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ְרּוש ַליִם הָ ִרים סָ בִ יב לָּה – (ה) 44/
י ָ
פִ ְסגַת צוֹפִ ים ,הַ ר ְשמּואֵ ל,
ֶרכֶס גִיֹּלּה וְ ַתלְ פִ ּיוֹת,
אֲ בָ ל אֶ ת הָ הָ ר –
הַ ר הָ עֲ ֵק ָדה ,הַ ר הַ ּמו ִֹרּיָה,
הַ ר הַ בַ יִת וְ הַ ִּמ ְק ָדש -
ֵתלַ -תלְ פִ ּיוֹת לַפוֹנִים אֵ לָיו
כְ בָ ר אֵ ין רו ִֹאים...
ּומּוצנָע,
ְ
הַ ר זֶה חָ בּוי
ּומּוס ָתר כְ בָ ר גַם מֵ חֲ ז ֹונֵנּו,
ְ
ָדחּוק
ּולְ ִמי הּוא ְמנ ְַצנֵץ בִ זְ הֶ ב כִ פָ ת ֹו?
ְרּוש ֵתנּו...
ַרק לְ חו ְֹמדֵ י י ָ
הֶ עָ נָן ֶש ָרבַ ץ עָ לָיו
עוֹד ִמימֵ י ַאבְ ָרהָ ם
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בְ הַ ר ה' י ֵָראֶ ה,
וַ עֲ נַן הַ ְקטו ֶֹרת הַ ִּמ ַתּמֵ ר
כַעֲ מּוד זָקּוף ֶשגַם בָ רּוחַ ֹלא נִ ְתפַ זֵר,
עֲ נַן הַ ְשכִ ינָה ִה ְתפ ֹוגֵג וַ הֲ מ ֹונֵי י ְִש ָראֵ ל
שּוב אֵ ינָם רו ִֹאים אֶ ת הַ ר ה' הַ נ ְִראֶ ה,
הַ ִאם ֻּכלָנּו עַ ם הַ דוֹמֶ ה לַחֲ מוֹר,
הָ רוֹאֶ ה ַרק אֶ ת הַ חוֹמֶ ר –
כְ מ ֹו הַ נְעָ ִרים אֱ לִ יעֶ זֶר וְ י ְִשמָ עֵ אל?
עֲ נַן הַ כָבוֹד ,הַ ּמַ נְחֶ ה ,נָמוֹג,
עַ ּמּוד הָ אֵ ש שּוב אֵ ינ ֹו מֵ ִאיר,
אֶ לָא ְמ ַכלֶה בָ נּו ְשכוֹל מַ ְמ ִאיר,
וַ עֲ נַן ַאחֵ ר ָקשּור מֵ עַ ל הָ עִ יר
עֲ נַן חוֹסֵ ם מוֹצָ א,
עֲ נַן לְ תוֹעֵ י דֶ ֶרך בָ אֱ מּונָה,
מֹשה
וְ אֵ ין לָנּו ֶ
לְ ַדבֵ ר אֶ ל הָ עָ ם ִמבַ עַ ד לֶעָ נָן...

עַ ל אֶ דֶ ן הַ חַ לוֹן ֶשל הַ בַ יִת ִמּמּול (ה)02/ּומהַ ִּמים,
הֵ ם עו ְֹמ ִדים ,זּוג הַ ּיוֹנִים,הו ִֹמים ְ
ְמנ ְַק ִריםְ ,מחַ ְט ִטים ֶזה בָ זֶה לְ ֹלא ַרחֲ ִמים,
גְעים...
ּומ ְת ַר ִ
וְ ַאחַ ר סוֹכְ כִ ים בְ צֵ ל כַנְ פֵ יהֶ ם ִ
הֵ ם חו ְֹשבִ יםֶ ,שאֵ ינִי מֵ בִ ין אֶ ת הֲ גִיגֵיהֶ ם...
ָאמנָם אֵ ינֶני חָ כָם כִ ְשֹלמֹהֶ ,שהֵ בִ ין
ְ
ְשפַ ת חַ ּיָה וָ עוֹףִ ,שיחוֹת ִאילָנוֹת ְּוד ָש ִאים,
אֲ בָ ל מַ ֶשהּו ִמּמֶ נּו י ַָר ְש ִתי בַ הֲ בָ נַת הָ עוֹפוֹת,
בְ יִיחּוד מַ ה ֶשדוֹבְ בוֹת הַ ּיוֹנִים הַ לְ בָ נוֹת,
ֹלא הַ ְשחוֹרוֹת ,כִ י אֶ ת אֵ לֶה הָ ַאחֲ רוֹנוֹת
גּורן הֵ ן עוֹטוֹת
ִאי אֶ פְ ָשר מַ ּמָ ש לִ ְקלוֹט ,בְ גִ ְר ָ
ִר ְמזֵי ְרמָ זִ ים ֶשל אוֹתוֹת ְמבַ ְש ֵרי ָרעוֹת...
אֲ בָ ל הַ ּיוֹנִים הַ לְ בָ נוֹת ,הַ חֲ מּודוֹת,כֹה נָאוֹת
יתית,
בְ הֶ ְמי ָָתן הַ ְצלּולָה,הַ בְ ִה ָירה ,הָ אֲ ִמ ִ
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הָ עו ֶֹרגֶת לִ ְשלוֹם בֶ ן הַ זּוג בְ גַעֲ גּועֵ י ַאהֲ בָ ה,
וְ זֶה בָ זֶה י ְִתחַ כְ כּו בְ ַד ְרכֵי ר ֹוגַע וְ עֶ ְרגָה,
זּורם בִ ְתנּודוֹת ַתאֲ וָ ה
ּובִ כְ לוֹת זְ מַ ן ִח ָ
דּומּיָה,
יַעַ ְמדּו זֶה בְ צַ ד זֶה לְ ֹלא נוֹעַ ּובְ ִ
נּוטים ,כִ ְסמָ לִ ים חַ ּיִים,
פּואים ,כַחֲ ִ
כִ ְק ִ
גִישים בִ י ,הַ ּמַ ְש ִקיף לְ עֶ בְ ָרם,
ּוכְ ֶשהֵ ם מַ ְר ִ
יִלְ חֲ שּו בְ גִ ְרגּור לַעֲ גָנִי לְ עֻּּמָ ִתי:
ָאנּו יו ְֹד ִעים ֶשעוֹד ְמעָ ט ִת ְספוֹק כַפֶ יָך
לְ הַ בְ ִריחַ או ָֹתנּו מֵ עֶ ְמ ַדת אֲ ָדנֵנּו,
וְ ָאנּו נֵָאלֵץ לִ פְ רוֹחַ בְ מֶ ְרחָ בֵ י ָשמַ יִם,
לָתּור ִמ ְקלָט ַאחֵ ר לְ הַ בְ טָ חַ ת ְשלוֹמֵ נּו...
אַ ְך הַ פַ עַ ם עַ ל כו ְֹר ִחי נִ ְמנ ְַע ִתי ִמלְ סַ לְ ָקן,
נִ ְִש ַקפְ ִתי לְ עֶ בְ ָרןּ ,וכְ מו ָֹתן  -לְ ֹלא נוֹעַ -
יתי ַרק לִ ְרמוֹז בִ ְשפָ ָתן,
נִיס ִ
ִ
לַהֲ בִ ינָן ,לְ הַ בְ ִטיחָ ן –
ֵיתי לְ ַרחֲ ֵשי לִ בְ נ ָָתן
כִ י נַעֲ נ ִ
ידן…
וְ ֹלא או ִֹסיף עוֹד לְ הַ ְט ִר ָ

