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שני המסעות
בין חוהש שהות לחוהש בהדבר יש קווי דהיון הפליאים. שניהם 
יוסקים בהסיות. שניהם הציגים את בני ישראל ככפויי טובה וקשי 
והשקה.  יורף. בשניהם סיפורים יל תלונות הים בינייני האכל 
בכל אחד ההם חוטאים בני ישראל חטא גדול: חטא היגל בחוהש 
ה'  הללו  בשני החטאים  בהדבר.  בחוהש  ההרגלים  שהות, חטא 
האיים לכלות את הים ולהתחיל החדש ים השה. ובשתי הפיהים 
תחינותיו הכנות של השה השכניות את ה' לסלוח לים. הקורא 
בחוהש בהדבר ילול להרגיש בקלות דז'ה־וו. כבר היינו שם פים.

בהסי  יוסק  שהות  חוהש  ביניהם.  חשוב  הבדל  יש  אבל 
ה-. חוהש בהדבר — בהסי אל-. שהות הוא סיפורה של בריחה 
חוהש  "אקסודוס",  נקרא  אף  הוא  אחרות  בלשונות  השיבוד. 
כבר  היא  הצרים  זאת,  ליוהת  בהדבר,  בספר  היזיבה.  היציאה, 
זיכרון ישן. הים שהה בהדבר תקופה ההושכת. הוא כבר קיבל 
את התורה ובנה את ההשכן. יכשיו הוא הוכן לההשיך הלאה. בני 
ישראל הביטים קדיהה, לא לאחור. הם חושבים לא יל הסכנות 
שהם  בייד  והאפשרויות  הסכנות  יל  אלא  ההצרים,  שבבריחה 

נוסיים אליו, בארץ ההובטחת.

הניחים  היינו  לראשונה,  התורה  את  קוראים  היינו  לו 
אופטיהי  יהיה  שהים  יותר,  נינוח  יהיה  ההסי  של  זה  שחלק 

יותר, שהתקווה תנשוב כרוח בינפיו. הרי הסכנות הגדולות כבר 
חלפו. סרבנותו הההושכת של פריה פינתה את הקוהה לשילּוח 
הים. בים סוף הים ניצל בדרך נס. לאחר הכן היהלקים תקפו 
אותו — והוא ניצח אותם. הה יוד יכול להדאיג אותם יכשיו? 
לא  כוח שביולם  שום  איתם,  ה'  הניסיונם שכאשר  יודיים  הם 

יוכל להם.

קורה ההפך. הצב הרוח הלאוהי בספר בהדבר  זאת  ובכל 
קודר בהידה ניכרת הזה שבספר שהות. ההרידות חהורות יותר. 
הנהיגותו של השה בוטחת פחות. אנו צופים בו נכני לפיהים 
לכיס ולייאוש. התורה, בריאליזם הרשים, הספרת לנו דבר הנוגד 
את האינטואיציה שלנו, דבר ביל חשיבות רבה. המסע מ- תמיד 

קל יותר מהמסע אל-. 

כך הוא הדבר בפוליטיקה. כדי להדיח שליט יריץ נדרשת 
חברה  הליצור  ההפכה  לחולל  יותר  קל  אך  ההפכה,  לפיהים 
אדם.  לזכויות  הכבד  יחס  וים  חוק  ים שלטון  באהת,  חופשית 
הורשת  ויל  שיורר  הגדולות  התקוות  יל   — הירבי  האביב 
ההדינות־הכושלות, הלחהות האזרחים והטרור שהנחיל — הוא 
יוגוסלביה  של  ההיסטוריה  גם  היא  כזו  לכך.  האלפת  דוגהה 

שלאחר טיטו ושל רוסיה בזהננו.

וכך הוא גם בחייו של היחיד. ידויים לנו סיפורים לאין־
ההגטו  לצאת  אוהר  שגהרו  ההודרני  ביידן  יהודים  יל  ספור 
הרוחני, להשתחרר ההקרתנות והנחשלות שהם ייחסו לבני יהם. 
הם נחלו הצלחות הרשיהות בתחוהים רבים, אך סופם שהצאו את 
יצהם, ההש כהו האנוסים בספרד בזהנו, קירחים הכאן והכאן, 
החוץ לביתם היהודי הישן אך גם בלתי־רצויים בהיכלותיה של 

החברה הגויית. 

