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ּכּותאב
"קטן אביו חייב ללמדו תורה ...וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו...
מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו"
הרמב"ם ,משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות תלמוד תורה ,פרק א'

הֵ ק ְמ ִתי ּכּותאב ָקטָ ן עִ ם בְ נִי בסָ לוֹן.
בִ בְ ָק ִרים שֶׁ ל יוֹם ִש ִשי הּוא ָקם עִ ִמי מֻ ְק ָדם
לִ לְ מֹד ,ואֲ נִי מזְ ּכִ יר ל ֹו ּכִ י בחֶׁ ֶׁדר אֵ ין מו ֶֹׁרה
וְ אֵ ין תלְ ִמיד ,רק תו ָֹרה לְ פָ נֵינּו ,ואֲ נ ְחנּו ְמש ְננִ ים יחד
סּוקים בְ עִ בְ ִרית ואֲ ר ִמית וע ֲָרבִ ית.
פְ ִ
ֹלהים
אֲ נ ְחנּו ִנזְ הָ ִרים בְ ִמלִ ים רבוֹת ,בֵ ינֵיהֶׁ ן אֱ ִ
וְ ַאללּה וְ השֵ מוֹת הָ רבִ יםּ ,וכְ ֶׁשאֲ נִי רוֹאֶׁ ה ּכֵ יצד
יִ ְרָאה ָקשָ ה ִמ ְתלבֶׁ שֶׁ ת בְ פָ נָיו ,אֲ נִי מ ְמ ִתיק ל ֹו או ִֹתּיוֹת
בִ ְדבשְ ,מתכְ נֵן עִ מ ֹו ּכֵ יצד הּכּותאב
ַאחיוֹתָ יו ,וְ נ ְמ ִתיק גם לָהֶׁ ם
יִ ְתרחֵ ב עִ ם אֶׁ חָ יו וְ ְ
אֶׁ ת הָ או ִֹתּיוֹת בִ ְדבש ,וְ ֹלא נִלְ עג לנִכְ שָ לִ ים,
סּוקים.
ּונְבָ ֵרְך יחד לִ פְ נֵי וְ ַאחֲ ֵרי הפְ ִ
ואֲ נִי אוֹמֵ ר ל ֹו בְ ָכל ב ֶֹׁקר בְ תֹם הלִ מּוד,
ָאב חּיָב לְ למֵ ד לִ בְ נ ֹו תו ָֹרה ,וְ ִאם אֵ ינ ֹו יָכוֹל לְ ל ְמד ֹו
חּיָב לִ ְשּכֹר ְמלמֵ ד לִ בְ נ ֹו ִמבְ נֵי עִ יר ֹו לְ ל ְמדוֹ,
אֲ בָ ל א ָתה ,בְ נִי ,עָ לֶׁיָך לִ זְ ּכֹר ֶׁשגם יָבוֹא הּיוֹם
שֶׁ ִת ְהיֶׁה חּיָב לְ ה ְרגִ יש ּכְ ִמי שֶׁ ֹּלא לִ ְמד ֹו ָאבִ יו,
סּוקים
וְ ָאז ִת ְהיֶׁה חּיָב לְ למֵ ד ע ְצ ְמָך ּכָ ל הפְ ִ
וְ השֵ מוֹת וְ הָ או ִֹתּיוֹת וְ ה ָתגִ ים שֶׁ ֹּלא חָ לְ פּו בֵ ינֵינּו,
וְ כָל אֵ לּו שֶׁ חָ לְ פּו בְ לִ י שֶׁ ָאמ ְרנּו ִמלָה ַאחת
על ְמקוֹמָ ם בְ חּיֵינּו.
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תורה
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קודם שברא עולם
קודם שברא עולם
היה אלוה יחיד בעולם
יחד עם שמו המיוחד
ותורתו לבד.
ועתה כשהעולם הזה נברא
ואדם או חווה מבטאים שמו
לרגע שב העולם להיות בלתי-נברא
וכשאדם או חווה קוראים בתורתו
לרגע חוזרים הדפים להיות בלתי-נבראים
קדומים
וגם הקול הקורא בספרו הופך להיות בן-קודם-הבריאה
בן הַאיִ ן הרחב ,בן התוהו-ובוהו העמוק,
אח לאל בִ בדידותו.
אבל כשמעיין אדם בדברי הפרשנות לתורתו אין-קץ
ומעלה במוחו את תאריו אין-סוף שאינם שמו
חוזר העולם להיות נברא ומחודש
וההבדלות מכסות על טרם ההבחנה.
ואז אדם בלבו רגע שוב אומר את שמו
ושוב אין מבדיל בין שמים לארץ
בין תוהו-ובוהו לתורתו בְ ספר
בין אלוה לַאיִ ן.
שוב טרם נפקחה עין לתת צורה אנושית בחומר האלוהי.
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סוד צמצּום
סוד הצמצום שגילו חכמי הקבלה בבריאת ֹו
התגלגל בסוד אחר :עתה על העולם מוטל
לצמצם עצמו כדי לפנות מקום לכסא כבודו.
וכך מתוך סדקים בגבולותיו המצטמצמים של העולם
יחדור אלוה-חדש ויאיר פנים בחשכת המחילות
ויהפוך את המחראות וְ ה ִמ ְשתָ נוֹת הדום לרגליו
הרחק ממזבחות הכוהנים שופכי-הדמים
ומעליזות הלוויים המזמרים.
וכשיתמלא בזוהר נשפי-הביבים יצא אלוה-חדש לדרכים
ויהא מלקט רסיסי-ניצוצות מגופת קודמו ,אלוהים-הישן,
עד שיהיו שוב שלמים כל כלי חסדו ושופרות דינו
ויוכל להודיע לאדם חפותו או לקבלו באשמתו.
ולכשיתעייף מעבודתו ישב אלוה-חדש על חוף היום הבא
לפני קרקעית הים שאין ב ֹו ס ֹוף
ויאגור בלבו זיכרון שנים מתות
ויתנבא על קץ תבואות שמיים ברקיעי סודות
ויבשר לכל אדם אשר יבוא מולו:
"על-כורחך אתה חי
ועל-כורחך תמות"
ויודיע בקול גדול:
"כל בני-האדם נרצחים
יש בידי אנוש
ויש בידי רשות"
ויהגה בחשבונות היתמּות והדם
כי זה כל האדם.
אבל קודם לכל מוטל על העולם ללמוד הסוד הנעלם
ולצמצם עצמו ולפנות ממקומו למען שם קודשו:
ומבחנו של אלוה-החדש אינו בקסם-בריאה של עולם חדש
מתוך צמצום עצמו אלא בכשף-כליה
כשיתפשט וימלא כל סדק וחלל
עד שיתבקע וישבר עולם ישן ויצטמצם ויעלם
ושוב לא יהיה דבר מלבדו.
ויזכר עולם לפני סופו בפסוק הנושן:
"כי לא יוכלו להתקיים בו-בזמן
אלוה ואדם".
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בראש יתברא
ברֹאש יִ ְתברא אלוהים.
בין עמידת נצח
לבין גבול היום המתקרב אל קצו.
ושמים וארץ תוהו-ובוהו.
וחושך על-פני תהום.
ורוח מרחפת על-פני מים.
ּופְ ֵני אלוהים ּכִ פְ ֵני תוהו-ובוהו
בְ מראת תהום.
עד ויהי אור.
עד שנמצא מבדיל בין אור לְ חושך
ובין מים למים.
עד שנקרא רקיע שמים.
ויהי-ערב ויהי-בוקר יום אחד
ויום שני.
ואלה תולדות שמים וארץ
ואלה תולדות אלוה ואדם
בְ ִהבָ ְרָאם
זכר ונקבה ברא אותם.
עד וירא כי-טוב.
עד ויכולו השמים והארץ וכל-צבאם.
עד התברכה כל המלאכה אשר עשה.
עד נשתכחו תיבות ברֹאש יִ ְתברא.
ויהי-ערב ויהי-בוקר יום השישי
ויום השביעי.
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שבת האלוהים
ביום השישי למניין העולם נכנסו חווה ואדם בְ שער גן-העדן
וביום השישי גורשו עם קלונם.
והיום ַארך מאוד מחמת אמת דברי הנחש
מחמת שהיו עֵ רוֹמים ולא התבוששו כלל
מחמת ִהפקח עיניהם מן האכילה יודעי טוב ורע
ומחמת ששמעו קול אלוהים מתהלך בגן לְ רוח היום.
וכשגורשו ננעלו שערים
והחלה מתהפכת להט חרב לשמור
ונתן בגופם אלוהים מתנות כותנות עור
וחשך עליהם אור עולם ובא עליהם ערבו
וחשבו חווה ואדם שמחמת קלונם תם העולם
וכאבו ופחדו מאוד את הלילה כל הלילה
והלילה ַארך מאוד עד הולדת היום
שהיה שבת ובו שבת אלוהים מכל מלאכתו
ושוב לא נשמע קולו לרוח היום.
וראו שניהם את האדמה הארורה שדות חיטה
ממנה בזֵ יעת אפָ ם יצמיחו לֶׁחֶׁ ם
וחשה חווה בבטנה כי ק ֵרב הריונה
ומתחילים עצב הלידה
ועצב מות הילדים עפר אל עפר.
נעצבה ונעצב על התמשך שבת האלוהים ימים רבים
על אלוהים המסתגר בגן
ושניהם לבושים התבוששו
ושניהם כל גופם בשר אחד
עשו בבכי את נפשם
עד שהתרככה בת-קולם
ויצאה מפיהם
תפילה.
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סוֹד עּוברים
ביאור לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי ,מאמר רביעי (כ"ה),
ולספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום

כל לידה בריאה מחודשת
בְ קדמוניות העולם
וראשיתה חושך על-פני תהום
ורוח מרחפת על-פני מים
ותוהו ובוהו בין ארץ לְ שמים.
ואז נמצא מבדיל בין מים למים
החוקק חוצב תוהו ובוהו ורפש וטיט
ועושה ממש את שאינו ממש
ומקים עמודים גדולים מאוויר שאינו נתפס
מציבם כמעין חומה
מסוכך עליהם כסוכה
ויוצק עליהם מים עד שהם נעשים שוב עפר.
והעוברים סוד בריאתם בבטנים
שהם נקבה
כולם נ ֵֵקבות עשויות נ ְִקבות נִ ְקבות.
ּובְ חודש שני או שלישי
גלגל חוזר עובר בהן
לש בהן מותחן ומהפכן
ומשנה בריות ובריאות
ומעצבן.
כי כן נודע שכל איברי הזכר הם הם איברי הנקבה
רק מהופכים הם לצד חוץ
זכר ונקבה אותם איברים הם
רק אצל זאת מהופכים הם לצד פנים
ואצל זה מהופכים הם לצד חוץ.
כמו גם זריחה ושקיעה
אשר אינן כניסה ויציאה
כי כלפי הגלגל עצמו אחת הן
ורק כלפי יושבי ארץ מהופכות הן.
והלידה והבריאה בְ דיבור
ּובְ הבדלה ּובִ נתינת שם.
צאי וחשבי ,צא וחשוב :מה שאין הפה
יכול לדבר ,ומה שאין באוזן
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יכולת לשמוע ,אין לגוף בְ גוף
יכולת לברוא.
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בבל
"אֲ ֶׁשר ֹלא יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו" ,בראשית יא ,ז

הָ בָ ה ִנבְ ֶׁנהָ -לנּו עִ יר ּו ִמגְ ָדל וְ ֹראש ֹו בשָ מיִ ם
וְ נ ֲעשֶׁ הָ -לנּו שֵ ם
פֶׁ ןָ -נפּוץ על-פְ ֵני ָכל-הָ ָא ֶׁרץ.
ּכִ י ָכל-הָ ָא ֶׁרץ שפות רבות ודברים רבים
ואיפה נמצא בִ ְקעָ ה בְ אֶׁ ֶׁרץ ִשנְ עָ ר לשבת שָ ם
איפה ִנ ְש ְרפָ ה ְש ֵרפָ ה עד הכריתנו
עד אחריתנו.
הָ בָ ה ִנבְ ֶׁנהָ -לנּו ִמגְ ָדל וְ ֹראש ֹו בשָ מיִ ם
כדי ש ֵי ֶׁרד אלוהים
את אֶׁ ת-הָ עִ יר וְ אֶׁ ת-ה ִמגְ ָדל
לִ ְר ֹ
אֲ שֶׁ ר בָ נּו בְ ֵני הָ ָא ָדם
כדי שיֹאמֶׁ ר אלוהים
הֵ ן עמים רבים ושפות רבות
וְ זֶׁ ה ה ִח ָלם ל ֲעש ֹות
הָ בָ ה ֵנ ְר ָדה וְ נלב ָנה שָ ם ְשפָ תָ ם
עד אֲ שֶׁ ר יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו.
והמגְ ָדל
עד אֲ שֶׁ ר יִ בְ ֶׁנה האלוהים עמם העִ יר ִ
עד לא יאמרו עוד בשפות אנוש
הָ בָ ה נעלה אֶׁ ל האלוהים
ולא יאמרו עוד בשפות אלוה
הָ בָ ה ֵנ ְר ָדה אֶׁ ל בני האדם
עד אֲ שֶׁ ר יִ ְש ְמעּו ִאיש ְשפת ֵרעֵ הּו.
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עקדת ישמע-אל
אני שולחתי למדבר עם ישמעאל
ועם הגר אמו בכיתי תחת השיחים
ולא חזתה עיני בקול מלאך האל
ובגרוני אחז צמא של מישורי מדבר צחיחים
ונזכרתי איך השכים אברהם בבוקר פעמיים
וחבש את-חמורו ומלא החֵ מֶׁ ת מים
ולקח את-בנו את-יחידו אשר-אהב כפליים
עד שנדמו כל הקולות מן השמיים
וצחקה שרה כאשר גורשה הגר
והתייפחה בְ יום בו לּוקח יצחק
ולא שלחה את רחמיה למדבר
ולא יכלה לשאת את המרחק
וכשכרע תחת מאכלת המדבר הכבדה
לא שאל בן האמה א ֶׁיה השה לְ עולה
רק ראה איך אמו נשארת בודדה
ובכה עליה את לבו בלי אומר מילה
***
אני שולחתי למדבר עם ישמעאל
ולא הצלחתי לפייס את בכי הגר
ימים של צימאון הלכתי מתפלל לְ צל
עד שסגר גם עלי החול והמדבר
ויצחק בו בזמן על הר המוריה
דמעות אביו החמות נכנסו אל עיניו
וכשראה אברם האיל יצחק כבר לא ראה
אבל ניחש קרבת מות האמה ֹות והתרוקנות חייו
אני לא האמנתי שיזכו שניהם להינצל
כי ישמע שתיקתם האל עד בוא הליל
הבטתי בצווארם ופי מר עיקש ומקלל
מתבלבל בין אח לאח ובין אם לאם
בין אל לאל
12
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נזכרתי איך השכים אברהם בבוקר פעמיים
חבש את-חמורו ומלא החֵ מֶׁ ת מים
ולקח את-בנו את-יחידו אשר-אהב כפליים
עד שנדמו כל הקולות מן השמיים
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שיר לרחל
רחל בְ ערב חתּונת ֹו שֶׁ ל יעקב לְ לָאה
ירי רועִ ים
הייתָ ה בוכָ ה ִש ֵ
כדי שֶׁ לא לחשוב
האריכָה לִ ישון ֵ
ִ
ּובבוקר ִהיא
אחדים
ִ
ימים
ּולפתע ִ
היּו בְ עיניה כְ שנִים ארּוכוֹת בְ אהבתָ ה אוֹת ֹו
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שיר ללאה
לאה בְ ערב חתונתו של יעקב לְ רחל
ִנזכרה בְ עיוורון בעלה אחריה על מיטת כלולותיהם
ּובסימנים הרבים שסימנה לו לרמותו שהיא רחל
וְ היתה בוכה עד שֶׁ נשרו ריסיי עינייה הרכות
כי ידעה שֶׁ אהב יעקב את רחל ממנה
כי שנואה היא ועוד מעט האלוהים רואה עונייה
ורחמה נפתח ואחותה עקרה ומקנאה לה וממררת
נהי בכי תמרורים ו ִנפְ תֶׁ לֶׁת עמה.
והחליטה לאה לאגור את דמעותיה בתוך עינייה הרכות
ולשתוק לְ בעלה ימים רבים
ולדבר אליו בִ שמות הילדים
זה שמו ראובן וזה שמעון וזה לוי וזה יהודה.
ולבסוף כשהחליטה לסור משתיקתה אמרה אֵ לי ָתבוֹא
ויבוא יעקב בְ אוהלה מחריש
ִנזכר בְ עיוורונו אחריה על מיטת כלולותיהם
ּובסימנים הרבים שסימנה לו לרמותו שהיא רחל
ובבוקר המשיכה לדבר אליו בשמות הילדים
זה שמו יששכר וזה זבולון וזאת האחרונה שמה דינה.
ואחר כך סגרה את אוהלה
והחלה לאסוף את כל ריסיה שאיבדה
והיתה אומרת לעצמה בלחש את שמות הילדים
זה שמו ראובן וזה שמעון וזה לוי וזה יהודה
זה יששכר וזה זבולון וזאת האחרונה שמה דינה
כך יום אחר יום עד יום מותה
בלחש מסמנת את הצלחתה
זה שמו ראובן וזה שמעון וזה לוי וזה יהודה
זה יששכר וזה זבולון וזאת האחרונה שמה דינה.
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ֹלא יוֹסף לחלוֹם
לרבקה מרים

