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*
ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת ֲאהו ָּב ִתי ְמגַ דֶּ לֶ ת ִּתינוֹ קוֹ ת ְ ּב ִבטְ נָ ּה
ית־ה ֲחר ׁ ֶֹשת ׁ ֶשל ָה ֶר ֶחם.
ְ ּב ֵב ַ
ו ַּב ָ ּי ִמים ִהיא ְמ ַת ֶ ּקנֶ ת ֵא ָיב ִרים
ַמפְ ִר ָידה ֶאצְ ָ ּבעוֹ ת ִמ ְ ּקרוּם ַהדָּ ג ׁ ֶשדָּ ַבק ָ ּב ֶהן
ַמ ּׁ ִשילָ ה זְ נָ בוֹ ת ַק ְדמוֹ נִ ִ ּיים
ּפוֹ ַק ַחת ֵעינַ יִ ם ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַעפְ ַע ַּפיִ ם ַע ְק ׁ ָשנִ ִ ּיים
ְמלַ ֶּמ ֶדת לַ ְ ּל ָבבוֹ ת סוֹ דוֹ ת ַעל ֶקצֶ ב ְּפ ִעימוֹ ת
אשוֹ נוֹ ת
קוֹ צֶ צֶ ת צִ ָּפ ְרנַ יִ ם ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת
סוֹ ֶר ֶקת ְׂש ָערוֹ ת ִר ׁ
ו ַּמ ְב ִחינָ ה זְ כָ ִרים ִמ ְּנ ֵקבוֹ ת.
וְ ַה ִּתינוֹ קוֹ ת יְ ׁ ֵשנִ ים ַ ּב ָ ּי ִמים
ו ַּב ֵ ּלילוֹ ת ֵהם ֵע ִרים ְ ּב ִבטְ נָ ּה
צוֹ פִ ים ְ ּב ַעצְ ָמם ִמ ְת ָא ְרכִ ים ו ִּמ ְת ַר ֲח ִבים
וְ זֶ ה ׁ ֶש ָהיָ ה זֶ ַרע ֶא ָחד ו ֵּביצִ ית ַא ַחת
ָ ּג ְדלוֹ ְּכ ָבר ְּכגַ ְר ֵ ּגר ָהא ֶֹרז
וְ זֹאת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּכ ּׁ ְשעו ִּעית ַה ְ ּל ָבנָ ה
ָ ּג ְדלָ ּה ִּכ ְקלִ ַּפת ָה ֲאפוּנָ ה ַהיְ ֻר ָ ּקה.
וְ ַה ִּתינוֹ קוֹ ת ְמנַ ּ ִסים לְ ָה ִעיר ֲאהו ָּב ִתי ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת
לוֹ ֲח ׁ ִשים לָ ּה ִמ ִ ּלים ְ ּב ָׂשפוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָשכְ ָחה
ְמלַ ּ ְטפִ ים לָ ּה דְּ פָ נוֹ ת ׁ ֶשל ֶ ּבטֶ ן
מוֹ ׁ ְשכִ ים ַח ְבלֵ י טַ בּ וּר
ַמ ִּכים ַעל ִקירוֹ ת ׁ ִשלְ יָ ה
ַעל ְמ ִחלּ וֹ ת ֶר ֶחם.
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וְ ִהיא עוֹ ד ֵאינָ ּה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ַ ּג ְר ֵ ּגר א ֶֹרז ּתוֹ פֵ ַח ְ ּב ִבטְ נָ ּה וְ ִהיא
ַמ ֲא ִריכָ ה ׁ ְשנָ ָת ּה
אוֹ ֶמ ֶרת לְ לִ ָ ּב ּה
יהם ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת
עוֹ ד ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ֲאנִ י ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ַא ֲח ֵר ֶ
ַע ָּתה לִ ׁישֹן לִ ׁישֹן.
יהם ְ ּב ֶא ְמצַ ע ַה ַ ּליְ לָ ה
וַ ֲאנִ י לִ פְ ָע ִמים ִמ ְתעוֹ ֵרר ַא ֲח ֵר ֶ
לְ ַהצְ ִמיד אֹזֶ ן לְ ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ִ ּבטְ נָ ּה
לְ זַ הוֹ ת לֵ ב וְ עוֹ ד לֵ ב
ב
לְ זַ הוֹ ת ֵּכיצַ ד ַ ּגם לִ ִ ּ י ִמ ְת ַר ֵחב
ְ ּב ֵה ָריוֹ ן ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ .
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בני שקט עכשיו בבטן אמו
ְ ּבנֵ י ׁ ָש ֵקט ַעכְ ׁ ָשו ְ ּב ֶבטֶ ן ִא ּמוֹ ַ .ה ִאם מוֹ נֶ ה
הוּא ְ ּב ֶאצְ ָ ּבעוֹ ת זְ ִעירוֹ ת ֲח ָס ִדים ׁ ֶש ִה ְר ִעיף ָעלָ יו יוֹ מוֹ ,
ַה ִאם ֵמכִ ין הוּא ׁ ְש ִר ָיריו לְ ַמ ֲא ַמ ֵ ּצי יוֹ ם ָמ ָחר
יח ִמ ּתוֹ ְך עוֹ לָ מוֹ ? יָ ׁ ֵשן הוּא ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנָ ָת ּה
ְּכ ׁ ֶש ָ ּיגִ ַ
ׁ ֶשל ִא ׁ ְש ִּתיְׂ ,שפָ ָתיו נוֹ ׁ ְשקוֹ ת ַמיִ םֵ ,עינָ יו ְמ ַמצְ ְמצוֹ ת
יה.
ִמ ּתוֹ ְך ֲחלוֹ ם ,טַ בּ וּרוֹ ָּפתו ַּח ֶאל ֶקצֶ ב ְּפ ִעימוֹ ֶת ָ
יהם ְ ּבסוֹ ד
לִ פְ ָע ִמים ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֵהם ַמ ְחלִ יפִ ים ֵ ּבינֵ ֶ
ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ְ ּלעוֹ לָ ם ֹלא יִ ְת ַ ּגלּ ּו לִ יֲ .א ָבל ַ ּב ְ ּב ָק ִרים
ׁשוֹ כַ ַחת ִא ׁ ְש ִּתי ֲחלוֹ מוֹ ת ְ ּבנֵ נ ּו ׁ ֶש ָחלְ ָמה ,וְ הוּא ָּכל
ּגוּפוֹ ִמ ְתכּ וֹ נֵ ן לִ ׁ ְשכּ ַֹח ְ ּב ִא ְב ַחת ֶרגַ ע ֶא ָחד ָּכל זִ כְ רוֹ נוֹ ת
ְּת ָעלוֹ ת ָה ֶר ֶחם ׁ ֶש ָ ּצ ַברְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיצִ יצ ּו ָּפנָ יו וְ יַ ִ ּביט ּו
ִ ּבפְ נֵ י ַה ְמיַ ֶ ּל ֶדת ו ְּבפָ נַ יֲ .אנִ י יָ ׁ ֵשן לְ צַ ד ִא ׁ ְש ִּתי,
בּ וֹ ֵדד ְ ּב ִבטְ נִ י ָה ֵר ָיקהְ ,מנַ ּ ֶסה לְ ַה ֲאזִ ין ַ ּב ּ ֵס ֶתר לַ ֲחלוֹ מוֹ ת
ִ ּבטְ נָ ּהְ ,מנַ ּ ֶסה ַ ּגם ֲאנִ י לִ ְמנוֹ ת ָ ּב ֶאצְ ָ ּבעוֹ ת ֲח ָס ִדים
ׁ ֶש ַּמ ְר ִעיף ָעלַ י יוֹ ִמיְ ,מנַ ּ ֶסה לְ ָהכִ ין ַעצְ ִמי לְ יוֹ ם
יח לְ פֶ ַתע הוּא ֶאל ּתוֹ ְך עוֹ לָ ִמי.
ָמ ָחרְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיגִ ַ
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תשעה חודשים ,ועוד זמנים
א.
ימית.
ה־ה ְ
ִּת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ֵהם ִעדַּ ן ַה ְּפ ֶר ִ
יסטוֹ ְריָ ה ַה ֵּמ ִ
יסטוֹ ְריָ הִ ,עם ָה ֲאוִ יר וְ ָה ֲא ָד ָמה.
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ַמ ְת ִחילָ ה ַה ִה ְ
וְ ָת ִמיד ָה ֵא ׁש ִמ ֶּנגֶ דְ ,מ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת לְ ָק ֵרב ֶאת ַה ֵ ּקץ.
יסטוֹ ְריָ הַ ,ח ָ ּיב לִ ְהיוֹ ת
וְ ֶרגַ ע ָה ֵר ׁ ִ
אשיתְּ ,כמוֹ ָּת ִמיד ַ ּב ִה ְ
ּ
יאהַ .ח ָיב לִ כְ אֹב דַּ וְ ָקא לַ בּ וֹ ֵרא,
ָ ּגדוֹ ל וְ רוֹ ֵע ׁש ַּכ ְ ּב ִר ָ
לְ ַע ְר ֵ ּבב ַמיִ ם וַ ֲאוִ ירֲ ,א ָד ָמה וְ ֵא ׁש.
ב.
ַעד ׁ ֶשנּוֹ לַ דְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ַעל ֵּכס ַמלְ כוּת ַה ֶ ּבטֶ ן,
יס ֵרי ֶא ְתיוֹ ְּפיָ ה.
ָק ָראנ ּו לוֹ ְ ּב ׁ ֵשם ֵק ָ
יסר ִמ ֵ ּק ְ
ִמ ּׁ ֶשנּוֹ לַ ד ָק ָראנ ּו לוֹ ָּפ ׁשוּט ִּתינוֹ קּ ְ ,ב ַה ּ ָטיוֹ ת
ׁשוֹ נוֹ תִּ ,תינוֹ ִקיִּ ,תינוֹ ֵק ְךִּ ,תינוֹ ְק ָךִּ ,תינוֹ ֵקנוּ.
וְ ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּב ִרית ִה ְת ַחלְ נ ּו קוֹ ְר ִאים לוֹ
ַעל ׁ ֵשם ַא ַחד ַה ַּמלְ ָאכִ ים וְ ַעל ׁ ֵשם ַא ַחד ַה ּ ָס ִבים.
ֲא ָבל ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ַּת ֵ ּלט ָעלָ יו וְ ָעלֵ ינ ּו ַה ּׁ ִשכְ ָחה,
ְ ּבכָ ל ַּפ ַעם ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו קוֹ ְר ִאים ִ ּב ׁ ְשמוֹ ֲאנַ ְחנ ּו ְמצָ ְרפִ ים
ֶאת ָּכל ׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת ׁ ְשמוֹ ָתיו ,אוֹ ְמ ִרים זֶ ה ַה ַּמלְ ָא ְך
יסר
ַה ָ ּקרוּי ַעל ׁ ֵשם ַה ּ ָסב ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ַ ּגם ְ ּב ׁ ֵשם ַה ֵ ּק ָ
וְ גַ ם ִּתינוֹ ק ָּפ ׁשוּטִ ,מ ְת ָ ּג ִאים ֵּכיצַ ד ִמ ְת ָא ֵר ְך ׁ ְשמוֹ ,
יא ֵתנוֵּּ ,כיצַ ד עוֹ ד ְמ ַעט הוּא עוֹ נֶ ה
ֵּכיצַ ד ִמ ְת ָא ֶרכֶ ת ְק ִר ָ
לָ נ ּו ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ֲענִ יק לְ ַעצְ מוֹ ֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲענִ יק לָ נוּ.
ג.
לֵ יל ׁ ִש ּמו ִּרים ׁ ֶש ּק ֶֹדם לַ ְ ּב ִרית ְ ּבלִ ּמוּד ּתוֹ ָרה.
ר־כ ְך אוֹ ר בּ ֶֹקר ׁ ֶשל ַּפ ַחד דָּ ם וְ ַס ִּכינִ ים.
ַא ַח ָּ
וְ לֵ יל ׁ ִש ּמו ִּרים ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּב ִרית ְ ּבלִ ּמוּד
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ָּתוֵ י ָּפנָ יו ַה ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ְ ּבקוֹ ל ֶ ּבכִ יּ ְ ,ב ַה ְחלָ פַ ת
ַה ִח ּתוּלִ ים ,ו ְּב ִמינֵ י ִה ְתנַ ְ ּצלֻ ּיוֹ ת וְ ִד ְב ֵרי ִּפ ּיו ִּסים:
ַ ּב ֲעבוּר ַס ִּכין זוֹ ׁ ֶש ֶה ֱע ַב ְרנ ּו ָעלֶ ָ
יך
ֹלא נִ ְדר ֹׁש ִמ ְּמ ָך לְ עוֹ לָ ם לְ ַסדֵּ ר ֶאת ִמ ּ ָט ְת ָך,
אוֹ ֶאת ַח ְד ְר ָך ,אוֹ לִ גְ מֹר ָהאֹכֶ ל ִמן ַה ַ ּצ ַ ּל ַחת,
ֹלא נַ ִּתיר לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה ַעל ּגוּפְ ָך ַ ּב ּׁ ֵשנִ ית
ָּכל ְּכלִ י ַס ָּכנָ ה ו ַּמ ׁ ְש ִחית.
ד.
ּ
ָאב ַח ָיב לָ מוּל ֶאת ְ ּבנוֹ ְ ּב ַעצְ מוֹ ֶ .א ָ ּלא ִאם
ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ,אוֹ ִאם יָ ָדיו רוֹ ֲעדוֹ ת ,אוֹ ִאם
הוּא ִמ ְתיָ ֵרא ִמ ְּפנֵ י ַהדָּ ם וְ ַה ּ ַס ִּכין .וְ ָאז ַח ָ ּיב
ֹאחז
הוּא לְ ַמנּוֹ ת ַא ֵחר ׁ ֶש ָ ּימוּל ְ ּבנוֹ ִ ּב ׁ ְשמוֹ  ,וְ י ַ
ֹאמר ָה ָאב לַ ָ ּק ָהל
ֵהיטֵ ב ַ ּב ּ ַס ִּכין וְ יַ ִ ּקיז ַהדָּ ם .וְ י ַ
זֶ ה ְ ּבנִ י ֲח ַתן דָּ ִמים ,וְ ַעל דָּ ִמים ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו
ֹלהי ְ ּבנֵ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ִמ ַירת
ַמ ִ ּקיזִ ים ִמ ּגוּפוֹ יְ ׁ ַש ֵ ּלם לָ נ ּו ֱא ֵ
ַהדָּ ם וְ ַה ֶּנפֶ ׁשּ ִ ,ב ְרפו ַּאת ָהרו ַּח וְ ַה ָ ּב ָׂשר.
ה.
ִּתינוֹ ק זֶ הָּ ,פנָ יו ְּפנֵ י ִמי ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ֶא ְתמוֹ ל,
וּפְ נֵ י ִמי ׁ ֶשלּ ֹא יָ צָ א ֵמעוֹ לָ ם ֶאת ְמ ִחלּ וֹ ת ָה ֶר ֶחם,
וּפְ נֵ י זָ ֵקן ֶ ּבן ֵמ ָאה ׁ ֶש ָע ַבר ְ ּבכָ ל ְמ ִחלּ וֹ ת ַה ַח ִ ּיים.
ו.
ֲאנִ י קוֹ צֵ ץ צִ ָּפ ְרנַ י ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְׂשרֹט
ֶאת עוֹ ר ְּפנֵ י ְ ּבנִ י ,וְ קוֹ צֵ ץ ֶאת צִ ָּפ ְרנָ יו
ְּכ ֵדי ׁ ֶשהוּא ֹלא יִ ְׂשרֹט ֶאת עוֹ ר ָּפנַ י.
יתי
ו ִּמ ְתכּ וֹ נֵ ן לְ ַס ֵּפר לוֹ ַעל יָ ִמים ֵאלּ וֶּ ׁ ,ש ָהיִ ִ
קוֹ צֵ ץ צִ ָּפ ְרנֵ י ׁ ְשנֵ ינ ּו וְ אוֹ ֵסף אוֹ ָתן ַ ּב ֲע ֵר ָמה
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ַא ַחת ,נִ זְ ָהר ֹלא לְ ַה ִּפילָ ן ַעל ָה ִרצְ ָּפה,
ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְת ַּפ ֵּז ְרנָ ה.
ז.
ֲאנִ י ְמנַ ְדנֵ ד ֶאת ְ ּבנִ י ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַה ְרדִּ ים
ִ ּבכְ יוֹ ְ ,מ ָק ֵרב ּגוּפוֹ לְ גוּפִ י ְּכ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵּמם,
לוֹ ֵח ׁש לוֹ ׁ ְש ֵאלוֹ תַ :ה ִאם זוֹ כֵ ר ַא ָּתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ְּנ ָך לְ ִה ָּולֵ ד? ַה ִאם זוֹ כֵ ר ַא ָּתה
ית בּ וֹ ַ ,ח ִ ּיים קוֹ ְד ִמים
עוֹ לָ ם קוֹ ֵדם ׁ ֶש ָחיִ ָ
ית ְ ּבאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם? וְ כָ ל ִ ּגהוּק וְ ׁ ִשהוּק
ׁ ֶש ָחיִ ָ
וּפִ הוּק ָהעוֹ לִ ים ִמ ּגוּפוֹ ְמ ַס ְּמנִ ים לִ י ְּת ׁשוּבוֹ ת.
ח.
ֲאנַ ְחנ ּו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֹאת לָ זֶ הָ :א ָדם נַ ֲע ֶׂשה ָאב אוֹ ֵאם
לִ פְ נֵ י ׁ ֶש ָ ּק ָרא לוֹ ְ ּבנוֹ ִא ִּמי אוֹ ָא ִבי? וְ ִה ֵּנה ֲאנַ ְחנ ּו
ְּכ ָבר קוֹ ְר ִאים זֶ ה לָ זֹאתַ :א ָ ּבאִ ,א ָּמא ,מוֹ ׁ ְשכִ ים
ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ַה ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּבפָ נָ יו ,זֶ ה ַמ ְחלִ יף ִח ּתוּל וְ זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת
ִה ֵּנה ָא ִב ָ
יך ,זֹאת יוֹ ׁ ֶש ֶבת לְ ָהנִ יק וְ זֶ ה אוֹ ֵמר
ישה ֵ ּבינֵ ינוֶּ :ח ֶסד ָע ָׂשה לָ נוּ,
ִה ֵּנה ִא ְּמ ָך ,אוֹ ְמ ִרים ִ ּבלְ ִח ׁ ָ
ֶּפלֶ א ְּפלָ אוֹ תַ ,ה ֵ ּבן נוֹ לַ ד וְ ַאף הוֹ ָריו ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמן
נוֹ לְ דוּ.
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בני אומר בשמחה הכל
ְ ּבנִ י אוֹ ֵמר ְ ּב ִׂש ְמ ָחה ַהכּ ֹל
ו ִּמ ְת ַּכ ֵּון לְ כָ ל ֶחלְ ֵקי ַה ָּפזֶ ל
אוֹ לְ כָ ל ֻק ִ ּב ּיוֹ ת ַה ֶ ּלגוֹ
אוֹ לְ כָ ל ַה ַ ּל ְח ָמנִ ָ ּיה.
וְ לִ פְ ָע ִמים ,לְ צ ֶֹר ְך ַה ְד ָ ּג ׁ ָשה
ֹלש ְּפ ָע ִמים:
הוּא חוֹ זֵ ר ַעל ַה ִּמ ָ ּלה ׁ ָש ׁ
ַהכּ ֹל ַהכּ ֹל ַהכּ ֹל.
ֵאינִ י רוֹ צֶ ה ׁ ֶש ִ ּילְ ַמד
ׁ ֶש ֵאלּ ּו ַרק ֲחלָ ִקים.
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בני משחק בלגו
ְ ּבנִ י ְמ ַׂש ֵחק ְ ּבלֶ גוֹ וַ ֲאנִ י ְמ ַׂש ֵחק ִע ּמוֹ .
ֲאנִ י בּ וֹ נֶ ה ִמגְ דָּ לִ ים ְ ּגבוֹ ִהים
וּגְ ׁ ָש ִרים ,וְ הוּא ְמפָ ֵרק ְ ּב ֶרגַ ע,
ימטְ ְריָ ה ,נֶ ֱהנֶ ה ִמ ּקוֹ ל
מוֹ ֵאס ַ ּב ּ ִס ֶ
ֲח ָבטַ ת ַה ֲחלָ ִקים ַעל ָה ִרצְ ָּפה,
וְ צוֹ ֵחק לְ ַמ ְר ֵאה ִה ְת ָּפ ְרקוּת ִמגְ דָּ לַ י.
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך ִמ ֶּמ ּנ ּו לַ ַּמ ְח ֶ ּב ֶרת
לִ כְ ּתֹב ַעל ְ ּבנִ י ַה ְמ ַׂש ֵחק ְ ּבלֶ גוֹ
הוּא בּ וֹ כֶ ה
ַמזְ ִּכיר לִ י ׁ ֶש ָעלַ י לִ לְ כּ ֹד ֶאת ַא ֲה ָב ֵתנ ּו ַ ּב ְּז ַמן
וְ ֹלא ֶאת ַה ְּז ַמן ַ ּב ּׁ ִש ִירים.
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בני אומר לי
ְ ּבנִ י אוֹ ֵמר לִ י:
ַה ּׁ ִש ִירים ׁ ֶש ִ ּלי ֹלא ַמפְ ִח ִידים.
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בני בן שנה ומתעורר בחמש בבוקר
ְ ּבנִ י ֶ ּבן ׁ ָשנָ ה ו ִּמ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ָח ֵמ ׁש ַ ּבבּ ֶֹקרֲ .אנִ י נוֹ טְ לוֹ ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ
וּמוֹ צִ יאוֹ ִע ִּמי לַ ִּמטְ ָ ּבח ,לְ ַה ֲא ִר ְ
יך ׁ ְשנַ ת ְ ּבנִ י ַה ְ ּבכוֹ ר
ו ׁ ְּשנַ ת ִא ּמוֹ  .וְ ַה ֵ ּבן ַה ָ ּקטָ ן יוֹ ׁ ֵשב ָעלַ י לְ יַ ד ׁ ֻשלְ ַחן ָהאֹכֶ ל
ו ְּמ ַמלְ ֵמל ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ִ ּביטִ ים ַ ּב ַחלּ וֹ ן ,רוֹ ִאים ֵּכיצַ ד לְ ַאט לְ ַאט
ָהאוֹ ר ַמ ְב ִחין ֵ ּבין ַהדְּ ָב ִריםֲ .אנִ י ַמ ְק ׁ ִשיב לְ ִמלְ מוּלָ יו,
ְמפַ ֵחד ׁ ֶש ֵהם יַ ַהפְ כ ּו ְ ּב ָקרוֹ ב לְ ִמ ִ ּליםֶ ׁ ,ש ַה ּיֹפִ י ַה ָּכמוּס ַה ֶּזה
יִ ְס ַּתדֵּ ר ִ ּבצְ לִ ילִ ים ֻמ ָּכ ִרים וְ יַ ֲהפ ְֹך ָ ּגלוּי.
וּכְ ׁ ֶש ַה ִּמלְ מוּל הוֹ פֵ ְך ֶ ּבכִ י ֲאנִ י ְמ ִביאוֹ ֶאל ִמ ּ ַטת ִא ּמוֹ
לִ ינֹק ,וְ ֶה ָחלָ ב ַמ ְר ִ ּג ַיע ֶאת קוֹ לוֹ ָתיו וְ הוֹ פֵ ְך אוֹ ָתם
לִ ׁ ְש ִת ָיקה.
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עד שהגיע לגיל שלוש לא סיפרתי לבני על אֹלהים
ֹלהים,
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לְ גִ יל ׁ ָש ׁ
ֹלש ֹלא ִס ַּפ ְר ִּתי לִ ְבנִ י ַעל ֱא ִ
ׁ ֶשלּ ֹא יִ פְ ַחד .וּכְ ׁ ֶש ַּנ ֲע ָׂשה ֶ ּבן ׁ ָש ׁ
יהם ֶה ֵּכרוּת.
ֹלש ָע ַרכְ ִּתי ֵ ּבינֵ ֶ
אֹלהי.
זֶ ה ֱא ַ
ֹלהיָ ,א ַמ ְר ִּתי לִ ְבנִ י .זֶ ה ְ ּבנִ יָ ,א ַמ ְר ִּתי לֵ ַ
ׁ ָש ֲאל ּו ָּכל ֶא ָחד ׁ ְש ֵאלוֹ ת זֶ ה ַעל זֶ הּ ְ .בנִ י ׁ ָש ַאל:
ֹלה ָ
יך זֶ ה הוּא ֶא ָחד ִמ ְ ּקרוֹ ֵבינוְּּ ,כמוֹ ָסב,
ַה ִאם ֱא ֶ
ּ
ֹלהי ׁ ָש ַאל:
יתי לוֹ ֱ .א ַ
ְּכמוֹ דּ וֹ ד? ֹלא ְ ּב ִדיוּקָ ,ענִ ִ
יתי לוֹ ׁ ֵשמוֹ ת ַר ִ ּבים לִ ְבנִ י,
ַמה ּׁ ֵשם ִ ּבנְ ָך? ָענִ ִ
ּד־אל,
ק־אלָ ,חמוּד וַ ֲחמו ֵ
ָמתוֹ ק ו ְּמתוֹ ֵ
ֹלה ָ
יתי לוֹ
ָח ִביב וַ ֲח ִב ֵ
יך? ָענִ ִ
יב־אלּ ְ .בנִ י ׁ ָש ַאלַ :מה ּׁ ֵשם ֱא ֶ
ְ
אֹלהי ,הוּא ָא ִבינ ּו ַמלְ ֵּכנוּ ,וְ הוּא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא,
ׁ ֵשמוֹ ת ַר ִ ּבים לֵ ַ
ְ
אֹלהי.
אֹלהים וֵ ַ
וְ הוּא ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,וְ הוּא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ,וְ הוּא ֵאל וֵ ִ
ֹלהי ֵה ֵחל אוֹ ֵמרּ ִ :בנְ ָך יְ ִח ְיד ָך ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת ,ו ִּמ ָ ּיד ֵה ַׂש ְמ ִּתי ַעצְ ִמי
ֱא ַ
ֹאהב יוֹ ֵתר?
ְּכ ִמי ׁ ֶש ּׁשוּב ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת קוֹ לוֹ ּ ְ .בנִ י ׁ ָש ַאלֶ :את ִמי ּת ַ
וְ ָׂש ַמ ְח ִּתי ׁ ֶשהוֹ פִ ָיעה ַה ִּמ ָ ּלה ַא ֲה ָבה ְ ּב ִדבּ וּרוֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ּ ַס ְח ִּתי דַּ ְע ּתוֹ ְ ּב ַהצְ ִ ּב ִיעי
ַעל ָמטוֹ ס ׁ ֶש ָחלַ ף ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַעל ִח ּפו ׁ ִּשית ׁ ֶש ָע ְב ָרה ֵ ּבינֵ ינ ּו ַ ּבדֶּ ׁ ֶשא .ו ִּב ְמקוֹ ם לוֹ ַמר לוֹ
ֹלהיָ ,א ַמ ְר ִּתי לוֹ  :יָ פִ ים ,נָ כוֹ ן?
ָּכל ֵאלּ ּו ַמ ֲע ֵׂשי ֱא ַ

