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פרשת  “ָנׂשא” פרשת השבוע למשפחה

המקום שלי כפר הנוער “בן שמן”
כבכל שנה טקס חג השבועות הוא גולת הכותרת בכפר 
על  עֵמלים  הפסח  חג  אחרי  יום  וכבר  החקלאי,  הנוער 
)כולל  כולם  המשתתפים  את  שתשמש  הבמה  בניית 
שנולדו  והעגלים  האפרוחים  הכבשים,  התינוקות, 
בוגרי  - כל  וכולם באים לצפות באירוע המכונן  השנה(, 

כפר הנוער “בן שמן” לדורותיהם.
שדה,  )גידולי  הגד״ש  מגמת  תלמידי  עולים  לראשונה 
חיטה  ואלומות  אחת  ביד  מגל  עם  שבינינו(  לעירונים 
הנוי  מגמת  לתלמידי  מריע  הקהל  בשנייה.  ושעורה 
במזמרות  מצוידים  צבעוניים  מטרקטורים  המגיחים 

ומקושטים בשושנים מכל גוני הקשת.
לבמה  איתם  מעלים  לגופם,  וסרבלים  גומי  במגפי  הנעולים  הרפתנים 
וחמוד  רך  חודשיים,  בן  בקושי  והוא  אפריל  בתחילת  שנולד  קטן  עגל 
צהובים,  אפרוחים  מלאות  סלסילות  איתם  מביאים  הלולנים  להפליא. 

וליבי יוצא אל פלומתם הרכה.

אל  בזמן  אחורה  חוזרים  אנו  הטקס  של  האמנותי  בחלק 
ריקודי ההורה עם התלבושות הצבעוניות והפסים, לשמוע 
מים  ״ושאבתם  הידיים״  ״באלה  מהשירים  ולהתלהב 
מתנופפות  בחצאיות  המחוללות  ומהרקדניות  בששון״, 

ומהפנטות את הקהל.
בשנה  שנולדו  התינוקות  ביכורי  הבאת  הוא  הטקס  שיא 
הוריהם,  בידי  נישאים  לבמה  עולים  הם  כך  האחרונה. 
ומקבלי הביכורים ומציגים אותם ואת משפחתם ומברכים 

אותם בבריאות ואריכות ימים.
המרגש  הביכורים  הבאת  בטקס  בפועל  להשתתף  זכיתי 
פעמיים, כאשר נולדו בנותיי זיו ומיקה, ולאורך שמונה השנים הקסומות 
שבהן התנדבנו בחינוך הלא פורמאלי בחיק הטבע. ובכל שנה אני שבה 
לכפר הלובש כולו לבן, נרגשת מהטקס והמעמד ומבקשת בלב תפילה 

קטנה, להתחדש בכל שנה עוד פעם קצת...
עדי הרשיש 

ַהֹּקֶדׁש  ֲעֹבַדת  ִּכי  ָנָתן,  ֹלא  ְקָהת  “ְוִלְבֵני 
אּו” )במדבר ז ט( ֲעֵלֶהם, ַּבָּכֵתף ִיּשָׂ

פרשת השבוע היא פרשת “ָנׂשא” – הפרשה 
השנייה בספר במדבר. הפרשה היא הארוכה 
 176 פני  על  ומתפרשת  בתורה,  ביותר 
ומשה  המזוודות”  על  “יושב  העם  פסוקים. 
מקבל הוראות מדויקות וארוכות כיצד לנהוג 

בו. הנושאים שעל הפרק:
ההוראות 	  של  הקודמת  מהפרשה  המשך 

של  התפקיד  הגדרת   – לוי  שבט  לבני 
המשפחות גרשון, מררי וקהת.

ממחנה 	  והמצורעים  הטמאים  הרחקת 
ישראל.

דיני עבודה במקרה של מעילה.	 
מקנא 	  שבעלה  אישה  דיני  סוטה,  פרשת 

וחושד שבגדה בו.
דיני נזירות.	 
ציווי על ברכת כוהנים.	 
הארי 	  החלק  שהיא   – המשכן  חנוכת 

באותן  מפורטים  בה  “ָנׂשא”,  פרשת  של 
כמעט  חזרות  בשתים-עשרה  מילים, 
שנים-עשר  של  וקורבנות  תרומות  זהות, 
הנשיאים של השבטים לרגל סיום הקמת 

המשכן.
ההבדל בין משפחות הלוויים

המשימות  בין  ההבדל  על  להתעכב  מעניין 
משפחות  ְשלוש  המסע  לקראת  שמקבלות 
הלוויים המוזכרות בפרשה. בני גרשון מצווים 
לשאת את יריעות המשכן, את מכסה האוהל, 

