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  ט"ה תשס"לנשמ פתיחה לשבתדברי 
  'יוצרות ניגון'מנחת , מירב, אסתר פישר

  

  

 

  :שימו לב, מהגרות פוטנציאליות
  

�ַעְבר� ֶ�ֶרְ� ֶ�ֶלת ז�ַ�  א� ֶ

  .א� ֶ��ֹא ַ�ַעְבר�

  

  

  ,ִא$ ַ�ַעְבר� ַ�ְרָ#!

�ִמיד ַקָ)$ ַהִ'#�&ָ  

�ל ִזְכר�& ִ�ְמֶכ&ֶ.  

  

  ַהְ�ָבִרי$ ִמְסַ�ְ#ִלי$ ֲעֵליֶכ& ִ,ְכִפיל�ת

  ֲחָזָרהְו1ֶ�& ַחָ)ב�ת ְלִהְסַ�ֵ#ל ,ַ 

  .ְוָלֵתת ָלֶה$ ִלְקר�ת

  

  ִא$ לֹא ַ�ַעְבר�

  .ה�ָיכ�ל ִלְהי�ת ֶ�ַהַחִ)י$ ִיְהי� ָ�ִוי$ ַמ2ֶ 

  ,ִלְ�מֹר ַעל ַה3ִי��ת ֶ�ָ�ֶכ&

  ,ְלַהְחִזיק ַ,4ֲַעָמד ֶ�ָ�ֶכ&

  .ָלמ�ת ְ,אֶֹמ5

  

  ֲאָבל ִ�ְהי� ִעְ�ר�ת ִלְדָבִרי$ ַרִ,י$

  ,ק ִמֶ#&ְוַהְרֵ,ה ַיְחמֹ

  ?ְ,ֵאיֶזה ְמִחיר

  ...ִמי י�ֵדעַ 

  

  ,ַהֶ�ֶלת ַעְצָמ!

  לֹא ַמְבִטיָחה ָ�ָבר

  .ז� ַרק ֶ�ֶלת

  

  'אדריאן ריץ

  
  

Prospective immigrants please note: 

 

Either you will go 

Through this door 

Or you will not go through. 

 

If you go through 

There is always the risk 

Of remembering your name. 

 

Things look at you doubly 

And you must look back 

And let them happen. 

 

If you do not go through 

It is possible to live worthily. 

To maintain your attitudes 

To hold your position 

To die bravely. 

 

But much will blind you, 

Much will evade you, 

At what cost, who knows? 

 

 

The door itself 

Makes no promises. 

It is only a door. 

 

Adrienne Rich 
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אני מוצאת . אהוב עלי ביותר 'השיר הזה של הסופרת והתאוריטיקנית הפמיניסטית אדריא& רי5

אהוב עלי א� ). ?לא, והרי בזה נמדד שיר טוב(מצבי$ שוני$ בחיי$ לשהוא מתאי$ לרגעי$ ו

היא מהגרת  ,'ת רי5ראומ, כל אחת מאיתנו. 'מהגרות פוטנציאליות'מינוח הפתיחה במיוחד הוא 

א� , אומר השיר ,מחירי$ להגירה אמנ$ יש .אלה היא רק א$ נוציא זאת לפועלהש –בפוטנציה 

הגירה יכולה . זה פוטנציאלעל  נוותרא$  אות$ 5ימחעלולות להאנו ישנ$ ג$ הזדמנויות רבות ש

 וג$, מעבודה לעבודה חדשה, א� ג$ מחברה לחברה, מאר5 לאר5 כמוב&: בהמו& מובני$ להתבטא 

  . חדשותלחוויות משגרה  הריגה –

שבת העומדת הג אחר לגמרי מוהייתי ג$ בשבת מיוחדת ולא שגרתית א� מס, לפני שבעיי$

מעבר . בה בה לומד בני הבכוריאיתמר שבשומרו& בשבת הורי$ בישבישוב התארחתי . בפתחנו

סוע למקו$ כזה הוא כבר נל, במדינה הזאת וכנראה ג$ בחדר הזה לעובדה שעבור אנשי$ רבי$

ג$ , כ& כ&. 'הגירה תרבותית'זו היתה בשבילי סוג של , מעי& חו5 לאר5, הגירה במוב& הפשוט

: מצאתי עצמי מפעילה מנגנוני נפש של הגירה. בישוב דתי א; היא בשבילי כאישה דתיה החיה 

ירות קשרי$ צרת בזהוי, מנסה ללמוד את השפה, צופה במנהגי$ המקומיי$, מדחיקה חרדות

  הולסיטואצי להתגמש ולהתקשר למקו$, חלהיפתמגלה בעצמי את היכולת , חדשי$ ובעיקר

עד כמה החברה הישראלית צריכה קצת , לעצמי במהל� אותה שבתחשבתי . לי י$טבעי $שאינ

להכיר להתנסות וללמוד את השפות השונות המתקיימות , לזוז: שלה ארצהות ללהגר בתו� גבו

של שינוי הסביבה , שתנועת הנפש הזו, 'הגירה תרבותית'בכל התנסות של , אתמוצאני . כא&

היא כמו תרגילי , של לימוד של שפות חדשות, של אתגור צורות המחשבה הרגילות, המוכרת

לפעמי$ יש , וכ&( ..למתוח מקומות ששכחתי שקיימי$ על מנת שישובו לתפקוד: התעמלות לנפש

  ...)כ"ג$ התכווצות שרירי$ אח

פור יאנו מתקרבי$ לסו; ס, הספר האחרו& בתורה, שבת בה אנו מתחילי$ את ספר דברי$ב

. מתרבות של עבדי$ לתרבות של בני חורי&, ההגירה הגדול של בני ישראל ממצרי$ לאר5 ישראל

את הכמיהה הטבעית של בני ישראל חזרה , המדבר מלמדי$ אותנו את קשיי התהלי� יסיפור

הספור המכונ& של הע$ היהודי . רל הלא ידועואת החרדה מהשינוי ומהגו, למוכר ולשגרה הרגילה

 –לפעמי$ ליפול , לשנות להתנסות, לזוז, לקו$. א� ג$ התרבותית תהגיאוגרפיג$ :הוא ההגירה

היא  =הדלת עצה אינה מבטיחה שו$ דבר ': וג$ ש$. עד ההגעה לאר5 המובטחת: א� לנסות שוב

  ...חר ההגעההשאלה היא מה עושי$ לא: 'רק דלת

אולי , שעור התעמלות פע$ בשנה .ה$ תרגיל בהגירה חברתית ותרבותית, שבתות לנשמה בשבילי

ע$ , בלי המשפחה: להתנסות בשבת אחרת מהרגיל. לקראת הגמר הגדול שעוד מצפה לנו כחברה

לא לשקוע זה מסמל בשבילי את האתגר של . ע$ נשי$ מרקעי$ שוני$, סדר יו$ קצת שונה

  ...ליתאיצלמתח שרירי נפש ולממש את היותי מהגרת פוטנ, להתנער מדי פע$ ,בשגרה

  

 


