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דבר העורכים
“שירה נכתבת בכל מצב", אמר המשורר הבריטי מייקל הורוביץ, “ובכל מצב 

ניתן למצוא שירה".

בימים אלו של גאות ושפל, אפשר )שוב( לברך על כך שחומרי הגלם של 
כי במהלך העבודה  לומר  דורש. אנו שמחים  לכל  היצירה מחולקים חינם 
על גיליון מסע"י 3 לא הורגש כל מיתון ואף להיפך. המשאבים הנדרשים 
המעוניינים  מוכשרים  יוצרים  שפע  בקרבנו  ומצויים  גולמיים  ממתינים 
לחצוב אותם. כמות החומרים שהתקבלו נתנה לנו את ההזדמנות המשמחת 
בהיותם משאב  ריגשו  נכנסו הפעם  גם השירים שלא  לבחור את המיטב. 
חגיגה  הפעם  הסופית, שהיא  התוצאה  לכם את  להגיש  אנו שמחים  יקר. 

בלעדית לשירה.

תודתנו נתונה לפרופ' אפרים חזן, ראש המחלקה לספרות עם ישראל, על 
תמיכתו הגורפת לאורך כל הדרך, וכן לאוניברסיטת בר-אילן, המאפשרת 
שלה  העדיפויות  סדר  בראש  כי  ומוכיחה  לשגשג  להמשיך  העת  לכתב 

שיקולים ראויים המוכיחים כי לא מותר החומר מן הרוח.

קול קורא למסע"י 4
גיליון מסע"י 4 יוקדש לתחום הפרוזה ונושאו יהיה

“מבית ומתוך - סיפורים של פנים וחוץ"
סופרים וכותבי פרוזה מוזמנים לשלוח יצירות עד 2,000 מילה

yossi_bs10@walla.com :לדוא"ל

העורכים
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ּגְַעּגּוִעים לְַאיִן ַמָּמִׁשי / חלי אברהם-איתן

סֹוֵבב ַהּזְָמן

סֹוֵבב

ַהֶּמְרָחק ֵמַהְּפֵרָדה  ִּכנְֻקָּדה ָּבֹאֶפק

 ִמזְַּדֶעֶרת 

ִמזְַּדֶהֶרת

ַהֵּמִתים ִמְתנֲַחלִים 

 ַּבּלֵב וְֵאינָם ַמְרִּפים

ֵאינָם, יְֵׁשנָם 

 ְּבכָל ֵעת

ַאֲהָבָתם ְּכַביִת ְמֻטָּפח

ְּבָפז ְמכֹוָרה

אֹוֵצר ְבִקירֹוָתיו זִכְרֹונֹות ְמֻׁשָּתִפים

וְַחי אֹוָתם וְנֹוֵׁשם

ָּכל ֶרגַע ֵמָחָדׁש.

יֵׁש ַהּפֹוְתִחים ַאלְּבֹום ִמיֵדי יֹום

ִמַּפַחד ִהְתּפֹוגְגּות ַהּזִָּכרֹון

וְֹלא ָאִבין

ֵאיְך ְּדמּוָתם ְּבִהיָרה ְּבלִִּבי ִּכְתמֹול

וְקֹולָם ְמַהְדֵהד ִּבי

ָצלּול ְּכֶצַבע ַהְּתֹכל

ֲאנִי ׁשֹוַמַעת ֶאת ָסִבי 

ְמַסלְֵסל ִמזְמֹוִרים

ֵעת יִָאיר ַהּיֹום

וְקֹול ָאִחי ַאְבָׁשלֹום רֹוֵטט ִּבי 

ְּכזֶֶמר ְּבַחְצרֹות-לִִּבי 

וְִדְמעֹות ָסַבִּתי

ְּבנְָפלָה ִמּיַָדי זֹולְגֹות

ַעָּתה

ַעל לְֶחיִי...

ַהּזְָמן סֹוֵבב ַעל ִצירֹו.

ַאֲהַבת ַהֵּמִתים ַחּיָה 

ְּכֶדֶׁשא ַרֲענָן.
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ַמְחזֹור אֹור, ַמְחזֹור ִׁשיר וְִאָּׁשה / חלי אברהם-איתן

ְרֵאה, ֵאיְך יָם ָטַרף ַּתּפּוַח-ֶׁשֶמׁש

ֵאיְך ֲענָנִים ֲאֻדִּמים

ָצְבעּו ָּדם ֶאת ְּפנֵי ַהַּמיִם

ָמלְאּו ַהּגִַּלים ַמלְַאכֵי ָאוֶן ֲאֻדֵּמי זָָקן

ּוְפנֵי ָּכֹחל-ָעֹמק

ְּבתּוגַת-ֶעֶרב נְִצָּבִעים

לְָבנָה ֲעגּוָמה

ְּפגּוָמה

ִמִּמזְַרח ֶׁשֶמׁש ְמבֹוָאּה

עֹוָטה ֲענָנִים ְסגִֻּלים ַּכַּׂשלְָמה

ַּבֲחלֹוף יֹוָמּה

לַיִל יֹוֵרד ֶאל ִקְרָּבּה

וְֶעֶצב ִאָּׁשה

ְּכיֵין ַּתְרֵעלָה

ְמַחלְֵחל לַּוְִריִדים

יָם ִמְתַּכֶהה וְֵקץ לָאֹור

לַיְלָה נִָּצב ְּכנֶַצח

ַאְך ַׁשַחר יֲַעלֶה

וְֶׁשֶמׁש ִּתְמֹׁשל
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ַּבּגּוף ַהּנְִׁשָטף ָּבאֹור

ּוִמְתַעּגֵל ֵמֵעת לְֵעת

ִּבְפֹעם ָהרּוַח לְָבֵרְך ַׁשֲחִרית

ִּבְרַּכת ְמׁשֹוֵרר

ְמַעְרֶטלֶת ֶטַפח

ִמִּלים ְמַרְּקדֹות

לְֹזַהר ָעלִים ְמַרְּצדֹות

ִּבְפנִינֵי ַטל

ָחְפִׁשּיֹות ִמן ַהּיָד

ֲאֶׁשר ּגָלְָמה צּוָרָתן

וְנְִבָצר ַהִּׁשיר ַהּנֹולַד ִמִּבינַת

ְמיַּלְֶדּתֹו

ְּכמֹולָד ַהּיֵָרַח ַהּנִגְלֶה

וְנְִסָּתר

חלי אברהם-איתן - בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת בר-אילן. עבודת הדוקטור 
הנופים  כפל  בשירת  והמטאפיסי  בריאלי  עוסקת  צימרמן,  ש.  וד"ר  ברזל  הלל  פרופ'  בהדרכת  שלה, 
בכתבי  מתפרסמים  אברהם-איתן  ד"ר  של  ומסותיה  שיריה  יעוז-קסט.  ואיתמר  אפרת  ישראל  של 
נופי הבית; מעלית אל הים; כאב  ירוק: שירים; קרן עין כחולה;  עת ספרותיים שונים.  ספריה: בוקר 

chelly.eitan@gmail.com .השורשים הכפולים: עיון ומחקר, ראו אור במהלך העשור האחרון
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ֲחצִי ַהֵּספֶר / מירון ח. איזקסון

ִהּגַַעִּתי לֲַחִצי ַהֵּסֶפר

י ֶאת ֵאּלֶה וְֶטֶרם זָכְַרִתּ

ֶׁשּנְִּׁשקּו ֶאת ָּפנַי ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשנִים,

ָאְמנָם ָהיְָתה אֹוָתּה ִאָּׁשה

וְָהיָה ֵרַע ֶׁשְּבַבגְרּוֵתנּו

ָקַרב לִָראׁשֹונָה לְלְֶחיִי,

ֲאָבל ַמֲחִצית ַהֵּסֶפר ּוְפסּוִקים

ֶׁשּגָלְׁשּו ְּכָבר ִמּסֹופֹו ִהְׁשִּכיחּו

ֶאת ַהּנֹוְׁשִקים ַּבּגּוף,

ְּכמֹו ַּביִת ֶׁשּיֵׁש ִמי ֶׁשַרק ָּבא ֵאלָיו

וְיֵׁש ִמי ֶׁשּׁשֹוכֵב ּבֹו,

ַאֵחר נִכְנַס ַאְך לְכֵַּבס

וְָהַאֲחרֹון אֹוכֵל ַּבַּביִת

ְּבֶטֶרם יִָּכנֵס ַהּנֶגַע.
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ֶת / מירון ח. איזקסון  ּכֻּתֹנ

ּכֹֻּתנֶת ְמִׁשׁיָבה ֶאת ַהּנֶֶפׁש

טֹוב לְָאָדם מּוָבל ְּבַׁשְרוּולָיו

ְּכָסִדין ִּבְבתּולֵי ָהרּוַח

ּוִמנְָהָרה ֶׁשּקֹוַבַעת ַהר.