אחראים  מררי  בני  ומיתרים.  קלעים  מסך, 
העמודים  הבריחים,  הקרשים,  נשיאת  על 
והיתדות. איתמר הבן הצעיר של אהרון הכוהן 
עבודת  על  הפיקודית  האחריות  את  מקבל 
שתי המשפחות. לעומתם, בני קהת מקבלים 
יותר – נשיאת ת כלי  את העבודה היוקרתית 
הקודש: ארון העדות, שולחן הפנים, המנורה, 
המזבח, הפרוכת וכלי השרת. בנו הבכור של 
אהרון, אלעזר, אחראי על משימתם החשובה. 
בני  של  המקצועי  הסיכון  בה.  וקוץ  אליה  אך 
בכלים  לגעת  להם  אסור  מאוד:  גדול  קהת 
ובניו  אהרון  שיסיימו  אחרי  רק  אלא  עצמם 
כן,  יתר על  ימותו.  לכסות את הכלים, אחרת 

הפרשה  בהמשך 
אנחנו קוראים:

ַּכּלֹות  ְּביֹום  “ַוְיִהי 
ֶאת  ְלָהִקים  ֹמֶׁשה 
ז  )במדבר  ַהִּמְׁשָּכן” 
א(. הנשיאים תורמים 
שוורים  שנים-עשר 
ושש עגלות, על מנת 
את  לשאת  לאפשר 

האמצעים  חלוקת  אבל  הכבד.  המשא  כל 
איננה שוויונית:

ֵמִאָּתם,  ֵּלאֹמר: ַקח  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’  “ַוֹּיאֶמר 
ְוָנַתָּתה  מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ֲעֹבַדת  ֶאת  ַלֲעבֹד  ְוָהיּו 
ֲעֹבָדתֹו. ַוִּיַּקח  ְּכִפי  ִאיׁש  ַהְלִוִּים,  ֶאל  אֹוָתם 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  ַהָּבָקר  ְוֶאת  ָהֲעָגֹלת  ֶאת  ֹמֶׁשה 
ֶאל ַהְלִוִּים. ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות ְוֵאת ַאְרַּבַעת 
ֲעֹבָדָתם. ְוֵאת  ְּכִפי  ֵגְרׁשֹון,  ִלְבֵני  ָנַתן  ַהָּבָקר 

ַאְרַּבע ָהֲעָגֹלת ְוֵאת ְׁשֹמַנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני 
ֶּבן-ַאֲהרֹן  ִאיָתָמר  ְּבַיד  ֲעֹבָדָתם  ְּכִפי  ְמָרִרי, 
ַהֹּכֵהן. ְוִלְבֵני ְקָהת ֹלא ָנָתן, ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש 

אּו” )שם ד-ט(. ֲעֵלֶהם, ַּבָּכֵתף ִיּשָׂ
היש לך פועל ללא תכלית?

משורות  לייבוביץ’  ישעיהו  דורש  מעניין  ְדָרש 
על  אחראים  מררי  ובני  גרשון  בני  אלה. 
המסגרת, האמצעים, הכיסויים. לעומתם בני 
הערכי  החלק  התכלית,  על  אחראים  קהת 
כל  את  להמשיל  ניתן  הקודשים.  קודש   –
הציוד הרב על העגלות של בני גרשון ומררי 
העיקר  של  ואמצעותית  לוגיסטית  למעטפת 
הנישאים  הקודשים  וקודש  המקדש  כלי   –
קהת.  בני  של  כתפיהם  על 
בערכים  לגעת  מנת  על 
לא  אדם.  יד  מגע  דרוש 
התכלית  את  להגשים  ניתן 
המשימה  של  הערכית 
יהיה  עצמו  שהאדם  בלי 
כל  במישרין.  בה  מעורב 
יכולים  והמכונות  המכשירים 
המטרה,  בהשגת  לסייע 
אדם,  לבני  שניתנת  משימה  בכל  תמיד,  אך 
)פיזי  מגע  דרוש  בה  אחת  נקודה  לפחות  יש 
בין  ההפרדה  תמיד  לא  אדם.  של  רוחני(  או 
של  הערכי  לחלק  האינסטרומנטאלי  החלק 
כדי  מאמץ  נדרש  לפעמים  ברורה,  המשימה 
ָלבֹור את המוץ מן הבר. אדם שלא מבין את 
שלה,  הערכית  הליבה  את  המשימה,  טעם 
ליבוביץ’  נשמה”.  “שחקן  יהיה  לא  לעולם 



סיפור קצר: לבן בעיניים

הקיש  פילוסופית  ובלוליינות  לכת  הרחיק 
מדינה,  אדם–מדינה.  ליחסי  גם  מהסוגיה 
לדידו של ליבוביץ’, היא מכשיר חסר תכלית 

כשלעצמו, ואין לה כל משמעות ערכית. 
ומה הקשר לקהילת קשת? 

