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מילים שמרפאות
ליש  לת  הנקס  טור  בשכונה'  גאר  ייה  'יור  החדש  בסרט 
יאדיר  שא  דורות  כ ה  שא  להובר  רוג'רס,  ְיֵרד  הטאוויזיה 
ל ריקניר, שהתירסר ב יוחד בתוכנית לירוח־היאדיר הוותיקה 
'השכונה שא  יסטר רוג'רס'. ה יוחד בסרט הול שהול  ילר באי 
בושה לת כוחו שא הטוב הלנושי אריל אבבות שבוריר. בי ינו, 
בסרטי  רק  כ עט  א צול  לישר  כלאה  גאוייר   סריר  וסרייר 
יאדיר,  סרט  שלינו  הזה,  בסרט  )חאקר  וצאחיר  לוד(.  יאדיר 
אל  בלוין שליש  בצורה  עודנת,  לך  ועבר  רב־עוצ ה  ה סר 

יתיתה איטור לותו כישטני לו נליבי. 

העאיאה  יוסדת עא סייור ל יתי. עיתון יזר סדרת כתבות 
נשאח  ה וכשריר  לחד  כתביו  "גיבוריר".  הנושל  עא  ירוייא 
אכתוב עא רוג'רס. לאל שעיתונלי זה היה נתון ב צוקה רגשית. 
יחסיו ער לביו התיוצצו. השנייר רבו, בלאי ות גוינית, בחתונת 
סירב  העיתונלי  לך  אהתיייס  ניסה  הלב  העיתונלי.  שא  לחותו 

איגוש לותו.

לוייו הקשה שא העיתונלי ניכר עוד קודר אכן בכתבותיו. 
לת  אחסא  החאיט  כליאו  לרסית,  ביקורתיות  בהן  רחשה  ת יד 
אנוכח ה וניטין  סיקר.  כא ד ות שהול  הציבורית שא  תד יתה 
שיצל או הול תהה  דוע הסכיר כוכב היאדיר אהתרליין לצאו. 

הלר הול אל קרל כתבות קוד ות שאו? הלר לינו  ודע אסיכון 
הרסנית?  ב ידה  לייאו  לואי  שאיאית,  תהיה  ה  שי שהכתבה 
 תברר שרוג'רס דווקל קרל כא כתבה שא העיתונלי הזה שהול 
לצאו  אהתרליין  היחיד שהסכיר  היה  זלת  ובכא  עאיה,  ידו  שר 

אירויקט הזה. כא יתר ה"גיבוריר" סירבו.

בו  אציות  תחיאה   — רוג'רס  לת  איגוש  יוצל  העיתונלי 
כואה  חייר:  בה שחקניר  שלין  שאו,  בתוכנית  ירק  היקת  בעת 
בובות, רכבות צעצוע ותילורה עירונית בזעיר לניין. זו הזד נות 
 צוינת אהתנשלות לורבנית עא רוג'רס. לך כלשר השנייר ניגשיר 
לת  אהיוך  ציוי,  צאיח  סטרילוטיי  חורג  כא  רוג'רס  אדבר, 
שאו,  הלו אאות  בגאעין  כ עט  יד  א רוליין,  בחין  ה רליין 
שקט  רוגע,  ו קרין  חיובי,  אלישור  שאיאית  שלאה  כא  הויך 

והקשבה ה עודדיר לת העיתונלי אדבר עא עצ ו. 

חוויה  יוחדת היל ארלות כיצד הנוער שא הנקס, הנותר 
ב אול עדינותו גר תחת אחץ,  חאחא לא העיתונלי — שצריך, 
לחרי הכוא, רק אכתוב ירוייא בן 400  יאה — ו רכך לותו. לט 
לביו,  כאיי  ברגשותיו  אהכיר  העיתונלי  הקושי  לט  שתחרר 
וצו ח בו הכוח הרגשי אסאוח אלביו ואהתיייס ליתו בז ן הקצר 
שנותר עד  ותו. הנה קטע  שיחתר, טעי ה  ן הני ה ה תיתחת 

ביחסיר ביניהר.

העיתונלי: לתה לוהב לנשיר כ וני.
ירד רוג'רס:  ה יירוש לנשיר כ וך? לף יער בחיי 

אל יגשתי לדר כ וך.
העיתונלי: לנשיר שבוריר.

