
















































ומחשבה לשוו דפוס> שרפשט»ן: בךעמ>
המסורתית בסין

 בהן הספרותיות, בצורותיה ורבת־רושם. יחידה־במינה בריאה היא הסינית הלשון
 העשרים המאה בני משכילים אותם במיוחד. מלאכותית בריאה הריהי כאן, נעסוק

 המסורתיים הקישורים מן לא־פחות מופרכת הטלת־מום בה ראו נגדה שהתקוממו
 כי לשון, של ביותר הטבעיות מטרותיה את שימשה לא מעולם הנשים. רגלי על

 במחשבה. אותו והוגים במכחול אותו שכותבים דבר היתה היא בה. דיבר לא איש
 להבינה. מכדי דו־משמעית היתה תמיד כמעט שהוא, ניב בכל רם, בקול בקריאה

 להם קנו שאותה חירות דרך־חירות, בה להשתמש יכלו הסינים מן קטן מיעוט רק
 לו. לנזקקים כוח המעניק הישג שהיתה מפני כבוד בה נהגו האחרים שקדני. בלימוד
 שינהגו הבריות על היתד. חזקה הכוח. של מסמליו אחד היתה דבר, של לאמיתו

 בסין, למשול היה אפשר איך הדעת על להעלות קשה בלעדיה, ברסיסי־רסיסיה. כבוד
 לקחת כל־כך ושונים רבים מסוגים מוכשרים אנשים הרבה כה היו יכולים איך או

בתרבותה. חלק
 ולראות הביע, שאותה התרבות את בעצמו שעיצב גורם בלשון בה לראות קל לכן
 :בן־דורנו סיני מלומד כדברי סין. של ביותר הגדולה מורשתה את זה, במובן בה,

 והפילוסופיה המחשבות את דברים, שאר בתוך עיצבה, אשר היא הסינית "הלשון
 בחלק לפחות נשאה ואמנותה, סין ספרות של והסגנונות הטיב את קבעה סין, של
 של לגיבושה תרמה והיא מדע, פיתחה לא המסורתית שסין בכך האשמה מן

במובהק". סינית שהיא ציביליזציה
 ד הסינית התרבות שאר עם שלה יחסי־הגומלים ומהם הלשון, של ייחודה בדיוק מהו

 האדם בצרכי מרוכזת הלשון כי סבור גרהם, א.צ׳. הסינית, בפילוסופיה מומחה
 מורכבת "היא לדבריו, הרגיל. הפורמלי ההגיון על מתקוממת היא בלבד כך ומשום

 טפלים בעניינים עוסקת כשהיא אפילו שלה יחסי־הגומלים כל את לפרוש מכדי
 לבחור רק אנו יכולים זולתנו מישהו לשכנע מנסים כשאנו יום־יום; של ביותר

 את לסתום ולנסות כיוונים, באותם להנחותו כדי שלנו במחשבה במשפטי־מפתח
 ההגיון חומרת את להשיג תקוה בלי אך דילוגים, אותם לדלג מסרב כשהוא הפרצות
 הגותית, בחוויה או בפעולה אך־ורק המעוניינים לאירופים בדומה הסינים, במלואה.

 כל את לסתום המתעקשים מדי הגיוניים להוגי־דעות באי־אמון להתיחס נוטים

 בגסות ומפשטים בלתי־חשובות בשאלות הדשים אנשים בהם רואים והם הפרצות,
 התבונה, של ההפוך הקצה מן יותר הרבה התרשמו הסינים החשובות... השאלות את

 גאונות המלים, במיזער כמוה מאין מורכבת מחשבה המדריך האפוריסטי הגאון
בעולם". העילאיות מדוגמותיה אחת הוא צ׳ין׳ טה שה׳טאו
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 הוא השני הרכיב שם. סתם הוא לבדו שבהיותו פונטי סימן הוא ל״סוכר" ה״אות"
מזונות. של לסוג שייכת שה״אות" המעיד "אורז", השורש

 כיחידות "מלים" נגדיר אם שלנו. במובן מלים ואינן, הינן, הסיניות ה״אותיות"
 הרי יותר, או פחות תלויה בלתי־ משמעות להן אשר ביותר הקטנות הלשון

 , שאגו צירופי־האותיות כמו לערך הזאת ההגדרה את הולמות הסיניות ה״אותיות"
 את משנות הסיניות המלים גם כך שלנו, למלים בדומה "מלים" להן קוראים
 אפשר כללי קקשר באותו אפילו שלהן. ההקשר שינוי עם קרובות לעתים פירושן
 שעשוי בקושי נתקל סינית הלומד מערבי אדם אחת. למלה הרבה פירושים שיהיו
 ראש לו היה הראשי "הקצין כגון: פסוק בלמדו בו להתקשות אנגלית הלומד סיני
 הרכס. של ראשו אל הוליכם חייליו, בראש בקלות־ראש בצעדו כתפיו. על ממש של

 !׳״ ראשיכם את אתיז נצליח, לא ׳אם אליהם. קרא !׳ הרם ׳ראשים
 הלשון של העיקרית המוזרות על מרמז מלאכותית בצורה לי שרקחתי זה כתוב

 למלים, מאשר לשרשי־מלים יותר דומות שלה המלים מערביות. בעיניים הסינית
 או קידומת להם מוסיפים אין ולעולם אותן נוטים אין לעולם משתנות. אינן לעולם כי

 ל״איש", משמשת אות אותה יחסה. או כינוי, מין, מספר, זמן, להן אין סיומת.
 משמשת מלה אותה הרי בלבד, ראשון גוף על נדבר אם ו״גבריות". "אנשים",

 , אלד"• ו״הלוד אלך", "אני הולך", "אני הולך", "הייתי "הלכתי", ל״הלכתימזמן",
 בכל לעצם, פועל שבין להבחנה ידועה במידה המקבילה הבחנה בסינית יש כי אף

 כמובן, דיקדוק, לה יש עלינו. המקובל במובן דיקדוק כל לה שאין הדבר נכון זאת
 הם מורכבים כה אלה עקרונות אבל להבנה; ניתנת היא להם שהודות ועקרונות

 בקיאות בהם לקנות ואפשר המופשט, על־דרך אותם ללמוד שקשה עד לכאורה
 הדיקדוק שכללי נזכור אם וזהיר. ממושך שימוש של המסורתית בשיטה רק כהלכה
 כל כל נתמה לא אולי טובה, עברית לאדם ללמד בהם די אין כשלעצמם העברי

הסינית. בלשון מפורש דיקדוק של היעדרו על
 הבנויה מלה על תמונה של יתרון כעין לסינית לה יש המערב לשונות לעומת

 סין• של באיחודה שאין־ערוך־לה חשיבות זה ליתרון היתה שאמרתי, כפי אותיות.
 הסינית כן, על יתר הדיבור. את מאשר הכתב את להאחיד יותר הרבה היה קל

 ■, מה כל של החסכוני לרישום מאד טובה היא ולכן מאד, תמציתית היא הספרותית
 שלה לתמציתיות הודות כי הסבורים מבקרים יש הרשמי. לגינזך להיכנס שצריך
 לתור התוכן מירב את לדחוס מאפשרת היא לשירה. גם עילאית לשון היא הסינית

דחוסה. היא הסינית השירה המקום. מיזער
 התוצאה זו אין שלה. דו־המשמעות הוא המסורתית הסינית של ביותר הגדול הקושי

 " היא "הקריאה בעברית, אומר, כשאני הלאה. וכן מין מספר, זמן, מהיעדר ההכרחית
 לתלו? אפשר נעימה. היא ולמי כיצד מתי, היכן, לפרש בהכרח חייב אינני נעימה",

 להביאן אפשר בעברית להביא שעלינו ההבהרות למדי. ברור הוא אבל הרעיון, על
* להביאן טעם מה צורך, בהן אין אם אבל צורך, בהן רואה הכותב אם בסינית

ה
ה
מ
ז

ל
״
א
ב
ב
מ
ב
"
ו

ב
״
נ

ש
ב
א
ב
ב

ס
ה
ע

נח
מ
מ
א
א
כ

מל

הד
ממ
ניו
לא





שרפשטיין בן־עמי 28

 התחדשות לידי להביא האלוהית ההדרכה שתחת ביותר היעילים האמצעים אחד היא
 לשאת כוח במתרגם לתת יכלו הם רק הזאת, הגדולה הארץ של ומוסרית רוחנית

 מכך". שנתחייבו ומתמדת שקודה התמסרות של והיגעות הארוכות השנים את
 שהיה שלו, הסוג מן תרגום אפילו כי מצא להישמע, דעתו ראויה כי שברור פראייר,

 י׳ הסינית, והלשון היות נתאפשר לגמרי, חדשים ובמינוחים חדשות בעמדות כרוך
 הסינית את להוקיר שלמד לאחר לצמיחה. לשונות-מסוגלת כשאר לדבריו-כמוה

: 1891 ב־ כתב אותה, מוקירים שאינם אלה את ולהוקיע

 את הסינים שיכבדו רצוננו אם עצמנו שלנו באור מלעמוד ולהימנע להקפיד "עלינו
 מאלו יותר כולו בעולם להתקבל זכאיות אינן שלנו השיטות שלנו. חכמת־המערב

