
 

 

 

 ואמפתיה סולידריות

 דורית פלג

 ישבעיני ,יאורנים, אני אומרת לתלמידימכללת מדי שנה, בסדנת הפרוזה שאני מנחה ב

 אנשים וטקסטים:שלם של מכלול הוב'סדנה' כוונתי ל –התכונה החשובה ביותר של סדנה 

ות לים הללו נטעניהמהיא סולידריות. עם הזמן, תכונה זו  –שות העומדת בפני עצמה יי

 עבורם במשמעות.

 ,מהי סולידריות במסגרת של סדנה? תחילתה בכך שהמשתתפים לומדים, קודם כל

, תפיסת העולם המגולמת בוו המבט ופןאאת  ;את הטון, המוסיקליות – "קול"להכיר את ה

 "להכיר"לה העברית יהמובהקשר זה כדאי לתת את הדעת על כך ששל כל אחת ואחד מהם )

ככל שהמפגשים  .מה, ולהכיר בו. השני אינו אפשרי בלי הראשון(-דבר שתי פנים לה: להכיר

 יותר ויותר לעומק, ומתוך כך להרגישהשונים את הקולות ומדים להכיר להם  ,מצטרפים

 טקסט שבא ממקום אמיתי. דים להכירלומהם גם את האדם שזהו קולו בהכרח , ואותם

 ,אחרות תות אקדמיוסוג שמסגרההיכרות מ – זולת, של לעומק ,מאפשר היכרות אמיתית

נדיר שיאפשרו. התהליך הזה קורה מהר, משום כוחם הפולח של  ,בכללמסגרות ואולי 

 כותבה , עםהאדםלקראת המפגש המחודש עם וכך מתחילה לעלות בהם ציפייה , הטקסטים

וכמה  –לזכות בעוד הצצה  .גוש את הטקסט החדש שכתב או כתבהלפו לקרואציפייה , הזה

לשוב במינו שהוא עולמו הפנימי של אדם מסוים,  לתוך העולם היחיד –ת הן אלו נדירו

ולפגוש את העין הייחודית לו )ועם זאת, מתוקף אנושיותה, תמיד נמצא בה מן המשותף( 

 צה.המתבוננת פנימה וחּו

שהיא  –מר, חיבה אפילו לואעז  – לעומק, והרגש ההיכרות – מתוך ההתחלה הזאת

שכל משתתף או משתתפת בכך היא מתברר, הולך ומהותה, כך  .ולידריות, נובעת סמולידה

כלומר,  .שותפם למסגרת הזושהוא  ,זולתהצלחתו של ה ...וחותרים באופן פעיל ל ...רוצים ב

לב זו,  שיצליח להוציא תחת ידו מהות מרחיבת –יבתו תשיג את מיטבה שכתלכך חותרים 

 שמחתם. שהיא סיפור טוב. שמחתו היא באמת ובתמים
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אך למעשה כלל אינו כזה. הדבר נובע מתוך מאבק משותף , זה נשמע מפליאאולי 

 הכלמה יקר. הוא נובע מתוך כך )ואולי הוא יכול לנבוע אך ורק מתוך כך( ש-להשיג דבר

שכולם  .הדרךגם היא משותפת, וכמוה  –לכתוב סיפור באמת טוב  –המטרה כי חשים 

בשני אופנים: מתוך מה שהם  םלו את חלק מיםתור דחוא שותפים למפעל יחיד, שכל אחת

שלהם, ומתוך כך שהם מספקים תגובה חיונית לכתיבתם של  מביאים אל הסדנה בכתיבתם

גם , והכותב, בתחילה הוא "שקוף" לכותבו ,משום שכל טקסט חיוניתהתגובה  חבריהם.

