ביכולת המדעים , בשיעוריו

 . להיות תחומי ידע של ממש)מבחינתו גם את המטאפיזיקה



 533533 

יכול לכפות עליה ללבוש צורה , שעוד מושל בפילוסופיה, הדוחק הכורח

 .שתזכה בחום תשואות הציבור
 

במסגרת הרצאותיי הפרטיות בחצי השנה הבאה אני מתכוון לדון   

        :במדעים הבאים במלואם

        

 ביקשתי להראות כי מדע זה 5במאמר מסוים שנכתב בחפזון. מטאפיזיקהמטאפיזיקהמטאפיזיקהמטאפיזיקה) ) ) ) 1111

לא מכיוון שאלו , למרות מאמץ רב בקרב המלומדים, נותר חלקי ורעוע

כמו , מרכיבהמרכיבהמרכיבהמרכיבהדרך זו אינה . הכירו את הדרך המיוחדת שבה יש להתקדם בו

בתורת הכמויות הפשוט והכללי ביותר הוא גם . מנתחתמנתחתמנתחתמנתחתאלא , במתמטיקה

. ואילו במטאפיזיקה הוא דווקא הקשה ביותר, הקל ביותר להבנה

בזו . ואילו במטאפיזיקה הוא מופיע אחרון, במתמטיקה הוא מופיע ראשון

זמן רב עבדתי לפי . וכן הלאה, ובזו מסיימים איתן, ם ההגדרותפותחים ע

-וכל צעד בדרך חשף בפני את מקורות הטעות ואת אמת, קווים כלליים אלו

אם ניתן בכלל , מנע מטעויותישרק בעזרתה ניתן לה, המידה לשיפוט נכון

  .מנע מהןילה

י אני מקווה שתוך זמן קצר אוכל להציג במלואו את מה שעתיד לשמש ל

ואילו עד אותו היום ניתן בהחלט להוביל . י במדע זהייסוד להרצאות

שבספרו בחרתי להשתמש בשל העושר , באומגרטן. ג.באותה הדרך את א

אפתח לפיכך ,  לאחר מבוא קצר6.והדיוק של מתודת הלימוד שלו
                                                         

ת התאולוגיה הטבעית חקירה אודות בהירותם של עקרונו"קאנט מתייחס כאן למאמרו   5

 Untersuchung über die Deutlichkeit) der Grundsätze der natürlichen" והמוסר

Theologie und der Moral(שיפוטים . ובעיקר למבוא ולחלקו השלישי, 1764- שפורסם ב

 הסיבות שהובילו אותו לכתיבת םוהם נמנים ע, דומים ניתן למצוא לאורך כל כתיבתו של קאנט

 ".ורת התבונה הטהורהביק"

" אסתטיקה"בספרו . אלכסנדר באומגרטן מוכר לרוב קוראי הפילוסופיה כאסתטיקון  6

 וכן בחיבורים מוקדמים יותר היה באומגרטן הראשון להשתמש במילה זו במובן של )1750(

לשווא לפי , בביקורת התבונה הטהורה הוא מוזכר בתור מי שביקש. שיפוט הטעם והערכת היפה

, ברגמן ורוטנשטרייך. תר(להעלות את ההערכה הביקורתית של היפה למדרגה של מדע , קאנט

. אלא שמעבר לכך היה באומגרטן הוגה משפיע במיוחד בדור שלפני קאנט. )B35: 1' הע, 44' עמ

. היה לספר הלימוד הפילוסופי הנפוץ בגרמניה במשך שנים, שנכתב לטינית, "מטאפיזיקה"ספרו 

יוהאן , אלא דור שלם של פילוסופים כגון משה מנדלסון, ויש בו בהרצאותלא רק קאנט השתמ

. במטאפיזיקה היה באומגטרן תלמידו המוכשר של כריסטאן וולף. גוטפריד הרדר ושלמה מימון
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כי . האדםהאדםהאדםהאדםסיון המטאפיזי של ישאינה אלא מדע הנ, סיוניתסיוניתסיוניתסיוניתייייבפסיכולוגיה הנבפסיכולוגיה הנבפסיכולוגיה הנבפסיכולוגיה הנ

 עדיין אין לנו רשות בחלק זה לטעון כי 7,רנו את נפש האדםגם אם אכן הזכ

לקוח מאותם פרקים , בכללטבע הפיזי טבע הפיזי טבע הפיזי טבע הפיזי שנושאו ה, החלק השני. יש לו נפש

ואת הדיון בו אני מתכוון להשלים בעזרת כמה ,  הדנים בחומרקוסמולוגיהקוסמולוגיהקוסמולוגיהקוסמולוגיהב

על דרך , אליו ניתן גם להוסיף(במדע הראשון , אם כן. כתבים נוספים

כלומר את המדע הבוחן את בעלי , סיוניתיאולוגיה הנו את הזגם, ההשוואה

. במידה שהם נתונים לחושים,  כולםהחייםהחייםהחייםהחיים נותנים את הדעת על )החיים

מכיוון . אין בו חייםאין בו חייםאין בו חייםאין בו חייםבמדע השני לעומת זאת נותנים את הדעת על כל מה ש

שאת כל הדברים בעולם ניתן לצמצם ולהעמיד על אחת משתי מחלקות 

שהיא מדע התכונות הכלליות יותר , יך לאונטולוגיהמכאן יש להמש, אלו

בקצה האונטולוגיה עומד ההבדל בין העצם הרוחני לעצם . של כל הדברים

ולפיכך הפסיכולוגיה , וכן התקשרותם או פירודם של השניים, החומרי

אינני רק מוביל את התלמיד . כאן נרשם למתודה שלי יתרון גדול. התבונית

                                                                                                                       

מושגיו המוכרים של לייבניץ כגון . כמוהו הושפע באומגרטן עמוקות מהמטאפיזיקה של לייבניץ

. תופסים בספריו מקום נכבד" מונאדה"- ו" יה קבועה מראשהרמונ", "עקרון הטעם המספיק"

שהיו לטעמו אוסף , כמוהו לא היה באומגרטן מרוצה מהאופן שבו הוצגו תובנותיו של לייבניץ

ששואבת את השראתה מהמתודה , וביקש לכתוב מטאפיזיקה כמערכת סדורה, גרידא של טענות

תוך הסקת כל טענה , ת המטאפיזיותבספריו צריך היה לפיכך להוכיח את הטענו. המתמטית

אך ייתכן שהמאפיין החשוב . )שקאנט מזכיר לעיל" מרכיבה"זוהי המתודה ה(מהטענות הקודמות 

סיון למזג בין הרציונליזם המטאפיזי של יביותר של שיטותיהם של וולף ובאומגרטן היה הנ

וולף אפילו מדבר על (ת סיון אמפירית שהושפעה באופן ניכר בידי הנאורוילייבניץ לבין תורת נ

שניהם טוענים שגם אם . )סיוןי בין הפילוסופיה והנ]sanctum connubium[" נישואין קדושים"

. סיון הוא זה שמספק את החומר או התוכן של המחשבותיהנ, השכל הוא אכן זה שפועל בהכרה

ם כהשראה בין א, בכל הנקודות האלו השפיעו השניים השפעה מכרעת על הפילוסופיה של קאנט

ועל תורתו בתור מקור , תלמידו של וולף, לקריאה נוספת על באומגרטן. ובין אם כבני פלוגתא

שלו " זיקהימטאפ"מלץ לפנות למהדורה ביקורתית משובחת של הומ, חשוב עבור קאנט

המדורה חשובה במיוחד כיוון שבנוסף לתרגום גרידא טרחו . שפורסמה לאחרונה באנגלית

" זיקהימטאפ"ולתרגם את ההערות הרבות שקאנט כתב על העותק של ההעורכים גם ללקט 

. הערות ששופכות אור רב על התפתחותו הפילוסופית של קאנט בשנים אלו, שמתוכו לימד

Alexander Baumgarten, Metaphysics. A Critical translation with Kant's 

Elucidations, Selected Notes, and Related Materials, tr. Courtney D. Fugate and 

John Hymers, Bloomsbury, London, 2013 . 

 . תורת הנפש, ביוונית, היא הוזכרה כאשר נאמרה המילה פסיכולוגיה  7
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אלא , שהיא הקשה מכל החקירות הפילוסופיות, והמנוסה מכבר בחקירה ז

אני נוטל אותו , קונקרטיקונקרטיקונקרטיקונקרטימה -גם בוחן את המופשט בכל פעם ביחס לדבר

בצורה זו הכל מונח לפני התלמיד באופן . מענפי המדע שהוזכרו לעיל

כלומר מבלי שיהיה , מבלי שאצטרך להקדים את המאוחר, הברור ביותר

כאשר . יך להופיע רק מאוחר יותרעליי לשלב ביאורים בנוגע למה שצר

. מנע ממנהיולא ניתן לה, טעות זו נפוצה מאוד ההרכבה  ההרכבה  ההרכבה  ההרכבה דרךבמרצים 

וזהו המדע הנסוב על האל , אחרונה מגיעה הבחינה של סיבת הדברים כולם

  . והעולם

יתרון , לא אוכל שלא להזכיר עוד יתרון שאני מבקש למצוא במתודה זו

כולם . עם זאת לא ניתן להפריז בערכוו, אמנם יסודו רק בסיבות מקריותש

יודעים באיזה להט וערנות נפתחת שנת הלימודים בקרב הצעירים 

זה לא אמור . וכיצד לאחר מכן מתרוקנים האולמות בהדרגה, הנסערים

מול מצב זה . ועם זאת כנראה יוסיף ויתרחש למרות כל האזהרות, להתרחש

תלמיד שהתלהבותו כי גם ה, כוללת דרך הלימוד שלי תועלת מיוחדת

 ואפילו קשה להניח –סיונית ישוככת כבר לקראת סוף הפסיכולוגיה הנ

 הרי גם הוא כבר הספיק לשמוע –אם מלמדים בדרך זו , שדבר שכזה יקרה

מן . ולכן נחוץ לחיים, משהו מעניין ושמיש, משהו שניתן להבין בקלות

כן מדע קשה שהיא א, אם אותו תלמיד נרתע מפני האונטולוגיה, הצד השני

ממילא לא הייתה , הרי אפילו אם היה מצליח להבין בה משהו, לתפיסה

        .ו כלל וכללהיא שימושית עבור

        

הסוג הראשון הוא ביקורת . מדע זה יש לו למעשה שני סוגים. לוגיקהלוגיקהלוגיקהלוגיקה) ) ) ) 2222

והוא גובל מצד אחד בבורות ובמושגים גולמיים ומן , שכל הישרשכל הישרשכל הישרשכל הישרוהוראות ל

קה מסוג זה צריכה להקדים כל הוראת לוגי. הצד השני במדע ובמחקר

אם (היא מעיין ֶהְסֵּגר שבו יש לשים את התלמיד . פילוסופיה באקדמיה

 שברצונו לחצות את ארץ הדעה הקדומה והטעות )תרשו לי להתבטא כך

לוגיקה מהסוג השני היא . ולעבור למחוזות התבונה הנאורה והמדעים

, בה אלא מתוך המדעיםלא ניתן לעסוק . מחקר ממשמחקר ממשמחקר ממשמחקר ממשביקורת והוראות ל
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בעזרת לוגיקה זו מסדירים את . 8אורגנוןשמש כועבורם היא צריכה ל

ומבארים את טבע המקצוע , שלפיהם מתנהלת העבודה המדעית, הנהלים

כמו כן אני מתכוון לייחד מקום בסוף הדיון . ואת האמצעים לשיפורו

יות מתודה שתוכל לה, במטאפיזיקה לבחינת המתודה המתאימה למדע זה

 מפני שבאותו שלב ,בחינה זו אין לה מקום בתחילת הדיון. לו אורגנון

 כאשר , והרי לא ניתן לקבוע כללים בבירור,עדיין אין שום דוגמא בנמצא

 המורה חייב , כמובןin concreto.אי אפשר להדגים אותם על שום דבר 

לכוון בכדי  וזאת ,להחזיק באורגנון לפני שהוא מציג את המדע בכיתה

 . אבל לסטודנטים הוא חייב להציג אותו אך ורק בסוף,בעזרתו את ההרצאה

 יכולה , אותה לוגיקה שלמה,העולם כולה-הביקורת וההוראות של חכמת

 שכן .לפיכך לתפוס את מקומה בלימוד רק בסופה של הפילוסופיה כולה

אך ורק לאחר שרכשנו ידיעות אודות הפילוסופיה ואודות ההיסטוריה של 

 ניתן לפתוח בבחינה מקיפה של מקורות תובנותיה , בני האדםהשקפות

 שעליהם אפשר להקים בניין תבונה , וכן להניח יסודות נכונים,ושגיאותיה

  .קיימא וסדור-שיהיה בר

 ' וזאת לפי החוברת של פרופ,אני ארצה על הלוגיקה מהסוג הראשון

לעיל בכל  מפני שמחבר זה שם לנגד עיניו את ההגבלות שהוזכרו 9,מאייר

 לצד תרבות ,ש לנו את הכלים כדי לתפומעניק וכן ,הקשור ביומרותיה

 שהוא אמנם , גם את מבנה השכל הישר,התבונה המעודנת והמלומדת

 ואילו את , לשקוע בחיי עיוןכדיים ש את הראשונה תופ. אך פעיל,פשוט

 הזיקה הקרובה בין חומרי . להשתלב בחיי אזרחות פעיליםכדיהשני 

היא גם הזדמנות לעוסקים במלאכת ביקורת התבונה להעיף מבט הלימוד 

 שכן הכללים , כלומר לכיוון האסתטיקה,או שניים לכיוון ביקורת הטעם

 וכאשר ,של ביקורת אחת משמשים כדי לבאר את הכללים של השנייה

         .מעמתים ומבחינים בין השתיים ניתן לתפוס אותן טוב יותר

        

                                                         

 את לציין כדי אריסטו של תלמידיו ידי על נקבע המושג. "כלי" ביוונית, )όργανον (אורגנון 8

 אמור "כלי" שבתור, זה למדע נפוץ כדימוי ניםהש לאורך שימש והוא, הלוגיקה אודות כתביו

  .אחר ממקור הנרכשות, ידיעותיו לבחינת בדוק אמצעי לחוקר לספק
מובאה ", )Meier(קאנט מתייחס כאן ככל הנראה לספרו של גאורג פרידריך מאייר   9

מאייר היה תלמידו של באומגרטן . )Auszug Aus Der Vernunftlehre(" מתוך תורת התבונה

 . מלטינית לגרמנית" זיקהימטאפ"ואף תרגם את ספרו , )Halle(יכו באוניברסיטת האלה וממש
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 אף .העולם העוסק במוסר יש גורל מיוחד-לענף זה מתוך חכמת. אתיקהאתיקהאתיקהאתיקה) ) ) ) 3333

יותר מן המטאפיזיקה נדבקה באתיקה מראית עין של מדע ואיזו תדמית של 

 וזוהי . ואילו למעשה לא תוכל למצוא בה לא מדע ולא יסודיות,יסודיות

 לחרוץ משפט אודות בכדי להבחין בין מעשים טובים ורעים ובכדי :הסיבה

 לב האדם ידע להכיר את .דרך הוכחהאורחות מוסר אין צורך לעבור 

 . מדויקת ונכונה באמצעות מה שנקרא סנטימנט,הדברים האלו הכרה קלה

 שאלות של מוסר מוכרעת לרוב עוד לפני ,בניגוד לשאלות מטאפיזיות

 ולפיכך אין פלא שאיש לא מערים קשיים ,ששוקלים את הסיבות התבוניות

 שניחנו רק ,סיבות כאלומיוחדים כאשר נדרש ממנו להכיר בתוקפן של 

פילוסוף של " על כן אין שכיח מן התואר .במראית עין של השפעה

  . ואין נדיר מאדם הראוי לתואר זה,"המוסר

 ועל העולם המעשית הכלליתהעולם המעשית הכלליתהעולם המעשית הכלליתהעולם המעשית הכללית- - - - חכמתחכמתחכמתחכמתלפי שעה אני מתכוון להרצות על 

סיונותיהם בלתי גמורים ומלאי י למרות שנ. לפי באומגרטןתורת המידותתורת המידותתורת המידותתורת המידות

 העמיקו מכל האחרים בחקר הסיבות 10יוםיוםיוםיום וסוןסוןסוןסון''''הצהצהצהצ ,,,,פטסבריפטסבריפטסבריפטסבריאאאאשששש ,פגמים

 .סיונות שלהם אשלים ואדייק היכן שצריךי את הנ.הראשונות לכל מוסר

בתורת המידות אדון כל פעם גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה 

ראוי ראוי ראוי ראוי  לפני שאני מציג את מה ש,קורהקורהקורהקורה ואציג תמיד את מה ש,פילוסופית

 – האדםהאדםהאדםהאדם שלפיה יש ללמוד את ,דה בדרך זו אציג בבירור את המתו.ההההקרקרקרקרשישישישי

 יצק המקרי שמצבו תבנית, המשתנה תבנית בידי שעוות האדם את לא

 אפילו בידי ,ככזה האדם הובן כמעט תמיד שלא כהלכה( עבורו

 ואת מקומו יוצא , האדם שנותר בעינו תמידטבעטבעטבעטבע אלא את ,)הפילוסופים

תאימים לאדם  לפי מתודה זו יש ללמוד אילו מיני שלמות מ.הדופן בבריאה

 ואילו מתאימים לו במצב של גולמיתגולמיתגולמיתגולמיתכאשר הוא נתון במצב של פשטות 

את הציווי להתנהגות  לומדים גם הבעזרת, זאת לעומת .חכמהחכמהחכמהחכמהפשטות 

                                                         

העובדה שקאנט בוחר לציין דווקא את שלושת ההוגים האלו היא תזכורת נוספת   10

. 18- של המאה ה60- להשפעה הגדולה שהייתה לפילוסופיה הבריטית על קאנט כבר בשנות ה

,  מזכיר כאן גם את הפילוסוף האנגלי אנטוני אשלי קופרקאנט, מעבר להשפעתו הידועה של יום

ואת ממשיכו הכומר הסקוטי פרנסיס , )3rd Earl of Shaftesbury(רוזן שאפטסברי השלישי 

ניתן לשער שהסיבה לחשיבותם בעיני קאנט היא העובדה שאצל שלושת . )Hutcheson(סון 'הצ

אלא חוש , מוסרי אינו פעולה תבוניתהפילוסופים האלו ניתן למצוא את הטענה לפיה שיפוט 

)sense( או רגש )sentiment(מה שעולה בקנה אחד עם דבריו של קאנט בפסקה ,  מסוים

 . הקודמת
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 אם יוצא הוא מגבולות שתי אלו ומבקש להשיג את הדרגה הגבוהה ,האדם

 אך מחמיץ את שתיהן פחות או ,ביותר של הצטיינות פיזית או מוסרית

וכאשר נותנים ,  מתודת החקירה המוסרית היא גילוי נאה של זמננו.תריו

הריהי תורה שהעתיקים כלל לא , עליה את הדעת לפי תוכניתה המלאה

        .  הכירו

 עוד בתחילת עבודתי כמורה באקדמיה הבנתי כי .אוגרפיה פיזיתאוגרפיה פיזיתאוגרפיה פיזיתאוגרפיה פיזיתייייגגגג) ) ) ) 4444

 ובלי שרכשו מספיק , מוקדם מדילהתפלפללהתפלפללהתפלפללהתפלפלהעובדה שמלמדים את הנוער 

 היא בגדר הזנחה , המועטסיונםסיונםסיונםסיונםייייננננת היסטוריות שיוכלו לפצות על ידיעו

 כך גמרתי אומר להביא בפניכם סקירת תמצית נעימה וקלה אודות .גדולה

אוגרפיה במובנה הרחב י או הג,ההיסטוריה של העולם במצבו הנוכחי

 וכן , סקירה זו יכולה להכין ולעמוד לשימושה של תבונה מעשית.ביותר

 .ן לשוב ולהרחיב את הידיעות שכבר נרכשו במסגרתהלעורר את הרצו

 קראתי , שלחלקיו אלו הקדשתי בזמנו תשומת לב מיוחדת,לתחום ידע זה

 וכעת אני , מאז הוספתי עוד ועוד על תוכניתי המקורית.גיאוגרפיה פיזיתגיאוגרפיה פיזיתגיאוגרפיה פיזיתגיאוגרפיה פיזית

 כדי ,מציע שנצמצם מעט את העיסוק במאפייניו הפיזיים של העולם

 ,אודות החלקים האחריםעל חיב את הדיבור להרוויח זמן שבו נוכל להר

   .שתועלתם הכללית רבה עוד יותר

 ....ופוליטיתופוליטיתופוליטיתופוליטית מוסריתמוסריתמוסריתמוסרית ,,,,פיזיתפיזיתפיזיתפיזיתאוגרפיה יגיאוגרפיה פיזית היא לפיכך ג

 על מאפייני הטבע הראויים לציון בשלוש קודם כלקודם כלקודם כלקודם כלבמסגרתה מצביעים 

 את אלו , בין אינספור מאפיינים, אך עושים כן תוך שבוחרים,ממלכותיו

 בין אם בשל נדירותם ,משביעים ביותר את התשוקה הכללית לידעאשר 

 חלק . וכך על המדינות,המרתקת או בשל השפעתם על המסחר או התפוקה

 העוסק ביחסים הטבעיים בין כל הארצות והימים ובה בעת בסיבות ,זה

 ובלעדיו קשה להבחין ,הוא היסוד לכל היסטוריה- הוא,לקשרים ביניהם

    )בעולם כולו( באדםבאדםבאדםבאדם מתבוננים השניהשניהשניהשני בחלק . אגדותבינה ובין סיפורי

 ומבחינת ההבדל המבחין את המוסרי ,מבחינת ריבוי תכונותיו הטבעיות

 ובלעדיה קשה מאוד , מרתקת לא פחות, מלאכת עיון זו חשובה מאוד.שבו

 ההשוואה בין בני האדם כמו גם .לחרוץ משפט כללי אודות בני האדם

ום לבין המצב בימי קדם פורשות לנגד ההשוואה בין המצב המוסרי כי

הוא העיון במה שניתן להביט אחרון אחרון אחרון אחרון  .עינינו מפה גדולה של המין האנושי

 דהיינו ,עליו כעל תוצאה של פעילות הגומלין בין שני הכוחות שהזכרנו

 בנושא זה לא נדון לפי סיבות מקריות של התנהגות . והעמיםהמדינותהמדינותהמדינותהמדינותמצב 
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ה בתור מה שיסודו בחילופי שלטון  ובדבר ז,אנשים פרטיים וגורלם

 הכוללים , נדון בו ביחס לגורמים קבועים יותר.כיבושים ותככים מדיניים

 , התוצרת,כלומר מצב הארצות, את סיבותיהם הרחוקות של הגורמים לעיל

 הצמצום של מדע בעל . המסחר והאוכלוסייה, התפוקה,אורחות המוסר

וא בעצמו מהלך בעל תועלת מידה צרה ה אופקים רחבים כל כך לפי אמת

 שבלעדיה כל ידע אינו , שכן רק דרכו ניתן להגיע אל אחדות ההכרה,גדולה

 האם מותר לי , במאה חברותית כמו שלנו.אלא מלאכת טלאי על טלאי

 כי אחד ?להזכיר גם את העניין הבא מבלי שיראו בו פחיתות כבוד

נות ומרחיבות מהשימושים שמדע זה מציע הוא מלאי גדול של ידיעות מה

 לכל . וכן להנעים בעזרתן את הזמן בחברה, שניתן לתפוס בקלות,דעת

 כמו זה שנקלע ,קלע למצב מביךיהפחות ייתכן שלא נעים לאדם מלומד לה

 והוא , בשעה שדרשו ממנו לדבר בחברהאיסוקרטסאיסוקרטסאיסוקרטסאיסוקרטסאליו הנואם הדגול 

ינני ינני ינני ינני  א א א א,,,, ומה שמתאים כאן ומה שמתאים כאן ומה שמתאים כאן ומה שמתאים כאן;;;; איננו מתאים כאן איננו מתאים כאן איננו מתאים כאן איננו מתאים כאן,,,, מה שאני יודע מה שאני יודע מה שאני יודע מה שאני יודע:נאלץ לענות

   ....יודעיודעיודעיודע

  

זו הייתה הודעה קצרה בדבר הנושאים שבהם אעסוק בחצי השנה   

להבהיר בכדי  נדמה לי שהיא הייתה נחוצה .האקדמית שמתחילה עכשיו

 Mihi, שבה ביקשתי כעת לערוך כמה שינויים,מעט את דרך הלימוד שלי

sic est usus: Tibi ut opus facto est, face. Terentius.11 
  

  

•  •  •  
  

        אחרית דבראחרית דבראחרית דבראחרית דבר

        הערה קצרה על ביקורת מדעית בפילוסופיה לפי קאנטהערה קצרה על ביקורת מדעית בפילוסופיה לפי קאנטהערה קצרה על ביקורת מדעית בפילוסופיה לפי קאנטהערה קצרה על ביקורת מדעית בפילוסופיה לפי קאנט

  

, עמנואל קאנט. נכתב בידי מר" הפילוסופיההוראת על "הטקסט   

. שלימד פילוסופיה ללא תהילה, באוניברסיטת קניגסברג" מרצה מן החוץ"

ביקורת התבונה "שש עשרה שנים לפני פרסום , 1765הטקסט נכתב בשנת 

. קאנט לעוקר ההרים הגדול של הפילוסופיה המודרניתשתהפוך את " הטהורה

                                                         

 מאת )Heauton Timorumenos(" עצמו- את- המענה"קאנט מצטט כאן מתוך המחזה   11

 ."עשה ככל שתמצא לנכון, ואתה, כך עשיתי אני: "רומי טרנטיוסהמחזאי ה
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דבריו מלאים במה שנראה כמו תוכן . ניתן לזהות מאחורי הטקסט אדם צעיר

הם מלאים ברעיונות . גם אם מדובר בתוכן שעדיין לא התגבש לחלוטין, מוכר

מיד ארחיב על מה שכתב . צורה קלאסית, שיתפסו אחר כך צורה ברורה יותר

 בין השאר דרך גישור – שקיים בינתיים את כל ההבטחות –טיח אותו צעיר מב

חשוב לראות בטקסט , אלא שמלבד הטרמה. בין טקסט זה לבין כתביו המאוחרים

ושטרם , זהו טקסט של מורה לפילוסופיה שאין לו שיטה. מה אחר- קודם כל דבר

כדי "כאשר קאנט קובע ש. הצליח למצוא שיטה פילוסופית שתשביע את רצונו

חובה קודם כל שהפילוסופיה תהיה משהו , יהיה אפשר ללמוד גם פילוסופיהש

שנאלץ ללמד תורות של , הוא מבטא את נקודת מבטו של מורה, "שמונח לפנינו

כדי לומר באופן ברור , וכן הוא מתוסכל מספיק, ושיש לו מספיק כנות, אחרים

ן משהו טוב יותר ועם זאת אין לו עדיי, שהוא אינו מרוצה ממה שהוא נאלץ ללמד

אדם , מדובר בטקסט של אדם שמחפש פילוסופיה טובה, אך חשוב מכל. להציע

  .שמחפש פילוסופיה שניתן ללמד

    

באותה שנה הוא . 40 עמנואל קאנט בן 1764בשנת  12*.60- - - - קאנט בשנות הקאנט בשנות הקאנט בשנות הקאנט בשנות ה  

סיבת . דוחה הצעה לכהן כפרופסור לרטוריקה ושירה באוניברסיטת קניגסברג

, מי שעוקב אחר חייו של קאנט חמוש בחוכמה בדיעבד. להסירוב לוטה בערפ

. ממתין למשרה במחלקה למטאפיזיקה, בלתי מתפשר, יתפתה להציע שקאנט

 שנים קלילות יחסית עבור 60-היו שנות ה, אלא שבניגוד לתדמיתו הקשוחה

עדויות מכריו . ועיסוק במטאפיזיקה לא נראה שתפס מקום נכבד מדי בחייו, קאנט

, שהזהיר את תלמידיו מפני שקיעה יתירה בקריאה,  אדם מבודחמספרות על

המשרה שהוצעה לו כמו המאמרים שפירסם באותה . והצטיין בערבי שיחה שנונה

כך גם מאמר . תקופה מעידים דווקא על התעניינות יתירה בתחום האסתטי

" השקפות על תחושת היפה והנשגב"שפירסם באותה שנה תחת הכותרת 

)Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen( . באותו

נדמה שהרחק מהמסורת המטאפיזית , כאשר הוא כן נדרש לפילוסופיה, עשור

שגם אם היא אכן מבקשת יסודות , קאנט נטה לכיוון פילוסופיה, האוניברסיטאית

שתהיה שימושית " פילוסופיה לעם"חשבה על עצמה כעל , איתנים בתור מדע

  . מהנהואפילו

                                                         

 Manfred(רה זו נשענת בעיקרה על הביוגרפיה של קאנט שכתב מנפרד קון סקי  *
Kuehn, Kant: A Biography, Cambridge University Press, 2001( וכן על המבוא המצויין 

 Patrick( 18- של המאה ה60-של פטריק פרירסון לתרגום האנגלי של כתבי קאנט משנות ה
Freirson, “Introduction”, in Immanuel Kant, Observations on the Feeilng of the 
Beautiful and Sublime and Other Writings, ed. Frierson and Guyer, Cambridge 

University Press, 2011(. 
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קל וחומר להניח , ממרחק השנים קשה לעמוד על הלך רוח של אדם  

 קאנט התמסר ברצינות גם 60-ואכן ידוע כי בשנות ה. שיהיה נטול סתירות

הוא התעניין בפולמוס בין זרמים שונים של . לקריאה ולהוראת פילוסופיה

ה קבועה סביב הסתירה בין רעיון של הרמוני, למשל. מטאפיזיקה נאורה בגרמניה

הוא .  לבין אפשרות של רצון חופשי)כפי שנמצא במטאפיזיקה של וולף(מראש 

התחיל לקרוא באופן נרחב פילוסופיה בריטית וכן עיתונות וספרות שתורגמו 

מתרדמה "שעוד עתיד להעירו , בפילוסופיה קרא לא רק את דיוויד יום. מאנגלית

, סון'הצטסברי ופרנסיס אלא גם את תורות המוסר של הרוזן שאפ, "דוגמטית

אלא שיותר מכל . אלא רק רגש או חוש, לפיהן המוסר האנושי אינו פרי התבונה

" אמיל"ספרים כמו . ק רוסוא'ן זא'התמסר אז קאנט לקריאת הפילוסוף הצרפתי ז

וכן , תחושה של כבוד כלפי בני האדם, לפי עדותו, יצקו בו" האמנה החברתית"ו

אלא נכתבת ,  שאינה עסוקה במחקר מופשט בלבד,את החובה לכתוב פילוסופיה

*.להגן על בני האדם ולהועיל להםבכדי 
13  

, הטקסט העומד לפנינו אמור בעיסוק השני של קאנט באותם שנים  

, קאנט לא הועסק באוניברסיטה אלא רק לימד בה" מרצה מן החוץ"בתור . הוראה

לכלי להשביע את בהתאם לצורך הכ. כאשר את שכרו שילמו לו תלמידיו ישירות

קאנט אימץ דרך , אך גם לפי כוונתו להביא את הפילוסופיה לעם, רצון תלמידיו

גם את , לצד פיתוח השקפותיו שלו, ושם לנגד עיניו, לימוד ידידותית ונעימה

היא עדותו של מי , ואכן נלהבת, עדות טובה לכך. השכלתם הרחבה של שומעיו

הפילוסוף יוהאן , ימים בן פלוגתאומי שיהיה ל, שהיה תלמידו באותן שנים

אך תמיד במקום , קאנט שילב בדיבורו בדיחות ומיני שנינה: "גוטליב הרדר

הוא דיבר על הוגה . הרצאותיו היו יותר כמו שיחה מהנה. כך שכולם צחקו, הנכון

ולעתים הרחיק הרבה מעבר לתחומו של אותו , אבל גם דיבר מתוך עצמו, מסוים

ומעולם לא הרגשתי שמץ , ורים שלו במשך שלוש שניםשמעתי את השיע. הוגה

עדות טובה עוד יותר לדרכו המיוחדת של קאנט ללימוד  14**".של התנשאות

על לימוד ", פילוסופיה באותן שנים היא עדותו שלו בטקסט העומד לפנינו

  ". הפילוסופיה

  

 ארחיב כאן בכל הנוגע לחלק הראשון של ....""""על לימוד הפילוסופיהעל לימוד הפילוסופיהעל לימוד הפילוסופיהעל לימוד הפילוסופיה""""  

קאנט חושף בהודעתו , שבו בהתאם למעמד הרשמי של פתיחת סמסטר, הטקסט
                                                         

השקפות ", לעיל על חובו הגדול לרוסו כותב קאנט בהערות שהוסיף לחיבור שהוזכר  *
 ,Gesammelte Schriften: מיה שכבר הוזכרהבמהדורת האקד(". על תחושת היפה והנשגב

Band XX, S. 44ff(. 
** Johann Gottfried Herder, Sämmtliche Werke, 33 vols., hrsg. Bernhard 
Suphan, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1877-1913, XX, p. 324. 
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אלא את הצורה שבה הוא מתכוון , לא רק את התוכן שהוא עומד ללמד, לתלמידיו

, עניין שני זה תלוי כולו בשאלה פשוטה כביכול וחשובה במיוחד. ללמד אותו

כיצד יש : "כולו למרות שאיננה מוכרזת בו מפורשותשכן היא מושלת בטקסט 

את הפתרון לשאלה זו קאנט לא מנחית על שומעיו בלא " ?ללמד פילוסופיה

כלומר של התנאים , הוא מגיע אליו דרך סקירה של נסיבות הלימוד, להפך. הסבר

  . בהם הוא מתרחש בפועל

תעכב ניתן למנות שתי נקודות מרכזיות שקאנט מ, באופן גס יחסית  

וכן ראוי שיקבע את , ושהן לפי קאנט מה שמתנה את לימוד הפילוסופיה, עליהן

מה שניתן , לתלמיד, קאנט מתייחס לאדם הלומד, ראשית. המתודה המתאימה לה

מה , לפילוסופיה, הוא מתייחס לחומר הנלמד, שנית. לכנות גורם סובייקטיבי

שף קאנט תוך סקירת טיב את הגורם הראשון חו. שניתן לכנות גורם אובייקטיבי

את הגורם השני לעומתו . וזו של אנשים צעירים בפרט, ההכרה האנושית בכלל

        . ומצבה באותה תקופה בפרט, הוא חושף תוך סקירת טבע הפילוסופיה בכלל

בתחילת הטקסט ניתן למצוא סקירה חטופה של מבנה . האדם הלומד. א        

מצוא לאחר מכן בשלוש סקירה שונה מזו שיהיה ניתן ל, ההכרה האנושית

. )המונחים המוכרים מכתביו המאוחרים משמשים כאן במובן אחר(הביקורות 

שבו , בפיו" התקדמות", קאנט מתאר כאן תהליך מסוים, יותר מאשר מבנה הכרה

בעזרת השכל ". מדע"ו" תבונה", "שכל: "ניתן להבחין בין שלוש דרגות בהכרה

בעזרת התבונה הוא מעמת בין מושגיו , וחושב האדם על חייו וממשיג את חוויותי

ובעזרת המדע הוא מאחד את מושגיו המקושרים לכדי , השונים ומקשר ביניהם

הוא אינו דן באופן מעמיק בדרגות . בעניין חלוקה זו קאנט חוסך במילים. שיטה

אלא משתמש בסכמה המשולשת של , דבר שיעשה במהלך שנת הלימודים, אלו

חלוקה . מה-ין בין שני אופנים שבהם ניתן ללמוד דברלהבחבכדי דרגות ההכרה 

, מן הצד האחד מבחין קאנט ביכולת ללמוד מאחרים. לשלוש הופכת דיכוטומיה

מן הצד השני . )למדע, פחות או יותר, מה שמקביל(כלומר לאמץ השקפת עולם 

מה (כלומר ליצור מושגים ולהשוות ביניהם , מבחין קאנט ביכולת ללמוד בעצמך

 ללמודללמודללמודללמודאופן הלימוד הראשון נקרא בפיו . )לשכל, פחות או יותר, לשמקבי

  . להתפלסףלהתפלסףלהתפלסףלהתפלסף ללמודללמודללמודללמודואילו השני , פילוסופיהפילוסופיהפילוסופיהפילוסופיה

שלא ניתן ללמד את , מבחינה סובייקטיבית, כאשר קאנט מכריז  

הוא לא מביע , "ללמוד להתפלסףללמוד להתפלסףללמוד להתפלסףללמוד להתפלסף"כי עכשיו הם צריכים , הסטודנטים פילוסופיה

רק מבהיר שהלימוד צריך להיות אלא , התנגדות ללימוד פילוסופיה בכלל

עדיף קודם , כאשר יוצאים מנקודת מבטו של האדם הלומד, כלומר. הדרגתי

 למען –וזאת משתי סיבות . ללמוד להתפלסף ורק אחר כך ללמוד פילוסופיה

כיוון שאין טעם : למען הציבור הרחב. הציבור הרחב ולמען הפילוסופיה עצמה
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ובעוד . ניברסיטה יהיה יום אחד פילוסוףלהניח שכל מי שלומד פילוסופי באו

הפילוסופיה מועילה בעיקר לחיי העיון , ששכל חריף מועיל לכולם בחיי המעשה

כיוון שאדם שלומד פילוסופיה בלי : למען הפילוסופיה עצמה. של הפילוסופים

אלא יאלץ להסתפק , הוא לא ידע לחדש. ללמוד להתפלסף יהיה פילוסוף רע

שבו קאנט , לכל אורך הדיון הזה באדם הלומד.  אחריםבדקלום דברים שאמרו

מפנה חיצי ביקורת חדים כלפי הדוגמטיות והניתוק של האוניברסיטאות 

, ניתן למצוא לצד דרישה להתאים את הלימוד האקדמי לצורכי לעם, הגרמניות

- כאשר קוראים כיום את מה שקאנט כתב כבר ב. את קולה הרועם של הנאורות

,  את התלמידלהוביללהוביללהוביללהובילהמורה צריך ,  אותו על גבולשאתלשאתלשאתלשאתבמקום " כלומר ש– 1765

 אי אפשר שלא להתרשם מהקרבה –" וזאת כדי שבעתיד הוא יוכל ללכת לבד

שבין דברים אלה לסיסמת הנאורות שיטבע קאנט כמעט עשרים שנים מאוחר 

במובן זה !" שלךשלךשלךשלך  אזור אומץ להשתמש בשכלך– !Sapere aude: "ריות

עוד לפני שהיא טוענת , והיא מבקשת, נט היא שופר לנאורותהפילוסופיה של קא

  . להיות כלי לחינוך האדם לחשיבה עצמאית, טענות לגופו של מדע

אלא שמעבר לנאורות ולחשיבה     .החומר הנלמד או הפילוסופיה. ב  

תלויה מבחינת קאנט בעיקר " ?כיצד יש ללמד פילוסופיה"השאלה , העצמאית

, כאן הטיעונים של קאנט ברורים לא פחות. ופתובמצבה של הפילוסופיה בתק

דורש מהפילוסופיה להיות , כמו רבים מבני דורו, קאנט. ונטענים בלהט מיוחד

כי מהרגע שבו מדענים הפסיקו , לא בלי אירוניה, ניתן לומר. מדע אובייקטיבי

בגרמניה (התחילו הפילוסופים לדרוש פילוסופיה מדעית , לכתוב פילוסופיה

, שהיה פילוסוף ומתמטיקאי, ומקביל למעבר בין לייבניץ, ט במיוחדהדבר בול

וכתב פילוסופיה בהשראת , שהיה פילוסוף ללא ידע מתמטי מעמיק, לבאומגרטן

והיה מיואש , קאנט מאס בפילוסופיה של זמנו, כך או אחרת. )הסדר המתמטי

 ידע עצם העובדה שהפילוסופיה הייתה, מבחינתו. בעיקר מחוסר ההסכמה סביבה

העידו , כלומר עצם הפולמוס וקיומם של זרמים מנוגדים, נטול הסכמה כללית

לפיכך היא בשבילו . מבחינתו על כך שהפילוסופיה טרם הגיעה למדרגה של מדע

ביקורות דומות לגבי מעמדה הרעוע של הפילוסופיה ניתן ". אשליה של מדע"רק 

שבה , "בונה הטהורהביקורת הת"ושיאן ב, למצוא כל אורך כתיבתו של קאנט

שאיש מן המתגוששים עדיין "משווה קאנט את המטאפיזיקה לזירת התאבקות 

*".לא הצליח בה לכבוש לעצמו שעל אדמה כלשהו
15  

 קאנט עדיין רחוק מהשקפותיו המאוחרות שידרשו דחייה של 1765-ב  

סיונות לכתוב מטאפיזיקה משל יעוד נכונו לו שנים רבות של נ. כל מטאפיזיקה

                                                         

, 1954, ירושלים, מוסד ביאליק, ברגמן ורוטנשטרייך. תר, "ביקורת התבונה הטהורה"  *
 . Bxv ; 16' עמ
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טרם , ולפיכך הפילוסופיה בכלל, קאנט רק מודיע שהמטאפיזיקה, בינתיים. ועצמ

לכן שיעורי . הגיעו לשלב שבו ניתן לחשוב עליהן כעל מדע שניתן ללמד

מוכרחים , גם אם הם אכן דנים בהם בתורות פילוסופיות מן העבר, הפילוסופיה

, מכאן. עתידלהיות מקום בו ניתן לרכוש כלים כדי לפתח את הפילוסופיה של ה

בכדי , ראשית. היכולות השכליות העצמאיות של התלמידים חשובות כפליים

להקים דור של פילוסופים בכדי אך ביתר שאת , להפוך אותם לבני אדם נאורים

אי , מבחינה סובייקטיבית, קודם כל, כלומר. שיוכלו לגבש פילוסופיה של ממש

דנטים עדיין לא הגיעו לרמה אפשר ללמד פילוסופיה באוניברסיטה כיוון שהסטו

במקום . ראשית כל יש ללמד אותם להשתמש בשכל שלהם. המתאימה

וחמור , אבל באופן כללי יותר.  להתפלסף להתפלסף להתפלסף להתפלסףהם צריכים בינתיים ללמוד, פילוסופיה

אי אפשר ללמד פילוסופיה באוניברסיטה מבחינה אובייקטיבית כיוון , שבעתיים

, כיוון שהיא לא קיימת עדיין. אימהשהפילוסופיה עדיין לא הגיעה לרמה המת

  .  ללמוד להתפלסף בינתיים בינתיים בינתיים בינתייםהתלמידים צריכים, ובהעדרה

הוא מעמיד : המתודה של קאנט היא שלילית, אם כן, בשיעורים עצמם  

, אך הוא עושה זאת לשם פרויקט חיובי. תורות של הוגים שונים לביקורת

        .לגבש מטאפיזיקה כמדע קיים, באותן שנים, שמבקש

        

בספרו הגדול של     .""""ביקורת התבונה הטהורהביקורת התבונה הטהורהביקורת התבונה הטהורהביקורת התבונה הטהורה""""וד הפילוסופיה בוד הפילוסופיה בוד הפילוסופיה בוד הפילוסופיה בלימלימלימלימ        

קטעים רבים שנראים כאילו נלקחו מכתביו , באופן מפתיע, קאנט ניתן למצוא

תורת ", הדבר נכון במיוחד באשר לחלק השני של ביקורת זו. המוקדמים

, "הארכיטקטוניקה של התבונה הטהורה", בפרשה השלישית מתוכה". המתודה

זה המקום שבו פורש קאנט .  באחדות השיטתית של הפילוסופיה שלועוסק קאנט

ערוכה לפי כושרי ההכרה , מפה של הפילוסופיה שלו על חלקיה השונים

לעולם אי אפשר : "שם ניתן למצוא משפט מוכר. וגבולותיהם שנידונו קודם לכן

, רהרי אפש, –ולעניין התבונה ; )אלא אם כן באורח היסטורי(ללמוד פילוסופיה 

*".להתפלסףלהתפלסףלהתפלסףלהתפלסףללמוד , לכל המרובה
16  

ניתן להבחין בין דיון שעוסק באדם הלומד ודיון " ארכטיקטוניקה"גם ב  

קאנט מוסיף הגדרות , בכל הנוגע באדם הלומד. שעוסק בפילוסופיה עצמה

כאשר הוא מעמיד את הביטויים , מפורטות יותר וכן דוגמאות מסברות אוזן

בזיקה לחלוקה כללית יותר בין הכרות " סףללמוד להתפל"ו" ללמוד פילוסופיה"

  . היסטוריות לבין הכרות תבוניות

                                                         

 . B865 ; 412' עמ, שם  *
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פירושו לרכוש הכרות היסטוריות אודות , "ללמוד פילוסופיהללמוד פילוסופיהללמוד פילוסופיהללמוד פילוסופיה"  

קאנט נותן . כלומר לרכוש הכרות פילוסופיות מתוך סיפור או הוראה, הפילוסופיה

טתו של את שי: למשל, אם למד מישהו שיטה של פילוסופיה: "דוגמא לידע כזה

כאחת עם החלוקה , ההסברות וההוכחות, אף אם יהיו בראשו כל העקרונות, וולףוולףוולףוולף

, בכל זאת,  הרי–ויהא בידו למנות הכול על אצבעותיו , של הבניין הלימודי כולו

והוא הדין ... לא תהיה לו אלא הכרה היסטורית שלמה של הפילוסופיה של וולף

נם משקיפים לעולם אל מעבר לגבי רובם של התלמידים ולגבי כל אלה שאי

, לעומת זאת, "ללמוד להתפלסףללמוד להתפלסףללמוד להתפלסףללמוד להתפלסף" 17*".לאסכולה ונשארים תלמידים לאורך ימיהם

כלומר לרכוש הכרות , פירושו לרכוש הכרות תבוניות אודות הפילוסופיה

מתוך "הכרות תבוניות אלו שאובות לפי קאנט . פילוסופיות מתוך עיקרים

לות לנבוע הביקורת וכן הדחייה של שמהם יכו, "המקורות הכלליים של התבונה

גם אם לאו דווקא עמדו לנגד עיניו של , הגדרות ודוגמאות אלו 18**.החומר הנלמד

עולות בקנה אחד עם הטקסט , "על לימוד הפילוסופיה"קאנט בעת שכתב את 

  . ועוזרות לנו להבין אותו טוב יותר, המוקדם

על "ול על דבריו מקאנט חוזר כביכ,  מבחינת הדיון בפילוסופיה עצמה  

אידאה בלבד של מדע "אלא רק , הפילוסופיה אינה מדע". לימוד הפילוסופיה

ברשותו , כי היכן היא; אי אפשר ללמד פילוסופיה כלשהי"ולפיכך , "שבאפשר

, אלא שמעבר למה שקאנט אומר במשפט זה" ?ובמה ניתן להכירה, של מי היא

כאשר הוא פורש את אותה מפה , ראוי להביט על מה שהוא עושה מעט לאחר מכן

, מטאפיזיקה של הטבע ושל המידות: של הפילוסופיה שלו על חלקיה השונים

 ידע שמהווים בפסקאות אלו קאנט מפרט לגבי תחומי. ומעליהן ביקורת התבונה

זו מייחסת את הכל . סופיה לדקדוקהוים לקרוא פילאשאת שאנו ר"מבחינתו 

הדרך היחידה שאם סללנו אותה אי , עבאמצעותה של דרך המד, אולם, לחכמה

***".ולא תיתן מקום לטעות,  הרי לעולם לא תעלה גידולי פרא–פעם 
19  

בדיוק , ניכר כי גם אם קאנט אכן מכריז כי הפילוסופיה אינה מדע עדיין  

הדרך אל אותו מדע כבר סלולה , כמו שהכריז שש עשרה שנים קודם לכן

ביקורת התבונה "את . קודם לכןמה שכלל וכלל לא היה המצב , מבחינתו

כמה , הוא מסיים, שכספר אינו אלא לימוד היסטורי של הפילוסופיה, "הטהורה

                                                         

 . B864-5 ; 411' עמ, שם  *
 קאנט לא )cognition ex principiis(" הכרה מתוך עיקרים"נשים לב שבביטוי . שם  **

כמו שניתן למצוא אצל הרציונליסטים , מכוון לגזירה של תורה שלמה מתוך כמה משפטי יסוד
להפעיל את "כלומר , סיון בהתאם לאותם עקרונותילחתירה להמשיג את הנאלא , וולף ובאומגרטן

 ; 412, שם(" משכות אחר עיקריה הכלליים לגבי אילו ניסיונות מצוייםיכושר התבונה תוך ה
B866(. 

 .B878 ; 417' עמ, שם  ***
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שאפשר יהיה להשיג עוד לפני סיומה של מאת "בתקווה , עמודים לאחר דיון זה

להביא את התבונה , מה שמאות רבות של שנים לא יכלו לבצע, השנים הזאת

על , אולם עד כה לשווא, תאוות הדעת שלהבמה שהעסיק תמיד את , האנושית

שכזה שיהיה , נדמה אפוא שההבטחה למדע פילוסופי יציב". מלוא סיפוקה

התחילה להתגשם עם כתיבת הביקורת , אחרי שלומדים להתפלסףאחרי שלומדים להתפלסףאחרי שלומדים להתפלסףאחרי שלומדים להתפלסףאפשר ללמוד 

        .וזאת לפחות בעיני מחברה, הראשונה

        

 הטקסט ....ספקנות ומדעספקנות ומדעספקנות ומדעספקנות ומדע, , , , או ביקורתאו ביקורתאו ביקורתאו ביקורת: : : : גבולות המחשבה העצמאיתגבולות המחשבה העצמאיתגבולות המחשבה העצמאיתגבולות המחשבה העצמאית        

במובן שהוא לא חלק מהתורה המאוחרת " ביקורתי"אינו " וד הפילוסופיהלימ"

בכך שהוא , וביקורתי באופן ברור, ועם זאת הטקסט הזה כבר ביקורתי. של קאנט

, שקאנט הוא רק אחד מנציגיה, גישה זו לפילוסופיה. מטיף למחשבה עצמאית

שאלו . משפיעה השפעה גדולה על תודעתה העצמית של הפילוסופיה גם כיום

וסיכוי רב שהוא שתשובתו תכיל , מורה לפילוסופיה בן זמננו מהו תפקידו

תפקידי הוא ללמד את : "למשל". ללמוד לחשוב בעצמך"ואריאציה על הנושא 

אלא כלי שבעזרתו יוכל כל אחד לשפוט בעצמו , אינני מקנה ידע. תלמידי לחשוב

  ". ולגבש בעצמו ידע

היא תשובה מבית המדרש של , אנטבדומה לדבריו של ק, תשובה שכזו  

, וזאת כאשר חושבים עליה ביחס לצד הסובייקטיבי של הדיון עד כה. הנאורות

לעומת . כלומר בקשר שלה למשימת החינוך למחשבה עצמאית של האדם הלומד

שכזו יכולה לעתים להינתן מתוך מחשבה שאת " עצמאית"תשובה , זאת

*.ולעולם לא בתור תחום ידע תוכניהפילוסופיה צריכים ללמד תמיד כביקורת 
20 

וכן הידע שהוא שהוא צבר , המורה מרגיש שהתשובות שהוא יכול לתת, לעתים
                                                         

 נדרש כאשר הגל פרידריך הפילוסוף שכתב דברים כוונו שכזו שלילית מתודה כלפי *
 כאילו לקרוא ניתן אלו דברים. הספר בבתי פילוסופיה ללמד מבחינתו הנאותה הדרך לע להרחיב

 שאכן קריקטורה, הקאנטיאניות של מסוימת לקריקטורה למעשה מכוונים שהם אלא, לקאנט כוונו
 ממש חובה אין, בפדגוגיה הקשור בכל ובייחוד, המודרנית המחלה לפי": ושם פה למצוא ניתן

. תוכן ללא להתפלסף אותו ללמד ראוי זו מחלה לפי, להפך. סופיהוהפיל לש בתוכן אדם להדריך
, הערים שמות את להכיר בלי וזאת, לנסוע תמיד, לנסוע ממך שיבקשו לכך? דומה הדבר למה

 לעיר או לנהר מגיעים כך ואחר, עיר מגלים כאשר, כל קודם. 'וכו האדם בני, הארצות, הנהרות
 את לומדים כאשר, האופן באותו. ממש נוסעים כבר, מכך יתרהו, לנסוע לומדים אז הרי, אחרת
, שני דבר. ממש מתפלספים כבר, מכך ויתרה, להתפלסף לומדים, הפילוסופיה של התוכן

 מה את מכילה היא, מושאים אודות ביותר הנעלות התבוניות המחשבות את מכילה הפילוסופיה
 המהלך. לראש אותן ולהכניס אלוה המחשבות עם להתיידד מאוד חשוב. בהן ונכון שכללי
 שאינה וספקולציה פולמוסנות, תוכן מכל הרחק ונדודים מסע, בלבד צורני מהלך, העצוב

   ".מאומה לבסוף יודעים לא והאנשים, מחשבה מכל הראש את מרוקן את כל, מערכתית
Hegel, G.W.F., Gesammelte Werke, hrsg. v. d. Rheinisch-Westfälischen Akademie 
der Wissenschaften, Hamburg, 1968ff, Bd. 10,1: Nürnberger Gymnasialkurse und 
Gymnasialreden (1808-1816), 2006, pp. 823ff. 
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עד שהוא מצמצם את תפקידו עד שלא יוכלו לבוא אליו , בלימודיו מועט כל כך

את מלאכת צימצום תחומה של הפילוסופיה בהחלט . עוד בשום טענות של יומרה

נותר לפילוסופיה תוקף , אחרי הביקורת, שאצלואלא , ניתן ללמוד מקאנט

וזאת . למשל כמדריך למדעי הטבע והאדם או כתורת מוסר, בתחומים מסוימים

אלא , לא רק כשלילית, מפני שנאורות במובן קאנטיאני מבינה את הביקורת

כלומר , מבחינה אובייקטיבית. כאמצעי ליצור תוכן שעומד במבחן הביקורת

גם אם היא אכן , המתודה של קאנט אינה ספקנית, מדבקשר שלה למושא הנל

אך לגבי , בגרסתה המאוחרת היא ספקנית לגבי המטאפיזיקה. מטילה ספק

כזו שהופכת , חוקרתחוקרתחוקרתחוקרת: "או כמו שהוא מנסח זאת, הפילוסופיה היא תמיד מדעית

  . בתחומים שבהם היא מצליחה להוכיח את טענותיה" החלטיתהחלטיתהחלטיתהחלטיתכלומר , דוגמטיתדוגמטיתדוגמטיתדוגמטית

שהיא , העצמאות המחשבתית של הנאורות הקאנטיאניתזהו גם גבול   

אינה מקריבה את שאיפתה לאובייקטיביות על מזבח הסובייקט וביקורתו 

בכל . ועוסקת בצורה על מנת לעסוק בתוכן, היא ביקרתית למען המדע. הפרטית

הקשור בנקודה זו ניתן לתמצת את העמדה הקאנטיאנית בתחום העיוני בעזרת 

שיכול להצביע על מהו איזון נכון מבחינתו בין ,  פשוט מדיאולי, משפט פשוט

אבל זאת , אצל קאנט כל אחד חושב בעצמו: מחשבה עצמאית לאובייקטיבית

תפישה זו עומדת בקנה אחד עם דרך המחשבה . במטרה להגיע לתוצאה אחת

שעמדו לנגד עיניו של קאנט כדוגמת , שאנחנו מכירים מן המדעים המדויקים

הוא נאלץ בעצמו לערוך ניסויים . אי למשל נדרש לחשוב בעצמופיזיק. מופת

אבל תוצאה . ולא להסתפק רק בנוסחאות שנוסחו בידי מוריו, ולהמשיג אותם

ואת השבחים מקבל מי שמגיע בעצמו לתוצאה שתקפה עבור , נכונה יש רק אחת

 מה ,על רגל אחת, וזוהי לפיו. זוהי הדרישה גם בפילוסופיה, מבחינת קאנט. כולם

 .שניתן לכנות ביקורת מדעית
 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 )גלעדיגלעדיגלעדיגלעדי    מאירמאירמאירמאיר    טלטלטלטל: תרגם מגרמנית והוסיף אחרית דבר(
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            קאנטקאנטקאנטקאנט    עמנואלעמנואלעמנואלעמנואל

        

        

        אדםאדםאדםאדם    אהבתאהבתאהבתאהבת    מתוךמתוךמתוךמתוך    לשקרלשקרלשקרלשקר    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה- - - - הזכותהזכותהזכותהזכות    עלעלעלעל
        
        

נכתב מאמר בשם , השישי בכרך, 1797משנת " Frankreich" העת בכתב

 בו נאמרו הדברים 1,מן קונסטן'בנז מאת ' הפוליטיתהנגד- השפעתעל'

  :הבאים

  

 באופן' חובה לומר את האמת':  את העיקרון המוסריסים תופאם

את . א הופך כל חברה לבלתי אפשריתמוחלט וכעומד לעצמו הו

ההוכחה לכך ניתן למצוא במסקנתו המאוד ישירה של אחד 

מסקנה שמרחיקה לכת , הפילוסופים הגרמנים מתוך העיקרון הזה

אמירת שקר לרוצח הרודף אחר חבר שלנו ושואל : עד כדי הטענה

  2. אם הוא מתחבא בביתנו מהווה פשעואותנ

  

  : ל באופן הבא" את העיקרון הנ124  הצרפתי סותר בעמודהפילוסוף

  

מושג החובה איננו ניתן להפרדה .  חובה לומר את האמתישנה

 של לזכויותיו שתואם אצל האחד מה היא חובה. ממושג הזכות

אמירת אמת היא אם כן . במקום בו אין זכויות אין חובות. האחר

אך לאף אדם אין .  רק כלפי מי שיש לו זכות לאמתאבל; חובה

  . לאמת שפוגעת באחרזכות 

  

 אמירת: "במשפט נעוצה הללו בדברים) δοσyπρωτον ψε (היסודית הטעות

  ".אך רק כלפי מי שיש לו זכות לאמת, האמת היא חובה

                                                         

שעסק ביחס , שוויצרי- ופעיל פוליטי צרפתיסופר –) 1767-1830( קונסטן מין'בנז 1

 .הבעייתי שבין כוחה של המדינה לבין הפרט
 זוכר שאיני אף, מקום באיזשהו הדברים את אמרתי שאכן מתוודה אני: קאנטקאנטקאנטקאנט    הערתהערתהערתהערת 2

 .קאנט. ע. היכן כעת
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הוא ביטוי חסר "  בעל זכות לאמתלהיות: "שהביטוי,  כל יש להעירקודם

העצמית ) veracitas (יותתילאדם יש זכות לאמ: "לומרמה שנכון . מובן

 שיש לך זכות לטעון כי.  עצמושלוכלומר לאמת הסובייקטיבית , "שלו

או " שלי"כמו בכלל כשאומרים  (לטעון פירושו, אובייקטיבית לאמת

היא שאלה , תי או שקריי האם משפט נתון הוא אמשהשאלה, ")שלך"

 מתקבלת לוגיקה יתהיה,  כזוטענה היינו מקבלים ולו; ך לרצון שלשנוגעת

  .משונה

  

האם במקרים שבהם לא ניתן להימנע מתשובה של כן או , אלה היא השכעת

ה יהשאלה השני. שלא לומר את האמת, )זכות(האם אז יש לאדם רשות , לא

מוטלת על , האם בדיבור מסוים שבו הכרח בלתי מוצדק כופה אותו: היא

על מנת למנוע פשע שמאיים עליו או , האדם חובה שלא לומר את האמת

  .על מישהו אחר

  

לית של האדם א אמת שממנה לא ניתן להימנע היא החובה הפורמאמירת

 לא משנה כמה גדול הנזק שייגרם לו או למישהו אחר 3,כלפי כל אחד

 שאני בכך, ]אותו רוצח[ אם איני נוהג שלא בצדק כלפי ואף; כתוצאה מכך

 בהטעיהאף על פי כן ,  שלא בצדק לדבראותיכשהוא מכריח ,  אותוטעהמ

–) גם אם לא מבחינה משפטית(' שקר 'להיקרא כך עשויה גם  שבשל–כזו 

.  במרכיביה המהותיים ביותרבכלל נוהג שלא בצדק כלפי החובה אני

בכלל ) הצהרות(אני גורם לכך שאמירות ,  שהדבר תלוי ביככל, דהיינו

וכתוצאה מכך יתבטלו גם כל הזכויות שמבוססות על , תהיינה בלתי אמינות

וזהו עוול שייגרם לאנושות . ייאבדו את תוקפןחוזים והסכמות והן 

  .בכללותה

  

תית מכוונת כנגד אדם יאמ- לאכהצהרהככל שהוא מוגדר , אם כן, השקר

תנאי אותו , " חייב לפגוע באחרהוא"לפיו ,  נוסףאילא זקוק לתנ, אחר

                                                         

 אי"ש שאומר כך כדי עד חריף באופן העיקרון את לנסח ברצוני אין: קאנטקאנטקאנטקאנט    רתרתרתרתהעהעהעהע 3

 לתחום שייך כזה ניסוח כי". עצמו כלפי האדם של בחובה פגיעה היא אמת אמירת

 בבחינת רק בפשע רואה המידות תורת –. החוק מצד בחובה מדובר כאן בעוד, המוסר

 .עצמו על מביא השקרן אותה חרפה, ערך חוסר
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 mendacium est falsiloquium in(דורשים המשפטנים בהגדרה שלהם 

praeiudicium alterius .(תמיד פוגע שקר שכיוון צורך בתוספת זו אין 

הוא פוגע באנושות כולה בכך , גם אם הוא לא פוגע באדם אחר, באחר

  . הצדק והופך אותו לבלתי ניתן לשימושבשורש פוגםשהוא 

  

עילה ) casus( להיות דרך יד המקרה עלול כוונה טובה תוך אותו שקר מאך

 המקרה מלהיות בדרךק רק  שמתחמומה, לעונש לפי החוקים האזרחיים

.  להידון כבלתי צודק גם על פי החוקים החיצונייםעשוי, עבירה על החוק

הרי , לרצוח שמנסה מישהו בפועל מעכב שקר אתה באמצעות אם, דהיינו

. אתה אחראי מבחינה חוקית לכל ההשלכות שעלולות להיגרם בשל כך

 לך לעשותוכל אז החוק הציבורי לא י,  נצמד לאמתהיית זאת אם לעומת

 שלאחר ייתכן ואף. מראש ההשלכות שאינן צפויות יהיו יהיו אשר ,דבר

שתענה בכנות בחיוב לשאלתו של הרוצח אם הקורבן שאחריו הוא רודף 

וכך התחמק מהרוצח ,  מבלי משים מהביתיצאאותו נרדף י, נמצא בביתך

אך אם היית משקר ואומר שהוא לא . והמעשה לא היה יוצא אל הפועל

, )אף שאתה לא היית מודע לכך(ואכן אותו נרדף היה יוצא מביתך , ביתךב

 אתהאז , ובשל תשובתך הרוצח היה מוצא אותו בדרכו ומבצע את זממו

 שלו היית מכיווןזאת .  כגורם למותוובצדק מואשם את עצמך למצואעלול 

אז אולי במהלך חיפושיו בביתך , ככל שאתה מודע לה, אומר את האמת

 הפשע וכך, אותו ותוקפים לעזרה נזעקיםהיו השכנים , יב שלואחרי האו

 לשאת חייב – כוונותיו טובות ככל שיהיו יהיו –מי שמשקר . היה נמנע

, ולשלם על ההשלכות, משפט אזרחי-אפילו בפני בית, באחריות לתוצאות

 אמת היא חובה שאמירת ווןכי. לא משנה עד כמה בלתי צפויות הן תהיינה

ואם נתיר ולו , הסכמיםת כיסוד לכל החובות המבוססות על אותה יש לראו

של החובה הזו ] העומד ביסודה[החוק , חריגה קלה שבקלות מהחובה הזו

המחייב באופן , קדושהתבונה ה-זהו אם כן צו. יהפוך רעוע וחסר תועלת

 דיבורך היה בכל: "אותו אין לצמצם באמצעות שום מוסכמה, מוחלט

  4)".כן (תייאמ

                                                         

 כשלעצמו האמת שמושג כיוון', כנות'כ זה במקרה' אמת 'המילה את לפרש חייב קאנט 4

 הבית מן שיצא החבר כמו, לדובר תמיד ידועה שאינה אובייקטיבית במציאות גם תלוי

 .נכונים לא שהם אף על תייםיאמ נחשבים האחרון של הכנים ושדבריו הדובר ידיעת בלא



 551551 

 להוזלת ערכם שטוען ן של האדון קונסטזו נכונה היא ואף ובה חשהערה

שכביכול נאבדים בתוך אידיאלים בלתי ישימים , של עקרונות כה מחמירים

 שעיקרון) 123אומר הוא בעמוד (בכל פעם . "ושבשל כך יש לדחותם

הסיבה לכך היא שאין אנו מכירים את , תי נראה בלתי ישיםישהוכח כאמ

הוא מביא לכך ." לל בתוכו את האמצעי ליישם אותוהעיקרון הממצע שכו

 כחוליה הראשונה המרכיבה את שוויון המתורת) 121עמוד (ראיה 

אדם לא יכול להיות קשור אלא באמצעות ): "122(השרשרת החברתית 

 וצרה ניתן להחיל את קטנהבחברה . חוקים שלכינונם הוא תרם מעצמו

ם עיקרון ממצע על מנת להפוך ואין צורך בשו, העיקרון הזה באופן ישיר

 ה יש להוסיף עיקרון נוסף לזגדולהאך בחברה . את העיקרון לרווח בחברה

אותו עיקרון ממצע אומר שהפרטים בחברה יוכלו לתרום לכינונו . שהצגנו

מי שרוצה . או באופן אישי או באמצעות ייצוג של עמדתם, של החוק

י להשתמש לשם כך להחיל את העיקרון הראשון על חברה גדולה מבל

אלא שהנסיבות .  ספק להרס של החברה הזוללאבעיקרון הממצע יביא 

שמעידות רק על אי פיקחותו או אי התאמתו של המחוקק לתפקיד , הללו

: 125והוא מסיק מכך בעמוד . אין בכוחן להוכיח דבר כנגד העיקרון, זה

ון הכרוך  הסיכיהיהיהיה אשר ; תיילעולם אין לזנוח עיקרון שהוכר כאמ"

מותנה של - זנח האיש הטוב בעצמו את העיקרון הבלתיזאת ולמרות" (בכך

וזאת מפני שהוא לא . בשל הסכנה שהוא מהווה לחברה, אמירת האמת

ובמקרה דנן , שיוכל לשמש למניעת הסכנה, הצליח למצוא עיקרון ממצע

  .)אכן אין בנמצא עיקרון ממצע שכזה

  

" הפילוסוף הצרפתי "אז, הוצגו עד כה נשמור על כינויי האנשים כפי שאם

בכך , בחברו) nocet(מזיק /פוגעהחליף בין הפעולה שבאמצעותה אדם 

לבין הפעולה , שהוא אומר את האמת שהוא לא יכול להתחמק מלהודות בה

) casus (מקרההיה זה רק . עוולחברו עם ) laedit(שבאמצעותה הוא עושה 

) במובן המשפטי (מעשה לא ,נזקשהאמת שבדבריו של בעל הבית גרמה ל

 לשקר רלדרוש מאדם אח, רשות/ מתוך הזכותשהרי. חירותשנובע מתוך 

 לכל אדם לא רק שיש זכות אך. תצא טענה שסותרת כל חוק, לטובת חברו

שאין הוא יכול , שדבריו,  החמור ביותר שלהןאלא אפילו חובה במוב

 בפועל שמכאן. חרגם אם הם יפגעו בו או בא, יהיו אמת, להימנע מלאומרם

.  לכךגורםאלא המקרה ,  בכך לקורבן שנפגע שום נזקעושה עצמו לא הוא
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שהרי אמירת האמת ,  אין כאן שום חופש לבחורביתשהרי לאותו בעל 

פילוסוף " ה–. היא חובה בלתי מותנית) מרגע שהוא מוכרח לומר משהו(

 רק אך, אמירת האמת היא חובה"לא מציב את המשפט , אם כן" הגרמני

בשל חוסר הדיוק ,  כלראשית. בתור עיקרון"  מי שיש לו זכות לאמתיכלפ

 רכוש שהזכות עליו יכולה להינתן לאחד השהרי אמת אינ, שבניסוחו

שרק עליה (מפני שבחובה לאמירת אמת , אך חשוב מכך; ולהישלל מהאחר

אין שום הבחנה בין אנשים שכלפיהם יש חובה לבין אלו ) מדובר כאן

 בכל שתקפה בלתי מותנית חובהזוהי . ניתן להיפטר מהחובה הזושכלפיהם 

  .מצב

  

אשר מפשיטה ומתעלמת מכל תנאי ( של זכויות ממטפיזיקה מנת לעבור על

אשר מחיל את המושגים  (הפוליטיקההיסוד של -לעיקרון, )הניסיון

היסוד -ובסיועו של עיקרון, ) הללו על מקרים שמספק הניסיוןיםהמטפיזי

 בהתאם לעיקרון הזכות הכללי וזאת, הפוליטיקהון הבעיה של להגיע לפתר

  : מהפילוסוףנדרש לשם כך –

  

, כלומר להציב משפט וודאי באופן מופתי, אקסיומה להציב .1

התאמה בין (שנובע באופן ישיר מההגדרה של הזכות החיצונית 

 עם חירותם של יתר האנשים לפי חוקים אדם של כל חירותו

 ).כלליים
של החוק הציבורי החיצוני כרצון מאוחד של ( פוסטולט להציב .2

שבלעדיו שום חירות לא היתה יכולה , כולם לפי עיקרון השוויון

 ).להתקיים
 לנהל את העניינים כך שלא משנה ישכיצד , הבעיה את להעלות .3

תישמר בה ההרמוניה על פי העקרונות ,  גדולההחברהכמה תהיה 

 וזה; )ייצוגיתות מערכת כלומר באמצע(של החירות והשוויון 

שאת כינונו וסידורו יכילו , יסוד של הפוליטיקה-יהפוך לעיקרון

ופסקי הדין ,  האנושייסיוני הנהידעכעת פסקי דין שיוסקו מתוך 

 צודק וכיצד להתאים אותו  רק למנגנון של ניהוליכוונוהללו 

יש , זכות לפוליטיקה/ לעולם אסור להתאים את הצדק– .למטרתו

 .תמיד את הפוליטיקה אל הצדקלהתאים 
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 אופן בשהוכר:  לכךאוסיףו(תי י לזנוח עיקרון שהוכר כאמיןלעולם א"

כך אמר , " בכך הכרוךהסיכוןיהיה  אשר יהיה) ולכן באופן מופתי, אפריורי

באופן  (להזיקאין להבין בתור הסיכון ' סיכון'אלא שאת ה. מחבר המאמר

 את הופך הייתי אםיה קורה  שהעוול: עוול לעשותאלא בכלל , )מקרי

מותנית לחלוטין ואשר מהווה את - שהיא חובה בלתי– מתהחובה לדבר א

 מותנית הכפופה לשיקולים לחובה –התנאי המשפטי העליון בהצהרות 

אף על פי כן ,  אחדלאף עוול עושהולמרות שעל ידי שקר אחד איני . אחרים

אלו ההכרחיות  (ביחס לכל ההצהרות, היושרישנה פגיעה בעיקרון של 

,  עוול מבחינה פורמליתעושהכלומר אני . (בכלל) שמהן לא ניתן להימנע

 שלא מלנהוגופגיעה כזו היא גרועה בהרבה ). אם כי לא מבחינת התוכן

 לא תמיד מניח מראש שיש כזה מעשה והואיל,  אחדאדם כלפיבצדק 

  .  כזהמעשה חוללבסובייקט עיקרון ל

  

 למסור עומד אתההאם בהצהרה אותה : " אליו את השאלהמפנים שאדם

 החשד אותוואינו מתייחס בכעס אל , "? לומר אמת או שלאךבכוונת, כעת

אלא מבקש , חשד לפיו ייתכן בהחלט שהוא שקרן, שמביעה השאלה הזו

 in( אדם זה הוא כבר שקרן – מן הכלל לחרוגרשות להרהר באפשרות 

potentia .(ופס את אמירת האמת  שהוא מראה שהוא לא תכיוון מזאת

שמצד , אלא שומר לעצמו אל הזכות לחרוג מכלל כזה, כחובה כשלעצמה

כי חריגות כאלו סותרות את הכלל , מהותו לא יכולות להיות ממנו חריגות

  .לחלוטין

  

 העקרונות המעשיים של הזכויות חייבים להכיל אמת במובן החמור של כל

 לכלול רק יכולים' ת ממצעיםעקרונו'ואותם עקרונות שנקראים כאן , המילה

על (קביעות מדויקות של החלת העקרונות המעשיים על מקרים ספציפיים 

אך הם לעולם לא יכולים להכיל חריגות מהעקרונות , )פי כללי הפוליטיקה

הכלליות שרק ,  את הכלליות של עקרונותתכי חריגות כאלו הורסו. הללו

  .'עקרונות'בזכותה הם ראויים לשם 

  קניגסברג

  קאנט. ע

. 
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         דבר דבר דבר דבראחריתאחריתאחריתאחרית

 

Though this be madness, 

Yet there is method in 't. 

  ( המלט, פולוניוס ) 

  

. השיממון והאכזבה שאוחזים בך למקרא המאמר הזה,  לתאר את התדהמהקשה

איך ייתכן שמי שנחשב לאחד מגדולי הפילוסופים של העולם המערבי יתייחס 

ד לרצח ובלבד שלא להוציא דבר שקר בשוויון נפש כה עמוק כלפי נתינת י

הוא מונע גם את האפשרות , לא די שקאנט לא דורש לנטרל את הרוצח? מהפה

מצד :  להישאר אדיש נוכח האבסורדקשה. לעכב אותו על ידי אי אמירת אמת

 עליך קאנט את מטיל – גם אם היא משרתת מטרה נעלה – אמירת אמת באי, אחד

 ביסוד הסכמים וחוזים בין בני אדם בכל ומדהע האמון כללהאחריות למיטוט 

פוטר אותך קאנט מהאחריות הבסיסית לחייו , באותה נשימה, ומצד שני, העולם

 דבריו בענייני גם. של חברך התמים שנמלט מרוצח ומחפש מקלט בביתך

באיזה : המשפט האזרחי מעוררים תהיות לגבי טיב שיקול הדעת של הפילוסוף

אדם על שבאמצעות שקר מנע את הסגרתו של חברו בית משפט סביר יאשימו 

רק ,  מאשמת סיוע לרוצחאדם יפטרובאיזה בית משפט : וכן להיפך? לידי רוצח

  ?משום שאמר את האמת

-  אמנם לראות קשר בין עמדתו המחרידה של קאנט כאן לבין עמדתו מעוררתניתן

' פיידון 'גבדיאלו. שעה שעמד בפני גזר דין מוות, הכבוד והחלחלה של סוקרטס

מסביר סוקרטס לתלמידיו מדוע מתוך נאמנות לחוקים אין זה ראוי שהוא יימלט 

על אף שגזר הדין היה , מעונש המוות שהוטל עליו על ידי בית המשפט האתונאי

 הדמיון אין להסיק מכך שסוקרטס היה מקבל את ולמרות. בלתי צודק לחלוטין

  . עמדתו של קאנט

 קטנות שכן,  של קאנטו המצויים בטיעוני טעם בהצבעה על הכשליםאין

.  לעיןותבולט, הצרת תחום האחריות של האדם והפורמליות הריקה, המחשבה

הדברים מבטאים ,  ניתן להפריך בנקלאותם,  ספק שמעבר לטיעוניםאין

 הצער תפיסה זו אינה רק למרבה.  מוסריתמבחינה ביסודהאינטואיציה מעוותת 

 הגרמני כמו האירופאי בכללותו לא היה ההמון . הפילוסוף הגרמנישלנחלתו 

 שכיניהםמנומקת ומבוססת על מנת להסגיר את , זקוק לתורת מוסר פילוסופית

 לידי מבקשי –כמובן ,  תוך אמירת אמת–ולעתים גם את חבריהם הקרובים 
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 בין המופלאה ההתאמה.  לקרוא את קאנט נהגו המונים על פי תורתומבלי. נפשם

 וכמעטגרמני לבין ההתנהגות בפועל של האדם הפשוט בגרמניה דעת הפילוסוף ה

 פילוסופי של ניסוח של קאנט הם שנימוקיואין פירושה אלא , באירופה כולה

 בהחלט אך,  באופן פעילחוללהשאמנם לא יזמה ו, חולנית אינטואיציה האות

 ות את הזוועה הגדולה ביותר שנעשתה בתולד–!  דבקות באמתתוך – פשרהא

  .ותהאנוש

 ביחס ביחס לאמירת אמת והן הן, בתכלית תפיסה שונה ודית היהלמסורת

מובן מאיליו שישנו איסור חמור לומר שקר .  התוקף של החוק בכללמוחלטותל

). ועוד" שפת אמת תיכון לעד", "מדבר שקר תרחק: " שנלמד מהפסוקיםאיסור(

, גילוי עריות( שלוש העבירות מלבד. אך ברור מאיליו שישנן חריגות מכלל זה

את הפסוק . כל חוק איננו עומד בפני סכנת חיי אדם, )שפיכות דמים ועבודה זרה

כאשר שמירת המצוות ,  שעומד ביסודה של התורהככללל "פירשו חז" וחי בהם"

,  חיי האדם בסכנהאשרולכן כ, מותנה בעצם קיומו של האדם שאמור לקיים אותן

 האמת כאחת מארבע נזכרת) ה, ר ח"ב (ל" חזבאגדות, מעבר לכך. תוקפן מתבטל

על מנת (!)  היה צורך להעליםשאותה, המידות המכוננות את דמותו של האדם

אותו יעקב .  ליעקבדווקא במקרא ובאגדה מיוחסת האמת מידת. לברוא את האדם

 המקראבלי ש,  על מנת לקבל את ברכת הבכוריצחק אביו בדיבורו מול ינהשש

  . ל ממנו את האמת במובנה הרחב מעשהו ומבלי לשלואתמבקר 

 וחסידיו של קאנט טרחו וממשיכים לטרוח ולהראות שהשיטה פרשניו

הם .  המוצג במאמר זהיגיון שרירה וקיימת גם אם דוחים את ההנטייניתהקא

 רואה קאנט במאמר זה כנכונה וישרה אינה תוצאה שאותהטוענים שההתנהגות 

ניתן :  אחרותבמילים. השיטה קרונות ועטגוריהכרחית של אימוץ הצו הק

בכל ,  אם יש צדק בדברים הללוגם. לדבריהם להיות קאנטייני ובכל זאת אנושי

האיש שהוליד מתוכו את האינטואיציה העומדת , זאת ניצב כאן מחולל השיטה

מדוע שיטתו מחייבת את האדם להסגיר ,  ומסודרובנהומנתח באופן מ, ביסודה

. יוובלבד שלא להוציא דבר שקר מפ, ל בכפו לא עוועל, את חברו לידי רוצח

 השיטתי שעומד ביסוד המאמר לא רק שמערער את שיטת התבונה ההיגיון

, אלא שיש בכוחו להטיל ספק בשיטה הקאנטיינית כולה, המעשית של קאנט

גם :  היטבזאת של דברי פולוניוס שהובאו בפתיחה יוכלו לתאר היפוכםכאשר 

  !וףהרי זה טיר, אם יש פה מתודה

  

  )ידי אורןידי אורןידי אורןידי אורן: : : : תרגם מגרמנית והוסיף אחרית דבר(
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נצרות והגות נצרות והגות נצרות והגות נצרות והגות , , , ,  הגל הגל הגל הגל––––מסביב למשולש מסביב למשולש מסביב למשולש מסביב למשולש : : : : סימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיוןסימפוזיון
        ....מומחי הגל משיבים למיכל סגלמומחי הגל משיבים למיכל סגלמומחי הגל משיבים למיכל סגלמומחי הגל משיבים למיכל סגל    ....עכשוויתעכשוויתעכשוויתעכשווית

        
        

, בעולםהמובילים בפני אחדים מחוקרי הגל  הצבתי ,בסימפוזיון שלפנינו

בכדי  – בצורת שאלות – כמה מן המסקנות המרכזיות של מחקרי על הגל

נולד עצמו חקר מה. תיהםתנגדויועל הסכמותיהם וה ,םיהתו את תגובקבלל

 ל רוח התקופה לעמוד על כמה מן המאפיינים העיקריים שהשאיפה מתוך

 ית המחשבההיסטורי אחר מקורותיהם ומחולליהם בולהתחקות, העכשווית

אם כי , שמחשבתו מהווה חוליה אחת בלבד (בהגותו של הגל :יתהמערב

הוא עיקר עניינו של המחקר  . אך גם מעבר לה)בהיסטוריה זו, משמעותית

שהגל עצמו מנתחה (המערב  של מחשבההסטרוקטורת ל ש הניתוחו הזיהוי

, נצרותשותפת לשמסטרוקטורה : על בעיותיה ותחלואיה, )ומנסחה

 מודרנית-פוסטוהמודרנית ה" נאורה"החילוניות לו, הגללפילוסופיה של 

מובילה להבנת של המחקר   המרכזיתמסקנתו. )'רוח התקופה'להלן (

  . הנצרות וכגורלה לאור רוחההווה

  

  :הןסימפוזיון ההתמות העיקריות שסביבן נסוב 

  

  ).מדעת ושלא מדעת(נוצרית מעיקרה כהגות  ההגליאנית הגותה) 1

  .) האלאו (כמוביל לאובדן המוחלט) בעקבות הנצרות (זםההגליאני) 2

כמו גם של רוח , יאניתהגלה" רוח" כהמשך של התנוכחירוח התקופה ה) 3

   .הנצרות

  

דרת התכתבויות י בס–שתרמו ,  להודות מקרב לב לכל המשתתפיםניברצו

אשר גם כ,  והשיבו לשאלותיי, מזמנם וממחשבתם–ממושכת וקדחתנית 

      . ובלב חפץ,בכובד ראש, בׂשום לב, הללו לא תמיד מצאו חן בעיניהם

  

 בתמצות הוצגו, במסגרת דיון מעין זה, שמטבע הדברים(להלן השאלות 

, או לפתח, מחקרה ביכולתן להביא את המהלך השלם של איןכך ש, ניכר

   :)ההקשרים והשרשורים שהן מציבות, את הקביעות להסביר ולהצדיק
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        השאלותהשאלותהשאלותהשאלות
        

        

 נהוג לראות בפילוסופיה ההגליאנית מופת למחשבה הכובלת עולם ))))1111

כך שהיא , האחדות והאחידות, בכבלי הזהות, את החיים בכללם, ומלואו

לכל דבר שעשוי , לשונות, לאחרּות, ית לחירותמבטלת כל אפשרות ממש

אני מניחה שמי . שלא להיענות לתכתיב האחד והאחדותי של השיטה

מצד . יתייחס להבנה שכזו כאל בלתי נכונה, שאמון על השיטה ההגליאנית

ברצוני לטעון שההבנה הנכונה את הפילוסופיה ההגליאנית היא , שני

או של הזהות , יטה של המוחלטהש, "מוחלטת"שהשיטה ה: ההיפך הגמור

מאחר שהדבר . כל זהות וכל מוחלטות, למעשה,  מבטלת–המוחלטת 

אינו אלא התנודה המתמדת בין ערכים וקביעות ', זהות'שאותו היא מכנה 

ומאחר שהדבר שאותו היא , המשתנים תדיר והופכים זה לזה, מנוגדים

, לטות המוחלטהמוח-או אי, אינו אלא התנועה המוחלטת', מוחלט'מכנה 

 נדמה שהשיטה –' זהות'ושל ' מוחלט'הרי שלאור מושגים מעין אלו של 

, לבלתי אפשרית, או קבועה" מוחלטת", ההגליאנית הופכת כל זהות יציבה

ניתן , לדעתך, כיצד. ושהמוחלט עצמו מאבד את מוחלטותו מכל וכל

 שהשיטה ההגליאנית מכחידה כל מוחלט אפשרי וכל, לחמוק מן המסקנה

  ?זהות אפשרית

  

זו הרואה בשיטה ההגליאנית שיטה ( ההשקפה הראשונה שהוזכרה לעיל ))))2222

המכפיפה את כל הנתונים הקיימים והאפשריים למסגרתה השיטתית 

באה לידי ביטוי הן בביקורות מן הסדר , )המובנית והמוגדרת מראש

 ,פוליטי-והן בביקורות מן הסדר החברתי, לוגי-אפיסטמולוגי-האונטולוגי

ומובילה לניסיונות רבים ושונים להיחלץ מן ההרמטיות של שיטת הזהות 

שאינו פונקציה של (ולהציב תחתיה את ההבדל הממשי , המוחלטת

את היחיד הממשי , )שאינו פונקציה של האחד(את האחר הממשי , )הזהות

שאינם פונקציה של (את הריבוי והפלורליזם , )שאינו פונקציה של המדינה(

שאינה פונקציה של ההגמוניה (ואת החירות הליברלית , )יטהאחידות הש

אך מאחר שהבנה זו את השיטה ההגליאנית ). הריבונית והאוטוריטטיבית

, ומאחר שאני מאמינה שההבנה הנכונה היא היפוכה הגמור, אינה נכונה

כמו גם אלו המבקשים , שאלו המתנגדים לשיטה ההגליאנית, עלי להסיק
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המובנת שלא (את אותה הלוגיקה " תחתיה"ם מציבי, להיחלץ ממנה

כך שהם נותרים נאמנים לחלוטין לאותה הלוגיקה שאותה , עצמה) כהלכה

מן הזהות , כל ניסיון להיחלץ מן השיטה ההגליאנית. הם מבקשים לבקר

- באי, הזהות-באי, באחר, באמצעות התמקדות בהבדל, והמוחלטות שלה

היענות מלאה , למעשה,  כי אם, אינו מהווה התנגדות–אפשרות הקביעה 

האם היית מסכים עם הקביעה . לאותן ההנחות ולאותן התוצאות

 אינה –הפוסטמודרנית , הפלורליסטית,  הליברלית–שהמחשבה העכשווית 

, ואף תוצאתה ההכרחית, אלא המשך ישיר וטבעי של הלוגיקה ההגליאנית

 היחס שבין  כיצד היית מתאר את–ובמידה שאינך מסכים ? נמנעת-הבלתי

  ?המחשבה של הגל לבין המחשבה העכשווית

  

 את טענתו – ואנא אמור לי אם אתה חולק עלי בעניין זה – אני מקבלת ))))3333

כך , של הגל כי שיטתו היא הניסוח הפילוסופי של האמת של הנצרות

שמחוייבויות היסוד של האמונה הנוצרית משמשות כיסוד השיטה 

למרות . מטרתה של השיטה, טוען הגלכפי ש, והצדקתן היא, ההגליאנית

שההיסטוריה כולה מגלמת אמת , שאני בהחלט מודעת לטענתו של הגל

, אף על פי כן, אני מאמינה, ומתקדמת לקראת מימושה, אחת ויחידה

. הינן למעשה האמת וההיסטוריה של הנצרות, זו" היסטוריה"ו, זו" אמת"ש

יאנית היא נוצרית אני מאמינה שבחינה מדוקדקת מגלה שהשיטה ההגל

והן , הן במושגים שלה, בהנחות היסוד המטאפיסיות שלההן , מכל וכל

 מנסח Aufhebung- ה.באפשרויות הריאליות והאידיאליות שהיא מאפשרת

שמאפשרת , במדויק את הלוגיקה או התאולוגיה הנוצרית של ההחלפה

לוגיקת ההגשמה ] : ישראל האמיתי[ Verus Israel-לנצרות להפוך ל

כמו באיגרת ] (Telos[' טלוס'במילה , למשל, המבוטאת, באמצעות הביטול

ישו הוא בה בעת הקץ וההגשמה של : 4' אל הרומים י

  ). הברית של היהדות/התורה/החוק

  

של הגשמה , להסיק שאותה הלוגיקה עצמה, לדעתך,  האם יהיה זה נכון))))אאאא

אי "יה נמנע אל הלוגיקה שלפ-מובילה באופן בלתי, באמצעות ביטול

אחד מניסוחיו של דרידה ללוגיקה של " (הנאמנות היא הנאמנות האמיתית

, קאנט, לותר, דרך פאולוס(שהנצרות עצמה , ולפיכך? )הדקונסטרוקציה

האין ? כמו גם לפוסטמודרניזם, מובילה באופן בלתי נמנע לחילונה) הגל
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 כאשר המחשבה –לשרטט קו ישיר ורציף , ואף הכרחי, זה אפשרי

 בין היווצרותה –אנית מהווה נקודה אחת בלבד על קו זה ההגלי

, הפוסטמודרנית, שוב(לבין המחשבה העכשווית , והתמסדותה של הנצרות

ולהבין את זו האחרונה בתור הגשמתה וצורתה , )הליברלית והחילונית

  ? האמיתית של הנצרות

  

, )הפיוס( הן הנצרות והן השיטה ההגליאנית חותרות לאותה המטרה ))))בבבב

זהות , השילוש(נשענות על אותן ההנחות המאפשרות את השגת המטרה 

וחציית , ההפרה, ההמרה(ומחייבות את אותם האמצעים , )האדם והאל

שבמסגרתה הגבול שבין האל והאדם אינו הגבול האחרון שנותר , הגבולות

). שחצייתו היא התנאי לאפשרות השיטה, כי אם הגבול הראשון, לחצותו

 זה של המחשבה הנוצרית וזה של המחשבה –קורפוסים בהינתן ששני ה

, היינו( מושתתים על אותן הנחות היסוד המטאפיסיות –ההגליאנית 

 האין שניהם –ומכוננים את אותה הלוגיקה , )של הנצרות" גמותדוֹ "ה

הזהות של כל -לאי, לאובדן המוחלט: לאותה התוצאה, למעשה, מובילים

, שבה מוקע כל שיפוט פסקני, קופתנושל תZeitgeist -ולפיכך ל, זהות

הן מילים ' שמרנות'ו' סמכות', 'ריבונות', 'הגמוניה', 'אידיאולוגיה'ושבה 

  ? מגונות

  

ללא , יכולה להיווצר ולא לתפקד מאחר שהשיטה ההגליאנית אינה ))))גגגג

ושאותן היא שמה לעצמה (גמות הנוצריות הבסיסיות המונחות ביסודה הדוֹ 

שלא ניתן לאמץ את , אין לנו אלא להסיק, )סופילמטרה לנסח באופן פילו

, לשנות או לשכלל את תובנותיה, או לנסות לפתח, הדיאלקטיקה של הגל

את הדֹוגמה , ולמעשה, מבלי לאמץ בכך את תפישת האלוהות הנוצרית

 גם לגבי הגות שמתנגדת לדת באופן מסקנה זו תקפה. הנוצרית בכללה

גם , שמאמצתכל הגות ): לכאורה" חילוני"המרקסיזם ה, למשל (מפורש

 מבלי להביא –את הארגומנטציה הדיאלקטית ההגליאנית , אם שלא במודע

בחשבון את האופן בו המחשבה הנוצרית משמשת כעמוד התווך של 

, גם אם על אף רצונה ובניגוד לכוונתה, למעשה,  מסתמכת–השיטה כולה 

 יכולת לתת על כך ללא כל, על אותן הנחות היסוד של התאולוגיה הנוצרית

  ?האם היית מקבל מסקנה זו. את הדעת
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- Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason, Cambridge, 1994. 
- Hegel’s Dialectic: The Explanation of Possibility, Temple, 1988.  

  

בזמנים . והיא שאלה שהועלתה כנגד הגל עוד בימיו,  השאלה היא טובה))))1111

) חדבמיו(אדורנו , בוטאה התנגדות זו גם על ידי קאסירר, מאוחרים יותר

תה זו גם אותה הסוגיה יהי, אך במובנים רבים, בין היתר, והאברמאס

. שלינג, שהובילה להיפרדות המפורסמת של הגל מידידו הוותיק

הזהות "ששיטת , בהקנטה, הגל טען, 1807של ' פנומנולוגיה של הרוח'ב

" לילה שבו כל הפרות שחורות"של שלינג מסתכמת אך ורק ב" המוחלטת

הוא . להבחין בין דבר למשנהו, בסופו של דבר, אינך יכול שבשיטה שכזו –

אני . כל שכזה-לרמוז ששיטתו שלו אינה עניין עוטף, מן הסתם, התכוון

נותרת אף על פי כן חשדנית כלפי טענתו של , כמו רבים אחרים, מבין שאת

  .הגל כי הוא חומק מביקורת זו

  

שעל , 18-אה ה של המ70-בשנות ה, כידוע, קאנט אמר. להלן מעט רקע

 שאותו כינו –מותנה -התבונה האנושית מכביד הצורך לבקש אחר הבלתי

 אך לעולם אין היא יכולה להצליח –" המוחלט", מאוחר יותר, שלינג והגל

תמיד עלינו לעבור עוד רגע אחד . בניסיון הרגיל איננו פוגשים בו. להשיגו

גרוע . אחריםלחבר עוד מספר אחד לַ , לקחת עוד צעד אחד במרחב, בזמן

, כאשר אנו מנסים לחשוב על הבלתי מותנה באופן בלתי תלוי בניסיון: מכך

 )1(: צמד הטענות התאומות, כמו למשל(אנו נתקלים אך ורק בסתירות 

 הדברים מצטמצמים בסופו של )2(- ו, הדברים ניתנים לחלוקה עד אין קץ

 של 90-בשנות ה). שאינם ניתנים לחלוקה" פשוטים"דבר לכדי דברים 
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 הוא –אכן . שלינג הוביל את המסקנות של קאנט לכיוון נועז, 18-המאה ה

ואיננו יכולים ,  איננו יכולים להתנסות במוחלט בניסיון הרגיל–אמר 

אך אנו יכולים להסתכל עליו , תלוי בניסיון- לחשוב עליו באופן בלתי

 הכל"את ה, בעיני רוחנו, "רואים"שבה אנו פשוט , בהסתכלות שכלית

טען , את הצורה הפרדיגמאטית של תפישה הסתכלותית מסוג זה". באחד

שכאשר אנו , אך מסתבר. לא בפילוסופיה, ניתן למצוא באמנות, שלינג

בתהליך היצירתי של , כמו כן, אנו נוטלים חלק, נוטלים חלק בשתיהן

את האינסופי הופך עצמו לסופי , באופן שכלי, "רואים"אנו . היקום עצמו

החושבים על , עצמאיים, הן של הדברים והן של בני אדם סופיים –בעולם 

אנו , כך הניח שלינג, אם אנו מתחילים ממוחלט זה. הדברים ועל עצמם

באופן בו זורמים כל הדברים הסופיים מן , באופן שכלי, יכולים להתבונן

  . המוחלט

  

, טען הגל, שלינג, כנגד חברו הוותיק. הגל התרחק הן מקאנט והן משלינג

ההסתכלות "עם כל פניותיו אל , שהסגנון הנבואי ששלינג נאלץ לאמץ

כל דבר ודבר . העניק לנו מוחלט שבולע את כל הניצב בדרכו, "השכלית

, ובסופו של דבר, )האינסופי(הוא מה שהינו אך ורק בתוך המוחלט 

יכול להיות אך , מה שנדמה כדברים סופיים שונים.  הכל זהה–במוחלט 

הגל ראה בשיטתו כולה טיעון כנגד . ונות של המוחלטורק פאזות ש

בשובו ). שלינג לא באמת סלח לו על כך לעולם(המשגה שכזו של המוחלט 

, פעם את האינסופי-ביכולתנו לתפוש איאת הטענה שתו של קאנט דחייל

כאשר אני מודע : עצמית-הגל התמקד ברעיון הקאנטיאני של תודעה

 מה שהגל כינה –באחד -פנינו שנייםהעצמית מציגה ב-התודעה, לעצמי

את אותו . אני כשונה מעצמי ולא שונה מעצמי, ההבדל שאיננו הבדל באמת

באחד אנו פוגשים בצורה פחות מעורפלת בהיבטים רבים אחרים -שניים

שאף על פי שחיות , כמו למשל כאשר אנו אומרים, של החיים האנושיים

 – מטרות בתור, בפעולתן, הןהן אינן מתייחסות אלי, פועלות לאור מטרות

, לנו יש את מטרותינו למולנוגם ואילו , לחיה פשוט יש מטרות אלה למולה

 שאף על פי שחיות ,אנו אומרים, באופן דומה. ויש מרחק בינן לבינינו

מודעות זו ֽלעצמי .  אמיתותבתורהן אינן מגיבות אליהן , תֺמגיבות לאמיתו

באחד הוא הדופק - השניים–הגל היא הליבה של השיטה של ,  עצמיבתור

 והיא מובילה להבנה של המוחלט כסוג של –של הדיאלקטיקה שלו 
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ואז לתת מובן למתן , מחשבה כוללת על מה זה יהיה לתת מובן לדברים

אם לאמץ שינוי של ביטוי שהשתמש בו מי שלא היה (המובן עצמו 

ל ידי לשימוש ע, כמו כן,  ושהוכנס–] Moore[מור . וו. א–הגליאני 

המחשבה על מה שזה אומר ]). Pippin[ רוברט פיפין –הגליאני אחר 

מה שמוחק את המובחנות -אינה דבר, עבורנו לתת מובן לעצמנו

מאחר שדבר זה היה מוחק את המובחנות של , והפרטיקולריות של הדברים

זו גם אינה הסתכלות באחד והיחיד שבולע את הכל בתוך . עצם מחשבתנו

פשוט לא לזוז מהדרך בה אנו מתמודדים עם ,  פירוש הדברוגם אין, עצמו

 לחשוב על מה שזה אומר עבורנו –את המשימה הזו . תעלומות שכאלה

הן באופן ,  אנו מבצעים–לעצמן שהננו -להיות הישויות המודעות

. בדת ובפילוסופיה, בעיקר באמנות, אינדיבידואלי והן באופן קולקטיבי

לזלול את , בסופה של הסידרה, שמחכה" דבר"המוחלט ההגליאני אינו 

ושמבינה את , הוא התהליך של הסידרה שפורׂשת את עצמה. כולנו

באחד -אפילו השניים. העקרונות שהיא מפתחת בתהליך פרישתה את עצמה

נן במונחים של המפגש שלו עם הממשות הבלתי מכּו, של התודעה העצמית

ינסופי של הגל שונה הא. ניתנת לצמצום של אחרים בעלי תודעה עצמית

  . של שלינג" הזהות המוחלטת"משיטת , אם כן, מאוד

  

כפי , חלק מהחשש קשור לשאלה האם. שאלה טובה מאוד,  שוב))))2222

הגל ". דבר"אנו חושבים על המוחלט כעל משהו כמו , שציינתי זה עתה

 –והוא חשב ; "האינסופי הרע "–" דבר"כינה את הרעיון ִּבְדַבר האינסופי כ

 שרעיון זה –מן המתימטיקה , יא דוגמא שהגל עצמו השתמש בהאם להב

עמד מאחורי המחשבה שחייב להתקיים משהו כגון מספרים 

כך , )קטנים מכל מספר טבעי אך גדולים מאפס(אינפיניטסימאלים 

יהיה מספר , ”2 .… ¾ + ½ + 1“שהמספר האחרון שיש להוסיף בסידרה 

גם לא דבר (וחלט אינו דבר המ, במונחיו שלו. אינפיניטסימאלי שכזה

הוא בדיוק התבונה , תחת זאת, אלא) ממש קטן-או ממש, ממש גדול-ממש

,  כך שמדובר בבעלי תבונה אנושיים–האנושית בתהליך של הבנת עצמה 

המעניקים מובן לעצמם ולהיסטוריה שבה , במלוא האינדיבידואליות שלהם

, באופן קולקטיבי, יםעל ידי כך שהם מבינים אלו עקרונות פועל, הם חיים

. אך עדיין ניתן להבין את החשש שאת מעלה. בקירבם ובהיסטוריה שלהם

הנוגעת לאופן בו הגל עצמו מבין , הסוגיה מגיעה לנקודה עמוקה אף יותר
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אך , ייתכן שהדברים הבאים מפשטים זאת במידה רבה מדי. היסטוריה זו

ייתה הבנה של הגל חשב שלאתונאים הקדמונים ה. הנה הרעיון הבסיסי

האדם החופשיים -בני: בין אנשים" ִּדיָאִדי"הצדק בתור סוג של יחס 

והתווכחו זה עם , התעמתו זה עם זה כאינדיבידואלים, והשווים של הפוליס

לגבי השאלה מה ,  כבני אדם חופשיים ושווים– פנים אל מול פנים –זה 

, ופן שוטףאך אתונה לא יכלה לקיים את עצמה בא. צריכה אתונה לעשות

" מונאדי"קרון יאשר תיפקדה על בסיס ע, ובסופו של דבר נכנעה לרומא

לכדי מה שהאירופאים מכנים , בסופו של דבר, ואשר התפתחה, יותר

כשיטה "). דיאדי"להבדיל מהאתוס הישן של הצדק ה" (מוסריות"

וכאשר פלוני עושה , שיטה של חוקים, בבסיסה, המוסריות היא, "מונאדית"

, מה שנחשב כעוול אינו העוול כשלעצמו שעשית לאדם יחיד אחר, עוול

שכזו יש מעין מבנה של " מוסריות"ל. אלא העובדה שהפרת את החוקים

 תמונה של פוסק מוסרי המשגיח על , פחות או יותר,היא כוללת: משחק

הוא שורק לך במשרוקית שלו , וכאשר אתה מפר אחד מן החוקים, המשחק

או להוציא לך , הוא עשוי להכריז שאתה בנבדל (ומכריז שביצעת עבירה

הגל סבר ). אפילו כרטיס אדום, במקרה הקיצוני, או, כרטיס צהוב

על ידי , בסופו של דבר, לגליסטית רומית שכזו הוחלפה" מוסריות"ש

- שהוא גם נותן(אך הפוסק , החוקים היו עדיין מונאדיים. תפישה נוצרית

ולפיכך ישנה צורה (ולנו בניו ובנותיו כך שכ, של כולנו" אב"הוא ה) החוק

מאפיין מרכזי של השיטה של ). אחד כלפי השני" דיאדי"כלשהי של יחס 

כי במודרניות האירופית הגענו לנקודה החברתית , הגל היה טיעונו

והתפישה " דיאדית" התפישה ה–והמוסדית שבה יכלו השתיים 

 – מונאדית עבורנו נותרה" מוסריות"ה.  להתקיים בהרמוניה–" מונאדית"ה

שעל היחיד להיות בעמדה שבה הוא יכול ,  אך בתוספת הסייג–המודרנים 

דבר זה כונה (להחליט עבור עצמו מה באמת דורשים ממנו החוקים 

העולם , ואולם. לאין ערוך" פסיקה"ודבר זה היקשה על ה, ")מצפון"

מוחזק צריך היה להיות , "חברה אזרחית"המודרני של משפחות בורגניות ו

ולא בין , )שיכול להיות אך ורק דיאדי(יחדיו באמצעות יחס בין אזרחים 

מה שהיה נותר (של מונארך אוטוריטארי שמביא לטוטאליזציה " נתינים"ה

על חתירתה , המבנה הכללי של השיטה ההגליאנית, כמובן). מונאדי

תמיד גרם לה להישמע כאילו המבנה הסופי אמור להיות , "מוחלט"ל

לתוך איזושהי טוטאליות " אזרחים" דבר גדול שיבלע את כל אותם איזשהו
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הגל לא ממש עזר . וימוטט את האינדיבידואליות שלהם, כבירה אף יותר

עם קריאותיו המהללות את חשיבותה העצומה ואת קדושתה של , לעניין

גם (על אף שהיה עליו להבין עד כמה נפיצות היו הכרזות שכאלה , המדינה

מבלי שתהיה " אזרחים"הוא התכוון לכך שלא יכולים להיות ). בעת ההיא

אף על , אך הוא גם התעקש על הרעיון שלכל יחיד במדינה שכזו יש, מדינה

, "סופית" בהיותה –מכל סוג שהוא , ושאף מדינה, "ערך אינסופי", פי כן

 לעולם אינה יכולה לשמש בתור –צדדית ומגבילה - ולפיכך תמיד חד

, ובכן. האדם למצוא סיפוק של ממש-תה יכולים בניהטוטאליות שבמסגר

 – הרבה יותר זהיר –ההיסטוריה הוכיחה שהגל צריך היה להיות יותר זהיר 

אכן קמו מדינות שעשו ככל יכולתן , לאחריו, ואמנם, בשימושו במונחים

אם מבינים את ההגליאניזם בתור דוקטרינה . בכדי לבלוע את הכל אל לוען

 של מוחלט שחייב להכחיד כל הבדל שקיים בתוכו ,של אינסופי כלשהו

כי אז קל להבין מדוע התגובה , )כפי שסבר הגל לגבי המוחלט של שלינג(

 כמו –מה אחר - הראשונה תהיה להכחיש מוחלט שכזה ולפנות אל דבר

" אחר"או כמו לכתוב תמיד , פנים-מול-אל-הדגם של האינטראקציה פנים

 שהרעיון של מדינה מונאדית שאין בה הגל סבר. ]Other""[באות גדולה 

יפיק אך ורק מוסדות שלטון ושווקים שיתפקדו כבלמים , אזרחות של ממש

יתחילו ] game-theoretical[משחקיים -ַּבמקרים שבהם מהלכים תיאורטיים

. והוא סבר שדבר זה כבר הוכיח את חוסר המעשיות שלו, לרדת מהפסים

ל זכויות האדם ושלטון החוק בכדי שכל המפגן המודרני ש, להשקפתו

בין , של אזרחות, עמוק יותר, חייב היה להתקיים אותו יחס דיאדי, יצליח

 של אזרחים חופשיים –הוא היה אופטימי באשר לסדר המתפתח . קהילות

הוא , 19- המאוחרות של המאה ה20- למרות שכבר בשנות ה–ושווים 

הוא גם סבר . ון הנגדיידיים בכיו-הצביע בהרצאותיו על כמה מגמות מרפות

לא תהיה כל מלחמה , שאם ישרור הסדר החדש של הזכויות והאזרחות

בהיותו האירופאי הטוב , הוא אף אמר, למעשה. בקרב אומות שכאלה

מלחמה בין מדינות , )19- של המאה ה20-שנות ה(שבימיו שלו , שהינו

יקות והכבוד שהן מענ,  על הסדרים החוקתיים הנוצרים בהן–אירופאיות 

שהיא כבר לא באמת , רציונאלית עד כדי כך-לא, למעשה,  תהיה–לזכויות 

  .עד כמה הוא טעה. אפשרית
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שאינם קשורים זה לזה באופן כה הדוק , בהכרזה זו,  ישנם שני דברים))))3333

הניסוח , כך הוא סבר, הפילוסופיה של הגל הייתה, אכן. כפי שניתן לחשוב

. כך לא נובע שהנצרות היא בסיסהאך מ. הפילוסופי האמיתי של הנצרות

ראה את הפילוסופיה , בהשקפתו, אני סבור שזה נכון לומר שהגל, ובכן

אך יש .  כביטוי של הנצרות–ובכמה מובנים , שלו כשיאה של הנצרות

הדת בכללה , במודרניות, עבור הגל. לזכור עד כמה משונה היה הדבר

צורה , היינו(יה הפילוסופ. אמורה הייתה להיות כפופה לפילוסופיה

ולּו , הדיון-היא שקובעת את תנאיי, ולא הדת, )שיטתית של תבונה חילונית

הרי שהדת היא זו שטעות , עברה הדת את הגבול אל מול התבונה החילונית

תואם של - הוא לא ראה חוסר, אף על פי כן. בידה ושעליה לתקן את דרכיה

ת המוחלט בצורה אשר מבקשת לבטא א(ממש בין הפילוסופיה לבין הדת 

).  ובטקסיה ופולחניה המסוימים,בסיפורים שהיא מספרת, כלשהי של ייצוג

. של הדת בהקשר זהAufhebung -חיוני גם להבין את ה, כמו כן

“Aufhebung” מעט (להלן אנלוגיה ". שימור"כי אם גם " ביטול" אינו רק

ג טיעון אני עשוי להצי): אך אני מקווה שהיא מסייעת, אני מודה, קלושה

, הטיעון אינו עובד, שכמות שהוא, ותשובתך עשויה להיות, פילוסופי

הוא אכן יהיה , אם אנסח אותו מחדש בדרך הבאה, כך את מציעה, ואולם

אך בכך שניסחת , את הטיעון שלי" ביטלת", מבחינה מסוימת. טיעון טוב

אם . מבחינה אחרת, אותו" שימרת"גם , אותו מחדש ובנית אותו מחדש

 שכזה מתרחש Aufhebung-הרי ש, סח זאת מן הבחינה ההיסטוריתלנ

, מבחינת המשמעויות המקיימות אותה, כאשר דרך חיים מסוימת קורסת

אוספים את , אלו שחיים בקרב ההריסות של הקריסה, ואלו שבאים לאחריה

-ועוברים לבניית דבר, נפטרים ממה שלא עובד, החלקים שעדיין עובדים

נראה שהגל סבר שזהו המצב . מר ועם זאת גם מתבטלהעבר משת. מה חדש

, היינו(באשר לדת כולה אל מול התבונה החילונית המודרנית 

', מה נחשב משמעותי וניתן לביסוס'בתור הפוסקת בשאלה ). הפילוסופיה

שסוג של נצרות , אך גם ברור שהגל סבר. על הדת להיכנע לפילוסופיה

 כאשר הכוונה –רנית הנאותה הדת המוד, כמו כן, פרוטסטאנטית היא

ללא , מרוככת" אתית"היא לסוג של פרוטסטאנטיות " נאותה"ב

שאלה זו , ובכן. המטאפיסיקה המפותחת במלואה של הנצרות שקדמה לה

 היא אחת הסוגיות – עד כמה הדוקה ההתאמה בין הגל לבין הנצרות –

רור מאחר שהנצרות ממוקמת בבי. השנויות ביותר במחלוקת בנוגע להגל
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את יכולה להבינו כמי שמפתח את עיקרי האמונה , במקום מרכזי בשיטתו

 להבינו כמי שמייסד את או, )קריאה מקובלת(של הנצרות לתוך שיטתו 

, לדוגמא, היינריך היינה, תלמידו(ואז מושך לתוכה את הנצרות , שיטתו

גם ברור שבשיטה של , אף על פי כן). סבר שמדובר באפשרות האחרונה

כפי שהוא , הנצרות שלו. באופן רדיקאלי" אחר"אין מקום לאל שהוא  ,הגל

, בראשית היה הלוגוס]. Johannine" [יוחננית"היא , מבהיר בהרצאותיו

עבור , הרי שמשמעות ההוויה, אם לנסח זאת במונחים של היידיגר. נקודה

, אם כן, האל של הגל. להיות מובן למחשבה, כלומר, היא הלוגוס, הגל

מאשר  'האתיקה הניקומאכית'מה הרבה יותר לאל של אריסטו בנשמע דו

לומר , חלק מן הרדיקאליות של הגל היה. לאל של הנצרות האורתודוקסית

ואז לטעון שתפישה שכזו , שזה המובן היחיד שאנו יכולים להעניק לאל

זהו גם חלק . להתאים לתפישה הנוצרית האורתודוקסית, בכל זאת, יכולה

, )כמונותיאיזם(נצרות היא ההגשמה של הדת היהודית מרכזי בטענתו שה

על הדגש שזו שמה על דמותם האנושית (גם של הדת היוונית , ובה במידה

הנוצרים המסורתיים הבינו את עצמם כיורשיה של ההתגלות ). של האלים

של מה שהם כינו , בכל מכל כל, אך גם כמחליפיו, היהודית שקדמה להם

, הנצרות של הגל אינה חלופה לדת היוונית. ללא כך הג. העולם הפגאני

ובכללן הדת , אלא היא מה שמתגלה בקריסתן של כל הדתות העתיקות

לכך שהמשך , כפי שציין זה מכבר שלמה אבינרי, זו גם הסיבה(היוונית 

מאחר שנראה היה שהיא מאובן ,  הגלקיומה של היהדות היווה בעיה עבור

. בכמה מובנים מרכזיים, הוא גם השתמר, העולם היווני לא רק התבטל). חי

ואז גורם לנצרות , מה אחר מהנצרות-הגל מבסס את שיטתו על דבר

  . ולא להפך, להתאים לשיטתו

  

 הגל עצמו הבין את הפילוסופיה שלו ככזו שמפייסת בין החילוניות ))))אאאא

כך שהוא עצמו היה , )ַּבצורה של נצרות פרוטסטאנטית ממותנת(והדת 

מרגע שאתה מתחיל ללכת : אני סבור שהיינה צדק, ר ליבאש. מכחיש זאת

המקום , על כל פנים. אתה מובל באופן בלתי נמנע לחילון, בנתיב ההגליאני

 נוגע לשאלה –  מהגל,שבו נפרדת דרכם של הנוצרים היותר מסורתיים

בין " הישיר והרציף"את הקו , כפי שאת מנסחת זאת, האם הוא שרטט

, בכדי שקו זה יהיה ישיר והמשכי, עבור הגל. תהנצרות והמחשבה החילוני

 של Aufhebungשגירסתו שלו לנצרות מתפקדת בתור , משמעות הדבר היא
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הצורה ההגליאנית של נצרות מחולנת יכולה להופיע רק . צורות קודמות

כאשר אופנים קודמים של הענקת מובן על ידי הנצרות קרסו תחת כובד 

ואת החלקים שעדיין , חלקים נכבדיםיש להיפטר מ, ובמקרה זה, משקלם

, זהו אחד הטעמים לכך שהגל אומר.  יש להפעיל בהקשר חדש,פועלים

היא אחד הדברים הטובים , שההפרדה המשפטית בין הכנסייה והמדינה

עבור . כמו גם אחד הדברים הטובים ביותר שקרו לדת, ביותר שקרו למדינה

חוטים המחזיקים את החיים לדת יש עדיין תפקיד ציבורי בתור אחד ה, הגל

עד שקל להבין את , אך היא עושה זאת בדרך כה חילונית, המודרניים יחדיו

זוהי אינה . דתיות מכל וכל-התנועה מן הפרוטסטאנטיות של הגל אל היעדר

אך זוהי מסקנה שניתן להגיע אליה , מסקנה שהגל היה מרוצה ממנה

  . בקלות

  

היא מבוססת על . בין את הגל זהו סוג של דרך פויירבאכיאנית לה))))בבבב

כל שנותר לך הוא , שמרגע שאתה מוציא את אלוהים מן השיטה, הרעיון

בתוספת (או אולי צורה כלשהי של סוציולוגיה , סוג של אנתרופולוגיה

ההגליאניזם ניתז , לפיכך, בקריאה זו). היסטוריה של האמנות וכדומה

, נית קמעההחוצה לכדי צורות שונות של תיאוריה חברתית שמאל

האם ייתכן שמשטרים 'ליברליים באשר לשאלה -ולמלמולים נאו

אם המוחלט אינו האל , ואולם. 'בהיסטוריה מתכנסים סביב נקודה כלשהי

האם האל משתייך 'אזי השאלה , אלא הבנת המחשבה את עצמה, כשלעצמו

האם אנו זקוקים . ד שוב על הפרקיעולה מ', העצמית של המחשבה-ַלהבנה

השאלה , עם הגל? העצמית הנאותה- דתית זו עבור הבנתנולרגישות

האם אנו באמת מעניקים מובן ' היא תמיד ,הכללית יותר המרחפת ברקע

. ודבר זה קשור למקום החברתי וההיסטורי שבו אנו נמצאים', לדברים

כאשר השלים את , כאשר מחשבה זו נעשתה ברורה יותר עבורו

 –כפי שתיאר זאת לתלמידיו , ושל" מסע הגילוי "–' הפנומנולוגיה'

-השתנתה המחשבה לכדי שיקול דעת מעמיק יותר על טבעה של קריסת

לכדי המשגות של האופן בו יכולות אותן הדרכים , כלומר, המשמעות

שתי הפרדיגמות . בעצמן להתחיל להתפורר, מובן-הבסיסיות של הענקת

 the ancien[וקריסת הסדר הישן , קץ העולם העתיק, כמובן, שלו לכך הן

régime [ אף כי שתי אלה אינן (בעולם המודרני של הנאורות והמהפכה

הדברים פשוט ). משמעות שכזו-הדוגמאות היחידות ביצירתו לקריסת
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גם כאשר התהליך מתרחש בהילוך , ואנו אוספים את החלקים, מתפרקים

 שבהן –הדיאגנוזה של הגל לגבי מצבים אלו היא שקריסות מסוג זה . איטי

 קשורות לכך שהסתירות החבויות –דרך חיים חדלה להיות מובנת לעצמה 

, בדרכי חיים אלה) המתחים החבויים, אם ברצונך לרכך זאת מעט, או(

עד שהן הופכות את החיים שנחיו במסגרת , נעשות כה גלויות ומחוספסות

, כאשר מקום המחייה הישן קורס. מעגל משמעות זה לבלתי ראויים לִמְחָיה

תוך שימוש במה שעדיין עובד , לים בני האדם לעצב מקום חדשמתחי

. הסמכות עצמה מתחילה להתפורר, בקריסות שכאלה. מהמקום הישן

אלא הוא מכוון ', ההגליאניזם אינו מציין את הקריסה של הסמכות וכו

והוא יכול לעשות זאת רק , להבנתה של קריסה שכזו כאשר זו התרחשה

תים קרובות ילע.  מבין את מה שכבר התרחשעל ידי כך שהוא, בזמן עבר

 היא שמעניקה לנו את אותות – ולא הפילוסופיה של אותה העת –האמנות 

  .האזהרה על התפוררותם של הדברים

  

 קיימת היסטוריה ארוכה ומכובדת של התייחסות לפילוסופיה של הגל ))))גגגג

סיפרו של קרל לוויט . כאל גירסא חילונית של האסכטולוגיה הנוצרית

]Löwith ['מהגל עד ניטשה ']From Hegel to Nietzsche [ הוא גירסא

. אך מובנת, טעות גדולה, אני סבור, זוהי. אף כי לא היחידה, מופתית לכך

ישנן , כן(אריסטו וקאנט : שתי דמויות נזכרות יותר מכל בשיטה של הגל

, למעשה. דמויות רבות אחרות המשחקות תפקידים נכבדים במחשבתו

כמעט כל דמות חשובה בהיסטוריה , גל הינו הגלמאחר שה

פעם אחר ).  מופיעה במקום כלשהו בפיתוחו הפילוסופי,האינטלקטואלית

הוא מציין שהמיטב , כאשר הוא דן בסוגיה כלשהי, באופן בולט למדי, פעם

ולעיתים תכופות , שיש בידינו לגבי סוגיה זו הוא מה שאמר עליה אריסטו

רק לנסח מחדש את , למעשה, בים משימתנו היא רקריםהוא אף מציין שבמ

, במקום אחר?  מהם–ומונחים מודרניים אלו . אריסטו במונחים מודרניים

של ' ביקורת התבונה הטהורה'הגל אומר שהתובנה המעמיקה ביותר ב

 העקרונות –" המושג"של מה שהגל מכנה בפשטות (קאנט היא שהאחדות 

' פנומנולוגיה'ב. העצמית- התודעההיא זו של) המחזיקים יחדיו את שיטתו

בה במידה ' סובייקט'הוא אומר שהכל משתרשר מן ההבנה שהאמיתי הוא 

כפי ). ושפינוזה(ובה במידה אריסטו , קאנט: לים אחרותי במ–' עצם'שהוא 

באחד של -הדופק האמיתי של הדיאלקטיקה של הגל הוא השניים, שאמרתי
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הכל , אריסטוטליות מקיפהוכאשר דבר זה מתאזן עם , העצמית-התודעה

היא , "קאנט/אריסטו"או של , "סובייקט/עצם"סינתזה זו של . משתנה

אני , שאלתך. שעליהם הוא מדבר" המונחים המודרניים"שמעצבת את 

, העצמית-שהמשגה קאנטיאנית זו של התודעה, יוצאת מנקודת הנחה, מניח

ה בכדי לעשות ידרש רוחב יריעיאך , אינני סבור כך. היא נוצרית מעיקרה

אחת : אם לגשת לאותו העניין מזווית שונה, ובכל זאת. צדק עם רעיון זה

האם הנצרות , השאלות הבוערות שהגל שאל את עצמו בצעירותו הייתה

, כמו משטר המלוכה עצמו, או שמא, יכולה להיות הדת הראויה למודרניות

ים את הייתה זו הנצרות שצריכה הייתה להתא. מעגל המשמעות שלה קרס

שבאשר , הגל הגיע למסקנה, כפי שידוע לנו. ולא להפך, עצמה למודרניות

היא , מה-הנצרות מתוקנת לכדי גירסא פרוטסטאנטית מרוככת במידת

זוהי דרך אחרת לומר . מהווה את הדת הכמעט מושלמת של המודרניות

. ולא להפך, הדת צריכה להכפיף את עצמה לפילוסופיה, שעבור הגל

 שונה מאוד מזו של ,שההבנה ההיסטורית של הגל, כמו כן, ברפירושו של ד

שעבורה קיימת מטרה ברורה שאליה , האסכטולוגיה הנוצרית המסורתית

להיסטוריה אין , עבור הגל. ושלאחריה היא מסתיימת, ההיסטוריה מצביעה

מה שמסתבר בתור המשמעות . ולא יכול להיות סוג כזה של תכלית

הצדק הוא . הוא המאבק האנושי לצדק, יההעמוקה יותר של ההיסטור

באותו האופן שבו תפישת השגשוג ,  במידת מה–" תכלית אינסופית"

זה לא . גם היא תכלית אינסופית, Eudaimonia-ה, האנושי של אריסטו

למידת חשבון , נאמר, זה לא כמו. משהו שאתה משיג ואז סיימת איתו

. רכשתי את זה, הנה, מרנג: שבה אתה יכול להסתכל לאחור ולומר, פשוט

יש בכך . באופן אינסופי, ולעדכן את הצדק, צריך לתת את הדעת על הצדק

שהוא המונח של הגל עבור הזן הייחודי ', רוח'ה, Geist-חשיבות עבור ה

זן זה הוא . לעצמם-זה של חיים שמודעים, של עולם החי שהוא אנחנו

להיות יצור , חינתומב, מה זה אומר'בכך שהשאלה , ייחודי באופן מיוחד

 Geist-ככל שה. נותרת לעולם שאלה פתוחה עבורו', לעצמו שכזה-מודע

ובחידוש ,  בתגובה ַלאירועים שבעולמה–משנה את דמותה לאורך הזמן 

ועיסוק זה ,  כך משתנה גם תפישתה את הצדק–לעצמה -פרשנויותיה

ולחשוב פעם לא תוכל לעצור -היא אף, היינו, לעולם אינו מגיע לידי סיום

ואנו יכולים כעת , הנה השגנו זאת, שהסיפור של הצדק הגיע כעת אל סופו

מתלווה , סבר הגל, בעת הזאת. להמשיך הלאה ולדאוג לגבי משהו אחר
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אדם -הקדמונים הבינו את השעבוד הטבעי של בני. לכך חריפות מיוחדת

אך מעגל זה של , כעובדה של הסדר הקוסמי עצמו, מסוימים לאחרים

לאור כל הטרנספורמציות המודרניות , ת קרס תחת כובד משקלומשמעו

מחדש על האופן בו ייראה עולם -חשיבה, בתורו, ודבר זה דרש, העצומות

לסיפור . שבו איש אינו משועבד בדרך הטבע לרצונו של מישהו אחר, צודק

ואף כי ישנן תשובות טובות יותר , כך סבר הגל, זה אין סוף שידוע מראש

זהו סיפורו של מעגל המשמעות של ,  דורש מאתנוזהתר ְלמה שוגרועות יו

היא עושה זאת באמצעות המערכים , במידה מסוימת.  המודרניתGeist-ה

 –בדת ובפילוסופיה , אך כל זה מתממש באמת באמנות, הפוליטיים שלה

- שלושה אופנים שונים מאוד לחשוב על מה זה להיות היצורים המודעים

, אם להשתמש במטאפורה שבה השתמש הגל. ולעצמם היחודיים שהננ

כל אחד מאתנו , באחד-כשניים]: amphibians[חיים -אנחנו יצורים דו

אנו מגיעים לנקודות . בסכסוך עם עצמו, באופן פוטנציאלי, נמצא תמיד

רק בכדי לגלות שאנו , בהן אנו סבורים שהבנו את הכל, ארעיות בהיסטוריה

  .בהקשר שונה, ת הישנותנדחקים להעלות שוב את כל השאלו
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        קולבקולבקולבקולב    דייוידדייוידדייוידדייויד
        

 הוא פילוסוף אמריקאי ופרופסור אמריטוס )Kolb(יויד קולב יד

עיקר עניינו ביחסים שבין . ב"ארה,  שבמיין'בייטס קולגב

  : בין ספריו. מודרניזציה ומסורת בפילוסופיה הגרמנית
  

- New Perspectives on Hegel's Philosophy of Religion, SUNY, 
1992.  
- The Critique of Pure Modernity: Hegel, Heidegger, and 
After, University of Chicago, 1986. 

