
  

  



  

 :עבדות וחרות

מבית . 'למהות השירה'בסקי בחיבורו 'יוסף ברדיצ- כותב מיכה ,"שירה היא כוח החירות האישית היוצרת"

כולו אל יצירתו -היוצר נשאב כל. ונושאו ִהנו חירות' דעת פרת'מוגש לפניכם הגיליון השלישי של , היוצר שלנו

המסך בין היוצר לקורא . היוצר ליצירה נדמים כמטשטשיםוהגבולות בין , וזו יונקת את מלוא חיותּה מהיוצר

ונראה כי נעשה הדבר במחיר שעבוד של , אלליי המחיר, שכן המחיר,  אולם אל יקל הדבר בעיניכם ,הורם

שאלת חכם היא השאלה האם היוצר . ונשנה הדבר על עצמו וחוזר חלילה. היוצר ויצירתו לקורא האלמוני

היא נושאת ! היצירה אינה מלאכה סיזיפית! ?עבודתו סיזיפית היא, ליד יצירתוובעצב מו' היושב על המשבר'

החירות אינה , כך נמצא. ומעניקה לו את חירותו, וזו חולקת עמו את אוצרותיה, את היוצר על גלי הלשון

אל , על כן. היא הולכת מתפשטת ומתרחבת במרחבי השפה והיצירה, בבחינת דבר מה העומד ללא ניע וזיע

ואל תאמינו שעבדות היא " :בסקי'היא כוח החיות או כמילותיו של ברדיצ, ו דעתכם להיבטל מהיצירהתתנ

   ."חירות היא, אדרבא, שנשמעים אתם בחובכם לקולו של היוצר בכם ברוח ובמעשה, זאת
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  )אלול יער', אלול ב( לאה צחור \ לכתוב

  

   עבדות 

לכתוב כי .  אלוהיםלכתוב כל עוד אני יכול כל עוד היד מרשה כל עוד יש סיבה לחיות כל עוד יש, לכתוב

. לצרוח לצעוק את הדממה. לכתוב כל עוד יש חיים. לחיות את הכתיבה. אין כאן כלום והכול שייך לך

. לכתוב כי זה חלק מהמהות שלך. מראשון עד שישי לכתוב ובשבת לייחל לסופה. והכול נאמר בשתיקה

. לכתוב ולא לומר כלום. וללכתוב לשיר לצרוח ולשתוק את הכ. זו התאבדות מוזרה שכזו, אתה יודע

אתה יודע אתה הכי אתה . להיות האדם שלא ציפו ממך שאף אחד לא יכיר. להתקדם ולהיתקע במקום

לכתוב כל עוד הכעס בתוכך מתגבר לכתוב . אין דבר יותר אמתי מהכתיבה הממכרת הזו. כשאתה כותב

לכתוב כי אין כבר דרך . ובלרצות למות או לפחות לאבד את השפיות ולכת. כי אין כבר פתרון אחר

  .לכתוב ולמות. אחרת

  

   חירות

לכתוב כי אתה עוד צריך להשתחרר מהכבלים הללו , לכתוב כי אתה כלוא בתוך המיץ של עצמך, לכתוב

. כי נמס הקור, לכתוב כי נמאס כבר מהחושך. לכתוב כי האור נמצא מהעבר השני של הדף. ולצאת לאור

לתת דרור . לשמוח ולצחוק ולכתוב את האושר הזה. לו לא התבגרתכאי, לכתוב כאילו לא עבר עשור

. לכתוב כמו ילד ולשכוח את כל הבגרות המעיקה הזו. לציפור השיר ולשיר את השיר הזה של הכתיבה

. לכתוב את כל השמחה הזו. לכתוב את השחרור ואת הציפיה לו, לכתוב כי אתה יכול ולא כי אתה חייב

  .לכתוב ולחיות

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 )'אלול ג( אלירן זרד \ חירות על הלוחות

  

ְוַהּלֹֻחת ַמֲעֵׂשה . ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים, לֹֻחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם, ּוְׁשֵני לֹֻחת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו, ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר

  )טז- טו, שמות לב(                     .ָחרּות ַעל ַהּלֹֻחת ,ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאִהים הּוא ֱאִהים ֵהָּמה

   

כי המנהג , בכך הם רומזים לנו. דורשים חכמינו בשמות רבה 'ֵחרּות'אלא ' ָחרּות'ל תקרי 

ראוי היה . טעות ביסודו, "חג החירות"המקובל במקומותינו לראות דווקא את חג הפסח כ

   .הוא חג מתן תורה, ותו אנו חוגגים כעתלקרוא בשם זה את החג א, לדעתם, יותר

  ?איזו חירות הייתם רוצים אתם לחגוג, אם כן

   

  שני מושגים של חירות

הפן השלילי : בין שני פנים של רעיון החירות, מבחין הפילוסוף היהודי ישעיהו ברלין, 1958-במאמרו מ

המדבר , החיובי של החירותוהפן , המבטא את מניעת אדם מלכפות את רצונו על אדם אחר, של החירות

חירות "את הראשונה מכנה ברלין . על מתן מסגרת לאדם לפעול על פי רצונו ולממש את שאיפותיו

ההבחנה שמבצע ברלין מכוונת אותנו לתפוס את מושג החירות ". חירות למען"ואת האחרונה , "מפני

החברה , ן לרעיון החירותעל פי הפירוש הראשו .כנגזרת של השקפתנו בנוגע ליחסי היחיד והחברה

ון 'את הדעה הזו ייצג באופן המובהק ביותר ג .נתפסת באופן כללי כיסוד המגביל את חירותו של הפרט

  :מהחשובים שבהוגי הדעות הליברלים, 19-פילוסוף בריטי בן המאה ה, סטיוארט מיל

   

ם צורך בשום כישרון אחר חוץ מן אין לו שו, לבחור בשבילו בתכנית החיים שלו, או לסביבה, מי שמרשה לחברה"

  .1859, 'על החירות'  ,מיל          ."אך מי שבוחר בתכניתו לעצמו מביא לידי שימוש את כל כוחותיו  ;החיקוי הקופי

   

', ובהם סמית, 16-מציב מיל אבן נוספת בדרכם של הוגי הליברליזם מאז המאה ה, במסה מפורסמת זו

הרואה , "אטומיזם החברתי"הועמדה הנחת היסוד העתיקה של הביסוד תפיסתם . לוק ודומיהם, הובס

פרטים אלה . בחברה לא יותר מאוסף של פרטים בודדים הנעים בחלל החברתי ומתנגשים זה בזה

כך שהחברה היא למעשה צורת החיים , מונעים על ידי אינטרס אישי בלבד ונוהגים באופן רציונלי

מסקנות הוגים אלו מתוך תפיסת האדם שלהם . ולםהמשרתת באופן המיטבי את האינטרסים של כ

טרס האישי של כל אחד מבני הייתה כי תועלת הכלל מושגת במידה היעילה ביותר מתוך רדיפת האינ

  .החברה

  

תפיסת החירות של מיל אוסרת על החברה לכפות על האדם מסגרת מעבר לחוק המגן על ביטחונו 

חופש מקסימלי לכל אחד מהפרטים , על פי הליברל, שרתמדיניות זו מאפ. שלו ושל זולתו, ועצמאותו

החופש המוחלט , קהילה או מוסד חברתי, של ציבור, חופש מוחלט ממעורבות של אדם אחר, בחברה

מגביל , נורמות וסטנדרטים משותפים, הבא לידי ביטוי בחוקים, כוחו של הקולקטיב. ממגבלה חיצונית

רק בהעדר מגבלות ומניעות . מנו הגעה ליעדו ומיצוי יכולותיומעוות את נפשו ומונע מ, את חירות האדם

זוהי תכליתו . הוא יזכה להגשים את עצמיותו, זהותו של הפרט תבוא למימוש מלא במעשיו, חיצוניות

  .פסגת הפנטזיה הליברלית, הגאולה האינדיבידואליסטית, וסוד אושרו

   

א



ללא תמיכה והנחיה של מסגרת חברתית , נשאלת השאלה האם יכול הפרט לפתח את יכולותיו, ואולם

  ?כיצד ידע האדם להבחין בין טוב ורע ללא קנה מידה מוסרי וכיצד יבחר לו את הדרך בה ילך? וערכית

  

`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'  

`That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat. 

`I don't much care where--' said Alice. 

`Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat.  

`--so long as I get somewhere,' Alice added as an explanation. 

`Oh, you're sure to do that,' said the Cat, `if you only walk long enough.' 

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, 1865.  

  

החברה נתפסת באופן כללי כיסוד הכרחי להבטחת חירותו של , על פי הפירוש השני לרעיון החירות

מעבר , תפיסת החירות החיובית הייתה נחלתה של אסכולה פילוסופית אשר ראתה את החברה .הפרט

כבעלת תכלית פנימית , לתפקידה האינסטרומנטלי של סיפוק תועלתם החומרית של הפרטים בתוכה

שראה באדם יצור חברתי וחיה פוליטית , אסכולה זו התבססה על גישתו של אריסטו. מהמשל עצ

ממיצגיה הבולטים של התפיסה בעת , 18-פילוסוף צרפתי בן המאה ה, אק רוסו'אן ז'ז. מטבעו

טען כי החירות האמתית של הפרט היא בהתנתקותו מרצונותיו האנוכיים ושאיפתו להשגת , המודרנית

, רוסו ראה בחוק הדמוקרטי את הביטוי המעשי של הרצון הכללי של החברה. החברההטוב הכללי של 

, היגל. כך שבכל פעם שהיחיד מקיים את החוק הוא חותם מחדש על ברית של סולידריות עם החברה

לקולקטיב יש , מעבר לכל הפרטים. תיאר את החברה כממשות בעלת תכלית היסטורית, שהושפע מרוסו

לא רק שלא תיתכן , ללא חברה. וא ַמְׂשָאָתם הגבוהה ביותר של כל הפרטים המוכלים בוורצון זה ה, רצון

שתפקידה רחב הרבה , תפיסה זו רואה בחברה ישות מהותית. לא יתכן קיום אנושי כלל, חירות ליחיד

. ייעוד, זוהי מסגרת המספקת לפרטים בתוכה זהות משותפת. יותר מאשר סיפוק ביטחון פיזי וכלכלי

שעל , ה משמעותית של האדם אפשרית רק בתוך מסגרת חברתית המספקת לו תשתית ערכיתעשיי

מימוש . והוא מסוגל לזכות על כך בהערכה משאר חברי הקבוצה, בסיסה מעשיו מקבלים משמעות

, בהשתתפות בחיים הציבוריים,  בעבודה-חירותו של האדם בתפיסה זו היא בעשייה חברתית

 .בהקרבה, פותבשות, בתרומה, בהתגייסות

   

הרדיפה אחר התועלת האישית שלוק ומיל ראו בה כאידאל : גישה זו הופכת את הקערה על פיה

אריך פרום ראה בחירות השלילית את מקור מצוקותיו של . עתה נתפסת כאידאל העבדות, החירות

. ותאך אינו מסוגל למלא את הפער שנוצר במשמע, אשר משתחרר מכבליו הקודמים, האדם המודרני

ולכן חברה שאינה , הוא בחירות להגשים את עצמו דרך החברה, הצורך האמתי של אדם בחירות

, לניוון וניכור, מובילה אותם לבדידות, "דרך", מספקת לפרטים בתוכה תחושת זהות והשתייכות

 אין מסגרת קהילתית וכל, בעולם שבו אין ערכים משותפים". חופשי זה לגמרי לבד: "וכמילות המשורר

לפועלו של האדם , ללא תשתית של הסכמה על הטוב והראוי, לפעול על פי רצונותיו" חופשי"אדם 

לתכלית , לרעיון גדול ממנו, רק כאשר הוא מחויב לעיקרון נעלה, האדם הוא חופשי. לעולם לא יהיה ערך

  .מוסרית

   



  על החירות ועל האחריות

  

ְיהָוה -ְלַאֲהָבה ֶאת, ַהּיֹום, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו. ָהָרע- ְוֶאת, ַהָּמֶות-ְוֶאת, ַהּטֹוב- ים ְוֶאתַהַחִּי-ֶאת, ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום"

  ; ָתיו ְוֻחֹּקָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו Æְוִלְׁשֹמר ִמְצו, ֱאֶהי ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו

: ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון, ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום. ַוֲעַבְדָּתם-- יָת ֵלאִהים ֲאֵחִריםְוִהְׁשַּתֲחִו, ְוִנַּדְחָּת; ְוא ִתְׁשָמע, ִיְפֶנה ְלָבְב-ְוִאם...