 מבפנים.רק לא ו ,זקוק לזוג עיניים ולב שיחוו את הטקסט שלו מבחוץ, ביותר ןהמיומ

היא העבודה החוזרת על טקסטים המשתתפים חלק חשוב מההתקדמות של כלל 

לכך היא ו –תגובה זו  .עומקה לטקסטים שכבר הוצגו במסגרת הסדנה וזכו לתגוב :מתוקנים

עם רצון  ,הדיון בטקסט שלו לאחר ,מטרתה להוציא את הכותב – הרגע הראשוןמונת מכּו

. הצגת מיטבולעבוד עליו, להביא אותו ל, רה של הסיפורבי הקוועבבוער לצלול שוב 

לראות כיצד התובנות שהתעוררו אחרים מאפשרת ל ,הזועבודה את השעבר לאחר הטקסט 

לו איפשרו  –וחולשות  ותיק על חוזקולאחר שהצביעו בפניו באופן ממוקד ומד –בכותב 

ובדת אף היא לטובת ע ,ההתפתחות שהטקסט עובר ,כךו. מדרגה " את הטקסט שלועלותלה"

 הכלל, ולא רק לטובת הכותב עצמו.

שבו המשתתפים כולם שמחים בכך שך הזה, אולי עכשיו יפליא פחות המצב המתמ

רצונם ש. חת ידו דבר שהוא טוב, שהוא יפה, שהוא אמיתיהוציא תהצליח לשמישהו מהם 

. זו כךל מהשאיפה שאכן יגיע לנסות ולמקד בעיות, ככל שהן מתקיימות בטקסט, נובע

לקחת את הטקסט הזה עוד  ויוכלאו הכותבת עצמנו: שהכותב  נעשית שאיפתנו שלנו

 להביא הםלסייע ל .הלאה, לגרום לו להיות לא רק טוב משהוא עכשיו, אלא טוב באמת

  למיטבו.ו אות

 ועם הזמן, עמומהתחילה היא אשר איזו הבנה, כך מתגבשת בסדנה שהיא סולידרית, 

ת ומתגבשת, שהצלחתו של האחר היא הצלחתי שלי. האין זה מנוגד הולכ ,העבודהעם ו

ולהיכרות  .ןאו אמביציה? איני סבורה כקנאה  ?למאפיינים מסוימים של הטבע האנושי

משמעות של ת ה הגובר, כמו גם להבנכךבלעומק, שלא בכדי פתחתי בה, חלק גדול  אתהז

עצם אחד מהמשתתפים ש. ככל שעובר הזמן מבין כל העבודה המשותפתשל תהליך ה

אם , המפליאה הזו להעמיק, לעלות מדרגהביכולת  –אחר עובד האופן שהאפשרות לצפות ב  

יכולת ה –כקפיצה פתע,  כתובנת דמהנשמתוך מה  ואם ,בתהליך הדרגתי ואיטיבעמל, 

, לכותב  שהוא, להבין אף הוא שותפיו לסדנהאחד מכל השתבחות הזו מאפשרת ללצפות ב

להיתקע במקום  .תותה הלאה בכתיבילקחת אותה, וללכת א ,לתובנה  שלו לזכות .משהו

כל מאפיין טוב שמתגלה בטקסט  –בשלב של 'הוא עשה כך, הוא הצליח, ואני איפה אני?' 

 חתירה להתקדם הלאה ולעומק.גם אצלי מעורר , קדימה ה, דוחףמשהו מעורר, מפר נעשה
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י את בה בכל תחום, יש משהו שמעורר לא רק משום שבטקסט טוב, כמו בכל עשייה טובו

 מעורר, אם תרצו, את הצד הטוב של, שלי "משהו הטוב"את ה , גם אני,ותהרצון לעש

 אלא גם, ובעיקר, מתוך כך שהיד והלב ,אמביציה היא ֵאָלה ששתי פנים לה( )שכן אמביציהה

ת, מתקיימזו הידיעה ה שהתחושה אושהמפעל הוא משותף. כ חשיםכאשר  יםנקפצם אינ

לקחת  כמשתתפת, לימאפשר , ושל כל אחד ממשתתפיו מוליד התקדמותהכולל התהליך 

בתוך שלי  – תויאולעשות  בחיוניותו, ,הרחבמעגל מסגרת הב נוכחתישמה כל פנימה  יאלי

 משהו בעל ערך. – ולפי דרכי

ובחרתי לאפיין אותה מהמקום הזה, המצומצם והקונקרטי , זו סולידריות וזה כוחה

משום  ,סיונות כושלים לדבר עליה באופן הרחב, התאורטי(ירק אחרי כמה נ מנםו)א

שעומדת לי כאן ההיכרות המתמשכת שלי עם התהליך. ראיתי אותו קורה שנה אחר שנה, 

נפלא לאפשר לו להיות, , סדנה אחר סדנה, במשך עשרות שנים, ותמיד נפלא לצפות בו

 כמנָחה.

