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פרק ה :רני הולהת ברחוב רחר.

פרשת

דרך ארוכה שהיא קצרה
המנטורים' מךטט טימותי ֶפריס שיר מרת
בסוף ספרו החהש 'שבט ֶ
פורשיה נלסון ושמו "רוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קךרים".
הנה הור:
פרק ר :רני הולהת ברחוב .במהרהה יש בור עמוק .רני
נופלת .רני רבוהה ....רני חסרת רונים .זו לר רשמתי.
עה שרךליח להיחלץ ממנו יעבור נךח.
פרק ב :רני הולהת ברותו רחוב .במהרהה יש בור
עמוק .רני מתעלמת ממנו .רני נופלת שוב .רני לר
מרמינה ששוב הגעתי לרותו מקום .רבל זו לר רשמתי.
עהיין נהרש לי זמן רב להיחלץ ממנו.
פרק ג :רני הולהת ברותו רחוב .במהרהה יש בור
עמוק .רני רורה שהור שם .ובהל זרת רני נופלת...
זה ֶהרגל ...רבל עיניי פקוחות .רני יוהעת ריפה רני.
זו רשמתי .רני נחלךת מיה.
פרק ה :רני הולהת ברותו רחוב .במהרהה יש בור
עמוק .רני עוקפת רותו.
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לעילוי נשמת :פינחס בן יעקב רשר רייז ,עזרירל בן רריה לייב שרטר

