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ה מגיפת השכח  

 

עצרת, מסיימים אנו את מחזור השנה בקריאת התורה, ועם סיומו מתחילים בשמיני 

תורה, יום שמחה לעם כולו, המגלם -מחדש לקרוא אותו מ'בראשית'. יום זה, הוא שמחת

בחייו את הרעיון הדמוקרטי של תלמוד תורה לכל אדם. בשנים האחרונות, עם התפתחות 

 רש לנשים, הגיעה דמוקרטיה זאת למלוא מימושה.בתי המד

לא רק בתרבות היהודית קיים דרך ארץ בפני הידע והלימוד. תופעה דומה, מפוארת, 

מצויה בתרבות הסינית הקלאסית. גם שם, הביא הידע תפארת לבעליו. אלא, שהבדל 

דרינים, חשוב קיים בין שתי התרבויות. התרבות הסינית האימפריאלית יצרה מעמד של מנ

פרופסיונלים של התרבות, השייכים לכת אריסטוקרטית סגורה. לעומת זאת, 

האוניברסליות והדמוקרטיות של 'תלמוד תורה' מאפיינת את התרבות היהודית הקוראת 

לכולנו לעסוק בספר. "תלמוד תורה" איננו רכוש מנדרנים, אך גם איננו עוד מקצוע 

 ש הרהורי אלה.אקדמי. להבהרת מהותו, רוצה אני להקדי

 

* * * 

 

רבי נחמן מברסלב לימד אותנו שסיפורים, אף כאלה שאין הורתם ולידתם בקדושה, יש 

בהם לפעמים 'תוך' שאולי המספר עצמו, לא הצליח להבין. "סיפור פשוט", לפי רבי נחמן 

הוא סיפור פתוח, ללא מנעול. אולם סיפורים רבים נעולים. האם נוכל לפתוח אותם? 

רות שבביתי שומר אני מנעולים שאת מפתחותיהם איבדתי. יום יבוא מקווה באחת המג

אני אוכל למצוא את המפתחות הגואלים. יש סיפורים מסוימים שמעוררים בי אותה 

הרגשה. לפעמים, כך נראה לי, מצליח אני למצוא את המפתח האבוד. סיפור כזה, רוצה 

ם כחידה קלה, את המשימה לזהות את אני להביא לפני הקוראים היום, כשאני מניח בפניכ

מקורו. נראה לי שמדרש הסיפור, יוכל לעזור להבין את הייחוד שבתלמוד תורה, ואת 

 תורה בדורנו. -משמעותו של תלמוד

 

* * * 

 

גפה פקדה את העיירה מַאקֹונדֹו. מגפה זאת גרמה לנידודי ממעשה שלא היה כך היה. 

י האדם לא היו זקוקים יותר לשינה, "הכל שמחו שינה, אך פגעה גם בעצם הצורך לישון. בנ



שאינם ישנים, כי בעת ההיא היתה המלאכה לעשותה כה רבה במאקונדו, עד שלא הספיק 

להם הזמן". חוסר השינה פגעה כמובן, קודם כל בחלומות. ואמנם היו כאלה שהתגעגעו 

רוויחו אנשי אליהם, אלא שחלומות שווא ידברו, והמציאות הייתה חזקה מהם. לכאורה ה

מאקונדו מהמחלה, אלא שעד מהרה התחילו להשתעמם "וספרו וחזרו וספרו זה לזה 

שעות ארוכות אותן הבדיחות". למרות זאת איש לא התאונן על השינוי, על ביטול "ההרגל 

 חסר התועלת של השינה".

לא, שתוך זמן קצר גילו אנשי מאקונדו, שחוסר השינה פוגע בזכרון. שר השכחה א

תלט על ההעיירה. העבר התרחק ונמחק. אחד מגיבורי מאקונדו, אאוֶרליַאנו ניסה הש

להלחם בשכחה. כאשר נתברר לו שאנשי המקום מתחילים לשכוח אף את שמות החפצים, 

  "במברשת טבולה בידו סיֵמן כל חפץ בשמו: שולחן, כסא, שעון...". עד מהרה הרגיש

את שמות החפצים, אך ישכחו למה הם שהבעייה חמורה יותר. האנשים ידעו אולי 

משמשים. ואז, הוסיף לרשימתו "זוהי הפרה, חובה לחלוב אותה בוקר בוקר כדי שתתן 

 חלב, ואת החלב צריך להרתיח כדי למזגו בקפה ולהכין קפה בחלב". 

מלחמה נגד השכחה התגייסה גם ּפילַאר, קוראת הקלפים של העיירה. במקום לקרוא ל

חילה לקרוא את העבר. מאקונדו התחילה לחיות בעולם של שגיונות את העתיד, היא הת

שנקבעו על ידי הקלפים, עד שאאורליאנו החל לבנות את מכונת הזכרון. "הוא ציירו 

בדמיונו כמילון מסתובב... בתוך שעות ספורות, יכולים לחלוף לפני עיניו של כל אדם 

 המושגים הנחוצים ביותר להמשיך בחיים". 

