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 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 גלות ירושלים

 

 כשעזבנו את ירושלים בפעם השניה

 לא לקחנו דבר. הזיכרונות היו כבדים מספיק,

 והמחשבה על הגלות העתידית לא הותירה לנו

  , פחדים,סיבותארזנו פנאי לארוז תיקים. 

 נחזור,שאלה: מתי משכה בידי ומבטים ריקים. בתי 

 .חודש, אולי בעוד יםישחודאבא? אמרתי לה: בעוד 

 ה:ידאהובתי לחשה לעצמה: מתי נחזור? לחשתי ל

 בעוד שנה, אולי לעולם לא. בדרך לשדה התעופה 

 –הם תלו שלטים המברכים את הגולים: "מי שעוזב 

 לחשתי לבתי: מעולם. מעולם לא היה כאן מעולם".

 נרדמה ולא שמעה.לא היינו בירושלים. אבל היא 

 קראתי אל תוך חלומותיה את הגרפיטי שכתבו המוחים

 "רק מי שעוזב את ירושליםמתחת לשלטים: 

 לחשתי לעצמי: וירושלים". יכול להתפלל ל

 עדיף לצאת לגלות באביב. לא בחורף.

 לעולםהקור נוקב. אומרים ששם יהיו סופות. 

 לשם חבל שלא לקחתי .שם לא אתרגל לקורכבר 

 .חםהסוודר האת 
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רּוָשַלִים  ָאב ה'תשס"ב, יְּ  ט' בְּ

 

 ָהרֹוֶאה ְירּוָשַלִים ְבֻחְרָבָנּה

 ִיְקַרע ֶקַרע ְבִבְגדֹו

 ְוָאז ִיְתפֹּר ַהֶקַרע

ֹּא ִיְהיּו ְבָגָדיו ֲעׂשּוִים ְקָרִעים ְקָרִעים.  ֶשל

 

 ִויַמֵהר ְוֵיֵצא ִויַחֵפׂש ַאַחר ַחִיים ָבִעיר

       ְבָכל ִסְמָטה 

        ּוְבָכל ָלשֹון 

ֹּא ִנְהֶיה בֹוִכים ָשְוא  ֶשל

  ִציֹון-ְמֻרִבים ִקינֹות ַעל ֲאסֹון ַבת

 עֹוָלם-ִוירּוָשַלִים ְכָבר ְבנּוָיה ִבְנַין

 ְשָעֶריָה שּוב ֵאיָנם שֹוֵמִמין.-ְוָכל

 

 ֲחַנת ִבקֶֹּרת ֶשל ַהִמְשָטָרהֲאִני ָיָצאִתי ּוָמָצאִתי ָחתּול עֹוֵבר ְבַת 

ֶתל ֵבין ֶעְזַרת ָנִשים ּוְגָבִרים  ּוִמְתַלֵבט מּול ַהכֹּ

 ְוָרִאיִתי ֲאָנִשים ַרִבים ַחִיים ַחִיים ָכל ֶאָחד ְבָׂשפֹות ַרבֹות

 ָנִשים ַוֲאָנִשים ַחִיים ִבְׂשַפת ֲאִביֶהם ּוְׂשַפת ִאָמם ִבְׂשַפת ַהָמקֹום

 ְׂשַפת ַהֶדֶרְך ִבְׂשַפת ַהִחיּוִכים ֶשָלֶהם ּוְׂשַפת ַהֵיאּוִשים ַהְגדֹוִלים. ּו

 ְוָקַרְעִתי ֶקַרע ָגדֹול

     ַעל ַמְחְשבֹות ָהַרַעש ְוַהֶשֶבר ֶשל ִלִבי

 ָהרֹוְדפֹות אֹוִתי ִבְמקֹומֹוַתי ֻכָלם.

 

ֹּא ִאִחיִתי ַהֶקַרע  ְול

 ֻכָלם ֶשָפַקד אֹוִתי ָהָאסֹון, ְוִיְקְראּו: ֶשִיְהיּו ְמַזִהים

    ָהרֹוֶאה ָאָדם ְבֻחְרָבנֹו

     ִיְקַרע ֶקַרע ְבִבְגדֹו

 ְוִיָמַנע ִמְכִתיַבת ִשיִרים

ֹּא ְתֵהא ַנְפשֹו ֲעׂשּוָיה ְקָרִעים ְקָרִעים.  ֶשל

 

ֹּא  תְוִאם עֹוד ָהְיָתה שֹוָרה רּוַח ַהְנבּוָאה ָבִעיר ַהז

 ָהִייִתי עֹוֶלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים

 ּוִמְתַנֵבא ֶשּסֹוִפי ְלָהִקים ַמְחֶתֶרת ֶנֶגד ַהַצַער

 סֹוִפי ִלְשֹלַח ְגדּוִדים ֶשל ְמַחְשֵבי ִקָצם ֶשל ַהִקִצין

ֹּאת.  סֹוִפי ִלְחיֹות ָבִעיר ַהז
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 לירושלים אין נהר

 

 ִלירּוָשַלִים ֵאין ָנָהר

 יּוַבִלים ְוַלָנָהר ֵאין

 ְוַליּוַבִלים ֵאין ָגדֹות מֹוִריקֹות

ֹּא פֹוְסעֹות ְנָערֹות ְפזּורֹות  ַמָבט-ּוְלָאְרָכן ל

ֹּא ֵמֵצל  ּוְׂשָעָרן ָהָארְֹּך ל

 ִמְפֵני ַהַחָמה ַהיֹוֶקֶדת ְבֵחָמה ַעל ְירּוָשַלִים

 

 ְוַלָנָהר ֶשֵאין ִלירּוָשַלִים ֵאין ֵשם

םְולַ   ֶשִיְקְראּו ִבְשמֹו ֵאין ֲאָנִשים ש ֵ

ם ֶנֱאָמר  ְוָלֲאָנִשים ֵאין ֶאת ָהֶרַגע ֶשבֹו ַהש ֶ

 ּוְכמֹו ְשָמּה ֶשל ִעירֹו הּוא חֹוֵבש ְפָצִעים

 ּופֹוֵתַח ְפָצִעים ֲאֵחִרים

 ִלירּוָשַלִיםּוְמַהְדֵהד ֵבין ֶהָהִרים ֶשָּסִביב 
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   חצר ירּושלִמית 

 

 צִביטֹות אהבָתהמִתיקּותן ַהֵליִלית ֶשל 

 ִבבשִרי, ְבחצר ירּושלִמית, ֵבין אבִנים ְוגפן,

 ֵבין צִליֵלי עּוד ְוַלאִדינֹו, ֵבין ִקירֹות גּוִפי. 

 ִבקֶצה ַהחצר גדר מתכת ישָנה, אצָלה ִנדבָקה 

 זקָנה ְבשִביָסה, ִנשאבת ִמן ַהִסימָטה 

 ַהתִפיָלה, טֹועמת מן ַהצִליִלים, -ְבדרָכה ַהביָתה ִמֵבית

 מלְך, -ֵמדָמה ְלעצָמה ֶשְלרַגע ִהיא שּוב ַבת

 עוברת בין החצרות. וַהעּוד שהָיה שָפה אסּוָרה

 ְלאֹוזַניי, הּותר ַבחצר ִמכבֵלי ִאיסּוריו, ְואִני 

 ֶשִלימדִתי עצִמי ִלהיות יֹונק דבש ִמסַלע,

 לֹומד ִלשתֹות צּוף ִמִפי נעָרה. ֵעיֵניי ַהזקָנה צֹוחקֹות

 ל ַהנגִנים ְוַהזמרת ַהשמָנה ַהיָפה,ֵמאחֹוֵרי גבם שֶ 

 ְוִהיא ִמידָמה ְבֵעיַניי ְלסבִתי, ֶשִלפֵני מֹוָתה

 חזָרה ְלדבר ַרק ערִבית, בלי עברית.
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ֵבית  ַהצֹוִפים  -ַהעלִמין ַהבִריִטי ֶשַעל הר-בְּ

 

 ִהיא חשָדה ֶשִביטָנה ִהתמלָאה ְבאהָבה חדָשה

 רֹופא-ת פֵניְואטָמה שפתייָה ְלאוזניי. ּוִבמקֹום ִלראֹו

 ִהיא הלָכה ֵבין שּורֹות ישרֹות ֶשל קבִרים

 ַהצוִפים.-ַהעלִמין ַהבִריִטי ֶשעל הר-ְבֵבית

 עֹוָלם ְוחלל ִביטָנה -חלֵלי ִמלחמת

 דרִכים, כמֹו ִלִבי.-ֶשהפך פתאֹום למלֹון

 

 פִנים גוֵפינּו עשּוי קסם חלִלים חלִלים. ְוִלפעִמים חלל אחד

 חלִלים אחִרים. זהּו חֹוק ַהכִלים ַהשלּוִבים.ִמתרֹוקן ֵממלא 

 ּוְבעבֹור כָמה חֹודִשים נעשינו דֹוִמים, ַבִמיִלים,

 ַבאנחות, ַבפתחים דרָכם אנחנּו זֹורִחים ְושֹוקִעים.

 ּוְלבסֹוף גם ריחנּו דָמה. ְודִמי ְודָמה ִהתערבבּו

 דרך חרִכים קטִנים וגדֹוִלים, ַלִחים ְוַחרִבים.

 ם ְוַהאֹוַשִרים.דרך ַהְפצִעי

 

 אבל בת לא נֹולָדה. לא ִלי. לא ָלה. גם לא ֵבן.

 ְלִעיִתים חלל הּוא רק חלל ּופריֹו בִעיטֹות דמָמה.

 ּובָאה עלינּו שמחת ַהַאִין, ֶשִלְפעִמים עצּוָמה משמחת ַהֵיש.

 ְועֹוד ִחיבּוק סֹומק מעָרה, ְוסֹוד כִלים שבּוִרים

 ֶשאחיזתם קָשה ּופרידתם קָשה.
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ֵאבִש   יעּוֵרי כְּ

 

 א.

 ַהצֹוִפים-ִאָשה ִבְכֵאָבה, ְסטּוֵדְנִטית ְלִסְפרּות ִעְבִרית ְבַהר

 ִעם ְזִריזּות ֶאְצָבעֹות ֶשל ֶאְקדֹוָחִנית ְבַפַרְפַרזֹות ַעל ְיהּוָדה ַעִמיַחי,

ֹּא ָלעֹוָלם,  ָאְמָרה ִלי: "ֵליָדִתי ִהְכִאיָבה ַרק ְלִאִמי, ל

ֹּא ִלי. מֹוִתי   ַיְכִאיב ַרק ִלי. ְבֵליָדִתי ָהעֹוָלם ָשָתק,ל

  ַוֲאִני עֹוד ָחִיִתי ֶאת ִרְגֵעי הקץ של ֶטֶרם ְהיֹוִתי.

ֹּא ִיָגֵזר ְבִמְסְפֵרי ַבְרֶזל, ובשרו לא ירעש  ֹּא ִיָקַרע, ל  ְבמֹוִתי ָהעֹוָלם ל

 מקטיעת חבל הטבור של חיי. ְוִאִמי, ְבמֹוִתי,   

ֹּא ֵהֶאַמְנִתי ָלה, ְוִסיַפְרִתיַאֶיה קֹול ַצֲעַקת   ִאִמי?". ֲאִני ל

 ַהַתֲעִנית ַהְמַצְמֵצם ֶאת גּופֹו ְכֵדי ְלִהיָוֵלד ֵמָחָדש ְבָמקֹום ֲאֵחר -ַעל אֹוָמן

 ָפחֹות ֲמְכִאיב. ִהיא ִהְסִביָרה ֶשֵאין ָלה ֵאמּון ְבְפרֹוָזה: "גם ִאָשה ְבֶהְריֹוָנה 

 ה מבקשת לאפשר לתינוקה להיוולד מחדשהַמְרִחיָבה ֶאת גּופָ 

 במקום אחר פחות מכאיב. וֲאִני ִלְקַראת מֹוִתי ֲאְשִמין ְכְמָחָאה. 

ֹּאת ֲאְכִאיב ַלעֹוָלם. ִיְפַערּו ִבְבָשרֹו  אּוַלי ְבָכל ז

ֹּא יֹוָכל ָלֵשאת אֹוִתי ִבְפִנימֹו,-חֹור ָגדֹול כל  כך ְלגּוִפי ַעד ֶשהּוא ל

 בו מתוכֹו". ִבְמקוםֹּ ְלֲהַאִמין ֶנֶאָחְזִתי ְבגּוָפה ַעדַעד ֶשֲאִני אנגוס 

 ֶשַגם ֲאִני ִהְרָגְשִתי ֶאת ַהְכֵאב, ְוִדיַבְרִתי ַעל ִאָמה ֶשְכָבר ִאיְבָדה ֶאת ְכֵאָבה,

 ִהיא ָשְכָחה אֹותֹו ְבגֹוף ִבָתה )אּוַלי ַגם ְכֵאֵבְך ַיֲחלֹוף ְבֶהְריֹוֵנְך, ָלַחְשִתי,

 תֹוִריִשי אֹותֹו ְלַבְתאֹוֵבן(. ִאם

 "ְבִגיל ֶעְשִרים ְוֲאְרַבע עֹוד מּוְקָדם ְלַוֵתר ַעל ַהְכֵאב, עֹוד מּוְקָדם

 ְלַדֵבר ַעל ֵהָריֹון, עֹוד מּוְקָדם ְלִהְתָאֵהב ְבָך".

 

 ב.

 ִאָשה ְבִשְמָחָתה, ַתְלִמיָדה ַבָפקּוְלָטה ְלַמָדֵעי ָהאֹוֶשר בירושלים, 

 ה ְלִציִדי ְבִסְפִריֹות ִזְכרֹוִני, ְוֲאַחֵרי ֶשִהְקִריָאהָיְשבָ 

 ְבקֹול ֶאת ִשיִרי ָאְמָרה ְבִלי ַלַחש: "ַאָתה ְמַפֵחד. ֶאת ַהְדָבִרים

 ֶשֲהִכי כֹוַאִבים ְלָך ַאָתה ַמְרִחיק ֵמַעְצְמָך, חֹוֵבק ְבסֹוְגַרִים,

 ֶלא ְבִשיר. ָעֶליָךַמֲחִביא ְבֵמיְרָכאֹות, מֹוֵסר ִמִפי ָזִרים, כֹו

 ִלְלמֹוד ְלַאֵבד ֶאת ִסיָמֵני ַהִפיסּוק ּוְלַדֵבר, ָתִמיד ְבגּוף ִראשֹון:

 ָמה כֹוֵאב ְלָך? ִמי ֲמְכִאיב ְלָך? ֵאיְך ֲתְכִאיב ִלי? ֵאיְך ֲאְכִאיב

 ֲאִני ְלָך?". ִהיא ִביְקָשה ֶשֶאַשֶנה ֶאת ִשיִרי, ֶאת ִשיָרי,

 ִבְמקֹומֹות ַאֵחִרים. ְלָמָשל ֵבין ְסִדיֶניָה. ְוֲאַחֵפש ִמְסתֹור

 

 ג.

ֹּא  ִאָשה, יֹוֶשֶבת ַעל ְקֵצה ַהִמיָטה ֶשִלי ַבְמעֹונֹות ְול

 מּוָכָנה ַלֲעזֹוב, ָשַאָלה ִאם ֲאִני ַמֲאִמין ְבַאֲהָבה. ַגם ֲאִני

 ִמֵדי ַפַעם חֹוֵזר ְושֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי, ְלַבִדי, ִאם עֹוֶדִני

 ַמֲאִמין ְבַאֲהָבה. ֲאִני ְכמֹו ֶאֶבן: זֹוְרִקים אֹוָתה
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ֹּאש ִבְנָין ְועֹוד ַדָקה ִהיא ִמְתַנֶפֶצת  ֵמר

 ֲאָבל ְכֶששֹוַאִלים אֹוָתה כֶשִהיא ֲעַדִין ַבֲאִויר

 ָהֶאֶבן עֹוָנה ֶשִהיא אֹוֶהֶבת ִליפֹול, ִהיא בֹוֶחֶרת ִליפֹול.

  ה. בֹוֵחר ָבַאֲהָבה.ָכְך ֲאִני ַמֲאִמין ְבַאֲהבָ 

 

 ד.

 ִאָשה ָהְלָכה. ְוֲאִני ָכל ְפֵריָדה חֹוֵזר ְוִנְפָרד 

 ִמן ַהקֹוֶדֶמת. ַהְפֵריָדה ַהֲחָדָשה ְמֲהֶסֶסת ְבַרכּות,

 פֹוֶרֶמת שּוב ֶאת חּוֵטי ַהְפֵריָדה ֶשְלָפֶניָה, ְוֲאִני ִנְפָגש

 ֶשַהְרֵבה ֲאַחֵרי ֶלְכָתהִעם ַהְכֵאב ַהָיָשן. ִנְזָכר ַבִראשֹוָנה, 

 ָכַתְבִתי ָלה אֹו ַעֵליָה: "ְבִלי ְדָמעֹות ַאְת ִנְרֵאית ֵעירֹוָמה",

 ִנְזָכר ַבְשִנָיה, ֶשַהְרֵבה ִלְפֵני בֹוָאה ְכָבר ָיַדְעִתי ִלְכתֹוב

 ֵאֶליָה אֹו על אֹודֹוֶתיָה: "ְוַאְת ְמִשיָבה ִלי ִבְשֵאלֹות".

 ִליִלים, ּוְפסּוִקים, ְוִחיּוִכים, ֲאִני ְמַשֵנן צְ 

 ְוַהָלכֹות ְכמֹו: ֵאין חֹוְזִרין ְבֶדֶרְך ָבה הֹוְלִכין, 

 ּוְמַחֵפש ַמְשָמעּויֹות ְבִמיִלים, ִבְזַמִנים, ְבָפִנים, 

 ְבְכֵאִבים ְכמֹו: ֵאין זֹוְכִרין ֶדֶרְך

 ָבה הֹוְלִכין.

 

 ה.

    שוב אִני לֹומד ִשיעּוֵרי כאב

 לֹומִדים אֹוִתי ְוהם

 שוב אִני מֹודד ִשיעּוֵרי כאב

 ְוהם מֹודִדים אֹוִתי.

 שוב אִני כֹואב ִשיעּוֵרי כאב 

 ְוהם אִני.
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  ִשיֵרי אהָבה ּפֹוִרָיה

 

 ַהעלִמין ַהְבִריִטי-ְבשּורֹות ֶשכתבִתי ְלאחרת ִהיא קרָאה ַעל ֵבית

 ֹות ֵבין ַהמצבֹות.ַהצֹוִפים ְולקָחה אֹוִתי ְלִטיּול ָחצ-ֶשַעל ָהר

 ְכֶשנשענּו ִבנִשיָקה ַעל ִקיר נֹושא כֹוֵבד שמֹות חלִלים חסֵרי קבר,

 ֵמחייֵלי ַהגדּוד ַהַראְג'פּוִטי אֹו ַהַראַג'ְסַטאִני, ִהיא ִביקָשה ְלהֹוִסיף

 עֹוד שם ְללּוַח חיינּו: "בֹוא נעֶשה לנּו ֵבן ֵבין ַהקבִרים" הִציָעה,

 ָחם סמּוְך ְלאֹוזִני, ִביטָנה מגרגרת ְלאהָבה חדָשה.ִמלוֵתיה אוויר 

 מות עִתיק, ְוִהיא ידָעה ְלהרִגיַע:-אִני ִשיננִתי ְלעצִמי פחד חצר

 "ֵאין מקֹום מתִאים מֶזה ְלהתִחיל בֹו חיים חדִשים". ִדיִמיִתי ֵאיְך 

 תשּוָקה  נִשיק ֵבין אזֹוב ַהקבִרים בִכי ערווה ְלבִכי ערווה, עד ֶשדמעֹות ִשמחת

 ירוו ֵאלּו את ֵאלּו, ְוִיבנּו ָבנּו ַבְתאֹוֵבן. גּוָפה, ְבקֹור חצֹות, תחת גּוִפי, 

 מּוָכן ְלִאמהּות, ְוִלִבי לא יֹוֵדַע ְלהבִחין ֵבין אֹושר ְלֵאיָמה. -לא-ָחם ּומּוָכן

 ָבה? הִאם נחִליף ִריקבֹון ַהמוות ַהרְך, ַההֹופְך עפר ְוִריָמה ְותֹולָעה, ְבאה

 ְואת ַהאבִנים ַהקשֹות נחִליף ְבחיים? ִהתגריִתי ְבפֹוִריּות ביטָנה ְואהבָתה  

 סֹוף, -ְוהצעִתי ֶשנֹוִליד תאֹוִמים, הצעִתי ֶשנֹוִליד ילִדים עד ֵאין

 עד ֶשגּוָפה לא יוכל לשאתם. 

 

 ַהאהָבה:ַבִמיָטה, קִלים יֹותר ּורִציִניים פחֹות, למדנּו ִשיעּוִרים ְבכלכלת 

 אִני הייִתי קִפיטִליסט חמּור, מבקש תמּוָרה בעד מתנֹותיי, ְוִהיא

 מרכִסיסִטית סמּוָיה, רֹומזת ֶשיכֹול כל אחד ְלִהתפנק ַעל ִפי צרכיו,

 כְך הפכתי ְלכלכלן ֶשל תֹורת משה,-ּומּוטל עליו ְלפנק רק ַעל ִפי כֹוחֹו. אחר

 ִלשמֹוט קרקעֹות ביֹובלֹות, ְותִמיד ְלהשִאיר מעשר,דֹורש לאסֹור ֶנֶשְך ְוִריִבית, ּו

 שּוק, סָחה ַעל ֵהיַצע ּוִביקּוש, ְוַעל עליית ַהמִחיִרים-ְוִהיא האִמיָנה ְבכלכלת

 ְוַהָיד ַהנעלָמה.

 

 לִמן ראִשית אהבתנּו

 ִהתגבָרה בנּו תשּוקת ַהאִכיָלה:

 אנּו ִמתאמִנים ְבהריֹונֹות ְקטִנים

 ִסים.מתִפיִחים כר

 

 ְבֵבית ַהקברֹות, ִעם כֹובד ִמשקל גּוִפי ַעל גּוָפה

 הבנּו כָמה ָקל ְלהכִניס ילדים ַלעֹוָלם 

 דרך ַהפתִחים ַהצִרים.

 

 ַהִדימּוי משחרר ֶאת ַהִמיָלה: מרכְך ֶאת קצוֹות מחשבֹותינּו,

 ֶאת זוויֹות גּופינּו, את חֹוֵדי כאבנּו. 

 ִהיא קֹוראת ִשיָרה ּוִמן ַהִדימּוי נֹולדת ַהאהָבה.

 ָגם ַבִשירּוִתים; ִהיא קֹוראת ִשירה גם ְבפִנים ֶשל אנִשים.
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 אִני קֹורא ִשירה ְבזרֹועֹותיה: כָמה ילדּות כתּובה שם,

 כָמה נִתיָנה, כָמה תענּוגֹות. והזמן, תרופה עתיקה

 במלכודת הנצח, מכסה עלינו בשמיכת צעיפי כוכביו

 לים, הווים,המהירים, וכך שנינו בלי מי

 בעוד שאר העולם רק עבר או עתיד.

