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

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.
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Adrienne Rich

'אדריאן ריץ
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השיר הזה של הסופרת והתאוריטיקנית הפמיניסטית אדריא& רי '5אהוב עלי ביותר .אני מוצאת
שהוא מתאי $לרגעי $ולמצבי $שוני $בחיי) $והרי בזה נמדד שיר טוב ,לא?( .א אהוב עלי
במיוחד הוא מינוח הפתיחה 'מהגרות פוטנציאליות' .כל אחת מאיתנו ,אומרת רי ,'5היא מהגרת
בפוטנציה – השאלה היא רק א $נוציא זאת לפועל .יש אמנ $מחירי $להגירה ,אומר השיר ,א
ישנ $ג $הזדמנויות רבות שאנו עלולות להחמי 5אות $א $נוותר על פוטנציאל זה .הגירה יכולה
להתבטא בהמו& מובני :$מאר 5לאר 5כמוב& ,א ג $מחברה לחברה ,מעבודה לעבודה חדשה ,וג$
– הגירה משגרה לחוויות חדשות.
לפני שבעיי ,$הייתי ג $בשבת מיוחדת ולא שגרתית א מסוג אחר לגמרי מהשבת העומדת
בפתחנו .התארחתי בישוב איתמר שבשומרו& בשבת הורי $בישיבה בה לומד בני הבכור .מעבר
לעובדה שעבור אנשי $רבי $במדינה הזאת וכנראה ג $בחדר הזה ,לנסוע למקו $כזה הוא כבר
הגירה במוב& הפשוט ,מעי& חו 5לאר ,5זו היתה בשבילי סוג של 'הגירה תרבותית' .כ& כ& ,ג$
בשבילי כאישה דתיה החיה א; היא בישוב דתי .מצאתי עצמי מפעילה מנגנוני נפש של הגירה:
מדחיקה חרדות ,צופה במנהגי $המקומיי ,$מנסה ללמוד את השפה ,יוצרת בזהירות קשרי$
חדשי $ובעיקר ,מגלה בעצמי את היכולת להיפתח ,להתגמש ולהתקשר למקו $ולסיטואציה
שאינ $טבעיי $לי .חשבתי לעצמי במהל אותה שבת ,עד כמה החברה הישראלית צריכה קצת
להגר בתו גבולות ארצה שלה :לזוז ,להכיר להתנסות וללמוד את השפות השונות המתקיימות
כא& .אני מוצאת ,בכל התנסות של 'הגירה תרבותית' ,שתנועת הנפש הזו ,של שינוי הסביבה
המוכרת ,של אתגור צורות המחשבה הרגילות ,של לימוד של שפות חדשות ,היא כמו תרגילי
התעמלות לנפש :למתוח מקומות ששכחתי שקיימי $על מנת שישובו לתפקוד) ..וכ& ,לפעמי $יש
ג $התכווצות שרירי $אח"כ(...
בשבת בה אנו מתחילי $את ספר דברי ,$הספר האחרו& בתורה ,אנו מתקרבי $לסו; סיפור
ההגירה הגדול של בני ישראל ממצרי $לאר 5ישראל ,מתרבות של עבדי $לתרבות של בני חורי&.
סיפורי המדבר מלמדי $אותנו את קשיי התהלי ,את הכמיהה הטבעית של בני ישראל חזרה
למוכר ולשגרה הרגילה ,ואת החרדה מהשינוי ומהגורל הלא ידוע .הספור המכונ& של הע $היהודי
הוא ההגירה:ג $הגיאוגרפית א ג $התרבותית .לקו ,$לזוז ,לשנות להתנסות ,לפעמי $ליפול –
א לנסות שוב :עד ההגעה לאר 5המובטחת .וג $ש' :$הדלת עצה אינה מבטיחה שו $דבר = היא
רק דלת' :השאלה היא מה עושי $לאחר ההגעה...
שבתות לנשמה בשבילי ,ה $תרגיל בהגירה חברתית ותרבותית .שעור התעמלות פע $בשנה ,אולי
לקראת הגמר הגדול שעוד מצפה לנו כחברה .להתנסות בשבת אחרת מהרגיל :בלי המשפחה ,ע$
סדר יו $קצת שונה ,ע $נשי $מרקעי $שוני .$זה מסמל בשבילי את האתגר של לא לשקוע
בשגרה ,להתנער מדי פע ,$למתח שרירי נפש ולממש את היותי מהגרת פוטנציאלית...

המדרשה באורנים  -מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל
אורנים ,דואר טבעון  • 36006טל'  • 04 - 9838753פקס midrasha@hamidrasha.org.il • www.hamidrasha.org.il • 04 - 9830232