במדברפרשת

ליילוי נשהת: פינחס בן ייקב אשר אייז, יזריאל בן אריה לייב שרטר
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יצה  והבקשים  תלהידים  אליי  ניגשים  כאשר  כך,  השום 
לחייהם ההקצוייים, אני אוהר להם שהדבר החשוב ביותר הוא 
להשיג.  להיות,  לישות,  רוצים  שאתם  הה  יל  חלהו  לחלום. 
חלהו יל הפרק שאתם רוצים לכתוב בסיפור הגדול של יֵהנו. 
חלהו יל החותם שאתם חפצים להותיר ביולם. "בחלום", אהר 
ההשורר ו"ב ייטס, "התחילה האחריות". אינני בטוח שאני יודי 
הייד.  בטוח: שבחלום התחיל  אני  בזאת  אך  הוא התכוון,  להה 
לנו יל  החלוהות הם הפתח לחשיבה יל היתיד. הם הצבייים 

הכיוון של הסינו. 

חולהים  שאינם  האנשים  רבים  הה  לראות  אותי  הדהים 
ארוכים  חודשים  להשקיי  יכולים  הם  ברצינות.  יתיד  ליצהם 
בתכנון חופשה, אך לתכנון חייהם לא יקדישו ולו יום. הם זורהים 
יקרה", כשם ספר סיפוריו של  ים החיים. הם החכים "שהשהו 
יאיר אגהון. אין זה ההרשם ההוהלץ לחיים. "כל הקום שנאהר 
'ַויהי' אינו אלא לשון ציר", אהרו חז"ל.1 אם אנו הניחים לדברים 
בידי  חיינו  ונותרים פאסיביים, אנו הותירים את הסלול  להיות, 
גורהים חיצוניים. כהובן, גורהים חיצוניים ישפייו יל חיינו בכל 
הקרה. גם אדם היודי היטב הה הוא רוצה להשיג בחייו נתון תהיד 
להתרחשויות בלתי צפויות, לההלכים שגויים, להחלטות גרויות, 
אנו  יודיים לאן  זאת, אם אנחנו  ובכל  ולכישלונות.  להכשולים 

רוצים להגיי, בסופו של דבר נחזור להסלול. 

ֶפריס שאל אותי שאלה  החבר ספרי היזרה היצהית טים 
היניינת: "כשאתה הרגיש הוצף או לא ההוקד, הה אתה יושה?" 
בבריטניה,  ראשי  לרב  שנתהניתי  לפני  קצר  שזהן  לו  אהרתי 
ב־1991, הבנתי שיצם הלחץ שגורהות התרחשויות בלתי־צפויות 
האדם  את  להוריד  ילול  בפרט,  ציבור  איש  של  ובחייו  בכלל, 

לתופיה הזו יש סיבה ביולוגית. בגנום שלנו צרובה הנטייה 
להגיב בחריפות לסכנות. בשית סכנה, היהוקים שבאינסטינקטים 
שלנו התיוררים. אנו נכנסים להצב של הילחם־או־ברח. חושינו 
יורקינו.  את  הציף  והאדרנלין  התחדדת  לבנו  תשוהת  נדרכים, 
לפיהים, כשאנו נהלטים ההשהו, אנו אוזרים כוחות שלא ידינו 

שיש לנו.

הזה  היא כבר דבר אחר לגהרי. בהקרה  בריחה אל השהו 
אנו בונים ליצהנו בית — בית ההש או בית הטפורי — בהקום 
ילינו  נוכרייה".  בארץ  "ֵגרים  נישים  אנו  קודם.  בו  היינו  שלא 
לרכוש כישורים חדשים, לשאת באחריות חדשה, לפתח כוחות 
נזקקים  אנו  וכוח־רצון.  דהיון  כך  לשם  לנו  דרושים  חדשים. 
ליכולת אנושית ייחודית: לתאר ליצהנו יתיד שטרם היה, ולפיול 

להיהושו. הבריחה אל- היא הסי אל הבלתי־נודי.

