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הגיליון והפקת במחלקה לספרות עם ישראל הסטודנטים כתב עת ספרותי של לייסד ְזָמה ַהָיּ
זו בולטת הצלחה הלידה. וחבלי ההתחלה קשיי למרות רבים ולשבחים להצלחה הראשון זכו

במיוחדעל רקעשנהקשהומשובשתהנמשכתאל תוךהקיץ.
הגיליון  אנישמחלברך את מערכתמסע"י2: גיליתחומסקי, שפרהריפקיןויוסיבןשבתעל הפקת

השנישלמסע"י, הכוללחידושים מעניינים,עריכה מוקפדתוגיוון בדרכיהיצירה.
וסטודנטים משוררים  ערב מיוחד, באירוע תתקיים הגיליון שהשקת במיוחד גאה  המחלקה

יוצרים,ערבשיציין את סיוםשנתהלימודים.
רצון המחלקה לעודד  את משקפים ולכתיבה ליצירה 2 והערב המיוחד המוקדש מסע"י הופעת
ערה של ובהשתתפות איזקסון ח. המשורר מירון שרביטו של תחת היוצרת, הכתיבה את מגמת

סטודנטים ממחלקתנווממחלקותאחרות,לאמעטמהםיוצריםשכברזכולפרסם מיצירתם.
בהן כדי יש בספרות סביב העשייה ופעילות עצמה ליצירה תשומת לב של זו תוספת דומה כי
באשר לספרות מחלקה כל של עיקרה עיקר שהם הספרותיים והתיאוריה המחקר בין להשלים

היאלתהליכיהיצירהבהתהוותםוהתפתחותם.
ויוסי שפרה והמובילים: גילית, היוזמים את זו, ברוכה לעשייה כל השותפים את לברך מבקש אני
ואת המחלקהשזכתהלתלמידיםהחשיםאחריותכלפיהיצירההעבריתהעכשווית,והשקיעו לא
מעטזמןומרץבהפקתכתבהעתובארגון הערבהמיוחד הצמודלו.בהצלחתהמחלקהותלמידיה

במחקרוביצירהנבורךכולנו.

                                                                                                     פרופ' אפרים חזן
                                                                             ראש המחלקה לספרות עם ישראל

במסע צעד עוד
המחלקה ראש דבר
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ר'שניאורזלמן מלאדי,בעל 'התניא', אשרהכיראתמימרתו המפורסמת שלר'בחיי כי'הלשוןהיא
'והשירה-קולמוסהנפש'. הוסיף: קולמוסהלב',

חלקם בשערינו, היוצרים הבאים למיטב בית להקים עצמנו על הראשון קיבלנו מסע"י בגיליון
היתה שאיפתנו הראשונה. בפעם כאן וחלקם מופיעים נוספים במקומות מיצירותיהם מפרסמים
הקוראת. לעין הנחצבת המילה בין גשר להוות והנפש, הלב לקולמוסי קבע בית להקים ועודנה
קודש - דקים גבולות על פסיעה מתמדת בחובו טומן אילן אוניברסיטת בר של הייחודי האקלים
וחול,מחקרויצירה,אישיוציבורי. עבודתהמיוןשלהחומרים שנשלחוהיתהמרתקת,זכינולהיחשף
העת כתב של השני את הגיליון להגיש בפניכם שמחים ונרגשים ומרתקות. אנו מגוונות ליצירות

, המכיללעניותדעתנויצירותראויותומעוררות מחשבה. מסע"י
הרבה עזרתו על עם ישראל, לספרות ראש המחלקה חזן,  אפרים למסע פרופ' לשותפנו תודותינו
לספרות וליוצרים, לתלמידי המחלקה לכותבים ברכות רוב העת. של כתב הגיליון השני בהוצאת
ההצצה על איזקסון, ח. מירון המשורר מר בראשות לכתיבה יוצרת הסדנה ולתלמידי ישראל עם
הספרותית התשתית מן משמעותי חלק בכם רואים אנו בינינו. הפועלות הנפשות אל שאפשרתם

בארץ, הנרקמתביןהיתרבחדריהאקדמיהאבללאפחותמכך-בחדרי הלב.
העורכים

המסעו"ת' 'בין
העורכים דבר



טבול ראובן / ם הֵַֹשּ ֵֹשם ְבּ
בנו. מכה עוד הקודם והאב תשס"ו אב היה
תמיד הנופלים. בלבנון של המלחמה ובצלה

ושמותם.

מוֹת ַהֵשּׁ ִביֵלי ׁשְ ין ֵבּ
יִתי. קוֵֹבעֶאתֵבּ

ַעלֹֻשְלָחִני, אוֵֹכלֵֹשמוֹת
ֵֹשמוֹת ֵלל ְבּ ִמְתַפּ

ם ַלֵֹשּ
ְלַצד ְיָלַדי ְֹשמוֹת
ַהּנוְֹפִלים. ְֹשמוֹת

  
הוָֹדָעה: (ֶרַגע,

ַמַעת ָעָקהִנְֹשׁ ַהְזּ
ִקְרַיתְֹשמוָֹנהּוְבֵחיָפה) ְבּ

ֵיׁש ֵֹשם, ְלָכל ִאיׁש
אוְֹמִרים

ֲאָבל

ֶֹשּיוֶֹרֶדת םְלָכלֵאׁש ַגּ
ֵֹשם ֶֹשעוֶֹלה ֵיׁש

ְוִאּמֹו ֲאִביו ּובוִֹכיםָעָליו
ְוַאְחיוָֹתיו ְוֶאָחיו

אן ֶֹשָכּ ִויָלָדיו ְוִאְֹשּתֹו
אָיבוֹאּו ֶֹשֹלּ ִויָלָדיו

ִמיִני ַהְֹשּ יוֹם ַבּ ַוְיִהי
ּוַבגּוף-ְוָדם ָשׂר ָבּ ַבּ ַוִיּמוֹל

ְוֵֹשם.

ָעָקה. חוֵֹֹשב, ַהְזּ ֶרַקע ֲעַדִין (ָבּ
ַרק ִלְנָֹֹשמוֹת ֵֹשמוֹת ין ֵבּ

ַהּנּוןעוָֹלהְויוֶֹרֶדת)

ֵֹשם ֵיׁש ָכלֵאׁש ְבּ
ּוָבֶאֶבן. ָשׂר ָבּ ְוהּואָצרּובַבּ
ל ֻאָכּ ֶנהּבוֵֹערלֹא ְוַרקַהְסּ

דוֹל םַהָגּ ַהֵֹשּ ּוָבֵאׁש
ַהּנוָֹרא.

ֲהִניםְוָהָעם ְוַהֹכּ
ׁשוְֹמִעים ֶֹשָהיּו ְכּ

פָֹרׁש ֶאתַהֵֹשםַהְמּ
ה? ֵמֵאיפֹה?) ָמּ ַכּ ן ד: ֵבּ (ּוִמָיּ

ּכוְֹרִעים, ָהיּו
ּובוִֹכים

ְוקוְֹרִעים
ְונוְֹפִלים

ראובןטבול-דוקטורנטבמחלקהלספרותעםישראל.עבודתהדוקטורשלו,בהנחייתפרופ'
הללוייס,עוסקת ביצרתושלהסופרמשהשמיר.ראובןסופרומחנך.קובץ סיפוריו'מענה'

בהוצאתתמוז. rtabull@gmailÆcomראהאורבשנת2001
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סמדר פלק-פרץ / רְֶך ֵאם הַדֶּ עַל

י: ִבּ פוֹת ְקּ ִמְֹשַתּ ֵעיַנִיםְטלּולוֹת זּוג
ֲאִני הזֹו ַאָתּ
ָֹשִנים. ִלְפֵני

לּוי הָתּ ַהְרֵבּ ְך ָכּ ל ָכּ
ֶניָך, ָפּ ַעל ִטי ַמָבּ ָינּוַח ּה ָבּ ֶרְך ֶדּ ַבּ
ְרִסיסְשָׂפַתִיםִמְצמּוץֵעיַנִים

ׁשוִֹנים ְוכֹה הּדוִֹמיםָאנּו ִרּקּודִאיׁשוִֹניםֹכּ
ְלָך ִני ּוְתִהי ְבּ א ַוֲאֻמְֹשָך ָֹשה-ָנּ ְגּ

ָרָכה. ְבּ

smadarpe@zahavÆnetÆil
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פלק-פרץ סמדר / רֶכֶב ְֹשִטיפַת

ֵראִֹשית ְבּ

לֵעֶבר, ַמִיםִמָכּ ָהיּו
גּוִגית ַהְזּ ִהְצִליףַעלֵעין דוֹל ֶקֶצףָגּ

ַני ְצָבִעיםֶאתָפּ ָמְֹשחּו ירוֹת ַאִדּ ְזרוֹעוֹת ִבּ

חֹל, חֹל ִמְכּ ָכּ חֹל ְוַהָכּ רֹק ָהָיהָירֹקְמאוֹד ְוַהָיּ
ֲהֵרי ה, ֶשׁ ָהָאדֹם-ָאדֹם ַהֶזּ ִמן ֵנִני, עוָֹלם, עוֹד ְתּ

ֲאִני
ִליָאה ָמֵלאְפּ ְכִלי ִכּ

ֶאלמּולֲחלּוֵקי-חּוִלין.

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

smadarpe@zahavÆnetÆil
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ִרים תִצֳפּ ִרַנּ
ֶקל ֶדּ ּפוֹת ַכּ רּוׁש ְוִרְשׁ

ָרָחב מּולַחּלוֹן
ב ָשּׁ ַלַמּ תּוַח ֵלבָפּ

ְוַדַעתצוַֹמַחת
ֵסֶפר ִמּתוְֹך

צוֶֹרֶבת רוֹן ִזָכּ מּוָנהַבּ ְתּ
ַיְלָדהנּוָגהַעלִסּפֹו

ִית לַבּ ֶשׁ
ן י-ַהַגּ ַרֲחֵשׁ ְבּ

מוֵֹצאתִסיָמִנים
ְלַאֲהָבה

ִדידּות ּכוְֹלָאהְבּ
ֳעָפִאים ין ֵבּ

חוְֹמָקה
ְׂמַחת-ְיָלִדים ִמִשּ

ִית" הּבוָֹנהַבּ "ִאָשּׁ
ֶנֱחָזהָעִתיד

אברהם-איתן חלי / ּה ּובִָתּ ֵאם ין ֵבּ

ּה הֵאםּוִבָתּ ַעָתּ
ְרָחָבה תעוֹר ַסַפּ ְבּ

ֵני עוָֹלמוֹת יוְֹנקוֹת ִמְשּׁ
ֵסֶפרָוֶטַבע

לאוֹר ֶשׁ ְוַקו
יֵניֶהן. ֵבּ ְך ִנְמָשׁ

ּפוַֹרַחת ִצּפוֹר
ַעלַחּלוִֹני נּוי ָבּ ן ִמֵקּ

ַתע אוַֹרַחת-ֶפּ ְכּ
ֶבתַעלֶאֶדן ִנֶצּ
תוִֹכי ְמִעיָרהְבּ

ֻחּלוֹת ֵרי-ַיְלּדּותְכּ ִצֳפּ
ָבִרים ִזְכרוֹן-ְדּ ְכּ

י ִאִמּ ין ֵבּ
ּוֵביִני
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אברהם-איתן חלי / ָאבִיב ִסימְפֹונְיַת