        
        שלוש שאלות על הגל ועל ימינושלוש שאלות על הגל ועל ימינושלוש שאלות על הגל ועל ימינושלוש שאלות על הגל ועל ימינו

  

וכן על שחיברת , אני אסיר תודה על שסיפקת לי את ההזדמנות לכתוב לך

ואני מאחל , יהןנהניתי לנסות ולהשיב על. שאלות פרובוקטיביות שכאלה

בהשיבי . יךילהלן תשובותיי לשאלות. את מיטב האיחולים' דחק'לך ול

אדון בסוגיות שעולות , במקום לקבץ את הערותיי בשלוש תשובות, עליהן

  . ךילאורך שאלותי

  

        ?  ?  ?  ?  גמה הנוצריתגמה הנוצריתגמה הנוצריתגמה הנוצריתהאם הפילוסופיה של הגל מושתתת על יסודות הדוֹ האם הפילוסופיה של הגל מושתתת על יסודות הדוֹ האם הפילוסופיה של הגל מושתתת על יסודות הדוֹ האם הפילוסופיה של הגל מושתתת על יסודות הדוֹ 

        

קוונטין לאואר (להגל אחד מן המורים שלי , כאשר למדתי פילוסופיה

]Lauer ([ טען שהגל הציע את הניתוח המטאפיסי הטוב ביותר של

ון פינדלי 'ג(שני . הדוקטרינות הנוצריות של השילוש והאינקרנציה

]Findlay ([שלישי . פלטוניסט גמיש-קרא את הגל בתור ניאו) קנלי דאב

]Dove ([שום מ, טען שהגל היה הפילוסוף הראשון שהיה אתאיסט לגמרי

עצמית מודרניסטית -שהוא פיתח את הלוגיקה שלו באמצעות הגדרה

בעוד הגל . האל או בטבע-ללא כל יסודות קיימים מראש ברצון, טהורה

הוא שופך עליהם אור באמצעות לוגיקה , מרבה לדבר על האל והנצרות

  .שמתפתחת בכוחות עצמה

  

דבר " תת עלמושת"הפילוסופיה שלו אינה , לפחות מבחינת כוונתו של הגל

הגל אכן טוען שהנצרות יוצרת . עצמה-את-מלבד המתודה שלה המפתחת

חברה שתפקידיה החברתיים יוצרים יחידים עצמאיים ורפלקטיביים 
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, מוקדם חברתי-זהו תנאי. שיכולים לפתח את סוג הפילוסופיה שלו

המאפשר לאינדיבידואלים לראות בעיני רוחם את הפרויקט של מחשבה 

אך הדוגמות הנוצריות אינן הנחות שמהן .  את עצמהטהורה הקובעת

על השיטה להיות מונחית על ידי לוגיקה שאינה . מתחילה השיטה

  .מתפתחת מסידרת הנחות היסטורית כלשהי

  

אך רק , כל מסורת דתית מספקת כניסה לתוך המחשבה, עבור הגל

דוקטרינות " הצדיק"הגל לא . עדיין לא במושגים, בדימויים וסיפורים

אותן ופירש אותן בכדי להעניק להן מבנה רציונאלי " חשב"הוא . נוצריות

בהראותו שיש להן מקום הכרחי בשיטה של העולם , והכרחיות

עד אשר הגל , שלהן" אמת"אך דבר מכך אינו מצדיק את ה. וההיסטוריה

מצליח לחשוב לעומק את תוכנן המושגי ואת המקום אליו שייך תוכן זה 

  .ותר של הרוחבהתפתחות הרחבה י

  

זה נכון ששיטתו בכללה אכן חושבת את טבע הממשות באמצעות מושגים 

, דימויים בדוקטרינות הנוצריות של השילושהבנתו את ההתואמים את 

אף על פי שמקורות רבים שנמצאים מאחורי (הגאולה , האינקרנציה

לקראת סוף חייו הגל השתעשע ). פרשנויותיו היו אך בקושי אורתודוקסיים

כדי להתרחק מהתערבותם של , ברעיון לעזוב את ברלין ולעבור לבלגיה

זכרי גם שהגל טען . ים אורתודוקסיה נוצריתתובעבברלין ה" אותם כמרים"

ְמצא את . שתפילת הבוקר של האדם המודרני היא לקרוא את עיתון הבוקר

הדבר שאליו מובילה אותך . לא בספר נתון כלשהו, הרוח בעולם

כי אם , אינו לפיוס יחסים אישיים עם אב סלחן, ל הגלהפילוסופיה ש

,  להיות מפוייס עם ההישגים:למציאת הוורד שבצלב של זמנך הנוכחי

 לקבל את חייך הסופיים ;של מצבך הנוכחי, תֺגם הרעו, ואכן, המגבלות

שאינה האינסופיות של , כחלק מתנועה גדולה יותר בסוג של אינסופיות

  .פרסונאליהדימוי הסטנדרטי של אל 

  

הכתבים הלוגיים של הגל מציגים תמונה רדיקאלית יותר מזו של מצגיו 

הוא מצפה מאזרחים , כמו כן. הפופולאריים המשתמשים בדימוי הנוצרי

בעיקר , להבין את המסקנות של הפילוסופיה, פילוסופים-לא, רגילים

לא בתוכן , ראו אותן בדימויים ובסיפורים הנוצרייםיִ באמצעות כך ש
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אשתו של הגל נדהמה לגלות ? למי מאלו מוענקת הבכורה. מושגי הטהורה

אני מתאר לעצמי . שבעלה לא האמין באלמותיות הנפש האינדיבידואלית

, כמו כן, אך אני בטוח, שהוא היה נוצרי טובכשאמר שהגל היה כן 

שהנצרות שלו והאלוהים שלו נחשבו מבעד למשקפיים של לוגיקת הזהות 

   .הזהות שלו-ואי

  

או האם הוא מגיע או האם הוא מגיע או האם הוא מגיע או האם הוא מגיע , , , , האם התהליך הדיאלקטי של הגל מנתץ את כל הזהויותהאם התהליך הדיאלקטי של הגל מנתץ את כל הזהויותהאם התהליך הדיאלקטי של הגל מנתץ את כל הזהויותהאם התהליך הדיאלקטי של הגל מנתץ את כל הזהויות

האם האם האם האם , , , , ואף אם כך הדברואף אם כך הדברואף אם כך הדברואף אם כך הדבר? ? ? ? בשיאו לישות מוחלטת אחת ואחרונהבשיאו לישות מוחלטת אחת ואחרונהבשיאו לישות מוחלטת אחת ואחרונהבשיאו לישות מוחלטת אחת ואחרונה

בהובילה הלאה לעבר קיטוע בהובילה הלאה לעבר קיטוע בהובילה הלאה לעבר קיטוע בהובילה הלאה לעבר קיטוע , , , , הדיאלקטיקה תנתץ את המוחלט שלה עצמההדיאלקטיקה תנתץ את המוחלט שלה עצמההדיאלקטיקה תנתץ את המוחלט שלה עצמההדיאלקטיקה תנתץ את המוחלט שלה עצמה

        ? ? ? ? טוטאלי של הזהותטוטאלי של הזהותטוטאלי של הזהותטוטאלי של הזהות

        

; זהות- כרוכה במומנט של אי– עצמית- כל זהות– הגל טוען שכל זהות

האם מומנט שלילי זה נבלע בתוך ". זהות-הזהות של זהות ואי"שזהות היא 

או האם הוא ממשיך להטריד ולסבך את הזהות ? קשיים-עצמי נעדר-יחס

  .שבכל המקרים נותר המומנט השלילי ומניע לשינוי, אני משיב? שהושגה

  

מבוייתת בסופו , שמניעה את ההתפתחות של השיטה, אך האין שליליות זו

רבים פירשו את הגל כמבקש ?  דבר בטוטאליות השיטתית הסופיתשל

פרשנות זו חוזקה על ידי , האנגלית-בעולם דובר. גמורה סטאטית-זהות

 שאותן ,התצורות של הרוח. 19-האידיאליסטים הבריטים בשלהי המאה ה

 –ומופצות בזמן , אנו רואים מופצות בחלל בפילוסופיה של הטבע

אם כי בכזו שהינה בעלת , זמנית סטאטית-ממוקמות בטוטאליות חלל

  . טופולוגיה פנימית ייחודית

  

השקפתי . אצל הגל" קץ ההיסטוריה"כאן אנו ניצבים בפני המחלוקת לגבי 

אף כי ידע שטרם השלים , שהגל ייעד את הלוגיקה להיות שלימה, היא

שאומות יקומו , אך הוא ציפה שההיסטוריה האמפירית תימשך. אותה

שהטבע ימשיך , האמנות תמשיך לחדש במסגרת גבולותיהש, וייפלו

 ואולם כל זה יתרחש על במה שהייתה מצוידת –להתגלות על ידי המדע 

 בכל המושגים והכלים הנדרשים לנו בכדי להבין את ,כעת במלואה

הטוטאליות . ההתפתחות של הרוח במסגרת התרחשויות חדשות אלה

, עדיין בתנועה, גמרי פוזיטיביתלא ל, השיטתית הסופית לא הייתה סטאטית
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גמירא את המבנה המהותי של  אך היא אכן הגיעה לשלב בו היא מבינה עד

  . תנועתה

  

מניחה שישנו צעד , כל פרשנות של הגל כפילוסוף של זהות טהורה סופית

 מחוץאל עבר מקום שנמצא ) נוסח שלינג, באמצעות שכל או אינטואיציה(

יקה של הגל מנסה להשיג את ההבנה אך הלוג. לניגוד ולדיאלקטיקה

בהסתמך , מתוכה של תנועה זו ,הטהורה של המחשבה את תנועתה שלה

הסילוגיזם המשולש . על הרפלקטיביות או הכפילות שטבועה בתודעה

אינו מציע כל מקום לעמוד בו שאינו תמיד כבר , בסוף האנציקלופדיהש

אין מגדל . שיטהבהיותו מכונן על ידי ההיבטים האחרים של ה, בתנועה

בהינתן . שמירה שממנו אתה יכול לצפות בשיטה סבה במעגלים מתחתיך

חלק . כולל ָׁשֵלו באף שלב-אין מרֶאה, טבעה הדיאלקטי של הזהות

אך אני מתעקש על קדימותו , מהרטוריקה והדימויים של הגל רומזים אחרת

ת מחדש של דימויים אלו במונחים של זהו-של הניתוח הלוגי בפירושם

  .ושלעולם אינה שלווה, שתמיד מפוצלת מבפנים

  

אין זה מרמז באופן אוטומאטי על כך שהגל עושה לעצמו , מכל מקום

- האם ההבנה, השאלה במקרה זה היא. דקונסטרוקציה לכדי פוסטמודרניזם

חותרת תחת טהורותה , העצמית הטהורה של התנועות הפנימיות של הרוח

אני חושב שאכן . היא אינה עושה זאתהגל יטען ש. או לא, והשלמתה שלה

אך מקורן שונה מזה שמציעות שלוש , קיימות בעיות עם עמדתו של הגל

  . השאלות

  

זהות כלשהי זהות כלשהי זהות כלשהי זהות כלשהי - - - - על ידי מציאת איעל ידי מציאת איעל ידי מציאת איעל ידי מציאת אי, , , , האם ניסיונות לסור מדרכו של הגלהאם ניסיונות לסור מדרכו של הגלהאם ניסיונות לסור מדרכו של הגלהאם ניסיונות לסור מדרכו של הגל

או או או או , , , , מצליחים לחסום את האסטרטגיה של הגלמצליחים לחסום את האסטרטגיה של הגלמצליחים לחסום את האסטרטגיה של הגלמצליחים לחסום את האסטרטגיה של הגל, , , , שחומקת מן הדיאלקטיקהשחומקת מן הדיאלקטיקהשחומקת מן הדיאלקטיקהשחומקת מן הדיאלקטיקה

        ????שמא הם כבר נכנעו להשמא הם כבר נכנעו להשמא הם כבר נכנעו להשמא הם כבר נכנעו לה

        

עד שרבים חוששים שאם ,  הגל עבור שיטתו הן כה כוללותשאיפותיו של

היא תתקדם לעברם , הם יניחו למכונה הדיאלקטית להתחיל לפעול

 ותוחבת אותם לנישה כלשהי ,תוך שהיא בולעת הוגים ורעיונות, בנחרצות

כך שמתנגדיו מנסים למצוא משהו שהשיטה . השיטה העצום-במוזיאון

, הבדל, ריבוי, אחרּות, אינדיבידואליות, תסובייקטיביו: אינה יכולה לעכל
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קרון יומע, משהו שיחמוק מהמפלצת הדיאלקטית השועטת של השיטה

  .של השלילה הכפולה, הפעולה שלה

  

, זהות- כל עוד הוגים משרטטים ניגוד בין זהות ואי:אני מסכים עם השאלה

 אך איני משוכנע שהם מאמצים .הם נותרים בקירבתה של הלוגיקה של הגל

לאיזה סוג של , דבר זה יהיה תלוי בשאלה. בדיוק את אותן ההנחות כהגל

פרגמנטציה , זהות אנו מתכוונים כאשר אנו מדברים על פוסטמודרניזם-אי

אני מסכים שהסכולסטיקה הפוסטמודרנית , כמו כן. ודקונסטרוקציה

 כמו הדיסמינציה הדרידיאנית –שמתפשטת ומפשטת רעיונות , השיגרתית

 אכן ניצבת במישרין במסלולה של – או הריבוי הדלזיאני האינסופית

אך הרעיונות הפוסטמודרנים . הדיאלקטיקה ויכולה להיקטל על ידי המכונה

אפשר להימנע . המקוריים סוטים הצידה במקום להתנגד להגל במישרין

אך לא באמצעות הצבת , מלהיות מעובד על ידי המכונה הדיאלקטית

  .בדרכה, כול לכאורהמכשולים בלתי ניתנים לעי

  

, אנו יכולים לבקר את הפרטים של מהלך דיאלקטי כזה או אחר אצל הגל

 ,בהרצאותיו. מושלם-אך הוא הודה שעיבודו המפורט לשיטה היה בלתי

הוא שינה את הפירוטים של הלוגיקה ושל הפילוסופיה של , לאורך השנים

לאורך מה שנותר קבוע , אך ברובד עמוק יותר. הרוח פעמים רבות

  . זהו המקום שעליו צריכה הביקורת להתעכב. השינויים היה היעד של הגל

  

 המבוססות על קריאה מוטעית ,היידיגר יוזם התקפות רבות על הגל

הטענה האחת שיש לה אחיזה היא שהיעד של הדיאלקטיקה . בכתביו

הדרך להימנע . מבטא פרשנות היסטורית פרטיקולרית למשמעות ההוויה

אלא לשלול , לשחק את המשחק בתנאיו או במונחיו שלומהגל אינה 

- היעד של מחשבה מוגדרת. ממשחקו את טהרתו והכרחיותו המשוערות

לראות את . יש לה חוץ. מותנה במשמעות אחת של ההוויה, עצמית טהורה

מאפשר , גם אם חשובה מבחינה היסטורית, הבנה אחת-הגל כמציע מתודת

שגורמת לאנשים להימנע אפילו , " כלוםהכל או"לנו להימנע מהבחירה של 

, ניתוחיו יכולים ללמדנו רבות. מלנסות להתמודד עם ניתוחיו המורכבים

ייתכן שהשאלות שנשאלתי (ואל לנו לגשת אליהם מתוך חשש להיבלע 
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מובנת שלא "בציינן שהלוגיקה של השיטה , מציעות משהו מעין זה

  ").כהלכה

  

בות לשונה מהפוסטמודרניזם הוא מה שעושה את ניתוחו של הגל את התר

- שעשוי להיות מובן כזהות,שהגל טוען לקיומו של מומנט של מיידיות

הגל סלחני יותר מהפוסטמודרניסטים כלפי אלו שיסכימו . עצמית פשוטה

 – באמנות או בדת או בשכל הישר –לקבל את קיומן של זהויות פשוטות 

חד של התנועה משום שהוא מבין אותם ככאלה המדגישים מומנט א

והזהות המיידית הפשוטה שלהם , אך הם אינם הסיפור במלואו. המורכבת

הגל .  מומנט שחותר תחת עצמו;מכּוננת כמומנט בתוך תנועה רחבה יותר

והוא עשוי , היה מוכה תדהמה לנוכח דרגת הפרגמנטציה בעולמנו כיום

את כעל כזו שמוכיחה , היה להצביע על התפשטות הפונדמנטליזם החדש

  .טענתו שהתרבות והחברה זקוקות למומנט של זהות מיידית

  

- מעבר או שחותר- מהו הדבר שהולך אל: אם כך, הסוגיה הופכת להיות

הגל חשב שהתרבות האירופאית נמצאה . תחת מומנט זה של מיידיות

העצמיות האירוניות האינסופיות של -בסכנת התאדות לכדי ההכפלות

או של אמנות אירונית כמו , שלגליםתיאורטיקנים רומאנטים כגון ה

הוא ניסה לבלום תנועה הרסנית זו על ידי . פול-אן'ברומאנים של ז

משום שהוא לא יכול , ניסיונו נכשל. התעקשות על תוכן מהותי באמנות

היה לדמיין באיזו מידה של הצלחה יכולה האמנות עצמה לבצע תימרונים 

  .שמוצעיםעצמית או גבול -מושגיים ולחרוג מכל הגדרה

  

אך אין זה בדיוק משום ,  הזהויות הפכו למקוטעות ושבורות– אכן, אם כן

המשוגעים -שכוחו של השלילי ההגליאני מתפרץ החוצה מתוך כתונת

, שמוצאה היסטורי, זה משום שכמתודה מוגבלת, תחת זאת. השיטתית שלו

  .הדיאלקטיקה מעולם לא שלטה בכל כוחות הריבוי והשינוי

  

        ? ? ? ? זהותזהותזהותזהות- - - - מובילה באופן בלתי נמנע לחילון ולאימובילה באופן בלתי נמנע לחילון ולאימובילה באופן בלתי נמנע לחילון ולאימובילה באופן בלתי נמנע לחילון ולאי, , , , דרך הגלדרך הגלדרך הגלדרך הגל, , , , האם הנצרותהאם הנצרותהאם הנצרותהאם הנצרות

        

באשר הוא מסיר את , החילון מביא עימו את הסרת הכישוף של הטבע

. תכליתיים-ומוצא מניעים מכאניים ולא סיבתיים, עקבות המאגי והרוחני
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באשר הוא משחרר את , הוא מרחיק את האתיקה מכל גיבוי של צו אלוהי

בהסתמכו על , "טבעית"כל הצדקה אלוהית או התפקידים החברתיים מ

". נתונים"יצירתיות אינדיבידואלית וחברתית ולא על דוקטרינות ותפקידים 

 הדבר התרחש באמצעות הנצרות ובאמצעות תנועות –ן כואכן 

 לא הנצרות ולא הפילוסופיה –אך לא .  שהגל העביר הלאה,בפילוסופיה

,  וטכנולוגיות שיתפו פעולהמגמות חברתיות וכלכליות; עשו זאת לבדן

, להמשיך עוד ועוד] sacralized[ובלעדיהן עשוי היה העולם המקודש 

בדיוק כשם שהנצרות ודתות אחרות פועלות כדי להשיב עולם מקודש גם 

אנו .  לא נראה ששילוב זה של מגמות ותנועות היה בלתי נמנע–ולא . כיום

היכן שההכרחיות או , מתמודדים כאן עם הבעיה של שחזור ההיסטוריה

אנו יכולים להראות שהתרחשויות . נמנעות קשה מאוד להוכחה-הבלתי

אך איננו יכולים , מסוימות סיפקו תנאים מספיקים עבור התרחשויות אחרות

  . להראות שהן היוו תנאים הכרחיים

  

אם אני צודק בכך שביכולתנו להראות שהניתוחים של הגל חסרים את 

אזי כל שביכולתנו לומר הוא ,  טען שיש להםההכרחיות המובטחת שהוא

אך אלו אינם מוציאים מכלל , שהגל גילה סידרה של קשרים משכנעים

או נתיבים , אפשרות את קיומם של נתיבים אחרים המובילים לאותו היעד

  .צפויים-שסוטים לכיוונים בלתי

  

גם ללא התייחסות , ניתן לטעון שהנצרות מובילה לחילון, יתר על כן

 קשה לטעון שהנצרות היא הדת היחידה שיכולה :זאת ועוד. הי להגלכלש

ההיסטוריה . אפשר שבודהיזם מחולן מתפתח לנגד עינינו. להוביל לחילון

אנו . אפשרויות אחרות, בתורה, של המודרניזציה ביפן וסין מעלה על הדעת

חיים כיום תוך ניסיון למצוא אפיקים חלופיים לעולם חילוני באמצעות 

  .ות דתיות או תרבותיות אחרותמסור

  

 אם ייתכן ,הנתיבים המרובים הללו בתרבות ובפילוסופיה גורמים לי לתהות

נמנעות -הבלתי,  השבות ומעוררות את ההכרחיות–ששלוש השאלות 

 של הכרחיות , נכנעו יתר על המידה לרטוריקה של הגל–וההמשכיות 

  .אוניברסלית
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התשובה לכך תלויה בשאלה אלו חלקים של הפילוסופיה העכשווית אנו 

 הגל הוא ההורה ,הרי שבאירופה, אם לפשט את הגיאוגרפיה. בוחנים

ודבר זה שומר אותו תמיד , הדחוי שילדיו מנסים באופן קבוע לשכוח אותו

 הוא הדוד המשוגע שאף אחד לא ,באנגליה ובאמריקה. בנבכי תודעתם

וכעת פילוסופים וחוקרי מדעי החברה , עד לאחרונה... ה לדבר עליורוצ

או אחר מושגים , חן של טיעון מוסרי-חוצבים בכתביו בחיפוש אחר אבני

שיכולים להתקבל בדיונים העכשוויים מבלי להפעיל ' חברה'ו' עצמי'של 

פעמים תכופות גם מבלי להשתמש , ולמרבה הצער(את המכונה הטוטאלית 

המוקדמות של דיונים עכשוויים - בכדי להטיל ספק בהנחותבתובנותיו

  ).  אלו

  

' אנליטית'כמי שעבר בין האסכולות הפילוסופיות המכונות 

הוא המריץ אותי . ערך לוויה יקר מצאתי את הגל כבן', קונטיננטלית'ו

לשינוי ובעלות   כעל ניתנות,לחשוב על מתודות ומסגרות מושגיות

תחת שתהיינה אך ורק כלים שאנו מקבצים , דינאמיקות פנימיות משלהן

אף שאני דוחה את טענותיו לטהורות של המתודות שלו . כרצוננו

אני עדיין רואה אותו כמי שקורא תיגר הן ,  שלותוצאותהולהכרחיות של 

כולל אחדות ( והן על הצהרות גרנדיוזיות ,על שאלות סכולאסטיות צרות

עבור מישהו . למתו של דבר אחרלגבי קיצו של דבר זה או הש) מאלה שלו

ייתכן שזה נראה משונה לדבר על התעקשותו , שכותב באופן מעורפל כהגל

  .אך הוא אכן חפץ בשניהם, על רציונאליות ועל דיוק

  

 וושב, מוקע כל שיפוט פסקני" שבו Zeitgeistהשאלות מדברות על 

ילים הן מ' שמרנות'ו' סמכות', 'ריבונות', 'הגמוניה', 'אידיאולוגיה'

- טענתי לעיל שהתפתחות מעין זו אינה תוצאה הכרחית ולא בלתי". מגונות

אף כי . אך היא ניזונה בחלקה על ידי שניהם, נמנעת של הנצרות או של הגל

, נמנעות ולהכרחיות-שאם אנו מוותרים על תביעות לבלתי, הייתי מוסיף

 יכולים כך שאנו, אנו מוותרים גם על תביעות לאוניברסליות ולטוטאליות

, הגמוניה, אידיאולוגיה"להיעשות גמישים יותר בהתמודדות עם הבליל של 

  .שסובב אותנו, זהות-של זהות ואי, "סמכות, ריבונות
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הגל מעודד אותנו לראות את התופעות ככאלה הנמצאות במתיחות זו עם 

חלק ניכר מן . כאשר אף אחת אינה שלילית לחלוטין או חיובית לחלוטין, זו

פיה העכשווית יכול היה בהחלט ללמוד לנהוג בזהירות עם הכרזות הפילוסו

 לא לגמרי נתון – הכל נמצא במתיחות. על הקץ של זה או השלטון של אחר

והגל יכול לספק כלים להבנת הניגודים , ולא טוטאלי אחת ולתמיד, ומיידי

ובתוך עצמנו , וההבדלים הפנימיים שבתוך המושגים והאידיאלים שלנו

  .ינותֺוחברו

  

  

  .על ההזדמנות להציע לכם מחשבות אלהעד מאוד אני אסיר תודה , שוב
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        קרווגןקרווגןקרווגןקרווגן    פרנסואהפרנסואהפרנסואהפרנסואה    אןאןאןאן''''זזזז
        

ד יהוא פילוסוף צרפתי יל)  Kervégan(אן פרנסואה קרווגן 'ז

 ומרצה אורח באוניברסיטאות רבות בסורבוןפרופסור , יר'אלג

, בינלאומית ללימודי הגלקרווגן הוא סגן נשיא האגודה ה. בעולם

  : בין ספריו.וחבר באגודת המדעים של צרפת
   

- Hegel au présent : une relève de la métaphysique ?, CNRS, 
2012.  
- L’Effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Vrin, 
2007. 
- Hegel et l'hégélianisme, universitaires de France, 2005. 
- Hegel penseur du droit, CNRS, 2003. 
- Hegel, Carl Schmitt: Le politique entre spéculation et positivité, Léviathan, 1992. 

        
הפילוסופיה של פרשנות ההמרכזי של - זהו סיכום מושלם של הזרם))))1111

 בלתי רגיליםה חרף מאמציהם ,היא נותרה הפרשנות השלטת. ההגליאנית

: דבר זה מעלה את השאלה הבאה.  פרשנים מוכשרים לבטלה או לתקנהשל

 המכפיפה את החירות של , של שיטה סגורה–כיצד חזות זו 

, "מושג"הרחמים של ה-האינדיבידואלים ושל החשיבה להכרחיות חסרת

 נותרה כה –בלבד של הזהות " מומנט"והמצמצמת את ההבדל לכדי 

 כיצד יכולה –יך בכיוון בו הלכת את  אם להמש–לים אחרות יבמ? הגמונית

, פוסקת של הממשי-חשיבה על הפתיחות הדיאלקטית לניידות הבלתי

 כמיקומם של כל הדברים ושל – הגנה על סגירה שיטתית-להתפרׁש ככתב

, למוחלט, החשיבה כולה במסגרת אופק המכפיף אותם לחוק הזהות

עלינו , ליאניזםאם ברצוננו להיוותר נאמנים לרוח ההג? "אותו הדבר"ל

לומר לעצמנו שחייבת להימצא הכרחיות כלשהי מאחורי העובדה 

 כפי שאני ,אין ספק שחשיבתו". באופן גרוע"קוראים את הגל " אנחנו"ש

 שמעודדת ,"רוח התקופה" את ,Zeitgeist- אינה תואמת את ה,מבין אותה

 את כל מה שמבקש ,להפוך לסופי ולנייח, אך לא מאלצת אותנו, אותנו

 "השכל הישר"או של , המרגיעים של השכל" דואליזמים" מעבר ל– לבטא

  . את הניידות של הממשי ואת הדיאלקטיקה של החשיבה–

  

 ,ושנמצאת, כיצד ביכולתנו להתחמש כנגד קריאה שהינה כה רדוקטיבית

בעקבות , הייתי אומר?  בהתאמה עמוקה לייצוגים השולטים,בה בעת
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,  זאת באמצעות קריאה צמודה של הגלשנוכל לעשות, המלצתו של גדמר

את עצמנו " לרפא"בכדי , לדוגמא. הטקסט שלו" יּותאִ "באמצעות 

השטוחה והמטאפיסית במובן ] identitarian" [זהותנית"מהקריאה ה

' הלוגיקה'הבה נקרא את מה שיש לחלק השני של , של השיטה, הקלאסי

ביעות הק"על אותן , היינו, ההבדל והסתירה, לומר על הזהות

ושהינן , שיש להן מובן רק במסגרת יחסיהן ההדדיים" הרפלקטיביות

 הגל טוען כי הזהות שמופשטת מן :הכלים הבסיסיים של כל חשיבה

 ',האנציקלופדיה'" (הזהות של השכל"אינה אלא , "עצמה"הזהות , ההבדל

, תים קרובותילע: "באותה הפיסקה אנו מוצאים את ההצהרה הבאה). §115

אם נפנה אל ". מופשט אין אלא את המשמעות של המילה חלטמולמילה 

שקיימת כעת בתרגומו " (הגדולה"' לוגיקה'שב' דוקטרינה של המהות'ה

-  של די– העולה על התרגומים הקודמים –החדש והמצויין לאנגלית 

הרי שאנו קוראים כי דבר אינו , "המוחלט"אל הפרק שכותרתו , )ובאני'ג

מאחר , "המוצקה והפשוטה של המוחלטהזהות "יכול להיאמר על 

עצמו  את שמגדיר,  או מוטב–רק מוחלט מוגדר : שלחשוב משמע להגדיר

כאן אנו נמצאים בדיוק בצד .  יכול להיעשות ַלאובייקט של שיח רציונאלי–

בהקדמה , הגל אכן שרף את הגשרים בינו לבין שלינג; הנגדי לשלינג

הלילה שבו "מוחלט שכזה הוא בכך שהצהיר ש', פנומנולוגיה של הרוח'ל

שלתפוס מחסה ' אתיקה'בדומה לשפינוזה שכתב ב, "כל הפרות שחורות

אם נקרא את . הוא מקלטה של הבורות, על כל צעד ושעל, תחת רצון האל

) אם נקדיש את המאמץ, אולי(נבין ' דוקטרינה של המושג'ואת ה' לוגיקה'ה

 שזו האחרונה אינה בתנאי, שהחשיבה ההגליאנית היא חשיבה של חירות

" היות עם עצמי ַּבאחרּות"אלא כ, מובנת כהיצמדות נאיבית ומיידית לעצמי

(Beisichsein im Anderen) ,כתכונה שיש למחשבה, כשליליות, כלומר, 

כך שהיא נושאת את עצמה דרך , לשלול כל אחת מן התוצאות שהיא צוברת

לוקחת על עצמה של המחשבה ש, זוהי החירות של המושג. קבע מעבר להן

אל הנעתן של הקטגוריות , כלומר, מה שמוביל אל הדיאלקטיקה, לחשוב

  . כגון אלה של הזהות או המוחלט,"מופשטות"ה

  

 על בסיס פרשנות זו של ההגליאניזם כפילוסופיה – את לגמרי צודקת ))))2222

הוקדשו בפילוסופיה העכשווית מאמצים רבים , "אילוצי הזהות"הכפופה ל

בין . זהה-הניתנות לצמצום של הלא-ואת אי, האחרּות, לשקם את ההבדל
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, )למרבה הצער קיימות רבות כאלה(הקריאות הביקורתיות העיקריות 

או של אדורנו ,  בצרפת–דלז ודרידה , עולות בדעתי אלה של לוינס

, לדוגמא, של אדורנו' הדיאלקטיקה הנגאטיבית'. והיידיגר בגרמניה

עם הגל וכנגד "עוצמה לחשוב -יון רבהיא ניס, שהיובל שלה נחגג השנה

הבדל שלא ניתן , בתור תמה, באמצעות כך שהיא שמה לעצמה, "הגל

 aufheben-אם להשתמש בתרגום שמציע דרידה ל, ”relever“" (לסילוק"

 :כמובן, ובכן. שלא ניתן לפייסוהבדל –  על ידי הזהות) הבלתי ניתן לתרגום

בתור התגברות , ההגליאני Versöhnung-על ה, אם חושבים על הפיוס

הרי שחייבים לנוע , ועל אחרּות, על סתירות, סופית ואחרונה על ניגודים

או , ) ניטשה בעיקבותדלז( או באמצעות גינוי הדיאלקטיקה – בכיוון זה

אם (שלה " רציונאלי באופן פוזיטיבי"באמצעות ניתוקה מהמומנט ה

אך . ורת של השלילההביק-ומיצוי פוטנציאל, )ארגון של הגל'להשתמש בז

 – בתור הפעולה שבאמצעותהVersöhnung -ניתן לפרש את ה, מנגד

אני חושב על הדפים הנפלאים (במסגרת החוויה הקשה של הסתירה 

הפורענות "לאותה , שאותם הקדיש הגל לשגעון' אנציקלופדיה'ב

להישיר מבט אל השלילי ולשכון " הרוח לומדת – ")המוחלטת של הסתירה

, ]) בתרגומה לעברית119' עמ[' פנומנולוגיה של הרוח'הקדמה לה" (בקרבו

 את – ולא מעבר לו –ולכבוש במסגרתו , את עצמה עם השלילי" לפייס"

עלינו , כאשר אנו קוראים את הגל. ב הביטול העצמירהעצמית שְּבקֶ -הזהות

אמונה 'של , היוצא מן הכלל, את העמוד האחרון, אני סבור, תמיד לזכור

יום שישי הטוב " בהתייחסו ל–שבו טוען הגל , )1802(' וידע

ובהעבירו בכך את התמה הדתית של הפסיון של ישו אל , "הספקולטיבי

להשיב על " שעלינו תמיד לשוב ו–תחומה של הדיאלקטיקה של המושג 

ואת , את הסתירה, את הניגוד לעצמי, "עם כל האמת והקושי שבכך, כנם

החירות הנאצלת "פעם את -יג איאם ברצוננו להש, ההבדל הרדיקאלי

ב רהמושלת בעצמה ְּבקֶ ,  חירותה של המחשבה הנעה בחופשיות– "ביותר

  . ושעימו לעולם לא תחדל להתעמת, מה ששולל אותה

  

אינה אלא המשך ישיר וטבעי של "כאשר את אומרת שההגות העכשווית 

ד כאשר מבקשים להתנג: אני מבין זאת באופן הבא, "הלוגיקה ההגליאנית

המובנת כשיטה (להגל באמצעות הצבת קביעות החומקות מן השיטה 

-ומנגידים לקביעותיו שלו את אי, ")אילוצים הזהותניים"הכפופה ל, סגורה
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אם להתנסח , ]differance[או של הדיפראנס (לצמצום של ההבדל - הניתנות

הרי שמגיעים בסופו , של הסינגולרי, של הסופי, או של האחר, )כמו דרידה

 לידי תלּות בשיטת מחשבה שמתפקדת – חרף הכוונות הברורות – דבר של

מציבים את הסינגולרי כנגד )": זה(או ) זה(או "בהתאם להגיון של 

הגל יכול , במקרה זה. את הסופי כנגד האינסופי וכן הלאה, האוניברסלי

זוהי : סופית היא חשיבה – במונחים של חלופות –שחשיבה שכזו , להשיב

, )§95 ',האנציקלופדיה']" (זו של השכל[ה ביותר שכיחקה ההמטאפיסי"

בזמן שהסופי הוא למעשה , הסבורה שהסופי הוא האחר של האינסופי

נקיטת העמדה המנוגדת . מומנט אחד בתהליך האינסופי שהינו הממשי

כי אם דווקא בשבי הדימוי , אין משמעה להיוותר בשבי מחשבתו, להגל

ניתן אכן לומר , אם כך, במובן זה. גביהצדדי והקפוא שיש לנו ל-החד

נותרת , בעצם ניסיונה להתנגד להגל, שחלק ניכר מן המחשבה העכשווית

האין זה : אני יכול להעלות בדעתי התנגדות מיידית. תלויה במחשבתו

 ההבנה שלא ניתן –בדיוק הטיעון הטוב ביותר כנגד השיטה של הגל 

שזהו טיעון , ייתי משיבה? לחמוק ממנה גם כאשר מנסים להתנגד לה

: מכריע רק אם השיטה של הגל מיוצגת בדיוק כדבר שאינה מתכוונת להיות

שמתיימרת למצות את הטוטאליות של מה , כשיטה סגורה של טענות

, אך אם משיבים לשיטה את הנזילות שהגל דורש. שניתן להעלות על הדעת

, ם העכשוויהגליאניז-הרי שמבינים מיד שהאנטי, זו של מחשבה בתנועה

הוא מכפיף את עצמו , מבלי דעת. מחמיץ את מטרתו, על גווניו הרבים

 לא באופן שבו –אך הוא מבדיל את עצמו מהגל ; להגל באמצעות הפרכתו

  .בצורה גרועהכי אם בכך שהוא מפריך אותו , הוא סבור שהוא עושה זאת

  

 שאלת היחסים בין – זוהי שאלה מורכבת במידה בלתי רגילה ))))3333

, יחסיה המתּווכים עם היהדות, ועקב כך(לוסופיה ההגליאנית והנצרות הפי

והיחסים של המחשבה , )מאחר שהנצרות מובנת כהשלמתה של האחרונה

שאלה זו הולידה את הפסיקות הסותרות . ההגליאנית עם הדת באופן כללי

בין ההגליאנים , לאחר מותו של הגל, למן המחלוקות המוקדמות, ביותר

את שואלת האם אני מקבל את הגדרת ". הצעירים" ו"הוותיקים"

הכל תלוי בשאלה למה הכוונה . של הנצרות" האמת"ההגליאניזם בתור 

שהפילוסופיה ההגליאנית היא ההמשגה , האם משמעות הדבר היא. בכך

או , ושלפיכך היא תלויה באמונה מבחינה מבנית, של האמונה הנוצרית
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ושלפיכך היא גם מחליפה וגם , את הנצרות" לעל-שמה"שהיא דווקא 

עם שתי פרשנויות מנוגדות , אם תרצי, אנו מתמודדים כאן. ממשיכה אותה

והשנייה את מה , האחת מדגישה את מה שמקשר: לתמה של החילון

: בהתאם לעניין(לבין נקודת היעד ) הדת(בין נקודת המוצא , שמפריד

 זו שאת –שונה מן הפרספקטיבה הרא...). המדינה המודרנית, הפילוסופיה

,  ניתן אכן לומר על המחשבה העכשווית–אם אינני טועה , מאמצת כאן

-באופן בלתי, היא נותרת תלויה, הגליאנית-שבעודה מאמצת עמדה אנטי

תלויה בהגליאניזם ולפיכך : בדבר שאותו היא מפריכה, מודע למדי

 ]Löwith [לוויטיכול היה קארל , בהליכתו בעקבות נתיב שכזה. בנצרות

, ]Meaning in History[' משמעות בהיסטוריה'בסיפרו , לטעון

 נותרה בצילן –הגליאנית - ההגליאנית והפוסט–ההיסטוריה -שפילוסופיית

 כאשר הוא טוען ,אף במסגרת האחרונה גופא, ואכן, של הנצרות והיהדות

ניתן להבין כנצר האחרון לשורה ארוכה של נביאי , למשל, שאת מרקס

  ... ישראל

  

- זה של חוסר–יש דווקא את ההיבט האחר גהייתי מד,  מצידי,יאנ

שהוא נושא את , ההגליאניזם הוא האמת של הנצרות במובן זה: ההמשכיות

הן משתחררות , בחדלן להיות אמונות, אמונותיה היסודיות אל שלב שבו

 בכדי להפוך ייצוגים בדיוק בכך שהן חדלות להיות –מאופיין הדתי 

אך יש , הנצרות מבטאת את האמת, ה של ייצוגיםככל שיט. מושגיםל

מוצבת "כך שתהא , "לצורה של החשיבה ושל המושג" אמת זו שנותל

  ).§5 ',האנציקלופדיה'" (באור הנכון

  

 – את האל לחשוב, מייצגת את מה שהדת לחשוב להצליח –שאיפה זו 

, הנצרות הלותראנית(בדיוק כשם שהדת האמיתית : מובילה לתזה נועזת

. כך הפילוסופיה היא האמת של הדת, היא האמת של האמנות)  הגללפי

, בכתבים שונים, לקח על עצמו להפיג, המודע לתעוזתה של טענה זו, הגל

אך אין בתשובותיו כדי להרגיע . כל חשד לאתאיזם שטענה זו עשויה לעורר

לשפוט כיוהרה את שאיפתה של הפילוסופיה להיות ידע תבוני . התאולוגים

איזו תבונה : ערך-משמע לפסוק שהתבוניות עצמה היא חסרת, והיעל האל

בדיוק ? תמשוך את ידה מכל ידע על הדבר שאותו חשוב לדעת יותר מכל

 כשם שהדת אינה היחידה –משום שהתבונה אינה שייכת לאנושות לבדה 
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 אין מפלט מלתבוע עבור התבונה את –שמבטאת את השקפתה על האלוהי 

אין לחפש , לכן, את האתאיזם האמיתי. ל המוחלטיכולתה להיות הידע ע

האל הוא "אלא בקרב אלו שאינם מכירים בכך ש, בחיקה של הפילוסופיה

האתאיזם הרציני של התאולוגים מוביל לייצוג של ". תבוני באופן מהותי

לאותו . לאל שהיה מתבייש להיות אל: אל שהינו נסתר משום שהוא חשוב

, אם כן,  הגל מנגיד,"שיפחת התאולוגיה"כהדימוי הישן של הפילוסופיה 

". מדע של האל"ה, את הרעיון שהפילוסופיה היא התאולוגיה האמיתית

אלוהים הוא "ש, בפני תלמידיו, והוא מרחיק לכת עד כדי כך שהוא מכריז

  ".התוצאה של הפילוסופיה

  

שונה , האופן בו אני מבין את היחס של הגל לנצרות, כפי שאת רואה, אם כן

וייתכן שהוא גם , י ממה שניתן לקרוא בדרך כלל בנוגע לשאלה זולמד

אני מבין באופן מילולי למדי את . שונה מרעיונותיו שלו בנוגע ליחס זה

 של הדת בתוך הפילוסופיה ועל ידי הפילוסופיה Aufhebung-הרעיון של ה

כי אם טרנספוזיציה של תוכן האמת ,  כך שאין פירוש הדבר קרע–

 זו – למישור אחר ולשפה אחרת) ושמרקס עצמו הכיר בו(שבבעלות הדת 

בלוגיקה של הגשמה , ך שלךיבמילותי, לפיכך, מדובר. המושגשל 

 המתארת את היחסים בין –אך אינני יודע אם סכימה זו . באמצעות ביטול

 –ובין הפילוסופיה לבין הדת הנוצרית בפרט , הפילוסופיה לבין הדת בכלל

גם לגבי היחס בין , מסגרת התחום של הייצוג הדתיב, יכולה להיות מיושמת

  ... יכול להיות;כפי שמבין זאת הגל, הנצרות לבין היהדות

  

  :ך באופן הבאיאשיב לשאלותי, על בסיס זה

  

, במסגרת ההגליאניזם,  האם המבנה של היחס בין הפילוסופיה לבין הדת))))אאאא

, במובן זה, כן? ולפוסטמודרניזם" חילון"ל" נמנע-באופן בלתי"מוביל 

שעם הגל מצאה הפילוסופיה דרך לכבוש או להבטיח את האוטונומיה שלה 

שלה תובעת הפילוסופיה " אמת"שאת ה, בכל הנוגע לשפה של הדת

על סמך העובדה שהיא מתרגמת את הייצוגים של הדת לכדי , לעצמה

ביקורת של "עלינו ליטול על עצמנו , החל בהגל: מרקס הבין זאת. מושגים

, עם מרקס עצמו, שחייבת להתרחב, )זה הדבר שעשה פויירבאך ("השמיים

-אשר תוביל אל ה, )של הקפיטאליזם, של המדינה" (ביקורת של הארץ"ל
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Aufhebung ,אינני סבור , משזה נאמר ...אל המימוש של הפילוסופיה

. באותה הקטגוריה, החילון והפוסטמודרניזם, שניתן למקם את הליברליזם

לי של הליברליזם ושל אהפרדוקס" האב"ראות בהגל את אני מודה שניתן ל

קרע כ ,)לפי מימרתו של בלומנברג" (עצמי-אישור" המובנת כ,המודרניות

אני מאמין , מצד שני. של הקשר המהותי מהאופק של הטרנסצנדנציה

משום שהיא , שהמחשבה הפוסטמודרנית מתנתקת מהגל באופן רדיקאלי

נות ימכאן העוי. כלפי עצמה, אליתמפנה את הנשק של הביקורת הרציונ

. פ.'ז, חישבי על ממציאה של המילה" (מודרנים-פוסט"הגלויה של ה

הנראטיבים "פילוסופיה שמאגדת את כל התחלואים של הכלפי ) ליוטאר

הגליאני מצד אלו הרציונאליזם העל ) הזהירה(וההגנה , "הגדולים

אך ). הברמאס" (נשלם-פרויקט שלא"שהמודרניות נותרת , מנגד, הסבורים

משום שאולי קיימת גם פוסטמודרניות הגליאנית , יש לעדן תיאור זה

  )...ק'יז'ז(

  

, היסוד של שאלתך-הנחתבאשר לאינני מסכים ,  כפי שבוודאי הבנת))))בבבב

היסוד המטאפיסיות של הנצרות ושל -זהות בין הנחותבאשר ל, היינו

ההגליאנית שככל שהפילוסופיה , תחת זאת, אני מאמין. ההגליאניזם

ובכך היא מאריכה את משך (תורמת לתוכנית של האמנציפציה של התבונה 

המתגלמת בדמותו של , ההרפתקה המודרנית הכבירה של האוטונומיה

 המטאפיסיותהיסוד - בהיפרדות מהנחות de factoהיא כרוכה, )קאנט בפרט

אלו שהעלו את , זה בדיוק מה שהבינו התאולוגים של ימיו. של הנצרות

אני אכן , מצד שני. שמפניו ניסה הגל להגן על עצמו, חשד באתאיזםה

 ללא ספק – שהפילוסופיה, היינו, מסקנה שלךבאשר למסכים באופן חלקי 

האם אובדן זה תואם ". אובדן המוחלט" נושאת את הזרע של – חרף עצמה

אם לשפוט לפי ההתרבות , אני לא לגמרי בטוח? של ימינו Zeitgeist-ל

 אני חושב על הגידול – סימנים לֶרָהִּביִליַטְצָיה של המוחלט המהירה של

 –עבור הוגים מסוימים . המהיר של פונדמנטאליזם דתי מסוגים שונים

 המשמעות העיקרית של הפוסטמודרניות היא זו –ורבים הם החושבים כך 

  .מודרניות-של רהביליטציה של הְּפֵרה

  

. מבלי לקבל את ההנחות, ללייםבקווים כ,  גם כאן אני מקבל את המסקנה))))גגגג

גם , המחשבה המודרנית כרוכה באופן אורגאני בנצרות, באורח כלשהו
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דבר זה ". חילּונה"כאשר היא מבקשת לערער את יסודות הנצרות באמצעות 

זהו בדיוק טיעונו . אלא לגבי המודרניות כולה, נכון לא רק לגבי הגל בלבד

ההיסטוריה של המודרניות -ייתשל קארל לוויט כאשר הוא אומר שפילוסופ

אוגוסטינוס (ההיסטוריה של הנצרות -היא הגירסא המחולנת של תאולוגיית

הפילוסופיה המודרנית שאבה , ברי כי באופן כללי, יתר על כן). הקדוש

שהינו התאולוגיה , מאותו המקור המשותף לכל התרבות המערבית

) או באופן מוכחשולעיתים קרובות מבלי משים (כמובן , כולל, הנוצרית

ובמיוחד הודות , שהיא השיגה, כמו כן, אך אני מאמין. שורשיה היהודיים

הישג שהמניפסט שלו , הישג אדיר של אמנציפציה, לאידיאליזם הגרמני

, ללא ספק, לאמנציפציה זו היו. ?'מהי נאורות'הוא הטקסט של קאנט 

,  מסוימיםהוגים(ולמודרניות יש גם את צידה האפל , תוצאות מעּוותות

 על ידי הקצנת אינטואיציות – מרחיקים לכת וטוענים, שעימם איני מסכים

 שהגזענות והנאציזם הם תוצריה המעוותים של – מסוימות של חנה ארנדט

בכך שפתחה את הדרך , מבחינה זו שהאחרונה, תרבות הנאורות

העניקה אשראי לרעיון שהכל אפשרי , לקונסטרוקטיביזם רציונאליסטי

הן הודות , נעשינו מודעים לצד אפל זה של המודרניות). המין האנושיעבור 

והן הודות לאלו שביקשו , )מקירקגור ועד היידיגר(למתנגדי הדיאלקטיקה 

של כל " הפיוס"אופק , להצילה באמצעות הפקעתה מהאופק שלה

אך המחשבה המודרנית לא נולדה מהדיאלקטיקה ). אדורנו(הסתירות 

והיא אינה , !)ר זה מעניק לאחרונה יותר מדי כבודדב(ההגליאנית לבדה 

כל מי . חוברת לתאולוגיה הנוצרית בתיווכה של הדיאלקטיקה לבדה

חייב להשלים עם , שמבקש לעמוד בדרישותיה של הפילוסופיה של הגל

, מתעלה עליה, מפריכה אותה(את הנצרות " לעל-שמה"הדרך שבה היא 

והי רק אחת מבין ההשלכות הרבות אך ז.  בכך אין ספק– ...)משמרת אותה

לאחר שהשתכנענו שישנו : השאלה היא זו, בסופו של דבר. של המודרניות

שאינו ביקורתי , ושצד אפל זה קשור איכשהו לאופן, צד אפל למודרניות

את יחסה עם המסורות הדתיות " ניהלה"שבו היא , במידה מספקת

אלו של , ה שלהיי האם עלינו ליישם לגביה את כל–המונותאיסטיות 

בוחר בראשונה , אני מצידי? או להפנות לה עורף, הרציונאליות הביקורתית

  .מבין האפשרויות הללו
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        רוקמוררוקמוררוקמוררוקמור    טוםטוםטוםטום
        

פרופסור , הוא פילוסוף אמריקאי) Rockmore( טום רוקמור

אמריטוס באוניברסיטת דוקיין הקתולית שבפנסילבניה 

  : בין ספריו. הסינית פקיןבאוניברסיטתו
  

- Hegel, idealism, and analytic philosophy, Yale, 2005. 
- On Hegel's epistemology and contemporary philosophy, 
Humanities, 1996. 
- Before and after Hegel : a historical introduction to Hegel's 
thought, Berkeley, 1993. 
- Hegel's circular epistemology, Indiana University, 1986. 
- Cognition: An Introduction to Hegel's Phenomenology of Spirit, University of 
California, 1997. 

  

מאחר , אינני יודע מיהו החוקר שקורא את הגל כפי שאת מתארת אותו ))))1111

קריאה מוטעית  זוהי, לדעתי. שדרך זו לגשת להגל לחלוטין אינה מוכרת לי

שאליה את מתייחסת ', תזת הזהות'מה שמכונה . שאינה קשורה לטקסטים

- והוא בלתי, הוא סטנדרט אפיסטמי עבור מה שנחשב כהכרה, כבדרך אגב

. לא משנה באיזה אופן חושבים אותה, תפישה של חירותלית לְ קשור בתכ

להגל ישנה השקפה על החירות שאינה מבוססת על החירות או קשורה 

  . וייתכן שאינה קשורה לחירות כלל, אליה בשום מובן ברור מאליו

  

, שטוען, אצל פרמנידס, תזת הזהות מופיעה מוקדם מאוד במסורת היוונית

שהמחשבה וההוויה , פורמאלית-בפרפראזה לא, עההשפ-ובאופן רב, כידוע

מאחר שהוא כופר ַּבשינוי ְּבטענה שמה שישנו ישנו ומה . הן אותו הדבר

הרי שהוא חושב על ההשקפה שלפיה תנאי הכרחי לידע הוא , שאיננו איננו

כפי שהינו , מעבר לחזּות בלבד, בתודעה-תלוי-לתפוש את העולם הבלתי

 . באמת
  

כמו , ולפיכך מהרעיון שקיים שינוי אוניברסלי, קליטוסשמושפע מהר, הגל

עלינו לדעת , סבור שבכדי לדעת, גם מקאנט ומדמויות רבות אחרות בָּתֶו

 כפי שאנו מבינים האת מושא ההכר, בטרמינולוגיה שלו, לצרף יחדיו

, באופן כללי ביותר, פירושו של דבר. וכפי שהינו עבורנו, שהינו כשלעצמו

ולפיכך הדבר שאליו אנו מתכוונים ,  אנו מתיימרים לדעתשהמושא שאותו
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, פירושו של דבר. בתודעה-תלוי-חייב לתאום למושא הבלתי', ידע'במונח 

  .שתפישתנו את המושא חייבת לתאום למושא של התפישה, באופן כללי

  

ולאחר מכן , מוחדר לאידיאליזם הגרמני על ידי קאנט' מוחלט'המונח 

, בעמדתו של הגל. על ידי פיכטה ושלינג, ונותבדרכים ש, מנוסח מחדש

ְלמה שקאנט , או לממשות, בתודעה-תלוי-מונח זה מתייחס למושא הבלתי

  . 'נאומנון' או לחילופין 'הדבר כשלעצמו'מכנה 

  

מסגרת שיטתית מובנית " עם – במילותייך –  לחשוב שהגל פועל))))2222

א הוגה שיטתי אך נכון לחשוב שהו, היא תפישה מוטעית, "ומוגדרת מראש

המסגרת המושגית ההגליאנית . לאריסטו, במובן זה, השוואה-בר, ביותר

הגישה של הגל מתבססת על . אלא באה לאחריו, אינה קודמת לניסיון

לבין האופן בו דבר זה מובן , האינטראקציה בין מה שניתן בניסיון המודע

 ושבו ,במישור המושגי שמנסח תיאוריה לגבי אותו הדבר בו אנו נתקלים

אם הגל מצליח או לא . בכדי שיווצר ידע, כמו שאומרים, עלינו למשול

- ב. 1831-הגל מת ב. הוא עניין שנוי במחלוקת, לתפוש את תכני הניסיון

הרצאות על ההיסטוריה של , שלינג,  העביר שותפו לשעבר לחדר1841

שבהן הוא טען כי גישתו הלוגית של הגל לא , הפילוסופיה המודרנית

את ההשקפה הזו ניכסו שני סטודנטים . מה בכדי לתפוש את הניסיוןהתאי

, הראשון קיבל את ביקורתו של שלינג. קירקגור ואנגלס: בסמינר שלו

שהדחף העיקרי , בנסחו השקפה שנודעה מאוחר יותר כאקזיסטנציאליזם

האחרון קיבל אף הוא את ביקורתו של שלינג . שלה הוא לתפוש את הקיום

הגל נע מן , לפי הפרשנות של אנגלס.  את המרקסיזםבנסחו, על הגל

בעוד שהגישה הנאותה היא לנוע מן העולם אל , התודעה אל העולם

  .כפי שהדבר מודגם בעמדה של מרקס, התודעה

  

מודרנית העכשווית -אני חולק על כך שהמחשבה הליברלית הפוסט, ובכן

, עצומההגל הוא בעל השפעה , עם זאת. נובעת מהלוגיקה ההגליאנית

על , בעה והיקפה של השפעתויט. על הדיון המאוחר יותר, בדרכים שונות

הטיעון על אודות היותו של הדיון הפילוסופי . פי רוב אינם מוערכים

 –סידרה של תגובות להגל , על פני מאה השנים האחרונות לערך, הצרפתי

ה הפילוסופי'בחיבור שמכונה ] Descombes[נטען על ידי וינסנט דקומב 
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תיאור מתוחכם של ]. Modern French Philosophy[' הצרפתית המודרנית

אך התוצאה תהיה דומה פחות , הפילוסופיה הגרמנית יניב תוצאה דומה

  .סכסית-במקרה של המסורת האנגלו

  

השאלה בנוגע לאופן בו יש להבין את הקשר של הגל לפילוסופיה 

ה מכדי להגיב באופן רחב, היא שאלה רחבה מאוד, העכשווית באופן כללי

די לומר שהגל הוא , ובכל זאת. מושכל בשניים או שלושה משפטים זהירים

מאז שהגל . אחד ההוגים ההיסטוריים ביותר במסורת כולה, הוגה היסטורי

התוצאה היא . היסטורית נחושה-הופיעה מחדש נטייה א, עזב את הזירה

גליאנית של ה-היסטורית פוסט-  ולאחר הטרנספורמציה הא,שלאחר הגל

, כמו שאומרים,  המימד ההיסטורי שעליו הוא התעקש צריך– הדיון

, בכל הנוגע לגישה ההיסטורית, לים אחרותיבמ. להתגלות מחדש

  .הפילוסופיה לא התקדמה כי אם נסוגה

  

הניסוח , יךיכדבר,  אני מקבל את טענתו של הגל שהשקפתו היא))))3333

בר שאני חושב שאת אך לא את הד, הפילוסופי של האמת של הנצרות

הגל סבור שהפילוסופיה יוצרת תיאוריה של . מבקשת להסיק על בסיס כך

 שהועלתה בתחילה בשלב מוקדם של –הכרה שמפתחת את התביעה 

אף שהגל . של המחשבה וההוויה, או לחילופין לזהות,  ָלאחדות–המסורת 

 גישתו לדת היא קוגנטיבית, גאה להיות כזה, ולדבריו, הוא לותראני

 המבוססת על ,הוא חושב על הדת כעל צורה כושלת של הכרה. ביסודה

אשר מבקשת לדעת את מה שיכול להיוודע רק לבסוף , )Vorstellung(ייצוג 

שיודעת רק לבסוף את , של הפילוסופיה) Begriffe(באמצעות המושגים 

נכון הדבר .  לדעת–  ומתיימרת בדוגמאטיות– מה שהדת מבקשת לשווא

, אך עמדתו הבסיסית אינה עמדה דתית כלל, וצרי ולא יהודישהגל הוא נ

לבד מן העובדה שכגישה דתית הוא מעדיף צורה , ועוד פחות מכך נוצרית

בעיקרו של , חלוציה של ההשקפה שלפיה הגל הוא. של פרוטסטאנטיות

 למעט המקרה החריג –אשר , היו ההגליאנים הצעירים, הוגה דתי, דבר

לאחר מותו של ,  היו ממוקמים–] Gans[גאנס  רדוהראוי לציון של אדוא

על ידי , מטעמים אחרים, ונתמכו בדרכים שונות, מחוץ לאוניברסיטה, הגל

" ההגליאנים האורתודוקסים"או " ההגליאנים הוותיקים"אלו המכונים 

מתוך הנחה , הקאתולים נמשכים לעיתים קרובות להגל. שבאוניברסיטה
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, כן-וכמו, קאתולי-אך הוא היה אנטי. שהוא בעיקרו של דבר הוגה דתי

על אף ידיעותיו המעמיקות , הוא לא היה הוגה דתי כלל וכלל, ביסודו

            .כפי שזו נודעה בזמנו, בתאולוגיה

        

אם , שהיה יהודי אך בעיקרו של דבר מתבולל, את מתייחסת לדרידה) ) ) ) אאאא

 יחסו להגל. הוא לא היה בדיוק שומר מצוות,  על כל פנים;מונח זה קביל

הוא ניכס את רעיון הדקונסטרוקציה מן הטיעון שהגל . הוא מורכב וסתירתי

שניתן לשכתבו לכדי ', הפנומנולוגיה של הרוח'מנסח בפרק הראשון של 

ואינך יכול להתכוון ְלמה , אינך יכול לומר ְלמה אתה מתכוון: הטענה

 בניסיונו להביס את הגל, דרידה מיישם גישה זו באופן נרחב. שאתה אומר

ובניסיונו להראות , באמצעות הניסיון להביס את עצם הרעיון של שיטה

אינני . אין צורך להיכנס כאן לפרטים. אפשרי-שרפרנס מוחלט הוא בלתי

רואה שמן הגישה ההגליאנית לפילוסופיה נובע שהנצרות מובילה באופן 

. הגל היה מודע לגמרי לחילון ההולך וגובר בתקופתו. נמנע לחילון-בלתי

, אינני מודע לכך שהוא טוען שתולדה זו מוכלת בנצרות עצמה, ל זאתובכ

 כפי שקרוב לוודאי עליו –הוא גם אינו טוען . נמנעת-בתור תוצאתה הבלתי

גישתו תופשת את חוק הברזל של , כפי שנדמה שאת מציעה, לטעון אם

יתה התרחשות יה, נאמר,  שהמהפכה הצרפתית–הלוגיקה של ההיסטוריה 

מן , ל סבור שאנו חייבים להבין את ההיסטוריה בדיעבדהג. הכרחית

 – ותהא זו טעות לטעון בשמו –הוא אינו סבור . הפרספקטיבה הנוכחית

כך שאנו יודעים , שהוא תפש באופן כלשהו את השתי וערב של ההיסטוריה

תחת , הוא סבור. להתרחש, למעשה, מראש את אשר יתרחש ואשר חייב

מאחר שהדבר שאותו הוא מכנה , נת לחיזוישההיסטוריה אינה נית, זאת

  .מביס וחייב להביס כל ניסיון שכזה', עורמת התבונה'

  

, לפרשנות הדתית של האגף הימני, פחות או יותר,  התיאור שלך מתאים))))בבבב

, כמובן, אני.  ולהשקפה דתית מסוימת בפרט,שלפיה הגל קשור לדת בכלל

ולפיכך אני דוחה את , מנידוחה את הרעיון שהגל הוא הגליאני מן האגף הי

. עצם הרעיון שהגל מבסס את השקפתו על הגשמתה של הדת בהיסטוריה

, אין זה ברור. שהגל גדל בתוך ונמנה עם דת מסוימת, ברור הדבר

שעמדתו מורכבת מסיפוק תימוכין פילוסופיים , ולהשקפתי אין זה נכון

 שדבר כגון זה אין ברצוני לטעון, יחד עם זאת, ואולם. לאמונותיו הדתיות
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ישנן דוגמאות רבות , להפך. אינו מתרחש בפילוסופיה, שעולה בדעתך

שלמן ההתחלה ייצג צורה שמרנית במיוחד של , למשל היידיגר, שכאלה

 ,'הוויה וזמן' לאחר המפנה הנאצי שלו שלאחר –אשר אותה , קאתוליות

י  ביקש לממש בכך שסיפק ביסוס פילוסופ–אך בטרם עלה היטלר לשלטון 

  .סוציאליזם-לנאציונל

  

אך דבר זה . אובד המוחלט, את אומרת שבחציית הגבול שבין האל והאדם

היה נכון רק אם הגל היה מחוייב להשקפה על המוחלט שלפיה היה 

. דבר שבו אני כופר,  בדרך זו– או אף יכול ללכת לאיבוד –האחרון אובד 

, וכן הלאה' גמוניהה', 'אידיאולוגיה'אינך אומרת מספיק על מנת לאפיין 

אחת הבעיות עם , ללא ספק. בכדי שאוכל להגיב באופן מושכל

בכך שהיא , שהיא מובילה בחזרה להטעיה ולסופיזם, האידיאולוגיה היא

בכך שהיא , ולפיכך, גורמת לטיעון החלש יותר להיראות ַּכחזק יותר

שהינה מכוננת עבור הפילוסופיה לכל אורך , מוותרת על הטענה לאמת

  .ורתה הארוכהמס

  

או שהייתה ,  אם היה זה נכון שהתיאוריה של הגל נוסדה על בסיס נוצרי))))גגגג

גמות ◌ׄ לדו, כלשונך, תה מחוייבתי אם הי–למשל , בעיקרו של דבר נוצרית

, הרי שניתן לשער שהדיאלקטיקה ההגליאנית תהיה, הנוצריות היסודיות

, את ההנחהואולם אני דוחה . נוצרית, בדרך כלשהי, ביסודו של דבר

 ,'דיאלקטיקה'הדבר שאותו הגל מכנה . ולפיכך אני דוחה גם את המסקנה

 –] Erkennen[' הכרה'אינו אלא גישה אפיסטמית לדבר שאותו הוא מכנה 

הדיאלקטיקה אינה ; אין לכך דבר וחצי דבר עם הנצרות או אף עם הדת

 דת יטראלית לגמרי בנוגע לכליומבחינה זו היא נ, מסתמכת על הדת כלל

אני כופר בכך שהדיאלקטיקה ההגליאנית היא בעיקרו של דבר , לכן. ידועה

אני כופר , בנוסף. או בכל דרך אחרת, שלא במתכוון, שלא במודע, נוצרית

דרך , תחת זאת, מאחר שלהשקפתי היא, בכך שהדיאלקטיקה היא שיטה

 להמשיך ולנסות להתגבר על ההבחנה בין מה שניתן בניסיון לבין מה שאנו

או , דבר זה אינו קשור לנצרות. מסוגלים לתפוש במסגרת התהליך ההכרתי

  .או אפילו לדת, ליהדות
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        קיינזקיינזקיינזקיינז    הווארדהווארדהווארדהווארד
        

מייסד אגודת הגל , הוא פילוסוף אמריקאי (Kainz) זניהווארד קי

ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת מרקט , קאיתיהאמר

בין . גל נודע כפרשן בכיר של כתבי הזניקי. ב"ארה, שבמילווקי

  :ספריו
  

- Hegel's Phenomenology of spirit: not missing the trees for 
the forest, Lexington Books, 2008. 
- An introduction to Hegel: the stages of modern philosophy, 
Ohio University, 1996. 
- G.W.F. Hegel: the philosophical system, Twayne Publishers & Prentice Hall 
International, 1996. 
- Paradox, dialectic, and system: a contemporary reconstruction of the Hegelian 
problematic, Pennsylvania State University, 1988. 
- Hegel's Phenomenology, part II: the evolution of ethical and religious 
consciousness to the absolute standpoint, Ohio University, 1983. 
- Hegel's Phenomenology, part I: analysis and commentary, Alabama, 1976. 
- Hegel's Philosophy of right, with Marx's commentary, Martinus Nijhoff, 1974. 

        
  :להלן מספר תשובות מתומצתות

  

ביקש להתגבר על הדיכוטומיות , כמו גם פיכטה ושלינג,  הגל))))1111

יחד , הגל.  של חובה ונטייה– ובאתיקה, הקאנטיאניות של תופעה ונאומנה

, וביצירתו המאוחרת יותר, עמל על איחודם של החירות וההכרח, עם שלינג

חפשו אחר נקודה ב, הגל התמקד באיחודם של הסובייקט והאובייקט

ושעבור , "אובייקט- סובייקט"אשר שלינג כינה ה, "שיוויון"מוחלטת של 

המוחלט שלו לא היה נקודת עצירה ". הרוח המוחלטת"תה יהגל הי

העצמית במישור -כי אם נקודת האחדות בין התודעה והתודעה, סטאטית

 הגל התרחק. ובין ההוויה והמחשבה במישור האובייקטיבי, הסובייקטיבי

שהרסה לכאורה את כל , המזוהה עם שלינג" הזהות-פילוסופיית"מ

,  היינו–שני -מֵסֶדר, פרדוקסאלי, וקידם מושג זהות חדש, ההבדלים

 שלא רק יכולים אלא , איחודם של ניגודים–" זהות של זהות והבדל"ה

  .חייבים לכלול את ההבדלים שלהם

  

 –בהבחנה -חדות מאפיין מיוחד של מחשבתו של הגל הוא הדגש על א))))2222

 ;הקוטביות בין חשמל ומגנטיות, בפילוסופיה של הטבע, לדוגמא
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, היסטורית ואתנית, האחדות של תשתית טבעית, בפילוסופיה הפוליטית

מאורגנות עבור התפתחותה הרוחנית של הישות אשר ושל מערכות 

בתור האחדות , הנצרות ניצבה בראש, בפילוסופיית הדת שלו. הפוליטית

  .י והאנושישל האלוה

  

עסקה בהבאת הדוקטרינה הנוצרית לידי ,  הפילוסופיה של הגל כולה))))3333

 Hegelian Priorities“, ראי את מאמרי בנושא זה. פילוסופי/ביטוי מושגי

in Christendom: A Reconsideration”, Philosophy and Theology, 22, 

  . אותו צירפתי לתכתובתנו– .2011 ,1-2

  

  ,מיטב האיחולים

 .ק.פ.        ה
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        סטיוארטסטיוארטסטיוארטסטיוארט    וןוןוןון''''גגגג
        

עיקר הוא פילוסוף אמריקאי המתמחה ב) Stewart(ון סטיוארט 'ג

פרופסור חבר במרכז משמש כסטיוארט . קירקגורו הגלכתבי ב

 בין .רקגור באוניברסיטת קופנהגן בדנמרקיהמחקר על שם ק

  :ספריו
  

- Idealism and existentialism : Hegel and nineteenth and 
twentieth century European philosophy, Continuum, 2010.  
- A history of Hegelianism in golden age Denmark, Reitzel's, 
2007. 
- The Unity of Hegel’s Phenomenology of Spirit: A Systematic Interpretation, 
Northwestern University, 2000. 
- The Phenomenology of Spirit Reader: Critical and Interpretive Essays, ed., 
SUNY, 1998. 

        
מחשבה שיטתית . הבנות לגבי נקודה זו-זה נכון שיש מספר אי,  כן))))1111

כאשר אנשים שומעים , וכך, בפילוסופיה היא מאוד לא אופנתית כיום

למשל , הם מיד מקשרים אותה עם הדברים השליליים שאת מציינת, עליה

זה היה מאוד משונה אם התנגדות . היעדר החירות וכן הלאה, הקונפורמיות

בהינתן העובדה שהגל טוען במפורש שכל עניינה של , ונהתה נכיזו הי

  . הפילוסופיה שלו הוא מימוש החירות האנושית

  

אני מסכים במידה רבה עם איפיונך את המחשבה של הגל כמחשבה 

". משתנים תדיר"בידואליים מותקים ויהתפתחותית שבה המושגים האינד

. 'גיה של הרוחפנומנולו'זה בהחלט נשמע כתיאור של מה שהוא עושה ב

הוא מבקש ', הרצאות על הפילוסופיה של ההיסטוריה'ב, אך כמו כן

הוא מנסה . להתחקות אחר מושג החירות אצל העמים השונים בעולם

 ,להראות כיצד בני אדם מבינים את עצמם תחילה כהמשכו של הטבע

הם לומדים להכיר , במהלך ההיסטוריה, אך אז, חופשיים-ולפיכך כבלתי

  . הסובייקטיביות והחירות האישית שלהםבערכה של

  

, אך בעוד הגל מסכים שתפישות אלה של חירות ניתנות לשינוי בהיסטוריה

הוא עדיין מאמין שקיימת תפישה מוחלטת של . הוא אינו רלטיביסט

בסופה " ידיעה מוחלטת"בדיוק כשם שקיימת , אשר מושגת לבסוף, חירות

בני האדם , ן שבתקופתו שלוהוא מאמי. 'הפנומנולוגיה של הרוח'של 
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אשר דוכא , מימשו את הערך המוחלט והבלתי ניתן לצמצום של היחיד

או אז מושגת , ברגע שמכירים בכך. באופן היסטורי על ידי המנהג והמסורת

 ההוא סבור שאין זה הגיוני לדבר על התפתחות. החירות הסובייקטיבית

  . ופשי מחופשימאחר שלא ניתן להיות יותר ח, הנוספת של החירות

  

המטרה היא לפתח מדינה שמכבדת את החירות , מבחינה פוליטית

מוסדות ופרקטיקות , בה בעת, תוך שהיא מכילה, הסובייקטיבית של היחיד

החוכמה היא . רציונאליים שהיחיד יכול להסכים להם ולהזדהות עמם

, ידשממנה יכול היחיד ליהנות כיח, ליצור איזון בין החירות הסובייקטיבית

שממנה יכול היחיד ליהנות כחלק מקהילה או , לבין החירות האובייקטיבית

  .כאזרח של מדינה

  

.  אני מסכים עד מאוד עם אופן הערכתך את הביקורות הנוהגות על הגל))))2222

, הוגים עמדו בתור בכדי לבקרו על ההפשטה שבהגותו, בדור שלאחר מותו

, הוגים שונים זה מזה. ועל כך שלא הביא בחשבון את היחיד הקיים הממשי

כולם טענו שהם . הדהדו כולם התנגדות זו, קירקגור ומרקס, כפויירבאך

התמקד באידיאות מופשטות , כך הם חשבו, בעוד הגל, מתמקדים בממשות

שהגל עצמו הסביר , התנגדויותיהם לא ציינו את העובדה, ואולם. בלבד

א במונחיה  ל–יתה הבנת האידיאה המופשטת ישבמתודה שלו כרוכה ה

כך שאמנם נכון הדבר . כי אם בהקשר של מציאותה הקונקרטית, שלה

; ודבר זה יכול להישמע מאוד מופשט, "האידיאה"שהגל מדבר הרבה על 

הוא מקדיש כמות עצומה של זמן גם לדיבור על דברים , אך למעשה

חרף קיומן של תיאוריות . וחוויות קונקרטיים שיכולים להימצא במציאות

פילוסופים מעטים בקיאים כמוהו , ל הפילוסופיה של ההיסטוריהרבות ע

חרף קיומן , באופן דומה. ית העולםיבהתפתחות הקונקרטית של היסטור

פילוסופים מעטים בקיאים כמוהו , של תיאוריות רבות של אסתטיקה

חרף קיומן של תיאוריות רבות של , ולבסוף. ביצירות אמנות קונקרטיות

,  פילוסופים מעטים בקיאים כמוהו באמונות,הפילוסופיה של הדת

, בקצרה. הטקסטים הקדושים והפרקטיקות הקונקרטיים של דתות העולם

  . הגל יוצא מגדרו בניסיון להביא בחשבון את הממשות הקונקרטית
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נטית למחשבה המודרנית במובנים וואני מאמין שהפילוסופיה של הגל רל

עבור  חשיבותה של ההיסטוריה הוא היה בין הראשונים להראות את. רבים

, ומבחינות מסוימות ניתן לראותו, התפתחותם של אידיאות ומושגים

, אפשר לנקוב. כמקדים כמה מן ההתפתחויות במדעי החברה, בהקשר זה

בדומה . בתחומי הסוציולוגיה של הידע או הסוציולוגיה של הדת, למשל

. הגלובלי המודרנינטי עד מאוד בעולמנו וואני חושב שהוא הוגה רל, לכך

הוא היה בין הראשונים לנסות לתת דין וחשבון פילוסופי על העמים 

לנסות להבין את הטבע והלוגוס של כל אומה בזמן , כלומר, השונים בעולם

מאחר שבעידן , זה מאוד חשוב כיום. מים שלהיובמקום המסו

הגלובליזציה אנו מצויים במגע תדיר עם אנשים מתרבויות ומסורות 

  . וחשוב שבמגעינו עימם תהיה לנו הבנה כלשהי בעניין זה, ותאחר

  

 אני מסכים לחלוטין עם איפיונך את השקפתו הכללית של הגל ))))אאאא) ) ) ) 3333

הרצאות על 'הוא אומר באופן ישיר שמטרת ה, אכן. בפילוסופיה של הדת

כך . שלו היא לספק הגנה פילוסופית על הנצרות' הפילוסופיה של הדת

  . מת ניתן להטיל ספק באשר לנקודה זושבאופן כללי לא בא

  

אני מהסס לשתף פעולה עם ההשקפה שהפילוסופיה של הגל , ואולם

אף כי אפשר לטעון שזה , מובילה באופן בלתי נמנע לחילוניות המודרנית

- פויירבאך ו, מה שהתרחש בפועל בכתביהם של ההגליאנים של השמאל

 שהגל לוקח ברצינות נדמה שזה ברור. ובכתביו של מרקס, פ שטראוס.ד

גמה הסגולית של אותה הוא מבין כדוֹ , רבה את הדוקטרינה של השילוש

מפרידה אותה בבירור מהדתות , למשל, גמה אשרהדוֹ (הנצרות 

חשוב לו עד מאוד ). היהדות והאיסלאם, המונותאיסטיות הגדולות האחרות

המתאר של תנועתו הדיאלקטית של המושג -להבין בשילוש את קווי

)Begriff( ,אינני סבור . פרטיקולריות ואינדיבידואליות, אוניברסליות, קרי

שהוא היה מסכים לפטור זאת בפשטות ולחמוק אל עבר השקפה חילונית 

אני חושב שהוא היה מתייחס . שלא תהיה לה שום אנלוגיה ָלמושג, לגמרי

  .ולא של פיוס דיאלקטי, באופן כללי, לחיינו החילוניים כחיים של ניכור

  

, אני חושב שהמפתח כאן הוא להבין.  עניין זה נוגע לשאלה הראשונה))))בבבב

זה לא אומר , שלמרות שהגל מאמין שהמוחלט הוא דינאמי ולא סטאטי
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אך הוא חייב להיות מובן , קיים עדיין מוחלט, לגבי דידו. שהוא רלטיביסט

שלבים אלו אינם שרירותיים . מה שמתפתח באמצעות שלבים שונים-כדבר

הם צעדים הכרחיים המכוננים תהליך , תחת זאת. לייםארציונ-תיאו בל

, הגמוניה"אפשר לטעון שזה מחליש את המובן של . לי רחב יותרארציונ

שאנו נוטים לקשר להשקפות מסורתיות על ' וכו" סמכות, ריבונות

  .אף על פי כן, אך עמדתו של הגל היא שזהו עדיין מוחלט, המוחלט

  

זה נכון שהוגים חילוניים ואתאיסטים . ידת מה אני מסכים עם זה במ))))גגגג

, עדיין פועלים עם המושגים שמקורם במסורות הדתיות, רבים כיום

אין דינו כדין , אך דבר זה. ומבחינה זו ניתן לומר שהם דתיים שלא במודע

גמה פורמאלית שעל האנשים הללו להסכים באופן מודע לכל דוֹ , האמירה

נראה סביר בהחלט שפלוני יוכל למצוא , ךבדומה לכ. של דת נתונה כלשהי

ויחפוץ , ערך-מים של הפילוסופיה של הגל הם נכונים ובעליישיסודות מסו

אך אין זה . להרחיב את העיסוק בהם ולהשתמש בהם בהקשרים שונים

  .בהכרח מחייב אותו לדגול במפורש באמונה הנוצרית

  

מה - במידתמקשה, יה של המחשבה השיטתית של הגליאך זה נכון שאופ

על האפשרות פשוט ללקט ולבחור מה נרצה לקחת ממנו ומה נרצה להותיר 

העובדה שהפילוסופיה שלו היא שיטתית פירושה הוא שהמושגים . מאחור

. ולפיכך כרוכים זה בזה באופן הדוק, והתיאוריות הבודדים קשורים זה בזה

ב יהיה כך שפלוני חיי, כאילו רצה הגל לעשותה להיגד של הכל או כלום

אך מרגע שהוא מתחיל ללכת , להסכים עם שיטתו כולה או לדחותה כליל

  .יב לדבוק בו עד הסוףיאזי הוא מחו, עם הגל לאורך הדרך של הפילוסופיה
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        וודוודוודווד    אלןאלןאלןאלן
        

הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת ) Wood(אלן ווד 

, מבכירי הפילוסופים האמריקאים הפועלים כיום, אינדיאנה

בין .  גרמני ולעמנואל קאנטםמומחה בעל שם עולמי לאידיאליזו

  : ספריו
  

- The Free Development of Each: Studies in Freedom, Right 
and Ethics in Classical German Philosophy, Oxford, 2014. 
- Hegel, G.W.F. Elements of the Philosophy of Right, ed. 
Allen W. Wood, trans. H.B. Nisbet, Cambridge, 1991. 
- Hegel's Ethical Thought, Cambridge, 1990. 

    
אני מקווה שתמצאי . המחשבה-תודה לך על שאלותייך המאתגרות ומלאות

 . מה בו תוכלי להשתמש-בתשובות אלה דבר
  

, "מקובלת"כ) אני חושב, נקייהבלשון ( בהשקפה שאותה את מתארת ))))1111

אני חושב שהגשטאלט . קיאים בכתביו של הגלמצדדים אנשים שאינם ב

 הגליאנים ,כתוצאה מכך שלאחר מותו של הגל, 19-הזה הופיע במאה ה

באותה העת החלה . רבים הוצבו בעמדות מפתח בעולם האקדמי הגרמני

, מצב זה. אף טרם מותו, להתמעט השפעתה של הפילוסופיה של הגל

, ך הפרוסי החדש היה המל1840- כבר ב–לא האריך ימים , למעשה

תים תפישות מוטעות יאך לע.  ההגליאניזםאתעויין , IV-פרידריך וילהלם ה

נוטות להתמיד זמן רב , לגבי דמויות פילוסופיות, שהתבססו בזמן מסוים

  . בעודן מונצחות באמצעות המוניטין, לאחר מכן

  

הפוליטיקה האקדמית של הפצת . תה דינאמיקה רעילהיהתוצאה הי

.  היוותה תחליף להבנת הפילוסופיה עצמה, או אחרתזופילוסופיה 

 ניצבו לעיתים תכופות בפני ,פילוסופים שחלקו על הפילוסופיה של הגל

- הגמוני, מונוליתי, מוחין-ממסד אקדמי שבוודאי נראה להם צר

הדמויות הנבזיות של הפוליטיקה . ומנוגד לחירות המחשבה, קונפורמיסטי

. י דימויים מוטעים לגבי הפילוסופיההאקדמית תורגמו אפוא בנקל לכד

לעיתים , בתורם, מגיני הגל מטעם עצמם אימצו, בזמנים מאוחרים יותר

אשר אוששה את , "התבצרות בתוך עצמם"גישה פרנואידית של , תכופות
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אף אחד מן הצדדים אינו אומר דבר שהשני . הגליאנים-דעתם של האנטי

  .יכול להבין או צריך לקחת ברצינות

  

שלעולם אין כל טעם ללמוד פילוסוף , ה המרכזית שיש להבהיר היאהנקוד

זה נכון . אם המוטיבציה היחידה היא לדחות את מחשבותיו בבוז, כלשהו

. שכתביו קשים להבנה עבור רבים, במיוחד במקרה של פילוסוף כמו הגל

אך מאחר שזה . מוטב היה להודות בבורות ולסתום את הפה בנוגע להגל

לחשוב שהגל הוא פילוסוף חשוב שיש לנו הרבה מה ) גם נכוןכמו (אופנתי 

. קשה לאנשים לעשות זאת מבלי להיראות לא מתוחכמים, ללמוד ממנו

 בכדי להודות בכך שאינם מבינים ,חסרה להם הענווה האינטלקטואלית

גם אין ממש טעם לחזור . ועם זאת מובן, זה מצער. ואינם מסוגלים לאהוד

, תוך העמדת פנים שהוא מובן מאליו,  ההגליאניארגון'ללא הרף על הז

  .בעוד אינו כזה

  

עבור אלו שהקדישו זמן ומאמץ בכדי להבין את , אני מודה שזה לא קל

להתייחס בסבלנות לסוג הבורות העיוורת שמתקבלת , כתביו של הגל

אף כי אני יכול לחוש אהדה כלפי אלו בעולם , מיקה זואכתוצאה מדינ

שחשו מדוכאים ,  בגרמניה19- של המאה ה30- ההפילוסופי של שנות

) אני מודה, לא פשוטה(התרופה . ההגליאני" ממסד"ומורחקים על ידי ה

אולם . קורתיי הן באופן אוהד והן באופן ב,היא ללמוד את כתביו של הגל

נדרשים לספק תואנה , אנשים שאין להם את הזמן ולא את הנטייה לכך

בות שאינם מבינים ושאינם מוכשרים כלשהי לדחייתם בבוז מערכת מחש

, ט צריכים להודות שאינם יודעים על מה הם מדבריםוהם פש. לשפוט

אך לאקדמאים . מה לומר על הגל-ולהפסיק להעמיד פנים שיש להם דבר

 לעיתים נדירות יש את הצניעות האינטלקטואלית ,ולאינטלקטואלים

 שהם לחלוטין להודות, למעשה, יהא עליהם. הנדרשת בכדי לעשות זאת

פוליטיקה ב, מוכשרים להשתתף בחלק ניכר מן השיח בפילוסופיה-בלתי

בעוד הודאה שכזו תהא נכונה לחלוטין . ספרות של התרבות המודרניתבו

קל להבין . הם אינם מסוגלים להביא את עצמם לעשות זאת, במקרים רבים

  . מדוע אינם מסוגלים
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וק בצורה בה את מציבה איני משוכנע שאנסה להשיב על ההשגות בדי

יש מכנה משותף ', אחרּות'או על , באופן מופשט' זהות'לדיבור על . אותן

אך אדם . והוא שמדובר בטרמינולוגיה סתומה למדי, עם השפה של הגל

] רגון ההגליאניא'לז[Hegelese - יכול להתחיל לחדור ל,שלמד את הגל

-ם לדחייה חסרתהתירוצים הקלושי, או אז. ולהבין מה הוא מנסה לומר

תשובות באמצעות הכללות . מחשבה מתפוגגים נוכח הבנה טובה יותר

לא ישיגו , לדימויים המשובשים המבוטאים בהכללות שטחיות, שטחיות

וכל עוד , חוששני שכל עוד נדרש מאמץ רב בכדי להתמחות בהגל. הרבה

יהיו מי שיסתירו את , הפילוסופיה שלו נחשבת אף על פי כן לחשובה

-המעניקים לדחייתם חסרת, ותם מאחורי דימויים מוטעים ופשטנייםבור

כל שביכולתנו . איני מצפה שדבר זה יסתיים במהרה. הדעת גוון של הצדקה

, ולנסות, גסותלעשות הוא להתעקש על כך שמדובר בדימויים משובשים ב

לסייע לאנשים להבין טוב יותר במה עוסקת , בביאורינו המפורט להגל

  . שלוהפילוסופיה

  

אף כי איני מכחיש ,  אני לא בטוח שאני מזהה את הדפוס שאת מתארת))))2222

אני חושב שחלק ניכר . שאת מתארת כמה דברים באופן מדויק למדי

בפרט כפי שהיא מתנהלת במחלקות לספרות , מודרנית-מהמחשבה הפוסט

רגל מבחינה -פושט, הוא שטחי, ב"בארה) יותר מאשר בפילוסופיה(

, ריאקציות להגל. הונאה- מעשהעיקרו של דברוב, אינטלקטואלית

משחקים בכך ,  לטובת עניין מסויםוניסיונות לנכסו ולעשות בו שימוש

פילוסופים אינם עוד מתייחסים להגל בבוז , ב"בארה. תפקיד חשוב

כשם שהתייחסו אליו ) לא פילוסופים רבים כל כך, לפחות, או(ובדחייה 

וללמוד את , י ללמוד פילוסופיהכאשר התחלתי אנ(לפני מחצית המאה 

עלי להודות שאיני לוקח ברצינות רבה חלק ניכר ממה שנחשב ). הגל

מודרניזם -הייתי מהסס לזהות את הפוסט, כמו כן. מודרנית-כמחשבה פוסט

 לפחות בכל מובן בו ניתן להשתמש במונח האחרון –" ליברלי"כ

עויין את , ותומודרניזם נראה לי בעיקר אנרכי במשמע-הפוסט. מחמאהבכ

-בה בעת היפר, עויין מחשבה מחמירה מכל סוג שהוא, התבונה

אני מתייחס לחלק ,  כפי שאמרתי–אינטלקטואלי -אינטלקטואלי ואנטי

פול דה מאן הוא אולי . עיקרו של דברניכר ממנו כאל מעשה הונאה ב

הלכתי פעם להרצאה של דה . אך ישנם רבים אחרים, המקרה הפרדיגמאטי
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 רושם שאושר מאז על ידי –תי ממנה עם הרושם שהוא שרלטן ושב, מאן

  .אלו שחקרו את חייו ואת הקריירה שלו

  

תה יהי, אק דרידה'נפגשתי פעם אחת עם ז. ייתכן שיש לכך יוצאים מן הכלל

. חיובי למדי, בניגוד לכך, והרושם שלי ממנו היה, לי אינטראקציה איתו

אך . סס על קריאתי את כתביומאחר שלא ציפיתי לכך בהתב, הופתעתי מכך

חסרים , ובפרט בחקר הספרות, ב"בפרט בארה, אני סבור שרבים מחסידיו

ורק למדו , את הידע האמיתי שהיה לו על הטקסטים הפילוסופיים בהם עסק

שאליו אני מתייחס , קורתילחקות באופן שטחי סגנון מסוים של פרשנות וב

  . ערך ביסודו-כחסר

  

, צה שהקהל הלותראני שלו יאמין שהוא נוצרי נאמן אני משוכנע שהגל ר))))3333

 מהווים יסוד ,ושאיזכורי התאולוגיה הנוצרית לאורך הפילוסופיה שלו

עד לכאן אני מסכים . אף ייתכן שהוא עצמו האמין בכך. לפילוסופיה שלו

אך אם המחשבה שלך היא . עם הדברים שאת אומרת שאת מקבלת

איני יכול ,  לפילוסופיה של הגלבאמת מהווה יסוד" האמת של הנצרות"ש

האמת של "משום שאני חושב שהביטוי , באופן חלקי, זאת. לקבל זאת

- ייתכן שאינו מתייחס כלל לדברו –מה ברור -אינו מתייחס לדבר" הנצרות

שלאחריה בא שמה ..." האמת של "הייתי אומר את אותו הדבר לגבי . מה

היוותה חלק כה חשוב מן הדת הממוסדת . של כל דת אחרת או כל פלג דתי

עד שאין היא יכולה שלא ליטול חלק , התרבות האנושית במשך זמן כה רב

. והיא אכן עושה זאת. הן בטוב ביותר והן ברע ביותר של הטבע האנושי

, הקודש והתורות של כל הדתות-כתבי, הייתי מעדיף לראות את המסורות

ו בכבוד במידה שאנו ושעלינו לנהוג ב,  שממנו יש לנו מה ללמודמה-כדבר

אמון קיצוני -מה שעלינו לגשת אליו תמיד בחוסר-אך גם כדבר, נוהגים בו

מאחר שחלק כה גדול מן הדת העממית והממוסדת הוא רוע , ובזהירות

מאז שהחשבתי , רבות מאוד, אך חלפו שנים רבות, חונכתי כנוצרי. גמור

, ר כל דת אחרתאני חש רשאי יותר לתקוף את הנצרות מאש. את עצמי ככזה

אני מהסס לתקוף כל דת אחרת משום .  חונכתי בתוכה– שלימשום שהיא 

, אמון כלפי אומתנו שלנו-עלינו תמיד להפגין אי. שאני יודע עליהן פחות

היחס הנכון כלפי . ופתיחות כלפי האחרים, המוצא האתני שלנו, דתנו שלנו

א יחס של  הו– לפחות אם היא כזו ששלטה על אחרים –המורשת שלך 
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בטרם , צריכים תמיד להתבייש בנצרות, ובמיוחד הם, לכן הנוצרים. בושה

  . יגלו יחס חיובי כלשהו כלפיה

  

בהם הוא מנסה להציע פרשנות שאני יכול לזהות מקומות , באשר להגל

גישתי לגבי מקומות אלו . לדוקטרינה הנוצרית כחלק מהפילוסופיה שלו

אין לי מושג האם פירושיו של הגל . תלעולם לא התלהבו, היא הבנה צוננת

, משום שאני סבור שהשאלה האם הם כאלה, לנצרות הם פירושים נכונים

 שבהן ,תהיה חייבת להניח שקיימת סידרה של דוקטרינות מרכזיות בנצרות

 כשם שהייתי ,אני מטיל ספק רב בהנחה זו. יכולה להימצא אמת כלשהי

או כל , ההינדואיזם, האיסלאם, מטיל ספק בהנחה המקבילה לגבי היהדות

אך היא לעולם , בכולן קיימת חוכמה כלשהי. דת מסורתית וממוסדת אחרת

, ובצורות העממיות והממוסדות של דתות אלה, מעורבבת עם רעל קטלני

, מעורבבת עם שקרים רבים, כל דת מכילה אמת כלשהי. הרעל נוטה לנצח

לתי לראות את השקרים אני מאמין שביכו, לאור המורשת שלי. רבים מאוד

מאשר ביכולתי לראות את השקרים בדתות רבה יותר שבנצרות בבהירות 

כך , איני מבין אותן טוב מספיק בכדי לרדת לעומקו של הרוע שלהן. אחרות

באשר . שעלי להתייחס אליהן בסובלנות ולנסות להבין בטרם אני מגנה

ה טוב בחינוכי אני זוכר מ. אני כבר יודע מספיק, לעומת זאת, לנצרות

כמו התרבות האנושית המסורתית עצמה , הדת. ואני גם זוכר מה רע, הנוצרי

מה שטוב בתרבות האנושית . מלאה ברעל, )שבה הדת היא חלק כה מרכזי(

  . גם הוא מראה את עצמו בדת, ומה שרע, מראה את עצמו בדת

  

טוב מה גבוה יותר או -אין ראיה לכך שבדת באים בני האדם במגע עם דבר

מה -לפיה הדת מציגה את השפעתו של דברשהמחשבה . יותר מעצמם

הדת היא בפשטות ביטוי אחד .  אינה אלא אמונה טפלה, לאנושות"מעל"ש

לעיתים . אך גם של מה שרע,  של מה שטוב בה–של האנושיות שלנו 

  .של מה שרע מאשר של מה שטוב, למעשה, תכופות יותר

  

ת הנצרות בכדי למצוא חוכמה או אם היה זה הכרחי לקבל א: בקצרה

הרי שאיני סבור שהייתי יכול עוד לבקש חוכמה או תובנה , תובנה אצל הגל

אולם אני אכן מוצא . צריך הייתי לחדול ללמוד אותו. אלואצל הגל בתנאים 

 הנוצריים שלו באופן צונן יסודותחס לי כל עוד אני מתי–אמת אצל הגל 
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זהו האופן היחיד בו אני יכול . ת יתרה ולא לוקח אותם ברצינו,קורתייוב

  .לקרוא את הגל באופן אוהד

  

. הגל ראה בפילוסופיה שלו מעין סיכום אנציקלופדי של התרבות המערבית

- אך גם את התרבות היהודו, דבר זה כולל בייחוד את התרבות היוונית

 ,היווניים הקלאסיים אצל הגליסודות אלו נוצרים הבינו את ה-אי. נוצרית

לו שהופכים את הפילוסופיה שלו באופן מהותי לצורה של פגאניזם ככא

 עשו זאת בפרט אותם נוצרים המבינים את המודרניות עצמה –מודרני 

אקדם ,  אך אם כך–וייתכן שגם הגל כזה , ייתכן שהיא כזו. פגאנית-כנאו

על פני המרקחת המתועבת של הדת העממית , בברכה צורה זו של פגאניזם

. יתכן אף שהגל הצליח לחלץ אמת כלשהי מתוך המרק הרעילי. והממוסדת

-פוסט'(מודרניות -לא בפוסט, אני מאמין במודרניות. כל הכבוד לו, אם כך

 כמובן .)הוא מונח שעצם מובנו מבטיח את כשלון הייחוס שלו' מודרני

אני . ואף מבחינה זו אני מודרניסט, שהמודרניות תמיד שנאה את עצמה

במגמות הפילוסופיות והפוליטיות הרדיקאליות הצומחות ו, רואה בנאורות

אני נוטה לטובת השקפה . את נקודת השיא של המודרניות, מתוך הנאורות

אין זו השקפה על הגל . על הגל שעולה בקנה אחד עם הדברים הללו

  .שהייתה חפצה לראות את הנצרות המסורתית בתור היסוד של מחשבתו

  

 התרשמותי – בברכה את הניסוח של דרידה  איני משוכנע שהייתי מקבל))))אאאא

 אינה משתרעת רחוק כדי כך שאאמץ ,החיובית ממנו כאדם וכפילוסוף

גורם ' דקונסטרוקציה'המונח . רבות מן הדוקטרינות או המימרות שלו

אל תצפי שיצאו ממני שום קולות . לשיער שבעורפי לסמור בעויינות

פחות על דקונסטרוקציה או ככל שידובר . חיוביים בתגובה למילים שכאלה

  .כן ייטב עבור כולנו, פוסטמודרניזם בטווח שמיעתי

  

אני בהחלט מסכים שטוב היה לּו יכלו המסורות הדתיות ככלל להתעלות 

', חילון'אני בספק אם השם הנכון לכך יהיה ? עבר מה-אך אל. על עצמן

למרות שאם משמעותו של מונח זה היא שהמסורות והמוסדות הדתיים 

אך האם . אזי הייתי מעדיף זאת, חדלו לעשות מיסטיפיקציה ולדכא אנשיםי

אינו הניגוד ) 'חילוני'זוהי המשמעות של (הארצי '? חילון'זו המשמעות של 

המיסטיפיקציה של הקדוש היא רק חלק מהזוועות של . של הקדוש
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, אנחתו של היצור הנדכא, לב זה-הדת היא לבו של עולם חסר. החילוני

  . של ההמוניםהאופיום

  

- הפוסט. כבר אמרתי מה אני חושב על כך', מודרניזם-פוסט'באשר ל

תוך , שכבר עשתה את שלה, 20-תה תנועה של שלהי המאה הימודרניזם הי

תה יהרגל האינטלקטואלית שהי-רמה ופשיטתִמ שחשפה את עצמה בתור ה

  .מעולם לא ראיתי אותה בתור שום דבר אחר. מאז ומתמיד

  

אין להבין אף פילוסוף במונחים של . את הנחת היסוד שלך אני דוחה ))))בבבב

ביטוי (' גמות הדתיותֺדו'ב. הגל אינו יוצא מן הכלל. גמותֺדרת דויס

. פיוס הוא רעיון טוב. לעולם יש לנהוג בחשד) כמדומני, פלאונסטי במיוחד

היו יותר מדי מדורות שבהן נשרפו ? אך אימתי הנצרות אכן ייצגה זאת

. ופרים מכדי שתהיה לנוצרי כלשהו הזכות לדבר על פיוסאפיקורוסים וכ

 את הזכות לדבר על אמונתו – בתור נציג שכזה –לאף נציג של אף דת אין 

  .בשום מונחים מלבד במונחים של בושה

  

 מורכב מקיומן של אותן דתות ,ייתכן שהטיעון הטוב ביותר נגד קיום האל

כלפי , לפי חבריהן שלהןבהתחשב בהתנהגותן כ. המציעות להוקיר את האל

 לּו היה – כלפי הכל, כלפי הטבע, חבריהן של דתות אחרות שכאלה

על שהם , מכבר מכה את המאמינים בו אפיים ארצה-היה זה, אלוהים

מאחר שלא . מחללים את שמו בנושאם אותו בשמם של פשעיהם האיומים

נוכח אך ייתכן שהוא סבלני יותר . נראה בלתי סביר שהוא קיים, עשה כן

אז אני ,  ואם כך–באופן אינסופי כמעט ,  למעשה,סבלני –עלבונות כלפיו 

הוא , אחרי הכל, בכך טמונה האפשרות הקלושה היחידה שאולי. בעדו

  .קיים

  

אם לא ניתן לצאת נשכר מקריאה . אני דוחה את הנחת היסוד שלך,  שוב))))גגגג

או , כולל(ת  ובה בעת להיוותר ספקני ביותר לגבי כל הדוגמות הדתיו,בהגל

אז ביזבזתי את זמני במשך כמחצית המאה , )אלה הנוצריות, אפילו במיוחד

: ייתכן שיהיה עניין מה בהערה הבאה, כהערה אוטוביוגרפית. במחקר הגל

אני חושב . הוא לא מצא חן בעיני כלל, כאשר למדתי את הגל לראשונה

תן שניגשתי אליו תחת ההשפעה של הדיעות הקדומות המסורתיות או
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, שנים ספורות לאחר מכן, אך אז. תיארתי בתשובתי לשאלתך הראשונה

התחלתי לראות כמה הרבה ממרקס . התחלתי ללמוד ברצינות את מרקס

נעשיתי לתלמיד . נוצר לי דימוי חדש לחלוטין של הגל. היה מבוסס על הגל

אני חייב את אהבתי , אם כן, למרקס. מאז ועד היום, שמח וטוב לב של הגל

  .ללהג

  

 אף כי לא –אני אכן מוצא את עצמי נוטה למדי לטובת המחשבה של מרקס 

אם מונח זה מתייחס לאותן התנועות שביצעו פשעים , "יזםיזםיזםיזם- מרקס"ל

בהשתמשן בשמו של מרקס , המזכירים את הברבריות של הדת, מחרידים

מתייחס למחשבתו של מרקס ' מרקסיזם'אך אם המונח . כתירוצן העלוב

כל עוד דבר זה ', מרקסיסט'ני שמח להחשיב את עצמי כהרי שא, עצמו

, אנייפיכט, לתאר את עצמי כקאנטיאני, ובה במידה, כמו כן, מתיר לי

אני גם נמשך למדי לפילוסופיה של משה . שפינוזיסט או רוסויאני, הגליאני

מועדי 'וב' ירושלים'במיוחד כפי שזו מוצגת בחלק הראשון של , מנדלסון

שלכל אדם ישנה ,  במיוחד עם מחשבתו של מנדלסוןאני מסכים. 'שחר

שלא ידחקו בו לקבל או לדחות אמונה כלשהי , זכות שאין להפקיעה

 בין אם בחיים אלו או בחיים –באמצעות שימוש בשוחד או באיומים 

אמונות צריכות לעולם להתקבל או להידחות אך ורק על בסיס . עתידיים

צודק מבחינה -יהא זה בלתי. רהטעמים וסימוכין באשר לאמיתותן הסבי

מה מטעמים כלשהם זולת אותם טיעונים וסימוכין -להאמין בדבר, מוסרית

על האמונה . או שסביר שהוא אמיתי, המצביעים על כך שהוא אמיתי

, פחדים, לעולם לא להיות מושפעת מתקוות, לעולם לתאום את הסימוכין

 עבור הדבר בו אתה הבטחת שכר או איום בעונש. לחץ או כפייה מוסריים

אל לדתות להשתמש . מנוגדים לזכויות היסוד של בני האדם, מאמין

מאחר . צודקים אלו בכדי למשוך או לשמור מאמינים-באמצעים בלתי

 אתה –שלמונים ואיומים שכאלו , די במפורש, שהנצרות מציבה בפנינו

 אזי במידה שבה הנצרות –ניצל אם אתה מאמין בישו וארור אם אינך 

. שנאה בתכלית-אני מתייחס אליה כאל דת רוויית, זוהה עם מדיניות זומ

הנוהגת ,  חילוניתותאמונ או כל מערכת, הדבר נכון לגבי כל דת אחרת

  . בדרך זו בבני אדם
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אירעו לפחות שלושים , 20-הפשעים שבוצעו בשמו של מרקס במאה ה

והותר רע אנו עושים בתקופת חיינו שלנו די . שנה לאחר מותו של מרקס

אין להאשים איש בשל פשעים שבוצעו בשמו זמן . שבשלו ניתן להאשימנו

 יהא –איני מאשים את ישו בפשעי הנצרות , בדומה לכך. רב לאחר מותו

מאחר שהמקורות ,  אין לנו למעשה שום מידע מהימן לגביו–ישו אשר יהא 

עלם  היו בבירור פו– מה שמכונה הברית החדשה –העיקריים שיש בידינו 

נוצרים . של פנאטים מופרעים נטולי כל מושג על ההבדל בין אמת לשקרים

 הינם חסידים – במדינתי' אוונגליסטים' במיוחד אלו המכונים –רבים כיום 

הם אינם מעריכים . נאמנים של הנצרות המקורית במובן מתועב לגמרי זה

הם שקרנים ; אף לא נראה שהם יודעים מה משמעות המילה; את האמת

אני . שנאה, באותה תדירות,  מציינתאהבהעבורם המילה ; תולוגייםאפ

חושב שרבים מהם אינם יודעים את ההבדל בין אהבה לשנאה יותר משהם 

אנו רואים זאת ביתר בירור בהתנהלותם . יודעים את ההבדל בין אמת לשקר

הם . 19- הם היורשים של מורשת העבדות של המאה ה. הפוליטית

או , הם שכחו. העבדים לשעבר-כמו בעלי, ה של המדינהבחלק ז, מצביעים

  . את החלק בנצרות שתמך בביטול העבדות, שמא סילפו

  

- על כל הדיבור האנטי, כהערה אחרונה, עלי להוסיף, הבנה-בכדי למנוע אי

את הבוז השווה שאני רוחש ֽלמה שמכונה כיום לעיתים , דתי הזה

יכולים , הדת המסורתיתאני חושב שמתוך חורבות . 'האתאיזם החדש'

אם הם יודעים כיצד להתבונן בדברים באופן , ים לחלץ חוכמה רבהנבונה

 וכמה מהוגי ,הלוואי שהגישה לדת שאומצה על ידי הוגי הנאורות. הנכון

תה י הי–גם הגל , ואכן, פיכטה, קאנט, מנדלסון,  שפינוזה–נאורות -הפוסט

נו בחירה בעיקר בין כיום מוצעת ל. אך אין זה המצב. מושלת בכיפה

לבין הרעל הקטלני של הדת , מן הצד האחד, רדוד, אתאיזם סטרילי

, אם עומדות בפנינו אפשרויות אלה בלבד, גורלנו. המסורתית מן הצד השני

אך , עתיד האנושות נראה לי לעיתים תכופות קודר מאוד. קנאה אינו מעורר

מה -י לחתור לדברבכד, אני חושב שעלינו עדיין לקוות, ברמה העקרונית

  .טוב יותר
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        טהופרטהופרטהופרטהופרייייויויויוי- - - - שטקלרשטקלרשטקלרשטקלר    פירמיןפירמיןפירמיןפירמין
        

הוא פילוסוף ) Stekeler-Weithofer (וייטהופר-פירמין שטקלר

 פרופסור לפילוסופיה ו,נשיא אגודת ויטגנשטיין העולמית, גרמני

עיקר מחקרו מוקדש ליחסים שבין . באוניברסיטת לייפציג

בין . דגש על הגלעם , פילוסופיה אנליטית ופילוסופיה קלאסית

  :ספריו
  

- Hegels Phänomenologie des Geistes: ein dialogischer 
Kommentar, Felix Meiner, 2014.  
- Philosophie des Selbstbewusstseins: Hegels System als 
Formanalyse von Wissen und Autonomie, Suhrkamp, 2005. 
- Vernunft, Wirklichkeit und Geschichte in Hegels Philosophie, Passage-Verl, 2004. 
- Hegels analytische Philosophie: die Wissenschaft der Logik als kritische Theorie 
der Bedeutung, F. Schöningh, 1992. 

