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 מאת יורם רבין ויניב ואקי
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 , מכובדי

 ,אורחינו

חתני , יורם ויניב, סטודנטיות וסטודנטים, חברותי וחברי לסגל בית הספר

 ,כיאה לחתנים – נרגשיםכמדומני ו יקרים שמחה

 

 ,ערב טוב לכולם

 

חבר כבוד במועדון  ערב כזה הוא, לספר שזה לא כבר נולד ערב מחוות דעת

 ; השמחות האקדמי

 

ברית המחברת דרך המלים  – כמובן במובנה המילולי" מילה-ברית"מן אירוע 

  .עם הנמענים, במקרה זה הכותבים, את הכותב

 

מאתגרים יותר או  -תפקידים כל מיני  הבתוכ תכוללכידוע , הדיקאן משרת

הרבה  – יםולפעמים מהנ יםלפעמים מענ  - יותר או פחות םימעניינ -פחות 

  –הרבה פחות זכויות , ויסלח לי הופלד, מאוד חובות

 

אירוע לפתוח את ה -כי אם זכות יתר  -אני מממשת לא רק זכות , אבל הערב

סגן בכיר במחלקה הפלילית בפרקליטות , יניב ואקי ד"עוהחוגג את ספרם של 

יורם , ר יורם רבין"דושל  בבית הספרעונשין בדיני מרצה מחוז מרכז ו



יורם , יורם שהוא בעצם הבן הבכור של בית הספר, שהמקום הזה הוא ביתו

  .שהתחיל כאן כסטודנט במחזור הראשון וכיום מכהן כסגן הדיקאן

 

היא בבחינת תנועה  -עיקרו של האירוע  כמובן פתיחה של אירוע אינה , עכשיו

 :משהו די דומה לכריכה של ספרבעצם  בהויש  –ע של הזמנה להכנס אל האירו

אני ו –אבל היא מזמינה להיכנס אליו , איננה הספר - coverה  –הכריכה 

 .הולכת לדבר על הכריכה

 

יורם ויניב בחרו להזמין את הקוראים לספרם דרך כריכה עליה מופיע ציור 

שיורם זה אולי המקום לגלות . רצח קין את הבל, של הרצח הראשוןקלאסי 

ובסופו של יום החליט לא לשעות , התייעץ אתי באשר לציור על הכריכה

 . שכךוטוב . לעצתי

 

, פחות קלאסי, אני סברתי בשעתו שיהיה מעניין יותר להשתמש בציור אחר

ו והיום אני סוברת שטוב עש –יותר מרומז , פחות מובהק, פחות מובן מאליו

משום שסיפור  ווטוב עש –הבל  שהחליטו על הציור של רצח קין את הכותבים

ורב רבדים ורמזי רמזים , כ מעניין"וכ, כ לא מובן מאליו"הרצח הראשון הוא כ

וכמובן ובעיקר  - כמחווה שלי לשיקול הדעת של יורם ויניב - שהחלטתי –

כמה מלים על כלומר לומר , התמקד בכריכה שלול - כמחווה לספר עצמו

' הפסוקים הראשונים בפרק ד 81 -י בוחזרתי וקראת הפאסיון של קין והבל

 :בואו נקרא אותם רגע –לבראשית 

 

ֶלד ֶאת, ַוַּתַהר; ַחָוה ִאְשּתֹו-ֶאת יַָדע, ְוָהָאָדם ֹּאֶמר, ַקיִן-ַוּתֵּ , ַוּת

ֶֹּסף ָלֶלֶדת ב  .יְהָוה-ֶאתִאיׁש  ָקנִיִתי ; ָהֶבל-ָאִחיו ֶאת-ֶאת, ַוּת

ֹּאן, ֶהֶבל-ַויְִהי ה צ ֹּעֵּ ד ֲאָדָמהָהיָה , ְוַקיִן, ר ֹּבֵּ ץ יִָמים, ַויְִהי ג  .ע ; ִמקֵּ



א ַקיִן ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ִביא גַם ד  .ַליהָוה--ִמנְָחה, ַויָבֵּ הוא -ְוֶהֶבל הֵּ

ֹּאנֹו ֹּרֹות צ ֶהן, ִמְבכ ֶחְלבֵּ  ה  .ִמנְָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-ֶאל, ַויִַשע יְהָוה; ומֵּ