אִדּיוֹת ָוּ ַבּ ָבעוֹת, ְגּ ַבּ ֶמׁש רּוַעתַהֶשּׁ ְתּ
ם, ָנְגָסהָבּ ַאְדִריָכללֹא ן ֵשּׁ ָטִחיםֶשׁ ּוַבְשּׁ

ם. ִמיםֵמָחְרָפּ ְמִעיָרהֶאתַהָנּ
ְזָהָבם ִליםצוֲֹהִלים ִבּ ְוַהַחְרָדּ י ַהַחְרִצּיוֹת ַמְרַבֵדּ

ְרָחב. קוְֹרִציםָלֵצאתַלֶמּ
ִחים ִסיםְמַצְוּ ַנתַטָוּ ַהְפַגּ ְכּ ָלִנּיוֹת אֶֹדםַכּ

בוִֹרים ְדּ ֶרתְלַרַחׁש ֶקּ רְסמּוָרהִמְזַדּ ַפּ ּוְלֹשוֹן
ַחּגוֹת ֶאל ַהּצּוף

ן ָחְכַמתִלָבּ ְבּ יוְֹדעוֹת
ָבן ַהָלּ ָטן ַרחַהָקּ ֶפּ ַהּצּוףַבּ י ִכּ

ָלִניתַצֲעָקִני. אֶֹדםַכּ ְבּ ְולֹא
ַפעָאִביב ִמֶשּׁ ּכוֹרוֹת ְנָמִליםִשׁ רוֹת ָיּ ַשׁ

ֶטַבע ִביֵלי ְשׁ ִליםִבּ ַטָיּ ְכּ ִמְתרוְֹצצוֹת
ְרחוִֹנית. ִפּ יםֲחִליַפתַחג לוְֹבִשׁ

עוֹר ָהָרִגיׁש ִריַחת ָהָאִביבָבּ ְפּ
ִעּטּוׁשקוָֹלִני: יםַהּפוְֹרִציםְבּ ּוָבַאִפּ

רֲעָרִאי ֶגֶשׁ ְכּ ֲעָבר עוַֹנתַהַמּ
ְועֶֹמסַלחּות ֶבדחֹם ֶאלֹכּ

לַקִיץ ַזֲעָמִני ֶשׁ
ִבילֵאיְנסוִֹפי ְשׁ ִכּ ִמְתָאֵרְך

ְמָלִטים ֲחָזָרה ָהָאִביבַהִנּ ֵלי ָיּ ְמרוַֹקן ִמַטּ



ג. ֶאלֶחֶדר ְמֻמָזּ
סֵריחוָֹתיו ְיַכֵנּ ִלילַהחֶֹרׁש ְכּ

ֵיָאֵסףֶאלֲעָנָפיו
ּה ִקָנּ ה ְבּ ָרְוָתה ַאֲהָבה ּוְרִבָיּ ַהּצּוִפית ֶשׁ

ְלִמְחָיָתם ָלעּוףְוַלֲעשׂוֹת דּגוָֹזֶליָה ַלֵמּ ְתּ
ְמֵהָרהְלִסּיּוָמּה ִבּ יַע ִגּ ִסיְמפוְֹנַיתָהָאִביבַתּ

ִמְזמוֹר, ְפַצחְבּ ִתּ ן ְזָגּ ְוִסְמפוְֹנַיתַהַמּ
בּובְלַידָהאֶֹזן ִמְזּ טוְֹרָדִני

ים עַמֲהַלךַהִעִתּ ְקַבּ ִתּ ָמןלֹא ַאְךקוַֹמתַהְזּ
ָנה ַהָשּׁ י ְלָחְדֵשׁ ִראׁשוֹן ְסגּוִלי ִניָסןחֶֹדׁש

ֶפׁש ְלהוִֹציאָחֵמץֵמַהֶנּ ַסח, ֶפּ ַלֲעשׂוֹת
ּוִמּתוַֹדַעתָהַעם.

ֵעתַלֲחרֹף
ֵעתְלָהִקיץ

קֶאתַהִפיְלֶטר, ִלְבֹדּ
ָחָדׁש! ְבּ ְלַהֲחִליפֹו
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גּוֵפנּו ִטיִליםרוֲֹעִמיםְבּ
ַחד. יוִֹריםַפּ

רוָֹמה ָדּ
ִנְמַלְטנּו

ִליטְצפוִֹני ָאִחי–ָפּ
ֵכנֹו ר ִלְשׁ ִמְתַקֵשּׁ

ָחָדיו ָדֶל"תְפּ ְבּ ָהרוֵֹבץ
יתָהעוָֹלם ַתְחִתּ ְבּ

ּבּום... ּבּום... ּבּום...
ְמַהְדֵהדּגּופֹו

ים ְרֻטִבּ ְחּתוָֹניו ַתּ

"ַהּלוֹ...
טֶאלַחּלוְֹנָך ַהֵבּ

ּוְרֵאה
ּלוֹ?" ַעלִתּ יִתי... ִאםֵבּ

ַעלִטילוֹ... יְתָך "...ֵבּ
ָהבוֹת ֶלּ ִריםַבּ נוְֹשׁ ִקירוָֹתיו

ַמִיםזוְֹרִמים
ּנוֹרוֹת ַדםֵמַהִצּ ְכּ

רּוַח ּבוֹ ְוֵאין
יו ְחָתּ ֲאָדָמהרוֶֹעֶדתַתּ

ְוָעָפר רּוַח ַמִים, ֵאׁש,

אברהם-איתן חלי צֹוחֶֶקת / וֲַאחֹוִתי רֹועֲִמים ִטילִים

הּו... ֹתּ ַכּ
בוֹאּו ַאלָתּ

גּומוֹת ְפּ ְרְנגוֹלוֹת ַהַתּ יֵצי ֵבּ
ִנים ְמֻאָבּ רוֹת ַהָפּ ֲעִטיֵני

ִרי ֵאיןחוֵֹלבְוֵאיןקוֵֹצרַלְפּ
ׂדוֹת ָשּ ְרָקבַבּ ַהִנּ

חּוצוֹת ִליםַבּ ָלִביםְמַיְלּ ְכּ
ַהֲחתּוִלים ֵעיֵני יִליםְבּ ֵאיַמתַהִטּ

ֶרא ַחּיוֹת ֶפּ
ֶהֶרס זוְֹרעוֹת

דוֵֹתיֶהם העוִֹליםַעלְגּ ָפּ ָהַאְשׁ ֵחי ַפּ
ּבּום... ּבּום... ּבּום...

נּו ַאֵפּ ָמהְבּ ְנָשׁ עוֹד ַאְך
צוֶֹחֶקת ֲאחוֵֹתנּו לעוֹד ָכּ

ּפּוִלים ִטּ יָכה ַבּ ּוַמְמִשׁ
ְצחוָֹקּה ַרֲעֵמי

ים ִהִלּ ִמְזמוֵֹרי ְתּ
ִמְסּתוְֹפִפים ְצחוָֹקּה ַמְדְרגוֹת ְבּ

יִלים ַהִטּ ֵני ִמְפּ
חָיקּוׁש ִמַפּ ְמָלטוֹת ִריםַהִנּ ִצֳפּ ְכּ
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אוֶֹמֶרת: ֲאחוֵֹתנּו

ה יםֵמֵאֶלּ ָיִמיםָקִשׁ
נּו ֶאת רּוֵחנּו ִחְסּ
ְדְרגוֹת ַהַמּ ַחְדֵרי

ׁשוְֹמִריםַעלְרַמ"ֵחינּו
ג ירוֹת-ַהַגּ ילֶאלִדּ ַנְעִפּ

ח ָטּ לַהַמּ ֶיְחַדּ ֶשׁ
לּגּוֵפנּו ֶיְחַדּ ֶשׁ ְכּ אֹו

י ּפּולַהִכימוֶֹתָרִפּ ַהִטּ
א ְיַרֵפּ

מֹר לעוֹד ִנְשׁ ָכּ
ִיםְוָהרּוַח ַהַמּ ַעלָהֵאׁש,

ּוֵמָהֲאָדָמהַהֲחרּוָכהַנְמִריא
טּוִחים ְבּ ּגוֹת ַגּ ֶאל

ֵכֶלת ֵמי ַהְתּ ְשׁ ְמַרֲחִפים ִבּ

ֲאחוִֹתי צוֶֹחֶקת
ח ְצחוָֹקּה ְוַרֲעֵמי ַמָטּ

ַחד ַפּ יִליםִטיֵלי ַמִפּ

חליאברהם-איתן -בעלתתוארדוקטורלפילוסופיהמטעםאוניברסיטתבראילן. עבודתהדוקטור
שלה,בהדרכתפרופ'הללברזלוד"רש.צימרמן,עוסקתבריאליוהמטאפיסיבשירתכפלהנופיםשל

ספריה: ישראלאפרתואיתמריעוז-קסט. שיריה ומסותיהמתפרסמים בכתבי עתספרותייםשונים.
נופיהבית;מעליתאלהים;כאבהשורשיםהכפולים: עיוןומחקר. בוקרירוק: שירים;קרןעיןכחולה;

chellyÆeitan@gmailÆcom
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הַר ֶבּ אלמוג / יְרּוָֹשלַיִם ה'תשס"ב, ָאב ְבּ ט'

ָנּה ֻחְרָבּ ַלִיםְבּ ָהרוֶֹאהְירּוָשׁ
ִבְגדֹו ִיְקַרעֶקַרעְבּ
ַרע רַהֶקּ ִיְתֹפּ ְוָאז

ֲעשּׂוִייםְקָרִעיםְקָרִעים. ָגָדיו ְבּ אִיְהיּו ֹלּ ֶשׁ

ִעיר יםָבּ ַאַחרַחִיּ ׂש ְוֵיֵצאִויַחֵפּ ִויַמֵהר
ָכל ִסְמָטה  ְבּ
ּוְבָכל ָלֹׁשוֹן 

ְוא אִנְהֶיה ּבוִֹכיםָשׁ לֹּ ֶשׁ
ת-ִצּיוֹן ַבּ ַעלֲאסוֹן יםִקינוֹת ְמֻרִבּ
ְנַין-עוָֹלם נּוָיהִבּ ְבּ ָבר ַלִיםְכּ ִוירּוָשׁ
ׁשּובֵאיָנםׁשוֵֹמִמין. ָעֶריָה ְוָכל-ְשׁ

ָטָרה ְשׁ לַהִמּ ֶרתֶשׁ ֹקּ ַתֲחַנתִבּ ּוָמָצאִתיָחתּולעוֵֹבר ְבּ ָיָצאִתי ֲאִני
יםּוְגָבִרים ין ֶעְזַרתָנִשׁ ֶתל ֵבּ טמּולַהכֹּ ּוִמְתַלֵבּ