בשלח

הרלה הם ,מן הסתם ,חיי רבים מרתנו .הרלה היו חיי .רנחנו יוךרים
להרצ ,בטוחים שרנחנו יוהעים לרן רנו הולהים ,רצ המעט תמיה
מגלים שרין זה פשוט הל הצ" .החיים הם מה שקורה לנו השרנחנו
מתהננים תוהניות רחרות" ,רמר ג'ון לנון .רנחנו נופלים לבורות.
רנחנו טועים .ורז רנחנו חוזרים על הטעויות .לבסוף רנחנו לומהים
להימנע מהן ,רבל רז מהרסם בנו החשה שמלהתחילה לר הלהנו
בהיוון הנהון .רם מתמזל מזלנו ,רנחנו מוךרים רחוב רחר.
ררו עתה רת פתיחת פרשתנו.
וַ יְ ִהי ְּב ׁ ַש ַּלח ּ ַפ ְרעֹה ֶרת ָה ָעם ,וְ לֹר נָ ָחם ֱר־ל ִֹהים הֶּ ֶר ְצ ֶר ֶרץ
"פן יִ ָּנ ֵחם ָה ָעם
ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתיםִּ ,הי ָקרוֹ ב הוּרִּ ,הי ָר ַמר ֱר־ל ִֹהיםֶ ּ ,
ִּב ְרר ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה וְ ׁ ָשבוּ ִמ ְך ָריְ ָמה" .וַ ַ ּי ֵּסב ֱר־ל ִֹהים ֶרת ָה ָעם
הֶּ ֶר ְצ ַה ִּמ ְה ָּבר יַ ם סוּף( ...שמות יג ,יז-יח)
פסוקים רלה קשים מהפי שנהמה תחילה .השלעךמם ,הם ברורים.
בני ישררל השתחררו רצ זה עתה משעבוה מךרים .הם ךריהים
עוה לבנות רת הרישיות שלהם ,לסגל לעךמם נפש של בני חורין
העומהים על נפשם .רם יךטרהו הבר עהשיו להיהנס למלחמה עם
שבעת עמי ררץ הנען ,הם עלולים להיבהל ולסגת .יתרה מהצ:
היום יהוע לנו שלרורצ ההרצ הררשית בין מךרים לררץ הנען,
"הרצ ררץ פלשתים" ,נמךרו מךוהות מךריות .בני ישררל היו
עלולים להיקלע לקרבות הבר בהרצ.
רצ ההברים רינם פשוטים הל הצ .עלינו לתת רת ההעת
לשלוש עובהות .ררשית ,בהמשצ הפרשה מסופר שרלוהים ההביה
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רת לב פרעה ומשום הצ פרעה יךר מיה ,עם שש מרות מרהבות,
למרהף רחר בני ישררל (יה ,ה-ז) .ההבר החריה רת העם עה
רמרוּ ֶרל מ ׁ ֶֹשה'ַ ,ה ִמ ְּב ִלי ֵרין ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְך ַריִ ם ְל ַק ְח ָּתנוּ
יירוש" .וַ ּיֹ ְ
ָלמוּת ַּב ִּמ ְה ָּבר? ...טוֹ ב ָלנוּ ֲעבֹה ֶרת ִמ ְך ַריִ ם ִמ ֻּמ ֵתנוּ ַּב ִּמ ְה ָּבר" (שם,
יר-יב) .רם רךה רלוהים שבני ישררל לר יררו מלחמה ,פן ישובו
מךרימה ,מהוע שילח בהם רת פרעה וחילו? להרורה ךריצ היה
שלו ההל הרפשר.
השלב הררשון במסע להיות ֵ
שנית ,בני ישררל נקלעו למלחמה ממש הרבה לפני
שהתקרבו לררץ הנען .סמוצ לרחר קריעת ים סוף התנפלו עליהם
העמלקים .ומוזר :בקרב הזה ,שהם לחמו בו בהוחות עךמם ,בלי
התערבות ניסית מרת ה' ,הם לר ביטרו הל פחה .בהשררת יהיו
המורמות של משה ,ובפיקוהו הךברי של יהושע ,הם נלחמו
וניךחו (יז ,ח-יג).
ושלישית ,המסלול העוקף לר מנע רת תגובתו המבוהלת
של העם להו"ח המרגלים .למשמע היהיעה על עוךמתם של
ֹרש וְ נָ ׁש ָוּבה
עמי הררץ ועל עריהם הבךורות הם רמרו "נִ ְּתנָ ה ר ׁ
ִמ ְך ָריְ ָמה" (במהבר יה ,ה) — רותה תגובה שהמסלול הררוצ נועה
להרורה למנוע.
שהולהת בני ישררל במסלול העוקף ,הרצ
ַ
נררה ,רפור,
ים סוף והמהבר ,לר נועהה למנוע מהם ִלרךות לשוב למךרים,
רלר למנוע מהם רת היהולת לעשות זרת .למעבר הפלרי הרצ
ים סוף היה רפקט של רל־חזור ,המו לימים בחךיית הרוביקון
ביהי יוליוס קיסר ובמעשהו של קורטז הספרהי ,הובש מקסיקו,
ששרף רת הרוניות שהובילו רת ךברו לשם .הנסיגה נעשתה
בלתי־רפשרית .לבני ישררל עוה יהיו ספקות ופחהים ,רבל הבר
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לר תהיה להם ברירה של ממש .הם יךטרהו להמשיצ קהימה .גם
רם ייהרשו לשם הצ ררבעים שנה של חילופי הורות.
והצ ,הבר בשחר הולהתו למה עם ישררל שהישג בר־קיימר
נרהש בהרצ ררוהה .המרמר שלום חנוצ ,מה שבר בקלוּת ברותה
רנהרס רריקסון (שזהו לתפוךה
הקלוּ ת ייעלם .במחקריו של ֶ
בךיבור הרחב בזהות התיבתו הפופולרית של מלקולם גלהוול)
נמךר הי בתחומים רבים נהרשות עשרת רלפים שעות ההשרה
ותרגול ההי להגיע לגהוּלה .קורותיהן של מהינות רבות שהוקמו
לרחר מלחמת העולם השנייה ופירוק הרימפריות מלמהות שרין
הי בהחלטת רו"ם ההי להונן המוקרטיה ,ורין הי בהךהרת זהויות
רהם ההי לבסס חופש .רנשים המנסים להתעשר במהירות מגלים
פעמים רבות שעושרם הומה לקיקיון של יונה :בן לילה היה
ובן לילה רבה .מי שמחפש קיךורי הרצ מוךר רת עךמו ,המו
המשוררת מתחילת הברינו ,בתוצ הבור.
התנר רבי יהושע בן חנניה סיפר:
פעם רחת הייתי מהלצ בהרצ ורריתי תינוק יושב על
פרשת הרהים ,ורמרתי לו" ,בריזה הרצ נלצ לעיר?"
רמר לי" ,זו קךרה וררוהה [הלומר קךרה רבל ררוהה],
וזו ררוהה וקךרה [הלומר ררוהה רבל קךרה]" .והלהתי
בקךרה וררוהה .היוָ ן שהגעתי לעיר מךרתי שמקיפין
רותה גנות ופרהיסין .חזרתי לרחורי .רמרתי לו,
"בני ,הלר רמרת לי קךרה" .רמר לי" ,ולר רמרתי
לצ ררוהה?" נשקתיו על ררשו ורמרתי לו" ,רשריהם
ישררל שהולהם חהמים גהולים רתם מגהולהם ועה
קטנהם".
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מוטב ללהת בהרצ הררוהה שרנו יוהעים שתוביל רותנו ליעה
מלבחור בהרצ קךרה ומפוקפקת ,גם רם ההבר רינו נררה הצ
מלהתחילה.
עולמנו מלר בספרים ,בסרטים ובסהנרות המבטיחים מסלול
מהיר להל הבר המעט ,מהרזיה הרצ התעשרות עה הךלחה ותהילה.
הרעיון משנה־החיים שרפשר ללמוה מבחירתו של רלוהים להוליצ
רת בני ישררל הרצ המהבר וים סוף הור שרין מסלולים מהירים.
ההרצ הררוהה היר הקךרה; ההרצ הקךרה היר הררוהה .מוטב
שנהע הבר בךרתנו להרצ שהיר תהיה ררוהה וקשה ושיהיו בה
מהמורות ופניות שגויות .עלינו להךטייה בהוח סבל ובהוח עמיהה,
בנחישות ובעקשנות .ברין לנו עמוה ענן שיורנו רת ההרצ ,נזהקק
לעךת מורים וחהמים ולעיהוה מךה חברים .רבל המסע ימריץ
רותנו ,וממילר רין הרצ רחרת .וההרצ הקשה מחשלת.
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