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קול קורא
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תחושה  הוא  ביניהם  המאחד  הקו  בהתאמה.  תמיד  לא  חדשים.  לצד  מוכרים 
היה  זה  פועם.  לגוף  כתובות  מילים  בעינינו  שהפכה  סובייקטיבית, חמקמקה, 
השירים  מבחינת  אבל  רבות,  מבחינות  כה  עד  להפקה  ביותר  הקשה  הגיליון 
בין  נעו  הארץ  רחבי  מכל  חומרים  שלל  ביותר.  המשמח  גם  היה  הוא  עצמם 
המופשט לקונקרטי, בין ספרד לטבריה. בין ימים נוראים לימים נוראים אחרים. 

קיץ טוב
העורכים
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ּבְִׁשעַת הַּנְעִילָה / רחלי אברהם-איתן

בר-אילן.  מאוניברסיטת  לפילוסופיה  דוקטור  משוררת.   - אברהם-איתן  רחלי  ד"ר 
העת  ובכתבי  היומית  בעיתונות  מתפרסמים  פרוזה  ועל  שירה  על  ומסותיה  שיריה 
בת"א  בבית-הסופר  מודיעין,  במכללת  יוצרת  לכתיבה  סדנאות  מנחה  הספרותיים. 
וברחבי הארץ. מפיקה ועורכת את כתב העת “שבילים". ספריה האחרונים: להעיר את 
האנזימים, שירים )שבילי-אור, 2011(; סימפוניית אביב, שירים, )שבילי-אור, 2011(.

ֵאינָם  וֱֶאֶמת  ֶׁשּנִָּצחֹון  לְכְָך,  ּגֹורֶֶמת  ֱאנֹוׁש  ֻחלְַׁשת 
ָּפתְַחִּתי  אַַחת...  ִּבכְִפיָפה  ָּתִמיד  לָדּור  יְכֹולִים 

ִׁשבְִעים ְׁשָעִרים. 

ְּבִׂשמְָחה נִכְנְַסְּת 
ַׁשַער אַַחר ַׁשַער, 

לְֹראֵׁשְך עֲָטרֹות ָׁשזְַרְּת
ָקָראת לִי: ָאחֹות ֲהפּוכָה

ֶּמנֶת ָׂשִחית, ָאַמְרְּת ִּכי ַאְּת ַּבַׁשּ
ֲאנִי ֲאִפּלּו ֹלא ְּבלֶֶּבן

נֹולְַדִּתי לְעָָמל - ְׁשִמינִית 
ֵּבין ְּתרֵיַסר וְעֹוד ְׁשנַיִם

ֵאין רֶגַע ַּדל
ִמלְָחָמה ַעל ָּכל ּבְַדל ָחִמים.

ּתַַחת אֹוָתּה קֹוָרה
ִעִּתים לֲָעבֹוָדה, ִעִּתים לַּתֹוָרה

ְסיָג לְָחכְָמה וְֶאֶפס רַַהב
ֲעֵׂשה ַהְרֵּבה וְָׂשא ְּבָרכָה,

ֵאין ֲעבֹוָדה ְמַבּזָה
ִּכי לֶעָָמל אָָדם יַֻּלד
וְ ְׁש ְׁש ְׁש ְׁש ְׁש ְׁש

 ּוִמּכִֹחי וְַעצְִמי, ַעצְִמי וְכִֹחי
ִהְׁש ֹשְ ֹשְ ְׁש ָּׁש ֵמר;

ִּכי ִמן הַָאיִן ָּבאָת
וְָׁשם ִּתְמָצא ְמנּוַחְתָך

...
נְִרַּתְעְּת ַמַהְּמלָאכָה

ַעל ֻׁשלְַחן יְִׁשיבֹות נְִסַמכְְּת
ֹלא ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעלָה

ּומֵָאחֹור 
ִׁשּגְַרְּת ִמִּלים ְּבזָוִית ַחָּדה

נִנְֲעלּו ַּדלְֵתי נְִדיִבים.
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ּבְַׁשעַר הַּגַיְא / יפעה אושרת      

ְּבַׁשַער ַהּגַיְא ֲאנִי נְִפּתַַחת ַעד ַׁשַער ַהָּפנִים
מֹורַַחת ַעל ַעצְִמי ִׁשכְָבה נְִדיָבה ֶׁשל אֹור יְָקרֹות

ַמִּתיָרה ֶאת ִקְׁשרֵי ַהְּׁשֵפלָה
ּוַמּגִיָעה עַָדיְִך נְִקּיָה... נְִקּיָה...

ְּבִקְרָבֵתְך ַׁשלְוָה נְִמֶסכֶת ְּבעֹוְרַקי
ְמַקֶּמרֶת ּגּוִפי ּבגִרררגּור עִָדין.

ֲאנִי נְִבקַַעת ִמן ַהִּׁשּלֹוַח וְנְִׁשֶטֶפת
לֲַעזָָרה לְִמֹצא ָׁשם ֶאת ַהּכֵֹהן ַהּקְַדמֹונִי ֶׁשִּלי

ַמֲעלֶה ּגֹוָרלֹות ִּבלְבּוׁש ָּדהּוי
ַּבת לֵוִי ֲאנִי,

נָָעה ּבֲַחתּולִּיּות ְמֻהּסֶֶסת
אֹוֶחזֶת ַּבִּפְתָקה ַהִהיא

ֶׁשָּלבֶַטח ָּתִביא אֹוִתי לְִעיר ִמְקלָט.

מעין השילוח - מי המעיין שימשו את תושבי העיר לשתייה וכן הובלו דרומה בתעלה הכנענית על 
מנת להשקות את השדות החקלאיים שבנחל קדרון. ליד מעיין זה הומלך שלמה, בנו של דוד, למלך 

ישראל. מי המעיין שימשו גם לעבודת הקודש בבית המקדש, לניסוך המים, לטהרה ולמי חטאת.

הָעֲזָרָה -  השם המקובל לחצר בית המקדש. מקור השם עזרה הוא משום ש"משם עזרה באה לעולם, 
שנאמר: “יְִׁשלַח ֶעזְְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִּציֹון יְִסעֶָדָך" )תהילים פרק כ' פסוק ג'(, וכל הבא להתפלל שם בלב שלם 

נעזר בה' אלוהיו )הרד"ק בספר השרשים ערך עזר, וראבי"ה(.

עיר מקלט - בערי המקלט התגוררו כהנים או לויים. רוצח בשגגה היה בורח מיד לאחר הרצח אל 
אחת מערי המקלט. מטרת הבריחה הייתה למנוע מגואל הדם לבוא ולנקום את נקמת קרובו ההרוג. 

אם גואל הדם הרג את הרוצח מחוץ לערי המקלט, היה הוא פטור מעונש. 

יפעה אשרת - בעלת תואר שני בסוציולוגיה ופסיכולוגיה חברתית. עובדת כרכזת 
קהילה בירושלים ועוזרת אישית לרב בנימין לאו.
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ּבְחְֶׁשכַת הָאֳרָנִים / אבינעם ביר

ּבְֶחְׁשכַת הֳָאָרנִים ֶׁשל ָהרֵי יְרּוָׁשלַיִם
ַאָּתה הֹולְֵך ֵּבין ַהָּבִּתים

לְֹלא ִּפזְמֹון.
ַהִּׁשיר ַעִּתיק ִמּיַיִן

ַעִּתיק ִמְּדַבׁש
ּוַמנְּגִינָה ְׁשֹחָרה ַרָּכה

ִמּיֲַערֹות הַָעד ֶׁשל ּפֹולִין ַהּטֹוָבה
ַמֲעִביָרה ּבֲָאִמיִרים ְּתִפָּלה זָָרה

יָָפה.

ַאָּתה הֹולְֵך ּבֳָאָרנִים
ֶׁשל ֶעְברֵי יְרּוָׁשלַיִם

ּומְָחִטים ֶׁשל ֶאְתמֹולִים
ּתֹוְפרֹות לְָך ַמלְּבּוׁש
יָֹרק, ָחִריף ּוְמַׁשּכֵר.

ַאָּתה הֹולְֵך לְַבד
ּוְתִפָּלְתָך אֶַחרֶת.
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הַר הַּבְרָכָה / אבינעם ביר

“כל מצוה שהחזיקו בה כותים )גרי אריות(, הרבה 
מדקדקין בה יותר מישראל... ר"ג ובית דינו נמנו 
על שחיטת כותי ואסרוה... מאי טעמא?... דמות 
עובדין  שהיו  גריזים  הר  בראש  להן  מצאו  יונה 

אותה." ]חולין ד, ע"א-ו, ע"א[

וְכָל ֶׁשהֱֶחזְַקִּתי - 
ִּדְקַּדְקִּתי וְ

             ִּדְקַּדְקִּתי
וְֹלא ֵמַהְּכִפיִרים

ֶׁשָּׁשֲאגּו ָאז
ְּבִקְרִּבי

ּוִמזְּבֵַח ּבֹו ָּבנִיִתי
ַעל ַהּגָֹבַּה ּבֶָהִרים

וְנִּתְַחִּתי
וְִהְפַׁשְטִּתי
עֹולַת לִִּבי

ּופַַעם
ְּכֶׁשּבַָדְקִּתי אֲַחַרי

ָמָצאִתי
ְּבֹראׁש ָהָהר

ּבֲַאמּורֵי ִמזְַּבח לִִּבי

ְּדמּות יֹונָה

אבינעם ביר - סטודנט לתואר שני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר-אילן. 
בעל תואר ראשון במקרא ותלמוד. שימש כעורך כתב העת מעליות וחבר מערכת 

בכתב העת מגלים. פרסם שירים ומאמרים בכתבי עת שונים.
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הֲלִיכַת ּבֶֹקר / נתי ברוקס

ֲהלִיכַת ֹּבֶקר ַּבְּׁשכּונֹות ִּבירּוָׁשלַיִם

ָּכמֹוָה ּכְִצלִילָה ּבְֵמיֵמי יַם סּוף.

ָהאֹור נְִׁשָּבר ַעל ַקו ַהּזְַמן

וְַהֶּׁשֶקט אֹוֵפף ֶאת ַהּסְָמלִים.

מּול ַהחֹומֹות

נַָּקר ַעל ֵעץ זַיִת ְמנֵַּקר ּבְֵסֶמל ַהָּׁשלֹום

לְַמַען ּדֹור הֶָעִתיד,

וְנַַעל נְטּוָׁשה ֶׁשל ִאָּׁשה

ַעל ְּכִביׁש ִּברְַחְביָה אֹוֶמרֶת

לָה מְַחָּכה לְָמִׁשיַח ֶּבן ָּדוִד. ִּכי ּגַם ִסינְְּדרֶ

נתי ברוקס - בעל תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני בלימודי המזרח התיכון, 
החוץ.  במשרד  כספים  באגף  ואפריקה  אסיה  מדור  ראש  תל-אביב.  אוניברסיטת 
שימש כקונסול ישראל בהאנוי, וייטנאם. בוגר מדרשית נועם בפרדס חנה והמכינה 
הקדם צבאית קשת יהודה ברמת הגולן. כותב ומלחין שירים ומחזות בשעות הפנאי.
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 מַלְכֻּיֹות  / יהונתן גליק

 עֲַדיִן ֹלא הְִמלַכְנּו ֶאת ַעצְֵמנּו
 וְַהּזְַמן מְַחלְֵחל ָּבנּו, ּבֹוקֵַע ּבְֵארֹות ֲחֵסרֹות, נְִׁשָקף

 ְּבלֵב ּכֶֹסף, ּבְֶעְרּגָה יֹוְמיֹוִמית, ְּבִרגְֵעי
 מְַחסֹור ֵאינְסֹוִפי וְאּולַי

 סֹוִפי ָּכמֹונּו.

 עֹוד ְמַעט ֵקץ וְַהּלֵב
 מְַחִמיץ ּכְֶהְרּגֵלֹו, נְִקָּבר

 ִּבְברֵכַת ְסלִיחֹות ּוְמַצֶּפה לְָהִקיץ

 ָׁשָעה ַקָּלה נֹוְתָרה לְהְַמלָכַת לְָבבֹות, ְרגִָעים
 ְספּוִרים לְַּתקּוָמה וְַהָּׁשַמיִם נְסֹוגִים, נְִבקִָעים

ְלָה לְָהִקיץ ּבְִדָמָמה ּוַמְמִטיִרים רְִסיֵסי לַי



14

 ׁשֹופָר / יהונתן גליק

 א.
 ַעל ַמְרָצפֹות ְׁשחּוקֹות ַהּפְִסיעֹות נֲַעׂשֹות

ְלָה ַעְרִפִּלי, ְּכמֹו  ֲעמּומֹות ְּכמֹו לַי
 ַּביְָׁשנּות ֶׁשֶּטרֶם ִהְפִציָעה. 

 ֵּבין ָּבִּתים ֶׁשל ּפַַעם ָאנּו 
 ּפֹוְסִעים ַּבלָּאט, ֶׁשֹּלא נְעֹורֵר ַאּגָדֹות

 לִתְִחּיָה מְֻחֶּדֶׁשת, ֶׁשֹּלא ִּתְתמֹוֵסְסנָה ְּבאֹור
 ֶׁשֹּלא נִמְֶחה צְעִָדים ְקדּוִמים.

י ּדֹוִמים ַהָּבִּתים וֲַאנְַחנּו, ֵהם  ֵדּ
 נְֶחּבִָאים ַּבֵּצל וְנְִרָּתִעים ִמּצֲַעקֹות ָהמֹון וְגַם

 לָנּו נֹוַח ּתַַחת ֵאיזֶה ִמיתֹוס קְַדמֹונִי.

 ב.
י  י ְּבׁשֹוָפר אֶָחד לְהִָעיר ַאלְֵפי לְָבבֹות, ַדּ  ַדּ

 ְּבלֵב אֶָחד לְַהְבִקיַע ִקירֹות ּוָבִּתים וֳָחָרבֹות
וְַדי ְּבִקיר ָסתּור לְִבּכֹות וְלְִצחֹוק ּבְַמָּבט ָחטּוף.