 כמו ,ג'ינימעין  ,אם כן ,נניחהבה בחלומות.  להפליגלפי דרכה, מתפתה הדעת לרגע, ו

 טוב שוחר לנו יהיהזה ששאלא  1,על הפילוסופיה הראשונית הגיונותספרו של דקארט ב

לראות  דווקא אפשר לנוהוא ממה שמגיע אלינו, כל במקום לסלף את ועל כן . דווקא

האדם  אל תוך –באותו אופן שהקריאה בטקסטים הנכתבים בסדנה מאפשרת  –במפולש 

ד, ועם זאת הבנויה על אותם היסודות, על ולפי דרכו השונה מא –שמולנו, ולזהות אצלו 

אנו ש ,היפה או הנורא של את הפליחהאת הפחדים, השמחות, האהבה,  –אותה התשתית 

חדל  –הצליל הזר שלה  – ביטוי החווייההשוני באופן האם לא היה  .עצמנו, בבנו מכירים

מדוע הזה, אותו, את האדם מה מניע שלא להבין אפשר היה האם נו? לאיים עלינו, לפגוע ב

מיטיב לעשות  ואמכוח מה הלהבין גם  –לא פחות חשוב ו ?מתנהג ואמתנהג כפי שה הוא

כלומר, , תה משהו טוב משלנוי, ולעשות אאתלקחת את ההבנה הז זוא ,העוש ואאת מה שה

הֵיש  –הטובה  ועשייתו ו של האחרבמקום להרגיש שהצלחת ,וכך, להפיק תועלת מן השוני

שאותו זולת, כל זולת, נותן לנו בעשייתו משהו . תנו, נרגיש להפךילוקחים מא – ושבידי

 שיש לו ערך עצום גם בשבילנו.

העולם כמין סדנת כתיבה ענקית! ובכל זאת, אם לא  –חזון מופרך משהו, נאיבי 

רה, הרי אין מנוס מלשאול את עצמנו נתייאש ונחזיק בג'יני שלנו, ותחת חסותו נמשיך בחקי

שכמו בכל תהליך,  .ולפחות דבר אחד כבר ברור לנו, להתקרב אליו אולי איך בכל זאת אפשר

 גם כאן נגיע לתוצאות הטובות ביותר אם נתחיל מן היסוד, מהתחלה.

 יכלותנו שגידלו תינוקת או תינוק ית. כל מי מא? מינקּו"מהתחלה"למה הכוונה 

שבו דברים באים והולכים.  ,העולם של תינוקות ניהם, שיש שלב בחווייתעי אות במולר

                                                           
1
 .2001דקארט,   
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ם. אבל בקבוק, החזקה, חו  מ אם או חלב : חלבבהם םחייביפשוט כך. ברור, יש דברים ש

מהם, לרגע, כדי -מהואינם. תינוק יכול לתפוס  הדברים בעולם, באופן הרחב יותר, ישנם

אינו  - "תפּוסדה גם לשמוט. אם דבר אחד "במי לחוש אותו, להתבונן בו, לנסות אותו, ובה

ואתה  מה שיש בו עניין, ה דברתיתביא א זולתָךייקח אחר. אפשר שתינוקת  - כרגע זמין

, מא. ועם זאת, מגיע רגעיתך בעגלה של איואפשר שהיא תיקח את מה שבא א, אותו טולתי

חת יותר מאשר מּולד ישות הצומיהוא מוחדר ב ,ולמיטב התבוננותה של כותבת שורות אלו

"זה שלך, אל תיתן שייקחו לך!" או: "לא  :האם, האב, המבוגר המלווה, לומרשבו נוטים , בה

דרוכים בעניין הזה, פחות פחות  גם להיותאפשר  ך הןא .ד"ייפה! זה שלו. תחזיר לו מי

ן כקפיץ זה שמנגנו לים הללו,יהתפיסה המתבטאת במ ייד-חות מופעלים עלפ קפוצים, כלומר

 ומתוך כך, בין שני התינוקות לזרוםשוקח הטבעי הזה -לתן רלאפשמסוים מפעיל אותו: 

