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  שרון ברקת                                                                                    ג"תשס - פרשת יתרו 
  

שבבית מדרשו עבר , כה� מדי�, יתרו. הפרשה נפתחת בכינוס של מנהיגות רוחנית

רגע , מגיע לבקר אצל החני� שהיה למתקדש בעצמו, משה את החניכה הרוחנית שלו

הפשט חוש� רק טפח ממה שבוודאי . חציית י� סו� ורגע לפני חציית המדבר אחרי

אבל יתרו הוא קוד� , היה דיאלוג מרתק ומרגש בי� שניי� מענקי הרוח של התקופה

הכושית שבגללה משה עוד יחטו� אצל , שבא לוודא שציפורה שלו, כל אב מודאג

  .ותישמר מכל משמר, אכ� נמצאת בידיי� טובות, הקנאי�

ימי� אלו שבה� אנו נושאי� את עינינו לשמיי� לחפש טילי� מעיראק וחללית ע� ב

  :)יח, שמות כ(כדאי לחזור דווקא לסופה של פרשת יתרו , אסטרונאוט ישראלי

��  :�ֹה תֹאַמר ֶאל ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל, ֶאל מֶֹה 'ה ַו�ֹאֶמר"ֶ�  ".ֶכ�ִ"ַ�ְרִ�י ִע ָ , ִ�י ִמ� ַהָ�ַמִי� ְרִאיֶת� 

כישורי� שירדו , הדברי� נאמרי� בהקשר לגילוי הברזל והיכולת לעבד אותו

מביאי� אית� , למחתרת של היכולות האנושיות יחד ע� צאתו של קי� לגלות

אלא שלצד הקידמה המבורכת ה� , )בדומה למעבורת החלל של איל� רמו�(קידמה 

  ).�בדומה לטילי� של סאדא� חוסיי(משכללי� את כלי המלחמה 

  :הנה המקורות שבחרתי להביא השבוע

  
  
  
  

È¯·ÈÏÂ˜‰ ˙„‚‡  
הנחש זחל מהר ככל . החיות המבוהלות החלו נסות על נפש�. יו� אחד פרצה שריפה ביער

האיילה דילגה בזריזות הרחק מהלהבות , הקו- ניתר בחופזה מענ- אל ענ-, שיכול היה
הקרנ- שעט לעבר מקו� בו , קהברדלס ר0 שלוח כח0 מקשת במנוסתו מהעש� החונ, השורפות

יונק הדבש , רק הקוליברי. וברחו, כול� עזבו מאחור את עולמ� הנחרב. יימצא אוויר צח וצונ�
כשבכל פע� מחדש הוא ממלא , ושוב ע- אל קו האש, חזר אל האג�, ע- לעבר הלהבות, הזעיר

כל החיות קראו  .מפרפר בכנפיו העדינות ומתיז את המי� אל האש, את מקורו הזעיר במעט מי�
מדוע אתה עושה : אז עצר הפיל את מרוצו ואמר לקוליברי. א2 הוא בשלו, לו להצטר- אליה�

אבל , השיב הקוליברי, אני יודע? הרי מי� כה מעטי� לא יועילו מול שריפה ענקית כל כ2? זאת
  ...אני עושה את מה שאני יכול לעשות

סיפור ע� ברזילאי
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˙¯Ó˘�‰ ¯È˘  
  

  ,ָרִצי�, ָרִצי�, ָרִצי� ַהָ�ַמִי�
  ,נ6ְצִצי� ִע45ִלי� ִמיִני ָ�ל ַ�ְ�ִריִסי�

  ַנֲעִ�י� ְ"ָבִרי� ִמיֵני ָ�ל
  .�ְסמ4ִכי ְוי6ֵתר י6ֵתר
  

  .נ6ְפִלי� ִמְ"ָבִרי� ִנְזֶהֶרת ֲאִני
  .ִמִ�יִרי�. ֵמר4חַ . ֵמֵא

  .ַמִ�י� ר4ח6ת ִמיֵני ָ�ל ַ�ְ�ִריִסי�
  .ְמַדְ�ִרי� ע6פ6ת ִמיֵני ָ�ל
  

  .�6ָכה ֵאיִני ְוַג�. ֵמֶה� ַנְפִי ֶאת 6ֶמֶרת ֲאִני ֲאָבל
  .ָכהְ�ר4 ֶֶאֱהֶיה 8ֶ�ֶַת ז6ֶכֶרת ֲאִני
  .ְ�ר4ָכה ֲאִני

  .ָרִצי� ַהָ�ַמִי�
  נ6ְגִעי� ֵאיָנ� ֵה�

ְ:2ָ  אִירֹ ְ�ֵ�ָערֶ.  
  

