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 פישר  / אסתר במדבר רגע לפני המסע...
 

"חתלתול של צ'שיר," פתחה ואמרה בהיסוס מה, שכן לא ידעה אם השם ימצא חן 
בעיניו. מכל מקום החתול רק הרחיב את חיוכו. "נו, עד עכשיו היית די מרוצה," 

?" באיזו דרך עלי ללכת מכאןהרהרה עליסה והמשיכה: "תוכל לומר לי, בבקשה, 
כך -אד במקום שאליו את רוצה להגיע," ענה החתול. "לא אכפת לי כל"הדבר תלוי מ

כל עוד אגיע ," ענה החתול. "אם כך, אין הבדל באיזו דרך תלכיאמרה עליסה. " –לאן" 
," הוסיפה עליסה לצורך ההסבר. "הו, אין ספק שתגיעי," אמר החתול, "אם שהוא-לאן

 רק תלכי די זמן."

 
 .36תרגום: אוריאל אופק, הוצאת מחברות לספרות, עמ' . ת לואיס קרול"עליסה בארץ הפלאות" מא

 

ספר מספר 'ויקרא' להמעבר 'עליסה בארץ הפלאות' פוגש אותנו על סיפו של קטע משעשע זה מתוך 

מסעות בני בחזרה לחלק הנרטיבי של המקרא ולתיאור , מעבר מפרשיות של חוק ומשפט 'במדבר'

'מסע'  בימים אלה אנו נמצאות גם בעיצומו של רץ המובטחת. הא – הנכסףישראל אל עבר היעד 

רים אותנו יהמעב ים,שבועות תמימ היומית של שבע-ספירת העומר. הספירה היום - נוסף והוא

שלא  שוב מתן תורה, מלמדת אותנו –המכונן הבא בתולדות עם ישראל  עמיציאת מצרים לאירו

התהליך שעברנו על מנת להגיע לשם: ספירת ( גם )ואולי בעיקר?החשובה אלא  בהכרח ההגעה היא

עם כל צעד וצעד וכך גם  ,הות עם כל יוםת, להשוהסופרות יום אחר יום מאלצת אותנו, הסופרים

הייחודי )היום שבעה  ובעיקר בערכולהתרכז בו, להכיר בקיומו  ;שנעשה לקראת אותו היעד

שהמסע של בני ישראל לא היה רק  ,ספר במדבר מלמדים אותנו יסיפור. ושלושים יום שהם וכו'(

אלא 'מסע' נפשי, אישי ולאומי כאחד, שהעם הזה היה צריך לעבור על מנת  ,מעבר קילומטרג'

 להבשיל לקראת כניסתו לארץ. 

היא מטאפורה נפוצה  ,רת ה'מסע' כמסמלת מהלכי חיים ולא רק מעבר של קילומטריםומטאפ

, החל תשתיתרות היהודית היא יושבת ב  ואהובה בספרות של כל הזמנים וכל התרבויות. בספ

נדמה שארבעים שנות הדרך ממצרים לארץ מאברהם אבינו הנווד ודרך מסעות בני ישראל במדבר. 

, באים לומר לנו משהו המלווה את הימים שבין פסח ושבועותיחד עם הספירה הקפדנית  ,ישראל

 בנוגע לחשיבותו של הדרך ושל התהליך במסעות לקראת היעד. 

אך על  .החתול אומר לעליסה 'אין הבדל באיזו דרך תלכי' ועליסה משלימה 'כל עוד אגיע לאן שהוא'

ערך בפני  תא רק האמצעי על מנת להגיע ולא בעליהאמנם? האם באמת הדרך ה :זה ראוי לשאול

, אינה החלטה החלטה ללכת בדרך כזו ולא אחרת, גם אם שתיהן מגיעות לאותו היעדהאם ה? העצמ

נדמה  –בעלת השלכות גורליות וחשובות? בשיר הקלאסי של רוברט פרוסט המובא להלן לעיונכן 

פרוסט מתאר בדרמטיות את רגע בחירת השביל, הדרך, איתו שהתשובה היא שונה מזו של החתול. 