ישעיהו  של  בהגותו  להתעמק  בלי  אבל 
לייבוביץ’ אני מציע תרגיל מחשבתי קטן: מהו 
“קשת”?  בקהילת  העיקר  הוא  ומה  האמצעי 
המטפורית  העגלה  על  להניח  אפשר  מה 
ּא? האם  ִנּשָׂ ַּבָּכֵתף  ומה  ומררי  גרשון  בני  של 

את  מבטאת  יחד”  ולחנך  “לחיות  הסיסמה 
להשגת  האמצעי  רק  שזה  או  הערכי  העיקר 
זמן  לפרק  פתוח  )חינוך  הייחודיות  המטרות 
מסוים, הווי קהילתי, חברה נעימה ומעניינת(? 
העיקר  באמת  זה  יחד”  ולחנך  “לחיות  ואם 
אור  לאלומת  להתאגד  היא  המטרה  האם   –
צבעי  בכל  קורנים  להיות  או להמשיך  בהירה 
לגוונים  הספקטרום  את  ולהרחיב  הקשת 

שאינם נראים היום?
אלכס גורי

שיר – נשל הנחש 
https://www.youtube.com/

watch?v=q8nIQvwiO7I
מילים, לחן וביצוע: מאיר אריאל

 “ואבא תמיד אומר 
 תעזבנו יום יעזבך יומיים 
 העגלה נוסעת אין עצור. 

 קפצת ממנה היום 
 חלפו שנתיים 

והנה נשארת מאחור”.

העיניים שלו כל כך לבנות, שזה מטריד אותי, 
יושב  הוא  שעה  רבע  כבר  וזה  אותי  מפחיד 
ככה על הרצפה במסדרון, מסתכל עלי דרך 
את  לסגור  מצליח  לא  ואני  הפתוחה,  הדלת 
הספרים, שום דבר לא מתאזן במספרים. לא 
תופס מי מקמבן אותי הפעם.  איציק שווישה, 

ריפעאת, אולי שניהם, הכורדים?
ככה  במשרדים.  אחרון  נשארתי  תמיד  כמו 
קל לי יותר, שקט, וזה לא שמישהו מחכה לי 
בבית. ואז ההוא נכנס עם הצ’ק. “לא טוב” הוא 

אומר “צריך כסף”. 
מקבלים  ככה  מזומן,  אין  לעשות,  מה  “אין 
פה.” אני מכיר את זה כבר טוב. הם לא רוצים 
הצ’ק, הם  על  הצ’ק. בשביל לקבל כסף  את 
צריכים ללכת לעמוד בתור ארוך אצל הפקיד 
בנק  רק  יש  בנק.  חשבון  להם  אין  כי  בבנק, 
אחד שמקבל אותם, המרכנתיל בסיבוב, והוא 
צ’ק  כל  על  אחוזים  שלושה  או  שקל   5 גובה 
שהמנהל  אומרים  גבוה.  שיותר  מה  שפודה, 
יגאל, המנהל של  דוד של  בן  הוא  בנק  סניף 
אולי  נכון.  שזה  חושב  לא  שלנו.  המשרדים 

חבר שלו.
אבל הוא מתעקש. “זה לא שם שלי פה. אני 
מה  בצ’ק,  לו  טעו  אז  אדסה”.  לא  טדסה, 
לו  אומר  אני  שכר”  לא  “אני  אני.  לי  איכפת 
העיראקי  שלה  והפקיד  פאינה  זה  “שכר, 
שמש”.  אהרון  אותו,  קוראים  איך  נו,  הזקן, 
רואה  הוא  מבין?  הוא  מה  בשלו,  הוא  אבל 
שיושב  משקפיים,  עם  משמין,  מקריח,  איש 
במשרד עם מחשב, בשבילו הכל אותו דבר. 
המשרד,  כלום,  שווה  לא  שזה  יודע  לא  הוא 
המחשב. כל שנתיים מגיעים יועצים ארגוניים 
עם חליפות למשרד של יגאל, ואחרי זה הם 
במשרד  אצלי  ויושבים  ובאים  משם  יוצאים 
ומסבירים  בצד,  המתנודד  הכסא  על  העלוב 
הם  שהתקינו.  החדשה  המערכת  על  לי 
מלא  ללמוד  שוב  צריך  ואני  הביתה  הולכים 
יותר קשה  לי  ונהיה  זמן איפה שמו כל דבר, 
שמבין  הזו  במערכת  כפתור  שום  אין  כי 
רוצה  ממש  לא  ההנהלה,  אפילו  אחד,  שאף 
החבר’ה  או  שווישה,  איציק  עם  להסתבך 
של יפו, או הכורדים של הרצל שלום. אז אם 
אחוזים,  משני  בפחות  חורגים  התקבולים 
אז  ביותר,  ואם  המספרים,  את  לתקן  צריך 

להם  קורא  והוא  המנהל,  לרוגוזין  ניגש  אני 
לשיחה, ופוטר אותם ב”נו,נו,” שלו והם עוברים 
כדאי  אז  רעים,  מבטים  בי  ונותנים  במסדרון 
בפחות  יסתכמו  שהמספרים  לדאוג  מראש 