יודע  לני  שבור.  חושב שלתה  אל  לני  רוג'רס:  ירד 
טוב  בין  ההבדא  לת  שיודע  לדר  דעתן.  לדר  שלתה 

פרשת
תזריע-מצורע

אעיאוי נש ת: יינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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ב יאיר,  החברתי  העואר  לת  בורליר  ולנו   — ויהי"  "ויל ר... 
חובותינו  א י וש  עצ נו  לת  כובאיר  לנו  שבהן  בהבטחות 
ָבִריר  ְדּ "קֹוא   — ב יאיר  הייתה  סיני  בהר  ה'  התגאות  אלחריר. 
ְ ִעיר ּוְת ּוָנה ֵליְנֶכר רִֹליר זּוָאִתי קֹוא" )דבריר ד, יב(. אכא  ר ֹשׁ ַלֶתּ
דת קדו ה לחרת היו  ונו נטיר שא אבניר ולבן; איהודיר, בירט 
ליתר  נשלו  שהר  התורה  רק  יאיר,  היו  שגאו  לרצר,  אלחר 
בלשר האכו. ה צווה העיאלית ביהדות היל "ש ע ישרלא"; כי 
וליננו עושיר אל ת ונה בצא ו ואל יסא. ליננו  ה' לינו נרלה 
יכואיר ארלות לת לאוהיר; ליננו יכואיר אהריחו; ליננו יכואיר 
אגעת בו; ליננו יכואיר אחוש בטע ו. רק חוש לחד לנו יכואיר 
אנסות ואהיעיא: אהקשיב, בתקווה שנש ע לת לאוהיר. ביהדות, 

ההלזנה היל הל נות הדתית הנשגבת. 

דיוקן  לו כך היל צריכה אהיות. הדבר שטור הנקס  א דנו ּבַ
שיצר אירד רוג'רס הול שלדר ה סוגא אהקשיב אלנשיר לחריר, 
תחושה  אהר  ה קנה  בדרך  בנוער,  לאיהר  אדבר  אהר,  אהלזין 
חזקה שא לישור, לך באי אהחניף ובאי אשגות ב חשבה שהכוא 
בסדר בעואר לו ליתר. זהו שיעור  עניין וחשוב גר יחד,  יני 
שקשה אדעת ליך אהקשיב אלאוהיר לר לין יודעיר ליך אהקשיב 
ידבר לאינו לר ליננו  סוגאיר  אבני לדר. ליך נציה שלאוהיר 

אהקשיב אזואת?

חשיבותה שא סוגיית הדיבור והשיעתו עא לנשיר  ורגשת 
ביתר שלת בעידן הס לרטיוניר והרשתות החברתיות, ה שייעיר 
ב יוחד עא יאדיר וצעיריר  חד גיסל ועא ני ת השיח הציבורי 
 לידך גיסל. התעאאות  קוונת היל  גית דורנו. היל  תרחשת 
לויייה  אבין  התקשורת  ה עשית שא  הקאות  בין  השיאוב  בשא 
האל־לישי. היל  סיקת  צע א ה ש כוֶנה ליקט הסרת העכבות: 

ורע. נסה אחשוב עא כך שהיחסיר שאך ער לביך עזרו 
אך איתח לת התכונות הלאו. הול עזר אך אהיעשות 

א ה שלתה.

אעיתונלי  רוג'רס  עוזר  קצריר  בכ ה  שיטיר  כיצד  אב  שי ו 
א סגר  חדש לת הדי וי העצ י שאו ולת יחסיו ער לביו. עצר 
תכונת הווכחנות שאו, שגר ה או אריב ער לביו, היל דבר שהול 
קיבא  הלב. הסרט  בוסס, לו נר אל בכא ירטי העאיאה, עא 
סייורר הל יתי שא רוג'רס והעיתונלי טור ג'לנוד. ג'לנוד, כ ו 
ד ותו בסרט, בל לא רוג'רס כדי אאעוג או — ונשלר כדי אקבא 
השרלה. הול סייר עא החוויה ההיל — " הו חסד? לני אל בטוח 
שלני יודע; לבא לני יודע שהאב שאי בל איגישה כ ו דוקרן — 
וניתח בה כ ו  טרייה". כדברי לחד   בקרי הקואנוע, הסרט 