יהונתן גליק - סטודנט לתואר ראשון בביופיזיקה באוניברסיטת בר-אילן. בוגר 
ישיבת הכותל.
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* / גילי א. דנון

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ִמִּלים וְִאיׁש ֵאינֹו אֹוֵמר ֶאת ַהּמּוָבן מֵֵאלָיו.
הַַחּיָה ָחְפִׁשּיָה. ִהיא ִמְתַהּלֶכֶת ֵּבינֵינּו
ֻמרְֶעֶבת, ְּפגּוָעה. ֹלא ֶּפלֶא ֶׁשּנְִמלְָטה.

ִאיׁש ֵאינֹו ּפֹוֶצה ִּפיו ְּכֶׁשַהַּצּיָד ַעל נְִׁשקֹו
חֹוֶצה ֶאת ַהִּכָּכר. אֹוָתּה ַהִּכָּכר ָּבּה ִהתְִחיל, ּדֹוֶמֶמת,

לְָׁשם הּוא ּדֹורְֵך ֶאת ַקְׁשּתֹו;
ָצבּוַע ְּבצַַער ֲהלִיכָתֹו ַקּמִָאית אֹורֵב

ִמּתַַחת לַּגֶֶׁשר ַמִּביט ּבְָמה ֶׁשּנֹוָתר.
ָּכל עֹוד הַַחּיָה ְּפצּוָעה, הּוא יֹוֵדַע

ְמטֹוֵסי ַהִּסילֹון ֹלא יְִׁשְקטּו. ֶאת ְקָרֶביָה ֵהם רֹוִצים
ֶאת ַעצְָמם ֵהם ׁשֹוכְִחים. הַַחּיָה 

ִמְסַּתֶּתרֶת, זְַמּנָּה ָקצּוב. ְּתִפָּלה לֲַאדֹונֶיָה ֹלא ִּתָּׂשא
ּגַם ָּכְך ֵאין ִאיׁש ׁשֹוֵמַע ֶאת זֲַעָקָתּה. ַחּיָה ֲעלּוָבה. 

נְִרֶּדֶפת.
ֻאְמלָלָה.

קולנוען  תל-אביב.  באוניברסיטת  וטלוויזיה  לקולנוע  החוג  בוגר   - דנון  א.  גילי 
ומחזאי. ספר שיריו הראשון יראה אור בתחילת שנת 2012.
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ּבֵין הְַּׁשמָׁשֹות / אד״ר

לֹו  ֶׁשּיֵׁש  לְאָָדם  ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  לְָמה  נַפְָחא[:  יִצְַחק  ]ַרִּבי  לֶָהם  ָאַמר 
ְׁשֵּתי נִָׁשים, אַַחת יַלְָּדה וְאַַחת זְֵקנָה; יַלְָּדה ְמלַּקֶֶטת לֹו לְָבנֹות, זְֵקנָה 
ְמלַּקֶֶטת לֹו ְׁשֹחרֹות, נְִמָצא ֵקרֵַח ִמָּכאן ּוִמָּכאן )בבא קמא, ס ע"ב(.

ֵעינַי ְקרּועֹות לְִרוָָחה 
נֹוְדדֹות יָָּמה וָקְֶדָמה
לְלֵַּקט רְִסיֵסי אֹוָרה

זֶה לָזֶה
ַצו לְַצו

ַקו לְַקו.

ִמי ֹזאת ֶׁשֶמׁש ָעָרב ַחָּמה 
עֹולָה ְּפרּוָעה ִמן ַהּמְִדָּבר

קּורֵי ֶאלֶף ְׁשנַת סֹוכְכִים ֵעינֶיָה?

ֵאי זֹו ּגְִביָרה ְּתִמיָרה
לְִבנַת ַקְרנַיִם 

יר ּפֹורֶֶטת ִּבְׂשָפַתיִם ַּדּקֹות ֶעְצבֹונֹות עֲִדינִים ַּכִׁשּ
לָנֶַצח ׁשֹוק�ַעת ּגֵו ּוְמֻהרְֶהרֶת?

ֵצא, ִאיׁש ַהֵּבינַיִם,
קֹוְראֹות לִי

וֲַאנִי הֹולְֵך ּוִמְתַאּיֵן
וְֵאינִי נְִמזָג
וְֵאינִי ָחֵׁשְך

וְֵאינִי ַמזְִריַח.
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ֵאינֶּנִי ׁשֹוֶתה / אד״ר

ֵאינֶּנִי ׁשֹוֶתה ּכְֵדי לְִׁשּכַֹח

לִזְֹּכר ַהֹּכל ֲאנִי רֹוֶצה:

ְׂשָפתֹו ַהְּׁשסּוָעה ֶׁשל ִּתינֹוק

לָׁשֹון ְּכבֵָדה ִמּנְׂשֹוא, ְצרּוַבת ּגֲַחלֵי-ּבַַעת

מְַחֵׁשב ָּתקּוַע ַעד ָאבְָדן ְׁשִפּיּות-ַהּדַַעת

ׁשֹוֶטה ִהּנְנִי,

סֹוֶטה, ּבֹוֶטה, חֹוֵטא, ְטיֹוֶטא.

ֵאינֶּנִי ׁשֹוֶתה.

ד"ר איתמר דרורי - כתב עבודת ד"ר על יצירתו של חיים הזז. משמש כעוזר מחקר 
במכון האנציקלופדיה של הסיפור היהודי וכמרצה במכללת חמדת הדרום.
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לבן / אודי וילנר

האוטובוס הישן דהר במהירות אימתנית על פני השדרה המשתרכת לאורך העמק. דומיית הלילה 
גדולות,  אדוות  כמו  החלל  אל  עטות  נהמותיו  המאמץ.  מן  המשתנק  המנוע  רעש  את  הגבירה 
מתרחבות אל תוך אגם החושך, נמוגות אל מול אדן חלון מוגף, והופכות להיות זיכרון מעומעם 
בוהה עכשיו במראה הדהויה שמעל  לפני שישקע בתהום השינה. אלונה  של השוכב על מיטתו 
הנהג. ראש גדול וקירח ממלא את המראה לאורכה ולרוחבה. בקצה הקרחת מתחילים להתעגל 
כל  עם  בחוריהן  לטבוע  המאיימות  טרוטות,  עיניים  זוג  ובתוכם משוקעות  מדושנות  פנים  תווי 
בליטה המזדמנת בכביש. מנורת הלילה שמעל הדלת הקדמית מפיצה אור עמום לעייפה, חושפת 
מול  בדריכות אל  ורכון  בהגה,  עכשיו  שאוחז  שהאיש  נדמה  אך  זעירים,  זיעה  אגלי  הקרחת  על 
השמשה הגדולה, הינו אדיש ביותר לנחילים הקרירים הגולשים במורד עורפו ונקווים לכתם גדול 

ודביק באחורי חולצתו השחורה.   

החום של העמק בוטש על חלונות האוטובוס המפולשים, ומפלס לו דרך אל תוך הפנים הדחוס. 
אין עוד איש מלבדה ומלבד הנהג, כולם ירדו בישובי הדרך. אלונה בורחת במבטה אל תוך החושך 
שבצדי הכביש. השדרה צפופה מאוד בחלק הזה של הדרך, ועצי האיקליפטוס הגבוהים מיתמרים 
אל על, אלונה נזכרת בגדר החיה המפותלת שמקיפה את האחוזה. מדי פעם מהבהבות בין רווחי 
החומה  את  להבקיע  מנסות  העמק,  את  שעוטף  הערפיל  בתוך  הנמרחות  אור  נקודות  הגזעים 
הבצורה של השדרה, נושאות עמן אותות חיים מעולמות  רחוקים. על אף החום הגדול והמחנק 
ששורר בתוך האוטובוס, המראה הזה מעביר בגבה הרטוב איזה זיע וגופה נרעד מעט. כאילו משב  

קריר ועדין נושב בעורפה, כמו פעם כשאימא הייתה עושה לה נעים בגב.

הדרך המישורית נקטעת בפתאומיות והאוטובוס  גולש אל עבר ירידה מתונה המאפשרת למנוע 
עליה  משרה  הרעשניות,  הנביחות  את  מחליף  קבוע  צרצור  של  ורחש  מעט,  להרפות  הכועס 
הדרך  על  הסוככים  העצים  ואמירי  ומתארכת,  הולכת  האיקליפטוס  שדרת  מתוחה.  שלווה  מין 
קולעים את הלילה בתוכם כאילו היה בן ערובה ותיק הרגיל לסרך רגליו בין המקומות הצרים. נהג 
האוטובוס הרפה מעט מאחיזתו העצבנית והתמסר אף הוא לירידה. בנגיעות ההגה הקלות, הוא 

נראה כאיש ים ותיק המדריך ספינה  בתוך מיצר סוער בין מאות שנים.   

שורת העצים הדמומים בשדרה מזכירים לה אותם, ואולי זה בכלל החושך שהזכיר לה אותם, אבל 
היום אלונה לא מפחדת מהחושך. אתמול בלילה היא דיברה איתו והם עשו הסכם בפעם המי יודע 
כמה, והוא התחייב להפסיק להפחיד אותה. את ההסכם הראשון עשתה עם אימא בחדר השינה 
והעלטה   , חלום  של   בעיצומו  מקיצה  כשהייתה  בית,  של  רחוקים  לילות  מאותם  באחד  הישן, 
בין חדרה שלה לחדר ההורים  כובל אותה למיתה.  והשקט המשתק  כל חדרי הבית  אופפת את 
הפרידו שתי גרמי מדרגות, ובמחצית המדרגות ניצבה דלת הכניסה לבית, כשהייתה מניחה את 
כפות רגליה הקרות בקרבת מפתן הדלת וקור חרישי מזדחל אליה מן החוץ, משהו בה היה מתכווץ. 
אלונה תמיד חששה שבין החושך שבפנים והחושך שבחוץ ישנה ברית סמויה ויום אחד החושך 
וימסור אותה לחסדיו של החושך שבחוץ ואימא לא תדע לעולם מה  שבפנים יפתח את הדלת 
עלה בגורלה. כשהייתה אלונה מגיחה לחדרה של אימא ורואה את קצוות השמיכה משתלשלים 
אל שטיח הרצפה הקטן, משאת נפשה היחידה הייתה להתכרבל שם בפוך ההוא, לעולמי עולמים, 
ולהשתכר מהחום המענג של המוכר והקרוב. אבל אלונה כבר מכירה את החושך, אין לדעת כמה 
ימי חסד יעניק לה שליט הלילה, עד הפעם הבאה שהוא יפר את ההסכם, כי תמיד הוא מפר את 

הצד שלו. 
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היא בכלל לא רוצה לחשוב עליהם עכשיו, אז היא עוצמת את העיניים בכוח, מהדקת עפעפיים 
כבדות מעייפות אל שני שקי עור נפוחים מבכי.  “חזק אלונה" היא לוחשת לעצמה, ומנסה לשוות 
קולה מגיע  כיוון שהיא חוששת שאולי  והסמכותי של תמי מהאחוזה.  לקולה את הטון הבוטח 
עיניו  הלילה,  לפניה במחזה  עולה  ודמותו  עיניה,  פוקחת מעט מעט את  היא  הנהג,  לאוזניו של 
בדיוק  מאה"  עד  ולספור  “חזק אלונה  במחשבותיה.  מרצדות  הזיעה  ספוגת  והחולצה  השקועות 
כמו שתמי הייתה אומרת לה לעשות כל פעם שהיא נזכרת בהם. המאמץ מכאיב לה, אבל העלטה 
שסוגרת עליה גורמת לה להרגיש מין חום נעים שכזה בבטן למטה. החום שולח קרניים נעימות, 
ושלוש..." האוטובוס  ושתיים... ארבעים  ואחת... ארבעים  “ארבעים  גופה.  בכל   ומתפשט  עולה 
שועט אל מחוץ, מגיח מתוך שתיקת השדרה, כמו עובר הנפלט מרחם. משאיר אחריו את שורות 

העצים הדמומים, כמו שתי טורים ארוכים של חיילים הנשכחים בשדה הזיכרון של המלחמה.

אלונה מבחינה בעקצוץ אור עדין בחלק העליון של עינה הימנית, הזוהר הזעיר נעים לה, היא מנסה 
לעקוב אחר הנקודה העדינה ומרגישה עונג סמוי מאחורי גלגל העין, במקום החשוך ביותר, עוד 
לפני שרואים בכלל. פניה מתקרבות מאליהן אל פס האור הזעיר כמו חתול הפושט ראשו לפנים 
בגרגור מתפנק, אל היד המסיבה לו עונג. עכשיו היא פוקחת את עיניה בסקרנות איטית, מבצעת 
בדיוק מושלם את הוראותיה של תמי בתרגול המשותף שלהן באחוזה. העצים כבר אינם והעמק 
פרוש כולו לפניה, רחב ומפושק בשדות. מעל העמק תלוי ירח גדול המזריח אור נעים וצובע אותו 

בגוון חלב דהוי. 

היא נזכרת באחד הלילות באחוזה. תמי העירה אותה קצת אחרי חצות, ואלונה התמסרה כליל 
לאש השובבה בעיניה הצוחקות של תמי כאשר היא קושרת את עיניה במטפחת הלבנה, ומהסה 
אותה בלחישות. בכניעה שקטה ובוטחת הלכה אחריה בלי להוציא הגה מפיה, בידה האחת היא 
אוחזת בכף ידה של תמי ואילו בידה השנייה היא תוהה בחשיכה, מגששת אחר קירות מוכרים. 
מכל הרעשים בעולם יכלה עכשיו לשמוע אך ורק את קול הלמות הלב של תמי, משתרג  בקצב 
פעימות הרקה שלה עצמה ומייצר דואט של פחד המודע לעונש הצפוי לשתים אם מישהו מאנשי 
הצוות יבחין בהן. כשהגיעו למקום המיוחל נשכבו שתיהן על השמיכות שהביאה עמה תמי, ורק 
אז הרשתה לה תמי לפרום את המטפחת באיטיות מורטת עצבים. השמים היו זרועי כוכבים, כמו 
אלפי גחליליות קטנות, והירח עמד במילואו, עגול גדול וקרוב, אלונה פחדה לדבר, שהגחליליות 

לא יברחו, והירח לא יתכסה. 