...ְלַמַען ִּתְחֶיה-- ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת; ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני ,ְיהָוה - ְלַאֲהָבה ֶאת. ַאָּתה ְוַזְרֶע

ֶהיבֹו-ֹמַע ְּבֹקלֹו ּוְלָדְבָקהִלְׁש, ֱא:  ִּכי הּוא ַחֶּיי  ,ָיֶמי כ- טו', דברים ל(    ..."ְוֹאֶר(  
   

  . אך מציבה בפניו את מהותה של כל דרך ואת השלכותיה, היהדות מצווה את האדם לבחור בעצמו

תוך כפייה , באופן פרדוקסלי, על מנת להיות חופשי על האדם לעצב את חייו באופן אקטיבי ולעתים

גם כאן חירות משמעותה חוק מוסרי שהוא למעלה מהאדם , כמו אצל רוסו. ממש של החופש על עצמו

  .וקיום החוק מהווה אישור מחודש של הברית

   

אך לא , של התחמקות מהמצב השלילי, מסמל את החירות רק במובנה הצר יותר, מבחינה זו, חג הפסח

חירות העברית לא מסתכמת ביציאת מצרים ואף לא בהטבעת ה. במובנה הרחב של יצירת המצב החיובי

שכן ההיסטוריה מוכיחה , לשם זכייה בחירות אמתית לא מספיק להימלט מהשעבוד. חיל פרעה בים

כי השעבוד טבוע באדם ומקנן בו גם לאחר שנפטר ממשעבדו ) ושלנו עושה זאת על אחת כמה וכמה(

לכן החירות . עגל של זהב, ד הוא מוצא לו משעבד חדשמי, אם לא יקים לו חוק של חירות. החיצוני

-וחשוב מכך,  לא במקום שנפסחנו אלא במקום שנבחרנו-האמתית נקנית לראשונה במעמד הר סיני

, החירות שמביא ִאתו משה מן ההר נקנית באחריות. תלוי באדם, בסופו של דבר, החופש. בחרנו

על מנת שיהיה . ת מהשמיים בִנסים ומעשי להטיםבעבודה קשה ובמאמצים ואין היא נוחת, במחויבות

שכן , כשלעצמו אין הוא חופשי כלל. חופשי חייב אדם להיות מחויב לחוק המוסרי של החיים החברתיים

  .מוסרי, למעשיו אין משמעות אלא בקונטקסט חברתי

   

: גד עיניה תמידרק תכלית אחת נ, אשר ׂשמה לפנינו תורת משה, הברכות והקללות, בכל המצוות והחוקים"

כל איש יׂשראל הוא בעיניה רק אבר . ואל אושר האיש הפרטי לא תׂשים לב, הצלחת כלל האומה בארץ נחלתה

שלשלת אחת ארוכה מחברת יחד כל . והטוב אשר יׂשיג את הכלל הוא הׂשכר למעׂשי הפרט, אחד מעם יׂשראל

, את האבות שומר הוא לבניהם אחריהם' ת ההברית אשר כר; מימי אברהם יצחק ויעקב עד לקץ הימים, הדורות

  ט"תרמ, '!לא זה הדרך' ,אחד העם..."כי אחד הוא העם בכל דורותיו.  בוסר תקהינה שני הבנים ואם אבות יאכלו

  

  על הגלות ועל הגאולה

בדורנו לא כל , ואכן .אמרו חכמינו בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים

אחד . יציאת מצריים של דורנו עדיין מהדהדת בעברנו הלא רחוק: עדיין לזכור את רעות הגלותכך קשה 

העם היה בין הוגי הציונות אשר השכילו לראות כי הדרך לגאולת העם היהודי מכליה טמונה בעירור 

היא לא רק , לגישתו, הגאולה. ההכרה הלאומית ותחושת שיתוף הגורל והאחריות ההדדית של העם

, אלא עניין הקשור בתפיסתו של היחיד את עצמו כחלק מהכלל, ין של ביטול השעבוד למלכויותעני

אינה ומעולם לא הייתה רק עניין של הקמת מדינה ובניין , מהבחינה הזו, הציונות. מהעם ומהאומה

  :הכוח הצבאי

   



כפי , כי בציונות. ישראל- ארץ, גם לאחר שנשיג את ארצנו, כי הציונות לא תחדל מהיות אידאל, חושב אני"...

כי אם גם השאיפה , ארץ בטוחה במשפט בעד אמנו האמלל- יש לא רק השאיפה לרכוש כברת, שאני מבין אותה

  .'תקוותנו, 'הרצל. ז.ב                      ."להשתלמות מוסרית ורוחנית

   

ומדים במרכזו משנוכחנו כי אנו ע. ממש כמו דור המדבר, והנה גם היום אנו עוברים את אותו התהליך

נרתעים , שוב אנו לוקים בהלם הגאולה, שאת עצמתו אין ביכולתנו לתפוס ולהכיל, של מהלך היסטורי

מחלחלת הספקנות , ככל שהמנהיגות הרוחנית מתעכבת על ההר. מהאחריות שבאה עם החירות

הגדול לא היה כי החזון , רק דור או שניים חלפו וכבר נדמה לנו כי שגינו באשליה. ומתרופפת האמונה

  . עגל הזהב- משהו ממשי להיאחז בוואנחנו תרים אחר, יותר מפנטזיה ילדותית מסוכנת

, מהפנימי אל החיצוני, מודרנית מסיטה את תשומת ליבנו מהנצחי אל הרגעי-תרבות הצריכה הפוסט

יחסים אנחנו מי. לעבודה זרה' מעבודת ה, מהקיבוצי אל הפרטי, מהרוחני אל הממשי, מהדעת אל החוש

, יותר ויותר אנו מאמצים ערכים לא לנו. לניתן לכימות ולמדידה, לגלוי, יותר ויותר ערך לממשי

שאינה מובילה רעיון ואף נבהלת מהזיהוי , אינדבידואליסטית, אמריקאית-והופכים לחברה סמי

ם מאבדת את ערכיה ודרכה ואית, חברה שלאט לאט מפריטה עצמה לדעת. של עצמה, הלאומי, האתני

יוצאים לחפש , קוסמופוליטיים, משוחררים, אנחנו רוצים להיות נאורים. את בסיס הלגיטימיות שלה

עם תרמיל עמוס בקלישאות על פנטזיות של אושר , בסדנאות של התחברות עצמית, את עצמנו בהודו

  :צרכני

   

שחוברים לקבוצות , ייש רק אני בעולם חמישה מיליארד אנ, אין אנחנו. קודם כול מספיק עם האנחנו הזה"

הדור שגדל עכשיו בכל העולם הוא דור מאוד יוצא ... ומתפצלים כל הזמן לפי אינטרסים או מניפולציות חיצוניות

יושב מול הטלוויזיה , מלונדון עד בומבי וביירות, דור שלם. יושבים עם השלט רחוק או העכבר ליד המחשב... דופן

כל אחד חייב לבחור לעצמו באופן פעיל איזו ,  מקור אינפורמציה מרכזיאין יותר. עם עשרות ערוצים מכל העולם

משהו , משהו מצחיק? תוכנית על לווייתנים? MTV ?חדשות? כדורגל: איה מינון, מציאות הוא רוצה ליצור

או עם העכבר , אני יושב עם השלט הרחוק ביד. השליטה חזרה לידי היחיד... אין יותר תרבות מרכזית? מפחיד

  .1999 ,"באדולינה" ,גבי ניצן                         ."אין יותר צריכה פסיבית קולקטיבית, כל יחיד הוא מלך. טרנטבאינ

   

אבל . נדמה לנו כיום כי אנו חיים בארצנו אליה שבנו והנה פטרנו עצמנו מעול הגלות. באין חזון יפרע עם

היא .  מצרים אינה מספקת כשלעצמהיציאת. עזיבת הגלות היא מאבק מתמיד וכך השאיפה לסיני

שחרור , שחרור מההרגלים הישנים, נטישת האלילות, מצריכה מהפך מנטלי של שחרור מהכבלים

, מתמיד, החירות היהודית היא חזון אינסופי. לגלוי ולחיצוני, מייחוס ערך לעכשווי, מקיפאון מחשבתי

  .'בית של מתן תורה ועבודת הת חיוושיאו בחירו" יציאת מצרים "-שתחילתו בחירות שלילית

  

היא . במשימתה להשגת ריבונות של העם היהודי במולדתו, היסטורית, הציונות נחלה הצלחה כבירה

אך משהושגו מטרות אלה עם קום . מרדה בהצלחה בפסיביות הגלותית שקראה לה לא לעלות בחומה

חייה הרוחנית של העם עליה לשוב אל שורשה ולחדש את חזון הת, כעת. שקעה בתרדמה, המדינה

כך אין היא , כפי שלא חיכתה לגואל שיבוא לתקוע בשופר לשאת את נס קיבוץ הגלויות. היהודי בארצו

. עליה לעלות בהר, כפי שעלתה בחומה. צריכה לשבת ולהמתין לנביא שירד מן הענן עם לוחות חדשים

לעניין . פלגיו ויובליו, על זרמיו, דיהדבר לא יעלה בידינו אלא אם ייקחו בו חלק חוגים רחבים בעם היהו

  .אך לא אנחנו בני חורין להיבטל ממנה, לא עלינו המלאכה לגמור  .זה יש להתחיל להכין את הלבבות



  

 )אלול יער(  מעיין שיקלי\ ָשלוֹם
   

 

