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ׁשע ַת
ּב ִ ְ

ה ַּנְע ִיל ָה  /רחלי אברהם-איתן
ׁשּנִּצָחֹון ו ֶ ֱאמֶת אֵי נ ָם
ֻח ל ְׁשַ ת אֱנֹוׁש ּגֹורֶמֶת ל ְכ ְָךֶ ,
י ְכֹו ל ִים ל ָדּור ָּתמִיד ִּב כְפִיפָה ַאחַתָּ ...פ ַת ְחּתִי
ׁשִ ְבעִים ׁשְ ָערִים.

ּבְׂשִ ְמחָה נ ִכ ְנ ַ ְס ְּת
ׁשַ עַר ַאחַר ׁשַ עַר,
לְרֹאׁשְֵך ֲעטָרֹות ׁשָ ז ַ ְר ְּת
ָקרָאת ל ִי :אָחֹות הֲפּו כ ָה
ּכִי ַא ְּת ּב ַּׁשַ ֶּמ נ ֶת ׂשָחִיתָ ,א ַמ ְר ְּת
ֲא נ ִי ֲאפִּלּו ֹלא ְּב לֶּבֶן
נֹו ל ַ ְדּתִי ל ְ ָעמָל ׁ -שְ מִי נ ִית
ּבֵין ְּתרֵיסַר ו ְעֹוד ׁשְ נַי ִם
אֵין רֶג ַע ּדַל
ִמ ל ְ ָחמָה עַל ּכָל ְּבדַל ָחמִים.
ַּתחַת אֹותָּה קֹורָה
ִעּתִים לָעֲבֹודָהִ ,עּתִים ל ַּתֹורָה
ְסי ָג ל ְ ָח כְמָה ו ְ ֶאפֶס ַרהַב
ֲעׂשֵה ַה ְרּבֵה ו ְׂשָ א ְּב ָר כ ָה,
אֵין עֲבֹודָה ְמ ַבּז ָה
ּכִי ל ֶ ָעמָל ָאדָם יֻּלַד
ו ְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ
ּו ִמ ֹּכחִי ו ְ ַע ְצמִיַ ,ע ְצמִי ו ְ ֹכחִי
ש ׁשְ ּׁשָ מֵר;
ש ְֹ
הִׁשְ ְ ֹ
ּכִי מִן ָה ַאי ִן ּבָא ָת
ו ְׁשָ ם ִּת ְמצָא מְנּו ַחתְָך
...
נ ִ ְר ַּת ְע ְּת ַמ ַה ְּמ ל ָא כ ָה
ׁש לְחַן י ְׁשִיבֹות נ ִ ְס ַמ כ ְ ְּת
עַל ֻ
ֹלא ּבִיׁשִיבָה ׁשֶל ַמ ְע ל ָה
ּו ֵמאָחֹור
ׁשִ ּג ַ ְר ְּת ִמּלִים ְּב זָו ִית ַחּדָה
נ ִנְעֲלּו ַּד לְתֵי נְדִיבִים.

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

ה ַּג ַי ְא  /יפעה אושרת

ּבְׁשַ עַר ַהּגַי ְא ֲא נ ִי נ ִ ְפ ַּתחַת עַד ׁשַ עַר ַה ָּפ נ ִים
מֹו ַרחַת עַל ַע ְצמִי ׁשִ כְבָה נְדִיבָה ׁשֶל אֹור יְקָרֹות
ַמּתִירָה אֶת קִׁשְ רֵי הַּׁשְ ֵפ ל ָה
ּו ַמּג ִיעָה ָע ַדי ְִך נ ְ ִקּי ָה ...נ ְ ִקּי ָה...
ְּב ִק ְר ָבתְֵך ׁשַ לְו ָה נ ִ ְמ ֶס כ ֶת ּבְעֹו ְרקַי
ְמ ַק ֶּמרֶת ּגּופִי ּב ג ִרררגּור ָעדִין.
ֲא נ ִי נ ִ ְב ַקעַת מִן הַּׁשִ ּלֹו ַח ו ְנ ִׁשְ ֶטפֶת
ׁשּלִי
ל ַ ֲע זָרָה ל ִ ְמצֹא ׁשָ ם אֶת ַה ֹּכהֵן ַה ַּקדְמֹו נ ִי ֶ
ַמ ֲע ל ֶה ּגֹורָלֹות ִּב ל ְבּוׁש ּדָהּוי
ּבַת לֵו ִי ֲא נ ִי,
נָעָה ַּבחֲתּו לִּיּות ְמ ֻה ֶּססֶת
אֹו ֶח ז ֶת ַּב ִּפ ְתקָה ַההִיא
ׁש ָּל ֶבטַח ָּתבִיא אֹותִי לְעִיר ִמ ְק ל ָט.
ֶ

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.
הָע ֲזָר ָה  -השם המקובל לחצר בית המקדש .מקור השם עזרה הוא משום ש״משם עזרה באה לעולם,
שנאמר“ :י ִׁשְ ל ַח ֶע זְרְָך ִמ ֹּקדֶׁש ּו ִמּצִיֹון י ִ ְס ָעדֶָך" (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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ׁשכ ַת
ּבְחֶ ְ

הָאֳר ָנ ִים  /אבינעם ביר

ְּבחֶׁשְ כ ַת ָה ֳא ָר נ ִים ׁשֶל ָהרֵי י ְרּוׁשָ לַי ִם
ַאּתָה הֹו ל ְֵך ּבֵין ַה ָּבּתִים
ל ְֹלא ִּפ ז ְמֹון.
הַּׁשִ יר ַעּתִיק ִמּיַי ִן
ַעּתִיק ִמ ְּדבַׁש
חרָה ַרּכָה
ּו ַמ נְּג ִי נ ָה ׁשְ ֹ
ִמּיַעֲרֹות ָהעַד ׁשֶל ּפֹו ל ִין הַּטֹובָה
ַמ ֲעבִירָה ָּב ֲאמִירִים ְּת ִפּלָה זָרָה
יָפָה.
ַאּתָה הֹו ל ְֵך ָּב ֳא ָר נ ִים
ׁשֶל ֶע ְברֵי י ְרּוׁשָ לַי ִם
ּו ְמ ָחטִים ׁשֶל ֶאתְמֹו ל ִים
ּתֹופְרֹות ל ְָך ַמ ל ְּבּוׁש
יָרֹקָ ,חרִיף ּומְׁשַ ּכֵר.
ַאּתָה הֹו ל ְֵך לְבַד
ּו ְת ִפ ָּלתְָך ַא ֶחרֶת.

10

הַר

הַּבְרָכ ָה  /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
יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין
אותה.״ [חולין ד ,ע"א-ו ,ע"א]

ׁש ֶה ֱח ז ַ ְקּתִי -
ו ְכ ָל ֶ
ִּד ְק ַּד ְקּתִי ו ְ
ִּד ְק ַּד ְקּתִי
ו ְֹלא ֵמ ַה ְּכפִירִים
ׁשֶּׁשָאֲגּו אָז
ְּב ִק ְרּבִי
ּו ִמ ז ְ ֵּב ַח ּבֹו ָּב נ ִיתִי
עַל ַהּג ָ ֹב ַּה ֶּב ָהרִים
ו ְנ ִ ַּת ְחּתִי
ו ְ ִהפְׁשַ ְטּתִי
עֹו ל ַת לִּבִי
ּו ַפעַם
ׁש ָּב ַד ְקּתִי ַא ֲחרַי
ְּכ ֶ
ָמצָאתִי
ְּברֹאׁש ָההָר
ַּבאֲמּורֵי ִמ זְּבַח לִּבִי
ּדְמּות יֹו נ ָה

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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הֲל ִיכ ַת

ּבֹקֶר  /נתי ברוקס

ֲה ל ִי כ ַת ֹּבקֶר ּבַּׁשְ כּונֹות ּבִירּוׁשָ לַי ִם
ּכָמֹו ָה ִּכ ְצ ל ִי ל ָה ְּבמֵימֵי י ַם סּוף.
הָאֹור נ ִׁשְ ּבָר עַל קַו ַהּזְמַן
ּׁשקֶט אֹופֵף אֶת ַה ְּס ָמ ל ִים.
ו ְ ַה ֶ
מּול הַחֹומֹות
נַּקָר עַל עֵץ זַי ִת ְמ נַּקֵר ְּב ֵסמֶל הַּׁשָ לֹום
ל ְ ַמעַן ּדֹור ֶה ָעתִיד,
ו ְנַעַל נ ְטּוׁשָ ה ׁשֶל אִּׁשָ ה
עַל ְּכבִיׁש ִּב ְר ַח ְבי ָה אֹו ֶמרֶת
ּכִי ּג ַם סִי נ ְ ְּדרֶ ל ָה ְמ ַחּכָה לְמָׁשִ י ַח ּבֶן ָּדו ִד.

נתי ברוקס  -בעל תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני בלימודי המזרח התיכון,
אוניברסיטת תל-אביב .ראש מדור אסיה ואפריקה באגף כספים במשרד החוץ.
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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מַל ְכֻּיֹות

 /יהונתן גליק

ֲע ַדי ִן ֹלא ִה ְמ ל ַכ ְנּו אֶת ַע ְצמֵנּו
ו ְ ַהּזְמַן ְמ ַח לְחֵל ּבָנּוּ ,בֹו ֵק ַע ְּבאֵרֹות ֲחסֵרֹות ,נ ִׁשְ קָף
ְּב ל ֵב ֹּכסֶףְּ ,ב ֶע ְרּג ָה יֹומְיֹומִיתְּ ,ב ִרגְעֵי
ַמחְסֹור אֵי נ ְסֹופִי ו ְאּו ל ַי
סֹופִי ּכָמֹונּו.
עֹוד ְמעַט קֵץ ו ְ ַהּלֵב
ַמ ְחמִיץ ְּכ ֶה ְרּג ֵלֹו ,נ ִ ְקּבָר
ִּב ְברֵ כ ַת ְס ל ִיחֹות ּו ְמ ַצּפֶה ל ְ ָהקִיץ
ׁשָ עָה ַקּלָה נֹו ְתרָה ל ְ ַה ְמ ל ָכ ַת לְבָבֹותְ ,רגָעִים
סְפּורִים לַּתְקּומָה וְהַּׁשָ ַמי ִם נ ְסֹו ג ִים ,נ ִ ְב ָקעִים
ִּב ְד ָממָה ּו ַמ ְמטִירִים ְרסִיסֵי לַי ְל ָה ל ְ ָהקִיץ
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ׁשֹופ ָר  /יהונתן גליק
א.
עַל ַמ ְרצָפֹות ׁשְ חּוקֹות ַה ְּפסִיעֹות נַעֲׂשֹות
עֲמּומֹות ּכְמֹו לַי ְל ָה ַע ְר ִפּלִיּ ,כְמֹו
ׁש ֶּטרֶם ִה ְפצִיעָה.
ַּבי ְׁשָ נּות ֶ
ּבֵין ָּבּתִים ׁשֶל ַּפעַם אָנּו
ּפֹו ְסעִים ַּב לָּאטׁ ,שֶֹּלא נ ְעֹורֵר ַאּג ָדֹות
ל ִ ְת ִחּי ָה ְמ ֻח ֶּדׁשֶתׁ ,שֶֹּלא ִּתתְמֹו ֵס ְס נ ָה ּבְאֹור
ׁשֶֹּלא נ ִ ְמחֶה ְצ ָעדִים קְדּומִים.
ּ ֵדי ּדֹומִים ַה ָּבּתִים ו ַ ֲא נַחְנּו ,הֵם
נ ֶ ְח ָּבאִים ַּבּצֵל ו ְנ ִ ְר ָּתעִים ִמ ַּצעֲקֹות הָמֹון וְג ַם
ל ָנּו נֹו ַח ַּתחַת אֵי ז ֶה מִיתֹוס ַקדְמֹו נ ִי.
ב.
ּ ַדי ּבְׁשֹופָר ֶאחָד ל ְ ָהעִיר ַא לְפֵי לְבָבֹותַ ּ ,די
ְּב ל ֵב ֶאחָד ל ְ ַה ְבקִי ַע קִירֹות ּו ָבּתִים ו ָ ֳחרָבֹות
וְדַי ְּבקִיר סָתּור לִבְּכֹות ו ְלִצְחֹוק ְּב ַמּבָט חָטּוף.

