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פתח דבר

בשעה בה אנו יושבים לכתוב שורות אלה ,העיתונים מדווחים על שורה חדשה של צעדים שנוקטות
הפקולטות למדעי הרוח בישראל על־מנת למשוך אליהן תלמידים חדשים לקראת שנת הלימודים הצפויה.
התפיסה הרווחת בציבור הרחב ,המכונה בשם העגום "משבר מדעי הרוח" ,מהדהדת במסדרונות הפקולטה
חדשות לבקרים .ואולם ,אין חדש תחת השמש .מגמות אלה לא החלו כאן ,בישראל של המאה ה־ .21עוד
בשירו האוטוביוגרפי הנודע של אובידיוס ( 43לפנה"ס— 17לס') ,מתאר המשורר הרומי כיצד אביו אסר עליו
להשקיע את מרצו ב"הבל" ,ותחת זאת הפנה אותו ללימודי רטוריקה ,כדי שייהנה ממשרה שבצידה הכנסה:
ּויתי:
יתי ּוכְ ָבר ַל ֲעבֹד דָּ ֵרי־רֹום ִה ְת ַא ִ
יֶ ֶלד ָהיִ ִ
ֶח ֶרש ָׁש ְב ָתה ֶאת ִל ִּבי מּוזָ ה ְּב ִׁשיר־נְ ִעימֹות...
"מה ֶּב ַצע ַּב ֶה ֶבל ַּב ַח ְר ָּת?
יחנִ י ָא ִביַ :
ָאז יֹוכִ ֵ
ר־ה ּ ִׁש ָירה ,הֹון לׂא ָצ ַבר ְּב ִׁש ָיריו!
הֹומרֹוסַׂ ,ש ַ
ֶ

1

כת ב־העת מוזה נוסד ,בין היתר ,כדי לייצג עמדה מנוגדת לזו הרווחת בקרב חוגים נרחבים בישראל .אנו עומדים
על כך שישנה חשיבות רבת־מעלה בעיסוק בהיסטוריה ,בספרות ובאמנויות .לאורך כל קורות הימים נאבקו
גדולי ההוגים והמשוררים באותה התפיסה ממש ,תפיסה המצמצמת ומפחיתה בערכם ובמעמדם של תחומי
הידע ההומניסטי בהשוואה לתחומים שמבטיחים ממון ופרנסה .התרבות האנושית היא נאצלת ומן הראוי
שנאבק בעבורה .גיליון הבכורה של מוזה מבקש להוות נדבך נוסף בקידום מעמדם של מדעי הרוח ,בהיותו
במה לתלמידי מחקר מתקדמים ,הממשיכים להעמיק ,להרחיב ולשכלל את המחקר ההומניסטי בישראל.
אנו מצטרפים בכך אל מגמה שהולכת ומתחזקת בשנים האחרונות ,המתבטאת בפריחה חסרת תקדים של
פלטפורמות הפונות במישרין אל קהילת תלמידי המחקר במדעי הרוח :כנסים ,סדנאות ,סמינרים ,פרויקט
"לימוד בחברותא" ועוד .ואף־על־פי־כן ,עד עתה טרם היה בנמצא כתב עת לתלמידי מחקר מתקדמים
בתחום ,שישמש כבמה טקסטואלית התומכת במיזמים אלה ונתרמת על ידם.
לפיכך ,יזמנו לפני כשנה את מוזה ,במטרה להציע פלטפורמה לשם פרסום רעיונות חדשניים ויצירתיים
בתחומי מחקר הומניסטיים ,וזכינו מיד לתמיכתה של הנהלת בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים
מתקדמים במדעי הרוח .תמיכה מערכתית זו של בית ספר מנדל ,ברוח ובחומר גם יחד ,היא שאפשרה לנו
לצאת לדרך .כעת מונח לפניכם הגיליון הראשון של כתב העת.

1

 1.אובידיוס ,שירי העצבת ,4.10 ,תרגום :עמינדב דיקמן (תל אביב :הקיבוץ המאוחד.113 ,)2000 ,
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העבודה על גיליון זה הנכיחה עבורנו ביתר שאת את משמעותה של קהילה יוצרת .כחוקרים צעירים במדעי
הרוח ,אנו מכירים היטב את טעמן של שעות הבדידות הארוכות מול המסך .כדוקטורנטים אנו משקיעים
את רוב מאמצינו בעבודה על הנושא המובחן והמוגדר אותו אנו חוקרים .מוזה לא היה מתאפשר לולא
בחרנו לעזוב את אזורי הנוחות שלנו — הפיזיים והדיסציפלינריים — ולצאת למסע משותף שמטרתו היא
עצם הדרך המשותפת .מוזה הוא ,אם כן ,כתב עת שהוא חלק מקהילה ,אך בה בעת מכונן קהילה בעצמו.
מוזה הוא כתב עת עברי ומולטי–דיסציפלינרי .באקלים האקדמי הנוכחי ,הבחירה להוציא לאור את מוזה
ככתב עת עברי דווקא אינה מובנת מאליה .מיעוטן של במות עבריות זמינות — בייחוד מחוץ למדעי היהדות
— ולצד זאת ,הרצון לשמש כבית חם לתלמידי מחקר ישראלים ,הם שהניעו אותנו לייסד את כתב העת
בשפה העברית .בתוך כך ,ראינו משמעות גדולה לפרסם כתב עת עברי דווקא בימים אלה ,שבהם מדעי
הרוח הולכים ומתרחקים מעולמם התרבותי של מרבית הישראלים ,בין השאר בשל הכורח לפרסם מחקרים
בבמות שפיטות לועזיות .אנו תקווה כי פרסום כתב העת בעברית ,בפורמט מזמין ככל האפשר ,יסייע לנו
להנגיש את כתב העת לחוגים נרחבים בחברה הישראלית — לא אנשי אקדמיה בלבד ,כי אם קוראים שוחרי
דעת ותאבי לימוד באשר הם .הפורמט המקוון והחינמי של כתב העת מכוון בין השאר להשגת מטרה זו.
זאת ועוד ,המולטי־דיסציפלינריות של מוזה משמעותית במיוחד עבורנו ,ובאה לידי ביטוי לכל אורכו של
גיליון הבכורה .ששת המאמרים מגיעים מארבעה תחומי־דעת שונים :היסטוריה כללית ,ספרות כללית
והשוואתית ,מחשבת ישראל ותולדות האמנות ,ואנו מקווים שבגיליונות הבאים נזכה להרחיב עוד יותר את
היריעה הדיסציפלינרית .כמעט כל המאמרים משיקים לתחומי–דעת אחרים :בין חינוך יהודי לבין מחשבת
ישראל ,בין היסטוריה כללית לפילוסופיה פוליטית ולספרות ,בין תולדות האמנות ללימודי מגדר ותרבות,
ועוד .עושר הנושאים והמולטי־דיסציפלינריות משקף את מגוון הדעות ,את העדכניות ואת החדשנות שמוזה
מבקש להציג.
מוזה לא היה רואה אור אלמלא התגייסותם של רבות ורבים לטובת המטרה :נודה במיוחד לפרופ' ישראל
יובל ,ראש בית ספר מנדל ,לפרופ' אילנה פרדס ,ראשת התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים ,ולפרופ' מנואלה
קונסוני ,שמילאה את מקומה בעת ייסודו של כתב העת והעניקה לנו את ברכתה .הפרופסורים יובל ,פרדס
וקונסוני נמנים כולם על חברי מועצת המערכת של כתב העת ,לצד פרופ' זאב הרוי ופרופ' אדוין סרוסי —
ולכולם הייתה יד בכינון כתב העת .אנו מודים למזכיר המערכת ,אביתר ורמן ,ולצוות ההנהלה המסור של
בניין מנדל ,בראשות אירינה דוסטוב :שירי אזולאי ,לירון ברהום ורוני ענקי ,שסייעה לנו רבות עם אתר
כתב העת.
תודה רבה לכל הכותבות והכותבים ,וכמובן ללקטוריות וללקטורים — מרביתם תלמידים בבית ספר מנדל
— שתרמו לנו ברוחב לב מזמנם היקר ,אך חוסים בצילו האנונימי של השיפוט העיוור .ברצוננו להודות
מקרב לב גם למעצב הגרפי ,רותם כהן–סואיה ,לעורכת הלשונית ,הדר פרי ,ולאמנית נעמה לוטן־סניטקוף,
שנעתרה לבקשתנו ונידבה את עבודתה קוסטא דחיותא  2לטובת הדימוי המופיע על שער הגיליון.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה,

עורכי מוזה,
אדם יודפת ,שחר ליבנה ותמיר קרקסון
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מירי אבישר
החוג לספרות כללית והשוואתית
,בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים

:על העיוורון
ספר איוב כמודל
להארה רוחנית בסונטה
התשע–עשרה של מילטון

Sonnet XIX
When I consider how my light is spent,
E’re half my days in this dark world and wide,
And that one Talent which is death to hide,
Lodged with me useless, though my Soul more bent
To serve therewith my Maker, and present
My true account, least he returning chide,
Doth God exact day labour, light deny’d,
I fondly ask; But patience, to prevent
That murmur, soon replies, God doth not need
Either man's work or his own gifts, who best
Bear his milde yoak, they serve him best, his state
Is kingly. Thousands at his bidding speed
And post o're Land and Ocean without rest:
They also serve who only stand and waite.1

7

ע–ע ְׂש ֵרה
ֶ סֹונ ָּטה ְּת ַׁש
ֶ
,אֹורי
ִ יצד ַּכ ּ ָלה
ַ ְל ֵעת ֶא ְׁשקֹול ֵּכ
,ל־ר ָחב
ָ ְ ּב ֵלב יָ ַמי ִ ּביקּום ָא ֵפ
,ישרֹון ְׁש ֶה ְס ֵּתרֹו ֵמ ִמית
ָ ּׁ ִוְ כ
 ֶח ֶרף ֶׁש ַ ּנ ְפ ִׁשי ְּכ ֵמ ָהה,ָ ּב ֵטל ִ ּבי
ּול ַה ִ ּציג
ְ ,ְל ָׁש ֵרת ִע ּמֹו בּ ְֹור ִאי
, ֶׁש ּ ָמא יִ ְר ּגֹז ָה ֵאל,ֶע ְר ִּכי ַה ֵּכן
,יֹומי
ִ  ָע ָמל, נִ ְׁש ַלל ָהאֹור,יִ ְדרֹוׁש
 ְּתלּונָ ה,ֶא ְׁש ַאל ְּב ּתֹם; ַה ַּס ְב ָלנּות
 ָה ֵאל ֵאינֹו דּ ֵֹורׁש, ָּת ִׁשיב,ִל ְבלֹום
,נֹותיו ֶׁש ּלֹו
ָ ִמ ְצוֹות ָא ָדם אֹו ַמ ְּת
ּ נֹוׂשא
,יטיב ָׁש ֵרת
ִ ֵ י,עּולֹו ַה ַ ּקל
ֵ
 ְר ָבבֹות ָח ִׁשים ִ ּב ְׁשמֹו.ֲח ֵצרֹו ָר ָמה
:ְ ּב ִלי ֶה ֶרף יָ ם וְ יַ ָ ּב ָׁשה ָּת ִרים
2
.עֹומ ִדים ַרק ִל ְרׁשּותֹו
ְ ְמ ָׁש ְר ִתים ַאף ָה
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מאמר זה מציע קריאה בסונטה התשע–עשרה של מילטון לאור ספר
איוב .בסונטה מקונן דובר השיר על אובדן כושר ראייתו ומביע
את חרדתו מפני העונש שצפוי לו עתה ,משאינו יכול עוד לעשות
שימוש בכישרון השירה החבוי בו כדי לעבוד את אלוהים ולשרתו
כראוי .הסונטה התשע–עשרה היא אפוא יצירה לירית דתית העוסקת
ביחסים שבין האדם לאלוהים ובשאלת הדרך הראויה לעבוד את
האל .העיסוק התמטי בסוגיה תאולוגית זו זוכה להשלמה סגנונית
מזים והדים אינטרטקסטואליים לאפיזודות מקראיות
בצורת ֶה ְר ִ
אחדות ,אשר גם בהן מוצגת עבודת האל כבעיה ,ושהופעתן
המרומזת בשיר שופכת אור על המשבר הרוחני שחווה הדובר.
המאמר מבקש לעמוד על האופנים שבהם היווה ספר איוב מודל
משמעותי עבור מילטון בכתיבת הסונטה .כפי שעולה מניתוח
השיר ,בניגוד ליצירותיו האפיות  Paradise Lostו–Paradise
 ,Regainedהנוקטות גישה מסורתית כלפי איוב כמופת של סבלנות
אמונית ,ביצירה זו מבליט המשורר דווקא את המשבר האמוני העמוק
שפקד את הגיבור המקראי ואת הפיכת הלב שלו ,מעמדה ראשונית
של הטלת ספק בצדקת האל לקבלת מצבו ,הודות לחוויה של הארה
רוחנית שמאציל עליו החסד האלוהי .כמו כן ,המאמר מצביע על
חשיבותו של ספר איוב בסונטה התשע–עשרה לבירור עמדתו המטא–
פואטית של מילטון באשר למעמדו של מעשה היצירה הספרותי אל
מול הכמיהה לעבודת האל .באימוצו את ספר איוב כהקשר מכונן
עבור הסונטה ,מביע מילטון עמדה של ענווה אמונית וביטול עצמי
מחד ,ומתעקש על שימור עליונותו כבורא עולם פואטי מאידך .בכך
מצליח המשורר הנוצרי לאחוז את החבל בשני קצותיו :לדמיין את
עצמו כאיוב מודרני וכאלוהים בעת ובעונה אחת.

בסונטה התשע־עשרה של מילטון ,המבוססת על התעוורותו של המשורר עצמו ,מבכה דובר השיר את
אובדן מאור עיניו 3.הדובר מביע חשש שמא ייענש משום שאינו יכול עוד לעשות שימוש בכישרון החבוי
בו — כנראה כישרון השירה והכתיבה — כדי לעבוד את אלוהים ולשרתו כראוי 4.בתגובה לחשש זה משיב
קולה של הסבלנות ( )patienceכי האל לא זקוק למעשיו הטובים של האדם או למתנות שהוא עצמו (האל)
העניק לו; הדרך הטובה ביותר לשרת את אלוהים היא לשאת בעול שהוא מטיל על כתפי האדם .עוד אומרת
הסבלנות כי לאלוהים אינספור משרתים בדמות מלאכים המתפרשים ברחבי העולם כולו ,וכי אחדים מהם
משרתים גם בדרך של "עמידה והמתנה" או "עמידה לרשות האל" ("They also serve who only stand
".)and waite
הסונטה התשע־עשרה היא אפוא יצירה לירית דתית העוסקת ביחסים שבין האדם לאלוהים ובשאלת הדרך
הראויה לעבוד את האל ולשרתו .העיסוק התמטי בסוגיה תאולוגית זו זוכה להשלמה סגנונית בצורת הרמזים
8
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והדים אינטרטקסטואליים למומנטים מקראיים אחדים אשר גם בהם מוצגת עבודת האל כבעיה ,ושהופעתם
המרומזת בשיר שופכת אור על המשבר האישי שחווה הדובר 5.ההרמזים למקומות מסוימים בכתבי הקודש
המשובצים לאורך הסונטה אמורים לשמש אם כן כמורי דרך לקורא בפרשנותו את השיר .הסונטה רומזת
באופן הבולט ביותר לשתי אפיזודות מהברית החדשה :משל הכיכרים ( )the parable of the talentsבמתי
כה וסיפור ריפויו של אדם עיוור בידי ישו ביוחנן ט .מומנטים אלה מתפקדים אמנם כמפתחות פרשניים
חשובים בהבנת היצירה ,אך ישנו מומנט תנ"כי מרכזי נוסף ממנו שואב מילטון :ספר איוב .אף על פי
שבמחקר המילטוני מזוהה ספר איוב כאחד המקורות המקראיים המשפיעים ביותר ביצירתו של הגאון
האנגלי (בייחוד בשירתו האפית) ,נמנעה המסורת הפרשנית רובה ככולה מבירור יסודי של הזיקה בין ספר
איוב לסונטה התשע־עשרה .ג'וזף פקוויני התייחס אמנם לקווי דמיון אחדים בין הסונטה לטקסט המקראי,
אך דיונו הקצר מציע סקירה בלתי ממצה שאינה עומדת על מלוא משקלו של האינטרטקסט התנ"כי עבור
השיר .בחיבור זה אבקש לפתח את הבחנותיו הלקוניות של פקוויני ולהציע הבחנות חדשות בנוגע לאופנים
שבהם היווה ספר איוב מודל משמעותי עבור מילטון בכתיבת הסונטה .אטען שבניגוד ליצירותיו האפיות
המּוׁשב (,)Paradise Regainedהנוקטות גישה מסורתית כלפי
ָ
גן העדן האבוד ( )Paradise Lostוגן העדן
איוב כמופת של סבלנות אמונית ,ביצירה זו מבליט המשורר דווקא את המשבר האמוני העמוק שפקד את
הגיבור המקראי ואת הפיכת הלב שלו ,מעמדה ראשונית של הטלת ספק בצדקת האל לקבלת מצבו ,הודות
לחוויה של הארה רוחנית שמאציל עליו החסד האלוהי .במובן זה ,קרובה הסונטה בגישתה האמונית לפואמה
6
הדרמטית־טרגית  ,Samson Agonistesשגם בה נוקט מילטון גישה מורכבת ודינמית יותר לדמותו של איוב.
לבסוף ,אעמוד על חשיבותו של ספר איוב בסונטה התשע־עשרה לבירור עמדתו המטא־פואטית של מילטון
באשר למעמדו של מעשה היצירה הספרותי אל מול הכמיהה לעבודת האל .כפי שאראה ,באימוצו את ספר
איוב כהקשר מכונן עבור הסונטה ,מביע מילטון עמדה של ענווה אמונית וביטול עצמי מחד ,ומתעקש על
שימור עליונותו כבורא עולם פואטי מאידך .בכך מצליח המשורר הנוצרי לאחוז את החבל בשני קצוותיו:
לדמיין את עצמו כאיוב וכאלוהים בעת ובעונה אחת .לשם ביסוס טענותיי ,אדון בנקודות ההשקה השונות
בין הסונטה לספר איוב ,הן ברמה התוכנית־תמטית והן ברמה הצורנית־סגנונית.
כנקודת המוצא לבחינת האספקטים האיוביים בסונטה ,אצטט את דבריו הקצרים של פקוויני על קווי הדמיון
המתקיימים לדידו בין צורת החוויה הדתית המומחזת בסונטה לבין זו המגולמת בספר איוב:
הוא [איוב] סובל ומפקפק לזמן מה ,אך בסופו של דבר זוכה לנחמה ובה בעת לכפרה .אופן
הטיפול בבעיה המרכזית שבשיר מזכיר במובנים מסוימים את ספר איוב ,שאלמנטים רבים
מתוכו מוצאים את דרכם לתוך הסונטה .הקול הבוקע במפתיע מן הסערה אינו עונה ישירות
לסוגיות שמתעוררות נוכח סבלו של איש ישר ,אלא מציע תיאור של הבורא הנשגב מהבינה
האנושית ושל בריאתו המרמז על פתרונן [של אותן הסוגיות] .ה"סבלנות" ,המשיחה אף היא
על האל שאין לרדת לחקר התנהלותו אל מול ברואיו ,נוקטת ב"תגובתה" אסטרטגיה דומה
של דיבור עקיף ורמיזה .איוב הוא כמובן הדוגמה המופתית לסבלנות [ .]...רעי איוב והשטן
מאפיינים ,באורח שגוי ,את ההשגחה האלוהית באותם מונחים של סחר־חליפין המשמשים
את הדובר ,אשר ,כמוהם ,לוקה בהבנתו .הדובר בשיר ,איש ישר אך בלתי מושלם — וגם
איוב מוצא דבר מה להינחם עליו בסיום הספר (מב  — )6—1תופס את צרותיו באופן דומה
לזה של רעי איוב ,אך מתעלה ,לפחות באורח זמני והודות לסיוע על־טבעי המופיע לא
בצורת התגלות חיצונית כי אם כחסד של הארה פנימית ,אל מעמד מעין זה שאותו משיג
7
איוב כאשר הלה הופך לסבלן ומשכיל גם יחד.

פקוויני מונה מספר מאפיינים שחולקים ספר איוב והסונטה :ראשית ,הוא מזהה בשני הטקסטים מהלך דו־
שלבי :תחילה מצב של סבל המלווה בספק ובהמשך נחמה (ובמקרה של איוב שיקום) .שנית ,שני הטקסטים
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כתובים במבנה דיאלוגי של שאלה ותשובה ,כאשר בשניהם התשובה לא עונה באופן ישיר על השאלה
שנשאלה אלא מגיבה במענה עקיף המתמקד בנשגבותו של האל .שלישית ,בשני הטקסטים מופיעה הסבלנות
( )patienceכמידה הטובה בה"א הידיעה .רביעית ,בדומה לרעי איוב והשטן שמופיע בפרולוג ,הדובר
בשיר (באוקטבה ,כלומר בבית השיר הראשון בן שמונה השורות) מחזיק בתפיסת שכר ועונש המושתתת
על חליפין .חמישית ,הדובר בשיר ,כמו איוב ,הוא אדם טוב אך לא מושלם .לבסוף ,בדומה לאיוב ,הדובר
בשיר משנה את עמדתו ביחס למצבו ומתגבר על הקושי שהוא חווה באמצעות התערבות על־טבעית ,אם כי
פנימית־נפשית ולא חיצונית־חומרית כאיוב .בסקירה זו פקוויני עומד על מספר נקודות דמיון מרכזיות בין
שני הטקסטים ,אך ,כאמור ,הן לא זוכות לפיתוח משמעותי מצידו .כמו כן ,סקירתו מחסירה מספר היבטים
אנלוגיים אחרים ,חשובים לא פחות מאלה שהוא מציין.
נתחיל בהשלמת החסר על ידי בירור מעמיק יותר של טבע המכה הניחתת על ראשו של הדובר בסונטה ושל
הסבל והספק שהיא מולידה .הטרגדיה האישית שפוקדת את הדובר היא אובדן מאור עיניו ("my light is
" )spentאשר מותיר אותו בעולם אפל וכביר ממדים (" .)"in this dark world and wideאמנם אסונו
של הדובר אינו שקול לגודל אסונו של איוב ,שמאבד את כל ילדיו ואת רכושו הרב ואף לוקה במחלת עור
קשה מנשוא .ובכל זאת ,רב הדמיון בין מצבם של השניים .בדומה לאיוב ,אסונו של הדובר נראה חסר פשר
ונטול הצדקה :לא ניתן שום רמז לחטא שעליו אלוהים מעניש את הדובר והלה אף מצהיר על להיטותו
המתמשכת לשרת את האל.
עיגון לכך שהעיוורון בסונטה איננו עונש על חטא שבו אשם הדובר מצוי ביחסו של מילטון לעיוורנו
שלו .מילטון היה תומך נלהב של המשטר הדמוקרטי ושירת כשר ללשונות זרות בממשלה של תקופת
הרפובליקה ( .)The Commonwealth ,1660—1649כאשר התעוור בתחילת  ,1652טענו יריביו הפוליטיים
כי זהו עונש מידי שמיים על עמדותיו האנטי־מלוכניות .ב־ ,Defensio Secundaכתב הגנה פוליטי־אישי
שראה אור בשנת  ,1654שולל מילטון מכול וכול פרשנות זו של אסונו האישי .החוקר דייטון האסקין מתאר
את התגוננותו של מילטון כהתעקשות איובית על חפותו המוסרית" :בהתרסתו כנגד ההאשמה כי עיוורנו
היה עונש [אלוהי] ,כמו איוב הוא זועק אל על משל היה פונה ישירות אל האל [ ]...לא כדי להתוודות על
אשמתו ,אלא כדי להצהיר על חפותו" 8.כך מתאר מילטון את מצבו:
ובאשר לעצמי ,אף על פי ששקלתי במדויק את התנהלותי ,ובחנתי לעומק את נפשי ,אני
קורא לך ,הו אלוהים ,בוחן כליות ולב ,להיות עד לכך ,שלא ידוע לי ,בין אם בתקופות
מוקדמות או מאוחרות יותר בחיי ,על ביצוע שום עוול נורא ,אשר עלול היה להפוך אותי
מושא ראוי לעונש כה נורא מידייך .ואולם ,היות ואוייבי מתרברבים שאסוני אינו אלא
גמול הולם לעבירות עטי ,אני פונה לאל הכול־יכול שיעיד כי מעולם לא כתבתי דבר אשר
9
חשבתי אותו עוין לאמת ,לצדק או לאמונה הנכונה.

מילטון היה טרוד אם כן גם בחייו האישיים בשאלת הסבל נטול ההצדקה לכאורה ,וסרב לראות את התעוורותו
כעונש על עוול כלשהו שהיה אשם בו .הצצה נוספת בקורותיו האישיים של מילטון נותנת משנה תוקף
לאפיונו כדמות איובית שהמכות ניחתות עליה בזו אחר זו; לאחר התעוורותו המוחלטת בתחילת ,1652
אסונות נוספים לא איחרו לבוא :במאי של אותה השנה מתה אישתו כתוצאה מסיבוכים בלידה וכחודש
לאחר מכן מת הבן שילדה לו.
נפנה עתה לבחינת התגובה שמייצר האסון בדובר .כפי שאומר פקוויני ,הדינמיקה הפסיכולוגית המאפיינת
את מצבם הנפשי של איוב ושל הדובר המילטוני מאופיינת בתנועה בין שני קטבים :ספק ונחמה או,
לחלופין ,אי־סבלנות ( )impatienceוסבלנות ( .)patienceאיוב אמנם מזוהה באופן מסורתי כהתגלמות
הסבלנות ,וזהו אכן הדימוי שמאמץ מילטון בגן עדן האבוד ובגן העדן המּוׁשב 10.עם זאת ,בסונטה
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התשע־עשרה מציג המשורר גישה מורכבת יותר לדמותו של איוב .כפי שמסבירה אן ראדזינוביץ במסגרת
ניתוחה את  Samson Agonistesלאור ספר איוב (שלדבריה שימש את מילטון כמודל אפי קצר בעבודתו
על פואמה דרמטית זו) ,עבור מילטון איוב הוא "מקרה שיקומי" (" :)"rehabilitative caseדוגמה למבוכה
מוסרית ,למצב שבו הסובל מובא אל סף הייאוש ושבעקבותיו מגיעה התאוששות מוסרית 11.כך גם בסונטה
חל מעבר מן המבוכה המוסרית באוקטבה אל הנחמה והשיקום בססטט (בית השיר השני בן שש השורות).
שתי מילות המפתח שדרכן מומחזת הדרמה הפסיכולוגית המתחוללת בנפשו של הדובר בשיר הן ","murmur
שניתן לתרגם כ־"תלונה"" ,רטינה" או "נהמה" ,ו־"" — "patienceסבלנות" .במאמרו על הסונטה התשע־
עשרה של מילטון מגדיר טוביאס גרגורי את המילה " "murmurבאופן הבא:
רטינה [ ,]murmurבמובנה/ו האנגלי הקדום ביותר ,היא תלונה או נהמה חרישית .מילה זו
משמשת לעתים קרובות לתיאור מחאה "מלמטה" .רטינה היא מה שמשרתים עושים כנגד
אדוניהם [ .]...לחלופין ,אדם עשוי לרטון נגד הרשות הרמה מכולן .לרטון במובן הדתי פירושו
למתוח ביקורת על אלוהים ,להתלונן נוכח סבל או פורענות ]...[ .מטיפים קדם־מודרניים
הזהירו תכופות מפני הרטינה .היא פסולה מכיוון שלבני אנוש אין שום זכות להתלונן]...[ .
12
בנוסף ,יש בכך משום סיכון כיוון שהאל עלול להעצים את סבלך.

אדם שמשמיע את ה־" "murmurהוא לפיכך אדם "ממורמר" ,כלומר ,אדם הכועס ומוחה על העוול שנגרם
לו במסגרת יחסים היררכיים ,שבהם הוא הצד הנחות או החלש .ביחס לאלוהים ,ההתמרמרות היא תלונה של
המאמין על האל בתגובה לסבל או לאסון שנגרם לו .התמרמרות שכזו נחשבת לחטא ועל כן הדובר בשיר
13
אשם בחטא של חוסר סבלנות ( ,)impatienceשבעיני מילטון גם איוב הצדיק היה אשם בו.
המילה " "murmurאמנם לא מופיעה מפורשות בתרגום לאנגלית של ספר איוב ,אך היא נוכחת בביאורים
לו בתנ"ך ז'נבה הפרוטסטנטי משנת ( 1599להלן  ,)GNVשעימו עבד מילטון .בפרק לז ,למשל ,אומר אליהוא
"היְ ֻס ּ ַפר לֹו ִּכי ֲא ַד ֵ ּבר ִאם ָא ַמר ִאיׁש ִּכי יְ ֻב ּ ָלע" ( .)20ב־ GNVמתורגם הפסוק כך:
לקראת סוף נאומו האחרוןַ :
"?."Shall it be told him when I speak? or shall man speak when he shall be destroyed
לחלקו הראשון של הפסוק הסתום נלווית ההארה המבארת הבאה" :האם האל זקוק לדיווח ממאן דהוא
כאשר האדם רוטן נגדו?" ("Hath God need that any should tell him when man murmureth
"? ,against himההדגשה שלי) .הווה אומר ,האל אינו זקוק שידווחו לו כשהאדם מלין עליו ,כיוון שהוא
יודע כול .הדבר החשוב לענייננו הוא שבביאורם את הפסוק מבינים המהדירים הפרוטסנטים של ה־,GNV
ומילטון בעקבותיהם ,את הדיבור כנגד האל בספר איוב כ–" 14."murmurמכאן יש להניח כי בעת שיבוץ
המילה בעמדת מפתח בסונטה ,ספר איוב — יחד עם טקסטים מקראיים אחרים המכילים תלונה נגד האל
15
או שליחיו — היה נוכח בתודעתו של מילטון.
נוסף לדימיון בהלכי הרוח של איוב ושל הדובר בשיר נוכח המצב הקשה שאליו נקלעו ,ניתן להצביע על
אנלוגיה יסודית בין הטקסט המקראי לסונטה המילטונית גם בטיב הרזולוציה שניתנת לעמדתם הספקנית.
כפי שמציין פקוויני ,אחד מקווי הדמיון המשמעותיים שמתקיימים בין שני הטקסטים היא צורתם הדיאלוגית:
כמו איוב ,הדובר בסונטה מטיל ספק בהתנהלותו ה(לא) מוסרית של האל ,ובדומה לזעקתו של איוב ,שאלתו
זוכה למענה מפתיע מצד גורם אלוהי 16.בספר איוב מדובר אמנם בדיאלוג חיצוני המתקיים בין שתי ישויות
נפרדות ,ואילו בסונטה המילטונית מדובר בדיאלוג פנימי המתקיים בין שני קולות בנפשו של הדובר .אולם
ניתן לייחס את ההבדל בעיצוב הדיאלוג לכך שמילטון כותב בתקופה שבה האל אינו מתגלה עוד באופן
ישיר בעולם החיצון ,ועל כן מה שמומחז כדיאלוג חיצוני בספר איוב ,מופנם בסונטה לתוך המרחב הנפשי.
לחילופין ,ניתן לראות את מענה האל לאיוב כהתגלות שבחלום ,כלומר כהתגלות שמתרחשת אף היא
"ב ֲחלֹום ֶחזְ יֹון ַליְ ָלה ִ ּבנְ פֹל ַּת ְר ֵ ּד ָמה ַעל ֲאנָ ׁ ִשים ִ ּב ְתנּומֹות ֲע ֵלי ִמ ׁ ְש ָּכב:
במרחבי הנפשי ,שהרי לדברי אליהואּ ַ :
ּובמ ָֹס ָרם יַ ְח ּ ֹתם" (לג .)16—15
ָאז יִ גְ ֶלה אֹזֶ ן ֲאנָ ׁ ִשים ְ
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בין אם מדובר במענה אלוהי חיצוני או פנימי לאדם ,בשני המקרים מענה זה אינו מכונן דיאלוג של ממש
במובן העמוק של המילה .התהייה המתמרמרת שבוקעת מפי הדובר בסונטה במשפט"Doth God exact :
" — day labour, light deny’dכלומר" ,האם האל יעניש אותי על אי־יכולתי לשרתו בשל אסון שהוא
עצמו המיט עליי?" — נענית בתשובתה של הסבלנות שמפארת את גדולת האל ("his State / Is kingly.
" )Thousands at his bidding speedומבהירה לדובר כי מעשיו הטובים זניחים בעיני הבורא 17.הסבלנות,
אם כן ,לא עונה ישירות לבעיה המוסרית המשתמעת משאלתו של הדובר ,וכפי שאומר פול גודמן ,על פניו,
הפתרון שמציעה הסונטה "אינו עושה צדק פואטי עם הסבל נטול ההצדקה [ .]...היות האל שליט נישא
היא בגדר פיוס [ ]reconciliationאקס מכינה" 18.אפיון זה של התשובה המושמעת באזניי הדובר כתשובה
מלאכותית ועקרה שאינה פותרת את בעיית הסבל חסר ההצדקה דומה מאוד לביקורת שמושמעת תדיר נגד
ספר איוב .כפי שמסביר רוברט אלטר ,ההתנגדות המקובלת למענה האל מן הסערה (פרקים לח—מא) ,שאמור
להוות את נקודת השיא ביצירה המקראית ,היא שאלוהים כלל לא עונה לזעקתו של איוב ,אלא פשוט מוחץ
ומשתיק אותו באמצעות "בריונות קוסמית" (" )"cosmic bullyingהמהללת את עוצמתו האינסופית של
"אזָ ר־נָ א כְ גֶ ֶבר
האל ומגמדת את האדם בנימתה האירונית והמלעיגה (למשל ,בתחילת מענהו אומר אלוהיםֱ :
ֲח ָל ֶצ ָ
19
י־א ֶרץ ַה ֵ ּגד ִאם־יָ ַד ְע ָּת ִבינָ ה" [לח  ,]3—2והדוגמאות רבות).
יתּ ְ ,ביָ ְס ִד ָ
הֹוד ֵיענִ יֵ :איפֹה ָהיִ ָ
יך וְ ֶא ְׁש ָא ְל ָך וְ ִ
למרות המחלוקת סביב תוקף התשובה שמציע כל אחד מן הטקסטים ,הסובייקטים שלאזניהם היא מיועדת
חווים את התשובה כמענה מספק המאפשר להם לאמץ מחדש את הגישה הסבלנית .כדי להבין מדוע וכיצד
מחוללת התשובה האלוהית אפקט שכזה באיוב ובדובר המילטוני ,עלינו לבחון תחילה ממד פסיכולוגי נוסף
משותף לשניהם ,שטרם נתנו עליו את הדעת .עד כה ראינו כי למרות שאיוב והדובר הם אנשים טובים ,הם
אינם מושלמים — לסבלנותם יש גבול .אולם ניתן ללכת צעד נוסף מעבר לכך ולומר כי אי־הכניעות שבה
אשמים השניים נגועה באגוצנטריות ואף בגאוותנות .זוהי אכן הטענה שמקדם דיקסון פיסק ביחס לסונטה
באומרו כי ניתן לזהות יסוד אנוכי בעמדתו המתמרמרת של הדובר:
התלונה מתיימרת לדעת טוב יותר ולשפוט טוב יותר מאלוהים .מאחורי נחישותו [של הדובר]
לשרת [את האל] מסתתרת אם כן ציפייה יומרנית שהוא עצמו יוכל לקבוע את תנאי השירות.
[ ]...אך האם שירות פואטי איננו שירות זוהר ומרומם יותר מזה שהאל עשוי להקצות?
20
זוהי וודאי האפשרות שמילטון ראה לנגד עיניו ושבסופו של דבר השלים עמה בסונטה.

ההתרעמות של הדובר בשיר על מצבו נובעת אם כן במידה רבה מכך שהוא מרגיש כי מצב זה אינו מאפשר
לו לממש את שאיפותיו האישיות ,להיות בשליטה על חייו ולשרת את האל בדרך הטובה בעיני עצמו.
כלומר ,הדובר מפרש וממשמע את יחסיו עם האל מנקודת מבט המעמידה אותו (הדובר) במרכז העולם.
גם איוב ,על אף להיטותו לעבוד את האל באדיקות מוחלטת ("וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ַההּואָּ ,תם וְ יָ ָׁשר וִ ֵירא ֱאל ִֹהים
21
וְ ָסר ֵמ ָרע" [א  ,)]1ניחן בנקודת מבט אגוצנטרית המורגשת בבירור בחלק השירה של הטקסט המקראי.
בחלק זה מפגין איוב בעקביות עמדה מרוכזת בעצמה בניסיונותיו הנשנים להצדיק את עצמו בעיניי האל
ובעיניי רעיו ולהוכיח את מוסריותו נטולת הרבב על ידי מניית הדרכים השונות שבהן פעל למען הזולת.
בפרק כט ,למשל ,מספר איוב על הסיוע שלו לאלמנות ,יתומים ,עניים ושאר נדכאים וחלכאים .הצטדקות
זו מופיעה במסגרת תיאורו הנוסטלגי של איוב את חייו הקודמים ,בו הוא מציג את עצמו כחצי־אל המעורר
ּולׁשֹונָ ם
יהם :קֹול נְ גִ ִידים נֶ ְח ָ ּבאּו ְ
"ש ִרים ָע ְצרּו ְב ִמ ּ ִלים וְ כַ ף יָ ִ ׂשימּו ְל ִפ ֶ
הערצה ,השתאות ואלם בבני קהילתוׂ ָ :
ְל ִח ָּכם ָ ּד ֵב ָקה" ( .)10—9שיא התפארותו של איוב מופיע בסוף הפרק כאשר הוא מציג את עצמו כמי שנהג
22
"א ֲב ַחר ַ ּד ְר ָּכם וְ ֵא ׁ ֵשב רֹאׁש וְ ֶא ׁ ְש ּכֹון ְּכ ֶמ ֶל ְך ַ ּב ְ ּגדּוד ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֲא ֵב ִלים יְ נַ ֵחם" (.)25
להכריע את גורלם של אחריםֶ :
יתר על כן ,למרות אפיונו של איוב בפרולוג כאיש "ירא אלהים" (הביטוי מופיע בו ארבע פעמים — בפרק
א ,פסוקים  8 ,1ו־ ;9ובפרק ב  ,)3החל מפרק ג ועד למענה האל מן הסערה ,איוב מועל באפיון זה ומבקר את
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אלוהים על הדרך שבה הוא נוהג בו והאופן שבו הוא מנהל את העולם 23.המגננה העצמית הבלתי מתפשרת
לצד קריאת התיגר על האל והעלאת האשמות חריפות נגדו מעידה על גאוותו של איוב ,והספר אכן נותן
את דעתו על הגאווה במספר מקומות 24.אחד המקומות שבהם מורגשת במיוחד עמדתו האגוצנטרית והגאה
ֹאבד יֹום ִאּו ֶָלד בּ ֹו
של איוב הוא פרק ג ,שפותח את חלק השירה בספר ושבו איוב מקלל את יום לידתו ("י ַ
ה־ש ַדיִ ם ִּכי
ּומ ּׁ ָ
אתי וְ ֶאגְ וָ עַ :מדּ ַּוע ִקדְּ מּונִ י ִב ְר ָּכיִ ם ַ
"ל ּ ָמה ּלֹא ֵמ ֶר ֶחם ָאמּות ִמ ֶ ּב ֶטן יָ ָצ ִ
וְ ַה ּ ַליְ ָלה ָא ַמר ה ָֹרה גָ ֶבר"ָ ;3 ,
ִאינָ ק" .)12—11 ,כפי שטוען אלטר" :שירו הראשון של איוב הוא ביטוי עוצמתי ,מהדהד ואותנטי לאגואיזם
המהותי לאדם ,שכמעט ואין מנוס מפניו" 25.רצונו של איוב להתאיין ,למחוק את עצמו מן העולם נובע,
באופן אירוני ,דווקא מהיותו מרוכז בעצמו ובעלבון האישי הקשה שנגרם לו .יתרה מזאת ,בעצם ניסיונו
לאיין את הבריאה ,או לפחות את בריאתו שלו ,איוב הופך את עצמו לתשליל של אלוהים — אלוהים ברא
26
את העולם ויצר יש מאין ,ואילו איוב מבקש לבטל את הבריאה ולאיין את היש.
איוב והדובר בסונטה מתגלים אפוא כאנשים הלוקים באנוכיות על אף היותם מאמינים אדוקים .הדימיון
בעמדה פסיכולוגית התחלתית זו מונח ,כאמור ,ביסודה של נקודת השקה מהותית נוספת בין הטקסטים —
טיב התשובה שלה זוכים השניים מצד הישות האלוהית ,והאפקט שיש לתשובה זו עליהם .בשני המקרים,
פועל המענה האלוהי על דרך הרחבת שדה הראייה של הסובייקט המאזין ובכך כופה עליו שינוי פרספקטיבה
מנקודת מבט אגוצנטרית לנקודת מבט אוניברסלית .טרנספורמציה תודעתית זו היא שמאפשרת לאיוב
ולדובר בשיר לאמץ מחדש את הגישה הסבלנית.
בסונטה של מילטון ,תשובת הסבלנות בססטט לספק שעולה באוקטבה מציגה בפני הדובר את כוחו האדיר
של אלוהים ואת ממלכתו השמיימית רחבת הידיים ,על אלפי המלאכים שמשרתים את האל בכל רחבי תבל.
כפי שטוען פקוויני ,הסבלנות פותחת פתח למהפך נפשי בדובר משום שבעקבות דבריה:
הוא מסוגל ,ולו באופן זמני ,לשים בצד את רטינתו ואת רחמיו העצמיים ,הוא מסוגל להרחיב
את שדה ראייתו האינטקלטואלית ולהתבונן באימפריה קוסמית הנשלטת בידי אלוהים
ומאוכלסת על־ידי בני אדם ומלאכים ,הוא מסוגל לפנות מהרהור מדוכדך על אובדנו האישי
27
ולראות את צרותיו מתוך הפרספקטיבה המקיפה של תכנית [אלוהית] חובקת עולם.

שינוי הפרספקטיבה שמחוללת תשובת הסבלנות בתודעתו של הדובר מסומן באופן תחבירי במעבר מכינויי
שם של גוף ראשון ( ,)I, my, meהשולטים באוקטבה ומתמקדים בדובר ,לכינויי שם של גוף שלישי (his,
 ,)himהשולטים בססטט ומתמקדים באל .שינוי תחבירי זה מעיד על שינוי נפשי בדובר — "מעבר []...
מדאגה אגוצנטרית למודעות תאוצנטרית" — 28אשר פונה עתה להרהור אימפרסונלי בישויות שמיימיות.
לאור הצבעתו חדת ההבחנה של פקוויני על שינוי הפרספקטיבה המונח ביסוד הסונטה ,מפתיע שהוא לא
זיהה גם בהיבט מהותי זה דמיון לספר איוב ,שהרי מענה האל מן הסערה מפעיל בדיוק את אותה האסטרטגיה
הפואטית של הרחבת שדה הראייה והצגת הקיום מנקודת מבטו האוניברסלית של אלוהים .כפי שמסביר
אלטר ,הנאום האלוהי פועל במגמה צנטריפוגלית המנוגדת לקינתו הצנטריפטלית של איוב ,שבמהלכה
הוא מקלל את יום לידתו:
הן במבנה שלהם והן בקביעותיהם התמטיות ,פרקים לח—מא ממחיזים תנועה דיאסטולית
המגיבה לתנועה הסיסטולית של פרק ג .פואטיקת הסבל בפרק ג מבקשת לכווץ את העולם
כולו עד לכדי איונו ,והיא מייצרת שורת דימויים של תיחום וצמצום .פואטיקת המבט של
ההשגחה האלוהית [ ]providential visionבמענה האל מן הסערה מביאה להופעתם
29
של אופקים מתרחבים בזה אחר זה ,שכל אחד מהם מאוכלס על־ידי צורת חיים חדשה.

