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פרשת

הבט קדימה באומץ
כזכור לקור ים הקבועים ,ל חרונה שק תי לבען רשת בי־בי־סי
על ס רת ולוויזיה ה נה ב תגרי הבוסר בב ה ה־ .21בהכיני
ותה ,ר יתי לנחוה לנסוע לוורונוו ולשוחח עם ם שורם
פגשתי ,הפסיכולוג הקנ י ג'ור ן פיורסון .ל חרונה הו זוכה
לבעב של ינולקוו ל־על בעיני ביליוני צעירים ,ובנג בולעג
ובבוזה בי י חרים שחבל ש ינם יו עים על בה הם ב ברים.
ההסכתים שלו — הנבשכים שעות
הפופולריות העצובה של ֶ
רוכות ותוכנם ינולקוו לי להחרי — בלב ת שהו ובר
בשהו ש נשים רבים ברגישים שעליו להישבע ,וש ינו זוכה
לביווי הולם בפי חרים.
בשיחתנו היה רגע של עוצבה צורבת .פיורסון סיפר על
בתו ביכ ילה .כשהייתה בת שש נתגלה שהי לקתה ב לקת
פרקים חריפה שבקורה ינו י וע .שלושים ושבעה בפרקים בגופה
נפגעו .ל ורך שנות יל ותה ונעוריה הי עברה ניתוחי החלפת
גן והחלפת קרסול .הי סבלה כ בים עזים ובלתי פוסקים.
כש ביה סיפר לי על בסכת ייסוריה קולו רע וה בעות עב ו
בגרונו .ו ז בר:
ח ה ברים שנזהרנו בהם ב ו  ,ושהרבינו ל בר
יתה עליהם ,היה של תתפוס ת עצבה כקורבן.
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ראה

וה בן לי ,הייתה לה סיבה בצוינת להרגיש שהי
קורבן .בל ברגע שה ם החולה רו ה ת עצבו
כקורבן הו שוקע בבחשבות כעס ונקם — וזה יוצר
צלו בצב פסיכולוגי נור כבו בצבו הגופני .ני יכול
לובר לשבחה שזה חלק בבה ש פשר לה להחלים.
הי ל התרפ ה לגברי ,הבצב עו ל לגברי יציב,
בל הו ווב ל ין ערוך בכפי שהיה — בפני שהי
ל הרשתה לבצב הברי ותי שלה להכניס ותה לבצב
קיובי של זעם ...ל נשים יש הרבה סיבות להבנות
ת עצבם כקורבנות .חייהם של רבים בל ים בסבל
ובבגי ה .לו הן חוויות שנצרבות .הש לה הי
יזו גישה נוקוים לעובתן .כעס ,חייה ,תרעובת,
עוינות ,רצחנות? לו היו הבחירות של קין .ז ת ה רך
לגיהינום.
כששבעתי ז ת הבנתי בה הוביל ותי ל ה יש הזה ,בפני
שרוב יבי חיי הניע ותי ותו חיפוש ,ף כי בבסלול חר.
הגעתי לתובנה הזו בזכות ניצולי השו ה שהכרתי .הם היו
קורבנות של ח הפשעים ה יובים ביותר נג ה נושות ,בכל
ההיסווריה .ובכל זאת הם לא ראו עצמם קורבנות .הניצולים
שהכרתי ,ב ובה כבעו על־ נושי ,הסתכלו ק יבה ,בנו להם
חיים ח שים ,העניקו זה לזה תביכה רגשית ,ו ז ,כעבור שנים
רבות ,סיפרו ת סיפורם :ל כ י לחזור לעבר ל כ י לחנך
ת הצעירים של היום על חשיבותה של נוילת חריות ישית
לעתי נושי והובני יותר.
בל כיצ זה פשרי? איך יכול אדם להיות קורבן אך לא
לראות את עצמו ככזה — בלי לחטוא בהכחשה ,בהשכחה ,או
בחשיבה משאלתית?
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התשובה נעוצה ביכולת הייחו ית שלנו ,היכולת העושה
ותנו לבני נוש ,לבחור בכל בצב בין בבו ל חור לבבו ק יבה.
ם יכול לש ול "לבה זה קרה?" ,כלובר להביו ל חור ולחפש
גורם בעבר .ך הו יכול גם לש ול "בה עושים?" — כלובר
להביו ק יבה ,לר ות ברגע ההווה קו זינוק ולהחליו על נקו ת
היע העתי ית שלו.
יש הב ל עצום בין השניים .כי ת העבר יננו יכולים
לשנות .ך ת העתי — כן .הבביו ל חור רו ה ת עצבו
כ ובייקו ,ככלי בשחק בי י כוחות שבעבר לשליותו .הבביו
ק יבה רו ה ת עצבו כסובייקו ,כשחקן בוסרי בעל יכולת
בחירה ,הבחליו ב יזה נתיב ילך ל הבקום שהו רוצה
להיות בו.
לו הן שתי רכי חשיבה לגיויביות ,בל ה חת בובילה
לתרעובת ,לברירות ,לזעם ולתשוקת נקם — וה חרת בוליכה
ל תגר ,ל ובה ,לכוח רצון ולשליוה עצבית .ת ה רך הז ת
בייצגים בעיניי ביכ ילה פיורסון וניצולי השו ה שהכרתי :את
ניצחון הבחירה על הגורל.
ג'ור ן פיורסון הגיע ל בשנתו זו רך הב בקים שלו ושל
ביו עם ה יכ ון וב בקה של בתו עם בצבה הגופני .עם ישר ל
הגיע ליה בתוך בסריו ְב ַשנֵ י־החיים של בשה רבנו ,בייחו בספר
ברים .הם בתובצתים בפסוקי הפתיחה של פרשתנו:
יכם ַה ּיוֹ ם ְּב ָר ָכה ְוּק ָל ָלה ֶ .ת ַה ְּב ָר ָכה
ְר ֵ ה ָ ,נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵ ֶ
יכם ֲ ׁ ֶשר ָ נ ִֹכי ְב ַצ ֶוּה
ֲ ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ְבעוּ ֶ ל ִב ְצוֹת ה' ֱ ־ל ֵֹה ֶ
ֶ ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם; וְ ַה ְ ּק ָל ָלה ִ ם לֹ ִת ׁ ְש ְבעוּ ֶ ל ִב ְצוֹת ה'

