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מעין זעזוע תודעתי ,המשנה את ראיית המציאות
כולה ,הוא המוליד את הסאטירה .מאחוריה —
האמון ,חזות קדומה ,המשרה בטחון באָשיות החיים
ובכנות פני ההוויה .תקווה גדולה שנתבדתה,
אהבה לוהטת שנתאכזבה — הן שושביניה של
הסאטירה .נצחונותיה נקנים במחיר כאב נואש,
צחוקה הוא בכי כבוש .שתי מציאויות מתנגשות
בכל סאטירה :המצויה עם הרצויה.
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קורצווייל1

בשנות השלושים של המאה העשרים הייתה ירושלים עיר בתנופת צמיחה ובנייה .שכונות רבות קמו,
ושכונות קיימות התרחבו והתבססו .השכונות החדשות והישנות שהרכיבו את העיר יצרו גם הפרדה
פנימית בין חלקיה השונים .לכל שכונה היה אופייה המיוחד והייחודי ,עד כי המשוטט ברחובות
העיר עשוי היה לחשוב שאין מדובר במקום אחד ,אלא בערים רבות ושונות ,המצליחות כבדרך נס
לחבור זו לזו וליצור מן הריבוי אחדות מסוימת ,לפחות למראית העין .פירוד זה אפיין גם את היישוב
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היהודי בעיר .ההיסטוריון ולטר לקר )= זאב לקויר/לקר( ,שהתגורר בירושלים באותן השנים ,סיפר
בזיכרונותיו על חיי החברה של יושביה' :לא הייתה חברה ירושלמית באותה התקופה ,אלא היה מספר
רב של חברות שונות ,על פי רוב מצומצמות בהיקפן' 2.על רקע החלוקה לחברות שונות תיאר לקר
את תופעת החבורות ,שהייתה אופיינית לדבריו לעיר הקודש .בני אדם בעלי עניין משותף נתאספו
ונפגשו בחוגים מצומצמים ,עד כי קשה היה ללקר לראות את ירושלים כמקום אחד' :היו כל כך הרבה
ירושלים וכל אחד בילה את רוב שעותיו בתוך הגטו הקטן שלה או שלו'3.
בשורות הבאות ברצוני לספר את סיפורה של חבורה ירושלמית אחת ,שהתקיימה כעשר שנים,
 ,19461935סביב מלחמת העולם השנייה .זהו סיפור של חוקרים חשובים ,שבאו מתחומי עניין
ומחקר מגוונים ,ושנאספו יחדיו בשכונת רחביה בכל שבת ועסקו ,תוך שתיית ספל תה ,בעניינים
מטאפיזיים שונים .חברי חוג זה היו המזרחן והבלשן יעקב פולוצקי ) ,(19911906שהיה בין מקימי
החוג לאגיפטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים; הפילוסוף וחוקר הגנוסטיקה הנס יונס
) ;(19931903חוקר התרבות הקלסית יוחנן לוי ) ;(19451901שמואל סמבורסקי ),(19901900
שהיה הפיזיקאי הראשון באוניברסיטה העברית ,ושלימים עבר לחקור את תולדות המדע; ההיסטוריון
ואיש מדע המדינה גאורג ליכטהיים ) ,(19731912הצעיר שבחבורה ,שבתקופת שהייתו בארץ עבד
ככתב בעיתון 'ג'רוזלם פוסט' ,וגרשם שלום ) ,(19821897מייסד תחום חקר הקבלה והמיסטיקה
היהודית באוניברסיטה העברית.

א
על אופן התגבשותה של חבורה מיוחדת זו בירושלים סיפר הנס יונס בזיכרונותיו:
וכך החלה החברות פולוצקי–יונס–לוי — 'פיל' .הקמנו במהרה מועדון ,אשר נפגש באופן קבוע ושנקרא על
שם ראשי תיבות שמותינו 'פיל' ] [...וסמלנו היה פיל [...] .המועדון הזה התרחב במהרה :גאורג ליכטהיים,
הפיזיקאי שמואל סמבורסקי ובאופן בלתי נמנע כמובן גם גרשם שלום .כאשר האחרון התקבל כחבר קבוע,
הוא אמר' :זה צריך לבוא גם לידי ביטוי בשמו של המועדון' .שאלנו אותו אם כן מה הוא מציע כתחליף הולם
ל'פיל' ,ולו היה מיד שם מן המוכן' :פילגש'4 .

עם הצטרפותו של שלום והוספת ראשי התיבות של שמו לשם 'פיל' והפיכתו ל'פילגש' ,קיבל בן רגע
השם התמים של החבורה המצומצמת קונוטציה מינית הומוריסטית .פרט זה חשוב ביותר ,במיוחד
מפני שהשם ניתן לחבורה על ידי שלום ,שמרגע הצטרפותו היה לעמוד התווך של החבורה 5.תשובה
על השאלה מה יכול היה להניע את שלום לקרוא למועדון המורחב בשם זה ,מלבד צירוף המקרים
המשעשע ,עשויה להימצא בעולם הדימויים הרוחני שלו .ואכן דומה שניתן למצוא הסבר לכך בספר
ה'זוהר' .אוסף חיבורים מיסטיים אלו ,שנכתבו ככל הנראה בידי חבורה אחרת במאה השלוש–עשרה,
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W. Laqueur, Thursday’s Child Has Far to Go: a Memoir of the Journey Years, New York 1992, p. 214

שם ,עמ' .216
H. Jonas, Erinnerungen, ed. Ch. Wiese, Frankfurt a.M. & Leipzig 2003, p. 148

כפי שהעיד יונס בקטע המובא להלן ממכתב הניחומים ששלח לאלמנתו של שלום לאחר שנים רבות.
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הוא הקורפוס החשוב והמרכזי ביותר בספרות הקבלה ,ושלום שקד שנים ארוכות על לימודו .כפי
שהראה כבר יהודה ליבס ,ספר ה'זוהר' מכיל מידה לא מועטה של הומור ,ארוס וארוטיקה 6,אולם
לדיון חשובה תפיסת יחסי האישות ב'זוהר'.
לפי הכתוב במקומות שונים ב'זוהר' ,על אדם להיות במצב תמידי של זיווג בין זכר לנקבה .כאשר
אדם נמצא עם אשתו בביתו וממלא את ייעודו זה ,שורה עליו השכינה ,שהיא הכוח הנקבי באלוהות,
כמעין אם אלוהית .אולם מה קורה כאשר אדם נפרד מאשתו ויוצא מביתו אל הדרך? או אז מצילה
אותו השכינה מחטא בדידותו כשהיא
מזדווגת עמו במקום אשתו שנשארה בבית.
כפי שציין ליבס ,הביטוי המעשי ב'זוהר'
למעשה זיווג השכינה באדם כאשר אין הוא
נמצא בביתו ,הוא לא אחר מאשר פגישת
חכמים המלווים אותו בדרכו וממתיקים לו
את הדרך בדברי תורה .כך לפי ה'זוהר',
עצם לימוד התורה ,במיוחד בחבורה ,מכיל
בתוכו יסוד ארוטי ,שיש בו משום חלופה
לקשר המיני עם האישה7.
בהקשר זה ניתן אולי להבין את מלוא
המשמעות של בחירת השם לחבורה ואת
הקריצה שנלוותה לבחירה זו .זאת במיוחד
מכיוון שהמאפיין הראשון והבולט ביותר
של החוג הוא שכל חבריו היו גברים,
שבתקופת התגבשותו ובשנותיו הראשונות
חיו ביחידות — מי מהם מפני שטרם התחתן
)כמו יונס וליכטהיים( ,ומי מפני שנישואיו
הראשונים עלו על שרטון והוא חי בנפרד מאשתו )כמו שלום וסמבורסקי( .כך תיאר יונס מצב זה' :זה
שלא היינו במערכת יחסים היה לנו לעזר ,כי כך נתאספה חבורת גברים ) ,(Männerbundשלרשות
חבריה היה זמן רב .לא חיכו בבית נשים שעמדו על כך ששבת אחר הצהריים תוקדש להן ולא
לפטפוטי גברים' 8.אם כן השם 'פילגש' לא נבחר במקרה ,אלא בא לציין — במידה לא מבוטלת של
הומור עצמי — את מצבם האישי של חברי הקבוצה בזמן התגבשותה ,תוך יציקת תוכן מיסטי אל תוך
שם מתחום החול.
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י' ליבס' ,זוהר וארוס' ,אלפיים) 9 ,תשנ"ד( ,עמ' .11967
שם ,במיוחד עמ'  .104ראו גם :י' תשבי ,משנת הזוהר ,ב ,ירושלים תשכ"א ,עמ' תרטתרי; ד' אברמס ,הגוף האלוהי
הנשי בקבלה :עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .165164
יונס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .151
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נוסף על היות כל בני החבורה גברים ,ניתן לעמוד על עוד כמה מאפיינים משותפים חשובים :כך
למשל העובדה שכל חברי החוג היו ילידי גרמניה )מלבד פולוצקי ,שנולד בציריך( ,והאידיאולוגיה
הציונית שאליה נולדו חלק מבני החבורה .גאורג ליכטהיים היה בנו של המנהיג הציוני הגרמני ריכרד
ליכטהיים ,וסמבורסקי העיד על עצמו כי נולד למשפחה בעלת זיקה הדוקה למורשת ציונית ועברית9.
אחרים אימצו וגיבשו בעצמם תפיסות ציוניות בשנות נעוריהם ,כמו יונס או שלום 10.ומכל מקום
כולם הגיעו לארץ–ישראל מתוך שאיפות ציוניות .רוב בני החוג ,מלבד יונס וליכטהיים ,החזיקו
במשרות הוראה ומחקר באוניברסיטה העברית בירושלים ושלטו היטב בשפה העברית )בכך בלטו
במיוחד שלום וסמבורסקי ,ששקדו על העברית מנעוריהם( .דווקא משום כך חשובה ומפתיעה עדותו
של יונס בעניין השפה :כל השיחות במפגשים השבועיים של החוג התנהלו בשפה הגרמנית בלבד!
כך במילותיו של יונס:
אבל את שיחותינו הפרטיות ניהלנו בגרמנית — לא בגלל קשר לגרמניות ,אלא פשוט מפני שזו הייתה שפתנו
הטבעית ,ובה יכולנו לבטא עצמנו בצורה הטובה ביותר .אפילו ציוני נלהב וחוקר יהדות כשלום לא דרש
מעולם שידברו בשפה העברית בלבד .מפני הדעה הטיפשית שאין לדבר את השפה הגרמנית ,כי גרמניה היא
מדינה נתעבת ואויבנו הגדול ביותר ,היינו מחוסנים לחלוטין11 .