 א יֹוַדַעת ַמַּתי

 ָיָצאִתי ַלָּמָסע

 ְלַחֵּפש ֶאת ַהָּׁשלֹום ֶׁשְּבתֹוִכי

 יֵּביִני ּוֵבין ַעְצִמ

 ַהָּמָסע ָהָיה ִעִּתים ּכֹוֵאב ְּבַכּפֹות ַהָּיַדִים

 .צֹוֵרם ָּבֶאְצָּבעֹות

 ֲהָצצֹות ְמֻבָּיׁשֹות ַּבַּמְרָאה

 ְמתּוָקה ֵמָהֶאְצַּבע ָהִכי ֲאֻרָּכה ָּבֶרֶגל ,ִׂשְמָחה ֵכָהה

 .ִּכי ָקַפְצִּתי ,ַעד ַלְּׁשָעָרה ָהֲאֻרָּכה ַּבֵּׂשָער

 .ֵאשא ְמָי ,ִעִּתים ְמַעֵּיף

  

 .ֶאת ַיֲחַסי ִעם הֹוַרי ְוַאַחי, ֶשִּלי ָחַקְרִּתי ֶאת ַהֲחֵבֻרּיֹות

 .ֵאֶצל הֹוַרי ִהְתָאַרְחִּתי , ֶאת ֲאחֹוִתי ִחַּבְקִּתי ,ְלַאִחי ָּכַתְבִּתי

 .ַגם ֶאת ַהָּׁשלֹום ,ָמָצאִתי ֶאת ַהָׁשֵלם ְּבתֹוִכי

  

 ְפָׁשר ִלְתחֹום אֹותֹו ִּבְגבּולֹותִאי ֶא ,ַהּׁשלֹום ִּבְפֻעָּלתֹו הּוא ֵאין סֹוִפי

 .ִמֶּמּנּו ָוָהְלָאּה א ,ַעד יֹוִסי ֶאְהֶיה ְּבָשׁלֹום

 .ֶזה א ָׁשלֹום

  

 ,ַהְּיִהירּות ,ַהּבּוז ,ַהְּדִחָּיה ,ַהְּסִליָדה ,ַהִּׂשְנָאה ,ַהֹּגַעל ,ְּתחּוַׁשת ַהַּפַחד

 .ָדׁשֵהן ִּבְרׁשּוִתי א ִלְבחֹור ָּבֵהן ָּכל יֹום ֵמָח

 ,ָּכל יֹום הּוא ַחד ַּפֲעִמי

 ֶאְבַחר ִלְחיֹות אֹותֹו ְּבָׁשלֹום

 

  

  

  

 

  



  )'אלול ג(נעמה מורד  \ ?אם לא ניצחון האדם על עצמו, מה זה חופש בכלל 
   

. כך ניכתב בפרומו שהזמין אותנו לכתיבה, "?אם לא ניצחון האדם על עצמו, מה זה חופש בכלל

  . הפכתי במילים אילו לרוב, חופש, חירות. "ף מלמעלהעוק"כך כתב מוקי בשירו 

: איחלתי לאנשים שאני אוהבת את מה שאיחלתי לעצמי בפסח הזה, עינינו חירות, שכידוע, פסחב

  ."מעבדות לחירות באמת שנצליח לצאת"

  

   ! מוצרך, מהפכני, הוא אידאל משמעותי, אין ספק. על חירות נכתבו רעיונות גדולים

 יוהשוויון והאקטיביזם ה, רעיונות החירות. כתוב עבודה על הדמוקרטיה באתונההיום סיימתי ל

, רעיונות אילו התפתחו מהעת העתיקה ושרדו עד ימינו אנו. עקרונות בסיסיים במשטר שהם עיצבו אז

  !תקופה משמעותית בהחלט

   ?ומהי חירות בעיני האתונאים

. לשנות, חברתית-לנקוט עמדה פוליטית, יעלהשפ, חירות היא היכולת של אדם בחברה להיות מעורב

  . גם זה חלק מרעיון החירות, חירות היא גם הבחירה של אדם להיות פסיבי בחברה

. התדיינו וקבעו, התנסו, למדו. ההגבלה היא מערכת החוקים שהאזרחים האתונאים עיצבו בעצמם

  ...ההגבלה היא גם החוקים המוסריים הלא כתובים

צורת חיים בה קבוצת אנשים גדולה יחסית  -  מאוזןיצור איזשהו סדר חברתירצון האתונאים היה ל

,  מחד לא חופש מוחלט חסר גבולות:ועל החברה ככלל, ם המרכיבים אותהתוכל לממש עצמה על הפרטי

. כראות עיניו, לא כפייה של שליט יחיד שקובע לבדו ובעצמו את אורח החיים של האזרחים, ומאידך

  .שלטון העם:  את ההגדרה הידועהבפשטות ניתן לומר

   ?ומהי חירות בעיני 

  . ע"התש: או בעברית, 2010: השנה. אזרחית ישראלית במדינת ישראל, נעמה, אני

,  אני כפופה לחוקים מחד: יש לי זכויות וחובותהנזכרים לעילמתוקף . דמוקרטיה: המשטר בארץ

  . זכות הדיבור וזכות הקניין ועוד ועודויש לי את, לבחור ולהיבחר, להצביע אני יכולה , ומאידך

  .זה השעבוד הפרטי שלי .אבל אני עדיין מרגישה משועבדת

; )את זה כתבו יהודה פוליקר ויעקב גלעד" (מכונת המחשבות שלא הצלחתי לכבות"אני מרגישה עבד ל

  .לרגשות; לפחדים; להווה ולעתיד, לדאגות לעבר

שהנחתי לדברים אחרי , ואחר כך .עוד רגעלו. רים לרגעהמקום שמניח לדב. החירות שלי היא ההרפיה

. שאני חושבת ומרגישה שהיא מגלמת את כוונתי במדויק,  יש תפילה קטנה אחר כך,עוד רגעל ולרגע

אך היא מגלמת בעיני את רעיון ההרפיה , לא יודעת מי יצר אותה". תפילת השלווה"התפילה נקראת 

  :והאקטיביזם בצורה נהדרת

את השלווה לקבל את מה שאיני יכול , תן לי את האומץ לשנות את מה שאני יכול לשנות, אלי", אלי

  ."ואת הָחכמה להבחין ביניהם, לשנות

  ?אם לא ניצחון האדם על עצמו, מה זה חופש בכלל... אז

   

"



  )'אלול ב(דוד - רגב בן\ מחשבות על חופש: חירות ועצמאות, בין זיכרון
  

   על חופש תהיות–" כנגד ארבעה בנים. "א

ובסירה השלישית ; ל"שני ללא כל הנ; מצפן ומפה, אחד עם משוטים: ארבעה אנשים שטו בסירות במורד נהר

  ?ובאיזה אופן לא? באיזה אופן כל אחד מהם חופשי? מי מהם חופשי. אדון ועבד

: רה כשמשאז התשובה היתה ברו. את המשל על השניים הראשונים שמעתי לראשונה כשהייתי פעיל בתנועת נוער

היינו . ואינו תלוי בזרם המים, לכוון את דרכו, מכיוון שהוא יכול לקבוע לאן ברצונו להגיע, החופשי הוא הראשון

בוא תדליק , אל תגיד כמה חושך"של , של עשייה ואקטיביזם, בתקופה בחיים של לשנות את מה שמפריע לנו

ראשונה נחשפתי לרעיונות של קבלת טבע הדברים ול, מאוחר יותר בחיים נתקלתי בספרות זן וטאו." איזה נר

השני : ופתאום ראיתי אותם מזווית אחרת, נזכרתי בשני השטים בסירה. מבלי לנסות לשנות אותו, כמות שהוא

אזי שהוא משוחרר מהרצון , "אשליית השליטה"אבל אם הוא מרפה מ, אולי אינו יכול לקבוע את כיוון השיט שלו

חופשי ממחשבות , הוא נסחף לו בזרם בשלווה סטואית. נות ולעצב את המציאות שלנולש, התמידי שלנו להשפיע

אז הוא אכן , אם הוא מקבל את זה כחלק מהמציאות, ובכן? נניח, ומה אם הוא הולך להתרסק במפל. ומדאגות

ף אבל צריך לזכור גם שיתכן שהנהר אינו רצו. אז הוא בבעיה, אם הוא לא רוצה להתרסק. חופשי מדאגות

נזכרתי בזה כשעשיתי פעם שיט אבובים ... המצפנים והמפות, במפלים כמו שמנסים למכור לנו מוכרי המשוטים

אבל , מפתיע. נותן לזרם להשיט אותי, לא נוגע במים, בשלב מסוים התיישבתי על האבוב בישיבה מזרחית. בצפון

  . ני שייטתי לי בשלווה במרכז הנחלא, כשכולם ניסו לחתור במרץ כדי להתחמק מהשיחים הקוצניים שבצדדים

, לכאורה? במה כל אחד מהם חופשי ובמה הוא כבול. במחשבה על העבד והאדון נתקלתי בשלב מאוחר יותר

, אני לא מתכוון לטעון שהשניים שווים. ואינו חופשי, העבד תלוי לחלוטין באדונו: משמעית- התשובה כאן חד

 הוא –ו היומיומיים של האדון מתבססים על העבודות שעושה העבד כל חיי: אבל שווה לחשוב על הנקודה הבאה

האדון יהיה בבעיה , או ישוחרר, או יברח, אם העבד יהיה מושבת. ב"מטפל וכיו, מנקה, מבשל, מכבס עבורו

האדון , במובן מסוים, לכן. הוא לא יודע לעשות את הדברים הללו, הוא לא מסוגל להסתדר בלי העבד: קשה

אמנם . האדון אינו עצמאי במובן של אדם הדואג לעצמו בעצמו.  בעבד–האדון , בד כי הוא תלוי בומחזיק את הע

אבל לא ניתן להגיד עליו שהוא תלוי באדם אחר , והוא תלוי באדונו ברוב ההיבטים של חייו, חורין- העבד אינו בן

גם הוא חופשי , המשוטים- חסראך כמו , ידיו אולי מלאות עבודה, בנוסף. באותו האופן שבו אדונו תלוי בו

וכל מי שעבד פעם בעבודה מכאנית אחרי שעבד בעבודה מאתגרת מנטאלית מכיר (ממחשבות על מה עליו לעשות 

  ).את סוג החופש הזה

בעיניי המושג חופש אינו , ראשית? מה אנחנו מסיקים על שאלת החופש מהעיון הקצרצר בארבעת השטים, ובכן

בעל ". ?חופשי למה"או " ?חופשי ממה: "כך שיש תמיד לשאול, מה ספציפי-לדבר הוא מתייחס –מושג מוחלט 

אך הוא משלם על חופש זה במחיר של המאמץ המנטלי והפיזי לקבוע ) הזרם(המשוטים חופשי מדברים מסוימים 

נתון אך הוא , חסר המשוטים חופשי מאותו מאמץ; )ואני לא דן כרגע בשאלה האם זה בכלל יעלה בידו(את גורלו 

-ואילו העבד אינו בן; אך הוא תלוי באחרים שיעבדו עבורו, האדון אינו חייב דין וחשבון לאיש; לכיווני הזרם

אני חושב שהחיפוש שלנו אחר חופש נע בין הסוגים השונים . אך הוא אינו מתבסס על איש שיעשה עבורו, חורין

: אני בוחן את עצמי. כיוון סוגים שונים של חופשבנטייה שלנו ל, ואולי אנחנו נבדלים זה מזה במינונים, הללו

