
 

 (1) לפרשת נח

 

אחרי שחטאו ונענשו במבול, מנסים בני האדם לענות על ציפיות בוראם, ולהידמות לו ככל האפשר.  א.  

ם.   הם רוצים להיות אחד, לעשות להם שֵׁ

 

אְמרּו  ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים: ַוְיִהי ְבָנְסָעם ִמֶקֶדם ַוִיְמְצאּו ִבְק ב.   ָעה ְבֶאֶרץ ִשְנָער ַויְֵּשבּו ָשם: ַויֹּ

ָמר ָהָיה ָלֶהם לַ  ָנה ְלָאֶבן ְוַהחֵּ ָפה ַוְתִהי ָלֶהם ַהְלבֵּ ִנים ְוִנְשְרָפה ִלְשרֵּ הּו ָהָבה ִנְלְבָנה ְלבֵּ עֵּ אְמרּו ָהָבה  ִאיש ֶאל רֵּ ֶמר: ַויֹּ חֹּ

אשוֹּ ַבָשַמִים  ֶרד ִנְבֶנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגָדל ְורֹּ ם ֶפן ָנפּוץ ַעל ְפנֵּי ָכל ָהָאֶרץ: ַויֵּ ת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת  ה'ְוַנֲעֶשה ָלנּו שֵּ ִלְראֹּ

אֶמר  ל   ה'ַהִמְגָדל ֲאֶשר ָבנּו ְבנֵּי ָהָאָדם: ַויֹּ ֶהם כֹּ ר מֵּ ת ְוַעָתה ֹלא ִיָבצֵּ ן ַעם ֶאָחד ְוָשָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה ַהִחָלם ַלֲעשוֹּ הֵּ

הּו: ַוָיֶפץ  ֲאֶשר יָ  עֵּ ת: ָהָבה נְֵּרָדה ְוָנְבָלה ָשם ְשָפָתם ֲאֶשר ֹלא ִיְשְמעּו ִאיש ְשַפת רֵּ ָתם ִמָשם ַעל ְפנֵּי ָכל    ה' ְזמּו ַלֲעשוֹּ אֹּ

ת ָהִעיר:  [ 8  - 1]בראשית יא,   ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו ִלְבנֹּ

 

ם לעשות, לא יבצר מהם. האם  כמה כח יש באחדות השפה ובאחידות הדברים: כל שירצו בני האד  ג.

שלפני הבלבול והבלילה? האם נצליח להבין זו את זה גם ללא שפה   בטחוןנוכל לחזור לתחושת ה

 משותפת? האם ניתן ללשונותינו להשרות בינינו זרּות? 

 

 איתן גלס  /  ָהִצ'י ָגצּו נֹו יֹורּו נֹו סּוזּוִשיָסה )*( ד.  

 ַאן עטיָאפיש קינד איז פַארלוירן  

 נגען אין דעם ים פון זַאנגען  געגאַ 

 אין ַא פעלד פון תבואה אין גליל. זַיין לַייב  

 שמעקט מיט קרָאכמַאל פון א ליוונט ווַייס און הַארט  

 און מיט לַאווענדער, ַא פלעק אין חמסין  

 ווי פָאספער אין פינסטערניש. ענגלישע ּפַארַאסָאלן  

 רויסן, אין דער קילקַייט  אין די הענט פון קייסים אויף בענקלעך אין ד

 פון דער פַארגייענדיקער תמוז היץ, אונטער ַא גַאסן לָאמפ  

 הערט ער די בענקעדיקע מעשיות נאך ציון  

 אין דעם נַייעם געסל.  

-----------   

 )*( קרירות של לילות החודש השמיני )יפנית(. 

עמילן של בד לבן קשוי/ ולאוונדר לגופו,  ילד אתיופי הלך/ לאיבוד בים השיבולים/ בשדה תבואה גלילי. ריח/

כתם בחמסין/ כזרחן באפילה. מטריות אנגליות/ בידי קייסים על כיסאות בחוץ, בקרירות/ להט תמוז גווע, 

 תחת פנס רחוב/ הוא שומע את סיפורי הגעגועים לציון/ בשכונה החדשה.