ַרּבוֹת ָשׂפוֹת לֶאָחדְבּ יםָכּ יםַחִיּ יםַחִיּ יםַרִבּ ֲאָנִשׁ ְוָרִאיִתי
קוֹם ְשַׂפתַהָמּ ם ִבּ ְשַׂפתֲאִביֶהםּוְשַׂפתִאָמּ יםִבּ ים ַחִיּ יםַוֲאָנִשׁ ָנִשׁ
דוִֹלים. יםַהְגּ אּוִשׁ ֶהםּוְשַׂפת ַהּיּ ָלּ ְשַׂפת ַהִחּיּוִכיםֶשׁ ִבּ ֶרְך ּוְשַׂפתַהֶדּ

דוֹל ֶקַרעָגּ י ְוָקַרְעִתּ
י  לִלִבּ ֶבר ֶשׁ ְוַהֶשּׁ בוֹת ָהַרַעׁש ַעל ַמְחְשׁ

ם. ָלּ ֻכּ ְמקוֹמוַֹתי ִבּ ָהרוְֹדפוֹתאוִֹתי
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ַרע ַהֶקּ ִאִחיִתי ְולֹא
ְוִיְקְראּו: ָהָאסוֹן, ַקדאוִֹתי ָפּ םֶשׁ ָלּ ְמַזִהיםֻכּ ְהיּו ִיּ ֶשׁ

נֹו ֻחְרָבּ ָהרוֶֹאהָאָדםְבּ
ִבְגּדֹו ִיְקַרעֶקַרעְבּ

יִרים ִתיַבתִשׁ ַנעִמְכּ ְוִיָמּ
ֲעשּׂוָיהְקָרִעיםְקָרִעים. ֵהאַנְפׁשֹו אְתּ לֹּ ֶשׁ

את ִעירַהֹזּ בּוָאהָבּ ַהְנּ ָהְיָתהׁשוָֹרהרּוַח ְוִאםעוֹד
ָהִייִתי עוֶֹלהַעלַאַחד ֶהָהִרים

ַער ֶרתֶנֶגדַהַצּ ְלָהִקיםַמְחֶתּ ּסוִֹפי אֶשׁ ּוִמְתַנֵבּ
ין ִצּ לַהִקּ םֶשׁ ִקָצּ ֵבי לְמַחְשּׁ דּוִדיםֶשׁ ְגּ לַֹח ִלְֹשׁ סוִֹפי

את. ִעירַהֹזּ ָבּ ִלְחיוֹת סוִֹפי
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הַר ֶבּ אלמוג / חֲדָָֹשה לְָֹשנָה ִֹשיר

ָקֵרר ַהְמּ ֶאל ים ִלּ ִמן ַהִמּ ב ֲהִגיַרת ַהֵלּ ָאה ָבּ ָנה ַהָשּׁ
ִנים ַהָפּ ר ְוֶהְסֵתּ ִביָנה ַהְגּ ִהְתַמֲעטּות ח. ְטָבּ ַהִמּ ַוֲארֹונֹות

יוֵֹתר, ַקּלֹות ָלִדים ָרקוֹת ָעׂשּו ֶאת ֵקבוֹת ַהְיּ ְוַהְיּ ָהעֹופֹות ל ֶשׁ
י ִתּ ִאְשׁ גּוף ְבּ ּוְצָעקֹות. קּוְבָלנֹות ְבּ ָחן ֹכּ ׁש ְוֶנְחַל ְמַרֲחפוֹת, ְמַעט ִכּ

ּומֹוְכֵרי ה, ָשׁ ַהָקּ ָהֲעבֹוָדה ֵמֶהן ְחְסָכה ֶנּ ֶשׁ ְכּ ַעִים ַהֵמּ ְמִחּלֹות ָשְׂמחּו
יִדידּוֵתנּו ִבּ ְלָעֵרב ִלי ִמְבּ לֹום ָשׁ ְל ְרחֹוב ָבּ אֹוִתי ְרכּו ֵבּ ַהָפָלאֶפל

ּטּוַרי ִפּ ַעל ַנֵהל ַהְמּ ִלי הֹוִדיַע ֶשׁ ְכּ ים. ִלִיּ ְלָכּ ַכּ ִאיְנֶטֶרִסים
ָרצֹון. ְשִׂביעּות ִבּ ְך ְוִחֵיּ ְרֵעִבים", ֶשׁ ְכּ ֶבת ִנְכֶתּ יָרה "ִשׁ יר: ִהְזִכּ

ים, ִמִלּ ל ֶשׁ ִניִמית ְפּ ֲהִגיָרה יָרה ִהיא ִשׁ ְלַעְצִמי: י ְבִתּ ִחַשּׁ ַוֲאִני
יִרים ִשׁ מֹוֵכר י ְוִהְתַחְלִתּ ַהְרֵחק ֵמַעְצמֹו. ב ַהֵלּ ל ֶשׁ ה ֲאֻרָכּ ֲהִליָכה ִהיא

ִמּיֹוָמִני ים ִפּ ַדּ ּתֹוֵלׁש ִחיִרים, ְמּ ַבּ ים ְרִבּ ְוַלַמּ ַלֲחֵבִרים
ַכף-ָיִדי ְבּ רּוָטה יַח ְפּ ִנּ ַיּ ֶשׁ ִמי ל ין ָכּ ֵבּ ָקם ְלַחְלּ ֵדי ְכּ

ִעיר. ל ֶשׁ ְרחֹוָבּה ִבּ ׁשּוָטה ַהְפּ
ָהאֹוָצר ְרֵדי לֹות ּוִמׂשְ ְמָשׁ ַהֶמּ ֶנֶגד ְכּ ַעל צֹום ִהְכִריזּו ְיָלַדי

י ֶהְחִליָטה ִתּ ִאְשׁ ל הֹוֵריֶהם, ֶשׁ ָנה ַהֵשּׁ ֶלת ֲחַדר ֶדּ מּול
ה, ָהִעיִרָיּ ן ֵכּ ֲעֶשׂה ַתּ ֶשׁ ִלְפֵני ַמל ְוַהַחְשׁ ִים ַהַמּ ֶלפוֹן, ַהֶטּ ֶאת ק ְלַנֵתּ

ִצּבּוִרית. ה ִגָנּ ְבּ ַאֲחֶריָה ָלדּור י ָהַלְכִתּ ַוֲאִני
ים ֲחָדִשׁ ְמקֹוָמם ִבּ בֹואּו ָיּ ֶשׁ ִלי ְבּ יַרי ִשׁ ל ָכּ ֶאת י ַכְרִתּ ָמּ ֶשׁ ַאֲחֵרי

י ְבִתּ ְוַרק ָחַשׁ ִבי, ַמָצּ ִעם ַאט ַאט ִלים י ַמְשׁ ִהְתַחְלִתּ
ֲאַפְרֵסם ֶשׁ ה ֲחָדָשׁ ָנה ְלָשׁ יר ִשׁ ַאֲחרֹון, ִהְרהּור ב ֶאְכתֹּ אּוַלי

ים ִלּ ַהִמּ ַעל ֶחְסרֹון ה ִמיִלים ָמּ ַכּ ִעּתֹון, ּובֹו לּום ַבּ ְשׁ ַתּ מּוַרת ְתּ
ֵצק ַרְך ָבּ ֲאִפּיֹות, ַמּ ַלְיָלה ַבּ ל ָכּ ֶחם ַהּנֹוָתר ַהֶלּ ל ֶשׁ ַפע ְוַעל ַהֶשּׁ

קֹות ְפּ ַדּ ַהִמּ ב ַהֵלּ כוֹת ַמְהֵפּ ֶאת ְוִלְדחֹות ִמים ַהָיּ י ֹקִשׁ ֶאת ְך ְלַרֵכּ
ָהֲאֵחִרים. ִמים ַלָיּ ַעד

ָנהַיְפִרידֵמַעלִאיׁשוֹן, לֵשׁ ָכּ ָהָרָעבֶלָעִני י "ִכּ
ן",רבייהודההלוי ִליֹשׁ לֹו יַח ַמִנּ ירֵאיֶנּנּו ָׂבעֶלָעִשׁ םַהָשּ ַגּ
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ָהֲעֵברוֹת ָהֲעִנּיּותִמן ֵאין
ּיוֹת. ֻכּ ַהַזּ ירּותִמן ָהֲעִשׁ ְוֵאין

רֹו ָעְשׁ אֵיַדעָאָדםְבּ ֶאָלּ
רהּואצוֵֹבר ַצְלְצִליםֲאֶשׁ ַהְמּ ֵאין י ִכּ

ַאְרָנקֹו ְבּ
ְרכּוׁשֹו

ף-ָידֹו ַצְלְצִליםַהּנוְֹפִליםִמַכּ ַהְמּ ְוֵאין
ֲאֵבָדתוֹ.

ָעְניֹו םָאָדםְבּ ְוֵיַדעַגּ
ּבוֹנֹו ֶחְשׁ ְבּ ַצְלְצִליםַהֲחֵסִריםלֹו ַהְמּ י ִכּ

ֵאיָנםֶחְסרוֹנֹו
יסֹו ַתעִכּ ַצְלְצִליםָלֶהםזוֶֹכהֶפּ ְוַהְמּ

ּלֹו ֶשׁ ֵאינֹו ֵאיָנםְנָדָבהִמֶשּׁ
ֵכנֹו יקֶאתְשׁ ְצִדּ רַתּ ְצָדָקהֲאֶשׁ אֹו

ַבתְרכּוׁשֹו הְידּוָעהֲהָשׁ ִמָדּ אֵהםְבּ ֶאָלּ
ֶזל ֶגּ ַעל ּצּוי ִפּ אוֹ

ְחּתוֹ. ַפּ ְשׁ ָעָברִמִמּ רִנְגַזלֶבּ ֲאֶשׁ
ִאּמֹו ָאִביואֹו ָעְמלּו ֵיַדעִאםלֹא ִמי י ִכּ

ְלַפְרָנַסתאוָֹתם
ְזָקִקיםְלַכף-ָידֹו ְמַצְלְצִליםַהִנּ

ּתֹו ִבּ אֹו נֹו ֲעבּוָרםְבּ ַבּ ַיַעְמלּו ְוִאםלֹא
יוֹם ֲעבּוָרםיוֹם ָעֵמלהּואַבּ ִאםלֹא

ּוְבַמְכאוֹבוֹ. ַצֲערֹו ְבּ

ַמִים ַחתַל ָשּׁ ֶדקִמַתּ ַהֶצּ ְוֶהָעָמל ֵאינֹו
ָהֱאלִֹהים ֶוהִלְפֵני ָשׁ ְוֶהָעָמלֵאינֹו

ִאיםָלָאָדם ַצְלְצִליםָבּ ַהְמּ ְוֵאין
יו. ָפּ ת ְיִגיַעת ַכּ ִמַדּ ְכּ

ָהֲעֵברוֹת ָהֲעִנּיּותִמן ֵאין ן ֵכּ ַעל
ּיוֹת ֻכּ ַהַזּ ירּותִמן ָהֲעִשׁ ְוֵאין

יו ַחָיּ לְיֵמי אֵיַדעָאָדם ָכּ ֶאָלּ
תֲעִנּיּות, ַמַכּ אֹו ירּותלוֹ, יןִאםֲעִשׁ ֵבּ

ינוִֹנּיּות, ַפעֵבּ ֶשׁ אוֹ
ֲעָמלֹו ְרָנַסתֱאֶמתַבּ ַפּ ְרָנָסתֹו ַפּ ֵאין י ִכּ

ִאּמֹו תָאִביואֹו יֻרַשּׁ ִבּ אֹו
טּובוֹ. ְבּ ןאוֹתֹו ֱאלִֹהיםַהָזּ אַרקָבּ ֶאָלּ

ִיְהֶיההּואּגוֵֹאלֶאתעוָֹלמֹו ְולֹא
רֹו ירֶאתָעְשׁ ֶהָעִשׁ ן ֵבּ ִייַרׁש רלֹא ַעדֲאֶשׁ

 
ֶהָעִניֶאתָעְניֹו ן ֵבּ ִייַרׁש ְולֹא

ם ָלּ ֻכּ אִייְרׁשּו ֶאָלּ
ֶאתָהֱאלִֹהיםְוֶאתּתוָֹרתוֹ.