ַהּּׁשָֻּׁמנִים נִזְָּכִרים ָאז ַּבּיָם

ֶׁשֵׁאלָיו ָהלְכּו ֲחׂשּוִפים ְּביַלְדּוָתם

ְּבֶטֶרם ֶּפה וְלָׁשֹון

ָסְתמּו ֶאת לִָּבם,

ָאָדם וְַחּוָה ִמְתיְַּׁשִבים לִַּדּיּון

ְּבכֳֻּתנֹות ֲחָדׁשֹות ֶׁשֶהְחִּביאּו

לְיֹום ֻהַּלְדָּתּה ֶׁשל ָהרּוַח.

ופילוסופיה  משפטים  למד  בר-אילן.  באוניברסיטת  יוצרת  לכתיבה  הסדנה  ראש   - איזקסון  ח.  מירון  מר 
יהודית באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב. משמש יו"ר המדור לספרות במועצה לתרבות ולאומנות. ספר 
שיריו האחרון, 'מבחר ושירים חדשים', ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד וכולל גם מסה של פרופ' דן מירון 

על שירתו. 
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ִמצְוַת ֲעֵׂשה / אלמוג ּבֶַהר

"וָָאִבא ֶאְתכֶם ֵאלָי", שמות יט, ד

“ֲאֶשר נְִבַהל לְָבבֹו ִמְּלָבבֹו", ר’ שלמה ִאְּבן גִַּבירֹול

“ֲעָפֵרְך ֲאנִי שֹוֵקק... וְלְִראֹוֵתְך ֹלא נִָּתן ַרק ִמֶּמְרָחק... יִַּתּמּו ַהִּמלְָחמֹות ִמְּסִביִבי", ר' יצחק רואׂש

“ְמקֹוְמָך ַאל ַּתנַח.. ּונְִפילִים ָהיּו לִנְָפלִים... ִּכי יֹום לַּׁשֹוכֵן ְׁשָחִקים ַעל ָּכל ֲענִָקים... ִמי לְַהְׁשִּפיל ּוִמי 
לְָהִקים", ר' דוד בוזגלו

“ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה", שיר-השירים ג, י

“מֹוֵׁשְך ְּבחּוט ַאֲהָבה / נְַפִׁשי ְּבֵאד ָּדֲאָבה / ִחּדֹות ְּכַמלְַּכת ְׁשָבא / ָּתבֹוא לְנַּסֹוִתי", יהודה ִאְּבן גִיַאת 
)על-פי כתב-יד אחד בעולם, ויתכן שהשורות של יהודה הלוי(

“ַהִּׁשיר ֵאינֹו ַמִּכיר ֶאָּלא ֶאת עֹולָמֹו", יעקב שי-שביט

זָכְַרִּתי ְּדַבר ֱאֹלַהי וָָאִבא ֶאְתכֶם ֵאלָי וְָהיִיִתי 

יֹוֵׁשב ּוְמַחּכֶה יִָמים ַרִּבים. ּוָבכִיִתי ְּבכִּיָה ֲאֻרָּכה

ֲאֶׁשר ָמְׁשכָה ְּבַׂשֲערֹוַתי וְִהזְִּכיָרה לִי ִּכי 

עֹוד יֵׁש ָּבנּו ְׂשִריִדים ַרִּבים ַקְדמֹונִּיִים ֵמַחּיֵינּו ַּבּיָם

ֵּבין ָהָאצֹות. ָּכִאיׁש ֲאֶׁשר נְִבַהל לְָבבֹו ִמְּלָבבֹו

ִׁשְבָעַתיִם ַקְמִּתי וְֹלא נַָקְמִּתי ֲאַׁשם ִאיׁש ִריִבי

וְִחַּפְׂשִּתי ָּכל ֶּדֶרְך לֲַעֹזב ֶאת ֶאֶרץ ַהּנְבֹו. ִהְתַּכָּסה ֱאֹלַהי

ִּבגְלִימֹות ַהּזְַמן ּוִבְבַׂשר ַהּגּוִפים ָהַרִּבים לְנַּסֹותֹו

וְֹלא ָׁשָעה לִנְִפילִָתי וְלִנְדּוֵדי לִִּבי

וְלְִתִחּנִָתי יִַּתּמּו ַהִּמלְָחמֹות ִמְּסִביִבי.

עֹולָם ְּכֹרַחב ַהַּדף ַצֲעָקתֹו וְֵאין ֶמְרָחק

לְִראֹותֹו וְֵאין ֶמְרָחק לְַדּמֹותֹו ּוִמי יְנַַּצח

ַעל ְמלֶאכֶת ַהִּׁשיר לְָקֵרב ֵראִׁשית לַַאֲחִריתֹו. ִמְצוַת ֲעֵׂשה

ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ַהַּביִת לְכָל יְִׂשָרֵאל לְִהיֹות ְּבגָלּות

וְִאם ֵאינָם נֹולִָדים ְּבגָלּות ִמְצוַת ֲעֵׂשה ֲעלֵיֶהם

ִמְּדאֹוָריְָתא ּוִמְּדַרָּבנָן לֵָצאת וְלִגְלֹות ִמֵּביָתם

ֶאל ַהְּדָרכִים וְַהְּׁשָבִרים. וְֵאינָם ׁשֹוְבִרים ְּכלֵי גֹולָָתם

ֶאָּלא ְּכֵדי לְַחְּבָרם ֵמָחָדׁש וְֵאינָם ְמִׁשיִבים יַד ּגֹוֲאלָם

ֶאָּלא ְּכֵדי לֲַהנִיחֹו ֵריָקם. ּוְמקֹוָמם ֵאינָם ֵמנִיִחים ִּבְׁשֵאלָָתם

ִאם יֹום לַּׁשֹוכֵן ְׁשָחִקים ַעל ָּכל ֲענִָקים ֵאיְך יֵַדע
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ִמי לְַהְׁשִּפיל ּוִמי לְָהִקים ִמי לְַאְׁשְמַדאי

ּוִמי נְַפׁשֹו ֶּבֱאֹלִקים. וְִאם ַּדְרּכֹו לְִדָאָבה וְִאם ּתֹוכֹו

ָרצּוף ַאֲהָבה וְִאם ִחּדֹוָתיו ָקׁשֹות ִמָּכל ַמְחְׁשבֹות

ַמלְַּכת ְׁשָבא. וְִאם ֶעְרּגַת ְרגִָעים ּגֹוַרַעת ּגְָערֹות

ְּבִדְמיֹונִי ֵאיְך ֵאַדע ֲאנִי ִמי יָבֹוא ִּבְמעֹונִי

ּוִמי ֹלא יְִסלַח לֲַעֹונִי. וֲַהֵרי ַהִּׁשיר ֵאינֹו יֹוֵדַע ָּדָבר 

ַעל עֹולָמֹו הּוא ְמֻחָּפר ְּבתֹוְך ַעְצמֹו 

ְּכֻעָּבר ִּבְמֵעי ִאּמֹו ּכֻּלֹו ִּפנְָקס ְמֻקָּפל 

ָסגּור ְּבחֹוָתמֹו. וְַהִּׁשיר ֵאינֹו קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו

וְֵאין ּבֹו לְָהִׁשיב ֵאיכָה נְִפילִים יְִהיּו לִנְָפלִים

ֵאיכָה ִאם לְִראֹותֹו ֹלא נִָּתן ַרק ִמֶּמְרָחק

ֵאיכָה יֵָעלֵם ַהְּדָחק וְֵאיכָה ִאם ְּבתֹוכֹו 

ֹלא יִָּמֵצא לֵב ָחָדׁש ֵאיכָה יִָּבֵטל ֲחָׁשׁש 

וֲַעָפרֹו ֲאנִי ׁשֹוֵקל ֲאנִי ׁשֹוֵתק ֲאנִי ׁשֹוֵאל ֲאנִי ׁשֹוֵקק.

ִּכי זָכְַרִּתי ְּדַבר ֱאֹלַהי וָָאִבא ֶאְתכֶם ֵאלָי

וְָהיִיִתי ְמַחֵּבר אֹוִתּיֹות ּוְמָפֵרק ֹאֶמר

ּתֹוָרתֹו ָּבָרה ֹאֶמר ּתֹוָרתֹו ְסתּוָרה 

ֹאֶמר ִהיא ֲאסּוָרה ִהיא אֹוָרה ִהיא 

נַַחל-לַַחן ִהיא ְרִאי-יְֹאר ִהיא ֶרֶחם-ָמָחר 

ִהיא לְַבב-ָּבֶבל ִהיא ׁשּורֹות ֲאֻרּכֹות 

ֶׁשל ְמׁשֹוְרִרים ַרִּבים ֲאֶׁשר נְִבַהל לְָבָבם ִמְּלָבָבם 

וְֹלא נַָדם. 
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*                    / אלמוג ּבֶַהר

ְּבִהְתַעֵּטף ָעלַי נְַפִׁשי ֶאת ה'

ֲאנִי רֹוֶצה לִכְֹּתב ִׁשיִרים ַרִּבים

נֹוכַח ַהַּביִת וְנֹוכַח ֲעַמל ָהְרחֹובֹות

וְנֹוכַח ָהָרָעב ַהּזֶה ֶׁשֹּלא ָחַדל

ֵמָאז ַהִהְׁשַּתֲחוָיָה ְּבֵבית-ַהְּכנֶֶסת ְּביֹום-

ַהִּכּפּוִרים. ַהּגּוף ֲעַדיִן רֹוֶצה לְִהְׁשּתֹוֵחַח

ַעד סֹופֹו ּולְֵהיִׁשיר ֶאת ַמָּבטֹו

לַַּקְרַקע לֲַעַפר ֲהדֹום ַרגְלֵי ֶמלְֶך

ְמלָכִים. ַהּנֶֶפׁש ֲעַדיִן רֹוָצה לְִהְתרֹוֵקן

ֵמַהּגּוף ָהָרֵעב ַעד סֹוָפּה וְלְִבּכֹות.