יהונתן גליק  -סטודנט לתואר ראשון בביופיזיקה באוניברסיטת בר-אילן .בוגר
ישיבת הכותל.
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*  /גילי א .דנון
ּכָל ּכְָך ַה ְרּבֵה ִמּלִים וְאִיׁש אֵינֹו אֹומֵר אֶת הַּמּובָן ֵמ ֵא ל ָיו.
ַה ַחּי ָה ָחפְׁשִ ּי ָה .הִיא ִמ ְת ַהּלֶ כ ֶת ּבֵי נ ֵינּו
ׁשּנ ִ ְמ לְטָה.
ֻמ ְר ֶעבֶתּ ,פְגּועָהֹ .לא ֶּפ ל ֶא ֶ
ׁש ַה ַּצּי ָד עַל נ ִׁשְ קֹו
אִיׁש אֵינֹו ּפֹוצֶה ּפִיו ְּכ ֶ
חֹוצֶה אֶת ַה ִּכּכָר .אֹותָּה ַה ִּכּכָר ּבָּה ִה ְתחִילּ ,דֹו ֶממֶת,
ל ְׁשָ ם הּוא ּדֹורְֵך אֶת קַׁשְ ּתֹו;
צָבּו ַע ְּב ַצעַר ֲה ל ִי כ ָתֹו ַק ָּמאִית אֹורֵב
ִמ ַּתחַת לַּגֶׁשֶר ַמּבִיט ְּבמָה ׁשֶּנֹותָר.
ּכָל עֹוד ַה ַחּי ָה ּפְצּועָה ,הּוא יֹו ֵד ַע
מְטֹוסֵי ַהּסִילֹון ֹלא י ִׁשְ קְטּו .אֶת ְק ָרבֶי ָה הֵם רֹוצִים
אֶת ַע ְצמָם הֵם ׁשֹו כְחִיםַ .ה ַחּי ָה
ִמ ְס ַּת ֶּתרֶת ,ז ְ ַמּנ ָּה קָצּובְּ .ת ִפּלָה ל ֲַאדֹו נ ֶי ָה ֹלא ּתִּׂשָ א
ּג ַם ּכְָך אֵין אִיׁש ׁשֹו ֵמ ַע אֶת ז ַ ֲע ָקתָּהַ .חּי ָה עֲלּובָה.
נ ִ ְר ֶּדפֶת.
ֻא ְמ ל ָל ָה.

גילי א .דנון  -בוגר החוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל-אביב .קולנוען
ומחזאי .ספר שיריו הראשון יראה אור בתחילת שנת .2012
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ּב ֵין

ּׁשמָׁשֹות  /אד״ר
הַ ְ
ָאמַר לָהֶם [ ַרּבִי י ִ ְצחַק נ ַ ְפחָא] :לְמָה ַה ָּדבָר ּדֹומֶה? ל ְ ָאדָם ֶׁשּי ֵׁש לֹו
ְׁשּתֵי נָׁשִיםַ ,אחַת י ַלְּדָה ו ְ ַאחַת ז ְ ֵק נ ָה; י ַלְּדָה ְמ ל ַ ֶּקטֶת לֹו לְבָנֹות ,ז ְ ֵק נ ָה
ְמ ל ַ ֶּקטֶת לֹו ְׁשחֹרֹות ,נ ִ ְמצָא ֵקרֵ ַח ִמּכָאן ּו ִמּכָאן (בבא קמא ,ס ע״ב).

עֵי נ ַי קְרּועֹות ל ִ ְרוָחָה
נֹודְדֹות יָּמָה ו ָ ֶק ְדמָה
ל ְלַּקֵט ְרסִיסֵי אֹורָה
ז ֶה ל ָז ֶה
צַו לְצַו
קַו לְקַו.
ׁשמֶׁש ָערָב ַחּמָה
מִי זֹאת ֶ
עֹו ל ָה ּפְרּועָה מִן ַה ִּמ ְדּבָר
קּורֵי ֶא ל ֶף ׁשְ נ ַת סֹו כ ְכ ִים עֵי נ ֶיהָ?
אֵי זֹו ּגְבִירָה ְּתמִירָה
ל ִ ְב נ ַת ַק ְר נַי ִם
ּפֹורֶטֶת ּבִׂשְ ָפ ַתי ִם ּדַּקֹות ֶעצְבֹונֹות ֲעדִי נ ִים ּכ ַּׁשִ יר
ל ָנֶצַח ׁשֹוקעַת ּג ֵו ּו ְמ ֻה ְר ֶהרֶת?
צֵא ,אִיׁש ַהּבֵי נַי ִם,
קֹורְאֹות ל ִי
ו ַ ֲא נ ִי הֹו ל ְֵך ּו ִמ ְת ַאּי ֵן
וְאֵי נ ִי נ ִ ְמ ז ָג
וְאֵי נ ִי ָחׁשְֵך
וְאֵי נ ִי ַמ זְרִיחַ.
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אֵינֶּנ ִי

ׁשֹותֶה  /אד״ר

אֵי נֶּנ ִי ׁשֹותֶה ְּכדֵי ל ִׁשְ ֹּכ ַח
ל ִזְּכֹר ַהּכֹל ֲא נ ִי רֹוצֶה:
ׂשְ פָתֹו הַּׁשְ סּועָה ׁשֶל ּתִינֹוק
ל ָׁשֹון ְּכ ֵבדָה ִמּנ ְׂשֹוא ,צְרּובַת ּג ַ ֲח ל ֵיַּ -בעַת
ַמ ְחׁשֵב ּתָקּו ַע עַד ָא ְבדָן ׁשְ פִּיּותַ -ה ַּדעַת
ׁשֹוטֶה ִהּנ ְנ ִי,
סֹוטֶהּ ,בֹוטֶה ,חֹוטֵא ,טְיֹוטֶא.
אֵי נֶּנ ִי ׁשֹותֶה.

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
הגבירה את רעש המנוע המשתנק מן המאמץ .נהמותיו עטות אל החלל כמו אדוות גדולות,
מתרחבות אל תוך אגם החושך ,נמוגות אל מול אדן חלון מוגף ,והופכות להיות זיכרון מעומעם
של השוכב על מיטתו לפני שישקע בתהום השינה .אלונה בוהה עכשיו במראה הדהויה שמעל
הנהג .ראש גדול וקירח ממלא את המראה לאורכה ולרוחבה .בקצה הקרחת מתחילים להתעגל
תווי פנים מדושנות ובתוכם משוקעות זוג עיניים טרוטות ,המאיימות לטבוע בחוריהן עם כל
בליטה המזדמנת בכביש .מנורת הלילה שמעל הדלת הקדמית מפיצה אור עמום לעייפה ,חושפת
על הקרחת אגלי זיעה זעירים ,אך נדמה שהאיש שאוחז עכשיו בהגה ,ורכון בדריכות אל מול
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
הגזעים נקודות אור הנמרחות בתוך הערפיל שעוטף את העמק ,מנסות להבקיע את החומה
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
הכועס להרפות מעט ,ורחש של צרצור קבוע מחליף את הנביחות הרעשניות ,משרה עליה
מין שלווה מתוחה .שדרת האיקליפטוס הולכת ומתארכת ,ואמירי העצים הסוככים על הדרך
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
הישן ,באחד מאותם לילות רחוקים של בית ,כשהייתה מקיצה בעיצומו של חלום  ,והעלטה
אופפת את כל חדרי הבית והשקט המשתק כובל אותה למיתה .בין חדרה שלה לחדר ההורים
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
שבפנים יפתח את הדלת וימסור אותה לחסדיו של החושך שבחוץ ואימא לא תדע לעולם מה
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
לקולה את הטון הבוטח והסמכותי של תמי מהאחוזה .כיוון שהיא חוששת שאולי קולה מגיע
לאוזניו של הנהג ,היא פוקחת מעט מעט את עיניה ,ודמותו עולה לפניה במחזה הלילה ,עיניו
השקועות והחולצה ספוגת הזיעה מרצדות במחשבותיה“ .חזק אלונה ולספור עד מאה״ בדיוק
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,
עולה ומתפשט בכל גופה“ .ארבעים ואחת ...ארבעים ושתיים ...ארבעים ושלוש...״ האוטובוס
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
הבטן ,שולח זרועות דביקים של אושר נעים אל כל חלק וחלק מגופה .היא לא יכולה להתיק
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
של האחוזה ,ואלונה כמו תלמידה טובה שחפצה לרצות את מאווייה החינוכיים של הסמכות
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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כאילו מנסה להדביק את מהירות הנסיעה .אלונה כבר לא מביטה בו ,היא מתרכזת בשמים
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״.
“אלונה משוגעת״ הם צועקים לה מרחוק ,וכמו עדת צבועים הם מתחילים להתגודד ,תולשים
את גופם המשועמם מהאספלט הרותח של אוגוסט הישראלי אל עבר שביל החול .קשה לעמוד
על הרגע שבו פזורת נערים הופכת למעגל טורפני ומנוסה .אלונה כבר מכירה את הסדר של
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.
“אימא של אלונה משוגעת״ הם מריעים מעליה ,מורטים בה ,יורקים ,פרצופיהם משתרבבים
מתוך הצווארים ,ואיציק נוגע בה בכתף כדי שתביט בו בזמן שכולם צוחקים משלומי שמעוות
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
את הדמעות עמוק עמוק ,היא לא תבכה לידם כמו בפעם שעברה .לא תעניק לטורף את יללת
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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“אלּונה?״ היא מזהה את אורה ,רוכנת מעליה בתוך האוטובוס החשוך .אורה הייתה השכנה
האהובה עליה מהבלוק הישן בבית שאן .בטח נשכבה על הספסל האחורי עוד לפני תחילת
הנסיעה כך שלא הבחינה בה אלונה עד עכשיו .בכל שנה במוצאי שמחת תורה ,הייתה יורדת
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.
“אורה עצובה על אימא של אלּונה״ ,היא מאווה בפניה ,עיניה גדולות ומיוסרות ,ואישוניה
מתרוצצים בתוך לובן חרוש בקמטי דם שמלחמות השנים הקשות הותירו בעיניה העייפות.
“שמעתי במזכירות ,שהאימא הפסיכית שלך חתכה את עצמה״ ,צועק איציק לעבר אלונה מן
האספלט הרותח ,לאחר שמעגל הטורפים כבר התפזר .כל אותו הזמן אצר בידו את מהלומת
המוות ,העמיד פני חלש .המכריע קרב בנשיכת שיניים אינו יכול להביט בעיני הטרף בעת יציאת
הנשמה ,לשם כך שמר בליבו את זכות ההקשה מן המרחקים .לא גילה לאיש מן הלהקה על
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״.