תמי לחשה לה פתאום: “יום הולדת שמח, אחותי". ואלונה הרגישה את החום התמנוני במרכז 
להתיק  יכולה  לא  היא  מגופה.  וחלק  חלק  כל  נעים אל  אושר  זרועות דביקים  של  שולח  הבטן, 
את עיניה מן השמים המרהיבים, ומהירח  שנראה קרוב מתמיד. “את יודעת מה השם השני של 
הירח?" שאלה תמי  כמו שתמיד אהבה לעשות כשהיו רק שתיהן יחד, כאילו היא אחת המורות 
הסמכות  של  החינוכיים  מאווייה  את  לרצות  שחפצה  טובה  תלמידה  כמו  ואלונה  האחוזה,  של 
העליונה תמיד עונה לה בתמימות מאוסה: “סלחי לי מורתי אך אינני יודעת". אז  תמי מקרבת את 
פיה לאוזנה של אלונה ולוחשת במתינות כממתיקת סוד: “לבנה". הלחישה קצת מדגדגת, אלונה 
שהייתה מרותקת למקסם השמים, לא מראה כל סימן של התלהבות מן הגילוי החדש, תמי אהבה 
להשתעשע במילים אלונה העדיפה לברוח לעולם המראות. רגע לפני שעזבו את הגג כדי לחזור 
לחדר לפני הסיור הקבוע של מדריך הפנימייה, זרקה אלונה לחלל הלילה:  “אבל היא לא לבנה? יש 
עליה המון כתמים" תמי נעצה בה את המבט ההוא המוזר ועיניה איבדו משהו מן הזיק השובב, 
כאילו כבו פתאום, ועצב גדול וחשוך נתגנב פנימה לאישוניה. נראה שרצתה להגיד משהו אך בסוף 

רק לחשה בנימה מזרזת: “חייבים לחזור לחדר, אחותי".

האוטובוס מוסיף להתעכל עם הכביש והירח כמו צל מנוסה מתפתל עמם, שומר על קצב אחיד, 
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בשמים  מתרכזת  היא  בו,  מביטה  לא  כבר  אלונה  הנסיעה.  מהירות  את  להדביק  מנסה  כאילו 
השחורים, במסלול שהם טווים לו. פעם שאלה את תמי “מאיפה הם יודעים הכול?", תמי חייכה 
חיוך מריר ואמרה: “באחוזה יודעים איך נראית בבטן של אימא שלך. והמצרך היקר ביותר הוא 
הסיפור של השני.  אם גילית שמישהו נושא על הגב סיפור יותר חשוך משלך, אתה שונא אותו 

אפילו יותר מעצמך, כי הוא מעמיד אותך בתוך קרן אור". 

תולשים  להתגודד,  מתחילים  הם  צבועים  עדת  וכמו  מרחוק,  לה  צועקים  הם  משוגעת"  “אלונה 
את גופם המשועמם מהאספלט הרותח של אוגוסט הישראלי אל עבר שביל החול. קשה לעמוד 
של  הסדר  את  מכירה  כבר  אלונה  ומנוסה.  טורפני  למעגל  הופכת  נערים  פזורת  שבו  הרגע  על 
המשפטים, ועוד לפני שהמשפט הראשון נורה, היא עוברת לנוהל מתגונן. נעצרת במקום, מפשקת 
רגליים ביציבות ואז בוחרת נקודה באדמה ולא מורידה ממנה את העיניים.  על פניה היא עוטה 
מן מבע מוזר, כמו שאיציק עושה כשהוא עומד לחטוף בפרצוף את הכדורגל מהבעיטה של שלומי, 

במשחק השבת באחוזה. 

משתרבבים  פרצופיהם  יורקים,  בה,  מורטים  מעליה,  מריעים  הם  משוגעת"  אלונה  של  “אימא 
נוגע בה בכתף כדי שתביט בו בזמן שכולם צוחקים משלומי שמעוות  מתוך הצווארים, ואיציק 
את פניו וגונח בקולות שבורים. היא מוסיפה להתרכז באדמה ועוקבת במבטה אחר נמלה אחת 
הסוחבת משקל כפול מגודלה. כך היא עומדת, דמומה, קפואה, כמו חיה פצועה המתאווה למגע 
הניבים, שיחדרו אל תוך גרונה, שיכריעו את חייה. רק הגרון היא חושבת לעצמה, לדחוף בחזרה 
יללת  את הדמעות עמוק עמוק, היא לא תבכה לידם כמו בפעם שעברה. לא תעניק לטורף את 

הכניעה המיוחלת. 

איציק עומד מעליה, רוכן עכשיו קרוב קרוב אל צווארה, היא מרגישה את הנשימות שלו חודרות 
אל גופה דרך עורקי הצוואר, רושפות בתוכה ומתאחדות עם קצב רקותיה הפועם בעוצמה, היא 
יכולה לדמיין את הזיעה על מיצחו המחוצ'קן, ואת השחור נוטף מאישוניו הכהים. ואז הוא גוהר 
מעל אוזנה ולוחש דרכה בשקט כוחני: “תרימי את הפרצוף שלך מהרצפה יא חתיכת בת משוגעת". 
רעדה עוברת בגבה,היא מדמיינת את תמי, עוצמת את עיניה ומרגישה חזקה, עוד קצת, תמי תהיה 

גאה, עכשיו לעצום הכי חזק. דווקא היום תמי לא פה.   

“אימא שלך סגורה עם כל הפסיכים של בית שאן". צועק שלומי ומנחית את המשפט האחרון בסבב. 
אלונה יודעת שזהו אות המבשר את קיצו של מסע הציד הקבוע, אך היא איננה מעיזה להתיק את 
מבטה מן האדמה החולית, הנמלה שלה כבר זלגה לתוך נחיל ארוך ומתפתל, נטמעה בינות רבבות 
דומים לה, וכך חמקה מעיניה העוקבות. ואכן המעגל  מתרחב לו אט אט, נוגס בה נגיסות אחרונות 
של הרס, מישהו עוד צובט בה, זורק לאוויר גניחה אחרונה של טירוף, והם הולכים ומתפרדים כמו 
להקת ציפורים המשנה את תבנית מעופה על פי אות סודי. ניבים מתחלפים בשיניים צחורות של 
גיל ההתבגרות, וטפרים דורסניים מתפוגגים לגופיות לבנות ושוקיים שזופות משמש קיצית.                 

“אלּונה?" היא שומעת קול קרוב, ומכירה את החיתוך המיוחד  של שמה, אך איננה מצליחה לזהות 
את הישות שמסתתרת בחסות הקול. כמו לפגוש פנים מוכרות ברחוב ולא להצליח להיזכר בשם. 
היא מקיצה ממחשבותיה, אך עדיין לא מפנה מבט לעבר הקול, משתהה מעט במכוון, רוצה שמשהו 
מוכר יקרא בשמה, לפחות עוד פעם אחת.  משהו בה ממוגנט עדיין אל הרגע שבו הירח נבלע בתוך 
העננים, היא מוסיפה לעקוב אחר החושך מדמיינת אותו נע ביניהם כשהם מחככים אותו, שוטפים 
אותו בערפילים, מנסים לנקות ממנו את האור, נזכרת באימא לפני החג כשהייתה לוקחת אותה 
לרחיצת המכוניות, רגעים שטופי הנאה, שתיהן צוחקות בערגה ופחד, כשהמכונה ספק מכה ספק 

מלטפת, עם רצועות הגומי הארוכות על גג הרכב.  
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השכנה  הייתה  אורה  החשוך.  האוטובוס  בתוך  מעליה  רוכנת  אורה,  את  מזהה  היא  “אלּונה?" 
תחילת  לפני  עוד  האחורי  הספסל  על  נשכבה  בטח  שאן.  בבית  הישן  מהבלוק  עליה  האהובה 
יורדת  הייתה  תורה,  שמחת  במוצאי  שנה  בכל  עכשיו.  עד  בה אלונה  הבחינה  שלא  כך  הנסיעה 
אורה מן הקומה השלישית, לבושה בהידור מיושן ושפתון זול מעטר את שפתותיה הגדולות. אורה 
מהדסת  על המדרגות הרעועות של הבניין ברגליה המגושמות בטקסיות מגוחכת, כשהמזוודה 
המרופטת שלה נחבטת אחריה מדרגה אחר מדרגה כמו חיית מחמד נאמנה. הולכת וצווחת, וקולה 
צרוד ונשי כאחד: “העננים הגיעו גברת שמחה", “חורף בא", “העננים הגיעו מר אמסלם", “גשם 
כאן". כאילו היא מגישה את פינת מזג  האוויר במהדורת מבט של מוצאי השבת. אורה נפרדת מן 
השכנים באלגנטיות ולא מחסירה משפחה אחת מן הבלוק בצעקותיה, כאשר למטה כבר ממתינה 

לה המונית  שתיקח אותה לשון את שנת החורף בבית המשוגעים של בית שאן.

ואישוניה  ומיוסרות,  גדולות  עיניה  בפניה,  מאווה  היא  אלּונה",  של  אימא  על  עצובה  “אורה 
מתרוצצים בתוך לובן חרוש בקמטי דם שמלחמות השנים הקשות הותירו בעיניה העייפות.   

מן  אלונה  לעבר  איציק  צועק  עצמה",  את  חתכה  שלך  הפסיכית  שהאימא  במזכירות,  “שמעתי 
מהלומת  את  בידו  אצר  הזמן  אותו  כל  התפזר.  כבר  הטורפים  שמעגל  לאחר  הרותח,  האספלט 
המוות, העמיד פני חלש. המכריע קרב בנשיכת שיניים אינו יכול להביט בעיני הטרף בעת יציאת 
על  הלהקה  מן  לאיש  גילה  לא  המרחקים.  מן  ההקשה  זכות  את  בליבו  שמר  כך  לשם  הנשמה, 
פיסת המידע הארסית שהצליח לשרבב אל תוכו עוד לפני כולם. עכשיו מבקש הטורף להתענג 
על הייסורים מקרוב, להביט בארס המתפשט ושוטף את הגוף המוטל, להבחין בעננה החשוכה 
המתגנבת אל הלבן של העין. הוסיף בארס וכאילו חתם: “הלכה קפוט, המשוגעת של אלונה".      

“אורה אוהבת את אלּונה", היא אומרת ומחבקת את אלונה בצורה מגושמת להפליא, ולוחצת את 
צלעותיה בכפות ידיה הגדולות בכוח רב. על אף הצחנה שעולה מריח גופה של אורה והמגע הפראי 
שמטלטל אותה, אלונה חשה בגופה עונג שלא חשה מימיה, התמנון החם ממלא אותה עכשיו אור 
חדש, שלא הכירה מעולם, כאילו הירח הגדול בכבודו ובעצמו נכנס בתוך גופה הדק והשברירי, 

והיא מאירה עתה את הלילה החשוך ואת כל מכמני העמק.    

הנהג כמו כרוז בבית הלוויות מכריז: “בית שאן".

“לילה לילה מסתתרת הלבנה".     

כותב  ישראל באוניברסיטת בר-אילן,  וילנר - סטודנט לתואר שני במחלקה לספרות עם  אודי 
ומלחין. מלמד יהדות בתכנית מתגיירים צה"לית.
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ְסחּופֵי ָהרּוחֹות / גילית חומסקי

ֹלא נֶָחָמה, ֶאֶמת ְּפׁשּוָטה:
ּגַם ִמֶּמנִי נְִמלְטּו ְסחּוֵפי רּוחֹות.

נָעּו ְרחּוִפים
סְַחרְֲחרֵי-ִּפּיֹות

הָָאֹפר ִהְתַעְרֵּבל ִּבְתכֵלֶת ָׁשַמיִם
חּום אֲָדָמה

וְַהּזְַמן הֵֵאט.

ַעכְָׁשו מּונִָחים ּדֹוְמִמים:
ִמְטּפַַחת-ִצּפֹור

ַמְטְּבעֹות, ַּכְפתֹור
ַסנְָּדל ְּבַקְרקִָעית ַהּיָם

ַמְמִּתין לְִסנְְּדרֶלֹות ּתֹועֹות.

ֹלא נֶָחָמה, ֶאֶמת ְּפׁשּוָטה:

ּגַם ּבְִמְטּפַַחת-ִצּפֹור ָרקּום ַהֹּצרְֶך
לְִהְתַקֵּפל לְִפָּסה קְַטּנָה, ַרַּבת ְׁשכָבֹות

ּולְהֵָאֵסף ְּבַרּכּות.

ִמְׁשָּפחֹות ִּתְתחְֹמנָה
ְׂשִמיכֹות ַּבֶּדֶׁשא

ַעל יַלְֵּדיֶהן ַהּקְַטּנִים יֵָאֵסר
לָגַַעת ְּבכָל ָּדָבר מּוזָר,

ָּתלּוי ְמֻהָּפְך ֵמַענְֵפי הֵָעץ 
ֶׁשָעׂשּוי לֱָהכֵיל ַחיְָּדק ֹלא יָדּוַע

ֶׁשָעׂשּוי לְִהיֹות מְַדֵּבק.