 ישחקו או יטפלו שלנו המערביים המדעים את להכניס המבקשים שאלה אסור הסינים. של
 ' מכל יותר מתאימה היא מסוימים שמטעמים והנפלאה, הקדומה בלשונם בקלות־ראש

כולו". העולם לשון להיעשות זולתה
 (,Forke) פורקה אלפרד ,1927ב־ שחיוה, הדעה אל עוברים אנו פראייר של מדעתו

מ את המליצה, את הדגיש הוא הסינית. הפילוסופיה של מלומד היסטוריוךחלוץ
 הסינית. המחשבה של בלתי־האישי האופי ואת המיוחדות הקטיגוריות את המשמעות,

 בסגנון מעונייגים הסינים אבל בתכלית־הבהירות, בסינית להתבטא לדבריו, אדם, יכול

 בצורה נבנים משפטים בו ריטורי, דחוס, סגנון פיתחו הם בבהירות. מאשר יותר הטוב
 הדבר בא כאחד המקרים ובשני ניגודים, או הקבלות של בצורה כלומר חזרות, של

 מופשטים ממושגים ביישוב־הדעת להקיש תחת ההגיון. חשבון על קרובות לעתים
 הפילוסופיים הכתובים לכן שונים. פירושים הסובלים מוחצים, דימויים מעדיפים הם

 להבינם אפשרות אין כמעט קרובות ולעתים סיני, לאיש אפילו הם, קשים הישנים
ז׳ I!; 1פרשן. בלי

 הסינים הרי הסיניות המלים של מקורן נשכח אולי גם שאם ואומר מוסיף פורקה
 מאשר יותר מוחשית למחשבה נוטים שהם ומכאן מוחשיים, בדברים אותן קושרים

 אח קובעים הללו בשרשים. השימוש גורם אחר מסוג בעיה מופשטת. למחשבה
 תחח מוכללות הרגשה או חשיבה המביעות המלים למשל, המחשבה. קטיגוריות

 הפונקציות שכל שלהם, הפילוסופים לרבות הסינים, הניחו זה מטעם "לב". השורש

, בלב. מקזכנן הרוחניות
 של בתקופת־הראשית שהתנהלו הערים הפולמוסים הרי פורקה, אומר להגיון, אשר

 הוכשלה זו ראשונה בתקופה אפילו אולם לגלותו. אז הניעוה הסינית הפילוסופיה

 נשוא נושא, כגון קטיגוריות חסרה היתה שהסינית כך על־ידי ההגיונית החשיבה
הסינים. של הכללי לקולקטיביזם או לאלמוניות קשור היה ההיעדר ומושא.

 בסין הידוע (,Chang Tung-Sun) טונג־סון צ׳אנג של זו היא השלישית הדעה
 של מחסידיו והיה וברגסון, אפלטון את תירגם הוא המערבית. למחשבה כמומחה

 •1938ב־ לראשונה הופיעה אצטט, שממנה מסתו, מארקסיסט. שנעשה עד קאנט,
 הלוגיקנים ולשון. תרבות של נתונה לצורה קשורה צ׳אן, אומר הגיון, של צורה כל

תבונח של האוניברסלי ההגיון הוא שלהם שההגיון הנחה מתוך יוצאים המערביים
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 בחובה, עושר טומנת הארץ השנה, עונות ארבע להם יש "השמיים :כותב הוא וכך
 האוצרות ניצול מתוך תרבותו את ליצור האדם של ייעודו בן־תרבות". הוא והאדם

 רעות שתכונות העובדה מן לרגע אף מתעלם אינו שסיון־צי אלא וארץ. שמיים של
 יצור לעשותו אפשר איך השאלה בפני הוא ניצב לפיכך ;מלידה באדם בו נטמעו
 הבריות זקוקים כך ולשם החברה, את לארגן ההכרח מן זו מטרה להשיג כדי מוסרי.
לכללי־התנהגות. מצדם

 הקרוי קוגפוציוס של לעקרון מיוחדת חשיבות מיחס שסיון־צי איפוא, תימה, אין
 נכבד מקום תפס זה מושג מצןה(. מעין משהו מנהג, טכס, )שפירושו "לי" בשם

 מנהגים של משמעותם על קונפוציוס של שהשקפותיו אף הגדול, המורה בתורת
 מתוך הטכסים את החשיב הלה שפן סיון־צי* של מאלו ניכרת במידה היו שונות

 החברה היתה גירסתו לפי טהורה. תועלתית ברוח התגבשותם מקור את שהסביר
 לכל המוכנים בני־האדם, של השפלים יצריהם את לרסן כדי טכסים לגבש אנוסה
חמרית. הנאה לקבלת במלחמתם וכפייה אלימות מעשה

 מליחס חדל ולא בני־האדם של טבעם על הפסימית להשקפתו סיון־צי היה נאמן
בלבד. ואנוכיות שפלות של נטיות להם

 זה הוא מושכל־ראשון—מחדש לחנכו אפשר גדול במאמץ ורק מטבעו הוא רע האדם
סיון־צי. של בתורתו

*

 לא לפנה״ס 220ל־ 1120 שנת שבין שבתקופה בבירור נקבע בהגדרות, נדייק אם
 בימינו־ זה גיאוגרפי למושג שיש מובן באותו סין בשם להיקרא הראויה ארץ היתה

 בת־ סין של משטחה חלק תסס למעשה, עצמאיות שהיו מדינות, של ערב־רב אנו.
 ;מדרום ויאן־צה מצפון הואן־ח׳ה נהר ממזרח, הים היו האיזור של גבולותיו זמננו.
 הצלחתם שיעור לפי הכל לכאן, או לכאן זז ומדי־פעם יציב היה לא המערבי הגבול

 בת־זמננו, סין של שטחה שאר כל אותם. שסבבו הנוודים עם במאבק הסינים של
 מאוכלסים היו וסוציאן קוואנדין קוואנסי, יונאן, בימינו הקרויים המחוזות לרבות

סיניים. שאינם עממים כלומר ברבריים, הסינים בפי מכונים שהיו שבטים
 נסיכויות שבע התגבשו הנסיכים", "מלחמת בתקופת לפנה״ס, הרביעית המאה לקראת

 יאן-בצפון, בדרום,—צ׳ו צי-במזרח, צין-במערב, בזו: זו נלחמות שהיו אדירות
במרכז.—וויי האנצ׳או

 הפכה שואפת־קרבות מהיותה אך תרבותית, מבחינה כולן אחרי פיגרה צין נסיכות
 הנסיכויות שאר כל על מהלומות להנחית בידה שעלה אדירת־כוח מדינה להיות

ולהדבירן.

 והיה השלטת השושלת לאבות קודש היתה בו שהעבודה למקדש קונפוציום נכנם אחד יום *
 טוענים "הבריות :ואמר קולו הנוכחים אחד נשא עיניו. שראו דבר כל לגבי שאלות שיאל

 שמע ודבר". דבר כל על ושואל לבית־מקדש נכנס הוא והנה בטכסים, בקי שקונפוציוס
לאשורה". בטכסים הבקיאות זו "פן, :ואמר זה של הערתו את קונפוציוס
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 עם שיחתו כדי תוך סיאו־קון. זו, ארץ של מושלה אצל לראיון להתקבל עליו,
 בלא למדינה", וכוח עצמה הקניית של "האמנות בדבר בדיון שאן־יאן פתח הנסיך,

 הזמין והוא סיאו־קון מלפני חן נשאו דרכיו המקובלים. המוסר בעקרונות התחשבות
בשירותו. לכהונה שאן־יאן את

 סובב הוא החדש. לאדוניו מסירותו את להוכיח בלהיטותו מעצור ידע לא שאן־יאן (
 צין חילות הביסו מכך וכתוצאה ידידו־בנפש, שהיה קונציאן, הגנרל את בכחש

מעשה לכל מוכן היה הלה שאן־יאן. של מולדתו ויי, הנסיכות צבא את והשמידו
 וזכה צין של שליטה מצד סייג ללא אמון לו רכש זו בדרך ומזימת־מעל. בגידה ,

ולתהילה. לשם
 על־פגי שנתפרסה צין, של לטוטאליטאריות אבן־הפינה את שהניח הוא שאן־יאן

 כראש־וראשון מעמדו, שהתבסס כיון צין־שי־הואן. של מלכותו בימי כולה סין
 המשטר על חזונו להגשמת המרץ במלוא שאן־יאן ניגש צין, של המלכות שועי בין

בחוק. בתיקונים ופתח המדיני
 הלגיסטים, של האידיאולוגיה את היקפה במלוא המשקף צו־התיקונים, את חיבר הוא

האבסולוטיסטית. השלטון צורת של משפטי לביסוס ששאפו
:הצו לשון וזו

שכל אנשים, וחמישה עשרה בנות לקבוצות התושבים כל את לחלק בזה "מצווה
 וחייבים לזה זה ערבים החברים ;פנימה הקבוצה בתוך רעהו אל מהודק מהם אחד י■

 על המודיע ;לשנים יבותר שנעשה פשע על יודיע שלא מי כל זה. אחר זה לעקוב
 אל שעבר כמי ייענש פשע המעלים בקרב. אויב השמיד כאילו פרס לו יוענק פשע

האויב". מחנה

:קוראים אנו הסינית״, הפילוסופיה ״תולדות קי,1נא קאנו היפאני הסינולוג של בספרו
 שום לו היו ולא ועשירה, חזקה מדינה של הקמתה בשאלות אלא עסק לא "שאן־יאן