אודי וילנר  -סטודנט לתואר שני במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן ,כותב
ומלחין .מלמד יהדות בתכנית מתגיירים צה"לית.
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סְחּופֵי הָרּוחֹות

 /גילית חומסקי

ֹלא נ ֶ ָחמָהֶ ,אמֶת ּפְׁשּוטָה:
ּג ַם ִמ ֶּמ נ ִי נ ִ ְמ ל ְטּו סְחּופֵי רּוחֹות.
נ ָעּו רְחּופִים
ְס ַח ְר ֲחרֵיּ-פִּיֹות
ָה ָאפֹר ִה ְת ַע ְרּבֵל ִּב ְת כ ֵל ֶת ׁשָ ַמי ִם
חּום ֲא ָדמָה
ו ְ ַהּזְמַן ֵהאֵט.
ַע כ ְׁשָ ו מּו נָחִים ּדֹו ְממִים:
ִמ ְט ַּפחַת-צִּפֹור
ַמ ְטּבְעֹותַּ ,כפְתֹור
ַס נְּדָל ְּב ַק ְר ָקעִית ַהּי ָם
ַמ ְמּתִין ל ְ ִס נ ְ ְּדרֶלֹות ּתֹועֹות.
ֹלא נ ֶ ָחמָהֶ ,אמֶת ּפְׁשּוטָה:
ּג ַם ְּב ִמ ְט ַּפחַת-צִּפֹור רָקּום ַה ֹּצרְֶך
ל ְ ִה ְת ַקּפֵל ל ְ ִפּסָה ְק ַטּנ ָהַ ,רּבַת ׁשְ כ ָבֹות
ּו ל ְ ֵה ָאסֵף ְּברַּכּות.
ח ְמ נ ָה
מִׁשְ ּפָחֹות ִּת ְת ֹ
ׂשְ מִיכֹות ַּב ֶּדׁשֶא
עַל י ַלְּדֵיהֶן ַה ְּק ַטּנ ִים י ֵ ָאסֵר
ל ָגַעַת ְּב כ ָל ָּדבָר מּו ז ָר,
ּתָלּוי ְמ ֻהּפְָך ֵמ ַע נְפֵי ָהעֵץ
ׁשעָׂשּוי ל ֱ ָה כ ֵיל ַחיְּדָק ֹלא י ָדּו ַע
ֶ
ׁשעָׂשּוי לִהְיֹות ְמ ַדּבֵק.
ֶ
ֹלא נ ֶ ָחמָהֶ ,אמֶת ּפְׁשּוטָה:
וְי ֵׁש ָּבהֶם
ִה ְצ ַטעֲרּו מִּׁשַ ְברִירֵי ַסבְיֹון
ו ְנ ִ ְק ל ְטּו הֵיטֵב ָּב ֲא ָדמָה ַה ָּלחָה.
ַע כ ְׁשָ ו הֵם ַמ ְרּכִי נ ִים רֹאׁשָ ם ְּבחִּיּוְך
ל ְ ַמּג ַע הָרּו ַח
גילית חומסקי  -בעלת תואר שני במחשבה מדינית ,סטודנטית במחלקה לספרות
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

ּב ֵינְּדֹור ִי  /צחי חלפי

ַה ָּקהָל ֵמרִיעַ.
ַהּכָרֹוז מֹודִי ַע ּו ַמ זְמִין.
ַהּיָרִיב ַּב ִּפּנ ָה ַמ ְרצִין.
ז ִּקּוקִים ְמאִירִים אֶת ַהּמְבֹואָה
ו ַ ֲא נ ִי ּפֹורֵץ אֶל ַהּז ִירָה.
ֲא נ ִי קַל.
ֲא נ ִי ָמהִיר.
ְמ ַרחֵף ְּב ַמ ְעּג ָל ִים,
עֹוקֵץ ִּכדְבֹורָה
אֶת ַהּפָר ַהּנ ָטּו ַע ל ְֹלא ּתְזּו ז ָה.
ַמהֲלּומַת ֶא ג ְרֹוף ְמהִירָה.
ֲא נ ִי ֹלא קָם
ּג ַם ל ְ ַאחַר ְספִירַת ָה ֶעׂשֶר.
הַּׁשֹופֵט מֹודִי ַע עַל
ַה ְּמ נ ַ ֵצ ַח ָהאֵי ְמ ָת נ ִי -
ָאבִי.

צחי חלפי  -סטודנט ללימודי תואר ראשון בספרות עברית וכללית וחינוך בלתי
פורמאלי ,במכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי בבאר-שבע.
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ּדֹונ ָה ּגְרָצ ְי ָה ,מְׁשִיח ָה

ׁשּל ִי  /הרצל חקק
ֶ

ׂשִ ְפתֵי ּדֹו נ ָהַ -חּנ ָה לֹוחֲׁשֹות נֵדֶר ,קֹול ׁשָ בּור
ְּכבָר ַע ְרבִיתַּ ,כ ֲע ָקרָה ל ְֹלא ְּב נ ָּה,
ַּכאֲנּוסָה ּתָקּום עַל ּפִי ַהּדִּבּור.
ׁשּיַּצִיל
ׁשּנ ִ ְקרַב ל ְאֹורָּה ָה ַאּצִילֶ ,
וְעַד ֶ
ׁשּנִּתֵן ל ָּה ִמ נְחַת ְּד ָברִים,
וְעַד ֶ
נ ִּׂשָ א ל ָּה ׁשַ ֲחרִית
ל ְאֹותֹו ִמ ְקּדַׁש ְמעַט ,ל ְאֹותָּה ֶאבֶן ִּפּנ ָה
ּ ִב ְט ֶב ְרי ָה
טַּבּורֹו ׁשֶל עַם ְמ ַדּמֵםׁ ,שִ לְי ָה
ְמ ַב ֶּקׁשֶת ׁשַ לְו ָהְּ ,ביָדֶי ָה קָם
ַּבי ִת ְמרֻחָםַּ ,בי ִת חַם.
אֵיְך ָעבְרּו ְּכבָר ֲחמֵׁש מֵאֹות ׁשָ נ ָה.
ׂשִ ְפתֵי ַה ִהסְטֹו ְרי ָהַ .מּבִיטָה ּבָּה ּכָמֹו נ ִיִ ,מ ֶּמ ְרחָק
ִּכ נְבִיאָה ל ְמֹופֵתּ ,פְצּועָה ו ְרֹופֵאת ,ו ְׁשּוב
ִמ ְס ַּת ֶּתרֶת,
ֵמעִיר לְעִיר,
ל ְנֶפֶׁש ַהּנ ִ ְר ָּדפִים לִּבָּה נ ִׁשְ ּבָר יָאִיר,
ֹלא נָדַם ,לְרֶג ַע ,ז ֶה קֹו ל ָּה ,ל ְ ָהפִי ַח רּוחַ,
נ ֵרֻ ,אּמָה נ ִ ְר ֶּדפֶת,
ׁש ַּק ְמּתְ,
וְעַד ֶ
ׁש ּל ִי,
ּדֹו נ ָה ּג ְ ַר ְצי ָה ֶ
ׁש ַּק ְמּתְ ,מְׁשִ יחָה נ ֶ ֱע לֶמֶת,
וְעַד ֶ
ִה ְת ַקּדֵׁש מִׁשְ ּכָן ל ַּנֹו ְדדִים ,לָאֲנּוסִים,
ֹלא י ִ ְמאֲסּו ּבָםּ ,כִי חַׁשְ ּתְ,
ִּב לְחָשַ ׁי ְִךּ ,דֹו נ ָה ,רֹו ֶחׁשֶת ְט ֶב ְרי ָה ו ְקֹורֶמֶת,
ִמ ְק ל ָט ל ְ ַחּי ִיםֳ ,צרִי ל ְז ֶהּות ְמ ַד ֶּממֶת.
ֲחמֵׁש מֵאֹות ׁשָ נ ָה ,וְזֹאת נ ַ ְפׁשְֵך ,לְחֵיקָם ,לְעַם
לְהַׁשְ ּבִיר ,ל ְ ַהחֲיֹותִּ ,ת ְדּבַק ל ְׁשֹו נ ְֵך ל ְ ִחּכָם.
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ִהּנ ֵה הִיא ל ְאֹות,
ֲחמֵׁש מֵאֹות,
ׁשּנ ָקּום ל ְהֹודֹות,
וְעַד ֶ
ׁש ָּקמָה ֵמאָז
ּכָל ֶאבֶן ֶ
ַּתּג ִי ַּה ׁשַ ֲחרִּיֹות ו ָ ַאּי ָלֹות ו ְאֹורֹות,
ַהּדַף נ ֵכְּתָבׁ ,שֹומֵר ּכָל נ ִ ְרּדָףַ ,ה ֹזהַר
זֹו כ ֵר ,עֵדּות ל ְדֹורֹות,
רַק ׂשְ ָפתֶי ָה נ ָעֹות ,לְצִּיֹון ַהּנ ַ ֲע נ ֵית ,לְחִּבּור ַה ְּב ָתרִים
ל ְ ְט ֶברָיה ַהּנ ִ ְב נ ֵית.
ׁשּלִי ,נ ִ ְס ֶּתרֶת,
הֵן ַאּתְּ ,גֹו ֶא ל ֶת ֶ
הֵן רּוחְֵךּ ,דֹו נ ָהַ -חּנ ָה ֲעדִי נ ָה
ּג ְלּוי ָה לְעֵין ּכֹל,
ׁשּוב ַמּתִירָה ו ְחֹו ֶבׁשֶת ,ל ָנֶצַח ְמ נ ַ ַּצחַת
ְּכאֵםּ ,כֶאֱמּו נ ָה.
ֲחמֵׁש מֵאֹות ׁשָ נ ָה ֲא נ ִי ְמ ַחּכֶה ל ְָך.
ׁש כ ָה ,אֵי נ ְֵך ׁשַ ֲא נַנָּה.
עַד ֹלא ִּתּתַם ַה ֲח ֵ
ִהּנ ֵה ַאּתְִ ,הּנ ֵה ַא ְּת עֹו נ ָה.
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צ ְלֹותָנ ָא

