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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

המושג שלי - “עודף מידע”

מה עושים עם זה לעזאזל?

בעשורים האחרונים, בעיקר מאז עידן האינטרנט, נוצר הרושם כי 
מידע זמין ורב הוא הכרחי לתהליכי קבלת החלטות. מערכות רבות 
שמידע  התחושה  את  מייצרות  ואף  עבורנו  המידע  את  מעבדות 
זה מסודר וברור, וכל מה שנותר הוא לנקוט בפעולה המתבקשת. 

בפועל, עודף מידע לא תמיד מביא לתוצאות הרצויות.
עודף מידע הוא למשל כמות המסרים הפרסומיים שאדם נחשף 
נחשף  אדם  יממה  במהלך  שתוהה,  למי  יממה.  במהלך  אליהם 
נשמע  לא  זה  אם  פרסומיים.  מסרים  אלפים  לחמשת  בממוצע 
הגיוני, אני מציע לכם לעבור בנסיעה את צומת ביל”ו בעוד הרדיו 
הנקלטים,  המראות  את  פעיל  באופן  מעבדים  איננו  אולי  פועל. 
את העובדה שחלפנו על פני “ארומה” ו”אופיס דיפו”, אבל מוחנו 
מעבד ומנתח את המידע באופן פסיבי, מנסה לשמור אותו או אולי 

לפעול על פיו.
אבל מתי מידע הופך להיות עודף?

בספר “רעש – קווים לדמותה של הפרעה תרבותית” מביא יעקב 

בורק מספר רב של דוגמאות לעודף מידע: “רעש” המידע הרפואי, 
עודף המידע הכלכלי ועוד ועוד. בכל פיסת מידע טמונה הזמנה 
להניח  סביר  כלכלי,  עיתון  אפתח  אם  עמדה.  ולנקיטת  לפעולה 
שאמצא מידע על החברה שמנהלת את כספי הפנסיה שלי, או 
מנסה  זה  מידע  מוצרים.  במחירי  הצפויות  העליות  על  עדכונים 
של  הגינותה  את  לבדוק  לי  לגרום  אותי,  להפעיל  סמויה  בדרך 
מוצרים  מחירי  להשוות  שלי,  הפנסיה  קרן  את  שמנהלת  החברה 
ואולי לצאת לרחוב ולמחות. אבל מה אם בחרתי שלא לפעול? כאן 
המידע הופך ל”רעש” עד שהוא נמוג, או עד שמידע “רועש” יותר 

תופס את מקומו.
נושא עודף המידע הוא רחב, וקיים כמובן הפן האישיותי והסביבתי. 
ֶאת  “ְוָרִאיָת  בפסוק  למשה  אלוהים  של  באמירה  אסיים  אבל 
ֲאֹחָרי, ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו )שמות לג כג(. משה מתאווה לקבל מידע על 
)ֲאֹחָרי(  מהעבר  לו ללמוד  מציע  האלוהים  בעוד  )הָפנים(  העתיד 

ובעיקר לפנות לאקראיות יותר מקום.
סמיון קופטייב

בחודשים האחרונים התחלתי לשחק טניס. 
מורידה  גם  אולי  מהמשחק,  נהנית  אני 
הסיבה  אבל  קלוריות.  כ-50  שבוע  מדי 
היא,  טניס  ללימודי  שנרשמתי  האמיתית 
ברור  )לא  גדולה  כבר  שלי  שהבת  שמאז 
להיות  דרכים  מחפשת  אני  קרה(,  זה  מתי 
למרות  בעלומיה.  העלום  מעולמה  חלק 
שכל ההתנהגויות האנושיות צפויות, עבורי 
 - ראשונית  היא  נעוריה  עם  ההתמודדות 
ראשונית כמו ללכת בפעם הראשונה, כמו 
הראשונה,  האהבה  כמו  א’,  לכיתה  לעלות 
כמו הלידה הראשונה, ולהבדיל, כמו המוות 
הראשון של אדם קרוב. כחלק מהניסיונות 
הקטנה-גדולה  עבור  משמעותית  להישאר 
לפייסבוק.  שעברה  בשנה  התחברתי  שלי, 
היחידה,  הסיבה  הייתה  לא  היא  אולי 
החלטתי  העיקרית.  הסיבה  בהחלט  אבל 
להתנסות בצ’טים, לפרסם פוסטים, לעשות 
שנת  אחרי  כ-ו-ל-ם.  את  ולשתף  לייקים 
להתמודד  איך  יודעת  לא  עדיין  אני  הרצה 
עם המדיה החברתית. באופן עקרוני אדם 
לצפות  כדי  בטלוויזיה  לעסוק  צריך  לא 
הטכנולוגיה  את  להבין  צריך  לא  הוא  בה, 
לא  והוא  בו  להשתמש  כדי  הטלפון  של 
חברתיות  ברשתות  מומחה  להיות  צריך 