נולד אשר  המערב, נר הגאון האדמו"ר מוייאל  בן יהודה לרבי  יהודה" ב"שבט כ"ה למאמר ביאור 
עיר בירושלים ונפטר תק"ץ, בשנת במרוקו האטלנטי האוקיינוס שלחוף אצּווירא) (כיום במוַֹגאדוֹר
נכדיו. ידי על  תשנ"ד בשנת שנה, כמאה גנוז שהיה אחרי לאור, יצא וספרו תרע"א, בשנת  הקודש

הַר ֶבּ אלמוג / הָעֲבֵרֹות ִמן ֵאין הָעֲנִּיּות
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א.
ַהּיוֹם ְדיוֹם ִפּ ן-ָנאִלי ֵתּ ָאיֹם

יוֹן ִהָגּ ֶהן ְוַהְמֵצאָבּ ִמּלוַֹתי חְלָך ַהַנּ

קוֹם ֵהאַחד ֶאתַהָמּ ְיּ י ֶשׁ ִלִבּ ֲעֵשׂה
ַמעקוֹל ַעדִיָשּׁ ִתיקוַֹתי ְשׁ אְנדּוֵדי ְוַרֵפּ

הוֹם ֶאל ְשַׂפת ְתּ יָך ׁש ְשַׂפת ִפּ ַהֵגּ
ָאיֹם ְמָך ִשׁ י ִפּ קַעל ַשּׁ ִתּ ּוְתהוֹם

ַהּיוֹם ְדיוֹם ִפּ ן-ָנאִלי ֵתּ ָאיֹם
ָאיֹם ְמָך ִשׁ י ִפּ קַעל ַשּׁ ִתּ ּוְתהוֹם

ב.
ם ֵנהֻסָלּ ּבוֵֹראעוָֹלםְבּ

ְוֶאֱעֶלהּבֹו
ה ה ַהֲעֵמקְמִחָלּ ִפָלּ יוֵֹצרְתּ

ּה ָבּ ְוֶאֱעבֹר
האוָֹרּה ֵסּ ּתוָֹרהַכּ נוֵֹתן

ְוֶאֱחֶזהִסְתָרּה
ְדיוֹם ן ִפּ ֵאלָאיֹם ֵתּ

ְוֶאְחֶיהַהּיוֹם

ם",אלעזרבןיעקבהבבלי ֻסָלּ ִלי ַחקְבּ "ַשׁ

ּבארוֹת'. 'ִצְמאוֹן ַהר, ֶבּ השיריםמתוךספרוהראשוןשלאלמוג

עוסקת שלו התיזה עבודת בירושלים. העברית באוניברסיטה שני לתואר סטודנט - בהר אלמוג
בזהותומגדרבשירתהשלאמירההס. ספרשיריו הראשון'צמאוןבארות'ראהאורב-2008 בהוצאת 
עםעובד.קובץסיפוריוהראשון'אנאמןאל יהוד'יראה אורבקרובבהוצאתבבל.מנחהקבוצתלימוד

almogbehar@gmailÆcomפיוטבאוניברסיטתבראילןבמסגרת'קהילותשרות'.

הַר ֶבּ אלמוג / השבועות) לחג שירים (שני ָאיֹם
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ָהב ַהָזּ עוֹת ַעלֶאְצְבּ ַבּ
ִעְנָין לֹו ֵאין

ֲאָוה ְוַהַתּ ָשׂר ַהָבּ ַתֲענּוגוֹת ְבּ
ל ַהָוָיתוֹ ִהיא ָכּ

ֶדׁש ַהֹקּ ְשִׂריֵגי ין ֵבּ ְוָהרּוַח סֶאתַהּסוֹד ִלְתפֹּ
ֵעטֹו ּוְלַהְזִהיבאוָֹתםְבּ
לֶאֶמת ְלֶמֶללָרהּוטֶשׁ

שיף צביה / ׁשֹורֵר הְַמּ
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ַחד לַהַיּ ֶשׁ ַסּמֹו
לְיִדידּותֹו ֶשׁ ְבּ ן ְמֻסָכּ

יַע ְלַהְרִגּ ִאיָפתֹו ְשׁ

רֹאׁשמּוָנח

ִחּיּוְך

ים. ְלַהְרִדּ

ֶקר- ֹבּ ַבּ
ֵאב ָאיֹם, מוֹ ְכּ ְכּ

עוְֹרִקים צוֵֹרבָבּ ַבד, ַהְלּ
ָהֵעיַנִיםֲאֻדּמוֹת

ים. ָטִשׁ ים-ְצָלִליםְמֻטְשׁ ָהֲאָנִשׁ

ַיַחד? ָמהִלי
ְלַבד? ָמהִלי

ּיוֹם ַההּוא ֶאְלַחׁש ַבּ
מוֹ ֶאָחד ֶאָחד ּוְשׁ

שיף צביה / נֶפֶׁש יְדִיד
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י ַבְלִתּ ָטּ ְלַאַחרֶשׁ
ְמעוַֹתי, תִדּ ִנְקַבּ ְבּ
י- ְגִתּ ַלּ ְמטֶֹהֶרתִדּ
ֶמתִקְמָעא, ְמֻסֶמּ

ַעלַקוָהאֶֹפק.

ׂג- ֻמָשּ י ְלִתּ ַהִבּ ׁש ְפַגּ ִמּ ַבּ
ִרי י ֶאְפָשׁ ְלִתּ ע ַהִבּ ָגּ ַמּ ַבּ

י. ְגִתּ ַלּ םִדּ ָשׁ

עוֹד, ֲעֵקַבילֹא ָהיּו
ַרְגַלימוִֹתירוֹת- ְקצוֹת

ַמִים ל ָשׁ ֶשׁ ַאְדווֹת ַרּכוֹת
ִים ַאַפּ ֶאֶרְך ֵאלָרחּוםְוַחּנּון

ֵאלָרחּום...
ִים... ֵאלַאַפּ

םַמִים. ָשׁ

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

tsvia@nassÆcoÆil

שיף צביה / טֳָהרָה
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אורבך שרה / ְֹשִתיקֹות

ִתיקוֹת ּבוֵֹררְשׁ ירַהִחיצוֹן, ְלַידַהִקּ אן, ָכּ
ְמַמְלֵמלֶאתִעּצּוֵריֶהן

ִתיָקהַמְרִהיִבים ְשׁ ְלִפְסֵלי
תַמְרעוִֹמים ַסֵתּ ַהְמּ ן ָאָמּ ָכּ

ירַהִחיצוֹן ַעלחוַֹמתַהִקּ יבאוָֹתם, ַמִצּ
פוֹת, ַהָיּ ִתיקוַֹתי ַעלְשׁ מֹר ִלְשׁ

ֱאֶמת, פוֹת ֶבּ ַהָיּ
ָתִלים ְכּ ַבּ
ִחּצוֹת ְמּ ַבּ
ִקיִעים ְבּ ַבּ
קוֹת ָלּ ַצּ ַבּ

ַהּקוֹלוֹת, יָרהֶאתּתוְֹתֵחי ִתיָקהַמְגִדּ ַרקַהְשּׁ
ֲעָבִרים ַהַמּ י ַהּיוְֹצִאיםְלִמְפְלֵשׁ

ירַהִחיצוֹן ֵעֶברַלִקּ ֵמּ ֶשׁ ֶאלַהחּוצוֹת

ָעְבִרי, ְבּ
ִתיקוַֹתי, בְשׁ ַגּ ַעל ירַהִחיצוֹן נוֵֹשׂאֶאתַהִקּ
נוָֹצה, הְכּ ַקָלּ ּתוָֹדָעהִמּלּוִלית, ֲאלּוְנקוֹת ָבּ

ּדוֵֹבר, ֲאִני
ֵבָדה. ָסִליםַהְכּ ֶאתְשַׂפתַהְפּ

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

יֶאתָאִבי ִתּ ְשׁ ִהְרַגּ ַיְלּדּוִתי ֵמי ִמְיּ
ְשָׂפָתיו. ְמקוֹם ִבּ רּו ְבּ ִדּ ֶשׁ ֵעיָניו, ֶרְך ֶדּ

תוֹך ָיִדי, ְבּ ףָידוֹ ֶאתַכּ יַח ִהִנּ ִלְפֵני מוֹתֹו
ָלְך ִעי ְדּ ֵעיָניו. ְמקוֹם ָרהִבּ ְבּ דִדּ ףַהָיּ ַעםַכּ ְוַהַפּ

יקוֹת ְנִשׁ יאוָֹתְך, ְפִתּ ִלַטּ לֹא ָאהּוָבה. י ִתּ ִבּ
ה ִחָבּ ְבֵרי ִדּ ְך, י ִמֵמּ ְוִחּבּוִקיםֶהְחַסְרִתּ

יְך ָאַהְבִתּ ָאְזַנִיְך, ַאְך י ְבּ ַמְעִתּ ִהְשׁ לֹא
י ָיכְֹלִתּ י. ִסְלִחי ִליִאםלֹא ַנְפִשׁ ָכלִניֵמי ְבּ

י ִהְצַמְדִתּ ְלֶעְברֹו י ָרַכְנִתּ זאֹת. יַע ְלַהִבּ
ים, ִלְרָגִעיםֲאֻרִכּ ֶאלִמְצחֹו ֶאתְשָׂפַתי

לִרְגׁשוַֹתי. ֶאתָכּ יעּו ִהִבּ ֶשׁ
ִמיד ָתּ י ָיַדְעִתּ

ב ֵלּ ַבּ
ָאִביאוֵֹהבאוִֹתי. ֶשׁ

רבקהמורגנשטרן -תלמידת הסדנהלכתיבהיוצרתבהנחייתמרמירוןח. איזקסון, אוניברסיטתבר
israelm76@walla.com אילן.