 

 ִהיא מבקשת ֶשנקֶנה שֵני כרִטיִסים ְלאֹוטֹובּוס הנֹוסַע 

 ַלמקֹום הִכי רחֹוק ַבעֹוָלם, אּולי סמּוְך ִלשעת חצֹות גּופינּו,

 ְונתיישב יחד ְבאחד ַהמֹושבים ַהאחֹוריים, ְונשַקע

 עִריסת הנִסיָעהזאת ְבזה ְבחסּות חשכת ַהליָלה, ְבתֹוְך 

 ְורעש ַהמנֹוַע,

 ִנשכב מקּופִלים עד ֶשירדם כל ַהעֹוָלם ְואנחנּו נהיה ִמתעֹורִרים.
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  שבע הערות ירושלמיות

 

1. 

 האישה על סף מעבר החצייה

 הרה, עוד מימי טיטוס הרה,

 בבטנה תינוק מתעקש לא לצאת.

 טיטוס הלך, אחריו באו 

 עוד עשרות כובשים גברים, 

 והתינוק בבטנה מתעקש

 לא מניח לאיש לכבוש אותו.

 והאישה אוהבת כך בהריון נצחי.

 פעם קמו לפניה ַבמרכבות,

 היום ַבאוטובוסים.

 על סף המעבר היא עומדת,

 לא חוצה, מדברת בטיטוס חיבה

 כמו זוכרת לו אהבה ישנה, ובלחש 

 אומרת לי: "וגם העיר הזאת הרה

 ויבוסשלושת אלפים שנה, מימי מלכיצדק 

 חוששת להוליד, ברחמה פרי אהבתה

 לאל עליון. והיא מהלכת בערים 

 ובמדינות, תובעת כבודה הרה

 ולא יולדה".

 

2. 

 יהודה-בשוק מחנה

 עדיין מבשלים על פרימוס

 את נבואות הזעם.

 והן מתרככות ומתרככות

 ממתינות ְלסועדים

 שיבקשו מעט מהן להוסיף טעם

 מעל נחמת האורז הלבן.

 

3. 

ַבע ַהֻמְסְלִמי-יתְבבֵ   ֵתה ָברֹּ

 ֲאִני שֹוֶתה ָקֶפה ָשחֹּר

 ּוַמְקִפיא ֶאת ַצָּואר ַהְזַמן

 .ִפי ַהַנְרִגיָלה-ִבְנִשיקֹות ְשקּופֹות ַעל

 ַהְרֵבה ֻסָכר ְלַהְמִתיק ַהַמר

 .ִבְסָפִלים ְקַטִנים

 ,ֵמָעַלי ַמְשִקיף ַהֶמֶלְך חּוֵסין ַז"ל
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 ִבְתמּוָנתֹו, ּוִמְשֵני ְצָדָדיוָצִעיר 

 ְשֵני ְמָלִכים ְבֵשם ֶאָחד

 .ָסבֹו ּוְבנֹו

 ַווַהאב-ּוִמן ַהִקירֹות ָשר ִלי ַעְבד ֶאל

 ְוַהִמִלים ֶשלֹו ֵהן ְנָמִלים

 ַהְמַטְפסֹות ְלַאט ִמַכפֹות ָהַרְגַלִים

 .ֶאל ְמקֹום ַהַמְחָשָבה

 

4. 

 הדלק של צומת פת-בתחנת

 הסּוֵפר מבטיח להיות ַהזול ַבעיר.

 כשברחתי אל תוכו ביום של גשם

 גג נראה לי היקר בחסדים האנושיים.

 כשיצאתי ממנו, בזמן אחר, אל תוך

 יום של שמש, הרקיע נראה לי

 היפה שבגגות.

 

5 . 

 ,ַהְיסֹוד, ַבֶדֶרְך ְלַגן ַהַפֲעמֹון-ֵמְרחֹוב ֶקֶרן

 .ַבֲאפֹּר ֶבטֹוןֶאְפָשר ִלְראֹות חֹוָמה 

ֹּא ַיִגיעַ   ָהאֹוטֹובּוס ֶשֲאִני נֹוֵסַע בֹו ל

ֹּא רֹוֶצה ְלַגלֹות ְלנֹוְסָעיו  ַעד ְלָשם, ֲאִני יֹוֵדַע, ל

 ֶאת גַֹּבּה ַהחֹומֹות. ֲאִני ְמַקֵנא ְבָעֵרי ַהְפָרזֹות

 נּון, ּוִמְתַגְעֵגַע ַלֶחֶבל-ִמימֹות ְיהֹוֻשַע ִבן

 .ַהִמְשַתְלֵשל ִמן ַהַחלֹון ְבֵביָתּה ֶשל ָרָחב

 ,עֹוד ְמַעט ִמְסַתְימֹות ֶשַבע ַהַהָקפֹות ָסִביב ָלִעיר

 .ֲאִני יֹוֵדַע, ְוַרק ָרָחב ַהזֹוָנה ִתְחֶיה

 

6. 

 שערים צ'ּוְלְנט ַפְרֶווה-במאה

 נמכר בששה שקלים 

 וממלא את כוס הפלסטיק ְבחום.

 , ואני סופר בראשי מחר תיכנס השבת

 כמה יהודים לא המירו את דתם

 רק כדי לאכול ביצים

 מהחמין של שבת.

 

7. 

 בכנסייה האתיופית 

 הנעליים משוחחות ביניהן בזוגות בחוץ



 

13 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 על סיבות ביקורי.

 ובפנים מרים שחורה

 ובן האלוהים שחור

 ואני נזכר יחף שדת טובה

 כמו אומנות טובה

 היא בסך הכל מראה.
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 הערות נוספות לירושליםשלוש 

 

1. 

 ג'ורג' פינת יפו-בקינג

 נסחט מיץ הגזר בקול מחריש

 וממלא את הכוס כתום וקר.

 כאן הוא טעים וזול 

 יותר מבכל פינה אחרת ַבעיר.

 כאן אני יכול מדי פעם לשכוח

 את קיומי בין השלטים המבשרים

 את בוא המשיח לבין המכוניות 

 הדוהרות ַבצמתים בדרכן 

 הבא.לצומת 

 

2. 

 ציבורי ְברחביה-ְבגן

 היום מרשה לעצמו להתאחר.

 חולים-מי שלא קבע תור לקופת

 יכול לשבת בשמש ולשתוק.

 רוב יושבי הגן שותקים בגרמנית

 ואילו המטפלות 

 מדברות ביניהן בפיליפינית.

 מי שרשיון העבודה שלה לא פג היום

 גם היא יכולה לשבת בשמש

 ולהתאחר מעט. 

 

3. 

  העיר אחרת.בתוך החדר 

 אפשר לקרוא אותה ַבספרים

 בלי לצאת דלתות או להביט חלונות.

 סוף שפות-כתובה אין

 היא שותקת 

 מסרבת לתנות אהבים עם כל מאהביה.
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 שיר ויתור של מהגרים עייפים

 

 רבי ֶאְלָעָזר ַהַקָפר אומר

 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל 

 שיקבעו בארץ ישראל

 יהודה אמר שמואלדאמר רב 

 כל ארצות ִעיָסה 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(

 

 ישראל עולים-אני מקבל על עצמי לומר שלארץ

 מכל ארצות עולים

 נפלטים לא מרומיםלא מהגרים לא בורחים לא 

 לא באים כתיירים

 לא יורדים

 עולים

 והר ציון מרום הרים

 וירושלים נהרות תורה ואורה

 לכל עמים.

 

 ישראל יורדים-אני מקבל על עצמי לומר שמארץ

 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.

 

 אני משביע את שפִתי לומר בכל שפות

 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.
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 שפִתי לומר בכל שפותאני משביע את 

 ישראל-עברית יורדת אל ארץ

 ועולה ממנה

 ואין מדקדקין בכליה

 שיבה.-גולה או כלי-כלי

 

 שפִתי משביעה את שפַתי לומר יום אחד פעם ַבשנה

 לא נכון מה שכותבים בעיתונים

 ובספרי ההיסטוריה השמנים

 לא באנו על כנפי נשרים 

 לא עפנו על מרבדי קסמים

 ולא היתה אין עליה המונית

 אין קולטים ולא היתה קליטה

 עד שלא יקבעו בתי הכנסיות ובתי המדרשות של בבל

 בגופה של ארץ ישראל אנחנו נשמה חסרה

 אנחנו גולה.

 

 שפִתי משביעה את שפַתי לומר יום אחד פעם ַבשנה

 את כל המילים האחרות בכל השפות האחרות

 שלא למדתי לדבר

 ישראל-ולהגר פנימה הרחק מארץ

 לא לרדת להגר 

 ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה

 ובסוף אותו היום לא לעלות להגר

 ישראל-להגר חוצה לארץ

 ולברוח ולהיות פליט ותייר ומרומה.

 

 והר ציון מרום הרים

 וירושלים נהרות תורה ואורה

 לכל עמים.
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 לפני המצור ואחריו

 

ֹּא אֹוְיִבים ִמֶבֶטן ֲאַנְחנּו   ָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ל

ֹּאַחז ִאיש ֲעֵקב ֵרֵעהּו   ֶשִנְתגֹוֵשש ְוִנְתרֹוֵצץ ְונ

 ְבַמֲאָבִקים ֶשל ְבכֹוָרה ִויֻרָשה, 

ֹּא אֹוְיִבים ַעל ִפי ְמקֹום ַהכֹוָכִבים ְביֹום ֵלָדֵתנּו   ל

ֹּא ָהֵאל ׂשָ   מנּו ֶזה מּול ֶזה ְלִהָלֵחם, ּומֹוֵתנּו ָאנּו, ל

 ּוְבִסְפֵרי ָקְדֵשנּו ֵאין ְנבּואֹות ַעל ַמֲאָבֵקנּו ָהִעֵקש. 

 מֹוֶלֶדת ְמֻשֶתֶפת ָלנּו ְמֻרַבת ְקֻדָשה, ַרְעָיה ְמֻחֶזֶרת 

 מֵלָאה ֵשמֹות ֶשל ִחָבה, ְוָעֵלינּו ְלִהְתַחֵלק ִבְקֻדָשָתּה:

 ֻקְדס,-ַח'ִליל ְוֶחְברֹון, ְירּוָשַלִים ְוַאל-ַאל ַפַלְסִטין ְוִציֹון,

 ְשֶכם ְוַנאְבלּוס, ַעכֹו ְוַעַכא, ָיפֹו ֹוַיאַפא.

 ּוֵביְנַתִים ַהָמצֹור ָצר ָעֵלינּו, ָצר צּוָרה ְבגּוֵפנּו ּוְבַנְפֵשנּו,

   ְוָצָרה ַבת ֵמָאה ָשָנה ָצָרה ִמְלָהִכיל ֶאת קֹול ְכֵאב ְשֵנינּו.

 ַהְכֵאב ֶשְלָך נֹוֵגַע ַבְנֻקָדה ֲהִכי ֵחֶרֶשת ֶשִלי,וְ 

 ְוַהְכֵאב ֶשִלי נֹוֵגַע ַבְנֻקָדה ֲהִכי ִאֶלֶמת ֶשְלָך,

 ְוֵאיְך ְנַדֵבר אֹו ִנְשַמע?

 ָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ֵאיְך ָנִמיר ֶאת ְכֵאב ַחֵיינּו

 ֶאת ַרַעם ַהְפָצצֹות ָהִעְקשֹות,ַהְמֻשָתִפים? ֵאיְך ַנְשִקיט 

 ֵאיְך ַנְקֶהה ֶאת חֹּד ִשֵני ַהָמֶות ַהָקשֹות, ֵאיְך ִנְסגֹּר 

 ֶאת ַדְלתֹות ַהִמְלָחָמה ַהְכֵבדֹות, ַהְפתּוחֹות? ֵאיְך ֵנֵרד

 ִמְשֵמי ַהְמטֹוִסים ְוִנְתַרֵחק ֵמְרחֹובֹות ָהאֹוטֹובּוִסים, ְכֵדי

 ָפֵגש שּוב ּוְלַהְקִשיב? ֶשנּוַכל ְלִה 

 ָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ֵיש ָלנּו ִמלֹון ְמֻשָתף ִמָיִמים ֵשִמִיים ַעִתיִקים

 ּוִמן ַהְזַמִנים ַהָללּו. ִאְבַראִהים ָאִבינּו ִלֵמד אֹוָתנּו

 ֶשֱאֹלִהים ְוַאְלָלה ֵהם ֶאָחד, ְוָאנּו קֹוְרִאים ֶאת תֹוָרתֹו

 מֶֹּשה, ֶישּו ּוֻמַחַמד. ֲאָבל ַעְכָשו ַמָבֵטינּו ֲהפּוִכים,  ִמִפי

 ְוַהָשִהיד ֶשְלָך ָיכֹול ִלְהיֹות ִצְלצּול ַפֲעמֹון 

 ְבַתֲחַנת ָהאֹוטֹובּוס ָהַאֲחרֹוָנה ֶשל ַחַיי ּומֹוִתי,

ֹּא ָשַמע ַעל ִמְקַצב ָפָרס   והרמטכ"ל ֶשִלי ל

 ְוהּוא ְמַבֵקש ְלַכֵתת  ְוַעל תּוַגת ַאְנָדלּוס,

 ִכנֹורֹוֵתינּו למּסֹוִקים ַוֲחִליֵלינּו ְלרֹוִבים ולכוונם עליָך.

 ָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ִמי ִסְכֵסְך ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶשָלנּו

 ְוִהִציב אֹוִתי ָזִקיף ְלאֶֹּרְך ִמְגְדֵלי ַהְשִמיָרה ַהְגבֹוִהים

 י ַעָזה ַהְכֵבִדיםַהצֹוִפים ַעל ַשֲעֵר 

 בֹוֵלש ַעל ַחלֹונֹות ָבִתים ֶדֶרְך ַכָּונֹות רֹוִבים?

 ִמי ֵהִקים ֵביֵנינּו חֹומֹות ֶשל ֶבטֹון ּוַבְרֶזל ְוֵעיַני ַמְצֵלמֹות 

 ְוִהְפִריד ֵביֵנינּו ְככֹוְבִשים ְוִנְכָבִשים

 ַכֲאֶשר ָעֵלינּו ִלְהיֹות ַאִחים?



 

18 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 יט בנו ְבֵעיַנִים ְסגּורֹות, לא רואה אלוהים ַמבִ 

 איך אנחנו מאמנים את ילדינו לראות איש ברעהו

 ֶאת ִסַבת ֲאסֹוָנם. ֲאָבל ֲאָנִשים ַאִחים ֲאַנְחנּו,

 ִעיָראִקי-ְוִלְפֵני ָפחֹות ִמִשִשים ָשָנה ִדַבְרִתי ֲעָרִבית שֹוֶטֶפת ְבִניב ְיהּוִדי

 ַבְגָדאד, ְוַאָתה ָהִייָת ָבא ִמן ַהָגִליל ְלַבֵקר,ַהֵתה ֶשל -ְבָבֵתי

 כֹוֵתב ִשיִרים ַעל ְיֵפיִפיֹות ַהִחֶדֶקל, ּוִמְתַיֵעץ ִעִמי ְבִחזּוִרים 

 ְספֹּר -ַאֵחר ֲאהּובֹות ָבְבִליֹות. ּוֵמָאז ִהְתַגְלַגְלנּו ְפָעִמים ֵאין

 י, ְבֶשל ִסבֹות ְמֻשנֹות, ִבְמִחלֹות ַהַחִיים. ֲאִני ָשַכְחִת 

 ֶאת ְׂשָפֵתנּו, ְוַאָתה לַמְדָת לפני ֶאת ְׂשָפִתי, 

 ְׂשַפת ְתִפלֹוַתי ָהַעִתיקֹות ְוַגְעגּוֵעי ַהִמְתעֹוְרִרים,

ֹּא ֶאת ִמלֹוֶתיָך ַרק ֶדֶרְך ָמַסְך ַהִתְרגּום.  ְוַעָתה ֲאִני ָיכֹול ִלְקר

 יל ְכֵדי ִלְנדֹּד ַאֲחֵרי ַמְסלּול ַהָגלּות ֶשל ָעְמָך,ַאָתה ָיָצאָת ִמן ַהָגלִ 

 ַוֲאִני ַשְבִתי ִלְמקֹום ַעִמי,

 ַאֲחֵרי ֶשהֹוַרי ְוהֹוֵרי הֹוַרי ָעׂשּו ְנדּוִדים ְלַמֲעִני.

 ְוַהיֹום ַאָתה ַחי ְבָרָמאְלָלה, ַוֲאִני ִבירּוָשַלִים.

 ִמֵבירּות ְוַעד ְלָכאן,  ַאָתה ָהִייָת ִלְמשֹוֵרר ַהָמצֹור,

 ַוֲאִני ַרק ַמְתִחיל ֶאת ַדְרִכי ִבְכִתיַבת ַהִשיִרים. 

 ַעל ַהָמצֹור,  2002ַאָתה ָכַתְבָת ְבָרָמאְלָלה ֶשל ָינּוָאר 

 ַעל סֹופֹו, 2003ַוֲאִני ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְכתֹּב ִבירּוָשַלִים ֶשל יּוִני 

 ֲאִני ְמַנֶּסה ִלְכתֹּב ִדיָאלֹוג ְבמֹונֹולֹוג , אֹו ַעל ֶטֶרם ֱהיֹותֹו.

 ִכי ִלְפֵני ָשבּוַע ָקָראִתי ְבִסְפְרָך "ַמַצב ָמצֹור" ּוִבַקְשִתי ְלַדֵבר ֵאֶליָך,

 ֲאָבל ֶאְתמֹול ֲחֶבְרִתי ָשְמָעה ִפיצּוץ ְכֶשָהְיָתה ַבֲחנּות ְבָגִדים

 בּוס ְמֻפָחם ְוָיְצָאה ְוָרֲאָתה גּוַפת אֹוטֹו

 מּוָטל ִבְרחֹוָבּה ָהָראִשי ֶשל ָהִעיר ְבִלי רּוַח ַחִיים, 

 ַיד שּוָתְפָתּה ְלִדיָרה -ְוִנְמְלָטה רואה ַרק ֶאת ַמְסלּול ְבִריָחָתּה ְוֶאת ַכף

ֹּא ָנְשָמה ַעד ֶשָפְנָתה ְלִסְמָטה ָצָרה  ּוְלִריָצה. ְול

 אֹוֶתיָה. ועכשיו אניִכי ַהַפַחד ָׂשם ָמצֹור ַעל ֵר 

 מביט בך בעיניים סגורות, ומי יפקח אותן? 

 ָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ִלְפָעִמים ַרק ָהַעַראק 

 שֹוֵמר ָעַלי ִמְפֵני ִטיַנת ָהְרחֹובֹות.

 ּוֵביְנַתִים ֵמַעל ָראֵשינּו ְשֵמי ַהְמטֹוִסים, ּומּול ֵעיֵנינּו 

 ִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה ַהֲחָדִשים ְרחֹובֹות ָהאֹוטֹובּוִסים, וְ 

 הופכים אותנו לאֹויבים. התנ"ך שלי הוא גם שלך,  

 וִשיַרת ַהַג'אִהיִלָיה שלך היא גם שלי, ואם נשנן אותם יחד 

 אולי נצליח ָלִׂשים ֵקץ ַלָמצֹור?

 יםָאִחי ַמְחמּוד ַדְרִויש, ֵאיְך ַנְצִליַח ַלֲהפְֹּך ֶאת ַהְשָעִרים ַהְכֵבִד 

 ֲאֶשר ַתְחָתם עֹוְמִדים ָלנּו ִשְמשוִנים ִמְתַאְבִדים

 ַהְמַבְקִשים ְלַהִפיל ָעַלי ְוָעֶליָך ֶאת ָכל ָהַעמּוִדים ְוַהָבִתים

 ְלַשֲעֵרי ִשיָרה?
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 ִעיִרי 

 

 ַבבֹוקר, עדיין מכּוָסה ְבשמיכת ערפל דִליָלה,

 הירּושלִים ישָבה שלווה כמֹו ִלפני אלפיים שנָ 

 ְוגגות רעִפים אדּוִמים כתבּו ֵמחדש ֶאת ִסיפּוָרה.

 ַבצהרים

 ְלפַתע צנָחה עלָטה

 ּוְלשנָיה גלגל חָמה דלק ְבאש נורָאה ֵמַעל ַהבִתים

 ְונעלם

 מפֶנה מקֹום ְלסהר ִחיוור ֶשל אמַצע ַהיֹום

 ִתינֹוק יתֹום ְבעריסה ֶשְבפינת ַהרקיַע.

 ים דֹוִמים""ֵמרחֹוק כל ַהאבנים דֹומֹות, כל ַהקבִר 

 ְוִעיִרי ִהיא תמּוָנה ְבִמסגרת חלֹון.

 

 כמֹו אּולם חתּונֹות ֶשהתרֹוקן

 אני חֹוזר ְבכל ערב ּוממלא ֶאת חדִרי

 מנֶסה ִלכתוב ֶאת חיי.

 אבל כבר שִנים ִשיִרים כותִבים אוִתי

 קושִרים ֵבין יום ראִשית ְליום אחִרית

 ּוֵבין דבִרים ֶשֵאינם נקשִרים.

 מנסה ְלנתק מבִטי ִמן ַהחלוןַהלילה אִני 

 ּוְכֶשאני עוזב את ַהעט ִנדמה ִלי

 ֶשכל מה ֶשהייתי ִיטמן ְבכל מה ֶשאכתוב

 ֶשכל מה ֶשאהיה כבר נטמן ְבכל מה ֶשכתבִתי.
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 מדע הכאב

 

 א.

 חולים-ערב תשעה באב בבית

 ֵאש-ְוַהָבָשר עמוק ְבעֹורֹו ִמְכַות

 ַהעֹור.-עמֹוק ִמן

 פִגיעּות הלב לומד שַהגּוף הוא

 אבל מכיר גם יָתרון ַבגוף

 כי מי שמרגיש כאב גדול

 מרגיש גם אושר גדול.

 ּורפּואת ַהלב ִהיא עבֹודת ַהלב.

 

 ב.

 החולים הוא בקעה מלאה ַעַצמֹות-בית

 וכשהעור נפתח ִמְכַות 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 ֵאִפיקּורּוס 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

 יביא רוח חיים ַבעצמותֵאל ו-שיבוא עלינו ֶיֶחַזק

 ויתן עליהן גידים הרבה ויעלה עליהן בשר

 ויקרום עליהן עור חדש אדום או לבן

 הרבה עור לכסות 

 וייתן ַבגוף פנימה לב חדש 

 מסוגל ְלכאבים.

 

 ג.

 שחוק מכסה על בכי 

 והעור הוא מדבר נחש ָשָרף עקרב וִצימאון.

 

 ואחר בא כאב ההתקלפויות



 

21 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 ואז פשּוט יותר 

 מתוך צוהר שנקרע ַבבשר

 לפשֹוט מעל הגוף את נשל העור כולו 

 ולעמוד חשוף מול העולם 

 מוכן ְלאורו.

 אבל האור זיכרון שריפה

   והגוף מבקש שכחה. 

 

 ד.

 לילות לומדים לקונן: 

 אדם חי מה יתאונן?

