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 פרופסור של פורים

 

, ת או סאטיריתפרודיבפני הקהל דרשה , האמור לדרוש "רב של פורים"למנות נוהגים 

בקריאת בפלפול חריף ואבסורדי, זאת דרשה המתבטאת . חכמהאך גם מלאה  הומורגדושה 

ינני א . ועוד הלשון נטויה.ולא נבראו מקורות שלא היומגוחכת, בציטוט מקורות בצורה 

המינוי ', פרופסור של פוריםמנה את עצמי ל'מבחוצפתי הרבה אך  ,מועמד לכהן כרב של פורים

ממנו אביא לפניכם חגיגי באקדמיה למדעים. יהיה זה נאום ארוך, נאום מחייב אותי לשאת 

 . בלבד קטעים מספר כאן

נו שלרב מלמד אותה( כאני זוהר ג מז ע"ב; תיקוח")ספר הזוהר מבקטע אפתח את נאומי 

הדגיש את  קוק הראי"ה'. סוד דברי השטות' "רזא דמילתא דשטותא"התגלה  נונאמ  ה  

. הוא אפילו דרש את השם התלמודי 'המנונא' )שמונה קבצים, א, תל"ד(סוד זה חשיבותו של 

אותם שטות  דברי השואב מים החכמה ,(בארמית, מכאן 'תמנון', 'אמנון' וכדו' כרומז לדג )נון

שנוצר מאפשר לנו להבין טוב יותר את  קונטרסטה. "פני הצעת מילי דחכמתאל"הוא חושף 

רֹון קהלת )ב, יג(: "ברמוז הדבר הראי"ה לפי דברי החכמה.  לּות ִכית  ִסכ  ָמה ִמן ה  ָחכ  רֹון ל  ִית 

ְך ֹחשֶׁ  החכמה.של יותר  יתרון, הבנה עמוקה דייוולהסכלות הקונטרסט עם  מתוך". ָהאֹור ִמן ה 

ָחָכם ֵעיָניו ב  : "יףמוסקהלת  ְך הֹוֵלְךהֶׁ ֹחשֶׁ ִסיל ב  כ  ה   פסוק זה מתוךאת עומק הבנתי ". רֹאשֹו ו 

רצה  הוא, יתברך,אך , הסתכל בו וירא כי טוב, הקב"ה ברא את האדםששמעתי.  חכמהדבר 

, לפניוגלויים  המדיהשסודות  בעל כאריזמה, שנוןו , פיקחחכםמושלם יותר,  ייצורלברוא 

רֹאשֹו'כי  מעתשדעתו נש היה אלא שמשהו נולד הפרופסור.  וכךהקב"ה עשה זאת  .'ֵעיָניו ב 

לּות. חסר הקונטרסט, שהרי למדנו זה עתה מהראי"העל כך חסר. הלוא  ִסכ    – ייווצר – ִמן ה 

ָמה ָחכ  רֹון ל  בנאלי ויל וחסר טקט, ואבעורפו'. ֵעיָניו , מלומד מפוקפק ש'הקב"האו אז ברא . ִית 

 , הפרופסור של האקדמי ועמיתהקולגה, . כך נולד שארםוחסר 

מתהלכים עלי.  בסיפור ישן החביבעזר יא, מאז ה"פלונטר" בו אנו נתוניםלבטא את כדי 

ארשה לעצמי לחזור על , תיושהייתי עד להתרחשוממנו גרסאות מפוקפקות, ולפיכך, אני 

במדעי גם  מבריקוחוקר וסוף קולגה שלי, פילשהמלים שברשותי יאפשרו. בכל הדיוק הסיפור 

 מהמריםהכשמסביב לזירה ציפו  קרב צרצריםל - בתאילנדבאחד מביקוריו  – היה עדהטבע, 

 הצרצרים? קרב צרצריםרגיל, אך הקולגה שלי לקרב תרנגולים היה לתוצאות.  בדריכות

האומנם יכולים אך הוא תמה,  ידועים באלימות שהם מפעילים לפעמים נגד בני מינם.

פרויקט "או אז עלה בדעתו מחקר אותו כינה  הצרצרים לקלוט את עידוד הצופים? לא סביר.

מהאקדמיה למדעים. הוא ניסה לבדוק אצל נדיב מימון " שהצליח לזכות בהמלך שלמה



הצרצר, ובייחוד , בחר ב"משורר הדלות"אים, אך בסופו של דבר בָ ג  מסדרת הח  שונים חרקים 

טווח גלים בבליהם אותות א(. הוא שידר Gampsocleis gratiosaחים )השי יצרצרב

הוא בהתחלה . ל ידי הצרצריםים עהנקלטשידורים קילוהרץ,  3הרץ לבין  200בין ש תדירויותה

אחרי ניסיונות רבים הצליח בעזרת מחולל האותות , אך כנס צרצרות למעבדתורק הצליח ל

עשה את הניסוי לשלוט עליו. או אז הוא , להניעו ולהקפיצו, ממש לתקשר עם צרצר

הוא הוליך את הצרצר אנה ואנה, וכדי להוכיח את . אני בתוכם ,לעיני הקולגים האולטימטיבי

המשיך והצרצר  באחורי החל ובקדמיים סיים, מלוא שליטתו הוא תלש ממנו רגל אחר רגל,

שוב לא הצליח  הפרופסורהאחרונה הצרצר נעצר. הקדמית לו. כשתלש את הרגל להישמע 

  התחרש, ושוב אין הוא שומע את איתותי. הצרצר או אז, הוא הכריז: , להניעו

 מסקנות אוויליות ממחקריםניתן להסיק כיצד  מראההוא  !כמה חוכמה יש בסיפור זה

אף החכמה העממית הבריאה בכלל זה יש והחכמה הופכת סכלות, ו. לכאורה מדעיים

 ותכשלג דאשתקד". כסיל זה מעניין אותישני עדים. ". אסתפק בכנףהבפתגמים ובאמרות ש

גמל התוחכמת: "הביקורת המאשתקד, הם המים שאתה שותה היום. או ד! השלגים נפלאה

עוזרת ההגמל, ספינת המדבר היא בהמה מופלאה, סכלות והבלים! סוס שוועדה תכננה".  הוא

 ובתכנונמאשר  בוועדות חכמה קולקטיביתיותר ואולי יש   .בלתי אפשרייםלאדם באקלימים 

איך אמר פעם דב סדן: הצעירים חושבים שאתם נולדה חכמה, שליט יחיד רב עוצמה? של 

 הבל. היאגם אמרה זאת אולי ו שהיא תמות אתם. שניהם טועים. –הזקנים 

. וזה מה הומוריסטיים-סיפורים הומוריסטיים או מעיןאכן יש לנו הרבה מה ללמוד מ

שמע של הפרט שולי. איברי דגיש להלא אסיים בלי , אך העמודלסוף שרציתי להוכיח. הגעתי 

 לבין עצם הירך. הצרצר התחרש.( tibia)למפגש בין השוקה  מתחתמצויים ברגלים  ייםהצרצר