25 24



סימקוביץ גיטל / חֹולְפִים

ִמְזָרָקה ין, רָרִבּ ַכּ ִכּ
ֵקָנה יִניתְוַהְזּ ַהִפיִליִפּ ֲאִני,

בוֹת. יוְֹשׁ

נוְֹפִלים
ִיםַעלָאְזֵנינּו נוְֹפִליםַהַמּ

ַרַעׁש ְבּ ׁשוְֹטִפיםֵעיֵנינּו
יַע. ַמְרִגּ

יםחוְֹלִפים. ַהֲאָנִשׁ

ִאיׁש ַעםָהָיהָלּה ַפּ
ֵקָנה ַלְזּ

ָהַרְך אָרּה קְלַצַוּ ִנֵשּׁ
ָעֶבה ִלְצחוֹק ַערְשָׂפֶתיָה ָפּ

ְוֲחְמָדִני
ל קְלַקֵבּ ה ַהַדּ קּוַח ַהֶפּ ֵעתָפּ ָכּ

ֵמלוֹן יוֹת ֻקִבּ
ַלְסִטיק. ִמְפּ ַמְזֵלג ְבּ

ארִסיָנר ָוּ ַעלַהַצּ
ִעם ָלָבן

ים. ּבוִֹניםְוֻרִדּ ֻדּ

נוְֹפִלים
ִיםַעלָאְזֵנינּו נוְֹפִליםַהַמּ

ׁשוְֹטִפים
ַרַעׁש ֵעיֵנינּו ְבּ

יַע ַמְרִגּ
ר ִמְתַעֵוּ ם, טָבּ ִמְתַקֵמּ ַהיוֹם אוֹר

יַע ָהֲאִויר ַמִזּ

ָהַרּכוֹת ַשֲׂערוֶֹתיָה ין ֵבּ
ֶצף ַהֶקּ ין ַמְלִבּ

ִאיֹשוֶֹניָה ְבּ
בּוֲאִתי ִמְתַרֶחֶבת ָבּ

ִזְכרוֹנוֹת ֵלי ְמִניָדהִעְנְבּ
ָרִפים.

יםחוְֹלִפים. ַהֲאָנִשׁ
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סימקוביץ / גיטל ֶאחָד ִאיׁש

ְרחוֹב ִבּ י ִלּ הֶשׁ ַהֲחִנָיּ ִמְגַרׁש ְבּ
ִלְפֵני ֶמֶטרָוֵחִצי רוֹר, ְדּ

ָהִעיר ִציָאהִמן ַהְיּ
כּוָנה ִציםֶחְפֵצי-ַהְשּׁ ִנְקָבּ

עוֹד ֶהםֵעֶרְך ָבּ ֵאין ֶשׁ

ַעם ּוְבָכלַפּ
ֵמָחָדׁש

ה ִטיָשׁ ֵכִניםְלִזיַרתַהְנּ ּבוֲֹחִריםַהְשּׁ
י ִלּ ֶשׁ ְוָקאֶאתְמקוִֹמי ַדּ

ַעל ָהָאָבקֶשׁ ַלֲעֵרמוֹת ָסמּוְך (ְבּ
ֵהם ָהָאפֹר י חִרְכִבּ ַפּ

ים אּוַלי ָחִשׁ
לוֹת יםַעדְכּ ִשׁ ָמּ ֻשׁ ֶחְפֵציֶהםַהְמּ י ִכּ

ֶנֲחַמתָמה. ִלְמצֹא ֵיְדעּו
ֵהםְמַרֲחִמיםְקָצת, םָעַלי ַגּ

םיוְֹדִעים, ַאֶתּ
ֵאםַחדהוִֹרית) תוֹר ְבּ

ל ו ְלָמָשׁ ַעְכָשׁ
ָעֵיף עּוָנהַעלָצִמיג ְשׁ

ׁשוֶֹכֶבת ֲעזּוָבה
ה ֻחָלּ ִיתְכּ ַנַעל-ַבּ

ְרָוה. ִמַפּ

ְלָיָדּה
ֵמיָכלָצהֹב

ְרָצפוֹת) (ְלִנּקּוי
ִני ֵשׁ יוֹם ְבּ

ִנְמֲעכּו ֵזי-ַקְרטוֹן ַאְרְגּ
ֵמָעֶליָה ֶדר-ָהֶאֶבן. ֶגּ ֲעל

ְרוּוֵליחּוְלָצה ַשׁ לּו ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ
ְחּתוִֹנים ַתּ זּוגוֹת ֵני ּוְשׁ

ִדים ְמֻנָקּ

ַעםַאַחת ַפּ
ַעתָצֳהַרִיםֵקיִצית ְשׁ ִבּ

ֶנהְזִהירּות ִמְשׁ ְבּ ֶהֱחֵניִתי
ֶבת יּות ְמֻחֶשּׁ ִאִטּ ְבּ

א ֹלּ ַעל-ְמַנתֶשׁ
ַע ִלְפֹגּ

ַבְקּבּוקווְֹדָקה ְבּ
קּוף ָשׁ

םָזרּוקַעל ַכבָשׁ הּואָשׁ
ַהַאְסַפְלט ָהרוֵֹתַח

ְלַצד

ִאיׁש ֶאָחד
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ְלָיָדּה
ֵמיָכלָצהֹב

ְרָצפוֹת) (ְלִנּקּוי
ִני ֵשׁ יוֹם ְבּ

ִנְמֲעכּו ֵזי-ַקְרטוֹן ַאְרְגּ
ֵמָעֶליָה ֶדר-ָהֶאֶבן. ֶגּ ֲעל

ְרוּוֵליחּוְלָצה ַשׁ לּו ְלְשׁ ַתּ ִהְשׁ
ְחּתוִֹנים ַתּ זּוגוֹת ֵני ּוְשׁ

ִדים ְמֻנָקּ

ַעםַאַחת ַפּ
ַעתָצֳהַרִיםֵקיִצית ְשׁ ִבּ

ֶנהְזִהירּות ִמְשׁ ְבּ ֶהֱחֵניִתי
ֶבת יּות ְמֻחֶשּׁ ִאִטּ ְבּ

א ֹלּ ַעל-ְמַנתֶשׁ
ַע ִלְפֹגּ

ַבְקּבּוקווְֹדָקה ְבּ
קּוף ָשׁ

םָזרּוקַעל ַכבָשׁ הּואָשׁ
ַהַאְסַפְלט ָהרוֵֹתַח

ְלַצד

ִאיׁש ֶאָחד

סימקוביץ גיטל / ֹוכָבִים

מֹו ְכּ לָרִציִתי ַהכֹּ ַסְך ְבּ
ה ַטָנּ הֶל'הַהְקּ ַחָנּ

ָיַדִיםַרּכוֹת ּפוֹת ַכּ ְלַהִניַח
יתֶהָחֶזה ֵבּ ַעְצמוֹת ין ֵבּ
ס ַהַגּ ׂק ַלֲחבֹקֶאתַהַשּ

ם ְלַחֵמּ

ה ַבָנּ ַהְלּ ִשְׂמָלִתי ְבּ ַאְך
ָחם ְתֵמי ַהֶפּ נוְֹתרּו ִכּ

חוִֹריםְמאוֹד ְשׁ

ּוַבֲחָדֶריָך
ּכוָֹכִביםֲחרּוִכים

עבודת אילן. - דוקטורנטית במחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר סימקוביץ גיטל
היוצר של בכתביו נבחרות עוסקת בסוגיות יואב אלשטיין, פרופ' בהנחיית שלה, הדוקטור
הרמןהסה ובפילוסופיהבודהיסטית.שיריםמפריעטההתפרסמובכתביהעתכתם', 'נתיב',

 gafrurit@gamail.com ו'אפריון'. 'אמגו'
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ריפקין שפרה / וֵָאם עִיר

ֶרתָזָהב ִעירָוֵאם יִלי ַאֶדּ ַהִשּׁ
עוֹת ַהָנּ ִשְׂפּתוַֹתי יֶאתִרְגֵבי ִסּ ַכּ

ִמְתַרֵעם לְלחּוֵמְך ָפּ ּגּוףקוֵֹדרּוֻמְשׁ
ִסיעוֹת ֵהדְפּ ִביָליו ְשׁ ין הְלהוִֹתירֵבּ ְמַנֶסּ

ֵמַעל ְך לּוִיים ָבּ ַהְתּ אוֹן ַרקאוֹרוֹת ַהֵנּ
ָמה ְנָשׁ ֻגּמוֹת ְכּ י רֹאִשׁ ּדוְֹלִקיםְבּ עוֹד

ל ַטּ ַכּ י הּבוֲֹעִריםִבּ ִפָלּ ַהְתּ ׁשּובֵריחוֹת
ֲאָדָמה ָתִליםַעלִרְגֵבי ְכּ ין ְדָחקֵבּ ַהִנּ

ָמן בּוָעה ַאְרָגּ ֶרת ָיָפהַהְצּ ְוַאֶדּ
רְלָפַני ַהְיֵשׁ ֶניָה ֵסבֶאתָפּ ָתּ

ִמְצֶנֶפתָזָהב ְבּ י ּוְתַכסֶאתרֹאִשׁ
לַסְגִרירְוָצָמא ֶשׁ מּולסּופוֹת

ְך ִלֵבּ ַרקָהִכיִני וִֹגי ְסּ ִעירָוֵאםַאלִתּ
ֶטת ףֶאת ֶלְחִיי ַהּמּוֶשׁ ְלַלֵטּ

ְוָאׁשּוב ִלְראוֵֹתְך ֲעבֹר ָנה ַתּ ָשׁ עוֹד
פּוָפהְוׁשוֶֹתֶקת. ַאְדמוִֹניתְשׁ
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שפרה ריפקין / ַֹשעַר ַתח לִי ְפּ

ְלָפַני ָלתוֹת ַהְדּ ַערֵעתִנְנֲעלּו ַשׁ ַתחִלי ְפּ
יןְמחוֹזוֹת ֶחְלֶקיָך ַהְנֵחִני ֵבּ
יםֲעֵרִליםְוֻאּמוֹת ִעְבִרִיּ ין ֵבּ

ַמְדֵרָגהַאַחרַמְדֵרָגה ַהֲעֵלִני
ַמְלָאֶכיָך ֶאלְטַרְקִלין

ַדׁש יֵרִני ְבּ ְסִתּ ַאל ַתּ ַאְך
ָגֶדיָך ְבּ

ֵבדוֹת. ְכּ ימוַֹתי ְנִשׁ י ִכּ
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ריפקין שפרה / רַחֲִמים ָמלֵא ֵאל

ַרֲחִמים ֵאלָמֵלאְבּ
ים ַעִמּ ינוֹת ּתוָֹעה ֵבּ ָך ְתּ ִבּ
ּהקוַֹפַחתֵאׁש, ַעלראָשׁ
ִמים. ַמְשׁ נּוֶגהְואוֹר קוֹר