 ובקרים שואלים רפואות:

 ואם יתן ַלמחלה לִחי

 ובפיו ובנפשו עפר יתן

 תקווה?האם ישמע כי יש 

 ואם ישב בדד וידֹום

 האם ידע כי חלקו ְבאלוהים?

 האם ילמד שם ְלהשתנות 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,

 עזה וַברחוב שמש

 וַבבית פנימה האוויר נחנק

 ידן -וַהידיים מתגלות בקוצר

 כשאדם אינו יכול ללבוש בעזרתן חולצה

 או להסירה.

 

 ו.

 אדם חי מה יתאונן

 טוב להודות ולנחם

 טוב לשתות מים

 טוב לאכול לחם

 טובה פגיעת הקור באצבעות

 טובה פגיעת הנפש בבשר.
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* 

 לא צריך להתגרות ַבשמיים ִבירושלים.

 אביב-בשביל זה יש תל
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ֵרה )שיר טרום   פמיניסטי(-ַּפאַחארֹוס ֵאן ֶאל ַאיְּ

 

 כשתתקרב השבת אל חלון דירתי הירושלמית, אני אכין פּול ִמְצִרי

 עם שברי עגבניות ושיני שום חתוכות דק דק ובצל מטוגן שרוף שרוף, 

 ואורז לבן לבן כזה כמו שרק אמי יודעת להכין טוב טוב.

 ֵמְרֵסֵדס סֹוָסה שרה לי בספרדיתובינתיים 

 על זרועות אמה שנראות לה כמו ציפורים ַבשמיים:

 בילדותי זרועות אמי היו ארוכות ארוכות

  וידעו להגיע בזמן אחד לכל החדרים

 ולעורר את כולנו, ילדיה, ליום החדש.

  כשניסינו להאריך בשינה עצלה היה גם קולה מגיע

   בלינים.מלווה תמיד בריחות של טיגון ות

 וכך בזיכרוני ילדּות ּומטבח

 התערבבו ְבמלח ּוִבבקרים מהירים.

 

 כל בוקר הייתי בוחן מחדש את מלאּות הסירים,

 ומבקש רק כריכים פשוטים,

 של לחם ושוקולד, ואת הבטחת אמי לשוב בצהריים.

  הספר כבר היתה אמי עומדת בין בעבועיי הסירים,-ּובחֹּזרנּו מבית

  בשילים בעלי הריחות הסודיים,ושוב סירבתי ַלת

 וביקשתי רק אורז לבן לבן ושעועית אדומה אדומה

    או שניצל פשוט דק דק.

 

 אמי היתה שבה אחר הצהריים לעבודתה, 

 ואנחנו פנינו לטלוויזיה, לשיעורים, למחשב. 

 ובערב כששוב עמדה במטבח

 זרועותיה היו מגיעות לכל המסדרונות

 כדי לשחק עמנו ילדיה.

 אנחנו לא חשבנו לעזור לה

  והיום אני לא יודע לבשל הרבה

 מלבד אורז לבן עם פול מצרי ועגבניות ושום ובצל.

 

   היום ידי אמי עדיין ארוכות ארוכות

  ומסדרונות הבית התקצרו מאוד מאוד.

    קשה לקצר זרועות שהתארכו 

 או לגמול לאם על אריכות ידיה.
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 ירושלים סוגרת את לבה

 

 ים סוגרת את לבה מעצמהירושל

  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

 החומה ִמַדפקת על אבני

 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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  באותו לילה כתבתי על קירות הספרייה

 

 ְבאותו לילה כתבִתי ַעל קירות ַהספרייה ִמְבפנים

 ְלקבלה: "אלוקים לאמילים ֶשל פרופסור זקן 

 ִיוותר אילם ַבשפה ֶשבה ִהשביעו אותו אלֵפי

 פעמים ָלשוב ְולחזור אל חיינו". הספרים פערו

 פיות ואיימו להוציא מתוכם מילים איומות ּולחשים 

 קשים, ואני הבטחתי להם שאלוהים לא ישתוק 

 ְבשפה 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, 

 ו שאלוהים לא ישתוק בשפה ואני הבטחתי ל

 שבה דיבר הלב הער אל הגוף הָיֵשן 

 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 

 ואם  לילה ישנתי כפי שלא ישנתי בחיי.

 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 מֶכה 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.

 

 גרשֹום שלום במכתב לפרנץ רוזנצווייג

 :26.12.1926מז' בטבת תרפ"ז, 

 "אלוקים לא ִיוותר אילם ַבשפה 

 תו אלֵפי פעמים ֶשבה ִהשביעו או

 ָלשוב ְולחזור אל חיינו" )במקור בגרמנית(.
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  ַהכפרים ַהריקים הללו

 

ַהכפרים ַהשקטים הללּו, ֶשעשרות שנים היו ִעיוורים ְלמבטנו ַהעיוור, נותרּו 

סמּויים ִמן ַהעין ַהעברית, אשר למָדה ְלשחק ְבחילופי שמֹות ושקדה ַעל ריכוְך 

ַהמזרחיות. ְוהם בשתיקתם שמרּו ַעל קירֹות בתים ֶשנותרו כובד ַהעי"ן ְוַהחי"ת 

ַלעמוד בודִדים ְכמצבֹות אחרי ֶשגווע הד ַהפיצוִצים, הגנּו ַעל אבִנים ֶשהתפזרו 

 ֵבין ַהעשב ֶשגדל פרא, ְושיננּו בלבם ַהנטוש מזה דֹור את שמֹותיהם המחּוִקים.

עֹוד נשפִכים ַבמורד ַההררי, כמֹו ַבדרך ַהעולה ממערב ִלירושלים: בתי ִליְפָתא 

ְואין רועה ֶשיכנסם, ְוהם חִצי הרוִסים, חִצי עזוִבים, קורִאים תגר ַעל רּוחֹות 

ַהשינויים ַהעשויות פלָדה וַעל ַהשמות ַהחדשים. ִליְפָתא מאּוכלסת רק ְברוחות 

רפִאים, ְבבעלי תשוָבה ושיָרה מבני ְבָרְסֵלב ַהבאים ִלטבול ַבמעיין ועוצִמים 

עיניים ְלשאלות ַהנערות ַהחולפות, ְבזוגות שאהבתם זקוָקה נואשֹות ְלגג 

 ְולקירות, ּוְבמזרקי סִמים מושלִכים.

ּוְבחצֹות היֹום, בין הבתים הללּו המלִאים פסֹולת חדָשה מדי של אורִחים 

מתחלִפים, לא קרוִאים, חלום ֵערּות פֹולש ְלראשי ְואִני ִנזכר ִבנבואתו ֶשל ס. 

הגורל: לא -ֶשנכתבה עֹוד בימי ַהמלחמה ַההיא, ַהארוָכה, ַהקָשה, הרתיזהר, 

לנצח יוכלּו ַהבתים ַהריקים הללּו ְלהתמיד בשִתיקתם, יֹום יבֹוא והם ירימּו את 

קֹולם ְבהד צעקֹות ישנֹות, והקירֹות יזכירּו את עברם ליֹושביהם החדִשים, 

הם מיָטה חמת שמיָכה, קפה וידברּו ִבשפת יֹושביהם ַהנושנים ֶשהותירו אחרי

 ִלפני רתיָחה, ְוספר תִפיָלה ַהמחכה עדיין להיֹות נקרא מאוָתה הברָכה.

ַהמקדש ַהשלישי, ַהאחרון, ירד ִמשמיים ְבאחד ַהימים כּולֹו מעשה ידי -ֵבית

אלֹוִהים. וגם ַהכפר, ַהכפרים ַהרבים, ירדּו משמיי ַהאלוהים, ִעם יושביהם 

-אדמֹות, ֵבין מחנֹות-ְך יִקיץ הקץ לנדודיהם ַהארוכים עֵליֶשכבר זקנּו מאוד, ְוכ

פִליִטים פלסטיניים זֹועֵמי זיכרֹונֹות. ּוברגע ישּובֹו הקֹולֹות הישנים: קריאֹות 

ההשכָמה לתפיָלה וקריאֹות האימהֹות, קֹולֹות ַהשיָרה באהָבה ּובחתֹונֹות, 

צחוקם ַהגדוָלה -ּובת וקֹולם של מספרי ַהסיפורים הזקִנים אדיֵרי השפִמים,

כשיתארּו ְבמשְך אלף לילֹות ויִמים את התרוקנּות הכפִרים והתמלאּותם 

 מחדש.

ובינתיים הֹורים רִבים, ְכאללה האחד בזמנֹו, לֹוקחים את ילדיהם, כאת מּוָסא 

נביא ישראל לפני מֹותֹו, ומראים להם את ַהארץ ַהמובטחת הזרּוָעה כפִרים 

 בוהים, ַהרבים, ַהעֹומִדים סִביב. ריִקים, מהרי נבֹו ַהג

 



 

27 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 חוט מושך מן הלשון  

 

 חוט מֹושך מן הלשון תחתיו ִבפנים הפה 

 מכביד את הדיבור מֵצאת ולמהר לשון ַצחּות 

 והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן

  פונות אל ריבון העולמים אשר נתן

 עולם וֵהיַעֶלם בדיבור אחד

 מתחננות.

 

 שונות אשר נתת איני בקי בשבעים ל

 אדם להפרידם ולחברם,-בין בני

 חיתוך לשון ִמְצַרִים בין ֵמיַצִרים

 צר לי, לשון אשדוד שודדת ממני

 את סודה, ולשון אשקלון לשון מידה 

 ומשקל נכון בין שיַני הופכת ִקלשון. 

 ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה 

 להשיל מעלי אל ים, וחכמת לשון בגדאד

 לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה. 

 צפת ַבכֹּל צופיה מצטופפת אל תוך אוזַניי,

 חפּות לשון חיפה יושבת על חופים

 אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,

 ויפו לשון יופי מתרחקת ַבימים

 ושוב אינה עומדת פֹּה עמִדי.

 

 אדם-שבעים לשון נתת בין בני

 ומופרדלחברם ולהפרידם, ואני מחובר 

 בין לשוני לִחִכי, ַדֵבק ונתלש.

 עולם והיעלם עומדים לפַני וחוט משּוך 

 ביניהם, מן הלשון מעלה ִבפנים הפה

 ואין מחֶסה. חוט ארוך משּוך

 ושתי יַדי אחוזות בו וסופרות הלשונות

 ַבאצבעות, דֵבקֹות וִנְתלשֹות, דבקות ונתלשות.
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* 
 "ִהנשא ְלִאשה כלשהי  

 יפה יותר מבנות השכונה. אבל אלמהזרים,   

 תאמין לשום ִאשה זולתי"  

 מחמוד דרוויש, "הוראותיה של חּוִרָיה"   

 

הספר היסודי או בתיכון, לא ִנשאתי לזאת -בסוף לא התחתנתי עם אחת מבנות כיתתי בבית

שהלכה במהירות במורד הרחוב שלי. הן לא רצו בי, ואני לא התעקשתי. כרוב האנשים הלכתי 

וק כדי לחזור בסוף, ולפחות לאישה אחת אמרתי: את ההבטחות אכתוב לך בעט אחר מזה רח

שאני חותם בו על ההמחאות. כמה פעמים אהבתי בלי לומר, וכמספר הזה גם שנאתי בלי לומר. 

צעקתי משלושה ראשי הרים בארצות שונות, עד שהתרוקנו ריאותי מאוויר, וראיתי הרבה יותר 

יורק ופראג ופּוְשַקר וֵבַחאר -ציתי, וגם הרבה פחות. הרחקתי עד ניונשים עירומות ממה שר

ואיסטמבול וקהיר רק כדי לכתוב עליהן שירים, ומעולם לא כתבתי שיר על רעננה. שאלתי 

מילים רבות משפות זרות, ושנים רבות מדי חייתי עם רובה מתחת למיטתי. התאהבתי בנשים 

שערן בלי להכאיב, ולמדתי לנעול דלתות במקום מתולתלות שער רק כדי שאוכל למשוך ב

סבתי -לפתוח. התפללתי לאלוהים כשלא האמנתי בקיומו, ושתקתי באוזניו כשהאמנתי. לאבי

קראו ַאדֹוְלף, ובכל שנה בצפירה ביום השואה דמיינתי אנשים נשרפים בתנורים. צמתי מגיל 

שבו ראיתי אישה מתפשטת  כיפור-הכיפורים, אבל לא עצמתי עיניים באותו יום-עשר ביום

ים, ליער שעל הכרמל, -הים בבת-באחד מחלונות הבתים הסמוכים. לקחתי נערות לחוף

-קברות בהר-למועדון ביפו, לגלידה בטיילת של נתניה, לשיט על הַגְנַגס, לפירמידות, לבית

ים מגורים זר לפנות בוקר, וחלמתי לפחות פעמי-הצופים, לגג בניין בבסיס צבאי, לחצר בית

שאני נרצח, פעם אחת בדקירת מפתח במצחי, והצטערתי למות. ִקנאתי באנשים רבים, 

וכשראיתי לוע אקדח מכוון אל ראשי ברחוב שבו גדלתי לא הופתעתי. רציתי להיות יהודי, 

להיות אדם, להיות אב, לדבר עם ילַדי בערבית ובספניולית, להקים מפלגות, להזדקן, 

רים ַבלילות, חושש להעיר את אהובִתי. לחשתי על אוזֵני והסתפקתי באפשרות לכתוב ספ

אהובוַתי מילים רבות שלא העזתי להכניס ַבשירים כמותן, ורציתי שיוולדו לי רק בנות, שלא 

תצאנה ַלמלחמות. פחדתי מעצמי יותר משפחדתי מכל אדם, ומעולם לא פחדתי מאלוהים. 

לים לשבור בהן את השתיקה, אבל שתקתי לאורך שנים עם כמה אנשים, עד שלא מצאתי מי

רק פעמיים או שלוש חששתי באמת לשפיותי. גידלתי שפם, גידלתי זקן, חיכיתי לכמה נערות 

-שנים, ואת האישה היפה ביותר בעולם ראיתי במקרה, לכמה דקות, ְבמקדש ְבהודו ְביום

תי להישאר שם דודים, יחפה בַסאִרי צהוב, ולא העז-ההולדת של קרישנה, מוקפת אחים ובני

תינוק לפניהן וקינאתי -או לפנות אליה. התבוננתי בנשים הרות ובנשים המובילות עגלת

בבעליהן, ותמיד כשנשקתי לתלתלי ערווה חייכתי. מאז הגן לא הססתי ללכת מכות עם כל מי 

זאת אין לי סיפורי גבורה לספר לילַדי על צלקותיי. לפחות פעם אחת רציתי -שהציע לי, ובכל

שנה -ות בשל יופיה של מוזיקה, לקול מנגינת ַקאנּון, ומכיתה א' ועד י"ב שמעתי שנהלבכ

בדיחות נלחשות ונצעקות על צורת אפי וגודלו. מעולם לא ביקשתי למות, אבל כמה פעמים 

כלא כדי -ביקשתי להתעוור או להתחרש, ובילדותי חלמתי להעביר כמה שנים בתא בבית

י, והרגלתי עצמי לאכול פרוסות לחם יבשות עם מלח. הייתי שאספיק לקרוא ולכתוב כפי חפצ

ילד רציני עד מוות, ועד לפני כמה שנים האמנתי לדמות בספר שטענה שכל סופר חייב לפחות 

פעם אחת בחייו ללכת לזונה. שתיתי דמעות של נערות שאהבתי, וכל פעם שאחת מהן עזבה 
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עזבה אותי, בכיתי במקלחת תחת המים,  אותי עזבתי אני אחרת כנקמה. בכיתי ברחוב כשנערה

אבל בחדרי בכיתי תמיד בחסותה של מוזיקה חזקה. כל פעם שאישה התפשטה לפני הופתעתי, 

גם אחרי שנים. כמה פעמים קניתי לי רגעים של שקט במחיר איבת דורות, אבל בזמנים אחרים 

שובה, לא אחזור גם ויתרתי על לילות של אהבה בלי כל סיבה, אולי מפחד. לא אחזור בת

בשאלה, לא אתחיל דת חדשה, שיקרתי לעצמי הרבה יותר מששיקרתי לאחרים, אפילו לגעגוַעיי 

ספור פעמים עד שנעשיתי צרוד, צפיתי ביותר מדי תוכניות טלויזיה, -שיקרתי. שרתי אין

פעם לצאת לגלות, לא אצליח להתרגל לשפה -כך ַלעברית עד שאם אצטרך אי-והתרגלתי כל

רציתי להיות קפקא, רציתי להיות בוב דילן, רציתי להיות מרטין לותר קינג, רציתי אחרת. 

להיות עומר שריף, והייתי צנזור של עצמי הרבה לפני שהתרתי לאחרים לקרוא בשירי. חציתי 

את אותו הנהר פעמיים, אך גיליתי ששמי השתנה, ששמו נשכח ממני, ששוב זיַפי מאיימים 

עשרה, והפרתי איסורי נגיעה -שיתי חשבונות לחיי מגיל ארבעלשרוט את בשר השמיים. ע

ואיסורים רבים נוספים, מדאורייתא ומדרבנן. כל חיי התאמנתי כיצד להתפלל עם כוונה, ושולי 

 דפים הזרוקים במגרוֵתי מלאים בהבטחות שהבטחתי לעצמי וכבר שכחתי.
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 שני שירי פריחה

 

 א.

 טמוניםיוחאי ַבק-מודעות אבל ִברחוב בר

 מספרות כי ְפֵריָחה מתה אתמול, ודווקא

 לא היתה נשואה ְלַעְרס, דווקא ליחזקאל

 בעלה. ְבשורשה היה פרח ֶשמשמעותו שמחה,

 אבל נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו

 ִבשמה מחוץ לכותלי הבית. לא רצו

 שיצחקו עליהם, וצדקו. גם כך לנכדותיה 

 הספר, -של ְפֵריָחה קוראים ְפֵריחֹות בבית

 והן לא מסבירות שְפֵריָחה זאת שמחה, 

 שנכדות צריכות להיות שמחות כשהן נקראות 

 בשם סבתן, שְפֵריָחה מתה אתמול ולכן

 הן שותקות כששוב קוראים אחריהן ְפֵריחֹות.

 

 ב. 

 הספר הילדים אמרו ְפֵריָחה-אתמול בבית

 את השיעור לזאת וַעְרס לזה. עצרתי

 כדי לשאול מי מהם יודע ערבית.

 תלמיד אחד ידע והסביר מה זאת

 ְפֵריָחה, אבל לא זכר מהו ַעְרס.

 הוצאתי מהארנק דף מצולם ומקופל, עליו 

 כתוב שיר אחד של סמי שלום 

 שטרית, וביקשתי מאחד הילדים שיקרא: "ְפֵריָחה 

 שם יפה אמרה. ְפֵריָחה שם יפה". 

 ים. ְפֵריָחה שם מצחיק.קרא והילדים צוחק

 אולי מעתה, חשבתי, כשישמעו ְפֵריָחה יחשבו 

 על שירה, או על בתיה הלבנים 

 ַדא במרוקו. כשיצאתי לרחובישל ַדאר ֶאְלב

 הספר ראיתי את מודעות -שמול בית

 האבל לְפֵריָחה, ולחשתי לה בלי שישמעו 

 האבלים: מי יביא מעט מעפרה של 

 -ח עם עפר ארץא להנידיַדאר אְלב

 ישראל בקברְך, ְפֵריָחה, נכדות רבות לך,

 מי מהן תביא מעט מעפר ַדאר 

 ישראל.-א להניח עם עפר ארץדיאְלב
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  נשימת האוטובוסים ברחם העיר

 

 א.

 נשימת האוטובוסים ְברחם ַהעיר

 גוהרת מעַלי להבקיע חריצים

 בעור הידיים והפנים

 לחדול מן ההפרדה 

 אוטובוסיםולהיכנס. נשימת 

 מתעוררת ִבשנתי 

 גוהרת חּוָצה על עירי

 להבקיע חריצים ְבעור

 השמיים והכבישים

 לחדול מן העולם ולהימלט.

 

 ב.

 בניין הולך ונבנה מעבר קיר הדרום

 של חדר כתיבתי. שנה מנסה הקיר

 להגן על שפיותי מן הקולות העולים

 מעברו השני, עכשיו מכים הפטישים,

 סורים, ַבִאזמלים.אחר כך ַבמקדחות, ַבמ

 שנה עולים הקולות מבוקר ועד ערב

 כל כך הרבה תשוקה לבנות ולתקן

 והבניין אינו עומד, האם כך גם התינוק

 בבטן האם, האם גם לה רועשת הבטן 

 והיא מבקשת שהבנייה תסתיים,

 או שגם בה תשוקה נמשכת לתקן,

 עוד חלון, עוד קיר, עוד משקוף, 

 עוד מרתף.

 

 ג.

 הצפון של חדר כתיבתימעבר קיר 

 יושב פסנתר ומנגן, מתרגל בי צלילים

 חוזרים ונשנים וִנְשַלִשים וִנְרַבִעים.

 הוא עורך חזרות ואף אני עורך חזרות.

 אנחנו מתחרים: אני מרעיש על המקלדת בקצב מהיר

 משלו או איטי משלו, והוא מחזיר לי ְבמהפכות, 

 חת חוזר אלף פעמים על תו אחד, ובפעם האלף וא

 משליך את כל מה שלמדנו ומשתתק. איש באיש 

 אנחנו מתחרים בשפיותנו, והקיר שופט בינינו.
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 ד.

 עוד מעט אוזַניי נכנעות עייפות לשקיקת האוטובוסים

 פוסקים שמעבר הקירות -וַלקולות ַהבלתי

 העבים. עוד מעט גופי נכנע וגוהר חוצה עד סופו

 מנסה לעטוף בבשרו את הקולות העולים

 ד שיפיֶסם, מנסה להתעטף בהםע

 כגוף השיר המתמסר לשטף המילים עד

 שיעלם.
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 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.

 ומבושמים נצא לחפש לי דירהמלובשים 

 ַברחובות הסמוכים, המיוזעים,

 ונחקור על ניקיון כיורים,

 ונשנן את סדרי גביית התשלומים.

 עולם, שניתן לשנותה,-וכשנמצא דירה נוודא שאינה בנויה בניין

 ונקפיד על רגילותה, שתהא צפופת מרצפות סדוקות

  ושיהיה בה חלון צופה אל יתר חלונות השכונה.

 

 ם כששוב תעלינה קינות מקירות העיר,וא

 אולי בעוד שנה, תהא אהבתנו עדיין מרובת חיים,

 נשכים לקום בבוקר ונחפש דירה אחת

 ובה מיטה אחת

 להרבות בה אהבה ַבִעיר ַרָבִתי ָעם.
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* 
 "אין משכירין בתים בירושלים מפני שאינן שלהן" 

 )תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ו, עמ' א'(

 

 משכירין דירות בירושליםאין 

 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 ַהַרֵעב

 

 כתובות במיםואין שולחין גלויות 

 אלא אם כן הדואר הוא הלב

 ואין רואין אחד מתוך השניים

 אלא אם כן העין היא הכאב
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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 

ל חתן ובר מצוה ובמילה, ובשבתות וימים ופזמונים בלחן של שירי ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך במסיבות ש

 טובים, בשירים המיוסדים על פי לחן של שירים ערביים. ויש להמליץ על זה: על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו" 

 ר' עובדיה יוסף

 

 שִביתת קֹול המּוַאִזין ִבשכּונִתי החדָשה

 הותירה את אוזַני

 ְבציפייה בלתי משתלמת

 הכנסת-ום ְלביתעד שהתחלתי הולך יום י

 עְרִבית, שחִרית ּוִמנָחה. למה לנו

 רק שלוש תפילות ְביום, שאלתי את הרב,

 למה אנחנו לא קוראים ְבעוז ממגדלים.

 הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם

 הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים-שבבית

 בכריעה מוסלמית, ואני סיפרתי לו 

 ַּסַמְוַאל, -ן ַאלעל ַאְנַור שאול, שקרא לעצמו ִאבְ 

 יהודי, והספיד ְבמסגד -בן משורר הַג'אֶהִלָיה הערבי

 ממשלת עיראק בַקִציָדה מפוארת.-ְבבגדאד את ראש

 ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה

 וקרא את הקדיש באחד מסולמות הַמַקאם

 הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין

 ים.קורא ַלמאמינים ַלעבודת האלוה

 המקדש בירושלים-אם לא זימרו הלוויים בבית

 ְבַמַואִלים ערביים בעודם מנצחים ומרננים

 ִבְנִגינֹות, במזמורים, בשירים ַעל ַהִגִתית, 

 על ֲעָלמֹות ִשיר, על יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹּקים, 

 הכנסת -וודאי זימרו בהם המתפללים ְבבית

 של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו

 פיוטיו, וודאי נטלו את הפסוקלשיר את 

 ֲעָרִבים ְבתֹוָכּה ָתִלינּו ִכנֹּרֹוֵתינּו-ַעל

 ופירקו כל הברה להרבה צלילים בכוונה גדולה.
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 חיי התחילו

 

1. 

 חיי התחילּו ַבמקום ֶשהם יפסקּו

 .שנֹותיי כמֹו השלג ְבהרי ירּושלים

 

2. 

 ואנחנו ְכתינוקות התלויים על ווי שדיים לשתות

 נו ְכוילונות המוטלים על השמש להתכסותואנח

 ואנחנו ַבלילות נוטים אל הדרך לרעות

 ואנחנו ִממרכבות יורדים אל רקיעים לראות.

 

3. 

 והלב עודנו רעב בשוליו.

 והחוטאים הגדולים: זה האוהב

ֹּאהבנו, וזה הקורא  למי שלא י

 למי שלא יעננו, וזה העונה

 למי שלא יקראנו, ָאִעיָדה ָבם 

 הארץ ואת השמיים, עדאת 

 שאת דיני ואת דינם ִיפסקו.

 

4. 

 ובינתיים הסּופה מפילה גדרֹות

 עֹושה ניסים ומחלקת מים

 מספרת ַעל שמֹות שהחלפנּו בינינּו

 וחֹומֹות שקרסּו בינתיים.

 

5. 

 ַבלילהַבימים נדאג לפרנסת ַהימים. 

 ֵעיניים עיוורֹות ִמן ַהיום ִיפקחו ֵמחדש.

 

6. 

 נעמוד מול נצח נשכחואז תמול 

 כפי שהשכמנו מחר אל עבר נמשך

 ונהיה כבורחים מן התפילה

 ונופלים אל השאלה, כבורחים מן הנפילה

 ושואלים אל העלילה. כאומרים

 לֹו-ָלה וִצלֹו-התפיָלה

 ִלי.-ומעִלי
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7. 

 ויחזרו בנו המילים 

 כפונות אל ריבון העולמים

 כמתחננות כל אחת למען עצמה

 דיבור תן לי עכשיו תן לי פה תן לי

 רע לשיחה להשתמש עמו בפה ובלשון

 ששמת באדם הראשון.

 

8. 

 ונאמר איש איש לעצמו, על עצמו:

 אבל אני עצמי איני מצוי ַבשיר, למרות שֶ 

 לא נעזבתי על ידו מעולם, כל הזמן הייתי

 מחפש מבטו של רגע חולף, והמילים כמו

 חתום וְ ָוי"ו שמפרידה ולא מחברת היו מספרות על דין 

 גמור. כל הזמן הייתי קורא להוַרי להתגלות לפַני

 ְבמקום מן המקומות, למרות שלפי האמת

 הלכתי אני מרחק רב מביתם, עד שלא זכרתי מה

 רצון היה בי בתחילה.

 

9. 

 ונאמר איש איש לשירו:

 בדידּות היא ְכֶשַלגעגּועים אין כבר שמֹות.

 ונאמר איש איש לבדידותו:

 הוא מדף להניח עליו געגועים.ַהִשיר הזה 

 

10. 

 כך כבר ִחיִכיִתי לה תחת ֵעץ ֶשהרכין את ראשו-אחר

 ְברחוב ֶשעוד לא בחר ֵבין אור ְלצל

 וֵבינתיים ִהתכסה ְבשלכת

 ְולא קרו ִלי ִנִסים.
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    לונה היא לבנה בספניולית
 לזכרה של לונה )לבנה( הלל      

 הזקן,לּוָנה, שנקראה לבנה בלשונו של הלל 

 סיפרה לנו על המרחק הגדול שעשו גולי ספרד. 

 עם תרמילים עצובים שנזרקו על כתפיים יתומות 

 ַהתיכון-הם הלכו ַברגל מתחת ַלשמיים לכל אורך חופי ַהים

 ֵמֵאְסַפְנָיה ַלַאְטַלס ּומשם עד ירושלים, ושרו

 כשהגיעו מול חומות ירושלים, עמדו ושרו,

 "ִאיְרֵמי ֵקירֹו ַמאְדֵרי  עוד לפני שידעו עברית שרו:

 ָאה ירושלים". ללכת אמא אני רוצה עד ירושלים. 

 

 סיפרה לנו לונה ונזכרה ַבמרחק הגדול ְבשנים

 שעשתה בעצמה מילדותה בעיר העתיקה, 

 בין ערבים וארמנים ושומרונים וקראים,

 כולם שבטים שיצאו מן היהדות,

  ובין יהודים ספרדים ויהודים אשכנזים,

 ִזקנתה במורד רחוב הפלמ"ח,ועד 

 בירושלים דלמטה. 

 

 נזכרה לונה באביה יצחק ָשלּום וקראה:

 "איזה גבר היה! איזה גבר היה!"

  וסיפרה איך היה מרעיד את לבבות העיר העתיקה

 קודש,-בערב פסח, כששר את ההגדה בעברית, לשון

 יהודית. בלילה ההוא היתה מתקבצת כל העיר העתיקה-ובספרדית

 לפני חלונות ביתם, ערבים ויהודים מהמגרב ועד פרס. 

 ובעלה ֵלִוי סיפר איך ביקש את ידה

 מן האב שהיה מרפא את עצמות כל העיר העתיקה.

 

 היא נזכרה איך נולדה בעיר העתיקה

 בין כל הערבים, דם אחד, איך אביה ניגש אליהם

 ושאל: "מי האבא שלכם?", וכשענו לו: "ִאְבַראִהים", 

 "גם האבא שלי אברהם",אמר: 

 איך אמה אמרה: "רק האנגלים עשו את זה,

 מיררו את חיי הערבים והיהודים, 

 חילקו את האדמה", ולונה שהיא לבנה הוסיפה: 

 "ואנחנו לא ידענו מה זה שלנו ושלהם. חיינו אתם 

 כמו אחים. הלוואי שלא היתה האדמה. שלא היה 

 על מה להילחם".  

 

 רה לונה, "אבל לאדינו"כל השפות יפות" סיפ
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 זה שפת אם שלי. לא דיברנו שפות אחרות בבית". 

 כל השפות יפות, אמרה, ושפתיה התמלאו געגועים 

 ַלִליְנְגָוה דּוְלֶסה שלה, ואוזניה התמלאו ציפייה 

 ליום בו נכדותיה ישיבו לה את ַהרֹוַמְנַסאס ֵפְרִדיַדאס שלה.

 

 "האשכנזים היו מאוד מודרניים", אמרה, "אנחנו הספרדים 

 שמרנו על חוסר המודרניות". אמרה וחשבה 

 על כל הפסוקים הממלאים את התנ"ך, וכל החרוזים 

 ַגִבירֹול, -עזרא וִאְבן-הממלאים את שיריהם של ִאְבן

 וכל תרי"ג המצוות שהרמב"ם לימד והסביר בנימוקים,

 יח היסמינים וכל אלפי הבוסתנים ור

 ְוַהַואִזיִרים והסּוְלַטאִנים

 של חיי אבותיה ושל הרומנסות שלה.

 

 היא סיפרה על מטוס שהחזיר אותה אל ארץ אמהותיה, 

 ַאְנַדלּוס, לכמה ימים, -ֶאלְ -ֶאְסַפְנָיה-ספרד

 שם ראתה יהודים מומרים, אנוסים, 

 מדליקים נרות שבת במרתפים,

 הכנסת -לפני שער ביתויושבים כל הנֹוֶצ'ה ֶדה שבת 

  הנעול מאז הגירוש, מאמצים את מחשבתם להיזכר,

 לא יודעים להתפלל, ממלמלים שברי מילים שרק

 ֶאל ִסיְניֹור ֶדה טֹודֹו ֶאל מּוְנדֹו יבין.

 

 וכששאלתי אותה בעורמת גילי הצעיר מה יהיה על שפתה 

 בעוד מאה שנים, היא ענתה לי בתשובה 

 לנות:שהכילה את כל חוכמת הסב

 "אתה יודע כמה זמן אנחנו מדברים ספניולית? 

 חמש מאות שנים. אז אתה סופר לי את השנים הקטנות?".

 ואני דימיתי שבלבה היא חושבת: "אולי לא אנחנו 

 מדברים ספניולית, אולי הספניולית מדברת אותנו.

 אבל כמה דורות היא תמתין לנו עד שנשוב אליה? 

 עד מתי תחכה?".
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  לפני הרעששנתיים 
 

 "או שהעוגה לכולם, או שלא תהיה עוגה"   

 (, פנתר שחור ולוחם צדק1950-2007סעדיה מרציאנו )

 

 ַהִשיר ַהֶזה ִנְכַתב ְשָנַתִים ִלְפֵני ָהַרַעש

 ְכֶשעֹוד ֲאַנְחנּו יֹוְשִבים ְבָבִתים, ַרק ְלִעִתים

ֹּאְנִדירֹות יֹוְצִאים ְלַהְפָגנֹות, ְבֶדֶרְך כְ   ָלל ל

ֹּא ֹּא ִנְלָקִחים ְלַמֲאָסר, ל  חֹוְסִמים ְכִביִשים, ל

 ְמַשְבִשים ֶאת ַהַחִיים ְלַאף ֶאָחד. ָלנּו

ֹּא ִיְצַעק ֶטִדי קֹוֶלק: "פּוְשָטִקים  ְכָבר ל

ֹּא תֹּאַמר גֹוְלָדה:  ְרדּו ֵמַהֶדֶשא", ָעֵלינּו ל

ֹּא ֶנְחָמִדים", ֵאֵלינּו ְכָבר ַאף  "ֵהם ל

ֹּא ְיַדֵבר. ְבעֹוד ַאְרַבע ָשִניםֶאחָ   ד ל

 ְבֵעֶרְך, ְכֶשְכָבר ִנְהֶיה ְשָנַתִים ַאֲחֵרי ָהַרַעש,

ֹּא ִנְזכֹּר ָלָמה ִהְמַשְכנּו ָלֶשֶבת ְבָבִתים,  ל

ֹּא ָאַמְרנּו ַמֶשהּו נֹוָרא, ָלָמה  ָלָמה ל

ֹּא ִנִּסינּו ִלְמחֹות ְבֶטֶרם, ֹּא ָצַעְקנּו, ל  ל

 ם ָהַרַעש. ַדְוָקא ַקל ֶלֱאהֹּב ַעְכָשו,ְבֶטֶר 

 ְשָנַתִים ִלְפֵני, ַקל ְלַחֵיְך ַלַחִיים, ַקל

ֹּאת ִנָפֵגש  ֲאִפלּו ְלַהְבִטיַח ֶשאּוַלי ְבָכל ז

 ַאֲחֵרי ֶשַהכֹּל ִיָגֵמר, ְשָנַתִים אֹו יֹוֵתר

 ַאֲחֵרי ָהַרַעש.
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 פולשים

 

 א.

 ֶשִהְתַרֲחשּו ִנִּסים?זֹוֶכֶרת ַאְת  –

 ַהַמִים ָהיּו ְלַיִין, ַהֶלֶחם ְלָבָׂשר,

 ַהַתְרְנגֹול ָקָרא ְוַהֵקיָסר ָהַלְך ְלֵביתֹו?

ֹּא ָזַכְרִתי ֶשָהַלְך ַהֵקיָסר ְלֵביתֹו, –  ל

 ְכֶשָכל ַהַמְמָלָכה ֵביתֹו? –ֵכיַצד ֵיֵלְך 

 

 ב.

 ֹוְלִכים ֱאֵלי ֶקֶבר,ֻכָלנּו ָבאנּו ֵמֶרֶחם, ֻכָלנּו ה

 ֲאָבל ֵביְנַתִים ִנְתַעֵכב ָבְרחֹובֹות, ִנְפֹלש ְלָבִתים,

 ַלִמְשָטָרה. –ֵנַדע: ַהַלְיָלה ַמְמִתין ַליֹום ַוֲאַנְחנּו 

 

 ג.

 ְוַהשֹוְטִרים ֻמְרָגִלים ְבַמַגע גּוף ְבגּוף,

 רַבֲאִחיַזת ְיֵדי ַמְפִגיִנים, ַבֲהָרַמת ַהָבׂשָ 

 ִמן ָהֲאָדָמה ָלֲאִויר, ְבַהְשָלָכתֹו 

 ֶאל ִפי ַנֶיֶדת ְפעּוָרה. 

 ַוֲאַנְחנּו ְמַבְקִשים ְלִהְתַנֵגד ְולֹוְמִדים ִשעּוִרים 

 ְבַמַגע ַהָבָׂשר, אֹוֲחִזים ָיַדִים ְבשּוָרה מּול ַנֶיֶדת 

ַח ַהְכִביָדה   ְלָעְצָרּה, ְוַאַחר ָכְך ֶנֱאָחִזים ְבכֹּ

 ִביִשיָבה ַעל ָהַאְסַפְלט ְבֵלב ַהצֶֹּמת, ְמַחְשִבים 

 ִמי ִיָכַנע ִראשֹון, ֶנַהג ָהאֹוטֹובּוס ֶשמּוֵלנּו, ֲאַנְחנּו

 אֹו כַֹּח ַהְכִביָדה.

 

 ד.

 ָנבֹוא ִמן ַהִּסְמָטאֹות, ִמן ַהִּסְסָמאֹות,

 ַנֲעמֹּד ִבְרחֹובֹות ַהָנָהר, ְבִמישֹור ָהָהר,

 ִנְתַקֵבץ ַבִכָכרֹות, ַנְחסֹּם ֶאת ַהִכְרָכרֹות,

 ֶאת ָהאֹוטֹובּוִסים, ֶאת ַהִג'יִפים ְוַהּסּוִסים,

ֹּא ִנְצַהל ַבִמְלָחמֹות ֶשַעל ַהְגבּול.  ְול

 

 ה.

 ִניַשן ָבְרחֹובֹות, ָנִקיא ָבְרחֹובֹות,

ֶשְך ַהַלְיָלה ֵמֵגן ָעֵלינּו,  ִנְתַחֵמם ְבַחְדֵרי ַמְדֵרגֹות ְכֶשחֹּ

 ּוֵביְנַתִים ְנַחֶכה ְלחֹּם ַהיֹום.

 זֹוֲעִמים,-ְׂשֵבִעים, ָנבֹוא אֹוֲהִבים-ָנבֹוא ְרֵעִבים

 ָנבֹוא ִאְלִמים ַעד ְכֵדי ֻבְלמּוס ֶשל ְצָעקֹות.
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 ו.

 ִאם ָכְך ִנְפֹלש ָאְמרּו ֶשֲאַנְחנּו פֹוְלִשים.

 ָרחֹוק יֹוֵתר, ֶאל תֹוְך גּוָפם ֶשל ַהְמַפִנים,

 ֶאל תֹוְך ַמְחְשבֹוֵתיֶהם ִנְפֹלש 

 ֶאל ַהִשיִרים, ֶאל ַהִמִלים,

 ִנְפֹלש ֶאל ַחְדֵרי ַהֵשרּוִתים ָהַרִבים,

 ַהְמֻרָּוִחים, ְבֵביתֹו ֶשל ַהֵקיָסר.

 

 ז.

 ַהֵקיָסר ֶשָיגּור ִעָמנּוְוִאם ַנְזִמין ֶאת  –

 ַבִשכּוִנים, ֶשַיֲעמֹּד ִעָמנּו מּול ַהשֹוְטִרים,

 ֶשְיַמְתחּו ָיָדיו ַבֲאִחיָזָתם ְוִיְכֲאבּו ַרְגָליו

 ְכֶשיְֻשַלְך ֱאֵלי ַנֶיֶדת, אּוַלי ָיִבין?

 ְוַתֲאִמין ֶשָיבֹוא ַהֵקיָסר? ֲעַדִין ַתֲאִמין? –

 ְסאֹו בֹוֵער, ַאְך יֹוֲעָציו אֹוְמִרים לֹו אּוַלי כִ 

 ֶשִכְסאֹו זֹוֵהר, ֶשִלבֹו הּוא ֶשבֹוֵער.
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 מתוך בניינים נטושים

 

 ִנְכַנְסִתי ֶדֶרְך ֶשֶבר ָבִרְצָפה

 ֵיש ִמי ֶשיֹוְדִעים ִלְשבֹּר

ֹּא ָרִאיִתי.  ְול

 ָעַבְרִתי ֶדֶרְך ֲעֵרמֹות ַאְשָפה  

 ֶשיֹוְדִעים ִלְבעֹּר ֵיש ִמי  

ֹּא ִגִליִתי.    ְול

 ִנְשַאְרִתי ִבְגַלל ֲעֵיפּות ַהִקירֹות

ֹּא ָעַזְבִתי ֶאת ַהַבִית ְכָבר ֶעְׂשִרים דֹורֹות.  ְול

 ֵיש ִמי ֶשיֹוְדִעים ַרק ְבִכּוּון ֶאָחד ַלֲעבֹּר  

ֹּא ִחִכיִתי.    ְול

 ֹוָריוָחַלְמִתי ֶשַאִביט ַעל ָהעֹוָלם ֵמֲאח

 ֶאֱאסֹּף אֹותֹו ְוֶיֶאְסֵפִני ֶאל ְשָבָריו

 ָהִייִתי ַרק ַאַחת ִמִנְשמֹות ַדָיָריו

 ַקְמִתי ְבַאְשמֶֹּרת ְלַטֵיל ֵבין ֲחֵצָריו.

 ֶמֶלְך ָגר ְבתֹוְך ִבְנָין ָנטּוש  

 ּוִבְנָיִנים ְנטּוִשים ִמְתגֹוְרִרים ְבתֹוְך ֻכָלנּו  

 ָשר ִמתֹוְך ִבְנָין ָנטּושְמשֹוֵרר   

 ּוִבְנָיִנים ְנטּוִשים ָשִרים ִמתֹוכֹו.  

 ָבאִתי ִכי ָשַמְעִתי ִהְתַלֲחֻשיֹות

 קֹולֹות ְזִהיִרים ִהְזִמינּו ְפִניָמה

 ִמתֹוְך ְשָבִרים ַבֵלב? –ְוֵאיְך ֵאֵצא   

 ְוִתקּוִנים. ָאָדם ְמַבֶלה ֶאת ְשֵאִרית ַחָייו ְבִשפּוִצים  

 ְבִכיֵסי ִמְכָנַסי ִהַנְחִתי ְפָתִקים ֶשָיֵגנּו ָעַלי

 ִמְפֵני ָכל ַמה ֶשֲאִני ָעלּול ִלְשכֹּחַ 

 ְבִכיֵסי ְמִעיִלי ִהְכַנְסִתי כֹוַבע ּוְכָפפֹות  

 ַקר ַבִבְנָיִנים ַהְנטּוִשים ַבֵלילֹות.  

 ָבאּו ִמְשָטרֹות 

 ִסיםֵהִאירּו ָפנָ 

 ַעל ֲאָנִשים ִמְתַחְמִמים ְסִביב ְמדּוָרה

 ַעל ֲאָנִשים ָשִרים ִמתֹוְך ְתִפָלה.

 ַעְכָשו ֵהם ְמַפִנים ֶאת ַהפֹוְלִשים  

 ַעְכָשו ֵהם ַמְשִליִכים ֵמַחלֹונֹות ִמְזָרִנים   

 ִבְנָין ָשֵלם ֵמִקיא ֲאָנִשים  

 ֹות.ְוַהִקיא ְמַמֵלא ֶאת ָהְרחֹוב  

 ִלְפָעִמים ְבַכָמה ֵלילֹות חֹוְלִפים ֶעְׂשִרים דֹורֹות

 ִלְפָעִמים דֹור ֶאָחד ִנְמָשְך ֵמאֹות ָשִנים

 ָאָדם ִנְׂשָרִפים-ְוכֹוָכִבים ִנְׂשָרִפים ּוְבֵני  

 ַוֲאַנְחנּו קֹוְפִאים ַבְמִעיִלים.  



 

44 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 ָבאּו ִמְשָטרֹות

 ֵהִאירּו ָפָנִסים

 ֶשֵנֵצאָצֲעקּו ְבקֹול 

 ִבְנָין ָשֵלם ֵמִקיא ֲאָנִשים  

 הּוא ְמַבֵקש ָלשּוב ּוְלִהְתרֹוֵקן  

  –ִמִמְשָטרֹות  –ִמִשיִרים  –ֵמֲאָנִשים   

ֹּא ָהִיינּו.    ְכמֹו ל

 ַעְכָשו ֵהם ְמַפִנים ֶאת ַהפֹוְלִשים

 ִנְפֹלש

 ִנְפֹלש ָרחֹוק יֹוֵתר

 ם ֶשל ַהְמַפִניםִנְפֹלש ֶאל תֹוְך ַנְפשָ 

ֹּאַמר ִשיָרה    ֲאָבל ִמתֹוְך ִבְנָיִנים ְנטּוִשים נ

 זֹוֲעִמים ִכְמַעט ְכמֹו ֶשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים  

 ְמיָֹּאִשים ִכְמַעט ְכמֹו ֶשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים  

 ְרֵעִבים ִכְמַעט ְכמֹו ֶשֲאַנְחנּו ְׂשֵבִעים ִמן ַהִמִלים.  