החלומות שֶׁ פתר י ֹוסֵ ף לא מניחים לי לישון עכשיו,
ּוכמו ָדוִ ד אני עו ֶׁלה ִמן המשכב לְ עֵ ת הָ עֶׁ ֶׁרב
לצפות בְ יופיה של בת-שבע רוחץ על הגגות.
החלומות מֵ בהלִ ים נפש ברז ֹונם עומדים על היְ א ֹור
ואילו האישה ט ֹובת מ ְראֶׁ ה ּובריאת בשר מאוד.
יקים במדבר עו ָלה ֶׁגפֶׁ ן ּכְ פ ֹורחת
ּומֵ ַאחד הב ֹור ֹות ה ֵר ִ
אשּכול ֹותֶׁ יהָ ע ָנבִ ים
ּוב ֶׁגפֶׁ ן ְשל ֹושָ ה שָ ִריגִ ים ִהבְ ִשילּו ְ
המה ִנ ְשח ִטים וממלאים כוסות יין רבִ ים
ִאיש ּכ ֹוס ֹו בְ ָיד ֹו ִמפחד חל ֹומ ֹו.
בעל החל ֹומ ֹות למד ִמבִ לְ עָ ם אֶׁ ת שפת האתונות
פונה ַא ֵליהֶׁ ם ִש ְמעּו-נָא החל ֹום הזֶׁ ה ַאשֶׁ ר חָ ָל ְמ ִתי
מנסה לקרוא שמות חדשים לחיות ,לכוכבים ,לאלּומ ֹות.
נאמר ח ָיה ָרעָ ה ַא ָכ ָל ְתהּו וְ ִנ ְראֶׁ ה מה יִ ְהיּו חל ֹומ ֹותָ יו.
כמו אביו ניסה שנים למשוך סולמות אל השמיים
אולם הקול קולו ואילו הידיים אינן ידיו.
כמו אּו ִר ָיה ה ִח ִתי לא הצליח לכתוב שירי אהבה בלילות
אלא היה ִמתאבק בהם בדרך מול פ ֵני המלחמות והחלומות.
כמו אביו נותר לבדו ִנ ְש ָקף על פְ נֵי היְ ִשימוֹן
והתגושש עם בן-דמותו עד עלות שחר
ָארץ ָלעִ יוור ֹון.
עד ּכִ סָ ה אבק אֶׁ ת עֵ ין הָ ֶׁ
כמו פ ְר ֹעה הקיץ בבוקר במיטתו ולחלומותיו אין פִ תר ֹון
ֹלא רָאה ָּכמ ֹוהם בְ ָכל-אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצריִ ם ָל ֹרע
ולא נ ֹודע ּכִ י בָ אּו אֶׁ ל ִקרבוֹ.
אֶׁ ת החי ָא ֹנכִ י ְמב ֵקש ,אמר ,הגִ ידּו-נָא לִ י אֵ יפֹה,
את החי .שמן הזית שב אל הזיתים בלילות
והחי מחזיקים אותי שבוי בבארות .אל יְ בהלּונִ י
רעְ יוֹני ,מחזיקים אותי בִ זמן שֶׁ אברהם
שב אל חָ ָרן ,שב אל אּורּ-כ ְש ִדים ,אחריו שבים
יִ ְצחָ ק וישמעאל ,עֵ שָ ו ויִ ְש ָראֵ ל ,אפרים ,מנשה ובנימין.
א ְרחוֹת
ארץ מצרים כבר רחוקה מֶׁ רחק ֹ
ואין ֶׁלחֶׁ ם בכל הארצות.
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הבן נשכח בבארות ואין מים בכל הארצות.
ָיד ַאל ִת ְשלְ חּו ב ֹו לְ מען ַא ִציל א ֹות ֹו ִמ ָי ָדם.
עוד מעט עו ֶׁלה הוא מן היאור כשבע הפרות היפות.
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סימנים (בין פסח ראשון לשני ,ה'תשס"ג)
צאי ולמדי שבכל דור ודור אנוסה אישה או איש
בישראל על-פי הדיבור לומר" :ארמית אובדת אני".
וכדי להפוך שוב מארמית לְ עברית חייבת אישה או
איש לעבור בעצמה את אחד הנחלים או הנהרות
כשהוא מלא בְ מים או אכזב בחום (גם אם את הנהר
הזה לא עברו אמותיה ואבותיה) .ולעיתים אין מי
שיאמר לך לכי לך ואז אנוסה את לראות את עצמך
כאילו את אברם אבינו ואמנו שרי ולך נאמר לכי לך
מן השמיים או מן האדמה .ולפעמים עליך לרדת
מצרימה ולגור שם במתי מעט עד שתהיי לגוי גדול
עצום ורב .ולעיתים את צריכה לתת על עצמך עבודה
קשה ולהתחכם לעצמך כדי לנתץ את מסך האדישות
ואז לזעוק גם אם אין מטרה לזעקה ואז לשתוק כי
לפעמים כל הצעקות לא יִ שמעו כי לפעמים יש קול גם
בשתיקה כי לפעמים צריך להקשיב לצעקות האחרים.
ולעיתים את שוקעת בתוך עבדות מצרים ובין מיצרי
חושך מצרים וזעקת מצרים הגדולה ואת צריכה לא
להתמהמה ולא לעשות צידה ולעשות ליל שימורים
ולצאת אל המדבר אל פי החירות ואין לך משה שיקרע
את הים ואין לך מרים שתצא בתופים ובמחולות
ותשיר את שירת הים .ולפעמים מָ ן לא יורד מן
השמיים ואין לך משה שיתן לך את דבר ה' חרות על
הלוחות ואין לך אפילו אהרון שיעשה לך אלוהים
חדשים בדמות עגל זהב ולעיתים צריך להסתפק אף
בפחות מן השברים של הלוחות .ואין שליח ואין שָ ָרף
ואין מלאך והזרוע הנטויה ממול היא חרב שלופה
ממנה יש להיזהר והמופתים כולם הם דם ואש
ותמרות עשן הנותנים בך סימניםְ :דצ"ך עד"ש
ִ
בְ ַאח"ב.
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*
אני כותב שירה דו-לשונית
בעברית ובשתיקה
וקורא במפת העולם טרם השינה
מתכנן לי מסלולי בריחה.
אני כותב שירה חוץ לשפה
בסימנים דמויי אותיות מאירות
ומשנן במבוכה מתחת לשמיכה
הוא צל הוא צלם הוא מצלמה
הוא דם הוא אדם הוא אדמה
הוא אל הוא צל הוא הצלה.
אני כותב שירה
חוץ לעצמי
ולוחש לאהובתי בעת מעשה האהבה:
אהיה לך איש ותהיי לי אישה
כך לא נולדת דת חדשה.
אני מוחק שירה
בעברית ובשתיקה
שורה שורה
יום יום
לילה לילה
וקורא במפת העולם
טרם השינה
מחפש לי מולדות חדשות ישנות
ודרכים לְ אמונה
אומר ללבי בשתיקה ארוכה:
משה לימד תורה מן השברים של הלוחות
אין לי זמן פנוי ממחשבות.
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צריך לומר את המילה הזאת
צריך לומר את המילה הזאת שוב ושוב
אלוהים
עד שהיא תאבד צורה וגוף
עד שהיא תקבל צורה וגוף
צריך לכתוב אותה עוד ועוד
אלוהים
עד שהיא תתמלא משמעות
עד שהיא תתרוקן משמעות
צריך לומר ה' אלוהינו
צריך לומר ה' אחד
שמע אלוהי
כי צריכים אנחנו
כי צריך אתה
שוב ושוב
עוד ועוד
עד שנתרוקן צורה וגוף
עד שנתמלא צורה וגוף
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נביאים
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נאום המת האחרון
הצלב הוא שלד לנעוץ בו
איברים ,להעמיק אחיזתם
במסמרי שרירים .הקול
שביקש יוסף" :הוציאו
קול איש מעלי" ,הקול הזה
נמשך אל תוך שתיקת הלוע הצמא,
אל תוך עומק הסרעפת המתקשָ ה להתמלא.
הדת היא הסרת העין
מן הדעת .והדעת – קוצו של יו"ד
אשר נשר מן העתיד .האדם
הוא גשר העבר אל העתיד.
וביניהם הווה חסר .הצלב
הוא צל-של-לב ,האבן
היא אב-ו-בן ,העוזב
זב-עוז ,והקורבן
קרוב כל-כך בזמן.
הלילה הזה תנדוד שנת המלך
ויביאו עבדיו לפניו את ספרי זיכרונותיו,
דברי-ימיו ,ויהיו נקראים באוזניו,
להשמיעו את עושר כבוד מלכותו
ואת יְ ָקר תפארת גדולתו
שעות רבות .ויִ ְמצָ א כתוב אשר ִהגִ יד
לערוך משתה בחצר גינת המלך
להשקות לכל שריו ועבדיו
ולכל העם היושב בארצו מגדול ועד קטן
בִ כ ֵלי זהב ֵיין-מלכות רב כיד המלך
עד שיהיה כל העם נרדם בשכרותו,
עד שלא יבדיל העם בחלומו בין תמונת המלך
ובין מראה אביון ברחובו .וידרוש המלך
האם ִקיימו את מצוות המשתה למלך ,ויצוו
לערוך את המשתה למחרת בבוקר ,למחרת מותי.
אבי אבי רכב ישראל ופרשיו,
אבי אבי אני לא אלישע ולא אשב-נא פה,
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אבי אבי אתה לא אליהו ולא אקרע לִ שנים
קרעים את אדרת לבושך ,אבי אבי
ואצעֵ ק ונהפוך עולם בינינו
אקרא לך בני ְ
ואתה אבי שהנך אבי תקרא לי אבי אבי
ותכה את המים ותאמר ַאיֵה אדו ִני
אלוהֵ י אליהו ויחצּו המים ותעבור.
מחר לפני עלות השחר
לפני שיקרא התרנגול
יחלום הקיסר שהוא העץ
אשר נּוסר כדי לבנות ממנו צלב
כדי להעלות אותי לְ עולה.
מחר לפני עלות השחר
לפני שיקרא התרנגול שלוש פעמים
תחלום אתה שאתה הנגר
אשר ניסר את העץ
כדי לבנות ממנו צלב
כדי להקריב אותי לְ קורבן.
ותשכח את השכר אשר קיבלת
וישכח הקיסר את השכר אשר קיבל.
וְ המן עודנו תלוי על העץ .כל שנה
שוב נתלה האגגי מהופך מרגליו,
או העץ מתהפך ושורשיו בשמיים.
שנה ועוד שנה נתלה המת ואינו חי,
וראשו קרוב לגעת באדמה .ובלילות
דורש המלך שלום כל ארצותיו
ּכְ שֹך חמתו ,שבע ועשרים ומאה מדינה.
כל לילה נשלח פתגם המלך אל כל מדינה ומדינה
ככתבה ,ואל כל עם ועם כלשונו ,ונשמע הפתגם
בכל מלכותו כי רבה היא .וכל כמה לילות
חוזר ומבקש המלך את עצת האגגי זרע עמלק,
והמן עודנו תלוי על העץ .ומורידים אותו עבדיו
מן העץ ,והמת עודנו מת ,החי עודנו חי.
הצלב מיטה נאה לישון בה
לפני האלוהים .אבי אבי
רכב ישראל ,אבי רכב ישראל ופרשיו,
למה עזבתני אלי ,למה שבקתני לבדי,
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ואיך בידך אפקיד רוחי ,והרי אין האדם
יורד מן הצלב ,והרי אין האלוהים
יורד מן השמיים.
המת הוא כלי אובד נשכח מלב,
וצר לו המקום ואין רגליו עומדות
ביִ ת-רחב ,אלא שנותיו סופָ ן אנחה
ועושר חפציו סופו עוני גדול.
הצלב מיטה נאה לישון בה לפני
האלוהים ,ואם עשוי עץ רימונים הוא
דובר אל לבו בשפה של כתרים,
ואם עשוי עץ תפוחים מזכיר הוא
כיצד תחתיו עוררתיָך לאהבה,
ואם עץ תאנים הוא או תמרים
או זיתים ,אלף אלפי מיני צלבים,
לישון בהם לפני האלוהים ,להתעורר לאהבתו.
בסתר המדרגה ,תחת גפן שלום,
אֵ ל-מֶׁ ִרי ַאל-מֶׁ ִרי אני קורא לָך.
ִשימֵ ִני כחותם על לבָך ,כחותם על זרועָך,
ֶׁראֵ י ִני אח קטן וכנפיים אין לו
עשיתָ לי כנפיי-צלבֵ ,ראֵ י ִני אח קטן
ביום שידובר בו ופיו מגמגם
עשיתָ לי נאום המת האחרון
לפני מותו .בְ שגם לא ָידוֹן רוחָך באדם
לעולם ,בשגם אני בשר ודם וימָ י שנים מועטות,
בשגם אתה צלם הבשר ודמות הדם
וימיך אינם כימי ,בשגם אביא אותך אל חדרי
ואמשוך אותך אל מחילות דברי
עד תבוא אחרי ו ָנרּוצָ ה.
אֵ ל-מֶׁ ִרי ַאל-מֶׁ ִרי אני קורא אליך,
שים דברי נאום המת האחרון לפניָך,
ואחרי ָיד ֹון רוחָך באדם לעולם,
ולא יעלה עוד אדם אל הצלב,
ולא ירד עוד אלוהים מן השמיים.
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הנר הוא הנשמה
וְ הנֵר הּוא הנְשָ מָ ה .וְ ִאם רוֹאֶׁ ה
חֲ בֵ ר ֹו ּכְ שֶׁ הּוא ְמכבֶׁ ה הנֵר ּכְ ִמ ְתי ֵָרא
ְמל ְמד ֹו ל ֲעמֹד לִ פְ נֵי הָ רּוח הָ רע
שן ּכְ ח ֹולֶׁה .וְ זוֹעֵ ק על
וְ ֹלא לִ י ֹ
ָאזְ נָיו ּכְ חָ ס על הנֵר ּכְ חָ ס
על השֶׁ מֶׁ ן ּכְ חָ ס על הפְ ִתילָה
ּומל ְמד ֹו
ּכְ חָ ס על חּיָיו .חּיָבְ .
ּכִ י אֵ ין אֵ לִ ּיָה בָ ע ֹולָם לְ ה ִצית
ישע
אוֹר שֶׁ ּכָבָ ה בחמָ ה וְ אֵ ין אֱ לִ ָ
בָ ע ֹולָם לְ הָ עִ יר אֵ ש שֶׁ שָ כְ כָה בלְ בָ נָה.
ּומ ְתמו ֵֹדד על חֲ בֵ ר ֹו שָ ֹלש פְ עָ ִמים
ִ
וְ עוֹד אֶׁ לֶׁף עד ֶׁשּיִ פְ קח עֵ ינָיו
וְ י ִָקיץ וְ יָחָ ם בְ שָ ר ֹו ִשבְ עָ תיִ ם ּכְ חֹם
לֶׁהָ בָ ה וְ גוֹהֶׁ ֶׁרת חּוצָ ה נפְ ש ֹו המָ ָרה.
ּומג ֶׁלה ל ֹו ּכִ י הנְשָ מָ ה אֵ ינָּה
ְ
גְ ד ֹולָה מֵ עֲלִ ּיתִ -קיר ְקטנָה ּובָ ּה
ּומנו ָֹרה וְ הּוא חֲ צָ בָ ּה
ִמטָ ה וְ שֻ לְ חָ ן ְ
ּוטהו ָֹרה
ירּה בָ ָרה ְ
ְטהו ָֹרה וְ הּוא מחֲ זִ ָ
ָת ִמיד בב ֶֹׁקר בב ֶֹׁקר .וְ הנְשָ מָ ה נֵר
וְ שוֹאֶׁ לֶׁת לגּוף :לְ מָ תי א ָתה עֵ ר?
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מקומו של אדם
אלוהים הוא מקומו של עולם
והעולם אינו מקומו.
רק שוליו מלאים את-ההיכל
ושרפים עומדים בשש כנפיים
ממעל מקדש שתיקתו.
בשתי כנפיים מעופפים
ובשתיים מכסים על עורלת אוזניו
ובשתיים חוסמים את פתח פיו הענק
המלא הבל חם
ורק עיניו פקוחות לראות את הקוראים:
קדוש קדוש קדוש.
מלאה כל-הארץ כבודו
ואין מקום בה אשר ריק מקדושתו
רק רחמיו רחקו מאוד מאוד
כי רחק האלוהים את-האדם
ורבתה העזובה.
ערי האבן נשמּו
ובתים היו לִ ְרפאים באין אדם
ונותרו לעמוד בודדים כאֵ לָה וְ כָאלוֹן
אשר היו בש ֶׁלכֶׁת מצֶׁ בֶׁ ת.
אוי-לנו כי היה לבנו מצבת
בשנת-מות המלך
ואוזנינו נלאו משמ ֹוע
ועינינו כבדּו מראות
ושפתותינו הפכו טמאות ִמ ָדבֵ ר
ולא היתה בנו רפואה.
גע על-פי במֶׁ לְ קחיִ ים ,אלוהי,
והסר עווני וכפר חטאתי
והכן לבי ליום של כיפורים
כך שתוכל לשוב אלי ברחמים ואהבה.
ִשית שלום ,מלכי ,בארמונותֵ יָך,
עמי ובין בני כל המלכויות,
בין בני ִ
ותן שובע בעולמָך ,ותן שלווה ּוברכה.
יודעים אנחנו כבר ,אבינו,
כי אלוהים הוא מקומו של אדם
והאדם אינו מקומו.
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יודעים אנחנו כי כך נגזר:
מעתה ידרש האדם לחזר אחר מלכו.
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יחזקאל ב'-ד'
ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת
וָ אֶׁ פְ תח אֶׁ ת-פִ י
וְ ִהנֵה ִהיא כְ תּובָ ה פָ נִ ים וְ ָאחוֹר
וְ כָתּוב אֵ לֶׁיהָ ִקנִים וָ הֶׁ גֶׁה וָ ִהי
וְ ִהנֵה ִהיא ָידְ -שלּוחָ ה אֵ לָי
ויִ פְ רֹש א ֹותָ ה לְ פָ ני
ְמגִ לת-סֵ פֶׁ ר ַאלְ -ת ִהי-מֶׁ ִרי
ָאדם
וָ אֶׁ ְראֶׁ ה ויֹאמֶׁ ר לִ י בֶׁ ןָ -
בְ פִ י ּכִ ְדבש לְ מָ תוֹק
אֲ שֶׁ ר אֲ נִי נֹתֵ ן אֵ לֶׁיָך
בִ ְטנְָך ּומֵ עֶׁ יָך ְתמלֵא
אֲ שֶׁ ר אֲ נִי ְמדבֵ ר אֵ לֶׁיָך
פְ צֵ ה פִ יָך וְ לְֵך דבֵ ר אֶׁ ל-
עם עִ ְמ ֵקי שָ פָ הּכִ י-אֵ ינָם אֹבִ ים לִ ְשמֹע
ִחזְ ֵקי-מֵ צח.
ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת וָ אֶׁ פְ תח
אֶׁ ת-פִ י וְ ִהנֵה ִהיא כְ תּובָ ה
וְ ִהנֵה ִהיא יָדְ -שלּוחָ ה אֵ לָי
ָאדם
ויֹאמֶׁ ר לִ י בֶׁ ןָ -
אֵ ת-פָ נֶׁיָך חֲ זָ ִקים
לְ עֻמת פְ נֵיהֶׁ ם
וְ אֶׁ תִ -מ ְצחֲ ָך חָ זָ ק
ּכְ שָ ִמיר חָ זָ ק ִמצֹר
קח בִ לְ בָ בְ ָך
ּכִ ְדבש לְ מָ תוֹק
אֲ שֶׁ ר אֲ נִי נֹתֵ ן אֵ לֶׁיָך
פְ צֵ ה פִ יָך וְ לְֵך דבֵ ר אֶׁ ל-עם עִ ְמ ֵקי
שָ פָ ה ּכִ י-אֵ ינָם אֹבִ ים לִ ְשמֹע
ִחזְ ֵקי-מֵ צח.
ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת וָ אֶׁ פְ תח אֶׁ ת-
פִ י וְ ִהנֵה ִהיא כְ תּובָ ה פָ נִ יםִהיא ָידְ -שלּוחָ ה אֵ לָי לְֵך ֹבא אֶׁ ל-הג ֹולָה
אֶׁ ל-בְ נֵי עמֶׁ ָך
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ִאם-יִ ְש ְמעּו וְ ִאם-י ְֶׁח ָדלּו
ִאשָ ה אֶׁ ל-אֲ חוֹתָ ה וְ קוֹל רעש גָדוֹל
ּכְ בֵ ית המֶׁ ִרי
בִ ְטנְָך ּומֵ עֶׁ יָך אֲ שֶׁ ר אֲ נִי ְמדבֵ ר אֵ לֶׁיָך
לְֵך דבֵ ר אֶׁ ל-עם
עִ ְמ ֵקי שָ פָ ה ּכִ י-אֵ ינָם אֹבִ ים
לִ ְשמֹע ִחזְ ֵקי-מֵ צח.
ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת וָ אֶׁ פְ תח אֶׁ ת-פִ י
וְ ִהנֵה ִהיא כְ תּובָ ה
וְ כָתּוב אֵ לֶׁיהָ
ֹצפֶׁ ה ְנת ִתיָך לְ בֵ ית
הי ְֹשבִ ים אֶׁ ל-נְהרּ-כְ בָ ר ֵתל
ָאבִ יב הי ְֹשבִ ים אֶׁ ל-נְהרּ-כְ בָ ר ֵתל
ָאבִ יב ֹצפֶׁ ה ְנת ִתיָך לְ בֵ ית הי ְֹשבִ ים
ִשבְ עת ָי ִמים מ ְש ִמים בְ ת ֹוכָם
ויְ ִהי ִמ ְקצֵ ה ִשבְ עת ָי ִמים
ו ְת ִהי עָ לי שָ ם יד-
ָאדם אֲ שֶׁ ר אֲ נִ י נֹתֵ ן אֵ לֶׁיָך
בֶׁ ןָ -
עם עִ ְמ ֵקי שָ פָ הּכִ י-אֵ ינָם אֹבִ ים לִ ְשמֹע ִחזְ ֵקי-
מֵ צח.ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת וָ אֶׁ פְ תח אֶׁ ת-
פִ י וְ ִהנֵה פָ נִ ים וְ ָאחוֹרקּום צֵ א וְ שָ ם אֲ דבֵ ר אוֹתָ ְך
וָ אֶׁ פֹל על-פָ נָי ֹבא
ִהסָ גֵר בְ תוְֹך בֵ יתֶׁ ָך
ַאדבִ יק אֶׁ ל-
וְ נֶׁאֱ ל ְמ ָת ּולְ ש ֹונְָך ְ
ִחּכֶָׁך וְ ֹלאִ -ת ְהיֶׁה לָהֶׁ ם קח-
לְ ָך לְ בֵ נָה וְ נָת ָתה א ֹותָ ּה לְ פָ נֶׁיָך
וְ חּקוֹתָ עָ לֶׁיהָ עִ יר אֶׁ ת-
יְ רּושָ ִ ָלם
וְ נָת ָתה עָ לֶׁיהָ מָ צוֹר ִקיר ב ְרזֶׁ ל
בֵ ינְָך ּובֵ ין הָ עִ יר
וְ כָתּוב אֵ לֶׁיהָ ִקנִים וָ הֶׁ גֶׁה וָ ִהי
ְמגִ לת-סֵ פֶׁ ר ַאלְ -ת ִהי-מֶׁ ִרי
וְ אֶׁ ל-ע ְקרבִ ים א ָתה יוֹשֵ ב
ּכִ י-אֵ ינָם אֹבִ ים לִ ְשמֹע אֵ לָי -עם
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עִ ְמ ֵקי שָ פָ ה ִחזְ ֵקי-מֵ צח
ּוקשֵ י-לֵב הֵ מָ ה.
ְ
ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה ה ֹזאת וָ אֶׁ פְ תח
ָאמ ִרי ל ָָר ָשע מוֹת ָתמּות
אֶׁ ת-פִ י בְ ְ
ָאמ ִרי לְ חּיֹת ֹו צ ִדיק ִמ ִצ ְדק ֹו וְ עָ שָ ה עוֶׁ ל
בְ ְ
ָאמ ִרי ָימּות וָ אֶׁ פֹל על-פָ נָי
בְ ְ
וְ א ָתה אֶׁ ת-נפְ ְשָך ִהצלְ ָת
וְ ֹלא ִתזָ כ ְרןָ וְ ֹלא תֵ צֵ א בְ ת ֹו ָכם
ְשכב עלִ -צ ְדָך ה ְשמָ אלִ י עלִ -צ ְדָך
היְ מָ נִ י ָנ ְתנּו עָ לֶׁיָך עֲבו ִֹתים
וְ ֹלאִ -ת ְהיֶׁה לָהֶׁ ם לְ ִאיש
ּכִ י אֶׁ פְ תח אֶׁ ת-פִ יָך
וְ שָ פכְ ָת עָ לֶׁיהָ סֹלְ לָה
וְ ִשים-עָ לֶׁיהָ ָּכ ִרים סָ בִ יב
והֲ כִ ינֹתָ ה אֶׁ ת-פָ נֶׁיָך
וְ צ ְר ָת עָ לֶׁיהָ אוֹת ּכִ י-אֵ ינָם
אֹבִ ים לִ ְשמֹע אֲ שֶׁ ר אֲ ִני נֹתֵ ן אֵ לֶׁיָך
פְ צֵ ה וְ לְֵך
עם עִ ְמ ֵקי שָ פָ ה וְ כִ בְ ֵדי לָשוֹן.ויאֲ כִ ילֵנִ י אֶׁ ת-ה ְמגִ לָה הזֹאת
ו ָתבֹא בִ י רּוח
ותע ֲִמ ֵדנִ י על-רגְ לָי
וָ אֶׁ ְשמע אֵ ת ִמדבֵ ר אֵ לָי
אֶׁ ל-גוֹיִ ם המו ְֹר ִדים
ִחזְ ֵקיֵ -לב
ּכִ י ָנבִ יא הָ יָה בְ ת ֹו ָכם
ו ִתשָ אֵ ִני רּוח
רּוחי וְ יד -עָ לי חָ זָ ָקה
וָ אֵ לְֵך מר בחֲ מת ִ
אֶׁ ל-הבִ ְקעָ ה וְ שָ ם אֲ דבֵ ר אוֹתָ ְך
שָ ם ּכְ בוֹד -עֹמֵ ד ּכ ָּכב ֹוד
א ִתי
ויְ דבֵ ר ֹ
ֹבא ִהסָ גֵר בְ תוֹך בֵ יתֶׁ ָך
בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָ ה
נ ְָתנּו עָ לֶׁיָך עֲבו ִֹתים ואֲ סָ רּוָך בָ הֶׁ ם
וְ נֶׁאֱ ל ְמ ָת וְ ֹלאִ -ת ְהיֶׁה לָהֶׁ ם קח-
לְ ָך לְ בֵ נָה וְ נָת ָתה א ֹותָ ּה לְ פָ נֶׁיָך
וְ חּקוֹתָ עָ לֶׁיהָ עִ יר אֶׁ ת-
30
© כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר

יְ רּושָ ִ ָלם
וְ צ ְר ָת עָ לֶׁיהָ אוֹת
וְ חּקוֹתָ עָ לֶׁיהָ עִ יר אֶׁ ת-
יְ אּושָ ִ ָלם
וְ נִבֵ אתָ עָ לֶׁיהָ וְ נָשָ אתָ
י ֹום י ֹום לשָ נָה יוֹם לשָ נָה יוֹם לְ פָ ָניו הּוא יָמּות
שּורה ִת ְש ֶׁתה
ּומיִ ם בִ ְמ ָ
וְ עֻגת ְשע ִֹרים תֹא ֲכ ֶׁלנָה
וְ נָת ָתה עָ לֶׁיהָ מָ צוֹר ִקיר ב ְרזֶׁ ל
ֹצפֶׁ ה ְנת ִתיָך
וְ ִהזְ ה ְר ָת א ֹותָ ם ִממֶׁ ִני
עד-עֶׁ צֶׁ ם הּיוֹם הזֶׁ ה
וָ אֹמר אֲ הָ ּה.
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שנתיים לפני הרעש
"או שהעוגה לכולם ,או שלא תהיה עוגה"
סעדיה מרציאנו ( ,)1950-2007פנתר שחור ולוחם צדק

ה ִשיר הזֶׁ ה נִכְ תב ְשנָתיִ ם לִ פְ נֵי הָ רעש
ּכְ שֶׁ עוֹד אֲ נ ְחנּו יו ְֹשבִ ים בְ בָ ִתים ,רק לְ עִ ִתים
נ ְִדירוֹת יו ְֹצ ִאים לְ הפְ גָנוֹת ,בְ ֶׁד ֶׁרְך ּכְ לָל ֹלא
ישיםֹ ,לא נִלְ ָק ִחים לְ מאֲ סָ רֹ ,לא
חו ְֹס ִמים ּכְ בִ ִ
ְמשבְ ִשים אֶׁ ת החּיִ ים לְ ַאף אֶׁ חָ ד .לָנּו
"פּושטָ ִקים
ְ
ּכְ בָ ר ֹלא יִ ְצעק טֶׁ ִדי ק ֹולֶׁק:
ְרדּו מֵ ה ֶׁדשֶׁ א" ,עָ לֵינּו ֹלא תֹאמר גוֹלְ ָדה:
"הֵ ם ֹלא נ ְֶׁחמָ ִדים" ,אֵ לֵינּו ּכְ בָ ר ַאף
ַארבע ָשנִים
אֶׁ חָ ד ֹלא יְ דבֵ ר .בְ עוֹד ְ
בְ עֵ ֶׁרְךּ ,כְ שֶׁ ּכְ בָ ר ִנ ְהיֶׁה ְשנָתיִ ם ַאחֲ ֵרי הָ רעש,
ֹלא נִזְ ּכֹר לָמָ ה ִה ְמשכְ נּו לָשֶׁ בֶׁ ת בְ בָ ִתים,
לָמָ ה ֹלא ָאמ ְרנּו משֶׁ הּו נו ָֹרא ,לָמָ ה
ֹלא צָ ע ְקנּוֹ ,לא נ ִִסינּו לִ ְמחוֹת בְ טֶׁ ֶׁרם,
בְ טֶׁ ֶׁרם הָ רעש .דוְ ָקא קל לֶׁאֱ הֹב עכְ שָ ו,
ְשנָתיִ ם לִ פְ נֵי ,קל לְ חּיְֵך לחּיִ ים ,קל
אֲ פִ לּו לְ הבְ ִטיח שֶׁ אּולי בְ ָכל זֹאת נִפָ גֵש
ַאחֲ ֵרי שֶׁ הּכֹל יִ גָמֵ רְ ,שנָתיִ ם א ֹו יוֹתֵ ר
ַאחֲ ֵרי הָ רעש.
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*
בהתעטף עלי נפשי את ה'
אני רוצה לכתוב שירים רבים
נוכח הבית ונוכח עמל הרחובות
הרעב הזה שלא ח ָדל
ונוכח ָ
מאז ההשתחוויה בבית-הכנסת ביום-
הכיפורים .הגוף עדיין רוצה להשתוחח
עד סופו ולהיישיר את מבטו
לקרקע לְ עפר הדום רג ֵלי מלך
מלכים .הנפש עדיין רוצה להתרוקן
מהגוף הרעֵ ב עד סופה ולבכות.
והנפש בוכה בִ בכי הרחובות הריקים
העמוסים באנשים השכוחים באין דורש
הישֵ נים באין דורש על מדרכות
קצות עולמו של אלוהים ולועסים
בודדים את לחמם שלִ ִקטּו בפחים
ונוגסים את הפרי שאספו בין
שאריות הדוכנים .בהתעטף עלי נפשי
את ה' אני רוצה .לכתוב
שירים רבים בִ בְ כִ י ֹות הגוף האיומים
אשר אינם מפסיקים עומסים כאבים
ורעבים ומורעבים ומרעיבים ומריבים ומעכבים
ואינם שומעים את קול צעדי
אלוהים באים .בהתעטף עלי נפשי
את ה' אני רוצה לכתוב.
ונוכח הבית קמים שירים רבים
ומבקשים את שתיקת הרחובות את
שתיקת אלוהים שתיקת ימים רבים
עד אין דורש בבכי המילים
על הפתחים ועל התיבות הנעולים.
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תמיד נגדָ ְך
על פי השיר "דאימאן מעאכ" (دايما معاك) לפריד אלאטרש

