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עוד צעד במסע
דבר ראש המחלקה
ּזְמה לייסד כתב עת ספרותי של הסטודנטים במחלקה לספרות עם ישראל והפקת הגיליון
ַה ָי ָ
הראשון זכו להצלחה ולשבחים רבים למרות קשיי ההתחלה וחבלי הלידה .הצלחה זו בולטת
במיוחדעל רקעשנהקשהומשובשתהנמשכתאל תוךהקיץ.
אנישמחלברך את מערכתמסע"י :2גיליתחומסקי ,שפרהריפקיןויוסיבןשבתעל הפקת הגיליון
השנישלמסע"י ,הכוללחידושים מעניינים,עריכה מוקפדתוגיוון בדרכיהיצירה.
המחלקה גאה במיוחד שהשקת הגיליון תתקיים באירוע מיוחד ,ערב משוררים וסטודנטים
יוצרים,ערבשיציין את סיוםשנתהלימודים.
הופעת מסע"י 2והערב המיוחד המוקדש ליצירה ולכתיבה משקפים את רצון המחלקה לעודד
את מגמת הכתיבה היוצרת ,תחת שרביטו של המשורר מירון ח .איזקסון ובהשתתפות ערה של
סטודנטים ממחלקתנווממחלקותאחרות,לאמעטמהםיוצריםשכברזכולפרסם מיצירתם.
דומה כי תוספת זו של תשומת לב ליצירה עצמה ופעילות סביב העשייה בספרות יש בהן כדי
להשלים בין המחקר והתיאוריה הספרותיים שהם עיקר עיקרה של כל מחלקה לספרות באשר
היאלתהליכיהיצירהבהתהוותםוהתפתחותם.
אני מבקש לברך את כל השותפים לעשייה ברוכה זו ,את היוזמים והמובילים :גילית ,שפרה ויוסי
ואת המחלקהשזכתהלתלמידיםהחשיםאחריותכלפיהיצירההעבריתהעכשווית,והשקיעו לא
מעטזמןומרץבהפקתכתבהעתובארגון הערבהמיוחד הצמודלו.בהצלחתהמחלקהותלמידיה
במחקרוביצירהנבורךכולנו.
פרופ' אפרים חזן
ראש המחלקה לספרות עם ישראל
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'בין המסעו"ת'
דבר העורכים
ר'שניאורזלמן מלאדי,בעל 'התניא' ,אשרהכיראתמימרתו המפורסמת שלר'בחיי כי'הלשוןהיא
קולמוסהלב' ,הוסיף' :והשירה-קולמוסהנפש'.
בגיליון מסע"י הראשון קיבלנו על עצמנו להקים בית למיטב היוצרים הבאים בשערינו ,חלקם
מפרסמים מיצירותיהם במקומות נוספים וחלקם מופיעים כאן בפעם הראשונה .שאיפתנו היתה
ועודנה להקים בית קבע לקולמוסי הלב והנפש ,להוות גשר בין המילה הנחצבת לעין הקוראת.
האקלים הייחודי של אוניברסיטת בר אילן טומן בחובו פסיעה מתמדת על גבולות דקים  -קודש
וחול,מחקרויצירה,אישיוציבורי .עבודתהמיוןשלהחומרים שנשלחוהיתהמרתקת,זכינולהיחשף
ליצירות מגוונות ומרתקות .אנו שמחים ונרגשים להגיש בפניכם את הגיליון השני של כתב העת
מסע"י ,המכיללעניותדעתנויצירותראויותומעוררות מחשבה.
תודותינו לשותפנו למסע פרופ' אפרים חזן ,ראש המחלקה לספרות עם ישראל ,על עזרתו הרבה
בהוצאת הגיליון השני של כתב העת .רוב ברכות לכותבים וליוצרים ,לתלמידי המחלקה לספרות
עם ישראל ולתלמידי הסדנה לכתיבה יוצרת בראשות המשורר מר מירון ח .איזקסון ,על ההצצה
שאפשרתם אל הנפשות הפועלות בינינו .אנו רואים בכם חלק משמעותי מן התשתית הספרותית
בארץ ,הנרקמתביןהיתרבחדריהאקדמיהאבללאפחותמכך-בחדרי הלב.
העורכים
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שם  /ראובן טבול
ה ֵּ
ּ ְֹבשֵם ַֹ
היה אב תשס"ו והאב הקודם עוד מכה בנו.
ובצלה של המלחמה בלבנון תמיד הנופלים.
ושמותם.

יה ֵּשמוֹת
יןש ִב ֵיל ַ ׁ
ֵּב ׁ ְ
תב ִיתי.
עא ֵּ
קו ֵֹב ֶ
ֹתעל ֹֻש ְל ָחנִי,
או ֵֹכל ֵֹשמו ַ
ִמ ְת ַּפ ֵלל ְּב ֵֹשמוֹת
ַל ֵֹּשם
יל ַצד
ֹתיְל ַד ְ
ְֹשמו ָ
ֹתהנּ ו ְֹפ ִלים.
ְֹשמו ַ
ֶ)רגַ ע,הו ָֹד ָעה:
ַה ְז ָּע ָקהנִ ׁ ְֹש ַמ ַעת
ֹנָהוּב ֵח ָיפה(
ְּב ִק ְריַת ְֹשמו ְ
ְל ָכל ִא ׁיש ׁיֵש ֵֹשם,
או ְֹמ ִרים
ֲא ָבל
לאש ֶֹשיּ ו ֶֹר ֶדת
םל ָכ ֵ ׁ
ַּג ְ
ׁיֵש ֵֹשם ֶֹשעו ֶֹלה
יווְא ּמ ֹו
יוא ִב ִ
יםע ָל ֲ
וּבו ִֹכ ָ
יווְא ְחיו ָֹתיו
ֶוְא ָח ַ
ֹוִיל ָדיו ֶֹש ָּכאן
ִוְא ְֹש ּתו ָ
וִיל ָדיו ֶֹש ּ ֹלאיָבוֹאוּ
ָ

ֹםה ְֹּש ִמינִי
יביו ַ
וַיְה ַּ
ִ
גוּף-וְדם
ָ
ׂרוּב
ֹלב ָּב ָש ַ
וַיִמו ַּ
ּ
וְ ֵֹשם.
יִןה ְז ָּע ָקה .ח ֹו ֵֹשב,
ָּ)ב ֶר ַקע ֲע ַד ַ
ֹתרק
ֹתלנְ ֹ ָֹשמו ַ
ֵּבין ֵֹשמו ִ
ַהנּוּןעו ָֹלהוְיו ֶֹר ֶדת(
לאש ׁיֵש ֵֹשם
ְּב ָכ ֵ ׁ
ׂרוּב ֶא ֶבן.
רוּבב ָּב ָש ָ
וְהוּאצ ַּ
ָ
ֹאא ָּכל
נֶהבו ֵֹער ל ֻ
קה ְּס ּ
ַוְר ַ
םה ָּגדוֹל
אש ַה ֵֹּש ַ
ָוּב ֵ ׁ
ַהנּ ו ָֹרא.
נִיםוְה ָעם
ַוְה ּ ֹכ ֲה ָ
ְּכ ֶֹש ָהיוּ ׁשו ְֹמ ִעים
םה ְּמפ ָ ֹׁרש
תה ֵֹש ַ
ֶא ַ
ןכ ָּמה? ֵמ ֵאיפֹה?(
)וּמ ָיּדֵּ :ב ַּ
ִ
ָהיוּ ּכו ְֹר ִעים,
וּבו ִֹכים
וְקו ְֹר ִעים
וְנו ְֹפ ִלים

ראובןטבול-דוקטורנטבמחלקהלספרותעםישראל.עבודתהדוקטורשלו,בהנחייתפרופ'
הללוייס,עוסקת ביצרתושלהסופרמשהשמיר.ראובןסופרומחנך.קובץ סיפוריו'מענה'
ראהאורבשנת 2001בהוצאתתמוזrtabull@gmailÆcom .
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עַל אֵם ַה ֶּדרֶ ְך  /סמדר פלק-פרץ

ֹתבי:
ֹתמ ְֹש ַּת ְּקפו ִּ
ינַיִםטלוּלו ִ
זוּגע ְ
ֵ
ַא ָּתהזו ֲֹאנִי
ִל ְפנֵי ָֹשנִים.
התלוּי
לכךְ ַה ְר ֵּב ָּ
ָּכ ָּ
נֶיך,
לפ ָ
יע ָּ
יָנוּח ַמ ָּב ִט ַ
ַּב ֶּד ֶרךְ ָּב ּה ַ
מוּץעינַיִם
יִםמ ְצ ֵ
יסש ָׂפ ַת ִ
ְר ִס ְ
ֹהשוֹנִים
יםאנוּ וְ כ ׁ
הדו ִֹמ ָ
וּדא ׁישוֹנִים ּ ֹכ ּ
ִר ּק ִ
ילךָ
ה-נּא ֲוַא ֻמ ְֹשךָ ְּבנִי ְוּת ִה ְ
ְּג ָֹש ָ
ְּב ָר ָכה.
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שטִיפַת רֶכֶב  /סמדר פלק-פרץ
ֹ ְ

ְּב ֵרא ִֹשית
לע ֶבר,
יִםמ ָּכ ֵ
ָהיוּ ַמ ִ
יןה ְזּגוּגִ ית
לע ַ
יףע ֵ
ֹלה ְצ ִל ַ
ףגדו ִ
ֶק ֶצ ָּ
תפנַי
יםא ָּ
ֹתמ ְֹשחוּ ְצ ָב ִע ֶ
ֹתא ִּדירו ָ
ִּבזְרוֹעו ַ

ֹלכחֹל ִמ ְּכחֹל,
ֹדוְה ָּכח ָּ
ֹקמאו ַ
ַוְה ָּירֹק ָהיָהיָ ר ְ
ֹם-אדֹם ַה ֶזּהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
ןה ָאד ָ
ֹדמ ָ
ְּתנֵנִי ,עו ָֹלם ,עו ִ
ֲאנִי
אפ ִל ָיאה
ימ ֵל ְּ
ִּכ ְכ ִל ָ
י-חוּלין.
לוּק ִ
למוּלח ֵ
ֲ
ֶא

סמדר פלק-פרץ  -דוקטורנטית במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר אילן.
עבודת הדוקטור שלה ,בהנחיית ד"ר יפה וולפמן וד"ר כנרת מאיר ,עוסקת בקול הסמוי
ביצירותיהן של דבורה וילקינס פרימן ודבורה בארון .כותבת ומפרסמת שירה ופרוזה בכתבי
העת 'מאזנים'' ,אפריון' ו'נתיב' .ספרה 'והמלך ישן' ראה אור בשנת  1992בהוצאת סער.
smadarpe@zahavÆnetÆil
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ּ ֵבין אֵם וּ ִב ָּתהּ  /חלי אברהם-איתן

ּתצ ֳּפ ִרים
ִר ַנ ִ
ֹתד ֶקל
רוּש ַּכ ּפו ֶּ
וְר ְש ׁ
ִׁ
מוּלח ּלו ָֹןר ָחב
ַ
מ ָּשב
תוּח ַל ַּ ׁ
בפ ַ
ֵל ָּ
ַוְד ַעתצו ַֹמ ַחת
ִמ ּתו ְֹך ֵס ֶפר

םוּב ָּת ּה
הא ִ
ַע ָּת ֵ
ֹרר ָח ָבה
ְּב ַס ַּפתעו ְ
מ ְּשנֵי עו ָֹלמוֹת
יוֹנְקוֹת ִ ׁ
רוָט ַבע
ֵס ֶפ ֶ
ושלאוֹר
ַוְק ׁ ֶ
ינֵיהן.
נִמ ָשךְ ֵּב ֶ
ְׁ

מוּנָהב ָּזִכרוֹןצו ֶֹר ֶבת
ַּ
ְּת
לס ּפ ֹו
הע ִ
ְיַל ָדהנוּגָ ַ
לביִת
ׁ ֶש ַּ
י-ה ַּגן
ְּב ַר ֲ ׁח ֵש ַ
אתס ָימנִים
מו ֵֹצ ִ
ְל ַא ֲה ָבה
הב ִדידוּת
ּכו ְֹל ָא ְּ
יןע ָפ ִאים
ֵּב ֳ
חו ְֹמ ָקה
ת-יְל ִדים
ִמ ִּש ְׂמ ַח ָ

ֹרפו ַֹר ַחת
ִצ ּפו ּ
לח ּלוֹנִי
נוּיע ַ
ןב ַ
ִמ ֵּק ָּ
ת-פ ַתע
ְּכאו ַֹר ַח ֶּ
לא ֶדן
תע ֶ
ֶּנִצ ֶב ַ
הבתו ִֹכי
ְמ ִע ָיר ְּ
וּתכחֻ ּלוֹת
י-יַל ּד ְּ
ִצ ֳּפ ֵר ְ
ֹן-ד ָב ִרים
ְּכ ְזִכרו ְּ
יןא ִּמי
ֵּב ִ
ֵוּבינִי