חוֹל ָרִקיַע ּוֵמַעל ַרקְכּ
ְרַחב, סֶאתַהֶמּ ְמַפֵלּ

ַיְתִריַע, לאוֹר ֶשׁ ן ִביבַעְקָשׁ ְשׁ
ָתו. םַהְסּ ִיץ, ַתּ אַהַקּ ָבּ

ַרֲחִמים, ֵאלָמֵלאְבּ
יָעה ְנָדִרים ִבּ ָך ִהְשׁ ְתּ ִבּ

ְקָצווֹת עוָֹלם ֵלְך ָהלְֹך ֵתּ
ים. ְמָצאֶחְמַלתַרִבּ ִתּ ֲעֵדי

אילן. בר אוניברסיטת ישראל, עם לספרות במחלקה שני לתואר סטודנטית - ריפקין שפרה
הראשון ספרה 'הצופה'. 'בשבע', 'מקור ראשון'. כותבת בעיתון בעיתונים כתבות פרסמה

shif200@gmail.com .געגועי'ראהאורב-2004 בהוצאתדניספרים'
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קיציס / דבורה הֵָאׁש ֶאת יק ַאִסּ

יק ֶאת ָהֵאׁש, ַאִסּ
ָרִהיִטים ָאִזיז

ַמְרָבד. ְוֶאְפרֹׂש

ִית ַבּ ִלי ֶאֱעֶשֹה
ַטח ֶבּ ן ּבֹו כֹּ ְוֶאְשׁ

בוֹא ָתּ ַעדֶשׁ
לוֹם. ָלִשׂיםָשׁ
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/דבורהקיציס ָׁשלֹום"(שה"שח, י) מֹוצְאֵת כְּ הָיִיִתי בְעֵינָיו "...אָז

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

dvorak100@gmail.com

לוֹת ְדָגּ ָברִמן ַהִנּ ֵרדְכּ
ן. ֵרדֶאל ַהַגּ

ּכוֹת ַהַמּ ִׂריטוֹת, ַהְשּ ּוחוֹת, ֶאלַהּשׁ ּבוֹא
ֲאָדָמה ָבּ טֹׁש ְבּ

ׁש. ֹטּ ְוַאלִתּ

ֲעֵיָפהַהֲאָדָמה, י ִכּ
ה ֵריָקה ִהיא ֹכּ

מּוָטה. הְשׁ כֹּ

ִמְתַמְהֵמַהּ העוֹד ַאָתּ
ְרָבבוֹת. גּול ְלָך ָבּ ָדּ עוֹד

תִלְמצֹא ֶשׁ ְמַבֶקּ ֲאִני
אוְֹתָך
לוֹם. ָשׁ
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חומסקי גילית / לְִשְֹחֹות לִלְמֹד

לַהַהְתָחלוֹת ִמָכּ
ּבוֶֹחֶרת ָהִייִתי

ִלְשׂחוֹת ׁשּובִלְלמֹד

ִעית ְגִלית ַמָדּ ַתּ
ּוַמִים ֶמן ֶשׁ

ׁשוֵֹקַע! ַהּגּוףֵאינֹו
הּוא ָצף!

תְכלוֹר ִטַפּ ִלְטעֹם
עוֹד ָיבוֹאּו ִמים ֶשׁ ִלְכבוֹד ָיּ
לּוַח תוֹק, ַהָמּ ֶקט, ַהָמּ ַהֶשּׁ

ִאּלּו ְוִנְדֶמה ְכּ
ְתרוֹן ְלָכלְסָעָרהִפּ

ה ָדּ טָיַדִיםַהִצּ ִלְפֹשׁ
ין ּוְלַהְמִתּ
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חומסקי גילית / נֹוֵשׂא וַרְיַאצְיֹות עַל

אוֶֹדְלָיה
ִים ַפּ ַכּ ַעל אוָֹתְך ָנָשׂאנּו ֵאיְך

נּו ָלּ ָעָברְוָעִתידֶשׁ
ינוִֹקיתְקמּוָצה ַכףָידִתּ ְבּ

ָעַברֵמָאז? הְזַמן ָמּ ַכּ
ֶרַגע עוֹד
זוֵֹכר ֲאִני

*
אוֶֹדְלָיה זוֶֹכֶרת, ֲאִני

ִעםַצּמוֹת ֶנְחָמָדה, ה, ְקַטָנּ
ַני ָפּ ַעל ֵהםָחְלפּו
ּוֵמאוֹת ַעְשׂרוֹת

יר ַנַעץ ַהִקּ ְבּ ְסֶוֶדר מֹו ְכּ סּו ֶחְלָקם ִנְתְפּ
ָהֶאְתמוֹל ִמּיוֹם ֲאִניץֶצֶמרַרְך הוִֹתירּו

ָאֲהָבהֶאתָהַאְרֶנֶבת אוֶֹדְלָיה, ִהיא,
ֶפת אוָֹתּה ָהְיָתה ְמַלֶטּ

םֶיֶלדֶאָחד םַגּ ְוָהָיהָשׁ
*

הָמתוֹק ָמּ ַכּ
ֶהָחָלב י ֵנּ ִשׁ ְבּ י ִתּ ַטְשׁ ְשׁ ִטּ ֶשׁ םִראׁשוֹן ֵשׁ

דַמְֹשָמעּות ִאֵבּ ַעדֶשׁ
ְונוְֹתָרהַרקְנִעיָמה

אוֶֹדְלָיהאוֶֹדְלָיה
ירַאֲהָבהִראׁשוָֹנה ִשׁ
יטוְֹרָיה ַלּקוְֹנִדּ ּתוֹר ַבּ

י ִלּ ףָידֲחִמיָמהְלֶשׁ ֶהְחִליָקהַכּ ֵאיְך
ַהּמוֶֹכֶרתָאְמָרה'ַנְדִליקְמַאְוֵרר'

ָצַחְקנּו
ִמימּותנוֶֹעֶזת ְתּ ֵאיזֹו

*
אוֶֹרְלָיה!

ַח ֹכּ רִלְשׁ ֶאְפָשׁ ֵאיְך
ָחְצָתהֲחִציעוָֹלם
יֵנינּו ֵבּ ִלְנחֹת ֵדי ְכּ

ְוָקאֲאַנְחנּו ַדּ
ָמּה ֲאִפּלּו ֶאתְשׁ ֶשׁ

לוַֹמר ָיַדְענּו לֹא
ְצִעיָרהִהיאָהְיָתה ֵאיזֹו ָאח,

ִיְשָׂרֵאלִהיא ֵמָאז
תֶעְשִׂרים ַנֲעָרהַצְחָקִניתַבּ

*
ע ֶעְשִׂריםְוַאְרַבּ אּוַלי

יל ִגּ ִדּיּוקַבּ ְבּ
ֵבר ּיוֹ ְלִהָשּׁ ַדּ ֵשל ב ָבּ ַהֵלּ ּבֹו

םָהאּוזוֹן נוָֹעד ַגּ ֲהֵרי ּוְבָכל זֹאת,
ֵדק ְלִהָסּ

ָהִייִתי ַמֲעִדיף
ֲאֵחִרים ִמיֵדי ְקרֹס ִיּ ֶשׁ

ָהֵריקוֹת ָיַדי ָיַדי,
ְזַמן ְלאֶֹרְך ְך ָכּ נוְֹתרּו לֹא

ַוֲעַדִין
*

יאוָֹתּה ִנַחְמִתּ
ה ֵלילוֹת ָמּ ַכּ

35 34



ֶנֶפׁש ָנְגָעהְבּ ֶנֶפׁש
ִיּסּוִרים ּגּוףָנַמקְבּ

*
יָרס ַהִתּ ְלדּוַכן ּתוֹר ַבּ

ְלֶרַגע י ִהְבַחְנִתּ
חֹר ֵשָׂערָשׁ ְבּ

ּבֹו ָאַחז ְרֵגרֶשׁ ַגּ
י ְלֶרַגע ֶהֱעָלה ִבּ

בוָֹרה ֶמֶתקעֶֹקץ ַהְדּ

י ְבִתּ ָחַשׁ המּוָזר, ָמּ ַכּ
ָמעּות ֲעַלתַמְשּׁ ִהיאַבּ ָרהַהּזֹו ַהָזּ

ׁש ֶרַגעֶזהַמָמּ ְבּ
*

ֶבת יוֶֹשׁ ֲאִני
ם ֶלת מּולַהָיּ ֶיּ ַטּ ַעלַסְפָסל ַבּ

ּלּות לִהְתַגּ ִהירֶשׁ ֶרַגעָבּ ְבּ
מּוָנה רוָֹאהְתּ

ִריםָעִטים ָשׁ ַהְנּ
ֶחם ַהֶלּ רּוֵרי ִבילֵפּ ַעלְשׁ

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

רּוָרה: ִתיָחהְבּ ְיִרַיתַהְפּ
ָהִעיר ז ֶמְרַכּ ַהְלמּותסּוִסיםְבּ

ָרקְוַרַעם ָבּ

- ִצְחקּוקִהיְסֶטִרי
ם קֶֹדםָלֵכן! ֶשׁ ֶגּ ֵמעוָֹלםלֹא ָרִאינּו

ינוֹק נוַֹלד- ִתּ
ָעה ַהְפָתּ ְבּ מּו ְיּ יםִהְסַתּ ָעהֳחָדִשׁ ְשׁ ִתּ

ֵהיָכן הּוא? ֲאָבל ַהּסוֹף,
ִנְרָאהָלַאְחרוָֹנה

ָרה ְמׁשוֵֹטטֲחַסרַמָטּ

ֶרת יםְמַפֶזּ ְלקוִֹשׁ ֵאַלתַהַמּ
ְלַאַחרָיד סוִֹפיםִכּ

ִעיַמתֵלב ְפּ
ָמטוֹס נוֵֹסק

ִליםּפוֵֹרַח ֳבּ ְשֵׂדהִשּׁ
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וילנר ִּים/אודי חַרְצַנ

ֲעֵמלוֹת, ָיַדִיםֲחרּוצוֹת,
ּגוָֹרלוֹת, ָחְרצּו

ָחִריץ. ָחִריץְועוֹד
ָנהנוַֹלדֶאָחד, לָשׁ ָכּ

לטוֹב", "ַמָזּ ְרכּו ְבּ םֵבּ ְוֻכָלּ
ְמִתיחּות, ִבּ ְוָעְקבּו נוֹת ַמָתּ ֵהִביאּו

אָיבוֹא. ֹלּ רּוִכיםְלָכלִמְקֶרהֶשׁ ְדּ
ִמְצווֹת, ְוָחַגְגנּו ִרית, ְבּ ַרְתנּו ְוָכּ

ְענּו, ִהַגּ ְלֻחּפוֹת ֲאִפילּו
ָחַרְצנּו עוֹד ְך ַכּ ַאַחר

הָוֵקְדָמה, ַיָמּ
ה... ָצפוָֹנהָוֶנְגָבּ

ֶקרֶאָחד ֹבּ ַעדֶשׁ
ִעיִרים, יםַהְזּ ִוּ ַהַקּ ָלׁשוֹן ָלנּו ָחְרצּו

ְנָמִלים, ַהֲחרּוִציםִכּ
ַעליוְֹצָרם, ְמהּו ָכּ
לוֹם... ְלָשׁ ְוִנְפְרדּו

מַלְקֹוִֹשים / גיליתחומסקי
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/ אודי וילנר מַיִם

ְוִנְמָלאָהָרצוֹא
ח ִיתִנְמַשׁ ְוַהַבּ

ֵהֵחּלּו ַקּלוֹת ִטּפוֹתאוֹר
ִמן עוֹלוֹת עוֹת, ְמַפְעְפּ

ֶמן ֶשׁ ְכּ ירוֹת, ַהִקּ ִסְדֵקי
ְרָצפוֹת ַלִמּ ָעְברּו מוֹר

ִים ַהַמּ וּו ַוִיָקּ
ַוִיְהיּו ְלַבֶהֶרת...

