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כשהעורך של ספר הביכורים שלי, שעתיד לראות אור בקרוב, התעניין ושאל אותי בשנה שעברה מה 
אני רוצה ללמוד, יכולתי לשמוע את העוויית פניו דרך הטלפון. אתה יודע, זה לא הכרחי למי שרוצה 
לעסוק בכתיבה, הוא אמר לי, ללמוד ספרות באקדמיה. ואני ידעתי, ודבריו באמת חיזקו איזה חשש 
שהיה בי עוד קודם, שאולי ימאס לי ממילים. אנשי הסגל של אמירים מתגאים בכך שאצלנו כותבים 
טקסטים,  לקחת  מלבד  באמת,  שלי,  התואר  ומהו  בספרות.  שגם  הסתם  ומן  המון,  וקוראים  המון 
ולהפוך אותם, ולבחון אותם מלפני ומלפנים. האם הדישה המתישה, לפעמים, במילים – בקריאה, 

בכתיבה ובשכתוב – עלולה להשניא אותם עלי?
    באחת ההרצאות שנתן פרופ' אריאל הירשפלד השנה, הוא ציין שמילים כמו לב, כוכבים, דמעות 
ניתן  שלא  ספרותיות"  "גרוטאות  הן  אלה  מאש.  כמו  מהם  להיזהר  צריכים  ומשוררים  סופרים   –
בהן.  שדבקה  מהקלישאתיות  אותן  שתרחיק  מרשימה,  בווירטואוזיות  אלא  כראוי  בהן  להשתמש 
ההזהרה הזו העירה בי את החשש הילדותי מסופיות המילים, מהפוטנציאל שלהן להישחק עד דק. 
אם לא תפסיק לפטפט, דוד שלי היה נוהג לסנוט בי כשהייתי קטן, עוד יגמר לך אוצר המילים. ומה 
אם אנחנו באמת עומדים על ציר היסטורי ליניארי, שכבר מתעד אלפי שנות יצירה ספרותית, ועלול 

להגיע לגבול כלשהו, בו תגמרנה האפשרויות לכתוב דבר מה חדש ומרגש? 
    כמה מבהיל להעלות על הדעת שאנחנו עשויים להיות נידונים להישאר עם ה"מהמם" וה"מדהים" 
הריקים שאנחנו מפטירים בלי חשבון על גבי דפי הפייסבוק; או ה"גינוי החמור" וה"הזדעזעות מעמקי 
הנשמה" שאנחנו נדרשים אליהם מעל לכל במה. האם ניתן לשמור על חדוות הקריאה כשאלפי מילים 
חולפות מתחת לעיניים בכל שבוע, משיעור לשיעור? האם אפשר ליהנות מכתיבה, ולראות בה כלי 
ביטוי אמנותי, גם אחרי שאתה נדרש להפיק חיבורים על חיבורים, מודד מילים כמו במשקל, בכל 

סוף-שבוע?
     במהלך העבודה על הגיליון, כמו גם במהלך הלימודים השנה, נוכחתי שהיו אלה חששות שווא. כל 
עוד אדם יכול לחשוב, ולהרגיש – הוא מסוגל לשקף את המתחולל בעולמו הפנימי באמצעות מילים. 
וכל עוד לא חשבו את כל המחשבות, ולא הרגישו את כל הרגשות – לפחות לא באותו הגוון בדיוק, 

והרי זו קשת שאין לה סוף – המילים תמיד תוכלנה לחדש לנו ולגעת בנו.
    השם שנבחר לגיליון הזה הוא "קרוסלה", והוא עוסק במחזוריות. קבענו שלושה שערים בגיליון: 
קטעים  וכולל  האישי,  אל  פונה  השני  העולם;  על  רחבים  ופרספקטיבה  הקשר  מתוך  הוא  הראשון 
שעוסקים בהרהורים ובמחשבות פרטיים; והשער השלישי סובב סביב תכנית אמירים עצמה, וכולל 

דברי פתיחה רכים של מי שאך התקבלו לתכנית, ודברי סיכום של מי שנפרד ממנה בימים אלה.
ארצה לנצל את הבמה לכמה תודות אישיות: לחיה פישר, שסייעה בעריכת הקטעים באנגלית; למארן 
ולסיני על הליווי הצמוד; לעשור על ריכוז דברי הפרידה של המחזור המסיים; לאלון ברנד שניקד 
את השירים; לשאר החברים מהמחזור שלי, שנה א', שהביעו נכונות להירתם ולסייע בכל הזדמנות, 

ובייחוד למאיה קריינר, שערכה את הטקסטים שאני כתבתי.
    הקטעים שמכונסים בגיליון זה חוזרים אל תכנים שכבר עסקו בהם בעבר, אבל הם עוסקים בהם 
בסגנונות שונים, ובזוויות חדשות וייחודיות שלא היו ולא יהיו לפניהם, מפני שהם כמו טביעת אצבע. 
זו לא חזרתיות "קרוסלית" – שהיא רפטטיבית ועקרה; אלא אולי דומה יותר לספירלה, כפי שהוצע 
באחד הקטעים המופיעים בגיליון – של קו המתקרב אל זה שקדם לו, ומתרחק ממנו – אבל אף פעם 

לא מצטלב, אף פעם לא חוזר אל אותה הנקודה בדיוק.
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באין חזון נפרע עם
פרופ' משה סלוחובסקי

ההיסטוריון הצרפתי פרנסואה פירה ) François Furet 1927-1997 ( היה אחד מההוגים 
החשובים ביותר של המאה העשרים. בצעירותו היה חבר במחתרת הקומוניסטית הצרפתית 
נגד הכיבוש הנאצי ומשטר וישי, ובשנות החמישים המוקדמות של המאה הקודמת היה אחר 
מראשי תנועת הנוער הקומוניסטית. בהמשך, הפך לגדול החוקרים הצרפתיים של המהפכה 
הצרפתית, ולאנטי-קומוניסט בדעותיו. ספרו האחרון, "דעיכתה של אשליה", היה ניתוח של 
האשליה הגדולה ביותר של המאה העשרים – האמונה בקומוניזם ובסטליניזם. פירה תקף 
ואת האירועים שלהם היה אחראי, אלא  בחריפות לא רק את המשטר הקומוניסטי עצמו 
גם את כל אותם אינטלקטואלים מערביים ואחרים, שכל כך רצו להאמין בתקווה האנושית 
לחירות ולצדק חברתי, עד שהעדיפו להעלים עין מזוועות הטרור, הגולאג והשמדות העמים 

של סטלין וחבורתו.
    אולם שבועות מספר לפני מותו, בהרצאה שמעולם לא פורסמה, פירה הביע את דאגתו 
מפני העתיד: "הכישלון של הקומוניזם אינו ניתן להכחשה. אבל האם פירושו של דבר שעלינו 
... אם אנו מקבלים את  יותר מקום לאוטופיות במרחב הציבורי שלנו?  להסיק מכך שאין 
ולשנות את  לנסות  יותר  סיבה לטרוח  פירושו של דבר שאין שום  אין  הסדר הקיים, האם 
העולם? ... בהיעדר האשליה הקומוניסטית, ההיסטוריה שוב נהיית מנהרה, שהמין האנושי 
נע בה בחשיכה מוחלטת, כשהוא אינו יודע מה משמעות מעשיו ומה ייעודו, ללא כל תקוות 

ובטחון."
    בלי אלוהים, שמת כבר מזמן, ובלי חזון פוליטי או אוטופי שמסוגל להחליף אותו, הוא המשיך 
ואמר, ההיסטוריה היא רק שלל אירועים חסרי משמעות מעבר לעצם קיומם בהיסטוריה. 
בעולם שבו השמאל כבר אינו יודע מהו הסוציאליזם אותו יש לשאוף להגשים, ומשאיבד את 
האמונה ביכולתו לייצר עתיד טוב יותר; בעולם בו הימין, שהדבר היחיד שמאחד אותו הוא 
האיבה לשמאל, אינו מסוגל להציע שום חזון מלבד צריכה – האדם נותר אבוד, חסר כיוון 

ותקווה.
    אני כותב את הטור הזה לאחר הבחירות בארצות הברית, לאחר שמעמד הפועלים הבריטי 
בהן  ובצרפת,  בהולנד  ערב הבחירות  אליה,  שייכות  על  עדיפה  החליט שפרישה מאירופה 
מפלגות לאומניות, שמתנגדות להגירה ושמאשימות את כל חוליי החברה על מהגרים וזרים, 
עתידות לגדול, כנראה, משמעותית. בפולין ובהונגריה מפלגות שמרניות ולאומניות אוחזות 
על  הגבלות  ולהחיל  היספנים מדרום  נגד מהגרים  חומה  להקים  וטראמפ מבטיח  בשלטון, 

ההיסטוריה חוזרת



-ההיסטוריה חוזרת-

כניסה של מוסלמים דרך שדות התעופה.
    יותר מדי פעמים אנו שומעים את הביטוי "בחירות גורליות" ואפילו "הבחירות הגורליות 
ביותר בדורנו". ועל אף השחיקה שנובעת מעודף שימוש, ראוי, לדעתי, לכנות את הבחירות 
האמריקאיות שהסתיימו בניצחונו של טראמפ – "הגורליות ביותר בדורנו". פרשנים טובים 

בקיאים  ממני,  ומנוסים 
בהיסטוריה  ממני 
ארצות  של  ובפוליטיקה 
לפרש  ימשיכו  הברית, 
תוצאות  את  ולנתח 
ואת  הללו,  הבחירות 
הדמוגרפיים,  התהליכים 
הכלכליים  החברתיים, 
שהובילו  והאידאולוגיים 

להן עוד שנים רבות. 
     באין חזון, אמר מחבר 

עם.      יפרע  משלי,  ספר 
פירה ייחל לחזון חדש שישאיר תקווה, או יצמיח תקווה חדשה. אבל חזון כזה לא צמח, ובאין 
חזון, העבר הופך לחזון של העתיד. בבחירות בארה"ב הצביע רוב זעום בעד התקדמות אל 
העבר. המוני מצביעים, לבנים ברובם המוחלט, אך גם היספנים, גברים כמו גם נשים, הצביעו 
בעד חזרה לימים שבהם הכל היה )לכאורה, כמובן( פשוט יותר. טראמפ הבטיח להם שיניע 
את גלגלי ההיסטוריה לאחור, לימים שבהם מפעלים בארצות הברית ייצרו מכוניות ומוצרי 
טקסטיל, והעסיקו מיליוני עובדים שעדיין לא הוחלפו ברובוטים; ימים שבהם מכרות פחם 
הפיקו אנרגיה זולה, כשאמריקאים )שחורים ברובם( היו מוכנים לעבוד בשכר זעום במלאכות 
חוקיים שיעסקו בכל  צורך במהגרים בלתי  עדיין  היה  וכשלא  שאינן מכבדות את בעליהן, 
המלאכות מהן נרתעים האזרחים האמריקאים. העבר הזה, כמובן, לא יחזור. למעשה, הוא גם 
מעולם לה היה פשוט כפי שיש הנוטים להאמין. זהו עבר מדומיין ומומצא, ויש להניח שהן 
טראמפ והן מצביעיו יודעים זאת. אבל גם המפלגה הדמוקרטית וגם המפלגה הרפובליקנית 
הגלובליזציה  חזון  תקווה.  נטולי  הברית  בארצות  הלבנים  הנמוכים  המעמדות  את  השאירו 
פגע בהם כלכלית, חזון שוויון הזכויות הגזעי פגע בחלקם אידיאולוגית, וההתקדמות החלקית 

בזכויות מגדריות פגעה בתחושת הגבריות של חלק מהם. 
    לטראמפ אין מדיניות ברורה בשום נושא שהוא. הוא סותר את עצמו ללא הרף, טוען 
דבר והיפוכו, וכמובן משקר ומעליב ללא מעצורים. אחד הנתונים המדהימים ביותר שנאספו 
אינו כשיר  בוחרי טראמפ  עצמו מסכימים שהוא  הינו שרוב מקרב  יום הבחירות  במהלך 
להיות נשיא! אבל טראמפ נישא על גבי טינה. טינה לאליטות, שגרמו לכאורה לשני השינויים 
ההיסטוריים האדירים של חמישים השנים האחרונות: התקדמות בנושאים של שוויון זכויות, 

  דונלד טראמפ, הנשיא ה-45 של ארצות הברית
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ופתיחת אפשרויות חדשות לנשים ולמיעוטים, ולהיווצרות כלכלה גלובלית, שלמרות הפגיעה 
הקשה שלה באנשים לא מעטים, שיפרה משמעותית את תנאי החיים של רובה המכריע של 
האנושות, ואת מצבם הכלכלי של מרבית האמריקאים. זו טינה של תושבי האזורים הכפריים 
והמוזנחים של ארצות הברית כלפי הערים העשירות, הקוסמופוליטיות והמתחדשות; טינה 
של מי שמרגישים שההתקדמות של האחד )שהוא לא אחת גם "אחר"( באה על חשבונם 

הם.
    כמוהו נשיאי פולין והונגריה, כמוהו מי שממונים )נגד רצונם( על הובלת בריטניה מחוץ 
לאירופה, וכמוהו גם מועמדי הימין הקיצוני והקסנופובי בבחירות הקרובות בהולנד ובצרפת.
    היסטוריונים והיסטוריוניות יודעים שבהיסטוריה אין תקדימים. כל אירוע היסטורי הינו 
תוצאה של מאות ואלפי סיבות, שהצטלבו יחדיו ברגע נתון כדי לייצר אירוע מסוים מאד. 
אך למרות זאת אי אפשר, אסור, להתעלם מהעובדה שבשנות השמונים והתשעים של המאה 
התשע-עשרה, בתקופה של שינויים היסטוריים אדירים, כמו השינויים שהעולם עובר כעת 
– תיעוש, עיור ומהפכה מינית – קמו באירופה מפלגות אנטישמיות, שהגיעו לעמדות כוח 
בזכות האשמת היהודים בכל השינויים הללו. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים, 
גישות אנטי-מודרניות צברו כוח פוליטי והעלו לשלטון רודנים במזרח אירופה, ואת מוסוליני 
ואת היטלר באיטליה ובגרמניה. הם הבטיחו חזרה לימים שבהם המדינה הכילה רק אנשים 
שהשתייכו לקהילה המדומיינת של האומה; הם הבטיחו חזרה לכלכלה קדם-מודרנית, והם 
האשימו את האליטות החדשות – הזרות כביכול לנשמתה של האומה – בהרס כל מה שהיה 
טוב ויציב והיררכי. באין חזון, כפי שגם פרנסואה פירה וגם ספר משלי התריעו, אכן נפרע עם.

       תומכי טראמפ בכינוס בחירות, צילום - Eric Thayer, רויטרס.
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היהודי הראשון המוזכר בתנ"ך בשמו הוא מרדכי, שכן המילה "יהודים" לפני הגלות שימשה 
לציון העברים תושבי ממלכת יהודה. מעשה אבות סימן לבנים, ודומה שלאור קורות היהודים 
את  נאמנה  בעיני  מייצג  מרדכי  זה:  בתואר  לשאת  הראשון  להיות  ממנו  שראוי  אדם  אין 
ההיטלטלות הקולקטיבית של היהודים בתפוצותיהם – בין הטוב הארעי ועתות השגשוג, ובין 
התהפכות גורלם לרעה, והצורך לפעול במהירות כדי לשנותו בחזרה. הבנתו של מרדכי כי 
לא עת לחשות היא, והפעולות שהוא יוזם, הדוחפות את העלילה במגילת אסתר עד לביטול 
גזרתו של המן, הן אבטיפוס למערכת ההנחות המוקדמות שיהודים, למקטן ועד גדול, סיגלו 
לעצמם כדי לשרוד בגלות. לא אתייחס לסופה של המגילה )"ורבים מעמי הארץ מתיהדים 
כי נפל פחד היהודים עליהם"( שאינו מענייננו, ולא אתיימר לכתוב היסטוריה כהווייתה, אלא 

אנסה לתאר תחושות אלו.
    ההתלבטות בין האוניברסאלי והפרטיקולארי, בין תרבות הרוב ונחלת המיעוט, היא מן 
ברמב"ם  עבור  חשמונאי,  בית  ממלכי  יהודים  ידי  על  נחווה  ביניהם  והמתח  המפורסמות, 
ובמשה מנדלסון וכלה בימינו אנו. לאורך מרבית הגלות, בחורף האירופי הקפוא ובקיץ היוקד 
של ערי הח'ליפות האסלאמית, ראו עצמם רבים מקרב היהודים כפועלים בהשראת הפסוק 
"עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב", הפנו את עיניהם אל הקהילה פנימה וזלזלו בנוכרים 
שראו סביבם. בימים כתיקונם, היו שכיננו עימם יחסי שכנות בריאים, אך הצו ההישרדותי 
לפקוח עין זהירה בכל עת – כי כל רגיעה היא רגעית ואין לדעת מתי הבית עלול להיחרב 
עליך – פעל ללא לאות. כיצד זה לא יחשדו, כאשר שכניהם אינם חדלים לראותם כנטע זר 

שהתיישב על אדמתם? 
    כיצד מרגיש מושא של שנאה שנראית על-זמנית, כאשר זיכרון תלאות העבר המלווה 
את תולדות העם מני-אז מתמזג במוראות הנחווים ביום-יום? לצד גאווה גדולה באמונתו, 
מלווים את צעדיו אי-נחת בסיסי ונרדפות שאינה מרפה לעולם. הידיעה שנסיבות חיצוניות 
עלולות להכריע את גורלו, לטרוף את הקלפים בן-לילה ולאלצו לארוז את מיטלטליו ולצאת 
שוב לדרך, מולידה ניתוק מן המקום הממשי. הוא אינו בן מקום כלשהו כיתר האנשים, ובקרב 
וארץ,  עיר  בכל  בן-בלי-בית המסוגל למצוא מחסה  הוא  ומקובל:  רצוי  אינו  הוא  עם  שום 

והישרדותו תלויה בנדודיו. 
    כשאני מביט לאחור על אבותיי, אי שם בתפוצה שכוחת אל לאורך מאות רבות, ההווה 
שלהם נראה לי כהליכה מדחי אל דחי, כשעבוד להנחות יסוד שאין הדעת תופסת את הקושי 
לחיות לפיהן, כפרוזדור שאינו בא אל קיצו. נראה שמשורר "מעוז צור" היטיב לתאר הלך 
ודאי שלעיתים ראו ברכה  לימי הרעה".  ואין קץ   / לנו השעה  "כי ארכה  זה כשכתב:  רוח 
אחרים,  לעמים  שבניגוד  לי  נראה  אך  האדם,  בני  ככל  אכזבות,  נחלו  ולעיתים  במעשיהם, 

"כציפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו" )משלי כ"ז, 8(
רז עמיתי-פרייס



-אמירות 2017 | תשע"ז--8-

ניחנו ביכולת המופלאה והמחרידה להמעיט בערך חייהם הממשיים ובחיי אנשי דורם, שכן 
בעיניהם קץ ההיסטוריה וגאולה אלוהית יבטלו אותה ממילא, אף אם בעיניים אנושיות בנות 

הזמן היא נדמית לאינסופית.
    נראה היה שהעת החדשה שחררה את היהודים מעול זה: מעולם לא ידעו חופש תנועה 
עם  החברתי  הסולם  במעלה  הן  עצומים,  לאוקיינוסים  מעבר  אל  לעקור  ביכולתם  הן  כזה, 
פתיחת שוק העבודה והן אל בתיהם של שכניהם הנוכרים, מותירים מאחור בכוונת תחילה 
את אותם חפצים שסחבו בידיהם בנדודיהם במשך מאות בשנים. ואולם, האין כל אלו אלא 
המרה של דרך נדודים אחת, פיזית, באחרת? חרף הפתיחות החדשה, סירובם המתמשך של 
העמים שבתוכם ישבו לאפשר להם להיטמע לחלוטין, מחד גיסא, או להיוותר כשהיו, מאידך 
גיסא, גזר על היהודים להפנות את יצר נדודיהם העיקש כלפי מעלה, להיעתק ממקום מושבם 

ולהעפיל אלי-על בהישגיהם. 
שלימדה  השואה,  הגאולה.  של  חילוני  במימוש  לנדודים  קץ  לשים  שחתרה  הציונות,      
ישראל,  מדינת  הקמת  שונאיהם.  אחריהם  ידלקו  בנדודיהם,  שירחיקו  שככל  היהודים  את 
שהבטיחה לתת מזור לכל מדווי הגלות. זהו הנרטיב המוכר לכולנו, שלאורו התחנכנו: אלפיים 
שנות גלות וקיפאון מתמצות בפסוק "העצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אמרים יבשו 
ל"ז, 11(. ממקומנו הבטוח בישראל, איננו  )יחזקאל  לנו"  נגזרנו  ואבדה תקותנו  עצמותינו 
מבינים מדוע היו יהודים, ואף מענקי הרוח שבהם, שהתנגדו להקמתה חרף תחינתם הנשכחת 
של עשרות דורות בפני קונם, שהגשמתה נראית לנו כפסגת שאיפותיהם. אינני כופר בהבנה 
שיש   – בהשלה  כרוך בשכחה,  העמים"  ככל  "עם  להיות  מציין שהרצון  אלא  עיקר,  כל  זו 

שיראו בה ברוכה – של דבר-מה שנלמד אי-אז, אי-שם. ישפוט כל אדם לעצמו מהו.

,Gustave Doré
 The Vision of the 

 Vally of Dry Bones,
1866
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הוא עומד למזוג יין לכוס. הידיים שלו מקומטות 
ורועדות. אבל הן עדיין מרשימות בעיניי, הידיים 
הגדולות, החזקות האלה. אני משווה אותן לשלי, 
ידיים עם אצבעות קצרות ועבות, ומודה שמעולם 

לא הבנתי אותו ולעולם לא אצליח להבין.
הזמליה.  סיפון  על  לראשונה  אותו  פגשתי      
את  עזבנו  יהודים,  אנחנו,  הזו,  הישנה  באנייה 
רוסיה; פחדנו מהפוגרומים. פיתו אותנו בהבטחה 
שנגיע לאמריקה ולשם הפלגנו, דחוסים במחלקה 
השלישית. בכינו והקאנו, אז בשנת 1906. הם 
כבר היו באנייה, כשעלינו. ַשְבַתי צבי ונתן העזתי. 
התחמקנו מהם. ידענו שהם יהודים, אבל אנחנו, 
לא  אנחנו  מטבענו.  חשדנים  מרוסיה,  שבאנו 
אוהבים את מי שיותר אוריינטלי מאתנו. ושבתי 
צבי היה מאיזמיר שבאסיה הקטנה – דבר שניכר 

בעורו השחום ובעיניו הכהות. הקברניט סיפר לנו שהוא בא ממשפחה עשירה מאוד. ואמנם, 
הוא ונתן העזתי לקחו את התא הראוי היחיד באנייה. אם כך, מדוע עקרו לאמריקה? מדוע 

ברחו? שאלות ללא תשובה.
    נתן העזתי, איש קטן שעורו כגון החיטה, הצית את סקרנותנו במיוחד. מעולם לא ראינו 
יהודי מפלשתינה, מארץ ישראל – ארץ שעבור רבים מאתנו הייתה קיימת רק בחלומות. 
היפה, העיר  ים הכינרת  גבעות הגליל הנהדרות,  על  נואם רהוט, סיפר לקהל הקשוב  נתן, 
ההיסטורית עזה, שבה שנולד, ושאת שעריה עקר שמשון. אמנם, כשהיה שיכור, היה מקלל 
את ארץ הולדתו: "אבנים וחול, גמלים, ערבים גנבים...". לחופי האיים הקנריים, שבתי צבי 
הפתיע את נתן העזתי בשעה שקילל את ארץ ישראל. הוא הכה אותו והותיר אותו שרוע על 

הרצפה, מדמם; כשנתן העז למחות, הוא הכניע אותו בבעיטה אחרונה.
    לאחר מכן, העביר ימים סגור בתאו, מבלי לדבר עם אף אחד. כשעברנו באזור שמענו 
אנקות... ואנחות... ושירים רכים. יום אחד, עם שחר, קמנו לקול צעקות הספנים. רצנו אל 
ובקושי הצליחו  ושם היה שבתי צבי, שוחה בים הקפוא. הורידו אליו סירת הצלה  הסיפון 
מורם, מבלי  מולנו, בראש  עבר  וכך  היוולדו  כביום  עירום  היה  הוא  אותו מהמים.  למשות 
להביט בנו – והלך להסתגר בתאו. נתן העזתי אמר שהטבילה הייתה כדי להכות על חטא, 

אך המסקנה שלנו הייתה שונה: "משוגע, הטורקי הזה".