 .גע הוא פה ורגע הוא שםהזורם מיד ליד, שר "שבפועל את האפשרות של "י ילמדו ואלש

 גם בהמשך שני התינוקות הללו שתלווה אתשככל שזו תהיה התפיסה  גםברור  

 -יידעו שלפעמים לתת ". שלך"וה "שלי"חים יותר עם הכן גדולים הסיכויים שיהיו נינו ,דרכם

 מחזיר אליך את מה שאתה רוצה, או משהו אחר -אחר לקבל או לקחת מישהו ר ללאפש

 ,לעצמי ואולי יוקמו פחות מחיצות וגדרות, ופחות מאותה צבירה, בכלל, שטוב שהגיע

צליל את בה  אפשר לשמועכבר  "צבירה"לה יעצם המ. שחלק כה גדול ממנה הוא מיותר

על דורסניים, מושחתים ומשחיתים, ששלטונם על -המשחקת לטובת אותם כוחות - המיותר

, מתוך ההחרפה "שלנו"אל חֵזנו של כל מה ש . אחרת, מתוך האימוץ הזהעולמנו הולך וגובר

ילכו , ("שלי-שלי ושלך-השלי"תפיסת  נעשית)שבקלות רבה  "שלךו-השלי"תפיסת הזאת של 

לא בכדי הן . את עולמנו לתוכהויתפחו כמעין עלוקה ענקית, שתלך ותבליע  ללוהכוחות ה

 .אותה לחזקכל כך קשה עובדים הם 

גמות מסוימות ר בפיתוח סולידריות מתוך חינוך ללא מדוב .חשוב לחדדו למשל,  –דו 

גמה השיתופית שעל פיה גדלו בארצות הקומוניסטיות כמה מידידי סמאות לא י. סיהדו 

 -תים קרובות נוטה אליהן )"האחר הוא אני"( יפי שחינוך, למרבה הצער, לע-על-עובדות, אף

, מסוימת איכותפיתוח של אלא, ככל שזה נשמע פשוט ומתוך כך אולי אף מתמיה, ב

 שהמילה הקרובה ביותר שאני מצליחה למצוא לה היא נינוחות. נינוחות זו יסודה בכך

 זה, על לכתיבה שעובדת נכון מו בסדנהסומך, כ .ששהאדם הנינוח סומך על אפשרות הי

תו יא משהו שאפשר ללמוד ממנו, לעשותשל דבר ביסודו ה שיש לאנשים אחרים הוא שמָ 

סומך על הנדיבות שבה העולם, לכאורה באורח פלא , ש משלנולקבל ממנו יֵ כלומר,  .משהו

 , מחזיר לידינו את מה שאנו מוכנים להכניס בו.באורח מובן בהחלטולמעשה 

באשכול היישובים  כברמזה לא אפשר לראות היה דוגמה יפה במיוחד לעמדה הזו 

ם הקימו במו ידיהם וללא סיוע ששהאזרחים הדרים  ,טבעון וזובידאת טבעון, בסמתקריית 
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)ועל כן גם ללא התערבות,  הון בעלי נותני חסות או של גופים ממשלתיים או מועצות

בקצרה, ללא גוף רשמי  –תקשורת  או מנהלים לאגם לו ,אופי ותביעת נאמנויות( קביעת

תשובה פשוטה ואפקטיבית לאותם כוחות בו פסטיבל אזרחי לתפארת. התקיימה  –כלשהו 

ד ות שקרתה כמעט מאליה, שצריך היה מעט מאתרשתּוה  . מגלומניים שדובר בהם קודם

שוטה של ניב בבוא העת את הפרי המבוקש: הנאה פתו ,תתרחב, תתגבשתלך ולזרוע כדי ש

אנשים, של ילדיהם, השמחה שיש בקבלת כל מה שהפסטיבל מכיל, והשמחה שיש בנתינת 

 לתת. נכון לךשאפשר וכל מה 

דרך  ,או אוהדים, איך זה קרה? את מעט הכסף שנדרש תרמו אותם אזרחים עצמם

עומד תמיד שאתר הפסטיבל. אבל עיקר מה שהיה שם נוצר דרך נתינה פשוטה של מה 

חדרי השירותים את דבו את גינותיהם, חצרותיהם, יאנשים נהמקום:  לרשות אנשי

על כל מה שהם יודעים  ,יכולותיהם, ברזיהם ובעיקר את עצמם שרונותיהם,יאת כ, שבביתם

התושבים לסייע לאחרים שיעשו, לשלושה ימים נהדרים שבהם חוללו יכולים לעשות או 

, קיימו קבוצות דיון סוקרטיות יגנו קלאסינכלהקי סנוניות ברחובות, שרו רוק או ואורחיהם 