ָת ִמיד נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
ָאבוֹא בֵ יתָ ְך ָת ִמיד
אֲ דבֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
אֶׁ סָ תֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
ָת ִמיד נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
אֶׁ סָ תֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
אֶׁ בְ רח ת ְר ִשיש – ִת ְר ְדפֵ ִני
בִ ְמעֵ י ה ָדג – ת ֲע ֵנ ִני
ת ְשלִ י ֵכנִ י ְמצּולָה וְ ת ֲעלֵנִ י
בִ לְ בב י ִמים ְתסוֹבְ בֵ ִני
וְ אֶׁ שָ בֵ ר – ָת ִמיד
וְ אֶׁ ְתעו ֵֹרר – ָת ִמיד
לִ בִ י נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
בְ ִה ְתעטֵ ף עָ לי נפְ ִשי
יקיוֹן אֶׁ חֱ סֶׁ ה
בְ צֵ ל ִק ָ
אשי
ּכִ י בִ ן-ליְ לָה ִצמח ֹר ִ
ּובִ ן-ליְ לָה מֵ ע ֹולָמ ֹו אֵ צֵ א
ּושלח י ָָדְך
ְ
רּוחי ִממָ ְך
וְ ִ
לִ בִ י נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
ּותכבֶׁ ה
עֵ יניִ ם ָת ִאיר ְ
בִ ירּושָ ליִ ם ּובְ נִ ינְ וֵ ה
לֵיל – אוֹר יוֹם אוֹסֵ ף וְ גוֹבֶׁ ה
וְ שֶׁ מֶׁ ש לּיוֹם אוֹר ֹו מלְ וֶׁ ה
וְ אֶׁ שָ בֵ ר – ָת ִמיד
וְ אֶׁ ְתעו ֵֹרר – ָת ִמיד
לִ בִ י נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
ָאבוֹא בֵ יתָ ְך ָת ִמיד
אֲ דבֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
אֶׁ סָ תֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
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ָת ִמיד נֶׁגְ ָדְך ָת ִמיד
אֶׁ סָ תֵ ר בָ ְך ָת ִמיד
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ים הים
"וְ יָם ִמּיָם וְ הר הָ הָ ר" (מיכה ז' ,י"ב)
ים הים
והר ההר
ואדמה האדמה
ואדם האדם
וימי עולם זוחלים כמניינם
מבראשית ועד עולם
דרך ים
והר ואדמה ואדם
וקצב הדם
ותפילות שאין יודע תשובתן
ולחשים שאין שומע קולם
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כתובים
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*
עֲדיִ ן ֹלא ּכָל ה ְנשָ מָ ה ְמה ֶׁללֶׁת יָּה
עֲדיִ ן יֵש בָ ּה חֵ לֶׁק אֶׁ חָ ד ס ְרבָ נִ י
עוֹמֵ ד בְ ִמ ְרי ֹו ּומ ְצ ִמיח בְ תוְֹך לִ ב ֹו ְת ִהּיָה
לוֹמֵ ד לוֹמר בְ קוֹל ֹו ֶׁשל ֹו בו ֵֹדד אֲ ִני
וְ אֵ ין לִ י לָשֵ את בִ ְשפָ תי שֵ ם הֲ וָ יָה
עד שֶׁ ִהיא אֵ ינָּה רוֹצָ ה לָשֵ את עֲו ֹונִי.
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*
"וידוע מה שכתב רבינו הגדול הרמב"ם שהשמחה בעבודת השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו
עבודה גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו ...ועל זה סמכו גדולי
הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך
במסיבות ש ל חתן ובר מצוה ובמילה ,ובשבתות וימים טובים ,בשירים המיוסדים על פי לחן של
שירים ערביים .ויש להמליץ על זה :על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו"
ר' עובדיה יוסף

החדשה
ָ
שכּונתי
ִ
שבִ יתת קוֹל המּוַאזִ ין בִ
הותירה את אוזני
בְ ציפייה בלתי משתלמת
עד שהתחלתי הולך יום יום לְ בית-הכנסת
ּומנחָ ה .למה לנו
שחרית ִ
ִ
ערבִ ית,
ְ
רק שלוש תפילות בְ יום ,שאלתי את הרב,
למה אנחנו לא קוראים בְ עוז ממגדלים.
הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם
שבבית-הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים
בכריעה מוסלמית ,ואני סיפרתי לו
על ַאנְ ור שאול ,שקרא לעצמו ִאבְ ן ַאל-סמוְ ַאל,
בן משורר הג'אהֶׁ לִ יָה הערבי-יהודי ,והספיד בְ מסגד
ידה מפוארת.
בְ בגדאד את ראש-ממשלת עיראק בק ִצ ָ
ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה
וקרא את הקדיש באחד מסולמות המקאם
הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין
קורא למאמינים לעבודת האלוהים.
אם לא זימרו הלוויים בבית-המקדש בירושלים
בְ מואלִ ים ערביים בעודם מנצחים ומרננים
בִ נְגִ ינוֹת ,במזמורים ,בשירים על הגִ ִתית,
על ֲעלָמוֹת ִשיר ,על יוֹנת אֵ לֶׁם ְרח ִֹקים,
וודאי זימרו בהם המתפללים בְ בית-הכנסת
של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו
לשיר את פיוטיו ,וודאי נטלו את הפסוק
על-ע ֲָרבִ ים בְ ת ֹו ָכּה ָתלִ ינּו ּכִ נֹרוֹתֵ ינּו
ופירקו כל הברה להרבה צלילים בכוונה גדולה.
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באחרונות נוצותיך
שמרנִי אלִ י ּכְ אישוֹן בת-עיִ ן:
ֵ
מבטי
ִ
הצֵ ל-נא בִ כנפיָך הרחמניות על
שלא אצטרך לִ ראות דבר:
החדר-נא נוצותיָך החנונות אל עומק אוזניי
שלא יהיה עלי לשמוע קול:
חּוס-נא על פי שלא אומר מילה
ולא אתחייב בְ דבר
ולא אשא שמָך הקדוש לשווא:
עצוֹר-נא לבִ י שלא ארגיש:
ואת מחשבותיי שלא אדע מרע עד טוב:
ואת רגלי שלא אלך מקרוב ועד רחוק:
ובאחרוֹנוֹת נוֹצוֹתיָך אלִ י
ערוותי
ִ
העמד-נא אוהל מעל
ברוב טּובֶׁ ָך
שלא יהיה בִ י ִמין ִמזכר וְ עד נקבָ ה:
צאצאים
ִ
להעמיד לפניָך
ִ
שלא אוכל
ֹלמָך:
אשר יפרּו אֶׁ ת שלוות עו ְ
עצמי מחדש בְ גּוף אחר
שֶׁ לא אוֹלִ יד ִ
בלִ י זִ יּכרוֹן
ָלבּוש ֶׁרחֶׁ ם-אֵ ם
או ִמ ְתנאֶׁ ה במצוות המילה:
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אלוה מנהסערה
כשתמו דברי והופיע לפני אלוה ִמנְ הסערה
ידעתי שעתה מוטל עלי לנחם אֵ ל על חטאיו
והתאמנתי לומר" :אני איוב קלותי ,קלותי,
מה אשיבךִ ,ידי שמתי למו-פי ,דיברתי
ולא אוסיף" .כל כאבֵ י גופִ י לחשו לי
שאצטרך ֶׁלאזור כגבר חלצי ולהודיעָך
במילים קטנות וקשות ,כמו ליטופי אם
לתינוקה" :לא חטאתָ  ,לא חטאתָ  ,לא ידעתָ ,
רק הסיתך שטן בי לבלעני חינם,
ואיך יכולתָ לעמוד מול כל בני האלוהים?".
אבל כינורי פצע בקול בוכים את עּוגבי,
וכוכבי-נשף עצרו מילים בטרקליני שמיים
ובהו בְ עצב עפעפי-השחר ,ורעי כולם
שבתו מענות אותי ,ואני דיברתי
מתוך דלתֵ י ביטני" :ידעתי כי-כל תוכל,
כי לא-יבצר ממך מזימה ,ואני לא אבין נפלאות ממני,
לא אדע ,לא אדע ,לא אדע".
בידי לקחתי להתגרד בו מול בִ לְ דד
חֶׁ ֶׁרש ִ
עמי לארץ
צופר ואליפז ,והם ישבו ִ
בתוך-האֶׁ פֶׁ ר ,זורקים עפר על-ראשיהם
השמיימה ,וקורעים איש מעילו ,ואין דובר אלי דבר
כי-ג ָדל הכאב מאוד .בקרקעית לבי ביקשתי
שיפתח אלוה פיו ויקלל יומו ויאמר
כשהוא מכה על מכסה לבו" :יאבד יום אוולד בו,
ותהי-לי אמי קברי ורחמה הרת עולם.
למה לא מרחם אמות ,מבטן יצאתי ואגווע?
מדוע קידמוני ברכיים ,ומה-שדיים כי אינק?".
לשמע מילותי אשר כבדו מחול בגדו אחי
כמו-נחל והיו עלי למקטרגים
עד אמאס ונחמתי על-עפר ואפר.
ופניתי אל-שדי כי יענני ,אל עושה גדולות דברתי
להסבירו כי לא יכול היה לעשות אחרת:
"לא כוח אבנים כוחי ,לא זרוע כאֵ ל לי,
לא קול כמותו ארעים ,לבש בשרי רימה וגוש עפר
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ולא יעדה גאון והוד .לא נולדתי אז ביוסדך-ארץ
ולא ציויתי בוקר מעולם ,לא באתי עד-נבכי-ים
ובחקר תהום לא התהלכתי ,אך נגלו לי שערי-מוות
ושעריי צלמוות ראיתי .לא ידעתי עת לדת יעלי-סלע
ולא נתתי לסוס גבורה ,ואתה שמתָ לוייתן נחש בריח ביאורים
ותכננת מסלולי לוייתן נחש עקלתון ,ואת התנין אשר בים,
אשר מפיו לפידים יהלוכו ,והוא ירתיח כסיר מצולה,
נתת מלך-על-כל-בני-שחץ ,ראשית דרכי-אל,
ולבו יצוק כמו-אבן .ואתה עושה כל זאת,
איך יכולת להציל הצאן והעבדים מאש האלוהים
אשר נפלה משמיים ותאכלם? איך יכולת לפייס את השטן
בבשרי מכף רגל ועד קודקוד?
ִ
בן האלוהים אשר נגע
איך יכולת לעצור את הרוח הגדולה שבאה
ונגעה בארבע פינות בית והפילה על ילדי גג וקירות?".
וידי כבדה על-אנחתי,
עינִ י דלפה אל-אלוהִ ,
ולא עצרתי עוד במילין ומילאתי פי תוכחות,
כי איש-שפתיים אנוכי ואקרא" :ארץ על-בלי-מה יסדת
ואת-כל-חי-בה ביד-רשע נתת ,פצעי חינם הרבתָ
ואל-לבי חציך כיוונת ,ותיהפך לְ אכזר לי בעוצם ידָך,
קיויתי טוב ויבוא רע .העלה נידף תרדוף? ואת-קש יבש תערוץ?".
אני איוב הן קלותי ,קלותי ,לא משל הייתי ,לא נמשל,
ראיתי שטן שט ומתהלך בארץ כנגדי וישבתי בתוך אפר חיי,
עייף מן העור המת ,מבדידות הלב ,מצעקות שפתיי,
ולא שמעו אוזניי תשובת אלוה מנהסערה
אך בפניו חזיתי ,ממלאים שמיים שלמים ריקים,
כמלא התנינים את היאורים ,כמלא הסבל את הימים,
וקראתי אל רעי מתוך דמדומי מחלתי,
והייתי בעיניי כמורד-אור ,מנסה לגבור על קולו
בתוך מהומות האטמוספירה" :חנוני חנוני אתם רעי,
דמי,
כי יד-אלוה נגעה בי ,הודיעו לארץ כי לא תכסה ִ
לאדמה כי לא תבלע זעקתי .לא עוד יכאיב אלוה ויחבש,
לא עוד ימחץ וידיו ְתרפֵ י ָנה .אלוהי ִקלל את-אחריתי
מראשיתי .אשרי אנוש לא-יוכיחנו אל".
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ירושלים סוגרת את לבה
ירושלים סוגרת את לבה מעצמה
מתעטפת במגדלי שמירה גבוהים
מקימה חומה
בינה ובין עיניי האנשים.
לילה לילה
אחרי שקיעת החמה
היא יוצאת בשלמה כבדה
ומוודאת כי כל שעריה סגורים
כי כל יושביה אסורים
ומניחה על העצים מנעולים.
ואישה אחת
עולה מן המדבר בצעקות
ִמדפקת על אבני החומה
קוראת בוכה את שעל לבה:
"לכה דודי נצא העיר
נלינה בכפרים נשכימה לכרמים"
וירושלים ישנה ולבה לא מתעורר.
והאישה האחת
מגישה מפתחות ברזל כבדים
אל כפות המנעולים
וצעקותיה מעירות את השומרים
הסובבים בעיר הלבּושים מדים
המכים בשרה פוצעים עורה
קורעים שלמתה
לילה לילה.
לילה לילה לפני שקיעת הלבנה
יוצא האלוהים את הר המריבה
מדלג על החומה ובורח עמה
אל מורדות המדבר
אל שפלת הים
הרחק מן העיר הסגורה
והשומרים.
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אלוהים ישמור
עכשיו הלב הוא נר
ַאלְ לה יּו ְסתוֹר אהובה מפני הרוח
עכשיו הגוף הוא אדמה
אללה יּו ְסתוֹר אהובה מן הבצורת.
עכשיו אני קורא לך בשמות
את יונתי בחגווי סלע
איילתי בצוקי הרים
סוסתי באורוות שלמה
נאקתי באורחות מדבר.
אללה יּו ְסתוֹר אהובה מפני הדימויים
כי לפעמים אני הכאב שלְך בריאות
שמבקש לנשום החוצה
ואת לעיתים הכאב שלי באצבעות
שמבקש לכתוב החוצה.
עכשיו הלב הוא נר
ַאלְ לה יּו ְסתוֹר אהובה מפני הרוח
עכשיו הגוף הוא אדמה
אללה יּו ְסתוֹר אהובה מן הבצורת.
אללה יּו ְסתוֹר אהובה מפני הדימויים
עכשיו חובה מן הלבבות
לשתוק.
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רּושלים
ט' בָאב ה'תשס"ב ,י ָ
הָ רוֹאֶׁ ה יְ רּושָ ליִ ם בְ חֻ ְרבָ נָּה
יִ ְקרע ֶׁקרע בְ בִ גְ ד ֹו
וְ ָאז יִ ְתפֹר ה ֶּׁקרע
שֶׁ ֹּלא יִ ְהיּו בְ ג ָָדיו עֲשּויִ ם ְק ָרעִ ים ְק ָרעִ ים.
וִ ימהֵ ר וְ יֵצֵ א וִ יחפֵ ש ַאחר חּיִ ים בָ עִ יר
בְ כָל ִס ְמטָ ה
ּובְ כָל לָשוֹן
שֶׁ ֹּלא ִנ ְהיֶׁה בוֹכִ ים שָ וְ א
ְמרֻ בִ ים ִקינוֹת על אֲ סוֹן בתִ -צּיוֹן
וִ ירּושָ ליִ ם ּכְ בָ ר בְ נּויָה בִ נְ ין-ע ֹולָם
וְ כָלְ -שעָ ֶׁריהָ שּוב אֵ ינָם שוֹמֵ ִמין.
אתי חָ תּול עוֹבֵ ר בְ תחֲ נת בִ ּק ֶֹׁרת שֶׁ ל ה ִמ ְשטָ ָרה
אתי ּומָ צָ ִ
אֲ נִי יָצָ ִ
ּומ ְתלבֵ ט מּול הּכֹתֶׁ ל בֵ ין עֶׁ זְ רת נ ִָשים ּוגְ בָ ִרים
ִ
יתי אֲ נ ִָשים רבִ ים חּיִ ים חּיִ ים ּכָל אֶׁ חָ ד בְ שָ פוֹת רבוֹת
וְ ָר ִא ִ
ּושפת ִאמָ ם בִ ְשפת המָ קוֹם
נ ִָשים ואֲ נ ִָשים חּיִ ים בִ ְשפת אֲ בִ יהֶׁ ם ְ
אּושים הגְ דוֹלִ ים.
ּושפת ה ֵּי ִ
ּושפת ה ֶׁד ֶׁרְך בִ ְשפת ה ִחּיּוכִ ים שֶׁ לָהֶׁ ם ְ
ְ
וְ ָקרעְ ִתי ֶׁקרע גָדוֹל
על מ ְח ְשבוֹת הָ רעש וְ השֶׁ בֶׁ ר ֶׁשל לִ בִ י
הָ רו ְֹדפוֹת או ִֹתי בִ ְמקוֹמוֹתי ֻּכלָם.
יתי ה ֶּׁקרע
וְ ֹלא ִא ִח ִ
שֶׁ ּיִ ְהיּו ְמז ִהים ֻּכלָם שֶׁ פָ קד או ִֹתי הָ ָאסוֹן ,וְ יִ ְק ְראּו:
ָאדם בְ חֻ ְרבָ נ ֹו
הָ רוֹאֶׁ ה ָ
יִ ְקרע ֶׁקרע בְ בִ גְ ד ֹו
וְ יִ מָ נע ִמּכְ ִתיבת ִש ִירים
שֶׁ ֹּלא ְתהֵ א נפְ ש ֹו עֲשּויָה ְק ָרעִ ים ְק ָרעִ ים.
וְ ִאם ע ֹוד הָ יְ תָ ה שו ָֹרה רּוח הנְ בּוָאה בָ עִ יר הזֹאת
יתי ע ֹולֶׁה על ַאחד הֶׁ הָ ִרים
הָ יִ ִ
ּומ ְתנבֵ א שֶׁ סוֹפִ י לְ הָ ִקים מ ְח ֶׁת ֶׁרת ֶׁנגֶׁד הצער
ִ
דּודים ֶׁשל ְמח ְשבֵ י ִקצָ ם שֶׁ ל ה ִּק ִצין
סוֹפִ י לִ ְשֹלח גְ ִ
סוֹפִ י לִ ְחיוֹת בָ עִ יר הזֹאת.
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מדע הכאב
א.
ערב תשעה באב בבית-חולים
וְ הבָ שָ ר עמוק בְ ע ֹור ֹו ִמכְ ות-אֵ ש
עמ ֹוק ִמן-הע ֹור.
הלב לומד שהגּוף הוא פגִ יעּות
אבל מכיר גם יתָ רון בגוף
כי מי שמרגיש כאב גדול
מרגיש גם אושר גדול.
ּורפּואת הלב ִהיא עב ֹודת הלב.
ב.
בית-החולים הוא בקעה מלאה עצמ ֹות
וכשהעור נפתח ִמכְ ות אש
גם הבודהא לוחש צרחות.
וכך הרבה ימים לא יורדים ממיטתי
ואני קורא דברי חוכמה של אחרים
לומד כי הים עמוק כמעט כמו המדבר
אך בשוליו אין את אותו פחד
שמח כי צדק אֵ פִ יקּורּוס כשאמר
שכאב גדול נמשך רק זמן קצר
ומצטער כי צדק גם כשאמר
שכאב קטן נמשך לרוב
זמן רב.
ועירי היא חלום הרחק מן החלון
והגוף משנן בקשותיו של בעל כוויות
שיבוא עלינו ֶׁיחֶׁ זק-אֵ ל ויביא רוח חיים בעצמות
ויתן עליהן גידים הרבה ויעלה עליהן בשר
ויקרום עליהן עור חדש אדום או לבן
הרבה עור לכסות
וייתן בגוף פנימה לב חדש
מסוגל לְ כאבים.
ג.
שחוק מכסה על בכי
וצימאון.
והעור הוא מדבר נחש שָ ָרף עקרב ִ
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ואחר בא כאב ההתקלפויות
ואז פשּוט יותר
מתוך צוהר שנקרע בבשר
לפש ֹוט מעל הגוף את נשל העור כולו
ולעמוד חשוף מול העולם
מוכן לְ אורו.
אבל האור זיכרון שריפה
והגוף מבקש שכחה.
ד.
לילות לומדים לקונן:
אדם חי מה יתאונן?
ובקרים שואלים רפואות:
לחי
ואם יתן למחלה ִ
ובפיו ובנפשו עפר יתן
האם ישמע כי יש תקווה?
ואם ישב בדד ויד ֹום
האם ידע כי חלקו בְ אלוהים?
האם ילמד שם לְ השתנות הגוף
עם השנים
לנגיעות הזמן בעור
לסימני חייו המתארכים?
ה.
חוזר אדם למעונו מבית חוליו
ואורות רחוקים בלילה מזכירים לו
בדידות אור שלו.
והימים לאים על מיטתו ,הופכים געגועים,
וברחוב שמש עזה
ובבית פנימה האוויר נחנק
והידיים מתגלות בקוצר-ידן
כשאדם אינו יכול ללבוש בעזרתן חולצה
או להסירה.
ו.
אדם חי מה יתאונן
טוב להודות ולנחם
טוב לשתות מים
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טוב לאכול לחם
טובה פגיעת הקור באצבעות
טובה פגיעת הנפש בבשר.

48
© כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר

ט' באב התשס"ג ,ירושלים
בערב תשעה באב בירושלים ,בין כותלי ביתה,
אם נעשה אהבה אולי תעור העיר מחורבנה.
בבוקר מסוממי שינה נשאף
את ריחות הצום המטפסים ממטבחי השכנים
ונקום לאט לאט.
מלובשים ומבושמים נצא לחפש לי דירה
ברחובות הסמוכים ,המיוזעים,
ונחקור על ניקיון כיורים,
ונשנן את סדרי גביית התשלומים.
וכשנמצא דירה נוודא שאינה בנויה בניין-עולם ,שניתן לשנותה,
ונקפיד על רגילותה ,שתהא צפופת מרצפות סדוקות
ושיהיה בה חלון צופה אל יתר חלונות השכונה.
ואם כששוב תעלינה קינות מקירות העיר,
אולי בעוד שנה ,תהא אהבתנו עדיין מרובת חיים,
נשכים לקום בבוקר ונחפש דירה אחת
ובה מיטה אחת
להרבות בה אהבה בעִ יר רבָ ִתי עָ ם.
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ט' באב ה'תשס"ט ,תחת הכר
בְ לֵיל ִת ְשעָ ה בְ ָאב ש ְמ ִתי אֶׁ בֶׁ ן תחת הּכר
אשי
וְ ִהנ ְח ִתי עָ לָיו ֹר ִ
יתי שוֹאֵ ל שָ לוֹם לְ ִאיש בחֲ לו ִֹמי.
וְ ֹלא הָ יִ ִ
וְ יָדעְ ִתי ּכִ י הליְ לָה מָ ִשיח בֶׁ ן יוֹסֵ ף נ ֹו ָלד
וְ הליְ לָה הּוא נ ְִרצָ ח
יתי שוֹאֵ ל שָ לוֹם לְ ִאיש בחֲ לו ִֹמי.
וְ ֹלא הָ יִ ִ
וְ שָ כ ְח ִתי לְ הו ִֹציא הָ אֶׁ בֶׁ ן ִמתחת לּכר
ְשֹלשָ ה לֵילוֹת ְרצּופִ ים
אשי
יתי מ ִניח עָ לֶׁיהָ ֹר ִ
וְ הָ יִ ִ
יחים נ ֹול ִָדים וְ נ ְִרצָ ִחים
וְ שּוב בִ ְשנ ִָתי ְמ ִש ִ
אשי
ְשֹלשָ ה לֵילוֹת תחת ֹר ִ
יתי מֵ ִשיב ָשלוֹם לְ ִאיש בחֲ לו ִֹמי.
וְ ֹלא הָ יִ ִ
ּכְ שֶׁ נ ְִשּכבְ ִתי לִ ישֹן בליְ לָה הָ ְרבִ יעִ י ח ְש ִתי ּכְ אֵ ב בְ ָק ְדק ִדי
ּושלוֹמוֹת חֲ סֵ ִרים
מֵ רֹב חֲ לוֹמוֹת וְ נ ֹול ִָדים וְ נ ְִרצָ ִחים ְ
וְ הֵ ר ְמ ִתי אֶׁ ת הּכר
אתי אֶׁ ת הָ אֶׁ בֶׁ ן ֶׁש ִהנ ְח ִתי תחת הּכר
ּומָ צָ ִ
אשי
אתיהָ וְ ֹלא ִהנ ְח ִתי עָ לֶׁיהָ ֹר ִ
וְ הוֹצֵ ִ
יתי מֵ ִשיב שָ לוֹם לְ ִאיש בחֲ לו ִֹמי.
ועֲדיִ ן ֹלא הָ יִ ִ
וְ אֶׁ ת הָ אֶׁ בֶׁ ן ִהנ ְח ִתי בִ ְמג ֵָר ִתי
לְ הָ ִשיב לִ י י ִָמים שֶׁ ל ִת ְשעָ ה בְ ָאב ּכִ ְרצ ֹו ִני
שֶׁ ֹּלא יִ ְהיּו ּכְ מוֹתָ ם טוֹבִ ים לְ יִ ְש ָראֵ ל
בְ ַאחֲ ִרית הּי ִָמים.
יחים נ ֹול ִָדים וְ ִנ ְרצָ ִחים
ּובֵ י ְנתיִ ם ְמ ִש ִ
נ ְִרצָ ִחים וְ נ ֹול ִָדים
ואֲ נִי אֵ ינִ י מֵ ִשיב שָ לוֹם לְ ִאיש בחֲ לו ִֹמי.
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ט' באב ה'תש"ע ,ברצלונה
בּיוֹם שֶׁ ל ִת ְשעָ ה בְ ָאב בְ ב ְרצֶׁ ל ֹו ָנה
אֲ נ ְחנּו ְמג ָֹר ִשים ְמג ָֹר ִשיםִ .ממאֲ כָל,
ָאדםִ ,מבְ הֵ מָ ה ,מֵ ע ְצבּות,
ִממ ְש ֶׁקה ,מֵ ָ
ִמ ִש ְמחָ ה ,מֵ ע ְצמֵ נּו ,מֵ אֲ חֵ ִריםִ ,מן הלֵב
ּומן הבָ שָ ר .וְ נ ְִשאֲ רּו לָנּו ה ְמגִ לוֹת
ִ
וְ ה ִמלִ ים ,וְ ה ְד ָרכִ ים ,וְ המֶׁ ְרח ִּקים.
לֶׁחוֹס לֶׁחוֹס ,מּו ְנצ'וֹס לֶׁחוֹס.
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שבָ ה בגדאד
איכָ ה ָי ֹ
בגְ דאד ,משוֹש תבל ,היפָ ה ֶׁשבְ קריוֹת הע ֹולָם ,מאטָ ה אֶׁ ת קצב
ֹברים
ונערים עו ִ
ישי בְ נהרוֹת גן-העֵ ֶׁדן .נערוֹת ִ
ז ִרימת המיִ ם בשלִ ִ
גשרים המצפִ ים לְ הפצצָ ה ּו ִמתעטפִ ים בצעִ יפֵ י אוֹבְך אבק
על ה ִ
חכמים
ִמדבר מפחד האש המ ֹו ְנגוֹלִ ית וְ ִטילֵי ה ִשיּוט ה ִ
יקים בנֵי עוֹלמוֹת
תכסים בְ שמ ֹות ע ִת ִ
(ּומ ִ
מתּוכנתים אנגלִ ית ִ
ִ
ה
אחריםּ ,כטוֹמהוֹק) .בְ בָ בֶׁ ל החדשָ ה חרבּו המגדלִ ים שֶׁ ראשם
ִ
בשמיִ ם ,הר ִקיע זרּוע מטו ִֹסים חמקנִים המבלבלִ ים אֶׁ ת
לדים.
שווקים אזלּו זֶׁ ה ִמּכבר התרּופ ֹות לי ִ
ִ
ירי המכ"םּ ,וב
מכש ֵ
ִ
זרים
נשי ִאים ִ
תקבצים הב ֹוכִ ים ,ו ִ
ִ
על נהרוֹת ארם-נהריִ ם ִמ
ּומנפצים עוֹללִ ים
ִ
ימים נבּואוֹת זעם ע ִתיקוֹת ,לא להם,
מגש ִ
ִ
אֶׁ ל-הסלעִ ים .שּוב מ ְהפֵ כת אללה יוֹרדת משמֵ י המטו ִֹסים,
ִתזּכ ֹורת לְ עצב סדוֹם ועמו ָֹרה ,וְ אבק-שריפָ ה מוֹחק ש ִקיע ֹות
מעצים ש ִקיעוֹתִ .שיּכוֹר מּכוֹח שלִ יטת ֹו על בנֵי-האדם הּוא
ּו ִ
ש ִדים ּכבר
מבקש להיוֹת ִריבוֹן גָם לּכ ֹוכבִ ים ולמזלוֹת .אּורּ-כ ְ ֹ
ראתָ ה אֶׁ ת ּכל הקרבוֹת וְ ּכל המלחמוֹת הק ֵרבוֹת ,ונבִ יאֵ י נחמָ ה
חדשים הוֹלכִ ים יחפִ ים בְ רחוֹבוֹת בִ קעת אֶׁ ֶׁרץ ִשנְ עָ ר
ִ
עִ י ָר ִקיִ ים
הבוֹע ִרים וְ יוֹדעִ ים לְ שנן" :בנצח אֵ ין נִיצח ֹונוֹת" .הנִיצחוֹנוֹת
ניתנּו לְ כל ִמי ֶׁשחוֹלף ,לְ כל ִמי שֶׁ זמנ ֹו ב ִהיסטוֹריָה קצר ּכְ גוֹרל
יהיר ֹות .על עפר הארץ י ֹושבת בתּולת בת-בָ בֶׁ ל,
ּכל הממלכוֹת ה ִ
ּומתחילָה לְ זמר בְ ערבִ ית ֶׁשל קֻ ְרַאן ,לצלִ י ֵלי עּוד וְ קאנּון
ִ
מנּוסים בְ נִ יגּונִים ֶׁשל ְשמחוֹת החיים בְ אצבעוֹת נגנִים
ִ
ה
סּו ִמים" :אֵ י ָכה ָי ְשבָ ה בגְ דאד הָ עִ יר רבָ ִתי עָ ם הָ יְ תָ ה ּכְ ַאלְ מָ נָה
רבָ ִתי בגוֹיִ ם".
ירושלים ,בנפול הפצצות האמריקאיות
על בגדאד ,י"ז באדר ב' ה'תשס"ג,
הלילה שבין ה 20.3.2003-ל.21.3.2003-
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שיר בחמישה מובנים
.1

