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 על דמגוגיה ורייטינג

 

ַקח ק ַרח יָרם... "ַויִּ ְשָרֵאל... ְוָדָתן ַוֲאבִּ ְבֵני יִּ ים מִּ ה ְוַעל ַאֲהר ן... ַוֲאָנשִּ ָקֲהלּו ַעל משֶׁ )במדבר " ַויִּ

את מצרים, בית העבדים, צובעים דתן ואבירם  קורח ועדתו מורדים נגד משה.  ג(.-טז א

יָתנּו , כאותם ישראלים המתגעגעים למנדט הבריטירודהברומנטיקה ו ֱעלִּ י הֶׁ : "ַהְמַעט כִּ

ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש"  רֶׁ ְשָתֵרר?"  –מצרים!  –ֵמאֶׁ ְשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ י תִּ ְדָבר, כִּ יֵתנּו ַבמִּ "ַלֲהמִּ

ים...  : נתן למרד מעטה אידיאולוגימצדו, קורח  ְתַנְשאּו ַעל "ָכל ָהֵעָדה כָֻּלם ְקדשִּ ּוַמּדּוַע תִּ

סדרי החברה והכלכלה שמשה הנהיג נגד על פי חז"ל, ביים קורח מחזה סטירי  ְקַהל ה'?"

כינס  ?מה עשה" - פיסטאסטנדקומדיאנט ואולי  –" )מדרש תהלים א(: "קורח ליצן היה

יתה בשכונתי ועמה שתי נערות יתומות. באה יכל הקהל... אמר להם: אלמנה אחת ה

אמר לה "הניחי להם ... רוש, אמר משה 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדו'... באה לקצורלח

חז"ל שמים בפיו של קורח, את חזון השחרור מעול  !הפלא ופלא לקט, שכחה, ופאה..."

שהפליאה  אלאהמיסים וביטול הביורוקרטיה, דרישות שעמן יכולים כולנו להזדהות! 

, עניההמוטלים על מסים לדאגתו 'עשיר כקורח'.  הקלאסימודעים לביטוי תעלם אם נהיה 

 ממחויבותו החברתית. הבאה לפטור אותו צבועה,  אלא דמגוגיהאינה 

ו(: -שמואל ב טו באבשלום )ללא ספק  הגיעהמקראית דמגוגיה הפוליטית ב שיאל

יש " י ָכל ָהאִּ ְך ַהָשַער ַוְיהִּ רֶׁ ים ַאְבָשלֹום ְוָעַמד ַעל ַיד ּדֶׁ ְשכִּ ְך ְוהִּ לֶׁ ל ַהמֶׁ יב ָלבֹוא אֶׁ ְהיֶׁה לֹו רִּ ר יִּ ֲאשֶׁ

ְשָפט ְך... ַלמִּ לֶׁ ים ְוש ֵמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהמֶׁ ים ּוְנכ חִּ יָך טֹובִּ ר ֵאָליו ַאְבָשלֹום ְרֵאה ְדָברֶׁ ". ַוי אמֶׁ

ְשַתֲחֹות לֹו :הנשיקותאבשלום אף המציא את פוליטיקת  יש ְלהִּ ְקָרב אִּ " מנע זאת "ְוָהָיה בִּ

יק לֹו ְוָנַשק לֹו" ,מעושהמתוך ענווה שלום אב ֱחזִּ ת ָידֹו ְוהֶׁ והכתוב מסיים "ַוְיַגֵנב  ".ְוָשַלח אֶׁ

ְשָרֵאל", תאור מופלא של הדמגוגיה. ת ֵלב ַאְנֵשי יִּ  ַאְבָשלֹום אֶׁ

, אחיה הצעיר ומלא האון של רייטינגאת שורותי הבאות רוצה אני להקדיש ל

חנופה כדי לצוד את האדם. אנסה לעשות זאת תוך עיון הדמגוגיה, המשתמש גם הוא ב

ר' משה חיים ב'לישרים תהילה', מחזהו של אחד מענקי הרוח של היהדות לדורותיה, 

 .לוצאטו, הרמח"ל

 

 תהילה בת המון

ן גֶׁ שֶׁ ְת "פַ כינה הקדים למחזה את מה שהוא הרמח"ל  .כתוב בסגנון מיוחד'לישרים תהילה' 

באים לצפות במחזה 'לישרים תהילה', שאנו ך כשל העלילה. ככללי סיכום מעין , המשל"

מסוגלים אז אנו את הסוף. עים ודי את העלילה, וכמובןמכירים אנו כבר או לקרוא בו 

. הםדברימימד הפואטי והשירי שבוללפרטים, , דיאלוגיםלדמויות, ללהפנות את הקשב 

ניתן, עד כמה שהדבר את עשות זאשתדל לדון בעיקר בעלילה, ואדלהלן בשורות מועטות 



)אמת,  . כפי שנווכח שמות הגיבורים הם אלגוריים בעלילשל הרמח"להמקראית בלשונו 

 :יושר, המון, משפט וכו'(

להמון, אם  ]אמת[ ויאמר"מייעד לבנו התינוק כלה: אמת  יושר.ושמו ", "לאמת יולד בן

לאמת ויכרתו ברית יעודה לבני לאשה. וישמע המון יתך יש את נפשך תהי נא תהילה בִּ 

ותהי היא . בעת ההיא ילדה תאווה שפחת אמת גם היא בן. "מסתבכת העלילה ."שניהם

בשבי  ובנה אתו בבית. ויבא צבא המבוכה ויבוזו העיר ואת הילדים לקחו וינהגו וילכו".

סיטואציה מעין זאת מצויה בסיפורו של רבי נחמן מברסלב מתבלבלת זהות הילדים. 