39 38



/ אודי וילנר מַיִם

קמעא ונשתהיתי אחת לצומת  והגעתי עילית  נצרת  ברחובות מהלך  הייתי אחת פעם
בליבי, חשבתי תבור. ושמו והנה למולי רחוב מן הדרך.  הייתי עייף שכן נפשי, להשיב
הרחוב של סופו רב ואין בקושי בו נדחקות והמכוניות צר פיתחו זה,  רחוב משונה בריה
החילותיצועדבמורד נראהכללוכלל,שמאאיןלוסוף?אמרתיאלך ואביןסודושלרחוב.
אנשים הספסל מחזיק שכן היה השתוממתי, קטן, עץ עיני ספסל את צד ומייד הרחוב
רבים,דומההיהעלישנעשהלהם נס,כאותונסשאירע לאבותינובמקדשבשעתהרגלים.
מעולםלא אמראדם"צרליהספסל".חובשיהספסלאנשיםחביביםולבבייםהיו, לבושים
כולםבקפידהרבה.תכונהרבהאפפהאתהחבורהכאילוהתוועדותגדולהישנהפהומכאן
תצאנה החלטותגדולותלהמשךעתידהעיר.נתתיעיניבאחדאשרישבעלקוצושל ספסל
מוסר היה פעם לחדשות, מדי רב בקשב מאזין והיה באוזניו ווקמן תחובות של ואוזניות
היה עושה "ינקו" בשמו אחת וקראה אישה אליו ברגע שפנתה אך הספסל, ידיעה לאנשי

עצמוכאילולאשמעהמעולם.

ונתחוור נסובה שיחה מה כוחי לשמוע על בכל ליד, הטיתי אוזני הבא על כל היו מדברים
ושבחים סיפורים רבים וסיפרו בו הכנסת בית מגבאי אחד, שהיה על אברהם שדיברו לי
אבות. וזקנות בבתי וסעדזקנים וביקר חולים ואיך הלך איך העמידמנייניםהרבה גדולים.
אמרתי בליביאברהםזה,מהסודו?והריבידועמדורידורותשאיןהברכהשורהאלא בדבר
הסמוימןהעין,כנראה שאוצרגדולבביתוואיןביתואלאאשתו.זה הואשנא'נקבהתסובב
שנתקיים הבינותי אישתו. מכוח זה וכל כנסיות, בבתי ומסתובב אברהם הוא הולך גבר,

באברהם זה"מצאאישה מצאטוב"ונתאוותיביותר להכיראתסוד ביתם.

היכן זה "אברהם שאלתים: הספסל, אנשי עם בשיחה ונכנסתי אומץ לאזור החלטתי
לפתע קרוב. והצביעו על הבית הראשון" בבלוק כאן "ממש לי פה אחד: אמרו מתגורר?"
אוצר הבית בתוך שהרי ויכנס, יבוא ליכנס הרוצה כל לא "דע! מהיושבות: אחת אמרה
אך משנתמעטו השמיים, רוחות לארבע פתוחות תמיד הדלתות היו פעם ושמו דינה, גדול
ביתו את ונועל משמר מכל אוצרו על שומר אברהם קרנות, יושבי של קרנם וירדה הדורות
לי שתגלה בפניה והתחננתי בושה גינוני כל מעלי השלתי מאוד, שנסתקרנתי כיוון תמיד"
לה תלויים היו חייה כאילו המשמר על עמדה הועיל. לא זאת כל אך הבית, שערי סוד את
חמד אתה! "בחור האוזניות ואמר: נתרצה האיש עם נואש ולפתע אמרתי מנגד. כמעט
יאהבאותךאברהם, ומי יודעאוליייקחאותךלביתהכנסתעלשם אלי כהןותהיהמשלים

וילנר אורשלשבת / אודי
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בקידה לו השבתי אחיד". על קצב והקפד דפיקות, שלוש על דלתם דפוק הימים, כל מניין לו
קטנה,הודיתילומקרבלבוהמשכתיבדרכי.

 
לא נשטפו זה שמדרגות הבניין הבחנתי ומבשם. נעים ריח באפי המדרגות עלה בהגיעי לחדר
בין מציץ גדול ואור היה הכול בוהק הסתנוורתי. במדרגות ולפתע ועליתי נתאמצתי מכבר.
שלבי הבטוןאשרבקומההראשונה.נזכרתיבמדרשישןעלהולדתמשהרבנו,"משנולד משה
צדיקים של לביתם גנוז אור זה השלום, עליו משה מימות ודאי נהרה זו בבית", היה גדול אור

בלבדואיןלנורשותלהשתמשבו,אלאלראותובלבד.
  

רגלי? אשיל נעלי מעל הזה! שמא המקום נורא מה אכן בדלת ביתם ונתמלאתי יראה. פגעתי
אומץ. ונתאזרתי הספסל מן האיש לי שהורה את זכרתי צדיקים. של ביתם אלכלך ולא
לא אך למטה, המנעול חור נסתובב "דפיקה" המתנה. המתנה, "דפיקה" המתנה, "דפיקה"
הוא. גם מרשרש החל ונסתר ומנעול עליון שמירתו, היא גודל כך האוצר כגודל בכך, די היה
לפתע נפתחההדלת, מיידהסתחררתימריחותטובים,השמוריםלצדיקים, ריחהקינמון אשר
אברהם, הדור עומד של העולם. למולי הראשון ומלואו, במוצאי השבת עולם נתבשם ממנו
הסגול חלוקו לב. כל השובה רחב חיוך עטו ופניו סביבו, נסוכה גדולה נהרה העולם, זיו ונאה
הולךומשתפלממנוונראהכאילומגיע עדקצוותעולם. הבחנתישהיוקווצותתלתליוהלבנים
והכניסני אל יפות פנים בסבר קיבלני מאוד.  בעיני עד היה ונאה המקלחת מן עוד רטובים
ביתם,הושיבניבכורסהגדולהומפוארתושאלאותיאםארצהשידליקמזגן.נעניתיבחיובשכן
בקרבת היה מונח המזגן התריס והרי לכוון אברהם הלך תהיתי מדוע הייתי. ותשוש היה קיץ
שעלי וחומר קל זכות, לכף לדון מצווה אני באדם פשוט אם בדעתי ונתתי נשאתי הכורסה?
רוח עזה, כאותה רוח מנשבת והחלה הסלון תריס את אברהם פתח עולם. בדין צדיקי לזכות
נתחייךאברהםואמר:"חלוןזהפיתחושלעולם,כשםשבמזבח שקרעהלישראלאתיםסוף.
שמא ממראה נפשי, שבה ואכן עת" בכל הרוח מנשבת כאן גם כך תמיד, אש נס ודלקה קרה
פניוהנעימותואולימהרוחהקרירה.אך תהיתי לעצמי הריאברהםהינוכאןואיפההיאדינה?
רבותינו שאמרו את זכרתי אימנו? שרה את אברהם שהחביא כשם אותה מחביא היה שמא
חדרם ונגלתה דלת נפתחת לפתע קמעא'. אין לדוחקה. קמעא ישראל של היא גאולתם 'כך
אלידינה. התיישבהדינה לידאברהםודומיםהיובעינילזוגיונים.שילבו ידבידונשקה לו.מייד
מריחה על דודה. מתרפקת המדבר? מן עולה זאת מי השירים. משיר בדמיוני הרעיה עלתה
מי חיל "אשת נאמר עליה אבקת רוכל, מכל ולבונה מקוטרת מור העמקים, כשושנת היא גם
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ימצא?בטחבה לבבעלהושלללאיחסר".אכןברמזל הואאברהם.
עודלא שאלהלשמיוכברשאלתנימהאכל? אמרתי להבנימוס,שאיננירעב.אךהיא בשלה,
והחלה הקטן ורצה למטבח קמה סעודת מלכים. תכין לי והיא עם אברהם לשבת עלי צוותה
המניין מצב על לי הכנסיות בעיר, פירט בתי מצב עם אברהם על לשיחה נכנסתי מבשלת.
צדיקים אינם של דרכם שמו. כך היא הרצל הרב העיר, בשבחו של רב יפה סיפור וסיפר לי

מספריםבעצמם אלאברבותיהם.לקיים מהשנאמרהווימתאבק בעפררגליהם.
  

ריחטובעלהבבית,כרובמתבשלופלפליםנקלים,בשרודגיםוכלמינימטעמים.הצצתיבדינה
ונעשהלהנסלצדיקה,כלאשרחפצהנפשה וראיתישארוןאחדספוןלהשםבקצההמטבח.
דחוקה הושיבה אותי בפינה מצאה. גם תבלין לה ביקשה מצאה, מוצאתו, רצתה מגבת מייד
כסעודת סעודה מונחת לפני ביתה. מדשן לרוות לי ונתנה השולחן לבין הכביסה מכונת בין
בבשר, ממולא כרוב באורז, ממולאים פלפלים ומשונים, שונים מאכלים בזמנו. המלך שלמה
אוכל אני שמם. עוד את אדע שלא רבים מטעמים ועוד ההונגרים פפריקש כמנהג נוקרלי
ממרח עלי נתחבב ביותר עדן. כגן הכל וטעם קטנה בצלוחית חמוצים מלפפונים לי חתכה
הטונהשהגישהלי,חתכה ליפרוסותלחםלבןטריואוורירי,חייכה ואמרה"אברהםהביאאת
כשסיימתי ונתרצתה רק מנה שנייה לי ומייד נתנה אשר בצלחת את הבוקר". סיימתי הלחם
תיקח נורא כזה טוב, לא הומוס קנה אברהם "ההומוס? כולו. לפתע נתבהלה: הסיר את
בטלוויזיהועלחדשות יגאל שעוסקים ועל דודו על דא ועלהא, נתגלגלהשיחהעל הביתה"...

העולםוכו',לאאוכללהאריך בדברים,אךהכולנאמר בעיןטובהואהבתאדםלרוב.