סּוקי ְדי ֹו
אֲ נִי ק ֹונֶׁה לִ י ר ְחמֵ י ְניָר בִ פְ ֵ
ּומב ֵּקש אֶׁ ת ְסלִ יחת ה ְש ִקיעָ ה על עָ ְרפִ י ה ְמֹלהָ ט.
ְ
אֲ נִי ְמחבֵ ר בֵ ין ְצלִ ילִ ים שֶׁ ּיֵש לָהֶׁ ם מּובָ ן רק בְ עִ בְ ִרית
ּומב ֵּקש לִ ְקסֹם אֶׁ ת ד ְרּכְֵך אֵ לי ,אֶׁ ל הדף הזֶׁ ה.
ְ

.2

ּכְ אֵ ב לִ בִ י הּוא חֵ לֶׁק ִמלִ בִ י
ּכְ מ ֹו שֶׁ ִש ְמחת לִ בִ י ִהיא חֵ לֶׁק ִמלִ בִ י
ּכְ מ ֹו שֶׁ ִד ְמעוֹתי החֲ סֵ רוֹת הֵ ן חֵ לֶׁק ִמבִ כְ יִ י:
בְ עִ בְ ִרית גם נחל ַאכְ זָ ב הּוא נחל.

.3

פִ ילוֹסוֹף יְ וָ נִ י ָאפֵ ל גִ לָה :בְ עֵ רּות נ ְִמצָ ִאים
ָאדם יחד בְ אוֹת ֹו הָ ע ֹולָם,
ּכָל בְ נֵי הָ ָ
ּובְ לֶׁכְ ָתם לִ ישֹן פ ֹונֶׁה ּכָל ִאיש
יתי ִא ָתְך
לְ ע ֹולָמ ֹו שֶׁ לוֹ .ואֲ נִי בחֲ לו ִֹמי הָ יִ ִ
וְ ִה ְתעוֹר ְר ִתי לְ בד.

.4

חָ כם ִסינִ י לִ מֵ ד :רב
מה שֶׁ ּיֵש לְ ה ְשלִ יְך ִממה שֶׁ ּיֵש
לְ הו ִֹסיףּ .כִ י הש ֹוכֵח מו ִֹסיף,
וְ ִאלּו הז ֹוכֵר גו ֵֹרע .ואֲ נִ י ֹלא לָמ ְד ִתי ִממֶׁ נּו ָדבָ ר.

.5

קֹהֶׁ לֶׁת ָאמר :אֵ ין זִ כְ רוֹן.
ּומֵ ָאז לְ מ ְד ִתיו ִמ ְשפָ ט ֹו ְמלּוֶׁ ה
אֶׁ ת חּיי.
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קהלת-הזקן
ֹ
וככלות קֹהלת
לכתוב את מגילתו
באה לו באחרית ימי מלכותו
השבת של הנפש
והביאה לגוף את שתיקת המילים
וגוננה על העצב הארוך של פניו
מפני הפחד הנורא של ביטנו
ולא עשה עוד ספרים
ולא אסף עוד משלים
ולא נקרא שמו עוד קהלת חכם
ולא לימד העם
והוקל מכאובו משתיקת האלוהים בשמיים
ומאלימות המילים עלי אדמות.
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שיר ל ָשנָה חֲ ָד ָשה
"ּכִ י הָ ָרעָ ב לֶׁעָ ִני ּכָל ֵשנָה יפְ ִריד מֵ על ִאישוֹן /
גם ה ָשבָ ע לֶׁעָ ִשיר ֵאינֶׁנּו מנִיח ל ֹו לִ ישוֹן" ,רבי יהודה הלוי

השָ נָה בָ ָאה הֲ גִ ירת הלֵב ִמן ה ִמילִ ים אֶׁ ל ה ְמ ָק ֵרר
ואֲ רוֹנוֹת ה ִמ ְטבָ חִ .ה ְתמעֲטּות הגְ בִ ינָה וְ הֶׁ ְס ֵתר הפָ נִים
שֶׁ ל הָ עוֹפוֹת וְ הּיְ ָרקוֹת עֲשּו אֶׁ ת ֵקבוֹת הּיְ ל ִָדים קלוֹת יוֹתֵ ר,
ּוצעָ קוֹת .בְ גּוף ִא ְש ִתי
ּכִ ְמעט ְמרחֲ פוֹת ,וְ נ ְֶׁחלש ּכֹחָ ן בְ קּובְ לָנוֹת ְ
ש ְמחּו ְמ ִחילוֹת המֵ עיִ ם ּכְ שֶׁ נ ְֶׁח ְסכָה מֵ הֶׁ ן הָ עֲבו ָֹדה ה ָּקשָ הּ ,ומוֹכְ ֵרי
הפָ לָאפֶׁ ל בֵ ְרכּו או ִֹתי בָ ְרחוֹב לְ שָ לוֹם ִמבְ לִ י לְ עָ ֵרב בִ ִידידּותֵ נּו
ִאינְטֶׁ ֶׁר ִסים ּכלְ ָּכלִ ּיִ יםּ .כְ שֶׁ הו ִֹדיע לִ י ה ְמנהֵ ל על פִ טּורי
ירה נִכְ ֶׁתבֶׁ ת ּכְ שֶׁ ְרעֵ בִ ים" ,וְ ִחּיְֵך בִ ְשבִ יעּות ָרצוֹן.
"ש ָ
ִהזְ ּכִ ירִ :
ִימית שֶׁ ל ִמילִ ים,
ירה פְ נ ִ
ירה ִהיא הֲ גִ ָ
ואֲ נִי ִחשבְ ִתי לְ ע ְצ ִמיִ :ש ָ
ִהיא הֲ לִ יכָה אֲ רֻ ּכָה שֶׁ ל הלֵב ה ְרחֵ ק מֵ ע ְצמוֹ .וְ ִה ְתחלְ ִתי מ ֹו ֵכר ִש ִירים
לְ חֲ בֵ ִרים וְ למ ְרבִ ים ב ְמ ִח ִירים ,ת ֹולֵש דפִ ים ִמּיוֹמָ נִ י
ּכְ ֵדי לְ חלְ ָקם בין כָל ִמי שֶׁ ּינִ יח פְ רּוטָ ה בְ כף-י ִדי
הפְ שּוטָ ה בִ ְרחוֹבָ ּה שֶׁ ל עִ יר.
ּומ ְש ְר ֵדי הָ אוֹצָ ר
יְ לָדי ִהכְ ִריז ֹו על צוֹם ּכְ ֶׁנגֶׁד המֶׁ ְמשָ לוֹת ִ
מּול ֶׁדלֶׁת חֲ דר ה ֵשנָה שֶׁ ל הו ֵֹריהֶׁ םִ ,א ְש ִתי הֶׁ ְחלִ יטָ ה
לְ נ ֵתק אֶׁ ת הטֶׁ לֶׁפוֹן ,המיִ ם וְ הח ְשמל לִ פְ נֵי שֶׁ תעֲשֶׁ ה ּכֵן הָ עִ ִירּיָה,
בּורית.
ואֲ נִי הָ לכְ ִתי ַאחֲ ֶׁריהָ לָדּור בְ גִ ינָּה ִצ ִ
ַאחֲ ֵרי שֶׁ מָ כ ְר ִתי אֶׁ ת ּכָל ִשירי בלי שיבואו במקומם חדשים
ִה ְתחלְ ִתי מ ְשלִ ים ַאט ַאט עִ ם מצָ בִ י ,וְ רק חשבְ ִתי
אּולי אֶׁ כְ תֹב ִה ְרהּור ַאחֲ רוֹןִ ,שיר לְ שָ נָה חֲ ָדשָ ה שאפרסם
תמורת תשלום בעיתוןּ ,וב ֹו ּכמָ ה ִמילִ ים על חֶׁ ְסרוֹן ה ִמילִ ים
וְ על ה ֶׁשפע שֶׁ ל הלֶׁחֶׁ ם הנוֹתָ ר ּכָל ליְ לָה במאֲ פִ ּיוֹת ,בָ צֵ ק רְך
לְ רּכְֵך אֶׁ ת ק ִֹשי הּי ִמים וְ לִ ְדחוֹת אֶׁ ת מ ְהפֵ כוֹת הלֵב ה ִמדפְ קוֹת
עד לּי ִמים הָ אֲ חֵ ִרים.
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על סביבותיו שב הרוח
על פי השיר "עלא בלד אלמחבוב" (على بلد المحبوب) לאום כולת'ום (מילים :אחמד ראמי)

עלְ -סבִ יבֹתָ יו שָ ב הָ רּוח
סוֹבֵ ב סֹבֵ ב ה ֹולְֵך הָ רּוח
וְ טוֹב לִ ְראוֹת אֶׁ ת-השָ מֶׁ ש
ּומָ תוֹק הָ אוֹר תחת השָ מֶׁ ש
ֹלהים בשָ מיִ ם
ּכִ י הָ אֱ ִ
וְ לּכֹל זְ מָ ן תחת השָ מָ יִ ם
ָארץ
הלְֵך וְ א ָתה על-הָ ֶׁ
דוֹר ֹ
ָארץ
דוֹר בָ א וְ ע ֹולָם עֹמָ ֶׁדת הָ ֶׁ
הּכֹל הָ יָה ִמן-הֶׁ עָ פָ ר
וְ הּכֹל שָ ב אֶׁ ל-הֶׁ עָ פָ ר
ּכָל-הנְ חָ לִ ים הֹלְ כִ ים אֶׁ ל-הּיָם
וְ אֵ ינֶׁנּו מָ לֵא ְמקוֹם הּיָם
ּומי יו ֵֹדע פֵ שֶׁ ר ָדבָ ר
ִ
אשית ֹו סוֹף ָדבָ ר
טוֹב מֵ ֵר ִ
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קינת מלך על עתיד עירו
אֲ ָנה ְנבּוכ ְד ֶׁנצר
מלְ ָּכא לְ ָכל-ע ְממ ָיא
אֻ מ ָיא וְ לִ שָ נ ָיא
ִדיָ -דיְ ִרין בְ ָכלַ-א ְרעָ א
שלוו הייתי בביתי
ורענן בהיכלי.
עד אשר בא אלי חלום בִ שנתי
והרהורין על-משכבי
וחזיונות ראשי יְ בהֲ לֻננִ י.
ובקצה תרי-עשר ירחין
שהשתקפו במ ְרָאה החוצה את עיר מלכותי
נהר גן-העדן פרת
הייתי מתהלך על גג
הֵ יכל מלְ כּותָ א ִדי בבל
הקריה האדירה
ופי ממלמל רברבן:
"הֲ ָלא ָדאִ -היא בָ בֶׁ ל רבְ תָ א
ִדי-אֲ ָנה בֱניְ תּה לְ בֵ ית מלְ כּו
יקר ה ְד ִרי".
בִ ְתקף ִח ְסנִ י וְ לִ ָ
עוד המילה בפי
וקול ִמןְ -שמ ָיא נפל
והודיעני על גורלי:
"מלכותך נלקחת ממך
ומאנוש אתה מגורש
אל בין חיות הבר.
עשב כשוורים תאכל
ובְ טל השמיים תטבול גופך
עד אשר שערך יהא רב כנוצות ה ִנ ְש ִרין
הצפְ ִרין".
וצפורניך חדות כטפרי ִ
מהסס הייתי לעזוב את עירי
ולחצות את שער האל
אך לבבי ִמהר להשתנות
ולב חדש של חיה ניתן בי
וגופי לבש צלם שור
ולו עיניים בוערות.
כך יצאתי את ביתי ואת היכלי
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כחווה וכאדם בשעתם
מגורש מזיו עירי תפארת גאון כשדים
צבי ממלכות
ומשולח להזיל דמעות
על עשבי השדה
יחד עם הטל.
שבעה עדנין חייתי בין העצים לבקר
בין שני הנהרות
ולא ראיתי פני אנוש
ולא דיברתי מילה אחת בשפת בני-אנוש
בלשון כשדים
וכמעט שכחתי את עירי
ואת שלטוני על ארצות רבות ועצומות
ולא נשאתי ראשי השמימה
ולא הגבהתי ראשי מן הארץ.
ובקצה י ֹומ ָיא בעבור עלי שבעה עדנין
ראיתי כסאות עומדים למשפט בקצה השדה
ועתיק יומין יושב עליהם
לבושו כשלג חיוור ושער ראשו כצמר נקי
כרסו שביבין די-נור גלגליו נור דליק
ונהר די-נור יוצא את פיו לפניו
אלף אלפין משמשין אותו
וְ ִרב ֹו ִרבְ בָ ן קמין כנגדו
וספרין ִדיִ -די ָנא נפתחין.
ואז התקבצו ענני שמיא ּכְ בר אֱ נָש
לפני עתיק היומין
וג ְש ִמי ה ֹובד
ו ִנ ְקטֶׁ ָלה החיה שבי
והפכה לִ יקדת אשא
ולעתיק היומין ניתן השלטון ויקר המלכות
וכל ע ְממ ָיא אֻ מ ָיא וְ לִ שָ נ ָיא עבדו אותו
ודעתי שבה אלי
וברכתי את העליון
ושבחתי והדרתי את חי עלְ מָ א
ודר.
ששלטונו שלטון עלם ומלכותו עם ָדר ָ
וחברתי את הקינה הזאת
קינת מלך על עתיד עירו
עבור בני בֵ לְ שאצר מלְ ָּכא
והשארתי לו מילים ללמדו
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וציויתין על עבדי ודניאל בתוכם שישננום לפניו:
"אֲ ָנה ְנבּוכ ְד ֶׁנצר
הייתי מלְ ָּכא לְ ָכל-ע ְממ ָיא
הייתי הפרי אשר כופף את הענף
וכך המון גויים התכופפו לפני.
הרגזתי הארץ והרעשתי ממלכות
והרחבתי שלטוני גם על חיית הארץ ועוף השמיים
עד שכל ממלכתי התכופפה לפני
עד שהיתה היא קרובה להישבר.
ומלך ְשמ ָיא שם מדורי עם חיית השדה
ואחר השיב לי מלכותי
והרימה והרבה זיוה והדרה
והוסיף על גדולתה.
ועם שהבטיחני על עתידי עד מותי
גם לִ מדני על חורבן עירי
ועל קריסת מגדלי וניתוץ מקדשי
ושריפת היכלי ונפילת שערי
וגילה אוז ִני מלך המלכים
עמו אין לבוא במשאים-ומתנים
ומולו אין לצאת למלחמות של כיבושין
כי בני ימלוך אחרון בשושלת אבותיי
ויכנע לפני ָד ְריָוֶׁ ש המדי וּכו ֶֹׁרש הפרסי.
וידעתי כי לב אֵ ל רחוק מאוד מלב אנוש
כמו תהומות שמיים
ואין הוא מבין לכאבי על חורבן עירי
ובכיתי דמעות רבות על חורבן עירי
מעשיי-ידי
ֵ
על סוף כל
על כי יזכרו אותי ואת עירי
שהיתה קריה אדירה לאל ולאדם
כפי שיציירונו במילים סופרים שיימנו אוייבנו
בשערי בבל הרחבים
ֵ
בלי לבוא
ובלי לעלות בְ מדרגות מקדשיה הגבוהים.
אֲ ָנה ְנבּוכ ְד ֶׁנצר מלְ ָּכא
נולדתי בביתי ואמות בביתי
אך לא אדע עוד שלווה בביתי
כמו חמורבי אבי ונמרוד אבי אבי
לא אראה עוד ברכה בחזיונות ראשי
לא אהיה עוד חי עלמין".
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מדרש ,תפילה
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עצוֹת למתפללים
פעמים ִהיא מחתרת-נגד-הצער,
תפִ ילָה ִהיא ִקיר-נטּוי :לִ ִ
יתים ִהיא הצער-עצמוִֹ .אם חוֹבת תפִ ילה עליָך
לְ עִ ִ
אנשים תן לְ קוֹל הקהל לִ גבור על קוֹלָך
בְ בוֹאָך בְ קהל ִ
וְ חמוֹק מֵ עינה-שֶׁ ל-רשּות .פֵ ן תהא ִהיא רוָֹאה בְ כאבָך
פֵ ן תחזֶׁ ה אתָ ה בְ שמחתָ הִ .אם את לבדְך וְ אֵ ין תפִ ילות רגִ ילות לִ שפתייְך
ּולְ פניְך מּונח הלילה ,פרוֹזדוֹר-ארוֹךֵ ,ריק-מֵ אוֹר ,כמ ֹו-טוֹב
צעקה-גדולָה
ָ
וזעקי
ִ
ימי לחמוֹק בְ שקט אל תוֹכוִֹ :התחזי לְ ִתינוקת
ַאל תסכִ ִ
אשר כמוהָ לא נהיתָ ה וְ כמוהָ לא ִתיווסף ,עד שֶׁ תחרש אוֹזנָהֶׁ -של-רשּות.
פן תחזִ י באביונָה ,פֵ ן תהא ִהיא רוָאה אוֹשרְך.
פנֶׁה אֶׁ ל הרשות בִ לשון-זכר ,עד שֶׁ היא תשנֶׁה את ִמינָה
עד שֶׁ ִהיא ִתפנה אליָך בִ לשון-נקבָ הִ .אם נפשְך ִהיא ִמדבר
תמי שפתייְך היבשות עד ֶׁשהרשות תסכִ ין לְ דבר
ִח ִ
צרי,
נענעִ י גּופְך עד ֶׁשגם גּופָ ה יתנוֹדד ,וְ אז עִ ִ
תמשיך לְ ִהתנדנד.
ִ
מדי שותקתִ .היא
עִ ִ
בחורף ִהתפלל לְ גשם :עוֹד שנָה אחת שחּונָה וְ יִ סתמּו כל מעיינוֹת-התפילה.
אּולי זאת התפילה :לִ שאוֹב מים מן העיִ ן .עצָ ה אחר ֹונָה:
הרוָֹאה תפילה בְ חלוֹמָ ה תעִ יר בְ לִ יבָ ה געגּועִ ים-עזִ ים
וְ ִתתפלל בְ תחנּונִ ים-רבִ ים .עד שֶׁ תעשֶׁ ה תפילתָ ה קבע
עד שֶׁ יעשּו חלומותיהָ ארעיים.
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יום-הכיפורים ה'תשס"ו ,איסטמבול
אין חוצים גשרים בְ יום-הכיפורים
אלא מניחים את המים
שֶׁ יחצו בין הזמנים.
ואני בְ בוקר יום-הכיפורים הלכתי
ַאקסראי אל רובע גלטה
מרחובות ְ
מהלך שישים רגעים
ומול מפרץ קרן הזהב עמדתי
מול מים רבים
ונזכרתי את שנאמר כי אין חוצים גשרים ביום-הכיפורים
מעטים מתירים והרבים אוסרים.
נזכרתי איך בלילה הקודם ִהנחתי את לבי
וכל איבריי הפנימיים
שיהיו לי קהל עבריינים להתפלל עמם
ועליתי על הגשר להתפלל עמם.
ושיננתי כל הדרך אל בית-הכנסת הגדול בגלטה
כמו סובבו המילים מעל ראשי
ג' אלפי פעמים:
אלו המילים חליפתי ותמורתי וכפרתי
ילכו לפני לשחיטה ולצדקה ולמאכל
ואני אלך לפניהן לחיים טובים ולשלום.
כשירדה חמה מֵ ר ֹום קומתה
ונגעה בְ ראשי האילנות של איסטמבול
היו כל המתפללים שרויים
אֶׁ ין לה או ָֹרה ֶׁדי לה ְנעִ ילָה
עומדים ושרים וההיכל פתוח לפניהם.
ושערים רבים היו עומדים להיפתח לפנינו
בתוך חומות הלב ,שערי אורה ושערי חשכה,
שערי זיכרון ושערי שכחה ,שערי שתיקה ושערי תפילה,
שערי תשובה ושערי שאלה .והיינו כולנו עוברי גשרים ביום-הכיפורים
והמקום והקהל מתירים להתפלל את העבריינים.
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שיר ויתור של מהגרים עייפים
רבי אֶׁ לְ עָ זָ ר הקפָ ר אומר
עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל
שיקבעו בארץ ישראל
דאמר רב יהודה אמר שמואל
כל ארצות עִ יסָ ה לארץ ישראל
וארץ ישראל עיסה לבבל
רב יהודה היה אומר
כל העולה מבבל לארץ ישראל
עובר בעשה.
(בבלי מגילה דף כ"ט עמ' א' ,שבת מ"א ע"א ,קדושין ס"ט ע"ב)

אני מקבל על עצמי לומר שלארץ-ישראל עולים
מכל ארצות עולים
לא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא מרומים
לא באים כתיירים
לא יורדים
עולים
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
אני מקבל על עצמי לומר שמארץ-ישראל יורדים
לכל ארצות יורדים
לא מהגרים לא בורחים לא נפלטים לא מרומים
לא נוסעים כתיירים
לא עולים
יורדים
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
שפתי לומר בכל שפות
ִ
אני משביע את
כי אל העברית עולין ויורדין בו זמנין
מכל שפות עולין או יורדין
ועברית עולין בה ויורדין אליה בו זמנין
לא מהגרין לא בורחין לא נפלטין לא מרומין
לא נוסעין כתיירין
עולין ויורדין.
שפתי לומר בכל שפות
ִ
אני משביע את
עברית יורדת אל ארץ-ישראל
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ועולה ממנה
ואין מדקדקין בכליה
כלי-גולה או כלי-שיבה.
שפתי משביעה את שפתי לומר יום אחד פעם בשנה
ִ
לא נכון מה שכותבים בעיתונים
ובספרי ההיסטוריה השמנים
לא באנו על כנפי נשרים
לא עפנו על מרבדי קסמים
אין עליה המונית ולא היתה
אין קולטים ולא היתה קליטה
עד שלא יקבעו בתי הכנסיות ובתי המדרשות של בבל
בגופה של ארץ ישראל אנחנו נשמה חסרה
אנחנו גולה.
שפתי משביעה את שפתי לומר יום אחד פעם בשנה
ִ
את כל המילים האחרות בכל השפות האחרות
שלא למדתי לדבר
ולהגר פנימה הרחק מארץ-ישראל
לא לרדת להגר
ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה
ובסוף אותו היום לא לעלות להגר
להגר חוצה לארץ-ישראל
ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה.
והר ציון מרום הרים
וירושלים נהרות תורה ואורה
לכל עמים.
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גלּות
"ורשות ניתנה לאותן נשמות שנתגרשו ממקומ ן בעקבות הקדוש ברוך הוא והשכינה לקנן בחיבור
הזה ,שנאמר" :כציפור נודדת מן קינה כן איש נודד ממקומו" (משלי כ"ז ,ח') ,ואין ציפור אלא
שכינה המגורשת ממקומה ,זהו שכתוב" :שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" (דברים כ"ב,
ז')"
(ספר תיקוני הזוהר ,הקדמה ,דף א עמוד ב ,תרגום :חביבה פדיה)

