לפרשת נח ()1

א .אחרי שחטאו ונענשו במבול ,מנסים בני האדם לענות על ציפיות בוראם ,ולהידמות לו ככל האפשר.
הם רוצים להיות אחד ,לעשות להם ֵׁשם.

ֹּאמרּו
בַ .ויְהִ י כָל הָ ָארֶ ץ שָ פָ ה אֶ חָ ת ְּודבָ ִרים אֲחָ ִדיםַ :ויְהִ י בְ נָסְ עָ ם מִ קֶ דֶ ם וַיִ ְמצְ אּו בִ ְקעָ ה בְ אֶ ֶרץ ִשנְעָ ר ַוי ְֵּשבּו שָ םַ :וי ְ
ֹּאמרּו הָ בָ ה
אִ יש אֶ ל רֵּ עֵּ הּו הָ בָ ה נִלְ בְ נָה לְ בֵּ נִים וְ נִשְ ְרפָ ה לִ שְ רֵּ פָ ה וַתְ הִ י לָהֶ ם הַ לְ בֵּ נָה לְ ָאבֶ ן וְ הַ חֵּ מָ ר הָ יָה לָהֶ ם ַלחֹּ מֶ רַ :וי ְ
ָארץַ :וי ֵֶּרד ה' לִ ְראֹּ ת אֶ ת הָ עִ יר וְ אֶ ת
נִבְ נֶה לָנּו עִ יר ּומִ גְ דָ ל וְ רֹּאש ֹּו בַ שָ מַ יִם וְ ַנעֲשֶ ה לָנּו שֵּ ם ֶפן נָפּוץ עַ ל פְ נֵּי כָל הָ ֶ
הַ מִ גְ דָ ל אֲשֶ ר בָ נּו בְ נֵּי הָ ָאדָ םַ :ויֹּאמֶ ר ה' הֵּ ן עַ ם אֶ חָ ד וְ שָ פָ ה ַאחַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶה הַ ִחלָם ַלעֲשוֹּת וְ עַ תָ ה ֹלא יִבָ צֵּ ר מֵּ הֶ ם כֹּל
אֲשֶ ר ָי זְ מּו ַלעֲשוֹּת :הָ בָ ה נ ְֵּרדָ ה וְ נָבְ לָה שָ ם שְ פָ תָ ם אֲשֶ ר ֹלא יִשְ מְ עּו אִ יש ְשפַ ת ֵּרעֵּ הּוַ :ויָפֶ ץ ה' אֹּ תָ ם ִמשָ ם עַ ל פְ נֵּי כָל
הָ ָארֶ ץ ַויַחְ ְדלּו לִ בְ נֹּ ת הָ עִ יר[ :בראשית יא]8 - 1 ,

ג .כמה כח יש באחדות השפה ובאחידות הדברים :כל שירצו בני האדם לעשות ,לא יבצר מהם .האם
נוכל לחזור לתחושת הבטחון שלפני הבלבול והבלילה? האם נצליח להבין זו את זה גם ללא שפה
משותפת? האם ניתן ללשונותינו להשרות בינינו זרּות?

סּוזּושיסָ ה (*)  /איתן גלס
ִ
ד .הָ צִ 'י גָצּו נֹו יֹורּו נֹו
אַ ן עטיאָ פיש קינד איז פאַ רלוירן
געגאַ נגען אין דעם ים פון זאַ נגען
אין אַ פעלד פון תבואה אין גליל .זיַין ליַיב
שמעקט מיט קראָ כמאַ ל פון א ליוונט וויַיס און האַ רט
און מיט לאַ ווענדער ,אַ פלעק אין חמסין
ווי פאָ ספער אין פינסטערניש .ענגלישע ּפאַ ראַ סאָ לן
אין די הענט פון קייסים אויף בענקלעך אין דרויסן ,אין דער קילקיַיט
פון דער פאַ רגייענדיקער תמוז היץ ,אונטער אַ גאַ סן לאָ מפ
הערט ער די בענקעדיקע מעשיות נאך ציון
אין דעם ניַיעם געסל.
----------(*) קרירות של לילות החודש השמיני (יפנית).
ילד אתיופי הלך /לאיבוד בים השיבולים /בשדה תבואה גלילי .ריח /עמילן של בד לבן קשוי /ולאוונדר לגופו,
כתם בחמסין /כזרחן באפילה .מטריות אנגליות /בידי קייסים על כיסאות בחוץ ,בקרירות /להט תמוז גווע,
תחת פנס רחוב /הוא שומע את סיפורי הגעגועים לציון /בשכונה החדשה.