  ָלר4חַ  ֲאִפ:4 ִמְתָקְרִבי� ֵאיָנ�
  .ִמְ 2ָ  ֵאַלי ֶָ�;ה
�ֵחר ְלָמק�6 ָרִצי� ַהָ�ַמִי�,  
ק4ָפה ַטַ�ַעת, ְסִביֵבנ4 ְוָהר4חַ ְ,  
  ,ָיֵרחַ  ֲאַנְחנ4, ָָרב ְ�ֶעֶרב ְ�מ6
  .ָעָבה ְסִביֵבנ4 ָהר4חַ 

 תרצה אתר                                

 È¯Â‰ ÔÂÏÓ)ÚË˜(  
  

  ה4א ָנַת� ִלי. ָיה ֱאלִֹהי� ְולֹא ָיַדע;ִבי הָ 
  לֹא ָ�ֵא ְולֹא ֶ�ָעָנ�, ֶאת ֲעֶ�ֶרת ַהִ"ְ�ר6ת לֹא ָ�ַרַע� ְולֹא ַ�ַ>ַע�

  ,ְוה6ִסי- ִל=4ִפי� ְוה6ִסי- ִמִ:י� ט6ב6ת. ֶאָ:א ְ�ַר�4ת 4ְב�ֲהָבה
  ָזכ6ר ְוָמ6ר ְוִזֵ ר". ְ�ַב8ָָה"ְוה6ִסי- " ;ָ<א"ְוה6ִסי- 

  ,ְ�ִנ45� ֶאָחד ְוִהְתַחֵ<� 4ָבָכה ְ�ֶֶקט ֵ�י� ִ"ֵ�ר ְלִ"ֵ�ר
  ,לֹא ַלָ�ְוא, לֹא ִ�ָ?א, לֹא ִ�ָ?א ֵ� ֱאלֶֹהי2ָ ַלָ�ְוא

  ,ְוִחֵ�ק א6ִתי ָחָזק ְוָלַח ְ�;ְזִני. �ל ַ�ֲעֶנה ְ�ֵרֲע2ָ ֵעד ֶָקר, ;ָ<א
  ְוָ�� ֶאת ַ�@6ת ָיָדיו ַהְ@ת4ח6ת. לֹא ִ�ְרַצח, לֹא ִ�ְנ�-, בלֹא ִ�ְגנֹ

  ְלַמַע� ַיֲאִריכ4� ָיֶמי2ָ , ֱאַהב, ַ�ֵ�ד. ַעל רֹאִי ְ�ִבְרַ�ת י�6 ִ�@4ר
  .ְוק6ל ֲאִבי ָלָב� ְ�מ6 ְ�ַער רֹא6. ַעל ְ@ֵני ָהֲאָדָמה

�ַחרA ֲחר6ָנה2ְ�ָ ִהְפָנה ֶאת ָ@ָניו ֵאַלי�  ַ�ַ@ַע� ָה
  ֲאִני ר6ֶצה ְלה6ִסי-: ְ�מ6 �6��ַ ֶ�6 ֵמת ִ�ְזר6ע6ַתי ְו;ַמר

ַנִי� ַלֲעֶ�ֶרת ַהִ"ְ�ר6תְ:  
�ֶ<ה", ָעָ�רAַהִ"ֵ�ר ָה�ַחדְַ�  "לֹא ִ
�ֵ<ה", ָעָ�רAְוַהִ"ֵ�ר ַהְ�ֵני�ַ�ֶ<ה, ִהְְַ�ִ"  
  4ָפָנה ִמֶ ִ<י ְוָהַל2ְ  2ְ�ָ ;ַמר ;ִבי

  . ְוֶנֱעַל� ְ�ֶמְרַח8ָיו ַה 4ָזִרי�
  יהודה עמיחי

 "פתוח, סגור, פתוח"מתו� 

  , נת� אלתרמ�, שכתב לה אביה" שיר משמר"נכתב בתשובה ל(
  )א� מומל" לעיי� בו להשוואה, ולא הובא כא� מפאת אורכו

  
  

  

  
 