23

כּ ו ַּתאבּ
"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'

ֵה ַק ְמ ִּתי כּ ו ַּתאבּ ָקטָ ן ִעם ְ ּבנִ י ַ ּב ּ ָסלוֹ ן.
ִ ּב ְב ָק ִרים ׁ ֶשל יוֹ ם ׁ ִש ּׁ ִשי הוּא ָקם ִע ִּמי ֻמ ְקדָּ ם
לִ לְ מֹד ,וַ ֲאנִ י ַמזְ ִּכיר לוֹ ִּכי ַ ּב ֶח ֶדר ֵאין מוֹ ֶרה
וְ ֵאין ַּתלְ ִמידַ ,רק ּתוֹ ָרה לְ פָ נֵ ינוּ ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ׁ ַש ְּננִ ים יַ ַחד
ְּפסו ִּקים ְ ּב ִע ְב ִרית וַ ֲא ַר ִּמית וַ ֲע ָר ִבית.
ֹלהים
יהן ֱא ִ
ֲאנַ ְחנ ּו נִ זְ ָה ִרים ְ ּב ִמ ִ ּלים ַרבּ וֹ תּ ֵ ,בינֵ ֶ
וְ ַא ַ ּ
לל ּה וְ ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ָה ַר ִ ּבים ,וּכְ ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֵּכיצַ ד
יִ ְר ָאה ָק ׁ ָשה ִמ ְתלַ ֶ ּב ׁ ֶשת ְ ּבפָ נָ יוֲ ,אנִ י ַמ ְמ ִּתיק לוֹ אוֹ ִת ּיוֹ ת
ִ ּב ְד ַב ׁשְ ,מ ַתכְ נֵ ן ִע ּמוֹ ֵּכיצַ ד ַהכּ ו ַּתאבּ
יִ ְת ַר ֵחב ִעם ֶא ָחיו וְ ַא ְחיוֹ ָתיו ,וְ נַ ְמ ִּתיק ַ ּגם לָ ֶהם
ֶאת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ִ ּב ְד ַב ׁש ,וְ ֹלא נִ לְ ַעג לַ ִּנכְ ׁ ָשלִ ים,
וּנְ ָב ֵר ְך יַ ַחד לִ פְ נֵ י וְ ַא ֲח ֵרי ַה ְּפסו ִּקים.
וַ ֲאנִ י אוֹ ֵמר לוֹ ְ ּבכָ ל בּ ֶֹקר ְ ּבתֹם ַה ִ ּל ּמוּד,
ָאב ַח ָ ּיב לְ לַ ֵּמד לִ ְבנוֹ ּתוֹ ָרה ,וְ ִאם ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לְ לַ ְּמדוֹ
ַח ָ ּיב לִ ְׂשכּ ֹר ְמלַ ֵּמד לִ ְבנוֹ ִמ ְ ּבנֵ י ִעירוֹ לְ לַ ְּמדוֹ ,
ֲא ָבל ַא ָּתהּ ְ ,בנִ יָ ,עלֶ ָ
יך לִ זְ כּ ֹר ׁ ֶש ַ ּגם יָ בוֹ א ַה ּיוֹ ם
ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַח ָ ּיב לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ְּכ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְּמדוֹ ָא ִביו,
וְ ָאז ִּת ְהיֶ ה ַח ָ ּיב לְ לַ ֵּמד ַעצְ ְמ ָך ָּכל ַה ְּפסו ִּקים
וְ ַה ּׁ ֵשמוֹ ת וְ ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת וְ ַה ָּתגִ ים ׁ ֶשלּ ֹא ָחלְ פ ּו ֵ ּבינֵ ינוּ,
וְ כָ ל ֵאלּ ּו ׁ ֶש ָחלְ פ ּו ְ ּבלִ י ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ִמ ָ ּלה ַא ַחת
ַעל ְמקוֹ ָמם ְ ּב ַח ֵ ּיינוּ.