הבלדה על משיח השקר / מואסיר סקליאר
מפורטוגלית: אביתר אורן

      דמותו של שבתי צבי בציור משנת 1665
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    הגענו לאי פלורס, בריו דה ז'ניירו, ומשם נסענו לֶאֶרשים, שממנה נלקחנו בעגלות אל בתינו 
החדשים, במושבה בשם ברון פרנק, כמחווה לנדבן האוסטרי שמימן את המסע. היינו כה 
אסירי תודה לאיש זה, אף על פי שמעולם לא זכינו להכירו. אחדים אמרו שעל האדמות שבהן 
יישבו אותנו תעבור מאוחר יותר מסילת ברזל, שהברון היה מעוניין להרוויח מפירותיה. אני 
לא מאמין לזה. אני חושב שהוא היה אדם טוב ותו לא. נתן לכל משפחה חלקת אדמה, בית 

מעץ, כלים חקלאיים, חיות משק.
    שבתי צבי ונתן העזתי המשיכו איתנו. הם קיבלו בית, אף על פי שלא מצא חן בעיני נציגו 

של הברון לראות את שניהם יחד תחת אותה קורת גג.
– אנו זקוקים למשפחות – אמר בפסקנות – לא לטיפוסים תימהוניים.

שבתי צבי הביט בו. עוצמתו של המבט הייתה כה רבה, ששותקנו במקום. סוכנו של הברון 
החל לשקשק, נפרד מאתנו לשלום ועזב בחופזה. נפנינו לעבודה.

    מה קשים היו חיי הְספר! בירוא היער. החרישה. הזריעה... ידינו התמלאו יבלות מדממות.
    במשך חודשים לא ראינו את שבתי צבי. היה ספון בביתו. ככל הנראה אזל לו הכסף, כיוון 
שנתן העזתי התהלך בכפר וביקש בגדים ומזון. הודיע על שובו הקרב של שבתי צבי, שיביא 

עמו בשורות טובות לקהילה כולה. – אבל מה בדיוק הוא עושה? – שאלנו.
    ומה אפוא עשה? למד. למד קבלה, פאר היצירה של המיסטיקה היהודית: ספר היצירה, 
ספר הבהיר, ספר הזוהר. תורת הנסתר. גלגול נשמות. השדים והרוחות. כוחם של השמות 
)השמות יכולים לגרש שדים; מי שמכיר את כוחם של השמות יכול לצעוד על המים מבלי 
לביטוי של  ניתן  והבלתי  כוחו של השם הסודי, הנשגב  על  רגליו; שלא לדבר  להרטיב את 
האל(. מדע האותיות והמספרים המסתורי )האותיות הן מספרים והמספרים הם אותיות; 
למספרים ישנם כוחות קסם; באשר לאותיות, אלה הן דרגות החוכמה(. או אז מופיע בברון 
רחבי  מהרוכבים  במנוסתו  האכזריים.  אנשיו  עם  מהגבול  בא  ִדיָאבּו.  ִשיקּו  השודד  פרנק 
השוליים, הוא מסתתר בקרבת המושבה. ושודד, ומשמיד, ומתהולל. הוא צוחק בשעה שהוא 
הורג את הפרים שלנו, תולש להם את האשכים, ואוכל אותם קלויים קלות. ומאיים להרוג 
את כולנו אם נסגיר אותו לידי הרשויות. כאילו שאין די בכך, יורד ברד שמחריב את שדות 

החיטה. אנו שרויים בתהומות הייאוש כששבתי צבי מופיע שוב.
    הוא השתנה לחלוטין. הצום הכריע את גופו המוצק, כתפיו נפולות. כעת זקנו, ששיבה 

משונה זרקה בו, מגיע עד לאמצע החזה. הקדושה אופפת אותו, מבהיקה במבטו.
    הוא צועד לאיטו עד לקצה הרחוב הראשי... אנחנו שומטים את כלינו, יוצאים מבתינו, 

עוקבים אחריו. שבתי צבי עומד על תל עפר ומדבר אלינו.
– עונש משמים נופל עליכם!

הוא התכוון לשיקו דיאבו ולברד. עוררנו את זעם האל. וכי מה נוכל לעשות כדי לכפר על 
חטאינו?

– עלינו לנטוש הכל: את הבתים; את עבודת השדה; את בית הספר; את בית הכנסת; נבנה, 
אנו עצמנו, אנייה – את גוף האנייה מעצי הבתים, את המפרשים מהטליתות. נחצה את הים. 
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נגיע לפלשתינה, לארץ ישראל; ושם, בעיר הקודש העתיקה צפת, נקים מקדש גדול.
– ונמתין שם לביאת המשיח? – שאל מישהו בקול רועד.

– המשיח כבר הגיע! – צעק נתן העזתי. – המשיח נמצא כאן! המשיח הוא שבתי צבי שלנו!
שבתי צבי פתח את החלוק שבו התעטף. נרתענו אחורה באימה. ראינו גוף עירום, מכוסה 
יום לא  נעוצים בבשר. מאז אותו  צלקות; על הבטן, חגורת מסמרים דוקרנית, שקצותיהם 
עבדנו עוד. שהברד ישמיד את השדות. ששיקו דיאבו יגנוב את החיות – אנחנו הלכנו. פירקנו 
את הבתים בעליזות. הנשים תפרו בדים כדי לעשות מפרשים לסירה. הילדים ליקטו פירות 
יער כדי להכין שימורים. נתן העזתי אסף כסף כדי, לדבריו, לשחד את הגבירים הטורקים 

ששלטו בארץ הקודש.
– מה קורה עם היהודים? – שאלו מתיישבי האזור בינם לבין עצמם. עד כדי כך הסתקרנו 
שביקשו מהאב ָבִטיסֵטַלה שיחקור. האב בא לראות אותנו; הוא ידע על מצוקותינו, היה נכון 

לעזור לנו.
– אין צורך, האב בטיסטלה – ענינו בגילוי לב. – המשיח שלנו הגיע; הוא ישחרר אותנו, 

יעשה אותנו מאושרים.
– המשיח? – האב נדהם. – המשיח כבר עבר בעולם. היה זה אדוננו ישו המשיח, שהפך את 

המים ליין ומת על הצלב בעבור חטאינו.
– שתוק, אבי! – צעקה סנטה. – המשיח הוא שבתי צבי! סנטה, בתו המאומצת של לייב 
רובין השמן, איבדה את הוריה בפוגרום. ראשה הפך אז סחרחר. הייתה עוקבת אחרי שבתי 
צבי לכל מקום, משוכנעת שהיא האישה המובטחת למשיח האל. ולהפתעתנו שבתי צבי קיבל 
אותה: השניים התחתנו ביום שבו השלמנו את בניית גוף הסירה. באשר לכלי השיט, התוצאה 
הייתה טובה מאוד; רצינו לקחת אותו לים, כמו שבנטו גֹוְנָסְלֶבס הניע את האנייה שלו, על 

גבי עגלה רתומה לשוורים.
    מאלה נותרו רק מעטים. שיקו דיאבו היה מופיע עכשיו כל שבוע, גונב שניים או שלושה 
לכך.  הסכים  לא  צבי  שבתי  השודדים.  עם  להתעמת  הציעו  חלק  פעם.  בכל  בקר  ראשי 

"ממלכתנו נמצאת מעבר לים. ואלוהים שומר עלינו. הוא יושיע."
     ואמנם: שיקו דיאבו נעלם. במשך שבועות עבדנו בשלווה, משלימים את ההכנות לעזיבה. 
או אז, בבוקר שבת אחת, נכנס פרש בדהרה אל הכפר. היה זה גּוֶמרִסינדּו, סגנו של שיקו 

דיאבו.
– שיקו דיאבו חולה! – צעק, מבלי לרדת מהסוס. – המצב קשה. הטיפול הרפואי לא מצליח. 

שיקו דיאבו הורה לי לקחת איתי את הקדוש שלכם כדי שירפא אותו.
עמדנו מסביבו בדממה.

– ואם הוא לא ירצה ללכת – המשיך גומרסינדו – נשרוף את כל הכפר. שמעתם?
– אני אלך – זעק קול חזק.

היה זה שבתי צבי. פינינו לו דרך. הוא התקרב לאיטו, פונה אל השודד.
– רד מהסוס.
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גומרסינדו ירד מהסוס. שבתי צבי עלה.
– לך מקדימה, רוץ.

    שלושתם הלכו: ראשון גומרסינדו, רץ; אחריו שבתי צבי ברכיבה; ובסוף הטור, נתן העזתי 
רכוב על חמור. סנטה גם רצתה ללכת אך לייב רובין לא הרשה זאת.

    היינו מכונסים בבית הספר כל היום. לא דיברנו; ייסורינו היו קשים מנשוא. כשירד הלילה 
שמענו טפיפות פרסה. רצנו אל הדלת. היה זה נתן העזתי, משתנק.

– כשהגענו לשם – סיפר – מצאנו את שיקו דיאבו שרוע על הרצפה. לידו, רופא אליל עשה 
כשפים. שבתי צבי ישב לצד השודד. לא אמר דבר, לא עשה דבר, לא נגע ָבאיש – רק המשיך 
להביט בו. שיקו דיאבו זקף את ראשו, הביט לעבר שבתי צבי, נתן צעקה ונפח את נשמתו. את 
רופא האליל הרגו על המקום. לגבי שבתי צבי אין לי מושג. באתי לכאן לבשר: רצתי, ברחתי!
רובין  לייב  וברחנו לארשים. היה צריך לקחת את סנטה בכוח. למחרת,  עלינו על העגלות 

כינס אותנו.
– אני לא יודע מה אתם חושבים לעשות – אמר – אבל לי כבר הספיק לגמרי מכל הסיפורים 

האלה: ברון פרנק, פלשתינה, צפת... אני הולך לפורטו אלגרי. רוצים לבוא איתי?
– ושבתי צבי? – שאל נתן העזתי בקול רועד )האם חש חרטה?(.

– הוא, שילך לשטן, המשוגע הזה! – שאג לייב רובין. – רק צרות הוא הביא!
– אל תדבר ככה, אבא! – צעקה סנטה. – הוא המשיח.

– איזה משיח, שטויות! מספיק עם הסיפור הזה, זה בדיוק מה שמקפיץ את האנטישמים. לא 
שמעת מה הכומר אמר? המשיח כבר בא, מבינה? הפך את המים ליין וכולי. ואנחנו הולכים. 
בעלך, אם הוא עדיין חי, ואם הסתדר לו הראש, שיבוא אחרינו. אני אחראי עלייך, ואמנם 

אדאג לך, עם או בלי בעל!
    נסענו לפורטו אלגרי. אירחו אותנו יהודים טובים. ולהפתעתנו, כעבור כמה ימים הופיע 

שבתי צבי. הביאו אותו הרוכבים רחבי השוליים, שעצרו את כל הכנופיה של שיקו דיאבו.
בגופה של שיקו  על אבן, מביט  יושב  צבי  לנו שהם מצאו את שבתי  סיפר  החיילים  אחד 
מקום.  בכל  שוורים שחוטים  נוחרים.  שיכורים,  השודדים,  שרועים  היו  הרצפה  על  דיאבו. 
ויין. "מעולם לא ראיתי כל כך הרבה יין!" בכל מקום שבו היו קודם מים, עכשיו נמצא יין! 
בקבוקים, מימיות, דליים, גיגיות, חביות. המים בשלולית סמוכה היו אדומים. אני לא יודע 

אם היה זה הדם של הבקר או יין. אבל אני חושב שהיה זה יין.
    בעזרת קרוב משפחה עשיר, לייב רובין פתח חנות בדים. לאחר מכן עבר לתחום הנדל"ן 
ובהמשך הקים קרן מימון, ועשה הון גדול. שבתי צבי עבד באחד העסקים שלו, שבו הועסקתי 

גם אני. נתן העזתי נכנס לעסקי ההברחות, נאלץ לברוח ומעולם לא נראה שוב.
    מאז מותה של סנטה, שבתי צבי ואני נוהגים להיפגש ְבבר כדי לשתות יין. ושם אנחנו 
נמצאים כל הלילה. הוא מדבר מעט וכך גם אני; הוא מגיש את היין ואנחנו שותים בדממה. 
וממלמל מילים בעברית  ידיו מעל הכוס  עוצם את העיניים, פורש את  לקראת חצות הוא 
)או בארמית, או בלדינו(. היין הופך למים. מנהל הבר חושב שמדובר באחיזת עיניים בלבד. 
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באשר לי, ספקותיי עמי.

***

אחרית דבר מאת אביתר אורן

העלילה ב"בלדה על משיח השקר", מאת הסופר הברזילאי מואסיר סקליאר, פשוטה למדי. 
את הבסיס להתרחשות ניתן לסכם במילים ספורות: שבתי צבי, "משיח השקר" הידוע, מגיע 
לדרום ברזיל של תחילת המאה ה-20 יחד עם קבוצת מהגרים יהודים מרוסיה. ובכל זאת, 
הסיפור לוכד בתוכו כמה וכמה מסורות ספרותיות ותרבותיות, שספק אם אי פעם מצאו את 
ארגנטינה,  של  והְספר  הגאוצ'וס  ספרות  הלטינו-אמריקאי;  המאגי  הריאליזם  ביחד:  עצמן 
אורוגוואי ודרום ברזיל; ואפילו השטעטל המזרח-אירופי, הסובל מאימת הפוגרומים. הערבוב 
הזה מאפיין במידה רבה את המרכיבים השונים בזהותו של סקליאר, כסופר לטינו-אמריקאי, 
ברזילאי, "גאושו" )בן למדינת ריו גרנדי דו סול שבקצה הדרומי של ברזיל( ויהודי. העלילה, 
נופלת קהילת מהגרים בקסמיו של המקובל הידוע לשמצה, רק כדי להחליט לבסוף  שבה 
לעבור לעיר הגדולה ולהתברגן, משקפת דילמה מרכזית בחייהם של מהגרים יהודים, ויהודים 
בכלל – התכנסות בתוך המסורת מול השתלבות במרחב. אך המופלא מכל הוא שבמעשה 
ספרותי זה מצליח סקליאר להפוך את המיסטיקה היהודית לחלק מהמארג המיתולוגי של 
המרחב הברזילאי והלטינו-אמריקני, המורכב מאגדות שונות, מהן אפריקניות, מהן ילידיות, 

וכמובן אירופיות-קתוליות.
בין  צפויה  בלתי  השקה  נקודת  המהווה  אולי,  חבויה  נוספת,  שכבה  להוסיף  ניתן  לכך      
פורטוגלית(:  הדוברים  העמים  תרבות  של  )כלומר,  הלוזופונית  לזו  היהודית  המיסטיקה 
במאה ה-16, בשיא פריחתה של האימפריה הפורטוגלית, עמד בראשה מלך צעיר ואדוק 
מאוד בשם סבסטיאו. לא היה די לו בשליטתה האדירה לאין שיעור של האימפריה בנתיבי 
הסחר הימיים ובמושבות בכל רחבי העולם – הוא ביקש לחדש מנהג שפס מן העולם זה 
לעיר אל-קסר אל- סופו שנהרג בקרב סמוך  והכריז מסע צלב על ממלכת מרוקו.  מכבר, 
ואף לריבונותה של פורטוגל, שהפכה חלק מממלכת  ובמותו שם קץ לבית המלוכה  כביר, 
ספרד במשך עשרות שנים. מפלה זו הביאה גל של תבוסות שסופו היה נפילתה המוחלטת 
 – ובשיאה  בעולם  הקולוניאליות  המעצמות  מבין  הראשונה  הפורטוגלית,  האימפריה  של 
מהמפוארות שבהן. כיוון שגופתו של סבסטיאו לא נמצאה, נותרה בלב נתיניו התקווה שמא 
לא מת אלא רק נעלם, וסופו שישוב ביום מן הימים וישיב את האימפריה לגדולתה. משעברו 
השנים, הפכה התקווה לאמונה משיחית של ממש, שגם עשתה לה רגליים והופיעה ברבות 
הימים בברזיל, המושבה הפורטוגלית הגדולה מכולן, וצצה עם כל משבר פוליטי גדול שקם 
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על המדינה – למשל, במרד של הקהילה הנוצרית האדוקה בקנודוס שבצפון-מזרח ברזיל 
ונגמרה במחיקתה המוחלטת של הקהילה,  בין הקהילה לצבא ברזיל,  שהתפתח למלחמה 
אירוע שהונצח ברומן של הסופר הפרואני מריו ורגס יוסה, "מלחמת סוף העולם" )הוצאת 
שוקן, 1987(. מנהיגה המשיחי של קאנודוס, שנודע בשם אנטוניו היועץ, ושדמותו מהדהדת 

בדמותו של שבתי צבי בסיפור, הבטיח למאמיניו את תחייתו של סבסטיאו.
נולדה בהשפעת  כי האמונה הסבסטיאנית      ההיסטוריון הפורטוגלי אנטוניו סרז'יו טוען 
וגם  קהילת האנוסים הפורטוגלית, ושהסבסטיאניזם נושא דמיון רב למשיחיות היהודית – 
נולדה בתנאים דומים, כלומר, מתוך אסון פוליטי, למשל נפילת ממלכה. נוסף על כך, פרופ' 
יעקב ברנאי מאוניברסיטת חיפה, כותב כי השבתאות עצמה נולדה, פחות ממאה שנים לאחר 
נפילתו של סבסטיאו, בזכות נוכחותם של יהודים פורטוגלים באיזמיר במאה ה-17, שהושפעו 
מהמשיחיות היהודית והנוצרית כאחד. יצירה מרכזית בהקשר זה היא חיבורו של מנשה בן 
ישראל, "תקוות ישראל". היו אלה היהודים המשיחיים מפורטוגל שנטעו בליבו של שבתי צבי 
את אמונותיו החתרניות, ולא, כפי שטען חוקר הקבלה הידוע גרשם שלום, קריאתו של צבי 
בקבלת האר"י. יחסי גומלין מרתקים אלה, בין המשיחיות היהודית למשיחיות הפורטוגלית, 
הופכים מעניינים אפילו יותר, כאשר נוכחים כי שמותיהן בלעז של שתי האמונות זהים כמעט 

.sebastianismo מול sabatianismo :לחלוטין
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"טוב, אז התקבלת" – ככה התחילה השיחה עם אחראי המודיעין בחברה העוסקת במאבק 
בפשעי סביבה וציד אליה התראיינתי לאחרונה.

   "ו... שומע? אני יודע שזה בהתראה קצרה, אבל כנראה שתצטרך לטוס כבר מחר". וכך 
שזה  להחליט  שצריך,  ממי  להיפרד  עבודות,  משתי  להתפטר  לארוז,  שעות   24 לי  נותרו 

משוגע מספיק אבל לא מדי, ולהגיע לנתב"ג.
    כשאני מגיע לדאר א-סלאם, בירת טנזניה, זה מרגיש קצת מוזר. כבר חרשתי עשר מדינות 
באפריקה לפני כן, בטיול של אחרי-צבא, ולמרות שהסביבה הייתה לי מוכרת – אני הגעתי 
שונה הפעם. המוצ'ילה הפכה למזוודה, נעלי ההרים לנעלי עור, החולצה למכופתרת. והנה 

אני, יושב במונית באמצע הלילה בדרך למלון יוקרה ב'דאר'. 
    כשעתיים לאחר מכן אני כבר אוכל קוקוס ופפאיה לארוחת בוקר, ולצדי מנהל החברה שלי 
שהגיע ליום הראשון במשימה, ושני דרום-אפריקאים שכבר הוזהרתי מראש מכמה שהם 
מעצבנים – בלונדיני זקן ובלונדינית קשוחה, שאני צריך למצוא חן בעיניהם. הם הכסף, כדאי.

 ."Nice to meet you, I'm Aviel"
    נו, באמת. הדבר הראשון שאני עושה בתפקיד הוא פספוס מביך. אני לא אביאל, אני 

"מייק" כאן בטנזניה, אידיוט. 
    "?pardon", היא באמת מעצבנת.

    "Mike", אני מחייך, אולי תחשוב ששמעה לא נכון. 
חודשים  שלושה  בדאר  גר  אני  מסתבך.  הסיפור  אבל  היטב,  מתפתחת  השיחה  משם      
תחת כיסוי, מנהל חקירה סמויה נגד אחד המאפיונרים הגדולים בטנזניה – יש שיגידו בגלל 
שמשעמם לי בחיים – אבל למעשה מפני שהוא מנהל רשת ציד לא-חוקית. או... זה לפחות 
מה שכולם אומרים, RumInt1, ואני צריך להוכיח. איך? עומדים לרשותי צוות של שוטרים, 
אנשי שטח מקומיים, ציוד מתוחכם מהארץ, ו..."תסמוך על האינטואיציות שלך" אמרו לי 

בחברה, כשעוד בכלל לא הבנתי כמה זה נכון. 
    לאן לעזאזל נכנסתי. 

    במהלך ארבעת חודשי החקירה אני מתוודע למפלצת הציד ולומד לתעב אותה בכל כולי. 
עבודה מסביב לשעון, חוסר בשעות שינה, סיכון יומיומי שיוצר פרנויות בלתי נמנעות, הרבה 
עצבים ותסכול )ושלוש גיחות למנוחה בזנזיבר, אבל מי סופר(, אבל החקירה שועטת קדימה 

בצעדי ענק. כולם מרוצים ורק אני עוד לא, כי עד שלא סיימנו – לא הצלנו אף פיל.
    כאן אעצור. את סוף הסיפור לא אחשוף הן מטעמי רגישות, והן משום שמטרתי רק להסביר 
איך נכנסתי לזה, ולמה כה עמוק. אבל למען היושר, את המוטיבציה ואת ניצני התקווה שהטקסט 

הזה עשוי לעורר, אני מוכרח להעמיד בפרופורציות למול המציאות ובראי העתיד.

