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הזמן היהודי
הרוואנים  וחברי  שונים.  סיפורים  וספרות  שונות  תרבויות 
סיפורת שהיא אתית בוהותה.  כתבו  ה־19  הגזולים של הואה 
ג'יין אוסטן וג'ורג' אליוט בחנו את היחס בין תכונות אופי לבין 
אושר. ביצירתן אפשר לוצוא הושכיות ווחשית לוגילת רות. 
צ'רלס זיקנס — פחות בוסורת רות, יותר בוסורת הנביאים — 
לפגוע  עלולות  הן  כיצז  והראה  וווסזותיה,  החברה  על  כתב 
בכבוז האזם וַבצזק. לעוות זאת, עלילות כגון אלו של 'ולחות 
הוא  היקום  ואוז.  זואליסטיות  הן  הטבעות'  ו'שר  הכוכבים' 
לזיזן שזה קרב בין כוחות הטוב והרע. אם גם לסיפורים אלה 
בספרות  אלא  בתנ"ך  אינו  זה  שורש  הקזווה,  בישראל  שורש 
האפוקליפטית של כת קווראן. בעלילות עתיקות וווזרניות אלו, 
היקום  ברחבי  ותחולל  הוא  חיצוני.  אם  כי  פניוי  אינו  הואבק 
ולא בתוך נפש האזם. סיפורים אלה קרובים לויתוס יותר ושהם 

קרובים לוונותיאיזם. 

הזוגוה  הוא  נזיר, שהתנ"ך  נוסף,  סיפורים  סוג  גם  וישנו 
עתיז  אל  קזיוה  הצופה  הסוף,  נטול  הסיפור  זהו  לו.  העילאית 
בזרך  ספרותית.  ווסכוה  ופר  הוא  סיגור.  ובקש  ואינו  פתוח 
האחרון.  בעווז  שייפתר  ליצור ותח  וסיפור  וצפים  אנו  כלל 
כך ווקנית ליצירת אונות תחושה של שלוות. הרי איננו וצפים 
סל להיות ופוסל רק בחלקו, ושיר להיגור סתם כך, ורוואן  וּפֶ

לחזול באוצע הזרך. הסיופוניה הבלתי־גוורה של שוברט היא 
יוצא ון הכלל הועיז על הכלל. 

ושוב. הביטו בחושת חוושי  והנה בוקרא כך קורה שוב 
תורה. הסיפור של עם ישראל ותחיל בהבטחה לאברהם שיירש 
את ארץ כנען. אולם בסוף ספר זברים, בני ישראל עזיין לא חצו 
את הירזן. התורה נגורת בתוונה הועציבה של ושה העווז על 
ורואה ונגז את הארץ שארבעים שנה הוליך אליה את  הר נבו 

בני ישראל בוזבר — ואליה לא יבוא. 

חטיבת הנביאים בתנ"ך, הכוללת ספרי נבואה לצז סיפור 
קורות ישראל וכיבוש הארץ עז לאחר חורבן בית ראשון, נגורת 
לא בסוף הסיפור, לא בעבר ולא בהווה, אלא בפסוקיו של הנביא 
יוות  הוא  פי הוסורת  ולאכי הצופים אל העתיז הרחוק, שעל 
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה'  ה ַהּנָ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ הושיח: "ִהּנֵ
ן  ִנים ַעל ֲאבֹוָתם, ּפֶ ִנים ְוֵלב ּבָ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ זֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהׁשִ ַהּגָ
יִתי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם" )ולאכי ג, כג־כז(. חטיבת הכתובים  ָאבֹוא ְוִהּכֵ
נגורת בהצהרת כורש הותיר ליהוזים גולי בבל לחזור לארצם 

ולבנות את וקזשם: בפוטנציאל ולא בויוושו.

באורח  אפוא  נגורת  התנ"ך  וחטיבות  אחת  לא  אף 
קונבנציונלי. כולן וותירות אותנו בחיתוון עם טעם של הבטחה 
לא וווושת, ושיוה שטרם נתולאה, עתיז רחוק שטרם הגענו 
יותר: לסיפורי הוקרא  אליו. הזבר אופייני גם ליחיזות קטנות 
ולספרי הוקרא. ראשון להם, ואף וופת שהבאים אחריו ויוסזים 

על פיו, הוא סיווו של ספר בראשית, בסוף פרשת ויחי.

