
 של הכתיבה באיכויות לפגום מסוגל אינו הזה
לה־קארה.

הגות
שפינוזה

 מעל הוכרז ,1656 ביולי 27 באב, שישה ביום
 הקהילה תורה, קהל של בבית־הכנסת התיבה

 באמסטרדם, הפורטוגזים היהודים של המאוחרת
 — (אססינוזה שפינוזה ברוך נגד חרם

אז). של בעברית
 בהי־ שהטיל ספק בשל הוחרם שפינוזה

 של מעמודי״היסור אחת שהיא שארות־הנפש,
 את הפך מעם־ישראל הנידוי היהודית. הדת

 במקוריותו, מרתק להוגה״דיעות שפינוזה
 אחרי שנה 300 העברי, הספרים במדף שהונצח

נידויו.
 סיפרו לעברית בתרגום אור ראה באחרונה

 שהוא תיאולוגי־מדיניי•׳, מאמר שפינוזה של
שבספריו. מהחשובים אחד

 תיאולוגי־ מאמר של ההקדמה מדרך כבר
 גם מנודה היה שפינוזה כי לשער אפשר מדיני

 חיים והנשיא המר זבולון של במדינת־ישראל
 קצת של סברתם לסי כותב: הוא שהרי הרצוג,

 של המילים את אלוהים השמיע לא יהודים
 בני״ישראל לדעתם, אלא הדיברות, עשרת
השמעת בו היתה שלא בלבד, רעש קול שמעו

 שפינוזה םילוסוף!
בלבד רעש שמעו בני־ישראל

 היהדות, את ומבקר ממשיך שפינוזה מילים...
 היו זה ובמובן כמו: בניסוחים בדברי־הקדמתו,

 הדברים כל את לאלוהים לייחס רגילים היהודים
 סיבותיהם את ואשר מבינתם נישגבו אשר

 קראו לכן ההם. בימים הכירו לא הטבעיות
 ה׳. היצי ולברקים ולרעמים ה׳ גערת לסערה
 הרוחות את מחזיק שאלוהים היו סבורים
 אלוהים. אוצרות לח ויראי במערות סגורות
 במה אלא הגרים, מן נבדלו לא זו בדעתם

 הוא איאולום, ולא אלוהים, כי שהאמינו
 את הסותרות הגדרות מושל־הרוחות...

 תלמידי על המר זבולון שכופה המתכונות
.1984 ישראל,

 שפינוזה מתמודד תיאולוגי־מדיני במאמר
 הבסיס את המעמידות שאלות, סידרת עם

 ולא קוסמופוליטי כבסיס המודרנית, ליהדות
 בדת, שאלות־יסוד בוחן הוא ואלילי. מפגר ארצי,
 מיוחדת הנבואה מתת היתה והאם בנבואה החל

 הטעם, על ועד האלוהי, בחוק המשך לעברים,
טקסי־קודש. נקבעו למה

 מחקריים אתגרים ושולח ממשיך שפינוזה
 כי מוכיח, שהוא תוך היהדות, ולבחינת לביקורת
 שמואל רות, שוםטים, יהושוע, וספרי החומש
 עליהם..., הקרויים בידי נכתבו לא ומלכים
 אין וחסרת־פשרות, עיקבית ביקורת ובאותה

 חלק מממשיכי גם ועיונו ידו מרפה שפינתה
 כתבו השליחים האם ובוחן הנצרות, מהיהדות,

כמורים... או ונביאים כשליחים איגרותיהם את
 חוצץ שפינוזה יוצא שלו, הטרקטט בהמשך

המנסה המתוחכמת, היהודית המגמה כנגד

 תיאולוגי-מדיני; מאסר - שפינוזה ברוך *
 260 מאונס; הוצאת בסקי; וירשו ח. עברית:
קשה). (בריבה עמודים

תולעי־תרבות
--י.