מענה האל בפרקים לח—מא בורא מחדש בעיני הרוח את העולם שקינתו של איוב ביקשה להשמיד .סקירתו
של אלוהים את העולם מן המסד עד הטפחות כמו מחזירה לידי קיום ופעילות את גרמי השמיים ,כוחות הטבע
13
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ובעלי החיים .במקביל ,ובדומה לדבריה של הסבלנות בסונטה ,התנועה הסוחפת בנאומו של האל מבטלת
את עמדתו המרוממת של האדם כנזר הבריאה 30.הדרה זו של האדם מן המרכז האונטולוגי של הקיום אל
השוליים היא שמאפשרת לו לקבל את סבלו בהשלמה מלאה .גם בטקסט המקראי ,אם כן ,ממחיש מענה
האל לאיוב את קטנותו לעומת הבורא והיקום שיצר ובכך משפיל את גבהות לבו ויומרתו לשפוט ולבקר
את התנהלות יוצרו.
דמיון מבני־רעיוני זה בין הסונטה לספר איוב מחוזק על ידי הדימויים המשותפים לשני הטקסטים :בשניהם
המעבר מן הפרספקטיבה הספקנית־אגוצנטרית לזו האמונית־אוניברסלית מלווה בדימויים של יציאה מחושך
לאור .הדובר בסונטה מתאר את עצמו באוקטבה (שהנימה השלטת בה היא כאמור משברית־ספקנית) כאדם
הסובל מעיוורון פיזי (" )"my light is spentשבגינו הופך עולמו לאפל (")"this dark world and wide
לא רק מבחינה חושית־וויזואלית אלא גם מבחינה רוחנית ,שכן התעוורותו מלווה בספק ובחרדה באשר
לגורלו וליחסיו עם האל (" .)"Doth God exact day labour, light deny’dאך הספק של האוקטבה,
הנשלטת על ידי דימויים של התמעטות האור והשתלטות האפלה ,נענה בססטט בתשובתה של הסבלנות
אשר מגרשת את החושך ומחזירה את האור לחייו של הדובר .אף על פי שאין בססטט אזכורים מפורשים של
אור וראייה ,מופיעים בו דימויים מלאי נהרה של ממלכת האל השמיימית ושל מעופם המהיר של משרתי
האל ,המציתים את דמיונו של הדובר־מאזין (ויחד עמו גם את דמיוננו) .דימויים אלה חודרים לעולמו האפל
של הדובר ומפיצים בו את זוהרה של ההארה הרוחנית .בניסוחו הקולע של פקוויני" :האפלה החיצונית
זוכה לכפרה בהארה פנימית" 31.במהלך פואטי זה מראה מילטון כי העיוורון האמיתי שממנו סובל הדובר
בשיר הוא עיוורון רוחני וכי תשובתה של הסבלנות הפועלת בשליחות האל ,אף שאינה משיבה לו את יכולת
32
הראייה ,מרפאת אותו מן העיוורון המשמעותי והחמור יותר ונוסכת עליו את אור האמונה הנכונה.
גם בספר איוב המעבר מספק לאמונה מחוזקת־שבעתיים נע על ציר שמוצאו בחושך וסופו באור .הייאוש
והקדרות הרוחנית הכרוכים במצבו העגום של איוב מעוררים בו את הרצון לא לחזות יותר באף דבר בעולם.
"הדובר המיוסר" ,אומר אלטר" ,ראה ,כך הוא מרגיש ,די והותר ,וכעת הוא רוצה שלא לראות עוד דבר,
להיעטף בחשכת הרחם/קבר [ ,]womb/tombהמסוגרת בדלתות אפלות שתישארנה נעולות לעד" 33.משום
ֹופע ָע ָליו נְ ָה ָרה  ...יֶ ְח ׁ ְשכּו ּכֹוכְ ֵבי
לֹוה ִמ ּ ָמ ַעל וְ ַאל ּת ַ
כך איוב דורש בקינתו שיום לידתו "יְ ִהי ח ׁ ֶֹש ְך ַאל יִ ְד ְר ׁ ֵשהּו ֱא ַּ
נִ ׁ ְש ּפֹו יְ ַקו ְלאֹור וָ ַאיִ ן וְ ַאל יִ ְר ֶאה ְ ּב ַע ְפ ַע ּ ֵפי ׁ ָש ַחר" (ג  34.)9 ;2מנגד ,ובדומה לתשובתה של הסבלנות בסונטה,
במענה שלו מתוך הסערה אלוהים מדליק מחדש את כל האורות שאיוב כיבה בדימיונו בפרק ג ,ובתיאורו
ידֹודי ֵאׁש יִ ְת ַמ ּ ָלטּו"
י־ׁש ַחרִ :מ ּ ִפיו ַל ּ ִפ ִידים יַ ֲהלֹכּו ִּכ ֵ
("ע ִטיׁש ָֹתיוָּ ,ת ֶהל אֹור וְ ֵעינָ יו ְּכ ַע ְפ ַע ּ ֵפ ָ
את הלוויתן בפרק מ ֲ
[ ,)]11—10הוא פוקח מחדש את "עפעפי השחר" שעליהם ציווה איוב להיעצם .מפגן האור וכוח הראייה
האינסופי שמציג אלוהים בפני איוב פוקח בין רגע את עיני רוחו ,שהיו עצומות עד עתה .מיד בתום המענה
"ל ׁ ֵש ַמע אֹזֶ ן ׁ ְש ַמ ְע ִּת ָ
ל־ע ָפר וָ ֵא ֶפר" (מב .)6—5
ל־כןֶ ,א ְמ ַאס וְ נִ ַח ְמ ִּתי ַע ָ
יך וְ ַע ָּתה ֵעינִ י ָר ָא ְת ָךַ :ע ֵּ
האלוהי הוא מודהְ :
איוב מכיר בכך שקודם למענה האלוהי הוא היה שרוי במצב של עיוורון רוחני ושדיבר על אלוהים "בלי
דעת" (מב  .)3בעקבות המענה מן הסערה איוב מבין כי ביקורתו על האל הייתה פסולה; היא התבססה על
35
תורת הגמול שהורישו לו אבותיו וניסתה להחיל את המוסר האנושי המוגבל על בורא עולם.
בדומה לאיוב ,עיוורונו הרוחני־אמוני של הדובר בסונטה מוביל אותו לפרש באופן שגוי את יחסיו עם האל.
פרשנות כוזבת זו מבוססת על הקריאה המוטעית (והאגוצנטרית!) של הדובר בשתי אפיזודות מהברית
החדשה ובאופן שבו הוא מחיל את הסמלים העומדים במרכזם על חייו 36.האפיזודה הראשונה היא משל
הכיכרים במתי כה  .30—14המשל מספר על אדון שעזב את עירו וחילק בין שלושת משרתיו סכומי כסף
נכבדים (כיכרים) למשמר .עם שובו של האדון התייצבו בפניו המשרתים .שני המשרתים הראשונים הכפילו
את סכום הכסף שקיבלו והאדון גמל להם על כך ביד רחבה .המשרת השלישי ,שפחד מקשיחות לבו של
האדון ,טמן את הכיכר ולא עשה עימה דבר .כשהשיב את הכיכר היחידה שקיבל ,התמלא האדון זעם על
חׁש ְך ַה ִחיצֹון ָׁשם ִּת ְהיֶ ה ַהיְ ָל ָלה
ל־ה ֶ
"א ַ
כך שעבדו לא הפיק ממנה שום ריבית והורה לגרש את המשרת העצל ֶ
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וַ ֲחרֹק ַה ִׁש ָ ּניִ ם" ( .)30במשל זה ,הכיכר מסמלת את האמונה בישו והלקח של המשל הוא שאדם אשר מפנה
את גבו לישו לא יזכה להיגאל באחרית הימים .כפי שמסביר פיסק ,הדובר בשיר טועה ביישום המשל על
מצבו האישי בכך שהוא מזהה את הכיכר ככישרון הפואטי שלו — בלבול שמאפשרת השפה האנגלית בשל
שתי המשמעויות של המילה " "talentכמטבע יקר מחד וככישרון מאידך 37.במקום לפרש את הכיכר כסמל
38
אלגורי לאמונה ,הדובר רואה בה ייצוג ליטרלי של הכישרון האנושי.
האפיזודה המקראית השנייה שהדובר מפרש באופן שגוי הוא סיפור ריפויו של אדם עיוור בידי ישו ביוחנן
"ע ַלי ַל ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֵׂשי ׁש ְֹל ִחי ְ ּבעֹוד יֹום .יָ בֹוא ַה ּ ַליְ ָלה ֲא ֶׁשר־בּ ֹו לֹא־
ט .בטרם ישו מרפא את העיוור הוא אומרָ :
יָ כֹל ִאיׁש ַל ֲעׂשֹות" ( ,)4ובתרגום לאנגלית של ה–"I must work the works of him that sent :GNV
" 39.me, while it is day: the night cometh when no man can workטעותו הפרשנית של הדובר
מצויה בהבנתו הכוזבת את דימוי אור היום (" )"while it is dayהמופיע בסיפור זה .משמעותן האלגורית
של שעות האור בסיפור היא ,ברמת הפרשנות האנאגוגית (המטפיזית־רוחנית) הזמן ההיסטורי שקודם ליום
הדין ואחרית הימים ,וברמה הטרופולוגית־אנושית (המוסרית) משך החיים שניתן לאדם כדי לעשות מעשים
טובים ( .)good worksואולם ,במקום לפרש את אור היום הקודם לאפלת הלילה באופן אלגורי־סמלי,
הדובר בסונטה מפרש את האור באופן ליטרלי כיכולת הראייה שנשללה ממנו.
בעקבות היישום המשולב והמוטעה של שני המומנטים האלגוריים הללו על חייו ,עולה בדובר חשש כבד:
כיוון שאיבד (על לא עוול בכפו) את מאור עיניו ואינו יכול ,עקב האפלה החושית שבה הוא שרוי ,לנצל
את כישרון היצירה שלו (" )"talentכדי לעבוד את האל ,הוא עלול להיענש בחומרה על אי־מתן השירות
הפואטי המצופה ממנו .בפועל ,ה־" "talentשל הדובר כלל אינו חסר תועלת מתוקף עיוורונו ,ויכולתו
לשרת את האל לא אבדה ,משום שמשמעותם האמיתית של הכיכר ואור היום היא אמונה וחיים ,בהתאמה,
ולא כישרון ויכולת ראייה .הסבלנות בסונטה מבהירה לדובר כי אור החיים עוד מאיר עליו וכי יש ביכולתו
לשרת את האל ,לא באמצעות פעילות פואטית יצרנית המאשרת את דימויו העצמי אלא דווקא באמצעות
עמידה בסבל ,מתוך עמדה סבילה 40.שורש הבעיה במצבו של הדובר מצוי אם כן בחוסר ההבנה שלו את
מהות היחסים בין האדם לאלוהים .כמו איוב ורעיו ,הדובר בשיר תופס את יחסיו עם האל במונחים של סחר
חליפין (שירות פעיל תמורת ברכה ושגשוג) ,ופרשנות שגויה אך מקובלת זו היא שמעוררת בו את הספק
והסבל 41.תשובת הסבלנות לדובר כי תפיסת השכר והעונש שלאורה הוא מעריך את יחסיו עם האל היא
מוטעית מיסודה ,מבהירה לו כי כל שנדרש ממנו הוא אמונה שלמה באל ,דהיינו ,אמונה שלא מטילה ספק
בהתנהלות הבורא ומוכנה לשרת אותו גם באופן סביל ונטול עצמיות.
בחינה השוואתית של ספר איוב והסונטה התשע־עשרה של מילטון מלמדת אותנו כי המשורר האנגלי פירש
את הטקסט המקראי כסיפור שעוסק בראש ובראשונה בבעיית הכרת האדם את האל .כיאה למאמין פרוטסנטי,
מילטון סבר כי אמונה נכונה מושגת רק דרך ניסיון אישי וחיפוש רוחני (ופרשני) פעיל ,שדרכם מתגלה
למאמין טבעו של האל ,ולא באמצעות קבלה פסיבית של הדוקטרינה הדתית .חווית הסבל שימשה בעיניו
כלי חינוכי מהותי בהשגת ידיעה זו ,וכך הוא הבין גם את סבלו של איוב .כפי שטוענת ראדזינוביץ ,בעיני
מילטון" ,ההזדמנות שהוצגה בפני איוב על ידי סבלותיו הייתה ההזדמנות ללמוד [ ,]...לשכלל את הבנתו את
האל ,להביאו לאמונה ולחוכמה נכונות יותר" 42.ספר איוב עמד אם כן לנגד עיניו של מילטון בעת כתיבת
הסונטה כטקסט שבו מוצג הסבל ,על הספק הנלווה לו ,כתנאי הכרחי להארה :הדובר בסונטה ,כמו איוב,
43
מוכרח לצלול אל התהומות האפלים של הסבל והספק בכדי לזכות בסופו של דבר באור האמונה הנכונה.
אך האם מילטון עצמו מממש ללא סייג את המסר התיאולוגי שהוא שם בפי הסבלנות או שמא הוא "פוזל"
במבטו המואר אל עבר המשאלה שהסונטה מבקשת להותיר מאחור — משאלת שירות האל באמצעות
הכישרון הפואטי שבו בירך אותו אלוהים? על פניו ,הדובר בשיר מייצג בבירור את מילטון :המשבר האמוני
שלו מבוסס על המשבר שמילטון עצמו חווה בחייו כשהתעוור באופן סופי .כמו כן ,תשובתה של הסבלנות
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בסונטה מופיעה שוב ושוב ,בווריאצות כאלה ואחרות ,גם בכתבים אחרים של המשורר האנגלי .ובכל זאת,
מילטון חורג מדמותו של הדובר ,אשר חווה את המשבר וההתגברות עליו במרחב התודעתי גרידא ומסתפק
בהארה הרוחנית שמעניקה לו תשובת הסבלנות .בשונה מהדובר ,מילטון מחבר סונטה העוסקת בחווית
המשבר האמוני וההתגברות המרומזת עליה .לכן ,אף שמילטון עצמו קובע כי תוצרי הכישרון שלו אינם
נחוצים לאל ,הוא ממשיך לשרת אותו באופן אקטיבי ואינו מוותר על היצירה הפואטית ,פעילות שהופכת
אותו לבורא עולם בזעיר אנפין.
ניתן לומר אפוא שמילטון משחק שני תפקידים במקביל :מצד אחד הוא מאמץ את דמות המשרת הכנוע
והסביל ,ומצד שני הוא מאמץ את דמות הבורא ,המחנך את הקוראים לאמונה נכונה .במובן מטא־פואטי זה
ניתן להצביע על זיקה אחת אחרונה המתקיימת בין הסונטה המילטונית לבין ספר איוב .שהרי ,ככל שהטקסט
המקראי מדיר את האדם ממרכז הבריאה ומאדיר את האל ואת היקום שיצר ,טקסט זה עצמו הוא תוצר של
בריאה אנושית — קטעי השירה העוצמתיים ,המיוחסים לא רק לאיוב אלא גם לאלוהים עצמו ,חוברו כולם
על ידי משורר בשר ודם .כך ,אף שה– tour de forceהפואטי שאנו עדים לו במענה האל מן הסערה מבקש
להלל את היוצר השמיימי ,באותה הנשימה הוא מהלל ,גם אם במרומז ,את היוצר האנושי ,המשורר .בחשבון
אחרון ,שני הטקסטים — ספר איוב והסונטה התשע־עשרה של מילטון בה בעת שהם "מאירים את עינינו"
באור האמונה הנכונה ,שולחים את מבטנו ,בזווית העין ,אל האור שמפיצה הבריאה הפואטית.
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הערות
—
John Milton, “When I consider how my light is spent…,” The Milton Reading Room,

1

1.

2

2.אף שקיימים מספר תרגומים לסונטה זו ,בחרה המחברת להציע תרגום משלה .לתרגומים האחרים ,ראו:

accessed 21.3.2017, https://www.dartmouth.edu/~milton/reading_room/sonnets/
.sonnet_19/text.shtml

"מן הגניזה :שלושה תרגומי שירה גנוזים :בודלר ,לאסקר–שילר ,מילטון ",הו! כתב עת לספרות ,13
תרגום :דליה רביקוביץ (" ;208-207 :)2016על עיוורונו ",בתוך החליל והקוקיה :תרגומים משירת
אירופה ,תרגום :ראובן צור (תל–אביב ,הקיבוץ המאוחד" ;93 ,)1993 ,על ַס ְנוֵ ריו ",בתוך מבחר שירת
אנגליה ,תרגום :ראובן אבינעם (רמת–גן ,מסדהWhen I Consider How My Light Is" ;141 ,)1956 :
 ",Spentמאזניים פ"ו ,תרגום :משה גנן (.49 :)2012
3

3.תומאס ניוטון ( ,)Newtonהעורך והמהדיר של אסופת היצירות הפיוטיות של מילטון משנת ,1761
הוסיף לסונטה את הכותרת " ,"On His Blindnessומאז כינו אותה כך רבים .עם זאת ,לאורך
השנים התקיים וויכוח פרשני סביב השאלה האם אכן מדובר בסונטה אוטוביוגרפית המתעדת את
התעוורותו של מילטון בשנת  1652ואת הזעזוע שהוא חווה ,כביכול ,בעקבות אירוע זה ,או שמא
מדובר ביצירה שדנה בשאלות כלליות יותר בדבר היחסים בין האדם לאל .שתי האפשרויות ,כמובן,
לא מוציאות האחת את השנייה ,ואולי עדיף לומר כי מילטון עיבד חומרים מחייו ומניסיונו האישי
כדי לייצר אמירה החורגת מחווייתו הפרטית ולהזמין את הקורא/ת למצוא את המשמעות הכללית
והעמוקה יותר שמבטאת הסונטה .ניתן אף לומר כי עצם הוויכוח הפרשני שעוררה הסונטה הוא פועל
יוצא של בעיית הפרשנות המופיעה כתימה בסונטה עצמה ,עניין שאתייחס אליו בהמשך העבודה.
פרט לסוגית אופייה האוטוביוגרפי של הסונטה ,ישנה מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע למועד כתיבתה:
אחדים סבורים כי הסונטה חוברה בשנת  ,1652כאשר מילטון התעוור באופן סופי ,ואילו אחרים ,המתבססים
על המספור הכרונולוגי לכאורה של הסונטות ,סבורים כי היא חוברה בשנת .1655

4

4.התעוורות בתקופתו של מילטון הייתה יכולה להיות הרת אסון עבור אדם שעיסוקו כתיבה .הדבר נכון במיוחד
עבור מילטון ,שהיה "משורר מלומד" והסתמך רבות על עיון בטקסטים ספרותיים ודתיים לכתיבת שירתו.

5

5.הישענות תמטית–סגנונית זו של מילטון על כתבי הקודש אינה ייחודית ליצירה הנדונה ,אלא מאפיינת
את מכלול יצירתו ( Paradise Lostהוא וודאי הדוגמה המוכרת ביותר) .כתבי הקודש היו עבור מילטון,
כפי שטוענים פרשניו וכותבי הביוגרפיות שלו ,המקור ,המניע והסמכות ליצירתו הפיוטית ובמידה רבה
גם לחיבוריו בפרוזה.

6

6.מארי אן ראדזינוביץ מקדישה פרק שלם בספרה לדיון בשימוש שעושה מילטון במודל האיובי ביצירה
 .Samson Agonistersראו את הפרק " "Biblical Poetry and Moral ExampleבתוךMary Ann :
Radzinowicz, Toward Samson Agonistes (New Jersey: Princeton University Press,
 .1978), 227-260גם לגבי יצירה זו קיים ויכוח בקרב החוקרים באשר לתאריך חיבורה .אף על פי
שהדעה הרווחת היא כי מדובר בעבודה מאוחרת שחוברה בשנים  1669-1667לערך (זוהי גם עמדתה של
ראדזינוביץ) ,בהצבעתי על קווי הדימיון בין הסונטה התשע–עשרה ל– Samson Agonistesיש משום
חיזוק דווקא לעמדתו של וו .ר .פארקר ,הסבור כי מילטון החל בחיבור היצירה בשנים  1647-1646ושב
לעבוד עליה בשנים  .1653-1652לסקירת המחלוקת הפרשנית סביב תיארוך  ,Samson Agonistesראו:
.Gordon Campbell, A Milton Chronology (Basingstoke: Macmillan, 1997), 4-5
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Joseph Pequigney, "Milton’s Sonnet XIX Reconsidered," Texas Studies in Literature7.

7

 .and Language 8 (1967): 497-498התרגום שלי .מאחר שהמקורות המשניים באנגלית לא קיימים
בתרגום לעברית ,כל הציטטות העוקבות הן תרגומים של מחברת המאמר.
Dayton Haskin, Milton’s Burden of Interpretation (Philadelphia: University of8.

8

.Pennsylvania Press, 1994), 31
9

9.מצוטט אצל האסקין :שם.31 ,

10.10בפואמה ( Paradise Regainedשתורגם רק חלק קטן ממנה לעברית) אומר הדובר המילטוני על השטן
המדיח ,המבקש להכשיל את ישו ולערער את דבקותו באל"[…] he might have learnt / Less over- :

I

weening, since he fail'd in Job, / Whose constant perseverance overcame / Whate're

" .his cruel malice could inventראוParadise Regain’d, The Milton Reading Room, :
Book I, lines 147-149, accessed March 21, 2017, https://www.dartmouth.edu/~milton/
( reading_room/pr/book_1/text. shtmlהדגשת המחברת) .בהמשך היצירה פונה הדובר ישירות
לשטן ואומר לו"What but thy malice mov'd thee to misdeem / Of righteous Job, then :

I

cruelly to afflict him / With all inflictions? But his patience won?" (Book I, lines
)( 424‑426הדגשת המחברת) .בפואמה זו איוב מוצג אם כן כתקדים לכישלונו של השטן להסיט את הצדיק
מדרך הישר :סבלנות האין–קץ (" )"constant perseveranceשל איוב עמדה בפרץ האסונות הרבים
שבהם ניסה אותו המלאך שסרח.
.Radzinowicz, Toward Samson Agonistes, 24811.11
12.12

Tobias Gregory, “Murmur and Reply: Rereading Milton’s Sonnet 19,” Milton Studies
51, ed. Laura L. Knoppers (Pittsburgh, PA: Duquesne University Presss, 2010), 21-43,
.21-22

"13.13אי–סבלנות כלפי האל" ,אומר מילטון בחיבורו  ,De Doctrina Christianaהיא חטא "שאפילו הקדושים
מתפתים לפרקים לבצעו" (מצוטט בתוך .)Radzinowicz, Toward Samson Agonistes, 237 :לביסוס
טענה זו מפנה מילטון ,בין היתר ,לדמותו של איוב.
14.14פרט לפסוק המוזכר לעיל ,המילה " "murmurמופיעה ארבע פעמים נוספות בהערות המבארות של ה–GNV
לספר איוב (.)36:17 ;14:8 ;5:2 ;2:10
15.15המומנט המקראי המוכר ביותר שבו מופיעה התלונה ,או ה–" ,"murmurושסביר להניח כי עמד אף
הוא לנגד עיניו של מילטון בעת חיבור הסונטה ,נמצא בספר שמות בתלונתם של בני ישראל במדבר:
י–י ֵּתן
ֹאמרּו ֲא ֵל ֶהם ְּב ֵני ִי ְׂש ָר ֵאלִ ,מ ִ
ֹן-ב ִּמ ְד ָּבר :וַ ּי ְ
ל–א ֲהר ַּ
י–י ְׂש ָר ֵאלַ ,על–מ ֶֹׁשה וְ ַע ַ
ל–ע ַדת ְּב ֵנ ִ
"וילינו [וַ ִּי ּלֹונּו] ָּכ ֲ
ל–ה ִּמ ְד ָּבר
אתם א ָֹתנּו ֶא ַ
י–הֹוצ ֶ
ֵ
ל–סיר ַה ָּב ָׂשרְּ ,ב ָא ְכ ֵלנּו ֶל ֶחם ָלׂש ַֹבעִּ :כ
ד–יהוָ ה ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִיםְּ ,ב ִׁש ְב ֵּתנּו ַע ִ
מּותנּו ְב ַי ְ
ֵ
ל–ה ָּק ָהל ַה ֶּזה ָּב ָר ָעב" (טז  .)3-2בתרגום ה– GNVלאנגלית נאמר"And the whole :
ת–כ ַ
ַה ֶּזהְ ,ל ָה ִמית ֶא ָּ
congregation of the children of Israel murmured against Moses, and against Aaron in
"( the wildernessהדגשת המחברת) .בהקשר זה ,הופעת המילה " "murmurבסונטה עשויה להעיד על
הזיקה המובלעת שביקש מילטון לייצר בין בני ישראל הסוררים לדובר בשיר .הדובר אמנם אינו מתלונן
במופגן – הסבלנות כמו מקדימה רפואה למכה (" )"to prevent / That murmurומשמיעה את דבריה
ברגע שבו הספק מתגנב ללבו .ואולם ,שעה שהוא מצוי בשממה האינסופית והקודרת של האימפוטנטיות
היצירתית ,ניכרים געגועיו של הדובר ל"סיר הבשר" של תפוקתו הפואטית העתירה טרם התעוורותו .לא
פחות חשוב מכך ,קריאת השיר לאור תלונת עם ישראל במדבר מרמזת על כך שארץ הישימון דרכה מוליך

18

מוזה 2017 • 1

על העיוורון • מירי אבישר

האל את הדובר בשיר מובילה משעבוד רוחני לחירות .כפי שיתברר בהמשך ,פרשנות זו של הסונטה על
רקע תלונת עם ישראל במדבר מתיישבת עם קריאתי בה לאור ספר איוב ואף מחזקת אותה.
16.16בעיני מילטון ,המידות הטובות שבהן ניחן אדם ,במקרה הנוכחי סבלנות ,מקורן בחסד האלוהי ,ולכן
ניתן לראותן כ"שלוחות" של האל באדם .כדברי פקוויני ,הסבלנות המשיבה לדובר היא "חסד ההארה
הפנימית" ( .)498שאלת השקפתו התאולוגית של מילטון בכל הנוגע לחסד האלוהי היא סוגיה מחקרית
סבוכה .בעניין זה ראוGordon Campbell et al., Milton and the Manuscript of De Doctrina :

Christiana (Oxford: Oxford University Press, 2007); Dennis Danielson, A Study in
Literary Theodicy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).; N. H. Keeble,
“Milton and Puritanism,” A New Companion to Milton, ed. Thomas N. Corns (Malden, MA:
 .Wiley Blackwell, 2016), 124-140אף על פי שמילטון השתייך לזרם הפורטיני של הפרוטסטנטיזם
וראה את החסד האלוהי כדבר שאינו תלוי ברצונו או במעשיו של האדם ,הוא התנגד לעמדה הקלוויניסטית
הרדיקלית שדגלה בעיקרון הפרדסטינציה המוחלטת .לדידו ,חרף עובדת היותו יודע כול ,האל חנן את
בני האדם ברצון חופשי ובכך עשה אותם אחראים לגורלם .עמדתו המורכבת של מילטון באשר ליחסי
הגומלין שבין הפרדסטינציה האלוהית לבין חופש הבחירה האנושי ניכרת במובן מסוים בדמותה של
הסבלנות בסונטה ,שכן ניתן לראותה כישות היברידית המגלמת בתוכה הן את ההשגחה האלוהית אשר
מאצילה על הדובר את חסד ההארה הרוחנית והן את "הפנמתו" האקטיבית של הדובר את המתת השמיימי
לכדי הקול הבוקע ,לכאורה ,מתוככי נפשו.
17.17כפי שניכר בציטוט המובא לעיל בסוגריים ,האדרת האל בסונטה מזכירה את ספר איוב גם בשימוש שלה
בדימויים השאולים ממוסד המלוכה :הצגת האל בידי מילטון כמונארך העומד בראש בית מלוכה בן אלפי
אנשי חצר (המלאכים) אשר פועלים בשמו ועומדים לשירותו בכל עת ,מהדהדת את אפיונו של אלוהים
בפרולוג לספר איוב כשליט רם מעלה שמשרתיו ,ובהם השטן ,מתכנסים בחצרו .פרט לכך ,בספר איוב
נאמר על "בני האלוהים" שהם באים "להתיצב" בפני אדונם (א .)6 ,התרגום של הפועל "להתיצב" ב–
 GNVהוא "stood" ("Now on a day when the children of God came and stood before the
)" ,Lord….ובמילה זו מצויה חוליה מקשרת נוספת בין שירו של מילטון לספר איוב :טור השיר האחרון
בסונטה  - "They also serve who only stand and waite" -מפנה אותנו במרומז אל חצר המלוכה
השמיימית של אלוהים בסיפור המקראי ,בתארו את מלאכי האלוהים כמשרתים העומדים (“)”stand
ערוכים לפקודת האל.
Paul Goodman, “Paul Goodman on Milton's ‘On his blindness’ and Motion of Thought,”18.18

John Milton: Comprehensive Research and Study Guide, ed. Harold Bloom (Broomall,
.PA: Chelsea House, 1999), 49-51, 51
.Robert Alter, The Art of Biblical Poetry (New York: Basic Books, 1985), 8619.19
20.20

Dixon Fiske, “Milton in the Middle of Life,” English Literary History 41.1 (1974):
.37-49, 45

21.21איוב אמנם מתייחס גם לסבלם של אנשים אחרים חפים מפשע (למשל בפרק כד) ,אך טענה זו משנית
ביחס לטיעון המרכזי שהוא שוטח בפני האל ,טיעון שמתמקד בראש ובראשונה בסבלו הפרטי .סבלם של
האחרים הוא בגדר "ראייה תומכת" ואינו עומד במרכז ה"תביעה" של איוב נגד האל.
22.22במאמרו "האם 'איוב' הוא טרגדיה? ",בתוך איוב במקרא בהגות ובאמנות (ירושלים :מאגנס,)1995 ,
 ,88‑54דן אריאל הירשפלד בהיבריס האיובי ומבחין בסממני הגאוותנות של איוב כבר בפרולוג המדווח
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על הקרבת הקורבנות שלו עבור ילדיו מחשש שמא חטאו וקיללו את אלוהים באחד המשתים שערכו בבתיהם.
היומרה שבהעלאת העולות ,אומר הירשפלד" ,הייתה באי–ההכרה ב'אתה' האנושי ,בזולת הנבדל ,הבלתי
נשלט  -הבנים; באי–היכולת לשלוט בכוחות האנושיים שהם שיקוף מוקטן של היקום על כל מפלצותיו.
ההיבריס של איוב היה בכך שהוא שם עצמו כאלוהים" ( .)87גם מארווין פופ מצביע על הדמיון בין ספר
איוב והטרגדיות היווניות (בייחוד פרומתאוס הכבול לאייסכילוס) ,תוך התייחסות להיבריס של הגיבור
הטרגי.Marvin H. Pope, Job (Garden City, N.Y: Doubleday, 1973), LXIX-LXXI .
23.23ב– De Doctrina Christianaמגדיר מילטון את יראת האל כך" :יראת האל פירושה הערצת האל כאב
וכשופט העליון של כל בני האדם ,והפחד ,מעל לכל ,לגרום לו עלבון" (מצוטט בתוךGregory, "Murmur :
 ,)and Reply," 29כך שגם מבחינת מילטון ,איוב (של חלק השירה) לא היה עומד בקריטיריון של יראת
האל.
"מ ֶל ְך ַעל ָּכל ְּב ֵני ׁ ָש ַחץ" (מא
24.24נאומו של אלוהים מסתיים באמירה כי הלויתן ,שהאדם לא יכול לו ,הוא ֶ
 .)26בנוסף ,עוד לפני מענה האל מן הסערה ,הגאווה מוזכרת על ידי אליהוא בפרק לג ,פסוק  ,17שם
"ל ָה ִסיר ָא ָדם ַמ ֲע ֶשׂה וְ ֵגוָ ה ִמ ֶּג ֶבר ְי ַכ ֶּסה" .דבריו של אליהוא מעידים על כך
מתואר האל כנגלה בחלום כדי ְ
שאיוב אשם בחטא הגאווה ושנאומו של האל נועד להשפיל את רוחו .זאת ועוד ,קריאת התיגר של איוב
על האל מייצרת אנלוגיה בינו לבין דמותו של השטן בפרולוג ,שכן שניהם מערערים ,כל אחד בדרכו,
על הסמכות האלוהית .כך ,ניתן לומר שכבר בהמחזת היריבות בין אלוהים לשטן בפרולוג ,מסתמן רעיון
הגאווה ,במובן של קריאת תיגר על אלוהים ,כלייטמוטיב שעתיד לעבור כחוט השני לאורך היצירה כולה.
גם במסורת הפרשנית הנוצרית ,כמובן ,נקשרה דמות השטן בספר איוב בחטא הגאווה על ידי זיהויו
עם המלאך לוציפר שהושלך מגן העדן בשל גאוותנותו .המקור המקראי המובהק ביותר לרעיון המלאך
ן–ׁש ַחר ִנ ְג ַּד ְע ָּת ָל ָא ֶרץ
ילל ֶּב ָ
יך ָנ ַפ ְל ָּת ִמ ׁ ָּש ַמ ִים ֵה ֵ
"א ְ
גבה הלב שנפל מן השמיים מצוי אמנם בספר ישעיהו ֵ -
ּורד,
ל–ׁשאֹול ּת ָ
י–אל ָא ִרים ִּכ ְס ִאי ַ ...א ְך ֶא ְ
כֹוכ ֵב ֵ
ֹוים :וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִב ְל ָב ְב ָך ַה ׁ ָּש ַמ ִים ֶא ֱע ֶלה ִמ ַּמ ַעל ְל ְ
ל–ג ִ
חֹולׁש ַע ּ
ֵ
ל–י ְר ְּכ ֵתי–בֹור" (יד  ;16-12הפרשנות הנוצרית מסתמכת גם על יחזקאל כח בעניין זה)  -אך כבר בשלב
ֶא ַ
מוקדם בתולדות ההתקבלות של ספר איוב בעולם הנוצרי נקשרה דמותו של השטן בדמותו של לוציפר,
וזיהוי זה נותר בתוקף עד לימינו אנו .השטן המילטוני המפורסם ב–( Paradise Lostובפואמת האפית
שנכתבה כהמשך לה  )Paradise Regained -הוא בדיוק ההיבריד הנוצרי הטיפוסי בין המלאך הגאוותן
שנפל לבין השטן המדיח בספר איוב ובברית החדשה.
.Alter, The Art of Biblical Poetry, 9625.25
26.26בהקדמה לתרגומו את ספר איוב ,מפנה פופ ( )XVIIאת תשומת לבנו לכך שבתחילת נאומו בפרק ח מאפיין
בלדד את דבריו של איוב כ"רוח כביר" .אני סבורה שתיאור זה מייצר אנלוגיה מובלעת בין דיבורו של
איוב לבין מענה האל מן הסערה ,בהיותו דיבור הבוקע מתוך מערבולת אוויר .איוב מדבר באופן שאינו
ראוי לבני אדם ,כך שגם בנאומו היומרני וה"נפוח" הוא שם עצמו כאלוהים.
 .Pequigney, “Milton’s Sonnet XIX Reconsidered,” 49527.27ההדגשה של המחברת.
28.28שם.490 ,
.Alter, The Art of Biblical Poetry, 10429.29
30.30עמדה דומה מביע גם משה גרינברג כאשר הוא טוען" :אלוהי איוב חוגג כל מעשה וכל תוצר של בריאתו
לכשעצמה [ .]...איוב ,המייצג את האנושות כולה ,עומד מחוץ לתמונה ,מודר ממרכזה אל עבר הפריפריה
שלה"Moshe Greenberg, "Job," The Literary Guide to the Bible, eds. Robert Alter and .
Frank Kermode (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1987),
.283-303, 298
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.Pequigney, “Milton’s Sonnet XIX Reconsidered,” 49031.31
32.32ההשקפה שעיוורון חושי הוא אסון זניח לעומת עיוורון רוחני ואפיסטמי זוכה לביטוי גם בכתביו הלא–
ספרותיים של מילטון .כך ,למשל ,במסכת הפוליטית  Defensio Secundaהוא כותב" :כל עוד בתוך
אותה האפלה שבה אני שרוי זיו הנוכחות האלוהית ממשיך להאיר ביתר שאת ,הרי במידה שבה אני חלש,
אהיה איתן כך שדבר לא יכניעני ,ובמידה שבה אני עיוור ,אראה ביתר בהירות" (מצוטט בתוךCarol :
Barton, "‘They Also Perform the Duties of a Servant Who Only Remain Erect on Their
Feet in a Specified Place in Readiness to Receive Orders’: The Dynamics of Stasis
in Sonnet XIX (‘When I consider How My Life is Spent’)," Milton Quarterly 32.4
 .)[1998]: 109-122גם במכתב לידידו לאונרד פילאראס מסתיו  1654מציג מילטון את אותה הגישה
ביחס לעיוורונו כאשר הוא כותב כי מי שרואה נכוחה ,מבין "שביכולתו לראות לא באמצעות עיניו בלבד,

ושהובלתו והשגחתו של האל הן בגדר ראייה מספקת" ,ראו אצל Milton’s Familiar Letters, ed.
.John Hall (Philadelphia: E. Littell, 1829), 70
.Alter, The Art of Biblical Poetry, 9633.33
34.34בשונה מהסונטה של מילטון ,העיוורון החושי–הוויזואלי בספר איוב אינו קודם לאפלת הספק או מוביל
אליה ,אלא מהווה עבורו מצב מיוחל שעתיד לבטל את האופל הקיומי בו הוא שרוי (זאת מאחר שאובדן
יכולת הראייה מזוהה בקינתו של איוב באופן פיגורטיבי עם המוות ,עם ביטול החיים) .עם זאת ,בין אם
העיוורון החושי והסתלקות האור הגשמי הם הסיבה לסבל ולספק או תוצאתם המיוחלת ,הנקודה המהותית
לטיעון שלי היא שבשני הטקסטים נקשר הספק הרוחני בדימויים של חושך ועיוורון ואילו השגת האמת
האמונית נקשרת בדימויים של אור וראייה.
35.35בעניין היישום השגוי מיסודו של איוב את תורת הגמול האנושית על דרכי האל ,ראו מאמרו מאיר העיניים
של מתתיהו צבתMatitiahu Tsevat, "The Meaning of the Book of Job," The meaning of :

the Book of Job and Other Biblical Studies: Essays on the Literature and Religion
( of the Hebrew Bible (New York: Ktav Publishing House, 1980), 1-37בייחוד עמ' .)37-23
לדידו של צבת ,לעקרון הגמול ,המהווה עקרון שולט בטקסטים מקראיים אחרים ,אין כלל מקום בספר
איוב .זאת ועוד ,הוויתור על עקרון הגמול פותר ,לטענתו ,את בעיית הסבל של איוב ,שכן סבלו לא נתפס
עוד כבעיה תיאולוגית טעונת הצדקה.
36.36כיוון שמדובר במשל ,אין ספק בכך שהקוראים ,כמו תלמידיו של ישו ,נדרשים לפרשנות שחורגת מהמובן
המילולי .הבעיה היא בכך שהפרשנות האלגורית של הדובר איננה הפרשנות האלגורית הנכונה .על
העניין העמוק שגילה מילטון בשאלת פרשנות כתבי הקודש ,ראוHaskin, Milton’s Burden of :
 ,Interpretationבייחוד פרק  )117-91( 4המתמקד בסונטה התשע–עשרה .על אקט הפרשנות כתימה
מובלעת ביצירתו של מילטון ראו .Barton, "‘They Also Perform the Duties…’", 111-112 :כפי
שאומרת בארטון ,חיבתו של מילטון לניצול האלסטיות של השפה האנגלית ולמימוש הפוטנציאל הפוליסמי
שלה ,נבעה ,לפחות בחלקה ,מרצונו להרגיז את הקורא מעמדתו השאננה ולאלצו לצאת לחיפוש פרשני–
רוחני פעיל ,שהיה בעיני מילטון הדרך היחידה להשגת הארה אמונית.
.Fiske, "Milton in the Middle of Life," 46-4737.37
38.38פרשנות מוטעית זו של המילה אינה ייחודית לדובר ,אלא הייתה קריאה מקובלת בקרב בני זמנו של
מילטון ( .)Haskin, Milton’s Burden of Interpretation, 106הפוליסמיות המאפיינת ,כאמור ,את
כתיבתו של מילטון ניכרת לא רק בדואליות הסמנטית של המילה " "talentובאבוקטיביות הפיגורטיבית
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של דימויי האור והחושך ,אלא גם במילים אחרות ,כמו במילה "( "waiteהצורה הארכאית של ")"wait
שבה נחתם השיר .הוראה אחת של מילה היא "להמתין" (למשל )wait for something :והוראה אחרת
היא "לשרת" ( .)wait on someoneכפילות זו מהותית לסונטה ,שכן מילטון מבקש להדגיש באמצעותה
את הרעיון ששירות האל אינו חייב ללבוש צורה של פעילות יצרנית אלא יכול להתקיים גם בצורה של
המתנה סבילה .ואמנם ,העמידה בסבל היא השירות היחיד שנדרש מהדובר"They also serve who :
"( only stand and waiteהדגשת המחברת).
39.39המקור נכתב כמובן ביוונית ,אך כיוון שמילטון עבד מול ה– GNVבחברו את הסונטה ,מובאות השורות
המצוטטות מתוך הברית החדשה בתרגום לאנגלית.
40.40בארטון טוענת כי עקב המגבלות שהטיל העיוורון על יצרנותו הפואטית והפוליטית ,ביקש מילטון לנסח
מחדש את האתוס ההרואי של העת העתיקה במונחים של עמידה בסבל ,המוצגת עתה על ידו כאקטיבית
ומשמעותית לא פחות מאשר עשייה יצרנית .לדבריה ,מילטון מנסח הרואיות נוצרית המבוססת על
"הקרבה מרצון של האגוצנטריות לשם שמיים" (Barton, "‘They Also Perform the Duties…’",
 .)116-117מבקרים אחרים טענו דווקא להחלפת האתוס ההרואי באתוס אנטי–הרואי :פול באומגארטנר,
למשל ,טוען כי לעיוורון ולרסטורציה של המשטר המלוכני הייתה השפעה מכרעת על המעבר של מילטון
מהאתוס ההרואי של העולם הקלאסי לאתוס הנוצרי האנטי–הרואי המגולם בערך הסבלנותPaul R. .
 .Baumgartner, "Milton and Patience," Studies in Philology 60.2 (1963): 203-221עמ'
 208-206רלוונטיים במיוחד לסונטה התשע–עשרה.
41.41במאמרו "הניסיון ויראת ה' בספר איוב ",בתוך איוב במקרא בהגות ובאמנות (ירושלים :מאגנס,)1995 ,
 ,42-34טוען ישעיהו ליבוביץ כי "אי–הבנת משמעותה של בריאה זו ושל גורל האדם בכלל ושל גורלו של
איוב בפרט ,במסגרתה של בריאה זו ,היא שנעשית לאיוב מקור סבל נפשי ,עמוק אפילו מהסבל שגורמת
לו תחושת העוול" ( .)38תיאור זה תקף באותה המידה לדמות הדובר בסונטה של מילטון.
 .Radzinowicz, Toward Samson Agonistes, 224-22542.42ראו גם עמ' .248-247
43.43לאור קריאה זו ,האפילוג של ספר איוב ,שבו אלוהים מחזיר לעבדו את כל רכושו למשנה ונותן לו ילדים
חדשים במקום אלה שאבדו לו ,פחות רלוונטי ומשמעותי לתפיסה התאולוגית שמילטון מציג בסונטה.
ניתן אף לראות באפילוג טקטיקת הסוואה שנועדה לטשטש את תפיסת האל הלא–אורתודוקסית (כלומר,
שאינה מבוססת על תורת הגמול) המקודמת לדעת צבת (ואחרים) בספר איוב.
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מבוסס על סיפור אמיתי:
היסטוריה ובדיה
ביומן שנת המגפה
של דניאל דפו
1

"מהי היסטוריה וכיצד יש לכתוב אותה?" זוהי שאלה שחוזרים
ושואלים הוגים במרוצת השנים ,מהעת העתיקה ועד למחקר המודרני,
ומציעים לה מגוון תשובות .בחלקו הראשון של המאמר הזה אתמקד
בכמה תשובות שהעניקו לשאלה זו ההיסטוריונים שפעלו באירופה
בין המחצית השנייה של המאה ה– 17לבין סוף המחצית הראשונה של
המאה ה– .18בתקופה זו עבר תחום ההיסטוריה שינויים רבים ,ואלו
הביאו את ההיסטוריונים והוגי התקופה לחשוב מחדש על הנחות
שעד כה נתפסו מובנות מאליהן .שינויים אלו הביאו לידי חשיבה
מחודשת על חשיבותו של ההיסטוריון ,על טיבו של הידע ההיסטורי,
על הכלים להשגתו ,על הקריטריונים לכתיבתו ואף על מעמד האמת,
שעליה מונחים ערכה וסמכותה של הכתיבה היסטורית.
בחלקו השני של המאמר אדון בסופר וההיסטוריון דניאל דפו
המגפה 2.ביומן ,כמו בחיבורים
ֵ
( )1731-1660ובחיבורו יומן שנת
אחרים ,שהמפורסם שבהם הוא רובינזון קרוזו ,הנרטיב הדפואי
חוזר ומדגיש את היותו סיפור "אמיתי" ,כלומר סיפור שהתרחש
במציאות .אך למעשה ,היומן ,כמו רומנים היסטוריים אחרים של
דפו ,הוא אוטוביוגרפיה מפוברקת — סיפור המציג עצמו אמיתי ,אבל
אינו כזה בפועל .בכתיבתו הייחודית דפו משתמש בכלים הלקוחים
מן הכתיבה ההיסטורית ,כגון מקורות ראשוניים ,תיארוך ותפאורה
היסטורית ,שממקמת את סיפוריו בנאמנות לתקופה שהוא מציג.
בכך דפו מאתגר את הכתיבה ההיסטורית חסרת הגבולות הברורים
של תקופתו ,ומעלה שאלה ,שעודנה רלוונטית גם בימינו אנו :היכן
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נגמרת ההיסטוריה ומתחילה השלמתו של ההיסטוריון את הסיפור
שהוא מבקש להציג? באמצעות היומן אבקש להאיר מזווית ספרותית
על ההיסטוריוגרפיה בתקופת דפו ,ולנסות להדגים את הקשיים ואת
האתגרים שבהם נתקלה הכתיבה ההיסטורית בתקופה עשירה זו.

מהי היסטוריה?
השורשים הקלאסיים של סוגת ההיסטוריה במאה ה–17
ההיסטוריה של הרעיונות מעידה על שבתקופה שכתב בה דפו הייתה סוגת ההיסטוריה בעיצומו של שינוי
מהותי .אמנם אין הסכמה מלאה באשר למועד שהחל בו בדיוק להתרחש השינוי ,אך יש הסכמה שהתשובה
לשאלה "מהי היסטוריה ומה היא אמורה לעשות" השתנתה שינוי של ממש בין המאות ה– 3.18—16כדי להבין
את הרקע ההיסטוריוגרפי שבתוכו פעל דפו ואת השינוי התפיסתי שהתרחש בתקופה זו ,עלינו לזכור שהגות
התקופה שהוא חי בה היא ֶהמשך למחשבה ולפרקטיקות ההומניסטיות שצמחו בתקופת הרנסנס האנגלי,
במהלך המאה ה– 4.16עניינם המרכזי של הוגי העידן האליזבתני (שנות שלטונה של אליזבת הראשונה,
שנולדה בשנת  1533ושלטה בשנים  )1603—1558היה התקופה העתיקה ,בעיקר הרומית .ההיסטוריונים של
תקופה זו אימצו את הרטוריקה הנרטיבית העתיקה בתור אידאל לכתיבתם ,וראו בהיסטוריה כלי חינוכי,
שבאמצעותו אפשר ללמוד כיצד ליישם את המידה הטובה ( 5.)virtueהיחס של הזרם ההומניסטי כלפי
ההיסטוריה כסוגה ספרותית נעוץ בכך שראו אנשי הרנסנס בעידן שחיו בו המשך לעידן העתיק .ההומניסטים
ביקשו להחיות את ההגות העתיקה בזמנם ,ולהקנות לה מעמד וסמכות על–זמניים ,שאי אפשר לקרוא עליהם
תיגר 6.לפי תפיסה זו ,האמינו הוגי הרנסנס שהשאלות החשובות ביותר הן אלו ששאלו אותם הוגים עתיקים,
7
ולכן אימצו אותן בתור בסיס תרבותם.
הנחת היסוד ,לפיה יש לראות בתקופה הקלאסית מופת של ממש ,רווחה גם בתחום הכתיבה ההיסטורית,
שאימצה את ההיסטוריונים הקלאסיים בתור מודל אידאלי לחיקוי .בדומה ל"אבותיהם" עתיקי היומין,
היסטוריונים במאה ה– 17הבינו את הכתיבה ההיסטורית ככזו שמטרתה לעסוק בנושאים משמעותיים
שראויים להיזכר ,כלומר פוליטיקה ומלחמה 8.השאיפה של כתיבת ההיסטוריה הייתה להנציח בכתב את
9
הנושאים הראויים הללו ,ולייצג בנאמנות את המנהגים ,את המוסדות ואת האירועים החשובים של העבר.
היסטוריונים בני המאה ה– 17אימצו את הנחות היסוד של ההיסטוריונים העתיקים גם בנוגע למעמדה של
ספרות ההיסטוריה ,ובראשן ניצבת ההנחה שההיסטוריה מתבססת על האמת ומייצגת אותה .מרקוס טוליוס
קיקרו ( 43—106לפנה"ס) ניסח את החוק הראשון לכתיבה היסטורית ,והשעין בניסוחו את מלוא משקלה
של ההיסטוריה על המחויבות לאמת ,באמרו "שהחוק הראשון בכתיבת היסטוריה הוא שהמחבר לא יעז
לומר דברי שקר והשני ,שלא תהא אמת שלא יעז לומר אותה" 10.הנחה זו נראית גם בכתיבתו של פוליביוס
( 120—203לפנה"ס) ,שהיה אחד ההיסטוריונים העתיקים ,שהשפיעו במידה הרבה ביותר על היסטוריונים
במאה ה– .17פוליביוס הצהיר" :כמו שבעל חיים שאיבד את ראות עיניו משולל כל יכולת ,כך אם ניטלת מן
ההיסטוריה האמת ,נותרת ממנה רק מעשייה ללא תועלת" 11.חוץ משאלת היכולת של ההיסטוריון לחלץ
ּ
מעמדה של אמת זו כשלעצמה
בהצלחה את האמת מן המקורות ,בכל הנוגע להיסטוריה עתיקה לא העלה
12
סימני שאלה בקרב הוגי המאה ה– ,17והתקבל כמובן מאליו.
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למה היסטוריה?
כיצד נתפסה תרומתה של ההיסטוריה בתקופת דפו?
הוגי הדעות במאות ה־ 18—17באירופה ראו בכתיבה ההיסטורית כלי בעל ערך של ממש בשירות קורפוס
הידע האנושי ( .)House of Learningהם השתמשו בספרות עתיקה כדי לנסות ולהאיר על תקופתם שלהם,
ושאפו לבחון אותה בחינה אובייקטיבית ,ועל ידי כך להבינה .בכך נשענו על ההנחה מיסודו של קיקרו ,לפיה
ההיסטוריה היא תחום ידע ,שבאמצעותו אפשר ללמוד על החיים ( )magistra vitaeעל ידי ניסיון העבר.
דבריו של ג'ון דריידן ( )Dryden ,1700—1631מהקדמתו לספר חיי פלוטארכוס ( )1683על מה שאפשר להפיק
מלימוד ההיסטוריה מייצגים את הדעה הרווחת בתקופתו" :היסטוריה מסייעת לנו לשפוט את שיקרה
באופן שמציגה היא לנו את תהפוכות העבר .משום שבכל הזמנים הונעו בני האדם על ידי אותן התשוקות
ואותם האינטרסים ,כל אשר ייתכן שיתרחש בעתיד אירע כבר בעבר" 13.מהניסיון להפיק את התועלת
הגלומה בהיסטוריה בעבור האדם והגוף הפוליטי התעוררה גם המוטיבציה להגדיר את גבולותיו של השדה
ההיסטוריוגרפי ולמקם אותו מחדש כגוף ידע עצמאי .מפאת מוטיבציה זו דנו מחדש באופן ֶשבו יש לכתוב
היסטוריה ,וחוברו ספרים מסוגה חדשה ,"Ars historica" ,המלמדים כיצד יש לכתוב היסטוריה על פי
ּ
שמה של סוגה זו מרמז כשלעצמו על תפיסתה של הכתיבה ההיסטורית ככזו שדורשת
המסורת העתיקה.
מן ההיסטוריון שימוש בכלים אמנותיים ,כמו שנעשה בשירה .בבסיסם של הספרים הללו ,שבהם נודע
למשל ספרו של ז'אן בודן ( )Bodin ,1596—1531שיטה לכתיבה קלה של היסטוריה (Method for Easy
 ,)Comprehension of History, 1566ניצבה השאיפה להגדיר קווים מנחים לכתיבה היסטורית ולהציג
דרכים ללימוד ההיסטוריה.
ההיסטוריון בן המאה ה– ,17שעסק בחקר תקופתו ותקופות קרובות לה ,כתב היסטוריה מסוג אחד :היסטוריה
פוליטית .ההיסטוריה הפוליטית ,על שלל צורותיה ,נגעה בנרטיבים ממושכים ,העוסקים בנושאים מדיניים,
צבאיים ודיפלומטיים ,שכתב לרוב אדם שחווה אותם במישרין .לרוב נדרש ממחבר ההיסטוריה הפוליטית
להיות אדם מנוסה בתחום הציבורי ,שהיה קרוב לאירועים שעליהם הוא מדווח .על פי הגדרה זו ,האנשים
המתאימים ביותר להיות היסטוריונים היו אנשי מעש ( ,)man of actionבעלי מקצועות ותארים ,שהקנו
להם ניסיון בתחום המדינאות ,הפוליטיקה והמלחמה ,ושהיו עדים במסגרת תפקידם לאירועים חשובים .כך
14
לאמתות דבריהם.
ִ
ענו על הצורך בעדות ראייה בתור הוכחה
מקרב ההיסטוריונים הראויים לציון בהקשר הזה אפשר למנות את ויליאם קמדן (,)Camden, 1623—1551
שכתב את החיבור.History of the Most Renowned and Victorious Princess Elizabeth (1625)c
היסטוריון פוליטי בן המאה ה– 17היה אדוארד הייד ( ,)Hyde ,1674—1609שתיאר בחיבורו History of
 the Rebellion and Civil Wars in Englandאת מלחמות האזרחים באנגליה בשנים  .1660—1641שני
ההיסטוריונים האלה מדגימים את דמותו של ההיסטוריון הפוליטי במאה ה– 16ועד סוף המחצית הראשונה
של המאה ה– 15.17שניהם מדינאים ,ושניהם כותבים היסטוריה בת–זמנם ,העוסקת במאורעות שהתרחשו
פחות או יותר בתקופת חייהם.
אף על פי שההיסטוריונים בעת החדשה המוקדמת החלו לעצב כלים לכתיבה היסטורית ,עד סוף המאה ה–17
לא היה ספק שההיסטוריונים העתיקים אינם ניתנים לחיקוי ,הן ברטוריקה שלהם והן ביכולות שלהם להפיק
הרבה להיסטוריונים העתיקים לוותה בזלזול ובבוז כלפי ההיסטוריונים בני
חיבורים היסטוריים .ההערכה ַ
המאה ה– .17מלבד היסטוריונים יחידי סגולה ,בהם קמדן ופרנסיס בייקון ( ,)Bacon ,1626—1561שהצליחו
להפיק את מה שנתפס "היסטוריה מושלמת" ( )historia iustaבסגנון העתיק ,ספגו ההיסטוריונים האנגלים
בני המאה ה– 17ביקורת נרחבת מבני–זמנם .המבקרים טענו שעבודתם אינה עומדת בסטנדרט התאורטי
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והסגנוני שנדרש מהיסטוריון ,וודאי שאינה משתווה למלאכת ההיסטוריונים בני העידן הקלאסי .ז'אן לה
קלרק ( )Le Clerc ,1736—1657לדוגמה ,סבר שההיסטוריונים המודרניים מעורבים מדי באירועים עכשוויים,
ועסוקים יתר על המידה בניסיונם לקדם את שמם כאנשי מקצוע אמינים ,שפרי עטם זכאי למעמד "אמת",
16
והדבר פוגע באיכות עבודתם.