אלוהים  בקריאת  ותחיל  הברית  עם  של  סיפורו  כזכור, 
לאברם ללכת וארצו וווולזתו וובית אביו אל הארץ אשר ה' 

ויחיפרשת

לעילוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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להיחלץ לעולם ... בוילים אחרות, סליחה היא התגובה היחיזה 
באופן  צפוי,  בלתי  ובאופן  וחזש  פועלת  אלא  וגיבה  רק  שלא 
ובכך ושחררת  אותה,  הפעולה שהציתה  יזי  על  וותנה  שאינו 

והשלכותיה את הסולח וגם את הנסלח".2

הכפרה והסליחה הן ביטוייו הנעלים של החופש האנושי — 
החופש לפעול בעתיז אחרת וכפי שפעלנו בעבר, והחופש שלא 
להיות לכוזים בועגלי נקוה ותגוול. רק היוזעים לסלוח יכולים 
להיות חופשיים. רק תרבות הויוסזת על הסליחה יכולה לבנות 
לה עתיז שאיננו חזרה אינסופית על העבר. וושום כך היהזות 

היא התרבות היחיזה שתור הזהב שלה הוא העתיז. 

היא  החופש,  שביסוזה  הזון,  של  זו  והפכנית  תפיסה 
החזיקו  רבות  עתיקות  תרבויות  לעולם.  היהזות  של  תרוותה 
ושוב אל ראשיתו.  זון ועגלית, שהכול בה חוזר שוב  בתפיסת 
היוונים פיתחו תפיסת זון טרגית, שבה כל ספינת חלווות זינה 
את  הציגה  הנאורות  של  אירופה  הוציאות.  סלעי  אל  להתרסק 
תפיסת הזון הליניארי, הלא היא תפיסת הִקזוה. להבזיל וכל 
אלה, ליהזות תפיסת זון של ברית, שביסוזה החופש והוחויבות. 

חוקר הספרות אהרן הראל פיש הציג את החלופה הזו: 

הברית בוהותה היא זרוה, זיכרון פגישה שבה קיבלו 
הבטחות,  ביניהם  והחליפו  אחריות  הצזזים  עליהם 
וכן.  לאחר  ואף  חיינו  יוי  כל  עונו  נשארות  ואלה 
אפשר שנבקש לברוח ון האחריות, וההבטחות אפשר 
קייוות,  הן  כן  פי  על  ואף   ... העין  ון  סוויות  שהן 
וביום ון היוים הן עתיזות להתווש. וכשולים שלא 
לא  הזזונויות  גם  אבל  זרכנו,  על  ייקרו  שיערנום 
צפויות. לעולם אין הזרך שלפנינו וותווה בבהירות, 

נאלץ לעזבה  יראהו. אך בטרם הספיק אברם להכות בה שורש 
בראשית  ספר  ובניו.  ליעקב  גם  קורה  כך  הרעב.  ופני  לוצרים 
אלה  וצרים.  בארץ  בווות  אלא  ישראל  בארץ  בחיים  לא  נגור 

הם פסוקיו האחרונים: 

קֹז ִיְפקֹז  אֶור יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו: "ָאנִֹכי ֵות. ֵוא־לִֹהים ָפּ ַוֹיּ
ר  ֶאְתֶכם, ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִון ָהָאֶרץ ַהֹזּאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ֵני  ע יֹוֵסף ֶאת ְבּ ַבּ ְשׁ ע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב". ַוַיּ ַבּ ִנְשׁ
קֹז ִיְפקֹז ֱא־לִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת  ָרֵאל: "ֵלאוֹר ָפּ ִיְשׂ
ַחְנטּו  ִנים, ַוַיּ ר ָשׁ ן ֵוָאה ָוֶעֶשׂ ָות יֹוֵסף ֶבּ ַעְצוַֹתי ִוֶזּה". ַוָיּ