ָאדם ָקרוֹב אֵ צֶ ל עַ ְצמ ֹו ִמטֶ בַ ע בְ ִרּיָת ֹו (ה)/4/
 ָּומכָאן ִטיב ֹו לִ לְ קוֹת בִ ְר ִאּיָת ֹו,
ִ
כִ י הַ ִק ְרבָ ה קוֹטַ עַ ת אֶ ת הַ ְתמּונָה,
יטיבָ ה ִעם הַ פְ ֶר ְספֶ ְק ִטיבָ ה,
אֵ ינָּה מֵ ִ
וְ ָלכֵן הַ ִה ְתב ֹונְנּות אֵ ינָּה ְמלֵָאה,
הַ ִה ְש ַת ְקפּות חֶ לְ ִקית,פְ גּומָ הֹ ,לא-נְ כ ֹונָה,
וְ הַ ְשפִ יטָ ה הָ עַ ְצ ִמית ִמ ְש ַתבֶ ֶשת
ִאם בְ ִחשּוף הַ דוֹפִ י א ֹו בְ עוֹדֶ ף הַ ּיוֹפִ י...
לּו אֱ ִהי ַא בְ ָר הָ ם הָ ִע בְ ִר י -
לִ ְהיוֹת מֵ עֵ בֶ ר – מֵ עֵ בֶ ר לְ ָך-לְ עַ ְצ ְמָך,
נִינּותָך" ,לַחֲ רוֹג
ְ
לָצֵ את מֵ " ִא ְצטַ גְ
ִמּמַ ְעגַל הַ ִחשּוק ֶשל אַ ּמו ֶֹתיָך,
לִ בְ חוֹן ִמּמֶ ְרחָ ק אֶ ת הֲ וָ י ְָתָך,
ּוכְ ָאב ָרם לְ ִה ְתרוֹמֵ ם לִ גְבָ ִהים,
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א ֹו לְ ִה ְתמַ ֵתחַ כִ ְמטַ חֲ וֵי ֶק ֶשת
כְ דֵ י לִ ְראוֹת אֶ ת כָל הַ גְוָ נִים,
וְ אּולַי לְ הַ ְר ִקיעַ עַ ד לַכ ֹוכָבִ ים,
ּולְ הַ ְש ִקיף ִמ ָשם וְ לָדּון ִמ ָשם
בַ ּמַ עֲ ִשים ּובַ ּמֶ ְח ָדלִ ים ֶשאֵ ינָם נִ בָ ִטים
גּועים,
אֶ לָא ִמחּוץ ּומֵ עֵ בֶ ר לַּמַ בָ ִטים הַ נְ ִ
כִ י לִ ְהיוֹת מֵ עֵ בֶ ר מַ ְשמָ ע לִ ְשמוֹר מֶ ְרחָ ק,
מּושפָ ע מֵ הֶ סֵ ִטים
אֵ יזֶה ְטוַ ח ְר ִאּיָה ֶשאֵ ינ ֹו ְ
ּיּותּיִים-סּובי ְֶק ִטיבִ ּיִים...
יש ִ
הַ ְמכּונִים ִא ִ
ָאדם וְ ֹלא כָל עַ ם
אֶ לָא ֶשֹּלא כָל ָ
יו ְֹצ ִאים ִמגִ ְד ָרםִ ,מן הַ ּמֵ צַ רִ ,מ ִטבְ עָ ם הַ צַ ר,
ּומסֻּ גָרִ ,מיכוֹלְ ָתם לְ הַ ִשיל אֶ ת עו ָֹרם,
הַ סָ גּור ְ
א ֹו לְ הַ ִתיְך אֶ ת תוֹך ת ֹוכָם,
א ֹו לְ ִה ְתהַ פֵ ְך בְ גִ לְ גּולָם
ִמזַחַ ל לְ ג ֹולֶם ּולְ פַ ְרפֵ ר בָ ע ֹולָם,
וַ אֲ נִי בִ כְ ָללָם ,צֶ אֱ צָ א ל ִָעבְ ִרי-הָ ִעּוְ ִרי,
ְהּודי -
ִמ ְש ַתדֵ ל לִ ְשמוֹר אֵ יזֶה יַעַ ד י ִ
לּו אֱ ִהי ָקרוֹבָ -רחוֹק אֵ צֶ ל עַ ְצ ִמי...
ג נ ו ב י ם (ה5/4 )00/
–

-מ ב ט י ם

עו ְֹמ ִדים ִמ ְשנֵי ִצדֵ י הַ כְ בִ יש
וְ נוֹעֲ ִצים עֵ י ַניִים עַ ְצבָ נִ ּיוֹת בָ ַר ְמזוֹר.
הָ אוֹר הַ ּיָרוֹק בו ֵֹשש ִמלֵאוֹר
וְ הָ עֵ י ַניִים ְמ ֻּפלָשוֹת הֲ לוְֹך וְ חָ זוֹר
לָעו ְֹמ ִדים ִמ ְשנֵי עֶ בְ ֵרי הָ ְרחוֹב...
כָל אֶ חָ ד ְמהַ סֵ ס לַחֲ צוֹת,

נּובים
ַרק הַ ּמַ בָ ִטים עו ָֹדם גְ ִ
כְ ִמ ְתנו ְֹד ִדים ְבהַ כְ ָרעַ ת הַ ִדין
לַחֲ צוֹת א ֹו לְ הַ ְמ ִתין?
מּוסים,
ְמשו ְֹט ִטים בַ סּופֶ ר לְ או ֶֹרְך הַ ַּמ ָד ִפים הָ עֲ ִ
ּומ ְתעַ נְ יְנִ ים בַ ְּמ ִח ִירים,
שו ִֹהים כְ בו ְֹד ִקים ִ
ּומ ִח ִירים ִעם אֲ חֵ ִרים,
מַ ְשוִ ים מּוצָ ִרים ְ
ֵיתים
אַ ְך בְ ִע ָקר ִמ ְתעַ כְ ִבים לְ יַד דּו ָכנֵי הַ ז ִ
מּוצים ִמכָל הַ סּוגִ ים,
תּוחים וְ ַק ְנ ָקנֵי הַ חֲ ִ
הַ פְ ִ

ּובְ כָל זֹאת נִ ְמנ ִָעים ִמ ְתזּוזָה,
ִמ ְתחֲ זִ ים כְ שו ְֹמ ֵרי חוֹק הֲ גּונִ ים,
גַם בְ אֵ ין שוֹטֵ ר ,הֲ ֵרי ָאנּו ֶג'נְ טֶ לְ מֶ נִ ים,
ּולְ ִס ְד ֵרי הַ ּמַ עֲ בָ ר ָאנּו נֶאֱ ָמנִ ים
יחים...
נּועים לְ מַ אֲ וַ ּיִים מַ ִד ִ
וְ אֵ ינֶנּו כְ ִ
הָ ָאדוֹם ִמ ְש ַתהֶ ה ,הָ ְרג ִָעים ִמ ְתמַ ְשכִ ים,
יחים,
הַ סַ בְ לָנּות פו ַֹקעַ ת ,וְ כִ ְמעָ ט ְמגִ ִ
אֲ בָ ל הַ ְשפִ ּיּות גוֹבֶ ֶרת וְ דוֹחֶ ֶקת פִ תּויִים,

נּובים ִמ ְס ַתכְ לִ ים לְ סֵ ירּוגִ ין
בְ מַ בָ ִטים גְ ִ
לַבָ ִאים וְ הוֹלְ כִ ים ִבנְ ִתיבֵ י הַ ַּמ ְרכוֹל,
ּובְ אֵ ין רו ִֹאים יָד ש ֹולֶפֶ ת אֵ יזֶה ְמל ְָפפוֹן,
צּוח,
סּורי פָ ַ
זְ נַב מַ לּוחַ ַ ,זיִת ָשחוֹר ַמ ְסלִ ינִ י א ֹו ִ

ְמחַ כִ ים ֶשהַ צַ ד הַ ֵשנִ י יָעֵ ז
הַ כְ בִ יש ֵריק ,אֵ ין ְתנּועָ ה,

ִראשוֹן…

–

וְ אּולַי ְש ַניִים ְשלו ָֹשה " ֶשרי" ְז ִע ִירים
לָּמָ ה הַ ְמ ִח ִירים ֶשלָהֶ ם כֹה ַמאֲ ִמ ִירים?
נּוח לְ דּוכָן הַ פֵ ירוֹת הַ ּיְבֵ ִשים,
ִמכָאן  -לְ ִק ַ
ַאחר ג ֹונֵי הָ אֱ גוֹז וְ הַ ִּמ ְשמֵ ש,
הָ עֵ י ַניִים ָתרוֹת ַ