ֹלא נֶָחָמה, ֶאֶמת ְּפׁשּוָטה:

וְיֵׁש ּבֶָהם 
ִהצְַטֲערּו ִמַּׁשְבִרירֵי ַסְביֹון

וְנְִקלְטּו ֵהיֵטב ּבָאֲָדָמה ַהּלָָחה.
ַעכְָׁשו ֵהם ַמְרִּכינִים ֹראָׁשם ּבְִחּיּוְך

לְַמּגַע ָהרּוַח

לספרות  במחלקה  סטודנטית  מדינית,  במחשבה  שני  תואר  בעלת   - חומסקי  גילית 
עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. ספר השירים השלישי שלה, "ניקולאס יוז חוקר 

בקוטב הצפוני", ראה אור ב-2011 בהוצאת עכשיו.
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נֹוק-אַאּוט ּבֵינְּדֹורִי / צחי חלפי

ַהּקָָהל ֵמִריַע.
ַהָּכרֹוז מֹוִדיַע ּוַמזְִמין.
ַהּיָרִיב ַּבִּפּנָה ַמְרִצין.

זִּקּוִקים מְִאיִרים ֶאת ַהְּמבֹוָאה
וֲַאנִי ּפֹורֵץ ֶאל ַהּזִיָרה.

ֲאנִי ַקל. 
ֲאנִי ָמִהיר.

ְמרֵַחף ּבְַמְעּגָלִים,
עֹוֵקץ ּכְִדבֹוָרה

ֶאת ַהָּפר ַהּנָטּוַע לְֹלא ְּתזּוזָה.

ַמֲהלּוַמת ֶאגְרֹוף ְמִהיָרה.

ֲאנִי ֹלא ָקם 
ּגַם לְאַַחר ְסִפיַרת הֶָעֶׂשר.

ַהּׁשֹוֵפט מֹוִדיַע ַעל
ַהְּמנַצֵַח הֵָאיְמָתנִי -

ָאִבי. 

בלתי  וחינוך  וכללית  עברית  בספרות  ראשון  תואר  ללימודי  סטודנט    - חלפי  צחי 
פורמאלי, במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע.
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ּדֹונָה ּגְרָצְיָה, מְִׁשיחָה ֶׁשּלִי / הרצל חקק

ִׂשְפֵתי ּדֹונָה-ַחּנָה לֹוֲחׁשֹות נֵֶדר, קֹול ָׁשבּור 
ְּכָבר ַעְרִבית, ּכֲַעָקָרה לְֹלא ְּבנָּה,

ּכֲַאנּוָסה ָּתקּום ַעל ִּפי ַהִּדּבּור.
 

וְַעד ֶׁשּנְִקַרב לְאֹוָרּה הַָאִּציל, ֶׁשּיִַּציל 
וְַעד ֶׁשּנִֵּתן לָּה ִמנְַחת ְּדָבִרים,

נִָּׂשא לָּה ַׁשֲחִרית
לְאֹותֹו ִמְקַּדׁש ְמַעט, לְאֹוָתּה ֶאֶבן ִּפּנָה

ִבְּטֶבְריָה
ַטּבּורֹו ֶׁשל ַעם מְַדֵּמם, ִׁשלְיָה

ְמַבֶּקֶׁשת ַׁשלְוָה, ְּביֶָדיָה ָקם
ַּביִת ְמרָֻחם, ַּביִת ַחם.

ֵאיְך ָעְברּו ְּכָבר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה.
 

ִׂשְפֵתי ַההְִסטֹוְריָה. ַמִּביָטה ָּבּה ָּכמֹונִי, ִמֶּמרְָחק
ִּכנְִביָאה לְמֹוֵפת, ְּפצּוָעה וְרֹוֵפאת, וְׁשּוב 

ִמְסַּתֶּתרֶת,
ֵמִעיר לְִעיר,

לְנֶֶפׁש ַהּנְִרָּדִפים לִָּבּה נְִׁשָּבר יִָאיר,
ֹלא נַָדם, לְרֶגַע, זֶה קֹולָּה, לְָהִפיַח רּוַח,

נֵר, ֻאָּמה נְִרֶּדֶפת, 
וְַעד ֶׁשּקְַמְּת,

י, ּדֹונָה ּגְרְַציָה ֶׁשלִּ
וְַעד ֶׁשּקְַמְּת, ְמִׁשיָחה נֱֶעלֶֶמת,

ִהְתַקֵּדׁש ִמְׁשָּכן לַּנֹוְדִדים, לֲָאנּוִסים,
ֹלא יִמְֲאסּו ָּבם, ִּכי ַחְׁשְּת,

ִּבלְָחַשׁיְִך, ּדֹונָה, רֹוֶחֶׁשת ְטֶבְריָה וְקֹורֶֶמת, 
ִמְקלָט לְַחּיִים, ֳצִרי לְזֶהּות מְַדּמֶֶמת.

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה, וְֹזאת נְַפֵׁשְך, לְֵחיָקם, לְַעם
לְַהְׁשִּביר, לְהֲַחיֹות, ּתְִדַּבק לְׁשֹונְֵך לְִחָּכם.
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ִהּנֵה ִהיא לְאֹות, 
ֲחֵמׁש ֵמאֹות, 

וְַעד ֶׁשּנָקּום לְהֹודֹות,
ָּכל ֶאֶבן ֶׁשּקָָמה מֵָאז

ַּתּגִיַּה ַׁשֲחִרּיֹות וַָאּיָלֹות וְאֹורֹות,
ַהַּדף נֵכְָּתב, ׁשֹוֵמר ָּכל נְִרָּדף, ַהזַֹהר 

זֹוכֵר, ֵעדּות לְדֹורֹות,
ַרק ְׂשָפֶתיָה נָעֹות, לְִצּיֹון ַהּנֲַענֵית, לְִחּבּור ַהְּבָתִרים

לְְטֶבָריה ַהּנְִבנֵית. 
 

ֵהן ַאְּת, ּגֹוֶאלֶת ֶׁשִּלי, נְִסֶּתרֶת, 
ֵהן רּוֵחְך, ּדֹונָה-ַחּנָה עֲִדינָה

ּגְלּויָה לְֵעין ֹּכל,
ׁשּוב ַמִּתיָרה וְחֹוֶבֶׁשת, לָנֶַצח ְמנַּצַַחת

ּכְֵאם, ּכֱֶאמּונָה.
ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה ֲאנִי מְַחּכֶה לְָך.

ַעד ֹלא ִּתַּתם הֲַחֵׁשכָה, ֵאינְֵך ַׁשֲאנַנָּה. 
ִהּנֵה ַאְּת, ִהּנֵה ַאְּת עֹונָה.
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צְלֹותָנָא ּובָעּותָנָא / הרצל חקק
תפילה על הטבח באיתמר, אדר ב' תשע"א  

זֶה הָָעם.
ם.  וְַהָּדם. וַּיִֹדּ

ֵהד ַמְתִמיד
ֶׁשֹלא ַּתם.

“וַּיְִקָרא" ֵעד. ׁשֹוֵתת. ִקּיּום 
יְהּוִדי לֹוֵמד ֵסֶבל. ֶׁשּבֹוכֶה 

יְִחיִדי וְיִָמים. זְָמן וְאֹות,
ֵּבין ַהִּׁשיִטין זֹוכֵר

ֵׁשמֹות, ְּדָבִרים. לְֹצֶפן.
לְַסם ַחּיִים.

ַמְתִמיד ֲאִמִּתי,
ָּכל יָָמיו ִאִּתי.

זֶה ַהֵּצל 
ֶׁשל ַהְּתִפּלֹות.

זֹו ַהּבְָעָתה ֶׁשל ַהַּבָּקׁשֹות.

ָמה ֶאְקָרא. רַַחׁש ָהאֹור 
ַהָּסֹגל, ַהּנִבְָחר

ֵעינָיו לֲַחזֹות ִמלְּהֲַחׁשֹות. ְבּ
ְּתנּוַבת הָָארֶץ ַהֹזאת.
הֹולְֵך ִאִּתי, ָאז וְַעָּתה.

ֵסֶפר נְִׁשָמָתּה. וְֹלא ְמִבינִים
נִיב ַּכּוָנָָתּה. 

זֶה ַהּקֶֹדש. 
ִעּמֹו ְׁשִביל. ַעּמֹו ּגֹוָרל,
ֶארֶץ ֶחְמָּדה וְַדם עֹולָל.

לְַחּלֹות
ֲעגָלָא ִּבזְָמן. ִחיל וֱֶאמּונָה. ַבּ

זֹו ַהַּצּלֶֶקת ַהּנֹוָׁשנָה.
ַהְּסגָֻּלה. לְַקֵּדׁש 

ְׁשֵמיּה ַרָּבא. ּבְִמלֹוא ַהַּכּוָנָה:
ִמְׁשַפַּחת ַעִּמי, ְמעֹוף ַהָּתִמיד, ֶאְבָרָתּה,

ּה.  ֶאל לִָבּ
וְַסיִף ַאכְזָר.  ּבְֶחְמַּדת ּדִָמים.
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ָמה ֶאלְַמד. ָמה ָאִׁשיר. 
ַבח ּבְִאיָתָמר. לְנֶֶפׁש ְקדֹוִׁשים. לֶַטּ

ְקִריָעה. זֶה ַהֵּצל ַהּנְִסָּתר.
ר. זֹו ַהּבְָעָתה ְוהַַמּ

ַעד ָמַתי נְִתַקֵּדש ַּבֵּסֶבל,
ַעד ָמַתי נְִתגֵַּּדל ָבֵּאֶבל.

וְצַָעְקִּתי. ֶׁשֹּלא יְַסִּתיר.
ֶׁשיֵָאר ָּפנָיו. וְיִָּׂשא. וְַחּיִים ְּתֹבַרְך.

ְפַרח. ְּברֵאִׁשית לְצְִדָּקּה ָּתָמר ִתּ
ַּבּמְִדָּבר ִּתזְַרח. 

ִּכי לָמְַדנּו. ַעל ַחּיֵינּו ָהיּו ּכָֻּלנָה.
ְצלֹוָתנָא ּוָבעּוָתנָא.

בהצטיינות  ושני  ראשון  תואר  סיים  ספרותי.  ומבקר  משורר  סופר,   - חקק  הרצל 
השנים  בין  העברים  הסופרים  אגודת  כיו"ר  כיהן  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
2003-2005. כיום עורך בטאון חברת דואר ישראל. כתב שמונה ספרי שירה, ספרים 
לילדים, ספרי ביקורת ומחקר וספר ביאור לפיוטי קודש. לאחרונה יצא לאור ספר שיריו 

“אנא בכוח, אנא בשיר".
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ברוריה / זהר טשרטוק

משפסק הגשם והרוח חדלה להציק, אושרה של ברוריה הרקיע שחקים, ואילו אושרו 
ושלוחיו  החורפי  האוויר  מזג  ופחת.  הלך  לו,  חיכו  החצר  שמטלות  בעלה,  נחום  של 
מוטלים  היו  הגינה  וגמדי  העציצים  הנוח,  כיסאות  בחצר.  רב  הרס  זרעו  הזועפים 

בערבוביה על האדמה הבוצית.

בימים כסדרם, ברוריה הייתה גאה עד מאוד בחצר ביתם המסודרת למופת, ומשתבחת 
בגדר הלבנה הבנויה כלונסאות עץ מהוקצע, אשר הקיפה את חצרם. גדר זו שמרה על 
הסדר מפני המתרגש לבוא על חצרם מבחוץ, שהרי חצר ביתם גבלה בפרדס תפוזים 
ובמגרש משחקים, והילדים אשר שיחקו בהם בשעות הפנאי רצו להרחיב את שטח 

משחקם כל העת.

קריאותיה של ברוריה שייחפז להגיע לחצר הבית עם כלי העבודה גברו. עתה לא יכול 
היה נחום להתעלם מהן, והוא קם ממיטתו בחוסר חשק. העדיף שיימשך הגשם, ובלבד 
שיוכל להמשיך ולנמנם במנוחת הצהריים; ואילו ברוריה - כשמה כן היא - ברור לה 

כל מה שצריך להיעשות, מה עוד שהשבת עומדת בפתח.

ממקום עמדו במרפסת הבית סקר נחום במבטו את החצר ההפוכה מקצה לקצה ואת 
הילדים שניצלו את ההפוגה ממזג האוויר הקודר כדי לשוב ולשחק. לאחר שארגן את 
 - שלפניו  האפשרויות  את  נחום  בחן  כנו  על  הסדר  להשבת  הנחוצים  העבודה  כלי 
שיתחיל  לפני  קצת  ינוח  אם  לו  שיוטב  והחליט   - מעצמם  יסודרו  לא  הרי  הדברים 
לבצע את המטלות המרובות. הוא פסע אל עבר נחלתו הבלעדית בחצר - ספסל האבן 
שניצב דרך קבע מתחת לעץ האבוקדו הענק - והתיישב עליו. עיניו נעצמו מאליהם, 

ובחלומו גמדי הגינה התעוררו לחיים ובחריצות רבה החזירו את הכול למקומו.

“נחום תקום, נחום תקום!" כשפקח את עיניו מצא את ברוריה עומדת מעליו ופניה 
זועפות. מבטה הבהיר לו שעליו למצוא פתרון מהיר ויצירתי לסידור האנדרלמוסיה 
השלטת בחצר. ברוריה פנתה לחזור אל הבית, ונחום פסע אל עבר גדר העץ התוחמת 
את החצר, והשים עצמו כמחזק אותה למקומה. אך כאשר שמע את דלת המרפסת 
נסגרת מאחוריה, החל לעקור את כלונסאות העץ בזו אחר זו. ככול שהתקדם במלאכת 
ונמוג הגבול שבין חצרם למגרש המשחקים ולשטח הפרדס. משסיים  העקירה, הלך 
חזר אל עץ האבוקדו, וטיפס על ענפיו גבוה ככול שיכול היה להגיע. משהתייצב די 

צורכו בין ענפי העץ החל להכריז בקול, “חצר זו, הפקר היא!" 

