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אהת. פשוטה, נוגעת, שפתאום היתד. לי במעין הד הוזר לכל שיריו. מעיובפואימה שלו "שיהת־ערב", הסוגרת את מבתר שיריו, מצאתי שורה
הבל אבל כהפ בלבד ביקשנו מהילד,".ענבל המכה בפעמון פעמים רבות. הגה, כך כותב נתן יונתן: "שיריפ זה לא
ואין זה השוב, כרגע, מאיזה קונטקסט הוצאה השורה הזו, ולמה היא
עצמה, מבודדת, מרה, קשה ונכונה.לכתוב", או "ככלות יום עצובות כל אבני הקברים בעולם"), היא עומדת בפנימתקשרת (ההקדשה להיים גורי? "פרהים עלו באש ולך מה בשאר אהרי הכל
הנה, באן, אני כופר במה שאולי לא נאמר מפורשות על־ידי הביקורת,
אבל אפשר שעשו זאת בדיעבד שיריו שנעשו פופולאריים כל־כך בשל
רך, ענוג. אפילו בשיריו המוקדמים ביותר, שעדיין לא ציירו את בלהלהנתם ("הופים הם לפעמים...", "נאסף תשרי"): נתן יונתן איננו משורר

ההתפתהות שהיתה, שבאה שהבשילה
ואולי אותה רכות־כביכול, עניגות, "קיבוציות" ("משורר הקיבוץ") היתה
עדיין צעיר כל־כך, משורר־צעיר־שכזה,"ציוד" מקובל, משומ שבעיני רבים, והרי זו מהמאה רבית למשורר, הוא

שובתים, בי נתן יונתן כותב שירה... ארבעים שנה!
והמבהר שלפניי היפה הזה, הסלהטיווי הזה (נתן יונתן, מכחד שיריפ

f1980—1940 הוצאה הקיבוץ המאוחד ופ9מיה 6ועלי8! משמ''ה) מביו! קשת
מרהיבה של שירים מאז היותו כמעט־נער ועד היופ, מבחר הנותן אפשרות

מצויינה לאוהבי שירתו של נתן לראות אותם, לטעום מהם, מחדש.
"אדוות־הלילה מפכות כקולידממה" ™־ אבל זד. לא הכל, שכן "כשפפיגומאמירה קצת מרה, קצת קשה־ "שירים זה לא הכל" אך יש בהם מחילה,מוצא את ההדגשים ה"יונתנייפ", המלודיה הזורמת, המפית, שלצידה אותהוכבר בשיר הפותח "אלגיה''' (מתוך "שבילי־עפד" שהופיע ב־ 1951) אני

הולכות הימה הן אינן שבות'/
נכון, בשירים המוקדמים הנגיעה הקשה עדיין וותרנית נובחיגת הייחוד
הבדל. לא הספינות אינן שבות, כי אם: "מזך הנפש מרוקן / ונלכה מבאןאוהו הד של "ספינות שאינן שבותי" — הד של ייחוד, כמובן, אבל איזה20 שנה לאתר־מכן, בשיר היפה מאוד "איש לנפשו אשה לנפשה" קייםהמנסה להסיק מסקנות "גלובאליות",שבדיבור־ הספינות שאינן שבות ־־־ הן באילי אמידה ©תמית של צעיר־ כותב

בדרך ארובה / שאיש ממנה עוד לא שב" יכו'.
שירים זה לא הכל, זו המחילה על גנזך הנפש המרוקן, על הדרך הארוכה.
הארג" שטרחנו עליהם,על אותו "אריג אדום ומכושף" שמדובר בו בשיר, שפעם היד־ "הוטיפ"קלי"
דוכי־אנוש שכוליפ / לוקקיפ מ?ח צערפ / מציתיפ תבערה / על היפ /לעדרי לווייתנים, המחילה היא ה"פרוכ הדומפ לרדת תהופ / בטרוף /וב"נזירי הים" (מתוך "שירים עד כאן" ־־? 1979) הופכות הספינות

ומפעיפ ונופעיפ..."
הם נוסעים, והפעם לא נאמר אם ישובו ואם לא ישובו.

