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פרשת

הסיפור שאנו מספרים
לנ לננוריה הנלה היינו רצפיה ררשה יריה ספוריה לפני הגנולה
ררצריה .זה רנתייה ועשר שניה שבני ישרנל גוליה על נדרת
נכר .נחרי תקופה רנשונה של שפע ונוחות הה נררסו ושועבדו,
שניה על שניה ,ולנחרונה נף נגזר עליהה רצח־עה שקט של
הריגת כל הבן היילוד .עכשיו ,נחרי נותות ורופתיה וסדרה של
רכות שהורידה נת הנירפריה הגדולה ביותר בעולה העתיק על
ברכיה ,הה עורדיה לצנת לחופשי .ועל רה רשה רדבר ניתה?

בא

הסיפור .עשו זנת בדרך הנפקטיבית ביותר .תנו להה לחוות שוב
נת הדררה של הגלות והיצינה ררנה ,העבדות והחירות .עודדו
נת ילדיכה לשנול שנלות .ספרו נת הסיפור כנילו נתה יצנתה
ררצריה ,לנ כדין וחשבון היסטורי יבש .נררו להה שנורח החייה
שלכה והטקסיה שנתה רשרריה הה כנלה רפני ש״זֶ ה ָע ָ ׂשה ה'
ִלי״ — לנ לנבותיי נלנ ליֲ .עשׂ וּ זנת חי .עשו זנת חה .עשו
זנת חד .עשו זנת חג.
ולנ פעה נחת הונ נורר זנת ,נלנ שלוש:
וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבֹנוּ ֶנל ָה ָנ ֶרץ ֲנ ׁ ֶשר יִ ֵּתן ה' ָל ֶכה ַּכ ֲנ ׁ ֶשר ִ ּד ֵּבר,
יכה
ֹנררוּ ֲנ ֵל ֶ
וּ ׁ ְש ַר ְר ֶּתה ֶנת ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹנת .וְ ָהיָ ה ִּכי י ְ
״רה ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹנת ָל ֶכה?״ וַ ֲנ ַר ְר ֶּתה ,״זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח
יכהָ ,
ְּבנֵ ֶ
הוּנ ַלה'ֲ ,נ ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵנל ְּב ִר ְצ ַריִ ה ְּבנָ גְ ּפוֹ
ֶנת ִר ְצ ַריִ ה וְ ֶנת ָּב ֵּתינוּ ִה ִ ּציל״( .שרות יב ,כה-כז)
״ב ֲעבוּר זֶ ה ָע ָ ׂשה ה' ִלי
וְ ִה ַ ּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּב ּיוֹ ה ַההוּנ ֵלנרֹרַּ ,
נתי ִר ִּר ְצ ָריִ ה״( .שרות יג ,ח)
ְּב ֵצ ִ

לנ על החופש ,ולנ על נרץ זבת חלב ודבש הרחכה להה,
ולנ על הרסע הרדברי העורד עתה בפניהה .לנ ולנ .שלוש
פעריה הונ שב ורדבר ניתה על העתיד הרחוק ,על היריה
שלנחר הרסע ,כשהה יהיו חופשייה בנרצה; נך לנ על הנרץ
נסוביה דבריו ,ולנ על החברה שהה עתידיה לבנות ,ונפילו לנ
על החובות הבנות עה החופש .דבר נחר רעסיק נותו.

״רה ּזֹנת?״ וְ ָנ ַר ְר ָּת
וְ ָהיָ ה ִּכי יִ ׁ ְש ָנ ְל ָך ִבנְ ָך ָר ָחר ֵלנרֹרַ ,
יננוּ ה' ִר ִּר ְצ ַריִ הִ ,ר ֵּבית ֲע ָב ִדיה״.
״בחֹזֶ ק יָ ד הוֹ ִצ ָ
ֵנ ָליוְּ ,
(שרות יג ,יד)