  

החירות היחידה - אני קורא את הפילוסופיה של הגל כפילוסופיית))))1111

ק מבטיחה לנו באופן דוגמאטי את שלא ר, המשכנעת שזמינה על המדף

העיקביות -אלא מראה את חוסר, הרצון החופשי והפעולה החופשית

הטיעון . דטרמיניזם המחולן-דסטינציה הנוצרית והּֽפרה-הפנימי של הּֽפרה

שאין אמת כלל אלא כאוריינטציה סבירה בעולם , הבסיסי מורכב מהתובנה

 שבו כל דבר ודבר –העולם של ההתהוות האמפירית , היחיד שישנו

של תהליך ' חלק'או ' מומנט 'אהו, כהלכה-אם הוא ממשי ומוגדר, למעשה

לים יבמ. ויסתיים בבוא העת, שבתוכו הוא מגיע לידי קיום, הוליסטי

אלא רק הניגוד בין , 'נצחיים' ואין חוקים 'נצחיים'אין כלל עצמים , אחרות

מהימנים יותר או , מצד אחד, בעבר ובעתיד, אירועים אמפיריים בהווה

, זמן-רק משפטים ֶּגֶנִריים שכלליותם אינה תלויית, ומן הצד השני, פחות

 כללים של ציפיות רציונאליות –בתור כללים של ברירת מחדל 

משמעות הדבר ". הקאנט של שפינוזה"הגל הוא , בקצרה. 1וקונספטואליות

וא שהעצם היחידי ה, שהגל מפתח את תובנתו של ברוך שפינוזה, היא

לפיה טענת ידע ש, קאנט פיתח את תובנתו של דייויד יום. העולם כולו

, ואולם). או ממשי(מה לגבי ניסיון אמפירי אפשרי -סבירה אומרת דבר

. הגל אינו מאמין בנטורליזם או מטריאליזם מטאפיסיים, בניגוד לשפינוזה

                                                         

  .Generic time-general sentences :זמן-  משפטים ֶּגֶנִריים שכלליותם אינה תלויית1
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הבין כי מושגי החשיבה של האמפיריציזם החושי הם צרים , בתורו, קאנט

  .מדי

  

הם המושג של , לוגיים של הגל-המושגים המּוקשים ביותר בעיוניו המטא

בדיוק כמו המילה , ואולם. המוחלט וזה של החשיבה הספקולטיבית

והמונח ,  הלטיניתspeculari- כך ה– אצל אפלטון skeptomaiהיוונית 

Speculationלגיאוגרפיה לוגית בפשטותמתייחסים ,  של קאנט והגל 

כורסא כלשהי על -לא להתפלספות, וה של עקרונות בסיסייםגב-מֵסֶדר

שתעמודנה בתחרות שגוייה עם , אמפיריות-לא, אודות אמיתות אפריוריות

בקיאות שנמשך למן שופנהאואר - פולמוס חסר, למרבה הצער. המדעים

אינו מבין שמשפטים אמפיריים , ובולצאנו ועד לפילוסופיה של ימינו

הם שייכים : יים באופן אפוסטריורימוערכים כאמיתיים או שקר

בתור משפטים תלויים ועומדים . 'Theoria'המסורתית ולא ל' Historia'ל

] אינדקסיקאלית[הקשר - או תלויית] ֶּדִאיְקִטית[עם התייחסות מצביעה 

הם ניצבים לעומת משפטים , של דובר" אני"או " עכשיו", "כאן"לאיזשהו 

 ,ם מבטאים כללים של היסק מותנהאלו האחרוני. תלויים-עומדים ובלתי

אם . Sententia et regula convertuntur3. 2הקשר-שכלליותם אינה תלויית

 אפריוריים –את יכולה לכנות את המשפטים או הכללים הגנריים , תרצי

                                                         

 Situation-general rules of: הקשר- כללים של היסק מותנה שכלליותם אינה תלויית2

conditioned inference .  

תלויה במצב או בהקשר ] Occasion sentences[אמיתותם של משפטים תלויים ועומדים 

 Standing[תלויים -תיאמיתותם של משפטים עומדים ובלשבעוד , בו הם מבוטאים

sentences [מים הם "דוגמא לאחרונים היא . אינה תלויה בכךH2O " 4=2+2"או ."

כמעט ]: general rules of inference[היסק כלליים -אלו הם ביטויים של כללי, למעשה

, de reבהקשר שקוף (' 2+2'-ב' 4'או ', H2O'-ב' מים'נוכל להחליף , בכל מקום שנחפוץ

הוא היסק ] Conditioned inference[היסק מותנה ). ם המונחים הטכנייםריכפי שמוֹ 

הכללים מבוטאים . התנאים תמיד מוגדרים על ידי דיפרנציאציות. הנמצא תחת תנאי

  ". אז, אם"באמצעות משפטים מן הצורה 

 הם כלליים ,"ברזל מחליד" כגון – וכללים גנריים ,משפטים עומדים ובלתי תלויים

 ".יורד גשם"בניגוד למשפטים תלויים ועומדים כגון , ]time-general[מבחינת הזמן 
 ".המשפט והכלל מתחלפים "3
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. מבחינת התוכן הדיספוזיציוני של המושגים האמפיריים) באופן יחסי(

  . 4בזמן-אין מסע. דהאוויר הוא חומר בידו: דוגמאות תהיינה

  

 לא לתוכן –מתייחסת , בכתיבה של הגל', מוחלט'המילה , באורח מעניין

או , שלך, לפרפורמנס של ההוויה שליאלא , של טענה או אישוש כלשהם
ון 'ג] (direction of fit[ההתאמה - שכיוון,  באופן כזה–של אחר כלשהו 

הסתכלות 'נה הוא בעל הצורה המיוחדת של מה שמכו, במקרה זה) סרל

: הדוגמא הנוהגת היא". גורם לכך להיות דבר זה, לעשות דבר זה: "'שכלית

לא כנפש , אני יודע שאני קייםהרי ש, מאחר שאני יודע זאת. אני חושב

שלמדה לבצע פעולות דיבור ) גשמית(אלא כהוויה , תלושה כלשהי

]Speech acts .[כך. הגל מדבר על ההתגלמות של הרוח, בהתאמה לכך ,

הוא עצם הפעולה של אישוש , של כל טענה" מוחלט"החלק ה, לדוגמא

של תנאי מבוטא " אידיאלי"או " מוחלט"ולא איזשהו מילוי , הדובר

 על כל –העולם המוחלט הוא העולם האמפירי של ההתהוות . כלשהו

  .הקונטינגנטיות שהוא טומן בחובו

  

אך בשל . בֵחירּותהמטריאליזם אינו מכיר בקונטינגנטיות ו, בניגוד לכך

, גם הוא אינו אלא גירסא מודרנית, אישושים הספקולטיביים שלוה

-Belief[אמונה -פילוסופיית, היינו, של התאולוגיה הדתית, מחולנת

philosophy [הגל תוקף אפילו את קאנט על כך שהוא מעניק מקום . טהורה

                                                         

באומרי . לא אוניברסליים, הם בדרך כלל גנריים] Rules of inference [כללי היסק 4

אינני אומר שכל גרמני , או שאינם יודעים הומור מהו, שהגרמנים אוכלים כרוב כבוש

אין עם על פני האדמה שאינו אוהב , למעשה(או נטול הומור , זהוגרמני אוהב אוכל 

לחתולים יש ארבע : דוגמאות נוספות). אך זה בדרך כלל הולך לאיבוד בתרגום, הומור

הדברים נופלים אל : או; אך ישנם חתולים בעלי מום שהם בעלי שלוש רגליים, רגליים

' גנרי'לשנים משתמשים במילה לא רק ב .וכן הלאה, אך בלון הליום אינו נופל, האדמה

ומשפטים גנריים על אודות , בכדי לאפיין נומינלים גנריים כגון החתול או החתולים

כמעט כל המשפטים שלנו הם , למעשה. דופן מרובים- עם יוצאי–הגנוס או המין כולו 

אך איש כמעט לא . רק במתימטיקה קיימים כימותים אוניברסליים מוגדרים היטב. גנריים

שהקדמונים לא חשבו על העובדה שהשמש  בדיוק כשם( על עובדה זו עד היום חשב

  ).מאחר שהיא מן הסתם רחוקה עד מאוד, חייבת להיות עצומה בגודלה, העולה במזרח
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 שלנו שמתקיימות ברקע של הניגוד הפנימי, רב מדי לאמונות שרירותיות

  ".נורמאלית"אמונה ל" נורמאלי"בין ידע 

  

, שאותה הגל מנתח" המובנית והמוגדרת מראש, המסגרת השיטתית "))))2222

התוצאה של יוזמה משותפת , לדבריו, הינה, כבסיס לתוכן המושגי, למעשה

שהשכל הישר הוא , משמעות הדבר היא". על המושג) מדעית(עבודה "של 

כללי היסק שנעשו , במקרה הטוב, שהינן" דיעות קדומות"שיטה של 

אשר מספרים לנו למה לצפות במקרים אופייניים , לקאנוניים ולמפוקחים

 הוא המוסד של בדיקת והצעת – ולא הפילוסופיה –המדע . כאלו ואחרים

, שכאלו מבוטאים' שיפוט אפריורי'או ' דיעה קדומה'. 5קאנונים חומריים

באמצעות הזהות המדומה , חריםוכימאים א] Lavoisier[בעקבות לבואזיה 

, הרבה לפני גוטלוב פרגה, כתוצאה מכך הגל מבין". H2Oמים הם "בלבד 

אם אנו , אנו יכולים.  הן מורכבות מבחינה לוגיתA=Bשזהויות שצורתן 

, הזהויות אינן אומרות, כתוצאה מכך. לבטא כל ידע בצורה זו, חפצים בכך

אלא הן אומרות , אובייקטששני ביטויים מתייחסים לאותו ה, בפשטות

  . מראש-שחייבים להיות מונחים, מה לגבי עצם המובן של המונחים-דבר

  

, ואיני מדבר על זהות ומוחלטות, איני משתמש בטרמינולוגיה הגליאנית

, אני משוכנע שהגל חושב, ואולם. או אינסופיות, זהות-אי, האחר, הבדל

לים יעל המ,  זהותעל המשמעות והשימוש של טענות, תחת כותרות אלה

' סופי '–ובהתאמה ', סתמי'ו' אינסופי', 'עצמי'ו' אחר', 'נבדל', 'מוחלט'

 שכל ביקורת על הגל כבר משתמשת ,נכון בהחלט לומר, לפיכך. 'מיודע'ו

 של הכאתסכנה ה כך שישנה –במונחים המכריעים שעליהם הגל חושב 

- י שאינו מודעבוודא, לים אלהישימוש גרידא במ. השליח בעטיו של המסר

אנו עשויים לאהוב . לעצמו יותר מאשר הרפלקסיה של הגל על שימוש זה

                                                         

המדע עושה , אך למעשה. "מבהירה מושגים"אנשים סבורים שהפילוסופיה ,  בדרך כלל5

 .מחדל-ברירת-מונחים והיקשי, על ידי כך שהוא עושה קאנוניזציה להבחנות, זאת

, הפילוסופיה עצמה עושה רפלקסיה על מתודה זו של פיתוח מושגים וידע גנרי בה בעת

כל , שלא קיימת כל איזומורפיּות מטאפיסית) לאחר קאנט ועם הגל(וזאת לאחר שהבנו 

שיכולה , )an sich(' העולם'ו) model(מראש בין התיאוריה -התאמה אפשרית מוגדרת

התיאוריות -כל מה שיש הן הערכות פרגמאטיות של איכות. טרנסצנדנטית' אמת'ר להגדי

  .כמובן,  בעלות מטרות ואובייקטים שונים–כמפות להתמצאות בעולם 
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המחשבה ", מכל מקום. או להעדיף את פרשנותנו אנו, זאת בתור פרשנויות

מהווה המשך רציף של אכן , "מודרנית-הפוסט,  הליברלית–העכשווית 

הגל , לדוגמא. הרבה יותר משיודעים רוב האנשים, המחשבה ההגליאנית

בגימנסיה , ]Niethammer[יחד עם עמנואל ניתהאמר , ערך רפורמה

,  שבעקבותיה העניקה הגימנסיה השכלה של תואר ראשון,הגרמנית

ביחד עם , הוא הנהיג.  שנות התמחות באוניברסיטה2-3 -שקודמת ל

 דבר שלא –דיון והרצאות חופשיים על חקירות ומחקר עצמאיים , פיכטה

  .בשום אוניברסיטה בעולם, היה קיים קודם לכן

  

לעצמו מבחינה -מודע, כלומר, 'פילוסופי'הצעתו של הגל לסדר , יתר על כן

 החל בלוגיקה כללית ומתודולוגיה של –של המדעים , מתודולוגית

כימיה , מיקהאאלקטרודינ, ניקהאמכ(עבור במדעי הטבע , המדעים

 עלכידע שיטתי ] מדעי הרוח[Geisteswissenschaften -וכלה ב, )וביולוגיה

באופן . עולמית- זכתה להצלחה גמורה וכלל–כל המוסדות האנושיים 

איש אינו מכיר את ההיסטוריה האמיתית של השיטות , אירוני

אחד . ושל פרקטיקות ההוראה התואמות, האוניברסיטאיות של ימינו

ריות של הגל על הגנ של מחשבותיו –שהצורה עצמה , הטעמים לכך הוא

ועל , על החברה האזרחית, )Geist(על הטבע והרוח , עהלוגיקה והמד

 –ולא רק הממשלה , המדינה בתור המסגרת של כל המוסדות של חברה

- משום שקוראים חסרי, המצב הוא כזה. אינה מובנת עד עצם היום הזה

טענות , ישויות אונטולוגיות, שלא בצדק, השכלה מניחים מראש

, הם תמיד שגויים' המדינה'או על ' ההַאְריֵ 'כאילו משפטים על , מטאפיסיות

  . של אריות ומדינות" כל המקרים הפרטיים"אם אינם תקפים לגבי 

  

לפיה השיטה שלו היא ניסוח ש,  עלינו לקרוא את טענתו של הגל))))3333

בדיוק כמו את אמירתו , במשנה זהירות, פילוסופי של האמת של הנצרות

, מידו הטוב ביותרמשום שתל. שהוא לותראני ובוחר להישאר לותראני

 –צודק אף הוא באומרו שהגל לימד אותנו מהו אתאיזם , היינריך היינה

טענה שנתמכה באופן ישיר על ידי חיבור אירוני במיוחד של ברונו באואר 

]Bauer [על , אם נכון הדבר שהגל אמר, למעשה. כרייסט-על הגל כאנטי

ע שמדובר הרי שהייתי מצי, שאדם אחד בלבד הבין אותו, ערש דווי

אך . שאדם זה לא הבינו באופן שלם, כמובן,  והוא מוסיף–בהיינריך היינה 
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אני מבין את הדברים שאומר הגל בשבחי הנצרות , יהא הדבר כאשר יהא

של " מדענים"בדיוק כשם שסוקרטס ביקר את הליקויים של ה: באופן הבא

ם טיעוניה,  על הרטוריקה המתחסדת שלהם–היינו הסופיסטים , ימיו

לרעה -שימושם, הבנתם המוטעית את המתמטיקה, הפורמליסטיים

 כך גם ישו לא האמין בפרשנות הפורמליסטית של –במשוררים וכן הלאה 

כפי שמוכיח , מהפכות שמרניות הן מסוכנות עד מאוד. 'הברית הישנה'

ההשוואה שלעיל ). ארסמוס מרוטרדם" (סוקרטס הקדוש"המקרה של 

את ישו האדם , את האל עם מסורת הידע הגנרישהגל מזהה , מובילה לכך

ואת רוח הקודש עם אמנות הרפלקסיה , עם המימוש של הידע כאן ועכשיו

  . של הזמן הנוכחי

  

 של אוצר 'היסטוריה'ועמדה זו כלפי ה,  זו'אמת'אם מישהו רוצה לכנות 

. אמונה-הרי שנצרות שכזו כבר אינה דת, 'נוצריות' –ם הידע הקאנוני של עַ 

רק כל כמה שהגל מצטרף , "טה ההגליאנית היא נוצרית מכל וכלהשי"

 בהפיכת היסודות של ,לפאולוס הקדוש ולאוגוסטינוס הקדוש

המטאפיסיקה הנוצרית לכדי התובנה של מוחלטות הסובייקטיביות 

 -ה. והכרחיותו של החינוך החברתי לשם ההיעשות לאדם חופשי

Aufhebung אכן , וטים אוטונומייםשל הידע המופשט גרידא לכדי שיפ

בעקבות מחשבתו של , מנסח מומנטים אחדים של התאולוגיה הנוצרית

]. ישראל האמיתי [Verus Israel-פאולוס הקדוש שעל הנצרות להיעשות ל

בהבנת הטרנספורמציה של , בעקבות אלן באדיו, באופן חלקי, אני הולך

הקץ וההגשמה של "או בהבנת המשיח בתור , ]Christ[ַלָּצלּוב ] Jesus[ישו 

 , במידה רבה,אבל עם תפנית שהינה, "הברית של היהדות/התורה/החוק

,  הצלוב משמעהואהעובדה שישו ה. פוליטית-אנטי, או מוטב, פוליטית

 בתור מנהיג פוליטי כנגד הרומאים –שהתקוות ְלמשיח הוא , באופן אירוני

שאותו הדבר . עצם הרעיון של משיח שכזה הוא מוטעה.  הן מוטעות–

, ניתן לנהל חיים טובים: הוא זה, לשעבר שאול, מראה ישו לקדוש פאול

גם כאשר נדמה שהחיים הממשיים , לחם כגיבור למען מטרה טובהיולה

אין זה מקרה שסוקרטס וישו הם עדיין .  ואף מסתיימים בצליבה,מכזיבים

ניתן לקרוא את המצאת הקימה . גיבורים חיים של החשיבה האוטונומית

 הגירסא המיתולוגית היא –ייה של פאולוס הקדוש בדרך זו בדיוק לתח

  .התמימים יותר עבור האנשים
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- בכל הנוגע לביקורת ספקנית על סכימות של חינוך ולמידה,  כמובן))))אאאא

של שיפוט – הרי שאותה הלוגיקה עצמה , פאסיבית מסורתיות גרידא

לה מובי– דיאלקטי באמצעות שלילה של מסקנות פורמאליות בלבד 

לפני , פירשתי". אי הנאמנות היא הנאמנות האמיתית"ללוגיקה שלפיה 

בתור , את ניסוחיו של דרידה ללוגיקה של הדקונסטרוקציה, שנים אחדות

הנצרות של , לפיכך. על הדיאלקטיקה של הגל, רק בצרפתית, חזרה ותו לא

לחילּונה , דרך לותר וקאנט, פאולוס הקדוש מובילה באופן בלתי נמנע

- מודרניזם מעמידים-היידיגר והפוסט. יקאלי בפילוסופיה של הגלהרד

 של הגל – אך לא את כולם –מחדש כמה מן הטיעונים הרדיקאליים באמת 

לפיה יש לסייע למוסר באמצעות שכנגד קאנט והמחשבה המוטעית 

  .פוסטולאטים דתיים של אמונה

  

,  מדיהיא שהוא דתי) פיסיקאליזם, אטומיזם(הבעיה של המטריאליזם 

זוהי הבעיה של . אמונה בלבד-פילוסופיית, דוגמאטי מדי, אדוק מדי

הולבאך 'ד, ]La Mettrie[דרך לה ֶמטרי , למן הובס ודיקרט, הנאורות כולה

]D’Holbach [נדמה שפיוסו של הגל , כמובן, אך. ועד לקאנט, או לייבניץ

ה של ואולם הוא מפרש את הפרקטיק. עם הליטורגיה הלותראנית סותר זאת

 ללא ,את המצב האנושי] re-presentation[מחדש -הכנסייה רק לאור הצגתו

השאלה . קיום-לאחר המוות של נשמה חסרתשגמה באשר לחיים כל דוֹ 

: היא כבר שאלה מוטעית', כיצד ביכולתנו לדעת שלא קיימת נשמה נצחית'

 אנו היינו אלה שהגדירו את. 4=2+2-אנו יודעים זאת כשם שאנו יודעים ש

אנו , באותה הנימה. ואנו המצאנו את הסיפורים על הנשמה; המספרים

אנו מכירים את : יודעים שאכילס או שרלוק הולמס לא התקיימו באמת

אין כל דרך אחרת לחשוב , עבור אינטלקטואל מודרני. הסיפורים-מחברי

  .על הדברים הללו

  

חת הנ'אינה מילה שאני משתמש בה עבור שום ' מטאפיסית' המילה ))))בבבב

עבור ( של הנצרות בתור גירסא נראטיבית 'גמותֺדו'הגל מבין את ה. 'יסוד

שהינו , הוא שותף ליעד. של אמת כללית כלשהי לגבי המצב האנושי) העם

הבעיה היא לקבל את : אך הבנתו את הסוגיה היא ייחודית עד מאוד, הפיוס

 ,התודעה האומללה של האמונה הנוצרית הפוזיטיבית. עובדת הסופיות

הדבר שעלינו לעשות  ,אך למעשה. מקווה לחיים כלשהם שלאחר המוות
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הם , כאלהשבתור . הוא לקבל את העובדה שהחיים הם נוכחים וסופיים

. זה נהדר לדעת על העולם יותר משיודעים הצמח או החיה. מוחלטים

אפשר שידע שכזה לעולם לא יהיה טוב מספיק בכדי להימנע מכל כאב או 

החשיבה היא זו שעושה אותנו , אף על פי כן. ושיותלמנוע זוועות אנ

החשיבה פועלת עם . החשיבה עוסקת בידע גנרי המאוגד בשפה. לחופשיים

  . ידע אנושי גנרי

  

דברים אלוהיים מבטאים . הסמל לזהות האדם והאל, למעשה, השילוש הינו

ההמרה מורכבת . קווים מנחים לעריכת שיפורים, כלומר, אידיאלים

, לפיו הדברים שאני בטוח לגביהםש, לנבכי רדידותו של הרעיוןמהבוננות 

יכולים היו להיות מובנים באופן מיידי בתור אמיתות , והטענות שאני טוען

רק הסובייקטיביות המתעלה על עצמה היא זו שפירושה . אובייקטיביות

אך , הגבול בין האל והאדם הוא מיתולוגי בלבד. להיעשות לאדם שלם

  .ות ובני אדם הוא ממשיההבדל בין חי

  

ידע שאותו אנו , ציהא בתור השיטה של הידע הגנרי שעבר קנוניז–המושג 

-  הוא התנאי האמיתי לידיעת דבר–לומדים כאשר אנו לומדים את שפתנו 

.  במובן הישן"אובדן המוחלט"התוצאה היא . אפשרויותהמה על אודות 

 טובה או רעה המוחלט החדש הוא החיים הממשיים שאנו מנהלים בדרך

ומקווה לעתיד אוטופי ,  של זמננו שוכח כל זאתZeitgeist-ה. יותר או פחות

כמו ולטר , או לסוציאליזם משיחי כלשהו, כמו ארנסט בלוך, כלשהו

באופן , בחשבוןאם איננו מביאים , תקוות אלה הן נאיביות, ואולם. בנימין

-ל עובדות וש,הטבע הממשיות-את הממשות של עובדות, ראוי וכנדרש

  .אדם- של המוסדות שהופכים אותנו לבני– הרוח התרבותיות

  

נו יכאילו הייתה לחלק, אידיאולוגיה הינה טענות מקומיות בנוגע לשלם

הוא הדין לגבי כל .  או בשם האל–הזכות לדבר באופן מיידי בשם כולם 

, לגבי סמכות טובה או רעה, צודקת-לגבי ריבונות טובה או בלתי, הגמוניה

  .בי שמרנות טובה או רעהלג

  

 מבלי להניח ,שאיננו יכולים להבין את החשיבה ההגליאנית,  אמת הדבר))))גגגג

אני .  הנוצריות–אם תרצי , גמותֺ הדו–מראש ידע כלשהו על המסורות 
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כמו אלו של הרקליטוס או של , מיותֺמבין אותן כנבואות ומטאפורות ֽגנו

אף על . ל הם עצמאיים לחלוטיןטיעוניו של הג, עם זאת. לודויג ויטגנשטיין

, של המסורות הדתיות" אמיתית"הגל שואף לנסח את התורה ה, פי כן

ותחת איזו , והוא מספק מספר טיעונים שמסבירים מדוע. באופן פילוסופי

 ביוון –אנו מוצאים תובנות עמוקות יותר לגבי המצב האנושי , פרספקטיבה

, ביהדות מאשר באיסלאם, )הודו או סין(העתיקה מאשר במצרים העתיקה 

  . מאשר בקאתוליות, שעברה רפורמציה, או בנצרות של לותר

  

- בשל תקינות פוליטית כלל, עומדים להפוך למשעממים' מדעי הרוח, 'כיום

אנשים אינם דנים : אך המצב עוד גרוע מכך'; פלורליזם'עולמית המכונה 

דרני מו-הפלורליזם הפוסט.  הם משתמשים בכלי נשק–באמונותיהם 

 מן הפולמוס הדיאלקטי –עין מן העובדה שהוא תומך בתנועה זו -מעלים

  .קבוצות-אל אמונות שרירותיות של קבוצות ותת, לגבי הטוב והאמיתי

  

הדיאלקטיקה של הגל אינה חייבת לאמץ את ההבנה הנוצרית של 

בכדי שלא להוציא את המאמינים הנוצריים אל , אך היא עושה כן, האלוהות

הוא הדין לגבי כל . האמת הרציני של מדעי הרוח ום של חיפושמחוץ לתח

הפילוסופיה אינה יכולה ואינה צריכה להתנגד במפורש . הדתות האחרות

המחשבה הנוצרית היא הרבה . המרקסיזם היה רעיון גרוע. למדע או לדת

אך כך גם המחשבה , יותר מעמיקה משסבורים מבקרים שטחיים

 אינו לוקח חלק בהתקפתם המאוחרת בפשטותהגל . המוסלמית או היהודית

התקפה , יותר של פרידריך ניטשה או של זיגמונד פרויד כנגד הדת

 או מוטב –המושתתת על איזושהי הבנה מוטעית של מה עשוי להיות מדע 

Wissenschaft –השל ו, מן הצד האחד, אנושי- של הטבע הלא-Geist 

  .ד השנימן הצ, בתור תחומן של כל הפעולות האנושיות
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        סטרןסטרןסטרןסטרן    רוברטרוברטרוברטרוברט
 

נשיא אגודת , הוא פילוסוף בריטי) Stern(רוברט סטרן 

 European Journal of- אחד מעורכיו של ה, הבריטיתהפילוסופים

Philosophy,לפילוסופיה באוניברסיטת  במחלקה ופרופסור 

בפילוסופיה הגרמנית עיקר בעבודתו עוסקת . אנגליה, שפילד

 סטרן ליקט .הגלובפרט ב, 19- המאה הקאנטיאנית של-הפוסט

וחיבר הקדמות לאוסף מאמרים בן ארבעה כרכים המציע הערכה 

  :בין ספריו. ביקורתית של הפילוסופיה ההגליאנית
  

- Understanding moral obligation: Kant, Hegel, Kierkegaard, Cambridge, 2012. 
- Hegelian metaphysics, Oxford , 2009. 
- The Routledge guide book to Hegel's Phenomenology of spirit, Routledge, 2003. 
- Hegel and the 'Phenomenology of Spirit', Routledge, 2002 (2nd edn 2013). 
- G.W.F. Hegel: critical assessments, Routledge, 1993. 
- Hegel, Kant and the structure of the object, Routledge, 1990. 

 

  !  שאלותיך מרתקות,כל זה מאוד מעניין, תודה רבה על זה

 

היא להציע , המעלה התנגדות מעניינת,  תגובתי לשאלה מאתגרת זו))))1111

 אני מבין את הצעתי זו כדרך –שהיא מבוססת על דיכוטומיה מוטעית 

נדמה שההנחה היא , אם כך! הגליאנית למדי להתמודד עם קשיים מסוג זה

-  לגמרי פתוחה ובלתיאו,  לגמרי סגורה ונוקשהאול הגל היא שהשיטה ש

השיטה של הגל , להשקפתי, ואולם. ללא כל יציבות מכל וכל, פסקנית

במובן זה שהיא מותירה פתוחה את , שם בין שתי הברירות הללו-נמצאת אי

שככל , בעוד שבה בעת היא טוענת,  של שינוי והתפתחות נוספיםאפשרותה

, י שמציג אותה הגל אינה דורשת כל שינוי נוסף שכזההשיטה כפ, הנראה

, זכות זו ניתנת לביטול". מוחלטת"כך שיש לה הזכות לכנות את עצמה 

וזה הדבר שעושה את עמדתו של הגל לעמדה , וניתן לקרוא עליה תיגר

לא ניתן לפקפק במסקנותיה , אך מצד שני; ]fallibilist[פליביליסטית 

 אלא יש להעלות קושי תוכני שהיא אינה ,בלבד" סרק"באמצעות ספק 

אנו רשאים להבין את השיטה של ,  וכל עוד זה לא התרחש–יכולה לפתור 

  .הגל כמוחלטת
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 אני מסכים איתך שרבות מהביקורות על הגל פועלות למול מה שאינו ))))2222

- חד"ולעיתים תכופות משקיפות עליה בדרך , אלא קריקטורה של עמדתו

אינני משוכנע , סבור שהביקורות על הגל טועותאני שאך בעוד ". צדדית

המתנגדים לשיטה "לפיה ש, שהייתי מצטרף להמשך הביקורת שלך

 את 'תחתיה'מציבים , כמו גם אלו המבקשים להיחלץ ממנה, ההגליאנית

כך שהם נותרים נאמנים , עצמה) המובנת שלא כהלכה(אותה הלוגיקה 

אני מבין שאת ". קרלחלוטין לאותה הלוגיקה שאותה הם מבקשים לב

הם מבקרים :  שמתנגדים אלו איכשהו מפריכים את עצמם,טוענת כאן

איני משוכנע . אך למעשה הם עצמם מאמצים אותן, חשיבה מסוימות-דרכי

הרי זה משום , או אומר שאם דבר זה מתרחש, שהייתי הולך כל כך רחוק

י תופש אך ייתכן שאינ.  את השקפותיו של הגלנכונהשהם אינם מעריכים 

  .בשלמות את הנקודה שלך כאן

  

שקשה להתמודד איתה ,  אין ספק שזוהי סוגיה עמוקה וחשובה))))אאאא) ) ) ) 3333

הדבר , זה בוודאי נכון שעבור הוגים דתיים רבים. בצורה פשוטה כלשהי

ובמידה שהוא צודק בכך שמחשבתו היא , שהגל מציע אינו אלא חילון

. ה גם כתולדה של הנצרותהרי שדבר זה יירא, ניסוח פילוסופי של הנצרות

', חילון'הרבה מאוד יהיה תלוי כאן בשאלה ֽלמה מתכוונים ב, עם זאת

 בניגוד –חלק ניכר מהדת " תשמר"שעמדתו עדיין , כמובן, שהרי הגל טוען

אני סבור שהגל , לפיכך. לדוגמא, דתיים ישירים בנאורות-למאמצים אנטי

הגסים " מדעיזם"יזם והעל הרדוקציונ, "אתאיזם החדש"לא היה מרוצה מה

בדיוק כשם שלא היה מרוצה מהצורות השונות של , למדי שלו

בכל צורה מתוחכמת וסבירה , שכן הגל מבין את הדת, הפונדמנטליזם הדתי

  .ככזו שמסוגלת בהחלט לתפקד בין שני הקצוות הללו, שלה

  

אך אם ,  אני לא לגמרי משוכנע שאני מבין לאן את חותרת בשאלה זו))))בבבב

שלך כאן הוא שהגישה ההגליאנית מוכרחה להסתכם בסוג של החשש 

איני משוכנע שזה נובע מהדרך , "מוקע כל שיפוט פסקני"רלטיביזם שבו 

כגון זו שבין האל (בה הוא מבקש לקרוא תיגר על דיכוטומיות חדות 

  ). והאדם
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 תלויההאם הפילוסופיה של הגל :  שאלה זו מעלה סוגיה יסודית נוספת))))גגגג

הנצרות צורות חשיבה שיכולות בתוך  או שאולי הגל מזהה ,בנצרות

החשיבה : השקפתי שלי היא זו האחרונה. עצמאילהיעשות למוָבנות באופן 

אך היא אינה תלויה בשום הנחות נוצריות או , הדיאלקטית מודגמת בנצרות

נראה לי שניתן לשקול את הפתרונות של , אחרי הכל. דוקטרינה כשלעצמה

או היחיד , בין החירות והדטרמיניזם(לעין שונים - ים גלוייםהגל לקונפליקט

. מבלי להיתלות בהנחות נוצריות כלשהן, לגופו של עניין) למשל, והחברה

ית יחס י דיאלקטי לבע"תרוןיפ"העובדה שהנצרות עצמה מאמצת גם היא 

רק מעידה על כך שהיא נענית לדפוס כללי יותר של שיקול , האל לאדם

לכן אני סבור שזו זכותם המלאה של . ולא על הכיוון ההפוך, דעת פילוסופי

המרקסיסטים החילונים לנסות להשתמש במתודה הדיאלקטית של הגל כדי 

אף בשעה שהם מוותרים לגמרי , להתמודד עם הסוגיות שמעסיקות אותם

החילון עשוי להיות קשה , כפי שציינתי בתשובה קודמת, כמובן. על הדת

- באשר הוא עצמו מותיר את הפילוסופיה חד, ריםיותר להשגה משהם משע

ולא , אך זהו עניין סובסטנטיבי הקשור לתוכן של הדת ככזו: צדדית למדי

  . עניין מתודולוגי הנוגע לגישה הדיאלקטית כשלעצמה
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        סוןסוןסוןסון''''הודגהודגהודגהודג    טרטרטרטרייייפפפפ
        

הוא פרופסור אמריטוס בחוג ) Hodgson(סון 'הודג טריפ

ומבכירי , ב"ארה, ת ואנדרבילט שבטנסי באוניברסיטהלתאולוגי

  :בין ספריו. אנגליתהשפה למתרגמי הגל 
  

- Shapes of freedom: Hegel's philosophy of world history in 
theological perspective, Oxford, 2012. 
- Hegel and Christian theology: a reading of the lectures on 
the philosophy of religion, Oxford, 2005.  
- G.W.F. Hegel: theologian of the spirit, Fortress, 1997. 
- God in history : shapes of freedom, Abingdon, 1989. 

  

אלא ,  אני מסכים כי השיטה של הגל אינה כזו של זהות גמורה וסטאטית))))1111

. תוחהדיאלקטיקה שחוזרת על עצמה בְסִּפיָרָלה פ, תיווך-הבדל- של זהות

, כי אם נעשה למה שהינו מוחלט באמת, המוחלט אינו נעלם בתהליך זה

. )בלטינית absolvereראה (למה שמשחרר וקושר את עצמו לאחר שלו 

 לעצמו ולעולם שהוא משחרר מתוך –המוחלט הוא מה שלחלוטין מיוחס 

  .עצמו

  

והיו שטענו , מהשיטה ההגליאנית" להתחמק" אני מסכים כי קשה מאוד ))))2222

 הערת שוליים , ביסודו של דבר,הגליאנית היא-כי הפילוסופיה הפוסט

  .להגל

  

בצורה ,  אני חושב שהשיטה ההגליאנית היא ניסיון לתפוש ניסיון חי))))3333

והוא סבור , צורה זו היא משולשת באופן אינהרנטי, עבור הגל. לוגית

–ביותר נעלה הובאופן , שהשילוש מופיע בדתות עולמיות שונות

אך היא אינה , שיטתו תואמת את הנצרות. ה הנוצרית של השילושבדוקטרינ

שכולן , הוא מתעניין בכל הדתות המרכזיות, ראשית. בפשטות נוצרית

למשל נחמן  (19-הוגים יהודים במאה ה". דת המוחלטת"תורמות ל

האמיתי של הרוח ] bearer[טענו כי העם היהודי הוא נושאה ) קרוכמל

אני חושב . ראי אבינרי ופקנהיים על עניין זה.  במובן ההגליאני,המוחלטת

עבר מצביעה אל , שהלוגיקה האמיתית של הפילוסופיה של הדת של הגל

  . הנצרות– ל העליונות של דת אחתע ולא ,הכיוון של פלורליזם דתי
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השקפתו של הגל היא שעל האמת של הדת להגיע לחילון במוסדות     ))))גגגג- - - - אאאא

אין פירוש הדבר אך . רחית ובמדינהכולל בחברה האז, של החיים האתיים

פולחניות נותרות חיוניות הפרקטיקות המאחר ש, שהדת עצמה תיעלם

אז הסופיות חובקת את , אם הדת נשכחת. לפיוס בין האלוהות והאנושות

והופכת , )במקום שהאחרונה תחבוק את הראשונה(האינסופיות 

. פשטתזוהי צורה חדשה של זהות מו. לאידיאולוגיה בשירות עצמה

 הוא לא מכלה את עצמו –  אל מעבר לסופירחיקהאינסופי האמיתי מ

הוא דורש שהסופי ייחס את עצמו אל האינסופי באופן שלילי ולא , לתוכו

לא (האידיאה ההגליאנית נעשית קונקרטית בדתות מסוימות . באופן חיובי

כפי , אך. הדת המוגשמת היא הנצרות, ועבור הגל, )בדתיות כללית

אני מאמין שהלוגיקה האמיתית של הפילוסופיה של הדת של , שאמרתי

שכולן מציעות תובנות , מצביעה אל עבר ריבוי של דתות קונקרטיות, הגל

  .ייחודיות לגבי הרוח המוחלטת

  

  

  ב.נ

 
 Hegel andרציתי להוסיף שהשקפותיי זוכות לפיתוח והרחבה בספרי

Christian Theology: A Reading of the Lectures on the Philosophy of 

Religion (Oxford University Press, 2005) . אני מקווה שהדברים

  .אלה הן תשובות מתומצתות לשאלות עמוקות. שכתבתי יהיו לעזר

  ,בברכה

  .יטר        פ
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        לואיסלואיסלואיסלואיס. . . . אאאא    תומאסתומאסתומאסתומאס
  

 במחלקה ללימודי דתות פרופסורהוא ) Lewis(לואיס . תומאס א

קודם . ומרצה אורח באוניברסיטת פרינסטון, באוניברסיטת בראון

לואיס מתמחה בפילוסופיה של . הרווארדלכן לימד באוניברסיטת 

  : בין ספריו.הדת
  

- Why Philosophy Matters for the Study of Religion - and 
Vice Versa, Oxford, 2015.  
- Religion, Modernity, and Politics in Hegel, Oxford, 2011. 
- Freedom and Tradition in Hegel: Reconsidering 
Anthropology, Ethics, and Religion, Notre Dame, 2005. 

  

אך , חלקים מסוימים בהן הם יותר טכניים משהייתי חפץ. להלן תשובותיי

אנא ידעי אותי אם לא הבנתי . זוהי מחוייבות מקצועית בכתיבה על הגל

דה לך על ההזדמנות לנסות ולבטא באופן אני מו. כהלכה את שאלותייך

  .היה זה ניסיון מעניין. תמציתי את מחשבתי על סוגיות אלו

  

. הגל לגבי המחלוקת לב על האצבע את מניחה את. מצוינת שאלה זו) ) ) ) 1111

 שמציע כמי אותו מתארות עדיין ולימוד מחקר ספרי של רבות מהדורות

 דוחסת בעודה, תוקונטינגנטיו הבדל כל שממוססת טוטליטרית שיטה

 מהעבודות ניכר חלק, כן פי על אף. נוסחתי מבנה לתוך מורכבות מציאויות

 בין הזיקות ואת, להבדל הגל של הלב תשומת את מדגישות האחרונות

- פוסט הכותרת תחת שנכללת מהמחשבה ניכר חלק לבין מחשבתו

 אינן הללו הקטבים שני כי, העובדה מכך חשובה ואולי. מודרניזם

  . היחידות יותהאפשרו

  

 כללי חשש להביע לי הרשי, נוספת אפשרות לשרטט אנסה בטרם, ואולם

 הללו הנטיות שתי לגבי לי שיש החששות אחד. להפשטה באשר בי שמקנן

. מאוד מופשטת ברמה נותרות הן קרובות תיםישלע אוה הגל של בפרשנות

 םלעיתי גם היא, מופשטת, קרובות לעיתים, היא הגל של שהלשון ככל

 אקטואליות בסוגיות עוסק הוא בו באופן למשל – קונקרטית מאוד קרובות

 הגל של בחשיבותו להבחין מבקשים אנו כאשר – אם. ובדת בפוליטיקה

, אמנותה עבור גם כמו, והפוליטיים החברתיים החיים כגון סוגיות עבור

 על שמונח שמה, קרובות תיםילע, נדמה בהם התחומים (פילוסופיההו דתה
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 לפעול והבדל זהות לגבי מופשטות לטענות נאפשר –) גורל הרה הוא הכף

 אנו בטרם זאת לזכור חשוב. ממשית סכנה בכך שקיימת הרי, שאת ביתר

, שיטה לגבי מקיפות טענות ידי על ,מתפתים לחילופין או ,מדי נרתעים

  . תנועה או הבדל, זהות

  

 הקריאה על לביקורות שותף אני – הכללית לשאלה לחזור אם, כעת

 הבדל כל כמבטל הגל של, קרובות תיםילע הטוטליטרית, המסורתית

 משחק מעין היא היחידה שהאלטרנטיבה סבור אינני, בעת בה. משמעותי

 טוען הןו ברצינות להבדל מתייחס הן הגל בו האופן, שלי בקריאה. אינסופי

 או השלמה של במונחים ביותר הטובה בצורה מבוטא, סיגור של לסוג

 בשתי אחת בדרך (הגל עוקב שאחריה ההגשמה. מוגבלת-בלתי ההגשמ

 – השיטה של האחרונים בחלקים ובאחרת, שלו 'הלוגיקה' של רסאותיהג

- בתודעה כרוכה, )ובפילוסופיה בדת, באמנות העוסקת, "המוחלטת הרוח"

. עצמה את שמגדירה ככזו המחשבה של לתנועות באשר ברורה עצמית

 קאנט של תיאורו את מחדש מעיבודו נובע גלה של הפרויקט של זה היבט

 הרעיון הוא הגל של לנקודה מהותי עניין. המחשבה של הספונטאניות את

 של בסופו, שמופקים מושגים ידי על נקבעת, החשיבות או, שהמשמעות

 ללא. כלשהו נתון ידי על לאו, המחשבה של הפעילות ידי על, דבר

 או ספקטראלי דימוי הוא רמשוע אובייקט, המחשבה של הללו הקביעות

 מובן הגל של הפרויקט כאשר. משמעותי מובן בשום אובייקט ולא, מוצב

 כל הפסקת משמעו אין – שמופקת השלמה של הרעיון אזי, זה מתווה לאור

 אינו, זה לשלב בהגיענו ,לומדים שאנו מה. הכל של סופי ידע ולא, תנועה

 ידיעה"ב מתכוון הגל לכך לא; המסוימות השאלות לכל התשובה את

 שאנו לכך מגיעים אנו: השלמה של כלשהו סוג ישנו אך". מוחלטת

 הקשר בכל לשיפוט הקריטריונים ואת, התבונה את, המחשבה את תופשים

 ההנמקה פרקטיקות ידי על, דבר של בסופו, שמוגדרים ככאלו – םימסו

 אין. זו בפעילות תלוי שאינו כלשהו נתון תוכן ידי על ולא, שלנו החברתיות

 שלא כפי – אותה תופשים שאנו רק אלא, מסתיימת זו שתנועה אומר זה

 סוג ידי על ולא, עצמה זו תנועה ידי על כמוגדרת – לכן קודם תפשנו

  .הינתנות או חיצונית סמכות של כלשהו
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 מגדירים, החושבים הסובייקטים, אנו שלפיה – האמורה התודעה ואולם

 – העתידית שההתפתחות בכך כרוכה היא. טריוויאלית אינה – זו תנועה

 שמזהה הסוג מן להיות חייבת – כהתקדמות לזהותה שניתן זו לפחות

 באופן כנתונות לנורמות שפונה הסוג מן ולא, זו עצמית-בהגדרה ומכיר

, זו מבט נקודת של" מוחלטות"ה. שלנו החברתיות בפרקטיקות תלוי-בלתי

 פרקטיקות של סופית מערכת של במונחים לא, מובנת להיות חייבת, כן אם

 אם כי – למשל, והסופית האחרונה הפוליטית השיטה – סטנדרטים או

. הפוליטיות לשיטותינו ומתייחסים מבינים אנו בו האופן של במונחים

 יספק הוא, למשל. לביקורת כקריטריון ישמש זה דברש ,העובדה וחשובה

 או הקודש-תבילכ שפונים ופוליטיים דתיים רעיונות לדחיית טעמים

. בה תלויים-בלתי או לתבונה מעל נמצאים היו כאילו, דתיות לסמכויות

 ובעולמנו. נתון שלכאורה מה של סמכותו ביקורת ,דבר של בסופו ,זוהי

  .נוקבת קורתיב זוהי – כיום

  

 בו המקום זהו? "אפשרית זהות וכל אפשרי מוחלט כל "מבטל הדבר האם

 ,המוחלט של הרלוונטי המובן. שאת תרבי פועלות ההפשטות כי חושש אני

 מעבודת ניכר חלק אך, קרובות לעיתים להגל שמיוחס מזה למדי שונה

 הגל האם' בסוגיה מההכרעה לא – מורכב ,מהגל והלמידה ,להגל הפרשנות

  .אותו מבין הוא כיצד מהקביעה אם כי, 'מסוים רעיון מקבל

  

 השאלה את מבין אני. זו לשאלה גם נוגעת הקודמת לשאלה תשובתי ))))2222

) 1: (כאן שמשורטטות הגל על לביקורות הגבלות סוגי שני שמציעה ככזו

) 2(-ו, הגל למעשה הוא ,להגל כאלטרנטיבה להציג מבקשות שהן מה

 לכוד בה – באחרות או בהבדל להתמקדות – האחר לקוטב לנוע ניסיונן

- מקורי טפרויק אותו ידי על מוגדר: זהות של ברעיונות, רוב פי על, במידה

 טוען הוא שממנו ֽכזה בדיוק, ותאולוגי פוליטי, כביר מטאפיסי, לכאורה

  .חומק שהוא

  

 הפרשניים הקטבים שני את, מוטעות כאלטרנטיבות, לשלול במאמצי

 את ומוצא, הראשונה הנקודה את דוחה אני, שלך השאלות בשתי ששורטטו

 שדחיית ,להדגיש חיוני. עיניים- ומאירת בתובנותיה מעמיקה השנייה

 אלטרנטיבות של רב מספר מותירה, זהות של פוליטיקה או/ו מטאפיסיקה



 625625 

 כל שאין מאחר, כביכול" ניגוד"ל אותנו להוביל צריך אינו זה דבר. פתוחות

. להוביל זה מסוג הביקורות כל חייבות שאליה אחידה" מנוגדת "עמדה

 שאנו כמה כל, ואולם. הקודמת לשאלה מתשובתי משתמעת זו נקודה

 להחליף שמבקשות, ביקורות של מסוימת משפחה או דרהיס על מדברים

 תכופות שלעיתים – הטוטליטרית, ]identitarian [הזהותנית העמדה את

 חושב אינני, אחרּות של ומטאפיסיקה ְּבפוליטיקה – מציע הגל כי סברו

 שציינתי כפי. יותר אותנטי אך ידוע-לא בהגל מוטעה הגל מחליפים שאנו

, ביותר כמשכנעות מוצא אני אותן הפרשנויות, הקודמת לשאלה בתשובתי

  . שלישית אלטרנטיבה מציעות

  

 הקוטב אל ְכנעות לאפיינן שניתן ביקורות על מדברים שאנחנו במידה

 אלה תגובות תכופות שלעיתים מסכים אני, )עתה זה שפורט במובן (הנגדי

 תדומּו של, ודןביס שמונחת בינארית לוגיקה המבוקרת העמדה עם חולקות

 מהכוח ניכר שחלק מוצא אני ואילו. זה את זה כמוציאים המוַבנים והבדל

 משותפת מוקדמת-הנחה של בפירוקה מצוי ,הגל של הפרויקט של הממשי

  .זו

  

 לגמרי לא. נוספות שאלות יפנב מעלים בשאלתך האחרונים המשפטים שני

 אני". מודרנית-פוסט, ליברלית, עכשווית מחשבה"ב הכוונה מהל לי ברור

 ענפים שכמה מסכים אני. רופף באופן ולּו, אחידה קטגוריה כאן מזהה לא

 המחשבה של חשובים זרמים גם כמו, מודרנית- הפוסט המחשבה של

 אני. הגל ידי על עמוק באופן עוצבו, הדמוקרטית זו של וגם, הליברלית

 ילורטי ארלס'צ, דרידה אק'ז, באטלר ודית'ג של הכתבים על כאן חושב

 בקרב ההסכמה-אי אך. בלבד ספורות בדוגמאות לנקוב אם, סטאוט פרי'וג

 לתוך חודר הגל בהןש מותיהמסו בדרכים וההבדלים ,אלה דמויות

, הגל של המורשת במסגרת הקיים המגוון. עצומים הם – שלהם המחשבה

 לגבי ספקני להיות לי גורמים, השונים ענפיה בקרב והמחלוקות

 מבין אני". נמנע-ובלתי הכרחי "או, "וטבעי ישיר המשך "כגון התבטאויות

 מרמזות שעליו מזה יותר גדול תפקיד שמשחקת ככזו הקונטינגנטיות את

 אף על – זו נקודה עם מסכים היה שהגל חושב ואני, שכאלה התבטאויות

        .ההכרחיות לגבי השקפותיו
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 להתחיל לי הרשי. וחיונית חשובה, מאתגרת, מרתקת שאלות סדרת זוהי) ) ) ) 3333

 לגבי אפשריות הבנות-אי שימנעו מקווה שאני, כלליות הערות בכמה

 לדתות הגל של התייחסויותיו. מעלה שאת מותיהמסו לנקודות תגובתי

 אחרים לגבי שיפוטיו שבהן מהנקודות כמה ספק ללא הן, הנצרות שאינן

 מבחינה מסוכנות וגם עוול עושות גם הן – ביותר בעייתיים נראים

 ההיבטים את לשטיח מתחת לטאטא לנו שאל באריכות טענתי. פוליטית

 ותו מינוריות אגב-הערות כאל אליהם שנתייחס בכך ,מחשבתו של הללו

 קולוניאליסטים שיח-לאופני חפיפתם את להזניח לנו אל וגם, לא

 של ובסבל בדיכוי מכריעים תפקידים שמילאו, יותר מקיפים אירופאיים

 המסורות לכל שהתייחס על הגל את םלהאשי עלינו. אנשים מיליוני

 ההוגים כמות ובהינתן. ומתות מקובעותאל כ הנצרות מלבד הדתיות

 פחות נסלחת זו אשמה בו מקום שאין ייתכן, שסביבו היהודים והסטודנטים

 התפתחה היהדות על הגל של השקפתו אם גם. היהדות של במקרה מאשר

 כזו כאל היהדות לא התייחס לא מעולם הוא, 1820 של העשור במהלך

 שעשתה כפי, ההיסטוריה לאורך משמעותי ובאופן בעצמה שמתפתחת

 את בשרטוטך חשובים יסודות כמה בחזרה הודף אני אם, לכן. הנצרות

 לומר ,אופן בשום ,וונתיבכ אין, הגל של במחשבה הנצרות של תפקידה

  . לנצרות או/ו ליהדות בהתייחסויותיו בסדר שהכל

  

 של יותר הגדול הפילוסופי הפרויקט לבין הנצרות ןבי היחסים בשרטוט

 של הפרשנות את מנחה שהפילוסופיה, היא מבחינתי המפתח נקודת, הגל

 בשום אינה הנוצריות והדוגמות התורה של המשמעות, כלומר. הנצרות

 התאולוגיה של בכרכים צורך היה לא, כזו תהיהי לו. מאליה-מובנת אופן

 אין, זה במובן. הנוצרית לספירה הראשונות המאות למן שנכתבו הנוצרית

 מושא תהיהי הסוגיה; "האלוהות את הנוצרית הבנה"ל ויחיד אחד מסומן

 והוא. זו נקודה מבין הגל. המסורת של ההיסטוריה לאורך עזה למחלוקת

 את ,דבר של בסופו ,שתשחרר זו היא שהפילוסופיה מפורשות טוען

 אותן – אלו ופרקטיקות יםסימבול, תורות של האמיתיות המשמעויות

 עצמם המזהים כל לא כי אף, להם להיות שצריכות טוען שהגל המשמעויות

  .זה באופן אותם הבינו כנוצרים
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 הנקודה, הפילוסופיה ידי על נשפטת שהדת, אמנם, שנכון בעוד, לפיכך

 שטענתי כפי. הפילוסופיה ידי על מתפרשת שהדת היא כאן יותר היסודית

 – הנצרות אל הגל של שלהתייחסותו, היא הדבר עותמשמ, אחר במקום

 הדת "כאל – הדת של הפילוסופיה על הרצאותיו של האחרון בחלק

 בנימוקים, להוכיח הן חייבת היא: כפולה משימה יש, "המוגשמת

 שמשלימה הדת – המוגשמת הדת של תוכנה להיות חייב מה, פילוסופיים

 כפי, שהנצרות להוכיח והן – זו לנקודה עד עקב שאחריה ההתפתחות את

 כפי, הללו המשימות מבין הראשונה. זו דת היא, לפרשה שיש טוען שהגל

 לאורך שמפותחים הפילוסופיים הטיעונים על נסמכת, הגל אותה שמעצב

: מכריע הוא ההצדקה סדר. הנצרות של לסמכותה ְּפניה על ולא, שיטתו

 משום, הגל של ודידגבי ל, המוגשמת הדת שהיא הנצרות על לומר ניתן

 על שמוצדק התוכן את] דימויים [Vorstellungen באמצעות מבטאת שהיא

 הנצרות יכולה, אלו בקריטריונים עמידתה בזכות רק. הפילוסופיה ידי

 כחיונית הנצרות את מבין הגל בעוד, לכן. המוגשמת לדת להיחשב

 שהיא, הוא לשיטתו המפתחות אחד, שלו המבט נקודת של להיווצרותה

 הפניה את הכרחית-לבלתי שהופך באורח עצמה את לבטא בקשתמ

 נתונה, חיצונית סמכות בתור – אחרת היסטוריה לכל או – זו להיסטוריה

  . גרידא

  

 הגל כי לטעון בהחלט ניתן, הפרויקט של זו הבניה מקבלים אם גם, כמובן

 שאינן הנחות על נשענים שטיעוניו, זה במובן, לפועל בהוצאתו נכשל

 שיש בעוד. הנרחב הנוצרי הרקע מן הנגזרות, מוצדקות ואינן ותמוצהר

 של זה אופן – כאן במלואו לבחון יכולים משאנו ויותר – זה בחשש משהו

" הגנה"ב כך כל שמהמם ממה שחלק משום. מדי פשוט הוא העניין ניסוח

, ניכר חלק על תיגר קוראת זו בו העמוק האופן הוא הנצרות על הגל של

 מחוייב הגל. הנצרות של יההבנות של, הארי החלק שעל לטעון וניתן

 – הפילוסופיות טענותיו בסיס על – מתימסו פרשנות להעמדת עמוק באופן

- פשוט נוצרי לבסיס נאיבית לְפניה ולא, המסורת של האמיתי לתוכנה

  .כלשהו לכאורה

  

. מעלה שאת לשאלות התשובה לגבי רבות השלכות ישנן אלה לנקודות

 האמת של הפילוסופי הניסוח היא שיטתו"ש שטוען כמי גלה את ההבנה



 628628 

 האמונה של היסוד מחוייבויות"ש לכך להוביל צריכה אינה, "הנצרות של

 את הופכת האחרונה הטענה". ההגליאנית השיטה כיסוד משמשות הנוצרית

  .השתיים בין שמתקיים היחס את הגל של הבנתו

  

 מוצא אני אף, החילון לבין הנצרות את הגל של תיאורו בין לקשרים באשר

 בהן ההתפתחויות לבין הנצרות של ההיסטוריה בין הדוק קשר הגל אצל

 תיאורו. טעון נעשה זה מונח אם אף, חילון של במונחים תכופות דנים אנו

 המודרנית שההתפתחות טוען הנוצריים הקהילה או הפולחן את הגל של

 על כאן מדבר הוא, ברור להיות וכדי – הרפורמציה שלאחר הנצרות של

 שלתוך, בכך כרוכה יתהיה – ניזםאהלותר על ובפרט, נטיּותאהפרוטסט

, התובנה ויותר יותר חילחלה, בכללם והפוליטיים החברתיים החיים

. שלנו הקהילה אלא אינו שהמוחלט, במובהק כנוצרית מבין הוא שאותה

 על תהנצרו של שלטון זהו, בחינות שמכמה בעוד. בקרבנו נוכח המוחלט

 אלה בויותישמחוי במידה בדיוק, אחת. נקודות מספר לזכור חשוב, החברה

 או זו למסורת פונות אינן כבר הן, הנוצרית לקהילה מעבר מתפשטות

 אינן אלה בויותימחוי, לכך בהקשר. עצמםלכש סמכא-בני כאל למקורותיה

, לפיכך. לדחייתה דווקא קשורות אם כי, תאוקראטית השקפה מחייבות

, הנוצרית הקהילה של הְּכליה בתור, כן כמו, להיראות יכולה זו חותהתפת

 שמציינת כפי, ואולם. חילון של לתהליך הנצרות את קושרת היא זה ובמובן

 משחק של מצב המחייב מה כדבר זאת מבין אינני, שלעיל תשובתי

- אינן ולפיכך, שווה במידה כתקפות מובנות כולן הנורמות שבו, אינסופי

   .תקפות

  

 – הגל של במחשבה ניכר שימוש שעושים אלו שכל, מציעה את לכך בנוסף

 מתחייבים – 'חילוניים'כ עצמם את שמבינים מרקסיסטים למשל כמו

 מהם שרבים שנדמה ,הנוצריות היסוד-להנחות אימפליציטי באופן

 היחס את כהלכה שלא מפרש זה שדבר לי נראה אך. מהן להתנער מבקשים

 להמשגה פונה הן, זו הצעה. שלו הפילוסופיה לבין ותהנצר בין מציב שהגל

 בהבנת נכשלת והן, לקבל שעלינו מזו הנצרות של יותר והומוגנית מהותנית

 מבוססת בעצמה, הנצרות את הגל של מתיהמסו ההבניה שבה המידה

 הצדקתו את מוצא הוא, מצליח שהוא במקרה שלפחות, פילוסופי בפרויקט

  .גמהלדוֹ  בפשטות פונה ולא, בתבונה
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 והפרשנים היורשים מן שרבים לחשש שותף אני, דבר של בסופו, כן אם

 מוצא אני המנחים ליעדיו פרשנותם שאת מאלו רבים אף – הגל של

 ואף. במחשבתו הדת חשיבות עם צדק עושים אינם – ביותר עיניים- מאירת

 הסבורים אלו ידי על כהלכה שלא פורשה זו שחשיבות סבור אני, כן פי על

 במפורש אם בין – משמשות לכאורה- המהותיות הנוצריות הדוקטרינות יכ

 של הפילוסופי קטיהפרו עשוי שלאורו סטנדרט מעין – במובלע אם ובין

  .זה בדיון הצדדים כל על תיגר קורא הגל. ולהישפט להיאמד הגל
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 הוא פרופסור לפילוסופיה )Di Giovanni (ובאני'די ג' ורג'ג

, קאנט, חוקר ומתרגם של כתבי הגל,  הקנדיתאוניברסיטת מקגילב

מבין . ופילוסופים נוספים של הנאורות והרומנטיקה בגרמניה
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על . אני מניח שאת עשויה שלא לאהוב אותן. ךיי לשאלותיילהלן תשובות

  .ניסיתי להיות ישר, כל פנים

  

משום שבעוד שהיא מכירה בכך ,  זוהי שאלה שקשה להשיב עליה))))1111

ת היא בכל זא, שההבנה הרווחת את המחשבה של הגל היא מוטעית

-ִריה שמתאפשרת רק על בסיס ההנחות שהפכו את ההבנהמעוררת אּפוֹ 

הרשי לי לנסות להסביר זאת באמצעות . המוטעית לאפשרית מלכתחילה

  .ניתוח מושגי של השאלה

  

כי ,  אינה רק מוטעית'זהות' החשיבה על השיטה של הגל כעל שיטה של ....אאאא

ייחסת לשלינג  מת'שיטה של זהות'. אחריות מבחינה היסטורית-אם חסרת

כאשר קיבל ללא סייג , לשלינג של תקופת הביניים של יינה,  יתר על כן–

הזהות בכדי לאפיין -והשתמש במתכוון בלשון, את המוניזם של שפינוזה

  .הוא שינה את עמדתו בשנים מאוחרות יותר. את מחשבתו שלו

  

 אינה יכולה להיות הקטגוריה השלטת במחשבה של 'זהות' העובדה ש....בבבב

).  הגדולה יותר'הלוגיקה'אני חושב בפרט על  ('הלוגיקה'ברורה מ, להג

ישנה חשיבות לכך שהקטגוריה הראשונה והשלטת בלוגיקה של , ראשית

 אבי – הגל דוחה את פרמנידס. 'התהוות' כי אם 'הוויה'ההוויה אינה 
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בכך הוא סוטה באופן קיצוני מן .  כבר בהתחלה– פילוסופית הזהות

  .הוא מבצע רצח אב. יות הקלאסיותההנחות המטאפיס

  

הלוגיקה "הוא הספר השני של , מה שנוגע לעניין אף יותר, ואולם

 היא אכן הקטגוריה 'זהות'. הלוגיקה של המהות, היינו, "האובייקטיבית

 הגל עושה רפלקסיה ,אך זאת משום שבחלק זה של הלוגיקה, השלטת שם

אפיסיקה הקלאסית  שהיא גם השפה של המט–על השפה של השכל הישר 

 ומפתח אותה מתוך דרישותיה המושגיות –ושל המדע בנוסח הנאורות 

 עם , מבחינה לוגית,מגיעה לשיאה, בהתייחסות של הגל, שפה זו. הפנימיות

אין זה . ההצבה של מוחלט שניתן להכירו בבירור כעצם של שפינוזה

המחשבה של שפינוזה היא אכן שיאה של המטאפיסיקה . מפתיע

בין , בניגוד לשלינג של יינה(בכל הנוגע ֽלהבנה של הגל , ואולם. סיתהקלא

מוחלט מעין זה גורר את הפיכת ,  שעבורו,הנקודה החשובה היא, )היתר

 הורדתן למעמד סובייקטיבי לחלוטין – הקטגוריות המודאליות ליחסיות

ההכרחי הוא ): הגל ברור בביקורתו הן על קאנט והן על שפינוזה בעניין זה(

והאפשרות ; והקונטינגנטי הוא ההכרחי, בה במידה גם הקונטינגנטי

על , כמו שאומרים, אך הרציונאליות פועלת. מאבדת את משמעותה

 Abgrund der-לַ המטאפיסיקה הקלאסית מובילה . קטגוריות מודאליות

Vernuft , ַאם להשתמש בביטוי של קאנט שאותו , תהום של התבונהל

) כמו שלינג(ליפול , בנקודה זו, הגל יכול היה. מהדהד הגל

מה שהוא עשה היה לצאת אל מחוץ . אך הוא לא עשה כן. לאינטואיציוניזם

  וליתר דיוק העביר,שאותן הוא הוריד בדרגה, לקטגוריות של המהות

הוא הותיר מאחור את המוחלט בכדי ; להקשרים פרטיקולריים של הניסיון

השפה . ר התחום של השיחשאינה אלא מילה אחרת עבו, להציג את הרוח

האידיאה "הגל אכן מדבר על . של המוחלט נעלמת בלוגיקה של הסובייקט

על  [perseitas-וה] סיבת עצמו[aseitas -אך אין לכך דבר עם ה". המוחלטת

של ' דיסקורסיביות'זוהי רק מילה אחרת עבור ה. של שפינוזה] ידי עצמו

 כפי שהגל מנסח זאת בסופו ,או; עבור דרישותיו הלוגיות הפנימיות, השיח

  .מתודה זוהי :של דבר

  

ִריה שלך ֺ אני מאמין שכעת את יכולה להבין מדוע מצאתי את האּפו....גגגג

? איזה סוג של מוחלט או זהות קבועים בדיוק את מנסה לשמור. מתמיהה
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לא שכי אז כמובן , מה שניתן להגדירו במונחים קוסמוגוניים-אם זה דבר

, באופן מהותי, יות של זהות חייבות להיותסוג. תמצאי זאת אצל הגל

, זהות היא התוצר של שפתה של קהילה על עצמה. סוגיות של קיום חברתי

היכן שאיכותה של השפה צריכה להיאמד על פי המידה בה היא מאפשרת 

נמנעת -שהם התוצאה הבלתי, לקהילה להכיל את הקונפליקטים הפנימיים

המידה , במילים אחרות; ידואליםבישל חבריה המכריזים על עצמם כאינד

וזאת ניתן להשיג . בידואלית בהקשר קהילתייבה היא מאפשרת חירות אינד

לא היה מעריך נכונה , הכרוך בזמן ובחברה שלו, אף כי הגל(במגוון דרכים 

אלו מוחלטים את ). יכול מגוון שכזה להיות, ואף קיצוני, עד כמה רחב

. והיא נורמה שלילית, חת בלבדאני יודע על נורמה מוחלטת א? מחפשת

 שיבוש התנאים ההולכים – "השקר"היא מה שקאנט מכנה בפשטות 

נמנע -באופן בלתימוביל כזה ש, השיח באופן כללי-לקראת אפשרות

החיפוש אחר . לים כללילאבסורד שלא מאפשר מ, לתהום של התבונה

  . בדיוק זה, לדעתי, המוחלט הוא

  

 , ללא ספק,משום שבעוד את מושכת, שה את שוב מציבה אותי בעמדה ק))))2222

את בה בעת מבקשת , אף כי מבלי להצהיר עליה מראש, נדה משלך'לאג

אני חושש . מודרנית בכלל-ממני לנקוט עמדה בנוגע למחשבה הפוסט

שלא , אני עשוי למקם את עצמי, שבבטאי אנטיפאתיה כלפי זו האחרונה

וד שאלו הם ערכים בע, בידואליזםיגם כנגד הפלורליזם והאינד, מדעת

או לכל הפחות שואפת (שאני מוקיר ושעליהם קהילתי הקנדית מבוססת 

  .שוב לפרק את שאלתך למרכיביה, אם כך, הרשי לי). להתבסס

  

, כמובן. עכשווית" מודרנית-פוסט" אינני בקיא במה שמכונה מחשבה ....אאאא

 אם ידחקו בי באשר למחברים. ורנאליסטית'עליך לקבל ווידוי זה ברוח ז

יהיו לי טעמים טובים לראות את עצמי , מותיאלו ואחרים ולטענות מסו

אני יכול לומר שאני מוצא את , ואולם באופן כללי. כמוסמך לדבר על כך

אך , הפנים-המחשבה העכשווית עודפת מבחינת המחווה הרטורית והעמדת

, כפי שאני מחלץ משאלתך, אם טענתך היא. חסרה מבחינת הניתוח המושגי

רואים בו את הם על ידי כך ש, למעשה(תם המוטעית את הגל שבהבנ

לאמיתו של , בזמן שהוא מסמן, האפותאוזה של המטאפיסיקה הקלאסית

- מודרנים נאבקים ברוחות-ההוגים הפוסט, )את ההתגברות עליה, דבר
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שבכישלונם לראות כיצד הגל ,  או אף חמור מכך,רפאים מעשה ידיהם

 –ערובה שלה -הם עדיין נותרים בני, לטהתגבר על המטאפיסיקה של המוח

רק משום שלא קיים . הרי שאני נוטה להסכים, אם זה מה שאת אומרת

 זה בדיוק היפוך האמירה יהיה". הכל הולך"אל לנו להסיק מכך ש, מוחלט

אין כל צורך לקבל אף אחת . חייב האל להיות קיים, שמאחר שהרוע קיים

, תחת זאת, האתגר. של המוחלטאלא אם עדיין נטועים בשפה , מהטענות

למרות סופיותם ושבריריותם , הוא להבין כיצד ערכים אנושיים מסוימים

אם , אני מאמין, ובכך.  לכבוד אינסופי, אף על פי כן,ראויים, ההיסטורית

  .הגל יכול לסייע, בוחנים את דבריו במדויק ועם זאת ביצירתיות

  

אשר לאופן בו הגל יכול  אני מניח שאת רוצה שאהיה ספציפי יותר ב....בבבב

הרשי . איני בטוח שאני יכול לעשות זאת מבלי לחבר מסה שלימה. לסייע

עולה בדעתי מצב אנושי . לי לנסות להבהיר את הנקודה באמצעות משל

הוא עניין מהותי לאפקטיביות של , בזמן הווה, והיותו מציאותי, מציאותי

ה יושבים סביב המשפח- כאשר בני–  אשר,ישנה משפחה מורחבת. המשל

 הם יתארו את עצמם באופן – לשולחן לסעוד יחדיו באירועים חגיגיים

שאינו מקיים את , הוא נוצרי] אב המשפחה [pater familias- ה:הבא

 אך נטוע מבחינה היסטורית במסורות הפולחניות ,הפולחן הדתי

ואכן חושבים על , שני בניו ייחשבו יהודים על פי התורה. הקאתוליות

, ברלינאית-בת למשפחה יהודית, בשל אימם המנוחה, יהודיםעל  כעצמם

. איתנים] אירופים-מרכז [mitteleuropäischתה חדורה בערכים ישלפנים הי

. היא מוסלמית, מם החורגת היקרה של הבניםיוא, אשתו הנוכחית של האב

וישנם . הן הינדיות, עקב התמהיל האתני של הודו המערבית, שתי בנותיה

. ים את התמונה למורכבת עוד יותרהופכש,  הזוג של הבנים והבנותגם בני

היא ; שהפכה במידה רבה לחלק מהמשפחה, ישנה אישה צעירה, לבסוף

  . ולאחרונה נישאה לסיקי, אחות ארקטית, שייכת לפזורה הפלשתינית

  

- רק פילוסוף. בקנדה, ם זהי במקרה מסו– בבל מתקבצים מחדש-עמי

המהפכה . שבה של הגל אחראית להתרחשות זו סבור שהמחיההכורסא יה

על , בצע-הכוח המּונעים על ידי תאוות-ומשחקי, הטכנולוגיה, התעשייתית

מאות -כל מה שהתרחש בשלוש,  בקצרה–נעלה -ידי דלוזיות של זהות

עם טבח רב במהלך , עשה את העבודה שלא במודע, השנה האחרונות לערך
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דין - לא בשונה מפסק– ופירטט תקציר פילוסי שבפשטותהגל . הדרך

. ומה היה הישגו של עולם זה, כיצד הגענו לשם:  בנוגע לעולמו– משפטי

ושל , אך ההמשגה של התבונה. תקציר זה אינו הדבר שמסייע כעת

.  מסייעת– ושהייתה ההישג של עולמו, שעליה התבונה התבססה האישיות

 על אף ,מדוע זה יכולה אותה המשפחה לסעוד ביחד סביב לשולחנה

, התשובה היא? הנושפות בעורפם, המסורות ההיסטוריות השונות כל כך

הוא , לפיכך, שלהיות ביחד; משום שהם מוצאים שזה טוב להיות ביחד

 שהינה – כל זה כרוך ַבמודיפיקציה. ערך שעליו יש לבסס אנושות חדשה

זהו דבר .  של האמונות והגישות הישנות– כבוד-רצינית אם כי רוחשת

  .אשר נוצרחדש 

  

 למקריות ההיסטורית הגמורה של :שימי לב לשבריריות של התהליך כולו

ללחץ הנגדי של כוחות ; ההיאספות יחדיו סביב ֽלשולחן

מקרה של ה ידלנסיבות המוצלחות ב; פוליטיים בעבר ובהווה/חברתיים

אם לחזור . שמאפשר את היצירתיות של המצב, משפטי מצוי-ר חברתיסדהֶ 

היא :  שלי היא שהמטאפיסיקה שלו היא כזו של התהוותהנקודה, להגל

כמובן שהיא לא עשתה דבר . מעדיפה את ההישג על פני הזהות המוחלטת

אך כעת היא מספקת את ההון המושגי , בכדי להפוך מצב זה לאפשרי

  .להבנת והערכת יצירתיותו

  

והסוגיה הנלווית של ,  חששתי מכך שתעלי את סוגית הגל והנצרות))))3333

שהדין וחשבון , הבעיה שלי היא? כיצד ניתן להימנע מכך, אכן. לישרא

, מבוסס על מספר הנחות שאותן אני דוחה לחלוטין, שאת נותנת על הסוגיה

לפרוט שוב את , אם כן, הרשי לי. או לחילופין מקבלן באופן מסוייג בלבד

  . תשובתי למספר נקודות

  

משום , מבין את הדת מן ההכרח להיות ברורים בנוגע לאופן בו הגל ....1111

אף כי ,  כמו גם מקאנט,שבכך הוא מסמן התנתקות רדיקאלית מהנאורות

אך אני חייב להשאיר את (האחרון בעצמו כבר הותיר את הנאורות מאחור 

עבור , הדת). הוא יהפוך את הטיעון ליותר מדי מורכב; קאנט מחוץ לכל זה

ה במחוייבות היא כרוכ. היא השפה של הקהילה לגבי זהותה שלה, הגל

הכרעה , קדומה-דיעה[ parti pris: קיומית למה שנחשב כאנושי באמת



 635635 

כפי שזו באה לידי ביטוי , קיומית בנוגע לתכלית המין האנושי] בראשיתית

 ֽבנראטיב בנוגע – ובאופן בלתי נמנע, בערכים, בריטואלים קהילתיים

). ]בעת ההיא [in illo tempore-הנראטיב של ה(למקורו של העולם 

אך הוא אמור להצביע על אמת , מיתולוגי, כמובן, נראטיב זה הוא

הן את היהדות והן ) למיטב ידיעתי(מאפיין ששזהו עניין , היסטורית כלשהי

ההיבטים הקיומיים יותר של מושג הדת של הגל ניתנים . את הנצרות

 בהרצאותיו על –הדוקטרינאליים יותר ; שלו' פנומנולוגיה'לתיעוד ב

, עליה אני מכריז מראשש,  הנחת היסוד שליהיזו. יה של הדתהפילוסופ

  .באופן הברור ביותר שביכולתי

  

הדת היא , אותה אני מבין כהגליאנית טיפוסית, על פי הבנה זו את הדת. . . . 2222

דעת של כמרים - לא של בורות או גניבת–באופן מהותי תוצר של התבונה 

גישתו , בכך). ף לשניהםהיא טר, ככל המוסדות האנושיים, אף כי(ושליטים 

ניתן היה לומר את אותו (של הגל כלפי הדת שונה למדי מזו של הנאורות 

להיות רציונאלי משמע ). הדבר לגבי האידיאליזם הגרמני באופן כללי

, אף אם ההתעמתות איתה מתרחשת,  אנחנומילהתעמת עם הסוגיה של 

דואל ובתנאים טבעיים שלאינדיבי,  שלא במודע– באופן היסטורי

  .ההיסטורי אין כל שליטה עליהם

  

בחינה מדוקדקת מגלה שהשיטה ההגליאנית היא "ש, אפוא, באומרך

 אם את מתכוונת לכך שהמחשבה של הגל היא התוצר –" נוצרית מכל וכל

של רפלקסיה ממושכת על האמונות והפרקטיקות הדתיות שעיצבו את 

, של אלפטוןאך כך היה גם במקרה . הרי שאת כמובן צודקת, עולמו

מה . וכל שם שתעלי על דעתך, לייבניץ, שפינוזה, דיקרט, ם"הרמב, אריסטו

? האם יכול פלוני להתחיל ממקום אחר מאשר זה שבו במקרה נולד? עוד

הגל גם השיב לאמונות ופרקטיקות אלה תרומות שכבר נתרמו , יתר על כן

נקודה אך ה. רפלקטיבית) פילוסופית(על ידי מסורת שלימה של חשיבה 

במדיום של המושג , היא שהגל חילץ, הנקודה המהותית, בכל העניין הזה

את ,  כלומר– של אמונות ומנהגים אלו אמתאת ה, )באופן תיאורטי, היינו(

. רציונאלי- מה שמשתמע מהם לגבי המשמעות וההשלכות של היות

שבעוד שהדבר דורש מחוייבות , רציונאלי הוא-המאפיין הבעייתי של היות

 ועם –המחוייבות יכולה להיעשות רק בהקשרים , כים אוניברסלייםלער
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, מטעם זה. הטבע דואג לכך.  שהינם בהכרח פרטיקולריים ביותר–תוצאות 

נמנעת -שעשויה בהחלט להיות בלתי, במקורה של כל קהילה ישנה הכרעה

 ex post factoכאשר היא נבחנת , ואף על פי כן, עבור אלו המעורבים בה

. תה להיות אחרתיהיא יכולה הי, או על ידי מישהו מבחוץ, ]בדיעבד[

נועדה לחלץ את , כפי שהיא מוֶבנת על ידי הגל, הרפלקסיה הפילוסופית

ערך שהינו אפקטיבי על אחת כמה , הערך האוניברסלי של כל הכרעה שכזו

  per seבדיוק משום שבעוד הוא מתעלה, וכמה באמונות ובמנהגים הדתיים

הוא אף על פי כן נושא נוכחות מיידית במדיום , יות שלהםמעל לפרטיקולר

  .ההיסטורי שלהם

  

במקום לקרוא את המחשבה של הגל כצמצום לכדי המאפיינים , במובן זה

אני קורא אותה כהזמנה לכל מי שיש , הפרטיקולריים של תקופה או תרבות

 ,לבוא ולהתבונן,  שלו עצמוparti pris-לו האומץ לעשות רפלקסיה על ה

מה , דיאלוג/אך זהו שיח. ולראות אלו הכרעות אנו יכולים לקבל ביחד

אם . 'דיאלקטיקה '–לניסוח הנהוג , ולהשקפתי נכון יותר, שהינו ניסוח אחר

אם את חושבת שלמחשבה , או אף גרוע מכך, את מתכחשת לאפשרות זו

כפי שלא מן  [per impossibile, תהיה משמעות אוניברסלית רק אם

אזי את גוזרת על מהלך האירועים , יא מומצאת יש מאיןה, ]האפשר

אני חושש . הכוח-האנושיים את הלוגיקה המכאנית של משחק

 – עושה בדיוק זאת, בפרט בלשון הצרפתית, שהפילוסופיה העכשווית

אך האם לא כל סוג של אורתודוקסיה . מכאן האנטיפאתיה שלי כלפיה

  ?כוח-דתית גם היא יישום של משחק

  

שלו אני , מורי הנכבד, המקום להעלות את השם של אמיל פקנהיים זה ....3333

בדרכים , בסופו של דבר, אך שגם אכזב אותי, חייב חוב אינטלקטואלי גדול

היה זה הוא שִּכיוון ). במוקדם או במאוחר, אב-על כולנו לבצע רצח(רבות 

בנקודה מסוימת בקריירה . אותי לסוגית הקונטינגנטיות בשיטה של הגל

, בשל מורשתו הנוצרית בעליל של הגל,  אמיל הותיר את הגל מאחור,שלו

להקדיש את עיוניו ליסודות האפשריים של מחשבה , תחת זאת, והחליט

מסעותיו לאחר , משום שלהשקפתי, וטוב עשה. יהודית מובהקת מחודשת

 הם תוצרים ,העולם-מכן אל השיבה היהודית אל ההיסטוריה ואל תיקון

עד כמה מדויקת הייתה .  פילוסופית מסורהמחשבהל מבריקים במיוחד ש
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שבהצגתו את השאלה , אך הנקודה היא. זה סיפור אחר, הבנתו את הגל

 מטבע ,בפנותו, 'כיצד על היהודי להתמודד עם העתיד לאחר השואה'

 הנוגעותסוגיות , אף על פי כן, הוא העלה,  לקהילתו היהודית,הדברים

מהו הדבר בתבונה ', ותר מכלוי, 'מה זה להיות אנושי'לשאלה 

 של מחשבתולמדתי מ. 'שהינו בעל חשיבות אוניברסלית, וברציונאליות

האם את שוללת ממני את . אף קריאתי את הגל נצבעת בה, אכן. אמיל

הגל כתב את ? רק משום שאני זר מבחינה היסטורית, הזכות של למידה זו

אף אחד שעיניו . ריוהפריח את העולם הנוצ, 1807-יצירתו הטובה ביותר ב

 להמשיך הואאם פירוש הדבר " הגליאני"בראשו לא היה רוצה להיות 

 על מחשבתואך יש הרבה מה ללמוד מ. ם של הגליולחיות בעולמו המסו

בכדי ללמוד ) כשם שאכן אינני(ולא צריך להיות נוצרי אדוק , עולם זה

מבחינה  –אני מציב בפנייך את העובדה שאמיל היה הכי הגליאני . ממנה

  . בדיוק כאשר ניסה להותיר את הגל מאחור–כמובן , אינטלקטואלית

  

, )האמיתיישראל  (Verus Israelהאמונה בנצרות בתור , אם כן,  קיימת....4444

האמונה כרוכה , מבחינה היסטורית –כמובן . שאותה את מייחסת להגל

, X-הנוצרי מאמין ב: קש שלך הולך כךיואם הה, בנצרות באופן אינטימי

אך .  מוצדקתיההרי שטענתך תה, X-לכן הגל מאמין ב, ך הגל הוא נוצריא

באמצעות ; מה שלולא כן לא היה אלא אמונותיו ההיסטוריותהגל חשב על 

כל זיהוי פשוט בין הגל לבין האמונות . עובדה זו עצמה הוא שינה אותן

. גישתו כלפי היהדות היא דוגמא מובהקת לכך. ישעל הפרק אינו אפשר

 כגון – שפורסמו רק לאחר מותו, להוציא את כתביו המוקדמים, ראשית

מקורבו "עדיין , במילותיו של שלינג, אלו שחוברו בתקופה בה היה הגל

קיימות מספר הערות .  הגל מדבר מעט מאוד על היהדות– "של לסינג

-השמיט במהדורת ה] Glockner[אלה שגלוקנר (חלקן חיוביות , שוליות

Jubiläumזוהי עמדתו האופיינית של ,  אכן–אחרות שליליות , )יו של חיבור

', פנומנולוגיה'אך אם נבחן מקרוב את ה. הגל כלפי כל דבר פרטיקולרי

מחשיב את הנצרות ) גם שלינג, ואגב(אפשר שאכן נופתע לגלות שהגל 

 של –בתור התולדה וההתחדשות היצירתית ,  כלומר–בתור השיא 

הנקודה העיקרית היא . להיכנס כאן לפרטיםאינני יכול . הפגאניזם הקלאסי

או ההרגשה של השתייכות לגיטימית ֽלעולם שעם זאת אינו , "הניכור"ש

התוצר של התנאים הקיומיים שבהם , עבור הגל, היא, נוכח באופן מוחשי
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המשפטית -מצאו את עצמם העמים במסגרת החוק הרומי והסמכות

עצמית חדשה -דו מודעותתנאים אלו הולי. השרירותית של הקיסר הרומי

, את שפתה הגלויה ואת המיתולוגיה הנקשרת בה, מסתבר, אשר מצאה

על .  ויכוח בתוך הקהילות היהודיות בגולה,במקור, היהבמדיום של מה ש

עצמית יכולה הייתה למצוא -אותה מודעות, בדין וחשבון של הגל, כל פנים

, ומבחינה היסטורית,  הדברים קרו כפי שקרו– אין ספק. ביטוי בדרך אחרת

 הנצרות, אולם אין זה משנה את העובדה שמבחינה מושגית. זה מה שקובע

פשוט משום , לא יכולה הייתה להיות שיאה של היהדות עבור הגל

 , על הגל,כמובן, אני מדבר. סימטריות מבחינה רוחנית-שהשתיים הן א

, בורושע, בתור הפילוסוף שנחוש להגדיר את המהות של ישויות רוחניות

מגדיר את " ניכור"ה. לעובדות נלקחים בחשבון-מנוגדים-משפטים, לפיכך

הוא בוודאי אינו יכול להגדיר עם שמאמין שהינו העם הנבחר של . הנצרות

תרבותו ללאמונותיו ועורך הגל הגנאלוגיה הרוחנית ש. האל

ללא כל , נמשכת ישירות מן העת העתיקה הקלאסית, האינטלקטואלית

יש חשיבות לכך שהוא מייחס את לידת המצפון כקול . הדותמעקף לתוך הי

  .לא לנביאי ישראל, לאנטיגונה –פנימי 

  

להשיב למטח , או לצורך העניין אף יכול, אינני משוכנע שאני רוצה) ) ) ) אאאא

. אך באופן מינימאלי בלבד, הרשי לי לנסות. הוא מתפזר מדי. שאלות שכזה

 אנו הוגים ַבאמת של שכאשר, את מתכוונת לכך" ביטול/הגשמה"אם ב

או אף את טעותה ,  ובכך גם חושפים את מגבלתה– עמדה היסטורית

 אנו משנים בשל כך באופן בלתי הפיך את הנוף – ועיקשותה הגמורה

זהו השכל הישר . הרי שאת צודקת, אינטלקטואלי הנתון/התרבותי

 אם. פנים רטורית בכדי להבהיר את הנקודה-אין צורך בהעמדת. הפילוסופי

, למשל,  שאותם אני– את מתכוונת לכך שערכינו הליברליים הנוכחיים

. הרי שבוודאי אסכים,  נולדו מתוך האמונות הנוצריות– מוקיר עד מאוד

באשר להיותו של החילון תוצר . עלי להוסיף, נולדו גם דברים רעים רבים

הכרס -עם אלו שחושבים שסיפרו עב, למרבה הצער, אני אינני נמנה, נוצרי

תורם במיוחד להבהרת המשמעות של , ארלס טיילור בנושא'והכבד של צ

אימרי , בכל מקרה. קרוב לוודאי שזהו מושג מעורפל ומבלבל. 'חילוניות'ה

  .ואני אנסה להשיב, לי את מהי משמעותו
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אינני יכול לעקוב אחרי הדילוגים של . אינני יכול להגיב על כך,  שוב))))בבבב

אך ייתכן ,  ולהתעכב על נקודות אחדותהרשי לי רק להמשיך. קישורייך

  .שבלא קשר ישיר לכוונה הכללית של שאלתך

  

ואמון ביכולת להתחיל מחדש , ופלוני ברוע שלשל  הפיוס דורש הכרה –

  ?מה יש לך כנגד זה. ביחד עם אחרים

  

שאת כולם יש , ומשמעותה יכולה להיות דברים רבים,  הזהות היא הישג–

, ראוי לציין. זהות מוחלטת היא דלוזיה. להעריך במסגרת גבולותיהם

הגל נוטש את . את מה שכבר אמרתי קודם לכן, "בחינה מדוקדקת"לטובת 

הוא נוטש אותו ; המוחלט בסופו של הספר השני של הלוגיקה הגדולה

וגם בתור , במיוחד זו של שפינוזה, בתור שיאה של המטאפיסיקה הקלאסית

. הרציונאליות- טיבי של אי המקור האולטימ–" התהום של התבונה"

  .של התהוות יצירתית, המטאפיסיקה שלו היא מטאפיסיקה של הרוח

  

באשר .  וטוב שכך,אידיאולוגיה והגמוניה הפכו למילים מגונות,  כן–

לדעת . הדבר תלוי בשאלה למה מתכוונים בהן, סמכות ושמרנות, לריבונות

  .כיצד להבחין הוא הסימן לחוכמה

  

  .קבל זאתלא הייתי מ, לא) ) ) ) גגגג
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        הופמןהופמןהופמןהופמן    סרןסרןסרןסרן    תומאסתומאסתומאסתומאס
        

 פרופסור ,הוא פילוסוף גרמני) Hoffmann(תומאס סרן הופמן 

ומרצה אורח ,  האגןתבאוניברסיטבמחלקה לפילוסופיה 

שותף של כתב העת - הופמן הוא עורך.גרמניה, באוניברסיטת בון

"Synthesis philosophica ."בין ספריו:  
  

- Hegel als Schlüsseldenker der modernen Welt. Beiträge zur 
Deutung der “Phänomenologie des Geistes“, Meiner, 2009.  
- Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Eine Propädeutik, Marix, 
2004; 2., edition 2012; 3. edition 2015.  
- Aufhebung der Transzendentalphilosophie? Systematische Beiträge zu 
Würdigung, Fortentwicklung und Kritik des transzendentalen Ansatzes zwischen 
Kant und Hegel, hrsg. zusammen mit F. Ungler, Königshausen & Neumann, 1994. 
- Die absolute Form: Modalität, Individualität und das Prinzip der Philosophie 
nach Kant und Hegel, W. de Gruyter, Berlin/New York, 1991. 

  

האם :  אסכם את הנקודות העיקריות של שאלתך הראשונה באופן הבא))))1111

? הפילוסופיה של הגל היא פילוסופיה של זהות או פילוסופיה של הבדל

או שאנו , בתור עיקרון פילוסופיהאם המוקד של מחשבתו טמון באחדות 

או אף של השינוי , ן של הפתיחות לאחרותמוצאים בכתביו דווקא עיקרו

אף אחת מהאפשרויות : תשובתי לכך חייבת להיות? עצמו בתור העיקרון

בתור , נע הן מהזהות והן מההבדלוֹ בעצמו מ, מושג העיקרון של הגל. הללו

זוהי דרך חשובה אחת שבה הגל . להיות מועמדים לתפקיד זה, שכאלה

 – לפחות בתחילת הקריירה שלו –אשר , למשל, מבדיל את עצמו משלינג

בנקודה , הגל גם מבחין את עצמו. ניסה לפתח פילוסופיה חמורה של זהות

, "הפילוסופים של הרפלקסיה"ומאלו שאותם כינה , מהרומאנטים, זו

שאליהם התייחס כאל מי שבקושי מסוגלים להחזיק יחדיו את המחשבות 

הם ', מדע הלוגיקה'כפי שהוא מראה ב, לפי הגל, זהות והבדל. של עצמם

כמו גם את , שמארגנים את חשיבתנו היומיומית, מונחים של הרפלקסיה

אף כאשר , אולם אז. החשיבה של המדעים המסתמכים על השכל

מופיעה , התמצאותנו בחיי היומיום מתאפשרת בעזרתם של מושגים אלו

אנו , )materialiter(מה -כאשר אנו מזהים דבר: דיאלקטיקהבקירבם 

אני , "חיה זו היא סוס" כאשר אני אומר –) formaliter(ם לשונותו טועני

וכך הדבר גם . 'פרה וכו, חמור, מה שונה מזברה-שהיא דבר, כמו כן, אומר

, )materialiter(מה -כאשר אנו קובעים את שונותו של דבר: במקרה ההפוך
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 אני שונה",  כאשר אני אומר–) formaliter(אנו בה בעת גם מזהים אותו 

אני מביע את זהותי באמצעות כך שאני מבטא , !"ממה שכולכם חושבים

דבר זה תקף גם בתחום . את רצוני שאחרים לא יכללו אותה תחת מושגיהם

 מרומם את הזהות –חסיד של פרמנידס ,  נאמר–אם מישהו . האונטולוגיה

הרי שהוא יכול לעשות זאת רק במובן ,  של הקיוםcriterium-לכדי ה

- הזהות לכדי ה-שהוא מרומם בד בבד את אי, באופן כזה, יינוה, "מפלה"

criteriumכל מה שסותר את עצמו אינו קיים", ואז אומר, הקיום- של אי ."!

, הגל אינו מקבל כפשוטה, כפי שידוע היטב, זוהי הכרזה שאותה, ובכן

,  נאמר–כאשר מישהו , מצד שני. למשל משום שסתירות קיימות בבירור

הזהות ָלעיקרון - שואף להפוך את אי–יטוס או של ניטשה חסיד של הרקל

הוא יכול לעשות , הרי שגם במקרה זה, "הכל בזרימה"וטוען ש, של ההוויה

 רק באמצעות כך שהוא מאפשר לתזה שלו לזרום באופן מיידי אל זאת

הוא אינו , שתהא כוונתו אשר תהא, או שהוא לפחות מכיר בכך, ניגודה

-דבר אינו חד, משום שללא זהות, משמעי-ופן חדיכול להתכוון לכך בא

  .משמעי

  

 שיכולים לעשותנו מודעים לעובדה שהגל ,כל אלו הינם שיקולים מקדימים

אף אם לעיתים קרובות כל כך הוא , אינו פילוסוף של זהות ולא של הבדל

אתחיל בכך ? אז מה הוא הגל. נשאב למחנה זה או האחר ומתוייג ככזה

). בהתייחס לאפלטון המאוחר, וכוונתי היא(סט טוב שאומר שהוא פלטוני

את חסידי , במקומות שונים, אולי תזכרי שאפלטון המאוחר מעמת

לטובת זה או , בסופו של דבר, ואינו מכריע, פרמנידס והרקליטוס זה עם זה

שמאפשרת לגזור , הוא מציג דיאלקטיקה של אידיאות, תחת זאת; האחר

או ,  זו מזו–" סטאטיות"זהויות ,  הנראהככל,  המייצגות–את האידיאות 

שבו , האידיאות מוגדרות אפוא על ידי יחסן המוחלט זו לזו. להולידן זו מזו

דבר זה עושה את הפילוסופיה ַלמדע . הן זהות ושונות בעת ובעונה אחת

כפי שהייתי בוחר , מגדירים] בראשיתיים-קישורים [ur-linksשל אותם 

שממוקמת מעבר לאונטולוגיה , כך שהפילוסופיה, לנסח זאת

. דיאלקטיקה, קרי, היא המדע המוחלט של היחסים, ולאפיסטמולוגיה

שגם הפילוסופיה של הגל תופשת את , אם כן, ותשובתי לשאלתך תהא

, העיקרון שלו אינו זהות או הבדל. כמדע של יחסים, ביסודה, הפילוסופיה

- שלו הוא זה של קישורהעיקרון , או ליתר דיוק. כי אם היחס שהינו שניהם
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או , אחר-זהה בהיות-עם המשמעות הנצחית של היות, עצמי ממשי

קושי ההבנה העיקרי כאן הוא שאיננו . הדבר-אותו-עצמית בהיות-השתנות

אנו חושבים על דברים בתור ; בתהליך כשלעצמה-מורגלים למחשבה

 עצמית-אך לא בתור הפעילות של אובייקטיפיקציה, או שלילתן" הוויות"

עוד מבט אחד על , ולסיום. כפי שעושה הגל, עצמית-או דיפרנציאציה

אף הוא מבקש , "אינדיפרנציה"כאשר שלינג קובע שהמוחלט הוא . שלינג

  . אינן הגדרות הולמות למוחלט, כמו גם ההבדל, לומר שהזהות

  

לעולם אינה יכולה להיות " תאולוגיה שלילית"השפה של , אך עבור הגל

הגל מכנה את . ימה של הענקת ביטוי ממשי למוחלטַמספקת עבור המש

כמו , ומבין את הממשות ככזו שמממשת בפועל, הממשי –המוחלט 

energeia ,actus .עצמית ממשית-המוחלט הוא התייחסות, בתור שכזה ,

. שאין לה כל הנחות חיצוניות שזרות לה, לחלוטין מתוך עצמה, אוטונומית

  .שטות של הזהות וההבדלמעבר ַלהפ, עצמי טהור-זהו תיווך

  

ישנן ' אחרּות' או ל' הבדל'אמר כאן הוא שלי הדבר הראשון שחייב לה))))2222

, מודרנית)-פוסט(פילוסופיית ההבדל ה; משמעויות שונות עבור הגל

' האחר'בשל נטייתה להפוך את , תים קרובות אינה מביאה זאת בחשבוןילע

 ,יים של ההבדל אשראביא כאן ארבעה מימדים לוג. לֶפטיש' אחרּות'או ה

  : יש להבחין ביניהם בבירור,לפי הגל

  

ניתן לומר שכל , למשל,  כך.'מובחנות' ההבדל יכול להיות מובן כ....אאאא

 מציירים כל אחד – החשובים והשוליים,  הקלאסים והמודרנים– הציירים

או שניתן לומר . 'מובחנים'ומבחינה זו הם , ]differently[' באופן שונה'

לאחדות , אחרות טוטליטריות,  חלקן ליברליות–' מובחנות'שמדינות הן 

מושגים נאיביים של .  וכן הלאה,אחרות הן דמוקרטיות, יש חוקה מלוכנית

וביתר קלות , תים תכופות נותרים תקועים בנקודת מבט זוילע, אחרּות

 זו ותפשטבמניח לאלטרנטיבות לעמוד ש, מידרדרים לכדי רלטיביזם נבוב

ולא מוכן לסבול השוואות , "כל דבר בדרכו שלו" העיקרון על בסיס, לצד זו

  .הגל מתייחס לגישה זו כאל בעייתית ביותר. מאייכות
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המוגדר על ' ניגוד'כ, כאחרות קונקרטית –' הבדל'להבין , כמו כן,  ניתן....בבבב

-בכל צד קיימת התייחסות הדדית של ה, בלוגיקה של הניגוד. ידי תוכן

oppositum ,יודע גם מה ' ימין'מי שאומר . המאוייך, של האחר המוגדר

, באותו האופן. נוכח באחר, היינו,  האחד ָלאֶטְנִטי.'שמאל'המשמעות של 

הם מיוחסים זה לזו בדיוק ; זה מזו' מובחנים'איש ואישה אינם בפשטות 

אנו גם יכולים לומר , באופן דומה. הם קשורים ֶּבאמת, וככאלה, בשונותם

. לא מהבחנות, אב את הדינאמיקה שלו מניגודיםשו, שכל דבר שנע בפועל

 אף כאשר לא תמיד ידוע לאן –הבדלים ממשיים הם לעולם קישורים 

  .יובילו קישורים אלו

  

; עצמית- כדחייה, שיוויון פנימי-כאי, יכול להיות מובן כפעילות' הבדל'ה ....גגגג

ושאינה תכונה , באופן ממשי, אומר הגל,  שקיימתסתירההוא ה, בצורתו זו

, ָּבסתירה). כגון אנטינומיה או פרדוקס פורמאליים(ורמאלית בלבד פ

 ,שם נגלית לעין אותה הטוטאליות, ההבדל מובל בחזרה לבסיסו

הצדדים המנוגדים של , שהמומנטים שלה היו תמיד האחד והאחר

. דוגמאות רבות לסתירה הקיימת, בפילוסופיה שלו, הגל מביא. 'הבדל'ה

 – שבה החוק מתפקד על ידי כך שהוא עושה ,אזכיר כאן רק את הענישה

בעודו , מפעיל כוח, היינו,  את אותו הדבר שעשה הפושע–באופן פורמאלי 

מכונן באופן , היינו, גם משהו שונה ממה שעשה הקודם, עם זאת, עושה

  .פעיל את הסדר של החירות

  

כל . ההגדרה היסודית של הטבע, עבור הגל, הוא' הבדל'ה,  לבסוף....דדדד

 לעומת האובייקטים –קטים הטבעיים מוגדרים על ידי ההבדל האוביי

אף . גם לעומת האובייקטיבציות או ההתגלמויות של הרוח, ואכן, הלוגיים

הוא תמיד סוטה , אובייקט טבעי אינו תואם לחלוטין את מושגו

דבר זה קשור לעובדה , כמו כן. וזה הדבר שעושה אותו לסופי, "נורמה"מה

, מו שאומריםכ, הוא עבור הגל, תו היסודיתבהתאם להגדר, טבעהש

 הטבע; השארית שנותרת לאחר שאנו מסלקים את כל סוגי היחסים הלוגיים

אך אז הוא גם התחום של כל היחסים , הוא בתחילה תפזורת או מרחב

בדיוק כשם שכל הדברים הקיימים , לכן. ננתֺשמוגדרים על ידי תפזורת מכו

 ההבדלכך הם משמרים גם את , יהטבעיים משמרים את היבטם המרחב

אשר מאייכת או ,  את העובדה שהם שונים מעצמם באופן מכונן–שלהם 
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, משום כך אמרתי קודם לכן. מאפיינת אותם כלפי פנים כמו גם כלפי חוץ

עלי ,  ככלל–שכל הפילוסופיות של ההבדל הן פילוסופיות של הטבע 

 משתמע מכך לגבי מה, ומן הסתם גם מבלי להבין, מבלי לדעת, להוסיף

וזאת , כל הפילוסופיות של הזהות הן לוגיקות, מנגד. הטווח של טענותיהן

אף במקרים שבהם הן מתייחסות ַלשאלות שעבורן נקודת המבט הלוגית 

כאשר צריך לנתח ממשויות בעלות תוכן , כלומר, הטהורה אינה מספקת

 של חיינו הגל הביא בחשבון את בני האדם ואת העולם, במובן זה. מוגדר

פילוסופיית " בלבד או במונחים של "לוגיים" לא במונחים – הממשיים

 בתור הוויה לשונית –הוא מתייחס לאדם בשלמותו .  בלבד"הטבע

 homo aestheticus' ,'homo'בתור , בתור הוויה פועלת ויודעת, והיסטורית

religiosus 'ו-'homo philosophus '–כולם באחד .  

  

בוודאי הבחנת בכך שאינני מאמין , אלתךאם לחזור כעת לש

 ,ואכן, וגם לא מה שנתפש בדרך כלל כחשיבה ליברלית, שהפוסטמודרניזם

יכולים להתייחס אל הגל בפשטות , אף לא הזרם התרבותי המרכזי של ימינו

ניסו ללא ספק , ובראשם דרידה, מספר מחברים פוסטמודרניים. כאל מקור

ויש , ות זאת רק באורח חיצוני למדיאך הם יכלו לעש, להיקשר עם הגל

, אני מתייחס אל דרידה כאל פילוסוף של הרפלקסיה. בלתי משכנע, לומר

 –סקפטי -קרון הרומאנטיישמנסה להציג שוב את אותו הע, חד וחלק

אשר " צעירים עקשנים" בנוסח אותם –שהוחלף על ידי הגל זה מכבר 

 שבהיוותרות בסתירה בכדי לטעום מן העונג, נמצאים בסתירה עם עצמם"

). Phenomenology of Spirit, GW IX, 121; Miller ¶ 205" (זה עם זה

ואני סבור שדרידה עצמו הכיר , אין לכל זה ערך רב, מבחינה פילוסופית

- לוגו"או " -פונו"אזי לא נותר דבר לעשותו מלבד ללעוג להגל כ. בכך

". ירים עקשניםצע"אך אין בכך דבר מעבר להתחכמות של אותם ; "צנטרי

 הבינו תמיד –  הבה נאמר בעקבות קארל פופר– הליברלים, מן הצד השני

תים נדירות בלבד הם קראו ילע. שהגל לא יכול להיות האיש שהם מחפשים

ייתכן שהם . תים רחוקות אף יותר הבינו זאת נכונהיולע, משהו מכתביו

ברמה של בכך שהגל אינו נותר , לפחות באופן אינסטינקטיבי, הבחינו

אותה חירות שלילית שהם חולקים עם הפוסטמודרניזם בתור נקודת הייחוס 

אשר יכולה , מוגשמת, ודורש חירות מאוייכת, הגל הולך מעבר לכך; שלהם

של , להיות אך ורק התוצאה של יצירה רוחנית ואינטלקטואלית עשירה
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 היא ,במובן המאוייך, של הגל' חירות'ה. הרוח החופשית היוצרת את עצמה

מבלי , חירות בתוך יחסים שבהם אנו מפתחים את עצמנו ביחד עם אחרים

החירות היא המאפיין של . מה שהינו זר לגמרי-שנאבד את עצמנו בדבר

, בתור הוויה רציונאלית, המרחב החופשי שבו יכול האדם הרציונאלי

 –בעיה זו , כרגע, לעומת זאת. לנשום ביחד עם הוויות רציונאליות אחרות

 אינה נמצאת כלל בטווח הראייה של החשיבה –גל כבר פתר שה

  .הפילוסופית

  

, וליתר דיוק לותראני,  נכון הדבר שהגל ראה את עצמו כפילוסוף נוצרי))))3333

רק בקונפורמיות חיצונית עם הציפיות של אך ווהוא בבירור לא עשה זאת 

אך אין פירוש הדבר שהגל פיתח את הפילוסופיה שלו . תקופתו

מן , דבר זה הוא בלתי אפשרי בתכלית. יות כלשהי עם הנצרותבקונפורמ

נותרת כבולה למדיום של , עבור הגל,  בתור דת,הטעם הפשוט שהדת

לכתבים , ְלדימויים של החושים, כלומר, של הכושר המדמה, הדמיון

בעוד הפילוסופיה מתגברת על כל צורות , קדושים ולאובייקטים קדושים

, פירושו של דבר הוא. נה את המושג מתוך עצמוומבי, הדמיון בתוך המושג

משום , בפילוסופיה, בסופו של דבר, שהמוחלט מוצא את עצמו ִּבְׁשֵלמּות

אשר , בעוד שהדת, שרק הפילוסופיה מסוגלת לתפוש אותו באופן מוחלט

נותרת עמוסה , את המוחלט באמצעות הדמיון] re-presenting[מייצגת 

. וכל זאת נעלם במושג, צורה של הדמיוןשלובשת את ה, בקונטינגנטיות

אין משמעות , כאשר הגל אומר שלפילוסופיה ולדת יש את אותו התוכן

 , הדבראמנם נכון. הדבר שהשתיים ניצבות על אותו המישור מכל הבחינות

אך אין לכך דבר וחצי דבר עם ,  על הדת"להתגבר"שהפילוסופיה מסוגלת 

צביעה על כך שהדת תיעלם סוג כלשהו של פרוגנוזה היסטורית המ

כשם שאינו ,  הגל אינו שוקל ברצינות סיכוי שכזה–לחלוטין מחיי האדם 

, שוקל ברצינות את הרעיון שיום יבוא ובני האדם יחשבו אך ורק במושגים

שלושה דברים דורשים כאן . ולא ישתמשו עוד בדימויים בחשיבתם

, המוחלטת הפילוסופיה והדת הן שתי תצורות של הרוח ))))1111. הבהרה

, בעוד שבתור אופנים של כינון וודאות במוחלט, שלשתיהן יש היסטוריה

מאחר שהן חורגות ,  או על ידה,הן אינן משוקעות כליל בהיסטוריה שלהן

, אף על פי כן, בעודן,  לפילוסופיה ולדת יש את אותו התוכן))))2222. ממנה

דתית העצמית ה-מבחינה זו שהתודעה, צנטרי-קשורות זו לזו באופן אקס
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של הזרה לכדי אובייקטיביות , עצמית-לעולם כוללת יסוד של שיכחה

-re[העצמית הפילוסופית היא עניין של היזכרות -ואילו התודעה, חיצונית

membering [של , של הפנמה, טהורהanamnesisמוחלט של ה -logos .3333(((( 

; מלידה של הדת-דבר זה גורם לפילוסופיה להיות ההרמנויטיקאית

יה יכולה להעניק לדת לגיטימציה בתור אופן של כינון וודאות הפילוסופ

  .בעוד שהדת חייבת תמיד להתייחס אל הפילוסופיה כאל פולמית, במוחלט

  

פירוש הדבר הוא שתחילה עלינו להבחין באופן יסודי בין , ביחס לשאלתך

 בדיוק בתור –כאשר הפילוסופיה חושבת על הדת , ראשית. שני היבטים

;  היא אינה מבטלת את הדת–של הבאת המוחלט לכדי נוכחות אופן מסוים 

אשר , בנקודה זו הגל תופס מרחק מהחשיבה הוולגארית של הנאורות

ומבקשת להסבירה באופן אמפירי , פוטרת לחלוטין את הדת כאמונה תפלה

הפילוסופיה אכן מתגברת על הדת , אך שוב.  מתוך כוונה לבטלה,בלבד

ק הפילוסופיה מסוגלת לפתח מושג אדקוואטי מאחר שר, במובן הפורמאלי

אערוך כאן אנלוגיה ליחס שבין . של המוחלט או של הרוח המוחלטת

, מי שדובר דיאלקט בלבד. דיאלקטים מקומיים לבין השפה הסטנדרטית

 להחשיב את השפה –  לפחות במקרה שהוא בכלל חושב על השפה– יוכל

שבה , בתור שפה אחרת, "שאינה שפתו"הסטנדרטית אך ורק בתור שפה 

, הדובר את השפה הסטנדרטית, לעומת זאת. אין הוא יכול לבטא את עצמו

 את זה שלו כמו גם את זה של –יכול בהחלט להחשיב את הדיאלקט 

 על ידי כך משל ל,ולבטא בו את עצמו, "שלו"בתור שפתו  –אחרים 

 לו בכך שיכולה להיות, ומעל לכל, כלול יסודות דיאלקטיים בדיבורויש

, מודעות ברורה להבדל הקונקרטי שבין דיאלקט לבין שפה סטנדרטית

  . כולל המודעות לראשיתו של הבדל זה

  

מה שהינו -קיים דבר, במסגרת ההיסטוריה של הדת, עבור הגל, יתר על כן

שעבורה הפילוסופיה היא רק בעקיפין , התקדמות בתודעה הדתית עצמה

תמשך בנוגע לאופן האדקוואטי מתנהל מאבק מ, בהתקדמות זו. הסטנדרט

, דתי של המוחלט] re-presentation[של ייצוג , המוחלט ביותר, ביותר

 .'הפנומנולוגיה של הרוח'חישבי על . במסגרת התודעה הדתית עצמה
שהמוחלט יכול , דת הטבע טוענת – בפרק על הדת –בפרק שלפני האחרון 

. תופעות הטבעיותלהיות מונכח בצורה המיטבית באמצעות המדיום של ה
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לא ש, דת האמנותעל ידי טענתה של , לאחר מכן, דבר זה מוחלף

 – אלא רק התוצרים של הפעילות האנושית, האובייקטים של הטבע

 יכולים לייצג בצורה אדקוואטית את – המועשרים על ידי הרוח האנושית

 וזאת בתודעה הדתית –השלב האחרון מגיע עם ההבנה . המוחלט

יכול להיות , ק מוחלט שמציג את עצמו בהתגלותו שלו שר–כשלעצמה 

זהו המובן שבו ההיסטוריה של הדת מגיעה .  הנדרשהמוחלטהמוחלט 

 השלבים הקודמים של התודעה  מתגברים עלשבה, לשיאה בדת ההתגלות

 שבאיגרת אל 'תיאוריית ההחלפה'מה שמכונה , בְסֶכָמה יסודית זו. הדתית

דבר זה נעשה ברור כאשר אנו . קיד כללאינו משחק תפ, 9-11הרומאים 

רסאות השונות של הרצאותיו על ישבג, מביאים בחשבון את העובדה

שלפיו הנצרות , הגל אינו פועל במסגרת רצף מדויק, הפילוסופיה של הדת

מן ההרצאות של , בגירסא הידועה ביותר. מופיעה לאלתר בעקבות היהדות

מתּווך , לנצרות) 'דת השגב'(שהמעבר מהיהדות , מה שמתרחש הוא, 1821

 ולאחר מכן על ידי הדת הרומית ,)'דת היופי'(תחילה על ידי הדת היוונית 

ביסודה -במסגרת ההרמנויטיקה הלוגית, כמובן,  כל זאת–) 'דת התועלת'(

, כמובן, אך עבור פאולוס תהיה זו. היא הגיונית לחלוטין, וככזו, של הדת

יתה מתקבלת ברצון רב יח שהיא לא הסביר להני, ואכן; פרובוקציה אדירה

מה שמן (יותר על דעתם של תאולוגים נוצרים בעלי אוריינטציה מקראית 

  ).אינו רלוונטי, כמובן, הבחינה הפילוסופית

  

או לפחות מחישה ,  הטענה שהנצרות מצמיחה את החילון מתוך עצמה))))אאאא

נטים בפרט תאולוגים פרוטסטא, נתמכה על ידי כמה וכמה תאולוגים, אותו

דיטריך בונהופר , ]Gogarten[על פרידריך גוגרטן , למשל,  אני חושב–

]Bonhoeffer[ , אלוהים "או גם על אלו המשתייכים לתאולוגיה שמכונה

 שהייתה לה השפעה עצומה בתקשורת –של שנות השישים והשבעים " מת

מאמין שטענה זו אינה , באופן אישי, אני.  ושלפרקים התייחסו להגל–

הגל תמיד , מצד אחד. אף כי עלינו לערוך כאן מספר הבחנות, נכונה

ודבר זה תקף לא , התייחס אל הנצרות כאל כוח עוצמתי מבחינה היסטורית

, שאותה הגל חוזר ומתאר כאירוע רב חשיבות, פחות לגבי הרפורמציה

הרוח ' כמהפך בדיוק בתחום של –בראש ובראשונה מבחינה היסטורית 

אחד האופנים ). גמה הדתיתוֹ כלל לא בזה של הדבעט וכמ ('האובייקטיבית

שבהם מהפך זה הוביל לחילון היה שבני האדם למדו להתמודד עם 
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ונתנו פחות ופחות אמון בסמכויות , ליאליות באורח טמפוראהטמפור

בהקשר זה ניתן לציין גם . לייםאלשם ארגון הדברים הטמפור" רוחניות"

, למשל, כפי שהיא מתגלמת, את הרציונליזציה של המדינה והחברה

או בדרכים שבהן הכלכלה רכשה , בשחרור המדע מחסותה של הכנסייה

מטעמים אחרים , דבר שאותו ייחס גם מאקס ובר, מרחב חדש עבור עצמה

לית אההתייחסות הטמפור, ואולם. "רוח הפרוטסטאנטית"ל, למדי

 ,לבדלי באמעומתת עם ההכרח למצוא ביטוי שאינו טמפור, ליותאלטמפור

להציב את הפרספקטיבה של ,  כלומר–לי בלבד אלמימד שאינו טמפור

הוא הדבר שהגל , 'הרוח האובייקטיבית' לצד זו של 'הרוח המוחלטת'

כמעט , במישור זה). או הפילוסופיה(ובמדע , בדת, עושה בטיפולו באמנות

" ספיריטואליזציה" מה שנדרש הוא – להפך; "חילון"שלא ייתכן כל 

 של הדת ,ולא פחות מכך, צורות הנמסרות באופן היסטוריחדשה של ה

של ' ההרצאות על הפילוסופיה של הדת'קורא את , באופן אישי, אני. עצמה

, כפרויקט של ספיריטואליזציית המורשת הדתית, במונחים אלו בדיוק, הגל

. שאותה מבקש הגל לשחרר מן הפוזיטיביות ההיסטורית גרידא שלה

ר מן העובדה שהיא מתייחסת אל הדת אך ורק מן תקופתנו סובלת בבירו

ובתחומים רבים נעשתה חירשת , 'הרוח האובייקטיבית'הפרספקטיבה של 

מרגע שנבין שהתיאוריה של הגל על . 'הרוח המוחלטת'לחלוטין לשפה של 

" פוליטי- טרקטטוס תאולוגי" היא הרבה יותר מאשר 'הרוח המוחלטת'

רצה , למשל, ]Theunissen[יניסן שהוא הדבר שאליו מיכאל תו(גרידא 

נוכל גם להבין את העובדה שהפילוסופיה של הגל אינה , )לצמצם אותה

-כי אם באמונה המעוגנת בספיריטואליות טראנס, אמונה-דוגלת בחוסר

  .חילונית שהינה אחראית מבחינה לוגית

  

 את חושפת בשאלתך את מה שעבור הגל הינן הנקודות המרכזיות של ))))בבבב

כאשר האחרון אינו בעל , האינקרנציה והפיוס, השילוש: וצריתהאמונה הנ

לזהות , באופן מכריע, אלא הוא מתייחס, אופי פרגמאטי או אסטרטגי בלבד

, מבחינה פילוסופית, הסוגיה המרכזית, בכל שלוש הנקודות. המשתתפים

עצמי -השילוש בתור ייחוס: היא המוחלט בתור הכוח המוחלט של הייחוס

האינקרנציה בתור הכלת הסופיות בתוך היחס ; טיןאוטארקי לחלו

,  הפיוס בתור האפשרות המוחלטת לכונן יחס חדש,ולבסוף; האינסופי

כאשר אני מדבר על . במצב בו נדמה שאבדה כל אפשרות לכל קשר שהוא
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אין זה מרמז בשום אופן על סוג כלשהו של רלטיביזם כללי או בלתי , יחס

מה -ל שלושת המקרים האמורים ישנו דברשבכ, לעולם אין לשכוח. מבוסס

וזהו בדיוק הדבר שבשלו הם , ובה בעת אפקטיבי וממשי, נגיש-בלתי

 'פנומנולוגיה של הרוח'הרי שב, אם ניקח כדוגמא את הפיוס. מוחלטים
 את –ט של הרוח המוחלטת פקהיא לעולם אֶ " המילה פיוס"הגל טוען ש

הוא , תחת זאת, אלא, דיולא ניתן לכלכל את צע, הפיוס לא ניתן לתכנן

שהינו , במובן של אפלטון" רגע פתאומי של חסד" ב, בפועל ממש,מתרחש

מחדש את זהותו של - בפעולה של הכרה המגדירה:גם זה של קירקגור

פירושה של ההכרה כאן . ומבססת אותן מחדש, פלוני ואת זו של האחר

גוזרים את  – האחד כמו גם האחר –שכל אחד מן השניים המנוגדים , הוא

ת אשר בה בעת מעניק עצמּו, עצמיותם מן היחס הנתמך על ידי שניהם

אין לכך כל קשר לסוג כלשהו של . חדשה לפרטיקולריות המובחנת שלהם

ולא , שרירותי וקל דעת" לסלוח ולשכוח" לא לגחמה של איזשהו –גחמה 

 ,בסופו של דבר, עצמי המבודד את עצמו בתוך עצמו ונותר-לזו של אישור

שלאורך , הבה לא נשכח. לוגוסל, חירש לחלוטין למילה כשלעצמה

בחשיבה שהינה , הגל נאבק בחשיבה הריקה, הקריירה שלו כולה

שמנתקת את עצמה מן המוחלטות , רפלקטיבית באופן חיצוני בלבד

בתור המושג , אשר עבור האדם,  מן הידיעה הממשית,הפנימית שלה

התנסה בחשיבה של ממש או בידיעה כל מי ש. היא לעולם אפשרית, הקיים

 תיוכל להבחין במדויק בין חשיבה ריקה לבין החשיבה שממלא, של ממש

היא בדיוק מה שאינו יכול , לעומת זאת,  החשיבה הריקה–את עצמה 

וזו הסיבה לכך שתמיד יש לה את הנטייה לפנות , לערוך הבחנה זו

  .לאלימות

  

, ע של הצורה המוחלטתהמד הגל מבין את הפילוסופיה שלו בתור ))))גגגג

, הכוללת את כל הנחות היסוד שלה, חשיבה המפתחת את עצמה, כלומר

בבירור לא ניתן , אם כן, ביסודו של דבר. עצמה-את-חשיבה שמגשימה

לטענה שכזו לא ; לומר שפילוסופיה זו מבוססת על הדוגמה הנוצרית

, כל משמעות לגבי הגרעין הקשה של מחשבתו, בסופו של דבר, תהיה

כך שלא באמת ניתן לומר . 'מדע הלוגיקה'מפתח בהוא שאותו 

, הממשיכות את הגל] השקפות עולם [Weltanschauungen-שפילוסופיות ו

הקירבה בין . שלו" הנחות היסוד הנוצריות"קמות או נופלות עם 
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אך גם בין הפילוסופיה שלו לבין , הפילוסופיה של הגל לבין הנצרות

 בכך שהדברים תמיד אמורים בהישג הממשי טמונה, פילוסופיות אחרות

להציג . ושל הצגתה הלשונית של שקיפות זו, של שקיפות מקסימאלית

היא אחת , באופן מושגי ולשוני את מה שכשלעצמו הינו ברור ומדויק

, המשימות הקשות ביותר עבור החשיבה האנושית והמילים האנושיות

תמיד נזקקים ַלמאסטרים אנו , ובעבור המוקדים האמיתיים של הידע שלנו

תאולוגים , בין אם יהיו אלו אמנים, שיכולים לבצע את מעשה הגבורה הזה

  .או פילוסופים

  

  

ושהשבתי , לא מאריך מדי ולא מקצר מדי, אני מקווה שהייתי בהיר מספיק

 מתרגמם ,]Healan[ לןיה לדייויד להודות ברצוני. לנקודות שרצית שאסביר

  .לשאלותייך תשובותיי את לאנגלית רגםשתעל  ,של כתביי לאנגלית

  

   שלום וברכות מהאגן       

  .הופמן.         תומס ס
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        הנריךהנריךהנריךהנריך    דיטרדיטרדיטרדיטר
  

 הוא מבכירי הפילוסופים הגרמנים )Henrich (דיטר הנריך

את .  ומומחה בעל שם עולמי לאידיאליזם גרמני,הפועלים כיום

. נס גאורג גדמרעבודת הדוקטור שלו חיבר תחת הדרכתו של ה

, היידלברגב באוניברסיטת ברלין והנריך הוא פרופסור אמריטוס

  : בין ספריו.מביהולוהרווארד וקבכמרצה אורח משמש וכן 
  

- Between Kant and Hegel: Lectures on German Idealism, 
Harvard, 2003. 
- Die Gottrede von Juden und Christen unter den 
Herausforderungen der säkularen Welt, Lit, 1997. 
- Hegels Wissenschaft der Logik: Formation und Rekonstruktion, Klett-Cotta, 
1986. 
- Hegels Logik der Philosophie: Religion und Philosophie in der Theorie des 
absoluten Geistes, Klett-Cotta, 1984. 
- Hegels Philosophie des Rechts: die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, 
Klett-Cotta, 1982. 
- Die Wissenschaft der Logik und die Logik der Reflexion, Bonn, 1978. 
- Hegel im Kontext, Suhrkamp, 1971. 