על האבר" (1951) י שוב, בצד התמימות־הכביכולית של דבר האבר הפשוט;ואם אחזור לתחילת הספר, לשירים המוקדמים, מי ישכח את "הבלדה
,.אהבתי תוגה־התלמים והרוח, עם צמד סוסי אל האופק לשוט" ;ואגב, שימו
לב להשפעה האלתרמנית־שלונסקאית שרווחה אז, ולא בלבד אצל יונתן).
ראתה עטרתם הנופלת / של הרבה גולגלות־קיםרים",אנו מוצאים שוב את הקשיות, הגבריות, עם שמץ המרירות שבהן: "מחרשתו
ועדיין לא אמדתי מאומה על נתן יונתן היוצא מן המקורות, מנבבי
על אבשלום" ("ערום באשה יפה בנחש בישן באליל") הוא אחד השיריםהשירה העברית (התב"ך, ר' שמואל הנגיד), ועדיין לא אמרתי, כי "עוד שיר
היפים ביותר ולא רק שלו־עצמו, אלא בכלל בשירה החדשה שלגו, שיר
של גבריות עדינה, מלאת תוגה. ועדיין לא ציינתי את השירים האנטי־
מלחמתיים שלו ודווקא במסגרת ליריקה צרופה ולא בז'אנר של שירי־מחאה

וכדומה.
כי מה שריציתי, בעצם, להגיד הוא, שמבחר זה, ספרון קטן זה, לא רק
שיש לברך עליו, לא רק שיש בו מה שיש בו (מבחר של ארבעיפ שנה!),
אלא הרבה יותר מזה: אפשרות נכונה להיבט חדש, נכון יותר, אמיתי יותר,

של שירי נתן יונתן,

סדק בקורת הבית
גי7!וחת

^ רות אלמוג / מוות בגשם /
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8. כל הדרכיפ מובילות

<...) ככל האנשים השואפים ל--
הצלחת מהירה הסתפקתי גם
אני בדרך כלל במידע שניתן ל־
השיגו במהירות. על כן נראים
לי תהליכים היסטוריים הרבח
יותר מעניינים מחייו של פרט
m או אחר. חייו של אדם הם
משהו מורכב, הבנתם תובעת
.הרבה עמל, הרבה רגישות, וכמו-
בן, גם מעורבות (...) כשמדובר

בתהליכים קל להבריק.
\ םיוני המצומצם כמבקר ספרותי, אשר
? עדיין מונע בעדי להתוך דברים לגמרי,
ולפעמים מעדיף לשתף את הקורא בלבטים,
הוא הדבר המורה לי כי את דבר הביקורת
המדוייק ונהוש ביותר, כותב המספר על עצמו
בתוך הספר, ואין למבקר אלא לגלות, עתים
לגלם את הביקורת הפנימית ביז בצורת
דיגום, בין אמירת אותם דברים בלשון שונה.
ואולם אין למהר ולקשר בין דבריו של גיבור
המסגרת של הרומאן, שהובאו בדיגום, לבין
דברי. הבעייתיות שברומאן הזה אינה
מאפשרת פתרון נהוש ומיידי כל כד. ועדיין
אין להקיש מכך שהבעייתיות האמורה היא
פגם ברומאן, בי? באותה מידה היא עילה
להצבת שאלות אחדות בפני יכולת הקריאה
והניתוח של המבקר. במילים אחרות:
ההתנייה היא, אם כי לא בכל מקרה, דו

כיוונית.
הכלות הכל, יקשה מאד להטיל גנאי כל
שהוא כמספרת אשר הסיפור הבודד, הפרודה
של הסיפור, כל אחת בפני עצמה וההצבר
שלהן, אינו מוטל בספק מבחינת עוצמה
בסיסית. ללא ספק קיימת כאן היכולת לספר
סיפור, היכולת לבנות סיטואציה סיפורית
העומדת בזכות עצמה, בעלת מבנה פנימי
מעגלי. ניקח לנו לראייה חותכת את סיפור
המסגרת הפותח את הרומאן, סיפורו של
םרופסור ליבם, אשר עליו מוסל מראש!
התפקיד להוביל וללוות את העלילה. כסיפור
'בפני עצמו יש לו קיומת ערכית שאין להטיל
בד. ספק, וזאת במסגרת סיפור קצר. עולם
פנימי מורכב ומרתק ניגלה לגו באופן
איגטגסיווי, ובעקבותיו הסדקים שבקיר הבית,
הפערים הפנימיים שבדמות ופרישתם כלפי
המעגלים המצומצמים של הסיפור הזה גופו,
החופף את סיפורו של איש נוקשה ולא רגיש,
ההולך ומאבד את עצמיותו השאולה בדרך
לאיבוד עצמיותו האמיתית — . והרי שגי
מעגלים תימאטיים אשר מספר טוב, אפילו.
מספר מומחה, ייצור מהם סיפור כחפצו:
החל ברומאן מעמקים ווידויי בסגנון
דוםטויבסקי, וכלה בסיפור בעל איכויות
חברתיות, אשר על דרך של אלימינציה
— פיטר הנמקה) תהפוך לאיכות שהיא מעברימםויימת — (ורק מספר אחד מצא את הדרך.
להיבט חברתי. אבן, כל הדרכים אפשריות,
ואזי יסתבר כי לא הסיפור הזה עתיד להיות
עלילת הדברים העיקרית, אלא סיפור מסגרת,
מין ריבוע משיק מעגל פנימי, והמעגל
הפנימי הוא סיפור סבוך של אהבה, הרס
ומוות, בארץ ובחוץ לארץ. הסיפור הפנימי
ביהם לסיפור החיצוני מסמן כאן את
המורכבות, שהיא אמנם בעלת משמעות
מבנית, אך הדבריט קשורים וחופפים סיבוך,