ּוב ָעּותָנ ָא  /הרצל חקק
תפילה על הטבח באיתמר ,אדר ב׳ תשע״א

ז ֶה ָהעָם.
וַּי ִּ ֹדם .ו ְ ַהּדָם.
הֵד ַמ ְתמִיד
ׁשֶֹלא ּתַם.
“וַּי ִ ְקרָא״ עֵדׁ .שֹותֵת .קִּיּום
י ְהּודִי לֹומֵד ֵסבֶלׁ .שֶּבֹו כ ֶה
יְחִידִי וְיָמִים .זְמָן ו ְאֹות,
ּבֵין הַּׁשִ יטִין זֹו כ ֵר
ׁשֵמֹותְּ ,ד ָברִים .ל ְ ֹצפֶן.
לְסַם ַחּי ִים.
ַמ ְתמִיד ֲא ִמּתִי,
ּכָל יָמָיו ִאּתִי.
ז ֶה ַהּצֵל
ׁשֶל ַה ְּתפִּלֹות.
זֹו ַה ְּב ָעתָה ׁשֶל ַה ַּבּקָׁשֹות.
מָה ֶא ְקרָאַ .רחַׁש הָאֹור
ַה ָּסגֹלַ ,הּנ ִ ְבחָר
ִמ ּל ְ ַהחֲׁשֹותְ ּ .בעֵי נ ָיו לַחֲזֹות
ּתְנּובַת ָה ָארֶץ ַהזֹאת.
הֹו ל ְֵך ִאּתִי ,אָז ו ְ ַעּתָה.
ֵספֶר נ ִׁשְ ָמתָּה .ו ְֹלא ְמבִי נ ִים
נ ִיב ַּכּו ָנָתָּה.
ז ֶה ַה ֹּקדֶש.
עִּמֹו ׁשְ בִיל .עַּמֹו ּגֹורָל,
ֶארֶץ ֶח ְמּדָה וְדַם עֹו ל ָל.
לְחַּלֹות
ּ ַב ֲעג ָל ָא ִּב זְמָן .חִיל וֶאֱמּו נ ָה.
זֹו ַה ַּצּלֶקֶת הַּנֹוׁשָ נ ָה.
ַה ְּסגֻּלָה .ל ְ ַקּדֵׁש
ׁשְ מֵיּה ַרּבָאִּ .במְלֹוא ַה ַּכּו ָנ ָה:
מִׁשְ ּ ַפחַת ַעּמִי ,מְעֹוף ַה ָּתמִידֶ ,א ְב ָרתָּה,
אֶל ל ִּ ָבּה.
ו ְ ַסי ִף ַא כ ְז ָרְּ .ב ֶח ְמּדַת ָּדמִים.
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מָה ֶא לְמַד .מָה אָׁשִ יר.
ל ְנֶפֶׁש קְדֹוׁשִ ים .ל ַּ ֶטבַח ְּבאִי ָתמָר.
ְקרִיעָה .ז ֶה ַהּצֵל ַהּנ ִ ְסּתָר.
זֹו ַה ְּב ָעתָה ְו ַהּ ַמר.
עַד ָמתַי נ ִ ְת ַקּדֵש ַּב ֵּסבֶל,
עַד ָמתַי נ ִ ְתּג ַּדֵל ּ ָב ֵאבֶל.
ו ְ ָצ ַע ְקּתִיׁ .שֶֹּלא י ַ ְסּתִיר.
ׁשיָאֵר ָּפ נ ָיו .וְי ִּׂשָ א .ו ְ ַחּי ִים ְּת ֹברְַך.
ֶ
ל ְ ִצ ְדּקָּה ָּתמָר ּ ִת ְפרַחְּ .ברֵאׁשִ ית
ַּב ִּמ ְדּבָר ִּת זְרַח.
ּכִי ל ָ ַמדְנּו .עַל ַחּי ֵינּו הָיּו ּכ ֻ ָּל נ ָה.
צְלֹו ָת נ ָא ּובָעּו ָת נ ָא.

הרצל חקק  -סופר ,משורר ומבקר ספרותי .סיים תואר ראשון ושני בהצטיינות
באוניברסיטה העברית בירושלים .כיהן כיו״ר אגודת הסופרים העברים בין השנים
 .2003-2005כיום 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
של נחום בעלה ,שמטלות החצר חיכו לו ,הלך ופחת .מזג האוויר החורפי ושלוחיו
הזועפים זרעו הרס רב בחצר .כיסאות הנוח ,העציצים וגמדי הגינה היו מוטלים
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
כלי העבודה הנחוצים להשבת הסדר על כנו בחן נחום את האפשרויות שלפניו -
הדברים הרי לא יסודרו מעצמם  -והחליט שיוטב לו אם ינוח קצת לפני שיתחיל
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
העקירה ,הלך ונמוג הגבול שבין חצרם למגרש המשחקים ולשטח הפרדס .משסיים
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!״
לא עבר זמן רב ,והילדים שצפו בסקרנות רבה במתרחש בחצרם של נחום וברוריה
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
במבטו .כשעצר והתרענן במעט המים שנותרו בבקבוק ,הבחין בקרקע הצהובה
והצרובה בעקבות מעטים ,שתוויהם מעידים על בעלי חיים שנסו למקום מבטחים
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 ּפֵרותיהם ,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
לוותר על המסע המדברי לטובת חופשה משפחתית שגרתית במלון ביוון בתוכנית
“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״.

זוהר טשרטוק  -בוגר תואר ראשון בספרות עם ישראל ,אומנות יהודית ולימודי
מידע מאוניברסיטת בר-אילן .סיפוריו הקצרים הופיעו בכתבי העת המחלקתיים של
אוניברסיטת בר-אילן וב״הפנקס״ -כתב עת מקוון לספרות ותרבות לילדים .תרגומים
לסיפוריו ניתן לקרוא בA Journal of the Poetic - November 2010 Ygdrasil -
 Artsוכן ב.The Literary Magazine of Sonoma State University, Zuma 15th -
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ּכַח ֲצֹות

הַּל ַיְל ָה  /חבצלת לואיס-חן

ׁשִ יר ּבֶן עֲׂשָ רָה ָּבּתִים.
.1
ַּכחֲצֹות ַה ַּלי ְל ָה ַאּבָא יֹוצֵא
ּבְתֹוְך ִמ ְצ ַרי ִם ו ְ ַה ַּלי ְל ָה ׁשֶּלֹו
רָוּוי.
ל ְ ַמ ְע ל ָה ִּ -כּסֵא ִמ ְדי ָנ ִי,
ל ְ ַמּטָה  -מּו ז ֵיאֹון.
ַּבּקִיר ַהּתְמּונֹות ִמ ְתּגַיְּׁשֹות נ ֶ ְחרָכֹות.
ַאּבָא ׁשֹו ֵמ ַע קֹול ֲחרִיקָה ׁשֶל הָאֹו ְּביֵקְט ַהּנ ָע
חׁשְֶך ִּב כְפִיפַת ַמּקֵל נ ִּצּו ַח ִּב ְקצֵה ַה ִּצ ֹּפרֶןּ ,בְנֹוצַת סֹופֵר.
ּומָׁש אֶת ַה ֹ
ֲא נ ִי טֹו ֶפפֶת עַל ּבְהֹונֹותַי ּבֵין ַרג ְל ֵי ַה ִּכּסֵא.
אֶת ַאּבָא ְמ נ ַּׁשְ קֹות ּבְנֹות י ְרּוׁשָ לַי ִם.
.2
ׁשרֶת אִי נ ְ ְּדי ָא נ ִית עִם חֲרּו ז ֵי עֵץ ְמקֻ ְרקָׁשִ ים.
עַל חֲזֹו ׁשֶל ַאּבָא ׁשַ ְר ֶ
ֲא נַחְנּו יֹוׁשְ בִים ַּב ִּמ גְ ָּד נִּי ָה ַההִיאׁ ,שָ ם,
ְּבדִי ז ֶנ ְּגֹוף לְי ַד ַה ִּמ ז ְ ָרקָה.
ל ְ ַאּבָא ַּב ַּצ ַּלחַת ָה ֶא ל ִי ְּפסִית י ֵׁש ל ָז ָנְי ַת ֶּתרֶד
רֹו ַתחַת
ו ְל ִי מִיץ ֲע נָבִים ,מַׁשְ קֶה קַל.
ׁש ַאחַר ּכְָך נ ֵל ְֵך לִרְאֹות אִיׁש ַמ ֲא כ ִיל יֹו נ ִים.
ַאּבָא ְמ ַחּי ְֵך ֵא ל ַי ,הּוא אֹומֵר ֶ
וְאָז ֲא נַחְנּו הֹו ל ְכ ִים.
.3
ׁש ִּל ְפ ָעמִים עֹו ל ִים ּג ָבֹו ַּה ּובִן רֶג ַע ֶאפְׁשַ ר לִּפֹל.
ָא ל ֶן ּג ִי נ ְ ְס ֶּברְג ָאמַר ל ְ ַאּבָא ֶ
טֹובּ ,ג ַם ָה ַאדְמֹו״ר ַהּזָקֵן ָאמַר זֹאת,
נ ִ ְדמֶה ל ִי ,ו ְג ַם ֶּבטְהֹובֵן אֵיפֹה ׁשֶהּוא ַּב ַּצּוָאָה ׁשֶּלֹו.
ֵאצֶל ַאּבָא ֶאפְׁשָ ר לִּפֹל ו ְלִּפֹל ַה ְרּבֵה זְמַן,
ּכְמֹו ֵמ ָהעֵץ ׁשֶל ג ֵ׳ק ו ְ ָהאָפּון
!Fee Fy Foh Fum
I smell the blood of an Englishman
וְאָז ּבּום ְטרַאח לַעֲלֹות
לַעֲלֹות לַעֲלֹות לַעֲלֹות עַד.
.4
ָהרֵי ַח ׁשֶל ַה ֶּט ְר ֶּפ נְטִין ָח ז ָק ֲא נ ִי סֹו ֶתמֶת
אֶת ַהאַף ֲא נ ִי ּבֹו ַרחַת ֲא נ ִי
הֹו ל ֶכ ֶת לַחַּלֹון
ּבַחּוץ ְמ ַר ְּססִים אֶת הַּׁשְ כּו נ ָה י ֵׁש ֲע נ ָנ ִים ל ְ ָב נ ִים
רֵי ַח ִּב ְפ נ ִים רֵי ַח ּבַחּוץ
ו ְ ַאּבָא ְמ ַצּי ֵר.
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.5
וְאָז ַאּבָא ָּב כ ָה וְאָז ַאּבָא ׁשֶל ַאּבָא ָּב כ ָה
וְאָז ָה ֲא נ ָׁשִ ים עִם ַה ִּמ גְּבָעֹות הַּׁשְ חֹורֹות י ָׁשְ בּו ּכְוּוצִים ּתַּפּוחִים צֹו נ ְנ ִים
ְמ ַמ ֲהרִים לִצְרֹוב ַּדּפֵי אֹו ָריְתָא ו ְלִבְּכֹות
ַאּבָא ְמ נַּג ֵן ָח ל ִיל ּו ַמּג ִיד אֵי אֵּלּו ִמּלִים
נְחָׁשִ ים נְחָׁשִ ים נ ֶ ֱא ָרג ִים ִמתְמֹו ְססִים ַאּבָא
ׁשֹואֵג ַקּדִיׁש
ֲאבִי ֲאבִי מִי יִּתֵן מּותִי ַּת ְחּתֶיָך הַּיֹום ֲאבִי.
.6
ֲע ָרפֶל ֲא ָרפֶל אֹור נֹופֵל עַל ִמצְחֹו
ַאּבָא יֹו ֵד ַע ְּבדִּיּוק ַמהִי צד״י
ְמ ַצּי ֵר צד״י ׁשֹו כֶבֶת עַל ִצּדָּה
ׂשּכָלֹות
ׁשבֶת ְּב ִב ְר ַּכי ִם ְמ ֻ
ו ְיֹו ֶ
ו ְעֹו ֶמדֶת עַל רֹאׁשָ ּה,
ְצ ל ָב ּג ָדֹול מֹו ֵת ַח אֹותָּה ל ְכ ָל ַה ְּכ נ ָפֹות
ַאּבָא ְמיַּׁשֵר אֶת הַצד״י נֹו ז ֵף ּבָּה
ׁש ַע
ֹלא לְהִׁשְ ַּת ֲע ֵ
ְּבעֵת ֹלא ל ָּה
הַצד״י ַמ ְסמִיקָה.
.7
ּג ְ ָברִים נ ָׁשִ ים נ ָׁשִ ים ּג ְ ָברִים ּג ְ ָברִים ּג ְ ָברִים נ ָׁשִ ים
מִיׁשֶהּו ִמ ְת ַּבּצֵר
ִמ ְת ַחּפֵר
ּכָאן
ַּתחַת ָה ֲא ָדמָה
רֹומָא ָהאִי ְמ ֶּפ ְרי ָא ל ִי ְסטִית ִמ ְת ַּפּלֶׁשֶת
ׁשְ כ ָמֹות ּג ְל ַ ְדי ָאטֹורִים ּדֹוחֲפֹות ז ְ ֵק נ ִים
ּו ז ְ ֵק נ ִים ּדֹו ֲחפִים ַס נ ְ ֶה ְדרִין
ו ְ ַס נ ְ ֶה ְדרִין ּדֹו ֲחפִים ַּת לְמִידֵי ֲח כָמִים
ו ְ ַת לְמִידֵי ֲח כָמִים ַר ָּב נ ִים
ו ְ ַר ָּב נ ִים
ַר ָּב נ ִים ו ְ ַר ָּב נ ִים
ַר ָּב נ ִים ו ְ ַר ָּב נ ִים ַר ָּב נ ִים.
אִם ּכֵן ,אֵין ל ַ ָּדבָר סֹוף.
.8
הֵם ָאמְרּו ׁשְ לֹוׁשָ ה ְּד ָברִים.
אְַך ּבִׁשְ בִיל ל ָ ַדעַת
מַה הֵם ָצרִיְך ל ְׁשַ ּלֵם ּכֶסֶף
ְּכדֵי ל ְ ִה ָּכ נ ֵס,
ו ְל ִלְמֹד ֵמ ָהרַב מַה הֵם הַּׁשְ לֹוׁשָ ה ְּד ָברִים
ׁש ָּלמַד ֵמ ָהרַב ׁשֶּלֹו.
ׁשֶהּוא לָמַד ֵמ ָהרַב ׁשֶּלֹו ֶ
.9
אִם ּכֵן ,אֵין ל ַ ָּדבָר
.10
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ׁשמַטְּתִי  /חבצלת לואיס-חן
נִ ְ
ּׁש נ ָה;
נ ִׁשְ ַמ ְטּתִי ל ְתֹוְך ַה ֵ
ַאּתָה ׁשָ ם
לֹוקֵט עֲׂשָ בִים ׁשֹוטִים.
הַּיֹום ָראִי ָת ַע ָּכבִיׁש ו ְל ִ ַּק ְט ָּת ּג ַם אֹותֹו
ל ְתֹוְך קֻ ְפסָא.
ַּב ַּלי ְל ָה עַל ָּכרִית
ׁשְ מּוטָה עִם ְּת ָפרִים ִהּנַחְנּו רָאׁשִ ים
ו ְ ָהי ִינּו נֹו ְדרִים נ ְ ָדרִים,
מְׂשִ יחִים ַה ְרּבֵה.
ִּפ ַּס ל ְ ָּת ְּב ֶא ְצּבְעֹותֶיָך אֶת ָה ַע ָּכבִיׁש הַהּוא
ו ְל ִ ַּמ ְד ָּת אֹותִי ,אֲהּובִי,
לִטְוֹות
ְק ִרּי ַת ׁשְ מַע ׁשֶל ַע ְרבִית
ׁשאֵין ּבָּה ֶקרַע ְּכ ל ָל.
ֶ