פחות פילים
אביאל אסטנובסקי

 Rumor Intelligence 1, מידע שמגיע משמועות מן השטח
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אז איך למעשה עובד כל עניין ציד הפילים? אפשר להסביר זאת בתהליך מעגלי, פשוט וטרגי:
פחות פילים -< השנהב מתייקר -< הציד מתגבר -< פחות פילים -< השנהב מתייקר -< 

הציד מתגבר -< פחות פילים.

פחות פילים
בעלי  הפילים?  הם,  מי 
היבשתיים  החיים 
ואחד  ביותר,  הגדולים 
התבוניים  היצורים 
כדור  פני  על  ביותר  
מבנה  עם  הארץ. 
מטריארכלי  חברתי 
ואינטראקציות  מורכב, 
 – מפותחות  רגשיות 
לא ניתן להישאר אדיש 
ההתאהבות  בקרבתם, 

הגיעו  כשהמערביים  שנה,  וחמישים  כמאה  לפני  כבר  לתעשייה  הפך  הפילים  ציד  מיידית. 
לאפריקה ובזזו ללא היסוס את משאביה. שנהב הפך מוצר יקר ערך ומבוקש ברחבי אירופה 

וארה"ב.
מה הם מימדי הציד? לפני מאתיים שנה חיו באפריקה כ-26 מיליון פילים. מאה שנים מאוחר 
יותר היו כבר 10 מיליון. ב-1979 אוכלסיית הפילים באפריקה מנתה פחות ממיליון פרטים. 
ההדרדרות נמשכה וב-1989 נותרו ברחבי היבשת 600,000 בלבד, ודווקא אז נראה היה 
נאסר  העולם  שבמרבית  ולאחר  תאוצה,  תפסה  לקטסטרופה  המודעות  משתנה.  שמשהו 
הסחר בשנהב, בתוך עשר שנים השתקמה אכלסיית הפילים לכמיליון. אלא שאז החליטו 
ממשלות סין ומדינות באפריקה הדרומית לאפשר סחר מוגבל בשנהב, מה שיצר פתח הרסני 

לצמיחת שוק שחור. 
    היום נותרו באפריקה כ-370,000 פילים. בטנזניה, בעבר מהמדינות השופעות ביותר 
בפילים, הוכחדו בחמש השנים האחרונות 60%. לפילי אפריקה נותרו כחמש עשרה שנים 
לחיות בחופשי. נראה שדמעותיהם, הידועות כסמל לרגישותם יוצאת הדופן, ניתנו להם לא 

בכדי. אלא אם משהו ישתנה.
למה זה משנה? משבר הפילים מייצג באופן מדויק את האסון האקולוגי שכדור הארץ עובר. 
ודאי שהפילים אינם היחידים שנמצאים בסכנת הכחדה, ואף ישנם בעלי חיים במצב גרוע 
יותר )כמו הלוויתן הצפוני וכל מיני הקרנפים( אך משבר הפילים מתמצת את המצב בדייקנות 
מבעיתה: בעל חיים רגיש, מרכזי במערכת האקולוגית, שנקטל על ידי בני אדם בשל תאוות 
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בצע, אטימות ואכזריות, ויותר מכל – בשל האשליה שאנחנו, ההומו-סאפינס, איננו חלק 
מהמאזן האקולוגי. 

מחיר השנהב
מי קונה את זה? בשוק השנהב כיום יש לקוחה אחת ברורה: סין. המדינה מאשרת ייבוא חוקי 
של חמש טון שנהב בשנה, אולם בהינתן הביקוש העצום, זוהי רק פרצה לפעילותו של שוק 

שחור. גופי מודיעין סבורים שכמות השנהב שנכנסת בפועל לסין גדולה פי עשרים. 
מי רוצה את זה? ראשית, שנהב הוא סמל סטטוס במזרח אסיה, ובני המעמד הגבוה אוהבים 
להבחין  יתקשה  השורה  מן  אדם  וציורים.  בחריטות  מעוטר  שנהב  בבתיהם  להחזיק  מאוד 
בינו לבין פלסטיק, אך לא נתפלמס על הטעם הסיני. שנית, בדומה לקרן הקרנף, השנהב 
שיעור  אגב,  מסורתיים.  בשיקויים  ומשולב  נטחן  הוא  כן  ועל  הגברי,  האון  למחזק  נחשב 

האימפוטנציה בקרב הגברים הסינים נותר ללא שינוי )גבוה, בשל זיהום אוויר ומים(.
זה עולה? קילוגרם שנהב עולה בממוצע 2,100 דולר. המשמעות היא שבעבור פיל  כמה 
ניתן לקבל כ-240,000 דולר. המחיר ממחיש לא רק את המוטיבציה של הלקוחות  אחד 
והמעורבות הבלתי נמנעת של מאפיה ועולם תחתון, אלא גם את גודל האתגר שעומד בפני 

יחידי הסגולה שמנסים להיאבק בביקוש.

הציד
איך צדים פיל? ללא ספק, זו איננה משימה של מה בכך. כדי להרוג את החיה הגדולה ועבת-העור 
דרושים אמצעים ומיומנות: בקיאות במסלולי המעבר של הלהקות ובאזורי ההתאספות שלהן, 
מעקב אחר פרטים מסוימים, ויכולת לחולל מניפולציות לבידודם מן העדר; יש לדעת היכן לירות 
בגוף הפיל, ולבצע זאת בדייקנות; כמו כן, יש להחזיק בנשק ייעודי ויקר במיוחד. לעתים התחמושת 
יקרה מדי לציידים המקומיים, ולכן ברוב אכזריותם הם ישתמשו בחומרי הרדמה כדי לגשת אל 

הפיל ולכרות חצי מפניו מבלי לטרוח להמיתו.
מי הם ציידי הפילים? פעמים רבות אלו מקומיים המכירים היטב את השטח. לצדם פועלים גם 
ציידים מקצועיים, רובם לבנים מדרום אפריקה, שבחרו בקריירת ציד מקצועית, ו"סרחו" מן הציד 
החוקי. כן, גם ציד חוקי קיים באזורים מיועדים, לשם ההנאה, ה"ספורט", והמזכרות האקזוטיות. 

הרי טבען של חיות בר הוא להישחט ולעטר קירות.
מהו האינטרס של תעשיית הציד? במילים פשוטות – שהפילים יכחדו. הציידים מבינים שמדובר 
במעגל: ככל שהפילים יהיו יותר נדירים, מחיר השנהב יעלה – פחות עבורם זה יותר. פחות ופחות. 

עד האחרון. 
מי הבוס? הציידים נמצאים בתחתית הפירמידה, ובהתאם גם מגיע אליהם רק נתח זעום מהכסף. 
מעליהם פועלים מבריחים, אנשי תיווך, עמילי מכס משוחדים וחברות שילוח. על תזמורת הרשע 
מנצחים מנהלי רשתות – לעתים מקומיים, לעתים סינים, וגם מערביים. הם מיליונרים, מאפיונרים 
מהסוג הגרוע ביותר, ובחסות חולשתן של מערכות אכיפת החוק, מחסור בראיות ושחיתות 
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עמוקה – הם מסתובבים חופשיים על אף שכולם, כולם יודעים. "RumInt", זוכרים?

סוף שמח
אומרים בסוואהילית, "Hukupata nguvu za kushinda ndovu". מילולית – "אין 

בכוחך להכניע פיל", כלומר – אל תנסה את הבלתי אפשרי. היום זה כבר פתגם אירוני.
כך מרגישים כל העוסקים במלאכת ההצלה והמאבק בציד הפילים. זוהי מלחמת מעטים מול 
רבים, והסיכוי הקלוש לנצח מותנה בכך שמוטיבציית השימור תגבר על מוטיבציית הציד. 
המצב קשה, אך לראשונה מזה שנים הגיח שביב של תקווה לשינוי: ממשלת סין הודיעה 

בתחילת השנה )2017( כי בכוונתה לאסור לחלוטין על יבוא שנהב לשטחה. 
    הידיעה משמחת, אך רבים חוששים שהאכיפה תישאר רופסת, ובשל כך היבוא הבלתי 
סין באמת  ואם  נכון,  הוא  הכיוון  יעלה. מצד שני,  רק  יפסק, אלא מחיר השנהב  לא  חוקי 
תעשיית  את  להכחיד  המשטר  של  שבכוחו  ספק  אין  יותר,  אקולוגי  עתיד  לקראת  הולכת 
השנהב במקום את הפילים. אופטימיות זהירה אפשר לשאוב מהצלחת ניסיונות השימור של 

הפנדה הענק בסין, שבשנה האחרונה מראה לראשונה גידול באוכלוסיה.
האמנם? בינתיים, המאבק נמשך. 

סוף עצוב
אומרים בסוואהילית, "Usimwige tembo kula miiba". מילולית – "אל תחקה את 
בדיוק מה  נראה שזה  צנוע.  והיה  כלומר – דע את מקומך בעולם  קוצים",  הפיל באכילת 

שחסר, מה שאיבדה האנושות במרוצת השנים.
    בחברת הפילים, אפשר לרגעים לחוש מידה של אי נוחות. בשלוותם האדירה הם נועצים 
בבוז  ממעל,  בנו  מביטים  הם  להתנשאות.  רמז  בו  שיש  נדמה  פעם  ומדי  חודר,  מבט  בנו 
מתבקש, אך אינם נוטרים טינה או כעס – טבעם לא כטבע האדם; הם יעלמו מן העולם חרש 
לאיטם, וישאירו אותנו, החיה היחידה שאינה מעריכה את מקומה בעולם, להתבוסס בעיי 

החורבות שיצרנו.

צילום: 
אביאל אסטנובסקי
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שבין  החופשה  את  לבלות  החלטתי  ומעייפת,  עמוסה  שנה  בתום  האחרון,  הקיץ  בשלהי 
משותף  סמינר  של  בחיקו  תקווה  מעט  להשיג  ונואל  נואש  בניסיון  לאחר  אחד  סמסטר 
לישראלים ופלסטינים בקפריסין. הסמינר, כדרכם של מוסדות שטרם איבדו תקווה במערכת 
היחסים הגורדית שהיא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הונחה על ידי זוג הולנדיות חייכניות. על 
אף שלא הייתה זו הפעם הראשונה שלהן בסמינר שכזה, ניכר היה כבר בתחילתו כי עבורן, 
הפתרון לסכסוך עובר דרך יצירת מערכות יחסים בין-אישיות. ישבנו במעגל כמעט לכל אורך 
הסמינר, סוגרים קהילה קטנה, בארץ זרה, של אנשים שרוצים לדבר, אבל לא כל כך יודעים 

איך. 
    לכאורה, אמור הסמינר לספק מפלט חיצוני למצב פוליטי הכלוא בתוך עצמו. אולם, ברור 
היה לכל המשתתפים כי גם ככזה הוא אינו מספק את הסחורה: כישראלים ופלסטינים אנו 
מצויים במעין תסמונת שטוקהולם של הסכסוך וכבר מזמן אין שום ניסיון לברוח. המעגליות 
בינינו  לשיח  אינן מאפשרות  הסכמה,  אי  של  נקודות  לאותן  חזרה  של  האלו,  והמחזוריות 

לצאת מתוך הגבולות ולאפשר הבנה אמיתית. 
משידוך:  חתונה  של  ירח-דבש  מעין  הייתה  התחושה  לסמינר,  הראשונים  ביומיים      
התרגשות,  היכרות,  חשדנות,  התרגשות,  היכרות,  חשש,  התרגשות,  היכרות,  התרגשות, 
התרגלות. וזאת, עד לפעילות ספציפית, בה חילקו את משתתפי הסמינר לשלוש קבוצות: 
ישראלים-יהודים, ושתי קבוצות של פלסטינים. החלוקה בין הקבוצות הפלסטיניות הייתה 
בין כאלו בעלי אזרחיות ישראלית, קרי פלסטינים של 48', ואלו החיים בשטחים הכבושים, 
קרי פלסטינים של 67'. כל אחת מן הקבוצות נתבקשה לחבר מספר שאלות קצרות עבור 
ולשאול.   – השנייה  מול  האחת  ולשבת  הקסום  המעגל  את  לשבור  מכן  ולאחר  האחרות, 
ברגע המסוים הזה, בו נתבקשנו לדבר על עצמנו לא כעצמנו אלא בתור נציגים של הקבוצות 
שאנו משתייכים אליהן, כמו התחולל התהליך ההפוך. אמנם, אין זה שהאנשים השתנו, אלא 
השפה שלהם השתנתה: משפה של פעולה, לשפה של תגובה; מעמדה של הכרה, לעמדה 

של דרישה להכרה.
     תחילה, היו השאלות ניסיון לדלות אינפורמציה על החיים ב"צד השני". השאלה אשר פערה 
זו שסימלה את המחזוריות  את התהום העמוקה ביני לבין המשתתפים הפלסטינים הייתה 
חסרת הפשרות של הסכסוך: "מה דעתכם על טרוריסטים שפוגעים באזרחים?". לכאורה, 
לגיטימית להשגת מטרות  דרך  איננו  היא שטרור  כי הדעה הרווחת  נדמה  שאלה פשוטה; 
לאומיות, ובפרט שלטעמי, מכתים כל אפשרות להשיג מטרות ראויות בכלל. כמובן, שלכל 
זאת, ככלל, קיימת  נגדית של לוחם חופש. עם  והגדרה  צד ההגדרה שלו למיהו טרוריסט, 
כדלקמן:  הייתה  התשובה  אולם,  לגיטימית.  אינה  באזרחים  פגיעה  לפיה  ברורה  קונספציה 

בין תגובה לתגובה: על עשרה ימים מעבר לים אבל פה
אראל פלאי



-אמירות 2017 | תשע"ז--20-

"מובן מאליו שאנו מביעים צער על הדבר, ואיננו תומכים כלל בפגיעה באזרחים. אבל, אתם 
 .")action( ולא פעולה )reaction( צריכים להבין, זוהי תגובה

    ניסיתי להבין מהי כוונתם. כיצד כל פעולה הנעשית במסגרת הסכסוך על ידי הצד הפלסטיני 
היא תגובה? כיצד היא מעוצבת אך ורק על ידי דבר הקודם לה מבחינה היסטורית? והאם 
בעצם היותה מעוצבת על ידי התגובה הקודמת לה, היא גם מעצבת את התגובה הבאה? זו 
הייתה הנקודה בה הקו הליניארי לכאורה לעבר פתרון בר-קיימא אבד לי. הרעיון של שרשרת 
אינסופית של תגובות, שמקורה נשכח זה מכבר, אינו מאפשר פיתוח של שיח מקורי, אשר 
 – על העבר  בנויה מהסתמכות  הייתה  יותר של האחר. תשובתם  טובה  הבנה  ליצור  עשוי 
הנכבה והנכסה. מנגד, רבות מהתגובות של הקבוצה הישראלית לשאלות על פעילויות הצבא 
בשטחים נגעו לצורך הקיומי בביטחון, שהוא אמנם טבעי, אך נובע אף הוא מהצמדות עיקשת 
פעולות  חסר  סביל,  שיח  יצר  ולמעשה  הצדדים,  שני  את  העבר  שבה  כך  העבר.  לאירועי 

חדשות שלא צומחות כתגובה לפעולות קודמות. 
    בסופו של יום, המשכנו לעוד שבוע של שיחות שבסופן תמיד שבנו אל העבר. יש משהו 
מעניין בקרבה הלשונית בין שיבה לבין שבי. לכאורה האחד מסמל חזרה, ואילו השני מסמל 
את המניעה שלה. אולם דווקא בסמינר, הבנתי כי בסכסוך – הם אחד. אנו שבויים בצורך 
לשוב: לשוב אל העבר, ולשבות בו את ההווה, ואת הסיכוי לחידוש ולפתרון. עבורי, הסמינר 
סייע להבין את מהות הטרגדיה של החיים המשותפים. חיים שנטועים עמוק בעבר. וכך, על 
יינתק ויּותר.  אף שהרצון להביט אל עבר העתיד כה עז, אני נרתע. מפחד שהמעגל הטרגי 

ומה אז?

 Salvador Dali,
 Metamorphosis of

Narcissus
1937 
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מדוע אני חוזרת לספרים
מאיה קריינר

בלילות רבים אני מוצאת את עצמי ניגשת למדף הספרים שלי, כשהיד מגששת בעצמה את 
דרכה לעותקים מוכרים בכריכה רכה. יש לי כמה ספרים שעדיין לא קראתי, אך כמעט אף 
פעם איני שולפת אותם. את חלקם אף קניתי בעצמי. למרות ההחלטה החוזרת ונשנית לקרוא 
משהו חדש, אני תמיד בוחרת באחד מאותם תריסר ספרים שביליתי זה מכבר. ברובם יש 
כתמי אוכל, כי לעולם איני מצליחה להפסיק את הקריאה בהם למרות הרעב. את אותו מבחר 
מצומצם ליקטתי בשנות הנעורים שלי, החל מגיל 12 וכלה בגיל 18, ומשהו בי מסרב להיפרד 

מהם. הם היו הראשונים שנכנסו לארגז כשסידרתי את חפציי לקראת המעבר לירושלים. 
כילדותית  להיתפס  החשש  בגלל  בעיקר  הספרים,  כותרות  את  לציין  מתביישת  אני      
וכרומנטיקנית. לפעמים אוחז בי דחף לקרוא ספר שאין ברשותי, ואז אני הולכת לספרייה 
במקום בו גדלתי. גם שם אני קוראת בהיחבא – מתגנבת למדף ספרי הנוער, מתחמקת מעיני 
הספרניות שמכירות אותי בשמי ובהיסטוריית ההשאלות שלי ומתיישבת ליד "איילת מקבלת" 
תרומתי  על  סודית  כמוסה  גאווה  בי  ויש  ממש,  מרופטים  שם  הספרים  נעורים".  ו"סודות 
להפיכתם למשומשים עוד יותר. אני נאבקת בבושה שמתעוררת בי כשאני מבחינה בילדים 
בתמיהה,   – אני  היא   – הזאת  במבוגרת  ומביטים  למדפים  ניגשים  מגילי  כמחצית  שגילם 

ומנסה למצוא פינה שקטה שבה אוכל לצלול לתוך חלומות נעורי הכתובים. 
    דווקא בתקופות של שגרה אני מגלה את התשוקה לדפדף בספרי הנוער. בטיולים ובחופשות 
אני צולחת ספרים חדשים ולא סופרת את הדפים; ועדיין, לכל אורך הקריאה מקנן בי הדחף 
הקריאה.  בתהליך  כקוראת,  שלי,  מהפגיעּות  חוששת  שאני  ייתכן  מידי.  הספר  את  להניח 
עבורי, ספר חדש מזמן מפגש עם הבלתי-מוכר, ולפעמים אני חשה חשופה מדי, מעורטלת. 
קריאה של טקסט זר מחייבת את ניתוץ החומות השקופות שמפרידות את המחשבה שלי 
מילים  של  הנראטיב,  של  שפוטה  נרצע,  לעבד  אותי  הופך  בקריאה  משהו  אחרים.  משל 
שמישהו אחר כתב. אני לא יכולה להגיד "לא, אני לא מסכימה"; "נדמה לי שאת/ה טועה"; 
"משהו כאן מזייף". אני נכבשת. במרבית הימים אני בוחרת להגן על עצמי, ואז אני מדפדפת 

בספרים המוכרים שדבר בהם לא יכול להפתיע אותי.
     כשטוענים שקריאה חוזרת בספר מאפשרת לקורא לעבד את כלל הפרטים לכדי פרשנות 
יותר, אני מהנהנת בראשי, אך מסתייגת בלבי. אני לא מעוניינת לגלות  מגובשת ומעמיקה 
פרטים נוספים, ובהחלט לא רוצה לשנות את האופן שבו אני תופסת את הסיפור; הרי לשם 
מה אני קוראת את אותו הספר שוב, אם לא כדי לחוות את אותן התחושות שמוכרות לי 

מחזור הרהורים
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מגיל 12? דווקא הוודאות שבקריאה חוזרת כמו משכיחה ממני את הסיפור עצמו, ומאפשרת 
לי לגלות אותו מחדש, ממש כמו בפעם הראשונה. מה יש בה, בוודאות הזאת, שגורמת לי 

להיצמד אליה בימים הסדורים של השגרה הממוסגרת?
    ואולי כן צריך לקחת בחשבון את תוכן הספרים. כל הדמויות בהן מתאהבות, מאוהבות, 
מפנטזות. יש בספרים הללו ערכים פנימיים של אהבה גולמית וטהורה שאני לא יכולה לעמוד 
בפניהם. האופן שבו הם משתכפלים מספר לספר מאשר בתוכי את הצורך בסדר ובציפייה 
שמתממשת: כך האירועים אמורים לקרות, וכך הם אכן יקרו בסופו של דבר. דווקא השליטה 
בנראטיב, דרך הקריאה החוזרת ונשנית בספרים הרומנטיים של גיל ההתבגרות, מאפשרת 
את אחיזתי ב"חיי המבוגרים": ביומיום סדור, לכאורה, אך כזה שמשתנה ללא-הרף, ונתון 
ספרי  תריסר  הפרטי" שיצרתי,  "האוסף  ובלתי-צפויות.  לתנודות מפחידות  דבר  בסופו של 
האהבה הוורודים, האינפנטיליים והמנחמים, הוא כצבא מיומן שמתגייס לצדי בלילות כנגד 

החרדה של הימים. 