ֹנָהביִת"
הבו ַּ
"א ָּש ּ
ִׁ
זָהע ִתיד
ֱנֶח ָ
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אבִיב  /חלי אברהם-איתן
סִימְפוֹנְי ַת ָ

ּאדיּ וֹת
ֹת,ב ָו ִ
מש ַּב ְּג ָבעו ַּ
תה ֶּש ֶ ׁ
רוּע ַ ׁ
ְּת ַ
הבם,
ןא ְד ִר ָיכל לֹאנָגְ ָס ָּ
יםש ֵּש ַ
וּב ְּש ָט ִח ׁ ֶ ׁ
ַׁ
יםמ ָח ְר ָּפם.
תה ָנ ִּמ ֵ
הא ַ
ְמ ִע ָיר ֶ
ֹתוְה ַח ְר ָּד ִליםצו ֲֹה ִלים ִּב ָזְה ָבם
ַמ ְר ַב ֵּדי ַה ַח ְר ִציּ ו ַ
אתל ֶּמ ְר ָחב.
יםל ֵצ ַ
קו ְֹר ִצ ָ
יםמ ַצ ְו ִּחים
נַתט ָו ִּס ְ
ֹתכ ַה ְפ ַּג ַ
םכ ָלנִיּ ו ְּ
א ֶֹד ַּ
תל ַר ַ ׁחש ְּדבו ִֹרים
המ ַּזְד ֶּק ֶר ְ
מוּר ִ
רס ָ
ֹןפ ְ
ְוּלֹשו ַּ
ַחגּ וֹת ֶאל ַה ּצוּף
תל ָּבן
ֹתב ָח ְכ ַמ ִ
יו ְֹדעו ְּ
ןה ָּל ָבן
חה ָּק ָט ַ
וּףב ֶּפ ַר ַ
יה ּצ ַּ
ִּכ ַ
נִיתצ ֲע ָקנִי.
םכ ָל ַ
ֹאבא ֶֹד ַּ
וְ ל ְּ
עא ִביב
ֹתמ ֶּש ַפ ָ
יםש ּכוֹרו ִ ׁ
ֹתנְמ ִל ׁ ִ
ׁ ַש ָיּרו ָ
יט ַבע
יםב ְש ִב ֵיל ֶ
ֹתכ ַט ָי ִּל ִּ ׁ
ִמ ְתרו ְֹצצו ְּ
גפ ְרחוֹנִית.
תח ִּ
יםח ִל ַיפ ַ
לו ְ ֹׁב ִש ֲ
יבבעוֹר ָה ָרגִ ׁיש
ְּפ ִר ַיחת ָה ָא ִב ָּ
יםב ִע ּט ׁוּש קו ָֹלנִי:
יםה ּפו ְֹר ִצ ְּ
ָוּב ַא ִּפ ַ
רע ָר ִאי
רכגֶ ׁ ֶש ֲ
ֹנַתה ַּמ ֲע ָב ְּ
עו ַ
סלחוּת
ֶאל ּ ֹכ ֶבד חֹםוְ ע ֶֹמ ַ
לקיִץ ֲזַע ָמנִי
ׁ ֶש ַ
ילאינְסו ִֹפי
ִמ ְת ָא ֵרךְ ִּ ׁכ ְש ִב ֵ
יבה ִנ ְּמ ָל ִטים ֲח ָזָרה
יה ָא ִב ַ
ְמרו ַֹקן ִמ ַּט ָי ֵּל ָ
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לח ֶדר ְמ ֻמ ָזּג.
ֶא ֶ
ּסריחו ָֹתיו
ילהח ֶ ֹׁרש ַיְכ ֵנ ֵ
ְּכ ִל ַ
לע ָנָפיו
ףא ֲ
ָיֵא ֵס ֶ
ַה ּצ ִוּפית ׁ ֶש ָר ָוְתה ַא ֲה ָבה ְוּר ִב ָיּה ְּב ִק ָנ ּּה
ֹתל ִמ ְח ָיָתם
שו ְ
עוּףוְל ֲע ׂ
ְּת ַל ֵּמדגּ ו ֶֹזָל ָיה ָל ַ
יּוּמ ּה
הל ִס ָ
יבת ִּג ַיע ִּב ְמ ֵה ָר ְ
ֹנְיַתה ָא ִב ַּ
ִס ְימפו ָ
חב ִמזְמוֹר,
ןת ְפ ַצ ְּ
ֹנְיַתה ַּמ ָּזְג ִּ
ִוְס ְמפו ַ
יַדהאֹזֶן
ּבוּבל ָ
נִימ ְז ְ
טו ְֹר ָד ִ
ךה ִע ִּתים
עמ ֲה ַל ַ
ֹאת ְק ַּב ַ
תה ְז ָּמן ל ִּ
ַאךְ קו ַֹמ ַ
יה ָּשנָה
אשו ְֹןל ָח ְ ׁד ֵש ַ ׁ
יר ׁ
גוּל ִ
נִיסן ח ֶ ֹׁדש ְס ִ
ָ
ּפש
ץמ ַה ֶנ ֶ ׁ
יאח ֵמ ֵ
ח,להו ִֹצ ָ
ֹתפ ַס ְ
שו ֶּ
ַל ֲע ׂ
תה ַעם.
ִוּמ ּתו ַֹד ַע ָ
תל ֲחרֹף
ֵע ַ
תל ָה ִקיץ
ֵע ְ
תה ִפ ְיל ֶטר,
קא ַ
ִל ְב ּ ֹד ֶ
ְל ַה ֲח ִליפו ְֹּב ָח ָ ׁדש!
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טִילִים רוֹ ֲעמִים וַאֲחוֹתִי צוֹ ֶחקֶת  /חלי אברהם-איתן

גוּפנוּ
יםב ֵ
ִט ִיליםרו ֲֹע ִמ ְּ
יםפ ַחד.
יו ִֹר ַּ
ָּדרו ָֹמה
נִמ ַל ְטנוּ
ְ
יטצפוֹנִי
י–פ ִל ְ
ָא ִח ָּ
ק ֵּשר ִ ׁל ְש ֵכנ ֹו
ִמ ְת ַ ׁ
"תפ ָח ָדיו
ץב ָד ֶל ְּ
ָהרו ֵֹב ְּ
יתהעו ָֹלם
ְּב ַת ְח ִּת ָ
ּבוּםּ ...בוּםּ ...בוּם...
ְמ ַה ְד ֵהדגּ וּפ ֹו
ֹנָיור ֻט ִּבים
ַּת ְח ּתו ְ
"ה ּלוֹ...
ַ
לח ּלוֹנְךָ
טא ַ
ַה ֵּב ֶ
ְוּר ֵאה
לת ּלוֹ?"
י...ע ִּ
םב ִית ַ
ִא ֵּ
לטילוֹ...
"...ב ְיתךָ ַע ִ
ֵּ
יםב ֶּל ָהבוֹת
ִקירו ָֹתיונ ׁו ְֹש ִר ַּ
ַמיִםזו ְֹר ִמים
םמ ַה ִּצנּ וֹרוֹת
ְּכ ַד ֵ
ֹרוּח
יןבו ַ
ֵוְא ּ
תת ְח ָּתיו
ֲא ָד ָמהרו ֶֹע ֶד ַּ
יִם,רוּח ָוְע ָפר
ַ
,מ
אש ַ
ֵׁ

תהוּ...
ַּכ ּ ֹ
לתבוֹאוּ
ַא ָּ
ֹתפגוּמוֹת
יה ַּת ְרנְגוֹלו ְּ
ֵּב ֵיצ ַ
ֹתמ ֻא ָּבנִים
ינֵיה ָּפרו ְ
ֲע ִט ַ
רל ְּפ ִרי
בוְאיןקו ֵֹצ ַ
ֵאיןחו ֵֹל ֵ
בב ָּשׂדוֹת
ַה ִנ ְּר ָק ַּ
יםבחוּצוֹת
יםמ ְּיַל ִל ַּ
ְּכ ָל ִב ְ
תוּלים
ינֵיה ֲח ִ
יםב ֵע ַ
תה ִּט ִיל ְּ
ֵא ַימ ַ
ַחיּ וֹת ֶּפ ֶרא
ֹתה ֶרס
זו ְֹרעו ֶ
לגדו ֵֹת ֶיהם
יםע ְּ
א ְש ָּפהעו ִֹל ַ
יה ַ ׁ
ַּפ ֵח ָ
וּם...בוּם...
וּם...ב ּ
ּב ּ

הב ַא ֵּפנוּ
ֹדנְש ָמ ְּ
ַא ְך עו ׁ ָ
ֹדאחו ֵֹתנוּ צו ֶֹח ֶקת
ָּכלעו ֲ
מ ִש ָיכה ַּב ִּט ּפ ִוּלים
ַוּמ ְ ׁ
יצחו ָֹק ּה
ַר ֲע ֵמ ְ
ִמזְמו ֵֹרי ְּת ִה ִּלים
ֹתצחו ָֹק ּה ִמ ְס ּתו ְֹפ ִפים
ְּב ַמ ְד ְרגו ְ
נֵיה ִּט ִילים
ִמ ְּפ ַ
חיָקוּש
ֹתמ ַּפ ׁ
יםה ִנ ְּמ ָלטו ִ
ְּכ ִצ ֳּפ ִר ַ

13

ֲאחו ֵֹתנוּ או ֶֹמ ֶרת:
יםמ ֵא ֶּלה
יםק ִש ֵ
ִיָמ ָ ׁ
רוּחנוּ
ִח ְּסנוּ ֶאת ֵ
יה ַּמ ְד ְרגוֹת
ַח ְד ֵר ַ
"חינוּ
לר ַמ ֵ
יםע ְ
ׁשו ְֹמ ִר ַ
ֹת-ה ַּגג
לדירו ַ
ילא ִּ
ְנַע ִּפ ֶ
לה ַּמ ָּטח
ׁ ֶש ְיֶח ַּד ַ
או ְּ ֹׁכ ֶש ְיֶח ַּדלגּ ֵוּפנוּ
וּלה ִכימו ֶֹת ָר ִּפי
ַה ִּט ּפ ַ
ַיְר ֵּפא
נִשמֹר
ָּכלעוֹד ׁ ְ
רוּח
יִםוְה ַ
,ה ַּמ ָ
אש ַ
לה ֵ ׁ
ַע ָ
הנַמ ִריא
רוּכ ְ
הה ֲח ָ
ֵוּמ ָה ֲא ָד ָמ ַ
טוּחים
ֹתב ִ
לגגּ ו ְּ
ֶא ַּ
ְמ ַר ֲח ִפים ִּ ׁב ְש ֵמי ַה ְּת ֵכ ֶלת
ֲאחו ִֹתי צו ֶֹח ֶקת
ַוְר ֲע ֵמי ַמ ָּטח ְצחו ָֹק ּה
יפ ַחד
יםט ֵיל ַּ
ַמ ִּפ ִיל ִ

חליאברהם-איתן -בעלתתוארדוקטורלפילוסופיהמטעםאוניברסיטתבראילן .עבודתהדוקטור
שלה,בהדרכתפרופ'הללברזלוד"רש.צימרמן,עוסקתבריאליוהמטאפיסיבשירתכפלהנופיםשל
ישראלאפרתואיתמריעוז-קסט .שיריה ומסותיהמתפרסמים בכתבי עתספרותייםשונים .ספריה:
בוקרירוק :שירים;קרןעיןכחולה;נופיהבית;מעליתאלהים;כאבהשורשיםהכפולים :עיוןומחקר.
chellyÆeitan@gmailÆcom
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שלַי ִם  /אלמוג ֶּבהַר
ט' ּ ְבאָב ה'תשס"ב ,י ְר ֹוּ ָ

