
של,ממציאםהשלישיבנימיןמסעותהבכא,
 ,גרהחיפישקה ,יקנה"זאלתר ,כסלון ,רןבטל
חששללאש"פיז'מותהמצאותמיניועוד

יצאוכאילוומט"ית,תב"צית,תב"צ,שעטנז",
מבחינותהיהאפשרובאמת •לאדרתומתחת

הקומי-הז'אנראביהואשמנדלילומרמסוימות

שאורליהחדשה,העבריתבספרותגרוטסקי
רחוקצאצאלהיותחיתהעשויהקסטל-בלום

בנקודהמידקורסתזושהשוואהאלא .שלו
"יוצר ,הלשוןאמןהיהמנדליאחת:מרכזית
-עליוןבחסדצייר ,בזמנושכונהכפיהנוסח"

להיות.כללמנסהלאשקסטל-בלוםמהכל
מתארלאהואוהדלות,העניותהקבצנות,את

ברשימההוא.נהפוךודלה.ענייהבשפה
שטיינמןכךעלמרחיבמנדלי""בעדשכותרתה

כותב:הואוכך ,הדיבוראת

חזונובמלכות .טעםמלאמשלופסוקכל

הפועלתהנפשאבלרצוצות,נפשותמשוטטות

חשקוראכל ...גדולהנפשהיאהכלליבמחזה

מעלקבצנים,שלזולחבריהמעלכינכוןאל

הוא,ומנצחעומד ,הללוהמדולדלותלבריות

עמופגישהשכלהגיבורים,מגזרתאדםמנדלי,

-המנוולתהדלותעלאלינוידבר .דברתאלפנו

 .תתעשרעשירועםעשירלעולםהואבכןזמה

אתה ,קולמוסואתבידומריםשהואאימתכל

 .) 115 1(עמשרביטבידואוחזשהוארואה

חשוביםהבאים,הדבריםיותרועודאלה,דברים
אמנותילשונימידהקנהכלארנוןנוכחביותר
לשוןהמהלליםכאחת,ומבקריםעורכיםשל

דווקארבהחשיבותםאמנותי.כהישגעילגים
ובשאלה ,גרוטסקי-אבסורדיברומןכשמדובר

ירודיםחייםאמנותית,מבחינה ,לתארכיצד

ירודיהיהעצמושהתיאורמבליורדודים,
מאלףזהבענייןשטיינמןשכותבמהורדוד.

נוסח"הנוסח",ליוצרנחשבמנדליהיום.גם
 ,התלמודהמקורות,לשוןעלמושתתשהיה

גםיצרזהנוסחעלוהאגדה.ההלכה ,המדרש
משלו:סגנון

ארץדרךהלכותלקייםאדםחייבכלקודם

לחדש,באיםשאנוועדבסביבתו.הנהוגות

גמורהידיעהלדעתעלינוחובהבלשון,למשל

דורותושלדורנושלהאדםבנילשוןאת

לאחררקפסוקלחדשאנורשאיםקודמים.

אצלמחופשחפשמתוןאותומצאנושלא

 .) 116 1<עמהקדמונים

 ,מנדליבנוסחרכיביםחמישהמונהשטיינמן
הואלהםהמשותףאבל ,כאןאפרטשלא

 •במלאכתושהשקיעהעצוםהלשוניהמאמץ
שכבותמנדלישחפר"כשםכיאומרשטיינמך

ספריםמוכרמנדלי

הדורות,למעמקיעדמזולמטהזו ,כלשוךרבות
קיצוריאיך ,כלומרונוקב".חודרתיאורוגםכך
דרךאמנותילהישגלהגיעאפשראי .דרך