וברוריה  והילדים שצפו בסקרנות רבה במתרחש בחצרם של נחום  זמן רב,  לא עבר 
כבשו בסערה את חלקת האדמה, שהייתה סגורה בפניהם עד עתה, והחזירו לה את 

עצמאותה במשחקיהם.
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צעדים ראשונים / זהר טשרטוק
 

נוף מדברי צחיח היה הנוף היחיד שחלף מול פניו העייפות של שאול במשך שעות 
רבות. לעתים נגלה מולו ערוץ נחל האכזב, מתפתל בין ההרים החשופים, והוא ליווהו 
הצהובה  בקרקע  הבחין  בבקבוק,  שנותרו  המים  במעט  והתרענן  כשעצר  במבטו. 
חיים שנסו למקום מבטחים  בעלי  על  והצרובה בעקבות מעטים, שתוויהם מעידים 
מפני חום השמש העז. גופו היה מותש מהמאמץ הממושך, ורק הידיעה שבתוך זמן 
קצר יתגלה לפניו נווה המדבר רוממה את רוחו ועודדה אותו להמשיך הלאה במסעו.  
כשהחלו להופיע שרטוטיו הדקים של נווה המדבר הוא שפשף את עיניו בפליאה, על 
אף שציפה לו. תחילה נראו רק ראשי עצי הדקל ואשכולות ֵּפרותיהם, אחר כך גזעיהם 
וסביבם צמחייה עשירה, ולבסוף מקווה מים מתוקים, נוצץ בעוז בהשפעת קרני השמש 
הישירה. לו רק יכול היה להעביר את התרשמותו העצומה מחוויה זו לחבריו, שהעדיפו 
ביוון בתוכנית  לוותר על המסע המדברי לטובת חופשה משפחתית שגרתית במלון 
“הכול כלול". הוא התנחם בכך, שמכל מקום במסע הבא ייתכן שיצליח לשכנע אותם 
להצטרף, בפרט שכמה מהם החלו להראות גישה אוהדת יותר; אך תחילה עליו לסיים 

את תכנית המסע הזה.
מסעו נקטע בבת אחת. על מרקע הטלוויזיה שלפניו ריצדה ההודעה, “אנו מצטערים 
להודיעכם שעקב תקלה טכנית יופסק זמנית השידור בערוץ זה. הקרנת תכנית המסע 
תחודש בהקדם האפשרי. עמכם הסליחה". בחוסר מעש המשיך שאול לשבת במקומו 
על כורסתו בסלון, מבטו נח על גביע הזכייה המוזהב שעל הטלוויזיה, לציון נצחונו 
באליפות המחוז בקטגוריית “מסע הנוף הארקטי". ניצחון זה אפשר לו לעלות לשלב 
הבא בתחרות הארצית ב"מסעות הכורסה", אבל מה יעשה עכשיו, כשהופסקה תכנית 
האימונים שלו, חשב בקול. זמן רב התכונן לתחרות בקטגוריית “מסע הנוף המדברי", 

ועתה התחרות הארצית קרובה מתמיד. 
בכבדות קם ממקומו, ומיד נאלץ להישען על אדן החלון הקרוב, מסוחרר לאחר ישיבתו 
הממושכת בכורסה. מבעד לחלון נוכח לדעת שכבר זרחה השמש, ואף על פי שצעד 
בחוסר ביטחון, החליט לצאת אל הרחוב, אל נוף ילדותו בשכונת מגוריו ואל העולם 

שמסעותיו בו בעצם רגליו כמעט ונשכחו ממנו כליל. 
רוח קלילה ליטפה את פניו בברכה, כשעמד מחוץ לביתו. פתאום נזכר שאמו אמרה לו 

תמיד, “שאול, את צעדיך הראשונים בעולם הלכת בחשש". 

ולימודי  יהודית  אומנות  ישראל,  עם  בספרות  ראשון  תואר  בוגר   - טשרטוק  זוהר 
של  המחלקתיים  העת  בכתבי  הופיעו  הקצרים  סיפוריו  בר-אילן.  מאוניברסיטת  מידע 
אוניברסיטת בר-אילן וב"הפנקס"- כתב עת מקוון לספרות ותרבות לילדים. תרגומים 
 A Journal of the Poetic - November 2010 Ygdrasil -לסיפוריו ניתן לקרוא ב
.The Literary Magazine of Sonoma State University, Zuma 15th -וכן ב  Arts
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ּכַחֲצֹות הַּלַיְלָה / חבצלת לואיס-חן
ִׁשיר ֶּבן ֲעָׂשָרה ָּבִּתים.

.1
ּכֲַחצֹות ַהַּליְלָה ַאָּבא יֹוֵצא

ְּבתֹוְך ִמְצַריִם וְַהַּליְלָה ֶׁשּלֹו
ָרוּוי.

לְַמְעלָה - ִּכֵּסא מְִדיָנִי,
לְַמָּטה - מּוזֵיאֹון.

ְּׁשֹות נְֶחָרכֹות. ַּבִּקיר ַהְּתמּונֹות ִמְתּגַי
ַאָּבא ׁשֹוֵמַע קֹול ֲחִריָקה ֶׁשל ָהאֹוְּביְֵקט ַהּנָע

ּוָמׁש ֶאת ַהֹחֶׁשְך ִּבכְִפיַפת ַמֵּקל נִּצּוַח ִּבְקֵצה ַהִּצֹּפרֶן, ְּבנֹוַצת סֹוֵפר.
ֲאנִי טֹוֶפֶפת ַעל ְּבהֹונֹוַתי ֵּבין ַרגְלֵי ַהִּכֵּסא.

ֶאת ַאָּבא ְמנְַּׁשקֹות ְּבנֹות יְרּוָׁשלַיִם.

.2
ַעל ֲחזֹו ֶׁשל ַאָּבא ַׁשְרֶׁשרֶת ִאינְְּדיָאנִית ִעם ֲחרּוזֵי ֵעץ ְמקְֻרָקִׁשים.

ֲאנְַחנּו יֹוְׁשִבים ַּבִּמגְָּדנִּיָה ַהִהיא, ָׁשם,
ּבְִדיזֶנְּגֹוף לְיַד ַהִּמזְָרָקה.

לְַאָּבא ַּבַּצּלַַחת הֶָאלִיּפְִסית יֵׁש לָזָנְיַת ֶּתרֶד
רֹותַַחת

וְלִי ִמיץ ֲענִָבים, ַמְׁשֶקה ַקל.
ַאָּבא מְַחּיְֵך ֵאלַי, הּוא אֹוֵמר ֶׁשאַַחר ָּכְך נֵלְֵך לְִראֹות ִאיׁש מֲַאכִיל יֹונִים.

וְָאז ֲאנְַחנּו הֹולְכִים.

.3
ָאלֶן ּגִינְְסֶּבְרג ָאַמר לְַאָּבא ֶׁשִּלפְעִָמים עֹולִים ּגָבֹוַּה ּוִבן רֶגַע ֶאְפַׁשר לִֹּפל.

טֹוב, ּגַם הָאְַדמֹו"ר ַהּזֵָקן ָאַמר ֹזאת,
נְִדֶמה לִי, וְגַם ּבְֶטהֹוֵבן ֵאיֹפה ֶׁשהּוא ַּבַּצּוָָאה ֶׁשּלֹו.

ֵאֶצל ַאָּבא ֶאְפָׁשר לִֹּפל וְלִֹּפל ַהְרֵּבה זְַמן,
ְּכמֹו ֵמהֵָעץ ֶׁשל גֵ'ק וְהָָאפּון 

Fee Fy Foh Fum!
I smell the blood of an Englishman

וְָאז ּבּום ְטַראח לֲַעלֹות
לֲַעלֹות לֲַעלֹות לֲַעלֹות ַעד.

.4
ָהרֵיַח ֶׁשל ַהֶּטְרֶּפנְִטין ָחזָק ֲאנִי סֹותֶֶמת

ֶאת הַַאף ֲאנִי ּבֹורַַחת ֲאנִי
הֹולֶכֶת לַַחּלֹון

ַּבחּוץ ְמַרּסְִסים ֶאת ַהְּׁשכּונָה יֵׁש ֲענָנִים לְָבנִים
רֵיַח ִּבְפנִים רֵיַח ַּבחּוץ

וְַאָּבא ְמַצּיֵר.
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.5
וְָאז ַאָּבא ָּבכָה וְָאז ַאָּבא ֶׁשל ַאָּבא ָּבכָה

וְָאז הֲָאנִָׁשים ִעם ַהִּמגְָּבעֹות ַהְּׁשחֹורֹות יְָׁשבּו ְּכוּוִצים ַּתּפּוִחים צֹונְנִים
ְמַמֲהִרים לְִצרֹוב ַּדֵּפי אֹוָריְָתא וְלְִבּכֹות

ַאָּבא ְמנַּגֵן ָחלִיל ּוַמּגִיד ֵאי ֵאּלּו ִמִּלים
נְָחִׁשים נְָחִׁשים נֱֶאָרגִים ִמְתמֹוְסִסים ַאָּבא

ׁשֹוֵאג ַקִּדיׁש
ֲאִבי ֲאִבי ִמי יִֵּתן מּוִתי ּתְַחֶּתיָך ַהּיֹום ֲאִבי.

.6
ֲעָרֶפל ֲאָרֶפל אֹור נֹוֵפל ַעל ִמְצחֹו

ַאָּבא יֹוֵדַע ּבְִדּיּוק ַמִהי צד"י
ְמַצּיֵר צד"י ׁשֹוכֶֶבת ַעל ִצָּדּה

וְיֹוֶׁשֶבת ְּבִבְרַּכיִם ְמֻׂשָּכלֹות
וְעֹומֶֶדת ַעל ֹראָׁשּה,

ְצלָב ּגָדֹול מֹותֵַח אֹוָתּה לְכָל ַהְּכנָפֹות
ַאָּבא ְמיֵַּׁשר ֶאת ַהצד"י נֹוזֵף ָּבּה

ֹלא לְִהְׁשַּתֲעֵׁשַע
ּבְֵעת ֹלא לָּה

ַהצד"י ַמְסִמיָקה.

.7
ּגְָבִרים נִָׁשים נִָׁשים ּגְָבִרים ּגְָבִרים ּגְָבִרים נִָׁשים

ִמיֶׁשהּו ִמְתַּבֵּצר
ִמתְַחֵּפר

ָּכאן
ּתַַחת הָאֲָדָמה

רֹוָמא הִָאיְמֶּפְריָאלִיְסִטית ִמְתַּפּלֶֶׁשת
ְׁשכָמֹות ּגְלְַדיָאטֹוִרים ּדֹוֲחפֹות זְֵקנִים

ּוזְֵקנִים ּדֹוֲחִפים ַסנְהְֶדִרין
וְַסנְהְֶדִרין ּדֹוֲחִפים ַּתלְִמיֵדי ֲחכִָמים

וְַתלְִמיֵדי ֲחכִָמים ַרָּבנִים
וְַרָּבנִים

ַרָּבנִים וְַרָּבנִים
ַרָּבנִים וְַרָּבנִים ַרָּבנִים.
ִאם ּכֵן, ֵאין לַָּדָבר סֹוף.

.8
ֵהם ָאְמרּו ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים.

ַאְך ִּבְׁשִביל לַָדַעת
ַמה ֵהם ָצִריְך לְַׁשּלֵם ּכֶֶסף

ּכְֵדי לְִהָּכנֵס,
וְלִלְֹמד ֵמָהַרב ַמה ֵהם ַהְּׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים

ֶׁשהּוא לַָמד ֵמָהַרב ֶׁשּלֹו ֶׁשּלַָמד ֵמָהַרב ֶׁשּלֹו.

.9
ִאם ּכֵן, ֵאין לַָּדָבר

.10
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נְִׁשמַטְּתִי / חבצלת לואיס-חן

נְִׁשַמְטִּתי לְתֹוְך ַהֵּׁשנָה;
ַאָּתה ָׁשם

לֹוֵקט ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים.
ַהּיֹום רִָאיָת ַעָּכִביׁש וְלִּקְַטָּת ּגַם אֹותֹו

לְתֹוְך קֻפְָסא.

ַּבַּליְלָה ַעל ָּכִרית
ְׁשמּוָטה ִעם ְּתָפִרים ִהּנְַחנּו ָראִׁשים

וְָהיִינּו נֹוְדִרים נְָדִרים,
ְמִׂשיִחים ַהְרֵּבה.

ִּפַּסלְָּת ּבְֶאְצְּבעֹוֶתיָך ֶאת הַָעָּכִביׁש ַההּוא
וְלִּמְַדָּת אֹוִתי, ֲאהּוִבי,

לְִטוֹות
ְקִרּיַת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית

ֶׁשֵאין ָּבּה ֶקַרע ְּכלָל.

חבצלת לואיס-חן - בעלת תואר ראשון במוסיקה. סטודנטית לתואר שני בספרות עברית 
ומעבירה חוגי מוסיקה ואמנות לילדים. זוכת פרס תחרות הסיפור הקצר של עיתון “הארץ".
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“ְׁשַמע יְִׂשרֵָאל,                                           
ּבֲַעיָָרה ְּכמֹו ֶׁשָּלכֶם
ַהַּדם ֵאינֶּנּו ֶהְפֵקר

הּוא ַרק נְִׁשָּפְך, וְזֶה קֹורֶה.

הַַחּיִים ֵאינָם ַחּיִים
ֲאָבל לְִמי יֵׁש עֹוד ּכֹוַח לְַהגְִּדיר

ָהֹאכֶל ָרחֹוק ִמָּתִמיד
וְַהָּמוֶת נְִדֶמה ֶׁשהּוא ָּכאן

וְַאל ּתְִדֲאגּו,
ַהְּפרִָחים עֹוד יְִפְרחּו

ַרק ָצִריְך ֶאת הֵַאֶפר וְַהּזְַמן.

ַּתְפאּוָרה לְַמַענְכֶם ּתּוַקם
ִּתזְֹמרֶת ּוַמנְּגִינֹות ֶׁשְּׁשכְַחֶּתם

וְכָל ַהַהְׁשקָָעה ֹלא לְִחּנָם
יְהּוִדים ַאֶּתם, וְנִבְַחְרֶּתם.

