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רגע לפני המסע ...במדבר  /אסתר פישר
"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",
הרהרה עליסה והמשיכה" :תוכל לומר לי ,בבקשה ,באיזו דרך עלי ללכת מכאן?"
"הדבר תלוי מאד במקום שאליו את רוצה להגיע ",ענה החתול" .לא אכפת לי כל-כך
לאן" – אמרה עליסה" .אם כך ,אין הבדל באיזו דרך תלכי ",ענה החתול" .כל עוד אגיע
לאן-שהוא ",הוסיפה עליסה לצורך ההסבר" .הו ,אין ספק שתגיעי ",אמר החתול" ,אם
רק תלכי די זמן".
"עליסה בארץ הפלאות" מאת לואיס קרול .תרגום :אוריאל אופק ,הוצאת מחברות לספרות ,עמ' .36

קטע משעשע זה מתוך 'עליסה בארץ הפלאות' פוגש אותנו על סיפו של המעבר מספר 'ויקרא' לספר
'במדבר' ,מעבר מפרשיות של חוק ומשפט בחזרה לחלק הנרטיבי של המקרא ולתיאור מסעות בני
ישראל אל עבר היעד הנכסף – הארץ המובטחת .בימים אלה אנו נמצאות גם בעיצומו של 'מסע'
נוסף והוא  -ספירת העומר .הספירה היום-יומית של שבעה שבועות תמימים ,המעבירים אותנו
מיציאת מצרים לאירוע המכונן הבא בתולדות עם ישראל – מתן תורה ,מלמדת אותנו שוב שלא
ההגעה היא בהכרח החשובה אלא גם (ואולי בעיקר?) התהליך שעברנו על מנת להגיע לשם :ספירת
יום אחר יום מאלצת אותנו ,הסופרים והסופרות ,להשתהות עם כל יום ,וכך גם עם כל צעד וצעד
שנעשה לקראת אותו היעד; להתרכז בו ,להכיר בקיומו ובעיקר בערכו הייחודי (היום שבעה
ושלושים יום שהם וכו') .סיפורי ספר במדבר מלמדים אותנו ,שהמסע של בני ישראל לא היה רק
מעבר קילומטרג' ,אלא 'מסע' נפשי ,אישי ולאומי כאחד ,שהעם הזה היה צריך לעבור על מנת
להבשיל לקראת כניסתו לארץ.
מטאפורת ה'מסע' כמסמלת מהלכי חיים ולא רק מעבר של קילומטרים ,היא מטאפורה נפוצה
ואהובה בספרות של כל הזמנים וכל התרבויות .בספרות היהודית היא יושבת בתשתית ,החל
מאברהם אבינו הנווד ודרך מסעות בני ישראל במדבר .נדמה שארבעים שנות הדרך ממצרים לארץ
ישראל ,יחד עם הספירה הקפדנית המלווה את הימים שבין פסח ושבועות ,באים לומר לנו משהו
בנוגע לחשיבותו של הדרך ושל התהליך במסעות לקראת היעד.
החתול אומר לעליסה 'אין הבדל באיזו דרך תלכי' ועליסה משלימה 'כל עוד אגיע לאן שהוא' .אך על
זה ראוי לשאול :האמנם? האם באמת הדרך היא רק האמצעי על מנת להגיע ולא בעלת ערך בפני
עצמה? האם ההחלטה ללכת בדרך כזו ולא אחרת ,גם אם שתיהן מגיעות לאותו היעד ,אינה החלטה
בעלת השלכות גורליות וחשובות? בשיר הקלאסי של רוברט פרוסט המובא להלן לעיונכן – נדמה
שהתשובה היא שונה מזו של החתול .פרוסט מתאר בדרמטיות את רגע בחירת השביל ,הדרך ,איתו
הוא עומד להגיע מנקודה אחת לשניה .בבחירה הזו ,של איזו דרך ללכת בה ,טמון 'כל ההבדל
בעולם' ,הוא טוען בסוף השיר.
השבוע הייתי שותפה לסיום של 'מסע' נוסף – סיום מפגשי 'ניגון בנימינה' לשנה זו .במפגש המסכם
התבוננו ביחד על ה'מסע' הלימודי המשותף אותו עברנו ,תוך השתהות ןהשתאות על הרגעים
השונים שהרכיבו את התמונה הגדולה .עוד שנת פעילות של 'ניגון נשים' מתקרבת לסיומה – תוך
ציפייה והתרגשות ל'מסע' של השנה הבאה!!

השביל שלא הלכתי בו
רוברט פרוסט
תרגום מאנגלית :עדנה אולמן-מרגלית

1
ְׁש ֵּתי ְׁד ָרכִ ים נִ פְׁ ְׁרדּו בְׁ יַעַ ר עָ בוֹת
ֹלא ְׁש ֵּתיהֶ ן בִ ְׁשבִ ילִ י; הֵּ צַ ְׁר ִתי עַ ל כְָך
ֶנעֱצַ ְׁר ִתי מּולָן לִ זְׁ מַ ן ְׁממֻ ָשְך
ָארכָּה ֶשל ַאחַ ת ִה ְׁרחַ ְׁק ִתי ְׁראוֹת
לְׁ ְׁ
עַ ד לִ נְׁ קֻ ַדת פִ תּולָּה ֶשבַ ְׁסבַ ְך
2
נִיתי ,כְׁ מו ָֹתּה ְׁמפַ ָתה
ל ְַׁשנִ יָה ָאז פָ ִ
וְׁ אּולַי בִ ְׁמעַ ט ְׁמצוֹדֶ דֶ ת יו ֵֹּתר
נִד ְׁמ ָתה
ְׁרמּוסָ ה ְׁקצָ ת פָ חוֹת ,כְָך לִ י ְׁ
ִע ְׁשבִ יָה ֶשעָ לֶיהָ פָ חוֹת עֲ ב ָֻתה - -
בְׁ עֶ צֶ ם ָדמּו הֵּ ן כִ ְׁמעַ ט בְׁ לִ י הֶ כֵּר
3
בִ ְׁש ֵּתיהֶ ן כְׁ ַאחַ ת ִרצֵּ ד ָשם הָ אוֹר
עַ ל מַ ְׁרבַ ד בְׁ תּולִ י ֶשל עֲ לֵּי הַ ַש ֶלכֶת
ָאז ָאמַ ְׁר ִתי ,לְׁ ז ֹו יוֹם אֶ חָ ד עוֹד אֶ ְׁחזֹר!
אַ ְך ֹלאֶ :שכֵּן דֶ ֶרְך נִ ְׁמ ֶשכֶת
י ַָד ְׁע ִתיִ ,מכָאן ֹלא אָ שּוב עוֹד ָל ֶלכֶת
4
בִ ְׁרבוֹת הַ י ִָמים ,בַ ָשנִים הַ בָ אוֹת
אֵּ ָאנַח בְׁ חָ זְׁ ִרי לְׁ סַ פֵּ ר אֵּ יְך אֵּ יָ -שם
ִמ ְׁש ֵּתי הַ ְׁד ָרכִ ים ֶשבְׁ יַעַ ר עָ בוֹת
בָ חַ ְׁר ִתי בְׁ ז ֹו ֶשהָ לְׁ כּו בָ ּה פָ חוֹת
ּופֹ ה הָ ֵּרי כָל הַ הֶ בְׁ דֵּ ל בָ ע ֹולָם.