יִםבחֻ ְר ָּב ּנָה
היְרוּש ַל ְּ
ָהרו ֶֹא ׁ ָ
עב ִבגְ ד ֹו
עק ַר ְּ
ְיִק ַר ֶ
רה ֶּק ַרע
זיִת ּ ֹפ ַ
ָוְא ְ
יםק ָר ִעים.
ׂוּיִיםק ָר ִע ְ
יועש ְ
איִהיוּ ְּבגָ ָד ֲ
ׁ ֶש ּ ֹל ְ
ּיםב ִעיר
רח ִי ָּ
ש ַא ַח ַ
אוִיח ֵּפ ׂ
רוְיֵצ ַ
וִימ ֵה ֵ
ַ
ְּב ָכל ִס ְמ ָטה
ְוּב ָכל ָ ׁלֹשוֹן
יםשוְא
אנִהיֶה ּבו ִֹכ ׁ ָ
ׁ ֶש ּלֹ ְ
ת-ציּ וֹן
ֹןב ִ
לאסו ַּ
ֹתע ֲ
יםקינו ַ
רֻב ִ
ְמ ִּ
נוּיָהבנְיַן-עו ָֹלם
רב ִּ
יִםכ ָב ְּ
וִירוּש ַל ְּ
ָׁ
ינָםשו ֵֹמ ִמין.
וּבא ׁ
ל-ש ָע ֶר ָיה ׁש ֵ
ָוְכ ׁ ְ
מ ְש ָט ָרה
לה ִּ ׁ
תש ַ
ק ֶר ׁ ֶ
נַתב ּ ֹ
יחתוּלעו ֵֹבר ְּב ַת ֲח ִּ
את ָ
יוּמ ָצ ִ
את ָ
נִייָצ ִ
ֲא ָ
תנָשיםוּגְ ָב ִרים
טמוּלה ּכֹ ֶתל ֵּבין ֶע ַזְר ׁ ִ
ַ
ִוּמ ְת ַל ֵּב
ֹתר ּבוֹת
דב ָשׂפו ַ
לא ָח ְּ
ּיםכ ֶ
ּיםח ִי ָּ
יםח ִי ַ
יםר ִּב ַ
נָש ַ
יא ׁ ִ
ָוְר ִא ִית ֲ
תה ָּמקוֹם
תא ָּמם ִּב ְש ַׂפ ַ
םוּש ַׂפ ִ
תא ִב ֶיה ְ
ּיםב ְש ַׂפ ֲ
נָשים ַח ִי ִּ
יםוַא ׁ ִ
נָש ֲ
ִׁ
יםה ְּגדו ִֹלים.
ּאוּש ַ
םוּש ַׂפת ַה ּי ׁ ִ
יםש ָּל ֶה ְ
יּוּכ ׁ ֶ
תה ֶּד ֶר ְך ִּב ְש ַׂפת ַה ִח ִ
וּש ַׂפ ַ
ְ
עגדוֹל
יק ַר ָּ
ָוְק ַר ְע ִּת ֶ
לל ִּבי
וְה ֶּש ֶבר ׁ ֶש ִ
ַעל ַמ ְ ׁח ְשבוֹת ָה ַר ַ ׁעש ַ ׁ
יכ ָּלם.
יב ְמקוֹמו ַֹת ּ ֻ
ָהרו ְֹדפוֹתאו ִֹת ִּ
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יה ֶּק ַרע
ֹאא ִח ִית ַ
וְ ל ִ
ֹן,וְיִק ְראוּ:
יה ָאסו ְ
םש ָּפ ַקדאו ִֹת ָ
יםכ ָּל ׁ ֶ
ׁ ֶש ִי ְּהיוּ ְמ ִזַה ּ ֻ
םבחֻ ְר ָּבנ ֹו
הא ָד ְּ
ָהרו ֶֹא ָ
עב ִבגְ ּד ֹו
עק ַר ְּ
ְיִק ַר ֶ
תש ִירים
נַעמ ְּכ ִת ַיב ׁ ִ
וְיִמ ִ
ָּ
יםק ָר ִעים.
ׂוּיָהק ָר ִע ְ
אנַפשו ֲֹעש ְ
את ֵה ְ ׁ
ׁ ֶש ּלֹ ְּ
ירהזֹּאת
הב ִע ַ
ּבוּא ָּ
הרוּח ַה ְנ ָ
השו ָֹר ַ
ֹדה ָיְת ׁ
ִוְאםעו ָ
לא ַחד ֶה ָה ִרים
הע ַ
יִיתי עו ֶֹל ַ
ָה ִ
דה ַּצ ַער
יםמ ְח ֶּת ֶרתנֶגֶ ַ
יל ָה ִק ַ
אש ּסו ִֹפ ְ
ִוּמ ְת ֵּנַב ׁ ֶ
לה ִּק ִּצין
םש ַ
יק ָּצ ׁ ֶ
למ ַ ׁח ְּש ֵב ִ
יםש ְ
דוּד ׁ ֶ
יל ְֹשל ַֹח ְּג ִ
סו ִֹפ ִ ׁ
ירהזֹּאת.
ֹתב ִע ַ
יל ְחיו ָּ
סו ִֹפ ִ
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שנ ָה ֲח ֹדָשָה  /אלמוג ֶּבהַר
ֹשִיר ֹלְ ָ
לא ׁישוֹן,
ידמ ַע ִ
נָהיַפ ִר ֵ
לש ְ
נִיכ ׁ ֵ
בל ָע ָּ
יה ָר ָע ֶ
"כ ָ
ִּ
שן",רבייהודההלוי
ּיח לו ִֹל ׁי ֹ
יראינֶנּוּ ַמ ִנ ַ
על ָ ׁע ִש ֵ
םה ָּש ָׂב ֶ
ַּג ַ

ַה ׁ ָּשנָ ה ָּב ָאה ֲהגִ ַירת ַה ֵּלב ִמן ַה ִּמ ִּלים ֶאל ַה ְּמ ָק ֵרר
וַ ֲארוֹנוֹת ַה ִּמ ְט ָּבחִ .ה ְת ַמ ֲעטוּ ת ַה ְּג ִבינָ ה וְ ֶה ְס ֵּתר ַה ָּפנִ ים
ׁ ֶשל ָהעוֹפוֹת וְ ַה ְּי ָרקוֹת ָעשׂוּ ֶאת ֵקבוֹת ַה ְּי ָל ִדים ַק ּלוֹת יו ֵֹתר,
ִּכ ְמ ַעט ְמ ַר ֲחפוֹת ,וְ נֶ ְח ַל ׁש ּ ֹכ ָחן ְּבקוּ ְב ָלנוֹת וּ ְצ ָעקוֹתְּ .בגוּ ף ִא ׁ ְש ִּתי
ָש ְׂמחוּ ְמ ִח ּלוֹת ַה ֵּמ ַעיִ ם ְּכ ׁ ֶש ֶּנ ְח ְס ָכה ֵמ ֶהן ָה ֲעבו ָֹדה ַה ָּק ׁ ָשה ,וּ מו ְֹכ ֵרי
אפל ֵּב ְרכוּ או ִֹתי ָּב ְרחוֹב ְל ׁ ָשלוֹם ִמ ְּב ִלי ְל ָע ֵרב ִּב ִידידוּ ֵתנוּ
ַה ָפ ָל ֶ
ִאינְ ֶט ֶר ִסים ַּכ ְל ָּכ ִל ִּייםְּ .כ ׁ ֶשהו ִֹד ַיע ִלי ַה ְּמנַ ֵהל ַעל ִּפ ּטוּ ַרי
"ש ָירה נִ ְכ ֶּת ֶבת ְּכ ׁ ֶש ְר ֵע ִבים" ,וְ ִח ֵּיךְ ִּב ְש ִׂביעוּ ת ָרצוֹן.
ִהזְ ִּכירִ ׁ :
ימית ׁ ֶשל ִמ ִּלים,
וַ ֲאנִ י ִח ׁ ַּש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמיִ ׁ :ש ָירה ִהיא ֲהגִ ָירה ְּפנִ ִ
ִהיא ֲה ִל ָיכה ֲארֻ ָּכה ׁ ֶשל ַה ֵּלב ַה ְר ֵחק ֵמ ַע ְצמוֹ .וְ ִה ְת ַח ְל ִּתי מו ֵֹכר ׁ ִש ִירים
ַל ֲח ֵב ִרים וְ ַל ַּמ ְר ִּבים ַּב ְּמ ִח ִיריםּ ,תו ֵֹל ׁש ַּד ִּפים ִמיּ ו ָֹמנִ י
יח ְּפרוּ ָטה ְּב ַכף-יָ ִדי
ְּכ ֵדי ְל ַח ְּל ָקם ֵּבין ָּכל ִמי ׁ ֶש ַּי ִּנ ַ
ַה ְּפ ׁשוּ ָטה ִּב ְרחו ָֹב ּה ׁ ֶשל ִעיר.
ש ְר ֵדי ָהאו ָֹצר
יְ ָל ַדי ִה ְכ ִריזוּ ַעל צוֹם ְּכנֶ גֶ ד ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלוֹת וּ ִמ ְ ׂ
יטה
מוּ ל ֶּד ֶלת ֲח ַדר ַה ׁ ֵּשנָ ה ׁ ֶשל הו ֵֹר ֶיהםִ ,א ׁ ְש ִּתי ֶה ְח ִל ָ
ְלנַ ֵּתק ֶאת ַה ֶּט ֶלפוֹןַ ,ה ַּמיִ ם וְ ַה ַח ׁ ְש ַמל ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ַּת ֲע ֶשׂה ֵּכן ָה ִע ִיר ָּיה,
וַ ֲאנִ י ָה ַל ְכ ִּתי ַא ֲח ֶר ָיה ָלדוּ ר ְּבגִ ָּנה ִצ ּבוּ ִרית.
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּמ ַכ ְר ִּתי ֶאת ָּכל ׁ ִש ַירי ְּב ִלי ׁ ֶש ָּיבוֹאוּ ִּב ְמקו ָֹמם ֲח ָד ׁ ִשים
ִה ְת ַח ְל ִּתי ַמ ׁ ְש ִלים ַאט ַאט ִעם ַמ ָּצ ִבי ,וְ ַרק ָח ׁ ַש ְב ִּתי
אוּ ַלי ֶא ְכ ּתֹב ִה ְרהוּ ר ַא ֲחרוֹןִ ׁ ,שיר ְל ׁ ָשנָ ה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ֲא ַפ ְר ֵסם
ְּתמוּ ַרת ַּת ׁ ְשלוּ ם ַּב ִע ּתוֹן ,וּ ב ֹו ַּכ ָּמה ִמ ִילים ַעל ֶח ְסרוֹן ַה ִּמ ִּלים
וְ ַעל ַה ׁ ֶּש ַפע ׁ ֶשל ַה ֶּל ֶחם ַהנּ ו ָֹתר ָּכל ַליְ ָלה ַּב ַּמ ֲא ִפיּ וֹתָּ ,ב ֵצק ַרךְ
ְל ַר ֵּכ ְך ֶאת ק ׁ ִֹשי ַה ָּי ִמים וְ ִל ְדחוֹת ֶאת ַמ ְה ֵּפכוֹת ַה ֵּלב ַה ִּמ ַּד ְּפקוֹת
ַעד ַל ָּי ִמים ָה ֲא ֵח ִרים.
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ה ֲעבֵרוֹת  /אלמוג ֶּבהַר
ה ֲענ ִיּוּת מִן ָ
אֵין ָ

ןה ֲע ֵברוֹת
נִיּוּתמ ָ
יןה ֲע ִ
ֵא ָ
ןה ַז ּ ֻּכיּ וֹת.
ירוּתמ ַ
ִ
יןה ֲ ׁע ִש
ֵוְא ָ
םב ָ ׁע ְשר ֹו
עא ָד ְּ
איֵד ָ
ֶא ָּל ַ
יםא ֶשרהוּאצו ֵֹבר
יןה ְּמ ַצ ְל ְצ ִל ֲ ׁ
יא ַ
ִּכ ֵ
ְּב ַא ְרנָק ֹו
כוּש ֹו
ְר ׁ
יםמ ַּכף-יָד ֹו
יםהנּ ו ְֹפ ִל ִ
יןה ְּמ ַצ ְל ְצ ִל ַ
ֵוְא ַ
ֲא ֵב ָדתוֹ.
םב ָענְי ֹו
םא ָד ְּ
עג ָ
וְיֵד ַּ
ַ
יםה ֲח ֵס ִריםלו ְֹּב ֶ ׁח ְש ּבוֹנ ֹו
יה ְּמ ַצ ְל ְצ ִל ַ
ִּכ ַ
ינָםח ְסרוֹנ ֹו
ֵא ֶ
עכיס ֹו
הפ ַת ִּ
יםל ֶהםזו ֶֹכ ֶּ
ַוְה ְּמ ַצ ְל ְצ ִל ָ
המ ֶּש ֵאינו ׁ ֶֹש ּל ֹו
ינָםנְד ָב ִ ׁ
ֵא ָ
תש ֵכנ ֹו
יקא ׁ ְ
רת ְצ ִּד ֶ
הא ֶש ַּ
או ְֹצ ָד ָק ֲ ׁ
כוּש ֹו
תר ׁ
הה ָש ַב ְ
היְדוּע ֲ ׁ
ָ
םב ִמ ָּד
אה ְּ
ֶא ָּל ֵ
לגזֶל
וּיע ֶּ
או ִֹּפ ּצ ַ
מ ְש ַּפ ְח ּתוֹ.
רמ ִּ ׁ
זַלב ָע ָב ִ
א ֶשרנִגְ ֶּ
ֲׁ
ֹאע ְמלוּ ָא ִביואו ִֹא ּמ ֹו
עאם ל ָ
ייֵד ִ
ימ ַ
ִּכ ִ
נָסתאו ָֹתם
ְל ַפ ְר ַ
יםל ַכף-יָד ֹו
ּזְק ִק ְ
יםה ִנ ָ
ְמ ַצ ְל ְצ ִל ַ
םבנוֹאו ִֹּב ּת ֹו
בוּר ְּ
ֹאיַע ְמלוּ ַּב ֲע ָ
ִוְאם ל ַ
בוּרםיוֹםיוֹם
להוּאב ֲע ָ
ַּ
ֹאע ֵמ
ִאם ל ָ
ֹוּב ַמ ְכאוֹבוֹ.
ְּב ַצ ֲערו ְ