כדי להיות שותף להן. ועם זאת, אני עדיין 
להעלות.  שנכון  התוכן  הוא  מה  יודעת  לא 
כדי  בפייסבוק  שמשתמשים  אנשים  יש 
למכור/לשווק מוצר או רעיון. את החברים 
מאבדת  שאני  לאחר  מוחקת  אני  האלה 
יש  מוצריהם.  של  הנודניקי  בשיווק  עניין 
משפחתם.  מחיי  תמונות  שמעלים  חברים 
וכל  מדהימות  שלי  שהילדות  חושבת  אני 
תמונה שלהם גורמת לי להתמוגג, השאלה 
י מכיתה ג’ גם הוא חושב ככה.  היא אם חברִִ
התייחסות  הפוליטית,  הזווית  כמובן  ישנה 
המצב,  על  הגיגים  אקטואליים,  לאירועים 
מחאה או תמיכה במעשה שלטוני כזה או 
אחר. הקושי עם העלאת תוכן מהסוג הזה 
הוא שאני לא מכירה אף אדם שהשתכנע 
לעמדותיו.  המנוגדת  לעמדה  כשנחשף 
הייתי משקיעה שעות  הנעורים  גיל  בלהט 
לשכנע אנשים במשנה הסדורה שבה אני 
החלפתי  לא  אני  גם  )כן,  מחזיקה  עדיין 
שלי  הראשונה  האהבה  את  עמדות(. 
תעמולה  חומר  חילקתי  בו  בדוכן  פגשתי 
לוויכוח,  קשה  אגוז  היה  הוא  השמאל.  של 
אחד  את  לי  קרע  עימות  של  שבסופו 
בו.  התאהבתי  כך  שחילקתי.  המנשרים 
האמנתי שהוא ישנה את עמדותיו. אני לא 

יודעת במה הוא מאמין היום, אבל עד כמה 
חרוץ.  כישלון  נחל  השכנוע  בי,  תלוי  שזה 
האידיאולוגית  שהשייכות  יודעת  אני  היום 
מורכבת מכל כך הרבה פרמטרים שבטיים, 
מנסה  לא  שאני  ותרבותיים  ערכיים 
נשארתי  הכביש.  את  אחד  אף  להעביר 
תכנים  להעלות  האפשרות  עם  אפוא 
את  לשתף  רגשיים,  אקסהיביציוניסטיים, 
לספר  ובשמחותיי,  במצוקותיי  חבריי  כל 
בכל רגע נתון איפה אני מבלה, עם מי, ומה 
וחבריי  משתף  אדם  אני  עליו.  חושבת  אני 
יודעים לרוב מה עובר עליי, אבל האם חבריי 
האמיתיים?  חבריי  באמת  הם  בפייסבוק 
האם הקולגה שעבדתי איתה לפני כעשור 
שחלפה  בחורה  מכרה?  חברה?  היא 
בחיי? מצד שני, אם אשאר רק עם חבריי 
“רשת  של  המשמעות  תעוקר  האמיתיים, 
לעולם  אותך  שמפיצה  רשת  חברתית”, 

כווירוס. 
התוכן  הוא  מה  להתלבט  ממשיכה  בעודי 
לכלי  שותפה  להיות  כדי  להעלות  שעליי 
יתי בחיי היומיום, היא דואגת  שמשמש את ִבּ
לומר לי בטון מלגלג: “אימא, אני לא מבינה 
איתו  עושה  לא  את  פייסבוק,  לך  יש  למה 

כלום”. 
גלית כספי



נשאפרשת השבוע למשפחה
פרשת “נשא” היא הארוכה בפרשות התורה 

ומדברת על נושאים רבים ומגוונים:
על תפקידי הְלִוִיים במשכן ומספרם. 

