המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת ויגש  -תשס"ג

שרון ברקת

בדר כלל אני סמו ובטוח שיש לכולנו מספיק אקטואליה ממקורות אחרי,
ומרחיק את העיסוק בד מהענייני השוטפי .אבל בסופו של שבוע שבו נרצחו שתי
ילדות קטנות בידי בני משפחותיה ,הצלחתי למצוא נחמה )קטנה( בסיפור האיחוד
של יעקב ויוס אחרי  22שנה .יהודה ,יוז מכירתו של יוס מ הבור לישמעאלי,
הפ ברבות השני למנהיג האחי וגישתו אל יוס היא הנותנת את ש הפרשה.
נאומו הגדול של יהודה סולל את הדר להתוודעות יוס אל אחיו .יוס ,שפתר
חלומות לכל שועי מצרי ,נזקק לאחיו ,בחדר סגור וריק מזרי ,כדי לפתור את
הסיוט הכפול שטרד את לילותיו יותר מ! 20שנהֲ ..." :אנִי י ֵס ַהע ד ִבי ָחי"...

)בראשית

ָאל ְ ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ ְ ֶארֶ  ֶ ' ַוֵ! חֲזָ #בַ %ו! ְִפרַ #ו! ְִר#
מה ,ג( .הפרשה נחתמת בפסוק " ַוֵ! ֶ ב י ְִר ֵ
ְמאֹד" )בראשית מז ,כז( ,העומד כנגד תחילת פרשיית יוס!יעקב בפסוק הפותח את פרשת
ָע'" )ש לז ,א( .יעקב אינו זוכה לשבת
"וישב"ַ " :וֵ! ֶ ב ַי ֲעקֹב ְ ֶארֶ ְמג#רֵי ִביו ְ ֶארֶ ְ)נ ַ
בנחת בארצו אלא בניכר ,והשגשוג וההתערות של בני!ישראל בע זר בגולה מניחי
את התשתית לחזרת אל האר %כע רב ועצו ,אירוע העתיד להתרחש רק כעבור
דורות רבי.
ומכא אל מה שאמרו וכתבו אחרי ,שאליה הוליכה אותי קריאת הפרשה:
הדרך הנכונה

אד אחד תעה ביער כמה ימי ולא היה יודע איזוהי הדר -הנכונה .פתאו ראה אד אחר הול-
לקראתו ,ובאה שמחה גדולה בלבו ,שהנה עתה בוודאי תיוודע לו הדר -הנכונה .כשפגשו זה
בזה ,אמר האד התועה" :אחי ,אמור לי היכ' הדר -הנכונה ,כי זה כמה ימי שאני תועה".
אמר לו האד האחר" :אחי ,זאת אני יודע ,שא אני תועה כא' כבר ימי רבי .אלא אומר ל:-
בדר -שהלכתי אני אל תל -אתה ,שבדר -זו תועי.
ר' חיי הלברשטא מצאנז,
מתו" -ספר הדמיונות של היהודי" מאת פנחס שדה

אני ,שנותרתי בחיים

אני יודע ,כמוב' :רק בדר -מזל
נותרתי בחיי אחרי שידידי רבי כל4כ-
אינ .אבל הלילה בחלו
שמעתי אות ידידי אומרי עלי" :החזקי נשארי"
ושנאתי את עצמי.
ברטולד ברכט ,מתו "-גלות המשוררי"
שלמות
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מרוצה השחר,
בשחרו זריחה.
מרוצה השחק
בתכלת אשר לו.
ואתה?
הגד:
מרוצה אתה ב?-
הכרת4עיני -עונה ב,-
שלא.
תכופות אתה הוגה ומדבר לא כ',
ונדירות אתה פשוט ,טבעי ,ישר.
לעתי יקשה מאד4מאד הבח',
היכ' אתה4אתה,
ואי ב -הזר.
לא שמת את לב -לכל אשר הוזהרת,
כי כ -עד4מהרה את דרכ -תאבד.
היית,
ללא אהוב,
במתכוו' נמהר4כה,
ובמתכוו' צונ'
באהבה.
הבריאה 4
חייה ,אמיתה וכל בה 4
גלויה ללא הסתר ,מקור האמוני.
האילנות 4
אינ מעמידי פני,
היא לעול טבעית 4
עתרת העלווה.
אביטה בלבני ,בנחל ,בחורשה,
עת במנת4חיי את' כל מעיניי.
אכ',
קשה מאד 4
היות למאושר,
תחילה עלי היות
אני4עצמי ,אני.
ייבגני יבטושנקו מתו" -כביש הנלהבי"

