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  למעלה מן הזמן והמרחב| 
  )ב"פורים תשעל(

  
באושר "הם חיים , אחרי שהנסיך מעיר את הנסיכה: לאגדות עם יש סיום קלאסי

אחרי שאנחנו . 'Happily Ever After': או באנגלית, "ועושר עד עצם היום הזה
ואושר מקושר , מגיע האושר, כשהעולם נהיה שלו ורגוע, מתירים את הקונפליקט

עם המקום בו הוא נמצא ועם החיים , אדם ששלם עם עצמו: איכשהו עם שלמות
היא . קצרה, שמחה היא הרבה יותר רגעית. שמחה זה לא ככה. הוא מאושר, שלו

. הרגע הזה שמשהו טוב יותר קרה בחיים שלי: חיוביתמציינת את ההתרחשות ה
  .'חיים מאושרים'אבל , כי חג הוא רגעי', פורים שמח'ולכן אנחנו מאחלים 

מים וכמה אברכים וביקשו ממנו לדאוג שיהיה "חבר שלי סיפר שניגשו אליו כמה ר
וחשבתי לעצמי איך כשאומרים . שלא יהיה יבש. או בשבת זכור, שמח בפורים

. אתה בעצם מאוד מאוד מנכיח את זה שכל הזמן עצוב' תדאג שיהיה שמח'ו למישה
איכשהו נראה שפורים הוא החג היחיד ביהדות שבו באמת . שלא שמח, לפחות, או

אתם , פשוט עושים חגיגה. או משהו כזה' מקיימים את מצוות היום'לא . חוגגים
אלמלא . ו עצוב מאודפורים הוא חג שאומר משה, ככה שבמובנים מסוימים. יודעים

  .כל המאמץ הזה לשמוח היה יכול להיות סיפור לא פשוט בכלל –המצווה להשתכר 

במילים ". בארץ רחוקה רחוקה, לפני שנים רבות"אגדות עם גם מתחילות במילים 
זה , זה לא כאן. אנחנו מנתקים את הסיפור הזה מהרצף של המרחב והזמן: אחרות

אני . אפשר להתפרע, הדמיון שלנו חופשי. שום דבראנחנו לא כבולים ל, לא עכשיו
תעזבו אותי מכל 'תנועה של . עושה איזו תנועה של התנערות, כחג, חושב שפורים

לא מסוגלים בלי להעמיס , כיהודים, כמובן שיהודים. 'הסיפור הזה ותנו לי לחגוג
איזה יין ? האם מותר לדבר באמצע? איך קוראים את המגילה; המון פרטים

פורים עושה את , אבל ביסודו? מותר או אסור להשתכר? כמה יין לשתות? ותלשת
רגע חד פעמי שהוא לא חלק . הקפיצה הקטנה הזאת והופך להיות למעלה מן הטבע

  .מהרצף

, כמו שהמגילה מנותקת. גם אין עתיד. אין עבר: הניתוק מהזמן בולט מאוד במגילה
זה היה . 'אחרי'ו' לפני'ה לא היה ז. מהרצף היהודי ההסטורי) לא בדיוק(לכאורה 

ומסתיים בספר דברי הימים , מלך מאוד מכובד ולא יהודי בכלל, בימי אחשוורוש
המחקר ההסטורי . אנחנו בכלל לא חלק מהסיפור: מעין אמירה. למלכי מדי ופרס

יהודי פרס הם היהודים , כלומר. שזה היה אחרי עליית עזרא ונחמיה, אגב, טוען
. יון להמשיך את הסיפור היהודי הגדול על ידי הקמת הבית השנישלא השתתפו בנס



 

הגלות הגאולה ומה 'אנחנו משילים מעלינו את הסיפור של , במילים אחרות
להשתחרר . אפשר גם לשמוח, את הרגע, כשחיים ככה. וחיים את הרגע', שביניהם

  .מכובד הראש ומכל עול הדורות שיש עלינו ביום יום

 . כשאנחנו שותים אנחנו מבצעים איזשהו אסקפיזם. ושהשאת זה גם השכרות ע

לקטוע את . מהקיום היומיומי. אנחנו שותים בפורים בשביל להתנתק מהסבל שלנו
ובמובן . לצאת להפסקת סיגריות ולחזור אחר כך להמשך צילומים, הסיפור האמצע

אלא בגלל שאנחנו , לא בגלל שאנחנו שותים. הזה המבוגרים הם באמת משונים
הרי החברה . אין להם לנו כל כך הרבה ברירות, נכון. לוקחים את הכל בכזאת רצינות

אבל פעם בשנה צריך לקחת הפסקה מכל , אלוהים דורש, העולם דורש, דורשת
, היי, היי'יום אחד שמישהו אומר : של כולם, אני מתכוון, הפסקה כוללת. הסיפור

וכולם מהנהנים ?' עושים זה לא נראה לכם מוזר כל מה שאנחנו, תעצרו רגע
אבל בינתיים , אנחנו נמשיך את החיים הסיזיפיים, אנחנו יודעים, אחר כך. בראשם

  .אנחנו שוכחים

הם לוקחים אותה ברצינות : שים"במובנים האלה יש משהו צורם בשכרות של בייני
, שיש להם דברי תורה בכיס, מרגישים את החובה להראות שהם יודעים, בוכים. מדי
. והרי כל הסיפור של פורים הוא שאין בו חטאים. שהם חוטאים –גרוע מזה  –או 

גם . ושל סליחה, לכן פורים הוא חג של כפרה. אין לנו עבר. שום דבר לא קרה בעבר
שהם . אנשים שהשכרות מאיימת עליהם: מהצד השני אפשר להגיד את אותו הדבר

ם מחר עם האנגאובר ושלא שלא לקו. רוצים שהכל ישאר מסודר ומאורגן ונקי ושלם
את כל מה , וכך אפשר לפספס את כל הפואנטה. להתבייש בפני אנשים וכל זה

  .מהזמן שאינו זמן והמקום שאינו מקום, שאנחנו מרויחים מהניתוק

   



 

  הסאבטקסט של המציאות| 
  )ג"לפורים תשע(

  
  
I    .מי אנחנו באמת  
  

הוא , )אלה שאני מכיר(בישיבות בין הדברים שחוזרים ונשנים בדיבורים על פורים 
, כאשר חילוני משתכר. אנחנו מגלים מי אנחנו באמת, שכאשר אנחנו משתכרים

שים משתכרים "כאשר בייני. מתגלה שהוא באמת רודף נשים הולל, אומר הטיעון
אוהבים אחד את / יודעים תורה / ' מתגלה עד כמה הם באמת עובדי ה, !)תופים(

כל , למעט הקטע עם ההקאות –מסיבות פורים בישיבות  ,ובאמת. מצחיקים/ השני 
, מתחבקים, מלאה באנשים רוקדים –וכן הלאה , אלה שלא יודעים להחזיק אלכוהול

, כשכוס יין לבן זול, אומרים דברי תורה באמונה יוקדת אי שם בפינת החדר, שמחים
ות והיד השניה מנסה לצייר את הספיר, רועדת בידם האחת, מגעיל, ובהתאמה

. בישיבה התיכונית בה למדתי הדברים היו מדהימים יותר. העליונות והתחתונות
פתאום . כאוהבי אלוהים גמורים, ואני בתוכם, פתאום מתגלים להם בטלני המחזור

ועמך ! שיחו ושמחו. שחקן הכדורסל המהולל מתברר לציבור כאידאליסט טהור
  .כמה טוב וכמה נעים! כולם צדיקים

  
, שוין, נו. והלא בסופו של יום אנחנו עדיין מי שהיינו לפני כן: לאבל צריך לשאו

הבחירות : "כמו שאומר דמבלדור? מה זה אומר. התגלה שאני בתוך תוכי צדיק
." הרבה יותר מאשר היכולות שלנו –הן שמגלות מי אנחנו באמת , הארי, שלנו

, ל יוםהעובדה שאדם הוא טוב בתוך תוכו לא משנה את העקרון שהוא בוחר כ
אין זה משנה אם , כשאני בוחר להכות מישהו. הוא בוחר לעשות רע, וכשהוא בוחר

היא זו שעושה אותי , העובדה שאני בוחר להכות אותו. אני בתוך תוכי אני אדם טוב
  .אדם רע

  
, בסופו של דבר, שתיהן מובילות. יש איזה חוט מקשר בין השכרות ובין התחפושת

אלא שהשכרות . האדם שאנחנו מציגים בדרך כלללהצגה של מישהו אחר מאשר 
ואילו , מעל לטעם ודעת, חסרת שליטה, בצורה נלעגת, עושה את זה מלמטה

התחפושת אינה . מוקצנת, אירונית להכעיס, התחפושת עושה את זה בצורה מודעת
אף אחד לא חושב שהמלך שמסתובב . אלא משהו אחר לגמרי, מראה אדם אחר

חידודי (וככל שהתחפושות הולכות ונהיות אבסטרקטיות , ברחוב הוא מלך אמיתי
לעומת , השכרות. כך גם הקשר בינם לבין המציאות רופף, )תנסו, לשון רצים עכשיו



 

האמת . אך לא אירונית, אולי נלעגת. אמיתית לא פחות. מציגה מציאות אחרת, זאת
  .מה לעשות, נלעגת

  
כאשר אדם טוב ותמים ? ת האנלוגיהמה היה קורה לו היינו הופכים א –חזרה לדיון  

גם אז היינו אומרים ? מרושע וכאלה, אכזר, משתכר ומתגלה שבתוך תוכו הוא רע
הוא לא הורג אף , הרי הוא מתנהג כמו אדם טוב? שפתאום התגלה מה הוא באמת

למה ? אז מה. ורק בשכרות מתגלה מה הוא רוצה לעשות, אחד ולא שונא אף אחד
  ?זה עקרוני

  
II    .סופרמן במסיכה  

היא שביאטריקס וביל יושבים !) ספויילר(' IIקיל ביל 'אחת הסצנות המפורסמות ב
ביל יורה חץ המכיל סם אמת בידה של ביאטריקס ונותן לה נאום של שתי , זה מול זו