המוגדרים  אנשים  להרחיק  הציווי  על 
שהטומאה  עד  למחנה  מחוץ  טמאים 

חולפת )למשל מצורעים(.
שמעל,  אדם  שמקריב  אשם  קורבנות  על 

נשבע שבועת שקר או גזל את חברו.
על טקס הנערך לאישה שבעלה מקנא לה, 

כדי לברר אם יש אמת בחשדותיו.
יין ולא  נזיר - אדם שנודר לא לשתות  על 

להסתפר לזמן מסוים.
מתפילת  מכירים  שאנו  הכוהנים  ברכת 
שחרית בבית הכנסת, בה מצווים הכוהנים 

לברך את עם ישראל.
חנוכת המשכן.

חלק גדול מהפרשה מוקדש לטקס חנוכת 
ראשי  הנשיאים,  שנים-עשר  שבו  המשכן, 
ומקריבים  מועד  לאוהל  מגיעים  השבטים, 

בזה אחר זה את קורבנותיהם.
ישנו פירוט של הקורבנות שמביאים ראשי 
שכולם  הוא  התמוה  הדבר  אך  השבטים, 
כסף,  קערת  דברים:  אותם  את  מביאים 
דם  את  התיזו  שבאמצעותו  )כלי  ִמזָרק 
מלאים  שניהם  המזבח(,  על  הקורבנות 

מלאה  זהב  כף  בשמן,  בלולה  בסולת 
שני  שעיר-עיזים,  כבש,  ַאִיל,  פר,  קטורת, 
עתודים  חמישה  ֵאילים,  חמישה  בקר,  בני 
העדר(  בראש  שהולך  תיש   - )עתוד 
וחמישה כבשים. כל הנשיאים מביאים את 
ואפילו  סוג  מכל  בהמות  של  מספר  אותו 
בעלי  כולם  הם  מביאים  שהם  הכלים 
את  לנסח  ניתן  היה  לפיכך,  משקל.  אותו 
אותו תיאור ארוך שחוזר על עצמו בכמה 
פסוקים המתארים מה הביאו הנשיאים, ומי 

היו הנשיאים הנוגעים בדבר.
זאת  בכל  שיש  מראה  מדוקדקת  קריאה 
למצוא  נסו  התיאורים.  בין  דקים  הבדלים 
ז  בפרק  יג  פסוק  בין  השוו  למשל,  אותם. 
המתאר את קורבנו של נחשון בן-עמינדב, 
פרק  באותו  יט  לפסוק  יהודה,  נשיא שבט 
בן-צוער,  נתנאל  של  קורבנו  את  המתאר 

נשיא יששכר.
המפרשים ניסו לספק הסברים לחזרה זו:

כבוד  חולק  שהקב”ה  אומר  הרמב”ן 
את  כיבדו  שהנשיאים  ומכיוון  למכבדיו 
כל  הכתוב  הזכיר  המשכן  חנוכת  מעמד 

אחד מהם בנפרד.
אברבנאל  יצחק  דון  רבי  וכן  הרלב”ג 
האחדות  את  מדגישה  זו  שחזרה  אומרים 
קנאה  שמבלי  השבטים,  ראשי  שהפגינו 

יהיה  שהקורבן  החליטו  ביניהם  ותחרות 
אחיד.

במדרש רבה על הפרשה נאמר, שלכל אחד 
מהנשיאים הייתה כוונה שונה בהקריבו את 
טקס  חוץ  שכלפי  למרות  כלומר,  הקורבן. 
מהנשיאים  אחד  כל  של  הקורבן  הבאת 
נראה זהה, התורה טורחת לפרט כי כוונתו 

של כל נשיא ונשיא הייתה שונה. 

