לפרשת שמות ()2
א .עם של עבדים נולד במזל טוב ,בן בכור לה' אלהיו .סיפור חדש מתחיל עכשיו ,טלנובלה אמיתית –
משה ,בן עבדים מאומץ ע"י בת המלך ,בורח מעבר מפוקפק ונבחר למנהיג .חייבים לעשות מזה
סרט.

ב( .יט) ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹּ שֶ ה בְּ מִ ְּדיָן לְֵך שֻׁב מִ צְּ רָ ִים כִ י מֵ תּו כָל הָ ֲאנ ִָשים הַ ְּמבַ ְּק ִשים אֶ ת נַפְּ שֶ ָך( :כ) וַיִ קַ ח מֹּ שֶ ה אֶ ת
ַארצָ ה מִ צְּ רָ יִם וַיִ קַ ח מֹּ שֶ ה אֶ ת מַ טֵ ה הָ אֱֹלהִ ים בְּ יָד ֹּו( :כא) ַויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל
אִ שְּ ּת ֹּו וְּ אֶ ת בָ נָיו ַוי ְַּרכִ בֵ ם עַ ל הַ חֲמֹּ ר ַויָשָ ב ְּ
מֹּ שֶ ה בְּ לֶכְּ ּתְּ ָך לָש ּוב מִ צְּ רַ יְּמָ ה ְּראֵ ה כָל הַ מֹּפְּ תִ ים אֲשֶ ר שַ מְּ ּתִ י בְּ יָדֶ ָך ַוע ֲִשיתָ ם לִ פְּ נֵי פַ ְּרעֹּ ה ַו ֲאנִי אֲחַ זֵק אֶ ת לִ ב ֹּו וְּ ֹלא
יְּשַ לַח אֶ ת הָ עָ ם( :כב) וְּ ָאמַ ְּרּתָ אֶ ל ַפ ְּרעֹּ ה כֹּה ָאמַ ר ה' בְּ נִי בְּ ֹּכ ִרי י ְִּש ָראֵ ל( :כג) וָאֹּ מַ ר אֵ לֶיָך שַ לַח אֶ ת בְּ נִי וְּ יַעַ בְּ ֵדנִי
וַּתְּ מָ אֵ ן לְּ שַ לְּ ח ֹּו הִ נֵה ָאנֹּ כִ י הֹּרֵ ג אֶ ת בִ נְָּך בְּ ֹּכרֶ ָך( :כד) ַויְּהִ י בַ דֶ רֶ ְך בַ מָ לוֹּן וַיִ פְּ גְּ שֵ הּו ה' ַויְּבַ קֵ ש ה ֲִמיתוֹּ( :כה) וַּתִ קַ ח
ָאמ ָרה חֲתַ ן
צִ פֹּ רָ ה צֹּר וַּתִ כְּ רֹּת אֶ ת עָ ְּרלַת בְּ נָּה וַּתַ גַע לְּ רַ גְּ לָיו וַּתֹּ אמֶ ר כִ י חֲתַ ן ָד ִמים אַ ּתָ ה לִ י( :כו) וַיִ ֶרף ִממֶ נּו ָאז ְּ
דָ מִ ים לַמּוֹלת[ :שמות ד]26 – 19 ,
ג .אנחנו לא יודעים עליה כלום .דמות עלומה ,ציפורה .בת של ,-אשתו של ,-רועת צאן? נסיכה? ברגע
של אומץ מופתי ,היא מושיעה את בנה מרדיפה אלהית ,וקונה לה מחוייבות ממֹשה .מחוייבות כן,
אהבה – לא ממש.
ד .דיוקן אשה  /ויסלבה שימבורסקה
היא חייבת לעמוד לבחירה.
להשתנות ,כדי שדבר לא ישתנה.
זה קל ,בלתי אפשרי ,קשה ,כדאי לנסות.
עיניה ,אם צריך ,פעם תכולות ,פעם אפורות,
שחורות ,עליזות ,מלאות דמעות בלא סיבה.
היא שוכבת איתו כאחת מן המנין ,היחידה בעולם.
תלד לו ארבעה ילדים ,אף לא אחד ,אחד.
תמימה ,אך תיטיב ליעץ.
חלשה ,אך תישא בעול.
אין לה ראש על הכתפים ,אך יהיה.
קוראת ביאספרס ובעיתוני נשים.
אינה יודעת למה משמש הבורג הזה ,ותבנה גשר.
צעירה ,צעירה כתמיד ,עדין צעירה.
מחזיקה בידיה אנקור שבור כנף,
כסף משלה למסע ארוך ורחוק,
קופיץ לבשר ,תחבושת וכוסית של וודקה.
לאן היא רצה ,האין היא עיפה.
בכלל לא ,רק קצת ,מאוד ,אין דבר.
או שהיא אוהבת אותו או שהתעקשה.
בטוב ,ברע ולמען השם.