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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ׁשמַע
ְ

ׂשרָאֵל  /אלינור מנדל
יִ ְ

“ׁשְ מַע י ִׂשְ ָראֵל,
ׁש ָּל כ ֶם
ַּב ֲעיָרָה ּכְמֹו ֶ
ַהּדַם אֵי נ ֶּנּו ֶה ְפקֵר
הּוא רַק נ ִׁשְ ּפְָך ,ו ְז ֶה קֹורֶה.

מוקדש לפרופסור בן עמי פיינגולד
בהשראת הקורס שלו השואה בדרמה.

ַה ַחּי ִים אֵי נ ָם ַחּי ִים
ֲאבָל לְמִי י ֵׁש עֹוד ּכֹו ַח ל ְ ַהגְּדִיר
א כ ֶל רָחֹוק ִמ ָּתמִיד
ָה ֹ
ו ְ ַה ָּמו ֶת נ ִ ְדמֶה ׁשֶהּוא ּכָאן
וְאַל ִּת ְדאֲגּו,
ַה ְּפ ָרחִים עֹוד י ִ ְפרְחּו
רַק ָצרִיְך אֶת ַה ֵאפֶר ו ְ ַהּזְמַן.
ַּתפְאּורָה ל ְ ַמ ַע נ ְכ ֶם ּתּוקַם
מרֶת ּו ַמ נְּג ִינֹות ׁשֶּׁשְ כ ַ ְחּתֶם
ִּת ז ְ ֹ
ו ְכ ָל ַההַׁשְ ָקעָה ֹלא ל ְ ִחּנ ָם
י ְהּודִים ַאּתֶם ,ו ְנ ִ ְב ַח ְרּתֶם.
ְּבמִׂשְחַק ַה ַחּי ִים,
ׁשפַע,
ָמרָק י ֵׁש ְּב ֶ
וְהַּתֹור ֹלא הֹורֵג רַק ִּכ ְמעַט,
וְאֵין ּפֹה מִׁשְ מָר וְאֵין ּפֹה ּגְדֵרֹות,
רַק ָא ְפ נ ָה ׁשֶל ׁשָ חֹר ו ְלָבָן.
ּׁשמֶׁש ֹלא ָּבאָה
ו ְכֹו כָבִים י ִזְרְחּו ,ו ְ ַה ֶ
ו ַ ֲא נ ָׁשִ ים י ִ ְצרְחּו ּג ַם ֲא נ ִי
ׁשּלָנּו ּדֹומֶה הּוא,
ו ְ ַהּדַם ֶ
ׁש ָּל כ ֶםְ ,קצָת יֹותֵר י ְהּודִי.
רַק ֶ
אֵין ֵסדֶר יֹום ,וְאֵין ּפֹה ׁשָ עֹות
ו ְ ַהּיָמִים אֵי נ ָם ַּכּלֵילֹות,
וְאֵין ׁשּום חַּיֹות וְאֵין ִמ ְפ ל ָצֹות,
ּׁשּכָתּוב ַּב ַּת ְסרִיט.
רַק מַה ֶ
ּו נְעָרֹות י ָפֹות ִמּפָז,
ֹלא ַּת ֲע ל ֶי נ ָה ל ַ ִּכבְׁשָ ן,
ו ְ ַהּקֹר י ַ ֲחסִית ּפֹה נ ִ ְסּבָל,
ׁש ַאּתֶם ׂשַ ְח ָק נ ִים,
ֲאבָל אַל ּתִׁשְ ּכְחּו ֶ
ׂשַ ְח ָק נ ִים עֲלּובִים ׁשֶל ּגֹורָל״.
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
ֲא נ ִי ְמ ַת ֶּק נ ֶת אֶת ַהּתְמּו נ ָה ִמ ְּת ִחּלַת
ׁשְ נֹות הַּׁשִ ְבעִים
ּו ַמּסִיעָה אֹותְָך ‘עַל׳ ַאחְיֹו ַתי ְִך
ּ ָפ ָע ַמי ִם ּבְׁשָ בּועְַּ ,ב כ ָל עֹו נ ָה ,ל ְׁשִ עּורֵי ַה ַּבּלֶט.
נ ְ ַת נְי ָה אֹו ֶמרֶתִּ ,ב ּ ֵתְך ּכ ִּׁשָ רֹון.
חרִים
ֲא נ ִי רֹו ֶקדֶת ַּבּלֶטְּ ,ב ִב גְדֵי הַס ְטרֶצ׳ הַּׁשְ ֹ
ׁש ִה ְסּבִירָה ל ִי ִאּמָא ׁשֶֹּלא ּתּו כ ַל
עִם הַּקּוקּו ַה ָּצהֹב ּו ַמ ָּבטַי ַה ַּמ ְצ ל ִיפִים .מַּדּו ַע נ ִ ְר ְּכ נ ָה רּוחִי ְּכ ֶ
ׁשבַע ַהּסְמּו כ ָה?
ל ְׁשַ ל ְ ֵח נ ִי ל ְל ִּמּודֵי ֶה ְמׁשְֵך ִּב ְבאֵרֶ -
ַאחַי זֹו ֲח ל ִים ל ִ ְקרָאתִי ִּב ְמהִירּותּ ,בְׂשִ ְמחַת זַאֲטּוטִים -
רּוחִי שְ פּופָהֲ ,אבָל ּכֹוסֹות ָה ַא ֲהבָה ֲא ל ֵיהֶם ְמ ל ֵאֹות עַד ּג ְדֹותֵיהֶן.