 קוטב — קוטב קיים האירופית בתרבות דוך־ז׳ואן של למיתוס
 של המיתוס מסמל הזה הקוטב את הבוגדנות. קוטב מול הנאמנות

 השתוקקות שבגילויי מהגדולים אחד שהוא ואיזילדד״ טריסטאן
האוהבת. הגברית הנפש

 את יחידת־ליבו, את בא׳זולדה שמצא המדמה הגבר הוא מריסטאן
שלו. המשלימה הנשית השלימות

 ,13ה״ המאה בן גרמני משורר שטראפגדרג, איש גוטסריד
 של ביותר הידוע תוסח את חיבר שטראסבורג. העיר לבלר ששימש

 האבוד סיפורו וכנראה צרפתיים, מקורות על־־פי ואיזולדה, טריסטאן
מטרדא. כרטיאן של

 שהביאה אהבה ואהבות, נמל העזה אהבה של זה סיפור־עתיק
 ופדות אהבה אלא בלבד, אהבה לא שתיית אל והמוליד מופלא עיצבון

 הטומן האירופית ותרבות של מיצירות־המופת אחת נחשב יחד... גט
ימי־הבינים. סוף של הנוצרית לתרבות בלעדיות משמעויות גם בחובו

 לגוטפריד 30ה־ שנות של בישראל וממשיך יורש קם בימינו, והנה,
 אהבה.מקוריים״ שידי מחזור שפירסם בלבן, אברהם שטראסבורג, איש
 כותרת ואיזולדהי**, טריסטאן בלתייאפשרית הכמעט הכותרת תחת

הישראלי. הקורא על זה אירופי מיתוס להמאיס העשויה
 פסח המנקד של מיקודו מפרי־עטו, חרוזים מביא היומרני בלבן

 המאה מן צרפתי מכתבייד הלקוחים צבעוניים ציורים ובלוויית מלץ,
זה. אהבה לסיפור צרפתית גירסה של ,1 ודג

 שידה, של קריקטורה מעץ מהווים בלבו של הבלתי־אפשרייס חרוזיו
 אל / לבוא תעתה חיפושית בלבן: מבשר שבה מחריזת־הפתיחה, כבר

 אהבה ולארדווקא מלידת המעוררת החריזה הרד שלנו.״ העשבים מצע
 בו... אוחזת ודא קשה ביד / איזולרד״ את טריסטאן חונק נימהדת ביד
 להם באין עכשיו, / חולי־מלאכי. מחו יודע כמוהם מי בנוסח לחריזה ועד
 יודע כמוהם מי / אד,בזת בחלקם שנפלה יודעים הם / שחרית, ואין ליל

 של בלתי־אפשרית, שירה איזו אבל אולי, אפשרית. אהבה זאת שהיתה
 לא ואיזולדה, טריסטאן אהבת את לעולם שהביא האל בלתי־אפשרי. חרזן
לשמו. ראוי עברי חרוז לחרוז יוכל שזה כדי כישרון, מעט בבלבן הביא

הבריטי) במוסיאון ואיזולדה(תדסים־עץ טדיסטאן
אפשרית לאהבה בלתי־אפשרי חרזן

סטאן - בלבן אברהם •  במענקדיצירה בלבן אברהם אותו זכה הללו המטופשים חרוזיו עבור ■ הוצאת מלין; פסח ניקור: ואיזולדה; סרי
מישרד־החינוך־והתרבות. מטעם יצירה, לשנת קשה). עמודים(בריבה 80 פלד: דליה

 כיתבי־הקודש ושאר המקרא, סיפורי את לפענח
 טוען, הוא בעוד שלהם, ומורכבות ברב״מימדיות