 Benoît Agnès,
 Trioson regardant des

 figures dans un livre
1797
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כל סטודנט ממוצע שנכנס לראשונה בשערי האקדמיה )החורקים מחמת טיפול לקוי( נתקל 
בשתי דרישות סותרות המועלות בפניו עם הפיכתו לסטודנט מן המניין. הדרישה הראשונה 
– איפה הערות השוליים. השנייה – מה הטענה שלך. את האבסורד המידי כל בר-דעת קולט 
מיד, משום שאם הדרישה הראשונה משדרת לסטודנט המבולבל והקטן שאסור לו להגיד 
ולא  זה לא מבוסס,  משהו שלא נאמר קודם לכן, היינו שאסור לו לחדש, מכיוון שחידוש 
מבוסס זה שקרי; הרי שהדרישה השנייה משדרת לו שהוא חייב לחדש, כי פה זה לא תיכון, 
אי אפשר פשוט לסכם את מה שאמרו לפניך. מה יעשה אותו סטודנט מבולבל, שליבנו כבר 
יוצא אליו? מצד אחד אומרים לו שהוא כלום, ולכן צריך לכוון לדעת גדולים, ומצד אחר, 
אומרים לו שאחרים הם כלום, ולכן הכי חשוב זה בסופו של דבר מה שהוא חושב. באמירים 
נדמה אולי שהדרישה השנייה חזקה מהראשונה, משום שחדשות לבקרים אנחנו קוראים 
בעיניים טרוטות )או כך לפחות היה צריך, וככה דימינו בראשינו תכנית מצטיינים מהי( את 
אפלטון, קון, או סעיד, ונדרשים לבקר אותם ככה סתם, כאילו מי מאתנו הוא איזה אפלטון, 

או קון, או סעיד. 
    ואם נצא שנייה מהמשושים הגיהנומיים של בניין מדעי הרוח; אם ננסה למקם את התהייה 
הזאת שלי בהקשר חברתי רחב יותר – נדמה שכדֹור צעיר פוסט-מודרני )או פוסט-פוסט-
מודרני(, דור Y אינדיבידואליסטי וכו', הדרישות הללו מעוררות בנו את החרדה הקהלתית 
העמוקה ביותר: מצד אחד, ברור לנו שאי-אפשר להמציא את הגלגל מחדש, ומצד שני סיפרו 
לנו שאנחנו הכי מיוחדים וחד-פעמיים שיש, ושעלינו להביא את בשורתנו הפוסט-פוסט-
מודרנית לעולם כולו. איך יוצאים מהסבך הזה של ההכרח לחזור למול הרצון לחדש?1  בקצרה 

– בורחס. באריכות – עוד מעט.
יהודה  של  )לזמנו(  השערורייתי  ממאמרו  שמה  את  שואבת  הזאת  הקצרצרה  המסה      
אלקנה, בזכות השכחה. אלקנה, ניצול שואה, תוקף את ההנכחה של השואה בלב התודעה 
הישראלית כמו גם את הטקסים הממצבים אותה במקום מרכזי כל כך, וקורא, בפשטות, 
 make it new-לשכוח אותה. אלקנה מציע לפתור את הבעיה על-ידי היאחזות בשכחה וב
המודרניסטי. כשבוחנים את אובססיית הצורר הנצחי של עם ישראל, המתחילה בהמן, עבור 
בהיטלר, ערפאת, אחמדניג'ד, ועד לאבו-מאזן וכו', אובססיה הגורמת לנו לשיתוק מוחלט – 
אפשר להאמין שאלקנה צודק. אבל אם לחזור לבעיה העמוקה של החזרה אל מול החידוש 
– לאור הקורבנּות התוקפנית של החברה הישראלית שנולדה במידה רבה מתוך טראומת 
השואה – ניתן אולי לחשוב על בעיה זו כתבנית הכללית של כל טראומה שהיא. הטראומה 
כפתולוגיה הרי מוגדרת ע"י שני הקטבים האלה, הכפייתיות של החזרה למול הרצון להתחיל 
נולדת מהצורך  זה בזה ללא התר. מצד אחד, הטראומה  דף חדש לגמרי, קטבים הכרוכים 

בזכות החזרה
עופר קרוננפלד

1  שימו לב אגב – שאפילו ביחס למחזוריות )הנושא הרשמי של גיליון זה(, שיש בה בכל זאת איזשהו שינוי, גם אם 
שינוי זה עתיד לחזור על עצמו שוב ושוב לעד, האימה שבחזרה פר סה, ובכן, משתקת במיוחד, משום שאין דבר יותר 

מחריש אוזניים מניגונו של תקליט שבור.
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להדחיק את האסון, לשכוח, להמשיך הלאה תוך כדי העמדת פנים כאילו האסון לא היה ולא 
נברא. מצד שני היא מתאפיינת בציפה חוזרת ונשנית של הזיכרון המודחק, באופן שמשפיע 
זה  במובן  כאחד.  והלילה  היום  בשעות  ילך,  בכל אשר  מפוסט-טראומה  הסובל  האדם  על 

האדם הפוסט-טראומטי כלוא באותה בעיה שאני מנסה לשרטט כעת, בעיית החזרה.
כל-כך  מה  בעצם?  הגדולה  הטראומה  מה  אבל  טראומטית,  חברה  שאנחנו  הבנו  אז      
מפחיד אותנו בחזרה או בדרישה המתמדת לחידוש? מה הופך את החזרה לתקליט שבור 
ומצקצק  עלינו  וורד שמסתכל  ריק של  ואת החידוש למסמך  עור התוף שלנו,  שסודק את 
בלשונו? אני מציע להסתכל על טראומת החזרה/חידוש כאל חרדת הסירוס. מבלי להידרש 
)שברצוני  במחשבה  מקורו  הנידונה  לבעיה  שיחסנו  לטעון2  רוצה  אני  הסיגר,  עם  לאיש 
להציע לה אלטרנטיבה( שהחזרה קשורה באופן הדוק לאימפוטנציה. בעוד שאנשי הערות 
אנשי  היחיד,  של  האימפוטנציה  בשל  מקום  מראי  על  להסתמך  ורק  אך  מציעים  השוליים 
ההכי-חשוב-זה-הטענה מציעים להתעלם מדעת חכמים מפני שהם תופסים את העבר )זה 
שכתוב באותיות דיו מהוהות על קלף מתפורר במערות כמו-קומראניות( או את האחרים, 
כאימפוטנטים. הראשונים מציעים פתרון בדמות התעלקות רירית במיוחד ופדנטיות שלא 
גדר הפרדה  והאחרונים מציעים כפתרון את השכחה המוחלטת, מעין הצבת  ברא השטן, 

בינינו לבין העבר.  
    לרשת עכביש זו שטווינו סביבנו מציע בורחס פתרון בדמות ניתוקה של הגדרת החזרה 
מהאימפוטנציה של הפרט בכלל, הן זו שמנגנת על עצביהם של אנשי הערות השוליים והן זו 
שמנגנת על עצבי אנשי איפה-הטענה-שלך. במקום זאת הוא מציע לחשוב על החזרה דווקא 
כאומניפוטנציה של הפרט ושל האחרים גם יחד, החזרה כקולם הן של האחר והן של היחיד. 
סיפורו פייר מנאר, מחבר דון קיחוטה מהווה מעין רשימת מצאי מונוגרפית של סופר פתטי 
במיוחד שנפטר לאחרונה )והכוונה כאן בשימוש במילה פתטי היא הן לקונוטציה של רגש 
גדול מהחיים והן לקונוטציה של דבר-מה שמעורר רחמים(. אחרי שהוא מונה את יצירתו 
ה"גלויה" מגיע המספר, חבר קרוב של פייר מנאר, לתיאור יצירתו ה"סמויה", סמויה מפני שאין 
אף זכר ממשי ממנה, אלא רק כוונות טובות לייצר כאלה שרידים. המספר מתאר את רצונו 
של פייר מנאר לכתוב את דון קיחוטה מחדש. הוא מבהיר שכוונתו של מנאר לא הייתה למקם 
את הסיפור של דון קיחוטה במקום ובזמן אקטואליים. תחת זאת, מנאר רצה לכתוב את דון 
קיחוטה כפי שכולנו מכירים אותו )זאת אומרת, כפי שכל מי שקרא אותו מכיר אותו, כי אני 
לא(3. המשימה כמובן מסובכת ביותר: מנאר לא התכוון פשוט להעתיק את היצירה, וגם לא4  
"להיות מיגל דה-סרוונטס", היינו "לדעת טוב ספרדית, לחזור לחיק הדת הקאתולית, לעשות 
מלחמה במאורים או בטורקים, לשכוח את תולדות אירופה מ-1602 עד 1918" ולאחר 
מכן לכתוב את דון קיחוטה. מנאר דחה את השיטה השנייה "כקלה מדי. יותר נכון כבלתי-
אפשרית! יזדעק הקורא. יפה, אבל המפעל הרי היה מלכתחילה בלתי-אפשרי ומכל הדרכים 
הבלתי-אפשריות להביאו לידי גמר זו היתה הפחות מעניינת. להיות במאה העשרים סופר 
פופולרי בן המאה ה-17 נראה לו ]למנאר[ כהשפלה. להיות באופן כלשהו סרוונטס ולהגיע 

2  הרי כל אחד יודע שהדרך הכי טובה להפוך סיכום לחיבור עצמאי הוא למקם איפשהו )עדיף בדרך כלל בפסקה הראשונה( את המילים "אני טוען ש".
3  ראו את הקטע מהמחזה המבריק שכתב יוסף אל-דרור, המובן מאליו, שנוגע לעניינינו )פשוט חפשו יוסף אל-דרור ויקיציטוט בגוגל ותגיעו לזה חיש קל(.

4  ומכאן והלאה אצטט את בורחס ממושכות כיאה לטקסט שעוסק בשבחי החזרה. 
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ל'קיחוטה' נראה לו קשה פחות מאשר להוסיף ולהיות פייר מנאר ולהגיע אל ה'קיחוטה' דרך 
חוויותו של פייר מנאר". אכן סופר מיוחד במינו, הפייר מנאר הזה. אבל למה רצה לעשות 
זאת, מה היה לו כל-כך חשוב לכתוב את דון קיחוטה מחדש דווקא בהיותו איש המאה ה-20? 
את ההצדקה לכך מביא המספר של בורחס באומרו: "אין לך עיסוק אינטלקטואלי שאינו 
בסופו-של-דבר חסר-תועלת. תורה פילוסופית היא תחילה תיאור אמין של היקום; חולפות 
השנים והנה אינה אלא פרק בתולדות הפילוסופיה. אין כל חדש בקביעות ניהיליסטיות אלה; 
מה שיוצא דופן היא ההחלטה שגזר מהן פייר מנאר. הוא גמר אומר להקדים את האפסות 

אנוש  עמל  לכל  האורבת 
מפעל  עצמו  על  ונטל 
ועקר  כמוהו  מאין  מורכב 
'החשיבה,  מלכתחילה. 
)אף  ההמצאה  הניתוח, 
אינם  אלי(  כתב  זאת 
אם  כי  חריגים,  מעשים 
הרגילה  הנשימה  פעולת 
קשירת  התבונה.  של 
ושם  פה  לקיומו  כתרים 
אצירת  זה,  תפקוד  של 
וזרים,  עתיקים  הגיגים 

משמע הודאה באוזלת-ידנו או בברבריות שלנו. כל אדם מסוגל לכל המחשבות, ולדעתי כך 
יהיה בעתיד'".

    עם משפט זה, היפהפה בצורה יוצאת דופן, אחתור לסיום הדברים. מה שמציע לנו בורחס 
הוא לחזור על מה שנעשה תחת השמש, השמש הקופחת הכמו-אפלטונית, שהאידיאליות 
שלה פוערת לנו את עינה המאיימת, השמש הזו שבגללה אדם כמו מרסו של קאמי מסוגל 
לרצוח ערבי בלי סיבה. כנראה אין מנוס מזה שמה שיהיה הוא שהיה. אבל עם בורחס בליבנו 
אנחנו יכולים סוף-סוף להגיד לעצמנו: כן, אני אומר לכם את מה שאמר אפלטון או קון או 
אל- יוסף  דרידה,  פרויד,  אלקנה,  יהודה  קהלת,  לכם את מה שאמרו  אומר  אני  כן,  סעיד. 
דרור, קאמי, בורחס. אבל אני אומר זאת כי אני יכול להיות, ובעצם, למה רק יכול? אני כבר 
סוג של קהלת, יהודה אלקנה, פרויד, יוסף אל-דרור, קאמי, בורחס. אני אל כל-יכול, דווקא 
מפני שהיו כאלה לפני, ואני לא אעמיד פנים שהם לא היו ואחפש בנרות מקומות חדשים 
לא-מתויירים, אותנטיים כביכול; לא אכתוב ִמְסּפרים בסוף הרעיונות שלי, כי הרעיונות שלי 
לא מספיק טובים לכאורה. אני בורחס כל-יודע כי היה אחד כזה גם לפני, ויהיו כאלה גם 
אחרי שבשרי ישמש מאכל לתולעים ושלדי יתפורר, וחותמי, אם אשאיר אותו היכנשהו, או 
במישהו, יתפורר גם הוא ביחד עם כל הציביליזציה הזאת. ועדיין, אפס מאופס ביקום, אני 

יכול להרגיש לרגע, רק לרגע, אני.

M.C Escher, Drawing Hands, 1948        
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-"אז אתה משלב עם לשון עברית?"
-"כן"   

-"למה?"   
מאחר שתגובות כגון אלה הן ענין שבשגרה, חשבתי להביא תשובה אחת מני רבות, ל"למה?".

יוגדר כ"מחשבה  ימצא את הפירוש: הגות = מחשבה. הגיון  "הגות" בגוגל  חיפוש המילה 
מושכלת ושיטתית, סדר לוגי נכון" וכו' . האם תמיד הייתה זו משמעות המילה? כיצד הבנה 

אחרת עשויה להשפיע על הבנת טקסטים בהם היא מופיעה?
    נתחיל משתי דוגמאות מהתנ"ך בהן מופיעה המילה "הגות" ואנו נוהגים להבינה במשמעות 

שהזכרנו:
    "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" )יהושע א:8(.

    "אשרי האיש...בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" )תהלים א:1-2(.
    אנו קוראים כאן את ההגייה בתורה כהעמקת המחשבה בה. מחשבות אלו נשארות עם 
האדם כל הזמן, ביום ובלילה. כך עושה הצדיק במזמור הראשון, וכך על יהושע לנהוג על 
במילה  משתמשים  לאנגלית  הפסוקים  תרגומי  של  המכריע  רובם  בתפקידו.  להצליח  מנת 
meditate, שמעידה שכך פירשו את המילה שנים רבות. קריאה כזו משקפת תפיסת עולם 
אינדיבידואליסטית בבסיסה, המדגישה את הקריאה הפרטית. התמונה שעולה היא של אדם 
אשר  למיניהם  שתקנים  מנזרי  של  היא  מתבקשת  ואסוציאציה  מחשבותיו,  עם  המתבודד 
הרחיקו מעליהם כל הסחת דעת, אפילו את הדיבור, במטרה להקדיש את כל כולם להגייה 

בכתוב ולהתקרבות לאל.
    אך הבנה כזו לא עולה בקנה אחד עם תפיסת העולם המזרח תיכונית הקדומה בכלל, 
ועם דרך התורה וישראל בתקופת המקרא בפרט. אורח החיים הישראלי-תנכי הוא קהילתי 
ושיתופי בבסיסו. העולם נתפס לא כאוסף אקראי של עצמים ואנשים בודדים, אלא כמערכת 
שבה כל דבר קשור למשנהו. עם ישראל עובד את אלוהיו יחד, כקהל ה', ולא כפרטים בודדים. 
נעשה  התורה  ולימוד  ובמעשה,  בדיבור  ולאלוהיו  לזולתו  עוברות  האדם  וכוונות  מחשבות 

ביחד: אבות ובנים, לויים והעם שבקרבו הם יושבים.
קריאת הפועל  צליל. האם  או  קול  ובראשונה במשמעות  הג"י משמש בראש      השורש 
ביהושע ובתהלים במשמעות 'מחשבה' נובעת בהכרח מן הטקסט או שמא אנו קוראים אותו 
כך מתוך הנחה מוקדמת ושגויה שלנו? כאשר מילה בפסוק מסוים יכולה להתפרש ביותר 
מדרך אחת, אחת הדרכים לבדוק מהי המשמעות האותנטית, ל"מה התכוון המשורר", היא 

לבדוק שימוש במילה בהקשרים אחרים בהם היא מתפרשת באופן חד משמעי:

והגית בו
רועי זיו
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    "אם תדברנה שפתי עולה ולשוני אם יהגה רמיה" )איוב כ"ז:4(. משמעות המילה כאן 
ברורה: דיבור, השמעת קול.

    "להגיד בבוקר חסדך...עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון בכינור" )תהלים צ"ב:3-4(.
    אם באיוב כ"ז הפועל 'יהגה' מוחל על לשון אנושית, הרי שבתהילים צ"ב מקבלת המילה 

משמעות נוספת, אם כי זאת נשארת בתחום הרחב של השמעת קול/צליל: מנגינת הכינור.
"כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו" )ישעיה ל"א:4(. לא מן הנמנע שמלך החיות מבלה 
הנביא  התכוון  לכך  שלא  סבור  אני  אך  הקיום,  משמעות  על  בהרהורים  זמנו  מרבית  את 

במקרה שלפנינו, אלא לשאגת האריה...
    ההבדל הוא הרבה יותר מסמנטי. הוא מייצג תפיסות עולם שונות. נוח "להגות" לבד. אף 
אחד לא יסתור אותך, לא יגיד שאתה טועה. אך יתרונות השיח הגלוי ברורים. הפריה הדדית 
ועשייה משותפת מאפשרים השגת מטרות שהן מחוץ לתחום השגתו של הפרט. נראה שעל 
אף שרובנו מכירים בחשיבות ה"יחד", החיים המודרניים דוחקים אותו הצידה פעמים רבות, 
והלכה למעשה הוא לא מקבל את המקום שאנחנו מסכימים שמגיע לו. מגרעותיו של העולם 
העתיק רבות, אך בל נהיה יהירים מכדי ללמוד גם ממנו, ולקחת את הטוב. מי ייתן ונלמד 

"להגות" יותר ביחד ופחות לבד. 

האדם החושב של 
רקע האינווליד, 

מוזיאון אוגוסט רודן, 
פריז
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Divine Intervention
Ben Shenhar

“Maybe you should stop being so narcissistic and look around you. You’re 
not the only one on earth. I have problems. Everyone has problems! Your 
problems aren’t greater than anyone else’s. In fact, they probably don’t even 
compare! Look at you! You’re well-fed, you have a warm clean bed, you 
don’t have to worry about money, you go out with friends and when you 
feel like it, you can allow yourself to do nothing at home! Most people don’t 
have those privileges! Honestly, you’re just a spoiled bourgeois shmuck who 
doesn’t have any idea how the world around him works. Get your head 
out of your ass and start seeing what’s around you! Instead of focusing on 
yourself, maybe you should think about how you can help other people? 
You know, like making the world a better place. Volunteer, feed a homeless 
person, help an old lady cross the street, make misfortunate kids happy. Or 
no, perhaps you would rather come home every day, eat the food I prepared 
for you, read a book and go to sleep.” 
     Mother was fuming today.
“But it’s not my fault! It’s all biology!” I protested.
“Biology?” 
     “Yes! Biology! I don’t have a choice, and neither do you! None of us has 
any free will! I’m a genetic cocktail made up of you and dad, predisposed to 
habits and traits I have no control over! Even the minuscule things about me 
that aren’t genetic have been burned into my circuitry by my upbringing! 
And even after that, everything I’ve done and will do is all an infinitely long 
chain of cause and effect! Cause and effect completely irrelevant to any 
volition! It’s all pre-determined, since the beginning of time! I’m just a speck 
of snow on the inevitable snowball of the world! The inevitable snowball 
taking its inevitable track down the slopes of time!” 
     Just then, the sky seemed to part and a booming voice bellowed from 
above. 
“Stop being a wise-ass and listen to your mother!” the voice boomed. 
“God?” I exclaimed in disbelief. 
“Don’t bullshit her with all that talk of biology and determinism. Stop being 
such a jackass and do something with yourself.” 
     “I don’t even believe in your existence! You can’t just barge in on our 
conversation like this uninvited!” 
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“Listen to God, honey” Mother proudly declared, “He, of all people, would 
know.”
“Well, I’m not really a person...” God embarrassingly muttered.
Mother’s anger suddenly shifted. 
“Oh, so now you’re being wise with me too?”
“Hey, I’m on your side here!” 
I butted in. “Okay, let’s say you do exist, at least for the purpose of this 
conversation. Although, for the record, I’m still not buying it.” 
     “I’m right aren’t I? That’s what science has taught us! We don’t have any 
scientific proof of free will. Every action we take or thought we think is born 
from a mesh of neural circuitry, completely unbeknownst to our conscious 
selves! She’s wrong criticizing me like that.” 
     “All you humans are the same,” God sighed, exasperated. “Ever since 
you humans developed a shred of consciousness you can’t stop questioning 
your place in the world. Contemplating free will, the meaning of your 
existence, morality, I can’t stand it! How many great minds threw away their 
time on such menial issues. Nietzsche, Spinoza, Sartre – my best creations 
– gone down the drains of time, whining philosophically or ruminating on 
nonsense. Oh it makes me so sad to be reminded of them.” God brooded. 
     He continued, “Well there was that one fellow. What was his name? Marcus 
something... Oh yes! Marcus Aurelius, Roman Emperor, the Philosopher-
King. Helluva Fellow!” 
     “‘Don’t go on discussing what a good per׳son should be. Just be one.’ he said. 
Or: ‘Death stands at your elbow. Be good for something while you live and it 
is in your power. He understood the big picture! Instead of “masturbating” 
philosophically, he went out and did something with his short time on earth. 
Instead of pondering what you can do or whether you can choose to do it at 
all, JUST DO IT!” God shouted. 
     God was really starting to lose his temper and I began to feel bad. I have 
no qualms about upsetting my mother. Some might even say, being her son, 
that it’s part of my job. But I had no intention of angering the Divine Creator. 
I never would have thought that I even have the ability to upset God. This 
routine argument between Mother and I was really getting out of hand. 
     “Let me ask you something” God continued breathlessly, “What do you 
think would have happened if I had contemplated my free will? I probably 
would have never gotten around to creating the heavens and the earth. You, 
together with the rest of the world, wouldn’t even exist!” 
     “Well maybe you should have; you did a half-ass job anyway...” I muttered 
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Raphael, The School of Athens ~1510      

under my breath. “WHAT WAS THAT NOW?” God shouted. His furious 
tone sent tremors through the room. 
     “Nothing!” I gasped, suddenly realizing that I, a lousy, mediocre-at-
almost-everything, 20-year- old human just passed judgement on the 
creation of the universe. The very same creation of which I’m a part of.
     I pinched my eyes together out of sheer embarrassment. A short, awkward 
silence then ensued. I started browsing my smartphone for vacant plots in 
the nearby cemetery; I had a hunch I would need one soon. Mother was 
staring me down from the other end of the room with her arms crossed, 

giving me a look of: “It really isn’t nice to 
criticize someone’s life’s work.” Or more 
likely: “I can’t f-cking believe you just 
got sassy with God!” 
     And the Divine Creator was probably 
ringing up Satan to make sure he’s got a 
vacant spot for me.
     Just then, God broke the silence. 
“Alright, for your sake I’m going to 
pretend I didn’t hear that. I think I’ve 
said all there is to say. I can only hope 
you’ve learned something. And besides, 
listen to your mother!” His voice slowly 
dissipated into the sky. 
     Mother and I stood dumbstruck for a 

full minute in utter silence, taking in the fact that what just happened puts 
us in line with the likes of Abraham, Moses, and Jesus, as people whom God 
chose to reveal Himself to. Although with them, the circumstances were 
slightly more drastic. Eventually, Mother flung her arms furiously in the air, 
remarking, “As if our mortgage wasn’t enough, now we’ve got the wrath of 
God to deal with because of you!” 
     She stormed into her room and slammed the door behind her. Stupefied, I 
slowly walked into my room and shut the door behind me. Looking around my 
room, I pondered what to do next. 
     Finding nothing better to do, I crawled into bed, read a book and fell asleep. 
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ֹחק ִׁשּמּור ָהַאֲהָבה / גל אסף
                                                              לכרמל 

ַאֲהָבה ִהיא ְּכמֹו ֶאֶנְרְּגָיה 
ִקיֶנִטית, ֶּתְרִמית, ַחְשַמִלית ּוּפֹוֶטְנִצָיאִלית. 

ּוְכמֹו ֹּכל ָהֶאֶנְרְּגָיה ֶשָבעֹוָלם ִהיא לֹא ֶנֱעֶלֶמת. 

ִהיא ִמְתַּגְלֶּגֶלת. 
ְוַעְכָשו, אּוַלי, ֶשַאֲהַבת ַחָּיִיְך ָעְזָבה, 

ִנַּתן ַלֲחשֹב ֶשָהַאֲהָבה ֶנֱעְלָמה. 