3

יכם וְ ַס ְר ֶּתם ִבן ַה ֶ ּ ֶר ְך ֲ ׁ ֶשר ָ נ ִֹכי ְב ַצ ֶ ּוה ֶ ְת ֶכם
ֱ ־ל ֵֹה ֶ
ַה ּיוֹ ם ( ...ברים י  ,כו-כח)
ל ורך הספר חוזר בשה ו ובר :ל תחשבו שעתי כם ייקבע
בי י כוחות שבחוה לשליותכם .נכון ,בקיפים תכם כוחות
ש ינכם שולוים בהם — בל הבחירה שלכם הי שתקבע .כל
ש ר ה ברים יבו ו בעקבותיה .תבחרו בווב — ו ברים וובים
יקרו לכם .תבחרו ברע — ובסופו של בר תסבלו .בחירות רעות
יוצרות נשים רעים ,ו נשים רעים בונים חברות רעות ,ובחברות
רעות ,בחלף הזבן ,החירות הולכת ל יבו  .ת הבחירה תעשו
תם; ינני יכול לבחור בשבילכם.
הבחירה ,ובר בשה שוב ושוב ,הי רק שלך ושלכם.
שלך ,היחי ; שלכם ,העם .התוצ ה הייתה שהיהו ים ,ב ורח
ר וי לציון ,ל ר ו ת עצבם כקורבנות .בות בפתח בעניין
זה ,ב ות שנים חרי בשה ,הייתה הנבי ירביהו .ירביהו שב
והזהיר ת העם כי עוצבתה של ב ינה ינו תלוי בעוצבת צב ה
ל בעוצבת החברה בה .ה ם יש בה צ ק? ה ם יש בה רחבים?
ה ם נשים ו גים לרווחת הזולת ו רק לרווחת עצבם? ה ם
יש שחיתות ב רגים הגבוהים? ה ם בנהיגים תיים בתעלבים
בהליקויים הבוסריים של בני עבם ,בתוך בחשבה שתפקי ם
היחי הו לבצע ת פולחני הבק ש ,ו י בכך כ י להבויח
שה ל ישבור ת העם ב ויבינו? ירביהו חזר ו בר ,בבילים רבות
ב ו  ,שה' ל יציל ותנו ב ויבינו כל עו ל נציל ת עצבנו
בהחלקים הירו ים של עצביותנו.
כשה סון ב והבית חרב בר ירביהו חת בן ה בירות
החשובות ביותר בהיסווריה .הו ל ר ה ת הכיבוש הבבלי
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כתבוסה של יהו ה ושל לוהיה .הו ר ה ותה כתבוסה של
מידי לוהיה .ו ווק בחנה זו הייתה חוו ָשני של
יהו ה ֵ
תקווה .לוהים ע יין כ ן ,הו בר בעצם .שובו ליו — וישוב
ליכם .ל תג ירו ת עצבכם כקורבנות של הבבלים .הג ירו
ת עצבכם פועלים בוסריים חופשיים הבסוגלים לבחור לעצבם
עתי ווב יותר.
היהו ים שילבו בחיר פסיכולוגי עצום על תפיסתם
ההיסוורית הזו" .בפני חו ינו גלינו ב רצנו" ,נו וברים
בתפילה .נחנו בסרבים להג יר ת עצבנו כקורבנות של
כוחות חיצוניים לנו — בצרים ,שור ,בבל ,הגורל ,חוזק י ה
של ההיסווריה ,החו הק בון ,חפים ל בו עים ,בולוציה
עיוורת ,ורביניזם גנוי ו יחסי כוח .נחנו ב שיבים ת עצבנו:
"בפני חו ינו".