 בדיבורי־סרק, עיסוק בה וראה הפילוסופיה את דחה והוא הואיל פילוסופיות, דעות
המדינה". של כוחה את לרופף רק העלול

 והמלאכות המסחר ;ולצבאיות לעבודת־האדמה בעיקר היה נתון שאן־יאן של לבו
בעיניו. טפלים דברים היו

:כותב נאוקי קאנו הפרופיסור .
 עבודת־ על הסתמכות מתוך אך־ורק במדינה לשיגשוג להגיע אפשר שאן־יאן של "לדעתו
 בחיי אלה תחומים לשני עליונה חשיבות שייחס לשליט וראוי הצבא, ועל האדמה
/,המדינה

 ששאן־ אלא לעבודת־האדמה, ומכובד חשוב מקום נתיחד קונפוציוס של בתורתו גס
 שמביאה התועלת את רואה שהוא משום לא לעבודת־האדמה חשיבות מיחס יאז

 במדיניותו לשליט לסייע עשוי החקלאות שפיתוח משום אלא העם לרווחת י״הקלאות
 סבור—־האדמה עבודת של פיתוחה כדי תוך המדינה. של כוחה להאדרת המכוונת

 צורכי של מספרם על תדיר יעלה עובדי־האדמה שמספר לכך לשאוף ^או־יאן-״יש
החקלאית". התוצרת
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 טוען—הארץ על ארבה פושט אחת כשפעם הארבה. נגע את שאן־יאן מביא לדוגמה
 צורכי־ מאה יש אחד חורש כנגד אם מזון. בלא שנים כמה האוכלוסיה שרויה—הוא

 אחד, צרכן יש חורשים עשרה על אם זאת, לעומת ;מארבה גרוע אסון זה הרי לחם,
 אם "ואולם, ועשירה. חזקה תהיה ומדינתו בארץ, שלטונו את לקיים השליט יכול

למדינה". סכנה משום בכך יש עובדי־האדמה, למספר שווה הצרכנים מספר
 קיבוצית: אחריות מונהגת והלשנות־סתר; שטנה כתבי אפוא, לעודד, קם השלטון

 של הקבוצה-ופירושו חברי מעשרת אחד כל הדין את נותנים אחד של פשעו על
ממלכתי. דיכוי של למשטר יסוד שמונח דבר

 דברי־ שב״רשימות ימיו לסיפור מחוץ אנו, קוראים שאן־יאן של הריפורמות על
 שעליו הלניסטים, מאסכולת התיאורטיקנים אחרון האן־פיי, של בספרו גם הימים",

הדיבור. יורחב עוד
 שעלו הדברים מן הרבה ולחזות לעצב שנה מאלפיים ביותר הקדימו הלניסטים
 עגשים הטילו שאן־יאן "חוקי נאמר: האן־פיי של בספרו בתקופתנו־אנו. כפורחים

 הרי קלות עבירות יעברו לא שבני־אדם כך לידי יגיעו אם קלות. עבירות על קשים
 לא קלות עבירות באין המימשל. עקרון טמון כאן ;כבדים פשעים יפשעו לא גם

העולם". מן המהומות גם תעבורנה הארץ מן עבירות ובכלות כבדים, פשעים יהיו
 אכזריים לחוקים אי־ציות לגלות ההמונים של נסיון בכל שאן־יאן ראה "מהומות"

הממשלה. של הדיכוי עול את ולפרוק
 פשעים על להעניש צורך יהיה לא שוב קלות עבירות על קשה הבריות ייענשו אם

עונש". למנוע הבאים "עגשים בשם בפיו קרוי היה זה דבר חמורים.
 על־ידי שנפגעו אלה וכל יורשו, הנסיכות כס על עלה סיאו־קון הנסיך של מותו לאחר

 בבגידה, כוזבת האשמה עליו טפלה החצר אנשי קבוצת בו. להתנקם שאפו שאן־יאן
 בתוצאותיהן מבשרו לחזות אנוס שאן־יאן היה שעה אותה לאסרו. נשלחו ופקידים

 של מחוקיו אחד כי לעצמו, מסתור למצוא ממנו נבצר שלו. החקיקה פעולות של
 העז לא איש בעצמו". שפשע כמי דינו פושע, המחביא "כל :לאמור הורה יאן־שאן
 נסיו של פקודתו לפי רותק, ולאחר־מכן נאסר, הוא בביתו. שאן־יאן את להסתיר

 של מעלליו פרי החוק, הפך כן לגזרים. ונקרע כלי־רכב ארבעה אל צין, מדינת

לעצמו. לו לרועץ שאן־יאן,
 ציז במדינת שלו הריפורמות אחריה. עקבות השאירה שאן־יאן של פעולתו ואולם,

 רחם יודעת שאינה עריצה טוטאליטאריות של והאידיאולוגיה חותמן את בה הטביעו
האן־פיי. הלניסטים, משנת של העיוניים מבססיה גדול של בימיו לתחייה קמה

*
 של לנסיכים נצר היה הוא שאן־יאן. של מותו לאחר שנה ששים נולד האן־פיי

 ‘דברי ב״רשימות בימינו. הנאן מחוז של במערבו קיימת שהיתה חאן, מדינת
 הדרכתו תחת האן־פיי למד לי-סי עם "יחד :קוראים אנו סי־מא־ציאן של הימים״

בכשרו נופל עצמו ראה לי־סי ;קונפוציוס של מבית־מדרשו הפילוסוף סו־צי, של

מהאן־פיי". נותיו
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 את לשליט מוכרים "הפקידים האן־פיי: קובע לפקידיו, השליט בין ליחסים אשר

 , בין אין ושכר. תארים תמורת אלה כל את קונה והשליט חייהם, ואת כוחותיהם
על מושתתים יחסיהם ;בנו אל אב הקושרים אלה כגון רגשות פקידיו לבין השליט

חשבון".
 י פקודה, לפי אך־ורק לפעול למנגנון, להידמות הפקיד חייב האן־פיי של תורתו לפי

 לתת יכול אינו השליט אי-נאמנות. או נאמנות בדבר משלו דעה לו שתהיה בלא
 המקרים מעטים לא שכן בבני־משפחתו, לא ואף שבקירבתו בפקידים אפילו אמון

 • כוונה מתוך בחייו בהתנקשות חלק לקחו השליט של ובניו שנשיו בדברי״הימים

־ בידיהם. השלטון את לתפוס
 הוא מדבר טובים, למעשים מסוגל כשלעצמו שהאדם האמין לא והאן־פיי הואיל

 קנה־ ומהו רע. מעשות הבריות את למנוע כדי בהם שיש אמצעים לפתח הפורח על

ז ולרע לטוב המידה
 אולם ממנו-רע. ההיפך ;משובח זה הרי במדינתו, ושלוה לשליט כבוד המבטיח כל

 קנה-המידה הרי השליט, של קניינו אלא אינה האן־פיי, של לדעתו שהמדינה, מכיון
 הרחיק זו מבחינה ולסמכותו. השליט לבטחון ערובה בו שיש הוא הטוב לגבי היחיד

 המדינה, של ורווחתה עצמתה היו זה של לרגליו נר ;משאן־יאן יותר לכת האן״פיי
 , שלטון לו ולהקנות המושל של שלומו את להבטיח היא האן־פיי של מטרתו ואילו

והאמצעים. הדרכים בכל מ^רים בלי
 אין ;החוק את אלא מלמדים ואין מלומדים, ספרי אין חכם מושל של ״במלכותו

 אין ;הפקידים אלא מורים אין ;בעבר שהיו חכמים מושלים על שיחות מנהלים
 של משאת־נפשו היא החוק״-כזאת דרישות עם תיאום מתוך אלא בעם מסיחים

בספרו. בגילוי־לב מביע הוא שאותה האן־פיי,
 הרקמה־ ואת בעיניו פחיתות־כבוד היה באמנות העיסוק הספרות, מן סלד האךפיי

 שצריו טפלים" כ״עיסוקים ראה הציור־על-בד ואת הגילוף־בעץ את על־משי,
 קונפוציוס חסידי שהגו ולהוקרה לכבוד מוחלטת בסתירה עמד זה דבר לאסרם.

ולמחול.* למוזיקה לשירה,
 היזז שעתיד תרבותי ניהיליזם של ניצוץ אותו היו האן־פיי של אלו השקפותיו

 . להשמדת ספרים לשריפת הביא דבר של ובסופו למדורת־ענק, וליהפך להתלקח

רחמים. ללא האינטליגנציה
*

 שלשי בן והוא צ׳ן, הנסיך צין במדינת הנסיכות כס על עלה לפנה״ס 246 בשנת
 על עלותו לאחר שנים כמה צין־שי־הואן. סין, קיסר להיעשות היה עתיד עשרה.