 ין אֹוִתיֹותִניַשן בֵ 

 ָנגּור ְבַבִית ֶשל ִשיר

 אּוַלי ְרחֹובֹות ְירּוָשַלִים ֶיֶאְספּו ֲאֵליֶהם ֲאָנִשים  

 ְמַהְגֵרי ָׂשָפה ּוְפִליֵטי ֲעבֹוָדה  

 ּוְמַלְמֵדי ִתינֹוקֹות ֶשִנְשְכחּו  

 ּוַבֲעֵלי ַגגֹות ֶשָקְרסּו  

 חֹובֹות.אּוַלי ֶאת ֻכָלם ְיַקְבלּו ָהְר   

 ֵהם שֹוְמִעים ַעְכָשו ֶאת ַצֲעקֹות ַהֻמְשָלִכים ֶאל ָהְרחֹוב

 ֶאת ַצֲעקֹות ַההֹוְלִכים ֶאל ָהְרחֹוב

 ֶאת ְבִכי ַהִתינֹוקֹות ַהִמְתעֹוְרִרים ֶאל ָהְרחֹוב

 ֵיש ִמי ֶשיֹוְדִעים ִלְשבֹּר  

 ֵיש ִמי ֶשיֹוְדִעים ִלְבעֹּר  

 ֶשיֹוְדִעים ַרק ְבִכּוּון ֶאָחד ַלֲעבֹּר.ֵיש ִמי   
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 בשערי עמידר
 לעובדיה בן אברהם  

 

 ְרחֹוב ָיפֹו ָעֵיף. ֲאִפלּו ַמַשט ַרָכבֹות ְבִלבֹו

ֹּא ָיִסיר ֵמָעָליו ֶאת ְיִגיַעת ַהָשִנים. ַוֲאָנִשים  ל

 ָכל ֶאָחדַמְמִתיִנים ְלָאְרכֹו ַבַתֲחנֹות ִמְבִלי ְלִהְתגֹוֵדד, 

  ַוֲחָפָציו ְבָיָדיו. ְוֶאָחד שֹוֵכב ַעל ַהִמְדָרָכה, מּול

 , בֹוֲאָכה ִמְגַדל17ַשֲעֵרי ַעִמיָדר, ְרחֹוב ָיפֹו 

 ָדִוד, ָרחֹוק ֵמַהִשכּוִנים. ִמי ֶשחֹוְלִפים חֹוְלִפים, ִמי

 ָידֹוֶשעֹוְצִרים עֹוְצִרים, ְועֹוַבְדָיה ֶבן ַאְבָרָהם אֹוֵחז בְ 

 ֶאת ַצו ַהִפנּוי ִמֵביתֹו, ֻמְגָדל ְבִצלּום ָדהּוי,

 .ּומּול ֵעיָניו חֹוְלפֹות ָהַרָכבֹות

ֹּאת  ִמי ַיְזִכיר ֶאת ַעִמיָדר ַבִשיִרים? ְבָכל ז

  ֵאיָנּה ֶפַרח, ֵאיָנּה כֹוָכב, ֵאיָנּה ִצפֹור, ֵאיָנּה

ֹּא ִיְכַאב ְלַמְנַכ"ל   ַעִמיָדר ִקפּוחַ ַנַחל. ְוַהִאם ל

 ?ְמקֹום ֶחְבָרתֹו ַבִשיִרים

 ָבאנּו ַלֲעמֹּד ְבַשֲעֵרי ַעִמיָדר, ְסִביב עֹוַבְדָיה ֶבן

  , בֹוֲאָכה ִמְגַדל ָדִוד,17ַאְבָרָהם, ְרחֹוב ָיפֹו 

  ָרחֹוק ֵמַהִשכּוִנים. ִמי ֶשחֹוְלִפים חֹוְלִפים, ִמי ֶשעֹוְצִרים

 ְחנּו ְמַדְבִרים ְבָלשֹון ֶשל ַהְפָגנֹות, ַוֲאַנְחנּועֹוְצִרים, ַוֲאנַ 

 צֹוֲעִקים ִבְלשֹונֹות זֹוֲעמֹות, ְוַאְנֵשי ַעִמיָדר ַמִביִטים ָבנּו

ֹּא ִתָזֵכר ַעִמיָדר ַבִשיִרים? ַגם ִאם  ִמן ַהַחלֹונֹות. ֵאיְך ל

  יָנּהֵאיָנּה ֶפַרח, ֵאיָנּה כֹוָכב, ֵאיָנּה ִצפֹור, ֵא 

ֹּא ָראּוי ֶשִתְזֶכה ְלָפחֹות ְבִשיר ֶאָחד?   ַנַחל, ַהִאם ל

 ָעַמְדנּו ְבַשֲעֵרי ַעִמיָדר ְוֵאין ַמְכִניס אֹוָתנּו ִבְשַעת

  בֶֹּקר ֻמְקֶדֶמת. ְועֹוַבְדָיה ֶבן ַאְבָרָהם

  , בֹוֲאָכה17שֹוֵכב ְבַׂשק ֵשָנה, ְרחֹוב ָיפֹו 

  ָרחֹוק ֵמַהִשכּוִנים. ִמי ֶשחֹוְלִפים חֹוְלִפים,ִמְגַדל ָדִוד, 

  ִמי ֶשעֹוְצִרים עֹוְצִרים, ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו ְמַדְמְיִנים ֶאת

  ִשְמשֹון אֹוֵחז ְבַשֲעֵרי ַעִמיָדר ַהְכֵבִדים, ְוָהִיינּו ַמְזִכיִרים

  ַאללֹו ַׂשֲערֹוָתיו ַהְגזּוזֹות, ְוָהִיינּו לֹוֲחִשים לֹו 

  ָנָקם, ְוָהִיינּו אֹוְמִרים לֹו ִכי ָכל ַסְרֵני

 .ַעִמיָדר ַעל ַהַגג רֹוִאים ִבְׂשחֹוק עֹוַבְדָיה
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ִריר-כיכר אַ   ַתחְּ
 

 ַתְחִריר ִלְפנֹות בֶֹּקר ַהֶגָחִלים ַהלֹוֲחשֹות-ְכֶשְבִכַכר ַא 

 ֶשל ַהַמְהֵפָכה ְמַנּסֹות ִלְתפֹּס ְתנּוָמה ְקָצָרה

 ָבאָֹּהִלים ֶשהּוְקמּו ַבֶמְרָכז, ַהִנילּוס ַהִנְשָקף ֵמַחלֹונֹו

 ֶשל ַהֶמֶלְך ֵאינֹו ֵמִניַח לֹו ִלישֹּן, ַאְך ַגם ֵאינֹו

 פֹוֵתר ֶאת ֲחלֹומֹוָתיו ָהָרִעים. 

 ֻרָבם נֹוְלדּו ַאֲחֵרי ְמֹלְך ַפְרעֹּה, ְוַרק ַבִשיִרים

 ת ַהָיִמים ֶשְלָפָניו ְוַהָיִמים ֶשַאֲחָריו,ּוַבֲחלֹומֹות ִדְמְינּו ֶא 

 ַעְכָשו ֵהם ְמַנִּסים ְלַדְמֵין ַגם ַעל ִשְלֵטי ַהַהְפָגנֹות

 ּוְבֶמְרֲחֵבי ָהִאיְנֶטְרֵנט.

 ַבּסֹוף, ְכֶשַהֶטֶלִויְזָיה ְתַבֵשר ַעל ִהְתַפְטרּותֹו

 ֵמת ִיְלֲחשּו ָהֲאָנִשים ְלִלָבם, ַמאת ַפְרעּון,

 ַהַפְרעֹּה ָהַאֲחרֹון, ִיְלֲחשּו ַפַעם ּוַפֲעַמִים,

 ְכִאלּו ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ְלִלָבם.

 ֵמת ַהַפְרעֹּה ָהַאֲחרֹון, ָלַחְשִתי ְלַעְצִמי ְוָיָצאִתי

 ַלִכָכר ָהֵריָקה ֶשל ִעיִרי, ַהֲחצּוָבה ַבֲחִפירֹות

 ַהַקָלה, ְמַחֵפׂשָהַאְרֵכיאֹולֹוִגיֹות ֶשל ָהַרֶכֶבת 

 ֵהיָכן ִיְבֲערּו ָבּה ַהֶגָחִלים ַהלֹוֲחשֹות ֶשנֹוְלדּו

ֹּא ֵהֵחלּו ְלַדְמֵין   ַאֲחֵרי ְמֹלְך ַהַפְרעֹוִנים, ֶשֲעַדִין ל

 ֶאת ַהָיִמים ֶשַאֲחֵרי ַהַפְרעֹוִנים, אּוַלי ַרק

 ַבֲחלֹומֹות ּוַבִשיִרים.
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 ֵשיח' ַג'ַראח, ה'תש"ע

 

 "אין קדושה בעיר כבושה", מססמאות ההפגנות   

 

 א.

 ַוֲאִני ָכל ַהֶדֶרְך. ָבאנּו ְבֻתִפים ְבַמֲעֵלה ֶדֶרְך ְשֶכם

 ,ָהִייִתי חֹוֵשש ַהִאם ֵאין ָהַרַעש ַמְפִריַע ְמנּוַחת ַהְשֵכִנים

 .חֹוִביֶשָזַכְרִתי ֶשֲאִני ֵאיִני ָׂשֵמַח ְכֶשעֹוְבִרים ְבֻתִפים ִבְר 

 ְוָהִייִתי חֹוֵשש ַהִאם ֵאין ַהִמְקָצב ָׂשֵמַח ִמַדי ְלַבֵטא ֶאת ֶעֶצב

 .ֶאת ַזַעם ַהָבִאים ִמן ָהְרחֹוב, ַהֻמְשָלִכים ֱאֵלי ְרחֹוב

 

 ב.

 ֶשל ָמִשיחַ , ֶשל כֹוסֹות ֵתה, ֲאִני ְיהּוִדי ֶשל ָזָקן

ֹּא ָיבֹוא  ֶשִמֶזה דֹורֹות ֲאִני ַמְבִטיחַ  ֶשל ִמְצוֹות ַרבֹות, ֶשְכָבר ל

 ֶשל ִזְכרֹון ְקֻדַשת ִמִלים ַעְרִביֹות, ְלִלִבי ְלַקְיָמן ְוֵאיִני ַמְצִליחַ 

 ִמְשֵני ֶעְבֵרי ֶגֶדר ַהּסֹוְרִגים, ּוְלֶרַגע. ְבאֹות ִעְבִרי

 ,ָלְרחֹובאִווי ַהֻמְשֶלֶכת 'ֶשָצְמָחה ַעל ִמְפַתן ֵבית ִמְשַפַחת עַ 

 ,ַגם לֹו ָזָקן ְוִזְכרֹונֹות ְוהּוא ֵמִטיַח ִבי ַהֲאָשמֹות ְכֵבדֹות ְכָאח .ִנְפַגְשנּו

 אֹוֵהב, ֲאכּול ִׂשְנָאה ַעְצִמית, הּוא רֹוֵעם, ֶשַנֲעֵׂשיִתי ָגלּוִתי

 ְמֻסָכן יֹוֵתר, ַמְלִשין ַעל ְבֵני ַעִמי ַבִשיִרים, בֹוֵגד, ַעְרִבים

 ְוהּוא ַמְזִכיר ִלי ְבֵתאּוִרים ַעִזים, ַקאפֹו, ן ָהַאְנִטיֵשִמיםִמ 

 ֶאת ַהִמְׂשָרפֹות ֶשל ַאּוְשִויץ ְוֶאת ָידֹו ַהְנטּוָיה ֶשל ֱאֹלִהים ַהַמְבִטיחַ 

 .אֹו ֶאת ַעמֹו ְלַאְרצֹו, ְלָהִשיב ֶאת ַאְרצֹו ְלַעמֹו

 ,ָנשּוב ִלְהיֹות ְבֵני ָדת ַאַחתְלֶרַגע ָחַשְבִתי ַעל ָהֶאְפָשרּות שֶ 

  ָנַטְלִתי ֶאת ָידֹו. ְשֵני ְיהּוִדים ֲעֵיִפים ֵמַהֲאָשמֹות

 ְוִהַצְעִתי לֹו ֶשֵנֵלְך ְשַנִים ֶאל ִקְברֹו ֶשל ִשְמעֹון

 ְוַנְרֶבה ְבִכיֹות ַעל ַהַצִדיק ְוַעל ַהְפָצִעים ֶשָפַצְענּו, ַהַצִדיק

 ַעד ֶשאּוַלי ִיְבֶכה ַהַצִדיק ָעֵלינּו ְוַעל עֶֹּמק ַהֶשֶבר, ַהָזֵקן ְבִלבֹו

 .ֵבין ֶגְרַמְנָיה ְלַפַלְסִטין, ִיְׂשָרֵאל-ַהְמַאֵים ִלְשבֹּר אֹוָתנּו ְוֶאת ֶאֶרץ

 

 ג.

 ְכמֹו. ַרק ִהַגְעִתי ְלֵשיח' ַג'ַראח ּוְכָבר ֲאִני ְמַחֵפׂש ְיהּוִדים

 ,ְלֶאֶרץ ְרחֹוָקה ַוֲאִני ְמַחֵפׂש ֲחֵבִרים ִתְשָעה ְלִמְנָיןִהַגְעִתי 

ֶכל ָכֵשר ּוְסעּודֹות ַשָבת ְוַחג  ַוֲאִני ֶמְרַחק. אֹו ִפָנה ִעם אֹּ

 ְזַמן ְכִניַסת. ַהְכֶנֶסת ֶשִלי-ִמֵבית, ֶעְׂשִרים ְרָגִעים ֶשל ֶרֶגל ִמֵביִתי

 ש ֵלאֹלַהי ֶשִתְהֶיה ְנכֹוָנה ַצֲעַקתַוֲאִני לֹוחֵ , ַהַשָבת דֹוֵחק

 ַהִּסְסָמאֹות ְבֵעיָניו ְכִאלּו ִתַקְנִתי ַקָבַלת ַהַשָבת ְלָפָניו

  ּוְכִאלּו ִהְתַפַלְלִתי ְתִפַלת ַעְרִבית, ְמֻתֶקֶנת ְבָכל ְדָרֶכיהָ 

 . ֶשל ַשָבת ְלָפָניו ְבָכל ַהַכָּונֹות ַהְנכֹונֹות
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 .ד

 ּוִבַקְשִתי ַלֲעבֹּר ֶאת ַמְחסֹום ַהִמְשָטָרה

  ְוָלֶרֶדת ְלִהְתַפֵלל ְבִקְברֹו ֶשל ַהַצִדיק ִעם ַהִמְתַפְלִלים

 ָנִשיר ִלְפֵני ַהַצִדיק. ַהָבִאים ֻכָלם ְרחּוִצים ַוֲחִגיִגִיים

 ַוֲאַבְקשֹו ֶשַיִתיר ִלי, ְבִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ּוְנַקֵבל ֶאת ְפֵני ַהַמְלָכה

 ַוֲאַבְקשֹו ֶשַיְצִדיק ַגם ֶאת ַהַמְפִגיִנים, ְלִהְתַפֵלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנין

 .ַהְמַחְלִלים ֶאת ַהַשָבת ְכֵדי ְלַקֵדש ֵשם ָשַמִים ִבירּוָשַלִים

 

 ה.

 ַג'ַראח ְלַהְפָגָנהָנבֹוא ְלֵשיח' : ְוָהִייִתי חֹוֵלם ְבַאַחד ַהֵלילֹות

 ּוְבתֹוֵכנּו ִיְצֲעדּו ַהֵתיָמִנים ֶשגְֹּרשּו, ְגדּוִדים ְגדּוִדים ֶשל ְמגָֹּרִשים

 ,ּוְפִליֵטי ֶחְברֹון ַהְיהּוִדים ִמַתְרַפ"ט, ִמן ַהמֹוָשָבה ִכֶנֶרת

 ִליְפָתא, ֵמָאה ְשָעִרים, ָקָטמֹון, ַטְלִבֶיה, ְוַעְרִבֵיי ַבְקָעה

 ּוְפִליֵטי ָהרַֹּבע ַהְיהּוִדי, ְוֵעין ָכֶרם ֶשגְֹּרשּו ַבַנְכָבה

 ְיֵדי -ֻהְלֲאמּו ָבֵתיֶהם ַעל '67-ְיֵדי ַהַיְרֵדִנים ּובְ -' גְֹּרשּו ַעל48-ֶשבְ 

 ,ֶמְמֶשֶלת ִיְׂשָרֵאל ְלִהָמֵכר ְבֶכֶסף ַרב ּוְלַהְשִאיָרם ִבְפִליטּוָתם

 , '67-ֶשגְֹּרשּו ִמן ַהְכָפִרים ֶשְּסִביב ַלְטרּון בְ  ְוַהַפַלְסִטיִנים

 ַאֲחֵרי ָשִנים, ְוַהִמְזָרִחים ֶשגְֹּרשּו ִמְשכּוַנת ְיִמין מֶשה

 ְותֹוָשֵבי, ְכֵדי ְלַפנֹות ָמקֹום ָלֳאָמִנים ְוַלַצָיִרים, ְבֵעין ַהַצָלִפים

ֹּא  ְוִנְפְגֵעי ַהַמְשַכְנָתאֹות, ם ַבֶנֶגבֻמָכִרי-ַהְכָפִרים ַהֶבְדִוים ַהל

 ְויֹוְשֵבי ָיפֹו ּומּוְסָרָרה, ַהֻמְשָלִכים ִמָבֵתיֶהם ְבַצֵּוי ַההֹוָצָאה ַלפַֹּעל

 ְוַאְנֵשי ִסיְלַואן, ַהִנְדָחִקים ְלַפנֹות ֶאת ָבֵתיֶהם ְלטֹוַבת ָעִשיר ֵמֶהם

 .םֶשַצו ֲהִריָסה ְמַאֵים ַעל ֵביָת 

 

 ו.

ֹּאש ָהִעיר ְירּוָשַלִים חֹוֵלם ְבַאַחד ַהֵלילֹות  ֵשיח' ַג'ַראח: ְוָהָיה ר

 ,ּוִמי ֶשָרָאה ָבּה ַפַעם ְתֵאָנה, ִמְגַרש ֲחָנָיה ָגדֹול, ִתְהֶיה ְלַאְסַפְלט

 ,ְבִמְגַרש ֲעָנקִיְרֶאה ְמכֹוִניֹות , ִמי ֶשָרָאה ָבּה ֶכֶרם, ּוִמי ֶשָרָאה ָבּה ַזִית

 .ְכמֹו ֶמְרַכז ְקִניֹות ַבֲעָיָרה ֲאֶמִריָקִאית ְשֵלָוה, ַעד ְקֵצה ָהאֶֹּפק

  אּוַלי, ְבֵשיח' ַג'ַראח ִיָפְתרּו ָכל ְבָעיֹות ַהֲחָנָיה ֶשל ְירּוָשַלִים

 ַפַלְסִטין ֻכָלּה, ְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִיָפְתרּו ָכל ְבָעיֹות ַהֲחָנָיה ֶשל ָהעֹוָלם

 ִכי ַהִפְתרֹון הּוא ָבַאְסַפְלט ֶשַיְרִגיַע סֹוף סֹוף, ְתֻכֶּסה ַאְסַפְלט

 .ֶשֵתָעֵלם, ֶאת ַהְמִריָבה ַעל ְקֻדַשת ָהֲאָדָמה

 

 ז.

 .ְוָעַמְדנּו ֵמאֹות ַמְפִגיִנים מּול ַמְחסֹום ַהִמְשָטָרה ַבְכִניָסה ַלְשכּוָנה

 ִמְתַחְמִקים ִמן ַהִמְשָטָרה ְוָשִבים,  ְקֵרִבים ּוְנסֹוִגיםַוֲאַנְחנּו

 ִכְמַעט ַמִגיִעים ֲעֵדי ַהשֹוְטִרים, ָנִעים ְבַמְעָגִלים, ֶאל ְזרֹועֹוֶתיהָ 

 ְוֵהם ַמִכים ָבנּו ְכָאבֹות כֹוֲעִסים. ּוִמְסתֹוְבִבים ִלְברֹּחַ 
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 .ְלַהְחִזירֵסֶפר ַהְמַבְקִשים -ְכַיְלֵדי ֵבית, ַהִמְשתֹוְקִקים ְלַחֵנְך

ֹּא יֹוְדִעים ִאם ְלַבֵקש ֵמֶהם ַלְחמֹּל ַעל ַהְזֵקִנים  ,ַוֲאַנְחנּו ל

 ,ִאם ַלֲעמֹּד ּוְלַקֵבל ַהַמכֹות ְבַאֲהָבה, ַהָנִשים ֶהָהרֹות ְוַהַטף

 .ְכֵדי ָלשּוב, ִאם ִלְפנֹות ְוִלְברַֹּח שּוב

 

 ח.

 .נּו ֵמאֹות ַמְפִגיִנים מּול ַמְחסֹום ַהִמְשָטָרה ַבְכִניָסה ַלְשכּוָנהְוָעַמְד 

 ֲעֵיִפים ִמן ַהִמְשֶמֶרת ַהנֹוֶסֶפת, ֶשַרק ִהִגיעּו ִמקּוְרס, ּוַמְבֵטי ַהשֹוְטִרים

 , ִמַצֲעקֹות ַהְמַפְקִדים ְוַהַמְפִגיִנים, ִמָשָכר ַדל, ֶשָכִפינּו ֲעֵליֶהם

 . חֹוְשִשים ִכי ַגם ַהָשבּוַע ִתָמֵשְך ַהַהְפָגָנה ֶאל תֹוְך ַהַשָבת

ֹּא ַיַהְדפּו, ּוְמַפְקָדם פֹוֵקד ֲעֵליֶהם ַלֲהדֹּף אֹוָתנּו ִמן ַהְכִביש  ִאם ל

  ַוֲאַנְחנּו ִעם ָכל ַמָכה ׂשֹוְנִאים אֹוָתם, ְיַבֵטל ָלֶהם ֶאת ֻחְפַשת ַהַשָבת

ֹּאש ָהִעיר, ְושֹוְכִחים ֶאת ְמַפְקָדם  .ֶאת ֵבית ַהִמְשָפט, ֶאת ר

  ָלַקַחת ֶאת ַהֶמָגאפֹון, ְוָרִציִתי ְבִלִבי ַלֲעבֹּר ְלַצד ַהשֹוְטִרים

ֹּא, ּוְלַבֵקש ִבְכֵאב ִמן ַהַמְפִגיִנים ְלִהְתַפֵזר, ֶשל ְמַפְקָדם  : ִלְקר

ֹּא  ֹּא, ַמְכִריִזים ַעל ַהַהְפָגָנה ֶשֵאיָנּה ֻחִקיתַהָשבּוַע ֲאַנְחנּו ל  ,ל

 ֲאַנְחנּו ַרק ְמַבְקִשים ִמֶכם ְלִהְתַפנֹות ִבְׂשַכר ֶזה ֶשָכל ֶאָחד ֵמִאָתנּו ְמַקֵבל

 ַבֲעבּור ֶזה ֶשִהְבַטְחנּו ִלְנשֹוֵתינּו, ָכְך ְוָכְך ְשָקִלים ַעל ָכל ְשַעת ַהְפָגָנה

 ַהָשבּוַע ְלכּו ְלַהְפִגין ְבֵביתֹו, ְבַבָקָשה, ִלְסעּוַדת ַהַשָבת ֶשָנבֹוא

ֹּאש ָהִעיר ֹּאש ַהֶמְמָשָלה, ֶשל ר  ,ֶשל ַהִמיְליֹוֶנר ֶשקֹוֶנה ָלֶהם ָבִתים, ֶשל ר

 .ְבַבָקָשה, ָתִניחּו ָלנּו ַרק ַהָשבּועַ , ֶשל ְשֵכֵניֶכם, ַבָּסלֹון ֶשל הֹוֵריֶכם

 

 ט.

