
 

 (2לפרשת שמות )

 

  – א.   עם של עבדים נולד במזל טוב, בן בכור לה' אלהיו. סיפור חדש מתחיל עכשיו, טלנובלה אמיתית  

משה, בן עבדים מאומץ ע"י בת המלך, בורח מעבר מפוקפק ונבחר למנהיג. חייבים לעשות מזה  

 סרט. 

 

אֶמר  . ב ָריִ  ה')יט( ַויֹּ ב ִמצְּ ָין ֵלְך שֻׁ ִמדְּ ֶשה בְּ ֶשָך: ֶאל מֹּ ִשים ֶאת ַנפְּ ַבקְּ ֶשה ֶאת   )כ(  ם ִכי ֵמתּו ָכל ָהֲאָנִשים ַהמְּ ַוִיַקח מֹּ
ָידוֹּ  ֶשה ֶאת ַמֵטה ָהֱאֹלִהים בְּ ָרִים ַוִיַקח מֹּ ָצה ִמצְּ ר ַוָיָשב ַארְּ ִכֵבם ַעל ַהֲחמֹּ ֶאת ָבָניו ַוַירְּ ּתוֹּ וְּ אֶמר  )כא(  : ִאשְּ ֶאל   ה' ַויֹּ

ָך ָלש ּתְּ ֶלכְּ ֶשה בְּ ֹל מֹּ ה ַוֲאִני ֲאַחֵזק ֶאת ִלבוֹּ וְּ עֹּ ֵני ַפרְּ ָיֶדָך ַוֲעִשיָתם ִלפְּ ִּתי בְּ ִתים ֲאֶשר ַשמְּ פְּ ֵאה ָכל ַהמֹּ ָמה רְּ ַריְּ א  ּוב ִמצְּ
ַשַלח ֶאת ָהָעם: ה ָאַמר  )כב( יְּ ה כֹּ עֹּ ָּת ֶאל ַפרְּ ָאַמרְּ ָרֵאל: ה'וְּ ִרי ִישְּ כֹּ ִני בְּ ַמר ֵאֶליָך ַשַלח ֶאת בְּ  )כג( בְּ ֵדִני  ָואֹּ ַיַעבְּ ִני וְּ

ֶרָך:  כֹּ ָך בְּ ֵרג ֶאת ִבנְּ ִכי הֹּ חוֹּ ִהֵנה ָאנֹּ ַשלְּ ָמֵאן לְּ ֵשהּו  )כד(  ַוּתְּ גְּ ן ַוִיפְּ ִהי ַבֶדֶרְך ַבָמלוֹּ : ה'ַויְּ ַבֵקש ֲהִמיתוֹּ ַוִּתַקח   )כה( ַויְּ
ָנּה ַוּתַ  ַלת בְּ ת ֶאת ָערְּ רֹּ ר ַוִּתכְּ ָרה צֹּ אֶמר ִכי ֲחַתן ָדִמים ַאָּתה ִלי:ִצפֹּ ָליו ַוּתֹּ ַרגְּ ָרה ֲחַתן   )כו( ַגע לְּ ַוִיֶרף ִמֶמנּו ָאז ָאמְּ

 [26 – 19]שמות ד,  ָדִמים ַלמּוֹלת: 
 

ברגע    , רועת צאן? נסיכה?  - , אשתו של- בת שלאנחנו לא יודעים עליה כלום. דמות עלומה, ציפורה.    ג.  

את בנה מרדיפה אלהית, וקונה לה מחוייבות מֹמשה. מחוייבות כן,  של אומץ מופתי, היא מושיעה 

 . לא ממש   –אהבה 

 

 / ויסלבה שימבורסקה    דיוקן אשה  ד.

 

 היא חייבת לעמוד לבחירה. 

 להשתנות, כדי שדבר לא ישתנה.

 זה קל, בלתי אפשרי, קשה, כדאי לנסות. 

 אפורות,  עיניה, אם צריך, פעם תכולות, פעם

 שחורות, עליזות, מלאות דמעות בלא סיבה. 

 היא שוכבת איתו כאחת מן המנין, היחידה בעולם. 

 תלד לו ארבעה ילדים, אף לא אחד, אחד. 

 תמימה, אך תיטיב ליעץ. 

 חלשה, אך תישא בעול. 

 ראש על הכתפים, אך יהיה.  אין לה 

 קוראת ביאספרס ובעיתוני נשים. 

 זה, ותבנה גשר. אינה יודעת למה משמש הבורג ה

 צעירה, צעירה כתמיד, עדין צעירה. 

 מחזיקה בידיה אנקור שבור כנף,

 כסף משלה למסע ארוך ורחוק, 

 קופיץ לבשר, תחבושת וכוסית של וודקה. 

 לאן היא רצה, האין היא עיפה. 

 רק קצת, מאוד, אין דבר.  בכלל לא, 

 או שהיא אוהבת אותו או שהתעקשה. 

 בטוב, ברע ולמען השם. 

 


