
1ואלואיז  על מכתבי אבלר" –מאותה אחת אל אותו אחד"

 אם מחסירים את הראשון שמיועד לאחר.,בסופו של דבר אלה שמונה מכתבים. שבעה

אלף כמעט אותן וקוראים שבים אנחנו לזמן. מבעד נישאות  ואלואיז אבלרשל המילים 

 גברשבו וטראגי כאוב אהבה סיפור  קוראיםאנחנו . עשרה-השתיםבמאה שנכתבו אחרי שנים 

ואבלר  אלואיזאודות על קוראים  אהבתם.על נורא מחיר ומשלמים בסתר מתאהבים ונערה 

 ,שחלפוהשנים במאות העולם השתנה כמה עד  להעירנוכל אמנם  שלהם.מילותיהם מתוך 

שמש אותה  .אדםבני הם האדם בני  זאת:גם לנו מזכירים  המכתביםכי  חדש;אין  זאתובכל 

נושאות  אלהמעין הערות  אךאותם. מדריכים  וקנאותתשוקות יצרים,  ואותםמעליהם מאירה 

יסוד עצמה היא  ,במכתביםשנוכחת הזאת, האהבה כי . כאןעניינו שאין סנטימנטלי בדל גם 

 .להסביריוכלו דווקא לאו וההיסטוריה הפסיכולוגיה שהסוציולוגיה, ייחוד בה יש חורג, 

במכתבים האלה דבר אינו מובן מאליו.

של לשעבר ומאהבה מורה דרך, ופרץ מורד נזיר, , ופילוסוףמלומד אבלר, הוא הכותב 

של זכרה את בתוכה נושאת גם היא אך  ,מנזראֵם היא אליו כותבת אשר אלואיז . אלואיז

כשלימד אותו שאהבה ומשכילה דופן יוצאת נערה אבלר, של תלמידתו שהייתה, הנערה 

רעה, הייתה שאחריתם נישואים בברית בסתר אתו שבאה ילדם, את ברחמה שנשאה אותה, 

המנזר "אל אופליה על המצווה המלט כמו לא (אך  .אבלרשל צו בעקבות המנזר אל שהלכה 

. המנזראל הלכה ואכן הייתה היה ואלואיז , בדויהשאופליה משום רק ולא אהבתיך!" לא לכי! 

דמות בה נראה אם בידינו תהיה טעות . אחרמחומר קורצה מכתביה, אותנו מלמדים אלואיז, 

). סבילה בעלילת חייה

שבו הזמן ובין זה אל זה כותבים ואלואיז  אבלרשבו הזמן בין מפרידות רבות שנים 

 לכאורה צעירים.אנשים אינם כבר הם המכתבים. בחליפת שמתוארים  האירועיםהתחוללו 

הוא מת. לא "העבר כי חשף רק הוא למעשה המאורעות. של עוקצם את הזמן חלוף  הִקהה

וממשיך בתוכם חי עבר אותו כי העשרים. במאה פוקנר ויליאם שכתב כפי  ,עבר"לא אפילו 



להם. מניח לא שהוא מפני אלא אופיים את שעיצב משום רק לא בחייהם, מכריע גורם להיות 

יש אם אבלר. של ראשו על מרחפת עדיין סכנה משולם, עדיין המחיר עזים, עדיין הרגשות 

שהכאב בידיעה  מלּווהוהיא , אבלרשל במכתביו בעיקר אותה נמצא  ,גורלםבדבר השלמה 

לא שכך. 

 ,ידידאל  אבלרכתב  הראשוןהמכתב את . לאלואיזהשיב אבלר . לאבלרכתבה אלואיז 

 אלואיז ואהובתו ,הכותבשל סבלותיו את לגולל כדי רטורית כפונקציה רק נברא לוודאי שקרוב 

תשובה נושאת אינה אבלר כתב למי השאלה  ,ואכןשלו. המפורשת הנמענת הייתה לא כלל 

הקורא בשביל כותבים "", מהיהספרות "בסארטר כתב  "ספק,שום בזה אין לכאורה " פשוטה.

תופסת  הווידוי,של השותק-תמיד הנמען הבדוי, הידיד של מקומו את  אך". האוניברסלי

על שגם אוניברסלי קורא מאותו ספרותי, אידיאל מאותו כאן מתבדלת היא  ודם.בשר אלואיז 

של האמיתית כנמענת עצמה מציבה ובכך  לאבלרכותבת  אלואיז לערער.אפשר תוקפו 

את מייסדת למעשה היא בכך בסדרה. ראשון לאיבר הבודד המכתב את הופכת היא  המכתב.