תימאטי לא פחות.

כ. מי כתב את הרומאן הפנימי ?

(...) מפריע לי במיוחד גודש ה-
אמוציונליות, וקשה לי להבין
כיצד יכולתי להתפתות ולתת א־

מון בפנטסיות האהבה שלהם
(...) עודפים של אהבה ! מי זקוק
לזה ו הלא אפשר היה לחלק
את המצבור הזה בין עשרה אני
שים1 אני דוחה בתוקף את ה-
מעורבות הרגשית הזאת הכרד
כה בסבל. לפי השגתי איג זו
אלא המצאה, איזו גוזמת של

מוחות .קודחים.

(דברי כרופפור ליפט,
ד&פבפ אה הרומאן הפנימי)

ההגדרה שלמעלה היא הגדרה ערבית 'ומ*
מצד. של ההתרחשויות הפנימיות, מאספקט
אחד עיקרי: הכוחניות המועטת הקיימת בו.
הפרופסור איבד בדרכי הסיפור באופן טראגי
גם אשד, וגם בת, ובתורת איש סובל הוא מיי־
מייצג את הצד המנוגד להיבט הרומנטי אמו-צג של הסתמיות שבסבל. "מוות בגשם" הוא
רפי, שהוא ההיבט הדומיננטי בסיפור הפנימי.
אבל לא זה העניין, בעצם, אלא שאלה קשה
הרבה יותר, על דבר הקישור בין שני הסי--
פורים. זוהי נקודה הצריכה כמה חיזוקים,
וכאן נמנה כבר פגש ראשוני לגבי הקוהרנט-
יות של שני סיפורים דומים. בי מבחינה חי--
צונית אפשר למצא איזה קשר, לא ברובד ה-
פנימי החופף סיבה ומסובב. בדרכי האמירה
המשכנעת של פרופסור ליכט, נעלה בעיה גוי'
ספת, הקשורה כבר לדרך ההיגד. הדמויות
הפנימיות, אלה אשר המוות והרס האהבה
עומדים לפיתחן, מוצגות גם בידי הדמות המו•'
בילה את הסיפור, גפ בידי עצמן כסופרים,
או ליתר דיוק, סופרים בפוטנציה. ומצידם
ההפוך של הדברים — גילום דרבי אהבתם
וחייהם ההולכים ומתכרסמים באמצעות כתי-
בה ספרותית למחצה. בצורה זו נושא הרומאן
הפנימי אופי של רומאן מכתבים. האופי ה־
וודויי המוקנה בשל כך לסיפור מתווה והו-
לך וממוםגר מראש במסגרת פםוודו אמנותית,
כי הדמויות מוצגות מראש כסופרים שכשרו־
נם לא התגלם באופן ממשי, אלא אבד בתוך
סבך החיים הרומנטיים והמעיקים הללו, אשר
כשל גילומם האמנותי חופף את הכשל הממשי
ואולי גם נובע ממנו. אפשר או להיפך, התו-

צאה .היא בכל מקרה אותה תוצאה.