  .דקות על כוס ויסקי
  

, גיבור על, באמת, הוא שסופרמן הוא, אומר ביל, ההבדל בין סופרמן לספיידרמן
כשסופרמן קם . והתחפושת שלו היא קלארק קנט, ליות שלו היא כוחות העלהנורמ
קם בבוקר בתור , לעומת זאת, ספיידרמן. הוא סופרמן, הוא לא קלארק קנט, בבוקר

, השאלה מי אתה כשאתה קם בבוקר. והתחפושת שלו היא ספיידרמן, פיטר פארקר
  .היא זו שמבררת מי אתה באמת

  
, לא לאחרים. כולנו משקרים. עצמו הוא עולם של שקרהעניין בעולם הוא שהעולם 

ומעדיפים , אנחנו מפחדים להודות שאנחנו יוצאים עם מישהי מכוערת. לעצמינו
, אנחנו מפחדים להודות בחולשות שלנו. להגיד שהיא לא מתאימה מסיבות אחרות

מפחדים להגיד . בדחפים הקמאיים שגורמים לנו לעשות דברים מורכבים, ברגשות
אחד הניסויים המפחידים . ועוקפים את זה בשקרים, נשים שאנחנו אוהבים אותםלא

למה הוא עושה את , אבל באמת, שאדם יכול לעשות עם עצמו הוא לשבת ולבדוק
דרך המקום בו , זה מתחיל בלברר לעצמך למה אתה עכשיו בצבא. מה שהוא עושה

פילוסופיה היא כי פתאום מתברר שהסיבה בשלה אתה לומד כבר שלש שנים , למדת
לפני חמש שנים פגשת בחורה שאמרה לך שהיא הולכת ללמוד באוניברסיטה 

פתאום מסתבר לך שדימוי של מורה בתור מישהו עם שפם . העברית בהר הצופים
אנחנו . דברים מפחידים מתבררים למי שבודק את עצמו ברצינות. גרם לך לעבור עיר

. הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח; ומעדיפים להמשיך לחיות בשקרים של עצמינ
  .גם הרבה יותר בטוח, במובנים מסוימים

  



 

  .'עלמא דשקרא'לא סתם קוראים לעולם הזה 
  

פורים הוא הרגע בו קלארק קנט מוריד את הבגדים והופך להיות . ואז מגיע פורים
 –דרך התחפושת , ההגעה לכדי סופרמן חייבת להעבור דרך הורדת הבגדים. סופרמן

אבל . הם שונים מדי. אף אחד לא מזהה את קלארק קנט עם סופרמן) משום מה( הרי
הוא זה שמציל את העולם , הרגיל למראה, מתברר לנו שהאדם החום, כשהכל יורד

כשהמחיצות שאנחנו שמים . חתיך הורס ועם קול כריזמטי וכובש, ונלחם ברשע
אלא שאנחנו מפחדים  ,מתגלה שבאמת אנחנו סופרמנים, ביננו לבין העולם יורדות

  .להודות בזה
  

לא כולם , לא כולנו סופרמן. העולם הזה מורכב יותר, כמו הרבה דברים אחרים, אבל
ויין הוא בסך , לפעמים קיא הוא רק קיא. לא כולם אוהבים, מוציאים חידושי תורה

, יש אנשים שאתה מעדיף לא להכיר אותם בשכרותם. הכל עוד סוג של אלכוהול
יש קלארק קנט שמוריד את הבגדים והוא בסך . מה לעשות. הם צדיקים ולא כל עמך

  .הכל בחור בתחתונים
  

אלחנן ניר אומר לנו לא מעט שאדם : ובמשפט אחד, זה נושא לפוסט ארוך יותר
גם אם הוא לא , אדם שמאמין בעצמו. אפ-צריך להסתכל על עצמו בתור סטארט

  ?מי יאמין בי ,אם אני לא אאמין בעצמי . הוא עוד יגיע, שם
  

III    .מחבואים  
  

  .אבל לא באמת אפשר, ניסיתי להתחמק מהדיבור על זה
  

  :'מחבואים'כתב דן פגיס בשירו 
  ְּבָחֵצר ֲאחֹוִרית ָּבעֹוָלם"

  .הּוא ַוֲאִני, ִׂשַחְקנּו
  :ִהְתַחֵּבא, ִּכִּסיִתי ֵעיַני

ׁש   ,ַאַחת ְׁשַּתִים ָׁש
  ,א ֵמֲאחֹוַרי, א ִמְּלָפַני

  . "ְּבתֹוִכי א
  

כבר הרבה זמן אני , אני מחפש אותו. אין אלוהים, כמות שאני רואה אותו, בעולם
פגיס אומר . אני לא מצליח למצוא אותו. אבל אני לא מצליח לגעת, מחפש אותו



 

זה , שזה ההסתר. הרב שלי באור עציון היה אומר שהוא מתחפש. שהוא מתחבא
  .באהמקום שהאלוהים מנהל את המציאות בהח

: פעם היו הדברים פשוטים. לא לנסות, לנסות. לא לגעת, לגעת. אני כבר לא יודע
בודדים , להווייתי, הלילות עכשיו. הייתי מדבר אל אלוהים ואלוהים היה עונה לי

  .הרבה יותר
  

. שבהם אני מרגיש שאולי דווקא כן, בפורים, אבל יש רגעים ספורים של שכרות
הקבלה המחודשת של , כלומר', קבלוה בימי אחשוורושהדור 'אולי כל הרעיון של 

היא מתוך הנקודה שהשכרות מביאה אותנו למעין מעמד , התורה בימי אחשוורוש
שבה , שבו נותרה בנו עוד טיפת תמימות, למקום אחר. בזעיר אנפין, הר סיני מחודש

, עצמוכשהעיניים י, כשהאירוניה תעלם, אין לנו שכל שיתייחס בציניות לכל העניין
  .כשאספור עד שלש

  
בסופו של , זה רק אני והוא, בסופו של דבר זה רק חצר אחורית של העולם: אני יודע

, כמו ששר אביתר בנאי, אבל בינתיים. כשאפתח את העיניים התסכול יחזור, דבר
  ,יש לי סיכוי להנצל, כמו ששרים בשיח במסיבה בערב פורים

  
  .אני חושב

   



 

  שכחנו לזכור את אשר| 
  )ד"לפורים תשע(

  
  
  אדם.       א
  
שמדברים , שיר או סיפור, לפני כמה ימים בא שלמה ושאל אותי אם אני מכיר קטע 

אמרתי לו שבאופן כללי לכל סופר גדול יש קטע . על זה שמילים לא אומרות דבר
בו הוא כותב על עד כמה לא ניתן להגיד כלום באמצעות , באחד הספרים שלו

', קופסה שחורה'וגם ב 'סיפור על אהבה וחושך'עמוס עוז כותב על זה ב. השפה
אבל הקטע היפה ביותר . וכן הלאה, )אם אינני טועה(' כימים אחדים'מאיר שלו ב

  .'שתהיי לי הסכין'הוא זה שכתב גרוסמן ב, אמרתי, שאני מכיר
  
  :באחד המכתבים הראשונים בספר כותב יאיר למרים 

  
בכל , זאתובכל . את בטח זוכרת את הפלא הזה כשילד מתחיל לתת שמות לדברים" 

אפילו , של כולם, "שלהם"מילה שהיא גם קצת , פעם שהוא למד מילה חדשה
, הלב שלי גם נחמץ קצת באפס קצהו, "אור"מילה יפה כמו , המילה הראשונה שלו

וכמה אינסוף סוגים של זוהר הוא , מי יודע מה הוא מאבד ברגע זה –כי חשבתי 
עם , "אור"וך התיבה הקטנה לפני שדחס את כולם לת, הרגיש וראה וטעם והריח

  .כמו מתג כיבוי, הריש הזו בקצה
  "?נכון, את מבינה

  
 –ויש את המילה הקטנה , כל כך הרבה אור, כי באמת. המון קסם יש בפסקה הזאת
. שמצמצמת את הכל –או הסטריאוטיפ , או הקטגוריה, שיכולה להיות גם התבנית

', התלמיד', 'המורה'אדם בתור ורואה , כמו שכתב מרטין בובר, שהולך אדם בעולם
ובובר כותב שצריך . הולכים תחת לכותרות. וכן הלאה' הזה שיושב לידי בשולחן'

אישיות . לראות באדם אישיות בפני עצמה, להניח למילים האלה ולחפש נפש אחרת
  .והרי בזה הספר עוסק. שאינה נגישה אף פעם עד תום. כמוני

  
  :אחר במכתב, בשם יאיר, כך כותב גרוסמן 

  



 

לא , אף פעם לא גוף, לא פגישה, אני באמת מדבר רק על מיכתבים, הלוואי שתביני" 
כי פנים אל . רק במלים, זה נעשה לי כל־כך ברור אחרי המיכתב שלך, לא איתך, בשר

  ."יגלוש תיכף לשבילים המּוּכרים, פנים זה יתקלקל לנו
  

הם . מרים כותבת ליאיר ,יאיר כותב למרים; עוסק במילים' שתהיי לי הסכין'כל 
ומתעסקים , )איזו מילה נכונה, נניח, ַּפְרּפּור(ממציאים מילים , כותבים על מילים

אבל גם בצורה שבה אדם נלכד בתוך , בצורה שבה נחשף אדם באמצעות המילים
מתחפר , בהתפלשות בנבכי הנפש, שהוא שוקע בתוך ההתבוננות העצמית. מילותיו

שלמה התהלך עם הספר בספריה ואני נזכרתי . העצמייםבאופני הייצוג והדימוי 
אנשים ונשים שקראו ונתפסו . ן"שיש משהו בספר הזה שהוא כמו קריצה ליודעי ח

. ופעם אמרתי לרועי שזה ספר מסוכן מאוד. ימשכו אל הכריכה שלו כמו מגנט
, שהם קוראים את החלק הראשון, מסוכן במובן שאנשים לא מסיימים אותו