ְואּוַלי, 
ֶאְפָשר ְלַהֲאִמין ָחָזק ֶשָהַאֲהָבה ַרק ִהְתַּגְלְּגָלה 

ְוָהְפָכה ְלַאֲהָבה ּפֹוֶטְנִצָיאִלית. 
ֲהמֹון ַאֲהָבה ּפֹוֶטְנִצָיאִלית.

שירה מקורית מאת תלמידי אמירים

/ רועי עופר זיו

ֵיש ַמֶשהּו ְּתִמיִדי 
ְבַמִים ִראשֹוִנים ְלֹאֶרְך ַהָּגרֹון 

ִלְפֵני ֶשֲאִני ּפֹוֶנה ַהחּוָצה 

ֻּכָּלם ַמֲעִדיִפים ִלישֹון 
ֲאִני ֹּכל ַהַּלְיָלה ְמַחֵּפׂש ִלְהיֹות ֵער 

ּפֹוֵקַח ֵעיַנִים ְבִמין ֻחְצָּפה ְזִריָזה ֶאל ָהעֹוָלם 

ַהּמַֹח ִנְצֶּפה עֹוד ִלְפֵני ַהֵּלב 
סֹוֵרק ֶאת ַהּגּוף 

ִמְּקצֹות ֶאְצְבעֹוָתי, ְבִעָּקר ְבתֹוְך ִבְטִני 

ַבְּתקּוָפה ַהִהיא ֶשּלֹא ָרִציִתי ֶאת ֹּכל ֶזה 
ַהֶּׁשֶמש ָהֹעָלה ָהְיָתה ְקִריָרה 

ְורּוַח ְצִניִנים ֵמָהֵרי ֵאיַלת



-אמירות 2017 | תשע"ז--32-

/ טליה וקשטיין

ְביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהָּקרֹוב 
ֲאַעֵּׁשן ֶאת ַעְצִמי ַלַּדַעת 

ְוֹכל ֲעַשן ָהְרָעִלים ֶשְבתֹוִכי 
ִיְתָּפֵרץ ִּכְתִקיַעת שֹוָפר 

ְוִיְתַּפֵּזר ַבֲחַלל ַהֶחֶדר 

ַמֶשהּו ִמִבְפִנים ִיְתַנֶּקה 
ּוַמֶשהּו ִמַבחּוץ ִיְתַלְכֵלְך 

ְוַהָּכל ִיַטְשֵטש 
ַבְּגבּולֹות ַהְברּוִרים 
ֶשֵבין ָנִקי ִלְמֻלְכָלְך 
ֵבין ָטהֹור ְלָטֵמא 

ֵבין טֹוב ְלָרע 

ְוַהְּנָשָמה ְּתַרֵחף 
ְּכמֹו ֲעָנַנת ָעָשן 

ְּכֵבָדה ּוְקִליָלה ְּכֶאָחד 
ֵבין ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלעֹוָלם ַאֵחר 

ֶשֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ָמה הּוא ְוֵהיָכן הּוא ְוֵכיַצד 

ַוֲאִני ֲאַהְרֵהר ַעל ִטיבֹו 
ֶשל ָהעֹוָלם ָהַאֵחר ַהֶּזה 

ְואּוַלי 
ִאם ִיְתַמֵּזל ַמָּזִלי 

אּוַכל ָלחּוש ַעְצִמי 
ֵחֶלק ִמֶּמּנּו 

ְולּו ְלֶרַגע ָקט
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ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות

ָאָדם הּוא ַסְך ְנִשימָֹתיו. 
ֵהן ֶּגֶשר ִנְרָקם ְוֶנְעָלם 

ִמַּתַחת ְלַרְגָליו 
ֲחרּוִזים ְשקּוִפים 

ֵבינֹות ְמצּוִקים ִמְתַרֲחִקים. 

ָאָדם הּוא ֵהֶלְך ָנע ָוָנד, 
ַמחֹוג ְבלֹא ְסָפרֹות. 

ְּכֶשַהֶּׁשֶמש ְמִאיָרה ָעָליו, ִצּלֹו 
ַאף ַּפַעם ֵאינֹו ְמֻדָּיק. 

ְּפִניֵני ַהֹחֶׁשְך

ַעל ְׂשַפת ַהֲחלֹום, ֵאיִני זֹוֶכֶרת עֹוד 
ֵהיָכן ֲאִני, 

ֵהיָכן רֹאִשי ְבַיַחס ַלֶּדֶלת 
ְוַרְגָלי ְבַיַחס ַלַחּלֹון, 

ַהִאם ַהִּמָטה ְנטּוָעה ְבֵלב ַהֶחֶדר 
ָּכְך ְוָכְך ֶסְנִטיֶמְטִרים ֵמָהָארֹון, 

אֹו ֶשִהיא ְשלּוָחה ְלֵאי ָשם 
ְלַעְרִּפֵּלי ָמָחר ַהִּמְתַעְרֵבל ַבּיֹום. 

ָמה ַאְּת רָֹאה ְּכֶשַאְּת עֹוֶצֶמת ֵעיָנִים? 
ַרק ֶאת ִהְתַבֲהקּויֹות ָהאֹור ִמַבַעד ָלַעְפַעַּפִים, 

ְּכמֹו ָאִסיָרה ֶשַּמְקִשיָבה 
ִלְנִקישֹות ֱאֹלִהים ַעל ַהָּתא. 

ְבַקְצֵוי ַקְרֶניָה ַהְּדִקיקֹות 
ַּגְרִּגיִרי חֹול 

רֹוֲחִפים ְבָשעֹון ָּגדֹול 
ֵבין ַאִין ְלסֹוף.

ְוֵאיְך ַאְסִביר ָלִריִסים ֶשִּמְתַעְּקִשים 
ִלְלֹּכד ְמֻעָּיִנים ֶשל אֹור 

ֶשַהְּפִקיָחה ְּכמֹו ַהֲעִציָמה – 
ִרְפרּוף ַקל ְבַכְנֵפי ַהֶּנַצח.

ֵמֹחֶשְך ָבאִתי ְוֶאל ֹחֶשְך ָאשּוב.

 שלושה שירים מאת ניבה גולדברג
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ַמִים ַעד ָנֶפׁש

ְּדָמעֹות ֲעׂשּויֹות ִמַּמִים 
ֶשְּכָבר ֵאיָנם רֹוִצים ִלְהיֹות ַמִים 

ִּכי ִאם ְּדָמעֹות 
ְוָאז ֶּכֶתם ַבָּסִדין, 

ְוַאַחר ָּכְך ֵמי ְתהֹום, 
ְושּוב  ְרִסיִסים  זֹוְלִגים  ַמְעָלה 

ֶשִּיְהיּו ְלָעָנן, 
ְואּוַלי ַאף ִלְפִתית ֶשֶלג 

ֶשִּיְנשֹור ַעל ַּפְרַות ִּפְנְּגִוין. 
ָמִים ֲעׂשּוִיים ִמְּדָמעֹות 

ֶשְּכַבר ֵאיָנן רֹוצֹות ִלְהיֹות ְּדָמעֹות.



-מחזור הרהורים-

Claude Monet, Impression, Soleil Levant, 1872
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מעגלים נסגרים בתוכנית

ההוראה כקרוסלה?
פרופ' מארן ר' ניהוף, ראשת תכנית אמירים

השנה קרה משהו מצחיק בקורס אמירים על הנצרות הקדומה. הסטודנטים שאלו אם יוכלו 
"כן  עניתי:  מיד  ואני  שעברה  שנה  של  מהתלמידים  המודפסים  הקריאה  חומרי  את  לקבל 
בוודאי, הרי שמדובר באותו קורס פחות או יותר". אך עוזר ההוראה שלי מחה: "אני העליתי 
את כל החומרים לאתר ויכול להעיד שזה בכלל לא אותו קורס. עבדתי קשה מאוד להשיג 
את כל החומר החדש!". אז נזכרתי שאכן שיניתי ועדכנתי לא מעט – בכנס בחו"ל קניתי 
ספרות שיצאה לאור זה עתה ושילבתי אותה בסילבוס. גם בחרתי קטעים שונים מהברית 
החדשה. לא התמקדנו עוד בילדותו של ישו אלא בימיו האחרונים ובצליבתו. בעקבות זאת 
לתלמידים  לתת  כדי  הקבר  ובכנסיית  דולורוזה"  ה"וויה  על  פסחא  סיור  להוציא  החלטתי 
את  להתאים  אוהבת  אני  השתניתי.  אני  כי  השתנה  הקורס  הנוצרי.  החג  מחוויית  טעימה 
ההוראה למחקר ולשתף בתגליות החדשות שלי ושל חוקרים אחרים. את הרעיון לשלב את 
הסיור בעקבות מנהגי חג הפסחא קיבלתי מידידתי יהודית גרין שמארחת פעם בשבוע קבוצת 
היוונית שהיא מעבירה באוניבריטה העברית היא קראה  וסיפרה שבקורס  ביוונית,  קריאה 
בפסחא את הקטעים הרלוונטים בברית החדשה. התלמידים, היא הוסיפה, התלהבו לקרוא 

משהו אקטואלי.
כספיראלה.  אלא  כקרוסלה  לא  מגדירה  הייתי  החזרתיות,  מן  בה  שיש  ההוראה,  את      
נובעת מהחזרה  הדימוי של הקרוסלה מרמז לחזרתיות פאסיבית, ללא התקדמות. ההנאה 
על התנועה המוכרת, המפחידה קצת, אבל לא מאיימת, כי סופה ידוע מראש. הספיראלה, 
לעומת זאת, מניחה סוף פתוח והתקדמות לעבר איזורים לא נודעים ולעיתים גם תמרון לפי 
צורכי השעה. דימוי זה הולם את ההוראה שמייצרת מקום מפגש בין המורה לבין הסטודנטים. 
כל שנה המפגש קצת שונה, גם אם מדובר באותו הקורס, כי המורה קצת משתנה וקבוצת 
התלמידים משתנה. קורס מוצלח מזמין את הסטודנטים להזדהות עם שאלות הקורס ולמצוא 
להן תשובות משלהם. בהגדה שקראנו שוב בימים אלה, הזמנה זו מנוסחת בלשון "עבדים 
היינו לפרעה במצרים". כלומר, קוראי ההגדה מוזמנים להרגיש בתוכם את חוויות ימי העבר, 
ולהעריך את משמעות האירוע שקרה לעמם. ההבחנה בין ארבעת הבנים להם מצווה "והגדת 
לו" את סיפור יציאת מצריים, מתייחסת לחווית המפגש החינוכי, הדורשת התאמה אישית 
לכל לומד. החכמה היא לפגוש כל אחד ואחת במקום שבו הוא או היא נמצאים מבחינה 
אינטלקטואלית ורגשית וליצור שיחה משותפת. ה"רשע" מסתייג מתוך חוסר הזדהות, ואילו 
קורס  בפסח.  הנידונות  בסוגיות  לדון  בשלים  לא  עדיין  לשאול"  יודע  "שאינו  והבן  ה"תם" 
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מוצלח הופך את "הרשע" ו"התם" ל"חכם" שגם יודע וגם מזדהה עם שאלות הקורס. לכן 
כל קורס מתחיל במקום ייחודי ומתקדם לפי אופיו המיוחד לקראת המטרה הקבועה מראש.

מעבירה  שאני  כמעט  שנה  עשרים  כבר      
בחוג למחשבת ישראל קורס מבוא על הזרמים 
השונים ביהדות בית שני. בתחילת דרכי הקורס 
היהודית  בהגות  שונים  "זרמים  נקרא  פשוט 
שמו  את  שיניתי  האחרונות  ובשנים  העתיקה", 
ל"מי נגד מי?" כדי להדגיש את הנטייה של כל 
זרמים אחרים.  כנגד  להגדיר את עצמה  קבוצה 
ההיבט  ואת  הפולמוס  את  מכניס  החדש  השם 
החברתי לתוך הדיון על מחשבת ישראל. השנה 
בשיעור  מהסטודנטים  לבקש  בדעתי  עלה 
השם  לפי  רק  לא  עצמם  את  להציג  הראשון 
והשיוך החוגי, כפי שעשיתי עד כה, אלא גם לפי 
ההגדרה העצמית שלהם – שאלתי אותם כנגד 
תשובות  ושמענו  עצמם,  את  מגדירים  הם  מי 

מרתקות – מ"אנטי-חילוני" ו"אנטי-ימני" ל"אנטי-רוסי". ההגדרות האישיות והאקטואליות 
בין הקבוצות השונות בעת העתיקה. כשאני  עזרו לסטודנטים להבין את הדינמיקה  האלה 
מסתכלת לאחור על תולדות הקורס, אני נזכרת במיוחד בשנה שבה השתתף בו סטודנט חרדי. 
כשנכנסתי לכיתה בשעור הראשון, הוא ישב בשורה הקדמית, לבוש בחליפתו השחורה, כובע 
השטריימל מונח על השולחן לידו, ומיד תהיתי כיצד הוא יתמודד עם אישה חילונית בתור 
מורה בענייני יהדות. אולי פיענח לא נכון את שמי בשנתון וציפה לגבר חובש כיפה? למרבה 
כל  מבין  בהתלהבות.  השתתף  גם  אלא  בקורס,  נשאר  רק  לא  החרדי  הסטודנט  ההפתעה 
הסטודנטים בכיתה, הוא התברר כנלהב ביותר מהרעיון של מפגש בין היהדות לעולם היווני , 
אותו אני מלמדת בכל קורס, לא משנה מה שמו ומה נושאו המיוחד. הסטודנט הזה היה צמא 
ונשאר אחרי השעורים לשאלות המשך  וספרות משנית,  לידע. הוא בלע כל פיסת טקסט 
עד שהמורה של השעור הבא נכנס וביקש לפנות את הכיתה.  כאשר הגענו לעסוק ביוספוס 
פלאביוס דיברנו על סוגית מעברו לצד הרומי. ביקשתי מהתלמידים לקרוא את נימוקיו של 
יוספוס בהשוואה לסיפור החז"לי על יוחנן בין זכאי שעבר גם הוא לצד הרומי כדי להקים בית 
מדרש. הסטודנט החרדי שלא שירת בצה"ל תמך ביוספוס וחשב שנימוקיו משכנעים. הדבר 
החשוב ביותר, הדגיש, הוא הצלת חיים, ויוספוס הבין זאת והציל את חייו. סטודנטים אחרים, 
לעומת זאת, ביקרו את יוספוס בחריפות וטענו שדבריו אינם אלא תירוצים קלושים שנועדו 
להצדיק את בגידתו הבזויה. חלקם הדגישו את חוויתם בצה"ל ועמדו על כך שלמפקד בקרב 
אסור להתנהג כפי שעשה יוספוס. האווירה בכיתה הייתה דחוסה מאי-פעם והרקע לויכוח 
היה ללא ספק הדיון הציבורי שהתנהל בזמנו על שאלת גיוס החרדים. העניינים החלו להירגע 

           תמונה שצילמתי בצעירותי בפריז



-אמירות 2017 | תשע"ז--38-

כאשר הסטודנטים הבינו שיוספוס לא ישב בעצלתיים ברומא, אלא כתב באומץ על תולדות 
העם היהודי בימים שאחרי המרד הגדול, בהם דעת הקהל ברומא הייתה עוינת את היהודים. 
בזמן שיוחנן בן זכאי הקים בית מדרש בחסות השלטון הרומי – יוספוס תרם את תרומתו 
לתרבות היהודית, וזו ניכרת במיוחד כיום כאשר "קדמוניות היהודים" משמש כמורה דרך 

בכל שבילי הארץ. 
    בתוכנית אמירים העברתי קורסים רבים יותר ממה שהעליתי על דעתי מראש. כאשר נכסנתי 
לתפקיד לפני כמעט שלוש שנים )ברגע האחרון, לפי מנהג המקום(, הציע לי הדיקן להחליף 
מורה מסוימת בתוכנית הלימודים, ונימק ש"מי שמנהל את התוכנית כדאי לו גם ללמד בה". 
כך עשיתי והעברתי בשנה הראשונה שלי באמירים את הקורס על הזרמים השונים לתלמידי 
שנה ג'. המפגש היה מפרה ביותר, ובעקבות שאלה של סטודנטית, גיליתי קשר בין יוספוס 
לבין סופר יווני בשם לוקיאנוס. שניהם, כך התברר, מתלוצצים על הכתיבה ההיסטוריוגרפית 
לצאת  שעתיד  החדש  בספרי  זו  תובנה  שילבתי  בה.  הכרוכה  האמת  טענת  ועל  השגורה 
לאור עוד מעט והודיתי בהקדמה לתלמידי אמירים. זאת ועוד, בהמשך לרפורמה שהובלתי 
בתוכנית הבנתי שכדאי להפוך את הסדנא המסכמת בשנה ג' לקורס הכנה לכנס הסטודנטים 
המוסרית".  הסמכות  "מקורות  היה  הציעה  באוקספורד  ששותפתי  הנושא  באוקספורד. 
הסכמתי מיד לנושא, בין היתר כי חשבתי שהוא רלוונטי במיוחד למחזור שהעלה שאלות 
לגבי הרפורמה בכלל וסמכות ראש התוכנית בפרט. פתחתי את השעור הראשון עם השאלה 
הדיון שהתפתח  סוג של סמכות מתקבל.  ואיזה  לסמכות  ואחת מתייחס/ת  כל אחד  כיצד 
במהלך הקורס היה מרתק והוביל דרך מאקס וובר, חנה ארנדט ואחרים, להרצאות מרשימות 
של התלמידים באוקספורד. כהכנה לנסיעה, ביקשתי לראות שלוש טיוטות לכל חיבור, וערכתי 
"חזרה גנראלית" כדי לשמוע כל אחת מההרצאות שהיו מתוכננות לעבור בכנס . במהלך זה 
התחדד לי כמה חשובה ההכנה היסודית. בזכות העבודה הממושכת, השכתוב והחזרה על 
אותו החיבור פעם אחר פעם, הגיעו הסטודנטים לתוצרים ברמה גבוהה במיוחד, הרבה מעבר 
למה שציפו בתחילת התהליך. השנה חזרתי על המתכון המוצלח והכל היה כביכול ידוע – אך 
גם שונה ומרענן. נושא הקורס התחלף ל"היחיד והחברה" ובעקבותיו השתנה גם הסילבוס, 
יתומים  בית  של  בסוג  ילדותו  את  מקנזי שמתאר  תום  של  אוטוביוגרפיה  היתר  בין  שכלל 
בלונדון. גם השנה הסטודנטים בחרו נושאים שהעסיקו אותם באופן אישי וההרצאות היו 
מרתקות. בלודנון ראינו את אותו המחזמר כמו בשנה שעברה, אבל הפעם גם צחקו יותר וגם 
הסתייגו יותר. אני נהניתי יותר דווקא בפעם השנייה – מעניין לחשוב כיצד הייתי מגיבה בפעם 
השלישית... הפעם שוחחנו עם תום מקנזי על ספרו, ועל החברה הבריטית, וגם ראינו ספרים 
בית  נזכרה בסבתה שניהלה  נדירים באוסף של ספריית אוקספורד. תלמידה אחת  עבריים 
יתומים בזמן המלחמה ותלמיד אחר אמר בדיון המסכם שהיה נוסע על חשבונו לאוקספורד 

רק כדי לראות את "משנה תורה" של הרמב"ם עם חתימתו האישית. 
    בסוף הקיץ אסיים את תפקידי כראשת תוכנית אמירים וכבר עכשיו ברור לי שאפרד מן 
התוכנית כאדם עשיר יותר ממה שהייתי בכניסתי לתפקיד. חלק משיטות ההוראה שגיליתי 
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במכון  מחקר  קבוצת  כראשת  החדש  לתפקידי  גם  איתי  אקח  באמירים  ההוראה  במהלך 
ללימודים מתקדמים יחד עם ידידי פרופ' ישי רוזן צבי מאוניברסיטת תל אביב. לקראת פסח 
שלחנו איגרת "ברוכים הבאים" לחוקרים בחו"ל שעתידים להשתתף בקבוצה שלנו, והזמנו 
אותם לטיולים בירושלים ומחוצה לה, וגם הצענו לגבש חברותות בתוך הקבוצה שלנו כדי 
ליצור שותפויות מחקריות. בשנה הבאה תתחיל עבורי וגם עבורכם ספיראלה חדשה שדרכה 
שוב  וייפגשו  לחוד  אחת  כל  יפה  יתפתחו  שהספיראלות  מאחלת  אני  ידועים.  טרם  וסופה 

בעתיד. 
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בכל שנה נשלחים לוועדת הקבלה של תכנית אמירים עשרות חיבורים של מועמדים המעוניינים 
להתקבל לתכנית. בכל שנה משתנים הנושאים עליהם נדרשים המועמדים לכתוב, ועשרים 
וחמישה מבין כותבי החיבורים מתקבלים לתכנית לאחר מעבר שלב הראיונות. בחלק זה של 

הגיליון נציג שני חיבורים של תלמידי שנה א' שנכתבו בשנה שעברה.