ב״רשימות האן. בנסיכות ההם בימים שישב האן־פיי, של ספרו לידיו נפל כס־המלוכה

 הירי קונפוציוס "כשהמורה :קוראים אנו הרי תלמידיו עם קונפוציוס של שיחותיו בספר «
 לא בשר. טעם חדשים שלושה ידע לא ולאחר־מכן עתיקה למוזיקה שם האזין צי בנסיכות
 התמימות כל עם הבריות". את לזעזע עשויה המוזיקה כך כדי שעד—לתלמידיו אמר—שיערתי

לאמנות. קונפוציוס חסידי של יחסם את להדגים בו יש זה, שבקטע
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 ימציאו לא הצו של פירסומו ממועד יום שלושים שתוך אלה כל העבר. על הסתמכות
 האחרון הסעיף הגדולה. החומה לבניית ויישלחו כפושעים יוקעו לשריפה ספריהם את
 שירצה מי "כל :לשונו וזו הדורות, רודני כל מצד קנאה לעורר כדי בו יש הצו של

הרשות". מפקידי אחד מורה לו לשכור חייב וצווים חוקים ללמוד
 שריפה של המדורות בערו סין רחבי ובכל שלו, את עשה אכזריים בענשים האיום

 ובשנה לפנה״ם, 213 בשנת אירע זה מאורע הגדולה. שריפת־הספרים—היסטורית
 צידשי־הואן. של בפקודתו מלומדים כחמש־מאות חיים נקברו ,212ב־ שלאחריה,

 האסכולה נצחון זה היה האידיאולוגית. בחזית נצחונם את חגגו לי־סי ויועצו הקיסר
 נפלה הארץ כל—בתוהו עלו שלא ומאמציהם הטסתם פרי הלניסטים, של הפילוסופית

 שבוגד כלשהו, מוסרי מעצור נטול אכזר, קיסר של בעפר־רגליו והתפלשה פניה על
 של וגינזכי־ענק חיים נקברו סין של חכמיה טובי צעדיו. את הדריך חסר־מצפון

 עלו—שנים אלפי של ספרותית ויצירה פילוסופית מחשבה פרי—נכסי־רוח־סיניים
 שנתמשכה הגדולה, החומה של הקמתה בעבודות נספו עבדים מאות־אלפי באש.

קילומטר. 5,000 מהלד היבשת עומק אל הים מן
 רק בירתו את עזב האחרונות חייו בשנות קרב־והלך. צין־שי־הואן של קצו אולם

 בעת בחייו. להתנקשות מחשש אחר, בחדר־מיטות שהה מדי־לילה רחוקות. לעתים
 צין־אר־שי־הואן בנו בשא־ציו. ומת צין־שי־הואן חלה שלו האחרון מסע־הבקורת

 תוך מורדים בידי ונרצח שנתיים כס־מלכותו על ישב צין( של השני הקיסר )כלומר
 בכל אחז צ׳ן־שן, עני, עובד־אדמה עמד שבראשו המרד, המונים. התקוממות כדי

בלהבותיו. עלתה העריצה והקיסרות כולה הארץ
 שייסד והוא קיסר ליו־בן הוכרז ומלחמת־אחים מהומות של קצרה תקופה לאחר

 מארבע־מאות למעלה שארכה האן, שושלת של שלטונה תקופת האן. קיסרות את
 חופש הוחזר אחרים, ספרות ובסוגי בשירה וגאות שיגשוג של לעידן היתה שנים,

 של תורתו פילוסופיות. אסכולות של הפעולה חופש אף מסוים גבול ועד המחשבה,
 דון־צ׳ין־ של למאמציו הודות ממלכתי פולחן והפכה מיוחד למעמד זכתה קונפוציוס

 חורגת זו שפרשה אלא האן. קיסרות של בתקופה העיוניים מבססיה גדול שהיה שו,
העתיקה. בסין ומפלתה הטוטאליטארית האידיאולוגיה נצחון על זו סקירתנו מתחום
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חדרניות כעד ליאן של נימוקיו
 הטוב ביטויו על בא הוי הנזון־מן של במצע הריפובליקאי לסעיף ליאן של התנגדותו

 שהופיעה הנאורה(, העריצות )על לון" צ׳ואן־צ׳י "קאי־מין הארוכה, במסתו ביותר
 כל שבין ביחסים בדיון פתח ליאן 9.1906ב־ צון־פאו סידמין של גליונות בכמה

 אף להגשימה. אפשר שבהם האוביקטיביים ההיסטוריים לתנאים מדינית תיאוריה
 שאפשרות דעתו על עמד בתיאוריות, מקורם המדיניים המשטרים שפל היה סבור כי

 כך ולמסיבות. לזמן התאמתה בשיעור מותנית מדינית תיאוריה כל של הגשמתה
 לואי בימי בצרפת למימוש וטהורה" נאורה "עריצות על בולן של המושג זכה

 לתורות־ ביותר המתאימות היו והי״ח הי״ז המאות כי מצא דבר, של בכללו הי״ד.
 על בנוסף וולף וכריסטיאן הובס מקיאבלי, על־ידי שפותחו כפי אירופיות עריצות

 השלטון. וריסון העם זכויות אל הדגש הוסט הי״ט המאה של באירופה אולם בולן.
10 יותר. לה יאות היו ורוסו מונטסקייה לוק, שתורות התקופה היתה זו

 נחוץ שלב־הכנה הנאורה בעריצות ליאן ראה ההיסטוריים התקדימים בסיס על
 המתאימים היסטוריים מצבים וכמה כמה פירט גם זאת מלבד תחוקתי. למימשל
 זה־מקרוב שקמו אומות כללו אלה מצבים זה. מעין מימשל־עריצות של לכינונו

 אצולות מושלות שבהן ארצות בסכנה, אותן מעמידים ספאראטיסטיים ויצרים
 ארצות או לקוי, או פגום לשלטון־עריצות הנתונות ארצות ומדון, ריב שוחרות
 מימשל־ יהיה האלה התנאים בכל לאנארכיה. קרובים בהן והתנאים מכבר לא שנכבשו
11 שיפור. בגדר נאור עריצות
 לעבור כדי נאורה עריצות של הדרושה התקופה אורך מה היתה הבאה השאלה

 כל של המיוחדות סגולות־האופי הוא הקובע הגורם כי ליאן מצא כאן הבא. לשלב

 נרחבים שטחים להן אשר וארצות ירודה חינוכית רמה להן אשר אוכלוסיות אומה.
 עריצות. שלטון תחת ממושכת לתקופת־אפוטרופסות זקוקות מרובים גזעים או

 מכל יותר קצרה. תקופת־מעבר לאחר לתחוקתיות להגיע אפשר אחרות בארצות
 חוזרת נאור משלטון־עריצות הנהנית ארץ אם רצופה. התפתחות על ליאן עמד

 בטרם הזה שלב־הביניים את לעבור עליה שוב הרי מימשל, של יותר גס לטיפוס

 12לתחוקתיות. תגיע

 עברה כתב, אנגליה, היסטוריות. דוגמות מספר על ליאן הצביע סברתו לביסוס

 של ממושכת מסורת לה היתה כבר שקודם־לכן מפני רבה במהירות הזה השלב את
 על המושבות שהכריזו בשעה כי מכל־וכל עליו לדלג יכלה אמריקה זכויות־עם.

 נהנתה זאת, לעומת בידיהן. ירושה החיוביות הבריטיות הסגולות היו כבר עצמאותן
 האחרונות בשנים פגומה לעריצות חזרה אך הי״ז במאה נאורה מעריצות צרפת

 האנארכיה מן וכתוצאה למהפכה, לבסוף הביא זה דבר הי״ד. לואי של לשלטונו

 נאורה עריצות של מחודשת לתקופה זקוקה הארץ היתה בעקבותיה שהתפתחה
מצא נוספות דוגמות תחוקתי. לשלטון תעבור בטרם נפוליאון של שלטונו תחת
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 נאורה- עריצות בהדרגה היתה הופכת ליאן שלדברי—רוסיה אוסטריה, בפרוסיה,
 מייג׳י לתקופת הראשונות .השנים עשרים־ואחת משך הזה השלב את שעברה ויפאן,
18תחוקתית. למלוכה תתקרב בטרם
 המימשל או בגילגוליה הנאורה העריצות של השונות הצורות את ליאן שסקר לאחר

 1 בת־דורנו סין בשביל הבא ההגיוני הצעד מהו המרכזית. הסוגיה אל פנה התחוקתי,
 למשטר להגיע מוכשרת סין היתה שלא די לא ההיא שבעת היתה מסקנתו

 היא היחידה האפשרות תחוקתית. למלוכה אפילו הוכשרה שלא אלא ריפובליקאי
 בלתי־גאור מטיפוס מוחלט שלטון בעלת מלוכה היא טען, כך סין, נאורה. עריצות

 מהפכה. לעבור עליה יהיה תחוקתי, או ריפובליקאי למשטר להגיע כדי גולמני. או
 היפוכו עצם שהיא בלתי־נאורה, לעריצות תוליד בהכרח בתוקף, טען מהפכה, אבל
14 ריפובליקאי. משטר של

 בסמכותו ליאן נתלה ריפובליקאית, מהפכה נגד נימוקיו את לאחד אחד במנותו
 אשר (,1861—)ד בורנהאק קונראד מאז, שנשכח גרמני מדיני תיאורטיקן של

 למלוכה שהטיפו גרמנים כשאר כמוהו ביפאן, ההיא בעת היה מקובל מובנים מטעמים
 הריפובליקאי למשטר נתונה ליאן של אהדתו היתה שלמעשה להטעים ראוי 15 חזקה.
 המהפכנים, את להזים ההכרח נוכח אבל טיעוניו. כך על שהעידו מכפי יותר הרבה

