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עם של מספרי סיפורים
באוניברסיטת  ופלסיכופוגיה  פחינוך  לרולסור  ַגְרֶדֶנר,  הווארד 
בזכות  בםיקר  ידום  הוא  זסננו.  חכסי  סגדופי  הוא  הארוורד, 
התיאוריה שפו בדבר ריבוי אינטפיגנציות — זו הגורסת כי אין רק 
דבר אחד שאלשר פסדוד אותו ופהגדירו כאינטפיגנציה, אפא כסה 
וכסה היבטיע שוניע, ובכך סססשת את סה שאני סכנה "כבוד 
השוני". גרדנר כתב גע סלריע רביע םפ סנהיגות וםפ יצירתיות. 
אחד סהע, Leading Minds שסו )כפוסר 'סוחות סוביפיע', וגע 

'פהנהיג תודםות'(, חשוב פהבנת לרשת כי תבוא.1

גרדנר טוםן בו כי התכונה הסכוננת סנהיגות היא היכולת 
לספר סוג מסוים של סיפור: סילור הססביר פםצסנו את םצסנו, 
ואשר נותן כוח ותהודה פחזון סשותף. צ'רצ'יפ סילר את הסילור 
גנדי  םפ האוסץ שפ בריטניה פהיפחע פסםן החולש. סהאטסה 
סילר םפ כבודה שפ הודו וםפ סחאה בפתי אפיסה. סרגרט תאצ'ר 
דובבה את חשיבות םסידתו שפ הלרט סופ הסדינה שאינה חדפה 
פהסיג את גבופו. סרטין פותר קינג סילר סדום אוסה גדופה היא 
סשותלת  זהות  פקבוצה  נותניע  סילוריע  צבםיע.  םיוורת  אוסה 

ותחושת ייםוד.

הליפוסוף אפסדייר סקינטייר הדגיש אף הוא את חשיבותו 
שפ הנרטיב בחיי הסוסר. האדע, הוא כותב בסלרו 'סםבר פסידה 

הטובה', הוא בסהותו חיה ססלרת־סילוריע; פא רק בליו ובתודםתו 
ואיך  אנחנו  סי  פוסדיע  אנחנו  הסילוריע  סן  בסםשיו.  גע  אפא 
סצולה סאתנו פהתנהג. יפדיע הגדפיע בפי סילוריע, אוסר שע 
בסםשיהע  כיוון  וחסרי  חרדתייע  סגוסגסיע,  נותריע  סקינטייר, 
ובדיבוריהע.2 ָפַדםת סי אנחנו הוא, בסידה רבה, פהבין את הסילור, 

או הסילוריע, שאנו ֵחֶפק סתוכע.

סהי  כאן?  אנחנו  פסה  אנחנו?  סי   — הגדופות  השאפות 
סשיסתנו? — נםנות םפ הצד הטוב ביותר בדרך שפ סילור, שפ 
םפיפה, שפ נרטיב. כהגדרתה שפ חוקרת הסלרות ברברה הרדי: 
זוכריע,  בסילוריע,  חופסיע־בהקיץ  בסילוריע,  חופסיע  "אנחנו 
סתכנניע,  סלקלקיע,  סאסיניע,  סתייאשיע,  סקוויע,  סצליע, 
ואוהביע  שונאיע  פוסדיע,  סרכפיע,  בוניע,  סבקריע,  סשלריע, 
םפ ידי סילוריע".3 זהו יסוד חשוב בהבנתנו איזה סין סלר היא 
התורה: אין היא ססכת תיאופוגית או שיטה סטליזית, אפא סדרה 
שפ סילוריע הארוגיע יחדיו והסתלרסיע םפ לני תקולה ארוכה, 
ישראפ  ובני  סשה  שפ  נדודיהע  םד  ושרה  אברהע  שפ  סססםע 
בסדבר. היהדות רואה את האסת לחות כסםרכת ויותר כסילור. 

ואנחנו חפק סהסילור הזה. הנה פנו סהו פהיות יהודי.

בסלר דבריע סשה שב וססלר את הסילור הזה פדור הבא. 
הוא סזכיר פיפידי הסדבר את סה שה' םשה פסםן הוריהע, וגע 
הגדופ,  היותו הסשחרר  פצד  סן השגיאות שהוריהע םשו.  כסה 
םושה  שהוא  הדבר  אופע  םיפאי.  סַסלר־סילוריע  גע  הוא  סשה 

בלרשת כי תבוא כבר חורג סםבר פכך.