'מכאן נובע האופי 'הסכיזואידי של 'הסיפור
הפנימי, המתקיים על ידי כפל נקודות חצי
יפית, או ליתר דיוק, כפל מוקדי־סיפור. נוצר
באן עימות לא גבון בין מוקד ההיבט של
פרופסור ליבט לבין המוקד המרחף במקצת של
כמד, גיבורים מספרים. התוצאה היא עיוות
מסויים, שסיבתו היא פוקוס לא אהיד, ש--
היו ליצור מרחב משמעויות על ידי שינויהתפקיד המוקנה לו מראש או "כוונותיו",
המוקד באופן המזכיר קצת את הטכניקה של
מערכת הכוונות האמנותיות של המספר החי-"ראשומון". אך ב"ראשומון", לא הל בלבול בין
צוני והמספר הפנימי. ברומאן הנידון דווקא
ההיבט המוקשה והלא רגיש של פרופסור ליכט
האמור מקנה לדברים איכות כוחנית — על
ידי השללת ערכו של הסיפור הפנימי. מעבר
.לכך, הווידויים עצמם אכן פועלים בפחות
כוח. בדרך כלל אלה וידויים שעיסוקם העיקרי
הוא בבליל של תחושות פנימיות. כי איכות
של וידוי מוקנית על ידי ישירות, הצטברות פני
מית ואפס מעצורים, ואיכות זו לא מופעלת
כאן במלוא בוהה, והתוצאה היא לא פעמ
אמורפית במקצת. כל הווידויים התריס ועום•
קימ באותם דברים בדיוק, הרס האהבה ומ-
וות, בין מוות פנימי בין מוות ממשי, והתו-
צאה, היא מיעוט האימפקט של הדברים, חסר
איכות מצטברת שהיתר. לבטח מוקנית להם
מהיבט אחיד, והרי ההיבט הטראגי של הד•
'בדים הוא באן ההיבט העיקרי. התוצאה היא,
שוב, מיעוט משקלו של ההיבט הטראגי והי
אימפקט שלו. ובאופן 8ירוני ייאפרג בי דב--

ריו של 'פרופסור ליכט גדיגום הם הדברים ד־־
נכונים והתקפים. אין זו רק שאלה של חוסר
איזון פנימי בין בוהות סותרים, אלא עיוות
מסויים בכל ההתרחשות הפנימית בולה, ההו--
לכת ומתמעטת, וכוה היצוני זר ומנוכר משהו

לכל סבל קונה לו מקום עיקרי.
סיפורת, שעיקר בוהה מוקנה לה מן הווי־
דוי, הוא דברה העיקרי של רות אלמוג• בכך
היא נבדלת מסופרים אחרים, וזוהי אולי הנ-
קודה שיש לדגש במיוהד. לא זאת בלבד, אלא
שמעקב אורכי אחרי הכתיבה הזאת מלמד כי
ההיבט הזה מתפתח והולד מספר לספר. חבל
חזקים מדי. סיפור המסגרת, צריך להיות משו־שב"מוות בגשם" הופעלו מעצורים פנימיים
ייך לאופרה אחרת לגמרי, ומשמעותו של
סיפור זה, למרות איכותו הקיימת ועומדת
בפגי עצמה, היא משמעות של מעצור פנימי.

ג. לאן מובילה המורכבות ?

ברורה לי כמעט משמעותו של הסיבוך
המבני הנקוט כאן. זהו נסיון לחדור לתחו־
מים חדשים של מורכבות ספרותית. הנובע
מכך הוא בעצם מסלול אפשרי כפול : התפת?'
חות נוספת בכיוון האמור, ואזי תתבהר מש־
שהוא בבחינת כיוון כלים, והעתיד הוא הצופןמעותו של "מוות בגשם" בתורת אקספרימנט
לנו דבר מבטיח אם רב ואם מעט, הכל לפי
המסתכל. ולחילופין, ויתור על הסיבוך המבני
שאינו תואם, .כמדומני, את .האינטנסיביות

הפנימית של דרכי הסיפור המורגלות של רות
אלמוג.