 האנטי* בורנהאק של נימוקיו כי היה נדמה לסין, שואה הרה־ לו נראה שמצעם
ביותר. ההולמים הם המלוכניות, דעותיו־הקדומות חרף מהפכני,

 ואיזון עדינה פשרה ידי על־ מושל העם שבריפובליקה היה בורנהאק של התיזה עיקר
 של זו בתכונה מצטיינים היה, סבור האנגלו־סקסים, רק מנוגדים. אינטרסים בין

 משום הכלל. טובת למען פרטיים אינטרסים להקריב להם המאפשרת שלטון־עצמי
 מאות־בשנים שהיו אנשים אבל שלהם. הריפובליקות את מאפיינת הליברליות כד

 הזדמנויות על לוותר מוכנים הם ואין האלה ההרגלים את חסרים העריצות עול תחת
 שאינו דבר—המרות של הלגיטימי המקור את הורס כזה כשעם אישית. להתעצמות

 איש בידי השלטון ריכוז על־ידי מתישב בהכרח המתפתח ריב־האחים הרי—קשה

1הדמוקרטית." העריצות מקור זה אחד.
 של המצטברת הצמיחה מכוח מושגת ריפובליקה אם בורנהאק, טען בדרך־כלל,

 אם אבל בדרכי־שלום. מעבר של בסימן עומד השגתה תהליך הרי ומנהגים, הרגלים
 ולהפרת מסוכנת לאלימות צפויה המדינית החברה הרי מהפכה, בדרך אליה מגיעים

 חסרי־הרכוש, הנמוכים, המעמדות את המקיפה המהפכנית, המפלגה שיווי־משקלה.
 מרותה את לכונן מספיק כוחה אין אבל הלגיטימי השלטון את להרוס לאל־ידה יש

 עטרה את ומשיבים לידם היזמה את נוטלים בעלי־הרכוש המעמדות לפיכך שלה.
 התנאים הרי ההיסטורית, המשכיות ושובשה הואיל אך לישנה. המלוכניים הרעיונות

 עריצות הוא היחיד והמוצא החוקתית, מלוכה של משטרים לכינון מדי מעורערים
" החדשה. ובצרפת העתיקה ברומא שאירע זהו דמוקרטית.

 בממדיו נופל שאינו הממשי השלטון את לידיו הנוטל צבאי גיבור איזה קם בתחילה
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 משטר ליצירת הדרושים הכישורים לכריות להם יש וכי בסין. ריפובליקאי משטר
 כי ליאן מסיק מדעי־המדינה, מחכמי אחד יפאני על בהסתמך ? בן־קיים פרלמנטרי

 אחראיות, מתונות, בהיסטוריה, מושרשות מדיניות במפלגות תלוי פרלמנטרי משטר
 האנגלו־סקסים, רק כי שלו המקור מן הוא מצטט ושוב אוניברסלי. בסיס ובעלות

22 דו־מפלגתיים. משטרים לפתח יכולת הוכיחו נסיון, שנות ממאות כתוצאה
 קל שלא גלוי־וברור הרי ליאן, קובע פרלמנטרי, למימשל תנאי־מוקדם זה אם

 בקטר לבחור אתה שיכול טוען יאט־סן סון אף־על־פי־כן ריפובליקאי. למשטר להגיע
 הנזקקות ויפאן גרמניה הן כסילות כלום גרוע. בקטר שתבחר קלות באותה טוב

 בקטר כשהשתמשה לצרפת לה צמחה ברכה מה ז "נחותים" מדיניים למשטרים
 23? ״טובים״ בדגמים להן יש נסיון מה הלאטינית, אמריקה וארצות ז ״טוב״
 לכלל ליאן מגיע מדיני, ונסיון מדינית מסורת של זה סוג חסרים והסיגים הואיל

 המהפכנים של כוונותיהם תהיינה ריפובליקה. להקים מסוגלים הם שאין מסקנה
 בראש לעמוד המהפכני הצבא ראש ייבחר בהכרח תהיינה, אשר ככל טובות

 של מרוחם עול את יקבל לא ולעולם—קרומוול של במקרה שהיה כמו—הממשלה

מחוקקים.
 להסכים, מוכן ליאן ריפובליקאי. לשלטון יכולת לסינים יש כי טוענים יריביו

 המדובר אם אבל ספונים. מהותיים לכשרונות הם מתכוונים "יכולת" במלה אם
 לדמוקרטיה, עכשיו מוכנים שהסינים לקבוע באים ואם המעשי, במובן ביכולת

 מודה הוא להסכים". מעז אינני עמנו, את אוהב שאני אף :ואומר ליאן משיב הרי
 הסינים, לרבות כולו, האנושי ושהמין ריפובליקאי, למשטר אוניברסלית מגמה יש כי

 חייבת אומה כל אבל מימשל. של זו רוממה צורה על־פי לחיות מסוגלים־בכוח
2משלה.* זמנים לוח־ לה לעבד

 ליאן. שואל ז" ריפובליקאיים כישורים הסינים להם שירכשו עד יעבור זמן "כמה
 שיכולה קודם־כל, הם, טוענים קצרה. תקופת־מעבר רק שדרושה טוענים יריביו

 יפאן. שעשתה כמו בדיוק חוץ־לארץ, של והתקדימים הנסיון מן תועלת להפיק סין
 היא יכולה פרימיטיבית, אומה היא ואין עשירה תרבות כבר לה ויש הואיל שנית,

במהירות. ללמוד
 ולא־כלום לה אין קדמונה תרבותית עליונות של שהטענה היא ליאן של תשובתו
 להן היו אלו כל—וכו׳ פרס בבל, מצרים, הודו, פרלמנטרי. מימשל להגשים ליכולת

 אשר ריפובליקאיז למשטר כשרות הן כך בשל וכי בעבר. מפוארות תרבויות
 טיעונו את מחזק הדבר כי ליאן משיב המערב, מן למידה של היפאנית לדוגמה

 מעריצות עברה פשוט זמננו של יפאן הרי לטענתו, המהפכנים. של זה את ולא שלו
 אילו אדירה ארץ כיום יפאן היתה וכי ממותנת. נאורה לעריצות בטהרתה נאורה
 לסייע ואלימות מהפכה יכולות וכי ריפזבליקהז והקימה ממשלתה את מיגרה

23 ז ולהשכלה לחינוך
 מהפכה מדיני. חינוך מחייב ריפובליקאי משטר ליאן. של טיעונו עיקר היה כאן
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 ביתר־שאת הבליטה רק המסורתית העליונות תפיסת כה, ואם כה אם סין. את שהקיפו

 העבר ומורשת כרחוקים, קרובים אותה, הסובבים לעמים ביחס סין של נחיתותה את
בפרץ. ועמידה לאומית התלכדות שחייבה היא דווקה

 המובנים בכל הנחשלת המציאות לבין המטרות בין עמוק פער של זה שלמצב פלא אין

 קיקיוניות תורות לעשרות בניגוד בעצם. פתרון, שום הקלאסי במארקסיזם היה לא
 המאה בסוף נקלט שלא די לא המארקסיזם בסין, האינטלקטואלים את בזמנו שהעסיקו

 לחשוב מקובל ולבדיקה. לדיון נושא שימש לא אפילו אלא ד<כ׳ המאה וראשית הי״ט
 נחשלותה את תאם לא המארקסיזם שכן דווקה, הכלכלית היא לכך העיקרית שהסיבה

 יותר, חשובה סיבה אך סיבה, היתה זו שגם ספק אין סין. של והחברתית הכלכלית
 סין של הלאומיים לצרכיה פתרון היה לא במרקסיזם הלאומית. דווקה היא כמדומה,

אחרת. בעיה מכל יותר ולוחצים דוחקים היו כאמור, ואלה,
 את שתאם קו־פעולה נמצא בו רגע מאותו החלה בסין במארקסיזם ההתעניינות

 עד מוכיחות באמת והן לנין, של תורותיו היו אלו המשכילים. של הלאומית השאיפה
 לנין של חידושיו בראש־וראשונה. לסינים חשוב שהיה הוא הלאומי האספקט כמה
 וחברתיים כלכליים בנושאים המדינית. האסטרטגיה ובתחום הלאומי בתחום בעיקר היו

הנוקשה. המארקסיסטית לאורתודוקסיה נאמן רבה, במידה לגין, נשאר
 ועל האימפריאליזם מהות על בהסבריו בסין הדים למצוא לנין שהחל בזמן לערך

 העשור סוף של סין תקדים. חסרת־ לאומית התעוררות שם התחוללה נגדו האמצעי
 מלחמת־העולם מתוצאות עמוקה אכזבה של בסימן עמדה הנוכחית למאה השני

 ליפאן בסין גרמניה של מושבותיה הענקת ועידת־ורסאי. של וההחלטות הראשונה
 הסטודנטים קהל ובפרט סין, וילסון. הנשיא של ה״סעיפים" את ולקלס ללעג שמה

 רימוה שוב כי חשה ראשונה, ממדרגה פוליטי גורם להיות והחל לשנה משנה שגדל
 הידועה הפגנות בשורת התפרצו ההשפלה ותחושת הכשל הרגשות הזרות. המעצמות
 של ולהולדתה לצמיחתה המיידי הרקע היה כאן (.1919) במאי״ הארבעה כ״תנועת

 האיבה רגשות בה חילחלו ,1921 ביולי הולדתה, מרגע הסינית. הקומוניסטית המפלגה
 סדר את למעשה, וקבעו, שורותיה את ליכדו ואלה ליפאן והן המערב לארצות הן

יעדיה.
 במידת בסין. הקומוניסטית התנועה של מטרותיה בראש שעמדו הם הלאומיים היעדים

 מאמץ תוך הסוציאליסטי בתלם ללכת המפלגה ניסתה נעשה, גם והדבר האפשר,
 הלאומיות לחזית הופנה מרצה עיקר אולם וכלכליות, חברתיות בעיות לפתור

 למאמץ בתום־לב להתגייס מוכן שהיה מי כל שורותיהם אל קיבלו הקומוניסטים
 שודדי־דרכים, פועלים, איכרים, הידידים. "העם", מן חלק תמיד היו אלה הלאומי.

