ית ַריִ ְך
ַה ֲארִיכִי ֵמ ָ
מחשבות על פרשת 'כי תצא' ,על חודש אלול ועל מחאת האוהלים
הרּבה אילה מירון שעשוע ,קהילת "בבת עין" ,ממשתתפות 'יוצרות ניגון'
ָ
מאת

בהפטרת הנחמה לפרשת 'כי תצא' ,החמישית במניין שבע הפטרות הנחמה ,המתוות את
הנתיב המוביל אותנו מתענית תשעה באב ,דרך ימי הסליחות ,בואכה ראש השנה ,כותב
ית ַר ִי ְ
יכי ֵמ ָ
ִיריע ת ִמ ְ ְ נ ַת ִי ְ יַ .ל ַ ְח ִֹכיַ ,ה ֲא ִר ִ
ה ֵל ְ ו ִ
יבי ְמק  ֳ
הנביא ישעיהַ :ה ְר ִח ִ
ֵקי )ישעיהו נד ב(.
ִיתד ַֹת ִי ְ ַחִ %
ו ֵ
הנביא ישעיהו לא רק מנחם אלא גם מאתגר .הוא מצייר תמונה של ֶח ְברה או קהילה
הערבּות
מוטת הכנפיים שלהם ,להרחיב את מעגלי ַ
ַ
המעודדת את חבריה למתוח את
וההדדיות ,הדורשת מחבריה לחזור ולמדוד ולאמוד את קוטר המעגל שבתוכו הם מרגישים
2
אחריות לעוולות שאין להן כתובת 1ולבחון תדיר את אמות המידה שלהם כיחידים וכקהילה.
בעיצומו של חודש אלול ,חודש הסליחות ,אני רוצה לקשור בין השבַת אבידה ,הנזכרת
בפרשה ,לתשובה.
הייתי אומרת שמהלך של תשובה דורש מאיתנו לשוב ולפשפש באותם מקומות בהם
מהלך התשובה דורש
מערבּות ומעורבותֲ .
התעלמנו ,לא ראינו ,רחצנו בניקיון כפינו ,חמקנו ַ
מאיתנו לתקן ולכייל מחדש את המידות והמדידות ,על דרך של השתהות ,איסוף ,שמירה,
בדיקה ,יצירת קשר ,מסירה ,אותם שלבים להם נדרשנו בהשבת האבידה ,כאשר האבידה
הח ָמצה ,שלנו ,ואולי גם מציאה ,הזדמנות ,שנפלה
שנקרתה על דרכנו יכולה להיות אבידהְ ,
בחלקנו:
י :וְ ִא לֹא ָקרב
ח ָ
יב ְל ִ
י א ֶאת ֵי נִ ָ ִחי וְ ִה ְת ַע ַ ְמ ָ ֵמ ֶה ָה ֵ ב ְ ִ ֵ
ח ָ
לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ר ִ
ֲה
ַה ֵ בֹת ל  :וְ ֵכַ #ע ֶ
י אֹת ו ֲ
ח ָ
ית ָ וְ ָהיָה ִע ְ! ָ ַעד ְרֹ ִ
 ֵ" ֶ
ַא ַס ְפ ֶאל ְ
י וְ לֹא יְ ַד ְע ו ֲ
י ֵא ֶל ָ
ח ָ
ִ
תכל
את& ,לֹא ַ
(מ ָצ ָ
ֹאבד ִמ ֶ!)( ְ
י ֲא ֶר  ַ
ח ָ
ֲה ְל ָכל ֲא ֵב ַדת ִ
ֲה ְל ִ ְמ ָלת וְ ֵכַ #ע ֶ
ַל ֲחמֹר וְ ֵכַ #ע ֶ
ְל ִה ְת ַע ֵ*) :דברים כב א-ג(.
מחאת האוהלים השיבה לנו אבידה שהותרנו מאחור ולא טרחנו לחזור ולחפש :את האמון,
את האמונה ,שהצעקה ,שלא כצעקתה של הנערה המאורשה בשדה 3,נשמעת .שלא רק
זכותנו לזעוק ,אלא גם חובתנו ,שהמחאה לא רק אפשרית ,אלא גם דרושה; את ההכרה שיש
דברים מהם לא נוכל להתעלם.
הדרך להעמיק את היתדות ולמתוח את היריעות טמונה בדרישה להחזיר לעצמנו את זכות
ואף את חובת הצעקה 4ולהרחיב את תחומיה ,כדי שתשמע גם בעיר וגם בשדה.

 1זאת בהתייחס לסוגיית העגלה הערופה ,בחתימת הפרשה הקודמת ,פרשת שופטי )דברי כא א2ט(.
 2וג לבחו #את השאלה מתי ועל מי אנחנו מחילי את אמות המידה שלנו ,כפי שמזהירה הפרשה :לֹא יִ ְהיֶה ְל ָ
(ק ַט)ָה" )דברי כה יד(.
יפה ְ5ד ָלה ְ
יפה וְ ֵא ָ
ית ָ ֵא ָ
ְ" ֵב ְ
 3דברי כב כז.
' 4זכות הצעקה' הוא ביטוי שטבע הסופר יוס 8חיי ברנר ,בתגובה להערת היו"ר בוועידת הייסוד של הסתדרות
הפועלי בישראל ,שטע #שאי #לברנר זכות דיבור .לכ הגיב ברנר באמירה שזכות דיבור אי #לו אבל זכות הצעקה יש
לו.
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