ורשות ניתנה לאותן נשמות
אשר ִנתגרשו מביתן
בעקבות אהובי לבן
לקונן על גלותן
ולקרוא:
"כציפור נודדת מן קינה
כן איש נודד ממקומו
וכציפור הנעזבת במקומה
כן איש נעזב על-ידי מקומו.
ואין מקום אלא בית
המתרוקן מעתידו
ואין גלות אלא הליכה
של אדם נעזב ממקומו.
ואתה ש ֵלח ְתשלח אֶׁ ת הָ אֵ ם
אל שמי גלותה
וְ אֶׁ ת הבָ ִנים ִתיקח ָלְך
ותשים להם ברית מקום
בקן מקומָ ְך
כי אין בנים אלא שורות שיר
ושורות חיים
נעזבות".
וְ ִאם הָ אֵ ם ר ֹובֶׁ צֶׁ ת על הָ אֶׁ פְ ר ֹו ִחים
ֹלא ִתקח הָ אֵ ם על הבָ נִ ים
הארכת ימים.
ָ
למען יִ יטב לְָך וְ
כי אין גלות אלא הליכה
מקן או שירה
הרחק ֵ
הרחק מאֵ ם נעזבה.
יונת רחוקים גולה בתוך עצמה סוערה
כושלת ולא יכולה להתנערה
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שואלת בקולו של הלוי דודה
בשעת נדודה" :למה כאוייב תהיה לה?"
ופיה אוצר מילה ועוד מילה
למה כאוייב והיא לא נואשה
למה והיא לא המירה נפשה
רק אמרה "לא אזכרה עוד שמו"
רק חיפשה את שמה האם נמצא עמו
ושמו בתוך לבה כאש בוערה
והיא כבדה בשמו והיא צערה
מבקשת" :יבוא אלוהינו ואל ֶׁיחֶׁ רש!"
ותהי כמחברת רש אל רש.
כציפור נודדת מן קינה
כן איש נודד ממקומו
ואין ציפור אלא שכינה
המגורשת ממקומה
ורשות ניתנה לאותן נשמות
אשר ִנתגרשו ממקומן
לק ֵנן בתוך חיבור זה
ומילותיו
בתוך בית שיר
עד תשוב השכינה.
ואין בית אלא מקום
וקירותיו עומדים עמו
ואין גולה אלא השתכנות הלב
מחוץ לעצמו
ושתיקתו ימים רבים.
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ריבון איש תם
ִריבוֹן ִאיש תָ ם
י ֹושב אוהלים יושב בדין
אל תשב בדין היום
ריבון אם תיכנס בְ דין
לא נצא זכאים
עד אחרון
אב בית דין אֵ ם
בית דין כולנו דיינים
כולנו נידונים עד אחרון
עד נשוב לְ יום הראשון
איש תם ריבון
יושב אוהלים יושב נידון
המביאֵ נּו לידי ניסיון
בין צֶׁ ֶׁלם אמת לצֶׁ ֶׁלם דמיון
אל תשב בדין היום.
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בארבעה פרקים
ביאורים למסכת ראש-השנה ולפיוט ונתנה תוקף

פרק א'
בארבעה פרקים אלוהים נידון :בפסח הוא מצטרף אל המלכים
בשר-ודם ,וכאחד מעולי הרגליים עושה את הדרך עד ירושלים-
של-מטה ,מסתנוור מיפי תשעת הקבין ,אוכל את הקורבן שקודם
רק נתן לו ריחו ,ורואה עצמו כאחד הסועדים בני-עמו .בראש-
השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני-מרון ,והוא מעמיד עצמו
במקומם ,ויוצא פעם זכאי ופעם חייב ,לומד שכולנו חייבים
לחסדו וזכאים לדינו .ביום-הכיפורים מגיע זמנו לשמוט את
הדין ,והוא חייב לראות עצמו כאילו אינו אחד ,כי אין היחיד
נאמן על עצמו ,הוא חייב לראות עצמו כאילו חציו חייב וחציו
זכאי בזמן אחד ,עד שאוזניו יתרגלו לשמוע יבבות-שמחה
ותרועות-יגון .בחג עולמו חוזר למים ,ואין מבט משמים ,ואין
רקיע נפתח ,ואין קשת בענן נמתחת ומשלחת ,ותהום מוצף חושך
מבקש מן הרוח שתשוב לרחף מעל פני המים ,עד ששוב הוא
מבדיל בין מים למים ,עד ששוב נראית היבשה.
פרק ב'
בתשעה באב ובשאר צומות ותעניות הוא פוסל עצמו :משחק
בקוביא ,מלווה ברבית ,מפריח יונים ,סוחר שביעית ועבדים ,עד
שאין הוא יכול לתת עדות על עצמו ועל אחרים .ואז אחר סופר
ומונה וכותב וחותם עברותיו בספר הנשכחות ,אומר לפניו החי
יתן על לבו ,ואין בו חיים ,אין לו מקום בספרי הזיכרונות לחטאי
אנוש ,והוא מניח לעבר ולעתידות .ועתה לפניו כל השופרות כשרין
לשנים החדשות ,וחיבתו לְ יעל פשוט ולקרני שוורים .וכשהוא
מנסה את ראותיו בתקיעת השופר והחצוצרות ,הוא יורד לתוך
בור ,ומעומק בור בתוך בור יורדים תקיעות-ייאושו ושברי-
תקוותו ומגיעים עד לב-האדמה ונושקים ללבָ ה החמה ולמי
תהום-רבה .וכשהוא מרביץ צאנו אחורי בית-הכנסת עוטה על
פניו מסכה של עמל ומנסה לכוון לבו למצוות שמיעת שופר ,אך
לבו מתכוון תמיד לדבר מה אחר ,מביט מעלה
ועדיין השמיים נראים לו ריקים .וכשהוא נכנס אל היכל התפילה
הוא יושב מאחור בין חרש ,שוטה וקטן ,ומשעבד לבו לעבדיו עד
שהוא מצטמצם לַאיִ ן ונופל ככלי השבור .ואז הוא עובר לפני
התיבה וקורא את ההלל ,מבקש לבדוק אם בכוחו להיות שליח-
ציבור ולהוציא את הרבים ידי חובתן ,והוא נשמר מלפסוק הלכה
ברורה.
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פרק ג'
בני-אדם כותבים לפניו תפילות ופיוטים בְ ספרים ,והוא קורא
לפניהם ,מתפלל ומפייט ושר באמונה :כי לא המתים ימותון ,ולא
ההולכים יהלכון ,אלא החיים ישאו כאבי המיתה ונדודי הלב
ופקפוקי העין ויסורי האצבעות ,ומי שהיה כחרס נשבר ישוב
כאבק פורח ,ומי שהיה כחציר יבש יתגלגל לחלום מתעופף ,ומי
שחייו ציץ נובל יחזור כרוח נושב ,ומי שחייו ענן ָּכלֶׁה יתהפך בצל
עובר ,ומי שאין קצבה לשנותיו ,ואין קץ לאורך ימיו ,ואין לפרש
עלּום שמו ,אין מקום לשובו ואין ערך לתשובתו.
פרק ד'
ובני-האדם אם אינם מכירין צלמו מפיוטו ,משלחין ַאחֵ ר עמו
להעיד ,אפילו בשבת ,כי כבר נשמע שאין היחיד נאמן אפילו על
עצמו .בראשונה היו מקבלין עדות מציאותו בשמי קודשו מכל
אדם ,ומשקלקלו המלחמות והזוועות והמיתות המשונות ונשתהו
העדים מלבוא ,התקינו שלא יהו מקבלין עדות אלא מן המכירים.
ואין עדות אלא בזוגות ,כי הוא נמצא רק בזיווג גבר ואישה .כיצד
בודקין את העדים? זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון,
ואומרים לאחד ואחר לשניה :אֵ מוֹר ,או אמרי ,כיצד ראית? לפני
החמה או לאחר החמה? כמה היה גבוה? ּולְ ַאיִ ן היה נוטה?
ורוחבו? שמיים שלמים? שואלים בקול גדול של מחאה עד שכל
העם ,דרי מעלה עם דרי מטה ,עונין :מקודש מקודש ,ומצטרפין
בסוד-שיח שרפי קודש .וגזר-דינו נכתב בראש-השנה ונחתם על-
ידי עבדיו ושפחותיו בצום-כיפור ,ואחרים אומרים כי יום-יום
הוא נידון ,ושעה שעה .ורוע הגזירה ,גזירתו ,לא מבטל את
המצוות ,ולא משתיק תשובה ,צדקה ותפילות.
פרק ה'
והעיקר חסר מן הספרִ ,ספרוֹ.
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הכפרים הריקים הללו
הכפרים השקטים הללּו ,שֶׁ עשרות שנים היו עִ יוורים לְ מבטנו
למדה לְ שחק
ָ
העיוור ,נותרּו סמּויים ִמן העין העברית ,אשר
בְ חילופי שמ ֹות ושקדה על ריכוְך כובד העי"ן וְ החי"ת
המזרחיות .וְ הם בשתיקתם שמרּו על קיר ֹות בתים ֶׁשנותרו
וצים ,הגנּו על
דדים כְ מצב ֹות אחרי שֶׁ גווע הד הפיצ ִ
לעמוד בו ִ
אב ִנים שֶׁ התפזרו בֵ ין העשב שֶׁ גדל פרא ,וְ שיננּו בלבם הנטוש
מזה דוֹר את שמ ֹותיהם המחּו ִקים.
כמ ֹו בדרך העולה ממערב לִ ירושלים :בתי לִ יפְ תָ א ע ֹוד נשפכִ ים
חצי הרו ִסים ,ח ִצי
במורד ההררי ,וְ אין רועה ֶׁשיכנסם ,וְ הם ִ
פלדה ועל
וראים תגר על רּוח ֹות השינויים העשויות ָ
עזובִ ים ,ק ִ
פאים,
השמות החדשים .לִ יפְ תָ א מאּוכלסת רק בְ רוחות ר ִ
שירה מבני בְ ָר ְס ֵלב הבאים לִ טבול במעיין
בְ בעלי תשובָ ה ו ָ
וצמים עיניים לְ שאלות הנערות החולפות ,בְ זוגות
וע ִ
שאהבתם זקו ָקה נואשוֹת לְ גג וְ לקירותּ ,ובְ מזרקי ס ִמים
מושלכִ ים.
ּובְ חצ ֹות היוֹם ,בין הבתים הללּו המל ִאים פס ֹולת חדשָ ה מדי
רואים ,חלום עֵ רּות פוֹלש לְ ראשי
אורחים מתחלפִ ים ,לא ק ִ
ִ
של
וְ א ִני ִנזכר בִ נבואתו שֶׁ ל ס .יזהר ,שֶׁ נכתבה ע ֹוד בימי המלחמה
ההיא ,הארו ָכה ,הקשָ ה ,הרת-הגורל :לא לנצח יוכלּו הבתים
שתיקתם ,יוֹם יב ֹוא והם ירימּו את
הריקים הללּו לְ התמיד ב ִ
קוֹלם בְ הד צעקוֹת ישנ ֹות ,והקיר ֹות יזכירּו את עברם
חדשים ,וידברּו בִ שפת י ֹושביהם הנושנים
לי ֹושביהם ה ִ
שֶׁ הותירו אחריהם מיטָ ה חמת שמיכָ ה ,קפה לִ פני רתיחָ ה,
וְ ספר תפִ י ָלה המחכה עדיין להי ֹות נקרא מאותָ ה הבר ָכה.
בֵ ית-המקדש השלישי ,האחרון ,ירד ִמשמיים בְ אחד הימים
כּול ֹו מעשה ידי אל ֹו ִהים .וגם הכפר ,הכפרים הרבים ,ירדּו
משמיי האלוהים ,עִ ם יושביהם שֶׁ כבר זקנּו מאוד ,וְ כְך י ִקיץ
יטים
הקץ לנדודיהם הארוכים ע ֵלי-אדמ ֹות ,בֵ ין מחנ ֹות-פלִ ִ
פלסטיניים ז ֹועמֵ י זיכר ֹונ ֹותּ .וברגע ישּוב ֹו הקוֹלוֹת הישנים:
קריאוֹת ההשכמָ ה לתפי ָלה וקריא ֹות האימה ֹות ,ק ֹול ֹות
השי ָרה באהבָ ה ּובחת ֹונ ֹות ,וק ֹולם של מספרי הסיפורים
השפמיםּ ,ובת-צחוקם הגדו ָלה כשיתארּו
ִ
אדירי
ֵ
הזקנִים
כפרים
ימים את התרוקנּות ה ִ
בְ משְך אלף ליל ֹות ו ִ
והתמלאּותם מחדש.
ובינתיים ה ֹורים רבִ ים ,כְ אללה האחד בזמנוֹ ,ל ֹוקחים את
ילדיהם ,כאת מּוסָ א נביא ישראל לפני מ ֹות ֹו ,ומראים להם
את הארץ המובטחת הזרּועָ ה כפ ִרים רי ִקים ,מהרי נב ֹו
הגבוהים ,הרבים ,הע ֹומ ִדים סבִ יב.
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חוט מושך מן הלשון
חוט מ ֹושך מן הלשון תחתיו בִ פנים הפה
מכביד את הדיבור מצֵ את ולמהר לשון צחּות
והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן
פונות אל ריבון העולמים אשר נתן
עולם והֵ יע ֶׁלם בדיבור אחד
מתחננות.
איני בקי בשבעים לשונות אשר נתת
בין בני-אדם להפרידם ולחברם,
חיתוך לשון ִמ ְצריִ ם בין מֵ יצ ִרים
צר לי ,לשון אשדוד שודדת ממני
את סודה ,ולשון אשקלון לשון מידה
ומשקל נכון בין שיני הופכת ִקלשון.
ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה
להשיל מעלי אל ים ,וחכמת לשון בגדאד
לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה.
צפת ב ֹּכל צופיה מצטופפת אל תוך אוזניי,
חפּות לשון חיפה יושבת על חופים
אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,
ויפו לשון יופי מתרחקת בימים
עמדי.
ושוב אינה עומדת ֹפה ִ
שבעים לשון נתת בין בני-אדם
לחברם ולהפרידם ,ואני מחובר ומופרד
לחּכִ י ,דבֵ ק ונתלש.
בין לשוני ִ
עולם והיעלם עומדים לפני וחוט משּוך
ביניהם ,מן הלשון מעלה בִ פנים הפה
ואין מחסֶׁ ה .חוט ארוך משּוך
ושתי ידי אחוזות בו וסופרות הלשונות
באצבעות ,דבֵ ק ֹות ונִ ְתלש ֹות ,דבקות ונתלשות.
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מנשים ּוכשפים ּושפחות
"בכה ר' שמעון ואמר:
מה ִשפחה של בית אבא  -נזדמן לה מלאך שלוש פעמים,
ואני  -לא פעם אחת.
יבוא הנס מכל מקום"
(תלמוד בבלי ,מסכת מעילה ,דף י"ז ,עמוד ב')

אל תבכה רבי שמעון
ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל
ואתה בר-יוחאי מה לָך כי תבכה
מה שלא בכו ישעיה ויחזקאל.
יבוא הנס מכל מקום.
רבי צדוק היה גדול הדור כשנשבה לרומי
ונטלת ֹו מ ְטר ֹו ִניתא אחת ו ִשגרה לו שפחה אחת יפה.
כיוון שראה אותה נתן עיניו בכותל
שלא יראנה ולא יבוא עליה
והיה יושב ושונה כל הלילה.
יבוא הנס מכל מקום.
בתו של רבן גמליאל ִה ְתנאתָ ה במעשה בראשית
והשיבה לאחד ממלכי הגויים:
ולא יפה היה לו לאדם הראשון
שנטלּו ממנו צלע אחת ונתנו לו שפחה לשמשו?
יבוא הנס מכל מקום.
רבי אליעזר מתה שפחתו ונכנסו תלמידיו לנחמו.
כיון שראה אותם עלה לעלייה  -ועלו אחריו
נכנס לטרקלין  -נכנסו אחריו.
אמר להם לא כך שניתי לכם:
עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה
ואין אומרים עליהם ברכת אבלים
ולא תנחומי אבלים? אלא מה אומרים עליהם
כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו:
המקום ימלא לָך חסרונָך.
יבוא הנס מכל מקום.
רבן גמליאל בא אליו אחד מתלמידיו
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ואמר לו :רבי ,בעלתי ולא מצאתי דם.
אמרה לו אשתו :רבי ,עדיין בתולה אני.
אמר להן רבן גמליאל :הביאו לי שתי שפחות,
אחת בתולה ואחת בעולה .הביאו לו
והושיבן על פי חבית של יין.
בעולה ריחה נודף ,בתולה אין ריחה נודף.
הושיב אשת תלמידו ולא היה ריחה נודף.
במ ְקחָך.
אמר לתלמידו :לך זכה ִ
יבוא הנס מכל מקום.
שפחתו של רבי יהודה הנשיא
סיפרה באחד שבא להיזקק עמה.
אמרה לו :אם אין גבירתי טובלת
איני טובלת .אמר לה :ולא כבהמה את?
אמרה לו :ולא שמעת בְ בא על הבהמה
שהוא נסקל ,שנאמר כל שוכב עם בהמה
מות יומת?
יבוא הנס מכל מקום.
רבן גמליאל היה אומר:
איני כשאר בני אדםִ ,א ְסטֵ נִ יס אני.
וכשמת טָ בִ י עבדו קיבל עליו תנחומין.
אמרו לו תלמידיו :לימדתנו רבינו
שאין מקבלין תנחומין על העבדים.
אמר להם :אין טבי עבדי
כשאר כל העבדים ,כשר היה.
יבוא הנס מכל מקום.
חם הוא אבי כנען הוא אבי של שפחות ,ונאמר:
וכל ולד במעי שפחה כנענית ,כולד במעי בהמה ָד ִמי.
אבל אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל
מובטח לה שהיא בת העולם הבא.
יבוא הנס מכל מקום.
רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא
היה אומר :מרבה בשר מרבה ִרימה,
מרבה נכסים מרבה דאגה ,מרבה נשים
מרבה כשפים ,מרבה שפחות מרבה זִ ימה,
מרבה עבדים מרבה גזל.
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יבוא הנס מכל מקום.
איזהו בושת? הכל לפי המבייש והמתבייש.
הכל לפי מי שאינם מתביישים :רואין אותה
כאילו היא שפחה נמכרת בשוק ,ושואלין
מפני מה לא עשיתָ עם אישה זאת
כדרך שיעשו בני אדם.
יבוא הנס מכל מקום.
אין משיאין את האישה על פי עד אחד.
רבי עקיבא אומר :לא על-פי אישה,
ולא על-פי עבד ,ולא על-פי שפחה,
ולא על-פי קטן ,ולא על-פי גוי,
ולא על-פי שוטה ,ולא על-פי חרש,
ולא על-פי אילם ,ולא על-פי טּו ְמטּום,
ולא על-פי קרובים.
יבוא הנס מכל מקום.
רבי שמעון הצדיק היה אומר:
מנשים וכשפים ושפחות יצילָך רק
הבכי .אל תבכה רבי שמעון
ראתה שפחה על הים מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל
ואתה בר-יוחאי מה לָך כי תבכה
מה שלא בכו ישעיה ויחזקאל
שרצה האל לפניה מה שלא רצה לפניהם.
יבוא הנס מכל מקום.
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*
"אין משכירין בתים בירושלים מפני שאינן שלהן"
(תלמוד בבלי ,מסכת מגילה ,דף כ"ו ,עמ' א')

אין משכירין דירות בירושלים
ואין שוברין חומות בתוך הלב
ואין מקצרין בשל ספק את הידיים
גם אם גלותן הנה כאורך הכאב
ואין שמחין על טעויות מן השמיים
ואין אדם רשאי למחוק פני אוהב
ומי שלא מחכה את כל הבינתיים
אינו יודע דבר על חוכמתו של הרעֵ ב
ואין שולחין גלויות כתובות במים
אלא אם כן הדואר הוא הלב
ואין רואין אחד מתוך השניים
אלא אם כן העין היא הכאב
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פיוט
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אז כוננת עולם
"אתה כוננת עולם ברֹב חסד" ,יוסֵ י בן יוסֵ י היתום ,כהן גדול
"אתה כוננת עולם מראש" ,סדר עבודה אנונימי ליום הכיפורים