לפי דבריו אלה של יונס ,פגישותיהם של בני החוג התנהלו בגרמנית מטעמי נוחות בלבד .אולם ניתן
להצביע על גורם נוסף לכך ,שלכאורה הוא מובן מאליו אך למעשה גלום בו גרעין תפיסתם העצמית
של חברי החוג .בני החבורה דיברו גרמנית כיוון שהיו יוצאי גרמניה ,ועל אף שהיו אמונים על
המורשת הציונית וזו אף הביאה אותם לארץ–ישראל ,היו בו בזמן גם בניה של תרבות אינטלקטואלית
בשפה הגרמנית ,וחיו בתקופה שבה היה מעמדה של שפת אמם בעייתי ומורכב ביותר.
רבות נכתב במחקר על בעיית השפה הגרמנית כביטוי למצבם המורכב והאמביוולנטי של יוצאי
גרמניה בארץ–ישראל ,נושא המשתקף גם בקטע המובא מזיכרונותיו של יונס 12.מהמחקרים השונים
עולה בין השאר כי בקרב יוצאי ארצות מרכז אירופה בארץ–ישראל שרר מתח בין מגמות של הסתגרות
בתוך החוג המצומצם יחסית של בני ארץ המוצא לבין מגמות של פתיחות וצורך להתמודד עם החיים
במציאות החדשה 13.בין אם היו העולים ציונים בכל רמ"ח איבריהם ,ובין אם ראו בארץ–ישראל
9
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כך סיפר בריאיון שערכו עמו בשנת  1990נ' אופק ופ' מנדס–פלור' ,שיחת החודש :שמואל סמבורסקי' ,עיתון ,77
) 121120שבט תש"ן( ,עמ'  .2928ראו גם את איגרת התשובה של אחד העם לאביו של שמואל ,מנחם סמבורסקי,
שביקש להתייעץ עמו בעניין חינוך בנו על ברכי העברית והגרמנית כאחד' :לזכר חברים :שמואל סמבורסקי
) ,'(19901900איגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,(2000) 19 ,עמ' .24
ג' שלום ,מברלין לירושלים :זכרונות נעורים ,תל–אביב תשמ"ב; יונס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .7854
יונס )שם( ,עמ' .155154
ראו למשלC.D. Wormann, ‘German Jews in Israel: Their Cultural Situation since 1933’, Leo Baeck Institute :
 ;Year Book, 15 (1970), pp. 82–83מ' גטר' ,העלייה מגרמניה בשנים  :19391933קליטה חברתית–כלכלית מול
קליטה חברתית–תרבותית' ,קתדרה) 12 ,תמוז תשל"ט( ,עמ'  ;139י' גלבר ,מולדת חדשה :עליית יהודי מרכז אירופה
וקליטתם  ,19481933ירושלים  ,1990עמ'  ;222ע' גורדון' ,בפלסטינה .בניכר :'.השבועון 'אוריינט' בין 'גלות גרמנית'
ל'עלייה יקית' ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .5239
היבט זה מודגש במיוחד במחקריהם החדשים של גורדון ומירון .מחקרו של גורדון מתמקד בחוג אנשי השמאל
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מקלט זמני בלבד ,תמיד הייתה קיימת דיאלקטיקה מסוימת ואמביוולנטיות בין העולה או המהגר לבין
המציאות הארץ–ישראלית הנתונה .בשניוּת זו שאפיינה את העולים דוברי הגרמנית ,חש גם שלום,
והוא תיאר זאת במכתב לאמו מיום  26באפריל :1933
אגב :מוזר עד כמה כאן משתנים פניה של השאלה היהודית .הגרמנים ראו את היהודים כזרים ,וגם חלק
מהיהודים הרגישו עצמם זרים בגרמניה .ואילו כאן ,בעיני היהודים ,שברובם הגדול ממוצא מזרח אירופי,
היהודים הגרמנים נחשבים זרים ,והם מוצאים בהם יותר גרמניות מאשר יהדות [...] .מתברר שהחלוקה לפי
עמים היא דבר מורכב ,והמושג 'יהדות העולם'  14יכול לציין קבוצה אחידה רק למי שלא ראה אותה תחת קורת
גג אחת .כאן יש הזדמנות לכך ,ויש מקום להתפעל מן ההישג האדיר שבהקמת המפעל הזה15 .

באופן פרדוקסלי העלייה לארץ–ישראל ,שינקה את חיותה מרעיונות שהדגישו את המשותף לכל יהודי
העולם ,הבליטה בו בזמן גם את השוני שבין המהגרים ,ועם שוני זה נאלצו להתמודד כל העולים ,בין
אם היו ציונים נלהבים יותר או פחות .הסממן העיקרי והבולט ביותר לאותו השוני במקרה של יוצאי
גרמניה היה כאמור השפה הגרמנית ,וזאת במיוחד בגלל כל מה שזו ייצגה ביישוב היהודי בארץ
באותה התקופה .על רקע זה ניתן להבין גם את הצורך ביצירת 'חלל מוגן' שבו ניתן יהיה להתמודד
עם המציאות החיצונית המורכבת בחבורה סגורה ובכלים הישנים והמוכרים של ארץ המוצא .השפה
הגרמנית ,על המטען התרבותי הכרוך בה ,הגדירה מצד אחד את חברי החוג כלפי סביבתם הארץ–
ישראלית על ידי הצבת חיץ בינם ובין סביבתם המקומית ,ומצד אחר יצרה תחושה של קרבה ושותפות
גורל בין בני החבורה עצמם .כך מי שלא ידע גרמנית לא יכול היה להבין את הנאמר בקבוצה או ליטול
בה חלק — ונותר בחוץ .תפקיד דומה היה להומור הסטירי ,שאף הוא ממאפייניהם של בני החוג.