ַויְִפלּו , ַקיִן ְמאֹדַויִַחר לְ ; ֹלא ָׁשָעה, ִמנְָחתֹו-ַקיִן ְוֶאל-ְוֶאל

ֹּאֶמר יְהָוה ו  .ָפנָיו ְוָלָמה נְָפלו , ָלָמה ָחָרה ָלְך  :ָקיִן-ֶאל, ַוי

יִטיב-ֲהלֹוא ִאם ז  .ָפנֶיָך ת, תֵּ יִטיב, ְשאֵּ  ַלֶפַתח, ְוִאם ֹלא תֵּ

ץ ֶליָך; ַחָטאת רֹבֵּ ֹּאֶמר ח  .ּבֹו-ִתְמָׁשל, ְוַאָתה, ְתׁשּוָקתֹו, ְואֵּ  ַוי

ֶהֶבל -ַויָָקם ַקיִן ֶאל, ַויְִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה; ֶהֶבל ָאִחיו-ֶאל, ןַקיִ 

ֹּאֶמר יְהָוה ֶאל ט  .ָאִחיו ַויַַהְרגֵּהו י, ַקיִן-ַוי ֹּאֶמר ; ֶהֶבל ָאִחיָך אֵּ ַוי

ִֹּכי, ֹלא יַָדְעִּתי ר ָאִחי ָאנ ֹּמֵּ ֹּאֶמר י  .ֲהש י ; ֶמה ָעִשיתָ , ַוי קֹול ְדמֵּ

ֲֹּעקִ , ָאִחיָך ַלי ִמןצ -ִמן, ָארור ָאָּתה, ְוַעָּתה יא  .ָהֲאָדָמה-ים אֵּ

י ָאִחיָך ִמיֶָדָך-ָלַקַחת ֶאת, ִפיהָ -ֲאֶשר ָפְצָתה ֶאת ָהֲאָדָמה  יב  .ְדמֵּ

ֹּד ֶאת ת  ֹלא, ָהֲאָדָמה-ִכי ַתֲעב ף ּתֵּ ֹּסֵּ ָֹּחּה ָלְך  ת ִּתְהיֶה , נָע ָונָד; כ

ֹּאֶמר ַקיִן יג  .ָבָאֶרץ ן   .ִמנְשֹא, נִיָגדֹול ֲעו ֹ  :יְהָוה-ֶאל, ַוי יד הֵּ

ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה, גֵַּרְׁשָת אִֹתי ַהיֹום ר, ּוִמָפֶניָך, מֵּ ְוָהיִיִתי ; ֶאָסתֵּ

ְֹּצִאי-ְוָהיָה ָכל, ָבָאֶרץ, נָע ָונָד ֹּאֶמר לֹו יְהָוה טו  .יַַהְרגֵּנִי, מ , ַוי

ן ג ַקיִן-ָכל ָלכֵּ ֹּרֵּ ְלִבְלִּתי , אֹותֶשם יְהָוה ְלַקיִן ַויָ ; יָֻקם, ִשְבָעַתיִם, ה

ֹּתֹו ָכל-ַהכֹות ְֹּצאֹו-א א ַקיִן טז  .מ -ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ; ִמִלְפנֵּי יְהָוה, ַויֵּצֵּ

ֶדן-ִקְדַמת, נֹוד   עֵּ

 

והן 'נזכרתי שבילדותי קראתי את ספרו של ג, קראתי את הפסוקים האלהכש

מרפרר לסיפור שכותרתו מעידה עליו באמת  שכמו –" קדמת עדן", סטיינבק

טבח ספק משרת וספק  ,סיני בשם לי ,אחת הדמויות, ובספר הזה –קין והבל 

 81שפעם קרא את , ולבנו אדם, סמואל המילטון, מספר למעביד שלו, פילוסוף

כך , שככל שהרבה לקרוא בסיפורו, בבראשית' הפסוקים הראשונים של פרק ד

שואל את קין ' כשה  -הטריד אותו  אחד אבל שפסוק, והעמיקה משמעותו בעיני



יִטיב-ֲהלֹוא ִאם" ,הוא ממשיך ואומר, למה נפלו פניו ת, תֵּ יִטיב, ְשאֵּ , ְוִאם ֹלא תֵּ

ץ ַלֶפַתח ֶליָך; ַחָטאת רֹבֵּ כמובן קרא את , לי –" ּבֹו-ִתְמָׁשל, ְוַאָתה, ְתׁשּוָקתֹו, ְואֵּ

ואתה תמשל "שבאחת הגרסאות הביטוי  השווה תרגומים וגילה, הספר באנגלית

כהבטחה שקין , כלומר – And thou shall rule over himמתורגם ל  –" בו

 Do thou rule overואילו בגירסה אחרת התרגום הוא  –יתגבר על החטא 

him – הצו שם דגש : וכמובן שצו הוא משהו שונה לגמרי מהבטחה, כלומר כצו

 . וע מראשההבטחה על חסד יד; על צייתנות

 