ש ו ר ו ת
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וְ ִתפְ זו ֶֹרת שוֹק ֹול ִַדים ֶשֹּלא ַרק לְ מַ ְשמֵ ש,
וְ ָאנּו ִמ ְת ָר ִאים כְ חוֹכְ כִ ים בְ ִמי מֵ הֶ ם לִ בְ חוֹר,
ּובֵ ינוֹת ל ִַחשּובִ ים טוֹעֲ ִמים בְ ִשתּוק קוֹל,
יקה,
בִ לְ ִעיסָ ה נְ מּוכָהְ ,שטּוחָ הְ ,דחּויַת ְש ִח ָ
בְ יִיחּוד כְ ֶש ִאּמָ הוֹת וִ יל ִָדים עוֹבְ ִרים בְ סָ מּוְך
וְ הָ אֵ ם גוֹעֶ ֶרת בַ ֶּילֶד לְ ִהּמָ נַע ִמ ַקחַ ת
סֻּ כ ִָרית אֱ גוֹזִ ית,וְ ֹלֹא לַחֲ פוֹן מּוצָ ֵרי מֶ ְר ַקחַ ת,
אֲ בָ ל אֲ נ ְַחנּו כְ בָ ר ְיל ִָדים בוֹגְ ִרים ּומֻּ ָת ִרים
לִ ְטעוֹם,לְ ִהּוָ כַח ,לְ מַ ֵשש ּולְ מַ ּמֵ ש ִשקּולִ ים,
וְ יָדּועַ ֶשאֵ ין ָאנּו ְס ָתם ַגנָבֵ י מַ ְטעַ ִּמים...
ְמסֻּ בִ ים בַ חֲ ַדר הָ א ֹוכֶל ֶשל הַ ּמָ לוֹן ִעם עֲ ָש ָרה
ּומסֻּ ּמָ נִ ים בְ שֻּ לְ חַ ן הָ א ֹוכֲלִ ין,
ְשכֵנִ ים הַ ְסמּוכִ ים ְ
דו ְֹר ִשים בְ ָשלוֹםְ ,מפַ ְטפְ ִטים עַ ל ָדא וְ הָ א,
הוֹלְ כִ ים ָרצוֹא ָושוֹב לְ מַ לֵא אֶ ת הַ צַ לָחוֹת
ִמכָל ַמ ְטעַ ּמֵ י הַ ֶשפִ ים-הָ אַ ָשפִ ים בַ ּמַ ָג ִשים,
ֶשכֵן כָל הַ ּמַ ְרבֶ ה הֲ ֵריהּו ִמן הַ ְמשֻּ בָ ִחים,
יטיבִ ים לְ נַצֵ ל מַ דּוחֵ י ַתבְ ִשילִ ים
ִמן הַ ּמֵ ִ
וְ לָּמָ ה לִ ְטמוֹן י ַָדיִם ִמן הַ הֶ יג ִֵשים?
ּובְ עו ָֹדם גו ְֹר ִסים וְ לוֹעֲ ִסים נִ ְשל ִָחים
רּותא
כְ בָ ר הַ ּמַ בָ ִטים הַ גְ נּובִ ים ֶשל בְ נֵי הַ חַ בְ ָ
טּותא
ּומ ַר ְּמזִ ים ֶז ָל" ֶז ֶשצָ ִריְך לְ ִהזְ ָד ֵרז בְ מָ ָ
ְ
לְ הֵ עָ ֵרְך לִ ְק ַראת הַ ּי ְִציָאה לְ ִטּיּולִ ים,
לְ ִסבּובֵ י ְקנִ ּיוֹתְ ,ר ִחיצוֹת בַ ּיָם א ֹו בַ בְ ֵרכָה וְ לִ ְס ָתם
ּושָאר מַ אֲ כָלִ ים
ָשעָ ה בְ טֵ לָה ,לְ ִה ְצטַ ּיֵד בִ כְ ִריכִ ים ְ
ְמזִ ינִ ים כִ י עוֹד הַ ּיוֹם גָדוֹל עַ ד ְשעַ ת הָ עֶ ֶרב,
עַ ד בוֹא ְשעַ ת הָ אֲ רּוחָ ה הַ בְ ָש ִרית הַ נִ כְ סֶ פֶ ת...
ירּועים
יסיוֹן חַ ּיִים ּולְ אֵ ִ
גִ ְמל ִָאים הֵ ם עֲ ִת ֵירי נִ ְ
ֶשל חַ ג וָ נוֹפֶ ש הֵ ם ְמצּוי ִָדים ְב ַש ִקּיוֹת וְ ַניְלוֹנִ ים
לֶאֱ רוֹז לִ ְשָאר ְשעוֹת הַ ּיוֹם ֶשבֵ ין לְ בֵ ין ְמלַאי מָ זוֹן
לְ כַלְ כֵל אֶ ת ֵשיבָ ָתם וְ ֵקיבָ ָתם ֶשכֵן ַמה ֵּילֵד יוֹם?
כָל בֶ ן-זּוג הּוא ָשלִ יחַ לִ ְדבַ ר אֲ גִ ָירה ִ -מכָל הַ ּמּוצָ ע –
ל ְַחמָ נִ ּיוֹתֻּ ,עגוֹתְ ,מ ִריחוֹת,גְ ִבינוֹתַ ,תפּוחַ וַ אֲ פַ ְר ְסמוֹן,
לְ מַ לֵא טֶ ְרמו ִֹסים ְב ָקפֶ הֵ ,תה א ֹו ִמיצֵ י לִ ימוֹן,
וְ אַ גַב ִשיחוֹת ּונְ ִעיצַ ת עֵ י ַנ ִיים בוֹלְ שוֹת –
הַ ּי ַָדיִים עו ְֹטפוֹת ּומַ ְחלִ יקוֹת כִ לְ ַאחַ ר יָד
ּמּוחז ִָקים בֵ ינוֹת ל ַָרגְ ַליִם
יקים הַ ְ
אֶ ת הַ ּמָ נוֹת הָ אֲ רּוזוֹת ל ִַת ִ
א ֹו ְב ִצדֵ י הַ כִ ְסאוֹת עַ ד ֶשהָ עֵ י ַניִים ְמאו ְֹתתוֹת -
תּוקים ִ
נּוביםְ -מ ִ
ְבמַ בָ ִטים גְ ִ
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ִ -אם קו ְֹר ִאים ל ִַצּיּור " ִשיר ִאלֵם"( ,ה)0//