תל ׁ ָּש ַמיִם
קמ ַּת ַח ַ
ֶוְה ָע ָמל ֵאינו ַֹה ֶּצ ֶד ִ
נֵיה ֱאל ִֹהים
וֶהל ְפ ָ
לאינו ׁ ָֹש ִ
ֶוְה ָע ָמ ֵ
יםל ָא ָדם
יםב ִא ָ
יןה ְּמ ַצ ְל ְצ ִל ָּ
ֵוְא ַ
ְּכ ִמ ַּדת יְגִ ַיעת ַּכ ָּפיו.
ןה ֲע ֵברוֹת
נִיּוּתמ ָ
יןה ֲע ִ
ןא ָ
לכ ֵ
ַע ֵּ
ןה ַז ּ ֻּכיּ וֹת
ירוּתמ ַ
ִ
יןה ֲ ׁע ִש
ֵוְא ָ
יח ָיּיו
ליְמ ַ
עא ָדם ָּכ ֵ
איֵד ָ
ֶא ָּל ַ
תענִיּוּת,
םע ִשירוּתלוֹ,או ַֹמ ַּכ ֲ
יןא ֲ ׁ
ֵּב ִ
עבינוֹנִיּוּת,
או ׁ ֶֹש ַפ ֵּ
תב ֲע ָמל ֹו
תא ֶמ ַּ
נָס ֱ
נָסתו ַֹּפ ְר ַ
יןפ ְר ָ
יא ַּ
ִּכ ֵ
תא ִביואו ִֹא ּמ ֹו
ירֻש ָ
או ִֹּב ׁ ַּ
יםה ָזּןאוֹתו ְֹּבטוּבוֹ.
קב ֱאל ִֹה ַ
אר ָּ
ֶא ָּל ַ
לאתעו ָֹלמ ֹו
ֹאיִהיֶההוּאגּ ו ֵֹא ֶ
וְ ל ְ
תע ְשר ֹו
ירא ָ ׁ
ןה ָ ׁע ִש ֶ
ֹאיִירש ֵּב ֶ
דא ֶשר ל ַ ׁ
ַע ֲ ׁ
תענְי ֹו
נִיא ָ
ןה ָע ֶ
ֹאיִירש ֵּב ֶ
וְ ל ַ ׁ
איִירשוּ ּ ֻכ ָּלם
ֶא ָּל ְ ׁ
תתו ָֹרתוֹ.
יםוְא ּ
תה ֱאל ִֹה ֶ
ֶא ָ

ביאור למאמר כ"ה ב"שבט יהודה" לרבי יהודה בן מוייאל האדמו"ר הגאון נר המערב ,אשר נולד
במוֹגַ אדוֹר )כיום אצוּוירא( שלחוף האוקיינוס האטלנטי במרוקו בשנת תק"ץ ,ונפטר בירושלים עיר
הקודש בשנת תרע"א ,וספרו יצא לאור ,אחרי שהיה גנוז כמאה שנה ,בשנת תשנ"ד על ידי נכדיו.
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איֹם )שני שירים לחג השבועות(  /אלמוג ֶּבהַר
ָ
יס ָּלם",אלעזרבןיעקבהבבלי
קב ִל ֻ
"ש ַח ְּ
ַׁ

א.
ֹםהיּ וֹם
יפ ְדיו ַ
ן-נָאל ִּ
ִ
ֹםת
ָאי ֵּ
ןה ָּגיוֹן
אב ֶה ִ
יוְה ְמ ֵצ ָּ
ּחלךָ ִמ ּלו ַֹת ַ
ַה ַנ ְ
תה ָּמקוֹם
אחד ֶא ַ
ׂהל ִּבי ׁ ֶש ְי ֵּה ַ
ֲע ֵש ִ
דיִש ַמעקוֹל
יע ׁ ָּ
יש ִתיקו ַֹת ַ
אנְדוּד ׁ ְ
ֵ
ַוְר ֵּפ
ַה ֵּ ׁגש ְש ַׂפת ִּפיךָ ֶאל ְש ַׂפת ְּתהוֹם
יש ְמךָ ָאיֹם
לפ ׁ ִ
קע ִּ
ֹםת ַּש ַ
ְוּתהו ִּ ׁ
ֹםהיּ וֹם
יפ ְדיו ַ
ן-נָאל ִּ
ִ
ֹםת
ָאי ֵּ
יש ְמךָ ָאיֹם
לפ ׁ ִ
קע ִּ
ֹםת ַּש ַ
ְוּתהו ִּ ׁ
ב.
נֵהס ָּלם
םב ֻ
ּבו ֵֹראעו ָֹל ְּ
הב ֹו
ֶוְא ֱע ֶל ּ
קמ ִח ָּלה
רת ִפ ָּלה ַה ֲע ֵמ ְ
יו ֵֹצ ְּ
ֹרב ּה
ֶוְא ֱעב ָּ
הכ ֵּסהאו ָֹר ּה
ןתו ָֹר ַּ
נו ֵֹת ּ
זֶהס ְת ָר ּה
ֶוְא ֱח ִ
לאיֹם ֵּתן ִּפ ְדיוֹם
ֵא ָ
יֶההיּ וֹם
ֶוְא ְח ַ

ֹןבארוֹת'.
ר',צ ְמאו ּ
השיריםמתוךספרוהראשוןשלאלמוגב ַה ִ
ֶּ
אלמוג בהר  -סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים .עבודת התיזה שלו עוסקת
בזהותומגדרבשירתהשלאמירההס .ספרשיריו הראשון'צמאוןבארות'ראהאורב 2008-בהוצאת
עםעובד.קובץסיפוריוהראשון'אנאמןאל יהוד'יראה אורבקרובבהוצאתבבל.מנחהקבוצתלימוד
פיוטבאוניברסיטתבראילןבמסגרת'קהילותשרות'almogbehar@gmailÆcom .
19

משׁוֹרֵר  /צביה שיף
ַה ּ ְ

ֹתה ָז ָּהב
לא ְצ ְּבעו ַ
ַּב ַע ֶ
ֵאיןלו ִֹענְיָן
ׂרוְה ַּת ֲאוָה
ֹתה ָּב ָש ַ
ְּב ַת ֲענוּגו ַ
ָּכל ַהוָיָתוֹ ִהיא
ק ֶ ׁדש
יה ּ ֹ
יןש ִׂריגֵ ַ
רוּח ֵּב ְ
ֹדוְה ַ
תה ּסו ָ
סא ַ
ִל ְת ּפֹ ֶ
םב ֵעט ֹו
ְוּל ַה ִזְהיבאו ָֹת ְּ
לא ֶמת
הוּטש ֶ
לר ׁ ֶ
ְל ֶמ ֶל ָ

20

יְדִיד נֶפֶשׁ  /צביה שיף

לה ַי ַּחד
ַס ּמו ׁ ֶֹש ַ
ליְדידוּת ֹו
ןב ֶש ִ
ְמ ֻס ָּכ ְּ ׁ
ׁ ְש ִא ָיפתו ְֹל ַה ְר ִּג ַיע
ר ֹׁאש מוּנָח
ִחיּוּךְ
ְל ַה ְר ִּדים.
ַּב ּ ֹב ֶקר-
ְּכמוֹ ְּכ ֵאב ָאיֹם,
בבעו ְֹר ִקים
ַה ְּל ַבד,צו ֵֹר ָּ
ינַיִםאדֻ ּמוֹת
ָה ֵע ֲ
ט ִשים.
ט ְש ָ ׁ
יםמ ֻ ׁ
ים-צ ָל ִל ְ
נָש ְ
ָה ֲא ׁ ִ
ייַחד?
הל ַ
ָמ ִ
יל ַבד?
הל ְ
ָמ ִ
ַּביּ וֹם ַההוּא ֶא ְל ַ ׁחש
וּשמ ֹו ֶא ָחד
ֶא ָחד ׁ ְ
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טָהֳ רָה  /צביה שיף

רש ָּט ַב ְל ִּתי
ְל ַא ַח ׁ ֶ
תד ְמעו ַֹתי,
נִק ַּב ִּ
ְּב ְ
תד ַּלגְ ִּתי-
ְמט ֶֹה ֶר ִּ
תק ְמ ָעא,
ְמ ֻס ֶּמ ֶמ ִ
והא ֶֹפק.
לק ָ
ַע ַ
ימ ָּשׂג-
ַּב ִּמ ְפ ַּ ׁגש ַה ִּב ְל ִּת ֻ
ַּב ַּמ ָּגע ַה ִּב ְל ִּתי ֶא ְ ׁפ ָש ִרי
םד ַּלגְ ִּתי.
ׁ ָש ִּ
ֲע ֵק ַבי לֹא ָהיוּ עוֹד,
ֹתרגְ ַלימו ִֹתירוֹת-
ְקצו ַ
ֹתשל ׁ ָש ַמיִם
ַא ְדווֹת ַר ּכו ׁ ֶ
נּוּןא ֶרךְ ַא ַּפיִם
חוּםוְח ֶ
ַ
לר
ֵא ָ
לרחוּם...
ֵא ָ
לא ַּפיִם...
ֵא ַ
םמיִם.
ׁ ָש ַ

צביה שיף  -עו"ד ,מרצה ומנחת קבוצות בלימודי משפט עברי ותנ"ך .בוגרת הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר אילן ובימים אלה מסיימת את לימודי התואר השני
במסלול משפט עברי .ערכה עם ד"ר שלמה נס את הספר 'אהבת האדם וכבוד הבריות'.
עורכת זו השנה השנייה את קובץ ההרצאות של 'ישיבת בין הזמנים' בגבעת שמואל.
tsvia@nassÆcoÆil
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שתִיקוֹת  /שרה אורבך
ֹ ְ

רש ִתיקוֹת
ֹן,בו ֵֹר ׁ ְ
ירה ִחיצו ּ
יַדה ִּק ַ
אן,ל ַ
ָּכ ְ
תע ּצ ֵוּר ֶיהן
לא ִ
ְמ ַמ ְל ֵמ ֶ
המ ְר ִה ִיבים
יש ִת ָיק ַ
ְל ִפ ְס ֵל ׁ ְ
תמ ְרעו ִֹמים
ןה ְּמ ַס ֵּת ַ
ָּכ ָא ָּמ ַ
ירה ִחיצוֹן
תה ִּק ַ
ם,עלחו ַֹמ ַ
ַמ ִּציבאו ָֹת ַ
יה ָיּפוֹת,
לש ִתיקו ַֹת ַ
ֹרע ׁ ְ
ִ ׁל ְשמ ַ
ַה ָיּפוֹת ֶּב ֱא ֶמת,
ַּב ְּכ ָת ִלים
ַּב ְּמ ִח ּצוֹת
ַּב ְּב ִק ִיעים
ַּב ַּצ ָּלקוֹת
יה ּקוֹלוֹת,
תתו ְֹת ֵח ַ
הא ּ
המגְ ִּד ָיר ֶ
קה ְּש ִת ָיק ַ
ַר ַ ׁ
יה ַּמ ֲע ָב ִרים
יםל ִמ ְפ ְ ׁל ֵש ַ
ַהיּ ו ְֹצ ִא ְ
ירה ִחיצוֹן
רל ִּק ַ
ֹתש ֵּמ ֵע ֶב ַ
להחוּצו ׁ ֶ
ֶא ַ
ְּב ָע ְב ִרי,
בש ִתיקו ַֹתי,
לג ׁ ְ
ֹןע ַּ
ירה ִחיצו ַ
תה ִּק ַ
ׂאא ַ
נו ֵֹש ֶ
הכנו ָֹצה,
ית,ק ָּל ְּ
המ ּל ִוּל ַ
ֹתתו ָֹד ָע ִ
ָּב ֲאלוּנְקו ּ
נִידו ֵֹבר,
ֲא ּ
יםה ְּכ ֵב ָדה.
תה ְּפ ָס ִל ַ
תש ַׂפ ַ
ֶא ְ

שרהאורבך -תלמידתהסדנהלכתיבהיוצרתבהנחייתמרמירוןח.איזקסון,אוניברסיטת בראילן.
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אבִי  /רבקה מורגנשטרן
ָ