מנקודה מטויימת דרק הווידוי היא מוגבלת
מהיבט המבקש לבנות מבדה מורכב לתפארה.
הסיבה היא, שהמורכבות היא בדרך כלל ענ־
יין שמצוי בתוכו ולא מחוצה לו. בכל הקביעות
הללו יש הרבה מאד מראית עין, והכל צריך
בדיקה מחודשת, גם של מספר, גם של הבי-
קורת, ואולם ברומאן הנדון קיימת תחושה
של התרחבות מבנית, שאינה חופפת תמיד את
רמת ההתרחשויות והאינטנסיביות שלהן. זהו
שטר פיגודאטיבי ללא כיסוי תימאטי מספק.
צעד אהד נוסף יוביל את הדברים אל ה?'
משמעות הקאטיגורלית שלהם. הדבר הזה
אופייני בעיקר בקרב מספרי דור הפלמ"ח,
בעיקר, (אך לא רק) בפרסומיהם האחרונים.
הם נוטים מאד לסבך את הסיפור ולהקנות לו
מורכבות בכל מחיר. התוצאה היא בדרך כלל
מערכת מסובכת של פיגומים ועמודי בטון
סבוכים ומפותלים זה בזה, אבל עירומים, כי
הסיפור עצמו נמוך בכמה דרגות מהכוונות
המוקרנות לו מראש. כיייז זה של דברים
בסיפורת של רות אלמוג מחייב תמרור אז-
הרה חמור, כמעט בלשון פנייה ישירה המ־
בקשת יתר התגדרות, יתר הסתפקות במגזר
בו עשתה המספרת רבות והעמקה בו ככל
האפשר. צריך לבודד את המרכיב הזה מכל
ספיחיו ולהפוך אותו למרכיב מרכזי, כי בו
הכוח, ואובדנו הוא בעצם אובדן הנקודה
הארכימדית של ך"סיסורת הזאת, והערך. ה־•

מוקנד*
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 יצוע או משימה. יש להבחין, מורה רייל, בין
 הישג שמאן דהוא יודע כי מוצא האדם מד.־
  ף, לבין אופני ההגעה להישג — האמצעים
 הם נקט מאן דהוא לרכישת הידע האמור;
 החלט אפשרי מצב, שבו דרכי ההגעה לידי-
 ה מוטעות, בלתי רלוונטיות וכושלות, לא
 ק משום שידיעה, באמור, איננה ביצוע, ועל
 ן איננה אירוע מנטלי שאפשר לאמוד אותו
 דומה למשימות מיומנות (בהדפסה במכונת
 תיבה), כי אם בגלל הקושי לתאר איזשהו
 ליך (התבוננות נפשית, או שמא מכת פטיש
 ל הראש, חלום, הזיה וכוי) רלוונטי וטהור
 שגיאות, שבהתממשותו מובטחת ידיעה וד־

 ית.
דוד יום, פילוסוף סקוטי בן המאה ה־18,
 יה קיצוני עוד יותר־ לדידו אין ערבויות
  ולות טעות באימות ידיעותינו. לעולם לא
  כל לגזור אינטואיטיבית אמיתית אמפיריות
 נסיוגיות), מבלי לפנות אל החושים, מחד,
מסובב", פרושה להמציא נימוקי־עובדות, ך. ההסתמכות על מה שיום מכנה "יהס סיבה מבלי שנכיר ב"יחס של סיבה ומסובב", מאי־
 שד כוח ההסבר שלהם טמון בכך שהם
 צויים ביחס של סיבה ומסובב לעניין העלום
 ותו מבקשים אנו להסביר. טביעות רגלים
 אי בודד הן נימוקים תומכים בהנחה כי האי
 ים לידיעת הסיבה והמסובב ?" תשובתו היא,מיושב. "ואולם", מקשה יום, "כיצד אגו מצי-
 אין לנו דרד לעשות כן ובוודאי שאין לגו
 כילה אפריורית להסקה כזו, מלבד הנסיון
  הרגל המלמדים אותנו שמושא מסויים מו-
 יע תדיר עם מושא אחר, ואולם, .הנסיון וה-
 רגל הם אמצעים ארעיים: לא תמיד היתד,
 נו התנסות בעבר עם אירועים שבפניהם אנו
 ומדים בהווה, ולא תמיד נוכל להצביע על
 יזשהו הרגל וחוקיות) כאחראי להתרחשות
  ועה. לעולם לא נובל להסיק בביטחה ב-
 סתמך על הנסיון או ההרגל, כי תמיד כשיש
 ננים "רד,גשם. לא גובל, מוסיף יום, להסת-
 ך על הצלחה כלשהי שהיתד. לנו בעבר כדי
 הכליל לגבי כושרנו, כביכול, לצפות אירו-
 ים, המסקנה מדברי יום היא, שידיעה היא
 טרתה מוקשה, כי אין לנו כלים שבעזרתם
  כל לוודא אם הקשר בין העובדות למסקנה