והואיל והוא סבר שהאיש , והואיל והוא לא ידע מה היא המילה המקורית

הוא מחליט , וק מה הוא רוצה לומרישהצליח להוליד סיפור גדול כזה ידע בד

וששומרים על , 20שהצעיר שבהם היה בן , חכמים סינים 4ויחד עם   - לברר

, אופיום מדי ערבמקטרות  9חדות שכלם ותאוות הדעת שלהם על ידי עישון 

רגישים מוכנים הם מ, ואחרי שנתיים. ומתחילים ללמוד עברית, הם שוכרים רב

בשפת המקור " אתה תמשל בו"מבינים שכשהם קוראים בו הם לטקסט ולהגיע 

 שיכולמורה  "תמשול"המלה העברית  –אינו הבטחה גם אינו צו והעברית 

 –ול ויכול שלא למשול יכול למש –שיכולת הבחירה היא שלו  –האדם למשול 

המקור העברי , כלומר שבעוד ששתי הגרסאות באנגלית הן דטרמיניסטיות

, חופש בחירה שעומד לו גם כשהוא חלש –מותיר את חופש הבחירה לאדם 

 .ואולי לא בלתי רלוונטית. אז זו תובנה יפה אחת. מזוהם ורוצח את אחיו

 

ופיום לחדד בו את שכלי בחקר הואיל ולי אין בינתיים לא זמן ולא א, מכל מקום

ז "אבל בכ –תובנות יפות נוספות שפע אני לא יכולה להציע לכם  –המקרא 

איזה בדל הרהור או בי  העל, כשקראתי את הפסוקים האלה אתמול מחדש

  .הייתי מבקשת לסיים את דברי הפתיחה שלי תהייה שאתה

 



אל קין ואל ו" -סירובו של אלוהים למנחה למשמעות של נוגעת מחשבה וה

 –עלבון שמוליך לרצח , איזה עלבון יש בסירוב הזה – "מנחתו לא שעה

אם כבר הוא סיפור אדיפלי של דחיה  –הסיפור הוא לא סיפור של קנאת אחים 

האב שחוה מתאווה אליו דרך בנה  –" האב הגדול", במקרה זה, י האב"ע

 "הָוהיְ -ֶאתִאיׁש  ָקִניִתי"כי "  קין"כשהיא בוחרת לקרוא לבנה 

 

, קין מביא את מה שיש לוכי   -אינו רק למנחה הקונקרטית הרי הזה הסירוב ו

והסירוב הוא  –זהותו ממילא שהוא , שהוא גם שמו, קניינואת , משלח ידואת 

לא  -לקבל  תאתה יכול להתאמץ ולתת אבל אני לא מחויב: סירוב לכל אלה

דחייה שלי את הנתינה לתת נימוק ל תבואני גם לא מחויבכלל ולא ממך בפרט 

איזו , אבל אם אף אחד לא רוצה לקבל –ברצוני אקבל וברצוני לא  –שלך 

 ? או לקיום ?משמעות יש לנתינה

 

, של מי שהוא רק בגלל שהוא מי שהוא, של קין כולו-כליה של ייש דח, יהיבדח

וקיומו הופך ברגע הדחיה להבל , קין מנושל מקין .לא בגלל מה שהוא עשה

, את הבל אחיו הוא אכן רוצח –ולשוא  –זה ההבל שהוא ינסה לרצוח  –קיומי 

והוא אכן לעולם לא ישוב להיות קין , הבל בולע או מכיל אתאך קין עצמו 

, רק בדיאלקטיקה של הבל בתוך קיןהוא ישרוד  –מחובר לאדמה , כשלעצמו

 –" ארץ נוד"בתוך הפרדוקס הטמון בעצם הביטוי , בקניין שמוותר על הקניין

נמצאים בה רק על מנת לעזוב ש ,נוודיםאבל של  - אדמה, מקום שאינו מקום

 .בקדמת עדןארץ נוד ש, אותה

 

איזה כוח נדרש מכל אחת ואחד מאתנו להעיז ולתת ? מה יותר אנושי מזהאבל 

איזה ? הסתר הפניםאפשרות ? נוכח אפשרות הסירוב, להציע מנחה, מעצמנו



אני אאבד את עצמי , אם מה שיש לי יידחה –שהרי לפתח חטאת רובץ  – !אומץ

  .נותר רק ההבלהרי  ,הנתינה לאחרמאמץ אבל בלי  -

 

 המנחה הנדיבה שהגשתם לנועל , פרי עמלכםעל , יורם ויניב, אז תודה לכם

 . ותודה לכולכם

 

 נפתלי-ארנה בן' פרופ

 


