תמוז תשע"ו – יולי 2016

לידה ,מלחמה ,עשר שנים
דותן אריאלי
דותן אריאלי ,מנהלת פדגוגית באגף החינוך ובתחום מגדר במדרשה ,מנחת קבוצות בנושאים של זהות יהודית ומגדר

בארי בני נולד בדיוק לפני עשר שנים.
מלחמת לבנון השניה פרצה בדיוק לפני עשר שנים.
בשבילי שני הדברים כרוכים זה בזה.
הארץ היתה סוערת :עברו שבועיים וקצת מהחטיפה ליד גדר המערכת ברצועת עזה בה נהרגו שני
חיילים ונחטף גלעד שליט .יישובי הצפון הותקפו בירי קטיושות ובמקביל ירה חיזבאללה על סיור
של צה"ל בגבול וחטף את אלדד רגב ואהוד גולדווסר .ומכאן האירועים החלו מתגלגלים ופרצה
מלחמת לבנון השניה.
ובאותו יום חמישי ,אני בסוף חודש תשיעי .בדיוק עברנו לבית משופץ ,צריכה לסגור דברים מול בתי
הספר בהם אני מנחה לפני היציאה לחופש ,מתרוצצת בין כפר בלום ,כרמיאל ,משגב והבית.
ובלילה בין חמישי לשישי 14.7 ,י"ח תמוז ,אני מבינה שאני יולדת ,ממש כשהתחילו צירי הלחץ.
אנחנו יוצאים לבית החולים ,בן זוגי ,גיסי ואני .אחותי נשארת לשמור על בתי הבכורה ,בבית.
צירי הלחץ תוכפים ולאחר טלפון למד"א ,בצומת יגור ,אנחנו עוצרים את הג'יפ (יונדאי) בו נסענו
ואני יולדת .לשמחתנו חובש (כבאי בקבע) שבמקרה עובר ,חוזר מהקטיושות בצפון ,נחלץ לעזרתנו
ומיילד את בארי תוך דקות ספורות1.
איזו לידה!! חווייה חזקהּ ,כּולית ,ראשונית .הרגשתי הרבה חיּות וכח.
למחרת וביום שאחרי ,מתוך מצב הטוטאלי בו אני נמצאת ,הדרמה אותה עברתי ,התינוק הזעיר
והמתוק שאני מחזיקה בידי ...מתוך כל זה נכנסות ידיעות על מבצע בצפון שהולך ומתגבר.
ביום ראשון בבוקר 16.7 ,כשאני צופה מחלונות מחלקת היולדות ומחכה להתארגן ליציאה הביתה,
אני רואה את הקטיושות שנופלות על הרכבת בעיר התחתית בחיפה (בדיעבד הסתבר שנהרגו באותו
מטח שמונה אנשי חברת הרכבת) .ומיד אנחנו ,היולדות ,מקבלות הוראה לקחת את תינוקינו
הקטנים בידיים ולרוץ איתם את כל הקומות למטה ,למקלט ,דרך גרם המדרגות ,כשלצידנו יורדים
כל באי וחולי בית החולים כולו .תמונה סוריאליסטית בה אני יורדת במהירות במדרגות ,שמונה
קומות ,עם תינוק בן יומיים בידיים.
בשבילי לידת בארי ומלחמת לבנון השניה כרוכים זה בזה כשתי חוויות חזקות מאוד – אחת פנימית,
שמחה ,רוחנית ,נשית ,מבורכת .והשניה – קשה ,תוקפנית ,כואבת ,מקיפה ,לא נותנת לנשום ,עצובה.
ובזמן הזה בין שמחה והתרגשות והתארגנות משפחתית ,אני חייבת להכיל ולתת גם למצב החיצוני
הזה ,הקשה ,להכנס ולהתערבב עם החיים חדשים שהחלו.
כשאני חושבת על הלידה של בארי אני חושבת על הסיפור שכבר למדנו בהזדמנויות אחרות אך
בהקשר לחוויית הלידה שלי הוא מקבל משמעות חדשה:
ירא :בִ ְׂשכַר נ ִָּׁשים צִ ְׂד ָּקנִ ּיות ֶׁׁשבְׂ אותו הַ דור נִ גְׂ אֲ לּו יִ ְׂש ָּראֵ ל ִמ ִמצְׂ ַריִ ם;
דָּ ַרׁש ַרב עֲוִ ָּ
בְׂ ָּׁשעָּ ה ֶׁׁשּיוצְׂ אות לִ ְׁׂשאב מַ יִ ם הַ ָּקדוׁש בָּ רּוְך הּוא מַ זְׂ ִמין לָּהֶׁ ן דָּ גִ ים ְׂק ַטנִ ים בְׂ כ ֵַדיהֶׁ ן וְׂ ׁשואֲ בות מֶׁ חֱ צָּ ה מַ יִ ם
ּומֶׁ חֱ צָּ ה דָּ גִ יםּ .ובָּ אות וְׂ ׁשו ְׂפתות ְׁׂש ֵתי ְׂקדֵ רותַ ,אחַ ת ֶׁׁשל חַ ִמין וְׂ ַאחַ ת ֶׁׁשל ָּדגִ יםּ ,ומולִ יכות אֵ צֶׁ ל בַ ֲע ֵליהֶׁ ן
ל ַָּשדֶׁ הּ ,ומַ ְׂר ִחיצות אותָּ ם ,וְׂ סָּ כות אותָּ םּ ,ומַ אֲ כִ ילות אותָּ ם ּומַ ְׁׂשקות אותָּ ם ,וְׂ נִ זְׂ ָּקקות לָּהֶׁ ם בֵ ין ְׂשפַ ַתיִ ם,
ּובָּ אות לְׂ בָּ ֵתיהֶׁ ן.
 1כתבה על הלידה :אורה ערמוני בעיתון קיבוץ וגם סרט ערוך על קבלת הקריאה במד"א (צילומי הלידה הם לא שלי,
התדרוך על הלידה – כן).