מנין סמכותה של ההיסטוריה?
התערערות מעמדה של ההיסטוריה כתחום ידע
בשליש השני של המאה ה– 17החל מעמדה של ההיסטוריה הפוליטית להתערער בשל שינוי הגותי ,שסחף
את אירופה .השינויים ההגותיים והפוליטיים בשנים אלו קראו תיגר על מושג האמת — מושג שעומד
בבסיסה של כל כתיבה היסטורית באשר היא .בתקופה זו נוסחה ביקורת קשה כלפי הידע ההיסטורי .בראש
המבקרים ניצב הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט ( ,)1650—1596אשר ביקש לבסס תאוריה על יסודות הידע
האנושי ,וליתר דיוק על יכולתה של התבונה האנושית להשיג ודאות 17.בחיבורו מאמר על המתודה ()1637
ביצע דקארט מהלך פילוסופי–ספקני קיצוני כדי להגיע לוודאות .למהלך זה היו השלכות מרחיקות לכת,
הנוגעות לשאיפתה של הכתיבה ההיסטורית להציג אמת 18.ב"מהלך הספקני" המפורסם שלו הטיל דקארט
ספק מוחלט על כל דבר שהוא "יודע" — על העולם ואפילו על עצמו .הספקנות שהציע דקארט ביטלה
את יכולתו של הסובייקט להשיג ודאות באמצעות חושיו .מה שהסובייקט ראה ,שמע או הרגיש לא העיד
בהכרח על אמת אובייקטיבית .לפי זה ,קריטריון העדות ,שהיה תנאי הכרחי לכתיבה של היסטוריה אמינה,
איבד את ערכו בתור אמצעי שבאמצעותו יכול ההיסטוריון לחשוף את האמת שהתרחשה בעבר .המהלך
הספקני ביטל את היכולת של ההיסטוריה הכתובה לייצר ידע "אמיתי" ,ודאי ,ובכך שלל ממנה את ערכה
19
ואת סמכותה בתחום חקר העבר.
כמו שהראה פיטר בורק ,הפילוסופיה הספקנית נוסח דקארט לא הייתה הסיבה הבלעדית למגמה ההגותית
שפקפקה בהיסטוריון וביכולתו להציג ידע מהימן .עוד ביקורת שהופנתה כלפי הכתיבה ההיסטורית לא
צמחה מתוך השאלה הפילוסופית–אפיסטמולוגית "האם ניתן להגיע לאמת" ,אלא קראה תיגר על טיבו
של ההיסטוריון מעצם היותו אדם .ביקורת זו פקפקה ביכולתו של ההיסטוריון להציג את העבר ללא משוא
פנים .היא ראתה בהיסטוריון אדם מוטה בהכרח ,וסברה שלכן אינו יכול להיות אובייקטיבי כלפי מושא
הקרבה והעניין האישי שלו
מחקרו 20.על פי ביקורת זו ,היסטוריון אינו יכול להיות אובייקטיבי מתוקף יחסי ִ
למצער מזדהה.
עם הכנסייה ,עם האומה או עם המפלגה הפוליטית ,שאליהן הוא שייך או ִ
ביקורת זו קיבלה משנה תוקף באירופה בתקופה שהתגבשו בה מדינות ריכוזיות ,שנוהלו על ידי מוסדות
פוליטיים .באנגליה הועצם הוויכוח על ידי המאבק הפוליטי בין המפלגה הוויגית למפלגה הטֹורית 21.לפי
ביקורת זו ,במאה ה– 17החלה להצטייר ההיסטוריוגרפיה — פרקטיקה ,שמטרתה לפאר צד אחד ולחשוף
את ההטעיה שמבצע הצד השני .ביקורת קשה על הכתיבה ההיסטורית ניסח הפילוסוף הצרפתי פייר בייל
( )Bayle ,1706—1647באמרו" :כמה אוהב אני לראות כאשר לועגים לנטיותיהם החד–צדדיות של ההיסטוריונים.
אין הונאה גדולה מזו הנעשית על ידי ההיסטוריה .מעטות הפעמים בהן אני קורא כתבי היסטוריונים עם
הכוונה לגלות את מה שהתרחש באמת .כאשר אני קורא היסטוריה אני עושה זאת רק על מנת ללמוד מה
22
אומרים [כעת] במדינה או במפלגה כלשהי".
התערערות מעמדה של הכתיבה ההיסטורית במאה ה– 17העמידה אפוא את חקר העבר בכללותו בסימן
שאלה .שאלות כגון "כיצד אפשר להגיע לוודאות"" ,מיהו ההיסטוריון שכתב את ההיסטוריה שעליה אנו
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מתבססים" ,ו"ומנין השיג את הידע אותו הוא מציג" אינן שאלות בלעדיות להיסטוריה הפוליטית של העת
החדשה המוקדמת .ולכן ,הביקורת כלפי ההיסטוריה הפוליטית בת–הזמן זלגה גם להיסטוריה של תקופות
אחרות ,כמו ההיסטוריה הקלאסית וההיסטוריה של ימי הביניים .הביקורת כלפי ההיסטוריה הקלאסית
הייתה שינוי הגותי מהותי ,שקרא תיגר על יסודות המחשבה ההומניסטית ,שהיה העולם העתיק כְ נר לרגליה.
מהגישה הספקנית שהתעוררה באשר להיסטוריוגרפיה ( )Historical Pyrrhonismאיבדו יותר ויותר
סיפורים היסטוריים את מעמדם המוחלט בתור היסטוריה "אמיתית" ,וסומנו בסימן שאלה .הביקורת כלפי
ההיסטוריה כגוף ידע התייחסה אל ההיסטוריה העתיקה כאל "סיפורים" על העבר ,שספק אם המתואר בהם
אכן התרחש .ההיסטוריה של היווסדות רומא נהפכה ל"סיפור" של ורגיליוס ,ומלחמת טרויה ל"סיפור" של
23
הומרוס — הם נהיו "סיפורים" בלבד ,לא היסטוריה ,המבוססת על אמת.
מפאת הביקורתיות כלפי גוף הידע ההיסטורי עד לאמצע המאה ה– 17איבדה ההיסטוריה חלק ניכר מן
האמינות שיוחסה לה עד אז כענף במכלול הידע האנושי .בעבור היסטוריונים ערערו לחלוטין התמורות
שהוצגו לעיל על הפרקטיקה שלהם ,ודרשו מהם למצוא פתרון שיענה על הביקורת הספקנית ,וישיב לענף
את מעמדו המרכזי בין ענפי הידע הגדולים .הדיון הספקני עודד את ההיסטוריונים להרחיב את מעגל
מקורותיהם ולעשות שימוש גם במקורות לא כתובים.

התשובה לספקנים :היסטוריה מסוג חדש
כדי לענות לטענותיה המערערות של הגישה הספקנית ,החלו היסטוריונים להשתמש בכלים שיאפשרו להם
להוכיח את ממצאיהם .לא די היה עוד בעדות או באמינות ההיסטוריון בלבד .כעת נדרש ממנו להמציא
אסמכתה ראויה לממצאיו .הצורך באישוש "אובייקטיבי" לעדותו האישית של ההיסטוריון חלחל אחורה,
וערער גם את מעמדם של הכתבים ההיסטוריים העתיקים .היסטוריונים החלו להעמיד בסימן שאלה כתבים
שעד כה נקראו "אמיתיים" ללא עוררין .הם התבוננו שוב בטקסטים ההיסטוריים הקאנוניים ,אך הפעם בגישה
ביקורתית בהרבה .כמו כן ,נוסדו טכניקות חדשות ,שנועדו לבסס את האותנטיות של מסמכים "אמינים"
ולחשוף מסמכים מזויפים 24.כמו כן ,בגלל הביקורתיות כלפי ההיסטוריה החלה כתיבת ההיסטוריה להשתחרר
מהתבנית הרטורית הקלאסית של הרנסנס .היסטוריונים רבים כוננו עתה את "ההיסטוריה הביקורתית",
שבבסיסה דאגה כלפי ערכם של מקורות ראשוניים 25.שלמות התאוריה הקלאסית לכתיבת היסטוריה,
שעליה התבססה הכתיבה ההיסטורית עד לאמצע המאה ה– ,17החלה להיסדק ,עד שלבסוף ,סביב המחצית
הראשונה של המאה ה– ,18דעכה המסורת כליל.
הגישה החדשה לחקר העבר כונתה "גישת הלמדנות" .היא שילבה פרקטיקות של חקר העבר ,שהיו עד אז
זרות להיסטוריון ,כגון פילולוגיה ,נומיסמטיקה וקריאה ביקורתית של מקורות כתובים .בין השיטות החדשות
לחקר העבר בלט השימוש הגובר של ההיסטוריונים באנטיקווריזם :פרקטיקה של חקר העבר ,העושה שימוש
במגוון רחב של מקורות לא כתובים ,כגון כתובות מסוגים שונים ,כמו אסטלות ,ושרידים ארכיאולוגיים.
בעבור ההיסטוריון במחצית השנייה של המאה ה– ,17מקורות שאינם כתובים היו דרך להוכיח את האמת
שבבסיס כתביו .בשל הזליגה של האנטיקווריזם לתוך הכתיבה ההיסטורית הועדפו העדפה הדרגתית
26
ּ
ערכה של ההיסטוריה לא נשען עוד על הקרבה הסגנונית שלה
מקורות שאינם כתובים ממקורות כתובים.
לרטוריקה העתיקה ,או על אמונה עיוורת בסמכותו של ההיסטוריון ,אלא על מספר המקורות הלא כתובים
שמצא ההיסטוריון ובחן.
גישת הלמדנות זנחה את הנרטיב ההיסטורי ,ונטתה לעבר ביקורת טקסטים ,איסוף מקורות וקטלוגם .גישה
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זו לא הסתפקה במקורות כתובים בלבד ,אלא אף שאפה להתבסס על גישה "מדעית" יותר ,המצריכה הוכחות
לטיעוניה .כדי לספק הוכחות כאלה היה צורך לבצע מחקר שיטתי :לאסוף מקורות מסוגים שונים ,לנתחם
ולהצליב את המידע המופק מהם .עד אמצע המאה ה– 18הצליחה הלמדנות השיטתית הזו להביא לסיומו את
המשבר האינטלקטואלי ,שאיים למוטט את ההיסטוריה כגוף ידע המבוסס על אמת 27.אמנם הלמדנות סיפקה
פתרון בעבור ההיסטוריונים ובעבור מבקריהם הספקניים ,אבל גם יצרה בעיה חדשה .השיטה ההיסטורית
החדשה ביקשה ליצור כתיבה היסטורית המבוססת על איסוף מידע שיטתי ,אך עם זאת נדמה שזנחה את
הכלים הרטוריים העתיקים שהיו לפנים נחלתו של ההיסטוריון בנסיגתה המוחלטת מהנרטיב .הנרטיב הושאר
28
בידיהם של אנשי הספרות ( )Men of Lettersולא עמד לרשותם של אנשי המחקר (.)Men of Learning
בתוך תהליך השינוי השיטתי והסגנוני הזה ייצר דפו את ההיסטוריה הבדיונית שלו ,שקראה תיגר על תבניות
מסורתיות של כתיבה היסטורית מחד גיסא ועל כתיבה בדיונית מאידך גיסא.

דניאל דפו :בין היסטוריון לסופר
דניאל דפו ,סופר ,עיתונאי והיסטוריון אנגלי רב–מעש ,נודע בתור אבי הרומן המודרני הודות לספרו
הפופולרי רובינזון קרוזו ( 29.)1719ביומן שנת המגפה ( )1722דפו גולל את סיפורו של  ,H. F.אזרח שנכח
בלונדון בעיצומה של המגפה הגדולה בשנת  .1665באמצעות חוויותיו של גיבור הספר הציג דפו לפני הקורא
אירועים שונים ,שהתרחשו בלונדון נוכח השתוללות מגפת הדבר ,במטרה ללמד את קוראיו כיצד להתמודד
עם מצב דומה אם ייקלעו אליו .כדי לדון בגישה של דפו כלפי ההיסטוריה ובשימוש שעשה בה בכתיבת
הרומן ההיסטורי שלו ,עלינו לזכור שקודם שהיה דפו לסופר ,פעל במסגרות פוליטיות ,ופרסם חיבורים
30
בנושאים כמו פוליטיקה ,גאוגרפיה ,ואפילו פשע .רבים מחיבוריו כללו התייחסות של ממש להיסטוריה.
דוגמה אחת לכתיבתו ההיסטורית של דפו ,למשל ,היא ספרו The History of the Union of Great
) ,Britain (1709ובו הציג דפו את תולדות מהלך איחוד אנגליה וסקוטלנד ( ,)The Act of Unionשאירע
שנתיים קודם לפרסום ספרו.
עוד בטרם פרסם את ספריו ההיסטוריים שירת דפו בתפקידים ציבוריים במסגרות שונות .בין תפקידיו
הציבוריים אפשר למנות את שירותיו למלך אנגליה וסקוטלנד בשנים  ,1701—1697בחלק מימי כהונתו של
ויליאם השלישי (ויליאם מאורנג' ;1702—1650 ,מלך בשנים  ,)1702—1689ואת עבודתו בתור כתב ויועץ
ממשלתי בחסותו של המדינאי הבריטי רוברט הארלי ( )Harley ,1724—1661בשנים  .1714—1703הניסיון
הפוליטי שלו ִאפשר לדפו להסתמך בכתיבתו את ההיסטוריה של מהלך האיחוד על הגישה שלו למסמכים
רלוונטיים ,על נוכחותו בפגישות שנערכו לקראת ההסכם ההיסטורי באדינבורו ועל הבנתו העמוקה את
משמעות האיחוד .בכך כתב דפו היסטוריה פוליטית על פי הקריטריונים של תקופתו ,שבראשם ניצב
קריטריון העדות.
למרות הרקע שלו בכתיבת היסטוריה פוליטית ראה דפו בכתיבה היסטורית ,שתכליתה להציג עובדות על
רצף זמן ללא נרטיב ,לוקה בחסר .הוא סבר שהיסטוריה מעין זו אינה יכולה לעורר רגשות בקורא ,וודאי
שאינה מסוגלת לעורר את הזדהותו עם נושאים כגון גורל ,מוסר ומשמעות 31.בכתביו ההיסטוריים ,כמו
באלו הבדיוניים ,שאף דפו להביע בכתב את העבר כמו שהיה באמת ,אך גם לעשות זאת בצורה של סיפור,
שיהיה נהיר לקוראיו .לדבריו ,נרטיב הוא דבר הכרחי כדי לעורר את רגשותיו המוסריים של הקורא .תגובה
זו אפשר לעורר אך ורק באמצעות הכתיבה מן הסוג שהציע דפו .בפועל קיבל דפו את ההנחה הקלאסית,
32
לפיה לעתים כתיבה בדיונית יכולה להעביר רעיון בצורה טובה יותר מכתיבה היסטורית.
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יומן שנת המגפה וההיסטוריה הבדיונית של דפו
הניסיון החדשני של דפו להשתמש בטכניקת כתיבת הסיפורת כדי למסור סיפור היסטורי ,המבוסס על
טקסטים מן התקופה שעליה נכתב ,מעלה שתי שאלות חשובות .ראשית ,כיצד דפו שוזר יחדיו את ה"עובדות"
עם הבדיה? במילים אחרות ,מתי נגמרת ההיסטוריה ומתחיל הבדיון? שנית ,כיצד נשען הטקסט על מקורות
"אמיתיים" בחלקים שבהם הוא עושה זאת? כלומר ,עד כמה נאמן דפו להיסטוריה שעליה הוא מבסס את
יומן שנת המגפה?
כדי לענות על השאלות הללו ,אעסוק בשימוש של דפו בטכניקה של כתיבה היסטורית ,לרבות השימוש
שהוא עושה במקורות ראשוניים .כמו כן ,אדון במקומות שבהם דפו חורג ממסורת הכתיבה ההיסטורית
של המאה ה– .18כך אוכל להראות היכן דפו מדייק ,והיכן הוא נאלץ להשלים את הסיפור בעצמו ,ואסביר
מדוע הוא עושה זאת .חלק זה פותח צוהר לדיון באמינותו ההיסטורית של היומן ולבחינת דפו כהיסטוריון
ולא רק כסופר.
אמתות .כמו שראינו לעיל ,בתקופתו
בעבור דפו ,כמו גם בעבור כל בני תקופתו ,טקסט היסטורי צריך להציג ִ
של דפו ,כתיבת היסטוריה לא דרשה התבססות על מקורות ראשוניים או חובת הוכחה באשר למובא בטקסט.
עם זאת ,לאורך כל יומן שנת המגפה דפו חוזר ומדגיש את מעמד האמת שבבסיס כתיבתו .ההצהרה על
אמתותו של היומן נמצאת כבר בכותרתו המלאה ,המציגה מפורשות את דמותו של  ,H. F.המספר ,אדם
ִ
33
שנכח בעצמו באירועים שעליהם הוא מדווח .מעמדו של הספר כאמת נידון גם בסופוֶ ,שבו שוב מזכיר
המספר את נוכחותו האישית באמרו" :עלי להיות כן ,בייחוד כאשר אעסוק בחשיבה המטרידה על כפיות
34
הטובה והרשעות המתרחשים בין בני האדם ,אשר ראיתי במו עיניי עדות כה רבה להן".
הניסיון להבין אלו מקורות היו השראה ליומן אינו פשוט בשל היצע המקורות הנרחב שעמד לרשותו של
דפו ובשל ההשפעה של פרשנותו ושל סגנונו על תוכן הכתוב .לאור היצע המקורות ,שילוב המקורות
הראשוניים בגוף הטקסט והתבססות הסיפור על אירוע היסטורי קרוב נשאלת השאלה :האם יש לסווג את
היומן כהיסטוריה ,או שמא כרומן? כאוטוביוגרפיה ספיריטואלית ,כהצעה לפעולה מוסרית ,או שמא כמדריך
הוראות להתמודדות עם מגפה? ואולי בכלל עלינו לראות ביומן תערובת של כל ההיבטים הנזכרים לעיל,
35
שהוא טקסט מסוג חדש לגמרי?
הואיל ויומן שנת המגפה הוא טקסט בדיוני ,הנשען על פרטים היסטוריים ,מתעוררת שאלה ,העולה גם
מרומנים אחרים של דפו :עד כמה דפו נאמן למציאות אשר הוא מבקש להציג ברומן ההיסטורי שלו? מכאן
יוצאת גם התהייה עד כמה דפו משלים את הסיפור מדמיונו .שאלת הנאמנות של דפו להצגת אמת היסטורית
עולה כבר בעמוד הראשון של היומןֶ ,שבו הוא דן במקורותיה של המגפה .ביומן שנת המגפה המגפה היא
גיבורת היומן ,ודפו פותח את החיבור בהצגת קורותיה של הדמות הראשית .תחילה דן דפו בחבלי הלידה
שלה .התפרצות המגפה בלונדון בשנת  1665לא הייתה התפרצות ספונטנית ,אלא אחת מהתפרצויות רבות
שתקפו את אירופה במהלך המאה ה– 36.17בניסיון להתחקות אחר מקור המגפה דפו מציג תחילה את חזרתה
ּ
מקורה ,ובנושא
של המגפה לאירופה על אדמת הולנד .התפרצות המגפה בהולנד העלתה שאלות בדבר
זה היו דעות הרופאים בני–זמנו של דפו חלוקות .בשעתו הוצעו מגוון השערות למקור המגפה ,ובין השאר
נטען שהמגפה התפשטה מכיוון איטליה או משטחי האימפריה העות'מאנית — תורכיה של ימינו או הלבנט.
אחרים טענו שהגיעה מאזורים עות'מאניים אחרים — כרתים או מצרים .את ההשערות השונות באשר למקור
המגפה מציג דפו בתחילת הספר.
העיסוק של דפו במקורות המגפה והמיקום של הדיון הזה בתחילת הספר משקפים את הפולמוס המתמשך
29
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בדבר מקור המגפה ,שבתקופת פרסום הספר — קרוב לשישה עשורים לאחר שוך המגפה — עוד העסיק
רופאים שונים באנגליה 37.השאלה שבמרכזו הייתה אם מקור המגפה היה באדמת לונדון רבתי ,או שמא
התפשטה ללונדון ממקום מרוחק .הגישה האחרונה הייתה שהמגפה יובאה מן המזרח ,וכי התנאים הבריאותיים
הירודים ששררו במקומות עירוניים בכלל ובלונדון בפרט ,כגון תנאי הסניטציה בעיר וטכניקת הקבורה
38
המיושנת ,אשר שימשו קרקע פורייה להתפשטות מגפות ,הם אשר תרמו להתפרצותה.
הגישה שמקור המגפה הוא במזרח התבססה על מחקרו של ד"ר ויליאם בוגהארסט (,)Boghurst ,1686—1630
רופא שהתפרסם בזכות חיבורו על מגפה זו 39.לעתים נראה שדפו מתכתב ישירות עם חיבורו של בוגהארסט
בחלקים הנוגעים לרפואה ולמדע .בוגהארסט ביקש גם הוא להתחקות אחר מקור המגפה ,ובחיבורו נראה
שהוא עושה מפעם לפעם עבודת חקר הדומה לזו של היסטוריון ,בבחינת רופא העוסק בהיסטוריוגרפיה של
הרפואה .ככזה ניגש בוגהארסט לחקור כתבים שכתב תוקידידס ,לרבות חיבורו הקלאסי תולדות המלחמה
הפלופונסית ,שנכתב במאה החמישית לפנה"ס ,ודן בין השאר במגפה שפקדה את הפלופונס 40.בעצם הצגת
שאלות הנוגעות למקור המגפה דפו למעשה דן בביוגרפיה שלה ,מבקש למקם אותה מיקום כרונולוגי ,ובכך
לפתוח את היומן בגישה היסטורית (על חיבורו של בוגהארסט ראו גם להלן).
בהמשך היומן דפו דן במעמד הידע שהוא מציג בכל הטקסט ,ומתמודד עם השאלה "כיצד אפשר לדעת
את האמת על המגפה" .בכך דפו מדגים את חלקו בדיון הענף בנוגע לטיבה של כתיבת ההיסטוריה במאה
ה– .18כבר בעמוד הראשון של היומן דפו נוגע בנושא זה וביכולת הציבור להתבסס על מידע אמיתי ואמין.
דפו כותב שעיתונים לא היו בנמצא כדי לספק דיווחים סדירים בנוגע לסדר היום .על פי דפו ,בשל המחסור
בידע חדשותי ביסס הציבור את ידיעותיו על שמועות המופצות מפה לאוזן 41.למרות הצהרתו היו עיתונים או
דיווחים מודפסים בהחלט נגישים בשעתו .בשנת  1665הופיעו ה– Oxford Gazetteו–,The Intelligencer
אשר סיפקו דיווחים בנוגע למגפה .ייתכן שהביקורת של דפו על המפעל החדשותי שפעל בלונדון בתקופת
42
המגפה נבעה מן המוטיבציה של המשטר להשתמש בכלי החדשותי הציבורי לטובתו.
באמצעות היומן דפו מציע לקוראיו ללמוד מניסיונו של  H. F.כאדם ששרד את המגפה .בכך היומן הוא
למעשה גם ספר הדרכה לפעולה על ידי למידה מניסיון העבר .דפו כותב" :ברצוני שספר זה ישמש ספר
הדרכה על פיו יפעלו ,ולא תיאור היסטורי של מעשיי" 43.על פי דפו ,תכליתו של היומן אינה בהצגת סיפורו
של  ,H. F.אלא בהקניית כלים להתמודדות עם סכנות המגפה בעבור הקורא .בכך גישתו של דפו רואה
בהיסטוריה מקור ידע שימושי ,שביכולתו לעזור לאדם הקורא אותה.

שלוש כותרות מתכתבות:
על המשותף בין כותרת היומן לבין שמותיהם של שניים ממקורותיו
כדי לבסס את סיפורו בתור סיפור המבקש להעניק ידע מועיל לקורא על סמך תיאור של אירועי העבר,
דפו עושה שימוש במקורות רבים .כותרתו המלאה של היומן מעידה במידת מה על שאיפתו ועל האמצעים
שבכוונתו להשתמש בהם" :יומן שנת המגפה :תצפית או זיכרונות של המאורעות הבלתי רגילים ,ציבוריים
ופרטיים ,שהתרחשו בלונדון בזמן ביקור המגפה הגדולה בשנת  .1665נכתב על–ידי אזרח אנונימי ששהה
44
בלונדון בזמן המגפה".
בעת קריאת הכותרת אפשר להבחין מיד שדמות המחבר נעדרת .היומן אינו מתהדר בשם המחבר לצד כותרתו,
אלא מצהיר רק על נאמנותו לאירוע שהיומן מבקש לתאר .מוזכר שאת היומן כתב אזרח ,אשר שהה בלונדון
ששם המחבר נעדר מכותרת היומן ,נחתם החיבור בראשי התיבות המסתוריים
בכל זמן המגפה 45.אף על פי ֵ
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 .H. F.המחקר משער שראשי תיבות אלו נלקחו משמו של דודו של דפו ,הנרי פו ( ,)Foeסנדלר ,רווק,
שהתגורר בהיי סטריט ווייטצ'אפל ( )High Street Whitechapelשבמזרח לונדון ,ושהה בעיר בתקופת
המגפה .הפרסום של סיפורת בדיונית כהיסטוריה בשמות בדויים היה שכיח בתחילת המאה ה– ,18ולכן דפו
אינו יוצא דופן בשימוש בטכניקה זו 46.עוד בטרם פרסם את היומן פרסם דפו כמה חיבורים היסטוריים
ופוליטיים בשמות שונים .פרסום אנונימי ִאפשר לדפו לעסוק בנושאים שונים ,לרבות נושאים פוליטיים,
כמו שראה לנכון ובלי להתפשר על אופן כתיבתו מחשש שיאונה לו רע 47.הכותרת מדגישה את הרעיון
המספר ביומן מבוססת על היותו עד ראייה לאירועים שהוא מגולל .כך היו גם שניים ממחברי
שחשיבותו של ְ
החיבורים הרפואיים המרכזיים ,שמהם שאב דפו השראה :ד"ר נת'ניאל הודג'ס ()Hodges ,1688—1629
וד"ר בוגהארסט ,שנזכר לעיל .רבים מן הרופאים הידועים בלונדון ברחו מן העיר מסיבות ברורות ,אך שני
הרופאים הללו נשארו בה ,וכתבו את רשמיהם בגוף ראשון.
השוואה בין כותרות החיבורים הרפואיים הללו לבין כותרת יומן שנת המגפה מעידה על הדמיון הרב
ביניהן .הנה ,למשל ,כותרת חיבורו של בוגהארסט" :לוימוגרפיה ,או סיפורה של המגפה הבלתי רגילה
האחרונה בעיר לונדון .כולל אסופת תרופות בדוקות ומנוסות למניעת המגפה ולריפויה על סמך התצפית
והניסיון האישי של וויליאם בוגהארסט" 48.ראשית ,שתי הכותרות כוללות התייחסות למגפה בתור "המגפה
האחרונה" ,שהתרחשה בלונדון .כלומר ,ההתייחסות היא בייחוד למגפה של  1665ולא לאלו אשר קדמו
לה ,או למגפה כאחת מכמה המגפות שפקדו את אירופה במאה ה– .17שנית ,שתי הכותרות מדגישות את
היקף ההשפעה של המגפה ואת אופייה הקטלני על ידי השימוש במילים כגון "בלתי רגילה" ו"גדולה" .קו
הדמיון השלישי ,ואולי החשוב ביותר בהקשר ההיסטורי ,הוא ההצהרה שהטקסטים הם ְרשמים בגוף ראשון
על המגפה — פרי עטו של עד ראייה.
בהקשר של הדגש בנוכחות האישית של הכותב יש משמעות גם לכך ששתי הכותרות משתמשות במילה
"תצפית" .השימוש במילה זו מעיד על המגמה האינטלקטואלית פורצת הדרך ששררה באותה תקופה.
בעבור קוראי המאה ה– ,18המילה תצפית מתקשרת לעדות ראייה ולעלייתם של המחשבה האמפיריציסטית
והמדע החדש 49.הטיעון הבסיסי של המחשבה האמפיריציסטית חותר לכך שידע נרכש באמצעות תצפית,
כלומר הפעלת כלים חושיים על העולם שמחוץ לסובייקט המתצפת עליו .התבונה האנושית ,שאינה
משתמשת בתצפית מעין זו ,היא מכשיר חסר תועלת ,והתוצר הנובע מחוסר שימוש בתצפית יכול להניב
תוצאות מסוכנות 50.שימוש במילה זו בכותרת חיבורו של בורגהארסט הגיוני בהחלט מתוקף היותו טקסט
רפואי–מדעי ,אך השימוש שדפו עושה בה ביומן מעיד על שאיפתו המובהקת להציג את היומן חיבור בעל
קונוטציה אמפיריציסטית ,קרי טקסט המציג ידע המבוסס על תצפית .בכך דפו אינו שונה מבני תקופתו,
שהושפעו השפעה מרחיקת לכת מתאוריות אמפיריציסטיות .במאה ה– 18הייתה פילוסופיה המבוססת על
ניסיון ,מבית מדרשם של לוק ,ברקלי ויום ,הזרם האינטלקטואלי המרכזי בבריטניה 51.השימוש בטרמינולוגיה
אמפיריציסטית יצר את הרושם שכותבי החיבורים הללו פוסלים מידע שאינו מבוסס על תצפית ,ומציגים
במקומו את המציאות כפי שהייתה.
בדומה לכותרת חיבורו של בוגהארסט ,גם הכותרת של ספרו של הודג'ס יכולה להעיד שספר זה הוא מקור
ידע רפואי ,שדפו עושה בו שימוש ביומן שנת המגפה .כותרתו של הודג'ס הייתה "לוימולוגיה :או תיאור
היסטורי של המגפה בלונדון ב– ,1665עם הוראות להימנעות מהידבקות .כתב ד"ר נת'ניאל הודג'ס ,חבר
בקולג' הרופאים ,אשר שהה בעיר בכל זמן המגפה" 52.הדמיון המרכזי בין כותרת חיבורו של הודג'ס לבין
כותרת היומן הוא ששתי הכותרות מדגישות שמחברי הטקסט שהו בעיר בזמן המגפה .יתרה מזאת ,הודג'ס
השתמש במילה "היסטורי" כדי לתאר את סגנון כתיבתו .אין זה מפליא שהודג'ס מדגיש את הימצאותו
בעיר בזמן המגפה לצד המילה היסטוריה ,שכן כתיבת היסטוריה במאה ה– 17נעשתה לרוב ,כאמור ,על ידי
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אנשים שהיו באירועים שעליהם דיווחו בחיבוריהם ,והימצאות זו הייתה הכרחית לשם כתיבת ההיסטוריה.
מכאן שבהדגשת הימצאותו המתמדת הודג'ס מבקש להעיד על חיבורו שהוא חיבור נאמן מבחינה היסטורית
ְלמה שהתרחש בזמן המגפה.
הכותרת של יומן שנת המגפה כוללת שתי מילים המשקפות את השאיפה לנאמנות היסטורית ,שבאה לידי
ביטוי גם בכותרתם של החיבורים הרפואיים של בוגהארסט והודג'ס" :תצפית" ו"זיכרונות" .מושגים אלו
מעידים על שתי הפונקציות השונות של היומן .על פי הגדרת המילון האנגלי הקאנוני של סמואל ג'ונסון
משנת  ,1768המילה תצפית מוגדרת "ידיעה המושגת על ידי התבוננות" 53.התצפית מעידה על הפונקציה
של כותב היומן בתור עד ראייה ,המבקש להבין את האירועים שהתרחשו בלונדון בשנת המגפה .מילה זו
מתכתבת עם הניסיון המדעי להפיק ידע מבוסס על תצפית אובייקטיבית ,אשר באמצעותה אפשר להפיק
אמתות .אך למרות השאיפה לאובייקטיביות שהפגין דפו ,נראה שהוא מודע למגבלת התצפית ,כאשר הוא
ִ
בוחר להדגיש את היכולות המצומצמות שלו להציג את המצב הכולל של המגפה באמצעות פעולת התצפית
בלבד" :איני יכול לדבר בבטחה על הנושאים הללו ,כיוון שהיו הם רק אובייקטים עגומים שחלפו לפניי
כאשר התבוננתי מבעד לחלון חדרי" 54.אם כן ,בעבור דפו תצפית לבדה אינה מספקת כדי להפיק את הסיפור
הכולל של המגפה כפי שהוא מבקש לספר אותו .לשם כך עליו להשלים את פעולת התצפית על ידי טכניקה
של כתיבת נרטיב ,המתבסס על תצפיותיו בדומה לטכניקה של  ,Ars historicaשרווחה בתקופת הרנסנס
האנגלי (ראו לעיל) .דפו עשה זאת על ידי שימוש בפורמט הממואר (.)memoire
זיכרונות ,או סיפור מבוסס על זיכרונותיו של אדם יחיד ,מוגדרים במילון של ג'ונסון "שימור של זיכרונות".
מילה זו משקפת עוד פונקציה של המספר ,המתכתבת עם סוגת הכתיבה ההיסטורית ,שקודמת למחצית
השנייה של המאה ה– ,18היומן .סוגה ספרותית זו קרובה באופייה לכתיבה היסטורית במאה ה– ,17ומעצם
סיווגה הלא בדיוני היה קשה להבחין אותה מהיסטוריה ,שכן למרות הקו הנרטיבי הרופף והיעדרותו של
מוטיב מאחד בעלילה הממואר נתפס מקור אמין ,המושתת על אמיתות ,שמהן הקוראים יכולים להסיק
מסקנות 56.בכותרת היומן הצהיר דפו על שאיפתו לשלב את שתי הפונקציות הללו שילוב המאפשר לו לנוע
במרחב שבין העובדתי–מדעי לבין כתיבה שאינה בדיונית ,המבוססת על אירועי עבר .כך הוא יכול לייצר
סיפור שמצד אחד נשאר נאמן לאירועים שהתרחשו ,אבל מצד אחר גם טומן בחובו פרשנות ,המבוססת על
התנסות אישית.
55

השימוש הכפול של דפו במקורות ראשוניים ביומן שנת המגפה
כדי לייצר סיפור נאמן לעבר ,אשר באפשרותו להועיל לקורא ,מסר דפו עובדות שונות ,שממקמות את
הסיפור בנאמנות בשנת המגפה ( .)1665בין השאר הזכיר את המלחמה בהולנדים ,שהכריזה אנגליה בעשרים
ושניים בפברואר ,את היקף המסחר של אנגליה עם מדינות אחרות באותה השנה ,את מחירי הפחם ואפילו
את הגידולים ששגשגו באותה שנה ואת אלו שהיו דלים 57.פרטים כאלה עזרו לדפו ליצור את התפאורה
הכרונולוגית של היומן ,אך האלמנט המרכזי שבעזרתו קושר דפו את היומן לעולם ה"מציאות" של שנת
המגפה הוא השימוש במקורות ראשוניים .מקורות אלו אפשרו לו להציג טקסטים אמינים מן התקופה שעליה
הוא כותב ,ובו בזמן להשתמש בהם בתור נקודות מוצא לסיפורים השונים שמרכיבים את היומן.
מבין שלל המקורות — הגלויים והסמויים — שנמצאים ביומן הבולטים ביותר הם הצווים של ראש עיריית
לונדון ,שנודעו בשם "צווי ראש העיר" ( .)The Lord Mayor's Ordersהצווים האלה הופצו תחילה בנפרד,
ולאחר מכן נדפסו יחד בשנת  .1665לאחר מכן ,בשנת  ,1721ראו אור עוד פעם באסופה שנשאה את השם
 .A Collection of Very Valuable and Scarce Piecesשילובם של הצווים בשלמותם בגוף היומן מדגים
כיצד ביקש דפו להציג מסמך ,המעניק גוון היסטורי אותנטי לסיפור שלו .צווים אלו היו הוראות רשמיות
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מטעם ההנהגה של לונדון ,ובמרכזן הנחיות מדויקות לאופן ֶשבו יש לפעול בימי המגפה כדי לנסות ולמנוע
את התפשטותה .הם גם עסקו במינוי אד–הוק של בעלי תפקידים הנוגעים למגפה ,נתנו הוראות להתמודדות
עם בתים נגועים ,עם קבורה ,עם טיהור הרחובות ,עם טיפול בהתקהלויות ועוד .רבות מן האנקדוטות
המובאות ביומן נוגעות במישרין לצווים ולפעולות שנבעו מהם.
אחת הדוגמאות לשימוש שעשה דפו במקורות ראשוניים ביומן היא הוראת "איטום הבית" .בניסיון למנוע
מן המגפה להתפשט לחלקים אחרים בעיר ,חלה חובה על המשרד האחראי לאכיפת הצווים מטעם עיריית
לונדון לאטום בית ֶשבו נמצא אדם חולה ,כדי שלא יֵ צא למרחב הציבורי ,שבו יוכל להדביק אנשים אחרים
במחלה .אך הסנקציה לא הסתיימה בכך .על פי הנחיית איטום הבית ,אדם שביקר ביודעין אדם חולה ,או
נכנס מרצונו לבית נגוע ,נידון להסגר של ארבעים ימים .איטום הבתים עורר קול מחאה מתוקף כך שלצד
הניסיון הממלכתי להשתמש באמצעים קיצוניים בתגובה למצב קיצוני לטובת הכלל הוגבל בגסות חופש
התנועה של אנשים פרטיים ,חולים כמו גם בריאים ,החפים מכל פשע .לא לחינם כינה  H. F.את האזורים
המסוגרים בשם "בתי מאסר ללא סורגים ומנעולים" 58.דפו לא היה היחיד שהתנגד לפרקטיקה זו .עוד
כותבים שכתבו על המגפה וצידדו באיטום הבתים הסכימו שפעולה זו אינה מתבצעת כראוי ,ולכן אינה
מגִ נה ביעילות על תושבי העיר 59.דפו דן בנושא הזה ביומן ,ואף מתח ביקורת על פרקטיקה זו H. F. .מתאר
את פעולת איטום הבתים בלתי אפקטיבית ,אכזרית ו"בלתי נוצרית" 60.בביקורתו הוא מסתמך על הבחנתו
הרפואית של הודג'ס ,שמסר "שאף על פי שראש העיר וזרועותיו הוציאו לפועל את צווי ראש העירייה
בזריזות וביעילות ,לא עזר הדבר ,והמגפה הלכה והתגברה .קשה לתאר את תחושת החרדה שאחזה במי
61
שהופרדו מכל חברה .הדכדוך הנורא הזה אשר נפל עליהם הפך אותם לטרף קל בעבור המגפה".
מלבד צווי ראש העיר עוד מסמך ראשוני שעליו התבסס דפו בכל היומן הוא "דוחות התמותה" .דוחות אלו
הם דוחות רשמיים ,שפורסמו ברחבי העיר לונדון ,ובהם פירוט מספר המתים באותו השבוע .הדוח כלל
דף אחד ,שבצדו האחד מניין המתים השבועי ,המחולק על פי סיבת המוות ,ובצדו השני המספר הכולל
של המתים מכלל סיבות התמותה ומספר המציין את המתים מן המגפה .לאחר שנת המגפה אוגדו הדוחות
באסופה ,שכותרתה  ,Britain's Remembrancerוהיא נדפסה בשנית בשנת  62.1720דוחות התמותה הם
אחד המקורות ההיסטוריים המרכזיים של המגפה של  ,1665והם מופיעים בכל הטקסטים שהוזכרו עד כה
מן התקופה .המחקר העוסק במקורות הכתובים שעליהם נשען דפו אינו אחיד בסיווגם של הטקסטים ,או
בדעתו על נאמנותו של דפו אליהם ,אך ככלל יש הסכמה גורפת שדוחות התמותה הם מסמך היסטורי,
שהכיר דפו והיה נאמן להם 63.בהיעדר תיארוך מדויק ביומן הדוחות הם הציר המרכזי שלפיו היומן מתקדם.
הנתונים בדוחות שימשו את דפו בניסיונו לייצר טקסט כרונולוגי ,המציג את התקדמות המגפה ,אך גם את
היחלשותה לקראת סוף היומן 64.באמצעות הדוחות הסיק דפו את שהתרחש ברחבי העיר בשלבי המגפה,
ויצר מתוך הרשמים האלה סיפורים פרטיים לפי הזמן והמקום.
אם נבקש למפות את המקורות הראשוניים שבהם עשה דפו שימוש ,נמצא שהטקסטים שעליהם נשען במובהק
הם שלושה ,ואלו הם :צווי ראש העיר ,דוחות התמותה ועבודתו של ד"ר הודג'ס ,שהיו ,כנראה ,זמינים למדי
לדפו .יותר מכך ,שלושת הטקסטים מוזכרים במובהק ביומן .ראוי לציין שכבר בפתיחה של יומן שנת המגפה
העיד דפו על אי–השימוש שלו בעיתונים .נתון זה מקבל משנה תוקף מעצם זה שדפו כמעט אינו מתארך
תיארוך מדויק בכל היומן ,מלבד כאשר הוא דן באחד משלושת הטקסטים שהוזכרו.
הוראת איטום הבית ודוחות התמותה הן שתי דוגמאות בולטות לשימוש הכפול שעשה דפו במקור ראשוני
במסגרת היומן ולאופן ֶשבו ייצר סיפור היסטורי .ראשית ,על ידי שילוב מסמכים היסטוריים ,כמו צווים
עירוניים ודוחות תמותה ,סיפק דפו לקוראיו "הוכחה" שהמתואר בטקסט אכן אירע "באמת" .שנית ,למידע
הבסיסי שבמסמכים האלה העניק את פרשנותו שלו ,וכך הוסיף מידע שאינו מוזכר במסמכים .דפו לא חסך
מן הקוראים את דעותיו ואת ניסיונו להשתמש בסיפור יומן שנת המגפה כדי להפיץ את ערכיו .כתיבה
זו — המשלבת בין ההיסטורי לבין הבדיוני — היא הכתיבה שמאפיינת את הרומנים ההיסטוריים של דפו.
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סיכום
דפו חיבר את הרומנים ההיסטוריים שלו ,בהם יומן שנת המגפה ,בתקופה שעברה בה ההיסטוריוגרפיה תהליך
של שינוי .בשל תהליכים הגותיים ,פוליטיים ותרבותיים העריכו מחדש ההיסטוריונים במאה ה– 17ובמחצית
הראשונה של המאה ה– 18את ניסיונם להציג "אמת" ,שהתרחשה לפנים .בתקופה זו אפשר להבחין במעבר
בין גישה שמביטה בהערצה אל התקופה הקלאסית כדי ללמוד כיצד יש לפענח ולהציג את העבר לבין
גישה חדשנית ,שביקשה לאשש את העבר על ידי חקר וממצאים מוחשיים .דפו וחיבורו יומן שנת המגפה
הם דוגמה מאירת עיניים למעבר בין הגישות השונות ,ואם נרצה ,אף לגישור ביניהן.
דפו מציג את ההיסטוריה של המגפה בצורת יומן אוטוביוגרפי ,ובכך מספק לקוראיו את קריטריון עדות
הראייה ,שהיה הכרחי באותה תקופה לשם כתיבת היסטוריה פוליטית .אך נוסף על כך ,השימוש של דפו
במקורות ראשוניים בתור עובדות המעניקות תימוכין לסיפורו נעשה במסורת כתיבה היסטורית ,השואפת
לספק הוכחות — גישת הלמדנות .לבסוף ,דפו שוזר את העובדות ההיסטוריות בסיפורו האישי של גיבורו,
ובכך מעניק לו רובד ספרותי ,המתכתב עם סגנון הרטוריקה העתיקה ,במטרה ליצור הזדהות אצל קוראיו.
למרות הניסיון של דפו לייצר סיפור נאמן למקורות הראשוניים שנכתבו בשנת המגפה ביקש דפו בראש
ובראשונה לספר סיפור .לכן ,היה עליו לעטוף את הנתונים שחילץ בתור היסטוריון מן המסמכים שעליהם
65
התבסס בנרטיב קולח ,שכן ,כמו שאמר בנדטו קרוצ'ה" ,היכן שאין נרטיב ,אין היסטוריה".
ככזה הוא היומן :סיפור המורכב מחמישים אנקדוטות ,שמקצתן מובעות בכמה משפטים ,ומקצתן מתפרסות
על חלקים נרחבים מן הספר .גם אם כל הסיפורים הללו נשענים במדויק על מקרים שאכן התרחשו ,על
דפו חלה המשימה לאחד את כולם לכדי סיפור כרונולוגי ,שמסופר בגוף ראשון .לשם כך ביצע המחבר
מניפולציות באותם הסיפורים ,ו"תפר" את הפרטים ההיסטוריים שבהישג ידו באמצעות דמיונו .זוהי החפיפה
אצל דפו בין ההיסטורי לבדיוני .השימוש שעשה דפו במקורות הראשוניים מורה על מידה מסוימת של
כתיבה היסטורית ,אך ההשלמות שעשה ביומן ,בראשן השימוש בדמות בדויה של מספר ,אינן מאפשרות
לנו לקרוא את היומן כהיסטוריה .למעשה ,הן ממקמות אותו בתפר שבין היסטוריה לבדיה ,או כמו שניסח
וולטר סקוט ( ,)1832—1771הסופר הסקוטי הידוע ,שהחזיר את דפו לתודעת הציבור הרחב בבריטניה במאה
66
ה– ,19את דעתו באשר ליומן" :טקסט שסגנונו מרחף בין סוגת ההיסטוריה לרומן".
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הערות
—
המאמר מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך שנכתבה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל–אביב1.

1

 החפיפה בין כתיבה היסטורית לסיפורת: "בדיה כהיסטוריה, רודי קיסלר: ראו.בהנחיית פרופ' דוד כץ
.)2016 , אוניברסיטת תל–אביב,)" (עבודת גמר לתואר שני1731-1660( בכתביו של דניאל דפו
 במאמר הזה נעשה.יומן שנת המגפה פורסם במהדורות רבות באנגלית ובשפות אחרות מרגע שיצא לאור2.

2

 הכוללת הפניות למקורות שונים שבהם השתמש,שימוש במהדורה אקדמית בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד
Daniel Defoe, A Journal of the Plague : ראו.דפו ולמקורות אחרים מהתקופה שנכתב בה הספר
.Year (Oxford: Oxford University Press, 1972)

1

.היסטוריונים של הרעיונות חלוקים בדבר נקודת הזמן שהתרחש בה השינוי בגישה כלפי ההיסטוריוגרפיה3.

3

: ראו, לכמה חיבורי יסוד בגישה זו.18-17–גישה אחת ממקמת את השינוי בכתיבה ההיסטורית במאות ה
Robin G. Collingwood, The Idea of History (Oxford: Oxford University Press, 1946);
Paul Hazard, The European Mind, 1680-1715 (London: Hollis & Carter, 1953); Friedrich
Meinecke, Historicism: The Rise of a New Historical Outlook, trans. Carl Hinrichs
 גישה מאוחרת יותר מורה על שינוי מהותי שהתרחש בכתיבה.(London: Herder and Herder, 1972)
Frank Smith Fussner, The : לחיבורי יסוד אחדים בגישה זו ראו.16–ההיסטורית עוד במאה ה

Historical Revolution: English Historical Writing and Thought, 1580-1640 (New York:
Columbia University Press, 1962); Fred J. Levy, Tudor Historical Thought (Toronto:
University of Toronto Press, 1967); Arthur B. Ferguson, Clio Unbound: Perception of

the Social and Cultural Past in Renaissance England (Durham, N. C.: Duke University
Press, 1979); John G. A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study

of English Historical Thought in the Seventeenth Century (Cambridge: Cambridge
.University Press, 1987)
Joseph M. Levine, “Ancients, Moderns, and History: The Continuity of English
4.

4

5.

5

, על החייאת הגות העת העתיקה ברנסנס האיטלקי.הרנסנס האיטלקי הקדים את זה האנגלי בכמאה שנים6.

6

Historical Writing in the Later Seventeenth Century,” in Studies in Change and
.Revolution, ed. Paul J. Korshin (Menston: Scolar Press, 1972), 43
Ernest B. Gilman, Plague Writing in Early Modern England (Chicago: University of
.Chicago Press, 2009), 174

Edmund B. Fryde, Humanism and Renaissance Historiography (London: The Hambledon, :ראו
.1983), 33-54
William R. Trimble, “Early : ראו,על היחס שבין ההיסטוריוגרפיה של הרנסנס האיטלקי לאנגלי7.

7

.Tudor Historiography, 1485-1548,” Journal of the History of Ideas 11 (1950): 30-41
Joseph M. Levine, The Battle of the Books: History :בעניין הזה ראו לדוגמה את טענתו של קיקרו8.