הול "ה נון אטּוב האב, בביצוע  ושאר".1

אכוחו  ו שכנעת  נדירה  ה חשה  בקיצור,  הול,  הסרט 
נושלן  זה  חז"א,  יי  עא  אירוע.  ו נגד,   — אריל  הדיבור  שא 
העיקרי שא ירשות תזריע־ צורע. הצרעת,  חאת העור שענייני 
לבחנתה וטהרתה נ צליר באב ירשיותינו, היל עונש עא אשון 
הרע, וה יאה  צורע היל נוטריקון שא  וציל שר רע.  קורה 
סרה  שדיברה  שא  ריר,  ה קרה  הול  זלת  קביעה  שא  הרלשי 
ב שה ואקתה  שור כך בצרעת )ב דבר יב(.  שה ר ז א קרה 
זה כעבור שניר, כשהיציר בבני ישרלא אא וד לת האקח: "ָזכֹור 
ְצָרִיר"  ּ ִ ִ ֵצלְתֶכר  ְבּ ֶרְך  ֶדּ ַבּ ְאִ ְרָיר  ֱל־ֹאֶהיָך  ה'  ה  ָעָשׂ ר  ֲלֶשׁ ֵלת 

)דבריר כד, ט(. 

היהדות היל אתייסתי דת שא  יאיר ושתיקות, שא דיבור 
והלזנה, שא תקשורת וקשב. לאוהיר ברל לת העואר ב יאיר — 
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לשר  לת  שכחנו  כי  דו ה  עניין.  שא  אגויו  ב קור  לדר  שא 
 בקשת ירשתנו אהזכיר אנו: אשון הרע הול  גיה. הול הורס 
 ערכות יחסיר, הול דורס רגשות שא לנשיר, הול  דרדר לת 
הזירה הציבורית, הול הויך לת היואיטיקה אדו־קרב בין לגו 
אלגו, והול  חאא לת כא הקדוש שבחיינו ה שותייר.  צילות 

זו חייבת אהשתנות.

5

יותר  כיי  רוח  וגסי  לכזריר  אהיות  חוישייר  לנשיר  רגישיר 
בנוכחותו  לנו  צוייר  כלשר  יניר.  לא  יניר  ב יגשיר  שקורה 
ונושר   ש  זואת, קשה אנו אשכוח שהול לדר חי  הייזית שא 
כ ונו, ער רגשות כ ו שאנו ויגיעויות כ ו שאנו. לך בלין נוכחות 
כזלת, כא הלרס שבתוכנו עאוא אדאוף — ואעיתיר אגרור אהרס 
נוער  בני  שא  ההתלבדות  וניסיונות  ההתלבדויות  נורל.  סיר 
אהשיעות  העאייה  לת  ורביר  ייחסיר  הלחרון,  בעשור  הוכיא 
כיור  ונחוציר  הרע לקטולאייר  דיני אשון  הרשתות החברתיות. 

 לי יער.

לני  קווה שאל יהיה זה קאקאן )סיויאר(  וגזר לר לסיר 
יהודית  אסוגיה  ייה בשכונה'  ציע ירשנות  רתקת  'יור  כי 
עתיקה, סוגיה שהר ב"ר  עאה בירק השישי ב'ש ונה ירקיר'. 
 י גדוא   י, הול שולא: החסיד, שהול לדר טוב  טבעו — 
לו "ה ושא בנישו", לדר הנלבק ביצרו הרע ו תגבר עאיו? 
שלאה זלת, שהתשובה אה לינה  ובנת  לאיה,  קנה אסרט 

לת עוקצו.

חכ ינו ל רו דבריר קשיר ביותר עא אשון הרע. הר הציגוהו 
כח ור  שאוש העברות שא ייהרג־ובא־יעבור גר יחד — עבודה 
זרה, גיאוי עריות ושייכות ד יר. אשון הרע, ל רו, הורג שאושה: 
לת ה סיר, לת השו ע, ולת זה ש סיריר עאיו.2 יוסף הקיר עאיו 
לת שנלת לחיו כלשר דיבר עאיהר סרה. דור יוצלי  צריר אל 
נכנס אלרץ כי ש ע וקיבא לת דיבתה הרעה. ה סיר אשון הרע 

עיקר.3 ַיר ּבָ כליאו ּכָ

יותר  היור  אנו  חיונייר  הרע  אשון  שדיני  לני  ל ין 
שא  דיבורר  לא  בשנלה.  שטויה  החברתית  ה דיה  יער.   לי 
היואיטיקליר  חאחאת רשעות, ו תישט הנוהג אתקוף אגויו 

.Ian Freer, Empire, 27.1.2020  1
2  ערכין טז ע"ב.

3  ערכין טו ע"ב. 