"תחַ ת הַ ַתּפּוחַ עו ַר ְׂר ִתיָך,
וְׂ כֵיוָּן ֶׁׁשמַ גִ יעַ זְׂ מַ ן מולְׂ דֵ יהֶׁ ן הולְׂ כות וְׂ יולְׂ דות בַ ָּשדֶׁ ה ַתחַ ת הַ ַתּפּוחַ ֶׁׁ ,שנֶׁאֱ מַ רַ :
ָּׁשמָּ ה ִחבְׂ ל ְָּׂתָך ִאמֶׁ ָךָּׁ ,שמָּ ה ִחבְׂ לָּה יְׂ לָּדָּ ְׂתָך" (שיר השירים ח ,ה).
ּומ ַׁשּפֵ ר אותָּ ם כְׂ חַ ּיָּ ה זו ֶׁׁש ְׂמ ַׁשּפֶׁ ֶׁרת אֶׁ ת
ּומנ ֶַׁקה אֶׁ ת יַלְׂ דֵ יהֶׁ ןְׂ ,
וְׂ הַ ָּקדוׁש בָּ רּוְך הּוא ׁשולֵחַ מַ לְׂ אָּ ְך ִמ ְׂשמֵ י מָּ רום ְׂ
ּומל ֵַקט לָּהֶׁ ם ְׁׂשנֵי עִ גּולִ ים ,אֶׁ חָּ ד ֶׁׁשל ְׂדבַ ׁש וְׂ אֶׁ חָּ ד ֶׁׁשל ֶׁׁשמֶׁ ןֶׁׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר "וַּיֵ נִ ֵקהּו ְׂדבַ ׁש ִמ ֶׁסלַע וְׂ ֶׁׁשמֶׁ ן
הַ ָּּולָּדְׂ ,
מֵ חַ לְׂ ִמיׁש צּור" (דברים לב ,יג).
יאים ְׁׂש ָּו ִרים
ּומבִ ִ
ֲשה לָּהֶׁ ם נֵס וְׂ נִ בְׂ לָּעִ ים בַ ַק ְׂר ַקעְׂ ,
ירים בָּ הֶׁ ם הַ ִמצְׂ ִרים בָּ ִאים לְׂ הָּ ְׂרגָּם ,וְׂ ַנע ֶׁ
וְׂ כֵיוָּן ֶׁׁשמַ כִ ִ
וְׂ חו ְׂר ִׁשים עַ ל גַבָּ םּ ,ולְׂ ַאחַ ר ֶׁׁשהולְׂ כִ ים – הָּ יּו ְׂמבַ צְׂ בְׂ צִ ים וְׂ יוצְׂ ִאים כְׂ עֵ ֶׁשב הַ ָּש ֶׁדה .וְׂ כֵיוָּן ֶׁׁש ִמ ְׂתג ְַׂדלִ ים בָּ ִאים
עֲדָּ ִרים עֲדָּ ִרים לְׂ בָּ ֵתיהֶׁ ם.
ָאמרּו" :זֶׁה אֵ לִ י"! (שמות טו ,ב).
ּוכְׂ ֶׁׁשנִ גְׂ לָּה הַ ָּקדוׁש בָּ רּוְך הּוא עַ ל הַ ּיָּ ם הֵ ם ִהכִ ירּוהּו ְׂת ִחלָּה וְׂ ְׂ
בתוך אתר "ספר האגדה לילדים" ,ע"פ :תלמוד בבלי ,סוטה יא ע"ב; שמות רבה א ,יב.

בסיפור הנשים יוזמות את לידת ילדיהן וכשהילדים נולדים נעשה נס ויש להם ולאמותיהם מזון
ובטחון .האגדה מתרחשת כשברקע גזירות פרעה על בני ישראל והאיסור על הולדת ילדים ומציאות
של ילדים מבני ישראל בכלל.
אני כמובן לא משווה בין ימי מצרים לפני הולדת משה לזמן בו בארי נולד ,אבל בכל זאת ,בתוך
תחושה של חירום ומלחמה המממשת ובאה ,נולד ילד באופן טבעי ,פלאי ,לא אמצעי ,נולד לעולם
ומזכיר לי ולכולנו סביבו ,מהו הדבר החשוב ביותר :החיים ,האהבה ,השפיות ,התקווה.
ָאמרּו' :זֶׁ ה
האגדה מסתיימ ת במשפטּ" :וכְ שֶׁ נִּגְ לָה הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא עַ ל הַ יָם הֵ ם ִּהּכִּ ירּוהּו ְת ִּחלָה וְ ְ
אֵ לִּ י'"" .הֵ ם" אלה אותם התינוקות שנולדו באותה שעת שבר ומצוקה ,וכשאני חושבת על בני ,בן
העשר היום ,אני מאחלת לו שכשיגיע הזמן ,והוא יעמוד על סיפה של הכרעה גורלית  -שיכיר וידע
לזהות את האפשרויות לתקווה ולבניית הווה ועתיד טובים יותר.