5/5

וְ ל ִַשיר ִ " :צּיּור ִעּוֵר",
ָאז הָ אֳ מָ ן אֵ ינ ֹו אֶ לָא בַ עַ ל מּום -
מּום עוֹבֵ ר הַ זָקּוק גַם לְ עֶ זְ ַרת ִחגֵר
*
אֵ ינִ י כָנּועַ לְ ַתכְ ִתיבֵ י הַ חוֹמֶ ר
כִ י אֲ נִ י הַ פוֹסֵ ל ,הַ ּמוֹחֵ ק וְ חו ֵֹרת,
אֲ נִ י הַ לָש וְ יוֹצֵ ק וְ יוֹצֵ ר
אֶ ת הַ ּמַ בָ ע מֵ חוֹמֶ ר הַ ֶגלֶם
*
כְ מ ֹו ַאבְ ָרהָ ם ,הָ אֳ מָ ן הָ ִראשוֹן,
ָאמָ ן-אֱ מּונַת-אוֹמֶ ן,
גַם אֲ נִ י נִ ְק ָרא לְ הַ בִ יט הַ ָשמַ יְמָ ה,
לְ ִה ְתנ ֵַתק ִמפַ עַ ם לְ פַ עַ ם ִמ ַק ְר ַקע הַ ח ֹומֶ ר,
לְ ִה ְתעַ לוֹת לְ הֶ יבֵ ט מַ ִקיף ִמלְ מַ ְעלָה,
לִ ְסקוֹר אֵ ין סוֹף הֶ יבֵ ִטים,
ִמ ְתנו ְֹצ ִצים כַכ ֹוכָבִ יםְ ,מ ִא ִירים ּומַ זְ ִה ִירים
בְ ַק"ן ְטעָ ִמים כָל סּו ְגיָה וְ כָל אוֹמֶ ר...
ּובְ חֶ ְשכַת ַליִל ,בָ אֲ פֵ לַת הַ כ ָָרה וְ הַ בְ הָ ָרה,
יקים לְ פִ ְענּוחַ ַתעֲ לּומָ ה,
הֵ ם מַ בְ ִר ִ
ּולְ מוֹצָ א ִמן הָ עֲ לָטָ ה ,גַם בְ כִ סּוי ְשמֵ י עֲ ָננָה,
וַ אֲ פִ ילּו בְ אוֹר יוֹם ,כְ ֶשלִ כְ או ָֹרה הַ כוֹל בְ ִהירּות וַ הֲ בָ נָה,
הֵ ם מַ ְמ ִשיכִ ים לִ ְקרוֹץ בְ אֵ ין רו ִֹאים בְ גוֹבְ הֵ י ְמרו ִֹמים,
לּומים-נִ ְס ָת ִרים כְ רו ְֹמזִ ים מֵ אֲ חו ֵֹרי הַ ְקל ִָעים
עֲ ִ
לְ הֶ יבֵ ִטים נוֹסָ פִ ים  -לְ ִה ְתהַ לְֵך עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה
ָשאת אֶ ת הָ עֵ י ַניִם ל ְַּמרו ִֹמים -
אַ ְך ל ֵ
לְ ִשבְ ִעים הַ פָ נִ ים ֶשל כָל הַ ְדבָ ִרים הַ גְלּויִים וְ הַ נִ ְס ָת ִרים...
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ַארבַּ ע רּוחוֹת ע ֹולָם( ,ו)42/
 ִשבְ ֵרי אֱ נו ִֹשּיּותֵ נּו נ ְִתפַּ זְ רּו לְ ְבּורים,
כַּסים עַּ ל הַּ ְק ִ
ִשבְ ֵרי ִמגְ ָדלִ ים קו ְֹר ִסים עו ָֹדם ְמ ִ
ּובָ ְרחוֹבוֹת הַּ ְסמּוכִ ים ל ְַּתאו ִֹמים ולְ כָ ל ְתאוֹמֵ י הַּ טֶּ רו ִֹרים
כְ בָ ר עו ְֹמ ִדים בַּ תו ִֹרים הָ אֲ רֻ כִ ים לְ מַּ חֲ זוֹת הַּ ַּשעֲשּועִ ים...

5//

פֹה וָ ָשם ִמ ְת ַּכנ ְִסים לִ ְתפִ ּלוֹת וַּ עֲצָ רוֹת אֲ בֵ לִ ים,
אשים,
יקים נֵרוֹתְ ,מנַּפְ נְפִ ים ְדגָלִ ים ,מַּ ְרכִ ינִים ָר ִ
מַּ ְדלִ ִ
ָש ִרים ִה ְמנ ֹונִים ,נו ְֹש ִאים נְאֻ ִמים נִלְ הָ בִ ים בִ גְ נּות הָ רו ְֹצ ִחים,
ּובְ ַּרחֲ בֵ י ַאלְ בִ ּיוֹן וְ צָ ְרפַּ תְ ,וכַּ מּובָ ן בִ ְמ ִדינוֹת מּוסָ ה-ע ֲָרב,
כְ בָ ר ִמ ְת ַּנע ֲִרים מֵ הָ אֲ ָשמַּ ת הַּ ַּקנ ִָאים
ּיִש ְראֵ לִ ים...
יק ִאים בַּ ְ
וְ תוֹלִ ים אֶּ ת הַּ חַּ בָ לוֹת וְ הַּ פִ ּגּועִ ים בִ ְת ִמיכַּ ת הָ אֲ מֵ ִר ָ
מַּ נ ְִהיגֵי עַּ ִמים ,יְפֵ י-רּוחַּ בְ תוֹכֵנּו ּובָ ע ֲִמיתֵ יהֶּ ם הָ אֲ ָק ֵדמָ ִאים,
וְ כָ ל הַּ סוֹפְ ִרים וְ הָ אֳ מָ נִים הַּ ְשמָ א ָלנִים ,הַּ חֲ ֵר ִדים לְ גו ַֹּרל הַּ פַּ ל ְֶּש ִתינ ִָאים,
ימים אוֹתָ נּו בְ פַּ ְרהֶּ ְסיַּת הָ ע ֹולָם ּובְ פִ ְרסּומֵ י אֶּ ְק ָרנִים
מַּ אֲ ִש ִ
כִ י הַּ כִ בּוש וְ הַּ ְשלִ יטָ ה בַּ ִמ ְסכֵ נִים הַּ נִכְ בָ ִשים הֵ ם הֵ ם הַּ ְמעו ְֹר ִרים
ּיִש ְראֵ לִ ים,
יס ִטים הַּ ְ
אֶּ ת הָ רו ְֹצ ִחים לִ ְתגּובַּ ת מֶּ ִרי ּופֶּ ֶּרץ זַּ עַּ ם עַּ ל הַּ קוֹל ֹו ְניַּלִ ְ
פּורסָ ִמים
ישים ְמ ְ
תּומים עַּ "י מֵ אוֹת ַאנ ְֵשי רּוחַּ וְ ִא ִ
בְ מו ָֹדעוֹת הָ עִ ת ֹונִים הַּ חֲ ִ
ּובְ ַּראֲ יוֹנוֹת מֵ עַּ ל הַּ מַּ סַּ כִ ים הֵ ם מַּ ְמ ִשיכִ ים לְ הַּ ְסבִ יר אֶּ ת ָש ְר ֵשי הָ ֶּרצַּ ח הַּ הֲ מ ֹונִי...
הּודי,
יק ִאי לְ ַּדם יְ ִ
ָקלוֹן אֱ נו ִֹשי-מּוסָ ִרי מַּ בְ ִחין בֵ ין ָדם אֲ מֵ ִר ָ
בֵ ין טֶּ רוֹר ִטבְ עִ י ,מֻ ְצ ָדק ּומֻ ְסבָ ר עַּ ל ֶּר ַּקע ִמלְ חַּ ְמת ֹו ֶּשל עַּ ם לְ עַּ ְצמָ אּות ֹו
בּותי-כַּ לְ כָ לִ י מַּ ע ֲָרבִ י...
ַּאמי ,הַּ ִמ ְתנַּכֵ ל לְ חוֹסֶּ ן ַּת ְר ִ
יסל ִ
יטיִ ,א ְ
ּובֵ ין טֶּ רוֹר ּגִ זְ עָ נִי ,פוֹלִ ִ
יִש ְראֵ לִ י יּובַּ ן כְ ִמלְ חֶּ מֶּ ת עַּ ם לַּחוֹפְ ִשי,
יּוקע וְ יּוכֶּ ה ,וְ טֶּ רוֹר ְ
יק ִאי ַּ
טֶּ רוֹר אֲ מֵ ִר ָ
ֶּרצַּ ח הּוא ֶּרצַּ ח אֲ בָ ל ֹלא יּוצַּ ג בְ אוֹתָ ּה אַּ מַּ ת ִמ ָדה ,אֶּ ּלָא כְ ש ֹונֶּה לְ פִ י הָ ֶּר ַּקע הַּ ּגֵיאוֹגְ ָרפִ י,
רּורה,
סֶּ פְ טֶּ ְמבֶּ ר – הּוא הַּ חו ֶֹּדש הַּ ְת ִשיעִ י בַּ ָשנָה ֶּשב ֹו פָ ְרצָ ה בִ 93 -מלְ חֶּ מֶּ ת הָ ע ֹולָם הָ אֲ ָ
הּוא הַּ חו ֶֹּדש ֶּשב ֹו נ ְֶּח ַּתם ב 39 -הֶּ ְסכֵ ם או ְֹסל ֹו הָ ָראּוי לְ ִש ְמצָ ה,
ּובְ זֶּ ה הַּ חו ֶֹּדש ב 4222 -פָ ְרצָ ה ִמלְ חֶּ מֶּ ת או ְֹסל ֹו ֶּשהֵ ִמיטּו עָ לֵינּו עִ ּוְ ֵרי ְקבַּ ְרנִיטֵ ינּו,
יקה
וב 11 -לְ חו ֶֹּדש זֶּ ה בִ ְשנַּת  4221אֵ ַּרע הַּ נ ֹו ָרא ֶּשבְ פִ ּגּועֵ י הַּ טֶּ רוֹר בָ אֲ מֵ ִר ָ
סֶּ פְ טֶּ ְמ בֶּ ר הַּ ָש ח ֹו ר !
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אֶ ְק ָרא אֶ ל אֱ לו ִֹהים בְ ח ֹוז ְָקה( :ה)/1/אֶ ֶרץ נַחֲ לָה ,נַחֲ לַת חֲ ז ָָקה,
ְרּושה ,אֶ ֶרץ הַ בְ טָ חָ ה,
אֶ ֶרץ י ָ
אֵ יכָה נ ְִק ַרעַ ת ִמּמֶ נּו לִ בְ נֵי-עַ וְ לָה...
לִ בְ נֵי הַ פִ ַלג ְִשים ּולְ אֱ דוֹם הָ ָר ָשע
לִיר ָשה,
נ ַָת ָת לְ נַחֲ לָה אֶ ֶרץ עֵ ָשו ֵ
ָשם מֵ עֵ בֶ ר לִ נְהַ ר הַ ּי ְַרדֵ ן
וְ הַ ְרחֵ ק בִ ְדרוֹם הָ עֲ ָרבָ ה
ָשם הוֹעַ ְד ָת ְשכּונֵי ָאהֳ לֵי ֵק ָדר,
לְ או ָֹתם פְ ָר ִאים ,לִ ּמּודֵ י ִמ ְדבָ ר,
וְ הֵ ם ִמ ְתנַכְ לִ ים ַלכָתּוב ּולְ כָל הַ ְמדֻּ בָ ר,
ַככָתּוב בְ כָל קוֹרוֹת הֶ עָ בָ ר
מו ֶֹר ֶשת תו ָֹר ְתָך וְ ִדבְ ֵרי נְבִ יאֵ ינּו
הֵ ִמירּו מֵ אֶ חָ ד לְ מּוחַ ּמַ ד,
וְ אֶ ת תו ַֹרת חו ֵֹרב – לְ תו ַֹרת הַ חֶ ֶרב,
אשינּו...
חֶ ֶרב הַ ַקנָאּות הַ ִּמ ְתהַ פֶ כֶת עַ ל ָר ֵ
ישן ,שוֹמֵ ר י ְִש ָראֵ ל,
עּורה ,לָּמָ ה ִת ַ
ָ
הֵ ן אַ ָתה ֹלא ִסינ ְְדרוֹם הַ ִשִ .ג .בַ ַשעַ ר,
אֵ לֶיָך יְפַ לֵל כָל ִאיש ,ז ֵָקן וָ נַעַ ר -
מַ דּועַ ת ֹאכַל חֶ ֶרב אֶ ת ְשאֵ ִרית י ְִש ָראֵ ל?
הֲ ִת ְרצֶ ה כָל יוֹם ָק ְרבַ ן ִא ֶשה ֶשל ִא ָשה,
ִיקה אֶ ת ִתינו ָֹקּה?
הַ ּמֵ נ ָ
הֲ ִת ְרצֶ ה בְ מוֹת הַ ּמֵ ת הַ ִּמ ְתפוֹצֵ ץ
ַארצ ֹו?
עַ ל ִמ ְשמַ ְרת ֹו א ֹו בְ נּוע ֹו בְ ַד ְרכֵי ְ
בָ אנּו לְ חַ לוֹת פָ נֶיָך בְ לֶב ָשבּור וְ נ ְִדכֶה:
ִמבְ ִרית ַאהֲ בָ ֵתנּו – ַאל נָא ִת ְסטֶ ה,
הֵ ן נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ בו ֵֹתינּו בְ תו ֶֹקף עֲ ֵשה,
כִ י ָזכֹה נִזְ כֶה ,כִ י עָ נֹ ה נֵעָ נֶה
יִגוֹלּו ַרחֲ מֶ יָך עַ ל עַ ּמֶ ָך
ֶשֹּלא נֵחָ ֵשב בָ עַ ִּמים עֲ לּובֶ יָך,
כִ י אֵ ין לָנּו ֹלא מַ נ ְִהיג וְ ֹלא ְמנַהֵ ל
לִ ְרעוֹת אֶ ת צֹאנֶָך...