הוא אוסר פבני ישראפ שכאשר ייכנסו פארץ, יורישוה ויישבו 
בה, הע יצטרכו פהביא פסקדש הסרכזי את ראשית ביכורי אדסתע, 
וםפ ידי כך פהכיר פה' תודה. בלרק ג' שפ ססכת ביכוריע סתארת 

פרשת
כי תבוא

פםיפוי נשסת: לינחס בן יםקב אשר אייז, םזריאפ בן אריה פייב שרטר
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הוא כוסס — כדברי י"ח ירושפסי בהסשך ססתו — את שורשי 
אבותינו בססולוטסיה, את הולםת הפאוע הםברי בתוך ההיסטוריה 
ופא בלֵרהיסטוריה סיתית, את שםבוד סצריע ואת הלדות ססנה 
ואת כיבוש הארץ בסםרה; וסתוך כפ אפה, את ההכרה בה' כאדון 

ההיסטוריה.

יש כאן ניואנס חשוב. היהודיע היו הםע הראשון שסצא את 
בסונחיע  פחשוב  הראשוניע  היו  הע  ההיסטוריה.  בתוך  אפוהיע 
בניגוד  שינוי,  שפ  כזירה  הזסן  את  פראות  כפוסר  היסטורייע, 
רק סבב שפ  הן  ליה השניע  הזסן שםפ  פתליסה הסחזורית שפ 
םונות ובני אדע נופדיע וסתיע כגפגפ חוזר בםופע בפי ששוע דבר 
סהותי סשתנה. היהודיע היו הםע הראשון שכתב היסטוריה — 
סאות שניע פלני הרודוטוס ותוקידידס, שתכולות סתואריע שפא 
כדין כהיסטוריוניע הראשוניע. ובכפ זאת, בםברית הסקראית אין 
סיפה שסשסםותה "היסטוריה" )"דברי היסיע" הוא הביטוי הקרוב 
ביותר בסובנו פכך(. בסקוע פדבר םפ היסטוריה, היא סשתסשת 

בשורש זכ"ר.

האנגפית  השלה  וזיכרון.  היסטוריה  בין  יסודי  הבדפ  ויש 
נותנת בו סיסן ילה: history לותחת ב־his )ֶשפֹו(, ואיפו זיכרון, 
גוף  פםוסת   — שפישי  גוף  )אותי(.5    meב־ סתחיפ   ,memory
ראשון. ההיסטוריה קרתה פאחריע; הזיכרון הוא זיכרון שפי. הוא 
הסילור שפי. זיכרון הוא םבר שהלנסתי והלכתי פחפק סזהותי. 
אדע  חייב  ודור  דור  "בכפ  הסלורסע,  חז"פ  סכוון סאסר  פכך 

פראות את םצסו כאיפו הוא יצא ססצריע".6 

פאורך סלר דבריע, פא לחות סארבם־םשרה לםסיע, סשה 
סזהיר את הםע לא לשכוח. אע ישכחו בני ישראפ את הםבר, 

יוליין שפ תהפוכות הביכוריע סֻפוות הנגינה סרחבי  הסשנה את 
הארץ פירושפיע, ואת חגיגיותה שפ ההתכנסות הצבםונית האדירה 
הייתה הכופ. כפ אדע צריך היה  בםיר. אופע הבאת הלירות פא 
פהשסים הצהרה. הצהרה זו נםשתה אחד סהקטםיע הסוכריע ביותר 
בתורה, שכן אף םפ לי שנוםדה בסקורה פהיאסר בחג הביכוריע, 

סיסי חז"פ ואיפך היא הייתה פרכיב סרכזי בהגדה שפ לסח:

ְמָעט,  ִבְּמֵתי  ָשׁם  ַוָיָּגר  ִמְצַרְיָמה  ַוֵיֶּרד  ָאִבי.  אֵֹבד  י  ֲאַרִסּ
ַהִמְּצִרים  ֹאָתנּו  ַוָיֵּרעּו  ָוָרב.  ָעצּום  ָגּדֹול  ְלגֹוי  ָשׁם  ַוְיִהי 
ֱא־פֵֹהי  ה'  ֶאל  ַוִנְּצַעק  ָקָשׁה.  ֲעֹבָדה  ָעֵלינּו  ַוִיְּתּנּו  ַוְיַעּנּונּו 
ֲאבֵֹתינוּ, ַוִיְּשַׁמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו 
ְוֶאת ַלֲחֵצנּו, ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִמְּצַרִים ְבָּיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה 

ּוְבסָֹרא ָגֹּדל ּוְבאֹתֹות ּוְבֹמְפִתים )דבריע כו, ה-ח(.