ו אז מגיע לעיירה 'ַמלקיַאֶדס'. הוא הגיע לעיירה כדי למכור את מרכולתו. מכרו, איש א

מאקונדו, מברכו לשלום, אך ברור לַמלקיַאֶדס שמשהו מוזר מאוד התרחש בעיירה. או אז, 

פותח ַמלקיַאֶדס את מזודתו, מוציא אחת הצנצנות, משקה בה את החולים והללו 

אים אנשי מאקונדו "בושה מן ההבלים החגיגיים מתרפאים. כשהזכרון חוזר, מתמל

 הכתובים על הקירות".

 

* * * 

 

סיפור זה נראה לי מטפורה מופלאה המתארת פרקים מסוימים של ההיסטוריה היהודית 

בעידן המודרני. חלומות ותקוות העתיד נגוזו, והשיכחה, שיכחת היהדות, כבשה את 

ב הזה הוא חיובי. העולם לכאורה נפרץ, העיירה. אמנם כן, רבים היו אלה שחשבו שהמצ

הזמן התרחב, אך מה הושג? הזמן לספר שוב ושוב את אותם הבדיחות התפלות? עם 

 השכחה אבדה גם הזהות היהודית.

יפורה של מאקונדו מזכיר את סאמנם היו רבים שניסו להלחם נגד השכחה. כיצד? 

שראל קמה בתקופה בה דרכה של חכמת ישראל ומדעי היהדות לעסוק בשכחה. חכמת י

ההתבוללות פשתה ונפוצה. מה התשובה שהיא הציעה? ביבליוגרפיה, לשון: "במברשת 



טבולה בידו סימן כל חפץ בשמו: שולחן, כסא, שעון..." הם לא האמינו ביהדודת החייה, 

אלא בזו הסגורה בתוך ספר, אולי בתוך מילון, יהדות של ספריה ולא של חיים. מאז 

ם מתוחכמים יותר במדעי היהדות:  "זוהי הפרה, חובה לחלוב אותה בוקר התפתחו כיווני

בוקר..." היו אלה ניתוחים מדעיים מתוחכמים של פסיכולוגים וסוציולוגים שתרמו את 

תרומתם. בדומה לכך פעלו אלה שהפכו את היהדות להיסטוריה. אלה הם קוראי הקלפים, 

בר. דורנו התקדם מאז, הוא המציא שבמקום לקרוא את העתיד, התחילו לקרוא את הע

מכונת הזכרון, כזו שאאוֶרליַאנו בנה. דורנו הוא דור המחשב, שיחד עם מכונת ההעתקה 

והמיקרופילמים גרמו למהפכה אדירה במדעי הרוח והיהדות. אפילו הפתקים המופלאים 

  של פרופסור הרבסט ב'שירה' לעגנון, נבלעים באותה מכונה שחיי דורנו תלויים בה.

סיפור למדנו, שכל זה אינו אלא זכרון מלאכותי. זהו זכרון שיתכן ואני יודע אותו, המ

אך אין אני יודע שהוא הזכרון שלי. יש חשיבות עצומה למדעי הזכרון, ולמרות הכל אלה 

הם רק לכאורה חיים ממשיים. 'ַמלקיַאֶדס' הוא מעין נוסח הספרדי של השם העברי 

מזים משיחיים, על כל פנים כאן הוא מסמל את נס התחייה, מלכיצדק בשם מלכיצדק יש ר

המחזירה לעם את ממשות החיים וממילא את זכרונו. צילום רנטגן יכול להציל חיי אדם. 

ולמרות הכל בני האדם האהובים עלינו הם יותר מאשר מה שמופיע בצילום. כך גם התורה 

להצטדק בפני הקוראים "על היא תורת חיים ולא רק אובייקט למחקר. אכן, חייב אני 

חטאי". אף היום, אני ציוני. על פי השקפתי, גופה של הציונות היא העצמאות והחרות. 

נשמתה היא תחיית השפה, חזרה אל נופי המולדת, חזרה למלאות החיים היהודיים, 

 ים. דבר זה מבדיל אותנו מ'תלמוד התורה' של העולם החרדי.יהשלמת הספר עם הח

ים בחוויה אישית. אהבתי להסתובב בחנויות לספרים משומשים, לדפדף וצה אני לסיר

בהם, ואף לקנותם כשמחירם התאים לכיסי. לפני שנים רבות, קניתי באחת מהן ספר ישן. 

כשחזרתי הביתה, מצאתי בין דפיו פרח מיובש. מישהו או מישהי, שמר בתוכו את הפרח 

על ידי המגף הרומאי בארצו. הוא  היפה שהיה בידו. החיים היהודיים הם פרח שנעקר

נשמר מיובש בספרים היהודיים המופלאים. תחיית האומה פירושה לפתוח את הספר, 

ולחוות את הנס של הפרח היבש הנשתל שוב באדמה והחוזר לחיים. הספר שמר על ניחוח 

 הפרח. הפרח הקם לתחייה, חייב לקחת אתו את ניחוחי העלים של הספר.


