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   אורית רוזנבליט
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אני נכנסת  בהת בו ונעזרת בו בכל פע� אני נזכר. השיר הזה של יהודה עמיחי מלווה אותי שני� רבות

וכל אחד מה� דורש  ,כשצדק אחד עומד מול מול צדק אחר. או נפגשת ע� מאבק של צדק מול צדק

המקו� . המקו� בו מתרחשת מלחמה הוא רמוס וקשה. אני רואה לנגד עיני מלחמה ,בלעדיות לעצמו

קורה  ,תו� כדי כתיבה ,וכא�. חורב� יש בו רק, אי� בו אלוהי�, אי� בו אהבה �בו מתרחשת מלחמה 

  .נשכח ובודאי לא צמח, הצדק עליו נלחמי� נרמס  � לי מה שודאי קורה במלחמות

. העומד יציב על תילו, המקו� שבו אנו צודקי� הוא הבית הבנוי. יהודה עמיחי שר בזכות הספקות

  .יציב ומאפשר מנוחה לגו� ולנשמה, בנוי לתלפיות �  כמו הצדק �הבית 
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אבל במקו� שבו אנו . טוב להיות צודק. לצדק –למנוחה , לבטחו�, י אד� שואפי� ליציבותבנ

. ע� הזולת ,מתגדרי� בצדקתנו ואי� מקו� למפגש ע� האחר, צודקי� אנחנו רואי� רק את עצמנו

רק כשנצא מהבית או מ� הצדק . האחר שבחו  הוא הזר ולעיתי� האויב המאיי�, כשאנחנו בבית

  .נשמע את לחישותיו, נפגוש את מאוויו, נוכל לחוש את פגיעותו, ת הזולתנתפנה לראות א

הספק מבקש . מזמ� צמיחה, הספק מאפשר זריעה. כמו אדמה חרושה, הספק הוא הצדק התחוח

המקו� בו היה הבית אשר נחרב . לאהבה, ליצירה, ללימוד, הוא מזמי� למפגש. מפגש ע� ספק אחר

מקומו של , הוא מקומה של ראשית בריאה חדשה, ל בת קולהוא מקו� ש, הוא מקו� של לחישה

  .אלוהי�

ג� הטבע . חורב� והאהבה שהוא מזמי�, אישה יודעת בגופה את המחזוריות הזאת של בני� וחורבנו

  .  יודע את המחזור הזה

הזמ� בו השמש , )כשאי� בו מזג�(הזמ� בו הבית אינו מג� מהחו� , חודש אב הוא שיאו של הקי 

בו נדמה  ,בדיוק בחודש הזה. העול� בשיא היובש וכבר כמעט ואי� פרי על העצי�, למיבשת כ

�נחרב בראשונה , ביתו של אלוהי�, הבית. מצייני� את האבל הגדול על החורב� ,שהעול� נשר

  .   ובשניה ממש בחודש אב

. מוס וקשההיובש הזה הוא ר. היובש של הקי  הישראלי יוצר חוויה של חורב�. חרב בעברית זה יבש

  . בשיא היובש אנו חשי� היטב את החורב�. אולי זו הסיבה העמוקה לחורב� הבית באב

על חורב� הבית נבנתה . ליצירה והתחדשות בלתי נתפסי� �  במבט היסטורי �חורבנו של הבית הביא 

הע� היהודי יצר על חורב� הבית תרבות ללא . המקיפה את כל תחומי החיי�, פהענ, תרבות עשירה

 �  ולמרבה החכמה ,תרבות של הלכה, תרבות הולכת, תרבות של ספקות, תרבות של שאלות, בית

, האבל על הבית שנחרב נכנס ללוח השנה שלנו. בלתרבות בונה ויוצרת שלא ויתרה מעול� על הֵא 

  .נפרד מהחיי� שולב ועוצב בו כחלק בלתי

תהלי� בו משתבשת התקשורת ; מסכת תענית במשנה מספרת לנו על התהלי� הזה המביא לחורב�

תהלי� בו אלוהי� מתריע בפני בני האד� על שבירת הסדר החברתי וה�  ;שבי� האר  לשמי�

 כיצד נהגו, במסכת תענית מתועד כיצד נהג העול� בתיקונו) פרק ד(בפרק האחרו� . נקראי� לתקנו

שיא החו�  ,שיא היובש ,והחרב� מתחולל בשיא הקי . והבית נחרב. משמרות הכהני� בבית שנחרב

  ).תענית ד ו(באב ' ז בתמוז לט"בי� י

  :אנחנו עדי� לשמחת הצמיחה וההתחדשות ,כשהמסכת ממש מגיעה לסיומה ,וכא�

  
  , �ַמר ַרָ� ִ�ְמע�� ֶ� ַ+ְמִליֵאל

  , ִיְ$ָרֵאל ַ#ֲחִמָ(ה ָעָ$ר ְ�ב 
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ִרי�לֹא ָהי
 ָיִמי� ט�ִבי� לְ 

ֶה� ְנ�ת ְיר
ָ�ַלִי� י�ְצא�ת ְִכֵלי ָלָב� ְ�א
ִלי�ָ�ֶ ,  

 [....]   
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5ָת�   . ז� ַמַ*� *�ָרה, ְי�� ֲחת6

�   :�ֵמ�. 4ִ�ֶֶָנה ְִמֵהָרה ְבָיֵמינ
, ֶזה ְִנַי� ֵית ַהִ�ְקָ>�, 
ְבי�� ִ$ְמַחת ִל

  ח, דמסכת תענית  ,משנה

  

ו באב "ט. אנחנו מצייני� את חג האהבה, ל הכבד על  החורב�שבוע לאחר האב, באותו חודש עצמו

ממש כש� שבטבע של ארצנו הטללי� מתחילי� . חג של חתונות, של צמיחה, הוא חג של התחדשות

) לקראת ראש השנה(תהלי� בריאת העול� מתחדש , החצבי� מתחילי� לפרוח בגבעות, להתרבות

  . ה בהתחדשות העול� ובבנייה המחודשתומהאבל על החורב� עולה התקוה והשאיפה והאמונ

אי� נשכיל להיות במצב של . צדק מול צדק מול צדק. בזמני� של הרבה מאוד צדק, היו�, ואנחנו

אי� נלמד לחיות במצב שבו הבנייה עצמה יותר חשובה מהבית ? של מפגש של אהבה, לחישה

? ולא רק תוצריה, העיקרשהיא היא , אי� נדע להמשי� את היצירה הזאת ארוכת השני�? שיעמוד

אי� ? ולא את הצועק את צדקתו, את הלוחש, את השואל להשתנות, אי� נלמד לקדש את המתהווה

אי� נקשיב לטבע ארצנו ? נלמד מהגו� הנשי לקבל את המחזור הזה של בנייה שנובעת מתו� החורב�

  ?ולא נביט רק על הבנייני� העומדי� בה בצדקת�

  ?דש הא�הא� חודש אב יכול להיות חו


