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מלחמה ושלום ־
מ ס ע מעבר לזמן
המאמר פותח בבחינה

ופית טל מוטג הטלות .לאחר מכן הכותב ,למען

הבאת הטלום הנכסף,

בלוויית מדריכו ,דננ1ה ,את דרי עולם האמת:

בתופת ,במצרף ובעדן.
לכתיבת המאמרים לשני הגיליונות הקודמים נועצתי בשכני

ובמידה לא מועטה טל צדק ,איבדו מאמונם .אך מקדימים אנו

הפילוסוף ששלחני למסעות בזמן .כמנהגי ,ולאחר שלא הצלחתי

את המאותר ,זוהי רק תחילת המאמר ועד לסיומו מצפה לך עוד

בכוחות עצמי לכתוב מאמר ראוי ,ביקרתיו שוב על מנת שיסייע

דרך ארוכה .את המסקנות נניח לקוראים להסיק בסופו ,לא

לי גם בכתיבת מאמר זה.

אנו  -בתתילתו".
״הדרך אינה יכולה להיות ארוכה,״ התרעתי בפניו" ,העורכים

אצל טכני הפילוסוף
״שלום עליכם! מה שלום אדוני?״ קידמני שכני בהתלהבות שלא
ציפיתי לה ,זאת קודם שהספקתי לברכו בברכת הבוקר טוב
המסורתית.

ביקשו ממני לקצר באורכו טל המאמר ,זאת עקב נטייתי המוכתת
להאריך מעבר למותר".
״הם יאלצו לוותר גם הפעם .אסור שיהיו קיצורים בדרך להשגה
השלום ,או־אז הכול עלול לקרום באתת!"

״שלומים רבים,״ עניתי ,״האם כבודו זכה בפיס?"

״מהיכן אתתיל?״

״פילוסוף אמחי מדיר עצמו מכוכבים ומשחקי מזל! מאמן!

לאחר שהרהר קמעה ,ענה" :מגוון הנושאים והשאלות שניתן

אגי הלכה למעשה את אמרות חז״ל .אחת בכל יום .היום הגיע

להעלות לדיון הוא עצום .אולם ניטיב לעשות אם נלך בדרכה

יומה של המימרה יכל שיודע בתברו שהוא רגיל לתן לו שלום I

של הפילוסופיה ותחילה נבתן את משמעות המושג ,ולא נשגה

יהא מקדים לו שלום'.״

כדרך שקורה לפעמים ,שדנים ודנים בנושא כלשהו ואין נותנים

״ומתר יומה של המימרה ׳בתתבולות תעשה לך מלחמה׳?״
ניסיתי להתלוצץ בלא הצלתה ,ומיד הוספתי ,וזאת כדי לתקן
רושם עגום שלעתים אני מותיר בגין דברים הנאמרים קודם׳
מתשבה" :הווי מקדים בשלום כל אדם".
״אח,״ נאנת כמתוך ייאוש "שלום שלום ואין שלום.״

את הדעת לכך שהמושג הנדון עצמו או שאינו ברור דיו ,או
שאין עליו הסכמה.״
״אתם הפילוסופים אנשים משונים הנכם .כלום אין זה ברור
מהו שלום?״
״אמור לי ,כלום מתכוון אתה לשלום בית? שלום בין אנשים?

״אכן,״ עניתי" ,חהו גם נושא כתב העת הבא.״

בין חברות? בין מדינות? בין הפלגים השונים בתוך המדינה?

״שלום ,שלום ,שלום "...,החל ממלםל בינו לבין עצמו תוך

בתוך כל פלג ופלג? שלום אוטופי? שלום מעשי? אולי שלונ*

שהוא מהלך מהורהר מצדו האתד של התדר אל משנהו ,עד
שלבסוף אמר " :ת ן דעתך לכך שהמונה ׳שלום׳ הנו סמוך תדיר
למונחים כגון בריאות ,שלווה ,אחווה וצדק ,בעוד המלחמה
סמוכה למונחי הרוע וההרג.״

פגימי בין האדם לבין עצמו? או אולי ...״
״בפזיזותי ,לא שאלתי את העורכים לכוונתם ",קטעתי אח
שטף דיבורו.
אפסח על כל אשר לימדני בנוגע למונח ״שלום״ ,התל םשלום

״אך גם למעשי גבורה ,כבוד ותהילה!" השבתי בלא היסוס.

כברכת איש את רעהו ועד לשלום כהסדר בין מדינות .שעות

״איזהו גיבור? הכובש את יצרו! ואיזהו מכובד? המכבד את

ושבנו ולא הרגשתי איך הזמן חלף אני שואל והוא עונה ,עד

הבריות!״ ענה בהחלטיות.
״נפלא!״ אמרתי בהתלהבות ,״פילוסוף המצטט מהמקורות!״
ומיד הוספתי" :אמור לי ,השלום ,כלום אפשרי הוא באזורנו
רווי המשטמה?"
״על אף היותי פילוסוף הריני מציאותי ומודע היטב לכל
הקשיים ,אך תובה עלינו להיות אופטימיים! זאת למרות טרבים,

שלבסוף שאלתיו:
״ועל מה מכל אשר למדתי כאן אכתוב?״
״כל אשר לימדתיך כתוב הוא בספרים! אמנם לך חדש הוא,
אך לא הוספתי דבר שאיש טרם חשב אודותיו .לא על כך
תכתוב!״ פסק.
ובעודי ממתין ,ומשהתננב בי החשש ששוב עומד הוא לשלחני

בזמן ,התחננתי ,ומתוך חשש לא מוסתר" :אגא ממך ,אל

אכן ,יודע הוא את מטרת בואי .לאחר שסיפר לי את קומתי

תשלחני למסעות בזמן ,עייפתי מהם .אני חושש שהדבר עלו7

בחייו הקודמים ובעולם הזה ,שאצלנו מתקרא ׳הבאי ,שאלתי

לעייף אף את שוחרי השלום שבין הקוראים".

על חזון השלום העולמי שאותו הגה .וכך הוא פתח:

לאחר שחכך מעט בדעתו ,ובעיני רוחי ראיתי את עצמי שונ

״כל דבר שבא לכלל הוויה נועד לשמש בתפקיד מסוים ,שכ

נוסע בזמן)שכן זהו אשר קורה תמיד לאחר שהוא חוכך p

האלוהים והטבע אינם עושים דבר לחינם .כך הוא הטבע על כ7

בדעתו( ,הוא הפתיעני כשאמר:

פרט מפרטיו וכך גם כל הטבע בכללותו .כך האדם על כל פרנ

״ביקשתני שלא לשולחך למסע בזמן .הריני נעתר .הפעם
אפגישך עם גדול משוררי איטליה ואחד מגדולי המשוררים של
האנושות בכל הזמגים ,ואסתפק בכך".
״מיהו? ומהו הקשר לשלום?״
״דנטה אליגיארי .אחד מכתביו נקרא יעל המונארכיה׳ ,ובו
תזון לשלום עולמי .אך לא בשל כך תיפגש עמו".