 ַבֶדֶרְך ַלַהְפָגָנה ַהמּוַאִזין ָשר ִמִמְגַדל ַהִמְסָגד ְבַמַקאם ַצַבא

 ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו: ַוֲאִני ָהִייִתי ָשר ְבֶשֶקט ֵלאֹלַהי ְבאֹוָתּה ַמְנִגיָנה

 . ְבַרֲחִמים. ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים

 

 י.

 , ַהַצִדיק ִמְשָיֵרי ַהְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה ָהָיהִשְמעֹון 

 ,ַרבֹו ֶשל ַאְנִטיְגנֹוס ִאיש סֹוכֹו, ַתְלִמידֹו ֶשל ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר

 ַעל ְשֹלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד: ְוהּוא ָהָיה אֹוֵמר

 .ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגִמילּות ֲחָסִדים

ֹּא ַתְלִמיֵדי ַתְלִמיָדיוַוֲאַנְח  ֹּא ַתְלִמיָדיו ְול  ,נּו ל

 ,ּוְכָבר ֵאין מֹוָרא ָשַמִים ָעֵלינּו ְכַעל ַתְלִמיָדיו

 ְוֵאין ָאנּו ְמַבְקִשים ַעל ְגִמילּות ַהֲחָסִדים

 .ְוָהעֹוָלם שּוב ֵאינֹו עֹוֵמד, ֶאָלא ַעל ַעְצֵמנּו

  ָשַכְחנּו, ֶרץ ִמְצַרִיםָשַכְחנּו ִכי ֵגִרים ָהִיינּו ְבֶא 

  ִכי תֹוָרה ַאַחת ּוִמְשָפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלנּו ְוַלֵגר

 ָשַכְחנּו ִכי ְבֵני ִמְשַפַחת ַחאנּון ֵאיָנם ֵגִרים, ַהָגר ִאָתנּו

ֹּאת  כּוְרד ֵאיָנם ֵגִרים-ִכי ְבֵני ִמְשַפַחת ֶאלְ , ָלָאֶרץ ַהז
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ֹּאת  ְבֵני ִמְשַפַחת ַע'אִווי ֵאיָנם ֵגִריםִכי , ָלָאֶרץ ַהז

ֹּאת  .ְועֹוד ֲאַנְחנּו מֹוִסיִפים ִלְשכֹּחַ , ָלָאֶרץ ַהז

 

 יא.

  ַחַיל ַמָג"ב, כּוְרד ְוַחאנּון ַהְמגָֹּרשֹות-ְלַיד ֲחַצר ִמְשְפחֹות ֶאלְ 

  ֲאִניהּוא שֹוֵאל אֹוִתי ַמה שֶ ? ָמה ַאָתה עֹוֶׂשה ָכאן. קֹוֵרא ִבְשִמי

 , ַרְמָב"ם, ַרק ִלְפֵני ָשָנה ָקָראנּו ַיַחד ֲאִריְסטֹו. ִבַקְשִתי ִלְשאֹּל אֹותֹו

 ְוַעָתה הּוא ְמֻמֶנה ַעל ַהְרָחַקת ַהמֹוִחים, ַאְלַגַזאִלי ְוג'ֹוַאְנג ְדֶזה

 הּוא אֹוֵמר ִבְמבּוָכה, ֶזה ָהָיה מֹוֶרה ֶשִלי. ִמָבֵתי ַהְמגָֹּרִשים

 ֻכָלם ׂשֹוְנִאים: ְלַמַג"ְבִניק ַאֵחר ֶשִמְצָטֵרף ַלִשיָחה ּוִמְתלֹוֵנן

 ,כֹוֲעִסים ָעֵלינּו יֹוֵתר ֵמַעל ַטָיס ֶשַמִפיל ְפָצצֹות ֶשל טֹון, אֹוָתנּו

 ּוַבּסֹוף ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְפִריד ָכאן , ְמַקְלִלים אֹוָתנּו

 ?ָמה ַאָתה אֹוֵמר ַעל ֶזה, ְכִאלּו ָהִיינּו ַגָננֹות ֵבין ְיָלִדים ֶשָרִבים

ֹּא ָאַמְרִתי ָדָבר ֹּאִשי ְלַחֵבר, ַוֲאִני ל   עֹוד ָהִייִתי ְמַנֶּסה ְבר

 .ֵבין ָהַרְמַב"ם ְוַאְלַגַזאִלי ַלֵגרּוש ִמֵשיח' ַג'ַראח
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 אבות

 

ת, / ֶשִדַבְרָת ִעם ִאִמי ְבָׂשָפה ַעִתיָקה ְבִייִדיש, / ְבֵצאְתֶכם "ֱאֹלִהים ֶשל ַאְבָרָהם, ַאָתה ֶשיֹוֵדַע ָׂשפֹו

ֹּא ְנִקָיה"   ְבַשָבת / ֵבין ַהכֹוָכִבים // ָהִעְבִרית ֶשִלי ל

 (1976)אבות ישורון, "ָגאט פּון ַאְבֻרם", "שיר בקשר", 

 

לשבש ל"ֲעִנִיים למשפט",  ִמיום שעזבנו את רח' ֵעיניים ַלמשפט, שפקידי העירייה אהבו

נון, אף אחד ברחוב שלנו כבר לא מדבר יידיש. שם היו ילדים -ועברנו לרח' יהושע בן

מדברים ביניהם ביידיש שפת ילדּות שלהם שאינך יודע, שני בתים מימין, והמילים 

במתיקות ילדּות, כאילו לא נזקקו לזיכרון קשה שיצרוף אותן או יעלה אותן באוב. הייתי 

וסף אותן באוזַני, וכאן אין קול. אז התחלתי מתהלך ברחובות עם ספרים של אבות א

ישורון, שיעורר בי מעט מן היידיש הזאת. כך ספריו מונחים בתיק, ואין אני מוציא אותם 

דרך ֶהתֵמד יומם ולילה לקוראם, אך הספרים כמו משקולות מזכירים כובדם. אבות, אני 

נון פינת עוִזיה, לספרות העברית יש אמֶנזיה כבר -ע בןמוצא את עצמי אומר לו ביהוש

דורות, היא לא תערוך את התפילה על אף אחד, אף לא על עצמה. אני מוצא את עצמי 

נון פינת ָאָסא, אבות שברו אבותיהם, איך לא ִישְברו בנים אבות, שוב -אומר לו ביהושע בן

תם. אבות אינו עונה, נודד ושוב ישְברו עד כדי ִשכחת עצמם וִשכחת אשמתם ושמח

אביב עיר קודש, וכאן צוהֵרי -לְקַראְסִניְסַטאוו שבתוך לילות הרחובות הקטנים של תל

ירושלים עיר חול, יידיש עוד נמצאת ַבִפיות, לא רק בכתלים, עוד שומעים ערבית, אבל מי 

והיידיש שתתבוֵננה ֵמבין פֹּה לשון רעהו, מה ֵמבין בה. לּו יכולנו היינו מַזמנים את הערבית 

פעם אחרונה בעברית הנקייה הזאת של הביאליקים, של השלונסקים, של האלתרמנים, 

אבוִתים. ודאי -של הָזכים, של ספרי הלימוד לכיתה א', של שדרני הרדיו, של כל הִמְלַבד

היו מתבוננות בה לרגע והולכות יחדיו, אומרות פעם הלכנו ִעמה והיינו מתקינות זו לזו 

וכיסויים, ועכשיו נשברה זאת אף לעצמה. וכל הביאליקים והשלונסקים  שברים

אבותים כלל לא היו -והאלתרמנים והָזכים וילדי כיתות בתי הספר ושדרֵני הרדיו והִמלבד

ׂשמים לב למבֵטי שתי אלו. אבות עדיין אינו עונה, ומרוב שהתמשך בי חסרון היידיש 

יש זאת שלהם, של ילדי השכנים ושל אבות, ניסיתי אף אני לומר משפט אחד משלי בייד

ואמרתי בה בנחרצות, ִדי ֶוועְלט ִאיז ִניְשט ַפאר אּוְנְדז. מעולם לא היתה לי היידיש בית, לא 

איבדתי אותה ולא מצאתי, והנה יוצאת ממני יידיש לשון עצבּות, כאילו לא קמו בה גם 

בירושלים של חול, העולם הזה לשונות חיבה ושמחה, כאילו לא שמעתי עליהן. כך סתם, 

נון -הוא לא בשבילנו, ואיך נדֵבר בו, איך נדבר עליו, איך נדבר ֵאליו. עוד מעט, ביהושע בן

פינת אלעזר המודעי, אולי אפגוש באיש עם רעמת שער לבנה ְכשל אבות ואבקש ממנו 

כבר נעשיתי להעניק לי כמה מילים בכל לשון שיזכור, ולא אבטיח דבר, אף לא שאענה לו, ש

אבות הזה, זורק מילים והולך, בלי שָיניח לי רגע -שיחה מאוד. והאיש הזה, הִמלבד-כַבד

 להשיב לו או לבקש הסבר, ֵהיכ ַוֵהיכ ִמיר זייֶנען ֲאבּוִדים.
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 אני לא מכאן

 

 א.

ֹּא ִמָכאן. ְוֵאין ִלי ִזְכרֹונֹות. ַהָשַמִים ָכאן ָזִרים ִלי,   ֲאִני ל

 ְוָהְרחֹובֹות, ְוַהֵשמֹות. ְוַכָמה ִמן ַהָפִנים ַמְזִכיִרים

 ִלי ַמֶשהּו, ְכמֹו ֵהד ָרחֹוק, ֲאָבל ָהרֹּב ָזִרים. 

 אּוַלי ְבִני ִיְהֶיה ִמָכאן, ִיְהיּו לֹו ִזְכרֹונֹות. 

 ֲאִני יֹוֵשב ָכל ַלְיָלה ְושֹוֵכַח ֶאת ֲאבֹוַתי, יֹוֵשב ָכל יֹום 

ֹּא ַהְרֵחק ִמָכאן ְוִנְזכָ   ר ִביָלַדי. ִאם נֹוַלְדִתי ל

ֹּאת ַרק ָטעּות ֶשל ֵגאֹוְגָרִפים. ִאם ָאמּות ָכאן   ז

 ְוָיִקימּו ִלי ֶקֶבר, סֹוף סֹוף ִיְהֶיה ִלי ַבִית ִמֶשִלי. 

ֹּא ֲאַבֵקש ֶשְיַבְקרּו אֹוִתי. ַרק ֵאֵשב  ֹּא ֲאַבֵקר ִאיש, ל  ל

 ִמְתַרֲחִקים, ַבִמְתָקְרִבים. ַעד ֶשִיְהיּו ִלי ְוֶאְתבֹוֵנן בַ 

 ִזְכרֹונֹות, ַעד ֶשֶאְהֶיה ִמָכאן, ַעד ֶשִיְהיּו ַהָשַמִים ֻמָכִרים,

 ְוַהְשִביִלים, ְוַהֵשמֹות ַעל ְשָאר ָהֲאָבִנים.

 

 ב.

ֹּא ִמָכאן  ַהָללּו ם ַהָשַמיִ  ., ָשַכְחִתיִזְכרֹונֹות. ִאם ָהיּו ִלי ֲאִני ל

 אּוַלי ִלְבִני, ֲאִני ֲעַדִין רֹוֶאה ָשַמִים ֲאֵחִרים  ֻמָכִרים

 ּוָפִנים ֲאֵחִרים. ָהְרחֹובֹות דֹוִמים ָלְרחֹובֹות ֶשֲאִני זֹוֵכר,

 ֲאָבל ֵהם ֶהְחִליפּו ֶאת ְשמֹוֵתיֶהם ְוֶאת ַדָיֵריֶהם. 

 אֹותֹו ָיֵרַח. ְוַהֶשֶמש ְוַהכֹוָכִבים.  ֲאִפלּו ַהָפָנִסים ֻהְחְלפּו. ַרק ַהָיֵרַח הּוא

ֹּא קֹולֹות ָהֲאָנִשים. ֹּא ַהָנָהר ֶשֵאין ָכאן, ל ֹּא ַהָים, ל  ל

 ֲאִני שֹוֵכַח ַלְיָלה ַלְיָלה ֶאת ֲאבֹוַתי ּוְבִני ִנְזָכר, ֲאִני זֹוֵכר יֹום יֹום 

 ֶשֵאינֹו יֹום ְוֵאינֹו ַלְיָלה,ֶאת ָהִאָמהֹות ּוְבִני שֹוֵכַח. ְתנּו ָלנּו יֹום 

 ְתנּו ָלנּו ַלְיָלה ֶשֵאינֹו ַלְיָלה ְוֵאינֹו יֹום, ְוָנשּוב ֶאל אֹותֹו ָמקֹום 

ֹּאת ְוֵאיָנּה ַאֶחֶרת,  ֶשֵאינֹו ָכאן ְוֵאינֹו ָשם, ּוְנַדֵבר ְבאֹוָתּה ָלשֹון ֶשֵאיָנּה ז

ַח,  ִנְשַכח ֶאת ָכל ַמה ֶשָראּוי ִלְזכֹּר. ְוִנָזֵכר ְבָכל ַמה ֶשָראּוי ִלְשכֹּ

 

 ג.

 אּוַלי ִבתֹו ֶשל ְבִני ִתְהֶיה ִמָכאן, ִיְהיּו ָלּה ִזְכרֹונֹות. 

ֹּא ִמָכאן. ֵאין ְלָך דֹור  ֹּא ִמָכאן. ְכָבר ל  ֲאִני עֹוד ל

 ֶשֵאינֹו חֹוֵלף, ְוֵאין ְלָך דֹור ֶשֵאינֹו ָשב. ְוִעָמנּו חֹוְלפֹות 

 ָמִהיר -ָהִאָמהֹות ְוחֹוְלִפים ָהָאבֹות. ַבְזַמן ָהִאִטי

 ִאִטי -ַבְפָקִקים ֶשל ַהבֶֹּקר, ַבְזַמן ַהָמִהיר

 . ֶשל ַהִשיָבה ְלֵעת ַלְיָלה

 

 



 

53 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 תלויים באוויר

 

 ַהָמטֹוס ֶשל ֲאִמיָרה ַהס ֲעַדִין ָתלּוי ָבֲאִויר ִמֶזה ַכָמה דֹורֹות,

ֹּא נֹוֵחת.ֵבין ַבגְ  ֹּא ַמְמִריא, ֲעַדִין ל  ַדאד ִלירּוָשַלִים, ְכָבר ל

ז ָבּה מֹוֶלֶדת,  ַהִמְזָוָדה ֶשל ַמְחמּוד ַדְרִויש, ֶשֵאין ֶלֱארֹּ

 ַאְך ַגם ֵאין יֹוֵתר ִמֶמָנה ַלגֹוֶלה ְוַלָפִליט, עֹוֶבֶרת שּוב ָושּוב 

 ּוק ַהִבְטחֹוִני ִבְׂשדֹות ַהְתעּוָפה.ֶדֶרְך ַמְכִשיֵרי ַהִשקּוף ֶשל ַהִבד

 ּוְרחֹובֹות ִאיְזִמיר ְוָסלֹוִניִקי ִוירּוָשַלִים ֶשל ִמיַכל ֶהְלד

ֹּא ֵמִבין, ִמְתַגְעְגִעים  ַמְמִשיִכים ְלַדֵבר ְסַפְניֹוִלית ַגם ְכֶשִאיש ל

 ְלִאיְזִמיר ִבירּוָשַלִים ְוִלירּוָשַלִים ְבִאיְזִמיר.

 

 ַעִלי עֹוד עֹוְמדֹות ְלאֶֹּרְך ֲחנּותֹו ֻמַחַמדָהַעִתיקֹות ֶשל ַטַהא 

 ְבֶפַתח ַהשּוק ְבָנְצַרת, ַנֲעׂשֹות ַעִתיקֹות יֹוֵתר ּוִמְתלֹוְצצֹות

 ִעם ַהּסֹוֲחִרים ַעל ַהקֹוִנים ְוִעם ַהקֹוִנים ַעל ַהּסֹוֲחִרים.

 ֶלת ַמְמִשיְך ִלְמחֹּק שּורֹות ִמִּסְפרֹו,ֵבין ַדָפיו ֶשל ְיהּוָדה ַעִמיַחי קֹּהֶ 

 ְוַאֲחֵרי ֶשְיַסֵים ִלְמחֹּק ִמֶשלֹו ִיְמַחק ַגם ְפסּוִקים ִמְּסָפִרים ֲאֵחִרים.

 ְוִחיִרָיה ֶשל ֲעָנת ְזַכְרָיה גֹוֶרֶסת ֶאת ָכל ִסְפֵרי ַהִשיָרה

 ים ַהְמַבְעְבִעיםְוכֹוֶתֶבת ַעל ַהְנָיר ַהְמֻמְחָזר ִשיִרים ֲחָדִש 

 ַבֲחִמיצּות ַהר ֶזֶבל ַהְמַעֵטר ִפְסָגתֹו ְבַפאְרק ָירֹּק. 

 

 ְוָכאן ַבַבִית ִממּול ֲאִני רֹוֶאה ֵכיַצד ַפְיָטִנים

 ְמַכְּוִנים ֶאת קֹוָלם ְוכֹוְתִבים ֵמָחָדש ִפיּוִטים 

 ְוָשִרים: "ִנְשַמט ָכל ַחי".

 

 

 



 

54 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 בקורדובה

 

 ָבה, ְבִמְסֶעֶדת ַהחּוֶדִרָיה,ְבקֹוְרדֹו

 ַמִציִגים ְבַׂשר ַרְגֵלי ֲחִזיר ְלֵזֶכר ַהְמגָֹּרִשים,

ֹּא ַהְרֵחק, ַבְגִליָדה ַעל ֵשם ְיהּוָדה ַהֵלִוי,  ְול

 ְמַרְכִכים ַגְעגּוִעים ַחִמים ִבְקִרירּות ִאיַטְלִקית.

 ַכָמה ִסְמָטאֹות ִמָשם ֶפֶסל ָהַרְמָב"ם,

 ָניו ֻהְשֲאלּו ִמְפֵני ָזר, ּוִמי ֶשִהִציב ַהֶפֶסלפָ 

ֹּא ָקָרא ַעל ִאּסּור ְתמּוָנה ּוַמֵּסָכה.  ל

 

 ְוָהִיינּו יֹוְשִבים ִבירּוָשַלִים ִדי ְסָפַרד

 ְוחֹוְשִבים ַעל ְסָפַרד ִדי ְירּוָשַלִים.

 

 ָכְך ִהַגְענּו ַלִשכּוִנים ֶשל קֹוְרדֹוָבה, ַגם ָשם -ַאַחר

 ִהְתִחילּו ְבָתְכִנית ִשקּום ְשכּונֹות. ִכּסּו 

 ֶאת ַהִטיַח ַהִמְתַקֵלף ְבַמֲעֶטה ָחָדש ְוַדק 

ֹּאש ָהִעיר   ְוֶהֱעִמידּו ְשָלִטים ְגדֹוִלים ִלְכבֹוד ר

 אֹוָצר ְוַׂשר ָהְרָוָחה ְוַׂשר ַהִשכּון ְוַׂשר הָ 

ֹּאש ַהֶמְמָשָלה. ְוָהִיינּו שֹוֲאִלים  ְוַׂשר ַהְפִנים ְור

 ֵכיַצד ִנְשַכח ַהֶמֶלְך ַבְשָלִטים.

 

 ְוָהִיינּו חֹוְשִבים ַעל ְסָפַרד ִדי ְירּוָשַלִים

 ְויֹוְשִבים ִבירּוָשַלִים ִדי ְסָפַרד.
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 "על אלוהים קודם נֹאמר הרבה מיליםמתוך "

 

 .י

 -ְירּוָשַלִים ִמְתַנֶפֶצת ֶאל ַהָשַמִים, ַוֲאָבֶניָה 

 ַמֲחִציָתן ִמְתַחְדדֹות ּוַמֲחִציָתן ִנְשָברֹות.

 ַוֲאַנְחנּו ַיְלֵדי ָהֲאָבִנים ַהָללּו, שֹוְבִרים

 ְוִנְשָבִרים, ֻמְשָלִכים ֶזה ַעל ֶזה

 ֶאת ְסִליָחָתם,ְוָשִבים ֶאל ַהְכָתִלים ְלַבֵקש 

 ָלנּוַח ְבתֹוָכם. ַוֲאַנְחנּו ְמָקְרִבים

 רּוַח ֶאל רּוַח ְלִהְתַנֵפץ, גּוף ֶאל גּוף

ֹּא ִתְתָקֵרב ִעיֵרנּו  ְלִהְתַחֵדד, ִמְתַחְנִנים ֶשל

ֹּא ֵיְרדּו ָשַמִים ֵאֶליָה.  שּוב ֶאל ַהָשַמִים, ֶשל

 ַמְעָלה, ֲאַנְחנּו ַאְבֵניַוֲאַנְחנּו לֹוֲחִשים ְכַלֵפי 

 ְירּוָשַלִים ְוֵאין ְירּוָשַלִים ֶאָלא ֲאַנְחנּו,

 ַוֲאַנְחנּו לֹוֲחִשים ְכַלֵפי ַמָטה,

 ִאם ַאְת ָשָבה ַמְעָלה,

 ֲאַנְחנּו ִמְתַקְבִצים ַעל ְירּוָשַלִים ְלָעְזָבּה,

ֹּא ַתֲעמֹּד ָבּה ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן.  ְול
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 "בשיירות הפליטיםהתינוקות מתוך "

 

 .א

 ְכֶשָנְדדּו ִמַדֶמֶׂשק ְלקֹוְרדֹוָבה ָכְתבּו ָהֲעָרִבים

 ֶאת ִשיֵרי ַהַגֲעגּוִעים ַהֻמְפָלִאים ְביֹוֵתר ְלַדֶמֶׂשק

 ְוָזְכרּו ֶאת ַגֶניָה ּוַמַעְינֹוֶתיָה ּוְדָקֶליָה.

 ִלְכתֹּב ָלּהַאַחר ָכְך, ְכֶשגְֹּרשּו ִמקֹוְרדֹוָבה, ֵהֵחלּו 

 ֶאת ִשיֵרי ַגֲעגּוֵעיֶהם, ְוָזְכרּו ָלּה ֶאת ַאְרְמנֹוֶתיהָ 

 ְוַתפּוֶזיָה, ְוִהִניחּו ֶאת ַגֲעגּוֵעיֶהם ְלַדֶמֶׂשק.

 

 .ב

 ְכֶשָנְדדּו ַהְיהּוִדים ִמירּוָשַלִים ְלָבֶבל, ּוִמָבֶבל

 ְלָחְרבֹוֶתיהָ ִלְגָרָנָדה, ָכְתבּו ִשיֵרי ַגֲעגּוִעים 

 ַוֲהִריסֹוֶתיָה ְוַעְפרֹוֶתיָה ֶשל ְירּוָשַלִים.