תא ִבי
יא ָ
יה ְר ַּ ׁג ְש ִּת ֶ
ייַל ּד ִוּת ִ
ִמ ְי ֵּמ ְ
ֹםש ָׂפ ָתיו.
ינָיו,ש ִּד ְּברוּ ִּב ְמקו ְ
ֶּד ֶרךְ ֵע ׁ ֶ
תכףיָדו ְֹּבתוֹך ִיָדי,
ּיח ֶא ַּ
ִל ְפנֵי מוֹתו ִֹה ִנ ַ
ילךְ
ינָיו.ד ִע ָ
ֹםע ְּ
הב ְמקו ֵ
ּדד ְּב ָר ִּ
ףה ָי ִּ
םכ ַ
ַוְה ַּפ ַע ַּ
,נְשיקוֹת
ֹאל ַּט ְפ ִּתיאו ָֹתךְ ׁ ִ
הוּבה .ל ִ
יא ָ
ִּב ִּת ָ
יח ָּבה
יםה ְח ַס ְר ִּתי ִמ ֵּמךְ ִּ,ד ְב ֵר ִ
ִוְח ּב ִוּק ֶ
ֹאה ְש ַמ ְע ִּתי ְּב ָאזְנַיִךְ ַ ,אךְ ָא ַה ְב ִּתיךְ
ל ִׁ
יאם לֹאיָ כ ְֹל ִּתי
ינַפ ִשיִ .ס ְל ִחי ִל ִ
לנִימ ְ ׁ
ְּב ָכ ֵ
יל ֶע ְברו ִֹה ְצ ַמ ְד ִּתי
נְת ְ
ֹת.ר ַכ ִּ
ְל ַה ִּב ַיע זא ָ
רֻכים,
יםא ִּ
למ ְצחו ִֹל ְרגָ ִע ֲ
יא ִ
תש ָׂפ ַת ֶ
ֶא ְ
לרגְ ׁשו ַֹתי.
תכ ִ
ׁ ֶש ִה ִּביעוּ ֶא ָּ
ית ִמיד
ַיָד ְע ִּת ָּ
ַּב ֵּלב
ׁ ֶש ָא ִביאו ֵֹהבאו ִֹתי.

רבקהמורגנשטרן -תלמידת הסדנהלכתיבהיוצרתבהנחייתמרמירוןח .איזקסון ,אוניברסיטתבר
אילןisraelm76@walla.com .
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חוֹלְפִים  /גיטל סימקוביץ

ין,מ ָזְר ָקה
רר ִּב ִ
ִּכ ַּכ ָ
ינִיתוְה ְז ֵּקנָה
ַ
נִי,ה ִפ ִיל ִּיפ
ֲא ַ
י ׁו ְֹשבוֹת.

ּארסינָר
לה ַּצ ָו ִ
ַע ַ
ןעם
ָל ָב ִ
ֹנִיםוְרֻדים.
ִּ
ּ ֻד ּבו

נו ְֹפ ִלים
לאזְנֵינוּ
יִםע ָ
יםה ַּמ ַ
נו ְֹפ ִל ַ
יםעינֵינוּ ְּב ַר ַ ׁעש
ׁשו ְֹט ִפ ֵ
ַמ ְר ִּג ַיע.
נָשיםחו ְֹל ִפים.
ַה ֲא ׁ ִ

נו ְֹפ ִלים
לאזְנֵינוּ
יִםע ָ
יםה ַּמ ַ
נו ְֹפ ִל ַ
ׁשו ְֹט ִפים
ֵעינֵינוּ ְּב ַר ַ ׁעש
ַמ ְר ִּג ַיע
ם,מ ְת ַע ֵוּר
טב ִ
ֹםמ ְת ַק ֵּמ ָּ
ֹרהיו ִ
או ַ
ּיע
ָה ֲאוִיר ַמ ִז ַ

יָהל ּה ִא ׁיש
םה ָ
ַּפ ַע ָ
ַל ְז ֵּקנָה
ּאר ּה ָה ַרךְ
קל ַצ ַו ָ
נִש ְ
ׁ ֵּ
ֹקע ֶבה
רש ָׂפ ֶת ָיה ִל ְצחו ָ
ָּפ ַע ְ
ֲוְח ְמ ָדנִי
קל ַק ֵּבל
קוּח ַה ֶּפה ַה ַּד ְ
תפ ַ
ָּכ ֵע ָּ
ֹתמלוֹן
ֻק ִּביו ֵ
גמ ְּפ ַל ְס ִטיק.
ְּב ַמ ֵזְל ִ

יןש ֲׂערו ֶֹת ָיה ָה ַר ּכוֹת
ֵּב ַ
יןה ֶּק ֶצף
ַמ ְל ִּב ַ
ֹנֶיה
ְּב ִאיֹשו ָ
בוּא ִתי ִמ ְת ַר ֶח ֶבת
ָּב ֲ
יזִכרוֹנוֹת
הע ְּנְב ֵל ְ
נִיד ִ
ְמ ָ
ָר ִפים.
נָשיםחו ְֹל ִפים.
ַה ֲא ׁ ִ
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אחָד  /גיטל סימקוביץ
אִישׁ ֶ

יב ְרחוֹב
ּהש ִּל ִּ
ְּב ִמגְ ַ ׁרש ַה ֲח ָנִי ׁ ֶ
יל ְפנֵי
רוָח ִצ ִ
ֹר,מ ֶט ֵ
ְּדרו ֶ
ןה ִעיר
המ ָ
ַה ְי ִּצ ָיא ִ
י-ה ְּשכוּנָה
יםח ְפ ֵצ ַ ׁ
נִק ָּב ִצ ֶ
ְ
םע ֶר ְך עוֹד
יןב ֶה ֵ
ׁ ֶש ֵא ָּ
לפ ַעם
ְוּב ָכ ַּ
ֵמ ָח ָ ׁדש
תה ְנ ִּט ׁ ָישה
זִיר ַ
נִיםל ַ
יםה ְּש ֵכ ְ
ּבו ֲֹח ִר ַ ׁ
יש ִּלי
תמקו ִֹמ ׁ ֶ
אא ְ
ַּד ָוְק ֶ
קש ַעל
ֹתה ָא ָב ׁ ֶ
ְּ)ב ָסמוּךְ ַל ֲע ֵרמו ָ
ֹרהם
יה ָאפ ֵ
חר ְכ ִּב ָ
ַּפ ִ
אוּלי
ָ ׁח ִשים ַ
דכלוֹת
יםע ְּ
מ ִש ַ
מ ֻש ָּ ׁ
םה ְּ ׁ
יח ְפ ֵצ ֶיה ַ
ִּכ ֶ
תמה.
ֹאנֶח ַמ ָ
ְיֵדעוּ ִל ְמצ ֲ
יםק ָצת,
םמ ַר ֲח ִמ ְ
יה ְ
םע ַל ֵ
ַּג ָ
ַא ֶּתםיו ְֹד ִעים,
םחדהו ִֹרית(
ֹרא ַ
ְּבתו ֵ
מ ָשל
ַע ְ ׁכ ָשו ְל ָ ׁ
יגעיֵף
לצ ִמ ָ
עוּנָהע ָ
ַ
ׁ ְש
זוּבה
ׁשו ֶֹכ ֶבת ֲע ָ
יִתכחֻ ָּלה
ל-ב ְּ
ַנַע ַּ
ִמ ַּפ ְרוָה.
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ְל ָיָד ּה
לצהֹב
ֵמ ָיכ ָ
וּיר ָצפוֹת(
נִק ְ
ְ)ל ּ
ֹםשנִי
ְּביו ׁ ֵ
ֹןנִמ ֲעכוּ
זֵי-ק ְרטו ְ
ַא ְר ְּג ַ
ן.מ ָע ֶל ָיה
ר-ה ֶא ֶב ֵ
לג ֶד ָ
ֲע ֶּ
יחוּל ָצה
ווּל ְ
ִ ׁה ְש ַּת ְ ׁל ְשלוּ ׁ ַש ְר ֵ
ֹתת ְח ּתוֹנִים
וּשנֵיזוּגו ַּ
ְׁ
ְמנ ָֻּק ִדים
םא ַחת
ַּפ ַע ַ
יִםק ִיצית
תצ ֳה ַר ֵ
ִּ ׁב ְש ַע ָ
נֶהזְהירוּת
מ ְש ִ
יב ִ ׁ
נֵית ְּ
ֶה ֱח ִ
ְּב ִא ִּטיוּת ְמחֻ ׁ ֶּש ֶבת
נַתש ּ ֹלא
ל-מ ׁ ֶ
ַע ְ
ִל ְפ ֹּג ַע
ְּב ַב ְק ּבוּקוו ְֹד ָקה
ׁ ָשקוּף
םזָרוּקעל
ַ
בש
הוּאש ַכ ׁ ָ
ָׁ
ַה ַא ְס ַפ ְלט ָהרו ֵֹת ַח
ְל ַצד
ִא ׁיש ֶא ָחד

וֹכָבִים  /גיטל סימקוביץ

יכמ ֹו
לר ִצ ִית ְּ
ְּב ַס ְך ַה ּכֹ ָ
'הה ְּק ַט ָנּה
ּהל ַ
ַח ָנ ֶ
יִםר ּכוֹת
ֹתיָד ַ
נִיח ַּכ ּפו ַ
ְל ַה ַ
יתה ָחזֶה
ֹתב ֶ
יןע ְצמו ֵּ
ֵּב ַ
ׂקה ַּגס
תה ַּש ַ
ֹקא ַ
ַל ֲחב ֶ
ְל ַח ֵּמם
יה ְּל ַב ָנּה
ַאךְ ְּב ִש ְׂמ ָל ִת ַ
נו ְֹתרוּ ִּכ ְת ֵמי ַה ֶּפ ָחם
יםמאוֹד
ׁ ְשחו ִֹר ְ
ַוּב ֲח ָד ֶריךָ
רוּכים
יםח ִ
ּכו ָֹכ ִב ֲ

גיטל סימקוביץ  -דוקטורנטית במחלקה לספרות משווה ,אוניברסיטת בר אילן .עבודת
הדוקטור שלה ,בהנחיית פרופ' יואב אלשטיין ,עוסקת בסוגיות נבחרות בכתביו של היוצר
הרמןהסה ובפילוסופיהבודהיסטית.שיריםמפריעטההתפרסמובכתביהעתכתם'' ,נתיב',
'אמגו'ו'אפריון'gafrurit@gamail.com .
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עִיר וָאֵם  /שפרה ריפקין

ירוָאם
תזָהב ִע ֵ
ַ ׁה ִּש ִילי ַא ֶּד ֶר ָ
יה ָנּעוֹת
יש ְׂפ ּתו ַֹת ַ
תרגְ ֵב ִ
יא ִ
ַּכ ִּס ֶ
חוּמךְ ִמ ְת ַר ֵעם
לל ֵ
רוּמ ְש ָּפ ְ
גּ וּףקו ֵֹד ֻ ׁ
דפ ִסיעוֹת
יוה ְּ
יןש ִב ָיל ֵ
ירב ׁ ְ
הלהו ִֹת ֵּ
נַס ְ
ְמ ֶּ
ֹןה ְּתלוּיִים ָּבךְ ֵמ ַעל
ַרקאוֹרוֹת ַה ֵנּאו ַ
ֹתנְש ָמה
גֻמו ׁ ָ
יכ ּ
ֹאש ְּ
יםבר ׁ ִ
ֹדדו ְֹל ִק ְּ
עו ּ
יכ ַּטל
יםב ַּ
הבו ֲֹע ִר ִּ
ֹתה ְּת ִפ ָּל ּ
וּבריחו ַ
ׁש ֵ
יא ָד ָמה
לרגְ ֵב ֲ
יםע ִ
יןכ ָת ִל ַ
קב ְּ
ַה ִנ ְּד ָח ֵּ
בוּעה ַא ְר ָּג ָמן
הה ְּצ ָ
ַוְא ֶּד ֶרת ָיָפ ַ
רל ָפנַי
נֶיה ַה ׁ ֵיְש ְ
תפ ָ
בא ָּ
ָּת ֵס ֶ
תזָהב
יב ִמ ְצ ֶנֶפ ָ
ֹאש ְּ
סאת ר ׁ ִ
ְוּת ַכ ֶ
ירוְצ ָמא
לסגְ ִר ָ
ֹתש ַ
מוּלסוּפו ׁ ֶ
ינִיל ֵּבךְ
קה ִכ ִ
יר ָ
לת ְּסוֹגִ ַ
םא ִּ
ירוָא ַ
ִע ֵ
וּש ֶטת
ףאת ֶל ְחיִי ַה ּמ ׁ ֶ
ְל ַל ֵּט ֶ
ֹרוְאשוּב ִל ְראו ֵֹתךְ
ֹדשנָה ַּת ֲעב ָ ׁ
עו ׁ ָ
הוְשו ֶֹת ֶקת.
פוּפ ׁ
ֹנִיתש ָ
ַא ְדמו ׁ ְ
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שעַר  /שפרה ריפקין
ּ ְפתַח לִי ֹ ַ