פסטיבל במובן  –בטברנה, כתבו את פחדיהם הפרטיים והקולקטיביים על קיר  בצוותא שרוו

סחוכלומר, לא מקולקל  :חג( יום – לטיניתב) להשל המימקולקל  הלא המקורי או ר במ 

הזה, אופן  הפסטיבל אורחיה.של בצרכנות: חגיגה של אנשים, של ילדיהם, של שכונה ו

מתחילת המאה העשרים( ויפה עד היעשותו לממשות בעולם, העלה על דעתי ספר ישן )

 2.למטרלינק חיי הנמלים - דומא

כמה מאות המטילות את הביצים, נקבות פוריות  מספר( הנמלים מורכב מ"עיר"קן )

ם, מיניי-א ות או פועליםזכרים שחייהם הקצרים מוקדשים להפריה, ומהמון רב של פועל

צאים טיפוח הצאועד ל הקן-העולםל מבנייתו ותחזוקתו ש ,העושים את כל העבודה הנחוצה

בעיר  "מושל", אך אין התפקיד המיועד לושתואר כאן כל זן למהות ולהזנה הדדית. יוהא

היישות הקולקטיבית ן מ , באיזה אופן,בוקעותכמו  –מה לעשות ואיך  – "הוראות"ה הזאת:

זמּור של , אלא מה שייטיב לקיים אותהאינן  והן כולה, הזאת ייטיב למלא את צרכיה. הת 

מורכבים מתברר, הרבה יותר כך שחיי הנמלים,  פי-על-פעולת הקן הוא שלם והרמוני, אף

אין לדעת במה תיתקל  .טוען מטרלינק, הרפתקנייםכך אפילו, ו ,צפויים משחשבנו, לא

יה. על כן יש בחייהן גם הרבה מקום מזון או חומר לבני הפועלת בדרכה לחפש בדל-הנמלה

אך גם ליכולת לזהות רעיון של נמלה אחרת , לכושר המצאהו ליוזמה אישית, לתושיה

פועלת נדרשת לעשות, היא אינה -וב הדברים שנמלהרכמועיל, ומתוך כך לשיתוף פעולה. 

דורש  כלומר,. ר קן( דורש שכנועמעב   , כמויכולה לעשות לבדה. כל שינוי )לפעמים דרמטי

ויצטרפו  "רעיון טוב"יזהו אותו כ –עוד ועוד  ובהמשךתחילה, ספורות,  –נוספות שנמלים 

                                                           
2
  Maeterlinck, 1930  
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שלא היה אפשר להמציא  לממש שינוי כזה בגוף יחיד, ממש כשםשכן אי אפשר , ולמימוש

מנות והספרות המופלא של הרנסנס או של ואת המחשב, את החללית, או להגיע לפרץ הא

גם כאשר  –האנושי המתבונן של  ולמרבה פליאת –ף יחיד. אבל תחילת המאה העשרים בגו

, ומקבלות את יוצאות דופןשניחנה ביכולות יצירתיות כמי מזהות הנמלים אחת מביניהן 

שום יחס של נותן הוראות . כוח כלשהם זמת, אין בכך משום יצירה של יחסיהשינוי שהיא יו

 – מהנמלים שהוא טוב דישהוסכם על מול מקבל הוראות או נשלט. הדבר שצריך לעשות, ו

כתר או , ממשיכים הלאה. היוזמת אינה מקבלת מדים - ולאחר שהסתיימה הפעולה, מתבצע

טובת הוא  – הכוח המניע היסודי מניע גם אותה, שכן תפקיד רשמי. גם היא ממשיכה הלאה

כל  שכן במחקר המדעי, פעולה מדעיים שיתופי , למשל,הדבר מעלה על הדעת הכל. הסך

לבסיס, , ד בכתבי עת מדעיים ונעשים לנחלת הכלליהישג, כל פריצת דרך, מתפרסמים מי

 .הלאה את התובנה פתחללהמשיך ושעליו אפשר 

ומעניין לראות את הדמיון בין אופן פעולת הנמלים לבין מה שקרה בפסטיבל שייח' 