  

  ותשובותותשובותותשובותותשובות    טענותטענותטענותטענות

  

מעוררות התפעלות הנחותייך . יךילשאלות תשובה על אחדים ימים עבדתי

והן עוקפות את יצירתם . ונות ללב הסוגיות ההגליאניותּוהן מכ. והערכה

וקוראות תיגר על הבודהיסטים והמרקסיסטים , של החוקרים ההגליאנים

 מרוח מאוד עד נהניתי. ברחבי העולם הממשיכים באופן כלשהו את הגל

 הוגה, ידך על, זקן כאיש, לי שהוצב ומהאתגר ,מהאימפקט שלהן, השאלות

  .וצעירה תרציני

  

  

 הפילוסופים של ויכוחיםוה אל בחזרה אותנו מזמינה שאת נראה ))))1111

 ולפיכך – הבדל כל להיות יכול שלא לימד פרמנידס. המוקדמים היווניים

 מניח שההבדל משום זאת. כל-התופשת, היחידה, האחת ההוויה רק ישנה

: ההפך את לימד סוהרקליט. לחשוב יכולים איננו שאותו' לא'ה את מראש

 טוען פרמנידס: כן פי על ואף. בזרימה נמצא הכל, הממשות של שבעומקה

 האמין סווהרקליט, האמת לטובת, וטעות אמת בין ההבחנה במסגרת
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 אך. כמוסה כי אם, יציבה אמת לעד תהיה שישנו מה בדבר שתורתו

  . עצמן לגבי גם יישום-בנות להיות צריכות ביותר הבסיסיות אוריותיהת

  

 השאלה ,אפלטון מאז. צודקים שניהםש, אפלטון שטען כפי, טען הגל

 – רדיקאלית תשובה סיפק הגל". ?מובן באיזה: "מקום בכל, נותרת הקשה

 אחת לוגית צורה של היבטים הינם שניהם: משלו – פרדוקסאלית פניו ועל

 הנתפשת) ההבדל עבור שעומדת (פרופוזיציונלית שלילה: ויחידה

 כפולה שלילה (לעצמה יחס לכדי משתנה תבע ובה, אפלטונית' אידיאה'כ

 של ההגליאנית המשמעות את מקבלים אנו כך). ההבדל של השלילה בתור

  .'שליליות'ה

  

 שימוש עשה בהםש, הדרכים וריבוי, המיומנות בזכות התפרסם הגל

 לנו נהיר לא עדיין, זאת עם. מושגי אפראטוס של ליבתו בתור זה במכשיר

, הסתם מן, היה יכול לא עצמו והוא; איתו דעוב הוא כיצד מספקת במידה

 לפחות, להסביר מסייע זה עניין. עצמו עבור אפילו, למפורש זאת להפוך

  .הצורות מרובת מורשתו את, עבורנו

  

 ותנועה מוחלטת יציבות (אותה מציגה שאת כפי, החלופה של הצדדים שני

 כך עקבו, המוקדמות היווניות להתחלות מאוד קרובים נותרים, )מוחלטת

 כמו, האונטולוגית הבעיה של השטח פני על מדי יותר, עבורנו, נותרים הם

, דידי לגבי ,מסתכמת' פוסטמודרניות'ה: בנוסף. הממשות הבנת של גם

 היא. היסטורי לניסיון מגיבה שהיא פי על אף, עצלה בשכילה, רבה במידה

  .ממש של וחשבון דין כך על לתת בכדי המשאבים את חסרה

  

 הגל של המתודה של הלוגית הליבה: מחדש הבעיה את לנסח ינושעל כך

 את מוחקת היא, לעצמה מתייחסת השלילה אם – גנראטיבית ספק ללא היא

 שנבדל מה מתייחס, כן אם, כיצד ;שלה ניגוד יוצרת ולפיכך, השלילה

 שתוצאתה, מכך שנובע נדמה? עצמה השלילה שהינו להבדל, מהשלילה

  .אחר לוגי מצב יאה הגל של האופראציה של

  

 גנראטיבי לוגי למצב להוביל – ועוד עוד להמשיך עשוי זה תהליך האם

- מונחת רק שאינה, לוגית צורה להציע יכול הגל האם? לסיום לא אך, חדש
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, מאמין אני, זה דבר? אותן תופשת גם אלא, האחרות כל ידי על מראש

 ,חדשים וגייםל משאבים לגיטימי באופן לייבא מסוגל יהיה שהגל ,ידרוש

 מסכים אני. שלו הבסיסית הלוגית האופרציה ידי על שמופקים כאלו בתור

 תוכניתו במסגרת להיעשות יכול זה שדבר בכך ספק המטילים אלו עם

  .עצמו בזכות שעומד סגור לשיח

  

 הגנראטיבית הליבה על לחשוב כלל יכולים אנו האם: בחזרה ישאל הגל אך

 של עמומה הטרמה ברשותנו תימצא שכבר מבלי, מושגיות התפתחויות של

 את לשאול להמשיך שעלינו סבור אני? יחיד מוחלט של ולפיכך, טוטאליות

 האתגרים בשני לעמוד בכדי מספיקים משאבים למצוא ניתן היכן עצמנו

   .הללו המנוגדים

  

 בין הקודמת בהבחנתך תובעני אך אלגנטי שימוש עושה את זו בנקודה ))))2222

 את שאותן ההשקפות ששתי מאמין אני. הגל על תמנוגדו השקפות שתי

 לבאר בכדי, תושייה- בעלות מספיק ואינן, מדי מחמירות הן לזו זו מנגידה

 פוסק-בלתי שינוי: בנוסף. העכשווי המצב את או ,הגל של מחשבתו את

 של יותר רבה לעצמאות יוביל בהכרח לא, החברה בארגון צפוי-ובלתי

 לניגודה להוביל שלא, כן כמו, יכולה לבהבד וההכרה. האינדיבידואלים

 אותו הוא, היוונים שעבור (כאוס, לפיכך, שהינו, אחדות כל של הגמור

  ).עולמו את המונותיאיסטי האל בורא שממנו האין כמו הדבר

  

 יש, הרציונאלית והמדינה האזרחית החברה על הגל של לפילוסופיה באשר

 להבחינו שיש, שלו' לםש'ה במושג כולה כל תלויה שהיא לכך לב לשים

 הקבועה לתמורה ,מה במידת ,דומה הוא]. block-structure [גושי-ממבנה

 שלוש של האחדות, הגל זאת שמבטא כפי, הוא' שלם'ה. משתנים של

 את בנפשנו לדמות דרכים שלוש, לגמרי שונות] 'con-clusions'[' מסקנות'

, החיים צרכי של השיטה: חברה של רגוןאִ ּבַ  הקוהרנטיות של הגרעין

 הארגון, כך. חבריה של החופשית וההסכמה, יציב ארגון של ההכרחיות

 בין איזון לידי שמביאה מורכבת מסגרת בהכרח הוא" רציונאלי"ה החברתי

 של – דרכה את הממשיך – העוקב-המושג שהינו מה (מנוגדות מגמות

 השלילי של להפרדה- הניתנות-אי שהיא, מאוד מיוחדת אחדות אותה

 מצביעה הגל של הדוקטרינה). בשליליות עצמה בזכות שעומדת וויהוהה
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 תמיד צריכה שלהן הקוהרנטיות, מודרניות בחברות שלפחות, כך על

 כסובייקטים האינדיבידואלים של החופשית ההסכמה על גם להתבסס

 ואינה כמעט הגל של זו השקפתו]. במינו יחיד [sui generis מכונן וכגורם

 שלטון תחת שפורסמו כתביו של ברטוריקה ידו על גשתמוד ואינה, מוכרת

  ]. restauration [בצרפת הרסטורציה

  

 אם(' עקבי פוסטמודרניסט 'ולא, ליברלי אינדיבידואליסט אינו הגל אך

 את חולקים הם אך. ספק ללא, נבדלים השניים). שכזו אפשרות כלל ישנה

 וחוסר מקריותה, השרירותיות על שמים שהם, כמעט הבלעדי, החזק הדגש

  .  חולק הגל שעליהם, החיזוי יכולת

  

 עדיין, כסובייקט האדם של המכונן שתפקידו ,סבור עצמי שאני מודה אני

 הנסיבות את למצוא) קאנט כמו (מעדיף אני. הגל אצל דיו מוערך אינו

 הסר למען. עצמו בסובייקט – הסובייקטיביות של הגבולותאת ו הממסדיות

 השליליותזה של מ מורכב פחות שאינו מבנה מציגה הסובייקטיביות: ספק

  .הגל של

  

 הדבר עבור כלשהו עוקב-למושג נזדקק שתמיד, כן פי על אף, נדמה אך

 של המשגה: 'אובייקטיבית רוח 'המונח תחת לפילוסופיה הגל הציג שאותו

 הסובייקט על להתבסס יכולה שאינה, ממוסדת אינטראקציה של מאפייניה

. הדדית בתלות עימו נמצאת שהיא למרות, גבו על ילטפ ושאינה, היחיד

, מניח ספק ללא שהגל כפי, הן' אובייקטיבית רוח 'של כאלה צורות האם

 לשיטות בדומה (הסובייקטים את שכוללת פיסיקלית-מעין עצמאית ישות

 מדובר האם או ,])Luhmann [ולוהמן] Parsons [פארסונס של החברתיות

 זו שאלה – עצמם הסובייקטים בתוך ורק אך הפועלים תיאום של בדפוסים

  .פתוחה נותרת

  

 הללו הבעיות כל את לראשונה הציג שהוא בלבד זו שלא, האמין הגל

, למדנו בינתיים. מוחלטים פתרונות להן סיפק גם שהוא אלא, לעומקן

 מבולבלים נותרים ושאנו, עצמו הסובייקט את אפילו מבינים איננו שעדיין

  .אליו לגשת שונות ואטיותאדקו-לא דרכים בשל
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 מהבנתנו הסתם מן חומק, מכל יותר לנו שמוכר מה: יותר כללי ובאופן

 עצמו את למצוא עדיין יכול, זו למסקנה שמגיע מי. אחר דבר מכל יותר

 של הגאוני במתכון, ספק ללא, יחשוד הוא אך. הגל של המורשת במסגרת

 הגל של כיטקטורההאר. המוחלטת השליליות שהינו מוחלט לפתרון הגל

 – כולן על עולה שגם אלא, הראשונה רק לא – הפרדיגמה את מציגה עדיין

 הויטגנשטייניאנית] dis-solution[' ַּפֽתרּות-אי'מה במישרין שנבדל לפתרון

 בלתי להיוותר, כן פי על אף, עשוי שכזה פתרון, זאת ובכל. הבעיה של

 לפחות – עצמן כלפי תמופנו הן באשר, שלנו האפיסטמיות ליכולות נגיש

, עצמה בזכות העומדת מקיפה פורמאלית שיטה של הלוגית בתצורה

 עצם תחת החתירה. מקבל היה בלבד ושאותה, בנפשו שיווה הגל שאותה

  .בלוגיקה יותר מאוחרת מהפכה עבור חיונית היא, שכזו שיטה של הרעיון

  

 The Secret of[' הסוד של הגל'את ,  כמעטיחיד בעמוד, חושפת את ))))3333

Hegel, Stirling, 1865 [ המהות של הנצרות'ואת ']The Essence of 

Christianity, Feuerbach, 1841 [ פוסט'ה של למהות רמיזה ידיעל -

 את לחשוף תהיהי הגל של כוונתו, שאמרתי כפי? לא מדוע אך. 'מודרניות

 להבחנה הניתנות-כאי השליליות (אחת קולמוס במשיכת הכל של המהות

 בעוד, כאתגר בעיקר מבין  אני,אומרת שאת מה את). והמיידי שליליה של

 של ַלגרעין הפך, אחת קולמוס במשיכת שעוצב, להכל הגל של שהמפתח

  . סּובטילית פילוסופית ארכיטקטורה

  

 אמנות של כזו יצירה להפיק עשויים אחר מישהו או את, הארוך בטווח

 רשאי שאני סבור אני. והבחנות הערות בכמה אגיב, לבין בין. המחשבה

 תמיד אתגרים, שיחתנו מתפרסמת בו העת-כתב של שבהקשר, להניח

  . מפתרונות יותר מעניינים

  

. ברוחם למדי מודרניים באמצעים הפוסטמודרני העידן את מסבירה את ....אאאא

: יותר רדיקאלית בדרך אך, מרקס כמו, לרגליו מראשו הגל את הופכת את

 פועל אינו זה שמהלך מאחר. האמין ואשה ממה ההפך היא הגל של האמת

 בקנה עולות אינן קרובות שלעיתים, סמויות הבחנות חשיפת באמצעות

, הגליאני-מעין עצמו שהוא הרי, ישירים ניגודים באמצעות אלא, אחד
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 מודרניסטים-פוסט ידי על הובנה שזו כפי (טהורה מודרניות ומפגין

  ).אדוקים

  

 של הדת של בפילוסופיה המשמעויות-ריבוי את לך להזכיר צריך איני ....בבבב

, בדת. לחייו האחרונות בשנים כבר מדרשו-בבית ַלפיצול שהובילה, הגל

 כאשר. במחשבות לא', ייצוגים'ב או בדימויים רק עצמה את מגלה' האמת'

 מקורו. שונה באופן עצמו את מציג' אמיתי'ה התוכן, למושגים הופך הוא

- אותו 'נותר מה-דבר שבהן הדרכים בין ההבדל הוא המשמעויות-ריבוי של

 יש בו לאופן באשר השאלה. אחר למדיום מתורגם שהוא מרגע ,'הדבר

 באופן ניסה שהוא סבור עצמי אני. במחלוקת שנויה נותרת הגל את לקרוא

 הדת של המהות את לתפוש – למדי אנוש באורח נכשל אך – מבריק

  .שלו בלוגיקה ולַשמרה

  

 חלק ושהינו, הדתית לגישה שתואם במה קדיםמתמ אם בכך להבחין ניתן ....גגגג

' התרוממות'ּכַ  זאת מתאר הגל. עצמה המושגית האמת של התהליך מהבנת

 הוא באשר מהעולם' הנאה'לַ  שמביאה, האלוהי אל הרוח/התודעה של

 ביוונית מצטט הוא שאותו, לאריסטו הגל חוזר בכך. בפנינו עצמו את חושף

 של ההרחבה בתור הדת של זו פרשנות להבין ניתן. 'האנציקלופדיה 'בסוף

 לניתוח שיבה לעודד לכך אל אך. שלו מניסיונו הפילוסוף מכיר שאותו רגש

 ללא. בלבד הדמיון על המושתתת ככזו, הדת של יותר עצמאי הגליאני

 הניסיון את להבין ניתן לא, הסובייקטיביות של יותר ועמוקה חדשה תפישה

. הרציונאליות של הניגוד אינה ,הז במובן ,הסובייקטיביות אך. הדתי

 תובנה של החשיבות. בתוכה רכיב מהווה וכן, אותה מכוננת היא ,למעשה

 פיכטה. השלילי של העצמי-היחס את הדגשתו למרות, מהגל חומקת זו

  . לכך בנוגע יותר רבה פילוסופית עמקות גילה) להיקבר הגל רצה שלצידו(

  

 בזו ובייחוד, יוונית סביבהב התפתחה האלוהי השילוש של גמהוֹ הד ....דדדד

 ושנוי מורכב עניין עודם והנצרות הפלטוניזם בין היחסים אך. האפלטונית

 בעוד, "פרסונה "של במסגרת מובן להיות יכול ישראל אלוהי. במחלוקת

 מתייחסת הגל של המוחלטת הרוח. זה תיאור מונע אפלטון של אחדה

 של, רסונאלייםפ בחלקם, מובחנים גילומים שלושה באמצעות לעצמה

 האל אל פונה, בתפילתו, הנוצרי לכן. פרסונה אינה עצמה היא אך – עצמה
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 השילוש אל פונה אינו לעולם כמעט אך', בן'ה בתור או 'אב'ה בתור

 של, שהוזכרה הפעולה באמצעות הנוצרי האל על חושב הגל. האלוהי

 באורח ודבקות תודה-הכרת על מדבר הוא תיםילע. ועיון התרוממות

 הגל את לתאר ההגליאני] Findlay [פינדלי ון'ג יכול לכן. ללעג קרובש

 הסובייקטיביות של מענייניה גם כמו, הנצרות של מענייניה מרוחק, כְיָוִני

  .כאחד אינסופית או סופית, המודרנית

  

 ,הכנסייה היסטוריית על בקורסים, הנוצרי הפלטוניזם על רבות למד הגל ....הההה

 למפעלו מוצא כנקודת אותו ששימש מה אך. שלו הלותראנית במדרשה

 חסרונותה על להצביע ניסה הוא. המעשית הפילוסופיה הייתה היצירתי

 כן פי על אף הוא שלו האמת שאת, המוסריים החיים את קאנט של בתיאורו

  .הממוסדת האלוהות של ההנמקה עבור ביותר העז האתגר בתור גם, אימץ

  

 שהגל מראה שאת בכך, חשוב המ-דבר על מצביעה שאת חושב אני לכן

' אהבה'ה את בהבינו, יוחנן ושל פאולוס של הלשון של בתבניות משתמש

 המוסריות". 'חוק'ה של – ההגשמה בתור בעת בה אך – הביטול בתור

' הגשמה'ה היא והאהבה". האהבה של האפשרות את רק ומשמרת מבטיחה

, ואותהנב של ההגשמה הוא ישו שבו האופן באותו, המוסריות של

 העולם של חדשה והבנה חדשה התגלות אל המעבירה עֵבירה באמצעות

 של בדמותה האלוהית לאימפריה הוסבו אשר, ישראל-אלוהי ושל

  .'הכנסייה'

  

 מהותית היא, והפיוס לטובה-ההשתנות של, השינוי של הדינאמיקה

 האפלטונית הדוקטרינה את תואמת ספק ללא היא. הנוצרית העולם לתמונת

. עבורו חיונית אינה היא אך, ההבדלים כל של האימננטי המקור, דהאח של

  .השתיים בין ההבחנה את להדגיש ניתן, כך עקב

  

 המשוחררת – 'חיים'ה ושל' אהבה'ה של הדינאמיקה ,השני הצד מן אך

 את שאותו הדבר אל אופן בשום מובילה אינה – האחד של מהאונטולוגיה

 שכל משוםזאת . מודרני-הפוסט וןהניסי של הנכונה ההבנה בתור מקבלת

 אם. מהותית מטרה-מּוְכָונּות מצריכים, הצעיר הגל עובד שאיתם המושגים

 כי אף, בהכרח מכּוון הוא התהליך. יתנדפו המושגים, זה את מסלקת את
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 זאת רואה את. נמשך הוא עוד כל העין מן סמוי להיוותר יכול זה דבר

 קונטינגנטיות של למסגרת ייםמקרא כתבים לתרגם מנסה את אם ,בבירור

  .מקסימאליים ואפקטים מינימאליים שינויים עם זאת וכל, מורכבות, צרופה

  

 לדיאגנוזה להגיע טובים טעמים לנו שיש נראה כך או כך: לסיכום

, היתר בין, שמשלבת לתפישה – ימינו של ההתנסויות של יותר אדקוואטית

 ועושר בלבד שינוי רמאש ליותר הסיכוי עם ,מוחלטת קונטינגנטיות

, שכזו השקפה של רצינותה לשוליי הגיע עצמו הגל. חבויים בהבדלים

, צעיר כאיש. וההכרחיות הקונטינגנטיות בין היחס את שלו בניתוח

  .כך על להצביע ניסיתי, הגל על שפורסם הראשון ובמאמרי
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            מיכל סגלמיכל סגלמיכל סגלמיכל סגל

        

        

        דברים בעקבות הסימפוזיוןדברים בעקבות הסימפוזיוןדברים בעקבות הסימפוזיוןדברים בעקבות הסימפוזיון: : : : הכל נשמעהכל נשמעהכל נשמעהכל נשמע, , , , סוף דברסוף דברסוף דברסוף דבר
        
        

, נדמה שלא קיימת פילוסופיה שהניבה תובנות כה סותרות בקרב חוקריה

בטרם ,  ואני מתכוונת לאוהדיה בלבד–ועמדות כה מנוגדות בקרב פרשניה 

ואין מדובר רק בזמנים .  כזו של הגל–אנו מביאים בחשבון את מתנגדיה 

נויות להגותו התפצלו במובהק לשתי אסכולות מנוגדות שבהם הפרש

" הצעירים"או , של ההגליאנים מן האגף השמאלי והימני(בתכלית 

כראיה יכול לשמש . אלא זהו המצב עד לעצם היום הזה, ")וותיקים"וה

: על דבר כמעטשאינן מסכימות , מגוון התשובות המובאות בסימפוזיון זה

כך מספר , רשנים שאת תגובתם ביקשנוהמומחים והפ, כמספר החוקרים

, כולם נבונים, כולם חכמים, ללא ספק. הדעות השונות המוצגות לפנינו

שהזהות , למשל, כולם יודעים. וכולם יודעים היטב את התורה של הגל

וחלקם אף משקיעים זמן , שאליה מכוון הגל היא זהות של זהות והבדל

ן את אותה זהות ולמה היא אך כיצד יש להבי. ומאמץ בכדי להסביר זאת

והאם הפילוסופיה של הגל מצליחה או אף מסוגלת להשיג את , מתייחסת

אין כל ) ואחרות( על כל השאלות הללו –ומה נדרש לשם כך , מטרתה זו

הוא סטנדרט [...] ' תזת הזהות'מה שמכונה "האחד אומר ש. הסכמה

ֽלתפישה של קשור בתכלית -והוא בלתי, אפיסטמי עבור מה שנחשב כהכרה

והשני אומר , )רוקמור ("לא משנה באיזה אופן חושבים אותה, חירות

. סוגיות של קיום חברתי, באופן מהותי, סוגיות של זהות חייבות להיות"ש

היכן שאיכותה של , זהות היא התוצר של שפתה של קהילה על עצמה

המידה בה היא מאפשרת חירות [...] השפה צריכה להאמד על פי 

וכאשר ממשיך האחד ואומר ). ובאני'די ג" (דואלית בהקשר קהילתיאינדיבי

להגל ישנה השקפה על החירות שאינה מבוססת על החירות או קשורה "ש

 "וייתכן שאינה קשורה לחירות כלל, אליה בשום מובן ברור מאליו

-כפילוסופיית, אני קורא את הפילוסופיה של הגל"אומר האחר , )רוקמור(

הגל טוען "או , )שטקלר" (שכנעת שזמינה על המדףהחירות היחידה המ

שכל עניינה של הפילוסופיה שלו הוא מימושה של החירות , במפורש
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האם : כגון, וטרם הגענו לשאלות הנוקבות יותר). סטיוארט" (האנושית

ומה נותר מהמוחלט ? )הזהותעצם את , היינו(זהות שכזו מפרקת את עצמה 

מנחה הצבת מטרה ' מוחלט'ו הבנה של איז, או לחילופין(במקרה שכזה 

? שמכילה את ההבדל, ואלו השלכות נוספות כרוכות בזהות זו? )שכזו

ככל שהשאלות ... ?מאיפה כל זה בא ולאן זה הולך: ובאופן הכללי ביותר

  .כך רבות מחלוקותיהם של המשיבים, מעמיקות יותר

  

שאלים תאחדנה את הנ, שההתרסות שמעלות שאלותיי, אפשר היה לחשוב

אך גם על המערב , )בראש ובראשונה(ובהגנתם על הגל , בהתנגדותם להן

, במסגרת המערב, החברתיות והפוליטיות שנדמות, והתפישות התרבותיות

שעל , היה זה הימור בטוח, אמנם(כמובנות מאליהן מזה זמן מה 

, אך כן על הליברליזם, הפוסטמודרניזם לא ישוש אף אחד מהללו להגן

אף אל מול טענות אלו אין , למרבה הפלא או לא, ואולם...). הפלורליזם

חולק "בעוד רוקמור . כמעט בנוגע לדבר, תמימות דעים בקרב המלומדים

מודרנית העכשווית נובעת מהלוגיקה -על כך שהמחשבה הליברלית הפוסט

- הפוסט,  הליברלית–המחשבה העכשווית '"שטקלר טוען ש, "ההגליאנית

הרבה יותר , שך רציף של המחשבה ההגליאניתמהווה המ', מודרנית

לא לגמרי ברור לי מה : "ובעוד לואיס אומר." משיודעים רוב האנשים

אני לא מזהה כאן . 'מודרנית-פוסט, ליברלית, מחשבה עכשווית'הכוונה ב

הנריך מציין שהליברליזם , "ולּו באופן רופף, קטגוריה אחידה

שהם שמים על ,  הבלעדי כמעט,חולקים את הדגש החזק"והפוסטמודרניזם 

אינני מאמין : "הופמן כותב". המקריות וחוסר יכולת החיזוי, השרירותיות

ואכן , וגם לא מה שנתפש בדרך כלל כחשיבה ליברלית, שהפוסטמודרניזם

יכולים להתייחס אל הגל בפשטות , אף לא הזרם התרבותי המרכזי של ימינו

יד שהגל לא יכול להיות האיש הבינו תמ"ש(ובאשר לליברלים , "כאל מקור

שהגל אינו נותר ברמה "הרי זה משום שהם הבחינו בכך , ")שהם מחפשים

של אותה חירות שלילית שהם חולקים עם הפוסטמודרניזם בתור נקודת 

מודה שניתן לראות בהגל "קרווגן , ולעומת שני האחרונים". הייחוס שלהם

מודרניזם -ת את הפוסטמהסס לזהו"ואילו ווד , של הליברליזם" את האב

 לפחות בכל מובן בו ניתן להשתמש במונח האחרון –' ליברלי'כ

הכופרים , ובאני ואחרים'די ג, הופמן, לעומת הנריך, ושוב". מחמאהבכ

בין המחשבה של הגל לבין זו ) או אף ביחס רופף כלשהו(ביחס הנביעה 
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 של –ה אותה הלוגיקה עצמ[...] , כמובן: "אומר שטקלר, הפוסטמודרנית

מובילה – שיפוט דיאלקטי באמצעות שלילה של מסקנות פורמאליות בלבד 

לפני שנים , פירשתי. 'אי הנאמנות היא הנאמנות האמיתית'ללוגיקה שלפיה 

בתור חזרה , את ניסוחיו של דרידה ללוגיקה של הדקונסטרוקציה, אחדות

הטיעון "רוקמור מציין ש; "על הדיאלקטיקה של הגל, רק בצרפתית, ותו לא

על פני מאה השנים , על אודות היותו של הדיון הפילוסופי הצרפתי

, " נטען על ידי וינסנט דקומב–סידרה של תגובות להגל , האחרונות לערך

לואיס ; "תיאור מתוחכם של הפילוסופיה הגרמנית יניב תוצאה דומה"וש

לבין ] של הגל[את הזיקות בין מחשבתו "מזכיר את המחקרים המדגישים 

סון 'והודג, "מודרניזם-לק ניכר מהמחשבה שנכללת תחת הכותרת פוסטח

והיו שטענו כי , מהשיטה ההגליאנית' להתחמק'מסכים כי קשה מאוד "

  ". הגליאנית היא ביסודו של דבר הערת שוליים להגל-הפילוסופיה הפוסט

  

אינני יודע מיהו החוקר : "כותב רוקמור, בהקשר של שאלתי הראשונה

מאחר שדרך זו לגשת להגל , ל כפי שאת מתארת אותושקורא את הג

זהו סיכום מושלם של : "ואילו קרווגאן כותב, "לחלוטין אינה מוכרת לי

היא נותרה . המרכזי של הפרשנות של הפילוסופיה ההגליאנית-הזרם

רגילים של פרשנים מוכשרים -הפרשנות השלטת חרף מאמציהם הבלתי

סטיוארט מקבל את , ישיתובאשר לשאלה השל". לבטלה או לתקנה

קרווגן מקבל את המסקנה מבלי לקבל , ההנחות מבלי לקבל את המסקנה

ולפיכך אני דוחה , אני דוחה את ההנחה: "ואילו רוקמור כותב, את ההנחות

  ". גם את המסקנה

  

טרם נגענו בגרעין הקשה ביותר והרגיש ביותר של , ובכל הדוגמאות הללו

 לסטרוקטורה הנוצרית של כל העניין הזה הנוגע, הטענות שהעלו שאלותיי

. העכשווי" גלובאלי"כמו גם של עולמנו ה,  של הפילוסופיה ההגליאנית–

או לאמונה , לדתדווקא אינני מתכוונת ', נצרות'וכאשר אני מדברת על 

או שהוא תאולוג יותר , איני מבקשת לטעון שהגל הוא הוגה דתי. דתית

ת המודרנית של המערב אינה אלא וגם לא שהחילוניו, מאשר פילוסוף

כאשר אני מאפיינת את הפילוסופיה של הגל ואת התרבות . דתיות במסווה

סטרוקטורה , אופן מחשבה, אני מאפיינת היגיון מסוים, העכשווית כנוצרית

ומצויה בתרבות , מצויה אצל הגל, ששייכת לנצרות, מסוימת של המחשבה
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בכל , שבה הנוצרית שבה ומופיעההמח, ומבחינה זו. של ימינו" חילונית"ה

 לא חרף מותה –לעת עתה נראה שהיא השיגה חיי נצח . פעם בשינוי אדרת

פעם אחר , גם כאשר נדמה, וכך. כי אם בדיוק באמצעותו, )או מות האל(

שהיא כבר התבטלה , )או מבטלת את עצמה(שהיא מתבטלת , פעם

המודרנית או בחילוניות , או אצל מרקס, או אצל הגל, בנאורות(

אלא בדיוק ,  לא חרף ביטוליה–היא למעשה משתמרת , )והפוסטמודרנית

, נוספת) או רפורמציה(או רפורמה , באמצעות מהפכה נוספת, באמצעותם

  .שכל העולם כולו נקרא לאמצה לחיקו

  

או '? דתית'אל הסוגיה ה' פילוסופית'האם עברנו מרחק רב מדי מהסוגיה ה

לא עברנו מרחק ? ל הסוגיה של השילושמהסוגיה של הזהות וההבדל א

המבנה המשולש הוא : מדובר באותו הדבר, מן הבחינה הפילוסופית. כלל

או של , המתפתחת, של הזהות המורכבת, המבנה של הסינתזה

אך האם זה נכון שסוגיות פילוסופיות אלה קשורות . הדיאלקטיקה

תו הגל הדבר שאו: "רוקמור מסרב בתוקף? בעבותות למחשבה הנוצרית

אינו אלא גישה אפיסטמית לדבר שאותו הוא מכנה ', דיאלקטיקה'מכנה 

הדיאלקטיקה ;  אין לכך דבר וחצי דבר עם הנצרות או אף עם הדת–' הכרה'

ומבחינה זו היא ניטראלית לגמרי בנוגע לכל , אינה מסתמכת על הדת כלל

ו של אני כופר בכך שהדיאלקטיקה ההגליאנית היא בעיקר, לכן. דת ידועה

אפשר היה ". או בכל דרך אחרת, שלא במתכוון, שלא במודע, דבר נוצרית

עסקה , הפילוסופיה של הגל כולה: "להציב אל מולו את אמירתו של קיינז

או את זו של , "פילוסופי/בהבאת הדוקטרינה הנוצרית לידי ביטוי מושגי

המחשבה המודרנית כרוכה באופן אורגאני , באורח כלשהו: "קרווגן

גם כאשר היא מבקשת לערער את יסודות הנצרות באמצעות , צרותבנ

, "אלא לגבי המודרניות כולה, דבר זה נכון לא רק לגבי הגל בלבד. 'חילּונה'

זה נכון שהוגים חילוניים ואתאיסטים רבים : "או את תשובתו של סטיוארט

ומבחינה זו , עדיין פועלים עם המושגים שמקורם במסורות הדתיות, כיום

אך אני סבורה שמוטב להביא כאן ". תן לומר שהם דתיים שלא במודעני

שמנסים לגעת בנקודה זו מן הצד , דווקא את דבריו הבאים של סטיוארט

זה ברור שהגל לוקח ברצינות רבה את הדוקטרינה של : "הפילוסופי

חשוב לו עד מאוד . גמה הסגולית של הנצרותֺאותה הוא מבין כדו, השילוש

, קרי, המתאר של תנועתו הדיאלקטית של המושג- את קווילהבין בשילוש



 663663 

אינני סבור שהוא היה . פרטיקולריות ואינדיבידואליות, אוניברסליות

שלא , מסכים לפטור זאת בפשטות ולחמוק אל עבר השקפה חילונית לגמרי

ובכך גם , אנסה להבהיר בקצרה את דבריו". תהיה לה שום אנלוגיה ָלמושג

, פחות או יותר, התיאור שלך מתאים: "ה של רוקמורלהשיב לקביעתו הבא

שלפיה הגל קשור לדת בכלל ולהשקפה , לפרשנות הדתית של האגף הימני

דוחה את הרעיון שהגל הוא הגליאני מן , כמובן, אני. דתית מסוימת בפרט

  ..."האגף הימני

  

כל דבר תבוני מראה את עצמו : "אנו קוראים אצל הגל את הדבר הבא

, בה במידה, שכל אחד מהאיברים תופס, ובאופן כזה, צדדי- תלתכסילוגיזם

זהו . כמו גם את המקום של האמצע המַתווך, את המקום של אחד הקיצונים

האידיאה , קרי, במיוחד המקרה עם שלושת האיברים של המדע הפילוסופי

הפרטיקולריות והאינדיבידואליות , האוניברסליות. 1"הטבע והרוח, הלוגית

האידיאה הלוגית היא :  המומנטים בדיאלקטיקה של המושגהם שלושת

 –והרוח הסופית ;  עיקרון הפרטיקולריות–הטבע ; עיקרון האוניברסליות

, בין שני האחרים, בתורו, כל אחד מהם מַתווך. עיקרון האינדיבידואליות

ויחדיו הם מכוננים את המבנה הדיאלקטי של השיטה ההגליאנית 

ים של המושג מגיעים לראשונה לעצמאותם שלושת המומנט. בכללותה

המציג את הדרכים השונות בהן כל , ולמשמעותם השלימה בסילוגיזם

מה . מגיעים לאחדותם באמצעות השלישי, שניים מיסודות המחשבה הללו

הוא הניסיון העיקש של הגל למצוא את האמצע ולהיוותר , שמתואר כאן

, צדדי-טרתו של התיווך התלתזו מ. מבלי ליטות אל עבר אחד הקיצונים, בו

  .בו כל יסוד מתווך בין שני האחרים

  

: היא כמובן השילוש הקדוש, שעליה מדבר סטיוארט, האנלוגיה למושג

, הוא האוניברסלי, האב, האל המופשט": וזאת כותב הגל. הבן והרוח, האב

כאן האוניברסלי ; הגענו לדרגה של הרוח. הנצחי, כל-החובק, הטוטאלי

; גילום, הוא פרטיקולריות אינסופית, הבן, האחר; בתוך עצמוכולל הכל 

האוניברסלי , ואולם.  ככזוהאינדיבידואליותהיא , הרוח, השלישית

                                                         
1
 Hegel, G.W.F., Werke in zwanzig Bänden, Red. E. Moldenhauer und K.M. 

Michel, Theorie Werkausgabe, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bd. 8: Enzyklopädie 
der philosophschen Wissenschaften (1970), pp. 339-340, Zus.  
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זהות ' כשם שבביטוי .2"כל השלושה הם רוח; הוא עצמו רוח, כטוטאליות

 כך הדבר גם לגבי –פעמיים ' זהות'מופיעה המילה ', של זהות והבדל

הרוח . והרוח, הבן, הרוח היא האב. תה הזהותשמבטאת את או, הרוח

המופשט ,  האידיאלי–שאת האב : כוללת בתוכה את שתי המסקנות כאחת

לאור ההתגשמות של הבן בחלל ,  יש להבין לאור ההיבט הריאלי–והנצחי 

או של ,  שהוא ההיבט הריאלי של הגילום של האל–ושאת הבן , ובזמן

הבנת האידיאה . ין לאור האידיאה יש להב–בזמן ובעולם , האידיאליות

והבנת החיצוניות של הטבע בתור , בתור מה שמחצין את עצמו בטבע

לכן . מעניקות יחדיו את המושג של הרוח, העצמית של האידיאה-החצנתה

, הדימוי והשכל, הרוח היא הקטגוריה שמתקדמת מן הקטגוריות של החוש

 הקטגוריות של אלו הן(הנותרות במסגרת המחשבה של הזמן והעולם 

הרוח היא הקטגוריה המתקדמת מממלכת האב , ומאידך, מחד) ממלכת הבן

שכן היא אינה מאפשרת , )בלבד' האב'בה האל מובן בתור , יהדותאו מה(

  .אידיאלית ונטולת זמן, לאידיאה להיוותר מופשטת

  

ת את אחדהיא הקטגוריה שמ. הרוח היא קטגוריה נוצרית בעליל, מבחינה זו

שהבינה אחדות זו , ובכך מנסחת את האמת של הנצרות, ת הזמןהנצח וא

סינתזה בין האת . באמצעות האל האחד והנצחי המתגלה ומתגשם בבשר

של הנצרות בין סינתזה הניתן להבין בתור , היסוד הנצחי והיסוד הזמני

של ) הפגאנית(הנוכחות קבלת ): או בין אתונה וירושלים(היווניות והיהדות 

 – את המונותאיזם של היהדות שזו תבטלמבלי , ולם והזמןהאל בתוך הע

הוצאת הזמן מן : לשון אחר. זמני-עולמי והעל-החוץ, את האל הנצחי

או קבלת ממלכת האב , כמוה כקבלת האמת של היהדות, המשוואה

כמוה , ואילו קבלת ממלכת הבן כממלכה היחידה.  היחידהת האלכממלכ

  .רת העולם האנושי והסופי בלבדהנותרת במסג, כקבלת האמת הפגאנית

  

אפשרותה של ,  אם בלשון של הדת ואם בלשון של הפילוסופיה–כך או כך 

תלויה ביכולת להחזיק , כמו גם אפשרות הבנתה כראוי, השיטה ההגליאנית

המבוטאת באמצעות , והחזקה זו יחדיו. יחדיו בשני הקיצונים הללו

, אלא היא גם,  ההגליאניתאינה רק הליבה של השיטה, הקטגוריה של הרוח

                                                         
2 Ibid., Bd. 17: Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1969), p. 234. 
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, אינה האלוהות כמוצגת בדימוי"הרוח . הליבה של הנצרות, לדידו של הגל

 ולפיכך היא אינה הפוטנציאליות – הממשית האלוהות הנוכחתאלא היא 

כי אם , ולא האמיתי בצורתו הקונקרטית של הבן, העצמותית של האב

או האל כרוח , זוהי הרוח של האל[...] הנוכח והממשי הסובייקטיבי 

במשמעות מוחלטת זו של . [...] האל השוכן בכנסייתו, ממשית, נוכחת

הדת של הדת הנוצרית היא , במובן עמוק זה של האמת המוחלטת, הרוח
אלא בכך שהאמת של , אך לא במובן הטריוויאלי של דת רוחנית; הרוח

, אני,  האל והעולם– איחוד הניגודים האינסופיים, קביעת טיבעה של הרוח

homuncio העושה אותה לדת ,  הוא תוכנה של הדת הנוצרית– מסוים זה

  .3"מלומדת-הלא, גם לתודעה הרגילה, מבחינה זו, ותוכן זה נתון, של הרוח

  

במחשבה ,  בזהות ובהבדל–על היכולת להחזיק בשני הצדדים , אם כן

 ובמלוא ההיקף של, במוניזם של האחדות העליונה, בנצח ובזמן, ובהוויה

 קמה או נופלת –הקיימים בחיים הממשיים , של הריבוי והשוני, הפלורליזם

הגל חוזר ומדגיש עד כמה קשה להחזיק יחדיו בשני . השיטה ההגליאנית

ולא , השכל או הרפלקסיה אינם יכולים לעשות זאת: הצדדים המנוגדים

אך לא רק . כל הפילוסופיה עד אליו לא הצליחה בכך, ולמעשה, החושים

גם הפרשנויות שניתנו :  שקדמה להגל לא הצליחה לעשות זאתתההגו

את הקושי לעמוד במשימה זו , בתורן, לשיטה ההגליאנית עצמה הדגימו

, אותו הקושי שמעמיד החיפוש של הגל אחר האמצע. שמציבה השיטה

. לאסכולות הימין והשמאל, הוא שפילג את הפרשנויות שניתנו לשיטתו

את , היינו(עולם הממשי לטובת התחום הלוגי אסכולת הימין ביטלה את ה

 לא רק את ההיבט הזמני של –ובכך ביטלה , ) של הזמן לטובת הנצחיסודה

. אלא גם את עצם האחדות והמוחלטות שביקש הגל להשיג, השיטה

אסכולת השמאל ביטלה את הנצחיות של האידיאה לטובת הסופיות 

,  והאחדותי של השיטה הנצחייסוד לא רק את ה–ובכך ביטלה , האנושית

או (אלא גם את האפשרות להגיע להשלמה ולמימוש במסגרת הזמן 

כל . צדדי- שני כיווני הפרשנות הללו חוטאים לתיווך התלת. )ההיסטוריה

ן אחת מהאסכולות שגתה בכך שנעה מן האמצע ההגליאני אל אחד מ

כמו גם לדרישה העקרונית של , ובכך חטאה לקיצון השני, ניםוהקיצ

                                                         
3 Ibid., p. 305. 
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כך שמחירן של . ולהיוותר באמצע, יטה להחזיק יחדיו את שני הצדדיםהש

  .טעויות אלה אינו פחות מאשר קריסה מוחלטת של השיטה כולה

  

גם אם אמנם נהוג להבין את הפרשנות הרואה בהיבט הנוצרי אצל הגל , לכן

הרי שאסכולה זו מעולם ,  כפרשנות של אסכולת הימין–היבט משמעותי 

, ד בדרישה של השיטה להחזיק יחדיו את שני הקיצוניםלא הצליחה לעמו

עליונותה וגדולתה של הנצרות מתבטאת דווקא , בעוד שעבור הגל עצמו

זו בדיוק האמת המוחלטת שהגל מייחס . בכך שהיא מצליחה לעשות זאת

  .לנצרות

  

. ומצליח, )או מושגי(את האמת הזאת הגל מבקש לנסח באופן פילוסופי 

יד שיטה שמכילה בתוך עצמה את האמצעים הוא מעמ, בהצלחתו

לכן . שאינה נדרשת עוד לשום הנחות שנמצאות מחוץ לה, למימושה

" טיעוניו של הגל הם עצמאיים לחלוטין"באומרם ש, צודקים המגיבים

, כך הוא סבר, הפילוסופיה של הגל הייתה"ושגם אם אמנם , )שטקלר(

ראה את הפילוסופיה "ושהוא , "הניסוח הפילוסופי האמיתי של הנצרות

, )פינקרד" ( כביטוי של הנצרות–ובכמה מובנים , שלו כשיאה של הנצרות

-את-דבר מלבד המתודה שלה המפתחת' מושתתת על'אינה "הרי שהיא 

על . הדוגמות הנוצריות אינן הנחות שמהן מתחילה השיטה"ו, "עצמה

 השיטה להיות מונחית על ידי לוגיקה שאינה מתפתחת מסידרת הנחות

 העובדה שההיגיון של הנצרות הופנם אך). קולב ("היסטורית כלשהי

ונוסח לכדי שיטה שמפתחת את , והוטמע כל כולו בפילוסופיה של הגל

אין משמעה בשום אופן שההיגיון של שיטה זו , עצמה מתוך עצמה בלבד

שהרי שיטה זו אינה , ההפך הוא הנכון, ולמעשה, אינו מכל וכל זה הנוצרי

 בדיוק מה שביקש –ה האולטימטיבית לאמיתותה של הנצרות אלא ההוכח

. דוקטרינות נוצריות' הצדיק'הגל לא : "קולב כותב.). ל.ש.מ(הגל לבצע 

אותן ופירש אותן בכדי להעניק להן מבנה רציונאלי ' חשב'הוא 

ואין הצדקה חזקה יותר , כך הוא מצדיק אותןבאך הרי בדיוק ". והכרחיות

שמוכיחה את הרציונאליות ואת , גיקה צרופהמאשר לתרגם אותן ללו

מבקשת לבטא את "כך שאם אמנם השיטה ההגליאנית . ההכרחיות שלהן

 או לכל –הכרחית את הפניה להיסטוריה זו -עצמה באורח שהופך לבלתי

הרי , )לואיס" (נתונה גרידא,  בתור סמכות חיצונית–היסטוריה אחרת 
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חוששים מהיותה של השיטה שניתן להרגיע את התאולוגים והנוצרים ה

  . זה" ביטולה"הנצרות השתמרה ב, כך או כך, אל דאגה: אתאיזם

    

אני מתאר לעצמי שהגל היה כן כשאמר שהוא היה נוצרי : "קולב אומר[

שהנצרות שלו והאלוהים שלו נחשבו מבעד , כמו כן, אך אני בטוח, טוב

גיקת הזהות  אך האם לו–" הזהות שלו-למשקפיים של לוגיקת הזהות ואי

שהרי אותה זהות ? הזהות שלו לא נחשבה מבעד למשקפיים נוצריות-ואי

" חדש"כמושג , משום מה, שקיינז מבין אותה, שהיא אחדות הניגודים

 –שני -מֵסֶדר, פרדוקסאלי, הגל קידם מושג זהות חדש "–(שקידם הגל 

ניצבה הנצרות [...]  איחודם של ניגודים –' זהות של זהות והבדל'ה, היינו

תואמת לחלוטין את , ")בתור האחדות של האלוהי והאנושי, בראש

שהינו , או את האל של הנצרות, האחדות הנוצרית של האלוהי והאנושי

  ].ובכל זאת אחד, בעל שלושה היבטים מובחנים

  

, בעוד הגל הצליח לנסח באופן מבריק את ההיגיון הנוצרי, כמובן שלדידי

אך גם הנצרות . ק יחדיו את שני הקיצוניםהוא לא הצליח במשימתו להחזי

אין ולא תיתכן סינתזה בין הפגאניות . אינה יכולה לעשות זאת

, והנצרות נותרת עם גירסא של פגאניזם, המונותאיזם קורס: והמונותאיזם

גיון מעט שונה מזה ישטענתו למונותאיזם מעניקה לו מבנה מיוחד וה

. או של ביטול ושימור, לילה כפולהשל ש', גם וגם'גיון של יאותו ה: היווני

 ושבשלו יש המבינים את שיטתו של הגל –שהתפתח ביוון , השילוש

כשם שנכון ,  הוא אכן פגאני–כממשיכה את הפגאניות ולא את הנצרות 

, כנוצרי טוב, וכמובן שהגל(בנצרות הדבר שהוא קיבל פיתוח והשלמה 

 אלא –ו יוונית  נוצרית א–ת  פרטיקולריה אינשילושהתפישת יטען ש

שנמצאת בכל וחלה על , תבונית והכרחית, שמדובר באמת אוניברסלית

: הנריך, למשל, כך. יש המדגישים את התפתחותו של השילוש ביוון). הכל

ובייחוד בזו ,  בסביבה יווניתגמה של השילוש האלוהי התפתחהֺהדו"

, למשל, כך. ויש המדגישים את מובהקותו הנוצרית". האפלטונית

נדמה שזה ברור שהגל לוקח ברצינות רבה את הדוקטרינה של : "יוארטסט

, גמה אשרֺהדו(גמה הסגולית של הנצרות ֺאותה הוא מבין כדו, השילוש

, מפרידה אותה בבירור מהדתות המונותיאיסטיות הגדולות האחרות, למשל

שמדגישים את העובדה שהגל , ובאני'כמו די ג, ויש)". היהדות והאיסלאם
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אם נבחן מקרוב את : " הנצרות עצמה כהמשך של הפגאניותמבין את

אפשר שאכן נופתע לגלות שהגל מחשיב את הנצרות בתור ', פנומנולוגיה'ה

 של הפגאניזם –בתור התולדה וההתחדשות היצירתית ,  כלומר–השיא 

הגנאלוגיה הרוחנית שעורך הגל לאמונותיו ולתרבותו . [...] הקלאסי

ללא כל , שירות מן העת העתיקה הקלאסיתנמשכת י, האינטלקטואלית

יש חשיבות לכך שהוא מייחס את לידת המצפון כקול . מעקף לתוך היהדות

וגם יש חשיבות לכך שהוא . כמובן". לא לנביאי ישראל, פנימי לאנטיגונה

שהאל שלה הוא , דת מונותיאיסטיתאל  כ,אף על פי כן, נצרותמתייחס ל

  . האל האחד

  

 לא כסינתזה בין יוון –והגל אכן מבין את הנצרות , ודקובאני צ'אך אם די ג

הרי שהגל מבין את הנצרות , אלא כהמשך ישיר של הפגאניזם, וישראל

 סבירכפי שמ. הנצרות עצמה אינה מבינה את עצמה כך, מכל מקום. נכונה

הנוצרים המסורתיים הבינו את עצמם כיורשיה של ההתגלות ", פינקרד

של מה שהם כינו , בכל מכל כל, גם כמחליפיואך , היהודית שקדמה להם

". הנצרות של הגל אינה חלופה לדת היוונית. לא כך הגל. העולם הפגאני

". יוחננית"היא , כפי שהוא מבהיר בהרצאותיו, הנצרות שלו"זאת משום ש

נשמע דומה הרבה , אם כן, האל של הגל. [...] נקודה, בראשית היה הלוגוס

מאשר לאל של הנצרות  'אתיקה הניקומאכיתה'יותר לאל של אריסטו ב

לומר שזה המובן , חלק מן הרדיקאליות של הגל היה. האורתודוקסית

בכל , ואז לטעון שתפישה שכזו יכולה, היחיד שאנו יכולים להעניק לאל

זהו גם חלק מרכזי . להתאים לתפישה הנוצרית האורתודוקסית, זאת

ובה , )כמונותאיזם(ת בטענתו שהנצרות היא ההגשמה של הדת היהודי

על הדגש שזו שמה על דמותם האנושית של (גם של הדת היוונית , במידה

בין אם הגל מבין את הנצרות כהגשמה הן של יוון והן של , אם כן)". האלים

ובין אם הוא מבין את הנצרות כהגשמה של הפגאניזם , )וטועה(היהדות 

שהמובן היווני של האל טענתו , הרי שבשני המקרים, )וצודק(היווני בלבד 

והיא נשמעת טענה , מוצדקת לחלוטין, תואם את התפישה הנוצרית

ככל שהנצרות , שכן אט אט. רדיקאלית אך ורק לאוזניה של הנצרות עצמה

ה אחר )צי(רפורמ,  מומנט אחר מומנט–מבררת ומפתחת את עצמה 

, ומבחינה זו( אכן מתברר שמדובר באימננטיות גמורה –ה )צי(רפורמ

ושכוללת את כל הנחות , שמתפתחת בכוחות עצמה, לוגיקה ההגליאניתה
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מצליחה לבטא בכך להפליא גם את האימננטיות של , היסוד שלה בתוכה

אך גם חרף כוונותיו של הגל , וזאת חרף כוונותיה של הנצרות). הנצרות

מבקש גם הוא להחזיק יחדיו את האימננטיות ואת , שכאמור(עצמו 

כפי שמציין . ובכל זאת אין מדובר אלא באימננטיות). הטרנסצנדנטיות

באופן ' אחר'אין מקום לאל שהוא , ברור שבשיטה של הגל: "פינקרד

] היא[, שאותה הוא מבין כנוצרית במובהק, התובנה: "או לואיס". רדיקאלי

הגל אינו  ובהבנתו זו את הנצרות". שהמוחלט אינו אלא הקהילה שלנו

שהאל אינו אלא הכנסייה , ה של הנצרותשהרי ידועה טענת, רדיקאלי

מה -אני חושב שאת מצביעה על דבר: "או בניסוחו של הנריך(הקדושה 

בכך שאת מראה שהגל משתמש בתבניות של הלשון של פאולוס , חשוב

, אך בה בעת בתור ההגשמה, בתור הביטול' אהבה'בהבינו את ה, ושל יוחנן

באותו האופן שבו , המוסריותשל ' הגשמה'האהבה היא ה. [...] 'חוק'של ה

באמצעות עֵבירה המעבירה אל התגלות , ישו הוא ההגשמה של הנבואות

אשר הוסבו לאימפריה , ישראל-חדשה והבנה חדשה של העולם ושל אלוהי

ששואל אותי בתמיהה (ובאני 'גם די ג"). 'הכנסייה'האלוהית בדמותה של 

ועים בדיוק את מנסה איזה סוג של מוחלט או זהות קב"מתריסה ואופנתית 

מדגיש את העובדה שאין מדובר אלא באימננטיות של החיים ") ?לשמור

שאינה , הגל הותיר מאחור את המוחלט בכדי להציג את הרוח: "האנושיים

התוצאה היא "ושטקלר כותב ש". אלא מילה אחרת עבור התחום של השיח

ים שאנו המוחלט החדש הוא החיים הממשי. במובן הישן' אובדן המוחלט'

ומדגיש שהמובן של המוחלט , "מנהלים בדרך טובה או רעה יותר או פחות

המסביר , או שוב פינקרד. קבלת הסופיותל קשור כל כולו" החדש"

 כך –הוא בדיוק התבונה האנושית בתהליך של הבנת עצמה "המוחלט ש

ייתכן שמפתיע לשמוע דווקא את , לכן ".שמדובר בבעלי תבונה אנושיים

,  שעומד על כך שהדיאלקטיקה אינה קשורה לדת משום בחינה–רוקמור 

 אומר את הדברים –' הכרה'וכי אין מדובר אלא בגישה אפיסטמית ל

. אובד המוחלט, שבחציית הגבול שבין האל והאדם, את אומרת: "הבאים

אך דבר זה היה נכון רק אם הגל היה מחוייב להשקפה על המוחלט שלפיה 

דבר שבו אני ,  בדרך זו–אף יכול ללכת לאיבוד  או –היה האחרון אובד 

אובד , שבחציית הגבול שבין האל והאדם"כמובן שהגל אינו סבור ". כופר

הוא סבור שרק כך הופך ,  כנוצרי לעילא–הרי ההפך הוא הנכון , "המוחלט

גם הנצרות אינה סבורה שמוחלטותו , ומן הסתם. המוחלט למוחלט באמת
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. תבטלת בשל חציית הגבול שבין האדם והאלמ) או של האל(של המוחלט 

מסתבר אף הוא כנוצרי , המכחיש כל קשר לנצרות, ומבחינה זו רוקמור

אני אכן מסכים : "דווקא כאשר קרווגן מסכים איתי וכותב, ואם כן. למופת

נושאת , ללא ספק חרף עצמה, שהפילוסופיה, היינו,  עם המסקנה שלך[...]

אובדן 'ב: נדמה שעלי לדייק ולהבהיר, "'אובדן המוחלט'את הזרע של 

, או את הפילוסופיה ככלל, אינני מאשימה את הפילוסופיה לבדה' המוחלט

כך , ורק ככל שהפילוסופיה היא נוצרית, אלא בראש ובראשונה את הנצרות

אין דין אובדן המוחלט כדין : ושוב(מבטאת אף היא את אובדן המוחלט 

ושלפיכך מעולם לא איבדה , חלטמחשבה שמעולם לא הייתה כרוכה במו

בדיוק כשם שאין דין הפגאניות הנוצרית , ולא שימרה את עיקבותיו, אותו

  ).שמעולם לא טענה למונותאיזם, כדין זו היוונית

  

רק ', השיטה ההגליאנית היא נוצרית מכל וכל'", כפי שכותב שטקלר, ובכן

בהפיכת  ,כל כמה שהגל מצטרף לפאולוס הקדוש ולאוגוסטינוס הקדוש

היסודות של המטאפיסיקה הנוצרית לכדי התובנה של מוחלטות 

ועמדה זו , זו' אמת'אם מישהו רוצה לכנות "ו. בדיוק כך". הסובייקטיביות

הרי ', נוצריות '–ם של אוצר הידע הקאנוני של עַ ' היסטוריה'כלפי ה

זו " אמת"אני רוצה לכנות . בדיוק". אמונה-שנצרות שכזו כבר אינה דת

, בשום אופן, ואכן איני טוענת בכך', נוצריות '–ה זו כלפי ההיסטוריה ועמד

ושל ' דת'לאור ההבנה היהודית של , למעשה. אמונה-שמדובר בדת

ולאור ההבנה היהודית את . הנצרות מעולם לא היתה זו ולא זו', אמונה'

 הרי שהאל על – ועל פי היהדות לא היה ולא יהיה כל אל מלבדו –' אל'ה

אין זה משנה אם אלוהים , לאור הבנה זו. שה הנוצרית אינו אל כללפי התפי

לא . או אצל מרקס או פרויד, או אצל ניטשה, אצל הגל) שוב(מת 

, ונותר מת,  הוא מת על הצלב–) וגם לא היהודים(המודרניות הרגה אותו 

  . מרגע הכתרתו של המת הצלוב לאל, במסגרת הדת הנוצרית

   

התובנה של מוחלטות ", קרי(פאולוס תפישתו של , לעומת זאת

או , "'היסטוריה'ועמדה זו כלפי ה, זו' אמת'"או , "הסובייקטיביות

,  ממשיכה לקום לתחייה–) הסטרוקטורה של הגשמה באמצעות ביטול

לא חשוב כמה פעמים נדמה שתפישה זו או אחרת הרגה , פעם אחר פעם

בישרה על ביטול ש, וגם זאת בנאמנות גמורה לתפישה הפאולינית. אותה
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. בתור ההגשמה של התורה והחוק של היהדות, התורה והחוק של היהדות

 –וקבעה את עיקרי אמונתה , כפאולינית נתמסדהמרגע שהנצרות , כידוע(

הפגאנים -לאחר שעלה מספרם של הנוצרים, במאות השלישית והרביעית

 הוקעה השמירה על –היהודים -עשרות מונים על מספרם של הנוצרים

קיום המצוות הובן כשמור ליהדות וכנוגד : החוק היהודי וגונתה ככפירה

הנוצרית ) או לסליחה(שמאפשרת לאהבה , אותה התפישה). את הנצרות

, )או החוק האמיתי(ולהיות האמת של החוק , להחליף את החוק היהודי

ולהיות האמת של , היא גם זו שמאפשרת לנצרות להחליף את ישראל

 –' ישראל האמיתי'קביעת הנצרות כ).  האמיתיאו ישראל(ישראל 

 הוא רעיון מובהק ומכונן של –] Substitutio[התאולוגיה של ההחלפה 

מרגע , מרגע זה ואילך): גולגולת גולגולת(אך אויה . התאולוגיה הנוצרית

 תפישת –שהתכוננה והתקבעה תפישתה זו של הנצרות אל מול היהדות 

גיון זה ויתגלגל גם בתוך הנצרות יך ה ימשי–ההגשמה באמצעות הביטול 

 שמציב את הפרת החוק כנאמנות –נוצרי -גיון פאולינייאותו ה. עצמה

 ממשיך –הנאמנות כמפגן של נאמנות עליונה -או את אי, העליונה לחוק

. וקובע את אופייה של הנצרות ואת הלך הרוח שלה לאורך גלגוליה השונים

גמורה למסורת " נאמנות"וב, יןבאופן טבעי לחלוט(גיון זה מוביל יה

אל שלב נוסף : אל המהפכה או הרפורמציה הבאה של המסורת) הנוצרית

ובהפנמה אל תוך הלב , )קתולית(בקבלת הפטור מכל חובה מעשית 

המכוננת את יחסה של הנצרות , סטרוקטורה עקרונית זו). נטיאהפרוטסט(

לטעון כי , ונילפחות במובן העקר, מאפשרת למאמין הנוצרי, אל מסורתה

, בפועל ממש, אף כאשר אינו מקיים, ולמסורתה" לרוח הנצרות"הוא נאמן 

המאמין הנוצרי יכול בהחלט לטעון שהוא . דבר הנוגע לפרקטיקה הנוצרית

מן , שמשחרר את האדם מן העמידה אל מול החוק, גיון הפאוליניינאמן לה

נה את או חוק התבונה שהבי, מלבד חוק הלב, הציות לחוק כלשהו

או ההיפוך " (מהפכה"ה, מבחינה זו". מוחלטות הסובייקטיביות"

או בדמות החילוני המסרב ,  בדמות הנאורות–שבאה לאחריה ) הדיאלקטי

זה המבקש , )אך פועל ומדבר כל כולו מתוכה(להיענות להכתבות של הדת 

, היינו, או להיענות לחוקי התבונה בלבד, להתנער מחוקיה וללכת אחר ליבו

דבריה :  נמצאת בתוך רצף זה–" החדש"או החילוני " החדש"וצרי הנ

המעבר מן הקאתוליות אל . הגיונה אותו ההיגיון, אותם הדברים

או " נאורה"נטיות אל הגירסא האאו מן הפרוטסט, יותאנטטסהפרוט
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שב וחוזר על אותה התנועה הראשונית , עוד יותר של הנצרות" חילונית"ה

להבנת המימד , ישה להפנמת החוק של האלעל אותה הדר, של פאולוס

, ואכן. ואף כמחייב את ההתרחקות ממנו, המעשי המסורתי כבלתי מחייב

ראה " (טלוס"נדמה שאין זה אלא ביטויו המופתי והמוחלט של אותו ה

אלא שכעת מדובר , המציין כי ההגשמה השלימה היא גם הקץ, )3שאלה 

,  מובילה לקיצהותהנצרכעת הגשמתה של : ולא ביהדות, בנצרות

כי אין זה , אם כי יש לשוב ולהדגיש. לחילוניות הגמורה או המפורשת

וגם באשר , מהלך זה עצמו הוא מהלך נוצרי מובהק: קיצה של הנצרות

אין מדובר אלא , כחילוני, כמשוחרר מן הדת, כיום, המערב מבין את עצמו

ינן פחות א המאות האחרונות, מבחינה זו. באותו ההיגיון של הנצרות

גם המהפכה , כפי שטענתי לעיל. וגם לא פחות מיסיונריות, נוצריות בדבר

הדמוקרטית , הפלורליסטית, הליברלית, הנאורה,  זו החילונית–האחרונה 

לומר שהנצרות היא , אם כן, ניתן.  תובעת מן העולם כולו לאמצה לחיקה–

 לומר שהיא ,או לחילופין, חרף כוונותיה וטענותיה, חילונית מלכתחילה

אין משמעו שניתן לצפות מראש את , אך הכרח זה (.מובילה בהכרח לחילון

או שההיסטוריה מובילה בהכרח או באופן בלתי , מהלכיה של ההיסטוריה

אם עוקבים אחר ההיגיון של : כי אם זאת, נמנע לתוצאה ידועה מראש

ושזו הייתה משמעותו , מתברר שזו משמעותו, הנצרות עד תום

הרי שלא רק או דווקא הגל לימד אותנו מהו אתאיזם , ואם כך). להמלכתחי

, כמובן, וצודק. אלא כבר הנצרות לימדה אותנו מהו, )כדבריו של היינה(

גם ללא התייחסות , ניתן לטעון שהנצרות מובילה לחילון"באומרו ש, קולב

  ". כלשהי להגל

  

הגליאנית אף שניסיתי להצביע על הקשר שאני מוצאת בין השימה לעל ה

בהקדמה לשלושת (לבין ההיגיון הנוצרי של הגשמה באמצעות ביטול 

זוהי שאלה מורכבת במידה בלתי : "משיב קרווגן, )3הסעיפים של שאלה 

, ועקב כך( שאלת היחסים בין הפילוסופיה ההגליאנית והנצרות –רגילה 

מאחר שהנצרות מובנת כהגשמתה של , יחסיה המתּווכים עם היהדות

את שואלת האם אני מקבל את הגדרת ההגליאניזם בתור ) [...] האחרונה

האם משמעות . הכל תלוי בשאלה למה הכוונה בכך. של הנצרות' האמת'

, שהפילוסופיה ההגליאנית היא ההמשגה של האמונה הנוצרית, הדבר היא

' לעל-שמה'או שהיא דווקא , ושלפיכך היא תלויה באמונה מבחינה מבנית
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, אך למעשה". כך היא גם מחליפה וגם ממשיכה אותהושלפי, את הנצרות

  שלפיה הפילוסופיה ההגליאנית–אני טוענת שהשימה לעל את הנצרות 

 היא עצמה המשך ישיר של ההיגיון – "גם מחליפה וגם ממשיכה אותה"

וזאת גם אם היא אכן מצליחה בניסיונה לשים לעל את , של הנצרות

בדיוק האופן שבו  זהו .רה נוצריתעצם השימה לעל היא סטרוקטו: הנצרות

 וממשיכה להפעיל ,גיון הנוצרייההגליאנית נאמנה לחלוטין לההשיטה 

גיון זה יאך אפשר להבין שקשה עד מאד לאנשים שה. אותו ולפעול לאורו

בהיותם הגליאנים (או אוניברסלי , או הכרחי, טבעי, נראה להם מובן מאליו

לחשוב שמדובר בתפישה , )במפורש או נוצרים במודחק או במפורש

או , ולזהות את שיבתה הנצחית אצל הגל, נוצרית או מערבית, פרטיקולרית

על שיטותיה הפוליטיות , או בתרבות החילונית של ימינו, אצל מרקס

 שמסביר את – מפתיע שהופמן אולי אין זה, לכן. ותפישותיה החברתיות

ים להיותה של ההיגיון וההצדקה של רצף הביטולים וההגשמות שמוביל

גיון הביטול י אינו רואה כל קשר לה–הנצרות הדת האמיתית והעליונה 

מגיע עם ] של הדת[השלב האחרון : "וההגשמה של היהדות בנצרות

 שרק מוחלט שמציג את עצמו – וזאת בתודעה הדתית כשלעצמה –ההבנה 

זהו המובן שבו .  הנדרשהמוחלטיכול להיות המוחלט , בהתגלותו שלו

  מתגברים עלשבה, וריה של הדת מגיעה לשיאה בדת ההתגלותההיסט

מה שמכונה , בְסֶכָמה יסודית זו. השלבים הקודמים של התודעה הדתית

אינו משחק תפקיד , 9-11ים א שבאיגרת אל הרומ'תיאוריית ההחלפה'

שמתעקש , אולי גם אין זה מפתיע שאף שטקלר, ומאותם הטעמים". כלל

כנבואות "גמות הנוצריות ֺהדולהבין את שמבקש , על קבלת הסופיות

, "כמו אלו של הרקליטוס או של לודויג ויטגנשטיין, מיותֺומטאפורות ֽגנו

, אדוק מדי, שהוא דתי מדי, הבעיה של המטריאליזם היא"או שכותב ש

, זוהי הבעיה של הנאורות כולה. אמונה בלבד-פילוסופיית, דוגמאטי מדי

 –" ועד לקאנט, הולבאך או לייבניץ'ד, דרך לה ֶמטרי, למן הובס ודיקרט

בדיוק באמצעות אותו ההיגיון את השימה לעל ולהצדיק ממשיך להבין 

אני מבין את הדברים : "הנוצרי המקורי של ביטול והגשמה של היהדות

בדיוק כשם שסוקרטס ביקר את : שאומר הגל בשבחי הנצרות באופן הבא

 על הרטוריקה –היינו הסופיסטים , של ימיו' מדענים'הליקויים של ה

עית את הבנתם המוט, טיעוניהם הפורמליסטיים, המתחסדת שלהם

 כך גם ישו לא האמין –לרעה במשוררים וכן הלאה -שימושם, המתמטיקה
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ההשוואה שלעיל . [...] 'הברית הישנה'בפרשנות הפורמליסטית של 

את ישו האדם , שהגל מזהה את האל עם מסורת הידע הגנרי, מובילה לכך

ואת רוח הקודש עם אמנות הרפלקסיה , עם המימוש של הידע כאן ועכשיו

" יותדת"או מה(לא נותר מהדת , לכאורה, דבר, אם כן". ן הנוכחישל הזמ

ישו הוא המימוש של ,  האל הוא הידע הגנרי–) 'אמונה'מהצורך ב, של הדת

 מלבד הסטרוקטורה של –ורוח הקודש היא אמנות הרפלקסיה , הידע

עדיין מובנת " הברית הישנה"והעובדה ש, ההגשמה באמצעות ביטול

והשימוש , ההבנה המוטעית, ה לרטוריקה המתחסדתבאנלוגיה בלתי תמימ(

באותו האופן שבו הובנה על ידי פאולוס והמסורת ) לרעה של הסופיסטים

כך שביטולה או , כפרשנות פורמליסטית): כולל הגל(הנוצרית כולה 

נותרת מוצדקת ) על ידי הנצרות או הפילוסופיה ההגליאנית(לעל שימתה 

מן , תבונית זו אחראי-ועל הצדקה לוגית. הוברורה מאלי, תבונית, לחלוטין

-במסגרת ההרמנויטיקה הלוגית, כמובן, כל זאת"שהרי . גם הגל, הסתם

  ). הופמן" (היא הגיונית לחלוטין, וככזו, ביסודה של הדת

  

אני עדיין רואה אותו כמי שקורא תיגר הן על : "קולב אומר על הגל[

כולל אחדות מאלה (וזיות שאלות סכולאסטיות צרות והן על הצהרות גרנדי

, אך ללא ספק". לגבי קיצו של דבר זה או השלמתו של דבר אחר) שלו

  ].אינן ביניהן, או על הגשמתה של הנצרות, ההצהרות על קיצה של היהדות

  

הרי זה שיש לעמוד על , אם עלינו ללמוד דבר מה מן התגובות הללו

א כאשר הם דווק, ולקרוא את דברי המגיבים במשנה זהירות, המשמר

באשר לתגובתו של , למשל, כך. מבטאים הסכמה עם הטענות שאני מעלה

במסגרת , האם המבנה של היחס בין הפילוסופיה לבין הדת: "קרווגן

, כן? ולפוסטמודרניזם' חילון'ל' נמנע-באופן בלתי'מוביל , ההגליאניזם

שעם הגל מצאה הפילוסופיה דרך לכבוש או להבטיח את , במובן זה

שלה תובעת ' אמת'שאת ה, נומיה שלה בכל הנוגע לשפה של הדתהאוטו

על סמך העובדה שהיא מתרגמת את הייצוגים של , הפילוסופיה לעצמה

עלינו ליטול על עצמנו , החל בהגל: מרקס הבין זאת. הדת לכדי מושגים

עם , שחייבת להתרחב, )זה הדבר שעשה פויירבאך(' ביקורת של השמיים'

אשר , )של הקפיטאליזם, של המדינה(' ת של הארץביקור'ל, מרקס עצמו

 ברור – ..."אל המימוש של הפילוסופיה, Aufhebung-תוביל אל ה
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ביקורת "ו, פויירבאךשל " ביקורת השמיים("שסטרוקטורת השימה לעל 

אל המימוש של , Aufhebung-תוביל אל ה"ש, של מרקס" הארץ

, ת הנתק מן הנצרותדווקא א,  קרווגןלדעתו של, מבטאת") הפילוסופיה

כשם שברור שהעובדה (גיון הנוצרי י של ההולא את המשכו הישיר

, על ידו, שהפילוסופיה ההגליאנית מובילה לחילון ולפוסטמודרניזם מובנת

שטקלר מכיר אף בכך שלא רק ההיגיון ההגליאני , לעומת קרווגן). לחיוב

עצמו מוביל אלא שגם ההיגיון הנוצרי , מוביל לפוסטמודרניזם ולחילון

[...] , כמובן): "ואת תחילתם של הדברים הבאים כבר הבאנו לעיל(לכך 

של שיפוט דיאלקטי באמצעות שלילה של מסקנות – אותה הלוגיקה עצמה 

אי הנאמנות היא הנאמנות 'מובילה ללוגיקה שלפיה – פורמאליות בלבד 

יקה של את ניסוחיו של דרידה ללוג, לפני שנים אחדות, פירשתי. 'האמיתית

על הדיאלקטיקה של , רק בצרפתית, בתור חזרה ותו לא, הדקונסטרוקציה

דרך , הנצרות של פאולוס הקדוש מובילה באופן בלתי נמנע, לפיכך. הגל

שטקלר ,  אם כן".לחילּונה הרדיקאלי בפילוסופיה של הגל, לותר וקאנט

 ההיגיון של פאולוס מוביל :מכיר ברצף המחשבה שאני מבקשת לשרטט

אך כמובן שגם עבורו נתפש דבר זה . לחילון ולדרידה" אופן בלתי נמנעב"

  . ולא לחובתה, לזכותה של הנצרות

  

אם וכאשר מודים המגיבים : נדמה שניתן לקבוע את העיקרון הבא, ככלל

כך . ולא לשלילה, הרי זה אך ורק כאשר הם רואים אותו לחיוב, מה-בדבר

, או הנצרות, וסופיה של הגלהדבר כאשר הם מקבלים את העובדה שהפיל

כאשר מישהו מהם : או לליברליזם, או לפוסטמודרניזם, מובילות לחילון

 הוא כופר בכל קשר –) או את ההוגים הליברלים(אינו אוהד את הליברליזם 

: וכך הדבר באשר לאובדן המוחלט. בין הגל או הנצרות לבין הליברליזם

אצל הגל " (הולך לאיבוד"ו טוען שהמוחלט אינ, מי שהמוחלט יקר לליבו

הוא זה שרואה , ומי שמסכים עם טענתי על אובדן המוחלט, )או בנצרות

המנחה , ואניח לשאלה עד כמה עיקרון שכזה. (ולא בעיה, בכך דבר חיובי

 מחשבה – או לא יכול לאפשר כלל –יכול לאפשר , את התשובות השונות

אני : "תם כבר הבאנובדברים שאת תחיל, קרווגן, למשל, כך). ביקורתית

 ללא –שהפילוסופיה , היינו, עם המסקנה שלך, באופן חלקי, אכן מסכים

האם אובדן זה . 'אובדן המוחלט' נושאת את הזרע של –ספק חרף עצמה 

אם לשפוט לפי , אני לא לגמרי בטוח?  של ימינוZeitgeist-תואם ל
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 אני חושב על – ההתרבות המהירה של סימנים לֶרָהִּביִליַטְצָיה של המוחלט

עבור הוגים מסוימים . הגידול המהיר של פונדמנטאליזם דתי מסוגים שונים

 המשמעות העיקרית של הפוסטמודרניות היא – ורבים הם החושבים כך –

נושאת את ", אם כן, הפילוסופיה". מודרניות-זו של רהביליטציה של הְּפֵרה

שכן המוחלט נקשר ,  אך על כך יש להריע לה–" 'אובדן המוחלט'הזרע של 

ואם ". ורבים הם החושבים כך. "מודרניות-ושניהם לפרה, לפונדמנטאליזם

  . דיינו, כך

  

לאובדן , ובהתאמה', מוחלט' מובנים אחרים לגםעשויים להיות , ואולם

באומרו שטענותיי דומות במשהו לאלו , אחד מהם מבטא פינקרד. המוחלט

היא . יאנית להבין את הגלזהו סוג של דרך פויירבאכ: "של פויירבאך

כל , שמרגע שאתה מוציא את אלוהים מן השיטה, מבוססת על הרעיון

או אולי צורה כלשהי של סוציולוגיה , שנותר לך הוא סוג של אנתרופולוגיה

ההגליאניזם , לפיכך, בקריאה זו). בתוספת היסטוריה של האמנות וכדומה(

, תית שמאלנית קמעהניתז החוצה לכדי צורות שונות של תיאוריה חבר

האם ייתכן שמשטרים 'ליברליים באשר לשאלה -ולמלמולים נאו

זה נשמע תיאור די מדויק , אכן". 'בהיסטוריה מתכנסים סביב נקודה כלשהי

או (נדמה שדבר זה מתרחש מרגע שאלוהים , ואכן. של מה שקורה כיום

: ואיני מתרצה כאשר פינקרד ממשיך ואומר. יוצא מן התמונה) המוחלט

, אלא הבנת המחשבה את עצמה, אם המוחלט אינו האל כשלעצמו, ואולם"

עולה מיד ', העצמית של המחשבה-האם האל משתייך ַלהבנה'אזי השאלה 

הבנה שהיא נוצרית (שהרי בדיוק הבנה זו את האל ". שוב על הפרק

בו הכל מתנקז לכדי , היא זו שמובילה למקום בו אנו עומדים כיום, )לעילא

- ולמלמולים נאו, שונות של תיאוריה חברתית שמאלנית קמעהצורות "

המחשבה . זוהי בדיוק המכונה הבולעת את כל הניצב בדרכה". ליברליים

היא , "הבנת המחשבה את עצמה"הוא , כולל האל או המוחלט, שהכל

הבנת "אם , כמובן שאין זה המצב. שמבטלת את האל או את המוחלט

הבנה שנשגבת ,  האל את עצמוהיא הבנתו של" המחשבה את עצמה

: כפי שכותב קרווגן. אך אין כל ספק שלא לכך הכוונה. מבינתו של האדם

לשפוט כיוהרה את שאיפתה של הפילוסופיה להיות ידע תבוני על "

חסרת ? האמנם. [ערך- משמע לפסוק שהתבוניות עצמה היא חסרת, האלוהי

בדיוק משום ]. ?או את האל, רק משום שאינה יכולה לדעת את הכל? ערך
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 כשם שהדת אינה היחידה –שהתבונה אינה שייכת לאנושות לבדה 

 אין מפלט מלתבוע עבור התבונה את –שמבטאת את השקפתה על האלוהי 

וזאת משום שהתבונה ! אין מפלט. [יכולתה להיות הידע על המוחלט

אין לחפש בחיקה של , לכן, את האתאיזם האמיתי...]. שייכת גם לאל

האל הוא תבוני באופן 'אלא בקרב אלו שאינם מכירים בכך ש, ההפילוסופי

שהרי מן הטענה שאין ביכולתנו לדעת , אך כאן יש עירוב עניינים[' מהותי

לאותו הדימוי הישן של ...]. אין משתמע שהאל עצמו אינו תבוני, את האל

את הרעיון , אם כן, הגל מנגיד', פחת התאולוגיהיש'הפילוסופיה כ

והוא מרחיק . 'מדע של האל'ה,  היא התאולוגיה האמיתיתשהפילוסופיה

אלוהים הוא התוצאה של 'ש, בפני תלמידיו, לכת עד כדי כך שהוא מכריז

הוגים "ש, כמו כן, וזאת כותב מי שמציין... מה יש לומר". 'הפילוסופיה

טוענים שהגזענות והנאציזם הם תוצריה המעוותים של [...] מסוימים 

בכך שפתחה את הדרך , חינה זו שהאחרונהמב, תרבות הנאורות

העניקה אשראי לרעיון שהכל אפשרי עבור , לקונסטרוקטיביזם רציונליסטי

אין מפלט מלתבוע עבור התבונה את " שההכרזהאך האם ". המין האנושי

אינה מאשרת גם היא את הרעיון שהכל " יכולתה להיות הידע על המוחלט

זהות האדם ,  באמצעות ישו–ות והאם הנצר? אפשרי עבור המין האנושי

  ? אשראי לאותו הרעיוןאף היא  אינה מעניקה –והאל 

  

או , חלק גדול מן המשיבים מניח שטענותיי לגבי אובדן הזהות והמוחלט

 –המוקיעה כל שיפוט פסקני , לגבי הרצף המוביל למחשבה העכשווית

ה מוביל, או הנוצרית, לטענה שהמחשבה ההגליאנית, למעשה, מכוונות

לא בכדי נמנעתי מן המונח . ומשיבים לי שאין זה המצב, לרלטיביזם

אבהיר את , אך מאחר שהועלה על ידי המגיבים פעמים אחדות', רלטיביזם'

, או לכל נקודת מבט, אם הרלטיביזם גורס שלכל אמת. עמדתי באשר לכך

שאין אמונה טובה , או לחילופין, יש ערך יחסי בלבד ולא תוקף מוחלט

כמו ,  אני סבורה שהנצרותאףהרי ש,  אם כך–ו נכונה יותר מאחרות יותר א

ובעקבותיה הגל והמחשבה (הנצרות . אינם מובילים לרלטיביזם, גם הגל

או אמת , מעולם לא סברה שאין אמונה טובה יותר מאחרות, )העכשווית

 – זו "ידיעה" וכמובן שהגל לא זנח –היא תמיד ידעה . נכונה יותר מאחרות

שהאמת שלה היא האמת , נכונה מאחרות, ה טובה מאחרותשאמונת

, להעמידו על טעותו, ושאם יש צורך או רצון לתקן את העולם, המוחלטת
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 הרי שעל העולם כולו להכיר באמת –ולהביא לממלכת האל על פני אדמות 

על , ואם כיום הוחלפה. ולהמיר את אמונתו באמונתה, )שלה(באל , )שלה(

פוליטית - חברתית-בגירסתה התרבותית, "אמונה-תד"הנצרות כ, פי רוב

ולא השתנה , הרי שלא השתנה אמונה של זו בצידקתה הבלעדית, החילונית

כל דיבור . אל עבר נאורותו, רצונה העיקש להוליך את העולם כולו בדרכה

כאשר האחר אינו , אינו רלוונטי" קבלת האחר"על פלורליזם או על 

מצד . כאשר הוא באמת אחר, היינו, כן הלאהדמוקרטי ו, ליברלי, פלורליסט

, שאינו סבור שעמדתו היא העליונה, שאינו כזה' רלטיביזם'אין , שני

כמו גם פרדוקס (זהו פרדוקס הרלטיביזם . והנכונה במוחלט, הנאורה

הרי שניתן בהחלט לאפיין את המצב הנוכחי , ומאחר שכך). הפלורליזם

טומנת ', כל אחד בדרכו שלו'נה שהטע, כל עוד נזכור היטב, כרלטיביזם

כאשר הופמן מדבר על , לכן. 'כל עוד הוא בדרכי שלי'בחובה את הטענה 

על , זו לצד זו ותפשטבשמניח לאלטרנטיבות לעמוד , רלטיביזם נבוב"

, "ולא מוכן לסבול השוואות מאייכות', כל דבר בדרכו שלו'בסיס העיקרון 

ההרשאה שניתנת . זההרי שאיני מכירה בקיומו של רלטיביזם שכ

היא לעולם רק , לאלטרנטיבות השונות לעמוד זו לצד זו ללא כל עדיפות

הגל מתייחס לגישה זו כאל " שכךאך הוא כמובן צודק ב. לכאורה-הרשאה

  ". בעייתית ביותר

  

', חיים'ושל ה' אהבה'הדינאמיקה של ה"כאשר הנריך כותב ש, משום כך

ה מובילה בשום אופן אל הדבר אינ, האחדהמשוחררת מהאונטולוגיה של 

משום . מודרני-שאותו את מקבלת בתור ההבנה הנכונה של הניסיון הפוסט

. מטרה מהותית- מצריכים מּוְכָונּות, שכל המושגים שאיתם עובד הגל הצעיר

הרי , "התהליך הוא מכּוון בהכרח. המושגים יתנדפו, אם את מסלקת את זה

אך כך גם , מטרה- במּוְכָונּות, גלאצל ה, שאני מקבלת את העובדה שמדובר

בימינו , איש לא יחשוב. או העכשווי" מודרני-ניסיון הפוסט"בנצרות ואף ב

הן , או חירויות הפרט השונות, חופש העיתונות, שחופש הדיבור, אלה

אפשרות אחת בלבד מבין סדרים רבים שכולם לגיטימיים וצודקים בה 

טר אחד אפשרי מבין רבים איש לא יחשוב שהדמוקרטיה היא מש. במידה

כל אפשרות אחרת מצויה אי שם . שעשויים להיות טובים בה במידה

 לגבי הפונדמנטאליזם הדתי קרווגןכפי שמזכיר לנו " (מאחור"

, "חילונית"לעמדה ה). מודרניות- כֶרָהִּביִליַטְצָיה של המוחלט או של הְּפֵרה
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, לכן. ותה ממנהאין כל ספק שכל עמדה אחרת נח, "תבונית"ה, "נאורה"ה

אל לנו להסיק , רק משום שלא קיים מוחלט"ובאני באומרו ש'צודק די ג

של תקופתנו zeitgeist -ונכון שגם העובדה שב. אמת". 'הכל הולך'מכך ש

' סמכות', 'ריבונות', 'הגמוניה', 'אידיאולוגיה'ו, מוקע כל שיפוט פסקני

לא , 'למשל, ומה. 'הכל הולך' אין משמעה ש–הן מילים מגונות ' שמרנות'ו

  . 'שמרנות'ו' סמכות', 'ריבונות', 'הגמוניה', 'אידיאולוגיה'למשל '? הולך

  

הפרקטיקות הפולחניות נותרות חיוניות "סון כותב ש'הודג: קריאת ביניים[

אז הסופיות חובקת את , אם הדת נשכחת. לפיוס בין האלוהות והאנושות

והופכת ) ונהבמקום שהאחרונה תחבוק את הראש(האינסופיות 

. זוהי צורה חדשה של זהות מופשטת. לאידיאולוגיה בשירות עצמה

 הוא לא מכלה את עצמו –האינסופי האמיתי מרחיק אל מעבר לסופי 

זה שמשמעותו היא " (פיוס"אך מאחר שטענתי היא שלא ייתכן כל ". לתוכו

ושממילא בנצרות מתבטלת , בין האלוהות והאנושות) זהות דיאלקטית

, סון'הגדרתו של הודגלאור הרי ש, פיות ונותרת הסופיות לבדההאינסו

אידיאולוגיה בשירות "אותה . אידיאולוגיה בשירות עצמההנצרות היא 

, ללא ספק: "בדברים כגון אלו של רוקמור,  כל אידיאולוגיה מגנה"עצמה

שהיא מובילה בחזרה להטעיה , אחת הבעיות עם האידיאולוגיה היא

,  גורמת לטיעון החלש יותר להיראות ַּכחזק יותרבכך שהיא, ולסופיזם

דברים אלו אינם מתארים ". בכך שהיא מוותרת על הטענה לאמת, ולפיכך

אך הם אכן מתארים נכונה את , נכונה את פעולתה של האידיאולוגיה ככלל

אידיאולוגיה ": דבריו של שטקלרבאשר ל וכך גם .פעולתה של הנצרות

כאילו הייתה לחלקינו הזכות לדבר , לשלםהינה טענות מקומיות בנוגע 

אין כל בעיה עם , לגבי דידי".  או בשם האל–באופן מיידי בשם כולם 

  .]עצמית-גם כאשר מדובר בהונאה,  אך יש בעיה עם הונאה.'אידיאולוגיה'

 
באשר ): "שמקצתם כבר הובא לעיל(לואיס כותב את הדברים הבאים 

אף אני מוצא אצל ,  לבין החילוןלקשרים בין תיאורו של הגל את הנצרות

לבין ההתפתחויות בהן אנו , הגל קשר הדוק בין ההיסטוריה של הנצרות

[...] הגל . אף אם מונח זה נעשה טעון, דנים תכופות במונחים של חילון

הייתה [...] טוען שההתפתחות המודרנית של הנצרות שלאחר הרפורמציה 

ִחלחלה יותר , יטיים בכללםשלתוך החיים החברתיים והפול, כרוכה בכך
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שהמוחלט אינו אלא , שאותה הוא מבין כנוצרית במובהק, ויותר התובנה

זהו שלטון , בעוד שמכמה בחינות. המוחלט נוכח בקרבנו. הקהילה שלנו

בדיוק במידה , אחת. חשוב לזכור מספר נקודות, של הנצרות על החברה

ן כבר אינן פונות ה, שמחוייבויות אלה מתפשטות מעבר לקהילה הנוצרית

, בהקשר לכך. עצמםלסמכא כש-למסורת זו או למקורותיה כאל בני

דווקא כי אם קשורות , מחוייבויות אלה אינן מחייבות השקפה תאוקראטית

בתור הְּכליה של , כמו כן, התפתחות זו יכולה להיראות, לפיכך. לדחייתה

". של חילוןובמובן זה היא קושרת את הנצרות לתהליך , הקהילה הנוצרית

אזי כבר יש , את עמדתי ואת טענותיי, במידת מה, אם הצלחתי להבהיר

כאשר : בידינו מקרא מסוים לאופן בו אני מתייחסת לדבריו של לואיס

מחלחלת יותר ויותר לכלל החיים החברתיים " נוצרית במובהק"התובנה ה

אם אך גם , לראות בכך תהליך של חילון, אמנם, הרי שניתן, והפוליטיים

-או למקורותיה כאל בניהנוצרית מחוייבויות אלה כבר אינן פונות למסורת 

כי אם דווקא , אינן מחייבות השקפה תאוקראטית"וגם אם הן , סמכא

זו ' חילוניות'אין להבין , )בדיוק בשל כך, ולמעשה" (קשורות לדחייתה

מכמה "ביותר , לכן". ְּכליה של הקהילה הנוצרית"ולא כ, כבלתי נוצרית

בדיוק "ו, "שלטון של הנצרות על החברה", ובדיוק, זהו אכן, "בחינות

ממשיכה , "במידה שמחוייבויות אלה מתפשטות מעבר לקהילה הנוצרית

  .הנצרות להתפשט ולהמיר את העולם כולו

  

, סון'אינני יכולה להסכים עם אמירתו של הודג, לאור כל האמור לעיל

עבר מצביעה אל , דת של הגלהלוגיקה האמיתית של הפילוסופיה של ה"ש

ואין , " הנצרות–ולא על העליונות של דת אחת , הכיוון של פלורליזם דתי

דת 'שכולן תורמות ל, מתעניין בכל הדתות המרכזיות"הגל זה משנה ש

שכולן , אל עבר ריבוי של דתות קונקרטיות"או שהוא מצביע , "'המוחלטת

מתעניין " גם אם הגל אכן ".מציעות תובנות יחודיות לגבי הרוח המוחלטת

 –" הסוף"מתוך תובנות " לאחור"הרי שהוא מפרש אותן , "בכל הדתות

הוא עצמו , סון'שלו טוען הודג' פלורליזם'ה, ומכל מקום. אלו של הנצרות

אני חושב שהוא : "גם אינני יכולה לקבל את דבריו של סטיוארט. נוצרי

הוא היה בין . המודרניהוגה רלוונטי עד מאוד בעולמנו הגלובלי ] הגל[

, הראשונים לנסות לתת דין וחשבון פילוסופי על העמים השונים בעולם

לנסות להבין את הטבע והלוגוס של כל אומה בזמן ובמקום , כלומר
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מאחר שבעידן הגלובליזציה אנו , זה מאוד חשוב כיום. המסוימים שלה

ב וחשו, מצויים במגע תדיר עם אנשים מתרבויות ומסורות אחרות

אך האם באמת ניתן ". שבמגעינו עימם תהיה לנו הבנה כלשהי בעניין זה

את הטבע והלוגוס של כל אומה בזמן "לומר שהאופן בו הגל מבין ומסביר 

לאור הרצף  ?אכן מסייע בידינו להבין אותן, "ובמקום המסוימים שלה

שכל האומות , בפשטות, האם מה שנבין אינו, שמשרטט הגל" הגיוני"ה

ביחס לנצרות ולמערב , טועות במידת מה, נחותות יותר" אחרות" הוהדתות

, של היהדות" הלוגוס"הבנתו של הגל את , למשל, והאם? "כבר הגיעו"ש

,  עוול של מאות שניםת ומקבעכהלא ממשי, הבנה משווע- איתלא מבטא

 באופן רציונאלי את הציפייה הנוצרית שהיהודי ימיר ה ומצדיקנהלא מזי

לשוב ולקרוא את הפיסקה בה מבקש , תחת זאת, מוטב? ראת דתו ויתנצ

התייחסויותיו של : "לואיס להדגיש את הבעייתיות של ניתוחיו אלו של הגל

הן ללא ספק כמה מהנקודות שבהן שיפוטיו , הגל לדתות שאינן הנצרות

 הן גם עושות עוול וגם מסוכנות –לגבי אחרים נראים בעייתיים ביותר 

נתי באריכות שאל לנו לטאטא מתחת לשטיח את טע. מבחינה פוליטית

-וגם אל לנו להזניח את חפיפתם לאופני[...] ההיבטים הללו של מחשבתו 

שמילאו תפקידים מכריעים , שיח קולוניאליסטים אירופאיים מקיפים יותר

עלינו להאשים את הגל על שהתייחס . בדיכוי ובסבל של מיליוני אנשים

ובהינתן כמות . מקובעות ומתותאל צרות כלכל המסורות הדתיות מלבד הנ

ייתכן שאין מקום בו אשמה זו , ההוגים והסטודנטים היהודים שסביבו

" בעייתיות"ה אותה, כאמור אך ".נסלחת פחות מאשר במקרה של היהדות

 הוא שבהם הגל של" מחשבתו של הללו היבטים"ל לתיחום ניתנת אינה

  .שיטתו של היבט לכל ודרתח היא אלא, "הנצרות שאינן לדתות "מתייחס

  

על סעודה , ובאני'של די ג" עולה בדעתו"במשל ש. ואסיים במשל

". בקנדה, ם זהי במקרה מסו– בבל מתקבצים מחדש-עמי"משפחתית שבה 

מצב אנושי " לא רק שמדובר ב–באשר למשל , מאחר שהוא מדגיש

ין הוא עני, בזמן הווה, היותו מציאותי"ש, יתר על כן, אלא, "מציאותי

, אני מוצאת לנכון להעלות שאלות אחדות, "מהותי לאפקטיביות של המשל

. בכדי לברר כמה פרטים בנוגע לסיטואציה המתוארת במשל, קונקרטיות

אך שנאמר עליה שהיא מתרחשת , שאינה מתוארת(בשעת הסעודה 

) האישה המוסלמית( האם אשתו הנוכחית של האב –") באירועים חגיגיים"
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וישתו , את כוסות היין, בהזדמנות חגיגית זו, ירימו) דיותההינ(ובנותיה 

, ואולי האירוע החגיגי הוא בכלל הרמדאן(? לחיים עם שאר בני המשפחה

האם הבנות ...). שמדובר בארוחת ערב, או לקוות, יש להניח, ואם כן

או שהן צימחוניות , מן הביצים, מן הדגים, יאכלו מן הבשר) ההינדיות(

או שהן , האם תאכלנה מן הבקר,  ואם אינן צמחוניות?כנהוג במסורתן

? ואלכוהול? האם יוגש כלל בקר לשולחן? נוחות עם הריגת פרות קדושות

האם שני הבנים היהודים עדיין (ואם מדובר בפסח ? ופירות ים? וחזיר

והאם ? האם יהיו מצות?  האם יהיה חמץ על השולחן–) ?חוגגים את הפסח

צמה לערב אכילת חיות ים עם אכילת חיות האחות הארקטית מרשה לע

שאסור באכילת בשר שנשחט על , הסיקי, וכיצד יסתדר בעלה הטרי? יבשה

שמחוייבת , עם מטעמיה של אם הבית המוסלמית, פי הלכות האיסלאם

, או שאולי הסיקי לא מקפיד על האיסור? בשחיטה על פי הלכות האיסלאם

יכולים כל אלו לסעוד יחדיו רק שמא ... והמוסלמית לא מקפידה על החובה

נדמה שיהיה זה ?  למסורתו אומשום שאף אחד מהם אינו מחוייב עוד לדתו

, הוא נוצרי"שאב המשפחה , ובאני'מוצדק להניח שלא לחינם ציין די ג

אך נטוע מבחינה היסטורית במסורות , שאינו מקיים את הפולחן הדתי

ואכן , יהודים על פי התורהשני בניו ייחשבו "וש, "הפולחניות הקאתוליות

-בת למשפחה יהודית, בשל אימם המנוחה, יהודיםעל חושבים על עצמם כ

כנראה ". אירופים איתנים-שלפנים הייתה חדורה בערכים מרכז, ברלינאית

זה נטוע במסורות , אלו חושבים על עצמם, שאין זה מקרה שזה אינו מקיים

 חדורה פעם בערכים ומשפחתה של זו הייתה, "מבחינה היסטורית"רק 

 רחוק  הואשל הבנים היהודים ליהדות הקשרשוטוב שבחר לציין . איתנים

האם , אחרת היה עלינו להמשיך ולשאול. אי שם בעבר המשפחתי, ורופף

 האם הוא מותר –והבשר , יונחו על השולחן מטעמי חלב ובשר גם יחד

מותר ועוד שאלות לרוב הנוגעות ל, האם עבר שחיטה כשירה, באכילה

שדרגת פירוטם ביהדות לא נודעה בשום דת אחרת בעולם , ולאסור לאכילה

לו הייתי קטנונית היה עלי לבטל כל .  לא–? האם אני קטנונית מדי. (כולו

מצא די . היהודי אסור באכילת מזון שבושל בידי גוי: זאת מלכתחילה

בר כאילו מדו,  להביא ליהודיה משל על ארוחה–ובאני עם מה להסתבך 'ג

אמנם על יחסם של האחרים ). היה בעניין פשוט ומשפחתי ותו לא

אך . לא שמענו דבר, למסורתם) הארקטית והסיקי, ההינדיות, המוסלמית(

קרוב לוודאי שהסעודה לא תעורר בעיות גם אצל אף , מן הדברים ששמענו
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האם . ככל שזה המצב הרי זה משובח, ובאני'ושלדידו של די ג, אחד מהם

או שכולם כבר  ?חילונים ?שכל היושבים לשולחן אתאיסטיםזה אומר 

  ?  האם יש הבדל בין התשובות ?נוצרים

  

מדוע זה יכולה אותה המשפחה לסעוד : "ובאני'בסיום המשל שואל די ג

, על אף המסורות ההיסטוריות השונות כל כך, ביחד סביב לשולחנה

התשובה ... ותתן לי לנס, רגע, רגע..." התשובה היא? הנושפות בעורפם

שהם יכולים לעשות זאת משום שהם זנחו את המסורות , אולי, היא

על , כל אחד מצידו, משום שהם כבר וויתרו? ההיסטוריות השונות שלהם

וחיבקו את הפלורליזם , הפרטיקולריות שמאפיינת את מסורתו

מסתבר . לא? ) הפרטיקולריות הנוצריתאינו אלאש" (אוניברסליזם"וה

שאני לא מבינה איך לא עליתי , ובה כל כך פשוטה וברורההתש. שטעיתי

... אה". משום שהם מוצאים שזה טוב להיות ביחד, התשובה היא: "עליה

ובאני לא מכחיש את העובדה שזה כרוך בשינוי רציני של 'ודי ג. טוב

שכן האמונות והגישות , אך ההפסד אינו כה רב, אמונותיהם ושל גישותיהם

השינוי , ויתר על כן. מלא יצירתיות, אן נוצר משהו חדשואילו כ, הן ישנות

בכל . אם כי לא ברור באיזה אופן(אך הוא רוחש כבוד , הוא אמנם רציני

כל זה כרוך "): "להיות ביחד"אין ספק שהוא רוחש כבוד ל, אופן

 של האמונות –כבוד - שהינה רצינית אם כי רוחשת–ַבמודיפיקציה 

שימי לב לשבריריות של . ש אשר נוצרזהו דבר חד. והגישות הישנות

למקריות ההיסטורית הגמורה של ההיאספות יחדיו סביב : התהליך כולו

; פוליטיים בעבר ובהווה/ללחץ הנגדי של כוחות חברתיים; ֽלשולחן

שמאפשר , משפטי מצוי-לנסיבות המוצלחות ביד המקרה של ֶהסדר חברתי

ללחץ "במקום , ים לבוכאן הייתי מציעה לש". את היצירתיות של המצב

דווקא ללחץ בדיוק , "פוליטיים בעבר ובהווה/הנגדי של כוחות חברתיים

והמילה יצירתיות . המופעל כמעט מכל עבר בתקופה הנוכחית, בכיוון הזה

כאילו עוד ניתן לחשוב שהדיבור לעייפה על האחר ועל , שבה ועולה

 כתקליט שבור ולא חוזר על עצמו, הוא יצירתי באופן כלשהו, הפלורליזם

ללא כל , ותחת כל עץ רענן בׂשדרה, בכל סרט הוליוודי, בכל ערוץ טלוויזיה

, אני אינני נמנה, באשר להיותו של החילון תוצר נוצרי", אם כן. מחשבה

ארלס 'הכרס והכבד של צ-עם אלו שחושבים שסיפרו עב, למרבה הצער

קרוב . 'תחילוניו'תורם במיוחד להבהרת המשמעות של , טיילור בנושא
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ִאמרי לי את מהי , בכל מקרה. לוודאי שזהו מושג מעורפל ומבלבל

חילון הוא האפשרות של כל : אומר לך זאת." ואני אנסה להשיב, משמעותו

יצור אף ימבלי שהדבר , לסעודה משותפת, סביב לשולחן, אלו לשבת יחדיו

  .לא בעיה קלה שבקלות עבור אף אחד מהמסובים

  

במקום לקרוא את המחשבה : "ובאני'גובתו של די גפיסקה אחרונה מתוך ת

, של הגל כצמצום לכדי המאפיינים הפרטיקולריים של תקופה או תרבות

 - אני קורא אותה כהזמנה לכל מי שיש לו האומץ לעשות רפלקסיה על ה

parti prisולראות אלו הכרעות אנו יכולים , לבוא ולהתבונן,  שלו עצמו

ולהשקפתי נכון , מה שהינו ניסוח אחר, לוגדיא/אך זהו שיח. לקבל ביחד

[...] אם את מתכחשת לאפשרות זו . 'דיאלקטיקה '–לניסוח הנהוג , יותר

אזי את גוזרת על מהלך האירועים האנושיים את הלוגיקה המכאנית של 

אך האם לא כל סוג של אורתודוקסיה דתית גם היא . [...] הכוח-משחק

לכל מי שיש לו אומץ , בשם הגל, קוראובאני 'די ג" ?כוח-יישום של משחק

לבוא , לעשות רפלקסיה על הכרעותיו ועמדותיו היסודיות והמכוננות

כל מי שיושב ? מי? ביחד". אלו הכרעות אנו יכולים לקבל ביחד"ולראות 

יתר . אך איתי הוא הרי לא מוכן להגיע להכרעה ביחד? אני ואתה? לשולחן

ודה משותפת שחוגגת את סע: כבר הכריע, לעצמו,  הוא–על כן 

מאחר , לכאורה-שהוא אחר,  קידוש האחר–ובמקום קידוש , הפלורליזם

וכעת הוא האחר , שכבר הופשט ממסורתו ואמונתו הפרטיקולריות

לא צריך , באורח פלא, שאת עובדת נצרותו, כלומר הנוצרי, "אוניברסלי"ה

קופה או כצמצום לכדי המאפיינים הפרטיקולריים של ת"ולא נכון לקרוא 

) א יכוללויש להניח שגם (אותי הוא לא מוכן , ועם כל הפלורליזם". תרבות

ממני הוא תובע להיכנס : אני זו שצריכה להבין אותו. להבין

, לדבריו,  ההכרעה שנמצאתלהלן (לדיאלקטיקה, כלומר, "דיאלוג/שיח"ל

? בכל זה" חדש"אז מה כל כך , נו). או תפישת עולם' קהילה'בבסיס כל 

או לתפישת העולם הנוצרית , הודי שוב נקרא להיכנס לדיאלקטיקההי

". לקבל הכרעות ביחד"בכדי , )לקבל על עצמו את הכרעתה שלה, כלומר(

הרי שאני , לדיאלקטיקה, היינו, "מתכחשת לאפשרות זו"וכמובן שאם אני 

-גוזרת על מהלך האירועים האנושיים את הלוגיקה המכאנית של משחק"

- או כל מי שמסרב לדיאלקטיקה(שוב מובן היהודי ,  פלאובאורח". הכוח

אבל . ביחסי השליטה של האדנות והעבדות, כשבוי במשחקי הכוח) נצרות
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או לפחות לא לקחת את כל העניין הזה , אולי אני יכולה להתנחם מעט

כל סוג של אורתודוקסיה דתית גם היא "בשל העובדה ש, באופן אישי מדי

ובאני לשבת יחדיו 'כל האנשים שאיתם מוכן די גמ". כוח-יישום של משחק

ולא יכול לקבל שום , עם האורתודוקסיה הדתית הוא לא מוכן, לסעודה

מה הסיבה לכך שלפתע לא ניתן להגיע להכרעה ? מדוע. הכרעה משותפת

מן , והרי? "מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"ומה קרה ל? ביחד

ת קיימת אותה הכרעה משותפת גם בבסיס הקהילה האורתודוקסי, הסתם

הכרעתה שלה , לדעתו, האם. וקהילהכל קהילה , לדבריו, המאפיינת

 אחד מוכן להתפשר פחות מן הצד האם צד? פרטיקולרית יותר מזו שלו

לכל , ועימו(ובאני 'אני משיבה לדי ג? לדעתו,  איזה צד–ואם כן ? האחר

את הזמנתו ) צריתנו-חילונית-ליברלית- דובריה של התרבות הפלורליסטית

  .  שלו עצמוparti pris-לאזור אומץ ולעשות רפלקסיה על ה, שלו

  

ולטובת עצם ההיתכנות של , לטובת האפשרות לעשות רפלקסיה שכזו

נדמה שאין מוצא מן החובה לדעת ולהבין אלו , מחשבה ביקורתית

ואלו , דינאמיקות רוחשות מתחת לפני השטח של הטענות שאנו מבטאים

נראה סביר ", אכן. מהדהדות העמדות שבהן אנו מחזיקים) של מיו(קולות 

בהחלט שפלוני יוכל למצוא שיסודות מסוימים של הפילוסופיה של הגל 

ויחפוץ להרחיב את העיסוק בהם ולהשתמש בהם , ערך-הם נכונים ובעלי

אך אין זה בהכרח מחייב אותו לדגול במפורש באמונה . בהקשרים שונים

זכותם המלאה של המרקסיסטים החילונים "וזו אכן ). טסטיואר" (הנוצרית

לנסות להשתמש במתודה הדיאלקטית של הגל כדי להתמודד עם הסוגיות 

ואני ). סטרן" (אף בשעה שהם מוותרים לגמרי על הדת, שמעסיקות אותם

, על עולם זה] של הגל[יש הרבה מה ללמוד ממחשבתו "בהחלט מסכימה ש

די " (בכדי ללמוד ממנה) כשם שאכן אינני (ולא צריך להיות נוצרי אדוק

למדתי : "הוא כותב, ובאשר למחשבותיו של פקנהיים על היהדות). ובאני'ג

האם את שוללת . אף קריאתי את הגל נצבעת בה, אכן. ממחשבתו של אמיל

 –" ?רק משום שאני זר מבחינה היסטורית, ממני את הזכות של למידה זו

, ואני מאשרת ללמוד מהגל. למוד מפקנהייםובאני ל'אני מאשרת לדי ג. לא

אך אם הללו ". מרקסיסטים החילונים"ואפילו ל, לכל מי שאינו נוצרי אדוק

מה שכמובן זכותם (את האמונה הנוצרית " מקבלים במפורש"אינם 

 –ואף במפורש מוקיעים את הדת , )ושאיני מחייבת אותם לעשות, המלאה
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, כים להפעיל מושגים נוצרייםשהם ממשי, האין זה לכל הפחות בעייתי

האין זה מעמיד בסימן שאלה את עצם ? ולהחזיק בהיגיון המחשבה הנוצרי

אפשר היה לציין את ? היושרה והרצינות של טענותיהם ושל מחשבתם

זה נכון : "שאליו מתייחס סטיוארט, הקושי שמעמידה הפילוסופיה של הגל

מה על -מקשה במידת, שאופייה של המחשבה השיטתית של הגל

האפשרות פשוט ללקט ולבחור מה נרצה לקחת ממנו ומה נרצה להותיר 

העובדה שהפילוסופיה שלו היא שיטתית פירושה הוא שהמושגים . מאחור

. ולפיכך כרוכים זה בזה באופן הדוק, והתיאוריות הבודדים קשורים זה בזה

 כך שפלוני חייב יהיה, כאילו רצה הגל לעשותה להיגד של הכל או כלום

משום . אך המצב חמור מכך". להסכים עם שיטתו כולה או לדחותה כליל

אינם מתבטאים במושג , שהיסודות הנוצריים הקיימים בשיטה ההגליאנית

הלוגיקה , כי אם בעצם הסטרוקטורה, או בתיאוריה זו או אחרת, זה או אחר

את " לטהר"באמת אין כל דרך , ומבחינה זו. והמתודה של השיטה כולה

 ווד ".מתפקדת"ועדיין להיוותר עם דיאלקטיקה ,  מהתאולוגיההשיטה

אני יכול לזהות מקומות בהם הוא מנסה להציע , באשר להגל: "כותב

גישתי לגבי . פרשנות לדוקטרינה הנוצרית כחלק מהפילוסופיה שלו

, אך העובדה שווד". לעולם לא התלהבות, מקומות אלו היא הבנה צוננת

בלשון " באופן צונן"תייחסים אל הדת בכתבי הגל מ, ועימו הגליאנים רבים

שבאמצם לחיקם את , לא מפחיתה כי אם אף מגבירה את הסכנה, המעטה

, הם מאמצים לחיקם את התאולוגיה הנוצרית מבלי דעת, הדיאלקטיקה

. ניתן להיות חילוני והגליאני, מן הסתם. ומבלי יכולת לתת על כך את הדעת

ושאולי רק כך (ת שניתן להיות חילוני ונוצרי ניסיתי להראו, ולא פחות מכך

 משום שהיא בפשטות, אפשרות זו אינה מופרכת). ניתן כיום להיות חילוני

איננו באמת מבינים מה , אלא שבכל המקרים הללו. מתרחשת בפועל ממש

לא הייתי מצפה למחשבה ביקורתית , מן הסתם. אנחנו אומרים וחושבים

לטת מגרונו הפטפטת המתמשכת של ולרפלקסיה מעמיקה מכל מי שנפ

אך וודאי , "ליברליים-ומלמולים נאו, תיאוריה חברתית שמאלנית קמעה"

ורואה בכך דרישה בסיסית מכל , ווודאי שהייתי מצפה לכך מכל איש רוח

ייתכן שהסכנה הגדולה ביותר טמונה , ומן הבחינה הפילוסופית. פילוסוף

כל , ט בלי יוצא מן הכללכמע, שטוענים, "כיוון ההוכחה"בטענה על 

הטענה שהגל מפתח את שיטתו באופן : ים שהגיבו לשאלותיילומדהמ

ורק לאחר מכן מפרש את , )ולמעשה בלתי תלוי בדבר(בלתי תלוי בנצרות 
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אותה כבר , לאור טענה זו . לשיטתובאופן שמתאים, "לתוכה"הנצרות 

 היא שיטתו'ש שטוען כמי הגל את ההבנה", יםשונשמענו בניסוחים 

 לכך להוביל צריכה אינה, 'הנצרות של האמת של הפילוסופי הניסוח

 השיטה כיסוד משמשות הנוצרית האמונה של היסוד מחוייבויות'ש

 היחס את הגל של הבנתו את הופכת האחרונה הטענה. 'ההגליאנית

, הצדקת הנצרות משום ש,כאמור, זאת). לואיס( ."השתיים בין שמתקיים

 הדת של תוכנה להיות חייב"נה של הנצרות והוכחת העובדה שתוכ

 לאורך שמפותחים הפילוסופיים הטיעונים על נסמכת "–" המוגשמת

: מכריע הוא ההצדקה  סדר.הנצרות של לסמכותה ְּפניה על ולא, שיטתו

 משום, הגל של דידוגבי ל, המוגשמת הדת שהיא הנצרות על לומר ניתן

 .הפילוסופיה ידי על וצדקשמ התוכן את דימויים באמצעות מבטאת שהיא

 בפרויקט מבוססת בעצמה, הנצרות את הגל של מתיהמסו ההבניה[...] 