ּבְִמְׂשַחק הַַחּיִים,
ָמָרק יֵׁש ְּבֶׁשַפע,

וְַהּתֹור ֹלא הֹורֵג ַרק ּכְִמַעט,
וְֵאין ֹּפה ִמְׁשָמר וְֵאין ֹּפה ּגְֵדרֹות,

ַרק ָאְפנָה ֶׁשל ָׁשֹחר וְלָָבן.
וְכֹוכִָבים יִזְְרחּו, וְַהֶּׁשֶמׁש ֹלא ּבָָאה

וֲַאנִָׁשים יְִצְרחּו ּגַם ֲאנִי
וְַהַּדם ֶׁשָּלנּו ּדֹוֶמה הּוא,

ַרק ֶׁשָּלכֶם, ְקָצת יֹוֵתר יְהּוִדי.

ֵאין סֵֶדר יֹום, וְֵאין ֹּפה ָׁשעֹות
וְַהּיִָמים ֵאינָם ַּכּלֵילֹות,

וְֵאין ׁשּום ַחּיֹות וְֵאין ִמְפלָצֹות,
ַרק ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבַּתְסִריט.

ּונְָערֹות יָפֹות ִמָּפז,
ֹלא ַּתֲעלֶינָה לִַּכְבָׁשן,

וְַהֹּקר יֲַחִסית ֹּפה נְִסָּבל,
ֲאָבל ַאל ִּתְׁשְּכחּו ֶׁשַאֶּתם ַׂשְחָקנִים,

ַׂשְחָקנִים ֲעלּוִבים ֶׁשל ּגֹוָרל".

ְׁשמַע יְִׂשרֵָאל / אלינור מנדל
מוקדש לפרופסור בן עמי פיינגולד 

בהשראת הקורס שלו השואה בדרמה.

אלינור מנדל - בעלת תואר ראשון בספרות עם ישראל וסטודנטית לתעודת הוראה 
בספרות באוניברסיטת בר-אילן. מרכזת את לימודי התעודה במחלקה לקרימינולוגיה.
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 ּתִּקּון/ עופרה מצוב-כהן

ֲאנִי ְמַתֶּקנֶת ֶאת ַהְּתמּונָה ִמּתְִחַּלת

ְׁשנֹות ַהִּׁשבְִעים 

ּוַמִּסיָעה אֹוָתְך ‘ַעל' אְַחיֹוַתיְִך

ָפּעַָמיִם ְּבָׁשבּוַע, ְּבכָל עֹונָה, לְִׁשעּורֵי ַהַּבּלֶט.

רֹון. ְך ִּכָׁשּ נְַתנְיָה אֹוֶמרֶת, ִּבֵתּ

ֲאנִי רֹוקֶֶדת ַּבּלֶט, ְּבִבגְֵדי הַס�ְטרֶצ' ַהְּׁשֹחִרים

ִעם ַהּקּוקּו ַהָּצֹהב ּוַמּבַָטי ַהַּמְצלִיִפים. ַמּדּוַע נְִרְּכנָה רּוִחי ְּכֶׁשהְִסִּביָרה לִי ִאָּמא ֶׁשֹּלא ּתּוכַל 

לְַׁשלְֵחנִי לְלִּמּוֵדי הְֶמֵׁשְך ִּבבְֵאר-ֶׁשַבע ַהְּסמּוכָה?

אַַחי זֹוֲחלִים לְִקָראִתי ּבְִמִהירּות, ְּבִׂשמְַחת זֲַאטּוִטים -

רּוִחי ְשפּוָפה, ֲאָבל ּכֹוסֹות הַָאֲהָבה ֲאלֵיֶהם ְמלֵאֹות ַעד ּגְדֹוֵתיֶהן.

לפילוסופיה  ד"ר  תואר  בעלת  עברית,  ספרות  חוקרת   - מצוב-כהן  עופרה  ד"ר 
בשומרון,  אריאל  האוניברסיטאי  במרכז  לספרות  ומרצה  בר-אילן  מאוניברסיטת 
וכן  מדעיים  מאמרים  מפרסמת  ישראל.  במורשת  השני  התואר  לתלמידי  בתכנית 

שירה ופרוזה בכתבי עת שונים.
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Gracias, Dios / Yacob Nahmias

Te agradezco, rey viviente y eterno, no digo
oracion de amanecer,  y sus hermanas
de mi, escondidas son largo tiempo.
Mi taled, empacado perfumado, 
protegido de insectos,
mis filacterias brazo no anillo,
y en mi cabeza, este cuadrado negro,
como un cuerno de animal antiguo,
escondidos estan todos,
topar no los deseo. 
Por que miedo tengo, que estan llenan de telaranas.
La sinagoga la veo  de enfrente,
y temor de Dios no tengo.
Dios, tu que mundo creates, todos miras,
y, a ti, ninguno te ve.
Asi , en tu gozo, a mi me creates.
Oir oigo voz de alegria, voz de oraciones,
y mi alma tanto lo desea.
Ellos,  los recuerdos son, de mi ninez,
en mi cuerpo y mi cabeza los asembrates,
la melodia siempre me vibra. y
Creador de todo, si querias, otro me creaias,
no se por que, a mi, tanto benificates,
pero, lo que me dates, tomo con temor y modestia.      
Por que a mi me regalates, me donates,
el precioso de los preciosos, regalos.
Te bendisco cada dia, en cada paso,
beso cada letra, cada palabra, coma y senal, 
mi alma y ellas, se enjuntan.
Cuando viene, tu favor, creo linea santa,
que temblores me hace. 
Mi gratitud, por el tresoro.
Y pregunto ,? merecido soy, que tanto me donates?
Por que, por que, agradable y piadoso sois,
Perdonoso,
por esto, digo, te agradezco, 
rey viviente y eterno,
bendicioso y alabado, tu nombre, amen . 
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מֹוֶדה ֲאנִי לְָפנֶיָך, ֵאינִי אֹוֵמר,
ְקִריַאת ְׁשַמע וְאֲַחיֹוֶתיָה

ִמֶּמּנִי נְִסְּתרּו זֶה ִעָּדן.
ַטִּליִתי ְּבַׂשִּקית ְמבֶֻּׂשֶמת, 

ֶׁשָּמא יְַחְרקּוָה,
וְַהְּתִפִּלין זְרֹוַע ֹלא ִחְּׁשָקה, 

וְֶאל ָראֵׁשי, זֶה ַהָּׁשֹחר וְָהָרבּוַע,
ְּכמֹו ַחד-ֶקרֶן ִמיִתי ָקדּום.

ֻמְסָּתִרים ֵהם ּכָֻּלם,
ּולְָמצְָאם, ֵחֶפץ ֵאין לִי,

ֶׁשָּמא, קּוִרים ָעלּו ּבֶָהם.
ֶאת ֵּבית ַהְּכנֶֶסת רֹוֶאה ֲאנִי ִמּנֶגֶד

וְיִרְַאת ֱאֹלַּה ֵאין לִי.
ַאָּתה ֶׁשעֹולָם ָּבָראָת, ֶׁשרֹוֶאה ַאָּתה

וְֵאינֹו נִרְֶאה, 
ָּכְך ִּבְרצֹוְתָך, אֹוִתי יַָצְרָּת.

ׁשֹוֵמַע ֲאנִי קֹול ִרּנָה, ׁשֹוֵמַע קֹול ְּתִפָּלה,
וֲַאלֵיֶהם נְַפִׁשי יֹוֵצאת,
אֹוָתם ְּבַׁשַחר יַלְדּוִתי,
ְּבגּוִפי, ְּבֹראִׁשי, נַָטְעָּת,
וְַהּנִּגּון ָּתִמיד ִּבי יְַרֵּטט.

נִי. ִּבְרצֹוְתָך, ַאָּתה ַהּיֹוֵצר ֹּכל, אֵַחר ָהיִיָת יֹוְצרֵ
ֹלא אֵַדע לָָּמה ִעיִמי ָּכְך ֵהיַטְבָּת,

, ֲאַקֵּבל ּבֲַענָוָה, ְּביִרְָאה. ַאְך ָמה ֶׁשִּלי נַָתָתּ
אֹוִתי ּבְַמְּתנַת ָּפז חֹונַנְָּת
וִיָקָרה ִהיא לִי ִמָּכל יְָקר.

ָּבּה ֶאֱעֶׂשה לְָברֶכְָך ְּבכָל ֵעת.
ה, לְכָל ִעּצּור וְִסיָמן. נֹוֵׁשק ֲאנִי לְכָל אֹות ּוִמלָּ

לֶָהם ְּבכָל נְַפִׁשי ֲאנִי חֹוֵבר,
ָפנֶיָך,  וְֵצרּוף ְמקָֻּדׁש ֲאָצרֵף, ּוכְֶׁשּיָבֹוא ָרצֹון ִמלְּ

אֹותי יְצְַמרֵר.
מֹוֶדה ֲאנִי ַעל ָהאֹוָצר,

וְׁשֹוֵאל ֲאנִי, לָָּמה זֶה לִי, ַמְּתנְָתָך ָחלְַקָּת?
ִּכי, ִּכי ֵאל ַחּנּון וְַרחּום ַאָּתה,

מֹוֵחל,
וְַעל זֶה אַֹמר, מֹוֶדה ֲאנִי לְָפנֶיָך,

ֶמלְֶך ֵאל ַחי וְַקּיָם,
ָּברּוְך ַאָּתה, וְיְִׁשַּתַּבח ִׁשְמָך, ָאֵמן.

ּתֹודָה, ֵאלִי / יעקב נחמיאס

המדינה  ומדעי  סוציולוגיה  למד   .1933 בשנת  בסלוניקי  נולד   - נחמיאס  יעקב 
הלאדינו  לחקר  במרכז  ללמוד  התחיל   2004 בשנת  אביב.  תל  באוניברסיטת 
שיריו  בספרדית.  שירים  הכתב  על  העלה  כשנתיים  לפני  אילן.  בר  באוניברסיטת 

הועברו למו"ל בספרד וייצאו לאור כספר שיריו הראשון. 
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מְִׁשּפָט הִַּׁשירִים / עַּמִיחַי נַחׁשֹון

רַַחׁש
ֶאַּסע ַאְפלִיג

וְיְַפִציעּו יִָּמים ְרחֹוִקים

ּתַַחׁש
צֶֶמר ָׂשרִיג

ְצפּונֹות-ֵאל ִמַּמעֲַמִּקים

ֹלא אֵַדע ַּדְרכֵי ָהרּוַח
ּכֵיַצד יִָּפלְאּו ּבְִחיָדָתם
ְּבַקְצוֵי ַהַּבד ַהָּסרּוַח  
ּגְדֹולִים ְמַמֵּדי ִמָּדָתם

יָָצא
ִמּתֹוְך ָהאֶֹהל 

ּכֵֹהן ָעטּור ֵאפֹוד

נְִמָצא
לְָפנָיו נֹוֵפל

ֶמלְֶך ָספּוג ּדְָמעֹות

ַהֶּמלְֶך ּכֹורֵַע ֶּברְֶך
ָׁשכַח נֵזֶר נְִצחֹונֹות

מּול ַהּכֵֹהן הּוא ֵהלֶך 
יָרֵא ִמְּׁשמֹוַע ֲאסֹונֹות

ָּתו
אֹור וְֶצַבע

יְַרְּקדּו ָהאֹוִתּיֹות

ַקו
נֵס וְֶטַבע

יְַקְּפצּו ַהּנֹוָדעֹות
ִמְׁשָּפט ָהאּוִרים ְּבִׁשיֹלה

ַהּכֵֹהן ָעטּור ֵׂשיָבה
ּדְִמַמת מְַחּכֵי ֵחילֹו
הֹודּו לֵָאל ִּכי ָבא
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ַאּיֵה
אֹוָתם יִָמים

הִַאם יְִרּגְׁשּו וְיִתְַחְּדׁשּו

ֶּפלֶא
לְָבבֹות נִפְעִָמים

הִַאם אֹוִתּיֹות יְַרְּקדּו

וְאּולַי יְַקְּפצּו ָהאֹוִתּיֹות
ּגַם ַּבזְַּמן ַהּזֶה לְמּולִי

ְּכמֹו אֹוַפּנִים ַחּיֹות ּגְדֹולֹות
אֹוִתּיֹוָתיו ֲהדֹוֵמי ֵהיכָלִי

ַמה
ֶאְׁשַאל ֶאְתַמּה

ֹלא אֵַדע ָמנֹוַח ַמהּו

ֵחָמה
ֲעַצת נְָׁשָמה

אֹוִתּיֹוַתי יְַסְּדרּו ַהֹּתהּו

ְּפלָאֹות ַּדְרכֵי ַהִּׁשיָרה  
ֲעצּוִמים ְּכּיֹום ִמְׁשָּפט
קֹולְִעים ֶאל ַהְּסָעָרה 
ִטלְטּולִי ְּביִָדי נִלְַּפת

יֵׁש
ֶּדרְֶך ַהֶּמלְֶך

אֹוַהב לִַּׂשיַח ָּכְך  

ֵאׁש
אֹוֶחזֶת ֶּפלְֶך

צּור ַעד נְִׂשגְַבִּתי ְבּ

נִי, ֲעּנֵנִי   ֵאלִי, ָעזְרֵ
ֶאֹּקד מּולְָך ּבְֵאין ּכֵֹהן

ִּבְתִפַּלת ִׁשיִרי נָא ּפְֵדנִי
ֲאזֵַּמר ִּפלְֲאָך ְּבִׁשיר ָמגֵן
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ָׂשא
ְּתִפַּלת ּתֹוָדה

ְרנָנָה ַּבַּׁשַער ְּדִביר

נָא
ַקח ִמנְָחה

�ִשיר ִמזְמֹור ַאְבִּכיר

ֶאְׁשּתֹוֵמם ִּבְראֹות ַהֶּפלֶא
ַהִּׁשיִרים מֹוצְִאים ֵעָצה 

נְִׁשָמִתי ּדֹוָמה לֵָאּלֶה
אֹוִתּיֹוֶתיָך ַהּלֵל נְִרָצה

בר-אילן.  ובאוניברסיטת  אשקלון  האקדמית  במכללה  מרצה   - נחשון  עמיחי  ד"ר 
דוקטור  עבודת  כתב  ושאנן.  ישראל  אורות  ההוראה  במכוני  תנ"ך  הוראת  מדריך 
בנושא: ‘הדרישות של ה' מן הנוכרים בספרות ההיסטוריוגרפית ובספרות הנבואה 

במקרא'. כותב שירה ופרוזה. חלק מיצירותיו מוצגות באתר ‘מקלעת שירה'.
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�ֶשל מִי הַתְּׁשּוקָה הַּזֹאת? / לואיזה נמיצוב-יפת

ׁשּוָקה ַהֹּזאת לֲַעזָאזֵל? �ֶשל ִמי ַהְתּ
צֵָעינּו? ְחֹּבׁש ְפּ ּוִמי ַתּ

ֹלא יְלּוַדת ִאָשה
ִּכי

מִֵא�ָּשה יָָצאָת-
ַצע    ֵפֶּ

לְֹלא ֲארּוכָה
יְִצְרָך וְֹלא ִּתְמֹׁשל  ְבּ
ּוִבְתׁשּוָקָתּה  ֵאלֶיָך

ּותְַחֵּפׂש ָּכל הֵָעת  ֶאת הָָאב
ֲאָבל...