משני אחוזים.
וואלה,  שואל.  הוא  הבעלבית?”  “איפה 
לומדים  שהם  הראשונה  המילה  זו  בעלבית. 
איך  לשני  מאחד  אותה  מעבירים  בעברית. 
שעוברים את הגבול, ואז נכנסים פה בחנויות 
ובמפעלים ושואלים “איפה הבעלבית?”. רואה 
ומתחמן  אחד  לוקח  אצלנו,  נהג  איזה  אותם 
סכום  איזה  תמורת  בשבילו  שיעבוד  אותו 
עלוב. הנה ההוא דוחף לי את הצ’ק בפרצוף – 
שבעים וחמש שקל. על כזה סכום לעשות לי 
בעיות? ואני מת ללכת הביתה. יש לי הרגשה 
חזקה, שאני כל כך עייף שהיום סוף סוף זה 
יקרה. אני אשים את הראש על הכרית ואצליח 

להרדם לפני שכל המחשבות יבואו לי בראש.
יוצא  הוא  ממני,  מתייאש  שהוא  רואה  אני 
ומניח  הקרה,  הרצפה  על  מתיישב  למסדרון, 
והיום,  לבן,  היה  שפעם  הקיר  על  הראש  את 
בעייפות  עליי  שמסתכלות  שלו,  העיניים 
את  משקפות  לבנות,  יותר  הרבה  מדוכאת, 

הנורה הבודדת שמתנדנדת מעליו. 
אני  העיניים.  מול  לי  מתבלבלים  המספרים 
שהייתי  המכולת,  של  המחשבון  את  מוציא 
רוגוזין  של  כשאבא  מזמן,  פעם  בו  משתמש 
איתי  מתעקש  לא  הוא  הבעלבית.  היה 
איתי  זורם  בעיה,  שיש  אדומות  בהודעות 
של  הרעש  מהרשימה.  משלוחים  להוריד 
אבל  אותי,  מנחם  אותי,  מרגיע  ההדפסה 
כשאני מרים את הראש אני עדיין רואה אותו 

מסתכל עליי, וזה מבלבל אותי מחדש.
כל  את  באוטובוס  לקח  יגאל  שעבר,  שבוע 
מהמשרדים  והאנשים  המחלקות  מנהלי 
צפונה לתערוכה של המכונות בגני התערוכה. 
לאיזה  אותנו  לקחו  בסוף  שכזה.  צ’ופר  מין 
מסעדה פלצנית שלא ידעתי מה להזמין שם. 
יגאל אמר שרוגוזין משלם את המסעדה אבל 
אנחנו נשאיר את הטיפ. יוסף נחמני והבן שלו 
נחמני, המנהלים של מחלקת אריזה,  שלמה 
את  להם  שניתן  שלהם  הצרוד  בקול  אמרו 
גם  יפה,  סכום  נתתי  לזה.  ידאגו  והם  הכסף 
שלא יחשבו שאני קמצן, וגם המלצרית היתה 

אידיוט  להרגיש  לי  גרמה  לא  נחמדה,  ממש 
ולא  בתפריט  דברים  מיני  כל  על  ששאלתי 

הצלחתי להגיד את השם שלהם.
נשארו  ונחמני  חזרה  לנסוע  לאוטובוס  עלינו 
עלו  הם  האחרונה  בדקה  עיניינים.  לסגור 
סע”.  גז,  תן  “יאללה,  לנהג  ואמרו  לאוטובוס 
והחזירו  בין המושבים  עברו  איך שיצאנו, הם 
שנשאיר  “למה  שלו.  הכסף  את  אחד  לכל 
טיפ? זה לא שמתישהוא נגיע שוב לפה ונקבל 
יחס”. כולם צחקו. רק אני התבאסתי בשביל 
ככה  גם  כלום.  אמרתי  לא  אבל  המלצרית. 

יורדים עליי שאני חננה. 
באמת  אולי  נרדמתי.  כמעט  מעייפות.  מת 
זה טדסה. הנחירות  גם,  מי שנרדם  נרדמתי. 
של  בשקט  היטב  נשמעו  שלו  הקלות 

המשרדים. 
אוף. למה הוא לא יצא מכאן לפני זה? אני לא 
יכול ללכת הביתה כשהוא פה. ניגש בעדינות. 
רואים  זז,  לא  “טדסה”.  לוחש  אני  “טדסה,” 
יש  שיכור.  קצת  גם  אולי  מוות.  עייף  שהוא 
היתה  לא  בסוף  שלו.  מהבגדים  טוב  לא  ריח 
מתעורר.  הוא  צעקתי.  אותו,  ניענעתי  ברירה, 
“אתה צריך ללכת מפה, אני צריך לסגור את 
הבין.  ואז  עצר,  התחיל,  “אבל..”  המשרדים”. 
גורר את הצעדים, כתפים  הוא קם באיטיות, 
שמוטות. ליוויתי אותו עד הדלת. “להתראות” 
נעלם  כשהוא  רק  למה.  יודע  לא  לו.  אמרתי 
שגם  הבנתי  מרכנתיל,  של  הסיבוב  מאחורי 