וְַהּנֶֶפׁש ּבֹוכָה ִּבְבכִי ָהְרחֹובֹות ָהֵריִקים

ָהֲעמּוִסים ָּבֲאנִָׁשים ַהְּׁשכּוִחים ְּבֵאין ּדֹוֵרׁש

ַהּיְֵׁשנִים ְּבֵאין ּדֹוֵרׁש ַעל ִמְדְרכֹות

ְקצֹות עֹולָמֹו ֶׁשל ֱאֹלִהים וְלֹוֲעִסים

ּבֹוְדִדים ֶאת לְַחָמם ֶׁשִּלִּקטּו ַּבַּפִחים

וְנֹוגְִסים ֶאת ַהְּפִרי ֶׁשָאְספּו ֵּבין

ְׁשֵאִרּיֹות ַהּדּוכָנִים. ְּבִהְתַעֵּטף ָעלַי נְַפִׁשי

ֶאת ה' ֲאנִי רֹוֶצה. לִכְֹּתב

ִׁשיִרים ַרִּבים ִּבְבכִּיֹות ַהּגּוף ָהֲאיִֻּמים  

ֲאֶׁשר ֵאינָם ַמְפִסיִקים עֹוְמִסים ְּכֵאִבים

ּוְרֵעִבים ּוֻמְרָעִבים ּוַמְרִעיִבים ּוְמִריִבים 

ּוְמַעְּכִבים
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אלמוג בהר - סטודנט לתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת התיזה שלו עוסקת בזהות ומגדר 
בשירתה של אמירה הס. ספר שיריו הראשון, 'צמאון בארות', ראה אור בראשית שנת 2008 בהוצאת עם 
השני,  שיריו  קובץ  בבל.  בהוצאת   2008 בסוף  אור  ראה  יהוד',  אל  מן  'אנא  הראשון,  סיפוריו  קובץ  עובד. 
בירושלים  'קדמה'  בתיכון  פילוסופיה  מלמד  עובד.  עם  בהוצאת   2009 בסוף  אור  יראה  המדרכה',  'קצה 
ומנחה קבוצות לימוד בנושא הפיוט, במסגרת 'קהילות שרות', לכותבים בירושלים וכן באוניברסיטת בר-
המדרכה'.  'קצה  השני,  שיריו  בספר  אור  יראו  כאן  המתפרסמים  השירים  תל-אביב.  ובאוניברסיטת  אילן 

almogbehar@gmail.com

וְֵאינָם ׁשֹוְמִעים ֶאת קֹול ַצֲעֵדי

ֱאֹלִהים ָּבִאים. ְּבִהְתַעֵּטף ָעלַי נְַפִׁשי

ֶאת ה' ֲאנִי רֹוֶצה לִכְֹּתב.

וְנֹוכַח ַהַּביִת ָקִמים ִׁשיִרים ַרִּבים

ּוְמַבְּקִׁשים ֶאת ְׁשִתיַקת ָהְרחֹובֹות ֶאת

ְׁשִתיַקת ֱאֹלִהים ְׁשִתיַקת יִָמים ַרִּבים

ַעד ֵאין ּדֹוֵרׁש ִּבְבכִי ַהִּמִּלים

ַעל ַהְּפָתִחים וְַעל ַהֵּתבֹות ַהּנְעּולִים.
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לְבָבִי ֹלא ּפָג / שיֹלה גבע

לְָבִבי ֹלא ָּפג

וְֹלא ֶאְתַרֶּצה

ִמּקֹול ָהַרַחׁש

ּוִמֶּׁשֶקט ָּתִאי ַהֻּמְקֶצה

ִּכי ַּפִּטיַׁשי ֵאינָם ּגְדֹולִים ַּדּיָם

סֹוֵחב ֲאנִי ַעל ּגַב ָּכֵתף

וְֻחלְיֹוַתי ִאם ּגַם עֹוְמדֹות ֵהן

יֹום יֹום ֲאנִי ַקל ִמְתּכֹוֵפף

ָצנְַחִּתי ְּכזַלְזַל - ִׁשְבִעים ַהַּפַעם

ַאך ׁשֹוכִי ְמָסְרֵבנִי - ַמֲחזִיק ִּבי

ְּכאֹוָתּה ַהַּפַעם. ִּכזְַמן יָָׁשן

ֵריחֹות ֵערו ִּבי. ְּכֵעת יַלְדּוִתי.

ֵמָאה ַּפַעם ִּבי ִּבַּקְׁשִּתי

ְּכנֵָפְך לָנּום לְִהְתַּכּנֵס.

ַאְך זֶה ֹלא ַדי לִי ִּכי ְׁשלָחּונִי

ֶאל ַהְּפָׁשט ֶׁשַּבַּפְרֵּדס
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אֹוּפְִטיָקה / שיֹלה גבע

ֲאנִי ַמִּביט ַּבַּמְרָאה 

מּולִי

ֵאינְֵך וְלָכֵן יֶָפה 

ֲאנִי

ֲאנִי נְִרֶאה ִּבלְָעַדיְִך

ְּכלּום

ֲאנִי ַמִּביט יָָׁשר ֲאָבל רֹוֶאה

ָעקּום

ֲאנִי רֹוֶצה לְַהִּביט

ַּדְרּכְֵך ֵאינִי ְמֻדֶּמה לְַמְרִאית

ֶאָּלא - ִמְׁשַּתֶּקֶפת ְּדמּות ַמָּמִׁשית

ֲאנִי ְּכָבר ָׁשם ֲאָבל ָאז ׁשּוב ֲעוִית

ֹלא ְמֻתכְנֶנֶת ָּבָאה ַהּזָוִית

ַמְרֶאה ַהָּפנִים ַמְבִעית

ּוכְָבר ּגֹוֵמר ֶׁשֲאנִי

ָחזָק הֹולְֵך ֶאל ָהִעיר  

ֶאל ְרחֹוב לֹוֵחם ׁשֹוֵתת   

וֲַאנִי ַּבְרזֶל ֵריק ָאֹרְך   

ֲאָבל ָאז ָצפּוי ֶׁשּנְִׁשָּבר?    

יֹוֵדַע ִּכי ֹלא אֹותֹו ָּדָבר  

מֹוֵׁשְך לְַמָּטה ַמֵהר  

ַקְצוֹות ָהֶעֶצב ָּכְך אֹוֵמר   

שילה גבע - סטודנט לתואר ראשון בחינוך ולשון, אוניברסיטת בר-אילן. ספר שיריו 'גל ימי' 
shilo.geva@gmail.com .ראה אור באוקטובר 2007 בהוצאת סער
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מאנייאס די אורו / אריאלה )אודרי( זמל )לאדינו(

מי אקודרו ביין און דיאה קי

ב'ידי טוס מאנוס אי ב'ידי לאס מייאס

לאס טוייאס - מורינאס דיל סול,

לאס מייאס - בלאנקאס סין מואיסטרה די לאב'ור

מה, לאס מיזמאס מאנוס דידו פור דידו. 

מי אקודרו קלאראמינטי

קומו קאנטאב'ס אין לה קוזינה

קאנטיקאס דיל פאסאדו

קי טרושיטיס אל פריזינטי.

לה מאנו טוייה אדורניאדה 

קון איל אנייו די בודה קון טו ג'וזיף

מאס מואיב'י מנייאס די אורו

דאב’אן איל ריטמו אה טוס קאנטאס

קואנדו טי פ'ואיטיס די איסטי מונדו,

טי קיטארון איל אנייו

אמה לאס מואיב'י מנייאס,

קורטאר טי לאס טוב’יירון. 

איסטוס מואיב'י סי דיסטריב'ויירון 

מה לוס קאנטוס סי פירדיירון.

אגורה מי אסינטו

איסטודייאנדו טו מונדו,

לאס קאנטיקאס קי קאנטאב’אס

ייב'אדוס אל פריזינטי.
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זמל - סטודנטית לתואר שני במחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר- )אודרי(  אריאלה 
בשנת  מארה"ב  עלתה  ניו-יורק.  קולג',  טורו  מטעם  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  לאריאלה  אילן. 

zemels@gmail.com  .1999

ֲאנִי זֹוכֶֶרת ֵהיֵטב

ֵאיְך ִהְתּבֹונַנְִּתי ַּפַעם ְּביַָדיְִך, ּוְבֵאּלֶה ֶׁשִּלי

ֶׁשָּלְך - ִמן ַהֶּׁשֶמׁש ְׁשזּופֹות

ֶׁשִּלי - ַחּפֹות ִמן ַהִּטְרָחה

ֹּכה זֵהֹות ֵהן, ַאַחת לְַאַחת.