ּבְֵחיָקּה  ִּתְׁשַּכב
ּוכְמֹו ַהֶּמלְֶך ַאְרּתּור

וְהַָאִּביר לַנְְסלֹוט
ָּׁשה ַּבָּתוְֶך ַחּיָב ִּתְהיֶה ִאִ

לְגֵַּׁשר ֵּבין עֹולָמֹות
וְלא ֵאלֶיָה ְּתׁשּוָקְתָך

ָעָפר ָּתִמיד יְַעּכֵל ּגּוְפָך
וַַּתֵּבט ָּבּה ּבְִטינָה

ּבָאֲָדָמה הֵָאם
וְִהיא, ַאף ַעל ִּפי כֵן ִּתֵּתן ִּפְריָּה

ַהַּמר
, ָרחֹוק ַּבָּׁשַמיִם וְגָבֹוַהּ

הָָאב
ִּבלְִּתי ֻמָּׂשג
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 ּבְלִי ּפָרֹכֶת / לואיזה נמיצוב-יפת

ּבָָאה ֶאל ַהּקֶֹדׁש - ֲאנִי,
ּגְלּויַת ֹראׁש 

ֲעיֵָפה לְַׁשֵּמׁש ָּתוְֶך.
ֹלא נֹוגַַעת ֹלא נְגּוָעה

רֹוָצה לִָׂשים יִָדי ְּביַד ַהְּׁשכִינָה 
ֹלא ָארו�ן, לא ָּפֹרכֶת

ֹלא יִרְָאה
ֹלא.

ָּככָה, ְּביָד אַַחת לֶֶחם ָׁשֹחר
ּוְביָד ְׁשנִּיָה ַהְּׁשכִינָה

ָּככָה, 
ֹלא ַאּיֶלֶת ֲאֵהִבים.

ָּבֵצק ֶׁשּתֹוֵסס, ּתֹופֵַח, הֹוֵפְך לֶֶחם
ֵמזִין

ְמזִינָה
לִי 

ַהּתֹוָרה

לואיזה נמיצוב יפת - בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ועבודה סוציאלית. מאמנת 
חדשה.  לגבריות  בתנועה  משותפת  יו"ר  רגשית.  עבודה  בתחום  קבוצות  ומנחת 
פרסמה שני ספרי שירה: “מחוברת לאדמה וחולמת על הרוח", ו“ביום הראשון של 

העתיד אני החלום". שיריה התפרסמו בירחון נתיב.
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מִּלִים, מִּלִים, מִּלִים / ארז פודולי     
במציאות המשורר תמיד קטן וחלש מהממוצע החברתי; 
על-כן הוא חש את הקושי שבקיום הארצי בעוצמה רבה 

משאר הבריות. לו אישית שירתו אינה אלא צעקה.
פרנץ קפקא

ֲאִפּלּו צְָעָקה ֵאינָּה אֹובֶֶדת
ַמה אֹוֵבד ִאם ּכֵן?

ִמְׁשָקַפיִם, ַמְפְּתחֹות,
ֶחְׁשּבֹונֹות לְַתְׁשלּום ַעל ַהְּמָקרֵר,

ְׁשֵאִרּיֹות ְּתׁשּוָקה ּגְֹדלָה ּוָמָרה.

ן-לַיְלָה אֹובְִדים הֶָעְׁשּתֹונֹות, ִבּ
הֶַאְתמֹול וְַהּפַַחד

ַמה יַּגִידּו ַהְּׁשכֵנִים,
ֶׁשַאָּתה ִּככְלִי אֹוֵבד ִּבלְׁשֹונָם.

ַהֹּבֶקר רִָאיִתי מֹוָדָעה ְטִרּיָה
לֶב. ַעל ַעּמּוד ָהְרחֹוב: ָאַבד ּכֶ

לֶב יֵׁש ִמי ֶׁשּמְַחֵּפׂש ֲאִפּלּו ּכֶ
- - -

ַרק ְׁשאֹול ּתְַחִּתית ֹלא ָאַבד לִי ֵמעֹולָם.



43

ְׁשתִיקָה / ארז פודולי 

ּפַַעם ָהיּו ַהִּמִּלים ֲעלֵי ַּדְפנָה

אַַחר-ָּכְך ֲעלֵי ְּתֵאנָה.

ַעכְָׁשו ֲאנִי ְמלֵַּקט ַׁשּלֶכֶת ְׁשִתיָקה,

ִּתלֵי ִמִּלים ּבַָחּלֹון ָהרֵיק,

ְׁשִריקֹות עְֶדרֵי ִמִּלים ֶׁשָרעּו רּוַח וְּיְֶהָּבלּו.

ד"ר ארז פודולי - ד"ר לביוכימיה וחוקר באוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה, 
ארה"ב. זוכה פרס טבע לשירה לשנת 2008.
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א
זֶה ֹלא ָקָרה ְּבַבת אַַחת

לְַאט לְַאט,
ְּכמֹו ִחלְחּול ְמכַּלֶה ֶׁשל ַמיִם

ֶאל ּגּוף ַהֶּסלַע
ִאּבְַדִּתי ֶאת ַהּקֹול.

ִהִּציעּו-ַּדְּבִרי יֹוֵתר ְּבֶׁשֶקט,
ָאְמרּו-ַּדְּבִרי ְּבטֹון ָאטּום

אַַחר ִצּוּו-ַאל ַּתּגִיִדי ְּכלּום.
ִמי מּו מֹו

ַהְׁשִמיִעי ַעּמּוד ֲאוִיר ָׁשלֵם ּדֹוֵהר
וְחֹוזֵר לְִמקֹומֹו.

לְִעִּתים ֲאנִי ָּפׁשּוט רֹוָצה לְִהיֹות לְַהְרגּיִׁש לְִצּעק
ַאְך ַרגְלֵי-ַעּמּוֵדי ֶקַרח

יַָדי-ּגְִביֵׁשי ֶמלַח
ַאנְְתרֹוּפֹולֹוגִים אּולַי יְָדעּו לְַהּגִיד

ֶׁשָהיְָתה ָׁשם ּפַַעם ִאָּׁשה, ָהיָה ָׁשם ּפַַעם ָמקֹום
ֵהם קֹורְִאים לֹו ְסדֹום

ֲאנִי קֹורֵאת לָזֶה
ָׁשרֳִׁשים.

ב 
ִאִּמי ָּבזָה לְַּמׁשֹוְרִרים

ִּכי מֹוָתר הָאָָדם ֵמַהּבֹוהֶָמה.

ִמִּׁשיִרים ֹלא קֹונִים לֶֶחם ַּבַּמֹּכלֶת
ּפְָסָקה ּוְדָמָמה,

ֵהד קֹולָּה ִּבי נְִטַמע
ְּכמֹו ֻּתֵּפי ִמלְָחָמה.

זֹוכֶרֶת אֹוִתי
ׁשֹוזֶרֶת ִמּנִיֵמי נְִׁשָמִתי ֲחרּוזִים

ַּבּמְִטָּבח -
אֹוָתם ּבְֶהרֶף 
ָהיִיְת ְמַפּזֶרֶת,

ְמַרּדֶֶדת לְִרִקיִקים
ּבְַמֲערֹוְך ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלְך.

ּבְִמְטָּבח ִמֶּׁשִּלי
ַהּיֹום ֲאנִי יֹוֶׁשֶבת,

וַעֲַדיִן ַהִּׁשיָרה ֵאינָה ּתֹוֶׁשֶבת.

ָׁשרֳִׁשים: מָבֹוא לְאַרְכֵאֹולֹוגְיָה נִָׁשית / סמדר פלק-פרץ
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באוניברסיטת  משווה  לספרות  המחלקה  מטעם  לפילוסופיה  ד"ר   - פלק-פרץ  סמדר  ד"ר 
בר-אילן. עבודת הדוקטור שלה עוסקת בקול הסמוי ביצירותיהן של דבורה בארון והסופרת 
האמריקאית מרי וילקינס פרימן. מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דויד ילין בירושלים 

ובמכללת אורות ישראל באלקנה. ספרה ‘והמלך ישן' ראה אור בשנת 1992 בהוצאת סער. 

ְמַׁשּיֶרֶת ֲאנִי אֹוָתּה
ְּכַבת חֹורֶגֶת,

זֹורֶֶקת לָּה ֵּפרּורֵי זְַמן,
ְּכמֹו ַמְטְּבעֹות ּכֶֶסף קָָטן לְַקְּבָצן.

ֲאָבל ַּבַּליְלָה, 
יֵׁש ִּפְתֹאם ִמן קֶֶסם ּבֲָאוִיר:

ִמן ַהּמְִטָּבח ִהיא יֹוֵצאת לְִקרַֹע ֶאת הִָעיר
ְּבלִי ּכְִמיָהה לְנִָסיְך, ִהיא ַרק רֹוָצה לְִהיֹות ָּכאן

ָאז ְּתנּו לָּה ֶקֶצב ַּבּיַָדיִם, וְָאֹדם-ָאֹדם ַּבּלְָחיַיִם, נְִׁשֹּבר עֹוד ַצּלַַחת, נֲַעלֶה ַעל ֻׁשלְָחן- - -

ג
ִמּתֹוְך ַהִּפירִָמיָדה 

רִָאיִתי אֹוָתן :
ֵאם אֹוכֶלֶת ַּבת, ַּבת אֹוכֶלֶת ֵאם

וְָהעֹולָם ִאּלֵם- - -
אֹו ֶׁשאַֹמר ָּפׁשּוט: “זֶה ַּבֶּטַבע",

ַּבת רֹוָצה לִגְֹּדל, לְִהְתַקֵּדם
וְִאם ֵאין ַּבְּסִביָבה ְּברֵָרה אֶַחרֶת

ָאז ַּבת אֹוכֶלֶת  ֵאם.
 

וְֵאם אֹוכֶלֶת ַּבת,
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר לָּה לֱֶאֹכל ִמיֶׁשהּו אֵַחר לְאַַחר ֶׁשִאְּכלָה ֶאת ַעצְָמּה

וְִהיא יֹוַדַעת, ֶׁשָּצִריְך לְַהפְִסיק ֶאת ַהַּׁשְרֶׁשרֶת,
ֶׁשרֶת וְִהיא יֹוַדַעת ֶׁשַאף אַַחת ֵמֶהן ֹלא ּתּוכַל לְִהיֹות מְֻאּ

וְִהיא יֹוַדַעת ֶׁשִהיא ִּתָּׁשֵאר לְעֹולָם הִָאָּׁשה הָאֶַחרֶת
ָהעֹומֶֶדת ַּבֵּצל

ִאיׁשֹון ֶאל ִאיׁשֹון ְמַפלְֵּבל,
ָהיָה רֹוֶצה ַחּדּות רְִאּיָה, ֵחרּות נְִטּיָה לְָמה ֶׁשָהיָה- - -

אֹוָתְה אְַחּדּות ַּתת-רְְַחִמית נִָׁשית ֲחִריִׁשית 
אֹותֹו רֶֶחם ֲהוָיָה.
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ְׁשֹלָׁשה ִׁשירֵי ֵאבֶל / חן ישראל קלינמן

לעודד
*

ֱאמֹור נָא - ָמהּו ֶׁשִחֵּמר ַעד ַמֲערֶֶפת,
ָמה יִֵּתם ַעד ַאל,

הֹוִתיר ּכְֵאב ְּכהֹורֶה אֲַחרֹונִי, מֹורֶה ֶּדרְֶך ּבֵָאין-ִמְפלָט.

ַצר. נָא.
ְדהֶֹדת נְָתזִים, ַּתבְֵהלֹות ֶׁשל ּפְָסק. ִתּ

הֹוַסְפָּת לְִׁשּבֹור ֶאת ַהּנְִׁשָּבִרים ִמֵּמילָא.

תֹות ֶאל ַחי וְִדֵּבר, ַסרְֲעפֹות ְׁשֵפכֹות ָּכאן, נְִשָׁפּ
ָּפנִים אֹוגְפֹות לְָהִבין,

זְַמן יֹוֵצא ֵמעֹורֹו, ָּכאן ְמַבֵּקׁש ֶאת ָּכאן. ַאָּתה.

*
ָמה ֶׁשעֹוֶׂשה אֹוָתְך ְּתמּונָה יְָׁשנָה ְּבעֹוד ַאְּת ָּכאן

הּוא ָמה ֶׁשֹּלא מֹוִתיר לִי ְּברֵיָרה.
ָמה עֹוֶׂשה אָָדם ֲחַסר ְּברֵיָרה?

ֻמּטָָחנִי ֶעֶצם ַחּיִים ּבְֶעֶצם ֵמת, ֵּבין ֵער ֵּבין יֵָׁשן,
ַהּזְָמן ּכֻּלֹו ִּבזְַמן ָעָבר.