מפרטיו ,וכך גם האגושות בכללותה.״
״לגבי פרטי הטבע מבין אני ,וגם המדע המודרני מכיר בזאת
אך מהי תכלית האדם? ומה לזאת ולשלום?״
״לציפורן האגודל תכלית לה ,לאגודל תכלית אחרת ,לכף היז
תכלית נוספת ,וליד כולה תכלית מסכמת כלומר תלויה בכ7
הקודמים ,אך לה עצמה תכלית משלה ,אחרת .וכך לרגל תכליח

״לכבוד יהיה לי לפגוש אדם זה .האם עליי לטוס לאיטליה?״

משלה ,ללב תכלית אחרת ולאדם עצמו תכלית התלויה ,אן

"לא! לא! לא!" ספק כפיו ידידי הפילוסוף כמתוך ייאוש,

השונה מכל אלה .כך גם החברה האנושית :לכל פרט ופרט תכליח

"כמעט שבע מאות שנה דנטה אינו בין החיים.״
״בכל זאת מסע בזמן?" ונימת כעם בלבי עלתה.
״לא! פילוסוף איגו מפר הבטחות! גם לא למען השלום! לא
בזמן אתה עומד לנסוע ,אלא למישור קיום מסוג אחר ,מעבר
לכל מקום שהוא וגם מעבר לכל זמן".
״ ? ? ? ? "  -הביעו פניי.

משלו ,למשפחה תכלית אתרת ,יישוב ,כפר ועיר תכליתם אחרת
ולמדינה תכלית השונה מכל אלה".
״מדהים! אך איני מקשר זאת לתכלית בואי".
״כמו בדוגמת היד ,שלא רק שלכל חלק מחלקיה תכלית משל
אלא גם ליד כולה ,כך גם החברה .איוולת היא להניח שיש תכליח
לחברה זו או אחרת ,ואין תכלית אחת לכולן".

״עיקר מעמדו של תטה בא מיצירתו ׳הקומדיה האלוהית׳

״אין הדבר מניח את דעתי,״ העזתי" ,איני רואה את האנלוגיר

באפוס אצילי וה ,הנחשב לאחת מפסגות היצירה האנושית

בין דוגמת היד לבין החברה ,שכן כל חלקי היד בונים יד אחח

המשורר עורך עוד בחייו מסע רוחני־קוסמי בשלוש המלכויות

מגובשת ,ומספיק ליקויו של פרט זה או אחר והיד חדלה מלמלא

שמעבר לחיים :בגיהינום ,הוא התופת משכן השטן הרודה

את תכליתה ,לפחות בצורה מושלמת ,ואילו תפזורת של חברוח

ברשעים הנואקים מדווי ומשוועים למות שגית .שם תפגוש

אינה בונה חברה אחת מגובשת .ומכאן גם שחסר טעם החי

במרצחים ובפושעי המלחמה".

לדבר על תכלית אחת לכולן.״

״אפגוש? שם?" נזעקתי בבעתה.
״משם דרך טור הטוהר ,או כור המצרף תחום הזדככוח
הנשמות מן החטאים,״ המשיך בקור רוח ,״ולבסוף העדן ,ש
תפגוש באנשי השלום והאמונה .עומד אתה בפני מסע קסו
ומסתורי שבסופו תהיה מהבודדים שעוד בחייהם זכו לבק
במחתות שמעבר וגם חזרו לספר את שראו .כלום לא תעש
זאת למען השלום?״
ובטרם ה׳לא׳ שיצא מפי הרחיק לו עד אוזניו ,וכשזיעה קרה

״יפים דבריך ,אך מהם אתה עצמך למד שהאגלוגיה ש ר י ת
וקיימת .ליקוין של החברות ,כל אחת לעצמה ,וגם בתוך פרטיה
הוא המונע מכל חברה וחברה ,כמו גם מהאנושות כולה היוח
חברה מגובשת".
״מי ייתן והייתה חוכמתי כחוכמתך,״ התחנפתי בהכגעה" ,אן
מהי תכלית האדם והאנושות ומה לזאת ולשלום?"
״ומהו מותר האדם מהבהמה?״
״אין!״ השבתי אוטומטית.

הציפה את כולי ובעיני רוחי דימיתי את אורפיאוס היורד אל

״אין יתרונו ותכליתו בעצם קיומו ובמורכבותו ,שכן זאת אתר

מחשכי השאול ,קידמה את פניי בשלום דמות־צל עטוית תפארח

מוצא אף בדומם .אין זאת שהוא בגדר חי ,שזה אתה מוצא אן

אשר דומה כי המתינה לבואי.

בצומח .אף אין זאת בכך שהוא חש ,שזה אתה מוצא גם בפשוטים
שבבעלי החיים .יכולתו לעשות שימוש בשכלו היא הסגולר

עם דנטה

המייחדת אותו מהאחרים ,ווו תכלית כוחו של האגושי  -מימו4

״שלום,״ השבתי כמעט בחרדת קודש.

שכלו .וכיוון שכוח שכלי זה אינו ניתן להתממש בשלמות באדכ

״ממחוזות שלום הנצח שבמרומים בא אני אליך .מסע ארוך

יהיד ,הרי שצריך הוא שיתממש בהמוני המין האנושי ,וכשכ

ומייסר מצפה לך .אך אל פחד מדריך מסור אהיה לך ,כראו

שהיחיד מסוגל לרכוש לעצמו תוכמה רק מתוך שלווה ,כך גם

למסכן עצמו למען השלום ומגיע אל מלכויות האופל".