  .מוצאים את עצמם בתוך הספר ולא מצליחים לצאת, ל יאירהמכתבים ש
  
  מסכה.       ב
  
אולי לא כל הפנים של האדם . אולי כל זה הוא אשליה: אבל אחר כך חשבתי עוד 

אלא גם האני הפנימי שלי הוא מסכה שמכסה על , הם מסכה שמכסה על מי שהוא
יפה שכתב שלמה שלשום הזכירה לי רותם את השיר ה, והנה. משהו אחר לגמרי

  :טנאי
  

  שלמה טנאי| להשאיר 
  

  ;א לֹוַמר ֶאת ַהֹּכל
  ַּגם ָהֵעץ אֹוֵמר ַרק ֶּגַזע ְוָעִלים

  ּוַמְשִאיר ָׁשָרִשים ָּבֲאֵפָלה
  

  ;א ַלֲעֹבר ָּכל ַהְגבּולֹות
ִהים ְמַסֵּפר ַרק ֶשֶמש   ,ַּגם ֱא

  ָיֵרַח ְוּכֹוָכִבים
  ּוַמְׁשִאיר ְיקּוִמים

  .ַהַּדַעת-ְלַמְכאֹוֵביֵמֵעֶבר 
  

  א ִלְפֹרׂש ֶאת ָהָאָדם ַעד ֹּתם



 

  
שלא לספר לאדם השני . תמיד חשבתי שהשיר הזה מדבר על יחס בין שני אנשים 

' עצמי'ויש המון , שעמוק עמוק בפנים יש איזה ילד קטן שדופק על הדלת. את הכל
, דם עד תוםהרי שאפשר לפרוש את הא. שטמון עמוק בפנים ולא נמצא ביום יום

אבל פתאום הבנתי . לא לדבר כל כך הרבה. והשיר מבקש שלא לעשות את זה
זה : אלא מול המבט של עצמי, שהכוונה בשיר אינה דווקא מול המבט של האחר

וזה , זה אני שלא עובר את כל הגבולות של עצמי, אני שלא אומר לעצמי את הכל
לשחות בתוך בריכת הבוץ  לא. עד תום –מול עצמי  –אני שלא פורש את עצמי 

לא , להניח לדברים. אומר טנאי, אולי מוטב לשתוק. שקוראים לו המודעות העצמית
שנשאיר בעצמינו קצת . שלא נהיה מובנים גם לעצמינו; לפרוש את האדם עד תום

  .עלטה
  

הולך אדם בעולם והוא מכוסה . אפשר לקרוא את הדברים בהקשר של פורים
אפשר היה לחשוב שמסתתר . המסכות שאנחנו. מבוכה, קסטיותסר, ציניות; ִמְגָננֹות

כלומר שפורים הוא . מישהו שנחשף כששיכורים, מישהו מתחת לכל המגננות האלה
ואיך , אבל פעם אחת דיברתי עם תמר על המסכות האלה. החג שבו יורדות המסכות

הם  המסכות האלה, בסופו של דבר –ואמרתי . אותו אדם הוא אדם אחר בכל מקום
בכל מבט שאחרים מפנים אלינו וקוראים , ובכלל. וגם השכרות היא מסכה. אנחנו
שמבוסס על הקטגוריות (של בובר ' לז-אני 'זה אותו . הם רואים רק מסיכה, אותנו

. כי אי אפשר ללכת בעולם כשכל דבר הוא חדש ומפליא). ל"וד, הקנטיאניות
ד עם המוכר ולא עם החדש שנוכל להתמוד, הדברים צריכים להכנס לקטגוריות

  .כי אי אפשר באמת לפרוש אדם אחר עד תום, הכל מסיכה: ויותר מזה. והמפחיד
  

היופי בשכרות הפורימית הוא לא שיורדות המחיצות ומתגלה : אני רוצה לומר
שאולי . אלא שיורדות המחיצות והמילים והנסיון להציג את עצמינו, האדם שמתחת

ולפעמים יש המון . ג את עצמינו ולהבין את עצמינוכל החיים אנחנו מנסים להצי
. עזוב אותך משטויות: ופורים אומר. מגננות שמכסות על אותו האני הבודד שבפנים

להוציא את עצמך החוצה ולהראות , לסדר הכל, אל תנסה להבין הכל. הנח לדברים
א אבל גם הפנים הו, כי החוץ הוא שקר. את עצמך כפי שהיית רוצה שיראו אותך

בין אם זה על האחר ובין אם , כל מבט שמסתכל ומחפש לראות משהו, ובכלל. שקר
פגישה אמיתית יכולה . מבט שרואה רק קליפות, זהו מבט מן החוץ –זה על עצמך 

  .להתרחש רק באין חיפוש
  

  .להניח לעצמינו להיות מי שאנחנו, בפשטות, שצריך



 

  
  עולם.        ג 

  
וחושב על הדעת שאוחזת ', ַמְכאֹוֵבי ַהַּדַעת, 'האלה אחרי זה אני קורא את המילים 

על הצורה שבה אנחנו מסתכלים על העולם ומשליכים עליו את . בי בכל השנה
אפילו , היא ההיגיון, היא הלוגיקה. זו הדעת. המילים ומסדרים אותו באמצעותם שם

וצים היא הידיעה מה שייך למה ומה מוביל למה ומה צריך לעשות לפני שח. המדע
זו , הברורה כל כך, אומר שהידיעה הבוטחת' מכאובי הדעת'והביטוי . את הכביש

שהרי הקסם , כואב לדעת דברים. יש בה גם משהו כואב, שברור לה מה קורה בעולם
  .באפס קצהו, הלב נחמץ קצת; וכבר כתב גרוסמן. החידוש נעלם. נעלם

  
: ד והיא סיפרה סיפורפעם אחת ישבתי אצל ידידה שלי בלילה ירושלמי קר אח 

  .שהיא לא דתיה, כבדרך אגב, יצאה עם מישהו ואחרי כך וכך זמן אמר לה
  .שאלנו, מה זאת אומרת לא דתיה

זאת אומרת שאני מתעסקת בדברים . היא אמרה, זאת אומרת שאני שמאלנית
לאותה . זאת אומרת שאני לא מתאימה לארכיטיפ הדתי. שדתיים לא מתעסקים בהם

  .ה לדתיתדמית הראוי
שהרי היינו כולנו דתיים ירושלמים , כמובן שכולנו נענענו את ראשנו בביטול

  .על מה את מדברת. מי מאיתנו לא יפה נפש, מי מאיתנו לא שמאלני. שכאלה
אבל זה לא , יש אי אלו חמישה דתיים עתניאלים שכמוכם. היא אמרה, אבל זה נכון

  .אני לא דתיה. 'דתי'
אני . אני שומרת שבת, כן –והיא אמרה , ה'החבר שאל אחד, את שומרת שבת

אבל באמת . אני אפילו משתדלת ללכת רק עם חצאיות וכן הלאה. שומרת כשרות
אני מאמינה , ולא באמונה. לא הפרקטיקה אני מקיימת, לא בפרקטיקה. אני לא דתיה

השעה  –…  השורש של ה, לא –התאוריה , לא –אבל התיאולוגיה . באלוהים
  .והיא הסתבכה קצת, ת וחצי בלילההייתה אח

אני לא מביטה . צורת ההסתכלות שלי לא דתית. אמרה לבסוף, זו צורת ההסתכלות
אין תחיית , אין משיח, אין עולם הבא, אין שכר ועונש. בעולם מנקודת מבט דתית

אני מקיימת את המצוות . אלוהים לא מנהל את ההיסטוריה ולא משגיח עלי. המתים
מערכת , שצריך מסגרת; )העיר מישהו, להחריד(יאנית 'יבוביצמנקודת מבט ל

  .חוקים
  .אבל מה יהיה על המבט, כל זה טוב ויפה. היא אמרה, והוא צודק

  



 

כבר הרבה זמן אני חושב איך אנחנו מעצבים את העולם סביבינו באמצעות המבט  
. קוראים את העולם בצורה מסוימת: אולי אפשר להגיד. שאנחנו מטילים עליו

במקום אחר כתבתי . ומה זה הקיום הזה, וחשבתי הרבה על אם אלוהים קיים או לא
, לא מוכר ולא מובןהוא הנכונות להשאיר את העולם , שאלוהים הוא הפליאה

וחשבתי הרבה על איך שאלוהים נמצא בעולם אם אנחנו . להשאיר אותו מופלא
אז יש , כלומר שאם אדם קורא את העולם כך שיש בו אלוהים. מניחים לו להכנס

ובאמת , ובאמת יש. אז אין אלוהים, ואם אדם קורא את העולם כך שאין. אלוהים
. ובאמת מצאתי את עצמי במילים שלה. טכלומר במב. הכל תלוי בהסתכלות. אין

  :וכמו שכתב אלחנן פעם. שגם אני כך
  
  יֹום ְׁשִליִׁשי ֶאָחד ַּבָּמָּפח ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּקִיץ" 

  :ִלְקָראת ַהָּצֳהַרִים ַׂשְמִּתי ֵלב
ִהים ִעָּמִדי   "ֲאִני הֹוֵל ָּבְרחֹוב ְוֵאין ֱא

  
, תביא לי את האדם הזה: ואמר. שאל אותי סבא שלי למה אנשים חוזרים בשאלה

וכמו שפעם . אני אענה, כל שאלה באמונה שיש לו. ואני אענה לו על כל השאלות
ואמרתי לסבא . ואיך יכול המדע לא סותר את הדת, היו דנים בשאלות של דת ומדע

ולכן גם הביטוי , העניין הוא לא אם יש שאלה או אין שאלה. שלי שלא זה העניין
עם אלוהים : הנקודה היא איך אדם חווה את העולם. לא נכון', להחזרה בשא, 'הזה

אולי זה המובן הפשוט של . ועל זה קם ונופל הכל. או בלי, שמציץ מאחורי הכתף
והדברים ארוכים , זה גם מתקשר לעבודה מיראה ועבודה מאהבה. 'יראת שמיים'

  .ובאמצע כתיבה
  
אז גם , קוראים את העולם כלומר, רציתי גם לומר שבגלל שאנחנו מפנים מבט 

אבל המסכה . עולם של שקר'; עלמא דשקרא'לכן הוא . העולם הזה עוטה מסכה
וגם אם ננסה להגיד שכל העולם מסמל משהו אחר . הזאת לא מסתירה תחתיה כלום