8

.and Literature in the Augustan Age (Ithaca: Cornell University Press, 1994), 269
.267 ,שם9.
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, מוסד ביאליק: ארנסט דוד קולמן (ירושלים: תרגום, בתוך כתבים נבחרים,62 .2 " "על הנואם,קיקרו10.10
.)1988
.)1991 , מוסד ביאליק: בנימין שימרון (ירושלים: תרגום,14 .1 , היסטוריה,פוליביוס11.11
Arnaldo Momigliano, “Ancient History and the Antiquarian,” Journal of the Warburg12.12
.and Courtauld Institution 13 (1950): 291
“It [history] helps us to judge of what will happen, by shewing us the like revolutions13.13
of former times. For mankind being the same in all ages, agitated by the same
passions, and mov'd to action by the same interests, nothing can come to pass, but
John Dryden, “The : ראו.some presented of like nature has already been produc'd“
Life of Plutarch,” in The Works of John Dryden, Volume XVII, eds. Samuel H. Monk and
.Wallace Maurer (Berkeley: University of California Press, 1971), 270-272
Philip Stephen Hicks, Neoclassical History and English Culture: From Clarendon to14.14
.Hume (Basingstoke: Macmillan, 1996), 295
John R. Hale, The Evolution of British Historiography from Bacon to Namier (London:15.15
.Macmillan, 1967), 100-116, 130-141
James W. Johnson, The Formation of English Neo–Classical Thought, The Role of16.16
.Historiography (Princeton, Princeton University Press, 1967), 40
Le Vayer,(  אפשר למנות גם את פרנסואה דה לה מות לה ואייה17–בין מבקרי ספרות ההיסטוריה במאה ה17.17
.)) ואת פייר בייל (ראו להלן1588-1629
Basil Willey, The : ראו17–לפירוט המהלך הפילוסופי של דקראט והשפעתו על הגות המאה ה

18.18

.Seventeenth Century Background (New York: Doubleday Anchor, 1953), 83-91
Peter Burke, “History, Myth, and Fiction: Doubts and Debates,” in Oxford History19.19
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.Burke, “History," 267 : מצוטט בתוך.learn what is said in each nation and in each party”
.271 ,שם23.23
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.Barbara Shapiro, A Culture of Fact (Ithaca: Cornell University Press, 2000), 3532.32
"A Journal of the Plague Year: Being Observation or Memorials, כותרת היומן המלאה היא33.33
Of the most Remarkable Occurrences As well Publick as Private, Which happened in
London During the last Great Visitation In 1665. Written by a Citizen who continued
. על כך ראו בהרחבה להלן.all the while in London. Never made Publick before”

1

"I should be counted censorious… if I should enter into unpleasant work of reflecting…34.34
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A Short ,הטענה המסורתית שמקור המגפה הגיע מאסיה ומאפריקה מצוינת בחיבורו של ד"ר ריצ'רד מיד37.37
Defoe, : ראו הערת העורך ביומן.Discourse Concerning Pestitential Contagion (1720)
.Journal, X
Loyd A. Moote and Dorthy C. Moote, :לרקע בנוגע להיסטוריה רפואית של המגפה של לונדון ראו38.38
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Century,” in News, Newspapers, and Society in Early Modern Britain, ed. Joad Raymond
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I"I desire this Account may pass with them, rather for a Direction to themselves to43.43
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האוניברסיטה העברית בירושלים

תומס מור בברלין:
התקבלותה של אוטופיה
בגרמניה המודרנית
1

החיבור אוטופיה ( )Utopiaמאת תומס מור ( ,)1535-1478אשר
פורסם לראשונה בשנת  ,1516מתאר מדינה מושלמת ,סובלנית,
נטולת קונפליקטים פנימיים ,שאינה יודעת מחסור ועוני .חיבורו של
מור ,אם כך ,הוא במובהק טקסט המושפע מן המסורת האוטופיסטית
במחשבה הפוליטית .עם זאת ,אופן ההתקבלות של החיבור בעידן
המודרני היה רב פנים :כותבים רבים אימצו את מור ואת רעיונותיו,
אחרים דחו אותם ובזו להם .מאמר זה יבחן את אופן התקבלותו בקרב
אינטלקטואלים גרמנים במחצית הראשונה של המאה ה– ,20משנות
רפובליקת ויימאר ועד התקופה שמיד לאחר מלחמת העולם השנייה.
ההתעניינות הערה לה זכה מור בקרב מספר היסטוריונים ומחברים
גרמנים בראשית המאה ה– 20הייתה בלתי רגילה .אינטלקטואלים
גרמנים מסוימים ,אשר עסקו בהיסטוריה של הרעיונות ,פרסמו מאמרי
פרשנות על מור ,בהם קראו לראות בחיבורו אבן פינה בהיסטוריה
של המחשבה הפוליטית המערבית .עיקר פרשנותם לחיבורו של מור
התבססה על תפיסתם את מור כמחבר ציני או אירוני ,אשר ניסה
בחיבורו להצדיק את שאיפות ההתפשטות הטריטוריאלית האנגלית,
או לייצגה בדרכים שונות .וכך ,אוטופיה נתפסה על–ידם לא כחלום
אידיאליסטי ופציפיסטי ,אלא כתכנית פעולה פוליטית קונקרטית
ואף "מקיאווליסטית" .לדידם ,תומס מור לא ביטא פנטזיה ,אלא
מצע מגובש בעל היבטים פרקטיים מידיים.
מאמר זה יציג את הדרכים השונות בהן נדון החיבור על ידי שלושה
מחברים גרמניים :הרמן אונקן ,גרהרד ריטר וקרל שמיט .מחברים
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אלה ,שהשתייכו בזמנם לצדדים שונים של הקשת הפוליטית הגרמנית,
עשו שימוש מעוות ,לעיתים ,בפרשנותם למור כדי לבסס את עמדותיהם
השונות .שלוש התחנות הללו מלמדות לא רק על אופן התקבלותו
האקדמית של הטקסט ,אלא גם על ההתפתחות יוצאת הדופן של
התרבות הפוליטית בשלוש נקודות זמן מהותיות בהיסטוריה הגרמנית:
 1940 ,1922ו–.1948

אוטופיה בין פנטזיה לפוליטיקה
אוטופיה ,או בכותרתו המלאה אודות משטר המדינה המשובח באי החדש אוטופיה ,הוא חיבורו החשוב
והמוכר ביותר של תומס מור (בלטינית ,מורוס) ,נזיר ,מלומד־הומניסט ואדם פוליטי אנגלי .החיבור ,שפורסם
בשנת  ,1516הוא מעין נובלה פיקטיבית המתארת את מסעותיו של הנוסע רפאל היתולדאוס ביבשת רחוקה
ודמיונית .שמה של היבשת הוא אוטופיה ,ורפאל מפליג בתיאוריו על־אודות אופיה הפנטסטי והאידילי.
חלקו הראשון של החיבור כתוב כעין סאטירה פולמוסית על החברה האנגלית של זמנו של מור :היתלודאוס
מצליף במלכים האירופאים ,וטוען כי "הם [השליטים] להוטים ללמוד כיצד להשיג לעצמם בדרכים כשרות
ובלתי כשרות ממלכות חדשות ,יותר מאשר כיצד לנהל כהלכה את אלה שהשיגו" 2.הוא מבקר את החברה
האירופאית של זמנו על אופיה הנצלני והבלתי־שוויוני ,ומפליג בתיאוריו על השפעתן ההרסנית של הפקעות
האדמה על האוכלוסיה הכפרית ,בדברו הזכור אודות "הכבשים [ ]...אשר הפכו באחרונה רעבתניות ופראיות
3
כל כך ,עד שהן טורפות גם את בני האדם עצמם".
אל מול תמונת עולם קודרת זו מתאר היתלודאוס ,בחלקו השני של הספר ,את החברה האוטופית אותה גילה
במסעותיו .היצירה מתארת את האי אוטופיה ,המבודד ומרוחק מן העולם החיצוני ,דבר המעניק לארץ הגנה
טבעית מפני פולשים ויתרון אסטרטגי משמעותי .הטריטוריה האוטופית מוצגת כמצע עליו בנויים החיים
הכלכליים ומאפשרת את האוטרקיה היחסית בה תומכים אנשי אוטופיה :הטריטוריה מאפשרת בטחון ,דבר
אשר מותיר זמן לאנשי אוטופיה להתפנות מעיסוקים צבאיים ולהקדיש את מרצם למלאכה .מקורות הטבע
באי ,כגון מים ,זורמים בצורה המביאה תועלת לתושבי הערים ,ואופן ההתיישבות בה ממשיך את אותו
קו :האי מכיל  54ערים ,המוקפות כל אחת בשטחים חקלאיים המעובדים על ידי משקים בודדים .כל עיר
4
נמצאת במרחק נתון משכנותיה ,בצורה שבה "ניתן להגיע ממנה אל עיר אחרת ברגל מהלך יום אחד".
הבניה בערים מכוונת לאותה מטרה ,המיועדת להגברת הבטחון והפרודוקטיביות באמצעות הקמת ביצורים
אסטרטגיים סביבן.
למרות אופיה הפציפיסטי באופן יחסי ,המלחמה אינה זרה לחלוטין לחברה האוטופיאנית ,אך האוטופיאנים
אינם ששים אלי קרב ,שהרי הם מתעבים את המלחמה "בהיותה עניין שהוא חייתי לחלוטין" 5.האוטופיאנים
יוצאים למלחמות מגן כאשר בני בריתם מותקפים או בעקבות עילה צודקת כלשהי .בין העילות המוצדקות
נמנה "עיוות דין במסווה של משפט צדק" שנעשה לאיש עסקים בן האומה הידידותית ,גם אם העיוות
נעשה בחסות חוק המדינה .יחד עם זאת מסופר על מלחמה נוראית שנעשתה בעקבות עילה זו ,אשר הביאה
להחרבה ולשיעבוד של העם ,שנהג באי צדק כלפי סוחרי העם האחר 6.למרות החינוך הצבאי שכל אזרחי
אוטופיה זוכים לו ,מעדיפים הם לנהוג בדרכים אחרות על מנת להביא להישגים מדיניים .בין האסטרטגיות
הנהוגות על ידי האוטופיאנים נמנות הצעת שוחד וכופר עבור ראשי יריביהם ,זריעת תעמולה בארצות
האויב ,ובעיקר שימוש בשכירי חרב .האוטופיאנים נוהגים להשקיע כסף רב בפתרון קונפליקטים מדיניים,
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זאת בניגוד לאי־רצונם להשתמש באזרחיהם שלהם במסגרת לחימה[" :אזרחיהם] יקרים להם באופן כה
ייחודי ,וערכם גדול כל כך בעיניהם ,עד כי לא יחליפו איש מהם ,אפילו יהיה זה תמורת השליט היריב .זהב
7
וכסף ,לעומת זאת ,הואיל והם מחזיקים בהם למטרה זו בלבד ,מוציאים הם ללא קושי".
האוטופיאנים נוהגים להשתמש בשכירי חרב ,במיוחד מקרב אחד העמים הזרים ,הזפוליטים (המזכירים את
שכירי החרב השוויצרים ,לדבריו של מורוס "המספר") .עם זה מתואר כ"פראי ,עז וגס רוח" שאנשיו "נלחמים
בנאמנות גמורה למען אלו ששכרו את שירותיהם ".בנוסף ,עם זה מוצג במידה רבה כמנוגד לאוטופיאנים,
שכן הוא נטול מידה טובה ,תאב קרבות ,נטול מוסר ואף מושחת וחסר משמעת עבודה וחריצות ,שכן את
שכרם הם מבזבזים מיד בהוללות .אם לא די בכך ,נכתב כי העם הזה "מכיר רק מקצוע אחד בחיים :זה שבו
נדרש המוות" 8.האוטופיאנים אינם חוסכים בחיי שכירי החרב הזפוליטים ,זאת "בחושבם שהמין האנושי
9
יוקיר להם תודה מרובה אם אך יצליחו לטהר את העולם מכל הזוהמה של עם כה איום ומתועב".
האוטופיאנים מנהלים מערכת מושבות המבוססת על התפשטות טריטוריאלית ועל העברת תושבים .לכך
הם זקוקים מחד גיסא בגלל קצב צמיחת האוכלוסיה ,אשר מוגבר בגלל עודף חקלאי ושגשוג כלכלי ,ומאידך
גיסא בשל הרצון לשמור על חיים בקהילות קטנות .את המהלך זה הם מצדיקים בכך שהאדמות אשר בהן
הם מתיישבים אינן מעובדות ,ולכן הן נתפסות ככשרות ללקיחה:
הדבר מיטיב עם שני העמים ,מפני ששיטותיהם של האוטופיאנים מביאות לכך שאותה
אדמה אשר נראתה קודם לכן דלה וצחיחה בעיני העם האחר תהא פורייה דיה עבור שני
העמים גם יחד ...הם סבורים שמוצדק ביותר לפתוח במלחמה נגד עם אשר שעה שהוא
עצמו אינו משתמש באדמתו ומשאירה ריקה ושוממה ,אוסר את השימוש בה ואת הבעלות
10
עליה על אנשים אחרים ,אשר צו הטבע מתחייבם להתקיים.

החברה האוטופית ,אם כן ,שרויה במתח בין האידיאה הפציפיסטית והשוויונית שאותה היא מתיימרת לממש
לבין המציאות בה עליה להתנהל .מתח זה הביא פרשנים מסוימים להטיל ספק בטבעה ה"אוטופי" של
אוטופיה; אחדים אף זיכו אותו בתואר "טוטאליטרי ",מאחר ואופן החיים אותו מור רואה בעין יפה אינו
אלא אופן חיים דכאני ,אינדוקטרינרי ,רווי בפיקוח ,בבקרה ,בשליטה ובדיכוי ,שבו הפרט וחירותו נעלמים
בתוך הכלל החברתי 11.באופן לא מפתיע ,הייתה זו דרכם של האוטופיאנים ליציאה אל מלחמה ,ובפרט
ההצדקות השונות שנתנו לה ,שזכתה לתשומת לב רבה :חלק מהחוקרים ראו בטקסט ישום של דוקטרינת
"המלחמה הצודקת" ועדכונה כך שתתאים למאה ה־ 12 ,16בעוד אחרים ראו בה "פארודיה על הפציפיזם
הארסמיאני" 13.מדובר ,אם כן ,בטקסט דו־ערכי למדי ,המזמין קריאות שונות מעצם מהותו.
בגרמניה של לפני המאה ה־ ,20זכה אוטופיה לסדרה של תרגומים חלקיים ,החל מתרגום הפרק הראשון
שנעשה בראשית המאה ה־ 16וכלה בתרגום מאת מחבר אלמוני משנת  14.1753במהלך העת החדשה המוקדמת
15
תרגומה של היצירה בגרמניה נחשב לבעייתי ,בין השאר בגלל האופי החתרני והביקורתי שיוחס לטקסט.
עם זאת ,באמצע המאה ה־ 19הופיעו שני תרגומים חשובים ,האחד מאת א"מ אטינגר ( — )Oettingerשתרגם
את הטקסט תרגום עקיף מן המהדורה האנגלית ,ולא מזו הלטינית; והשני מאת הרמן קותה ( ,)Kotheשאף
הוא תרגם תרגום עקיף — מן המהדורה הצרפתית ,שבתורה התבססה על התרגום האנגלי .תרגומים אלה
לגרמנית זיכו את החיבור בתשומת לב מחודשת .כך ,על בסיסו נכתב חיבורו של המנהיג הסוציאליסט קרל
קאוטסקי ( ,)Kautsky ,1938—1854שבניתוחו המדוקדק את משנתו של מור ,על פי פרספקיבה מטריאליסטית
אדוקה ,ראה בו טקסט פרוטו־קומוניסטי 16.ואולם ,בשנת  1896יצא לאור תרגום מחודש של עמנואל וסלי
( )Wessleyמהמקור הלטיני — תרגום אשר נחשב לאיכותי במיוחד וזכה לפופולריות רבה .עם זאת ,כפי
שיוצג ,העיסוק האינטלקטואלי סביב אוטופיה למור יחל רק לאחר התרגום של שנת  1922שנערך על ידי
17
גרהרד ריטר.
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הרמן אונקן" :אוטופיה" וריאליזם
ראשית ההתעניינות האינטלקטואלית המאסיבית באוטופיה בגרמניה המודרנית נזקפת לזכות ההיסטוריון
הרמן אונקן ( .)Oncken ,1945—1869אונקן ,שעסק רבות בהיסטוריה מערב אירופית בכלל ובהיסטוריה אנגלית
בפרט ,נחשב לאחד ממקדמי חקר ההיסטוריה של הרעיונות הפוליטיים בגרמניה של שנות ה־ .20אסכולה
זאת ,אשר על פיתוחה המקומית ניצח אונקן יחד עם עמיתו ההיסטוריון פרידריך מיינקה (,)Meinecke
נתפסה כנסיון לשלב בין היסטוריה מדינית ,היסטוריה אינטלקטואלית ומדעי החברה .גישה היסטוריוגרפית
זו ייצגה לא רק פרספקטיבה מחקרית היסטוריוגרפית ,אלא גם ביטאה עמדה תיאורטית ופוליטית ,כמייצגת
נסיון להתמודד עם טבעה ההיסטורי של המחשבה הפוליטית ללא רדוקציוניזם מטריאליסטי או פסיכולוגי.
אונקן נחשב לאחד מחסידיה החשובים של גישה מחקרית זו בגרמניה של שנות ה־ ,20וכמו רבים מחסידי אותה
גישה קישר בין עמדה היסטוריוגרפית זו להשקפת העולם הפוליטית־פילוסופית שלו ,אשר נטתה לריאליזם
פוליטי בעל מימדים שמרניים מובהקים ,החושד בפוליטיקה אידיאליסטית ומהפכנית מכל הסוגים; עמדה
זו דגלה לרוב בהקפדה על יציבות והמשכיות בכל הנוגע לפוליטיקה ,בהתנערות מאידיאלים ומדוקטרינות,
18
לצד גישת "עליונותה של מדיניות החוץ" ( )Primat der aussenpolitikהמפורסמת.
גישתו של אונקן ,המייצגת וריאציה של האסכולה ה"היסטוריציסטית" ,נטתה לשלב בין מחויבות אלמנטרית
לאמת מדעית ,המתחשבת בערכים ההיסטוריים הפרקטיקוליים של כל תקופה ותקופה לבין אמירות פוליטיות
קונקרטיות 19.גישה זו מעמידה את חיבוריו תחת המתח בין מחויבות מקצועית וידע אובייקטיבי לבין אמירות
פוליטיות מיידיות ,דבר הבא לידי ביטוי גם בדיונו של אונקן באוטופיה לתומס מור .ראשית עיסוקו של אונקן
בחיבורו של מור היה בכתיבת ההקדמה לתרגומו משנת  1922של ריטר ,מי שהיה היסטוריון ואיש רוח מרכזי
בגרמניה .גרסתו של ריטר נחשבה במידה רבה לתרגום השלם הראשון של אוטופיה לגרמנית ,ונודע לא
רק בשל כך ,אלא גם בשל ההקדמה הארוכה שכתב לה אונקן 20.אונקן ,שהיה מורו של ריטר ,פרסם באותה
שנה טקסט מקיף על אוטופיה תחת הכותרת האוטופיה לתומס מורוס ובעיית הכוח בתורת המדינה 21.בשני
טקסטים אלה ,בהקדמה למהדורת ריטר ובחיבור העצמאי ,מנתח אונקן את חיבורו של מור תוך היצמדות
למתודה ההיסטוריציסטית .אונקן מציב שאלה על משמעות הטקסט של מור וכיצד ניתן לאפיין אותו :האם
כפילוסופיה "טהורה" או כטקסט פרקטי העוסק בתורת המדינה 22.אונקן נוטה לראות את אוטופיה כנע
בין שתי הסוגות הללו .לדידו זהו "משחק פנטזיה הומניסטי" אשר אמור "להלקח ברצינות גמורה"; עם
זאת ,מדובר גם במשל אגדתי המשמש גם כ"טרקטט פרקטי־פוליטי" 23.את הסגנון הזה הוא מייחס לנטיה
אנגלית טיפוסית הסולדת ממחשבה הנוטה לאוניברסליות ונושאת לרוב אופי פרקטי; כך הוא מעמיד את
24
מור בקו אחד עם הוגה אחר של הרנסנס ,ניקולו מקיאוולי ( ,)1527—1469בשל ה"פרקטיות" של כוונותיהם.
אונקן מדגיש את החלקים בטקסט בהם קיים רושם "פרקטי" באופן בולט ,כשאחד החשובים שבהם הוא הקטע
בו מור דן בנושא מדיניות החוץ של האוטופיאנים ,ובמיוחד הוא נדרש לעיסוקים כגון מלחמה והתפשטות
קולוניאלית .לדידו ,מור לא נרתע מאלימות כלל וכלל ,אלא" ,באופן אנגלי טיפוסי" הוא מעדיף להשתמש
בעוצמה פיננסית במקום צבאית — למשל בקטע בו הוא מתאר את הדרך בה משמש הכסף להתנקשות
במנהיגים זרים 25.אונקן אף מדגיש ,כי בדבריו של מור על מדיניות החוץ האוטופיאנית ביקש מור להניח
את היסודות למדיניות הקולוניאלית האנגלית :מור ,בתיאורו את כיבושיה של אוטופיה ,רואה לנגד עיניו
את ההתפשטות האנגלית ,בפרט לכיוון אירלנד .אונקן אף מצביע על קווים מקבילים בין ההצעות לכיבוש
אירלנד במועצה המלכותית בראשית המאה ה־ 16לבין הצורה בה מציגים אנשי אוטופיה את כיבושיהם :מדובר
במשימה אשר נועדה להנחיל את תרבות אנגליה בניכר ,ללמד "קרוא וכתוב" ו"נימוסים אנגליים" 26.בכך
נראית האוטופיה המוריאנית פחות כ"מדינה אידיאלית קומוניסטית ופרימיטיבית־אגררית" ויותר כ"מדינה
27
הגמונית העוסקת במדיניות כוחנית ומציגה מאפיינים ראשוניים של אימפריאליזם הנדמה כקפיטליסטי".
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בחיבורו השני משנה זו ,האוטופיה לתומס מורוס ובעיית הכוח בתורת המדינה ,ממשיך אונקן מגמה פרשנית
זו .בחיבור זה הוא רואה את עבודתו של מור כעבודה העוסקת בראש ובראשונה בחינוך פוליטי 28.ברמה
הטקסטואלית המיידית ,אונקן מזהה במור מבקר חסר עכבות של מדיניות החוץ האנגלית תחת המלך
הנרי השמיני ( ,1547—1491שלט בשנים  ,)1547—1508במיוחד בהיבטים הנוגעים לתככים הדיפלומטיים בין
הנסיכויות האירופאיות .מדיניות זו ,על המזימות השושלתיות והאסטרטגיות המסובכות שלה ,מזוהה על ידי
אונקן כחלק מההתנהלות הפוליטית האירופאית של של הרנסנס ,תפיסת עולם שהוא מקשר עם "מדיניות
[ה]כיבושים הקונטיננטליים" 29,המסרבת לאידיאלים גבוהים יותר בשם מדיניות הכוח ,ה־.Machtpolitik
עמדה זו נדחית כמובן באופן טוטאלי על ידי מור האידיאליסט ,אשר תופס את המדיניות הזו לא רק כבלתי
מוסרית ,אלא גם כמקור לרעות חולות באדמיניסטרציה ובפוליטיקה המקומית (בכך עוסק החלק הראשון
של אוטופיה).
את תורתו של מור רואה אונקן באופן ספציפי כביטוי לעמדה אנגלית ,אשר שייכת לדידו לתקופת הרנסנס
המאוחר ולמצבה ההיסטורי והגיאופוליטי הבלתי טיפוסי של אנגליה .באופן ספציפי ,זהו ה"בידוד"
( )Isolierungהאנגלי האסטרטגי ,הטמון במיקומה של אנגליה באי הבריטי ,אשר מתיר לה את הריאליזם
הברוטאלי של העמדה המקיאווליסטית .הוא משווה את בידודו של האי אוטופיה עם זה של האי האנגלי;
במקרה של אוטופיה" ,הבידוד באופן כללי מוגבר ככל האפשר" ,דבר המתאים יותר ל"מחשבה הפוליטית
של אנגליה האינסולרית ִ(איית)" 30.העובדה כי אוטופיה ממוקמת ב"עולם החדש הקולוניאלי" מאפשרת
לה להתעלם מן ה"הקשר ההיסטורי של חבר המדינות האירופאי"; אין בה כל "טירות נרקבות ומבצרים
עשויי בזלת" ,והיא "נטולת מסורת" 31.מפאת בידודה הגיאוגרפי ,האומה האינסולרית חופשית משיקולים
אסטרטגיים מעיקים מהם סובלות המעצמות האירופאיות של זמנה ,ויכולה לפתח ללא הפרעה את "מדינת
32
הרווחה" ( )Wohlfartsstaatשלה ,אשר בהכרח הנה גם "מדינת שלום" (.)Friedensstaat
הפרויקט האוטופיאני שהוביל מור ,אם כן ,מייצג אינטרסים פוליטיים הנובעים ממצבה הגיאו־פוליטי המיוחד
של אנגליה .דבר זה מתבטא למשל בהגנתו של מור על הזכות הטבעית ,כפי שזו מתבטאת בעיקר בנורמות
האוטופיאנית הנוגעות לצדקת המלחמה והכיבוש .עניינם העיקרי של העם האוטופיאני הוא בשמירה על
שיווי משקל כלכלי ,בפרט בכל הנוגע לאוכלוסייתה .זהו הגידול המספרי של אוכלוסיית אוטופיה ,אשר
מובן כתופעה טבעית־אובייקטיבית ,מחוייבת המציאות ,אשר מובילה את האוטופיאנים למסעי הקולוניזציה
שלהם בארצות רחוקות .מור לא רק מסביר נקודה זו אלא גם מצדיק אותה ,ובשל כך מובן הדבר כעידוד
לקולוניזציה של העולם החדש ואירלנד 33.מור מקפיד לבקר גם גילויים אחרים של מוסר המלחמה האוטופיאני,
בעיקר את הרטוריקה אודות שחרורם של עמים זרים מעול הרודנות ואודות ההגנה שהם מספקים לידידיהם.
בראשונה הוא רואה הצדקה למדיניות של התערבות אימפריאליסטית ,תיאוריה אשר בגילויה המודרני
עשויה להצדיק כל סוג של התערבות צבאית ,בין אם זו "ריאקציונרית או מהפכנית" 34.בשנייה הוא רואה
סוג של "מלחמה מסחרית [ "]Handelskriegומפרש אותה כהגנה על האינטרסים של "ידידי [אוטופיה],
35
במקרה בו זכויותיהם של סוחריהם יפגעו בארץ רחוקה כלשהי".
בצידוק מוסרי־מסחרי זה לעשיית מלחמה מזהה אונקן את ביטויה של התפשטות אימפריאליסטית תחת
מסווה של אידיאולוגיה הומניטרית ,מדיניות שהיא "אנגלית באופן ספציפי [ 36".]spezifisch Englishרק
מדינאים אנגלים נוטים לעשות שימוש בסוג כזה של טיעונים על מנת להצדיק את מלחמות הכיבוש שלהם.
אונקן מביא כדוגמא את מלחמות האופיום בין שושלת צ'ינג הסינית לבין מעצמות המערב ,ובראשן בריטניה
( ,)1860—1856 ,1842—1839מלחמות כיבוש אכזריות שעליהן גמרו תומס קרלייל ( )Carlyleודומיו את ההלל,
בעת שתיארו אותן כמובילות לרווחה הדדית באמצעות פתיחתם של שווקים חדשים ונתיבי מסחר 37.אונקן
אף הרחיק לכת וייחס גישה זו להתנהלותה של בריטניה בזמן מלחמת העולם הראשונה ,כאשר זו האשימה
38
את הצד הגרמני בברוטליות נטולת עכבות.
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הרמן אונקן נטה לראות בחיבוריו הפוליטיים וההיסטוריים דיכוטומיה בין הפוליטיקה הקונטיננטלית לזו
של אנגליה :בעוד גרמניה ,החל מסוף המאה ה־ ,19נטתה ל"ריאל־פוליטיק" ( )Realpolitikולתפיסה
המעמידה במרכזה את מדינת הלאום ,הרי שהאימפריה הבריטית נטתה לתפיסה על־לאומית ועל־מדינתית,
תפיסה הנעה ונדה בין הלאומי לקוסמופוליטי .אונקן מבדיל היטב בין הערכים השונים המאפיינים תפיסות
אלה :מושג הכוח של העמדה הריאליסטית מבטא "משמעות עמוקה ותוכן רוחני ,בכך שהוא משיג את הכוח
המניע העמוק ביותר שלו מתוך הערכים הבלתי רציונליים של החיים" 39.לעומת זאת" ,המניע הבטחוני"
שמאפיין את האימפריה הימית ,כותב אונקן בספרו על המדיניות הבריטית ביחס להודו ,יוצר את הדחף
40
לכיבושים גלובליים וטראנס־יבשתיים.
פרשנותו של אונקן ,אם כן ,אינה כוללת ניתוח היסטורי צמוד של הטקסט ,אלא גם אמירה ספקנית לגבי
טיבם של אידיאלים מוסריים ,בפרט כאלה שהנם מוחלטים או "אוטופיסטיים" .במקרה של אונקן ,רעיון
זה מושפע עמוקות מחוויית מלחמת העולם הראשונה ומהסיטואציה הפוליטית המורכבת של הרפובליקה
הגרמנית הצעירה .אונקן ,שהיה רפובליקני משיקולים פרגמטיים גרידא ,ואשר הגיע לתמיכה ברפובליקה
מתוך תמיכה באחדות לאומית והתנגדות לאלמנטים רדיקלים כגון הליגה הפאן־גרמנית ,זיהה את הרפובליקה
כהמשכה הלגיטימי וכנושאת המורשת של הרייך הישן — זו של ביסמרק ושל ה"ריאל־פוליטיק" המזוהה
עמו .הייתה זו במיוחד דמותו של ביסמרק הריאליסט ששיחקה אצלו תפקיד מרכזי במתן הלגיטימציה
לחוקה הרפובליקנית ,בייחוד בשנות הרפובליקה המאוחרות 41.שיוכו של מור למסורת הריאליסטית ,אם כן,
מאפשר לאונקן לתמרן בין תמיכה ברפובליקה מתוך ריאליזם וחיוב ההמשכיות הלאומית ,ובד בבד לדחות
את ההפרזות ה"אוטופיסטיות" הנעשות מתוך הנסיון להתנער מן המסורת הריאליסטית.

גרהרד ריטר :אוטופיה ,אירוניה ,והתנגדות
גרהרד ריטר ( ,)Ritter ,1967—1888תלמידו של הרמן אונקן ,התמקד במחקרו בהיסטוריה הגרמנית של העת
החדשה .ריטר החל בכך בעבודת הדוקטורט שלו ,שפורסמה בשנת  1911תחת הכותרת השמרנים הפרוסים
והמדיניות הגרמנית של ביסמרק 1858 ,עד  ,1876בה תיאר את הקונפליקט הפוליטי בין ביסמרק לאצולה
של דרום גרמניה .לעיסוק בתומס מור הגיע ריטר דרך מורו ומדריכו ,שעודד אותו לתרגם את חיבורו של
מור ,תרגום שפורסם בסדרת  Klassiker der Politikבעריכת אונקן ומיינקה.
בראשית דרכו עמדה גישתו ההיסטורית של ריטר בסימן של המשכיות ביחס למורו .אונקן ,אשר השתייך
למסורת אשר "חשה מחויבת להתבונן בעבר באופן ברור תחת נקודת המבט של ההווה הפוליטי" 42,הוביל
את ריטר לעיסוק בבעיות דומות; ב־ 1923הכריז ריטר כי "אנו העמיתים הצעירים מתכוונים בכל מקרה
לטפח ככל האפשר את מסורתו של אונקן ,דהיינו ,למקם במרכז הדרכתנו ההיסטורית את החינוך הפוליטי
תחת תחושת אחריות פוליטית" 43.בדומה לאונקן ,נטה גם ריטר לקבל את נקודת המבט הריאליסטית של
מורו ,קו שהוביל לימים את ריטר לעסוק בדמויות מההיסטוריה הגרמנית כגון מרטין לותר (,)1546—1483
ביסמרק והמדינאי הפרוסי קרל פום שטיין ( .)Vom Stein ,1831—1757לפי ריטר ,גרסתו של לותר לנצרות
הטיפה לגאולה פרטית ופנימית ובכך לנסיגה של המוסר והדת מהספירה הציבורית ,ובכך נעשה לותר,
באופן דיאלקטי ,לאחד ממבשרי ה־ Machtstaatוהריאליזם הפוליטי .באשר לפום שטיין ,אשר את הסיבות
לכשלון נסיונו לאיחוד גרמניה בראשית המאה ה־ 19תולה ריטר באופיו האידיאליסטי והערכי ,שהיה המנוגד
לזה של ביסמרק הריאליסט ,דבר שמסביר את הצלחתו של ביסמרק ואת כשלונו של שטיין 44.עמדותיו
הפוליטיות בשנים אלה מראות גם ( Vernunftrepublikanismusכלומר ,תמיכה ברפובליקה כברירת
מחדל) טיפוסי ,בצירוף מידה של רוח מיליטריסטית .כמו אונקן ,הוא היה מרוחק מרעיונות פאן־גרמאניים,
45
אך אימץ רבים מהמוטיבים המיליטריסטים והלאומנים של המשטר הגרמני הישן.
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בשנת  ,1936בחילופי המכתבים שלו עם מיינקה אודות ההיסטוריציזם (בעקבות פרסום הספר מקורות
ההיסטוריציזם למיינקה באותה שנה) ,ביקר ריטר את מושג ההיסטוריציזם של המחבר ,שאותו ראה כנוטה
ל"שלילת האמונה בנורמות מחשבה וחיים הנובעים מ'חוק טבע קשיח'" ,ולהסבר של העולם במושגים של
"התפרצויות אינטואטיביות של הרמה התת־קרקעית הבלתי־רציונלית של החיים הנפשיים" 46.מבחינת
ריטר ,עבודתו כהיסטוריון מניחה את קיומה של "תקפות על־זמנית של נורמות מוסריות" ,ואת הערך
ה"אינדיבידואלי" של כל תופעה נחקרת .העמדה ההיסטוריציסטית ,מדגיש ריטר ,נובעת מחוסר יכולת
או מחוסר רצון להעמיד שיפוט מוסרי תקף בפני תופעות היסטוריות ,זאת בעוד שה"עימות עם התופעות
ההיסטוריות [ ]...מחויב להכרעה בהירה ,כמו האדם בכלל במאבק החיים היום־יומי שלו" 47.דיון זה נתן
ביטוי לתהליך השינוי שחל בדעותיו ,דבר המשפיע לאחר–מכן על חיבוריו ,שהפכו לבעלי אופי מוסרי
ואוניברסלי יותר ,בד בבד עם דחייתו את הריאליזם הפוליטי.
לחיבורו העצמאי על תומס מור מגיע ריטר בסוף שנות ה־ ,30כחלק ממגמת התמודדותו עם הריאליזם
הפוליטי ועם ההיסטוריציזם של אונקן ושל מיינקה .במכתב משנת  1939הוא מצביע על נטייתם של
"היסטוריונים" לדבר על הרנסנס אך ורק במונחים של ראשית המדינה המודרנית .ריטר ,לעומת זאת,
רצה לשחרר את הרנסנס ממושג זה ,ולראות בו כמייצג של מקיאוולי מחד גיסא ,אך גם של "תומס מורוס,
48
ארסמוס ,והעולם הרחב של השכלת הרנסנס ,שאינה רק א־פוליטית אלא באותה מידה עוינת למדינה".
חיבורו של ריטר ,שראה אור בשנת  1940תחת הכותרת מדינת־כוח ואוטופיה :על הויכוח אודות הדמוניות
של הכוח מאז מקיאוולי ומורוס 49,מייצג את דיונו המקיף ביותר של ריטר עד אז בנושא הריאליזם הפוליטי,
מקורותיו והשלכותיו.
חיבורו של ריטר ,שכונה על ידו "ספר המלחמה שלי" 50,נפתח בהקדמה בה מציע המחבר מעין הצהרת
כוונות בדבר השיטה דרכה הוא ניגש לטקסטים הנדונים .בהקדמה הקצרה מבקש המחבר להתנער מהגישה
ההיסטוריציסטית של קודמיו ,בעודו מצהיר כי "מקיאווליזם ומוסרניות עשויים להיחשב לטיפוסי־יסוד
נטולי זמן ,שאינם קשורים לאף לאומיות ,של גישות ביחס לבעיה המוסרית של הכוח" 51.כדי להעצים את
האמירה הזו מסתיימת ההקדמה בהצהרה כי "אין זה מקרה כי חיבור זה בא לעולם באמצע מלחמה ומאחורי
חזית חומת המערב ( 52)Westwallשלנו .דבר שלא הזיק [ ]...אלא אף הגביר את הרצינות האחראית ואת
53
האובייקטיביות הקפדנית של המחקר".
ריטר מנגיד את מפעלו של מור לא רק למקיאוולי ,לו מוקדש פרק בספר ,אלא גם ל"רציונליזים החסוד"
של ההומניזם הרנסנסי .זרם זה ,שמאופיין בנטיות מוסרניות ופציפיסטיות חזקות ,לא ניחן בתבונה פרקטית
רבה ולכן לא הצליח להטביע חותם משמעותי כשל מקיאוולי 54.ההומניסטים של אותה תקופה ,כגון ארסמוס,
התאפיינו ,לדידו של ריטר ,ברדיקליזם צדקני ,שהיה אמנם בעל אידיאולוגיה מוצקה אך היה חסר כוח
להשפעה ממשית .כלומר ,היה זה רדיקליזם שנבע מנטיה טהרנית ובלתי־פרקטית בעליל 55.היה זה ,אם כן,
תפקידו של תומס מור להעביר את הדיון המוסרי ההומניסטי לפסים מעשיים ,כלומר פוליטיים .כמו אונקן,
מזהה ריטר באישיותו ובביוגרפיה של מור את המפתח להבנת חיבורו ,אך בניגוד לאונקן הוא לא ראה בו אך
ורק אדם פוליטי :בשעה שהחל לחבר את אוטופיה ,תומס מור טרם התמנה למועצה המלכותית ,אלא עדיין
שימש כשופט ונציג בפרלמנט ,ובמהלך כתיבת החיבור התמנה לתפקיד חשוב במשלחת דיפלומטית לארצות
השפלה ,מה שזיכה אותו בפנסיה מטעם המלך .ככזה ,מור לא סבל מצנזורה מיוחדת ,אך למרות זאת היה
בעל נטיות פוליטיות מודגשות ,דבר שפסל אותו מלהיות "קוסמופוליטן נטול מולדת ואיש של חדר כתבי־
היד" כדרכו של ארסמוס 56.לעמדה זו מוסיף ריטר קושי העומד בפני פרשן הטקסט המוריאני ,הוא נטייתו
57
של המחבר להתבדח בטקסט ,כך ש"לא ברור לעתים קרובות היכן השעשוע חדל והרצינות מתחילה".
ביקורתו של מור בחלק הראשון של החיבור ,אליבא דריטר ,אינה מופנית כלפי מעמד האצולה או כלפי
הנסיכים האירופאים (בסגנון הארסמיאני) ,אלא כלפי החברה הפיאודלית כולה — באופן טוטאלי" :חטאיהם
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של הנסיכים מופיעים אך ורק בתור התוצר הטבעי של היחסים החברתיים אשר בהם שוררים אנוכיות וחוסר
צדק מן המסד ועד הטפחות" 58.מור של ריטר לא מציע פתרון אופטימי לבעיה זו; בפרשנות זו ,מופיע מור
כקתולי אדוק ,או לחילופין כציניקן חסר תקנה ,השולל את היתכנותו של צדק מושלם על פני האדמה הזו.
הצעתו של מור היא איפוא אירונית :החברה המתוקנת אפשרית רק באי "שום מקום"" ,בקרב בני אדם
59
שאינם הולכים ללא רסן בעקבות דחפיהם ותשוקותיהם החושניות ,אלא בעקבות תבונתם הבריאה".
חלקו השני של הטקסט ,אם כן ,אמור להקרא ,אליבא דריטר ,לא כפרוגרמה פוליטית של ממש או כחזון
אידיאלי ,אלא כסאטירה עוקצנית — אך לא כזו שמכוונת למעמדות ולכוחות השליטים של ימיו כמו כלפי
השאיפה "לבנות מדיניות חוץ שמסתדרת ללא מושגי הכוח ומאבק הכוחות" 60.מור עצמו ,שהיה שמרני
למדי במדיניות אותה קידם בחייו (כולל המאבק בלותר ובלותרניזם ,ה"ברבריות הפראית וחסרת המידה"
שהובילו אלו) ,האמין שהנסיון לבסס חברה שוויונית בתקיימא לא תוביל לשיפור אלא "תמוטט את העולם
לכדי כאוס מבלי לשפר דבר" 61.עצם הבחירה בסביבה גיאוגרפית של אי משמשת כאן לא רק כדי לציין
את ההקשר האנגלי ,אלא גם על מנת לבטא את חוסר ההיתכנות של חברה אידיאלית על אדמה אירופית.
ריטר חוזר על חלקים ניכרים מפרשנותו של אונקן לאוטופיה :המלחמה האוטופית היא בראש ובראשונה
פרויקט מרקנטילי־אימפריאליסטי ,הנעשה בשם האינטרסים של האומה הבורגנית המודרנית 62.גם נטייתם
של אנשי אוטופיה להפיץ את רעיונותיהם ולקנות בכך בעלי ברית נהפכת אצל ריטר ל"הפצה מיסיונרית
של רעיונות אינסולרים" אותה הוא משווה ל"אימפריאליזם של המעצמות המודרניות" המתורגמת לספירה
הפוליטית המעשית 63.את אופיה ה"צדקני" של המלחמה האוטופית מייחס כאן ריטר לרטוריקה העוקצנית
אותה מאמץ מור" :חוק הטבע" ,שבשמו יוצאים למלחמה ומעניק להן לגיטימציה המוסרית ,הוא למעשה
חוק אותו ממציא מור על מנת "לקשט עצמו כמוסרי" 64.הסאטירה המורית ,לפי ריטר ,מייצגת נסיון כן
ומתוחכם להגביל את המלחמה על בסיס האמצעים של זמנו ,כגון תעמולה ,תכסיסים דיפלומטיים ושימוש
65
בשכירי חרב ,ובראש ובראשונה על מנת למנוע ממנה להיהפך למרחץ דמים רבתי.
ריטר טוען כי בו בזמן מדגיש מור את ה"יהירות" בה האוטופיאנים מתייחסים לעמים השכנים ,אותם הם
כובשים או משעבדים ,אותה יש לקרוא כביקורת על אנגליה של זמנו 66.למרות זאת ,ריטר מזהיר מפני נטיה
פרשנית "מודרניסטית" קיצונית אשר הופכת את אוטופיה מטקסט סאטירי לפרוגרמה פוליטית מסודרת,
המתעלמת מההיבטים האירוניים של חיבורו; פרשנות כזו הופכת את דרך המלחמה של אנשי אוטופיה
ממלחמה בין עמים מפותחים או "משכילים" לבין עמים בלתי־מפותחים ,למסע השמדה של גזעים נחותים,
ואת מור עצמו למבשר של תעמולה המצדיקה כל עוולה "דמונית־מקיאווליסטית" בתנאי שזו תיעשה על
ידי "האומה המאוחדת בחופשיות" 67.פרשנות ריאליסטית מדי למור ,אם כן ,עלולה להביא בדיוק לתוצאה
הפוכה מכוונותיה :לא לטיהור הפוליטיקה מהאידיאולוגיה אלא לטריוויאליזציה של האידיאולוגיה והמוסר
והפיכתם לכלי שרת פוליטי.
כיצד ,אם כך ,ניתן להבין את פרשנותו של ריטר? האם אפשר לראות בו "סירוב מוסווה־היסטורית למדיניות
האלימות הבלתי־רציונלית של היטלר" כפי שעשו זאת אחדים 68,או שמא דווקא הצדקה עקיפה למדיניות
אימפריאליסטית של העמים האירופאים? 69לפני הפנייה לפרשנות אקטואלית של הטקסט ,על האפשרויות
הרבות הגלומות בזו ,יש להבין את יעדו העיקרי של ריטר ,שנעוץ ,כך נדמה ,בוויכוחו התיאורטי עם המסורת
הריאליסטית המיוצגת על ידי מוריו — אונקן ומיינקה .פרשנותו למור עומדת בניגוד לזו של אונקן ,בכך
שהוא מבין את מור לא כמשרת של הכוח הפוליטי אלא כמבקר רפורמיסט של השיטה הפוליטית והחברתית,
תוך הקפדה על התנאים ההכרחיים לפעולה פוליטית והכרה במגבלות ובאילוצים הנובעים ממנה .ריטר
מבקש בזאת להציג תמונה אלטרנטיבית לכוחניות ולברוטליות הערומה של מקיאוולי .הוא מממש זאת לא
באמצעות פניה לאידיאליזם ,אלא באמצעות אימוץ של האידיאליזם במסגרת פוליטית "פרקטית" ואזהרה
מפני פרשנות שגויה שלו ,כ"ריאליסט" ותו לא.
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ניתן לחוש בפרשנותו של ריטר לאוטופיה כטקסט אקטואלי דרך ההנגדה אותה מציע ריטר בחיבור בין
מקיאוולי למור .מחשבתו של מקיאוולי מתאפיינת בהדגשת האלמנטים ה"הבלתי־רציונליים" 70,בהאדרת
ה"חיים בסכנה" 71,ועל־ידי הבלטת הצורך ב"מאבק הקיום הפוליטי [בו] לכל אחד צורך מתמיד להיות אויב
או ידיד" ,כלומר לקחת צד במאבק לחיים ולמוות" 72.סוג א־מוסרי זה של פוליטיקה אינו מוביל לביסוס של
מבנה פוליטי מתון ויציב ,אלא לצורך הולך וגובר בשלטון ברוטלי ,מאחר והמדינות האיטלקיות "חוששות,
"ב ֵחירות ,לאחר שזו אבדה ,קשה לזכות
שונאת ומתעבות את הרודנות" ,וכי הנסיך המקיאווליסטי יודע כי ְ ּ
73
מחדש ,מאחר ומדינה הנהפכת לחופשית משיגה לה אויבים מבית ,אך לא ידידים" .מקיאוולי ,מבחינתו
של ריטר ,אינו מייצג את ה"ריאל־פוליטיק" של המדינה המודרנית העולה ,אלא דווקא את כשלון היומרה של
הריאליזם להתהדר ביסודות מוסריים או אידיאליסטים .כשלונו של מקיאוולי מייצג מבחינת ריטר את כשלון
הריאליזם הפוליטי והאינטלקטואלים הגרמנים שהובילו אותו (דבריו על יחסי הידיד—אויב בפוליטיקה הם
אלוזיה ברורה לקרל שמיט ולמושג הפוליטי) 74.תומס מור ,לעומת זאת ,מאופיין על ידי ריטר כאבטיפוס של
אינטלקטואל ליברל ,אשר הכיר במגבלות ואילוצי הכוח הפוליטי אך לא ויתר על עקרונותיו המוסריים הבסיסיים.
מור של ריטר ,בסופו של דבר ,אינו אוטופיסט או אידיאליסט אך גם אינו ריאליסט ערמומי; למעשה מדובר
בהוגה אשר ניסה לאכוף מבנה מוסרי לכיד על העולם הפוליטי והרעיוני של זמנו ,ומימש את רעיונותיו
באמצעות ביקורת שיטתית ומעמיקה על החברה בת־זמנו .עצם הכוח המוסרי בתורתו של מור מצוי לא
באידיאליזם שלו ,אלא דווקא בהבנתו את הדינמיקה הגלויה והנסתרת של הכוח הפוליטי וביכולתו להתאים
את האידיאלים הנשגבים לצרכי הפוליטיקה הארצית .ניסיון זה לשלב בין האידיאלים המוסריים לבין האופי
המעשי ,המסוכן ונטול הרחמים של הפוליטיקה לא היה זר לריטר עצמו; הניגוד בין "הכורח המדינתי" ל"כלל
76
האתי" הטריד את ריטר גם בתקופת פעילותו המוקדמת 75,אך בא לביטוי ביתר שאת תחת הרייך השלישי.
ההיסטוריון — אשר בצעירותו דגל במדיניות כוח ריאליסטית ורציונלית — החל לאמץ עמדה ביקורתית יותר
ביחס לריאליזם הפוליטי .הנסיון לפשר בין שני מרכיבים אלו מאפיין את מפעלו הפוליטי והאינטלקטואלי
של ריטר החל בשנות ה־ ,30במיוחד במהלך שנות המלחמה ,כאשר השתייך למעגל פרייבורג (Freiburger
77
 ,)Kreisארגון ההתנגדות שפתח את פרסומו מינואר  1943במילים "הפוליטיקה נהפכה בכל מובן ליעודנו".
מור ,לדידו ,לא היה חולם אידיאיליסט או יועץ ערמומי למלך ,אלא מחבר בעל תודעה פוליטית מפותחת
אשר ביטא את רעיונות כביקורת על הריאליזם ,ובד בבד ידע להסתיר את כווונותיו באופן אסטרטגי מפני
בעלי הכוח.

קרל שמיט :אוטופיה והשמדה
אם ריטר מגלה אי־נוחות מובהקת מהרעיון הריאליסטי ומתוצאותיו ,ואף רותם את אוטופיה לטובתו של איזון
בין האידיאל המוסרי והכורח הפוליטי ,הרי שקרל שמיט ( )Schmitt, 1985—1888רותם את הטקסט המורי
לטובת "ריאל־פוליטיק" פרוע וחסר עכבות .שמיט מגיע אל חיבורו של מור בדרך שונה מאוד מהמחברים
הקודמים .שמיט ,משפטן במקצועו ,זכה למעמדו בעיקר בשל חיבוריו מהתקופה של רפובליקת ויימאר,
תיאולוגיה פוליטית ( )1922ומושג הפוליטי ( 78,)1932בהם ניסח גרסה קיצונית של תורת הריאליזם הפוליטי,
באופן המפריד בחדות את התחום הפוליטי מערכים ומנורמות מוסריות .שמיט ,אשר מקומו בקאנון של
המחשבה הפוליטית הנו דו־ערכי עד ימינו ,נחשב להוגה אשר הגן על תפיסה דומיננטית ופעילה מאוד של
כוח פוליטי ,המושפעת מהזרמים האינטלקטואליים של המחשבה הפוליטית הסמכותנית של ראשית המאה
ה־ ,20כמו גם מרעיונות קתוליים מסוימים 79.במאי  1933הצטרף שמיט למפלגה הנאציונל־סוציאליסטית
ומילא תפקיד דומיננטי בגיבוש הקאנון החוקי של הרייך השלישי עד שנת  1936לפחות.
בתקופת מלחמת העולם השנייה העדיף שמיט להגביל את עיסוקו בשאלות פוליטיות ומשפטיות נקודתיות,
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ופנה לעסוק בשורשים ההיסטוריים של המערכת הבינלאומית ושל משפט האומות .בתקופה זו עסק שמיט
בצורה נרחבת בעת החדשה המוקדמת בכלל ובמאה ה־ 16בפרט ,תקופה שבה גובש הקוד המשפטי אשר
גיבה את העליונות האירופאית על פני הגלובוס כולו .בחיבורו הנומוס של האדמה (אשר פורסם לאחר
המלחמה ,ב־ )1950הציג שמיט את ההבחנה בין עמים "יבשתיים" ל"ימיים" .בעוד הראשונים מאופיינים
בגישה מעשית ו"לוקאלית" לחוק ,האחרונים נוטים לגישה אוניברסלית ו"נטולת שורשים" .את שורשי
המשבר הבינלאומי של המאה ה־ 20מוצא שמיט בקונפליקט בין שתי קטגוריות אלו ,ובעיקר באופן בו
האומות יורדות־הים (המזוהות אצלו בעיקר עם הארצות האנגלו־סקסיות) חותרות תחת הסדר המשפטי
80
הקיים באמתלה של דאגה לזכויות אדם ושיטור גלובלי.
ב־ 1947עמד שמיט לדין ,במסגרת "משפטי נירנברג" ,בשל התפקיד שמילא במערכת המשפטית של הרייך
השלישי .בשנים אלו היה שמיט עסוק בשיקום מעמדו הציבורי והאקדמי .כתביו האישיים מתקופה זו
(המרוכזים בגלוסאריום שיצא לאור בשנת  )1991מאופיינים בסגנון כתיבה סתום ואף חידתי ,ובטון אפולוגטי
שקשה לטעות בו 81.שמיט עושה זאת תוך שימוש נרחב בהפניות להיסטוריה האינטלקטואלית של אירופה
בכלל ולתומס מור בפרט :בדומה לאונקן ,שמיט רואה באוטופיה חיבור אסטרטגי ,אשר קשור בעבותות
במדיניות האנגלית ,ובפרט התקופתית .הוא כותב כי "האי (אצל מור) הוא האין־מקום ( )Atoposהדיאלקטי
82
בין הלוקאליזציה העקבית להיעדר המיקום האוטופיאני".
עם זאת ,מור של שמיט איננו "ריאליסט" במובן הפשוט; הוא מזהה את מור כמייסד זרם ספרותי והגותי
אשר מעלה על נס את היעדר המקום 83.אוטופיה הוא אחד החיבורים המכוננים של הפוליטיקה המודרנית,
ובפרט של הפוליטיקה האוניברסלית ונטולת השורשים :בעוד משפטנים בני המאה ה־ 16כגון פרנסיסקו דה
ויטוריה ( )Francisco de Vitoria ,1546—1453ניסו למקם את אירופה במרכז העולם העולמי ,מור ניסה
לעקור אותה ואת תמונת העולם הגיאוגרפית שהוצגה על ידי המשפטנים הקאנוניים .שמיט אינו מייחס
למור עליצות ביקורתית אלא דווקא אפרוריות בירוקרטית :מור לא היה כומר ( ,)Klerikאלא פקיד או
אינטלקטואל ( 84;)Clercלא איש־דת אלא כותב 85.מאחר שהפרויקט שלו נטול קדושה וחסד ,הוא פתח את
הדרך לנסיונות היישום שלו ,ובמיוחד התיר את מימושו באמצעים טכנולוגיים; מור עמד ,לדידו של שמיט,
בשורה אחת עם יוצרים כגון תומס הובס ,ג'ונתן סוויפט ואלדוס האקסלי — מחברים אנגלו־סקסים שניסו
86
לממש את האוטופיה במציאות באמצעות הטכנולוגיה" :מהותה של האוטופיה היא תכנון חסר הומור".
ההיסטוריזציה של שמיט בולטת יותר במקומות אחדים .הוא מצביע למשל על המקרה של הפצצת האי
הגרמני הלגולנד ( )Helgolandבשנת  1947על ידי הצי הבריטי כדי להראות כיצד מקום נהפך באמצעים
טכנולוגיים לאין־מקום "אוטופי"" :פיסת אדמה מפולסת ומוטבעת בים; האוכלוסיה מפונה משם בתור
פליטים .לראשונה בהיסטוריה :אוטופיה; הפיכה של מקום עוצמתי ביותר ללא־כלום .השמדה" 87.במכתב
לידיד צרפתי הוא מגדיר את רעיון האוטופיה כ"חוליה החסרה" (" )"le missing linkב"שרשרת הלוגית
המערכתית" שמחברת את רעיון ה"מדינה האידיאלית" להופעה ההיסטורית הממשית שלה .שמיט מדבר
על המדינה השסועה בין "התנועות מהמזרח ומהמערב" ההופכת ל"ארץ של אף־אדם" ( )Niemanslandאו
88
ל"ארץ של כל־אדם" ( ;)Jedermannslandהוא מסיים זאת בהצהרה" :טוב ,אם כך ,עולם חדש אמיץ!"
האוטופיה הופכת לתהליך תעשייתי ,נטול זהות ולכן נטול אחריות.
שיאה של האוטופיה לדידו של שמיט מצויה ,אם כן ,בשאיפה המודרנית לתכנון ולהסדרה של החברה —
בפרט של החברה הגלובלית .מאחר שמור אינו סאטיריקן ,הזרם האוטופי שכונן לא מסוגל להכיר במתח
האירוני בין העולם הזה לעולם הבא ,בין עיר האדם לעיר האלוהים; האוטופיה הבירוקרטית המודרנית
לא מכירה יותר במושגים של אחריות אישית ואשמה ,ולכן מניחה א־פריורית אשמה קולקטיבית של מיני
"חרקים" או "מזיקים" ,כגון "הקפיטליסטים ,היהודים ,הישועים ,או היטלר" 89.האלימות האוטופיסטית,
בשיאה ,אינה מוחקת רק את בני האדם אלא גם את מעשי העוול ואת זכרם" :יש לבחון את כל האוטופיות
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בהתאם לאופן בו הן מתייחסות לקברים ולבתי קברות .רובן לא מדברות על כך כלל .באוטופיה אמיתית
מותרות רק משרפות .האוטופיה מרוקנת את השמיים" 90.הרטוריקה המתריסה של שמיט בפסקאות אלו
אינה פרובוקציה סרת טעם ,אלא מהווה גם נסיון להטמיע את מעשי המשטר שאותו שירת בלוגיקה רחבה
יותר ,אוניברסלית ,בלתי־פרסונלית ולכן בלתי־אשמה.
כמובן ,יהיה קל לקרוא את המכתמים האלה של שמיט כנסיון מוקדם וגס לרביזיוניזם היסטורי ולרלטיביזציה
של מדיניות הרייך השלישי בכלל ושל תפקידו במסגרתו בפרט .אם החטא הקדמון של המחשבה האירופאית
— האוניברסליזם נטול הגבולות שלה — טמון לדידו של שמיט במהלך של התנתקות מהאדמה לטובת הים,
שמו של תומס מור מתפקד כמעין "מסמן על" שמזכיר את האינטרסנטיות ואת האגואיזם הפוליטי שטמונים
בלב המגמה הזו .יחד עם זאת ,למרות האופי האסטרטגי והרטורי של הטקסט השמיטיאני ,יהיה זאת טעות
לפטור אותו כאפולוגטיקה ותו לא .הפרשנות של שמיט למור ,למרות האופי האפולוגטי החריף שלה,
מתמקדת באופי ה"קונקרטי" של הטקסט באופן המתיישב עם שיטת הקריאה שהתפתחה בתקופת ויימאר
ומאוחר יותר .הציניות השמיטיאנית הטיפוסית ושלילתו של שמיט את האידיאלים האוניברסליים מייצגים
גרסה מוגזמת — אך עקבית — של הריאליזם הפוליטי מהזן שהתפתח החל מסוף המאה ה־ .19מבחינה זו
לפחות ,המחשבה השמיטיאנית לא מהווה שבר אלא ממשיכה את המסורת האינטלקטואלית של גרמניה
המודרנית ,ואת הנטיה העגמומית או ה"רצינית" של מה שליאו שטראוס כינה "הניהיליזם הגרמני" ,או
הנטיה שפשטה בקרב אינטלקטואלים בראשית המאה ה־ 20לתעב את "אפשרות כינונו של עולם בו כולם
יהיו מאושרים ומרוצים ,אשר בו כולם יהנו מתענוגות קטנים מדי יום ומדי לילה ,עולם אשר בו לא יפעם
אף לב נעלה ואף נפש נעלית לא תוכל לחיות ,עולם נטול הקרבה אמיתית ,בלתי–מטאפורית ,הווה אומר:
91
עולם נטול דם ,יזע ודמעות".

