המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת כי תשא  -תשס"ד

ביני תלמי

סו סו סיימנו את כל ענייני האור והרוחב של אוהל מועד ואת כל עניני
הכפתורי למיניה והכיורי למיניה ובגדיו המצויצי של הכה הגדול למיניה
– שוב יש לנו פרשה שכיי לנעו בה שיניי:
עוד כמה ענייני כיורי ומשחות קודש ,סיפור של בצלאל ב אורי ואהליאב ב אחי
סמ אנשי תבונת הידיי וחכמת הלב ,מעשה העגל הזכור לדראו דורות ,עליה
ראשונה וקבלת לוחות הברית ,שבירת הלוחות ,דילול אלי של אויבי מבית ,עליה
שניה )תשאלו אפילו את מוטי( ,תזכורת למצוות העליה לרגל ,סיפור הגדי המתבשל
בחלב אמו וסכנת הקרינה הראשונה בהיסטוריה.
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ֲאחֹרָי ָ
כאילו משה – היה יכול לדבר איתו כמו בטלפו ע שני צדדי
אלוהי – ראה אותו כמו בטלוויזיה ע צד אחד
אנחנו – יכולי לדבר אליו כמו בטלפו שהקו שלו קרוע ,או שאינו מתחבר
אלוהי אתנו – ג לא מדבר.
אבל משהו היה ש בנקרת הצור
איזו זיקה ,שקיקה ,איזו מי שתיקה
אולי חיבוק של הרוח
משהו היה ש ולי לא ברור
)כמו הגדרה לשתיקה שיודעת להסביר את עצמה רק במה שאינה(
משהו סגור כמו חיבוק וכמו הרוח פתוח
משהו סעור ועצור
כאילו משהו באמת קרה
כאילו מישהו באמת ניקרה
כמו שמע את שמו נקרא
כמו חסד נורא.
משהו ,נגיעה בלא יד ,ידיעה בלא דעת ,ודאי ,לא בטוח
מישהו היה ש מביט סומא ביופי הכעור
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מבקש לגעת במה שאי לדעת
מבקש לדעת את שאי אפשר
מבקש לאפשר את מה שלא נית
מבקש לתת את מה שנמנע – מבקש לעשות לו אלוהי בסתר ענ.
מישהו היה ש בוכה מלהשיג את האור
וכשהחזיר פניו לאחוריו ושב ,חי
קר אור ,פניו.
מישהו אמר עלינו שרק בחוש ,לפעמי ,אפשר לראות ,בלילה את הקולות,
לשמוע את הערפל ולחוש את מלח דמעת של המבקשי לגעת בחסד.
ואחרי זה חשבתי שאנשי לא רואי את אלוהי
ה רק רואי את הגש.
אנשי לא רואי את אלוהי
ה רק רואי את הענ
אנשי לא רואי את אלוהי
ה רק רואי את הקשת
אנשי לא רואי את אלוהי
ה רק רואי את העול
א היו יודעי שמה שה רואי זה אלוהי
אולי ה היו קצת אלוהי
ואלוהי היה קצת כמו כול.