5/1
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ְרּוש ַליִם ֶשל מַ טָ ה כְ עִ יר ֶשחֻּ בְ ָרה (ו)00/
י ְָרּוש ַליִם ֶשל מָ עְ לָה,
לָּה עִ ם י ָ
כִ ְשנֵי ִמג ְְדלֵי ְתאו ִֹמים ֶשהֻּ בְ ְקעּו
ּופֹ ְרקּו הַ חוֹמוֹת ,וְ הֻּ פְ ְרדּו הַ דוֹרוֹת
בְ ִמלְ חֲ מוֹת ְק ָרב וְ ִק ְרבַ ת אֱ לו ִֹהים,
בְ נֵי אֱ דוֹם וְ י ְִשמָ עֵ אל עָ רּו עָ רּו בָ ּה
בּורּה,
ּובְ נֵי י ְִש ָראֵ ל מָ רּו מָ רּו בְ ִח ָ
דּוש ָתּה,
ִה ְר ִחיבּו גְבּולָּה ּופָ ְרצּו אֶ ת ְק ָ
וְ הֶ הָ ִרים סָ בִ יב ָלּה – אֵ ינָם עו ְֹמ ִדים כְ חוֹמוֹת
אֶ לָא עֶ ְמדוֹת-י ִֶרי לְ ִקנֵי ְמ ַרצְ ִחים,
מַ ְדגֵרוֹת בַ גֵיָאיוֹת לְ חַ בָ לוֹת ּולְ פִ גּועִ ים,
אשיהָ ,מַ צְ בִ יאֶ יהָ ,יוֹעֲ צֶ יהָ וְ שוֹפְ טֶ יהָ
ָר ֶ
נוֹאֲ ִמים בַ כְ נֶסֶ ת בְ קוֹל חוֹצֵ ב לֶהָ בוֹת,
וְ ַאחַ ר  -נו ְֹש ִאים הֶ ְספֵ ִדים בָ הַ לְ וָ יוֹת,
דּודה,
אֵ יכָה ב ְֻּת ָרה הָ עִ יר הַ ְמאּוחָ ָדה וְ יו ְֹשבָ ה בְ ָ
לּוק ָתּה,
אֵ יכָה נ ְָשאּו וְ נ ְָתנּו לוֹחֲ מֶ יהָ עַ ל חֲ ָ
מַ דּועַ מַ עֲ ִדיפִ ים מַ פְ גִינֵי ְשלוֹמָ ּה אֶ ת נו ְֹטלֵי נַפְ ָשּה?
ּודבַ ר ה' שּוב
כִ י ִמ ִצּיוֹן כְ בָ ר יָצְ ָאה הַ תו ָֹרה ְ
ְטּורי ַק ְר ָתא,
אֵ ינ ֹו נ ִָשא בָ ָרמָ ה – פְ ָרט לְ גֵיטָ אוֹת נ ֵ
בִ בְ נוֹת הָ עִ יר גִיֹלה וְ ָרמָ ה ִמ ְת ַקלְ ִסים בְ ָרמָ ה,
ַקלְ גָסֵ י טֶ רוֹר פְ צּוחֵ יֶ -שסֶ ף חֶ ֶרב מּוחַ ּמַ ד הַ ַקנָא,
ּובָ ְרחוֹבוֹת ִמ ְתפוֹצְ צִ ים הַ ִּמ ְטעָ נִים
וְ הַ תו ָֹשבִ ים נִפְ חָ ִדיםִ ,מ ְס ַת ְג ִרים,
ּולְ עֵ ת עֶ ֶרב  -אֵ ין יוֹצֵ א ּובָ א,
רּוססָ ה לָאֲ בָ נִים
ֹאשה ְ
ְרּוש ַליִם הָ אֶ בֶ ן הָ ר ָ
י ָ
אשי הַ ִּמ ְתפַ לְ לִ ים,
ִזְרקוֹת עַ ל ָר ֵ
הַ נ ָ
וְ צִ פו ֵֹרי פְ ל ָָדה אֵ ינָן עָ פוֹת בִ ְשמֵ י ְמרוֹמָ ּה
עזָּה…
לַהֲ ָגנ ָָתּה לְ ִשקּום ִתפְ אֶ ֶרת ֻּ
ְרּוש ַליִם הַ בִ ָירה ִמּמַ ְשאוֹת חֶ זְ י ֹונָּה
הֻּ בְ ְקעָ ה י ָ
בּורה ֶשל חּולְ ַשת אֱ מּונָה
בּורת חֲ ָ
בּורּה לִ ְמקו ָֹרּה לְ חַ ַ
מֵ ִח ָ
וְ עַ ל אוֹם – ְתהוֹם – רוֹם  -עֵ ינִי בוֹכִ ּיָה...
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ְצּוקים ִמפְ לָדָ ה (ו)0//
-בִ נְ ְינֵי הַ ְתאו ִֹמים הַ ּי ִ