יש ויש קורבנות בעולם הזה ,ו ין לנו רשות להפחית בערך
סבלם .בל ברוב הבקרים (בהחלו ל בכולם) ה בר החשוב
ביותר ש נו יכולים לעשות הו לעזור להם לשקם את ההכרה
ביכולתם לפעול ולשנות .ף פעם ין זה קל ,בל זה חיוני —
לבל יתבוססו ע וביעה בחוסר־ה ונים הנרכש שלהם .לעולם
ין לה שים קורבן .ך לעולם גם ין לעו קורבן להיש ר
קורבן .ובה כביר נ רש בביכ ילה פיורסון ובניצולי השו ה
להתרובם בתוך הקורבנוּת ,ך בה בתוק היה ניצחונם ,ניצחון
החופש ,ה חריות וה צילות של ה ם.
הלקח שלנו הו פו זה :לעולם אל תגדירו את עצמכם
קורבנות .ינכם יכולים לשנות ת העבר ,בל בי כם לשנות
ת העתי  .תבי יש בחירה ,והבגייס ת הכוחות לבחור יכול
להכניע ת הגורל.

זהו נול כב של שבה ,ול היינו יכולים לש ת ותו
לבל ה בנו בסליחה ה לוהית .ל שהחלופה — להג יר ת
עצבנו כקורבנות ,לש ול "בי עשה לנו ת זה?" בבקום " יפה
ועינו?" — החלופה הזו כב ה ף יותר.
יכם ַה ּיוֹ ם ְּב ָר ָכה ְוּק ָל ָלה" .זהו הבסר
ְ"ר ֵ ה ָ ,נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵ ֶ
העקשני של בשה בחו ש ה חרון של חייו .תבי יש בחירה.
כפי ש בר הפסיכולוג ניצול ושוויה ויקוור פר נקל ,פילו
ב ושוויה היה חופש ח שהנ צים ל יכלו לקחת בה סירים:
החופש לבחור יך להגיב .הקורבניות בבק ת ותנו בעבר ש יננו
יכולים לשנות .הבחירה בבק ת ותנו בעתי ש נו יכולים
בשבי וינותינו ,ובזבנת ותנו לבה
ִ
לשנות ,בשחררת ותנו
שהפילוסוף עבנו ל לוינס כינה "חירות קשה".

 .1העוב ה שה שיבו ותו ב נוישביות גורבת לי להתבייש בעובק ליבי ב לו
ש ברו ז ת .יש לצערנו י נוישביות ביתית בעולם היום ,ו ת ב בקנו יש
לבק בה ול ביריבים פוליויים ו רעיוניים שהם י י י בת של עם ישר ל.
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