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גם להיסטוריה יש היסטוריה. לא בכל 
המקומות ולא בכל התרבויות ייחסו בני 

אדם חשיבות גדולה כל כך לאירועי העבר, 
ובעת החדשה, מאז המהפכה הצרפתית, 
הייתה להיסטוריה עדנה מיוחדת. עיוניו 
של יוסי מאלי בחייהם ובדרכי עבודתם 

של אחדים מההיסטוריונים הגדולים בעת 
החדשה משרטטים לפנינו כיצד הפכה 

ההיסטוריה לתחום מחקר ועיון, וחושפים 
את ערש לידתם של מאפיינים הנראים 

 בעינינו מובנים מאליהם.
   שני ההיסטוריונים הראשונים שבהם 

עוסק הספר נזקקו לתעוזה לא קטנה 
כדי להקדיש זמן לכתיבה על העבר 
שלא נחשבה אז למלאכה מכובדת. 
מנקודת מבטם של מלומדים במאה 

ה־18 האמיתות החשובות היו נצחיות. זו 
הייתה עמדתה של הכנסייה וגם עמדתם 

של מחוללי המהפכה המדעית, ולכן 
המלומדים באותה תקופה לא ראו ערך 

ממשי בעיסוק באירועים מקריים מהעבר. 
כשהאינטלקטואל הנפוליטני ג'מבטיסטה 

ויקו כתב את ספרו 'המדע החדש', שבו 
תיאר את החוקיות הגלומה בהתרחשויות 

ההיסטוריות, הוא זכה להתעלמות מצד 
בני דורו. כדי לכתוב היסטוריה לא די 

בפריסת עובדות מהעבר, וההיסטוריון 
האנגלי אדוארד גיבון תפס את עבודתו 

 כעיצוב דרמטי וספרותי של האירועים.
   בפרקים הבאים עוסק מאלי במתח 

בין היסטוריה פוליטית המחוברת 
ללאומיות לבין ההיסטוריה התרבותית 

הנוטה לחצות גבולות, ובתפקידו 
הביקורתי של ההיסטוריון בזמן מלחמת 
העולם השנייה. הפרק האחרון מתייחס 

להיסטוריה כמיתולוגיה מודרנית 
באמצעות הדיון הנדוש מעט בדמותו של 

מלאך ההיסטוריה כפי שתיאר אותו ולטר 
בנימין. רוב פרקי הספר התפרסמו בעבר 

כמאמרים נפרדים, והיה מועיל לו היה 
נוסף לספר מבוא נרחב יותר או אחרית 

דבר העוברת מהדיונים בהיסטוריונים 
השונים אל התמונה הגדולה, אך גם 

בהיעדר הרחבה כזו הספר מעניין מאוד.

טריגנו, הוגה יהודי פורה ממוצא צרפתי, 
טוען כי האשמה מוטלת על הישראלים 

המסרבים לבסס את הלגיטימיות של 
ריבונותם על זהותם הייחודית, בעוד 

שהמערערים על זכות קיומה של המדינה 
מאמצים ייחוד זה כדי לגנותה. טריגנו 
מנתח את היסודות הדתיים והמיתיים 

של ההתנגדות למדינת ישראל ומפציר 
בישראלים להשיב במטבע דומה.

הטלת גורל, א־לוהים 
 ואדם במסורת היהודית

מן המקרא ועד שלהי הרנסנס
 שרגא בר און

אוניברסיטת בר־אילן ומכון שלום הרטמן, תש״ף, 473 עמ'

השימוש בגורלות נראה סתמי ולא 
רציונלי, ולכן משתמשים בו בימינו בעיקר 

בשימושים לא רציניים כמו במשחק. בר 
און מצביע על מקומות שבהם הופיע 

הגורל בהקשרים רציניים הרבה יותר – 
בחלוקת הארץ לשבטים, בגורלות שהפיל 

המן במגילת אסתר, בגורלות השעירים 
ביום הכיפורים ובגורלות נוספים ידועים 
פחות – ועל ההתנגדויות הרבות שהוא 
עורר. העיון חושף לא רק את תפוצתו 

הרחבה של השימוש בגורל אלא גם את 
העומק העומד מאחורי השימוש בו ככלי 

לקבלת החלטות. דווקא השרירותיות של 
תוצאת הגורל היא המאפשרת לו לשמש 

מנגנון הכרעה שמתגבר על מגבלות 
ההנמקה השכלית. יש התלבטויות 

שבהן אין נימוק שיכריע בין האפשרויות 

השונות, ובמקרים כאלה ההכרעה 
באמצעות גורל אקראי מבטאת את היעדר 

ההנמקה, וכך דווקא היא נענית לניתוח 
רציונלי של הדילמה. גם השימוש בגורל 
ככלי לבירור רצונו של הבורא מנצל את 

היותו כלי שמעבר להנמקה רציונלית. 
לעתים הימנעות מהכרעה משמשת ככלי 

פסיכולוגי המסייע לאדם להשיל מעליו 
את כובד ההכרעה, ולעתים דווקא האופי 

המשחקי מעניק לגורל את משמעותו 
– הטלת הגורל מאפשרת לאדם להפוך 
את ההכרעה למהנה ולבעלת משמעות. 
הספר חושף את הקורא לגורלות שונים 

ולהקשריהם המגוונים, ומפנה את 
תשומת לבם של הקוראים גם למחוזות 

מוכרים פחות כמו הגורלות שהטילו 
חבריהן של כיתות מדבר יהודה.

ניסיונו לראות את ההיסטוריה 
כמדע זכה להתעלמות בדורו. 
ג'מבטיסטה ויקו, עבודתו 
של הפסל פרנצ'סקו ירצ'ה 
המוצגת בקסטל נואובו, נאפולי
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