זו המשמעות האמיתית של . אז גם העולם שמתחת יהיה מסכה –נניח , עולם קבלי –
לא רק שאי אפשר ללכוד את העולם באמצעות ; זה שמילים לא אומרות כלום

אלא שאין עולם , ושהן מצמצמות אותו לכדי מילה קטנה עם מתג כיבוי, המילים
מבט שמזהה את העולם כך , תבניתי, כל מבט החוצה הוא מבט מילולי. בלי מילים

אותו ממשי , כי מה שמתחת, וכל התבניות האלה אינם אלא מסכה. שנוכל ללכת בו
  .אי אפשר לראות אותו –ת לפני השטח שרוחש מתח

  
  אלוהים.        ד 



 

  
, אלוהים לא מוזכר במגילה. ואולי פורים בכלל, וכאן נכנסת השכרות של פורים 

שאלוהים מוביל . שאלוהים מסתתר מאחורי העולם. זו הנקודה: והרבה אנשים אמרו
יחי הגיב לי אב, וממקום אחר. ומנחה ועושה מהלכים בהיסטוריה אבל בלי להתגלות

  :בפייסבוק וכתב
  
אנחנו מראים . בפורים אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי. גם לנו יש מלחמה בעמלק" 

עובדה שאפשר להגיע דרכם גם , איך האוכל והשתייה הם אמצעי ולא מטרה
  "'לעבודת ה

  
אני שותה בפורים כי שתיה זה דבר . לא לכן אני שותה בפורים. אבל לא זה העניין 

היא לא אומרת , היא לא מסמלת שום דבר. 'כי צריך'לא . כי כיף לי לשתות .משמח
מי שהשתכר פעם בוודאי חווה את הרגע הנורא ההוא . היא פשוט היא, שום דבר

לאמיתו , אני חושב שהרגע זה הוא. שבו השכרות עוזבת אותך והעולם חוזר לעצמו
ת אתה מפסיק לדרוש כי בשכרו. 'מכאובי הדעת'מה שכינה שלמה טנאי , של דבר

השכרות היא הרגע שבו '; לדרוש אלוהים'אתה מפסיק . מהעולם ולחפש בעולם
  .'ֶהיֹות'שאתה מפסיק את ה. אתה חוזר לראות את העולם מהפנים החוצה

  
אפשר (והייתי דתי קטן וקצת תמים , באיזו ישיבת הסדר' פעם הייתי בשיעור ב 

  :וכתבתי, )בהמשך, לראות את זה בשיר המלא
  
א ַהִיינּו רֹוִאים ֶאת ַהקֹולֹות"  א ַהִיינּו ִמְׁשַתְּכִרים    ,ִאם 

  .א ַהִיינּו ְיכֹוִלים ִלְׁשמֹוַע ֶאת ַהְּבָרִקים
  ְּבַחלֹוֵנינּו ַלָׁשְוא ַהְיָתה ִמָּדֶּפֶקת רּוַח ֱאלֹוִהים

  ַוֲאַנְחנּו ַהִיינּו יֹוְׁשִבים ְלָיד ׁשּוְלָחן ַהִמְטָּבח ּוְמַחְּבִקים
  .ֵאת ַעְצֵמינּו

  
  .ּוְבָכל ּפּוִרים ֲאִני רֹוֶאה ְּבָּגלּוי ֶאת ַהקֹולֹות ֶׁשָׁשַמֲעִתי ַּבֶּבֶטן

  .ְוַהקֹול יֹוֵצא ְוהֹוֵלך ִמסֹוף ַהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ְּכמֹו ַאְדָוה ֶׁשל ֵנר
  ,"ְׁשַכח": ַרק ֶׁשָּבסֹוף ֵאין ַמְלָא ָׂשם ֶאְצָּבע ֲעִדיָנה ַעל ִּפי ְואֹוֵמר ִלי

  .ָּכל ַּפַעם ֲאִני ִמְתָּפֵּכַח ּובֹוֶכה ֶאת ַהִׁשְכָחה ְמָחָדׁש
  

  ,ִּכי ֵכן
  ,ָאנּו ֵאיֶננּו ׁשֹוִתים ַעל ְמָנת ִלְׁשּכֹוחַ 



 

  ."ָאנּו ׁשֹוִתים ִּבְכֵדי ִלְזּכֹור ֵאת ָאֶׁשר ָׁשַכְחנּו
  

קות ושאלתי אותה אם אפשר לומר שכל הטכני', שיח'באה חביבה פדיה להרצות ב
או , שממלמלים את אותה מילה שוב ושוב: המיסטיות הן טכניקות של ביטול השפה

או . וכן הלאה, שאומרים ומצרפים ייחודים של אותיות שאין להם משמעות בשפה
ואני חשבתי לעצמי שאולי באמת זה . והיא חשבה קצת ואמרה שאפשר. ששותקים

  .כי העולם ברור לנו מדי, אלוהיםאין לנו . אין לנו נבואה כי יש לנו הלכה: הסיפור
  
קרנבל גדול של מסכות ושתיה , אפשר לומר שאולי לכן פורים הוא חגיגה שכזו 

דבר , בעצם: שיש רגע אחד בשנה שאנחנו עוצרים הכל ואומרים. וקלות ראש
שהכל . בדיחה גדולה, גם כן, והתורה. משונה מאוד הם החיים הדתיים האלה

שמתחת לכל הסיפור יש . ה וגם המילים וגם הכלגם ההלכה וגם התור; מסכות
בישיבות אנשים מתגעגעים אל . ומן הראוי לתת לה מקום, פליאה אחת גדולה

אבל באמת אפשר לבכות ואפשר לשמוח ואפשר , אלוהים ובוכים על בית המקדש
אנשים מקיאים ושופכים יין אחד על השני , ובאמת. כי הכל יהיה מכוון. הכל

שיהיה יום אחד בשנה : לא שומרים את ההלכה ליום אחד בשנהוהולכים מכות ו
שלפעמים אדם שותה ומשתכר ופתאום מרגיש . שאנחנו לא חושבים אלא מרגישים

  .אלוהים בכל הממשות הזאת
  

  .רק בשביל זה שווה הכל
  
  אחר כך.       ה 

  
יום  הדבר היה אחרי. 'שתהיי לי הסכין'ב, השלישית כמדומני, אני זוכר קריאה אחת 

קראתי את הספר על ספסל בתחנת הרכבת בתל אביב ופתאום היכתה . מיונים לצבא
ואני זוכר שהנחתי את הספר בתיק . בי הבדידות הקיומית ופשוט התחלתי לבכות

שגם בפנים כל האנשים ) כאילו הודלק האור(וצעדתי לאורך הרציף וראיתי פתאום 
גרוסמן כתב במכתב . ותשמציפים את התחנה יש תודעה ויש אדם ויש מחשב

כי , ואת אפילו לא חייבת לענות, אם צריך להסביר אז אין טעם"הראשון בספר ש
שחיבקת את עצמך והיה לך חיוך , אבל אם זאת את שראיתי שם. כנראה טעיתי בך

  ."אני חושב שתביני, קצת שבור
  

של בין המכונות לממכר חטיפים ובין המחלק , שם על הרציף, ואני חשבתי פתאום
שיכול להיות שגם אני אלך בעולם ופתאום מישהי תחבק את עצמה ', ישראל היום'



 

בלי המחבואים של דן , שגם אני אעמוד פעם בעולם בלי לחפש. בחיוך קצת שבור
כמו ' מהגזע שידע את יוסף'מישהי שהיא , וגם אני אמצא איזו נשמה אחות, פגיס

שפתאום יתקלפו כל '; שאנחנוהאנשים 'וניצן קוראת לזה , שאומרת אן מאבונלי
המסכים של המבט המחפש וינשרו כל המסכות ויקרסו כל המגננות שאנחנו מציבים 

  .וימצאו מכּוונים, לב מול לב, פתאום יהיו הדברים עין בעין. על עצמינו
  

 .ומה גם אלוהים
  



 

  לשחוק אמרתי מהולל| 
)'חלק א, ח"לפורים תשע(  

1.  
מחייכים ארבע מאות פעמים ביום ושבני אדם מבוגרים קראתי אתמול שתינוקות 

ה את המצחיק 'וגם זה רק אם יש להם בחבר, מחייכים עשרים וחמש פעמים ביום
  .ההוא ששולח בדיחות בוואטסאפ

  
, לפעמים אנשים מסויימים משתמשים בנתון הזה כדי להציע לחזור להיות ילדים

, ובני אדם מבוגרים, מים ביוםאבל האמת היא שתינוקות גם בוכים ארבע מאות פע
  .לא בוכים יותר מפעם בשבוע וגם זה בהגזמה, לרוב

  
2.  

לפעמים אני עומד מול . בזוויות העיניים, קטנים, כשאני מחייך יש לי קמטים כאלה
  .המראה ומחייך חיוך גדול כדי לבדוק את הקמטים האלה ולהבין שהתבגרתי

  
3.  

הוא , טוב לו. הוא בוכה, רע לו. הייתי אומר ,קצת בינארי. תינוק הוא לא דבר מסובך
. ולא הרבה בשביל שיהיה לו רע, הוא לא צריך הרבה בשביל שיהיה לו טוב. שמח

, אין לו דרישה להצהרת הון שמונחת לו על השולחן כבר חצי שנה. הוא לא מסובך
ז של היום "ולא ערימה של כלים בכיור ולא מזוודה לא פרוקה משבת ולא בעיה בלו

  .שצריך לעשות עשרים טלפונים כדי לסדר אותה, ערבב
  
4.  

. עד הסוף, משהו תמיד לא שלם אצלי. אולי לכן קשה לי להיות בשמחה שלימה
עוד ספר לסיים . אני שמח אבל זוכר שיש עוד משהו לעשות. תמיד יושב על הלב

  .קשה להיות שמח ככה. מיילים בתיבת המייל 29. מטלות שלא הושלמו. לכתוב
  
5.  