 ַאַחר ָכְך, ְכֶשגְֹּרשּו ִמְגָרָנָדה, ֵהֵחלּו ִלְכתֹּב ָלּה

 ֶאת ִשיֵרי ַגֲעגּוֵעיֶהם, ְוָזְכרּו ָלּה ֶאת ְגֻדָלָתּה

 ְוָיְפָיּה ְבִלי ְלַהִניַח ֶאת ָהֲאָבִנים ַהנֹוְפלֹות

 ֹוֶתיָה ֶשל ְירּוָשַלִים.ְבחֹומ

 

 .ג

 ְיהּוָדה ַהֵלִוי, הּוא ַאבּו אְלַחַסן, ָכַתב:

 "ַוַלא ַאַמל ִלי ֵע'יר ֶאלַתְשִריק

 ִפי ַאְעַג'ל ַמא יְֻמִכנַֻנא", ּוֵפרּושֹו:

 "ֵאין ִתְקָוה ִלי ֶאָלא ִלְפנֹות ִמְזָרָחה

 ַבֶהְקֵדם ָהֶאְפָשִרי". ֶרַגע ֶאָחד

 ִמְזַדֶהה ִעם ְדָבָריו ְלָעְמָקם,ֲאִני 

 ְוחֹוֵשב, אּוַלי אַֹּמר אֹוָתם ַגם ֲאִני.

 ֶרַגע ֵשִני ֲאִני ֵמִבין ִכי ַרק ִמי

 ֶשִנְמָצא ְבסֹוף ַהַמֲעָרב ָיכֹול

 ְלַבֵקש ַלֲעׂשֹות ְבִלבֹו ַתְשִריק,

 ,ְוִאלּו ֲאִני ְכָבר עֹוְמדֹות ַרְגַלי ַבִמְזָרח ַמָמש

 ּוַמדּוַע ֲעַדִין ֲאַבֵקש ָלֶלֶכת ְלָשם?

 אּוַלי ְמקֹום ְזִריַחת ַהֶשֶמש ִמְתַעֵקש

 ְלִהָשֵאר ִמְזָרָחה ִמֶמִני, ַגם ְכֶשֲאִני

 עֹוֵמד ִבירּוָשַלִים, ַגם ְכֶשָפַני

 ֶאל ַהר ַהַבִית, ַגם ְכֶשקֶֹּדש ַהֳקָדִשים

 ַהַּסף.צֹוֶפה ִבי ִמן 

 

 .ט

 ָהֲעָרִבים ָנְדדּו ִמֶמָכה ְלַדֶמֶׂשק, ּוִמַדֶמֶׂשק ְלקֹוְרדֹוָבה,
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 ּוִמקֹוְרדֹוָבה ְלֶפס ְכֵדי ִלְכתֹּב ִשיֵרי ַגֲעגּוִעים.

 ְוַהְיהּוִדים ָנְדדּו ִמירּוָשַלִים ְלָבֶבל, ּוִמָבֶבל ְלֵבַחאר,

 ַטְמבּול ְלֶבְרִלין,ּוִמֵבַחאר ְלִאיְסַטְמבּול, ּוֵמִאיְס 

 ּוִמֶבְרִלין ְלקֹוֶפְנָהֶגן ּוְלבּוֶכְנַוְלד ּוְלֶטֶרְזֶיְנְשַטט

 ְושּוב ְלקֹוֶפְנָהֶגן, ּוִמקֹוֶפְנָהֶגן ְלמֹוֶלֶדת, ּוִממֹוֶלֶדת ְלַסַרֶפְנד,

 ּוִמַּסַרֶפְנד ִלְנַתְנָיה, ּוִמְנַתְנָיה ְלַרֲעַנָנה,

 ַלִים ְכֵדי ִלְכתֹּב ְלֻכָלןּוֵמַרֲעַנָנה ִלירּושָ 

 ִשיֵרי ַגֲעגּוִעים.

 

 .י

 ָנַדְדנּו ִמַבְגַדאד ִלירּוָשַלִים ְוַעְכָשו

 ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ֶאת ַבְגַדאד ֶשָלנּו ְוֶאת ֻחְרַבן ַבְגַדאד

 ַהיֹום, ַהַמְזִכיר ָלנּו ֶאת ֻחְרַבן ַחֵיינּו, ֶאת ֻחְרַבן ֲעָבֵרנּו

 עֹוָלֵמנּו, ַוֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ַבִשיִרים ְלַבְגַדאדְוָכל 

 ֶשל ַהֲחלֹומֹות, ֶשִלְפֵני ַהֻחְרָבן. ּוְבָכל ַפַעם ֶשֲאַנְחנּו חֹוְזִרים

 ֲאַנְחנּו זֹוְכִרים ֶאת ַהֻחְרָבן ֶשל ַחֵיינּו ְוֶשָלּה.

 

 .כא

 ה ִמירּוָשַלִים,ְכֶשַהְיהּוִדים גְֹּרשּו ַבַפַעם ָהִראשֹונָ 

 ָנְׂשאּו ִעָמם ַהַמְפְתחֹות ְלָבֵתיֶהם, ְוַכֲעבֹּר ִשְבִעים ָשָנה

 ָשבּו ִאיש ִעם ַמְפְתחֹו ֶאל ַדְלתֹו. ְכֶשגְֹּרשּו ַבַפַעם ַהְשִנָיה

 שּוב ָלְקחּו ִעָמם ַלֶדֶרְך ַהַמְפְתחֹות, ּוְכֶשגְֹּרשּו ִמְּסָפַרד

 ֲעֵליֶהם ַמָשא ְשֵני ַהַמְפְתחֹות. ִהְשִליכּו ַהַמְפְתחֹותָכַבד 

 ָהִראשֹוִנים, ֶשל ְירּוָשַלִים, ַלָים ַהִתיכֹון, ְוֵקְרבּו ְלִלָבם

ָנָדה, קֹוְרדֹוָבה, ֶסִביְלָיה,  ֶאת ַהַמְפְתחֹות ַהְשִנִיים, ֶשל ְגַרָ

 ָעִרים ָהֲאֵחרֹות.ָוֶלְנְסָיה, טֹוֶלדֹו, ֵבַחאר ְוָכל הֶ 

 

 

 .כב

 ַוֲאַנְחנּו שֹוְמִעים ֶאת ִשְקשּוֵקי ַהַמְנעּוִלים ַהְיָשִנים

 ְבקֹוְרדֹוָבה ּוִבְגָרָנָדה, ְבַרְמֶלה ּוְבַיאַפא, ּוְבַבְגַדאד.

 ֲאַנְחנּו שֹוְמִעים ֶאת ִשְקשּוֵקי ַהַמְפְתחֹות ַהְיָשִנים

 ְלֶתְטַואן ּוְלִאיְזִמיר, ֶשָנְׂשאּו ִעָמם ַהגֹוִלים

 ְלֶג'ַבאְלַיא ּוְלַשאִתיַלא, ִלירּוָשַלִים ּוְלֶאְל־ֻקְדס.

 

 .כג

 ֵאם ְלֵבן מֹוִריָשה ַמְפְתחֹות. ָאב ְלַבת מֹוִריש ַמְנעּוִלים.

 ְוֵאיָנם ִנְפָגִשים. ֵאֶלה ְמַרְשְרִשים ַבַמְנעּוִלים,

 ֹות. ֵאֶלה ַהְמַרְשְרִשים ַבַמְנעּוִליםֵאֶלה ְמַרְשְרִשים ַבַמְפְתח

 ְמַחִכים ֶשֵאֶלה ַהְמַרְשְרִשים ַבַמְפְתחֹות ִיְשְכחּו,
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 ְמַחִכים ֶשַיְחִלידּו ַהַמְנעּוִלים ְוִיְהֶיה ָלֶהם ֵתרּוץ

 ְלַהְחִליף אֹוָתם ַבֲחָדִשים. ֵאֶלה ַהְמַרְשְרִשים ַבַמְפְתחֹות

 ֶשֵאֶלה ַהְמַרְשְרִשים ַבַמְנעּוִלים ְמַחִכים

 ִיְשְכחּו ְלֶרַגע ֶאת ֵעיָנם ַהצֹוָפה ְבָכל ֵעת ֶאל ַהְדָלתֹות,

 ֶשאּוַלי ֵיָרְדמּו ְלֶרַגע ַאֲחֵרי ֲחֵמש ֵמאֹות ֶעְׂשִרים ְוֵתַשע ָשִנים,

 ֶשאּוַלי ֵיָרְדמּו ְלֶרַגע ַאֲחֵרי ִשְבִעים ְוָשֹלש ָשִנים,

 ְכָבר ְמֻאָחר ְלַהְשִליְך ַהַמְפְתחֹות ַהְכֵבִדים.
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 "חמור ושורמתוך "

 

 .יב

 ַשָבת ַהיֹום ַלה', ְרחֹובֹות ְירּוָשַלִים ֶשָּסִביב ִלי

 ִמְצטֹוְפִפים ְבָבֵתי ַהְכֶנֶסת ִכְרחֹובֹות ָנָהר ַהָבִאים

 ֶשֵמֵעֶברֱאֵלי ְמצּולֹות ָים, ַאְך ַהְפַסְנְתָרן ָהִעֵקש 

 ִקיר ַחְדִרי ְמַנֵגן ִכְבחֹּל ִבְנִקישֹות ַחדֹות, מֹוֵתחַ 

 ֶאת ֵמיְתֵרי ְשִפיּוִתי ַבֲחָזרֹוָתיו. ַוֲאִני קֹוֵרא

 ַעל ֶאָחד ֵמֲאבֹוַתי ַהַבְגַדאִדִיים ֶשִהְכִניס ֶאת ַהַשָבת ַהְיהּוִדית

 ְכֶשֶזה ִבֵקשֶאל ַהִדיַואן ַהָגדֹול ֶשל ַאבּו נַֻואס, ּו

 ִלְקנֹות ִמֶמנּו ַיִין הֹוִדיעֹו ְבֶפַתח ַדְלתֹו ַהְנעּוָלה:

 "ַשָבת ַהיֹום, ָכל ִעְסָקה ֲאסּוָרה". ֵאֶצל ַאבּו נַֻואס

 ֵסרּוב ַהְיהּוִדי ָהַפְך ִדמּוי, ֲאָבל ֲאִני חֹוֵשב ַדְוָקא

 י ַלֲעׂשֹות ִעְסָקאֹותַעל ִאּסּור ָהִעְסָקה, ֶשָמא ָאסּור ֲאנִ 

 ִעם ִלִבי ַביֹום ַהֶזה, ִעם ֶאְצְבעֹוַתי, ִעם ַגֲעגּוַעי

 ַהִמְצטֹוְפִפים ֶזה ָשִנים ְבתֹוָכן.
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 כל מטוסינו

 

 .א

ִנְכַנס ְלֵבירּות. ַאֲחֵרי ְכֶשָהִייִתי ֶבן ָשֹלש ָוֵחִצי ַצַה"ל ָפַלש ִלְלָבנֹון ְועֹוד ִלְפֵני ֶשִהַגְעִתי ְלִגיל ַאְרַבע 

ַכָמה ֳחָדִשים ָחַזר ָאִבי ִמִמלּוִאים ֲאֻרִכים ִעם ָזָקן. ֵהַבְנִתי ֶשַמֶשהּו ִהְשַתָנה. ָאִבי ָפַתח ֶאת 

ֹּא ָסַגר אֹותֹו ָשִנים ֲאֻרכֹות. ָשַמְעִתי ֶאת ְשמֹות ַהֲהרּוִגים ִמכֹּ  ַע ֲחָדשֹות ְול חֹוֵתינּו ָהַרְדיֹו ִלְשמֹּ

י. ִבְלָבנֹון ּוְלִעִתים ֶאת ִדְבֵרי ַהַקְרָין ַהַמְרִגיִעים: ָכל ְמטֹוֵסינּו ָשבּו ְבָשלֹום. ַנֲעֵׂשיִתי ֶיֶלד ְרִצינִ 

ַהִשיר  ֵהַבְנִתי ֶשִמְלָחָמה ִמְתַנֶהֶלת ְסִביִבי ְוֵאין ַמה ַלֲעׂשֹות, ַרק ָלִשיר ַעל ְגבּוָרָתם ֶשל ַהנֹוְפִלים.

נֹון, ָהִראשֹון ֶשָכַתְבִתי ָהָיה ַעל ֻבָבה, ְבִכָתה א'. ַהִשיר ַהֵשִני ֶשָכַתְבִתי ָהָיה ַעל ַטָיס ַהיֹוֵצא ִלְלבָ 

ֵהן, אּוַלי ְבִכָתה ה'. שַ  ְרִתי ַעל אּוַלי ְבִכָתה ג' אֹו ד'. ַהִשיר ַהְשִליִשי ֶשָכַתְבִתי ָהָיה ַעל ֵאִלי כֹּ

ְגבּוָרָתם. ְכֶשָהִייִתי ֶבן ֵתַשע ֵהֵחָלה ָהִאיְנִתיַפאָדה ֶשַאַחר ָכְך ָקְראּו ָלּה ָהִאיְנִתיַפאָדה 

ָהִראשֹוָנה, ְוַהֶטֶלִויְזָיה ִדְבָרה ַעל ֶטרֹור ַוֲאָבִנים ּוַפַחד. ּוְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשֵתים־ֶעְׂשֵרה ֵהֵחָלה 

ִמְפָרץ, ֶשַאַחר ָכְך ָקְראּו ָלּה ִמְלֶחֶמת ַהִמְפָרץ ָהִראשֹוָנה, ְוִהְתעֹוַרְרנּו ֵמָהַאְזָעקֹות ִמְלֶחֶמת הַ 

ְוַרְצנּו ַלֶחֶדר ָהָאטּום, ַחלֹונֹוָתיו ְמֵלִאים ְבֶסלֹוֵטיפ, ְלָראֵשינּו ַמֵּסכֹות ַהַגז, ְושּוב ָשַמְענּו ַרְדיֹו 

יַלת ַהִטיִלים. ְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשֹלש־ֶעְׂשֵרה ֶבִגין ֵמת ּוְבִדיּוק ְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשַבע־ְוִהְקַשְבנּו ְלַרַעש ְנפִ 

ֶעְׂשֵרה ַרִבין ִנְרַצח. ַכָמה ֳחָדִשים קֶֹּדם ָלֵכן ָרִאיִתי ֵמַהִמְרֶפֶסת ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ֶאת ָכל ְרחֹוב 

 ִכּוּון ֶהָהפּוְך, ְוָאַמְרִתי ְלַעְצִמי: ַהכֹּל ֶאְפָשִרי.ַיְלדּוִתי, ֶשָהָיה ַחד־ִסְטִרי, בַ 

 

 .ב

 ְכֶשָהִייִתי ֶבן ֶעֶׂשר ִהְשַתַתְפִתי ְבַהְפָגַנת ֶאָחד ְבַמאי ְבֵתל ָאִביב ְוִיְׂשָרֵאל ֵקיָסר ְוִשְמעֹון ֶפֶרס

ָהִייִתי ֶבן ֵשש־ֶעְׂשֵרה ִהְשַתַתְפִתי ְבַהְפָגָנה ֶנֶגד ַרִבין נֹוְפפֹו ָלנּו ִמִמְרֶפֶסת ִבְנַין ַהִהְסַתְדרּות. ְכשֶ 

ִצי ְבַאַחד ַהְצָמִתים ּוְבִדיּוק ְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשַבע־ֶעְׂשֵרה ַרִבין ִנְרַצח. ְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשַבע־ֶעְׂשֵרה ָוחֵ 

ֹּא ְלִמְבָצע ְצָבִאי ִבְלָבנֹון עַ  ל ֵשם ֵסֶפר, ַוֲאִני ִהְתבֹוַנְנִתי ַבֶטֶלִויְזָיה ְבִשְמעֹון ֶפֶרס ֶהְחִליטּו ִלְקר

יֹוֵצא ִמתֹוְך ַמּסֹוק ִבְמִעיל ְצָבִאי. ְכֶשָהִייִתי ֶבן ְשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה ְשֵני ַמּסֹוִקים ִהְתַנְגשּו ֶזה ָבֶזה 

ִני ֵבין ִשְבִעים ּוְשֹלָשה ַהִנְסִפים. ַכָמה ָשבּועֹות ַאַחר ָכְך ֵמַעל ְשָאר ָישּוב, ַוֲאִני ִהְתַבַיְשִתי ֶשֵאי

ַאֲחֵרי ְשֵני ַחָיִלים ְבֻחְפָשה ָיְצאּו ִמְמכֹוִניָתם ִבְרחֹוב ַיְלדּוִתי ְבֶאְקָדִחים ְשלּוִפים ֶשִכְּונּו ֶאל ָפַני, וְ 

ִבְזִריזּות ַלְמכֹוִנית ְוֶנֶעְלמּו ְבִלי לֹוַמר ִמָלה. ְכֶשָהִייִתי ֶשָראּו ֶשִהְצִליחּו ְלַהְפִתיֵעִני ָשבּו 

ַבִטירֹונּות ִהְפִחיד אֹוָתנּו ַהְמַפֵקד ֶשעֹוֶמֶדת ִלְפרֹּץ ִמְלָחָמה, ְוַאַחר ָכְך ִהְפַחְדִתי ֲאִני ֲאֵחִרים 

ִמיֶשִהי ָיְרָדה ִבְגָלִלי ּוִבְגַלל ְזָקִני ּוְמִעיִלי ֶשַהִמְלָחָמה ְקֵרָבה. ְכֶשָהִייִתי ֶבן ֶעְׂשִרים ְוָשֹלש 

ֹּא ָפִניִתי ֵאֶליָה ְלַהְרִגיָעּה,  ֵמָהאֹוטֹובּוס ִבירּוָשַלִים ְכֶשֲאִני ָעִליִתי ָעָליו, ַוֲאִני ִהְתַלַבְטִתי ְול

ְלָיִדי ַבֲחִריָקה ִבְרחֹוב ַאֵחר ִבירּוָשַלִים ּוְכֶשָהִייִתי ֶבן ֶעְׂשִרים ְוָשֹלש ָוֵחִצי ִג'יפ ֶשל ָמָג"ב ָעַצר 

ִבית. ְוַהַחָיִלים ָקְפצּו ִמֶמנּו ִבְמִהירּות ְלַהִקיֵפִני ּוָפנּו ֵאַלי ַבֲעָרִבית, ַוֲאִני ָרִציִתי ְלָהִשיב ָלֶהם ַבֲעָר 

ִבְשָמם ִחְּסלּו ֶאת ַהֵשיח' ַאְחַמד ַיאִסין  ְכֶשָהִייִתי ֶבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמש ַמּסֹוִקים ֶשֵשם ַהֵגיִהנֹום

ֹּא ֶאְלַבש ש ּוב ּוְשמֹוָנה ֲאָנִשים ֲאֵחִרים, ּוְבבֶֹּקר ַהָמֳחָרת ְכֶשָשַמְעִתי ַעל ָכְך ָבַרְדיֹו ֶהְחַלְטִתי ֶשל

ֹּא  ַשְבִתי ְלַהְקִשיב ַלֲחָדשֹות. ּוֵמָאז ַמִדים ְלעֹוָלם. ָאז ַגם ִכִביִתי ֶאת ָהַרְדיֹו ְוַהֶטֶלִויְזָיה ְול

ֹּאִשי ָכל ַהִמְבָצִעים ַהְצָבִאִיים ְוֵאיִני ַמְצִליַח ְלִהָזֵכר ִבְשמֹוֵתיֶהם ּוְבִסְדָרם ּוַבשָ  ִנים ִהְתַעְרְבבּו ְבר

י ָלִראשֹוָנה ֶאת ְבִני ַהְבכֹור ֶשָבֶהן ֵהם ִהְתחֹוְללּו. ֲאִני ַרק זֹוֵכר ֶשֶבן ְשֹלִשים ְוַאְרַבע הֹוֵצאִת 

ִמִמָטתֹו ָבַאְזָעָקה ְוַרְצִתי ִאתֹו ַלֲחַדר ַהַמְדֵרגֹות ְבֶאְמַצע ַהַלְיָלה. ְוִקַלְלִתי ֶאת ָהַעָזִתים. ַרק 

ֹּאש ַהֶמְמָשָלה.  ְכֶשָחַזְרנּו ְלתֹוְך ַהַבִית ָזַכְרִתי ְלַקֵלל ַגם ֶאת ר
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 ְכֶשָהְלָכה ַאֲחַרי ִמירּוָשַלִים ְלָקִהיר ָהְיָתה בֹוָכה,

 ּוְכֶשָחְזָרה ַאֲחַרי ִמָקִהיר ִלירּוָשַלִים ָהְיָתה בֹוָכה,

 ֵמָאז ְיִציַאת ִמְצַרִים ָכל ַהָנִשים חֹוְזרֹות ַלְיאֹור,

 ְבפֹוִריּוָתן.ְלַהְרִתיַח ֶאת ָדָגיו ּוְלַפתֹות ֶאת ַבֲעֵליֶהן 

 ִהְצַבְעִתי ַעל ַהְיאֹור ְבָיִדי ַהְפשּוָטה ְכֵדי ְלַהְזִכיָרּה,

 ָכל ֶזה ָהָיה ָדם, ַהכֹּל ָהָיה ְצַפְרֵדִעים, ַהכֹּל ָהָיה

 ְצָעָקה ְגדֹוָלה ֶשל ְבכֹוִרים. מּוֵלנּו ָבאּו ַנֲערֹות ַבת ַפְרעֹּה

 ֹות ַוֲאַנְחנּו ֲעַדִין עֹוְמִדיםִלְמשֹות ִמן ַהַמִים ִתינֹוק

 ְוסֹוְפִרים ֶהְפֵסִדים ְוִקינֹות, ִזְכרֹונֹות ְוִשְכחֹות,

 ִמְתַיְצִבים ֵמָרחֹוק ְכֵדי ִלְראֹות ַמה ַיֲעׂשּו ַהְנָערֹות.