בכותבו:זוסוגיהמסכםוהואלשוני.רישול
הביטוימתחוםויצאכביכולשהתמרדמי"כל

אלאעצמיות,לידיהגיעשלאדילא ,המסורתי

 .) 117<עמ'סגנון"בעללמעלתכללהגיעלא

אמיתיים"חייםלי"תן

לפנינומעמידפשוטהלאפרשניתמשימה
עםערבארוחתהחרשבספרואלירזישראל

 .>'מע 106 , 2006חושך<אנךוחבריםשפינוזה

ידיעותינואתלרעבךאותנומחייבהואראשית,
בעתעיניולנגד<שהיוובכתביובשפינוזה

האדםאלוהים,עלקצר"מאמרספרו:כתיבת
"אתיקה">.השכל",תיקוןעל"מאמרואושרו",

ובמהכמהעדלבדוקמאיתנותובעהואשנית,
 ?זאתביצירתושפינוזיסטהוא

יוסףשלהיפהבספרוזומשימהלצורךנעזרתי
שפינוזהברוךשלבתורתופרקיםבן-שלמה

רקלאשהוא ) 1983משודרת,<אוניברסיטה
בידיהכתובספרגםאלא ,וצלולבהירספר

ומעמיקה.נלהבתפילוסופיתנפשבעלחוקר
בפרקהביוגרפייםהמבואדבריכבר ,ובכך

הפילוסופים')פילוסוף-('שפינוזההראשון

המתקשרתמעניינתבהערהעיניאתהעירו

ברוךכימספרבך-שלמהאלירז.שלספרולשם
אנוסיםלמשפחתשנולד ) 1677-1632 (שפינוזה

 ,אביומותלאחרמתקרב,החלבאמסטרדם,
דעותיו,לאאולםנוצריים.לחוגים

רוגזהאתעליו,העלוכשלעצמךהאפיקורסיות
 :התנהגותואלאהיהודית,הקהילהשל

עלהעבירה ,שלוהחייםאורחעל"העדויות

עםבסעודותוההשתתפותמעשיותמצוות

ולחרםלנידויולבסוףשגרמוהםנוצרים",
היהודיתהקהילהבידי 1656בשנתעליושנגזר
 .) 11<עמ'

ערב"ארוחתשביןהמקבילהמןלהתעלםקשה

שפינוזה"סעודותלביןוחברים"שפינוזהעם
חשובה:שולייםהערתועודנוצרים".חבריםעם

שפינוזה,שיטתשלבערכהשהכירוהראשונים
המשורריםמגדוליכמההיובך-שלמה,כותב

כמאההרומנטית,התקופהסףעלאירופהשל
נובאליס, ,הודרגתה,ובהם ,מותולאחרשנה

שפינוזהשלשיטתוכיהעובדהאףעלונוספים.
כדברי ,חשוהםורציונלית,גיאומטריתהיא

בלבהחבויוהפיוטיהפנימיהלהט"אתגתה,

המשורר .) 14<עמ'האתיקה"שלהקרחשדה
פחות,לאבאירופההיוםמוכראלירזישראל
מופיעיםספריו .בישראלמאשריותרואולי

ודרבימבואבצירוףובבלגיה,בצרפתבצרפתית
לפניעודלעתיםמרכזיות,בהוצאותהערכה
אפוא,זאת,מבחינהבעברית.אוררואיםשהם

מסוימים.ומירךקווייש

ביןמדוקדקתפילוסופיתהשוואהלערוךקשה
ניתךאבלשפינוזה,שללרעיונותהשירים
חמישההכולל.והמהלךהמבנהאתלהשוות
כלוםאיך"בקצהאלירז:שלבספרוישחלקים

אלירזישראל

הרבה",קורהלאשירים"מלבדמטבח",מלבד
"האםהסמוך",בחדרעכשיומנגן"מישהו

שכךוכנראהערבוייכובלהישכח"יכולהאמיתי
ב"מטבח",ספרואתפותחאלירזיישאר".זה

בדבריםכלומרהארוחה,לקראתבהכנות

בפתחמשפינוזה<מובאהשבעולםהחומריים
כלאתלגזורעלינוכל"קודםאומרת:ספרו

ולהתקדםחומרייםמדבריםשלנוהאידיאות
אחר"),ממשילישאחדממשימישהאפשרככל

 ,"שירים"עללדברעולה,בסדר ,ממשיך
"הערב".ברדתומסייםו"האמיתי""מוסיקה",

<תוךמסבירהואהספרבסוףב"הערה"

כליםשהואמטבח,בשירהתחלתיהשמטות>:
לדבוקהלכתימשםגופניים.דבריםועצמים,

 2006-אוגוסטיולי

 :t aר:
ו~- ~
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ו~י:ן(
אפשרויותשהםהלא-גופניים,הדבריםאת

שלמקומהעלהשאלותעלוכךאחר .השיר

להרהרבאתיהלא-גופנימתוךהמוסיקה.
האמיתיים"),("החייםהאמיתישלבמשמעו

זהשכך;וכנראהערב;ש"כבריודעולבסוף,
דברבאיזהלהיאחזמנסהעודאנייישאר",

ילדכמוספרי>.בכללחפשוחדללא<שאני
לגשתהאפשרויותומןהעובדותמןמשותקאני

אנימה"עםהשאלהתלויהלכלמעבראליהן.
 ,) 106<עמ'נשאר?"