, בתבונה הצדקתו את מוצא הוא, מצליח שהוא במקרה שלפחות, פילוסופי

אותה כאשר ש,  לשים לבוחשוב. )לואיס ("גמהֺלדו בפשטות פונה ולא

, ה של הגל לא לפילוסופי– מתייחסת, "כיוון ההוכחה"טענה באשר לה

העובדה שהנצרות עצמה מאמצת : "משמעות הדבר היא זו, אלא לנצרות

רק מעידה על כך שהיא , ת יחס האל לאדםיידיאלקטי לבע' פיתרון'גם היא 

." ולא על הכיוון ההפוך, נענית לדפוס כללי יותר של שיקול דעת פילוסופי

הצדקתה של ותרומתו לביסוסה ול,  דעתו של הגל)גם(, אכן, זוהי). סטרן(

הדיאלקטי אינו " פיתרון"הש העמדה הגורסתזוהי . דעה זו היא עצומה

העובדה ו. גיון אוניברסליימדובר בהשאלא , פרטיקולרית, אפשרות אחת

, תבוניתהיא רק אומרת שהנצרות , "פיתרון דיאלקטי"שגם הנצרות מאמצת 

נענית לדפוס כללי יותר של שיקול דעת "שהיא , "חושבת"שהיא 

  . הנצרות היא פילוסופית: הגל אינו הוגה נוצרי". סופיפילו

  

  

  

  

  
ולהבהרת ההקשרים והקישורים ששאלותיי , להרחבה באשר לסוגיות שעולות כאן* 

הוכחה האונטולוגית לקיום ' לילשראה את אחרית הדבר , מציגות באופן מתומצת ביותר

 .448-432' עמ,  כרך ה'דחק'ב, )כרמל ומיכל סגל-יפתח הלרמן: מגרמנית(של הגל ' האל
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            מאירמאירמאירמאיר    יונתןיונתןיונתןיונתן

        

        

        הסאטיריהסאטיריהסאטיריהסאטירי    המחברהמחברהמחברהמחבר    וייסוריוייסוריוייסוריוייסורי    העבריהעבריהעבריהעברי    הספרהספרהספרהספר    עלילותעלילותעלילותעלילות
        

        
  )1838, יוסף פרל לספר בוחן צדיק' התנצלות'(

 

  

  

  

  

  

  

  

 הדפיס אברהם אורי קובנר ספרון חריף על הספרות העברית 1868בשנת 

ו הסאטיריים והפארודיים בתוך דבריו הגיע לדבר גם על כתבי. ושקיעתה

  : ורשם, )1839-1773( יוסף פרל מטרנופול של
  

מעשה , "מגלה טמירין"עתה לא נוכל מבלי להזכיר את הספר   

אשר בסאטירים נעימים ונפלאים , ידי מחבר בלתי נודע בשם

לא ; תאר לפנינו את כל תועבות החסידים מקטנם ועד גדולם

אשר שבענו בקראנו את הספר , נוכל להערות את הענג הרב

 לנו מכל מסתרי תורת הוא בלצון חמד לו יספר; הנחמד הזה

כי גם , כי יתחפש בספרו, וכל זה יסופר כמו ראו עיניו, החסידות

אלפי . ובזה יוכל לחדור תוך מצפונותיהם, הוא חסיד

לא יכלו לתת לנו מחזה שלמה , מתמרמרים המדברים מכאב לב

והנה עלתה בידינו לקרא בכתיבת יד . מתועבות החסידים כמוהו

ולא , "מגלה טמירין"רת על ספר והוא בק" בוחן צדיק"ספר 

מגלה "אך הבקרת הזאת יקרה עוד מ. ידענו אם ישנו גם בדפוס

כי היא תחשוף לנו עוד נסתרות כאלה בחיי , בעצמו" טמירין

גם הספר הזה . אשר לא ידעו מזה אך אחדים מרבבה, הצדיקים

אך רבים אומרים כי מלאכת מחבר , חיבר בן מחבר פלאי

מי קונה כעת ספרים אחרים אשר לא מהרביס 
ר "הוא כנגד הכת הלא בעוהאשר ובפרט ספר 

קו בני עמינו מלקרות בספרים מעת אשר החל פס
         יוסף פרל                 .הכת לרוב על פני האדמה
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כי , ויש ידים להשערה הזאת,  הואבעצמו" מגלה טמירין"

כמו אב אחד ילדם ומצור אחד , באמת רוח אחד לשניהם

  1.חוצבו

  

קובנר לא ידע שאכן אב אחד לשני החיבורים ושספר בוחן צדיק היה מעין 

, הוא ספר מגלה טמירין: המשך והשלמה לספר הסאטירי הנודע בשערים

שחפץ עתה , ל פרל היה זה חלק מלהטי הסאטירה ש1819.2שנדפס בוינה 

כשם שדמיין , לגלגל את מגלה טמירין בעולם ולשמוע את הדעות עליו

. הגרמני' הבוך'קודם לכן בספר מגלה טמירין את הצלחתו המדומה של 

 אף על פי שטיוטה ראשונה 1838ספר בוחן צדיק נדפס לראשונה בפראג 

ב בניגוד לספר מגלה טמירין שהיה מעוצ. שלו נכתבה שנים קודם לכן

כספר חסידי ועיקר כוחו היה בפארדויה על הטקסטים החסידיים ובסיפור 

דבר . מתגלה בבוחן צדיק תמונה אחרת לחלוטין, העלילה הסאטירי הנפתל

זה ניכר כבר מעמוד השער ומהקדמת הספר שאין בהם את אותו מימד של 

שוב אין כאן ניסיון לקעקע . אחיזת עיניים שעמד בלב ספר מגלה טמירין

הספרות החסידית מתוך סגנונה ושפתה שלה אלא ניסיון להציג באופן את 

ובייחוד את אלו שעומדים מנגד ולא , סאטירי את כלל החברה היהודית

באיגרות . יוצאים נגד התנועה החדשה שהולכת ומתפשטת במזרח אירופה

אך בסוף הספר משיל עובדיה בן ' לשון החסידים'הראשונות עוד נושבת 

אם קובנר . צותיו והופך להיות זהה עם יוסף פרל עצמופתחיה את מחל

דימה שספר בוחן צדיק גדול ממגלה טמירין נדמה שהערכה זו לא נתקבלה 

רבים ראו בו ספר נחות מבחינה . כלל על הקוראים והמבקרים שבאו אחריו

את מגלה טמירין ראו . עד שקמו אחדים וטענו שאין פרל מחברו, ספרותית

לעומת זאת בבוחן . אנרי ואידיאי'למה בעלת רצף זכחטיבה ספרותית ש

אחרי . צדיק מצאו חוחים וחרולים ולא ידעו איך להתמודד עם מורכבותו

                                                         

, ראו על כך שמואל ורסס. 49' עמ, ו"ווארשא תרכ, חקר דבר, אברהם אורי קובנר  1

הספר , זאב גריס; 171'  עמ,ג"אביב תשע-תל, בעריכת יונתן מאיר, גנזי יוסף פרל

  .118' עמ, ב"אביב תשס-תל, 1900-1700כסוכן תרבות בשנים 
יד והוסיף מבוא -ההדיר על פי דפוס ראשון וכתבי,  ספר מגלה טמירין,יוסף פרל  2

  .ד"ירושלים תשע, וביאורים יונתן מאיר
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 נראה כי ראייה 3.מגלה טמירין נראה הספר החדש כנופל ממנו הרבה בערכו

מהעדר כל : או בלשון אחר, זו נובעת מפענוח לא נכון של הרמיזות בספר

כמו גם מקריאה שטחית של החלק ,  המופעים בופענוח של רמזי השמות

בחשיפת מדרש השמות של פרל מקבל . האוטופי המופיע בסוף הספר

הספר רובד חדש ומורכב כך שהוא לא רק נופל מספר מגלה טמירין אלא 

גם עולה עליו מבחינת המורכבות של ההתמודדות עם הזרמים השונים 

  4.ביהדות המאה התשע עשרה

לעג על כמה , על ספר מגלה טמירין' שיחות' בחובו בוחן צדיק טומן  

שחתם גם את עלילת , בייחוד על אברהם יהושע השל מאפטא(רים "אדמו

ראש להם יהושע (וגם תיאור נרחב של רבני גאליציה ) ספר מגלה טמירין

המצוירים כמי ) אפרים זלמן מרגליות ויעקב אורנשטין, ד"השל באב

פרל כמובן צפן . ת כנגדה באופן פומבישחונפים לכת החדשה ויראים לצא

כך שהמשכיל ידע למה ולמי כיוון , את כל השמות על דרך הגימטרייה

החיבור נפרש . גיות את אלו הקרובים אליוווהתמים יזהה בדמויות הטיפול

על מרחב גיאוגרפי רחב יותר ומקיף תחומים רחבים בהרבה מספר מגלה 

עובדיה . חדש ביצירתו הספרותיתבמובן זה הגיע בספר זה לשלב . טמירין

זוכה ', ט"שבחי הבעש' של יהמיתולוגבן פתחיה מפציע שוב מתוך המרחב 

' שרייבטאפיל'בהם לוח כתיבה פלאי המכונה (לכמה אמצעים מאגיים 

וכמובן ' קפיצת הדרך'ענן צמוד המשמש אותו לצורך , המקליט שיחות

ליפת איגרות בין הספר מורכב מח). 'רואה ואינו נראה'יכולת להיות 
                                                         

, ב, ב"ירושלים תשי, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, למשל יוסף קלוזנר  3

, 1938ווילנע , דןטור ביי ייִ די געשיכטע פון דער ליטערַא, ישראל צינבערג; 313' עמ

אברהם ; 64' עמ, ו, ט"אביב תשי-תל, תולדות ספרות ישראל, ל"הנ; 106' עמ, א8

; 175-173' עמ, ב"אביב תשכ-תל, א, הספרות העברית החדשה לזרמיה, שאנן

Jeremy Dauber, Antonio‘s Devils: Writers of the Jewish Enlightenment and the 

Birth of Modern Hebrew and Yiddish Literature, Stanford, California 2004, p. 

' עמ, )1לעיל הערה (גנזי יוסף פרל , הערכה חיובית ראשונה נעשתה בידי ורסס. 216

 שלמה יהודה הכהן רפאפורטרוח דומה נשבה גם במאמר מוקדם של . 272-267

  .57-45' עמ, )ט"תקצ(כרם חמד ד ', מכתב י, ')ר"יש(
, לצד ניתוח של מדרש השמות הטמון בו, לניתוח מדוקדק של עלילת ומבנה הספר  4

, )ז"תשס(תרביץ עו ', מדרש שמות בספר בוחן צדיק ליוסף פרל, 'ראו יונתן מאיר

, לעיונים ביצירתו הסאטירית של יוסף פר: חסידות מדומה, ל"הנ; 590-557' עמ

  . ד"ירושלים תשע
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מאיר (וסופריו או עוזריו ) יעקב שקלאבער, משה אומניר(עובדיה לחבריו 

שייחד איתו עוברים מעין טרנספורמציה או המרה , )שמואל מליניץ, כהנא

אם בספריו הקדומים הטמיע את הגיאוגרפיה המדומיינת של . של ממש

ת בלב תיאר עתה את התפשטותה של החסידו' מזרח'החסידות העולה ב

  5.'מערב'אותן דימה כ, ליבה של הקהילות היהודיות בגליציה

ולגלות אם חיבורו ' אמונת חכמים'עובדיה יוצא לעולם וכל רצונו לחזק   

אך במהלך מסעו הוא מגלה שלא רק שאין מי שמבין את מהות , נשא פרי

. ספרו ומטרתו אלא שהחברה היהודית על כל רבדיה מלאה בשקר ובתרמית

, מנם מצליח עובדיה להקליט כמה שיחות על מגלה טמיריןבתחילה א

. אך עד מהרה לוח הכתיבה מתמלא, המובאות באיגרות הראשונות

כך (' השרבייטאפיל'שיפיח על אותיות ' איש ישר'חיפושיו הנואשים אחר 

שהאותיות שנרשמו עליו ימחקו והוא יוכל להמשיך להשתמש בכלי 

יש כאן ביקורת נוקבת על חסידים . מגלים תמונה עגומה למדי) המאגי

על סוחרים , על למדנים, על רבני גאליציה, על משכילים מדומים, וצדיקים

אך לא רק ביקורת . ועוד, ועל בעלי המלאכה שעושים את עבודתם ברמייה

או שמא יש , טמונה בספר מעניין זה אלא גם הבלחה של מרחב אוטופי

בסוף הספר נעשה ניסיון ). כלשונו של מישל פוקו(' הטרוטופיה'לומר 

עולם יהודי ללא '; החכמים האמתיים'מקומם של , להציג מעין אוטופיה

פרל צייר את המקום בדמות . חסידות שחיים בו אנשים הנהנים מיגיע כפם

המחבר מעריץ עולם זה אך לא יכול . המושבות היהודיות בחצי האי קרים

משכילי העומד מנגד '  נסתרצדיק'זו אגדה על גילויו של . להיות חלק ממנו

, משכילי' שבחים'במובן זה הספר הוא מעין סיפור . לצדיקים בני הזמן

  . 'איש אחר'של עובדיה והפיכתו ל' התגלותו'המגולל את תהליך 

מעשיות ואיגרות , 'דגם זה כבר היה נעוץ בספרו הראשון של פרל  

מעשה , 'בסיפור המרכזי בספר זה. 'מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו

שלבסוף מתגלה בדמות ' צדיק האמת'מתואר חיפוש אחר ', מאבדת בן מלך

המסכות . כפרי פשוט שאינו אלא למדן המסתתר ביער מפחד החסידים

עד שמתגלה כי המכשף ביער אינו אלא , מוסרת לאט לאט לאורך העלילה

והחסידים מתגלים כעדת ; ישראל בעל שם טוב, בן דמותו של הצדיק

                                                         

  . 196-195' עמ, )4לעיל הערה (חסידות מדומה , מאיר  5
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יש הבדל עצום בין שני ,  עם זאת6.ורסים את מדינת המלךגזלנים הה

נחמן ' המעוצב בסגנון סיפורי המעשיות של ר(אם בספר הראשון . הספרים

לא מעט (עוד ניכרת אופטימיות לגבי הצלחת המלחמה בחסידות ) מברסלב

נדמה שאופטמיות מעין זו נעדרת לחלוטין מהספר , )באמצעות השלטונות

  .  האחרון

. ב את ספר בוחן צדיק בשנים עמוסות למדי מבחינה ספרותיתפרל כת  

במהלך שנות העשרים תכנן להדפיס מהדורה מחודשת של ספר הויכוח 

הוא סיים לתרגם ; )עם תוספת הערות ותעודות היסטוריות(לישראל ליבל 

סייע למנחם מנדל ; ונס של הנרי פילדינג מגרמנית ליידיש'את הרומן טום ג

חיבר את ; וס את התרגום העברי החדש של מורה נבוכיםלפין להתקין לדפ

הכין לדפוס מהדורה ; מאיר בעל הנס' הספרון כתית למאור בגנות קופות ר

והתקין לדפוס את ; מעובדת של מגלה טמירין ביידיש עם הקדמה מיוחדת

עליו הוסיף , דברי צדיקים, חיבורו האנטי חסידי של יצחק בער לוינזון

ות זו נרמזת באופנים שונים לאורך איגרות  פעיל7.שלוש איגרות משלו

כאילו הפנה או רמז לשאר חיבוריו שנותרו עדיין בכתב יד , בוחן צדיק

בין חיבוריו הגדולים בחר להדפיס לראשונה דווקא את . ומצפים לגואל

ניכר שהיה נתון במצב פסימי , מתוך כמה איגרות בספר. ספר בוחן צדיק

דברי . כח תפוצתה של הספרות החסידיתלמדי לגבי אפשרויות ההדפסה לנו

עומדים , ומובלטים בסוף הספר, המרמור שמופיעים כאן במספר איגרות

בניגוד חריף לפעילותו הספרותית הענפה אך יש בהן להסביר היטב את 

  . הטעם לכך שרוב כתביו נותרו בכתב יד

ח אמונה זו ומכ, פרל האמין בכוחה של המילה הכתובה לשנות מציאות  

אך התהליך שעובר , ר את ספר מעשיות ואיגרות ואת ספר מגלה טמיריןחיב

עובדיה בן פתחיה לאורך בוחן צדיק הוא גם תהליך של התפכחות בנוגע 

עתה . מאז נדפס ספרו הראשון רק הלכה החסידות והתפשטה. לאמונה זו

                                                         

-ההדירו לפי כתב, מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו, יוסף פרל  6

ראו . 168-167, 163, 158-151' עמ, ל"ירושלים תש, חנא שמרוק ושמואל ורססהיד 

  .  38-36' עמ, שם, גם דברי ורסס ושמרוק
 ,Jonatan Meir; 162-159' עמ, )4לעיל הערה (חסידות מדומה , ו על כך מאיררא  7

'The Discovery and Publication of Joseph Perl’s Yiddish Writings', Zutot: 

Perspectives on Jewish Culture 13 (2016), pp. 55-69 ;לעיל (מגלה טמירין , פרל

  .528-519' עמ, נספח חמישי, )2הערה 
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נראה למחבר שהפתרון לחסידות הוא לא רק הטקסט או מעשה כזה או 

אלא שינוי חברתי עמוק יותר הנוגע בין השאר , ותאחר מצד השלטונ

בספרו האחרון ניכר , עם זאת. לתיקון פנימי של החינוך ומעמד הרבנות

הכתיבה מצטיירת כאן כמעין קתרזיס של . שהתיקון רחוק מאוד מיישום

. עובדיה מקונן על עולם שאבד ועל אוטופיה שאי אפשר להשיג. המחבר

מבטאת תשוקה למקור אבוד שמעולם , יילכדברי ברוך קורצוו, הסאטירה

, הסאטירה מזכירה לנו את האידיאל המוחלט': או במילים אחרות. לא היה

ואפילו הוא נראה לנו , ויש להתייצב מול האתגר של האידיאל הזה

אין פלא .  אך עמידה סיזיפית זו גם מובילה את המחבר לייאוש8.'כאוטופיה

אני עשיתי את שלי והשם הטוב ': אם כן שספר בוחן צדיק חותם במילים

  .'יעשה את הטוב בעיניו

ראש להם נוסח , נשתמרו בידנו כמה כתבי יד הנוגעים לספר בוחן צדיק  

 היד יכל כתב (1825שנחתם בשנת , הנקרא דובר אמת, קדום של הספר

ניתן לתארך ). מצויים בארכיון פרל בספרייה הלאומית בירושלים

 כבר פנה 1829אנו יודעים שבשנת . 1833-1829פרגמנטים נוספים מהשנים 

פרל לצנזור בוינה לשם אישור הדפסה אך עד שנדפס הספר המשיך לשנות 

ונראה שעבר שוב את תלאות , 1838הספר שנדפס לבסוף בפראג בשנת . בו

נראה שפרל חיכך בדעתו רבות . היה שונה למדי מהנוסח הראשון, הצנזורה

וההבדלים בין כתב היד לדפוס גדולים , בנוגע לעיצוב סגנון ולשון הספר

עם התקדמות העלילה משילים . הדבר בולט בייחוד בצד הלשוני. למדי

' לשון צח'הגיבורים את מעטה החסידות ולשונם הופכת להיות מעין 

משונה המורכבת משברי פסוקים הנוטפים מגרון הדוברים ועומדת מנגד 

מכתב היד ניכר שהתלבט . הפרועה של ספר מגלה טמירין' לשון חסידים'ל

רבות בניסוחן של איגרות אלו ועל כן גם בחר להשמיט קטעים שלמים 

שהופיעו בנוסח ראשון ששוב לא התאימו למהלך העלילה והתפתחותו 

כך למשל השמיט מסכת איגרות שלמה בסגנון וברוח מגלה . הלשונית

י מבלי שעניינה מוכר ספרים שמנסה למכור את הספר האנטי חסיד, טמירין
                                                         

ירושלים , במאבק על ערכי היהדות', על הסאטירה של יוסף פרל, 'רוך קורצווילב  8

קורצווייל כתב בעצמו סאטירה ). 95' הציטוט מעמ (95-55' עמ, ל"אביב תש-ותל

בוחן צדיק : או, חובת הלבבות השתולים': על פן אחד בחברה הישראלית בשם

בעריכת יעקב , ני דיומאדברי פולמוס וסאטירה מעניי: מחוץ לתחום, ל"הנ. 'החדש

  .279-272' עמ, ח"ירושלים תשנ, אברמסון
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 בספר דברי 1830חלק קטן ממסכת זו שולב בשנת (שידע את מהותו 

הייתה זו ככל הנראה המסגרת הכללית הראשונה של ספר בוחן ). צדיקים

מצויה לספר ' התנצלות' ה9.צדיק או ניסיון ראשון לכתיבת הספר שלא צלח

נוסח ; פרגמנט; נוסח ראשון (1830-1829בארבעה כתבי יד שונים מהשנים 

ולבסוף קרע ממנו , מספר פעמיםהדברים פרל ערך את ). ונוסח אחרון; ניש

  . רקטעים ושילבם באיגרות האחרונות של הספ

והיא , שמהדורה שלה מופיעה בהמשך, זו' התנצלות'ין מיוחד יש ביענ  

יש בה ללמד על דרכי הדפסת . מהווה במובנים רבים חטיבה עצמאית

ע עשרה ועל ייסורי ולבטי ספרים במחצית הראשונה של המאה התש

, הקדשות, טיבן של הקדמות, חתומים מראש, ין הסכמותיהמחברים בענ

פרל נזקק לשאלות אלו משום שספרו נדפס ללא . ועוד כיוצא באלו הדברים

בירה את טיבו סבהעדר הסכמות ואף ללא הקדמה מיוחדת המ, שם מחבר

מעשה הדפסת ים שעבר יחטיבה זו מלמדת יותר מכל על השינו. ומהותו

ממסגרת ברורה ומפוקחת למסגרת פרועה , הספר העברי באותן שנים

אין פלא אם כן . שהניבה במובנים רבים את הספרות העברית החדשה

שהדברים שנכתבו כאן ברוח סאטירית מזכירים את הביקורת החריפה על 

; 1865, חקר דבר(הספרות העברית המאובנת מצד אברהם אורי קובנר 

) 1867, קנקן חדש מלא ישן(אברהם יעקב פאפירנא , )1868, צרור פרחים

אלו ). 1860, משפט שלום(ושלום יעקב אברמוביץ הוא מנדלי מוכר ספרים 

) או השמרנית(פת מזויזעקו נגד ההשכלה ה, ערערו על ראשי דובריה

 10.ושבו ודיברו על רידודה וניוונה של הספרות היהודית, ותוצריה הדלילים

מהכתיבה הסאטירית לראשית הביקורת החדשה בספרות קו ישיר עובר 

מוצגת כאן , שלא זכתה לעדנה, פנינה ספרותית זו. העברית המודרנית

   .  לפניכם בההדרה חדשה

  

  

  
                                                         

ל ויוסף "קונטרס דברי צדיקים לריב: גלגוליו של מגלה סוד, יונתן מאירראו על כך   9

  .214-209' עמ, )4לעיל הערה (חסידות מדומה , ל"הנ; ד"לס תשס'לוס אנג, פרל
תרבות הביקורת ' ,רושלניתוח של המגמות המרכזיות בספרים אלו ראו איריס פ  10

מחקרי ', י פפירנא קנקן חדש מלא ישן"עיונים בספרו של א: וביקורת התרבות

   .239-197' עמ, )ג"תשנ(ירושלים בספרות עברית יד 
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  ]1838פראג , שער ספר בוחן צדיק[
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        סף פרלסף פרלסף פרלסף פרליויויויו

        

        

        התנצלותהתנצלותהתנצלותהתנצלות
        
        

זה האיש )  א:ישאלו ידעתי כי הרבה מבני עמינו כאשר רק יפתחו ספרי זה

הלא לנו ספרים , מי בקש אותו להדפיס חיבורו, מה היה לולא ידעו המחבר 

מי ראה )  ב1.די והותר ואין לאל ידינו לקרות אותן אשר ישנם פה אתנו היום

שימות האנשים אשר באו על בלי ר, בלי הסכמה, כעת ספר בלי הקדמה

ומבלי להציג שם איזה איש חשוב ונכבד בראש , החתום לקבל את הספר

 אין זאת כי אם מגאות 2,הספר לאמר שלכבודו חיבר כנהוג בזמנינו זה

וכי אין איש נחשב בעיניו , המחבר ומדעתו כי בספרו גדולות עשה בישראל

  .פרלקבל מאתו הסכמה או חתימה או להציג שמו בראש הס

יען לא נודעתי להם , והן אמת שלא ירעו לי אותן האנשים בדברם עלי רע

, א דבהי רק למען לא יבוא שום אדם על ידי למכשול בחטא מוצ3,בשמי

והגם כי ידעתי אשר בזה לא אועיל , ל"אמרתי להתנצל על שתי השאלות הנ

כי את אשר לא יעשו האנשים אשר בטבעם להוציא דבה בפתיחת , מאומה

ובלי ספק הרבה יותר עוד מאת אשר התרעמו עלי , ישלימו בקראם בו, יספר

כי , אך הן דבר ידוע הוא. מבלי קרוא בגוף הספר' על חסרון ההקדמה וכו

שכל מביני מדע ובפרט אותן אשר למענם , מגמת ורצון כל מחבר ספר הוא

ולכן למעיין בחבורי אף אם אחר כך יכעוס , ואודותם חיבר אותו יקראו בו

אך להוציא דבה עלי , עלי אסלח לו כי מלא חפצי ורצוני בזה אשר הגה בו

ואם יהיה עוד איזה איש אשר מבלי , מבלי שום עין עליו זאת לא חפצתי

 ,כאשר כעת לא זר הדבר בבני עמינו, הגות בספרי בכל זאת יתן בקולו עלי

                                                         
מאנשים אשר ידענו אותם לצדיקים ': תוספת שנמחקה, א" ע1, )י"כ(בנוסח שני    1

   . 'וגדולי הדור
   . 'ה זאתכמעט אין אחד אשר לא יעש': תוספת שנמחקה, שם   2
, )י"כ(פרגמנט '; כי לא כתבתי שמי על הספר ולא יודעים אותי': נרשם ונמחק, שם   3

ומה לי בזה אם יערימו בקולם על המחבר מבלי דעת , ולא יודעים אותי': א" ע1
   .'אותו
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מר ועליו נא,  כי אני לא גרמתי לו המכשלה הזאת4,אזי אתו תלין משוגתו

   5.א דבה הוא כסילימוצ

ידוע כי עם הזמנים והדורות גם איזה מדות : אלי דברווכעת אשיב לש

דמים והן רואים אנחנו מדות והנהגות רעות שדורות הק, והנהגות ישתנו

וככה להפך נמצא , ובדורות שלאחריהן לא נמצא מהם אף אחת, אחזו בהן

ואף , דמיםו הקבדור האחרון מדות הרעות אשר לא אחזו בהן בדורות

בדרכי מוסר נמצאו כמה ענינים משתנים אשר בדור האחד מחזיקים למדות 

  .בדור הבא או הקודם בין הרעות יחשבו, טובות

היה נחשב , מי לא ידע שבימים קדמונים וכן בדור אשר היה לפנינו

,  נץ החמה למדה ישרה וקראו אותה תפלת ותיקיןעםבעיניהם התפלה 

 וכן להתפלל מנחה בזמנה היה ,שבו אסור גמורולאכול קודם התפלה ח

ר זמן מנחה או שחרית במזיד היה עבירה חֵ אצלם בין המדות טובות ולַא

ר זמן תפלה היא חֵ  נץ החמה היא מדה גרועה ולַאעםוכעת להתפלל , גדולה

זאת רואים אנחנו כי ה ולסיבה 6.מדת ותיקין וכמו כן לאכול קודם התפלה

אחריהם מעולם הוכיחו את העם על אודות נביאי השם והחכמים אשר 

ומאותן המדות , המדות רעות אשר רוב או כל העם אחזו בהם בזמניהם

 אף אם למנהגי ,רעות אשר לא היו רוב העם מתנהגים בהם לא דברו כלל

 יראה בדבריהם יתבררו לו 7ומי אשר בעין פקוחות, איזה יחידים לא חששו

ה לדברינו אם ישים על לבו השחוק וכן מי לא יוד, דברינו כשמש בצהרים

וההתול אשר יהיה למנה לכל דורש ומזהיר בדורינו אם יוכיח את העם על 

 או על אשר מעביר את בניהם ובנותיהם ,רה לשמש או לירחיהעבודה לאש

ש ו וכמו כן ללעג ולקלס היה המוכיח בזמנים הקודמים אם דרש ידר,באש

מלראות בפני אשה ובלי ספק ויוכיח את העם על אשר שומרים את עצמם 

                                                         
   .'אזי אני את נפשי הצלתי, 'שם   4
  . 'למכסה שנאה שפתי שקר ומוצא דבה הוא כסי': יח, משלי י   5
שאלת איחור זמן התפילה והטענה שהחסידים נוהגים בהיפוך מהשולחן ערוך   6

: חסידים ומתנגדים, מרדכי וילנסקי, חוזרות בכל כתבי הפולמוס הראשונים
). על פי מפתח (ן"ירושלים תש, ה"תקע-ב"לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל

, 303, 289' עמ,  ב,שם', ספר ויכוח, 'ראו גם את ההערות הפולמוסיות בתוך ליבל
ירושלים , חיבור גנוז בגנותה של החסידות: ספר חסידים, אוריאל גלמן; 325

איגרת , 1819וינה , מגלה טמירין, פרל; 118-109, 98-97, 66; 63-62' עמ, ז"תשס
  .כו

  . 'בעין פקיחא': ב" ע1, )י"כ(נוסח אחרון   7
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כ להתחסד בזה "אך כאשר התחילו אח, היה מוציאים אותו מבית המדרש

 ולא רצו להציל אשה טובעת בנהר היו מוכיחים את העם על זה 8יותר מדי

  9.והיו מכנים את העושה כן בשם חסיד שוטה

ובעבור כי ראוי לכל איש ואיש לידע המדות והנמוסים אשר ינהגו בם בני 

,  ולחקור אחריהם הטובים הם אם רעים למען עשות או לעזוב אותם,ודור

לכן החיוב מוטל על כל אותן , אך אין ביכלת כל אדם לעמוד על מחקר זה

אנשים אשר ביכלתם לדרש ולחקור בדבר ולהודיע את אשר עלה בשכלם 

וכן בדרכי הלימוד בדיני איסור והתר דיני , אחר העיון לשארי בני עמינו

 החיוב גם כן על 10,'וכדומה אשר בכלל נאמר כי לא בשמים היא וגוממונות 

ועל ידי זה בכל דור ודור נתהוו דינים חדשים , גדולי הדור לעיין ולחקור בם

ותקנות חדשות אשר גדולי הדור המציאו בשכלם הזך אחר עיון רב לאסור 

, או להתיר איזה דבר כפי אשר מראים שרשם ויסודם בתורתינו הקדושה

 ולכן אין לתמוה על 11,ל תקנה גדולה התקינו וכדומה"י הצורך באמרם זוכפ

החפץ אשר בכל דור ודור מחברים ומדפיסים ספרים חדשים אם רק גם 

  12.הדברים הנכתבים בם הם חדשים וראוים לדורם

והנה מי אשר יקרא בספרי יתן לי עדותיו כי כל הדברים אשר נמצאו בו 

וכי אין אחד מבני עמינו אשר יערב , רינוהם חדשים וראוים לאמרם לבני דו

לבו בזמנינו להוציא דברים כאלו בדפוס ואף אם דעתו מסכמת לדעתינו 

ועל השאלה ', ז שאלה הא"וסרה עי. ובלבו ישמח על כי יצאו דברינו לאור

  :אשיב' הב

בין מחברי הספרים בימים הקדמונים לא היה המנהג לכתוב מאומה חוץ 

 לכל הקדמההקדמההקדמההקדמהת הימים החל לפרוץ המנהג לכתוב מגוף החיבור ואך ברבו

                                                         
  .  'תר מדי ומן המצווהכ איזה אנשים להתחסד בזה יו"אך כשאר התחילו אח': שם  8
   . ב"כא ע, הפנייה לסוטה, ב" ע1, )י"כ(בנוסח שני    9

ווילנא , משפט שלום, ראו דברים דומים בפי שלום יעקב אברמוביץ. יב-יא, דברים ל   10
   . 13-12' עמ, ך"תר

ובנוסח שני , א" ע3, )י"כ(בנוסח ראשון . ב"קג ע, בבא קמא; א"למשל גיטין לו ע   11
פ , סנהדרין; ב"סט ע, לשון יומא', הוראת שעה היתה: ל"באמרם ז': א" ע2, )י"כ(
   . ב ועוד"ע

כי כל מחבר חושב בדעתו אם רק בספרו ': נרשם ונמחק, א" ע2, )י"כ(נוסח שני    12
, ב"ע-א" ע3, )י"כ(ואילו בנוסח ראשון '; נמצאו דברים חדשים וראוים לדורם

   .  מופיע כאן קטע ארוך ששולב לבסוף באיגרת מא
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 מאותן אשר מבטיחים חתימותחתימותחתימותחתימות לקבץ 13,הסכמותהסכמותהסכמותהסכמותכ התחילו לקבל "אח, ספר

וזה זמן לא כביר , לקנות את ספר החדש ולהדפיס רשימה ושמותיהן

התחילו המחברים מבני עמינו לילך בזה בדרכי המחברים אשר אינם מבני 

ועל פי רוב ,  מנכבדי וחשובי העם14עמינו לבחור איש אחד או שנים ויותר

 ספריהם באמרם כי חבורם בראשבראשבראשבראש ולהציג שמםולהציג שמםולהציג שמםולהציג שמםהביהם ומקרוביהם או מא

והנה כמו שכל , שמותם עליהםבתשורה נתנה לזכר עולם להקרואים 

ל נשתנו "כן גם המנהגים הנ, הדברים ישתנו בזמן מכאשר היו בתחלתם

  .כעת מכמו שהיו בתחלה

 זה המנהג היה כותב בה מהות הספר  לספרו בעת התחלתהקדמההקדמההקדמההקדמההכותב 

וכעת רוב המחברים , וכל ענין המוכרח להקורא לידע טרם יקרא ספרו

 ,תולדותם, שם נשותיהם בניהם ובנותיהם, כותבים בהקדמות קורות חייהם

 שמות כל אותן אשר עזרו להם ברצי כסף במאכל ,שם אביהם ואמם

מח זכרונם בדורות למען לא י, ובמשתה וכדומה להוציא ספריהם לדפוס

  15.הבאים

ואשר ,  קבלו המחברים לפנים מאותן אשר קראו חבוריהםההסכמותההסכמותההסכמותההסכמות

כי מי אשר לא הוטב הספר בעיניו לא נתן הסכמתו , הוטב הספר בעיניהם

וגם זה אשר נתן הסכמתו על ההדפסה גזר לבל ידפיס שום , על ההדפסה

לים  וכעת מקב16,אדם את הספר הנדפס מחדש עד זמן הנקצב ממנו

                                                         
ראו על כך להלן הערות . 'לכתוב מודעא רבא': הוספה ,א" ע1, )י"כ(נוסח ראשון   13

23 ,36   .  
   . 'לפעמים גם איזה אשה': בסוגריים, א" ע2, )י"כ(נוסח אחרון    14
כל , אברהם יעקב פאפירנאשבים אצל , ברוח ביקורתית וסאטירית, דברים דומים  15

משפט , ואברמוביץ; 22-19' עמ, ב"יב תשיאב תל, בעריכת ישראל זמורה, הכתבים
  .      3' עמ, )10לעיל הערה (שלום 

 2, )י"כ(ובנוסח שני '; וכו' גזר בחויא דרבנן לבל ידפיס': א" ע2, )י"כ(נוסח אחרון    16
זכות , נחום רקוברעל ההסכמות כזכויות יוצרים ראו . 'גזר בנידה ושמתה': ב"ע

לתיאור המדגיש מעבר למידה את  .א"ם תשנירושלי, היוצרים במקורות היהודיים
מנגנוני תכנון : הסכמות בספרות ההשכלה, 'טל גוקמןראו ', מלחמת התרבות'

בעריכת שמואל , הספרייה של תנועת ההשכלה', ופיקוח על הספר בעולם היהודי
מעט לפני שפרל חיבר את נוסח . 194-155' עמ, ה"תל אביב תשע,  ואחריםפיינר

ע פולמוס על טיבן של ההסכמות בין המדפיסים אנטון שמיד נתגל' התנצלות'ה
 Iveta Cermanová, 'The Fall and Rise of Hebrew Bookראו . למשה לנדא

Printing in Bohemia, 1780-1850', Hebrew Printing in Bohemia and Moravia, 
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וכמה פעמים נאמר בפירוש , הסכמות מאנשים אשר לא קראו את הספר

 ולפעמים 17-18,ורק אוקי גברא אחזקתו, שלא עיין המסכים בגוף החיבור

כי חתומים , נותני ההסכמות הם אנשים אשר אין בידם להבין דברי הספר

 ורק מאשר הם החשובים בעיני ההמון מקבלים הסכמותיהם 19,הם לפניהם

כי לאסור להדפיס  20,א על ידיהם הספר חן ושכל טוב בעיני העםלמען ימצ

כי אין אחד מהמחברים אשר , הספרים בלי רשות המחבר אינו צורך כלל

וכי גם  ,ר ספרו במשך רב הרבה יותר מאשר קבעו בעלי ההסכמותוימכ

אחרי מות המחבר נשארו ספרים הרבה אשר עם כל יגיעתו לא עלתה לו 

ם בלא הגזירות מבעלי ההסכמות אין אחד אשר ירצה ולכן ג, למכרם בחיים

  21-22.ואף אם ירשה לו המחבר, להדפיס עוד ספר חדש

                                                                                                                       

ed. Olga Sixtová, Prague: Academia, 2012, pp. 233-234.רל מגיב  אין ספק שפ
  . כאן בדרכו לאותה פרשייה

י חוקי "והחרמות נאסרים ליתן עפ': נרשם ונמחק, ב" ע2, )י"כ(בנוסח שני    17
 בדבר איסור חרמות 1823פרל רמז כאן לחוק האוסטרי החדש משנת  .'המדינות

רברבנות משכילית : 1816החרם בלמברג בשנת , 'רחל מנקיןראו . מצד רבנים
  . 189' עמ, )ח"תשס(ציון עג ', תוהיסטוריוגרפיה יהודי

' שם הציג הסכמה שנתן ר, איגרת טו, פרל נותן דוגמא להסכמה מעין זו בגוף הספר   18
, שהמיר את דתו, יעקב אורנשטיין לאחד מספריו של משה בן שניאור זלמן מליאדי

וגם נתרבה כעת מסכימים הנותנים ': במקום אחר כתב. מבלי לעין בספר כלל
רים מבלי ראות אותם רק כאשר יבקש אותו המדפיס או אחד הסכמות על ספ

אזי ברום לבבו כותב , ורואה שהמחבר הוא אחד מגדולי דורינו, מקרוביו ומיועדיו
כ לגדולי הדור יחשב ובלעדו לא ירום המדפיס את "הסכמתו בגאוה להראות שהוא ג
 אמיתיים מעשיות ואיגרות מצדיקים, יוסף פרל', ידו להוציא לאור איזה חיבור

-240' עמ, ל"ירושלים תש, חנא שמרוק ושמואל ורסס מהדורת ,ומאנשי שלומנו
גאון ושברו או מגלת , יצחק יעקב ווייסברגראו דברים סאטיריים דומים אצל . 239

  .103-102' עמ, ד" תרמהורש, סתרים
כי ערומים הם אין בהם לא תורה ': תוספת שנמחקה, א" ע1, )י"כ(בנוסח ראשון    19

   . 'א חכמהול
פרל נותן לכך דוגמאות בגוף הספר בשעה שלעג להסכמות המרובות לספרי חסידות    20

. ד"אפרים זלמן מרגליות ויהושע השל באב, שניתנו בידי הרבנים יעקב אורנשטין
תכונת , יהודה ליב מיזסלביקורת דומה ראו . 28' עמ, הקדמה, ראו גם מגלה טמירין

  .24-22' עמ, ) 15לעיל הערה (כתבים , פאפירנא; 6' עמ, ד" תקפינהו, הרבנים
ן דפוס ראשון "נתן מנמירוב בראש ספר ליקוטי מוהר' דברים דומים רשם ר   21

על 'שתוכנן לא להדפיס את הספר (לדבריו לא הדפיס הסכמות והחרמות ). ח"תקס(
' מחמת שאין בהם תועלת ואף לדברי תור, ')'משך עשר שנים כדרך כל חובר חיבר

 מועלת כל זמן שהספר אינו נמכר וחסרונו לא נתמלא מהוצאות אשר על מחשבה
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 היו מחברים הקודמים 23, לקבל הספרברשימת השמות מהחתומיםברשימת השמות מהחתומיםברשימת השמות מהחתומיםברשימת השמות מהחתומים

מדפיסים רק שמות אותן האנשים אשר חתמו את עצמם בכתב ידם ממש 

דפוס אך כעת הרשו המחברים לעצמם ל, לקבל הספר בעת יציאתו לאור

בהרשימה גם שמות אותן אנשים אשר מעולם לא עלתה על לבם לאסוף 

ובעיני ראיתי איש אחד אשר היה לו חיבור בכתב יד מאיזה . ספרים הביתה

 ובידו פנקס מיוחד אשר בו חתמו את עצמם האנשים אשר 24עקד הספרים

וביקש גם אותי לבא על , אתו מבית הדפוסיציל אחרי "רצו לקחת הספר הנ

 25,ולמען ישיג מבוקשו הראה לי החתימות אשר כבר קיבץ בפנסקו, םהחתו

ז "ע ושאלתיו ,וראיתי איזה מהם אשר הכרתי כי אינם כתב ידי החתומים

, אודותיהם ואמר לי כי אותן האנשים הרשו לו שהוא יחתום שמם בפנקסו

השיב לי בקשתי אנשים אחרים , וכאשר שאלתיו הלא גם כתב ידך אינם

                                                                                                                       

, מי הוא זה אשר על לבו יעלה להדפיסו שנית ולהרבות ולפזר ממונו, הדפוס עלה
ואף מי שאין בו דעת קונו הלא לא יפקיר ממונו , ספק אתי ספק לא אתי לידו ממנו

   . 'ואם כן הוא רחוק משכר ולהפסד קרוב
: חסר הענין הקודם ובאה תוספת של קטע שלם, ב"ע-א" ע1, )י"כ(ן בנוסח ראשו   22

' כותבים מקודם על ספרים אשר נמצא בהם איזה חירופים וגידופי' היהמודעא רבה המודעא רבה המודעא רבה המודעא רבה '
, למען ידעו כי אין דעתם על נוצרים רק על העובדי כוכבים ומזלות, ם"נגד העכו

תיבת (מצא בו וכעת נעשה לחוק לתוב הודעא על כל ספר וספר ואף אם לא נ
ובלא זאת היא כעת אינו מהצורך כי הממונים כעת על . ענין המתנגד לנכרים) ם"עכו

ואם רואים מאמרים המתנגדים לחוקי המדינה ' הצענזאר המה לא ישגיחו על ההודע
על דברים דומים שב פרל בחיבורו יוסף . 35, 14ראו גם הערות . 'לא יועיל ההודעה

'  עמז"ירושלים תשל, אברהם רובינשטיןמהדורת  ,על מהות כת החסידים, פרל
ומודעות ; צירף פרל מודעה פרודית) 25-24(בראש ספר מגלה טמירין . 143-141

  ).  ד"תקפ(ותכונת הרבנים ; )ח"תקנ(לועגת מעין אלו מצויות גם בראש זמיר עריצים 
 על. ')פרענומעראנטין(החתומים לקחת הספר ': א" ע1, )י"כ(בנוסח ראשון    23

ניו יורק , ספר הפרענומעראנטן, ברל כהןמשמעותן וחשיבותן של רשימות אלו ראו 
פרסום ספרים ושיווקם : מחוץ לחדר הקהל, 'חגית כהן וסטפן ליט; 1975

 בעריכת שמואל פיינר, הספרייה של תנועת ההשכלה', ברפובליקת ההשכלה
   . 233-209' עמ, 233-195' עמ, ה"תל אביב תשע, ואחרים

לו חבור ישן ' ובעיני ראיתי איש אחד אשר הי': א" ע2, )י"כ(וח שני ואחרון בנס   24
י "חיבור כ': ב" ע1, )י"כ(ובנוסח ראשון '; י אשר גנב מאיזה עקד ספרים"נושן בכ

   . לפרשייה ידועה נראה שפרל רמז. '...קדמון אשר גנב מעקד ספרים אשר ל
' ציתי הראה לי החתימות אשר קיבץוכאשר לא ר': א" ע2, )י"כ(בנוסח שני ואחרון    25

   . 'וכו
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  26.האנשים אשר הרשוני לזהלחתום שמות 

 בראש הספר היה בהתחלה רק בידיעת וריצוי להציג שם איש נכבדלהציג שם איש נכבדלהציג שם איש נכבדלהציג שם איש נכבדגם 

אך כאשר הותרה הרצועה , האיש אשר שמו יתיצב בראש הספר לנס עמים

בני עמינו להזכיר שם איש אשר יכשר בעיניהם מבלי בבין המחברים 

ממנו או ולפעמים בוחרים באיש אשר שמעו ,  דעתו וחפצו בזהםלשאלו א

גנבו מחיבורו אשר עדיין בכתב יד איזה מאמר וכתבו אותו בספריהם מבלי 

ולי  27.לאמר דבר בשם אומרו למען לא ירום קולו נגדם לאמר גנוב הוא אתו

 אשר שאל מאתי חיבור י אחד מאוהבי,הכותב בעצמי קרה לי מקרה כזה

ניו אחד מחיבורי אשר עודנה בכתב יד והעתיק ממנו את אשר ישרה בעי

 ולמען לישב בטח ולבל יירא ,לספרו אשר רצה להוציא לאור על ידי הדפוס

 ורק מאשר לא רציתי ליתן הסכמתי ,ממני בחר להציג שמי בראש ספרו

ל לא רצה " והמחבר הנ,ר להציג שמיבכתב על זה לא הרשה לו הצענזָא

אך הרבה מחברים ממציאים דרכים שונים , רלעבור על חוקי הצענזָא

  28.שם האיש אשר בוחרים בו גם בלי רשיוןלהדפיס 

                                                         
, שיש בהן ללמד הרבה על הפצת ספרות ההשכלה, לשתי רשימות ארוכות מעין אלו   26

תעודה , יצחק בער לוינזון ;)ז"לבוב תקפ(שבילי עולם , ראו שמשון הלוי בלוך
בשני הספרים יש גם עמודי הסכמה רבים וכמה ). ח"ווילנא והוראדנא תקפ(בישראל 

   . מותהקד
ולפעמים בוחרים בהאיש אשר ממנו נמצא איזה ': ב" ע1, )י"כ(בנוסח ראשון    27

בכדי , ועושים זאת בכוון, מאמרים בחיבוריהם מבלי להזכיר שמותם עליהם
   . 'שהנגזול לא יוכל להרים קולו נגדם

ד  השחר', איגרת'(ר "על מקרה דומה סיפר שי. לא ברור לאיזו פרשייה כיוון כאן   28
. הקדשות מעין אלו רווחו בקרב משכילים. בהקשר לבלוך) 481' עמ, 'עמ, )ג"לתר(

ניקאלאיי פאוולאוויטש קיסר רוסיא 'לכבוד (ח "תקפ, תעודה בישראל, ל"למשל ריב
שבילי , ל"הנ; )לכבוד ישכר בער בלומנפלד(ד "תקע, תשועת ישראל, בלוך; )'ה"י

לכבוד שלמה (ז "תקפ, י עולםשביל, ל"הנ; )לכבוד נחמן קרוכמאל(ב "תקפ, עולם
פרל  ).לכבוד יעקב שמואל ביק(ז "תקפ, אשכול ענבים, פישמן; )יהודה רפאפורט

למושל גליציה פראנץ ' על מהות כת החסידים'עצמו חפץ להקדיש את ספרו הגרמני 
אך לא רק שלא קיבל אישור לכך אלא שהספר נפסל לדפוס בידי , פון האואר

החסידות וההשכלה בגאליציה ובפולין הקונגרסאית  ,ראו רפאל מאהלר, הצנזורה
ואת ; 160-159' עמ, א"תשכמרחביה , עשרה במחצית הראשונה של המאה התשע

. 12-11' עמ, )22לעיל הערה (על מהות כת החסידים , דברי רובינשטין בתוך פרל
סטרן לורנס אצל כך . לעג על ענין הצגת שמות מופיע בכתבים סאטיריים רבים

, ללא הזכרת השם, איש רם מעלהל) 1759(' טריסטרם שנדי'בראש דשה שכתב הק
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וכאשר ראיתי ספרים חדשים מקרוב באו מבית הדפוס מצוירים בכל מיני 

ממדינה למדינה דמיתי ול והמחברים נוסעים עמהם מעיר לעיר "ציורים הנ

 .את החיבור לסחורה ואת המחבר לעגלן המוביל אותה הנה והנה למכרה

ווארען (ממהות הסחורה  אשר מקודם היתה כמו רשימה ההקדמהההקדמהההקדמהההקדמה

 נעשתה כעת ,או כמו מפתח להתיבה אשר בה נמצא הרכוש) בעשרייבונג

 אשר מקודם היו כמו ההסכמותההסכמותההסכמותההסכמות). נס בעשרייבונגָאזפער(רשימת העגלן 

להחיבור נעשו אגרות נדבה )  שרייבעןסעהלונגֿפפמע(כתבי פקודה 

  לקבל הספרמהחתומיםמהחתומיםמהחתומיםמהחתומים הרשימותהרשימותהרשימותהרשימות 29.עבור העגלן) עֿפקאלעקטען בריע(

וצודקים להוציא מהם הוצאות טובים תחת אשר היו מקודם שטרי חובות 

ע שאלֿפ(הרבות על החיבור הם כעת שטרי חובות פסולים ומזויפים 

 העגלן נוסע עמה מעיר 30, וכמו כן הסחורה בעצמה פסולה ומזויפת,)טעןנָא

ומפני הבושה , לעיר והיא לו רק לכסות עינים להמציא על ידה טרף לביתו

 הוא מוכרח לעטות פניו במסוה ,על פתחי נדיבים לקבץ על יד ידלסובב 

והנה מהגרועים והפחותים שבהם לא אדבר כי אינם שוים בנזק , המחבר

אך לבי עלי דוה על כי גם הטובים , המגיע על ידם וספריהם לכלל בני עמינו

שביניהם ואשר חיבורם יקר מפז ומפנינים מוכרחים לסובב בשוקים 

תחת אשר ,  נכבד על הספרהצגת שם אישהצגת שם אישהצגת שם אישהצגת שם איש 31.ים ורקיםוברחובות כדל

מלפנים כאשר בחרו המחברים אנשים אפרתים ומפורסמים והם הסכימו 

ברצונם הטוב להציג שמותן לעד כי בחרה נפשם בחיבור נחשב איש הנכבד 

להתינוק ידמה בעת הזאת ) טערגעפַא(למגן ולמחסה להחיבור כמו סנדק 
                                                                                                                       

 ומבטיח כי יוסיף את השם והוא מציע את ההקדשה למכירה לכל המרבה במחיר
  .במהדורה השניה

כמו כתב תעודה מקודם ' היאשר ההסכמות תחת ': א" ע2, )י"כ(בנוסח ראשון    29
מען יקבלו את הנוסע בכל ל) ן שרייבעסעהלונגֿפפמע(כתבי פקודה למען ) רייזפאס(

עבור ) עֿפקאלעקטען בריע (צדקותאגרות מקום בואו בסבר פנים יפות וכעת הם 
   . 'העגלן

  . ' וכן על פי רוב הסחורה עצמה פסולה וגרועה': בכל כתבי היד  30
הרחיב כאן פרל על ייסורי המחברים המחזרים על , ב"ע-א" ע3, )י"כ(בנוסח ראשון    31

שולב לבסוף באיגרת מא והפך לחלק מדברי הסיכום של עובדיה קטע זה . הפתחים
כך . תיאורים מעין אלו הפכו למוטיב ידוע בספרות העברית החדשה. בן פתחיה

ווארשא , חלק ראשון, למדו היטב הוא ספור אהבים, למשל שלום יעקב אברמוביץ
 האבות ,ל"הנ; 50-48' עמ, ז"זיטאמיר תרכ, עין משפט, ל"הנ; 28-24' עמ, ב"תרכ

, ממנדלי עד הזז, ראו על כך שמואל ורסס. 19, 17-14' עמ, ח"אודסה תרכ, והבנים
   .   372-365' עמ, ז"ירושלים תשמ
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ם מעמידים בגניהם למען ייראו הצפרים לצלמי אדם מקש אשר בעלי הגני

  32.לקרוב לזרע אשר זרעו הם בארץ

ל כי "וכאשר ראיתי זאת גמרתי לשלוח ספרי בעולם ערום בלי ציורים הנ

 מהות הספר כמו בימים הקדמונים הרוב מבני בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמהאמרתי אם אכתוב 

עמינו יראו ויפחדו לקרות בו מפני חמת האנשים אשר יצאתי ללחום נגד 

 וגם אין שום דבר אשר יהיה מהצורך להקורא לידע אותה טרם 33,יהםדעות

 אשר אודותיו ,יקרא ספרי חוץ להיות לו איזה ידיעה מהספר מגלה טמירין

וידעתי כי הרוב מבני עמינו אשר בפולין יודעים את , נדבר בגוף הספר

ואותן אשר לא רצו לראותו , ל ולכל הפחות שמעו את שמעו"הספר הנ

ולכתוב בהקדמה .  גם חיבורי זה לא יראו ולא אתעצב בזה,וולשמוע ממנ

קורותי או להזכיר שמות האנשים אשר לעזרה יצאו לי לא יכלתי כי הלא 

 כי רק מעשיהם ,וכל בני עמי היו לעזרה לי בחיבורי זה, שמי לא הזכרתי

ואם אזכיר את שמם יעלה , ה"ועסקיהם רשמתי כאשר יראה הקורא אי

 לא קבלתי כי על ספרי אין אחד הסכמותהסכמותהסכמותהסכמות .ם רביםרשימת השמות לספרי

מיראתו , מיודעי ספר אשר יתן הסכמתו אף אם תתענג נפשו בקראו בו

והאנשים אשר אינם בעלי תורה ובכל זאת חשובים הם בעיני . ל"ומפחדו כנ

 לא די שלא יתנו הסכמתם על ספרי אף גם ידונו אותו לשריפה ,ההמון

 הזכרתי על חבורי ליקח עבורי הסכמה כי  ושמי לא34,כאשר רק יראו אותו

 לא קבצתי וגם חתימותחתימותחתימותחתימותגם ,  ומטעם זה35,אף לנסוע עמו במדינה לא רציתי

                                                         
והצגת איש נכבד על ספרו הוא כעת כמו הגבאי אשר ': א" ע2, )י"כ(נוסח ראשון   32

  . 'הולך עם הדרשן לקבץ נדבות
רפו ויקללו את מי אשר יקרא דעת יבזו ויח, עזים הם מאוד לבזות': ב" ע3, שם   33

   .'מתנגדיהם
ראו דברים דומים בכתב היד האנטי חסידי שהיה . הכוונה לצדיקים או לרבני גליציה   34

יונתן מאיר מהדורת , חיבור גנוז בגנותה של החסידות: ראשית חכמה: בידי פרל
 ואפשר תבער אש הקנאה באחד ויהי': 9-8 'עמ, ב"ירושלים תשע, ושמואל ורסס

, ויזרקנו על האש אשר על האח, בתער הסופר יקרע, כקרוא שנים ושלשה דלתות
, מי הוא זה אשר בא לשפוט שפט ומי הוא זה אשר יורה דרך לנו: ויאמר בזעם אפו

-21' עמ(בראש מגלה טמירין  .?'האם אורחתנו לא סלולה? האם דרכנו לא יתכון
המכונה שם על (מנדל לפין שניתנה בידי מנחם , הוסיף פרל הסכמה פארודית) 20

  ). משה מטורבוסמי: דרך הגימטריה
כי בספרי לא נמצא ,  לא הצגתימודעא רבאמודעא רבאמודעא רבאמודעא רבא': תוספת, א" ע4, )י"כ(בנוסח ראשון    35

מאמרים כאלו אשר נוכל לטעות בהם ולדורשם על אומות אשר לא מבני ישראל 
   .  23, 14הערות , ראו לעיל. 'הם
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כי אין מי אשר יגלה דעתו ברבים ,  לא הצגתישם איש בראש הספרשם איש בראש הספרשם איש בראש הספרשם איש בראש הספר

שברצונו לקבל את חיבורי ואין אחד מבני עליה אשר יסכים להציג שמו 

או להציג שם איש , את עצמםולרשום שמות אנשים אשר לא חתמו , עליו

 גם 36.כי אין לי חפץ בשטרי מזויפים, על ספרי גם בלא הסכמתו לא רציתי

רו וכל איש אף אם יגדל מאד לא יציל את ספרי מחצים שנונים אשר י

 ויצאתי ,ובזה סרה גם תלונה השניה, ואף כי אדם נעשה מקש, שונאיו עליו

כי הקוראים מורגלים ,  דברבזה גם המנהג לדפוס בין השער והחיבור איזה

 הגם כי הרוב מהם אינם ,כבר לבל לראות תיכף אחר השער התחלת החיבור

  37.והיה בזה שלום, קוראים אף ההקדמה
 

                                                         
ולהציג שמות אנשים ': מט גם בשל שינוי שם הספרקטע שהוש, )שם(בנוסח ראשון    36

ע ולא הורשו להציג שמותן על הספר לא יכולתי כי איך אעשה "אשר לא חתמו א
 דובר אמתדובר אמתדובר אמתדובר אמתנבלה כזו לדבר שקרים בדפים הראשונים מהספר אם שם הספר בשם 

, כי ידעתי את בני עמי, והאמת אגיד כי גם ההתנצלות לא היה בדעתי לכתוב. יקרא
ולפני שונאי האמת לא יועיל , אין מהצורך להתנצלות, שר האמת אהבואותן א

   . 'כי הם הטיב לא ידעו, התנצלותי
ורק מחמת כי בני עמנו ': הסוף שונה ונכתב, ב"ע-א" ע4, )י"כ(בנוסח ראשון    37

רק דברים שונים , מורגלים כבר לבל לראות התחלת החיבור תיכף אחר השער
תיכף בעת פתיחתם , אתי את חבורי בלי שום פרקלטיןואם הוצ, מאותן אשר הזכרתי

לכל הפחות ' לכן גמרתי להציג לפני, סוגרים אותו מבלי לקחת אותו עוד' הספר הי
ואף אם ידעתי שגם היא לא יקרא רק אפשר אחד מעשרת אלפים , התנצלות זאת

 ז אמרתי בדברים אשר אינם מתנגדים"בכ, ואחד מאלף איפשר יביט בו כמו הרף עין
' לא לדברי תורותינו הקדושה ולא למנהגי ישראל ולא לדרכי מוסר ומדות טובו

ובפרט שהוא דבר ידוע איך הרוב מבני , ע כפי המנהג"החיוב על כל איש לנהוג א
אדם אף אם הותרה להם הרצועה לגנוב לגזול לנאוף ולעשות את כל המגונה יבער 

אינו (שר אחרים עושים אותה בם אש הקנאה אם יראו כשאיזה איש ידבר בשינוי מא
ושמעתי . אף אם אין ממש בהדבר) ע באיזה דבר כאשר העם מורגלים בה"נוהג א

מרב אחד אשר ראה כי הרבה מבני קהלתו עוברים כמעט על כל עשרת הדברות 
ביקש את , הנרשם בפנקס הקהלה] תקנה[ומחמירים לעצמם לעבור על איזה תיקון 

, הקהלה' ו מה לדבר עמם בעסק גדול הנוגע טובע כי יש ל"בני קהלתו שיאספו א
ובבואו שאלו אותו על , וכאשר התאספו שלחו אחר הרב לבוא אל בית העצה

ואמר הא לכם עשרת הדברות נא כתבו ] חומש[אודותיו ויקח הרב מתרמילו חמוש 
דברי . ואקוה כי אז תחזיקו בהן כבשארי תקנות אשר בפנקס, אותם בפנקס הקהל

. 'ומי יתן ויקשיבו לקולו, ם לאמרם כעת לפני הרבה אנשים בני עמינוהרב הזה ראוי
אדר שני שנת עזבו מקור מים ' ו' יום ג': נוספה חתימה, ב" ע3, )י"כ(בנוסח אחרון 

  .  ט"היינו תקפ', ק"לפ] יג, ירמיה ב[חיים 
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            הגדולהגדולהגדולהגדול    פרידריךפרידריךפרידריךפרידריך

        

        

        השליטהשליטהשליטהשליט    וחובותוחובותוחובותוחובות    משטריםמשטריםמשטריםמשטרים    סוגיסוגיסוגיסוגי
        
        

בהביטנו לזמנים הקדומים ביותר אנו רואים כי העמים שמהם שרד 

ניתן למצוא עדויות מספיק . תיעוד ניהלו חיי רועים ולא יצרו גוף חברתי

אולם לפני העם היהודי הקטן חיו . לכך בתולדות חיי האבות בספר בראשית

ואין ספק שמאות ; ורים שהנילוס לא הציףהמצרים כשבטים פזורים באז

כך שהאנשים יכלו , שנים עברו עד שהצליחו להכניע את הנהר הזה

ההיסטוריה היוונית מספרת לנו את שמותיהם של מייסדי . להתקבץ בכפרים

אומה זו גם . הערים והמחוקקים הראשונים שריכזו את העם לכדי גוף מדיני

  .ו כל תושבי הכדור שלנוהיא נותרה זמן רב בלתי מתורבתת כמ

  

, הסאמניטים, אילו הגיעו לידינו רישומי קורות האטרוסקים

אז ודאי היינו למדים מהם שעמים אלה היו מפוצלים , הסאבינים וכן הלאה

עוד טרם שנכבשו על , הגאלים. לבתי אב גדולים לפני שנאספו והתאחדו

 בריטניה עדיין לא לעומתם נראה כי. יצרו קהילות גדולות, ידי יוליוס קייסר

. הייתה כה מפותחת כאשר החילות הרומאים של אותו הכובש פלשו אליה

, הגרמאנים בתקופתו של איש גדול זו עמדו רק בדרגת האירוקווים

הם התקיימו מציד ודיג ומחלב ; האלגונקווינים או שבטים פראיים דומים

; הגרמאני ראה זאת פחיתות כבוד לעבד את הקרקע בעצמו. עדריהם

יתרה . לעבודות אלה הוא השתמש בשבויי המלחמה שאותם עשה לעבדים

על כן כיסה היער ההרקיני כמעט את כל שטח הקרקע המהווה את גרמניה 

אין . כיוון שלא היה די מזון, העם לא היה יכול להיות עשיר במספר. כיום

, ספק שזו הייתה הסיבה האמתית לנדודים הנוראיים של העמים הנורדיים

נפלו על הדרום כדי לזכות באדמות ראויות לעיבוד ובאקלים קשה שהת

  .פחות

  

בלי , כשחושבים כמה זמן הצליח המין האנושי לחיות במצב פראי

הרי זה מפליא ומעורר את הצורך לחפש אחר , ליצור קהילות מדיניות
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הסיבה התבונית שסביר להניח כי הביאה את האנשים לנקודה שבה הם 

אין ספק שמעשי האלימות והביזה של .  לאומייםהתאגדו לכדי גופים

ההמון השכן עוררו אצל השבטים הבודדים את המחשבה לחבור לבתי אב 

מתוך כך נבעו . גדולים אחרים כדי שיוכלו להגן הדדית זה על רכושו של זה

. החוקים שלימדו את הקהילות כי האינטרס של הכלל קודם לטובת היחיד

טובין של האחר או לפגוע בחיים של האחר מאז לא העז איש להשתלט על 

כל אחד נאלץ להכיר באישה ובטובין של האחר כערך . בלי לצפות לעונש

  .נדרש היחיד למהר ולהגיש סיוע, וכאשר הכלל הותקף, מקודש

  

שעלינו לנהוג כלפי האחרים כפי שהיינו רוצים , האמת הגדולה

זהו . נה החברתיתהופכת להיות בסיסם של החוק ושל האמ, שינהגו בנו

שבה אנו רואים , מקור האהבה למולדת

אולם מאחר . את מעון האושר שלנו

שללא פיקוח רציף אין החוקים יכולים 

להמשיך ולהתקיים או להתממש הלכה 

אזי נוצרו גופים שלטוניים , למעשה

. שאותם העם בחר ושלהם הוא נכפף

עלינו לטבוע במחשבותינו את הדבר 

 החוקים הייתה השמירה על קיום: הבא

הסיבה היחידה שהניעה את האנשים 

המחזיק .  זהו המקור האמתי של סמכות השליט–לכפוף עצמם לגוף עליון 

כאשר הייתה לקהילה סיבה לחשוש . בה היה משרתה הראשון של המדינה

או אז חימש השליט את העם ופתח מיד בפעולות הגנה על , משכניה

  .האזרחים

  

עצמו את נתח האושר הגדול ביותר הדחף של כל אדם להשיג ל

אחדים . האפשרי סלל את הדרך להיווצרות מגוון גדול של צורות משטר

האמינו כי ימצאו את האושר אם יפקידו את ההנהגה בידי קבוצת גברים 

אתונה ; אחרים בחרו באוליגרכיה. כך נוצר השלטון האריסטוקרטי; חכמים

פרס ומרבית המזרח . יהומרבית הרפובליקות היווניות בחרו בדמוקרט

לרומאים היו מלכים למשך תקופה . הקרוב כרעו ברך בפני הדספוטיזם

הם הפכו את צורת המשטר , אולם כשעייפו מהטרקווינים האלימים; ארוכה

  
  

 )1786-1712( פרוסיה מלך, השני פרידריך
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שעשקו , זמן קצר אחר כך שבע העם מקשיות הפטריקים. לשלטון אצולה

ט אישר את עד שהסנא, הוא נפרד מהם וחזר במהרה לרומא. ודיכאו אותו

; שהעם בחר כדי שיגן עליו מפני הדיכוי של בעלי הכוח, הטריבונים

עריצים . מאותה נקודה ואילך הפך העם לבעל הכוח הגדול ביותר כמעט

כונו אלה שלקחו את השלטון לידיהם באלימות ופעלו אך ורק בהתאם 

וכך החריבו את החוקים ועקרונות היסוד , לתשוקותיהם וגחמותיהם

  .שמר את גוף הקהילהשנועדו ל

  

, אולם חכמים ככל שהיו המחוקקים ומייסדי המדינות הראשונים

לא שרדה ולו צורת שלטון אחת מהם , מצוינים ככל שהיו מוסדותיהם

אינם , ולפיכך גם יצירתם, מכיוון שהאנשים? מדוע. במלוא טהרתה

מאחר שבדחף התשוקה מאפשרים האנשים לאינטרס האישי . מושלמים

מכיוון שדבר אינו , ולבסוף. לסנוור אותם, נוגד לאינטרס הכלליהמ, שלהם

הניצול לרעה של הסמכות במדינות בעלות שלטון . שורד בעולם הזה

ברומא היה זה העם עצמו שהפיל את . אצולה גורר אחריו תהפוכות אלימות

המון הפלבים העיוור אפשר לאזרחים שאפתניים להוליך ; הדמוקרטיה

זהו .  לדכא אותו ולבסוף לגזול ממנו את החופש שלואחר כך, אותו שולל

אם הבית התחתון לא יעמיד את האינטרסים האמתיים , שמצפה לאנגליה

  .של האומה לפני השחיתות המבישה שמבזה אותו

  

השלטון . ישנן צורות משנה רבות ושונות של המשטר המונרכי

ני כמה שהיה הצורה המקובלת ברוב חלקי אירופה לפ, הפיאודלי העתיק

הגנרל שהוביל את ההמון הפך את . מאות שנים הגיע מכיבוש הברברים

עצמו לשליט הבלתי תלוי של הארץ שנכבשה וחילק את המחוזות השונים 

אלה היו אמנם כפופים לו כאדון הפיאודלי וסיפקו . לידי הבכירים שבאנשיו

אולם מאחר שרבים מהווסאלים שלו הפכו , לו חיילים ברגע שדרש זאת

מצב זה הפך . נוצרו לפיכך מדינות בתוך מדינה, היות חזקים כמו אדונםל

בגרמניה . שהביאו סבל כה רב לכולם, להיות בית גידול למלחמות אזרחים

. אנגליה וספרד הם הובסו, בצרפת; הפכו הווסאלים האלה לעצמאים

הדוגמה היחידה שנותרה כיום מצורת שלטון נוראה זו קיימת ברפובליקה 

הוא רשאי לבצע את הזוועות ; השליט הטורקי הוא עריץ. הפולנית

לעומת זאת ישנם בוודאי מקרים . המקוממות ביותר בלי להיענש על כך
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 באמצעות יצר ההרס שקיים בכל העמים –רבים שמרסנים את העריץ 

השלטון המונרכי האמתי . הברבריים או אפילו באמצעות נקמה מוצדקת

 תלוי איך נוהגים –וקא הטובה מכולם הוא הצורה הגרועה ביותר או דו

  .אותה

ראינו כי האזרחים מסכימים להעניק לאנשים כמותם עמדה בכירה 

שירותים אלה מורכבים . מאחר שהם מצפים לקבל מהם שירותים בתמורה

מהתנגדות בכל העוז , מטיפוח הצדק ללא משוא פנים, מקיום החוקים

מנהיג המדינה חייב . יהלשחיתות מוסרית ומהגנה על המדינה מפני אויב

הוא חייב לדאוג , להעניק תשומת לב מספקת לנושא השימוש בקרקע

הוא . הוא חייב לקדם את המסחר והתעשייה, ליצירת מזון בכמות מספקת

הוא . שתפקידו להשגיח על השכנים והתנהגות האויבים, מעין שומר חמוש

, הרחוקנדרש ליצור קשרים בזמן הנכון מתוך פקחות וראייה לטווח 

ולבחור בעלי ברית שיתרמו בצורה הטובה ביותר לאינטרס הכללי של 

סקירה קצרה זו מלמדת אותנו איזה שפע של ידיעות . הקהילה שלו

ועל כך יש עוד להוסיף לימוד . מיוחדות דורש כל אחד מהתחומים האלה

מאחר ששליט . מעמיק של מאפייני הארץ והכרה מדויקת של רוח העם

ר ידע נושא באשמה שוות משקל לזו של מי ששוגה עקב ששוגה עקב חוס

אולם . הראשון טועה עקב עצלות האחר עקב כשלים של הלב: כוונות רעות

  .האסון שיפקוד את הקהילה כך גרוע באותה המידה בשני המקרים

  

המלכים אם כן הולבשו בסמכות הגבוהה , השליטים, הנסיכים

. סרי גבולות בלי להיענש על כךביותר לא כדי שיוכלו לחיות בפאר והוד ח

הם לא רוממו מעל האזרחים האחרים כדי שיתרברבו ביוהרה במעמדם 

בשם אופן אין הם . לעוני ולסבל, בשעה שהם לועגים למנהגים הפשוטים

שחוסר , עומדים בראש המדינה כדי להעסיק סביבם נחיל של בטלנים

  .קלקולהמעש וחוסר היעילות שלהם אינם מקדמים דבר מלבד את ה

  

, סיבות רבות ושונות יכולות להיות לניהול הרע בשלטון המונרכי

כך לדוגמה נסיך הכנוע לנשותיו . ששורשיהן נעוצים באופיו של השליט

אלה מנצלים . מאפשר בזאת לפילגשיו ולבני טיפוחיו לשלוט במקומו

, ומשתמשים בה כדי לנהוג אי צדק, לרעה את השפעתם על דעתו של הנסיך

למכור משרות ציבוריות או לבצע ,  עם אנשים חסרי אחיזה מוסריתלהיטיב
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ברגע שהנסיך בבטלתו מותיר את ניהול מסי . מעשים מזיקים דומים

 אזי האחד מסובב את – לדוגמה השרים שלו –המדינה בידי עובדיו 

כל שר . ואיש אינו עובד לפי תכנית אחידה, האחר שמאלה, הדברים ימינה

כדי להיות , טובים ככל שיהיו, דות שהתקיימו לפניורוצה להפיל את המוס

השרים שיבואו . לבורא דברים חדשים וכדי לממש את רעיונותיו הגחמתיים

במקומו ימהרו גם הם להחריב את הסדרים האלה באותה קלות שקודמיהם 

וכך התחלופה . רק אם ייחשבו לממציאים בעצמם ייטב להם; עשו זאת

 האלה אינם מותירים לאף תכנית את הזמן הנצחית והשינויים התמידיים

חוסר סדר וכל הרעות הכרוכות , מכאן צומחים בלבול. להכות שורשים

הם : למי ששכחו את חובתם ישנו תמיד פתרון מן המוכן. בניהול גרוע

. מחפים על הביזיון שלהם באמצעות שינויים ותמורות בלתי פוסקים

ו בוחן את האופן שבו הם ומאחר ששרים מעין אלה שמחים כאשר איש אינ

כדי , אזי הם פועלים בנחרצות נגד הכפופים להם, מבצעים את תפקידם

  .שלא יצטרכו לעמוד בביקורת כזו בעצמם

  

במהלך הזמן הופכים האנשים באופן פנימי להיות אחד עם מה 

טובת המדינה אינה באמת ; המדינה אינה שייכת לשרים. ששייך להם

במעין , בצעים את הדברים בסוג של סתמיותהם מ. עומדת בראש מעיניהם

, דבר זה מוביל בהכרח להתפרקות שמירת החוק. אדישות סטואית

כך מתנוון השלטון המונרכי למעשה לכדי שלטון . הפיננסים והצבא

כל זכר . שבו שרים וגנרלים פועלים לפי שרירות לבם, אריסטוקרטי

, חשבותיו האישיותכל אחד פועל על פי מ. למערכת אחידה נעלם במצב זה

הדבר דומה לשעון שכל חלקיו .  אובדת–נקודת האחדות , ונקודת המרכז

כך גם צריך להיות , מדידת הזמן, מאוחדים בפעולה לשם אותה המטרה

באופן שבו כל חלקי המנהל הבודדים יפעלו ביחד , מנגנון השלטון מסודר

אסור שכן זהו היעד המרכזי ולעולם ; לשם שגשוג המדינה בכללותה

האינטרסים האישיים של השרים , יתרה על כן. להסיט את המיקוד ממנו

ולעתים , והגנרלים מובילים כמעט תמיד לכך שהם יפעלו כולם זה כנגד זה

קרובות אף ימנעו הוצאתן לפועל של ההחלטות הטובות ביותר רק מפני 

אולם פסגת הרוע היא כאשר אנשים רקובים . שלא הם עצמם יזמו אותן

. חים לשכנע את השליט שהאינטרסים שלו הם אינם אלה של נתיניומצלי

מתוך חוסר . בלי שיידע כיצד קרה הדבר, או אז הופך הנסיך לאויב של עמו



 711711 

היות שנקודת המבט היסודית . בלתי אנושי, מחמיר, הבנה הוא נהיה נוקשה

השליט קשור . אזי מן ההכרח שגם התוצאות יהיו שגויות, שלו שגויה

עקב כך הוא חש ביחד עם עמו ; חבל שאינו ניתן להתרהבמדינה ב

ובאותה מידה הקהילה , באמצעות הכוח ההיגבי את כל הסבל של נתיניו

, ישנו מרפא בודד ויחיד עבורו. סובלת גם כן מאותה האומללות שנוגעת בו

ברגע שהנסיך מאבד מחוזות הוא אינו יכול לעמוד לצד . וזה כלל המדינה

אזי , אם אסונות הכריחו אותו להיכנס לחובות; ד אזנתיניו כפי שעשה ע

ומהכיוון . אזרחי המדינה האומללים הם אלה שצריכים לשלם אותם

, כאשר העם נקלע למצוקה, כאשר כוח התשלום של העם נמוך, ההפוך

, כל אלו הן אמתות בלתי מעורערות. נפשט השליט מכל מקורות העזר שלו

  .כך שאין צורך להתמהמה עליהן עוד

  

הוא ועמו יוצרים גוף ; השליט מייצג את המדינה: אני חוזר אם כן

. יחיד שיכול להיות מאושר רק כאשר ההרמוניה מאחדת את כל אבריו

הוא : הנסיך כמוהו עבור המדינה שעליה הוא שולט כמו הראש עבור הגוף

. לחשוב ולפעול עבור הכלל כדי להשיג עבורו כל יתרון ראוי, חייב לראות

אזי הקו , לטון המונרכי להפגין את עליונותו על פני הרפובליקניירצה הש

להיות פעיל ובעל אופי טהור : המנחה של השליט יכול להיות זה בלבד

להלן דעתי . ולאזור את כל כוחותיו כדי למלא את המשימה שיועדה לו

  .בדבר חובותיו

  

עליו ללמוד לפרטי פרטים את נקודות החוזק והחולשה של ארצו 

, למסחר, לפיננסים, חס למקורות הכסף כמו גם לכמות האוכלוסייהגם בי

חוקים טובים צריכים להיות מנוסחים . לחוקים ולרוח העם שבו הוא מושל

כדי שאי אפשר יהיה לסובב אותם משפטית במטרה לעקוף את , בבהירות

. רוחם וכך לקבוע את גורל האזרחים באופן שרירותי ללא סדר וכללים

אין . כדי שלא להרוס את הצדדים, יות קצר ככל האפשרההליך צריך לה

לדחוק את הצדדים למצב שבו ייאלצו להיכנס להוצאות מיותרות כדי 

כל פיקוח שיוטל על . להשיג את מה שבית המשפט חייב להם מעצם החוק

כדי שכל המחסומים האפשריים יוצבו , פעולות המדינה לעולם אינו מופרז

והתועלתנות האישית חסרת המעצורים של בפני החמדנות של השופטים 

יש לבצע מעת לעת ביקורות בפרובינציות כדי לשמור שכל . הפרקליטים
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כל מי שחש נפגע יוכל אז להעלות את . פקידי המדינה ימלאו את חובתם

. את מי ששכחו את חובתם יש להעניש בחומרה; תלונתו בפני הוועדה

האלימות , ה חמור מהמעשהאולם מיותר להוסיף כי העונש לעולם לא יהי

לעולם לא תחליף את החוק ועדיף כי השליט יהיה סלחן מדי מאשר מחמיר 

  .מדי

  

האזרח הבודד פועל לעתים בקלות דעת ואינו מציית לעקרונות 

המופקד על רווחת , לפיכך חשוב על אחת כמה וכמה שראש מדינה. היסוד

יקפיד לפעול , במסחר ובחוק, בפיננסים, בפוליטיקה ובמלחמה, עם שלם

כך למשל אסור להטיל על עם עִדין חוקים . לפי מערכת שנקבעה מראש

מערכות אלה חייבות בבסיסן . אלא חוקים המותאמים לאופיו, נוקשים מדי

הקווים . להתחשב תמיד בטובה הגבוהה ביותר של החברה האזרחית

 במידה שהם, את מנהגיה הקדומים, המנחים חייבים לתאום את תנאי הארץ

  .ואת רוח העם, טובים

  

, בפוליטיקה לדוגמה עובדה ידועה היא שבני הברית הטבעיים

ועקב כך הטובים ביותר הם אלה שהאינטרסים שלהם מתאימים לשלנו 

. מה שיכול להוביל להתנגשות האינטרסים, ושהם אינם שכנים קרובים מדי

. יםלעתים מתרחשים אירועים יוצאי דופן שמביאים לשילובים בלתי רגיל

בימינו אנו רואים עמים שעמדו פעם בתחרות זה מול זה או אפילו כאויבים 

ובשום אופן אין , אולם אלה מקרים נדירים. והיום צועדים תחת דגל אחד

בריתות מעין אלה יכולות להתקיים זמן קצוב . לראות בהם דוגמה לחיקוי

ונהנות , המבוססות על אינטרסים משותפים, אחרות בניגוד לבריתות, בלבד

ומדינות , שבה כל הנסיכים חמושים, באירופה של ימינו. ממשך חיים ארוך

דרושה הפקחות , חזקות יתר על המידה יכולות לחסל את החלשות יותר

לדעת לחבור למדינות חזקות אחרות במטרה להבטיח הגנה מפני מתקפות 

 כדי סוף סוף, או לחלופין, או כדי לסכל תוכניות מסוכנות של האויבים

אולם . להיאבק במתחרים בתמיכת בני הברית למען התביעות המוצדקות

, ועל אחת כמה וכמה ביחס לאויבים, גם ביחס לשכנים. אין די בכך בלבד

שידווחו באמינות מה הן ראו , יש לשמור על עיניים ואוזניים פקוחות

מאחר שכל מה , יש להתגונן במיוחד מפני הפתעות; האנשים רעים. ושמעו

ברגע שמוכנים אין זה יכול . בהפתעה גורם לבהלה ולהססנותשמגיע 
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הפוליטיקה האירופית כל כך . רע ככל שיהיה האירוע המצופה, לקרות

עד שאפילו את חד החושים ביותר היא מצליחה להונות אם אינו , מטעה

  .נזהר בכל צעד ושעל

  

גם המערכת הצבאית צריכה להיבנות על עקרונות טובים ובטוחים 

, יש להכיר את היכולות הפנימיות של האומה. את מבחן הניסיוןשעברו 

באיזו מידה אפשר למתוח , כאשר מנהיגים את האומה נגד האויב, ולדעת

. בימינו אין להשתמש בשיטות הלוחמה של היוונים והרומאים. כל פעולה

עליונות . המצאת אבק השרפה שינתה לחלוטין את אופן ניהול המלחמה

מערכות , בהתאם לכך תרגולי הנשק. עת כיום מי ינצחהאש היא זו שקוב

השימוש המופרז להחריד . הכללים והטקטיקה שונים כיום מהיסוד

כופה עלינו לשתף פעולה עם , שהופכת כל ַחיל למגושם, בארטילריה רבה

, גם כדי להגן על עמדותינו וגם כדי לתקוף את האויב בדרכו שלו, אופנה זו

כל החידושים המתוחכמים השפיעו .  לכךכאשר ישנן סיבות חשובות

עד שתהיה זו הסתכנות בלתי , בצורה מכרעת כל כך על אמנות המלחמה

קונדה או , נסלחת מצדו של כל גנרל בימינו אם ירצה לחקות את טורנה

ולהעז ולנהל קרב בהתבסס על המהלכים של , המרשל מלוקסמבורג

ניצחון בזכות זעם בימים ההם זכית ב. מצביאים גדולים אלה בתקופתם

ומיומנויות הגנרל מצטמצמות לכדי , כיום הארטילריה קובעת הכל. וכוח

הובלת חילותיו אל האויב בלי שיחוסלו ביריות לפני שהם פורצים 

כדי להשיג זאת עליו לשתק את אש האויב באמצעות עליונות . במתקפה

 אולם גורם אחד באמנות המלחמה יישמר עוד זמן רב והוא. האש שלו

אמנות הקמת מחנות השדה או האמנות להשיג את היתרון הגדול ביותר 

אזי , אם עתידות להתגלות תגליות נוספות. האפשרי מהשטח הקיים

המצביאים של זמינים עתידיים אלה יהיו חייבים לנצל את היתרונות 

  .שבחידושים ולשנות בהתאם לכך את מה שדרוש שיפור בטקטיקה שלנו

  

. ן ומיקומן חייבות להיות מעצמות ימיותיש מדינות שעקב מצב

והמושבות , הן גובלות בים. דנמרק, ספרד, צרפת, הולנד, אלו הן אנגליה

המרוחקות שבבעלותן מחייבות אותן לבנות ספינות או לשמור על קיום 

כגון , מדינות אחרות לעומתן. הסחר בין המולדת לחלקיה החיצוניים

ותהיה זו טעות , יה אינן זקוקות לציפרוסיה ואפילו רוס, פולין, אוסטריה
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פוליטית בלתי נסלחת מצדן אם יפצלו את כוחות הלחימה שלהן כדי 

  .היכן שהם הכרחיים, לשלוח חילות לים במקום לנצל אותם ביבשה

  

מספר החילות שמדינה צריכה לבנות תלוי במספר כוחות הלחימה 

יותר עלול שכן החלש , הוא צריך להיות גדול באותה מידה. של האויב

. ניתן לטעון כנגד זאת שהנסיך צריך לסמוך על עזרת בעלי בריתו. להפסיד

טענה זו יכולה הייתה להיות נכונה אילו בעלי הברית היו מתנהגים כפי 

ותהיה זו ללא ספק טעות לסמוך , אולם להטם פושר למדי. שהם אמורים

נה אם מבנה הגבול הוא כזה המאפשר הג. על אחרים במקום על עצמך

אזי אין להתמהמה ולחסוך ויש לבנות ולהשלים , באמצעות ביצורים

שהוכיחה עצמה שימושית , צרפת נתנה לנו את הדוגמה לכך. ביצורים אלה

  .ביותר ממקרה אחד

  

בה בעת יש לזכור כי לא הפוליטיקה ולא הצבא יוכלו לשגשג ללא 

חסכנות ובלי שהנסיך עצמו ינהג , שמירה על סדר מופתי בנושא הפיננסים

כוונות , שמירה על הכוח הצבאי, תכניות פוליטיות לטווח הרחוק. ותבונה

כל אלה ייתקעו בשלב הזרע אם הכסף : אמתיות להקל את העומס על העם

כאשר אין בנמצא די אמצעים המאפשרים לשלם את . לא ינביט אותם

יהיה זה טוב פי כמה , עלויות המלחמה או לסייע לאזרחים בעת מצוקה

שליט למען הכלל שינהג חסכנות מאשר שיפיל את כל המעמסה על מצד ה

לא כל שכן מאחר שבדיוק בתקופות קשות אלה אין לנתינים בעצמם . נתיניו

ללא מסים לא תתקיים אף מערכת . הכנסה והם תלויים בסיוע מלמעלה

, ראש המדינה.  כולן זקוקות למס–רפובליקנית או מונרכית ; שלטון

צריך שיהיה לו די כדי ,  מלוא מעמסת ניהול המדינהשנושא על כתפיו על

לשופטים צריך לשלם כדי שלא יגיעו למצב שבו יפעלו כנגד . לחיות

שכן חוסר במזון עלול להוביל למעשי , את החייל צריך להאכיל. חובתם

כך גם צריך לתגמל באופן מספיק את האנשים הממונים על . אלימות

ההוצאות . ורך למעול בכספי ציבורכדי שלא יראו צ, הניהול הפיננסי

על כך יש להוסיף כסף שיש . השונות האלה דורשות סכומים משמעותיים

  .כל זה צריך להגיע מהעם. לשמור בצד מדי שנה למקרים יוצאי דופן
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האמנות הגדולה היא לגבות את הסכומים האלה בלי להעיק על 

וללא שרירות כדי שההערכה תוכל להתבצע בצורה אחידה . אזרחי המדינה

 בהנחה שהם –המחלקים את המעמסה , יש ליצור ספרי מקרקעין, לב

זהו שלב .  בהתאם לאמצעים של כל אדם–מבוססים על דירוג מדויק 

תהיה זו שגיאה פיננסית בלתי נסלחת אם המסים יחולקו בצורה כל . הכרחי

אחרי , נהפוך הוא; שתגרום לחקלאי לשנוא את עבודתו, כך לא נבונה

יש את מסיו הוא אמור להיות מסוגל לחיות בנועם מסוים עם שהפר

אסור בשום אופן להקשות את הקיום על האבות המזינים של . משפחתו

. חייבים לעודד אותם כדי שיעבדו בשמחה את האדמה, אדרבה. המדינה

כפי , ואלה שמעבדים אותה, הקרקע מספקת את מוצרי המזון ההכרחיים

  .ינים של החברההם האבות המז, שכבר אמרנו

  

יש לטפל בו במיומנות . סוג נוסף של מס שנגבה בערים הוא הְּבלו

, כגון לחם, אחרת הוא יוביל להתייקרות מוצרי המזון החיוניים, גבוהה

. בעובדים ובתעשייה, מה שיפגע בחיילים, בשר וכן הלאה, בירה דלילה

כך יעלה כתוצאה מ; כדי לכפר על הבעיה הזאת תהיה עלייה בשכר העבודה

זהו בדיוק מה שאנו חווים כעת . ל יאבד"מחיר הסחורות כך שהייצוא לחו

שתי המדינות לקחו על עצמן חובות נוראיים במלחמות . בהולנד ובאנגליה

אולם בחוסר . וכדי שיוכלו לשלם אותם הן יצרו מסים חדשים, האחרונות

 ובכך כמעט שחיסלו את המפעלים, חוכמתן הן העלו את שכר העבודה

לכן היא מייצרת כעת . בהולנד עליית המחירים אפילו החמירה מאז. שלהן

ואנגליה איבדה כמות משמעותית ', את הבדים שלה בוורוויס ובלייז

כדי להתמודד עם שגיאות מעין אלה חייב . ממכירות מוצרי צמר לגרמניה

הוא חייב להעמיד עצמו במקומו של , השליט להיות מודע למצב העם

אילו נולדתי במעמדו של : ובד במפעל ולשאול את עצמוהאיכר או הע

את מה שההיגיון ? למה הייתי מייחל מהשליט, שידיו הן כל הונו, אזרח זה

  .האנושי הבריא שלו יענה לו תהיה זו חובתו כשליט לממש כעת

  

במרבית מדינות אירופה ישנן פרובינציות שבהן האיכרים כבולים 

מבין כל המצבים זהו האומלל . אציללרגבי האדמה כמו שפחה לאדונה ה

מובן שאף אדם לא נולד להיות . ביותר והמקומם ביותר את הרגש האנושי

ומובן שהוא , בצדק סולד האדם מניצול לרעה זה. עבד לאנשים כמותו
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אולם לא כך . חושב שדי ברצון טוב כדי לחסל את הנוהג הרע הברברי הזה

.  אדוני הקרקעות לתושביהןנוהג זה נשען על הסכמים ישנים בין; הוא

מי שינסה לבטל את . החקלאות מותאמת במיוחד לצמיתות האיכרים

האצולה .  יהרוס תוך כך את החקלאות כולהתהסידור הנוראי הזה בבת אח

  .תצטרך לקבל פיצוי חלקי תמורת הפסדי ההכנסות שייגרמו לה עקב כך

  

; סחרבנקודה זו יש לשקול גם את נושא הסחורות מהמפעלים והמ

מדינה שרוצה לשמור על פריחה ושגשוג חייבת . אין הוא פחות בחשיבותו

אם היא משלמת עבור הייבוא יותר : להקפיד ולשמור על מאזן מסחרי טוב

אז בלתי נמנע שהיא תיעשה ענייה , מאשר היא מרוויחה תמורת הייצוא

נוציא דוקט : נעלה בדעתנו ארנק המכיל מאה דוקטים. יותר משנה לשנה

בתום מאה ימים מן ההכרח שהארנק ; ד מדי יום ולא נכניס דבר במקומואח

עיבוד כל חומרי : האמצעים למניעת נזק מעין זה הם כלהלן. יהיה ריק

עיבוד החומרים ממדינות זרות כדי להפנות למדינה ; הגלם שיש ברשותנו

המסחר חג סביב . ל"עבודה זולה כדי להשיג ייצוא לחו; ודהשלנו שכר עב

; סביב העודף בתוצרי המדינה שאנחנו מייצרים: שלוש נקודות מרכזיות

וסביב הסחורות הזרות שאנו ; שמעשירים אותנו, סביב תוצרי שכנינו

המסחר חייב לווסת עצמו בהתאם . מייבאים כדי לענות על הצרכים שלנו

, צרפת, הולנד, אנגליה. הוא מסוגל לכך מטבעו; עתהלסעיפים שציינתי זה 

פורטוגל מחזיקות בנכסים באמריקה ובהודו ובמקורות עזרה , ספרד

העצה הנבונה . שופעים יותר ממדינות אחרות, שופעים לסחר הימי שלהם

  .ביותר היא לנצל את היתרונות שיש לך ולא לפעול מעבר ליכולות שלך

  

ים הם המתאימים ביותר כדי לקיים עדיין עלינו לדון אילו אמצע

את ברציפות זרימה מספקת של מוצרי מזון למדינה שהציבור זקוק להם 

האמצעי המרכזי הוא לדאוג לעיבוד . כדי לשמור על הרמה שבה הוא נמצא

לריבוי העדרים כדי , להכנת כל הקרקע הפורייה לעיבוד, טוב של הקרקע

מעבר לכך יש .  ובשר מאכלגבינה, חמאה, שאפשר יהיה להפיק יותר חלב

בינונית ,  תנובה מכל סוג דגן קוצרים בשנה טובה1לזהות במדויק כמה ֶׁשֶפל

                                                         

1
,  ליטר222- לכ50מציינת נפח בין , ששימשה בעיקר למדידת דגנים,  מידת נפח עתיקה 

 . השתמשו בהותלוי באזור שב
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מכמות זו יש לחסר את הצריכה וכך לדעת כמה עודף יש ולפיכך . או רעה

כמה מותר לייצא או לחלופין איזו כמות נצרכת עדיין חסרה ויש לרכוש 

 מחויב לאגור כמויות נאות כל שליט שטובת הקהילה קרובה ללבו. אותה

בגרמניה ראינו . במחסנים כדי לאזן יבולים כושלים ולמנוע מצוקת רעב

 עם אילו מצוקות נאלצו להתמודד 1772- ו1771במהלך השנים הרעות 

בסקסוניה ובסביבתה מאחר שהם לא נקטו מחשבה קדימה ולא דאגו 

. הן כמזוןהעם טחן את קליפות עצי האלון כדי להשתמש ב. לאמצעים אלה

משפחות רבות קרסו ללא ; אוכל אומלל זה רק הגביר את שיעור התמותה

, חיוורים, קהים, אחרים עזבו את האזור. זו הייתה שממה נוראה; מושיע

אפילו לב של אבן הם ; הלב נכמר למראם. כדי למצוא עזרה בנכר, שדופים

 יכלו שהביטו באסון ולא, איזו אשמה חשו בוודאי שליטיהם. יכלו להמס

  !לעזור

ישנן ארצות מעטות . כעת אנו מגיעים לנושא מעניין לא פחות

אולם לעתים קרובות זרמי . שבהן לכל האזרחים ישנה הסתכלות דתית זהה

האם לכל : או אז מתעוררת השאלה. האמונה שונים מהותית זה מזה

או האם צריך להתיר לכל אדם , האזרחים צריכה להיות אותה האמונה

  ?דרכולחשוב לפי 

  

אם נחזור למקורות החברה האזרחית אזי מובן מאליו שלשליט אין 

רק אדם בלתי שפוי יוכל להעלות . כל זכות על אופן החשיבה של האזרחים

אנחנו מרוממים אותך מעלינו כיוון : בדעתו שאנשים יגידו לבן מינם

ואנחנו מעניקים לך את הסמכות לנווט את , שנשמח להיות עבדים

אנחנו זקוקים לך כדי לקיים : את ההפך הם אמרו? פי רצונךמחשבותינו ל

; כדי שימשלו בנו ויגנו אלינו בחכמה, את החוקים שלהם אנו רוצים לציית

; בכך נפסק הדין. בנוסף לכך אנו דורשים ממך שתכבד את החופש שלנו

הסובלנות מביאה עמה יתרון כה רב לחברה שבה היא . אין זכות ערעור

, ברגע שכל אמונה מותרת.  נהיית לבסיס האושר שלהעד שהיא, מתקבלת

לעומתה גרמו הרדיפות הדתיות למלחמות האזרחים ; יש שקט בעולם

  .הממושכות והעקובות מדם ביותר

  

כדי שלעולם לא . אלה הן באופן כללי החובות שעל הנסיך למלא

. אליו לשוב ולזכור שהוא אדם בדיוק כמו הנמוך שבנתיניו, יתעה מהן
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השר המדיני , פקיד האוצר הבכיר, המצביא הבכיר,  השופט הבכירבהיותו

הוא רק . הרי שאין זה כדי לייצג אלא כדי למלא את חובותיו, הבכיר

מתוך הבנה , והוא מחויב לפעול ביושרה, המשרת הבכיר של המדינה

כאילו עליו בכל רגע לתת , מעמיקה ובאפס מחשבה על תועלתו האישית

לפיכך כאשר שהוא מפזר את . אזרחים על התנהלותודין וחשבון לעמיתיו ה

הוד והדר או נהנתנות הוא חוטא , את הכנסות המיסים על יוקרה, כספי העם

 הוא שמוטלת עליו האחריות לפקח על הסטנדרטים המוסריים שומרי –

שמירה . ולא לקלקלו באמצעות דוגמה רעה, החוק ולהשלים את חינוך העם

השליט . ים זהו אחד היעדים החשובים ביותרעל טוהר הסטנדרטים המוסרי

אילו יציין לשבח את החרוצים והטובים ויגנה , יכול לתרום לכך רבות

ויבזה את אלה שבשל הרקב שפשה בהם כבר אינם מסמיקים אפילו בשל 

עליו לדחות בנחרצות ובריש גלי כל התנהגות . אורח חייהם הרע כל כך

  .תקנהולמנוע כל הטבה ממי שאין לו , מבישה

  

רף הזנחתה תגרום ל; ישנה נקודה נוספת הדורשת את תשומת הלב

מדובר במצב שבו הנסיך משבח יתר על . המוסרי נזק שאינו בר תיקון

תעודות כבוד . המידה אנשים שאינם ראויים לכך אולם הם בעלי עושר גדול

מחזקות את הדעה הקדומה המקובלת , שניתנות מהסיבות הרעות, אלה

התועלת אישית והחמדנות .  להיות עשיר כדי להיות מכובדשמספיק, בעם

וכדי להשיג אותו הוא . כל אחד רוצה לצבור עושר. מנפצות כל רסן

השחיתות מסתערת על . משתמש באמצעים הבלתי חוקיים ביותר שקיימים

המוסריים זוכים , האנשים המוכשרים. מכה שורשים ופושה בכל, סביבתה

המסנוורים אותו בכסף הרב , ממזרים של מידסלבוז והעולם מכבד רק את ה

כדי למנוע הידרדרות כה מחליאה של . שהם מפזרים ובפאר שלהם

חייב הנסיך להקפיד ללא יוצא מן הכלל לציין לשבח , המוסריות הלאומית

וכלפי העושר הגולש ללא מוסר או מעלה להפגין רק , רק איכויות אישיות

  .בוז

  

, האב של עמו, חת האזרחיםככלות הכל השליט הוא ראש משפ

להיות : ולכן בכל מצב הוא חייב לשמש המפלט האחרון של האומללים

לגלות מידה , לעמוד לצד האלמנות, ממלא המקום של אביהם של היתומים
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שווה של חמלה כלפי אחרון העניים כמו גם כלפי ראש החצרנים ולחלק 

  . היחידאת נדיבותו כלפי מי שהופשט מכל תמיכה וזה מקור עזרתו

  

רשימת העקרונות הזו שפרטתי כאן מציגה במדויק את חובות 

השליט ואת האפשרות היחידה לעצב את השלטון המונרכי בצורה טובה 

הסיבה שנסיכים רבים אינם נוהגים כך היא שהם לא חשבו די . ופורה

הם העמיסו על עצמם עול . הצורך על משרתם והחובות הנובעות ממנה

אולם ; הם שגו מחוסר ידיעה, ו הם לא זיהו נכונהשאת משקלו ומשמעות

  .בזמנינו חוסר הידיעה נושאת על מצפונה חטאים רבים יותר מאשר הרוע

  

עשוי להיראות בעיניי , המציג כיצד השליט צריך להיות, תרשים זה

, כמו אידאת החכם החי רק בהתאם לרעיון זה, המבקרים כמופת סטואי

אני מקווה כי ניסיון חלוש זה .  אורליוסשהיחיד שמתקרב אליו הוא מרקוס

יהיה זה התגמול הטוב ביותר . יצליח לעצב שליטים כמו מרקוס אורליוס

אולם יש להוסיף שגם . והוא יהיה גם המרפא לאנושות, שאוכל לצפות לו

, נסיך שאכן יצעד לאורך כל המסלול המאומץ כפי ששרטתי אותו כאן

מתוך מלוא הכוונות , הוא עלול. ותרעדיין לא ישיג את השלמות הגבוהה בי

לטעות בבחירת האנשים שבידיהם הוא מפקיד את ניהול עסקי , הטובות

הוראותיו לא ; אלה עשויים להציג בפניו את הדברים באור שגוי. המדינה

כך שלא יגיעו , הם יסתירו את המעשים הבלתי צודקים; יבוצעו בדייקנות

. עלו בחומרה ובהתנשאות יתרהפקידים נוקשים וקשי עורף יפ; לידיעתו

  .במדינה גדולה הנסיך אינו יכול להיות נוכח בכל מקום: במילה אחת

  

הוא אינו מאפשר להשיג את , כך הוא הגורל הארצי של הדברים

ולכן גם בנושא שלטון , דרגת השלמות הדרושה לאושר של העמים

  .יש להצטנע ולהסתפק בדבר הפגום, כמו בכל דבר אחר, המדינות

                                       )1777(  

  

  

  

  

  )כרמלכרמלכרמלכרמל- - - - יפתח הלרמןיפתח הלרמןיפתח הלרמןיפתח הלרמן: : : : גרמניתמ(
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            נטילהנטילהנטילהנטילה''''גגגג    ובאניובאניובאניובאני''''גגגג

        

        

    אלאלאלאל    הפשיסטיםהפשיסטיםהפשיסטיםהפשיסטים    האינטלקטואליםהאינטלקטואליםהאינטלקטואליםהאינטלקטואלים    מניפסטמניפסטמניפסטמניפסט
        האומותהאומותהאומותהאומות    כלכלכלכל    בניבניבניבני    האינטלקטואליםהאינטלקטואליםהאינטלקטואליםהאינטלקטואלים

        
        

 – האיטלקית הרוח של כאחד יומין ועתיקת צעירה תנועה הוא הפשיזם

 עניין נטולת יננהא אך האיטלקי עם של ההיסטוריה אל בטבורה קשורהה

  . האומות יתר עבור

  

        הפשיזםהפשיזםהפשיזםהפשיזם    מקורותמקורותמקורותמקורות

  

 התקבצה מוסוליני סביב כאשר, 1919-ב מקורו המודרני בגילומו הפשיזם

 בפוליטיקה נמרצות להילחם נחושים, המלחמה שוחות בוגרי של חבורה

 העולם במלחמת אשר זו. בכיפה אז שמשלה סוציאליסטית-הדמוקרטית

 – כליל מותש אך ניצחון עטור האיטלקי םהע שב ממנה אשר – הראשונה

 מערּכה כליל מתעלמת, המיידיות החומריות ההשלכות את אלא ראתה לא

 את האיטלקים בפני שהציגה; בפומבי אותו שוללת לא אם המוסרי

 כסך, כמותה מאין צרה ואינדיבידואלית תועלתנית מבט מנקודת המלחמה

 שהעמידה; נזקו פי על אחד כל לפצות יש שבגינן אישיות הקרבות של

 והנמכת בסמכותה כפירה אגב, למדינה פרטים בין חזית ומסוכן יהיר באופן

 ולכל פרט לכל העליונים המדינה סמלי – והצבא המלך של יוקרתם

 ואינסטינקטים חשקים להתרת שחתרה; תפרטיקולארי אזרחית קטגוריה

, ומופקרת תאנוכי רוח להפצת, מוסרי לניוון, חברתית להתפרקות, נחותים

 אופייני ביטוי – המדינה נגד הפרט. וחוק משמעת מסגרת בכל מרד של

 צורת לכל גמור סובלנות וחוסר מידות השחתת של שנים של הפוליטי לצדן

. הפרט ומחשבות רגשות את בעוצמה ולתעל להכיל המסוגלת, נעלית חיים

 הובנה הפוליטיקה. ומוסרית פוליטית תנועה הינו במקורו כן אם הפשיזם

, אידיאה למען היחיד של ולהקרבה נפש למסירות אימונים כזירת וטופחה

, מולדת היא זו האידיא. לחייו פשר ואף זכויותיו, חירותו לו יימצאו שבה
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 היסטורית מסורת, לעולם שיתכלה מבלי בהיסטוריה הממומש אידיאל

 עבור מת זיכרון איננה אופן בשום אך ותרבותו העם ידי על שמעוצבת

 לנגד רואה הוא אותו אשר, האזרחית בתודעתו מכונן יסוד אלא, פרטה

  . כשליחות, כמשימה מסורת. לממש שעליו מטרה עיניו

  

        והמדינהוהמדינהוהמדינהוהמדינה    הפשיזםהפשיזםהפשיזםהפשיזם

  

 זה מתפשר בלתי ולפיכך דתי אופי. פשיזם של הדתי אופיו נובע מכאן

- ל 1919 שבין השנים בארבע הפשיזם שנקט המאבק שיטת את מסביר

 נכנסו שאליו, בפרלמנט והן. ברחוב הן מיעוט היו הפשיסטים. 1922

 היה וכך, פשיסטית-אנטי אפוא היתה המדינה חוקת. 1921-ב קטן כגרעין

 אותה את נגדו הקים הפאשיזם. הרוב מדינת זו היתה שכן שתהיה הכרח

 ליברליזם זה היה אך, ליברלית היתה אכן והיא. ליברלית שהתקראה מדינה

 מנוכרת ליברלית מדינה; חיצונית חירות אלא דעיו שלא, ומשתמט אגנוסטי

 מכלול בפני מכני כמעט כמנגנון ניצבת, החופשי האזרח של ממצפונו

 פיללו שלה המדינה, לפיכך, זו היתה לא כי ברי. היחיד של פעילותו

-הסוציאליסטי הכלאיים יציר של נציגיו באיטליה שגם אף, הסוציאליסטים

. פוליטית בנסיגה שכרוכה האישית יגהלנס והסתגלו הלכו פרלמנטריסטי

 עוזו במלוא פעל שבבסיסה הנשגב שהערך מדינה אותה גם זו היתה לא אך

 קמה כשהמדינה, שלנו ימנטו'הריסורג בזמן האיטלקית הגבורה בתקופת

 ערך של מעוצמתו שהתעצמו – צרות מיעוט קבוצות של לפועלן הודות

 תוכניות והועידה – אחר וא זו באופן, כפופים היו הפרטים כלל שאליו

  . חירותה ואת הממלכה איחוד את לו שהעניקה לאחר האיטלקי לעם גדולות

  

        ומיליציותומיליציותומיליציותומיליציות    נוערנוערנוערנוער

  

, זה ערך. אותו המוביל הערך בכוח, הפשיזם נערך הזו המדינה דמות נגד

 הולך מספר משך, להקרבה קורא אשר דתי רעיון כל שמהלך לקסם הודות

 מהומות שלאחר כשם (הצעירים למפלגת היה והפשיזם צעירים של וגדל

 צרכים אותם מתוך, מאציני של" הצעירה איטליה "תנועת נוסדה' 31

, הנעורים את נס על העלה המפלגה המנון). ומוסריים פוליטיים

 של" הצעירה איטליה "וכמו. הומה ובלב בשמחה אותו שרו והפשיסטים
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 וערגו לעבר ושבז, האיטלקים כל של אמונתם למושא זה היה, מאציני

 הקיימת המציאות תחת חותרת אמונה ככל אשר אמונה. להתחדשות

 ולעצבה חדשות אנרגיות של היתוך בכור להמיסה, אותה לפרק ושואפת

 אותה זו היתה. פשרות וחסר יוקד, חדש אידיאל של מוצקה כאחדות מחדש

 על מחודשת חשיבה של קודח תהליך מתוך, בשוחות הבשילה אשר אמונה

: להצדיקה שיכולה היחידה המטרה עבור, הקרב בשדות האדירה הההקרב

 דבר לכבד שלא נכונה, אלימה, נמרצת אמונה. המולדת וגדולת החיים

, נחושים צעירים. המיליציות צמחו כך. המולדת לגדולת, לחיים המתנגד

 צבאיים ולהיררכיה למשמעת ונתונים שחורות בחולצות לבושים, חמושים

 כדי המדינה נגד המופעל מזוין כוח, חדש חוק לכונן יכד החוק נגד יצאו

- האנטי הכוחות נגד פעלו הפשיסטיות המיליציות. חדשה מדינה להקים

 בשביתה לשיאה הגיעה שפעילותם – החברה את המפוררים לאומיים

 28-ב ההתקוממות את בעוז הובילו אף ולבסוף – 1922 ביולי הכללית

 ציבוריים מבנים כבשו שיםחמו פשיסטים כאשר, 1922 באוקטובר

 על המצעד ידע לו שקדמו ובימים במהלכו. רומא לעבר וצעדו ָּבמחוזות

 מוסרי תוכן בעל נועז מעשה ככל. ָּפָדנה בעמק במיוחד, מתיו את רומא

 בשבחים ולבסוף בהערצה מכן לאחר, בפליאה תחילה נתקל הוא, נעלה

 שידע הנלהבת אחדותל רגע ִּבן שב האיטלקי שהעם היה נראה. לקיר מקיר

 ולגל הניצחון לתודעת הודות, יותר רבה בחיוניות הפעם אך, המלחמה ערב

 הניצחון עטורת האומה את הצעיד אשר הסדקים ומאחה החדש האמונה

  . ומוראליים הכלכליים כוחותיה שיקום של המפרך בנתיב

  

        הפשיסטיתהפשיסטיתהפשיסטיתהפשיסטית    הממשלההממשלההממשלההממשלה

  

 את התווה פשיזםוה, מפעילותם חדלו חוקיים הבלתי והכוחות המילציות

 בסדר מרומא יצאו באוקטובר 30-וה 29-ה בין. לו הרצויים המשטר יסודות

. מהמחוזות הבירה על שצעדו שחורות חולצות לובשי אלף 50 מופתי

, שלהם ה'הדוצ בהוראת עזבו הם, המלך בפני כוחם את שהפגינו לאחר

 הפשיזם תחת החדשה איטליה של ולנשמתה הממשלה לראש שהפך

 היתה לא למיליציות: כן מסוים במובן? נגמרה המהפכה האם. המיטיב

 ותיקי את לשלב כדי הוקמה לאומית התנדבות יחידת. להתקיים סיבה יותר

 חלק זה היה אבל. המדינה של החמושים הכוחות במנגנון המיליציות
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 הרוב שותף לו קונצנזוס מתוך, הממשלה ואילו. מהממשלה לא, מהמדינה

 המסוגל, כביר פוליטי כוח בפשיזם הרואים – םהאיטלקי של המכריע

 בכוחותיה ולמשול האומה של לבה רחשי את ביותר הנאמן באופן לבטא

 המסגרת את ליצור במטרה, בחקיקה גורף לשינוי פונה – השונים

 העם של והרוחניים ולצרכים השונים החברתיים לזרמים ביותר המתאימה

 הסדר על מופתית שמירה תוך, בהדרגה מתרחש זה שינוי. האיטלקי

 של מאוזן הבלתי התקציב את שהבריא הדוק פיננסי פיקוח תחת, הציבורי

 מערכת, הצבא של מחדש ארגון ידי על לאיזונו והביא המלחמה תום ימי

 חסרו שלא הגם, ודאות חוסר או זעזועים כל ללא, החינוך ומוסדות המשפט

 גבול ללא ולהבתהמש, הקהל בדעת סוערות תהפוכות חסרות לא ועדיין

 שאיפתה שגברה וככל, בהתנגדותה הסתיידה זו עיתונות. העיתונות בידי

 טעות כל לנצל ממהרת, יותר נואשת נעשתה היא כך לעבר לחזור היוקדת

 והעיקש העקבי הקונסטרוקטיבי פועלה נגד העם את להסית כדי תקרית וכל

 מעל גלדל והשכילו לאיטליה שהגיעו זרים אבל. החדשה הממשלה של

, צלפים ירי ידי על הפשיסטית איטליה סביב ניצת אשר – זה אש מעגל

 על, וחיצונית פנימית, פה ובעל בדפוס, עזה תעמולה חתרה שבאמצעותו

 משמיצים, הפשיסטית איטליה את לבודד, איטלקים ושאינם איטלקים ידי

 השולל ביותר והציני האלים המשטר בידי שנפלה כמדינה אותה ומציירים

 במו לראות מסוגלים שהיו זרים אותם – צדק מנגנון אזרחית חירות כל

 החדשים האיטלקים את אוזניהם במו ולשמוע, הזו איטליה את עיניהם

 בסדר לקנא החלו אלו, והמוסריים החומריים חייהם את לצדם ולחיות

, ליום מיום המתחזקת ברוח עניין גילו הם אז. באיטליה היום השורר ציבורי

 להרגיש והחלו, לתפקד מיטיבה וכה משומנת כה מכונה על בחֹוְלשה

. כוסס פטריוטי בלהט שיהיה ככל נכבש, אנושיות מלא לב כאן שפועם

 אדם כל של בחזו ופועמת חיה אשר המולדת היא הפשיסט מולדת, שכן

, המלחמה טרגדיית דרך וארץ ארץ בכל נקנית אליה שהזיקה, תרבותי

, המלחמה לאחר גם הקדושים אינטרסיםה למען המשמר על לעמוד ועליה

  . האחרונה שתהיה מאמין לא שאיש, המלחמה של יוצא כפועל, אדרבא

  

 היותנו את המשמרים והמוסדות המסורות של מחודש קידוש היא זו מולדת

 שיטה זו. העבר מסורות של פוסק והבלתי האדיר בזרם, תרבות בני

 כבוד זהו; והנצחי ילהאוניברסא אל והנחות יהפרטיקולאר את המכפיפה
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, החוק באמצעות לרכוש שניתן חירות אך, חירות זוהי; ולמשמעת לחוק

. תבוניים ובלתי בזבזניים וחשקים קטנה תככנות כל גינוי מתוך המיוסד

 תיאוריה בין פערים בה שאין דתית רצינות זו, צניעות חיי של תפיסה זוהי

 מופלאים םידיאליא מציירת אינה אשר, לנעשה הנאמר בין, ופרקטיקה

 לחיות להמשיך מאפשרת, בינתיים, ובכך הבא לעולם אותם ומייעדת

 החיים של אידיאליזציה ליצור מפרך מאמץ זהו. ובאומללות ברשעות

 במילים או פעולה אותה באמצעות, אחת ובעונה בעת אמונותיך את ולבטא

 עולם אותו את עמו ויחד דוברן את המחייבת, פעולה אותה את המהוות

 סמויה נשימה בכל, ורגע רגע בכל אחראי מוחזק הוא לו ואשר, חי הוא שבו

  . התודעה של

  

 מאבק סביבו מתחולל שבאיטליה כזה אך, אידיאל אמנם הוא זה אידיאל

 מפעמת אמונה ואיזו, לו מיוחסת רצינות איזו מעידה עוצמתו אשר

 חזק שהונע הולך, הגדולות העצמאיות התנועות כל כמו, הפשיזם. בלבבות

 לריכוז יותר טוב מכויל, מצטרפים ולקלוט למשוך יותר כשיר, יותר

 ליצירת; והמוסדות האינטרסים, הרעיונות, הרוח הלכי סך של אפקטיבי

 את ומונים מודדים שוב אין וכעת. בקיצור, האיטלקי העם של החיים מערך

 מרכלו, אמת ערך ככל, אשר, ערך אל עיניים נושאים אלא כיחידים האנשים

  . עבורם אלא האדם בני ידי על נוצר לא – משלו בכוח שניחן כזה, חי ערך

  

        והאיגודיםוהאיגודיםוהאיגודיםוהאיגודים    המדינההמדינההמדינההמדינה

  

-ואנטי ליברלית-אנטי, ריאקציונית תנועה שזו בכך הפשיזם את מאשימים

 והיא, הקידמה רוח מנשבת בפשיזם. שווא האשמת זו אך, פרולטרית

 השטח פני את לשבור מבקשת היא. הלאומיים הכוחות כלל את מתניעה

 של הפרטית היצרנית לפעילותו ביחס, יצרה הישנה הפוליטית שהמערכת

. הישן הדמוקרטי הליברליזם של המטעה העין מראיתבאמצעות  ,האזרח

 כל לאבק המפוררת תאוניברסאלי הצבעה זכות של האטומיזם באמצעות

 המערכת לכוחות מחויב להרגיש מובל אדם כל שבו, ריאלי אינטרס

- נושאי פוליטיקה למקצועני האיטלקי העם את זה ישן סדר מסר, הכלכלית

 םפרטיקולאריי אינטרסים קואליציית ידי על נשלטים שלעולם, משרה

 מנהיגיו שכל, הפשיזם. האומה של המשותף לאינטרס מנוגדים ולפיכך
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 למטרה לו שם, הסוציאליסטית החוויה את עברו העליון במנהיג החל

 מדינה: ליישוב ניתן בלתי באורח סותרים נראו הכ שעד מונחים שני ליישב

 האורגנית באחדותה האומה של המשפטי ככוחה, המדינה. ואיגודים

 בפעילותו הפרט של המשפטי ככוחו, העובדים איגודי; והתפקודית

 נקבעת שלפיכך פעילות כמסגרת, לקיומה לערוב יכול שהחוק, הכלכלית

 כלל את המאגד כארגון – ההמדינ. חברתית לקטגוריה ונוגעת כחברתית

, כן אם, נסיגה לא. והקונקרטי האורגני התרחשותן באופי, הפרט פעילויות

 ומימוש גדולה פנימית נחישות, פיתוח, להפך אלא, החוקתית למדינה ביחס

  . המחוקקים בבית העם של ההולם הייצוג עיקרון של

  

 השאל זו. העיתונות חופש של הגבלה מייחסים הפשיסטית לממשלה

 הליברליות במדינות, החוקתיות החירויות כל. עקרונית מאשר יותר מעשית

 וכל, דופן יוצאות בנסיבות צורך בכך היה כאשר הושעו, ביותר

 השעיות של בלגיטימיות הכירו תמיד הליברליזם מגיני התיאורטיקנים

 נכון זה האם, אלה בצעדים שימוש הממשלה עשתה מתי היא השאלה. אלה

 את העמיד) לא או מכוון באורח אם משנה זה ואין (מסוים תקשורת שכלי

 היה ראוי לא אם ולפיכך, הציבורי בסדר ופגיעה התססה של בסיכון האומה

 אותה שבה, החירות ולמען הארץ למען שפעלה כפי תפעל שהממשלה

 האיטלקי העם של הגדול הרוב כי היא האמת. לפגוע היתה עלולה התססה

 למחאות מגיב הוא שבה השלווה אדישותה כך על ותעיד, בכך חש

 למען באיטליה כיום שעובד מי כי, האופוזיציה של והיבבניות המלוהטות

 נתון שמרצו, הפשיזם אלא פשיזם- האנטי לא הוא בעולם האומה חירות

 להתממש יוכלו שבו הבניין ולבניית איתנים יסודות להנחת ליאות ללא

 באמת המבטא חוק יערוב מןשלקיו, האזרחים של החופשיות הפעילויות

 באיטליה הנפשות היום. והקונקרטי האורגני, האמיתי רצונם את ובתמים

, יריביהם ומנגד הפשיסטים אחד מצד; יריבים מחנות לשני נחלקות

. אהדדי זה את זה שמוציאים עולמות שני. והסוגים הגוונים מכל דמוקרטים

 אשר, המאבק ותשמה וחש מנוכר נותר האיטלקים של המוחץ הרוב אבל

 להעריך ניתן אשר פוליטית עקביות כל חסרת, האופוזיציה ידי על נקבע

 אישי באופן למאבק המנוכרים אלה. העם רוח אל לפנות מסוגלת ושאינה

 גמישה משמעות מייצג נס על שמועלה החירות מושג כי היטב מבינים

  . שונים כה צדדים של בפיהם מצוי הוא אם, למדי
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        יזםיזםיזםיזםלפשלפשלפשלפש    האופוזיציההאופוזיציההאופוזיציההאופוזיציה

  

 הפוליטיקה של ההריסות מן שנוצרה, לפשיזם זו ומשנית קטנה אופוזיציה

 הרדיקלים, הריאקציונרים, הדמוקרטים של (והנאלחת הישנה האיטלקית

- צעד קצה אל להביא ויהיה למיגור ניתנת בלתי היא, )החופשיים והבונים

 הפוליטיים הכוחות בשולי שתישאר בכך, ושחיקה ניוון מתוך, צעד

 בדיוק אינם שעקרונותיה היא לכך הסיבה. החדשה באיטליה ליםהפוע

 יוצאים ללא היסטורי חוק. להם נחותים אלא הפשיזם לעקרונות מנוגדים

 עיקרון לעולם הוא המנצח מנוגדים עקרונות שני מבין כי הוא הכלל מן

 מספק אחד כל ושעבורו, חיוניים מרכיבים שני של סינתזה המהווה נעלה

 חלקי האחד, נעלה ועיקרון נחות בעיקרון כשמדובר אך ;בנפרד השראה

, בו מוכל שהוא כיוון משנהו מפני שיינגף חובה הראשון, טוטאלי והשני

 חשים הפשיסטים. ריק בחלל פועלת, במפגיע שלילית התנגדותו וסיבת

 בניצחונם מעורערת בלתי באמונה אוחזים הם ולכן, יריביהם מול בכך

 ולחכות הרבה בסבלנותם להתאזר יכולים הם כעת; פשרה כל ודוחים

 לכדי יגיעו, בפרלמנט החוקית הקרב זירת את שנטשו, האופוזיציה שכוחות

 כי בכך ויכירו, חוקית הבלתי זו את גם לנטוש נמנע הבלתי ָּבהכרח שכנוע

 באופן אך, הפשיסטי במצע נכללו שלהם בתוכניות והאמת החיים שיירי

 הרוח ולצרכי ההיסטורית למציאות יותר רבה זיקה בעל, יותר ומורכב נועז

 באיטליה אז. באיטליה הנוכחי הרוחני המשבר על נתגבר אז. האנושית

 לאור יראו ולבסוף לאטם יבשילו, פשיסטית ותיעשה שתמשיך, הפשיסטית

  . חדשות פוליטיות מפלגות, חדשות תוכניות, חדשים רעיונות
  

 בפעם בבולוניה מכונסים אשר, לפשיזם הנאמנים האיטלקים האינטלקטואלים
 לעדות םתועשול אלה מושגים לנסח ביקשו, )במרץ 29-30 (בקונגרס הראשונה
 ואת הדוקטרינה את להבין םהמעונייני, לה ומחוצה באיטליה, אלו עבור

  )P.N.F-ה (הפשיסטית הלאומית המפלגה של פעולותיה
  

        ::::על החתוםעל החתוםעל החתוםעל החתום

, אנונציו'ד גבריאלה, פיראנדלו י'גלואי, מארינטי תומאזו פיליפו, נטילה'ג ובאני'ג

  . ועודמלפרטה קורציו, אונגרטי וזפה'ג, פיצטי אילדבראנדו, צרפתי מרגריטה

  

  )פייןפייןפייןפיין    יונתןיונתןיונתןיונתן: מאיטלקית(
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        םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב
  

  

    ,,,,ומלחמותומלחמותומלחמותומלחמות    מלכיםמלכיםמלכיםמלכים    הלכותהלכותהלכותהלכות: : : : שופטיםשופטיםשופטיםשופטים    ספרספרספרספרלללל    תורהתורהתורהתורה    משנהמשנהמשנהמשנה
        ....מלךמלךמלךמלך    מינוימינוימינוימינוי    מצוותמצוותמצוותמצוות    ––––    דדדד- - - - אאאא
        
        

        ....אאאא
        

 מלך להם למנות – לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצוות שלוש ))))אאאא

 עמלק של זרעו ולהכרית, )טו ,יז דברים" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ׂשֹום "שנאמר

 הבחירה בית להם ולבנות, )יט ,כה םדברי" (ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה "שנאמר

  ). ה ,יב דברים" (ָׁשָּמה ּוָבֶאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנוֹ  "שנאמר

  

 ְלֶמֶל ִלְמָׁשֳח ְיהָוה ָׁשַלח ֹאִתי "שנאמר, עמלק למלחמת קודם מלך מינוי ))))בבבב

 עמלק זרע והכרתת). ג-א ,טו א שמואל" (ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהִּכיָתה ֵל ַעָּתה... 