אות איך היוזמה מעניין לר. התפשטו אוצהתפס ת, מה שהחל כרעיון של כמה אנשים. אבריק

הולכת והופכת, מרגע הזיהוי או איך היא של הקהילה או הרשת,  "תא"ל "תא"מתפשטת מ

אלא גם משמחת,  ,ונעשית מתוך כך לא רק אפשרית , למפעל משותףההכרה בצורך המשותף

אפשר באיזו קלות . )בלי להקל לרגע ראש במאמץ שהושקע( להשגה כך גם קלה יותרמתוך ו

לה פועלים רשת, שמתחת לקשרים המוחצנים והידועים שלהיות  – מתלהיות קהילה בא

בגלל תכונות אחרות שלנו כבני , האלקשרים  .של הנמלים הכמו אל אולי קשרים תשתיתיים

התפתחות המין האנושי לקחה . או שאיננו מודעים להם כלל ,אותםנוטים לשכוח  אנו ,אדם

ידואלי, על חשבון הרשת החברתית אל האינדיב: אותו לכיוון ההפוך מזה של הנמלה

רשת אבל ביכולתנו לאפשר לעצמנו להכיר בכך שאנו אכן מהווים . שהנמלים מהוות

והיא, במקרה של פסטיבל למען אותה טובה משותפת ומופעלת מתוך אותו צורך משותף ה

 ,מנושילדינו וילדי שכנינו, וילדי מבקרינו, ואנו עצבאופן רחב יותר, גם שייח' אבריק ואולי 

נפיק הנאה, נשכיל, נכיר אנשים ויכולות ובתים וגנים אפילו אנשים שאיננו מכירים כלל, ו

מנותקים לחוש את עצמנו  עדר המגע הזה הוא הגורם לנויה. שאיננו נתקלים בהם ביומיום

 שעניינם שרק נצרוך יותר ,העל-רוח התקופה, הלא היא רוח תאגידיבגיבוי וזאת מזולתנו, 

 תחומנו המבודד(,מים בתחּו ן להותיר אותנושעניינ ,הגזענותו וח הלאומנותרבגיבוי )או 

 "גילוי עריות"מם ביוהשלטון הקשור ע ,תאגידים הללומה ותזרועות התקשורת היונקבגיבוי ו

 נפתל.ותועלתני 

מרתק במיוחד היה ללמוד כי הטבע, בחוכמתו האינסופית, הביא לכך שהעונג הגדול 

מינית; -הפועלת היא א-מכירה הוא זה של פעולת ההזנה. הנמלההפועלת -ביותר שהנמלה

אבל אין חוקר נמלים שלא צפה באקסטזה , היא אינה מכירה את העונג הארוטי של המין
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כולנו מכירים . העונג הזה אינו זר לנו ריוה 3הממשית שנמלה מגיעה אליה בהזינה אחרות

תינוקת לתינוק ולאם נשוב  – את השמחה שבנתינה. מה שמעלה על הדעתו ההנאהאת 

התנהגות ", ולאו דווקא על שגיםין חיזוק לא רק על החברה לימודית שבה נית   – ההם

אלא על סולידריות במובן העמוק  –התנהגות שעושה את חיי המורים נוחים  ,, כלומר"טובה

להתנסות  אותם תינוק או תינוקת, שבינתיים נעשו ילד וילדה,לאפשר לכאן.  ושדובר ב

חדווה כך ו", יםשמח ווהלאסמה יש בידי לפעול כדי לעשות את יוני או "אלה בש להתנסות ב 

כאשר גרמנו מתמלא בה הלב ש, זו כולנו יודעים מה עמוקה ועזה היא יכולה להיותש

 לזולתנו שמחה.