5//

ּמּותְך בַ לֶהָ בָ ה,
אֵ ינָם אֶ לָא ְגוִ ילֵי הַ ח ֹומֶ ר הַ ָ
אֲ בָ ל רּוחַ הַ פְ לָדָ ה ְמ ַרחֶ פֶ ת בְ או ִֹתּיוֹת פו ְֹרחוֹת
הַ חו ְֹרתוֹת בִ ְשמֵ י ָאבָ ק וַ עֲ ָננָה:
או ִֹתי ֹלא ַתתיְך וְ ָתמֵ ס ַקנָאּות טֶ רוֹר ְשפֵ לָה!
אֶ פְ ָשר לְ ַרסֵ ק פְ ל ָָדה,לְ ַק ְע ֵקעַ יְסוֹדוֹת בִ נְ יָן,
אַ ְך ִאי אֶ פְ ָשר לְ בָ עֵ ר רּוחַ אֻּ ּמָ ה,
חּושה-חֲ סּונָה,
אֵ ין לְ מ ֹוגֵג רּוח נְ ָ
אֵ ין לְ הַ פְ ִחיד,לְ הַ כְ נִ יעַ ,לְ הַ ִסיג ּולְ הַ כְ ִשיל
ַאחוָ ה...
ִמ ְקדָ ש חֵ ירּות ֶשיְסוֹד ֹו חֹפֶ ש ִשוְ יוֹן וְ ְ
ָאדם ַקנ ִָאים-חֲ שּוכִ ים,
בַ ְרבָ ִרים מֻּ ְשחָ ִתים ,טו ְֹרפֵ י ָ
ִמ ְתנַכְ לִ ים לַחֻּ ִקים,לְ ִמ ְשטָ ִרים דֶ מו ְֹק ָר ִטים,
יסלַאם בְ לִ בָ ּה ֶשל ַת ְרבּות הַ ּמַ עֲ ָרב,
נוֹעֲ צֵ י חֶ ֶרב הָ ִא ְ
ְשלִ יחֵ י הַ ָשטָ ן ,בִ גְלִ ימוֹת הַ חַ בָ לָה ֶשל עֲ ָרב,
ַתלְ ִמידֵ י הַ טֶ רוֹר ִמבֵ יתִ -מ ְד ָר ָשם ֶשל עֲ ָרפַ את ּובֶ ן-לַאדֶ ן,
סּוריָהִ ,מ ְצ ַריִם,י ְַרדֵ ןִ ,א ָיראן וְ ִע ָיראק,
חֲ נִ יכֵי הָ ִא ְרגּונִ ים בְ ְ
יסטַ אן
אק ְ
יסטַ אן ּופָ ִ
יחים ִמ ְמעָ רוֹת הָ ִאּמּונִ ים בְ ַאפְ גָנִ ְ
ְמ ִג ִ
ידת הַ הֲ סָ ָתה ֶשל דֶ ְרבֶ ן לְ סּוגָיו,
ּומוְ ִע ַ
ִמ ִּמ ְדבָ ִרּיוֹת לּוב וְ סּודַ אן ִ
פו ְֹר ִשים אֶ ת ִר ְשתוֹת הָ אֶ ֶרס וְ הַ הֶ ֶרס לְ מַ גֵר ַת ְרבּות נְ או ָֹרה,
וְ הָ ע ֹולָם ִ - -מ ְת ַנכֵר לְ ַאזְ הָ רוֹת מוֹסָ ד ּובִ ּיּון בְ י ְִש ָראֵ ל ּובָ עַ ִּמים,
חּושים,
ִ
ְמ ַשלֵם ְמ ִחיר ָאיוֹם בְ ֶשל זִ לְ זּול וְ ִעוְ רוֹן
כִ י ִמ ִצּיוֹן ֵתצֵ א תו ַֹרת הַ טֶ רוֹר ֶשל ִמ ְתאַ בְ דֵ י ִג'יהַ אד וְ חָ מָ ס
וְ ע ֹולָם חָ נֵף ֶשבְ עו ְֹר ָקיו הַ נ ֹו ֵזל הַ ָשחוֹר ִמ ְשחוֹר
ּיּותנּו,לְ הֵ ָאחֲ זּות ְשאֵ ִרית ִת ְקוָ ֵתנּו
ע ֹויֵן לְ ִמפְ עָ לֵנּו,לְ קו ְֹמ ִמ ֵ
בְ אֶ ֶרץ ָאבוֹתַ ,שלֵם י ְַשלֵם בְ כִ פְ לֵי כִ פְ ַליִם
ֹשְך בְ מַ עַ ְרכוֹת ְשנוֹת ַאלְ פַ יִים...
כְ כָל נִ ְרדָ פֵ י בְ נֵי אוֹר עַ " ְי בְ נֵי ח ֶ
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יקים ,א44/
הַ חַ ִּיים חוֹלְ פִ ים-חו ְֹמ ִקים וְ ָאנּו ֹלא-מַ ְספִ ִַרק ְמעַ ִטים זוֹכִ ים לְ ִצּיּונִ ים יו ֵֹתר טוֹבִ ים
כְ ֶש ִמ ְתעו ֵֹרר בִ י הַ סָ פֵ ק אֲ נִ י כְ ִאלּו ִמ ְתעַ טֵ ף
בָ עֲ ָרפֶ ל חוֹסֵ ם ,מֵ בִ יְך וְ אוֹפֵ ף אֶ ת דַ ְרכִ י,
אֵ ינִ י ְמסֻּ גָל לְ הֵ חָ לֵץ ,לְ ִה ְתעוֹפֵ ף -
ַרק לְ בַ ֵקש ֶשהַ ֶשמֶ ש ָתפִ יג אוֹת ֹו ִמדַ ְרכִ י
יתה ִהיא ִגלְ גּול אֶ ל הָ ִר י מָ ה,
ִמ ָ
גִ לְ גּול צָ פּוי אֶ ל יֵשּות חֲ דָ ָשה -
ישהּו כָאן ִר י מָ ה
לְ ֹלא חֲ ָשש ֶש ִמ ֶ
ְמ ִציאּות חַ ּיַי דַ לָה מֵ הָ כִ יל
חֲ לוֹמוֹת וַ הֲ זָיוֹת הַ ּמַ ְר ִקיעוֹת
מֵ עַ ל ּומֵ עֵ בֶ ר לְ כָל ְשחָ ִקים וְ אוֹפָ ִקים
ּומ ְתבָ ְרכִ ים:
ָאר ִשיםִ ,מ ְתחַ ְתנִ ים ִ
ִמ ְת ְ
" ִענְ בֵ י הַ גֶפֶ ן בְ ִענְ בֵ י הַ גֶפֶ ן",
רּואים,
ּומַ לְ ַאך הַ ּמָ וֶת ,גַם הּוא בֵ ין הַ ְק ִ
מָ לֵא ִחּיּוכִ ים:
" ַיגִיעַ זְ מַ נְ כֶם לִ בְ צוֹר גַם אֶ ְתכֶם"
סַ הֲ ִד י בַ ְּמרו ִֹמים !
תּורים,
אֲ נִ י מַ ְצ ִהיר עַ ל וִ ִ
עַ ל אֲ ִריכּות י ִָמים - - -
עּודים
בְ מַ חֲ לָקוֹת הַ ִס ִ
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בַ ּיָד הָ ַאחַ ת הַ ּמַ ְחז ֶֶקת בָ "ע ּו זִ י",
וְ הַ ֵשנִ ית בְ סֵ פֶ ר הַ ְת ִהלוֹת
לְ מָ עּוזִ י וְ אֵ ל יְשּועָ ִתי
ימּותי,
ת ֹו ֶקף כו ִֹחי בְ ִמ ְר ַקם ְת ִמ ִ
ּיּותי,
יש ִ
חּותי ְממֻּ ֶזגֶת בְ ִא ִ
אֲ בָ ל גַם פִ ְק ִ
יחּותי ְמהַ ּמֶ מֶ ת
ִ
חּושת ְשלִ
ְת ַ
ּומעַ ּמֶ מֶ ת
כָל ִמלַת הו ָֹק ָרה ְ
כָל הַ בָ עַ ת תוֹדָ ה
מּודי י ֹונֵק מַ ַדעַ ת זְ ֵקנִ י
ַתלְ ִ
רּורה ִמּמֶ נִ י
ֶשחָ כְ מָ ת ֹו בְ ָ
לִ פְ עָ ִמים לְ שוֹנִ י ְס ָת ִמית,
לְ שוֹן לִ ְמלּום וְ ִרטּון,
וְ לִ פְ עָ ִמים תוֹחַ חַ ת אֶ ת הָ אֲ וִ יר
בְ ִהבּור בָ רּור וְ הָ גּון
הַ שוֹאֲ לִ ים "מַ ה נִ ְשמַ ע"?
ִמ ְתכַּוְ נִ ים בְ עֶ צֶ ם לְ ":מַ ה נִ ְשמַ ץ"
ְהּודי ִמ ְתהַ לְֵך ִע ִּמי
הַ ּמּוזֵיאוֹן הַ ּי ִ
ַאר ִצי
בְ ִטּיּולִ י ּובְ ִה ְתהַ לְ כִ י בְ ְ
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ידּותם( ,ה)///
ּוקים עוֹלִ ים עָ לֵינּו בְ כו ֶֹשר ְש ִר ָ
ג' ִוְ צו ְֹד ִקים הַ ּמַ ְדעָ נִ ים הַ טוֹעֲ נִ ים,
ָאדם...
ֶשלְ זַן ִקּיּומָ ם י ְִתרוֹן עַ ל בְ נֵי ָ
עּובְ דָ הִ :מבְ עוֹד ַל ְילָה אֲ נִ י ְמ ַרסֵ ס בְ ִמ ְטבָ ִחי
נּוקם הָ אֶ פְ ָש ִרי,
נְ קּודוֹת מוֹצָ א לְ זִ ָ
קּומי,
קּומ ִ
ּולְ עֵ ת ב ֶֹקר בְ שוֹפְ ִתי אֶ ת ְ
יחים לִ י
יחים ּומוֹכִ ִ
ּומ ִג ִ
הֵ ם חוֹזְ ִרים ְ
יד ָתםּ ,ובְ עו ְֹמ ָדם כְָך בַ לֵילוֹת ּובַ ּי ִָמים
אֶ ת כו ֶֹשר עֲ ִמ ָ
סּוסים הַ ּמַ ְר ִעילִ ים,
הֵ ם כִ ְמדּומֶ ה ְמהַ ְתלִ ים בִ י ּובָ ִר ִ
נ ְֶחפָ זִ ים בְ דַ ְרכֵי עֲ ַקלְ ָקלוֹת מֵ חו ִֹרים לִ ְסדָ ִקים,
ּומחַ בְ בִ ים
ּומ ְשָארוֹת,מַ עֲ ִדיפִ ים ְ
נּורים ִ
מֵ אֲ חו ֵֹרי ַת ִ
יקר ֹו,
בְ יִיחּוד אֶ ת ִמ ְשטַ ח הַ ַשיִש ֶש ִּמ ַתחַ ת ל ִַּמ ְ
ּומ ְתכַנְ ִסים,
ָשם הֵ ם ִמ ְתחַ ְּמ ִמיםִ ,מ ְתפַ זְ ִרים ִ
יחים,
בְ ִה ְתגַנְ בּות י ִִח ִידים א ֹו בְ מֵ רּוץ ְשלִ ִ
ֵשּותם הַ נִ ְצ ִחית בִ ְשמָ ם מַ ְצ ִה ִירים:
וְ אֶ ת י ָ
–  JEW-KIMאֲ נ ְַחנּו !
ְהּודים,
נו ְֹד ִדים,שו ְֹר ִדיםִ ,מ ְתמו ְֹד ִדים כְ מ ֹו הַ ּי ִ
חַ ּיִים וְ ַקּי ִָמים עַ ל אַ פָ ם וַ חֲ מָ ָתם ֶשל הַ ּמַ ְר ִעילִ ים,
ּולְ או ֶֹרְך י ִָמים סַ ּמֵ י הָ אֶ ֶרס ֹלא ַיהַ ְרסּונּו,
ֹלא י ְַצ ִמיתּו וְ ֹלא יַכְ ִחידּו אֶ ת ִקּיּומֵ נּו,
בּוקים ֹלא יִכְ לְ א ֹו אֶ ת גו ָֹרלֵנּו,
שּום בַ ְק ִ
ָארץ,
ַאּורים ָאנּו אֶ לָא ְקטַ נֵי ֶ
כִ י ֹלא ִדינ ֹוז ִ
פָ ִרים וְ ָרבִ יםִ ,מ ְתעַ ְצ ִמים וְ הוֹלְ כִ ים
וְ כָל הַ סַ ִּמים יֵהָ פְ כּו לָנּו ּולְ כָל ְקהַ ל הַ ּמַ ָק ִקים
לְ סַ ִּמים חַ ּיִים ּולְ ִתפְ אֶ ֶרת כָל הַ נִ ְש ָר ִדים:
ּוקים לְ ע ֹול ִָמים
בָ רּוְך ֶשבְ ָרָאנּו ג' ִ

