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אוקטובר 4102
האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית

ראש הממשלה  :ראש ממשלת דרום קוריאה סרח .אצלנו היה נכשל בבחירות או נשפט בבית המשפט ,אבל בדרום
קויראה הוא הכריז" :אני הולך לבית מנזר" .אנשים קיבלו את זה כצעד הנכון והוא נכנס לבית מנזר להרהר
במעשיו.
הנזיר בבנגקוק  :היינו שבוע שבועיים בבנגקוק בענייני עבודה .בשארית הזמן טיילנו והסתכלנו .במדריך למטייל
שהבאנו איתנו הוזכר מנזר הפתוח למבקרים החלטנו לראות .באנו למנזר-סגור .בפתח ישב נזיר שאמר" :עכשיו
תפילה אי אפשר להכנס ,מה אתם מחפשים אולי אוכל לעזור"? רוצים להבין למה אנשים נכנסים למנזר ומה הם
עושים שם ,ענינו בשפה רפה .את זה יכול אני לומר לכם מניסיוני אמר הנזיר המבוגר :אני איש עסקים בחוץ יש לי
עסק משפחה אישה וילדים .כאשר הגעתי לגיל שבין חמישים לשישים שאלתי את עצמי :מה אני עושה כאן? כאן
כלומר בעולם הזה .כל חיי עד עכשיו זרמתי בצינור ראיתי רק את הקירות ואת החור עכשיו אני רוצה להסתכל גם
לצדדים ואולי גם לאחור .בתאילנד אנשים שמציקות להם שאלות כאלה נכנסים לבית מנזר לפעמים לחצי שנה
לפעמים לשנה עד שמוצאים כוון חדש לחייהם.
המתבגר  :אתמול ראינו סרט אמריקני חדש העוסק בשבע שנים מחייו של צעיר מתבגר .בתהליך התבגרותו הוא
שואל ,יותר מפעם אחת ."What the point" ,בסרט אין תשובה גלויה ,אבל יש חומר למחשבה ואני חשבתי על
יונה חברתי ועל רבקה אשתי המנוחה.
הגשמה  :רבקה הצטרפה לתנועת השומר הצעיר עוד בהיותה ילדה אולי בת עשר אולי בת שתים עשרה ומאז
התנועה היתה כל חייה .כל שבוע הייתה נוסעת מטבעון לחיפה לפעולה .בחופש הגדול היתה יוצאת למחנות
עבודה (בקיבוצים) בסוף התיכון יצאה להגשמה .הקמת קיבוץ חדש בספר .קיבוץ חורשים על הגבול (המותניים
הצרות של המדינה זוכרים?) .יונה גם היא היתה בשומר הצעיר .בגיל  8הביא אותה אחיה הבכור לקן ומאז הלכה
לפעולות בערב ולמחנות עבודה בקיץ וכשהגיע הזמן יצאה להגשמה לתגבר את קיבוץ יחיעם קיבוץ ספר בצפון
הרם .בימים ההאם לשאלה  What the pointהיתה בשביל אנשים כאלה תשובה ברורה  -הגשמה.
להחזיר את הגלגל :הלכנו ברחוב יפו בירושלים,אני ורבקה ובדרך פגשנו את בן דודי חיים ,לבוש ג'קט קורדרוי
מהוה ועטוף במצב רוח .הוא הציע שנשב בקפה עטרה שני צעדים משם .עוד הם מגישים את הקפה ואנחנו
מתאפסים על מה שחלף מאז וחיים שאל" :האם אפשר להחזיר בחזרה את הגלגל?" פרץ שקט .אף אחד לא ידע
מאיפה זה בא .על המקום לא היתה לי תשובה טובה .אינני זוכר היום מה ענינו אז ,אבל למחרת נודע לי שחזר
לגרושתו חזר לגור בביתו דילל את הקשרים עם שאר בני משפחתו והחל להתעניין בחוותו (חוות הוריו) .לקורא
שלא בענין כדאי להבהיר שבאותו הזמן עבד ברדיו וזה צבע אותו בהילה של בוהמיין .הדבר הכי קרוב שהיה אז
למה שאנו מכנים היום "ידוען" .בסדרת המעשים שעשה למחרת אותה פגישה הוא גם חזר לתהום הנשייה.