שורות אלו נכתבות מקיוטו, יפן. נחּתי בארץ השמש העולה לפני כשלושה שבועות, כשבתיקי 
הדרך  ו'ספר  קישון  אפרים  'ספר המסעות' של  נמנים  ספריי  בין  לדרך.  רבה  ספרותית  צידה 
והסגולה' המקבץ את כתביו של הלאו דזה. חיבורי יעסוק בעיקרו בספר הדאו ומחשבותיי עליו, 

אך כהקדמה אתאר בקצרה את חווייתי בעת קריאת ההומורסקות של קישון. 
הראשונות  מהמילים  מנתב"ג.  המטוס  המראת  עם  והחל  מיידי,  היה  קישון  עם  החיבור      
הרגשתי כי מצאתי לי בן לוויה למסע, שעל אף פערי הזמן והפרספקטיבה הקיימים בינינו, שפתו 
היא שפתי ואנו חולקים את אותם הקשרים תרבותיים. קישון הזכיר לי בשנינותו ובציניות את 
ובעולמו  ובשפתו  בידיעותיו הנרחבות את אבי, בחרדתיות המשעשעת את אמי  אחי הגדול, 
האסוציאטיבי את סבתי; הרגשתי אתו כפי שמרגישים עם בן-בית. בחוש הומור נפלא המתאר 
את חוויותיו מרות-הגורל כתייר ברחבי העולם – הספר עזר בהפגת מתחיי לקראת הנחיתה אל 

מסע בעולם שהיה זר לי לחלוטין.
    חוויה זו מייצגת עבורי את הניגוד המושלם לתחושותיי בעת התעמקות בתורתו של הלאו 
דזה. בקריאתי את הספר, הדבר הראשון בו הבחנתי היה תחושת הזרות שהרגשתי מולו. השפה 
המתורגמת ואופן ניסוח הרעיונות שמובאים בו זרים לי; תפיסת העולם המיוצגת בו הפוכה מזו 
שסבבה אותי מילדות; המסרים וסולם הערכים המשתקפים ממנו כמעט ולא קיימים בתרבות 
המערבית המודרנית בה גדלתי וחונכתי. רצף הקטעים, אשר מלאים בסתירות פנימיות ובחוסר 
עקביות, עוררו בי מהרגע הראשון שצף מחשבות ורגשות אמביוולנטיים. מחד חשתי מאותגרת 
ומרותקת מההזדמנות להצצה ראשונה אל תוך עולם חדש, ומאידך עלה בי צורך אינטואיטיבי 
להירתע מעט ולהתגונן מפני ההשפעות שעלולות לחלחל אל תוך עולמי ולערער את הסדר 

המוכר בו.
והסגולה' מובאים לקורא כתורה  ב'ספר הדרך  וההגות המקובצים      עשרות קטעי השירה 
שמטרתה לבאר מהי הדרך הראויה לאדם לחיות, לחברה להתנהל ולשליט לשלוט – בתבונה 
תורה  של  לאורכה  השזורים  המנחים  העקרונות  אחד  לפי  )"הדרך"(.  הטבע  עם  ובהרמוניה 
זו, "הדרך שם לו למופת את ה'כך מעצמו'". בניגוד לרוח המשתקפת ממאמרות קונפוציוס, 
ה'דרך' מתנגדת לרעיון המוסר והחינוך לצדק אנושי. על ההולך בדרך להשתלב בספונטניות 
וללא מפריע בעולם המתנהל מעצמו, שכן מעצם עשייתנו בכוונה תחילה, אנו מביאים יותר 

שאלות שבדרך בין הקישון ללאו דזה 
דנדי הרדי-עצמון



-מעגלים נסגרים בתוכנית-

נזק מתועלת; אל לנו להפריע לטבע העולם, גם לא כדי לתקן עוולות או להציל חיים. הלאו דזה 
מקדש את העשייה שבאין-עשייה. בראייתו, עצם הניסיון לחנך ולתרגל את האדם בעשיית טוב, 

חוטא למהות הטוב שאמור להיות טבעי ולהתקיים מעצמו, ללא מאמץ.
    עשייה למען העקרונות והרעיונות בהם אני מאמינה, עזרה לזולת ומוסר עבודה הם ערכים 
שהונחלו לי מינקות. התחנכתי וגדלתי בחברה לא-שוויונית במהותה, ומגיל צעיר בער בי הצורך 
את  לאתגר  ניסיתי  אלו  כתבים  בקוראי  נחשפתי.  אליהן  ואלימות  אפליה  עוני,  עוולות  לתקן 
תפיסת עולמי ולחשוב, האם אין דרכו של הלאו דזה היא למעשה דרכו ה'טבעית' של האדם, 
בעוד שתרבות העשייה היא תוצר מאולץ של התפתחות קלוקלת של החברה המודרנית? איך 

היה נראה עולמנו לו כל בני האדם היו מאמצים הלכה למעשה את עקרון אי-העשייה?
וצורות ההתערבות  כי האלטרואיזם, הטפילות      ככל שהעמקתי בשאלות, כך השתכנעתי 
השונות בתנועתו של העולם קיימות משחר האנושות לא רק בבני-אדם, אלא גם בעולם החי 
והצומח. מכאן, ההנחה שהעשייה המכוונת מנוגדת למסלולו ה'טבעי' של העולם, לא מתיישבת 
עם הטבע או עם האינטואיציה האישית שלי, ככל שאאתגר אותה. לצד זאת, קשה להימנע 
משתי מחשבות הנולדות מעקרון זה. האחת היא שייתכן שעבור הטבע עדיף היה שהמין האנושי 
בכללותו היה מאמץ גישה זו, היות שההומו-סאפיינס גרם יותר נזק מאשר תועלת סביבתית 
לכדור הארץ. השנייה היא שבאימוץ חלקי של רעיון זה, ניתן למצוא רלוונטיות לחיי האדם 
האישיים והציבוריים גם בימינו. כך לדוגמה, בקטע שבחרתי לצרף מתאר הלאו דזה בפיוטיות 

יפהפייה מתי אי-העשייה תורמת לטובת הכלל יותר מאשר דרכי פעולה רבות:
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"ָּכל ָהעֹוָלם יֹוֵדַע ֶשַהָּיֶפה הּוא ָיֶפה - ְוֶזה ַהְּמֹכָער;
ָּכל ָהעֹוָלם יֹוֵדַע ֶשַהטֹוב הּוא טֹוב - ְוֶזה ָהַרע;

ֵיש ְוֵאין נֹוָלִדים ֶזה ִמֶּזה,
ָקֶשה ְוַקל ַמְשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה,
ָארְֹך ְוָקָצר ַמְדִּגיִשים ֶזה ֶאת ֶזה, 

ָּגבֹוַּה ְוָנמּוְך ִנְשָעִנים ֶזה ַעל ֶזה,
קֹול ּוַמְשָמעּות תואמים ֶזה ֶאת ֶזה - 

ֵאֶּלה ֵהם ַהָּקבּוַע.
ְלפְכָך: ֶהָחָכם - 

ִמְתגֹוֵרר ַבַּמֲעֶׂשה ֶשְבֵאין-עשיה,
ַמְנִהיג ֶאת ַהִּלּמּוד ֶשְבֵאין-ִמִּלים.

רבוא ַהְּדָבִרים ָקִמים ִמּתֹוכֹו ְוהּוא ֵאינֹו ֵראִשיָתם,
מולידם ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה אֹוָתם ָקִנינּו,

עֹוֶׂשה ְלַמֲעָנם ְוֵאינֹו ָבא ַבְּתִביעֹות,
ַמְשִלים ָּפֲעלּו ְוֵאינֹו שֹוֵכן בֹו;

ּוִמּׁשּום ֶשֵאינֹו שֹוֵכן בֹו, 
ִמּׁשּום ָּכְך לֹא ֶיְחַּדל ָּפֳעלֹו."

)ספר הדאו/ תרגום מסינית: דן דאור ויואב אריאל. חרגול הוצאה לאור(.

                                                                                

   

   אפריל 2016, קיוטו, יפן.
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Hokusai, The Great Wave Off Kanagawa, ~1829
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לפני כמה ימים, בנסיעה משותפת עם חברה, 
האזנו לאלבום שירים שהולחנו ע"י יוני רכטר. 
עוד"  "כל  היה  ברצף  שעלו  השירים  אחד 
שכתב עלי מוהר. זה היה פזמון נעים, מולחן 
בסגנון המוכר והאהוב של רכטר, ששיווה לו 
מספר  השיר  ומרגשת.  אופטימית  תמימות 
הלימודים  ליום  בנו  את  שמלווה  אב  על 
הראשון שלו בכיתה א'. הוא הולך בעקבותיו, 
לאורך  ומתפעם מהאקט המתמשך  משגיח, 
דורות – של ההליכה אל בית הספר, ולמידת 
קרוא וכתוב – כפי שלמד האב בעצמו, וכפי 

שלמד גם אביו לפניו.
    השיר הספציפי הזה משך את תשומת לבי 
בעיקר בגלל הציטוט מספר תהילים שעולה 

בשיאו, כשהאב שומע את בנו בתוך מקהלת התלמידים ששרה שיר על בוא הסתיו – אותו 
הסתיו שמגיע כל שנה – ולוחש לעצמו, אולי כמו בתפילה: "גם אם אלך בגיא צלמוות/ הן לא 
אירא/ גם אם אפול פתאום/ יאמר ליבי שירה". האב-דובר הנפעם שואב אומץ ואופטימיות 
מהרגע הזה, ומונה את התנאים לשימורה של תחושה זו: כל עוד הבוקר עולה בכל יום, כל 
עוד שנה רודפת את קודמתה, כל עוד אב מלווה את בנו אל יומו הראשון בבית הספר, וזה 

לומד קריאה וכתיבה כמו כל הילדים, והוריהם לפניהם.
    השיר מדבר בעצם על הדחף האוניברסאלי להמשכיות הזרע. זה מתואר בשיר כהתמסרות 
עיוורת, בעלת אופי אמוני-דתי אפילו, להמשכיות של בן את אביו בתוך שושלת אינסופית 
כביכול – ממש כמו זו של הזמן )יום שרודף יום, שנה שרודפת שנה(. בתור הומוסקסואל, 
שלא יכול לקיים באופן טבעי את צו ההמשכיות שמתואר בו, השיר הזה פוגש אותי בנקודה 
לוגית את הדחף  מאוד מעניינת. היצירה מעוררת בי את השאלה – איך מסבירים בצורה 
פרימיטיביים  דווקא ממקורות  תכונה שאנו שואבים  זו  האין  הזו?  לקיומה של ההמשכיות 
יותר – כמו האינסטינקט הפנימי שמושך בעלי חיים להרביע זה את זה; או צמחים – להיצמד 
אל החיים בכל מחיר, להפיץ את זרעם ולהפרות פרח אקראי אחר? האם התכלית הגדולה של 
הקיום מסתכמת בחזרה אל הצורך הראשוני-חייתי הזה? שכן הדובר בשירו של מוהר מעיד 
על עצמו שאיננו פוחד מחשכת המוות כל עוד יהיה לו זרע בעולם, ולֹו – הפוטנציאל להמשך 

דומה, וכן הלאה במרוצת הדורות.

קריאה הומוסקסואלית בשיר "כל עוד" מאת עלי מוהר
אסף רוט

Antoine Van Dyke, Portrait de Famille,1621
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      בתפיסה הזאת יש סכנה לביטול מסוים של ה'אני' העצמאי, ביטול של הרגע ואיבודו בתוך 
הגלגל המתיימר להיות נצחי. בעולם המתקיים בגישה כזו, המקדשת את תהליך השושלת 
שמתקיים במאקרו אין-סופי, ברור מאוד לאדם מה תפקידו, אך נפגעת יכולתו ליצור דבר מה 
חדש ומקורי. הנראטיב ההטרוסקסואלי הזה הוא למעשה עקר, ואילו המצב ההומוסקסואלי 
נותן הזדמנות לבחון את המסורת הזאת במבט מפוכח. שכן מהי תכליתו של אדם שלא יכול 
לקחת חלק במסורת זו, שנגזר עליו לחרוז את החוליה האחרונה בשרשרת, או לקבוע ת' בסוף 
רצף הא"ב? האם צפויים לו רק אומללות, והישארות מחוץ למחנה? ובהיעדר הפוטנציאל 
לקיים  אלטרנטיבית  דרך  לעצמו  למצוא  ישאף  ההומוסקסואל  האם   – להמשכיות  הטבעי 
אחרת,  תכלית  יציע  או  האנושי-אוניברסאלי(,  )אולי  ההטרוסקסואלי  ההמשכיות  צו  את 

במקומה?
    קריאת התיגר הזו על המסורת ההטרוסקסואלית, היא כנראה אחד הגורמים המרכזיים 
להומופוביה ולשלילת ההצדקה המוסרית לקיומן של תופעות על קשת הלהט"ב, אלא שהיא 
בקיומנו  ומקוריות  חדשנות  להצמיח  האנושות  עבור  הזדמנות  להוות  גם  לדעתי,  עשויה, 

בעולם. ובמידה מסוימת, אולי זהו הפוטנציאל להמשכיות האמתית של המין האנושי.
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כל עוד/ מילים: עלי מוהר; לחן: יוני רכטר

ילד הולך לו ברחוב
בבוקר בהיר של תשרי

אל בית הספר שוב יוצאים הילדים
גבר הולך אחריו

משגיח, רואה-לא-נראה
ורק אחר כך הוא עומד שם ורואה

איך עוד שנה פה נפתחת
כמו כל שנה, בסתיו,
איך בן הולך לו לבד

ואב בעקבותיו
גבר רואה בחשאי

איך בנו נכנס לכיתה
גבר עומד כמו ילד שנשאר בחוץ

וכבר שרים שם בפנים
שיר של שנה חדשה

הו, איך הכל מתחיל פה שוב מהתחלה –
שוב הם שרים על הגשם
שוב הם שרים על סתיו

ועל הלוח עולות שוב אותיות הכתב
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

גבר באמצע הבוקר
גבר בלב חייו

על יד גדר של בית ספר לבדו ניצב
והוא זוכר שאביו
פעם הלך אחריו

הוא מנסה לשמוע את קול צעדיו

אך הילדים עוד שרים
שיר על יורה וחצב,

וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו:
גם אם אלך בגיא צלמוות

הן לא אירא,
גם אם אפול פתאום

יאמר ליבי שירה
כל עוד עולה הבוקר

כל עוד נכתב על לוח
כל עוד הולך לו בן 

ואב בעקבותיו
כל עוד שרים הילדים

על שנה חדשה
כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה

כל עוד הים מתעורר
כל עוד הרוח עולה

כל עוד על שחור הלוח
תתנוסס מילה



-מעגלים נסגרים בתוכנית-

גבר באמצע הבוקר
גבר בלב חייו

על יד גדר של בית ספר לבדו ניצב
והוא זוכר שאביו
פעם הלך אחריו

הוא מנסה לשמוע את קול צעדיו

אך הילדים עוד שרים
שיר על יורה וחצב,

וגם שפתיו של גבר לוחשות עכשיו:
גם אם אלך בגיא צלמוות

הן לא אירא,
גם אם אפול פתאום

יאמר ליבי שירה
כל עוד עולה הבוקר

כל עוד נכתב על לוח
כל עוד הולך לו בן 

ואב בעקבותיו
כל עוד שרים הילדים

על שנה חדשה
כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה

כל עוד הים מתעורר
כל עוד הרוח עולה

כל עוד על שחור הלוח
תתנוסס מילה

בכנס  התואר  ג' מהסדנא המסכמת של  שנה  תלמידי  רשמים של 
באוקספורד

סיכום הנסיעה לאוקספורד
יפעת אונגר ויואב הר-טל

סיכום הנסיעה לאוקספורד
יפעת אונגר ויואב הר-טל

בשנת 1939.  באנגליה  נולד   ,"The Last Foundling" האוטוביוגרפיה  מקנזי, מחבר  תום 
לאחר שאמו החליטה שלא לגדלו בעצמה, תום גדל כחוסה ב"בית החולים לילדים אסופים" 
הקוראים  את  מזמין  מקנזי  ומעמיקה,  כנה,  חשופה,  בצורה   .)The Foundling Hospital(
להציץ אל חוויית הילדות המורכבת שלו כפי שהוא זוכר אותה, וכן מנקודת המבט של אמו, 

עמה הוא התאחד בשנית בשנות העשרים לחייו.
    בסדנא המסכמת של התואר בתכנית, שהתמקדה בתמה "יחיד וחברה" על המורכבויות 
השונות שנגזרות ממנה, ספרו של מקנזי היווה מקור מרכזי. הרלוונטיות שלו לענייננו נראתה 
מובהקת מלכתחילה – סיפורו של ילד שגדל ללא עורף משפחתי בשוליה של החברה, נקודת 
המבט האוטוביוגרפית וההווייה הלונדונית בה מתרחש הסיפור, התאימו כולן הן לנושא הכללי 
של הקורס והן לאירוע המסכם שלו בכנס באוקספורד. אם לא די בכך, במהלך השהיה שלנו 
בלונדון התמזל מזלנו ופגשנו את מקנזי לשיחה אינטימית במוזיאון שהוקם בבית היתומים 
בו הוא גדל. ההזדמנות לדבר פנים אל פנים עם מקנזי הסופר, לשמוע עוד על חייו כיתום 
ועל המשך חייו הבוגרים, ובמיוחד על חוויית הכתיבה האוטוביוגרפית עבורו, הותירו אותנו 
נרגשים ומודים על השיעור שהוא היווה עבורנו – כסופר, כילד, כאיש מבוגר, כאדם; כיחיד 

וכחלק מחברה, ובעיקר כאופטימיסט חסר תקנה.
    על אף שלכאורה יש למקינזי סיבות רבות לכעוס ולבקר את הסביבה שדחתה אותו כילד, 
שסימנה אותו כשונה או נקטה בשיטות אכזריות לחינוכו –  פגשנו אדם נלהב, אסיר תודה 

ופעיל מאוד.
את  שנעלה  השאלה      
באוניברסיטת  שערכנו  הכנס 
בו  באופן  נגעה  אוקספורד 
משפיע  האקדמי  העיסוק 
ועל  שלנו,  חיינו  על  לא(  )או 
אנו  בה  בחברה  מעורבותנו 
חיים. קריאת ספרו של מקינזי 
נדבך  הוסיפו  עמו  והפגישה 
שמוסיף  דיון,  לאותו  חשוב 
להעסיק רבים מאיתנו ולהדהד 

ברקע של חיי היום-יום. 

רשמים של תלמידי שנה ג' מהסדנא המסכמת
 של התואר בכנס באוקספורד

       מפגש עם הסופר תום מקנזי
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הסיור בספרייה הבודליינית
בניה דרייפוס

העבריים  הספרים  באוסף  סיור  הייתה  באוקספורד  שלנו  הזמנים  בלוח  המשבצות  אחת 
הנדירים בספריה הבודליינית, ספריית המחקר המרכזית של האוניברסיטה, ואחת מהספריות 
העתיקות ביותר באירופה. הוצגו לנו שם מחזורים, ספרי פיוטים ועוד ספרי ליטורגיה ולימוד 

מימי הביניים. 
שבשנים  היא  האמת     
האחרונות אין לי חיבה מיוחדת 
שאנחנו  הפיזיים  לאובייקטים 
קוראים להם ספרים. אני כמובן 
אני  אבל  לקרוא,  מאוד  אוהב 
שעותקים  לתפיסה  שותף  לא 
קשה  בכריכה  )רצוי  פיזיים 
האכסניה  הם  שנייה(,  ומיד 
למילים.  הראויה  היחידה 
הדפים,  של  הריח  על  המיתוס 
נותנים  שהם  התחושה  על  או 

כשאוחזים אותם בידיים, וכל המיסטיפיקציה סביב זה – אני לא ממש מבין מה העניין. ביום 
שימצאו דרך נוחה מספיק לקרוא טקסטים באופן אלקטרוני – מצדי שימירו את כל הספרים 
לשורות של קוד. לכן, מאוד הופתעתי לשמוע את עצמי אומר בסבב שסיכם את הנסיעה 

ש"רק החוויה הזו ]כלומר, הסיור באוסף הספרים[ היתה שווה בשבילי כרטיס טיסה."
נבעה  ממה  ה-13?  יהודיים מהמאה  פיוטים  בספרי  בלהתבונן  כך  כל  אותי  ריגש  מה      
ההתלהבות שלי לראות בעיניים את "משנה תורה" שבסופו כתוב: "הוגה מספרי אני משה 
ברבי מימוני" )הרמב"ם, שגם אותו למעשה אף פעם לא חיבבתי במיוחד(? האמת היא שנכון 
לזמן כתיבת שורות אלה אני עדיין לא כל כך בטוח. המפגש הזה היה בשבילי מסוג החוויות 
שברור לי שהן נדירות וחד-פעמיות, וההסבר מדוע הן כאלה הוא חיצוני להן, ואולי הוא איננו 
נחוץ. ראינו מילים על קלפים מצהיבים, מעוטרים בפדנטיות מוגזמת, וזה היה הדבר הכי יפה 
שראיתי השנה. לא בטוח למה. מה שאני כן יכול להגיד בביטחון, הוא שאם אתן במקרה 
באוקספורד, וראשת התכנית שלכן מיודדת עם האנשים הנכונים שם – אתן מוכרחות לראות 

את אוסף הספרים הנדירים בספרייה הבודליינית. 

        מתוך אוסף הספרים העבריים הנדירים באוניברסיטת אוקספורד
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מעגל נפתח, מעגל נסגר
אבישי גרין

לטיסה הנכספת של שנה ג' לאוקספורד התלוותה אצלי התרגשות נוספת: הזדמנות להסדיר 
חוב ישן. 

    הכול התחיל בבית הספר היסודי, בו לימדה אותי אנגלית במשך כמה שנים מורה בריטית 
מקסימה בשם פני. )את הדמות בשיר "What’s your name? My name is Benny״ איתו 
נהוג ללמד אנגלית בסיסית ביותר, הבנתי בטעות בתור ״Penny" ולא ״Benny״ והייתי משוכנע 
אותם  של  והלא-ממוסד  הצעיר  "קשת"  ספר  בבית  עליה(.  במיוחד  שנכתב  שנים  במשך 
הימים ניתן לפני המשקיענית והיצירתית דרור ללמד לפי ראות עיניה, והיא הייתה מעבירה 
את החומר תוך שימוש בעזרים רבים; הצגות ושירים היו חלק רגיל מהשיעור. יום אחד הביאה 
פני לכיתה ספר מיוחד. בעצם, לא ממש ספר, אלא ספרון נפתח, מעין ערכה לימודית שמכילה 
בתוכה המון פוסטרים מקופלים המכילים מידע רב על ציביליזציות עתיקות. אני התלהבתי 
מאוד מהעזר המגניב וביקשתי מהמורה רשות לשאול אותו. פני הייתה קצת מופתעת אבל 

נענתה בחיוב, וסייגה: "אבל תבטיח להחזיר אותו". 
    לא החזרתי. וגם לא ממש קראתי, למען האמת. אחרי התלהבות ראשונית של כמה שעות, 
ואז שנים. כל הזמן  הספרון ישב על מדף הספרים שלי במשך שבועות שנהפכו לחודשים 
חשבתי שאגיע להתעמק בו, אבל לא הגעתי. וככל שהקריאה נדחתה – כך גם הזיכרון שלי 
ז' גרנו במשך שנה בחו"ל, וכששבנו  לעצם קיומו של הספרון ולהבטחתי להחזירו. בכיתה 

לארץ בכיתה ח' פני כבר לא הייתה מורה בבית הספר שלי. 
    בתיכון התחברתי מאוד, דרך תנועת הנוער, עם חבר'ה מתיכון אחר, "האמנויות". כשהבנתי 
יום אחד, תוך שיחה אגבית על הלימודים, שפני מלמדת כעת בתיכון זה, נזכרתי מיד בספרון 
וידעתי שזו ההזדמנות להשיבו. הפקדתי אותו בידי חברי הטוב יואל, וביקשתי ממנו להביא 
אותו למורה לאנגלית בצירוף התנצלות ממני על האיחור הרב. הרגשתי שעשיתי את הדבר 

הנכון, ושהסדר בעולם שב על כנו. שכחתי מהספרון.
בשנה שעברה  הצבא.  ואז  השירות  שנת  מכן  לאחר  התיכון,  את  סיימתי  שנים.  עברו      
משפחתו של יואל עברה דירה, וכל החברים התגייסו להושיט יד. אני עזרתי בפירוק מדפי 
הספרים של יואל וסידורם בארגזים. פתאום, בין הספרים השונים בצבץ לו ספרון מוכר. "מה 
זה עושה פה?" שאלתי. "זה?" השיב לי יואל, "כנראה ששכחתי להביא לה בסופו של דבר...". 
תחושת המבוכה, זו שהרגשתי כבר כשנתתי לו את הספרון לפני עשור, חזרה אליי באופן 

כפול ומכופל. ההלוואה, שחשבתי שפרעתי כבר מזמן, רק הלכה והוכפלה פי כמה באורך. 
בירור עם חבר מהיסודי, כזה שזוכר דברים, העלה שפני חזרה זה מכבר לאנגליה. שקלתי 
במשך כמה חודשים לשלוח אותו בדואר, אבל לא עשיתי בפועל דבר. ואז – הודעתה של 
מארן לפיה נטוס בפסח לאוקספורד, הבהירה לי שתהיה לי הזדמנות להשיב את האבידה 
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באופן אישי. חיפוש מהיר באינטרנט אחרי שמה המלא של פני לא העלה כתובת אימייל 
או משתמש פייסבוק, אבל כן יוזר טוויטר פעיל ביותר. לצורך העניין, הכנסתי לשימוש יוזר 

בטוויטר שלא זכרתי שהיה לי, והקלדתי הודעה: 
״...Hi Penny! Not sure if you remembe me. This is a little embarrassing, but״ 

    פני זכרה, או כך היא לפחות טענה בנימוסה הבריטי. היא הגיבה מיד, וקבענו להפגש 
 To-do-בלונדון בבוקר הנסיעה לאוקספורד. "לארוז את הספרון!" כתבתי בענק ברשימת ה
לקראת הטיסה. וכך עשיתי, אורז אותו בזהירות בתא משלו במזוודה. סוף-סוף עמדתי לסגור 

את המעגל שפתחתי בבית הספר היסודי. 
    בהגיעי להית'רו ציפתה לי הפתעה לא-נעימה בכלל. או יותר נכון, לא ציפתה לי: המזוודה 
שלי לא הייתה על מסוע התיקים. נציג שירות הלקוחות המנומס של British Airways הסביר 
לי שאין מה לדאוג, הם מחפשים את התיק, ובינתיים אוכל לקנות כל מה שאצטרך ואקבל 

כמובן החזר. טוב ויפה, חשבתי, אבל איפה אוכל לקנות ספרון ששאלתי בכיתה ה'? 
    הגעתי לפגישת האיחוד עם פני למחרת ברגשות מעורבים. מטרת הפגישה הייתה השבת 
חוב, מביך מלכתחילה, שכעת הבנתי שרק הולך להתארך. ואז הגיעה הפגישה עצמה: פני 
הגיעה עם כל המשפחה שלה, וטענה מיד שלא השתניתי )חוץ מהזקן(. כשהתנצלתי על כך 
שמטרת המפגש לא הולכת להתממש, היא צחקה. "אני בכלל לא זוכרת על איזה ספרון אתה 

מדבר" אמרה. "רק רציתי לראות איך התבגרת".
    הפגישה הייתה נעימה מאוד. הכרתי את המשפחה המקסימה שלה בעת הליכה בפארק 
לונדוני יפה, השווינו את הרשמים שלה על חבריי לכיתה אל מול העדכונים שלי באשר למה 
שעלה בגורלם, וריכלנו כמובן על המנהלת הקשוחה. כשנפרדנו, לא זכרתי בכלל את הספרון. 
אולי  או  בפראג,  נמצאת  שלי  שהמזוודה  טוענת  התעופה  חברת  אלו,  שורת  כתיבת  בזמן 
בברלין, הם לא ממש בטוחים. מי יודע – אולי עוד אזכה יום אחד להחזיר את הספרון לפני. 
ואולי לא. כך או כך, אני מבין עכשיו שלא כל כך נורא שהמעגל שהייתי כה להוט לסגור - 

נשאר בינתיים פתוח.