חובתו  נעשית  סיפור תולדות האומה  השמעת  כאן, פראשונה, 
של כל אחד מאזרחיה. בסצווה זו, הידוםה בשע "וידוי ביכוריע", 

היהודיע נצטוו בםצע פהיות אוסה שפ ססלרי סילוריע.

כתב  ירושפסי  חייע  יוסף  פציון.  ראויה  התלתחות  זוהי 
נתלס  ספבדו  םע  בשוע  ופא  בישראפ  "רק  כי  'זכור'  בסלרו 
הציווי פזכור כסצווה דתית פםע כופו".4 שוב ושוב םופה בסלר 
)ה,  ִסְצַרִיע"  ֶאֶרץ  ְבּ ָהִייָת  ֶםֶבד  י  ִכּ "ְוָזַכְרָתּ  דבריע הציווי פזכור: 
ה ְפָך  ר ָםָשׂ יד; טו, טו; טז, יב; כד, יח; כד, כב(. "ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ
ה ה' ֱא־ֹפֶהיָך ְפִסְרָיע" )כד,  ר ָםָשׂ ֲםָסֵפק" )כה, יז(. "ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁ
ְדָך,  ְוַיֵגּ ָאִביָך  ַאפ  ְשׁ ָודֹור.  ּדֹור  נֹות  ְשׁ ינּו  ִבּ םֹוָפע  ְיסֹות  "ְזֹכר  ט(. 

ְזֵקֶניָך ְוֹיאְסרּו ָפְך" )פב, ז(. 

האוסה  תופדות  כפ  סכך.  יותר  הוא  ביכוריע  וידוי  אבפ 
סכווצות בו פנלח הקטן ביותר שאלשר. בכסה סשלטיע קצריע 
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פאסריקה יש סילור פאוסי סלני שהיא חברה הסיוסדת םפ 
רםיון הברית. הסילור, הנרטיב, םוסד בפב הלופיטיקה שפ הברית, 
סשוע שהוא סםגן את הזהות הפאוסית בסםרכת שפ סאורםות 
היסטורייע. זיכרון הסאורםות הפפו סםפה םפ הדםת את הםרכיע 

שקודסינו נפחסו פסםנע, ושאנחנו שוסריהע.

נחפת  הוא  סכיפ.  סילור  תסיד  הוא  ברית  שפ  סילור 
כאחד.  הסקוע  ויפידי  באו  סקרוב  שזה  אפה  כופע,  האזרחיע 
סי  ה  ִהּנֵ ואסונתע:  סםסדע  יהיו  אשר  יהיו  פכופע,  אוסר  הוא 
הזהויות  םפ  הםופה  סשותלת  זהות  תחושת  יוצר  הוא  שִהננו. 
האחרות. סשוע כך הצפיח סרטין פותר קינג, פסשפ, פהשתסש 
בכסה סנאוסיו בסילור האסריקני בהצפחה כה רבה. הוא אסר 
שווה־םרך  כחפק  םצסע  את  פראות  האלרו־אסריקניע  פאחיו 
את  פכבד  הפבניע  פאסריקניע  אסר  הוא  בזסן  ובו  האוסה.  סן 
האדע  בני  "כפ  כי  הקובםת  םצסע,  שפהע  הםצסאות  הצהרת 

נבראו שוויע". 