שלוות השלום תאפשר למין האנושי לקיים ,מתוך יתר חופש
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ויתר נוחות ,את ייעודו הסגולי ואת אושרו ,שהוא מימוש שכלו.
נמצא אפוא שהשלום העולמי הוא מטרה נעלה".
״על כך מעטים יחלקו,״ אמרתי" ,אך מוצא אני את אמירתך
שתכלית המין האנושי היא מימוש שכלו בעייתית".
״מדוע?"
״מה לגבי חיי מוסר? ומה תאמר לאלו הסוברים שתכלית
האדם היא ידיעת האל? ואולי הנשמה נבוהה ונעלה היא מן
התבונה? ומה על כלי המשחית האימתניים ששכל האנוש הגה
וגם עשה בהם שימוש? ודע לך כלי המשחית שהכרת בזמנך הם
כאין וכאפס לעומת הקיים כיום ,ומפני מה? מפני שהאדם מימש
את שכלו".
״אין זה מימוש השכל .זהו ליקוי השכל! מימוש השכל משמעו
לא רק שימוש בו ,אלא שימוש ראוי ,שימוש אשר יוביל להכררנ
אמיתות העולם ,ובכלל זה חיי המוסר ואף ההכרה בבורא העולם
אמת שדרש אותה עוד קודם זמגי בן עמך הרמב״ם .כל אלו גט
יובילו לשלום ולשלחה".
״האיומות במלתמות שבתולדות העולם מקורן בהכרה בבורא!
העולם .מה איומות היו המלחמות בשם הדת .קודם זמנך ,בזמנך,
ועד היום".
״שוב אתה טועה! גם זה ליקוי גדול של השכל :מלחמות הדח^
הן היפוכן של ההכרה בבורא העולם וגם עבירה על ׳לא תרצח׳".
לאתר הפוגה קצרה שאלתיו :״ופרט לחזון השלום העולמי,
כלום מצאת דרך מעשית לממשו?"
״בית ,כפר ,קריה ,מדינה :לכל אתד תכלית משלו וכולם צריכים
לשליט יתיד .כל בית ,או ממלכה המסוכסכת בתוכה סופה
להיתרב! וכפי שכבר ראינו ,מאתר שהמין האנושי כולו מכוון
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עצמו אל אחדות ,צריך אחד למשול בו .אין טובה אנושית בלא
שלום עולמי ,ואין שלום עולמי בלא מלכות עולמית אחת.״

״והעולם ,כלום ייהפך לממלכה אחת? זאב יגור עם כבש קודם

 nnoאיורים לקומדיה האלוהית של

nan, 7550

״הגיעה העת לבקר אח אנשי המלחמה והשלום ,ותחילה
בתופת.״ אמר.

שדבר מעין זה יוכל לקרות".
״העמים ייוותרו כפי שהם ,אך כל שני מושלים שיפרון ביגיהם
סכסוך ,נתון גורם תיצוני מפשר ,שכן בכל מקום שבו עלולה
ליפול מחלוקת ,שם נחון המשפט .וכך ,תתת שתפרוץ ביניהם

במבואות התופת
ואני ,בשומעי זאת התחדש בי פחד ,וימלא לבי מורך ,ואבקשה
לשוב.

מלחמה ,סמכותו של השליט העליון היא שתכריע ,ומתוקף כוח

״חי אני! איך אבוא שם ואינני רוח?״

החוק".

״נם אני עוד בתיי בזה השער באתי ,למען אחזור ואבשר לבני

״נשמע הזוי ולא מעשי ",העזתי ,אך לאחר מחשבה הוספתי:

אנוש את נתיבות היושר .ואתה ,בוא עמי ותזור וספר את אשר

"גם אם רעיון שלטון היחיד נראה מוזר ולא מעשי ,הרי בדורנו,

יחזו עיניך ,ואל פתד  -שובך בשלום ,וגם מדריך מסור אהיה

בעידן הגרעין ,אנו קוראים לשיתוף כדי למנוע חורבן עולמי .היום,

לך".

במצב קיצוני אך אפשרי העלול להיווצר ,השאלה היא לא שלום

״כל אשר בחייהם עד שערי התופת באו ,כוחות נפשם תושלו

או מלחמה ,אלא שלום או שמד .גם ארנון האומות המאוחדות,

ועוד קודם ,וגם תכלית אותם הניעה ,ואני נפשי לכך אינה

הוקם בדיוק על הרעיונות שהעלית ,ומטרתו להציל אח האגושות

מוכשרת! אך אמור לי ,מה אותך הניע עד כי בחייך למחשכי

מפורענות המלחמה ולהביא להסדרת סכסוכים ביךלאומיים בדרכי

האופל באת? מי הכשיר לך הנפש?"

שלום ולפי עקרונות הצדק והמשפט הבין־לאומי.״

ובשואלי זאת ,מבטו השפיל ,מעס היסס ,ואז אמר" :האהב

•

הוא אשר אחז בי .עוד מגיל תשע ,עת עיניי חזו לראשונה

וקודם שהספקתי לאחור לסוב ,קולות נהי שמעו אוזניי אנחות,

בתפארתה של ביאטריצ׳י ,ועד ליום מותי ,שנים הרבה לאחר

קללות וזעקות .המון רב שמעתי ,בליל קולות שפתם לא הכרתי.

שגפשה עלתה למחווות העדן .היא גם אשר קראה לי ממחווות

״מה הם אלה הקולות?" שאלתי ,ואת כולי אחו הרעד.

הכסף ,עד כי לא יכולתי אלא לבוא עדיה".

״נפשות אשר חיו חיי פרווה".

״כוח עו אותך הניע ,אך אני מה את נפשי יעצים? וכלום
מובטח שגם אחזורה?"

״והוא?"
״עמדה הם לא נקטו ,ישבו על הגדר ,לא בעד ולא כנגד .ביניהם

״צר לבך בפחד! רוחך כושלת!" נוף בי" ,השכתת בעבור מה

גם אלה אשר עת כולם סביב שינסו מותניים בין לצאת ולהילחם

באת? השלום אותך יניע! קום! חוק רוחך! ולו• למען תשכיל

ובין אם נגד ,בין לשלום פניהם ובין כגגד ,נותרו בדלים הם עם

לכתוב מאמר אשר יפרוץ הדרך".

עצמם".

ואני ,בשומעי זאת ,נמלא לבי עווז וכוח ,ואומר:

״לשלום? כנגד? היש כאלה?״

״גם אם לא יצלח לי להנחיל את סוף ההרג ,הרי למען אוכל

״כה רבים הם בני אנוש אשר עת הושיטו להם יד לשלום

לסיים את זה המאמר אעבור אתך בכל דרכי האופל".
ויחזק לבי .ואלך עמו ,ונעבור בשדות הרפש ,מחילות עפר,
דרדר ,קךרות וחושך ,שיממון ועזובה המבהילים כל נפש .ובאנו
עד לפתח בו מעל חרוט"שערי התופת" ומתחתיו אראה כתוב
באש צורבת :״הו ,ארור אתה הבא בי אלי סבל עד בלי די .בל
תהי תקווה לך על כי רב חטאת בעודך חי".

בחרו בחרב .ביניהם גם מנהיגים אשר גרמו חורבן והרס של
!עמם ושל אויבם .אך אלה מקומם במעמקי התופת".
״ומה עונשם? על מה נאנחים הם? ומדוע עולים הקולות מחוך
לזה השער?״
״ייוותרו על הגדר .גם אם לא חטאו לא שכר מצווה להם .עדן
לא תאבה בם ואף התופת לא תחפוץ ,לא תקווה להם ולא תוחלת.

היו גם אנשי המלחמה אשר פשעו וגם מוגי הנפש )שכן לא כ7
לוחם הוא גם פושע ולא כל מניח חרב הוא גיבור .לא כל מלחמה
היא תטא ולא כל ברית כשרה היא( .מה רבה הייתה העצבח
עד כי בכיתי יחד עם כל אלה .לא כוכב האיר שם ,חיל ופחד
מכל עבר.
״הכן נפשך!״ פקד מורי ,עת שמענו מרתוק המיית קולוח
עולה מתוך הצחן המתת.