ֹּא נֹוַלְדנּו ְבכֹוִרים. עֹוד ְמַעט ִנְקָרא ַלְמַיְלדֹות.  ַמָזל ִכי ל

 

 .ג

 י ַעל ִהינּוָמה, ַעל ְׂשָמלֹות ְלָבנֹות,ַבַלְיָלה ַתְחְלִמ 

 ַעל ַאְרַבַעת ַעמּוֵדי ַהֻחָפה,

 ַעל ָהרַֹּבע ַהָקָטן ְביֹוֵתר ֶשל ָקִהיר, ַהָגדֹול

 ִמירּוָשַלִים, ַעל ַהֶחֶדר ַהָגדֹול ְביֹוֵתר ֶשל ֵביֵתנּו,

 ַהָקָטן ִמן ַהַמְחבֹוא ֶשבֹו ִהְסַתְרִתי ֶאת ִלִבי

 ִנים ֲאֻרכֹות, ַעל ַמְסלּולֹו ָהָארְֹּך ֶשל ַהִנילּוס,שָ 

 ַהָקָצר ֵמַחֵיי ַהִנשּוִאין.
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ַלאל ִתקְּ  ִאסְּ

 

 ֶאַקח אֹוָתְך ִאִתי ְלִאיְסַטְמבּול. ְלַבַעל ַהַמכֶֹּלת

 ָשם אַֹּמר ֶשנֹוַלְדִתי ְבַגַלָטה־ַסַראי ְוִהְתַעְקשּו הֹוַרי

 ְסַפְניֹוִלית, ָלֵכן ַהתּוְרִכית ֶשִלי ְמֻשֶבֶשת.ְלַדֵבר ִעִמי 

 ַבֲחנּות ַהִדיְסִקים ִבְׂשֵדרֹות ִאְסִתְקַלאל ַאִגיד

ֹּא ִמּסּוְרָיה, ֹּא ֵמַאְרֶמְנָיה, ל  ֶשֲאַנְחנּו ְפִליִטים, ל

 ִמירּוָשַלִים. ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ַהְּסָפַרִדי אַֹּמר ֶשֲאִני ִמְתַפֵלל

 ֶרְך ְכָלל ַבִמְנָין ָהַאְשְכַנִזי, ּוְבֵבית ַהְכֶנֶסת ָהַאְשְכַנִזי אַֹּמרְבדֶ 

 ֶשֲאִני הֹוֵלְך ַלִמְנָין ַהְּסָפַרִדי. ַלְשֵכִנים אַֹּמר ֶשֲאַנְחנּו ְנׂשּוִאים

 ְכָבר ְתֵריַסר ָשִנים, ְוָלַרב ַאְסִביר ְבִחיּוְך ְמֻבָיש

 ִנְתַחֵתן ְבָקרֹוב. ַבִדיָרה ֶשִנְׂשכֹּר ִיְהֶיה ִרהּוט ָיָשןֶשאּוַלי 

 ִמיֵמי ָהִאיְמֶפְרָיה ְוַחלֹונֹות ְגדֹוִלים ַהפֹוִנים ֶאל

 ֶקֶרן ַהָזָהב. ְכֶשִנְשַכב ַביֹום ִנְקָרא ַליֹום ַלְיָלה,

 ֶשַהֲחֵבִרים ִיְשֲאלּוּוְכֶשִנְשַכב ַבַלְיָלה ִנְקָרא ַלַלְיָלה יֹום. כְ 

ֹּאַמר ֶשִלְקַראת ַהַשָבת,  ָמַתי ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים ִלירּוָשַלִים נ

 ּוְלָמֳחָרת ֵנֵלְך ְלַבַעל ַהִדיָרה ְלַהֲאִריְך ֶאת ַהחֹוֶזה

ֹּא ִנְשַתֵמש ַבלּוַח ָהִעְבִרי, ַהנֹוְצִרי  ְבחֶֹּדש נֹוָסף. ְכֶשְנַדֵבר ל

ֹּאַמר ַרק: ַהָיֵרַח זֹוֵרַח,אֹו ַהֻמְס  ֹּא ִבְשעֹות ַהיֹום, נ  ְלִמי, ְול

 ַהָיֵרַח גֹוֵרַע, ַהֶשֶמש ָעְלָתה ִלְמקֹוָמּה, ַהֶשֶמש ָשָבה ִלְמקֹוָמּה,

 ְוִהֵנה ַעְכָשו ְשֵני ְמָלִכים ְמַשְמִשים ַעל ִכֵּסא ֶאָחד, ְשֵתי ְמָלכֹות.
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 "וקייםילדינו הבלתי חמתוך "

 

 .א

 ֲאִני ַמִכיר ְמשֹוֶרֶרת

 ֵמְרחֹוב ַעְבַדאלָלּה סֹוֵמְך ִבירּוָשַלִים,

 ֲאֶשר ִבְמקֹום ִלְכתֹּב ִשיָרה ֶארֹוִטית

 תֹוָלה ֶאת ֵמיַטב ִׂשְמלֹוֶתיָה ָברּוַח.
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 בני

  

 להלל                        

  

 יּוַפאְנִקי. הּוא ְיַסֵפר ְלָך טֹוב ִמֶמִניְבִני, ַהֲאֵזן ַלמּוִזיָקה ֶשל 

 ַעל ֶהָהִרים ְוַהּסּוִסים, הּוא ְיַלֵמד אֹוְתָך טֹוב ִמֶמִני ְלַהִביט

ֹּא ִלְסגֹּר. ֵאיִני רֹוֶצה ְלַהֲעִניק ְלָך  ַבַחִיים. ִלְפקַֹּח ֵעיַנִים ְול

 כֹוָכב ָיֶפה ְמַעט ָפחֹות, ֶאת ַהכֹוָכב ַהָיֶפה ְביֹוֵתר ְכַצֲעצּוַע. ֶאֵתן ְלָך

 ְוהּוא ִיְהֶיה ְלָך ַפַעם ַמְצֵפן, ַפַעם ָפָנס, ַפַעם ַתְכִשיט,

 ַהכֹוָכב ַהֶזה ַיְלִחין ֶאת ִשיֶריָך. -ּוְכֶשַהָיֵרַח ִיְשַקע 

 ַפַעם ְכֶשֵנֵלְך ָבְרחֹוב ַנִביט ָבֲאָנִשים ַבִמְדָרָכה ִמֶנֶגד

 ְלָך: ַאָתה רֹוֶאה אֹוָתם? ֵאלּו ֲאָנִשיםְואַֹּמר 

 ֶשָהֵאִלים ֶשָלֶהם ֵמתּו. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְשִאיר ִאְתָך

 ֶאת ֱאֹלִהים ַבַחִיים. ִלְפָעִמים ִנְׂשַמח ַיַחד,

 ִלְפָעִמים ִנְׂשַמח ְבִנְפָרד, ִלְפָעִמים ִנְכַעס ַיַחד,

 ם ַהיֹום ִאיש ִבירּוָשַלִים ֲעַדִיןִלְפָעִמים ִנְכַעס ְבִנְפָרד. ֲאָבל ִא 

ֹּא ָקָרא ִבְפסּוֵקי ִגְלָגֶמש אֹו ְבִמְשָניֹות דֹון ִקיחֹוֶטה,  ל

 בֹוא ִנְקָרא ָבֶהם ַיַחד. בֹוא ָנִשיב אֹוָתם ַלַחִיים. ְכֶשָהִעיר ִנְרֶדֶמת

  שֹוֵתק ֲאַנְחנּו ְצִריִכיםֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִעיר אֹוָתּה, ְכֶשַהכֹוָכב ֶשְלָך

 ָלִשיר לֹו ִמִשיָריו ֶשל יּוַפאְנִקי אֹו ְלַסֵפר ְבָאְזָניו ִמַמֲעִׂשיֹות ג'ּוָחא.

 / Teniendo rancho y caballoיּוַפאְנִקי ָשר ִלי ָבָאְזִניֹות: "

es más liviana la pena. / De todo aquello que tuve / 

sólo el recuerdo me quema. / Nada más, nada más// . 

No tengo cuentas con Dios, / mis cuentas son 

con los hombres/ .ְכֶשֵיש קורת גג ְוסּוס / ַהְכֵאב ַקל יֹוֵתר" ." 

 ִמָכל ָמה ֶשָהָיה ִלי ַפַעם / ַרק ַהִזָכרֹון ׂשֹוֵרף אֹוִתי. /

 נֹוַסף. // ֵאין ִלי ֶחְשבֹונֹות ִעם ֱאֹלִהים, /שּום ָדָבר נֹוַסף. שּום ָדָבר 

 ַהֶחְשבֹונֹות ֶשִלי ֵהם ַרק ִעם ְבֵני ָהָאָדם".

 

 



 

65 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 ניזאר קבאני כותב למּוֵחר של פאבלו נרודה מן הגלות

 

  (قباني نزار" )كتابُ  ألـفُ  يكفيه ال فهـواكُ /  الهوى كتب في عنكُ  سـأكتبُ  ماذا"

ֹּא ַיְסִפיקּו ֶאֶלף ְסָפִרים" )ניזאר קבאני("ָמה ֶאְכתֹּב ָעַלִיְך   ְבִסְפֵרי ָהַאֲהָבה / ּוְלַאֲהָבֵתְך ל

 

 אבקר אוָתְך בחלומך. לשם כך ִתַדְרשי לנסוע

 הרחק ממני, להתכסות בשמיכת העפעפיים ולהעביר בעיניי 

 רוחך את הפגישה ואת הפירוד. מספיק שתתרכזי 

 בנשיקה אחת, במבט אחד, במילה אחת, הן 

 תַספקנה את הסיבות כולן לגעגועים. ִתזכרי: הגעגועים 

 מתוקים כמו כאב ידיים הנלחצות זאת אל 

 זאת בתום ליל שיחה ונדודי שינה, הכמיהה 

 מזכירה לנו את קיומנו כמו הפצעים, הערגה 

 מרגיעה את המחשבות הנודדות. אין צורך לבדוק 

 הודעות במכשירים הניידים, לנסות להשיב תשובות כשאין 

 מי שינסח לנו שאלות. אמרְת: אני רוצה 

 לומר לך דבר מה, ואיני יודעת מהו. 

 ישבְת בקצה השולחן, ובראשינו תרגמנו בינינו כל

 הזמן מילים, מן הכבד ללשון, מן הריאות 

 לגרון, מפרפורי הבטן ליובש השפתיים. אמרתי לך:

 ם כבר כתבו ספרים שלמים לנשים שפגשו משוררי

 ליום אחד, לעיתים לאישה שראו רק רגע

 אחד, הרבה יותר מכפי שאני הספקתי לכתוב

 לאורך שנים לנשים שלא עזבו. העיר ישנה

 ואנחנו ערים, התה מן הכוס שורף בדיוק

 בקצה הלשון, אחר כך מרכך את הגרון.

 את אוהבת שלג? על איזה חלק מן 

 השמיים את אוהבת להתבונן? מה תעדיפי, לילה 

 או יום? אני אבוא אליך בחלומְך. עליך 

 לשוט ְלאי, לדמיין שהים התיכון יקפא חורף 

 אחד ונלך עליו, מחיפה לִקיֶרְנָיה, מאיסטמבול לסלוניקי. 

 אם לא תזהי אותי בחלום, לא אזכיר 

 לך מי הייתי, רק אספר לך שהצעדים 

 עדים בחול נמחקים, רק הצעדים בשלג נמחקים, הצ

 שצעדנו על מדרכות האספלט לעולם לא ימחקו, 

 כי הם מעולם לא סומנו. את זוכרת 

 שתכננו שושלות, בנות שתולידי ובנים שאוליד ויפגשו 

 בעיר אחרת? הגעגועים אינם מרחק, הם האצבע 

 שהצמדת אל שפתייך עד שהתמלאה בלחות הנשימות. 
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 י לשלוח לי הודעה אני אבוא בחלום. תוכל

 אלקטרונית כשאת עומדת להירדם, ואעצום גם אני 

 את עיני. אזכר בטעם היין, ובמשורר שכתב: 

 כשכוס היין מתרוקנת העולם יפה יותר, כאשר 

 אני מתבונן דרכה בעיניך, בגבותיך, בחלומותיך. האם 

 תמיד ידעת שכך ניפגש וכך ניפרד? האם 

 כשענית לבן  ראית סימנים לכך כבר בילדותך,

 השכנים ששאל מאיפה את: עדיין לא הגעתי 

 לכאן כלל, עדיין אני שם ומדברת ִאתָך 

 בשפה ששכחתי, שכחָת? נעימה פגיעת הקור באצבעות 

 כשהכתפיים נפגשות בטעות בזמן ההליכה, או בזמן 

 הישיבה בבית הקפה האחרון שהעיר התירה לתושביה 

 מלצר להותיר פתוח אחר חצות. תכף יבוא ה

 ויַשֵלַח אותנו בחזרה אל הרחובות הקרים. נציע 

 לו שיבוא איתנו, שנצביע עבורו על הלבנה 

 כדי שיראה אותה בפעם הראשונה במילואה כשהיא 

 נשענת על כפות ידינו המתעקשות לא לאחוז 

 עדיין זאת בזאת. כל כך הרבה התעקשות 

 אנחנו יכולים ללמד זה את זאת, שנים 

 שלימד אותך אביך את טעם היין כשהיה 

 מר בלשונך, שנים שהתפללה סבתך שתתחתני עם 

 בן השכנים ותגורי עמו בכפר הסמוך, שנים 

 שמדדתי את כאַבי בקצות האיברים בעזרת השירים. 

 אבקר בחלומך. למרות שלא הבטחת שתבקרי בחלומי. 

 ביקור שלך יהיה מסוכן מדי, כשאבקש מן 

 ש בשפיכת הדמעות, בלפיתת האצבעות, בתהום הגעגועים להתממ

 של קרקעית הבטן. לא ביקשְת תמונה, שלא 

 תישאר עדות לזמן שהיה לכוד בין מטוסים. 

 אמרתי לך שכבר הצעתי לאחת האהובות שביקרו 

 בחוִפי בשעת הגאות שניפגש שוב בימי אלמנותנו, 

 ונצטרך לדחות את מועד הפגישה הבאה שלנו 

 ? את יושבת לפעמים לספור את לאלמנּות השניה

 הגלים? את מניחה את כף ידך בתוך 

 הקצף כקבצנית? את נשענת על קירות בתי 

 מי שהיו אהוביְך כשהם מפליגים לאיים אחרים? 

 ִשננת את כל המילים שניסיתי לומר לך? 

 מאיפה את? למה לא שאלת מאיפה אני? 

 ודאי ידעת שלא אענה לך דבר מלבד 

 החולים שבו נולדתי, -ם: שם ביתהדברים הרגילי

 המחלקה, החדר, שם הרופא. כיצד את יודעת 



 

67 
 almogbehar@gmail.comכל הזכויות שמורות לאלמוג בהר, 

 

 שעכשיו כשאת חולמת ובחלום חולף ענן, אין 

 זה אני? כיצד את יודעת שאתמול כשחלמת 

 ובחלום נשמע ניגון רחוק, שחשבת ששמעת מרדיו 

 ישן כשישבת לאכול מרק עדשים טבול בלחם 

 ַסַראי, לא היה זה -רב ברובע ַגַלָטה

 אני? החלומות שלנו אינם שלנו, כפי שהילדים 

 שלנו אינם שלנו. אישה שאהבתי הבטיחה פעם 

 להשאיל לי את המפתחות לספריית חלומותיה, ושכחה. 

 כששאלתי מה קרה ענתה שמאז שהבטיחה שוב 

 אינה זוכרת את חלומותיה. האם את זוכרת 

 יודעת ששכחתי לבחון את  את חלומותיך? את

 ציפורנייך, שכחתי לבדוק האם את מזיעה בידיך 

 בזמן ריקוד, שכחתי למדוד את אורך ריסייך, 

 שכחתי לשאול האם בטנך רועדת רעד קל 

 כשמניחים עליה כף יד פקוחה? האם ראית 

 אותי כבר פעם ברחובְך? עברתי שם פעמים 

 ללונדון, רבות, חוצה את הגשרים המובילים מביירות 

 מירושלים לברצלונה, מאיזמיר לכרתים. האם אספת פעם 

 אדם זר מן הרחוב והצעת לו מים 

 ולחם ויין? האם תמיד זכרת את דתך, 

 או שלעיתים קמת משינה מבולבלת בין משה, 

 דזה? את -ישו, מוחמד, זרתוסטרא, הבודהא ולאו

 יודעת שפעם הייתי יפה יותר, ללא השערות 

 הלבנות בזקן והשערות שאבדו מן הראש? אבל 

 אז לא האמנתי ביופיי, והרבתי לחייך במבוכה 

 בתקווה שמבֵטי הנערות לא יבחנו את גבותי. 

 את יודעת שנפגשנו בזמן הנכון ביותר לאהבתנו, 

 אך רק בתנאי שתהא היא קצרה כאור 

 הרחוב שתחתיהם הלכנו? את זוכרת אם -פנסי

 חמות בנשיקה, שלמות היו שפתיי קרות או 

 או סדוקות, יבשות או לחות? האם את 

 זוכרת כיצד הן תהיינה במפגשנו הבא, בחלום? 

 אני אבוא לבקר אותך, בחלומות. מחר או

 בעוד שנה. האם את מאמינה שאנשים באמת 

 מתחתנים וחיים כל חייהם יחד במקום אחד, 

 או שבגלל שידעת שבמילים הללו אנחנו מרגיעים 

 את הורינו ואת ילדינו, ואת עצמנו, חייכת 

 כשאמרת אותן? פעמים רבות אני שוכח לקצוץ 

 את ציפורַני בזמן, לקצר שערוַתי אצל הספר, 

 לכתוב את כל מחשבוַתי. היופי עצוב. הוא 
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 מזכיר לנו את כל מה שנאֵבד, כל 

 מה שאף פעם לא היה שלנו. כבר 

 גש ואל ברגע המפגש התחלנו להתגעגע לרגע המפ

 הגעגועים שהוא עתיד לעורר בחזי ובטבורך. מה 

 צבע הפחם כשמתבוננים בו באמת מקרוב? מה 

 ראית בתוך עיַני? ממה פחדת? איך ידעת 

 שגם אני מפחד? את ידעת שבסוף אוותר, 

 לא אנסה לשכנע אותך שאהבתנו נצחית. הלכת 

 וגם אני הלכתי, אבל הזהרתי אותך שאולי 

 הבתנו לנצחית בשירים. שם אנסה להפוך את א

 לא ִנפרד אחרי כמה ימים בפתח בית 

 המלון שלך בשלוש וחצי לפנות בוקר, שם 

 נחדש את שיחת הלילה גם בלילה שיבוא. 

 כשראית אותי לראשונה ידעת מיד שאשק לך 

 ואומר שצריכה את ללכת עמי לדמשק? אני 

 ידעתי שִתשקי לי ותלכי לבדך לעיר אחרת. 

 וודה לארוז, בגדים להחליף לקראת תמיד יש מז

 טיסה ארוכה, כסף זר שיש למהר ולבזבז 

 לפני שיאבד את ערכו כשנעלה על המטוס.

 באותו לילה חילקנו את העולם ביננו, לך 

 ערי החוף ולי הערים שעל ההרים, לך 

 ערי הבירה ולי הערים ששם יושבות ִמפקדות 

 השכחה.המורדים. אהבתך בכוס היין, אהבתי בכוס 

 חייכתי אליך כשהלכת אבל ידעתי, כמה שיקטן 

 העולם גדול הוא, ואולי לא ניפגש שוב.

 אבוא לבקר. פעם באתי כִפרדה, כִעזה, כמה

 פעמים באתי כפרפר, כקצף הגלים, כקרן אור

 אבודה אחת שהתנתקה מן הירח. ולמה לא

 תבואי את לבקר בחלומי? אבטיח לך שוב

 נסתפק רק בנשיקהשאחרי שנשוחח כל הלילה 

 אחת או שתיים, בחיבוק אחד שבו הידיים 

 והגוף הם שכבות גיאולוגיות של אדמה הנלחצות

 אלו אל אלו, ובשניים שלושה מכתבים ארוכים

 של ערגות וכמיהה, שאחריהם תבואנה רק הודעות

 עדכון קצרות: סיימתי לאבד את שערוַתי. סיימתי

 יאת כתיבת השירים שאקדיש לְך. כבר אינ

 מעדיף את הקפה המתוק על המר. שכחתי

 את צליל קולְך. שכחתי את טעם שפתייְך.

 שכחתי את האות הראשונה בשמְך. שכחתי האם

 הרכבת משקפיים על עינייְך. אני מנסה לשכוח
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 כיצד ראיתי אותך בפעם הראשונה ואיני מצליח.

 אם ניפגש פעם שניה אצטרך להתאהב בך

 אחרונה, כדי שוב. מחר אבקר בחלומך בפעם ה

 לומר את שכשלתי לומר לך בפגישתנו כשחיפשתי 

 רגע אחרון של שגעון ואומץ בכנותי: אני 

 אוהב אותְך. כלומר אהבתי. כלומר אוַהב. כלומר 

 עדיין אני מתבלבל בין הזמנים, כלומר בין 

 הֵערות והשינה, בין החלום והמציאות, בין החיים 

 האלו והחיים האחרים שיכולתי לחיות. הגעגועים הופכים 

 דקים עם השנים. בעיקר בלילות. בעיקר כשאתה 

 יושב ליד חלונות. בעיקר כשהירח מאיר. אולי 

 בעוד שנה נפגין יחד בכיכר ַתְקסים, נפתח 

 מחדש יחד את חנות העתיקות המשפחתית בביירות,

 אדם -נשתכר שוב. סיפרתי לך כבר שבני

 ם בשמיים, הולכים ברחובות ָערים שקודם לא עפי

 שמעו את לשונן, בוכים בנוזלי הגוף, בזיעה, 

 בזרע, ברוק, עד שריחם נעשה דומה זה 

 לזה? אבוא לבקר. תוכלי בינתיים לשלוח לי 

 את המוזיקה שאת אוהבת? אפשר גם רק 

 כמה צלילים ִשיִרין.
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  שירי שנפלו

 

 חיי שאלּו כֹוחם מן הדרְך

 אנִשים שאלּו מה יש בכֹוחי

 הליָלה צנח מּוחלט כך בערְך

 אִני נֹותרתי יתֹום בתֹוכי

 

 אִני חרזִתי ִמיִלים ְבתוְך ִשיִרים

 נעָרה אסָפה את שירי שנפלּו

 כֹוכבים בקריסתם האירּו מרחקים אִדיִרים

 חיי לא לזאת ִהתפללּו

 

 חיי התחילּו ַבמקום ֶשהם יפסקּו

 ירּושלים שנֹותיי כמֹו שלג ְבהרי

 הפֹושע ִנתפס ואת דינֹו פסקּו

 אני נשפטִתי והּורשעִתי פעמִיים

 

 אִני ִניִסיִתי ַלחרֹוג ִמן הדרְך

 יֹופיֹו של רגע סנוור את עיניי

 הליָלה שב ְוהאפיל כך בערְך

 חיי איבדּו את חיי
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* 

 

 

לשם פרעה, בתחילה היתה ארץ ישראל באפריקה. וכך אברהם הלך מאסיה לאפריקה, שכבר לקחה 

ועל כן נקרא אברהם העברי, שעבר מאסיה לאפריקה. וכל מה שלימין השבר הסורי אפריקאי נקרא 

אז אסיה, וכל מה שלשמאלו נקרא אפריקה. ובא משה רבנו והעביר את ארץ כנען לאסיה בחציית 

ישראל -נון ובחציית נהר הירדן החזיר את כנען לאפריקה, שהיו בני-ים סוף. ובא יהושע בן

מתגעגעים לאפריקה. בא ְנבּוַכְדֶנַצר ַמְלָכא והחזירה לאסיה. שט רבי יהודה הלוי מספרד לארץ 

ישראל והחזיר את שתיהן לאפריקה. קם רבי סאלם שבזי והפכה לאי, שצריכים האנשים ללמוד 

לשחות או לצלול או לצוף כדי לגעת בשעריה. בא ביאליק וניסה למשוך האי שיהיה אחד מאיי 

ה. באו צעירי המשוררים אחריו ומשכו שתהיה אחד מאיי אמריקה. הלכה אמירה הס מבבל אירופ

לבגדאד, הלכה על המים מבגדאד לירושלים לאלקודס, ועלה הים וירד הים ושבה ארץ ישראל מן 

התיכון, והתחברו אסיה ואפריקה ליבשת אחת על מסמר -האוקיינוס האטלנטי לחופי הים

 ירושלים.

 