וכשאנשים כותבים על . לפעמים אני קורא בפייסבוק דברים שאנשים כותבים
. או לפחות כמו השיער שלי, זה קצת נראה כאילו רגשות הם כמו שיער, רגשות

כאילו אין בהם בחירה ואי אפשר . כלומר שהם קצת משהו שאין לנו שליטה עליו
, ומי שלהפך, שיער טוב אז יש לו יום –אלא מי שיש לו יום שיער טוב , לכוון אותם

 –ומי ששמח שמח ומי שעצוב , ולכן מי שאוהב אוהב ומי ששונא שונא. להפך
  .וזהו, ואין לנו אלא לקבל את הצער או לשמוח בשמחה, וככה זה ישאר. עצוב



 

  
6.  

וישבתי באיזה . כשהייתי בן עשרים ואחת לא אהבתי בירה אבל רציתי לאהוב בירה
ממני בחמש שנים והזמנו המבורגר ובירה וכל אחד פאב עם חברים שהיו גדולים 

ואז , ושתיתי עוד ועדיין היה לי מר, שתה ומחה את הקצף ואני שתיתי והיה לי מר
אוהב . והיום אני אוהב את המרירות הזו. כי רציתי, ושתיתי עוד, הסתובב לי הראש

  .משהו נכון לי במשקה הזה. את ההתכווצות של הלשון
  

  .השתניתי
  
7.  

כלומר . שתינוקות לא שמחים ככה סתם, לפעמים, חושב שאנחנו גם שוכחיםאני 
אבל הרבה פעמים הם פשוט מגיבים לפרצופים האידיוטיים , בוודאי שהם כן, הם כן

כי אני מהאלה שכשמשעמם להם בבית הכנסת הם , ואני יודע. שאנחנו עושים להם
  .יםעושים פרצופים אידיוטיים לתינוקות ומוציאים לשון לילד

  
איך הם נדהמים מהמבוגר שמוציא , בטח אצל ילדים בגיל הגן, וממש אפשר לראות

, כמבוגר, וגם אני. ואז צוחקים, ואז מוציאים לשון חזרה, ואז מתביישים, לשון
  .ואז אני הולך, ואז אבא שלהם אומר להם שלא מנומס להוציא לשון. צוחק

  
8.  

, אבל צחוק הוא קצת הפתעה, שמחה אני חושב שאנחנו מזהים הרבה בין צחוק ובין
, ושמחה היא קצת יותר מיושבת. או מין משהו שלא ציפינו לו ופתאום, או תדהמה

נסו להצחיק את (או שמגיב לבחוץ , צחוק הוא רגש שבא מבחוץ. קצת פחות נבוכה
צחוק . שמחה היא רגש שנובע מבפנים ומתפשט בכל הגוף, אבל שמחה!) עצמכם

וזה קצת כמו ההבדל בין התאהבות ובין . היא רגש עמוק הוא רגש שטוח ושמחה
  .אהבה

  
9.  

. אנחנו לא צריכים את החוץ בשבילה, ובגלל ששמחה באה מבפנים ולא מבחוץ
אנחנו יכולים לשמח . אנחנו יכולים לשמוח גם בלעדיה. באמת לא צריכים, כלומר

יכולים . שמחהיכולים לשמוע מוזיקה . יכולים לשיר. יכולים לרקוד. את עצמינו
  .'!זה אביב? אתם רואים? אתם רואים'לפתוח את החלון ולהריח את הריח ולהגיד 

  



 

אנחנו . אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו רוצים להעביר אותם. כי אלה החיים שלנו
  .באמת. יכולים להחליט איך אנחנו מרגישים

  
המעשים אחרי . והמופלא הוא שבאמת תצא שמחה מכל הניסיון המאולץ הזה

  .תנסו את זה בבית, באמת. נמשכים הלבבות
  
, שירו לעצמכם משהו שמח, תמחאו קצת כפיים, קומו עכשיו. התכוונתי באמת(

נכון שפתאום התפשטה בכם איזו : ותכתבו לי בתגובות, תתיישבו חזרה בכיסא
  ).העניין הזה, זה פלא? נכון שאתם שמחים יותר? שמחה

  
10.  

. קצת מזה וקצת מזה. אני חושב, וק וקצת חג של שמחהפורים הוא קצת חג של צח
למה היה יכול להיות פה אם לא היינו , חסרת גבולות, יש בו גם הצצה פרועה

ויש בו גם משלוח מנות וסעודה ומשהו מאוד , מסודרים ונקיים ומהונדסים כל כך
  .וזהו, שכזה', טוב לי'מאוד , מאוד מיושב

   



 

  ולשמחה מה זו עושה| 
)'חלק ב, ח"ים תשעלפור(  

  

  .א

וכשאני אומר . לחשוב הרבה על הסיפור המדהים של הזמן, ככה, לאחרונה יוצא לי
וכשאני חושב על החגים , אני חושב בעיקר על החגים 'הסיפור המדהים של הזמן'

  . אני חושב בעיקר על פורים

, הזמן שבישיבות נראה קצת כמו גליםמפני ש, ולמה אני חושב על פורים
ומה שקורה , כשהשיאים החיוביים או השליליים הם החגים או אירועים מיוחדים

, ועם כל יום הוא מתגבר ומתגבר, הוא שהחל מראש חודש אדר פורים מרחף באוויר
עד שביומיים רצופים פורים מפציע , והאירועים הולכים ונעשים יותר ויותר מיוחדים

ואחרי , ואז נגמר, )האמת שזה יותר דומה להתפוצצות מאשר להפצעה(רו במלוא הד
ועוד שבוע לחזור לשגרה , שהוא נגמר לוקח עוד יום יומיים להתמודד עם ההשלכות

  . וכך עם כל חג וחג, בעצם, שכבר הסתיימה

והיא ערוכה משני , נראה כמו סצנה בסרט שראיתי פעם, היום, אבל הזמן אצלי
השני , האחד של אנשים יושבים על כיסא במרפסת בבית אבות .צילומים שונים

העריכה זגזגה כל הזמן בין השקט בבית . ממישהו דוהר על מזחלת וצורח בכל הכח
  .וככה הזמן שלי נראה, האבות ובין הצריחות של האיש על המזחלת

הוא לא , וכשיש חג, שבו יש קו ארוך ומונוטוני של שגרה, הוא זמן רציף - כלומר 
של אלא כמו שבירה מוחלטת , גיע אחרי הכנה איטית שמגיעה לאט לאט אל השיאמ

, כלומר שזה לא נראה בגלים. חזרה אליו, הרצף ואחר כך השלכה מהירה שלי פנימה
ואז מטיחים , אלא בקו ארוך עם קיטועים שכאילו משליכים אותי למציאות אחרת

זה נראה לי כאילו הייתי  והימים שבהם היה חג, אותי חזרה למציאות היומיומית
  .שאין לו שום זיקה למציאות היומיומית שבה אני חי, בעולם אחר

  . ב

זה שהוא לא רק ) בכל שנה מחדש(מה שבאמת מדהים אותי בפורים , טוב, ופורים
הוא השלכה לתוך מציאות שבה העולם הוא בלאגן אחד ; השלכה למציאות אחרת

והכל , גדול ומבוכה וגעגוע ומין העצמה של כל הרגשות והתחושות והמחשבות
ברמה , הבחלוקה שבין צחוק ושמח, כלומר. הרבה הרבה יותר בקיצוניות



 

הרבה , הוא הרבה יותר הפתעה. פורים הוא הרבה יותר צחוק משמחה, הראשונית
  . הכל שונה, הכל מותר, יום אחד שבו הכל אחרת. 'פתאום'הרבה יותר , יותר רעש

. פורים הוא חג מיושב יותר, הדתי, במבנה המקורי שלו, כלומר. אבל זה לא רק זה
ה מכוונים בצורה די מובהקת לכיוונים כל אל, משתה ושמחה, משלוחי מנות: שמח

ולא , היא לא מסיבות פרועות לתוך הלילה. יחד עם חברים, של שמחה פשוטה שכזו
ולא כיסופים שבהם הלב יוצא מהחזה ומושך אותנו , שים"בכי מפורק של בייני

  . אחריו

לא בגלל , של הפורים המשוגע והפורים המיושב, אני מציג פה את הדיכוטומיה הזו
, בסיסי יותר, אלא מפני שבעיני היא חושפת משהו פנימי יותר, תירה שהיא יוצרתהס

  . בכל הסיפור של פורים

  .ג

דיוק הכאב 'למדנו את . למדתי היום עם הסדנה שלי שירים שעוסקים באושר
. ופתאום הבנתי, של עוזי וייל' אושר'ואת , של יהודה עמיחי' וטשטוש האושר

ואפילו צחוק הוא תגובה , ועצב הוא תגובה, בההבנתי שכאב הוא תגו, כלומר
הם הדבר , הם לא תגובה –ובעקבותיה אושר  –אבל שמחה , למשהו שבא מבחוץ

הם יותר כמו התמקדות של העדשה . הם לא תגובה, ויותר משהם הדבר עצמו. עצמו
, מה שאנחנו עכשיו, המצב הזה, שפתאום מתיישבת במקום ואומרת זה, הפנימית

  . ך להרגישככה זה צרי

שקמנו והבטנו מהחלון והגבעות , ביום זולף אחד בקיץ, הרגשתי ככה ביורקשייר
והלב הציף ואמרתי למרב , היו רכות כמו שרק גבעות באנגליה יכולות להיות רכות

שבו נסעתי , והיה רגע כזה השבוע. אני חושב שזה הדבר שמכנים אותו בשם אושר
והים היה לשמאלנו והשמש זרחה ממעל , בק הכל'אני ומרב ודובצ, ברכב, בבוקר

וזו כמעט תודעה . מה שהיה, ולרגע אחד הלב התרחב ועלה על גדותיו כי ככה
רגע שלא מבקש יותר על העתיד ולא מצטער על העבר אלא . הרגע הזה, מדיטטיבית
  . הוא פשוט מה שהינו, ובמובן הזה, נוכח מאוד