24

בקשה על הנשמה
"וַ ֲאנִ י גו ּׁש וְ ִר ָּמה ָ /עפָ ר ִמן ָה ֲא ָד ָמה ְּ /כלִ י ָמלֵ א כְ לִ ָּמה ֶ /א ֶבן דּ ו ָּמה"
  רבי שלמה ִא ְ ּבן גַ ִ ּבירוֹ ל" ,כתר מלכות"

אלהי כל הנשמה  /בלב מלא ִמרמה  /ובעיניים בּ וֹ שות
ֹלהי ֵ
פונה אני אליך ֱא ַ
מכלימה  /ואיני יודע ֲענוֹ ת ָמה ולָ מה  /ועוד מעט אני רימה  /עפר אל עפר
ְּ
מן האדמה  /ואם לא ֶאפנה אליך קודם שתהיה נפשי תמימה  /חושש אני
שלא ֶאפנה אליך עד ארד דו ָּמה  /על כן פונה אני אליך עומד על בלימה ָ /
לך
כל החכמה  /ולי אין פתרון התעלומה  /יודע אני שלא מוכנה לי עדיין גאולה
דומה  /על כן פונה אני
לה ֶבל ָ
שלמה  /אך אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי ֶ
אשמה  /כי מי יפנה אליך אם לא יִ ְמלָ א אשמה
אליך עכשיו ואני עדיין מלא ְ
חטאי בתוך נפשי מנהלים מלחמה  /ואם אתה לא נלחם בעבורי
ועל מה /
ַ
ָ
אני חולף ואיך אהלֶ לך בדממה  /ואם אתה נלחם בי אני הופך שממה /
תומה  /ואם לא אפנה אליך עכשיו במילים
ּ
דמ ּה  /עד
ונפשי שופכת עד תום ָ
אמור לי במה  /ואם לא עכשיו אפנה אליך אמור לי להמתין כמה  /וכבר
אלמד לָ כוֹ ף ברך
אני נִ מלָ א מול גדולתך מול זְ דונִ י ֵאימה  /וזמן רב יעבור עד ַ
וראש וקומה  /אתה מושל בעלמא  /יודע כל תולדות ֵקדמה ויַ ָּמה  /ואני
זממה  /שהיא מלאה עורמה  /ועמוסה לכלוך
ּ
אף אצל נשמתי איני יודע כל
וזוהמה  /ואם הרגע הזה חולף בה ואין אתה נותן לה ָ ּב ָמה  /היא נֶ ֱאלָ מה /
עד ָ
וחשכה ממלאה את חייה
יך והיא נעלמה ֵ /
היא לעולמים אולי לא ָשבה ֶ
תחת החמה  /ואין אני מוצא עוד מקומה  /ואין לה עוד נחמה  /על כן פונה
לעוררה מייאוש
ּ
אני אליך להקימה  /להזכיר לה את שמה  /לצנן זעמה  /או
נדהמה  /שרק יצאה
ותרדמה  /ולַ ענות אותה למה וּמה  /שהיא כתינוקת ָ
ָ
ועולמך עדיין אינו עולמה  /עומדת מול מלכותך העצומה
מה /
את רחם ִא ּ
רחמה  /עדיין חדשה היא עם כל
ּ
מה אל
 /ומבקשת לשוב נעימה  /אל ִא ּ
רואה שמש והיא אדומה  /ואתה חי עולמים והיא בת יממה.
פעימה ָ /
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שיר לאסירי בתי־הסוהר
ְּ
"בזִ כְ רוֹ נִ י ִמצְ טַ ֵ ּיר ַּפ ְחדּ וֹ ׁ ֶשל ַא ָ ּבא ְּכ ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ַה ְמ ׁשוֹ ֵרר נָ ַסע ֶאל ּתוֹ ְך ָהאֹפֶ ק ָה ָרחוֹ ק.
ּ
־מ ַתנַ ִ ּבי וְ ׁ ָש ַמר ֶאת נַ פְ ׁשוֹ
ֹלא ׁ ֶש ָׂשנֵ א ׁ ִש ָירה .הוּא ְמאֹד ָא ַהב ֶאת ׁ ַש ֲאגוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַאלְ ֻ
ִמ ְּפסו ֵּקי ַה ִּז ָּמה ׁ ֶשל ַאבּ וּ־נֻ וַ אסֹ .לא ָׂשנֵ א ֶאת ַה ּׁ ִש ָירה ֲא ָבל ֹלא ָרצָ ה ׁ ֶש ָ ּבנָ יו יַ ַע ְסק ּו
ָ ּב ּהְּ .פ ָע ִמים ַרבּ וֹ תְּ ,פ ָע ִמים ַרבּ וֹ תֲ ,אנִ י זוֹ כֵ רָ ,היָ ה אוֹ ֵמר לִ יֱ :היֵ ה רוֹ פֵ א ִאם ִּת ְרצֶ ה
אוֹ לְ ַמד ִמ ׁ ְש ָּפטִ יםּ ֵ ,בןַ .ה ּׁ ִש ָירה ֹלא ָּתנִ יב ַּפת־לֶ ֶחם".
  סמיח אל־קאסם" ,צילום של הורים שאינם על קיר הבית החדש",
  תרגום :ששון סומך

יתי אוֹ תוֹ לְ ָא ִבי.
י־ה ּס ַֹהר וְ ֶה ְר ֵא ִ
ָּכ ַת ְב ִּתי ׁ ִשיר ַעל ֲא ִס ֵירי ָ ּב ֵּת ַ
ָא ַמרַ :מה ַ ּי ַעזְ ר ּו ַה ּׁ ִש ִירים לָ ֲא ִס ִירים ,ו ַּמה ָ ּלנ ּו
ִּכי נְ זַ לְ זֵ ל ְ ּבצִ ְד ַקת ַה ּסוֹ ֲה ִרים וְ ַה ּׁשוֹ פְ טִ ים וְ ַה ְמחוֹ ְק ִקים?
ָא ַמ ְר ִּתיַ :על ַה ַּמ ֲא ָסר ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ֲאנִ י כּ וֹ ֵתבַ ,א ָ ּבא,
יוֹ ם־יוֹ ם ֲאנִ י חוֹ זֵ ר לַ ָּתאַ ,מ ְמ ִּתין לִ ְר ִמיזָ תוֹ ׁ ֶשל סוֹ ֵהר ְמ ֻר ָחק,
ִאם יִ ְרצֶ ה ֶאכְ בּ ֹל יָ ַדי ַ ּב ֲאזִ ִ ּקיםִ ,אם יְ ַב ֵ ּק ׁש
ֶא ְת ַח ֵּנן לְ פָ נָ יו לְ חֹפֶ ׁש ְ ּב ַמכּ וֹ ת ַעל סוֹ ְרגֵ י ַה ַחלּ וֹ ן.
ָא ַמרֲ :חלוֹ מוֹ ת ַה ּׁ ִשיר ִמ ִּפ ָ
ָ
יך ְמ ַד ְ ּב ִרים ,וְ ַא ָּתה ַעצְ ְמך עוֹ ֵמד
ִמחוּץ לְ חוֹ ַמת ַה ֶּכלֶ אֲ ,אנִ י ֹלא הוֹ לַ ְד ִּתי ָ ּבנִ ים לְ ַמ ֲא ָסרּ ֵ ,בן,
ִאם ִּת ְרצֶ ה ֶא ׁ ְשלַ ח אוֹ ְת ָך לַ פָ קוּלְ טָ ה לְ ִמ ׁ ְש ָּפטִ ים וְ אוּלַ י
ִּת ְהיֶ ה ׁשוֹ פֵ טּ ִ ,ב ְמקוֹ ם ׁ ִש ִירים ִּתכְ ּתֹב ִ ּגזְ ֵרי־דִּ ין
לְ ָה ֵקל ַעל ְּכ ֵא ֵבי ָהעוֹ לָ םָ .א ַמ ְר ִּתיָ :א ִביֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ִ ּבנְ ךָ,
ֹלא הוֹ לַ ְד ִּתי לִ י הוֹ ִרים לְ פַ ֵחד ,וְ ַה ֶּכלֶ א ָ ּגדוֹ ל ִמ ּׁ ְשנֵ ינוּ,
סוֹ גֵ ר ַעל ׁ ְשנֵ ינוִּ ,ה ֵּנה ְמ ַס ֵּמן לְ ָך ַעכְ ׁ ָשו ַה ּסוֹ ֵהר
ׁ ֶש ְּת ָס ֵרב לְ ַה ִּכיר ְ ּב ַמ ֲא ָס ְר ָךֶ ׁ ,ש ְּת ַב ֵ ּק ׁש ֹלא לָ צֵ את
ֶאת ְ ּגבוּלוֹ ת ַה ָּתאָ .א ַמרִ :אם ֵּכן ֲא ִס ִירים ֻּכ ָ ּלנ ּו
ֹלהיםּ ְ ,בנִ יֻּ ,כ ָ ּלנ ּו ֲע ָב ָדיוַ ,א ְך ָמה
ְ ּב ֵב ִּ
ית־כלְ אוֹ ׁ ֶשל ֱא ִ
ַה ֻח ִ ּקים וְ ַה ִּמ ׁ ְש ָּפטִ יםֻּ ,כ ָ ּלם צוֹ ְד ִקים ,וְ ֵאין ֶא ָחד
ׁ ֶשלּ ֹא יֶ ֱחטָ אַ ,ה ִאם ׁ ָשכַ ְח ָּת? ָא ַמ ְר ִּתיֶ :את ַה ֶּכלֶ א ַה ֶּזה
ְ ּבנֵ י ָא ָדם ָ ּבנוַּ ,א ָ ּבא ,וְ יוֹ ם־יוֹ ם ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ זְ ִרים לָ ֶהם
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לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִ ּב ְבנִ ָ ּיתוֹ  ,לְ הוֹ ִסיף ֲאגַ ִּפים ,לְ ַה ִ ּציב ַמצְ לֵ מוֹ ת,
עוֹ ד ְמ ַעט ְּכ ָבר ֵאינָ ם זְ קו ִּקים לְ סוֹ ֲה ִרים ,יְ פַ ּ ְטר ּו ֶאת ֻּכ ָ ּלם
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נַ ְמ ׁ ִש ְ
יך לִ ׁ ְשמֹר ַעל ַעצְ ֵמנוֲּ ,אנִ י ֹלא ֵאלֵ ְך
לַ פָ קוּלְ טָ ה לְ ִמ ׁ ְש ָּפטִ יםַ ,א ְך ְּכ ָבר ֶה ְחלַ טְ ִּתי לְ ַהפְ ִסיק
לִ כְ ּתֹב ׁ ִש ִיריםָ .א ַמרֵּ :כיצַ ד ֶה ְחלַ טְ ָּת? ִה ֵּנה ְּכ ָבר הוֹ ַד ְע ִּתי
ית־ה ּס ַֹהר
לְ א ֶֹר ְך ָּכל ַה ִּמ ְסדְּ רוֹ ן ָ ּב ֲאגַ ף ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְ ּב ֵב ַ
ִּכי ַה ֵ ּבן ׁ ֶש ִ ּלי כּ וֹ ֵתב ׁ ִש ִירים לְ יוֹ ם ַה ּׁ ִש ְחרוּרְּ ,כ ָבר לוֹ ְמ ִדים
ׁ ְשכֵ נֵ ינ ּו ֶאת ַה ּׁ ִש ִירים ו ְּמזַ ְּמ ִריםָ .א ַמ ְר ִּתיֲ :אנִ י ׁשוֹ ֵמ ַעַ ,א ָ ּבא,
ֲא ָבל ֹלא ֶאת ׁ ִש ַירי ֵהם ְמזַ ְּמ ִריםֵ ,א ֶ ּלה ֵהם ׁ ִש ֵירי ַה ּסוֹ ֲה ִרים,
יהם,
ֵמ ַה ּיוֹ ם ֲאנִ י ֶאכְ ּתֹב ִ ּגזְ ֵרי־דִּ ין לְ ִה ְת ָחרוֹ ת ְ ּבגִ זְ ֵר ֶ
יהםֶ ,אכְ ּתֹב לְ ָך
ֶאכְ ּתֹב ִּפ ְס ֵקי־דִּ ין לְ ִה ְת ָחרוֹ ת ִ ּבפְ סו ֵּק ֶ
וּלְ ִא ָּמא ִמכְ ָּת ִבים ִמ ָּת ִאי ָ ּב ֶהם ֲא ַב ּ ֵׂשר ִּכי ַה ּׁ ִש ְחרוּר
ימי נֶ כְ ֵדיכֶ םַ ,ה ַּמ ֲא ָבק ָאר ְֹך
ֹלא יָ בוֹ א ַ ּגם ֹלא ִ ּב ֵ
ִמ ַּמה ּׁ ֶש ּיוּכְ ל ּו לְ ָת ֵאר ַה ּׁ ִש ִיריםָּ ,כ ׁ ְשל ּו ָּכל ַה ּׁ ִש ִירים.
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ט' באב ה'תשס"ט ,תחת הכר
ְ ּבלֵ יל ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ַׂש ְמ ִּתי ֶא ֶבן ַּת ַחת ַה ַּכר
ֹאשי
וְ ִה ַּנ ְח ִּתי ָעלָ יו ר ׁ ִ
יתי ׁשוֹ ֵאל ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁיש ַ ּב ֲחלוֹ ִמי.
וְ ֹלא ָהיִ ִ
יח ֶ ּבן יוֹ ֵסף נוֹ לָ ד
וְ יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ַה ַ ּליְ לָ ה ָמ ׁ ִש ַ
וְ ַה ַ ּליְ לָ ה הוּא נִ ְרצָ ח
יתי ׁשוֹ ֵאל ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁיש ַ ּב ֲחלוֹ ִמי.
וְ ֹלא ָהיִ ִ
וְ ׁ ָשכַ ְח ִּתי לְ הוֹ צִ יא ָה ֶא ֶבן ִמ ַּת ַחת לַ ַּכר
ֹלשה לֵ ילוֹ ת ְרצוּפִ ים
ׁ ְש ׁ ָ
ֹאשי
יה ר ׁ ִ
יח ָעלֶ ָ
יתי ַמ ִּנ ַ
וְ ָהיִ ִ
יחים נוֹ לָ ִדים וְ נִ ְרצָ ִחים
וְ ׁשוּב ִ ּב ׁ ְשנָ ִתי ְמ ׁ ִש ִ
ֹאשי
ֹלשה לֵ ילוֹ ת ַּת ַחת ר ׁ ִ
ׁ ְש ׁ ָ
יתי ֵמ ׁ ִשיב ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁיש ַ ּב ֲחלוֹ ִמי.
וְ ֹלא ָהיִ ִ
ְּכ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּכ ְב ִּתי לִ ׁישֹן ַ ּב ַ ּליְ לָ ה ָה ְר ִב ִיעי ַח ׁ ְש ִּתי ְּכ ֵאב ְ ּב ָק ְד ֳק ִדי
ֵמרֹב ֲחלוֹ מוֹ ת וְ נוֹ לָ ִדים וְ נִ ְרצָ ִחים ו ׁ ְּשלוֹ מוֹ ת ֲח ֵס ִרים
וְ ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ַה ַּכר
אתי ֶאת ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ִה ַּנ ְח ִּתי ַּת ַחת ַה ַּכר
ו ָּמצָ ִ
ֹאשי
יה ר ׁ ִ
יה וְ ֹלא ִה ַּנ ְח ִּתי ָעלֶ ָ
את ָ
וְ הוֹ צֵ ִ
יתי ֵמ ׁ ִשיב ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁיש ַ ּב ֲחלוֹ ִמי.
וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיִ ִ
וְ ֶאת ָה ֶא ֶבן ִה ַּנ ְח ִּתי ִ ּב ְמגֵ ָר ִתי
לְ ָה ׁ ִשיב לִ י יָ ִמים ׁ ֶשל ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ִּכ ְרצוֹ נִ י
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו ְּכמוֹ ָתם טוֹ ִבים לְ יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים.
יחים נוֹ לָ ִדים וְ נִ ְרצָ ִחים
ו ֵּבינְ ַתיִ ם ְמ ׁ ִש ִ
נִ ְרצָ ִחים וְ נוֹ לָ ִדים
וַ ֲאנִ י ֵאינִ י ֵמ ׁ ִשיב ׁ ָשלוֹ ם לְ ִא ׁיש ַ ּב ֲחלוֹ ִמי.
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פולשים
א.
— זוֹ כֶ ֶרת ַא ְּת ׁ ֶש ִה ְת ַר ֲח ׁש ּו נִ ּ ִסים?
ַה ַּמיִ ם ָהי ּו לְ יַ יִ ןַ ,ה ֶ ּל ֶחם לְ ָב ָׂשר,
יסר ָהלַ ְך לְ ֵביתוֹ ?
ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ָק ָרא וְ ַה ֵ ּק ָ
יסר לְ ֵביתוֹ ,
— ֹלא זָ כַ ְר ִּתי ׁ ֶש ָהלַ ְך ַה ֵ ּק ָ
ֵּכיצַ ד יֵ לֵ ְך — ְּכ ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ֵ ּביתוֹ ?
ב.
ֻּכ ָ ּלנ ּו ָ ּבאנ ּו ֵמ ֶר ֶחםֻּ ,כ ָ ּלנ ּו הוֹ לְ כִ ים ֱאלֵ י ֶק ֶבר,
ֹלש לְ ָב ִּתים,
ֲא ָבל ֵ ּבינְ ַתיִ ם נִ ְת ַע ֵּכב ָ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ,נִ פְ ׁ
נֵ ַדעַ :ה ַ ּליְ לָ ה ַמ ְמ ִּתין לַ ּיוֹ ם וַ ֲאנַ ְחנ ּו — לַ ִּמ ׁ ְשטָ ָרה.
ג.
וְ ַה ּׁשוֹ טְ ִרים ֻמ ְר ָ ּגלִ ים ְ ּב ַמ ַ ּגע ּגוּף ְ ּבגוּף,
ַ ּב ֲא ִחיזַ ת יְ ֵדי ַמפְ ִ ּגינִ יםּ ַ ,ב ֲה ָר ַמת ַה ָ ּב ָׂשר
ִמן ָה ֲא ָד ָמה לָ ֲאוִ ירּ ְ ,ב ַה ׁ ְשלָ כָ תוֹ
ֶאל ִּפי נַ ֶ ּי ֶדת ְּפעו ָּרה.
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים לְ ִה ְתנַ ֵ ּגד וְ לוֹ ְמ ִדים ׁ ִשעו ִּרים
ְ ּב ַמ ַ ּגע ַה ָ ּב ָׂשר ,אוֹ ֲחזִ ים יָ ַדיִ ם ְ ּב ׁשו ָּרה מוּל נַ ֶ ּי ֶדת
ר־כ ְך נֶ ֱא ָחזִ ים ְ ּבכ ַֹח ַה ְּכ ִב ָידה
לְ ָעצְ ָר ּה ,וְ ַא ַח ָּ
יש ָיבה ַעל ָה ַא ְספַ לְ ט ְ ּבלֵ ב ַה ּצ ֶֹמתְ ,מ ַח ּׁ ְש ִבים
ִ ּב ׁ ִ
אשוֹ ן ,נֶ ַהג ָהאוֹ טוֹ בּ וּס ׁ ֶש ּמוּלֵ נוֲּ ,אנַ ְחנ ּו
ִמי יִ ָּכנַ ע ִר ׁ
אוֹ כּ ַֹח ַה ְּכ ִב ָידה.
ד.
נָ בוֹ א ִמן ַה ּ ִס ְמטָ אוֹ תִ ,מן ַה ּ ִס ְס ָמאוֹ ת,
נַ ֲעמֹד ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ַה ָּנ ָהרּ ְ ,ב ִמ ׁישוֹ ר ָה ָהר,
29