את הלילה הזה איבדתי.  
סוגר את המשרד ויוצא לאוטו. במגרש חנייה 
אני תמיד מסתכל ימינה ושמאלה לפני שאני 
נכנס, אפילו הטרנטה שלי לא בטוחה משוד 
לדרך  יוצאת  המכונית  האחרונות.  בשנים 
כבר  אותה  שאכניס  מחכה  חשוד,  בטירטור 
גן  ימין שאריות של  יש מצד  למוסך. בשדרה 
של  בודדים  וטלאים  מאובקים  עצים  ציבורי: 
דשא. בדרך כלל אני מאיץ בקטע הזה מפחד, 
אבל הפעם אני מאט. חשבתי שאולי אני רואה 
את טדסה בחבורה השפופה המתגודדת שם 
מדי לילה, אבל אני לא בטוח. הדרך משתרעת 
לפני רחבה וכבדה, פנסי הרחוב לא עובדים, 
אולי נופצו, והכל שחור, עד קצה האופק ואולי 

מעבר לו.
ישי להמן



שוליית הקוסם 

“מי זאת נשקפת לי?”
“דיסני”  אולפני  של  הראשון  סרטם  כידוע, 
בסרט   .)1937( “שלגייה”  הוא  מלא  באורך 
נתקלים ברהיט שכולנו מכירים מחיי  אנו  זה 
בתכונות  ניחן  הוא  שבסרט  אלא  היומיום, 
אנושיות משל עצמו. רהיט זה הוא “הראי שעל 

הקיר”. וכך מתחילה העלילה של שלגייה:
החלון,  ליד  מלכה  יושבת  אחד  חורף  ביום 
ומבקשת כי ייוולד לה תינוק לבן כשלג, אדום 
כדם ושחור כעץ שבמסגרת החלון. משאלתה 
מתגשמת אך היא מתה בעת הלידה. כעבור 
וגאוותנית,  יפה  לאישה  המלך  נושא  שנה 
עליה  יעלה  שמישהו/י  לסבול  יכולה  שאינה 
פלאים,  מראת  הייתה  אישה  לאותה  ביופיו. 
בפניה הייתה ניצבת ושואלת: “ראי, ראי שעל 

הקיר, מי היפה בכל העיר?”
בכל  היפה  את  המלכה,  “גברתי  ענה:  והראי 

העיר”.
כי  ידעה  שכן  מכך,  מרוצה  הייתה  המלכה 
הראי דובר אמת. השנים חלפו ושלגייה גדלה 
כיום  יפה  הייתה  שבע  לגיל  הגיעה  וכאשר 

בהיר. כאשר שאלה המלכה את המראה:
“ראי, ראי שעל הקיר, מי היפה בכל העיר?”

ענה הראי שאיננו משקר:
“גברתי המלכה, את היפה ביותר כאן,

אך שלגייה יפה ממך פי אלף”.
שקטע  אף  על  הסיפור,  בקריאת  כאן  נעצור 
אנו  מקרה  בכל  עוד מספר פעמים.  חוזר  זה 
כבר יכולים להבין את המהות של הראי שעל 
בסיפור  רק  האם  משקר.  איננו  הראי  הקיר. 

הילדים המראה איננה משקרת?! 
להמשיך  החליטו  “דיסני”  אולפני  אופן,  בכל 
הלך  זה  וכך  הראי  רעיון  עם  סרטים  בעוד 
והתפתח, הלך והסתבך… תודו, שאתם כבר 

סקרנים לשמוע…
רואה  סימבה  האריות”  “מלך  בסרט  כך,  אז 
כלומר,  אביו.  את  עצמו  של  בהשתקפות 
עצמו,  דמות  אל  אותו  מחזירה  ההשתקפות 
אשר ממנה ברח כל הזמן. לכל מי שהסצנה 
את  נצטט  היטב,  זכורה  איננה  הסרט  מתוך 

תמליל הסרט:
רפיקי: ששש!! הסתכל למטה.

סימבה: זה לא אבי, זו ההשתקפות שלי.
)סימבה  מקרוב…  הסתכל  לא,  רפיקי: 
מתקרב אל שפת המים( אתה רואה? הוא 

חי בתוכך…
מופסה: סימבה!

סימבה: אבא…
מופסה: סימבה, שכחת אותי!

סימבה: לא, איך יכולתי?
מופסה: שכחת מי אתה, וכך שכחת אותי!

הסתכל בתוכך! יש בך יותר ממה שאתה 
בגלגל  למקומך  לחזור  חייב  אתה  חושב! 

החיים!

מי  אינני  לחזור?  אוכל  איך  סימבה: 
שהייתי אז!

מופסה: זכור מי אתה, אתה בני, והמלך 
האמיתי! זכור מי אתה…

על  המספר  למדרש  דומה  ממש  זה  )וואו, 
יוסף שרואה את דמות דיוקנו של אביו(.