כלומר . אלא שכבתי, לא דיכוטומיאני חושב שהפער בין הצחוק ובין השמחה הוא 
, כי הצחוק נדהם למראה המוזרות או השונות, שמתחת הצחוק מסתתרת לה השמחה

ולכן אנשים צוחקים כשהם ', מה קרה שהפתעה, מה קרה שאין שגרה יותר'ואומר 
ואין פער בין , מה שיש הוא מה שיש'והשמחה אומרת , נבוכים או כשהם מופתעים

מעין איון של ', ושניהם שני הצדדים של אותו הדבר, השמחה ובין ההפתעה
  . הציפייה



 

בעצם מדברים על , אני חושב שכשמדברים על התחפושות ועל המסכות של פורים
אבל גם על , על שהתחפושת מסתירה ועל שהתחפושת חושפת, כמובן, כלומר. זה

לא  אנחנו פשוט. אנחנו יכולים להיות שמחים, ביום יום שלנו, זה שבאמת באמת
אנחנו צריכים איזה צחוק שישבור את . השגרה מכסה על היכולת. יודעים את זה

  .אבל אנחנו לגמרי יכולים, השגרה כדי לגלות לנו את זה

  .אנחנו רק צריכים להסתכל על העולם מחדש

   



 

  דבר מוזר מאוד הם החיים האלה| 
  

עד לשד  שותה קפה מר, אני מוצא את עצמי יושב ליד שולחן המטבח. מוצאי שבת
אני חושב על כל . העצמות ובוהה בעיתון של יום שישי שעדיין לא הספקתי לקרוא

על חבר שלי ששלח הודעה , על הריקודים האינסופיים, צפויים-הטלפונים הלא
היא . עכשיו הוא מתנצל, בכל זאת שלח. לאקסית שלו למרות שידע שזו טעות

  .העולם מנסה לסדר את עצמו מחדש. מתנצלת
  

כי חצי שנה אחרי שנפרדו ואחרי שהיה משוכנע שזו . כול להבין את החבר שליאני י
פתאום שתה , וכל הפרמטרים הצביעו על צדקתה של ההחלטה, ההחלטה הנכונה

, וכל זה טוב ויפה לפורים. פתאום נזכר שיש לו לב: לאמור. קצת והלב שלו התעורר
שלו ועם הלב שמבקש אבל איך מתמודדים בימות החול עם איזה גוף שרוצה את 

  .את המעיין
  

. קצת קר עכשיו בירושלים. אני יושב ליד השולחן ומחבק את עצמי. אינני יודע
הרגע שבו חוזר השכל ומנסה לייצב את . כמה קשים הם רגעי הפיכחון; חושב
הרגע שבו אתה . הרגע שבו אתה חוזר לחשוב על עצמך במקום להיות עצמך. עצמו

  . והעולם נראה לך הגיוני ונורמלי, ורהמביט ברחוב ומבין מה ק
  

לרגע יכולנו לראות שבעצם דבר . שהרי לרגע אחד עצרנו כולנו והבטנו בעצמינו
למין צבעיהם של משחות השיניים ועד ההלכה והדת , מוזר מאוד הם החיים האלה

הוא , העולם: 'עלמא דשקרא'זה משמעותו הפשוטה של המושג . והבגדים והלאום
שסך הכל זה עולם משונה : רגע ראינו את העולם כפי שהוא באמתל. עצמו שקר

ומתחת לכל המושגים האנושיים ומכאובי הדעת מסתתרים איזו מוזרּות , מאוד
  .פליאה אינסופית וגעגוע שאין לו ָּפנים, גדולה

  
 .ויש בו מן החסד, עדיין יש איזו התגלות ברגע האחד הזה, וגם אם מחר ישכח הכל

  



 

  קטעים קצרים
  
  על הכוכב השלישי גר יהודי| 
  

ַא ִּבּקּור ֶזה , ָּכאן ָׁשָהה ַהָּנִסי ַהָּקָטן ָׁשָעה ַקָּלה ִּבְלַבד. ַעל ַהּכֹוָכב ַהְּׁשִליִׁשי ָּגר ְיהּוִדי
  .ִּדְכֵּד ֶאת רּוחֹו ְמֹאד

ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב לֹו ּדּוָמם ִלְפֵני ְׁשַאל ַהָּנִסי ַהָּקָטן ִּבְראֹותֹו ִּכי  -? ָמה ַמֲעֶׂשי ָּכאן -
  .ַמֲעֶרֶכת ְׁשֵלָמה ֶׁשל ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ֵריִקים ּוַבְקּבּוִקים ְמֵלִאים

  .ֵהִׁשיב ַהְּיהּוִדי ְקדֹוָרִנית -ֲאִני ׁשֹוֶתה  -
  .הֹוִסיף ַהָּנִסי ַהָּקָטן ִלְׁשֹאל - ? ְוָלָּמה ִהְּנ ׁשֹוֶתה -
  .ָעָנה ַהְּיהּוִדי -ֲאִני ַחָּיב ֲאִני ׁשֹוֶתה ִּכי  -
  .ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ַעל ַהְּיהּוִדי, ָׁשַאל ַהָּנִסי ַהָּקָטן - ? ַחָּיב ָמה -
  .הֹוָדה ַהְּיהּוִדי ְוִהְרִּכין ֶאת ֹראׁשוֹ  -ְלִהְׁשַּתְחֵרר  -
  .ר לוֹ ֶׁשִּבֵּקׁש ַלֲעזֹ , ֲחָקרֹו ַהָּנִסי ַהָּקָטן? ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמָּמה -
  .ִהְפִטיר ַהְּיהּוִדי ְוִנְׁשַּתֵּתק ָּכִליל -ֵמַהחֹובֹות ַהֻּמָּטלֹות ָעַלי  -

  .ְוִלּבֹו ָנבֹו ְמֹאד, ַהָּנִסי ַהָּקָטן ָּפָנה ְוָהַל לוֹ 
  .ָאַמר ְּבִלּבֹו ְּבֵצאתֹו ְלַדְרּכוֹ " מּוָזִרים ְמֹאד... ָאֵכן מּוָזִרים ַהְּיהּוִדים"

    



 

  

  גר בנחלאותשושן פורים | 
  

כששושן פורים בא לגור בנחלאות הוא מצא את עצמו יושב באיזו ארוחת שבת 
בתכלת מרדכי ואחת הבנות הסתכלה עליו ואמרה במבטא של המרכז יא אללה איך 

ושושן פורים ידע שיש איזה אחד כזה אבל לא הכיר אותו , אתה דומה לפורים
אסתי או הדסה אמרה לו והבחורה שקראו לה ?', למי'אישית ואמר במבוכה 

תמיד כשאני בא , ושושן פורים אמר לא? אתה לא מכיר את פורים, לפורים, לפורים
אתם יכולים להתחפש , אתם מה זה דומים, חבל, והבחורה אמרה וואי, הוא הולך
וההיא אמרה זו , אני אקבל את זה כמחמאה, ושושן פורים אמר טוב, אחד לשני

ושושן פורים רצה להגיד לה איזה משהו שנון , קיםהוא אחד המצחי, חבוב, מחמאה
או משהו אבל היא כבר הסתובבה והלכה לדבר עם ' הוא תמיד מעתיק ממני, כן'כמו 

  איזה פסח אחד שהיה ממש דומה לאיזה פסח שני
    



 

  

  פורים קטן בישיבה התיכונית| 
  

, יםפור, את אח של ההוא, קטן בא לישיבה התיכונית כולם אמרו לו אה-כשפורים
, והמורה לאנגלית אמרה אה. שסיים פה לפני שנתיים ואפילו היה רב פורים בהכתרה

וההוא מחדר האוכל הסתכל . איזה תלמיד מצטיין הוא היה? אתה אח של פורים
  .ממש פורים קטן, איך אתה דומה לאח שלך, עליו פעם ופעמיים ואמר יא אללה

  
איך הוא , רו תראו איזה חמודכולם אמ, וזה היה מבאס כי לא משנה מה הוא עשה

. איך אח שלך שמח, כולם אמרו וואי, נניח שהוא רצה לשמוח. מחקה את אח שלו
וכשהוא עשה רכבת של . כולם אמרו שהוא בדיוק כמו אח שלו, וכשהוא השתכר

ראש הישיבה לקח אותו לשיחה והסביר לו שלא כל מה , אנשים ושר ִמיֶׁשה ִמיֶׁשה
אולי , הוסיף ראש הישיבה בחומרה, ובכלל, ותר גם לושמותר לאח שלו הגדול מ

  .כדאי שתפסיק להתחפש לפורים ותהיה קצת עצמך
  

. שמח ומבדח, אני פורים, אני פורים. קטן להגיד-רצה פורים, אבל גם אני פורים
ובמקום זה יצאה לו איזו התעצבנות כזו , אבל למשפחת פורים יש כבוד ואין תחנון

ומנהל התיכון והמורה לאנגלית שמחו , בשקט-לחיות-לי-תנו- רוצים-אתם-של מה
וכולם הפסיקו להציק לו אבל מצד , כי פורים הגדול אף פעם לא היה מתעצבן, מאוד

שני הם גם הפסיקו לתת לו יחס מיוחד ואפילו לא הרימו לכבודו אפעס כוסית 
  . משקה כשעבר בסביבה

  
פרצופים בכל פעם שהם ורק ההוא מחדר האוכל לא השתכנע והמשיך לעשות לו 

אבל מצד שני הוא היה מוסיף קצת בסעודה ונותן לו קצת , )שזה היה כל יום(נפגשו 
כי בכל זאת הוא אח של פורים שלמד פה לפני שנתיים אז נו אולי , יותר עוף בצלחת

  .מגיע לו משהו ובכל אופן טֹוב לב משתה תמיד



 

  מהינדיק שחשב שהוא רב פורים| 

  
והיה יושב אצל השולחן , ל לשיגעון וחשב שהוא רב פוריםמהינדיק אחד שנפ

בשבת זכור כשהוא מלובש כרבולת וזפק ומדבר בקול מעובה מיני בדיחות קרש 
והיו כל בני הישיבה בצער גדול מזה כי איך , ומנופף בידו כאילו היה רב פורים ממש