בחיי היומיום אנו נוהגים לחזור על פעולות 
או  חגים  טקסים,  תפילות,  כמו  שונות, 

עבודה.
אבל כוונותינו באותן פעולות יכולות להיות 
אותן  לבחור  יכולים  אנחנו  ומגוונות.  שונות 
אנו  שאותו  שהדבר  לכך  ולגרום  כרצוננו 
עושים יהיה בעל מהות שונה לגמרי. הדבר 
מסידור  שנקראת  בתפילה  מאוד  בולט 
בפי  יום  בכל  עצמה  על  וחוזרת  התפילה 
כוונה  ישנה  אחד  לכל  אך  המתפללים.  כל 
אחרת ורצונות אחרים, שעשויים להשתנות 
המתפלל  אדם  אותו  שגם  כך  ליום,  מיום 
עשויה  תפילתו  מילים,  אותן  עם  יום  בכל 
הפעולות  בשאר  גם  כך  שונה.  להיות 
באופן  מבצעים  שאנו  כביכול  השגרתיות 

מחזורי.
שבת שלום
עדי טפליה 

 

שכבר  הכוהנים,  ברכת  מופיעה  בפרשתנו 
ְמֶרָך”  ְוִיְשׁ ה’  “ְיָבֶרְכָך  כתוב  בראשיתה 
 - אומר: “ְיָבֶרְכָך  רש”י  כד(.  ו  )במדבר 
יבואו  שלא   - ְמֶרָך  ְוִיְשׁ נכסיך.  שיתברכו 
נראה  פניו,  על  ממונך”.  ליטול  עליך... 
העם,  לעשירי  רק  שמיועדת  ברכה  שזוהי 
בכיסו.  מצויה  שהפרוטה  למי  לפחות  או 
מוסיף הנצי”ב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין 
)1893-1817(, שבעל נכסים צריך להישמר 
“שלא יהי העושר לרעתו”. זה מאוד מזכיר 
ר  “ֹעֶשׁ על  יב(  )ה  קהלת  של  מילותיו  את 

מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו”. קהלת התכוון לרעה  ָשׁ
בהקשר  נכסים  לבעל  לקרות  שעלולה 
המשפחתי. במקרה של אובדן ממון עלולה 

לבוא רעה גדולה על הצאצאים. 
בני  כך?  תמיד  בהכרח  זה  האם  אולם 
הכול  כשלא  במחסור,  החיים  העניים, 
הגילוי,  חדוות  את  חיים  ידם,  בהישג  מצוי 
ואת  העצמית  היצירה  את  התושייה,  את 
ההמצאה. אמנם המכשול של בני העניים 
בריאות  אוכל,  פירושו  עושר  קל.  איננו 
יגיעו  וחינוך. אולם בני עניים שלא יישברו, 

הסכנה שבברכה )על פי מאמר של פרופ’ שלום רוזנברג(
של  הרעות  אחת  אפוא  זוהי  לגדולות. 
העושר השמורה לבעליו ולצאצאיו - אובדן 
בבני  “היזהרו  חז”ל:  אמרו  וכבר  המחסור. 

עניים, שמהן תצא תורה!”. 
ישנה אותה נקודת איזון חמקמקה בין שפע 
למחסור - כשיש מספיק כדי לפרוח אך לא 
מספיק כדי לְשּׂבֹוע. לקראת קיץ נוסף של 
חשבון נפש חברתי, יש לנו הזדמנות טובה 
לבדוק שלא הפרזנו בעצמנו או עם ילדינו 