לּול זִָּכרֹון  

ִׁשיַריְִך ֶׁשָעלּו ִמן ַהִּמְטָּבח:

ִׁשיֵרי ָעָבר

ְּבַׁשלְֶׁשלֶת ַההֹווֶה

ַעל יֵָדְך ַהְּמֻעֶּטֶרת 

ַּבַעת ְּכלּולֹוַתיְִך ִעם ג'וזֵיף ֶׁשָּלְך

וְִתְׁשָעה ְצִמיֵדי זָָהב

ְּבֶקֶצב ְמלַּוִים ֶאת ִׁשיַריְִך

ּוכְֶׁשָעזְַבְּת ֶאת ָהעֹולָם ַהּזֶה

ֻחְּלָצה ַטַּבַעת ִמּיֵָדְך

וְִתְׁשָעה ְצִמיִדים

נְֻּתקּו ִמֶּפֶרק ַּכף יֵָדְך

ִהְתַּפּזְרּו ִּתְׁשָעה לְכָל רּוַח    

וְַהִּׁשיִרים ָאְבדּו

ַעכְָׁשו ֲאנִי ׁשֹוֶקֶדת

לֹוֶמֶדת עֹולֵָמְך:

ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשַּׁשְרְּת

ּכָֻּלם  - נֲַחלַת הֹווֶה

צְִמיִדים ֶׁשל זָָהב / אריאלה )אודרי( זמל )תרגום לעברית(
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ְוְָתנּותֹו / יהודה וילנר ַענ

ֲאנִי חֹוֵׁשק ְּכמֹו ַּפלְִטי ֶּבן לַיִׁש...

לְַהֲעִמיד ֶחֶרב ֵּבינִי ּוֵבינְָך ַעד עֹולָם,

ֵאין נְגִיעֹות, ֵאין ִחּכּוכִים,

ַהּזָר ַהָּקֵרב יּוַמת.

ֲאנִי נִלְָּפת ְּכמֹו ֹּבַעז... 

ִאם לְִׁשַּכב ָּפנִים ְּבָפנִים, אֹו לְַהְפנֹות ֵאלֶיָך ּגַב,

ּוַמֲחלִיט ְּכמֹו ֹּבַעז, לְַהְסִּתיר 

ָּפנַי ִמְּמָך...

ֲאנִי נְִקָרע ְּכמֹו ...

נִכְָרת ֵּבין ַהְּבָתִרים...

ֶׁשֲהֵרי ִאיׁשֹונֶיָך ְטָפִרים ּדֹוְרִסים,

רֹוֲחִׁשים ְּבגִַּבי ַחּבּורֹות, ַחּבּורֹות,

ָאחֹור וֶָקֶדם ְצַרְבָּתנִי

ְּבֶחְמלָה ַרָּבה  

ֱאמּונֶָתָך...

וְגַם ֹּבַעז ִׁשּנָה ָּפנָיו

ֵאינָם ִּכְתמֹול ִׁשלְׁשֹום, 

ִקְמֵטי ַׁשלְוָה ְסִביב ֵעינָיו

ַמִּביט לֹו

ְּב

רּות 

סֹוף.  
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ּכִּפּור / יהודה וילנר

ָּכל נְִדֵריכֶם, ָּכל ֱאָסֵריכֶם,

ֹלא ְׁשִריִרים, וְֹלא ַקּיִָמים,

ָּכל ְׁשבּועֹות�י, ָּכל קּונָמ�י,

ְּבֵטלִים ּוְמבָֻּטלִים.

יֹום ִּכּפּור ָקָטן,

ָרץ ַּבֹּבֶקר ֶאל ַהּגַן, 

ְּבִמכְנְֵסי ְטֶרנִינְג וְֻחלְַצת ְטִריקֹו ְמפְֻסֶּפֶסת,

ֲאנִי טֹוֵבַע ְּבַאְרּגָז ֶׁשל חּולִין, ְּכֶׁשֵּמָעלַי ָׁשַמיִם ְּכֻחִּלים,

ִמְתַקֵּפד ְּכֻעָּבר ְּבתֹוְך חֹול ַהּיַלְּדּות ַהֹּזאת, 

ַמְקִּפיד לְכַּסֹות ָּכל ֶקֶפל ִמְּבָׂשִרי ַהּזֵָקן,

ְּבכָל ָמקֹום ֶׁשָהיִיִתי חֹול...

  

וְֵאין יֹוֵתר קֹולִָבים )ָּכל לָאוִים( 

ָּבָארֹון,

ָּפַׁשְטִּתי ּכָֻּתנְִּתי, ֵאיכָה ֶאלְָּבֶׁשּנָה?

ּגַם ֲחָבלִים  

נְָפלּו לִי, 

ַּבּנְִעיִמים...

ופסיכולוגיה  ישראל  עם  ספרות  במחלקות  ראשון  לתואר  סטודנט   - וילנר  אודי 
  udivillner@walla.com  .באוניברסיטת בר-אילן
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ַהְקָרבָה / גילית חומסקי

ְּבֵׁשם ֱאֹלִהים ֶׁשַּבָּׁשַמיִם

ּוְבֵׁשם ֱאֹלִהים ֶׁשִאְּתָך

ָהֵׁשב יְָדָך

ְּבֵׁשם ֱאֹלֵהי ָהֳעָפִרים

ַהֵּבט ֶאל ְסַבְך ַהַּתיִל

ְׁשַמע ְמָחַאת ַּפְרסֹוַתי ַעל ַהֶּדֶׁשא ָהַרְך

ֲאנִי ָהַאיִל

ַהּנָכֹון ֶאל ִמזְָּבֲחָך

ִמְצוַת ֲעֵׂשה

ִּכי ְּפעּורֹות ֶאל ְׁשנֵינּו

ֵעינֵי ַהֶּׂשה

ָאׁשּוב ְּכיֹונָה

ּפֹוֶׁשֶטת ַצּוָאר ֶאל ַהַּתַער

וְֵאַדע ִּכי ָחלַף ַהַּמּבּול

ִּכי נְִּצלּו עֹולָם וָנַַער
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ַהלְמּות ַהּלֵב / גילית חומסקי

ַּבֶּדֶרְך ַהַּביְָתה

סּוִסים ֵאינָם ׁשֹוִעים לְהֹוָראֹות

ּדֹוֲהִרים ַּבֶּדֶרְך ַהֻּמּכֶֶרת

ֶהָהִרים ּגְבֹוִהים, ֲאנִי זֹוכֶֶרת

ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲחזָָרה

ֲאנִָׁשים עֹוְצִרים ַּבֶּדֶרְך

ְמַבְּקִׁשים הֹוָראֹות לֶַּדֶרְך

סּוִסים ֵאינָם

לֹוְמִדים ַּדְרכֵי ִקּצּור

עֹוְצִרים לָנּוַח

לֹוגְִמים ִמּנְִתזֵי ַהַּמיִם ַהּזֹוֲהִרים

ַּתַחת ַּפְרָסה

ָקֶׁשה לְַאּלֵף סּוִסים

ֲאנִי אֹוֶמֶרת

ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲחזָָרה
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ְבֹו קֹולֶֶטת ֲחבִֵרים ֲחָדִׁשים / גילית חומסקי ְקִהּלַת ַהר נ

ִמָּכאן ַהּנֹוף

ָהּה, ַהּנֹוף!

ִרּבּוִעים ְּכֻחִּלים-ְּכֻתִּמים

ְׂשדֹות ִחָּטה

ֲאגֵַּמי ָׁשַמיִם

ִמָּׁשם ַהּנֹוף

ָהּה, ַהּנֹוף!

ָהִרים נְִפלִָאים, ְמֻסָּכנִים

אֹוְמִרים ֶׁשַהּנְִׁשיָמה ָּבֶהם נֱֶעֶצֶרת

לְכָל ֶאָחד - ִׁשיָדה

ָעלֶיָה יּוְצבּו ִמְסּגָרֹות ִמַּקׁש

ֲארֹונֹות, ַּכמּוָבן ֶׁשּיֵש ֲארֹונֹות 

ּוַבִּמְרֶּפֶסת - ַעְרָסל

ְּבכָל ֶעֶרב לְִפנֵי ַהֵּׁשנָה

ַמֲחזֶה ַמְרִהיב, ַהַּׁשּיָָרה עֹוֶבֶרת

ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט

ַאל ַּתְפִחידּו ֶאת ַהּיְלִָדים
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ְבֹו קֹולֶֶטת ֲחבִֵרים ֲחָדִׁשים / גילית חומסקי ִׂשימּו לֵב - ֵהם ֹלא אֹוכְלִים ְקִהּלַת ַהר נ

ֶאת ָהֹאכֶל ֶׁשָּלנּו

נִּזֹונִים ֵמֲאוִיר

וְגְַרִעינֵי ֲחָמנִּיָה

ָּבבּוַאת ַעְצָמם ַּבּנָָהר

וְלֶֶחם

לֶֶחם ֶּדֶרְך ָצרּור ִּבְקלִָּפה ָקָׁשה

לְָאן ֵהם הֹולְכִים?

ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע

ִמָּכאן לְָׁשם וֲַחזָָרה

לְִפי עֹונֹות

ֲאָחִדים נְִׁשֲארּו, ֶאְפָׁשר לְִׁשֹאל אֹוָתם

ֵהם ָׁשכְחּו, נְִדֶמה לִי, ֲאָבל ֶאְפָׁשר לְנַּסֹות

ִהְתַמְּקמּו, ִאם ּכֵן, ַּתַחת ּכֹוכִָבים ֶׁשָּלנּו

יֵׁש לָכֶם ְרׁשּות

לְִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם

לְִראֹוָתם ִּבלְַבד

שלה  המחקר  עבודת  בר-אילן.  אוניברסיטת  ישראל,  עם  לספרות  במחלקה  דוקטורנטית   - חומסקי  גילית 
עוסקת בשירת נשים חרדיות. גילית ִהנָה משוררת וסופרת ָמֳעֶרכֶת, בין ספריה: 'הבוקר של כריסטופר' )2003(; 
בהוצאת  אור  ראה   )2008( אורחים'  מלון  'במדבר  )2007(. ספרה  'אהבות של אתמול'   ;)2006( 'צל התאנה' 

 gilit3@gmail.com .'ידיעות אחרונות. שירים מפרי עטה התפרסמו גם בכתבי העת 'עכשיו' ו'משיב הרוח
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ִים לְמֹוצֵָאי ַׁשּבָת / ראובן טבול ְמֹונ ֵי ּפִז ְׁשנ

א.

ִמְתרֹוֵקן וְהֹולְֵך

נֹוף יַלְּדּוִתי,

הֹולֶכֶת ּוִמְתרֹוֶקנֶת 

יַלְּדּוִתי ִמּנֹוף ֻמָּכר ֶׁשל ָּפנִים וְֵריחֹות, ֶׁשל

ַׁשָּבת ֲאֻרָּכה      

ר    

ּו    

ַעל ָׁשִטיַח ֵאינְסֹוִפי ֶׁשל 

ִטְפטּוִפים ִמּנֵר ַהְבָּדלָה

ּוְקצֹות ֶאְצָּבעֹות טֹוֲעמֹות 

יַיִן ָמתֹוק.

ֵאינֶּנּו ַהּגּוף. וְנֵרֹות זִָּכרֹון.

ֲאָבל. ֲאָבל ְּכָבר נִָּתן לְִראֹות ְּבֵברּור:

הּוא ִמְתָקֵרב. ֵאלִּיָהּו. 

ָ נ  

ִב  

י  

א  
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ב. 

לְבֹוֵדד

ֶאת ָהֶרגַע,

לֲַהֹפְך ַקו לִנְֻקָּדה.

לֵָצאת ִמ

ְּפרֹוּפֹוְרִצּיֹות

לֵָצאת ִמ

ַּדְעִּתי. לְִרֹקד

ְסִביב ַהּזְַמן ֶׁשּבֹוֵער

ָאח ֶׁשִּלי, יֵׁש לְָך

ֵאׁש

ראובן טבול - דוקטורנט במחלקה לספרות עם ישראל. עבודת הדוקטור שלו, בהנחיית 
פרופ' הלל וייס, עוסקת ביצרתו של הסופר משה שמיר. ראובן סופר ומחנך. קובץ סיפוריו 

rtabull@gmail.com .מענה' ראה אור בשנת 2001 בהוצאת תמוז'
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/ חבצלת לואיס-חן   *

ְּבתֹוְך ָהֹאֶהל

ְּבתֹוְך ִהְתַטְרפּות ַהַּדַעת

וְַהּגְַמלִים 

ִהיא ֹלא ָהיְָתה ְמֻעֶּבֶרת ְּכלָל

ֲאִפילּו

ֹלא

ִטיָּפה 

ָמָרה ּוְׂשרּוכָה 

ְּבתֹוְך ּגָָמל ֶאָחד, ְּבלִי ֹאזְנַיִים ֲאִפילּו

ִהיא ָטְרָפה ְתָרִפים 

ּוְקלִָפים חֹוְרָקנִּיִים

וְיָרֹוק יְָרָקה לְָאִביָה ְּבָפנָיו

ְּכֶדֶרְך נִָׁשים

וְהּוא נַָׁשק לַּה ּולְָצַרָתּה 

ּולְָצַרֲעָתּה

וְָהיָה ְמַאֵרר ְקלָלֹות ְּבזּויֹות

אֹותֹו ָהָאב,

ַעד ִּכי נְֶאָּדם ַהלֹוֶבן ַההּוא ֶׁשל ֵעינֹו וְנְִתַעוְוָרה.

בן-גוריון.  אוניברסיטת  עברית,  בספרות  שני  לתואר  סטודנטית   - לואיס-חן  חבצלת 
בעלת תואר ראשון במוסיקה. חבצלת מורה למוסיקה ומנחת סדנאות לכתיבת שירה דרך 

chava_2@walla.com .המוסיקה
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ִמילְָקה * / גיטל סימקוביץ

ִמילְָקה ַהְּקַטנָה

ְּדגִיגַת זָָהב

ִמְתּגֶַּׁשֶמת ְּבֵמיֵמי

ַּכֵדי-ַהּנֶֶפׁש

ּבֹונָה ֲאְרמֹונֹות ֶׁשל

חֹוֶׁשְך ִמְתֲחנֵן

ּפֹוֵער ּבֹורֹות

ְּתִפילָה

ִמלְמּולַיִיך יְַדֵּממּו

ִמילְָקה, יִזְֵּממּו

ִמילְָקה ְקָטנָה

ְּדגִיגַת זָָהב

* מחווה לטימו ק. מוקה, “טאבו".

גיטל סימקוביץ - דוקטורנטית במחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר-אילן. עבודת 
הדוקטור שלה, בהנחיית פרופ' יואב אלשטיין, עוסקת בסוגיות נבחרות בכתביו של היוצר 
הרמן הסה ובפילוסופיה בודהיסטית. שירים מפרי עטה התפרסמו בכתבי עת, כגון: 'כתם', 
הבודהיסטית'  בפילוסופיה  חופשית  'בחירה  בנושא  מאמרה  ו'אפריון'.  'אמגו'  'נתיב', 

gafrurit@gamail.com .'פורסם באתר 'הבחירה החופשית
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ֶת עֹולָם / קובי עובד ּכְתֹנ

“ְמַעט".

ָצַעק ַּבַעל ַהּקֹול “ְמַעט",

ֹלא נֹוָתר לְָך ַהְרֵּבה זְַמן,

וֲַאנִי ָׁשַמְעִּתי ָׁשַמיִם.

“ַהֵּסר".

ָצַעק ַּבַעל ַהּקֹול  “ַהֵּסר",

“ַהְׁשֵאר ַּבַּתְחִּתית ָּכל ְקלִּפֹות ִמְׁשָקלְָך",

וֲַאנִי ֶהֱאַמנְִּתי ֲאָדָמה.

“ְמֹׁשְך".

ָצַעק ַּבַעל ַהּקֹול “ְמֹׁשְך",

“ְקֵצה ַהֶחֶבל יֹוִביל אֹוְתָך ַּדְרְּכָך". 

וֲַאנִי ָרִאיִתי ֲאוִיר.

ַהּבֹור ֵריק ֵאין ּבֹו ַמיִם,

ִּכְמַעט ָׁשכְַחִּתי ֶצַבע ָׁשַמיִם,

לְכָאן נִזְַרְקִּתי ֹלא יֹום וְֹלא יֹוַמיִם,

ַהֲחֵׁשכָה ִּכְמַעט וְָטְרָפה ֶאת קֹולְָך,

ַאְך,ָׁשְבָּת ִעם ִצְבֵעי ְּכֹתנֶת עֹולְָמָך.

“ֲעלֵה".

ָצַעק ַּבַעל ַהּקֹול “ֲעלֵה",

“זָוִּיֹות ַהּבֹור יְִדיד ְׁשָעְתָך",

וֲַאנִי נַָׁשְמִּתי אֹור.

“ֵצא",

ָצַעק ַּבַעל ַהּקֹול  “ֵצא",

“ַהֵּטה נְַפְׁשָך לְָפנִים",

וֲַאנִי ָרִאיִתי ֵאׁש ַהַחּיִים.