       תלמידי שנה ג' באוקספורד



         אבישי גרין
גיל: 27.

חוג שני: פכ"מ.
תכניות לשנה הבאה: לא התקבלה תשובה עד מועד סגירת הגיליון. 
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
במיוחד עבורי: תאוריית "המבנה של מהפכות מדעיות" של תומאס 
קון, כפי שנלמדה בקורס "חשיבה מדעית בהקשר חברתי" אצל ד"ר 
גדי פרודובסקי היתה בשבילי מאוד מאירת עיניים. קון טוען כי בעוד 
שנהוג  כפי  יותר  או  פחות  מתבצעת  המדעית  ההתפתחות  שרוב 

לחשוב, כלומר בצורה לינארית והצטברותית, התפתחויות משמעותיות באמת – מהפכות 
מדעיות – הן בהכרח תוצרים סוציולוגיים, פוליטיים ופסיכולוגיים לא פחות מאשר מדעיים 
גרידא. הכרתי לפני כן את התאוריה ברמת הסיסמה אבל קצת זלזלתי בה ובעיקר לא הבנתי 
אותה. הקורס, שבמסגרתו קראנו את כל הספר של קון והעמקנו בו, עשה עבורי את מה 
שהתאוריה שנלמדה בו מתארת: שינה את הפרדיגמה שבתוכה אני חושב, במקרה הזה על 
העולם המדעי בכללותו. הקורס הוליד בי שאלות – על מהות המדעיות, על ההבדל בין מדע 
חברה לטבע והאם הראשון צריך בכלל לשאוף ולהידמות לשני – שהתחברו לי באופן ישיר 
לתחום הכלכלה, תחום שהוא צלע עיקרית בחוג לימודיי השני )פכ"מ( והמוקד של 'פורום 
הסטודנטים לכלכלה' בו אני פעיל. השאלות הללו המשיכו ללוות אותי במהלך כל התואר, 
שתכנית  במובהק  הרגשתי  שבו  מקרה  וזהו  סמינר,  ובעבודת  וכלכלה  פילוסופיה  בקורסי 

אמירים נתנה לי כלי תפיסתי שפיתח את המחשבה שלי וקידם אותי בחוג לימודיי השני.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: שאלה מפחידה 
שאני בכנות לא יודע לענות עליה. בכל מקום ובכל עיסוק שלא אהיה, אני מאמין ומקווה 
שקראנו  הראשון  בטקסט  שלמדתי  כמו  כי  שאני.  ממי  חלק  להיות  ימשיכו  הרוח  שמדעי 

בתואר, רק החיים הנחקרים שווה לחיותם. 

דבר המחזור המסיים
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          אביתר אורן
גיל: 25.

חוג שני: בלשנות.
תכניות לשנה הבאה: מתחיל לחשוב על תואר שני. אולי תוך כדי 

תואר שני.
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
במיוחד עבורי: חופשת הסמסטר בשנה הראשונה הייתה משמעותית 
במיוחד. על אף העבודות הרבות הצלחתי למצוא רגע של שעמום 
השפות  לימוד  באפליקציית  פורטוגלית  ללמוד  להתחיל  לי  שגרם 
באוניברסיטה  ורחב  מרכזי  לעיסוק  במהרה  שהפך  מה  דואולינגו, 
ובחיים – הספרות הברזילאית והתרבות שמקיפה אותה )ובמיוחד 

קולוניאליים״, אצל פרופ'  המוסיקה(. בהמשך כתבתי עבודה סמינריונית לקורס ״מפגשים 
הפוליטי שהיא  והאתוס  הקניבליסטית בספרות הברזילאית  על התנועה  סלוחובסקי,  משה 
יצרה. זו היתה הזדמנות ראשונה להעמיק בנושא שהתחיל לרתק אותי בלי אזהרה מוקדמת 
במהלך התואר, וכפי שהדברים נראים כרגע, ימשיך להעסיק אותי, אולי כתחום מחקר מרכזי, 
בהמשך הדרך. לא פחות חשוב, היתה לי הפריבילגיה החד-פעמית להיות המוציא לאור של 

עצמי ולתרגם שיר מפורטוגלית.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: מגיש עבודה אחרונה לציפי.

            אהד וילק
גיל: 26.

חוג שני: פיזיקה.
תכניות לשנה הבאה: אמשיך לתואר שני בפיזיקה, ככל הנראה

העברית. אמשיך  באוניברסיטה  קוונטית,  באינפורמציה  בהתמחות 
גם לכתוב מאמרי דעה במגוון נושאים לאתר "זווית אחרת". 

והיתה משמעותית  לימודי אמירים  אליה במהלך  סוגיה שנחשפתי 
במיוחד עבורי: אני יכול לומר בבטחה כי מרבית הקורסים באמירים 
אינם קשורים במישרין לחיי היום-יום שלי. מעניין ללמוד על אגדות 
גם  ברחוב.  מחר  המלך  את  אפגוש  לא  כנראה  אך  ארתור,  המלך 
הדימויים השונים של השטן בדתות הם נושא מרתק, אך קשה לומר 
שהשטן נוכח במציאות החילונית שלנו כאן בארץ. עם זאת, קורס 

אחד שהתבלט לטובה בהקשר זה הוא "מחשבה ערבית ואסלאמית בעידן המודרני": החל 
מכתביהם של 
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ראשי האחים המוסלמים ויסוד האסלאם הפונדמנטליסטי וכלה ביצירות פרסיות מודרניות 
וחתרניות באיראן המודרנית, זהו קורס שלמדתי ממנו רבות על המרחב שאנו חיים בתוכו 
ועל העושר שמרחב זה יכול להציע. הבנה מעמיקה יותר של האסלאם המודרני והתהליכים 
הניגוד,  דרך  על  אם  ובין  ההקבלה  דרך  על  אם  בין  טוב,  יותר  להבין  לי  עזרה  עובר  שהוא 

תהליכים שעוברים עלינו כאן בארץ. 
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: גאוגרפית, כמובן שבירושלים. מקצועית, זאת שאלה 
טובה. התחלתי ללמוד פיזיקה בשילוב עם אמירים בלי לדעת לאן אני הולך בחיים, למדע או 
לרוח, ועם סיום התואר בחרתי לעת עתה במדע. בפיזיקה. נראה לאן אתקדם מכאן. קשה 
לומר תחום אחד מסוים שתכנית "אמירים" תרמה לי בו. היו קורסים נקודתיים שעניינו אותי, 
וקורסים אחדים שנתנו לי כלים שאקח הלאה לחיים. לעיתים נהניתי יותר ולעיתים פחות. 
שבעתיד  ולמה  שאני  למי  תרמה  אכן  "אמירים"  שתכנית  אגלה  הקרובות  שבשנים  מקווה 

ארצה לעשות.

           איילה חדד
גיל: 28.

חוג שני: היסטוריה.
תכניות לשנה הבאה: תואר שני בפילוסופיה.

סוגיה שנחשפתי אליה במהלך לימודי אמירים והיתה משמעותית במיוחד עבורי: הדרך שבה 
הקורס של ד"ר גדי פרודובסקי, "חשיבה מדעית בהקשר חברתי", ממשיך ללוות אותי לאורך 
התואר ובקורסים אחרים. כשאני נתקלת בקורסים אחרים בטקסטים שקראנו בקורס זה )קון, 
קרנפ, וובר וקווין(, אני מבינה דברים חדשים אודות מה שנלמד בקורס. הקורס הזה מהווה 

קריאה  לסטודנטים  להציע  אפשר  בו  לאופן  מעולה  דוגמה  בעיני 
גם בשלבים מוקדמים של התואר  מעמיקה של טקסטים מורכבים 

הראשון, גם אם מלוא התמורה מתקבלת רק בהמשך התואר.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: אני לא בטוחה שאני יכולה 
למסגר את התכניות שלי לעשורים או שנים ספציפיות. אני מקווה 
שתמשיך להיות לי הזכות לעסוק במה שאני אוהבת, הן במסגרת 
האקדמית והן מחוץ לה. ארצה לעשות את חלק מלימודי המתקדמים 

בחו"ל, באוניברסיטה המתמחה בתחומים שמעניינים אותי. 
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             בניה דרייפוס
גיל: 25.

חוג שני: כלכלה.
תכניות לשנה הבאה: תואר שני בכלכלה.

סוגיה שנחשפתי אליה במהלך לימודי אמירים והיתה משמעותית במיוחד 
עבורי: הקורס במקרא עם ד"ר רוני גולדשטיין. הקורס היה כל מה שאני 
חושב שקורס באמירים צריך להיות, והכיל איזון טוב בין למידה על דברים 
ללמידה של דברים. באופן אישי, הוא שינה לי את הדרך שבה אני מתבונן 
על טקסטים ולימד אותי לקרוא באופנים שלא הכרתי. בקורס עסקנו הרבה 
בפילולוגיה, שהיא, למראית עין, אולי אחד התחומים הכי אפורים שקיימים 
במדעי הרוח ובכלל. עם הזמן הבנתי עד כמה הכלי הזה יכול להפיק תובנות 

היסטוריות, סוציולוגיות וספרותיות משנות תפיסה. הניגוד הזה לכאורה בין האפרוריות של הכלים 
לתובנות שהם מסוגלים להפיק, לימד אותי הרבה על המהות של העיסוק האקדמי. 

איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: באותה העיר, עושה פחות או יותר את אותו הדבר. אני לא 
מתייחס לעיסוק במדעי הרוח כבסיס לעשייה עתידית כלשהי או כדבר שעושה אותי אדם טוב או חכם 
יותר. העיסוק הזה הוא חלק טבעי מהחיים שלי, והוא דבר שאני עושה )ואמשיך לעשות, כתחביב או 
כעבודה( כי אני נהנה ממנו וכי הוא חשוב לי. התרומה של אמירים לחיים שלי היא שאני מסיים אותה 
קצת פחות בור ממה שהייתי כשהתחלתי אותה. בעוד כעשור אני מקווה להיות קצת פחות בור ממה 

שאני היום.

               בר לוזון
גיל: 23.

חוג שני: פילוסופיה.
תכניות לשנה הבאה:אתחיל תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטה העברית.
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  אליה במהלך  סוגיה שנחשפתי 
במיוחד עבורי: העבודה הסמינריונית שכתבתי לד"ר גדי פרודובסקי 
במסגרת הקורס "חשיבה מדעית בהקשר חברתי" היתה משמעותית 
עם  להתמודד  הן  נדרשתי  שבמסגרתה  מפני  זאת  עבורי.  במיוחד 

טקסטים פילוסופיים מורכבים והן לתמוך בטענה משלי.
משרתי  את  אאייש  בתקווה,  עשור:  בעוד  עצמי  את  רואה  אני  איפה 
באילו  מאוד  תלוי  המיקום  לפילוסופיה.  טובה  במחלקה  הראשונה 

אפשרויות יוצעו לי, אם בכלל, אבל הכיוון הכללי הוא ישראל, ארה"ב או אנגליה. מדעי הרוח ימשיכו 
ללוות אותי בחיי משום שאני מתכננת להמשיך לעסוק בהם.



-ספר מחזור-

           גלעד גייבל
גיל: 26.

חוג שני: כלכלה.
תכניות לשנה הבאה: משפחה, עבודה ותואר שני בכלכלה.

והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
במיוחד עבורי: איפשהו במהלך השנה השנייה קיבלתי הערה מאחד 
נדרשנו  הזו  עבודת אמצע שכתבתי. בעבודה  על  המרצים בתכנית 
בין שני הוגים. ההערה היתה שצידדתי באחד מהם מבלי  להשוות 
ושלא התייחסתי אליו בכבוד  להוגה השני,  רציני  וחשבון  דין  לתת 
אחד  כל  של  העבודה  כיצד  הסביר  המרצה  בהמשך,  לו.  הראוי 
להאמין  רוצה  אני  עצמה.  בפני  ויסודית  רצינית  היתה  מההוגים 

שההערה הזאת שינתה את האופן שבו אני מתייחס לטקסטים שאני קורא.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: יש לי תחושה שאגור באזור ירושלים ואעבוד ככלכלן 
אני  כזאת,  והביקורתיים שדורשת עבודה  בסביבת קרית הממשלה. בהיבטים התיאורטיים 
חושב שכמה קורסים שעשיתי בתכנית יספקו לי כלים לפתח ולהתפתח. ואי אפשר להזניח 

גם את הזמן הפנוי – לפעמים קריאה יכולה להיות עיסוק מהנה.

        דורין ארטשיק
גיל: 26.

חוג שני: משפטים.
תכניות לשנה הבאה: להמשיך את לימודי התואר בברלין במסגרת תכנית חילופי סטודנטים. 

בפרק הזמן שיישאר עד תחילת ההתמחות כנראה אטייל ואקח כמה קורסים בקולנוע.
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
בקורס  לקורא  שהתבקשנו  הראשונים  הטקסטים  עבורי:  במיוחד 
"מפגשים קולוניאליים" היו קטעים מתוך יומן המסע של קולומבוס 
והמסע,  החדשה  הארץ  הילידים,  תיאור  אמריקה.  ליבשת  בהגיעו 
לא  היו  הדברים,  את  להציג  קולומבוס  בחר  שבו  האופן  ובמיוחד 
פחות ממרתקים. המחשבה על גילוי ארצות, על גילוי אמריקה באופן 
ספציפי ועל המפגש שנוצר בין האדם הלבן, הכובש, לבין הילידים 
ניסיתי  ומסקרנת.  מסעירה  מקוממת,  מרגשת,  היתה  האמריקאים 
את  לראשונה  כשראו  הילידים  וחשבו  הרגישו  מה  זה.  את  לדמיין 

הספרדים. מה הרגישו וחשבו הספרדים כשפגשו בילידים. יתכן ומדובר במפגש עם האחר 
האולטימטיבי. המחשבה על המפגש הזה, על יחסי הכוחות בין שתי חברות אנושיות 
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כמעט הפוכות שעד אותה עת התנהלו במקביל, ועל התוצאות ההיסטוריות של אותו מפגש, 
היו בין הדברים המעניינים שנתקלתי בהם בלימודי בתכנית אמירים.  

ונהנית לא לדעת. גם לא רוצה לנחש.  יודעת,  איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: לא 
החיים מלאים בשלל נסיבות ואירועים שמובילים אותנו למקומות שונים ומשונים, כך שכל 
ניסיון לענות על זה יהיה לכל היותר דבר משעשע לקרוא בעוד עשור. בהנחה שנחיה בעוד 
עשור, ולמקרה שיישמר עותק מהגיליון הנ"ל, ועל מנת לשעשע, לפחות את עצמי, אומר – 

חברת כנסת באופוזיציה.

          יואב הר-טל
גיל: 28.

חוג שני: היסטוריה.
תכניות לשנה הבאה: מתכנן להמשיך את התואר לצד עבודה בקורת גג לנוער בסיכון.

סוגיה שנחשפתי אליה במהלך לימודי אמירים שהיתה משמעותית במיוחד עבורי: עבודה 
שכתבתי במסגרת הקורס "הרע והשטן בדתות", שהועבר על-ידי ד"ר יונתן בן-הראש, על 
הרחבה  החברתית  בתופעה  משהו  המוקדמת.  החדשה  העת  באמנות  מכשפות  של  ייצוג 
ובאופי  החברתי  הסדר  על  שמאיימת  שוליים  כקבוצת  אותן  בתפיסה  המכשפות,  ציד  של 
כשלעצמה,  מעניינת  המכשפות  ציד  תופעת  אותי(.  כישף  לומר  )שלא  לי  קסם  המקורות 
אך דבר נוסף שמשך אותי לעיסוק בתחום הזה היה השיעור שהתופעה מלמדת על החברה 
האנושית – תפיסת זרים ויחס אליהם, מקומם של מיעוטים בחברה והשפעתם של משברים 
כלכליים, אמוניים, מדיניים וכו'. הבחירה באמנות כמקור ראשוני נבעה מאהבה שלי לאמנות 

כמקור ראשוני אך גם מריבוי ייצוגים של מכשפות באמנות התקופה.
עם  מי-עמי  אולי  כלשהו,  במושב  שאגור  מאמין  עשור:  בעוד  עצמי  את  רואה  אני  איפה 

החברים והמשפחה, עובד בתחום הטיפולי-חינוכי אך מכוון מעלה 
לרמת חסות הנוער, בתקווה שעד אז כבר אצבור ניסיון בתפקידים 
שונים בתחום. בחיים האלה שתיארתי, שאינם אוטופיים אך נשמעים 
יהיו תחנה שתהווה  לימודי אמירים  וטובים,  לי מעניינים, מספקים 
סמל למצוינות בזכות השם הטוב של התכנית וברמה המהותית אני 
באמת מאמין שלמדעי הרוח חשיבות רבה בתחום העיסוק שלי עם 
נוער, כמו בכל עבודה עם אנשים. מקווה, אם כך, שהרקע האקדמי 
ללמוד  ושאמשיך  להיות,  שאתפתח  למחנך  פורייה  קרקע  יהווה 

ולחקור, את האדם והעולם ואותי.



-ספר מחזור-

            יותם שדה
גיל: 30.

חוג שני: פכ"מ.
תכניות לשנה הבאה: לסיים תואר ולהמשיך בעבודתי באגף לתכנון 

מדיניות ואסטרטגיה במשרד הפנים.
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
"ציוני  היה  במיוחד  עלי  שהשפיעו  הקורסים  אחד  עבורי:  במיוחד 
ד"ר  עם  הביניים"  בימי  האיראני  המרחב  בתולדות  תרבותיים  דרך 
יוליה רובנוביץ'. המעבר שחווינו במהלך הקורס - מהרקע ההיסטורי 
לציוני הדרך התרבותיים: ספר המלכים הפרסי )שאהנאמה( ובהמשך 
לאופן  הנוגע  בכל  תפיסה  שינוי  עבורי  היווה   - הסופית  השירה 

"כיבוש אסלאמי"  יהודי, המושג  ישראל ממוצא  כיליד  פוליטיים.  על מאבקים  ההסתכלות 
מתקשר לתפיסה של מאבקים בין דתות ותרבויות. ככזה, החשיבה עליו מתרכזת בשאלות 
התרבותית  התוצאה  זאת,  לעומת  אחרים.  כוחניים  ומונחים  שליטה  עליונות,  גבולות,  של 
שהניב הכיבוש האסלאמי של איראן, בשילוב שבין התרבות הפרסית העתיקה לבין התרבות 
המוסלמית ה"צעירה", הצליחה לחדור את גבולות השיח הכוחני. האפשרות ליצור תפוקות 
תרבותיות יפות ועדינות כל-כך מתוך מאבק ומלחמה הפעימה אותי. יתרה מכך, היא גרמה 

לי לחשוב רבות על המציאות הרב-תרבותית בארץ ולחפש את תוצרי היצירה שלה. 
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: מדמיין את עצמי במרחב הארץ-ישראלי, אולי אפילו 
מתפתחת  האחרונות  בשנים  הציבורי:  בשירות  להתברג  מקווה  אני  מקצועית,  בירושלים. 
מגמה של יצירת אחריותיות ממשלתית )Accountability( בתחום של תכניות עבודה ויעדים 
מדידים של משרדי הממשלה השונים. אני מאמין שקיים בתחום זה הפוטנציאל לשנות את 
אופיו של הקשר בין השלטון לבין האזרחים ולשפר אותו ברמה ניכרת והכרחית. אני מקווה 

שהמגמה תימשך ושאצליח לתרום לכך את חלקי הצנוע. 
גם  כמו  טריוויאליים.  ולא  מרתקים  ודעת  ידע  לתחומי  חלון  עבורי  מהווה  אמירים  תכנית 
לאנשים, המרצים והחוקרים, המסורים כל כך לתחומים אלו. ריבוי זוויות ההשקפה ותשוקת 
החוקרים הם שני כלים מרכזיים שהעניקה לי התכנית ואני מקווה שאשכיל לזכור להשתמש 

בהם כראוי בהמשך דרכי האקדמאית והמקצועית. 



-58-

          יפעת אונגר
גיל: 27.