 ששיתף מי כל בקיצור,—אינטלקטואלים בורגנים, סוחרים, בעלי־מלאכה, נוודים,
 בפי המכונה זו "הגדולה", הבורגנות "העם". מן חלק הוא היפאני הפולש נגד פעולה

 במישרים מזוהה היא לעם. מחוץ היום ועד מאז היתה "קומפראדורית", הקומוניסטים
 כיום כי אף למעצמות־חוץ. וסוכנת הזרים פנכת את מלחכת היא סין, של אויביה עם

 ׳40וה־ 30ה־ בשנות שהיתה מה לעומת השוואה כל ללא פחותה לסין הנשקפת הסכנה
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 אפילו אולי המקומיים, התנאים מתוך אלא הקומינטרן או וסטאלין לנין כתבי מתוך
הסינית. המסורת מן

 מסורת גם כאן פעלה ראשונה, עדיפות לו שניתנה על־מעמדי, לאומי צורך מלבד
 בעלי־המקרקעים בין הזדהות חברתית. אינטגרציה ושל הקיסרות שלמות של סינית
 המרי תנועת מנהיגי לאומית; סכנה בעתות ביטוי לידי בסין באה האיכרים לבין

 למלומדים היה המסורתית בסין רגשי־כשל; אכולים אינטלקטואלים היו והמחאה
 הנוער ועל בכלל האוכלוסיה על השפעתם היתה ורבה הקיסרות בניהול מרכזי תפקיד
 המלומדים. בעצם, היו, שושלת ולהקים לשלוט חדש לקיסר הלגיטימציה נותני ;בפרט

 אחד מצד רבות. דילמות בפני הסיני השלטון את העמידו אלו מסורתיות השפעות
 המפלגה לשורות אותם למשוך האינטלקטואלים, אהדת את להשיג השאיפה היתה

 המשכילים כי התברר ,1949 אחרי בייחוד שני, מצד מהפכנית. לפעילות ולגייסם
 בחברה המחנך תפקידם בשל דווקה גברו מפניהם והחששות בורגני יסוד היו

 האינטלקטואלים את להעלות המשטר מאמצי הוכיחו למעשה, הנוער. על והשפעתם
 בגישתו השניות אולי, מכאן, לשנות. היה קשה אותם שדווקה הישר" "דרך על
שלילית. דוגמה היא אבל העם, מן חלק היא הבורגנות :המשטר של

 בשלבים כבר חוסל )זה כלכלי כמעמד דווקה לא בורגנות, של קיומה עם ההשלמה
 סובייקטיבית כבורגנות בעיקר אלא סין( על הקומוניסטית להשתלטות הראשונים

 צה־ מאו של ובפרט סין מנהיגי של לריאליזם העדויות אחת זו בורגני, אופי ובעלת
 במשטרים קיימת אינה הסוציאליסטית החברה לבעיות כזו מציאותית גישה דון.

 שהיא כתופעה נתפסת בורגנית מחשבה בסין, מארקס־לנין. תורות על המסתמכים
 אפשר צמרתה, במרום ואפילו המפלגה, ■שורות בתוך נצחית. גם אף אוניברסלית

 כל וללא—המעמדות כל יתבטלו ואפילו "רביזיוניסטית", בורגנית מחשבה למצוא
 האמונה הוא זו להכרה הבסיס להתקיים. בורגנית מחשבה תוסיף—אליהם קשר

 הניגודים יתקיימו בני־אדם שקיימים זמן וכל הפרט בנפש נמצא הניגודים שמוקד
והמאבק.

 שטבע האמונה על המבוססת מסוימת, אופטימיות מתוך מתנהל המאבק זאת, עם
 מקומה על ולהקנות בורגנית מחשבה ולחסל לשנות אפשר לשינוי. ניתן האדם

 הם ועיגויי־גוף דיכוי פיזי, חיסול לא הפרולטרית. :כלומר ״הנכונה״, המחשבה את
 מהפכנית ופעילות עבודת־כפיים ואינדוקטרינציה, חינוך אלא זו מטרה להשגת הדרך

המהפכה. לעגלת נוספים כוחות לרתום אפשר כך פוליטית.
 החברתית הכלכלית, גם אלא הלאומית רק לא המהפכה, שהגשמת האמונה

 ואח הזהות את לאבד מבלי להגשימה ויש הסינים כל של עניינם היא והפוליטית,
 במחשבתו כמעט אקסיומטית יסוד הנחת־ היא זו אמונה הסיני, הלאומי הייחוד

 —הסינית המסורת על לדבר שלא—הסובייטית בחברה מאשר יותר הרבה מאו. של
לגורלו. כולו העם של אחריות המאואיסטית בסין היימת

 מו חלק בסין רואה כאוניברסליסט, מאו, סוף־פסוק. איננה בסין המהפכה הגשמת
אח להגשים החובה עדיהם אשר בעולם, המנוצלים המעמדות ומן המדוכאים העמים
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 האמריקאי האימפריאליזם ייצא—האימפריאליסטית האמריקאית התוקפנות את
 סובייטי־אמריקאי שיתוף־פעולה על הנעים וחלומם יסתבכו, עצמם הם מכליו,

יתבדה. בעולם לשלטון
 אנשים וג׳ונסון קנדי כמו באימפריאליסטים רואים הכרושצ׳וביים הרביזיוניסטים

 המעיזים אלה כל עם יחד הסיניים[ ]הקומוניסטים אותנו ומתארים "הגיוניים"
 בזאת כ״שואפי־קרבות". אימפריאליסטית תוקפנות נגד מזוינת להגנה לצאת
 של לעבירה כשותפים־ האמיתי בצביונם הכרושצ׳וביים הרביזיוניסטים נתגלו

האימפריאליסטים. הגאנגסטרים
 מלחמת־העם את ולהצעיד האמריקאי האימפריאליזם נגד במאבק לנצח כדי

 כולו העולם בכל המהפכנים והאנשים המארקסיסטים־לניניסטים חייבים לנצחון
הכרושצ׳ובי. לרביזיוניזם נחושה התנגדות לגלות

 להתפתח עתידות כאלו שמלחמות הדבר ודאי מלחמות־עם... תהיינה ...בהכרח
האמרי האימפריאליסטים ברצון לא תלוי שאינו אובייקטיבי חוק זהו רב. במרץ
 ימחו שבעולם המהפכנים הכרושצ׳וביים. הרביזיוניסטים של ברצונם ולא קאיים

 של יורשו וגורל חוסל. כרושצ׳וב התקדמותם. דרך על לשטן שיעמוד מה כל
 טוב יהיה לא הנוכחית( הסובייטית ההנהגה )כלומר, הכרושצ׳ובי הרביזיוניזם

 אחד כאיש שהתיצבו הכרושצ׳וביים, והרביזיוניסטים האימפריאליסטים"., יותר.
המהפכנים. האנשים על־ידי... היסטוריה בימת מעל כאבק ייגרפו מלחמת־העם, נגד

h
מובטח הסוציאליסטי הנצחון :וייטנאם

 המוקד עתה הוא האמריקאית... התוקפנות נגד הוייטנאמי העם של המאבק
 האימפריאליזם יעשה האמריקאית... התוקפנות נגד העולם תושבי של למאבקם

 כל יעשה הסיני העם שלו, המלחמתית הרפתקה להרחבת שיעשה מה האמריקאי
 האמריקאים התוקפנים שיגורשו עד הווייטנאמי בעם לתמוך שביכלתו מה

בהם. האחרון עד מווייטנאם
 האמפריאליזם הבסת של... ביותר המשכנעת האקטואלית הדוגמה היא וייטנאם

 תוליך שמא מאד עד מודאגת ]ארה״ב[ היא מלחמת־עם... על־ידי האמריקאי
 היקף את ]ארה״ב[ שתרחיב ככל אבל לתגובת־שרשרת... בווייטנאם מפלתה

 בני־ יותר. הרת־שואה מפלתה תהיה כך תגובת־השרשרת... תגדל כך המלחמה
 את להביס אפשר כי במשנה־בהירות יראו בעולם אחרים במקומות האדם

 גם יכולים לעשות הווייטנאמים שיכולים ושדברים האמריקאי האימפריאליזם
לעשותם. הם
 האמריקאי, האימפריאליזם של השוד או הדיכוי התוקפנות, מן הסובלים כל