 חליפת המכתבים הזאת, את האפשרות המשותפת שלהם לדבר זו אל זו.

שח: הוא עליה כי אליה. ישירות לא אם גם , אלואיזעל כתב אבלר הראשון במכתבו 

האהבה. שביקשה כפי מחבוא, ומקום לאהבה כליל להתמסר  הזדמנותלנו  העניקו"הלימודים 

רבות היו הנשיקות לימוד; מילות מאשר אהבה מילות יותר נאמרו אולם פתוחים, היו הספרים 

 שיקפוהעיניים הספרים. אל מאשר חזה אל יותר תכופות  נשתלחהידי העיון. מדברי יותר 

ממרחק בעלמא. התפרצות אינה אלואיז של תשובתה  הכתוב."אל משכיוונו  יותראהבה 

אחרים לנחם שברצונו שהצהיר לזה האפשרית היחידה כתשובה נדמית היא השנים 

לעולם היא-היא  שאלואיזהאפשרות מנקרת הקוראים של בתודעתם  ייסוריו.תיאור באמצעות 

שאבדו, אלה גם אבלר, של ושיריו שמכתביו זאת היא הרי מכתביו. של הראשית הנמענת 

במכתבים, אותי הצפת הבשר, לתענוגות בעבר בי "כשחשקת לו, כתבה וכך  אליה.הופנו 

בית ובכל הרחובות בכל הדהד שמי כול. שפתי על שלך אלואיז נישאה הרבים שיריך ובזכות 



בעבר לי משקראת שאת ביתר אלוהים את לעבוד  עתהשתקרא יותר  נכוןלא האם  ובית.

לתשוקות הבשר?"

בחייה  אבלרשל הגדולה לנוכחותו רק לא עדות למצוא ניתן הראשון מכתבה בפתח 

, במיליםולו לתפוס, שלה לרצונה גם אלא כמעט) רפאים כאהוב כזיכרון, רוחני, דרך (כמורה 

ואלה להיות שיכלו אלו המדומיינים. ואלה הקיימים אלה ביניהם, שנשזרו הקרבה יחסי כל את 

: שהתנפצו. כי כך כתבה

 בתו;יותר, נכון או שפחתו, לאחיה; יותר, נכון או, לבעלה,  לאביה;יותר, נכון או, "לאדונה, 

."אלואיז, לאבלר אשתו, או, נכון יותר, אחותו;

על  כערעורגם להבין נוכל  )אותנואותך, לכנות איך אליך, אפנה כיצד (כהיסוס שנדמה מה 

הייתה עצמה אלואיז ( צעיריםאוהבים לא כבר הם עברו. שנים הראשיים. הגיבורים זהות 

הפתיחה שורות זה? בעבור וזו זו בעבור זה הם מה כך אם . שנה)בעשרים מאבלר צעירה 

 רומזת ,מכךיותר אך ואב. בעל אח, אדון, הוא אלואיז  בעיני אבלרמושלם: לב בגילוי אומרות 

 .מחדשלגלותן כדי רק מתערערות הברורות הקטגוריות ומלואו. עולם  לזוזה הם , אלואיז

הכבוד תוארי אחד". אותו אל אחת "מאותה  כותבת:והיא מצטמצם הריבוי הבא במכתב  ,ואכן

הם שמעתה קובעת היא בכך הושגה. האינטימיות הוסט. הקרבה  בהגדרתהצורך וגם , הוסרו

משוחחים, כלומר כותבים, בלשון אתה.