טמון 'כל ההבדל  ,דרך ללכת בה ודה אחת לשניה. בבחירה הזו, של איזהוא עומד להגיע מנקו

 הוא טוען בסוף השיר.  ,בעולם'

 

מפגש המסכם ב'ניגון בנימינה' לשנה זו.   ימפגשסיום  –השבוע הייתי שותפה לסיום של 'מסע' נוסף 

ים על הרגעןהשתאות הות שתה'מסע' הלימודי המשותף אותו עברנו, תוך ה התבוננו ביחד על 

תוך  –השונים שהרכיבו את התמונה הגדולה. עוד שנת פעילות של 'ניגון נשים' מתקרבת לסיומה 

 ציפייה והתרגשות ל'מסע' של השנה הבאה!!



 

 

 

 

 השביל שלא הלכתי בו
  רוברט פרוסט 

 מרגלית-תרגום מאנגלית: עדנה אולמן
 
 
1 

ַיַער ָעב דּו בְׁ רְׁ ָרִכים ִנפְׁ י דְׁ תֵּ  ֹותשְׁ

ִתי ַעל ָכְך ַצרְׁ ִביִלי; הֵּ יֶהן ִבשְׁ תֵּ  ֹלא שְׁ

ֻמָשְך ַמן מְׁ ִתי מּוָלן ִלזְׁ  ֶנֱעַצרְׁ

אֹות ִתי רְׁ ַחקְׁ ָכּה ֶשל ַאַחת ִהרְׁ ָארְׁ  לְׁ

ַבְך ֻקַדת ִפתּוָלּה ֶשַבסְׁ  ַעד ִלנְׁ

 

2 

ַפָתה מֹוָתּה מְׁ ִנָיה ָאז ָפִניִתי, כְׁ  ַלשְׁ

ר צֹוֶדֶדת יֹותֵּ ַעט מְׁ אּוַלי ִבמְׁ  וְׁ

ָתה מְׁ ָצת ָפחֹות, ָכְך ִלי ִנדְׁ מּוָסה קְׁ  רְׁ

ִבָיה ֶשָעֶליָה ָפחֹות ֲעֻבָתה   - -ִעשְׁ

ר ִלי ֶהכֵּ ַעט בְׁ ן ִכמְׁ ֶעֶצם ָדמּו הֵּ  בְׁ

 

3 

ד ָשם ָהאֹור ַאַחת ִרצֵּ יֶהן כְׁ תֵּ  ִבשְׁ

י ַהַשלֶ  תּוִלי ֶשל ֲעלֵּ ַבד בְׁ  ֶכתַעל ַמרְׁ

ֹזר! זֹו יֹום ֶאָחד עֹוד ֶאחְׁ ִתי, לְׁ  ָאז ָאַמרְׁ

ֶשֶכת ן ֶדֶרְך ִנמְׁ  ַאְך ֹלא: ֶשכֵּ

ִתי, ִמָכאן ֹלא ָאשּוב עֹוד ָלֶלֶכת  ָיַדעְׁ

 

4 

בֹות ַהָיִמים, ַבָשִנים ַהָבאֹות  ִברְׁ

י יְך אֵּ ר אֵּ ַספֵּ ִרי לְׁ ָחזְׁ ָאַנח בְׁ  ָשם-אֵּ

ַיַער ָרִכים ֶשבְׁ י ַהדְׁ תֵּ  ָעבֹות ִמשְׁ

כּו ָבּה ָפחֹות זֹו ֶשָהלְׁ ִתי בְׁ  ָבַחרְׁ

ל ָבעֹוָלם. דֵּ י ָכל ַהֶהבְׁ  ּוֹפה ָהרֵּ