נִ ְת ַק ֵ ּבץ ַ ּב ִּכ ָּכרוֹ ת ,נַ ְחסֹם ֶאת ַה ִּכ ְר ָּכרוֹ ת,
'יפים וְ ַה ּסו ִּסים,
ֶאת ָהאוֹ טוֹ בּ ו ִּסיםֶ ,את ַה ִ ּג ִּ
וְ ֹלא נִ צְ ַהל ַ ּב ִּמלְ ָחמוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ְ ּגבוּל.
ה.
ישן ָ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ,נָ ִקיא ָ ּב ְרחוֹ בוֹ ת,
נִ ׁ ַ
ְ
נִ ְת ַח ֵּמם ְ ּב ַח ְד ֵרי ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְּכ ׁ ֶשח ׁ ֶֹשך ַה ַ ּליְ לָ ה ֵמגֵ ן ָעלֵ ינוּ,
ו ֵּבינְ ַתיִ ם נְ ַח ֶּכה לְ חֹם ַה ּיוֹ ם.
נָ בוֹ א ְר ֵע ִבים־ ְׂש ֵב ִעים ,נָ בוֹ א אוֹ ֲה ִבים־זוֹ ֲע ִמים,
נָ בוֹ א ִא ְ ּל ִמים ַעד ְּכ ֵדי ֻ ּבלְ מוּס ׁ ֶשל צְ ָעקוֹ ת.
ו.
ֹלש
ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ּפוֹ לְ ׁ ִשיםִ .אם ָּכ ְך נִ פְ ׁ
ָרחוֹ ק יוֹ ֵתרֶ ,אל ּתוֹ ְך ּגוּפָ ם ׁ ֶשל ַה ְמפַ ִּנים,
ֹלש
יהם נִ פְ ׁ
ֶאל ּתוֹ ְך ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵת ֶ
ֶאל ַה ּׁ ִש ִיריםֶ ,אל ַה ִּמ ִ ּלים,
נִ פְ ׁ
ֹלש ֶאל ַח ְד ֵרי ַה ּׁ ֵשרו ִּתים ָה ַר ִ ּבים,
יסר.
ַה ְמ ֻר ָּו ִחיםּ ְ ,ב ֵביתוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּק ָ
ז.
יסר ׁ ֶש ָ ּיגוּר ִע ָּמנ ּו
— וְ ִאם נַ זְ ִמין ֶאת ַה ֵ ּק ָ
ַ ּב ּׁ ִשכּ וּנִ יםֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲעמֹד ִע ָּמנ ּו מוּל ַה ּׁשוֹ טְ ִרים,
ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ְתח ּו יָ ָדיו ַ ּב ֲא ִחיזָ ָתם וְ יִ כְ ֲאב ּו ַרגְ לָ יו
ְּכ ׁ ֶש ֻ ּי ׁ ְשלַ ְך ֱאלֵ י נַ ֶ ּי ֶדת ,אוּלַ י יָ ִבין?
יסר? ֲע ַדיִ ן ַּת ֲא ִמין?
— וְ ַת ֲא ִמין ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַה ֵ ּק ָ
אוּלַ י ִּכ ְסאוֹ בּ וֹ ֵערַ ,א ְך יוֹ ֲעצָ יו אוֹ ְמ ִרים לוֹ
ׁ ֶש ִּכ ְסאוֹ זוֹ ֵהרֶ ׁ ,ש ִ ּלבּ וֹ הוּא ׁ ֶשבּ וֹ ֵער.
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מתוך בניינים נטושים
נִ כְ נַ ְס ִּתי דֶּ ֶר ְך ׁ ֶש ֶבר ָ ּב ִרצְ ָּפה
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים לִ ׁ ְשבּ ֹר
יתי.
וְ ֹלא ָר ִא ִ
ְ
ָע ַב ְר ִּתי דֶּ ֶרך ֲע ֵרמוֹ ת ַא ׁ ְש ָּפה
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים לִ ְבעֹר
יתי.
וְ ֹלא ִ ּג ִ ּל ִ
נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי ִ ּבגְ לַ ל ֲעיֵ פוּת ַה ִ ּקירוֹ ת
וְ ֹלא ָעזַ ְב ִּתי ֶאת ַה ַ ּביִ ת ְּכ ָבר ֶע ְׂש ִרים דּ וֹ רוֹ ת.
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים ַרק ְ ּבכִ ּווּן ֶא ָחד לַ ֲעבֹר
יתי.
וְ ֹלא ִח ִּכ ִ
ָחלַ ְמ ִּתי ׁ ֶש ַא ִ ּביט ַעל ָהעוֹ לָ ם ֵמ ֲאחוֹ ָריו
ֶא ֱאסֹף אוֹ תוֹ וְ יֶ ֶא ְספֵ נִ י ֶאל ׁ ְש ָב ָריו
יתי ַרק ַא ַחת ִמ ִּנ ׁ ְשמוֹ ת דַּ ָ ּי ָריו
ָהיִ ִ
ַק ְמ ִּתי ְ ּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת לְ טַ ֵ ּיל ֵ ּבין ֲחצֵ ָריו.
ֶמלֶ ְך ָ ּגר ְ ּבתוֹ ְך ִ ּבנְ יָ ן נָ טו ּׁש
ו ִּבנְ יָ נִ ים נְ טו ׁ ִּשים ִמ ְתגּוֹ ְר ִרים ְ ּבתוֹ ְך ֻּכ ָ ּלנ ּו
ְמ ׁשוֹ ֵרר ׁ ָשר ִמ ּתוֹ ְך ִ ּבנְ יָ ן נָ טו ּׁש
ו ִּבנְ יָ נִ ים נְ טו ׁ ִּשים ׁ ָש ִרים ִמ ּתוֹ כוֹ .
אתי ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִה ְתלַ ֲח ׁ ֻש ּיוֹ ת
ָ ּב ִ
ימה
קוֹ לוֹ ת זְ ִה ִירים ִהזְ ִמינ ּו ְּפנִ ָ
ְ
וְ ֵא ְ
יך ֵאצֵ א — ִמ ּתוֹ ך ׁ ְש ָב ִרים ַ ּב ֵ ּלב?
ָא ָדם ְמ ַב ֶ ּלה ֶאת ׁ ְש ֵא ִרית ַח ָ ּייו ְ ּב ׁ ִש ּפוּצִ ים וְ ִת ּקוּנִ ים.
יסי ִמכְ נָ ַסי ִה ַּנ ְח ִּתי ְּפ ָת ִקים ׁ ֶש ָ ּיגֵ ּנ ּו ָעלַ י
ְ ּבכִ ֵ
ִמ ְּפנֵ י ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י ָעלוּל לִ ׁ ְשכּ ַֹח
יסי ְמ ִעילִ י ִהכְ נַ ְס ִּתי כּ וֹ ַבע וּכְ פָ פוֹ ת
ְ ּבכִ ֵ
ַקר ַ ּב ִ ּבנְ יָ נִ ים ַה ְּנטו ׁ ִּשים ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת.
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ָ ּבא ּו ִמ ׁ ְשטָ רוֹ ת ֵה ִאיר ּו ָּפנָ ִסים
ַעל ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ְת ַח ְּמ ִמים ְס ִביב ְמדו ָּרה
ַעל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ָש ִרים ִמ ּתוֹ ְך ְּתפִ ָ ּלה.
ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ְמפַ ִּנים ֶאת ַה ּפוֹ לְ ׁ ִשים
ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ַמ ׁ ְשלִ יכִ ים ֵמ ַחלּ וֹ נוֹ ת ִמזְ ָרנִ ים
ִ ּבנְ יָ ן ׁ ָשלֵ ם ֵמ ִקיא ֲאנָ ׁ ִשים
וְ ַה ִ ּקיא ְמ ַמ ֵ ּלא ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת.
לִ פְ ָע ִמים ְ ּבכַ ָּמה לֵ ילוֹ ת חוֹ לְ פִ ים ֶע ְׂש ִרים דּ וֹ רוֹ ת
לִ פְ ָע ִמים דּ וֹ ר ֶא ָחד נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים
י־א ָדם נִ ְׂש ָרפִ ים
וְ כוֹ כָ ִבים נִ ְׂש ָרפִ ים ו ְּבנֵ ָ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו קוֹ פְ ִאים ַ ּב ְּמ ִעילִ ים.
ָ ּבא ּו ִמ ׁ ְשטָ רוֹ ת
ֵה ִאיר ּו ָּפנָ ִסים
צָ ֲעק ּו ְ ּבקוֹ ל ׁ ֶש ֵּנצֵ א
ִ ּבנְ יָ ן ׁ ָשלֵ ם ֵמ ִקיא ֲאנָ ׁ ִשים
הוּא ְמ ַב ֵ ּק ׁש לָ ׁשוּב וּלְ ִה ְתרוֹ ֵקן
ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים — ִמ ּׁ ִש ִירים — ִמ ִּמ ׁ ְשטָ רוֹ ת —
ְּכמוֹ ֹלא ָהיִ ינוּ.
ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ְמפַ ִּנים ֶאת ַה ּפוֹ לְ ׁ ִשים
ֹלש
נִ פְ ׁ
ֹלש ָרחוֹ ק יוֹ ֵתר
נִ פְ ׁ
ְ
ֹלש ֶאל ּתוֹ ך נַ פְ ׁ ָשם ׁ ֶשל ַה ְמפַ ִּנים
נִ פְ ׁ
ְ
ֹאמר ׁ ִש ָירה
ֲא ָבל ִמ ּתוֹ ך ִ ּבנְ יָ נִ ים נְ טו ׁ ִּשים נ ַ
זוֹ ֲע ִמים ִּכ ְמ ַעט ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו אוֹ ֲה ִבים
ְמי ָֹא ׁ ִשים ִּכ ְמ ַעט ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים
ְר ֵע ִבים ִּכ ְמ ַעט ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְׂש ֵב ִעים ִמן ַה ִּמ ִ ּלים.
ישן ֵ ּבין אוֹ ִת ּיוֹ ת
נִ ׁ ַ
נָ גוּר ְ ּב ַביִ ת ׁ ֶשל ׁ ִשיר
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יהם ֲאנָ ׁ ִשים
אוּלַ י ְרחוֹ בוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם יֶ ֶא ְספ ּו ֲאלֵ ֶ
ְמ ַה ְ ּג ֵרי ָׂשפָ ה וּפְ לִ יטֵ י ֲעבוֹ ָדה
ו ְּמלַ ְּמ ֵדי ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ְּכח ּו
ו ַּב ֲעלֵ י ַ ּגגּוֹ ת ׁ ֶש ָ ּק ְרס ּו
אוּלַ י ֶאת ֻּכ ָ ּלם יְ ַק ְ ּבל ּו ָה ְרחוֹ בוֹ ת.
ֵהם ׁשוֹ ְמ ִעים ַעכְ ׁ ָשו ֶאת צַ ֲעקוֹ ת ַה ֻּמ ׁ ְשלָ כִ ים ֶאל ָה ְרחוֹ ב
ֶאת צַ ֲעקוֹ ת ַההוֹ לְ כִ ים ֶאל ָה ְרחוֹ ב
ֶאת ְ ּבכִ י ַה ִּתינוֹ קוֹ ת ַה ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ֶאל ָה ְרחוֹ ב
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים לִ ׁ ְשבּ ֹר
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים לִ ְבעֹר
יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים ַרק ְ ּבכִ ּווּן ֶא ָחד לַ ֲעבֹר.
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בשערי עמידר
לעובדיה בן אברהם

