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 דרשה לפורים

 וירוס-אנטי-הצדעה למחשב היהודי: בין המאיית לתוכנות

 

מנהג קדום קובע שבפורים תינתן הדרשה על ידי הדיוט שמונה כרב של פורים. הייתה זאת 

, הומור, וכמובן יין. גם אני רוצה למנות במקומי רב סאטירהדרשה בה דברי התורה נמהלו ב

: המחשב יאחד מאלה שבצללי האנונימיות עוזרים לי לכתוב את רשימותי ם, ובחרתישל פורי

 האישי שלי. אך קודם כמה מלים עליו ועל אישיותו.

התמלילים שבו, רחוקים מלהיות אידיליים, וזאת לאו דווקא -חיי עם המחשב, ומעבד

י. מקור המתח בגלל פחדיי שמא באחת מגחמותיו האלקטרוניות האפוקליפטיות יימחקו קבצ

תחתי אדום. -המתמיד נעוץ בתוכנת האיות שבמעבד, המסמנת בחרון אף את שגיאותיי בקו

התוכנה "הידידותית" הפכה עד מהרה לצנזור אכזרי וחסר סובלנות המלווה אותי לאן 

שאפנה. צנזור זה הוא בעל עברית ישראלית מצוינת, אך הוא לא פתח אף פעם את המקורות. 

ברי הנביאים, כתבי עגנון, כולם באדום. קל וחומר ששת סדרי התלמוד, פסוקי התורה, ד

הש"ס, אותו קיבל הצנזור רק כשהפך פוליטי. לעתים נדירות חס הצנזור על מילה מן 

המקורות, וזאת כאשר טעה בקריאה. הבעיות הן קריטיות בתחום הדתי. נאמן למסורת 

ן מחר יעטפו דגים תוך שאני מוסיף מקף הדורות, נמנע אני מלכתוב שמות קדושים בניירות בה

להים למשל. המקף מוציא את הצנזור מגדרו: זאת פנטיות בלתי נסבלת הוא צועק, -בתוכם: א

וצובע באדום. אני מפציר, הוא מתעקש, ואף מתנקם בי כשבהנאה בלתי מוסווית, מחלק הוא 

למען הכאן והעכשיו את השם בין שתי שורות. עד מהרה הבנתי שהצנזור נלחם במסירות נפש 

התרבותי. הפילוסופיה העמוקה שלו נתגלתה לי רק לאחר זמן. עסקתי בדיני שומרים 

שבפרשת משפטים. בפירושם מבחינים חז"ל בין ה"שומר חינם", השומר רכוש של הזולת 

מבלי לקבל תמורה, לבין השומר שכר, המקבל שכר עבור פעולתו. נהוג לקצר שמות אלה, 

שכר. הבעיה התעוררה כאשר רציתי לכתוב את ראשי התיבות של ה'שומר למשל ש"ש: שומר 

. רק בדרכי רמייה מצליח אני לכתוב ₪-חנם': שי"ן חי"ת. ביד רמה הפך הצנזור את הש"ח ל

,  סמל ₪ש"ח. נסו ותכווחו! במעשהו האצילי של השומר חינם השתיל הצנזור סימן המטבע: 

מודרני, בעל תיאוריות -מסתתר פילוסוף פוסטהאינטרסים כולם. רק אז הבנתי שבמחשבי 

מגובשות היטב על המניעים הנסתרים של ה'שומר חנם' והאידיאליסטים כולם, נציג נאמן של 

 הפן השטחי של הישראליות, על שפתה ועולמה. ועתה רשות הדיבור למחשבי.

 

 



 הדרשה

הקבצים. השמות מלווים השמות, שמות ילדי,  -המחשב  –"לכל איש יש שם". אך גם אותי 

אינה שמו'  ימח'מסמלים עבורי את זהותי היהודית. פגיעה בשמו של הקובץ הורסת אותו. 

ים, מפעילי לא נמחק מותהש הבעיה שונה. לפעמים. , היא עובדה מרה וטרגיתעבורי אלגוריה

את זאת למדנו בהיסטוריה למצוא את הקובץ. האדם משנה אותם, שוכח, ושוב אינו מסוגל 

מחיקת השם ארוכת השנים. יש שמחקו את שמם היהודי, שכחו או השכיחו אותו.  היהודית

ל ְיַכֶנה".  .הזהותבדן וא פירושה ם ִיְשָראֵׁ ם ַיֲעֹקב,,, ּוְבשֵׁ וישעיהו מנבא )מד, ה(: "ְוֶזה ִיְקָרא ְבשֵׁ

, מחובר לעםעדיין  –. מי שמכנה את עצמו ישראל שלא שינו את שמם'אלה הם הברוכים '

כקובץ המוחק את שם עצמו, השכיח הבורח משמו את עמו ומעמו  .חטאיו ושגיאותיו למרות

 את שמו, ובחר ב"שם שנתן לו עיוורונו" המתבולל. 