חוג שני: לימודי אסיה.
תכניות לשנה הבאה: לימודים בסין במסגרת מלגה לשנה ללימודי 

שפה. 
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
השפה,  של  ביסודות  התרכזו  בחוג  לימודיי  עיקר  עבורי:  במיוחד 
הקשור  נפרד  ידע  כגוף  לכאורה  הסינים,  וההיסטוריה  התרבות 
שנגעו  באמירים  קורסים  הסיני.  ההקשר  מתוך  שצמחו  לתפיסות 
בסוגיות של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם חשפו בפניי עולם רחב 
של תוכן ותאוריות הנוגעות למפגש בין מזרח למערב, ולאופן שבו 

הוא עיצב, ועודנו, אירועי מפתח והנחות יסוד בנושאים הללו. התובנות מקורסים אלו הפכו 
יותר,  רחבות  סוגיות  והן  בחוג,  הלימודים  את  הן  מבינה  אני  שבו  באופן  לגורם משמעותי 

קיומיות ממש.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: בהקשר השאלה הקודמת, אני מאמינה שתובנות אלו 
ילוו אותי בעשייה שתכלול מגע תכוף עם תרבויות אסיה. ובאופן ציורי ומלבב יותר – בדיוק 

חוזרת משהות ארוכה בעיר מרוחקת השוכנת לחופי האוקיינוס. 

        משה ג'ייקובס
גיל: 27.

חוג שני: פילוסופיה.
תכניות לשנה הבאה: מקים סטארט-אפ ואבהות.

סוגיה שנחשפתי אליה במהלך לימודי אמירים והיתה משמעותית 
במיוחד עבורי: נהניתי במיוחד בקורס של פרופ' משה סלוחובסקי, 
החברה  כלפי  נוקבות  שאלות  שהציף  קולוניאליים״,  ״מפגשים 
המערבית הדומיננטית. במסגרת הקורס כתבתי עבודה על תמורות 
ביבשת.  שחלו  זהותיים  משינויים  שנבעו  האירופי  במרחב  דתיות 
הדת  בחקר  להתעניין  אותי  הביאה  שביצעתי  המחקרית  העבודה 
מפרספקטיבה פוליטית וזהותית, וכן היוותה מקור השראה למספר 

עבודות נוספות שכתבתי במהלך התואר.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: ברמה האישית אני ואשתי 

מרב מצפים לילדה ראשונה בימים הקרובים, מתרגשים להרחיב את הבית ולבנות משפחה 
כיפית ואוהבת. בנוגע לקריירה, בימים אלה אני מתחיל לעבוד על הסטארט-אפ הראשון 



-ספר מחזור-

שלי, ואני מצפה שבמהלך העשור הקרוב אקים מספר חברות שיפתרו בעיות שאני מזהה 
חלק  ייעוץ האסטרטגיה TASC ורכשתי שם  בחברת  עבדתי  התואר  במהלך  כמשמעותיות. 
מהכלים שיאפשרו לי להמשיך קדימה, ויחד עם זאת עקומת הלמידה הולכת להיות חדה. אני 

מתרגש מאוד לקראת האתגר ומקווה שאעמוד ביעדים שאציב לעצמי.

          נועה לרינמן
גיל: 26.

חוג שני: פסיכולוגיה.
תכניות לשנה הבאה: בזמן כתיבת שורות אלה, ההתלבטות בעיצומה. ככל הנראה אמשיך 
הליך  לצלוח את  ניסיון  לצד  נפש בקהילה,  נפגעי  בעבודתי במכון סאמיט העוסק בשיקום 

הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה, או שאתחיל תואר שני אחר באוריינטציה טיפולית.
סוגיה  עבורי:  במיוחד  משמעותית  והיתה  אמירים  לימודי  במהלך  אליה  שנחשפתי  סוגיה 
שמעולם לא חשבתי שאעסוק בה, אך התבררה כאחת מגולות הכותרת של לימודיי, היא 
העיסוק בתמיר ובנשגב, בהוראתו המסורה  ד"ר עודד וולקשטיין במסגרת הקורס "הנשגב 
התיאורטי: הנשגב במחשבה הפוסט-סטרוקטורליסטית". זה היה קורס מהנה, מלמד, מעורר 
ורצון לעסוק במשהו באותה התשוקה שבה עודד עושה  ובעיקר מעורר השראה  סקרנות, 

זאת.
ניתנה לשוטים, לא אנסה אפילו  איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: משום שהנבואה 
לחזות את העתיד. אני רוצה ומקווה לחיות במקום נעים וקהילתי, מוקפת במשפחה וחברים; 
לעבוד בעבודה ממלאת ומספקת, ולהרגיש שאני תורמת ומעשירה את עצמי ואת האחרים. 
עד  ומגוונים  רבים  כה  ידע  בתחומי  ולהפליג  לנדוד  לי  אפשרו  אמירים  בתכנית  הלימודים 
שקשה יהיה לאמוד את השפעתם על עתידי. אני אסירת תודה על ההזדמנות ללמוד לצד 

ומוריה,  התכנית  תלמידי  שהיו  כפי  ונעימים  חכמים  כך  כל  אנשים 
ומקווה שחבריי לתכנית ימשיכו ללוות אותי בחיי.
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            עדי אביר
גיל: 25.

חוג שני: סוציולוגיה-אנתרופולוגיה.
תכניות לשנה הבאה: להמשיך לתואר שני באנתרופולוגיה, או אולי 

לקחת הפסקה נחוצה מהאקדמיה ולברוח למזרח. 
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
במיוחד עבורי: ספרו של תומאס קון, "המבנה של מהפכות מדעיות", 
שזכינו לקרוא מתחילתו ועד סופו בקורס "חשיבה מדעית בהקשר 
חברתי" עם ד"ר גדי פרודובסקי, מלווה אותי עד היום, באופן שבו אני 
חושבת על מדע, ניגשת למחקר סוציולוגי-אנתרופולוגי ואף באופן 
העיסוק האנתרופולוגי שלי. ההזדמנות  על תחום  אני חושבת  שבו 

של  וסוציולוגיה  בפילוסופיה  מאלף  שיעור  היתה  בקורס  ביחד  בו  ולדון  הספר  את  לקרוא 
המדע. מעבר לכך, הספר בעיני הוא קריאת חובה לכל מי שחייּה נמצאים בעיסוק המדעי 

או האקדמי. 
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: אם היו שואלים אותי בתחילת התואר, הייתי עונה 
ירושלים. תמיד גרתי באזור והייתי סנגורית נלהבת של העיר. כנראה שבסוף גם אותי היא 
התישה. אבל יכול להיות שבגיל מבוגר יותר היא תפתה אותי לשוב אליה. כיוון שאינני נוהגת 
אגור,  אני  להתחייב שבישראל  יכולה  לא  אני  לממש,  בהכרח  אוכל  מה שלא  על  להצהיר 
למרות שכרגע אני רואה את העתיד שלי כאן. מבחינה מקצועית, כרגע העתיד בעיני הוא 
לוט בערפל. אני מדמיינת לעצמי שאמצא או אמציא את הקריירה או התפקיד המושלם, 
שבהם הניסיון האנתרופולוגי, והאמירי שלי, יוכלו לבוא לידי ביטוי. בין אם זה בחברה פרטית, 
במגזר הציבורי או במגזר השלישי. כרגע, כל אחת מן האופציות פתוחה בפני. בכל נתיב שלא 
יהיה, אני מקווה שבדרך הקטנה שלי, מה שאעשה יתרום לחברה שבה אחיה. גם אם העתיד 
וככל הנראה הוא לא, אני חושבת שלימודי אמירים  יתקיים באקדמיה,  המקצועי שלי לא 
ימשיכו להשפיע על מסלול חיי, ולא רק כנושא שיחה במסיבות קוקטייל )אולי בעוד עשר 
שנים מסיבות כאלו באמת יהיו משהו שאשתתף בו(. הרצון ללמוד ממגוון רב של תחומים, 
לחשוב בצורה ביקורתית ובלי בושה )טוב, עם קצת ענווה(, לנקוט איזושהי עמדה על נושא 

שאין לי בו בקיאות מוחלטת, כיוון ולמדתי קצת כיצד לחשוב. 



-ספר מחזור-

        עופר קרוננפלד
גיל: 23.

חוג שני: פסיכולוגיה.
תכניות לשנה הבאה: לנוח מהאקדמיה ולעבוד עם נוער.

והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
ד"ר  עם  חברתי"  בהקשר  מדעית  "חשיבה  הקורס  עבורי:  במיוחד 
לאחר  גם  איתי  שיישארו  הדברים  אחד  ספק  ללא  פרודובסקי.  גדי 
מורה  שמלווה  הצנועה  השליחות  תחושת  הוא  הלימודים  תום 
לפילוסופיה כמו גדי. גדי הדגים והוכיח לנו כמה חינוך פילוסופי איננו 
מותרות אלא דבר הכרחי. חינוך שכזה הכרחי, משום שאנחנו תמיד 
"מבצעים" פילוסופיה, על אף שרבים מאתנו עושים זאת מבלי להבין 

בפילוסופיה.
שם  כיף  כי  בתל-אביב,  חי  עצמי  את  מדמיין  אני  עשור:  בעוד  עצמי  את  רואה  אני  איפה 
ואנשים לא מפחדים ליהנות. אני אעשה משהו שקשור לחינוך/טיפול/הוראה ואנסה להרחיב 
את האופקים של אלו שאבוא איתם במגע. אני מאמין – ואמונה זו הלכה והתחזקה במהלך 
לימודי בתכנית – שהרחבת אופקים היא דבר חשוב בשביל כל אחד, בין אם בידו יותר פנאי 
לכך ובין אם פחות. מדעי הרוח בשבילי הם בראש ובראשונה לא פרויקט לתיקון עולם במובן 
הפשוט של המילה, אלא כלי שבאמצעותו אנשים לומדים להתנתק מהכאן והעכשיו, לחלום 
חלומות, לפתח רגישות וסובלנות, לחשוב, לתהות ולטעות. מי ייתן ואצליח להעביר תשוקה 

זו הלאה לאלו שאבוא עימם במגע.

          עופרי טאובר
גיל: 27.

חוג שני: מדעי הקוגניציה.
תכניות לשנה הבאה: כנראה אקדיש את השנה הבאה לטיול בעולם. 
העניין עוד לא סגור לגמרי, אבל אני מעוניינת להירגע קצת מהחיים 
רוצה  אני  מזה,  יותר  מהחיים.  וליהנות  הלחוצים,  הסטודנטיאליים 
קצת לצאת מהעולם האקדמי ולנסות להתמסר לחיים "האמתיים", 
גם שם אפשר ללמוד ולהחכים:(. בלימודי אמירים למדנו על מגוון 
תחומים  במגוון  תאוריות  לצד  שונים,  בהקשרים  ודתות  תרבויות 

במדעי הרוח, ואני חושבת שבסופו של דבר הדברים מתחברים והופכים לגוף ידע מגובש, 
הטיול  את  רואה  אני  ממנה.  חלקים  שאימצתי  רחבה  פרספקטיבה  של  לסוג  אפילו  ואולי 

כהזדמנות להוסיף לכל זה פן חוויתי.
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והיתה משמעותית במיוחד עבורי: במהלך  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך לימודי אמירים 
בהם  עסקתי  לא  הלימודים  שלפני  מגדריים,  בנושאים  הרבה  להיתקל  לי  יצא  הלימודים 
בכלל. קיבלתי כלים לנתח סוגיות מגדריות מורכבות, ממגוון רחב של תחומים: פילוסופיים, 
ספרותיים, סוציולוגיים ותרבותיים. הדבר שינה באופן גורף, אם כי הדרגתי, את תפיסתי את 
ולראות בעדם  יכולה להרכיב  נוספים שאני  לי משקפיים  הסוגיה המגדרית, וממש משמש 

סיטואציות שונות בחברה ובחיים שלי.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: השאלה באמת קשה מאוד, ואין לי תשובה עליה. אני 
רק יודעת להגיד שאני מעוניינת להמשיך וללמוד, להרחיב את אופקיי, ולצד זאת גם לעבוד 
מחוץ לאקדמיה. הלימודים באמירים, בנוסף לעומק האינטלקטואלי, בעיקר הכירו לי חברים 
וחברות איכותיים מאוד, שמשמשים לי השראה בכל תחומי החיים. אז בעוד עשור אני מקווה 

שגם הן והם יהיו לצדי.

         עמית פינסקר
גיל: 26.

חוג שני: פילוסופיה.
תכניות לשנה הבאה: לימודים לתואר שני בפילוסופיה.

בשנתי  עבורי:  במיוחד  משמעותית  שהיתה  אמירים  לימודי  במהלך  נחשפתי  אליה  סוגיה 
במהלך  המדינה.  מדע  לימודי  עם  ב"אמירים"  הלימודים  את  שילבתי  ללימודים  הראשונה 
שנה זו למדתי את הקורס "הגות מדינית בראשית העת החדשה", בהנחיית ד"ר ניקול הוכנר. 
קורס זה עזר לי "לשים את האצבע" על התחומים שבהם ארצה להתמקד בהמשך לימודיי, 
כי  הגעתי למסקנה  זה,  לקורס  הודות  היתר  ובין  זו,  פוליטית. במהלך שנה  פילוסופיה  קרי 
החוג לפילוסופיה עשוי להקנות לי כלים נכונים יותר לעיסוק בפילוסופיה פוליטית. ההחלטה 

באמירים  הלימודים  לי  שסיפקו  היציב  והבסיס  כנכונה,  התבררה 
אפשר לי לבצע את המעבר בביטחון ועם ניסיון משמעותי בכתיבה 

אקדמית וחשיבה ביקורתית, שהיוו יתרון בולט.
רואה את  אני  רואה את עצמי בעוד עשור: בעוד עשור  איפה אני 
בחו"ל.  מקצועית  תקופה  במהלך  או  לאחר  וחוקר,  מלמד  עצמי 
לימודי אמירים יבואו לידי ביטוי במספר מישורים, שהבולט ביניהם 
הוא העיסוק האקדמי במדעי הרוח. מעבר לכך, העיסוק האקדמי, 
ובפרט תחום הפילוסופיה הפוליטית, יהווה גשר לפעילות ולעשייה 

חברתית משמעותית.



-ספר מחזור-

            עמרי לוין
גיל: 25.

חוג שני: משפטים.
ובאמירים  במשפטים  התואר  את  אסיים  הבאה:  לשנה  תכניות 

ואתמחה במחלקה המשפטית של משרד החוץ. 
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
כתיבת  היה  שלי  בתואר  ביותר  המהנה  החלק  עבורי:  במיוחד 
סמינריון בקורס "מפגשים קולוניאליים" עם פרופ' משה סלוחובסקי. 
חקרתי את השאלה האם הרעב הגדול של אירלנד במאה ה-19 היה 
וחצי אירים, העסיק  רצח עם. הרעב, שגבה את חייהם של מיליון 
אותי גם כשטיילתי באירלנד לפני שלמדתי בתכנית, ובזכות הקורס 

קיבלתי הזדמנות לחקור אותו לעומק. הפער בין מספר המתים במקרים מודרניים יותר של 
רעב, למשל באתיופיה ובבנגלדש, שבהם נספו עשרות אלפי בני אדם, לבין מספר המתים 
בריטניה,  ידי  על  נשלטה  שאירלנד  העובדה  לאור  במיוחד  אותי,  זעזע   – באירלנד  העצום 
המדינה העשירה והחזקה בעולם באותם ימים. כדי להשביע את הסקרנות – מסקנתי היתה 

שהטיפול הבריטי היה רשלני מאוד, אך לא רצח עם. 
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: אני מניח שתחום העיסוק שלי יהיה משפט בינלאומי, 
וינה שבאוסטריה במסגרת חילופי  תחום שהתמקדתי בו בסמסטר שלמדתי באוניברסיטת 
כן  ועל  מאוד,  לי  להתאים  יכול  האקדמי  שהעיסוק  תחושה  קיבלתי  באמירים  סטודנטים. 
אנשים  יש  כך,  או  כך  אחר.  במקום  או  בירושלים  זה,  בכיוון  להמשיך  אצליח  אם  אשמח 
שלא  עצמם  על  מעידים  הצער  למרבה  אך  תואר,  עם  ממנה  ויוצאים  לאקדמיה  שמגיעים 
עם הרבה מעבר לכך מבחינת השכלה והתפתחות אישית. אני באמת חש שבזכות אמירים 
הפכתי לאדם משכיל יותר, אולי אפילו אדם טוב יותר. נחשפתי לנושאים שלא הייתי מגיע 
לעסוק בהם אחרת )למשל – אפיסטמולוגיה או פילוסופיה של המדע( ולדרכי חשיבה שהיו 
חדשות עבורי, כך שנקודת המבט שלי על העולם השתנתה. ממרחק של עשור – אין לי ספק 

שיהיה ניתן להבחין בפירות התהליך שעברתי בתכנית.
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          עשור ויצמן
גיל: 29.

חוג שני: משפטים.
תכניות לשנה הבאה: סמסטר א' באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבארצות 
הברית במסגרת חילופי סטודנטים. במרץ 2018 אתחיל התמחות 

במשפטים.
והיתה משמעותית  לימודי אמירים  סוגיה שנחשפתי אליה במהלך 
המלחין  של  ה-19  המאה  מן  ליצירתו  היחשפות  עבורי:  במיוחד 
וילהלם  מאת  החורף"   "מסע  השירים  מחזור  על  שוברט  פרנץ 
– מבט  למוסיקה  "להאזין  הקורס  זו במסגרת  יצירה  הכרתי  מילר. 
ברוטמן,  עדי  וגב'  יגר-גרנות  רוני  ד"ר  על-ידי  שהועבר  קוגניטיבי" 

אמירים.  תכנית  תלמידי  אליהם  שנחשפים  הידע  תחומי  של  העשיר  המגוון  את  הממחיש 
ניתוח מוסיקלי מעולם לא היה צד חזק אצלי, אך "מסע החורף" בכל זאת הצליח  להותיר 
ובראשונה  בראש  מוצא  אני  היצירה  בי  נגעה  לאופן שבו  העז. את ההסבר  חותמו  בי את 
העבודה  לשמחתי  ליצירה.  הקשבתי  בהן  הראשונות  בפעמים  אותי  שסחפה  בהתרגשות 
אני  כמה  עד  גם  לגלות  נוכחתי  ובמסגרתה  החורף",  ב"מסע  עסקה  הקורס  של  המסכמת 
מתרשם מהמשמעויות האקזיסטנציאליות העולות משורות שירי המחזור, ועד כמה יכול לחן 

מוסיקלי לתרום ולהעשיר את תוכן השירה.
איפה אני רואה את עצמי בעוד עשור: בהיבט מקום המגורים – תלוי את מי שואלים. אם זה 
היה נתון לגמרי לבחירתי הייתי נוקב בשם ירושלים בלא שיהוי. זוהי העיר שבה גדלתי וזוהי 
עיר שמציעה כר תרבותי שאין שני לו. אולם החלטה זו לא תהא שלי בלבד ולכן רב הנסתר 
על הגלוי בעתידי הגאוגרפי. מעט )אבל רק מעט( יותר ודאות אני מייחס לתחום עיסוקי. אני 
ומנסה באמצעותו לתרום את תרומתי לחברה הישראלית  עוסק במשפט  רואה את עצמי 
ימשיכו  אמירים  בתכנית  שהלימודים  מאמין  אני  האינטלקטואליות.  תשוקותיי  את  ולספק 
להוכיח גם בעתיד הרחוק את עוצמתן של התובנות הפורחות מאינטגרציה בין תחומי ידע 

שונים, ואת הערך שבכריכת שבילי החיים עם חברים טובים, רגישים ומעניינים. 



1( מה מקור השם קרוסלה?

2( היכן חיים הפרטים האחרונים של

    סוסי בר )פז'לקסי( בטבע?

3( מהן שלושת האמונות הגדולות בסין?

4( מי היה  ֻשְּכר ֻּכַחיל השני?

5( מהם מור ולבונה?

6( מהו מקור המילה נמל?

7( מה משותף ליצירות "פואטיקה" של ארסיטו ו"הקומדיה האלוהית" של דנטה?

8( מיהו הקיסר הראשון שהחליף את השלטון הרפובליקני ברומא?

9( מי היו ארבעת הנשיאים האמריקאים שנבחרו בדעת מיעוט

    )מאז שהחלה שיטת הבחירות הנוכחית(?  

10( מי כתב את השיר "הו רב חובל" שתרגמה נעמי שמר לזכרו של יצחק רבין ב-1996?

11( על איזו קבוצת כדורגל, אותה הוא אוהד, כתב עלי מוהר "נביס אותם 1:0"?

12( באיזה שיר של עלי מוהר בביצוע יוני רכטר מופיעים אצטדיון המראקנה, מגדל

     אייפל והעיר טימבוקטו?

13( היכן נמצאת העיר טימבוקטו?

14( מהו משקלו של פיל אפריקני שזה עתה נולד?

15( על שם מי קרוי היישוב אלעזר שבגוש הציון?

16( איך נפתר הסכסוך בספר "אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו" של אפרים סידון?

17( מהו הבית הראשון בסיפור "איה פלוטו" של לאה גולדברג?

18( מהו התל המקראי הגדול בארץ שהוכר כאתר מורשת עולמית בשנת 2005, לצד 

     תל מגידו ותל באר שבע?

19( מה מקור השם באר שבע?

20( מהי החלופה העברית למילה "קרוסלה"?

20 שאלות

Henri Matisse, La Danse, 1910
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1(האבירים הטורקים והערבים במאה ה-11 היו נוהגים לעשות תחרויות על גבי 
    סוסים המחוברות למוט ומסתובבים במהירות. האיטלקים והספרדים כינו 

.Garosselo או Carosella – את ההתרחשות "קרב קטן" ובשפתם    
2(במונגוליה, ובעיקר בדרום מערב המדינה. לשם הושבו לאחר שנכחדו לחלוטין

    בשנות ה-60.
3(דאואיזם, בודהיזם וקונפוציוניזם.

4(משיח שקר יהודי שפעל בתימן במאה ה-19. 
5(מור ולבונה הם שרף של עצים הנושאים את אותו השם, אשר שימשו כבשמים 

    בעולם העתיק. לרוב גודלו בתימן והובאו בשיירות לארץ ישראל, וממנה לים 
    התיכון ולאירופה. 

6( המילה "נמל" מקורה במילה היוונית העתיקה "לימנוס" λιμένας, ועברה שיכול אותיות.
7(כולם תורגמו בידי פרופסור יואב רינון.

8(יוליוס קיסר.
9(רתרפורד הייז בשנת 1876, בנג'מין הריסון ב-1888, ג'ורג' ווקר בוש )הבן(

     ב-2000 ודונלד טראמפ ב-2016. כולם מטעם המפלגה הרפובליקנית. 
10(וולט וויטמן.  השיר "O Captain! My Captain!" נכתב לזכרו של אברהם 

     לינקולן ב-1865.
11(הפועל תל אביב.
12("המסע הגדול".

13(מאלי.
14(סביב 100 קילו, ועד 120.

15(אלעזר המכבי, אשר מוכר מסיפור מותו ההרואי, בניסיונו להרוג את פילו של
     אנטיוכוס החמישי.

16(כאשר הילד אוזו מציץ מעבר לחומה ורואה שאין שם מפלצת, אלא ילדה.
17(ְּפלּוטֹו ְּכַלְבַלב ִמִקבּוץ ְמִגּדֹו, ֵיש לֹו ַהֹּכל: ָמָרק ָוֶעֶצם. ֶזה טֹוב ְוָיֶפה. ֲאָבל, ְבֶעֶצם, ִנְמַאס

     לֹו ָלֶשֶבת ָּכְך ְלַבּדֹו.
18(תל חצור.

19(על שם שבועתם של אברהם ואבימלך ליד הבאר, בסיפור המקראי.
20(ְסַחְרָחָרה.

20 תשובות