ג
על חוש ההומור ,שהיה אחד מהמאפיינים המרכזיים של בני החבורה ,יכולים היו להעיד כבר הם
עצמם .כך למשל בדברים היפים שנִשאו לזכר לוי באוניברסיטה העברית לאחר מותו בטרם עת בשנת
 1945סיפר שלום על יחסו של לוי אל חבריו' :נאמנותו הייתה למופת ואפשר היה לסמוך עליו .עינו
נשארה פקוחה ולא נעשתה עיוורת לגבי החולשות שבחבריו .אדרבה ,הוא ידע לנתח אותם בשקט
גמור וברצינות המתובלת בקריצת עין הומוריסטית'16.
האינטלקטואלי שהכלי המרכזי לביטוי מצבם ודעותיהם היה השבועון הארץ–ישראלי הגרמני 'אוריינט' .גורדון הראה
בין השאר כי 'השבועון ביטא לסירוגין — לפעמים בידי אותם מחברים עצמם — תחושות של שייכות וזרות ,אכפתיות
ובוז ,תוקפנות ופגיעות' )גורדון ]שם[ ,עמ'  .(106מחקרו של מירון מנתח את תפיסתם העצמית של עולי גרמניה כפי
שהיא משתקפת בכתיבתם האוטוביוגרפית .על המתח שבין הסתגרות לשילוב ראו :ג' מירון ,מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון:
זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל ,ירושלים תשס"ה ,בעיקר עמ' .150143
 14שלום השתמש כאן במונח הגרמני הטעון  ,Alljudaראו במקור הגרמניB. Scholem & G. Scholem, Mutter und Sohn :
im Briefwechsel 1917–1946, ed. I. Shedletzky & Th. Sparr, München 1989, pp. 297–298 & n. 4

 15ב' שלום וג' שלום ,גרשם שלום ואמו :מכתבים  ,19461917תרגם א' בר ,ערכה א' שדלצקי ,תל–אביב תשנ"ח,
עמ' .292
 16בתוך :ד"ר יוחנן לוי ז"ל )תרס"אתש"ה( :דברים שנאמרו באזכרה באוניברסיטה העברית ביום י"ג בכסלו תש"ו
) ,(18.11.45ירושלים תש"ו ,עמ'  ;13נדפס שוב :ג' שלום' ,מצח מלא הבעה ומלא עינים :עם זכרו של יוחנן לוי' ,הנ"ל,
דברים בגו :פרקי מורשה ותחיה ,תל–אביב תשל"ו ,עמ' .481
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מעין הד לשורות אלה ניתן למצוא בדברים שכתב יונס שנים רבות לאחר מכן לאלמנתו של שלום,
פניה ,במכתב ניחומים מיום  24בפברואר  ,1982מיד לאחר מותו של שלום:
מלא בביטחון עצמי טוב ומיטיב ,עם צחוק ברצינות ורצינות בצחוק ] ,[mit Witz im Ernst und Ernst im Witz
הומור בתוך התשוקה להבין ולהגדיר ,ובתוך כל זה ניכרו המעמקים החשוכים והמפחידים העומדים מאחורי
הסִנוור של האינטלקט — כך הוא גם הנהיג את חבורתנו הזכורה לי היטב עד היום ,פילג"ש .הוא היה המוקד,
במקום שהוא היה — שם היה המרכז ,התנועה ,המצבר הטוען את עצמו מחדש תמיד מתוך עצמו ,בשביל
האנרגיות רצוא ושוב Urphaenomen ,בלשונו של גתה17 .

ההומור הסטירי לא היה מאפיין ייחודי של חבורת פילג"ש בלבד .במהלך המאה העשרים נכתבו בין
כותלי האוניברסיטה העברית ובמקומות אחרים סטירות על ידי אנשי רוח ואינטלקטואלים שונים
שביקשו על ידי כך להגיע איש אל רעהו .כך למשל היריבות ארוכת השנים בין מבקר הספרות והחוקר
מאוניברסיטת בר–אילן ברוך קורצווייל לבין ה'אסכולה הירושלמית' שהתגבשה סביב דמותו של
שלום ,שבאה לידי ביטוי במוסף התרבות של עיתון 'הארץ' ,שם נדפסו במשך עשרות שנים טורים
סטיריים שנכתבו משני צדי המתרס 18.דוגמה נוספת היא פתקאות סטיריות שכתב יוסף וייס ,תלמידו
האהוב של שלום ,על מורו ,ושבהן תיאר את דמותו של שלום ואת יחסיו עם סובביו בסגנון ספרות
השבחים של תלמידי ר' נחמן מברסלב19.
מקור ,או אולי צורה מוקדמת ,של הומור סטירי הקשור באוניברסיטה ובחוג ירושלמי זה ,ניתן
למצוא בימי נעוריו של שלום באירופה ,ליתר דיוק באותם חודשים בשנת  1918שבילה בחברת ידיד
נעוריו ולטר בנימין בכפר השווייצרי הקטן מוּרי ) ,(Muriהסמוך לעיר בֶּרן .בזמן שהייתם המשותפת
בכפר זה החלו שני החברים ללמוד יחדיו טקסטים פילוסופיים ויסדו בעיני רוחם אוניברסיטה דמיונית
חלופית ,שהיוותה מעין סטירה על העולם האקדמי בן התקופה .וכך תיאר זאת שלום:
היווינו שנינו מעין 'אקדמיה של עצמנו' ,באשר כה מעט היה ניתן ללמוד באוניברסיטה .ומכאן יסודה ,ספק
ברצינות ספק בצחוק ,של 'אוניברסיטת מורי' על 'מוסדותיה' ,דהיינו ספִריה ואקדמיה .ברשימת ההרצאות
של אוניברסיטה זו ,בתקנון האקדמיה שחיברנו ובקטלוג הבדיוני של 'ספרים חדשים' שנתקבלו כביכול —
שבנימין תרם להם הרבה ברק בשנינותו — מצאו להם השובבות והלגלוג על הפעילות האקדמית שַׁסתום הולם
במשך כשלוש או ארבע שנים .בנימין חתם בתור רקטור ודיוח לי לפרקים בכתב או בעל–פה על מה שמתרחש
לאחרונה באוניברסיטת דמיוננו; ואילו אני השמעתי קולי בתורת 'שרת של הסמינר בפילוסופית הדתות'
ולעתים בתורת חבר הפקולטה20 .

ימיה של אוניברסיטת מורי בפועל היו כזמן שהייתם המשותפת של החברים בכפר הקטן — כשלושה
חודשים 21,אולם זיכרונה ,ששב והחיה אותה עבור בוראיה ,החזיק מעמד שנים רבות .שני החברים,
G. Scholem, Briefe, III, ed. I. Shedletzky, München 1999, p. 462 17
 18למאמריו של קורצווייל ראו :קורצווייל )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;24099הנ"ל ,מחוץ לתחום :דברי פולמוס וסאטירה
מענייני דיומא ,בעריכת י' אברמסון ,ירושלים תשנ"ח .על פולמוס זה בהרחבה ראו :נ' זדוף"' ,בערוגות הניהיליזם":
הפולמוס בין ברוך קורצווייל וגרשם שלום ,על חקר השבתאות' ,קבלה ,טז )תשס"ז( ,עמ' .360299
 19ראו :נ' זדוף וי' מאיר"' ,דברי שלום" או "חיי מוהר"ש" :חיבור סטירי מגנזי יוסף וייס' ,ספר זיכרון לגרשם שלום,
במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו ,א )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כ( ,בעריכת י' דן ,ירושלים תשס"ז,
עמ' .384365
 20ג' שלום ,ולטר בנימין :סיפורה של ידידות ,תל–אביב תשמ"ז ,עמ' .62
W. Benjamin, Briefe, I, eds. G. Scholem & T.W. Adorno, Frankfurt a.M. 1966, p. 201, n. 1 21

˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰¯ÈËÒÂ ˙Â¯·Á — ˘¢‚ÏÈÙ ‚ÂÁ ∫ßÌÈÈÂÈÓ„ È˙Ï· ÌÈË¯Ë¯ÂÙß