כמו כן, בסרט “מולאן”, כאשר היא מביטה על 
ההשתקפות שלה היא יודעת כי ההשתקפות 
רק  אלא  האמיתית,  מולאן  את  מראה  איננה 
את מה שמוצג כלפי חוץ. כפי שהיא אומרת 

בשירה:
Who is the girl I see

Staring straight back at me?
When will my reflection show

Who I am inside?

האמת.  את  לאדם  מראה  המראה  כלומר, 
איננה  לעין  הנגלית  האמת  רבות  ופעמים 
האמת שבפנים אלא רק המסכה, התחפושת 
שמאחוריה מבקש האדם להסתתר. והאדם 
אין  כי  יודע  הניצב אל מול ההשתקפות שלו 

אלא מסכה. ושוב כפי שאומרת מולאן:
 Now I see

If I wear a mask
I can fool the world

But I cannot fool my heart.

האדם איננו יכול לעמוד מול המראה ולשקר 
מראה  המראה  אם  יודע  האדם  שכן  לעצמו, 
את הפנימיות שלו, או שמא את המסכה שעל 
פניו. בדיוק כפי שהראי שעל הקיר איננו יכול 
והמלכה  שלגייה,  בסיפור  למלכה  לשקר 

איננה יכולה להתכחש לו. 
פה,  נעצרים  אינם  “דיסני”  אולפני  אך 

וממשיכים בטירוף המראות…
לבל  נותנת  החיה  והחיה”,  “היפה  בסרטם 
מתנה מאת יד קטנה. במראה זו ניתן לראות 
את מי שרוצים לראות, או מה שרוצים לראות. 
מה  אלא  שרוצים,  מה  בדיוק  לא  כלומר, 
באותו  לראות  רוצים  אותו  לאדם  שקורה 
יכול לראות את  רגע. האדם המסתכל בראי 
לשלוט  יכול  הוא  אין  ואולם  חפץ,  שהוא  מי 
היכן  לראות  שביקשה  ֶּבל  המציאות.  על 
זאבים.  מוקף  ביער,  אבוד  אותו  רואה  אביה, 
נאמנותו  על  שומר  הראי  זה  במקרה  אף 
ואיננו משקר. אלא שבמקרה זה האדם יכול 
לעצמו  לעזור  כדי  רק  לא  בראי  להשתמש 
)כפי  לזולת  לעזור  גם  אלא  הוא,  מי  למצוא 

שאכן קורה בסרט “היפה והחיה”(. 
ספר ילדים שלקח את אותו רעיון הוא “הארי 
של  הראי  את  יש  פוטר”  ב”הארי  פוטר”. 
ינפתה, שמראה לאדם את הרצון הכי פנימי 
שלו. אך על אף הדמיון בין הראי של ינפתה 
לראי של בל, הראי של בל הוא פיתוח מוסרי 
של רעיון המראה, ואילו הראי של ינפתה הוא 
פיתוח של טכניקה בלבד; מכיוון שהראי של 
יודע  שאינו  דבר  לאדם  מראה  איננו  ינפתה 
אינו  הוא  ובכך  על עצמו,  רק  על חברו, אלא 
הוא  המקורי.  לראי  בהשוואה  דבר  מחדש 

פשוט עושה זאת ביתר קלות על ידי קסם ולא 
על ידי קוף פילוסופי-קיומי )על פי הגדרתו של 
אחד  האריות  “מלך  בסרט  רפיקי  את  טימון 
וחצי”( או על ידי תבונה יתרה שניתנה באישה 
אז  הפמיניזם,  ברוח  הוא  כולו  הסרט  כך  )גם 

למה לא להמשיך?…(
אך גם כאן אולפני “דיסני” אינם עוצרים, והם 
מפתחים סוג משוכלל יותר של מראה, רעיון 

עמוק יותר מהאמור עד כה. 
עושים  “דיסני”  אולפני  פופינס”  “מרי  בסרט 
חיים  ויוצרים מראה שיש לה  ייאמן,  את הלא 
את  משקפת  היא  אין  כלומר,  עצמה.  בפני 

העומד מולה, אלא עומדת ברוחה שלה. 
כיוון שהסרט “מרי פופינס” אינו מוכר לרבים, 
מעין  שוליים  פרטים  ממנו  זוכרים  אין  וודאי 

אלו, נסביר מה בדיוק מתרחש בסרט.
של  לביתה  מגיעה  פופינס  מרי  כאשר 
החדשה  האומנת  להיות  כדי  בנקס  משפחת 
נכנסת  היא  ומייקל,  ג’יין  המשפחה  ילדי  של 
ברהיטים  אותו  לרהט  ומתחילה  לחדרה 
מנורה  כולל  כולם,  את  אשר  וגדולים,  קטנים 
לתדהמת  שולפת  היא  עציץ,  או  ארוכה 
אחד  שלה.  גדול  הלא  מהתיק  הילדים 
הרהיטים הנוספים שהיא שולפת מתיקה היא 
המראה. מרי פופינס נעמדת מול המראה, בה 
עצמה,  פופינס  מרי  של  השתקפותה  נראית 
המראה  גמורה  ובהפתעה  פלא  באורח  אך 
אשר  את  מדברת  פופינס  מרי  של  בדמותה 
עצמה.  פופינס  למרי  בניגוד  חפץ,  ליבה 
“האמיתית”:  פופינס  מרי  אותה  מכנה  ולכן 

