לפרשת מקץ ()3
א .חלומותיו של יוסף העלוהו לגדולה ,אבל המציאות עדיין קשה ומכאיבה .למרות ההזדמנות לעשות
זאת ,הוא דוחה את המפגש עם אֶ חיו ומשהה את ההשלמה.

ישי זֹאת עֲׂשּו וִ ְׁחיּו אֶּ ת הָ אֱֹלהִ ים ֲאנִי
ב( .יז) ַו ֶּי ֱאסֹף אֹ תָ ם אֶּ ל מִ שְׁ מָ ר שְׁ ֹלשֶּ ת יָמִ ים( :יח) ַויֹאמֶּ ר ֲאלֵהֶּ ם יוֹסֵ ף בַ יוֹם הַ ְׁשלִ ִ
יָרֵ א( :יט) אִ ם ֵכנִים אַ תֶּ ם אֲחִ יכֶּם אֶּ חָ ד יֵָאסֵ ר בְׁ בֵ ית מִ שְׁ מַ ְׁרכֶּם וְׁ אַ תֶּ ם לְׁ כּו הָ בִ יאּו שֶּ בֶּ ר ַרעֲבוֹן בָ תֵ יכֶּם( :כ) וְׁ אֶּ ת א ֲִחיכֶּם
ָאחינּו
ָאחיו אֲבָ ל אֲשֵ ִמים ֲאנ ְַׁחנּו עַ ל ִ
ֹאמרּו אִ יש אֶּ ל ִ
הַ קָ ֹטן תָ בִ יאּו אֵ לַי וְׁ יֵָאמְׁ נּו ִדבְׁ רֵ יכֶּם וְׁ ֹלא תָ מּותּו ַו ַיעֲׂשּו כֵן( :כא) ַוי ְׁ
אֲשֶּ ר רָ אִ ינּו צָ רַ ת נַפְׁ ש ֹו בְׁ הִ תְׁ חַ נְׁנ ֹו אֵ לֵינּו וְׁ ֹלא שָ מָ עְׁ נּו עַ ל כֵן בָ ָאה אֵ לֵינּו הַ צָ ָרה הַ זֹאת( :כב) ַו ַיעַ ן ְׁראּובֵ ן אֹ תָ ם לֵאמֹ ר
הֲלוֹא ָאמַ ְׁרתִ י ֲאלֵיכֶּם לֵאמֹ ר ַאל תֶּ חֶּ טְׁ אּו בַ ֶּילֶּד וְׁ ֹלא שְׁ מַ עְׁ תֶּ ם וְׁ גַם דָ מ ֹו הִ נֵה נ ְִׁד ָרש( :כג) וְׁ הֵ ם ֹלא י ְָׁדעּו כִי שֹמֵ עַ יוֹסֵ ף
כִ י הַ מֵ לִ יץ בֵ ינֹ תָ ם( :כד) וַיִ סֹב מֵ ֲעלֵיהֶּ ם ַויֵבְׁ ךְׁ ַויָשָ ב ֲאלֵהֶּ ם ַויְׁדַ בֵ ר ֲאלֵהֶּ ם וַיִ קַ ח מֵ אִ תָ ם אֶּ ת ִש ְׁמעוֹן ַו ֶּי ֱא ֹסר אֹ ת ֹו לְׁ עֵ ינֵיהֶּ ם:
[בראשית מב]24 – 17 ,
ג .החיים אינם מחכים להחלטותינו ,הם זורמים מעצמם .עגלת המשא שדחפנו בתחילת מסענו,
במערכה הראשונה ,תתגלגל אל סופו במערכה השלישית ,גם אם לא נעזור לה .לא נוכל לרדת
ממנה ,לא נוכל לעצור ,אבל ברגעי חסד ,נוכל להרים עינינו מן הדרך ,להביט אחורה ,לזכור
ולהצטער.
ד .מסע בסתיו :המלוים  /לאה גולדברג
פנסים מרעידים בזרזיף הסתוי,
חריקת גלגלים ,מדחקה.
המולת חיפזון .רק אמי ואבי
יעמדו מנגדי בשתיקה.
בחלון הרכבת אורות רפאים,
חוורונם האלם ,העגום.
משקלם הכבד של אותם הרגעים,
שנותרו לאחר הסיום.
ולפתע פתאום אתלש ממקומי –
ביניהם וביני חשכה.
אעצום את עיני ואזכור פני אמי:
עכשיו היא בוכה.