ַהּבֹור ֵריק ֵאין ּבֹו ַמיִם,

ִּכְמַעט ָׁשכְַחנּו ֶצַבע ָׁשַמיִם,

לְכָאן נִזְַרְקנּו ֹלא יֹום וְֹלא יֹוַמיִם,

ַהֲחֵׁשכָה ִּכְמַעט וְָטְרָפה ֶאת קֹולְָך,

ַאְך, ָׁשְבָּת ִעם ִצְבֵעי ְּכֹתנֶת עֹולְָמָך.

ַאְך, ָׁשַבת - עֹולְָמָך

קובי עובד - סטודנט לתואר ראשון במחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן. קובי מלחין, יוצר וזמר בלהקת 
kobioved22@walla.co.il ."קולות מן השמיים"



31

 1.5.08

          

לאמא שלי -
שרה-אוליביה-שוקריה פלק

ּכֶֶרם ַהִּמזְָרח / סמדר פלק-פרץ  

ּגְִביַע ַהִּקּדּוׁש ֶׁשִּלי ֹלא ֻהְטַּבל ִּבנְַהר ַהּוֹולְגָה

ּגְָפנַי ֹלא ִהְׂשָּתְרגּו ַעל ּגַּגֹות ְּכָפר רּוִסי

ּוכְֶׁשָּבאִתי ַעד ֵאלַיְִך

ְּכָבר ֹלא ָהיְָתה ְׁשָמָמה,

ִּכי ִאם ָּבִּתים וְָׂשדֹות, ּוַמֲחֵרָׁשה ְמַׂשְרֶטֶטת ְׁשִבילִים ַעל ֶחלְַקת ֲאָדָמה.

וְלִי-הֹורּו ֵאיְך ָּבֶהם לְִפֹסַע,

וְלִי-ָקְראּו ְּבֵׁשם ַאֵחר לְִהְתַחֵּדׁש, ָּכמֹוָה.

“ָמה ִאכְַּפת, ֹלא ִאכְַּפת, ַּבְּכָפִרים ָאלִינָה"

ִּבכְָפַריְִך, יְִׂשָרֵאל, ֹלא עֹוד ָּפלְֶסִטינָה.

ֲאָבל, ַהָּדם ַהּתֹוֵסס ְּבעֹוְרַקי 

זָכַר ּכֶֶרם ַאֵחר, ִמזְָרִחי, 

ֶׁשִּצֵּמַח זְמֹורֹות לְִצלִילֵי ָקנֹון, וְֹלא ַמּפּוִחית,

ֵהָּמה ֲאָפפּונִי ִּכְצִעיֵפי ָעָרֶּבְסק ְּבנִיחֹוַח ֶהל ָּכתּוׁש ַּדק-ַּדק

ָׁשנִים ָהלַכְִּתי ּגְלּויַת-ֹראׁש ַּבֶּתלֶם, ַאְך ִמזְמֹור לִִּבי ָהֳחנַק.

ַהּיֹום, ֲאנִי אֹוֶמֶרת: 

“לִַחּיָאַתּכ יָה-ִּבילָאִדי, ]=לְַחּיַיְִך, ַאְרִצי[

ּגַם ֲאנִי לְָך ַּבת". 
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 30.9.08

ְמִחילָה / סמדר פלק-פרץ

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ָּבאָּבא ַקלְָפה 

ְמַחְּלִקים ְּבָרכֹות,

ֲאָבל ִמי ֶׁשּיֵׁש לֹו גִי'ּפ, ַקְרִטייֶה וֲַחִתיכָה ְּתלּויָה ְּכמֹו ַטִּלית,

ִּתְהיֶה לֹו ַּכָּפָרה יֹוֵתר ֲאִמִּתית.  

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ָּבאָּבא ַקלְָפה

ַמְדלִיִקים ַמיִם ְקדֹוִׁשים וְׁשֹוִתים נֵרֹות.

זְֵקנֹות ְּכפּופֹות ֶׁשּיְָרקּו ָּדם,

יֹוְרקֹות ַעכְָׁשו ְּבָרכֹות ְּכמֹו לֲַהקֹות ְצַפְרֵּדִעים יְֻרּקֹות

ֶּבָחֵצר ֶׁשל ָּבאָּבא ַקלְָפה ָּבלְַעִּתי 

ֶעֶׂשר ַמּכֹות,

ַאַחר ָּכְך ֵהֵקאִתי 

ֶעֶׂשר ִּדְּברֹות

ְּדלּוחֹות ּוְקרּוׁשֹות נְִפלְטּו

ִמִּפי ֵאל 

נֹוָרא ֲעלִילָה.

הדוקטור  עבודת  בר-אילן.  באוניברסיטת  לספרות משווה  במחלקה  דוקטורנטית   - פלק-פרץ  סמדר 
שלה, בהנחיית ד"ר יפה וולפמן וד"ר כנרת מאיר, עוסקת בקול הסמוי ביצירותיהן של דבורה בארון ומרי 
וילקינס פרימן. סמדר כותבת ומפרסמת שירה ופרוזה בכתבי העת 'מאזנים', 'אפריון', 'נתיב' ו'פסיפס'. 

smadarpe@zahav.net.il  .ספרה 'והמלך ישן' ראה אור בשנת 1992 בהוצאת סער
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לְאֹוָרה / רוני קדם

“לְִפָעִמים זֶה ָּכְך 

וְלְִפָעִמים ַאֶחֶרת,

ִהיא אֹוֶמֶרת,

ְּבֹבֶקר ָרַמת ָׁשרֹונִי 

ְמֻקּיָץ לְַהְפלִיא

ָׁשקּוף ְּכמֹו יַיִן לָָבן 

נְִסָּפג לְעֹוִרי 

ָּתלּוי ִמי ַאָּתה 

ָּתלּוי ָמה ֲאנִי

ּבֹוא נְָתֵאר ֶאת ָהֵעץ לְָמָׁשל

ַחי לְיַד ֵעִצים ַרִּבים ְּבֶמֶׁשְך ַחּיִים ׁשֹונִים

ָהיִיִתי רֹוָצה לִכְֹּתב ִׁשיָרה,

ְּכמֹו ֶׁשַאְּת ְמַצּיֶֶרת 

ִּבְבִדידּות ִמּתֹוְך ֶחְבָרִתּיּות-

ִעם מּוזִיָקה ְקלָאִסית 

ֹלא ְּבֶהכְֵרַח ְׁשלֵוָה 

ֹלא ְּבֶהכְֵרַח ְׁשלֵוָה 

לֲַעֹטף ֶאת ַהֹּכל 

ְּבַאֲהָבה לְֹחֶסר ֲהָבנָה

ַּבֲהָבנָה לְֹחֶסר ַאֲהָבה.

יֵׁש ֲאנִָׁשים ֶׁשּׁשֹוֲאלִים,

ַהִאם ֶאְפָׁשר לְִחיֹות לְיַד,

וְֹלא ְּבתֹוְך?
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*        / רוני קדם

ָהיִיִתי אֹוֶמֶרת ִׁשיָרה

ָהיִיִתי צֹוֶרכֶת ִצּיּור

ָהיִיִתי ְמַחָּכה ַהְׁשּכֵם וְַהֲעֵרב )לִנְִׁשיָמֵתְך(

ָהיִיִתי סֹולַַחת.

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, לְבּוָׁשה לָָבן,

ְּתִפַּלת ַהַּׁשָּבת וְִקּדּוׁש-

ָהיִיִתי אֹוֶמֶרת ִׁשיָרה.
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רוני קדם - תסריטאית ומשוררת. מבין ספריה: 'לילות הפוכים' )1987(; 'מסע לדרום האישון')1991(; 

ronihod@013.net .)2008( 'קול ללא נוע'

ּבְָרזִיל / רוני קדם

ִאם ֹלא ָאמּות ִּבנְדּוַדי

ָאמּות וַַּדאי ִמן ַהּגְַעּגּוִעים ֲאלֵיֶהם,

וְִאם ֹלא יְִציפּונִי ַהּגֲַעגּוִעים

יִגְֲעׁשּו ִּבי

ַּכֲעֵצי ַהג'ּונְגֶל ַּבּלֵילֹות-

ָאמּות ְּבוַַּדאי

ֵמֹחֶסר ַהּיְֹכלֶת לִנְֹּדד

ֵמֹחֶסר ַהּיְֹכלֶת לְִהְתּגְַעּגֵַע,

ֵמֹעֶדף ַהּזִָּכרֹון.
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ִי / אהובה רויטל וִּדּוי ֲהמֹונ

ֵעת ֲהמֹון ָאָדם ָהיִיִתי

ּוְבתֹוְך ֹראִׁשי ִהְּלכּו

ֲהמֹון ָאָדם ָּכֵאׁש,

וְכֵָאׁש ָהיּו ַרגְלַי

וְָצֵמאִתי לְִטָּפה ֶׁשל ֵאֶפר,

אֹו ִחַּפְׂשִּתי נֶָחָמה ָּברּוַח

וְהּולַכְִּתי ׁשֹולָל.

ַּכּיֹום ֲאנִי גֶָחלִים רֹוֶחֶׁשת,

ֶאל ָהרּוַח ִמְתוַָּדה.

