לפרשת תולדות ()2
א .האיש אשר הופרד מאחיו ,שלא מבחירתו אבל אולי לטובתו ,יגרום לפרידתם של שני בניו – אחים
תאומים ,מחוברים זה לזה בשֹונּות מאתגרת כבר מרחם אמם.

ב( .כא) ַויֶּעְ תַ ר יִצְ חָ ק לַה’ לְ נֹ כַח אִ שְ ת ֹו כִ י עֲקָ רָ ה הִ וא ַויֵּעָ תֶּ ר ל ֹו ה’ וַתַ הַ ר ִרבְ קָ ה אִ ְשתוֹ( :כב) וַיִ תְ ֹרצֲצּו הַ בָ נִים בְ ִק ְרבָ ּה
ּושנֵּי לְ א ִֻמים ִממֵּ עַ יְִך
וַתֹ אמֶּ ר אִ ם כֵּן לָמָ ה זֶּה ָאנֹ כִ י וַתֵּ לְֶּך לִ ְדרֹש אֶּ ת ה’( :כג) ַויֹאמֶּ ר ה’ לָּה ְשנֵּי גיים ג ֹויִם בְ בִ ְטנְֵּך ְ
ִי ָפרֵּ דּו ּולְ אֹ ם מִ לְ אֹ ם ֶּיאֱמָ ץ וְ רַ ב ַי ֲעבֹד צָ עִ יר( :כד) וַיִ מְ לְ אּו יָמֶּ יהָ ָלל ֶֶּּדת וְ הִ נֵּה תו ִֹמם בְ בִ ְטנָּה( :כה) ַויֵּצֵּ א הָ ִראשוֹן
ָאחיו וְ יָד ֹו אֹ חֶּ זֶּת בַ עֲקֵּ ב עֵּ שָ ו וַיִ ְק ָרא ְשמ ֹו ַיעֲקֹ ב
ַאדמ ֹונִי כֻּל ֹו כְ אַ דֶּ רֶּ ת שֵּ עָ ר וַיִ ְק ְראּו שְ מ ֹו עֵּ שָ ו( :כו) וְ ַאחֲרֵּ י כֵּן יָצָ א ִ
ְ
וְ יִצְ חָ ק בֶּ ן שִ שִ ים שָ נָה בְ לֶּדֶּ ת אֹ תָ ם( :כז) וַיִ גְ ְדלּו הַ נְעָ ִרים ַויְהִ י עֵּ שָ ו אִ יש י ֵֹּדעַ צַ יִד אִ יש שָ ֶּדה וְ ַיעֲקֹ ב אִ יש תָ ם יֹשֵּ ב
אֹ הָ לִ ים:
ג .כורח המציאות והתכנון האלהי מכוונים את אילן היוחסין שלנו לבחירה בבן אחד בכל דור .למרות
ההבדלים בין האחים ,למרות כישוריהם השונים ,הם בנים לאותם הורים – חלק ממשפחה אחת,
מגוף אחד שלם .החיתוך ביניהם ,הכריתה של זה מחייו של זה ,ילוו את שניהם לעולם .את הכאב
הזה קשה יהיה להדחיק .אולי גם זו לטובה.
ד .האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה  /חמוטל בר יוסף
האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה
כדי שימשיך להיות נותר עם אשתו ועם ילדיו
מכר לפרנסתו ככרות מוצקים של לחם חי.
דרך עיניו הקבועות בחורים ִחו ְִרים ראיתי
אנשים מתקרבים אל המשוכה השרופה של החצר\ובידם סל קניות.
וראיתי בקושי את יפי החסה המסלסלת
ואת הספסל הצרוב שמצמיח זלזלים מטֹ רפים.
האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה,הוא עשה לי שאוכל לזכור במנוחה נכונה
את הימים שבהם כל אצבעותי
ביו שלמות בבצק
שממנו לשתי לכם חלות,
ואחרי הארוחה של ערב שבת
כשכל הילדים נכנסו לחדר
עם הפסנתר שעוד היה חי
כדי לנגן ולשיר ביחד
הייתי מוצאת את עצמי
בוכה מרוב אושר רב מדי.