  .ולא ידעו מה שיעשו וכמעט שנואשו לגמרי, אפשר שהינדיק יהיה רב
  
הלך וישב אצל השולחן בכרבולת . חר זמן בא חכם אחד ואמר אני ארפא אותו מזהא

 -אמר לו החכם ? מי אתה ומה אתה עושה פה -אמר לו ההינדיק . וזפק ונופף בידו
אפשר שיהיו  -אמר לו החכם . והלא אני רב פורים -אמר לו ההינדיק . אני רב פורים

וכך ישבו ככה . ונענה לו ההינדיק, שמור אחד כנגד זכור ואחד כנגד, שני רבני פורים
  .כמה זמן בראש השולחן והשתטו עד שנתרגלו זה לזה

  
ונבר בהם החכם ופיזר , אחר זמן רמז החכם והשליכו לו חתיכות לחם וגרעינים

וכי מה אתה  -אמר לו החכם ? מה אתה עושה -אמר לו ההינדיק . אותם לכל הרוחות
ופזרו ? ם ולפזרם ועדיין להיות רב פוריםשאי אפשר לאכול חתיכות לח, חושב

ואמר לו . ואחר כך נתפשט החכם וישב תחת השולחן בלא חולצה. שניהם הגרעינים
', אפשר להיות רב פורים ועדיין וכו -אמר לו החכם ? מה אתה עושה - ההינדיק 

וכך התנהג . ונענה לו ההינדיק ונתפשט וישב אף הוא בלא חולצה תחת השולחן
  .איתו הרבה

  
אחר זמן באו בני הישיבה וראו בהחכם ובהינדיק יושבים תחת השולחן ומלקטים 

! אמרו לו והרי עדיין הוא רב פורים, ואמר להם החכם הרי שלכם לפניכם, גרעינים
. אמרו לו כך מנהגם של רבני פורים! אמר להם החכם אבל הרי הוא אומר שטויות

אמרו לו שנה שעברה רב ! יניםאמר להם והרי הוא עירום תחת השולחן אוכל גרע
ת ולא נחה דעתו עד שהלביש "הפורים תלה את עצמו מהתקרה ודיבר רק בשפת הבי

  .כל בני הישיבה בשלייקעס ומכנסיים קצרים
  

אמרו לו בני הישיבה ומה נעשה שרב , אמר להם החכם יותר מזה אין בכוחי לעשות
וכן , ועדיין להיות רב אמר להם אפשר להיות הינדיק? הפורים שלנו הוא הינדיק

שמעו והסכימו לו ושילחוהו בכבוד לביתו ועשו . ראינו ברבות מקהילות ישראל
 .שבת זכור ככתבו וכלשונו עם מגוון שירים מטופשים ונפנופי ידיים כמנהג המקום

  



 

  חפש את המדריך| 
  

ופעם אחת בפורים דפרזים שהוא זמן שאין לו הגדרה ברורה בשביל ירושלים הסניף 
הם רצו שזה יהיה מאתגר אז הם נסעו כל . לך לשחק חפש את המדריך בקניוןה

, הסניף לקניון מלחה והמדריכים התחפשו לכל מיני אנשים שהם היו רוצים להיות
נניח סימה התחפשה למוכרת בקסטרו ושמה לעצמה את כל העגילים שאמא שלה 

ו עם 'ב בקפה גה התחפש לאיש עסקים שיוש"לא מרשה ואורי הרציני מדריך הרא
ת והחניכים היו צריכים 'ינגי'הלפטופ שלו וחדווה הקומונרית התחפשה לג

ואליה שגם ככה היה מבולבל מכל החופש הזה , להסתובב בקניון ולמצוא אותם
  התחפש לחילוני רגיל בלי תפקיד

  
הוא שם כפכפים ושם מכנסיים קצרים וחולצה שמבליטה , ומה זה אומר חילוני רגיל

הוריד את הכיפה והסתפר כמו שחילונים מסתפרים כלומר בלי להתחשב שרירים ו
במקום שהכיפה מועכת את השיער ובשבוע לפני חפש את המדריך הוא גידל זיפים 
והתגלח במיוחד ואחר כך כשכל המדריכים נסעו ביחד באוטובוס לתפוס עמדות 

, םואורי הדביק לעצמו שפם וסימה שמה פאה בלונדינית הוא פשוט ישב ש
  וגלש בפייסבוק בסתמיות, באוטובוס

  
וכשהחניכים הגיעו והתפרשו בקניון והתחילו להציק לאנשים אקראיים שבאו לקנות 

, ולשאול אותם אם הם חדווה הקומונרית או נעמה מדריכת נבטים, משהו בחופש
אליה הלך לכל החנויות שהוא לא נכנס אליהם בדרך כלל ומדד גופיות רגילות 

ואף אחד לא הסתכל עליו מוזר כמו שקורה , לים ונעליים רגילות לגמריומכנסיים רגי
והוא הרגיש איך בלי כיפה הוא יכול להיות סתם בנאדם שיושב בריבר , בדרך כלל

ולאף אחד לא אכפת ממנו או מחייו או מתכלית , ושותה שייק מנגו על בסיס יוגורט
  האדם בעולמו

  
הבעיה לראות שבנאדם הולך עם מעיל  ובסוף בסוף כשכל המדריכים נמצאו כי מה

או עם משקפי שמש וכובע , או עם פאה בלונדינית שלא יושבת טוב, באמצע הקניון
אליה היה האחרון שנמצא כי הוא היה פשוט רגיל וכולם אמרו , מצחיה באמצע אדר

איך אתה נראה אותנטי בחיים לא היינו מזהים אותך אם לא איזה חניך , יא אללה
ואליה עמד שם , לב שהכתפיים שלך קצת שפופות לא כמו חילונים שלך היה שם

והרגיש איך הוא פוסח על שתי הסעיפים ואיך ברור להם שהם מצאו אותו אבל לו 
 .עצמו עדיין לא ברור שהוא מצא מי הוא



 

  נחמן במסיבה בנחלאות' ר| 

נחמן ' ומזה אפשר להבין שר, נחמן אמר פעם מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד' ר
לא הסתובב אף פעם במסיבת פורים בנחלאות עם זרבובית של קומקום על הגב 

נחמן ' שמצד אחד זה לא נוח אבל מצד שני זה מאוד משמח ומושך תשומת לב ור
לא היה צריך להחזיק בקבוק של ערק בשקית מאחורי הדלת ולשתות מפעם לפעם 

בות והסתכל על כל נחמן לא הסתובב בין כל המסי' כדי להרגיש שהוא שמח ור
כי אין שמחה כהתרת ?' אולי זו היא'ו?' אולי זו היא'הבחורות ואמר לעצמו 

נחמן לא מצא את עצמו בסוף משתרך לבד בחזרה הביתה שר שירים ' ור, ספיקות
כי אם הוא , של אביתר מהאלבום הראשון ומתבאס על הפורים שלא עמד בציפיות

  יה אומר טוב נו אולי לא תמידהוא ה, כן היה מוצא את עצמו במצב הזה



 

  שירים

 |*  
  :ָהֱאֶמת ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר

  .ָהַאְלּכֹוהֹול ְמַבֵּקׁש ֶאת ָאְבָדן ַהְּׁשִליָטה
  .ַהְּגַראס ְמַׂשֵחק ִעם ִרְפיֹון ַהחּוִׁשים

  .ִעּׁשּון ַהִּסיַגְרָיה ֵאינֹו ֶאָּלא ְפִליְרטּוט ִעם ַהָּמֶות
  ּבֹוְרִחים  ַהְּמקֹומֹות ֲאֵליֶהם ֲאַנְחנּו

  ,ֵהם ַהְּמקֹומֹות ֲאֵליֶהם ַנִּגיעַ 
  ֲעִציַמת ָהֵעיַנִים נֹוֶפֶלת ֶאל ְזרֹועֹות

 .ָהִאָּׁשה ִמן ַהֲחלֹומֹות

   



 

  יוצאים לשתות| 
  אתה יודע, בסוף היא ִּתָמֵצא

I . ְַאּת  
  

  ַאְּת ֶׁשָהִיית ֲעָנִבים ַוַּדאי יֹוַדַעת ֵאיך ַיִין ִנְמָזג
  ַיִין . ְּכמֹו ְּדָמעֹות ְּבֻפְנָּדק ְלעֹוְבִרים ְוָׁשִבים

  .ַיִין ָעצּוב ְּכמֹו ֶהָהִרים. ָסִמי ְונּוֶגה ְּכמֹו ַהַּלְיָלה
  ,ֵלילֹות ֲאֵחִרים: ַאְּת יֹוַדַעת, ֵיׁש ֵלילֹות ָּכֵאֶּלה

  . ּבֹוֲעִרים ְּכמֹו ָּדם ִּבְפָצִעים ְּפעּוִרים
  ם ַוַּדאי יֹוַדַעת ֵאי ַיִין קֹוֵטלְוַאְּת ֶׁשָהִיית ֲעָנִבי

  ,ְּכמֹו ִמְכָּתב ְמַבֵּטל, ְּכמֹו ְּתׁשּובֹות ׁשֹוְללֹות
  :ְּכמֹו ַלְיָלה

  .ּבֹוֵער
  
  : ַלִיל ּבֹוֵער, ַלִיל ִנְלַעג(

  ,ִמי ֶׁשֵער לא ִּפֵּכחַ 
א ֵער   .) ִמי ֶׁשִּפֵּקַח 

  
  
II .ֵהם  
  

  ֵהם ֵאיָנם ְמַדְּבִרים . ַלִׁשּכֹוִרים ֶיְׁשָנּה ָׂשָפה ַאֶחֶרת
  אּוַלי ֵהם יֹוְדִעים . ַהְּמֻדֶּבֶרת, ַּבָּׂשָפה ַהְּיָׁשָנה

  ֶיְׁשָנּה , ַעל ָּכל ָּפִנים. ֲהָבָנה ֶׁשּבֹוֶעֶרת
  ִּׁשּכֹוִרים ַאֶחֶרת אֹוְמִרים אֹוָתּה : ָׂשָפה ְּכִמיַתת ְנִׁשיָקה