 ִמָּסִביב לוֹ  ֵהִניחַ ' ַוה ְּבֵביתוֹ  ַהֶּמֶל ָיַׁשב ִּכי ַוְיִהי "שנאמר, הבית לבניין תקודמ

" ... ֲאָרִזים ְּבֵבית יֹוֵׁשב ָאֹנִכי ... ְרֵאה ַהָּנִביא ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר .ֹאְיָביו ִמָּכל

  ).ב-א ,ז ב שמואל(

  

 כששאלו הוא רוךב הקדוש רצה לא למה, מצוה המלך שהקמת מאחר ))))גגגג

 מפני אלא, המצוה לקיים שאלו ולא, בתרעומת ששאלו לפי: משמואל מלך

 א שמואל" (ָמֲאסּו ֹאִתי ִּכי ָמָאסּו ֹאְת א ִּכי "שנאמר, הנביא בשמואל שקצו

  ). ז ,ח

  

 פי ועל זקנים שבעים של דין בית פי על אלא, תחילה מלך מעמידין אין ))))דדדד

 אותם שמינה ודויד וכשאול, דינו ובית רבנו משה שמינהו כיהושוע – נביא

  . דינו ובית הרמתי שמואל

  

 שתהיה עד – דורות כמה אחר אפילו, גרים מקהל מלך מעמידין אין ))))הההה

" הּוא ָאִחי א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי ָלֵתת תּוַכל א "שנאמר: מישראל אימו
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 שר לא – שבישראל תשררו לכל אלא, בלבד למלכות ולא). טו ,יז דברים(

 שמחלק המים אמת על ממונה אפילו, עשרה שר או חמישים שר ולא, צבא

: מישראל אלא יהא שלא, נשיא או דיין לומר צריך אין; לשדות ממנה

 משים שאתה משימות כל – )שם" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ַאֶחי ִמֶּקֶרב "שנאמר

  ".אחיך מקרב "אלא יהיו לא, עליך

  

 ולא, בלן ולא, ספר ולא, גרע לא – גדול כוהן ולא מלך מעמידין אין[...]  ))))וווו

 מזלזלין העם, נקלה ואומנותן הואיל אלא; פסולין שהן מפני לא: בורסי

  . נפסל, אחד יום מאלו במלאכה ומשיעשה. לעולם בהן

  

 ַוִּיַּקח "שנאמר, המשחה בשמן אותו מושחין – המלך כשמעמידין ))))זזזז

 מאחר). א ,י א שמואל" (ַוִּיָּׁשֵקהּו ֹראׁשוֹ  ַעל ַוִּיֹצק ֶּׁשֶמןהַ  ַּפ ֶאת ְׁשמּוֵאל

, להם ירושה שהמלכות: לעולם ולבניו, לו זוכה זה הרי – המלך שמושחין

 ,יז דברים" (ִיְׂשָרֵאל ְּבֶקֶרב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכּתוֹ  ַעל ָיִמים ַיֲאִרי ְלַמַען "שנאמר

  ). כ

  

 יהוידע שעשה כמו, שיגדיל עד המלוכה לו משמרין – קטן בן הניח ))))חחחח

 קודם, הגדול והבן; המלוכה לירושת קודם, בנחלה הקודם וכל. ליואש

  . ממנו לקטן

  

 ירושה – שבישראל המינויין וכל השררות כל אלא, בלבד המלכות ולא ))))טטטט

, בחכמה אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה והוא: עולם עד בנו ולבן לבנו

 מעמידין – בחכמה ממלא שאינו פי על אף – אהביר ממלא היה. וביראה

 על אף – שמיים יראת בו שאין מי וכל; אותו ומלמדין, אביו במקום אותו

  . שבישראל המינויין מן למינוי אותו ממנין אין, מרובה שחכמתו פי

  

 הזכרים ולבניו לו המלכות והרי, מלכות בכתר זכה – דויד שנמשח כיון ))))יייי

). טז ,ז ב שמואל" (עֹוָלם ַעד ָנכֹון ִיְהֶיה ִּכְסֲא" שנאמר: עולם עד הכשרים

). יב ,קלב תהילים" (ְּבִריִתי ָבֶני ִיְׁשְמרּו ִאם "שנאמר, לכשרים אלא זכה ולא

: לעולם דויד מזרע המלכות תיכרת לא, לכשרים אלא זכה שלא פי על אף

, ּוְבִמְׁשָּפַטי; ָרִתיּתוֹ , ָבָניו ַיַעְזבּו ִאם "שנאמר, בכך הוא ברוך הקדוש הבטיחו
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 ָאִפיר א, ְוַחְסִּדי לד. ָנםֲעו ֹ ּוִבְנָגִעים; ִּפְׁשָעם ְבֵׁשֶבט ּוָפַקְדִּתי ... ֵיֵלכּון א

  ).לד-לא ,פט תהילים" (ֵמִעּמוֹ 

  

 בדרכי הולך המלך אותו והיה, ישראל שבטי משאר מלך שהעמיד נביא ))))יאיאיאיא

 המלכות מצוות וכל, מלך זה הרי – 'ה מלחמות ונלחם, והמצוה התורה

 שהרי: מלך מבניו ויהיה, לדויד המלכות שעיקר פי על אף, בו נוהגות

 ֲאֶׁשר ָּכל ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם, ְוָהָיה "לו ואמר, ירובעם העמיד השילוני אחייה

ּוָבִניִתי ...ֲאַצֶּו לח ,יא א מלכים" (...ְלָדִוד ָּבִניִתי ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאָמן-ַבִית ְל( ;

 ָּכל ַעְבִּדי ְלָדִויד ִניר ֱהיֹות ְלַמַען ֶאָחד-ֵׁשֶבט ֶאֵּתן ְוִלְבנוֹ  "אחייה לו ואמר

ם ְלָפַני ַהָּיִמים   ).לו ,יא א מלכים" (ִּבירּוָׁשִלַ

  

 ַעד ָנכֹון ִיְהֶיה ִּכְסֲא "שנאמר, לעולם העומדים הם – דויד בית מלכי ))))יביביביב

 תפסוק – ישראל משאר ךמל יעמוד אם אבל). טז,ז ב שמואל" (עֹוָלם

 א מלכים" (ַהָּיִמים ָכל א ַא "נאמר לירובעם שהרי, מביתו המלכות

  ).לט,יא

  

 ואין. אפרסמון בשמן אלא, המשחה בשמן ישראל מלכי מושחין אין ))))יגיגיגיג

 מושחין ואין, דויד מזרע ירושלים מלך אלא; לעולם בירושלים אותן ממנין

  .דויד זרע אלא בה

  

 ואין. המעיין על אלא, אותן מושחין אין – דויד בית כימל כשמושחין ))))ידידידיד

 – מלחמה או, מחלוקת שם הייתה כן אם אלא; מלך בן מלך מושחין

 מחלוקת מפני שלמה משחו לפיכך. המחלוקת לסלק כדי, אותו מושחין

  . אחיו יהויקים מפני יהואחז ומשחו, עתליה מפני ויואש, אדונייה

        
        ....בבבב

        
 – אדם כל בלב ויראה אימה לו ומשימין, במלך נוהגין גדול כבוד ))))אאאא

 אין. עליך אימתו שתהיה, )טו ,יז דברים" (ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ׂשֹום "שנאמר

 ולא, בשרביטו משתמשין ואין, כיסאו על יושבין ואין, סוסו על רוכבין

  .לפניו נשרפין כולן, מת וכשהוא; תשמישו כלי מכל באחד ולא, בכתרו
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 לפיכך; אחר מלך אלא, ושמשיו ושפחותיו עבדיוב ישתמש לא וכן ))))בבבב

, מלך של אשתו אבל. לאדונייה ואסורה, לשלמה מותרת הייתה אבישג

 של גרושתו או אלמנתו נושא אינו, המלך אפילו: לעולם לאחר נבעלת אינה

  .אחר מלך

  

 בבית כשהוא ולא, מסתפר כשהוא ולא, ערום כשהוא אותו לראות ואסור ))))גגגג

 דברים" (ְּבָפָניו ְוָיְרָקה "שנאמר – חולץ ואינו. מסתפג כשהוא ולא, המרחץ

 על שמחל שהמלך – לו שומעין אין, רצה ואפילו; ביזיון וזה, )ט ,כה

 שאי כיון וכן; מייבם אינו, חולץ ואינו והואיל. מחול כבודו אין, כבודו

  . בזיקתה לעולם תשב אלא, לה חולצין אין כך – אשתו את לייבם אפשר

  

 העם כל – אותו וכשמברין. שלו פלטורין מפתח יוצא אינו, מת לו מת ))))דדדד

 דויד מזרע והיה, לעזרה נכנס ואם. הדרגש על מסב והוא, הארץ על מסובין

 ַוָּיֹבא "שנאמר, בלבד דויד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין: יישב –

טז ,יז א יםהימ דברי; יח ,ז ב שמואל" (ְיהָוה ִלְפֵני ַוֵּיֶׁשב, ָּדִוד ַהֶּמֶל .(  

  

 – מפוארין בלבושין ומתנאה, עצמו ומתקן, יום בכל מסתפר המלך ))))הההה

 מלכות כיסא על ויושב). יז ,לג ישעיהו" (ֵעיֶני ֶּתֱחֶזיָנה, ְּבָיְפיוֹ  ֶמֶל "שנאמר

; שירצה בעת, אליו באין העם וכל. בראשו כתר ומשים, שלו בפלטורין

  .ארצה ומשתחווים, לפניו ועומדין

  

 ָנָתן ִהֵּנה "שנאמר – ארצה לו ומשתחווה, המלך לפני עומד נביא אפילו ))))וווו

). כג ,א א מלכים" (ָאְרָצה ַאָּפיו ַעל ַלֶּמֶל ַוִּיְׁשַּתחּו ַהֶּמֶל ִלְפֵני ַוָּיֹבא ַהָּנִביא

 אלא, לפניו עומד ואינו; רצה אם אלא, המלך לפני בא אינו גדול כוהן אבל

" לוֹ  ְוָׁשַאל ַיֲעֹמד ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני "שנאמר – ולגד כוהן לפני עומד המלך

, המלך את לכבד גדול כוהן על מצוה כן פי על אף). כא ,כז במדבר(

 אלא, לפניו המלך יעמוד ולא. לו כשיבוא, מפניו ולעמוד, ולהושיבו

  . האורים במשפט לו כשישאל

  

 סנהדרין לפניו ווכשייכנס, התורה לומדי לכבד המלך על מצוה וכן ))))זזזז

 יהודה מלך אסא היה וכן. בצידו ויושיבם, לפניהם יעמוד, ישראל וחכמי
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 רבי לו וקורא ומנשקו מכיסאו עומד היה, חכמים לתלמיד אפילו – עושה

  . ומרי

  

 יעשה, ועבדיו הוא לבדו בביתו המלך שיהיה בזמן, אמורים דברים במה ))))חחחח

 יעמוד ולא, יעשה לא – העם בפני בפרהסיה אבל. בצנעה בו וכיוצא זה

 יראתו שתהיה כדי, בשמו אלא לאדם יקרא ולא, רכות ידבר ולא, אדם מפני

  . הכול בלב

  

 ציווה כך – בכבודו הכול וחייב, הגדול הכבוד הכתוב לו שחלק כדרך ))))טטטט

 ,קט תהילים" (ְּבִקְרִּבי ָחַלל ְוִלִּבי "שנאמר, וחלל שפל בקרבו ליבו להיות

 ְלָבבוֹ  רּום ְלִבְלִּתי "שנאמר, מדיי יתר בישראל לב גסות ינהוג ולא). כב

  ).כ ,יז דברים" (ֵמֶאָחיו

  

, ובטובתם בחפציהם ויבוא וייצא, וגדולם לקטנם ומרחם חונן ויהיה ))))יייי

 ידבר, רבים בלשון הקהל כל אל וכשמדבר. שבקטניהם קטן כבוד על ויחוס

 ִאם "ואומר, )ב ,כח א יםהימ דברי" (ְוַעִּמי ַאַחי ְׁשָמעּוִני "שנאמר – רכות

  ). ז,יב א מלכים" (ַהֶּזה ָלָעם ֶעֶבד ִּתְהֶיה

  

 אומר הוא והרי, רבנו ממשה גדול לנו אין – יתרה בענווה יתנהג לעולם ))))יאיאיאיא

 ותלונותם ומשאם טורחם ויסבול). ח ,טז שמות; ז ,טז שמות" (ָמה ְוַנְחנּו"

, הכתוב קראו רועה). יב ,יא במדבר(" ַהֹּיֵנק ֶאת ָהֹאֵמן ִיָּׂשא ַּכֲאֶׁשר "וקצפם

 בקבלה מפורש, רועה של ודרכו; )עא ,עח תהילים" (ַעּמוֹ  ְּבַיֲעֹקב, ִלְרעֹות"

 ישעיהו" (ְיַנֵהל ָעלֹות ִיָּׂשא ּוְבֵחיקוֹ  ְטָלִאים ְיַקֵּבץ ִּבְזֹרעוֹ  ִיְרֶעה ֶעְדרוֹ  ְּכֹרֶעה"

  ).יא,מ

        ....גגגג
        

 על יתר לשמו תורה ספר ול כותב, מלכותו כיסא על המלך שיישב בעת ))))אאאא

 שבעים של דין בית פי על, העזרה מספר ומגיהו; אבותיו לו שהניחו הספר

  .ואחד
  
 אחד: תורה ספרי שני כותב – שאבד או, ספר אבותיו לו הניחו לא אם ))))בבבב

 יזוז לא והשני; מישראל אחד ככל בו מצווה שהוא, גנזיו בבית מניחו
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 ראוי שאין למקום או, למרחץ או, הכיסא לבית שייכנס בעת אלא, מלפניו

, עימו והוא בדין יושב, עימו והוא נכנס, עימו והוא למלחמה יוצא. לקריאה

  ). יט ,יז דברים" (ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ,ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה "שנאמר – כנגדו והוא מסב

  

 דע לוקח שהוא למדו השמועה מפי – )יז ,יז דברים" (ָנִׁשים ּלוֹ  ַיְרֶּבה א" ))))גגגג

 ואם; עשרה שמונה הכול, הפילגשים בין הנשים בין, נשים עשרה שמונה

  .שגירש זו תחת אחרת ולישא, לגרש לו ויש. לוקה – ובעלה, אחת הוסיף

  

 אחד סוס אפילו; מרכבתו כדי אלא) טז ,יז דברים" (סּוִסים ּלוֹ  ַיְרֶּבה א"ו ))))דדדד

  .לוקה, הוסיף אםו. אסור, המלכים שאר שעושין כדרך לפניו רץ להיות פנוי

  

 אלא, בו להתנאות או בו ולהתגאות בגנזיו להניח וזהב כסף לו ירבה ולא ))))הההה

 לאוצר שירבה וזהב כסף וכל. ולשמשיו ולעבדיו שלו לחיילות שייתן כדי

 מצוה זה הרי – ולמלחמותם הציבור לצורכי מוכן שם ולהיות', ה בית

 ַיְרֶּבה א "שנאמר, גנזיו בבית לעצמו להרבות אלא אסור ואין; להרבותו

  .לוקה, הרבה ואם). יז ,יז דברים" (ּלוֹ 

  

 משלי" (ָיִין ְׁשתוֹ  ,ַלְמָלִכים ַאל "שנאמר, שכרות דרך לשתות אסור המלך ))))וווו

 שנאמר – ובלילה ביום, ישראל ובצורכי בתורה עוסק יהיה אלא). ד ,לא

: בנשים שטוף יהיה לא וכן). יט ,יז דברים" (ְיֵמי ָּכל בוֹ  ְוָקָרא ,ִעּמוֹ  ְוָהְיָתה"

 כשאר תמיד אצלה מצוי יהיה לא – אחת אלא לו הייתה לא אפילו

 ליבו הסרת על). ג ,לא משלי" (ֵחיֶל ַלָּנִׁשים ִּתֵּתן ַאל "שנאמר, הטיפשים

 לב הוא, שליבו – )יז ,יז דברים" (ְלָבבוֹ  ָיסּור ְוא "שנאמר, תורה הקפידה

 ָּכל "שנאמר, העם משאר יתר בתורה כתובה דיבקו ולפיכך; ישראל קהל כל

  ".ַחָּייו ְיֵמי
  

 אבל. עליהן ומעידין, אותן ודנין, דנין – דויד בית שמלכי ביארנו כבר ))))זזזז

 ולא, מעיד ולא, אותו דנין ולא, ידון שלא חכמים גזרו – ישראל מלכי

  .הדת על והפסד תקלה הדבר מן ויבוא, בהן גס שליבן מפני: עליו מעידין

  

 משאר אחד על גזר אפילו. להורגו רשות למלך יש, במלך המורד כל ))))חחחח

; מיתה חייב – ויצא מביתו ייצא שלא או, הלך ולא פלוני למקום שילך העם
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 יהושוע" (ִּפי ֶאת ַיְמֶרה ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל "שנאמר, יהרוג – להורגו רצה ואם

  ). יח ,א

  

, להורגו רשות ךלמל יש – אותו המחרף או, המלך את המבזה כל וכן ))))טטטט

 לאסור לו ויש. בלבד בסיף אלא להרוג רשות למלך ואין. גרא בן כשמעי

  .גזל זה הרי, הפקיר ואם; ממון יפקיר לא אבל. לכבודו בשוטים ולהכות

  

 הרי – קלה במצוה אפילו, במצוות שנתעסק בשביל המלך גזירת המבטל ))))יייי

 אם לומר צריך ןואי. קודמין הרב דברי, העבד ודברי הרב דברי: פטור זה

  .לו שומעין שאין, מצוה לבטל המלך גזר

  

 בעד אפילו, התראה בלא או, ברורה בראיה שלא נפשות ההורגין כל ))))יאיאיאיא

 העולם ולתקן, אותם להרוג רשות למלך יש – בשגגה שהרג שונא או, אחד

 ימים תלויים ומניחן ותולה, אחד ביום רבים והורג. צריכה שהשעה מה כפי

  .העולם רשעי יד ולשבור, ימהא להטיל, רבים

        
        ....דדדד

        
 וקוצב; המלחמות לצורך או, לצרכיו העם על מס ליתן למלך יש רשות ))))אאאא

, המכס שיגנוב מי שכל לגזור לו ויש. שלו המכס מן להבריח ואסור, מכס לו

, )יז ,ח א שמואל" (ַלֲעָבִדים לוֹ  ִּתְהיּו ְוַאֶּתם "שנאמר: ייהרג או ממונו יילקח

 מס שנותן מכאן – )יא ,כ דברים" (ַוֲעָבדּו ָלַמס ְל ִיְהיּו "אומר הוא ולהלן

 בפרשת האמור שכל, דין בהן וכיוצא הדברים אלו בכל ודיניו, מכס וקוצב

  . בו זוכה מלך, מלך

  

 ועושה, החיל ואנשי הגיבורים העם מן ולוקח, ישראל גבול בכל ושולח ))))בבבב

 מהן ומעמיד. לפניו עומדים מהן ומעמיד, ובפרשיו למרכבתו חיל מהן

 ִלְפֵני ְוָרצּו ּוְבָפָרָׁשיו ְּבֶמְרַּכְבּתוֹ  לוֹ  ְוָׂשם "שנאמר, לפניו לרוץ אנשים

 שמשים להיות שבהם היפים מן ולוקח). יא ,ח א שמואל" (ֶמְרַּכְבּתוֹ 

 ְוָעָׂשה ִיָּקח ֲחמֹוֵריֶכם-ְוֶאת ַהּטֹוִבים ַּבחּוֵריֶכם-ְוֶאת "שנאמר, לפניו ועומדים

  ).טז ,ח א שמואל" (ַלאְכּתוֹ ִלְמ 
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, מלאכתו לו ועושין; צריך שהוא מה כל, אומנייות בעלי מכל לוקח וכן ))))גגגג

 שכרן ונותן, למלאכתו והשפחות והעבדים הבהמות כל ולוקח. שכרן ונותן

 ּוְכֵלי ִמְלַחְמּתוֹ  ְּכֵלי ְוַלֲעׂשֹות ְקִצירוֹ  ְוִלְקֹצר ֲחִריׁשוֹ  ַלֲחֹרׁש "שנאמר – דמיהן או

 ֲחמֹוֵריֶכם ְוֶאת ַהּטֹוִבים ַּבחּוֵריֶכם ְוֶאת ִׁשְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת ַעְבֵדיֶכם ֶאתוְ  ... ְכּבוֹ ִר 

  ).טז-יב ,ח א שמואל" (ִלְמַלאְכּתוֹ  ְוָעָׂשה ִיָּקח

  

; וקידושין בכתובה, נשים: ופילגשים נשים ישראל גבול מכל לוקח וכן ))))דדדד

, אותה קונה בלבד חודביי אלא, קידושין ובלא כתובה בלא, ופילגשים

 אחר בלבד עברייה באמה אלא, בפילגש אסור ההדיוט אבל. לו ומותרת

, ורקחות ואופות טבחות לארמונו שלוקח הפילגשים לעשות לו ויש. ייעוד

  ). יג ,ח א שמואל" (ּוְלֹאפֹות ּוְלַטָּבחֹות ְלַרָּקחֹות ִיָּקח ְּבנֹוֵתיֶכם ְוֶאת "שנאמר

  

 ושרי אלפים שרי אותם וממנה, שרים להיות הראויין את כופה וכן ))))הההה

). יב ,ח א שמואל" (ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי לוֹ  ְוָלׂשּום "שנאמר – חמישים

 על ויפשטו למלחמה כשילכו, לעבדיו והכרמים והזיתים השדות ולוקח

 שנאמר – דמיהן ונותן, משם אלא יאכלו מה להם אין אם, אלו מקומות

 שמואל" (ַלֲעָבָדיו ְוָנַתן, ִיָּקח ַהּטֹוִבים ְוֵזיֵתיֶכם ַּכְרֵמיֶכם ְוֶאת ֵתיֶכםְׂשדוֹ  ְוֶאת"

 שנאמר, הבהמה ומן האילנות ומן הזרעים מן מעשר לו ויש). יד,ח א

  ). יז-טו ,ח א שמואל" (ַיְעֹׂשר, ְוֹצאְנֶכם ... ַיְעֹׂשר, ְוַכְרֵמיֶכם ְוַזְרֵעיֶכם"

  

 משלוש אחד חלק, ישראל שכובשין ותהארצ מכל נוטל המשיח המלך ))))וווו

  .עולם עד ולבניו לו חוק, זה ודבר; עשרה

  

 אוצרות הרי, שכובש הממלכות וכל; למלך ממונן, המלך הרוגי כל ))))זזזז

 נוטל והוא, לפניו ונותנין בוזזין – שבוזזין הביזה ושאר. למלך המלכים

 עם ביחד הצבא אנשי כל. אותה חולקין, הביזה ומחצית; בראש מחצית

 ִּכי "שנאמר – בשווה חולקין, לשומרה במחנה הכלים על היושבין העם

 א שמואל" (ַיֲחקּו ַיְחָּדו – ַהֵּכִלים-ַעל ַהֹּיֵׁשב ּוְכֵחֶלק, ַּבִּמְלָחָמה ַהֹּיֵרד ְּכֵחֶלק

  ).כד ,ל

  

 מה כפי, המלחמה לאנשי לעבדיו נותן: שלו היא הרי, שכובש הארץ כל ))))חחחח

  .דין דיניו, הדברים אלו ובכל. שירצה מה, לעצמו ומניח; שיראה
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 דת להרים ומגמתו מחשבתו ותהיה, שמיים לשם מעשיו יהיו ובכול ))))טטטט

 'ה מלחמות ולהילחם, הרשעים זרוע ולשבור, צדק העולם ולמלאות, האמת

 שנאמר: ומלחמה משפט לעשות אלא, תחילה מלך ממליכין שאין –

  ).כ ,ח א שמואל" (ִמְלֲחֹמֵתנּו ֶאת ְוִנְלַחם ְלָפֵנינּו ְוָיָצא ַמְלֵּכנּו ּוְׁשָפָטנּו"
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        דברדברדברדבר- - - - אחריתאחריתאחריתאחרית
        

        מלכיםמלכיםמלכיםמלכים    בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה    מוסדמוסדמוסדמוסד    - - - -     המלךהמלךהמלךהמלך    הואהואהואהוא    ה׳ה׳ה׳ה׳
        

        שלום רצבישלום רצבישלום רצבישלום רצבי
        

משנה קציה י החותם את מפעל הקודיפהלכות מלכים ומלחמותיהםהחיבור 
ם " של הרמב״ם נדרש לעיצובה ולניסוחה של מה שתפס הרמבתורה

או במלים אחרות כמדינה היהודית על מכלול , ליטיאה היהודיתכפו

, ייעודיו, משיחתו, במסגרתו נמצא הלכות הנוגעות למינוי המלך. ממדיה

היחסים והזיקות שבינו לבין מוסדות , חובותיו ומגבלותיו, סמכויותיו

ברור הוא שבמסגרת דברי מבוא אלה . אחרים כדוגמת הסנהדרין וכדומה

 או ומלחמותיהם הלכות מלכיםידרש למכלול נושאי אין הכוונה לה

 או לזיקותיהן לתיאוריות ןלסוגיית התשתית הפילוסופית התיאורטית שלה

כוונתם מצומצמת . פוליטיות אחרות שאיתן היה הרמב״ם מצוי בדיאלוג

הלכות מלכים את ייחודן של  ,ולו במקצת, הם נועדו להאיר. ביותר
פיסת הפוליטיאה היהודית של  ולשרטט בקצרה את תומלחמותיהן

  . הרמב״ם

  

 הלכות מלכים ומלחמותיהם הלכות מלכים ומלחמותיהם הלכות מלכים ומלחמותיהם הלכות מלכים ומלחמותיהם החיבור החיבור החיבור החיבור לייחודו של לייחודו של לייחודו של לייחודו של   .א
        

לא פעם במפעלו ההגותי וההלכתי נדרש הרמב״ם לממד הפוליטי והחברתי 

תפקידו וסמכותו , תוך שהוא מעניק תשומת לב רבה ומקום מרכזי לדמותו

מב״ם את  ניסח הר12-כך בשנות השבעים של המאה ה. של המנהיג המלך

או בלשון אחרת את הלכותיה של הפוליטיאה , הלכות מלכים ומלחמותיהם

משנה קטיבי יבצורה מקיפה ופרטנית במסגרת מפעלו הקודיפ, היהודית
לצד סיכום הלכתי מקיף ופרטני זה של הפוליטיאה . ספר שופטיםל תורה

חברתי ולמנהיג בעוד מספר -ם לממד הפוליטי"התייחס הרמב, היהודית

כעשר שנים לאחר . ים קצרים ותמציתיים בהקשרים הלכתיים שוניםדיונ

 מורה נבוכיםכתב הרמב״ם את ,  של הלכות מלכים ומלחמותיהםןכתיבת

  .ואף בו ייחד מקום לספירה הפוליטית חברתית ולמלך כביטויה המובהק
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חברתית מתייחדת -על רקע עניין עמוק זה של הרמב״ם בספירה הפוליטית

כאן הוא נדרש אל הספירה . ת מלכים ומלחמותיהםהלכוחשיבותן של 

יה ילפוליטיאה היהודית ולביטו: קרי, ותהללהפוליטית במלאותה ובכ

 תפקידיו וסמכויותיו מזה ,המלך, המרכזיים והקובעים כמו מוסד המלוכה

אך כצפוי מחיבור . מזה של פוליטיאה זו ולתכליתה ולאופייה הסגולי

ר קודיפיקטיבי הלכתי המקיף את כל המהווה חוליה אחת במסגרת חיבו

הלכות  לא נמצא בחיבור –החברתיים והפוליטיים ,  הדתיים–ממדי החיים 
 דיון פילוסופי מושגי בשאלות פוליטיות תיאורטיות מלכים ומלחמותיהם

, ומהו היחס בינה לבין המנהיג? מה מקור הסמכות? מהו כוח –ראשוניות 

ם שלא נמצא בו את תהליך ביסוסן זאת כש .וכדומה? הקונקרטי, או המלך

של טענות ועימותן עם הנחותיהן וטענותיהן של תורות פוליטיות אחרות 

תחת זאת נמצא בחיבור זה מערכת הלכתית . בין יהודיות ובין מוסלמיות

תכונותיו של המלך ,  מינוי המלך–מגובשת המעוצבת היטב ובקפידה 

יו וחובותיו של המלך ויותסמכ, דרכי הורשת המלוכה, משיחתו, הראוי

גם את הדרך וגם   שנועדה להורות בצורה נורמטיבית ומחייבת–וכדומה 

חברתי של הפוליטיאה -את האמצעים לכינונו של המרחב הפוליטי

 של המדינה היהודית מכאן ואת מטרותיו ויעדיו של ואו אם תרצ, היהודית

. הם הדבריםואכן אך טבעי הוא שכך . חברתי יהודי זה מכאן-מרחב פוליטי

שבא להורות הלכה למעשה בפרטנות  ככלות הכול לפנינו קובץ הלכתי

ובקפידה ובשום פנים ואופן לא לספק תיאור היסטורי או לחילופין דיון 

 ההיסטורית או העתידית –אקדמי תיאורטי שעניינו המלוכה וההנהגה 

  .  בישראל–המשיחית 

  

של עיצוב כלים נראה שלא רק בשל מגמה מעשית זו . הוסף על כך

חברתי היהודי נעדרת -הלכתיים נורמטיביים לכינון המרחב הפוליטי

הפילוסופיה הפוליטית : קרי,  תשתית העומקהלכות מלכים ומלחמותיהםמ

אלא גם  ,הלכות מלכים ומלחמותיהםמית שעל בסיסה נגזרו ועוצבו "הרמב

י כפ, שכן). בערבית' פיקה'ה(ם את מדע החוק "בשל תפיסתו של הרמב

הרמב״ם הבחין בין ׳חוכמה׳ , שהראה בצורה משכנעת ביותר ליאו שטראוס
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ב׳מדע החוק׳ הוא זיהה את מערכת החוקים הקונקרטית  1.'לבין ׳מדע החוק

אותה מערכת הלכתית שלמעשה נוסחה וגובשה  :דהיינו, כשלעצמה

 ושנועדה לשרת בדרך מעשית הן את הפוליטיאה משנה תורה בחיבורו

או אם לנסח .  אזרחה של הפוליטיאה היהודית באשר הואתוהן אהיהודית 

עניינו של ׳מדע החוק׳ הוא קביעת והגדרת המעשים : זאת במלים אחרות

מכל מקום . הרצויים הנדרשים מהיחיד וממנהיגיה של הפוליטיאה היהודית

אין ספק ' מדע החוק'ל' חוכמה'מית זו בין "כפועל יוצא מדיכוטומיה רמב

הדעות שהחוק מורה עליהן׳  המדע שבמרכזו ׳הוכחת: נודהיי, שה׳חוכמה׳

 )מורה נבוכיםמה שלמעשה חתר הרמב״ם לעשות בחיבורו הפילוסופי (
לא כך הם פני הדברים כאשר הם . נועדה רק למי שהפילוסופיה נהירה לו

שמצא כאמור את ביטויו במפעלו הקודיפיקטיבי של ' מדע החוק'אמורים ב

פקידו הנורמטיבי והקונקרטי להורות גם בשל ת. משנה תורהם "הרמב

, וגם למנהיגיה של הפוליטיאה היהודית את המעשה הרצוי, ליחיד, לאדם

ללימוד ועיון לכל אדם ולא רק לאלה הבקיאים בפילוסופיה  ם"ייעדו הרמב

בהקשר . או לאלה הבקיאים בה והנבוכים דווקא מחמת ידיעה ובקיאות זו

ור תובנות אלה סבר ל׳ שטראוס זה ראויה לציון היא העובדה שלא

אינה  על האזוטריות שלומורה נבוכים שלאמיתו של דבר מגמתו של 

או ליתר , חברתית-דתית וגם לא קונטמפלטיבית אלא פוליטית- מטפיזית

ואמנם גדול . נגזר החוקמהן דיוק הוכחת הדעות והטענות שעליהן מושתת ו

לות רוחניות ייחודו שהיה גם החכם המושלם שהשיג מושכ, משה, הנביאים

  . וחשיבותו הרבה הם בראש וראשונה דווקא בהיותו מנהיג פוליטי ומחוקק

  

 ובכלל זה כמובן גם משנה תורהתפקידו של : נוכל לסכם בדרך של הכללה

 אינו עיוני פילוסופי הלכות מלכים ומלחמותיהםשל החיבור המסיים אותו 

 מטרתו אינה אלא שכן, ובוודאי שאינו מושא לחשיבה קונטמפלטיבית

הצגת החוק כשהוא לעצמו ובשום פנים ואופן לא לספק הוכחה לדעות 

מן המותר לציין שגם בדברים אלה יש כדי לתת . שעליהן הוא הושתת

הלכות מלכים הסבר מספיק לעובדה שמתוך קריאה ועיון בחיבור 
 לא נוכל לעמוד על זיקותיו של הרמב״ם לתיאוריות פוליטיות ומלחמותיהם

                                                         

, מבחר כתביםמבחר כתביםמבחר כתביםמבחר כתבים, , , , ירושלים ואתונהירושלים ואתונהירושלים ואתונהירושלים ואתונה, ׳אופיו הספרותי של מורה נבוכים׳,  ראה ל׳ שטראוס1

 .205-203עמ׳ , 2001ירושלים 
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היה שרוי בדיאלוג   הוגים מוסלמים שרווחו בזמנו ושאיתן מן הסתםשל

כשם שהיה מצוי בדיאלוג ערני ביותר אף עם ההגות המטפיזית והדתית 

על הקורא הרוצה לעמוד על התשתית הפילוסופית . המוסלמית של זמנו

הלכות רטט הרמב״ם בשהתיאורטית והמושגית של המערכת ההלכתית שמ
ובדיוניו האחרים במלך ובמרחב הפוליטי במשנה  מלכים ומלחמותיהם

עליו לצאת מתוך ההלכה או : דהיינו, תורה מוטלת אפוא חובת השחזור

המערכת ההלכתית הקונקרטית גם אל ההיגיון ההלכתי הפורמלי וגם אל 

ם את "תפיסת העולם הדתית והפילוסופית שעל בסיסם עיצב וגיבש הרמב

  . יותיו ופרטיומפעלו הקודיפיקטיבי על כל הסתעפו

  

נקודה מעניינת נוספת הראויה לתשומת לב הוא הדמיון שבין חטיבה 

ספר לבין , משנה תורההחותמת את , מלכים ומלחמותיהםהלכתית זו של 
אף עיון קל בשתי  2.הפותח אותו בהידרשותו של הרמב״ם למקראהמדע 

ם במידה רבה יותר "מסכתות הלכתיות אלה יגלה שבשניהם נזקק הרמב

 למקרא אם כמקור הלכתי לפסקיו משנה תורהאשר בחוליות האחרות של מ

: ואמנם הסיבה להזדקקותו זו פשוטה ביותר. ואם כטעם והוכחה להם

האחת שעניינה עיקרי . ות הלכתיות אלהת המיוחד של שתי מסכןאופיי

אמונה נדרשת כמובן מאליו אל המקרא המהווה לא רק טקסט פורמטיבי 

טקסט : דהיינו,  כתבי קודש,קאנון הלכתי מחייב- או אבאלא גם מעין קאנון

, שמקורו אלוהי ושיש בו אמנם כדי לשמש מקור השראה הלכתי אבל גם

בדומה לזה כאשר הדברים אמורים בפוליטיאה . רוחני דתי, ואולי בעיקר

ת היסטורית רחוקה היהודית הרי שזו הייתה מציאות של ממש ולא מציאו

או חזון משיחי עתידי בתקופת המקרא ואך טבעי הוא שאם עניינו של 

הרמב״ם בקביעת מסמרות הלכתיים נורמטיביים מחייבים הרי שהיה עליו 

ים שבהם הייתה ההתייחסות חפה ילהידרש אל הטקסטים המקרא

  . פייה ותקווה דרוכותימנוסטלגיה או צ

  

 הזדקקותו הרבה ת מלכים ומלחמותיהםהלכוייחודיות זו מתבלטת בלצד 

למכלול ספרות חז״ל שאינה הלכה והכוללת :  דהיינו–ם לאגדה "של הרמב

, אירועי יום יום, שיחות תלמידי חכמים, אירועים היסטוריים או הערכתם

                                                         

 .16עמ׳ , 1983רמת גן , '׳עקרונות מדיניים במשנת הרמב״ם,  ראה גם י׳ בלידשטיין2
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שיחות סתם מחכימות ואף שיחות שוק מכאן וספרות מדרשית רחבה ביותר 

איים עד כדי התכתם לחטיבה  ושילובה בהלכה ובמקורות מקר–מכאן 

נאומי ,  שעניינו היציאה לקרב,טו, לדוגמה בהלכות מלכים ז, כך. אחת

 והמושתת בעיקרו על סוגיית ,העידוד ללוחמים ושחרור ׳רך הלבב׳

  : התלמוד בסוטה מד ע״א כותב הרמב״ם

  

שאין בלבו כח לעמוד . מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו

בקשרי המלחמה ישען על ומאחר שיכנס . בקשרי המלחמה

מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא 

עושה מלחמה וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא 

לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה . יחשוב

וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה . מכל דבר למלחמה

רך לבבכם אל שנאמר אל י. ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה

ולא עוד אלא שכל . תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם

ואם לא נצח ולא עשה מלחמה . דמי ישראל תלויין בצוארו

שנאמר . הרי זה כמי ששפך דמי הכל. בכל לבו ובכל נפשו

והרי מפורש בקבלה ארור . ולא ימס את לבב אחיו כלבבו

נלחם וכל ה. רמיה וארור מונע חרבו מדם' עושה מלאכת ה

. בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד

ויבנה לו בית . מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה

נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם 

לאדוני בית נאמן כי מלחמות ' שנאמר כי עשה יעשה ה. הבא

ני והיתה נפש אדו' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' ה

  . אלהיך' צרורה בצרור החיים את ה

  

אך לאמיתו . ראית על פניה כחטיבה אחידה היצוקה בקפידהיהלכה זו הנ

של דבר מקורותיה שונים ומגוונים ביותר כפי שעמדו כבר נושאי כליו של 

כך מציין מגדל עוז כי מקורותיה של ההלכה הם מדרש . הרמב״ם על אתר

. טים וכי תצא ו׳מקצם במדרשות׳פסוקי מקרא מפרשת שופ, הלכה ספרי

׳קצתו במדרש וקצתו מדברי רבינו מן : ואילו הרדב״ז מסתפק בקביעה

ם לאגדה ושילובה בהלכה ובפסוקי "הידרשות זו של הרמב. הכתובים׳

הלכות מלכים מקרא בולטת במיוחד בשני הפרקים האחרונים של 
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ות אחת הסיבות המכריעשנהיר .  העוסקים במלך המשיחומלחמותיהם

גדול ם לאגדה היא העובדה שחלק "ל הרמבלהזדקקות מרובה זו ש

מההתייחסויות למלך ולמשיח מצויות לא בהלכה אלא דווקא באגדה 

נדבכיה  :דהיינו, המלוכה והמלך. טעמו של דבר פשוט. ובמדרשי חז״ל

 לא היו מציאות היסטורית ,המרכזיים והקובעים של הפוליטיאה היהודית

מוסדות השייכים להיסטוריה רחוקה ובעיקר לימי בית הם היו . קונקרטית

אך  .ראשון בתקופת המקרא ובמקצת ולא בלי הסתייגות לתקופת בית שני

הגיוני הוא לכן שמרבית ההתייחסויות אליהם בספרות חז״ל הייתה או 

במסגרת האגדה ולא במסגרת הדיון ההלכתי הקונקרטי בחינת הלכה 

ון המשיחי העתידי שבו שוב יהנה העם  או במסגרת התייחסות לחז,למעשה

היהודי מסוברניות ולא כאל מציאות קונקרטית שיש לבחון ולהגדיר 

  . במושגים הלכתיים של הלכה למעשה

  

 יש רגלים לסברה שהזדקקותו של הרמב״ם לאגדה קשורה .הוסף על זאת

שכן . למעשה גם ביחסו העקרוני לאגדות חז״ל שבתלמודים ובמדרשים

וסוף הרציונליסטי ואיש ההלכה ייחד להן גם ביצירתו הרמב״ם הפיל

אגרת גם ביצירתו ההלכתית וגם באגרותיו השונות כמו , הפילוסופית
למעשה כבר בהקדמה לפירושו .  מקום של חשיבותאגרת תימן או השמד

הוא , שכן. למשנה הוא מדגיש את חשיבותן של אגדות חז״ל ואת ערכן

גיון יילות דברים שהם בניגוד מוחלט להאגדות חז״ל ואף אלה המכ, מבהיר

נהפוך הוא הן נועדו . עטתואו לנוהגו של העולם אין לחשוב שתועלתן מ

׳לתכלית גדולה מאד׳ שכן יש בהן ׳מן הרמזים העמוקים והעניינים 

ויתגלו מהם , חלט מה שאין למעלה ממנווהנפלאים׳ ומהן יובן ׳מהטוב המ

מטעים שכפי , אך כל זאת. '[...]יים מן העניינים האלוהיים ועניינים אמית

בדרך שתפורשנה רק לאחר , למשנה פרק חלקהרמב״ם בהקדמתו 

 כפי שעושים אותם אנשי ׳הכת׳ ן וכפשוטןככתבתתקבלנה  ולא תרציונאלי

ואינם אלא משפילים אותם [...] החושבים שבכך הם ׳רוממו את החכמים 

מסתפק בכך ומוסיף ׳ והרמב״ם לא .בתכלית השפלות ואינם מרגישים בכך

במעין חמת זעם וזוועה ׳וחי ה׳ כי הכת הזו מאבדים הדר התורה ומחשיכים 

  ׳ [....]ועושים תורת השם בהפך המכוון בה , זוהרה
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מודיע הרמב״ם שמחמת  חלק לפרקואם לא די בכך הרי שבאותה הקדמה 

לחבר חיבור אאסוף בו כל הדרשות 'חשיבותה של אגדת חז״ל יש בכוונתו 

ובאותו [...] צאות בתלמוד וזולתו ואסבירם הסבר מתאים לאמת הנמ

כפי שמספר , אך בסופו של דבר. '[....]החיבור אבאר לך אמונות רבות 

 לאחר לבטים רבים שלא כאן המקום ,למורה נבוכיםהרמב״ם בפתיחה 

יחד עם זאת דומה שנוכל להירמז על דרכו .  נסוג מכוונתו זו,לפרטם

ל הרמב״ם מדיונו בטבעו של העולם בימות המשיח הפרשנית רציונלית ש

בהלכות מלכים , לדוגמה, כך. א מצטייר בדברי הנביאיםוכפי שה
  : א כותב הרמב״ם, יבומלחמותיהם 

  

אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של  

אלא עולם , או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, עולם

ונמר עם , גר זאב עם כבשה ויוזה שנאמר בישע. כמנהגו נוהג

ענין הדבר שיהיו ישראל . משל וחידה) ו:ישעיה יא(גדי ירבץ 

[...] יושבין לבטח עם רשעי עכו״ם המשולים כזאב ונמר 

אלא יאכלו , ויחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו

וכן כל כיוצא באלו [...] דבר המותר בנחת עם ישראל 

ובימות המשיח יודע לכל , הדברים בענין המשיח הם משלים

  '.ומה ענין רמזו בהן, לאי זה דבר היה משל

 
  : ם לדברי בר קפרא"זאת כשם שניתן להירמז עליה מפירוש הרמב

  

אל תקרי , ל תני בר קפרא ויתד תהיה לך על אזניך"אמרו רז

אלא ֲאֵזֶנ מלמד שאם ישמע אדם דבר מגונה יתן , ָאְזֶנ

 אם זה התנא אצל אלו הסכלים ואני תמיה, אצבעו בתוך אזנו

, ושזאת היא כונת זאת המצוה, כן יחשוב בפירוש זה הפסוק

איני חושב שאחד , ואזניך הם האזנים, ושהיתד הוא האצבע

, אבל היא מליצת שיר נאה מאד, ממי ששכלו שלם יחשב זה

והוא כי כמו שאסור לומר דבר , הזהיר בה על מדה טובה

, זה לפסוק על צד המשל השירוסמך , כן אסור לשמעו, מגונה

, זהו ענינו, וכן כל מה שיאמר במדרשות אל תקרי כך אלא כך
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וכבר יצאתי מן הכונה אלא שהיא תועלת יצטרך אליה כל 

  )מג,  גמורה נבוכים(. ..].[ בעל שכל מאנשי התורה הרבנים

 
ם נפנה להגשמת כוונתו לכתוב ספר "סביר מאד להניח שאם היה הרמב

 לדרך פרשנית – ואף ביתר קלות –ל היה נדרש "ת חזפרשני על אגדו

רציונלית זו שחותרת לתפיסת מציאות העולה בקנה אחד עם נוהגם והגיונם 

    .הטבעי של האדם ושל העולם

   

 העיקרון התיאולוגי והעיקרון הפוליטי העיקרון התיאולוגי והעיקרון הפוליטי העיקרון התיאולוגי והעיקרון הפוליטי העיקרון התיאולוגי והעיקרון הפוליטי   .ב
 

ים ים שני רכיבים עיקר"חברתי מניח הרמב-בעיצוב המישור הפוליטי

תפקידו להגדיר ולהגביל את . ההלכה, ון הוא החוקהראש. הכרוכים זה בזה

נטיות שפעמים רבות עומדות כאבן נגף בפני , נטיותיו הטבעיות של היחיד

הרצוי וממילא ניצבות כמכשול לקיום של יחדיו במרחב המוסר צו 

והשני . חברתי המשותף ההכרחי לאדם בשל היותו ׳יצור מדיני׳- הפוליטי

החוק הנחוץ לקיומו של המרחב הפוליטי הוא המלך שתפקידו לכפות את 

חייב , מבעו הקונקרטי של העיקרון הפוליטי: קרי, אולם גם המלך. חברתי

שכן ככל גוף אף . להיכנע או למצער להגביל את כוחו באמצעות החוק

נוטה מטבעו להתעצם ולדחוק ולצמצם גם את מעמדו של  הגוף הפוליטי

 מן המותר לציין שאם במסגרת .היחיד וגם את מעמדה של הדת ומוסדותיה

תפיסת העולם היהודית שאינה מבחינה בין החוק הדתי לבין החוק האזרחי 

והחברתי והמעמידה את החיים על כל ממדיהם בפני האלוהים עסקינן הרי 

שתפקידו של המלך אינו רק לכפות את החוק החברתי הנחוץ לקיומו של 

 החוק הדתי שעניינו את, ואולי בעיקר, חברתי אלא גם-מרחב פוליטי

שכן ייחודה של ההלכה . בחשבון אחרון שלמותו ואושרו הנצחי של האדם

הוא בהיותה חוקה שכדברי , אבי הנביאים והמחוקק, המסורה ממשה

תיקון ענייני בני , רצוני לומר, באה לתת לנו שתי השלמויות יחד'ם "הרמב

מורה (׳ מיתיותותיקון האמונות ונתינת דעות א[...] אדם קצתם עם קצתם 

ייחודה של תורת משה מקורו בהיקפה או :  לשון אחר.)ז, נבוכים ג

 להבטיח את מצד אחד היא נועדה. באיחודם של התיאולוגי והפוליטי

אושרו הארצי של האדם וזאת כדרכה של כל חוקה אך מצד שני מטרתה 

היא יצירת חברה וסביבה שיכוונו ויסייעו לאדם להגיע לשלמותו הדתית 
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יצירת חברה שכזו והבטחת קיומה . אושר השמימי והנצחילניה וביה גם ומ

  . היא אפוא תכליתו ועניינו של הפוליטי שמבעו הוא המלך

  

 את ,ם" לגרסת הרמב,שילובם של הפוליטי והתיאולוגי הוא אפוא העושה

האדם כיצור מדיני : הגיונו של שילוב זה ברור. חוקת משה לתורה אלוהית

לשם קיומו הן , שכן. ומם של דברים להתקיים ביחידיותואינו יכול לעיצ

 , מחמת טבעו של האדם,הפיזי והן התרבותי והדתי הוא נזקק לחברה וזו

. נזקקת לעיקרון הפוליטי שיבטיח הן את קיומה והן את מהלכה התקין

היחיד יוכל לממש את כישוריו ואת שלמותו הדתית : משמעם של דברים

 אך כפוסק קפדן 3.שיאורגן כך שיכוון ויסייע לוחברתי -רק במרחב פוליטי

 – התיאולוגי והפוליטי –ם אינו מסתפק בכריכת שני רכיבים אלה "הרמב

- כך הוא מבהיר לשון חד. ונדרש להגדרת היחסים ההיררכיים ביניהם

' במעלה'קודמת ', נתינת הדעות האמתיות': דהיינו, משמעית שתיקון הנפש

   :אך הוא ממשיך, לתיקון הגוף

  

ל תקון הגוף והוא "ר, והשנית קודמת בטבע ובזמן[...] 

וזאת השנית , הנהגת המדינה ותקון עניני אנשיה כפי היכולת

והיא אשר הפליג לדקדק בה , היא הצריכה יותר תחלה

מפני שאין יכולת להגיע אל הכוונה , ולדקדק בחלקיה כלם

  . הראשונה אלא אחר שיגיעו אל השנית הזאת

  

קודם מבחינת , או העיקרון התיאולוגי, היסוד הדתי: קרי', תיקון הנפש'

אך בשל מעקשיה של . המותנה בתיקון המדינה' תיקון הגוף'ערכו ל

יצור 'פסיכי שבמהותו הוא -המציאות ומורכבותו של האדם כיצור פיזי

 הרי שבפועל ומבחינת הדרך להשתלמותו של האדם ,הנזקק לחברה', מדיני

בדברים אלה של . תו של תיקון הגוף והמדינהקדימו ם את"קובע הרמב

ותיקון הגוף שהוא ' תיקון הנפש'ם בדבר הזיקה והיחס שבין "הרמב

יש גם כדי להסביר היטב את הדמיון שאליו נדרשנו לעיל ' הנהגת המדינה'

                                                         

, )תש״ם( כט עיוןעיוןעיוןעיון, ׳בין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב״ם׳,  ראה גם ז׳ הרוי3

חירות חירות חירות חירות , דגמים מתחרים במחשבה היהודית׳, ׳דת ומדינה, וכן א׳ רביצקי; 208-205עמ׳ 

 .58-57עמ׳ , 1999 תל אביב ,,,,קולות אחרים של המחשבה הדתיתקולות אחרים של המחשבה הדתיתקולות אחרים של המחשבה הדתיתקולות אחרים של המחשבה הדתית, , , , על הלוחותעל הלוחותעל הלוחותעל הלוחות
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 פותח הרמב״ם את מפעלו הקודיפיקטיבי ן שבההלכות יסודי התורהבין 

' תיקון הגוף'ו' תיקון הנפש '.הםהלכות מלכים ומלחמותיל משנה תורה

כרוכים זה בזה ומבחינה מעשית תיקון המדינה הוא הקודם על אף 

ואמנם זיקה זו . חשיבותו וקדימותו הערכית והמהותית של תיקון הנפש

 חובת אהבת – עיקרי האמונה ן עניינהלכות יסודי התורהאם . ברורה ביותר

מוטלת על היחיד ורק על  שמימושם –קידוש שמו וכדומה , כיבודו, האל

ידי אימוצם הוא עשוי להשיג את שלמותו הדתית ומניה וביה את אושרו 

 הוא הספירה הלכות מלכים ומלחמותיהם של ןהרי שעניינ, הנצחי

הפוליטית ועיצוב הפוליטיאה היהודית שתבטיח סביבה חברתית מסייעת 

ממש ומדריכה למימוש שלמותו הדתית של היחיד ותאפשר לו להשיג ול

בהלכות  הנמנים –מה ואהבתו וכד,  דעת אלוהים– האמונה יקרייאת ע
את  ינראה גם שבשל זיקה זו שבין הפוליטי לבין התיאולוג. יסודי התורה

חזונו על אופים של ימות המשיח שבהם ׳לא יהיה רעב ולא מלחמה ולא 

, וכל המעדנים מצויין כעפר, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, קנאה ותחרות

׳ מצייר הרמב״ם [...] יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה׳ בלבד ולא

  4.  והן בספר המדעבהלכות מלכים ומלחמותיהםבלשון כמעט זהה הן 

  

 הבטחת קיומה התקין של הפוליטיאה לשם –זיקה הדוקה זו שבין הפוליטי 

 וסיוע למימוש ה הדרכ– לבין התיאולוגי –אושרו הארצי של האדם 

בראש וראשונה כמובן הדתית של האדם ומניה וביה תכליתו האישית ו

 היא העושה אפוא את מוסד המלוכה של –הבטחת אושרו הנצחי 

. זאת בעיקרו של דבר משתי סיבות. הפוליטיאה היהודית למורכב ביותר

היא דורשת מהמלך תכונות נוספות ושונות מאלה של מנהיג או : הראשונה

-ה של חוקה שעניינה המרחבשל מלך שתפקידו מצומצם להבטחת מימוש

ואילו השנייה כרוכה בטבעו של הגוף  .הפוליטי והאושר הארצי בלבד

מלך שעניינו מימוש והבטחת הסדר ב: קרי, בידי מוסד המלוכה .פוליטיה

אך מי יכפה את . החברתי מצוי בהכרח הכוח על מנת לכפות את החוק

 לא יכפה ובכלל מה יבטיח לנו שמוסד המלוכה? החוק על המלך עצמו

וסיגול ואימוץ ' תיקון הנפש'עצמו כתכלית ויתנתק מהתיאולוגי שעניינו 

  .'תיותיהדעות האמ'

                                                         

 . ה-ד, הלכות מלכים ומלחמותיהן יב; ב, ראה הלכות תשובה ט 4
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מורכבות זו וחששות אלה הם המזינים את ההתמודדות החוזרת ונשנית 

מעמדו של המלך , בהלכה ובהגות היהודית עם רעיון המלוכה, במקרא

 האידיאיים החשובים היהתמודדות זו ראשיתה במקרא וביטוי. וסמכויותיו

והמשמעותיים ביותר באו לידי מבע ברור וממצה בסירובו של גדעון למלוך 

' ולא ימשול בני בכם ה לא אמשול אני בכם'בשם העיקרון התאופוליטי 

ובסיפור בקשת העם משמואל לשים ) כג-כב, שופטים ח ('ימשול בכם

חוקיים של ואילו ביטוייה ה). יב-ח, שמואל א(עליהם מלך ככל העמים 

ההסתייגות מהמלוכה בשל העיקרון התיאופוליטי הם ההגבלות החלות על 

מכאן והחובות ) סוסים ומרכבות, כסף, אל לו להרבות בנשים(המלך 

, המלך, להגות בה ולא לשכוח שאף הוא, כתיבת ספר תורה(המוטלות עליו 

המשכה של . מכאן) כפוף לחוקי התורה, שלא כמו מלכי המזרח הקדום

באגדה ובספרות , ובעיקר, ל הן בהלכה והן"מודדות זו בספרות חזהת

. אברבנאל ואחרים, ן"הר, ם" הרמב–ההלכתית וההגותית של ימי הביניים 

אך אל לנו לשכוח שאם ההתמודדות המקראית עם מוסד המלוכה הייתה 

מלכות דוד ביהודה (בזמן שזה היה בחינתה מציאות היסטורית ממשית 

 ראה – השופטים תקופת(ו בגדר אפשרות קונקרטית א) ומלכות ישראל

, הרי שהמשכה של התמודדות זו בספרות חז״ל) מלךסיפור גדעון ואבי

התנהלה בתקופה שבה רעיון המלוכה ומושג  –ובספרות ימי הביניים 

המלך אינם קשורים עוד למציאות קונקרטית הדורשת את תיקונה ועיצובה 

לעברו של העם היהודי : קרי, טוריהבהוראות של הלכה למעשה אלא להיס

  . או לחזון המשיחי העתידי
 

 המלך כמימוש האיחוד בן הפוליטי לתיאולוגי המלך כמימוש האיחוד בן הפוליטי לתיאולוגי המלך כמימוש האיחוד בן הפוליטי לתיאולוגי המלך כמימוש האיחוד בן הפוליטי לתיאולוגי   .ג
 

הוא ' ה'מתח זה בין היסוד התיאולוגי שעיקרו הסיסמה התיאופוליטית 

את לבין מוסד המלוכה והמלך הארציים מצא גם את מבעו וגם ' המלך

 הן ביצירתו ,ם"בו של הרמבפתרונו בדרך הרמונית ביותר בדרך עיצו

 את קוויה המרכזיים של הפוליטיאה ,ההגותית והן ביצירתו ההלכתית

, הלכות מלכים ומלחמותיהםעל פתרון זה נוכל ללמוד מעיון ב. היהודית

בהלכה הראשונה הפותחת אותן מבהיר . במורה נבוכים וספר המצוותב

  : ליםיה במבפשטות כמצוו ם את מעמדו ההלכתי של מינוי המלך"הרמב
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למנות להם , שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ

ולהכרית זרעו של עמלק , מלך שנאמר שום תשים עליך מלך

ולבנות בית הבחירה שנאמר , שנאמר תמחה את זכר עמלק

  ) פרק א הלכה אהלכות מלכים. (לשכנו תדרשו ובאת שמה
  

' וכן היה ר': םהלכה זו וניסוחה מושתתים על הברייתא שבה אנו שוני

, להעמיד להם מלך: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: יהודה אומר

כפי שמשתמע ,  אך5'.ולבנות להם בית הבחירה, ולהכרית זרעו של עמלק

נהוראי החלוק עליו ' יהודה נמצא את ר' לצד רבספרי דברים בעיקר 

בהיר מוברוח זו הוא ' דבר של גנאי'והסובר שמשאלת העם משמואל היא 

כנגד תרעמתן של ' נאמרה ,שעניינה מוסד המלוכה, שפרשת דברים ז

אך בשום פנים ואופן , הותר לישראל למשוח עליהם מלך: דהיינו', ישראל

 מחלוקת זו לא הסתיימה 6.אין מינוי מלך מצווה ובוודאי לא מצווה לדורות

בספרות התנאית וגם לא עם חתימת התלמודים והמשיכה אף בימיו של 

ם כחכמים הרואים את " בלשון החלטית ביותר פסק אפוא הרמב7.ם"מבהר

כמצווה ואף שאין אנו מכירים עד תום את עקרונות פסיקותיו ' מינוי המלך'

חורגת מכללי הפסק הרגילים 'הרי שפסיקתו זו אינה מהווה בעיה ואינה 

    8.'אצלו

  

כים הלכות מלאם כך בהלכה ראשונה הרי שבהלכה שנייה של פרק א של 
ם לשני נושאים שונים הקשורים במצוות מינוי "נדרש הרמב, ומלחמותיהם

שלוש המצוות שנצטוו ' מהו הסדר שבו יש להגשים את –הראשון . המלך

ם מצוות מינוי מלך קודמת לשתי המצוות האחרות "לגרסת הרמב. 'ישראל

מצוות מינוי מלך היא אפוא המצווה : משמע. כפי שהוא מוכיח מהכתובים

אך . שונה שעם ישראל חייב בה בבואו לכונן את הפוליטיאה היהודיתהרא

 מחיית זרע עמלק ובניית –מה שחשוב יותר לעניינו הוא ששתי המצוות 

                                                         

 . ב ראה גם ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנו" סנהדרין כ ע5
׳עקרונות מדיניים במשנת , וכן בלידשטיין, סקא קנוי ראה ספר דברים פרשת שופטים פ6

 20-19 עמ׳, 1983רמת גן , 'הרמב״ם
, '׳עקרונות מדיניים במשנת הרמב״ם,  סקירה ממצה על מחלוקת זו ראה י׳ בלידשטיין7

 . 23-19 עמ׳, 1983רמת גן 
 . 3הערה ,  ראה שם8
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 הן מחובותיו של המלך ומועד הגשמתן מותנה למעשה –בית המקדש 

אם מינוי : ם בהלכה זו הוא"הנושא השני שאליו נדרש הרמב. במינויו

?' ה כששאלו מלך משמואל"למה לא רצה הקב'המלך הוא מצווה 

לפי ששאלו בתרעמת ולא ': משמעית-ם ברורה וחד"ותשובתו של הרמב

בקשת המלך כשלעצמה הייתה : לשון אחר. '[...]שאלו לקיים המצווה 

הגונה אך המוטיבציה לה הייתה שלילית ומכאן גם כעסו של שמואל וגם 

כפי שצוין , נסמכת' וותשלוש מצ'כשם שההלכה הראשונה . 'כעסו של ה

ם ביחס לכעסו של "ל כך אף קביעת הרמב"על ברייתא של חז, לעיל

' אלוהים על משאלת בני ישראל למינוי מלך נסמכת על סוגיית הגמ

  . ב"בסנהדרין כ ע

  

 ,ספר המצוות הרי שבהלכות מלכים ומלחמותיהםאם כך הם הדברים ב

היא שצונו למנות ג "והמצוה הקע': ם" כותב הרמב,ג"מצוות עשה קע

שום ) שם יז(' והוא אמרו ית. עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו

הלכות אין הבדל בין , מבחינה הלכתית, אמנם כעקרון. 'תשים עליך מלך
אך יש הבדל משמעותי מבחינת . ספר המצוות לבין מלכים ומלחמותיהם

 ספר המצוותיסוח בהנ. ניסוח תוקפה וכוחה המחייב של מצוות מינוי המלך

הלכות מלכים לא כך הם פני הדברים ב. הוא חד משמעי והחלטי ביותר
ולא ' שלוש מצוות נצטוו ישראל'כאן הניסוח הוא סיפורי . ומלחמותיהם

ונעדר ממנו התוקף ' ג שנצוונו"המצווה הקע'נורמטיבי והחלטי כמו 

 פרשניו ,ואמנם הבדל זה לא נעלם מנושאי כליו. בספר המצוותוהעוצמה ש

   9.ם"וחוקרי יצירתו ההלכתית של הרמב

  

, עליה עמדנו לעיל, ם"מכל מקום אין ספק בעיני שלאור תפיסתו של הרמב

החוקה היהודית יש להבין בכך שהיא נועדה לא רק  שאת ייחודה של

' תיקון נפשו'את , ואולי אף בראש וראשונה, להבטיח את הפוליטיאה אלא

מסתבר שדרך ניסוח ', תיקון הגוף' על ותשל הפרט העולה מבחינת חשיבו

על מנת .  היא הראויה ביותרהלכות מלכים ומלחמותיהםב  מלךמצוות מינוי

פרק כז ,  גמורה נבוכיםם ב"לעמוד על כך מן הראוי להתבונן בדברי הרמב

דיון זה כמו הדיון .  וביחס שביניהם'תיקון הגוף'ו' תיקון הנפש'בדיונו ב

                                                         

 .  והספרות המצוינת בהערות שם26-23' עמ,  מדינייםעקרונות,  ראה בלידשטיין9
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א שלמות ישלמות ראשונה וה'בחנה בין הת על השצוין ונותח לעיל מושת

אלא בקבוץ המדיני כמו שנודע שהאדם 'שלא ניתן להגיע אליה ' הגוף

שלמות אחרונה והוא 'לא כך הם הדברים כאשר הם אמורים ב. 'מדיני בטבע

, שיהיה משכיל בפעל'עניינה של זה , ם" הרמברהימב, שכן. 'שלמות הנפש

 לדעתו מכל הנמצאות כפי שלמותו והוא שידע כל מה שיכולת האדם

  :שכן , שלמות זו אינה דבר של מה בכך ,ם"מוסיף הרמב, אך. 'האחרון

  
ואמנם הוא , השלמות האחרון אין בו מעשים ולא מדות[...] 

, וכבר הביא אליהם העיון וחייבה אותם החקירה, דעות לבד

א להגיע "כ שזה השלמות האחרון הנכבד א"ומבואר הוא ג

א לו "כי האדם א,  אחר הגיע השלמות הראשוןאליו אלא

שיצייר מושכל ואפילו ילמדוהו אליו כל שכן שיתעורר לו 

בעוד שיש לו כאב או רעב חזק או צמא או חום או , מעצמו

אבל אחר הגיע השלמות הראשון אפשר להגיע אל , קור חזק

והוא סבת , השלמות האחרון אשר הוא הנכבד בלא ספק

והתורה האמתית אשר בארנו , זולתוהחיים המתמידים לא 

מורה ( .שהיא אחת ושאין זולתה והיא תורת משה רבינו
   )כג,  גנבוכים

  

דברים אלה מבהירים בצורה חותכת שאינה משתמעת לשתי פנים את 

הפוליטיאה . ם"של הרמב תשתית העומק של תפיסת הפוליטיאה היהודית

 צידוקה המיוחד הוא .אינה תכלית לעצמה, או המדינה היהודית, היהודית

[...] להגיע אל השלמות האחרון ' אלא לאפשר לאדם הבכך שתכליתה אינ

 מצוידים .ומכאן נגזרת חשיבותה' שהוא סבת החיים המתמידים לא זולתוו

ם "את ההבדל בין הדרך שבה בחר הרמב בתובנה זו נוכל להסביר בנקל

 מלכים הלכות לניסוחה בספר המצוותלנסח את מצוות מינוי המלך ב
ם אינו נדרש למוסד המלוכה ולמלך " הרמבספר המצוותב. והלכותיהם

. המצווה כמצווה ותו לא: דהיינו, עניינו מניין המצוות בכלל. לפרטיהם

. הלכות מלכים והלכותיהםלא כך ב. לפיכך הלשון פסקנית והחלטית ביותר

מגשימה , ם הוא הפוליטיאה היהודית שמבטאה"כאן עניינו של הרמב

משום כך נאמן לעיקרון אחדות התיאולוגי והפוליטי . שה הוא המלךמוממ

כבר בהלכה הראשונה הוא , מזה ולעליונותו של היסוד התיאולוגי מזה
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דואג לרמוז שמצוות המלך אין פירושה הקמת הפוליטיאה היהודית 

שלש מצות נצטוו ישראל 'הברייתא : טעמו של דבר פשוט. כתכלית לעצמה

 [...]ולהכרית זרעו של עמלק  [....]למנות להם מלך , בשעת כניסתן לארץ

, ם את מצוות מינוי המלך"שעליה סומך הרמב', [...]ולבנות בית הבחירה 

 מחיית זכר עמלק ובניית בית הבחירה –מתנה את מימושן של שתי המצוות 

משמעי של -ברור הוא שיש בניסוח זה ולא בניסוח המחייב והחד.  במלך–

ן הצגת המלך כמי שנועד לשמש מכשיר למימושן של ספר המצוות מעי

 ברוח זו ומתוך 10.המצוות הראשונות שהוטלו על הפוליטיאה היהודית

 שבו הוא נדרש לכוח הלכות מלכים והלכותיהםהנחה זו בסיום פרק ד של 

ם " סוטה הרמב,לרכושם של הרוגי המלך ולכיבושיו, הכפייה שבידי המלך

  : בממהלכו התקין של הדיון וכות

  

ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים , ובכל יהיו מעשיו לשם שמים

דת האמת ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים 

שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות ', ולהלחם מלחמות ה

ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם : שנאמר, משפט ומלחמות

  )י,  דהלכות מלכים ומלחמותיהם( .את מלחמותינו

  

כשם שהפוליטיאה היהודית אין תכליתה הפוליטיאה כשלעצמה ללמדך ש

מבטא , של היחיד כך גם המוסד המעמיד' שלמות הנפש'אלא גם ובעיקר 

עליו . ומסמל את הפוליטיאה היהודית אינו ואל לו להיות תכלית לעצמו

למלאות העולם צדק ', 'דת האמתהרמת ': מש את התכלית שנועדה לולמ

  . ''ולהלחם מלחמות ה

  

        

                                                         

 . 102-91' עמ, עקרונות מדיניים,  ראה גם בלידשטיין10
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            ויץויץויץויץווווהורהורהורהור    אישאישאישאיש    הלויהלויהלויהלוי    בערושבערושבערושבערוש    ישכרישכרישכרישכר

        

        

        למשורריםלמשורריםלמשורריםלמשוררים
        

        שאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירושאינם קרואים לשירה וישירו

        .... ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה ונבערים מדעת חוקי שפתנו וסגולותיה ויזמרו בה
  

  "הוא אומר שירה, לא כל האומר שירה"                                                           
  

  )ח" מזמור י,ט"מדרש שוח(           
  
  

  ,ִנְסֶּתֶרת ִמֶּכם ַהִּׁשיָרה רּוחַ  ִאם

  ,ַּתְׂשִּכילּו ֶטֶרם ַהִּׁשיָרה ּוִבְׂשַפת

  !?ִנְמֶהֶרת רּוֲחֶכם ַּבִּׁשיר ָלֵצאת ָלָמה

  !יֹוִעילּו א ֵלב ירעִ לָ  ִׁשיֵריֶכם ֵהן

  !ֵּתָאֵסף חּקַ ּתֻ  ִמחּוץ א ַהִּׁשיָרה

  – ֶּכֶסף ַרב ִּבְמִחיר הנֶ ּקָ תִ  א ַּגם

  

  ,הָאצָ יָ  ָיּה ִמּסֹוד ָּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 

  ,ֱאּהַ  ארֵ קֹ  ַלְּׂשִריִדים ִהיא ַמָּתת

  ,ָּבָאה ִהיא ִמַּנְפָׁשּה ִלְבָעֶליהָ  ִאם

  !ִלְנֹּגּהַ  ִיְפֹרׂש אֹור ,ֹקֶדׁש ַזְרָעּה ָאז

  ,הָ ּנֶ עַ ּיְ וַ  ָּבא ִּכי ָלּה ָקרּוא א ִאיׁש

  .ָּבֶניהָ  ָּכל לוֹ  מּום ֻמֵּכי ַמְמֵזִרים

  

  רֶד הֶ  לוֹ  ִיְּתנּו ַּבִּׁשיר ַהֲחרּוִזים ַּגם

  – ַמְחֶׁשֶבת ִּכְמֶלאֶכת ָהֳאַמן ַיֲעֵׂשם ִאם

  ,רֶד סֵ וָ  ֶר עֶ  ּוַבִּמְׁשָקל ַּבִּמָּדה

  !ִנְׂשֶּגֶבת ְלִׁשיָרה ֹיִפי ִמְׁשֶנה ֵהם

  

  ,דּומָ לָ  ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהָּׂשָפה ֻחֵּקי לּו

  .דּובָ ָא ָּבְטלּו ִׁשיָרם ֲחרּוֵזי ָאז



 752752 

  ַאִּביעַ  ְלֵאֶּלה ַּבְּכתּוִבים ּוְכָבר

  !ִויִגיעַ  למָ עָ  ָלמוֹ  יֹוִעיל א ִּכי

  ָמַעל ַוֲעָמלוֹ  ִאיׁש עיגָ יִ  ָלִׁשיר ָׁשְוא

  !ִמַּמַעל ִנְּתָנה, ַהִּׁשיָרה לוֹ  א ִאם

  

  ּבֹוֶחֶנת ֹאֶזן – א, לוֹ  ֵאין ָּבּה ִּביָנה

  .ֶנתחֹונֶ  ִּפיהּו א ַהִּׁשיָרה ּוְׂשַפת

  ,ְיַעֵּדר ֵמרּוחוֹ  טׁשֶ קֹ  ִהָּגיֹון

  – רֶד חָ מֵ  ָּבַרְעיֹון, ֵמחּוץ ַּבָּׂשָפה

  

  ,ַיְׁשִמיעַ  ַרב ֵעֶרב קֹולֹות – ִׁשירוֹ  ָאז

  .ָיִריעַ  ִאם ַּגם, ּבוֹ  ֵאין ִזְמָרה קֹול

  ַּכַּמְרֵצעַ  ִיְרַצע, עֹוְרִבים קֹול – ִׁשירוֹ 

  .ֵרעַ קוֹ  ָּבּה ּהּפָ ּתֻ , ַיְכִּביד ֹאֶזן ָּכל

  

  ,ּוּקׁשֹ יָ  ַוֲחרּוִלים, ִסיִרים קֹול – ִׁשירוֹ 

  .קּורֹ ִׁש יִ  ַוֲעָדִרים, ִּתְגֶעיָנה ֹצאן קֹול

  ,רּוחַ  ּוְרעּות ִריק ִאְמֵרי הּגֶ הְ יֶ  ִׁשירוֹ 

  – ּוַמּפּוחַ  ֵאׁש ַּגם, ּוםּגהְ יֶ  א ִסיָגיו

  

  ,ֶחֶרט – ּוְלָגְלמוֹ , ּבוֹ  ֵאין ַחִּיים רּוחַ 

  !!טֶר ׂשֶ  ַלֶּנֶפׁש, רּוחַ לָ  הּוא ַּכֲחִריץ

  ,ַּבֵּסֶפר ָּכתּוב ִאם ַּגם ִנְמֶחה ּוְׁשמוֹ 

  !ֵאֶפר ִׁשיֵרי ָּכל ִעם, ֹיאַבד ַּבֹּתהּו

  

  

  

  

  
  

  .1895, ווארשה,                  ישכר בערוש הלוי        

               .12.6.1899 ,'הצפירה': מתוך* 
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            בורמנסבורמנסבורמנסבורמנס    מיכאלמיכאלמיכאלמיכאל    שיחה עםשיחה עםשיחה עםשיחה עם
  

  

  אל קרילאל קרילאל קרילאל קרילייייאראראראר: : : : ןןןןמראיימראיימראיימראיי
  

" " " " סכין בעיןסכין בעיןסכין בעיןסכין בעין""""בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי בסרט הדוקומנטרי . . . .  רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגי רוצה להתחיל בעובדה שאתה בלגיאניאניאניאני

")")")")A Knife in the Eye"""" , , , ,2009200920092009 ( ( ( (אם מתייחסים  אם מתייחסים  אם מתייחסים  אם מתייחסים נשאלתנשאלתנשאלתנשאלת, , , , שנעשה עליךשנעשה עליךשנעשה עליךשנעשה עליך 

: : : : והתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכךוהתשובה שלך היתה שכן ואף יותר מכך, , , , אליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאיאליך באמריקה כצייר אירופאי

כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר כרוך בלהיות צייר , , , , אם כןאם כןאם כןאם כן, , , , מהמהמהמה. . . . לךלךלךלך מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות ש מאוד בלגי בעבודות שהוהוהוהושיש מששיש מששיש מששיש מש

        ????מה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיךמה בלגי בעבודותיך? ? ? ? בלגיבלגיבלגיבלגי

        

 המקום שבו אתה –זה נכון לגבי כל אמן .  זה עניין מאוד פשוטלמעשה

המקום שבו השורשים שלך , גדל

מגדיר את האופן שבו אתה , נטועים

אומד את העולם ומשפיע מאוד על 

לא רק מבחינה .  שלךבטנקודת המ

. בחינה רגשיתגיאוגרפית אלא גם מ

הדברים האלה קריטיים להתפתחות 

. האופי שלך ותפיסת העולם שלך

ולהיות בלגי זה משהו מאוד ספציפי 

פית אנחנו מדינה אירו. הזו הבחינהמ

 כי ,קטנה ומשונה ללא זהות ממשית

. האמת היא שבלגיה נוסדה כמושג

יש היסטוריה , למשל, לישראל

 החליטו המדינות 1830-ב. ר חדשאבל הסיפור של בלגיה הוא סיפו; עתיקה

מסביב שהן צריכות מדינה אחת קטנה שתשמש חיץ בין האומות הגדולות 

 אבלגיה הי, אז במובן מסוים.  וכך נוסדה בלגיה– וצרפת אנגליה,  גרמניה–

, בתור אזרחים בלגים,  שלנוהזהותו; מעשה ידי אדם, סוג של חפץ

 נקודת לבלגים מעניק הז. שורשים ולא על מלאכותיים יסודות על מושתתת

מבט מוזרה על כל העניין הזה של זהות והופך את בלגיה למקום מעניין 

ולאורך ההיסטוריה שלנו תמיד , אנחנו הצומת של אירופה. עבור אמנים

 יכולת עלי הפך את הבלגים לגמישים ובזה. הושפענו ממדינות אחרות

  
  בורמנס
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ואנחנו ,  עם דבריםלהתמודד, או ערמומית,  מצחיקהדרך נו ליש. הסתגלות

לכן יש הרבה אבסורד בחיים כאן .  כלפי כל ממשל באשר הואחשדנים

פחות או , וזו הסיבה שהסוריאליזם פרח פה וממשיך להשפיע, מנותובא

  . על כל האמנים כאן, יותר

  

 המאפיינים  המאפיינים  המאפיינים  המאפיינים חדחדחדחדאו לפחות אאו לפחות אאו לפחות אאו לפחות א, , , ,  המהותי המהותי המהותי המהותיהמאפייןהמאפייןהמאפייןהמאפיין מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה ש מה שאתה אומר זה שאזאזאזאז

        ???? הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזם הוא הסוריאליזםתתתת הבלגי הבלגי הבלגי הבלגייתיתיתיתציורציורציורציור ה ה ה הרגישותרגישותרגישותרגישותשמגדיר את השמגדיר את השמגדיר את השמגדיר את ה, , , , המהותייםהמהותייםהמהותייםהמהותיים

        

יותר נכון לומר . אך הוא רק חלק מהעניין, ים ההיבטאחד הוא הסוריאליזם

  .  ו רוח שהסוריאליזם הוא אחת מתוצאותיבהלךשמדובר 

  

, , , , נניחנניחנניחנניח, , , ,  בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לבין בין צייר בלגי לביןיייי הבדל מהות הבדל מהות הבדל מהות הבדל מהותישישישיש ????הההה רוח הז רוח הז רוח הז רוח הזהלךהלךהלךהלך להרחיב על  להרחיב על  להרחיב על  להרחיב על תוכלתוכלתוכלתוכל

        ????צייר גרמניצייר גרמניצייר גרמניצייר גרמני

        

 רק ואךעבודות שלי יכלו להיעשות מבחינתי זה מובן מאליו שה. בוודאי

  . העבודות שלי היו נראות אחרת לגמרי, אילו הייתי גרמני. בבלגיה

  

        ???? אופן אופן אופן אופןבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

        

 בגלל – העולם שלי הייתה שונה תפיסת.  שלי לדברים היה שונההיחס

גם אם הייתי . זה לא אמור להפתיע. שהרקע שלי והשורשים שלי היו שונים

אמנם כל זה היפותטי .  שאני היוםהאמן נהיה לא הייתי, לס'גדל בלוס אנג

כשהייתי ילד .  קשור להשפעות תרבותיותזה. אבל אני משוכנע בכך, לגמרי

 הראשונה שראיתי הייתה של עבודה של ואן וקציההרפרוד, קטן בבית ספר

חלון מאוד , וזה היה עולם מאוד מוזר )Jan van Eyck ,1390-1441(אייק 

האירועים הקטנים האלה . ולתי להיכנס אליו יכשלא מרתקמוזר לעולם 

 אבל. מאוד משפיעים עליי בתור אמן-כילד ממשיכים לרדוף אותי ומאוד

  .  נורמליזה

  

 מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות  מהכתיבה עליך ובראיונות ניכרניכרניכרניכרבחלק בחלק בחלק בחלק . . . .  שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייק שאתה מזכיר את ואן אייקמענייןמענייןמענייןמעניין

----Diego Velázquez , , , ,1599159915991599((((תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס תמיד מוזכרת ההשפעה של ולסקס , , , , איתךאיתךאיתךאיתך

    גויהגויהגויהגויה, , , , ))))Édouard Manet , , , ,1832183218321832----1883188318831883(((( מאנה  מאנה  מאנה  מאנה לצד זו שללצד זו שללצד זו שללצד זו של, , , , עליךעליךעליךעליך) ) ) ) 1660166016601660
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))))Francisco Goya , , , ,1746174617461746----1828182818281828(((( , , , ,מנטניהמנטניהמנטניהמנטניה) ) ) ) Andrea Mantegna , , , ,1431143114311431----

ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק ואילו מקומו של ואן אייק , , , , מקוצרתמקוצרתמקוצרתמקוצרת  בפרספקטיבה בפרספקטיבה בפרספקטיבה בפרספקטיבהשלושלושלושלווהשימוש והשימוש והשימוש והשימוש ) ) ) ) 1506150615061506

 על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה  על אחת כמה וכמה –––– למה  למה  למה  למה היאהיאהיאהיאוהשאלה והשאלה והשאלה והשאלה . . . .  נפקד מהרשימה נפקד מהרשימה נפקד מהרשימה נפקד מהרשימהאיכשהואיכשהואיכשהואיכשהותמיד תמיד תמיד תמיד 

        .... עבודותיך עבודותיך עבודותיך עבודותיךשלשלשלשל הבלגי  הבלגי  הבלגי  הבלגי ההיבטההיבטההיבטההיבטכשמדברים על כשמדברים על כשמדברים על כשמדברים על 

        

אמנים כמו .  עקיפההשפעה דרהוא בג.  הוא לא מהווה השפעה ישירהכי

או מרסל ברודהרס ) René Magritte ,1898-1967(ואן אייק או מגריט 

)Marcel Broodthaers ,1924-1976( כל כך מוטמעים בתרבות שלנו שהם 

 מעבר זה – להוות השפעה ישירה בליהם פשוט שם . נטועים עמוק בתוכי

אם כי האסתטיקה ,  אייקמואן פעם לא הושפעתי במודע ףא. לשליטתי

 על אף שאני לא משתמש בה –הגותית המאוחרת מאז ומעולם ריתקה אותי 

. אני בטוח שבאופן לא מודע אני כן מושפע ממנו, מצד שני. בעבודות שלי

  . זו מעין נימת רקע שאני לא תמיד מודע לה אבל היא מאוד נוכחת

  

    הדמויותהדמויותהדמויותהדמויות    שלשלשלשל הפנים  הפנים  הפנים  הפנים תוויתוויתוויתוויבבבב, , , , של האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלךשל האור בעבודות שלך משהו בגוון  משהו בגוון  משהו בגוון  משהו בגוון ישישישיש    דווקאדווקאדווקאדווקא

שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי שתמיד מחזיר אותי , , , , המלנכולי מעטהמלנכולי מעטהמלנכולי מעטהמלנכולי מעט, , , , במבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהןבמבע המאופק שלהן, , , , שאתה מציירשאתה מציירשאתה מציירשאתה מצייר

        .  .  .  .   ואן אייק ואן אייק ואן אייק ואן אייקשלשלשלשל) ) ) ) 1434143414341434" (" (" (" (נישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפינינישואי הזוג ארנולפיני""""לחתן בלחתן בלחתן בלחתן ב

        

יש משהו באווירה שקושר ,  נכוןזה,  צודקאתה.  מבין למה אתה מתכווןאני

 רק זה;  על משהו קונקרטיעהאצב אפשר לשים את אי אבל. ביניהם

  . באווירה

•  •  •  
  

אחד האלמנטים אחד האלמנטים אחד האלמנטים אחד האלמנטים . . . .  נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלך נדבר על כמה מאפיינים ספציפיים של העבודות שלךבואבואבואבוא

בריכת בריכת בריכת בריכת . ". ". ". " מידה מידה מידה מידהיייי עירוב של קנ עירוב של קנ עירוב של קנ עירוב של קנהואהואהואהוא שלך  שלך  שלך  שלך רישומיםרישומיםרישומיםרישומים על עצמם ב על עצמם ב על עצמם ב על עצמם בחוזריםחוזריםחוזריםחוזריםשששש

מורכב מרישום של מורכב מרישום של מורכב מרישום של מורכב מרישום של , , , , למשללמשללמשללמשל, , , , ) ) ) ) The Swimming Pool"""" , , , ,2001200120012001("("("(" """"השחייההשחייההשחייההשחייה

ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של ומתחתיו רישום של , , , , מו על גבי מצבהמו על גבי מצבהמו על גבי מצבהמו על גבי מצבהנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כנער שכתובת חרוטה על החזה שלו כ

 של  של  של  של הראשיהראשיהראשיהראשי לדימוי  לדימוי  לדימוי  לדימוי שמעניקשמעניקשמעניקשמעניקמה מה מה מה , , , , בריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטןבריכת שחייה בקנה מידה הרבה יותר קטן

        . . . . הנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצוםהנער קנה מידה עצום

        

 הרישומים האלה הם קטנים ומאוד עלובים מבחינת הפורמט רוב

אני . גדול מהחיים, והחומריות שלהם אבל הנושא שלהם הוא מונומנטלי
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 העובדה שמדובר במדיום של רישומים קטנים את, אוהב את הניגוד הזה

 שאני אוהב מה. שאותו אני מנצל כדי לעסוק בדברים שהם ההיפך הגמור

שהם , מימוש-ביצוע או בר-ברישומים האלה זה שהם מעבר למה שבר

באחרונה עסקתי בתכנון פסלים מונומנטליים . מעבר לאופק של הישימות

ה עבודת אמנות מונומנטלית  במקומות כאללשים. לשדות תעופה נטושים

 ל שדות תעופה נטושים ממוקמים בדרך כלכי לחלוטיןתועלת -זה חסר

 אפשר. מקומות נידחים שאי אפשר להגיע אליהם, ונגלים'במדבריות ובג

אז עשיתי , הרעיון הזה קסם לי.  מלווייןרק כאלה עבודות לראותיהיה 

אוהב להרהר אבל אני ; זה הכל רק חלום.  בנושאיםסדרה של רישומ

  .  כל גבולחסרות כי הן ובאפשרויות שכאל

  

יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק יכולת להסתפק רק , , , , """"בריכת השחייהבריכת השחייהבריכת השחייהבריכת השחייה""""אם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע לאם נחזור לרגע ל, , , ,  לצורך העניין לצורך העניין לצורך העניין לצורך הענייןאבלאבלאבלאבל

        . . . .  של הנער של הנער של הנער של הנערראשיראשיראשיראשיבדימוי הבדימוי הבדימוי הבדימוי ה

        

, אבל אז רציתי למקם את הדימוי איפשהו. ככה התחלתי את הרישום, נכון

,  שחייה הגעתי לרעיון של בריכתךוכ,  מסויםהקשר לו להעניקרציתי 

 דימוי לקבל כדי של פנאי מקום לקשוח מאוד דימוי ביןכלומר לשלב 

תמיד יש , אמנות טובה תמיד טומנת בחובה סתירות.  מענייןולפיכך סתירתי

  .אפשרי-בה מן הבלתי

  

 אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו  אתה מחליט מתי דימוי מסוים יופיע כשלעצמו ומתי יופיעו מסביבו איךאיךאיךאיך

אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אלמנט אדריכלי אנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר באנשים מוקטנים שיעוררו את הרושם שמדובר ב

אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה אם אתה מרוצה מהתוצאה , , , , האם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואזהאם אתה מצייר דימוי כלשהו ואז? ? ? ? מונומנטלימונומנטלימונומנטלימונומנטלי

    ותותותות קטנ קטנ קטנ קטנמויותמויותמויותמויות מוסיף ד מוסיף ד מוסיף ד מוסיף דאתהאתהאתהאתה    ––––ואם לא ואם לא ואם לא ואם לא , , , ,  אותו כמו שהוא אותו כמו שהוא אותו כמו שהוא אותו כמו שהואמשאירמשאירמשאירמשאיר אתה  אתה  אתה  אתה ––––

        ?  ?  ?  ?   את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופח את האפקט המלאכותי של קנה מידה מנופחשייצרושייצרושייצרושייצרו    מסביבומסביבומסביבומסביבו

        

זה " בריכת השחייה" של במקרה.  אלה החלטות מאוד אינטואיטיביותלרוב

ט היה מאתגר לראות מה יקרה אם אמקם את הדימוי הראשי כפי פשו

ישנו  :עשיתי גם גרסה נוספת.  אז פשוט עשיתי את זה–שמיקמתי אותו 

כאובייקט קיטשי , רישום נוסף שבו ציירתי את הנער הזה כפסלון מפורצלן

כל העניין הוא .  הגעתי לתוצאות שונותראשוניכך שמאותו נושא , קטן

זה לשחק . מדובר בהשתעשעות, למעשה.  ניסיוני ברישום משהו מאודשיש
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.  הלך רוח שתר אחר תוצאהמתוךאני אף פעם לא ניגש לזה . ולנסות

תמיד יש לי משהו כמו .  אני עובד הרבה מאוד זמן על הרישומיםלמעשה

 רישומים שאני עובד עליהם במקביל ולוקח שנים עד שאני מסיים אחד 12

וים לרישום ואז הוא מחכה במגירה כמה אני מוסיף אלמנט מס. מהם

". ?עכשיו איתי תעשה מה"עד שהוא שואל אותי , או אפילו שנים, חודשים

 ישו;  שנתייםכעבור רקלפעמים לא ואז אני חוזר אליו ; לפעמים אני יודע

כך שיש לי . רישומים שככל הנראה לעולם לא אדע כיצד להמשיך אותם

אני לא .  שהואלאן יכולים להתפתח המון פרויקטים שטרם הושלמו ושעוד

 השנים 15-רישומים מ. כולל אחד תהליך האלה הם כולם הרישומים. ממהר

. האחרונות עדיין נמצאים במגירות שלי ואני אציג אותם רק כשאהיה מוכן

 בגלל כל םאני לא מוכר אותם כי אז זה יהיה בלתי אפשרי להציג אות

 15 בערך ליודרושות , לם ביחדכו, אצלילכן אני שומר אותם . הסוחרים

  .  סדרה של רישומיםלהכין כדי םשני

  

        . . . . ומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמןומצד שני נדרש להם יותר זמן, , , , תתתת מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעו מצד אחד הם בגדר השתעשעואזאזאזאז

        

ואני , זה מחקר וניסוי מאוד אישיים.  רושםכשאני חופשי לחלוטין אני

זו אולי צורת עבודה מעט משונה אבל אני אוהב . עושה זאת רק כשבא לי

כי אני ,  חדשותאפשרויות לאותי פותחזה .  אחד לא מחכה להםאת זה שאף

 שחלפו מכיווןאני חוזר אליו ו,  עשר שניםאוליכעבור , עובד על רישום ואז

כך שלמעשה שני אמנים שונים ,  כאדם שונהליועשר שנים אני חוזר א

  .   האפשרויות המעניינותנוצרות בדיוק וכאן –עובדים על הרישום הזה 

  

אתה לא עובד אתה לא עובד אתה לא עובד אתה לא עובד , , , , אני מניחאני מניחאני מניחאני מניח, , , , עליהםעליהםעליהםעליהם? ? ? ? ציוריםציוריםציוריםציוריםשונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על שונה מהעבודה שלך על  זה  זה  זה  זה ואיךואיךואיךואיך

        .... שנים שנים שנים שנים15151515 או  או  או  או 10101010

        

אני .  קונספטואלי כלשהורעיוןהציורים שלי מתחילים לרוב מתוך . לא, לא

 הנושא שחשבתי עליו אתאז אני פורט . נושאים,  לציוריםתעובד על רעיונו

, ים זה עובדלפעמ. ואז אני מנסה לצייר ציור. ובונה את הקומפוזיציה

אני אף פעם .  אבל תמיד כשאני מתחיל ציור אני מסיים אותו–לפעמים לא 

 צורת עבודה וזו. תמיד רק ציור אחד;  ציוריםכמה על במקביללא עובד 

 : שלצייר ציור זה כמו להתחרות במרוץבגלל מהרישומיםשונה לחלוטין 
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, ד ממוקדמאו- צריך לטעון את עצמי לקראתו ואני חייב להיות מאודאני

בגלל שאין גבול לאפשרויות הטכניות שציור בשמן . ולהגביל את עצמי

 שהנושאככל .  את עצמי בכוונה לקראת כל ציורגבילאני מ, מאפשר

, למעשה. חזק יותרכך הציור יכול להיות , םמינימאלייוהקומפוזיציה יותר 

  .  בציורה הם ההיפך הגמור ממה שאני עושם שאני עושה ברישוהדברים

  

        ???? הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכננים הם השתעשעות בעוד שהציורים מתוכנניםהרישומיםהרישומיםהרישומיםהרישומים

        

 לא זהלמרות ש.  אכן מתוכננים ואני לוקח אותם יותר ברצינותהציורים

 נעשה יותר קל ואני מנסה גם להשתעשע בזמן זה הזמן עם. אמור להיות כך

זה עניין כמעט דתי . אבל הרצינות תמיד נוכחת, שאני עובד על ציור

  .ל הציורהאתגר הזה ש, מבחינתי

  

        ????אחתאחתאחתאחת מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת  מצייר את הציור כולו בבת אתהאתהאתהאתה

 
 ה או שלושנייםלרוב אני עובד על ציור אחד במשך ש.  את הקטניםרק

ביום שבו אני מצייר אין שום , כלומר. ואני מפנה זמן בשביל זה. מפגשים

אני רק ;  יוצא החוצהלאאני , אני לא פוגש אנשים. דבר אחר ביומן שלי

זה עניין מאוד רציני . נזירממוקד ואני חי כמו מאוד - מאודואני. ציירמ

אמנם במהלך העבודה עצמה אני מצליח לפעמים גם להשתעשע . עבורי

כך , זה מיקוד שונה לחלוטין מהרישומים. אבל זה יותר השתעשעות בצבע

. שניתן לומר שהציורים והרישומים הם שני הקטבים של מה שאני עושה

. ל צורת העבודה היא שונה לחלוטיןאב, אמנם לפעמים הנושאים חופפים

  .  ואני זקוק לשניהם– גמוריםהם הפכים 

  

 שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את  שבחלק גדול מהרישומים יש את בעודבעודבעודבעוד :::: יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסף יכול להציע הבדל נוסףאניאניאניאני

של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה של משהו שנתפס בעיני הצופה כהרבה , , , , האלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידההאלמנט של הגדלת קנה המידה

ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך ים אתה משתמש הרבה פעמים בחיתוך בציורבציורבציורבציור, , , , שהואשהואשהואשהוא    מהמהמהמהיותר גדול מיותר גדול מיותר גדול מיותר גדול מ

))))cropping .( .( .( .(        

        

אבל בשנתיים האחרונות זנחתי . הרבה, נהגתי לעשות זאת.  לאכבר

אני חושב שנקודת המוצא של .  הרעיון הזה של חיתוכי תמונהאת לחלוטין
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זה מאוד . צילום הציור הפיגורטיבי העכשווי היא –כל , למעשה,  או–רוב 

, גלוי לעין ואני ממש רוצה לרדת מהרעיון הזה ולהשיב לציור הפיגורטיבי

אז . מפוזיציה הקומבחינתלפחות , שלואת האוטונומיה , פחות עבור עצמיל

  . אין יותר חיתוכים, אין יותר מסגורים
  

        ????לאלאלאלא, , , ,  אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעי אתה עדיין משתמש בצילום כאמצעיאבלאבלאבלאבל

        

אני משתמש בו ככלי ביניים אבל אין לי שום . אבל זה כבר לא גלוי לעין, כן

  .  שלייםננטיים בציוררצון שהאסתטיקה שלו או המאפיינים שלו יהיו דומי

  

 היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים  היו למעשה ציורים של תצלומים לךלךלךלך ש ש ש שמוקדמיםמוקדמיםמוקדמיםמוקדמים אומר שהציורים ה אומר שהציורים ה אומר שהציורים ה אומר שהציורים ההייתהייתהייתהיית

        ???? של מצולמים של מצולמים של מצולמים של מצולמיםמציוריםמציוריםמציוריםמציוריםלהבדיל להבדיל להבדיל להבדיל 

        

ניתן היה .  גלוי לעין בעבודה המוגמרתה אומר שהדימוי המקורי היהייתי

 של ם ילדיכולנו של דבר בסופו שברור. לראות שנקודת המוצא היא צילום

 – בזהירות – האבל אני רוצ,  )-Gerhard Richter ,1932( ריכטר אדון

 אני –הקשר הזה לצילום , כלומר; לרדת מהתפיסה הזו של ציור פיגורטיבי

אין לי שום עניין לחזור לציור מן , מצד שני. ממש רוצה להתנתק ממנו

הוא .  מותועל כבר להכריז ניתן שבאמת סוג של ציור זהוהטבע כי 

  . אני אך ורק מצייר תרבות, לכן. לחלוטין לא רלוונטי
  

, , , , הצילום של ריכטרהצילום של ריכטרהצילום של ריכטרהצילום של ריכטר---- אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססת אופן מתבטא הניתוק שלך מהמסורת מבוססתבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

, , , , Veja Celmins((((ויה סלמנס ויה סלמנס ויה סלמנס ויה סלמנס , , , , ) ) ) ) Andy Warhol , , , ,1928192819281928----1987198719871987((((אנדי וורהול אנדי וורהול אנדי וורהול אנדי וורהול 

    מוייםמוייםמוייםמוייםהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו דיהנושאים שלך היו די, , , , למשללמשללמשללמשל, , , ,  שלך שלך שלך שלךתתתתבעבודות המוקדמובעבודות המוקדמובעבודות המוקדמובעבודות המוקדמו? ? ? ? ))))- - - - 1938193819381938

        . . . . עצמךעצמךעצמךעצמך הציור ב הציור ב הציור ב הציור בנושאינושאינושאינושאיבעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את בעוד שעכשיו אתה יוצר את , , , , שמצאתשמצאתשמצאתשמצאת

        

 שנים שאני אך ורק רכבר עש.  מביים את הקומפוזיציות שליאני עכשיו, כן

 עם דוגמנים ואביזרים אותןמעמיד , מביים את הקומפוזיציות שאני מצייר

  . וכל מה שצריך
  

        ???? הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזה הוביל לשינוי הזהמהמהמהמה
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.  גיליתי שאני בעצם מחפש דימויים שנמצאים כבר בראש שליפתאום

 יצרתיכדי למצוא דימויים ש, טרנט ובמגזיניםבאינ, חיפשתי בכל מקום

אז ברגע מסוים שאלתי . כדי למצוא משהו שיתאים לתשוקות שלי, בראשי

למה שלא פשוט , את עצמי למה אני בעצם מחפש את הדימויים האלה

 התחיל משיקולים הכל שכך.  יותר פשוטהרבה יהיה הז. אצור אותם בעצמי

 כבר כדי למצוא דימויים שטינטרנהרי לחרוש את הא. מעשיים של נוחות

  . זה אבסורד–כדי למצוא משהו שעונה על רצונותיך , ראשךקיימים ב
  

        ???? באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונך באיזה אופן אתה מצייר תרבות ולא בדיות פרי דמיונךאזאזאזאז

        

 תמידאבל אני .  לא מבוטל בדברים שאני יוצרחלק יש שלי שלדמיון ברור

יור שהדברים אני רוצה שיהיה ברור מתוך הצ. לתרבות להתייחס רוצה

אני רוצה , אפילו כשאני מצייר דמות אנושית. תיים מלאכושהם, מבוימים

כמו רפרודוקציה של , שהיא תיראה כמו רפרודוקציה של דמות אנושית

אני משתמש בפורמט של דיוקן אבל תמיד רואים שזה לא באמת . עצמה

דבר  תמיד אצייר משהו שנראה כמו דימוי של משהו ולא כמו האניו; דיוקן

, "and 11 10" ("11- ו10" שלי בעניין זה היא ציור שנקרא ההצהרה. עצמו

.  על קירשתלויות ותצלחמפו קטנותשבו רואים שתי ציפורים , )2006

הם היו פעם , הם היו פעם בעלי חיים, "טבע"הציפורים האלה היו פעם 

 של תמונהובימים עברו צייר היה מצייר אותן והן היו הופכות ל; בחיים

והן , ותלצהן מפוח,  עכשיו הן במוזיאון לתולדות הטבעאבל. ציפורים

על אף שהן . לתמונה של ציפורים אמיתיות, במובן מסוים, בעצמן הפכו

 של ציפורים ותהן בו בזמן רפרודוקצי, שהן ציפורים אמיתיות, "טבע"

הן טבע , במילים אחרות". טבע"הן בו בזמן דימוי או ייצוג של , אמיתיות

זה היה מתבקש מבחינתי להעביר אותן , ולכן.  באובייקט אחדותרבות

במובן זה הציור ". טבע"שהיתה פעם " תרבות"לצייר משהו שהוא , לציור

זה מה שאני מנסה לעשות  :הזה הוא מעין הצהרה שלי באשר לציור בכלל

 לעשות זאת רק בצורה מקפיד גם כשאני מתייחס לטבע אני –בציוריי 

טוען אותן ,  מקנה לעבודות שלי ריחוק מסויםזה. ותדרך התרב, עקיפה

  .  שכזויותבמין אבסורד
  

        ???? בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבע בדיוק מעניין אותך ביחס שבין תרבות לטבעמהמהמהמה
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 שבו האדם מייצג את עצמו ואת הטבע מרתק אותי כי זה אף פעם לא האופן

בין אם היא ,  כלשהיתחבולה בזה כרוכהתמיד , תמיד מעורב בזה כזב. אמת

וציור הוא כיום המדיום האידיאלי לדעתי . בין אם לא, נעשית בזהירות

 בעוד שבעבר הוא –טבעיים של תרבות שאיננה טבע -לייצוגים בלתי

  . לא תמיד אבל בתקופות מסוימות. שימש לייצוג הטבע

  

        ............ נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמית נוף במסורת ההולנדית והפלמיתציוריציוריציוריציורי

        

וי כולם ניסו לחקות את הטבע חיק.  ברביזון והאימפרסיוניסטיםואסכולת

  . שהיה לגמרי ויזואלי
  

        ???? הזה מת כיום הזה מת כיום הזה מת כיום הזה מת כיוםוהציורוהציורוהציורוהציור

        

.  יש אמצעים וטכניקות ומדיה לעשות זאת בצורה הרבה יותר שלמההיום

 מן הטבע ציור לקשורכל מה ש. זה לחלוטין לא רלוונטי לעשות זאת בציור

אבל המדיום עצמו עדיין מעניין כי יש בו משהו מאוד . נמצא מאחורינו

  .  אין לו תחליף.  שולחן או כיסא או פטיש כמוסיהוא בסי. בסיסי

  

רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של רבים מציוריך הם סוג של ? ? ? ?  איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאות איך אתה מסביר את היחס שלך לדיוקנאותאזאזאזאז

   .... טבע אנושי טבע אנושי טבע אנושי טבע אנושי––––הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע הוא ציור מן הטבע , , , , במובן מסויםבמובן מסויםבמובן מסויםבמובן מסוים, , , , אבל דיוקןאבל דיוקןאבל דיוקןאבל דיוקן, , , , דיוקנאותדיוקנאותדיוקנאותדיוקנאות

  

אני משתמש בפורמט של הדיוקן אבל אין . אבל הם לא באמת דיוקנאות, כן

יה של מי שאני מצייר כי אני תמיד מצייר דמויות לי שום עניין בפסיכולוג

אני משתמש בפורמט של הדיוקן כדי שיהיה משהו מאוד . מאוד גנריות

לקחת ; קונטרפונקט,  משהו כנגדוהעמידמוכר בתמונה ואז אני מנסה ל

לפעמים זה . משהו מוכר ושגרתי ולשים אותו בהקשר שלא מתיישב איתו

 אבל –לפעמים משהו גדול יותר , הזהמשהו מאוד קטן שיוצר את האפקט 

  . נדמה לי שזה מה שאני תמיד מנסה לעשות
  
  

•  •  •  
  

        . . . .  נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקה נדבר על פוליטיקהבואבואבואבוא
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אלה שלושת הנושאים המרכזיים , מעשה ל–אלימות ופוליטיקה , סקס

אבל אלה הנושאים , אני לא מאייר או מדגים אותם. שבהם אני עוסק

  . עוסקים הציורים שליבהםהאמיתיים ש

  

        ???? אופן אופן אופן אופןבאיזהבאיזהבאיזהבאיזה

        

-Jean-Jacques Rousseau ,1712(רוסו . חברתיים ים בהקשר– פוליטיקה

.  החושב אינו יכול לחיות בהרמוניה עם הטבעשהאדם פעם כתב) 1778

 הוא סוג של חיה שיש בה פגם מאוד גדול והפגם הזה הוא יכולת דםהא

 עם  בהרמוניהלחיות מתאימים- שהופכת אותנו לבלתיוהיאהחשיבה שלנו 

כל , אני חושב שכל מבנה שאנחנו יוצרים.  בזהן גם מאמיאני. הטבע

 אותנו מהר יםכל התפתחות טכנולוגית מקרב, המצאה שאנחנו ממציאים

לא באופן ישיר . אני מהרהר בזה די הרבה בעבודות שלי. יותר אל סופנו

זה לא סיפור חיובי במיוחד אבל אני מאמין שכך . אבל זה הלך הרוח שלהן

 בכל יום הנמצאתהדברים ואני מאוד חשדן כלפי דת הטכנולוגיה שהם 

אני חושב שזה מוליך שולל כי כל ; אני לא רק חושב שזה לא נעים. פינה

בין אם זה כסף או אהבה או אחדות חברתית או . רווח כרוך גם בהפסד

כנגד כל דבר שמשיגים יש משהו שמפסידים , התפתחות טכנולוגית

 העובדה ואת,  נדרשים לשלם עבורושאנחנויש מחיר  חידושלכל . תמורתו

 ההמצאות וחידושים כל האת שבו מציגים בפנינו באופן להצניע נוטיםהזו 

  . של התקופה

  

אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את אני מריץ בראשי את העבודות שלך ומנסה למצוא את , , , ,  מדבר מדבר מדבר מדברבעודךבעודךבעודךבעודך

יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי יכול להבחין בחשדנות שאתה מגלה כלפי , , , , כצופהכצופהכצופהכצופה, , , , המקומות שבהם אניהמקומות שבהם אניהמקומות שבהם אניהמקומות שבהם אני

        ????איפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זהאיפה אני יכול למצוא את זה. . . .  של ימינו של ימינו של ימינו של ימינוהההה הטכנולוגי הטכנולוגי הטכנולוגי הטכנולוגיפולחןפולחןפולחןפולחן

        

אני לא יודע אם הן . בציורים יש לי מטרות אחרות.  ברישומיםבעיקר

אבל ברישומים בכל אופן אני מהרהר במבנים חברתיים , אציליות יותר

  . ובאמונות שכרוכות בהם

  

        ???? המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריך המטרות שמניעות את ציוריךומהומהומהומה
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 באשר.  גם בציוריםלה האנושאים האחרון אני מתחיל לעסוק בבזמן

זה קשור לאווירה . קשה להגדיר במה הם עוסקים, שלי מוקדמים היוריםלצ

 אצייר ואם, יש לי תפיסת עולם מסוימת וגישה מסוימת לחיים. של הציורים

 שלי בתפיסהתוכל לחוש , כוס מים או חתיכת נייר שמונחת על השולחן

דגים במפורש את  אף פעם לא אאני. ציור בהתבוננות מתוך שלי בגישהו

כי בציורים שלי אני גם תר אחר . זה יהיה מגוחך. הדברים שאמרתי קודם

אך . על אף שאני עושה את הפעולה הכי מלאכותית שרק אפשר, יופי ואמת

שהיא בסופו של דבר בלתי , זה המעקף שאני עושה כדי להגיע לאמת

  . אבל החיפוש אחריה מעניין. אפשרית להשגה

  

        . . . . שעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודדשעולה מציוריך היא של עולם מאוד בודד, , , , האמתהאמתהאמתהאמתאו או או או , , , ,  המצב המצב המצב המצבתמונתתמונתתמונתתמונת

        

  . אני מסכים. בוודאי, כן

  

כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך כל אחת תמיד מכונסת בתוך , , , ,  כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישום כשיש כמה דמויות בציור או ברישוםגםגםגםגם

        . . . . עולמהעולמהעולמהעולמה

        

" מכורבלים" אם כי – בתוך עצמם רבליםמכו, הם כולם כמו גלמים, כן, כן

 לצופים העבירסה למה שאני מנ: המצב הוא כזה. זה אולי מונח חיובי מדי

זה נושא שכיח . באמצעות העבודות שלי הוא בלתי אפשרי במובן מסוים

 היא בסך הכל ואמנות.  לתקשרבאמת, חוסר האפשרות לתקשר: באמנות

אחרת הוא לא . זו הסיבה שאמן חייב שתהיה לו קריירה.  תקשורתתצור

  . יכול לתקשר
  

•  •  •  
  

        ????ה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםה פונקציה ממלא השםאיזאיזאיזאיז? ? ? ?  שלך שלך שלך שלךהציוריםהציוריםהציוריםהציורים    כותרותכותרותכותרותכותרות אתה בוחר את  אתה בוחר את  אתה בוחר את  אתה בוחר את איךאיךאיךאיך

        

לפעמים נוצר הרבה בלבול סביב השמות ,  כמו העבודות עצמןבדיוק

זהו רכיב מאוד . השם הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה, קודם כל. שלהן

השם יכול לכוון לאופן . קונספטואלי שלה ובלעדיו העבודה אינה שלמה

זה . לדעתלעולם אין . והוא יכול גם להטעות, שבו יש לראות את הדימוי

לרוב השם פשוט מתאר את מה , עם זאת. משחק שאני אוהב לשחק
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 Boy" ("ילד עם גזרים"לא מזמן ציירתי ציור וקראתי לו . שמופיע בעבודה

With Carrots" ,2016 .(בידיו כמה יש בו ילד והילד הזה מחזיק , ואכן

הנושא כל כך פשוט שחשבתי שהשם חייב להיות פשוט באותה . גזרים

וזה ,  בה אפילו מן האבסורדשיש,  בחירה שיש בה הומור מסוים–מידה 

  .  חן בעיניימצאמה שאני 

  

        ).).).).Man Holding His Nose"""" , , , ,2007200720072007" ("" ("" ("" ("איש אוחז באפואיש אוחז באפואיש אוחז באפואיש אוחז באפו " " " "כמוכמוכמוכמו

        

,  לציור הזהלתת את הכותרת הזו. אבל זה גם מצחיק, זה רציני. כן

 לדעתי זה – בציור יםכשהכותרת בסך הכל מתארת את מה שממילא רוא

  . מצחיק

  

        ???? מידע מידע מידע מידעשוםשוםשוםשום שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו  שהיא לא מוסיפה לנו בגללבגללבגללבגלל

        

 ויש רתבמובן מסוים הכותרת מיות, ולכן. היא לא מוסיפה דבר! בדיוק

בכל עבודה חייב להיות רכיב כלשהו של . בפעולה הזו משהו מן האבסורד

אם אין , תהא התוצאה אשר תהא, בכל תהליך יצירתי, ם בכל מדיו–הומור 

  . בזה הומור זה לא נחשב

  

 שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל  שהעבודות שלך מעוררת רושם כל דהדהדהדה שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העוב שאתה אומר זאת לאור העובמשונהמשונהמשונהמשונה

        . . . . כך מלנכוליכך מלנכוליכך מלנכוליכך מלנכולי

        

תמיד יש שביב קטן ,  אבל תמיד יש טוויסט–הכל מלנכולי ורציני ,  נכוןזה

   .אם מסתכלים מספיק קרוב, של אבסורד ושל הומור

  

        ????))))Eating the Beard"""" , , , ,2010201020102010" ("" ("" ("" ("לאכול את הזקןלאכול את הזקןלאכול את הזקןלאכול את הזקן""""

        

זוהי מטאפורה , מבחינתי. לטעמי, זו עבודה מאוד כבדה" לאכול את הזקן"

, מרה סטנדרטית מדובר באִ לכאורה. אפשרי- את הבלתילעשותשפירושה 

  .  מצחיקזה גםו. אני המצאתי אותה,  קיימתלא בכלל היא שהיא האמתאבל 
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 Girl Eating" ("" ("" ("" ("ילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפורילדה אוכלת ציפור"""", , , , ציור של מגריטציור של מגריטציור של מגריטציור של מגריט לבין ה לבין ה לבין ה לבין ההההה בינ בינ בינ בינוהקשרוהקשרוהקשרוהקשר

Bird"""" , , , ,1927192719271927((((????        