 דברים אלא מלמדים, כיתבי־הקודש אין כי
 דבר לשום מתכוונים ואינם פשוטים־בתכלית,

 את ומפרק בוחן הוא והלאה, הציות... זולת
 והתהליך המאמינים, מיהם האמונה, משמעויות

הפילוסופיה. מן האמונה הופרדה שבו
 רחוקה שהתיאולוגיה וקובע, ממשיך שפינוזה

 במעט לא כופר שהוא כך התבונה, את מלשרת
 נמנע הוא כי אם כיתבי־הקודש, של בסמכותם

שהם. כמות לקבלם מטיף אך בהם׳ מלזלזל
 תיאולוגי־ מאמר של האחרונים בפרקים

 מהדת, המדינה להפרדת שפינתה מטיף מדיני
 הטבעית זכותו את מרגיש שהוא תוך

ואיש... איש כל והאזרחית-של
 העברים ממדינת במאמר 18 בפרק

 מדיניים עקרונות מוסקים ומתולדותיהם
 של למצבם שפינוזה מתייחס מסויימים,

כותב: והוא מרינה, באותה הנביאים
 היו הלא והס — שהנביאים לציין, ראוי
 את משתיקנו יותר הרגיזו — פרטיים אנשים

 באזהרו־ שנקטו החירות דרך על״ידי הבריות
 שינו זאת, ולעומת וגערתם; נזיפותיהם תיהם,

 הזהירו בשהמלכים על־נקלה, דרכם את הבריות
 קשים היו הנביאים יתר־על־כן, אותם. ייסרו או

 בשל יראי־שמיים, למלכים ואפילו למלכים, להם
 מה ולחרוץ לשפוט להם שהיתה הסמכות

 בו יש מעשה ומה שמים יראת בו יש מעשה
 אם פניהם, על המלבים את אף ולהוכיח פריקתה

 שלא יחיד או ציבור מענייני עניין לנהוג העזו
בשיפוטם...

 חזון מול שפינוזה את לראות היה מעניין
 עוד, מה שרץ. אריאל של מדינת־ישראל

 כותב העברים מדינת בעל הקודם, שבפרק
 מן שהכיר מי יתר־על־כן, השאר: בין שפינוזה
 כמעט ההמון של ההפכנית רוחו את הניסיון
 היפעלויות אלא התבונה, לא בי ממנה: שנואש