…
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בְ מֵ רּוץ הַ זְ מָ ן לָמַ ְד ִתי לִ בְ חוֹר בַ ּמַ ְסלּול הַ נָכוֹן,ישגִים,
אֲ בָ ל ֹלא ִה ְתמַ ְד ִתי לָרּוץ ב ֹו לְ הֶ ֵ
עָ מַ ְד ִתי לָפּוש ,לָנּוחַ ִק ְמעָ א ,לִ ְשאוֹף אֲ וִ יר,
וְ ָאז חָ לְ פּו עַ ל פָ נַי כָל הָ ָרצִ ים הָ אֲ חֵ ִרים,
נִ פְ נַפְ ִתי לָהֶ ם בְ מֵ יטַ ב הָ ִאחּולִ ים לְ ָשלוֹם
וְ אֵ ין עֵ ינִי צָ ָרה בָ הֶ ם ִמכֹל וָ כוֹל...
אֵ ינִי אּומָ ן בְ ִתקּון ְשבָ ִרים,
בְ קו ִֹשי – אֶ ת ִשבְ ֵרי לְ בָ בִ י,
כָל ֶש ֵכן ֶשֹּלא אּומַ נְ ִתי
לְ ַת ֵקן ִשבְ ֵרי ע ֹול ִָמי
בּוס ַתן הַ ּיו ְֹצ ִרים
אֲ ל ְַקטָ ה בְ ְ
ִשבֳ לֵי ַדעַ ת ּופִ ְרחֵ יִ -ש ִירים,
וַ אֲ נִי כו ֵֹתב ִמפְ נֵי ֶשאֲ נִי מּוכְ ָרח
מּוצלָח
אֲ בָ ל ֹלא בְ הֶ כְ ַרח הַ כוֹל ְ
אֲ נִי טוֹעֶ ה וַ אֲ נִי תוֹהֶ ה –
מַ דּועַ ַדוְ ָקא לִ י זֶה קו ֶֹרה?
לְ פִ יכְָך לְ פִ י מו ַֹר ְש ִתי ַזכַאי אֲ נִי
הּותי
לְ פָ ֵרש בְ ִשבְ ִעים פָ נִים אֶ ת זְ ִ
בּורים הַ ּמַ אֲ וַ ּיִים,
בְ ִקבְ רוֹת הַ ַתאֲ וָ ה ְק ִ
ּומדֵ י פַ עַ ם הֵ ם זוֹכִ ים לִ ְת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים,
ִ
בְ נֶהָ מַ ת לִ בִ י אֶ ְשמַ ע גַם קוֹל ֹלא כָל כְָך ְצ ָד ִדי -
אֲ הָ ה ,אֵ לִ יַ ,אל ִת ְתנֵהּו לְ הַ ְש ִמיעַ הֵ יפֶ ְך חֶ פְ ִצי
גּותי
בְ קּונְכִ ּיַת-נַפְ ִשי ִמ ְת ַר ֶקמֶ ת הָ ִ
ּובְ בֹהַ קְ -שנִינָה ִמ ְש ַת ֶקפֶ ת הַ פְ נִינָה
מּותי
בְ ִקפְ לֵיִ -ס ְת ֵרי ְד ִ
ִחּוֶ ֶרת וְ לֵָאה ,קו ֶֹרנֶת וְ כֵהָ ה
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אֶ גְ מַ ע לִ ְרוָ יָה ִמכַף הַ חַ ּיִים
לּואים
כִ י ִהיא הָ ְרפּוָאה לְ כָל הַ ַת ְח ִ
אֲ בָ ל הַ חֲ לוֹמוֹת ַ -כּיֵנוֹת הַ ְמב ָֻּש ִמים א ֹו סַ ּמֵ י הַ ַת ְרעֵ לָה
נו ְֹסכִ ים בָ נּו עֶ ְדנַת מַ ְרגֵעָ ה א ֹו חֶ זְ יוֹנוֹת-בַ לָהָ ה