תהליך ההתקבלות של אוטופיה בגרמניה מלמד ,בין השאר ,על המאמץ האינטלקטואלי הכביר שהושקע
בפרשנות של טקסטים קלאסיים ועל הצורה המיידית של הטיפול בטקסטים אלה .בניגוד לתרבות האקדמית
של המאה ה־ ,19שהייתה ידועה באוטונומיה היחודית שלה ,העולם האינטלקטואלי דובר הגרמנית של
ראשית המאה ה־ 20מצא עצמו במשבר פוליטי ומתודולוגי .ניתן לראות את הסירוב של נטיה פרשנית זו
להתנתק מהקשרים היסטוריים־פוליטיים (ואף אישיים) כחלק מהנסיון של אקדמאים מאותה התקופה לאחות
את הקרע שנפער בין עולם הידע לבין ערכים חברתיים ופוליטיים; דוקטרינת ה"היסטוריציזם" הידועה
של המחקר הגרמני ,אשר נועדה להמנע מאנכרוניזם בשם מקצועיות נטולת פניות ,מובילה בגרסאותיה
הקיצוניות דווקא לטשטוש גובר בין מדע לפוליטיקה.
הדיון שהוצג לעיל נסוב סביב שתי דרכים להתמודד באופן אקטיבי עם בעיה זו .בעוד גרהרד ריטר נטה
למתן ולרסן את הריאליזם החריף של מור מברלין ,תוך מחויבות אמיצה ומורכבת לחופש ולמוסר ,נטה
שמיט להתייחס בבוז ואף לתקוף את אותה מחויבות ,בשם גרסה מוגזמת (ומעוותת למדי) של אותו ריאליזם.
אין זה מן המקרה כי בעוד ריטר מבטא את נקודה זו מתוך עבודתו כהיסטוריון ,בסגנון כתיבה "אלכסוני"
אך בהחלט חד וברור ,שמיט כותב את דבריו בחשיכה ,בצורה אזוטרית ובלתי מזמינה; הריאליזם הברוטלי
ונטול העכבות מהסוג ששמיט מייצג לא מוביל רק להיעדר אחריות מוסרית ,אלא גם לחורבן של האידיאלים
המדעיים .הציר האוטופיאני מתגלה אפוא לא רק כאפיזודה מעניינת אלא גם כנקודה חשובה למדי בהיסטוריה
האינטלקטואלית הגרמנית.
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הערות
—
 ד"ר נוימן במחקריו ובאישיותו. בדמי ימיו2015 מאמר זה מוקדש לד"ר בעז נוימן שהלך לעולמו בשנת1.
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נטע שרם
החוג למחשבת ישראל והמרכז לחינוך יהודי
האוניברסיטה העברית בירושלים

עדכון חילוני–ציוני
לצאינה וראינה:
עיון בדרשותיו של
דוד כהן
1

המאמר מתחקה אחר התרומה החלוצית לספרות הדרוש של איש החינוך
דוד כהן ( .)1976—1894כמו שנראה להלן ,דרשותיו היו הגות יהודית–
חילונית ,שהיא פרי מזיגה בין עולמות סוציאליסטיים חילוניים
לבין העולם הדתי .מיזוג זה קיבל את ביטויו בכתיבה דרשנית על
פרשת השבוע או בהשראתה ,שפורסמה בעלון קיבוץ אלונים .ננתח
להלן את דרשותיו ,שהן מקרה פרטי של תופעה יהודית–תרבותית
בקרב התנועה הקיבוצית ,שטרם זוהה במחקר .עיון זה הוא חוליה
מקשרת בין המחקר העשיר שנכתב על הוגי הציונות החילונית לבין
תשומת הלב המחקרית שלה זוכה החילוניות הלמדנית המתחדשת.
ביטויה הראשוני של חילוניות זו היה פעילות "חוג שדמות" ,אשר
בשנות השישים והשבעים המוקדמות ליכד בצוותא צעירים נלהבים
ללמוד יהדות 2.חברי החוג נחשפו לכתבי החסידות ,לתורת הרב קוק,
להגותם של מרטין בובר ,של גרשם שלום ושל אחרים ,וחוו בעקבות
מפגש זה התעוררות רוחנית ותרבותית.
"חוג שדמות" היה בעל השפעה מעטה בטווח הקצר ,אולם הייתה לו
השפעה רוחנית רבה בטווח הארוך ,והיא הובילה להקמתן ולשגשוגן
של מסגרות חילוניות ללימודי יהדות .במאמר הזה נראה שהחוג לא
בריק ,שכן בתנועה הקיבוצית התקיימה עוד קודם לכן שדרה
צמח ִ
תרבותית–יהודית–למדנית ,שהייתה חלק בלתי נפרד ממנה ומן
התהליכים הרוחניים שבקרבה .יש להבין את הגותם של בני "דור
הביניים" בתנועה הקיבוצית ,אשר נולדו מימי העלייה הראשונה
ועד ראשית המנדט הבריטי בארץ ישראל ( ,)1917—1881על רקע
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ההגות היהודית–הציונית ,שפרחה בשנים אלו ,כדוגמת זו של מיכה
יוסף ברדיצ'בסקי ,של יוסף חיים ברנר ,של אחד העם ,של חיים
נחמן ביאליק ושל אהרן דוד גורדון 3.מטבע הדברים ,זוהי תשתית
שאי אפשר להתעלם ממנה .ואולם ,דור ביניים זה ,שעמו נמנה דוד
כהן ,לא ִשחזר את הגותם של קודמיהם ,אלא יצר מהלך תרבותי–
יהודי ייחודי ושונה מקודמיו .מהלך זה נשכח ,נבלע וטושטש עם
פריצת "חוג שדמות" ותנועות השיבה אל היהדות ,ובכוונתנו להאירֹו
לראשונה במאמר הזה.

דרשנות יהודית
נשיאת דרשות בציבור היא פעילות קהילתית ,שעניינה לבאר טקסטים קאנוניים ,ובראשם המקרא בחלוקתו
לפרשות השבוע ,ולמצוא בהם מוטיבים רלוונטיים ,המתמודדים עם בעיות השעה והדור 4.לדרשה סגנון
רטורי משוכלל ,מגמה חינוכית ברורה ומרכיב בידורי 5.הקהל הנוכח בעת נשיאת הדרשה מאופיין בשונּות
אינטלקטואלית ודתית ,והדבר מצריך מן הדרשן ,המעוניין להשפיע על הקהל כולו ,להפעיל רגישות חינוכית.
מאפיינים אלו הופכים את הדרשה למושא מחקר חשוב ,שכן תכניה משקפים את המציאות החברתית
6
וההיסטורית ,שבתוכה פועל הדרשן או הדרשנית.
העידן המודרני הציב בפני העם היהודי את אתגרי החילון ,התיעוש וחופש הדת ,ורבים מצאו עצמם מעצבים
את חייהם באופן שאיבד קיום המצוות את מקומו הדומיננטי .כל זאת השפיע על מעמד ההנהגה הדתית,
ובכללו על מעמד הדרשה והדרשן 7.לטענת מנחם בלונדהיים ,העיתונות היהודית ,שפרחה פריחה עצומה
למן המחצית השנייה של המאה ה– ,19קיימה יחסי דמיון ורצף עם עולם הדרשנות שנסוג .הדרשה ,כמו גם
העיתונות ,מעוניינת להציע התייחסות ותגובה מידית למציאות המשתנה ,ושתיהן מאופיינות בהיותן בנות–
הּותקה לדפי העיתונות היהודית
חלוף באופן מהותי להן 8.זו הסיבה שהדרשה כפעילות תקשורתית פומבית ְ
תוך שבירת חומות גיאוגרפיים 9.המחקר הזה מראה כיצד מגמה זו נמשכה והותאמה לסביבה התרבותית
של ההתיישבות העובדת במחצית השנייה של המאה ה–.20
עד כה לא נערך מחקר על תרומתה של תנועת הפועלים לספרות הדרוש על פרשת השבוע .הניתוק מן הנוהג
10
המסורתי לקרוא בתורה בשבתות יצר מצג שווא ,ולפיו פרשת השבוע לא עוררה עניין בקרב בני הקיבוצים.
יתר על כן ,בעבודת ההכנה המקדימה למחקר הזה נערכו ראיונות עם חוקרים ועם מנהלי ארכיונים .אף לא
אחד מהם ידע על קיומה של תופעת דרשנות לפרשת השבוע בעלוני הקיבוצים 11.נבירה בחומר ארכיוני
12
העלתה שאכן התקיימה פעילות הגותית זו ,אם כי לא הייתה חזון נפרץ.

"כוונת המחבר" כשיקול הרמנויטי
אנו מניחים שהדרשן בתור איש חינוך מנסה לייצר טקסטים חינוכיים מוצלחים .לצורך כך עליו לעסוק
13
ב"תרגום" ,כלומר עליו להפוך מושגים הרחוקים מעולמם של קהל היעד למושגים שמתקבלים על דעתם.
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בהתיישבות העובדת הדרשן נדרש ללמד "שפה" אחת ,ש"ספרותה" פרשת השבוע ,בעוד חניכיו דוברים
"שפה" אחרת" ,שפת" הציונות הסוציאליסטית 14.במצב כזה הוא מנסה ליצור "תרגום" של "שפת" המקור,
אך מהלך כזה יכול בקלות להוביל לאפולוגטיקה ,שלוקה בחוסר אותנטיות באשר לאותו מקור.
מודלים ומתודולוגיות תרגום הם מעניינה של ההרמנויטיקה ,שעוסקת בבעיות הפילוסופיות של פרשנות
ושל תרגום טקסטים .בכוחם של כלי ההרמנויטיקה לנתח את ספרות הדרוש בהיותה ספרות "מתרגמת",
שמפרשת טקסטים קאנוניים לאור צורכי השעה .אם בוחנים את זיקתה של פרשנות למקור קאנוני לאור
טיעון "כוונת המחבר" ,קרי שואלים אם קלע הפרשן בדרשתו לכוונותיו של מחבר קדום ,מעמדה של הדרשה
כרציפה באשר למקור מתערערת .אחד הפילוסופים שדן בבעיה זו הוא רונלד דבורקין ,שעוסק בשאלת
פרשנותם של שופטים את ספרות החוק 15.לדידו ,הפרשן המשפטי מחויב לתת את הדעת לא לכוונת המחבר,
כמו שהייתה בשעת יצירת הטקסט ,כלומר הפרשנות הנכונה בנוגע לעבר ,אלא למשמעות שיש לטקסט
בנוגע לעתיד .דבורקין מביא לצורך דוגמה ַב ַמאי ,שרוצה לייצר עיבוד קולנועי למחזה השייקספירי הסוחר
מוונציה" :נאמנות לדעותיו של שייקספיר על אודות שיילוק ,המובחנות והמוצקות יותר ,תוך התעלמות
16
ממה שיעוררו דעות אלו אצל הקהל בן–זמנו ,עלולה לבגוד במטרתו המופשטת יותר".
במילים אחרות ,הפרשנות הטובה מביאה בחשבון שיקולים אסתטיים ומוסריים ,ומתאפשרת הודות למרווח
תמרון ,הנובע מדו–ערכיות בטקסט המקור .כך ,עיצוב דמותו של שיילוק אינו דורש מהבמאי להתמקד בשאלה
מה יָ דע וחשב שייקספיר על היהודי ,אלא באילו אמצעים יכול לשקף את דמותו באופן שאילו שייקספיר
היה צופה ביצירה כיום ,היה מסכים שזוהי פרשנות נכונה .ואולם ,אף על פי שהפרשן מפעיל שיקול דעת
במעשה הפרשנות שלו ,עליו להיזהר מפני כתיבת מחזה "חדש" ,משום שהפרשן בכל זאת נדרש לנאמנות
למשמעות הגלומה במקור .בהקשרנו הנוכחי ,הדרשן החילוני ירגיש עצמו מחויב להבין את פסוקי המקרא
לא רק על רקע זמנם ומקומם ההיסטוריים ,קרי ביקורת מחקרית ,או רק בדרך שהבינו אותם אבותיו ,משמע
17
למדנות מסורתית ,אלא בדרך שיהיה בה אפקט חינוכי מרבי.

דוד כהן :ביוגרפיה
דוד לייב כהן נולד בעיירה קטנה בקרבת העיר נובוגרודק שבאימפריה הרוסית (כיום בבלרוס) 18.כהן היה
ממובילי תנועת "הנוער העובד" ,שנוסדה בשנת  .1924ייסד וערך את ביטאון התנועה במעלה (;1975—1925
 ,)1996—1978פרסם מאמרים בעיתונות המודפסת ,וחיבר קבצי מעשיות חסידיות .אביו ,רב ,חסיד ובוגר
ישיבת וולוז'ין ,נמשך לתורת הסוד ולסיגופים ,שראה בהם מחישים את ביאת הגואל .אמו ,בת לבעל אמצעים,
"זאגערקע" ,אישה הקוראת תפילות לנשים ,וקוראת להן מתוך הצאינה וראינה — ספר תורני
חונכה לשמש ָ
ביידיש ,פרי עטו של הדרשן יעקב בן יצחק אשכנזי ִמ ָ ּינֹוב ( ,)1624—1550שנדפס לראשונה בפראג בשנת
 .1620הספר ,שנועד בראש ובראשונה לנשים יהודיות ,זכה עם השנים לתפוצה רחבה ביותר בפזורה היהודית
19
האשכנזית (ראו גם להלן).
בגיל  11עזב כהן את ביתו .עד שמצא את מקומו בתנועת החלוץ ומשם לנתיב העלייה ,הספיק לנוע רצוא
ושוב בין התנועות הרעיוניות ,שהתקיימו זו לצד זו בקרב יהודי מזרח אירופה :תנועת המוסר 20,חסידות
סלונים 21וישיבת וולוז'ין 22מצד אחד ,תנועה מהפכנית יהודית–רוסית (הסיימיסטים) 23,מפלגת פועלי ציון
ימין 24ותנועת החלוץ מצד אחר 25.כל אחת מתחנות אלו הותירה בו רשמים ,ואלו קיבלו ביטוי ביצירתו
הספרותית ובמפעל חייו — הנהגת הנוער העובד .כהן פרש מחיי הישיבה בגיל  ,17ועלה על רכבת לווילנה
במטרה להשלים את השכלתו הכללית .בווילנה התחבר לאנשי רוח מקומיים ,ופרסם רשימות בעיתון
טאג (וילנה  1924—1910לפחות) ,ככל הנראה ,לא ממניעים פוליטיים ,אלא מידידות שנרקמה
הבונדיסטי ָ
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בין כהן הצעיר לבין אחד העורכים .בווילנה גם פרסם אגדה חסידית ראשונה בירחון הספרותי של הזמן
(סנט פטרבורג  ;1903וילנה  .)1915—1904המהפכה של  1917הביאה אותו לנדוד ,וכשחזר לווילנה ,שימש רכז
תנועת החלוץ בליטא .באביב  1924הגיע כהן לביקור בארץ ישראל עם משלחת גדולה בתור חבר מערכת
העיתון הציוני די יִ ידישע שטימע (קובנה .)1940—1919
הוא טייל בארץ ולא פספס את ההזדמנות לפגוש את ברל כצנלסון ( ,)1944—1887שהיה בעבורו בבחינת
אדמו"ר .בפגישה זו תיאר כהן כיצד נתקל בתנאים המחפירים שבהם נערים צעירים עובדים למחייתם בארץ.
ברל ,שהיה דבר זה גם כן בנפשו ,ביקש מכהן שיעלה ארצה ,ויתמסר לארגון ולטיפול בנערים העובדים — וכך
היה .כהן עלה ארצה ,התיישב בתל–אביב ,והקדיש את חייו לנערים ולנערות עובדים .תפקיד רשמי לא ניתן
"שמש" ,רמז לתפקיד שמש בית הכנסת ,העוסק בצורכי המבנה הקהילתי .בפועל דאג
לו .כהן הגדיר עצמו ַ
לצורכי התנועה ולממשק בין ההסתדרות הכללית לזו של הנוער העובד .עבודתו בתנועה קנתה לו את כינויו
"האבא של הנוער העובד" בשל היותו אדם מבוגר בתנועה של נערים ונערות ,אף שלא הוא הקים את הגוף.
הנוער העובד היה ארגון ,שדאג ְלמה שמכונה כיום "נוער בסיכון" :ילידי הארץ ועולים ,יוצאי אירופה
וארצות האסלאם ,שעל רקע קשיים אישיים או כלכליים לא פקדו את ספסל הלימודים .כמו ההסתדרות
הכללית ,גם הנוער העובד היה רב–מפלגתי ,ובמזכירות התנועה ניתן ייצוג שווה לחברי מפא"י והקיבוץ
המאוחד .לפיכך ,אף על פי שמבחינה פוליטית היה כהן קרוב בהשקפותיו לקיבוץ המאוחד ,מעולם לא
26
הצטרף לסיעה כלשהי כדי לשמור על "כלליותו ועל אחדותו" של הנוער העובד.
בכל שנותיו בנוער העובד ,אך בייחוד בשנים הראשונות ,היה כהן קול ייחודי בנוף ההסתדרות ,שעושה
שימוש תדיר במוטיבים יהודיים ובאגדות חסידיות במסגרת הנוער העובד 27.בחירתו עוררה את תמיהתם ואת
חשדנותם של אישים בהסתדרות .רבים ראו ערך חינוכי דווקא במרידה ביהדות הדתית .ואולם ,להגנתו אמר
כהן שבמרכז כל אגדה עומד האדם הפשוט .לא בכדי ראה צורך לספק נימוק אפולוגטי לשיטתו החינוכית:
כאשר באתי לראשונה לנוער העובד ידעתי שאני גדול מהם בשנים ואעשה את עצמי לצחוק
אם אנסה להופיע בפניהם כנער .כן ידעתי כי לא אוכל לכבוש את לבם בשירה ,משחק,
ספורט וכד'[ומה] .האגדה החסידית היתה מושרשת בי כפי שספגתי אותה בילדותי מאבא
ומאמא ואותה הרביתי לספר בימי ילדותי ,נעורי ובחרותי .נסתבר לי עד מהרה כי האגדה
מדברת גם אל לב הנערים העובדים הארץ ,והמשמעות או מוסר ההשכל נקלט בהם היטב
28
ופועל בכיוון הנכון.

ּ
תוצרה של יהדות מזרח אירופה ,שחלפו עליו
בקטע הזה חושף כהן את תחושת הפער שהוא חווה בינו —
נעוריו בשיאם של תהליכי מודרניזציה מואצים — לבין חניכיו הצעירים ממנו בשנות דור .כהן מתאר את
שמבקשים להשתתף בפעילות הנוער העובד בתור בעלי זהות מודרנית וחילונית 29.טענתו היא שהמעשיות
שהוא מספר ומעלה על הכתב עודן רלוונטיות ,ויש ביכולתן לכבוש את לב הנערים ,אך הן גם "אותנטיות"
— ספוגות ברוח בית ילדותו .למרות זאת ,טענת האותנטיות של המעשיות שסיפר כהן אינה משכנעת .עלעול
30
שאלו מכילות סטיות מעניינות ממוטיבים מסורתיים ,וכבר עמדו על כך דב סדן ואחרים.
בספריו מגלה ֵ
עם זאת" ,האבא" של הנוער העובד ,שהיה בהכרתו חילוני ,חשב לא פעם בקטגוריות (קרי "שפה") שמקורן
ב"שפה" הדתית .על כך כתב בנו מולה (שמואל) כהן ( ,)2002—1923שהיה מפקד חטיבת יפתח של הפלמ"ח,
מייסד "המשמר האזרחי" וראש המועצה האזורית עמק יזרעאל:
כאשר אבא עשה מעשים שיש בהם מהעזרה לזולת ,אני יכול לומר כי הוא חשב עליהם
במונחים יהודיים–מסורתיים .בעת שהצליח להשיג הלוואה עבור אדם בצרה ,ומה שהיה יותר
שכיח — עבור מפעל תנועתי ,הוא טען בפני ה"נתבעים" על המצווה שב"גמילות חסדים".
טיפול במערכת הרפואית כדי לאשפז חולה נתפס אצלו כ"ביקור חולים" [ ]...כמה וכמה
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מראשוני התנועה יכולים לזקוף לזכותו "שידוכים" ,ואצל אבא ,אני מניח ,התנגן בראש
31
כי הוא עוסק ב"הכנסת כלה".

עדות הבן מעידה שהבחירה בסיפור החסידי מנסה לגשר על התהום התרבותית שבין כהן לחניכיו .כהן מציג
את בחירתו בסוגת המעשייה החסידית ככלי לתרגום חומר הלימודים ,שהוא תורת הסוציאליזם .ואולם ,עדותו
העצמית גם מסגירה שבחירה בסוגה החסידית חריגה עד מאוד במיליֶ ה שפעל בו .יתרה מכך ,הסוציאליזם
הוא ה"שפה" של קהל היעד שלו ,אך כהן בוחר לתרגם אותו ל"שפה" אחרת ,חסידית ,הנמצאת בריחוק רב
32
מעולמם של תלמידיו ושל עמיתיו.
אם הגדרנו לעיל את פעולת התרגום מעשה המנגיש חומר לימוד ,כאן התרגום הוא בעל השפעה הפוכה,
והתוצר זר יותר לקהל היעד מהמקור .אף על פי כן ,וכמו שיעידו חמש המהדורות של קובץ סיפוריו החסידיים
של כהן אשר שמעתי וסיפרתי (נדפס לראשונה בעין חרוד בשנת  ,)1946החיבור התקבל באהדה רבה .קראו
אותו לא רק בני דורו של כהן ,אלא גם ,ואולי אף יותר ,דור ה"צברים" ,שאליהם כיוון .כהן מציג עצמו מי
שמחזק השקפת עולם רצויה ,קרי הציונות הסוציאליסטית ,על ידי יצירת "ספרות" ,שהסוציאליזם עומד
במרכזה .אבל" ,ספרות" זו עומדת על יסודות ה"שפה" החסידית .כהן משוכנע שהציונות היא הביטוי המעשי
לשאיפות שמקורן ב"שפת" היהדות ,ואין להיות ציוני בלי לינוק מהמקור הרוחני ,שמזין את השאיפה היהודית
לגאולה .חומר הלימוד ,שכהן רוצה להביא לפני חניכיו ,אינו רק השקפה "הסתדרותית" סטנדרטית ,אלא
33
גם ה"שפה" החסידית ,וזוהי ,לדעתנו ,המטרה הראשית של השימוש בסוגה זו.

"דוחקי הקץ" :אוטוביוגרפיה רוחנית
כהן נחשף בנערותו למודרנה ,ובחר בנתיב הציונות העובדת .אבל ,כל חייו נשא רשמים מעצבים מילדותו
המקודמת :הוא המשיך לחיות במתח עם עולם ההלכה והסגפנות ,ובהרמוניה עם המעשייה החסידית .רשמים
אלו שזורים במעין אוטוביוגרפיה רוחנית בסיפורו "דוחקי הקץ" ,שיש לראותו ההצגה השיטתית המלאה
ביותר של מחשבתו ושל זהותו של כהן ,אם כי הייתה זו הצגה ספרותית ולא הצגה אגודוקומנטרית 34.כהן
הצליח לקשר בין עולם הסגפנות הקבלית ,חצרות החסידים והציונות החלוצית ,ולכורכם יחד באמצעות
פירוש חדש למושג "דחיקת הקץ" ,עמוס ההקשרים.
בסיפור אביו של הגיבור ליבל'ה (בן דמותו של גיבורנו — דוד לייב כהן) מביא עמו בשורה :דחיקת הקץ
היא איוולת מסוכנת ,שמביעה חוסר סבלנות .כך במילות הסיפור" :זכֹר בני ,ואל תהיה מדוחקי הקץ .שמע
ליבל'ה וידע :הוא יהיה בין דוחקי הקץ ,אבל בדרך אחרת ,אם כי לא ידע מה פרוש דרך אחרת" 35.הילד,
השבור מכך שלא הגיעה השכינה על אף סיגופיו המרובים של אביו ,לא נוטש את החזון ,אך עדיין ָח ֵסר
שיטה אלטרנטיבית להביא גאולה לעולם .ואולם ,מפגש אקראי עם חלוצים פותח לו נתיב חדש לגאולה:
אותו לילה פקדו את ליבל'ה ספקות והרהורים ,נמשך הוא אמנם אל ר' יואל הנכסף לגאולה
ואש קֹדש לוהטת בעצמותיו ,אולם הדברים המעטים ששמע מפי החלוצים ובעקר מראה
פניהם ועיניהם וחייהם ,חיי עוני וסבל מתוך אחדות פנימית ושמחת העשיה — דפקו על
לבו ולא נתנו לו מנוחה .הוא ישב בשטיבל ובלילות בה"ב 36הוא ורבי יואל הולכים לטבילה
ומחצית לילה הם עוסקים באמירת תקוני זֹהר ,אבל נִ טלה ממנו האמונה התמימה בכֹח
37
המעשה שלהם ,ודמות אביו כאילו עומדת לפניו ומזהירה אותו שלא ידחק את הקץ.
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גם אם ליבל'ה המתבגר מוכן לעשות שינויים מרחיקי לכת באורחות חייו ,הוראתו–צוואתו של אביו ,האוסרת
על דחיקת הקץ ,משמשת מצפן לבחינת דרכו .הוא אינו רוצה להשקיע את חייו בנתיב שסופו ללא מוצא.
לבסוף נפתר הקונפליקט על ידי דבריה של מנהיגת חלוצים ּ ִפ ַ ּק ַחת:
תלה בה עיניו ושאל :האם גם אתם דוחקים את הקץ? בת ׂשחוק קלה עברה על פניה והשיבה
לו כבת תלמיד חכם :יש דוחקי הקץ ויש מקרבי הקץ ואנחנו רוצים לקרב את הקץ .עברו
38
ימים ושבועות וליבל'ה הצטרף על החלוצים שבעירה.

סוף הסיפור מלמד משהו עמוק על ההתכוונות של כהן עצמו .הוא אינו מסוגל למרוד בתורת אביו ,אלא
זקוק למסגרת המפרשת את החלוציות לאור המושגים הקבליים ומכילה אותן .לדחוק את הקץ אינו יכול
— אולם לקרב אותו ,לזאת הוא מוכן ומזומן .תהום רובצת בין הסגפנות הקבלית לבין העשייה החלוצית:
דחיקת הקץ היא הניסיון להשפיע על העליונים ,קירוב הקץ הוא הניסיון להשפיע על המציאות ,הדחיקה
גברית ,והשולטים ברזיה — גברים ,והקירוב נשי .הוא פתוח לכולם ,ואף מוצג בסיפור על ידי נערה .דחיקת
הקץ מבקשת את ביטול הגוף ,היצר והיצירה ,ולעומתה קירוב הקץ כולו הוא חיים ועשייה .ואולם ,על אף
39
כל ההבדלים כהן מוצא שבשורש הדברים הדחיקה והקירוב מקיימים ביניהם זיקת רצף.

עדכון חלוצי לצאינה וראינה
טורו השבועי של כהן על פרשת השבוע פורסם בעלון קיבוץ אלונים בשנים  ,1972—1971ויוחד ברובו לדרשות
לפרשות השבוע על סדרן 40.כהן כתב כחמישים טורים ,העוסקים בפרשת השבוע בשנתיים אלו .בהדרגה
ִהשתנה הטור ,והחל לתת במה לסיפורים חסידיים בעלי נגיעה לענייני דיומא ולחגי ישראל ,ולא נותר זכר
41
לטור המקורי .דרשות אלו קובצו יחד ,והתפרסמו בקובץ ילדי ישראל קודש בעריכתו של דב סדן (.)1973
אורכו הממוצע של טור הוא כ– 200מילים ,והוא מתמקד במקטע מהפרשה ,אותו הקטע שכתב כהן תוך
שימוש בשברי פסוקים בלי לציין את מקורם .אין ולּו הפניה אחת לפרשן או לפסוקים אחרים ,והדרשה
מוגשת בתור חטיבה סיפורית הוליסטית.
בסוף רבות מהדרשות מופיעה שורה דידקטית ,הגוזרת מן המעשה מסר ערכי וחינוכי .מקצת התוספות
הסיפוריות — מקורן במדרשים קיימים ,ואחרות הן חידושים של כהן .מבנה הטור נאמן למסורת הדרשנות
העממית ,אך תוכנו מהפכני ,משום שהוא אינו מחויב למסורת הפרשנית הקיימת .משימתו של כהן היא
למצוא בין דפי הפרשה מוטיבים רלוונטיים לקהל היעד ולהתרכז בהם .לאור זאת ,נושאים מרכזיים שבים
ועולים ברוח הציונות הסוציאליסטית ,והם :קולם של הנדכאים ,מנהיגות אמת וחזון תחיית העם בארצו.
קריאה בדרשות אלו מעלה את ההשערה שכהן שאב השראה מהיצירה היידית צאינה וראינה 42.דרשותיו של
כהן כמו הצאינה וראינה הן קריאות עממיות של התורה ,המנסות לעצב את עולמם הרוחני–תרבותי של קהל
השומעים תוך תרגום מקורות קאנוניים ל"שפה" נהירה לקהל השומעים .אנו נשתמש בקרבה ספרותית זו
בתור נקודת ייחוס לדרשותיו של כהן ,ובכך נבחן את האיזונים שבין מסורת לחידוש בדרשותיו.
החיבור צאינה וראינה זכה לפופולריות עצומה ,לתפוצה רחבה ולחיי מדף ארוכים .בארבע מאות השנים
האחרונות ראו אור למעלה מ– 250מהדורות של הספר 43,האחרונה שבהן בראשית המאה ה– 21בניו יורק.
ואולם ,טרם פורסמה מהדורה ביקורתית של החיבור 44.החיבור סיפק חומר קריאה ועיון בכתיבה מושכת,
התואם לפרשות השבוע ,להפטרות ולחגי ישראל .מטרת החיבור ,כמו שכתוב על שער המהדורה הראשונה,
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היא לאפשר להבין דברי אלוהים חיים בלשון קלילה 45.למחבר צאינה וראינה הייתה מגמה להבליט מוטיבים
רומנטיים ,ואף לעדן מדרשים פטריארכליים מתוך רגישות לקהל נשי ,והחיבור אכן התקבע בתור ספרן של
נשים 46.במרוצת השנים נערך הספר פעמים רבות ,והעריכות ֶשבו הכניסו בחיבור שינויים גדולים .והוא
47
אף זכה לקומץ גרסאות חסידיות ומשכיליות.
בהקדמה לספרו הראשון אשר שמעתי וספרתי כהן מסביר בנרטיב כרונולוגי כיצד הגיע להיות ְמספר
אגדות .התחנה הראשונה של כרוניקה זו היא מפגש חי עם רוח הצאינה וראינה בתור ילד קטן בחיק אימו
ה"זאגערקע" ,הקוראת תפילות לנשים" 48:שבת בין השמשות ,האב בבית הכנסת בסוד חסידים ,ובבית
ָ
49
התכנסו ובאו הנשים ,והאם מספרת מסיפורי בריאת העולם ,ובהם כֹחה גדול" .אמו כמספרת סיפורים
בעלת חוש דרמטי השאירה חותם בצורה ,אבל גם בתוכן :הדים לאותם סיפורי הבריאה ששמע כהן בחיק
שאתה כהן פותח את אשר שמעתי וספרתי" :ויהי היום השלישי לבריאת
אמו מופיעים באגדה "גרגרי החול"ִ ,
העולם ,והמים אשר מתחת לשמים נקוו למקום אחד ויהיו לימים גדולים וגועשים .ובין ים לים נראתה
האדמה הגדולה והרחבה" 50.ואולם ,השוואה לצאינה וראינה מעלה שכהן מכניס עדכונים בתוכן ,וגולת
הכותרת שלהם היא צמצום תפקיד האל .לדוגמה ,כהן מתאר מים אוטונומיים :הוא כותב "נִ קוו" כפועל
51
בעבר במקום "יִ קוו" כצו אלוהי.
כתיבתו האגדית של כהן לא התמקדה במרוצת השנים בדרשנות על המקרא ,וסיפורי חסידים היו הנפוצים
מבין אגדותיו .אבל ,אנו מציעים שעם פנייתו לכתיבת דרשות לפרשות השבוע חזר כהן סגנונית ל"גִ רסא
דינקותא" שלו .כלומר ,בבחירתו את סוגת הדרשנות לפרשת השבוע שאב כהן ִמתכנים ומאופני חשיבה
שספג בילדותו המוקדמת .מכאן שאוסף דרשותיו הוא עיבוד חלוצי של הצאינה וראינה 52.אך סגנונו של
כהן בתור מספר סיפורים בעל פה ,שהכתיבה משנית להם ,והפער האידאולוגי הרב בין החיבור המקורי
לבין עולמו של כהן ,מלמדים שהוא לא נעץ בצאינה וראינה כשחיבר את דרשותיו .ואולם ,קיים דמיון
צורני וסגנוני בין החיבור היידי לבין כתיבתו הדרשנית של כהן על אף פערים בתוכן .שתיהן דרשות על
פרשת השבוע ,שמתרגמות בחוש חינוכי מפותח מקורות קדומים לקהל מסוים (נשי במקרה של הצאינה
וראינה ,או ציוני–חילוני במקרה של כהן) .כדי לנתח את יצירתו של כהן בתור דרשן חלוצי ,כמו גם כדי
להדגים את הטענה בדבר הזיקה של כהן אל הצאינה וראינה ,נעיין בשלוש מדרשותיו של כהן ,שפורסמו
בעלון קיבוץ אלונים.

"בזעת אפך" :ברכת העבודה
דרשתו של כהן לפרשת בראשית עוסקת באחד מעמודי התווך באידאולוגיה של כהן — ערך העבודה.
בדרשה זו כהן מתנתק מהמסורת המדרשית בפרשנות סיפור עץ הדעת תוך מאמץ לשמור על נאמנות לפשט
המקראי .עיון בפרשנות המסורתית בצאינה וראינה מחדד את ההנגדה לדרשתו של כהן .להלן הפסוקים
בבראשית ג (:)19—17
ּית ָ
יך ֵלאמֹר לֹא תֹאכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו
ּול ָא ָדם ָא ַמר ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְלקֹול ִא ׁ ְש ֶּת ָך וַ ּ ֹתאכַ ל ִמן ָה ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ִצוִ ִ
ְ
ְ
ָ
ָ
יח ָלך וְ ָאכַ ְל ָּת ֶאת
בּורך ְּב ִע ָ ּצבֹון ּ ֹתאכֲ ֶל ָ ּנה ֹּכל יְ ֵמי ַח ֶ ּייך .וְ קֹוץ וְ ַד ְר ַ ּדר ַּת ְצ ִמ ַ
רּורה ָה ֲא ָד ָמה ַּב ֲע ֶ
ֲא ָ
ָ
ָ
ׁשּובך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ִּכי ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֻל ָ ּק ְח ָּת ִּכי ָע ָפר ַא ָּתה
ֵע ֶ ׂשב ַה ָּ ׂש ֶדהְּ .בזֵ ַעת ַא ּ ֶפיך ּ ֹתאכַ ל ֶל ֶחם ַעד ְ
וְ ֶאל ָע ָפר ָּתׁשּוב.

הפרשנות המסורתית 53קוראת את פסוק "( 19בזיעת אפיך") כחלק מהקללה המוטלת על האדם .בעל
הצאינה וראינה (כאן בתרגום לעברית) דורש ברוח זו ,ומתאר כיצד הקללה מכניסה את אדם לייאוש קיומי:

62

מוזה 2017 • 1

עדכון חילוני ל׳צאינה וראינה׳ • נטע שרם

ולכן ,כאשר אדם ראה שגן העדן נעול ,הוא לא רצה לשכב עם אשתו .הוא אמר :הילדים
שלי לא יכנסו לגן העדן אלא לגיהינום .אז הוא ראה את הגיהינום פתוח ואמר :מאחר
שהגיהינום פתוח ,בוודאי יכנסו ילדי לגיהינום .אבל לאחר מכן כאשר ראה שהתורה תינתן
לישראל כעבור עשרים ושישה דורות ,אז הוא שוב הזדווג עם אשתו ללדת ילדים .מכאן
54
ילמד האדם שעליו להזדווג עם אשתו כדי להוליד ילדים שילמדו תורה.

דרשה זו מתארת את היהודי הפשוט ,העובד קשה לפרנסתו ,והיא נמצאת לו בדוחק .במצב עניינים זה רק
התורה מצדיקה את הקיום ונותנת טעם לחיים ,ואילו חיי עבודה ללא תורה הם לא רק נחותים ,אלא הם
אף מובילים לגיהינום .כמו הצאינה וראינה ,גם מדרשו של דוד כהן מתאר לנו את מחשבותיו ,את רגשותיו
ואת התלבטויותיו של האדם ,אך מסקנות האדם של כהן הפוכות .לאחר שכהן מתאר תיאור נאמן למדי,
תוך שימוש בשברי פסוקים ,את מעשה החטא ,הוא עובר לתיאור הקללה:
ויקלל ד' [כך במקור] 55את הנחש אשר פתה את חוה לאכול מעץ הדעת ,ואת האדם ואת
חוה גרש מגן העדן .ויאמר לאדם :בזעת אפיך תאכל לחם .ולחוה אמר :בעצב תלדי בנים
ואדם כעס אל אשתו חוה ,ואהבתו אליה חלפה ועברה ,ותשוקתה של חוה לאדם גברה .ויהי
כאשר הציק להם הרעב ,וימצא אדם כברת אדמה ויעבדה ויחרשה ,ויזרע בה וישקה אותה
מים .יום שלם עבד והזעה נגרה על פניו .ובערב ,כאשר בה [צ"ל בא] אל האהל אשר הקים,
וימצא את חוה ,ותתעורר האהבה בלבו ,ויאמר :חוה אשתי ,אמרתי כי "בזעת אפך תאכל
לחם" קללה היא ,ולא כן הדבר .העבודה ברכה לעובד ,ולאחר שעבדתי יום שלם ,הריני
56
רואה את עצמי כאילו אני חי בגן–עדן ,ואהבתי אליך גדלה .וידע האדם את חוה אשתו.

לפי דרשה זו האדם עובד את האדמה כילד בגנו של בעל הגן .רגע האכילה מהפרי האסור מייצר אדם
חדש ,כועס ,עובד ולבסוף אוהב .האדם מגלה שחייו החדשים ,ה"מקוללים" כביכול ,הם גן העדן ,והעבודה
מייתרת את הצורך באל .בתהליך התרגום החינוכי מהמקרא לדרשתו של כהן הפסוק "בזיעת אפיך תאכל
לחם" (ג )19 ,משנה את תפקידו :במקום לראות בו ממכלול הקללה האלוהית ,יש קביעה ניטרלית ,שהאדם
הוא שיוצק בה משמעות שלילית .קריאה זו אכן אפשרית על פי הפשט ,אך שוברת את רצף הקריאות
המסורתיות ,הרואות בכך קללה .טכניקה דרשנית כזו נמצאת באינספור מדרשים ופרשנויות .החידוש אפוא
הוא לא בטכניקת הפרשנות ,אלא בתוכנה.
כהן בדרשתו אינו מנגיד מפורשות בין העבודה לבין ערך אחר ,כמו שנעשה בצאינה וראינה (תורה אל
מול עבודה) .הנגדה חסרה ברוח ציונית תזהה את האדם שלאחר החטא עם בן דמותו של איש ההתיישבות
העובדת .בכוחה לעורר דימוי של עברי חדש ,הנוטש עולם חנוק וטפילי ,לכאורה ,ויוצא לכבוש את הקרקע
57
ולחיות מפרי עמלו.

הסכסוך היהודי–ערבי ובעיית העוני
עוד שתי דוגמאות מדרשותיו של כהן יעזרו לנו לעמוד על טיבה הדו–לשוני של כתיבתו ,כמו גם על דרכו
בעיצוב דרשות המגיבות לענייני השעה .הדרשה לפרשת תולדות חּוברה בשנת  ,1971ומציעה מדרש פוליטי
על יחסי יצחק וישמעאל .קהל היעד של דרשה זו לא היה מוגבל לעמיתיו היהודים ,שכן לדרשה הכתובה
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קדמה אגדה בעל–פה ,שסיפר כהן לחניכי הנוער העובד הערבי בחיפה 58.גם דרשה זו מכילה שינוי ערכים
נרחב לעומת צאינה וראינה ,אך באותה העת מדגימה כי קיימים זיקה צורנית ודמיון פדגוגי בין דרשותיו
של כהן לבין החיבור היידי.
הדרשה נותנת ביטוי להלכי הרוח בחוגים נרחבים מקרב השמאל הציוני ,ומביעה בשיאה של "תקופת
59
האופוריה" שלאחר מלחמת ששת הימים ( )1973—1967שאיפה לכינון יחסי שלום בין יהודים לערבים.
אף על פי שלרוב נמנע כהן ,כאמור ,מלהסגיר את עמדותיו הפוליטיות בשל עיקרון ה"כלליות" ,קיימת
התבטאות שלו מאותה השנה מעל דפי מעריב בנושא הסכסוך היהודי–ערבי .בריאיון ִעמו מביע כהן תמיכה
60
במדיניות של "שטחים תמורת שלום" ,אבל לא בוויתור על ירושלים ,שהגדירֹו "איבוד לדעת".
הדרשה נפתחת בתיאור יצחק ,הקשיש והעיוור ,שלפתע נכנס לחדרו אחיו ישמעאל .מתואר בה מפגש
שלא נמצא בפסוקי המקרא או בסוגה ספרותית יהודית אחרת 61.דרשתו זו של כהן מחליפה את תוכן פרשת
תולדות המקראית ,שבה מתואר המעמד שגזל בו יעקב את הברכה מעשו .קוראיו של כהן יחושו אי–נחת
מוסרית ואפילו סלידה ממעשיו של יעקב ,שעלולים להוביל אותם לתלות ביעקב מאפיינים סטראוטיפיים
של המלווה בריבית היהודי .גם תיאור היחסים של יצחק עם ישמעאל אינו חף מקשיים :גירושו של ישמעאל
בידי אברהם וכינון יחסי עליונות באשר לצאצאיו מתנגשים עם תפיסות הומניסטיות ואוניברסליות .כהן
מתקן כל זאת על ידי השמטת סיפור גזל הברכה ועיצוב מפגש חדש בין יצחק לישמעאל — אופטימי וסובלני
באופיו .אין בכך משום לומר שאין לבחירת ישראל וסגולת ישראל מקום באידאולוגיה שמנסה כהן להנחיל
לקוראיו 62,אבל הדיכוטומיה יצחק–צדיק וישמעאל–רשע נתפסת פשטנית מדי ,וכך פותר אותה כהן:
[ ]...ויאמר יצחק :אחי ישמעאל ,אמור לי ,היש כעס בלבך עלי ,על אשר אבינו אברהם גרש
אותך ואת אמך הגר מביתו?
ויען ישמעאל ויאמר :רבינו עשה זאת בפקודתה של שרה אמך ,והיא קנאה באמי ובפני
קנאת נשים מי יעמוד? אבל אנחנו שנינו אהבנו זה את זה ,בשעת הפרידה בכינו שנינו,
וצר לי מאוד אחי יצחק על אשר כהו עיניך .ויאמר יצחק :שמח אני שבאת לראותני .בוא
אחי ונשבע ,שלא תהיה קנאה ושנאה בינינו ,כי אחים אנו ואב אחד לשנינו.
ויאמר ישמעאל :הבא ונתפלל כי גם בנינו ובני בנינו יזכרו ,כי אחים הם ויחיו בשלֹם .ויהיו
שניהם ,יצחק וישמעאל מתפללים ,ויצחק הפטיר ואמר :מאמין אנכי אחי ישמעאל כי
תפילתנו התקבלה .ויבוא יום ,שלום והבנה ישררו בין בנינו ובני בנינו ,כי אנשים אחים הם.
אמן ואמן אמר ישמעאל.
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כהן נדרש לפרשנות בעניין פרשת גירוש הגר ,ומנסה להוכיח לקוראיו שהסכסוך האקטואלי — ראוי לו
להתבטל .ממכלול האמצעים שנוקט כהן מוקד הסכסוך היהודי–ערבי עובר התמרה מעניין גברי ,רציני
ועקרוני ל"קנאת נשים" ילדותית .לדידו ,הבחנה במקורו הילדותי של הסכסוך פותחת נתיב להשתחררות
ממנו .מעניין לשים לב שכהן ,בכתבו בעלון הקיבוץ ,מעריך כי את ההבחנה השוביניסטית באופייה כדאי
לשים דווקא בפיהו של ישמעאל "הערבי".
נסיים בעיון בדרשה הראשונה שפרסם כהן בעלון הקיבוץ ,אגדה לפרשת אמור .הטור נכתב על רקע פריצת
"הפנתרים השחורים" לתודעה הציבורית ,מאז הפגנתם הראשונה במרץ  .1971את תנועת "הפנתרים
השחורים" הקימה קבוצת צעירים תושבי שכונות מצוקה בירושלים במחאה על הנחיתות הכלכלית של
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מרבית יוצאי ארצות האסלאם בישראל ועל הדיכוי התרבותי המתמשך של הממסד הישראלי אותם .התנועה
הציתה מחאה חברתית רחבת היקף ,והיא התפשטה בשנים  1973—1971בכמה ריכוזי עוני בישראל 64.יצוין
שטור זה של כהן כלל הקדשה למזכיר ההסתדרות דאז יצחק בן–אהרן ( .)2006—1906הדרשה של כהן ממאי
 — 1971חודשיים לאחר פרוץ מחאת "הפנתרים השחורים" — מבקשת לשמור על כבודם ועל ערכם של בני
העניים ולהכיר בהם ,והדבר היה בנפשו של כהן .המסר של הדרשה גלוי :עלינו לקבל אחריות על מצבם
של בני נוער מן השכבות הנמוכות ,שנודעו באותה העת בכינוי "טעוני טיפוח".
ואולם ,הדרשה לא נגעה במישרין באירועי השעה .הדרשה נפתחת על רקע צו אלוהי ,שמקורו בפרשה,
לאפות שתים עשרה חלות לחם הפנים ולהניחן על שולחן טהור לשישה ימים .המעשה מסתבך כאשר ביום
השבת מגיעים הכוהנים לאכול את חלקם ,ומתברר כי מאחת החלות נלקחה פרוסה .חיפוש קצר מוביל
למציאת הגנב ,וזה מובל למשה ,כשפרוסת החלה בין שיניו .השיחה בין הנער לבין משה מגלה שהנער פחד
שלא יהיה לו ָמן גם למחרת ,ולכן אסף אתמול כמות גדולה יתר על המידה .בשל כך התליע המן העודף
כולו ,והיום לא היה לו מה לאכול .שלא כמו התיאור המקראי בספר שמותֶ ,שבו משה גוער באנשים שהותירו
מהמן עד הבוקר ,משה של כהן מגיב בחמלה והבנה:
ויאמר משה אל הכהנים :אכן החלות ניתנו רק לכהנים המשרתים באהל מועד .אבל נער
זה ואחיו הקטן ממנו הרעבים ,ושלא באשמתם ,כי ההורים לא שמעו בקולי והותירו מהמן
עד בוקר והמן מלא תולעים ,אלה הילדים הרעבים ,הם קודש קודשים לא פחות מהחלות.
וישלח משה את הנער אל אהל אבותיו כשחלק מפרוסת החלה בידיו .ויהי כאשר ראו ההורים
65
את בנם ופרוסת החלה בידיו ,וישמחו ויאמרו :משה אמת ודברו אמת.