בן-שמסבירכפישפינוזה,שלבאתיקהגם
"עלראשוןחלקחלקים.חמישהשלמה,

חלקוהאינסופית>,המוחלטת<הישותאלוהים"
כישותהאדם<עלומקורה"הנפשטבע"עלשני

מקור"עלשלישיחלקוסופית>,פרטית
וטבען>,הרגשות,האמוציות,<עלההפעלות"

הלא-<לרגשותהאדם"שעבוד"עלרביעיחלק
השכל"יכולת"עלחמישיוחלקרציונליים>

האושרוהשגתהשחרורדרךאתמציעהוא<ובו

החופשי>.האדםשלהעליון
כרכיםנכתבוכךעללפירוט,כאןאכנסלא

שבוהעליון""האושרכיאצייןרקאלארבים,
פסגתשכלית",אלוהים"אהבתהיאמדובר
זהותכליתה.שפינוזהשלהפילוסופיתהשיטה
ש"אלוהיםבעובדההאדםמכירשבוהשלב
המסוימתהאישיותדרךעצמואתאוהב

מסוים,אופןשהיא ,) 98<עמ'שלו"והפרטית

הכרה .האינסופיהאלוהיהעצםשלוסופי'פרטי
האדםשבו"מצבועונג,שמחהמקורהיאזו

עלמופרעשאינואושרעליון'באושרנמצא
לאגםפחד'שוםידיעלולאעצבות,שוםידי
 ,) 99<עמ'המוות"פחד

באותוומסייםפותחשפינוזהאחרות,במילים
לולקרואשאפשרואינסופי'מוחלטדבר

 ,> deus sive natura (הטבע"או"אלוהים
נצחית,ודאותבחזקתהואמקרהבכלאבל

ומוחלטת.גמורה

אבלבדרך'הוא .בספרואלירזישראלכןלא
בראשהמוטוודאויות.לאותןמגיעאיננו

נחמןר'דבריהםהספרשבסוף"הערה"

הולךאניכיפנאי'לי"איןהאומרמברסלב
כשעברו"עכשיוכישםכותבאלירזאליך".
 >.ל.עשבעים,בןיהיה<השנההחייםכמעט

קרובהרחוקההוגהשלבמשפטיוונאחזשבאני
ושובשובממנולומד •בולעסוקחדלולאההוא

המחשבהאתהחושבתהשפההיאשמחשבה

וכלעצמם.החייםאורחותהןניסוחהודרכי

הואהריהוא,חופשיאדםאםבשירה,העוסק

שמעניקהמעמדאת ,) 105<עמ'בחיים"עוסק

במחשבה,ולעיסוקהשכליתליכולתשפינוזה
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בשירהולעיסוקהשיריתליכולתאלירזמעניק
ישכאמור'אבלבחיים.העיסוקבעיניושהיא
הוודאותאתלהעניקיכולהאינההשירההבדל.

החלקגיבורלפיכךהמחשבה.שלהפילוסופית
וכנראהערב('כבראלירזשלבספרוהאחרון
ראש,כבדבוגר,הוגהאיננויישאר'),זהשכך

שלהגותועל<גםקושיותהמקשהילד'אלא
לי.ד/מידהידאתמעביר"הילדשפינוזה>:

הפהבמקוםסגור./בחלום,הפתוחהפה
יישאר;זהשכךוכנראה;ערבכברנשיקה./

מודיעאיךשואל:;הואמאוחרשיהיהולפני

 ,) 87<עמ'האדם?"לבניאלוהיםעצמו

מיכביכולהואהילדיותר.מורכבהעניין
האםילד,בעינילבדוק,העולםאלשנשלח
שפינוזה,אותושמדמהכפיהואהטבעאמנם

שווהבמידההפועלתוהכרחיתחוקיתמציאות

בולהתבונןנהגששפינוזה ,) 90<עמ'"בזבוב"

 ,) 93<עמ'"בנמלה"עכביש,בקורינאבק

 ,) 99<עמ'"בחיפושית"

לנו'תקסוםתמידשפינוזהששיטתספקאין
אםוגםהחיים,עלינושיעברוככלובוודאי

מבטיחה,שהיאהעליוןהאושראתנשיגלא
ישראלשעושהמהזה .לכךנשתוקקבוודאי
ההגותייםהאחרונים,ובספריובספרו'אלירז
חייםלי"תן-לבקששנוכלהמרבזהבכלל.

כאשר •הספראתשחותמתהשורה-אמיתיים"

עלואםשפינוזהפיעלאםהם,אמיתייםחיים
אלוהים"אהבתרוחניים,חייםאלירז'פי

הטבע,הואכאןהאלוהיםכאשרשכלית",
היאזאתלחיותוהדרךשיש,מהכלכלומר

 •רוחנית.
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