שמא ישמור מישהו  למלחמה נוספת,נו אות מביאהשמירת הקובץ ועדיין הסכנות לא תמו. 

זה היה אחד ממאבקיה הקשים ביותר או אז ייעלם הקובץ המקורי. קובץ אחר עם אותו שם. 

ם 'ישראל', שהשרצו לרשת את  הבנות המונותיאיסטיותשל היהדות במשך הדורות, כנגד 

למנוע במחשב ההיסטוריה כדי  זהו מאבק קשה. וטענו שהם כנסת ישראל האמיתית

ואכן, פעמים רבות אנו נכשלים, וקבצים חדשים . לגנוב את השםברשת ממשתתפים נוספים 

 ים למחשב, ומעוותים את הזיכרונות על המקדש, על הארץ ועל העם.פורצ

פעם הייתי "דוס", עכשיו  פתחתי חלונות לעולם הרחב. אך יהודי אני, ולמרות המאיית 

שלי, יש בי אף יראת שמיים. שמות קבצי מערכת ההפעלה הם בבחינת "שמות קדושים שאינם 

'ירא השמים' נמחק, הכל היה נעלם.  נמחקים". אילו שם של קובץ במערכת ההפעלה היה

, היש ששמו הכרחי עבורי, הוא . כאן נעוצה תיאולוגיה שלמה: הקב"המכנה את הקב"ה 'השם'

 שעל שמו כל הקוסמוס נשען. 

אני יהודי גם בגורלי. כמחשב, נולדתי כדי להוציא את האנושות ממצרי השעבוד, אל עולם 

מלק, ואתו עולם של וירוסים ותולעים, וירוסים האפשרויות הבלתי מוגבלות. והנה הופיע ע

סוכני טרור המאיימים על קיומי ותולעים אלקטרוניות המקלקלים את "יחסי החוץ" שלי. 

חדל העולם להיות מקום נחמד לחיות בו. האינטרנט הפך להיות סוכן מסוכן של הרוע על 

שמיות )אל -חם נגד האנטיגווניו השונים.  כולם רוצים למחוק את שמי. לא נשאר לי אלא להל

תמחק את המקף, אדוני הצנזור(  הזאת, כפי שעשה סבי האצילי, הגולם מפראג: החומרה 

 וירוס הראשונה שנהגתה. זהו המסר העצוב של שמחת פורים. -האנטי

 

 

 



 מחיית זכר עמלק

מלחמה לנו בעמלק מדור דור, ומצווה למחוק את זכרו. דברים ד כאן דרשת מחשבי. אכן, ע

סיים אלה קיבלו פירוש שונה על ידי ר' שמשון רפאל הירש, שחי בגרמניה )!( במאה הי"ט. קלא

ק"  ֶכר ֲעָמלֵׁ "ִזכרֹו ותהילתו של עמלק  -בשמות )יז, יד( הוא מלמד אותנו: "ִכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת זֵׁ

הוא הגורם רעה לעתידה המוסרי של האנושות... כל זמן שספרי הזיכרונות של האנושות 

ו כתרי תהילה לראשם של גיבורי החרב; כל עוד שחונקיו ורוצחיו של אושר האדם לא יקשר

יביטו דורות הבנים בהערצה אל אותם גדולי בעלי הזרוע, וזכרם יעורר  –ירדו לטמיון הנשייה 

את הרצון להידמות להם במעשי אלימות ותהילה". ובפירושו לדברים )כה יט( וכנגד זה: "לֹא 

ל תשכח דבר זה אם יבוא יום ותרצה להדמות לעמלק... לנצל את עליונותך כדי "א -ִתְשָכח" 

להזיק לבריות... אל תקנא בזרי הדפנה שעולם סכל קולע לאותם ... שהחריבו את אושר 

רים". והוא   ]האנושות[... זכור את האדמה רווית הדמעות המצמיחה את הדפנה לאותם הזֵׁ

יבוא יום ואתה עצמך תסבול מהגסות ומהאלימות של חוזר ומכה בנו: "אל תשכח דבר כאשר 

לוהיך. העתיד הוא להם ]לערכי -עמלק... שמור על האנושיות ועל ערכי הצדק שלמדת מפי א

הצדק[ וסוף האנושיות והצדק לנצח את הגסות ואת האלימות, ואתה בעצמך נשלחת לבשר 

 הזה". את הניצחון הזה ואת העתיד –ולקרב על ידי עצם גורלך ודוגמתך 

את זאת למדתי מר' שמשון רפאל הירש, המורה הנערץ. כמה קשים דבריו. כמה קשה לי 

פתגם יהודי רציתי לשמוח, אלא שכפי שנאמר בלקבלם! ואולי דורש אתה ממני יותר מדי?! 

"כל השנה אתה שיכור, דווקא בפורים אתה מפוכח?" כן, כי פיכחון פירושו האבסורד של  ישן,

 סים עיקשת וחסרת פשרות, אך ללא זרי דפנה.וירו-מלחמת אנטי