: המשוטים תמיד מרחפת השאלה- בנוגע לחסר, ולסיום? מהו האיזון שאני מחפש, לאיזה מסוגי החופש אני חותר

האם : שאלה זו ניתן גם לשאול מהכיוון השני? או שיש דברים שראוי לשנות, האם עלינו לקבל בהשלמה כל דבר

שמבטאת את , "תפילת השלווה"בהקשר זה אזכיר  את . ?ו שיש דברים שעלינו לקבלא, כל דבר ניתן לשנות

  : החיפוש אחר המצפן הנוגע לשאלות אלו

ואת , את השלווה לקבל את מה שאיני יכול לשנות, תן לי את האומץ לשנות את מה שאני יכול לשנות, אלי"

  ."החוכמה להבחין ביניהם

  



  ?ם או סותרים האם הם משלימי–זיכרון וחירות . ב

מדינת : לפחות חלק מהרצף הזה אינו מקרי. הדרך מהחירות לעצמאות עוברת דרך הזיכרון, בלוח השני העברי

כדי לסמן שבזכות אותם נופלים אנו , ישראל החליטה לציין את יום הזיכרון ואת יום העצמאות בזה אחר זה

בכל "ו" והגדת לבנך: "דר אנו מוצאים מסר דומהגם בליל הס. וכדי להזכיר לנו את המחיר שלה, חוגגים עצמאות

להלן אבקש לבחון את הקשר בין זיכרון לבין חירות . מכיוון שזיכרון העבר שלנו הוא המפתח לחירותנו" דור ודור

  .ובינו לבין חירות אישית, קולקטיבית

ואזכיר כדוגמא את , יםמודגש בשלל דרכ, או לחירות קולקטיבית, הקשר בין זכרון לעצמאות, כמו שציינתי לעיל

 ואת האגדה על מה שאמר נפוליאון לאחר שביקר במקרה בבית 1947ם בשנת "גוריון בעצרת האו- נאומו של בן

לא יימחה , אלפים שנה- בשניהם נאמר כי עם שזוכר בדיוק מה קרה לו לפני אלפיים ושלושת–כנסת בתשעה באב 

  .ולא יוותר בקלות

דומה שבתקופה הנוכחית אנו . אלא גם למישור האישי, למישור הלאומיאבל המושג חירות לא מתייחס רק 

ביעור החמץ : וזה במיוחד בולט בפסח, פנימית לרבות מהמצוות ומהמסורות-נוטים להתייחס בצורה פסיכולוגית

אם נבחן את השפעת , ראשית. וכן הלאה, "מצרים הפרטית שלי"יציאת מצרים היא מ, "חמץ שבתוכי"מתייחס ל

, כאשר אנו זוכרים ומקדשים את העבר: ניתן לומר שהוא מגביל אותה, ן הקולקטיבי על החירות האישיתהזיכרו

אל , במובנים מסוימים זה כובל אותנו אל העבר', לראות את עצמנו וגו, להגיד לבנינו, כאשר אנו מצּווים לזכור

ומאוד יכול להיות , הזהות שלנוכמובן שהדברים הללו מהווים חלק מ. מערכת מוגדרת של מחשבות ושל מעשים

משום הגבלה ) במיוחד כאשר שואפים למלא אחר כל הציפיות הללו(ובכל זאת יש בכך , שאנחנו נזקקים להם

  .משמעותית של החירות האישית

שבעיני רבים הוא מרכיב , אלא גם את הזיכרון האישי, נבחן בהקשר זה לא רק את הזיכרון הקולקטיבי, שנית

של אדם מסוים , של אירוע מביך במיוחד, לפעמים אנחנו מרגישים שזיכרון של חוויה כואבת. חנומרכזי במי שאנ

לפעמים יכול לעלות בנו רצון עז למחוק את הזיכרון הזה כדי . חוסם אותנו וכובל אותנו לעבר, מגביל אותנו' וכו

אולי לא הייתי רוצה למחוק , ימצד שנ"). שמש נצחית בראש צלול"דוגמא טובה יש בסרט (להיות חופשיים יותר 

ומצד . (כולל ההתמודדות האמיצה עם הרגעים הלא נעימים בחיי, כי זה מה שהופך אותי למי שאני, דבר מזכרוני

האם לא הייתי משתכנע לוותר על ההתמודדות האמיצה הזו במקרים , אם היתה קיימת אפשרות כזו, שלישי

  ...)?מסוימים

הזיכרון של קרוב אהוב שנפל מעמיד בפני .  של יום הזיכרון ושל אבל אישינבחן שאלה זו בהקשר, ושלישית

, חלק מסוים בנו מתנגד בכל תוקפו לכך שהחיים יימשכו: האדם מתח קשה ביותר של זיכרון לעומת המשכיות

אבל חלק אחר ." כי הרי זה לא אותו העמק, החיטה לא יכולה לצמוח שוב; זה לא יכול להיות"במחשבות כגון 

אז לרוב אנשים מנסים לייצר לעצמם איזון שהם יכולים . נו בסופו של דבר דוחק בנו לקום ולהמשיך הלאהב

אבל לרוב המאבק . באופן שהזיכרון משולב בהם כמרכיב משמעותי, כיצד להמשיך לחיות את החיים: לחיות עמו

  .והמתח הפנימיים הללו נמשכים לאורך כל שנות החיים

, זיכרון ועצמאות מעלה למודעות את המתחים הקיימים בין זיכרון אישי,  של חירותרצף האירועים, לסיכום

, כאדם שרואה את עצמו חלק ממשפחתו וחלק מעמו. חירות אישית וחירות קולקטיבית, זיכרון קולקטיבי

 חשוב לי להמשיך את השרשרת ולהמשיך ולספר את, ד ושברורה לו חשיבותו של העבר עבור ההווה ועבור העתי

ויש , ברור לי שההשתייכות הזו באה במחיר מסוים של החירות האישית שלי, ומאידך גיסא. הסיפור שלנו

שגורם לי להמשיך , בעיניי, הניגוד הזה יוצר מתח בריא. היבטים רבים של מסורת יהודית שאני בוחר שלא לקיים

 .תייכותי למעגלים אלהושלאורו אני מוסיף לעצב את חיי ואת מידת וצורת הש, ולבחון את הדברים

  

  



 )'אלול ג(  נילי רון\ עד יכבו חיי
   

  . היא יודעת, תשאלו את אימא של אסף. ריית שאול שקטה בדרך כלל בשעות האלה של הערב

היא יודעת . בכל העונות, היא מכירה את הקולות והריחות המיוחדים לכל אחת משעות היממה

השלכת משמיעה קולות של פצפוץ אם , ב"ה ימתחת לשורת העצים של חלק, שבסביבות אלול

היא יודעת . מניותאפילו לכאן מגיעים הריחות של הלח, היא יודעת שבשש בבוקר. דורכים על העלים

  .תהום. וכמה עמוק העצב ביללות של החתולים,  גדול בשעות הריקות של הלילהכמה בית הקברות

  

  . ככה זה תמיד ביום הזיכרון. אןכמעט שמח כ, אבל היום דווקא יש המוני אנשים סביבה

ויורם גאון שוב מבטיח להם שזו תהיה המלחמה , עזה שוב בוערת. להיזכר בו פעם בשנה, יפה מצידם

. בחורף תשעים וחמש, המלחמה האחרונה שלה נגמרה כבר מזמן. כאילו שבשבילה זה משנה, האחרונה

רק שואפת ופולטת ,  לא באמת נושמתמאז היא כבר. וִאתה הנשימה האחרונה, המלחמה האחרונה שלה

קם מעזים להוסיף שגם בשביל וחל, כי אמרו לה שהיא מוכרחה להמשיך לחיות בשביל דודו, אוויר

הם , והיא יודעת שכשיגמר היום הזה .היא עושה את זה די טוב,  לחיותאז אם זה מה שנקרא .עצמה

ובדרך החוצה , ברו לידה אחת לשנה בערךוהם יע. כהרגלה, והיא תישאר כאן, ילכו כולם לחגיגות שלהם

שלוש עשרה שנים והיא ? מה יהיה. מסכנה: "יהנהנו לעברה במבוכה או יסיטו מבט וימלמלו בשקט

להיות חלק לפעמים היא רק רוצה . מהדממה, היא הפכה כבר לחלק מהנוף". חוזרת לכאן כל יום

  .לחרוט את עצמה על האבן. מהמצבה

  

הם לא . שנת האבל חלפה והיא חייבת לחזור לחיים, אמרו לה שזהו. נע אותהבהתחלה הם עוד ניסו לשכ

הוא לא יצליח , הוא ילד של אימא. פשוט לא יכולה להשאיר אותו כאן לבד, מבינים שהיא לא יכולה

  .תראו מה קרה לו ברגע שהיא שחררה קצת וחתמה על הטופס הארור ההוא, הנה. להסתדר

עד , עד סוף חייה, היא תבוא כל יום. לא תשאיר אותו לבד יותראז היא עשתה ִאתו הסכם שהיא 

אמר שרמת , בהתחלה הוא עוד התעקש. והם עברו לתל אביב, אפילו דודו נכנע לה בסוף. שתצטרף אליו

כשהיא קמה והלכה אליו , אבל אחרי הלילה ההוא. והיא תתרגל ללכת פעם בשבוע, גן קרובה מספיק

כשהגיע בשבע בבוקר ומצא אותה ישנה עם הראש . הוא נכנע, כתה כל כךבארבע לפנות בוקר כי הרוח ב

   .אחרת תשתגע, הוא הבין שהיא חייבת להישאר כמה שיותר קרובה, מונח על המצבה הרטובה

  

אפילו כשהסכימה בסוף להצטרף . היא שומעת מדי פעם איך האנשים מדברים. ואולי היא כבר משוגעת

  , היא חשבה ששם יבינו. כלים עליה בעיניים מרחמותהרגישה איך מסת, לקבוצת תמיכה

הן לא תחשובנה שהיא לא בסדר רק בגלל שהיא לא מוכנה . רק נשים שעברו את מה שהיא עברה יכולות

כאילו לא לבגוד בזיכרון שלו , הן תדענה בדיוק למה היא לא מוכנה יותר לחייך, להמשיך הלאה בלעדיו

עוד ניסתה . כמעט בנזיפה,  שם היא הרגישה את הרחמים ננעצים בהאפילו. אבל לא  .רק הן. היה מעולם

היא ידעה שהן , "להרפות", אבל ברגע שמישהי נופפה מולה במילה הנוראית הזו, ללכת לפגישה הבאה

, להרפות פירושו להמית את עצמך? איך אפשר להרפות מחלק מעצמך. כאילו שילד זה חבל. לא מבינות

היא יודעת שזה מה . והיא תלך ותרקיב אחריו, חוריה יימק לִאטוהחלק שתשאיר מא. לאט לאט

  .ולהמשיך ברוטינה של עצמה, אז היא חייבת להגיע לכאן כל יום כדי להסניף ממנו קצת חיים. שיקרה

כשהיא , היא מחייכת לעצמה כשהיא נזכרת איך הוא היה נבוך אז? איזו מין מילה זו בכלל. להסניף