בתופת
כה גברו הם הקולות וכה עצמו• עת קךבנו אל המקום מד
היזכרי בו מתחדש הפחד .ואם למרחוק דימיתי כי קולות תיים
הם ובוכים מייסורי התופת עת קרבנו ראיתי המון יושב לו ,רק
מקשיב איגו מוציא כל הגה.
״מי הם אלה היושבים? ומאין זה עולה הזעק?״ שאלתי את
מורי.
״רוצחים הם ,אך לא במלתחות ,אלא את זה אשר בטח בם".
״ומה עונשם? הן צל גופם שלם ,ודומה כי אין בהם כל פחד".
״הקולות אינם באים מכאן .מן האדמה עולים הם ,ולא מתוך
גרון ניתר בוקעים :הנרצתים קולות דמיהם הצועקים הם.״
״והנרצחים בחה חטאו כי נגזר עליהם לצעוק ממעמק
השתת?"
״נשמות רובם בעדן ,רק דמם זועק כאן".
״והפושעים? היכן העונש?״
״תולשת אנוש היא הגורמת לבני תמותה להתכחש לרע שהם
עושים ,הם הטובים ורק את האתר ישפוטו .כך הוא בעולמכם
אך כאן בתופת ,נאלצים הם להתבונן ברשעתם עולה מתוך
נפשם ,וכך םבינים הם את מידת הפשע .והרתת הוא כפול נם
העוגש מר מכול וגמ מירוק עוון הוא .ואלה הקולות ,גם אם לך
נשמעים כולם בליל צורם חסר כל פשר ,הרי כל אחד מהיושבים
ציור גרפיטי ,יום וליל היינו הך ,ועונשם נידוי לנצח ,ועל זאת יגאקו .גם אנו

מרחובות ניו יורק ן .

,

,

,

״

בל נשית לבנו אלי אלה.״
דום הלכנו ,ונתצה את שערי התופת ,ומועקה עליי ירדה.

עצבות כמוה לא ידעתי.

שומע רק את קול דמו של זה אשר רצת זועק אל תוך נפשו
רוצח! ואם פניהם נראים חסרי כל פחד הרי תוכם מלא אשמה
מיאוס וחעב".
״ומיהו היושב בראש כל אלה?"

״מדוע זה יגון אותז בי?" את מורי שאלתי.

״הרוצח הראשון .אבי שנאת החינם ,הקנאה והקטל".

״לא במקום נמצא אתה .ייסוריך הם ייסורי הנפש ,וזאת

״מדוע מצחו חלק? היכן הסמל?"

היא משמעות התופת! כל הנכנס בזה השער ,אם לא.יצא ,מנפשו
לנצח כל שמחה אובדת".
״אז אולי נשוב?" ניסיתי.

״תנך הוא את נחלי הדמים ,ומעשי אבות סימן לבנים .ומני
אז ועד היום ,תחת האתווה ,עיקר תולדות האנושות הוא מלתמה
והרג .הבה ואקרא לו ועל פשעו תלמד מפיו".

״תייר אתה ,גוף חי .הנשמות כאן לא יוכלו לך הרע ",הרניעני,

״צבועים אתם! צבועים אתם!" קרא לעומתנו בנפנוף ידיים

אפסח על רוב אשר תזיתי עת חצינו מדור וגם משנהו .כל

עת עלה םתוך הצתן ,״להורג האתד קוראים אתם רוצח ,ואילו

מדור ,כמידת החטא כן מידת העונש .הבוגדים והצבועים ,רמאים
וגנבים ,עושקים ורודפי בצע ,זורעי מדון ונוטלי שוחד ,אנסים
וגם רוצחים ,ואף הולכי רכיל!המתעללים בחסרי ישע .וביגיהם

להורג רבים  -גיבור מלתםה".
״אל תשית לבך לזאת ",לחש מורי" ,כשהטיעון ׳השומר אח
אנוכי?' איבו בפיו עוד ,מתקיף הוא בטיעון אחר.״

״ועל שום מה אותו הרגת?" שאלתי.

החריזה המיוחדת והמשקל שבה כתב את הקומדיה ,ושזאת ק

״דחייה ובעקבותיה הקנאה שהולידה כעס שהוליד שנאת חינם

ניסה כרגע לחקות ,ומתוך מחשבה שהוא מיסיב ממנו לעשות,

שהובילה אלי פשע .האל דחה את מנחתי כי פנימיותי הייתה

ועוד הוסיף" :אלפי שנה ולא השתחרר מן הקנאה והגאווה .אן

פגומה ותחת לבחון את עצמי ,ראיתי באחר את המקור למצוקתי

גם זוהי תכונה נפוצה  -היות האדם משוכנע שאם חוכמתו בתחום׳

האל לא שעה אל מנחתי ואני לא שעיתי לתחנתי אחי.״

מסוים ,מיסיב הוא להבין יותר מאחרים גם בתחום מומחיותם'.

״כיצד הפך ברגע את עורו ,ומתוקף הפך למתחרט?״ שאלתי
את מורי.
״גם בתופת תכונות האנוש גותרות ,אך כאן כולם אומרים
אמת .אף אלה שבחייהם שיקרו".
פתאום נסוג ומר בכה :״רוצח אחי אנוכי! איבדתי צלם!״ ואך
נרגע ,אמר" :כל בני האדם אחים ,ורצח הוא החמור שבחטאים
אין עליו סליחה או כפרה .ודעו שאף אם ייוותרו רק שני בנ
אדם בעולם הרי שרצונותיהם יהיו מנוגדים ,המחלוקת בלת
נמנעת והחטא בפתח אורב .אך והו מותר האדם  -הבחירה

לא אספר על שדות הסבל בם עברגו עד הגעגו אל מקום ובו
פושעי הדת  -אלה שדימו שרצון האל הוא לרצוח את כל הכופר
בדתם .המוני נוצרים ,מוסלמים וגם עובדי אלילים .וגם ראית
גיא צחנה ענק ובו המון פתקי ישמור׳ התלויים על קוצי ארס.
לפתע את נפשי החריד פיצוץ מוכר ,ומתוך הסחי הגיחו שבעים
רוחות סרוחות ,דוחות מגועל ,והצמידו חלקי נשמה שהתפזרה
לה לכל עבר.
״משלחי המתאבדים,״ הסביר בלא אשר אשאל ,״ונשמתם,
החרבה ממילא ,שוב ושוב תוחרד ותחובר מחדש.״

ויכולתו למשול על יצריו :הקניין והחמדה ,הקנאה והתשוקה,

אפסח על תיאור כל אלה עד הגעגו למקום ובו זוגות רבים

הכבוד והגאווה ,השנאה והנקמה .ובראש כולם יצר הרע .ואוסיף

ביניהם השיחו .אך מה מוזר ,האחד בלבד דיבר והשגי כולו

את הכמיהה לשלטון ולהילת הניצחון .אלו הם אם כל חטאת,

שומע .בפליאה את מורי שאלתי:

לא רק בחיי הפרט אלא אף בחיי האומה ומנהיגיה .הם המקור

״זהו העמוק שבמדורי התופת ,ומדוע כה שלווים הם?״

לחוליי הפרט ,המשפחה ,החברה ,האומה והאנושות כולה .הם

״רק הציים של אלה משתייכים לפה .׳מנהיגים׳ כונו הם

הסיבות לרציחות וליציאה למלחמות.״
עוד לא כילה את נאומו ,וכבר זקף קומה ,הבליט חזה ובניגון
המשיך:

)אך עלבון הוא למילה ולא כל שליט ראוי להתהדר בה( .אלה
הם העריצים שכל רעות הנפש אותם שיחתו .ביניהם תאב
השררה אשר רצחו את כל העומד בדרכם ,אף מתוך עמם ,וגם
תאבי הכבוד שהובילו את עמם למלחמות דמים למען האדר

״היצר -האדם לעולם יהיה קיים,

שמם והרחב ממלכתם.״

כך טבע האדם  -רע מנעוריו,

״ואל מי דוברים הם?״

וכיצר החיה  -יצר האדם.

״הם השותקים ,הדובר הוא עונשם .כל יום מתייצב בפגיהם

אך היודע למשול ביצריו,

אחד מאלו שהם גרמו למותו ,ובמשך יום שלם מספר להם ע7

יתעלם לאפיקים אחרים,

כל עולמו שאיבד :משפחתו וחבריו ,אהבותיו ותקוותיו ,הישגיו

חיוביים  -דרכי שלום ואהב.

ושאיפותיו .מסביר להם שהוא היה אדם יחיד ומיוחד השונה

אולם הנשלט על ידי היצרים,

מכל אחד אחר ,עולם שלם העומד בפני עצמו .ודבר זה העריצים

בין אם יחיד הוא בין אם מנהיג,

בחייהם לא הבינו ,שכן ראו הם את עצמם כעולם שלם ,והאחו

ייוותר אומלל ויאמלל אחרים.

ככלי בלבד .ודע שאין עינוי מעיק מזה בתופת".

וכל זאת אני יודע מעצמי.״

״אכן,״ השבתי ,״אך איני מבין את המשמעות של יום שלם
אם מושג הומן איננו חל כאן ",תמהתי.

״מסקנות עגומות! הן טבע האדם לא ישתנה ,ואם הנטייה

״זאת לא תוכל הבן .מדבר אני אליך במונחי הזמן שלכם".

ללחימה טבועה באדם ומקורה ביצר ,הרי עד שילמדו כולם לכבוש

ועת לצאת משאול ביקשגו ,רן לעומתגו פשוק רגליים יצור

את ייצרם ולמשול ברוחם דבר לא ייוותר בעולם,״ אמרתי למור
אשר לא ניסה להסוות את צחוקו.
״אכן מסקנה עגומה,״ השיב לאחר שהתעשת .״אם התשוקה
מושלת באדם ולא הוא בה ,כשרוחו תאבה בכל מאודה להשיג
דבר מה ,לא חוק ולא עונש יעצרוהו .אך אל ניחפו להסיקה
קודם שנשמע את אלה שברוחם משלו".
״מדוע זה צחקת?״ שאלתי את מורי ,שהסביר לי את צורח

שעורר בי גועל ובקלשוגו חסם הדרך.
״היאך וה צל גופך מטיל צל מסף? ומדוע אין אגי רואה מתוכן
את אחוריך? הגוף חי אתה?" שאל מתגשף ומפיו זרה הקצף
שהרטיב את זקן התיש.
״מיהו וה?״ שאלתי את מורי אשר חוור גם הוא מפחד ולבאות
הכין עצה.
״שליח השטן,״ קראתי בשפתותיו שגעו ללא הגה.
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״חי נכנס לפה וחי יצא ",אזר לפתע חת אומץ והתרים
לעומתו.
״ומה תבקש כי העזת בוא עד הנה?״ הביט בי בעיניים ירוקוח
אין בן כל לובן.
״כותב הוא מאמר על השלום ,בא ללמוד על כך בתופת ",ענה
מורי עת אני דממתי.

מיתה! בשר לכולם לצאת למערכה ולהרוג למען האל ,ובמוחכם
לעדן תוכו!"
״לדתי מעולם לא היה עניין לשלוט או לגרום לאנשים אליה
לעבור ",אמרתי.
"אל תעןלו,״ לחש מורי ,״כשהשטן םופיע ושם אלוהים בפיו
 -גם מסוכן הוא ביותר וגם הצלחתו נדולה יותר ,וכבר אלפי

״חה חה חה!" רעם צחוקו שבי עורר עוד גועל" ,השוהים כאן

שנה מנסה הוא להביא בן כל דת לםתשבות כאלה .בעניין זה

חפצים לברוח ,ואתה בעבור מאמר תבוא עד הנה? ודע כי השטן

עם היהודים מעולם לא צלחה דרכו ,תקופה אחכה עם הנוצרים

בלבבכם ובנפשכם שוכן ,ועל כן כל עוד האדם קיים םובסחים

הצלית ,וכעת מנסה הוא לשדל את האסלאם .ובמו עיניך ראית

גם חיי השטן ,וכל עוד השטן חי ,השלום לא ייכון לעולם .אך

כאן את אלו שאת קולו כקול האל דימו.״

הקשב היטב וגצור דבריי ,כי חי אתן לך לצאת רק בעבור תבשרם

״ולא רק זאת ",המשיך יצור הגועל ,״אלא שבמלחמה תמיד

ליושבי חלד :טבע האדם הוא להילחם ולשלוט ,ולא לחינם גברא

תצא נשכר :אם חייל אתה ,הרי שאם בקרב נפלת לחיי נצת

הוא כך ,ואם הוא לא יממש את עצמו הרי שזהו חטא בפני האל,

!תזכה ,ואם שרדת תשוב כניבור ותזכה בהערצת כול .בכל מקרה

ולשם כך עליו להסיר ממנו כל מכשול .אם הוא לא יגבר ,האתר

החשת! הן זהו העיון פשוט שלא תוכל להפריכו ואמת שלא

ןעליו יגבר .כך בעת שלום ועל אחת כמה שבזמן מלחמה .ולא זו

תוכל להכתישה .ואם מצביא אתה  -כבוד ושגשוג יהיו מנת

בלבד! דע גם כי דתך היא הגעלה מכול ,ועליה לשלוט בעולם!

