
 

 לפרשת בראשית 

 
.  ושוב מהתחלה כל הסיפור כולו, אבל הבריאה אינה נגמרת לעולם. בני האדם בוראים עצמם כל  א

 פעם מחדש: מציבים מראה מול חייהם בהווה באמצעות סיפורי העבר. 

 

יַנִים ְוֶנְחָמד ב.    ץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלעֵּ ֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהעֵּ ן ַגם  )ו( ַותֵּ ץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַוֹתאַכל ַוִתתֵּ ָהעֵּ
ָנה  ה ְתאֵּ ם ַוִיְתְפרּו ֲעלֵּ יֻרִמם הֵּ ְדעּו ִכי עֵּ ינֵּי ְשנֵּיֶהם ַויֵּ ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרת: )ח(  ְלִאיָשּה ִעָמּה ַוֹיאַכל: )ז( ַוִתָפַקְחָנה עֵּ

א ָהָאָדם ְוִאְשתֹו ִמְפנֵּי הֱאֹלִהים  ’ַוִיְשְמעּו ֶאת קֹול ה ְך ַבָגן ְלרּוַח ַהיֹום ַוִיְתַחבֵּ ץ ַהָגן: )ט(   ’ִמְתַהלֵּ ֱאֹלִהים ְבתֹוְך עֵּ
חָ   ’ַוִיְקָרא ה יֹרם ָאֹנִכי ָואֵּ א: )יא( ֱאֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוֹיאֶמר לֹו ַאֶיָכה: )י( ַוֹיאֶמר ֶאת ֹקְלָך ָשַמְעִתי ַבָגן ָוִאיָרא ִכי עֵּ בֵּ

ץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל ִמֶמּנּו ָאָכְלָת: )יב( ַויֹ  יֹרם ָאָתה ֲהִמן ָהעֵּ אֶמר ָהָאָדם ָהִאָשה  ַוֹיאֶמר ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי עֵּ
ץ ָוֹאכֵּל: )יג( ַוֹיאֶמר ה ַמה ֹזאת ָעִשית ַוֹתאֶמר ָהִאָשה   ֱאֹלִהים ָלִאָשה ’ֲאֶשר ָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהעֵּ

ָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה    ’ַהָּנָחש ִהִשיַאִני ָוֹאכֵּל: )יד( ַוֹיאֶמר ה ֱאֹלִהים ֶאל ַהָּנָחש ִכי ָעִשיָת ֹזאת ָארּור ַאָתה ִמָכל ַהְבהֵּ
י ַחֶייָך:  )טו( וְ  ְך ְוָעָפר ֹתאַכל ָכל ְימֵּ לֵּ ין ַזְרָעּה הּוא ְישּוְפָך  ַעל ְגֹחְנָך תֵּ ין ַזְרֲעָך ּובֵּ ין ָהִאָשה ּובֵּ יְנָך ּובֵּ יָבה ָאִשית בֵּ אֵּ

ְלִדי ָבנִ  ֹרנְֵּך ְבֶעֶצב תֵּ ב: )טז( ֶאל ָהִאָשה ָאַמר ַהְרָבה ַאְרֶבה ִעְצבֹונְֵּך ְוהֵּ ְך  ֹראש ְוַאָתה ְתשּוֶפּנּו ָעקֵּ ים ְוֶאל ִאישֵּ
ְך ְוהּוא ִימְ   [ 16  - 6ָשל ָבְך: ]בראשית ג, ְתשּוָקתֵּ

 

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  

 עוצמתה. לפני שעיניו שלו נפקחו אל העולם. הוא לא הצליח לאהוב אותה ב

 

   מלכא- עין טורד.   

 

 ביקשתי היות אישה 

 לעומת גבר: 

 מול עוצמה. -עצמות אל 

 מהרה הומרה -אך מה

 כלות נפשך: 

   –את גאות חישתי מחית 

 ראש -הובסתי להיות שיבולת שבורת

 מטה דחויה, 

 על. - מקום סאסאה אל-על 

 

 הייתי הדופה ונהדפת 

 כצל, שהוא לעולם מושלך. 

 סופה מכל. לא א

 יודעת אנה אני באה   אל

 ומהו האדם. 

 מוגנה מזהוַה ליבך. -לא

 באמת ושקר, פתוכים 

 זה בזה, נפתלת נהייתי. 

 