ק



ה שהוא יכול להסניף אותה שעות כשהיא מגיעה אליהם הביתה עם שיער ל'שמעה אותו אומר למאיה

  ד ועו,  שהילד הקטן שלה מאוהב ככה זה עשה לה טוב לדעת אבל, היא לא הייתה אמורה לשמוע. חפוף

  .מקסימה כזו, במאיה

  

  והיא ידעה אז שרק האהבה של. כמה שהן בכו יחד בלוויה. לה המשיכה הלאה'אפילו מאיה, והנה

כמה הם חיכו כבר שיסיים את הצבא כדי שיוכלו . ה התקרבה אולי לעוצמת האהבה שלה אליומאי

הייתה זו ששכנעה , עם כל האהבה שלה,  אז איך דווקא מאיה-והיום היא שואלת את עצמה . להתחתן

אבל שתיהן יודעות גם , מאיה אמרה אז שהיא יודעת כמה היא דואגת בתור אימא? אותה בסוף לחתום

וגם ככה , היא תקבור לו את החלומות במו ידיה אם תסרב. לעולם לא יסלח לה אם לא תחתוםשהוא 

ובמקום לקבור לו את החלומות היא , אז היא הרפתה.אז שתרפה, לו קשה להיות בן יחידכל החיים היה 

על יום ולבקש את סליחתו -אז היא חייבת עכשיו לבוא יום. בחתימה אחת, במו ידיה. קברה לו את הגוף

  . לה שלך'לא רציתי לקחת אותך ממאיה. "היא לוחשת לו". סליחה. אספי, סליחה. "שחתמה

  ".וכמה שהיא בכתה, כמה יפים הייתם יחד

  

הניצוץ ההוא . היא עוד זוכרת איך יום אחד חזר אליה הניצוץ בעיניים. אפילו מאיה המשיכה, והנה

את , היא רצתה לכבות לה אותו. בתמונהואז היא הבינה שיש מישהו חדש . שכבה אחרי שאספי הלך

לשפוך עליו נהרות שלמים כדי , לשפוך עליו את כל הדליים של הדמעות מהשנתיים שחלפו. הניצוץ

רצתה . מהעיניים היפות שלה, היא רצתה לעקור אותו משם. רק שלו, הניצוץ הזה, הוא של אסף. שיכבה

 זה היא חיבקה אותה חזק ואמרה שהיא אבל במקום. הבוגדת, להטיח בה שתלך ולא תחזור יותר

ושחשוב לה שהם יכירו את שי וייקחו , והבטיחה שתמשיך להגיע, ומאיה שמחה כל כך. מתרגשת לשמוע

  ולילד הראשון , הוא חי בתוכה. לעולם לא תשכח את אסף-ושהיא לעולם, חלק בחיים החדשים שלה

  .כמו שאספי רצה, שלה ושל שי הם יקראו יאיר

  

כאילו שיש לה צורך .  ביום השנה וביום הזיכרון-והם נפגשים פעמיים בשנה , יר כבר בן שבעועכשיו יא

יום .  עדיףככה, כן! ?אולי ימציאו במיוחד בשבילה יום אחד של שכחה במקום. ביום מיוחד לזיכרון

והיא . ויובל בת חמש והתינוק החדש שבבטן, ויאירי של מאיה ושי כבר בן שבע .השיכחון היא תקרא לו

, ויורם גאון ממשיך לשיר על המלחמה האחרונה .בת חמישים וארבע פחות שלוש עשרהעצמה 

  . האחרונהביחד עם הנשימה, בחורף תשעים וחמש, והמלחמה שלה נגמרה כבר מזמן

  

  ".אנחנו מתכבדים לפתוח את חגיגות יום העצמאות, תם טקס יום הזיכרון" :ריאלי, והקריין בשלו

   

   

   

   

   

   

  



  )'אלול ג( יובל סימונס \ ל מועדאוה
  

  

  ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה

  ְיִריעֹות ְיִריעֹות

  חֹוְברֹות ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה

  ְּבלּוָלאֹות לּוָלאֹות

  .ּוְקָרִסים

  ְוֶאת ַהְּיִריעֹות ַּתֲעֶׂשה

   ָּכֹחל ָלָבן

  ֵמַעל ַהֶחְלָקה ַהְצָּבִאית

  ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון

  .ָרִׁשיםֲאחּוזֹות ִּבְק

  ְוֶאת ַהִּמְזְּבחֹות ַּתֲעֶׂשה

  ׁשּורֹות ׁשּורֹות

  ְלַהֲעלֹות ֲעֵליֶהם

  ְזָבִחים ְועֹוָלה

  .ְנרֹות ּוְפָרִחים

  ְוֶאת ַהִּזָּכרֹון ַּתֲעֶׂשה

   ַּפַעם ְּבָׁשָנה

  ִּתֵּתן ֶאת ָהֵעדּות

  ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול

  .ְוִׁשְבֵרי ִמִּלים

  ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ַּתֲעֶׂשה

    ַעב ּוְבִלי ָעָנןְּבִלי

  ְּכֶׁשַרק ַהִּצִּלּיֹות

  ַמִּטילֹות

  .ָלָבן-ֵצל ָּכֹחל

   

  

  

  

  

  

  

   



  

  )'המשך ז( לימור ברוכי \ אפשר
  

  

  . אפשר לרוץ שם. פשר

  . הקוצים היבשים לא ישרטו את כף הרגל החשופה, לרוץ ללא נעליים

   הצהוב הזה ,לרוץ בשדה הירוק מעוטר האדמוניות שהתחלף זה מכבר לצהוב

  . שמכאיב לך בעיניים כשהשמש דועכת

  .פשיה מתהיות או מחשבותוח, כאילו אין אסור, אילו אין מחרלרוץ כ

  וברחש של הטבע . ליפול על האדמה בקהות חושים, וכשבא הרגע, אפשר להאט את הקצב. כן

  .ם לדגדג את האףלאפשר לענפי, לתת לעפר להיכנס לעיניים, לתת לעשבים ללטף את הפנים

. מבלי שאף אחד יגיד מה ואיך לעשות. באמת. הימים עוד מעט באים ואפשר להיות בשקט, כי הנה

  .מחמם, פרטי, בשקט רוגע

  .לפתוח את העיניים ולחפש את קו האופק הרחוק, אם רק תרצי אפשר גם להרים את הראש

  . אפשר לנשום עמוק. שראפ .האור כבר לא מסנוור כבעבר, אפשר לגעת בו באצבעות חלושות

  .נשימות ִאיטיות ִאטיות שמאפשרות לנשמה לפרוח, האוויר הדחוס לא חונק יותר

  . המפתיע בהתחדשותו, הלא ידוע, אפשר לפתוח את הידיים רחוק ולצפות למשהו הזה

  .שיצבע הכול בצבעים שונים וטריים, שישנה את האמת והשקר, המשהו שיהפוך סדרי עולם

  . אפשר, כשה תועה ששב לרועהו, כציפור נודדת ששבה מארץ רחוקה. ר לשובואפש, עוד קצת

  .ולכאב לתת ללכת לאן שרק יבחר, אפשר לתת לסליחה לבוא סוף סוף .בפשטות שכזו

תותיר לנו רק את האור , תיקח ִאתה את האור הבהיר, כשהשמש האדומה תיעלם, ועם רדת הערב

  .את תדעי. דרך הברורהכמסמנת לנו את ה, הקלוש שנשאר מהכוכבים

  .מותר. שמותר

   

   

   

   

    

  

  

  

  

  

  

  

א



  )'אלול ב( עמרי דינור \ "ובחרת בחיים'' 
 על חופש בחירה וחירות בחיים

  

ועל הנגזרות , זה אנסה להצביע על חופש הבחירה כעיקר העניין בחיים של חירותמאמר 

ולעורר , וגיה חשובה זוכולי תקווה כי מאמר זה יצליח לשפוך קצת אור על ס. הנלוות אליו

  .אותנו לקחת אחריות אמתית על חיינו

, ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני... ָהָרע-ְוֶאת, ַהָּמֶות-ְוֶאת, ַהּטֹוב-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת, ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום"

  )יט-טו', דברים ל..." (ַאָּתה ְוַזְרֶע, הְלַמַען ִּתְחֶי--ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת; ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה

ואף את , יש לנו את החופש.  זו נקודת הפתיחה של היהודי בעולם-התורה מצווה עלינו לבחור בחיים

, ללא כל ספק. ולבנות ולמקד את תכלית חיינו סביב עניין זה, לבחור בחיים כדבר מקודש, ההכרח

מהפסוקים . ת וחשיבות עילאית לחיים ולבחירה בהםישנה משמעו, כמו גם בכל דת אחרת, ביהדות

  : הללו ניתן להבין שני דברים מהותיים

הדברים הללו קשורים אחד בשני קשר . הברכה והקללה, המוות והרע, ישנה הקבלה בין החיים והטוב

והברכה מושגת , תכלית החיים היא הטוב. המחייב אותנו לבחור בהם כדרך חיים כוללת, בל יינתק

   האדם אכן מכוון את חייו לבחירה בחייםכאשר

 -בחירה זו אינה בחירה בשני דברים שִהנם ראויים באותה מידה. עדיין ישנה בחירה חופשית, אם זאת

זוהי בחירה חופשית . אך לא ניתן לכפות על אדם לבחור בחיים. ראויים מן המוות, כמובן, החיים

  .ו ולחיי הדורות הבאים אחריוהנובעת מתוך תחושת אחריות של אדם לחיי, ומודעת

מה הופך את החירות ? מדוע ניתנה לנו בכלל החירות לבחור? מדוע לנו לבחור? מהו מקור בחירה זו

  ?האם אכן אין ערך לחיים ללא החירות? לדבר כל כך מהותי

הבחירה בחיים היא . אנחנו כאן בשביל לחיות: ידי התורה-שאלות כבדות משקל אלה נענות בפשטות על

, אך החיים מורכבים מבחירות. בכך אנחנו ממלאים את ייעודנו כשותפים בבריאה. דבר הראוי לעשותה

  . וגם באופן ספציפי בכל מעשה ומעשה, גם באופן כללי. צריך קודם כל לבחור בחיים, ובשביל לחיות

לכלל בני ו, ה"הנגזרת מתוך הייעוד שיעד לנו הקב, בחירות אלו הן המעניקות משמעות אמתית לחיינו

בצורה , כיצד נדע לעשות את הבחירות הנכונות? כיצד נקדש את החיים: נשאלת השאלה. האדם

  ?שתעניק ותוסיף משמעות אמתית לחיינו

בכל , אנחנו צריכים להרכיב אותם מהרבה בחירות קטנות, בשביל שחיינו יהיו מלאי חירות ומשמעות

בצורה זו אנו יכולים . ראוי וצודק, ה שנראה לנו נכוןבמ, באמת, בטוב, בו אנו בוחרים בחיים, רגע נתון

הנובעת מתוך קידוש כל מעשה ומעשה ובחירה בכל רגע , להרגיש כי אכן ישנה משמעות אמתית לחיינו

ומאפשרות לנו לבחור באורח החיים , בחירות אלו מחזירות את השליטה והאחריות לחיינו אלינו. נתון