לאף אחד מהכיוונים.
תומר וואכטל

שבועות

בקשת



קומונת הנשים בסאלי, מרוקומהפכניות יהודיות
מופלאה  עדות   – יהודיות  מהפכניות 
בדבר  במקורותינו  יחידאית  וכמדומה 
מכורח  לקומונה,  נשית  התארגנות 
מצויה  ספרד,  גירוש  בעקבות  הנסיבות, 
שלמה  ר’  מאת  יהודה”  “שבט  בכרוניקה 
אשר   ,)1554 עד  לערך   1460( וירגה  אבן 
היה ידוע כרופא וכחכם. כחמש שנים לפני 
לשחרור  ממון  לאסוף  נשלח  ספרד  גירוש 
שנכבשה  ָמָלגה  בעיר  שנשבו  היהודים 
עבר  ספרד  גירוש  בזמן  הקתולים.  ידי  על 
 1506 ובשנת  כאנוס,  חי  שם  לפורטוגל 
עבר ממנה לאיטליה. כעשרים שנה לאחר 

הגירוש כתב את ספרו “שבט יהודה”. 
מצאתי  מפיס  שבא  “בכתב  בו:  נאמר  וכך 
שיצאו  מהמגורשים  רבים  כי  כתוב, 
להם  שאירע  מה  לסבול  יכלו  לא  מספרד 
היו  בדרכים  וכן  לספרד.  ושבו  בדרכים 
שבים  היו  ולא  לכפרים  הולכים  האנשים 
עוד. וכשהגיעו אנשי הגירוש למלכות פיס, 
נמצאו נשים ב’ מאות קצתן זקוקות לָיָבם 
ונאספו כולם בעיר נקראת  וקצתן עגונות, 
שם,  כולן  ונכנסו  גדול,  בית  ובנו  ָשאְליה, 
מוציאות  היו  ומהרווח  מלאכה,  ועושות 
נותנות  השאר  וכל  לבד,  ומים  לחם  להן 
לתלמידים להתפרנס. זכות נשים צדקניות 

עומדת לעד!”
סאלי  היא  כאן  הנזכרת  ָשאְליה  העיר 
במחוז  מרוקו  במערב  נמל  עיר   ,)Salé(
נתחבר  זה  מעין  פרסום  כי  אפשר  פאס. 
הניסיון  בשל  היתר,  בין  בראשונה,  ונרשם 

למצוא מענה, חלקי ככל שיהיה, למצוקתן 
של הנשים הללו.

עניין  הייתה  זו  נשית  חבורה  הקמת 
שבדיעבד, ונסיבות היווצרותה היו מצערות; 
לפנינו התקבצות יזומה מצד נשים שנבצר 
לייבום  שנזקקו  מהן  מחדש;  להינשא  מהן 
אשר  נשים  ממש,  של  עגונות  שהיו  ומהן 
זה  שיתופי  קיום  העדיפו  שונים  מנימוקים 

על פני חיים עצמאיים בנפרד. 
זוהי אפוא דוגמה נדירה של קומונה נשית 
של נשים שהיו בעלות סטאטוס דתי זהה, 
שבחרו לחיות חיי שיתוף, בין היתר, בתחום 
במועט  הסתפקות  חיי  חיו  הן  הכלכלי. 
הן  להתקיים;  יוכלו  אחרים  שאף  מנת  על 
לצורכי  שמעבר  ממונן  את  וייחדו  הועידו 
תלמידי  של  לפרנסתם  הבסיסי  הקיום 
בתי מדרשות. ייתכן והווי חיים זה של קיום 
על  שחוו  החוויה  מסקנת  פרי  הוא  בסיסי 

בשרן, מכך שראו לנגד עיניהן את המוות. 
מדובר  אם  אינדיקציה  כל  זה  במקור  אין 
לפנינו  אם  מבוגרות.  או  צעירות  בנשים 
נשים צעירות, הרי שקהילת נשים זו כללה 
מן הסתם אף ילדים, הן זכרים והן נקבות. 
ואם כך הדבר, אין לפנינו קהילה של נשים 
שעם  הנמנע  מן  לא  כזה  במקרה  בלבד. 
לומדי בתי המדרש נמנו אף בניהן של נשים 

אלו.
חבורת  התנהלה  כיצד  לדעת  מעניין 
המישורים  בכל  תיאר  וירגה  שאבן  הנשים 
החיים  אורחות  היו  ומה  והתחומים, 