 לתושבי יקום ודאי הנצחון מלחמת־העם... של הדגל את... ברמה שאו !התאחדו
!העולם
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99 קבוצתית אינדוקטרינציה

 שבין תקופות ומשך התלמידים, של ומרצם זמנם כל את להעסיק מיועד הספר
 בישיבות־דיון כמעט תמימים ימים התלמידים עושים חדשים לכמה אחדים שבועות

מוחותיהם. את לגמרי מחדש" "לעצב המיועדות
 מחודש" ל״חינוך בבתי־הכלא אסירים על החל זה הוא ביותר האינטנסיבי התהליך

 שונה—המערב מן אנשים כולל—האלה באסירים הטיפול אולם הקומוניסטית. בסין
 אימה הטלת פחד, רגילים. אנשים על החל השואה־שי מן הפסיכולוגי בבסיסו מאד

 הרגיל, בשואה־שי מאשר יותר הרבה וגלוי גדול תפקיד כאן ממלאים ואיומים
 את משברים קרובות לעתים שואה־שי. של קבוצה בכל הם מצויים לבטח כי אף

 שמסר כפי נפשי". כ״עינוי רק להגדירן שאפשר בשיטות בבית־הכלא אדם של מוחו

בדרום־מערבה בבית־כלא חודש אחד־עשר שבילה מידידי אחד אמריקאי מיסיונר
 העובדות לבין בית־הדין שאמר מה בין להבדיל להתקשות מתחיל "מוחך :סין של ,

 ומבולבלים חולים ממוחות המופקים ה״וידויים", בעבר". לך ידועות שהיו כפי
 למנגנון מאד מועילים ומעייפות, קשים־מגשוא פסיכולוגיים מלחצים כתוצאה

הקומוניסטים. של התעמולתי
 אחד מיסיונר ייאוש. מתוך וידויי־שקר מוסרים אסירים אחרים במקרים אולם

 לנקודה הגיע לבסוף כי לי אמר קומוניסטי סיני בבית־כלא משנתיים למעלה שבילה
 יתוודה אם עד ישוחרר לא לעולם כי הבנה עם יחד לשיחרור, שאיפה מתוך שבה

 שהקומוניסטים מה כל ולומר לעשות נמנה־וגמר סוהריו, ממנו שדורשים כפי
עליהם. להתוודות דמיוניים כזבים המצאת כדי עד חפצים,
 פסיכולוגיות שיטות פיתחו שהקומוניסטים מלמד אלה מעין אנשים של גסיונם

 מחדש". "לעצבם גם אלא בני־אדם של מוחותיהם את "לשבר" רק לא היכולות
 והוא מוחות, של המחודש בעיצובם הוא הדגש שואה־שי של הקבוצות ברוב אולם

רחב. כה בהיקף לעשותו הסיניים הקומוניסטים שמנסים
 ידי על־ ליצור הקומוניסטים שמנסים החדש" הסוציאליסטי "האדם של הדימוי מה

 להשקפה שהומר אדם זה הרי הקיצור, על־דרך ז בסין מחודש עיצוב של זה מעשה
 שהותוותה כפי הקומוניסטית הדוגמה "אמיתות את המקבל החיים, על לגמרי חדשה

 מוסר של חדש תקנון לפי והחי והסיניים, הרוסיים הקומוניסטיים כקלאסיקנים
 לרצון לגמרי שלו האישי רצונו את שיכוף עליו חזקה המפלגה. על־ידי המוגדר

 להיות עליו דרישות־יסוד. הן ומשמעת נאמנות צייתנות, הקרבה־עצמית, המפלגה.
 ההתפתחות מהלך את להבטיח כדי המהפכה למען פעיל באורח להיאבק מוכן

 לחשוב עליו חזקה בלתי-נמנעת. וגם נחוצה גם היא הדוגמה שלפי החברתית
 ולחקות לפאר ל״אויב", "ידיד" ובין ל״רע״ ״טוב״ בין להבדיל מעמדיים, במונחים

 להזדהות עליו פשוטים. חיים לחיות במועט, להסתפק פרולטרי, היות של האידיאל את
 נגד להילחם עליו קולקטיביים. קבוצתיים חיים לחיות מוכן ולהיות ה״המונים" אם ;

w קווי־ בכל לתמוך ועליו בורגני". או רכושני "פיאודלי, שהוא לו שאומרים מה 
אבל תפיסת־מרובה, זו הרי יצרה. אשר והמשטר הקומוניסטית המפלגה של דיניות^3

להשיג. מנסים הסיניים הקומוניסטים שאותו הדבר
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 ל״עמדות" רבה כה תשומת־לב שואה־שי של בקבוצות מקדישים כך משום
 האידיאולוגיה בכל חבריהן את להשריש מנסות הקבוצות אולם ו״השקפה".

 בקווי־ גם וכן—צה־דון" מאו ו״מחשבת המארקסיזם־לניניזם המארקסיסטית-כלומר,
 אחד קורס של תכנית והממשלה. המפלגה של המרובים הספציפיים המדיניות

 מושג נותנת הקומוניסטית בסין לאינדוקטרינציה חודש שנים־עשר של בבית־ספר
:האינדוקטרינציה מן חלק של הפוליטי התוכן מן

הראשונים. החדשים וחצי שלושה
החברתית. ההתפתחות תולדות

עתיקה. היסטוריה
חדשה. היסטוריה
הסינית. המהפכה של עקרונות־יסוד

הסינית. המהפכה של הנוכחי השלב
המהפכה. של הנוכחי לשלב החברתי היסוד

המהפכה. של הנוכחי השלב של וכו׳ המנהיגות
הבאים. החדשים וחצי ארבעה

סין. של החדשים הדמוקרטיים והעקרונות המהפכה של היסטוריה
ועקרונותיה. המהפכה של היסטוריה

המהפכה. של נסיונות־היסוד
האחרונים. החדשים ארבעת
החדשים. הדמוקרטיים העקרונות כינון

 בשואה־שי. הכלול החומר של אחת כללית וקטיגוריה אחד קורס אלא אינו זה אבל
 ימי כל הנמשך בתהליך נתפס הוא שיעור. לו שאין דבר הוא שואה־שי למעשה,

 של שונות בתקופות להשתנות עשויה שלו האינטנסיביות מידת כי אף כולם, החיים
 או בפועלי־חרושת וגמור ותיקים מפלגה במנהיגי החל אדם, וכל האדם, חיי

 השוטפים והבעיות קווי־המדיניות לגבי בשואה־שי שימשיך עליו חזקה מחסנאים,
 הקומוניסטים. על־ידי המוגדרת הבסיסית ב״אמת" הבנתו את לשפר שיוסיף גם וכן

 לא־אכזב מעיין הוא שואה־שי של קבוצות משתמשות בו חומר־הקריאה לפיכך
 כגון בעתונים מדיניים בעניינים החשובים מאמרי־המערכת כל למעשה, כמעט.

 ובנאומים בכתבים הדין הוא שואה־שי. של לקבוצות טקסטים הם פקין של העם יומון
 הרוסיים• והקומוניסטים מארקס של גם כמו הקומוניסטית, סין מנהיגי של העיקריים

 לשמש יכול שרובו חומר, של אין־קץ זרם מפיק המשטר של מנגנון־התעמולה כל
 כתב־ )דרך־אגב, בפועל־ממש. אותן משמש ממנו גדול וחלק שואה-שי, של קבוצות

 בפשטות קרוי הסיניים הקומוניסטים על־ידי המתפרסם הראשי העיוני העת

שואה-שי(.
 ההדגש הוא קומוניסט שאינו משקיף לגבי ביותר המדהים אולי שהוא הדבר אולם

 יחדירו הסיניים שהקומוניסטים לכך היית מצפה מטבע־הדברים התיאוריה. של
 כשאתה כלל מפתיע זה אין ולפיכך וכלכלה, קווי־מדיניות לגבי בעם אינדוקטרינציה

 טל סטאלין, של הלניניזם יסודות לגין, של האימפריאליזם כגון שיצירות מגלה

 הריפורמזז חוק למאו, העמים של הדמוקרטית הרודנות ועל החריטה הדמוקרטיה
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 שמחמת משום אולי זה. של פירסומו נדחה ושוב שוב אבל מדיניים". קווים שני
 המחקרים מחדש. ממנו חלקים לכתוב ושוב שוב היה צריך המחבר של הרשמי מעמדו

 העוסק כהיסטוריון בעיקר ידוע הוא בביבליוגרפיה. כלולים אינם טיכווינסקי ל. ס. של
 במה גם בקי הוא אבל הי״ט. המאה שלהי של התיקונים ובתנועת צ׳ין בשושלת
 באוקטובר לפקין בנסיעתו קוזניצוב אל נתלווה וכתורגמן ימינו, של בסין שמתרחש

1969.
 ברצף אותן נזכיר אם רבות־מספור. סיסמות מכילים המאואיזם של סוביטיים ניתוחים
 קומוניזם אנארכיזם, הרפתקנות, :סדר של מראית־עין איזו לפחות בכך תהיה כלשהו,

 מעצמתי, שוביניזם סיעתיות, שוויונות, העוני, פולחן האישיות, פולחן קסרקט, של
 זעיר־ עמדה ניהיליזם, משיחנות, שמאלנות, האימפריאליזם, של מלחכי־פינכה

 פלגנות, סינוצנטריות, מהפכנאות, רביזיוניזם, בוגדים, גזענות, פרימיטיביזם, בורגנית,
מחרחרי־מלחמה. וולונטאריות, אוטופיות, טרוצקיזם, העולמי, בקומוניזם בגידה
 תמרור־הדרך, את להבנה, המפתח את זמן־מה כעבור מוצא מבין־ענין קורא אולם
 כיום במוסקבה נבונים שאנשים מתברר בלא־יודעים. הזמן כל ציפה אולי להם אשר

 תופעה להבין האפשר מן גם אלא להבין( אפשר )זאת הוא החכמה מן רק לא כי גורסים
 מארקס של הישנים ובמונחים בקטיגוריות שימוש על־ידי המאואיזם כגון חדשה
 בקני־ משתמשים הם הזה, הזמן של במונחים המאואיזם את לנתח תחת ולכן, ולנין.

