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עליהשימשילובמשליםאלאחוה,נתקללהלאבן־׳?ימשל׳והואומהו

שבעולם:דברלכלנשיםהמשילולברכה,זכרםרבותינו,אדם.בני

בקשוהשוו.לבשרלהשוותןחפצוהמשילו,לכוסלהמשילןרצו

בעיניהםהיוהן...תיארוכקרקע,לתארןאיוודימו.לפתלהשוותן

בדברמלאהבחמתוגםאדם;שלכגופובאווזות,ככבשות,כתבשיל,

אמרכהאליהם,אמר״לכןיתקיים:לבואלעתידוכערוה.אחר,אוזה

בישראל״עודאתוימשלוולאהזההמשלאתהשבתיאלוהים,אדני

כג(.יב,)יחזקאל

מחויבותשמשלבתשוטפת,חז״ליתדוברתלאישהדוגמההנה

מחברתהיאוכאשרעליהם.ובעלותשליטהעםיחדלפסוקים

הזה״,את-המשל״השבתילביןימשל-בף״״והואביןנועזבאופן

שממשל,מיהמשלים,אתשכותבמיהואמושלכימכריזההיא

עצמוהזהשהמדרשבכךהואהקסםלפרש.הכוחשבידומי

נענותהתורהמילותכיניכרבפרשנות.נשיםשלכוחןאתמוכיח

גדולה.בהתמסרותפולברלדנה

ושובברצואלימוד

מפניאוליהתעגלו.הדבריםבי,נרגעהכעסברור:כברזהומכל

מפניאוליסביבי;המתחולליםלשינוייםלרווחהפקוחותשעיניי

הפכתיאחרות,רבותכמוכיואולישלהן,אתעושותשהשנים

המלאכהעלינוולאארוכההדרךהפנמתי:וכברלייעוד.גורל

ממנה.להיבטלחוריןבנותאנואיןאבללגמור,

העידוןעםויחדבייעוד,הביטחוןאףעלזאת,ובכל

ומחפשמתגעגעעודהלבפעם,לאמביאהשההתבגרות

׳תמימותליהוצעהוכברפעם.שלהשלמההקריאהאחר

אלמתגעגעתאניאבלביקורת,עלמוותרשלאפיוסשנייה',

אנילמשל,הנה,לי.שאבדההראשונהשבתמימותההתמסרות

להיותיכולהלאאתסגולה,״סגולה,שר:רנדלשולימקשיבה

מלךבתכבודךכלברחובות,מחפשתאתמההבנות,כלכמו

שהשירהיטבומבינהלהפנימה״,הואיליפנימה,הואשכמותך

מתכתבהואכאשרלאותנטיותוקוראהעצמיאללשיבהמזמין

שעללזכורבלילאאבלמתמסרת,אניחסידיות.תורותעם

אתהמכבדתלאישהשייכיםלאשה׳רחובות׳מזכיררנדהדרך

שאניליוצרהפמיניסטיות.לזהקראוציבורי׳,׳מרחבעצמה.

ואנימלאה,התמסרותשלהחוויהביצרובההריאתו:לא

משמעותאתלראותשלאיכולהלאאניזאת,ובכלמתגעגעת.

כאן,להןשהוצבלמכשולשעיוורותסביביהנשיםעבורהדברים

שליהאחריותתחושתלבית.שמחוץבעולםמקוםלכןאיןשוב.

אותי.מכריעהכלפיהן

יהיהלעולםשלישהלימודהידיעהעםפיוסלידרושואולי

געגועאחד,מצדהפוכים.מקומותשניביןושובברצואכרוך

קריאהשלם,בטקסטתמימהבקריאהשישהגבוההלרוח

אתמקבלתכשהיאלמציאות,הרוחביןמפוצלתשביסודה

ומצדברוח.ומתנחמתוהכרחיקיומיכנתוןבמציאותהפגימה

מהטקסטהנחתחוסרשבהגווניה,כלעלביקורתיתקריאהשני,

הנחתחוסראתלראותעינייםפוקחלפעולה,מניעהשבור

מתוךלימודמחיר:תגמוצמדהזוהעינייםלפקיחתשבמציאות.

מרוחקת.פעםולאזהירהחשדנית,עמדה

לילעזוריכולההייתהפרשניותטקטיקותביןההכרעהאמת,

אבליותר.הרמוניתופוליטיתחברתיתרוחנית,עמדהבגיבוש

הנפשותנועותקוהרנטיתלאאנילהשלים:העתשהגיעהייתכן

שאידיאולוגיהטובשכך;טובואוליליניאריות.אינןשליוהרוח

אלאבעצמה,ובטוחההרמטיתתהיהלאאידיאולוגיהכל

שהםרועדיםוענווהודאותחוסראזורינשימה,מרווחתאפשר

ותיקון.צמיחהשלמרחביםעצמם

הערות

קלג.פסקהבמדברספרי

ביאלה,ותמרמינץוינגרטןנחמהבעריכתנשים,מדרשידרשונימתוך:

.13עמ׳