        

לא ראיתי את הציור של מגריט !  זה לגמרי במקרה– ברצינות – לגמרי זה

  . לדעתי זה די מצחיק ששני הציורים כל כך דומים. לפני כן

  

 כי צריך  כי צריך  כי צריך  כי צריך במיוחדבמיוחדבמיוחדבמיוחד    אותואותואותואותו אוהב  אוהב  אוהב  אוהב אניאניאניאני). ). ). ). Hornet"""" , , , ,2008200820082008" ("" ("" ("" ("צרעהצרעהצרעהצרעה: ": ": ": " אחרון אחרון אחרון אחרוןושםושםושםושם

... ... ... ... ואזואזואזואז, , , , """"הירוקההירוקההירוקההירוקה    צרעהצרעהצרעהצרעההההה"""", , , ,  הזו הזו הזו הזוסדרהסדרהסדרהסדרה עד שנזכרים ב עד שנזכרים ב עד שנזכרים ב עד שנזכרים בשםשםשםשםעם העם העם העם הלשחק קצת לשחק קצת לשחק קצת לשחק קצת 

        ....גורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציורגורם לצופה להשתהות מול הציור, , , , הניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותוהניסיון להבין אותו, , , , השםהשםהשםהשם

        

" הצרעה הירוקה"בגלל סדרת הטלוויזיה ? "צרעה"למה קראתי לזה . בדיוק

יהיה : אבל גם כי רציתי שהציור יהיה כמו צרעה; כמובן, שראיתי בתור ילד

  .  בזמן גם מציקיפה ומקסים אבל בו

  

        ? ? ? ?  זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמך זו המטרה שאתה שם לעצמךמדועמדועמדועמדוע

        

אני .  אני לא חושב שאנחנו צריכים לקחת דימוי כלשהו כמובן מאליוכי

לכן אני אוהב . חושב שעלינו לגלות חשדנות כלפי כל דימוי שאנחנו רואים

: וכך אני רוצה שהן גם ייתפסו, להכניס רכיבים סותרים בכל העבודות שלי

היא . אמנות חייבת גם להציק.  יציקוןיקסימו ואני רוצה שהאני רוצה שהן 

להתנגד למוסכמות מסוימות באשר לאופן שבו , חייבת לעמוד על שלה

 שלי ותלכן העבוד. דימויים ואמנות נתפסים בציבור הרחב ובעולם האמנות

 אבל – דות אחרים הן כן אהוובחוגים;  מסוימיםבחוגים דותמאוד לא אהו

 ןויש גם את אלה שבאמת ובתמים מעריכים אות; ונותמהסיבות הלא נכ

יש הרבה .  שליותכך שיש הרבה בלבול בנוגע לעבוד. מהסיבות הנכונות

  .  הצופים אדישיםאת ות לא משאירןה.  ואני אוהב את זה–בעד ונגד 

  

        ? ? ? ?  שלך שלך שלך שלךותותותות הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבוד הסיבות הלא נכונות לאהוב את העבודמהמהמהמה

        

ך האמנות הפיגורטיבית בזכות, וואו" שמסתכלים עליהן ואומרים אנשים

תגובות כאלה משגעות אותי כי זה לגמרי לא השאיפה ". שוב פופולרית

 מלוקאתה הרבה יותר טוב , נהדר"או !" אתה צייר כל כך טוב"או . שלי
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זה לגמרי ! לעזאזל, מה זה החרא הזה )". - Luc Tuymans ,1958(טוימנס 

 אני, ולצערי. ליזה חוסר הבנה מוחלט של העבודה ש, הערכה לא נכונה

  .  לא מעטומקבל את התגובות האל

  

•  •  •  
  

    ניתןניתןניתןניתן    כיצדכיצדכיצדכיצד: : : : וזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנווזה מחזיר אותי לנקודה שבה התחלנו, , , ,  את לוק טוימנס את לוק טוימנס את לוק טוימנס את לוק טוימנסהזכרתהזכרתהזכרתהזכרת

, , , , או פלמיאו פלמיאו פלמיאו פלמי, , , ,  שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגי שני ציירים כל כך שונים תחת הכותרת של ציור בלגילשיםלשיםלשיםלשים

    אותםאותםאותםאותם    תחתתחתתחתתחתאו או או או , , , , עובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגיתעובדים תחת אותה שמש בלגית, , , , למשללמשללמשללמשל, , , , שניכםשניכםשניכםשניכם. . . . עכשוויעכשוויעכשוויעכשווי

        . . . . אך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונהאך האור שקורן מהעבודות שלכם כל כך שונה, , , , עננים בלגיםעננים בלגיםעננים בלגיםעננים בלגים

        

עם זאת אני מצייר אך . פנימיתהעבודות שלי הן בסביבה הרבה יותר , כן

צפוי ומשתנה -הוא בלתי. ורק באור טבעי והאור בבלגיה הוא מאוד ספציפי

חיים -וזה הופך את האור למלא, כל הזמן ומידת הלחות גם היא לא סדירה

אני לא יודע אם האור הזה ניכר .  ורק באור יום מצייר אךאני. ותזזיתי

, אבל ברור שאם הייתי חי בקליפורניה, זה לא כל כך חשוב לי, בציורים

  . האור בציורים שלי היה שונה לחלוטין

  

, , , , הוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנסהוא מאפיין מאוד בולט בעבודות של טוימנס, , , , אפוראפוראפוראפור- - - - הלבןהלבןהלבןהלבן, , , ,  החיוור החיוור החיוור החיוורהאורהאורהאורהאור

        . . . . ליםליםליםלים הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ הרבה יותר אפ–––– וגם הרישומים  וגם הרישומים  וגם הרישומים  וגם הרישומים ––––בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך בעוד שהציורים שלך 
        

זה רק מראה . אך אנחנו שונים מאוד, לוק טוימנס הוא אמן אדיר. בהחלט

אבל עדיין יש לנו אלמנטים . עד כמה האמנות הבלגית היא מגוונת

מר טוימנס מאוד מושפע מהאמנים הבלגים של תחילת , למשל. משותפים

). Léon Spilliaert ,1881-1946( ובראשם לאון ספיליארט 20-המאה ה

לוק אמר לא אחת שהוא מאוד .  אפלותד של ספיליארט מאותהעבודו

וגם אני . בפרט במוקדמים, הושפע ממנו וניתן לראות זאת בציורים שלו

לוק שאב ממנו כמה . אם כי בהיבטים אחרים, מאוד הושפעתי ממנו

; בפרט מבחינת המינימליות של העבודות, אלמנטים גרפיים ואסתטיים

, כמו האפלה והנופך הרומנטי, ם אחריםואילו אני שאבתי ממנו דברי

 שנינו מושפעים מאותו אמן –אבל זה בדיוק מה שמעניין . שמהם לוק נמנע

  . הפוכות שאנחנו שואבים ממנו לגמרי ותאבל ההשרא
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        ............ ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטית ספק שאתה שייך הרבה יותר למסורת הרומנטיתאיןאיןאיןאין
        

ו  נותן בציוריהצייר לפיואני לגמרי אמון על הרעיון הרומנטי . בהחלט

  .ביטוי לנשמתו

  

        . . . .  טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסט טוימנס מגדיר עצמו כריאליסטואילוואילוואילוואילו

        

 בין האמנות ברורה מאוד שבטוח זה שהוא עושה הבחנה מה אבל ,יתכן

אלה נקודות מבט . אני אמנותי ואמנותי היא אני, ובמקרה שלי. לבין האדם

  . או תפיסות עולם שמאוד שונות זו מזו

  

אצל טוימנס אצל טוימנס אצל טוימנס אצל טוימנס . . . . לום הוא שונהלום הוא שונהלום הוא שונהלום הוא שונההיחס שלכם לציהיחס שלכם לציהיחס שלכם לציהיחס שלכם לצי: : : : יש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספיםיש גם הבדלים נוספים. . . . ברורברורברורברור

        ............הצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכחהצילום מאוד נוכח

        

זו גישה שונה . אבל הוא ממש מפרק אותו ובונה אותו מחדש, כן, כן

העובדה שהאמנות יכולה להיות כל כך , וזה מה שטוב.  משליטיןלחלו

  . מגוונת

  

בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה בעוד שאתה מצייר את הלילה , , , ,  אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגי אומר שטוימנס מצייר את היום הבלגיהייתיהייתיהייתיהייתי

        . . . . הבלגיהבלגיהבלגיהבלגי

        

  .המרתף הבלגי את או

•  •  •  
  

הסרטים מאוד הסרטים מאוד הסרטים מאוד הסרטים מאוד . . . .  נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלך נדבר על היחס בין הציורים שלך לסרטים שלךבואבואבואבוא

לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין לא רק מבחינת הקומפוזיציה הוויזואלית אלא גם במובן זה שאין , , , , ציורייםציורייםציורייםציוריים

        . . . . בהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילהבהם לא פעולה ולא עלילה

        

. אני ניגש למדיום הזה מנקודת מבט שונה לחלוטין מזו של קולנוען, כן

לפסל ,  לתת צורה לרעיון שהיה לי לפסלסיונותני כהחלולמעשה הסרטים 

ובו נערה ) Weight" ,2005" ("משקל"הסרט שנקרא , לדוגמא. מתנועע

אבל בזמנו לא , לפסל רעיון היה מבחינתי זה –שמסתובבת על צירה 
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אז החלטתי לעשות ממנו ,  אותו באופן שבו דמיינתי אותולממשיכולתי 

 אתלשלוט באופן שבו הצופה רואה , יבתור הבמא, בצורה זו אני יכול. סרט

בעשר השנים האחרונות אני עורך כל מיני ניסויים , למעשה. העבודה

פיסול מרתק אותי אבל הבעיה שיש לי . לא תמיד בהצלחה מרובה, בפיסול

איתו היא שהפסל ממש נוכח איתנו באותו חלל בעוד שציור הוא כמו חלון 

על , לחלל שבו אנחנו נמצאים לחלל שנמצא מחוץ צוהר הוא פותח לנו –

הוא אובייקט מאוד , לעומת זאת, פסל. אף שמדובר באשליה כמובן

אני רוצה להציג פסל אבל אני רוצה להציג אותו מחוץ , כלומר. קונקרטי

  .ולכן אני עושה סרטים, צאיםלחלל שבו אנחנו נמ

  

בניגוד בניגוד בניגוד בניגוד , , , ,  שני שני שני שניומצדומצדומצדומצד; ; ; ; כפסליםכפסליםכפסליםכפסלים, , , , מצד אחדמצד אחדמצד אחדמצד אחד, , , ,  אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלך אתה מתייחס לסרטים שלךאזאזאזאז

 שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו  שמנותק מהחלל שבו חללחללחללחלל, , , ,  לציורים לציורים לציורים לציוריםדומהדומהדומהדומהבבבב, , , ,  בפנינו בפנינו בפנינו בפנינומציגיםמציגיםמציגיםמציגיםהם הם הם הם , , , , יםיםיםיםלפסללפסללפסללפסל

        . . . . אנו שוהיםאנו שוהיםאנו שוהיםאנו שוהים

        

פעם עשיתי פסל והנחתי אותו בתוך ויטרינה .  זו המילה– ניתוק. בדיוק

והאבק שהיה על הפסל יצר אפקט מאוד ,  לו מקום משלולתתגדולה כדי 

 אוויר שהאוויר בוויטרינה הוא, מעניין כי העובדה שלא היה ניתן לגעת בו

  .הדגישה את הנתק בינינו לבינו, שונה מזו שאנחנו הצופים נושמים

  

הרגליים הרגליים הרגליים הרגליים - - - - נטולתנטולתנטולתנטולתהנערה המסתובבת הנערה המסתובבת הנערה המסתובבת הנערה המסתובבת , , , , """"משקלמשקלמשקלמשקל"""" על  על  על  על מדבריםמדבריםמדבריםמדברים    כברכברכברכבר אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו אםאםאםאם

את את את את , , , , או לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוךאו לפחות נהגת לחתוך, , , , היא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותךהיא עוד דוגמא לאופן שבו אתה חותך

        . . . . מימדמימדמימדמימד- - - -  רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת רק הפעם זה בתלת––––הדימויים שלך הדימויים שלך הדימויים שלך הדימויים שלך 

        

- פשוט צילמנו את זה מרחוק ב. יטיביתאבל זה עשוי בצורה מאוד פרימ, כן

בגלל זה .  בחדר העריכה התחלנו פשוט לחתוך את התמונהואזמ " מ35

  . הדימוי כל כך גס כשמתבוננים בו מקרוב

  

        . . . .  דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטריד דימוי מאוד מטרידזהזהזהזה

        

 בסיפורכמו ,  לעורר את התחושה שמדובר בפסל שהתעורר לחייםרציתי

 לכל עבר אבל מ,סל דומהיש לי רעיון לסרט נוסף שבו פ. של פיגמליון

 בתוך חדר ואנשים יוצב –הרבה יותר גדול ,  כלומר הרבה–פרופורציה 
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בסרט . כאילו שהוא מפלצת, ישלמו כסף כדי לראות אותו דרך חור בקיר

 החי הזה הפסלכדי לראות את , באמצע ניו יורק, נראה אנשים עומדים בתור

  .  מטרים30שגובהו 

  

בריכת בריכת בריכת בריכת """", , , , נועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהםנועית לרישומים שדיברנו עליהם בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קול בעצם מדבר על גרסה קולאתהאתהאתהאתה

        . . . . ''''וכווכווכווכו" " " " השחייההשחייההשחייההשחייה

        

זה מאוד דומה . כבר עשיתי כמה רישומים כדי להדגים את הרעיון שלי. כן

  ". בריכת השחייה"ל

•  •  •  
  

        . . . .  הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוז הדוקומנטרי שהזכרנו מקודם ניכר שיש לך חיבה לבלוזבסרטבסרטבסרטבסרט

        

  .  בלוזאיש לי אוסף גדול של דלת, כן

  

זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה זה קשור לעובדה . . . . נחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנהנחמה היא חלק אינטגרלי ממנה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שה היא מוזיקה שההבלוזהבלוזהבלוזהבלוז

: : : : הן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחןהן מבחינת הלחן, , , , הן מבחינת המיליםהן מבחינת המיליםהן מבחינת המיליםהן מבחינת המילים, , , , שמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובניתשמדובר באמנות מאוד מובנית

; ; ; ; סתומהסתומהסתומהסתומההיא היא היא היא , , , , לעומת זאתלעומת זאתלעומת זאתלעומת זאת, , , , האמנות שלךהאמנות שלךהאמנות שלךהאמנות שלך. . . . קריאה ותשובהקריאה ותשובהקריאה ותשובהקריאה ותשובה, , , , בעיה ופתרוןבעיה ופתרוןבעיה ופתרוןבעיה ופתרון

, , , , היא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבלהיא בין השאר לבלבל, , , , על פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלךעל פי הודאתך שלך, , , , המטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלההמטרה המוצהרת שלה

        . . . .  ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז ההיפך הגמור מהבלוז––––להטריד להטריד להטריד להטריד 

        

            . הרי גם בבלוז הפתרון תמיד מועד לכישלון?  חושבאתה

        

איך אתה איך אתה איך אתה איך אתה . . . . יש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזויש משהו מאוד מנחם באמנות הזו, , , , אבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזיןאבל מבחינת המאזין. . . . יתכןיתכןיתכןיתכן

בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה בין החיבה שלך לאמנות שהנחמה שהיא מעניקה : : : : מיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדבריםמיישב בין שני הדברים

        ????לקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלךלקהלה היא בבסיסה לבין הרצון שלך לערער את הקהל שלך

        

            .  שאני לא יודעהאמת

        

הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה הרי דרך אחת לתאר את הפנייה . . . . להסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחרלהסתכל על זה גם מכיוון אחר גם  גם  גם  גם אפשראפשראפשראפשר

בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג בעקבות קלמנט גרינברג , , , ,  היא לטעון היא לטעון היא לטעון היא לטעון20202020- - - - למופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה הלמופשט בציור של המאה ה

))))Clement Greenberg , , , ,1909190919091909----1994199419941994(((( , , , ,שחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמותשחלה תמורה בפרדיגמות : : : :
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לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על לפיה הציור צריך לספר סיפור על , , , , מלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרותמלפעול תחת הפרדיגמה של הספרות

קדם קדם קדם קדם שששש    מהמהמהמה    אתאתאתאתהו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו הו רגע הריוני וכך מעביר לנו ידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזשידי כך שהוא מציג בפנינו איזש

עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של עבר הציור לפעול תחת הפרדיגמה של , , , ,  בעקבותיו בעקבותיו בעקבותיו בעקבותיושבאשבאשבאשבא    מהמהמהמה    אתאתאתאת ו ו ו וזהזהזהזהלרגע הלרגע הלרגע הלרגע ה

 על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות  על הציור לשקף לצופה הרמוניה ואיזון של צבעים וצורות ––––המוזיקה המוזיקה המוזיקה המוזיקה 

שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו שהמוזיקה בפרדיגמה הזו , , , , כמובןכמובןכמובןכמובן. . . .  בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולם בפניו בהכרח פיסת עולםלהציגלהציגלהציגלהציגמבלי מבלי מבלי מבלי 

הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז הבדל בינה לבין הבלוז הוא שהבלוז שהשהשהשה, , , , היא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסיתהיא מה שמכונה מוזיקה קלאסית

ולא רק ולא רק ולא רק ולא רק , , , , יש מיליםיש מיליםיש מיליםיש מילים, , , , יש קול אנושייש קול אנושייש קול אנושייש קול אנושי; ; ; ;  בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרת בראש ובראשונה מוזיקה שמושרתהיאהיאהיאהיא

, , , , האם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוזהאם יש קשר בין העובדה שאתה אספן של בלוז, , , , מבחינה זאתמבחינה זאתמבחינה זאתמבחינה זאת. . . . כלי נגינהכלי נגינהכלי נגינהכלי נגינה

 בצד את הציור  בצד את הציור  בצד את הציור  בצד את הציור זנחתזנחתזנחתזנחתלבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט לבין העובדה שפשוט , , , , ולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסיתולא של מוזיקה קלאסית

    פיגורטיביפיגורטיביפיגורטיביפיגורטיביהיות צייר היות צייר היות צייר היות צייר  ובחרת ל ובחרת ל ובחרת ל ובחרת ל20202020- - - - המופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ההמופשט ששלט במשך רוב המאה ה

האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על האם יש קשר בין החיבה למוזיקה שמושתתת על ? ? ? ? במלוא מובן המילהבמלוא מובן המילהבמלוא מובן המילהבמלוא מובן המילה

        ???? האנושי האנושי האנושי האנושיהגוףהגוףהגוףהגוף בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את  בציור שמחייה מחדש את הבחירההבחירההבחירההבחירההקול האנושי לבין הקול האנושי לבין הקול האנושי לבין הקול האנושי לבין 

        

אבל זה טוב מאוד כי זה . זו לגמרי פרשנות שלך.  לא חשבתי על זהמעולם

ל שניתן היא צריכה להיות כלי קיבו: בדיוק מה שהאמנות צריכה לעשות

היא חייבת לאפשר ; ת שימושאמנות חייבת להיות ב. זלים שוניםלמלא בנו

לאנשים שונים להעניק לה משמעות או לגרום לה למלא פונקציה שהאמן 

 כבוד של הזה תמיד ממלא אותי בתחוש. מעולם לא התכוון אליהן

כשהם מקשרים , כשאנשים מבקשים להשתמש בדימויים שלי עבור משהו

כי פירוש הדבר שהדימויים , זו מחמאה גדולה עבורי.  משהו אחרבינם לבין

, כך שעם הזמן הם עשויים להפוך, שיצרתי יכולים למלא פונקציות שונות

וזה משהו . לגורם משפיע בתרבות הוויזואלית של ימינו, במידה מסוימת

כמובן שאני מצליח לעשות זאת בצורה מאוד . שאני מאוד נמשך אליו

 באמת ים אמנים חשוב–ם מסתכלים על אמנים משפיעים אבל א, מוגבלת

או ) Piet Modrian ,1872-1944(כמו אנדי וורהול או פייט מונדריאן 

 ההשפעה שלהם על התרבות –) Pablo Picasso ,1881-1973(פיקאסו 

ואני אוהב את הרעיון שהשפעה כזו היא ; הוויזואלית של ימינו היא עצומה

            . בכלל אפשרית

        

האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים האם הציורים שלך מנסים . . . .  אחר אחר אחר אחרמכיווןמכיווןמכיווןמכיוון    שלישלישלישליאול את השאלה אול את השאלה אול את השאלה אול את השאלה  לש לש לש לשאנסהאנסהאנסהאנסה

    מציגיםמציגיםמציגיםמציגיםהאם הם האם הם האם הם האם הם ? ? ? ? האם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיביהאם יש בהם איזשהו אלמנט נרטיבי? ? ? ? לספר סיפורלספר סיפורלספר סיפורלספר סיפור
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 הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה  הצופים אמורים לדלות מה קדם לרגע הזה ומה שממנושממנושממנושממנו רגע הריוני  רגע הריוני  רגע הריוני  רגע הריוני איזשהואיזשהואיזשהואיזשהו

        ????בא אחריובא אחריובא אחריובא אחריו

        

מאחורי העבודות , במידה מסוימת, אולי הרעיון הזה עמד.  לאיןלחלוט, לא

אני .  לספר סיפורה לא מנסממש אני. אבל עכשיו ממש לא, ות שליהמוקדמ

קשה מאוד . פשוט מנסה ליצור דימוי שיגרום לנו להרהר בדברים מסוימים

 שאנחנו לא בהכרח ים הוא גם נוגע לדברבללהגדיר מה זה ההרהור הזה א

אני . מודע שלי מצייר ביחד איתי-התת,  כשאני מציירהרי. מודעים להם

  . בזה לשלוט יכול אבל אני לא מודע לזה

  

 אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ  אני מדמיין אותו עומד מאחורי גבך ומציץ ––––מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך מודע שמצייר ביחד איתך - - - - תתתתתתתת

יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים יתכן שזה מה עומד מאחורי החיבה שלך לצייר אנשים . . . . מעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלךמעבר לכתף שלך

        ? ? ? ? מהגבמהגבמהגבמהגב

        

הפסקתי לעשות את זה כי היה נדמה לי שזה כבר הופך למעין .  לא יודעאני

אולי כדי . ק יודע למה נהגתי לעשות את זה לא בדיואני. סמל מסחרי שלי

זה התחיל כשעשיתי .  את ההיפך מדיוקןיצוראולי כדי ל, להפנות גב לצופה

ציירתי . עבור ארמון המלוכה,  ציורים עבור מלכת בלגיהשלסדרה 

,  צוירו הציוריםה לצופה שעבורכלומר, משרתים והפניתי את גבם למלכה

 להיות כיםי לעצמי שבציור לא צריאבל חשבת. שזה היה מעט לא מנומס

הייתי בבר ערב אחד והיה : והיה גם עוד מקרה. שם זה התחיל. מנומסים

 ביציאהואז אדם אחד רצה ללכת הביתה ו, מאוד מאוחר וכולם היו שיכורים

 נתן לי זה. והאחור מקדימה,  הקדימה מאחור–קט שלו הפוך 'לבש את הז

אילו הראש שלו חובר לגוף בכיוון רעיון לכמה ציורים כי זה היה נראה כ

שברגע שזה מופיע , זה כל כך מצחיק ובו בזמן כל כך בנאלי. הלא נכון

אנחנו , בגלל שזה מופיע בציור. בציור הציור עצמו מאבד מהבנאליות שלו

מתייחסים לזה אחרת עקב הנטייה שלנו לייחס לתוכן של ציור רצינות 

 זה.  במדיום אחרמופיעכשהוא  עצמו תוכןגבוהה יותר מזו שיש לאותו ה

ואז , לקחת משהו טיפשי ולשים אותו בציור: עוד משהו שאני אוהב לעשות

ציור ".  אבל זה מופיע בציור אז זה כנראה רצינייזה טיפש: "חושבים

  . מוסיף כובד ראש לדברים שמצוירים בו
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        ???? לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירה לא מפחד שזה יתפרש כסוג של מניירהאתהאתהאתהאתה

        

אבל אני ;  אז אין ספק שזו מניירהמניירהכ זהאם אתה עושה את . בוודאי

 שלי עם המשחקזה כן חלק מ, כלומר. בהחלט לא עושה את זה כמניירה

אם הייתי חוזר על זה . הציפיות שיש לנו כצופים מעבודת אמנות או מציור

אבל זה לא משהו שאנחנו .  למניירההופךללא סוף אז זה בהחלט היה 

זו בדיוק הסיבה . זה לאפיגונים שליאני משאיר את . צריכים לחשוש ממנו

זו ההוכחה . אחרת זה היה הופך למניירה. שהפסקתי לצייר אנשים מהגב

  .  זה מעבר לשליטתי, אני כל הזמן מנסה להיות יצירתי: שאני אמן אמיתי
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        יעקב מישורי יעקב מישורי יעקב מישורי יעקב מישורי 

        

        

        פרידהפרידהפרידהפרידה
        לעזאזללעזאזללעזאזללעזאזל

        ויינרויינרויינרויינר    לורנסלורנסלורנסלורנס
  

,לאמנויות הספר לבית אחד חמוד ילד ולו יירשם עוד כל"  
"לאמנות תקומה תהיה לא                                         

 

)קוצויאניס. מ.י(  
        

 גופתו כשנישאה. דירתו בסלון בשר כנברשת תלוי היה ימים שלושה

 לא לראשונה, האמבולנס של השחור פתחו לעבר אלונקה גבי על הקטנה

. לביתו בכניסה הצאלון פריחת של האדום השטיח את סוליותיו מעכו

 :אומר, שלו וקולגה תלמידו שהיה, המחלקה ראש צוטט לעיתונות בדבריו

  ".פרופסורה בקרוב לקבל היה עתיד הוא"
  

 לחם פרוסת על חמאה של עבה שכבה שמרח כדי תוך, לעצמו חייך הוא

, "בעבורה מוות לדחות ראויה סיבה אכן. "שלו הבוקר מקפה ולגם כפרי

  .חשב
  

 מקרה זה אין. הזמן לרוח מלכודת הטמנת היא הקטנים לפרטים היטפלות

 הטראגי למותו אינסטינקטיבית כמעט ראשונה שבתגובה, פה פליטת ולא

 היה רק שאם לציין גז דור ר"ד המחלקה ראש בחר, ברגר יוסי האמן של

 המוות משאלת ביצוע את ספורים שבועות או, ימים בכמה ברגר משהה

, וזורח זוהר, ודץ גל, ושש עולץ, חיים תאב לאדם להפוך היה יכול, שלו

 משפחה להקים מספיק היה אף ואולי ועולז משועשע, ומבודח חייכן

' פרופ תואר בגלל והכל ואיגואנה ילדים שני עם, מקסימה אישה – לתפארת

 להיפרד היה יכול, מפתה פחות לא אפשרות וזאת, או. לשמו מוצמד שהיה

 את יעטר' פרופ שהתואר הידיעה זכותב גמורה נפש בשלוות מהעולם

  . עת בטרם מותו על שתדווח הידיעה כותרת
  

 תוספת מורח שהוא תוך, בלבו וחשב המשיך, "טרגדיה איזו, פספוס איזה"

 – הכפרי הלחם פרוסת שעל זאת – החמאה שכבת על תאנים קונפיטורת

  .המהביל מהקפה שלוק עוד ולוקח
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 על. החזותית האמנות מעל ףהמרח התמידי והאיום הפחד הוא השקט

 החליפה ההכרחי הרצח את. מזמן כבר ויתרה היא אבות של גרונם שיסוף

 פרויקטים, מושגים, מרשרשים, תמות, תיאוריות, עמדה בניירות

 הוסרו. נראה לא שסופו מתמשך בנדנוד מדובר מעתה. קטיקותאופר

. נעצר והכל אמנות הכל – השרלטנות היכל אל השער נפתח, החסמים

 שמוטמנים וצלצולים רעש. מאז באוזנינו מצטלצלת הבלמים חריקת

 את להציף הממשיכים והיגדים פרשנויות של אסטרונומיות בכמויות

 היא הפנים העמדת. הפנמנו. ומתעצם הולך שרק בזרם העולם

 האפשרות. לגרוטסקה מעבר אל פנים מתיחת – החדש האקזיסטנציאליזם

  .בדמנציה להיות וגם לנצח ירצע להיראות גם. וגם גם להיות
  

 זה איך ,הקרדינאלית השאלה על לנו לענות חייב מישהו, הכל אחרי

   ?לבכות מפסיק לא" הבוכה הילד"ש
  
 הוא עשורים שני כמעט כבר, "אמנות עושה לא אני" [...] "אמן לא אני"

  "...פרשתי, הפסקתי" [...] "הייתי אולי פעם" ,ואומר חוזר
  

 שמעגלי התובנה בו והתחזקה עלתה, הפולחנית ויומ שגרת של במהלכה

 המשמעות – עולמו תמצית הם ורק הם, והזיעה הרוח, והרוח הזיעה

 בעולם פיזי ביטוי להם לתת השאיפה או, ההתכוונות. חייו ותכלית הגדולה

 – באמצעותם כלשהי חומרית תמורה לקבלת הציפייה או, כקישוט רק ולו

  .נלוזות
  

 או, צער בו אין. החוצה אותו שדחפה זאת יאה עצמה האמנות פעולת

 ההיפך, אותם נטשו היצירה שכוחות החשים לאמנים האופייני דכדוך

 אריזה בנייר האובייקט העדר את לעטוף הולך לא הוא. מכך הגמור

  . כלשהו לקונטקסט להכניסו או, תמה לו להמציא, נוצץ קונספטואלי

   .הסתם עם, להיות םסת, להיות רק. באיש לפגוש לא לו היה חשוב
  

. שכל זייני הם, האמנות של ומתווכיה סוכניה שלל, החפצים בשם הדוברים

 וצווחים שגונחים אורגזמה זייפני. השתקה מתג נטולי רעשניים מפוחים

 פסאדת את שמטפחים אופורטוניסטים – אורתודוקסית בתנוחה דאדא

 וקאדו לאו אך הקלה הדרך היא עליהם האשמה כל הטלת. האמנות
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" נקראת "שבו האופן ועל החזותית האמנות עולם על השתלטותם. ההוגנת

 לכל מעניקים שהם והפרשנות הלגיטימציה, הפלסטית האמנות ונחווית

 של הנוראה חולשתם על מכל יותר מעידות, לפניהם שמונחת שטות

 תפישה בעלי, אינטלקטואלית ומוזנחים מופקרים, ואלה – האמנים

 נמצאים שתמיד אגו בעלי כנועים גרופים, הנראה של תאינפנטילי שכלתנית

 ברכיים פיק יקבלו הללו הרוח רפי. הפרשני לזמזום ביטחון חסרת בציפייה

, אוצרים- הפרשנים מול אחד יום לעמוד יצטרכו שמא מהמחשבה רק

, מהסדנאות הרחק, הרוחות לכל אותם להעיף, חזיתי לעימות עמם להיכנס

 הרצון שביעות את, "ידע"ה של הזחוח אההמר את מפרצופיהם ולמחוק

 למעלה לא אם, מלאים שותפים שהם, )עליה לחלוק שקשה (האמונה ואת

 שכל, ונרפה רפוס חלוש גזע לנו קם ".המחקר"ו העבודה בתהליכי, מכך

 דם יזרום שלא רק... רבצם על דובים להרדים במאמץ מתמצה ייעודו

  .ברחובות
  

. לבדכם. התקווה היא הפלסטית מנותהא של המוחלטת היעלמותה, כן על

 הפסיקו – הייצור פסי את עצרו. התאפקו! מרדו כן. למרד צאו אחד-אחד

 את נתצו, החשוכים בחללים אור העלו. לחופשי צאו, חפצים לייצר

 את, ההון בעלי את: האלילים עובדי את החוצה בעטו, הצלמים

 אחר זוחליםה, הפנכה מלחכי האמנים ואת המתיימרים האינטלקטואלים

, סרוחות וביצים רקובות עגבניות לעברם השליכו, הקולות את הסו. שניהם

, כתם בהם הטילו, בבוץ אותם מרחו, אותם בזו, להם בוזו, אותם השפילו

, פאנלים, שיעורים, פומביות מכירות, עיון ימי פוצצו. קלון בהם צרבו

 ולצחקק זזלפ, להתענג, להתרפס חדלו. וסימפוזיונים דיונים, הרצאות

 די אמרו, מהשורה צאו. הנרכשת המושגית ומהשנינות האירוניה מדגדוגי

 הפגינו. לקריירה, "מקצוענות"ל, היצירתיות להבלי, העיניים לאחיזת

, לאמנות באקדמיות אש הבעירו". שדה"ב שפשה התעתוע מול אדישות

 המרהיבות בלהבות אחרון מבט תנו. התרחקו, מגע נתקו, גבכם את הפנו

  .הפונקציונאלי ביופי, האבסולוטי בפאר ארוכות התבוננו, העשן בתימרותו

  

   ודממה יגיע שקט

  הסתם כך אחר
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            אמנון נבותאמנון נבותאמנון נבותאמנון נבות
  

  

        צוהלצוהלצוהלצוהל    סוססוססוססוס    ולאולאולאולא    כנףכנףכנףכנף    נודדנודדנודדנודד    לאלאלאלא
        
        

 המקומות מכל משונה למקום נתגלגלה הזקנה אותה בה שמתה שנה אותה"

 להבחין היה קשה .הכול על שם מתוחה ועצבות רע אווירו .מימיה שראתה

 לא שם שאין מזה קשה .לעצבות טפל המקום אם למקום טפלה העצבות אם

 סוס ולא כנף נודד לא ,דשא ירק ולא דהש עשב ולא שיח ולא אילן ולא עלה

 כנגדם ,חי בעל שום שם נראה לא ורמשים משוקצים משקצים חוץ צוהל

 מטלטלים המעופשים המים ובתוך צחנה שמעלים מרושלים מים בצעי

 זה המרושעות ועיניהם ,רעהו בבשר איש שפיהם משוקצים שרצים עצמם

  ) עגנון ,'הזקנה הרווקה על העצוב הסיפור'(                ".חיים זה את זה לבלוע זה כלפי

  

        מרושליםמרושליםמרושליםמרושלים    מיםמיםמיםמים    בצעיבצעיבצעיבצעי: : : : פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה    הערתהערתהערתהערת
  

 בסיפורת יסוד-במצבי יעסוק הזה הדיון רצף, ייורבות גבירותיי, ברשותכם

 .הדגמה לצורך ישמשו, אלה .ספציפיים בספרים דווקא ולאו הנוכחית

 אור שראה המכלול מן אחרים ספרים לבחור היה אפשר מידה באותה

 את יוצרים הספרים לא .כלשהו בהבדל לחוש בלא הנוכחית השנה במהלך

 ואת הספרים את שיוצר הוא המצב, העברית הפרוזה של הכללי המצב

 ולא האל של שעתם שהגיעה המקרית בעובדה מתמצה העניין כל .האווירה

 מרושלים מים בצעי וכנגדו רע שאווירו משונה למקום להתגלגל אחריםשל 

 לה ולא (שלספרות במרחב רעהו בבשר איש שפיהם קציםמשו ושקצים

 אאחז אם גם, זה מטעם .ומעוות פגום ,חלקי אלא ממשי קיום בו אין) לבדה

, כביכול, השמש לעין פגמיו את להציג מזוהה מחבר לו שיש מסוים בספר

 חמה שום) עגנון י"ע (המתואר במרחב שאין משום מוגבלת תהא הפגיעה

- שרוב מעוותות והשתקפויות צללים של בעולם מדובר; ומחממת מאירה

 לתחומיו מחוץ קיום לו מבקש הספרים וכותבי קוראי ציבור של רובו

 ממהר אני ואליו לשנה אחת יוצא אני ממנו תחום – והמנטאליים הפיזיים
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 העברית הספרות לדרדור המכוונים במהלכים מדובר אין ,ושוב. לחזור

 )עדיין (שכוחם) מירון דן, פרי מנחם( מובהקים עניין בעלי מצד וקריסתה

 חסר פירור (ממזער סטכבקונט העברית הספרות את להציב ועומד קיים

 "מתעדכן" בהקשר הצבתה או) .מ.ד – 'היהודים ספרויות 'בתוך משמעות

 ליישר ,שרידותייםמטעמים , שבחר [פרי מנחם (והמגדר המגזר ספרות של

 מעין ,כללית הזנחה של יסוד במצב אלא –) ] ודיאדוכיוקו עם תלמידיו

 מי כל ,למעשה .ולחוקים לגדרות מחוץ המתקיימת מקומית מזבלה

 במרחבים שכשלו אותם הם ,'עברית ספרות 'הקרוי הזה למרחב שהתגלגל

 העניין בחכת להיתפש הצליחו שלא ,הצרכנים ציבור בתודעת המוארים

 לברכת וזכ שלא אותם; )מיקוד ומחוסרת נודדת ליבו שתשומת (הכללי

 של והחסד החן רב ליבה לתשומת ,תרגום המממנות הממסדיות הקרנות

). יוצאוכ ברנשטיין פרס ,ספיר פרס (ציבורי הצטיינות לאות, התרבות רתצ

 שם מתוחה ועצבות רע שאווירו" המקומות מן מקום, היינו ,עצמה הספרות

 רותיתספ יצירה להעמיד ביכולתו שיש כוח וקטור מייצרת אינה ,"הכול על

 עצמם הספרים מצב הוא מזה חמור .הציבורית הלב תשומת במרכז ערכית

 עגנון אצל המתואר העולם של השתקפות שהם – האחרון ועד מהראשון –

 של סוג שקיבל מנטאלי כאוס מעין ,'הזקנה הרווקה עלהעצוב  סיפורה'ב

 הספרות .באקדמיות מודרניזם הפוסט על הממונים מטעם' רשות התרת'

 ובסיס משלה עצמאיים אמצעים נעדרה, קימומה מיום כמעט ,תהעברי

 בטעמו או האקדמי או הפוליטי בממסד תלותהומכאן  ,ומארגן מלכד

 זה שציבור מראש מיוסדת בהנחה גם (הציבור של ,המקרים-ברוב ,הקלוקל

 כאן הנכתבת הספרות .)"קריאה חומר "שמכונה למה, לפעם מפעם, נזקק

 מחדש עצמה את ולצור שלה המוחלטת יותרותהמ עם "להתיישר" חייבת

 בבחינת הוא 'חיה גדר' מקרה. רגעי "ציבורי עניין" של מתלקח בסיס על

 את לשבור נפל-מניסיון יותר היה לא שמעולםלמה  מובהקת דוגמא

 זוכה היה שלא ניסיון ,)לערבי יהודיה בין ארוטיים יחסים" (טאבו"ה

 טמטומם אלמלא תהודה לשום) ממש נושא באותו שעסקו כקודמיו(

 הרווקה על סיפור'ב כמו. במקומותינו "החינוך על ממונים"ה של המפלג

 שלא גופים ,משונים יושביו"ש משונה למקום נקלעים אנחנו ,'הזקנה

, אדם בנימ שאינם לומר אפשר אי ,עור עליו שאין בשר ,צורתם נשלמה

 נשמת רישה ,חיים שהם לומר אפשר ואי ,בהם ניכרת אדם צורתכ שהרי

 .מתו שלא עליהם מעיד שיצרם ,מתים שהם לומר אפשר ואי ,בהם אין חיים
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 "אדםבני " צירוףה את לסלק צריך ".אדם כבני ורבים פרים שהם ,ועוד

 נחזור אנו .יתבהר הדברים וכיוון "ספרות" המילה את ובמקומ ולשבץ

 ולא בה ללכת דרך ולא קיום מרחב אין שלספרות הקשה בדרך ונלמד

 סוס ולא כנף נודד לא, אכן ".נפשיות "ומכנה חוזר שברנר מה ולא יותעצמ

  . צוהל

  

 לעגנון בניגוד: הקוראים ציבור סליחת את מבקש המבקר: נוסף ועניין

, רחמים לפניו ואין שחוק לפניו שאין" הזקנה הרווקה על  העצוברוסיפה"ב

 אןכ שנידונים לספרים להתייחס נאלץ עצמו מוצא האלה השורות כותב

 את לגייס יכול שאינו במקום :עצמה תוך-אל שקרסה בדיחה של סוג כאל

 ההלצה, דיוק וליתר (הבדיחה נותרה, הראויים והרצינות החומרה מידת

  .אחרון כמוצא) באבסורד הגובלת

        

        

        

            שחורישחורישחורישחורי    יערהיערהיערהיערהלללל    ''''אקווריוםאקווריוםאקווריוםאקווריום''''    עלעלעלעל    ....שינייםשינייםשינייםשיניים    במברשתבמברשתבמברשתבמברשת    כותביםכותביםכותביםכותבים    לאלאלאלא    סיפורתסיפורתסיפורתסיפורת
  

 את לי ,שכמותך חצופה ,הצווח קול והרימה מקלה את הזקנה הגביהה"

 .בנים לי היו ולא לחופה נכנסתי ולא לאיש נישאתי שלא אני .כן לומר מעיזה

 אמך של סרחונה תתלי אל, את ממזרת אם, את שתוקיתאם , את אסופית אם

  " .אמה את בי להכיר אותי אלאזו  פסולה המצא לא ,שכמותך גרורית בי

  ) עגנון,'הזקנה הרווקה על העצוב הסיפור'(

  

 נאים שוקיים אלו שראיתם נניח .לברך מעל עד הגרביים את שמתחתי נניח"

 ואפילו ,כפעמון הסתחררה נאים שוקיים אותם מעל שהחצאית נניח ,לי יש

 ,נניח .ללכת והתחלתי מהכיסא התרוממתי שבו האופן אחר שעקבתם אניח

 ,כן" ?יפות רגליים יש ההיא לחירשת, כמו משהו אומרים הייתם לא האם

 הראשיים ברחובות הילכה עוד כל – אומרים שהייתם מה זה ,בהחלט

 הסמטאות אל כשפנתה.. .גן ברמת ה"הרא רחוב, נניח ,יחסית ,והמוארים

 מוטיעליה  קמו, ברק בני–גן רמת גבול על יחסית והעזובות החשוכות

 היא. הדרך את לה וחסמו אדמות עלי וספיחיהם הם הנבל ואלדד הפושטק

. לעזר היו לא שפלטה הגרוניות וההברות ,בסמוך אורן עצי תלחורש נגררה
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, מיוחמים חתולים של רחשים נשמעו האורן עצי ושמונת השיחים מבין

 הפתוחים מכנסיו, הקיץ שיא של המתכהה באור ועמד יצא הפושטק ומוטי

 די .אילם חצי היה עצמו הוא אבל, משהו אמר הוא .אדום בשתן ספוגים

 ידיו, אלדד יצא בעקבותיו .בידו צלח שהמעשה יחלהוכ כדי הדם במראה

 חזרה שוממה ...לגזרים קרועה גופייתו, הפרק עד ושרוטות אדומות

 את אביה הסיר בבית .שהתפרק השמיעה מכשיר את ביד אוחזת ,הביתה

 הגרביים את שמתח ,הקרבן אלא, נענש הפושע שלא ,ללמדנו ,החגורה

 לא איש ,שתקו כולם .ללכת חילוהת מכיסא התרומם ,נאות שוקיים והציג

 עינם הפושטק ומוטי הנבל אלדד שמו במי. "נאות רגליים זו לחירשת" אמר

 חפשו? סודות. כולם ידעו )כמובן לטובה – שחורי של ברומן (לרעה

 ר" דגברת)  אחת היא,עורכת או (שכותבת טריוויאליים-הסמי ברומנים

  . שחורי יערה

  

 ילדותי משיכון החירשת גאולה את. היום אני בשורות איש לא, לי צר

 הנדירים יימביקור באחד ,עשור מקץ ראיתי) געולה אותה כינו שהכול(

 שנינו את שהוביל באוטובוס ישבה היא. לשכוח מבקש אני אותו במקום

 לבין שבינה שבפער וחולצה קצרה שמלנית ,ככתוב ,לבושה ,אביב לתל

 שנטל שמה הסבירו ונהבשכ הרעות הלשונות. פיל הושיבל אפשר החזייה

 בפינה אחדות נהמות בצירוף לקבל היה אפשר ,הזרוע בכוח מוטי ממנה

שמצוטטות  השורות ארבע. לירות חמש תמורת, גן ברמת הלאומי בפארק

 הקורא את ללכוד שנועד ,שחורי יערה של לספרה הפרולוגהן , כאן בפתיח

 למאות יגיע 'אקווריום' של הקוראים מספר בלעדיומש ו,והנחות השוקק

 האלטרנטיבית הממשות של תיאור הוא ההמשך .בכלל אם ,אחדות

 ,האוטובוס חלף בו ה"אהר ברחוב, למטה .ממש בפועל והתרחשה שהייתה

 לא קולו אבל לדבר פניו את מעווה הפושטק מוטי  אותומקל בנקישת הלך

, עצמו תוך אל קורס החל בחורשה האירוע מאז, ובכלל (התעוור הוא .יצא

 החד במונולוג דבר של מעיקרו שהתבטאה ,משלו עצמיות לו שהייתה ככל

 חמש ארך האלה המילים ארבע של הבמה זמן –" זבנג לך ןיתֵ אִ  אני "פאזי

 ובקול חשיםולמ נאמרו הדברים; ]"ה[את הנה ]י[בוא" או – רצופות דקות

 נדיר כה פאזי תלת מפגש, אין ספק .)שעורר האימה את רבהישה מה, קופא

 אשפתות חתול ,ואני .שחורי של ברומנים רק להתרחש היה יכולש עד

 המופלג הגיל למעט ,ואלדד מוטי על במשהו נעלה חשתי לא שמעולם
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 כדי בישישותי ואשתמש המרכזי העניין מן כאן אסטה, החיים וניסיון

 הנפות על שמרו: שוקיהן על מתנופפות שחצאיותיהן עלמות להזהיר

 אל שבחריטיכן ובמעות. בנות, האדם הומיו המוארים לרחובות החצאית

 בהן שכרו אלא, ודוגמותיה שחורי יערה של" האחרון"ה את לקנות תתפתו

  ! אנא .החשוכים הסיכון אזורי את בשלום אתכן שתעביר מונית

  

 .בישראל הגופי דגי מגדלי באיגוד עוסק אינו, יורבותי גבירותיי ,'אקווריום'

 שונות ברמות אילמים-חרשים משפחת של מענייניה ארוכות מדווח הוא

 כתיבת של לבקרים חדשות פתאומית המשתנים הצרכים פי על ,חומרה של

. ושולי חריג קיום של סוג על המתעקשים בנות ושתי אם ,אב. הרומן

 למושב עוברים כך ואחר נמוך בינוני מעמד של בשיכון חיים הם בתחילה

 כבוד אחר אותה ובילותומ הבנות אחת על ןידיה שמות הרשויות. דרומי

 הניחו, פורטו שלא מסיבות ,השנייה האחות ואת – אילמים לחרשים למוסד

  . לנפשה

  

 קציני ,החוק רשויות: מתחילתו שחר וחסר מפוקפק העניין שכל דימי נעיר

 להיטפל יםיודע הציבורית הנפש לבריאות התחנות ומנהלי הסדיר הביקור

 הרחק צאצאיהם חינוך את שלממ שבחרו ומשכילות מבוססות למשפחות

 הנבל אלדד ,הפושטק מוטי .המקומית החינוך מערכת של הרעה המפגיעת

 משטרת כולל – מימיהם השלטונות של לביקור זכו לא מרעיהם וחבר

 צאצאותיו את לחנך שהתעקש, זאת לעומת ,אלה שורות כותב .ישראל

 במה היה .ביקורים לעשרות זכה, האמור להקשר מחוץבאופן עצמאי ו

 מתעניינות שהרשויות לבנותיי הסברתי (להתמקח מי ועם. שיניים לנעוץ

 הייתה, מזה למעלה לא אם ,לשנה אחת ,וכך ,שלהן הנגינה ברמת מאוד

 הזאטוטות בבנותיי עגל של מבט הנועצים פקידים של משלחת מתייצבת

 חלפו" ביתי"ה החינוך של השנים .)התקופה בכלי צרפתי בארוק מנגנות

 מלאה ברצינות הסבירה הזאטוטות אחת (קטן לשבר פרט ,יחסי בשלום

 את שימשו הויולים של המחודדות שהקשתות בלשון אותה שמשך לפקיד

 לא, היקרה שחורי' לגב בניגוד, בתי .קולגות ורצח עיניים לעקירת המנגנים

: אחר לשון .)כמובן' בש ,"הישטורית אמת זו"ש והתעקשה לשקר למדה

 היא בדיוק מה על קלוש מושג של קצה לה שאין או, משקרת שחורי גברת

' לגב שהעניקו מכובדות פרסונות מיני אותה הטעו אוליש או ,כותבת
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 בדברי הספר בסוף רשום וששמם  ועקיפותרותייש" הנחיות" שחורי

, שווה במידה פועלים הללו הווקטורים ששלושת להניח סביר .התודה

 תיאטרוני שבו ורחבא ,אגדי וחצי מופרך חצי נופך לרומן שמעניק באופן

, ממטאטא המורכב אגדי הימילי מעצבים במקומותינו המסחריים הילדים

 הבכירה האחות מסיימת בדיוק הזה באופן. מטונפים צעיפים וכמה בלון

 עם להיכרות זוכה ,!)? (חיות בגן עובדת ,אילמים לחרשים המוסד את

 את באקדמיה מדתלו, ואלדד מוטי של מעודנות יותר מעט מהדורות

 יוצרת השפה. בשפה שלא עולם אין ("למדה עצמה שחורי שיערה הדברים

 אל וחוזרת יורק בניו טיפוחים כלבי כמלוות מכהנת ,)133' עמ ,"הכול את

  .אחותה ואל ביתה

  

 האם .וממון רכוש רבת כמשפחה נגלית והחריגה הענייה המשפחה

 ממשות פיסת כאן שיש או מילולי אירוע כעוד התרחשה זו התעשרות

 מילים .ההבדל כבר ומה משנה זה מה, הכול וככלות .ברור לא? מנגד

 את חשפה ואנה בהתעלפויות התאמנה דורי: "לכם ויינתנ מילים, שאלתם

 ידע לא אחד אף אבל .הצלוב כפצעי חינניות שהיו ,המרובות פגיעותיה

 הייתי לא פעם אף ואני קרבות סוס כמו נחושה היתה אנה .כלום עלינו

, כמו הוא הכול. )183 'עמ(" ורד של עלה או אצבע ,גשם כטיפת מעודנת

 הלאה (מעודנות גשם טיפות ,קרבות סוס ,הצלוב פצעי .יד על הוא הכול

 האחיות וכשאחת .ורד של עלה כמו, אצבע כמו ,!)עידון ללא טיפות, מכאן

 ,קפה בבתי אילמים לחרשים תרומות ואוספת קבצנית פני מעמידה

 פדה בקפה מהיושבים אחד שכל ידעו כולם: "הבאה ההארה לה קדתמתמ

 סוכני ,כנסייה בפתח קבצנים היו ודימה דורי .פעוט בתשלום חייו את

 הפחות לכל או המשלמים של הטוב לגורלם ערובה ,הנצח של ביטוח

 סבורלעומת זאת  אני! הנצח מסוכני פחות לא פרוטה – "השפיר למצבם

 בחורשה ממתינים ומוטי שאלדד ידעו האם הבשאל מתמצה ההבדל שכל

 חמש? התכנסו בה לשתיקה היאותים גנציההאינדול דמי הם ומה ,לא או

 השמות רק .שלהם את מקרה בכל מקבלים ומוטי אלדד? יספיקו לירות

  .העניין לפי משתנים

  

 של החדש ספרה "הקרוי "אירוע"ה של" גלוי"ה החצי על כאן כותב אני

 הסקירות, אותו המלווים הציבור יחסי ,הספר, והיינ ".שחורי יערה
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 בכירה עורכת היא שחורי יערה? לא ואיך (והמלטפות המשבחות

, נכבדים קוראים ,ואתם .)בקרי באים אין זו מעין פרסונה ועם, בספרותנו

 ,בשפה שלא עולם אין ממילא. אגרופים תקמצו אל ,ומכיריה מוקיריה

 היא הבעיה כל .ל"כנ 133' עמ' ז ןקט בסעיף כאמור ,הכל את יוצרת השפה

 שהסיפור מילים הרבה כך כל ,)125' עמ( "מילים מדי יותר יש "שבעולם

 אחיות שתי של היחסים במערכת השבר את לתאר האמור עצמו המרכזי

 על הספרים ניצבים שבו הגלוי בעולם, כן אם .לשוליים נדחק ,שהופרדו

 ממוצרים יותר פגום לא: כוןנ אמת( פגום במוצר מדובר ,בסטימצקי דוכנים

, שיעור לאין יומרני רק הוא – כעורכת עליהם חתומה ששחורי אחרים

  ). הריסוק נפילת ומכאן

  

 מים בצעי" של מקום ,כאמור – עצמה הספרות של עולמה הוא העניין

 ניצבת שבמרכזו –" הכול על שם מתוחה עצבות"ו "רע אווירו" ,"מרושלים

 על כאן מדבר אני .לה נולדו שלא צאיםלצא המתכחשת הזקנה הרווקה

 .מקומי מידה בקנה לפחות, וולף יניה'וירג להיות שחורי יערה של היומרה

 אחות. סרק מהלך שהוא משום, אפקט שום לו שאין המילולי המאמץ מכאן

 מה .ציפורן קצה כמידת ולו לה אין וולף יניה'וירג להיות ויכולת קטנה לנו

 העורכת כס על; לה הענקנו דוקטור תואר? ודע עשינו ולא לאחותנו הנעש

 את לסדר לקרוא. לה נתנו בשפע ופרסים ממון .כבוד אחר אותה הושבנו

 פוגעניות פחות בהכללות רק פה שנכתבים דברים אותם את שכתב המבקר

 נודד לא: זאת כל ואחרי ).'כרך ד' דחק' ,עניין באותו מאמרי ראה (קראנו

 משהסבירו נוצרה ,עין למראית לפחות, חהרוו מקצת. צוהל סוס ולא כנף

 דיברה, אילמים חרשים של בעולמם שמדובר, לרומן הנלווים הציבור יחסי

 וולף יניה'וירג את לחקות שהיומרה תקווה נתעוררה: אדם בני לשוןב תורה

 –) 'הלב הוא בודד צייד'( קאלרס'מק קארסון של חיקויה למדרגת קרסה

: מלא היה לא שהוויתור כמובן .עותהד לכל ורצינית "כבדה" סופרת

 חזות שחורי' גב לבשה, הציבור ליחסי המצורפים בתצלומים לפחות

 עצמו ברומן עמודים חמישה של מקרא מקץ ווולף יניה'וירג של ותסרוקת

 בכל שב וולף יניה'וירג כמו לכתוב הניסיוןיש בידי בכדי להעיד כי 

 רק, תומו לפי יחכמׂש, ריהדיבו המשפט מבנה עצמו על חוזר שוב .עוצמתו

 או דווקא אילמים לחרשים ולא – אפשרי יהיה שהדבר מכדי גבוהה בלשון

 מזמן, לעניין מעניין הדילוגים עצמם על חוזרים שוב; דבר של מעיקרו
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 והיגיון רציפות נטולת אירועים מערכת שוב .פנימית הנמקה כל ללא, לזמן

 של היעדרו  שוב,'איטיקונטיניו 'הקולנוע בשפת שמכונה מה – פנימי

 לצלם בולט כה בניגוד עצמה לףוו יניה'וירג מצטיינת בו ,פואטי מיחבר

 .מצטברת משמעות שום למכלול איןושוב ; ישראל מתוצרת שלה הפח

  .מילוליות דוגמיות של צבר הן הטקסט יחידות

  

 עודף סרח הוא בו שהדיבור, מליל לא עולם לעצב שמצליח מי הוא סופר

: והמטרה העיקר ןה המילים ,של שחורי' אקווריום'ב, כאן .מיותר

  .שיניים במברשת מורקו כאילו, בוהקות, מצוחצחות

  

  

  

  בורשטייןבורשטייןבורשטייןבורשטיין    לדרורלדרורלדרורלדרור    ''''טיטטיטטיטטיט ' ' ' 'עלעלעלעל    ....שמששמששמששמש    חזוחזוחזוחזו    שלאשלאשלאשלא    ליםליםליםליםיייינפנפנפנפ    כקולכקולכקולכקול

  

 יחשוב את לאסיפה לקרוא: המיידי היום לסדר הצעתי ,ורבותיי גבירותיי, זו

 – היום סדר על ההחלט הצעת ולהעמיד, בשטח נותרו שעוד הסופרים

 זולה הניצבת" משאבים"ה למערכת מחוץ להותירו ,ך"לתנ להניח

  .הנוכחי במצבה ספרותנו של והתמות הנושאים במאגר ומזולזלת

  

 המאה של החמישים שנות אמצע מאז ,נדייק ואם, האחרונים בעשורים

 אור שראה ספר כל ,שמיר למשה 'ודם בשר מלך' מאז בעצם, הקודמת

: בו לטעות שאין סימן היה ,מילים של גפרוריות בזרועות ך"בתנ ונתלה

 מדרג ספרותית פרסונה בעצם הוא הלבנון בארזי להיתלות המבקש הסופר

 סופרים החלו ,האחרונים העשורים בשני לפחות .שבנחותים נחות

, ך"התנ עם שיתמודדו צורך שום בלא ונהירה ברורה ועליבותם שנחיתותם

 בממוסחרים היה מדובר. כלשהו כי"תנ אירוע על ספריהם את לבסס

 שבזולה זולה למלודראמה כי"תנ אירוע שהפכה והתרכובת, שבסופרים

או לא כל כך  (מפתיעות מסחריות להצלחות פעמיים ולא פעם לא זכתה

 ,לשעבר חרדיות או חרדיות "ופרותס" גם זכו ההצלחה לעיקר. )מפתיעות

 איפכא בחינת ואיתורו "מתון" פמיניזם של שונות בגרסאות המתאפיינות

 מוזר באופן .נאה מעשייה איזו לרקוח מנת על הכתובים בתוך מסתברא

 של ההסכמה גדרות את האלה הספרים  אחדים מןעברואף  מסתבר ובלתי
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 הפרשנים חגורת ללא ך"לתנ הרבנים שמייחסים הממשי הערך (הרבנים

 יןלחלוט הופקר ך"התנבו , מצב נוצר ).אפסי ממילא הוא ההדוקה

" עתודים"ה .למחצה דתיות או חילוניות בידיים תחילה ובמחשבה

 החילוניות של המחודש העניין את לציון ראויה בזריזות איתרו שבסופרים

 אמנם היו הם – זמננו בת הדורסנית הסקראליות להם שהותירה במה

 פרשנות אבל ,ך"התנ מול ישירות לכתוב מכדי דיים ושפויים זהירים

 שלו ומאיר עוז מעמוס :כתבו גם כתבו) למחצה מבודחת לרוב" (עדכנית"

 לכותבי גם פתאים מלכודת ספק ללא זו הייתה .מי יודע השד ועד

 את" לנכס "שביקשה בורגנות, לקוראיהם וגם החילוניים" דרושים"ה

; חזיר באף זהב נזם בחינת האמונית תוכנהה בלא הסקראלית החומרה

 מושג של שמץ להם שיהא בלא רותוהמסו המסורת עם יחסים מערכת לנהל

 משנית ,היינו, פרשנות היא שפרשנות רק. לה חזות ומה זו מסורת מהי

 כמשרתי, היינו, שניותםִמ  לעובדת הסתגלו לא העדכניים הכותבים. לעיקר

 סופר שבו לרגע בפינה להמתין היה שנדרש כל. ופרשניו המקראי הטקסט

 בלשון המקראי" סיפורה סיפור "של אלה אפסיים במי ישקע" בכיר"

 לנו נכונה, ורבותיי גבירותיי ,זו ובנקודה. עדכני חצי או עדכני ובהקשר

 נפל זו פתאים למלכודת דווקא ).הצפוי מן בה היה שאמנם (מרה הפתעה

 האלף בתחילת שלפחות ,הלאומית הדתיות מיוצאי סופר, בורשטיין דרור

 המוכשר – ספק אולל; רבות תקוות ,הראשונים בספריו ,עורר הנוכחי

" ההתיישבות"ו הלאומית הדתיות פליטי סופרים של זו בקבוצה והחריף

 מודרניזם הפוסט אל הלאומית הדתיות מן שלו המעבר. בשטחים

 שאיש מושג(' אייג ניו 'שמכונה מה ואל הישראלית האקדמית במהדורתו

 תורה דיברה .ממסך ובעיקר וחריף חד היה) באמת ולהקיף לתכלל יודע לא

  . וראשונה בראש עצמו את ממסך: אדם בני בלשון

  

 השימוש הוא, הרומן של והספציפי הכולל בהקשר, חמור פחות לא היבט

 לו ושותפים  בקרית הספר שלנונפוץ להיות שהופך אנר'ז, בדיסטופיה

 על' ישירות 'לכתוב האומץ היעדר היא שלו והנביעה, וזן מין מכל סופרים

 כותב איני מכוון בכוונתו (הישראלית בקיימותו בציבוריות .הנוכחי המצב

 מדייקים והם, בשפע ימצאו המצב לתיאור ך"התנ מתוך פסוקים ,)קיומיות

 בזיעה (עטם את הזה הדור סופרי טובלים במה היא השאלה. השערה כחוט

 אבל עתיד בשום תתרחש שלא עלילה נרקחת זה מטעם ).כמובן, קרה
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 שמכונה מה (ישראל ממלכת חורבן את המתארת ,בהווה השבורות רגליה

 ידי על' כבוש 'שטח שהייתה )'הצפונית הממלכה 'הארכיאולוגים בלשון

 לפי לשניהם מס שילמה ,אשורית הבבלית והאימפריה המצרית האימפריה

 זוהי .הכוהני הדתי הממסד ידי על ביומו יום מעשה תונגזל ,בחירה או כורח

 הכתרת ועל ,הקיטור במלוא לתפוע הקלה הרכבת :אלה ימינו של ירושלים

 ספרות מבקר) והממלכה (עצמו מטעם ממונה) הנביאים ,היינו (המשוררים

 שמעברו ,)קורצוויל לא, ושבר שוד בהוראת (ברוך השם את הנושא קטלני

 לדכא שתפקידו משטרתי מודיעין כקצין מתפקד הוא מתרס אותו של השני

, המבקר כס על בתובש לכתוב מעודד עצמו שהוא הקשות הנבואות את

 הוא .משורר בתחפושת נבואה דברי של כתבן הרי שהינו גם, תתעקשו ואם

 דקויות על טורח לא בורשטיין (נביא/למשורר ירמיהו את שמכתיר הוא

 שארית את המידה על יתר להטריד טעם אין – לזה זה בין ההבדלים

 לא ןבורשטיי כדרור בכיר ופקיד חשוב סופר ).לספרים הנזקקת הציבור

 את הזוכרים פנימי ומתח ציפייה מלאי קוראים במאתיים להסתפק יוכל

 שהנכתב ככל: העיקרון. לאיש חשבון עשו שלא אותם ,הראשונים ספריו

 דרור .שיוגש החשבון מפני הפחד יתמעט כך, יותר ומופרך אבסורדי

בשעה  יתר זהירות לנהוג ראוי ,אכן. יודע חשבון, ממסד כאיש, בורשטיין

 בין יחסים על כלום שום של רומאן המשרבטת טריוויה לכתבנית ואפילש

 עם ברחובות מחוללת היא בעוד מר חשבון מגישים יורק בניו ויהודיה ערבי

 על לבקרים חדשות המתחלפים ישראל מלכי. מדבש המתוק המכירות ח"דו

 פסנתרנים הדבר ביסוד הם, ובבל מצרים מלכי של הסתמית ליבם נטיית פי

 רסיטלים מנגנים הם בו מקום ,המעטירה בווינה מנהלים הם םחייה שאת

 המלוכה ארמון לא לחזור להם הקוראים השליחים שמגיעים עד ,לציבור

 סרבני של במרי ללחום: המלך של המרכזיים תפקידיו. בשרביט ולאחוז

 של הזעם נבואות את) אוזן בחצי הקשבה אגב (ולדכא מיסים

 תומך השני חציים ,המצרית ההגמוניה תומכי חציים, משוררים/הנביאים

: המקרא עם מצטברות והתהיות השאלות ,כן. בבלית/האשורית בהגמוניה

 כל המדממת מירושלים שנמלט מעודן וינאי מפסנתרן המעבר מתרחש איך

 מתחת מתרחש מה? טיט בבורות אויביו את המטביע למלך בו נפשו עוד

 הישרדות היא תוחלתו רשעיק שעלם זה כיצד? האירוע או הכותרת לרמת

? נבואה כל עם נפשו את המסכן לנביא הופך משוררים של הקפה בבתי

 היא דיסטופיה האם? גדולים שודדים או קטנים גנבים חבר ריךׂש האם
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 ,נניח (ולא' ב מלכים ספר דווקא ולמה ?ורשולה רעה לכתיבה רשות התרת

 התואמת ,משלנו תמקב ליידי לנו יש דווקא? קספירילשי 'תמקב') נניח רק

 מושכת שבה פעמית החד הסצנה נשכחה איך? ליד ככפפה התפקיד את

 נופל, וריחות אדים מיתמר ,עליה ניצב אשר וכל השולחן מפת את הליידי

 הכלב ואיה? המשפחה ובני והסגנים והחורים הטפסרים של בחיקם

 בבעליו אימים נגיסות לנגוס מעשיו שעיקר רוסאצרב הנשכן המלכותי

 ?הכלב את פספס הרומן או הרומן את פספס הכלב? דברו ועושי

  ? כאחד שניהם את והדיסטופיה

  

 פשחור את נזכור אם' העלמ'ב אדוגמ וגם (בעלמא אדוגמ רק ,כמובן ,זוהי

 של לחצאיותיהן מתחת שלו הצילום ואובססיית הממונה הפקיד, אימר בן

 שהפך ,ןבורשטיי מר של ההחלטה את להבין אפשר ,כמובן. )המזכירות

 סיכונים לקחת בלא מוות עד עצמו את לבדח ,מתפרע ספרותי פקיד להיות

 לאימות הניתנת והממשות, ריצפה האלה לדברים שאין רק – יתרים

 לעלות שיתאמץ ככל :באוויר ורגליו הנכבד הכותב את מותירה ולכימות

 זו ,דיסטופיה מכל הגרועה, הנוכחית הממשות מן ולברוח המרכבה על

 של המרכזית בעייתם, אגב, זו. הרף בלי לשון לו ומאריכה מלפניו תמתייצב

 הממשות ,העדכני בדורנו  שכן– אחד עד כולם הדיסטופיות כותבי

 הלא. שוטים לחבר אותם והופכת דיסטופיה כל על מלעיגה מיומיתהיו

 הזכות לנו הייתה ושנינו, זהה משפחתנו שם גם ,דרור ,אנחנו אחים אנשים

 "העונות בין", ואני: כמוס סוד לך ואגל אלי השח ,ישיבה תלמידי להיות

 שנותרו השיניים את גם מנו פרטים שאר ובין ,'קיחוטה דון 'פעם קראתי

 שיניים שש רק: למלחמות צאתו בטרם היגון דמות בן האביר של בפיו

 עד. להתמיה עד רציני עניין היא שספרות הסקתי מכאן. בפיו נותרו

 לנו אמר ,"הפערים תורת "את משנן בעודך, אקדמיהב: מזה יותר. להפחיד

 'הקמצן'": נשכח בלתי משפט ל"ז ירון אליקים ורבי מורי לתיאטרון בחוג

 את להפוך רק צריך. 'אדיפוס'מ נופלת שאינה טרגדיה הוא מולייר של

 היה צדקיהו אם יודעים ך"התנ ולא אני לא, אתה לא ."טהמב נקודת

 או בברלין הפילהרמונית שליד באקדמיה תלפסנתרנו דוקטוראנט בבחרותו

 רזה סטודנט של השרביט שהינף ,מלך הוא שמלך יודע ך"התנ, בווינה

 עליו שהושת הדין גזר וגם, אנשים אלפי עשרות של למותם יביא למקלדת

 בווינה רזה פסנתרן היותו של הרלוואנטיות ומידת. באכזריותו מפואר הוא
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 אתו וידברו". ועניין דבר לשום מחוברת לא שהיא משום, אפסית היא

 ויאסרהו ִעֵּור צדקיהו עיני ואת ,לעיניו שחטו צדקיהו בני ואת, משפט

 לא ,לצדקיהו, עצמו לו, קרי, משפט אותו וידברו." בבל ויבאהו םַּתיִ בנחש

 המלך "את הדרורים מן היקר עמיתי שכח האם .להצטדק אפשרות נתנו

 לה התאיידה איך? באקדמיה בןר בית של כתינוק ששינן" אירוני במבט

 ספרותנו של המרכזית' תורה משנה'ה עיפוש של קל ריח בצירוף

: אירוני פחות קצת ובאופן ?אוויר כפטיש בראשה שקודחת זו ,העכשווית

 מסמרות לקבוע תפקידם – מצטדקים אינם ומלכים ,מלך הוא מלך

 כחהש זוהי: ספק ללא. פקודה יום בבוא האלה המסמרות על ולהיתלות

 ועד בבל ממלך – הדמויות כל שבו קיומי ריק של לסוג ,סימפטומטית

 – דיסטופי ודבק ליםימ משברי שחוברה בירושלים הפלאפל מוכרי אחרון

 הסיפור .ברורה תפקודית זהות ןלה יש ך"בתנ .שמש חזו שלא ליםיכנפ ןה

 מההקשר מנותק עצמאי קיום ןלה מאפשר ואינו ןעליה מעיק המקראי

 והמאמץ .ותמתאיינ הם לצדו הניצב האבדן לתוךשו קמו מתוכוש המרכזי

 בעידנים ןאהרומ כמצוות" עומק"ו קודמים חיים קורות הןל לשוות

 המתואר לזה בניגוד (ירושלים על הנוכחי המצור .הרף בלי קורס הנוכחיים

 ,מהותי, קיומי הוא) מהן אחת רק היא' טיט'ש העדכניות "דיסטופיות"ב

 לא ,מדי מוטרפת, מדי כאוטית היא .נכבשת בלתי יותלה הפכה ירושלים

 ולמרות – והרחוקה המיידית לסביבתה הארס את ומקרינה לעצמה מחוברת

 .ך"התנ בתקופת שלה הזהות מן גדול מרחק שומרת היא המאמצים כל

 היה שצריך דבר – אפשרית בלתי ונשארה הייתה התקופות בין האנאלוגיה

 הוא גדול ספק .הרומן באמצע, לי שהתבהר כפי ,יקירי דרור ,לך להתברר

. היום ירושלים של למצבה ודייקנית מלאה אנאלוגיה בספרות תימצא אם

 שמטיף כדרך להתייחס צריך סיו'ג של ליוליסס", פעם שאמר פוקנר זה היה

 ,לדייק אם, הוא והעניין". באמונה – החדשה לברית מתייחס נבער נוצרי

 הספרות בקדושת אלא, אמונית דתית שהבקדו כאן מדובר ואין. קדושהב

 הקול' (אמר נבער מטיף ואותו ,)אימה עד רציני אני ,הלצה לא זו ,לא(

 כשהשנים ,אחים לי שמעו הו – והקרות הארוכות כשהשנים ":)'והזעם

 ועברו שטפו ןה – עלוב חוטא הו, האור את רואה אני – והקרות הארוכות

 בהם היה, הדורות עברו חלפו .תהמרקדו הפרעונים מרכבות ,מצרים בארץ

 הוא איפה ,עני איש בהם היה? אחיי הו ,עכשיו הוא איפה; עשיר איש

 כשהשנים ,הישנה הישועה של והטל החלב טעם באין? אחיות הו, עכשיו
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 הפגימות על, האדיבה ברשותכם, נוותר." תחלופנה והארוכות הקרות

 ןמה עושה היה ל"ז כקורצוויל מבקר (כלל משניות שאינן, המשניות

 הלשוני הרצף בתוך כית"התנ הלשון שיבוץ כגון ,)ייםממוִח  מטעמים

 בין הנגרס לחצץ הסיפור סיפור ואת הרטוריקה את שהופך מה ,המודרני

 דמות בן לאביר שנותרו השיניים שברי בששת מדובר אם גם, השיניים

   .היגון

  

, גדולה ואףש, לפחות או, גדול לסופר עניין היא ך"התנ בעקבות כתיבה

 באמצע עוד  ה ר י ח ב מ  אפשרית גדולה כל על ויתר דרור היקר ועמיתי

 האחוריות החצרות חתולי של ומגינם שומרם להיות כשהפך הקודם העשור

  .אביב בתל

  

  

  

  

    הדיאלוגהדיאלוגהדיאלוגהדיאלוג: : : : """"והתחמםוהתחמםוהתחמםוהתחמם    עליעליעליעלי    שבשבשבשב""""'''' על  על  על  על ....המתהפךהמתהפךהמתהפךהמתהפך    הפרופסורהפרופסורהפרופסורהפרופסור    עקרוןעקרוןעקרוןעקרון
        יייילמנחם פרלמנחם פרלמנחם פרלמנחם פר' ' ' ' מיקרוביוגרפיהמיקרוביוגרפיהמיקרוביוגרפיהמיקרוביוגרפיה    ––––    לגנסיןלגנסיןלגנסיןלגנסין    ברנרברנרברנרברנר    ביןביןביןבין    רוטירוטירוטירוטיההומואההומואההומואההומוא

  

  

 .מתמסה בשרה והתחיל חושיה ונתרופפו אבריה דממו קמעה קמעה"

 עליה שבאו היסורים אבל .מרגוע תמנוח התחלת שזו סבורה הייתה

 מן למעלה ועד האדמה מתוך אותה הקפיצו הראשונים על מוסיף

 השמש שאין האדמה לתוך חזרהו נקלעה ומשם המחולחלים העננים

 משוקצים ושקצים בלילה םוכוכבי ירח ולא ביום עליה מאירה

 חזו שלא ליםינפ כקול הארץ מקצות נשמעת ויבבה בזה זה מתחופפים

  )עגנון ,'הזקנה הרווקה על העצוב הסיפור'(        " .שמש

  

  

  

 האני: להיפך אלא ,החווה האני את במבעו שמטמיע כותב אני כאן אין"

 האני של הבנתו ואת ידיעתו את להטמיע החווה לאני גורם (!!) כמו החווה

  ".הכותב
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 האני את ובמבעו במבטו מטביע) פרי" (הקורא אני"ה, פשוטות במילים או

 למה[ שטרנברג לא אבל ,]לא למה[ גרוסמן גם ואולי, וברנר פרי (הכותב

 פח ובעקביו ]מאוד נעים[" הקורא אני"ה, אלה לכל ומעל ,לא בבירור ,]כן

 הדברים וביםכת בו ,'אות' המחוכם הביליוטין יושלך אליו האשפה

 ,אלה שורות כותב. )]'ספריה החדשה'שעתידים גם להידפס בקרוב כספר ב[

, פרי של המאמר את וגם ,ברנר כתבי כל את היטב ושנה שקרא לאחר גם

 על, בקיצור ,האיוך או השיוך על לי סלחו נכבדים קוראים ,ואתם( להבדיל

 שוןבל או – הומוסקסואל היה ברנר אם יודע אינו ,)הקבס תחושת

 או – גנסין עם ארוטית-הומו יחסים מערכת קיים ,המאמר של המעודנת

 הציץ פרי מנחם אם יודע איני השמחה או היגון שלמרבה כפי ממש, לא

 שטרנברג של בחיקו ישב והאם ,)אחרים של או (עצמו של הטבעת בפי

 אחריות קיבל ומי כתב מי, היינו. 'אירוני במבט המלך' את לכתוב כשישבו

 ולא ידיעה סמך על ולא, להניח אולי אפשר. יצא מזה ומה ,הציבור סייח על

 כלשהי מינית שפעילות ,)פרי של המצאה עוד (הכתוב מיקסום סמך על

 מדובר הכול ככלות – עצמם לבין הישיבות תלמידי בין קיימת הייתה

 עם להתמודד דרכים לה היו שלא ,נערים של מינית וחד סגורה בחברה

 ישיבה לאותה חברים היו וגנסין ברנר ".מדאורייתא" רהאיסו ועם היצר

 מרחבים – הישן כבישוב החדש בישוב ,ישראלית הארץ בחברה .פ'בפוצ

 עם מפגשים שאפשרו דקים סדקים אולי נותרו – וחשד זרות של יניםיעו

 שהדברים לזכור עלינו .כיוצא או בישליק חצי בשכר ושכם ירושלים נערי

 למזרח מסעות מאותם חלק .ילדוו אוסקר שנכלא לאחר מעטות שנים אירעו

 ביטוי מסגרות שום היו לא אבל ,זו למטרה גם נועדו ,לכתוב הרבו עליהם

 סברות או סתומות לרמיזות מעבר ,הציבוריים ובחיים  הקאנוניתבספרות

הנכלל  [מילנראריס ' גב של מאמרה: דוגמא( למדנית בלשון שנכתבו כרס

 אובד "בין היחסים שמערכת כצפוי הטוענת ,]'תאו'כרך של אותו הגם כן ב

. כבדה רוטיותא- בהומו נגועות ,הנודד השחקן ,דיאספורין לבין" עצות

 ,"ומכאן מכאן"ב המקבילות הפרשיות מחמש אחת היא דיאספורין פרשת

 בלב הזה המאמר את קראתי אני .שבהן המרכזית אינה ואופן פנים ובשום

 .באקדמיה מילנר' גב של הישרדותה תא להבטיח כדי בו אין ,לא: הולם

 לשלולית תוומצטבר המאמר מן תונוטפ הכלבלבית והשרתנות הכסילות

 אחת: לקבוע חייבים אנו. )גילמן בבית הציבורית המשתנה רצפת על גדולה

 שרידיה ,הדיוק למען (אותו המלווה המקהלה וא פרי יכתוב מה היא
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 שבו במקום .תפקיד או ממשות שום אין הזה למאמר –) הרחמים מעוררי

 לא ,הומוסקסואלית" תרבות "נטולי בעידנים – נעדר ההכרחי הקונטכסט

 הקודם ההכרחי" וקח תן"ה מתקיים בהם מוגדרים מרחבים לא, מועדונים

 של" מרובעים"ה את בחשבון נביא אם אלא (שירה לא, ספרות לא ,למעשה

 דו ומיתממת נהור סגי בלשון נכתבו הללו וגם ,עברית נכתבו שלא ,האן דה

, עלינו – אחר אופן בכל או בלבוש מסמנים לא, טקסים לא) משמעית

, ספק ללא. האמור בהקשר ןיוהמדומי הקיים בהגדרת זהירים להיות, כמובן

 של העברית בספרות" הבודד צעיר"ה של בחייו רוטייהא החסך מרכיב

 ,ושופמן ןגנסי. וחייהם כתיבתם של והסמוי הגלוי בפן קיים ,המאה תחילת

 יותר מענגות או פחות מענגות הצלחות וכמה לכמה וזכו זה מכלל שחרגו

 שנטש שכובותיו של תאניותיהן את גבו על לשאת שנאלץ, גנסין בעיקר(

 היה המיני החסך .הכלל על המעיד הכלל מן יוצא בחינת הם ,)קל בלב

, וב קראו שהכל ינינגרילו" ואופי מין "את להוסיף יש .מוגמרת עובדה

 נטיות שהשפיעו ממה יותר השפיע ספק ללאשו ,אדם כבני סופרים

 המשכלת העבריה של דמותה לחלוטין נשכחה .נסתרות הומוסקסואליות

 קורסט עם היהודים מרחוב ינטע 'ועלתה צפה ותחתיה ,פרישמן מתקופת

 קל ).דיאספורין של אחותו (דורסנית ממון בורגנות או, למינהו' ומחוך

 סואליזםקהומוס אינו מקורה האישה דמות מפני הזאת שהרתיעה לקבוע

 שדחק מה – היהודי הרחוב של וטמיעתו מהתברגנותו רתיעה אלא, לטנטי

. ונידחת כאובה והותירה ומחולליה העברית הספרות את השוליים לשולי

 נוספת דחיקה עצמה על הספרות תגזור לא זה שבמצב לחלוטין ברי

   .יגלו סואליזםקהומוס של לשוליים

  

 התנוונות: המדוכה על עמדו שיעור לאין קשות קיומיות שאלות ,כאמור

 בעקבות ההמונית הנדידה, ההמונית ההתבוללות ,העברית השפה הלמדת

 כל – המשפחתי התא התפוררות  ,הרגל לכף ומדרך מנוחה היעדר ,הפרעות

 באמת יךימשו שאינו, ומשני תפל לנושא הומוסקסואליות נטיות הפכו אלו

 ,הכתובים את "ימקסם" שפרי ככל. ונגזרותיהם היהודים חיי של ורגניזםלא

 האפשרית המשמעות קצה עד התקופה מן הכתובות העדויות את וימתח

 בכך אין, )כהלכתו סדום מעשה שמזכיר באופן (ןלה לסגל מבקש שהוא

 העברית הספרות נכתבה שבו הכללי ההקשר את זה בכהוא לשנות כדי

 מדובר. מקום בו היה לא להומוסקסואליזם – שלה אהשי מתקופות באחת
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 שונות בסוגיות האינטנסיבי העכשווי שהעיסוק כדאי. מובהק' אנטיטי נון'ב

 לחלוטין שונים עניינים: עינינו על תפל טיח חויט בל וזהותנות מגדר של

 פרי מנחם. והסמוי הגלוי הציבורי במרחב והתקיימו המדוכה על עמדו

 יחסי וכאיש כעורך .הספרותי המרחב של מאוד בלתמוג בראייה מצטיין

 כאן עולות זאת ובכל .קשים נזקים העברית לספרות גרםהוא  גאוני ציבור

 לדחוק לנסות לפרי גרם מה: בהן והחשובה. פשוטות לא ותמיהות שאלות

? המגדר עם המזוהים כותבים פועלים בו הספרותי המרחב לשולי ברנר את

 היה כשמדובר גם ,פרי את העסיקו תמיד ושוליים מרכז של שאלות

 בשוליות תחילה ובכוונה במודע שבחרו מאוד גבוה מדרג בסופרים

 משורר לשוליים לדחוק לפרי גרם מה .)למשל ,קורן ישעיהו (עקרונית

 המין מן תשובות להיות יכולות הללו לשאלות? ל"ז הורביץ כיאיר מרכזי

 ,לגנסין ברנר שבין היחסים תבפרשיי פרי שמפעיל הסוג מן, כלומר (האישי

 קלות תשובות ,כמובן ,יש זו לשאלה. )לו כראוי אלה תשובות" ממקסם"ו

 של לשוליים שנדחק קשישי ספרות חוקר של ניסיון – מאליהן ומובנות

 וקרים'הג ששני אימת כל החול-כעוף ומתחייה הבורגנית התודעה

, היינו ,לתחייה םקמי )שעויה ב"וא גרוסמן (הספרותי קיומו של המרכזיים

 זיפייס בחיפוש בפינתו לו נרקב  הואהזמן וביתר ,שלוש-בשנתיים פעם

) מילא, שלו (שלו" הפערים תורת"ש ציבוריות ודילמות נושאים אחר

 של מידם אוכל שפרי הביזיונות את לכל הוסף. נחרץ פתרון להם תמציא

 ,מגזר של רלוואנטיות בסוגיות" להתעדכן "שמסרבים – הקשישים סופריו

המייעד את האישה  יהושע ב"אכגון  – מודרניזם הפוסט מסמני ושאר מגדר

 פרשה ועל( קשישים של במיטותיהם הקריירה סוסילב או הדורלחידוש 

 מכר רב שהוביל מה ,)ה כרך ',דחק'ב' ניצבת'על  מאמרי ראו זו נלעגת

 תבחינ, בו להיסתר חור איזה לחפש הדבר גרם ולפרי ,פחת פי אל" בטוח"

, לפרי בניגוד .הספר להגנת ןומיר דן קם ,הרב למזלו .ימצא ובל יראה בל

 קונספט כל לסגל ,שרץ של סוג כל לטהר המסוגל גמיש רטוריקן הוא מירון

 ,לפרי בניגוד .לשבח ראויה ובשטחיות בזריזות ועדכני חדש ספרותי

 שהוא שורה מכל ניכרות צר תובנות ומרחב המהותית הרצינות שהיעדר

 ואי עמוק בחשד גובל לפרי שיחסו, האלה השורות כותב אפילו – בטמשר

 מעטות לא פעמים עצמו את שאל ,)במפורש זאת לומר יש (מהותי ןואמ

 מה, ובאמת? ברצינות האלה הדברים את כותב פרי? המ :הקריאה במהלך

 גם, תרצו ואם ,כסדומאי ברנר של מהצגתו ומרענן מעדכן להיות יכול
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 ,פרי לפני נחותים יצורים וכמה כמה קפצו אמנם הזאת ההעגל על? פדופיל

 שיגרום היהלום את מהם ולחלץ ,עכורים במים לדוג יכול פרי רק אבל

 כמו (שברנר היא האמת .לפינה ברנר את הדוחק קונספטואלי למהפך

 .)באקדמיה גם (אותו שקוראים סופר להיות מזמן חדל) והיתר השאר

 מה על האמת למען לה שאין (ובתחושה מקודשת באיקונה מדובר

, קידרון בנחל האשרה את שמנפצים כדרך אותו ינפצו שלא שעד) להסתמך

 ,שלו משמעית-והחד האכזרית מהיושרה ,מאימתו תשתחרר לא הספרות

 אילוזיה כל של מדריסתה ,בדיון של דקה בכסות אמת לכתוב מהתעקשותו

 מהדורותיו ךאור לכל ישראלי הארץ אנר'הז ואבירי מאביזרי ,מנחמת

 ,יותר מוקדם החל השבירה תהליך, כאמור .והמתעדכנות המתחדשות

 שום, ודאי .עט שכירת פלונית עליו שכתבה נלעגת-המיתממת בביוגראפיה

 ,עצמו ברנר בכתבי קונספטואלי מהפך להציב יעז לא רציני ספרות חוקר

 אבל. צחוק מעצמו שיעשה בלא, ארוטיות-להומו מסתבר חשד סמך על

 בידי הספרותית ההוויה במרכז גנסין בהעמדת החל. נצטבר כבר ליךהתה

 וחולה חלש בחייו גנסין היה אלמלא אפשרי להיות היה שיכול מה (מירון

 הפרשה של ביותר המצער בהיבט המשך ,)הכפן גבול על ימיו רוב והתקיים

 – בסקי'ברדיצ על )מובהק ברנר חוקר( ברינקר מנחם של ספרו ,כולה הזאת

 מירון דן ואת ,ברנר על בסקי'ברדיצ את שמכתיר ספר, דבר של רומעיק

 שאני העמוקה ההערכה שמחמת ,הספרות מחקר של המלכים מלכי למלך

 אוכל הצער ורק (בשתיקה זה ספר על שאעבור ראוי ,ל" זצברינקר כלפי חש

" המרחב פתיחת"ש המחשבה מפעפעת האלה הדברים ביסוד .)הנשמה את

: רוח ורעות הבל .יותר מרכזי למצב לשוב לספרותנו לה תסייע הספרותי

 שלושה לפני נפטר) ברמה ישראל (שבהם האחרון; תלמידים אין לגנסין

 למרבה ,יש בסקי'ולברדיצ ,דרך וממשיכי תלמידים אין לברנר .עשורים

  . אין – בנושא להרחיב ומה ,עוז עמוס של בדמותו נאמן תלמיד, הצער

  

 ;האיקונה את שינפץ למי מדומיינת בהמתנה אפוא שרוי הספרותי המרחב

: לחלוטין סובייקטיבית היא ,ליבו מדם ברנר שכותב' האמת'ש שיטען

 דברים עשה המדרגה שבסתר; פנים העמדת היא שלו האכזרית שהיושרה

 ראשו על שזרק המעונה שהנזיר; המאה בתחילת, אז לפחות – עשויי שלא

 ממש אותו הפעילה אישית נותודורס סופרים שקנאת ;כלל נזיר אינו חול

 אמת של אפשרית מידה יש אם וגם – ב"וכיו אחרים שהפעילה כפי
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 זה כל של הרלוואנטיות מידת מה ?הזאת בחררה יבוסס מי, בדברים

 התרומה מה, אמת שהכול יוכח) נניח רק ,נניח (אם וגם? עצמה לספרות

 יש ההראשונ לשאלה לפחות? הנוכחי הספרות למצב זה כל של הגדולה

 מי, שבמלאכות המזוהמות את שיעשה הוא פרי מנחם: נחרצת תשובה

 באורח ציבור ויחסי תקשורת של דבר בחיידקי הספרותי המאגר את שזיהם

 המעגל של ההיסטורית הדומיננטה את יד במחי שהרס מי ,תקנה לו שאין

 האבן את שיטיל הוא, העברית הספרותית ברפובליקה והשני הראשון

 לרגע סבר לא שמעולם קדוש (העברית הספרות של ומההמד" קדוש"ב

 אותו שנטשה בארץ הציבורית המנהיגות – איש על נעלה או קדוש שהוא

 כדי ,לאיקונה להפכו כדי, אותו שקידשה היא ערביים מרצחים בידי

 סופית שנפטרו לאחר הסמויה הרווחה אנחת ואת האשם רגשי את להשכיח

  .) בו וכיוצא" המחרשה "פרקי מכותב

  

 העלובה הפערים ובתורת פרי במנחם צורך שום לנו אין :ירבותי ,זאת וגם

 בין ההגמוניה על ודורסני מתמיד מאבק שהיה מעצמנו להבין כדי, שלו

 שהרעות .בסקי'וברדיצ גנסין, ברנר :הדור של המרכזיים הסופרים שלושת

 נתקלהת שאיימה כך כדי מתוחה – חשופות שיניים של רעות הייתה ביניהם

 ברנר של האיגרות בחליפת למשל ראה( בכך מה של דבר כלעקב 

' גרפיהביומיקרו'ב לעצב פרי שמבקש הניסיון ,זאת ועם .)בסקי'וברדיצ

 במופרך גובל, ארוטית-הומו יחסים מערכת באמצעות שליטה השגת, שלו

 קיימת הלא (לסבית-ההומו לקהילה כשייך ברנר של תיוגו. ובנלעג

 ,כאמור, ברנר .כתביו במבחן הרבה לשנות כדי וב איןש ודאי ,)בתקופתו

 ,יתגלו לא חדשות ותובנות ,דורו את שהעסיקו מהנושאים הרבהב חרג לא

 באמצעות ולא" מיקרוביוגרפי מקרא "מכנה שפרי מה באמצעות לא

   ".הטקסטים של מכסימיזציה"

  

  

        שחרשחרשחרשחר    גליליגליליגליליגלילילללל' ' ' ' שמותשמותשמותשמותוווו    גופיםגופיםגופיםגופים ' ' ' 'עלעלעלעל    ----    העבדהעבדהעבדהעבד: : : : אואואואו    ,,,,הנחשהנחשהנחשהנחש    נשלנשלנשלנשל    תחתתחתתחתתחת
  

 ,פרופסור בתואר לזכותהוא  חלומם שעיקר בחלד אדם בני שיש חמני אני

 את לעוות אם – הנכסף התואר אל שתביאם פעולה בכל ינקטו כך ולצורך

 עבד מעשה אוזנם את לרצוע אם, ביוב במי צוואר עד לשקוע אם ,הכתובים
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 ,ואינטואיציה ידע של מסוימת המידב גם ,בנוסף, יש צורך,  כמו כן.ארמי

 וידוע. כלל פשוט עניין ואינ האקדמיה של הביוב במערכת וטהניו שכן

 נרצע עבד שימש יובל שחצי, גמור פרופסור היום, פלוני על המקרה

, במשרדה נדרש מעשה כל עשה ,הבמחיצת נידף כעלה רעד ,לאדוניתו

 את עילאית בנאמנות יהיהגו בהן מאסו הפשוטות שהפקידות מלאכות כולל

 בזמן  כבר,הגלות כאורך שארכם קיםוהמאוב המשוממים מאמריה

 במשרד נשאר הוא, לביתם כוהל ,הניקיון יפועל כולל, כשהכול .כתיבתם

 וידיים שיבה בשיער ,לבשר יש זאת, הזה וכיום ,חדשות להוראות בהמתנה

 שהצטמקה לאחר רק, בתפקידה אדוניתו את החליף, מבועת ומבט רועדות

 אומרת השמועה .גפן צמר וכול ששערה כפופה וודו-בובת של למימדים

 עד הריקים כאחד בטלפון בו גוערת שהיא אימת כל מתוח בדום ניצב שהוא

, היא המשוערת ההנחה! בסקי'ברדיצ, מעיניך עפר יגול מי .הזה היום

 ספק ללא והעובדות ,כמה פי מתוחכם ,מר גלילי שחר, מאמרנו שנושא

 בהשוואה שיעור לאין מוקדם זכה פרופסורה לתואר: עצמן בעד מדברות

 מצויד .וזהירות שכל םובש בחר שלו ההשתלמות נושאי את. וילעמית

 היטב הבן הבין הוא. המוקשים מצויים היכן הבין וזריזות מעשי בשכל

 וכך ,העברית הספרות הוא למכשול לו שיהיה ביותר הגדול שהמוקש

 שהיה ,מירון דן של עינו עליו שנפלה עד החדר בפינת כעכביש הצטמצם

 כתחליף הפוסטמודרניזם ואימוץ קונספטואלית חזות חידוש של םעיצומב

 לפוסמודרניזם שקדם השנים ביובל נאחז בהן הפרוידיאניות לתפישות

 היו ).'ההתקבלות תורת 'של שוטה חסיד ונשאר היה מירון ,למעשה(

 שהיו כמו (דבר כתב ולא אמר שלא ,זה ימים עול לשבח הסיבות כל למירון

 ,מירון )."במילה אותו סתתפו לא "– צבאית משטרה בחיל ואצלנ אומרים

 לו להציב היה שתפקידו כולל מערכות שידוד של בעיצומו היה ,כאמור

, המתעדכן דמירון אליבא, עברית ספרות. ל"חו של באקדמיות נוחה עמדה

 – 'היהודים ספרויות' הנקרא כולל מערך של חשיבות חסר גף אלא אינה

. ביהודים או ביהדות שיעסקו בתנאי, הלשונות בכל להיכתב יכולות ואלה

 מהגופים למירון צפויות שהיו הצרות לנוכח מזהירה עמדה ,ספק ללא

 התייחס לא איש ובארץ – קולומביה באוניברסיטת ישראליים האנטי

 מעורר באופן הסתייגויות שגמגמו עמיתים לכמה פרט למהפך ברצינות

 ועוד, קוראים לא כמעט עברית ותשספר ולדגש לחזור צורך אין .רחמים

 שלנו הספרותית האקדמיה .מירון דן של מאמריואת  – מזה פחות



 795

 שבו המאבק תחום: ריקה קליפה ונשארה הייתה האחרונים בעשורים

 את בו לנעוץ מה עוד באין רעהו בבשר איש שפיהם משוקצים שרצים

 מעצמו העוש" יהודית ספרות "על שלו הכרס בסברות מירון דן. השיניים

 וההומוסקסואל במודגש הנוצרי האוסטרלי הסופר האם: כמובן ,צחוק

 'המרכבה יורדי'ב החלק הלא? היהודית לספרות שייך וויט פטריק המוצהר

 מדברית אוסטרלית בעיירה אושוויץ ניצול של צליבתו את תיאר שבו שלו

 לדבר שלא .היהודים בשואת העוסקת הספרות מיטב את בצל מעמיד נידחת

 בגרמניה אורתודוכסית הניאו היהדות של יחידי הכמעט התיאור היותו על

אי פעם  עיין בדיוק כאן מי, שני מצד .השנייה העולם מלחמת שלפני

 מצד? שנים עשרות כמה לפני בעברית אור שראה 'המרכבה יורדי'ב

 איך .לצליבה נידחיו את המוביל בעולם עוסק 'המרכבה יורדי': שלישי

 אל לחזור אפוא ניאלץ? מירון דן של לשיטתו ותוא נגדיר בדיוק

 בזאת נעיר (פרופסורה תואר לצורך האוזן רציעת של הפנומנולוגיה

  ). פרופסורה תואר קיבלו מעט רק, מרצע ראו רבות שאוזניים

  

 יהודית בספרות ותקריא "היא ו של גלילי שחרספר של המשנה כותרת

 בספר ימצא ובל יראה בל בחינת אוה" עברית ספרות "המושג ."חדשה

 כולו כתוב הספר: שני מצד. המשקוף אל היטב רצועה האוזן – האמור

, לו יוכלו לא בקולומביה הסטודנטים ואפילו ,עברית לקוראי ונועד עברית

  ! באנגלית – יהודית/עברית ספרות לומדים הם הלא

  

 בנשל מגע מזכיר בו המגע (הספר את פותחים אנו זו נלבבת סתירה מתוך

 עוסקים ונמצאנו ,)נשל פה ומה נחשפה  מי לקבוע מוזמנים ואתם, נחש לש

 כלהשהה ספרות של הפתיחה כמהלך מזמן לאעליו  הכריז שמירון במה

 על ברשותכם נדלג (מברסלב נחמן' לר 'קבצנים השבעמעשה ב' – העברית

 פרל יוסף ,מברסלב נחמן רבי ,בנימין ולטר בכתבי המלך בבת העוסק הפרק

 הבסיסי את להסביר טורח שאינו כיוון בו נעסוק לא ואנחנו ,בסקי'וברדיצ

 ).קאנונית לספרות מתחברים עממית ספרות של מוטיבים איך – ביותר

 האגדה של מוחלט היפוך שהוא ,'הקבצנים ספר'ב הוא הדיון המשך

 אל מדרגות בחינת ואה ברסלב קבצני של הנחיתות מדרג הרי. הברסלבית

 מדרגות ןה מנדלי של הקבצנים בחבורות הנחיתות רגותמד ואילו ,העדן גן

 מה. ושגהמ של דתית הלא החילונית במשמעות הקיומי הגיהינום אל
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 במזרח יהודית עיירה של פרוטוטיפ (הדתי הקשרעל רקע ה מאוד שמתבלט

בקפיצת , "דילוג"ב זכה שחר גליליש , הוא)19-ה המאה בסוף, אירופה

 אל דרך בקיצור –) המושג של אמונית הדתית במשמעות לא ,שוב (הדרך

 דן שום עמד לא ,מנדלי או/ו ברסלב קבצני של לצדם אבל ,הפרופסורה

 המספר ,הספרים מוכר של לדמותו ונעניק מגדרנו נצא כן אם אלא ,מירון

 הספרות של בתולדותיה לראות פשר א.כמובן, פרופסורה תואר, העד

 והותירו אותו ביקעו וחילון השכלה של שמגמות מתמשך רצף העברית

 במה לראות ואפשר ,מאיליו מובן ואינו קל אינו מעליה שהדילוג וםהת

 כאבן לו תקועה העברית שהספרות רצף" יהודית ספרות "מכנה שמירון

 העברית הספרות של המרחב ,כמותית, שוב ,שכמותית משום גם ,בנעל

 המאה המפנ משבר לעת היהודי בגורל ספציפיים בנושאים ועוסק מצומצם

 וגדיל אבל .וטריא שקלא או דיון או ויכוח לקיים אפשר כך על. הקודמת

 את היטב להאיר בלא 'הקבצנים ספר'ל 'קבצנים השבע'מ אלייפרופסור

 את לאבחן בלא, והידית העברית הספרות את שאפיינו המשכיליות המגמות

 נכתב שמתוכן ,היהדות של והאירופיזציה ההתברגנותשל  הנלוות מגמותה

 של המשורבט מהרצף הועלמו אלה מגמות :מופרך הוא ',הקבצנים ספר'

 הספרות :)האמיתית הבעיה וכאן ( לחילופיןאו ;מירון של במצוותו שחר

 בצדק (ומרכזיות גדולה שואף ,יתטפא באורח התנהגה תמיד העברית

 מה של נאות ייצוג מהווה היא שאין ובוודאי ,)רבים פגמים למרות ,מסוים

 דרך כמורת ,העברית הספרות. "מינורית ספרות "מכנה דרניזםשהפוסטמו

 על תבוא כך ועל. מינורית להיות יכולה אינה ,שלם מהלך וכמייסדת

 היא כאילו אליה יתנהג פרופסור בתואר המוכתר הארמי העבד: עונשה

  . איננה

  

 ,במפורש לומר שלא ,אבסורדית תחושה מלווה שחר של בספרו המקרא את

 היצירות ,עברית לקוראי נועד, עברית נכתב הספר ,מורכא: גרוטסקית

 לעברית במודע תורגם 'הקבצנים ספר' אפילו (עברית נכתבו המטופלות

 כך. מהותיים משפט וחלקי הקשרים על המדלגת ,ושבורה נחותה, חלקית

, ספרותה על לדבר שלא ,העברית אבל) יםביהברסל הדרושים גם תורגמו

 ,החדר של המעופש באווירו השט הליום ןבלו מעין ,נעלם של סוג ןה

 של הגנוזות ממטרותיו אחת ,ואמנם .האקדמי" קלויז"השל , דיוק וליתר

. המשקוף אל באוזניו רצוע שהכותב העובדה את להשכיח – הספר
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 להזכיר חייב הפרופסור בהם במקומות צצים ,באמת הגרוטסקיים ההיבטים

 לתפקידה מודעת ועברית ,עברית נכתבו מסוימות שיצירות העובדה את

 לא (העברית שאצלו, )ואילך 190' עמ (בעגנון כשמדובר בעיקר ,דווקא

 יהיבספר הסיפור מדבר בהם הספרים משישוכנו תיקונה על תבוא) הספרות

 ,העגנוני לעניין במועדה בודדת אקראי הערת אפילו שם יש. בירושלים

 העגנוני ורוהסיפ .מגרמנית צולע תרגום היא בסיפור העבריתלפיה 

  מאמרים זהברצף כאןאותי  שמששמ) 'הזקנה הרווקה עלהעצוב  הסיפור'(

 ערך לעברית להעניק הניסיון? צולע באופן תורגם שפה מאיזה? הוא מה –

 מהוד ימנע מה .ואופן פנים בשום מקרי אינו צולע תרגום של ואיכות

) כסל עלי פימה צמחיוי גמור פרופסור שיהפוך לאחר רק (פרופסוריותו

? ממנו ימנע ומי .וחומר קל – גנסין? תרגומית כתב שברנר שגם לטעון

  . מזה תשכחו? בפרץ תעמוד שלנו המפוארת הספרות ביקורת אולי

  

 במוספו ספרות מבקר בהיותי: מתמשכת בפרשייה מה משום נזכר אני(

 שלי הביקורתיות בסקירות לכלול התעקשתי ,כלשהו עיתון של הספרותי

 שטען העורך התנגדות למרות, עברית בספרות מחקרים ביקורת על גם

 .הנס פי על וחי בלימה על תלוי מוספו וממילא ,קוראים הזה לחומר שאין

 אנשי ידי על שוגר שחלקם מחאה מכתבי למערכת מגיעים היו שבוע מיידי

 יעלה האלה הסקירות שעל התחננו הם. שלנו הספרותיות האקדמיות

 והעליבות – הכתובים מתוך שניים או בציטוט היה דיי .בכדי ולא, הכורת

 ,רטורי כשרון כל היעדר בצירוף רועדת בעט והכתיבה ,המחשבתי והרפיון

 להיות הפך צורמים הבלים מיני לכתוב" האקדמי חופש"ה, שכן. יחשפו

 העורך כלפי התודה ואסירות הרווחה תחושת את לתאר מיותר .העניין עיקר

 במוסף אדמות עלי מחליפי, אגב .הדלת את לי והראה" בלחצים עמד שלא"

  ).ממש שיניו בעור" תפקיד"ה מן ונמלט יומו את קילל

  

 הקצה שהפוסטמודרניזם במסגרות לתפקד לא מתעקשת העברית הספרות

או לא כל כך  (סמוי פוליטי הקשר כאן שיש מאוד אפשר. ולשכמותה לה

 וסטמודרניותפ דתפישות אליבא ,היא עבריתספרות הוה העברית – )סמוי

לפי המובן החדש " (המינוריות"ש, כובש עם של וספרותו שפתו ,שונות

 חטאה העברית הספרות .והלאה ממנו )שהוענק למושג הישן והטוב

 ,ולגרמנית, כמובן הידית לשפה בניגוד (הציוני הרעיון בקימום במיוחד
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 דוגמאות הן ופראג קפקא (מיעוט הייתה הגרמנית התרבות שבו במקום

 והחלפת העברית ספרותלו העברית לשפה ההתכחשות ).תוהקמוב

 ןעודיי, במערכת העברית תפקיד טשטוש תוך" יהודית ספרות"ב אחרונהה

 קיימות הנחש לנשלי לאפשר) כמובן ,מירון לדן ההכרחי מהשירות חוץ(

 את המאפיין ,בנימין ולטרוב האינטנסיבי העיסוק גם .ל"חו של באקדמיות

 התרבות עם בנימין לטרו של קשריו: מאיליו מתבהר ,שחר גלילי של ספרו

 כתוצאה השטח פני אל ועלו ,מאוד מעטים היו) היהדות עם וגם (העברית

 באישיותו שהצטיין ,לםוש גרשום עליו שהפעיל פשוטים לא מלחצים

 קיום העדיף הדעתן נימיןב לטרושו להניח סביר זה יהיה האם .הדורסנית

 כגרשום דעתן נחש נשל של גורל על ,ואבדן תפליטו ,נדודים של אינסופי

 נותנת אינה האישים בין הערה המכתבים חליפת גם .תשובה אין לי? שולם

 האקדמיות של שהתנוונותן ,הוא נהיר זאת שבכל ומה – ממשית תשובה

 שמחצית, ל"בחו באקדמיות פוטנציאל הרת הזדמנות יוצרת עברית לספרות

 ,)דתיים מטעמים עניין המגלים םנוצרי או (יהודים הם מתלמידיהן

 היא ומטרתם מובהקים ישראלים אנטי או אנטישמים הם השנייה והמחצית

 של העתידי האקדמי הקורפוס את שמחייב מה –" יבהאו את דע'"

 מחייבת היושר מידת .ובתבונה בזהירות מעשיו את לכלכל ל"הנ האקדמיות

 משוםכפי הנראה , בקובץ הטובים הם בנימין לטרו על שהמאמרים ,לומר

 חש הוא ובמסגרתו) גרמנית ספרות (שחר של הגלוי ההתמחות תחום שזה

 שכבות שלוש דרך נוגע הוא) היהודית או (העברית בספרות .יחסי ביטחון

מנתח גלילי שחר את שירת ארז  "שמות רקיעת"כשם שבמאמרו  (ביטחון

ין  באמצעות הלדרל–  בעוד מהלך פוליטי מזהיר וצייתני– ביטון

  .!)והיידגר

  

 רוב על הדברים שמוסכמים כדרך העברית הספרות של ההתפתחות תהליך

 עליו מקובל אינו) סדן דב מה ובמידת מירון דן למעט (יםרוהמבק החוקרים

 תלמיד של והמוגבל המקוטע הידע לגוף מעבר בו מעורה לא גם והוא(

 שיאפשר אלטרנטיבי התפתחותי מהלך). באוניברסיטה הפתוחה

 ,גובש טרם' יהודית ספרות 'שמכונה ומה עברית ספרות בין טגרציהאינ

 נועד לו מציית שגלילי המירוני המהלך הלא – יגובש לא שגם להניח וסביר

 כה עבד: תאמרו .שבמשוואה העברית הספרות מרכיב את הניתן ככל לאפס

 כיוצא או קולומביה באוניברסיטת לו מובטח עתידו, לנוח יכול נאמן
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 שעריהן את לנעול עומדות ממילא בארץ עברית לספרות תהאקדמיו(

 כלל בקופסה לשחר לו מונח אינו העניין, ובכן ,)ביקוש והיעדר מעיפוש

   ?ונשר תפקידו את שסיים בנשל לנחש לו צורך מה: בעצמכם הגו .ועיקר

  

  

  

    סיפוריםסיפוריםסיפוריםסיפורים    ––––    פטלפטלפטלפטל ' ' ' 'האנתולוגיותהאנתולוגיותהאנתולוגיותהאנתולוגיות    סדרתסדרתסדרתסדרת על  על  על  על ....תתתתסיפורסיפורסיפורסיפור    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    ממואריםממואריםממואריםממוארים
            משמרימשמרימשמרימשמרי    אביביתאביביתאביביתאביבית    בעריכתבעריכתבעריכתבעריכת' ' ' ' שהיושהיושהיושהיו

  

להכיר  קשה .דומה היא למי לראות בתה על והביטה שפתיה את לעסה"

 עיניה את עצמה .ניטלה דוגמא ומאיז צורתה נשלמה שלא בבריה

 ולא היה יפה שנזכרה מה כל לא .הכירהש אותםמ מקצת לפניה והעבירה

  " .לדורות יפה לשעה שיפה מה כל שלא ,כדאי היה יפה שהיה מה כל

  )עגנון ,'הזקנה הרווקה על העצוב הסיפור'(                                               

   

 של תהודה מתיבות מנועה, אטרקטיבית פחות הופכת הסיפורת שבו במקום

 הדחף ממילא ,רפאים של בעולם חלקי קיום, בכלל אם ,ומתקיימת ממש

, רהמוא בעולם גם אמורים והדברים .והולך פוחת ממש של יצירה לכתוב

 מגרסת תוך אל דחסיםונ אדיש עין-להרף אור רואים ספרים שבו, המקביל

 מקור- פרוזה ספרי רעש שמונה מכל – מלאה בהצדקה ככולם רובם .הנייר

. לגריסה ראוי הארי חלקם, האחרונים החודשים בעשרת אור וראו שקראתי

 שלא העצמים את לבייש שלא כדי גם – שמות אזכיר לא הפיתוי למרות

 בהם אין חיים נשמת שהרי ,חיים שהם עליהם להגיד אפשר ואי שרב ראו

 ,ועוד ,מתו שלא עליהם מעיד שיצרם ,מתים שהם עליהם להגיד אפשר ואי

או כל מיני  (שחורי יערה של ותאהאצטב על אדם כבני ורבים פרים שהם

  . הפרוזה עורכת כס על בשבתה ) אחת היא–נוית בראליות 

  

 ומשקל מסה להם שיש ,ערכיים היותר ריםהספ שגם הוא התקלה מקור

 לאותו זוכים ,)אחת יד אצבעות על יספרו הללו (עולם היוצר פנימי ומתח

 הם האמור מצב הלש והנסיבות המחוללים רוב .המגרסה גורל – ממש גורל

, גדולה מאמרים בסדרת ,הזהרתי עצמי אני (והיסטוריים כלכליים-סוציו

 לחלוטין אחר בסיס על עצמה את תכונן לא אם תקרוס כולה שהספרות מכך



 800

 במקום ).שעברה המאה של 80-ה שנות בסוף ופורסמו נכתבו המאמרים –

 לתחר הסיפורת פנתה ,הפתחים את עצמה על ולסגור בתחומיה להצטמצם

 לפחות .יתרון שום לספרות בהם שאין מרחבים – ובטלוויזיה בקולנוע

' החזותית אמנות'ה לכיוון זנו האחרונה בעונה אור שראו הספרים מחצית

 הנקודה. הרומן את שכתב מי עבור גם ממון די יש בה ,)יזיהווטל ,קולנוע(

 טוב קולנועי" סינופסיס "לכתוב יכול ומטה בינוני קולנוע יוצר שכל ,היא

 נותרה הספרות ,איכשהו .לעצמו הפרוטות את ולגרוף שיעור לאין ומדויק

 ועדיין. הזקנה הרווקה של איהצאצ עבור השמורים השאריתיים בתחומים

 הוא – והמשתקות הדורסניות השפעותיו שלל על האינטרנט את הזכרנו לא

   .נפרד לדיון,  לבטח,ראוי עצמו

  

 אחדות עבודה שנות מצריך רציני סיפורים קובץ או רומן: עניין של כללו

 הנלוות המערכות כל קריסת בגין לב תשומת ואפס תמורה אפס בעבור

 ."הספרותית הרפובליקה "פעם לא שמכונה מה – מינימאלי התהוד ומרחב

 של בסיס על באינטרנט צפים ממנה שברים (חי לכל חיים שבקה זו

  . אחד עד כולם כשלו ,הדיון את למקד הבודדים הניסיונות ).מקריות

  

 רוצה לא אחד שאף היא ,עליבויותיו שלל על ,העניין בכל המגוז נקודת

 ,המדינה – מכולם פחות .האור את שיכבה כאחרון בזיכרון להיחרט

 או (הספרות מתקיימת הזה באופן .לאדישות תיעוב בין נע לספרות שיחסה

 הלאומי מהתקציב פירורים על המתבסס ,שאריתי קיום) שלה העין מראית

 כצפוי ומאחור מלפנים, מקורבים עבור עניין בעלי ידי על נגזל שרובו(

 אין .שונים וולנטאריים גורמים קציםשמ נחושת מעות אלה ואי) וכמקובל

 בנמצא יש אבל, אחד רציני טקסט ולו להעמיד כדי דיי האלה בסכומים

 ומאבקים והשראות והקפדות חומרות תובע שאינו אחד ביניים שלב

 ממוסגרת תמונה. הממואר – קצר סיפור או נובלה ,ןאמרומ כנדרש פנימיים

 ,יחסית מעטים בקשיים עצבל יוכל מובהק סופר-לא שגם זיכרון פיסת של

 הכתיבה לבין הספרות שבין ההפקר בשטח אותו שימקם באופן

 הממוארים כותבי .החן מלכת יצאנית וכל מלך ממזר כל בה ,האינטרנטית

 .מנגד התיל גדר את רואים אבל ,הספרות של הממוקש בשטח דורכים אינם

 או בורב ,מכתיבה המשתתפים כמותו ,העורך קובע "משותף"ה הנושא את

 הם הנדפסים הממוארים רוב, אמת .והקוראים הקונים כמות את, במעט
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 של סופרים וגם, כלשהי הפתעה נקרית ושם פה אבל ,נייר של בזבוז בחינת