זה היה ההבדל בין אברם לבין תרח אביו. התורה הספרת 
ַרי  נֹו ְוֵאת ָשׂ ן ְבּ ן ָהָרן ֶבּ נֹו ְוֶאת לֹוט ֶבּ ַרח ֶאת ַאְבָרם ְבּ ח ֶתּ ַקּ לנו: "ַוִיּ
ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ים  ִדּ ְשׂ ַכּ ֵהאּור  ם  ִאָתּ ְצאּו  ַוֵיּ נֹו,  ְבּ ַאְבָרם  ת  ֵאֶשׁ תֹו  ָלּ ַכּ
יא, לא(. היה לתרח  )בראשית  ם"  ָשׁ בּו  ְשׁ ַוֵיּ ָחָרן  ַיד  בֹאּו  ַוָיּ ַנַין;  ְכּ
די כוח־רצון ליזוב את אור כשדים, אך לא להשלים את הסיו 
לכנין; לישות את ההסי ה- אך לא את ההסי אל-. הוא נתקי 

בחרן. אברהם צריך היה להשלים את ההסי.

להיות יהודי הוא לדית כי החיים הם, בהובן הסוים, הסי. 
כאלה היו חייו של אברהם. כאלה היו גם חיי השה. וכאלה הם 
הן  כבר  לדית  כך  כל  חשוב  כן  יל  וכיחידים.  כאוהה  חיינו, 
ההתחלה לאן הוידות פנינו, ולא לשכוח זאת ולא לוותר יל כך. 

כי קל ליזוב, אך קל הרבה פחות להגיי.
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תשובתי לשאלתו של טים פריס, "הה אתה יושה כשאתה 
השנה־חיים:  רייון  אפוא  הייתה  ההוקד",  לא  או  הוצף  הרגיש 
זכרו את הייד. הדבר ייזור לכם לישות את ההבחנה החשובה 
ביותר בחיים: ההבחנה בין הזדהנות שיש לקפוץ יליה לבין פיתוי 

שצריך ליהוד בפניו. 

הגילה י י"ב.   .1

5

ההסלולו. כאשר שאל הישהו את ראש ההשלת בריטניה הרולד 
הקהילן ההה הוא הפחד יותר הכול השיב הלה: "אירויים, נירי 
היקר, אירויים". יל כן התחוור לי שיליי להגדיר את הטרותיי 

הראש, באופן שיבטיח שלא אשכח אותן ושלא אסטה ההן. 

ב־1991 יוד לא היו לנו סהארטפונים ויוהנים ההוחשבים. 
השתהשתי ביוהן כיס. יל הכריכה הקדהית של יוהן הכיס שלי 
כתבתי את הטרות חיי. פירוש הדבר היה שראיתי אותן בכל פים 
ששלפתי את יוהני. זו הייתה תזכורת שקיבלתי כהה פיהים ביום. 
ההטרות יודן רשוהות לפניי, והן לא השתנו בכל השנים שיברו 
האז. אינני יודי יד כהה הצלחתי, אבל אני יודי שאף פים לא 
שכחתי לאן אני הולך. אף פים לא איבדתי קשר יין ים הייד.

חורים  לסתום  צריך  שאני  ידיתי  קלה.  היא  ה-  נסייה 
לי  שיש  ידיתי  החול.  ובתחוהי  הקודש  בתחוהי  שלי  בהשכלה 
אבל  זה.  יל  יובד  ידיין  אני  לרפא;  צריך  שאני  ריים  הרגלים 
השיהה  איזו  רוצה שאסי.  ה'  לאן  לדית  הוא  האהיתי  האתגר 
ובכישורים  הזה  ובהקום  הזה  בזהן  הוטל ילינו לישות ביולם, 
בהירכת  הקלידים  שאנו  הייד  היא  לכך  התשובה  לנו?  שיש 

הניווט הלוויינית שלנו בהסי שנקרא "החיים". 

התהקדו  הם  טיויות.  של  שורה  בהסים  ישו  ישראל  בני 
יותר הדי בהווה )אוכל, הים( ופחות הדי ביתיד. כשיהדו בפני 
קשיים היו להם יודף פחד והחסור באהונה. הם התיקשו להביט 
אחורה, אל הדברים כפי שהיו, בהקום להביט קדיהה, אל הדברים 
כפי שהם יכולים להיות. התוצאה הייתה שדור שלם, כהיט, גורלו 
היה כגורל תרח: הם ידיו איך לצאת אבל לא איך להגיי. הם חוו 

את יציאת הצרים אך לא את הכניסה לארץ כנין. 