 דבר, לכל בפזיזות נוטה היא בה, שולטות בלבד
 אהבת■ על־ידי בץ יתירה בקלות ומושחתת

 אל והלאה, מותרות... על־ידי ובץ הבצע
 ועם־בל־זאת, הקובעת שפינוזה של המסקנה

 גדולה סכנה תהא שלא לכך, הגיעו לא מעולם
 כפי האזרחים, מצד לשילטון נשקפת יותר

 יהיו ושלא האויבים, מצד לו נשקפת שהיא
 יותר הראשונים מן יראים בשילטון המחזיקים

 מדינת ועדה האחרונים. מן יראים משהם
 נוצחה שלא כמותה היתה שלא הרומאים,

 כמה ודוכאה נוצחה והיא האויבים, על־ידי
אזרחיה... על-ידי פעמים וכמה

 השקפותיו כל את מלהביא היריעה כאן קצרה
 ההגותיות החוויות אחת שהן שפינוזה, של

 הוא, שמצער מה ביותר. המרגשות היהודיות
במערכת־ ללימוד פסול שפינוזה שברוך

 המשולה פסילה המר, זבולון של הלימודים
 מתוכנית־הלימו־ שיקססיר ויליאם למחיקת

באנגליה. דים

עיון
אטימות

 נתקשרה הימאטית הפואטיקה דחיית
 אל כשאיפה והעירפול... ההפשטה במגמת

 במקום בהבאה והעל־זמני, הכללי המסוגנן,
 (ש)נהםך המסויים... הניסיון לפירוט הנטייה

המטאפורי עבר אל מטאפורי... לירי לשיר

ד־ץ

 אלתרמן קורבן
אקדמי בלבול־מוח

 קרטון* רות פרופסור מלהגת כך הדחוס...
 באוניברסיטה עברית לסיפרות פרופסור בלום,

 הנישגב בין בסיפרה בירושלים, העברית
 יצירתו את בו מעמידה שהיא תוך לאירוני<*>,

 האירוניה מול אלתרמן נתן של הנשגבה
ברמתה. מבקרים של הפאראזיטי שבקיום

 כמטרת־ נראה קרטון־בלום של זה סיפרון
 והחיוניות, החיות מול הביקורת, של קרטון

 את חסרה קרטוךבלום הסיפרותית. שביצירה
העומק להבנת הטבעיות והתחושות הרגישות

 זו יצירה מודדת היא שירית. יצירה של הפשוט
השראה. כל ומשוללי שחוקים אקדמיים בכלים

 קרטון־בלום, רות של הביקורתיים ביטוייה
 במאמר־הכותרת, מעוף. כל ומשוללי משומשים

 העיצוב דרכי את קרטון־בלום ״מנתחת״ שבו
 של קיץ׳ ב׳חגיגת ריאליסטיים דגמים של

 וכאן סיום: לקראת משרבטת היא אלתרמן,
 לחיווי השירי החיווי בין ההבדל לעץ מזדקר

 המוענקת החשיבות שבמפה, בעוד ההגותי.
 של הארץ• המניץ הרי חד־משמעית, היא לסרט

 ועוד אחד... מישור על המעמיד בשיר, הפרטים
 בינה קשר שכל בלשון, קרטון־בלום מברברת

 מוח בילבול הוא המשורר, כוונת או הכתיבה ובין
 לא ואפילו ענייני קסם כל וחסר דוחה אקדמי

ביקורתי.
 זו, מרשימה משועמם יצא לא שהקורא כדי

 פרופסור אפילו ואולי שהוא, מחייבת, ההגינות
 תחת הבא, הקטע את יקראו קרטון־בלום,

תן המשורר שכתב לארץ, מנגד הכותרת  יונ
 בלשון יהודית ספרות בסיפרו רטוש,

 נתן של קיץ מריבת השיר על העברית(**)
אלתרמן:
 קיצוני, אומנם הוא זה בשיר המתואר הקיץ

 בעיניים נראה שהוא בפי אבל שלנו, הקיץ
 בשבילו, בא. מקרוב חדש בעיניו'של זרות.

 תת־טרופי שאיננו מאקלים הבא בשביל
 עובדות עצם הן וקובעות מפתיעות כשלנו,
והפרגים... העשב העדר הגשם, העדר החום:

 כפי חייו, ימי רוב רעב רטוש, שיונתן אלא
 עבריים ומשוררים סופרים ומתבזים שרועבים

 עלתה בשירה שהבנתו למרות בישראל, אחרים
 קרטון־בלום הפרופסורית על מונים עשרת

 שירת ומזהמים דיו־אקדמית המתיזים ודומיה,
משוררים.

 המוקצים מהתקציבים מחצית אילו
 המטמטמות למחלקות הציבור כספי על־חשבון
 בסופרים מושקעים היו ולשירה, לסיפרות

 ופרופסורים פרופסוריות אולי וכמשוררים,
 עבודה אחר לחפש נאלצים היו כקרטון־בלום

 אן־ — הטיבעיים לכישוריהם בהתאם ומיקצוע,
 נישכרים היו הישראליים והשירה הסיפורת

מונים. עשרת
 והמשוררים הסופרים הזאת, שבארץ ייתכן לא
 על ישמינו והפרופסוריות והפרופסורים יירעבו
כאן. מעוות משהו יצירותיהם. חקר חשבון

תני; הנישנב בין - בלום קרטון־ רות •  לאי
 עמודים 128 המאוחד; הקיבוץ הוצאת
רבה). (בריבה
ת - רטוש **יונתן ת סיפרו הודי  בלשון י

 עמודים(בריבה 212 הדר; הוצאת - העברית
רבה).