חלקך ולגצח תיזכר .ואל מי הבחורות עורגות אם לא ללוחם

זהו רצון האל וכל שאינו הולך בדרכה כופר הוא ואחת דיבו

האביר למוד הקרבות? ומיהם הראויים לכבוד אם לא אמיצי

הלב והמנצחים במלחמות? ואת מי זוכרים אצלכם לדורות אם

לבני האנוש כרגע בישרתי ,ובלבד שבשובך תמסור דבריי ליושב

לא את גיבורי התהילה? אלכסגדר הגדול ,נפוליאון ונם צ׳רצייל['.

חלד.״

״האחרון גלחם נגד הרשע ומיגר את ממלכת השטן,״ העזתי!.

״את דברי השטן שכחתי ,ואת דבריך אבשר,״ הבטחתי .ואן

ועוד הבטחתי ,ובקול" :עת אשוב את פי אנצור ודבר לא אבשר

סיימתי ,ודמותו בזוהר התעטפה ונעלמה אל תוך העדן .עוד אנו

מכל אשר אמרת!"

מתקדמים בממלכת המתמרקים ,וצל מוכר קלטו עיניי.

״על חוקים ממך יכולתי ואת כל אשר אמרתי הגד תגידה!״
אמר בחיוך שטני ,הפגה גבו ,וגעלם אל תוך הגועל.
וכה אחיה שעמדתי בדיבורי ולא סיפרתי לאיש מכל אשר
אמר.
״הניעה העת מפה לצאת,״ שח מורי ,״אך קודם שתוכל להיכנס
לעדן על נשמתך להזדכך בטוהר".
עת שמעתי זאת ,באחת נעלמו ממני כל ינון וצער וראיתי
צל־אדם יושב בדד .אך ראני נמלא באושר וצעק" :אותי הצלת!
אותי הצלת!״

״חדש הוא כאן ,ובמונחי הזמן שלנו רק עכשיו הניע,״ הסביר
מורי .ועת הפנה פניו אליי ויהיתי את וה שעוד בחייו את ידו
ללחוך וכיתי  -יד המנהיג והלוחם שלשלוט הייתה מושטת,
בעוד בצד האחר מוימה החלה נרקמת.
״הו רב חובל .יד נתעבת אותך נדעה ,ובשנית יהודי רצח
ראש מדינה,״ אמרתי ,ואת כולי הציף הכעס ,״אך אתה מדוע
!כאן הנך? האין בעדן מקומך?״
״אמנם בחיי גם טעויות עשיתי ,אך לא בגינן הנני כאן .עת
עברתי לעולם אחר -בעדן הושמתי ,אולם לא אביתי להישאר
שם בעוד למטה רב השבר :ימין מול שמאל ,חילונים וחרדים,

בכור המצרף ,הוא טור הטוהר

ערבים ויהודים ,עולים וותיקים ,שבעים ורעבים ,מחיקת הזהוח

״מיהו זה?״ שאלתי.

היהודית ופנטיות משיחית .במקום להיות אור לגויים הופכים

״הנרצח הראשון".

להיות שנים עשר השבטים .ולא מניתי את דיני הרודף שהופכים

״הבל? הן האל שעה אל מנחתך ,מדוע לא בעדן מקומך?"

לרצח ,אבדן הדרך והערכים ,והרע מכול  -היונה אשר הבאת

שאלחיו בהפתעה.
״על נשמתי היה להיטהר מאי־ניקיונה ,ועל כן העדן אותי לא
קיבלה.״
״מהו חלקך? וכה רב הוא שעליך נמר להיטהר במשך אלפי
שנה?"
״מועקת אחי .האל לא שעה אל מנחתו ואני לא שעיתי
למצוקתו .ודעו כי הגורם לרבות מהמלחמות ומה שמונע את
השלום הוא אי־הבגת הזולת .גם בחיי הפרט וגם בין מדיגות.״
״סוגיה מעניינת ",אמרתי" ,אך כלום אין במחשבה זו להוביל
להאשמת הקרבן? וגם אם גבין את גפש התוקפן כלום ייתם
הרוע מן העולם?"

:והפכה לנהרות דמים .ועל כל אלה ביקשתי לבוא הנה .נשמתי
הדואבת אינה בשלה לעדן .אך יש לראות את כל הכוס ,ולמרוח
!הקשיים יש לכם מדינה לתפארת ,ורב המלכד מהמפריד ,גם
בתוך העם וגם בין אומות העולם .ואתה  -חזור ובשר שע7
השלום בבית להחחיל ,ורק בהתלכדות הכוחות הטובים,
ובנחישות ,יוכלו לתקן את הפגום .אין דרך אחרת.״
״והשלום? כיצד אותו גביא? האם האחדות הכרחית? האם
היא תספיק?"
״בואת הוגה אני מאו שהחלום נשבר ,ומכאן גם ראיתי דברים
שלא ראיתי שם .ודעו שאחת היא הדרך :יש ל  ...״
״קצר זמנגו,״ התערב מורי ,״שערי העדן לגו ממתיגים.״

״לא תמיד ,אך במקרים רבים הדבר ימנע התדרדרות המצב

״ולא אשמע את אשר החל? הן דבר חשוב עמד לומר ,בדיוק

לכדי אלימות ואף יוביל לאפשרויות פיוס .כך הוא בחיי הפרט

אשר חסר להשלמת המאמר! וכיצד אותו אמסור? האם אותיר

וכך בין מדינות ",ענה .ועוד הוסיף" :אך ,וזהו העיקר ,שהבנת

שורות ריקות?"

!האחר אינה רק על דרך הפשט ,אלא ההבנה שכולם נבראו בצלם.
והמבין סוד זה ייטיב הבן את ׳ואהבת לרעך כמוך׳)שהיא נם
חוכמת השכל וגם חוכמת הגפש( ,ועוד יבין מדוע הפגיעה בכל
יחיד פסולה היא ,לא כל שכן יציאה למלחמת רשות".
״כשם שקל הוא להכריו הכרוות כאלה כך קשה הוא לקיימן.
אך מי ייתן וואת יבינו .אולם כיצד אותך הצלתי?״ המשכתי
ושאלתי.

״ממתינים לך בעדן ,והמצעד שם כבר מתחיל .אך אם ייאות,
יוכל להצטרף אלינו ואחר לכאן לשוב".
״וכיצד וה אבוא בין נשמות הצדק? הן את ייעודי טרם השלמת
בחלד!"
״עברת במדורי התופת וגם טוהרת פה בטוהר .נפשך בשלה
כעת! נוכל עבור לעדן".
וקודם שהספקתי להשיב ,ואת נפשי הציפה השלווה ,אושר

״מקומי יהיה בעדן רק כשיקח שניים :עד שנפשי תזדכך בזכות

כמוהו לא תיארתי כי קיים .ואף השלט ״שערי העדן״  -לא

האור שבהבנת רעיון ׳האחר' ,ועד שאנחיל ואת לבני האנוש.