 וא אכן קשר של נביעה,
מסקנתו של יום פסימית למדי ממבט ראשון.
 שתמע ממנה, שלמעשה אין באפשרותנו
 עצב ידיעת מוחלטת, אלא, למצער, ידיעה
 לאטיווית הנסמכת על הנחות המקובלות
  כונות. ואכן, אם נבחן לאשורו את תולדות
 מדע בדגם לתולדות הידיעה, ניווכח, שידיעה
 דעית תתשב לאמיתית כל עוד לא יבוא
 הפך אשר יתמירח באחרת. מסיבה זו מכנים
את טנטטיביות ההנחה ואת הצורך הבלתי שם התואר "הנחה"(היפותזה), במגמה לציין ילוסופים לא מעטים את "אמיתות המדע"
 וסק לאששה בראיות חולמות. תפקידן של
 ראיות, באמור,, לאשש הנחות, ופרושו של

דבר, בי מי שמחזיק בידו דאיד, המאששת
הנחה במדע, בפוליטיקה, בפסיכולוגיה, הרי
הוא יודע בה בעת מהו מצב העניינים לאשורו
(במדע, בפוליטיקה וכוי) וגם יכול להצדיק

מצב עניינים זה.
הבעיה החשובה יותר עתה, כמובן, לאתר
את התנאים המגדירים ראיה כטובה וכמשב־'
נעת, ואת המבחן שבעזרתו נאשר אם אכ!
אפשר לייהס למאן דהוא ידיעה. שפלר מציכ
את השאלה הבאה בדונו בסוג הידיעה הדורשת
בעל ראיה הולמת ז" תשובתו ניתנת תוךראיות לאישושה: "מד, פירוש הדבר להיות
הדגמת הבעיה בסיטואציה חינוכית. נניח ש•
תלמיד משיב לבעיה בחשבון מתוך מחברת
חברו הידוע כמצטיין במקצוע, או הוא מנת־
שה. האם היינו אומרים כי התלמיד איננו
יודע את התשובה ן בוודאי שלא; ואם היה
הילד מנמק את תשובתו בכך שמצאה במהברת
חברו, או ניחשה, אזי היינו אומרים כי זאת
ראיה שאיננה ממין העניין. הסיבה לדחיית
תשובתו של התלמיד תהייה כי אנו מצפים
שראיה לתשובה תתבסס על יסוד נימוקים
מתהום החשבון — נימוקים שהם פנימיים
לתחום האמור, ולא פניה לסמכות או ניחוש.
פרושו שלדבר הוא, שראיות המובאות לידיעה
תהיינה ערוכות באופו שיערבו לביסוס ההערכה
כי התלמיד יודע. לא מספיק, איפוא, שהתלמיד
יידע את כללי התשבון על מנת שיגיע לתשו־
בתו הנכונה. צריך גם שתהיינה לנו ראיות

שתצבענה על כך שהתלמיד אכן יודע.
לאיזה מבחן מרמז שפלרז שפלר מרמז
על מבחן שהוא יותר אינטואיטיבי מאשר
פורמאלי. בעקבות פואנקרח, מציע שפלר, כי
המבחן לידיעה לא יצטמצם ביכולת גרידא
לפתור בעיות, אלא ביכולת להחיל עקרונות
מתוך הבעיה המצומצמת, על בעיות החורגות
מעבר לתחום בעיה זו. בכך בעצם מסב שפלו
את תנאי הידיעה מהתלמיד הממוצע אל ה־
תלמיד שמעבר לממוצע, ומפקיע את הערכת
הידיעה מידי המורה המצוי, לידיו של המומחה
שבכוהו לאבהן מי מבין התלמידים אכן מסוגל
לממש אידיאל ההורג מתהומיו הספציפיים לו.
דברים אלה נכונים לכל תחום של ידיעה,
החל במתימטיקה וגומר במוסיקה. הלקח ה*
עולה מדברים אלה הוא שתחומי הידיעה שלנו,
והדגש הוא בעיקר על המדעים המדוייקים,
חושב בי הוראת המדע צריכה להיות שונה"מתנהגים" כתחומי ידע יצירתיים; ומי ש־
מהוראת האומנויות והספרות בזה, שללימוד
המדעים אין צורך בטיפות היצירתיות והי
דמיון, מפר את אחד מתנאי הידיעה החשובים

ביותר.
לסיכום, משתי סיבות, שעליהן נרמז ברשי•
מת זו ראוי שספרו של ישראל שפלר ייקרא
על ידי אנשים העוסקים בהוראה. האחת. הספר
מלמד כי הוראה המכוונת ללמידה ללא ידיעה
היא הוראה עקרה. השניה, הקשר הגילוי של
ידיעותינו השוב ברוב המקרים עשרות מונים
מהקשר הצידוק שלהן, וחשוב שייעשה דבר

מד, בטון מגמד. זו.
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