ְרחוֹ ב יָ פוֹ ָעיֵ ףֲ .אפִ לּ ּו ַמ ּׁ ַשט ַר ָּכבוֹ ת ְ ּבלִ בּ וֹ
ֹלא יָ ִסיר ֵמ ָעלָ יו ֶאת יְ גִ ַיעת ַה ּׁ ָשנִ ים .וַ ֲאנָ ׁ ִשים
ַמ ְמ ִּתינִ ים לְ ָא ְרכּ וֹ ַ ּב ַּת ֲחנוֹ ת ִמ ְ ּבלִ י לְ ִה ְתגּוֹ ֵדדָּ ,כל ֶא ָחד
וַ ֲחפָ צָ יו ְ ּביָ ָדיו .וְ ֶא ָחד ׁשוֹ כֵ ב ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ,מוּל
ׁ ַש ֲע ֵרי ַע ִּמ ָידרְ ,רחוֹ ב יָ פוֹ  ,17בּ וֹ ֲאכָ ה ִמגְ דַּ ל
דָּ וִ דָ ,רחוֹ ק ֵמ ַה ּׁ ִשכּ וּנִ יםִ .מי ׁ ֶשחוֹ לְ פִ ים חוֹ לְ פִ יםִ ,מי
ׁ ֶשעוֹ צְ ִרים עוֹ צְ ִרים ,וְ עוֹ ַב ְדיָ ה ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם אוֹ ֵחז ְ ּביָ דוֹ
ֶאת צַ ו ַה ִּפ ּנוּי ִמ ֵ ּביתוֹ ֻ ,מגְ דָּ ל ְ ּבצִ לּ וּם דָּ הוּי,
וּמוּל ֵעינָ יו חוֹ לְ פוֹ ת ָה ַר ָּכבוֹ ת.
ִמי יַ זְ ִּכיר ֶאת ַע ִּמ ָידר ַ ּב ּׁ ִש ִירים? ְ ּבכָ ל זֹאת
ֵאינָ ּה ֶּפ ַרחֵ ,אינָ ּה כּ וֹ כָ בֵ ,אינָ ּה צִ ּפוֹ רֵ ,אינָ ּה
נַ ַחל .וְ ַה ִאם ֹלא יִ כְ ַאב לְ ַמנְ ַּכ"ל ַע ִּמ ָידר ִק ּפו ַּח
ְמקוֹ ם ֶח ְב ָרתוֹ ַ ּב ּׁ ִש ִירים?
ָ ּבאנ ּו לַ ֲעמֹד ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַע ִּמ ָידרְ ,ס ִביב עוֹ ַב ְדיָ ה ֶ ּבן
ַא ְב ָר ָהםְ ,רחוֹ ב יָ פוֹ  ,17בּ וֹ ֲאכָ ה ִמגְ דַּ ל דָּ וִ ד,
ָרחוֹ ק ֵמ ַה ּׁ ִשכּ וּנִ יםִ .מי ׁ ֶשחוֹ לְ פִ ים חוֹ לְ פִ יםִ ,מי ׁ ֶשעוֹ צְ ִרים
עוֹ צְ ִרים ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִרים ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ַהפְ ָ ּגנוֹ ת ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו
צוֹ ֲע ִקים ִ ּבלְ ׁשוֹ נוֹ ת זוֹ ֲעמוֹ ת ,וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַע ִּמ ָידר ַמ ִ ּביטִ ים ָ ּבנ ּו
ִמן ַה ַחלּ וֹ נוֹ תֵ .א ְ
יך ֹלא ִּת ָּזכֵ ר ַע ִּמ ָידר ַ ּב ּׁ ִש ִירים? ַ ּגם ִאם
ֵאינָ ּה ֶּפ ַרחֵ ,אינָ ּה כּ וֹ כָ בֵ ,אינָ ּה צִ ּפוֹ רֵ ,אינָ ּה
נַ ַחלַ ,ה ִאם ֹלא ָראוּי ׁ ֶש ִּתזְ ֶּכה לְ פָ חוֹ ת ְ ּב ׁ ִשיר ֶא ָחד?
ָע ַמ ְדנ ּו ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַע ִּמ ָידר וְ ֵאין ַמכְ נִ יס אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת
בּ ֶֹקר ֻמ ְקדֶּ ֶמת .וְ עוֹ ַב ְדיָ ה ֶ ּבן ַא ְב ָר ָהם
ׁשוֹ כֵ ב ְ ּב ַׂשק ׁ ֵשנָ הְ ,רחוֹ ב יָ פוֹ  ,17בּ וֹ ֲאכָ ה
ִמגְ דַּ ל דָּ וִ דָ ,רחוֹ ק ֵמ ַה ּׁ ִשכּ וּנִ יםִ .מי ׁ ֶשחוֹ לְ פִ ים חוֹ לְ פִ ים,
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ִמי ׁ ֶשעוֹ צְ ִרים עוֹ צְ ִרים ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ָהיִ ינ ּו ְמ ַד ְמיְ נִ ים ֶאת
ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן אוֹ ֵחז ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי ַע ִּמ ָידר ַה ְּכ ֵב ִדים ,וְ ָהיִ ינ ּו ַמזְ ִּכ ִירים
לוֹ ַׂש ֲערוֹ ָתיו ַה ְ ּגזוּזוֹ ת ,וְ ָהיִ ינ ּו לוֹ ֲח ׁ ִשים לוֹ ַאל
נָ ָקם ,וְ ָהיִ ינ ּו אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִּכי ָּכל ַס ְרנֵ י
ַע ִּמ ָידר ַעל ַה ַ ּגג רוֹ ִאים ִ ּב ְׂשחוֹ ק עוֹ ַב ְדיָ ה.
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־ת ְח ִריר
כיכר ַא ַּ
־ת ְח ִריר לִ פְ נוֹ ת בּ ֶֹקר ַה ֶ ּג ָחלִ ים ַהלּ וֹ ֲח ׁשוֹ ת
ְּכ ׁ ֶש ְ ּבכִ ַּכר ַא ַּ
ׁ ֶשל ַה ַּמ ְה ֵּפכָ ה ְמנַ ּסוֹ ת לִ ְת ּפֹס ְּתנו ָּמה ְקצָ ָרה
ָ ּבא ָֹהלִ ים ׁ ֶשהו ְּקמ ּו ַ ּב ֶּמ ְר ָּכזַ ,ה ִּנילוּס ַה ִּנ ׁ ְש ָקף ֵמ ַחלּ וֹ נוֹ
יח לוֹ לִ ׁישֹןַ ,א ְך ַ ּגם ֵאינוֹ
ׁ ֶשל ַה ֶּמלֶ ְך ֵאינוֹ ֵמנִ ַ
ּפוֹ ֵתר ֶאת ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ָה ָר ִעים.
ֻר ָ ּבם נוֹ לְ ד ּו ַא ֲח ֵרי ְמ ְ
ֹלך ַּפ ְרעֹה ,וְ ַרק ַ ּב ּׁ ִש ִירים
ו ַּב ֲחלוֹ מוֹ ת דִּ ְמיְ נ ּו ֶאת ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ְ ּלפָ נָ יו וְ ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ַא ֲח ָריו,
ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ְמנַ ּ ִסים לְ ַד ְמיֵ ן ַ ּגם ַעל ׁ ִשלְ טֵ י ַה ַהפְ ָ ּגנוֹ ת
ו ְּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ִאינְ טֶ ְרנֵ ט.
ַ ּב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ַה ּ ֶטלֶ וִ יזְ יָ ה ְּת ַב ּ ֵׂשר ַעל ִה ְת ַּפ ּ ְטרוּתוֹ
יִ לְ ֲח ׁש ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים לְ לִ ָ ּבםַ ,מאת פַ ְרעוּןֵ ,מת
ַה ַּפ ְרעֹה ָה ַא ֲחרוֹ ן ,יִ לְ ֲח ׁש ּו ַּפ ַעם וּפַ ֲע ַמיִ ם,
ְּכ ִאלּ ּו ֵאינָ ם ַמ ֲא ִמינִ ים לְ לִ ָ ּבם.
אתי
ֵמת ַה ַּפ ְרעֹה ָה ַא ֲחרוֹ ן ,לָ ַח ׁ ְש ִּתי לְ ַעצְ ִמי וְ יָ צָ ִ
לַ ִּכ ָּכר ָה ֵר ָיקה ׁ ֶשל ִע ִיריַ ,ה ֲחצו ָּבה ַ ּב ֲחפִ ירוֹ ת
ש
ָה ַא ְרכֵ יאוֹ לוֹ גִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָה ַר ֶּכ ֶבת ַה ַ ּק ָ ּלהְ ,מ ַח ֵּפ ׂ
ֵהיכָ ן יִ ְב ֲער ּו ָ ּב ּה ַה ֶ ּג ָחלִ ים ַהלּ וֹ ֲח ׁשוֹ ת ׁ ֶשנּוֹ לְ ד ּו
ַא ֲח ֵרי ְמ ְ
ֹלך ַה ַּפ ְרעוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵה ֵחלּ ּו לְ ַד ְמיֵ ן
ֶאת ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ַה ַּפ ְרעוֹ נִ ים ,אוּלַ י ַרק
ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת ו ַּב ּׁ ִש ִירים.
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ַעל ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה ַ ּב ֵ ּלילוֹ תּ ַ ,ב ִּנ ּ ָסיוֹ ן ָה ָאר ְֹך לְ ֵה ָר ֵדם,
ִהיא חוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ַה ּ ְספָ ִרים ׁ ֶש ָא ְספָ ה לְ ִספְ ִר ָ ּי ָת ּה.
ֶאת ִספְ ֵרי ַה ּ ִט ּיוּלִ ים וְ ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ַדאי ׁ ֶש ְּת ַק ֵ ּבל
ֲח ֶב ְר ָּת ּה ַה ּטוֹ ָבה ִמן ַה ִּכ ָּתהֶ ׁ ,שחוֹ לֶ ֶמת לִ ְראוֹ ת ַ ּב ַ ּקיִ ץ ַה ָ ּבא
נְ ָחלִ ים ו ִּמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ תֶ ,את ִספְ ֵרי ַהיְ לָ ִדים ׁ ֶשנּוֹ ְתר ּו ַעל ַה ַּמדָּ פִ ים
ְּכ ַדאי ׁ ֶש ִ ּי ְ ּקח ּו לְ ֵבית ַהיְ תוֹ ִמים ׁ ֶש ּתוֹ לִ יד ַה ִּמלְ ָח ָמהֶ ,את ַה ּיוֹ ָמנִ ים
יה לִ ְׂשרֹף ִאם ַה ִּפיצוּץ ֹלא יַ ׁ ְש ִמיד אוֹ ָתם,
ְּכ ַדאי ׁ ֶש ְּת ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ָא ִב ָ
ּ
ְּכ ַדאי אוּלַ י לְ ַב ֵ ּק ׁש ַ ּגם ֵמ ַה ּׁ ְשכֵ נִ יםֶ ,את ַה ּ ְספָ ִרים ְ ּב ַאנְ ְ ּגלִ ית ׁ ֶש ָקנְ ָתה
וְ עוֹ ד ֹלא ָק ְר ָאה ְּכ ַדאי ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו לְ ֶבן דּ וֹ ָד ּהֶ ׁ ,ש ּ ִס ֵּפר לָ ּה ַעל ֲחלוֹ מוֹ ָתיו
לַ ֲעזֹבֶ ,את ַה ּ ְספָ ִרים ׁ ֶש ּׁ ָש ֲאל ּו ֲח ֵב ִרים ֶאפְ ׁ ָשר ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ִאיר ּו ֶאצְ לָ ם
ִאם יַ ְבטִ יח ּו ֹלא לְ ַק ֵּמט וְ ֹלא לִ כְ ּתֹב ְ ּבתוֹ כָ ם ,וְ יִ ְב ֲחר ּו ֵהם
לְ ִמי לְ הוֹ ִר ׁיש אוֹ ָתם ְ ּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשל ַהפְ צָ צָ ה נוֹ ֶספֶ ת.
ִה ֵּנה ִמ ּ ָט ָת ּהֵ ,אין ִ ּגבּ וֹ ִרים ָס ִביב לָ ּהַ ,רק ַּפ ַחד ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת.
יה.
ַה ּ ְספָ ִרים ׁשוֹ ְת ִקיםֵ ,אינָ ם מוֹ ִד ִיעים לְ ִמי ֵהם רוֹ צִ ים לְ ִה ָּמ ֵסר ַא ֲח ֶר ָ
יח ַה ַּפ ַעם לְ ֵה ָר ֵדם לְ ׁ ֵשנָ ה לְ ֹלא ֲחלוֹ מוֹ ת
וְ ִהיא ְמ ַק ָּוה לְ ַהצְ לִ ַ
ׁ ֶשלּ ֹא ֻּתפְ ַרע ְ ּב ַר ַע ׁש ַה ַהפְ צָ צוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא ֻּתפְ ַרע ְ ּב ַר ַע ׁש ִמ ְׂש ֲח ֵקי יַ לְ ֵדי ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים
ׁ ֶש ָּכל ִ ּבטְ נָ ם ֶ ּב ָהלוֹ ת.
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ׁ ֵשיח' גַ ַ'ראח ,ה'תש"ע
"אין קדושה בעיר כבושה" ,מססמאות ההפגנות