עמדתו של כהן בשאלת הקשר בין עבריינות לעוני הייתה מוקד מרכזי בזהותו המקצועית כנושא הדגל של
הנוער העובד .אך כהן ,כהרגלו ,במקום לשלוח ידו בכתיבה פובליציסטית ולהגיב במישרין לנבכי המאבק
שעל הפרק יצר מדרש אגדה .אך כהן לא הסתפק בהצגת עמדה ערכית ,אלא רצה לגייס תמיכה גם מאלו
שחולקים על שיטתו החינוכית ,והעלה טיעון בדבר רווח פוליטי בתמיכה בצעירים אבודים :ממסד שיכבד
את מצוקת הצעירים וישפר את מצבם יביא אותם ואת הוריהם להכיר בגופי השלטון כוח חיובי במקום כוח
מנצל ומדכא .כמו שראינו כבר קודם ,המדרש לא עסק רק בחינוך לערכים סוציאליסטיים ,העולים בסוגיות
שעל סדר היום הציבורי ,אלא גם חשף את קהל הקוראים לתחום מרוחק מהם ומהסוגיה הבוערת — סדרי
עבודת המשכן .זוהי עוד הוכחה שהבחירה של כהן בסוגת הדרשות על פרשת השבוע נובעת ממחויבות
לשונית כפולה :גם "שפת" הציונות הסוציאליסטית ,אבל גם "שפת" היהדות.
בשלוש הדוגמאות שראינו לפרשות בראשית ,תולדות ואמור נחשפנו לדרכו של כהן בדרשנות המקרא,
שעיקרה לא נטישת מסורות ,אלא פירושן מחדש .המודל ההרמנויטי של דבורקין מתאר את דרכו של כהן
בדרשנות :פרשנות מוצלחת אינה פרשנות נכונה ,כזו שקולעת לכוונת המחבר ,אלא פרשנות טובה ,כזו
שמשרתת בנאמנות את מטרות הכותב שלא הכיר את הקורא העתידי 66.כקורא מודרני וסוציאליסט כהן
מאמין שהוא מסוגל לקרוא נכון את משמעותו של הטקסט ולזקק מתוכו את כוונותיו האוניברסליות.

סיכום :דרשות חלוציות
ספרות הדרוש החלוצית ,שקצותיה נחשפים כאן לראשונה ,היא פרי של המשברים והשינויים הגדולים
שעברו על היהדות ועל היהודים בסוף המאה ה– 19ובמאה ה– .20יש בה ללמדנו באמצעות ַמ ָ ּבעיה העממיים
על הזרמים ההגותיים בתנועת הפועלים שלא הונכחו עד כה במחקר.
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מאמר זה חשף לפנינו התמודדות עם אתגר המחויבות הכפולה :מחד גיסא שותפות באידאולוגיה של
ההתיישבות העובדת והציונות החילונית ,ומאידך גיסא זיקה עמוקה למסורת היהודית כגרסא דינקותא.
במסגרת זו ניתחנו שלוש דרשות לפרשת שבוע ,שכמיטב המסורת הדרשנית כוללות נגיעה לסוגיות השעה
והדור ,כגון הסכסוך היהודי–ערבי ובעיית העוני והשסע העדתי.
דוד כהן ,שהקדיש את חייו לנוער העובד ,פנה ליצירה של ספרות הממזגת בין עולם הערכים הסוציאליסטי,
ללבו .כהן יצר דרשות לפרשות
שהיה צריך להנחיל רשמית לקהלו ,לבין "השפה" החסידית ,שהייתה קרובה ִ
שבוע ,המושפעות בסגנונן מהיצירה היידית צאינה וראינה ,שפנתה לשכבות העממיות בחברה ,והציעה
קריאה מדרשית־דרשנית של המקרא .מכאן שדרשות מביעות מסרים חברתיים ,המשרתים את ההתיישבות
העובדת ,ובד בבד מנחילות תרבות אלטרנטיבית לקהילת הקיבוץ .הדרשות מצליחות לייצר שני מומנטים
תרבותיים :הראשון ,ביסוס "שפת" היהדות על מושגי היסוד שלה ,והשני ,הצעה לתפיסת רצף בין היהדות
לסוציאליזם.
אידאל היהדות כתרבות למדנית חילונית בקרב בני דורו של כהן זכה לעוד ביטויים ,כגון פעילות החברה
לחקר המקרא ,שייסד פרופ' חיים גבריהו ( )1989—1914בשנת  .1950החברה שאפה לעודד לימוד תנ"ך,
הוציאה לאור את כתב העת בית מקרא ,ויזמה את חוג התנ"ך בבית ראש הממשלה .הטענה הרווחת ,לפיה
בריק של תרבות יהודית ,מפספסת את הפעילות היהודית הענפה ,שדווקא
"דור הביניים" בקיבוץ צמח ִ
התקיימה במרוצת השנים בחוגי ההתיישבות העובדת .אך הדעיכה של החברה לחקר המקרא משקפת גם
את גורלה של הדרשנות החלוצית :היא נותרה תופעת שוליים של דור העולים ,שלא השתתפו בה בניהם
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ה"צברים".
ילידי הקיבוץ והמצטרפים מן העיר הצמיחו בשנות השישים את "חוג שדמות" על רקע תחושת אבדן דרך,
שחודדה בעצמה בעקבות מלחמת ששת הימים .חברי החוג האמינו שסינתזה מחודשת בין מקורות היהדות
והקיבוץ תביא להקלת הטלטלות האידאולוגיות והתרבותיות ,שחוו בני דורם .פעילים בתנועת השיבה
אל היהדות הקימו גופים ומוסדות חדשים ,והיצירה היהודית–חילונית של דור ההורים טושטשה ,נבלעה
בגופים החדשים או נשכחה 68.דוגמה לכך היא שיעור התלמוד שהעביר במהלך השנים יחזקאל גולדשטיין
( ,)1993—1909חבר קיבוץ דגניה ב' ,לחבריו בני גילו .בעקבות פריחת "חוג שדמות" התגלה השיעור לצעירים
בקיבוץ ,ושיעורו הצנוע של גולדשטיין נהפך לבעל עניין טלוויזיוני .בקטע מצולם עולה הטענה כי חוג
התלמוד של גולדשטיין היה יציר כפיהם של חברי "חוג שדמות" .עצם זה שחוגו נערך גם קודם שהתגלה
69
לצעירי "חוג שדמות" הוא דוגמה לניכוס פעילותם של בני דור הביניים ל"חוג שדמות".
הנחתו של גד אופז היא שבני דור הביניים של הציונות החילונית ,שעמם נמנה כהן ,לא שאבו מהיהדות
המסורתית–דתית כאשר עיצבו את השקפתם החילונית ,ולפיכך חברי "חוג שדמות" נאלצו לפרוץ חומה של
שתיקה והדחקה .המחקר הזה חושף תמונה חדשה ,לפיה הכללה זו הייתה אולי גורפת מדי.

66

עדכון חילוני ל׳צאינה וראינה׳ • נטע שרם

מוזה 2017 • 1

הערות
—
1

1.המאמר מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך ,שנכתבה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית
בירושלים בהנחיית ד"ר אבינועם רוזנק .ראו :נטע שרם" ,חלוצי פרשת השבוע :מגרסא דינקותא לעלון
הקיבוצי" (עבודת גמר לתואר שני ,האוניברסיטה העברית.)2016 ,

2

"2.חוג שדמות" נקרא על שם כתב העת שדמות (תל–אביב )1992-1968 ,ועל שם הביטאון למדריך שקדם לו
שדמות למדריך (תל–אביב ,)1967-1960 ,שניהם בעריכת אברהם שפירא (פצ'י) .לתנועות הנגד הגדולות
של שנות השישים בצרפת ובארצות הברית הייתה השפעה מסוימת על החוג ,אך מחאת חברי החוג לא ביקשה
"לבעוט" בכלל המוסכמות ,אלא ליהנות מחילופי שלטון בתנועה הקיבוצית — מדור האבות המייסדים,
אליהם הצעירים .ראו :גד אופז ,מ"שיח לוחמים" אל ארון הספרים היהודי :דור שני ושלישי בקיבוץ
בחיפוש הזהות היהודית (ירושלים :האוניברסיטה העברית ;)2016 ,אבי אהרונסון ,הקמת התק"ם :מאיחוד
קיבוצי להחמצה פוליטית (רמת אפעל :יד טבנקין ;80-72 ,)2002 ,אלון גן" ,מ'שיח לוחמים' ל'תנועה של
משוחחים'' :תרבות השיחים' ככלי לעיצוב תעודת זהות רוחנית לדור הבנים בקיבוצים ",בתוך הקיבוץ:
מאה השנים הראשונות ,עורכים :אביבה חלמיש וצבי צמרת (ירושלים :יד יצחק בן–צבי.208-195 ,)2010 ,

3

3.לדוגמה אחת מני רבות ראו :אליעזר שביד ,תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש :מול משבר
ההומניזם (תל–אביב :עם עובד.)2001 ,

4

4.יום טוב ליפמן צונץ כתב בעבודת היסוד שלו על חקר הדרשות בישראל שהדרשות כבר הופיעו ממכלול
התפתחות התורה שבעל–פה ,והניח שמסורת הדרשה התפתחה בתקופת המשנה בתור תחליף למתורגמן
או מפאת עליית מרכזיותו של בית הכנסת .חוקרים אחרים כמו ישראל ֵּב ָטאן ייחסו את היווצרותה של
הדרשה בציבור לתקופת גלות בבל .יוסף היינמן תיארך את הדרשה לתקופה מאוחרת אף יותר ,וטען
שהופיעה בתקופה ההלניסטית ,ופרחה לאחר חורבן בית שני .ראו :יום טוב ליפמן צונץ ,הדרשות בישראל
והשתלשלותן ההיסטורית (תל–אביב :מוסד ביאליק ;170-30 ,)1954 ,יוסף הינמן ,דרשות בצבור בתקופת
התלמוד (ירושלים :מוסד ביאליקIsrael Bettan, Studies in Jewish Preaching ;10-7 ,)1970 ,
).(Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1939

5

5.שאול רגב ,דרשה המסורה והכתובה :דרשות ודרשנים בימי הביניים (ירושלים :ראובן מס;87 ,)2010 ,
יוסף הקר" ,הדרשה ה'ספרדית' במאה הט"ז — בין ספרות למקור היסטורי ",פעמים .127-108 :)1986( 26

6

Marc Saperstein, Jewish Preaching, 1200-1800: An Anthology (New Haven: Yale University6.
Press, 1989); Zeev Gries, “Between History and Literature — The Case of Jewish
.Preaching," The Journal of Jewish Thought and Philosophy 4.1 (1995): 113-118

7

7.הדים לנסיגת מעמד הדרשן נמצאים בסיפור "הדרשה" של חיים הזז .לדיון ביחס שבין הדרשה המסורתית
לבין הסיפור ראו :איריס פרוש'" ,מה אנחנו עושים כאן'( :עוד קריאה ב'הדרשה') ",עיונים בתקומת
ישראל ( 40-1 :)2006( 16ובייחוד .)6-5

8

8.מנחם בלונדהיים ,"כלי תקשורת תרבותיים במעבר :מהדרשה המסורתית לעתונות היהודית ",קשר 21
( .79-63 :)1997ברצוני להודות לתמיר קרקסון על שהפנה אותי למאמר זה .בלונדהיים נעזר במינוח
הלועזי " ,"ephemeralהמיטיב לתאר אפיון זה של הדרשה והעיתון .והשוו לתפיסתו של בנדיקט אנדרסון
את העיתון" :מנקודת מבט זו אין העיתון אלא 'צורה מוקצנת' של ספר ,ספר שנמכר במספר עותקים עצום,
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אבל ספר שהפופולריות שלו בת–חלוף עד מאוד; ואולי אפשר לומר :רב–מכר בן יומו" .ראו :בנדיקט
אנדרסון ,קהיליות מדומיינות ,תרגום :דן דאור (תל–אביב :האוניברסיטה הפתוחה.66 ,)1999 ,
9

9.בלונדהיים" ,כלי תקשורת .72 ",תמורה היסטורית זו יצרה תופעות מעבר מרתקות .ראו ,לדוגמה :מוטי
זלקין'" ,למען הרם קרן ההשכלה' :הדרשה בשירות האידאולוגיה המשכילית ",בתוך דורש טוב לעמו :הדרשן,
הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית ,עורכים :נחם אילן ,כרמי הורוביץ ,קימי קפלן (ירושלים :מרכז
זלמן שזר .130-115 ,)2012 ,על חידוש הדרשנות בעיתוני ישראל והעצמת מעמדם בעשורים האחרונים
ביחס לעבר ראו :יאיר שלג ,מעברי ישן ליהודי חדש :רנסנס היהדות בחברה הישראלית (ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה .81-79 ,)2010 ,בהקשר לדרשנות בישראל ראוי להזכיר את תכנית הטלוויזיה
של הרב שמואל אבידור הכהן בימי שישי ששודרה בשנות השבעים לאחר כניסת השבת ,ועניינה פרשת
השבוע .גם מפעל הגיליונות של נחמה ליבוביץ שם את פרשת השבוע במקום מרכזי באופן חוצה מגזרים,
אך ליבוביץ פעלה בחוגים שבהם המשיכו בית הכנסת ופרשת השבוע לתפקד .יודגש כי הדרשה המשיכה
וממשיכה להיות מרכיב ביהדות ארצות הברית ,בעיקר בזו הרפורמית.

10.10דוגמה לפעילות מקבילה היא פועלו של אריה בן–גוריון למיסוד טקסי קבלת שבת בחדרי האוכל הקיבוציים.
בקיבוצים רבים כלל הטקס נגיעה לפרשת השבוע על ידי הקראה של פסוקים אחדים מתוך הפרשה .ואולם,
טקסים אלו לא היו מעמד דרשני ,כי אם טקסי .ראו :עמירה הגני ,בגוף ראשון רבים (בני ברק :הקיבוץ
המאוחד .101-100 ,)2010 ,נוסף על כך ,קיווה א' בן–גוריון למסד לימודי פרשת שבוע ממכלול מערכת
החינוך בשעה האחרונה של יום הלימודים ביום שישי .משיחות עם מחנכים שונים נראה שבשורה זו ,שלא
כמו עריכת טקסי קבלת שבת ,לא הצליחה להגיע ולהדביק מוסדות חינוך בקיבוצים אחרים .ראו :שם.51 ,
11.11מחקר מקיף עסק בהופעת עלוני פרשת השבוע בבתי הכנסת בשנים  1999-1976כתחליף והשלמה לתקשורת
ההמונים הנשלטת בידי ההגמוניה .המאמר מנתח אמצעים רטוריים שונים ועוסק בהקשרים הפוליטיים
שתפסו מקום מרכזי בשיח הדרשני שבעלונים הללוJonathan Cohen, “Politics, Alienation, and :
the Consolidation of Group Identity: The Case of Synagogue Pamphlets," Rhetoric and
 .Public Affairs 3, no. 2 (2000), 247-275למחקר על אודות העלונים הקיבוציים שחלקו תפקודים
חברתיים עם עלוני פרשת השבוע בתפוצה צרה ,אך ברובם המכריע לא כללו דרשות לפרשת השבוע .ראו:
שמעון שור ,מערכת עלון קיבוצי כמוסד קומוניקציה (חיפה :אוניברסיטת חיפה ,המכון לחקר וללמוד
הקבוץ והרעיון השתופי.)1985 ,
12.12דרשנים אחרים שעלינו על עקבותיהם היו אברהם אדרת ,חבר קיבוץ איילת השחר ומרצה בסמינר אורנים;
אהרון פייגנבלום ,חשמלאי קיבוץ בית זרע ופעיל הנצחת שואה; יחזקאל גולדשטיין ,חבר קיבוץ דגניה
ב' ושותף בהוצאת המהדורה הראשונה של תלמוד שטיינזלץ; מיכאל בהט ,חבר קיבוץ כפר בלום ,מורה
לתנ"ך ומחשבת ישראל; מנחם הלוי ,חבר קיבוץ דגניה ב' ,סופר ומשורר; צבי שוע (פאוסט) ,חבר קיבוץ
געש ונציג במכון החגים של בית השיטה מטעם הקיבוץ הארצי.
13.13לעיסוק ממצה במושג זה ראו :חנן אלכסנדר וארי בורשטין" ,מושג התרגום בפילוסופיה של החינוך",
עיונים בחינוך היהודי :ספרות וספרויות בחינוך היהודי יא (.339 :)2006
14.14המושג "שפה" מציין כאן מכלול של הנחות תשתיתיות בתחום הידע ,ו"ספרות" היא הפעילות התרבותית
שנוצרת ב"שפה" .רק בני אותה תרבות מסוגלים להשתמש בשפתה ליצירת "ספרות"" .הספרות" היא דרכה
של בני אותה תרבות לעצב את המציאות ולחקור ולהרחיב את גבולות "השפה" .רגישות זו תעזור לנו לקרוא
את הדרשות ברגישות למקורות הכפולים ולמחויבויות הסותרות של כהן כמו גם לתת את הדעת להתכנותו

של קהל יעד כפול —

כזה של תלמידים ועמיתים גם יחד .ראוMichael Oakeshott, Rationalism :

.in Politics and Other Essays (Indianapolis: Liberty Found, 1991), 193
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.Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, Mass: Belknap Press, 1986), 53-56, 63

16.16שם( 56 ,תרגום המחברת).
17.17לדיון מקיף בסוגיות תרגום בחינוך בהקשר היהודי ראו :מיכאל רוזנק ,הוראת תרבות ישראל :בין הערכי
לרלוונטי (ירושלים :האוניברסיטה העברית.)2014 ,
18.18ידיעותינו על קורות חייו של כהן לפני עלייתו ארצה — מקורן הבלעדי בעדותו העצמית בספריו ובראיונות
עמו .במקרים של מקורות סותרים בחרנו במקור שאמינותו נראתה גבוהה יותר .תיאור חייו שלהלן מבוסס
על המקורות האלה :דוד כהן" ,אוסף ראיונות ,1974-1971 ",ארכיון יד טבנקין (להלן אי"ט);11-1/6/1 ,
פנקס נאווארעדאק ,עורך :אליעזר ירושלמי (תל–אביב :אחדות ;)1963 ,דוד כהן ,אשר שמעתי וספרתי
(עין חרוד :הקיבוץ המאוחד ;)1947 ,דוד כהן ,ביתי בין נערים (תל–אביב :הקיבוץ המאוחד;)1976 ,
צביקה דרור ,פנים לדוד :דוד כהן ה"אבא" של הנוער העובד (תל–אביב :הקיבוץ המאוחד ;)1986 ,מולה
כהן ,לתת ולקבל :פרקי זכרונות אישיים (בני ברק :הקיבוץ המאוחד.24-11 ,)2000 ,
19.19ירושלמי ,פנקס נאווארעדאק ;205 ,דוד כהן" ,ראיון עם מ' אדמתי ,10.05.1972 ",אי"ט.11-1/6/1 ,
20.20לתולדות תנועת המוסר ראו :חיים הלל בן–ששון" ,תנועת המוסר בליטא במאה הי"ט :מגילויי המשבר
הפנימי ",דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות א ( ;449-446 :)1947בנימין בראון ,תנועת המוסר
הליטאית :אישים ורעיונות (תל–אביב :מודן .)2014 ,כהן למד בישיבת "בית יוסף" של הרב יוסף יוזף
הורביץ .על שיטתו הייחודית ראו :נעם גרין" ,חינוך האדם וייעודו בתפיסת הרב יוסף יוזל הורביץ
'הסבא מנובהרדוק' ",הגות ח (.36-13 :)2008
21.21על מאפייניה של סלונים ראו :אהרן (אלן) נדלר" ,הסינתזה בחסידות סלונים בין חסידות ללימוד
תורה בנוסח המתנגדים ",בתוך ישיבות ובתי מדרשות ,עורך :עמנואל אטקס (ירושלים :מרכז זלמן שזר,
.415-395 ,)2006
22.22כהן הגיע לישיבת וולוז'ין בתקופה שבין שתי מלחמות עולם ,כאשר תור הזהב שלה כבר מאחוריה .לקריאה
על מפעלו של ר' חיים מוולוז'ין ראו :עמנואל אטקס ,יחיד בדורו :הגאון מווילנה — דמות ודימוי (ירושלים:
מרכז זלמן שזר( 222-164 ,)1998 ,ובייחוד  ,164הערה .)1
"סיְ ים" — בית הנבחרים
"סיְ ימיסטים" (מלשון ֵ
"23.23מפלגת פועלים יהודית סוציאלסטית" ,שכונתה גם 'סרפ'' או ֵ
הפולני) ,נוסדה בשנת  1905על ידי איחוד של כמה מחוגי "פועלי ציון" עם קבוצות אחרות .שאיפתה
העיקרית הייתה לכונן "סיים" יהודי כמוסד שמבטיח אוטונומיה ליהודי הגולה כאומה אקסטריטוריאלית.
ראו :יצחק מאור ,שאלת היהודים בתנועה הליברלית והמהפכנית ברוסיה (ירושלים :מוסד ביאליק,)1964 ,
( 227-221ובייחוד  ,227הערה .)10
24.24האידאולוגיה המרכזית של "פועלי ציון ימין" הייתה הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי ,ומנהיגה היה דב
ֶּבר בורוכוב ( .)1917-1881ה"ימין" מבדיל את התנועה מהפרקציה השמאלית–מרקסיסטית ,שנפרדה
ממנה .בארץ ישראל הייתה פועלי ציון ימין המפלגה החזקה יותר ,אולם ברוסיה ופולין דווקא הפלג
השמאלי היה הדומיננטי .ראו :צביה בלשן" ,הברית העולמית של מפלגות 'פועלי ציון' ומאמצי ההצטרפות
לאינטרנציונל ",דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות י (.273-267 :)1989
25.25מגמתה העיקר של תנועת החלוץ בפולין הייתה הכשרת העלייה לארץ ישראל ברוח סוציאליסטית באמצעות
הקמת גופי הכשרה בגולה לקראת העלייה ארצה .ראו :ישראל אופנהים ,תנועת החלוץ בפולין1929—1917 :
(ירושלים :מאגנס.)1982 ,
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26.26בתנועת הפועלים הארץ–ישראלית תפס המושג "כלליות" מקום מכובד ואפילו מקודש ,ועמד בניגוד
ל"אחדות" ,שוודאי שלא הייתה בין הפלגים השונים של הסתדרות העובדים הכללית .ראו :זית ,חלוצים.39 ,
27.27תנועת ההשכלה היהודית ו"חכמת ישראל" ביקרו בדרך כלל את החסידות ,ותפסוה נחותה ונלעגת.
לתיאור תמציתי של יחס זה ראו :עמנואל אטקס ,תנועת החסידות בראשיתה (תל–אביב :משרד הביטחון,
 .137-135 ,)1998למן שלהי המאה ה– 19החלו מחברים עבריים שונים ,ובהם מיכה יוסף ברדיצ'בסקי,
י"ל פרץ ,מרטין בובר ,הלל צייטלין ואחרים ,לאמץ גישה חיובית יותר אל החסידות ,וזיהו בה תנועה
של "אותנטיות" יהודית ומקור להשראה .ראו :שמואל ורסס ,מגמות וצורות בספרות ההשכלה (ירושלים:
מאגנס.109-91 ,)1990 ,
28.28דוד כהן ,ביתי בין נערים.93 ,
29.29קשה לאמוד מה הייתה מידת הזיקה למסורת של חניכיו של כהן ,ויותר מכך ,מה הייתה זו של הוריהם
הלכה למעשה .כהן מתאר בכמה מקומות קרע בין–דורי ומגדרי עם הורים מכל העדות ,שחוששים לאפשר
לבנות להשתתף בפעילות התנועה .ראו למשל :ריאיון עם אליהו שטרן ,אי"ט .11-1/6/1 ,מגמות נרחבות
של מודרניזציה אומצו בקרב חוגים נרחבים מקרב יהודי ארצות האסלאם כבר בשלהי המאה ה– .19לדיון
עדכני ראו לדוגמה :ירון בן–נאה'" ,הלא אנחנו אנשי המזרח נקראים ומה לנו לדרך הצרפתים העליזים':
מאבק על זהות בקהילת בגדד ",1914-1890 ,זמנים  .21-8 :)2016( 135בני הנוער שעלו בעלייה השנייה
עד הרביעית חוו אף הם תהליכי מודרניזציה מואצים .ראו :צבי לם ,תנועות הנוער הציוניות במבט לאחור
(תל–אביב :ספרית פועלים.41-33 ,)1991 ,
30.30דב סדן ,ארחות ושבילים (תל–אביב :עם עובד ;310-300 ,)1977 ,מיכל אורון" ,המרגלית הנוצצת —
מסיפור חסידי לסיפור חסידי ",סדן א ( ;216-203 :)1994עירית נחמני" ,דמותו של ר' ישראל בעל–שם–
טוב בסיפורי דוד כהן ,ממייסדי תנועת הנוער–העובד" (עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת תל–אביב,
 .)2007עבודתה של נחמני כוללת שלושה ראיונות שערכה המחברת ,ובהם נדון כשרונו של כהן בתור
מספר סיפורים .ראו :שם.114-112 ,
31.31צביקה דרור ,פנים לדוד.106 ,
32.32סדן סבור שכהן "תרגם" בכבדות יתרה את עולם החסידות" :לא הציל למעשה מעולמה של החסידות על
שרשיה ,שורש התורה ,המסורת ,המצוות ,אלא אגדתה בלבד" .אולם ,סבורתני כי קביעה זו חריפה יתר
על המידה ,וודאי שאינה מלמדת על כל מגמותיו של כהן .בטוריו לפרשת השבוע הוא לא פעם נגע בקצרה
בענייני מסורת ומצוות .ראו :סדן ,ארחות ושבילים.305 ,
33.33ניכרת קרבה להשקפותיו של בובר על הגאולה .השוו :אברהם שפירא" ,תיקון עצמי ותיקון עולם באספקלריה
של בובר ",דעת .67 :)1991( 27
34.34דוד כהן ,שומרים לבוקר :אגדות וסיפורים (תל–אביב :הקיבוץ המאוחד.118-105 ,)1963 ,
35.35שם.110-109 ,
36.36מנהג יהדות אשכנז לקיים תענית בחודשים חשוון ואייר ,במשך שלושה ימי שני וחמישי עוקבים.
37.37כהן ,שומרים לבוקר.117 ,
38.38שם.118 ,
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39.39מסקנה זו קרובה לרוחו של מרטין בובר ,שראה בחלוצים ,המגשימים בחייהם קהילת מופת של צדק,
את הגשמת ייעודה העתיק של היהדות .יתרה מזאת ,בובר תפס את החסידים ַכמבשרים ההיסטוריים של
החלוצים .בצעירותו סבר בובר כי "לאחר סיומו הטראגי של הנסיון הגדול של החסידות ביצירת חבורת–
אדם ,חוזרת ופורצת לה דרך מגמת המימוש היהודית שלא באה על סיפוקה ,ויוצרת לה את הטיפוס האנושי
החדש" .ראו :מרטין בובר ,תעודה ויעוד ב (ירושלים :הספריה הציונית.257-256 ,)1984 ,
40.40נראה שטורו של כהן זכה לתפוצה מסוימת מעבר לגבולות הקיבוץ .בעלון קיבוץ אלונים פורסם מכתב ובו
אברהם ברוידס כתב לכהן שנהנה לקרוא את האגדות שפרסם בעלון .ראו :אברהם ברוידס" ,מתוך מכתב
של המשורר אברהם ברוידס( 06.17 ,2.3.1971 ",א) ,ארכיון חגים בינקיבוצי קיבוץ בית השיטה .במחקר
על טורי פרשת שבוע בקיבוץ בית זרע של הקיבוץ הארצי מצאנו שנהוג היה לשלוח עלונים לקיבוצים
ולמוסדות תנועתיים .ייתכן שכך היה מקובל גם בקיבוץ אלונים .ראה תגובות מחוץ לקיבוץ לטור פרשת
שבוע בבית זרע :אסף אור" ,כמעיין המתגבר עשרים שנה 'קורות ומקורות' ",בית זרע ,אצלנו  ,67גיליון
 13( 2אוקטובר .7 ,)2000
41.41דוד כהן ,ילדי ישראל קודש (תל–אביב :ברונפמן.83-13 ,)1973 ,
42.42סביב החיבור התקבצו במהדורות השונות תוספות המשתייכות לסוגת "נושאי הכלים" .ההשוואה שמוצעת
בין דרשותיו של כהן לבין צאינה וראינה אינה מייצרת הבחנה ,מלאכותית לענייננו ,בין החיבור לגופו
לבין נושאי הכלים.
Morris Faierstein, “The Se’enah U–Re’enah: A Preliminary Bibliography," Revue des43.43
.études juives 172.3-4 (2013): 397-427
44.44חוה טורניאנסקי" ,יין חדש בקנקן ישן :גרסאות משכיליות של 'צאינה וראינה' ",בתוך ישן מפני חדש:
מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם ,שי לעמנואל אטקס ,כרך ב ,עורכים :דוד אסף ועדה
רפפורט–אלברט (ירושלים :מרכז זלמן שזר.344-313 ,)2009 ,
45.45שלהבת דותן–אופיר" ,שני חיבוריו של ר' יעקב בן יצחק מיאנוב — 'צאינה וראינה' ו'מליץ יושר' — וקהלי
קוראיהם" (עבודת גמר לתואר שני ,האוניברסיטה העברית בירושלים.30 ,)2003 ,
Joseph P. Schultz, “The ‘Ze’enah U–Re’enah’: Torah for the Folk," Judaism 36 (1987):46.46
.87-88
47.47טורניאנסקי" ,גרסאות משכיליות.319 ",
48.48ירושלמי ,פנקס נאווארעדאק.205 ,
49.49דוד כהן ,אשר שמעתי.6-5 ,
50.50שם .9 ,מקור המדרש של כהן הוא באגדה של הסופר ישראל בנימין לבנר .אגדתו של לבנר נסמכת על
מדרש תהלים ("שוחר טוב") ,מזמור צג .ראו :ישראל בנימין לבנר ,כל אגדות ישראל א (ורשה :תושיה,
.15-14 ,)1913
51.51יעקב בן יצחק מינוב ,ספר צאינה וראינה ,תרגום :משה מנחם קוזק (ירושלים :מכון המאור ,)1975 ,ט.
52.52יוסף שולץ הדגים את השפעת החיבור על יצירות ספרותיות של ח"ן ביאליק ושל אחרים .טענתו היא שהדים
אלו מתבקשים מאליהם בהיות הצאינה וראינה חיבור כה יסודי בעבור יהדות אירופה .ראוSchultz, :
.“The ‘Ze’enah U–Re’enah": 94-95
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53.53במקורות מספר היבטים של הקללה נחשבים לברכה ,אך מטעמים שאינם נוגעים לעצם העבודה ,לדוגמה
שהז ָעה בריאה לגוף האדם .ראו :ברכות נז ;2 ,פסחים קיח ;1 ,בראשית רבה ,פרשה כ ,אות י.
ֵ
54.54מתורגם בתוך :דותן–אופיר" ,שני חיבוריו .52 ",מקור הדרשה המשוער הוא בבראשית רבה כא ט.
55.55השימוש באות ד' כקיצור לשם הוויה מאפיין את החוששים שמא כתיבת שם ה' תהיה טעונת גניזה .בכל
כתביו נהג כהן לכתוב ד' מתוך כבוד לשם שמים.
56.56דוד כהן" ,אלונים מס'  ,15.10.1971 ",2518ארכיון קיבוץ אלונים ,ללא תיק.5 ,
57.57שלילת גלות קיצונית ,שיכולה לעלות מקריאה בדרשתו של כהן לבראשית ,אינה משקפת את מכלול הגותו,
"מ ֵתי מדבר האחרונים",
בייחוד לנוכח שואת יהודי אירופה .בדרשה אחרת הוא מרמז ליצירתו של ביאליק ֵ
ומציע כי יהודי הגלות חיו חיים עשירים ומלאים על אף היותם חסרים את ערך החלוציות .ראו :שרם,
"חלוצי פרשת השבוע.61-58 ",
58.58על פי עדותו של כהן ,חניכים ערבים ביקשו ממנו שיספר מאגדותיו גם להם ,ולא רק לחניכים היהודים.
כך נולדה אגדה זו .ראו :ריאיון עם אליהו שטרן ,אי"ט .11-1/6/1
59.59על היחס בהסתדרות לערביי ישראל עד ערב מלחמת ששת הימים ראו :שרה אוסצקי–לזר" ,מהסתדרות
עברית להסתדרות ישראלית :השתלבותם של ערבים בארגון ",1948-1966 ,עיונים בתקומת ישראל 10
(.419-381 :)2000
60.60לוי יצחק הירושלמי 3" ,דורות  3שאלות ",מעריב 30 ,ביולי .1971
61.61הניסיון לאתר מקור למדרשו של כהן במסורות השונות לא מעלה הרבה :הדיכוטומיה בין יצחק לישמעאל
היא מאבני היסוד של הנרטיב המקראי והחז"לי .המוטיב הקרוב ביותר ,שגם מוזכר בצאינה וראינה ,הוא
שישמעאל עשה תשובה בחייו של אברהם .לאזכור מוטיב זה בצאינה וראינה ראו :צאינה וראינה לפרשת
חיי שרה (עמוד קפד במהדורת הרשקוביץ .)1974
62.62רעיונות אלו פזורים בסיפוריו ,למשל :כהן ,שומרים לבוקר.127 ,7 ,

63.63דוד כהן" ,פרשת תולדות —

יצחק וישמעאל( 06.17 ,1971 ",א) ,ארכיון חגים בינקיבוצי קיבוץ בית

השיטה .ראו לעיל גם הערה .58
64.64על מחאת "הפנתרים השחורים" ראו :סמי שלום שטרית ,המאבק המזרחי בישראל( 2003-1948 ,תל–אביב:
עם עובד.197-119 ,)2004 ,
65.65דוד כהן" ,אלונים מס'  ,07.05.1971 ",2496ארכיון קיבוץ אלונים ,ללא תיק .3 ,חלק מדרשותיו של כהן
נמצאות גם בארכיון החגים הבינקיבוצי' ( 06.17א).
.Dworkin, Law’s Empire, 7766.66
67.67על כך ראו לדוגמה :בלהה הלפרין ,תנ"ך לעם בחברה לחקר המקרא (רמת גן :החברה לחקר המקרא,
.24 ,)2012
68.68המתיחות שנבעה מפערי הדור שמחקר זה מתאר באה לידי ביטוי גם ביחסים הטעונים שבין "חוג שדמות"
לבין מכון החגים של אריה בן–גוריון על אף היותו צבר .ראו דבריו של מוקי צור :הגני ,בגוף ראשון
רבים.193 ,
69.69ראו :אבשלום כץ ,מסורת וקיבוץ ,נדלה ב–.https://youtu.be/bSwSwkaTzUo ,13.10.2016
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סטודיו משלך:
גוף ומיניות ביצירתן של
אמניות אורתודוקסיות–
מודרניות בישראל
1

בשנים האחרונות גובר העיסוק בגוף הנשי בקרב אמניות יהודיות–
ישראליות–דתיות ,למרות שייצוגי הגוף העירום ואפילו אזכורם
באופנים לא–ישירים הם טאבו בעולם היהודי האורתודוקסי .מאמר
זה יבחן את עבודותיהן של כמה אמניות אורתודוקסיות–מודרניות
צעירות ,רובן בוגרות האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ,המאוגדות
בפרויקט "סטודיו משלך" ,מיזם לקידום אמניות דתיות צעירות
בירושלים .המאמר ידון בפריצת גבולות הצניעות הנוכחת בעבודות,
על רקע דיון תיאורטי וביקורתי בשיח הגופניות והמיניות של החברה
האורתודוקסית המודרנית בשנים האחרונות .אטען כי היצירות הללו
הן פעולות של התנגדות לשיח הרבני ההגמוני ביחסו לנשים .מאמר
זה מנסה אפוא להצביע על תופעה חדשה ומרתקת בתחום האמנות
הנוצרת בישראל ,לנתחה ,להסבירה ולהציבה בהקשר תרבותי רחב.

במיינסטרים של העולם היהודי האורתודוקסי ,ייצוגי הגוף העירום ואפילו אזכורם באופנים לא־ישירים הם
בגדר טאבו .חרף עובדה זו ,בשנים האחרונות ניכר בקרב אמניות ישראליות־יהודיות־דתיות צעירות עיסוק
הולך וגובר בגוף הנשי .מאמר זה יבחן את עבודותיהן של כמה אמניות צעירות ,רובן בוגרות האקדמיה
לאמנות ולעיצוב בצלאל — המוסד הגדול ביותר ללימודי אמנות בישראל ואחד המובילים שבהם .כל
היוצרות שעבודותיהן יידונו במאמר משתתפות ב"סטודיו משלך — מקום לאמניות צעירות בירושלים" —
מיזם לקידום אמניות דתיות צעירות" .סטודיו משלך" הוא פרויקט שהקימה ציפורה מזרחי בשנת 2010
במסגרת לימודיה בתוכנית "מגדר בשטח" — ענף של התוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר־אילן .זוהי
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ההתאגדות היחידה של אמניות דתיות בישראל היוצרות ומציגות יחדיו תערוכות בחללי אמנות ציבוריים.
בתערוכות הראשונות שהציגה הקבוצה בלט העיסוק בגוף ובמיניות ,עיסוק המתקשר לענף שרווח באמנות
הפמיניסטית הרדיקלית שנוצרה בארצות–הברית בשנות ה־ 70של המאה ה־ 2.20במאמר זה אטען כי על אף
שעשייתן של האמניות ,לשיטתן ,אינה מכוונת לייצר שיח של התנגדות או שיח ביקורתי ,בפועל עבודותיהן
3
הן אקט פמיניסטי חתרני ופעולת התנגדות לשיח הרבני ההגמוני של העולם היהודי האורתודוקסי.
בחקר התרבות מקובל לבחון תוצרי תרבות על בסיס כמה הנחות יסוד המשלימות זו את זו .ההנחה
היסודית ביותר היא התובנה שטקסט וקונטקסט שלובים זה בזה .טקסט תרבותי הוא תוצר של קודים אמנותיים
השזורים בקודים תרבותיים ואידיאולוגיים; הוא אינו מסתכם בהשתקפות היסטורית או בסימפטום חברתי.
לצד בחינת ה"טקסט" (יצירת האמנות לענייננו) ,חשוב לבחון את העבודות גם במבט אינטרטקסטואלי
4
(היחסים בין העבודות לתולדות האמנות) וקונטקסטואלי (בנידון דנן ,שיח הגוף והמיניות בחברה הדתית).
בהתאם ,בחלקו הראשון של המאמר אבחן את העבודות (טקסט) ואבקש לחשוף את הקשרים שבינן
לבין האמנות הפמיניסטית מהעבר (אינטרטקסט) .בחלק השני אבקש לחשוף את ההקשרים החברתיים
והתרבותיים הרלבנטיים לעבודות ,דהיינו שיח המיניות והשיח הפמיניסטי של העולם האורתודוקסי המודרני
בישראל (קונטקסט).

"סטודיו משלך" ודימויי הגוף הנשי
העיסוק בגוף ,בנשיות ובמיניות בולט אצל רבות מהאמניות המשתתפות בפרויקט "סטודיו משלך" .להלן
אציג כמה עבודות בולטות בתחום זה .שולמית עציון (נ'  )1979עוסקת לא פעם בגוף הנשי ובפריון בשפה
פואטית הטעונה ברמזי כאב ,סכנה ומיניות .עציון יוצרת עבודות שהגוף הנשי מופיע בהן כשהוא מפורק,
למשל ידיים היוצאות מן הקיר כשעל כפותיהן סירת מפרש זעירה ששפתיה תפורות בחוט ורוד ,כאזכור
לאיבר מין נשי שמור ומוגן (תמונה  .)1בעבודה אחרת מופיעה בטן נשית חשופה העשויה מפורצלן,
כשאור אדום הנראה כטיפת דם ניגרת מהבהב מתוכה (תמונה  .)2האור האדום המהבהב טוען את העבודה
באמביוולנטיות ובאניגמטיות ,ספק מבשר פריון ,ספק מבשר ְּבלּות .אותות של תקווה מתערבלות בעבודה זו
באותות של אזהרה .גם על הבטן עומדת סירה "ואגינלית" קטנטנה מקלף מקופל ,שהמלה "רווקה" מודפסת
עליה שוב ושוב .מיניות ופריון מתחברים כאן לשאלת הרווקות המאוחרת ,נושא מרכזי בשיח היהודי הדתי
5
בשנים האחרונות.
 — 1שולמית עציון
אישי2011 ,
שעווה ,עור וחוט תפירה
 5×16ס"מ
אוסף האמנית

 — 2שולמית עציון
בטן ("רווקה ,רווקה ,רווקה2011 ,)"...
פורצלן ,גוף תאורה ,קלף 10×20×40 ,ס"מ
אוסף האמנית
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העבודה ללא כותרת (תמונה  )3של עציון עשויה מפיסת קלף מרובעת ,כזו המשמשת מצע לכתיבת ספרי
תורה ,תפילין ומזוזות .הקלף של עציון עּובד ונּוקב עד שנראה כנייר משי המוכתם במרכזו בכתם המזכיר דם.
העבודה נתלתה באוויר באמצע החלל בו הוצגה ,כך שהצופים יוכלו לבחון אותה מכל הכיוונים .החומריות
של עור הבהמה השחוטה ושיירי החיים בדמות הדם ("כי הדם הוא הנפש" ,דברים יב ,כג) ממשיכה מסורת
ענפה של אמנות שעסקה בחומריות הגופנית ,בדם בכלל ,ובדם הווסת בפרט 6.הכתם האדום־־כתום אף
מזכיר תופעה נרחבת של עיסוק ב"בדי הבדיקה" (פיסות בד שבאמצעותן מוודאת האישה שדימום הווסת
פסק לצורך שמירה על דיני נידה) בקרב אמניות אורתודוקסיות־מודרניות היום 7.בדיקת הטהרה שנעשית
באמצעות בדי בדיקה עוסקת בחומריותו ובצבעיו השונים של דם המחזור ,תוך שהוא מסווג לטמא או לטהור.
אלא שעבודתה של עציון נוסקת מעבר לשיח מתוחם זה :השימוש שלה בקלף ואזכורו של הדם נדמים כעיסוק
מורבידי בחומרי חיים תוך כדי הנכחת מוות .הקלף ,המופיע כאן כסמל קדושה (בגלל שימושו כמצע לכתיבת
ספר תורה) ,וכתם ה"דם" שעליו מייצרים ערעור או ערבול של ההבחנות הדיכוטומיות המקובלות בין קודש
8
הבזּות ( )Abject Artבעבר ובהווה.
לחול ובין טמא לטהור .ערעור זה נפוץ מאוד באמנות ְ ּ
 — 3שולמית עציון
ללא כותרת2011 ,
קלף וצבע שמן 18×11 ,ס"מ
אוסף האמנית

את המיצג תאומים הציגה עציון כסטודנטית בבצלאל בשנת  .2006היא אחזה חצי רימון בכל יד ,מה שיצר
ִמ ְח ָ ּבר (קומפוזיציה) המזכיר ָשחלות זבות דם .תוך כדי תנועת זרועות אנכית ,פורר הפרי שבידיה ונסחט.
בסופו של התהליך נותרה עציון עומדת בין שתי ערימות של שאריות גרוסות ,מעין שלוליות בשרנית של
גרעינים מעוכים ומזילי "דם" (תמונה .)4
 — 4שולמית עציון
תאומים2006 ,
מיצג ,האקדמיה לאמנות ולעיצוב
בצלאל ,ירושלים

75

מוזה 2017 • 1

סטודיו משלך • דוד שפרבר

רעות זוארץ־עמרני (נ'  )1977השתמשה בפתח אוורור של מזגן (מוצר מן המוכן )Ready Made ,ואטמה
אותו בחוטים אדומים ולבנים שסרגה ורקמה (תמונה  .)5הפתח החנוק בחוטים בצבעי דם וחלב (נוזלי
הפריון הנשיים) מעלה על הדעת שיח פמיניסטי אמנותי ענף מהעבר ,שבו מעבר לחגיגה של נשיות הצביעו
האמניות באופן ביקורתי על הבניית הנשיות ,ובעיקר על תפקידי האימהות המסורתיים כממשטרים ,חוסמים
וגוזלים את כוח היצירה הנשי 9.בקצות החוטים של זוארץ־עמרני מופיעים גדילים אדומים המדמים ,לדבריה,
קישוטי כלה מופרזים וקיטשיים 10.אלה מעלים על הדעת את המתח שבין השלמה תמימה עם תפקידי
האישה המסורתיים לאירוניה ולביקורת ביחס אליהם .גם סירת המפרש של האמנית ,הסרוגה בצמר אדום
ואזוקה אל לוח עץ מנוקב ,אינה מפליגה לשום מקום .אפשר למצוא בסירה זו ביטוי עדין לגעגוע ל"בית"
ול"מקום"; געגוע שנובע ,לדברי היוצרת ,מתוך הוויית שיוט מתמדת ,בניסיון נואש לאחד ניגודים :הצבע
11
הלבן כמו הופך לאדום והאדום ללבן ,וחוט הסריגה נע בין קשירתו לפרימתו.

 — 5רעות זוארץ־עמרני
דם וחלב (סדרה):
הביתה2010 ,
עץ ,צמר ,צבע אקרילי
 31×21×25ס"מ;
קורבן יולדת2011 ,
רדי־מייד (פתח אוורור)
צמר ,אקרילן
 45×35ס"מ;

 — 6מוריה אדר־פלקסין
2011 ,More
פורצלן ,חימר פולימרי,
סרטי בד ,פרווה סינתטית ואבני
פלסטיק
גובה 30 :ס"מ ,קוטר מרבי15 :
ס"מ; אוסף האמנית

אוסף האמנית

מוריה אדר־פלקסין (נ'  )1984יוצרת כלים בסגנון הוודג'ווד האנגלי מהמאה ה־ ,18ובמקום לשבץ בהם
תבליטים של גיבורים אלמותיים מן המיתולוגיה ,היא בוחרת לתעד מיתולוגיות פופולריות עכשוויות ,כגון
פרשיית האהבים המתוקשרת בין הדוגמנית הישראלית בר רפאלי לשחקן האמריקאי ליאונרדו דיקפריו.
הבחירה להעמיד מיתולוגיה קלאסית מול מיתולוגיה עכשווית ברורה ,אולם דומה כי ברובד האישי של
העבודה ,שנוצרה על ידי אמנית דתייה ,ניתן לקרוא בה גם בחינה של סוגי הבניות של נשיות ,כפי שמציגה
את הדברים האמנית עצמה — מחד גיסא ,הנשיות הדתית המופנמת והמודחקת ,ומאידך גיסא ,זו המתפרצת
של הידוענית ,המיוצגת כאן בלבוש ביקיני (תמונה  12.)6לדברי אלה ארזי ,העבודה הזאת נותנת "דרור
לביטויי מיניות ויחסים בין המינים ,נושא שלא קיבל מעולם מספיק ביטוי בחברה הדתית" .ארזי מוסיפה:
13
"אולי זו גם הסיבה שהעבודה מכונה '."'More
הודיה קופ־חנונה (נ'  )1986יוצאת מתוך הדימוי של פרי האתרוג ,ההופך בפסליה לדגדגן בסדרת דימויי
הואגינות הישירים שלה (תמונות  .)8 ,7האתרוג ,המשמש לקיום מצוות נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות
(יחד עם הלולב הפאלי) ,נחשב אצל חז"ל למהודר שבפירות ,וכאן ההידור מתחבר לחגיגת נשיות חיונית.
הצינורות של קופ־חנונה נדמים ,לעומת זאת ,כהיפוכו של כל זה (תמונה  .)9הם מהדהדים את יצירותיו של
האמן הצרפתי אלכסנדר פריגו ( ,)Perigotשהציב בגלריה צינורות ביוב 14.לעומת החגיגה מלאת הארוס
של פסלי הואגינות ,מיצבי צינורות הביוב ,המדמים גם הם אברי אישה ,מגלמים דווקא את הבזוי (.)Abject
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 — 7הודיה חנונה
( Resextentionפרט)2012 ,
פורצלן 40×80 ,ס"מ
אוסף האמנית
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 — 8הודיה חנונה
( Acrumenפרט)2012 ,
יציקות פורצלן 35×60 ,ס"מ
אוסף האמנית

 — 9הודיה חנונה
( Acrumenפרט)2012 ,
יציקות פורצלן 45×35 ,ס"מ
אוסף האמנית

נעמה סניטקוף־לוטן (נ'  )1984יוצרת בעיקר ברישום ובפיסול .הדימויים הואגינליים הרווחים בעבודתה
שואבים מ"אמנות הכּוס" ( ,)Cunt Artמונח ששימש אמניות פמיניסטיות בשנות ה־ 70בארה"ב לתיאור
עיסוקן באיבר המין הנשי 15.הן בחרו במכוון במילת הגנאי  ,cuntהמשמשת לרוב בהקשרים משפילים
ומחפצנים ביחס לנשים ,מתוך כוונה להפוך את משמעותו השלילית של המושג .הן הציגו את איבר המין
הנשי כישות מרובת פנים ,המלווה בהיכרות אינטימית וביחס של חיבה 16.קוסטא דחיותא של סניטקוף־לוטן
הם שני פסלים הקשורים זה לזה מן הבחינה הרעיונית .הראשון הוא מעין צינור חלול עם טקסטורה קרומית,
שבחלקו התחתון פתחים אל החוץ (תמונה  .)10הפסל עשוי מנייר משי בגוון צהבהב/כתמתם והוא נמתח
מן הרצפה עד לתקרה" .צינור השפע" הזה ,כפי שסניטקוף־לוטן מכנה אותו ,נושק הן לתקרה והן לרצפה
17
ויוצר מעין ארובה הנפערת בתחתיתה בכמה פתחים "ואגינליים".