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

אל ִי  /יעקב נחמיאס
ֵ

מֹודֶה ֲא נ ִי ל ְ ָפ נ ֶיָך ,אֵי נ ִי אֹומֵר,
ְקרִיאַת ׁשְ מַע ו ְ ַאחֲיֹותֶי ָה
ִמ ֶּמּנ ִי נ ִ ְסּתְרּו ז ֶה ִעּדָן.
ּׂשמֶת,
ַטּלִיתִי ּבְׂשַ ּקִית ְמב ֻ ֶ
ׁשּמָא י ַ ְחרְקּוהָ,
ֶ
ו ְ ַה ְּת ִפּלִין ז ְרֹו ַע ֹלא חִּׁשְ קָה,
וְאֶל רָאׁשֵי ,ז ֶה הַּׁשָ חֹר ו ְ ָהרָבּועַ,
ּכְמֹו חַדֶ -קרֶן מִיתִי קָדּום.
ֻמ ְס ָּתרִים הֵם ּכֻּלָם,
ּו ל ְ ָמ ְצאָםֵ ,חפֶץ אֵין ל ִי,
ׁשּמָא ,קּורִים עָלּו ָּבהֶם.
ֶ
אֶת ּבֵית ַה ְּכ נֶסֶת רֹואֶה ֲא נ ִי ִמּנ ֶג ֶד
וְי ִ ְראַת אֱֹל ַּה אֵין ל ִי.
ַאּתָה ׁשֶעֹו ל ָם ָּברָאתָׁ ,שֶרֹואֶה ַאּתָה
וְאֵינֹו נ ִ ְראֶה,
ּכְָך ִּברְצֹותְָך ,אֹותִי י ָ ַצ ְרּתָ.
ׁשֹו ֵמ ַע ֲא נ ִי קֹול ִרּנ ָהׁ ,שֹו ֵמ ַע קֹול ְּת ִפּלָה,
ו ַ ֲא ל ֵיהֶם נַפְׁשִ י יֹוצֵאת,
אֹותָם ּבְׁשַחַר י ַל ְדּותִי,
ּבְגּופִיְּ ,ברֹאׁשִ י ,נ ָ ַט ְעּתָ,
ו ְ ַהּנ ִּגּון ָּתמִיד ּבִי י ְ ַרּטֵט.
ִּברְצֹותְָךַ ,אּתָה הַּיֹוצֵר ּכֹלַ ,אחֵר ָהי ִי ָת יֹו ְצרֵ נ ִי.
ֹלא ֵאדַע לָּמָה עִימִי ּכְָך הֵי ַט ְבּתָ,
ׁשּלִי נ ָ ַת ּ ָתֲ ,א ַקּבֵל ַּב ֲע נָו ָהְּ ,בי ִ ְראָה.
אְַך מָה ֶ
אֹותִי ְּב ַמ ְּת נ ַת ּפָז חֹו נ ַנ ְ ָּת
ו ִי ָקרָה הִיא ל ִי ִמּכָל יְקָר.
ּבָּה ֶא ֱעׂשֶה ל ְ ָברֶ כ ְָך ְּב כ ָל עֵת.
נֹוׁשֵק ֲא נ ִי ל ְכ ָל אֹות ּו ִמ ּל ָה ,ל ְכ ָל עִּצּור וְסִימָן.
לָהֶם ְּב כ ָל נַפְׁשִ י ֲא נ ִי חֹובֵר,
ׁשּי ָבֹוא רָצֹון ִמ ּל ְ ָפ נ ֶיָך ,וְצֵרּוף ְמקֻּדָׁש ֲא ָצרֵף,
ּו כ ְ ֶ
אֹותי י ְ ַצ ְמרֵר.
מֹודֶה ֲא נ ִי עַל הָאֹוצָר,
ו ְׁשֹואֵל ֲא נ ִי ,לָּמָה ז ֶה ל ִיַ ,מ ְּת נָתְָך ָח ל ַ ְקּתָ?
ּכִיּ ,כִי אֵל חַּנּון וְרַחּום ַאּתָה,
מֹוחֵל,
אמַר ,מֹודֶה ֲא נ ִי ל ְ ָפ נ ֶיָך,
וְעַל ז ֶה ֹ
ֶמ ל ְֶך אֵל חַי ו ְ ַקּי ָם,
ּבָרּוְך ַאּתָה ,וְי ִׁשְ ַּתּבַח ׁשִ מְָךָ ,אמֵן.
יעקב נחמיאס  -נולד בסלוניקי בשנת  .1933למד סוציולוגיה ומדעי המדינה
באוניברסיטת תל אביב .בשנת  2004התחיל ללמוד במרכז לחקר הלאדינו
באוניברסיטת בר אילן .לפני כשנתיים העלה על הכתב שירים בספרדית .שיריו
הועברו למו״ל בספרד וייצאו לאור כספר שיריו הראשון.
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ׁשּפ ָט
מִ ְ

הַּׁשִיר ִים  /עַּמִיח ַי נ ַחׁשֹון

ַרחַׁש
ֶאּסַע ַא ְפ ל ִיג
וְי ַ ְפצִיעּּו יָּמִים רְחֹוקִים
ַּתחַׁש
ֶצמֶר ׂשָ רִיג
צְפּונֹות-אֵל ִמ ַּמ ֲע ַמּקִים
ֹלא ֵאדַע ַּד ְר כ ֵי הָרּו ַח
ּכֵיצַד י ִ ָּפ ל ְאּו ְּבחִי ָדתָם
ְּב ַק ְצו ֵי ַהּבַד ַהּסָרּו ַח
ּג ְדֹו ל ִים ְמ ַמּדֵי ִמ ָּדתָם
יָצָא
אהֶל
מִּתֹוְך ָה ֹ
ֹּכהֵן עָטּור אֵפֹוד
נ ִ ְמצָא
ל ְ ָפ נ ָיו נֹופֵל
ֶמ ל ְֶך סָפּוג ְּדמָעֹות
ַה ֶּמ ל ְֶך ּכֹורֵ ַע ֶּברְֶך
ׁשָ כ ַח נ ֵז ֶר נִצְחֹונֹות
מּול ַה ֹּכהֵן הּוא ֵה ל ֶך
יָרֵא מִּׁשְ מֹו ַע אֲסֹונֹות
ּתָו
אֹור ו ְ ֶצבַע
י ְ ַרּקְדּו הָאֹותִּיֹות
קַו
נ ֵס ו ְ ֶטבַע
י ְ ַקּפְצּו הַּנֹודָעֹות
מִׁשְ ּפָט הָאּורִים ּבְׁשִ יֹלה
ַה ֹּכהֵן עָטּור ׂשֵיבָה
ִּד ְממַת ְמ ַחּכֵי חֵילֹו
הֹודּו לָאֵל ּכִי בָא
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ַאּי ֵה
אֹותָם יָמִים
ַהאִם י ִ ְרּג ְׁשּו וְי ִ ְת ַחּדְׁשּו
ֶּפ ל ֶא
לְבָבֹות נ ִ ְפ ָעמִים
ַהאִם אֹותִּיֹות י ְ ַרּקְדּו
ו ְאּו ל ַי י ְ ַקּפְצּו הָאֹותִּיֹות
ּג ַם ַּבּז ְמַן ַהּז ֶה ל ְמּו ל ִי
ּכְמֹו אֹו ַפּנ ִים חַּיֹות ּג ְדֹולֹות
אֹותִּיֹותָיו הֲדֹומֵי הֵי כ ָל ִי
מַה
אֶׁשְאַל ֶא ְתמַּה
ֹלא ֵאדַע מָנֹו ַח מַהּו
ֵחמָה
ֲעצַת נ ְׁשָ מָה
אֹותִּיֹותַי י ְ ַסּדְרּו ַהּתֹהּו
ְפּ ל ָאוֹת ַּד ְר כ ֵי הַּׁשִ ירָה
עֲצּומִים ּכְּיֹום מִׁשְ ּפָט
קֹו לְעִים אֶל ַה ְּס ָערָה
ִט ל ְטּו ל ִי ְּביָדִי נ ִלְּפַת
י ֵׁש
ֶּדרְֶך ַה ֶּמ ל ְֶך
אֹוהַב ל ַּׂשִ י ַח ּכְָך
אֵׁש
אֹו ֶח ז ֶת ֶּפ ל ְֶך
נ ִׂשְ גַ ְבּתִי ּ ְבצּור עַד
ֵא ל ִיָ ,ע זְרֵ נ ִיֲ ,עּנ ֵנ ִי
ֶאּקֹד מּו ל ְָך ְּבאֵין ֹּכהֵן
ִּב ְת ִפּלַת ׁשִ ירִי נ ָא ְּפ ֵד נ ִי
ֲא זַּמֵר ִּפ לְאֲָך ּבְׁשִ יר ָמ ג ֵן
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ׂשָ א
ְּת ִפּלַת ּתֹודָה
ְר נ ָנ ָה ּבַּׁשַ עַר ְּדבִיר
נ ָא
קַח ִמ נְחָה
שִ יר ִמ ז ְמֹור ַא ְבּכִיר
אֶׁשְ ּתֹומֵם ִּברְאֹות ַה ֶּפ ל ֶא
הַּׁשִ ירִים מֹו ְצאִים ֵעצָה
נ ִׁשְ ָמתִי ּדֹומָה ל ָ ֵאּלֶה
אֹותִּיֹותֶיָך ַהּלֵל נ ִ ְרצָה

ד״ר עמיחי נחשון  -מרצה במכללה האקדמית אשקלון ובאוניברסיטת בר-אילן.
מדריך הוראת תנ״ך במכוני ההוראה אורות ישראל ושאנן .כתב עבודת דוקטור
בנושא‘ :הדרישות של ה׳ מן הנוכרים בספרות ההיסטוריוגרפית ובספרות הנבואה
במקרא׳ .כותב שירה ופרוזה .חלק מיצירותיו מוצגות באתר ‘מקלעת שירה׳.

39

שֶל מִי הַתְּשׁוּקָה

הַזֹּאת?  /לואיזה נמיצוב-יפת

שֶל מִי ַה ּ ְתשׁוּקָה ַהזֹּאת ל ַ ֲע ז ָא ז ֵל?
וּמִי ּ ַת ְחבֹּשׁ ּ ְפ ָצעֵינוּ?
ֹלא י ְלוּדַת אִשָ ה
ּכִי
ֵמ ִאּשָ ה יָצָאתָ-
ֵֶ ּפצַע
ל ְֹלא אֲרוּ כ ָה
ו ְֹלא ִּת ְמׁשֹל ּ ְבי ִ ְצרְָך
וּ ִבתְשׁוּ ָקתָהּ ֵא ל ֶיָך
וּ ְת ַחּפֵשׂ ּכָל ָהעֵת אֶת ָהאָב
ֲאבָל...
ְּבחֵיקָהּ ּתִׁשְ ּכַב
וּ כ ְמוֹ ַה ֶּמ ל ְֶך ַארְתּוּר
ו ְ ָה ַאּבִיר ל ַנְסְלוֹט
ַחּי ָב ִּת ְהי ֶה ִאִּׁשָ ה ַּב ָּתו ְֶך
ל ְגַּׁשֵר ּבֵין עוֹ ל ָמוֹת
ו ְלא ֵא ל ֶי ָה תְּשׁוּ ָקתְָך
ָעפָר ָּתמִיד י ְ ַעּכֵל גּוּפְָך
ו ַ ַּתּבֵט ּבָהּ ְּבטִי נ ָה
ָּב ֲא ָדמָה ָהאֵם
וְהִיא ,אַף עַל ּפִי כ ֵן ִּתּתֵן ִפּ ְרי ָהּ
ַהּמַר
ו ְג ָבֹוּ ַה ,רָחוֹק ּבַּׁשָ ַמי ִם
ָהאָב
ִּב לְּתִי מֻּׂשָ ג
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בְּל ִי