א.
ָ ּבאנ ּו ְ ּב ֻת ִּפים ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה דֶּ ֶר ְך ׁ ְשכֶ ם .וַ ֲאנִ י ָּכל ַהדֶּ ֶרךְ
יתי חוֹ ׁ ֵש ׁש ַה ִאם ֵאין ָה ַר ַע ׁש ַמפְ ִר ַיע ְמנו ַּחת ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים,
ָהיִ ִ
ׁ ֶש ָּזכַ ְר ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ֵאינִ י ָׂש ֵמ ַח ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ְ ּב ֻת ִּפים ִ ּב ְרחוֹ ִבי.
יתי חוֹ ׁ ֵש ׁש ַה ִאם ֵאין ַה ִּמ ְקצָ ב ָׂש ֵמ ַח ִמדַּ י לְ ַב ּ ֵטא ֶאת ֶעצֶ ב
וְ ָהיִ ִ
ַה ֻּמ ׁ ְשלָ כִ ים ֱאלֵ י ְרחוֹ בֶ ,את זַ ַעם ַה ָ ּב ִאים ִמן ָה ְרחוֹ ב.
ב.
יח
ֲאנִ י יְ הו ִּדי ׁ ֶשל זָ ָקןֶ ׁ ,של כּ וֹ סוֹ ת ֵּתהֶ ׁ ,של ָמ ׁ ִש ַ
יח
ב
מ
י
א
ת
רוֹ
ׁ ֶש ְּכ ָבר ֹלא יָ בוֹ אֶ ׁ ,של ִמצְ ווֹ ת ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ִּמ ֶּזה דּ וֹ
ֲ נִ ַ ְ טִ ַ
יחֶ ׁ ,של זִ כְ רוֹ ן ְק ֻד ּׁ ַשת ִמ ִ ּלים ַע ְר ִב ּיוֹ ת
לְ לִ ִ ּבי לְ ַק ְ ּי ָמן וְ ֵאינִ י ַמצְ לִ ַ
ְ ּבאוֹ ת ִע ְב ִרי .וּלְ ֶרגַ עִ ,מ ּׁ ְשנֵ י ֶע ְב ֵרי ֶ ּג ֶדר ַה ּסוֹ ְרגִ ים
ׁ ֶש ָ ּצ ְמ ָחה ַעל ִמפְ ַּתן ֵ ּבית ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ַע'אוִ וי ַה ֻּמ ׁ ְשלֶ כֶ ת לָ ְרחוֹ ב,
יח ִ ּבי ַה ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְּכ ֵבדוֹ ת ְּכ ָאח,
נִ פְ ַ ּג ׁ ְשנוּּ ַ .גם לוֹ זָ ָקן וְ זִ כְ רוֹ נוֹ ת וְ הוּא ֵמטִ ַ
יתי ָ ּגלו ִּתי ,הוּא רוֹ ֵעםֲ ,אכוּל ִׂשנְ ָאה ַעצְ ִמית ,אוֹ ֵהב
ׁ ֶש ַּנ ֲע ֵׂש ִ
ַע ְר ִבים ,בּ וֹ גֵ דַ ,מלְ ׁ ִשין ַעל ְ ּבנֵ י ַע ִּמי ַ ּב ּׁ ִש ִיריםְ ,מ ֻס ָּכן יוֹ ֵתר
יש ִמיםַ ,ק ּ
אפוֹ  ,וְ הוּא ַמזְ ִּכיר לִ י ְ ּב ֵתאו ִּרים ַע ִּזים
ִמן ָה ַאנְ טִ ׁ ֵ
יח
ֶאת ַה ִּמ ְׂש ָרפוֹ ת ׁ ֶשל ַאו ׁ ְּשוִ יץ וְ ֶאת יָ דוֹ ַה ְּנטוּיָ ה ׁ ֶשל ֱא ִ
ֹלהים ַה ַּמ ְבטִ ַ
לְ ָה ׁ ִשיב ֶאת ַא ְרצוֹ לְ ַע ּמוֹ  ,אוֹ ֶאת ַע ּמוֹ לְ ַא ְרצוֹ .
לְ ֶרגַ ע ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַעל ָה ֶאפְ ׁ ָשרוּת ׁ ֶש ָּנ ׁשוּב לִ ְהיוֹ ת ְ ּבנֵ י דָּ ת ַא ַחת,
ׁ ְשנֵ י יְ הו ִּדים ֲעיֵ פִ ים ֵמ ַה ֲא ׁ ָשמוֹ ת .נָ טַ לְ ִּתי ֶאת יָ דוֹ
וְ ִה ַ ּצ ְע ִּתי לוֹ ׁ ֶש ֵּנלֵ ְך ׁ ְשנַ יִ ם ֶאל ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ׁ ִש ְמעוֹ ן
ַה ַ ּצדִּ יק ,וְ נַ ְר ֶ ּבה ְ ּבכִ ּיוֹ ת ַעל ַה ַ ּצדִּ יק וְ ַעל ַה ְּפצָ ִעים ׁ ֶש ָּפצַ ְענ ּו
ְ ּבלִ בּ וֹ ַה ָּז ֵקןַ ,עד ׁ ֶשאוּלַ י יִ ְב ֶּכה ַה ַ ּצדִּ יק ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ע ֶֹמק ַה ּׁ ֶש ֶבר
ַה ְמ ַא ֵ ּים לִ ׁ ְשבּ ֹר אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ֶא ֶרץ־יִ ְׂש ָר ֵאלּ ֵ ,בין ֶ ּג ְר ַמנְ יָ ה לְ פַ לַ ְסטִ ין.
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ג.
ַרק ִה ַ ּג ְע ִּתי לְ ׁ ֵשיח' גַ ַ'ראח וּכְ ָבר ֲאנִ י ְמ ַח ֵּפ ׂ
ש יְ הו ִּדיםְּ .כמוֹ
ש ֲח ֵב ִרים ִּת ׁ ְש ָעה לְ ִמנְ יָ ן,
ִה ַ ּג ְע ִּתי לְ ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה וַ ֲאנִ י ְמ ַח ֵּפ ׂ
אוֹ ִּפ ָּנה ִעם אֹכֶ ל ָּכ ׁ ֵשר ו ְּסעוּדוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת וְ ַחג .וַ ֲאנִ י ֶמ ְר ַחק
יסת
ֶע ְׂש ִרים ְרגָ ִעים ׁ ֶשל ֶרגֶ ל ִמ ֵ ּב ִ
יתיִ ,מ ֵ ּב ַ
ית־ה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ִ ּלי .זְ ַמן ְּכנִ ַ
אֹלהי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה נְ כוֹ נָ ה צַ ֲע ַקת
ַה ּׁ ַש ָ ּבת דּ וֹ ֵחק ,וַ ֲאנִ י לוֹ ֵח ׁש לֵ ַ
ַה ּ ִס ְס ָמאוֹ ת ְ ּב ֵעינָ יו ְּכ ִאלּ ּו ִּת ַ ּקנְ ִּתי ַק ָ ּבלַ ת ַה ּׁ ַש ָ ּבת לְ פָ נָ יו
יה ,וּכְ ִאלּ ּו ִה ְת ַּפ ַ ּללְ ִּתי ְּתפִ ַ ּלת ַע ְר ִבית
ְמ ֻת ֶ ּקנֶ ת ְ ּבכָ ל דְּ ָרכֶ ָ
ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת לְ פָ נָ יו ְ ּבכָ ל ַה ַּכ ָּונוֹ ת ַה ְּנכוֹ נוֹ ת.
ד.
ו ִּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי לַ ֲעבֹר ֶאת ַמ ְחסוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְשטָ ָרה
וְ לָ ֶר ֶדת לְ ִה ְת ַּפ ֵ ּלל ְ ּב ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ יק ִעם ַה ִּמ ְת ַּפ ְ ּללִ ים
ַה ָ ּב ִאים ֻּכ ָ ּלם ְרחוּצִ ים וַ ֲחגִ יגִ ִ ּיים .נָ ׁ ִשיר לִ פְ נֵ י ַה ַ ּצדִּ יק
ְ ּב ִׂש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה וּנְ ַק ֵ ּבל ֶאת ְּפנֵ י ַה ַּמלְ ָּכה ,וַ ֲא ַב ְ ּק ׁשוֹ ׁ ֶש ַ ּי ִּתיר לִ י
לְ ִה ְת ַּפ ֵ ּלל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ין ,וַ ֲא ַב ְ ּק ׁשוֹ ׁ ֶש ַ ּיצְ דִּ יק ַ ּגם ֶאת ַה ַּמפְ ִ ּגינִ ים
ַה ְמ ַח ְ ּללִ ים ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ְּכ ֵדי לְ ַקדֵּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם.
ה.
יתי חוֹ לֵ ם ְ ּב ַא ַחד ַה ֵ ּלילוֹ ת :נָ בוֹ א לְ ׁ ֵשיח' גַ ַ'ראח לְ ַהפְ ָ ּגנָ ה
וְ ָהיִ ִ
ימנִ ים ׁ ֶש ּג ְֹר ׁש ּו
ְ ּגדו ִּדים ְ ּגדו ִּדים ׁ ֶשל ְמג ָֹר ׁ ִשים ,ו ְּבתוֹ כֵ נ ּו יִ צְ ֲעד ּו ַה ֵּת ָ
ִמן ַה ּמוֹ ׁ ָש ָבה ִּכ ֶּנ ֶרת ,וּפְ לִ יטֵ י ֶח ְברוֹ ן ַה ְ ּיהו ִּדים ִמ ַּת ְר ַּפ"ט,
וְ ַע ְר ִב ֵ ּיי ַ ּב ְק ָעה ,טַ לְ ִ ּביֶ הָ ,קטָ מוֹ ןֵ ,מ ָאה ׁ ְש ָע ִרים ,לִ יפְ ָּתא
וְ ֵעין ָּכ ֶרם ׁ ֶש ּג ְֹר ׁש ּו ַ ּב ַּנ ְּכ ָ ּבה ,וּפְ לִ יטֵ י ָהר ַֹבע ַה ְ ּיהו ִּדי
יהם ַעל־יְ ֵדי
ׁ ֶש ְ ּב־ּ '48ג ְֹר ׁש ּו ַעל־יְ ֵדי ַה ַ ּי ְרדֵּ נִ ים ו ְּב־ֻ '67הלְ ֲאמ ּו ָ ּב ֵּת ֶ
ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִה ָּמכֵ ר ְ ּבכֶ ֶסף ַרב וּלְ ַה ׁ ְש ִא ָירם ִ ּבפְ לִ יטו ָּתם,
וְ ַהפַ לַ ְסטִ ינִ ים ׁ ֶש ּג ְֹר ׁש ּו ִמן ַה ְּכפָ ִרים ׁ ֶש ּ ְס ִביב לַ טְ רוּן ְ ּב־,'67
משהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ָשנִ ים
וְ ַה ִּמזְ ָר ִחים ׁ ֶש ּג ְֹר ׁש ּו ִמ ּׁ ְשכוּנַ ת יְ ִמין ׁ ֶ
ְ ּב ֵעין ַה ַ ּצ ָ ּלפִ יםְּ ,כ ֵדי לְ פַ נּוֹ ת ָמקוֹ ם לָ ֳא ָמנִ ים וְ לַ ַ ּצ ָ ּי ִרים ,וְ תוֹ ׁ ָש ֵבי
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ֹא־מ ָּכ ִרים ַ ּב ֶּנגֶ ב ,וְ נִ פְ ְ ּג ֵעי ַה ַּמ ׁ ְש ַּכנְ ָּתאוֹ ת
ַה ְּכפָ ִרים ַה ֶ ּב ְדוִ ים ַהלּ ֻ
יהם ְ ּבצַ ֵּוי ַההוֹ צָ ָאה לַ ּפ ַֹעל ,וְ יוֹ ׁ ְש ֵבי יָ פוֹ וּמו ְּס ָר ָרה
ַה ֻּמ ׁ ְשלָ כִ ים ִמ ָ ּב ֵּת ֶ
יהם לְ טוֹ ַבת ָע ׁ ִשיר ֵמ ֶהם ,וְ ַאנְ ׁ ֵשי ִסילְ וַ אן
ַה ִּנ ְד ָח ִקים לְ פַ נּוֹ ת ֶאת ָ ּב ֵּת ֶ
יתם.
ׁ ֶש ַ ּצו ֲה ִר ָ
יסה ְמ ַא ֵ ּים ַעל ֵ ּב ָ
ו.
וְ ָהיָ ה ר ׁ
ֹאש ָה ִעיר יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם חוֹ לֵ ם ְ ּב ַא ַחד ַה ֵ ּלילוֹ תֵ ׁ :שיח' גַ ַ'ראח
ִּת ְהיֶ ה לְ ַא ְספַ לְ טִ ,מגְ ַר ׁש ֲחנָ יָ ה ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּמי ׁ ֶש ָר ָאה ָ ּב ּה ַּפ ַעם ְּת ֵאנָ ה,
ו ִּמי ׁ ֶש ָר ָאה ָ ּב ּה זַ יִ תִ ,מי ׁ ֶש ָר ָאה ָ ּב ּה ֶּכ ֶרם ,יִ ְר ֶאה ְמכוֹ נִ ּיוֹ ת ְ ּב ִמגְ ַר ׁש ֲענָ ק,
ַעד ְקצֵ ה ָהאֹפֶ קְּ ,כמוֹ ֶמ ְר ַּכז ְקנִ ּיוֹ ת ַ ּב ֲעיָ ָרה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאית ׁ ְשלֵ וָ ה.
ְ ּב ׁ ֵשיח' גַ ַ'ראח יִ ָּפ ְתר ּו ָּכל ְ ּב ָעיוֹ ת ַה ֲחנָ יָ ה ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ,אוּלַ י
ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ָּפ ְתר ּו ָּכל ְ ּב ָעיוֹ ת ַה ֲחנָ יָ ה ׁ ֶשל ָהעוֹ לָ ם ,פַ לַ ְסטִ ין ֻּכ ָ ּל ּה
ְּתכֻ ּ ֶסה ַא ְספַ לְ טִּ ,כי ַה ִּפ ְתרוֹ ן הוּא ָ ּב ַא ְספַ לְ ט ׁ ֶש ַ ּי ְר ִ ּג ַיע סוֹ ף סוֹ ף
ֶאת ַה ְּמ ִר ָיבה ַעל ְק ֻד ּׁ ַשת ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ ,ש ֵּת ָעלֵ ם.
ז.
יסה לַ ּׁ ְשכוּנָ ה.
וְ ָע ַמ ְדנ ּו ֵמאוֹ ת ַמפְ ִ ּגינִ ים מוּל ַמ ְחסוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְשטָ ָרה ַ ּב ְּכנִ ָ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְק ֵר ִבים וּנְ סוֹ גִ יםִ ,מ ְת ַח ְּמ ִקים ִמן ַה ִּמ ׁ ְשטָ ָרה וְ ׁ ָש ִבים
יה ,נָ ִעים ְ ּב ַמ ְע ָ ּגלִ יםִּ ,כ ְמ ַעט ַמ ִ ּג ִיעים ֲע ֵדי ַה ּׁשוֹ טְ ִרים
ֶאל זְ רוֹ עוֹ ֶת ָ
ו ִּמ ְס ּתוֹ ְב ִבים לִ ְבר ַֹח .וְ ֵהם ַמ ִּכים ָ ּבנ ּו ְּכ ָאבוֹ ת כּ וֹ ֲע ִסים
ית־ספֶ ר ַה ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים לְ ַה ְחזִ יר.
ַה ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ְק ִקים לְ ַח ֵּנ ְךְּ ,כיַ לְ ֵדי ֵ ּב ֵ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ֹלא יוֹ ְד ִעים ִאם לְ ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ֶהם לַ ְחמֹל ַעל ַה ְּז ֵקנִ ים,
ַה ָּנ ׁ ִשים ֶה ָהרוֹ ת וְ ַה ּ ַטףִ ,אם לַ ֲעמֹד וּלְ ַק ֵ ּבל ַה ַּמכּ וֹ ת ְ ּב ַא ֲה ָבה,
ִאם לִ פְ נוֹ ת וְ לִ ְבר ַֹח ׁשוּבְּ ,כ ֵדי לָ ׁשוּב.
ח.
יסה לַ ּׁ ְשכוּנָ ה.
וְ ָע ַמ ְדנ ּו ֵמאוֹ ת ַמפְ ִ ּגינִ ים מוּל ַמ ְחסוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְשטָ ָרה ַ ּב ְּכנִ ָ
ו ַּמ ְ ּבטֵ י ַה ּׁשוֹ טְ ִריםֶ ׁ ,ש ַרק ִה ִ ּגיע ּו ִמ ּקו ְּרסֲ ,עיֵ פִ ים ִמן ַה ִּמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַהנּוֹ ֶספֶ ת
יהםִ ,מ ּ ָׂשכָ ר דַּ לִ ,מ ַ ּצ ֲעקוֹ ת ַה ְמפַ ְ ּק ִדים וְ ַה ַּמפְ ִ ּגינִ ים,
ׁ ֶש ָּכפִ ינ ּו ֲעלֵ ֶ
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חוֹ ׁ ְש ׁ ִשים ִּכי ַ ּגם ַה ּׁ ָשבו ַּע ִּת ָּמ ׁ ֵש ְך ַה ַהפְ ָ ּגנָ ה ֶאל ּתוֹ ְך ַה ּׁ ַש ָ ּבת.
יהם לַ ֲהדֹף אוֹ ָתנ ּו ִמן ַה ְּכ ִב ׁישִ ,אם ֹלא יַ ַה ְדפ ּו
ו ְּמפַ ְ ּק ָדם ּפוֹ ֵקד ֲעלֵ ֶ
יְ ַב ּ ֵטל לָ ֶהם ֶאת ֻחפְ ׁ ַשת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִעם ָּכל ַמ ָּכה שׂוֹ נְ ִאים אוֹ ָתם
וְ ׁשוֹ כְ ִחים ֶאת ְמפַ ְ ּק ָדםֶ ,את ר ׁ
ֹאש ָה ִעירֶ ,את ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ָּפט.
יתי ְ ּבלִ ִ ּבי לַ ֲעבֹר לְ צַ ד ַה ּׁשוֹ טְ ִרים ,לָ ַק ַחת ֶאת ַה ֶּמגָ אפוֹ ן
וְ ָרצִ ִ
ׁ ֶשל ְמפַ ְ ּק ָדם ,וּלְ ַב ֵ ּק ׁש ִ ּבכְ ֵאב ִמן ַה ַּמפְ ִ ּגינִ ים לְ ִה ְת ַּפ ֵּזר ,לִ ְקרֹא:
ַה ּׁ ָשבו ַּע ֲאנַ ְחנ ּו ֹלא ַמכְ ִריזִ ים ַעל ַה ַהפְ ָ ּגנָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֻח ִ ּקיתֹ ,לא,
ֲאנַ ְחנ ּו ַרק ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ִמ ֶּכם לְ ִה ְת ַּפנּוֹ ת ִ ּב ְׂשכַ ר זֶ ה ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו ְמ ַק ֵ ּבל
ָּכ ְך וְ כָ ְך ׁ ְש ָקלִ ים ַעל ָּכל ׁ ְש ַעת ַהפְ ָ ּגנָ הּ ַ ,ב ֲעבוּר זֶ ה ׁ ֶש ִה ְבטַ ְחנ ּו לִ נְ ׁשוֹ ֵתינ ּו
ׁ ֶש ָּנבוֹ א לִ ְסעו ַּדת ַה ּׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָשהַ ,ה ּׁ ָשבו ַּע לְ כ ּו לְ ַהפְ ִ ּגין ְ ּב ֵביתוֹ
ֹאש ָה ִעירֶ ׁ ,של ר ׁ
ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַה ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ הֶ ׁ ,של ַה ִּמילְ יוֹ נֶ ר ׁ ֶש ּקוֹ נֶ ה לָ ֶהם ָ ּב ִּתים,
ַ ּב ּ ָסלוֹ ן ׁ ֶשל הוֹ ֵריכֶ םֶ ׁ ,של ׁ ְשכֵ נֵ יכֶ םָּ ,תנִ יח ּו לָ נ ּו ַרק ַה ּׁ ָשבו ַּעּ ְ ,ב ַב ָ ּק ׁ ָשה.
ט.
ְ
ַ ּבדֶּ ֶרך לַ ַהפְ ָ ּגנָ ה ַה ּמו ַּא ִּזין ׁ ָשר ִמ ִּמגְ דַּ ל ַה ִּמ ְס ָ ּגד ְ ּב ַמ ַקאם צַ ַ ּבא
אֹלהי ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמנְ ִ ּגינָ ה :וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו
וַ ֲאנִ י ָהיִ ִ
יתי ׁ ָשר ְ ּב ׁ ֶש ֶקט לֵ ַ
ְ ּב ׁשו ְּב ָך לְ צִ ּיוֹ ן ְ ּב ַר ֲח ִמיםּ ְ .ב ַר ֲח ִמים.
י.
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יק ִמ ּׁ ְשיָ ֵרי ַה ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ָהיָ ה,
ַּתלְ ִמידוֹ ׁ ֶשל ֶעזְ ָרא ַה ּסוֹ פֵ רַ ,רבּ וֹ ׁ ֶשל ַאנְ טִ יגְ נוֹ ס ִא ׁיש סוֹ כוֹ ,
ֹלשה דְּ ָב ִרים ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמד
וְ הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמרַ :על ׁ ְש ׁ ָ
ַעל ַה ּתוֹ ָרה וְ ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה וְ ַעל ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
וַ ֲאנַ ְחנ ּו ֹלא ַּתלְ ִמ ָידיו וְ ֹלא ַּתלְ ִמ ֵידי ַּתלְ ִמ ָידיו,
וּכְ ָבר ֵאין מוֹ ָרא ׁ ָש ַמיִ ם ָעלֵ ינ ּו ְּכ ַעל ַּתלְ ִמ ָידיו,
וְ ֵאין ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ַעל ְ ּג ִמילוּת ַה ֲח ָס ִדים
ֶא ָ ּלא ַעל ַעצְ ֵמנוּ ,וְ ָהעוֹ לָ ם ׁשוּב ֵאינוֹ עוֹ ֵמד.
ׁ ָשכַ ְחנ ּו ִּכי ֵ ּג ִרים ָהיִ ינ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ םָ ׁ ,שכַ ְחנ ּו
ִּכי ּתוֹ ָרה ַא ַחת ו ִּמ ׁ ְש ָּפט ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ נ ּו וְ לַ ֵ ּגר
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ַה ָ ּגר ִא ָּתנוָּ ׁ ,שכַ ְחנ ּו ִּכי ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ַחאנוּן ֵאינָ ם ֵ ּג ִרים
לָ ָא ֶרץ ַהזֹּאתִּ ,כי ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ֶאלְ ־כּ ו ְּרד ֵאינָ ם ֵ ּג ִרים
לָ ָא ֶרץ ַהזֹּאתִּ ,כי ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ַּפ ַחת ַע'אוִ וי ֵאינָ ם ֵ ּג ִרים
לָ ָא ֶרץ ַהזֹּאת ,וְ עוֹ ד ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִסיפִ ים לִ ׁ ְשכּ ַֹח.
יא.
לְ יַ ד ֲחצַ ר ִמ ׁ ְש ְּפחוֹ ת ֶאלְ ־כּ ו ְּרד וְ ַחאנוּן ַה ְמג ָֹר ׁשוֹ תַ ,ח ַ ּיל ַמ ָ ּג"ב
קוֹ ֵרא ִ ּב ׁ ְש ִמיָ .מה ַא ָּתה עוֹ ֶׂשה ָּכאן? הוּא ׁשוֹ ֵאל אוֹ ִתי ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י
יסטוֹ ַ ,ר ְמ ָ ּב"ם,
ִ ּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי לִ ׁ ְשאֹל אוֹ תוֹ ַ .רק לִ פְ נֵ י ׁ ָשנָ ה ָק ָראנ ּו יַ ַחד ֲא ִר ְ
ַאלְ גַ זַ אלִ י וְ ג'וֹ ַאנְ ג ְדזֶ ה ,וְ ַע ָּתה הוּא ְמ ֻמ ֶּנה ַעל ַה ְר ָח ַקת ַה ּמוֹ ִחים
ִמ ָ ּב ֵּתי ַה ְמג ָֹר ׁ ִשים .זֶ ה ָהיָ ה מוֹ ֶרה ׁ ֶש ִ ּלי ,הוּא אוֹ ֵמר ִ ּב ְמבוּכָ ה
יחה ו ִּמ ְתלוֹ נֵ ןֻּ :כ ָ ּלם שׂוֹ נְ ִאים
לְ ַמ ַ ּג ְ
"בנִ יק ַא ֵחר ׁ ֶש ִּמצְ טָ ֵרף לַ ּ ִׂש ָ
אוֹ ָתנוּ ,כּ וֹ ֲע ִסים ָעלֵ ינ ּו יוֹ ֵתר ֵמ ַעל טַ ָ ּיס ׁ ֶש ַּמ ִּפיל ְּפצָ צוֹ ת ׁ ֶשל טוֹ ן,
ְמ ַק ְ ּללִ ים אוֹ ָתנוּ ,ו ַּב ּסוֹ ף ֲאנַ ְחנ ּו צְ ִריכִ ים לְ ַהפְ ִריד ָּכאן
ֵ ּבין יְ לָ ִדים ׁ ֶש ָר ִבים ְּכ ִאלּ ּו ָהיִ ינ ּו ַ ּג ָּננוֹ תָ ,מה ַא ָּתה אוֹ ֵמר ַעל זֶ ה?
ֹאשי לְ ַח ֵ ּבר
וַ ֲאנִ י ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי דָּ ָבר ,עוֹ ד ָהיִ ִ
יתי ְמנַ ּ ֶסה ְ ּבר ׁ ִ
ֵ ּבין ָה ַר ְמ ַ ּב"ם וְ ַאלְ גַ זַ אלִ י לַ ֵ ּגרו ּׁש ִמ ּׁ ֵשיח' גַ ַ'ראח.
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*
"הדגים שוכחים זה את זה בנהרות ובאגמים ,בני־אדם שוכחים זה את זה
באמנויות הדרך"
  ג'ואנג דזה (תרגום :דן דאור) ,סין ,המאה ה־ 4לפנה"ס
"איכה אוכל לחיות ככה  /מבלי הבין את כל זאת  /האם לשכוח ולשמוח /
או לזכור הכל ולבכות"
  רבי אברהם אליהו קפלן ,אוקראינה ,המאה ה־19