והדפוסים במקום זה. באופן מיוחד מסקרן 
תיאולוגיים  זו סממנים  בחבורה  צמחו  אם 
בעלי גוון נשי שאותם סיגלו לעצמן, אפילו 
החזיקו  שמא  או  מודע,  בלתי  כתהליך 
בגישה המקובלת על הכול. כמו כן מעניין 
לדעת כיצד נהגו בתחום הליטורגיה וכיצד 
שאלות  בקרבן  שהתעוררו  שעה  פעלו 

הלכתיות שונות, מהן שאינן סובלות דיחוי.
של  והדיה  רישומה  ִזכרּה,  כי  לשער  ניתן 
תופעה ייחודית זו באו לידי ביטוי בכתובים 
התקופה.  בני  מרוקו  יהדות  של  נוספים 
אולם ככל הידוע הם לא שרדו ולא נשתמרו 
פרטים  נדע  פעם  אי  אם  וספק  לדורות, 
חבורת  של  ְנָהֶגיָה  אודות  על  יותר  מלאים 

נשים זו.
עגונות אלו השכילו לתעל  נשים  כי  נראה 
וצורת  חיובי,  לאפיק  החדשה  הווייתן  את 
חיים זו אותה גיבשו לעצמן היוותה פתרון 
למציאות  יצירתי  ומוצא  קונסטרוקטיבי 
בהקימן  כי  דומה  נקלעו.  שאליה  העגומה 
את קומונת הנשים הן הצליחו לשקם את 
חייהן באופן הטוב וההולם ביותר בהתחשב 

בנסיבות. 
ב”שבט  התיאור  בסוף  השבח  משפט 
עומדת  צדקניות  נשים  “זכות  יהודה”: 
עצמו  המחבר  של  תוספת  הוא  לעד!”, 
המעלה על נס את עשייתן כמעשה הראוי 
לציון והמקלס ציבור זה על פועלו, בהציבו  
אחיותיהן  שאר  עם  אחת  בשורה  אותן 

הצדקניות בישראל.
אלי רבל

בין רומא לירושלים – הרהורים מטיול
ענקית  אימפריה  של  בירתה  הייתה  רומא 
ועשירה. אולי היו אימפריות גדולות ממנה, 
מעמד  שהחזיקו  כאלה  לא  מעולם  אבל 
זמן רב כל כך. במשך למעלה מ-500 שנה 
שלטה רומא, ללא מתחרים, בכל אגן הים 
התיכון פלוס תוספות אירופיות כגון אנגליה. 
גרו בשיאה כשני מיליון איש  ברומא העיר 
מתקדמות  במערכות  והושקו  שהוזנו 
ארכיטקטוניות  יצירות  והנדסה.  סחר  של 
הציבוריים.  מרחביה  את  קישטו  מדהימות 
ימי  בשיא  והשקיעה.  הדעיכה  באה  ואז 
אלף  מעשרים  פחות  ברומא  גרו  הביניים 
איש, אחוז אחד מאוכלוסייתה בעבר, ועדיין, 
בקנה מידה של אז, היא נחשבה עיר גדולה. 
אנו משוטטים בפורום הרומאי. מאות רבות 
של שנות הזנחה וביזה עדיין הותירו על כנם 
עמודי ענק. פסלים אדירי ממדים השאירו 
את  לעצמי  מדמיין  אני  עבר.  בכל  שברים 
בעיר  שגר  הביניים  ימי  של  רומא  תושב 
ורואה  ואשפה  דבר  מוכת  ומוזנחת,  קטנה 
מעליו עמוד ענק מעוטר, ובבוץ של העמק 

המתבונן  כבקתה,  גדול  ענקי,  ראש  מוטל 
לשמיים במבט אמיץ וריק. האם בתוך חייו 
הקצרים והקשים ידע אותו אדם להתפעל 
להתאבל  זמן  מצא  האם  מסביבותיו? 
שלא  ונדמה  שחלפה  הפאר  תקופת  על 
תחזור? האם נתפלא אם קיווה שהמילניום 

הקרב יביא לקץ העולם?
***

המקדש  הפנתיאון,  ברחבי  משוטט  אני 
המדהים ששרד מימי הרומאים ללא פגע 
לדמיין  מסוגל  אני  בחיי  ולראשונה  כמעט, 