פָּרֹכ ֶת  /לואיזה נמיצוב-יפת

ָבּאָה אֶל ַה ֹקּדֶשׁ ֲ -א נ ִי,
גּ ְלוּי ַת רֹאשׁ
ֲעיֵפָה ל ְשַׁ מֵּשׁ ָתּו ְֶך.
ֹלא נוֹ גַעַת ֹלא נ ְגוּעָה
רוֹצָה ל ָשִׂ ים יָדִי ְבּי ַד הַשְּׁ כ ִי נ ָה
ֹלא אָרון ,לא ָפּ ֹר כ ֶת
ֹלא י ִ ְראָה
ֹלא.
ָכּ כ ָהְ ,בּי ָד ַאחַת לֶחֶם שָׁ חֹר
וּ ְבי ָד שְׁ נִיּ ָה הַשְּׁ כ ִי נ ָה
ָכּ כ ָה,
ֹלא ַאיּ ֶל ֶת ֲא ֵהבִים.
ָבּצֵק שֶׁתּוֹסֵס ,תּוֹ ֵפחַ ,הוֹפְֵך לֶחֶם
ֵמ ז ִין
ְמ ז ִי נ ָה
ל ִי
הַתּוֹרָה

לואיזה נמיצוב יפת  -בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ועבודה סוציאלית .מאמנת
ומנחת קבוצות בתחום עבודה רגשית .יו״ר משותפת בתנועה לגבריות חדשה.
פרסמה שני ספרי שירה“ :מחוברת לאדמה וחולמת על הרוח״ ,ו“ביום הראשון של
העתיד אני החלום״ .שיריה התפרסמו בירחון נתיב.
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מִּל ִים ,מִּל ִים,

מִּל ִים  /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

ֲאפִּלּו ְצ ָעקָה אֵי נ ָּה אֹו ֶבדֶת
מַה אֹובֵד אִם ּכֵן?
מִׁשְ ָק ַפי ִםַ ,מ ְפּתְחֹות,
חֶׁשְ ּבֹונֹות לְתַׁשְ לּום עַל ַה ְּמ ָקרֵר,
ׁשְ ֵארִּיֹות ּתְׁשּוקָה ּג ְ ֹד ל ָה ּו ָמרָה.
ּ ִבן -לַי ְל ָה אֹו ְבדִים ָהעֶׁשְ ּתֹונֹות,
ַה ֶאתְמֹול ו ְ ַה ַּפחַד
מַה יַּג ִידּו הַּׁשְ כ ֵנ ִים,
ׁש ַאּתָה ִּכ כ ְל ִי אֹובֵד ִּב ל ְׁשֹו נ ָם.
ֶ
ַה ֹּבקֶר ָראִיתִי מֹו ָדעָה ְט ִרּי ָה
עַל עַּמּוד ָהרְחֹובָ :אבַד ּכֶ ל ֶב.
ׁש ְּמ ַחּפֵׂש
ֲאפִּלּו ּכֶ ל ֶב י ֵׁש מִי ֶ
--רַק ׁשְ אֹול ַּת ְחּתִית ֹלא ָאבַד ל ִי מֵעֹו ל ָם.
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ׁשתִיקָה  /ארז פודולי
ְ
ַּפעַם הָיּו ַה ִּמּלִים ֲע ל ֵי ַּד ְפ נ ָה
ַאחַרּ-כְָך ֲע ל ֵי ְּת ֵא נ ָה.
ַע כ ְׁשָ ו ֲא נ ִי ְמ לַּקֵט ׁשַ ּלֶ כ ֶת ׁשְ תִיקָה,
ִּת ל ֵי ִמּלִים ָּבחַּלֹון ָהרֵיק,
ׁשרָעּו רּו ַח וְּי ֶ ְהּבָלּו.
ׁשְ רִיקֹות ֶע ְדרֵי ִמּלִים ֶ

ד״ר ארז פודולי  -ד״ר לביוכימיה וחוקר באוניברסיטת סטנפורד ,קליפורניה,
ארה״ב .זוכה פרס טבע לשירה לשנת .2008
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ׁשרֳׁשִים :מָבֹוא לְאַרְכ ֵאֹולֹוג ְי ָה
ָ
א
ז ֶה ֹלא ָקרָה ְּבבַת ַאחַת
לְאַט לְאַט,
ּכְמֹו ִח ל ְחּול ְמ כַּלֶה ׁשֶל ַמי ִם
אֶל ּגּוף ַה ֶּס ל ַע
ִא ַּב ְדּתִי אֶת הַּקֹול.
ׁשקֶט,
ִהּצִיעּוַּ -ד ְּברִי יֹותֵר ְּב ֶ
ָאמְרּוַּ -ד ְּברִי ּבְטֹון אָטּום
ַאחַר צִּוּו-אַל ַּתּג ִידִי ּכְלּום.
מִי מּו מֹו
הַׁשְ מִיעִי עַּמּוד ֲאו ִיר ׁשָ ל ֵם ּדֹוהֵר
ו ְחֹו ז ֵר לִמְקֹומֹו.
ל ְ ִעּתִים ֲא נ ִי ּפָׁשּוט רֹוצָה לִהְיֹות ל ְ ַהרְגּי ִׁש לִצ ְּעק
אְַך ַרג ְל ֵי-עַּמּודֵי ֶקרַח
יָדַיּ-גְבִיׁשֵי ֶמ ל ַח
ַא נְתְרֹוּפֹולֹו ג ִים אּו ל ַי יָדְעּו ל ְ ַהּג ִיד
ׁש ָהיְתָה ׁשָ ם ַּפעַם אִּׁשָ הָ ,הי ָה ׁשָ ם ַּפעַם מָקֹום
ֶ
הֵם קֹו ְראִים לֹו סְדֹום
ֲא נ ִי קֹורֵאת ל ָז ֶה
ׁשָ רֳׁשִ ים.
ב
ִאּמִי ָּב ז ָה לַּמְׁשֹו ְררִים
ּכִי מֹותָר ָה ָאדָם ֵמהַּבֹו ֶהמָה.
מִּׁשִ ירִים ֹלא קֹו נ ִים לֶחֶם ַּב ַּמ ֹּכ ל ֶת
ָּפ ְסקָה ּו ְד ָממָה,
הֵד קֹו ל ָּה ּבִי נ ִ ְטמַע
ּתּפֵי ִמ ל ְ ָחמָה.
ּכְמֹו ֻ
זֹו כֶרֶת אֹותִי
ׁשֹו זֶרֶת ִמּנ ִימֵי נ ִׁשְ ָמתִי חֲרּו ז ִים
ַּב ִּמ ְטּבָח -
אֹותָם ְּב ֶהרֶף
ָהי ִי ְת ְמ ַפּזֶרֶת,
ְמ ַר ֶּדדֶת ל ִ ְרקִיקִים
ׁשּלְָך.
ְּב ַמעֲרֹוְך ַה ְּמצִיאּות ֶ
ּׁשּלִי
ְּב ִמ ְטּבָח ִמ ֶ
ׁשבֶת,
הַּיֹום ֲא נ ִי יֹו ֶ
ׁשבֶת.
ו ַ ֲע ַדי ִן הַּׁשִ ירָה אֵי נ ָה ּתֹו ֶ
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נָׁשִית  /סמדר פלק-פרץ

מְׁשַ ּיֶרֶת ֲא נ ִי אֹותָּה
ְּכבַת חֹורֶג ֶת,
זֹורֶקֶת ל ָּה ּפֵרּורֵי זְמַן,
ּכְמֹו ַמ ְטּבְעֹות ּכֶסֶף ָקטָן ל ְ ַק ְּבצָן.
ֲאבָל ַּב ַּלי ְל ָה,
י ֵׁש ִּפ ְתאֹם מִן ֶקסֶם ָּב ֲאו ִיר:
מִן ַה ִּמ ְטּבָח הִיא יֹוצֵאת ל ִ ְק ֹר ַע אֶת ָהעִיר
ְּב ל ִי ְּכמִיהָה ל ְנָסִיְך ,הִיא רַק רֹוצָה לִהְיֹות ּכָאן
ׁש לְחָן- - -
אָז ּתְנּו ל ָּה ֶקצֶב ַּבּי ָ ַדי ִם ,ו ְ ָאדֹםָ -אדֹם ַּב ְּל ָחיַי ִם ,נ ִׁשְ ּבֹר עֹוד ַצ ַּלחַת ,נ ַ ֲע ל ֶה עַל ֻ
ג
מִּתֹוְך ַהּפִי ָרמִידָה
ָראִיתִי אֹותָן :
אֵם אֹו כ ֶל ֶת ּבַתּ ,בַת אֹו כ ֶל ֶת אֵם
וְהָעֹו ל ָם ִאּלֵם- - -
אמַר ּפָׁשּוט “ :ז ֶה ַּב ֶּטבַע״,
ׁש ֹ
אֹו ֶ
ּבַת רֹוצָה ל ִגְּדֹל ,ל ְ ִה ְת ַקּדֵם
וְאִם אֵין ַּב ְּסבִיבָה ְּברֵרָה ַא ֶחרֶת
אָז ּבַת אֹו כ ֶל ֶת אֵם.
וְאֵם אֹו כ ֶל ֶת ּבַת,
ׁש ִא ְּכ ל ָה אֶת ַע ְצמָּה
ּכִי אִי ֶאפְׁשָ ר ל ָּה ל ֶ ֱאכֹל מִיׁשֶהּו ַאחֵר ל ְ ַאחַר ֶ
וְהִיא יֹו ַדעַתֶ ,
ׁשרֶת,
ׁש ָּצרִיְך ל ְ ַה ְפסִיק אֶת הַּׁשַ ְר ֶ
ׁשרֶת
ׁשאַף ַאחַת ֵמהֶן ֹלא ּתּו כ ַל לִהְיֹות ְמּ ֻא ֶ
וְהִיא יֹו ַדעַת ֶ
ׁשהִיא ּתִּׁשָאֵר ל ְעֹו ל ָם ָהאִּׁשָ ה ָה ַא ֶחרֶת
וְהִיא יֹו ַדעַת ֶ
הָעֹו ֶמדֶת ַּבּצֵל
אִיׁשֹון אֶל אִיׁשֹון ְמ ַפ לְּבֵל,
ׁש ָהי ָה- - -
ָהי ָה רֹוצֶה חַּדּות ְר ִאּי ָה ,חֵרּות נ ְ ִטּי ָה לְמָה ֶ
אֹו ָת ְה ַאחְּדּות ּתַתְַ -ר ְחמִית נ ָׁשִ ית ֲחרִיׁשִ ית
אֹותֹו רֶחֶם ֲהוָי ָה.

