לפרשת בראשית
א  .ושוב מהתחלה כל הסיפור כולו ,אבל הבריאה אינה נגמרת לעולם .בני האדם בוראים עצמם כל
פעם מחדש :מציבים מראה מול חייהם בהווה באמצעות סיפורי העבר.

ב( .ו) וַתֵּ רֶ א הָ אִ שָ ה כִ י טוֹב הָ עֵּ ץ לְ מַ ֲאכָל וְ כִ י תַ ֲאוָה הּוא לָעֵּ י ַניִם וְ נֶחְ מָ ד הָ עֵּ ץ לְ הַ ְשכִ יל וַתִ קַ ח ִמפִ ְרי ֹו וַתֹ אכַל וַתִ תֵּ ן גַם
לְ אִ ישָ ּה עִ מָ ּה ַויֹאכַל( :ז) וַתִ פָקַ חְ נָה עֵּ ינֵּי שְ נֵּיהֶ ם ַוי ְֵּדעּו כִ י עֵּ ירֻ מִ ם הֵּ ם וַיִ תְ פְ רּו ֲעלֵּה תְ אֵּ נָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲגֹ רֹת( :ח)
ָאדם וְ אִ ְשת ֹו ִמפְ נֵּי ה’ אֱֹלהִ ים בְ תוְֹך עֵּ ץ הַ גָן( :ט)
וַיִ שְ מְ עּו אֶ ת קוֹל ה’ אֱֹלהִ ים מִ תְ הַ לְֵּך בַ גָן לְ רּוחַ הַ יוֹם וַיִ תְ חַ בֵּ א הָ ָ
וַיִ ְקרָ א ה’ אֱֹלהִ ים אֶ ל הָ ָאדָ ם ַויֹאמֶ ר ל ֹו אַ ֶיכָה( :י) ַויֹאמֶ ר אֶ ת קֹ לְ ָך שָ מַ עְ תִ י בַ גָן וָאִ ָירא כִ י עֵּ ירֹם ָאנֹ כִ י וָאֵּ חָ בֵּ א( :יא)
ָאדם הָ אִ שָ ה
ַויֹאמֶ ר מִ י הִ גִ יד לְ ָך כִ י עֵּ ירֹם אָ תָ ה הֲמִ ן הָ עֵּ ץ אֲשֶ ר צִ ּוִ יתִ יָך לְ בִ לְ תִ י ֲאכָל ִממֶ ּנּו ָאכָלְ תָ ( :יב) ַו ֹיאמֶ ר הָ ָ
אֲשֶ ר נָתַ תָ ה עִ מָ ִדי הִ וא נָתְ נָה לִ י מִ ן הָ עֵּ ץ וָאֹ כֵּל( :יג) ַויֹאמֶ ר ה’ אֱֹלהִ ים לָאִ שָ ה מַ ה זֹאת עָ ִשית וַתֹ אמֶ ר הָ אִ שָ ה
ּומכֹל חַ יַת הַ שָ ֶדה
הַ ּנָחָ ש הִ שִ יַאנִי וָאֹ כֵּל( :יד) ַויֹאמֶ ר ה’ אֱֹלהִ ים אֶ ל הַ ּנָחָ ש כִ י עָ שִ יתָ זֹאת ָארּור אַ תָ ה ִמכָל הַ בְ הֵּ מָ ה ִ
עַ ל גְ חֹ נְָך תֵּ לְֵּך וְ עָ פָ ר תֹ אכַל כָל יְמֵּ י חַ יֶיָך( :טו) וְ אֵּ יבָ ה אָ שִ ית בֵּ ינְָך ּובֵּ ין הָ אִ שָ ה ּובֵּ ין ז ְַרעֲָך ּובֵּ ין ז ְַרעָ ּה הּוא יְשּופְ ָך
ַארבֶ ה עִ צְ ב ֹונְֵּך וְ הֵּ ֹרנְֵּך בְ עֶ צֶ ב תֵּ לְ ִדי בָ ִנים וְ אֶ ל אִ ישֵּ ְך
רֹאש וְ אַ תָ ה תְ שּופֶ ּנּו עָ קֵּ ב( :טז) אֶ ל הָ אִ שָ ה ָאמַ ר הַ ְרבָ ה ְ
תְ שּוקָ תֵּ ְך וְ הּוא יִמְ שָ ל בָ ְך[ :בראשית ג]16 - 6 ,

ג .הם נבראו שווים ,שניהם אדם ,הם הופרדו בלידתם .כשהיא ניסתה לחבור אליו שנית בהציעה לו
ממזונה ,הפכה האהבה לכאב .הוא לא הצליח להכיל את היותה רואה ,מתאוה ומשכילה ,הרבה
לפני שעיניו שלו נפקחו אל העולם .הוא לא הצליח לאהוב אותה בעוצמתה.

ד .עין טור-מלכא

ביקשתי היות אישה
לעומת גבר:
עצמות אל-מול עוצמה.
אך מה-מהרה הומרה
כלות נפשך:
את גאות חישתי מחית –
הובסתי להיות שיבולת שבורת-ראש
מטה דחויה,
על-מקום סאסאה אל-על.
הייתי הדופה ונהדפת
כצל ,שהוא לעולם מושלך.
לא אסופה מכל.
לא יודעת אנה אני באה
ומהו האדם.
לא-מוגנה מזהוהַ ליבך.
באמת ושקר ,פתוכים
זה בזה ,נפתלת נהייתי.