שהמרחק הגאוגרפי והאידאולוגי ביניהם הלך וגדל עם השנים ,מצאו בין כתליה המדומים של
אוניברסיטה זו שפה משותפת ,שאפשרה לעתים תקשורת פרטית ואינטימית .תקשורת הומוריסטית
זו התבססה על מעין צופן משותף ,שמקורו בזיכרונות
שחלקו מימיהם במורי ,ושמשמעותו המלאה יכלה להיות
מובנת אך ורק למי שנמנה עם מקימיה של אוניברסיטה
דמיונית זו22.
כעדות לחדוות היצירה ההומוריסטית של שלום
ובנימין בימי מורי נותרו שני כתבים מרכזיים .האחד
הוא רשימה סטירית ,ערוכה בידי השניים ,הסוקרת
את פעולותיה של האוניברסיטה ,את סגל המרצים
בה ואת הקורסים שכביכול ניתנו בה ,ובהם למשל
'הפגניזם במערב מפפגינו עד פגניני' מפי רוברט אייזלר23
ו'מאין באים הילדים הקטנים' מפי זיגמונד פרויד24.
החיבור האחר הוא פואמה מחורזת מאת שלום ,שנכתבה
כבר בימי מורי 25,אך נדפסה בשנת  1927בברלין על
ידי אֶחיו ,ריינהולד ואריך ,לכבוד יום הולדתו השלושים
של שלום ,שחל ב– 5בדצמבר ,ולכבוד 'ערב הביבליו
פילים הברלינאי' שבו השתתפו שני האחים 26.כותרתה
המלאה של פואמה זו כפי שנכתבה על גבי התדפיס
היא' :הא"ב הרשמי של הפקולטה לפילוסופיה של
האוניברסיטה הראשית והעירונית של מורי ,מאת
גרהרד שלום ,שרת של הסמינר בפילוסופיה של הדתות,
מהדורה שנייה מעודכנת ועם ההישגים האחרונים המוסמכים בהתאם למסקנותיה החדשות של
הפילוסופיה ,מורי :הוצאת האוניברסיטה' 27,ובשער הפנימי מופיעה הקדשה לכבוד' :הוד מעלתו
ולטר בנימין ,רקטור אוניברסיטת מורי ,כאז כן היום מוקדשת ,לכבוד ה– 5בדצמבר  ,1927מאת
 22ראו למשל את מכתבו של בנימין אל שלום מנובמבר  :1921שלום )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  .112111וכן ראו את מכתבו
של בנימין אל שלום מ– 25ביוני Walter Benjamin Gershom Scholem Briefwechsel, ed. G. Scholem, Frankfurt :1932
) a.M. 1980, pp. 17–18וראו התייחסותו של שלום למכתב זה :שלום ]שם[ ,עמ' .(183182
 23על היכרותם של בנימין ושלום עם אייזלר ראו :שלום )שם( ,עמ'  ;131130הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .155150
 24רשימה סטירית זו נדפסה בתוךW. Benjamin, Kleine Prosa: Baudlaire-Übertragungen, ed. T. Rexroth (Gesammelte :
Schriften, IV, 1), Frankfurt a.M. 1991, pp. 441–448

 25ראו על כך :שלום )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .74
 26שם ,עמ'  ;142שלום )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ,150הערה  .3פואמה זו שבה ונדפסה במהדורה מוערת בלוויית תרגום
אנגליG. Scholem, The Fullness of Time: Poems, trans. R. Sieburth, annotated by St.M. Wasserstrom, Jerusalem :
2003, pp. 70–85
Amtliches Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät der Haupt- und Staats-Universität Muri, von Gerhard 27
Scholem, Pedell des religionsphilosophischen Seminars, Zweite umgearbeitete und den letzten approbierten
Errungenschaften der Philosophie entsprechende Ausgabe, Muri: Verlag der Universität
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המחבר' 28.רשימות אלה מעידות — נוסף על החיבה הרבה שרחשו שני החברים איש לרעהו ועל
הערכתם את הזמן היקר שבילו בצוותא — על כוחם של הדמיון והשפה בבניית עולם משותף הבא
לספק צורך מסוים בהווה ,במקרה זה חוסר האמצעים ללימוד רציני ובידוד אקדמי.

ד
מאפיין נוסף של חבורת פילג"ש שכבר הוזכר ,ואשר בא לידי ביטוי גם בשמה ,הוא גישה הומוריסטית
סטירית בין השאר כלפי התפיסה המדגישה את הארוס ואת ההומו–ארוטיקה שבלימוד הגברי .במקביל
לחבורת ה'זוהר' ,שהתרכזה סביב דמותו של ר' שמעון בר יוחאי ,ובשונה ממנה ,קיים היה עוד חוג
שייתכן ועמד לנגד עיניהם של חברי פילג"ש בזמן פגישותיהם ,הוא חוגו של המשורר הגרמני שטפן
גאורגה 29.בני החבורה גדלו בגרמניה בתקופה שבה הייתה לדמותו של גאורגה ולשיריו וכן לתפיסות
המדע החדשות מבית מדרשם של תלמידיו השפעה עצומה על בני הנוער 30.במכתב אל הסופר
אריך פון קהלר ) (Kahlerמ– 24בדצמבר  1964תיאר שלום את המפנה שחל בנעוריו ביחסו לגאורגה
ולשירתו .לדבריו אף שספרי שיריו הראשונים של גאורגה שקרא בגיל חמש–עשרה מצאו חן בעיניו
והותירו עליו רושם רב ,ספרו משנת ' ,1914כוכב הברית' ) ,(Der Stern des Bundesהרתיע ודחה אותו
עד מאוד ,ורתיעה זו נותרה בלבו מאז 31.ואכן ביומניו המוקדמים כתב על גאורגה פעמים אחדות
בסגנון פרודי וסטירי 32,וכן בשיר הא"ב הפילוסופי הנזכר לעיל ,תחת האות Wer Gundolf auf :G
Seiner Magnifizenz Walter Benjamin Rektor der Universität Muri, damals wie heute gewidmet, zum 5. Dezember 28
1927, vom Verfasser
 29רבות נכתב על גאורגה וחוגו .לביוגרפיה מקיפה ועדכנית ראוR.E. Norton, Secret Germany: Stefan George and His :
 .Circle, Ithaca & London 2002וראו גם.W. Kraft, Stefan George, München 1980 :

 30דוגמה להשפעה בעלת אופי דתי של דמותו של גאורגה ,של כתביו ושל חוגו על בני הנוער בכלל ועל הנוער היהודי
בפרט ניתן למצוא של בדברים שכתב הסופר שלום בן–חורין בספרו האוטוביוגרפי' :עבורי היה שטפן גאורגה כוכב,
מגנט ובשורה ] .[Verkündigungבגילויו פגשתי לא רק את המשורר אלא גם את החוזה' )Sch. Ben-Chorin, Jugend an
 ,der Isar, Gütersloh 2001, p. 89וראו גם שם במפתח השמות(.
 .G. Scholem, Briefe, II, ed. Th. Sparr, München 1995, pp. 118–119 31בספרו האוטוביוגרפי סיפר שלום כיצד סילק
ספר זה של שירי גאורגה ממדפי ספרייתו ,ראו :שלום )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .18
G. Scholem, Tagebücher, 1. Halbband: 1913–1917, ed. K. Gründer & F. Niewöhner, Frankfurt a.M. 1995, 32
 .p. 364עוד על זיקתו של שלום לחוג גאורגה ראוD. Weidner, ‘Das “Dämonische”: Gershom Scholem über Stefan :
George, Mit einem Seitenblick auf Werner Kraft’, G. Mattenklott, M. Philipp & J.H. Schoeps (eds.), ‘Verkannte
Brüder’? Stefan George und das deutsch-jüdische Bürgertum zwischen Jahrhundertswende und Emigration,
 .Hildesheim, Zürich & New York 2001, pp. 231–246אני חולק על דעתו של ויידנר שבקטע הנדון מיומניו של שלום

יש ביטוי לאהדתו לחוג גאורגה ולרצונו להקים 'אגודה גאורגית–יהודית' כדרך להגשים את הציונות האמתית )שם,
עמ'  .(232לפי הבנתי את הכתוב ואת הקשרו מובעת בדברים דווקא דעה שלילית על חוגו של גאורגה .שלום בן
השמונה–עשרה משתעשע במחשבות על 'אגודה של קנאים' ) (Bund der Eifererשתהיה מורכבת מקומץ של ציונים,
צעירים וצעירות ,שיעברו לחיות חיים חדשים בארץ–ישראל בנוסח חוגו הצפתי של האר"י בן המאה השש–עשרה
)שלום ]שם[ ,עמ'  .(363בהמשך הדברים הוא שואל את עצמו מדוע לא להקים אגודה מעין זה כבר בגרמניה ,ותשובתו
היא כי סביר יותר שחוג כזה יקום בפולין או ברוסיה מאשר 'בגרמניה המזוהמת לגמרי' )vollkommen verseuchten
 ,(Deutschlandמקום שבו רעיון זה יוכל לצאת רק כאגודה גאורגית–יהודית ,דבר שידרוש תהליך של היטהרות מחודשת
במקום אחר לפני הכניסה לארץ–ישראל )שם ,עמ' .(364
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 33.den Goethe kriecht / Bekommt die Georgianer-Gichtיחס ביקורתי כלפי גאורגה וחוגו היה קיים
גם אצל לוי ,כפי שסיפר שלום בדברים שנשא לזכרו בשנת :1945
לפי הכנתו הנפשית היה לוי מוזמן להיות אחד הדוגלים בסיסמאות החדשות ]של חוג גאורגה[ שפנו לכוח–
הדמיון ,לחוש האסתטי והפיוטי שבו — אלמלא מבטו הביקורתי החודר ,שחשש לכוחות הדמוניים שהושבעו
כאן .לוי ,ששמר אמונים לשירתו הלירית של גאורגה ,פנה עורף לאידיאולוגיה של האסכולה הגאורגית .הוא
הציץ לתוך התהומות של האריסטוקרטיות הסימבוליסטית והכריע נגד 'המדברים גבוהה גבוהה' ,שרבים מהם
הפכו אחר כך לנביאי הבעל החדש וליבוּ אש זרה בהיכלי–החכמה34 .