“חוצפנית!”
כל  את  שוברים  “דיסני”  אולפני  זו  בסצנה 
החוקים ומאנישים את הראי כישות העומדת 
אלא  לאדם,  כהשתקפות  לא  עצמה,  בפני 
כשתי  לו  דומה  הוא  שאמנם  לו,  תאום  כאח 
במחשבתו  חורין  בן  הוא  אך  מים,  טיפות 

וברוחו. 
התנועה  היא  במראה  ההסתכלות  יסוד  שכן 
תנועה  כלומר  עצמו.  אל  מעצמו  האדם  של 
בל  של  שהראי  אף  ועל  לחלוטין.  אגוצנטרית 
שהוא  כיוון  לסיפור,  מוסריות  מעט  מוסיף 
לגבולות  מחוץ  האדם  את  להוציא  מסוגל 
האני שלו אל עבר האחר, הרי שבסרט “מרי 

פופינס” הראי הוא הוא האחר!
תודו שזה מדהים!

כאשר מרי פופינס מתבוננת בראי היא איננה 
נפגשת עם עצמה כלל וכלל, אלא היא רואה 
בזמן  במראה.  שלה  האחרת  התאומה  את 
היחידי בעולם בו האדם יכול לראות את עצמו, 

מרי פופינס מסתכלת על האחר!
אני מקווה מאוד שאתם נדהמים כמותי! 

היא  לכן  אגוצנטריות,  כל  חסרת  פופינס  מרי 
הראי  בראי.  עצמה  את  לראות  יכולה  איננה 
לכל  כמו  שלה,  הפנימיות  את  לה  אף  מראה 
פופינס  מרי  של  שפנימיותה  אלא  אחר  אחד 
של  תפיסה  שום  לה  שאין  כיוון  האחר!  היא 

האני שלה. 

אליסף תל-אור



הדף האחורישבוע הספר
ִחיַדת ִסְפֵרי ְיָלִדים

ִמִּסְפֵרי  ִציּטּוִטים  ִלְפֵניֶכם  ֵהֵבאנּו  ַהֶּסֶפר  ְׁשבּוַע  ִלְקָראת 
ְיָלִדים קָלאִסִיים. ָזהּו ֶאת ַהְּסָפִרים ֵמֵהם ְלקּוִחים ַהִּציּטּוִטים 
ְתִאיָמה  ַהַמּ ַּבׁשּוָרה  ַּבַּתְׁשֵּבץ,  ַהְּסָפִרים  ְׁשמֹות  ֶאת  ְוִריְׁשמּו 
ֶׁשל  ֵׁשם  ַהּמּוְדַגׁש  ַּבּטּור  ן  ִייֵתּ ָנכֹון  ִּפָתרֹון  ַהִּציּטּוט.  ְלִמְסַּפר 

סֹוֶפֶרת ִיְׂשָרֵאִלית ִליָלִדים ּוָפעֹוטֹות.
ֶמׁש זֹוַרַחת ֵּבין ַעְנֵני ַהְּתֵכֶלת ּוַבְׁשִביל ְמַטֶיֶלת ַהַיְלָדה 1.  “ֶשׁ

ַאֶיֶלת”
ָּבָכה 	.  ִּבְגָלְלָך!  ְּבַכַעס,  ַהִג’יָרָפה  ָאְמָרה  רֹוֶאה,  “ַאָּתה 

ָהַאְרֵיה...”
“ִמי ֹלא ַמִּכיר ֶאת אֹוִפיר?”3. 
ם ַחי לֹו ַּדג ָקָטן”	.  “ָּפָעם ַאַחת ָעמֹוק ָעמֹוק ְּבתֹוְך ַהָיּ
ָעצּוב 5.  ַּכָמה  ְלַעְצמֹו:  ְוָאַמר  ַּבִמיָטה  ָׁשַכב  ָחָלה. הּוא  “ָגִדי 

ִלי.”
דֹול ֶׁשל ִאָּמא”6.  ל ַהָגּ “יֹום ֶאָחד ִנְכְנָסה ָיֵעל ַלַסּ
“ֲאָבל ַאָּתה ָיכֹול ְלָקֵצץ ֶאת ָהֲעָנִפים ֶׁשִלי ְוִלְבנֹות ָּבִית. ָאז 7. 

ִּתהֶיה ְמאּוָׁשר.”
ֶהֱעִריָצה 	.  ֹלא  ְזהּוָבה  ַרק  אֹותֹו.  ֶהֱעִריצּו  ָהֲאָנִׁשים  “ָּכל 

אֹותֹו.”
“ְוָהאֹוֶכל ָהָאהּוב ָעָליו – ׁשּוָעל ַעל ֶּגָחִלים”9. 