וְ ָהיִ ינ ּו ִמ ְת ַא ְּמצִ ים לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַעצְ ֵמנ ּו
ַעד זִ ָּכרוֹ ןִ ,מ ְת ַר ּׁ ְשלִ ים לִ זְ כּ ֹר ַעד
ׁ ִשכְ ָחה .דַּ ף ְ ּג ָמ ָרא ֵ ּבינֵ ינוּ ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו
יסטוֹ ְריָ ה,
יְ הו ִּדים חוֹ לֵ י זִ ָּכרוֹ ן ,זָ ֵבי ִה ְ
ְמ ׁ ֻש ְ ּג ֵעי ַּת ֲא ִריכִ ים .סוֹ ֲח ִרים ְּפסו ִּקים ֵ ּבין
ִע ְב ִרית לַ ֲא ָר ִמיתַ ,מ ְחלִ יפִ ים ִמ ׁ ְש ָּפטִ ים ֵ ּבין
ֲע ָר ִבית לְ יִ ִיד ׁישּ ֵ ,בין יִ ִיד ׁיש לִ ְס ַּפנְ יוֹ לִ ית,
ְמ ׁ ַש ִּנים ֶאת ַה ְּז ַמ ִּנים ֵ ּבין ֲע ָב ִרים
לַ ֲע ִת ִידיםְ ,מ ַבלְ ְ ּבלִ ים ֵ ּבין ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לְ ַתלְ ִמ ִידים.
ר־כ ְך ָמ ַר ְדנוּ.
ַא ַח ָּ
ִ ּב ַ ּק ׁ ְשנ ּו לִ ְהיוֹ ת יְ וָ נִ ים וְ לָ דוּן ֶאת נַ פְ ׁ ֵשנ ּו
לִ גְ ֵדרוֹ ת ַהפִ ילוֹ סוֹ פְ יָ ה וְ לַ לּ וֹ גוֹ סּ ִ .ב ַ ּק ׁ ְשנ ּו לִ ְהיוֹ ת ִסינִ ים
וּלְ ׁשוֹ טֵ ט ַ ּבדֶּ ֶר ְך ֵר ִיקיםּ ְ ,ב ָמקוֹ ם בּ וֹ ֵאין
ַה ִּמ ִ ּלים וְ ַהדְּ ָב ִרים ֲאחוּזִ ים ֵאלּ ּו ְ ּב ֵאלּ ּו ְּכ ַׂש ֲערוֹ ת
זָ ָקן ,וְ ֶה ְח ֵ ּבאנ ּו ֶאת ָהעוֹ לָ ם ְ ּבתוֹ כֵ נוַּ ,עד
ׁ ֶש ִא ׁיש ֹלא ָמצָ א אוֹ תוֹ ֹ ,לא ָמצָ א
אוֹ ָתנוּ .וְ ָהיִ ינ ּו ִמצְ טָ ְרפִ ים לַ דָּ גִ ים ַ ּב ָּנ ָהרּ ְ ,בלִ י
לְ פַ ֵחד ִמן ֶה ָח ָר ָבהּ ְ ,בלִ י לִ זְ כּ ֹרּ ְ ,בלִ י
לִ ְׂשמ ַֹח אוֹ לִ ְבכּ וֹ ת.
וְ ָאז ׁ ַש ְבנוִּ .עם ָּכל ַה ִּמ ִ ּלים
ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ְחנ ּו שׂוֹ ַח ְחנ ּו ֵ ּבינֵ ינוּ ,דַּ ף ְ ּג ָמ ָרא
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ֵ ּבינֵ ינוּּ ְ ,ביָ ֵדינ ּו כּ וֹ סוֹ ת ַה ֵּתה ,וְ ָה ַאיִ ן
ַמ ִ ּביט ָ ּבנ ּו ְ ּב ֵעינוֹ ָה ַא ַחתַ ,ה ַ ּי ִ ּצ ָיבה,
ַה ִּנצְ ִחית ,וּלְ ַאט לְ ַאט ַמפְ ִסיק לְ פַ ֵחד
ֵמ ִא ָּתנוַּ ,מפְ ִסיק לְ ַהפְ ִחיד.
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הנר הוא הנשמה
וְ ַה ֵּנר הוּא ַה ְּנ ׁ ָש ָמה .וְ ִאם רוֹ ֶאה
ֲח ֵברוֹ ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמכַ ֶ ּבה ַה ֵּנר ְּכ ִמ ְתיָ ֵרא
ְמלַ ְּמדוֹ לַ ֲעמֹד לִ פְ נֵ י ָהרו ַּח ָה ַרע
וְ ֹלא לִ ׁישֹן ְּכחוֹ לֶ ה .וְ זוֹ ֵעק ַעל
ָאזְ נָ יו ְּכ ָחס ַעל ַה ֵּנר ְּכ ָחס
ַעל ַה ּׁ ֶש ֶמן ְּכ ָחס ַעל ַה ְּפ ִתילָ ה
ְּכ ָחס ַעל ַח ָ ּייוַ .ח ָ ּיב .ו ְּמלַ ְּמדוֹ
ִּכי ֵאין ֵאלִ ָ ּיה ָ ּבעוֹ לָ ם לְ ַה ִ ּצית
ישע
אוֹ ר ׁ ֶש ָּכ ָבה ַ ּב ַח ָּמה וְ ֵאין ֱאלִ ׁ ָ
ָ ּבעוֹ לָ ם לְ ָה ִעיר ֵא ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשכְ כָ ה ַ ּב ְ ּל ָבנָ ה.
ֹלש ְּפ ָע ִמים
ו ִּמ ְתמוֹ ֵדד ַעל ֲח ֵברוֹ ׁ ָש ׁ
וְ עוֹ ד ֶאלֶ ף ַעד ׁ ֶש ִ ּיפְ ַקח ֵעינָ יו
וְ יָ ִקיץ וְ יָ ָחם ְ ּב ָׂשרוֹ ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם ְּכחֹם
לֶ ָה ָבה וְ גוֹ ֶה ֶרת חוּצָ ה נַ פְ ׁשוֹ ַה ָּמ ָרה.
ו ְּמגַ ֶ ּלה לוֹ ִּכי ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ֵאינָ ּה
ת־קיר ְקטַ ָּנה ו ָּב ּה
ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמ ֲעלִ ַ ּי ִ
ִמ ּ ָטה וְ ׁ ֻשלְ ָחן ו ְּמנוֹ ָרה וְ הוּא ֲחצָ ָב ּה
טְ הוֹ ָרה וְ הוּא ַמ ֲחזִ ָיר ּה ָ ּב ָרה וּטְ הוֹ ָרה
ָּת ִמיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַ ּבבּ ֶֹקר .וְ ַה ְּנ ׁ ָש ָמה נֵ ר
וְ ׁשוֹ ֶאלֶ ת לַ ּגוּף :לְ ָמ ַתי ַא ָּתה ֵער?
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עוד בקשה על הנשמה
אתנִ י ֹלא לְ צ ֶֹר ְך ַרק נְ ָד ָבה  /וְ ֹלא ְב ֶהכְ ֵר ַח ִּכי ִאם ְ ּב ָרצוֹ ן וְ ַא ֲה ָבהִּ ...כי ֶמה
ִּ
"כי ְב ָר ַ
יחי ׁ ְש ָע ָריו  /וְ ַה ָּמוֶ ת ַ ּב ֲח ָד ָריו /
ָה ָא ָדם ...וְ יִ ׁ ְש ַּכח ַה ָּמוֶ ת וְ הוּא ַא ֲח ָריו ...וִ ַ
יח ֵּזק ְ ּב ִר ֵ
ֹלהי יֶ ֱהמ ּו ָעלַ י ַר ֲח ֶמ ָ
יך /
וְ יַ ְר ֶ ּבה ׁשוֹ ְמ ִרים ִמ ָּכל ֵע ֶבר  /וְ ָהאוֹ ֵרב יוֹ ׁ ֵשב לוֹ ַב ֶח ֶדרֱ ...א ַ
וְ ַאל ְּתכַ ֶ ּלה ָעלַ י זַ ְע ֶמ ָך וְ ַאל ִּתגְ ְמלֵ נִ י כְ ַמ ְע ָ ּב ַדי  /וֶ ֱאמֹר לַ ַּמלְ ָא ְך ַה ַּמ ׁ ְש ִחית דָּ י"
  רבי שלמה ִא ְ ּבן גַ ִ ּבירוֹ ל" ,כתר מלכות"