באותיות נכתב ,כי גולף ממקור החסד ו ח וצב מן האמת ,והואר

את הרעיון מזמן הבנתי :אלפי שנה בואת הניתי .את הבשורה

מרוח האהבה שעל פני כול ריחפה.

בעדן
אין בכוח המילים לתאר את כל דרכי הנועם והאושר בן עברנו
עד ראיתי דמות בדד יושבת ובשלווה טווה בפלך.
״מיהו?" שאלתי את מורי ,״ומדוע כאן עובדים אם זהו עדן?"
״מנהיג ההודים היה ,ולא עובד הוא ,אלא כאן האדם יוכל
לעסוק באין מפריע בכל אשר אהב בעולמכם".

אינו מספיק ,אלא שבגלל טבע האדם הרי למימושו יש צורך
בתוכניות מעשיות ,וזהו ׳חרבותם לאתים׳ וגם ׳לא יישא׳.״
״מדוע מדבר הוא כפילוסוף ,ולא מפייט כדרך שנהנ?" שאלתי
את מורי.
״מתאים הוא את עצמו לך ,ולשון שיפה למקרא לא תתאיב
למאמר".

״גאנדי? עמו אשמח לשיח "...

והטווה בפלך קם ,חייך ופיו פצה:

לא סיימתי לבקש ,וקולות תרועה שמעו אוזניי .קולוח חופים

״השלום אינו מטרה בלבד ,אלא טוב מוחלט לכשעצמו,

ומצלתיים ,חצוצרה ונם שירה .מתנה שלם לעומתי צעד .דנלנים

הרמוניית העולם ונם התשחיח לערכי המוסר .האלימות

ונשפנים ,ולאחריהם המתופפים והצועדים.

והמלחמה מן השטן הן התגלמות הרוע באדם והמקור לייסוריו,

״יום חג?" שאלתי.

וכשם שבעולמכם האלימות היא תוק לוויות ,כך אי־האלימות

״בעדן כל יום הוא חג ",השיב" ,והיום  -לכבודך באים כל

חוק לאדם .המוסר והאהבה הם בלבד מקור הכוח ,ואילו הרוע

אלה".

הוא חולשה .וזאת ראה :מטרה כי תציב לעצמך לא תמיד תוכל

הנה הם קרבים ,והמון רב לעומתם מריע .אך פתאום אחז בי

להשינה ,ייתכנו דברים שאינם תתת שליטחך בין אם רצון האחר,

רעד אף בתופת לא נבהלתי כך .לא דגלים נישאו אל על ,אלא

רצון האל או תהפוכות הגורל .אך הדרך למטרה  -היא זו הנתונה

כחורן הזדקרו ,ולעומתי נשפו פתנים וצפעונים ועוד מיני נתש.

לך ,והאמצעים שתבתר הם אלה שבשליטתך ,ואי־האלימות היא

ולא נשמות היו הצועדים אלא חיים ממש ,ולא על שניים צעדו,

היא דרך האמת והאהבה הטהורה :מדרגה של שלמות והיא גם

כי אם על ארבע וםאתוריהם זנב .אליי קרבו תיות שאף בתופת

האמצעי וגם המטרה.״

לא פגשתי מבעיתות כל כך .זאבים חושפי שיניים ונםרים חדי
מבט ,ועוד מיני טורפים ואף דובים כבדי בשר .ומלך החיות ,עת
ראני את לועו פתח ומפיו החריד השאג מימיי כמוהו לא שמעתי.
ובכל אלה אך הבתנתי וכבר מאחורי מורי נעלמתי.

״רק אנשי הרשע יחלקו על דבריך,״ עניתי בהכגעה " ,א ן
!אמור לי ,האם תורתך היא הנשת הלחי השנייה?״
״דרכו של האל היא לגיבורים ולא למוגי הלב .אך אל תכעס
על מבזך ,וגם אם ינאצך  -קבלו באהבה .השנאה היא יציר

״הבט בהם ואל תירא ",חייך ,״הן לכבודך באים כל אלה".

הדמיון ומרחיקה את שלוות הנפש וגם הנקם פסול הוא .אי־

ובהציצי מאחוריו ,ובין תיות הפרא ראיתי גם כבש ,גדי ועוז

האלימות משמעותה חוסר רצון לגרום כל רע.״

מיני בקר ,ונער קטון נוהג בראש כל אלה .וטרם התעשתי ומולי
הופיעה דמות כה מלאת הדר וזוהר עד כי פניי ספגו ממנה את
מלוא הטוהר ,וככל שעוד קרבה כך נדל האור.
״מיהו זה?" שאלתי ,וכולי יראה ורטט.

״וכיצד זה מן האפשר שייכון שלום בעוד העולם מלא
באגשי זדון?״
״ראשית חוכמה  -חינוך האדם משתר נעוריו לאי־אגוכיות
ואי־אלימות .גם אישיים ,גם לאומיים.״

״הפייטן שבנביאים,״ ענה מורי.

״אם כך ,רעיון הלאום והמדינה פסולים?״

״ישעיהו?״ ולבי נםלא כבוד ויקר .ועוד לא הספקתי לעכל

״לא! זה בלתי אפשרי .כשם שכל אדם מעדיף את קרוביו ע7

זאת והנביא פתח ואמר:
״וגר זאב עם כבש הוא שלום אוטופי רק משל .מסמל אח
השלווה שישרו בעולח בו ישכון שלום אמת .אולם לא די באנשי
האידאל שכוונתם טובה ,אך לא אתת אינם מבחינים שלא כל
רצוי הוא גם אפשר".

פני אחרים ,כך לכל לאום  -ייתוד ,זהות ואינטרס פרטי משלו.
ואף אני  -לעצמאותה של הודו חתרחי .אך פדרציה עולמית
בהסכמה הדדית היא אידאל אפשרי.״
״כששני הצדדים אכן רוצים בשלום ,הדרך למימושו קלה .אן
מה במצב בו צד אחד אינו רוצה ,או רק מקצתו רוצה ,או נרוע

״כאן ,בעדן ,לבנו ומחשבותיגו טהורים ,ולכן גם הטורפים

מכך  -רק מעמיד פני רוצה?" שאלתי ,ועוד הוספתי" :וכיצד

בהרמוניה משתלבים .אך בעולם החומר ,הנמר והנחש הם

תחנך אויב שהוא עצמו מחנך לשנאה? ומה כשעומדים מול

תשובת האל למחשבות הארס של האדם,״ הוסיף ההודי וחזה

מלכויות הרשע? גגדכם עמד השלטון הבריטי .אך כשם שאז

לטוות בפלך.

