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  שרון ברקת                                                                                ג"תשס -פרשת ואתחנן 
  

  

שבאה אחרי ', שבת חזו�'זו השבת הראשונה בשבע שבתות הנחמה שאות� מוני� בי� 

 ,תיאור לא רע ג� לימינו אנו באר� הזאת, אכ�. לימי� הנוראי�', בי� המצרי�'ימי 

בי� שברו של חזו� לביאה בי� , זמ� של נחמה�שאפשר לראות בה� מעי� פסקי

  .המצרי�

בתמונה הדרמטית הפותחת את הפרשה מתחנ� משה בפני בוראו שיתיר לו להיכנס 

אי� לו דרישות לדרוש , שוב אי� לו בקשות לבקש עבור הע�. לאר� המובטחת

  .נענתה תחינה שכידוע לא, עבור עצמו הוא פשוט מתחנ�, בשמ�

והוא ממהר לקו� ולנער את , אבל תחינתו של משה לא נמשכת יותר מרבע פרק

המטע� . יש חוקי� ומשפטי� להספיק להרבי� בע� טר� פרידה –החול מהברכיי� 

הוא עצמו מקבל את מידת הדי� . הדרמטי והטרגי הוצמד לתחינתו של משה בדיעבד

כמו אודיסאוס השב ורואה , המש. ואינו מבזבז את יתרת זמנו בערעורי� נוספי�

. וללמוד את שיעורו, יודע להערי  את משאו של המסע עצמו, את איתקה מנגד

, שאחרי ארבעי� שנה יודע דבר או שניי� על חשיבות הדר  וההליכה בה, משה

  ".חכ� השביל מההול  בו: "מאתגר את האמרה המזרחית

....  
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   )ברונובסקי יור�: מיוונית(קוסטנטינוס קוואפיס   ִאיָתָקה

  

  ִ י ֵ�ֵצא ַ�ֶ�ֶרְ� ֶאל ִאיָתָקה

  ְ%$ל ִ י ֶ�ֱאַרְ� ַ�ְרְ ָ� ְמאֹד

  .ְמֵל)ה ְ�ַדַעת, ְמֵל)ה ְ�ַהְרַ'ְתק&ת

  יְקל&ִ'י�$ל ִ�יָרא ֶאת ַהַ-ְסְטִריג&ִני� ְוֶאת ַהִ+ 

  .$ל ִ�יָרא ֶאת '&ֵסיד&/ ַהִ.ְ%�&ֵלל

  ְלע&ָל� לֹא ִ�ְמָצֵא� ַעל ַ�ְרְ �ָ 

ֶ-ה, ָ ל ע&ד ַמְחְ%ב&ֶתיָ� ִנ0ָא&ת   ְוֶרֶג% ְמע2

  . ַמְפִעי� ֶאת ַנְפְ%ָ� ְוֶאת 34ְפָ� ַמְנִהיג

  לֹא ִ�ָ�ֵקל ַ�ַ-ְסְטִריג&ִני� 3ַבִ+יְקל&ִ'י�

  ֶאָ-א ִא� ֵ /, ְולֹא ְ�'&ֵסיד&/ ַה5&ֵע�

  .ַ�ֲעִמיֵד� ְלָפֶניָ� ַנְפְ%�ָ 

  

  . ְ%$ל ִ י ֶ�ֱאַרְ� ַ�ְרְ ָ� ְמאֹד

  ִ י ִ�ְבָקִרי� ַרִ�י� ֶ%ל ַקִי7 ִ�ָ ֵנס

�ְפִלי)ה ַרָ�ה ָ ל ָ �ְ , ְ�ֶחְדָוהִ  

  .ֶאל ְנָמִלי� ֶ%-ֹא ָרִאיָת ֵמע&ָל�

  ִמְסָחר ֵפיִניִק9&ת ַ�ֲעגֹ/8נ&תְ�ַתחֲ 

�ח&ת ָלרֹבָ   ,ִ�ְקֶנה ְסח&ר&ת ְמ2%

4ִי�   ,ִעְנָ�ר ְוָהְבֶנה, ְ'ִניִני� ְו$ְלמ2

  3ִמיִני� %&ִני� ֶ%ל ְ�ָ:ִמי� ט&ִבי�

  .ְ ָכל ֶ%ַרק ִ�ְמָצא ְ�ָ:ִמי� ט&ִבי�

  ָעֶליָ� ְלַבֵ+ר ְ�ַהְרֵ�ה ָעֵרי ִמְצַרִי�

  .ִלְלמֹד ֵמֵאֶ-ה ַה9&ְדִעי�, מֹדִללְ 

 

  ְוָכל ַה5ְַמ/ ֲח%ֹב ַעל ִאיָתָקה

  . ִ י ִיע3ְדָ� ה3א ְלַה4ִיַע ַ%ָ.ה

  $ְ� $ל ְלָ� ְלָהִחי% ֶאת ַמָ>ֲע�ָ 

  .מ3ָטב 9ִ%ֶָ.ֵ%ְ� ָ%ִני� ַר�&ת

  ֶ%ַ�4ִיַע ֶאל ָהִאי ֶ%ְ-ָ� ָזֵק/

  .ָעִ%יר ְ�ָכל ַמה ֶ<ָרַכְ%ָ� ַ�ֶ�ֶר�ְ 

  .ַצֶ'ה ֶ%ִאיָתָקה ַ�ֲעִניק ְלָ� עֶֹ%ר$ל ְ� 

  

  ִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְלָ� ַמָ>ע ָיֶפה

  . ִאְלָמֵלא ִהיא לֹא ָהִייָת ְ ָלל י&ֵצא ַלֶ�ֶר�ְ 

  . י&ֵתר ִמ5ֶה ִהיא לֹא �3ַכל ָלֵתת

  

  . לֹא ִרְ.ָתה א&ְתָ� ִאיָתָקה 8 ְוָהָיה ִ י ִ�ְמָצֶאָ?ה ֲעִנ9ָה 

  ,ִנָ>י&/8 ַרב, ְו$ָ�ה ָחָכ�, ָ�3%ב ְוַכֲאֶ%ר

  . �3ַכל )ז ְלָהִבי/ ַמה ֵה/ ִאיָתק&ת ֵאֶ-ה

 

  
  

 משעורר ש� את חמת. השתת% במלחמת טרויה ,אודיסאוס ,מלכ$ הקדו�. אי קט� בי� הי#ני הינה איתקה
לעיניו בדרכו  איתקה הייתה נגלית. הוטל עליו להפליג במש  עשר שני� בדרכו חזרה לממלכתו, האלי�

 .הומרוס מאת אודיסאהב הרפתקאותיו ותלאותיו מתוארות .הייתה נעלמת � ומשהתקרב אליה בספינתו 