  ?כיצד אנו עושים זאת. הראוי

להיות , להקשיב ללבנו, לעיין, לחקור, עלינו לבדוק. הדבר כמובן מחייב אותנו לאחריות רבה, ית כלראש

עלינו לתרגל ולפתח את יכולתנו להבחין בין אמת . נאמנים לקול הפנימי הנובע מאיתנו ולשכל הישר

,  אינסופיזהו תהליך. בין ציניות וריחוק מתנשא לאמת ויושרה פנימית, בין אשליה למציאות, לשקר

  . אלא במעשה עצמו, תכלית מעשה זה נמדדת לא בתוצאה. אשר אינו נגמר לעולם

בכך שיש , בצדקת הדרך,  בעצמי-אמונה, ראשית כול: מעשה הבחירה מקפל בתוכו מספר רבדים

אלא עולם , עלה נידף ברוח, אנחנו איננו צל חולף. משמעות אמתית ותקווה ושיש חשיבות למעשינו

ב



ב של רבי נחמן בליקוטי "ועל כך בתורה רפ(מעשה שלנו יכול לדון את העולם כולו לכף זכות כל . ומלואו

 נכונות - מסירות, שלישית. חשבון נפש אמתי ונוקב עם עצמנו על מעשינו והחלטותינו, שנית). ן"מוהר

 וטוב ולבטל את האגו שלנו לטובת דבר גדול, להקדיש את חיינו למען ערכים ואמונות הגדולים מאיתנו

 למעשה -אלא להפך, לא מדובר בשעבוד למשהו חיצוני ומנותק ממך. שאנחנו ממילא חלק ממנו, יותר

ובלעדיהם לא היה קיום , הנובע מהבנה כי אכן תכלית חייך מקורה בדברים שאתה חלק אינטגרלי מהם

  .וסיבה אמתית לחיינו

.  לבין תפישת החירות המסורתיתעיקר ההבדל בין תפישת החירות הליברלית של ימינו, לדעתי, זהו

, אך התפישה המסורתית רואה באחריות את הביטוי לחירות, שתיהן רואות בחירות את מהות החיים

, זהו בעיני. מודרנית רואה בוויתור על האחריות את מקור החירות-בעוד שהתפישה הליברלית הפוסט

ריחה מערכים ומניסיון כולל הרואה בב, מודרנית- שורש קלקולה של החברה הניהיליסטית הפוסט

מתאר ישעיהו ברלין ', ארבע מסות על חירות'בספרו . להעניק משמעות לחיינו ביטוי של חירות ואושר

. -כלומר החופש מ, וחירות שלילית, -כלומר החופש ל, חירות חיובית: שני סוגים עיקריים של חירות

 הזכות להיות חופשי ממוגבלות כלומר, בעולם היום נתפשת החירות השלילית דווקא כעיקרית

  .ו'קהילה וכ, חברה, מדינה, דת: חיצונית

 הבחירה בחיים היא החופש לבחור לקחת חלק -כית בוחרת דווקא בחירות החיובית "התפישה התנ

החירות החיובית , בעיני. אלא ההפך, לא מתוך תחושת אפסות וחוסר משמעות, בדבר הגדול מאיתנו

ולא על , משום שהיא מבוססת על לקיחת אחריות, דילה את החירות שלנוהיא זו שבסופו של דבר מג

שאינה רק פרי , היא יוצאת מנקודת הנחה אמונית שישנה משמעות אמתית לחיינו. בריחה ממנה

כפי שמציעים הוגים מודרניים , המצאתנו או חוסר יכולתנו להכיר בחוסר משמעות הקיום האנושי

, סות ולמצוא את עצמנו בתוך הדבר הגדול המעניק משמעות לחיינוכל שעלינו לעשות הוא לנ. שונים

זה באמת משנה . ומתוך כך להבין כי הבחירה שלנו אינה מנותקת מתמונת עולם וגדולה ומורכבת יותר

  . משום שיש טעם בבחירה, כיצד נבחר

 בין בחירה ההבדל. בחירה היא בחירה-גם הבחירה באי. החידוש הגדול הוא שבכל מקרה אנחנו בוחרים

ובשנייה רק מרוקנים אותם , בחירה הוא שבראשונה אנחנו מעניקים משמעות לחיינו-אמתית לבין אי

אלא לתת לאחרים לעשות , אך לא בוחרים ליצוק להם משמעות חדשה, ממשמעות שנתנו להם אחרים

ואז . ילנויעשו את זה אחרים בשב,  אם לא ניקח אחריות על חיינו- אין ואקום . את הדבר בשבילנו

  . קרי הבחירה, למעשה נוותר על מימוש הייעוד והתכלית שלנו כבני אדם

כאשר לא ברור , בעולם בו אנשים רבים מסתובבים בתחושת ריקנות וחוסר משמעות כמעט טוטליים

יש חשיבות עצומה , ושלא הכול אותו זבל, או שבכלל יש טעם בבחירה זו, להם כבר במה לבחור ומדוע

אני בטוח שכבר . ולראות במה דברים אמורים, חבר אל מקורות האמונה בשורשי חיינובניסיון להת

גם , אל לנו לשקוע לייאוש. נוכל לגלות כי יש למה לעבוד ולטרוח, כמו שעשינו כאן, מהסתכלות מהירה

נדע למצוא אמת בלבנו ובשכלנו ולהשכיל ולהבין כי ' בעזרת ה. כאשר איננו רואים את תכלית הדברים

כך , כשם שחיינו כאן הם תוצאה של בחירה. אלא מתוך תכלית ובחירה, ן אנחנו כאן במקרה או טעותאי

כל שעלינו לעשות הוא להפנות את . גם אותה בחירה היא המניע האמתי לחפש את האמת והדרך הנכונה

  .שם נמצא את מבוקשנו. המבט אל עבר המקום בו נגמרים הספקות ומתחילה האמונה

  

  

  



  

  )'אלול ג (שני לחמיש \ בתוך
  

  

  נמשכתי  .בנו חרש הרהרתי ,בשביליך פסעתי דומם . אהבתיך-שפגשתי בך מהיום  

  דרך                השתיקה               הרועמת                אל                   האמונה  

    יחד                            היינו         . ב    טו                   שככה      העיוורת     

  .   מבוטלת              לא              תקופה                   .          זמן   הרבה           

  ?  בטלה               היא                 בעיניך                       כעת         האם           

  לחרוג   מסרבת   . והיידוע  המוכר ליבחב  בחוזקה  אחזתי ,  הרגשות במערבולות  

  .יחד                        אותנו         שקיבעו            קבועים         מטקסים         

    הצימאון    ,          התעצם              שהיחד           ככל               אך              

       קול                       את          ולהריח               עיניים            לפקוח          

  . בוער                כסנה                              בי             בער          ההיגיון          

  התפללתי  שאחרי  הפעולות  יימשכו .  יום- נאבקתי יום . אני  לא  מוותרת  בקלות  

    וחבוי               נסתר                       שהלב              מזל              .  הלבבות  

   הספק                    את                   מסגיר            ולא                בפנים          

    ניסיתי         בחוץ                                  כי              בי             שהשתולל     

  . שלשום          כתמול                      שהכל             פנים           להעמיד        

  . הרגשת משהו חריג .וקראת אותי פני על עברת. דבר אבל ממך אי אפשר להסתיר  

   אבל                    אותך                 אוהבת                  עדיין                  אני     

    אני             .      נשימה        חסרת                         כבר                               

    ורוצה           כלואה                              רגישה                                         מ  

    אותך                                                                     לפרוץ                              

  לכן אמשיך ...ש  ני אומי . אתה זה מה שעשו ממך  -או אולי .  אתה  זה אתה אבל   

  נפרד                                          .הלאה  

  ואולי                           ,כידידים  

  מרגוע                           אמצא  

  אבל                              איתך  

  ?אחרת                          קצת  

  

  

  

  

  

  



  

  )'אלול ג( ילי שנר \ ֶעֶצב
   

  

  ָנַסְענּו ִּבְרחֹובֹות ְירּוָׁשַלִים

  ּוְבֵעיִני ַהְּׂשָמאִלית ִּתְקּתּוק ְמֻׁשֶּנה

  ְּפִעימֹות ֵלב

  .ִּבְקֵצה ָהַעְפַעף

  ָאַמְרְּת

  " ֶׁשֵּיׁש ָל ָׁשםֶזה ֵאיֶזֶׁשהּו ֶעֶצב"

  ְוָחַׁשְבִּתי

  ֶּׁשֵאין ָל ֻמָּׂשג

 ַעד ַּכָּמה ֶׁשַאְּת צֹוֶדֶקת

  

  

  

  

  )'אלול ג( ילי שנר \* 

   

  ְּבָיִמים סֹוָעִרים ֶׁשָּכֵאֶלה

  ִנְדֶמה

  ֶׁשחֹומֹות ְירּוָׁשַלִים סֹוְבבֹות ְסִביִבי

  ֶׁשַבע ְּפָעִמים

  - - -אּוַלי ַּבּסֹוף ֶאֹּפל 

 

   

  

  

  

  



  )'המשך ח( פולינה סקלארבסקי \ לשנה הבאה בירושלים הבנויה
  

  .מסתובב עם ישראל עם הייחול הזה באמתחתו ללא הרף, וכנראה שיותר מכך, לפיים שנה

, הגולים בכל הגלויות, התורמים מכספם וכליהם לבית המקדש הראשון בימי מלכות שלמה

משחררי העיר , באב' מתאבלים בטה, )בכל תדירות ונוסח(המתפללים , כותבי התפילות

  . עד הסוף את סדר פסח" למשוך"וחילונים גמורים שמצליחים , במלחמת ששת הימים

שיש ) ונצחית כמעט(איזו שאיפה יהודית כללית , דורי-מכיל המשפט הזה בתוכו איזה רצף בין, לכאורה

לאפשר להם לפרוח זה הכיתות והזרמים למיניהם ו, לה את היכולת להוות קרקע פוריה לכל הכתות

  . ורואה אותה בשלבים שונים של בנייתה, כל קבוצה אמנם מתארת לעצמה ירושלים אחרת. לצד זה

  .דתי אחד-לאומי-היתוך יהודי-שמקבץ את כל הגלויות למעין כור  – בירושלים –אבל יש משהו בה 

   

  ארץ ציון וירושלים

האחת מכתיבה את , ת היו תמיד שזורות זו בזובה הפוליטיקה והד, ירושלים היא זירת מאבק היסטורי

כמו תאומים סיאמיים ששום סכין מנתחים לא תצליח להפריד בלי להרוג את , צעדיה של השנייה

  .המנותח

כתוצאה ממאבק ממושך שניהלו אנשים , לפני שישים ושתיים שנים וקצת, מדינת ישראל נולדה

לא הייתה נהירה , לפני ואחרי קום המדינה, אתעם ז. 'ציונים'שיירשמו בדברי הימים תחת הכותרת 

אין . הלכו גם לנגב ולעמקים ולא רק לירושלים, החלוצים שהגיעו ליישב את הארץ. המונית דווקא לציון

. ועוד, פוליטיות, מדיניות, דמוגרפיות,  אידאולוגיות–היו לכך שלל סיבות , הכוונה כאן לטעון נגדם