ד״ר סמדר פלק-פרץ  -ד״ר לפילוסופיה מטעם המחלקה לספרות משווה באוניברסיטת
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  1992בהוצאת סער.
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ׁשְֹלׁשָה ׁשִיר ֵי

אב ֶל  /חן ישראל קלינמן
ֵ

*
ׁש ִחּמֵר עַד ַמ ֲערֶפֶת,
אֱמֹור נ ָא  -מָהּו ֶ
מָה יִּתֵם עַד אַל,
הֹותִיר ְּכאֵב ּכְהֹורֶה ַאחֲרֹו נ ִי ,מֹורֶה ֶּדרְֶך ָּבאֵיןִ -מ ְפ ל ָט.
צַר .נ ָא.
ּ ִת ְד ֹהדֶת נ ְ ָת ז ִיםַּ ,ת ְבהֵלֹות ׁשֶל ְּפסָק.
הֹו ַס ְפ ָּת ל ִׁשְ ּבֹור אֶת ַהּנ ִׁשְ ָּברִים ִמּמֵי ל ָא.
ַס ְרעֲפֹות ׁשְ פֵכֹות ּכָאן ,נ ִשְ ּׁ ָפתֹות אֶל חַי ו ְ ִדּבֵר,
ָּפ נ ִים אֹו ג ְפֹות ל ְ ָהבִין,
זְמַן יֹוצֵא מֵעֹורֹוּ ,כָאן ְמ ַבּקֵׁש אֶת ּכָאןַ .אּתָה.
*
מָה ׁשֶעֹוׂשֶה אֹותְָך ּתְמּו נ ָה י ְׁשָ נ ָה ּבְעֹוד ַא ְּת ּכָאן
הּוא מָה ׁשֶֹּלא מֹותִיר ל ִי ְּברֵירָה.
מָה עֹוׂשֶה ָאדָם ֲחסַר ְּברֵירָה?
ֻמ ָּט ָח נ ִי ֶעצֶם ַחּי ִים ְּב ֶעצֶם מֵתּ ,בֵין עֵר ּבֵין יָׁשֵן,
ַהּזְמָן ּכ ֻּלֹו ִּב זְמַן ָעבָר.
חֹובֵק אֹותְָך ַחּז ָק ,עֵי נ ַי ְּכמָׁשִ ים ֵמאֲחֹורֵי ְּכ ֵתפְֵך.
ׁש ֵּממִית אֹותְָך ְּתמִידִיתַ ,מ ֲא כ ֶל ֶת ּדּומֹות ּבְגּופִי,
מָה ֶ
הּוא מָה ׁשֶּמֹותִיר אֹותִי חַי ִּב לְּתִי ֶאפְׁשָ רִי.
מָה עֹוׂשֶה ָאדָם ִּב לְּתִי ֶאפְׁשָ רִי?
*
נֹו ְס ַט לְּגִּי ָה קְרֹובָה ִמּדַי אֶל ַהּגַעְּגּו ַע ַהּקָרֹוב ִמּדַי
אֶל ָה ָא ְבּדָן ַה ְּמ ַפּכֶה.
ְּת ל ֵיסָר ׁשָ נ ִים וְהִיאּ ,כִי אֵין ָּדבָר ּבֵי נ ָּה לְבֵין ַהּזְמָן
ׁשאֵין ָּדבָר ּבֵין ִק ְרבָה ל ְ ַמּג ָע.
ְּכׁשֵם ֶ
מְכֹו נִּיֹות ִמ ְת נַּג ְׁשֹות ֹלא ּכ ִי הֵן קְרֹובֹות ִמּדַי.
ְּת ל ֵיסָר ׁשָ נ ִים ל ְ ַה ֲאבִיד ,ל ְ ַה כְּבִיד עַד צַר
עַל ְק נ ֵה ַה ִּס ֹּב ל ֶת,
ל ְ ַה ְרחִיק עַד ז ַר אֶת ִמ נ ְׁשַ ם ַה ְּמקֻּו ֶה.
יֹאמְרּו ּכְָך נֹו ֶצרֶת מִיתֹולֹו גִיָּהֲ ,אבָל ּכְָך הֵם ׁשָ ַמי ִם
ׁש ִה גְּדִילּו ל ְ ַה ְרחִיק.
ֶ
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לעודד

ְּת ל ֵיסָר ׁשָ נ ִים ּכָבּו ִּב נְּג ִיעַת ַמ ְראֶהּ ,כִי ְּתחִיָּ -ב ֶהרֶת
ּתאַרַ -החִּיּוְך-עַל-חֵיָּ -פ נ ֶיהָ,
ֲחמִידֵיֹ -
וְכֹל ַהּ ָקרֵב ָהאָמּור  -סֹובֵב סֹובֵב לֹו .רֵטֹורִיקָה ִמ ְסּכֵ נ ִית.
ֲאבָל אֵין ָּדבָר ּבֵין ִק ְרבָה ל ְ ַמּג ָעּ ,כְלֹומָר ּכְָך נ ִ ְדרֶ כ ֶת
ְקפִיצַת ַה ֶּדרְֶך.

חן ישראל קליינמן  -דוקטורנט במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן.
פרסם שני ספרי שירה“ :צעדים במרחב״ (כרמל“ ;)2006 ,במלוא מוטת הבריאה״ (עמדה,
 .)2011מעורכי כתב העת הספרותי המקוון “יקוד״.

47

עֹוד י ָבֹואּו

זְמַּנ ִים  /אהובה רויטל

עֹוד י ָבֹואּו ז ְ ַמּנ ִים,
ל ָאו ַּדוְקָא טֹובִים,
יֹותֵר יֹו ְדעִים אֶת הַּׁשָ נ ִים.
ו ְ ַהּג ַּגֹות ִמ ְת ַּפ ְּל ל ִים
ו ְ ָה ֵעצִים ִמתְנֹו ֲעעִים
ל ִ ְקרַאת ַהּיָמִים הַּנֹו ָראִים.
ו ְ ַהּג ְרֹונֹות ִמ ְצ ַטּוְחִים
וְהַחּוׁשִ ים ִמ ְת ַח ְּדדִים,
ּכְמֹו יֹו ְדעִים אֶת ְּפסַק ַהּדִין.

אהובה רויטל  -סטודנטית לתואר שני במוסיקולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן .בוגרת
תואר ראשון במוסיקה .שיריה התפרסמו בגיליונות מסע״י הקודמים .מלחינה,
כותבת ומבצעת.
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הַּב ַת ׁשֶל

הָר ַב  /שפרה ריפקין

ִק ְמטֵי ַה ָּבעָה ּו ַמּבָט ָמהִיר
ָהי ִיתִי ַמ ְפ נ ָה אֶת ַהּג ַב
וְעֵי נַי ִם ְקטַּנֹות ׁשָאֲלּו ִּב ְפ ל ִיאָה:
‘זֹאת ַהּבַת ׁשֶל ָהרַב?׳
ַּפיְטָן ִמ ְת ַעּקֵׁש ְמ ַס לְסֵל ּבְקֹולֹו
ּו ַמּתִיׁש אֶת עַּמּוד ַה ְּת ִפּלָה
ָּברֶקַע זִהִיתִי נ ִּגּון ֲחסִידִי
וְאֶת ָאבִיַ .הּתָלּוי עַל ְּב ל ִימָה
ׁשְ עַת ִמ נְחָה ּו ְק ל ִּפֹות ּג ַ ְרעִי נ ִים
נ ִּצֹוצֹות ׁשֶל ִמ ְדרָׁש ּומָׁשָ ל
מִיׁשֶהּו נִּסָה ל ְ ַהסְוֹות אֶת ָה ַרעַׁש
מִיׁשֶהּו נ ִכ ְׁשַ ל
ִק ְמטֵי ַה ָּבעָה ּו ַמּבָט ָמהִיר
ָהי ִיתִי ַמ ְפ נ ָה אֶת ַהּג ַב
וְעֵי נַי ִם ְקטַּנֹות ׁשָאֲלּו ִּב ְמחִי ל ָה:
ַא ְּת ַהּבַת ׁשֶל ָהרַב?
ז״ל?

שפרה ריפקין  -בעלת תואר שני בספרות עברית ,אוניברסיטת בר-אילן .מרצה
לספרות ודרמה בסמינר בנות מרגלית בירושלים .ספרה הראשון “געגועי״ ראה אור
בשנת  2004בהוצאת דני ספרים.
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חָפ ַנְּתִי

קֹול ְֵך  /עמוס רצון

ָח ַפ נְּתִי
קֹו ל ְֵך
ְּכמֵיתָר
לִהְיֹות ל ִי
ּכִּנֹור נ ְעּורִים,
ל ִׁשְ מֹו ַע
ֶה ְמי ַת לִּבְֵך
ַהּכְלּואָה
ּבֵין ֲע לִּיֹות ו ַ ֲח ָדרִים,
וְרָפּו
ֶא ְצּבְעֹותַי
ּכִי ָּכ ְבדָה
יָדִי
ו ְנ ִ ְבקַע
ַהּמֵיתָר
ו ְנָדַם ּבִׁשְ ָברִים.

מָׁשַ כְּתִי
קַו ּדְמּותְֵך
ְּכ ַצּי ָר
ִּבתְמּו נ ַת ַה ַחּי ִים,
ל ִכ ְּבֹוׁש ּבֹו
ז ִכ ְרֹו נ ִי
ְּב ַמ ְעּג ַל ַחּי ַי
ֶהחָסּום ִּבג ְ ֵדרִים,
אְַך
נ ִ ְפרַץ ַה ַּמ ְע ג ָל
ְּב ִפגְעֵי ז ְ ַמ נ ִי
ו ְ ָא ְבדָה ּדְמּותְֵך
ו ְנ ִׁשְ ּבָה ז ִכ ְרֹו נ ִי
ו ְנֹותָר
רַק מֵיתָר
ו ְ ֶאחָיו הַּׁשְ ָברִים.

עמוס רצון  -בעל תואר שני .לומד במסלול המשולב לתואר השלישי במחלקה
לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן .מתעתד לכתוב עבודת מחקר בתחום
המקאמה העברית אודות ייחודו של ‘׳ספר המוסר׳׳ לר׳ זכריה אלצ׳אהרי על רקע
המאה ה 16 -בתימן .מורה -גמלאי של משרד החינוך.
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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
ענק מכפתר את מכנסיו וצוחק ברעבתנות תאוותנית ובסדיזם מופרז ,לאחר מכן
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
את חרבו ודקר אותה ,אחרי שניסתה הפושעת הזו לברוח להר הבודד .והנה היא
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:
בפעם הראשונה אנו נתקלים בבעיה מסוג זה ,כי אין עונש מרבי יותר ממוות.
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
כל הצמחים הנקבות ,ונמחקו כל שמות הנקבה ממילוני הלשון הערבית ,ולא
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
קיום האדם ,ואלוהים העניק לו אישה שקרא לה חוה והיה אשר היה .והתרבו
האנשים וחזרה האישה מחדש אל עולמנו ,ובוטלה החלטת האקדמיה ללשון ועד
היום הדבר ממשיך בזו הדרך.

עפיף שליוט  -שחקן ומחזאי .סטודנט לתואר שני בחוג לספרות השוואית-
מסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה .בוגר החוג לספרות ושפה ערבית
באוניברסיטת חיפה .מנכ״ל עמותת ‘אלאופק׳ לתרבות ואומנות.
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