ָאז ּכוֹננ ְָת ע ֹולָם  /על בְ לִ י-מָ ה  /בְ שָ ְרש ֹו תֹהּו וָ הֶׁ בֶׁ ל ְ /תהוֹם וָ בֹהּו ואֲ ָדמָ ה
אֲ ָדמָ ה בְ עו ָֹדּה ִצּיָה ִ /מ ְשּכן צֵ ל-מָ וֶׁ ת ִ /שעְ שעְ ָת בִ ְשחוֹק ּובִ בְ כִ ּיָה  /וְ א ָתה הָ ָאדוֹן לְ ב ְדָך
בְ טֶׁ ֶׁרם אֶׁ לֶׁף דו ִֹרים  /עָ לְ תָ ה תו ָֹר ְתָך בְ מחֲ שָ בָ ה  /עִ מָ ּה ִדין וָ חֶׁ סֶׁ ד  /עֵ יניִ ם ל ִמ ְשפָ ט וְ לַָאהֲ בָ ה
רּואים
רּואים  /וְ הֵ ם ֵאינָם בְ ִ
צּורים  /בְ טֶׁ ֶׁרם הֵ ם נוֹצָ ִרים ּ /וכְ בָ ר ְשמוֹתֵ יהֶׁ ם ְק ִ
ַאהֲ בָ ה לְ כָ ל יְ ִ
גְ בּול מָ ת ְח ָת לְ מוֹשָ בְ ָך  /גָד ְר ָת ְקצוֹת אֲ ָר ִקים  /גֵר ְש ָת רּוחֲ ָך לִ ְשּכֹן  /גְ נּוזָ ה ְבגָבְ הֵ י ְשחָ ִקים
ּומשָ ם עֵ ינֶׁיָך יְ שו ְֹטטּו  /בְ כָל אֶׁ פֶׁ ס וָ ַאיִ ן
שּורָך עיִ ן ִ /
ְשחָ ִקים בָ ם ִתסָ תֵ ר  /בְ לִ י ְת ְ
ָדר ְש ָת סוֹף לָאֲ פֵ לָה  /חֹשֶׁ ְך גֵר ְש ָת מֵ אוֹר ִ /הצבְ ָת נֹגּה ּכְ נֶׁגְ ָדם  /ק ֶֹׁדם ּכָל דוֹר
דוֹר ִראשוֹן צָ פִ יתָ ְ /מסֻ נְ וָ ר בְ אוֹר פָ נֶׁיָך  /לְ מעֲנ ֹו זֹהר ּכִ ִסיתָ ָ /שמּור לְ דוֹר ַאחֲ רוֹן
הוֹע ְד ָת דֹק לְ כֵס  /בָ ח ְר ָת ֵתבֵ ל להֲ דוֹם  /הֵ נפְ ָת מאֲ מָ ְרָך ּכְ נֵס ָ /ק ָראתָ ויְ ִהי יוֹם
יקים
יוֹם לָאוֹר ָק ָראתָ  /לְ הָ ִאיר לְ חו ְֹט ִאים ּולְ בֵ ינ ֹונִּיִ ים  /וְ זֹהר הגָנּוז ָשמ ְר ָת  /לְ הָ ִאיר מוֹשב צ ִד ִ
וִ ע ְד ָת מ ְקהֵ לוֹת מלְ ָאכִ ים  /לְ רחֵ ף לִ פְ נֵי פָ נֶׁיָך ָ /ל ִשיר גְ בּורת ְמלָכִ ים ְּ /וד ָרכִ ים ִמ ְמָך אֵ לֶׁיָך
ּוביִ ְרָאה
רּורים  /בְ אֵ ימָ ה ְ
ּובמחֲ ָשבָ ה ְצ ִ
ּומ ְמָך בְ בוָֹאם ִנפְ חָ ִדים  /בִ ְתבּונָה ְ
אֵ לֶׁיָך יִ בְ ְרחּו נוֹצָ ִרים ִ /
נ ֹו ְד ִדים
ּומזֶׁ ה ִת ְקרת ְר ִקיעִ ים
זִ עְ זעְ ָת מיִ ם ִממיִ ם  /לְ הבְ ִדיל בְ ע ֹול ְָמָך שָ מיִ ם ִ /מזֶׁ ה ְתהוֹמוֹת נִבְ ָקעִ ים ִ /
ְר ִקיעִ ים נִשָ ִאים בְ י ֶָׁדיָך  /וְ נו ְֹש ִאים אֶׁ ת ּכִ ְסאֶׁ ָך  /לְ הו ִֹדיע פִ לְ אֲ ָך ּומע ֲֶׁשיָך  /טל ּומָ טָ ר בִ ְרכוֹתֶׁ יָך
חֲ זִ יתָ בְ ע ֹול ְָמָך אֻ ְמלָלִ ים  /הוֹלְ כִ ים בְ לִ בוֹת נ ְִשבָ ִרים  /הֵ כ ְנ ָת לָהֶׁ ם ִמלִ ים  /וְ לחן נוֹגְ נִים וְ ִש ִירים
ִש ִירים ל ִָשיר ְממָ ְר ִרים  /בִ ְדמָ עוֹת ּומלְ ָאכֶׁיָך סוֹפְ ִרים  /ל ֶׁנ ֱענ ִָשים בִ נ ְִדידוֹת ְמדו ִֹרים  /וְ לנוֹפְ לִ ים
סּורים
בְ בוֹר אֲ ִ
טוֹבָ ה אֲ ָדמָ ה לְ ִה ְתגלוֹת  /הוֹדעְ ָת מיִ ם ת ְחתוֹנִ ים  /וְ ש ְמ ָת חוֹל בִ גְ בּולֵיהֶׁ ם  /מ ְנעּול ּובְ ִריח לְ גלֵיהֶׁ ם
גלֵיהֶׁ ם ָר ִצים ּכְ ִמ ְתמָ ְר ִדים  /זוֹכְ ִרים מֶׁ ֶׁרד ְתהוֹמוֹת  /לִ וְ יְ תָ נֵי נָחָ ש בָ ִריח  /תנִינִ ים גְ ד ֹולֵי
ע ֹולָמוֹת
יִ דעְ ָת מיִ ם ת ְחת ֹונִים  /גִ זְ ֵרי ים סּוף ּ /ופִ ְרס ְמ ָת במיִ ם הָ עֶׁ לְ י ֹונִים  /בוֹא ֶׁק ֶׁשת ּומבּול
ָָארץ וְ לשָ מיִ ם  /לְ הזְ ִהיר חו ְֹר ֵשי רע ּ /ולְ ה ְמ ִשיל בָ אֲ ָד ָמה מיִ ם
מבּול השָ מּור עִ ְמָך  /קו ֵֹדם ל ֶׁ
יחים הֵ ִציצּו  /בְ גִ נת עֵ ֶׁדן ּכְ חֻ פָ ה
ּכְ כלו ְֹתָך דבֵ ר ָדבָ ר ִ /ד ְשאֵ י אֶׁ ֶׁרץ הֵ ִקיצּו  /עֲשָ בִ ים וְ ִש ִ
ּומבהֲ מוֹת ה ָש ֶׁדה
ָאדם הָ ִראשוֹן ּולְ חּוָ ה ּ /ולְ כָ ל זּוג עִ ְמָך  /מֵ הָ עוֹפוֹת ִ
חֻ פָ ה הֵ כנ ְָת בְ ע ֹול ְָמָך  /לְ ָ
לִ מ ְד ָת אֶׁ ֶׁרץ לִ ְשּכֹח  /אוֹר נֹגּה ִשבְ עָ תיִ ם  /ות ֲערְֹך נֵרוֹת בָ ְר ִקיעיִ ם  /לִ ְמשֹל בּיוֹם ּובליְ לָה
ליְ לָה הלְ בָ נָה וְ הּכ ֹו ָכבִ ים  /דוֹלְ ִקים בְ רּוח פִ יָך  /צוֹפִ ים מֵ חלוֹנוֹת וְ כָבִ ים  /רו ְֹמזִ ים צָ פוֹן וְ ָדרוֹם
יקים לִ וְ יְ ָתנִים  /וְ ֶׁכ ֶׁלא לְ ָנ ִביא בו ֵֹרח
ִמן המיִ ם הוֹל ְד ָת ִ /צבְ אוֹת ָדגִ ים וְ תנִ ינִ ים  /לְ ִמ ְש ֵתה צ ִד ִ
בו ֵֹרח לּיָם ּכִ ּונ ְָת  /וְ אֶׁ ל ה ִמ ְדבָ ִרים וְ הֶׁ הָ ִרים  /יִ ְק ָרא ִש ְמָך בלֵילוֹת  /וְ א ָתה ת ֲענֵהּו לבְ ָק ִרים
נִע ְר ָת מיִ ם בְ רּוחֲ ָך  /לְ הָ עִ יר עוֹפוֹת שָ מיִ ם  /וְ הֵ ם ָק ִמים ּכְ ִמ ְתלו ְֹצ ִצים  /מו ְֹת ִחים ּכְ נָפיִ ם וְ ָר ִצים
ימן לָעוֹף הטָ מֵ א
ָשר  /וְ ִס ָ
ָר ִצים בֵ ין ְר ִקיעִ ים  /חו ְֹת ִרים אֶׁ ל בְ ִקיעִ ים  /בְ גּופָ ם חוֹתָ ם לּכ ֵ
שוֹח ְח ָת עִ ם חמָ ה  /וְ עִ ם לְ בָ נָה בִ ְמקוֹמָ ּה  /לִ לְ מֹד ְמ ִסלוֹתֵ יהֶׁ ן הֵ יטֵ ב  /עד בוֹא יוֹם
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יוֹם יו ִֹדיעּום דֹם  /בְ גִ בְ עוֹן ּובְ עֵ מֶׁ ק אּיָלוֹן  /וְ השֶׁ מֶׁ ש ֹלא ָאץ  /וְ הּי ֵָרח ֹלא ָרץ
ירת ֹו ָ /רָאה ּכִ י טוֹבָ ה  /חיְ ת ֹו-אֶׁ ֶׁרץ לְ ִמינָּה
יצ ָ
עָ לץ יוֹצֵ ר בִ בְ ִריָאת ֹו  /שָ ש בו ֵֹרא בִ ִ
ּומי ְתשוֹטֵ ט בִ ְשדוֹתָ יו  /וְ ֹלא תּובָ א לְ בֵ ית ֹו
לְ ִמינָּה ָקבע בְ רּוח ֹו ִ /מי ת ֲעלֶׁה בְ ִמזְ בְ ח ֹו ִ /
פָ רש הָ ָאדוֹן בִ ְרכָת ֹו  /וְ ָאמר מּו ָכנָה סֻ ּכָ ת ֹו ּ /ולְ פָ נָיו השֻ לְ חָ ן עָ רּוְך  /וְ ֶׁד ֶׁשא ה ְמנּוחוֹת סָ מּוְך
ּומי יְ שֻ מן ב ֹו
ּומי יְ דֻ שן ב ֹו  /השֶׁ מֶׁ ן הטוֹב בּכוֹס ִ /
סָ מּוְך הּוא וָ ֵריק ִ /
ִצּוָ ה מלְ ָאכָ יו לְ ִה ְתּכנֵס  /מוֹעֶׁ צֶׁ ת חֲ כ ִָמים ּכִ נֵס ְ /שָאלָם ִמי ִנבְ ָרא  /וְ נכְ נִיס ֹו בְ ֶׁדלֶׁת ע ֹולָם
ירהּו ְמעט ְבחָ כְ מָ ה
ע ֹולָם יִ ְהיֶׁה בֵ ית ֹו  /וְ גן עֵ ֶׁדן נחֲ לָת ֹו  /ננִ יח ֹו לְ שָ ְמ ָרּה ּולְ עָ בְ ָדּה  /וְ נ ְח ִס ֵ
ּומבְ ֵר ָרה
ָאדם  /בְ צֶׁ לֶׁם ּובִ ְדמּות ּובְ ָדם  /מֵ עָ פָ ר ּומֵ רּוח ּומֵ אֲ ָדמָ ה ִ /מטוֹב ּומֵ רע ִ
ָק ְראּו נִבְ ָרא ָ
בְ ֵר ָרה ִאם יִ ְתפלֵל ִ /אם יְ קלְ ֵקל וִ יקלֵל ִ /אם יִ ְתקוֹשֵ ש וְ יִ ְשת ֹולֵל ִ /אם יִ ְתאו ֵֹשש וִ יפלֵל
ָאדם  /לגן נכְ נִיס ֹו הּיוֹם
ָרצָ ה הָ ָאדוֹן ִדבְ ֵריהֶׁ ם  /הו ִֹדיעָ ם פִ ְתרוֹן מעֲשֵ יהֶׁ ם  /לְ הּיוֹם נִ בְ ָרא ָ
הּיוֹם ְנ ָג ְרש ֹו לְ ע ֹולָם ֹ /לא יָלִ ין בְ עֵ ֶׁדן  /יִ ָּכנֵס ּכְ מוֹשֵ ל לְ אּולָם  /יֵצֵ א ּכְ נִדוֹן וְ נִכְ לָם
ּומזִ ּכָרוֹן  /לְ הו ִֹדיע ֹו זְ כּות וְ חָ רוֹן
ָאדם ִ /מטעם ְרגָבִ ים ִ
ָאמרּו ִנצוֹר ָ
שָ ְמחּו ּובָ כּו מלְ ָאכִ ים ְ /
חֲ רוֹן הָ אֵ ל למ ְמ ִרים  /וְ ח ְסד ֹו לְ כָל הָ עו ְֹת ִרים  /בְ לִ ב ֹו נְשּכֵן ֵשמוֹת  /ל ֲעתֹר בָ ם ּולְ רצוֹת
ָאדם ִ /הזְ ִהיר ֹו ִמ ָּכל א ְשמָ ה
ָתפר בבָ שָ ר אֱ ֹלּה  /הֵ פִ יח בְ ַאף נְשָ מָ ה ִ /ה ִניח בגן ָ
א ְשמָ ה ִאם יֹאכל  /מֵ הָ עֵ ץ בְ תוְֹך הגן ּ /ובָ ָר ִקיע ָקבע ת ְצפִ ית ֹו  /לְ ָש ְמר ֹו ִמפְ נֵי ְנפִ ילָת ֹו
ָאדם  /בצֵ ל בְ תוְֹך הגן  /עד בָ אּו החּיוֹת  /לְ הָ ִקיץ אֶׁ ת נ ְִר ָדם
שֵ נָה יָשן הָ ָ
נ ְִרדם הֵ ִקיץ וְ ִנ ְנער ָ /קם ִהבִ יט וְ נִזְ ּכר  /עָ מד הָ לְך וְ נ ְִדבר  /פָ נָה ֶׁלאֱ ֹלּה נ ְִס ָתר
ָרגש אֱ ֹלּה ִמ ְמקוֹמ ֹו ִ /מי קו ֵֹרא בִ ְשמ ֹו ִ /מי מ ְרעִ יש ע ֹולָמ ֹו ִ /מי ְמב ֵּקש מעֲנ ֹו
אּורים
מעֲנ ֹו ּכְ בָ ר ָקבע  /ק ֶֹׁדם אֶׁ לֶׁף דו ִֹרים ּ /וכְ תָ ב ֹו על סֵ פֶׁ ר  /וְ ִה ְצפִ ינ ֹו ּכְ תֻ ִמים ּוכְ ִ
ּומלָתָ ם
ּושפָ תָ ּה  /עוֹף וְ ֶׁרמֶׁ ש ִ
ָאדם הָ ִראשוֹן  /וְ לִ מֵ ד ל ֹו לָשוֹן ּ /כָ ל בְ הֵ מָ ה ְ
ָק ָרא לְ ָ
ָאדם  /וְ הָ יָה ע ֹו ֶׁנה ְסבִ יב ֹו  /על עִ ְנין ִצפ ִרים  /וְ על ִדבְ ֵרי ה ְשוָ ִרים
ִמלָתָ ם לָקח ָ
ֲגּורים וְ החֲ מו ִֹרים
ָָאדם ִ /מן הנְשָ ִרים וְ ה ְדבו ִֹרים ִ /מן הָ ע ִ
צָ פָ ה ִמשָ מָ יו וְ ָרָאה  /אֵ ין ע ֹונֶׁה ל ָ
ירת ֹו ּ /ולְ ִצּיּוצ ֹו
ָאדם נוֹתָ ר בִ בְ ִדידּות ֹו  /וְ אֵ ין ע ֹונֶׁה לִ נְ עִ ָ
החֲ מו ִֹרים בֵ ינֵיהֶׁ ם נ ֹוע ֲִרים  /וְ הָ ָ
ּולְ זִ ְמזּומ ֹו ּולְ שאֲ גָת ֹו
ָאדם ֶׁ /שֹּלא יְ ִהי בו ֵֹדד ּ /ופ ֹונֶׁה אֶׁ ל ֵאל
ָָאדם לְ שוֹן ָ
פָ קד מלְ ָאכָ יו לְ למֵ ד  /ל ָ
ָָארץ נוֹפֵ ל ְ /דבָ ִרים רבִ ים חו ֵֹשב  /מֵ הֶׁ ם ְמע ִטים מֵ ִקים
ָאדם ל ֶׁ
אֵ ל בְ שָ מָ יו יוֹשֵ ב  /וְ ָ
ָאדם  /חָ תְך בְ גּופ ֹו ְשניִ ם  /זָ כָ ר ּונ ְֵקבָ ה פעֲמיִ ם
עָ רְך מָ קוֹם בגן ִ /הפִ יל שֵ נָה בָ ָ
שּוקה בְ לִ ב ֹו ִהבְ עִ יר
ּות ָ
פעֲמיִ ם פֶׁ ה וְ לָשוֹן  /פעֲמיִ ם לֵב וְ גָרוֹן  /וְ ֶׁרחֶׁ ם בְ גּופָ ּה ִה ְש ִאיר ְ /
ָאדם ִה ִציג
ָאדם חּוָ ה  /לְ חּוָ ה ָ
סָ תם בָ שָ ר בְ בָ שָ ר  /וְ הֵ עִ יר יְ ל ָָדיו ְמאֻ שָ ר ִ /ש ֵדְך לְ ָ
יר ִמים ְ /מכ ִסים גּופָ ם בְ ִמלִ ים ֶׁ /שזָ כְ רּו ִממו ִֹרים ֶׁנ ֱעל ִָמים
ִה ִציג וְ ֶׁנעֱלם המ ִציג  /וְ נו ְֹתרּו ְשניִ ם עֵ ֻ
ָאדם  /מה ָּיפֶׁ ה הגן
נֶׁעֶׁ ְמ ָדה חּוָ ה בִ ְמקוֹמָ ּה ִ /שנְ נָה אֶׁ ת ְשמָ ּה  /הו ִֹדיעָ ה בִ לְ ש ֹונָּה לְ ָ
ָאדם לָדעת  /הגן בְ תוְֹך הגן
הגן יָפֶׁ ה לָעֵ יניִ ם  /וְ ט ֹו ב פִ ְרי ֹו ב ְשפָ תיִ ם  /וְ הו ִֹדיעָ ּה ָ
ִמלְ אּו ִשפְ תֵ יהֶׁ ם בְ טוֹב  /שָ כְ בּו ב ֶׁדשֶׁ א הָ ָרטֹב  /זָ חל בֵ ינוֹתָ ם נָחָ ש  /על גְ חוֹנ ֹו לָחש
לָחש נָחָ ש בִ לְ שוֹנ ֹו ּ /כִ חֵ ש מוֹת יְ מֻ תּון  /נִ חֵ ש תאֲ ות עֵ יניִ ם  /יָדע יִ פְ ְקחּו עֵ יניִ ם
ל ְָמדּו עֵ ירֻ ִמים הֵ ם ָ /תפְ רּו עָ לִ ים בִ ְמבּושֵ יהֶׁ ם ִ /ה ְסת ְתרּו בְ רּוח הּיוֹם ִ /ממו ֵֹשל ליְ לָה וָ יוֹם
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יוֹם בְ עֵ ֶׁדן תם  /ליְ לָה ג ְֹרשּו לְ ד ְרּכָם  /ל ֲעבֹד אֶׁ ת הָ אֲ ָדמָ ה  /לְ ה ְרבוֹת עֶׁ צֶׁ ב הֶׁ ְרי ֹונָּה
ּכִ יל ִָדים מֵ עֵ ֶׁדן ג ְֹרשּו  /זְ רוֹעוֹת בִ זְ רוֹעוֹת ִא ְמצּו ָ /ראּו הלְ בָ נָה נ ְֶׁחסֶׁ ֶׁרת ָ /ק ְראּו ִראש ֹו ָנם קיִ ן
וְ קיִ ן לְ הֶׁ בֶׁ ל ָאח ָ /דמָ יו בָ אֲ ָדמָ ה ִשטח  /חָ טָ א וְ ֹלא ִנ ְסלח  /הבֵ ן ּכָָאבוֹת גֹרש
ָאדם  /לְ דוֹרוֹתָ יו ּולְ דוֹרוֹת יְ ל ָָדיו  /נִכְ ְתבּו על התו ָֹרה  /לְ ָך לְ עָ בְ ָדּה ּולְ ָש ְמ ָרּה
יֶׁתֶׁ ר ִדבְ ֵרי ָ
לְ שָ ְמ ָרּה לְ דוֹר ַאחֲ רוֹן  /וְ הָ יָה בְ ַאחֲ ִרית הּי ִָמים  /הר בְ רֹאש הֶׁ הָ ִרים  /וְ כָל גוֹיִ ים נוֹהֲ ִרים
טוֹב לְ הזְ ּכִ יר גְ בּורוֹת  /אֱ ֹלּה נ ְֶׁא ָדר בְ ִשירוֹת  /בְ סוֹף אֶׁ לֶׁף דוֹרוֹת  /לְ שבֵ ח לְ רוֹמֵ ם לְ הלֵל
לְ הלֵל אֵ ל וְ חָ כְ מָ ת ֹו  /לְ הזְ ּכִ יר ִצ ְד ָקת ֹו וִ ישּועָ ת ֹו  /לְ הו ִֹדיע ְשמ ֹו ִמ ְתהוֹמוֹת  /לְ ב ֵשר ח ְסד ֹו בִ ְרנָנוֹת
ּוממלֵל ּומֵ ִקיץ
חּיָבִ ים יוֹדּו בְ חוֹבָ ם  /לְ בו ֵֹרא וְ יוֹצֵ ר וְ נֶׁעְ לָם  /לְ אוֹמֵ ר וְ עוֹשֶׁ ה וְ נ ְִס ָתם  /לִ ְמח ֹולֵל ְ
מֵ ִקיץ אֶׁ ת נ ְִר ָד ם ִ /מ ְתנּומוֹת ל ֲעבֹד לְ ל ְחמָ ם  /לֶׁאֱ כֹל וְ לִ ְשבֹע ּולְ בָ ֵרְך ּ /ומֵ ֶׁרחֶׁ ם לְ ֶׁקבֶׁ ר ה ֹולְֵך
ָָאדם  /וְ ֹלא אֲ סּיֵם לְ הלֵל ּ /ולְ מ ֵלל גְ בּורוֹת אֵ ל  /תוֹלְ דוֹת אֱ נוֹש וְ תֵ בֵ ל
זְ מן יֶׁאֱ רֹב ל ָ
שּורה בְ חֶׁ בֶׁ ל  /סוֹבֵ ב ה ֹולְֵך ההֶׁ בֶׁ ל  /וְ ַאחֲ ר ֹונִים וְ ִראשוֹנִ ים הוֹלְ כִ ים  /וְ הֵ ם ֵאינָם נִזְ ּכָ ִרים
ֵתבֵ ל ְק ָ
צּורים
ּוק ָדמּונִי ַאלְ פֵ י ְמשו ְֹר ִרים  /וְ ִר בֵ י ִרבְ בוֹת ִש ִירים  /וְ הֵ ם ְמעט מזְ ּכִ ִירים ּ /כְ פִ י חוֹבת היְ ִ
ְ
ירי זִ ְמ ָרה  /לְ רנֵן וְ ל ִָשיר ּולְ זמֵ ר  /מע ֲָשיו בְ טֶׁ ֶׁרם נְ ַאחֵ ר
צּורים בְ י ְָדָך נו ְֹצרּו  /הבוֹחֵ ר בְ ִש ֵ
יְ ִ
ָאריו  /וְ ִספ ְר ִתי ְקצָ ת מעֲשָ יו  /וְ שוֹר ְר ִתי מֵ אֶׁ ֶׁלף ֶׁאחָ ד
ִהנֵה יִ תם ה ִשיר  /וְ זָ כ ְר ִתי ְמעט ְת ָ
ּושמ ֹו  /ואֲ נ ְחנּו זְ מ ֵנינּו נִ ְקצָ בִ ים
אֶׁ חָ ד הּוא בְ ע ֹולָמ ֹו  /ואֲ נ ְחנּו בְ ע ֹולָמֵ נּו רבִ ים  /נֶׁצח הּוא ְ
ּותבּונָה  /ואֲ נ ְחנּו דעְ ֵתנּו קלָה ֹ /לא ּכָפָ ה אֱ מּונָה  /ו ִנּקח ֵתבֵ ל לְ קלְ ְקלָּה
דעת נָתן ְ
לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְשלֵמּות עֵ ֶׁדן  /לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְשלֵמּותָ ּה בתֹהּו  /לְ קלְ ְקלָּה ִמ ְשלֵמּותָ ּה בָ ַאיִ ן  /אֲ נ ְחנּו בְ נֵי
קיִ ן
שּורה
א ה גָָאה הּיָם ּ /ונְ הָ רוֹת וְ כָל ָדכְ יָם  /וֶׁ אֱ ֹלּה בְ ִשבְ עִ ים לָשוֹן  /ואֲ נ ְחנּו ְבלָשוֹן ְק ָ
ָג ֹ
סּורה לִ נ ְִמבְ זֶׁ ה ּולְ יָפֶׁ ה  /בְ ָרן-יחד ּכוֹכְ בֵ י ִ /מנְ ה ְסעָ ָרה בָ עֶׁ ֶׁרב ּובב ֶֹׁקר
שּורה בְ חּוט לפֶׁ ה  /אֲ ָ
ְק ָ
ָָארץ ִמתחת וְ לשָ מיִ ם ָ /ר ִאינּו ֶּׁכעָ שָ ן נִ ְמ ָלחּו ּ /וכְ מ ֹו הבֶׁ גֶׁד יִ בְ לּו
בב ֶֹׁקר נָשָ אנּו עֵ יניִ ם  /ל ֶׁ
יִ בְ לּו גם יו ְֹשבֶׁ יהָ  /יְ מּותּון ּכָל תוֹשָ בֶׁ יהָ  /וִ ישּועָ ת ֹו לְ דוֹר דו ִֹרים  /וְ ִצ ְד ָקת ֹו ִמ ְתהוֹם רבָ ה
ָאמ ְרנ ּו אּולי נ ִָשיר  /בו ֵֹרא יִ ְשמע וְ יּכִ יר  /גְ בּול ֹו ֹלא נ ִשיג ְ /ד ָרכָיו נ ְחקֹר וְ נּכִ יר
נּכִ יר טוֹבָ ה לּיוֹצֵ ר  /שֶׁ אֶׁ ת חּיֵינּו קוֹצֵ ר  /עד נ ְִשמע ְמב ֵשר  /נ ִָשיר וְ לִ כְ בוֹד ֹו נְזמֵ ר:
ָאז ּכוֹננ ְָת ע ֹולָם  /על בְ לִ י-מָ ה  /בְ שָ ְרש ֹו תֹהּו וָ הֶׁ בֶׁ ל ְ /תהוֹם וָ בֹהּו ואֲ ָדמָ ה
אֲ ָדמָ ה בְ עו ָֹדּה ִצּיָה ִ /מ ְשּכן צֵ ל-מָ וֶׁ ת ִ /שעְ שעְ ָת בִ ְשחוֹק ּובִ בְ כִ ּיָה  /וְ א ָתה הָ ָאדוֹן לְ ב ְדָך
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בקשה על הנשמה
"ואֲ ִני גּוש וְ ִרמָ ה  /עָ פָ ר ִמן הָ אֲ ָד ָמה ּ /כְ לִ י מָ לֵא כְ לִ מָ ה  /אֶׁ בֶׁ ן דּומָ ה"
רבי שלמה ִא ְבן גבִ ירוֹל" ,כתר מלכות"

פונה אני אליך אֱ ֹלהי אלהֵ י כל הנשמה  /בלב מלא ִמרמה  /ובעיניים
בוֹשות מּכְ לימה  /ואיני יודע עֲנוֹת מָ ה ולמָ ה  /ועוד מעט אני רימה  /עפר
אל עפר מן האדמה  /ואם לא אֶׁ פנה אליך קודם שתהיה נפשי תמימה /
חושש אני שלא אֶׁ פנה אליך עד ארד דּומָ ה  /על כן פונה אני אליך עומד על
בלימה  /לָך כל החכמה  /ולי אין פתרון התעלומה  /יודע אני שלא מוכנה
לי עדיין גאולה שלמה  /אך אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי להֶׁ בֶׁ ל
אשמה  /כי מי יפנה
דומָ ה  /על כן פונה אני אליך עכשיו ואני עדיין מלא ְ
אליך אם לא יִ ְמלָא אשמה ועל מה  /חטַאי בתוך נפשי מנהלים מלחמה /
ואם אתה לא נלחם בעבורי אני חולף ואיך אהלֶׁלָך בדממה  /ואם אתה
נלחם בי אני הופך שממה  /ונפשי שופכת עד תום דמָ ּה  /עד תומּה  /ואם
לא אפנה אליך עכשיו במילים אמור לי במה  /ואם לא עכשיו אפנה אליך
אמור לי להמתין כמה  /וכבר אני נִמלָא מול גדולתך מול זְ דונִי אֵ ימה /
וזמן רב יעבור עד אלמד לָכוֹף ברך וראש וקומה  /אתה מושל בעלמא /
יודע כל תולדות ֵקדמה וימָ ה  /ואני אף אצל נשמתי איני יודע כל זממּה /
שהיא מלאה עורמה  /ועמוסה לכלוך וזוהמה  /ואם הרגע הזה חולף בה
עדיָך
ואין אתה נותן לה בָ מָ ה  /היא נֶׁאֱ לָמה  /היא לעולמים אולי לא ָשבה ֶׁ
והיא נעלמה  /וחשֵ כה ממלאה את חייה תחת החמה  /ואין אני מוצא עוד
מקומה  /ואין לה עוד נחמה  /על כן פונה אני אליך להקימה  /להזכיר לה
את שמה  /לצנן זעמה  /או לעוררּה מייאוש ותרדמה  /ולענות אותה למה
ּומה  /שהיא כתינוקת נדהָ מה  /שרק יצאה את רחם ִאמּה  /ועולמָך עדיין
אינו עולמה  /עומדת מול מלכותך העצומה  /ומבקשת לשוב נעימה  /אל
ִאמּה אל רחמּה  /עדיין חדשה היא עם כל פעימה  /רוָאה שמש והיא
אדומה  /ואתה חי עולמים והיא בת יממה.
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עוד בקשה על הנשמה
"ּכִ י בְ ָראתנִ י ֹלא לְ צ ֶֹׁרְך רק נ ְָדבָ ה  /וְ ֹלא בְ הֶׁ כְ ֵרח ּכִ י ִאם בְ ָרצוֹן וְ ַאהֲ בָ הּ ...כִ י מֶׁ ה
ָאדם ...וְ יִ ְשּכח המָ וֶׁ ת וְ הּוא ַאחֲ ָריו ...וִ יחזֵ ק בְ ִריחֵ י ְשעָ ָריו  /וְ המָ וֶׁ ת בחֲ ָד ָריו /
הָ ָ
וְ י ְרבֶׁ ה שו ְֹמ ִרים ִמּכָל עֵ בֶׁ ר  /וְ הָ או ֵֹרב יו ֵֹש ב ל ֹו בחֶׁ ֶׁדר ...אֱ ֹלהי יֶׁהֱ מּו עָ לי רחֲ מֶׁ יָך /
וְ ַאל ְתכלֶׁה עָ לי זעְ מֶׁ ָך  /וְ ַאל ִתגְ ְמ ֵל ִני כְ מעְ בָ די  /וֶׁ אֱ מֹר למלְ אָ ְך המ ְש ִחית ָדי"
רבי שלמה ִא ְבן גבִ ירוֹל" ,כתר מלכות"