מאת  קצעולם”  “קורות  סדרת  מתוך  ליערעבות”  “מעבר 
על  מבוסס  שאינו  פנטזיה  ספר  הוא  רידן,  וכריס  סטיוארט  פול 

העולם האמיתי אלא בורא עולם חדש. הסיפור מתחיל כמו הרבה 

סיפורים אחרים: ילד שגדל במשפחה מאמצת ביער יוצא למסע... 

ומתאר  מרתקת  בשפה  כתוב  הוא  אחרת,  בנוי  הזה  הספר  אבל 

את היצורים שבו באופן מיוחד במינו. למשל דוב בנדר גדול בעל 

ניבים גדולים וחדים הופך לחיה עדינה ברגע שאתה מתחבר אליו. 

או ציפורסעד שאם אתה רואה אותה בבקיעתה – החיבור ביניכם 

נצחי ותמיד תגנו זה על זה. מומלץ בחום.

נטע אסקוזידו

כולם מכירים את שר הטבעות. הטרילוגיה של ג.ר.ר טולקין שהפכה 
האמת  על  נודה  בואו  האנשים,  רוב  סרטים.  לסדרת  יחסית  מזמן  לא 
מכירים את הסרטים ואני אומר, ההפסד כולו שלהם. בילדותי לא סתם 
העומק  כמעט.  פה  בעל  אותה  למדתי  הזאת.  הטרילוגיה  את  קראתי 
והעושר של העולם שיצר טולקין והדמיון שלי ביחד יצרו את התמונות 
היפות ביותר רק שהן היו בתוך הראש שלי. בעיקר אהבתי את הפירוט 
וההקפדה על הפרטים שבהם התאפינו הספרים שעזרו לי לבנות את 

העולם הזה לפרטי פרטים. ליציאת הסרטים היו מספר תופעות לוואי –
1.  פתאום כולם הכירו את הסיפור

לספרים  עשו  שהם  מה  על  לסרט  מסרט  והתרגזתי  הלכתי  2.  אני 
יותר נכון על איך שהם הרסו אותם(, למרות שבראיה אוביקטיבית  )או 

הסרטים עשויים היטב
עוד  )אני  שוב  לבלי  נעלם  שלי  שבראש  והעשיר  המושלם  העולם   .3

מתגעגע(
המסקנה האופרטיבית שלי היא – תקראו ואל תראו את הסרט, או אם 
להיות ריאליים – לפחות תקראו את הספרים קודם, הם כל כך הרבה 

יותר טובים.
מויש קראוס

הספר של ילדותי

 - זהרה  שניים:  היו  הם  עומר:  דבורה  מאת  מוות  עד  לאהוב 

בגן  עובדת  עיניים,  וכחולת  שיער  שחורת  יפיפיה  אמיתית,  ישראלית 

)גזעית=מגניבה(.  שיש  גזעית  הכי  הפלמ”ח.  בשירות  ומתאמנת  הירק 

ללמוד  שואף  לטינית,  לומד  חכם,  ילד-טוב-ירושלים,   - שמוליק 

באוניברסיטה ולהיות אדם משכיל, יורם אמיתי )יורם=חנון, לפלף(, עובד 

בקיבוץ ומתאמן ומשתתף בפעולות הפלמ”ח.

רחוקים  עצמאים,  צעירים,  של  עולם  במין  שם  חיים  בקיבוץ.  נפגשים 

מההורים, עוסקים בפעילות הירואית, מגינים על המדינה שבדרך, ארץ 

ישראל היפה והטובה. ואז הם מתאהבים. אח, איזו רומנטיקה! מקריאים 

שירים זה לזו, כותבים מכתבים, חולמים ומתגעגעים )מתגעגעים= מה 

שמרגישים כשלא מתכתבים כל היום בווטסאפ/ פייסבוק(... 

עד ששמוליק נהרג בתאונת אימונים. עצב גדול מלווה את זהרה. אובדן. 

לאחר זמן לא רב נהרגת גם היא בפעולה מבצעית.

של  הענקית  אהבתם  תיאור  עם  יחד  התקופה,  את  שמספר  ספר 

אותו-  אהבתי  כך  כל  שבמותם.  הגדול  הלב  ושברון  וזהרה  שמוליק 

מגיעה  כשאני  היום,  וגם  ושוב.  ושוב  שוב  אליו-אליהם  וחזרתי  אותם, 

את  פותחת  עומר,  דבורה  ספרי  של  למדף  מתגנבת  אני  לספרייה, 

הספר ושוקעת מיד באהבה הסוחפת של שמוליק וזהרה.

דקלה גרוטמן

בואו להנות מערב של גבינות יין
ושירים מסביב לעולם! 

ערב השירה המסורתי
)נדחה מיום ירושלים( 
יתקיים במוצ”ש הקרוב
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