לעצמי את תפארתו של מקדש הורדוס.
***

מול שדרת העמודים המרשימה של מקדש 
פרספקטיבות  על  חושב  אני  אדריאנוס 
של  עצמות”  שחיק  “אדריאנוס  תרבותיות. 
חז”ל הוא “אדריאנוס הטוב” של הכרוניקה 
האירופית, הקיסר שבימיו הגיעה הקיסרות 
הרומית לשיאה העשיר והשֵלו, שלתקופתו 
הם  והינה  רבים.  דורות  במשך  התגעגעו 
הקנאי  בר-כוכבא  זה:  מול  זה  ניצבים 

הנאור  ומולו הקיסר  ולעצמאות עמו  לדתו 
ויצירות  אלים  ואסף  העולם  בכל  ששוטט 
ראו  מה  האימפריה.  רחבי  מכל  תרבותיות 
אלילים  עבודת  מולם  ראו  הם  היהודים? 
להם,  זר  לחזון  ְעּבּוד  וִשׁ מינית  והפקרות 
ואילו הרומאים ראו אנשים צרי אופק וקשי 
הרומאי  בשלום  לחבל  המתעקשים  עורף 
העולמי, הליבראלי. לפשרה לא היה סיכוי, 
נוראית.  מלחמה  לזירת  הפכה  ויהודה 
אך  מהאדמה,  נמחקו  שלמים  לגיונות 

היהודים איבדו את ארצם.
למי אני מרגיש קרוב יותר? לא ברור בכלל. 

ובימינו, האם יש מקום לפשרה?
***

הפכה  האלילית  הרומית  הקיסרות  בירת 
האלילים  עובדי  הקתולית.  הנצרות  לבירת 
אחד  שלכל  אלים  מלא  בעולם  הסתובבו 
הרומאים  כבשו  וכאשר  משלו.  מקום  היה 
נוצר  לא  אחרים,  אלים  עם  חדשה  ארץ 
לפן  הזר  האל  את  שהפכו  או  קונפליקט. 
אחר של אל קיים או שאימצו את הפולחן 



הזר לליבם בשלמותו. 
לנוצרים, לעומת זאת, יש רק אל אחד, והוא 
יש  אם  גם  לכולם,  שייך  הוא  אוניברסאלי. 
ובתקופות  זאת,  יודעים  לא  שעדיין  כאלה 
למסכנים  להבהיר  טרחו  אף  הם  מסוימות 
הצלב  באמצעות  להתגלּות,  זכו  שטרם 
לעבוד  יש  ואיך  אל  אותו  הוא  מי  והחרב, 

אותו.
אולי את העמדה  יש  ליהודים  איתנו?  ומה 
בעולם,  אחד  אל  רק  יש  ביותר.  הבעייתית 
אבל הוא לא של כולם. הוא רק שלנו, העם 
האל?  חסרי  האחרים,  יעשו  ומה  הנבחר. 
לישראל  ֵגרים  “קשים  שלנו:  בעיה  לא  זו 
כספחת”. אולי גם זה תרם לזעם הרומאי, 
העובדה שהיהודים שללו מאיתם את חסדי 

האל.
***

הכנסיות הרומיות מרשימות מאוד - עמודי 
ענק הנושאים עליהם תקרות נישאות. ואף 
פינה בכנסייה, מהמסד ועד הטפחות, אינה 