ֹתל ָפנַי
תנִנְעלוּ ַה ְּד ָלתו ְ
רע ֲ
יש ַע ֵ
חל ׁ ַ
ְּפ ַת ִ
יןמחוֹזוֹת ֶח ְל ֶקיךָ
ַה ֵנְחנִי ֵּב ְ
יםוְא ּמוֹת
ּיםע ֵר ִל ֻ
יןע ְב ִר ִי ֲ
ֵּב ִ
רמ ְד ֵרגָ ה
הא ַח ַ
נִימ ְד ֵרגָ ַ
ַה ֲע ֵל ַ
יןמ ְל ָא ֶכיךָ
לט ַר ְק ִל ַ
ֶא ְ
ַא ְך ַאל ַּת ְס ִּת ֵירנִי ְּב ַ ׁדש
ְּבגָ ֶדיךָ
יכ ֵבדוֹת.
ינְשימו ַֹת ְּ
ִּכ ׁ ִ
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מלֵא רַ ֲחמִים  /שפרה ריפקין
אֵל ָ

אב ַר ֲח ִמים
למ ֵל ְּ
ֵא ָ
ֹתע ִּמים
ִּב ְּתךָ ּתו ָֹעה ֵּבינו ַ
תאש,
לראש ּה קו ַֹפ ַח ֵ ׁ
ַע ׁ ָ
ֹרמ ְש ִמים.
קוֹרנוּגֶ הוְאו ַ ׁ
קכחוֹל ָר ִק ַיע
ֵוּמ ַעל ַר ְּ
תה ֶּמ ְר ַחב,
סא ַ
ְמ ַפ ֵּל ֶ
ֹריַת ִר ַיע,
ןשלאו ְ
ק ָש ׁ ֶ
יבע ְ ׁ
ׁ ְש ִב ַ
םה ְּס ָתו.
אה ַּקיִץַּ ,ת ַ
ָּב ַ
אב ַר ֲח ִמים,
למ ֵל ְּ
ֵא ָ
ִּב ְּתךָ ִ ׁה ְש ִּב ָיעה ָנְד ִרים
ָהל ְֹך ֵּת ֵל ְך ְק ָצווֹת עו ָֹלם
תר ִּבים.
אח ְמ ַל ַ
ית ְמ ָצ ֶ
ֲע ֵד ִּ

שפרה ריפקין  -סטודנטית לתואר שני במחלקה לספרות עם ישראל ,אוניברסיטת בר אילן.
פרסמה כתבות בעיתונים 'בשבע'' ,מקור ראשון' .כותבת בעיתון 'הצופה' .ספרה הראשון
'געגועי'ראהאורב 2004-בהוצאתדניספריםshif200@gmail.com .
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האֵשׁ  /דבורה קיציס
א ִּסיק אֶת ָ
ַ

אש,
ַא ִּסיק ֶאת ָה ֵ ׁ
זִיזר ִה ִיטים
ָא ָ
ש ַמ ְר ָבד.
ֶוְא ְפרֹ ׂ
יביִת
ֹהל ַּ
ֶא ֱע ֶש ִ
וְא ְש ּכֹן ּבו ֶֹּב ַטח
ֶׁ
דש ָּתבוֹא
ַע ׁ ֶ
ׂיםשלוֹם.
ָל ִש ׁ ָ
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"...אָז ָהי ִיתִי ְבעֵינ ָיו ְּכמוֹ ְצאֵת שָׁלוֹם" )שה"ש ח ,י(  /דבורה קיציס

רמן ַה ִנ ְּד ָּגלוֹת
דכ ָב ִ
ֵר ְּ
דאל ַה ַּגן.
ֵר ֶ
ֹת,ה ַּמ ּכוֹת
ֹת,ה ְּש ִׂריטו ַ
לה ּשוּחו ַ
ֹאא ַ ׁ
ּבו ֶ
טֹש ָּב ֲא ָד ָמה
ְּב ׁ
טש.
לת ּ ֹׁ
ַוְא ִּ
הה ֲא ָד ָמה,
יע ָיֵפ ַ
ִּכ ֲ
ּ ֹכה ֵר ָיקה ִהיא
מוּטה.
הש ָ
ּכֹ ׁ ְ
ֹדמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ַא ָּתהעו ִ
ֹדדגוּל ְל ָך ָּב ְר ָבבוֹת.
עו ָּ
תל ְמצֹא
ק ֶש ִ
נִימ ַב ֶּ ׁ
ֲא ְ
או ְֹתךָ
ׁ ָשלוֹם.

דבורה קיציס  -סטודנטית לתואר ראשון במחלקות ספרות עם ישראל ותנ"ך ,אוניברסיטת בר
אילן .עורכת תוכניות ומוסיקה ב'-קול ישראל' ברשתות 'מורשת' ורשת ג' .עורכת ומגישה את
תוכנית האירוח 'שירה חדשה' ,בה מתארחים מוסיקאים ומשוררים העוסקים במוסיקה יהודית.
dvorak100@gmail.com
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שֹחוֹת  /גילית חומסקי
ִללְמֹד ִל ְ

לה ַה ְת ָחלוֹת
ִמ ָּכ ַ
יבו ֶֹח ֶרת
יִית ּ
ָה ִ
ֹדל ְשׂחוֹת
וּבל ְלמ ִ
ׁש ִ
ַּתגְ ִלית ַמ ָּד ִעית
ןוּמיִם
ׁ ֶש ֶמ ַ
וּףאינו ֹׁשו ֵֹק ַע!
ַהגּ ֵ
הוּא ָצף!
תכלוֹר
ֹםט ַּפ ְ
ִל ְטע ִ
ִל ְכבוֹד ָי ִּמים ׁ ֶשעוֹד יָבוֹאוּ
לוּח
ַ ׁה ֶּש ֶקטַ ,ה ָּמתוֹקַ ,ה ָּמ ַ
וְנִד ֶמה ְּכ ִא ּלוּ
ְ
הפ ְתרוֹן
לס ָע ָר ִּ
ְל ָכ ְ
יִםה ִּצ ָּדה
טיָד ַ
ש ַ
ִל ְ ׁפ ֹ
ְוּל ַה ְמ ִּתין
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שׂא  /גילית חומסקי
וַרְי ַאצְיוֹת עַל נוֹ ֵ

או ֶֹד ְליָה
לכ ַּפיִם
נָשׂאנוּ או ָֹתךְ ַע ַּ
ֵא ְיך ָ
ידש ָּלנוּ
רוְע ִת ׁ ֶ
ָע ָב ָ
מוּצה
יתק ָ
ףיָדתינו ִֹק ְ
ְּב ַכ ִּ
רמ ָאז?
ןע ַב ֵ
הזְמ ָ
ַּכ ָּמ ַ
ֹדרגַ ע
עו ֶ
ֲאנִיזו ֵֹכר
*
ֲאנִיזו ֶֹכ ֶרת,או ֶֹד ְליָה
םצ ּמוֹת
ה,ע ַ
ּה,נֶח ָמ ָד ִ
ְק ַט ָנ ְ
לפנַי
םח ְלפוּ ַע ָּ
ֵה ָ
ֹתוּמאוֹת
ַע ְשׂרו ֵ
רב ַנַעץ ַה ִּקיר
נִת ְּפסוּ ְּכמו ְֹס ֶוֶד ְּ
ֶח ְל ָקם ְ
ֹםה ֶא ְתמוֹל
רר ְך ִמיּ ו ָ
נִיץצ ֶמ ַ
הו ִֹתירוּ ֲא ֶ
תה ַא ְר ֶנֶבת
הא ָ
יָה,א ֲה ָב ֶ
ִהיא,או ֶֹד ְל ָ
ָה ָיְתה ְמ ַל ֶּט ֶפת או ָֹת ּה
דא ָחד
םיֶל ֶ
םג ֶ
יָהש ַּ
ָוְה ׁ ָ
*
המתוֹק
ַּכ ָּמ ָ
ּיה ָח ָלב
יב ִש ֵנ ֶ
ט ְש ִּת ְּ ׁ
ט ְש ַ ׁ
ֹןש ִּ ׁ
אשו ׁ ֶ
םר ׁ
ׁ ֵש ִ
דמ ְֹש ָמעוּת
דש ִא ֵּב ַ
ַע ׁ ֶ
קנְע ָימה
הר ִ
וְנו ְֹת ָר ַ
או ֶֹד ְליָהאו ֶֹד ְליָה
אשוֹנָה
הר ׁ
ירא ֲה ָב ִ
ׁ ִש ַ
ֹרל ּקו ִֹּנְדיטו ְֹריָה
ַּב ּתו ַ
הל ׁ ֶש ִּלי
ףיָדח ִמ ָימ ְ
הכ ֲ
ֵאיךְ ֶה ְח ִל ָיק ַּ
יקמ ַא ֵוְרר'
ה'נַד ִל ְ
תא ְמ ָר ְ
ַה ּמו ֶֹכ ֶר ָ
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ָצ ַח ְקנוּ
ֵאיזו ְֹּת ִמימוּתנו ֶֹעזֶת
*
או ֶֹר ְליָה!
רל ׁ ְש ּ ֹכ ַח
ֵאיךְ ֶא ְ ׁפ ָש ִ
הח ִציעו ָֹלם
ָח ְצ ָת ֲ
ֹתבינֵינוּ
ילנְ ח ֵּ
ְּכ ֵד ִ
אא ְנַחנוּ
ַּד ָוְק ֲ
תש ָמ ּה
ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ֶא ׁ ְ
ֹאיָד ְענוּ לו ַֹמר
ל ַ
יאה ָיְתה
הה ָ
ח,איזו ְֹצ ִע ָיר ִ
ָא ֵ
להיא
זיִש ָׂר ֵא ִ
ֵמ ָא ְ
תע ְש ִׂרים
נִיתב ֶ
הצ ְח ָק ַּ
ֲנַע ָר ַ
*
יםוְא ְר ַּבע
יע ְש ִׂר ַ
אוּל ֶ
ַ
יּוּקב ִּגיל
ְּב ִד ַּ
לדיּ ֹו ְל ִ ׁה ָּש ֵבר
ּבו ַֹה ֵּלב ָּב ֵש ַּ
םהאוּזוֹן נו ָֹעד
יג ָ
ֹאת,ה ֵר ַּ
ְוּב ָכל ז ֲ
ְל ִה ָּס ֵדק
יִיתי ַמ ֲע ִדיף
ָה ִ
יא ֵח ִרים
ֹסמ ֵיד ֲ
ׁ ֶש ִי ְּקר ִ
יה ֵריקוֹת
י,יָד ָ
ַיָד ַ
זְמן
לֹאנו ְֹתרוּ ָּכךְ ְלא ֶֹרךְ ַ
ֲוַע ַדיִן
*
ַנִח ְמ ִּתיאו ָֹת ּה
ַּכ ָּמה ֵלילוֹת

נֶפש
הב ֶ ׁ
נֶפש נָגְ ָע ְּ
ֶׁ
קב ּיִס ִוּרים
וּףנָמ ְּ
גּ ַ
*
ןה ִּת ָירס
דוּכ ַ
ֹרל ַ
ַּב ּתו ְ
יל ֶרגַ ע
נְת ְ
ִה ְב ַח ִּ
רשחֹר
ְּב ֵש ָׂע ׁ ָ
זב ֹו
רש ָא ַח ּ
ַּג ְרגֵ ׁ ֶ
ֶה ֱע ָלה ִּבי ְל ֶרגַ ע
ֶמ ֶתק ע ֶֹקץ ַה ְּדבו ָֹרה
המוּזָר,ח ַש ְב ִּתי
ָׁ
ַּכ ָּמ
תמ ְּש ָמעוּת
יאב ֲע ַל ַ ׁ
ההזּ ו ִֹה ַּ
ַה ָז ָּר ַ
מש
עזֶהמ ָּ ׁ
ַ
ְּב ֶרגַ
*
ֲאנִיי ׁו ֶֹש ֶבת
מוּלה ָיּם
ַ
לס ְפ ָסל ַּב ַּט ֶי ֶּלת
ַע ַ
לה ְת ַּג ּלוּת
ירש ִ
עב ִה ׁ ֶ
ְּב ֶרגַ ָּ
התמוּנָה
רו ָֹא ְּ
יםע ִטים
ַה ְ ׁנ ָּש ִר ָ
יה ֶּל ֶחם
רוּר ַ
ילפ ֵ
לש ִב ֵּ
ַע ׁ ְ

גילית חומסקי  -דוקטורנטית במחלקה לספרות עם ישראל ,אוניברסיטת בר אילן .עבודת המחקר
שלה עוסקת בשירת נשים חרדיות .גילית ִהנָה משוררת וסופרת .בין ספריה' :הבוקר של כריסטופר'
)';(2003צלהתאנה')';(2006אהבותשלאתמול').(2007ספרנוסףיראהאור בקרובבהוצאתידיעות
אחרונות.שירים מפריעטההתפרסמוגםבכתביהעת'עכשיו' ו'משיבהרוח'gilit3@gmail.com.
35