  .ְׁשִתיָקה
  

  ,ַהּכֹוס ַמְבִּדיָלה אֹוָתם: ְּכָבר ֵאיָנם ַמְבִּדיִלים ַעל ַהּכֹוס
  . טֹוְבִעים ִּבְמצֹול ְיגֹוָנם ַעל ָּכל ֶׁשָהָיה ֶאֶבן ֶּדֶר חֹוָתם

  ,ֶׁשֵּכן ַמה ֶּׁשָהָיה ָהָיה ְוֶאת ֹזאת עֹוָׂשה ַהְּיֹכֶלת ִלְבֹחר
  ,רְוֵאין ָלֶהם ֶּדֶר ֲאֶחֶרת ֶאָּלא ָלׁשּוב ְוִלְזּכֹ 

  ַעל ֵּכן. ָאְמָנם ּכָֻּלם ְנָעִרים ְוֵאי ָיׁשּובּו ָאחֹור
  ,ְׁשִביֵלי ְּפֵניֶהם ְּדָמעֹות ּוַבַּצד ֵהם ּדֹוְמִמים

  



 

 .ִמי ֶׁשָעַדִין ֵאינֹו ֵיאּוׁש ֵיֵצא ֶאל ַהְּכָרִמים
  

III .ֵהן  
  

  ,ַההֹוְלִלים, ַּבְּכָרִמים ַהֵּקיִצִיים
  ַהְּנָערֹות עֹוָדן ְמַחְּללֹות 

  ְוֶהָחִליל קֹולֹו ָצלּול 
  .ְוַהְּצָלִלים

  
IV .הּוא  

  
  ,ָּכ הּוא חֹוֵזר ִמָּכל ְּפִגיָׁשה, ַאְּת יֹוַדַעת

  ,ַעְכָׁשו ָעָליו ָלֶלֶכת: ַּבֵּלילֹות אֹוֶחֶזת ּבֹו ַהַהְרָּגָׁשה
  ָלחּוׁש, ִלְבֹרַח ִּבְקַסָמיו, ָעָליו ָלֵתת ְּדרֹור ַלֲעַצָמיו

א ִנְמָצאַּבֵאָבִרים ֶאת ַמה    ,ַּבּסֹוף הּוא חֹוֵזר. ֶּׁש
  ,הּוא נֹוֵׁשב. ַעל ִמְׁשָּכב ַּבֵּלילֹות הּוא ׁשֹוֶתה ּובֹוֵער

  א ַאַחת . הּוא ְמַדֶּמה ֶׁשהּוא אֹוֵהב, הּוא חֹוֵׁשב
  .ֶׁשֶהם אֹוֲהִבים, ַהְינּו, ְיַדֵּמה ִלְפָעִמים ֶׁשַּגם ִהיא
  . ֹות ִמְתַּפֵּכַח ִּבְכֵאִביםָּכ ָּכל ַהּיֹום ִׁשּכֹור ּוַבֵּליל

  
  ,ַאְּת יֹוַדַעת

  ְּבִעּתֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה. הּוא ֵאין לֹו לֹוַמר ָל יֹוֵתר
  ,ַרק ְלַלֵּקט ַּבֲעִדינּות ֶאת ָהְרָגִעים ַהָּיִפים: ָעָליו ְלַוֵּתר

  ,ֶאת ָהרּוחֹות ַהְּמַיְּללֹות ְּכמֹו ְזֵאִבים ְטרּוִפים
  ַעל ְּפֵני ֶהָהִרים ּוְלַמְרְּגלֹוָתם ִלְראֹות מּוָעָקה ׁשֹוָרה

  ֶּדֶלת. ָּדִמים רֹוֲחִצים ֶּדֶלת ֶעֶרב ֲעׂשּוָיה ְּכחֹוָתם
  -ִנְסֶּגֶרת ִמְפָּתן ְוַהֶּדַמע ֶׁשֵאין ְלָהִבין

  
  ,ַוָּדאי ַאְּת יֹוַדַעת

  .ֶׁשָהִייְּת ֲעָנִבים
   



 

  פורים תוירה| 
  לאבא

I .הדּור קבלוה בימי אחשוורוש  
  

א ָיַדע: ָרָבאָאַמר    .ָחַייב ִאיִניׁש ִלְּבסּוֵמי ְּבּפּוַרָיא ַעד ְּד
א ֵנַדע: ַעל ַהַּבְקּבּוק ֶׁשִלי ָּכתּוב   .ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ֶׁש

  ,ְוָכָמה ֶׁשֲאִני שֹוֶתה ֲאִני יֹוֵתר ָיִניק ְויֹוֵתר ַחִּכים
  ,ְמקֹולֹו ֶׁשל ַאָּבאְּכֶׁשֶאיֵנִני ְמָזֶהה יֹוֵתר ְּכלּום ְלָבד , ַעד ֶׁשָּבסֹוף

  .ַּדְוָקא ָאז ֲאִני יֹוֵדַע ַהֹּכל
  

  , ל אֹוְמִרים ֶׁשְּבָמֲעָמד ַהר ִסיָני ָיָצא ַהקֹול ְוָהַל"ְּכֶׁשָחזַ 
א אֹוְמִרים ְמֵאיֹפה הּוא ָיָצא   . ֵהם 

א ַּבַרָעׁש ַהֵׁשם   ֲאָבל , ָאנּו ְּכָבר ָלַמְדנּו ֶׁש
  ,ֶקטַהֵׁשם ְּבׁשֶ : אּוָלי ֵיׁש לֹוָמר

  .אּוָלי ֵיׁש ִלְׁשתֹוק ֶאת ַהְּדָבֵרים ַהֶאֶלה ַּבְיִקיָצה
  

א ַהִיינּו רֹוִאים ֶאת ַהקֹולֹות א ַהִיינּו ִמְׁשַתְּכִרים    ,ִאם 
  .א ַהִיינּו ְיכֹוִלים ִלְׁשמֹוַע ֶאת ַהְּבָרִקים

  ְּבַחלֹוֵנינּו ַלָׁשְוא ַהְיָתה ִמָּדֶּפֶקת רּוַח ֱאלֹוִקים 
  ּו ַהִיינּו יֹוְׁשִבים ְלָיד ׁשּוְלָחן ַהִמְטָּבח ּוְמַחְּבִקיםַוֲאַנְחנ

  .ֵאת ַעְצֵמינּו
  

  . ּוְבָכל ּפּוִרים ֲאִני רֹוֶאה ְּבָּגלּוי ֶאת ַהקֹולֹות ֶׁשָׁשַמֲעִתי ַּבֶּבֶטן
  . ְוַהקֹול יֹוֵצא ְוהֹוֵלך ִמסֹוף ַהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ְּכמֹו ַאְדָוה ֶׁשל ֵנר

  ,"ְׁשַכח: "ֵאין ַמְלָא ָׂשם ֶאְצָּבע ֲעִדיָנה ַעל ִּפי ְואֹוֵמר ִלי ַרק ֶׁשָּבסֹוף
  .ָּכל ָּפַעם ֲאִני ִמְתָּפֵּכַח ּובֹוֶכה ֶאת ַהִׁשְכָחה ְמָחָדׁש

  
  , ִּכי ֵכן

  , ָאנּו ֵאיֶננּו ׁשֹוִתים ַעל ְמָנת ִלְׁשּכֹוחַ 
  .ָאנּו ׁשֹוִתים ִּבְכֵדי ִלְזּכֹור ֵאת ָאֶׁשר ָׁשַכְחנּו

  
II .למחר ביקש עליו רחמים והחייהו  
  

  , ַרָּבה ְוַרִּבי ֵזיָרא ֲעְבדּו ְסעּוַדת ּפּוִרים ְּבָהֵדי ַהָדֵדי



 

א ָיְדעּו ְלַהְבִדיל ֵּבין ָמָיא ְלַחְמָרא   .ּוְּבסּוֵמי ַעד ְּד
  ָקם ַרָּבה ַׁשְחֵטיה ְלַרִּבי ֵזיַרא 

  .ְלָמַחר ָּבֵעי ַרֲחֵמי ְוֲאְחֵייה
  

ִהים ֶּפן ָנמּות: "ַרֵאל ֶׁשִּבְקׁשּוְּכמֹו ְּבֵני ִיְׁש    ,"ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱא
א ָיְדעּו ִּכי ַהָמֶוות הּוא ֶחְזיֹון ָׁשְוא   .ְוטֹוְמָאתֹו ִהיא ִׁשְקרוֹ , ְו

  ,ָיכֹול ָלקּום ֵזיָרא ַעְצמוֹ ' ְוֲאִני ָּתִמיד ָחַׁשְבִתי ֶׁשִאם ָהָיה ר
א ִליָּבעֵ    .י ָעַליו ַרֲחִמיםֶׁשָמא ָהַוה ָּבֵעי ְּד

  
  -ְוָאנּו

א ְּתָסֵמא ֵאת ֵעיֵנינּו ִמְראֹות ֶאת מּוָמיו   :ָאֲהַבֵתנּו ַלָקֶפה 
  ,ָּכל מֹוָצֵאי ּפּוִרים ְמָחָדׁש הּוא ְמַנֵתק ְמִאיָתנּו ְּבֹּכַח ֶאת ֶחֶבל ַהָטּבּור

  ,ּומֹוִתיר אֹוָתנּו ְסחּוִפים ּוְּדּווִיים ְלָיד ׁשּוְלַחן ַהִמְטָּבח
  .ְּתַגֲעְגִעים ַלֶקֶׁשרִמ 
  

III .כתבוני לדורות  
  

  ,ַעְכָׁשיו ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת ַעְצִמי ְּבָיַדִיים ְטרּוטֹות ְמֵׁשיָנה
  ,ְוחֹוֵתם ֶאת ַעְצִמי ַּבְׁשִתיקֹות ְּוְבֹכל ְׁשִתיָקה ַמְנִגיָנה
  --ּומֹוֵחק ִּבְזִהירּות ֵאת ַהסֹוף ּומֹוִתיר ִּבְמקֹומֹו ֲעָנָנה

  
    .ְוהֹוֵלׁשֹוֶתה 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


