תתחדשו לכמ
דבר העורכ
לא מזמנ התגלגלתי שלא באשמתי לדנת אשראמ במדבר  -מקומ שבו האדמה
נושקת לשמיימ בגול-אדומ של שקיעה בלב המדבר הפראי - ,מקומ של מדיטציה,
שקט ושלווה ...לא ,זו לא פרומת להזויי היומ ,ששומ דבר לא מדאיג אותמ בעולמ
חומרי ההברה ,אלא צורכ עז לשתפ אתכמ בעולמ שכולו טוב ,גמ ובמיוחד בלי
חומרי ההדברה ,המנימ וגמ מצליחימ לשגע לנו את השכל.
הדנה התמקדה בשלושה עקרונות שאני ממליצ בכל פה לאמצ אותמ :האחד
 התפקות במועט על ידי הפחתת הצרכימ ,הרצונות ,וההתמכרות לאלילימ;השני  -איתחול הנשימה; והשלישי  -התבוננות פנימית לצורכ ביקורת עצמית,
תוכ ניטרול כל הרעשימ וזיבולי המוח שמביבנו.
אני אישית לקחתי מהדנה את האומצ לוותר על כל הבגדימ הישנימ התופימ אצלי
מקומ בארונ ,ואינמ מאפשרימ לי להתחדש .מהר מאוד הבנתי שהרעיונ הזה עובד מעולה
)תבדקו( בכל תחומי החיימ  -קרובימ ,אויבימ ,כפ ,פוליטיקה וגמ אדריכלות.
אני לא מציע חלילה להרו מבנימ קיימימ או להיפטר מפוליטיקאימ -
לחלקמ יש פטינה של התיישנות חיונית ,ממש כמו ליינ טוב .אבל כמו בינ
היינות ,גמ בינ הפוליטיקאימ ,האדריכלימ והבניינימ  -יש טובימ ויש הרבה
פחות טובימ ,שלא לדבר על הגרועימ שביניהמ.
הנטייה הטבעית לחשוב שכל מה שעבד בעבר יכול לעבוד גמ בעתיד
 שגויה מיודה .יש מביבנו הרבה מאוד דברימ שלא נורא אמ ניפטרמחלקמ  -לא בזבנג וגמרנו ,כמובנ ,כדי שלא ניוותר עמ ריקנות הרנית
 אלא בהדרגה ובזהירות ,בכל פעמ שמשהו )או מישהו( מונע מאיתנולהמשיכ הלאה .אחרי הכל ,גמ ליד המקרה יש מילה אצל אלוהימ וצריכ
תמיד להשאיר מקומ להתפתחויות עתידיות.
יפור ישנ מפר על דייג יני שהיה דג ככל יומ דג אחד ,חוזר הביתה ,אוכל
אותו ביחד עמ אשתו ,הולכ לטייל איתה על גדות הנהר ושב איתה מאושר
וטוב לב .יומ אחד שאל אותו תייר אמריקאי :למה אתה תופ בכל יומ
רק דג אחד ...הרי אמ היית משקיע קצת יותר זמנ היית תופ כמה דגימ,
משאיר לעצמכ אחד ,ומוכר את השאר ...ואז ,שאל הדייג היני ...אז ,ענה לו
התייר החכמ ,היית יכול להזדקנ לכ בשקט ,לאכול כל יומ דג ,ללכת לטייל
עמ אשתכ על גדות הנהר ,ולשוב הביתה מאושר וטוב לב.
פשטות ,לנשומ עמוק ,ולהפעיל ביקורת עצמית  -ככ נאמר באשרמ
במדבר  -המ תנאי הכרחי לצמיחה .עמ כל הכבוד למחאה החברתית
שהתחילה בצעקה גדולה ,אמ לא תתרגמו אותה למנדטימ בכנת ,לא
תהייה לגופ המתאב שלנו שומ יכולת להתחדש.
ואפרופו התחדשות ...תמר אומרת שחייבימ לשנות את יחה של החברה הישראלית
לאירימ משוחררימ .לא ייתכנ שהכנת תהיה מקומ העבודה היחיד הפתוח בפניהמ!
נ .ב .הגיליונ הזה מוקדש לפרומ העבודות הזוכות ב"פרויקט השנה"  -תחרות בינלאומית
הנערכת זו השנה החמישית בשיתופ עמ האיחוד האירופי.
אדריכל ד"ר עמי רנ
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