ֶאת ַחּיַי ֲאנִי ּפֹוֶרֶׂשת

לֲַהמֹון ָאָדם ָרֵעב.
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ִמּלִים / אהובה רויטל

ָּבֶרוַח ֶׁשֵּבין ַהִּכְסאֹות,

ַעל ַמָּדִפים ַהְּמֻחָּבִרים ְּבַמְסְמִרים

ֶאל ַהִּקירֹות,

ֵּבין ַהֲחָדִרים,

עֹוְבִרים ֶּדֶרְך ְׁשִבילֵי ַהּגַּנִים,

ְמַׂשֲחִקים ַּבחֹולֹות

ֶׁשַעל-יַד ּגַן ַהּנְַדנֵדֹות

)ֶׁשָהרּוַח נֹוֶׁשֶבת ֲעלֵיֶהן, וְֵהן ְמַרֲחפֹות(.

ׁשּוב ָׁשִבים ֶאל ַהָּבִּתים

וְַהִּקירֹות

נִָחים ַעל ַהַּסּפֹות ְּבַביִת ֵריק

)ֶׁשַהַחּלֹון ּבֹו ְמנָֻּפץ, רֹוְקִדים ַהּוִילֹונֹות(,

ִמִּלים ְמיָֻּתמֹות

אלקטרו-אקוסטיקה  במגמת  במוסיקה  הוראה  ותעודת  ראשון  לתואר  סטודנטית   - רויטל  אהובה 
ahuvarevi@gmail.com .באוניברסיטת בר-אילן. בוגרת לימודי אנימציה
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ּדֹוִדי / שפרה ריפקין

ּדֹוִדי יַָרד לְגַּנֹו

לִלְֹקט ׁשוׁשנים.

ְּבַסּלֹו

יַָרד ּדֹוִדי 

לִלְֹקט,

וְנַָפל ַהַּסל

וְנְֶחַּבל

וְנְִׁשַטף ַּבּנָָהר.
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ָרֵחל / שפרה ריפקין

ְּבבֹוִאי ִמַּפָּדן

ְדָּבר ֶּדֶרְך ֹחם וְסּוַפת ַהִמּ

ָׁשַמְעִּתי לְִבכְיֹו ֶׁשל יֲַעֹקב

וֶָאְתֶהה ַעל ִּכי ְּבנֹו ֶׁשל יְִצָחק

מֹוִריד ִּדְמעֹוָתיו לְמּולִי,

ָאַסְפִּתי נְַפִׁשי לְָׁשֳאלֹו

וַֹּיאֶמר לִי ְּבֹראׁשֹו ַהָּׁשחּוַח:

“ֵמָתה ָעלַי ָרֵחל וֲַאנִי..

ָאנָה ֲאנִי ָּבא"

וַּיְֵבּךְ

וֲַאנִי ִעּמֹו.

ְּבבֹוֵאנּו ִמַּפָּדן

ֵמָתה ָעלֵינּו ָרֵחל.
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ִמיָּטתֹו ֶׁשל ָאבִי / שפרה ריפקין

נֹוִהים ַאַחר ִמיָּטתֹו ֶׁשל ָאִבי

ַאּלּוֵפי יֲַעֹקב ּוָבנָיו ֶׁשל ַאְבָרם

ִמְתַּכּנְִסים ִּבְׁשִתיָקה ֶׁשל יִָמים נֹוָרִאים

ַמְצִּפינִים ֶאת ֹראָׁשם ִּבזְָקנָם ַהָּלָבן.

ַרגְלֵיֶהם ְמַרֲחפֹות ַעל ַאְדַמת ַמֵּצבֹות

ֵעינֵיֶהם ְרֻטּבֹות ִמְּדָמעֹות ֶׁשל ִאִּמי

ִּיתֹו  ְמנִַּסים לְֱאֹחז ְּבׁשּולֵי ַטל

ֶׁשל ָאִבי.

וְֵאין ִאיׁש נֱֶאָסף ַהַּמְרגִּיׁש ֱהיֹוָתם,

ַרק ֹראָׁשם יְִבֹלט ִּכי גְּבֹוָהה קֹוָמָתם

וְנֵזֶר הֹוָדם ְמַסנְוֵר ֶאת ֵעינַי ֵמְראֹוָתם.

וְרּוַח ֲאֵבלָה ְּבִעיר ַהִּמְקּד�ׁש 

ָׁשָרה:

“יְִתּגַַּדל וְיְִתַקַּדׁש".

שפרה ריפקין - סטודנטית לתואר שני במחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן. פרסמה 
כתבות בעיתונים ‘בשבע’, ‘מקור ראשון. ספרה הראשון ‘געגועי’ ראה אור בשנת 2004 בהוצאת דני 

shif200@gmail.com .ספרים
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לאחת  מסויימת  פרשנות  על  לְדעתו  עגנון  כשנשאל  שפעם,  מספרת  ישנה  אגדה 
מאז,  חלפו  שנים  עשרות  קורצווייל'.  את  תשאלו  יודע.  'אינני  השיב:  מיצירותיו, 
וביקורת עגנון תפחה למימדים בלתי-נתפסים כמעט של עשרות ספרים, עבודות-
מחקר ומאות מאמרים, אולם דומה כי ביודעין או שלא ביודעין אנחנו עדיין 'שואלים 
את קורצווייל' או לפחות מנהלים דיאלוג סמוי עם תובנות פרשניות שלו בכל קריאה 

של טקסט עגנוני )או טקסט של ביאליק או טקסט של אצ"ג, והרשימה עוד ארוכה(.
הישראלי  התרבותי  ַּבמילייה   )1972  -  1907( קורצווייל  ֶּבנִֶדיְקט  ברוך  של  נוכחותו 
אינה מצטמצמת לעמדת קוֶמנטאטור ספרותי בלבד; רשימותיו ומסותיו שהתנוססו 
מעל דפי 'הארץ' למן שנות הארבעים ואילך נשאו אופי אקטואלי פולמוסי )לעתים 
וניכרה בהן היטב השאיפה למעורבות פעילה בעיצובו של אופק  לא מעט עוקצני(, 
תרבות,  לגיבור  שהיה  תרבות  מבקר  בו  הרואה  זו,  תפיׂשה  מתוך  המקומי.  התרבות 
ומבקשת להתחקות אחר מנגנוני ביקורת התרבות שלו, נכתב ספרו הנוכחי של ד"ר 

משה גולצ'ין. 
מצהיר  הכותב  שבינינו.  לארכיונאים  אכזבה  נכונה  לספר  המבוא  בקריאת  כבר   
מפורשות שההזדקקות לפרטי הביוגרפיה של קורצווייל תהיה דלה ותסתכם במינימום 
הכרחי )עמ' 13(; עוד הוא מצהיר כי מגמת הדיון ַּבספר אינה היסטוריוסופית, משום 
שעניינו אינו בבחינת ביקורתו של קורצווייל כאישיות היסטורית, על ציר דיאכרוני-
התפתחותי )עמ' 14(. הפרוייקט שלפנינו הוא תיאורטי ומופשט יותר: לנסות לקרוא 
את 'ברוך קורצווייל מבקר התרבות' ְּכטקסט. אין הכוונה לקריאה צמודה בטקסטים 
לקריאה  לא  ואף  החדשה'  ו'הביקורת  ריצ'רדס  נוסח  קורצווייל  של  הביקורתיים 
חתרנית דקונסטרוקציוניסטית בטקסטים אלה, אלא לנְסיון-ַהְבנָייה של הקונסטרּוקט 
המופשט הזה, של התופעה הקרויה 'ברוך קורצווייל מבקר התרבות', על מנת לבחון 
כיצד פועלים מנגנוניה. לצורך הבנייה זו, עוקב הספר ממבט-על אחר תפקודיו של 
קורצווייל בחזיתות שונות של המערכה התרבותית באמצעות קריאה בטקסטים שלו, 
אסתטיים  פנומנולוגיים-הרמנויטיים,  היבטים  של  מדוקדק  גניאולוגי  מיפוי  ועורך 
ותאולוגיים בביקורתו. לכל היבט מוקדש פרק נפרד ַּבספר. פרשנותו של קורצווייל 

לעגנון זוכה לפרק נוסף, מפאת מקומה המרכזי בביקורת התרבות של קורצווייל. 
העבודה שהושקעה בספר היא עצומה בהיקפה, מה שמוסבר אולי מתוך היותו   
מבוסס על עבודת הד"ר של גולצ'ין הנושאת אותו שם )אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד(. 
כדי לׂשבר את האוזן, נזכיר כי גם אם קוראים את מסותיו של קורצווייל, שעיקרן ֻקַּבץ 
בכתריסר ספרים, את איגרותיו הרבות ואת יתר כתביו, עדיין לא מקבלים מושג ברור 
על משנתו התאולוגית, למשל, כי קורצווייל מעולם לא העמיד משנה תאולוגית סדורה 
ושיטתית )עמ' 94(. לאמור: כדי להתייחס לפן התאולוגי בביקורת התרבות שלו, צריך 