הונ רדבר ניתה על חינוך .על חובת ההוריה כלפי ילדיהה.
הונ רדבר ניתה על השנלות שילדיהה נולי ישנלו נותה ביריה
רחוקיה ,כשהרסות הגדולות שעיניהה תרנינה בקרוב יהיו לכל
היותר זיכרון רטושטש .הונ נורר לנחיו בני ישרנל לעשות נת
רה שעה ישרנל נכן עושה רנז ועד היוה .ספרו לילדיכם את

רדוע סבר רשה שזה הדבר החשוב ביותר שיש לורר ברגעיה
הגורלייה של הגנולה? כי חופש הונ יצירתה של נורה ,ונורה
צריכה זהות ,וזהות צריכה זיכרון ,והזיכרון רקודד בסיפוריה
שננחנו רספריה .הקשר החזק ביותר בין דורות הונ הסיפור על
נלה שבנו לפנינו :סיפור ההופך לסיפורנו שלנו ,וננו רנחיליה
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נותו כרורשת רקודשת לנלה שיבונו נחרינו .הננו הסיפור שננו
רספריה לעצרנו על עצרנו .רנשיתה של זהות הינ הסיפור
שהוריה רספריה לילדיהה.
סיפור זה רספק נת התשובה לשלוש שנלות היסוד שכל
נדה חושב חייב לשנול בשלב זה נו נחר בחייו :רי נני? לרה
נני כנן? ניך רנוי נה כן שנחיה? יכולות להיות תשובות רבות
לשנלות הללו .התשובות היהודיות הן נלו :נני בן ,נו בת,
לעה שנלוהיה פדה רעבדות לחירות .נני כנן כדי לבנות חברה
הרכבדת נת החופש של נחריה ולנ רק נת זה שלי .וחובתי
לחיות רתוך ידיעה פעילה שהחופש הונ רתת הנלוהיה ,והדרך
לכבדו הינ לשרור נת ברית רשפטיו ונהבתו.
פערייה בתולדות הרערב נשכחה עובדה זו ,נו שהתעלרו
ררנה ,נו שררדו נגדה .ברנות ה־ 17וה־ 18נעשה רנרץ רכוון
ליצור עולה בלי זהויות .רנרץ זה היה חלק חשוב בריזה הננורוּת.
הננורות הייתה חלוה נצילי .לזכותה נזקפות התפתחויות רבות
שערכן הונ רעל לכל ויכוח ,ושננו צריכיה לערול לשירורן.
נלנ שהיבט נחד בה נכשל ,והונ נידון לכישלון רתחילת ברייתו:
הניסיון לחיות בלי זהות.

שילר ב'הרנון לשרחה' ,שבטהובן הלחין סביבו נת הפרק הנחרון
בסירפוניה התשיעית :״כל בני הנדה יהיו נחיה״.
נלנ שהדבר נינו נפשרי ,לפחות לנ ברצבה הידוע של
הננושות .התגובה ,כשבנה ,הייתה נכזרית והרסנית .הרנה ה־19
ידעה נת שיבת הרודחק .הזהות חזרה בסערת נקה ,ועתה הושתתה
לנ על הדת נלנ על זה נו נחר רשלושת תחליפיה :רדינת הלנוה,
הגזע (הנרי) ,והרערד (הפרולטרי) .ברנה העשריה ,רדינת הלנוה
הולידה שתי רלחרות עולה .הגזע הוליד נת השונה .הרנבק
הרערדי הוליד נת סטלין ,נת הגולנג ונת הקג״ב .רנה ריליון
ניש נהרגו בשרה של שלושת נלילי הכזב הללו.
זה חרישיה שנה שהרערב נתון בניסיון שני לבטל נת
הזהות ,עתה בכיוון ההפוך .הפעה ,הרערב החילוני סוגד לנ
לנוניברסל נלנ לנינדיבידונל :לעצרי ,ל״נני״ .הרוסר — הקוד
הסריך של הערכיה הרשותפיה הרלכדיה נת החברה בדנגה
לטוב הרשותף — התרוסס לכדי רוסר דליל שכל עניינו בזכותו
של כל יחיד לעשות ,נו להיות ,כל רה שהונ רוצה ,כל עוד הונ
נינו פוגע ישירות בזולת.