פונה אדם אל אֹלהיו  /בבקשה שיִ פנֶ ה האלהים אליו  /כי אין נִ שמע בתוך
שאון גליו  /והמון מעשיו וגלגליו  /קול האֹלהים מתהלך לרוח היום בגַ ָּניו
אֹלהי  /שאני פונה אליך לפנות אלַ י
אחר ברואיו  //ואתה
ַ
 /וקורא ַא ֶ ּי ָּכה ַ
כורח רק נדבה  /ואני שוכח יום יום חסד פעולותיך
 //נטעת בי חיים ללא ַ
יכולת לתת בי לב
באהבה  /המרחיקות ממני דאבה  //ומזכיר אני לך כי
ָ
מוכן ומזומן  /שאהיה זוכר תמיד ומרחיק עצמי מן החטא ּ
ומפיתויֵ י הזמן
המן  //אבל נתת בי לב קשה עשוי אבן /
ֵ /
רוחק ִמצוּף זרים ונשען על ָּ
רחוק מן ָ ּ
הת ֶבן  //ואם תבקש להחליק לבי בשטף הדמעות
הבר ומצוי אצל ֶּ
להכאיבי עד סוף הימים  //על כן
והדָּ מים  /יודע אתה כי לשם כך תיאלץ
ִ
והמ ֵּתק עווֹ ני  /שאוכל לשוב אליך
למענך ולא למעני  /ע ֵׂשה מחסום
לכאבי ְ
ַ
ולבקש מחילת זדוני  /ומחיקת מדוֹ נִ י  /שאין אני יכול לשוב אליך ללא רגע
לשמך הגדול בשמי הקטן /
של מנוחה והרווחה ויציאה מלחץ ועוֹ ני  //ומה ִ
שתהיה לי לשטן  //שאני הבל ִוריק וזמני קצר  /ואתה ראשון ואחרון ואין
חת אותי בתוכו כצופה באוּלם
וה ַּנ ָּ
מי שעליך צר  //ומזל ִעמי שבראת עולם ִ /
 //ומזל עמי שאין עולמך כולו דין  /שאם היה עשוי רק בדינך היה מיד
שהנחת בעולמך גם חסד ורחמים  /להמתיק את
מתפוצץ והיינו נאבדין ִ //
ּ
נרפאים  /ואתה מושיע
הימים  //ולעודד הרשעים שאולי אנחנו מחטאינו ָ
הדין
החלכאים  //אך לא יכולת להניח בעולמך רק חסדך  /שיש מי
ָּ
שבלעדי ִ
ֵ
ָ
הודך  //שדרכם לזהות מלכוּת בדין ובכוח ובשרירות  /ולא
לא היו מזהים
ברוֹ ך ובמסירות  //ואתה המלך הבאת אותנו חדריך  /עד כי נמשכנו אחריך
 //לראות היְ ָקר והמלכות  /אך עינינו רואות רק העפר ועיוורות מול הזְ כוּת
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 //שאתה עין  /פקוחה מעל כל איִ ן  /שאתה עין־של־אין  /רואה כל הדברים
כשלעצמם בלי לשאול ִמנַ יין  /או לברר עדיין  //ואנחנו רואים רק מניינים
ומ ִ ּ
רבים המחלוקות  //שכל הדברים ללא גבול וגדר לפניך נִ ְקרים
וחלוקות ַ /
וגדרים  /רק מילים ושקרים  //שאין בעולמך
 /ואנחנו רואים רק גבולים ָ
הבדל בין החי לַ מת  /בין שקר לְ אמת  //בין השותק לַ ְמ ֵ ּ
דבר  /בין העומד
הפרש הנפש מן הגוף  /הרוח מן החומר הנָ גוּף //
עובר  //ואף לא נמצא ֵ
לָ ֵ
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 קרוב ואין
אורח
רחוק ִמ ְּנ ָך  //ואני כבר שנים בורח  /נָ ד מצֵ ל ידך כדי להיות
באפ ָך ֵ
ְּ
המנסה למצוא מוצָ א מן המים  /כעוף המבקש מנוס
 //כלוּא בתוכך כדג
ֶ
ששכחה את החושב  /כחשבון המבקש
כמחשבה
//
ומנוחה מן השמיִ ם
ָ
עד ָ
יך אני ָשב  /בכל פעם שאני נִ כאב  //מבקש
המ ַחשב  //אבל ֶ
להתנתק מן ְ
שוב בך ָ ּ
ומחסה והגנה  /ומסתור מכל סכנה  /לנשמתי
המסכנה.
ֵּ
תקנה ַ /
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זיווגי אותיות

*
ֲע ַדיִ ן ֹלא ָּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְמ ַה ֶ ּללֶ ת יָ ּה
ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ָ ּב ּה ֵחלֶ ק ֶא ָחד ַס ְר ָבנִ י
יח ְ ּבתוֹ ְך לִ בּ וֹ ְּת ִה ָ ּיה
עוֹ ֵמד ְ ּב ִמ ְריוֹ ו ַּמצְ ִמ ַ
לוֹ ֵמד לוֹ ַמר ְ ּבקוֹ לוֹ ׁ ֶשלּ וֹ בּ וֹ ֵדד ֲאנִ י
וְ ֵאין לִ י לָ ֵׂשאת ִ ּב ְׂשפָ ַתי ׁ ֵשם ֲהוָ יָ ה
ַעד ׁ ֶש ִהיא ֵאינָ ּה רוֹ צָ ה לָ ֵׂשאת ֲעווֹ נִ י.
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זיווגי אותיות
"לשם יִ חוּד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ו ׁ ְּשכִ ינְ ֵּת ּהּ ִ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּר ִחימ ּו ו ְּד ִחילוּ ,לְ יַ ֲח ָדא
ֵשם י"ה ְ ּבו"הּ ְ ,ביִ חו ָּדא ְשלִ ים ,בשם כל ישראל ,הריני מוכן לומר שנים ועשרים
ואלהי אבותי ,שתצרף
אלהי
אותיות התורה הקדושה .ויהיה רצון מלפניך ה'
ֵ
ַ
ברחמיך הרבים את אותיות אלו לתבות כרצונך ,כי רחום אתה ומרבה להטיב,
ואנחנו עבדיך ,בניך בני ְבחוּנֶ ָ
נגד ָך כל תאוותנו,
יך ,כוונתנו לעשות רצונך .ה' ְ
ואנחתנו ממך לא נסתרה".
  רבנו יוסף חיים ("הבן איש חי") ,ספר לשון חכמים ,חלק שני,
ית"א
  סדר לימוד ַאלְ פָ "א ֵ ּב ָ

ׁ ִשי"ן ִהיא ׁ ִשכְ ָחה .דָּ ָבר ַא ֵחר ׁ ֶש ֶקר.
ימה .לָ ָּמה ֵק ַרב ׁ ִשי"ן
וְ ָת"ו ּתוֹ ָרה ְּת ִמ ָ
ימה? לְ הוֹ ִד ַיע ׁ ֶש ִאם יְ וַ ֵּתר
ַה ּׁ ֶש ֶקר לְ ָת"ו ַה ְּת ִמ ָ
ימהֲ ,ה ֵרי הוּא
ַה ּׁ ֶש ֶקר וְ יֵ ָע ֶׂשה ְּכ ָת"ו ַה ְּת ִמ ָ
ׁשוֹ כֵ ַח לוֹ ַ ,א ְך ִאם ָּת"ו נַ ֲע ֵׂשית
ׁ ַש ְק ָרנִ יתֵ ,אין ׁשוֹ כֵ ַח לָ ּה .וְ ַא ַחר ַה ָּת"ו
ָאלֶ "ף ֱא ֶמת .ו ֵּבי"ת ְ ּב ָר ָא ּה לְ ַהצְ ִמיד לָ ֱא ֶמת
ימ"ל דְּ ַבר ָ ּגלוּת ָ ּב ּה ָא ַמר
ִס ָ
ימןּ ִ .ג ֶ
לָ ָעם .דָּ ָבר ַא ֵחר ְ ּג ֻא ָ ּלה .ו ְּב ָדלֶ "ת ָּפ ַתח
יהן דֶּ לֶ תִּ ,כ ּווּן ֶא ָחד ָ ּגלוּתִּ ,כ ּווּן
לִ ׁ ְש ֵּת ֶ
ַא ֵחר ְ ּג ֻא ָ ּלה ,וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ִמי עוֹ ֵמד
לְ צַ ד זֶ ה ו ִּמי לְ צַ ד ַא ֵחרֵ .ה"א
ׁ ְשמוֹ  ,וְ ַעל וָ "ו ּתוֹ לִ ין ָּכל ַה ּׁ ֵשמוֹ ת
ו ְּמ ַח ִּכין .זַ יִ "ן זֹאת זִ ְמ ָרה ׁ ֶש ָהי ּו ַמלְ ָאכִ ים
ְמזַ ְּמ ִרין לְ פָ נָ יו ִמן ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת .דָּ ָבר ַא ֵחר
ֵאלּ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ָהי ּו זוֹ ֲעכִ ים ַאף
ְ ּבלַ ֲח ׁ ָשםֵ .חי"ת ׁ ֶש ְּנ ַב ֵ ּק ׁש לְ פָ נָ יו לַ ְמרוֹ ת ַח ּ ְטאוֹ ֵתינ ּו
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ֲחפוּיֵ י ֲח ָרטוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו טוֹ ֲענֵ י טְ ָענוֹ ת,
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ֵעי יְ ׁשוּעוֹ תּ ְ .בכַ "ף ָּפ ַקח אוֹ ִת ּיוֹ ָתיו
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י־א ָדם ,וְ ִהצְ ִמ ָיד ּה לְ לָ ֶמ"ד וּלְ ֵמ"ם
לִ נְ ָד ָבה לִ ְבנֵ ָ
לְ לַ ֵּמד אוֹ ָתנ ּו ַמלְ כוּת .נוּ"ן נַ פְ ּתוּלֵ י נֶ צַ ח,
ָס ֶמ ְ
"ך ְסחוּפֵ י ָספֵ קַ ,עיִ "ן ֲעצו ֵּרי ָע ֵקב,
ֶּפ"ה ׁ ֶש ִאם ַה ָּפנִ ים ּפוֹ נוֹ תֵ ,אלָ יו צְ ִריכוֹ ת
לִ פְ נוֹ ת ,צָ ִד"י צוֹ ֲע ֵקי צֶ ֶדק ,דָּ ָבר ַא ֵחר
י"ש
צָ ֵרי צַ דִּ יק ,קוֹ "ף ָק ֵמי ֶק ֶדם .וְ ֵר ׁ
יהם ָאלֶ "ף,
ָר ׁ ִ
אשים וְ ָר ׁ ִשים ,וְ כָ ל ַה ַּמפְ ִריד ֵ ּבינֵ ֶ
יהם ָר ׁ ָש"עֶ ׁ ,ש ֵעינוֹ ְ ּבכָ ל
וְ כָ ל ַה ַּמפְ ִריד ֵ ּבינֵ ֶ
ָר ׁש ,וְ ֵאין הוּא ׁשוֹ ֶעה לְ ׁ ַשוְ ָע ָתםִ ׁ .שי"ן
ַּפ ַעם ׁ ְשנִ ָ ּיה ׁ ָשלוֹ ם .דָּ ָבר ַא ֵחר ָׂשטָ ן.
וְ ָת"ו ׁ ְשנִ ָ ּיה ּתוֹ לָ דוֹ ת .דָּ ָבר ַא ֵחר ּתוֹ כֵ חוֹ ת.
וְ זִ ּווּגֵ י אוֹ ִת ּיוֹ ת אוֹ ת ְ ּבאוֹ ת לְ ִמ ִ ּלים ַרבּ וֹ ת
ימ"ל ַ ּגן ֶע ְדנוֹ וְ חוֹ צוֹ ת
ֻּכ ָ ּלן ׁשוֹ כְ נוֹ ת ְ ּבגִ ֶ
יוֹ ם יוֹ ם עוֹ לָ מוֹ ת וְ עוֹ ְברוֹ ת דְּ לָ "תוֹ ת ו ִּמ ְת ַע ְ ּברוֹ ת.
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*
יה
ית לִ ַסאנִ יֶ ,אל ַה ְנ ׁ ִּש ָ ּיה ִה ּ ַטלְ ִּת ָ
נַ ִס ֻ
ְ
וַ לַ א ַא ְע ֶרף ֵאיך נֶ ֶע ְרפָ ה ִמ ֶּמ ִנּי
ִ ּבדוּנ צַ וְ ִת ִה ׁשוּב לְ ַעצְ ִמי ֹלא צוֹ ַת ִּתי
יה
וַ ַמ ַע ַקלְ ִ ּבי ַגּם רו ִּחי ָהלְ כָ ה ַא ֲח ֶר ָ
וַ ִ ּבאלְ ֻחקוּק ַּכלַ אם ֹלא נוֹ ַתר לִ י ִמ ֶּמ ָנּה
לַ ִּכנַ ֶאלְ ַח'וְ ף ַאנְ ַא ְח ֻ'רג' ְּכ ֵבן חוֹ ֵרג לָ ּה
ַעל ֵּכןַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ּ ַס ִמ ְע ֻת ַקלְ ִ ּבי אלְ ַאגְ 'וַ ף
ּיתי ִּכי יַ ַת ַק ַ ּלבּ ַקלְ ִ ּבי
צִ וִ ִ
אקף ִעם לִ ִ ּבי ְ ּב ַמ ְה ֵּפכָ תוֹ
וַ ֻּּכנְ ֻת וַ ִ
יָ ִמים ֲא ֻר ִּכיםַ ,איַ אם טַ וִ ילָ ה,
ית לִ ַסאנִ י,
ו ׁ ְּשנֵ ינ ּו ְמ ׁ ַש ְנּנִ יםַּ :כיְ פַ נַ ִס ֻ
ֵא ְ
יה.
יך ָּכ ְך ֶאל ַה ְנ ׁ ִּש ָ ּיה ִה ּ ַטלְ ִּת ָ

*  /الموج بيهار
نسيت ن
יה
لسا�ֶ ,אל ַה ְנ ׁ ִּש ָ ּיה ִה ּ ַטלְ ִּת ָ
ي
وال اعرف ֵא ְ
יך נֶ ֶע ְרפָ ה ִמ ֶּמ ִנּי
بدون صوته ׁשוּב לְ ַעצְ ִמי ֹלא צוֹ ַת ִּתי
יה
قل� ַגּם רו ִּחי ָהלְ כָ ה ַא ֲח ֶר ָ
ومع يب
وبالحقوق كالم ֹלא נוֹ ַתר לִ י ִמ ֶּמ ָנּה
لكن الخوف ان اخرج ְּכ ֵבן חוֹ ֵרג לָ ּה
قل� االجوف
ַעל ֵּכןַ ,א ֲח ֵרי ֶשׁسمعت يب
צִ וִ ִ
قل�
ּיתי ִּכי يتقلب يب
وكنت واقف ִעם לִ ִ ּבי ְ ּב ַמ ְה ֵּפכָ תוֹ
יָ ִמים ֲא ֻר ִּכים ,ايام طويلة,
ن
لسا�,
ו ׁ ְּשנֵ ינ ּו ְמ ׁ ַש ְנּנִ ים :كيف نسيت ي
ֵא ְ
יה.
יך ָּכ ְך ֶאל ַה ְנ ׁ ִּש ָ ּיה ִה ּ ַטלְ ִּת ָ
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*  /الموج بيهار
نسيت لسانيِ ,ال َه ْن ِش َية ِه َطل ِْت َيه
وال اعرف ِايخ ِن ِع ْرفَة ِم ِم ِني
بدون صوته ُشوب ل َْع ْص ِمي لُو ُصوتَ ِتي
وحي َهل َْخة ا ََح ِر َيه
ومع قلبي َجم ُر ِ
وبالحقوق كالم لُو نُوتَر ِلي ِم ِم َنة
ورج لَه
لكن الخوف ان اخرج ِك ِبن ُح ِ
َعل ِكن ,أَ َح ِري ِشسمعت قلبي االجوف
ِص ِو ِيتي ِكي يتقلب قلبي
وكنت واقف ِعم ِل ِبي بْ َم ْه ِف َخ ُتو
يَ ِميم أَ ُر ِكيم ,ايام طويلة,
ُو ْش ِني ُنو ْم َش ْن ِنيم :كيف نسيت لساني,
ِايخ كَخ ِال َه ْن ِش َية ِه َطل ِْت َيه.
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