ַמלְקוֹֹשִים  /גילית חומסקי

רוּרה:
הב ָ
יַתה ְּפ ִת ָיח ְּ
ִיְר ַ
זה ִעיר
יםב ֶמ ְר ַּכ ָ
מוּתסוּס ְּ
ִ
ַה ְל
קוְר ַעם
ָּב ָר ַ
קוּקה ְיס ֶט ִרי-
ִצ ְח ִ
םל ֵכן!
ֵמעו ָֹלם לֹא ָר ִאינוּ ֶּ ׁג ֶשם ק ֶֹד ָ
ִּתינוֹק נו ַֹלד-
יםה ְס ַּת ְיּמוּ ְּב ַה ְפ ָּת ָעה
הח ָ ׁד ִש ִ
ת ְש ָע ֳ
ִּ ׁ
ֹף,ה ָיכן הוּא?
ֲא ָבל ַה ּסו ֵ
הל ַא ְחרוֹנָה
ְנִר ָא ָ
רמ ָּט ָרה
טח ַס ַ
משו ֵֹט ֲ
ְׁ
יםמ ַפ ֶז ֶּרת
תה ַּמ ְלק ׁו ִֹש ְ
ֵא ַל ַ
יםכ ְל ַא ַחריָד
סו ִֹפ ִּ
תלב
ְּפ ִע ַימ ֵ
ָמטוֹס נו ֵֹסק
יםפו ֵֹר ַח
הש ֳּב ִל ּ
ְש ֵׂד ׁ ִּ
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ַחרְ ַצנ ִּים  /אודי וילנר

ֹת,ע ֵמלוֹת,
יִםחרוּצו ֲ
ַיָד ֲ
ָח ְרצוּ גּ ו ָֹרלוֹת,
ֹדח ִריץ.
ָח ִריץוְעו ָ
דא ָחד,
לשנָהנו ַֹל ֶ
ָּכ ׁ ָ
"מ ָזּלטוֹב",
םב ְרכוּ ְּב ַ
וְכֻל ֵּ
ָּ
ֹתוְע ְקבוּ ִּב ְמ ִתיחוּת,
ֵה ִביאוּ ַמ ָּתנו ָ
הש ּ ֹלאיָבוֹא.
למ ְק ֶר ׁ ֶ
יםל ָכ ִ
רוּכ ְ
ְּד ִ
ית,וְחגַ גְ נוּ ִמ ְצווֹת,
ָּוְכ ַר ְתנוּ ְּב ִר ָ
ֹתה ַּג ְענוּ,
ֲא ִפילוּ ְלחֻ ּפו ִ
ֹדח ַר ְצנוּ
רכ ְך עו ָ
ַא ַח ַּ
הוָק ְד ָמה,
ָּיַמ ֵ
ָצפוֹנָהוָנֶגְ ָּבה...
רא ָחד
דש ּ ֹב ֶק ֶ
ַע ׁ ֶ
ּיםה ְז ִּע ִירים,
ֹןה ַּק ִו ַ
ָח ְרצוּ ָלנוּ ָל ׁשו ַ
נְמ ִלים,
יםכ ָ
רוּצ ִּ
ַה ֲח ִ
ָּכ ְמהוּ ַעליו ְֹצ ָרם,
וְנִפ ְרדוּ ְל ׁ ָשלוֹם...
ְ

37

ַמי ִם  /אודי וילנר

אה ָרצוֹא
וְנִמ ָל ָ
ְ
יִתנִמ ַשח
ַוְה ַּב ְ ׁ
ֹתה ֵח ּלוּ
ֹרק ּלו ֵ
ִט ּפוֹתאו ַ
ֹתמן
ְמ ַפ ְע ְּפעוֹת,עוֹלו ִ
ֹת,כ ֶש ֶמן
יה ִּקירו ְּ ׁ
ִס ְד ֵק ַ
ֹרע ְברוּ ַל ִּמ ְר ָצפוֹת
מו ָ
וַיִקווּ ַה ַּמיִם
ָּ
וַיִהיוּ ְל ַב ֶה ֶרת...
ְ
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אור של שבת  /אודי וילנר

פעם אחת הייתי מהלך ברחובות נצרת עילית והגעתי לצומת אחת ונשתהיתי קמעא
להשיב נפשי ,שכן עייף הייתי מן הדרך .והנה למולי רחוב ושמו תבור .חשבתי בליבי,
בריה משונה רחוב זה ,פיתחו צר והמכוניות נדחקות בו בקושי רב ואין סופו של הרחוב
נראהכללוכלל,שמאאיןלוסוף?אמרתיאלך ואביןסודושלרחוב .החילותיצועדבמורד
הרחוב ומייד צד את עיני ספסל עץ קטן ,השתוממתי ,שכן היה מחזיק הספסל אנשים
רבים,דומההיהעלישנעשהלהם נס,כאותונסשאירע לאבותינובמקדשבשעתהרגלים.
מעולםלא אמראדם"צרליהספסל".חובשיהספסלאנשיםחביביםולבבייםהיו ,לבושים
כולםבקפידהרבה.תכונהרבהאפפהאתהחבורהכאילוהתוועדותגדולהישנהפהומכאן
תצאנה החלטותגדולותלהמשךעתידהעיר.נתתיעיניבאחדאשרישבעלקוצושל ספסל
ואוזניות של ווקמן תחובות באוזניו והיה מאזין בקשב רב לחדשות ,מדי פעם היה מוסר
ידיעה לאנשי הספסל ,אך ברגע שפנתה אליו אישה אחת וקראה בשמו "ינקו" היה עושה
עצמוכאילולאשמעהמעולם.
מדברים היו על כל הבא ליד ,הטיתי אוזני בכל כוחי לשמוע על מה נסובה שיחה ונתחוור
לי שדיברו על אברהם אחד ,שהיה מגבאי בית הכנסת וסיפרו בו סיפורים רבים ושבחים
גדולים.איך העמידמנייניםהרבהואיך הלךוביקר חוליםוסעדזקניםוזקנות בבתיאבות.
אמרתי בליביאברהםזה,מהסודו?והריבידועמדורידורותשאיןהברכהשורהאלא בדבר
הסמוימןהעין,כנראה שאוצרגדולבביתוואיןביתואלאאשתו.זה הואשנא'נקבהתסובב
גבר ,הולך הוא אברהם ומסתובב בבתי כנסיות ,וכל זה מכוח אישתו .הבינותי שנתקיים
באברהם זה"מצאאישה מצאטוב"ונתאוותיביותר להכיראתסוד ביתם.
החלטתי לאזור אומץ ונכנסתי בשיחה עם אנשי הספסל ,שאלתים" :אברהם זה היכן
מתגורר?" אמרו לי פה אחד" :ממש כאן בבלוק הראשון" והצביעו על הבית קרוב .לפתע
אמרה אחת מהיושבות" :דע! לא כל הרוצה ליכנס יבוא ויכנס ,שהרי בתוך הבית אוצר
גדול ושמו דינה ,פעם היו הדלתות פתוחות תמיד לארבע רוחות השמיים ,אך משנתמעטו
הדורות וירדה קרנם של יושבי קרנות ,שומר אברהם על אוצרו מכל משמר ונועל את ביתו
תמיד" כיוון שנסתקרנתי מאוד ,השלתי מעלי כל גינוני בושה והתחננתי בפניה שתגלה לי
את סוד שערי הבית ,אך כל זאת לא הועיל .עמדה על המשמר כאילו חייה היו תלויים לה
מנגד .כמעט אמרתי נואש ולפתע נתרצה האיש עם האוזניות ואמר" :בחור חמד אתה!
יאהבאותךאברהם ,ומי יודעאוליייקחאותךלביתהכנסתעלשם אלי כהןותהיהמשלים
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לו מניין כל הימים ,דפוק על דלתם שלוש דפיקות ,והקפד על קצב אחיד" .השבתי לו בקידה
קטנה,הודיתילומקרבלבוהמשכתיבדרכי.
בהגיעי לחדר המדרגות עלה באפי ריח נעים ומבשם .הבחנתי שמדרגות הבניין נשטפו זה לא
מכבר .נתאמצתי ועליתי במדרגות ולפתע הסתנוורתי .הכול בוהק היה ואור גדול מציץ בין
שלבי הבטוןאשרבקומההראשונה.נזכרתיבמדרשישןעלהולדתמשהרבנו",משנולד משה
אור גדול היה בבית" ,נהרה זו ודאי מימות משה עליו השלום ,אור זה גנוז לביתם של צדיקים
בלבדואיןלנורשותלהשתמשבו,אלאלראותובלבד.
פגעתי בדלת ביתם ונתמלאתי יראה .אכן מה נורא המקום הזה! שמא אשיל נעלי מעל רגלי?
ולא אלכלך ביתם של צדיקים .זכרתי את שהורה לי האיש מן הספסל ונתאזרתי אומץ.
"דפיקה" המתנה" ,דפיקה" המתנה" ,דפיקה" המתנה .נסתובב חור המנעול למטה ,אך לא
היה די בכך ,כגודל האוצר כך היא גודל שמירתו ,ומנעול עליון ונסתר החל מרשרש גם הוא.
לפתע נפתחההדלת ,מיידהסתחררתימריחותטובים,השמוריםלצדיקים ,ריחהקינמון אשר
נתבשם ממנו עולם ומלואו ,במוצאי השבת הראשון של העולם .למולי עומד אברהם ,הדור
ונאה זיו העולם ,נהרה גדולה נסוכה סביבו ,ופניו עטו חיוך רחב השובה כל לב .חלוקו הסגול
הולךומשתפלממנוונראהכאילומגיע עדקצוותעולם .הבחנתישהיוקווצותתלתליוהלבנים
עוד רטובים מן המקלחת ונאה היה בעיני עד מאוד .קיבלני בסבר פנים יפות והכניסני אל
ביתם,הושיבניבכורסהגדולהומפוארתושאלאותיאםארצהשידליקמזגן.נעניתיבחיובשכן
קיץ היה ותשוש הייתי .תהיתי מדוע הלך אברהם לכוון התריס והרי המזגן מונח היה בקרבת
הכורסה? נשאתי ונתתי בדעתי אם באדם פשוט מצווה אני לדון לכף זכות ,קל וחומר שעלי
לזכות בדין צדיקי עולם .פתח אברהם את תריס הסלון והחלה מנשבת רוח עזה ,כאותה רוח
שקרעהלישראלאתיםסוף.נתחייךאברהםואמר":חלוןזהפיתחושלעולם,כשםשבמזבח
קרה נס ודלקה אש תמיד ,כך גם כאן מנשבת הרוח בכל עת" ואכן שבה נפשי ,שמא ממראה
פניוהנעימותואולימהרוחהקרירה.אך תהיתי לעצמי הריאברהםהינוכאןואיפההיאדינה?
שמא היה מחביא אותה כשם שהחביא אברהם את שרה אימנו? זכרתי את שאמרו רבותינו
'כך היא גאולתם של ישראל קמעא קמעא' .אין לדוחקה .לפתע נפתחת דלת חדרם ונגלתה
אלידינה .התיישבהדינה לידאברהםודומיםהיובעינילזוגיונים.שילבו ידבידונשקה לו.מייד
עלתה בדמיוני הרעיה משיר השירים .מי זאת עולה מן המדבר? מתרפקת על דודה .מריחה
גם היא כשושנת העמקים ,מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל ,עליה נאמר "אשת חיל מי
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ימצא?בטחבה לבבעלהושלללאיחסר".אכןברמזל הואאברהם.
עודלא שאלהלשמיוכברשאלתנימהאכל? אמרתי להבנימוס,שאיננירעב.אךהיא בשלה,
צוותה עלי לשבת עם אברהם והיא תכין לי סעודת מלכים .קמה ורצה למטבח הקטן והחלה
מבשלת .נכנסתי לשיחה עם אברהם על מצב בתי הכנסיות בעיר ,פירט לי על מצב המניין
וסיפר לי סיפור יפה בשבחו של רב העיר ,הרב הרצל שמו .כך היא דרכם של צדיקים אינם
מספריםבעצמם אלאברבותיהם.לקיים מהשנאמרהווימתאבק בעפררגליהם.
ריחטובעלהבבית,כרובמתבשלופלפליםנקלים,בשרודגיםוכלמינימטעמים.הצצתיבדינה
וראיתישארוןאחדספוןלהשםבקצההמטבח.ונעשהלהנסלצדיקה,כלאשרחפצהנפשה
מיידמוצאתו ,רצתה מגבתמצאה,ביקשהלהתבליןגםמצאה.הושיבה אותי בפינה דחוקה
בין מכונת הכביסה לבין השולחן ונתנה לי לרוות מדשן ביתה .לפני מונחת סעודה כסעודת
שלמה המלך בזמנו .מאכלים שונים ומשונים ,פלפלים ממולאים באורז ,כרוב ממולא בבשר,
נוקרלי פפריקש כמנהג ההונגרים ועוד מטעמים רבים שלא אדע את שמם .עוד אני אוכל
חתכה לי מלפפונים חמוצים בצלוחית קטנה וטעם הכל כגן עדן .ביותר נתחבב עלי ממרח
הטונהשהגישהלי,חתכה ליפרוסותלחםלבןטריואוורירי,חייכה ואמרה"אברהםהביאאת
הלחם הבוקר" .סיימתי את אשר בצלחת ומייד נתנה לי מנה שנייה ונתרצתה רק כשסיימתי
את הסיר כולו .לפתע נתבהלה" :ההומוס? אברהם קנה הומוס כזה טוב ,לא נורא תיקח
הביתה"...נתגלגלהשיחהעלדא ועלהא,עלדודוועליגאל שעוסקיםבטלוויזיהועלחדשות
העולםוכו',לאאוכללהאריך בדברים,אךהכולנאמר בעיןטובהואהבתאדםלרוב.
החלה מספרת דינה על התנדבות במוזיאון השואה אשר בעיר ודמעות היו נוצצות בעיניה,
נתנהידהלאברהםואמרה" :העיקרזההנכדיםשלי,והעיקרשישלנו צבאחזקומדינהגדולה,
ולא ניתן לזה לקרות שוב" הנהן אברהם בראשו ,השיב לה בחיוך כואב ואמר" :די! עכשיו
הנינים!"משםוהלאההחלומספריםמסכת ארוכה שלסיפוריםעלשנידרדקיםושמםעידו
ויותם ,איך אמר עידו "אמא" ואיך התחקה יותם אחר הסב שפתאי ועומד היה ליד התנור
ומניח כפות ידיו למען יחם לו .כמה חביבים היו בעיניה שני הדרדקים ,שותה הייתה בצמא
כל סיפור אשר בא לידה .כי מדי דברה בהם ,נשתעשעה שעשועים רבים ונראה כאילו הייתה
אוחזת בתורהעצמהוהתקייםבהעץחייםהיאלמחזיקיםבהותומכיהמאושר.
פתאוםנתקנאתיבאברהם ונתהרהרתיבדרכושלעולם,ישהנושאאישה ואיןחייוחיים,ומה
41

