
 פרשת במדבר: ראיון מרגש עם עיתונאי / הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,

  

שאז התיישבתי )כבכל מוצ"ש( לכתוב את הדרשה לפרשה שמלווה אותנו  -מאז מוצ"ש 
גרסאות/טיוטות של דרשות. את כולן אשמור, מן  8ועד לבוקר זה, יש לי כבר  -בשבוע הקרוב 

להגיד, אבל אף אחת מהן לא הצליחה להגיע למקום הסתם, כי בכולן יש משהו שרציתי 
הנפלא הזה, שבו אני מרגיש, שזהו זה, שהמסר נכון, שהוא כנה, שהוא אמיתי, שהוא אוטנטי 

 )עבורי, רק עבורי(. 

  

 עד יום חמישי בבוקר זה לא קרה. 

  

טיוטה אחת מדברת על הריגוש שבתחילת ספר חדש )שהרי השבוע אנו פותחים את ספר 
ר(. טיוטה אחרת מדברת על משמעות המפקד, ומה ההבדל בין מפקד וספירה. עוד במדב

טיוטה עוסקת בסוגיית הלוויים, שלא נכללים במפקד הכללי, שבכלל מחליפים את הבכורים 
בעם ישראל )ומה זה אומר???(. טיוטה נוספת מדברת על המשמעות הפנימית שבמבנה 

המשכן במרכז, הלוויים והכוהנים סביבו, ומסביבם  –שבו בני ישראל מצווים לצעוד בו במסע 
שנים עשר השבטים, שלושה שבטים בכל צד. עוד טיוטה עוסקת בהתרגשות לקראת היציאה 
למסע חדש. וכן הלאה והן הלאה. אל תופתעו אם בשנים הקרובות תקבלו את אחת הטיוטות 

לי נכונה, אמיתית, הללו... אולי פתאום אדע איך לסיים אותה, או שהיא פתאום תרגיש 
 ואוטנטית יותר.... 

  

אבל בינתיים השעון דופק. וכמו תמיד, כשמסכימים לשמוט )זוכרים? רעיון מדרשה 
 אחרת...(, התשובה צפה ועולה. 

  

(. רגע אחרי ראיון 684:8480)ואם לדייק, אז  84:8זה קרה אתמול בבוקר, בגלי צה"ל, בשעה 
"(, שנשמעת 86)הנקראת "כביש  8ה שלו בערוץ מרגש עם מודי בראון על הסדרה החדש

אגב ממש מומלצת, אילנה דיין מעלה לשידור את יונתן ברג. מעולם לא שמעתי את שמו לפני 
 כן, אבל הוא כנראה עיתונאי בגלי צה"ל, ומסתבר שגם משורר. 

  

 הראיון הזה ריגש אותי עד דמעות! ואני מקווה שהוא ירגש גם אתכם.

  

 תו, בודאי תשאלו4 יופי, אבל מה הקשר לפרשת במדבר?אחרי שתשמעו או

  

 ידעתי שתשאלו. לכן הכנתי הסבר משכנע4

  

נעים   אנחנו נכנסים לספר במדבר. המדבר הוא המרחב האינסופי והלא ברור הזה שבו חיינו
כל יום ויום. מעטים הרגעים שבהם הכל ברור, הדרך ברורה, היעדים ברורים, התשובות 

 -טים ונדירים. ואכן, יונתן ברג מדבר על ההבדל בין המילים של העיתונאי ברורות... מע
לבין המשורר/האומן שיוצר במרחב שבו לא יודעים שום דבר, המדבר הגדול  -כ"אחד שיודע" 

 שרק בו שומעים דברי אלוהים חיים. 

  

 אבל זה לא הכל! 

  

ני משורר שלא יודע כלום, מספר יונתן ברג, שהוא, כאמור, רגע אחד עיתונאי יודע כל, ורגע ש
שהוא מצא את "בית הכנסת שלו". התיאור כל כך יפה ופואטי, שבגללו נשארתי באוטו עוד 
קצת ואיחרתי לפגישה שלי. הוא מדבר על מקום, על חיפוש, על הלבד, על הביחד, ובעצם, 

ה, על מקומו על סוג של עוגן רוחני )בית כנסת( במדבר הרחב והאינסופי של חיינו. תיאור כז
שממש לא חייב ללכת לבית  -של בית ההתכנסות הרוחנית של היהודי בחייו של אדם פתוח 

 לא שמעתי מעודי. -הכנסת 



  

דקות  61)כלומר,  61:94ותקדמו את הסמן לדקה ה לכן, תפתחו את הלינק הזה בבקשה, 
ם תרצו לשמוע על , ותגיעו לראיון הנפלא עם העיתונאי והמשורר יונתן ברג. )אשניות( 94-ו

", תתחילו להקשיב כמה דקות לפני. אבל ראו 86הסדרה החדשה של מודי בראון, "כביש 
הוזהרתם, זהו ראיון קצת אגרסיבי, כמעט תחרותי, בין שני יוצרים מעולים, שנראה שלפחות 

 בראיון הזה, הם בצד של "זה שיודע"(.
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אני רוצה לאחל לעצמנו, שבפרוש עלינו הספר החדש, ספר במדבר, ולרגל יציאתנו לדרך, 
זה שצמא לעובדות ואפילו מנסה לשכנע את עולם  –שנדע לאזן תמיד בין העיתונאי שבנו 

שהוא גם יודע אותן )למרות שהן כמעט תמיד מאוד לא מדויקות במקרה הטוב, ועיתונאי טוב 
המשורר שבנו, שנע במדבר כאדם בן חורין, משוחרר מידיעה כלשהי, לבין  –יודע את זה...( 

משוחרר מהתניות, משוחרר מכבלים של היגיון כזה או אחר, או סתם מפחדים שמונעים 
 מרוב בני האדם להגיע לארץ המובטחת. 

  

בעוד כמה פרשות, באמצע ספר במדבר, נפגוש את העיתונאי והמשורר, בדמות שניים עשר 
 -שאת שמם אני לא זוכר, ולא במקרה  –פרשת שלח לך. עשרה מרגלים המרגלים שב

מביאים עובדות על הארץ המובטחת, אבל בלי לשים לב הם מעוותים אותן מעט )פרט 
שאת  –קטנצ'יק שמשנה את הכל( וכתוצאה מכך הם זורעים בהלה בעם. השניים האחרים 

ששואבים כוח  –נון וכלב בן יפונה  שמם אני זוכר היטב, וההיסטוריה זוכרת היטב4 יהושע בן
מאי הידיעה, מהמרחב שבו הכל עדיין אפשרי, כי "העובדות" לא מאפילות על האמת. בסופו 
של דבר העשרה הראשונים לא זכו להיכנס לארץ המובטחת, והשניים האחרים לא רק 

 שנכנסו, הם גם הובילו את המסע הביתה. 

  

 שבת שלום,

  

 אלישע
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