ֿ–לוטן
ף
 — 10נעמה סניטקו ֿ
קוסטא דחיותא 2011 ,1
נייר משי ודבק ,גובה450 :
ס"מ ,קוטר בתחתית 150 :ס"מ
אוסף האמנית

ֿ–לוטן
ף
 — 11נעמה סניטקו ֿ
קוסטא דחיותא 2011 ,2
כריות בד תפורות ידנית במילוי אקרילן
 90×120ס"מ; אוסף האמנית
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הפסל השני הוא כרית גדולה מבדים שחורים ,חומים ואדומים (תמונה  ,)11הנראית כצורה ואגינלית רכה
ומזמינה .ברם ,התפירה הגסה בעבודת יד מצלקת את צורת הנרתיק המעוררת בצופה אי־שקט.
השם הארמי "קוסטא דחיותא" לקוח מספר הזוהר ,טקסט יהודי קבלי מכונן .משמעות הביטוי בעברית היא
"מידת החיות" ,והוא מציין את הזמן שבו זרע נרקב באדמה ונוצרים ממנו חיים חדשים" .קוסטא" גם מזכיר
את המונח "כוס" ,שהוא המקבילה הוולגרית הערבית והעברית למונח  ,Cuntוחיבורו עם המונח "חיות"
מקשר אותו לארכיטיפ של "האם הגדולה" — מקור החיים ,תחום שטופל גם הוא באופן נרחב באמנות
18
הפמיניסטית של שנות ה־.70
בעבודת הווידיאו "פתחים" שיצרה סניטקוף־לוטן נראות אצבעות (אחת מהן ענודה בטבעת) המגששות
אחר דף נייר ,שעד מהרה נקרע והופך לדימוי ואגינלי (תמונה  .)12אקט הגישוש מתפתח במהלך העבודה
לכדי מזמוז ולמעשה לאוננות נשית .במסגרת מכלול היצירה של קבוצת "סטודיו משלך" ,נדמה שדימוי
המיניות הנשית האוטונומית (כלומר ,האוננות) שמופיע בעבודת הוידאו של סניטקוף־לוטן הוא הישיר
והרדיקלי ביותר .העיסוק באוטו־ארוטיות נשית (אוננות) שמופיע בעבודה נדון בשיח הפמיניסטי בעבר.
19
במרחב הפמיניסטי האוננות הנשית נתפסה לא פעם כביטוי למיניות עצמאית ,שאינה מותנית בגבר.
השיח הפמיניסטי אף הצביע על כך שהקטגוריות "נשים" ו"נשיות" מּובנות בחברה באופן דיכוטומי :או
כמי שמגלמות את המין או כא־מיניות .ואולם ,לרוב נשים אינן נתפסות כסובייקטים מיניים בדומה לגברים.
20
ברוח זאת הציעו פמיניסטיות דווקא לייצר דימויים מיניים נשיים שאינם נכנעים לדיכוטומיה הישנה.
ואכן ,אמניות פמיניסטיות אחדות בחרו לייצג פעילות מינית שלא בהקשר של יחסי גבר־אישה ,אלא של
21
אוננות נשית ,למשל ג'ואן סמל ( )Semmelומריסול אסקובר (.)Escobar

ֿ–לוטן
ף
 — 12נעמה סניטקו ֿ
פתחים2009 ,
וידאו 5:16 ,דקות (באתר
22
)13.9.2012 ,YouTube

אמנות ,פמיניזם ושיח המיניות
בעולם היהודי האורתודוקסי
הטקסט האמנותי טבעו להעלים את משמעותו ,שאותה יש למצוא מחוצה לו באמצעות תיאוריות ומתודות
שונות ועל רקע בחינתו לאור שיחים רלבנטיים אחרים 23.בהתאם ,אף שהטקסט הנדון ,דהיינו העבודות
שהוצגו כאן ,אינו מכריז בריש גלי על עמדתו הפמיניסטית או על חתרנותו בהקשר הדתי־תרבותי (מעבר
לעצם העיסוק בגוף ,שאינו מקובל בעולם הדתי) ,ואף שהיוצרות עצמן אינן מכריזות על עבודותיהן כשיח
מתנגד וכחתרנות מודעת ,בחינת העבודות על רקע שיח המיניות והשיח הפמיניסטי של החברה האורתודוקסית
בישראל יכולה לתרום להבנה של משמעותן התרבותית הסמויה ,ואגב כך גם לגלות בהן רבדים שאינם
גלויים לעין במבט ראשון.
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חוקרת החינוך זהבית גרוס מצאה שאצל נשים צעירות שהתחנכו בחברה הציונית־דתית בישראל ,הזהות
הנשית מדורגת לרוב במקום האחרון בין מנעדי הזהות האפשריים 24.על־פי עדויות המרואיינות של גרוס,
פיתוח של זהות מגדרית אינו חלק מסדר היום החינוכי בבתי־הספר הדתיים והנושא אינו מעסיק את הבנות
עצמן .למעשה ,עיסוק בזהותן כנשים נאלם לחלוטין במסגרת החוויה האישית שלהן .לדברי גרוס ,תהליך
החיברות הנשי בקרב המתבגרות הללו אינו כולל את הגוף הפיזי וצרכיו הטבעיים ,ומכאן שמחיקת הגוף
היא חלק מההבניה הפדגוגית של עולמה הדתי של הבת.
יתרה מכך ,כפי שהראו ברוריה סמט ומיכל פרינס ,המיניות היא נושא שאינו נדון כמעט בשיח הדתי
בישראל ,ובוודאי לא בפומבי 25.סמט מראה שבמערכות החינוך הפורמליות של בנות דתיות בישראל אין
כמעט התייחסות לגוף ולמיניות .פרינס מחריפה את הדברים וטוענת שהעדר השיח על אודות מיניות בעולם
הדתי מייצר אצל נשים דיסוננס קוגניטיבי :המעבר מחיים של צניעות ,ללא מגע עם גבר ,ללא מידע על
מיניות וללא ניסיון מיני ,לחיים שבהם מצופה מהן לחשוף את גופן בפני אדם אחר ,לקיים מגע מיני מלא
ואף להגיע לשחרור והנאה מינית ,מייצר פתולוגיות.
העבודות שהוצגו לעיל מציעות נקודת מבט שונה .לא זו בלבד שאמניות דתיות צעירות עוסקות באופן
אינטנסיבי בנושאים של נשיות ומיניות ,הן גם קוראות תיגר על השיח הפטריארכלי השליט בחברה זו 26.לפי
גרוס ,הזהות הנשית המודחקת של בוגרות צעירות של החינוך הדתי בישראל מתכוננת לרוב סביב דמות
רבנית גברית .מכאן שהשיח האמנותי שנדון בשורות אלה מציג עשייה חתרנית לעילא ולעילא ,המתחברת
בטבורה למרחב האמנות הפמיניסטית מהעבר ,גם אם לא במודע ובכוונה תחילה.
העיסוק של האמניות בגוף הממשי אינו מאתגר רק את הנורמות ההלכתיות של הלכות הצניעות ,אלא גם
מערער באופן רחב יותר על השיח היהודי־מסורתי המקובל ביחסו לייצוג פלסטי .חוקר המחשבה היהודית
משה הלברטל הצביע על כך שבעולם היהודי רווחת הנחה סמויה שגם אם לפעמים יש לגלות סובלנות
ביחס לייצוג מילולי של תמות "בעייתיות" מבחינה דתית ,לא כן הדבר ביחס להנכחתן בתמונה ובחומר.
הלברטל עמד על כך שייצוגים אנתרופומורפיים של האל רווחים מאוד בספרות ובשירה היהודית לאורך
הדורות ,אבל ייצוג חזותי שלהם בדרך כלל נעדר שם .הלברטל מסביר שייצוג הוא גם אופן של שליטה.
האיסור לייצג את האל בפסל ותמונה קובע שהאל הנשגב והקדוש הוא זה שאינו ניתן במהותו לייצוג מלא,
וכי אין ביכולתנו ללכדו ולהנכיחו .לדבריו ,התמונה מטבעה יוצרת מצב סטטי ,ובאקט של הקפאת נוכחותו
27
של הסובייקט ,היא הופכת אותו לאובייקט .הקול והמלה ,לעומת זאת ,דינמיים במהותם.
הדברים נכונים במידה רבה גם ביחס לייצוגי עירום ,ארוטיקה ופורנוגרפיה .ייצוגים ספרותיים ושיריים
מעין אלה רווחו בעולם היהודי על גלגוליו השונים — החל מתיאורים מקראיים ,דרך אגדות ומאמרים
בספרות חז"ל ובשירת החשק שרווחה בימי־הביניים בתקופת תור הזהב בספרד ,וכך גם במרחבי היצירה
הדתית היום (בקרב משוררים ומשוררות דתיות ,ומעט גם בקרב סופרות וסופרים) — אבל ייצוגים חזותיים
בתחום זה הם מועטים מאוד .חוקר האמנות אליק מישורי טען ,ובצדק ,ביחס למימד הארוטי שייחסו חז"ל
לכרובים המקראיים כך:
באמצעות תיעוד כתוב של הוויכוחים שניהלו ביניהם ,ניסו חז"ל להסביר לקוראיהם כיצד
נראו היצורים המכונפים [=הכרובים המקראיים] ,אך תיאור מילולי לחוד ותיאור חזותי
לחוד ,שכן פער עצום מפריד בין שתי דרכי התיאור; בו בזמן שהראשונה אמביוולנטית,
מופשטת יותר ומשאירה לקורא להעלות בעיני רוחו את דמות היצורים ,הרי שאם היה
אמן יהודי מנסה לייצגם בתיאור חזותי [ ]...היה הדבר מתקבל כחילול הקודש .תיאור של
מלאכים עירומים בטקסט מילולי מתקבל ללא התנגדות שמרנית כלשהי .תיאורם ברישום,
28
בציור או בפיסול מהווה פרשנות ספציפית שאולי אינה נוחה לעיניהם של שמרנים.
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מבחינה זו עבודותיהן של האמניות האורתודוקסיות הצעירות שהוצגו כאן ,העוסקות בגוף ובמיניות באופן
ישיר ,מערערות על תשתית יסודית המקובלת בעולם היהודי המסורתי ,ובכך פורצות את גבולותיו המקובלים.
מעבר לכך ,מתבקש לבחון את העבודות ביחס לפמיניזם האורתודוקסי .השיח הפמיניסטי–אורתודוקסי
מתנגד לעיסוק האובססיבי בהלכות הצניעות כפרקטיקה שבה גברים קובעים את הכללים שעל הנשים לציית
להם ,להפנימם וליישמם 29.השיח הזה מבקר את העובדה שגדרי הצניעות המסורתיים נוסחו תמיד בהנחה
שרק גברים מגורים מבחינה מינית וכי הם אינם מסוגלים לשלוט ביצריהם ,וכי הפתיינות היא מנת חלקן
של נשים בלבד .הטענה הפמיניסטית האורתודוקסית היא שבמקום לקצץ בחירותן של נשים ,יש להטיל
אחריות רבה יותר על גברים ולדרוש מהם להפגין שליטה עצמית.
יתרה מכך ,לדברי חוקרת הפסיכולוגיה ,היהדות והמגדר טובה הרטמן ,השיח העכשווי על גדרי הצניעות
הוא שיח אובססיבי ואבסורדי במהותו; רבנים גברים מתעסקים ללא לאות בחלקים מגופה של האישה,
תוך דיון מפורט בשאלה איזה חלק מגרה במיוחד 30.הרטמן טוענת ששיח הצניעות האורתודוקסי העכשווי
חורג מכל פרופורציה ,באופן המעמיד אותו בשורה אחת עם שיח ה"אי־צניעות" הליברלי והפורנוגרפי.
היא מוסיפה שהמודל המקובל של האישה הדתית אינו כולל בתוכו את מיניותה וגופה; להפך ,העיסוק בגוף
האישה הוא עיסוק של כיסוי ,הסתרה והשתקה.
בדומה ,חוקרי התרבות אבי שגיא ויקיר אנגלנדר הראו כיצד שיח הצניעות בחברה הדתית שולל מהאישה
את הווייתה המתגלמת באמצעות הגוף .לדבריהם ,מבט ביקורתי על התפיסה הרבנית ההגמונית מגלה כי
במרכזה עומדת ההנחה כי "[ ]...תנאי הכרחי לכינון האישה כסובייקט הוא שחרורה מגופניותה הפועלת.
היא סובייקט רק אם היא משוחררת מגופה הריאלי ומכוננת על ידי הסובייקט הגברי כאישה מדומיינת,
שאין לה גוף .לפיכך קולה הממשי כביטוי של הגוף ,כמרכז פעילות — אינו רלבנטי עוד" 31.שגיא ואנגלנדר
מוחים על התפיסה השוללת את גופניותן של נשים ,ובכך ממשיכים קול פמיניסטי מובהק של התקוממות
נגד הדיכוטומיה שבין גוף לנפש ביחס לנשים 32.הניתוח המסועף שהם מציעים לשיח הרבני האורתודוקסי
המודרני מצביע על העצמה גוברת והולכת של הניגוד בין האישה הריאלית לאשה האידיאלית ,המדומיינת
על ידי גברים וקיימת למען גברים .השניים מציגים עמדה אקטיביסטית המערערת על השיח הגברי ההגמוני
בחברה הדתית ,שמדבר ,לשיטתם" ,על נשים" ולא "עם נשים" .מכלול הניתוח של השניים מבליט את
הניסיון המתמשך של השיח הרבני ההגמוני להדיר נשים אמיתיות ממרחב השיח ,ניסיון המגיע לשיאו
בהלכות הצניעות.
בהשראת השיח הביקורתי מתפתח בשנים האחרונות אקטיביזם פמיניסטי אורתודוקסי 33.כתב־העת הציוני־דתי
דעות (בהוצאת תנועת "נאמני תורה ועבודה") הקדיש גיליון לנושא "הגוף ביהדות ובחברה הדתית" ()2009
וגיליון נוסף למקווה ולטבילה ( .)2014בשנים האחרונות נוצרו תוכניות חדשות להדרכת כלות ,כאלטרנטיבה
להדרכה הממסדית ,המועברות על ידי מדריכות שהוכשרו במגוון גופים השייכים לגוונים השונים של
האוכלוסייה הדתית בישראל 34.מדריכות אלה עוסקות גם בהכוונה למיניות בריאה .צופיה גולדברג־מאלב
חקרה את התוכנית הייחודית "עבודה שבגוף" ,המציעה סדנאות ולימודים לנשים דתיות ועוסקת במודעות
ליחסי גוף־נפש ,יחסי מין ועוד 35.אחד השיעורים בתוכנית עוסק במידע אנטומי על גוף האישה וגוף הגבר,
יחסי מין ,גיל הבלות ,חינוך ילדים למיניות בריאה והמפגש שבין ההלכה הנוגעת למחזוריות הגופנית של
נשים ובין הנשים עצמן .מרכז יה"ל ,הפועל בישראל מאז שנת  2012והוקם על ידי מיכל פרינס והרב רפי
אוסטרוף ,נועד לשמש כתובת מרכזית לחינוך וייעוץ לחיי אישות ומיניות חיוביים לאור מקורות היהדות
וההלכה .תופעת העיסוק המתחדש בגוף הנשי בעולם הדתי באה לידי ביטוי גם בהתפתחותן של קבוצות
36
מחול ,קונטקט ,יוגה ,תנועה וריקודי בטן עבור נשים דתיות.
על רקע השיח והאקטיביזם הפמיניסטי האורתודוקסי שהוצג לעיל ,אפשר לטעון כי העיסוק הישיר בגוף
ובמיניותו בקרב אמניות דתיות צעירות הוא שיח מתנגד ,משדד מערכות וחתרני .גם אם לא תמיד הוא
80

מוזה 2017 • 1

סטודיו משלך • דוד שפרבר

מתכונן מתוך אמביציה פמיניסטית ,בפועל ,ובדומה לפרקטיקות הפמיניסטיות הרדיקליות מן העבר ,הוא
מציג דימויים של גופה של האישה כסובייקט שנוצר על ידי נשים ,ולא כאובייקט הנדון מנקודת מבטם של
גברים ,כמקובל בשיח הרבני ההגמוני .מבחינה זו ,גם העיסוק באוננות נשית שהופיע בעבודה של סניטקוף־
לוטן מתנגד לשיח הרבני הקיים ,שבו מיניותה של האשה מותנית בגבר ,ולכן כאשר היא חורגת מההקשר
הזה ,היא נתפסת כשלילית.
שגיא ואנגלנדר עמדו על כך שבעולם הרבני רווחת תפיסה של מיניות האישה המותנית בגבר ולכן נתפסת
כשלילית כשהיא חורגת מהקשר זה ,למשל במקרים של אוננות ולסביּות 37.מכאן ,שדימוי של מיניות נשית
אוטונומית היוצא מהמרחב הדתי הוא בבחינת קריאת תיגר על השיח ההגמוני השליט בחברה זו .גם בכך
דומה שיח זה לשיח הפמיניסטי הרדיקלי מהעבר ,שקבל על ראיית האישה ככלי המתמלא רק בחסות הגבר,
והציע ייצוגים חזותיים חדשים של הגוף הנשי כאלטרנטיבה לתיאור הפאלוצנטרי המקובל של האישה לאורך
תולדות האמנות 38.העיסוק הישיר של האמניות בגוף ,בעירום ובמיניות מחזיר את הדיון הרווח בחברה
הדתית בנשיות — דיון שכאמור ,מפריד לא פעם בין האישה לגופה ומאיין אותו — לשיח שמכוננות נשים,
המערער על אתוס הצניעות המאיין ומציב אותו רק אל מול תשוקותיו של הגבר.
העיסוק החדש והישיר בגוף ובמיניות שהוצג במאמר זה מתחבר ישירות לטיפול בגוף הנשי באמנות
הפמיניסטית בשנות ה־ 70של המאה ה־ .20במסגרת השיח הפמיניסטי הרדיקלי ,הוגות פמיניסטיות אחדות
בחרו להדגיש את ייחודו של הגוף הנשי — לחגוג אותו ,לטפח אותו ולראות בו אמצעי ביטוי וכלי להעצמת
הנשיות 39.בהתאמה ,אמניות רבות עסקו בגוף באופן ישיר ,בצורה שנתפסה במיינסטרים כפרובוקטיבית.
במרחב הכולל של האמנות הפמיניסטית ,תת־זרם אמנותי זה היה חדשני ומהפכני מבחינה רעיונית וצורנית,
40
והוא נחשב לאחד משיאי הגל השני של הפמיניזם.
אלא שאמנות הגוף הפמיניסטית של שנות ה־ 70זכתה לא פעם לביקורת .המבקרות טענו ,בין השאר,
שהעיסוק הישיר בגוף באמנות זו משכפל את תפיסת הגוף כמושא לחמדנות ועינוג גבריים 41.הדימויים
החדשים של היוצרות האורתודוקסיות הצעירות שהוצגו כאן מתחברים לשיח הביקורתי הזה .אף שהן מציעות
מבט ישיר על הגוף הנשי או הדהוד לאקט מיני אוטונומי (אוננות) ,אין מדובר במבט פורנוגרפי המכוון
לעינוגו המיני של הצופה .למעשה הוא חותר תחת האפשרות הזו; הדימויים אינם השתקפות של גוף חי ,וגם
הפרגמנטציה והקטיעה של הגוף בעבודות ,ובאופן מובהק בעבודה קוסטה דחיותא ודומותיה ,הופכות אותו
מאובייקט מעורר תשוקה (ואגינה) לדימוי שמסמל את הדבר עצמו ,אבל אינו מייצג אותו כאיבר חי ומושך.
מבחינה זו היצירות מתחברות לשיח הרווח מאז שנות התשעים של המאה העשרים ,כפי שתיארה אותו
חוקרת התרבות אריאלה אזולאי ]...[" :מיניות נטולת ארוטיות ,מיניות שמחוץ למשחקי הסימון ,שאבד לה
הקשר עם עצמי בעל זהות ואחדות" 42.הסתירה המובנית ביצוגיי מיניות שאינם מיניים מאפשרת לאמניות
להיחלץ מהבעייתיות הכפולה שבייצור דימויים כאלה מנקודת המבט הביקורתית הפמיניסטית מחד גיסא,
ובעולם הדתי מאידך גיסא 43.מנקודת מבט פמיניסטית ,אין כאן ייצוגים שיכולים לחפצן נשים ולהציגן
רק כאובייקטים מעוררי תשוקה 44.מהכיוון הדתי ,ומאותה סיבה בדיוק ,קשה לטעון שהייצוגים הללו הם
דימויים "לא צנועים" המפרים את צווי ההלכה.
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אחרית
רוב האמניות שהוצגו במאמר זה בחרו לקבל את הכשרתן האמנותית במוסדות מרכזיים לאמנות בישראל,
ולא במוסדות דתיים .יחד עם זאת ,התייחסותן הישירה לעולם הדתי עולה באופן ברור ולו מעצם העובדה
שהן בחרו להשתתף ב"סטודיו משלך" ,שהוא פרויקט מגזרי דתי מובהק .עובדה זו מקשרת אותן באופן ישיר
לחברה הדתית ,גם אם עבודותיהן עצמן אינן מתייחסות למרחב הדתי.
חוקרת האמנות הפמיניסטית טל דקל השתמשה בביטוי "קפיצה קוונטית" כדי לתאר את היחס בין האמנות
הפמיניסטית בישראל לזו האמריקאית 45.דקל טענה שהעיסוק הפמיניסטי החל בישראל באופן מובהק רק
בשנות ה־ ,90באיחור מה ביחס לארה"ב — אך כאשר הופיע ,פעל מנקודת המבט האופיינית לתקופה שבה
נוצר .עובדה זו העמידה אותו בקו אחד עם השיח הפמיניסטי העדכני .בדומה ,גם השיח הדתי החדש שהוצג
כאן ,אף שהוא לכאורה מאמץ בלא יודעין ובאיחור רב פרקטיקות וקונבנציות אמנותיות־פמיניסטיות מן
העבר ,ראוי לבחינה מנקודת מבט של הזמן והמקום הייחודים לו.
כפי שהראיתי במאמר זה ,העבודות של חברות "סטודיו משלך" מייצגות שינוי משמעותי ורדיקלי בעולם
הדתי .לכאורה הן מייצרות שיח אמנותי־פמיניסטי המקביל לזה הרדיקלי מן העבר (אפילו עצם ההתאגדות
לקבוצת יצירה של נשים מזכירה את הפרקטיקה הפמיניסטית שרווחה בקרב אמניות פמיניסטיות בארה"ב
בשנות ה־ ,)70אבל הן עושות זאת באיחור רב .בפועל הן שותלות את השיח מן העבר בהווה ,תוך שהן
מנכיחות אותו במיקום תרבותי מיוחד המתייחס גם לשיח הדתי וגם לשיח הפמיניסטי ולביקורת שהופנתה
כנגדו בעבר.
פריצת גבולות הצניעות כפי שהיא נתפסת בתודעתן של אמניות "סטודיו משלך" עצמן אינה מתחברת
לרוב לשיח של התנגדות כלל ,ודאי לא לשיח ביקורתי או חתרני ביחס לעולם הדתי .גם הפמיניזם בכללו
אינו תמיד נקודת התייחסות עבור האמניות הללו .פריצת הגבולות בעיניהן היא לרוב תשתית יסוד לעולם
של יצירה ,הנגזרת מעמדה של חופש הכרחי מרגע הכניסה לסטודיו 46.ציפי מזרחי ,יוזמת ומנהלת "סטודיו
משלך" ,מספרת שהאמניות המשתתפות בפרויקט יוצרות אמנות נשית ואינטימית ,אך אינן מכוונות לשיח
ביקורתי ,ולא פעם הן מצניעות את עובדת היותן דתיות 47.מזרחי איפיינה את עיסוקן של האמניות כ"שימוש
בייצוגים שאינם פרובוקטיביים או מתריסים ,אלא פוסעים על התפר הדק שבין המוצנע לנועז" 48.לדבריה:
עבודות אלו אינן יוצאות מהמקום הפמיניסטי .הן אינן משקפות צורך בערעור וסתירה של
מבנים חברתיים מסורתיים ,דכאניים ככל שיהיו ,ואינן מבקשות להעלות על נס דילמות
של אי־שוויון והדרה .יש בהן עדינות ויופי פיוטי ,ביטוי דק מן הדק של אמירות נשיות
ייחודיות ,שבהחלט ניתן לראות בהן קושי וגם מורכבות .אם קיים בהן ביטוי חתרני ,הרי
49
שהוא שקט ,מפעפע ,מרומז.

אם כן ,נדמה שאפשר לראות בעשייתן של האמניות שנדונו במאמר זה "פמיניזם דה־פקטו" ,כפי שמכנה
זאת מיסציאגנו 50.אף כי הן אינן דו־משמעיות ביחס לדתיותן ונטועות עמוק במסורת ,הן יוצרות יצירות
החותרות תחת השיח הרבני הגברי השליט בחברה הדתית.
בשיח האמנות הישראלי ,יצירתם של אמניות ואמנים דתיים נדונה לא פעם מתוך תפיסה סטריאוטיפית,
ולכן היא מודרת לעתים קרובות מן השדה .חוקר האמנות והאוצר גדעון עפרת הגדיל לעשות כשהציג את
היצירה הנוצרת מתוך העולמות הדתיים בישראל כנעדרת מימד של ביקורתיות .עפרת שאל:
האם לא נכון להכיר בעובדה שהאמנות היהודית החדשה נולדה ברגע הסרת הכיפה? []...
אין לי חלילה שום עניין בהסרת הכיפה בפועל ,אלא רק בהסרה המושגית — ולו הזמנית,
ולו החלקית — ברגע שבו אתה נכנס לסטודיו .בבחינת של כיפתך מעל ראשך כי המקום
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אשר אתה עומד עליו לא אדמת קודש הוא!.

51

עפרת טען שהאמנות הנוצרת במרחב הדתי היא כמעט תמיד אמנות נחשלת:
אמנים שומרי מצוות [ ]...מאשרים ברובם אמנות שתכניה האמוניים והאידיאולוגיים
מטביעים אותה בביצה רדודה ,אשר בינה לבין המורכבות הצורנית־תוכנית של  150שנות
52
האמנות המודרנית (שלא לומר הפוסט־מודרנית) אין ולא כלום.

יתרה מזאת ,שועי תרבות מסיקים לא אחת כי יצירה אמנותית ביקורתית אינה אפשרית בתוך עולם
היהדות הדתית .הסופר יורם קניוק ,למשל ,טען כי לא תיתכן שירה עכשווית ראויה ברוח היהדות הדתית,
כיוון שהשירה מחייבת הבעה אותנטית של חוויה הנובעת מחופש פנימי ,וכל הבעה שיש בה צד דתי תהיה
תמיד מגויסת ומלאכותית 53.תפיסה זו טבועה לא אחת בכתיבה הישראלית ההגמונית ,המייחסת לכותביה
ולמושאיה הקנוניים והחילוניים תשעה קבין של סקרנות ביקורתית ומורכבות ,ומגדירה את היצירה של
האחר הדתי ככזו שכל עניינה הוא ִאשרור צורות יהודיות מסורתיות .בכתבה שפורסמה בעיתון הארץ צוטט
צקי רוזנפלד ,בעלי גלריה רוזנפלד ,מן המרכזיות בישראל ,באומרו:
אמנות שמושתת [כך במקור] על ערכים דתיים היא נטולת חשיבה עצמאית .חוקי הדת לא
מאפשרים למאמין לחרוג מהחוקים אותם הדת יוצרת ,וזה הופך להיות אמנות מטעם .אלה
לימודים שבסיכומו של דבר לא משתווים לפלורליזם ,ליכולת לדבר על עירום נשי או על
נטיות מיניות ,דברים שהם חלק מהכלים שאמנים משתמשים בהם .אני לא אומר שדתיים
54
לא צריכים לעשות אמנות .אבל הם נמצאים בסד נורא קשה.

אלא שבפועל ,היצירה האמנותית בקרב תרבויות מסורתיות מציפה לא פעם נושאים המודרים מהשיח
השליט של חברות אלה .חוקרת האמנות נגונה פאל הראתה כי אמנות נשים באפריקה מציעה כר נרחב
לביטוי של רעיונות פמיניסטיים שאינם מקבלים ביטוי ציבורי מחוץ לעולם האמנות 55.בעולם היהודי הדתי,
הספרות ,השירה והקולנוע עוסקים לא אחת בתכנים שהם בגדר טאבו בעולם זה 56.דב שוורץ ,חוקר מחשבת
ישראל ,טוען שדווקא העיסוק המטרים בגוף ובמיניות בתחומי היצירה בעולם הדתי (שירה ,ספרות ,קולנוע,
שאפשר את התפתחותם של שיחים אחרים בתחום זה 57.שוורץ אף טוען לזיקה עקיפה
טלוויזיה ומחול) הוא ִ
בין "היצירה האסתטית לפסיקת ההלכה" ומדגים את טענתו בהופעת דיונים הלכתיים ביחס ללהט"בים
אחרי שהם תוארו ברומנים של כותבים דתיים 58.אכן ,כפי שהראיתי במאמר זה ,עולם האמנות המתפתח
בחברה הדתית בישראל ,בעיקר בקרב נשים יוצרות ,משמש גם הוא מוקד חתרני החושף נושאים שאינם
נידונים בחברה זו בפרהסיה.
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מעבר לבזות
הנידה באמנות העכשווית,
דיון מגדרי–הלכתי
1

הדיונים אודות הנידה וייצוגיה באמנות העכשווית רוויים במושג הבזות,
מושג העוסק בתופעות אותן הסובייקט והתרבות מקצים ומדחיקים ,כדוגמת
הווסת והפרשות גופניות נוספות .ההקבלה בין הבזות לנידה נראית מתבקשת,
אך למעשה המושג צמח בתוך שיח מחולן ,המביט בנידה כבטקס ששייך
לדת ארכאית המדכאת נשים ועל כן ייצר תפיסה דיכוטומית של הייצוגים
האמנותיים ,ופירש אותם ככאלה שעשויים לענות רק על אחד מהשניים —
לתמוך באותו עולם ישן וגברי או למרוד בו .על מנת לאפשר פרספקטיבה
רחבה על הנידה וייצוגיה אציע לדון בנושא באמצעות מושג הניכוס ,המאפשר
להבחין בהשפעה הדדית המתקיימת בין המצווה החודשית לבין סוגיות
אסתטיות ומגדריות .אטען כי בעבודות אמנות המנכסות סוגיות הלכתיות–
מגדריות ,המעשה האמנותי עשוי לייצר שינויים בעמדה ההלכתית ובעמדה
המגדרית גם יחד .כך ,לשיטתי ,ניתן לפרש עבודות שכאלה לאו דווקא מתוך
תפיסה של עמדות קבועות ומנוגדות אלא מתוך תפיסה דינאמית ,המודעת
לכוחה הפוליטי של האמנות.
במאמר אדון באופן בו ייצוגי הנידה נתפסים בשדה האמנותי ואציע אפיק
פרשני חדש — דיון בייצוגים לצד טקסטים הלכתיים–קאנוניים וכן לצד
ההתנסות הנשית הפרטית בקיום המצווה ,כלומר לצד הנגזרות השונות של
הנידה .כמקרה מבחן אדון בשיח על עבודת האמנות שמיכת הטלאים שלי של
האמנית חגית מולגן ,משנת  ,2004העוסקת בנידה .אתייחס לתפיסה הגורסת
כי בעבודה יש ייצוג של "מרד" בהלכות הנידה ,אך אבקש לבחון מחדש את
ההתנגדות ולטעון כי בעבודה זו יש דווקא שימוש יתר במצווה ,באופן שאינו
מורד בריטואל עצמו אלא משתמש בו כדי לייצר התנגדות לנקודת המבט
הגברית עליו .אפרש את העבודה מחדש ואדגים כיצד מולגן מרחיבה את
הנידה ומנכסת אותה על מנת להתנגד למבנים תרבותיים–פטריארכליים,
דתיים ושאינם.
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הדיונים אודות הנידה וייצוגיה באמנות העכשווית רוויים במושג הבזות ( ,)abjectionבדגש על האופן בו
מושג זה פותח בהגות של ז'וליה קריסטבה — תיאורטיקנית ,פסיכואנליטיקאית וסופרת .קריסטבה מסמנת
באמצעות הבזות רשימה של תופעות אותן הסובייקט והתרבות מקצים ומדחיקים ,כדוגמת הווסת והפרשות
גופניות נוספות ,ולמעשה מבססת את המושג על הטקסיות הדתית הנוגעת למצבי טומאה וטהרה ,כמו
הנידה .מתוך שכך ,השימוש במושג הבזות בהקשר של הנידה נראה מתבקש .עם זאת ,המושג צמח בתוך
שיח מחולן ,המביט בנידה כבטקס ששייך לדת ארכאית המדכאת נשים ועל כן ייצר תפיסה דיכוטומית של
הייצוגים האמנותיים ,המתפרשים כמי שעשויים לענות רק על אחד מהשניים — לתמוך באותו עולם ישן
2
וגברי או לכפור בו.
במאמר אצטרף אל שורה של מחקרים המותחים ביקורת על שיח החילון 3,ובמיוחד אל אלה שנוגעים בסוגיות
מגדריות ,קרי ,מחקרים שמזהים את הקריאה לשחרור נשים מדיכוי דתי־גברי ,כקריאה שמייצרת תפיסה
דיכוטומית של דת למול חילון 4.אבחן מחדש את ההקבלה הנפוצה בין הבזות לנידה ולייצוגיה ואציע לדון
בנושא באמצעות מושג הניכוס ( ,)appropriationמושג שמאפשר להבחין בהשפעה ההדדית המתקיימת
בין הנידה לבין סוגיות אסתטיות ומגדריות .אטען כי בעבודות אמנות המנכסות סוגיות הלכתיות־מגדריות
— כמו במקרה של הנידה — המעשה האמנותי עשוי לייצר שינויים בעמדה ההלכתית ובעמדה המגדרית גם
יחד .כך ,לשיטתי ,ניתן לקרוא עבודות שכאלו לאו דווקא מתוך תפיסה של עמדות קבועות ומנוגדות אלא
מתוך תפיסה דינאמית ,המודעת לכוחה הפוליטי של האמנות.
את המאמר אפתח בהסבר על הנידה ועל שיח הבזות ואדגים כיצד שיח זה מוטמע בדיונים על ייצוגי הנידה
בקרב חוקרי אמנות .במהלך הדברים אתייחס לביקורות שהושמעו כנגד מושג הבזות ומושגים משיקים
אליו 5,ואחיל אותן על שדה האמנות .כמקרה בוחן ,אדון בעבודת האמנות שמיכת הטלאים שלי (תמונה )1
של האמנית חגית מולגן ,משנת  ,2004העוסקת בנידה .אתייחס לכך שמולגן נתפסה בשיח האמנות הישראלי
כאמנית ש"מרדה" בהלכות הנידה ,אך אבקש לבחון מחדש את התנגדותה ולטעון כי מולגן לא מרדה בהלכות
הנידה כשלעצמן אלא דווקא השתמשה בהן על מנת לייצר התנגדות לשליטה הפטריארכלית על המצווה.
אפרש את שמיכת הטלאים שלי מחדש ואדגים כיצד מולגן מרחיבה את המצווה ,מנכסת אותה ומשתמשת
בה כבעמדת כח כנגד מבנים תרבותיים פטריארכליים ,דתיים ושאינם.
 — 1חגית מולגן
שמיכת הטלאים שלי
2004
אקריליק ובדים על בד
220×210
באדיבות האמנית
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טומאת הנידה מתרחשת לאורך פרק זמן מסוים במחזור החודשי של האישה ,שבמהלכו האיש והאישה
אסורים זה על זו במגע ובקיום יחסים .הנידה מתחילה עם הופעת הווסת ,המטמאת את האישה ,נמשכת
בתהליך טהרה ,ומסתיימת בטבילה במקווה .תהליך הטהרה מתחיל בבדיקת "הפסק טהרה" המתרחשת ביום
הרביעי או החמישי של הווסת ,תלוי במסורת הפסיקה 6.בבדיקה האישה מחדירה לנרתיק "עד בדיקה",
כלומר ,בד לבן קטן ,ובודקת את צבע ההפרשה שעל העד .במקרה שההפרשה שעל העד אינה בעלת גוון
אדום ,האישה מתחילה לספור "שבעה־נקיים" ,שבעה ימים של טהרה .בכל יום מימי השבעה נקיים האישה
מבצעת ,באמצעות עדי הבדיקה ,שתי בדיקות בפתח הנרתיק ,ובודקת שאין בהפרשה גוון אדום .כשהאישה
7
מסיימת לספור את השבעה נקיים ,היא טובלת במקווה ,חוזרת לטהרתה ,ובני הזוג מותרים.
בספרה כוחות האימה :מסה על הבזות קריסטבה מטעימה כי הבזוי הוא מה שהורחק ,הודחק ,הוגלה והוסתר
מן הגוף ,האנושי או החברתי ,על מנת שזה יכונן את עצמו באופן עצמאי ,וכדבריה:
לבזוי יש רק תכונה אחת משל האובייקט — היותו מנוגד לאני .ואולם ,אם האובייקט ,בעומדו
כנגד ,מאזן אותי בתוך המרקם השביר שבין איווי ְלמובן ,אשר מזהה אותי עמו ללא הרף
וללא סוף ,הרי שהבזוי ,לעומת זאת ,אובייקט נֶ ֶפל ,מגורש מעיקרו ומושך אותי לשם ,להיכן
שהמובן קורס [ ]...הוא בחוץ ,מחוץ לכלל ,אשר בחוקי המשחק שלו דומה שאינו מכיר .אף
8
על פי כן ,ממקום גלותו זה ,הבזוי אינו פוסק מלקרוא תגר על אדונו.

חשוב להדגיש כי קריסטבה מזהה את הכינון של הסובייקט ,התרבות ,הדת ומבנים חברתיים יסודיים נוספים,
עם דחיית הבזוי — אלה מתאפשרים רק עם ההוצאה וההיפרדות מאותו תחום לא ברור ,מעורפל ואנומלי
של הבזוי .הווסת והריטואלים הדתיים השונים המתקיימים סביבה ,מהווים דוגמא מובהקת עבור קריסטבה
להדגמה של הבזות — בהקשרים הללו הווסת היא תופעה בזויה שהריטואל הדתי מבקש לארגן ולמשמע.
קריסטבה מסמנת את הנידה ,וריטואלים נוספים הנוגעים לווסת ,כטקסים שמייצרים יחסי כח מגדריים
מובהקים .היא טוענת שהטקסיות הדתית מאפשרת לגברים להשתמש בווסת לתועלתם האישית :הגברים
מסמנים באמצעות הווסת את האישה כטמאה ,בזויה ודחויה ,בעוד שהנשים ,מצידן ,כנועות לסימון הגברי,
ונותרות פאסיביות למול הכח השיפוטי והממדר שלו .אדגים זאת באמצעות דברים שכתבה על טקסיות
הטומאה באופן כללי ,אך מוסבים בהמשך דבריה גם למקרה של הווסת באופן פרטני:
בחברות שבהם ישנה ריטואליזציה של הטומאה ,היא מלווה במאמץ כביר להפריד בין
המינים ,כלומר :להעניק לגברים זכויות על הנשים .על אף שהנשים מוצבות ,לכאורה,
בעמדה של אובייקטים סבילים ,אין בכך כדי להפחית את החשש מהן כמי שמייצגות כוחות
זדוניים" ,חורשות מזימות שחורות" שהנהנים החוקיים מהן חייבים להתגונן מפניהן []...
9
הנשי הופך שם נרדף לרוע מוחלט שיש לחסלו.

עם הבנה זו ביחס למושג הבזות ולמשמעויות שנגזרות ממנו ,ברצוני להדגים כעת כיצד המושג מתפקד
בשיח האמנות העכשווי ומעצב את הדיון בייצוגי הנידה .במאמר "הבזות :נידה ,טומאה וטהרה באמנות
יהודית פמיניסטית" ,דוד שפרבר סוקר מספר עבודות של אמניות יהודיות עכשוויות המתייחסות להלכות
הנידה ,אותן הוא מסווג כגוף ידע אחד התחום בכותרת "אמנות הנידה" 10.כמו בכותרת המאמר ,כך גם לכל
אורכו ניכר השימוש הנרחב של שפרבר במושגים הלקוחים מהשדה הסמנטי של הבזות" :טאבו"" ,מודחק",
"מוקצה" ועוד .בפתיחה למאמר שפרבר עוקב אחר דגם הכתיבה הטיפוסי אודות ייצוגי הנידה — הוא סוקר
בקצרה ייצוגים של הפרשות גוף בקרב עבודות אמנות פמיניסטיות בשנות ה־ ,70מקשר בין אלה לבין מושג
הבזות אצל קריסטבה ועובר לסקור את "אמנות הבזות" בישראל ,כלומר אמנים ואמניות בישראל שעסקו
בדם ובווסת ,לאו דווקא מתוך הקשר דתי 11.לאחר ההקדמה שפרבר מסביר כי הערעור על דיני הנידה בקרב
הקהילה היהודית־אורתודוקסית הוא שולי ומינורי וכי הנושא נותר בגדר "טאבו" .לעומת קשר השתיקה
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הזה ,שפרבר מזהה בחלק מסוים מייצוגי הנידה קריאת כיוון חתרנית בהרבה ,כלשונו ,קריאה המפרה את
הטאבו על הנושא ,מעלה אותו לדיון פומבי ,וחותרת כנגד הפסיקה ההלכתית:
הנשים הדתיות היום מנהלות שיח מינורי בקשר לפעולת הטבילה ,שאינו מערער על עצם
החיוב בטבילה ,אלא מכוון רק לצמצם את פגיעתו במערכת הזוגית .ברם ,כמה מן האמניות
שבעבודותיהן נדון להלן מייצרות אמירה רדיקלית בהרבה ומערערות על ההלכות האלה
מן היסוד" .אנחנו לא מזדעזעות מהאדום שעל הבד" ,צוטטה חגית מולגן [ ]...שהציגה את
12
"בדי הבדיקה" בתערוכה" ,אלא מן הבד עצמו".

שפרבר מחלק את ייצוגי הנידה לשתי קטגוריות נפרדות — עבודות העוסקות בעדי הבדיקה ,אותן הוא
מסמן כרדיקליות ,ועבודות העוסקות בטבילה ,אותן הוא מסמן כפייסניות .לשיטתו ,העיסוק הרדיקלי בעדי
הבדיקה ,מאופיין בחתירה כנגד הממסד הרבני ,ואילו העיסוק הפייסני במצוות הטבילה מאופיין ברוח
חיובית ,ובחגיגת הריטואלים הנשיים 13.כלומר ,החלוקה של שפרבר בין עדי הבדיקה ה"רדיקליים" לטבילה
ה"פייסנית" מבוססת על האופן בו העבודות מערערות ,או אינן מערערות על הפסיקה ההלכתית .בייצוגים
של עדי הבדיקה ניכרת ,לפי שפרבר ,ההעזה של האמניות להביא לדיון אמנותי את הווסת ונוזלי הגוף.
בחירה אמנותית זו נתפסת ,לטענתו ,כרדיקלית וחתרנית מבחינה דתית ,בניגוד לממד השמרני של ייצוגי
הטבילה .בכך ,שפרבר מייצר מבט שיפוטי על העבודות בו מובלעת ההנחה שאחד מהעיסוקים הוא המועדף.
החתירה אחר ייצוג חזותי להפרשות הגוף וההתאמה בין ייצוגים כאלה לבין ערעור על ההלכה ,נטועה,
לטענתי ,במסגרת התיאורטית המארגנת את המאמר של שפרבר — הבזות .לפי קריסטבה הדת היהודית
הדחיקה את הגוף הנשי והפרשותיו ועל כן הנכונות של אמניות דתיות להציג את הבזוי ,את הווסת שהודחקה,
מהווה חתרנות דתית .כמו כן ,הבחירה האמנותית לעסוק בנידה מבלי להציג את דם הווסת מלמדת על
גישה שמרנית כלפי חוקי הדת ,גישה שמאשררת את הדחקת הווסת .כעת ,על מנת לבקר את מושג הבזות
ונגזרותיו ,ואת ההתאמה בין מצווה דתית הנוגעת לווסת לבין הדחקתה ,ברצוני לפנות לצמד חוקרים שמתחו
ביקורת על ההתאמה הנפוצה בין השניים.
צמד האנתרופולוגים ,תומס באקלי ואלמה גוטליב ,הצביעו על אוסף של הנחות יסוד בעייתיות הניכרות
במחקר האנתרופולוגי ובכתיבה התיאורטית אודות ההתנהגות הטקסית סביב הווסת 14.באקלי וגוטליב לא
מתייחסים באופן ישיר לקריסטבה ,אבל הם מצביעים על מגוון רחב של הוגים ואנתרופולוגים המשתמשים
במושגים זהים ,דוגמת "זיהום"" ,טאבו"" ,סכנה" ועוד .כמו כן ,החוקרים מתייחסים באופן ישיר אל מרי
דאגלס ,אנתרופולוגית שחקרה טקסי טהרה ,אליה קריסטבה מתייחסת במוצהר בכתיבתה .לטענתם ,המחקר
האנתרופולוגי מזהה את האיסורים סביב הווסת כדבר שלעולם מדכא נשים ,ומדגישים כי הדגם עליו מבוססת
הגישה המחקרית אינו מסוגל להכיל כל משמעות נוספת הנלוות לאיסורים ,כלומר ,נוצרת שלילה מראש
של הממדים המיטיבים של האיסורים .כדוגמא לכך הם מזכירים את השורשים האטימולוגיים של המילה
"טאבו" המשמשת לתיאור של איסורים דתיים — מבחינה אטימולוגית הטאבו נקשר רק לתהליכי סימון,
ומעקר ממדים נוספים הקיימים בצווי הדת ,כמו ממד הקדושה והייחוד .השימוש במילה "טאבו" מייצר,
לפיהם ,נקודת מבט דלה על האיסורים ,כזו שמאפשרת למחקר האנתרופולוגי להבין את החובות הדתיות
רק במובנים של הכנעה והשפלה.
כדי להדגים את הבעייתיות המחקרית ,באקלי וגוטליב מתייחסים לאקט הבידוד הפיזי של נשים במהלך
הווסת ,הניכר בתרבויות שונות ,וביניהן התרבות היהודית .הפריזמה המחקרית פירשה את אקט הבידוד
כפעולה ממדרת בהכרח .המחקר הכלוא בתוך המעגליות הדכאנית אינו יכול לפרש את הבידוד כמנהג בעל
פוטנציאל חיובי ,כזה שבכוחו לייצר סולידריות בין נשים ושעשוי להוות עבורן אפשרות לתמיכה משותפת
בזמן של כאב וחולשה פיזית .באקלי וגוטליב מציעים להתבונן באיסורי הווסת מחדש ולנסות להבחין במגוון
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האופנים בהם אלה מתפרשים אצל נשים שונות בתרבויות שונות ,כמו גם המקומות בהם איסורים סביב
הווסת יכולים להוות דבר שנשים חפצות בו ואף מצפות אליו:
בתרבויות אחרות מנהגים הקשורים לווסת אינם משעבדים נשים לגברים המפחדים מהן,
15
אלא מעניקים לנשים משאבים המבטיחים להן את האוטונומיה שלהן ,ושליטה חברתית.

ההבחנה של באקלי וגוטליב באשר לקשר בין המילה "טאבו" לבין האופן בו טקסים כדוגמת הנידה נתפסים
במחקר ,מסייעת להבין מדוע השיח האקדמי מפרש את הנידה דווקא כהדחקה של הווסת ,ומסייעת להבין
את ההתאמה שנערכה בחלוקה של שפרבר בין ייצוג של וסת לבין ערעור על ההלכה .אם כל איסור דתי
מתפרש בשיח האקדמי כ"טאבו" ,ואם "טאבו" מתפרש כדבר מודחק ,דבר שעליו אסור לדבר ושאסור לעסוק
בו ,הרי שגם הנידה ,על שלל האיסורים והצווים המתלווים אליה מתפרשת כהדחקה של הווסת והנכונות
האמנותית לערער על הדחקה זו נחשבת לחתרנות דתית .כך ,למרות שהנידה דווקא מעידה על עיסוק
בווסת ,על נתינת תוקף דתי לתהליך פיזי ואינטימי ,היא מתפרשת באופן ישיר כמי שמעידה על ההשכחה
16
שלה ,כמי שמקצה אותה למקום הבזוי.
דוגמא נוספת לתפיסה כי הנידה מלמדת על דיכוי האישה והדחקה של הגופניות ניתן למצוא בדברים של
אורנה אוריין ,שעסקה בעבודת הדוקטורט שלה בקורפוס רחב של עבודות אמנות העוסקות בדם ובווסת.
במסגרת הדוקטורט ,אוריין דנה בעבודה ( Blood Work Diaryיומן עבודת דם) של האמנית קרולי שנימן
משנת ( 1971תמונה  ,)2ומנגידה בינה לבין הלכות הנידה .ביומן עבודת דם שנימן הספיגה ניירות טואלט בדם
הווסת שלה ,פרסה שורות של ניירות כסף על גבי חמש לוחות ,והדביקה את ניירות הטואלט המוכתמים על
לוחות הכסף באמצעות חלמון ביצה ,בשורות אופקיות מאוזנות 17.אוריין מוצאת קווי דמיון בין יומן עבודת
דם לנידה ,שמובילים אותה להצביע על ההבדל המובהק בין השתיים — ההלכה יצרה תפיסה דיכוטומית
הממיינת את הפרשות הגוף לטמאות/טהורות ,ואילו שנימן נמנעת ממבט שיפוטי על הפרשותיה:
על פני השטח נראה שהאמנית מאמצת לעבודתה את התמה היהודית של ספירת ימי המחזור,
שביהדות מיועדת לסימון פרק הזמן עד לטבילה והיטהרות .אולם התבוננות מעמיקה יותר
חושפת הבדל מהותי .שנימן לא מקטלגת את הכתם כטהור או טמא כפי שהוגדר בשולחן
ערוך" :כל מראה אדום ,בין אם היא כהה הרבה ,או עמוק ,טמאים .וכן כל מראה שחור.
ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק ,אפילו כמראה השעווה או הזהב ,וכ"ש הירוק
ככרתי או כעשבים [ "]...שנימן בוחנת את שינויי הצבעוניות והמרקם של הכתמים ועל ידי
כך היא מראה כי בתוך גופה קיימת אסתטיקה דינאמית ואוטונומית המאפיינת את נשיותה,
ושאין לה צורך לייבא צבע מן החוץ כדי ליצור בו דינאמיות מסוג זה .לעומת הדיכוטומיה
טומאה/טהרה ביהדות ,שנימן מלכתחילה לא מבנה את דיונה על תמות אלו אלא רואה
18
בהפרשתה חלק מגופה ,שאותו היא איננה מקטלגת או שופטת.