 ירושלים שלפני מלחמת ששת הימים הייתה עיר ספר מנותקת –יה  כך מלמדים ספרי ההיסטור–בפועל 

וגם לאחר שהוכרזה כבירת ישראל היו המאפיינים העירוניים שלה , יחסית ממרקם החיים הכללי

  .לוקים בחסר

   

  הר הבית בידנו

, התבצרה בביטחונה ובמעמדה, ירושלים התרחבה. מלחמת ששת הימים יצרה מציאות חדשה

  .הר הבית. ושבה להכיל בתחומיה את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, נבנתה, התפתחה

אך פתרון צפוי , יש כמובן להניח שהייתה זו בעיה צפויה. ובתום תרועות הניצחון נתקלנו בבעיה חדשה

וגם (הוא נקודת תורפה , תהא ההיסטוריה או הארכאולוגיה שלו אשר תהא, הר הבית. לא היה

אם נדמיין רק חלק מהתרחישים שיכולים .  התיכון ולא רק שלושל המזרח") הכפתור האדום"

  .נבין שאכן מדובר כאן בטבורו של עולם, קוו שם- להתממש עם שינוי הכי קטן של הסטטוס

הוא כנראה שהביא את ממשלות ישראל , שיש לו צדדים רבים נוספים שלא נבחן כאן, מצב מורכב זה

ולהימנע ככל הניתן מלהחיל שם ריבונות , וסלמי במקוםלדורותיהן להשלים עם השליטה של הווקף המ

  .ישראלית בפועל

   

  מלכות ישראל השלישית

כמדינה יהודית , מה היינו עושים :פוליטי ונחלום לרגע כאילו לא היה שם כלל-נחרוג מהמישור המדיני

  ).בלבדוכמובן שמדובר כאן ביותר מאדמה (ערבי באותו שטח אדמה - בהיעדר סכסוך יהודי, ריבונית

א



  ?להתמודד עם החלת ריבונות כזו, כעם במולדתו, האם אנו יכולים להצליח, האם היינו מצליחים

אך ,  בית המקדש הראשון אמנם עמד על תילו כארבע מאות שנים–? "האם היינו"ראשית נתמודד עם 

 מה נותר בבית. בונה המקדש, יש לזכור שממלכת ישראל המאוחדת התפלגה כבר לאחר מות שלמה

  ?אם שבטי ישראל מדירים רגליהם זה מזה, על קדשו והדרו, מפואר זה

 –שגשגה ובלטה השנאה בין הקבוצות השונות , אך בסופה. תקופת בית שני הביאה ִאתה שינויים רבים

ויש הטוענים . נחרב משום שנאת חינם, ל"קבעו חז, בית מקדש זה. 'וכו, איסיים, פרושים, צדוקים

  .'איליה קפיטולינה'שם בירושלים עוד לפני שהייתה ל, טרם חורבנו הפיזישראשית חורבנו עוד ב

מפני , עלי לנסח מחדש את השאלה, ראשית" ?האם אנו יכולים: "עכשיו ניגש בזהירות לשאלה השנייה

  "?כיצד אנו יכולים"נשאל אם כך . שיהיה זה בזבוז של זמן להתייחס אליה כמו שהיא

   

  ירושלים של זהב

על ירושלים שקירותיה עשויים זהב וחלב , וודאי רבים נוספים, למו יהודי תימן ואתיופיהשנים רבות ח

  .באה נעמי שמר והוכיחה שאין צורך בקירות פז על מנת להיות לה כינור... ודבש ניגרים ברחובותיה

 איבדנו את היכולת להאמין בסיפורים אם אין, במילניום השלישי לספירה שרוב העולם סופר בה היום

אבל נחזור . וידוע לכולם שהעצם המוזהב הבולט בירושלים הוא כיפת הסלע, להם אתר באינטרנט

אם . נניח שהוחל שלום עולמי וכיפת הסלע לא מהווה בעיה: לחלום מתחילת הפסקה הקודמת

אתר מורשת , בית מדרש, בית כנסת, בית מקדש שלישי? מה נבנה בה, בירושלים בנויה אנו חפצים

ישנים -מה תהיה המשמעות של אותם קירות חדשים? כל אלה יחד או כל אחד לחוד,  לאומיאתר, עולמי

  ?סביב טבורו של העולם

   

  ירושלים של מעלה וירושלים של מטה

אין .  אל הכותל–עם ישראל הסיט את תשומת ִלבו מעט מאותו בית נכסף ואת עיניו מעט מערבה ממנו 

שריד , חומה, למרות שבסך הכל מדובר בקיר,  האבנים הללויהודי שלא מרגיש איזו תזוזה בלב לנוכח

  .חלקי בלבד לסיבה שבגללה מתפללים יהודים בכל העולם כשפניהם וִלבם אל עיר הקודש

לא בכדי היה רק אדם אחד מורשה להיכנס אל קודש . כנראה שלא מעכלים? כיצד מעכלים קדושה

בצורה כזו יש .  הדעת כשהיא רחוקה ונכספתקדושה מתקבלת יותר על. ורק פעם אחת בשנה, הקודשים

ברחבת הכותל , אך כשאנו עומדים כבר מעל ארבעים שנה. להתיר ולהתיך מחלוקות, בכוחה לאחד

על המחיצה ואורך , מהמאבקים על הצורה והתוכן: אין לנו מנוס מהקטנות של העולם הזה, ממש

משנאת החינם שכובלת אותנו  ; ממשעל קווים ארעיים על מפה שהפכו בתודעה לחומות של, החצאית

כשירושלים , קשה להתעלות מעל קטנות אלה אל ירושלים של מעלה . ומסרסת את חירותנו הלאומית

פעמיים כבר נפלנו ומי יודע כמה . ושסעים פנימיים לרוב, עם מערכת ביוב וגביה, של מטה אנושית כל כך

האם נזכה בחיינו לראות ? ת את ירושליםהאם אנחנו מסוגלים היום לבנו.עוד פעמים נידרש לקום

עם . לכך שנהייה מסוגלים לשוב ולהיות עם במולדתו, בכוונה ובמעשים, לשם כך עלינו לשאוף? בבניינה

" עצמו"שימו לב לקרבה בין המילים (עם שמתלכד סביב עצמו ובזכות עצמו : מאוחד ולא עם אחיד

ולא רק מבחינת הלוגיסטיקה , בונות היא אתגררי. ולא רק לאור תחושת סכנה משותפת") ָעְצָמה"ו

 –נוכל לעמוד בפני כל איום , לשמר זיקה טבעית זו, כעם, אם נשכיל. והתבונה הנדרשת בניהול מדינה

  .במהרה בימנו אמן. פנימי וחיצוני כאחד

  



?Who’s your Egypt \המשך ד(חורין - מירית בת'(  
 

 ,"בואי איתי"

 "?לאן אתה לוקח אותי"

  .םמבט איל

 ,"ַּכנסי"

 ,"הדלת סגורה"

 ,"רק נדמה לך"

 ".הדלת סגורה"

"I gave you so many keys”, 

“I keep losing them”, 

 .מבט מבקש להכיל

 "ַטּפסי"

 ,"אני עדיין לא מספיק חזקה"

 ,"אביא לך סולם"

 ,"אני אפול"

 .מבט עורג

 ,"ִזחלי מתחת"

 ,"האדמה חרוכה וקוצנית"

 ,"פרשתי לך שטיח"

 ,"וקרועהוא דק "

  .מבט נואש

 

 ,!"זה מאחורייך, די! ?אולי כבר די"

 ,"אל תצעק עליי"

 ,!"תני לי להתקרב, !אני כן אצעק עלייך"

 ,...)הוא לא יודע כמה(

 ,"?הראית לך פעם את הסימנים"

 ..."אני לא יודע איך. כמה פעמים, כן"

 ,..."גם אני לא"

 ,..."בואי איתי, ִעְזרי לי"

 .מבט תוהה

 "?שנה לאןזה באמת מ"

 ,..."את... למה...מספיק... אני"

 .מבט יגע

 ,"?איך אתה עדיין פה... איך"

 ,"לא מוותר עליך"

 ,"?למה"

 .מבט דומם

 ,"בואי איתי"

 .לחשה בקול חנוק, "סבלנות, אני אבוא"



  )' ההגבוה( ויטלי אוסיאטינסקי  \ הדרך משעבוד
  

מה רבו משמעויותיהן ופעולות . ת דנןהם שני מושגים הקיימים מקדמ, שעבוד, בודה ולעומתה

  .האנוש שיוחסו להן במהלך הדורות

נראות המילים עבדות ושעבוד כמושגים שאיבדו את עצמתם ושייכותם לאותם זמנים , כיום

יום ובהם אימפריות גדולות שיעבדו עמים שלמים - קדומים בהם העבדות הייתה חלק מחיי היום

מצרים ומסופוטמיה , האימפריות של העת העתיקה. ותפארתםמנת להגדיל את כוחם - וזאת על, תחתם

בכך חשבו . ידי מבנים מפוארים שנבנו על גבם וסבלם של עבדים רבים-השאירו את חותמם בעולם על

  .גם כשהם עצמם ייעלמו ממנו, שיצליחו להשיג חיי נצח ולהשאיר את חותמם בעולמנו אנו

 מערכת אמונות פגנית אותה  מות אלה רבות בזכותשיטה זו של שעיבוד עמים שלמים התאפשרה במקו

  .ידי ירושה ובין אם בהמצאה יש מאין-בין אם על, סיגלו לעצמם העמים

המנותקות מהווייתו של , תופעות אלה. בצורת אלים, הפגניות בעיקרה היא סגידה לטבע ולתופעותיו

מצא תמיד תחת השפעת מבהירות לו את מקומו בעולם ואת כך שהוא נ, האדם ונמצאות מעל האדם

מערכת זו התפתחה באופן טבעי . שאין הוא יכול לעשות כנגדם מאום פרט לקבלם, כוחות גדולים ממנו

  .בציביליזציות מתפתחות וגדלות כצורך להסביר את העולם ולתת לו סדר היררכי קבוע

שעבד בני כך נוצר שבראש אותן אימפריות עמדו מלכים שקיבלו מעמד של אלים חיים שבסמכותם ל

  .וזאת בלי שהעמים יביעו רצון להתמרד, אדם ועמים שלמים תחתיו

בתקופת שיא כוחם של האימפריות המצרית והמסופוטמית מתפתח בארץ כנען עם שיוצר לעצמו 

  . באל אחד והיחיד- אמונה אחת-או ליתר דיוק. מערכת אמונות חדשה

למו שווים ביניהם ולכן אין בסמכותם בני האדם שנבראו כולם בצ. האל נפרד מהטבע ושולט עליו

פי הדפוס -מתנהג על, שהוא חלק מהטבע, וזאת בניגוד לעובדה שאצל הפגנים האדם. לשעבד אדם אחר

ובידיו , בנוסך נובע מכך שהאדם מעל הטבע. בו החזק שולט ולכן בסמכותו לשעבד את החלש ממנו

  .ידי חינוך לדורות-שביל לשנותו עלואף להתעלות עליו ולפעול ב, יכולת למשול בו ובטבעו שלו