פינה  ובכל  וכסף,  זהב  שיש,  ריקועי  ריקה: 
הסובל,  ישו  והרחמנית,  המעטירה  מריה 
והכול  אקספרסיביים.  מעונים  קדושים 
צבעוני ובוהק. לנו זה עלול להיראות לעתים 
את  בנפשכם  שוו  אך  ומעיק,  קיטשי  קצת 
טלוויזיה,  לו  אין  ה-71.  במאה  הרגל  עולה 
מהעיר  מגיע  הוא  וסרטים.  תמונות 
מעץ  הבנויה  והאפורה  הקטנה  האירופית 
מסע  ומקץ  והמשמים,  הבוצי  מהכפר  או 
של ימים רבים על חמורו בשבילי עפר לא 
סלולים ולא נוחים - הוא נתקל לפתע בכל 
המתנשאות  בתקרות  הזה,  וההדר  הפאר 
אליו  מביטים  ומהם  יאומנו  של  לגבהים 
ותנועה.  רגש  שופעות  בתמונות  הקדושים 
הוא נתקל בצלילי אורגן שמימיים, בריחות 
עם  הסבר  חמור  הכנסייה  באיש  הקטורת, 
מרוב  הארגמניים.  והבגדים  הענק  הצלב 
ומצטלב,  ברכיו  על  נופל  הוא  התפעמות 
מדמה בנפשו כי חזה לראות את קצהו של 

העולם הבא.

ושוב אני חוזר באובססיביות כמעט ליהודי. 
לא   - תפילתו  ובית  שלו,  בגטו  ספון  הוא 
תואר לו ולא הדר. אין בו מוזיקה, פסלים או 
תמונות. את כל אלה הוא מחליף בריטואל 
ועד  מלידה  חייו  כל  את  המקיף  כפייתי 
בלימוד  ובעיקר  שינה,  ועד  מקימה  מיתה, 
תורה. על כן אין אנו “עם הצליל” או “עם 
וכל מי ששקע  הפסל”, אלא “עם הספר”. 
לב  שם  שלא  כך  כדי  עד  בספר  פעם 
לצלילים ולריחות ומה בכלל קורה מסביב, 

יזדהה עם אותו יהודי.
***

להזדמנות  זכינו  מאז  עבר  מעשור  יותר 
וברחובות,  בסימטאות  רבות  שעות  שכזו. 
לבד  אנחנו  רק  ובמוזיאונים.  הקפה  בבתי 
מילה  אף  מכרים.  בלי  חברים,  בלי  וביחד. 
בעברית, אין מהדורות חדשות. בלי סידורים 
שצריך לעשות, בלי טרדות יומיום. לפעמים 

זה כל מה שצריך.
ישי להמן

היה לא היה. אבל אני יודע שזה היה.
חיה משפחה אחת קטנה בחווה.

הייתה להם ילדה קטנה ושמה צ'וניבנה.
בחווה  החזירים  עם  לשחק  אהבה  צ'וניבנה 

ולקפוץ איתם בבוץ.
שלה:  ואבא  לאימא  צ'וניבנה  אמרה  אחד  יום 
"אני לא רוצה יותר לגור בבית, אני רוצה לעבור 

לגור עם החזירים. 
פתאום?!  "מה  אמרו:  שלה  ואבא  אימא 
לא  בבוץ?!!!  החזירים  עם  לחיות  השתגעת?! 
שלך  והנעימה  החמה  במיטה  לישון  לך  עדיף 

כאן בבית?"
החזירים  את  אוהבת  אני  "לא,  ענתה:  צ'וניבנה 
אני  החזירים  עם  בבוץ  בבית;  איתם  ומרגישה 

מרגישה טוב".
אבא אמר: "בשום פנים ואופן לא! את נשארת 

לגור בבית".
אימא  אמרה  ולבסוף  ובכתה,  בכתה  צ'וניבנה 
שלה לאבא: "תן לה לגור עם החזירים, שתחיה 

את חייה בבוץ".
צ'וניבנה צעקה: "תנו לי לחיות איך שאני רוצה!"

אבא זעק: "מה את רוצה, להיות מלוכלכת כמו חזירה?!"
אימא הביטה בה ואמרה לאבא: "תן לה להביע את עצמה ולחיות את חייה בדרכה המיוחדת".

אבא, סוער ונרגש, אמר: "טוב, בסדר, את יכולה לעבור לגור עם החזירים,". וחשב בליבו שתוך לילה אחד ביתו היקרה תחזור מהבוץ 
לביתה האמיתי.

צ'וניבנה התרגשה ונישקה את אימא ואבא ויצאה מהדלת לכיוון משפחת החזירים.
 אביאור ודניאלה ביירון

מיהו חזירי
)סיפור בארבעה פרקים( 

פרק ראשון