 יקל זה, דבר שנבין משעה לנין. ימי ושל שעברה המאה אמצע של הבטוחים המידה
 ;ולנין מארקס של הישנים האויבים את לזכור אלא לך אין או־אז השאר. כל עלינו

 ;האלה האויבים על ולנין מארקס שאמרו מה כל מאו נגד להטיח ;מאו עם לזהותם

הקומוניזם. חכמי שני בכתב הוקיעוהו שכבר מאו לד הרי ולפתע

האנארכיסט—מאו
 האנאר־ נגד טירוף של ריתחה לידי והשיטתי היסודי מארקס קארל הגיע פעם לא

 האנארכיסטים כמו בדיוק שהמאואיסטים, במוסקבה אומרים עכשיו הרוסים. כיסטים
 ובתפקידי־ההנהגה ההיסטוריה של ההגיוני במהלך בטחון להם אין ההם, הימים של
 האיכרות, עם רומנטית ברית שכרתו עליהם אומרים זאת תחת הפרולטריון. של

 בלתי־ נחשבים המאואיסטים לאנארכיסטים, בדומה הזעיר־בורגנות. דבר של ופירושו
 של "מהפכנים הסובייטים בפי שקרוי מה—מהפכניים( )ולא ו״מהפכנאים" ראציונליים

 לחברתה אחת מקיצוניות לעבור הנוטים בלתי־יציבים אנשים בהם רואים הידד".
 את להראותם שתוכל ברורה פרספקטיבה לא וגם דוקטרינה לא להם שאין מאחר
 של תפקידו בהערכת שהגזימו עליהם אומרים טעם מאותו העתיד. אל הנכונה הדרך

 שהטיח הבקורת עצמו. בהערכת עצומה במידה מפריז מצדו שהוא המנהיג, של היחיד,
 עתה מופנית הגרמנים, הסוציאליסטים מראשוני וייטלינג, נגד 1846ב־ מארקס

:מאו נגד
 ואין עצומות בעיניים אחריו ההולכים אנשים עם רק לו שלום וייטלינג "וילהלם

האמת, בידיו שרק סבור הוא וייטלינג... בידי נכתבו כן אם אלא בספרים ענין להם
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ספרים 168

 ששירה במובלע מניחים החדש הגל בני
 מדעית־ במיתודה סימאנטי לניתוח הניתנת
 בכך יש אולם טובה. שירה היא כביכול

 הבקורת את הופכים הם שכן הגיונית, טעות
 התאמתו על־פי השיר את ומעריכים לעיקר
 עדיין כלשהו בקטע דימויים הצגת לכלי.
 שהיא, בחינה מאיזו איכותו, על מעידה אינה

 שהמבקרים הספק מתגנב עתים כשירה.
 שמעולם משוררים מחדש מגלים המודרניים

 קוראי־ קהל על־ידי ולא בשעתם נקראו לא
 מתרגלים הם שבכך לפי לאחר־מכן שירה

ולהז לשוב יש החכמניים. כלי־בקרתם את
 ליצור בראש־וראשונה נועדה שירה כי כיר

 לקידום אמצעי ולא הקורא של בנפשו חוויה
 מוכיח שלפנינו הקובץ ופירסומו. המבקר

 המתאימה המידה את איבדו המבקרים כי
 בינן שהקשר אופנות, להם לעשות והחלו
למדי. מפוקפק השירה לבין

ש. כ.

האי־נראה הכרמל
 כחג, הוגדרה זלדה של השני ספרה הופעת

 אמצעי־ כל של בהילולה נחוגה לאחר־מכן
 מן ייחודו את ששאב בפסטיבל התקשורת,

 הירושלמית המבודדת, המסוגרת, הדמות
 בצנעה שיריה את שכותבת והדתית האלמנה
ומו הבית בפינות אותם מוצאים וידידיה
לאור. אותם ציאים
 שיריה נשארו מעט, השמחה שוך עם עתה,

 פרטי חג והם—זלדה של הבודדים העצובים,
 בששה־ קוראת שאני פעם בכל לקורא.

 רגעים בהם חוגגת אני האלה השירים עשר
 עם פגישה של כנות, של פנימית, אמת של

מפ משלה, מפה לה שיש לירית אישיות
 ואולי, העולם, עם אישית להשלמה תחות

 למרות המשכיות של התחושה הכל, על
:לגורל ושייכות הכל,
 כך שמח / העולם את שנטש לב רק כי

 בישימון שרוי לב רק / הקיקיון לידידות
האילמת בחיבה / כזה באורח מאושר /

 הקי■ ;)שירים( האי־נראה הכרמל : זלדה *
.׳עמ 30 ; 1971 המאוחד, בוץ

 11 מתים כאשר / למות ומבקש / עלים של

11 זרע. לא אשר / צמחים

 ) משלושד, נובעת הנביא יונה עם ההזדהות
 | —בדידותו בראש־וראשונה שונים. מקורות
 , ן הנחמד, הוא השני העקר. בצמח ותלותו
 f —העולם בהמשכיות למצוא צריך שאדם
 i אחר. בידי שנזרעו צמחים כמות המוות
 (| הנביא "יונה :הבריחה שלישי, ובשלב
 בתוך / בריחות מלאה / אלוהים אל שדרכו

 / ועלי / רחמים עליך יבקש / זועמים מים
הטובעים". כל ועל

 י בעיקר הם זלדה של השראתה מקורות
והמ הנפש ונופי היהודית, הדתית התרבות

 קדושה. כמעט טוהר, יוצרים הם שיחדיו קום
 יסודות בתוכו אוצר הגמור השירי המוצר

 י למי- ומעבר מעל מדהימים, סוריאליסטיים
 ומראותיו. הנוף ולצבעי הדתית טאפורה

 העבר גם קיימים האי־נראה", "הכרמל כמו
 "באימה ההבטה אינסופי", באור ש״נמהל

המסורג". מחלוננו / הבוער האופק אל
הנו את ממלאים מיסטיים אגדיים, חזיונות

 בלתי־ ובציפרים במלאכים בנביאים, פים
 / חדש פרי אכילת הילדות ״בתור צפויות.
 גן־העדן". שערי את הנפש לפני פותחת

 האנושית המיגבלה מן להשתחרר והכמיהה
 כך ומתוך—להבין הכמיהה האימה, של

 י' עם התידדתי אט "אט להירגע: להשלים,
 חושך בין להבחין והתחלתי / השמיים
ללילה". לילה בין / לחושך

 מהת־ ממאניירות, נקיה מקורית, שירה זוהי
 יום־יום של מלים ומ״הסתגננות". חכמות

 מקראיות מיושנות, מלים עם בה מעורבות
 לסמל או למלה משקל אין כאילו ;וקבליות

 שלם, כמשפט הרגש של הפנימי לרטט אלא
 והדמויות הרגש הסיפור, התיאור, כיחידה.

 דוד של קטן, חייל של ונעלמות המופיעות
 שאיננו וידיד בעל ושל ואם, אב של המלך,

 —בשירים ומוחשית ממשית מרחפת רוחו אך
 מפוזרות המגן ואבני שהתמוטט המחסה כמו

:הדרך לאורך
 / הכמוס. העולם מן / אלי שותק אתה
 / —נר קראתיו לא אשר דבר היה ...לא

 בין / אבחין לא בחושך פן / אפחד כי
ג. צ. נשברים. לבורות / חיים מים











































באופנה היה לא עוד בשכונה,אקרילן שיחק קוייר כשתום
 ושובבים עליזים ילדים בחבורת מוקף שלה, סוייר תום תקופה, לכל

 ומשחקים חתולים אחרי רודפים הכיסים, את בגולות הממלאים
 אבל כלל השתנו לא הילדים אז. כמו היום, העצים...(. )על ב-טרזן-

אמהות. אותו לא האמהות...שוב
Monsanto והגיהוץ הכביסה הניקוי, מדאגות לחלוטין משוחררת היום, של אמא 

 1 מאקרילו הילדים בגדי את מיצרים היום כי הקטנים, השובבים בגדי של
לגיהוץ. זקוקים ואינם לכביסה קלים חזקים. אקרילן בגדי
 האופנתיים, בצבעיהם עליזים ונעימים, מחממים דכים. אקרילן בגדי

חדשים. נראים ותמיד צורתם על שומרים
צורתם... את ומשגים וגדלים שגדלים הם הילדים - אקרילן בבגדי

ור^בהקי ־ נאור
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