בתיאור זה בולטת השניוּת ביחסו של לוי אל גאורגה וחוגו .בד בבד עם דחיית הממד האידאולוגי
והדתי של דמותו של גאורגה יש אהבה לצד הלירי של שירתו .שניות זו שתיאר שלום הייתה קיימת
גם בנפשו שלו ,והשפעת שיריו של גאורגה נמשכה והלכה ,ותפסה מקום פעמים רבות בחייו .כך
למשל בספרייתו הפרטית ,היא אוסף שלום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ,יש כיום
שמונה כותרים שגאורגה מחברם ועוד אחד–עשר עליו ועל חוגו35.
השניוּת ביחסו של שלום אל גאורגה באה לידי ביטוי גם בדברים שנשא בציריך בשנת  ,1967מיד
לאחר מלחמת ששת הימים .בדברו שם על יחסו ליהדות לאור המאורעות הגדולים הצהיר על אמונתו
ביהדות כתופעה חיה ודינמית בעלת עבר ועתיד .להדגשת דבריו בנקודה זו השתמש בשורה מתוך שיר
גרמני ,אותו הציג במילים הבאות' :מתוך דבריו של משורר גרמני דגול נבעה האמרה" :אדון העתיד
הוא מי שיכול להשתנות"' 36.ורנר קרפט ,ידיד נעורים של שלום ,עמד על האמביוולנטיות בשימוש
שעשה שלום בשורה זו משירי גאורגה ,ועל העובדה שלא הזכיר את שמו 37.שימוש זה מעורר תהיות
רבות במיוחד בהתחשב בעמדתו המוצהרת של שלום כלפי שיריו המאוחרים של גאורגה .נוסף על
כך ,הקטע עצמו הוא השורה המסיימת של שירו הבעייתי והשנוי במחלוקת של גאורגה 'המלחמה'
) ,(Der Kriegשנכתב בשנת  38,1917ושהדעות חלוקות הן על העמדה המובעת בו כלפי המלחמה39
והן על זיקתם של חלקים ממנו לתפיסת עולם גזענית ואנטישמית 40.מכל מקום ברור כי בחירתו של
שלום בציטוט זה דווקא בהקשר של מלחמת ששת הימים ובהרצאה בפני קהל אירופי משקפת את
יחסו המורכב לתרבות הגרמנית ,תרבות שדחה בנעוריו ,אך שנשארה לכל אורך חייו מרכיב חשוב
בעולמו הרוחני.
' 33מי שגורס את גתה על פי גונדולף  /מקבל את השיגרון של גאורגה' ,שלום )לעיל הערה  ,(26עמ' .74
 34שלום )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .484
 35בין אלה ניתן למצוא גם עותק של הספר 'כוכב הברית' במהדורת  ,1920ספר שכה דחה את שלום בנעוריו.
.Von einem großen deutschen Dichter stammt der Vers, es sei ‘Herr der Zukunft, wer sich wandeln kann’ 36
התרגום שלי .וראו .G. Scholem, ‘Rede über Israel’, idem, Judaica, II, Frankfurt a.M. 1970, pp. 48–49 :ובתרגום
עברי :ג' שלום' ,נאום על–אודות ישראל' ,הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .136128
W. Kraft, ‘Gershom Scholem über Stefan George’, idem, Kleinigkeiten, Bonn 1985, pp. 43–46 37
 38השיר נדפס כקונטרס בודד בשנת  ,1917ונכלל מאוחר יותר בקובץ שיריו של גאורגה Das Neue Reich, Berlin 1928
 39קרפט )לעיל ,הערה  ,(37עמ'  ;4645נורטון )לעיל ,הערה  ,(29עמ' .545544
 40נורטון )שם( ,עמ'  .548546נורטון ניתח כמה בתים בעייתיים מתוך שיר זה והראה כיצד נדרשו חסידיו של גאורגה אל
תוכן השיר לאחר מלחמת העולם השנייה על מנת להתיר את סבך כוונותיו של המשורר.

‰¯„˙˜ ∑μ

˜˙„¯∑∂ ‰

ÛÂ„Ê ÌÚÂ

הביקורתיות כלפי חוגו של גאורגה לצד האהדה לחלק משיריו היו אם כן חלק מתהליך שעבר על
בני החבורה בנעוריהם ,ושליווה אותם בהמשך חייהם .אולם כיצד באו הביקורתיות והאהדה האלו
לידי ביטוי בחוג פילג"ש עצמו?
העדות היחידה שלפנינו לפֵרות אינטלקטואליים שהניבו פגישותיהם השבועיות של בני החבורה
היא חוברת ובה קובץ שירים סטיריים הכתובים כולם גרמנית .גיבוריו של הקובץ הם חברי החוג
ואנשים מסביבתם ,וכותרתו 'פורטרטים בלתי דמיוניים' ) .(Nicht imaginäre Portraitsקובץ זה מעולם
לא פורסם בהוצאת ספרים מסודרת ,אך סמבורסקי הדפיסו בשנת  1960וחילק עותקים של החוברת
לחבריו ולמקורביו .כך למשל ,נוסף על מספר עותקים הקיימים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
בירושלים ,נותר בעיזבונו של סמבורסקי העותק שנתן במתנה להיסטוריון יעקב טלמון ,ואליו מצורף
תוכן עניינים מפורט ,המלווה בהסברים על השירים ועל נושאיהם 41.החוברת מכילה עשרים שירים
פרי עטו של סמבורסקי 42,שחוברו בשנים  ,19571937רובם מתוך חבורת פילג"ש ,וסביר להניח
שלשאר חברי החוג היה חלק במלאכה .שירים אלו מציגים בצורה סטירית את בני החבורה ומספר
דמויות שסבבו אותה ,אבל חשובה ביותר לדיון העובדה כי השירים מחקים בסגנון כתיבתם משוררים
גרמנים חשובים ,כמו היינריך היינה ,ריינר מריה רילקה וכמובן גאורגה.
בקובץ בולטת מרכזיותו של שלום :הוא נושאם של ארבעה מתוך עשרים השירים ,ופנים שונים
של דמותו מתוארים בשירים אלה באופן הומוריסטי–סטירי .השיר הבא ,שנכתב בתחילת  ,1940מחקה
את סגנונו של גאורגה:
לשלום
שׁדָּג בְֶּרפֶשׁ ְבּנ ֵי ַמ ְחשָׁ<
ַאתָּה ֶ
ְבּלַהַג ַמ ְהג ִים סָתוּם צוָּרה ְתּגַל
וְתֵל ַהתֹּהוּ שֶׁל ִמלִּים בְּלוּלוֹת ל ְ Eנ ֶ ְהפָּ<
שֹכַּל
לְעֵֶר< ַמ ֲאמָרוֹת בְַּדעַת שֶׁי ֻ ְ
שׁאָר רוּ ַח
וּ ְמכַלֶּה ְבּכ ַ< נ ִ ְכסֵי אוֹצַר ְ
ָבּ ֳחמִָרים שֶֹּׁלא מֵרוּם ַה ַמּ ֲעל ָה.
ֵמאֵד אוִּדים ָעשֵׁן שֶׁל ֵספֶר זֹהַר ֹלא ז ָרוּ ַח
צְֹלל ִבּבְֵרכ ַת אוֹר ָה ֱאמֶת ַהצְּלוּל ָה
ְבּטֶֶרם ְרַקב נ ִ ְטעֵי כַּת פְַראנ ְק בְָּ Eמסַ<
פל ָה43.
ַרעַל ִק ְסמֵי ְפּעֻלָּתוֹ ָה ֲא ֵ
 41ארכיון שמואל סמבורסקי  ,4º1665תיק  ,95בסל"א כי"א.
 42על חוש ההומור של סמבורסקי ועל משיכתו לחיבור שירים העיד בזיכרונותיו הבוטנאי הלל אופנהיימר ,בתארו את יושבי
האוניברסיטה העברית בזמן שהייתו בירושלים' :שמואל סמבורסקי ,יליד פרוסיה המזרחית ,ממוצא רוסי ,שופע הומור
ומלא רעיונות מקוריים .כך למשל תכנן קווי חשמלית ,שהייתה אמורה לנסוע ברחובות הבירה .בעל תפיסה מהירה
ומוח חריף היה ,וידע לחבר שירים מבדחים' )ה' אופנהיימר ,מבט אחורה :זיכרונות ,ירושלים תשס"ד ,עמ' .(148
An Scholem / Du fischer in dem pfuhl der finsterlinge / Entrücktes stammeln deutest du als form / Und wendest 43
einen wirren wust von worten / In kunstvoll langgefügter sätze sinn / Verschwendend so des geistes hehren
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במוקד השיר עומדת עבודתו המדעית של שלום בתחום
הקבלה והשבתאות והשפעתה האפשרית והשלילית כביכול
של זו על אופן מחקרו ואישיותו .כשלוש שנים לפני
שנכתב שיר זה פרסם שלום את מאמרו החשוב 'מצווה
הבאה בעברה' ,שבו דן בתאולוגיה של התנועה השבתאית
לאחר מותו של שבתאי צבי ועד לתפיסת העולם של
יעקב פרנק 44.חקר השבתאות והפרנקיזם עורר עוד
לפני הופעת מאמרו של שלום ,וביתר שאת לאחר מכן,
התנגדות רבה בחוגים מסוימים לצד התלהבות בחוגים
אחרים 45.השיר משקף לכאורה עמדה האופיינית
ל'חכמת ישראל' במאה התשע–עשרה ,שראתה בקבלה
ובכל הקשור בה תחום בזוי שאינו ראוי לעיון רציני.
אך קריאה מעמיקה יותר מותירה את הרושם כי
העמדה שמציג השיר היא למעשה עמדתו של שלום ,שראה עצמו
כמי שהיה הראשון שהחל לחקור ברצינות את תולדות הקבלה לבדו על רקע האיבה הרבה לתחום,
או במילותיו' :ובעודי צעיר לימים יצאתי לניר לי ניר חדש בשדה שכולו שלי היה באותם ימים ,כי איש
לא טרח לעבדו ולשמרו' 46.במילים אחרות ,למרות העוקצנות שבו ,ההומור בשיר זה הוא בעיקרו אוהד
hort / An stoffe die von niedrer ordnung sind. / Du sollst aus Sohars schwelend schwarzen dünsten / In den
bereich des wahren lichtes tauchen / Eh der frankisten faulig giftige früchte / An dir ihr dunkels werk vollzogen
) .haben. (15.1.1940השיר מובא בתרגומו של שלמה צוקר ובאדיבותו הרבה .וראוS. Sambursky, Nicht Imaginäre :
 .Portraits, Jerusalem & Tel-Aviv 1960שיר זה מובא גם בתוך :יונס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .152

 44ג' שלום' ,מצוה הבאה בעבירה )להבנת השבתאות(' ,כנסת ,ב )תרצ"ז( ,עמ'  ;392347נדפס שוב :ג' שלום ,מחקרים
ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה ,ירושלים תשל"ד ,עמ' .679
 45ש' ורסס ,השכלה ושבתאות :תולדותיו של מאבק ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  ;209זדוף )לעיל ,הערה .(18
 46ג' שלום' ,אבן מאסו הבונים :דברים שנאמרו בשעת טקס הענקת פרסי רוטשילד בזכרון יעקב' ,הנ"ל )לעיל ,הערה
 ,(16עמ'  .64בהמשך סיפר שלום את הסיפור המפורסם על ביקורו בברלין בביתו של פיליפ בלוך ,רב רפורמי ואחד
מתלמידיו של היינריך )צבי( גרץ שעסק באותם הימים גם בקבלה .כאשר ראה את מדף הספרים העמוס ספרי קבלה
שאלו שלום בתמימות אם קרא את הספרים ,ובלוך השיב) ‘Was? Den Quatsch soll ich auch noch lesen?’ :מה ,את
פטפוטי ההבל הללו עלי גם לקרוא?( )שם ,עמ'  .(65ושלום הצהיר' :באותה שעה נפתח לבי והבינותי הרבה גופי תורה
בחכמת ישראל ,והבינותי שמקום הניחו לי להתגדר ולעבור את המעבר מן החובבות הבלתי–אחראית אל מה שאולי ראוי
יהיה להקרא בשם "מדע היסטורי" ,עם כל הספק והפקפוק התלויים במושג זה לפי מהותו' )שם( .שלום חזר על סיפור זה
פעמים רבות בחייו .ראו למשל :שלום )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  .171על שלום כמייסד תחום חקר הקבלה באוניברסיטה
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כלפי שלום .רושם זה נוצר על ידי הגזמה בטענות שהושמעו כנגדו ,או שיכלו להיטען כנגדו ,עד כדי
הגחכתן .הסטירה האוהדת מאפיינת גם את יתר השירים בקובץ המוקדשים לשלום .כך למשל נזכרות
בהם חיבתו העזה של שלום לדברי מתיקה ולהיטותו להתערבויות47.
גם השירים שבמרכזם עומדים שאר בני החבורה מתאפיינים בתיאור אוהד בעיקרו של דמויותיהם.
אף אם השיר מציג את חולשותיו של נושאו ,אין העוקצנות מכאיבה .מבחינה זו נבדלים תיאוריהם של
בני החבורה מן האופן שבו מוצגות דמויות שמחוץ לה .אל מול השירים בעלי המגמה האוהדת ניתן
להציב סוג אחר ,המתאר באופן לא אוהד במיוחד דמויות שעמדו בקרבתו של החוג ,אך לא התאימו
כדי להיכלל בתוכו .כך למשל הבוטנאי אפרים הראובני ,יליד רוסיה וחוקר צמחי התנ"ך באוניברסיטה
העברית ,לו הוקדש השיר השני בקובץ שנכתב ב  1938וכותרתו 'הנודניק' ) .(Der Nudnikדמות מרכזית
נוספת ,שהייתה קרובה לחבורה וחיצונית אליה ,ושניתן היה לפגשה באוניברסיטה העברית באותה העת,
הייתה מרטין בובר ,שזכה לתיאור סטירי עוקצני ומעט אכזרי ושלו הוקדש השיר השלישי בקובץ:
)DIE IMPROVISATION (M.B.
Noch steht er mit gesenkten Haupt, als fehle
zur letzten Klärung ihm nur jenes Wort,
das er schon längst, dass er es nicht verfehle,
sich aufgeschrieben hat am rechten Ort.
Dann löst die Hand sich, die noch eben schürfte
und suchend schon das Neue ahnen liess,
und plötzlich sagt er es so stark, als dürfte
nun keiner daran zweifeln, dass ihm dies
erst jetzt gelang. Doch wie er seine Hörer
so sehr im Banne seines Wortes spürt,
dass sie voll Überraschung zu dem Lehrer
aufschauen, wird auch er dazu verführt,
dass er, nun völlig von sich hingerissen,
schon selber daran glaubt und ohne Scheu,
nicht mehr verkrampft, mit ruhigem Gewissen
es wiederholt, als sei es wirklich neu.
November 193948
העברית ראו :י' דן' ,גרשם שלום ולימודי הקבלה באוניברסיטה העברית' ,ח' לבסקי )עורכת( ,תולדות האוניברסיטה
העברית :התבססות וצמיחה ,א ,ירושלים תשס"ה ,עמ' .218199
 47לכך מוקדש השיר הרביעי בספרו של סמבורסקי ,המובא גם בתוך :יונס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .166165
 48בתרגום חופשי :האימפרוביזציה  /עוד עומד הוא בראש מורכן ,כאילו חסרה לו  /להבהרה האחרונה המילה ההיא בלבד/ ,
שכבר מזמן ,כך אותה הוא לא יחטיא / ,רשם הוא לעצמו במקום הנכון / .אז מתנתקת לה היד ,שעד עתה חצבה/ ,
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להצגה לא מחמיאה זו של בובר ייתכנו סיבות רבות שמקורן בחילוקי דעות שונים שהיו קיימים בינו
לבין לפחות חלק מבני החבורה .תשובה אפשרית נוספת על השאלה מדוע הציגו בני החבורה את
דמותו של בובר בצורה זו אפשר למצוא בריאיון שנערך עם סמבורסקי
בשנת  .1990על השאלה אם השפיע עליו בובר ענה סמבורסקי' :לא
על החוג שלי .אל בובר התוודעתי בפעם הראשונה ב– ,1934בברלין,
כשביקרתי שם עם זלמן שוקן .מה שהפריע לי אז אצל בובר היה שהוא
לא חשב על עלייה לארץ .הוא עלה רק ב– .1938העובדה שנשא נאומים
ציוניים ונשאר בגרמניה עשתה עלינו רושם רע מאוד' 49.דברים דומים
אמר שלום בתארו את אכזבתו מבובר ומדרכו' :בובר אמר דברים
גדולים מאוד ,שנראו כקצוניים ,רדיקליים מאוד ,אבל לא הסיק מהם
כל מסקנה שהיא .כשהדבר הגיע לשעת בירור ועשיה ,הוא התחבר עם
הסוציאליסטיים הדתיים בגרמניה ,במקום להתחבר עם אנשי דגניה'50.
בובר תואר על ידי סמבורסקי ושלום כמי שפיו ולבו לא היו שווים; ציוני
במילותיו אך לא במעשיו ,שעלה לארץ רק כאשר לא נותרה לו כל בררה.
על רקע זה ניתן להבין מדוע נתפס הוא כשונה בקרב חברי החוג ,שראו
עצמם ציונים באומר ובמעש כאחד .הסטירה באה להציב כאן את הגבול
החוצץ בין העולם החיצוני לעולמם של בני החבורה ולהגדיר מי משתייך
אליה ומי לא .בובר לא התאפיין באחד המאפיינים המהותיים של החוג
ולכן נותר מחוץ לו ,והסטירה בעוקצנותה הגדירה אותו כאן כחיצוני וכאחר עבור בני החבורה.
ההומור הסטירי עזר אם כן להגדיר את גבולות החבורה הן מן החוץ כלפי פנים והן מן הפנים
החוצה .כלפי חוץ הוא יצר חיץ בין בני החבורה ובין מי שלא השתייך אליה אך עמד בקרבתה ,וכלפי
פנים יצרה הסטירה האוהדת בסיס של תקשורת חברית ואינטימית ,תקשורת שהתאפיינה ,כדבריו של
שלום על לוי שהובאו לעיל' ,ברצינות המתובלת בקריצת עין הומוריסטית' .על אף מיעוט הידיעות
על שהתרחש בין בני החוג ועל מהותה הפנימית של החברות שביניהם ,ישנן מספר עדויות שיש בהן
כדי לשפוך מעט אור על מה שניתן היה בודאי לשער ,והוא שהיחסים בין בני החבורה לא היו חד
משמעיים ולוו פעמים רבות במתחים ואמביוולנטיות.
העדות הטובה ביותר שנמצאה לכך עד כה עולה ממכתב בגרמנית ששלח לוי ב– 26במאי 1938
אל שלום ,ששהה בחוץ לארץ ,ובו דיווח לו על קורותיהם של רוב בני החבורה )להוציא ליכטהיים(.
המכתב ,שנוספו בו כמה שורות מאת פולוצקי ,עוסק רובו באירועים דרמטיים בחייו של סמבורסקי,
ובחיפושה כבר ניבאה את החדש / ,ולפתע אומר הוא זאת כה בחזקה ,כאילו  /אין איש רשאי לפקפק ,שרק עתה /
זה לו צלח .אבל כשם שהוא את שומעיו  /כה בשבי קסמי מילותיו מרגיש / ,כשהם מלאי פליאה את עיניהם אל מורם /
נושאים ,אף הוא מתפתה לכך / ,כשהוא ,כעת מעצמו לגמרי מוקסם / ,כבר מאמין בזאת מדעתו ובלי היסוס / ,לא עוד
מתוח ,ובמצפון שקט  /הוא חוזר על כך ,כאילו היה זה באמת חדש .ראו :סמבורסקי )לעיל ,הערה .(43
 49בראיון הנזכר )לעיל הערה  ,(9עמ' .29
' 50עם גרשם שלום :שיחות שנתקיימו בחורף תשל"ד' ,שלום )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .23
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אולם לקראת סופו מוקדשת פסקה לתיאור קורותיו של יונס ויחסיו של לוי עמו:
יונס מכין עצמו להרצאה לזכר הוסרל שירצה באוניברסיטה ,על פי הזמנתו של ברגמן )ב– .(7.6מכיוון שאני
אוכל עמו ]יונס[ ארוחת צהריים ,לעתים עלי לסבול רבות מכך .התורה כולה נראית לי כשילוב של נאיוויות
והיבריס ,דבר שאני מעז לבטא לפניך בלבד ,כיוון שכאן אין לי מה להפסיד .מכל מקום רק לעתים רחוקות
הגיע לאוזניי דבר כה בלתי סימפטי .מכיוון שאיני יכול 'ללכת עם זה' ,הלך הרוח בינינו מתוח מעט לעת עתה,
מה שבוודאי ישתפר שוב אחרי ה– .8.6ברגמן ובובר רוצים לנסות ולהזניק את יונס ,אינני יודע כיצד בדיוק,
ואני שם סייג לפי ,כדי שלא איחשב למשבית שמחה .ספרו עוד רחוק מלהיות מוכן ,הוא יהיה שוב עמוק
ביותר ,והקריאה בו תעלה בזיעה רבה .היו לנו שיחות רבות ומעניינות על כך; רעיונו לעשות את פלוטינוס
לגנוסטיקאי הפך בינתיים למבוסס באופן שיטתי .אני רק מקווה שהנחות היסוד הפילוסופיות–ההיסטוריות
שלו נכונות .לטעמי הוא נדיב מדי בנושא זה51 .
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המתח שתיאר כאן לוי בינו ובין יונס מרחיב ומעמיק קמעא את
נקודת מבטו של יונס עצמו ,שבשל ספר זיכרונותיו היא כמעט נקודת
המבט היחידה שיש עד כה על היחסים בין חברי חוג פילג"ש52.
משורות אלה ניתן ללמוד מספר דברים .מצד אחד המכתב מלמד
כי חברותם של בני החוג לא הייתה מצומצמת לפגישות השבועיות
בלבד ,ושיחסיהם היו הדוקים וקרובים בהרבה .ומצד אחר עולה
ממנו ,כצפוי ,שיחסים אלה היו אמביוולנטיים ומורכבים יותר
מבבואת השתקפותם ממרחק השנים .בסגנונו המיוחד הביע כאן לוי
הסתייגויות חריפות ממחקרו של יונס והעיד על המתח האישי ,הזמני
אמנם ,שיצרו ביניהם הבדלי דעות אלו53.
כשם שאך מעט ידוע על חבורת פילג"ש ועל תוכן פגישותיה,
כך גם סופה לוט בערפל .מותו בטרם עת של לוי היה בוודאי אירוע
טרגי עבור בני החוג ,והתגייסותו של יונס לבריגדה היהודית בשנת
 1944הייתה אירוע שבוודאי טבע אף הוא את חותמו על החבורה.
על כך יש להוסיף אולי את העובדה שבני החבורה נישאו או חזרו
ונישאו וחדלו לחיות בגפם ולהיות 'פלג גופא' .אולם ייתכן גם כי
לאחר כעשור דעכו הפגישות הקבועות מאליהן והחבורה התפרקה באופן טבעי ,כפי שמרמז השיר
היחיד בקובץ השירים הדן בחוג פילג"ש כקבוצה:
 51תיק ההתכתבות עם יוחנן לוי ,ארכיון גרשם שלום ,בסל"א כי"א .המכתב נכתב במקורו בגרמנית .הרצאתו של יונס על
הוסרל נדפסה באותה שנה :ה' יונס' ,אדמונד הוסרל והשאלה האונטולוגית' ,מאזנים ,ז )תרצ"ח( ,עמ' .589581
 52והשוו לדיווחו של לוי כאן את תיאורו של יונס את אותה ההרצאה לזכר הוסרל :יונס )לעיל ,הערה  ,(4עמ' ,156155
וכן את מכתבו של יונס אל שלום בנושא מ– 25ביוני  ,1938המובא שם ,עמ'  ,442441הערה .20
 53נראה לי שיש בדברים כדי להמחיש את דבריו של שלום בהספדו ללוי' :הוא התחבא מאחורי המשקפים הגדולים —
ומתוך מחבוא זה ראה את הכל .ובשל אנונימיות זו היית מתפלא ,מנ ַי ִן לו ,ללוי ,כל אותן ההערות המחודדות והקולעות
על עניינים ואישים ,שנזרקו מפיו פתאום ותמיד בעתם ,והובעו לרוב בקול יבש ועני ָני ,ולפעמים מתוך שמחה של
סטודנט שעמד סוף סוף על ה"טריקים" של רבותיו .הוא שכאילו לא הביט ,צפה וראה מסביב .חוש–ההסתכלות שלו היה
מפותח באופן בלתי רגיל ושימש לו מקור לא–אכזב להומור העמוק שבו' )שלום ]לעיל ,הערה  ,[16עמ' .(479
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DER KLUB
DIE Sabbate verrannen wie ein Wasser,
das immer schwächer fliesst und dann nicht mehr.
Die späten Jahre waren nur ein blasser
Reflex der ersten Zeit, die schon so sehr
zurücklag, dass sie heimlich sie verklärten,
denn seltener nur kamen unverhofft
die blendenden Duelle und gelehrten
Disputationen. Doch sie übten oft
das Stummsein, welches ihnen nie verdorrte,
und wo sie fruchtbar waren und gescheit.
Und in dem Ring des Schweigens und der Worte
schritt Eines unerbittlich fort: die Zeit.
194554

חבורת פילג"ש חדלה אם כן להתקיים סביב  ,1945אולם הזיכרון והחברות בין בני החוג לא באו
אל קצם .סמבורסקי ושלום נשארו חברים קרובים שנים רבות לאחר מכן .ליכטהיים ,שהעתיק את
מגוריו ללונדון וחי שם חיי בדידות רוויי סבל שנסתיימו בנסיבות טרגיות ,שמר על קשר עם חבריו
הירושלמים וזכר את השנים האלה בירושלים כשנותיו המאושרות ביותר 55.ואף יונס ושלום שמרו
לאורך השנים על ידידות אישית ואינטלקטואלית עתירת מהמורות56.

ה
הסיפור של חבורת פילג"ש הוא סיפור של קבוצת גברים אינטלקטואלים 'יקים' במיטב שנותיהם,
ציונים נלהבים ,שחלקם היו פעילים בשלב מסוים בחוגים אחרים כמו 'ברית שלום' ,רובם בעלי
משרות באוניברסיטה העברית ,שבמשך עשור נהגו להיפגש בשכונת רחביה בירושלים בכל שבת
 54בתרגום חופשי :המועדון  /השבתות נזלו הן כמו מים  /שזרימתם תמיד נחלשת עד לא–עוד  /השנים האחרונות היו
רק רפלקס חיוור  /של זמן ראשית ,שכבר מאוד  /נח מאחור ,ושאותו ַבּל ָאט הם האדירו  /כי רק לעתים רחוקות באו
במפתיע  /דו–הקרב המסנוור וויכוחים  /מלומדים .אך לרוב מתרגלים הם  /את האלם ,שעבורם מעולם הוא לא קמל /
ושבו היו הם פוריים ומבריקים / .ובמעגל זה של השתיקה ושל המלל  /דבר אחד מתקדם בלא רחם :הזמן .ראו:
סמבורסקי )לעיל ,הערה .(43
 55כך שמע מפיו לקר ,ופרסם את הדברים במאמר זיכרון לאחר מותוW. Laqueur, ‘George Lichtheim, 1912–1973’, :
 .Commentary, 56, 2 (1973), p. 48וראו גםM. Jay, ‘The Loss of George Lichtheim’, Midstream 19, 8 (October :
1973), pp. 47–48
 56על יחסיהם של יונס ושלום ראוCh. Wiese, ‘“For a time I was privileged to enjoy his friendship...”: The Ambivalent :
;Relationship between Hans Jonas and Gershom Scholem’, Leo Baeck Institute Year Book, 49 (2004) pp. 25–58
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אחרי הצהריים ולנהל שיחות בגרמנית .מה ניתן ללמוד מסיפורה של חבורה זו על המצב בארץ באותו
הזמן ועל תפקידם של החוגים השונים בחייהם של העולים?
כאמור ,חברי חוג פילג"ש כולם היו שקועים ראשם ורובם במפעל הציוני ,על כל המניעים והציפיות
האוטופיים שנכרכו בו .על כך ניתן גם להוסיף עוד מאפיין חשוב של חבורה זו — האקלקטיות שבה.
אקלקטיות זו באה לידי ביטוי ביצירת מרחב חדש שהאווירה השולטת בו ינקה את חיותה ממקורות
רבים ,שונים ומגוונים .כך למשל ,כפי שכבר צוין ,ניתן למצוא בעולמם של בני החבורה רמזים
למסורת הסוד היהודית לצד השפעה עמוקה מהתרבות הגרמנית ,הנכרכים יחדיו בעטיפה של הומור
וסטירה .דומני שבתהליך תרבותי זה משתקפת מגמה שאיחדה בשנים ההן את היישוב העברי בארץ–
ישראל — השאיפה לבניית זהות חדשה ,הן אינדיווידואלית והן קולקטיבית ,והתמודדות עם התהליך
הארוך והמורכב של יצירת זהות זו .הניסיון האקלקטי של בני חוג פילג"ש לקחת את מה שנחוץ ממקומות
שונים ומגוונים בכדי ליצור זהות חדשה בחברה מתהווה ,מתוך שברים של זכרון העבר ,התמודדות עם
ההווה וצפיות לעתיד ,איפיינה במידה רבה גם חברי חוגים אחרים בני התקופה .התמודדות פנים אל
פנים עם המציאות בארץ ,בכלים הנסמכים על המורשת ממנה באו חברי החוג ,לצד המצאי הקיים בארץ,
תוך ניסיון אוטופי לבנות זהות עתידית בסיטואציית–הווה מורכבת ומלאת סתירות ,היא ממאפייניהן
של החוגים השונים .במילים אחרות ,המעבר מן העבר האירופי אל הציפיות לעתיד לבניין העם היהודי
בארץ ישראל ,הותירו פעמים רבות הווה קרוע ,אותו ליוותה לעיתים תחושה של זרות .בכדי לגשר על
זרות זו ולהמציא את זהות העתיד החדשה כמעט יש מאין ,היה צורך לפנות אל כלי הבניין המוכרים,
תוך שילובם הדיאלקטי באלו החדשים שנמצאו בהישג יד בארץ ישראל .אולם בעוד אגודות פוליטיות
כמו למשל אגודת 'ברית שלום' )שכאמור חלק מחברי פילג"ש היו שותפים גם בה( פעלו במישור
הציבורי בחיפושיהן אחר זהות יהודית–ישראלית החיה בדו–קיום עם ערביי ארץ–ישראל ,חיפשו חברי
פילג"ש את זהותם האישית בתחום הפרטי ,כמהגרים הנוטלים חלק במפעל הציוני הקולקטיבי ,ובו
בזמן מתמודדים עם קשיי ההסתגלות האישיים הכרוכים במעבר ממולדת אחת לשנייה.
ובאשר לתפקידה של הסטירה ,כבר נזכרו לעיל מקומן של השפה וההומור בהגדרתה של החבורה
וגבולותיה ,בחינת 'איש–בער לא י ֵדע וכסיל לא–יבין את–זאת' )תהלים צב ,ז( — מי שאינו בן החבורה
לא יוכל להבין את רוח ההומור שלה .הומור זה היה לא רק אחד המאפיינים המייחדים של החוג ,אלא
גם הכלי התרבותי לתקשורת בין חבריו — השפה הפנימית והפרטית המגדירה את בני החוג כיחידים
זה ביחס לזה וכקבוצה אל מול סביבתם .את המסקנה הזו מחזקת העובדה שלעותק של חוברת
השירים פרי עטו שנתן במתנה לטלמון ,היה צריך סמבורסקי לצרף מפתח עם הסברים ,כדי שטלמון
יוכל להבין את השירים .אולם הסטירה חמקמקה ומערימה קשיים על הבא מבחוץ לדון בה — ברגע
שמצורף לה הסבר היא מאבדת מקסם ההומור שלה ומכוחה להצחיק .הסטירה דורשת אולי יותר
מכול — שתיקה ,שתיקה המלווה בחיוך דק הנע על הגבול שבין הצחוק לרצינות .ואולי זהו לב לבו
וסודו של אותו מועדון אינטלקטואלי ירושלמי ,המוטיב שחוזר שוב ושוב בתיאוריהם ההדדיים של
בני החוג ,זהו טשטוש הגבולות בין רצינות להומור ,בין מציאות לאוטופיה' .צחוק ברצינות ורצינות
בצחוק' הוא אולי המאפיין העיקרי של בני החבורה ,המגדיר את תפיסת עולמם ,תפיסה שמבטאת
היטב הכותרת לקובץ שיריו של סמבורסקי' :פורטרטים בלתי דמיוניים'.