המשקפיים של ברוך
איתמר דרורי

על ספרו של ד"ר משה גולצ'ין, ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות,
הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט, סדרת 'פרשנות ותרבות', 223 עמ'.
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קודם כל ‘לייצר' אותו; בדומה לכך, גם התשתית הגניאולוגית שפוֵרׂש בפנינו הכותב 
במיקומו את מחשבת קורצווייל על המפה ההרמנויטית, האסתטית והתאולוגית של 
תקופתו, כלל וכלל איננה מן המוכן. על מנת להבין לעומק את מחשבתו התאולוגית 
את  הגנזך  מן  עבורנו  שולף  הוא  זה,  מתחום  בהדגמה  להמשיך  אם  קורצווייל,  של 
 Paul Tillich,( טיליך  פאול  הפרוטסטנטי  התאולוג  שטבע  ה'ֵתאֹונֹוְמיָה'  מושג 
1965 - 1886(, אחד ממרציו של קורצווייל באוניברסיטת פרנקפורט. בניגוד לעמדה 
היהדות  של  כנציגה  המשכילי-חילוני  בפרץ  לעמוד  ביקש  קורצווייל  לפיה  הרווחת, 
האורתודוקסית, הצבתו כמבקר תאונומי גורסת כי על פיו הדת היא בבחינת חומר 
שהַתְרבות היא צורתו, מה שמציב את האדם במקום מרכזי גם ביחס לַדת )עמ' 102(. 
התאונומיה קובעת כי החוק האלוהי, המגולם בצו הדתי, הינו באופן אבסורדי בעת 
חיצוני לאדם.  אינו  ומקורו  ביותר של האדם עצמו,  הפנימי  גם החוק  ובעונה אחת 
לשון אֵחר: הישות האנושית מאופיינת על ידי 'אוטונומיה טרנסצנדנטית' )עמ' 149(. 
הטענה כי קורצווייל ביקש לעצב את השיח התרבותי בישראל כשיח תאונומי מאירה 
באור אחר את מפעל ביקורת התרבות שלו ויוצרת קנה מידה חדש להערכת הישגיו 

וכשליו )למשל עמ' 186 - 187(. 
רק אחד  היא  )'תאונומיה'  מושגיה  רשת  על  היבוא של מערכת חשיבה שלימה   
מהם(, מּכתביו של הוגה פרוטסטנטי לא-מוּכר ָּבארץ )לרובנו, לפחות( על מנת להנהיר 
של  התשתיות  באיתור  גם  להערכה;  כשלעצמו  ראוי  יהודי,  הוגה  של  מחשבתו  את 
תפיׂשותיו האסתטיות של קורצווייל ניכרת עבודה יסודית הפותחת בתומס אקווינס, 
עוברת דרך שופנהאואר, ניטשה וקרוצ'ה, ומסיימת בוולטר בנימין ופול וואלרי )עמ' 
93-72(; עוד ראויה לציון מלאכת הסיכום מאירת-העיניים לה זכינו אגב דיונו של 
כמו  ההרמנויטי.  המעגל  בעיית  עם  קורצווייל  של  הפרשנית  בהתמודדותו  גולצ'ין 
בדוגמאות שהובאו לעיל, גם כאן הוא טורח לפרוׂש בפנינו את התשתית התיאורטית 
הנחוצה להבנת תפיׂשתו הפנומנולוגית-הרמנויטית של קורצווייל, וכך ניתן למצוא 
שישנן  ביותר  הטובות  אחת   - ההרמנויטיקה  תולדות  של  תמציתית  סקירה  ַּבספר 
כיום בשפה העברית - החל בהגותו של פרידריך ַאְסט, עבֹור דרך שליירמכר, דילתיי 
והיידגר וכלה בגדמר )עמ' 26 - 45(. במובן זה הספר עושה שירות חשוב לתלמידי 
המבואות להרמנויטיקה ולכל מי שמעוניין לרענן את הזיכרון או לעשות קצת סדר 

בידיעותיו ַּבתחום.   
עניין נוסף שמעורר הספר הוא הידרשותו אל מערכות היחסים שבין קורצווייל   
של  הישראלית  בתרבות  שונים  וממסדים  תנועות  אישים,  לבין  תרבות  כמבקר 
תקופתו, ומיקומן בתוך מפעל ביקורת התרבות שלו. כך אנו קוראים למשל על מאבקיו 
בעמדותיהם של אחד העם, גרשום שלום ויעקב כ"ץ בתוך הקשר כולל של תפיסתו 
התאולוגית, וכך אנחנו מתוודעים לשיקוליו התאולוגיים-תאונומיים בתקיפתו את 
תנועת ה'כנענים', שהתבטאה בזיהויה כתנועה בורגנית )!( שאינה אלא וריאנט של 
לעיל,  הנזכר  עגנון  עם  יחסיו  מערכת  אפילו   ;)144 )עמ'  יהודית-גלותית'  'תופעה 
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החיוני כל כך עבור מעמדו המרכזי של קורצווייל בתרבות הישראלית, מתפרשת כעת 
מחדש מתוך הבנת הפרוייקט התרבותי הכולל שלו והמקום שהוא עצמו ייעד ליצירת 

עגנון בתוכו.  
של  אקט  מבצע  והוא  תרבות',  לגיבור  מונחים  כ'אגרון  בנוי  בספר  הסיכום  פרק   
הפשטה - מדיון קונקרטי במהלכיו של קורצווייל כמבקר תרבות, הבוחן את הישגיו 
התרבות  מבקר  כיצד  למשל:  אלה.  מהלכים  של  הכללית  הפונקציה  להיצג  וכשלָיו, 
מייבא אקלים תרבותי אל תרבות-היעד בה הוא פועל? אלו התאמות עליו לערוך לשם 
כך בין התרבות המיובאת לתרבות-היעד? אלו פרקטיקות פרשניות הוא מפעיל לשם 
כך? כיצד הוא 'עורך' את הקנון התרבותי על פי מערכת הערכים שלו? מהן ההשלכות 
של 'עיוורונו' של המבקר ביחס למשמעותם ותוצאותיהם של תהליכי הביקורת שלו-

עצמו? 
בטקסט  למעשה  המובלעת  הספר,  ובסוף  בתחילת  המוצהרת  התפיׂשה  כאמור,   
כולו, היא שדמותו של קורצווייל כללה מיזוג נדיר למדי של שני תארים: מבקר תרבות 
הקריאה  חוויית  את  טוענת  ָּברקע  תדיר  המצויה  זו  הבנה  תרבות.  גיבור  גם  שהוא 
במתח בלתי-פתור, הנובע מן הקונפליקט בין שני סוגי קריאה אפשריים: מחד, על 
פי הצהרת הכותב, 'סיפורו' של קורצווייל אינו אלא מקרה בוַחן שבאמצעותו מתברר 
מבנהו של המנגנון המורכב הזה הקרוי 'מבקר תרבות' על מוקדי הכוח והחולשה שלו, 
הפרקטיקות שעליו להפעיל וכו' - מעין מדריך 'עשה זאת בעצמך' להכשרתו של מבקר 
התרבות הבא )עמ' 11; 188(; מאידך, קורצווייל מסומן ְּכגיבור אשר 'לא מצוי בתוכֵנּו, 
בחשבון אחרון, אחד כזה' )עמ' 11(. אם זהו המצב, לא מן הנמנע שבחשבון אחרון 
נגלה עניין רב יותר בסיפורו המרתק של הגיבור בה"א הידיעה כפי שהוא מגולָל ַּבספר. 
אמנם סיפור א-דיאכרוני שעיקרו תולדותיהם ומאבקיהם של רעיונות, אבל בהחלט 

סיפור מעניין.
את השאלה האחרונה העולה מן הדיון שבספר, אחרונה כפשוטה וכמשמעה, בוחר   
של  זו  מעין  תרבות  מבקר  של  ֶׁשדמות  הדבר  אפשרי  האם  פתוחה:  להשאיר  הכותב 
נתחכם  אולי  כך  על  בישראל?  כיום  השורר  הדעות  אקלים  בתוך  תתייצב  קורצווייל 
מרתק  סיפור  ייכתב  שבו  ַּביום  המשקפיים.  על  מספרים  סיפור  איזה  תלוי  להשיב: 
ומשכנע ַדיו על אודות משקפיו של מבקר עתידי זה - מה ראה, מה בחר לא לראות 
של  הזן  מן  תרבות  מבקר  היה  האיש  אם  לבטח  נדע  דרכם,  לראות  הצליח  לא  ומה 

שלו  הדוקטור  עבודת  בר-אילן.  אוניברסיטת  ישראל,  עם  לספרות  במחלקה  דוקטורנט   - דרורי  איתמר 
נכתבת  והיסטוריוסופיה"  תרבות  של  פרשנות  פואטיקה,  הזז:  חיים  של  התימני  הקנון   - "'יעיש'  שכותרתּה 
בימים אלה בהנחיית פרופ' אבידב ליפסקר. עוזר מחקר במכון האנציקלופדיה התימטולוגית של הסיפור היהודי. 
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