פרשת עקב ()1
א .רגע לפני שהמסע מסתיים ,מנסה משה להנחיל מחדש את הזיכרון :מאין באנו ,ולאן אנחנו הולכים,
ולפני מי אנחנו עתידים ליתן דין וחשבון.

ב( .יא) הִ שָּׁ מֶ ר לְ ָך ֶפן תִ שְ כַּח אֶ ת ה’ אֱֹלהֶ יָך לְ בִ לְ תִ י שְ מֹ ר מִ צְ וֹתָּׁ יו ּומִ ְש ָּׁפטָּׁ יו וְ חֻקֹ תָּׁ יו אֲשֶ ר ָאנֹ כִ י ְמצַּ ּוְ ָך הַּ ּיוֹם( :יב) פֶ ן
תֹ אכַּל וְ שָּׁ בָּׁ עְ תָּׁ ּובָּׁ תִ ים טֹבִ ים תִ בְ נֶה וְ יָּׁשָּׁ בְ תָּׁ ( :יג) ּובְ קָּׁ ְרָך וְ צֹאנְָך י ְִרבְ יֻן וְ כֶסֶ ף וְ זָּׁהָּׁ ב י ְִרבֶ ה ָּׁלְך וְ כֹל אֲשֶ ר לְ ָך י ְִרבֶ ה( :יד)
וְ רָּׁ ם לְ בָּׁ בֶ ָך וְ שָּׁ כַּחְ תָּׁ אֶ ת ה’ אֱֹלהֶ יָך הַּ ּמ וֹצִ יאֲָך מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְ רַּ יִם מִ בֵ ית עֲבָּׁ ִדים( :טו) הַּ ּמוֹלִ יכֲָך בַּ ִּמ ְדבָּׁ ר הַּ ָּׁגדֹל וְ הַּ ּנו ָֹּׁרא
נָּׁחָּׁ ש שָּׁ רָּׁ ף וְ עַּ ְקרָּׁ ב וְ צִ ּמָּׁ אוֹן אֲשֶ ר אֵ ין מָּׁ יִם הַּ ּמוֹצִ יא לְ ָך מַּ יִם מִ ּצּור הַּ חַּ ל ִָּׁמיש( :טז) הַּ ּמַּ אֲכִ לְ ָך מָּׁ ן בַּ ִּמ ְדבָּׁ ר אֲשֶ ר ֹלא
י ְָּׁדעּון ֲא בֹתֶ יָך לְ מַּ עַּ ן עַּ ּנֹ תְ ָך ּולְ מַּ עַּ ן ַּנסֹתֶ ָך לְ הֵ יטִ בְ ָך בְ ַאח ֲִריתֶ ָך( :יז) וְ ָאמַּ ְרתָּׁ בִ לְ בָּׁ בֶ ָך ֹכ ִחי וְ עֹ צֶ ם י ִָּׁדי עָּׁ שָּׁ ה לִ י אֶ ת הַּ חַּ יִל
הַּ זֶה[ :דברים ח]17 – 11 ,
ג .על אדמה ,במדינה ומתוך ריבונות ,כמה קל לשכוח :שלא בזכות אנחנו בעולם ,אלא בחסד; שלא
אנחנו שליטי תבל ועוצמתנו מוגבלת; שמעפר אנחנו ואל עפר נשוב.
ד.

המגדל  /דן פגיס
לא רציתי לגבֹה ,אבל זכרונות זריזים
שהניחו נדבך על נדבך ,כל אחד לנפשו,
נבללו בהמון שפות זרות,
השאירו בי מבואות פרוזים,
מדרגות שלא הובילו ,פרספקטיבות שבורות.
ללא תרגמן לעצמי ,לא גמור
נעזבתי סוף סוף.
רק לפעמים בפרוזדור מעוקם
עוד קם בי ורץ
כמו רוח פרצים לחש קטן בלי אֹמר,
ונדמה לי שאני מערבולת אבק ,שלרגע
ראשה בשמים,
ולפני שאני מתעורר
מתפורר בי גוש לבנַי השרופות
ושב אל החומר.

