
 

 (2לפרשת נח )

 

א.   בחמת זעם מציף אלהים את עולמו אשר ברא, במים רבים הוא מטביע את יציריו. בתוך התיבה,  

 ניצולים: שותפים לרגע בתקוה, באימה, ביובש. -מתרקמת קהילה מוזרה של ספק

 

ר ֲאֶשר ב ב.    שָּ ל ַהבָּ ַנִים ִמכָּ ַנִים שְׁ ה שְׁ בָּ ֹבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהתֵּ ר  )טו( ַויָּ שָּ ל בָּ ה ִמכָּ בָּ קֵּ ר ּונְׁ כָּ ִאים זָּ ַהבָּ ֹו רּוַח ַחִיים: )טז( וְׁ

ֹגר ה ה ֹאתֹו ֱאֹלִהים ַוִיסְׁ אּו ַכֲאֶשר ִצּוָּ אּו ֶאת   ’בָּ בּו ַהַמִים ַוִישְׁ ָאֶרץ ַוִירְׁ ִעים יֹום ַעל הָּ בָּ ִהי ַהַמבּול ַארְׁ ַבֲעדֹו: )יז( ַויְׁ

ָאֶרץ: )יח ַעל הָּ ם מֵּ רָּ ה ַותָּ בָּ רּו  ַהתֵּ בְׁ ַהַמִים גָּ ִים: )יט( וְׁ נֵּי ַהמָּ ה ַעל פְׁ בָּ ֶלְך ַהתֵּ ָאֶרץ ַותֵּ ֹאד ַעל הָּ בּו מְׁ רּו ַהַמִים ַוִירְׁ בְׁ ( ַוִיגְׁ

מַ  ה ִמלְׁ ה ַאמָּ רֵּ ש ֶעשְׁ ִים: )כ( ֲחמֵּ מָּ ל ַהשָּ ֹבִהים ֲאֶשר ַתַחת כָּ ִרים ַהגְׁ ל ֶההָּ ֻכּסּו כָּ ָאֶרץ ַויְׁ ֹאד ַעל הָּ ֹאד מְׁ בְׁ מְׁ ה גָּ לָּ רּו עְׁ

ל ַהשֶ  כָּ ה ּובְׁ ה ּוַבַחיָּ מָּ הֵּ עֹוף ּוַבבְׁ ָאֶרץ בָּ ש ַעל הָּ ֹרמֵּ ר הָּ שָּ ל בָּ ַוע כָּ ִרים: )כא( ַוִיגְׁ ֻכּסּו ֶההָּ ִים ַויְׁ ָאֶרץ  ַהמָּ ץ ַעל הָּ ֶרץ ַהֹשרֵּ

תּו: ) ה מֵּ בָּ רָּ יו ִמֹכל ֲאֶשר ֶבחָּ ַאפָּ ַמת רּוַח ַחִיים בְׁ ם: )כב( ֹכל ֲאֶשר ִנשְׁ ָאדָּ ֹכל הָּ קּום ֲאֶשר ַעל  וְׁ ל ַהיְׁ כג( ַוִיַמח ֶאת כָּ

ֶאר ַאְך ֹנַח ַוֲאשֶ  ָאֶרץ ַוִישָּ חּו ִמן הָּ ַמִים ַוִימָּ ַעד עֹוף ַהשָּ ה ַעד ֶרֶמש וְׁ מָּ הֵּ ם ַעד בְׁ ָאדָּ ה מֵּ מָּ ֲאדָּ נֵּי הָּ ה: פְׁ בָּ ר ִאתֹו ַבתֵּ
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לא לעשות עוד חמס; אולי יבקשו לעצמם מקלט    ג.   מה ילמדו בני האדם ממעשה בוראם? אולי יחכימו

של יתמות, מאב מהיר חימה ואלים; אולי ישכילו לאטום מעתה את קירות הבית והלב, בפני זעקות  

 הכאב והטביעה, של מי שלא זכה להיכנס לתיבתם. 

 

 / צרויה להב   נעמיד פני יתומים ד.    

 פני יתומים, נעמיד 
 נחצה את הגדר, 

 נשכב בעשבים הלוחשים, 
 נישן ונתעורר, 
 נישן ונתעורר. 

 הבית צף על מים גועשים. 
 

 ואת המציאות נסגור מאחורי הדלת. 
 היא מחכה כי היא נמל והיא תהום, 

 ומתגנבת דרך הסדקים ממילא. 
 מחר נראה הכל לאור היום. 

 
 
 

 


