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עצמו: עם אדם
הלל הזקן חידתו של

שלנגר ז'אק

מה לעצמי, וכשאני לי; מי לי אני אין אם אומר, היה הזקן] [הלל בעל "הוא הוא הזקן שהלל ידענו לולא אימתי".1 עכשיו, לא ואם  אני;
מנוגדות. ואף שונות דעות  לבעלי אותה  לייחס היה  אפשר הזו, האמרה
- מדרש שונים מבתי היו להשמיעה פילוסופים יכולים עצמו של הלל בימיו
אחת. מילה ולו  בה לשנות בלי  - ועוד ספקנים  אפיקורים, סטואיקנים, 
אל לעצמו, ההתייחסות ה"אני" של הדאגה דחיפות מהות ה"אני", על השאלה
נושאים הם כל אלה - עצמו לפעילות האדם למען הזמן המתאים כאל ההווה
זו ִאמרה צצה לו למעשה, התקופה. של הדעות הוגי רוב את מאוד עד שהעסיקו
מופתעים היינו יהודי, לא רב של בדרשה במקום פילוסוף הלניסטי של בכתביו

ועיקר. כלל
מה הזו, באמרה שבולט מה לפרשה,  ניתן שבהן  השונות לדרכים מעבר
דנה היא אין שלה. ההתייחסות מושא הוא כך, כל למעניינת אותה שעושה
בחובות הזולת, כלפי אדם כל על המוטלת באחריות לחברו, אדם שבין ביחסים
- האדם לעצמו של ביחסו ורק אך אלא עליו, החלות המוסריות והחברתיות
מדברת אינה היא עצמו. כלפי שצריכות להיות לו, לו, שיש ובאחריות בחובה
הבדידות שבה זו אין עצמו. מול לבדו הניצב באדם אלא חברתי, באדם כיצור
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זו הבדידות האומללה, אין ולגורלו; לנפשו שנעזב עצמו מפני האדם את מוצא
אין החברה; המשפחה, הקבוצה, של החם החיק מן הניתוק תחושת המפוחדת,
ההמון. זוהי להתרחק מהמולת שואפים לפעמים כדי שאליה אנו גם הבדידות זו

אנושיותו. את המבטאת האדם, לטבע מהותי באופן השייכת הבדידות
לכל שווה אינה אדם, הוא באשר אדם כל מתנסה שבה זו, קיומית בדידות
להציג בה. בכוונתי שמתנסה מי של והדעות האמונות תלויה במערכת היא נפש;
עמדה על נשענת  קריאה כל הזקן. הלל  דברי  של שונות קריאות שלוש  כאן
אוהב החכמה. עמדת העונג, השמים, עמדת שוחר ירא עמדת רעיונית משלה:
ביחס עקביות מגלה אחת מהן האלה מכובדת בעיניי; כל העמדות מן אחת כל
של זו השלישית, שהעמדה אני מודה זאת, בעיניה. ובכל נתפס שהוא כפי לעולם

הדיבור. את יותר ארחיב ללבי ולרוחי, ועליה יותר קרובה החכמה, אוהב

כוונתו עם אחד  בקנה עולה זו גרסה  השמים.  ירא בגרסת אפוא  האל, נתחיל בידי שנברא האדם, האמונות והדעות שלו, בעולם הזקן. הלל  של
מפני וחרד לשכר מצפה האל, השגחת תחת חי הוא ולמצוותיו. לחוקתו כפוף
יכול לפעול למען עצמו שרק הוא מציין הוא לי, לי מי אני אין עונש. באמרו אם
לכוון יכול ובמחשבותיו במעשיו הוא רק יושר, מליצי לא מתווכים, לא עצמו;
עינו תחת נמצא תמיד הוא לחובה. ואם לזכות אם של אלוהים, דינו גזר את
בשונה מן הגישה כל מעשיו. על וחשבון דין הוא חייב ולו הפקוחה של האל,
האל ולרחמיו, ירא השמים ממעש מתחנן לחסדי האדם העני הדתית, שעל פיה
פונה, הוא עצמו אל בחלקו. ליפול העתיד הגמול עול את עצמו על מקבל שלנו

מעצמו הוא דורש.
יחס של "תן - אינטרסנטי מעיקרו הוא השמים לאלוהיו ירא יחסו זה של
טוב בין להבחין לו שניתנה היכולת מכוח ותן". "קח של דיוק, ליתר או, וקח",
עומד האדם האל. לדבר ציותו בשכר לזכות כדי בטוב השמים ירא בוחר לרע,
יגמול לו והאל ממנו, הנדרש את יעשה הוא אתו: ומתחשבן אלוהיו בדד בפני
לשם אם כי שמים לשם אינם מעשיו שמים, יראת היא שיראתו אף בהגינות.
הרשות של האל. את חירותו של האדם מגבילה באופן פרדוקסלי, חירותו עצמו.

להגיב בהתאם. אלא ברירה אין לאל ואילו לאדם, כל, נתונה, קודם
דברי היהודית, הפרשנית במסורת המקובל הכלל פי על אני. מה לעצמי, וכשאני

אפשר אני? מה התשובה לשאלה אלה לאלה. את הדורות עונים לאורך החכמים
מהללאל: בדברי עקביא בן למצוא
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אתה ולאן באת מאין דע לידי עבירה. אתה בא ואין דברים, בשלושה הסתכל
סרוחה. ולאן וחשבון. מאין באת, מטיפה אתה עתיד ליתן דין מי הולך, ולפני
וחשבון, דין ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה. רימה עפר, למקום הולך, אתה

הוא.2 ברוך הקדוש המלכים, מלכי מלך לפני

באפיו המפיח האל, ברצון אנושי נעשה  הוא סרוחה; מטיפה בא האדם
לבחור בו ודוחק לרע בין טוב להבחין היכולת לו את מעניק האל חיים. נשמת
עפר, למקום חזרתו ובין סרוחה מטיפה הולדתו בין הרע. מן ולהימנע בטוב
שהאל הרוח עם האדם חי הקטבים הגשמיים האלה, שני בין ותולעה, רימה
הגמול ועם בידו הרשות שניתנה עם עליו, שהאל הטיל החובה עם בו, הפיח
- בידי נפש אלוהית גשמי המונהג - גוף יצור כלאיים מצפה לו. בהיותו שהוא
בדידותו זה,  במובן אלוהיו. וכלפי עצמו כלפי למעשיו, באחריות נושא  הוא

עמו. אלוהיו אבל עם עצמו, בדד נמצא אמנם מוחלטת: הוא איננה הקיומית
שאין ומכאן אלוהיו, מול תמיד נמצא השמים ירא אימתי. עכשיו, לא ואם

ללא האל, רצון למלא את הזמן הוא עכשיו וחשבון. דין חייב לו הוא שאין רגע
וזמנים האל לעבודת קצובים זמנים אין להתמהמה. בלי לחכות, בלי דיחוי,
קודש השמים ירא של עתותיו כל חול; ורגעי קודש רגעי אין זו, מעבודה פנויים
כולם ביותר, החשיבות חסרי גם ביותר, הפעוטים גם מעשיו, כל האל. לעבודת
בנוכחות הנמצא השמים, ירא חייו של לאלוהים. אלה התכוונות מתוך נעשים
על אחד האחד, האל מול הבודד האדם קונו; עם מתמשך בדיאלוג מתמדת,

אחד, אחד מול אחד.

מוקדשים ועתותיו מרצו  כל אשר הכפייתי הנהנתן איננו  העונג בעולם שוחר החי מאתנו כל אחד בעצם הוא שוחר העונג תשוקתו.  לסיפוק
העולם את שוחר העונג מקבל מעצמו. כאילו שמים, בעולם המתנהל מורא ללא
ועל - ממשותו ועל מהותו על "פילוסופיות" שאלות שואל ואינו כפשוטו הזה
הוא בחייו, אין ומיוחדים ספורים רגעים אולי, למעט, בתוכו. של האדם מקומו
היום במונחים השגורים וסביבו. אתו לזרום לחיים נותן בעצמו, אלא מתבונן
וללא שמים  מלכות  עול  ללא  החי המצוי,  החילוני  הוא  העונג  שוחר  בארץ, 
נאמנה ממלא זאת כל עם לממש, ואשר הוא שואף שאותם מיוחדים אידיאלים
השונות, כתותיהם השמים, על יראי בעיני המוסריות והחברתיות. חובותיו את
שיש תאווה, ואחוז עצמו משל דעה חסר אדם הגויים, בין שנשבה תינוק הוא
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אדם אלא הוא אין עצמו,  בעיני הישר. לדרך ולהשיבו עצמו  מידי להצילו
לנסיבות. ובהתאם לו שמתאים כפי לחיות המשתדל

ברייה כל כמו היישוב. מן רגיל בתכלית, אדם אדם אפוא הוא העונג שוחר
סיפוקן על רק לא מתענג הכאב. הוא פני ההנאה על את מבכר הוא נורמלית,
חוויות מעודנות על אלא גם וכדומה), משגל (אכילה, שתייה, תאוות הבשר של
בציפיות העבר, מן בזיכרונות בידידות, במשפחה, באמנות, הקשורות יותר,
את לחוות הכל בסך רוצה העונג שוחר ועוד. חסד בעשיית בלמידה, לעתיד,

רוצה זאת?! אינו ומי - החיים במיטבם
שהוא הוא יודע בעולם; הוא לבד שאין יודע שוחר העונג לי. מי אני לי אין אם

יודע משוכנע שהוא הוא אבל בו. שהזולת תלוי כשם בזולת, חברתי התלוי יצור
יחיד מבחינה זו הוא לו. כדאי מה לו, נעים מה בשבילו, מכולם מה טוב טוב
ומועיל בעיניו טוב שנראה מה נכון שלעתים טועה; הוא נכון שלפעמים לעצמו.
זולתו, הוא בידי גורלו את עוד אין הוא מפקיד כל אז, גם אבל לו. בעצם מזיק
היא לי", לי מי אני "אם אין זו, הצהרה לעצמו ולטובתו. האחרון באשר השופט
את מחיר הטעות לשלם מוכן הוא למענה אשר עצמאות, בשבילו מעין הכרזת

המזדמנת.
בדבר הסכמה שוררת השמים לירא העונג שוחר בין אני. מה לעצמי, וכשאני

עפר, רימה למקום וסופו סרוחה  מטיפה של האדם מוצאו מהותם הגשמית:
לרגע המוות, האלה, בין רגע ההולדת שקורה בין שני הקטבים מה ותולעה. על
כל הם אדמות עלי חייו העונג, של שוחר מבטו מנקודת לחלוטין. חלוקים הם
עד הזה הביניים זמן את לנצל ועליו לו - לצפות יכול שהוא מה כל לו, שיש מה
חי ומנהגיה מגבילים הוא החברה שבה חוקי שמים, ורק עליו מורא לא חל תומו.
ואין לטבעו, נתון השייך כאל מתייחס הוא לעונג מאווייו. לשאיפתו שרירות את
בשאיפה רואה הוא להפך, ולשלוט בו. להתגבר עליו שיש פגם בה רואה הוא
על הכללים עובר הוא כל עוד אין לטפח ככל יכולתו. עליו מעלה שאותה זו
שבו עולם זה אין לאיש זולת עצמו. וחשבון הוא חייב דין אין בחברה, הנהוגים
גם מעשה, כל שבו אישית, אנוכיות של עולם בהחלט זהו אבל גבר, דאלים כל
ממנו שמפיק בהנאה תכליתו ואת מקורו את מוצא הזולת, לטובת המכוון זה

העונג. שוחר
נעימים, עכשיו, אימתי. שוחר העונג מעדיף לחיות חיים טובים, חיים לא ואם

עלינו. מה יביא לדעת שאין לעתיד, מאווייו סיפוק את ולא לדחות זה, ברגע
אין ועכשיו. כאן חווים שאנו זו ביותר היא והממשית הקרובה הבטוחה, ההנאה
להשגה ניתן עונג כל שלא מבין אינו אשר אוויל הוא העונג ששוחר מכך להסיק
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הציפייה אם כן אלא ההנאה, את לדחות שלא נוטה הוא אבל ככלל, מיידית.
"עוד הורציוס: של המפורסם חרוזו את  זוכרים  כולנו עונג. לו מסבה עצמה
בבא!".3 שוחר אל תבטחי היום, רנן קטפי חיינו. זמן נס  כבר ומקנאה נדבר, 
מזדמן, עונג כל על להוט; הוא איננו מסתער בכל עוצמתו כה אינו המצוי העונג
כיוון: אותו הוא הכיוון בעורפו. אבל נשיפת המוות את תמיד חש הוא אין כי
זה הרי צריך להתמהמה, ואם עכשיו; שיותר כמה שאפשר עכשיו, ככל עכשיו,

הבא. לעונג בציפייה

בעולם ללא טבע, שכולו בעולם העונג, חי כשוחר כמוהו כמו שוחר אוהב החכמה, המוות. לאחר לשכר או לעונש ציפייה ללא  מורא שמים,
לציית לחוקי משתדלים שניהם את הכאב. ודוחה הנאה מבקש הוא העונג, גם
ואת המוסריות חובותיהם את עצמם  על ומקבלים  חיים הם שבה החברה
בכפוף חיים, אורח יותר אותו או פחות שניהם מנהלים האזרחית. אחריותם
מהותי הבדל בעצם אין כאן עד מהם. אחד כל של ולדחפים לצרכים לאישיות,
חייו אשר המצוי החילוני  כאל השמים ירא יתייחס לזה כמו  לזה ביניהם.

תאוותיו. פי על מתנהלים
נפרדו בחייו כלשהי בנקודה העונג; משוחר שונה החכמה אוהב זאת ובכל
באורחות מוחלט מהפכני, באיזה שינוי כאן באיזה מהלך מדובר לא דרכיהם.
שוקעים שכולנו נכון החכמה לעצמו. של אוהב המבט בהפניית אלא החיים,
ממוקדות לרוב בעולמנו. מקומנו ועל עצמנו על בהרהורים לפעם מפעם
ביריבים, בידידים, במשפחה, שקשרנו, הבין־אישיים ביחסים האלה המחשבות
דברים הקושרים וכהנה כהנה ובעוד בחרדות בשאיפות, בהצלחות, בכישלונות,
מן להתנתק יש ביכולתנו בלבד נדירות לעתים העונג והכאב. בעבותות אותנו
בלבד, בעצמנו  ולהתבונן מאנוכיותנו, מחוויותינו, מרגשותינו, הדברים האלה,

לעצמו. אדם הוא מאתנו אחד לנו, בעובדה שכל המהותית הקיומית בבדידות
ממנו, אנו מתעלמים אין לזולת, עורף פונים אנו אין קיומית זו בבדידות
כדברי עצמנו ושואלים, אנו מול מציבים את עצמנו מתנשאים מעליו. אנו אין
לעצמי. ביחס אני מה אם כי לזולת, ביחס אני מה לא - אני" "מה הזקן, הלל
ההכרה היא החכמה  בשבילו,  ספקותיו.  ועם שאלותיו  עם  חי החכמה  אוהב
בה. שזכה בטוח לעולם אינו אך זו, הכרה להשיג הוא שואף המושלמת. העצמית
של זרי הדפנה על לעולם ואינו נח בדרך, מצוי תמיד החכמה זה, אוהב במובן

כלשהי. אורתודוקסיה
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הפרובוקטיבית לשאלה רבה ברצינות מתייחס החכמה שאוהב אפוא ברי
משמעות מה החכמה, אוהב ישאל ראשית, לי. מי לי אני אין אם הזקן: הלל של
ישיב: והוא הוא לעצמו? שאדם לומר אפשר מובן לי? באיזה אני המילים צמד
אני כאשר לי אני לעצמי; ראוי אני כאשר לי אני לעצמי; דואג אני כאשר לי אני

ראוי אני עצמי; עם להיטיב פועל אני כאשר לעצמי דואג אני עצמי. את מכבד
אני כאשר את עצמי מכבד אני לי; לראוי בי המצוי את אני מתאים כאשר לעצמי

התנשאות. ללא גם זלזול, אך - ללא לי כפי שראוי עצמי אל מתייחס
- לעצמם העונג דואגים השמים ושוחר ירא לעצמי. גם אני דואג כאשר אני לי

ושוחר האל, מצוות את ובקפדנות בנאמנות ממלא הוא כאשר השמים ירא
תחושת תחושת ההנאה ולהמעטת להגברת מעשיו הוא מכוון את כאשר העונג
מעשיו יזכו כי מצפה הוא לעצמו באופן שונה. אין דואג החכמה הכאב. אוהב
גם לעצמו דואג הוא מעשיו. - מעשיו שכר חיצונית; סמכות איזו מידי לגמול
העונג את מחשב אלא כאב, מניעת ולכל עונג דרישת לכל נכנע הוא אין כאשר
משמעה לעצמו דאגתו אותו. פי מה שמכבד ועל לו הראוי פי על הכאב ואת
והממלא עליו המקובלים הערכים פי על ופועל החי אדם - לעצמו נאמן להיות

מעצמו. הציפיות שלו את
המצוי בו כאשר ראוי לעצמו החכמה אוהב ראוי לעצמי. אני כאשר אני לי

יודע איך לו? הרצוי את לו? מי מכונן לו. מה רצוי שרצוי מה את תואם ובמעשיו
לי, הרצוי - טבע עולם שכולו - שבו אני חי במסגרת העולם לו? רצוי מה הוא
נובעים אינם ולפעול, לי לחיות שראוי אני חושב פיהם שעל הערכים דהיינו
זיקוק במלאכת התהווה לי הרצוי על־אנושי. ממקור או אלוהית הוראה מאיזו
התממשותו השונות, עד האנושיות התרבויות ולרוחב לאורך הדורות מתמשכת
של מבטו מנקודת ולאמונתי. להבנתי בהתאם עליי, המקובלת הערכים כמערכת
פיהם הוא שעל את הערכים התואמת האדם דמות לו הוא הרצוי אוהב החכמה,

לחיות. לו ראוי כי סבור
האדם של יחסו את מציין העצמי הכבוד עצמי. את מכבד אני כאשר לי אני

ושוכחים לזולת לרחוש שעלינו לדבר על הכבוד רגילים אנו שהוא. כמות לעצמו,
לאמונתו, לזולתו, רוחש שאדם עצמנו. הכבוד את לכבד עלינו שתחילה לעתים
לעצמו, רוחש שהוא בכבוד מותנה חייו, לאורח למעשיו, לערכיו, לדעותיו,
עצמו מכבד את אדם בעיניו. יעבור ובל ייהרג שהן לאמונות לדעותיו, לערכיו,
להילחם הוא מוכן וכאשר אמונותיו, ועם דעותיו עם עצמו, שלם עם הוא כאשר
שצריך פגומות,  בריות כאל לעצמנו להתייחס הנטייה רווחת בימינו למענן. 
תשוקותיהן. את להשביע חרדותיהן, את להשקיט חשות, שהן החסר את למלא
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אוהב מאמץ העצמי, הערך המעטת ושל החיסרון הדגשת של זו גישה כנגד
עצמו. אדם שאינו חש שהוא ראוי ערך החכמה גישה של מלאות ושל הכרת
מכבד ואני את עצמי, אני מכבד כאשר לי אני את עצמו. יכול לכבד אינו לעצמו,

לעצמי. ראוי אני חש שאני כאשר עצמי את
שהוא חי עצם העובדה הרי לעצמו? להיות שלא אדם איך יכול לי. אין אני

לי אני אין הצירוף עצמו. להיות מעצמו מונע הוא שאין לעצמו, שהוא משמעה
לעצמו. להיות צריך שהוא כפי לעצמו יהיה לא שאדם האפשרות על מצביע
כאשר לעצמו להיות עלול לא האדם שונים. בשני אופנים לקרות יכול הדבר
הם אין לו, ראויים הם כאשר אין טבעו האמיתי, את תואמים אינם מעשיו
מהותו. את אותו, מסלפים מבזים אותו, מביישים כאשר הם אותו, מכבדים
הזולת, בידי גורלו את מפקיד הוא כאשר גם לעצמו להיות לא עלול והאדם
עצמו להיות מפסיק הוא אז סמכותיות. ודמויות יושר מליצי דרך, מורי בידי
שיהיה בלי בעצמו, שישלוט בלי אחרים, בידי המובל אדם דמוי לגולם והופך

לעצמו. אחראי
ראוי להיות לעצמו, לדאוג לעצמו, להיות רוצה אדם אם לי. מי לי אני אין אם

תחילה עליו להבין הזולת, עצמו לרצון להכפיף את ולא עצמו לעצמו, לכבד את
למענו, לפעול יוכל  לא שאיש  מקומו,  את למלא  יוכל  לא שאיש  ולהשתכנע
נכון עצמו. לעשות למען עצמו יכול רק הוא חש. שבו הוא החסר את למלא
בטבע בתרבויות, אנושיות, בקבוצות באנשים, מוקף הוא בעולם: לבד הוא שאין
זאת, בכל חיים. אינם חייו בלעדיהם אשר דברים וכהנה כהנה ועוד ודומם חי
מחשבותיו, עם עצמו, עם לבד הוא נשאר אלה, כל את בתוכו שהטמיע אחרי
של מקורם וגם אם הכרעותיו. עם ספקותיו, עם תשוקותיו, תחושותיו, עם עם
של בסופו עומד, הוא רק לעצמו; הוא ורק הוא לו, מחוצה הגדול, בחלקם אלה,
שקוף שאין הוא נכון לעצמו. דבר, של בסופו אחראי, הוא רק בפני עצמו. דבר,
זה צריך ממנו. אין נסתרים של פנימיותו גדולים שחלקים לגמרי לעצמו, נכון
למצוא בתוך לפנימיותו, יכולתו ככל לחדור עצמו, עם להתעמת למנוע ממנו

אותו. המכבד את לו, הראוי את עצמו
מתמדת לחיות בטינה קל הזולת. את החברה, את את הגורל, להאשים קל
של אדם בחייו אבל לנו. שנגרמו - המדומיינות או האמיתיות - בגין העוולות
לעצמו. הוא באמת ולהיות המתלונן ה"אני" מעל להתעלות עליו שבו הרגע מגיע
הלאה ממשיך הוא  כיצד ולהחליט הנתון במצבו להתבונן צריך הוא  זה ברגע
הסובבים אותו, מן יכול להתנתק הוא אין לבד בעולם, הוא אין בכוחות עצמו.
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על את יהבו להשליך יכול הוא אין עצמו. ברשות לעמוד להשתדל זאת עליו ובכל
את להכיר כדי עצמו לתוך להתכנס יכול הוא רק רוחני. דרך מורה על רב, על גּורּו,
החוץ, מן עזרה כל לדחות מכך שעליו אין להסיק אפשרי. שהדבר כמה עד עצמו,
ואולם, רצוי ומבורך. הוא מועיל כל סיוע להפך, תמיכה. הכל ללא לעשות שעליו
לעצמו. ורק אך ודין וחשבון חייב הוא עם עצמו, האדם נשאר לבד דבר, של בסופו

לעצמו. להיות יכול עצמו רק הוא לתוך עצמו; לחדור יכול עצמו הוא רק
לו מהותית שהיא זו, בבדידות עצמו. מול עצמו עם לבד נמצא האדם
החכמה, איננה אוהב אצל זו, במיוחד עצמו. בדידות את מכונן הוא וטבועה בו,
הוא, נהפוך הדעת. הסחת המולת להימלט לתוך רוצים שממנה אומללה, בדידות
הזו בנו הקיומית התגלות הבדידות בונה. מחזקת, מעצימה, מחיה, זוהי בדידות
עצמנו, להקשיב עם לחיות לומדים בעזרתה אנו שלנו. לעצמיות רגע מכונן היא
בודד בעולם, הוא שאין אף כל אחד מאתנו, לעצמנו. נאמנים לעצמנו, להיות
הבנת את עצמו. הוא בונה של עצמו לעצמו  זה וביחס  עם עצמו, לבד שרוי
מסוימת. בגרות ואף מאמץ דורשים הנכון בה והשימוש הזו הקיומית הבדידות
הופכת חירותנו הבסיסית. כך את מגלים אנו כי באמצעותו המאמץ כדאי, אבל
זו ופגישה בעולמי, עצמי את פוגש אני בבדידות זו שמחה: של למקור הבדידות

עצומה. חיוניות בי מפיחה
ולתשוקה, לתחושה קשור והעונג ולציות, להוראה קשורה שהיראה בעוד
החוץ, מן באות התחושה וגם שההוראה בעוד לשמחה. קשורה החכמה
במי האוחזת להתלהבות  מתכוון אינני בשמחה מפנימיותנו. נובעת  השמחה
אותה, מבין שאני  כפי השמחה, רגשותיו. גודש עם להיסחף לעצמו  שמתיר
רצינית, רגועה, שקטה, היא טבעה מעצם אותנו; וגורפת שוטפת אינה
של התאמה מלאות, הרמוניה, שלמות, של תחושות מבטאת היא מאופקת.
שבו הסכמה, של מצב היא השמחה לעולמו. העצמי התאמת לַעצמי, העצמי
בחלקו אין בשמחו אוהב את עצמו. מקבל את עצמו, עצמו, עם האדם שלם
החכמה אוהב עצמו. את מקבל הנכפית עליו, אלא המציאות לכורח נכנע הוא
השמחה ההוויה האנושית. של שיאה את רואה הוא שבו למצב זה, להגיע שואף
ברור במלואה, להשיגה שניתן בטוח אינו אם וגם פעילותו, את המכוונת היא
לנו, מצפה השמחה ונכספת: ראויה כתכלית עצמו בפני להציבה לו שכדאי לו

לקראתה. ללכת ועלינו
להיות לעצמו, לדאוג החכמה אוהב מצליח אם גם אני. וכשאני לעצמי, מה

או - מי בשביל השאלה נשאלת את עצמו, לכבד לעצמו, ראוי להיות לעצמו,
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בסך הכל כאן הרי מדובר הזה. המאמץ כל מושקע מה - בשביל ליתר דיוק
האומנם ותולעה. רימה עפר, למקום וחוזרת סרוחה מטיפה שבאה בברייה
החכמה אוהב ייטיב לא האם וחולף? גשמי  כזה, יצור בשביל לטרוח שווה
ההערכה בתהליך בשלב זה לבו? ומשובת תאוותו פי לחיות על לעצמו להתיר
ובציפיותיו. שבהתנהגותו באי־טבעיות החכמה אוהב נתקל שלו, העצמית
מוקצב. אדמות עלי את הכאב. זמנו את ההנאה ודוחה רוצה הרי הטבעי האדם
מעל להתעלות לו  למה העונש. מפני  חרד הוא  אין לשכר; מצפה  הוא אין
להציע שאני יכול היחידה התשובה עצמו? מעל להתעלות למה לו אלה? כל
את לחיות החכמה אוהב רוצה שכך היא אלה ומהותיות דוחקות לשאלות
כמוהו בעיניו. יפים חייו נראים כך חייו, את לחיות לו שראוי לו נראה כך חייו,
הוא אין שבה הביצה מן שיערו עצמו בציצת את המושך מינכהאוזן פון כברון

לשקוע. רוצה
בלתי חלק שהן עטיפות השונות, עטיפותיו את פושט שהוא אחרי אני. מה

העטיפההמגדרית- העטיפההמשפחתית, נפרדמעצמיותו-העטיפההחברתית,
מבין, שכל עצמית, תודעה בה ומוצא אנושיותו לגרעין החכמה אוהב חודר
עצמו את ולארגן ביכולתו ליצור אלה יש שעם יסודות חש הוא בוחר. רצון
עליי מה עולמי? בתוך אני מי עצמו: מה אני? את הוא שואל ואז עולמו. ואת
הזה המאמץ כל  והאם - לצפות אני  יכול למה  לחיות? עליי איך  לעשות?
ושרק עצמו, של העליון השופט לו שהוא מתברר הזו הקושיה דרך לי? שווה
שעל שהקריטריונים לו מתברר וחשבון. דין דבר, של בסופו הוא, חייב לעצמו
אסתטיים. אם כי אתיים־מוסריים, בהכרח אינם עצמו את שופט הוא פיהם
עצמו. בעיני אם יפה הוא גם בעיני עצמו, אלא אם טוב הוא רק אינה השאלה
יפה, מחזה זהו אם להכריע עליו בפניו, המתגלה מחזה כאל חייו אל בהתייחסו
בו מעורר או הנאה לו המחזה מסב אם שנדרש להכריע הוא סתמי. או מכוער

ובושה. גועל
לכוון את החכמה צריך אוהב להתמהמה, בלי אימתי. עכשיו, עכשיו, ואם לא

זמן נקודת באיזו כאן מדובר לא ייעודו. את לממש כדי מחשבותיו ואת מעשיו
העבר זיכרון את בתוכו המכיל מורכב, דחוס, עשיר, בהווה אלא ערטילאית,
רגע כל במלואו למצות להשתדל צריך החכמה אוהב לעתיד. הציפיות ואת
כאן במלאות היותו: לחיות ממשות מלוא את הביע אותו כאילו לחוות בחייו,
כל למה שמסוגל ואמיצה כנה בהתכוונות אלא בהפקרות, או לא ביראה ועכשיו,
העבודה ורבה אינו מושלם, שעולמנו נכון השלמות. בשאיפתו אל להיות, עצמי
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לנו מושלמים, ורבה העבודה הדרושה איננו אנחנו כדי לשפרו; נכון שגם שלפנינו
בינינו עולמנו, ובין בינינו המפגש רגע הוא ההווה זאת, עם עצמנו. את לשפר כדי

עמנו. והשמחה תשרור ולשבח - לטפח עלינו ההווה הזה עצמנו. את ובין

בירושלים. העברית באוניברסיטה לפילוסופיה אמריטוס פרופסור הוא שלנגר ז'אק
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