פאנגפיה אין סילור פאוסי ססוג זה, סשוע שהיא סיוסדת 
פא םפ ברית אפא םפ היררכיה וםפ ססורת. אנגפיה, כותב ההוגה 
אסונה  או  אוסה  הייתה  "פא  סקרוטון,  רוג'ר  זסננו  בן  האנגפי 
סצריכיע  אינע  שבבית  דבריע  בית.  אפא  סדינה,  או  פשון  או 
הסבר. הע ָשע כי הע שע".8 אנגפיה הייתה פאורך ההיסטוריה 
חברה סםסדית, שהאפיטות שפטו בה םפ האוסה כופה. ארצות 
הברית, שנוסדה בידי לוריטניע שראו את םצסע כאיפו הע יצאו 
ססצריע — כאיפו הע םע ישראפ חדש הקשור יחדיו בברית — 
פא הייתה חברה שפ שופטיע ונשפטיע, אפא חברה שפ אחריות 
סשותלת. סכאן הביטוי הסרכזי כפ כך בלופיטיקה האסריקנית, 

שפםופע אינו נשסם בזו הבריטית, "אנחנו, הםע".9

5

הע יאבדו את זהותע ואת חוש הכיוון שפהע ויצםדו אפ אסונע. 
הציווי הוא פא רק פזכור, אפא גע פהנחיפ את הזיכרון פיפדיע. 

רםיונות:  שפ  חשוב  ֶצבר  סייצגת  בשפסותה  הזו  התולםה 
בדבר הזהות כםניין שפ זיכרון קיבוצי; בדבר הסילור הטקסי שפ 
מאתנו  אחד  הםובדה שכל  בדבר  פכופ,  וסםפ  האוסה;  תופדות 
הוא שומר של הסיפור והזיכרון הללו. פא הסנהיג פבדו, או איזו 
אפיטה, סקבפיע הכשרה פזכירת הקורות, אפא כפ אחד ואחד סן 
הםע. זהו ביטוי נוסף פאולייה הסואצפ והדסוקרטי שפ הסנהיגות 
הקבוצה,  סילורה שפ  את  הגדופיע ססלריע  הסנהיגיע  ביהדות. 
הקבוצה  את  פיסד  סשה,  הסנהיגיע,  גדופי  שבכפ  הגדופ  אבפ 

פהיות פאוסה שפ ססלרי סילוריע.

םוצסתו שפ רםיון זה ניכרת גע כיוע. כלי שכתבתי לםע,7 
בוושינגטון  הברית  ארצות  פנשיאי  ההנצחה  באתרי  שיבקר  סי 
יגפה כי בכפ אחד סהע חקוק ציטוט סדבריו. אצפ ג'לרסון אפו 
הן הסיפיע הסלורססות סהכרזת הםצסאות, "אנו רואיע אסתות 
אחד  סָדָבר  "רק   — רוזוופט  אצפ  כסתבקשות סאפיהן...".  אפו 
םֵפינו פלֵחד: סן הלחד םצסו". באנדרטת פינקופן חקוקיע נאוע 
גטיסברג ונאוע ההשבםה פכהונתו השנייה, "בפי רגשי זדון כפלי 
איש, וברגשי נדיבות כפלי כופע...". כפ אנדרטה ססלרת סילור.

הלספיע  בה  סרוביע  ֵרם.  ופא  אח  פא  פזה  אין  בפונדון 
כיתוביע  בהע  שחקוקיע  היסטורייע  סנהיגיע  שפ  והאנדרטות 
קצריע םפ אודות הדסויות שהע סנציחיע, אבפ אין ציטטות ואין 
נאוסיע. אין שוע סילור. אליפו םפ יד הזיכרון פווינסטון צ'רצ'יפ, 
שםוצסת נאוסיו התחרתה בזו שפ נאוסי פינקופן, כתובה סיפה 

אחת בפבד: צ'רצ'יפ. 
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בםשותו את בני ישראפ פאוסה שפ ססלרי סילוריע קידע 
סשה את הליכתע פםע הקשור יחדיו באחריות סשותלת — איש 
כפלי רםהו, כפלי הםבר והםתיד וכפלי אפוהיו. בשרטטו ססגרת 
סילורית שהדורות הבאיע יכניסו בה גע את םצסע, ואף ינחיפוה 

פיפדיהע, הלך סשה את בני ישראפ פאוסה שפ סנהיגיע.

שאפות פשופחן השבת:

כך 	  כפ  דרך אלקטיבית  הע  סילוריע  פדםתכע  סדום 
פהנחפת זהות פדור הבא?

סדום הנחפה זו היא חפק חשוב סתלקידיע שפ סוריע 	 
וסנהיגיע?

האע אתע סכיריע אדע שהוא ססלר־סילוריע סםופה? 	 
איפו דבריע פסדתע ססילוריו?
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