היא  "העיר הנמלית"שהמסקנה האולטימטיבית שמגיע אליה מטרלינק היא 

תירפובליקה של א" לה יהמניע שהחוקר צופה בו בפעולת הנמלים, ושאין לו מ . הרגש"מהו 

לצאצאים ובראשונה  בראשהמכּוון ת ביניהן, והשורר "חיבה הדדית"אחרת עבורו אלא של 

שהוא המניע את שיתוף הפעולה המופלא ביניהן, הוא, למיטב  הזה הרגש, המשותפים לגמרי

של כל אחת  םילדיהכולם הם נמלים, הצאצאים עבור המהּות המשותפת. יראייתו, רגש הא

ממש כפי שבפסטיבל שייח' אבריק, , שותפה להם-םמהן, וכל אחת מהנמלים האחרות היא אֵ 

 והפכהילדים  ,במובן המסוים הזהו ,תף בחגיגהשתהשבאה להנאת כל ילד האישית התרומה 

של כל כותב עומדת לנגד  יםטובת הטקסט כאשרו, יות ילדים משותפים, שכולם הוריהםלה

הטקסטים  – היא משותפת התקדמותשה מתוך ההבנה, בסדנה יני כלל המשתתפיםע

 למשותפים. ,הזה עמוקהבמובן  ,נעשים

גם יצרו לעצמם  , אגב,שמאז – טבעון תימקומית קרילאנשי המועצה המצדיעה  אני

לפי משנים תחילה, אלו ם אנשי. קריאה ורווי באהבת חופשי ממיסחור עצמאי,שבוע ספר 

)כמה  את העולם הפוךקשה ל. קונפוציוס, את הסביבה הקרובה שלהםשיטתו של 

תחום ההשפעה  - איש 15אבל סדנה של , אקספרימנטים היסטוריים היטיבו להוכיח זאת(

הצליחו אנשי  ייקום מגוררחק ממהלא  הזה הוא ביכולתנו, ומכאן אפשר להתרחב הלאה.

כרישי נדל"ן, רשות  –שהוזכרו כאן הכוחות הדורסניים הרבה מלגבור על  אביבית-שכונה תל

יהפוך לא שהשטח הפנוי לידם לכך  לגרוםו –שלטון -מקומית מושחתת, וכל הקשרים הון

מתוך שחשו את ו, , לשּותפּותנעשו לקהילה, לרשת, התארגנולעוד מגדל משרדים ענק. הם 

וכנים בגלל שהיו מושהיה חיוני לאיכות החיים של כולם, הזה, הנחיצות במפעל המשותף 

 פארק קרית ספר. –השטח הזה הוא היום פארק , כוחותזמן ו למענולהשקיע במאבק 

                                                           
3
אך , יש קרבות בין קינים, בין זנים. מטרלינק אינו מנסה ליצור תמונה אידילית של חיי הנמלים  

מדהים לראות שגם בלב המערכה תחדל אחת הנמלים מהקרב אם אויבתה תיטיב לגעת בה 
היא תאפשר לאויבת לשאוב מזון מהמאגר שבגופה, ורק אחרי שזו שבעה . במחושיה ולבקש אוכל

 תשוב לקרב. –
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עצם התהליך יש בו )גם, ואולי קודם כל( הנאה. מי שתרם בפסטיבל כי  חשוב לזכור

שייח' אבריק את ביתו או גינתו להופעה מוסיקלית, מי שהנחתה בשבוע הספר חוג של 

הנאה שיש תמיד במה , מתּווכת אמיתית, פשוטה, לאאוהבי קריאה, גם  נהנו מזה. הנאה 

רכאות( כדימוי ילנו )גם בלי מ "נמכרת"שאנו יודעים להפיק מעצמנו, בניגוד לסוג ההנאה ש

 תפּות כדי להעניק לעצמו ולבני משפחתו פארק משובבמי שחבר לשוגם  .רווחי פופולרי

שג שבמפעל המשותף, מעבר להיכי , למטרתו המקורית ברהפיק הרבה מעהוא  גםנפש, 

סולידריות מניבה כל כך הרבה דברים ששווה לנצור: הנאה אמיתית, הבנה מעמיקה בדרכי 

 כל הדברים הפשוטים הללו, היסודיים, שימיהם כימי האדם. –העולם, חברּות 
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