לפרשת האזינו ()2
א .עוד דרך לסכם את קורות הקשר בין עם ישראל ואלהיו :כמטאפורה משפחתית .אלהים הוא ההורים
המעניקים והנבגדים ,וישראל הוא התינוק-נער-בוגר שלא ידע להעריך את הנתינה ונטש את בית
הוריו לחפש לו דרך חדשה .כמה אהבה נשקפת מן התיאור הזה ,כמה כאב.

ב( .ט) כִּ י חֵ לֶק ה’ עַ ּמ ֹו ַיעֲקֹ ב חֶ בֶ ל ַנ ֲחלָתוֹ( :י) יִּמְ צָ אֵ הּו בְ אֶ רֶ ץ מִּ ְדבָ ר ּובְ תֹ הּו ְילֵל י ְִּשמֹ ן ְיסֹבְ בֶ נְהּו יְב ֹו ְננֵהּו יִּצְ ֶרנְהּו
כְ אִּ ישוֹן עֵ ינוֹ( :יא) כְ נֶשֶ ר יָעִּ יר ִּקּנ ֹו עַ ל ּג ֹו ָזלָיו יְרַ חֵ ף יִּפְ רֹׂש כְ נָפָ יו ִּיקָ חֵ הּו יִּשָ אֵ הּו עַ ל אֶ בְ ָרתוֹ( :יב) ה’ בָ ָדד ַינְחֶ ּנּו
וְ אֵ ין עִּ ּמ ֹו אֵ ל ֵנכָר( :יג) י ְַרכִּ בֵ הּו עַ ל בָ מֳתֵ י ָארֶ ץ ַויֹאכַל תְ נּובֹת ׂשָ דָ י ַו ֵינִּקֵ הּו ְדבַ ש ִּמסֶ לַע וְ שֶ מֶ ן מֵ חַ לְ ִּמיש צּור( :יד)
תּודים עִּ ם חֵ לֶב כִּ לְ יוֹת ִּחטָ ה וְ ַדם עֵ נָב תִּ ְשתֶ ה חָ מֶ ר:
חֶ מְ ַאת בָ קָ ר ַו ֲחלֵב צֹאן עִּ ם חֵ לֶב כ ִָּר ים וְ אֵ ילִּ ים בְ נֵי בָ שָ ן וְ עַ ִּ
(טו) וַיִּ שְ מַ ן ְי ֻׁשרּון וַיִּ בְ עָ ט שָ מַ נְתָ עָ בִּ יתָ כָׂשִּ יתָ וַיִּ טֹש אֱלוֹהַ עָ ׂשָ הּו ַו ְינַבֵ ל צּור ְישֻׁעָ תוֹ( :טז) י ְַק ִּנאֻׁהּו בְ ז ִָּרים בְ תוֹעֵ בֹת
יַכְ עִּ יסֻׁהּו( :יז) יִּזְ בְ חּו לַשֵ ִּדים ֹלא אֱֹלהַ אֱֹלהִּ ים ֹלא יְדָ עּום חֲדָ שִּ ים ִּמקָ רֹב בָ אּו ֹלא ְׂשעָ רּום ֲאבֹתֵ יכֶם( :יח) צּור ְיל ְָדָך
תֶ שִּ י וַתִּ שְ כַח אֵ ל מְ חֹ לְ לֶָך( :יט) ַוי ְַרא ְי ֹדוָד וַיִּ נְָאץ מִּ כַעַ ס בָ נָיו ּובְ נֹ תָ יו( :כ) ַו ֹיאמֶ ר ַאסְ תִּ ָירה פָ נַי מֵ הֶ ם אֶ ְראֶ ה מָ ה
ַאח ֲִּריתָ ם כִּ י דוֹר תַ הְ ֻׁפכֹת הֵ ּמָ ה בָ נִּים ֹלא אֵ מֻׁן בָ ם[ :דברים לב]20 – 9 ,
ג .העונש הגדול ביותר שיכול להטיל אלהים-ההורים על ישראל-ילדיהם הוא הסתר הפנים ,ההתעלמות
וההעלמות .ביום הכיפורים ניתנת לנו הזדמנות נוספת לפגישת פיוס ,כדי שלא ניפרד עוד ,כדי שלא
נישאר יתומים.
ד .לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלהים  /יונה וולך
לעולם לא אשמע עוד את קולו המתוק של האלהים
לעולם לא יעבור עוד קולו תחת חלוני
טיפות גדולות ירדו במרחבים אות
אין האלהים בא עוד בחלוני
איך אוכל עוד לראות את גופו המתוק
לצלול בעיניו לא ארד עוד לשלות
מבטים יחלפו ביקום כמו רוח
איך אזכור את היופי הזה ולא אבך
ימים יעברו בחיי כמו רטטים בגוף
ליד רסיסים של זכרי מגע נשברים עוד יותר מבֶּ כֶּה
לעולם לא יעבור קול הגעגועים את הסף
עת אדם יחיה כמו מתיו בזכרונות ,כמו הויה
ולא יעמוד מבטו המתוק ליד מיטתי ואבכה.

