
195 כי בו ו לנ נ מנ ז

 מחיי היסטורי רומן פירסם כבר העטיפה על
 מלחמת־סיני, שרקעו רומן מתתיהו, בן יוסף

 הוצג וכבר בעיירת־עולים שעלילתו ומחזה
 ספר להוצאת דאג שלא—"זווית" בתיאטרון

נמ הכתוב, שלפי מה־גם ידו. מתחת מתוקן
 של "צעיף מפרי״עטו, חדש כפר בדפוס צא

 הבא שספרו לקוות רק לנו נותר אמנים".
יותר. בידו יעלה

זמננו לנבוכי
בש פורסמו בקובץ הכלולים המאמרים רוב
 שכטר ד״ר התכוון בכינוסם המחבר. בידי עתו

שב הרבים ל״נבוכים" מחשבה חומר לחת
המשי כי מסביר הוא ההקדמה בדברי דורנו.

 "הכוונת היא הדור על המוטלת הרוחנית מה
 ויהו אנושית העיונית, להתחדשות המחשבה

 על- שנוצרה ההתחדשות מסוג כאחת", דית
 על״ידי או הרמב״ם של נבוכים" "מורה ידי

גש ליצור צריכה זו התחדשות ספר־הזוהר.
 לבין ושבתלמוד שבתנ״ך הנתונים "בין רים

 המהות בדיקת של בדרך המודרנית" התודעה
 היהדות ערכי של והאמוציונלית הרעיווית

זמננו. של האדם בשביל

בא להיעזר עלינו—המחבר טוען—כך לשם
 בעלי־החיים של ההתנהגות בחקר קולוגיה,

 של למוטיבים הדעת את ולתת בביולוגיה,
 מנעה המונותיאיזם של החשבת־יתר התנ״ך.

 של העדתי "המפעל של הנכונה הדאייה את
הרו לקיומנו הכרחי הרעיוני והביסים משה•
ם כי ומדגיש, חוזר שכטר ד״ר חני". ג " 

ש ר ד מ ב ה שו א ח ל ה, רק י ש ע מ  ה
א ש אל ר ד מ ה ך ש י ר ת צ ו הי מח ל
ה י א י ל ". רק ו ד מ ל  זי גישה מתוך מ
 הזמן התפתחות עם בעימות כוחו מנסה הוא

 להגיע כדי שונים מדע בתחומי האחרון
הדעת. בתחומי לאינטגראציה כך מתוך

 אקולוגיה סטואה, על "שיחה הראשון, במאמר
לתו סימוכים המחבר מוצא איזורי", ותיכנון

 ;זמננו לנבוכי עיון פרקי :שכטר יוסף •
עם׳. 182 ! 1970 דביר,

 בתרבות כמו ימינו. של בתרבות הסטואה רת
 הרגשה משתררת בזמננו גם כך ההיליניסטית

 שאין גורלי כוח בידי נתונה שהאנושות
 עתה גם כן ההם כבימים עליו. שליטה לנו
 מבקש והוא סביבו הנעשה את מבין הפרט אין
 התעמקות של בדרך תפנימי שיחרורו את

 ההפנמה. בדרך או הקוסמוס של בחוקיות
 היא )אקולוגיה( יחס״הגומלים על התורה

 עוסקת והיא הסטואה, תורה של המשכה כעין
 ו־ בעלי־החיים הצמחים, של בספירת־החיים

 והחברתי הכלכלי הפיזי, התיכנון בנייהאדם.
אקו נתונים על מבוסס האנושית הסביבה של

 שיווי- ליצור היא העיקרית הבעיה לוגיים.
 הטבע לבין הטכנולוגיים ההישגים בין משקל

 זו בתפיסה הטבעית. והסביבה האדם לטובת
 שפירושו למיתוס, הכנה מעין המחבר רואה

 )"תורה האדם לחיי ומטרה משמעות הקניית
 את הערכים, ואת המדע את בעתיד שתקיף
העל־־מודע"(. ואת ■מודע הבלתי ואת המודע

 בתורתם שכטר ד״ר עוסק מיוחדים במאמרים
 קונראד של תצפיותיו "על הוגי־דעות: של

 ו־ הרחוק" המזרח של "ערכי־יסוד לורנץ",
 במאמרים פורמן". ארנסט של בהגותו "פרקים
ער של משמעותם את המחבר בוחן אחרים

המ מצב "ליצור כוונה מתוך היהדות כי
ר ש פ  לסלק גם והיכול והשראה אמונה א

 בתוך וההשראה". האמונה מדרך מכשולים
 ושואב בחסידות יתדותיו תומך הוא השאר
 •ומתפי־ מברצלב נחמן רבי של מדרכו הרבה
שנת "ליקוטי־תפילות", הספר מתוך לותיו.

 ד״ר מביא נחמן, רבי של רצונו לפי חבר
 לדעתו, המדברים, מסוימים קטעים שכטר

בן־זמננו. אל

 בזמן היהדות ללימודי נקודות־המוצא את
 פרום׳ רבו תורת לפי שכטר, ד״ר רואה הזה

 השראה של ובשעות ברגעים שליק, מוריץ
 בחיים רגעים "יש האדם. בחיי והתחדשות

 מרגישים ואנו נופלת מחיצה כאילו שבהם
 באה פתאום העולם": ללב קרובים עצמנו

 אך סוף, ,לאין הנפתחות דלתות של תחושה
ה בא ולאחריה מהר עוברת זו תחושה

 חוויה היתה לא כאילו הכל את וסוגר סתום
 והכרת זיו, נקודת״מוצא בכלל. השראה של

משמ־ ׳תיקון, דרכי של ולימודן האדם" "מותר
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 .םדאה תוברת לש דומילל החיתפ םיש
 תמלענה המאתהה" תא ללוכ "םדאה רתומ"
 ,יח לכ ןיבו תישונאה היווהה ןיב תמייקה
 היווחה לש תומצעה תא טילבמ אוה ינש דצמו
 ־בש םיהולא״סלצ אוה השעמלו ,"תישונאה
 רבחמה ןווכתמ "ןוקיתה יכרד״ב .םדאה תמשנ
 וקבדש םילגרהמ שפנהו ףוגה רורחישל
וסיה ןיבש היצרופורפה איה תודהיה .םהב
ייקה יתקוחהו ינחלופה ,יתיטהו ירסומה תוד
ותב אלא המוא ונתמוא ןיאו" ,הכותב םימ
 הידעס יבר לש העודיה ותרדגה יפל ,"התר
ות הניא תדל הנידמה ןיב הדרפהה .ןראג
סיההו ןושלהו הירוטירטה ןכש ,תודהיב תספ

 ידוהיה םעה םויקל םנמא תויחרכה הירוט
 ר״ד ףיסומ ."ותוהזל תוקיפסמ ןניא" ךא
וזפב םה םידוהיה בורש חוכשל ןיאש רטכש
.םתרותב יולזו םמויקו הר
 ןעוט תורצנה לעו תודהיה לע רחא רמאמב
 םירצמ״תאיצי לע תססובמ תודהיה יכ רבחמה
 ־ואפ לש) תורצנה וליאו יניט־רה דמעמ לעו
 עושי לש ותומד .הבילצה תעש לע—(םול
 םא" ךא ׳רבשמ תותעב םדאל רתוי הבורק
 דוסי שי תושונאב תיבויח תולעתה אובת
."השמל בושי דיתעה־שיאש תווקל

.פ .י
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