זכה אברהם באשה כדינה? דעתו נוחה תמיד שכן זכה בשלושת המפתחות הדורש להם כל
אנושברדעת"אישה נאה,דירהנאהוכליםנאים".חשבתיבליבימהגדולה היאמידתהענווה,
שהיא מעשירה את בעליה .כך היא דרכם של צדיקים ,עשירים הם שכן שמחים הם בחלקם
תמיד .העולם אומר הב לנו ממון הב ונהיה מאושרים ,השיג אדם מנה ,מיד רוצה שתיים וכך
מכלה כל ימיו במרדף אחר העושר .ואילו צדיקים טועמים מעין עולם הבא עוד בחייהם ,אין
הםרודפיםאחרהעולם ,הואבכבודוועצמובא אליהם.לפניצאתימן הביתטענהאותידינה
בשללמתנות,שוקולדיםומתוקים,מיניגומילעיסהומגדנותלרובוהכולתוצרתמובחרתשל
עלית שדה .כאשר יצאתי את הבית לא הניחוני לילך יחידי ,נהגו בי מנהג חסד וליווני מעט.
נזכרתי בששמעתי פעם מרבי" :למדנו ממידת אברהם אבינו ,להיות מלווה כברת דרך אדם
היוצא מביתך ,למען ייתן דעתו האורח שאכן קשה עליך פרידתו" נתתי להם שלום ונפרדתי
מעמם,נשקולישניהםוברכוניבברכתהדרך.
לפניצאתימןהרחובהחזרתיראשילאחורונסתכלתיעודפעםאחתבדינהואברהם,דומים
היו בעיני למראה הכרובים שעל הכפורת ופניהם איש אל אחיו .חמימות עצומה מילאה את
ליבי ודמעות קטנות החלו נקוות בעיני .הרמתי עיני למרום והחילותי נושא תפילה" :ריבונו
של עולם! ראה מה נאים בריות שבראת ,עולמך אינו חסר ולא כלום ,אם תאמר איה אהבה
בעולם?השקיפהממעוןקודשךוראהביתזה,מיםרביםלאיוכלולכבותאהבתדינהואברהם
ונהרותלא ישטפוה .אםיתןאיש אתכלהוןביתובעדאהבתםבוזיבוזו לו.שמא תקשהעלי
איהשלוםבעולם?הרי הואכאןמונחלפניך,אורשלשבתנסוךעלביתזה כלהימיםוהולךאור
זה ומאיר בכל נקיקי הסלע והמחלוקת שבעולם .הבטח לי אלי! בכל פעם שתתעצב אל ליבך
על רעת האדם אשר בארץ ,אל נא ייחר אפך ,הבט משמיים וראה בית זה ותנוח דעתך .אנא
ממך! בכוח גדולת ימינך קבל רינת אברהם ודינה ,ברכם ,טהרם ,רחמי צדקתך תמיד גמלם
וידורוהאחווה והשלוםבביתזהמכאן ועדהעולם"...
נופפתילשלוםלדינהואברהםוזכרתיאתשחותמתהמשנה":לאמצאהקדושברוךהואכלי
מחזיקברכהלישראלאלא השלום,שנאמר ה'עוז לעמוייתןה' יברךאתעמובשלום"...

אודי וילנר  -סטודנט לתואר ראשון במחלקות ספרות עם ישראל ופסיכולוגיה,
באוניברסיטת בר אילןudivillner@walla.com .
42

דיונות הזהב והכסף )ציור במילים(  /לימור שריר

לילה.עיניעלטה.מדיפעםנעוריםרחשיהרוחוהחולמצליףבפניהםעטוייהרעלותהכחולות
שלאנשיהמדבר.הירחצובעבכסףאתהחולהאינסופי,אתעיניהםהגדולותוהפקוחותשל
הגמלים ,את רגליהם הדקות והחזקות ,את עיניהם השחורות של הגַ ָמלים ,מלכי המדבר,
את מבטם העמום והלא מובן לזר שפוקד את המקום .צלצול של ענבלים קטנים נבלע בתוך
החול,נעלםבין הדיונות.לפעמיםנשמעתאנקתגמלושוברוחשתהדממה ועקבותעקרבים
דוממיםבחול .שיירתגמלים עמוסת סחורות משתרכת לאיטה בתוךהלילה .השמייםשמעל
המדבר שלווים כרצועת ים רחב ידיים ,זרוע פנסי כוכבים בהירים ,מנצנצים וכבים .אלו הם
שמיים אחרים שלא נראים בשום מקום ,הם בולעים אותך לתוך קרירותם המסתורית
והתכולהשנפרשתמעללהט החולביוםויורקיםאותךחזרהאלתוך דיונותהכסףבלילה.הם
מהתלים בך ,כאן במדבר איתני הטבע שולטים ואין ִּבלתם .לפתע מפלח קול בכי חרישי את
דממת המדבר .הקול ,מסתלסל ומתחנן .לאור הירח זוהרות דמעות של בדולח מתוך עיניו
של הגמל ולידו מחריש הגַ ָמל .עם עלות השחר שיירת הגמלים ממשיכה לשרך את דרכה אל
נאותהמדבר.הירחגווע לאיטו עדשנעלםוהשמש,חיוורת ,שולחת אתזרועותיההדקותאל
תוךהחול.אטאטחודרותהקרנייםכמו אלפיתמנונים אלתוךהדיונותוצובעותאותןבלבן.
דבשותהגמליםמבהיקותוצמרןעוטהגווןבהירורדרד.עיניהםמבהיקותכאבניאודםתחת
מעטהריסיהםואוזניהםהרכותוהשעירותמתפרשותלצדדים.פרסותרגליהםפוסעותבתוך
החול ,זנבותיהם המדולדליםנעיםביןירכיהםהגדולות,נעיםבשיירהקדימה קדימהאל היעד
והרוכביםהכחוליםעםעיניהגחליםהלוחשותמתנודדיםמעליהםלקצבפסיעותיהםופניהם
אלהשמש.קולבכיושלהגמלהולךוגובר,מלחךאתהדיונותומרחףבאווירהחם.אדתכלכל
וזחוח מתפשטעלפניהסהרה.הדיונותמכחילותלאיטן,ומשתקפותמבעדלמעטהחלבי ורך.
החום מפשיר את צינת הלילה ושיירת הגמלים מותירה עקבות על החול .מדי פעם מחרידה
צעקתושלאחדהרוכביםאתהשקט.הוא גוערבגמל ,דוחקמעטבצלעותיואבלאחרכךהוא
ממתן את קולו ולוחש מילים עלומות המתגלגלות מתחת לשפמו השחור ,המתגלה מבעד
לרעלה ,מדבר אליו כאל ידיד ותיק .לפעמים הוא מסלסל את קולו ופוצח בשיר בעל ניגון
מונוטוני מתמשך והגמל נראה מנענע את צווארו המפותל לקצב שירת אדונו .לרגעים נדמה
שהגמלורוכבומתמזגיםלדמות אחתהממשיכהלנועלאיטה אלמולהשמש.כפסליםכהים,
המתנודדיםבאוויר,נצפיתשיירתהגמליםעלרקעהמדבר.
לפתע מתמרד הגמל ,עומד על מקומו וממאן לזוז .שיירת הגמלים נעצרת .הוא רוקע ברגליו,
מעיף על סביבותיו חול דק ובהיר ,נחיריו השעירים רושפים ,עיניו הגדולות מתמלאות דם
וקצף לבן ובוהק עולה מפיו .צמרו סומר ולאור הזריחה הוא נראה כלהבת אש .הוא מנענע
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בתחינה את צווארו הארוך ,זוקף את אוזניו הרכות וזועק לרחמים .רוכבו מחריש .קו רקיע
דק בכתום זוהר נמתח מעל הדיונות שנראות עתה כהות ,חלקן מזדקרות לשמיים כפטמות
של שד עטופות צל עגום .נדמה כאילו קו נוף של ים אפרפר תכלכל ומסתורי מציץ מבין ְש ֵדי
הדיונות .אלה נדמות לעתים למפלצות כהות ,רוחשות מזימות בפרפור אחרון של גסיסה.
ענני נוצה מעטים משורטטים מעליהן והרוח משייפת וחורצת בחול גלים מעגליים ולמרגלות
הדיונותהגבוהות,מעצבתדיונותקטנותיותר,מיןקמריםוקערים,גבעותועמקיםעשוייםחול
רך,מיןבנות דיונותעליזותומפרפרותבתנועותמעוגלותשלריקוד,פושטותעל פניהמרחבים
והרוח מלטפת את לחייהן הסמוקות .הגמל מרכין את צווארו ובבת אחת מותח את גופו,
מנסהלהתרומם עלשתי רגליוולהעיף אתרוכבו.עיני הרוכברושפות כגחלים והןמתמלאות
דם .הוא נוטל את מקלו וחובט בחוזקה בגופו של הגמל ,מושך חזק ברתמה וקול קללה
איומה מפלחת את השקט .הגמל מרים את ראשו בחוסר אונים ,כמביט בתחינה לשמיים.
יללה חרישיתנפלטתמפיוודמעותזהובותזולגותמעיניו.הואמתחיללנועוהשיירהנעה יחד
עימו .אט אט מתגבר הזוהר שבשמי המדבר והעננים נמוגים .עתה השמש עולה וצובעת את
הדיונות בזהב.היםהדמיונינמוג ונעלםוהגמליםעוטיםאת צבעהחול.צלילהענבלים הקטנים
שלצוואריהם נשמע עליז יותר .תופי הברברים ונגינה מונוטונית נשמעים מרחוק ,קולותיהם
הולכים וגוברים ומפלחים את דממת המדבר ככל שהשיירה מתקדמת והולכת אל הכפר
שבנווההמדבר.חרחוריםקלושיםנפלטיםמפיושלהגמלהזקןובגוףרופסומובסהואפוסע
בתוךהחולולידו מחרישהגַ ָמל,מוליךאותו בשתיקהאלמותו.

לימור שריר  -רופאה וסופרת .ספריה' :הבית על האגם' )' ,(2004אלוהים ואלווירה' )' ,(2005פירות בר
אדומים' ) (2007ולאחרונה 'דיונות הזהב והכסף' ) (2008בהוצאת כרמל .עורכת בהוצאת כרמל .מכהנת
במדור לספרות של המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות מטעם משרד המדע ,התרבות והספורט ,וחברה
במועצתמאזנים,כתב העתשלאגודת הסופריםהעברייםlimor.sharir@gmail.com .
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