, ובן השפחה'. שם אף הילדים עצמם לא יודעים את זהותם האמיתית'מעשה בבן המלך 

לזהותם האמיתית. הבנים מודעים . כאן יבמות יא, ה()משנה שב מקור לשניהםוכך גם ב

אדון להתרחש, והוא משאיר אצל בלבול מעין זה עלול בעקבות השבי, מראש שחשד אמת 

  , אך יושר אינו יודע זאת.סימנים שעשויים לזהות את בנו האמיתי משפט

ב הרלהקורא את שמו רהב.  ,מאומץ על ידי דמיוןבן השפחה הילדים חוזרים מהשבי. 

מוצא סעד במי שהייתה מינקתו, סבלנות. , ושכלמתרועע עם  - יושר .תרמיתחבר ושמו 

מבלי לדעת שהוא המיועד לה, מתאהבת תהילה ביושר. עתה מתנהל המאבק על תהילה. מ

להינשא את תהילה  מכריחהמון אמת. ן רהב הוא בחברו את המון, שמשכנע ית תרמאולם 

ות תופעות מוזרות: "ויהי הם , מתרחשלפני החופהשבמשתה שהמון עורך רהב. אלא ל

מבינים מסובים הוהקירות נטו לנפול". ... אוכלים ושותים, והנה רעש גדול ורוח גדולה

זיהוי בנו  בסימנינזכר אז אחד הזקנים מד להתרחש. ועלמנוע את הרוצים השמים ן מש

או אז מתערב ". מהולא נמצאו ברהב הסימנים ההֵ ... "ויבקשו את הדבר, השאירשאמת 

 ..."יקח יושר את תהילהוַ ... להי אמת, הנני אבוא ואציג בן אמת לפניכם-: "ברוך ה' אשכל

 

 בין שכל לסכלות

מונולוגים ם פזורים ברמזיה. אנשי ההגות ומבקרי הספרות במחזהרבים מצאו רמזים 

היא ברית ארכאית, בעמדברת בעד עצמה. גם היא העלילה ך א, השוניםדיאלוגים בו

, במדרוג, או בלשונו רייטינגבמי יזכה עד עצם היום הזה.  מטרידה אותנוהשאלה שואלת 

, 'א. ת ומובילהמוכרפרסומאים  תחבר, ברייטינגשולטת . בת המון בתהילה של הרמח"ל,

תדמית )הוא שינה -תרמיתד"ר . יצירתידמיון הוא קופירייטר . מיון ותרמית בע"ם'א. ד

הם מייצגים את . קהל-מומחה למשאלי דעתו צמרת הוא יחצן, מאז את שם המשפחה שלו(

להבליט את כדי , תרמיתד"ר עצתו של ב, אולי רהב  - נתן לו את שמואף . דמיון בן השפחה

ה נראית פרסומת ללא רהב, יהירות והתרברבות? ואולי איך הייתאכן, . שבו האסרטיביות

רוח )על פי ישעיהו ג, ו(, סגולה בדוקה לזכות המז לגסות ר, 'רהב'כרש"י, ראה הוא ב

במונולוג המסיים את . משתפת פעולה אתם המון הוותיקהעוזרת ברייטינג. גם סכלות 

, קובעת מיניהםידידי השכל לאת ההוכחה המכרעת.  חורצת היא המערכה הראשונה, 

מילאו תבל כחול הים  וספרים", "בשם לקרוא" מעיזים "צבא שמים"את כל  סכלות, 



, ערך מודד לסכלות קנה מידה ברורבביתם אין לחם!" ]אך[ ה לבבם יגבָ ", "מאין תועלת

 . כם של היצירה והיוצרת ער, ההצלחה הכספית מודדת אערך

? , דור יתוםמה נאמר אנו. והשמימית להתערבות יושר בתהילה רק הודותבמחזה זוכה 

החי אתנו , אך האם יכול נינו של המון יותר מאחת תתרחשוציבוריות מרעידות אדמה 

מתרחש במחזה דבר מופלא. ב'דיבוק' של אנסקי, שכמו מעניין ? להבין את הסימניםהיום, 

התאהבות זאת מרמזת . האמיתי מתאהבת ביושר, מבלי לדעת שהוא המיועדתהילה 

לא דמיון אך גם שכל, בעלת מושכת אך רצינית יותר, לתרבות תוך תוכו, מצפה ההמון שב

שפחתו של אמת! יש לאת תאווה הפך הרמח"ל רהב ריק שמאחוריו רק תדמית ותרמית. 

כלים, אמצעי מלשבור את הלאגדה ולהלכה. חלילה לידע ולאמנות,  לדעת אמת, גם תאווה

 לאורות.  אך הכלים זקוקיםהתקשורת ההמוניים. 

לבין המחזה של הרמח"ל. השאלה נשאלת במלוא קורח המופע של מאבק מתקיים בין 

רהב ודמיון יקבעו רק האמנם למה שלטת ברייטינג ברית בין סכלות לתרמית?  עוצמתה. 

למה צריכה להיות מערכת בחירות להיות מנוהלת על ידי ? מה היא עבורנו תרבות

תבנית? -הפוליטיקאים ללא הדרכתו של תרמית פרסומאים? האמנם חסרי אונים הם

השעבוד לסכלות הוא  ?מושלת עליוה סכלות "שפחתו"מלהשתחרר מון הלא יוכל אמנם ה

, ושמאלוקסוס שהדמוקרטיה המסתמכת על שיפוט ההמון, איננה יכולה להרשות לעצמה. 

תי האמן ביכול ,'תן לי קרדיט': משוועתהילה מאוהבת ביושר, והמון למרות הכל, 

 .קולו לא נשמעאך  ,משוועאולי הוא אמת, שכל ויושר. שיש בה גם תרבות "צרוך" ל