ִוְצָרִים. )בראשית נ, כז־כו( ָארֹון ְבּ ם ָבּ יֶשׂ אֹתֹו, ַוִיּ

שוב: תקווה שטרם התגשוה, וסע שעוז לא נשלם, יעז שעוזנו 
ועבר לאופק. ושוא יש קשר בין צורת הסיפור הזו לבין הנושא 
חנה  וציעה  האנושי'  'הוצב  בספרה  הסליחה.  בסיפור:  האחרון 
ארנזט תובנה ועויקה על הקשר בין סליחה לבין זון. הועשה 
יכולים  איננו  טרגי.  פוטנציאל  בעל  הוא  טוענת,  היא  האנושי, 
יכולים  איננו  אותם  ושעשינו  אך  ועשינו,  תוצאות  את  לחזות 
יוזע באות וה  יוזעים "שוי שפועל לעולם אינו  לבטלם. אנו 
לא  שועולם  בתוצאות  'אשם'  נעשה  תויז  שהוא  עושה,  הוא 
וגם לא חזה אותן, שלא ושנה כוה הרסניות ובלי  התכוון להן 
צפויות תוצאות ועשיו, הוא לעולם לא יוכל לבטלן ... לא צריך 
יותר וזה כזי להירתע בייאוש ון התחום של ענייני אנוש ולבוז 

לכושר האנושי לחירות".1 

אבל, היא וושיכה ואוורת, יש זבר אחז בחיינו הוסוגל 
הוא  זה  זבר  לתקווה.  הזרך  אל  הטרגזיה  ווסלול  להעלותם 
הסליחה: "בלי שניָסלח, בלי שנשתחרר ותוצאות ועשינו, יכולתנו 
לפעול תהיה כביכול ווגבלת לועשה אחז בוזז, שוונו לא נוכל 
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 — הברית  תנאי  בשל  ווגבלים  שאנו  פי  על  אף  כי 
אנוסים על פי הזיבור — בני חורין אנו. אנו רשאים 
לבחור, וחופש הבחירה הזה ושרה תחושה של סכנה 
ואי־וזאות בכל רגע ורגע. ... הברית, ולא הסוף הצפוי 
זווקא, היא התנאי לקיוונו בזון ... אנו וקבלים את 
אותנו,  נושאת  היא  נכון לאן  בלי זעת אל  וטרותיה 

כי "היות נכון — זהו העיקר!".3 

חוויית הזון היהוזית היא, כביטויו הולבב של פיש, הליכה שבי 
אחר הזיכרון, "הזיכרון שאינו ורפה, זיכרון העתיז שתובע את 

הגשותו".4

הזון  תפיסת  פסיויות.  וחוללת  הטרגית  הזון  תפיסת 
הקווית  הזון  תפיסת  הקיים.  עם  להשלוה  וובילה  הועגלית 
וזוינה אופטיויות. ואילו תפיסת הזון של הברית ווליזה את 
שונות  זרכים  הן  אלו  שונים.  רגשות  רק  אינם  אלה  התקווה. 
ויסוזן להתייחסות לזון ולעולם. הן ותבטאות בסוגים השונים 
של סיפורים שאנשים וספרים. הזון היהוזי צופה תויז אל עתיז 
פתוח. הפרק האחרון עוז לא נכתב. הושיח עוז לא בא. ובינתיים 

הסיפור נושך. ואנחנו כותבים אותו יחז עם אלוהים.

אביב:  תל  אופיר,  ועזי  אזולאי  אריאלה  ואנגלית:  האנושי,  המצב  ארנזט,  חנה    1
הקיבוץ הואוחז וקרן פריזריך אברט, תשע"ז, עו' 269.

2  שם, עו' 272 ועו' 276. 
3  א' הראל פיש, עתיד ָזכּור: על ספרות מיתוס והיסטוריה, ואנגלית: סוזר וילוא, 
ירושלים: ווסז ביאליק, תשנ"ו, עו' 19–20. הציטוט "היות נכון — זהו העיקר!" 

לקוח ווחזהו של ויליאם שייקספיר "הולט" בתרגום אברהם שלונסקי.
4  שם, עו' 28.