חֹוֵבק אֹוָתְך ַחּזָק, ֵעינַי ּכְָמִׁשים מֲֵאחֹורֵי ְּכֵתֵפְך.

ָמה ֶׁשּמִֵמית אֹוָתְך ְּתִמיִדית, מֲַאכֶלֶת ּדּומֹות ְּבגּוִפי,
הּוא ָמה ֶׁשּמֹוִתיר אֹוִתי ַחי ִּבלְִּתי ֶאְפָׁשִרי.

ָמה עֹוֶׂשה אָָדם ִּבלְִּתי ֶאְפָׁשִרי?

*
נֹוְסַטלְּגִּיָה ְקרֹוָבה ִמַּדי ֶאל ַהּגְַעּגּוַע ַהָּקרֹוב ִמַּדי

ֶאל הָָאְבָּדן ַהְּמַפּכֶה.

ְּתלֵיָסר ָׁשנִים וְִהיא, ִּכי ֵאין ָּדָבר ֵּבינָּה לְֵבין ַהּזְָמן
ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ָּדָבר ֵּבין ִקְרָבה לְַמּגָע.

י ֵהן ְקרֹובֹות ִמַּדי. ְמכֹונִּיֹות ִמְתנַּגְׁשֹות ֹלא כִּ

ְּתלֵיָסר ָׁשנִים לְהֲַאִביד, לְַהכְִּביד ַעד ַצר
ַעל ְקנֵה ַהִּסֹּבלֶת,

לְַהרְִחיק ַעד זַר ֶאת ִמנְַׁשם ַהְּמקֻּוֶה.

ָּה, ֲאָבל ָּכְך ֵהם ָׁשַמיִם ֹיאְמרּו ָּכְך נֹוֶצרֶת ִמיתֹולֹוגִי
ֶׁשִהגְִּדילּו לְַהרְִחיק.
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ְּתלֵיָסר ָׁשנִים ָּכבּו ִּבנְּגִיַעת ַמרְֶאה, ִּכי ּתְִחי-ּבֶָהרֶת
ֲחִמיֵדי-ּתַֹאר-הִַחּיּוְך-ַעל-ֵחי-ָּפנֶיָה,

רֵב הָָאמּור - סֹוֵבב סֹוֵבב לֹו. רֵטֹוִריָקה ִמְסּכֵנִית. וְֹכל ַהָקּ

ֲאָבל ֵאין ָּדָבר ֵּבין ִקְרָבה לְַמּגָע, ְּכלֹוָמר ָּכְך נְִדרֶכֶת
ְקִפיַצת ַהֶּדרְֶך.

בר-אילן.  באוניברסיטת  משווה  לספרות  במחלקה  דוקטורנט   - קליינמן  ישראל  חן 
פרסם שני ספרי שירה: “צעדים במרחב" )כרמל, 2006(; “במלוא מוטת הבריאה" )עמדה, 

2011(. מעורכי כתב העת הספרותי המקוון “יקוד".
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עֹוד יָבֹואּו זְמַּנִים / אהובה רויטל

עֹוד יָבֹואּו זְַמּנִים,
לָאו ַּדוְָקא טֹוִבים,

יֹוֵתר יֹוְדִעים ֶאת ַהָּׁשנִים.
 

וְַהּגַּגֹות ִמְתַּפְּללִים
וְהֵָעִצים ִמְתנֹוֲעִעים

לְִקַראת ַהּיִָמים ַהּנֹורִָאים.
 

וְַהּגְרֹונֹות ִמצְַטּוְִחים
וְַהחּוִׁשים ִמתְַחּדְִדים,

ְּכמֹו יֹוְדִעים ֶאת ּפְַסק ַהִּדין.

אהובה רויטל - סטודנטית לתואר שני במוסיקולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. בוגרת 
מלחינה,  הקודמים.  מסע"י  בגיליונות  התפרסמו  שיריה  במוסיקה.  ראשון  תואר 

כותבת ומבצעת. 
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הַּבַת ֶׁשל הָרַב / שפרה ריפקין

קְִמֵטי ַהּבָָעה ּוַמָּבט ָמִהיר
ָהיִיִתי ַמְפנָה ֶאת ַהּגַב

וְֵעינַיִם קְַטּנֹות ָׁשֲאלּו ִּבְפלִיָאה:
‘ֹזאת ַהַּבת ֶׁשל ָהַרב?'

ַּפיְָטן ִמְתַעֵּקׁש ְמַסלְֵסל ְּבקֹולֹו
ּוַמִּתיׁש ֶאת ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה

ָּברֶַקע זִִהיִתי נִּגּון ֲחִסיִדי
וְֶאת ָאִבי. ַהָּתלּוי ַעל ְּבלִיָמה

ְׁשַעת ִמנְָחה ּוְקלִּפֹות ּגַרְִעינִים
נִּצֹוצֹות ֶׁשל מְִדָרׁש ּוָמָׁשל

ִמיֶׁשהּו נִָּסה לְהְַסוֹות ֶאת ָהרַַעׁש
ִמיֶׁשהּו נִכְַׁשל

קְִמֵטי ַהּבָָעה ּוַמָּבט ָמִהיר
ָהיִיִתי ַמְפנָה ֶאת ַהּגַב

וְֵעינַיִם קְַטּנֹות ָׁשֲאלּו ּבִמְִחילָה:
ַאְּת ַהַּבת ֶׁשל ָהַרב?

ז"ל?

מרצה  בר-אילן.  אוניברסיטת  עברית,  בספרות  שני  תואר  בעלת   - ריפקין  שפרה 
לספרות ודרמה בסמינר בנות מרגלית בירושלים. ספרה הראשון “געגועי" ראה אור 

בשנת 2004 בהוצאת דני ספרים.



50

במחלקה  השלישי  לתואר  במסלול המשולב  לומד  שני.  תואר  בעל   - רצון  עמוס 
לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. מתעתד לכתוב עבודת מחקר בתחום 
על רקע  זכריה אלצ'אהרי  לר'  ‘'ספר המוסר''  ייחודו של  המקאמה העברית אודות 

המאה ה- 16 בתימן. מורה- גמלאי של משרד החינוך.

חָפַנְּתִי קֹולְֵך / עמוס רצון

ָמַׁשכְִּתי ָחַפנְִּתי 
ַקו ְּדמּוֵתְך קֹולְֵך 

ּכְַצּיָר ּכְֵמיָתר 
ִּבְתמּונַת הַַחּיִים, לְִהיֹות לִי 

לִכְּבֹוׁש ּבֹו ִּכּנֹור נְעּוִרים, 
זִכְרֹונִי לְִׁשמֹועַ 

ּבְַמְעּגַל ַחּיַי הְֶמיַת לִֵּבְך 
הֶָחסּום ִּבגְֵדִרים, ַהְּכלּוָאה 

ַאְך  ֵּבין ֲעלִּיֹות וַחֲָדִרים, 
נְִפַרץ ַהַּמְעגָל וְָרפּו 
ְּבִפגְֵעי זְַמנִי ֶאְצְּבעֹוַתי 

וְָאבְָדה ְּדמּוֵתְך ִּכי ָּכבְָדה 
וְנְִׁשָּבה זִכְרֹונִי יִָדי 

וְנֹוָתר וְנְִבַקע 
ַרק ֵמיָתר ַהֵּמיָתר 

וְאֶָחיו ַהְּׁשָבִרים. וְנַָדם ִּבְׁשָבִרים. 
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עולם של זכרים / עפיף שליוט 
תרגם לעברית: כרם אבו מוך

תיאור הטבע
הר בודד, ומסביבו חול משולהב כמו מים רותחים. מאחד הכיוונים שומע קול אנחות 
של נשים וצעקות, לאחר מכן אתה רואה אישה, שערה מפוזר על פניה וגופה, רצה 
על החול המשולהב כמו סיר מים רותחים, ומאחוריה רץ גבר עם חרב, ונשרים עפים 
בשמיים מעל שניהם, מחכים לביצוע גזר הדין. בפסגת ההר הבודד הזה עומד גבר 
מכן  לאחר  מופרז,  ובסדיזם  תאוותנית  ברעבתנות  וצוחק  מכנסיו  את  מכפתר  ענק 
מידרדרות גופות נשים מפסגת ההר עד הקרקעית, ובתחתית ההר מחכות להן חרבות 

האצילות והכבוד.

בית הדין
כיכר אמצע העיר, הגופה מונחת בתוך כלוב ברזל, שייך סובב את הכיכר ונוצץ מבטי 

רעבתנות 
תאוותנית בגופה, ולא גורע ממנה מבט. באמצע הכיכר עומדת במה גבוהה יחסית, 

על הבמה עומד גבר נמרץ, שליבו אינו יודע מה הם רחמים כי היא נקבה.

הגבר הנמרץ: 
אדוני הנכבדים, היום אנחנו עומדים בפני הטיפול בעניין רב חשיבות וסכנה )מצביע 
על הגופה(, הביטו נא בפושעת הזונה ההיא!  )מתקן את דבריו( אל תביטו בפושעת 
ההיא על מנת שלא תנסו )בולע את הריר שבפיו(. היא העזה ונכנסה למקלחת ביתה 
ואחרי שסגרה את הדלת היטב )בצעקות חדות ופתאומיות( התפשטה, כן התפשטה, 
אדוני, כמו שברא אותה אלוהים. האנשים בקהל עוצמים את עיניהם ומנסים להתרכז 
במראה, אולי יצליחו בדמיונם הרחב והפורה לשרטט את פרטי גוף הפושעת שמדבר 

עליה הגבר הנמרץ. 

הגבר הנמרץ:
בן שכנים מסכן נכנס לבי, ושמע הקול של המים שבמקלחת, והאדם, יפה הנפש הזה, 
חשב בתום לב ששכנו שכח לסגור את הברז היטב, ומהר למקלחת בכדי לחסוך לשכנו 
בדמי חשבון המים, והנה הדלת סגורה. הוא הציץ מבעד לחור הדלת והנה הוא רואה 

גוף רך ורענן ויפה ביותר. 

הקהל: 
אלוהים!

הגבר הנמרץ: 
ולא נשאר לצעיר המסכן הזה, אחרי שראה מה שראה, אלא לפרוץ את הדלת והיה 

אשר היה. 

הקהל: 
איזה יופי! 

הגבר הנמרץ: 
ופתאום נכנס אבי הנערה והיה כל-כך המום ממה שראה, ורצה לנקום לכבודו, שלף 
היא  והנה  הבודד.  להר  הזו לברוח  הפושעת  שניסתה  אחרי  אותה,  ודקר  חרבו  את 

בפניכם בכדי שתגזרו עליה את גזרת הצדק. 
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הקהל: 
התלייה.

אחרים: 
השרפה. 

אחרים: 
המוות. 

הגבר הנמרץ: 
אך היא גופה דוממת ולא נוכל לגזור עליה פסק-דין מוות כשהיא מתה. 

)רגע שתיקה( 

הגבר הנמרץ: 
ממוות.  יותר  מרבי  עונש  אין  כי  זה,  מסוג  בבעיה  נתקלים  אנו  הראשונה  בפעם 
הפושעת הזו נתנה לנו להחמיץ הזדמנות זו כאשר נהרגה לפני שנהרוג אותה אנחנו, 

לכן עלינו להפנות את העניין לאקדמיה ללשון. 

האקדמיה ללשון 
קבוצה של גברים זקנים יושבים בישיבה שפופה, והם דנים בנושאי הדקדוק  והתחביר. 

המורה החכם: 
אני מציע לבטל את כל שמות הנקבה מהלשון הערבית, אפילו האותיות ובראשן ת 

הנקבה. 

המדען החכם:
אבל אנחנו נעמוד בפני בעיה, אדוני החכם המורה. 

המורה החכם: 
ומה היא, מורי החכם המדען?

המדען החכם:
שהלשון הערבית היא גם שם נקבה, ואם נבטל את הלשון הערבית נהיה בלי לשון. 

החכם המתוחכם: 
תרשו לי להתערב בעניין זה. יש אפשרות להפוך את הלשון הערבית לשם זכר ותהיה 

הלשון הערבי, וכך אנחנו פותרים את הבעיה. 
כולם מביטים בכולם, כשהרעיון מוצא חן בעיניהם, והם מתפלאים מפקחות חברם 
החכם המתוחכם, ומרוחב ידיעתו ומחליטים פה אחד להפוך את כל שמות הנקבה 

בלשון הערבית לשמות זכר. 
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המצב החדש 
אחרי החלטת האקדמיה ללשון 

ונהייתה החברה הזו לחברה זכרית בלי נשים, ונהרגו כל החיות הנקבות, והושמדו 
ולא  הערבית,  הלשון  ממילוני  הנקבה  שמות  כל  ונמחקו  הנקבות,  הצמחים  כל 
נשארו עוד אמהות ואחיות ובנות זוג, אלא חברה זכרית טהורה מפגמים. ומהיום 
ההוא שרר השקט והביטחון, עד שבמרוצת הימים מתו הגברים ולא נולדו במקומם 
תינוקות כתוצאה מהעדר האישה בעולם הזה. ובסוף נשאר איש אחד, ושמו אדם 
שחרד לגזע האדם מכלות וביקש מאלוהים שיעניק לו אישה בכדי לשמור על המשך 
והתרבו  היה.  אשר  והיה  חוה  לה  שקרא  אישה  לו  העניק  ואלוהים  האדם,  קיום 
האנשים וחזרה האישה מחדש אל עולמנו, ובוטלה החלטת האקדמיה ללשון ועד 

היום הדבר ממשיך בזו הדרך. 

השוואית- לספרות  בחוג  שני  לתואר  סטודנט  ומחזאי.  שחקן   - שליוט  עפיף 
ערבית  ושפה  לספרות  החוג  בוגר  חיפה.  באוניברסיטת  יוצרת  לכתיבה  מסלול 

באוניברסיטת חיפה. מנכ"ל עמותת ‘אלאופק' לתרבות ואומנות.
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