פרשה

המבט ששלחה אשת לוט לאחור מייצג את הקושי להתנתק מהמוכר ,את כאב הדאגה
לאשר נותר מאחור .גם להגר נדרש זמן להתנתק מעברה ,ולהפוך משפחה לבת חורין

אליזבט גולדווין

עמידה נוסטלגית ,נכספת
פרשת וירא גדושה באירועים מכוננים,
כמו ביקור שלושת המלאכים אצל אברהם,
הוויכוח של אברהם עם אלוהים לפני השמדת
סדום ועמורה והשמדתן ,ועקדת יצחק.
ברצוני להתמקד דווקא בדמויות משניות ,שקולן כמעט
אינו נשמע :אשת לוט והגר .מסופר ששני מלאכים הגיעו
לבית לוט בסדום כדי להודיע לו על החורבן הקרב .למרות
שהמלאכים מאיצים ,לא קל לעזוב פתאום מקום שבו
שוכנת משפחה מורחבת ,עם רכוש והרגלים .אמנם סדום
היא מקום בעייתי ,כפי שעולה מן הניסיון של אנשי סדום
לאנוס את האורחים־המלאכים ,ובכול זאת לוט ואשתו
מתמהמהים ומתקשים לעזוב ,עד אשר ־
וּביַ ד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו
וּביַ ד ִא ְשׁתּוֹ ְ
וַ יַּ ֲחזִ יקוּ ָה ֲאנָ ִשׁים ְבּיָ דוֹ ְ
ֹאמר
ְבּ ֶח ְמלַ ת ה' ָעלָ יו וַ יּ ִֹצ ֻאהוּ וַ יַּ נִּ ֻחהוּ ִמחוּץ לָ ִעיר ...וַ יּ ֶ
ִה ָמּלֵ ט ַעל נַ ְפ ֶשַׁ אל ַתּ ִבּיט ַא ֲח ֶריךֶ ...פּן ִתּ ָסּ ֶפה )בראשית
יט טז־יז(.

עמידתה של אשת לוט היא עמידתו של האדם
שאינו יכול לעשות שינוי ולערוך תיקון .זוהי עמידה
נוסטלגית הנכספת לעבר ואינה מסוגלת להתמודד
עם קשיי העתיד.

לעומתה כתבה המשוררת ויסלבה שימבורסקה בשירה
"אשת לוט":
נִ ְר ֶאה ֶשׁ ִה ַבּ ְט ִתּי לְ ָאחוֹר ִמתּוַֹ ס ְק ָרנוּתַ / .אִ מלְּ ַבד
ַס ְק ָרנוּת יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ָהיוּ לִ י ִסבּוֹת ֲא ֵחרוֹתִ / .ה ַבּ ְט ִתּי לְ ָאחוֹר
ְבּ ַצ ַער ַעל ַק ֲע ַרת ַה ֶכּ ֶסףֶ /.שֹּׁלא ְבּ ִמ ְת ַכּוֵּן ַ -אגַּ ב ְק ִשׁ ַירת

איור :עופר גץ

מהי המשמעות של דרישה זו שלא להסתכל אחורה?
בהתחשב במהירות שבה נדרשה משפחת לוט לעזוב את
ביתה ,האם אין זו דרישה קשה מנשוא ,שלא להתבונן
בעבר ,להימנע מחרטה ומגעגוע? אשת לוט )שאין לה שם
בכתוב ושהמלאכים לא פונים אליה כלל( מביטה לאחור
והופכת לנציב מלח.
במדרש פרקי דרבי אליעזר מפורש" :אשתו של לוט
נכמרו רחמיה על בנותיה הנשואות והביטה לאחריה לראות
אם הולכות אחריה אם לא ,וראת אחורי השכינה" )כה(.
אשת לוט דאגה לבנותיה ,ביודעה שנטשו מאחור את בני
זוגן ,והפיכתה לנציב מלח נבעה מכך שראתה בטעות
את השכינה .דליה מרקס ,פרשנית בת־זמננו ,כתבה:

ַה ַסּנְ ָדּלֶ / .שֹּׁלא לְ ִ
הוֹסיף לְ ַה ִבּיט ְבּ ָע ְרפּוֹ ַה ַצּ ִדּיק ֶ /שׁל
ִא ִ
אוֹמיתִ ,כּי לוּ ַמ ִתּיֲ / ,א ִפלּוּ א
ישׁי ,לוֹטְ / .בּוַ ָדּאוּת ִפּ ְת ִ
עוֹצר) ...ויסלבה שימבורסקה ,בשבח החלומות,
ָהיָ ה ֵ
מפולנית :רפי וייכרט ,הוצאת קשב לשירה ,תשס"ה(.

החברה הישראלית מלאה במהגרים שעזבו את כל מה
שהיה להם ,את כל המוכר להם והאהוב עליהם .אפשר
להבין ולהזדהות עם הקושי המשתק של הגעגוע לעבר
ושל החרדה לעתיד .אפשר לעצור ,ושלא כמו לוט להיות
רגיש לקושי ולחרדה ,להבין ולתמוך.

שינוי תודעתי עמוק

גם הגר עוברת תהליך שינוי לא פשוט בפרשתנו:
אברהם נכנע לדרישתה של שרה וגירש אותה ואת
בנה שהוא גם בנו ,ישמעאל .ולמרות שלא שש לעשות
זאת ,מוזר שאיש עשיר כמו אברהם שלח אותם עם
"ל ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם" בלבד .הגר המגורשת מצאה עצמה,
ֶ
בדומה לאשת לוט ,תועה במדבר .וכשנגמרו לה ולבנה
המים ,והילד בכה מצמא והיא חששה לחייו " -וַ ֵתּ ֶשׁב

ִמנֶּ גֶ ד וַ ִתּ ָשּׂא ֶאת ק ָֹלהּ וַ ֵתּ ְבךְּ" )שם כא טז( .אנו שומעים
את עומק ייאושה ואת חוסר האונים שחשה אל מול
מותו הצפוי של בנה.
לוֹהים ֶאת ֵעינֶ ָיה וַ ֵתּ ֶרא ְבּ ֵאר
אלא שלפתע "וַ יִּ ְפ ַקח ֱא ִ
ָמיִ ם וַ ֵתּ ֶל וַ ְתּ ַמ ֵלּא ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִ ם וַ ַתּ ְשׁ ְק ֶאת ַהנָּ ַער" )שם,
יט( .מה ִאפשר לה לראות את מה שלא ראתה קודם?
מה ִאפשר לה לעבור ממצב של ייאוש פסיבי לכדי
ראייה ויוזמה נותנת חיים? כשפחתה של שרה ,נאלצה
הגר לציית ולהעביר את האחריות לחייה ,לסדר יומה
ולסדר עדיפויותיה לגברתה .הגירוש מבית שרה הוא
גם יציאתה לחירות של השפחה לשעבר ונדרש היה
שינוי תודעתי עמוק של הגר כדי להתחיל ליזום וליטול
אחריות על חייה .זה התאפשר רק לאחר זמן של בכי,
פרדה מן המוכר ,כדי להתפנות לחירותה החדשה.
של ֵ
ואכן ,הגר רואה את ישמעאל גדל ואפילו דואגת לו
לשידוך טוב .הגר מממשת את מה שאשת לוט לא
הצליחה ואולי לא יכלה לעשות בהיותה כפופה ללוט
בעלה .היא מצליחה להתגבר על הצער ועל החרדה
מפני העתיד ,ולכן עיניה נפקחות/ .

י"ד בחשון תשע"ד 18.10.2013
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