פונה אדם אל אֹלהיו  /בבקשה שיִ פנֶׁה האלהים אליו  /כי אין נִשמע בתוך
שאון גליו  /והמון מעשיו וגלגליו  /קול האֹלהים מתהלך לרוח היום בגנָיו
 /וקורא א ֶּׁי ָּכה אחר ברואיו  //ואתה אֹלהי  /שאני פונה אליך לפנות אלי
 //נטעת בי חיים ללא כורח רק נדבה  /ואני שוכח יום יום חסד פעולותיך
באהבה  /המרחיקות ממני דאבה  //ומזכיר אני לך כי יכולתָ לתת בי לב
מוכן ומזומן  /שאהיה זוכר תמיד ומרחיק עצמי מן החטא ומפיתויֵי הזמן
 /רוחֵ ק ִמצּוף זרים ונשען על המָ ן  //אבל נתת בי לב קשה עשוי אבן /
התבֶׁ ן  //ואם תבקש להחליק לבי בשטף
רחוק מן הבָ ר ומצוי אצל ֶׁ
והדמים  /יודע אתה כי לשם כך תיאלץ להכאיבִ י עד סוף הימים
הדמעות ָ
והמ ֵתק עווֹני  /שאוכל
 //על כן למענך ולא למעני  /עשֵ ה מחסום לכאבי ְ
לשוב אליך ולבקש מחילת זדוני  /ומחיקת מדוֹנִ י  /שאין אני יכול לשוב
לשמך
אליך ללא רגע של מנוחה והרווחה ויציאה מלחץ ועוֹני  //ומה ִ
הגדול בשמי הקטן  /שתהיה לי לשטן  //שאני הבל ִוריק וזמני קצר /
ואתה ראשון ואחרון ואין מי שעליך צר  //ומזל עִ מי שבראת עולם /
חת אותי בתוכו כצופה באּולם  //ומזל עמי שאין עולמך כולו דין /
והנ ָ
ִ
שהנחת
שאם היה עשוי רק בדינך היה מיד מתפוצץ והיינו נאבדין ִ //
בעולמך גם חסד ורחמים  /להמתיק את הימים  //ולעודד הרשעים שאולי
אנחנו מחטאינו נרפָ אים  /ואתה מושיע החלּכָ אים  //אך לא יכולת להניח
הדין לא היו מזהים הודָך  //שדרכם
שבלעדי ִ
ֵ
בעולמך רק חסדך  /שיש מי
לזהות מלכּות בדין ובכוח ובשרירות  /ולא ברוֹך ובמסירות  //ואתה
המלך הבאת אותנו חדריך  /עד כי נמשכנו אחריך  //לראות היְ ָקר
והמלכות  /אך עינינו רואות רק העפר ועיוורות מול הזְ כּות  //שאתה עין
 /פקוחה מעל כל איִ ן  /שאתה עין-של-אין  /רואה כל הדברים כשלעצמם
בלי לשאול ִמניין  /או לברר עדיין  //ואנחנו רואים רק מניינים וחלוקות
 /ומרבִ ים המחלוקות  //שכל הדברים ללא גבול וגדר לפניך נ ְִקרים /
וגדרים  /רק מילים ושקרים  //שאין בעולמך
ואנחנו רואים רק גבולים ָ
הבדל בין החי למת  /בין שקר לְ אמת  //בין השותק ל ְמדבֵ ר  /בין העומד
הפרש הנפש מן הגוף  /הרוח מן החומר הנָגּוף //
לָעובֵ ר  //ואף לא נמצא ֵ
נשמה שבי לא ידעה שהיא נשמה  /עד שלא מילאה גופה באשמה  //לא
ידעה לומר זה חומר וזאת צורה  /זה שלם וזאת שבורה  //שלפניך הכל
שווה  /בלי עתיד או עבר הכל הווה  //ואתה מחזיק עולם בבטנך  /אין
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קרוב ואין רחוק ִמנְָך  //ואני כבר שנים בורח  /נָד מצֵ ל ידך כדי להיות
אורח  //כלּוא בתוכך כדג המנסֶׁ ה למצוא מוצָ א מן המים  /כעוף
באפְ ָך ֵ
המבקש מנוס ומנוחה מן השמיִ ם  //כמחשבה ששָ כחה את החושב /
עדיָך אני שָ ב  /בכל פעם
המחשב  //אבל ֶׁ
כחשבון המבקש להתנתק מן ְ
תּקנה  /ומחסה והגנה  /ומסתור מכל סכנה
שאני נִכאב  //מבקש שוב בך ָ
 /לנשמתי המסּכֵ נה.
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מצוות עשה
"וָ ָאבִ א ֶׁא ְת ֶׁכם אֵ לָי" ,שמות יט ,ד
"אֲ ֶׁשר ִנבְ הל לְ בָ ב ֹו ִמלְ בָ ב ֹו" ,ר' שלמה ִא ְבן גבִ יר ֹול
" ֲעפָ ֵרְך אֲ ִני ש ֹו ֵקק ...וְ לִ ְראוֹתֵ ְך ֹלא נִ ָתן רק ִממֶׁ ְרחָ ק ...יִ תמּו ה ִמלְ חָ מ ֹות ִמ ְסבִ יבִ י" ,ר' יצחק
רואש
"מק ֹו ְמָך ַאל תנחּ ..ו ְנפִ ילִ ים יהיו לִ נְפָ לִ יםּ ...כִ י י ֹום לש ֹו ֵכן ְשחָ ִקים על ָּכל ֲע ָנ ִקיםִ ...מי
ְ
לְ ה ְשפִ יל ּו ִמי לְ הָ ִקים" ,ר' דוד בוזגלו
"ת ֹוכ ֹו ָרצּוף ַאהֲ בָ ה" ,שיר-השירים ג ,י
"מושך בחוט אהבה  /נפשי באד דאבה  /חידות כמלכת שבא  /תבוא לנסותי" ,יהודה ִאבְ ן
גִ יאת (על-פי כתב-יד אחד בעולם ,ויתכן שהשורות משל יהודה הלוי)
"השיר אינו מכיר אלא את עולמו" ,יעקב שי-שביט

הייתי
ִ
זכרתי דבר אֹלהי וָ ָאבִ א אֶׁ ְתכֶׁ ם אֵ לָי וְ
ִ
יתי בְ כִ יָה ארּו ָּכה
ימים רבִ יםּ .ובכִ ִ
י ֹושב ּומחכה ִ
ירה לִ י ּכִ י
והזּכִ ָ
אֲ שֶׁ ר מש ָכה בִ ְשער ֹותָ י ִ
שר ִידים רבִ ים קדמ ֹוניים מחיינו ב ָים
עוֹד יש בנּו ִ
בֵ ין האצ ֹות .כְ איש אֲ שֶׁ ר ִנבְ הל לְ בָ ב ֹו ִמלְ בָ ב ֹו
שבעתיים קמתי ולא נקמתי אשם איש ִריבִ י
וחיפשתי כל דרך לעזוב את ארץ ה ְנבוִֹ .התּכסָ ה אֹלהי
בִ גלימ ֹות הזמן ּובִ בְ שר הגּופִ ים הרבִ ים לְ נסותו
ולנדודי לִ בִ י
ֵ
נפילתי
ִ
ולא שעה לִ
תחינתי יִ תמּו ה ִמלְ חָ מ ֹות ִמ ְסבִ יבִ י.
ִ
ּולְ
עולם כרוחב הדף צעקתו ואין מרחק
לראותו ואין מרחק לְ דמ ֹות ֹו ומי יְ ָנצח
קרב ראשית לאחריתו .מצוות עשה
על מלאכת השיר לְ ֵ
מיום שחרב הבית לכל ישראל להיות בְ גלות
ואם אינם נולדים בְ גלות מצוות עשה עליהם
מדאורייתא ומדרבנן לצאת ולִ גְ ל ֹות מביתם
אל הדרכים והשברים .ואינם שוברים כלי גולתם
אלא כדי לחברם מחדש ואינם משיבים יד גואלם
אלא כדי להניחו ריקם .ומקומם אינם מניחים בשאלתם
אם י ֹום לְ ש ֹו ֵכן ְשחָ ִקים על ָּכל ֲע ָנ ִקים איך ידע
ִמי לְ ה ְשפִ יל ּו ִמי לְ הָ ִקים מי לאשמדאי
ומי נפשו באלוקים .ואם דרּכ ֹו לְ דאבָ ה ואם ת ֹוכ ֹו
ָרצּוף ַאהֲ בָ ה ואם חידותיו קשות מכל מחשבות
מלּכת שבא .ואם ערגת רגעִ ים ג ֹורעת גער ֹות
בדמיונִ י איך אדע א ִני ִמי יבוא בִ ְמע ֹו ִני
ומי לא יסלח ל ֲעוֹנִ י .והרי השיר אינו יודע דבר
על עולמו הוא מחופר בתוך עצמו
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כעובר במעי אמו כולו פנקס מקופל
סגור בחותמו .והשיר אינו קורא את עצמו
ואין בו להשיב איכה ְנפִ ילִ ים יהיו לִ נְ פָ לִ ים
איכה אם לִ ְרא ֹות ֹו ֹלא נ ִָתן רק ִממֶׁ ְרחָ ק
הדחק ואיכה אם בתוכו
איכה יעלם ְ
לא יִ מצֵ א לב חדש איכה יִ בָ טל חשש
ועפרו אני שוקל אני שותק אני שואל אני שוקק.
זכרתי דבר אֹלהי וָ ָאבִ א אֶׁ ְתכֶׁם אֵ לָי
ִ
כי
והייתי מחבר אותיות ומפרק אומר
תורתו ברה אומר תורתו סתורה
אומר היא אסורה היא אורה היא
אר היא רחם-מחר
נחל-לחן היא ראי-י ֹ
היא לבב-בבל היא שורות ארוכות
של משוררים רבים אשר נבהל לבבם מלבבם
ולא נדם.
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*
רבוֹתי הו ִֹרישּו לִ י בְ פֶׁ תח בֵ ית-ה ִמ ְד ָרש
על סף ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר אֵ ל ִמ ְסת ֵתר
וְ הָ יּו מו ִֹרים לִ י בְ אֶׁ ְצבע חֲ זָ ָקה ַאל ְתו ֵתר
לִ ְראוֹת ֹו ִמ ְסת ֵתר בְ לֵב ַאחֵ ר בְ תוְֹך שפְ ִריר חֶׁ בְ יוֹן
ּומלוֹת חֶׁ ְשבוֹן וְ רעְ יוֹן.
לְ גלוֹת ֹו מֵ עֵ בֶׁ ר פ ְרגו ִֹדים ִ
יתי שָ ב אֶׁ ל רבוֹתי מֵ ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר
וְ הָ יִ ִ
ירם תו ָֹרת ֹו ה ְסתּומָ ה בְ חוֹתָ מ ֹו חֲ תּומָ ה
לְ הזְ ּכִ ָ
וְ ִהיא נֶׁעְ לָמָ ה לְ הזְ ּכִ יר ֹו תו ָֹרתָ ם שֶׁ ּכָבְ ָדה ּכְ הר
וְ זָ הֲ ָרה זֹהר וְ ִהיא אֲ יֻמָ ה.
וְ לִ בִ י הָ יָה יוֹצֵ א נ ְִמהָ ר שָ ב אֶׁ ל ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר
לְ חפֵ ש לִ י נחֲ לֵי אֱ מּונָה לְ ִה ְתקוֹמֵ ם ֶׁנגֶׁד עָ ִריצּות ה ְתבּונָה
תּוקים
לִ ְדלוֹת מיִ ם עֲמֻ ִּקים ִמצּוף ְמ ִ
ְדלִ י אֶׁ חָ ד בִ ְתהוֹם הָ עיִ ן
ְּודלִ י ֵשנִי בְ אֵ י ְנסוֹף הָ ַאיִ ן
וְ יָדי קלוֹת ִמשֵ את ּכָבְ ד ֹו הנֶׁעְ לָם
ּכְ בֵ דוֹת מֵ רֹב ע ֹו ָלם.
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*
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .וְ הּוא עכְ שָ ו פו ֵֹרש י ָָדיו ּכְ ָאב
מֵ ַאיִ ן אֶׁ ל ַאיִ ן ּכָל מֶׁ ְרחב השָ מיִ ם
ש ֹוכֵח שֶׁ ִה ְסּכִ ים לָבוֹא עִ ִמי לִ ְמקו ִֹמי
ש ֹוכֵח ּכָל פְ ָרטֵ י ָתוֵ י פָ ני
ִמלְ בד הּכְ אֵ ב.
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .בִ ְרחוֹבוֹת הנָהָ ר ,בִ ְמגֵרוֹת
ְטּושים ,בְ תָ אֵ י ה ְשחוֹק
השֻ לְ חָ ן ,בבָ ִתים הנ ִ
וְ הבֶׁ כִ י ,בִ לְ שוֹנוֹת הבְ ָרכוֹת וְ ה ְּקלָלוֹת ,בזְ מנִים שֶׁ אֵ ינָם
ִמן הּיוֹם וְ אֵ ינָם ִמן הליְ לָה ,בִ ְמקוֹמוֹת שֶׁ אֵ ינָם
ְמקֻ ָד ִשים וְ אֵ ינָם ְמחֻ לָלִ ים ,בְ מחֲ שָ בָ ה שֶׁ אֵ ינָּה
ז ֹוכ ֶֶׁׁרת וְ אֵ ינָּה שוֹכחת.
אֵ ל ִה ְסת ֵתר לִ י .ואֲ ִני רוֹצֶׁ ה עכְ שָ ו לְ הו ִֹדיע ֹו
ּכִ י ִמּכָל ָר ִהיטֵ י הביִ ת ָאהבְ ִתי אֶׁ ת השֻ לְ חָ נוֹת
שֶׁ לָהֶׁ ם ְמגֵרוֹתִ ,מּכָל ה ִמלִ ים ָאהבְ ִתי
אֶׁ ת ְש ִתיקוֹתָ יוִ ,מּכָ ל הָ אֵ לִ ים
רק הּוא ִה ְסת ֵתר לִ י.
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יה רם המשך
על פי השיר "יאמא ַארק אֶׁ -נ ִסים" (ياما أرق النسيم) ללילא מוראד

יָּה ָרם ה ְמשֵ ְך לִ י נ ִִסים
רּוחי ָת ִשים
על הר ִסיני ִ

/
/

ְקרע ים סּוף בִ לְ בָ בִ י
ּוב ֹו אָ ִשיר לְָך ָאבִ י

הנְשָ מָ ה וְ ה ִשירוֹת

/

הּי ִָמים וְ הבְ אֵ רוֹת

בִ ּק ְש ִתי רחֲ מֵ י דוֹד
לְָך נפְ ִשי ת ֲעמֹד

/
/

לָמָ ה ת ֲעמֹד ָרחוֹק
לָתֵ ת לִ בִ י לְָך ּכ ֹחק

ֹאמרּו דו ִֹדי הָ לְך מֵ עִ מָ ִדי
לָמָ ה י ְ
ֹאמרּו דוֹד הָ לְך מֵ עִ מָ ִדי
לָמָ ה י ְ
חּכֵה לִ בִ י לְ י ִָדיד
חּכֵה לִ בִ י לְ י ִָדיד
וְ הּוא יָשּוב יגִ יד

/
/
/

/
/

הּוא יוֹשֵ ב הֵ יכָל ֹו ואֲ נִ י עוֹמֵ ד יְ ִח ִידי
הּוא יוֹשֵ ב הֵ יכָל ֹו ואֲ נִ י יְ ִח ִידי

הָ לְך וְ לָקח המָ ן
הָ לְך וְ לָקח המָ ן
אֱ כֹל ִמּי ִָדי מָ ן
על הר ִסיני

/
/
/
/

ל ֹו צוֹפוֹת עֵ יני
צוֹפוֹת עֵ יני
בָ ְך צָ פּו עֵ יני
שּובּו בָ ני

87
© כל הזכויות שמורות לאלמוג בהר

תלויים באוויר
ירה הס עֲדיִ ן ָתלּוי בָ אֲ וִ יר ִמזֶׁ ה ּכמָ ה דוֹרוֹת,
המָ טוֹס שֶׁ ל אֲ ִמ ָ
בֵ ין בגְ דא ד לִ ירּושָ ליִ םּ ,כְ בָ ר ֹלא מ ְמ ִריא ,עֲדיִ ן ֹלא נוֹחֵ ת.
ה ִמזְ וָ ָדה ֶׁשל מ ְחמּוד ד ְרוִ יש ,שֶׁ אֵ ין לֶׁאֱ רֹז בָ ּה מ ֹול ֶֶׁׁדת,
אְך גם אֵ ין יוֹתֵ ר ִממֶׁ נָה לג ֹולֶׁה וְ לפָ לִ יט ,עוֹבֶׁ ֶׁרת שּוב וָ שּוב
ירי ה ִשּקּוף שֶׁ ל הבִ דּוק הבִ ְטחוֹנִ י בִ ְשדוֹת ה ְתעּופָ ה.
ֶׁד ֶׁרְך מכְ ִש ֵ
ִיקי וִ ירּושָ ליִ ם שֶׁ ל ִמיכל הֶׁ לְ ד
ְּורחוֹבוֹת ִאיזְ ִמיר וְ סָ ל ֹונ ִ
מ ְמ ִשיכִ ים לְ דבֵ ר ְספנְ יוֹלִ ית גם ּכְ שֶׁ ִאיש ֹלא מֵ בִ יןִ ,מ ְתגעְ גְ עִ ים
ירּושליִ ם וְ לִ ירּושָ ליִ ם בְ ִאיזְ ִמיר.
ָ
לְ ִאיזְ ִמיר בִ
הָ ע ִתיקוֹת שֶׁ ל טהא מֻ חמד עלִ י עוֹד עו ְֹמדוֹת לְ א ֶֹׁרְך חֲ נּות ֹו
ּומ ְתלו ְֹצצוֹת
בְ פֶׁ תח השּוק בְ נ ְָצרת ,נעֲשוֹת ע ִתיקוֹת יוֹתֵ ר ִ
עִ ם הסוֹחֲ ִרים על הּק ֹונִים וְ עִ ם הּקוֹנִ ים על הסוֹחֲ ִרים.
הּודה ע ִמיחי קֹהֶׁ לֶׁת מ ְמ ִשיְך לִ ְמחֹק שּורוֹת ִמ ִספְ רוֹ,
בֵ ין דפָ יו שֶׁ ל יְ ָ
סּוקים ִמ ְספָ ִרים אֲ חֵ ִרים.
וְ ַאחֲ ֵרי ֶׁשּיְ סּיֵם לִ ְמחֹק ִמ ֶׁשל ֹו יִ ְמחק גם פְ ִ
ירה
וְ ִח ִירּיָה שֶׁ ל ֲענָת זְ כ ְריָה גו ֶֹׁרסֶׁ ת אֶׁ ת ּכָל ִספְ ֵרי ה ִש ָ
וְ כוֹתֶׁ בֶׁ ת על ה ְניָר ה ְממֻ ְחזָ ר ִש ִירים חֲ ָד ִשים ה ְמבעְ בְ עִ ים
בחֲ ִמיצּות הר זֶׁ בֶׁ ל ה ְמעטֵ ר פִ ְסגָת ֹו בְ פא ְרק ָירֹק.
וְ כָאן בביִ ת ִממּול אֲ נִ י רוֹאֶׁ ה ּכֵ יצד פיְ טָ נִים
ּיּוטים
ְמכּוְ נִים אֶׁ ת ק ֹולָם וְ כו ְֹתבִ ים מֵ חָ ָדש פִ ִ
וְ שָ ִרים" :נ ְִשמט ּכָ ל חי".
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*
לרבי דוד בוזגלו (,)1903-1975
גדול פייטני יהדות מרוקו במאה ה20-

ִמ ֵּכיוָ ן שֶׁ הָ ָיה עִ ּוֵ ר
ֹלא שָ ם ֵלב לל ֹועֲגִ ים לְ ת ְרבּוש ֹו
וְ ִה ְמ ִשיְך ח ֹובֵ ש א ֹות ֹו בְ אֶׁ ֶׁרץ ָק ְדש ֹו
ֹב ֶׁקר ֹב ֶׁקר על ֹראש ֹו.
יטים
וְ הָ אֲ ָנ ִשים מבִ ִ
ֹלא ר ֹו ִאים אֶׁ ת עִ וְ ר ֹונ ֹו
ּק ֶׁדש
ֵנס ָק ָרה בְ אֶׁ ֶׁרץ ה ֹ
ֹלא ָרָאה אֶׁ ת עִ וְ ר ֹו ָנם.
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ַאיוֹם (שני שירים לחג השבועות)
"שחק בְ לִ י סֻ לָם" ,אלעזר בן יעקב הבבלי

א.
ַאיוֹם ֵתן נָא לִ י פִ ְדיוֹם הּיוֹם
הנח לְ ָך ִמלוֹתי וְ ה ְמצֵ א בָ הֶׁ ן ִהגָיוֹן
עֲשֵ ה לִ בִ י ֶׁשּיְ הֵ א חד אֶׁ ת המָ קוֹם
דּודי ְש ִתיקוֹתי עד יִ שָ מע קוֹל
וְ רפֵ א ְנ ֵ
הגֵש ְשפת פִ יָך אֶׁ ל ְשפת ְתהוֹם
ּותהוֹם ִתשק על פִ י ִש ְמָך ַאיוֹם
ְ
ַאיוֹם ֵתן נָא לִ י פִ ְדיוֹם הּיוֹם
ּותהוֹם ִתשק על פִ י ִש ְמָך ַאיוֹם
ְ
ב.
בו ֵֹרא ע ֹולָם בְ נֵה סֻ לָם
וְ אֶׁ ֱעלֶׁה בו
יוֹצֵ ר ְתפִ לָה העֲמֵ ק ְמ ִחילָה
וְ אעבור בה
נוֹתֵ ן תו ָֹרה ּכסֵ ה או ָֹרּה
וְ אֶׁ חֱ זֶׁ ה ִס ְת ָרּה
אֵ ל ַאי ֹום ֵתן פִ ְדיוֹם
וְ אחיה היום
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הואל-אל מחולל-ליל וימים
"ּכְ אֶׁ ְתמוֹל-מוֹל לְ בָ בִ י-בִ י ע ֲֵדי ּכִ י
בְ פִ ְשרוֹן-רוֹן אֲ הלֵל-לֵיל וְ י ִָמים"
ר' יהודה הלוי
"יִ לְ אֶׁ ה ְנשֹא לֵב עוֹל ִש ְביָה
ָשח אֲ מָ ִרים – ָמ ִרים"
ר' ישראל נג'ארה

