המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת חיי שרה  -תשס"ג

שרון ברקת

אילו ידע אברה שבס הכל חיפש אחוזת קבר ראויה לשרה ,אשר מותה פותח את
הפרשה כמה ד יקיזו בני העמי שקמו ליצחק ולישמעאל אלו מאלו סביב אות
מערת מכפלה ,קרית ארבע וחברו ,ייתכ שהיה מסתפק בקבורת נוודי שגרתית
נוסח אבות אבותיו ,וחוס אגב כ "ארבע מאות שקל כס עובר לסוחר" )בראשית כג,
.(16
בפרשנות פסיכולוגית מודרנית נית לתלות רבות מהתלאות והצרות שנתרגשו על
שני העמי ביסודות של המשברי המשפחתיי באוהליו של אברה אבינו:
הגירוש של הגר ההרה ושל ישמעאל מאוחר יותר; העדפת הב השני על פני אחיו
כיורש ונושא זרע ההבטחה; שלא לדבר על טראומת הברית הראשונה בהיסטוריה.
שרה והגר ה הדמויות הראשונות במקרא שעוסקות בעיצוב שאלת האימהות ,לא
רק כדר למימוש מצוות פרו ורבו ,אלא כחלק חשוב של הזהות העצמית .האימה&ת
)והיעדרה במש מרבית החיי ,אצל שרה( תופסת את מקומה בחזית הבימה של
האומה המתעצבת.
למובאות שמעשירות את הד שלנו בחרתי הפע שלושה שירי ,שעוסקי
באימה&ת ,בעקר&ת ובהור&ת ,לאור הדרמות הגדולות של סיפורי בראשית:
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אֲנִ י לֹא ְק ִריב
עלה.
כרי ְל ָ
ְ ִ
לֹא אֲנִ י.

ֲקרָה
עָ

ָה וְ לֹא רַק ְ ַניִ.
ְל ָֹה ָנִ י ָהיְ $ל ְבר ָ
ָה .י ְִ ָמ ֵעאל ,וְ י ְִצ ָחק וְ י ְִב ֶ#ה.
ְל ָֹה ָנִ י ָהיְ $ל ְבר ָ
ֶ +א ָחד לֹא ָ ַמע ַעל י ְִב ֶ#ה#ִ ,י ה$א ָהיָה ַה ָָ 3ט-
!ר;ַה.
עלה ְ ַהר ַה ִ
ֳלה ְל ָ
וְ ָה9ה$ב ֶ ָהע ָ
,&9
ילה ִא! ָהגָרֶ ,את י ְִצ ָחק ִה ִ<יל ַה ַ! ְל ְ
ֶאת י ְִ ָמ ֵעאל ִה ִ< ָ
וְ ֶאת י ְִב ֶ#ה לֹא ִה ִ<יל ֶ +א ָחדָ ֶ #ְ .היָה ָק ָט-
ֲבה ,י ְִב ֶ#ה ,י ְִב ְ= ,י ְִב ְ= ַה ָָ 3ט-
9ביו ְ ה ָ
ָקרָא ל ִ
ֲק ָדה.
ֲבל ה$א ִה ְק ִריב את ָע ֵ
וְ ֶה ָחמ$ד ֶ ִי .א ָ
ֲבל זֶה ָהיָה י ְִב ֶ#ה.
$ב%רָה ָ#ת$ב ָה יִל ,א ָ
ַ
ָמיו,
י ְִ ָמ ֵעאל לֹא ָ ַמע $ב ַעל ֵאל ְ ָכל י ָ
ָמיו
י ְִצ ַחק $ב לֹא ָצ ַחק ְ ָכל י ָ
יפה.
הס ָ
ֲקה רַק ַַ 7ע ַחת וְ לֹא ִ
וְ ָ>רָה ָצח ָ
ָה,
ְל ָֹה ָנִ י ָהיְ $ל ְבר ָ
י ְִ ַמע ,י ְִצ ַחק ,י ְִב ֶ#ה,
י ְִ ָמ ֵעאל ,י ְִצ ַח ְק ֵאל ,י ְִב ֶ#ה? ֵאל.

ַ ֵילת ֱאל ִֹהי ַואֲנִ י
ער ִכי ֶח ְנת
ְ
יע ְל ִמי.
ַמה ַ! ִ ַ
$מ ִ#ירָה
יד ַעת ַ
אֲנִ י ַ
%דה.
ָ
ֲבל לֹא ֶאת ְנִ י
אָ
וְ לֹא
עלה.
ְל ָ
¯,˜È¯‰ ‰ÈÚ
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אוס +שירי לזכר בנה גוני,
שנפל במלחמת לבנו.-

ֶלד ָק ָט,-
ֵ -לָ $היָה ִלי! י ֶ
ְחֹר ְַ %ל ִַ %י וְ נָב.-
ֶל ֱאחֹז ְיָד וְ ִל ְפס ַֹע ְל ט
ילי ַה ַ.-
ִ ְ ִב ֵ
ֶלד.
יֶ
ָק ָט.-
א$רי ֶ ִי!
א$רי ֶא ְקרָא לִ ,
ִ
ַ& וְ ָצל$ל ה$א ַה ֵַ 2ה ָָ 3צר.
רְ
ְר ִסיס ָנ ֲהרָה.
ְלי ְַל ִ4י ַה ְַ 2ח ְר ַחר
א$רי!" –
" ִ
ֶא ְקרָא!
ָחל ָה ֵא.
עד ֶא ְת ַמ ְר ֵמר ְ#ר ֵ
עד ֶא ְת ֵַ 7ל ְַ #חָ8ה ְ ִילֹה.
ֲח ֶ#ה
עד א ַ
ל.
¯ÏÁ
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