 ,אפפל שולמית – ]'גיליון ג [הנידונה בחוברת (חלק לקחת מתפתים ממש

 ).קלושים פטלים מי מכוס לטוב וראויה ,טעם של דברים תמיד הכותבת

  . מוות ואינו חיים שאינו במצב' ספרות'ה את להחזיק טכניקה עוד

  

. אנר'הז של העקרוני במודוס, מאוד זהירים להיות לנו ראוי, הכול ולמרות

 או למנדלשטאם 'הזמן שאון' הממוארים בקובץ שניזכר לנו די

 דיוקן'ב או) לעברית תורגמו השניים( 'חודסביץ לולדימיר 'מטרופוליס'ב

 בכתיבה או) אנר'הז גבולי את החופף (צלקה לדן '27 בגיל עצמי

 ,מובהקים סופרים- כשלא, 18-ה המאה של בצרפת פוליטית-הממוארית

 – נשכחים בלתי ממוארים כתבו עניין של לעומקו תרבות אנשי אלא

 מול בכבוד דיםמוע אלה ממוארים  כיבכדי לקבוע – הכוהרשימה עוד ארו

 סיפורת מיטב מול :צלקה דן של 'עצמי קןדיו'ו הרוסית 'הכסף תור' סיפורת

, כאן גם: אחר לשון .שלה וההבשלה ההתהוות בשנות המדינה דור

 עוד שיהיה לו אפשר, אנר'כז לממוארים המוקדש עת בכתב כשהמדובר

 מוצא נמל להיות לו ואפשר צחנה שמעלים מרושלים מים בצעי  שלגילוי

-זיכרון של כסוג מוארהמ את לתפוש אין :זאת אף זאת. מופלאה להפלגה

 ,התום לימי אופנתי געגוע מעין, השישים משנות או הצנע מתקופת ילדות

 לזכור עלינו – )הנידונה החוברת מן שיוצא מה שזה (העניין את לסכם ובכך

 עווילי של הממוארים את הכניסו והתחייה ההשכלה תקופת שמבקרי

 אירוע, היינו ,"רישום "או "ציור "או" שרטוט "ההגדרה תחת הסופרים

 והעדר ממוקד מאמץ פרי ,משכיתי אופי בעל, קטן מידה בקנה סיפורתי

 המזהירים שגם לשכוח לנו אל. שעה לפי לפחות ,אפית יכולתשל  מובנה

 ובקנה בממואר הגובלת סוגה הם) 'קטטה'ו 'סבא בבית' (גנסין שבסיפורי

  . משכית ציור של מוקטן מידה

  

 של ובעורכים בכותבים לעסוק שלא הפעם גם בוחר אלה שורות כותב

 קם איך :נניח ,פשוטות לא שאלות מעלה כולו הענייןואף על פי כן  .'פטל'

 הדרוש הידע גוף בלא, לערוך ומתחיל עורך שהוא ומחליט בבוקר אדם

 הוא בתוכו אנר'הז מהות של ודרישה חקירה ובלא עברית ספרות של לעורך

 פלוני כותב מחליט מה בסיס על :פחות לא נכבדה שאלה ?לפעול מבקש

היכרות , אולי ,אלא ,מכיר שאיננו לאדם יד כתב לשגר אלמוני כותב או
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 על :שלישית ושאלה .)בכך די כנראה( בכך די והאם –שטחית מן המרשתת 

 דווקא מעות לשגר הוולונטאריים בגופים המשרה נושאי החליטו מה סמך

? העורכים של הידע גוף את ובדקו חקרו האם – אחר ולא זה עת לכתב

 פחות לא גרועה ,בציציות יפשפשו הקרנות על שהממונים האפשרות, אגב(

  ).הראשונה מהאפשרות

  

 ביחסי מתמקד העניין שרוב, הכותבים שמות פי על לפחות ,לחלוטין נהיר

 שהיא התהודה תיבת ועל התקשורתית הנוכחות על הוא המאבק .ציבור

 ,)סופרים (להיות יכלו הם ,ופריםס אינם ככולם רובם הכותבים .יוצרת

  בחרו בכךלא הם אבל – בכך בחרו אילו ,ושיעור מידה לו שאין במאמץ

 הם :מאחרים אותם מבדל מודעות של ומידה הניסוח כושר. )גמור ובצדק(

 כמוהם ומי .וכיוצא עיתונאים או קופירייטרים להיות מראש בחרו רק

 וראשון ראש הוא סופר( וחניס בכושר כלל מתמצה אינו שהעניין יודעים

 ,)עגנון של הנלווה בטקסט, למשל ,ועיינו ,רע לכתוב שיודע מי לכל

 מה .החשיבות מדרג מבחינת השישי או החמישי במקוםזה  םממוק וממילא

? לזהות אפשר כיצד? לדעת לי ומניין? והרביעי השלישי ,השני במקום

, ספרות אנשי בידי מסורה" פטל "של העריכה אינסטנציית הייתה אילו

 נחשב םלדיד מה ,העריכה ועקרונות המחשבה חוט אחר לעקוב היה אפשר

 וגם (שהעורכות ,ההימור על) ₪ 400 (בכיסי אשר כל אשום. פחות ומה

 ,גנסין של 'סבא בבית' או 'קטטה'מ אחת שורה ולו קראו לא) הכותבים

  ."אפשרית בלתי" בעברית המנוסח

  

 אמהות להצלחה כי( שיקומו ואלה שקמו אלה ,ודומיו 'פטל' של נויעיני

עיקר ברשתות ב (הקוראים של הציבורית התודעה אל החדירה הוא )רבות

 המעגל שהיה מה את ימירו שאלה מוטעית סברה מתוך ,)החברתיות

 תחליפיה להיות יהפכו ואולי" הספרותית רפובליקה"ה של והשני הראשון

 מכוונים ,יבור זה צשל התודעתית הספיגה יכולת ואל – אדמות עלי

 חלקית העת כתב של ההצלחה זה שלב עד .מדעת שלא או מדעת הכותבים

 האקטיביזם אל בפועל או בכוח מהסתפחות נובעת זו וגם ,מאוד

 תיבת התאפסה) 2' חוב (הפמיניסטי האקטיביזם היחלשות עם .הפמיניסטי

  . התהודה
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 החוברת מירב הוקדשה אילו, הדיבור שגרת פי על לפחות ,גרוע פחות היה

 .כלשהי הצדקה לעניין הייתה שאז ,"מתחילים סופרים" שמכונה למה

 של גילו, לאמור( לגילי קרוב גילם ,הכותבים של רובם שרוב היא הנקודה

 נפרש שעולמם הכותבים מלכי ,"אינטרנט אבירי" ככולם-ורובם ,)מתושלח

 ;סבוקבפיי מילה מאות בשלוש – ולרוחב לגובה ,לאורך – כולו לפנינו

 :הבעיה עיקר אולי וזו – ואחת מאות השלוש במילה קורס שעולמם הללו

 הרגליים בין להם ותמסתבכ, ואילך מאות משש או מאות משלוש ,המילים

 .קשרים על קשרים וכולו צלח שלא סריגה מעשה כמין האצבעות ובין

 נזעקו חלקם( הכותבים אבל – שלשום כתמול שאינו הוא הזיכרון ואולי

 עשו ,)והולך המדלל והתקשורתי העיתונאי ההקשר מתוך לעזור צבוייונת

 ,צבע כתבות של מוקטן שקף :תדיר ועושיםלעשות  יודעים שהם מה את

 בצירוף ,מילולית מגדלת לזכוכית מבעד ,"האני "הוא הראשי כשהנושא

 שהצטיין ,לברכה וקדוש צדיק זכר ברוך אדם של ומתונה מדודה השפעה

  . ועניין דבר לכל ובוטה גס אישי גוון בהענקת

  

 הוא אותי הכו, ילד כמעט ,נער כשהייתי, ערב עם אחד שישי ביום ,פעם

 הם, לאמור .העירייה מול, גן ברמת ביאליק רחוב בלב רצח מכות וחבורתו

 – היה ולבושי בשבת סיגריה עישנתי כי יען, הדוק פיקוח פיקח הוא, היכו

 מה .שלי" שבת"ה מלבוש היה ומאוסטנוף ?  לא חשוב.חשוב לא, טוב

 מתחת שמר שלו הפרמננטית החרדיות שאת עגל עיני בעל יצור יהלוך מכם

 גדר אל אותי העיפו? להבים שמונה אולר עם בצוותא קסקט לכובע

 שהעיר מה – העירייה של מצמחים הבנוי השעון את הפוך וראיתי הקוצים

 הוא והרי ,וארממ לכתוב צודק צורך שנה מארבעים יותר של באיחור בי

 אור הרואים והיתר השאר ככל משקל חסר ,מיידי ,קל :כתוב לפניכם מונח

 קיץ ביום ,האלה המעשים קרות אחרי שנים תריסר: מקום מכל. 'פטל'ב

 ברחוב קפה בבית רעהו למחיצת איש, ואנוכי ברוך אדם ,נקלענו, לוהט

  .ונעלם, בקולו קשה בהלה ,תוקף בכל הכחיש הוא. דיזנגוף
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            ונסוןונסוןונסוןונסון''''סמואל גסמואל גסמואל גסמואל ג

        

        

        ההיסטוריה של התרגוםההיסטוריה של התרגוםההיסטוריה של התרגוםההיסטוריה של התרגום
        
        

  גאונים ומלומדים זה למעלה משלוש מאותעסיקומבין תחומי המחקר שה

-אין אחד שפותח בשקדנות ובהצלחה רבה יותר מתחום אמנות, שנה

את המכשולים העומדים , במידת מה, אשר באמצעותה ניתן לסלק; התרגום

  . הלשונותריבוינובעת מהנוחות ה-  איולצמצם את,  המדעכו שלבדר

  

כל הדורות שאחריהם ו, כתיבההת ולכל צורדגמים הקדמונים הורישו לנו 

בעלות , ובצדק, אך ייתכן שהאדם המודרני יכול לתבוע; ןעמלו על חיקוי

 רוב בעל פהנעשתה על פי בראשית ימיו של העולם ההוראה . על התרגום

 היה כתוב לא ניתן  ואת מה שלא– מסורת התבסס על העברת ה והלימוד–

כשהכתב האלפביתי הפך את הפצת הרעיונות ומסירת . היה לתרגם

הספרות לא שגשגה ביותר מארץ אחת ,  יותרות ולוודאיותהאירועים לקל

; ו עם אלו היו קשרי מסחר מעטים אלמרוחקות ארצותלו, במקביל

, והמעטים שסקרנותם הובילה אותם לארצות אחרות בחיפושם אחר שיפור

רצון להיחשב לממציאי אותו מתוך  אולי –  רכשו אשר בדרכם אתמסרו

  .הדבר שלמדו מאחרים

  

אבל לא תרגמו ספרים מהשפה , היוונים הגיעו למצרים בתקופה מסוימת

באותן הארצות , וכשהמקדונים הפילו את האימפריה הפרסית; המצרית

מים הספרים של הע. שנכבשו והפכו לנתינות יוון למדו רק ספרות יוונית

,  האדוןיוון ראתה בעצמה; נעלמו באפלה, אם היו להם כאלה, הכבושים

שפתה הכילה את כל מה סברה כי ו, תוהאומנוישל כל , ֵאםואולי גם 

לא  ,כמו כן. )להוציא את כתבי הקודש של המקרא(שאמור היה להיות ידוע 

   .יה של אלכסנדריהימה מלשון זרה אל הספר-ידוע לי על אימוץ דבר

  

 למה ,נראה שלא ציפואך ,  היווניםתלמידיאים הכריזו על עצמם כהרומ

שבורותם של הדורות שאחריהם תגרום להם להעדיף אותם ,  מאזרחשתשה
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 הספרות ראה בלימוד  אתכל אדם ברומא ששאף לשבח. על פני מוריהם

ביכולתו לחקור את כאשר היוונית הכרח ולא היה לו צורך בריבוי גרסאות 

אנשים לא יכולים היו להבין . לא נזנח לגמרי,  לעומת זאת,התרגום. המקור

והרומאים השתעשעו , שירים דרמטיים שכתובים בשפה שאינה שלהם

נעשו לעתים . פידס ומהקומדיות של מנאנדרוסילעתים מהטרגדיות של אור

 נו ישיםעתיקאחד מכתבי הפרשנות הב; ניסיונות לתרגם גם יצירות אחרות

וגרסתו של קיקרו לשירו של אראטוס לא ; ניתאדה לטייאזכור של איל

עושה רושם שלא היה איש שעלה לגדולה בזכות אולם ; לגמרי לנו האבד

ל ווייתכן שהיה זה רווח יותר לתרגם למען התרג, פירושו ליצירתו של אחר

   .מאשר למען התהילה, בידורה  לשםאו

  

 כשהכניעו את: הערבים היו האומה הראשונה שחשה בלהט התרגום

מי הם ראו בשבוייהם , הפרובינציות המזרחיות של האימפריה היוונית

ידע הומיהרו לספק את רצונותיהם באמצעות , חכמים יותר מהם עצמםש

 – ושניתן, הם גילו שרבים עשויים להחכים מעמלם של מעטים. ורכשש

. לבצע שיפורים במהרה –  הכתוב בלשונם,מדורות קודמים כשבידיהם ידע

והפכו את , יהרו להניח ידיהם על הרפואה והפילוסופיההם מ, לפיכך

התלהבותם ; ידם בשירהשלחו לא ידוע אם .  לערבייםמחבריהם הראשיים

וסביר להניח שפגה לפני , אך הייתה גם קצרת ימים, הספרותית הייתה עזה

  .שהספיקו להוסיף את האומנויות האלגנטיות לאלה הנחוצות

  

טע כתוצאה מהתפרצות האומות חקר הספרות העתיקה באירופה נק

והקימו ממלכות חדשות ולהן , שחתרו תחת האימפריה הרומית, הצפוניות

 שבלבול שכזה יעכב את תשומת הלב זה מפתיע כללאין . שפות חדשות

היו קשיים מידיים , בריבונות, ולאלה שזכו, לאלה שאיבדו; הספרותית

 – א היה להם פנאיוכמעט של, ועוולות מידיים שיש לתקן,  בדרכםיצבושנ

או , יהימצוקת ההגירה בכפ, פחד המנוסה, בעיצומם של אלימות המלחמה

להנאה ,  לחקירות אחר אמת ספקולטיבית– תהפוכות הכיבוש המתמשך

להיכרות עם ההיסטוריה של זמנים , משעשועי ההרפתקאות של הדמיון

כאוס הריבונות הזה אולם . או לחקר אירועי חייהם של אחרים, עברו

לאורה של ברגע שהלמידה שגשגה בשנית ו –  לכדי סדר לאיטוהתפוגג

החל החיפוש אחר , ברגע שהיה ביטחון בחיים וברכוש. שלוות השלום



 806

, גמול המספק והנעלה ביותר של השכלתפש כהלימוד נונוחות והנאה 

, לבסוף .והתרגום הפך לאחד מהאמצעים שבאמצעותם הוא הונחל

אותן ; ם האירופאי התעורר מתרדמתוהעול, כתוצאה מגורמים רבים

האמנויות שנחקרו באופן מעורפל בחשכת המנזרים במשך זמן כה רב הפכו 

כל עם התחרה עם שכנו על פרס ; לחביבות על המין האנושי בכלל

והסקרנות והתרגום מצאו , החיקוי התפשט מדרום לצפון כמגפה; הלימוד

                                                                                   .את דרכם לבריטניה
        1759 
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            ורדיורדיורדיורדי    הונתןהונתןהונתןהונתןיייי
        

        

        דשהדשהדשהדשהחחחח    במהדורהבמהדורהבמהדורהבמהדורה    לנסקילנסקילנסקילנסקי    חייםחייםחייםחיים    שירישירישירישירי    עםעםעםעם
        

 מבואות והוסיפה ערכה ,השירים כל, לנסקי חיים
, ביאליק מוסד ,נהרי- אריאל ורד: ונספחים ביאורים
  .ו"תשע ירושלים

        . . . . אאאא

  

  ,ַמֲעִריב ַהּיֹום ַעל ָהֲאַגם

  .ַהָּדָגה ָיְרָדה ָלנּום ָּבֹעֶמק

  ;ְּכָבר ָׁשְבתּו עֹופֹות ִמַּלֲהָגם

  !ֶמה ָעגֹום ְּבִרְׁשרּוׁשּו ַהֹּגֶמא

  

. זהו הבית הפותח את אחד השירים הליריים היפים ביותר בשפה העברית

 מעמידים תמונה –לים י יותר מאשר משמעותן של המ–הצליל והקצב 

, בדידות, רחש גומא, שקט, אורות אחרונים אחרי השקיעה, אגם: שלמה

ולבסוף יפרש , השיר ימשיך ויתהה מה טעם עגום כה הגומא. תוגה, לאות

ַעל ִּכּסּוף / , ַעל ָיִמים ִׁשְמָׁשם ָׁשְקָעה ִמְּכָבר': חש של קינהאת רשרושו כל

ַעל ָּכל ֶזה לֹוֵחׁש ַלְּיאֹור / , ַעל ְנֹדד ַהִּסיס ַוֲאַוז ַהָּבר/ , ֶׁשא ִנָּתן לֹו ֹאֶמר

ואין יודע אם ַלחש הגומא אל האגם ; אינו משיב) 'היאור'או (האגם . 'ַהֹּגֶמא

כמלמול תמהונים אל , ילת יראים אל הָזן את הכלהמכלכל אותו הריהו כתפ

שאף שאין הוא מבין , או כשיחת בודדים אל שכנם הבודד, העולם האדיש

אחרי שנגמרות , בסיום השיר. עשוי הוא לגמול במנוד ראש, את שפתם

יושב לו אדם בכלא . 'במאסר, לנינגרד, 'מופיע הציון שלא ייאמן, ליםיהמ

ויוצר , מנו בחיים רק בשליחה לגלּות הסיביריתמקום שיוצאים מ, הסובייטי

שבאורח פלא ', א ָדְרָכה ָעָליו ַּכף ֶרֶגל ֵהֶל'ש, ברוחו את הנוף הרחוק הזה

  . עולה בקנה אחד עם בדידותו

  

יותר מוכרים במורשתו ) מעט(הוא אחד השירים ה' מעריב היום על האגם'

ואף שאותם . ת הרביםמשורר שההכרה בגדולתו איננה נחל, של חיים לנסקי
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באה המהדורה החדשה , שהוקירו את שירתו ידעו מה רב ערכו של שיר הזה

בכל . וחשפה שהשיר מושלם עוד יותר משחשבנו, של כל שירי לנסקי

  :המהדורות הקודמות של שירתו כך נוקד הטור האחרון בבית הפותח

  

  .ֶמה ָעגּום ְּבִרְׁשרּוׁשֹו ַהֹּגֶמא

  

, ידו של לנסקי-בדקה את כתב, נהרי-ורד אריאל, עורכת המהדורה החדשה

ולא , דווקא' ָעגֹום'וגילתה שהמשורר ניקד , השמור בספריה הלאומית

סטייה זו מן 'כי , ברשימתו המצורפת לספר, וכבר העיר דן מירון. 'ָעגּום'

לנסקי . הצורה המקובלת ראוי לייחס לרגישויותיו המוזיקליות של המשורר

). 456' עמ(' "גומא"ל" עגום" הקשר הפונטי בין רצה כנראה להדק את

קודקודי 'את '; בין דומיה לרשרוש שקט'מירון מתאר להפליא את התנועה 

וריאציות על צירוף מוזיקלי 'הוא מציג כ' גומא-עגום-המשולש הפונטי אגם

אך דומה שאפשר להוסיף משהו גם על .  אקורד בחילוף סדר צליליו–' אחד

שכן לנסקי בחר בצורה . ולא רק על צלילה' ָעגֹום'משמעותה של הצורה 

מבלי , )264' עמ(' ִׁשיִרי ֶהָעגֹום ֶאל ַהַּגְיא אּוץ'הזו גם בשירו הפותח במלים 

  . שמשחק צלילים מוצלח זימן את הבחירה

  

הצורה מתארת את מי שפעלו , ביסודה. צורתה בינוני פעול' ָעגּום'המלה 

הוא זה ' ָׁשמּור, ' זה ששברו אותוהוא' ָׁשבּור'(עליו פעולה כלשהי 

, שקולה במשקל של שמות תואר' ָעגֹום'לעומת זה המלה ). ששומרים עליו

עגמתו של הגומא המרשרש היא אפוא תכונה פנימית . או חסון, כמו גדול

). גדול אינו דווקא מי שהגדילו אותו(ולא תוצאה של פעולה חיצונית , שלו

' ַהּנֹוֵדד ָהָאפּור'מצאנו את ) 205' עמ(' יתבקופה אפלול'בשיר , ולעומת זאת

, האפּור). ָאֹפר: במהדורות הקודמות; עוד תרומה של המהדורה החדשה(

  . שלא לומר עשו אותו לֵאֶפר, שהחיים האפירוהו

  

משקלה של המלה ָעגֹום נתייחד בעברית בעיקר כמשקלם של . ויתרה מזאת

הכחול והזהוב , קראהשחור והאדום מופיעים כבר בלשון המ: הצבעים

. הסגול והוורוד הצטרפו בלשון המודרנית, נתחדשו בלשון ימי הביניים

, במשקל טיפוסי לשמות תואר בכלל' ָעֹגם'לנסקי מחדש אפוא את המלה 

נעשה לאחד מגווני התמונה המצוירת ' עגֹום, 'ואכן.  לצבעים–ובמיוחד 
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נינו ראשיתה של הרי לפ, וכיוון שהדבר העגֹום אינו אלא הרשרוש. בשיר

  .    סינסתזיה

  
        . . . . בבבב

 
היה מאחרוני המשוררים העבריים שפעלו בברית ) 1905-1943(חיים לנסקי 

-לאומנית ואנטי, מדינה שהכריזה על העברית כשפה בורגנית, המועצות

. בעוון כתיבתו העברית נאסר ונשלח לגלות ועבודת פרך בסיביר. מהפכנית

שם ,  מכן נעצר ונשלח לסיביר בשניתוכשנתיים לאחר,  שוחרר1939בשנת 

עם השנים יצאו לאור בארץ כמה מהדורות של ספר . 38נפטר והוא בן 

של ברל ' דבר'בהוצאת ' שירי חיים לנסקי' יצא הספר 1939-ב. שיריו

 רובם –ובו באו רוב השירים שפירסם לנסקי עד אותה השעה , כצנלסון

 פורסמו שיריו שוב 1954בשנת . בכתבי עת שיצאו לאור בארץ ישראל

 לצד –'  כתבי הסופרים העברים שבברית המועצות–הענף הגדוע 'בספר 

משורר צנוע שאין בינו ובין לנסקי אלא גורל , שיריו של אלישע רודין

בהוצאת שתי המהדורות טיפל .  נאמן העברית ברוסיה העוינת–משותף 

בעוד שהצליח לצאת מרוסיה , המשורר אברהם קריב, ידידו של לנסקי

  .מועד

  

 –הגיע ארצה אוצר יקר ערך ' הענף הגדוע'שנים ספורות לאחר פרסום 

את המחברת . כתובים בעצם כתיבת ידו, מחברת שיריו של חיים לנסקי

ואחרי עשרים שנה הצליח , ולדימיר יופה, הסתיר ידידו של המשורר

במחברת התגלו כמאה ושלושים שירים חדשים מאת . להעבירה לישראל

. 'מחברת א, ופואמות, בלדות, שירים':  בראש המחברת רשם לנסקי.לנסקי

' מעשה בעגור', 'גלבה', 'דילטור', 'ליטא'(כיוון שלא נכללו בה הפואמות 

יש ) 'מסביב לרחיים', 'סטך', 'על הויסלה'(ואף לא הבלדות ) 'ביום השלג'ו

 נועדה לכלול את שירתו –או לא שרדה ,  שלא נכתבה–' להניח שמחברת ב

  . הסיפורית

  

היא . שטיפל בהוצאתה לאור, המחברת נמסרה למבקר שלמה גרודזנסקי

לשון 'ששמו לקוח מן השיר ', מעבר נהר הֵלֵתי' בספר 1960פורסמה בשנת 
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הפואמות . הוא השיר שלנסקי הציב במחברת כאפילוג לשירתו', קדומים

  . של לנסקי לא נכללו בספר

  

', ביום השלג, 'מאת לנסקי' חדשה'בשנות השמונים הוברחה לארץ פואמה 

 מהדורה 1986בעקבות זאת הודפסה בשנת . שגם היא נשמרה בידי יופה

את הפואמה ', ביום השלג'שכללה את ', מעבר נהר הלתי'חדשה של 

ואת הפואמה ', מולד'שהודפסה לפני כן רק בכתב העת ' מעשה בעגור'

, משום מה. ישנדפסה כבר במהדורות הראשונות של שירת לנסק', ליטא'

 1986גם ממהדורת . לא כינסו עורכי המהדורה את כל שירתו של לנסקי

  . כמו גם תרגומיו של לנסקי מרוסית', גלבה'ו' דילטור'נפקדו הפואמות 

  

כעת יצאה לאור בפעם הראשונה המהדורה המקיפה והשלמה של כל שירת 

 לאור ויתיר לי לכתוב שיום צאתה, יסלח נא הקורא על הקלישאה. לנסקי

את כל שיריו , סוף כל סוף, המהדורה כוללת. הוא יום גדול לשירה העברית

ספר '(ולצדם גם את תרגומיו המצוינים לאפוס הסיבירי , הידועים של לנסקי

  . מאת לרמונטוב' מצירי'ולפואמה ) 'הטונדרה

  

, נוסף על השירים שפורסמו באחדות מן המהדורות הקודמות או בכולן

נכלל במכתב פרטי שלי לנסקי ופורסם לפני ( שיר חדש רואה כעת אור גם

' כלב בן חוץ'המכתם החריף ): 207' עמ, 8-9, 'בחינות' רק בכתב העת ןכ

, )דיסטיכון אלגי(הכתוב במשקל האפיגרמות הקלאסיות , )199' עמ(

אלגיות , ')157' עמ(' מה לא יבדה לב בדאי '–ומצטרף בכך לאחיו למשקל 

אלגיה הרביעית שומרת בדקדקנות על כללי הצורה רק ה; 242-243(' יער

, לנסקי). 324' עמ(' מתוך המשחק'ו; )אך כולן כתובות ברוחו, אנר'של הז

היינו , של המכתם' מזרחית'נתן מחילו גם לצורתו הקלאסית ה, אגב

השני והרביעי נחרזים בחרז , הטורים הראשון(כיאמי -למרובע העומר

י כאחד מן המצוינים שבבעלי המכתמים באלה ובאלה ניכר לנסק). משותף

  . בשירה העברית

  

ובהן אחת , הודפסו גם יצירות נעורים אחדות של לנסקי' כל השירים'ב

אצל על אף העניין שמעוררות היצירות האלה (!). 12שכתב בהיותו בן 

לא . לא בהן טמון ערכו של הספר, מנסים לעמוד על דיוקנו של המשוררה
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את יצירות הילדות של ' כוכבים בחוץ'לצד יעלה על הדעת להדפיס 

וגם את אלה של לנסקי מוטב היה לפי טעמי ; אלתרמן שנשתמרו בידנו

וכבר פסק השולחן ערוך . להשאיר בכתבי העת לעיונם של חוקרי שירתו

  . שאין מברכים שהחיינו על הבוסר

  

        ....גגגג

  

. מהדורה חדשה של שירת לנסקי היא מצרך חיוני שחיכינו לו שנים רבות

אלא , לא רק משום שהמהדורות הקודמות לא הקיפו את כלל שירתו, זאת

על שיבושי המהדורות הקודמות כבר . משום שנפלו בהן ליקויים רבים

 בקצרה 1.טעם-בחריפות ובטוב, קוריס באריכות-עמדה אורה באומגרטן

ולא ערוכות , אפשר לומר שהמהדורות הקודמות היו ערוכות מדי מצד אחד

העורכים הרשו לעצמם לפלוש ליצירת ? ערוכות מדי כיצד. חרדיין מצד א

אברהם , עורך שתי המהדורות הראשונות. ללטשה ולשפרה כביכול, לנסקי

ואין ספק שניגש להוצאת ,  אין ספק באהבה שרחש ללנסקי–קריב 

 אבל האהבה קלקלה את 2.'בהמית נפש שאין להביעה, 'כדבריו, המהדורות

  :קוריס-ת שכבר הזכירה באומגרטן שתי דוגמאוחןנב. השורה

  

הוא משירי הנוסטלגיה של ) 'כל השירים' ב73' עמ(' הוי נוף דומם'השיר . א

שהשתייך , ליטא-הוא עוסק במפגש מחודש עם נוף ילדותו בבלרוס. לנסקי

- בעת כתיבת השיר למדינה הפולנית בראשות המרשל פילסודסקי גדול

כפי ,  שינוי בנוף האנושי היהודיועמו חל, הנוף הכפרי נשתנה והלך. השפם

התיאור . 'יֹום-ַׁשְלַות ַׁשָּבת ַּבת, ִׂשְמַחת מֹוֵעד ָוֶרֶגל'שמעיד אבדנן של 

הנוסטלגי הנוגה שבשני הבתים הראשונים נחתם בבית השלישי בדימוי 

  :בארוקי מפתיע

  

  ִּכי, ַּדְרָּכם ִּפְּלסּו, ָאְבדּו ְמאֹורֹות

  ְּבֹגַבּה ַהֶּזִניט

                                                         

על האותנטיות של שירי חיים לנסקי במהדורת ": לעברת ולשפר", 'קוריס-באומגרטן'  א1

  . 138-161' עמ, )ד"תשמ(עברית ד מחקרי ירושלים בספרות ', "מעבר נהר הלתי"
  . 14' עמ,  הענף הגדוע2
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  ְׂשָפמֹו ֶׁשל ַּפן ִּפיְלסּוְדְסִקיִנְתָלה 

  . ִּכְזַנב ּכֹוַכב ָׁשִביט

  

, )1932, 7גליון ', השבוע'(שהופיע בפרסום הראשון של השיר , הבית הזה

ורק במהדורה החדשה ראה , נעדר מכל מהדורות שיריו של לנסקי עד כה

חס על הנימה , נאמנו של נוסח ביאליק, הרומנטיקן, נראה שקריב. אור

' שכח, 'ולבל יושחתו בהתחכמות מצועצעת, גת של הבתים הראשוניםהעור

  . את הבית החותם

  

אף הוא משירי הגעגועים ) 105' עמ(' מרפרפים רוחות מן הדרום'השיר . ב

אוחז הדובר את מפת , בגעגועיו. לנוף מולדתו של לנסקי ביערות בילרוס

ם שאין כש: זהו דימוי חכם. ורואה בה כעין מרשם מן הרופא, ארצו

אלא . כך אין תועלת במפה לבדה, המרשם מועיל למי שאין בידו התרופה

עוד לא נתייחדה בעברית לשם הפתק שמגישים אל ' מרשם'שהמלה 

בבחירה . ולנסקי נדרש להמציא בעבורה מטבע לשון משלו, הרוקח

 צורת –' ְּפַתק': 'ְּפַתק ְּפִטיָמה'הוא יצר את האליטרציה השנונה , אפיינית

פיטום 'מלשון ', ְפִטיָמה'ו, )ילדים מן ֶחֶדר-כמו ֲחַדר(' ֶּפֶתק'ך מן נסמ

אינם רק עשבי בושם אלא , כמובן', סמים'. 'קטורת הסמים'היא ', הקטורת

ותיקן את , הוא שהחליט להקל על הקורא, כנראה, קריב.  תרופות–גם 

  . 'ָסִמים-ְּפַתק'לשונו של לנסקי ל

  

קיבל ', מעבר נהר הלתי' המהדורות של עורך שתי, גם שלמה גרודזנסקי

וגם הוא פגם לא אחת . עליו באהבה את הדפסת מחברת השירים של לנסקי

כאשר התגלתה סתירה בין נוסח המחברת . בנוסחים המקוריים של השירים

בחר בדרך כלל בנוסח , לבין הנוסחים שהופיעו במהדורות שהוציא קריב

  . המשופר של קריב

  

שיבושים שנפלו במהדורות הקודמות של שירת לנסקי רוב ה, על כל פנים

, העורכים. ליםיבייחוד מרובים שיבושים בניקוד המ. אינם כה בולטים

 –נקדנים ושאר נוקדנים ,  מגיהים–ושמא אנשי מקצוע שעבדו במחיצתם 

וניסו להתאימה למה שתפסו , יישרו את הקמטים משירתו של לנסקי

', ֲאֵויר'י נקט את הצורה הארכאית אם לנסק, כך למשל. כעברית תקנית
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אם . 'עֹוֵבר'אף שהמלה נחרזת במלה ', ֲאִויר'תיקנו במהדורות הקודמות ל

ַאי , 'הגיהו במהדורות, )39' עמ(' ַאי ְׁשָקץ'עם ' ֶאל ַהֶּמְרָחץ'לנסקי חרז 

', ֻּדְבִּדְבִנָּיה'אם לנסקי קרא לעץ הדבדבן בשם . וסירסו את החרוז', ֶׁשֶקץ

שמתכונתו מתכונת הזמר ,  וכך השיר הנפלא3.'ֻּדְבְּדָבִנָּיה 'הדורותבמ ניקדו

, )245' עמ(' ֻּדְבִּדְבִנָּיה ֻּדְבִּדְבִנָּיה ֻּדְבִּדְבִנָּיה ֶׁשִּלי'שפותח במלים , העממי

, ֻּדְבְּדָבִנָּיה: נעשה כעין מלמולו של מגמגם, וכולו קצבי צוהל ומתרונן

אצל לנסקי נוצר ריתמוס ובו הטעמה חזקה בכל . ָּיה שליֻּדְבְּדָבנִ , ֻּדְבְּדָבִנָּיה

ומוטטה , במהדורות באה ההטעמה רק בהברה החמישית; הברה רביעית

. יתר-גם הטור הבא באותו השיר סבל מעריכת. כליל את כל הבניין הריתמי

במקרא הצורה (באמצע המשפט ֶּפִרי ולא ְּפִרי  לנסקי ניקד, למען המשקל

. 'ָעֶלה ָיֹרק ּוֶפִרי ַחְכִליִלי, ִנָּצן ָלָבן'): בסוף משפטהמוארכת תבוא רק 

ואפשר היה להביא . ושוב חירבו את הקצב השירי', ּוְפִרי'במהדורות תיקנו 

  . עוד דוגמאות רבות מאוד

  

רבו בהן גם . לא היו מהדורות שיריו לנסקי ערוכות דיין, מצד אחר

) 31' עמ(' הטיח-אקרן'. יתר-שיבושים ושגיאות דפוס שאין מקורם בהגהת

) 63' עמ(' רצוף הבוץ'; 'הׂשיח-אקרן'שעליו מוקרן פנס הקסם נעשה ל

קש ְׁשמּוט 'נעשה ) 207' עמ(' קש מּוט שיבולת'; 'רצוץ הבוץ'נעשה ל

אחרי מלת שאלה כמו ' אפוא; '208' עמ(' אי אפוא ננוח', 'שיבולת

וגם (!). ' אי איפה ננוח'נעשה ) ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד ַצִיד: לג, בבראשית כז

 .כאן אפשר היה להאריך בדוגמאות
במהדורות , כדי להיווכח עד כמה אפילו תוספת של אות אחת השחיתה

בגרסתו הנכונה (נבחן את הבית הבא , את שירת לנסקי, הקודמות

  ):250' עמ, שבמהדורה החדשה

   

  , מּוָטב–קּוְביּוְסטּוס ֶזה ָזָכה 

  ,ָקה ְּבָממֹונֹו לָ –ִהְפִסיד 
                                                         

 אברמוביץ י"ש של' הטבע תולדות'ב. החדשה בעברית שורשים יש הצורות לשתי 3

 אצל. דווקא העץ את ולא, הדובדבן פרי את גם מציינת והיא, הֻּדְבְּדָבִנָּיה את מצאנו

 מנקד ביאליק). השקד עץ אהי שהשקדייה כשם (בעץ מדובר', צאי קומי 'בשירו, ביאליק

 נעשתה', צאי קומי 'השיר מן הֻדְבִּדְבִנָּיה גם, אגב. לנסקי לקח, כנראה, וממנו', ֻּדְבִּדְבִנָּיה'

 .שמר נעמי של ללחן גאון יהורם של בביצוע' ֻּדְבְּדָבִנָּיה'ל
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  ַוֲאִני ָאְבָדה ִלי ֲחמּוָדה

  .ַהֵּׁשד ֶאת ַמְטמֹוִני ָלַקח

  

הדובר שאיבד את אהובתו לאֵחר משווה את גורלו לגורל הקוביוסטוס 

ואמנם . של הפלפול התלמודי' קל וחומר'בנוסח ה, הכושל) המהמר(

מעטים בתי שיר בשירה העברית המדגימים שימוש מוצלח כל כך בלשון 

 כאן סגולות הלשון הטיפוסיות למשנה ותר פרט נפרשפרט אח. ל"חז

 –' קוביוסטוס'הבחירה בלשון '; קל וחומר'עצם הדיון על דרך ה: ולתלמוד

' בלא ה(' קוביוסטוס זה'הצגתו כ; לית שאין לטעות במוצאה יווני"מלה חז

השווה (' ָזָכה'ישר במלה ', אם'בלא המלה , פתיחת התנאי; )הידיעה

 וארשת שפתם בל –לא זכה ,  תאוות לבו נתתה לו–כה ז: א"עירובין נד ע

 נעשית לו סם –לא זכה ,  נעשית לו סם חיים–זכה : ב"יומא עב ע; מנעת

' זכייה'הסעת ה.  כנגדו–לא זכה ,  עוזרתו–זכה : א"יבמות סג ע; מיתה

' מוטב'המשך התנאי ב; )לענין ההימורים היא הברקה שנונה מאין כמוה

העובדה שנזקו : ועוד).  מוטב–אם חזר בו : י, ז, ןסנהדרי, השווה משנה(

. 'בממונו'של המאוהב חמור מנזקו של המהמר נלמדת כבר מעצם המלה 

אם . 'לוקה בגופו'לבין ה' לוקה בממונו' להבדיל בין הוהגל נ"חז שהרי

 לוקה – רומז לנסקי בקריצה –הרי שהמאוהב , המהמר לקה בממונו בלבד

  . בגופו

  

או של איזה רובד , ל"קי לא היה אּבירּה של לשון חזיש להדגיש שלנס

. השפה העברית בשבילי לא לשון קודש': במכתב לקריב כתב. ספרותי אחר

אם ... נחוצה לנו) חילונית(=שפה חולונית ... מוחלת היא על הכבוד הזה

שבכתב כדי שאלמד שם את -אצא מרוסיה אשתדל לשכוח את כל העברית

לשון חכמים משמשת אצלו ,  אמת4.'"ם ויונקיםמפי עוללי", זו שבעל פה

או , )יידיש(כשיקוף של הלשון העממית , ס"כמו אצל מנדלי מו, לעתים

לא העלה אותה , ל"אבל הוא לא היה מסור ללשון חז. כמסמן של עממיות

דווקא בשל כך ראוי לציון כיצד הוא משתמש . ולא דגל באימוצה, על נס

: כך-ושימו לב לחריזה העשירה כל(ר וקצבי בהי, קליל, בה באופן כה נינוח

  ).   מטמוני לקח–בממונו לקה ;  חמודה–זכה מוטב 

                                                         

  . 173-174' עמ,  הענף הגדוע4
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שם הוא ', מעבר נהר הלֵתי'הבית המושלם הזה לקה בגופו כשפורסם ב

, כאן כאילו דימוי. ' מוטב–קוביוסטוס זה זכה ככככ': נפתח בנוסח המשובש

שיר המקורי שב' קל וחומר'ה; המשווה את מצב המאוהב למצב המהמר

  . נתמסמס והוחמץ

  

העורכת לא . תוקנו במהדורה החדשה, ורבים אחרים, השיבושים האלה

, ובדקה במידת האפשר את כתב היד של לנסקי, סמכה על הדפסות קודמות

באו רוב השירים ' כל השירים'ואכן ב. שנהג בדרך כלל לנקד את שיריו

' עמ; שמש לדלייה מבארותוו המ(ַּכּדּום הזהב , כך. בנוסח שחפץ בו לנסקי

' ָּדץ'החייל העורק כדי לעבד את אדמתו '; כדור זהב'אינו מתוקן עוד ל) 68

לנסקי ; המסכן, ולא עוד ָרץ עליה) 112' עמ(על רגל אחת ) כלומר קופץ(

זה וכן על ', ֶּבן ַהְּׂשליו'ולא את ) 276' עמ(' ֹרן ַהְּׂשָליו'משבח את צלילי 

 שנעדרו מן המהדורות הקודמות באו על בתי השיר. דרך עוד הרבהה

גם ' חדש'יש בית ' הוי נוף שבת'לצד הבית האחרון ב(מקומם בשלום 

כוך ' ו156' בעמ' ב"לזכר חנ, '111' בעמ' נור-לא זיק עם זנב די'בשירים 

, מופיעה כשיר אחד' אלגיות יער'האלגיה הרביעית ב). 306' בעמ' דומם

גם שני . כשלושה שירים נפרדים', ימעבר נהר הלת'-ולא כפי שהופיעה ב

 כחלקיו של שיר –מופיעים כנדרש ) 82' עמ(' פולונז'חלקיו של השיר 

  .  כשני שירים נפרדים', מעבר נהר הלתי'ולא כב, אחד

  

המהדורות הקודמות לא כיבדו את מנהגו של לנסקי שלא לתת , יתרה מזאת

. ותחות ככותרתבראש כל שיר הציבו העורכים את מלותיו הפ. שם לשיריו

 5.ניתנה לשיר כותרת רק אם יצאה מתחת ידיו של המשורר' כל השירים'ב

אם במהדורות . חגיגית ונדיבה, ויצוין גם שמדובר הפעם במהדורה יפה

 כל שיר -נדפסו השירים בחסכנות ) 1939להוציא מהדורת (הקודמות 

לשו ושירים נפתחו באמצע העמוד וג, הופיע מתחת לסיום השיר שקדם לו

, זכה כל שיר ושיר לכבוד הראוי לו' כל השירים'ב; אל העמוד הבא

  . ופתיחתו הודפסה בראש העמוד

  

                                                         

  . ל פי מלותיהם הפותחותבמאמר זה יצוינו השירים נטולי השם ע,  מטעמי נוחות5
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 עדיין – הגם שהיא שמחה גדולה –השמחה בספר החדש , ועל אף כל זאת

לא כל השיבושים שנפלו במהדורות הקודמות באו על . איננה שלמה

מהכרעותיה של כמה . נפלו גם כמה שיבושים חדשים, לצידן. תיקונן

  . אנסה לדון בכך בסעיפים הבאים. העורכת אומרות דרשני

  

        ....דדדד 

  

את השכלתו העברית . חיים לנסקי היה גידול פרא של השפה העברית

ולא נשלח , הוא לא נעשה עילוי או מתמיד. כפרי' חדר'הראשונה קנה ב

השכלה . כאחדים מן המשוררים בני הדור שקדם לו, משם לישיבה גבוהה

אך גם שם לא היה מן ,  מסודרת נזדמנה לו בסמינריון למורים בוילנהעברית

- את רוב השכלתו העברית והכללית רכש בנעוריו כאוטו. המתמידים

' הבר מיערות ביילובז-הציג עצמו כאחיו של שורבכדי  לא 6.דידקט

  ). 64וכן , 62' עמ(שבבילרוס 

  

, אשכנזישל לנסקי נוסף מעברו מן המבטא ה' פראית'על העברית ה

שלא כמשוררים שעברו אל . למבטא הספרדי הנהוג בארץ ישראל, המלעילי

לנסקי קיבל על עצמו את , המבטא הספרדי אחרי שקבעו את מושבם בארץ

על לבטי המבטא שלו בעודו פרח . כמעט-שינוי הטעם כמשורר בודד

) מכתבו של לנסקי אינו בידנו(משוררים יעיד המכתב שהשיב לו ביאליק 

מתוך שיריך ששלחת אין עוד להכריע בהחלט לא לזכות ': 20.7.25מיום 

,  לנסקי7.'ההברה הספרדית: על שאלתך הנני משיב בהחלט... ולא לחובה

. איני רגיל: תאמר': המליץ לאברהם קריב על המעבר למבטא ספרדי, מצדו

אין לחשוש שמא את ?  כלום בירכתי על חלב אמא בהברה ספרדית–ואני 

 על 8.'השירה ידליחו לפעמים נטפי זיעה) ין בושם משובחמ(=אפרסמון 

!) גם בדיבור(מ ממבטאו הספרדי "השתוממותם של חובבי העברית בברה

   9).מטוב(של לנסקי דיווח לימים המשורר יוסף סערוני 

                                                         

  . 184' עמ, הענף הגדוע,  ראה למשל את תיאור הספריה במכתבו האוטוביוגרפי לקריב6

  . מט' עמ, כרך ג, ח"אביב תרצ-תל, אגרות ביאליק7 
  . 194' עמ,  הענף הגדוע8
  .226' עמ, )1960רק במהדורת (נספח למעבר נהר הלתי  9
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הוא השמיע לרוחו . לנסקי פיתח לו עברית ייחודית משלו, סיכומו של דבר

והצליח להפוך לאחד המשוררים , ניועברית ספרדית שלא זכה לשמוע באז

, למשל, אבל במה שנוגע. המוסיקליים ביותר שקמו בשירה העברית

ונהג ', אשכנזיים'להגייתם של שוואים נעים וחטפים נהג כמשוררים ה

י "המשוררים בני גילו שבא(להבליע או לממש אותם לפי צרכי המשקל 

 הוא אימץ יסודות ).דובר עבריתהכבר היו כפופים למה שהכריע הציבור 

. אך לא גדש את שיריו בשיבוצים וארמזים, רבים מכל רבדיה של השפה

ובעודו מנותק מן העברית המדוברת אימץ לעתים צורות שנראו היום 

, למשל, בני גילו כאלתרמן או לאה גולדברג כבר ידעו להימנע(ארכאיות 

  ).   'ֲאֵויר'מ

  

לנסות : מה מורכבתבפני עורכת המהדורה החדשה ניצבה אפוא משי

שהרי בשל . 'פגעי הזמן'ולשחזר את נוסחיו המקוריים של לנסקי מבעד ל

מה ששיגר . לא היה לנסקי אדון להדפסת שיריו ולהפצתם, גורלו הטרגי

נתון לשגיאות המדפיסים , בחייו לארץ ישראל פורסם בלא השגחתו

א גם מחברת שיריו שהגיעה ארצה אחרי מותו ל. ולהתערבות העורכים

גם במחברת הזו קשה , ומצד שני. לטיפול הקפדני ביותר, כאמור, זכתה

, והלא היא נכתבה בנדודים. מוגהת ומוכנה לדפוס, לראות גרסה סופית

  . בין גלות אחת לשנייה, במחוזות נידחים, בתשישות ובעוני

  

הכנת המהדורה החדשה דרשה אפוא הכרעות סבוכות בשאלות הנוגעות 

לאפארט הביקורתי ולהבאת , לביאור, לניקודם, וסחםלנ, לסידור השירים

, בין השאר, בכל אחת מהשאלות האלה צריך היה להכריע. חילופי הנוסח

האם מדובר במהדורה מדעית הפונה לקהל . מי הוא קהל הקוראים המיועד

, או במהדורה שפונה לקהל קוראי השירה, חוקרי השירה האקדמיים

מבלי להכביד עליה , סקי כפי שהיאומטרתה לחשוף בפניו את שירת לנ

ואמנם המהדורה , לתמרן בין שתי האפשרויות, כמובן, מותר. במידע מיותר

אבל לא כל הכרעותיה של . במקצת ופופולרית במקצת-החדשה היא מדעית

  .  העורכת הצליחו במידה שווה
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        ....הההה

  

דומה כי מחברת , בכל הנוגע לענין זה. נפתח את העיון בסידור השירים

. שירים של לנסקי אכן היתה ערוכה כסקיצה של ספר שיריו העתידיה

כרבע מכלל שיריו כלל לנסקי . השירים מסודרים בשערים ובמחזורים

באו שירי האהבה ' "לא"היא אמרה 'במדור . 'מולדת ונדודים'בשער 

לצדו כינס . הנוגה והקלילה כאחד, על נימתם העממית, הטיפוסיים ללנסקי

: טות וכן מחזורים של שירי נוף לפי ארבע עונות השנהלנסקי מחזור סונ

את יתר השירים הכניס . 'קיץ יחי'ו' ניסן-אדר', 'תבל מושלגת', 'סתיו בארץ'

) 'אנו הקונדסים'(אחרי מדור קצר של שירי ילדים . 'שירים שונים'למדור 

. שנבחר לשמש כאפילוג לשירתו', לשון קדומים'חתם את המחברת בשיר 

אכן שמרו על הסידור , על כל שיבושיהן', עבר נהר הלתימ'מהדורות 

  . המקורי של המחברת

  

אילו . אין ספק שלנסקי הקדיש מחשבה מאומצת לארגון השירים וסידורם

היה בכך לא רק משום כיבוד , שירי המחברת כסדרה' כל השירים'הובאו ב

אך העורכת . אלא משום תוספת הנאה לקורא, רצונו של המשורר המנוח

היא ניסתה , במידת האפשר. טעם-שגם הוא איננו נטול, חרה בסידור אחרב

רק . מן המוקדם אל המאוחר, לסדר את שירי לנסקי לפי סדרם הכרונולוגי

את השירים שלא עלה בידה למקם על ציר הזמן הביאה בחטיבה השנייה 

אחרי שנשלפו ממנה השירים (על פי סדרם במחברת השירים , של הספר

. בייחוד נפגעו מכך המחזורים הקטנים של שירי עונות השנה. )המתוארכים

עשר שירי -מבין ארבעה; מבין שמונת שירי החורף נותרו רק שלושה

שני קוראים פוטנציאליים הועדפו על , בסוגיה הזו. האביב נותרו רק ששה

ההיסטוריון , האחד הוא הקורא האקדמי: פני חובב השירה הפשוט

רא שהביוגרפיה של המשורר חביבה עליו והשני הוא הקו, הספרותי

תיקרא אצלו כרומן טראגי על משורר ' כרונולוגית'החטיבה ה. משירתו

עלולה ליהפך כך כעין נספח למיטיבי ' כרונולוגית-בלתי'החטיבה ה. הרואי

  . לכת

  

מציעה תענוג ספרותי גם ' חטיבה הכרונולוגית'צריך להודות שה, עם זאת

התמודדות ,  את הקורא מטעמה של השתנותהיא מטעימה. לחובב השירה
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במאסר , 1935-במיוחד מעניינת חטיבת השירים שחוברו ב. והתבגרות

, אף שגם לפני תקופה זו וגם אחריה כתב לנסקי שירים נפלאים. בלנינגרד

שזוהרה בולט עוד יותר לנוכח תנאי , יש לראות בה תקופת זוהר ביצירתו

 ספק בחשיבותו של עצם המחקר אין כל, על כל פנים. חיבור השירים

אפשר , לפי טעמי. ההיסטורי שהתחקה אחרי מועד חיבורם של השירים

  . היה להסתפק בהבאת הרשימה הכרונולוגית בנספח

  

אין להתעלם , לצד היתרונות והחסרונות שבסידור הכרונולוגי של השירים

  : מכמה בחירות מתמיהות

  

 מן המעולות שביצירות הפואמה היא. 'ליטא'מיקומה של הפואמה . א

 כור מחצבתה ברומן המחורז של –נימתה וסגנונה , לפי צורתה. המשורר

 הרי היא ההמשך המעולה ביותר –מצד תוכנה . 'ייבגני אונייגין'פושקין 

שבכמה מן , הויטאלית, שמצאו בשירתנו תיאורי היהדות הכפרית

 לראשונה הפואמה פורסמה. האידיליות ומשירי הילדות של טשרניחובסקי

יצא לאור ברחובות מטעם אגודת (' בוסתנאי'בכתב העת , 1932בשנת 

בשעה שהפואמה פורסמה כבר היה ). האיכרים בעריכת משה סמילנסקי

כבר הותיר מאחוריו את , אף שעדיין היה בתחילת דרכו. לנסקי משורר בשל

 ,את יצירותיו הראשונות שלח לביאליק שבע שנים לפני כן. ייסורי הגדילה

דומה שקיבל על עצמו לקיים את חוות דעתו של המשורר . 1925בשנת 

וברוב הימים , אם תנוח עליך הרוח אל תסרב לה... אין עוד להכריע'(הגדול 

 והמשיך לחשל את 10,)'ואל תדחוק את השעה, תמצא בעצמך את דרכך

  .  פורסמו שיריו הראשונים1929-רק ב. כשרונו

  

 למצוא בחלק הכרונולוגי של הספר בין היינו מצפים' ליטא'את , אם כן

כאילו חובר בשנים , אבל הוא נדפס מוקדם בהרבה מן הצפוי. 1932שירי 

שהצליח לצאת , )מטוב(המשורר יוסף סערוני ? על שום מה. 1926-1927

פרסם בשעתו ממואר על אודות היכרותו , מברית המועצות לארץ ישראל

לנסקי נהג ; חדר בפטרבורגשני המשוררים חלקו ,  לדבריו11.עם לנסקי

                                                         

  . 6 ראה הערה 10
  .79' עמ, ו-ה, ה"תרצ-ד"תרצ, שנה ב, גזית',  למאסרו–י לנסקי "ח '11
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 כשבעה קילומטרים – באין כסף לנסיעה ברכבת –לקום לפנות בוקר וצעד 

וחיבר טורים אחדים מן , בתוך כך שקד על שירתו; לעבודה בבית החרושת

האמנם יש להסיק מעדות זו שהפואמה הושלמה עד . 'ליטא'הפואמה 

תיים לפחות שהיא קדמה בשנ? 22כשהיה המשורר לכל היותר בן , 1927

מוטב , גם אם מקבלים את דברי סערוני לאשורם? לפרסומיו הראשונים

שמעט ). לסירוגין(להניח שלנסקי עמל על הפואמה במשך שנים אחדות 

, אחרי הכל. ולקראת פרסומה הביאה עד גמר, מעט גמל אותה מן הבוסר

  . טוריה360-סערוני הזכיר במפורש רק שניים מבין כ

  

ידוע המקרה . דלים להסתיר את שנות עיצובםמשוררים רבים משת

 מיצירות המופת –' בתשובתי'שציין בספר שיריו כי השיר , בביאליק

אף שלמעשה חובר רק , )18כשהיה בן (א " חובר בתרנ–הראשונות שלו 

לעורר את התפעלות קוראיו מהמהירות , 'כמובן, הוא ביקש. ו"בתרנ

רים אינו רצוי אצל  מה שמותר למשור12.'המטאורית של התפתחותו

עדותו המרתקת של סערוני אכן מעידה על פרח המשוררים . עורכיהם

, אך מוטב היה למקם את היצירה סמוך למועד הפרסום; ההולך בגדולות

  .ולא למועד תחילת כתיבתה

  

פי מועד פרסומם או -רוב השירים בחטיבה הכרונולוגית שובצו בה על. ב

אבל שירים אחדים נקבעו בה על . םעל פי התאריך שציין המחבר בשוליה

כמה מן השירים שעסקו בחוויה הסיבירית הועברו : פי תוכנם בלבד

). 1935-1939(אל בין השירים שנתחברו בסיביר , לחטיבה הכרונולוגית

ולכל הפחות אפשר לקבוע , אמנם מסתבר שהשירים הללו נכתבו בסיביר

פשר לקבוע בוודאות האם א, ואולם. שהם לא נכתבו לפני הגליית המשורר

שירים , ומצד שני? ולא בשנים שלאחר השחרור, שנתחברו בסיביר עצמה

בשום מקום . כרונולוגית-אחרים אכן הובאו בחטיבה הבלתי' סיביריים'

' עמ(' פנכת פחים ריקה'ו) 178' עמ(' סגריר סיבירי'בספר לא הובהר מדוע 

' עמ('  צנפה אותםמדת הדין'ואילו , נחשבו לשירים שחוברו בסיביר) 179

, השייכים לא פחות מהם לחוויה הסיבירית, )225' עמ(' זקיף צעיר'או ) 224

  . נחשבו כשירים שמועד חיבורם לא נודע

                                                         

  .31' עמ, א"אביב תשע- תל, כינור ערוך,  אריאל הירשפלד12
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, קבע לנסקי בסיום המחברת, מדור שירי הילדים', אנו הקונדסים'את . ג

הובא המדור , מסיבה שלא הובהרה. 'לשון קדומים'לפני שיר האפילוג 

  . ולא אחריו כפי שקבעו לנסקי', שירים שונים 'לפני המדור

  

        . . . . וווו

  

העורכת בחרה לבחון מחדש את כתבי היד של לנסקי . לעניין נוסח השירים

העדיפה תמיד את הנוסח , שלא כעורכי המהדורה הקודמת. שהגיעו לידנו

ועל כך היא , כך יאה וכך נאה. שבכתב היד על פני נוסחים שנדפסו בעבר

אבל לעתים דומה שבמקום לכבד את נוסח כתב . יםראויה למלוא השבח

האם נבע הדבר ( העדיפה העורכת לקדש אותו –היד של לנסקי 

', ביום השלג'בפואמה , דרך משל). ?מהביוגרפיה המרטירית של המשורר

שהוא מכיר את המת שמוביל לקבורה בן , שמעון שוהם, מגלה הגיבור

 כך לשון –ושואל , המקריםהקברן משתאה על צירוף . הקברן קופל, שיחו

אבל . כך אמנם כתב לנסקי בכתב ידו). 188' עמ(?' ַהְיַדְעִּתיהּו '–הכתוב 

שהרי קופל . 'ַהְיַדְעָּתהּו': וצריך היה לרשום, ברור שהמשורר שגה כאן

אפילו .  אם הוא אכן מכיר את המנוח–!  ולא את עצמו–שואל את בן שיחו 

המעתיקה את כתב היד , הורהאם היתה לפנינו מהדורה אקדמית ט

יש לזכור שכל אדם עשוי . צריך היה להודיע לקורא על השגגה, בדקדקנות

. ואפילו כשהוא משורר המעתיק את שיריו שלו, לשגות פה ושם בכתיבתו

, באילו מקומות, שמי יודע באילו תנאים, קל וחומר כשמדובר בחיים לנסקי

  .  יק את שיריוכשהעת, 1940-באיזה מצב גופני ונפשי היה ב

  

צלול , שמע'כך הדבר בשיר . לעתים שגיאות ההעתקה אינן כה גלויות

.  נסיון מופלא בחיקוי אונומטופיאי של צלילי האגם–) 126' עמ(' וצוף

  :השורות הפותחות לשונן כך

  

  -ָצלֹול ָוצֹוף רֹוֵטט ְּבֵלב! ְׁשַמע

   –, ָהֲאַגם ִצְלצּול ֶׁשל ְמצּוָלה

  ץ ַהחֹוֵלףֶזה ַמִּטיל ַהַּקיִ 

  .ְצלֹוִחּיֹות ֶׁשל ְּבֹדַלח ַלְּמצּוָלה
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בטור השני ' מצולה'אבל המלה . זוהי העתקה מדויקת מכתב היד של לנסקי

? מה הפלא שבלב האגם אפשר לשמוע צלילים של מצולה. אומרת דרשני

וגם המשורר לא היה , הלא לשם כך אין צורך בכושר ההבחנה של משורר

עם אותה ' חורזת'המלה , יתרה מזו .שומת לבנומשתדל להסב לכך את ת

גם התופעה . המופיעה שוב בסיום הטור הרביעי', מצולה, 'המלה עצמה

  . שהחריזה אצלו תמיד עשירה ביותר, הזו אינה מצויה בשירת לנסקי

  

בפרסום . חרף שיבושיהם, כאן בכל זאת כדאי להיעזר בפירסומים הקודמים

וכן בכל המהדורות , )156' ו עמ"צתר, מאזנים ד(הראשון של השיר 

  :מצוי הנוסח, הקודמות

  

  -ָצלֹול ָוצֹוף רֹוֵטט ְּבֵלב! ְׁשַמע

  ָהֲאַגם ִצְלצּול ֶׁשל ְמִצָּלה

  

, כלומר', מצילה'. מתאימה כאן הרבה יותר' מצילה'נקל לראות שהמלה 

ֵהם ': 2טור , 150' ראה למשל עמ(היא מלה חביבה על לנסקי , פעמון קטן

). 'ְמַצְלֶצֶלת ַהְמִצָּלה': 315' עמ'; ִמְתָקֶרֶבת] עגלה[= ִּבְמִצּלֹות ַלְקִטיָקה ַרִּנים

ועל כל פנים אינו , תיאור הקול החבוי באגם כקול פעמון מתקבל על הדעת

. מצולה הריהו חרוז לנסקאי טיפוסי ועשיר-גם החרוז מצילה. טאוטולוגי

ושגרסת , בטור השני' ְמצּוָלה'יש להניח שלנסקי כתב בשגגה , אם כן

  . זו את שיריו טוב יותר מכתב ידו הפרסומים שימרה בנקודה

  

: ושוב יש להקדים. קידוש הנוסח של לנסקי בולט בייחוד בסימני הניקוד

תבורכנה ידיה של העורכת על שבחנה את הניקוד שניקד לנסקי בכתב היד 

שגגות לעתים מוטב היה שלא להיטפל ל, פי כן-ואף על. והשתדלה לשמרו

' עמ[' כ-ְּבֹּכח עם דגש ב, ]234' עמ[' ְפָנֵסי בלא דגש קל בפ(ניקוד מקריות 

ולא להניח שכולם , ולא לתלות בהם תלי תלים, )וכן עוד הרבה, ]275

, העורכת הניחה. נובעים מן המערכים הצליליים שתיכן המשורר הגאון

' עמ(' מכווןלנסקי ידע לנקד וכל הסטיות מהתקן הן פרי כוונת 'ש, לדבריה

יודע גם שאין איש ', יודע לנקד'אך כל מי ש. בעקרון צדקה בהנחתה). 12

 שידיעת –ודאי כשמדובר במשורר . חסין מפני שגגות ניקוד מקריות

ודאי כשהוא מכנס את שיריו . אך אינו מגיה מקצועי, הדקדוק חיונית לו
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 טעם והיש. ולא בהגהה לפני דפוס, כעין סקיצה לספר עתידי, במחברת

  ? נידח ועני וחולה, ודאי כשהמשורר הוא איש מצוק: להוסיף שוב

  

העורכת מבחינה בהערותיה בין הבדלי , אשר לניקוד החריג אצל לנסקי

. ניקוד שאינם משפיעים על ההגיה והבדלי ניקוד שמשפיעים עליה

בכתב היד ' ַּכאן'(בחרה בניקוד התקני , כשהבדלי הניקוד אינם משפיעים

כשההבדלים ; ) בספרחסרבכתב היד וכתיב מלא כתיב , בספר' אןּכָ 'לעומת 

לא תמיד מומש העקרון .  בחרה בניקודו של לנסקי–משפיעים על ההגיה 

ושיבש , )מלעיל(' ַרַעף'שבכתב היד הוחלף ל) מלרע(' ָרָעף': הזה בהצלחה

' מע(' ְכֵלי ֶזֶמר'בהגייה יידית תוקנו ל 'ְּכֵלי ְזֶמר; ')236' עמ(את המשקל 

אף כשהחריזה ', ֲאִני'שבכתב היד הוחלף ל) מלעיל, ניקוד הפסק(ָאִני ; )250

  . ועוד, )290, 248' עמ(דרשה מלעיל 

  

בין : בבחינת הניקוד החריג כדאי היה להוסיף הבחנה נוספת, על כל פנים

נבחן שוב את . למלים שניקודן בלתי אפשרי, מלים שניקודן בלתי שגרתי

כבר . 'ֶמה ָעגֹום ְּבִרְׁשרּוׁשֹו ַהֹּגֶמא': הדיון כולוהדוגמה שבה פתחנו את 

לא כך בדיוק , למעשה. 'ָעגֹום'נידונה לעיל חשיבות השמירה על הצורה 

',  ָעגֹוםָמהָמהָמהָמה'ניקד , והספר בעקבותיו, לנסקי. 'כל השירים'מנוקד הטור הזה ב

העורכת התייחסה אל שני . קמוצה' לפני ע' מה'בניגוד לכלל הקובע סגול ב

ֶמה "על פי הניקוד התקין יש לכתוב ': הניקודים החריגים כאל מקשה אחת

אבל ברור שיש כאן ). 542' עמ(' אך תיקון זה יפגע ויפגום במצלול" ָעגּום

אך היא איננה , אינה שגורה' ָעגֹום'הצורה : שתי תופעות שונות בעליל

 ואין בה דבר, היא מלבישה בתבונה שורש ידוע על משקל ידוע. טעות

, קמוצה היא שגיאה גרידא' לפני ע' ָמה'ואילו . הסותר את כללי הדקדוק

לפני אות ' מה'שגגת ניקוד רווחת לנוכח הכללים המורכבים של ניקוד 

משמע ' ָמה ָעגֹום'לנקד ; משמע לכבד את המשורר' ֶמה ָעגֹום'לנקד . גרונית

  ). אפילו משפר את המצלול' ֶמה'הניקוד , ואגב(לקדשו 

  

כפי שהעירה כבר . גם בפיסוקה של המהדורה וסח כתב היד ניכרקידוש נ

 מובן 13.'לא תמיד הקפיד לנסקי על פיסוק מלא או עקבי, 'קוריס-באומגרטן

                                                         

  .  36הערה , 153' עמ', לעברת ולשפר '13
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מובן שלא היה צריך . שצריך היה לתת את הדעת לפיסוק שבכתב היד

לא ,  מצד שני14.לשנות את ניקודו של המשורר כאשר הוא מצוי בכתב היד

ב אילו הוסיפו פסיק או נקודה במקומות שלנסקי התרשל היה נגרם נזק ר

ֹאֶפל ֵצל ְוֹאֶדם ֹנַגּה ִמְׁשַּתְּלִבים ִּבְסַב ': הנה דוגמאות מעטות. ושכח אותם

נכתב כאן בלא ; 74' עמ(' ַאּׁשּוַח טֹוב ִעם צֹוֲעִנים ְלֹנַכח ַהְּמדּוָרה ִלְׁשַּכב ָלנּוחַ 

ִנְתרֹוֵקן ַקן ֵּביִתי עֹוָלִמית ; ')יסוקחלוקה לשורות כדי להמחיש את הצורך בפ

' ָקְמִתי, ֶנְחֵליִתי" א"ִהיא ָאְמָרה ; ')206' עמ(' ֶאת ִרּפּוד ָהרּוחֹות ָנָׂשא רּוחַ 

  ). 48' עמ(

  

מעט לפגמי -ריאקציה מוגזמת' כל השירים'אפשר לזהות ב, לסיכום

אם במהדורות הללו העורכים . המהדורות הקודמות של שירי לנסקי

דגלה עורכת , תיקנו ויישרו, השמיטו, המגיהים עשו בשירים כבתוך שלהםו

אמנם זוהי . המהדורה החדשה בהיצמדות מקסימלית לנוסח כתב היד

אך גם בהן ראוי להעיר על ; המתודה המקובלת במהדורות מדעיות

', כל השירים'ב. לקוי או תמוה, המקומות שבהן הטקסט בכתב היד מרושל

מותר היה להתערב בזהירות , במידה-דה ופופולריתבמי-מהדורה מדעית

. ולהודיע על כך לקורא בשולי העמוד או בסוף הספר, בטקסט שבכתב היד

ויש להעיר שאפילו הנסיון להביא ככתבו וכלשונו את נוסח כתב היד לא 

מהם כאלה שלא , נפלו בספר כמה וכמה שיבושי העתקה. תמיד עלה יפה

' ברוח נע תלתן'בשיר .  כאן אחת מהןחןבנ. הופיעו במהדורות הקודמות

שאושרה עם אהובּה הבא יהיה , מאחל הדובר לאהובתו העוזבת) 256' עמ(

ְּפִגיַׁשת ֵׁשִני ֹּכה ַעז ָּבך ִיֶרב / לּו ְׂששֹון ': גדול כמו הצער שגרמה לו בפרידתה

סח בכתב היד כך הנו. 'ָּגַרְמְּת ִּבְפִריָדֵת/ ַּכַּצַער ִּבי ּדֹוֵד ִראׁשֹון / 

בא בטעות נוסח שהופך את כוונת ' כל השירים'ב. )ובמהדורה הקודמת(

  .  ִראׁשֹוןדֹוֵעדֹוֵעדֹוֵעדֹוֵעַּכַּצַער ִּבי : הדברים

  

רשימה של שיבושים שנפלו במהדורה החדשה ימצא הקורא בנספח 

  .למאמר

  

  

                                                         

  . 160' עמ, שם, קוריס- לשינויים גסים במהדורת הקודמות ראה באומגרטן14
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        ....זזזז

  

 כעיקרון היא –לנוסח ולניקוד בכתבי היד ' כל השירים'ההיצמדות ב

אבל באותם השירים שלא שרדו . עתים היא מעט תמימהאף של, מבורכת

 נקטה העורכת דרך –אלא רק בדפוסים הראשונים , בכתב היד של המשורר

היא בחרה להתייחס לנוסח הפרסום הראשון כאילו היה כתב . תמוהה למדי

, והלא ראינו כמה שיבושים הכניסו המדפיסים. ולקבלו בלא עוררין, היד

אלמלא הם לא היה צורך במהדורה . ו של לנסקילנוסחי, במכוון ובשוגג

  ?בלא ביקורת, מה טעם אפוא לקדש גם אותם. חדשה

  

באפר 'השיבוש החמור ביותר שנבע מקידוש הדפוס הראשון מצוי בשיר 

זהו תרגום של אחד מן השירים הליריים הנודעים ביותר בספרות . 'לילה

, ית עשרות פעמיםהשיר תורגם לעבר. שיר הלילה לנודד מאת גתה, העולם

' כל השירים'זה לשון התרגום ב. ותרגומו של לנסקי הוא אחד היפים שבהם

  ):292' עמ, 16גליון , 1932', השבוע'(על פי פרסומו הראשון , )80' עמ(
  

  ְּבֵאֶפר ַלְיָלה ִּגְבעֹות ֵאל

  ִנְסְּתרּו

  ִמן ֲעֵלי ִגְבעֹוִלים

  א ִּתְקְלטּו

  ַּגם ֶהֶגה נֹוח

  ְנׁשּוֵפי ַּגִּנים ָׁשָבתּוִניֵבי קֹול יַ 

  ַּגם ָאָּתה, ַּכֵּתר ָנא

  .ֵמֹרֶגז ָּתנּוחַ 
  

ולא , המיוחד בתרגום זה הוא נסיון לשקף גם את צליליו של השיר המקורי

 :שירו של גתה פותח. רק את תכנו
      Über allen Gipfeln 
             Ist Ruh  

  

השלוה שבמקור כדי לנסקי ויתר על . ' שלוה–מעל כל ראשי הרים , 'כלומר

. בחשכה' ִנְסְּתרּו'וכתב שהגבעות ', ist Ruh'לשקף את צלילי הטור הגרמני 



 826

הוא עבר מלשון יחיד ', ָּתחּוׁש '–כלומר ', spürest du'לים יבתרגום המ

  .'ִּתְקְלטּו': ללשון רבים לטובת קרבת הצליל

  

, ומרכל', Hauch'שבראשי העלים לא תוכל לחוש אפילו , גתה כתב בשירו

לא תקלטו גם 'בתרגום העברי אנו מוצאים , והנה). פה-או הבל(רוח -משב

במדורי , אם בכלל, הרי זה צירוף שמקומו'? הגה נוח'מהו אפוא . 'הגה נוח

' רּוחַ -ֶהֶגה'ושצריך להיות כאן , ברור שבפרסום הראשון נפלה טעות. הרכב

, יר המקורוהדבר מוכח לא רק מכוחו של ש.  תרגום ישיר מן הגרמנית–

במהדורות הקודמות הבינו שנפלה כאן . 'ָּתנּוחַ 'אלא גם מכח החריזה במלה 

כל 'עורכת . 'רוח'ל) 'גם שעון מקולקל וגו; הפעם בצדק(ואכן תיקנו , טעות

והשיבה לשירת לנסקי , בחרה לדבוק בנוסח הפרסום הראשון' השירים

  . טעות דפוס שסולקה ממנה זה מכבר

  

, הרשלני שקיבל השיר בשבועון שבו פורסם לראשונהלאור הטיפול , ואגב

בשירו של גתה אין כל ביטוי מקביל . מסתבר שצריך להכניס בו תיקון נוסף

דן מירון משער שלנסקי הוסיף לתרגומו . 'ְּבֵאֶפר ַלְיָלה'למלים הפותחות 

הלילה הוא האפר שנותר מבערת ': משמעות שנעדרה מן השיר המקורי

). 469' עמ(' ררות ממנו תהיה כמין תחייה מן האפרועל כן ההתעו, היום

החורגת ממה שלנסקי הרשה , נראה לי שזו התערבות תרגומית מופלגת

את . שינויים קלים במשמעות לטובת קרבה צלילית אל המקור: לעצמו

. כדי לשחזר את צלילי השיר הגרמני, כאמור, הוסיף לנסקי' נסתרו'המלה 

אלא שאין . גררו בעקבות התוספת הזונ' באפר לילה'לים ידומני שהמ

במסֶוה הלילה הגבעות , כלומר', ַּבֲאֵפר ַלְיָלה'אלא ', ְּבֵאֶפר ַלְיָלה'לקרוא 

ולפיכך אין בקריאה הזו , ההסתרה כוללת ממילא גם מסוה וכיסוי. נסתרו

', נוח'ל' רוח'על המביאים לדפוס ששיבשו . תוספת חדשה מאת המתרגם

היה , אגב, הפרסום המקורי(' ֵאֶפר'ל' ֲאֵפר'קשה לסמוך שלא שיבשו 

לצד מדור בדיחות ומדור , וכלל, אביב-בשבועון מאויר שיצא לאור בתל

  ).גם מדור ספרות, טיפוח לאישה
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        . . . . חחחח

        

שאלת ביאורם של המקומות הקשים להבנה היא שאלה מורכבת ביותר 

: נוהיא תובעת לקבוע עד כמה המשורר זר ל, לפני הכל. בהכנת מהדורה

גם בשירת מאיר ויזלטיר מוצאים ? או לָעָבר הספרותי, האם הוא שייך לנו

אבל אין להעלות על הדעת שידפיסו בספרי שיריו . לעתים מלים קשות

אדם , אחד משלנו, ויזלטיר הוא בן זמננו. 'ַלֲהלּוִהים'ביאור למלים כגון 

דוק יתכבד הקורא המתקשה ויב. י"ואין הוא מזמין פירוש רש, מודרני

  . במילון

מעבירה הרפובליקה הספרותית שלנו את גבולות הביאור בדורו , לפי שעה

 שבעבר הקרוב עוד –במהדורה האחרונה של שירת ביאליק . של ביאליק

 כבר הוסיף אבנר הולצמן ביאורים בשולי –יצאה לאור בלא ביאורים 

אלתרמן ולאה , שלונסקי, ספרי המשוררים בני הדור הבא. השירים

', הטור השביעי'להוציא (בלא ביאור , עדיין נדפסים בעירומם, דברגגול

שמחייב ביאור בשל האירועים הפוליטיים הנשכחים והטרמינולוגיה 

ועל כן מוטב להימנע , היה גם לנסקי בן הדור הזה, לכאורה). המלווה אותם

אך . כאן משורר ארכאי,  זהירות–גם אצלו מן הביאור המסמן לקורא 

אלתרמן ולאה גולדברג . נסקי בכל זאת אין הוא מקרה בני דורומקרהו של ל

הם ידעו לקבוע מה . היו קשורים בטבורם למרכז הספרותי שבארץ ישראל

כבר ומה , אבל מובנת' ספרותית'או ' גבוהה'ם כעברית יהייקלט אצל קורא

עדיין כתב בשפה המשמשת בעיקרה , בנידחותו, לנסקי. ייחשב כנטע זר

שכיחים  ניבים אידיוסינקרטיים ומלים זרות, ארכאיזמים. בדכלשון כתב בל

  . בשירתו יותר מאשר בשירת רוב בני הדור

  

. אבל לא להגזים,  לבאר–אם כן התשובה הראויה לשאלת הביאור היא 

דומה שחובב השירה עשוי היה , ועם זאת. ובצדק, בדרך זו אחזה העורכת

. פקת לו המהדורה החדשהלהיעזר בביאורים מרובים מעט יותר מאלו שמס

 מדוע בחרה לבאר מלה מוקשה –קשה לקבוע את שיטתה של העורכת 

האם הקורא הנזקק לביאור המלה . אחת ולהשאיר את שכנתה בלא הסבר

' מרעין'אינו הקורא שיזדקק גם לביאור המלה הארמית ' חקל'הארמית 

ירושו פ) 106' עמ(' ֲעֶדן'ש, בכמה שירים, ומה טעם הובהר? )207' עמ(

' גחמון'כגון , ולא הובהר פירוש מלים מוקשות או ארכאיות יותר, עדיין
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כלומר (' תור, ')111' עמ; כס משפט, כלומר(' ֵכס ִמִּדין'ו) מבעיר, כלומר(

 populous, מין בוטני(' צפצפות הרעד, ')62' עמ; בעקבות הארמית, שור

tremula ;280' עמ ('ִצְדָקְת ')ורבות אחרות) 272' מע; כינוי עממי לצדקן.  

קצהו של רמז לניתוח -במקומות מעטים מוצדק היה לתת בביאור גם קצה

- כעין שיר, )76' עמ(' צבאים ואילות'בשיר הראשון במחזור , למשל. השיר

כך . בחור-נערה ובין צבי-עם סיפורי המדבר בפרשיית אהבים שבין ערבה

בה בצבי שחלף שהתאה, הצומחת על גדת הנחל, כותב לנסקי על הערבה

  :לידה בדרכו

  

  ...ִהִּניָחה ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי ַהְּנָדן

  .ֶנֱעָלם ֶהָחָתן ְּדַנן, ָּפַרח

  

אף שהיא מובנת , ביארה אותה העורכת, מוצאה ארמי' דנן'כיוון שהמלה 

אבל . של משפטנים) המפוקפקת(אולי בזכותם , למדי לרוב דוברי העברית

. 'נדן'והיא המלה , בלתי מבוארתהמלה הקריטית להבנת השיר נותרה 

 15.פירושו נדוניה' נדן'לפחות אחדים מקוראי השיר ודאי נזקקים להסבר ש

הערבה -הנערה. 'הניח מעותיו על קרן הצבי'המשורר משחק אפוא בביטוי 

אך . והימרה על חתן מכזב שברח, השקיעה את הנדוניה שלה באפיק מסוכן

אין לטעות באופיו ', נדן' המלה של, הנפוצה יותר, לאור משמעותה האחרת

השיר מתייחס אפוא על . לבין הנדן הנקבי, של המפגש בין הקרן הגברית

, המבכים את גורלה של הנערה שהתמסרה לבחור נרקיסי, מסורת שירי העם

ומעניין . 'ַלֲחזֹות הֹוד ַקְרָניו'כאותו הצבי שירד אל הנחל כדי , דעת- יפה וקל

מחמיץ את סימני הנכונות שמשגרת ' כי הצבי שאפילו גדול כדן מירון כתב

כאילו מדובר היה באותם שירים , )488' עמ(' "ריבה ערבה"כלפיו 

שאינו יודע לממש את ', נעבעך'לנסקאיים טיפוסיים על המחזר ה

  .ההזדמנויות האירוטיות שנקרות בדרכו

  

גם כשמדובר בארמזים או שיבוצים מן העולם היהודי עשוי הקורא בן 

שירת לנסקי אינה עשירה מאוד בשיבוצים מפורשים . להיזקק לביאורזמננו 

ובייחוד היא , ל מצויים בה מעט יותר"צירופים מלשון חז; מן המקרא

                                                         

  .יים של לנסקיהוא מן הניקודים האידיוסינקרט', ָנָדן'ולא ', ְנָדן' הניקוד 15
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את הללו קשה בייחוד לאתר באמצעות . קשורה למנהגים יהודים עממיים

, אנא'וטוב עשתה המהדירה שהעירה כי השיר , מילון או קונקורדנציה

רומז למנהג תלישת העשב ביציאה מבית ) 29' עמ(' הביתה, ילדים

רומז למנהג פיזור הגריסים ) 131' עמ(' Requiem'כי השיר ; הקברות

) 272' עמ(' ענן מלבין שקט'וכי השיר '; בשלח'לציפורים בשבת פרשת 

רומז להלכה הקובעת מהם סימני הבגרות המעידים על בשלות הנערה 

: ערות שתבארנה רמזים רבים אחריםאבל באותה מידה חסרות ה. לנישואין

מקורן בטקס הטבת חלום שנערך ) 34' עמ(' חלמא טבא חזית'לים ישהמ

אראה את צלי נטול 'לים ישהמ; )ב"בעקבות ברכות נה ע(לרואה חלום רע 

כי מי שביום הכיפורים נגזר דינו , רומזות לאמונה העממית) 246' עמ(' ראש

' עמ(' ְּבִקְרקּור ְמַקְרֵקר'שהעורב ; בליל הושענא רבא צלו חסר ראש, למיתה

שמעון בר ' מאת הפייטן האשכנזי ר' כל שנאני שחק'בעקבות הפיוט ) 258

ְּבֶזֶמר 'ובו לשונות כגון , הנאמר בקהילות אשכנז בראש השנה, יצחק

קור במ(' ְּבִצְפצּוף ְמַצְפְצפים'ו', ְּבֶפַצח ְמַפְּצִחים', 'ְּבַלַהג ְמַלֲהִגים', 'ְמַזְּמִרים

כדאי היה אפילו ). ה"מדובר בעם ישראל ובמלאכים המהללים את הקב

שמשמיעים בחורף ' ְּבְרר'מדרשי המשעשע בקול -לציין כי העיסוק הפסבדו

במסתו ' ְרְר 'אינו אלא פארודיה על הדיון בקול ) 268' עמ(מרוב קור 

  . 'גילוי וכיסוי בלשון'המפורסמת של ביאליק 

  

. ים התייחסות למקומה של היידיש ביצירת לנסקיבייחוד חסרה בין הביאור

עדיין לא חובר המחקר החיוני בדבר . אין להאשים בכך דווקא את העורכת

. ובייחוד לשיר העממי, יחסו של לנסקי הן ללשון היידית הן ליצירה היידית

בנוסח 'אמנם גרודזנסקי כבר העיר שלנסקי כתב את רוב שירי האהבה שלו 

קוריס שלשונו של לנסקי - וכבר העירה באומגרטן16.'שיר העם היהודי

או ביטויים אידיים שתורגמו , מלים אידיות שמקורן עברי'עשירה ב

  .  ועדיין אנחנו מחכים לחוקר שימצה את הדיון בסוגיה הזו17.'לעברית

' היצורים החלושים האלה'שהשיר , העורכת אמנם מציינת עובדה חשובה

.  של אחד משיריו של ביאליק ביידישעיבוד-הוא כעין תרגום) 213' עמ(

עיבוד לשיר -שיש ביצירת לנסקי לפחות עוד תרגום, אפשר להוסיף כעת

                                                         

  ). 11' עמ, 1960במהדורת (; 14' עמ, )1986מהדורת ( מעבר נהר הלתי 16
  .158' עמ', לעברת ולשפר '17
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מסתיימת עם צאת השבת בבית ' ליטא'הפואמה . והפעם לזמר עממי, יידי

בנקודת השיא נשברת התבנית של הבתים . סבו וסבתו של המשורר

. יר מעל נר ההבדלהואת השיר חותם זמר שנהגה הסבתא לש, האונייגניים

השיר . זהו שיר כיסופים על ביאת המשיח, כמקובל בזמירות למוצאי שבת

  :נפתח במלים

  

  ָעָליו ֶּדֶגל ָזָהב, ֵזר ֲעֵלי ְּפֵאר

  .ֶּבן ָדִוד ַהָּמִׁשיַח ַלֵּכס ָיָׁשב

  ,ְּבַיד ְיִמינֹו ַהּכֹוס ַהְמֵלָאה

  .ּכֹוס ַהְּבָרָכה ַעל ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה

  ֵמן ֱאֶמת ְוָיִציבָאֵמן ְוָא

  .ָמִׁשיַח ָיבֹוא ִּבְזַמן ָקִריב

  

 בשעתו נהגו 18.'שנירעלע פערעלע'השיר הזה אינו אלא תרגום הזמר היידי 

לאחרונה היתה לו . ובחלוף הזמן הלך ונשכח, לשיר אותו במוצאי שבתות

בזכות העניין המחודש במוזיקת כליזמר הוצא מן הנשייה ונתפרסם ; עדנה

 השיר הראשונה להקליט את', קליזמטיקס' יפה של להקת ה ביצוע.שנית

  www.youtube.com/watch?v=SBby_P9nkYs:ישורקימצא הקורא ב, בדורותינו

  

הטור הפותח את הזמר היידי הוא כעין קטלוג זעיר של דברים נעימים 

, פנינים, סרטים, כלומר', גילדענע פָאן, פערעלע, שנירעלע': ומרחיבי דעת

באורח , ובתוך כך, נסקי ממיר את הקטלוג היידי בקטלוג משלול. דגל זהב

', שנירעלע'על משקל ' זר עלי': מצליח לשמור על צלילי הטור היידי, פלא

, ניגוני גויים' גיירו'כך נהגו גם החסידים ש. 'פערעלע'על משקל ' פאר עליו'

כתר רינה מלא 'ל' קתרינה מולודצה'את השיר האוקראיני , למשל, והפכו

ומכאן ואילך , לנסקי כבר מתרגם מילולית' גילדענע פָאן'את . 'יצהד

יגלה , מי שיאזין לשיר היידי, ועדיין. ולא הצלילים, מיתרגמת המשמעות

  .  עד כמה מתאים הנוסח העברי ללחן

        

        

                                                         

  .  אני מודה לידידי אוהד קאהן שסייע באיתור הזמר היידי18
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        . . . . טטטט

  

אחת מהן מוקדשת . כנספח לספר צירפה העורכת כמה רשימות חשובות

 פירטה את כתבי היד ואת העורכת. למקורות שעליהם נסמך הספר

ניכר ברשימה הזו המחקר . ההדפסות הקודמות של כל אחד משירי הספר

בין היתר אותרו פרסומים ראשונים של . היסודי שעליו נשענת המהדורה

ברשימה זו ציינה העורכת גם את כל . שירי לנסקי בכתבי עת נידחים למדי

עומדת הרשימה על לפי שעה . שירי לנסקי שזכו ללחן ולביצוע מוסיקלי

קסם לי ; נדון לשנות טלטול; לילות לילך; היא באה פתאום(חמישה 

ולוואי תעורר המהדורה החדשה את חיבת ). שלום בוקר לך אחות; קסמה

  . ותגדל בזכותה הרשימה עוד הרבה, לנסקי

מסבירה העורכת את דרכה בההדרת ' הערות ביבליוגרפיות'בנספח 

סקי בכתיב ובניקוד כפי שהם עולים וכן את דרכיו של לנ, השירים

ניסוח כלֵלי הניקוד מוטב שהיה מנוסח באופן חד . ממחברותיו וכתבי ידו

החיבור הוא לנקדה ' הכלל היסודי בניקוד ו': 539' למשל בעמ. יותר

החיבור בקמץ היכן שהיתה ' על פי רוב נטה לנסקי לנקד את ו... בשווא

להינקד בקמץ לפני הברה ' טה ולמעשה נו. 'אמורה להיות מנוקדת בשווא

ואין כאן ניקוד ייחודי או ) 'יומם ָוֵליל', 'בשר ָוָדם'כמו בצירופים (מוטעמת 

  . פרטי של לנסקי

  

אבל תוך הצגת דרכי הניקוד של לנסקי עולה טענה . אלה אמנם זוטות

העורכת מעירה שלנסקי נתן דגשים . חדשנית שראויה לבחינה מדוקדקת

הוא לא נתן דגש קל , כך. דגש משפיע על היגויןבאותיות רק כאשר ה

משום שהדגש אינן משפיעה על הגייתן בעברית ', ד-ו' באותיות ג

כותבת , כיוון שכך. 'אבל הוא נהג לתת דגשים קלים באות ת. המודרנית

דגושה -לא' דגושה לת' הסקתי שלדידו יש הבדל בהגייה בין ת, 'העורכת

: ושוב). 538' עמ(' אשכנזית המסורתיתכנהוג בהגייה ה', הנהגית כאות ס

צריך לבוא דגש ואולם סביר להניח שלדידו של " ְתֻכִּלים"במלה ' באות ת'

כשאינה ' של האות ת' לנסקי תוספת הדגש היתה משנה את צליל האות ס

  ). 542' עמ(' דגושה ובכך היה נפגע המצלול
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ה מין מעבר מן לא נרשם בשירה העברית כז, למיטב ידיעתי. זו טענה נועזת

שנטל מן ההברה הספרדית את ההגיה , המבטא האשכנזי לספרדי

אבל אם נבחן . הרפה' אבל שמר על ההגיה האשכנזית של הת, המלעלית

 – ולא רק לאור הרגלי הכתיב שלו –את הטענה לאור שירתו של לנסקי 

שכן ההשערה ניתנת לאימות או הפרכה . נגלה שאין לה כל עמידה

היינו , אילו היתה ההשערה הנכונה. יו של לנסקי בחריזהבאמצעות מנהג

אבל . דגושה' ולא נחרזת בת', ס-הרפה כשהיא נחרזת ב' מוצאים את הת

ואף ' רפה לט' וכן בין ת, דגושה' רפה לת' לנסקי מרבה לחרוז דווקא בין ת

 מלעילית –האותיות הללו נחרזות שוב ושוב בכל סוגי החריזה . 'לד

כעיצור הפותח את , )'מודרניסטי'(שלם ובחרוז חצוי בחרוז , ומלרעית

  :נמנה מקצת הדוגמאות. הברת החרוז או כעיצור הסוגר אותה

  

' עמ( ַּבַּתִיל –ְמכֹונֹוַתִי ; )33' עמ(ַאָּתה -ָאסּוָתא: דגושה ורפה' חריזת ת

 -ָקֹטְנִּתי; )261' עמ(ְצַרְפִּתיהּו -ְמִׁשיִתיהּו; )205' עמ(ַהָּבְיָתה -ָׁשַמְעּתָ ; )88

  ).275' עמ(ֻּכֹּתֶנת ִהיא 

  

-לֹוֶעֶגת; )266' עמ(לֹוט -ְלאֹות; )29(ְדַקְיָטא -ַהַּבְיָתה: 'ט-רפה ו' חריזת ת

' עמ(ּבֹוֵלט ֵאיָתן -ַהֵּליַטְנְטט; )291' עמ(ֵביֵתנּו -ַּבֶּטֶנא; )290' עמ(ַהֶּלֶקט 

  ).319 'עמ(ַמֲחִטיא -ֵּביִתי; )305' עמ(עֹוָלמֹות -ָלמֹוט; )303

  

; )146' עמ(ָאנּוָדה -ָאמּוָתה; )54' עמ(ֶבֶרד -עוֶפֶרת: 'ד-רפה ו' חריזת ת

' עמ(ַאְדָמָתּה -ַמָּדע; )207' עמ(ִיּפֹול עֹוד -ִׁשֹּבֶלת; )169' עמ(ָוָדם -נֹוָצָתם

' עמ(ָזִוית -ָּתִמיד-ָחִבית; )259' עמ(ֵהד -ֵעת; )232' עמ(ַׁשֲחִרית -ָּדִויד; )224

306 .(  

  

- ֵעט-ּבֹוֵדד; )59-60' עמ(עֹוָלִמית - ִניד-ְּגָרִניט: 'ט-וגם ב' ד-רפה ב' ת תחריז

  ).317' עמ(ֶּבֱאֶמת 

  

מצויים חרוזים , אמנם כן'? ס-רפה ו' האם מצויים בשירת לנסקי גם חרוזי ת

 שבמסגרת החריזה –אבל המשותף לכולם הוא . מעטים כאלה

כדי שהם ' ס-כ'  התאיננו צריכים להגות את, המודרניסטית של לנסקי

' עמ(' ְמֹבֶעֶרת-ֶעֶרׂש'או ) 167' עמ(' ֲחַפְרֶּפֶרת-ֶּפֶרס'החרוזים . ייחשבו כחרוז
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' עמ(ֶּתֶבן -ֶׁשֶמץ או ֶטַבע-אינם שונים במהותם מן החרוזים ֶׁשֶמׁש) 206

וכל מה שבא , הזהות בהברה המוטעמת היא שקובעת את החרוז). 213

-ֵעט-ּבֹוֵדד' לא כן הדבר בחריזה 19.ליליאחריה אינו אלא בבחינת תגבור צ

הללו לא היו  .'ת-ו' ט', וברבים מן החרוזים שהובאו לעיל בין ד' ֶּבֱאֶמת

  . 'ס-כ' חרוזים כלל אילו קראנו את הת

את . רפה ודגושה' אין יסוד להשערה שלנסקי הבחין בין ת, סיכומו של דבר

מדוע אפוא . ת שלנוכמקובל בעברית הספרדי, tקרא כעיצור ' שני מיני הת

כנראה אין '? ד-או ב' ג-ולא ב', ת-נהג לעתים במחברתו לתת דגש קל ב

להבחין בכתיב בין שני ' חדר'הרגלו של יוצא , זאת כי אם גרסא דינקותא

  . ידו אף שלא נותר לו תפקיד מעשי-הרגל שנשמר בכתיבת', ת- מיני ה

  

        . . . . יייי

  

בין נוסח שירי יש שינויים רבים , כפי שמשתמע מכל האמור לעיל

רוב חילופי הנוסח אינם . המהדורה החדשה לבין נוסח המהדורות הקודמות

בשירים אלה . גרסאות חלופיות הובאו רק לשמונה שירים. נזכרים בספר

הנוסחים החלופיים הובאו . שרדה בכתב ידו של לנסקי גרסה קודמת

  . 330-337' במלואם בעמ

  

כיוון שנוכחנו . ופי הנוסחיש טעם בהחלטה שלא להביא בספר את חיל

מוטב לראות בנוסח , לדעת עד כמה חלו ידי עורכים ומגיהים בשירת לנסקי

, מצד אחר. שאין אחריה עוררין, ידו של לנסקי גרסה אולטימטיבית-כתב

 אפשר  –אותן גרסאות חלופיות מעטות ששרדו בכתב ידו של המשורר 

,  גמר ואז להניח להםשהן מעידות כי לנסקי לא נהג להביא את שיריו עד

 האם כדאי היה להכניס אל הספר 20.אלא שהוסיף לעבד וללטש אותם

אולי רק במקרים ? או לפחות רשימות של חילופי נוסח, גרסאות נוספות

לשיר ' כל השירים'יש הבדלי נוסח משמעותיים בין נוסח , למשל. מעטים
                                                         

גן -רמת, ך עד המודרניזם"מן התנ: תולדות הצורות של השירה העברית, הרשב'  ראה ב19

  .  162-166' עמ, ח"תשס
כל כתבי היד שלי ': ציין) ברוסית( באחד מן המכתבים שלנסקי שלח לאשתו מסיביר 20

, ט"תשל-ח"תשל, 8-9, ראה בחינות(' שוב אצטרך לשחזר את שירי על פי הזכרון. נעלמו

  .מחדש-אולי מלאכת השחזור גררה מעצם טבעה גם עריכה וכתיבה, ומי יודע). 156' עמ
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ובין נוסחו ) 62' עמ, הסונטה הפטרבורגית הראשונה(' זעומים פני, קודרים'

קשה , כיוון שלא אותר פרסומו הראשון של השיר. במהדורות הקודמות

ולקבוע אם מקור השינויים באחד ' שלשלת המסירה'להתחקות אחרי 

אולי מוטב היה להזכיר כאן את חילופי , לפיכך. העורכים או בלנסקי עצמו

  . הנוסח
  

י המהדורות ההבדל הגדול ביותר בין נוסח המהדורה החדשה לבין נוסח

זהו שיר מספד ). 129' עמ(' Requiem'הקודמות מצוי בשיר הגדול 

: שהלכה לעולמה בכמה מובנים שונים, ואשכבה לכבוד ַשָּבת המלכה

חלפה המלכה מן העולם עם הופעת שלושת , כבכל מוצאי שבת, ראשית

. ועמה נסתלקה הנשמה היתרה וחזרה תוגת ימי החול, הכוכבים הראשונים

צביונה , חלפו מן העולם נוכחותה, כל שכן בין גויים, עולם חילוניב, שנית

ביתר שאת אמורים הדברים בברית המועצות של שנות . וקסמה של השבת

שהנהיגה את לוח השנה המהפכני ואת ביטולם של ימות השבוע , השלושים

השבת הפכה אפוא לטקס . הוותיקים לטובת שבוע עבודה בין ששה ימים

דומה כי אפשר לזהות קווי דמיון אחדים בין . כמעט-תמהוני, פרטי

'Requiem ' שגם הן מבכות את היעדרה , של רילקה' אלגיות דואינו'לבין

ואולי מותר להניח שלנסקי הכיר . של הקדושה מן העולם המשנה את פניו

  . את האלגיות והושפע מהן
  
' Requiem'-כשיר שונה לגמרי מן ה' Requiem'חושף את ' כל השירים'

הרקויאם הקודם היה אלגיה ארוכה . שהכרנו בכל המהדורות הקודמות

והוא כולל כמעט , הרקויאם החדש ארוך הרבה יותר;  טורים54בת , למדי

המהלך הכללי זהה בשתי ).  טורים82בסך הכל (שלושים טורים נוספים 

מפורטת , מטבע הדברים, אבל הגרסה הארוכה. גרסאותיו של השיר

ההקבלה בין השבת לבין המנוחה המוספדת היתה בגרסה . ומפורשת יותר

בגרסה הארוכה היא נעשית כמעט ; הקצרה כעין סמל סוגסטיבי

  21.לאלגוריה

                                                         

 –" מעשה בעגור"'קוריס -מאמרה של באומגרטן הבחנה זו נרמזת בהערת שוליים ב21

, )ו"תשמ(כרך ט , מחקרי ירושלים בספרות עברית', הפואמה הציונית של חיים לנסקי

המחברת מציינת שם שבדעתה להקדיש מאמר לשיר רקויאם . 15הערה , 154' עמ

  .  המאמר לא פורסם, למיטב ידיעתי. ולנוסחיו
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' חדש'ההיכרות עם הרקויאם ה, אהוב עליו מאד' ישן'כמי שהרקויאם ה

. ?'מי עשה את זה': ומאליה עלתה השאלה הבלשית. היתה לי מטלטלת

היא גרסתו היחידה של ' כל השירים'ד ובהאם הגרסה הארוכה שבכתב הי

, אם כך הדבר? והגרסה הקודמת מקורה בעורך פולשני במיוחד, לנסקי

כעורך כתב העת . של המשורר יעקב פיכמןצווארו נופל האשם על 

אדר -תשרי', כרך ו(היה פיכמן הראשון שפרסם את האלגיה ', מאזניים'

יר שידו של פיכמן קוריס כבר רמזה כי סב-וכבר באומגרטן). ח"תרצ

   22.במעל

? האם ייתכן שלנסקי עצמו עומד מאחורי שתי הגרסאות, מצד שני

שההבדלים בין שתי הגרסאות גדולים מכדי לטפול על פיכמן עריכה 

, שמא אין הגרסה הקצרה קיצוץ של הגרסה הארוכה? אינטנסיבית כל כך

שעמל עליה לנסקי בשנותיו ,  הרחבה של זו הקצרה–אלא הארוכה 

ואפשר כמובן שהאמת . אולי לעולם לא נוכל לדעת זאת בוודאות? בסיביר

וגם לנסקי הרחיב , גם פיכמן ערך חלקים מן הפואמה: נמצאת באמצע

  :בגרסתה הקצרה נפתחת האלגיה כך .אותה

  

  ?ְּכלּום ִּתְדָהִרים ֶנֶהְפכּו ָּבֲאַגם ַהּצֹוֵנן

  ?ְּכלּום ָׁשַלְכָּתם ַּבְּמצּוָלה עֹוְמָמה

  – –ְואּוַלי ַרק ֵמֵעין ,  ַּבְטנּוִנים ֵהם,א

  .ֶרֶטט ַאְלֵפי ִניֵמי ֶכֶסף ְּבתֹו ַהְּדָמָמה

  

  :פותחת' כל השירים'ואילו גרסת 

  

  ?ְּכלּום ִּתְדָהִרים ֶנֶהְפכּו ָּבֲאַגם ַהּצֹוֵנן

  ?ְּכלּום ֶזה ֵזהּור ַׁשַּלְכָּתם ַּבְּמצּוָלה ִמְסַּתֵּנן

ַּבְטנּוִנים ֵהָמהטּור ַּבְטנּוַני ֶהָהפּו   

א ָהפּו ְואּוַלי ַרק ֵמֵעין ... ַּבְטנּוִנים. טּור– –  

  . ִאְדָוה ֹתאַמר... ֶרֶׁשת ִניִמין ֻּכָּלה ֶרֶטט

  

  ).בניקוד פרטי של לנסקי', ַאְדָוה'היא כנראה ' ִאְדָוה'(   

                                                         

   .35הערה , 153' עמ', לעברת ולשפר '22
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העתקה 'ברור שזו . המחיקות והתיקונים במחברתו של לנסקי מעטים מאד

  :מעניין אפוא למצוא תיקון נדיר בטור השני של האלגיה. לא טיוטהו', לנקי

  ? ִמְסַּתֵּנןעו ֵׂמםְּכלּום ֶזה ֵזהּור ַׁשַּלְכָתם ַּבְּמצּוָלה 

. שבנוסח הקצר' עוממה'בדומה ל', עומם'בגרסה קודמת נכתב אפוא 

' עומם'ה' זיהור שלכתם'שתיקן את , שהיה זה פיכמן, כמובן, אפשר

ושמא בכל זאת יש כאן בדל ראיה לכך שלנסקי . 'העוממ'ה' שלכתם'ל

ושהוא האחראי לפחות למקצת השינויים , המשיך לתקן ולעבד את השיר

  ?שבין הגרסאות

  

בין אם היא , הגרסה הקצרה של הרקויאם היא יצירת מופת, בסופו של דבר

. יצירתו הבלעדית של לנסקי או בבחינת יצירה משותפת של לנסקי ופיכמן

חבל שתימחה הגרסה . ואינו קטלא קניא, יכמן משורר הואוהלא גם פ

טוב יהיה אם להבא . הקצרה בידי אחותה הארוכה ותישכח בתהום הנשייה

  . ולא זה על חשבון זה, יודפסו שני השירים זה לצד זה

  

        ....אאאאיייי

  

שניים , לספר מצורפות שתי מסות מצוינות מאת דן מירון ועמינדב דיקמן

רות שלנו אלא גם מן הטובים שבבעלי הסגנון שאינם רק מטובי חוקרי הספ

מירון : שתי המסות פועלות במקביל ומשלימות זו את זו. בפרוזה העברית

דיקמן מציג את . ודיקמן משיב אותו שמה, מוציא את לנסקי מרוסיה

הוא עומד על זיקתה . של שירת לנסקי, ובעיקר הרוסי, ההקשרי האירופי

, לעומת זאת, מירון. ובייחוד לפושקין, המהותית והעמוקה לשירה הרוסית

לא עוד לראות בו מרטיר ; מבקש לנתק את לנסקי מרוסיה הסובייטית

, לקרוא אותו' חשוב'שמסר את נפשו על מזבח השירה העברית ולפיכך 

הוא סוקר את שירת לנסקי . אלא לראותו כמשורר גדול כמות שהוא

ס לכל דיון עתידי ויוצר מבוא ליצירתו שישמש כבסי, לרוחבה ולעומקה

  .במשורר

  

טוב שצירפה העורכת לספר , על אף הקריאה לנתק את לנסקי ממרטירותו

יפה , הפורשת את קורותיו בלשון מאופקת', חיי חיים לנסקי'את רשימתה 

  . וקורעת לב
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        כל השיריםכל השיריםכל השיריםכל השירים, , , , רשימת תיקוני נוסח לספר חיים לנסקירשימת תיקוני נוסח לספר חיים לנסקירשימת תיקוני נוסח לספר חיים לנסקירשימת תיקוני נוסח לספר חיים לנסקי: : : : נספחנספחנספחנספח

  
בקופה , 205' עמ; 2טור , VIIשיר , ליטה, 36 'עמ; ֵהיָא: 13טור , Iשיר , ליטה, 33' עמ

כאשר המשקל דורש הברה אחת ' היאך'לנסקי נוהג לכתוב . ֵהיַא: 11טור , אפלולית

 ראה את 23).י יז, דניאל(' ֵהי'או ' ֵאי'ויש להגות , מדובר בכתיב אידיוסינקרטי. בלבד

אינה ' הא. ֵהיאך: 542' המצולם בספר אחרי עמ', בקופה אפלולית'ניקוד כתב היד בשיר 

שנה ד , בכתב העת בוסתנאי', ליטה'הפרסום הראשון של (ראייה לאילמותה , מנוקדת

. ובכל המהדורות תוקן שלא לצורך. ֵהיא: היה נאמן לניקודו של לנסקי והדפיס, ב"תרצ

  ).יד-אין כתב

וכך בפרסום . 'תעוררמ'חורז (ּבֲאֵויר : צריך להיות .ָּבֲאִויר: 8טור , Xשיר , ליטה, 38' עמ

  ).י"אין כ. ראשון

 על –ההדפסה השנייה של כל טור (הטור הרביעי והשישי נדפסו פעמיים . 'זלוה, '49' עמ

  . יש למחוק את הנוסח השני של כל אחד מן הטורים). 331' פי הנוסח המקביל שבעמ

כך . ?'ה ָלֵאידִשְמחָ ': צריך להיות. ?'ָׂשְמָחה ָלֵאיד': 13טור , 2שיר ,  דילטור55' עמ

  ).י"אין כ(ובמהדורות הקודמות ) 12.5.33, דבר(בפרסום המקורי 

  . נשמט הרווח בית הבית הרביעי והחמישי: IIIשיר , צבאים ואילות, 78' עמ

עוד מסתבר ). ראה לעיל פרק ו(' ֶהֶגה רּוחַ ': ל"צ. ֶהֶגה נֹוחַ : 5טור ', באפר לילה, '80' עמ

  ).י"אין כ(ְּבֵאֶפר : ולא, )במסוה לילה, כלומר(' ְבעֹות ֵליל ִנְסְּתרּוַּבֲאֵפר ָלְיָלה ּגִ ': ל"שצ

וכך , ָּדְמ: ל"ונראה שצ. אמנם כך בכתב היד. 'ִּדְמ': 8טור ', ידי צמודה, '81' עמ

  .במהדורות הקודמות

 גם' ֲאחֹוֵת'חורז ב' אֹוָת, 'בהברה האשכנזית של השיר. אֹוֵת: 6טור , פולונז, 82' עמ

 בפזמון -השווה לדוגמה לחרוז ְּבֹדַלח(בלא להידרש לניקוד אֹוֵת יש לי גן'הֹוֵל '

 אמנם .להיות צריך שכך ונראה' אֹוָת'רות הקודמות אכן ניקדו במהדו). לביאליק

כנראה כדי להדגיש בפני , אוֵת: נוקד) 'השבוע'השבועון המאויר (בפרסום הראשון 

  ).י"אין כ. (זה האשכנזיתישראלי את החרי-הקורא הארץ

. ֲהָפ לכאן ֲהָפ לכאן: י"בכ. הפך לכאן, ָהַפך ְלָכאן: 14טור ', אין זה רכוב סוס, '88' עמ

כמו בצורות ,  קמץ קטן–והקמץ , )כפי שניקדו במהדורות הקודמות(ֲהֹפ : יש לקרוא

  ).ֶחֶסד-ְּגָדל←למשל ָּגדֹול(סמיכות 

וכך בהדפסות ', ְלַשֵער'חורז (ְלַצֵער : ל"צ. ָאסּור ְלַצַער: טור אחרון, שיר ב, גלבה, 96' עמ

  ). י"אין כ. הקודמות

                                                         

מקור הצורה בהגייה , 55הערה , 160' עמ', לעברת ולשפר, 'קוריס- לדברי באומגרטן23

  .  היידית של הארמית התלמודית
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שלצדו ' ִקְרִּבי'ספק ' ִקֶרִּבי'ספק ' ִקְרֵּבי'י ספק "בכ. ִקְרֵּבי: 17טור , שיר א, נרות, 101' עמ

  .ִקְרִּבי: ל בלי ספק"צ. נקודה מקרית

  . האגם/-בלב: ל"צ. האגם/ –בלב : 1-2טורים ', צלול וצוף! שמע, '126' עמ

ל "וצ, נראה שזו שגגת המשורר. י"אמנם כך בכ. ִצְלצּול ֶׁשל ְמצּוָלה: 2טור , שם

  ).ראה לעיל פרק ה(ְמִצָּלה : כבמהדורות הקודמות

אינה ' י הש"בכ(ֶׂשֶבר : ל"צ. כמעט אבד לי ֶׁשֶבר: 9טור , 4פרק , מעשה בעגור, 169' עמ

  ). מנוקדת

על פי , איראן: הכוונה. ַאְרֵיה ְדֵבי ִעיַראן: 2טור ',  בכורי התולדהמכל אותם, '175' עמ

הכתיב מקורו ). אריה פרסי (Panthera leo persica, השם המדעי של האריה האסיאתי

בתרגומו הזכור לטוב של ' מיעוסוב'השווה (' בנוהג ארכאי לכתוב מלים זרות בעאולי 

' אריה דבי עילאי'ים על בסיס הצירוף ובמשחק מל, )ועוד, ולפובסקי לאחים קרמזוב

  .אך דברי ההערה מופלגים. שנזכר בהערת העורכת) ב"חולין נט ע(

: להלן(' נהר הלתי מעבר'י וב"בכ. ַּבֹּבץ ַהִּנְדָּבק ֶאל ַהּסּוף: 8טור ', סגריר סיבירי, '178' עמ

  ). הסוליה: הכוונה כנראה(וכך צריך להיות , אל הסּול): 'המהדורה הקודמת'

לּו : ל"צ. ֶאֶפס ֶאָליו ְּבעֹודֹו לֹו ָאנּו ַהְיהּוִדים ָּדִמינּו:  בעמוד2שורה , ביום השלג, 188' עמ

  ). כתב היד אינו מנוקד; על פי העניין(וכן במהדורה הקודמת , אנו היהודים דמינו

 .ונראה שזו שגגת המחבר, אמנם כך הנוסח בכתב היד? ַהְיַדְעִּתיהּו:  בעמוד12שורה , שם

  . ֲהָיַדְעָּתהּו: ל"על פי העניין נראה שצ

, ּגּוִפיְפֶכם: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ּגּוִפיֵפיֶכם: 14טור ', היצורים החלושים, '213' עמ

  .ל"וכצ

  . רּוִּסָיה: עלי פי הניקוד בכתב היד יש לנקד. רּוְסָיה: 16, 8טורים , 214' עמ

וכך דורש המשקל , ֶאְׁשָלָחה: י"בכ.  ֶאְׁשְלָחהיֹוָנה עֹוד: 18טור ', על אם הדרך, '232' עמ

  .ל"וכצ

וכך דורש המשקל , ָרָעף: י"בכ. ָאח ִלְבַנת ַרַעף ַּבֹחֶרף: 5טור ',  תה–בוקר , '236' עמ

  . ל"וכצ) מלרע(

טור ', מעל אוושת שיפון, '288' וכן עמ; 1טור ', ַהּיֹוְצאֹות ִלְפֵני ְקִריַאת ַהֶּׂשְכִוי, '240' עמ

  . במלעיל' ֶׂשְכִוי'המשקל מעיד כי לנסקי קורא : י להעירכדא: 5

וכך דורש , ָאִני: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ִמי ֲאִני: 4טור ', ושוב בי נעור, '248' עמ

  . ל"וכצ) מלעיל(החרוז 

  . ל"וכצ, )בהגייה יידית(ְכֵלי ְזֶמר : י"בכ. ְכֵלי ֶזֶמר: 1טור ', נגנו לי כלי זמר, '250' עמ

ּדֹוֵדך : )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ַּכַּצַער ִּבי דֹוֵע ִראׁשֹון: 11טור ', ברוח נע, '256' עמ

  . ל"וכצ, ִראׁשֹון

  . קול לבי/-הד: ל"צ. לבי- קול / –הד : 3-4טורים ', חוור ליל, '259' עמ
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, ְּבִליָּגַׁשׁש הַ : )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ַגַּׁשׁש ַהְּבִלי: 8טור ', פגשתיך ברטוט, '261' עמ

  ).עצם פועל ולא שם(ל "וכצ

   .ל"וכצ, ְתחּום-ְּבִלי-ַּבְשחֹור ַהֶּבן: י"בכ. ְתחּום-ְּבִלי-ִּבְשחֹור ַהֶּבן: 21טור , שם

, ֻּכֹּתֶנת ִהיא: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ְּכֹתֶנת ִהיא: 4טור ', דביר הקסם, '275' עמ

  . ל"וכצ

  . ל"וכצ, ֵירֹום ָעל: י"בכ.  ַעלֵירֹום: 12טור ', נשכימה לתלמים, '277' עמ

וכך , ָאִני: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ַזְלְּדָקן ִּכי ֲאִני: 14טור ', על קרון גבוה, '290' עמ

  .ל"וכצ) מלעיל(דורש החרוז 

, סירוניות ִמָּים: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ִסירֹוִנּיֹות ַמִים: 3טור , תעורה, 304' עמ

  .ל"וכצ

, דרכי ָיֵון: )ובמהדורה הקודמת(י "בכ. ַּדְרֵכי ָיָון:  מלמטה5 שורה ,תעורה, 305' עמ

  . ל"וכצ

  . ל"וכן דורש המשקל וכצ, ְּבַאֲחָוה: י"בכ. ְּבַאְחָוה: 4טור , מצירי, 373' עמ

יש , )ועל פי המשקל(על פי ניקוד כתב היד . ְּגרּוְזיה:  בעמוד5שורה , מצירי, 374' עמ

  . ְגרּוִזָּיה: לנקד

  ).פועל ולא שם(ל "וכצ, ָרַעב: י"בכ. ָרָעב:  בעמוד22שורה , מצירי, 375' עמ

הוא המונח הרוסי ' אהול'. ָאהּול: 5 טור 391' וכן עמ; 3טור , 7פרק , מצירי, 379' עמ

. וזה המונח המופיע ביצירה המקורית של לרמונוטוב, לצורת היישוב ההררית בקווקז

  . ֲאהּול: לנסקי מנקד

לנסקי , כמקובל בשעתו(ֹתם -ָמֵלא: ל"צ. ֹתם :ָמֵלא:  בעמוד25שורה , ימציר, 384' עמ

, 391' מסתבר שגם בעמ. והסימן דומה כאן לנקודתיים, במקום מקף= נהג לעתים לסמן 

  ). 'נאה דורש נאה מקיים'בעקבות מטבע הלשון (ַקֵּים -ּדֹוֵרׁש: ל"צ) ַקֵּים: ּדֹוֵרׁש (23שורה 

  ). שם עצם ולא פועל(ל "וכצ, ַרָּגׁש: י"בכ. ָרַגׁש: בעמוד 20שורה , מצירי, 385' עמ

  . ל"וכצ, ְיֵלל: י"בכ. ִיֵּלל: 18 בבית 5טור , מצירי, 389' עמ
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