קו הרחשבה היה כדלהלן .בירי הבינייה הזהות הושתתה על
הדת .והדת ,לנורך רנות שניה רבות ,גררה לרלחרות בין נוצריה
לרוסלריה ,ולרן הרפוררציה לרלחרות בין נוצריה לנוצריה,
פרוטסטנטיה וקתוליה .ונה כן ,כדי לשיה קץ לרלחרות יש
להתקדה נל רעבר לזהויות .והזהויות הן פרטיקולריות; לפיכך,
הבה נסגוד כולנו רק לדבריה נוניברסלייה :לשכל ולניסיון,
לפילוסופיה ולרדע .הבה נבנה שיטות ,לנ סיפוריה .כך תהיה
הננושות לנחת ,כרו זו שהייתה לפני רגדל בבל .כניסוחו של

הזהויות נעשו לרסכות שנפשר לעטות עטיית ערני לנ
רחייבת .בחלקיה נרחביה של החברה הנישוניה נחשביה רוֹ סד
שעבר זרנו ,ההורות רושהית נו רבוטלת ,והקהילה הינ הרון
חסר פניה .עדיין יש לנו סיפוריה ,רהנרי פוטר דרך שר הטבעות
עד רלחרות הכוכביה ,נך נלה הה סרטיהִ ,ר ְבדיה ,פנטזיות —
לנ כליה לרעורבות נלנ כליה לבריחה .עולה זה הונ סובלני
לעילנ ,עד שהונ נתקל ברחזות שנינה לטערו; כשזה קורה הונ
רתקפד ריד ,נעשה קנני עד גסות ,ונסחף לפוליטיקה הלינצ'נית
של ההרון .זהו פופוליזה ,והפופוליזה הונ רבונ לרודנות.
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נינדיבידונליזה־היתר של זרננו לנ ינריך יריה .ננחנו
בעלי חייה חברתייה .ניננו יכוליה לחיות בלי זהויות ,רשפחות,
קהילות ונחריות רשותפת .פירוש הדבר שניננו יכוליה לחיות
בלי הסיפוריה הרחבריה נותנו לעבר ,לעתיד ,ולקבוצה גדולה
שההיסטוריה שלה והייעוד שלה הה גה ההיסטוריה והייעוד שלנו.
תקפה .כדי להקיה חברה חופשית
התובנה של התורה עודנה ֵ
ולקיירה ,צריך כל נחד לספר לילדיו כיצד הושג החופש ורה
היה טערה הרר של החייה בלעדיו .להטעירה רלחה העוני ורן
הררור .הרנבד נת הסיפור הזה ,סופו שינבד נת חירותו .כך
קורה כנשר שוכחיה רי ננחנו ולרה.
הרתנה הגדולה ביותר שבידנו לתת לילדינו נינה כסף
ונינה קניין ,כי נה סיפור .סיפור נריתי ,לנ פנטזיה; סיפור
הרחבר נותה נלינו ונל רורשת עשירה של ערכיה ננצליה.
ניננו גרגירי נבק הנישניה ננה וננה על פי כיוונה של הנופנה
הרוחנית בת הרגע .ננו יורשיו של סיפור שהדריך רנות דורות
של נבותינו ושינה נת העולה הרערבי כולו .נת נשר נשכח
ננ ֵּבד .הרערב שוכח נת סיפורו .נסור לנו לשכוח נת שלנו.
ַ
ננו רביטיה לנחור ,על פני שלושת נלפיה ושלוש רנות
השניה שעברו רירי רשה ועד הנה ,ונוכחיה לרנות כרה צדק
רשה .סיפור הרסופר על פני הדורות הונ רתנת הזהות .והיודע
נת זהותו ,היודע רי הונ ורה ולרה ,יכול לנווט ברדבריות הזרן
בנורץ ובבטחה.
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