הָ ע ֹולָם בָ מָ ה  -וְ ָאנּו הַ ַש ְח ָקנִים,
ידה
ידה  -וְ ָאנּו מו ִֹדים בְ ִק ָ
הָ ע ֹולָם ִח ָ

ַגם אֲ נִי בֶ ן-חו ִֹרין ,כְ מ ֹו הָ ַרבִ ים הָ אֲ חֵ ִרים,
וְ ֻּכלָנּו קו ְֹד ִחים בָ אֲ ָדמָ ה חו ִֹרים לַחֲ לָלִ ים

כָל הַ נְחָ לִ ים הוֹלְ כִ ים אֶ ל הַ ּיָם,
וַ אֲ נִי הַ פֶ לֶג הַ ָקטָ ן זו ֵֹרם לְ בַ ד וְ ֹלא נִכְ לָל בַ כְ לָל
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ָארץ לְ או ְֹרכָּה ּולְ רו ְֹחבָ ּה( ,ו)0//
לְ ִה ְתהַ לְֵך בָ ֶבְ י ֶַש"ע בַ גָלִ יל ּובִ ְרחוֹבוֹת הַ בִ ָירה,
וְ ָל דַ עַ ת ֶשבְ כָל ֶרגַע מַ לְ אַ ְך ַחבָ לָה
או ֵֹרב לְ נַפְ ְשָךִ ,מ ְת ַנכֵל לְ ָך לְ הו ְֹרגֶָך,
ֶשבְ כָל מָ קוֹם אַ ָתה עָ לּול לְ ִה ְתפוֹצֵ ץ
עִ ם גִ 'יהַ אד ִמ ְתאַ בֵ ד,א ֹו י ְִרי ּומו ֵֹקש - - -
מַ ה נו ָֹרא הַ ּמָ קוֹם הַ זֶה!
וַאֲ ִני מַ ְמ ִשיְך לְ ִה ְתהַ לְֵך לְ ִא ִטי,
יתי,
לְ ִא ִטי ּוְ לחוֹפְ ִזי ,לְ בַ ִדי א ֹו עִ ם בְ ִני בֵ ִ
וַאֲ ִני י ֹו דֵ עַ אֶ ת הַ צָ פּוי לִ י,

5//5

כִ י הּוזְהַ ְר ִתי ִמ ַק ְדמַ ת ְדנָא -
עַ ל ִש ְנַאת הַ ּי ְִש ְמעֵ אלִ י,
עַ ל ִנ ְקמַ ת הָ אֲ דו ִֹמי,
עַ ל נִ כְ לֵי צֶ אֱ צָ אֵ י הָ עֲ מָ ל ִֵקי
עַ ל חַ טַ את הָ ִא ְרגּון הָ אּו" ִמי
עַ ל ִר ְשעּות הַ צו ֵֹרר הָ אֵ ירוֹפִ י,
עַ ל צְ בִ יעּות הַ ּמּוסָ ר הַ נו ְֹצ ִרי,
ַאר ִצי,
ַאמ ִשיְך לְ ִה ְתהַ לְֵך בְ ְ
וְ ַאעַ פִ י" ֵכ ְ
ּיּומי
כִ י יוֹדֵ עַ ָאנוֹכִ י מַ ִהי צִ ְד ַקת ִק ִ

–

עִ ם ֶשאֲ ִני חָ ש עַ ל בְ ָש ִרי אֶ ת גו ָֹרלִ י
הַ צָ פּוי לִ י בְ נוֹסַ ח "בְ דָ מַ יִיך חֲ יִי",
הַ כוֹל אֵ פְ ָש ִרי  -אּולַי בְ עֵ ת כו ְֹתבִ י,
שּוקי,
א ֹו בְ עו ִֹדי ִמ ְתהַ לֵך בְ כִ כְ רוֹת ִ
אּולַי אֲ רֻּ טַ ש לְ מֶ ְחצָ ה לִ ְשלִ יש וְ לִ ְרבִ יעַ ,
ּומ ְסמֵ ִרים
אּולַי אֲ נ ַֻּקב כִ כְ בָ ָרה בְ נ ְִתזֵי בְ ָר ִגים ַ
ּושלִ יחֵ י אֱ מּונַי יּו ְזעָ קּו לְ לַקֵ ט אֶ ת עַ ְצמו ַֹתי,
ְ
לְ טו ְֹמנָם בְ הַ ר ְמנּוחוֹת בְ טֶ ֶרם בו ִֹאי
אֶ ל הַ ְּמנּוחָ ה וְ אֶ ל הַ נַחֲ לָה,
וְ אֶ ת קו ְֹרבְ נוֹת ַאחַ י וְ ֵרעַ י ,חַ ָּילַי ּומָ גִינַי,
צּוק ִתי
ּומ ָ
לְ עֵ ת חֶ בְ לִ י ְ
ּוש ָר ָרה לְ הַ ר צִ בְ אוֹת הֲ רּוגַי...
ִילַּוּו בְ ִט ְקסֵ י ְש ָרד ְ
ָאדם הַ ּיוֹדֵ עַ
מָ ה חו ֵֹשב ּומַ ה צָ ִריְך ל ְַחשוֹב ָ
ֶשהּוא צָ פּוי לְ כָל פֶ גַע בְ כָל ֶרגַע?
ָאדם הַ ּיוֹדֵ עַ
מַ ה ּמַ ְר ִגיש ּומַ ה צָ ִריְך לְ הַ ְר ִגיש ָ
פּורים וְ עָ לָיו לְ ִה ְתמַ קֵ ד בְ ִע ָקר הָ ִע ָק ִרים,
ֶשחַ ּיָיו ְס ִ
בַ ּי ָָקר ּובֶ חָ שּוב בְ יוֹתֵ ר בַ חַ ּיִים הַ ְשאּולִ ים?

יעקב נימן
5
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ְמדַ בְ ִרים הַ ּיוֹם עַ ל "הַ פְ ָר דָ ה" – (ו)/5/מַ ה ּמַ ְשמָ עָ ה ֶשל הַ פְ ָרדָ ה לְ ִד ִידי?
ז ֹו חֲ צִ יצָ ה בֵ י ִני לְ בֵ ין הַ ְספָ ִרים,
בֵ י ִני לְ בֵ ין הָ ֵרעִ ים הַ טוֹבִ ים,
הַ ּי ְִד ִידים הַ נֶאֱ מָ ִנים ִמ ֶשכְ בָ ר הַ ּי ִָמים,
הַ ִנצָ בִ ים מּולִ י עַ ל הַ ּמַ דָ פִ ים,
ְמבּוי ִָשים וְ נִכְ ל ִָמים מֵ חוֹסֶ ר מַ גָעִ ים...
ְספָ ִרים ֶשלא מַ ְרבִ ים לְ מַ ְשמֵ ש בָ הֶ ם -
ּומ ְד ָר ִשים,
מּודים ִ
לְ מָ ָשל ִמ ְשנָיוֹתַ ,תלְ ִ
ִספְ ֵרי הָ גּות וְ ִספְ רּות -
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כָל אