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טוביה ארז

בכל מפגין מסתתר פילוסוף קטן

על הקשר ביון יוון העתיקה ,מהומות החרדים ,ההתקוממות בסוריה וההפגנות ביוון של היום ,להיררכיה
הפנימית בביתי הפרטי .ובמילים אחרות :אריסטו ואפלטון מריצים אותי לרשות הוועד
הידעתם כי יוון המציאה את
הפילוסופיה ,אמר במבה )הח־
תול( בעודו מעיין בספרון המ־
שפחתי הפופולארי "מעט על
כל דבר".
השעה הייתה בין ערבים.
רבצנו שלושתנו בסלון לוג־
מים שוקו חם ,שוקי )הכלב( על
השטיח ,במבה על אדן החלון
ואנוכי על הספה.
ראו ,המשיך במבה בנימה פי־
לוסופית תוך שהוא מצביע על
הטלוויזיה ,כל העולם הפגנה
ואנחנו השחקנים.

הפגנה ראשונה
בטלוויזיה נראו המון חרדים
מצטופפים בכיכר השבת בירו־
שלים ,מאיימים באגרופים וזו־
רקים אבנים .הקריין מסביר כי
המטרה היא אוטובוס בו נוסעים
במעורב גברים ונשים.
יש פה בעיה של ההדרת נשים
מהמרחב הציבורי ,התחלתי
בהסבר גם מבלי שנשאלתי.
אני לא מבין למה התעוררה
הבעיה רק עכשיו ,אמר במבה,
אצלנו היא קיימת מקדמת דנא.
הכיצד ,שאלתי בתמיהה.
שמת בודאי לב כי כאשר
רואים קבוצה של חתולים מס־
תובבת יחד ברחוב ,הם כולם
צבעוניים ,הסביר במבה .אין
ביניהם אף חתול שחור .זה
לא במקרה .אנחנו החתולים
השחורים אומנם נהנים מחו־
פש מוחלט בחצר הבית ,אבל
ברחוב אנחנו סובלים מההדרת
חתולים שחורים.
למה אתה מתכוון ,שאל שוקי.
אם אני מתרוצץ ברחוב ליד
הבית ועוברת קבוצת חתולים
צבעונים במדרכה ,השיב במבה,
אני חייב לעבור לצד השני של
הרחוב .אחרת יכסחו אותי.
וזאת למה ,המשיך והקשה
שוקי.
זאת משום שהם חושבים כי
חתול שחור מביא מזל רע.
מוזר ,אמר שוקי בעל השכל
הישר ,איך חתולים אינטליג־
נטים מתמכרים לאמונות תפ־
לות ונותנים להן להשפיע על
חייהם.

רפאל :בית הספר של אתונה .במרכז התמונה :אפלטון

הפגנה שנייה
בטלוויזיה התחלפה התמונה.
הפעם נראה קהל גדול מפגין
בכיכר מרכזית באתונה .אנשים
נראו צועקים ומניפים ידיים.
הקריין הסביר כי המשבר הכל־
כלי ביוון הוא הסיבה להפגנות.
שוקי ובמבה נשאו אלי עיניים
בשאלה .בתור המבוגר האח־
ראי במשפחה נחשבתי למומ־
חה לענייני כלכלה .ולא בכדי.
ההמלצה הכלכלית המרכזית
שלי" ,אם אתה רוצה להצליח
בעסקים תסתכל עלי ועשה את
ההיפך" ,הביאה הרבה חברים
שלי להצלחה כלכלית.
ניגשתי לארון הספרים .של־
פתי משם ספרון נוסף ומסרתי
לבמבה .במבה הביט בשמו של
הספר" ,המשתה" מאת אפלטון.
קרא את ההקדמה ,ביקשתי,
ואולי בזכותה נוכל להבין את
סיבת המשבר הכלכלי שפוקד
עכשיו את אירופה.
במבה קרא" :המשתה –
דיאלוג של סוקרטס שנכתב על
ידי אפלטון".

הדיאלוג מתרחש בביתו של
אחד מחבריו של סוקרטס,
אגאתון ,מחזאי שזכה בפרס על
המחזה הטוב ביותר באתונה.
לכבוד הזכייה מזמין אגאתון
את כל חבריו למשתה .החברים,
חמישה במספר ,מגיעים לאגא־
תון ובמהלך המשתה מציעים
הצעה לקיים תחרות נאומים
אודות טיב ה"ארוס" .החברים
נענים להצעה .שני הנאומים
המרכזיים ,שרוב ההתייחסות
מכוונת אליהם ,הם הנאומים
של אריסטופאנס וסוקרטס.
רוב הקוראים את המאמר
היו מתמקדים בתוכנו אמרתי,
אבל אנחנו ננסה להבין דווקא
את הרקע שלו .התקופה היא
לפני כ 2,400-שנה .חבורה של
יוונים מתכנסת לבילוי החביב
שלהם ,יושבים במשתה ומ־
נהלים שיחה על מהות החיים.
השיחה מתובלת בוויכוחים
ובתחרות נאומים על הנושאים
שעל הפרק .תוך כדי שיחה מו־
גשים להם מבחר מאכלים וש־
תייה כיד המלך.
במבה חייך .אני בטח ממוצא

יווני ,אמר .גם אני רובץ רוב
היום באחת מפינות הגינה,
מנהל שיחות על פילוסופיה
חתולית עם החתולים השכנים
ומפעם לפעם יוצא מישהו מה־
בית ומניח לי אוכל בצלחת.
על המערכת הכלכלית אצלנו
בבית נדון בהמשך ,עניתי ,אבל
בואו ונחזור ליוונים הקדמונים.
מתפתחת כאן תרבות שמ־
קדשת את הבטלה .אנשים
מוקפים עצי זית וגינות ירק
שמספקים להם כל שנדרש
לקיום .הם רואים בפילוסופים
את מורי הדרך לחיים טובים.
בראש מצעד הפזמונים הפי־
לוסופי נמצא הפילוסוף היווני
"בטלניקוס" .פילוסוף זה ידוע
בתורתו שאומרת :תן לטבע
ולאחרים לעמול במקומך והק־
דש עיתותיך לזמן איכותי ,מח־
שבות ,ויכוחים ,וכמובן אכילה
ושתייה.
שוקי הסתיר פיהוק קל ורטן
תוך שהוא מניף קלות את זנבו:
ומה הקשר של הסקירה ההיס־
טורית הזאת למהומות ביוון
ולמשבר הכלכלי באירופה
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