בעיניה, היו נוצצות בעיר ודמעות התנדבות במוזיאון השואה אשר דינה על מספרת החלה
נתנהידהלאברהםואמרה: "העיקרזההנכדיםשלי,והעיקרשישלנו צבאחזקומדינהגדולה,
עכשיו "די! ואמר: כואב לה בחיוך השיב בראשו, הנהן אברהם שוב" לקרות לזה ניתן ולא
הנינים!"משםוהלאההחלומספריםמסכת ארוכה שלסיפוריםעלשנידרדקיםושמםעידו
ועומד היה ליד התנור שפתאי אחר הסב יותם ואיך התחקה "אמא" ויותם, איך אמר עידו
הייתה בצמא שותה הדרדקים, שני בעיניה היו חביבים כמה לו. יחם למען ידיו ומניח כפות
הייתה ונראה כאילו רבים שעשועים נשתעשעה בהם, דברה מדי כי לידה. אשר בא סיפור כל

אוחזת בתורהעצמהוהתקייםבהעץחייםהיאלמחזיקיםבהותומכיהמאושר. 

פתאוםנתקנאתיבאברהם ונתהרהרתיבדרכושלעולם,ישהנושאאישה ואיןחייוחיים,ומה
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להם כל הדורש בשלושת המפתחות זכה תמיד שכן נוחה כדינה? דעתו באשה זכה אברהם
אנושברדעת"אישה נאה,דירהנאהוכליםנאים".חשבתיבליבימהגדולה היאמידתהענווה,
בחלקם הם שמחים שכן הם עשירים צדיקים, של דרכם היא כך בעליה. את מעשירה שהיא
וכך שתיים רוצה מנה, מיד השיג אדם מאושרים, ונהיה ממון הב הב לנו אומר העולם תמיד.
עוד בחייהם, אין הבא עולם מעין טועמים צדיקים ואילו העושר. אחר ימיו במרדף מכלה כל
דינה אותי טענה מן הבית צאתי לפני בא אליהם. ועצמו בכבודו העולם, הוא אחר רודפים הם
בשללמתנות,שוקולדיםומתוקים,מיניגומילעיסהומגדנותלרובוהכולתוצרתמובחרתשל
מעט. וליווני חסד מנהג בי נהגו יחידי, לילך הניחוני לא הבית את יצאתי כאשר שדה. עלית
אדם דרך כברת מלווה להיות אבינו, אברהם ממידת "למדנו מרבי: פעם בששמעתי נזכרתי
ונפרדתי שלום פרידתו" נתתי להם עליך קשה שאכן האורח למען ייתן דעתו מביתך, היוצא

מעמם,נשקולישניהםוברכוניבברכתהדרך.

דומים   לפניצאתימןהרחובהחזרתיראשילאחורונסתכלתיעודפעםאחתבדינהואברהם,
חמימות עצומה מילאה את אחיו. אל איש ופניהם הכפורת שעל היו בעיני למראה הכרובים
"ריבונו תפילה: נושא והחילותי עיני למרום בעיני. הרמתי נקוות החלו קטנות ודמעות ליבי
אהבה איה תאמר אם כלום, ולא חסר אינו עולמך שבראת, בריות נאים מה ראה עולם! של
בעולם?השקיפהממעוןקודשךוראהביתזה,מיםרביםלאיוכלולכבותאהבתדינהואברהם
עלי שמא תקשה יבוזו לו. בוז אהבתם בעד ביתו הון כל את איש יתן לא ישטפוה. אם ונהרות
איהשלוםבעולם?הרי הואכאןמונחלפניך,אורשלשבתנסוךעלביתזה כלהימיםוהולךאור
ליבך שתתעצב אל פעם אלי! בכל לי הבטח שבעולם. הסלע והמחלוקת נקיקי ומאיר בכל זה
אנא דעתך. ותנוח זה בית וראה משמיים הבט אפך, ייחר נא אל בארץ, אשר האדם רעת על
גמלם תמיד צדקתך טהרם, רחמי ברכם, ודינה, אברהם רינת ימינך קבל גדולת בכוח ממך!

וידורוהאחווה והשלוםבביתזהמכאן ועדהעולם"...
                    

נופפתילשלוםלדינהואברהםוזכרתיאתשחותמתהמשנה:"לאמצאהקדושברוךהואכלי
ייתןה' יברךאתעמובשלום"... עוז לעמו מחזיקברכהלישראלאלא השלום,שנאמר ה'

ופסיכולוגיה, ישראל עם  ספרות במחלקות ראשון לתואר סטודנט  - וילנר אודי
udivillner@walla.com.אילן בר באוניברסיטת
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לימורשריר / (ציורבמילים) דיונותהזהבוהכסף

עיניעלטה.מדיפעםנעוריםרחשיהרוחוהחולמצליףבפניהםעטוייהרעלותהכחולות לילה.
של והפקוחות הגדולות עיניהם את האינסופי, החול את בכסף צובע הירח המדבר. אנשי של
מלכי המדבר, הַגָמלים, של השחורות עיניהם את והחזקות, הדקות רגליהם הגמלים, את
בתוך נבלע קטנים של ענבלים צלצול המקום. את שפוקד מובן לזר והלא העמום מבטם את
נעלםבין הדיונות.לפעמיםנשמעתאנקתגמלושוברוחשתהדממה ועקבותעקרבים החול,
דוממיםבחול. שיירתגמלים עמוסת סחורות משתרכת לאיטה בתוךהלילה. השמייםשמעל
הם אלו וכבים. בהירים, מנצנצים כוכבים פנסי זרוע ידיים, ים רחב כרצועת שלווים המדבר
המסתורית קרירותם לתוך אותך בולעים הם מקום, בשום נראים שלא אחרים שמיים
והתכולהשנפרשתמעללהט החולביוםויורקיםאותךחזרהאלתוך דיונותהכסףבלילה.הם
את חרישי בכי קול מפלח לפתע לתם. ִבּ ואין שולטים הטבע איתני במדבר כאן בך, מהתלים
עיניו של בדולח מתוך דמעות זוהרות הירח לאור ומתחנן. המדבר. הקול, מסתלסל דממת
אל דרכה את לשרך ממשיכה שיירת הגמלים השחר עם עלות הַגָמל. מחריש ולידו הגמל של
נאותהמדבר.הירחגווע לאיטו עדשנעלםוהשמש,חיוורת, שולחת אתזרועותיההדקותאל
תוךהחול.אטאטחודרותהקרנייםכמו אלפיתמנונים אלתוךהדיונותוצובעותאותןבלבן.
עיניהםמבהיקותכאבניאודםתחת דבשותהגמליםמבהיקותוצמרןעוטהגווןבהירורדרד.
מעטהריסיהםואוזניהםהרכותוהשעירותמתפרשותלצדדים.פרסותרגליהםפוסעותבתוך
החול, זנבותיהם המדולדליםנעיםביןירכיהםהגדולות,נעיםבשיירהקדימה קדימהאל היעד
והרוכביםהכחוליםעםעיניהגחליםהלוחשותמתנודדיםמעליהםלקצבפסיעותיהםופניהם
אלהשמש.קולבכיושלהגמלהולךוגובר,מלחךאתהדיונותומרחףבאווירהחם.אדתכלכל
וזחוח מתפשטעלפניהסהרה.הדיונותמכחילותלאיטן,ומשתקפותמבעדלמעטהחלבי ורך.
מחרידה פעם מדי החול. עקבות על מותירה הגמלים הלילה ושיירת צינת את מפשיר החום
צעקתושלאחדהרוכביםאתהשקט.הוא גוערבגמל, דוחקמעטבצלעותיואבלאחרכךהוא
מבעד השחור, המתגלה לשפמו מתחת המתגלגלות עלומות מילים קולו ולוחש את ממתן
בעל ניגון בשיר ופוצח קולו את מסלסל הוא לפעמים ותיק. ידיד כאל אליו לרעלה, מדבר
נדמה לרגעים אדונו. שירת לקצב המפותל צווארו את מנענע נראה והגמל מתמשך מונוטוני
שהגמלורוכבומתמזגיםלדמות אחתהממשיכהלנועלאיטה אלמולהשמש.כפסליםכהים,

נצפיתשיירתהגמליםעלרקעהמדבר. המתנודדיםבאוויר,
ברגליו, רוקע הוא הגמלים נעצרת. שיירת לזוז. וממאן על מקומו עומד הגמל, מתמרד לפתע
דם מתמלאות הגדולות עיניו רושפים, השעירים נחיריו ובהיר, דק חול סביבותיו על מעיף
מנענע הוא כלהבת אש. הוא נראה הזריחה ולאור סומר מפיו. צמרו ובוהק עולה לבן וקצף
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רקיע קו מחריש. רוכבו לרחמים. וזועק הרכות אוזניו את זוקף הארוך, צווארו את בתחינה
כפטמות לשמיים חלקן מזדקרות כהות, שנראות עתה מעל הדיונות נמתח זוהר בכתום דק
ְשֵדי מבין מציץ ומסתורי תכלכל אפרפר נוף של ים קו כאילו נדמה עגום. צל עטופות שד של
גסיסה. של אחרון בפרפור מזימות רוחשות כהות, למפלצות לעתים נדמות אלה הדיונות.
מעגליים ולמרגלות גלים בחול וחורצת משייפת והרוח מעליהן משורטטים נוצה מעטים ענני
הדיונותהגבוהות,מעצבתדיונותקטנותיותר,מיןקמריםוקערים,גבעותועמקיםעשוייםחול
רך,מיןבנות דיונותעליזותומפרפרותבתנועותמעוגלותשלריקוד,פושטותעל פניהמרחבים
גופו, את אחת מותח ובבת את צווארו מרכין הסמוקות. הגמל את לחייהן מלטפת והרוח
מתמלאות רושפות כגחלים והן עיני הרוכב רוכבו. ולהעיף את שתי רגליו להתרומם על מנסה
קללה וקול ברתמה מושך חזק הגמל, של בגופו בחוזקה מקלו וחובט את נוטל הוא דם.
לשמיים. בתחינה כמביט אונים, בחוסר ראשו את מרים הגמל השקט. את מפלחת איומה
יללה חרישיתנפלטתמפיוודמעותזהובותזולגותמעיניו.הואמתחיללנועוהשיירהנעה יחד
את וצובעת עולה השמש עתה נמוגים. והעננים המדבר שבשמי הזוהר מתגבר אט אט עימו.
הדיונות בזהב.היםהדמיונינמוג ונעלםוהגמליםעוטיםאת צבעהחול.צלילהענבלים הקטנים
קולותיהם מרחוק, נשמעים מונוטונית ונגינה הברברים תופי יותר. עליז נשמע שלצוואריהם
הכפר אל והולכת ככל שהשיירה מתקדמת דממת המדבר ומפלחים את וגוברים הולכים
שבנווההמדבר.חרחוריםקלושיםנפלטיםמפיושלהגמלהזקןובגוףרופסומובסהואפוסע

בתוךהחולולידו מחרישהַגָמל,מוליךאותו בשתיקהאלמותו.

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

limor.sharir@gmail.com במועצתמאזנים,כתב העתשלאגודת הסופריםהעבריים.
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