  .שנקראת ברית" חזק שורד"אנושית אלטרנטיבית ל-מערכת אמונית זו יצרה צורת אינטראקציה בין

ברית היא הסכם מילולי בין שני הצדדים שבנוי על אמון הדדי בו שני הצדדים פועלים בשיתוף למטרה 

בין בני אותו עם ואף , בן אדם לחברו, אישהברית זאת מתקיימת בין בעל ל. מסוימת ויוצרים סינרגיה

   .בין העם לאל

  .שני מערכות אמוניות אלה נפגשות לעימות אחת מול השנייה ביציאת מצרים

משה שובר את תדמית האל של פרעה : וכאן אנו מגיעים לנקודה המרכזית המתגלמת בקונפליקט זה

בכך הוא גם שובר את מקור הכוח של . וחושף את צידו האנושי בעזרת עשרת המכות וקריעת ים סוף

  .המערכת הפגנית וִאתה את המושגים עבדות ושעבוד

האמונה הפגנית כמעט נמחקה . התהליך שהתחיל אז כמעט והסתיים, אלפי שנים לאחר אירוע מכונן זה

  .מהעולם וִאתה המושגים של עבדות ושעבוד שנתפסים כבלתי לגיטימיים בימינו

  

  

  

  

  

ע



  

  

 )'אלול ג(לירן זרד א \ב "ארהֶּכֶבל 
   

  ְבּסֹוף ַמֲעָרבְוִלִבּי ְבִמְזָרח  ָאֹנִכי

  ֵאי ֶאְטָעָמה ֶאת ֲאֶׁשר אֹוַכל ְוֵאי ֶיֱעַרב

  ְּבעֹוד, ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם ַּתְפנּוַקי ְוַתֲענּוגֹוַתי

  ,ֲאִני ְּבֶחֶבל ִצּיֹון ֶוֱאדֹום ֵמֵעֶבר ַים ַרב

    ְּכמֹו,ב"הרֵעיֵני ָאחֹוז ָּכל טּוב אָיָקר ְּב

  .ֶּתֱעַלם ֵמֵעיַני ַזֲעַקת ְּדִביר ֶנְחַרב

  

  

  

  

  

  )'המשך ח( פולינה סקלארבסקי \ ָה- - - ֵּגיאוֹ
    

  

 ַאְרִצי ְזרּוָעה

  ְּכָבִלים

  ְּכָתִלים

   

   ְׁשִליׁשי אֹוֵחז ְּבֵעֶקב

  ִני ְמַגֵהץ ֲאַדְרּתֹו)ִמי(ֵׁש

  ְרִביִעי ִמְתַּדֵּפק ַעל ֶּדֶלת

   

  ?ֵאיזֹו ִהיא

  ִנְׁשֶעֶנת, ִּביָטהֲאִני ַמ

  ַעל ַּכּפֹות ַהַּמְנעּול

   

   

   

   

   

  

  



  

  

 )' טךהמש(שאול כהן  \ השעבוד שבכוח, השעבוד שבבעלות
  

, תוך כדי שינה, במקביל להליכה, במקביל לרחצה. ל מי שלקח ארנק לים מכיר את התחושה

יש מישהו בעצם אי אפשר באמת להיכנס למים אלא אם . אתה חייב לדאוג לדברים שלך

 ".שומר על הדברים"ש

משעבדים , חופשיים יותר, נוחים יותר, להפוך את החיים לטובים יותר, הדברים שאמורים לשרת אותנו

ומומלצת , "חופש הוא מילה נרדפת לזה שאין כבר שום דבר להפסיד"ופלין שרה פעם ש'ניס ג'ג. אותנו

  . רחמנא לצלן,לכולם החוויה המשחררת באמת של לצאת לטיול בלי מצלמה

קים שבגללם ובזכותם אני חייב 'ברוך השם יש לי מחשב נייד ופנקס צ. אל תראוני שאני חופשי, עכשיו

 וכרטיס אשראי שגורמים לזה שתמיד אני צריך MP3יש לי נגן . להקפיד לנעול את הדלת של הדירה

,  פעולת התשלום לנוחההם הופכים את, אני צריך להודות, מנגד. פרת שלי נמצא-עין-לדעת איפה התיק

  .ואף משמשים מצע לכתיבת הטקסט הזה, משמיעים מוזיקה שאני אוהב

, חוויה ששווה בלי קשר(אז גם אם לא נוותר על כל רכושנו ונעבור לגור עם הנודיסטים של נחל דרגות 

, שהוכשאני נהיה בעלים של מ .שבעלות היא לא עניין חד כיווני אפשר וכדאי לשים לב לזה, )נראה לי

  .המשהו הזה גם באיזה שהוא מקום משעבד אותי

הרגשתי לפעמים משועבד , כשהייתי חייל פשוט. העניין הזה בולט אפילו יותר ביחסים שבין בני אדם

רגע מעניין היה ביום שבו אני קיבלתי פיקוד על חיילים וגיליתי . למערכת ולמפקדים שהיו מעלי

, אני לא מדבר על כמות המשימות שהיו לי לבצע. א פחותמגביל את החירות שלי ל" המפקד"שסטטוס 

  .הם שעבוד בפני עצמו, הצורך בדיסטאנס, הצורך לשמור עליו, אני מדבר על זה שהמעמד שלך

צבירת נכסים , חלק גדול מהזמן אנחנו עסוקים בלשפר את החיים שלנו על ידי דברים שאנחנו קונים

קורה לא . והשפעה) ה שבעבודה או באוניברסיטה'ן החבראפילו אם זה רק בי(מעמד חברתי , רוחניים

שאמור לסייע לנו (הדברים שיש לנו הופכים מאמצעי , מעט שבגלל שבעלות נוטה להיות דו כיוונית

 למשל בעבודה לא מהנה שבה אנחנו –למטרה שעבורה מקריבים את האושר שלנו ) להיות מאושרים

  .אינטרנט המהיר ואת הפלאפוןלעבוד כדי לממן את האוטו ואת ה" מוכרחים"

שבו " חלל פנוי"פותח ) פרישות, סיגוף, צום(המהטמה גנדהי לימד שוויתור על רכוש ועל חוויות חושיות 

.  להתנסות בוויתור על משהו– ולו כניסוי מעניין -אפשר . גדלה התודעה ובו מתפתחים כוחות פנימיים

ולראות אם אין במעשה הזה גם תחושה , יםעל אוכל אהוב או על אחריות שאנחנו רוצ, על רכוש

  .מסוימת של שחרור

  מי ייתן ונהיה חופשיים מעצמנו .מי ייתן ונהיה חופשיים מאחרים

    

   

  

  

  

כ



  ...  בו תמצאו מידע על הקהילות השונות שהקימו בוגרי המדרשה!דף קהילות 

  

 'אלול ג - קהילת ירושלים

  . ך חדשהכ-הקהילה שלנו היא קבוצת לימוד כבר לא כל

  וממשיכים עם לימוד תכנים של המדרשה משתדלים לפתוח כל מפגש עם עניני דיומא

  שדואגים שהמפגשים יהיו גם בריאים וגם טעימים בקהילה חברים רעבים ונחמדים

  את ארוחות השבת יחד לא מפספסים

   ירוח לתפארתזוכים לקבל א ובכל פעם בדירה אחרת אנחנו נפגשים באופן קבוע בכל יום רביעי בשבוע

  !נשמחה לראותכם בחברתנו בשמחה ובכיף אם בא לכם להצטרף

elul-jerusalem@googlegroups.com 0524-213-440: לפרטים אביגיל היימוביץ  

  ' אלול ב–קהילת ירושלים 

כחלק ממערך הלימוד ) בימי רביעי כרגע כ"בד(בשבוע  נפגשת ללמוד יחד פעם, שנה וחציקיימת כבר 

מקיימים ארוחות שבת משותפות אחת , בנוסף .עם דגש על לימוד ממקום אישי, דרשההכללי של המ

  . בתחום הלימוד בעיר כלפי חוץ בעשייה מעורבים מדי פעם גם. זמן לכמה

חוץ מזה מגיעים גם מספר . באופן קבוע  איש שמגיעים למפגשי הלימוד15בערך  הקהילה מונה

בשכונת  בסמיכות אחד לשני ק מחברי הקהילה גריםחל .באופן טבעי  בני זוג מצטרפים .אורחים

מפגשי הלימוד . בין השכונות החלק האחר מפוזר. בעיר )ליד צומת פת(הקטמונים 

  .במרכז העיר בקטמונים או השונות או בדירות מתקיימים

  omridunour@gmail.com - עמרי דינור : לפרטים 

  )מרכזיה(קהילת מרכז 

 למפגש של פרשנויות 20:00שת מדי יום רביעי בשעה נפג, קהילת מרכז, הקהילה שלנו

  .אביב-בסמינר הקיבוצים בתל ונשנושים

אנחנו משתדלים להכניס תוכן משמעותי ושיח פתוח מהנה לתוך שגרת החיים העמוסה שכולנו שוגרנו 

האנשים הנחמדים שאתה לומד ִאתם מתקרבים ונמצאים בחייך גם מעבר . אליה עם השנים מבלי לתכנן

 050-4083852: רבי'לפרטים נוספים שני ג .ן המפגש הקצוב ואין שמח מזהלזמ

   קהילת אינטרנט–א "קהיל

א שוברת את המוסכמות הגיאוגרפיות "הקהיל) ?ל"בחו(? גרים רחוק מהקהילות? עובדים עד מאוחר

מיועד גם לבוגרים שלאו . 21:45 כל יום שלישי בשעה skypeומאפשרת מפגש לימודי קבוע באמצעות 

 lea@tzahor.co.cc 0547432165 לפרטים לאה צחור...דווקא מסתדרים עם טכנולוגיה

  ) שבע-באר(קהילת אלון דרום 

  .  20:00בימי שני בשעה  אנחנו נפגשים

אנו עורכים קבלות שבת . על החודש  מועדון סרט וחידון מגניב כל ראש חודש ִעברי אנו מקיימים

  לקהילה הנותן ביטוי לאופי המיוחד שלנו  שיצרנו מתוך סידור קבלת שבת!) עם חברים (משותפות

   .ועוד מלא תכנונים מגניבים בנווה המדבר שלנו

   abitboltal@gmail.com  0524638488 –טל אביטבול : יםלפרטים נוספ



  מבצע לבוגרי עין פרת

  :וחברי הקהילות

   150₪):  גיליונות5(מחיר מנוי לשנה 

    60₪): 30עד (מחיר לצעירים 

  :המתנ +

  'דעות'עבר של אחד מגיליונות ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  "ב ַנֵּגןיְיֵפה קוֹל ּוֵמִט"

  : מוזיקה יהודית
  חדשים-קולות ישנים

 44דעות 

 
  "הָהל ְוֵעָדְּבתוֹ ָק"

  :קהילה וקהילתיות
 עתיד, הווה,  עבר

 45דעות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 deot/he/il.org.toravoda://http: אתר האינטרנט של דעות
 

 com.gmail@ta.deot 6072739-03 :להזמנת גיליון היכרות חינם
 

  ?ציונות דתית אחת

 לאומי-ההתפצלות הפנימית בציבור הדתי



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