היה מנותך לנסות את שיטתך כגגד הגאציזם ,כך היום  -מו7

״וכיתתו תרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות,״ המשיך
הנביא" ,זהו השלום המעשי הבא לסמל שניים .האחד שיש
צורך ברצונם הכן של כל הצדדים לסיים את מצב המלחמה ולהגיע
לשלום .זהו ׳וכיתתו׳ וגם ׳לא ילמדו עוד מלתמה׳ .השני  -שהרצון

הטרור והפנטיות!"
״עם הטרור אין להידבר ,ויש לעוקרו מן היסוד ",נכנס מנהיגנו
שנרצח .ועוד המשיך ואמר:
״לא ניתן לכרות שלום עם הטרור ,לא לנסות להבינו ולא

לרצותו ,בכך רק יגבר תיאבונו .יש מלחמות שלא רק מחויבות,

״מה רב היה הקטל שלא בשם הדת,״ אמרתי.

אלא רק הניצחון בהן יוכל להביא שלום וצדק .והקורה עכשין

״גם הוא אי ־הבנת המושג בצלם!" ענה ,ועוד הוסיף :״דעו כ

בעולמכם ,אם לא תתעשתו ,מסוכן הוא יותר מאשר נדמה לכם,

רק בידכם הוא!״

וכמו שהיה גגד יפן וגרמניה  -הניצחון חייב להיות מוחן ורק!

ועוד ישבתי עם ההמון רווי האושר ,מקורם בעולמנו מלאומים

האחדות תרתיע .כשתומכי הטרור יביגו שדרך וו היא חסרת

שונים .יהודים ,נוצרים ומוסלמים ,שתורים ולבנים ,צ׳צ׳נים

תוחלת ומוליכה אותם רק לאבדון והרס ,אז יהא שביב סיס

ורוסים .ומה תבל שלא נותר מקום להשמיע ולו מקצת מאשר

לפריצת דרך".

השיחנו .ואחד מהם ,אך באצבעו סימן ,והתפזרו כולם ,חזרו א7

״אך מה עם אלה שכיום הם אויבנו? הן כאן למדתי שלא די
לנצח ושאת האחר יש להבין ושיש לבנות תשתית לשלום .ללא

תוך האושר ,ונותרתי עם מורי לבד.
״מה אבסורד הוא שמרבית האנושות תמיד הבינה ששלום
הוא טוב ,אך פעם אחר פעם פניה למלחמה ",אמרתי.

אלה המצב ישוב להיות גרוע".
״אמנם המצב קשה ,והשנאה יוקדת ,ואת הטרור מובילים
קיצוני האסלאם .אך נם כוחות טובים שם יש וחשוב שתהיה
להם תוחלת .ואולי חוון הוא ,אך כנראה שבטווח הרחוק רק

״הגיעה העת לשוב ",אמר מורי ,ודומה כי גם אותו אחז העצב
״מוכרתים?״ שאלתי ,״הן פתחן לא הבאתי ,ועל כן ציון
המאמר  -גכשל!״
״אם תשכיל הנחל ליושבי חלד מעט מאשר חזו עיניך -

שינוי המשטר  -בכוחו למנר שם את הרוע".
״דמוקרטיה?״ שאלתי ,ומיד סביבנו התאסף המון ובראש!

1

הנהן.
״וגם חינוך ",קרן ההודי ,והוסיף :״נקל להוציא טעות מלב
קנאי חשוך מלהתזיר למוטב את הגבל מדעת".
״נשמות כל אלה הן של אנשי השלום,״ אמר מורי" ,וביניהם
הונים ומדינאים שתרמו להתפתחות הדמוקרטיה.״
״בעת החדשה ,מדינות דמוקרטיות מעולם לא נלחמו אחת

דייך!"
״אך כיצד אוכל עשות זאת? מה מוגבלת היא בינת אנוש אם
תגסה לתפוס בדל מאשר חוויתי ,ומה דלה היא השפה וכה
חיוורות הן מילותיה אם אחפון לתאר ויק מאשר ראיתי .ומאין
זה אמצא מילים אשר יתארו את שלום שמים ,אהבת האל וסוד
הנצח שנגלו לי? אושר ושלווה מעל לאלה לא גיתן לכסוף עזד
ולעומתם זהב כפח הוא!"

כנגד רעותה,״ אמר אחד מההמון שאותו אף מורי לא זיהה.

ומורי החריש ,נופף ידו לשלום ונעלם אל תוך האושר .ואפקח

ועוד המשיך :״בניגוד לצורות משטר מסוימות ,שם לעתים על

עיניי ,וחזון השלום שחפצתי להגחיל התפוגג ונעלם ,אך מעט

השליט להשתמש בכוח כדי לשרוד ,הרי שהמדינה הדמוקרטית,

ממתק העדן בי נותר.

מעצם מהותה ,מחויבת לכיבוד הסכמים ,לשמירה על חיי
אזרחיה ,לזכויות היסוד ולרווחתם ,ושואפת לעשיית צדק

מקורות

ולפתרון סכסוכים ,גם פגימיים וגם חיצוניים וכל זאת בדרכי

א ב ר ה ם  ,ר .ארנסט ,מ) .עורכים( ,(1998),מחקרי משפט כרך י״ד ,2 -

שלום.״

השלום :היבטים מ ש פ ט י י ם ואחרים  -לזכרו של יצחק רבי!,

״נשמע מעודד!" אמרתי ,״אך היהפוך נמר עורו? ואין
דמוקרטיה שם תשכון?״ ועוד הוספתי :״על הנייר ,תוכניות שלום
למכביר קיימות ,כולן מבטיחות ,אך האם גזרה היא שהשלום

ר מ ת גן :הוצאת אוניברסיטת בר־אילן.
ב ר א ש י ת ד ,א-טז.
דאנטי ,א  , ( 1 9 5 6 ) .הקומדיה האלוהית,ירושלים :ס פ ר י תרשיש,
תרגום :ע .אולסבנגר.

והשלווה השוררים כאן במרומים לא יהיו נחלת החלד? נם

דאנסי ,א  , ( 1 9 6 1 ) .על המונארניה ,ירושלים :ה ו צ א ת מ ו ס ד ביאליק,

התגברות על היצר ,גם הבנת האחר ,גם חינוך ,גם הפסקת

תרגום :ח .מרחביה.

ההסתה ,גם שינויי משטר ,כמעט ואמרתי שינוי טבע האדם!.

יסעור ,א) .עורך( ,(1986),השלום דור דור דורשיו ודורםיו,

ולא הוכרתי עוד רעות רבות כמו הפנטיות ורפיסות בינת האדם.״

ת ל אביב :ס פ ר י י ת פועלים.

וההמון שתק ולא ענה ,ורק הנביא אמר:
״ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד!"
״האם עכשיו הוא הרבה?" תהיתי.
״לא יהיה עוד לכל דת אלוהים פרטי משלה שבשליחותו היא
מדמה שעליה לשלוט בעולם .ולכשיכירו הכול שהאל אחד הוא
לכולם ,וכל אחד ואחד הוא בנו העשוי בצלמו ,אז גם תיתם
מלחמת הדתות.״

ישעיהו ב ,ד; יא ,ו-ח.