— 2קרולי שנימן
Blood Work Diary, 1971
מיצב ,דם ווסת על טישו,
חלמון ביצה ורדיד
אלומיניום 5 ,פאנלים,
 66×66ס"מ לאחד.
באדיבות האמנית
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ההשוואה של אוריין מייצרת תפיסה פרוגרסיבית ,מחולנת — המקור ההלכתי מלמד על דיכוטומיה ,שיפוטיות
ונתק בין האישה להפרשותיה ,ואילו הייצוג האמנותי מלמד על גישה הוליסטית ודינאמית כלפי הגופניות,
שמקבלת ביטויים אסתטיים .אוריין מאמצת נקודת מבט חיצונית על הלכות הנידה ,ואינה מתייחסת לכך
שתהליך מיון ההפרשות לטמאות/טהורות נעשה מתוך התבוננות מעמיקה במאפיינים האסתטיים השונים של
ההפרשות .בציטוט אותו הביאה כראיה לאותה חשיבה דיכוטומית ניתן לראות דווקא ביטוי לעמדה ההפוכה,
זאת מכיוון שעולה ממנו חתירה לדיוק ב"מראה" של ההפרשות ונפרשת רשימה מרשימה של שמות הצבעים
השונים שלהן :אדום ,כהה ,עמוק ,שחור ,לבן ,ירוק ,שעווה ,זהב ,כרתי ועשבים 19.כלומר ,מהמקור ההלכתי
עולה שישנה רגישות לאסתטיקה ולדינאמיות של הגוף ,וזו משחקת תפקיד מרכזי בפסיקה ההלכתית .כך
למעשה ,ההקבלה של אוריין בין העבודה לבין המקור ההלכתי מצביעה דווקא על כך שלשניים יש הרבה
מן המשותף ,וניתן לטעון כי אותה "אסתטיקה דינאמית" נוסח שנימן מהווה ביטוי חזותי לתפיסה הניכרת
גם בפסיקה ההלכתית ,תפיסה המעניקה נראות ותוקף למופעים השונים של ההפרשות.
ההשוואה של אוריין מלמדת על תפיסה נוספת שהשתרשה בעקבות מושג הבזות — התפיסה שהנידה מייצרת
חלוקה דיכוטומית בין טומאה לטהרה ,חלוקה לשני מצבים ברורים ,נפרדים .קריסטבה מנתחת את הטקסיות
הדתית הנוגעת לטומאה ומבקרת אותה על כך שהיא מייצרת תפיסות בינאריות ,אך למעשה ,באשר למקרה
של הלכות הנידה ,המבניות ההלכתית אינה מאפשרת לעמוד על חיתוך גמור בין שני המצבים 20.מלבד מצב
של טומאה ומצב טהרה המצווה כוללת בתוכה גם "מצבי היטמאות" ו"מצבי היטהרות" ,בהם האישה נמצאת
בתהליך ולא בתוך קטגוריה ברורה .כמו כן הנידה כוללת בתוכה מצבי ספק הלכתיים רבים שנובעים דווקא
21
מתוך רגישות ומודעות לדינמיות הגופנית ,ולחוסר היכולת לקטלג את ההפרשות השונות באופן מוחלט.
הטענה של קריסטבה כי הנידה ,כלומר ,מצב הטומאה סביב הווסת ,מלמדת על כך שנשים נחותות מול
הגברים ,נשענת על אוסף של הנחות יסוד באשר לטקס :שהווסת נתפסת כלכלוך אותו יש לנקות ,שהטומאה
המתלווה לווסת הינה בעלת ערך שלילי ,שהנשים המקיימות את הטקס כנועות לסימון הגברי ושהטקסיות
סביב הווסת מדכאת את האישה.
בהקשר של הכניעה הנשית לסימון שנוצר על ידי גברים ברצוני להצביע על כך שהלכות הנידה התעצבו
אמנם בתוך המסורת ההלכתית הפטריארכלית ,אך זו לא נוצרה על ידי גברים בלבד .כך לדוגמא" ,השבעה
נקיים" ,שמהווים את נפח הזמן העיקרי של הנידה ,נקבעו להלכה דווקא על ידי נשים .במקור ,לפי הדין
התנ"כי לא היה צורך לשמור שבעה נקיים ,ואז נשים שמרו את הנידה לאורך שבעה ימים מקבלת הווסת
ולאחר מכן חזרו לטהרתן .ה"שבעה נקיים" הינה התפתחות מאוחרת יותר (אם כי בהקשרה ההיסטורי היא
לכשעצמה מוקדמת) אותה בנות ישראל קיבלו על עצמן — "אמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן,
שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים" 22.חשוב לציין שאין זה דבר שבשגרה ,שבעה
23
נקיים זה המקום היחיד בו מצוין בפרוש שמדובר בהלכה ש"בנות ישראל" קבעו.
בנוסף ,דווקא בהקשרים המערביים ניתן לטעון כי הווסת מתפקדת כחומר בזוי — המגדר הנשי מאופיין
בעיניים מערביות כנקי וסטרילי ,והנשים נדרשות להרחיק את הפרשות הגוף שלהן מהעין ומהתודעה.
במקרה היהודי ניתן להגיד כי ההפך הוא הנכון .טקסטים הלכתיים רבים ,ארוכים וקאנוניים עוסקים בפרטי
הפרטים של דם הווסת — הצבע ,הצורה ,הגודל ,המרקם ,הזמן בו היא מופיעה בחודש ,הסיבות שהובילו
להופעתה ועוד .תלמידים הלומדים לרבנות נדרשים לראות כתמים של הפרשות נשיות ולדעת לפסוק
לגבי הדין ההלכתי שלהן .הנידה נמצאת בראש הלימוד ההלכתי ,מוקפת בתילי תילים של דיונים סבוכים
וגדושים .מוקדשת לה מסכת שלמה במשנה ובעקבות כך גם מסכת מיוחדת בתלמוד הירושלמי והבבלי .האם
אין־ספור התפלגויות הלכתיות הנוגעות לדיני הטומאה והטהרה של הווסת יכולות בכלל להתחלק למבנה
הדיכוטומי של טמא/טהור? האם ניתן בכלל לפרש גודש כזה של כתיבה ודיון כ"הדחקה" ,כלומר כ"בזות"?
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ניתן לטעון שהעיסוק האובססיבי היהודי בווסת מלמד על היותה בזות — כלומר ,כזו שמושכת ודוחה את
הסובייקט בו זמנית ,מטרידה את מנוחתו ,ובתגובה הוא חייב לטרוח כל העת על מנת להדחיקה .לגישתי,
אכן ניתן לדבר על אלמנט מרכזי של משיכה ודחייה שמעורר את הדיון ההלכתי הענף בווסת ,אך קשה
לטעון שהדבר גורם להדחקתה .קשה לפרש את הירידה לפרטי הפרטים של הווסת ושל יתר ההפרשות
הנשיות כפעולה של מחיקה ,הדחקה או התעלמות .כדי לבסס דיוק זה אתייחס בהכללה לפרסומות למוצרי
היגיינה נשית .כמות הפרסומות והתפוצה מעידה על עיסוק אובססיבי בווסת ,אבל הבחירה שלא להזכיר,
לרוב ,את המילה "וסת" בפרסומת ובמקום זאת לדבוק במילה "היגיינה" ,כמו גם הבחירה להציג את הווסת
כנוזל מימי בעל צבע כחול ,מעידה על כך שלאובססיה תרבותית יש מטרה מובהקת — לשמר את הווסת
הממשית הרחק מחוץ לתודעה .לטענתי ,עין מערבית־נוצרית ,כמו זו של קריסטבה ,שרגילה לאובססיית
ההתעלמות התרבותית והדתית מהווסת ,לא תוכל להכיל או להבין את המקרה האובססיבי היהודי ,בו הווסת
מועצמת לממדי ענק.
לקראת סיכום הביקורת על ההתאמה בין הבזות לנידה ,ברצוני לפנות אל הביקורת התיאורטית שמתחה
ג'ודית באטלר על המושגים של קריסטבה .באטלר מבקרת את קריסטבה בספרה Gender Trouble:
 ,Feminism and The Subversion of Identityומצביעה על כך שקריסטבה משעתקת בכתיבה שלה
מבנים דכאניים ולא מותירה מקום להתנגדות וחתרנות פוליטית .בסוף הביקורת באטלר נעזרת בהגות של
מישל פוקו ובאופנים הרחבים בהם הוא מסביר את הפעולה של הכח ,על מנת להציע פתרון לתיאוריות כמו
זו של קריסטבה ,תיאוריות הרואות באישה את זו שמדוכאת ונדחית על ידי החוק .יש להדגיש כי באטלר
מתייחסת למושג "חוק" לפי המשמעויות שניתנו לו בהגות של ז'אק לאקאן (עליו קריסטבה נשענת באופן
24
מובהק) — חוק במובן של שפה ,תרבות וסמלים.
על פי פוקו ,כח אינו פועל רק כגורם המדכא את הסובייקטים הנתונים לו ,אלא גם מייצר ומחולל אותם.
בעקבותיו ,מציעה באטלר לבחון היטב האם במקרה נתון כלשהו האישה אכן חיצונית לחוק ,טרנסצנדנטית
אליו — ממוקמת מבחוץ ,או שמא ,היא אימננטית אליו — היא תוצר שלו ,עוד צורה והתבטאות של מערכות
החוק .לטענתה ,ההתנגדות של האישה לחוק מתאפשרת דווקא בגלל היותה מצויה בתוך החוק ,דווקא מתוך
העמדה של זו שנתונה לכח מדכא ,ומתוך שכך היא זו שיכולה לחתור ולערער תחתיו:
[ ]...זה הכרחי לקחת בחשבון את מורכבותו ועדינותו של החוק ולרפא את עצמנו מן האשליה
בדבר גוף אמיתי המצוי מעבר לגבולותיו של החוק .אם חתרנות היא אפשרית ,הרי שהיא
25
חתרנות מתוך מושגיו של החוק עצמו.

הגישה של באטלר כלפי החוק מהדהדת את הבעייתיות עליה הצביעו באקלי וגוטליב באשר להבנת האיסורים
סביב הווסת .הן באטלר ,הן פוקו והן באקלי וגוטליב טוענים טענה זהה באשר לאופן בו מתפרש איזשהו
איסור/צו/חוק :הם מצביעים על כך שדברים אלו מתפרשים באופן צר ,דברים שבהכרח טבוע בהם כח
שלילי — מדכא ,משפיל ,דוחק ,ולא כמערכת מורכבת יותר ,ענפה ,שיש לה גם תוצרים חיוביים .קריסטבה
מבינה את החוק היהודי כמי שמוציא החוצה את האישה ,ממדר ומשפיל אותה .במקום זווית התבוננות צרה
זו אני מבקשת לעקוב אחר העמדה הביקורתית של ההוגים והחוקרים שהזכרתי כאן ולראות באותו חוק
ממש את מי שיכול להעניק לנשים גם עמדת כח ,יכולת להתמקם כנגדו ,ולייצר לעצמן אופציות חלופיות,
26
או במילותיה של באטלר" ,עתיד פתוח של אפשרויות תרבותיות".
את אותן האופציות החלופיות וההתייחסות לנידה ,לחוק הדתי ,כמי שמכיל בתוכו עמדת כח ,ניתן לזהות
בעבודה שמיכת הטלאים שלי של האמנית חגית מולגן .העבודה הוצגה לראשונה במסגרת תערוכת היחיד
של מולגן ,לא מוכנה ,שנערכה בגלריה בקיבוץ בארי בשנת  .2004בעבודה מולגן הציגה שמיכה שעליה
מודבקות שורות של עדי בדיקה ,כשחלקם מנוקדים בנקודה אדומה .התמה המאחדת של התערוכה הייתה
הנידה ,והעבודות הנוספות שהוצגו בה עסקו בשלבים ובאלמנטים שונים של המצווה ,תוך שימוש במספר
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אמצעים אמנותיים 27.כך לדוגמא ,בעבודת הווידיאו חמש ועוד שבע ,משנת ( 2004תמונה  )3שהוצגה
בתערוכה ,מולגן יצרה מעין טקס טבילה ייחודי שבו שורה של שבע נשים לבושות בשמלה לבנה טובלות את
רגליהן בחמש תבניות מלבניות מלאות בנוזל ,כשבחלק מהתבניות לנוזל יש גוון אדום 28.בעבודה זו ישנה
התייחסות הן לטבילה במקווה — באמצעות תבניות המים ,והן לימי השבעה נקיים — באמצעות השימוש
במספרים חמש ושבע ,וכן באמצעות החלק הסופי של הווידיאו בו מוצגות ידיים נשיות אוחזות במוט עטוף
בבד לבן המשמש לניקוי של תבניות עמוקות ומוארכות.
 — 3חגית מולגן
חמש ועוד שבע2004 ,
וידיאו 2:04 ,דקות
באדיבות האמנית

לפני שאתייחס לשמיכת הטלאים שלי ואסביר את האופן בו הנידה עוברת בה תהליך ניכוס ,אזכיר כי מולגן
נתפסה כאמנית "מרדנית" בשדה האמנות הישראלי .הכותבים שהתייחסו לתערוכה לא מוכנה ובפרט לעבודה
שמיכת הטלאים שלי ,הדגישו את הערעור החתרני של מולגן — אמנית דתית החיה בקהילה דתית — על דיני
הנידה 29.כך לדוגמא ,אוריין כתבה כי מולגן "מתריסה נגד מנהגי הנידה" 30,ואילו שפרבר סיווג את מולגן
כמייצגת של ההתייחסות הרדיקלית לנידה .בפרשנות שאציג כעת לעבודה אבקש לדייק את ההתייחסות
למולגן ולטעון כי היא אינה מתמרדת כנגד הנידה אלא מנכסת את המצווה ,מתבצרת בתוכה ,ומשתמשת
31
בה על מנת להתנגד למוסדות תרבותיים־פטריארכליים.
העבודה שמיכת הטלאים שלי מורכבת מבד לבן גדול שעליו מודבקים עדי בדיקה קנויים — בדי כותנה
לבנים ,ריבועיים ,בעלי פאות משוננות ושובל .העדים הודבקו בסמיכות זה לזה והם מסודרים בשורות־שורות,
כשהשובל של העדים יוצר מעין הזחה קטנה בין השורות .השובלים שבשורה התחתונה עוברים את גבולות
הבד הלבן ,ונראים כמו גדילים המעטרים את תחתית השמיכה .לאורך כל הבד ,יש רצפים של שבעה עדים
לבנים וחמישה עדים שמנוקדים בנקודת צבע אדומה במרכזם .הרצפים יוצרים דוגמא אלכסונית על שמיכת
הטלאים הלבנה — שורות אלכסוניות של נקודות אדומות המעטרות את השמיכה.
בעבודה זו בוחרת מולגן בשתי צורות הצגה לעדי הבדיקה — כל חמישה עדים מוצגים כשהם מוכתמים
בנקודה אחת במרכז ,וכל שבעה עדים מוצגים כפי שניקנו מהחנות ,בלי שעברו טיפול אמנותי נוסף .נזכיר כי
לפי הפסיקה האשכנזית נשים צריכות להתייחס לחמשת הימים הראשונים של הנידה כימי וסת ,גם במקרה
שהווסת שלהן נפסקה לפני כן ,ולמעשה רק מהיום החמישי של הנידה ניתן להתחיל לספור את השבעה
נקיים .בהינתן המידע הזה ,יש להניח כי הבחירה בחמישה עדים מנוקדים מלמדת על חמשת ימי הווסת
ואילו הבחירה בשבעה עדים לא־מנוקדים מלמדת על השבעה נקיים .אדגיש כי מולגן מייצרת הפרדה ברורה
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בין ימי הווסת לימי הטהרה — בימי הווסת יש הופעה של צבע אדום ובימי הטהרה אין כל תוספת אמנותית.
במהלך ה"שבעה נקיים" נשים מבצעות בדיקות יומיומיות באמצעות עדי הבדיקה — כשכל מראה של הפרשה
אדומה מטמא את האישה ,כלומר מצריך אותה לספור את שבעת־הנקיים מחדש ,וכל מראה של הפרשה
שאינה אדומה מטהר את האישה ,ומאפשר לה להמשיך בספירה עד לטבילה במקווה .במקרה של ספק
לגבי דינו של הכתם על האישה להתייעץ עם פוסק .המקרים של ספקות בשבעה נקיים זכו לדיונים גדושים
בספרות ההלכתית לסוגיה ,והיכולת לפסוק במקרים הללו שמורה ,בעבר ובהווה ,לבקיאים ולמלומדים
ביותר .כיום ,אם אישה נתקלת בשאלה הלכתית לגבי המראה של ההפרשה ,היא מעבירה את הבד עם הכתם
לרב במעטפה ,באופן אנונימי ,עם מספר טלפון ליצירת קשר ,על מנת שהוא יפסוק אם מדובר במראה טמא
או טהור .הצורך לשלוח את העד לבדיקה אצל רב ,מתואר בהסברים של מולגן לתערוכה כהליך שהטריד
אותה ופגע בה:
בכל פעם ששלחתי לרב בד בדיקה במעטפה ,הרגשתי פגועה ופגומה .הרגשתי לא נכון
שאני נותנת לאדם זר לקבוע האם אני טמאה או טהורה ]...[ .הבנתי שמערכת שיקולי
הדעת הנוגעת לחיי האינטימיים ולגופי שלי ,צריכה להיות אישית ,פרטית ,ללא שיפוטיות
32
חיצונית הנכפת עליי .אני לא מוכנה להיות במקום בו אני מוגדרת ומסומנת כטמאה.

דבריה של מולגן והעומס ההלכתי באשר לספקות ב"שבעה נקיים" ,שופכים אור על הבחירה שלה בדרך
הצגה בינארית של ההפרשות על עדי הבדיקה — היא מוותרת על המראות המגוונים של הווסת ובכך מתנתקת
מהעומס ההלכתי שנלווה אליהם ,ומהצורך לפנות לרב .החלוקה בין העדים המנוקדים לבין העדים שאינם
מנוקדים ,מלמדת על חיתוך בינארי אותו היא עורכת בין שני מקרים הלכתיים — מצב הטומאה או תהליך
ההיטהרות .העובדה שאין עדים שעברו טיפול אמנותי אחר ,מבטלת את כל מצבי הביניים ההלכתיים
שלגביהם יש ספק אם ההפרשה מטמאת או מטהרת את האישה .מולגן מייצרת מקרה חדש של הנידה,
מקרה שמתחלק לשני מצבים ברורים של טומאה וטהרה ,כך שכל מי שיש לה או לו היכרות ראשונית בלבד
עם הלכות הנידה יכולה להתבונן בעדים המרכיבים את השמיכה ולשפוט אם אלה מטהרים או מטמאים.
הדיכוטומיה בין שני המצבים מאפשרת למולגן להשיג את מבוקשה ,ולהשיג מערכת שיקולים "אישית,
פרטית ,ללא שיפוטיות חיצונית".
עדי הבדיקה מיועדים ,באופן מסורתי ,רק לימי השבעה־נקיים ,שבעת הימים שלאחר הווסת .בשמיכת
הטלאים שלי ,לעומת זאת ,מולגן משתמשת בעדים גם כייצוג לימי הווסת וגם כייצוג לימי השבעה־נקיים,
כך שהשימוש שלהם מורחב לאורך כל התקופה של הנידה .בנוסף ,אני מציעה לקרוא את שורות הטלאים
מימין לשמאל :במקרה זה הנידה המוצגת על השמיכה נפתחת בשני ימי טומאה ,ממשיכה אל מקבצים
חוזרים של שבעה נקיים וחמישה ימי טומאה ,ומסיימת בחמישה ימי טומאה .קריאה זו מלמדת על ייצוג
של נידה תמידית ורציפה ,מבלי שיש לה התחלה או סוף ,ייצוג המנוגד להיבט המחזורי־מעגלי של הווסת,
שאורכת מספר מוגבל של ימים בכל חודש .לטענתי ,ימי הטומאה מתחלפים בימי ההיטהרות ,מבלי שישנה
הגעה לטהרה מוחלטת והפסקה במצב הנידה .כלומר מבלי שמולגן מותירה ייצוג כלשהו לאותם ימים בחודש
בהם האישה אינה נידה.
הבנה זו יכולה להעניק מבט מחודש על ההכרזה של מולגן כי היא "לא מוכנה להיות נידה" ,אותה הכרזה
ששימשה את הכותבים שונים כראיה לכך שמולגן "מורדת" בהלכות הנידה .עם המבט המחודש על העבודה
ניתן לדייק ולומר כי מולגן לא מוכנה להיות כנועה להגדרה חיצונית של רב ,כלומר ,של גבר ,או בלשונה של
מולגן" ,אני לא מוכנה להיות במקום בו אני מוגדרת ומסומנת כטמאה" .שמיכת הטלאים שלי מהווה ייצוג
שכולו זועק את אותו חוסר המוכנות להיות מסומנת כנידה על ידי אחרים .במקום זאת ,השמיכה מעידה על
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סימון עצמי בתוך הנידה .מולגן מגדירה ומסמנת את עצמה כנידה ,כל הזמן ,בלי הפסקה והשהייה.
לטומאת הנידה השלכות ישירות על הזוג הנשוי ,כיוון שבמהלכה האיש והאישה אסורים במגע ובקיום יחסים.
בפרט ,עליהם לישון במיטות נפרדות ולהתכסות בשמיכות נפרדות .הנידה ,על כן ,נתפסת כמצווה המקשה
על חיי הזוגיות .עם זאת ,יש לציין שהמצווה מקנה גם עמדת כח לנשים — הנידה מאפשרת להן לטעון שהן
טמאות וכך להימנע מיחסי מין כשהן אינן מעוניינות בהם .בדיונים הלכתיים רבים על הנידה מתברר כי
טומאת הנידה היוותה קלף מיקוח בידי נשים שרצו להימנע מקיום יחסים ,מסיבות שונות:
אמרה לבעלה :טמאה אני ,ואחר כך אמרה :טהורה אני ,אינה נאמנת( .אם הוא לאחר כדי
דבור) (בית יוסף בשם רבינו ירוחם) .ואם נתנה אמתלא לדבריה ,כגון שאומרת שלא אמרה לו
33
כן תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש ,או טענה אחרת כיוצא בזה ,נאמנת.

השולחן ערוך מביא מקרה — אישה אומרת על עצמה שנטמאה ולאחר מכן ,בלי שעבר מספיק זמן לטהרה,
אומרת שנטהרה .הוא פוסק שהאישה תהיה "נאמנת" — כלומר ,שהדברים שלה יתקבלו והיא תחשב
לטהורה ,רק אם היא נתנה "אמתלא לדבריה" — הסבירה ,תירצה את המקרה .השולחן ערוך מציין כי אחד
ההסברים שהאישה עשויה לתת ,הוא הרצון להימנע מיחסי אישות ,ואכן הסבר כזה מתקבל והאישה תהיה
נאמנת .לענייננו ,המקרה ההלכתי המובא בשולחן ערוך הוא דוגמא אחת מיני רבות לכח שטומאת הנידה
מקנה לנשים ,אז והיום .הנידה מאפשרת לנשים לטעון שהן טמאות ,ובכך להימנע ממגע מיני או מפעולות
פיזיות אחרות .כלומר ,טענת הטומאה והמסגרת הכוללת של הלכות הנידה מהוות מסגרת חוקית שמעגנת
אוטונומיה נשית במיניות הזוגית — מסגרת שמקנה לנשים שליטה מסוימת במערכות הכח המגדריות של
חיי הנישואים.
את ההרחבה האינסופית של הנידה בשמיכת הטלאים שלי אפשר לפרש כאקט של סירוב מכוון מצד האישה
להמשיך את הקיום התקין של המערכת הזוגית .השמיכה מסמנת שוב ושוב את ה"היות־נידה" ,את מצב
הטומאה ,המשליך ישירות על ההפרדה בין בני הזוג .האישה תובעת את בעלותה על השמיכה ,השמיכה
היא "שלה" ,שייכת לה בזמן ימי הנידה ומייצרת לה מרחב פרטי בתוך חדר השינה .הקריאה של וירג'יניה
וולף אל נשים לייצר לעצמן "חדר משלהן" על מנת שיהיה להן מרחב ראוי לכתיבת ספרות 34,מתפרשת
כאן במובן המיני .הנידה ,המצווה של המיניות הנשית ,מוצגת בעבודה כמצווה שמקנה עמדת כח לנשים,
35
ריטואל שמייצר להן מרחב משלהן ,מרחב של התנגדות בתוך הזוגיות ובתוך החיים המיניים.
המעבר שמולגן עורכת מהנידה כמצווה המוגבלת לפרק זמן מוגדר — מקבלת המחזור ועד לטבילה במקווה,
למצווה שאינה מוגבלת בזמן — כזו המשתרעת לכל אורך השמיכה ,בלי ציון של התחלה או סוף ,מהדהדת
את הכלל ההלכתי לפיו "נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן" ,כלומר פטורות ממצוות שתחומות
לפרקי זמן ספציפיים 36.למעשה כבר בדיונים הראשונים אודות "מצוות עשה שהזמן גרמן" ברור כי מדובר
בכלל שאינו תקף באופן מוחלט אלא באופן חלקי בלבד וכי נשים חייבות במצוות רבות התלויות בזמן,
כגון מצוות אכילת מצה בפסח 37.בהקשר של שמיכת הטלאים שלי ניתן להצביע על שימוש מטפורי בכלל
ההלכתי .ברור כי נשים חייבות במצוות נידה ,אבל ניתן להגיד שהניתוק שמולגן עורכת מהממד המחזורי
של הנידה ,הממד שמגביל אותה לזמן תחום ,מהווה מעין ויתור סימבולי על האפשרות להיות "פטורה"
מהמצווה ,כלומר — ויתור על האפשרות לתת לפוסק חיצוני את הסמכות הבלעדית על המצווה ,והחלטה
לקחת את הסמכות והאחריות עליה באופן מלא .מולגן ,לטענתי ,נמנעת מפטור הלכתי כלשהו ומחייבת
את עצמה לקחת אחריות על הנידה ,מתחייבת להיכלל בתוכה באופן מוחלט ,ומנכסת לעצמה את הנידה.
כדי לחזק טענה זו ברצוני להבחין בדימוי הוויזואלי שעדי הבדיקה מייצרים על גבי השמיכה הגדולה.
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נשים לב כי מולגן הדביקה את העדים בשלמותם ,עם השובל שמחובר אליהם ,באופן שמייצר הזחה קטנה
בין שורה לשורה ,כך שהדימוי שנוצר על השמיכה הוא כזה של אריח על גבי לבנה — דימוי של חומה
(תמונה  .)4הבחירה בחומה מתיישבת עם ההרחבה של הנידה למצווה אינסופית :מולגן מתבצרת מאחורי
העדים ,מאחורי השמיכה ,מאחורי הנידה.
 — 4חגית מולגן
שמיכת הטלאים שלי
פרט מתוך תמונה 1
באדיבות האמנית

הבחירה של מולגן בשמיכת טלאים ובפעולה העמלנית של הדבקת העדים עליה ,מהווה חזרה אל ֻא ּ ָמנּות
נשית" ,נמוכה" ,הכוללת בתוכה פעילות פיזית חזרתית .בחירה זו מתאימה לטיבה של מצוות הנידה —
מצווה שרק נשים מקיימות ,הכוללת בתוכה סעיפים רבים וקטנים אותם יש לבצע שוב ושוב מידי חודש.
ניתן לזהות שימוש באמנות נשית אצל אמניות נוספות שעסקו בנידה ,ובפרט ניתן לזהות אצלן שימוש
במוטיב של שמיכת טלאים 38.כך לדוגמא בעבודה ( Maybe This Monthאולי החודש) ,משנת 2010
(תמונה  )5של האמנית הבריטית ג'קלין ניקולס ,בה היא תפרה מספר עדי בדיקה זה לזה ורקמה על כל אחד
מהם את המילים " ,"Maybe This Monthכמביעה את ציפייתה ותפילתה להריון.

 — 5ג'קלין ניקולס
אולי החודש2010 ,
רקמת משי לבנה על כותנה
 36×31ס"מ
באדיבות האמנית
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עדי הבדיקה התפורים של ניקולס יוצרים יחד מלבן־עדים קטן ,שבהשוואה לשמיכת הטלאים שלי של מולגן
נראה כשמיכת טלאים קטנה .שמיכה זו מיועדת ,ככל הנראה ,עבור התינוק ,או התינוקת ,המהווים את
מושא התפילה הרקומה שוב ושוב לאורך העבודה .הבחירה ברקמה בהקשר של ציפייה להורות ,מזכירה את
"תקופת הקינון" — מינוח המתייחס לנשים שמכינות את המרחב הביתי בתקופה של סוף ההיריון ,כציפייה
לתינוק העומד להיוולד .אצל ניקולס ,בעקבות בעיות פוריות ,הרקמה נעשית בשלב מוקדם בהרבה ,השלב
שלפני ההיריון.
לעומת ניקולס שעוסקת במורכבות שהיא חלק מחיי הנישואין ,מולגן משתמשת בנידה כדי ליצור הפרדה
מובנית בין בני הזוג .החומה הבנויה מטלאי השמיכה מסמנת התבצרות כפולה — התבצרות בתוך האומנות
הנשית והתבצרות בתוך המצווה הנשית ,בתוך המרחבים האמנותיים והדתיים השייכים לנשים .העדים
הקנויים המרכיבים את החומה־שמיכה מועברים מן השימוש ההלכתי המוגדר ,הנתון לפיקוחו של המבט
הגברי ,של הרב הפוסק אם ההפרשה טמאה או טהורה — אל שימוש־יתר מופרז ,המציב אותן תחת הקטגוריה
של הייצוג האומנותי ,ה"נמוך" .מולגן מפקיעה את העדים ממבטם של הבקיאים ויודעי דבר אל מבטם של
כלל הצופים והצופות.
הבחירה באמנות "נמוכה" ,אמנות פולקלור פופולארית ,מהווה גם היא הדגמה של אותה פריצה והפקעת
המבט :השמיכה מיועדת לא רק לאלה שחונכו לטעם אמנותי גבוה ,אלא מדברת בשפה כללית הפונה אל
קהל רחב בהרבה ,שהאומנות הנשית מוכרת לו מהבית .זאת ועוד ,העבודה פונה אל הקהל הנשי ,אל הצופות
בעבודה ,ומאפשרת להן להתבונן בנידה באופן חדש :לראות אותה כטקס שנלקח מהן שלא בצדק ,כטקס
שיכול לחזור לרשותן ולהיות מופעל על ידן מחדש ,לטובתן ,בעבורן.
בעקבות מושג הבזות ותפיסות החילון הנגזרות ממנו סומנה שמיכת הטלאים של מולגן בשדה האמנות
הישראלי כניסיון להתנער מההלכה ומהחוק הדתי .הכותבים התבססו על ההצהרות המחאתיות של מולגן כנגד
המבנה של הלכות הנידה והשוו אותה לאמניות פמיניסטיות קאנוניות ,אך לא הרחיבו על ההקשר ההלכתי
של העבודה .באמצעות הפרשנות המוצעת כאן אני טוענת שהפסיחה על ההקשר הדתי דחקה לשוליים את
כוחה האסתטי של העבודה ,ואת האופן בו המעשה האסתטי מייצג גם תפיסה דתית .הדגם הפרשני שהוצג
כאן מבקש לעמוד על התפיסות האסתטיות המתגלמות בהלכה ולבחון את הייצוגים האמנותיים לאורן ,כמו
גם לאור החוויות וההתנסויות של נשים המבצעות את דיני הנידה .ההתייחסות הן לטקסט ההלכתי הקאנוני
והן להתנסות הנשית ,שאינה כלולה בקאנון ,מאפשרת הבנה רוחבית של המצווה על נגזרותיה והשלכותיה
השונות ,אלו שזכו בתיעוד ובהכרה ואלו שראויות לזכות במעמד זהה.
הבחירות האסתטיות של מולגן פורשו כאן מחדש כבחירות שמהוות התרסה כנגד שלושה מוסדות פטריארכליים
— האמנות ,ההלכה והנישואין .בדגם זה האקט האמנותי המחאתי מתפרש במובן של ניכוס מגדרי :מולגן
העבירה את השיפוט האסתטי ,הדתי והזוגי ממרחב גברי אל מרחב שמופעל על ידי נשים בלבד .שמיכת
הטלאים המנוקדת היא דימוי אמנותי המבטא חוסר מוכנות להמשך קיומן של המערכות הגבריות ,כשהצהרה
זו נעשית דווקא באמצעות הנידה ,על ידי שימוש בחוק הדתי וניכוסו .מולגן מנכסת את הנידה ,מרחיבה
אותה ,מצהירה עליה באופן פומבי ומייצרת דגם של התנגדות ,דגם שמאפשר לנשים לאחוז בחוק ולנתב
את כוחו מחדש.
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וייס" ,לנדות את הנידה Ynet ",יהדות ,17/04/15 ,נדלה ב–http://www.ynet. ,26/06/2016
 .co.il/articles/0,7340,L-4648123,00.htmlלמאמרים בשדה האמנות החזותית המשתמשים במושג
הבזות בהקשר של הנידהZiva Amishai–Maisels, "Ayana Friedman: Layers of feminist :
 ;struggle," Journal of Modern Jewish Studies 15 (2016), 143-144דנה גילרמן" ,אדום
מזעזע ",הארץ :גלריה 3 ,בפברואר  ,2004נדלה ב–http://www.haaretz.co.il/ ,20/10/2016
 ;gallery/1.943443אורנה אוריין" ,הבזות הנשית כשפה אמנותית–תרבותית חדשה" (חיבור לשם קבלת
תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן .)2009 ,הדוקטורט של אוריין יצא גם כספר :אורנה אוריין ,דם
גופך :דם באמנות הבזות של נשים בשנות ה– 70וה–( 80תל אביב :רסלינג .)2013 ,כשאצטט את אוריין
להלן אצטט מתוך הדוקטורט; דוד שפרבר" ,הבזות :נידה טומאה וטהרה באמנות יהודית פמיניסטית",
בתוך :דרור פימנטל ,פרוטוקולאז'  :2012אסופת מאמרים מתוך כתב העת המקוון היסטוריה ותאוריה:
הפרוטוקולים (ירושלים :בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,המחלקה להיסטוריה ותאוריה,)2012 ,
 ;225‑192וכן במאמר נוסף בו הוא סוקר את הספר טוהר וסכנה של מרי דאגלס ומצביע על הקשרים
בינו לבין עולם האמנות — דוד שפרבר" ,כמה נאיבים אנו יכולים להיות כלפי אמנותיהם של אחרים",
ערב רב ,11.09.2011 ,נדלה ב– .http://www.erev-rav.com/archives/14751 ,28.06.2016ניתן
אצל אילנה וייסברג,
ּ
לראות את השימוש במושג זה גם באשר לייצוגים של הנידה בספרות ,כך לדוגמא
"חייתיות ומילים מדממות :דם הווסת בספרות העברית העכשווית :בין הסתרה לבין חשיפה" (עבודת גמר
לתואר שני ,אוניברסיטת תל אביב.)2013 ,

3

3.לסקירה של מחקרים העוסקים בביקורת החילון ,המחולקת לפי מספר נרטיבים מרכזיים בשיח החילון:
יעקב ידגר ,מעבר לחילון :מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל (ירושלים :מכון ון ליר;45‑16 ,)2012 ,
בסקירה שידגר עורך מוזכרים חוקרים רבים וכן תופעות עכשוויות שונות הסותרות את תזת החילון.
לדעתי ,לא ניתן להניח את כל אותם חוקרים ותופעות באותו הסל ויש להבחין באופן בו כל אחד מהם,
או כל קבוצה מהם ,מאתגרת את תזת החילון.

4

4.העיסוק בטיבה של הרעלה במדינות אירופאיות ,כדוגמת צרפת ,מהווה דוגמא לשיח חילון המסווה במעטה
פמיניסטי — הדרישה לשחרר נשים מכבלים דתיים ואתניים על אף שזו מלווה ביחסי כח וברצון לחשוף
את הגוף הנשי .ישנן מספר חוקרות שהתמודדו עם האתגר וביקשו לשכלל תפיסות פמיניסטיות כדי לאתגר
קריאה חילונית זו .החוקרות זיהו את עטית הרעלה כמעשה התנגדות לתרבות האירופית ,על הממדים
הפטריארכליים שבה ,כך אצלMeyda Yegenoglu, Colonial Fantasies: Towards a Feminist :
) ;Reading of Orientalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998בנוסף ,ברצוני
להזכיר מאמר של חמוטל צמיר שנמצא תהליכי כתיבה בימים אלו ,שבו היא מציעה מתווה להיסטוריה
ספרותית מגדרית–תיאולוגית .כלומר ,צמיר מבקשת לשלב את ביקורת החילון עם ביקורת מגדרית,
ובאמצעות שילוב זה לקרוא מחדש את תולדות הספרות העברית והישראלית .המאמר עתיד להתפרסם
באסופת מאמרים העוסקת בסוגיות של חילון וביקורת חילון במזרח התיכון :לחשוב תיאולוגית :דת במרחב
הציבורי במזרח התיכון (שם זמני) ,עריכה :שאול סתר וראיף זראייק (אוניברסיטת תל–אביב ,בדפוס).
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5.לסקירה של ביקורות על מושג הבזות אצל קריסטבה ראו ליאת פרידמן" ,כוחות האימה — ז'וליה קריסטבה
והסובייקט הנשי שאינו מובנה באופן פשוט כמו השפה ",בתוך דרכים לחשיבה פמיניסטית :מבוא ללימודי
מגדר ,עריכה :ניצה ינאי ,תמר אלאור ,אורלי לובין ,חנה נווה ותמי עמיאל–האוזר (רעננה :האוניברסיטה
הפתוחה.343-317 ,)2007 ,

6

6.בפסיקה הספרדית מקובל שמדובר בארבעה ימים ובאשכנזית בחמישה .אדגיש שלא מחכים לסיום הביולוגי
של הווסת ,יתכן מצב בו הווסת נגמרה תוך שלושה ימים ועדיין רק ביום הרביעי או החמישי האישה תוכל
לבצע בדיקת הפסק טהרה.

7

7.הלכות הנידה רבות ומסועפות מאוד .הצגתי כאן את תהליך הטהרה בקיצור רב ,תוך התמקדות בפרטים
הרלוונטיים לדיון .למידע מונגש ותמציתי על הלכות נידה :מרכז גולדה קושיצקי בנשמת ליועצות הלכה,
נדלה ב–.http://www.yoatzot.org ,21.6.2017

8

8.ז'וליה קריסטבה ,כוחות האימה :מסה על הבזות ,תרגום :נועם ברוך (תל אביב :רסלינג.8-7 ,)2005 ,

9

9.שם ;57 ,מיד לאחר דברים אלו קריסטבה מתייחסת להתנהגות טקסית סביב הווסת.

10.10שפרבר" ,הבזות.205 ",
11.11

שם .201-193 ,לקריאה על אמניות נוספות שעסקו בדם ובווסת ,לאו דווקא מתוך הקשר דתי ,ראו לעיל
הערה .1

12.12שם.207 ,
13.13שם.194 ,
14.14

Thomas Buckley and Alma Gottlieb, Blood Magic: The Anthropology of Menstruation
).(Berkeley: University of California Press, 1988

15.15שם .7 ,תורגם על–ידי מחברת המאמר.
16.16ההבחנה הזו מסייעת להבין צרימות דומות שמתרחשות כאשר שיח חילוני דן באיסור דתי כלשהו .לרוב
האיסור ייחשב כדבר שלילי ,דבר שרוצים להשתחרר מהעול שלו ,וממד הקדושה ,כלומר הפן היותר
"חיובי" של האיסור ,נעלם .השיח החילוני למעשה מרדד את האיסור הדתי ומפרש אותו תמיד כשלילה
של משהו ,ובעיקר — כשלילה של האינדיבידואל.
17.17לקריאה על יומן עבודת דם :אוריין" ,הבזות הנשית.30-27 ",
18.18שם.28 ,
19.19יש לציין שהמקור שמצוטט אצל אוריין מופיע כבר בארבעה טורים ,שקודם לשולחן ערוך :ארבעה טורים,
יורה דעה ,הלכות נידה ,סימן קפח.
20.20כך לדוגמא בדברים שלה על העיסוק המקראי בטומאה וטהרה :קריסטבה ,כוחות האימה.75 ,
21.21דוגמא מרתקת להבנת המנעד ההלכתי בהקשר של טומאה וטהרה ,שקשורה גם ישירות להנגדה שקריסטבה
עורכת בין הגישה היהודית לגישה הנוצרית ,ניתן למצוא במחקרו של יאיר פורסטנברג על מנהגי טומאה
וטהרה יהודיים בעת העתיקה .פורסטנברג מזכיר במחקרו ויכוח שהתקיים בין ישו לבין הפרושים שבו
ישו מגנה את הצביעות הפרושית המאפשרת מצבי ביניים בהם יש "טהרה חלקית" ואין הקפדה על טהרה
מוחלטת :יאיר פורסטנברג ,טהרה וקהילה בעת העתיקה :מסורות ההלכה בין יהדות בית שני למשנה
(ירושלים :מאגנס.133-132 ,)2016 ,
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22.22בבלי נידה סו ,ע"א.
23.23דניאל רוזנק מניח שהיא מיוחסת רק לנשים כי הגברים לא רצו לקחת אחריות על החומרה הזו :דניאל
רוזנק ,להחזיר טהרה ליושנה :חומרת השבעה נקיים והשלכותיה — היבטים רפואיים ,הלכתיים ,ערכיים
ורפואיים (תל אביב :ידיעות אחרונות.38 ,)2011 ,
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity (New York: 24.24
.Routledge, Chapman & Hall, 1990), 93
25.25שם .תורגם על–ידי מחברת המאמר.
26.26שם .תורגם על–ידי מחברת המאמר.
 27.27בהמשך לתערוכה זו ,הוצגה בשנת  2006תערוכת היחיד  Not Preparedב–Ezra and Cecile Zilkah
 Galleryשבוושינגטון ,שהייתה מקבילה בתוכנה ללא מוכנה .כמו כן ,בשנת  2012הוצגה שמיכת הטלאים
שלי ועבודות נוספות מלא מוכנה בתערוכה הקבוצתית מטרוניתא ,שנערכה במשכן לאמנות בעין חרוד.
28.28להתייחסות מורחבת על העבודה חמש ועוד שבע ראו :זיוה ילין" ,ייצוגים ביקורתיים של זהות באמנות
ישראלית עכשווית" (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר–אילן.)2017 ,
29.29כך לדוגמא בדף הסבר של הגלריה בקיבוץ בארי שהוצג במסגרת התערוכה לא מוכנה בשנת
 ,2004נכתב על ידי האוצרת זיוה ילין" :חגית מולגן — לא מוכנה ",הגלריה בקיבוץ בארי ,נדלה
ב–/http://www.gallerybeeri.co.il/exhibition; ,04.09.2016חגית-מולגן-לא-מוכנה
וכן אצל חיים מאור" ,קולטורה :תערוכה  -הסימן האדום ",הדף הירוק ( 22בינואר  ;20 ,)2004גילרמן,
"אדום מזעזע"; אוריין" ,הבזות הנשית ;85-66 ",שפרבר" ,הבזות ;209-207 ",יש לציין כי שפרבר
ממשיך לעסוק במולגן ובאופנים בהם היא הציגה את הנידה בתערוכה לא מוכנה גם בעבודת הדוקטורט
שלו הנכתבת בימים אלו.
30.30אוריין" ,הבזות הנשית.62 ",
31.31שפרבר" ,הבזות".207 ,
32.32חגית מולגן ,לא מוכנה ,פורסם בתוך :צורף" ,ייצוגי הנידה באמנות העכשווית.64-62 ",
33.33שולחן ערוך ,יורה דעה ,סימן קפה סעיף ג.
34.34וירג'יניה וולף ,חדר משלך ,תרגום :יעל רנן (תל אביב :ידיעות אחרונות .)2004 ,וולף כותבת מספר
פעמים כי נשים צריכות שיהיה להן חדר משלהן וכסף משלהן על מנת שיוכלו לכתוב .הקריאה הזו ממצה
את הטענה המרכזית שלה בספר .כך לדוגמא — בסוף הספר וולף מדגישה את הצורך הקולקטיבי של נשים
במרחב פרטי וחירות כלכלית :שם.125 ,

35.35ההקבלה בין שמיכת הטלאים שלי לחדר משלך לא נשמרת בשמות הלועזיים של העבודה והספרMy ,
 Patchwork Quiltלמול  .A Room of One's Ownכמו כן זהו אינו קישור ישיר כי מדובר בשמיכה
"שלי" ולא בשמיכה "משלי" .עם זאת אני כן מוצאת לנכון להדגיש את עניין השייכות האישית ,הבעלות
של האישה על השמיכה ,שנמצאת בפירוש בשם העבודה ,הן בעברית והן בלועזית.
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36.36הכלל מוזכר לראשונה במשנה ,קידושין פא ,מז.
37.37כך לדוגמא בדיון בבבלי ,קידושין לד ,ע"א.
38.38ישנן אמניות רבות שהשתמשו בטכניקות של אמנות "נמוכה" במסגרת העיסוק בנידה ,אזכיר כאן שתיים
נוספות :האמנית הלן אילון ( ,)Helene Aylonבעבודה ( My Marriage Bedמיטת כלולותיי) ,משנת
 .2001לקריאה על עבודה זו :שפרבר" ,הבזות ;209-208 ",והאמנית הילה קרבלינוב–פז ,בעבודה מקווה
 ,2מהשנים  .2011–2010לקריאה :שם.220-218 ,
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1

•

On His Blindness:
The Book of Job as a Model for
Spiritual Enlightenment in
Milton’s Sonnet XIX

Miri Avissar
The Hebrew University
of Jerusalem

This essay offers a reading of Milton’s Sonnet XIX vis-à-vis the Book of Job. Based on
the poet’s own mid-life blindness, the sonnet features a speaker who laments the loss of
his eyesight and voices his fear of divine retribution for not being able use his poetic
gift to properly worship God. Sonnet XIX is thus a lyrical-theological piece that dwells
on the relationship between man and God and ponders the right way to serve the Lord.
The poet’s thematic engagement with this theological issue is stylistically complemented
by his insertion of intertextual echoes and allusions to biblical moments, which also
present religious worship as a problem and whose embedding in the sonnet sheds light
on the speaker’s spiritual crisis.
The essay explicates the ways in which the Book of Job served Milton as a major model
in composing Sonnet XIX. As the poem’s analysis demonstrates, contrary to Paradise
Lost and Paradise Regained, which conservatively treat Job as a perfect example of
religious patience, here Milton stresses the profound spiritual crisis experienced by the
biblical protagonist and his subsequent transformation — from an initial stance of doubt
concerning God’s conduct to a stance of acceptance and reconciliation — thanks to the
spiritual enlightenment bestowed on him by divine grace. In addition, the essay points to
the importance of the Book of Job to Milton’s formulation of his meta-poetic worldview
regarding the standing of poetic creativity with relation to one’s yearning to worship God.
In adopting the Book of Job as a prototypical context for the sonnet, Milton expresses
devotional humility and self-negation, while insisting on maintaining his superiority as
the creator of a poetic world. Hence, the Christian poet manages to have it both ways:
to imagine himself as a modern–day Job and as God at one and the same time.
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•

Based on a True Story:
History and Fiction in Daniel
Defoe’s A Journal of the Plague
Year

Rudy Kisler
Tel–Aviv University

This article addresses the far-reaching changes in the field of historical writing during
the seventeenth and eighteenth centuries. During this time, the classical assumption
that history, unlike fiction, is based on objective truths was called into question. Daniel
Defoe (1660—1731) was a writer, journalist and historian best known for the pioneering
novel Robinson Crusoe. In this article, I analyze Defoe’s historical novel A Journal of
the Plague Year through the lens of the seventeenth century’s changing perceptions of
history and its production. The work reflects an ambivalence, rooted in the time and place
of its writing, regarding the nature of historical knowledge and the boundary between
historical and narrative writing. This tension is evident in the fact that while Defoe’s title
indicates that it is a historical text, the characters and some of the content in the book
are clearly fictional. This inconsistency raises the question: why does Defoe use fictional
tools and style to tell, in his words, "a historical story"? Through an examination of the
sources upon which Defoe based his narrative, I identify the historical sources of the
text and explore how Defoe utilized these components in the construction of his moral
story. By reframing A Journal of the Plague Year through the lens of seventeenth and
eighteenth historiography, we can better understand the period’s ambitious attempts to
write history, explain the past and capture truth.

3

•

Thomas More in Berlin:
The Reception of Utopia in
Modern Germany

Daniel Rosenberg
The Hebrew University
of Jerusalem

This article addresses the reception of Thomas More’s 16th century work Utopia in Germany,
from the beginning of the Weimar Republic to the aftermath of the Second World War.
More’s famous opus depicts an ideal society, free of violence, oppression and poverty.
Its respective German reception, though, exhibits suspicious tendencies: instead of a
pacifist and idealist reverie, it was perceived as a practical, and even “Machiavellian”
strategy. To those German modern minds, More’s Utopia was not a mere fantasy but
rather a concrete political program.
This type of interpretation, which generally represents the historicist tendency in modern
German scholarship, has gone through several transformations during that period. The
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discussion in the article revolves around three prominent authors who engaged with
More’s work — each in his own way: the historian Herman Oncken, who prompted the
modern interest in Utopia and worked on a translation of the text throughout the 1920’s;
his student Gerhard Ritter, who published an exegetic treatise devoted to the work in
1940; and the political thinker and jurist Carl Schmitt, who dealt with Utopia in his diaries
while in custody under Allied Occupation.
This interpretative tendency did not pertain exclusively to academic concerns, but also to
the broader historical context: while Oncken reads Utopia as an expression of the typical
English political and strategic doctrine, which is related to the insular nature of England
as opposed to continental Europe, Ritter — who has been associated with the resistance
movement — regards More as an opposition figure whose criticism was wrapped with a
careful ironic literary style. In contrast, Schmitt returns to Utopia in order to vindicate
his compliance with the Third Reich; he does so by presenting More as the representative
of modern technological totalitarian tendency, shared by Germany and the Anglo-Saxon
west alike. This development, then, represents not only a curious intellectual episode,
but also exhibits the deep currents of the crisis of “realist” political philosophy.

4

•

A Secular Zionist Revision of
Tsene U'r'ene:
Reading David Cohen's Homilies

Netta Schramm
The Hebrew University
of Jerusalem

The current study describes the secular Zionist movement's addition to the derash
literature through the writings of David Cohen (1894—1976). I wish to argue that his writings
conflate his socialist secular milieu with his religious upbringing. This fusion informed
his homilies on the weekly Torah portion, Which were published locally on his kibbutz.
The paper opens with a brief description of the derash literature and how it was affected
by modernity, Followed by a presentation of relevant theoretical hermeneutical paradigms,
including the translation of canonical texts for a modern audience.
The main section deals with the writings of David Cohen, who was known as "the father
of HaNoar HaOved". It shows how Cohen devoted his life to working with underprivileged
youth, while writing homilies in a mixed style that combined Histadrut ideology, Hassidic
lore, and the Tsene U'r'ene format.
Gad Opaz's premise that the Shedemot group had to break through a screen of silence
and repression reflects a misconception of Cohen's generation's engagement with a
secular Jewish outlook. The current study sheds new light on this matter and suggests
that Opaz's premise may have been too general.
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5

•

"Studio of Her Own":
Body and Sexuality in the Works
of Young Jewish Religious Women
Artists in Israel

David Sperber
Bar–Ilan University

A trend has emerged in recent years among young Jewish-religious female artists in
Israel, of engaging with the body, "femininity", and even eroticism. The common
denominator of the works discussed in the present paper — and of the phenomenon
itself — is the rather explicit images of nudity, as well as representations or references
of the female body. Such representations of nudity and even indirect references of it are
considered taboo in mainstream Jewish religious society. This paper examines works
by several young female artists, graduates of the "Bezalel Academy of Art and Design",
Israel's most prestigious art college. All of them are participants in "Studio of Her Own",
a Jerusalem-based project supporting young religious women artists. The paper analyzes
several works by members of the group, adopting a theoretical and critical outlook at the
resurgent Modern Orthodox discourse of sexuality and the body. The paper demonstrates
how these works cross the boundaries of modesty as set out by Jewish tradition, thus
becoming an act of opposition to hegemonic rabbinical attitudes toward women.

6

•

Beyond Abjection:
The Niddah in Contemporary
Art, a Gender-oriented Halakhic
Discussion

Roni Tzoreff
Ben–Gurion University
of the Negev

The discussions about the Niddah and its representations in contemporary art are
saturated with the concept of abjection — a term that deals with repressed cultural
phenomenon such as the menstruation blood and other physical discharges. Although the
association of Niddah with abjection seems appropriate, the latter was developed within
a secular discourse, which perceives the Halakha (a set of Jewish laws) as a permanent
and unchangeable canon which is the product of a patriarchal and anachronistic religion.
The discussion I propose in this paper is based on a dynamic perception of the Halakha as
a constantly changing body of knowledge, influenced by a wide range of social matters.
Therefore, I offer a discussion in the representation of Niddah utilizing the concept of
appropriation, which will allow us to discern the mutual influences of Halakhic, aesthetic,
and gender issues.
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As a case study, I will analyze the discourse regarding My Patchwork Quilt (2004), an
artwork by Hagit Molgan. I contest the common reading of this work as a representation
of "rebellion" against the ritual of Niddah. instead, I offer an alternative reading, claiming
that Molgan isn't "rebelling" against the ritual, but rather resisting the masculine control
of it — by appropriating the Niddah in order to resist the patriarchal cultural structures.
Accordingly, I argue that when artworks appropriate gendered-Halakhic themes, the
artistic action influences the Halakhic discourse as well as the gender discourse. Conceived
this way, such artworks can (and should) be read not only from a worldview informed
by the binary permanent positions articulated throughout the secular discourse — but as
part of a dynamic perception, one that acknowledges the political agency of art.
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