א.
הואל-אֵ ל ְמח ֹולֵל-לֵיל וְ י ִָמים
ונפלאות-אוֹת לְ אחד-חד תמימים
לֶׁהָ בָ ה-הָ בָ ה בִ לבבות-בבות נדהמים
ובחפזון-זון לְ נֶׁאֱ מָ ן-מָ ן ובשמים.
ישנים
זמָ ן-מָ ן לְ נעֵ ר-עֵ ר וִ ְ
לעזוב-זוב ודמעות-מעות ישָ נים
לאנשים-שים לבבם-בם בתבונים
ולעדינים-דינים הרחק-חיק ומעונים.
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
לְ בוראי-אי ובְ נהר-הר ענקים?
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
בכנפֵ י-פה לְ בוראי-ראי מעמקים?
אברְך-בֶׁ ֶׁרך לנ ְֶׁא ָדרָ -דר שחקים
ֶׁ
והבֶׁ ן-בֶׁ ן שואל-אל להקים
לְ חתֵ ן-תֶׁ ן לבבי-בי לעשוקים
ולמקשיב-שיב שושנים-ושנים רחוקים.
הודיעֶׁ ִני-עֵ ינִי כפ ֹו-פֹה לדבקים
מחוללי-לי מחולל-ליל וארקים
בששונים-נים כוכבִ יםּ-כבִ ים ונושקים
שחקים-חקים בלבבי-בי אפיקים.
ב.
ּומדינָה
שעריםִ -רים להעִ יר-עִ יר ִ
ִ
מלּכִ יּ-כִ י ברחוב-חוב יגונה
אדמָ ה-מָ ה ממעונָה-עונָה בִ נגינָה
ובְ טמיונָה-י ֹונָה באדמָ ה-דמָ ה וִ ששונה?
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לגלמודיןִ -דין ּומלונה?
ִ
אדמָ ה-מָ ה
ורשעִ ים-עִ ם נהדרים-דרים בְ רינה?
לנושים-שים אמרים-מרים ּומנה
ובמצודה-צודה מזימות-זימות ועננה.
איום-יום ביְ אור-אור יקרות
רוגזָ ְך-זְך ורחומָ ְך-מָ ְך להורות
לְ נֶׁעְ ָד ִריםָ -ד ִרים שערי-ערי הבצורות
לתקן-קן נשמות-שמות ואסורות.
ִצלו-ל ֹו ומעלי-לִ י לבדי
מעוֹנִ י-עוני וקלשוני-לשוני ועתידי
יחידי
ִ
ִתשעֵ ן-עין בלִ בה-בא
ואמונה-נא לחו ִֹסיםִ -שים מיילדי.
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
לְ בוראי-אי ובְ נהר-הר ענקים?
אפשר-שָ ר לבבי-בי ויקים
בכנפֵ י-פה לְ בוראי-ראי מעמקים?
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חלומות באספניָה
מוקדש באהבה רבה לסבי יצחק בֵ הָ ר זכרונו לברכה
חזרתי לעירו של סבי ,בֵ חאר ,הסמוכה לכפר קא ְנ ֵדלא ְרי ֹו,
ומן הכיכר המרכזית התקשרתי אליו .קו טלפון ארוך
קיצר את מרחק געגועיו של יהודה הלוי ,וסבא יכול היה לשמוע
את קול עירנו שבסוף המערב ,אני יכולתי לשמוע את
הלמּות לבי שבקצה המזרח .דמיונו זכר את בחאר כעיר נמל
קטנה ,חוף אוניות תרשיש שירדו מגדולתן ,ואני מצאתי את העיר
מוקפת הרים משבעת צדדיה ,ולא סיפרתי לו שהוא יכול היה להיוולד שם,
וגם למצוא את מותו ,בין פני הזקנים שלא השתנות במאות
שמאז הגירוש ,ובדמם התערבב דמנו ודם מגרשנו .כשחזרתי לארץ,
אל שארית ימיו ,יכולתי לספר לו שנערה ספרדיה כמעט אהבה אותי
בעיר שלנו ,ושגם אני יכולתי להעביר שם חיים שלמים" .ושם משפחתה
היה בֵ חאראנ ֹו".
אחר-כך ,אוטובוס שוב האריך בי געגועים בנסיעה בתוך נופים
גליליים גשומים שהפרידו את בחאר ממדריד .עוד פרידה קשה
עם התרככות בקצוות ,כשמגע ידיה סומך את ההנאה אל הכאב.
לפני-כן ,באולם הכניסה של מלוני ,ביתי הזמני ומקבל האורחים בבחאר,
בין ט ֹו ֵררוֹס בלבושם הנשי ונשותיהם המודאגות ,כתבתי לה מילים
אחרונות .בדרך מן המלון לתחנת האוטובוסים המרכזית ,אתר תיירות
קבוע בקצה כל עיר ,ראיתי איך היו כל הציפורים מעלינו
תלויות באוויר ,ואותה מתרחקת .ניסיתי לאחוז
במושכות שערה האילם ,ובלוחות הפלדה הכבדים של שפתיה,
שהיו עוגנים המושכים למצולות ,ויכולתי ללחוש :כולנו מדברים שפות זרות.
בחיבוק אחרון היא תמיד מתרככת ,יודעת שיש סיפורי חיים
שלאיש אין אומץ לכתוב .ובמושב האחרון של האוטובוס
גיליתי את כיוון הגרביטציה של הדמעות בין מילותיה הכתובות.
יכולתי לומר לה :בשעה ענייה זו מילותיי הן כפות ידיים
פקוחות לנדבות ,ועיניים קוראות הן קהל רחוב אדיש
של נפשות קמוצות .יכולתי לומר :סבי נולד בְ ְספנְ י ֹולִ ית,
בלב ברלין ,ומת בכפר-סבא ,בשפה שאיש לא ישמע,
ושתיהן תמיד יהיו רחוקות מבחאר כמרחק כל הגעגועים,
בחאר שבה כף רגלו מעולם לא דרכה.
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כי אעבור על תל (להלוי ,במילותיו)
ּוש ֵרפָ ִתי
ּכִ י אֶׁ ֱעבֹר על ֵתל ָאהלֵי דוֹד  /אֲ מָ ֵרר וְ אֶׁ בְ ּכֶׁה ִש ְממוֹתָ יו ְ
עָ זב וְ נָתן בְ תוְֹך גִ זְ ֵרי לְ בָ בִ י ְמ ִסלוֹתָ יו ּ /ובֵ ין ִש ְממוֹת בֵ ית ֹו ְמ ִסל ִָתי
ואֲ נִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
בּור ִתי
ּומי ּ /ומה לִ י פֹ ה ִאם ֹלא ְק ָ
ִקירוֹת לִ בִ י בְ מר יִ ְצעֲקּו מה לְ ָך פֹה ִ
ִמּיוֹם ְנדוֹד דוֹד עֲפָ ר ֹו ל ְח ִמי ּ /ובֵ ין ְרגָבָ יו ָאתּור ְמנּוחָ ִתי
ואֲ נִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
אֵ לֵך וְ אֶׁ ְראֶׁ ה ְמקוֹם ִחבּוק אֲ ֶׁשר הֶׁ אֱ בִ יד  /וְ שָ ם אּולי אֶׁ ְמצָ א אֲ בֵ ָד ִתי
בּיוֹם אֶׁ ְצעק ְשמ ֹו לחמָ ה ּ /ולְ עֵ ת עֶׁ ֶׁרב לָעו ְֹרבִ ים אֶׁ שָ א בְ כִ ּי ִָתי
ואֲ נִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
ִדין ַאהֲ בָ ה לִ י לְ ָדת בִ ְרצוֹת אֲ הּובִ י  /אֲ בָ ל הנְדוֹד אֵ ינ ֹו ּכְ תו ָֹר ִתי
ִקיר ֹו ת לְ בָ בִ י לְ ִקירוֹת ָאהלָיו יֶׁהֱ מּו  /אּולי יִ ְרצֶׁ ה בִ י ּובְ ִה ְשתחֲ וָ י ִָתי
ואֲ נִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
ִמי יִ ְת ֵנ ִני וְ יִ טֹל לְ בָ בִ י ּוכְ בֵ ִדי ּכִ לְ בֵ נִים לְ בֵ ית ֹו  /אּולי ָאז ֵתרְך ַאנְחָ ִתי
וְ לָאו ְֹמ ִרים הֲ יֵדע אֲ הּובְ ָך ִשבְ ְרָך  /אֶׁ ֱענֶׁה ֹלא יֵדע וְ הּוא ש ֹוכֵן באֲ חֻ זָ ִתי
ואֲ נִי עוֹמֵ ד ּומ ְרוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא שוֹאֵ ל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
ִמי יִ ֵתן טל על ֵתל ָאהלֵי דו ִֹדי  /יְ חּיֶׁה ִש ְממוֹת בֵ ית ֹו ּומעֲצבְ ִתי
אֶׁ בְ ּכֶׁה עִ ם הטל ִד ְמעוֹת לִ בִ י  /עד אֲ כבֶׁ ה ְש ֵרפָ ִתי וְ או ִֹדיע ֹו ַאהֲ בָ ִתי
ַארוֶׁ ה פְ נֵי אֶׁ ֶׁרץ בְ ִד ְמעָ ִתי  /וְ הּוא ֹלא יִ ְשַאל א ֵּיה ִד ְמעָ ִתי
אֶׁ ֱעמֹד וְ ְ
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טוב לכתי אחר (להלוי ,במילותיו)
טוֹב לֶׁכְ ִתי ַאחר ה ְמפזֵ ר בְ דֹלח אֵ ין לְ ל ְָקט ֹו
וְ ִשבְ ִתי בֵ ין ִשבְ ֵרי חֲ רּוזִ ים ִאיש ֹלא יֶׁאֱ סֹף אֶׁ ל חּוט ֹו
ּכִ י ִד ְמעוֹת בְ ָדלְ חָ יו ֲעלֵי ל ְֶׁחי ֹו בְ תוְֹך לִ בִ י נ ְֶׁח ְרטּו
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים אֲ בָ ל ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים וְ ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
ידה עֵ ת נָטָ ה זְ מן יָד ֹו בְ שוֹט ֹו
ּכֹה הֶׁ אֱ מנְ ִתי לפְ ִר ָ
עד ֹלא הֶׁ אֱ מנ ְִתי עֵ ת ִה ְשקנִי יֵין אֶׁ ְשּכוֹלוֹת ִשנָיו שָ חֲ טּו
יתי ּכִ י החָ כְ מָ ה מָ ְצָאה ֵקן בְ פִ יו ּובְ עֵ ט ֹו
עֵ ת ָר ִא ִ
ּוצבִ י ֲעלֵי ִשכְ מ ֹו ְמעִ יל צֶׁ ֶׁדק עָ טּו.
ַאריֵה ְ
עֵ ת ְ
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים וְ ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
עֵ יניִ ם לִ י וְ ָאזְ ניִ ם אְך הֵ ן גִ לּו לִ י רק ְמעט ֹו
ּוכְ שֶׁ גִ לּו נ ְִמַאס זְ מנִי בְ עֵ יני וְ כָ תבְ ִתי ּכְ ִריתּות ֹו וְ גִ ט ֹו
אֲ נ ְחנּו ְשבָ ִטים נו ְֹד ִדים וְ הּוא מ ֹולְֵך בְ ִשבְ ט ֹו
הּוא מ ֹוצֵ א וְ אוֹחֵ ז בְ מלְ ּכ ֹו ואֲ נ ְחנּו ִמ ָדתֵ נּו מָ צוֹא וְ חָ טוֹא.
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים וְ ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
ַאסּכִ ין לְ שָ ְמט ֹו
אתיו ֲעלֵי ְד ָרכִ ים ּומֵ ע ָתה ֹלא ְ
ְמצָ ִ
יתי הּוא מֵ בִ ין ּכְ לָל ֹו ּופְ ָרט ֹו
בְ כָל נֶׁגע שֶׁ ִנ ְנגעְ ִתי ּומ ְדוֶׁ ה שֶׁ ִנ ְדוֵ ִ
אֵ ין אֵ ש בָ ע ֹולָם וְ אֵ ין ֶׁקסֶׁ ם בזְ מן ּכִ י ִאם להֲ ט ֹו
ּומ ְשפָ ט ּכִ י ִאם בְ שָ פְ טוֹ.
אֵ ין ְתשּובָ ה וְ אֵ ין צֶׁ ֶׁדק ִ
ְדמָ עי בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים וְ ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
נ ְמ ִתין ֲע ֵדי ָישּוב אֵ לֵינּו ִמשּוט ֹו
ּותנּופת ְמשוֹט ֹו
ֲע ֵדי י ִָשיב אֵ לֵינּו ּכֹח ְמזִ מוֹתָ יו ְ
טוֹב לֶׁכְ ֵתנּו ַאחר ה ְמפזֵ ר בְ דֹלח אֵ ין לְ ל ְָקט ֹו
וְ ִשבְ ֵתנּו בֵ ין ִשבְ ֵרי חֲ רּוזִ ים ִאיש ֹלא יֶׁאֱ סֹף אֶׁ ל חּוטוֹ.
ְדמָ עֵ ינּו בְ ִר ְד ָתם נ ְֶׁחפָ זִ ים וְ ֶׁדמע הלֵוִ י יו ֵֹרד לְ ִאטוֹ.
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לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח
שני שירי שילוב לרבי יהודה הלוי

נוסח א' (מעין שיר אזוֹר)
עת חדרים יצמצמו ימותיהם לְ לילות
ובורות בְ תוך בורות יעמיקו מחילות
עמודי עשן יאירו רמז לִ תפילות:
גזרי הלבבות הומים ּכים לאביהם
גצי הלהבות דומים ּכצאן לאביהם.
תבל אינה עומדת ּכגבר לְ עלילות
ואדמתה גוזרת מים וחורצת מסילות
עִ מה עונים הזמן והגורל בשאלות:
אולי נכמרו נחומיו וְ ָיחֹן עליהם
שמא נסכרו מנוחיו וירון עליהם.
סגולת הקיים זורה חסד בקללות
מברכת את החסֵ ר באלף פעולות
והם רואים עכשיו שיניו הזוללות:
אריה בחרדת אימיו רודף אחריהם
כוכב בחשּכת שמיו שואף אחריהם.
נוסח ב'
והם רואים עכשיו שיניו הזוללות ,כאריה
בחרדת אימיו רודף אחריהם ,ככוכב
בחשּכת שמיו שואף רגליהם .עת חדרים
יצמצמו ימותיהם לְ לילות ,עת בורות
בתוך בורות יבקיעו מחילות ,אז
עמודי עשן יאירו לפניהם רמז לִ תפילות.
גזרי לבותיהם הומים עכשיו ּכים לאביהם ,גנזי עשן
ואות סּומים בתוכם ּככוכבים במסילותיהם .והם
חרדים לכובד ֻעלם אם ינודו ּכְ קין ,אם
ָימֹדּו פאות עולם מאין עד אין ,אם
כיתומים יְ צפּו את כולם מלב ומעין.
ואדמתם גוזרת מים וחורצת עלילות ,קוראת
לתבל לצאת מן הנסתר אל ה ִנגלות ,לענות
עם הזמן והגורל בשאלות .אולי נכמרו נחומיו
עד ְ ָיחֹן עליהם ,אולי נסכרו מנוחיו ועוד ירון
אליהם .ואיך תעמוד בְ רחוק ויהי ּכִ ליון,
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איך יהיו למשל ולִ שחוק ואין פִ דיון,
איך יבוא ִקצם בלי חוק
ותעמוד בְ רחוק.
והם שפלו לעבדים בתוך חורבות מקדשי
אליליהם ,והם ישנים תחת כנפי מעיליהם,
והרחיק דר מרומים את רחמיו מעל אוהליהם,
עד יאמרו אֵ ֶׁליָך ֵנ ֵלכָ ה ,עד יתפארו ועינינו למעו ֶׁנָך.
כי מתעמרת בהם סגולת הקיים וזורה
חסד קל בקללות ,מברכת את החסֵ ר ערב ובוקר
באלף פעולות ,עד יקומו בהמון מחניהם,
עד יעבירו מעליהם ממשלות זדוניהם,
משכנעת את עצמה כי עוד יבעירו אש במוקדיהם.
ונפשי נמשלת כ ֹח ֶׁרב בְ ִציוֹן ,נושאת אל השלל
עי ֵני אביון ,עצלה מנשוא עפעף עומדת
ואין חזיון.
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לרבי שמואל הנגיד ,במילותיו
א.
יתי בְ הֶׁ בֶׁ ל חּיי זְ מן הָ פּוְך
אֲ נִי בֶׁ ן קיִ ן ָר ִא ִ
ָאדם שחק
וְ י ִָמים ְמשֻ נִים ,בָ הֶׁ ם יְ טפֵ ס ָ
וְ יִ ְקבע ל ֹו ְתהוֹם רבָ ה ְמע ֹונִים ,וְ יִ פֶׁ ן לְ מלְ אְך המָ וֶׁ ת –
וְ אֵ ין ל ֹו פָ נִים – וְ יֹאמר ִת ְר ְדפֵ נִ י שָ וְ א,
ָאחיו א ֹו קוֹל אֱ ֹלהָ יו וְ ָאבִ יו:
וְ י ֲענֶׁה ל ֹו קוֹל ִ
"וְ ֹלא יָדעְ ָת ּכִ י ּכָל עָ נָף יָשּוב אֶׁ ל שָ ָרשָ יו?"
ב.
אֲ נִי בֶׁ ן ִאּיוֹב ָאמ ְר ִתי בְ אֵ בֶׁ ל חּיי ּכִ י אֵ ין ָרחוֹק
לְ ִאיש ּכִ ְתמוֹל ,וְ ֹלא ָקרוֹב ּכְ מ ֹו הּיוֹם הבָ א,
ַארמוֹן
ּכִ י סוֹף ּכָ ל החי אֱ לֵי מָ וֶׁ ת ,וְ סוֹף ּכָל ְ
ָאדם אֶׁ חָ ד יוֹצֵ א לִ ְק ָרב,
לִ ְהיוֹת חָ ְרבָ הּ ,ובְ עוֹד ָ
שֵ ִני חוֹפֵ ר ל ֹו חֶׁ לְ קת ֶׁקבֶׁ ר ְרחָ בָ ה ,זָ ר בְ לֵב זָ ר
ּוקרוֹבֵ יהֶׁ ם שֻ ָתפִ ים לְ ִד ְמעוֹת ְדָאבָ ה.
י ְח ִדירּו חֶׁ ֶׁרבְ ,
ג.
ָאדם
יתי בְ חֶׁ בֶׁ ל חּיי ּכִ י אֶׁ ֶׁרץ לְ ָ
אֲ נִי בֶׁ ן קֹהֶׁ לֶׁת גִ לִ ִ
בֵ ית ֶּׁכ ֶׁלא ּכָ ל יָמָ יו ,יָרּוץ מֵ עֶׁ ֶׁרב וְ עד ֹב ֶׁקר
ּומ ָּכל עֲבָ ָריו חוֹמת שָ מָ יו,
מֵ ע ֲָרב עד ְספָ רד ִ
וְ ִהיא ִמ ְתג ָָרה בוֹ" :קּום צֵ א ִאם תּוכל"
וְ הּוא בְ תוְֹך בֵ יצָ ה בְ לִ י סֶׁ ֶׁדק ְמגֻלְ ָגל
ֶׁרגע יָצָ א מֵ עֲפָ ָרּה ּובְ עוֹד ֶׁרגע בעֲפָ ָרּה ְמאֻ ּכָ ל.
ד.
ָאמ ָרה לִ י:
אֲ נִי בֶׁ ן חּוָ ה ש ְמ ִתי בְ תֵ בֵ ל חּיי ,עד ְ
ָארץ או ֵֹרח ,שוֹכֵ ר לָעֶׁ ֶׁרב חֶׁ ֶׁדר
"הֹּלא א ָתה בָ ֶׁ
יתָך
וְ לב ֶֹׁקר מ ְחזִ יר המפְ ֵתח ,צֵ א ְּוראֵ ה אֲ שֶׁ ר בָ נָה בֵ ְ
וְ הּוא ש ֹוכֵן בְ תוְֹך בָ ֵתי ְקבָ ִרים ,לְ מָ חָ ר ֵתלְֵך ַאחֲ ָריו
ָאמ ָרה וְ הָ לְ ָכה
וְ ַאחֲ ֶׁריָך יִ ְשּכְ נּו הביִ ת אֲ חֵ ִרים"ְ ,
ירה או ִֹתי לְ האֲ כִ יל נפְ ִשי בִ ְמרו ִֹרים.
וְ הו ִֹת ָ
ה.
אֲ נִי בֶׁ ן ִמ ְשלֵי סוֹבבְ ִתי בְ סֵ בֶׁ ל חּיי ,עד ָאמ ְר ִתי:
"לִ בִ יַ ,אל ָת ִריב עִ ם הזְ מןּ ,כִ י אֵ ין לְ ָך זְ מן
ּכִ י ִאם בזְ מן ,וְ אֵ ין לְ ָך שָ עָ ה ִמלְ בד השָ עָ ה הזֹאת,
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וְ הבו ֵֹרא בָ ָרא הּכֹל עד אֵ ין מָ קוֹם ּולְ אֵ ין שָ עָ ה".
עָ נָה לִ בִ י" :גם יֵש לְ ִאיש ֶׁרוח בבֶׁ כִ י ,שֶׁ ּיָמָ יו
צֵ ל ֲע ֵלי ֵתבֵ ל ,וְ הבֶׁ כִ י חו ֵֹרש בָ ּה ִסימָ ן לסֵ בֶׁ ל".
ו.
אֲ נִי בֶׁ ן ְת ִהלִ ים ִשמ ְח ִתי ב ֵנבֶׁ ל חּיי ּכִ י חָ שבְ ִתי
ֹלא אֶׁ בְ ּכֶׁה על יוֹם זֶׁ ה ּכִ י אּולי אֶׁ ְמצָ א מָ חָ ר
רע ִממֶׁ נּו וְ אֶׁ ְתַאב לְ שּובוֹ ,וְ ִשננְ ִתי ָדבָ ר
ָאדם בֵ ין ְש ֵתי בְ כִ ּיוֹת" ,וְ הוֹספְ ִתי
שֶׁ נֶׁאֱ מר" :חּיֵי ָ
ּכִ י גם ִש ְמחת לֵב יִ ְמצָ א אֱ נוֹש בֵ ין בְ כִ ּיוֹת
וְ אֵ יְך יּכִ יר הָ אוֹר בְ לִ י ְרא ֹות אֶׁ ל תוְֹך ה ְתהוֹמוֹת?
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סוף
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באותו לילה כתבתי על קירות הספרייה
כתבתי על קירות הספרייה ִמבְ פנים
ִ
בְ אותו לילה
מילים שֶׁ ל פרופסור זקן לְ קבלה" :אלוקים לא
יִ וותר אילם בשפה שֶׁ בה ִהשביעו אותו אלפֵ י
פעמים ָלשוב וְ לחזור אל חיינו" .הספרים פערו
פיות ואיימו להוציא מתוכם מילים איומות ּולחשים
קשים ,ואני הבטחתי להם שאלוהים לא ישתוק
בְ שפה שבה ישבו אלפי דורות של חכמים
וגאונים ומקובלים וסופרי סת"ם לכתוב לפניו .הדלתות
נעלו עצמן בין החדרים וביקשו לכלוא אותי,
ואני הבטחתי להן שאלוהים לא ישתוק בשפה
שבה דיברו נביאיו אל העם עד שפתחו
פתחים מבעד לעורלת לבו .ראשי נרדם על
הספרים ששאלתי בבוקר וניסה ליישן גם אותי,
ואני הבטחתי לו שאלוהים לא ישתוק בשפה
שבה דיבר הלב הער אל הגוף ה ָישֵ ן
אלפיים חמש מאות שנה .באותו לילה כתבו
קירות הספרייה בתוך הספרים אלפי משפטים מבולבלים
על אלוהים ,באותו לילה מחקו הספרים במחאה
את המשפט שכתבתי על קירות הספרייה ,באותו
לילה ישנתי כפי שלא ישנתי בחיי .ואם
התעוררתי ולא שמעתי את אלוהים שותק ,היה
זה לבי שדרש שאצטרף לצעקות הספרים שביקשו
להחריש את קולו .באותו בוקר מחקתי ממחברותיי
אלפי מילים שלא זכרתי את משמעותן ,וכשנכנסו
הספרנים הם מצאו אותי מּכֶׁ ה על הקירות
שמחקו מהם הספרים מילים שלא הצלחתי לשכוח,
וניסיתי להבטיח להם שאלוהים לא ישתוק אבל
כל מה שהצלחתי לומר היה שאני לא
אשתוק עד שהם לא ינסו ,עד שאנחנו
לא ננסה ,להשביע את אלוהים לחזור לחיינו.
גרש ֹום שלום במכתב לפרנץ רוזנצווייג
מז' בטבת תרפ"ז:26.12.1926 ,
"אלוקים לא יִ וותר אילם בשפה
ֶׁשבה ִהשביעו אותו אלפֵ י פעמים
ָלשוב וְ לחזור אל חיינו" (במקור בגרמנית).
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עד שהגיע לגיל שלוש לא סיפרתי לבני על אֹלהים
ֹלהים,
עד שֶׁ ִהגִ יע לְ גִ יל שָ ֹלש ֹלא ִספ ְר ִתי לִ בְ נִ י על אֱ ִ
שֶׁ ֹּלא יִ פְ חדּ .וכְ שֶׁ נעֲשָ ה בֶׁ ן ָשֹלש עָ רכְ ִתי בֵ ינֵיהֶׁ ם הֶׁ ּכֵרּות.
זֶׁ ה אֱ ֹלהיָ ,אמ ְר ִתי לִ בְ נִ י .זֶׁ ה בְ נִ יָ ,אמ ְר ִתי ֵלאֹלהי.
שָ אֲ לּו ּכָל אֶׁ חָ ד ְשאֵ לוֹת זֶׁ ה על זֶׁ ה .בְ נִי שָ ַאל:
ה ִאם אֱ ֹלהֶׁ יָך זֶׁ ה הּוא אֶׁ חָ ד ִמ ְּקרוֹבֵ ינּוּ ,כְ מ ֹו סָ ב,
ִיתי לוֹ .אֱ ֹלהי שָ ַאל:
ּכְ מ ֹו דוֹד? ֹלא בְ ִדּיּוק ,עָ נ ִ
ִיתי ל ֹו שֵ מוֹת רבִ ים לִ בְ נִ י,
מה שֵ ם בִ נְָך? עָ נ ִ
מָ תוֹק ּו ְמתוֹק-אֵ ל ,חָ מּוד וחֲ מּוד-אֵ ל,
יתי ל ֹו
חָ בִ יב וחֲ בִ יב-אֵ ל .בְ נִ י שָ ַאל :מה שֵ ם אֱ ֹלהֶׁ יָך? עָ נִ ִ
שֵ מוֹת רבִ ים ֵלאֹלהי ,הּוא ָאבִ ינּו מלְ ּכֵ נּו ,וְ הּוא ה ָּקדוֹש בָ רּוְך הּוא,
אֹלהים וֵ אֹלהי.
וְ הּוא ִרבוֹנ ֹו שֶׁ ל ע ֹולָם ,וְ הּוא השֵ ם יִ ְתבָ רְך ,וְ הּוא אֵ ל וֵ ִ
ּומ ָּיד הֵ ש ְמ ִתי ע ְצ ִמי
אֱ ֹלהי הֵ חֵ ל אוֹמֵ ר :בִ נְָך יְ ִח ְידָך אֲ שֶׁ ר ָאהבְ ָתִ ,
ּכְ ִמי שֶׁ שּוב אֵ ינ ֹו שוֹמֵ ע אֶׁ ת קוֹלוֹ .בְ נִ י שָ ַאל :אֶׁ ת ִמי תֹאהב יוֹתֵ ר?
ּומּיָד הֵ ס ְח ִתי דעְ ת ֹו בְ ה ְצבִ יעִ י
וְ שָ מ ְח ִתי ֶׁשהוֹפִ יעָ ה ה ִמלָה ַאהֲ בָ ה בְ ִדבּורוִֹ ,
פּושית שֶׁ עָ בְ ָרה בֵ ינֵינּו ב ֶׁדשֶׁ אּ .ובִ ְמקוֹם לוֹמר ל ֹו
על מָ טוֹס שֶׁ חָ לף בשָ מיִ ם וְ על ִח ִ
ּכָל אֵ לּו מעֲשֵ י אֱ ֹלהיָ ,אמ ְר ִתי לוֹ :יָפִ ים ,נָכוֹן?
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