הוקע הדתי, בממסד נלחם אם גם הדתי. הפן אל יחסיהם את מסמיך לעומתה אבלר 

וכפי ממכתביו  שעולהכפי מאמין קתולי ונותר היה אבלר באיבריו, מום הוטל ונרדף, 

בחסות עתה מתקיימים היחסים זה. לספר העיניים מאיר במבוא שחר שולמית שמבהירה 

פונה הוא , אלואיזשל כול, הכוללת המרהיבה, פנייתה לעומת ולכן  ,האלאהבת בחסות ישו, 

שניהם אם גם כי נראה ואכן בישו." אחיה אבלר, בישו, האהובה אחותו לאלואיז, "כך: אליה 

סתירות מגלה מערערת, ביקורת, מותחת גם אלואיז ונחמה, מסגרת בדת ומוצאים שבים 

היא שסוגר, והוא שפורעת זו  שהיאנדמה ימינו בני לקוראים  אירוניה.פעם לא ומבטאת 

הידיעה בחסות נעשה זה כל אך מחזקם. הוא ואילו הרסנים את ומרפה הסדרים את מפֵרה 



הוא חיצוני ורסן חוק כל ביניהם. נפרץ כבר הכול מדי. מאוחר הושם –  שיושםרסן שכל 

. כנעילת האורווה אחרי שהסוסים ברחו ממנה

אלה למכתבים שגורם מה אבל , מפורסמותמכתבים חליפות משופעת המערבית התרבות 

ולא אמת, דברי  הםאלה  :פנימהאותנו ששואב הכוח הוא להזדהר, אלא עמן להימנות רק לא 

משעממים כמה יודעים הכול שלהם. חייהם אודות על חיים אנשים בידי שנכתבו משום רק 

להיות מכתביהם של אנשים שחוו מאורעות גדולים.  עלולים

שהמכתבים דומה ומטלטלים, מסעירים היו  ואלואיז אבלרשחוו שהמאורעות ככל  ,והנה 

אף והנה  .יוחנןפי על הבשורה בפתח נאמר  "הדברהיה בראשית "לעיקר. הפכו עצמם 

להאמין לנו גורמים המכתבים מחרידה, שאחריתו סודי רומן אותו היה יחסיהם שבראשית 

הן המילים הכתוב. הדבר המדובר, הדבר , "המילההייתה בראשית ", הדבריםשל שבעומקם 

הפך כבר שהגוף נדמה כי  ,גוףבלי גם שחיה התשוקה  אתהעמוקה, האהבה את שנושאות 

על ועומקם, עוצמתם על אלואיז של מכתביה בעיקר הם ואלה מילים. לצרור כתובה, למגילה 

המשתמר פעמי -החדואופייה יופייה את הזאת להתכתבות שמעניקים  ,בהםהגלום האומץ 

. לאורך דורות

כותבת לזימה" ("התמסרנו  והתעלסוונשמו חיו ואלואיז  אבלרכי אותנו  מלמדיםהמכתבים 

למגע, (לגוף, לתחליף בעבורם הפכו המילים וסבל. ופירוד בבשר וסימון פרידה וחוו אלואיז) 

על המחברים, תבונת על מעידים המכתבים אמנם עצמו. לדבר והיו יחד) להיות לקרבה, 

מתקיימים שבו למקום היו הם מכך,  יותראבל , הפיוטיתבלשון שליטתם על שלהם, ההכרה 

לנאהבים השנים, לאורך הרבים לקוראיהם מקור חדש. למקור שנהפך תחליף הם החיים. 

 שכך גם למחברים עצמם.,ולחסרי האהבה, ואפשר לשער

את אותנו. משנים הם טובה. ספרות של כפועלה עלינו פועלים האלה המכתבים בכדי לא 

תפקידם לגבי לאישה, ראוי ומה לגבר ראוי מה (לגבי מאליו המובן את שלנו, היסוד הנחות 

שקיומה הורות לגבי אפילו ותלמידה, מורה בין יחסים או  ,למשל ,ונזירהכומר של ותפקודם 

של בכוחה מחדש לבטוח לנו גורמים הם  ).בןנולד שלשניים אף  ,מהמכתביםנעלם כמעט 



ופוצעת, מכלה אהבה אלא , ודומסטיקהמשפחה חיי שבסופה אהבה  דווקאלאו  ,האהבה

הטעם עם שלנו, המוסריות העמדות עם אותנו מעמתים הם  .האוהביםבחיי סּופה כמו שנעה 

רק מוליד אינו והמפגש הבשר עם הרוח את מפגישים הם החברתיות, המוסכמות ועם הטוב 

: אלואיזשל זו כמו הכרזה להקדים תוכל לא  יסודהנחת שום דבר, שום למעשה כי . יופי

לי ומעניק  בנישואיםמכבדני אוגוסטוס, הקיסר העולם, שליט היה שאילו במרומים "שהדי 

 שלו."הקיסרית מאשר שלך הזונה להיקרא בעיני יותר היה  ומכובדיקר לנצח, ומלואה תבל 

עם המילים. עם להתמודד עלינו  בה.אותה לשים כדי מראש מוכנה מגירה או תיבה לנו אין 

ואהובּה אותן שכתבה בשעה גם נזירה הייתה שהיא אותן. שכתבה  היאמנזר שאֵם ההבנה 

שנמנע ממנה היה נזיר שסורס.

את תרגמה היא שחר. שולמית של מפעלה הוא , כאןהמוצגת במתכונתו  ,זהספר 

וביארה , המורכבההיסטורי הרקע את תיארה בהם, הנאמר את וביארה מלטינית המכתבים 

נשוב שכזאת. מהדורה להם שנמצאה בעברית הקוראים התברכו וההקשרים. האלוזיות את 

.ואלואיז ונקרא על אהבתם הנואשת של אבלר
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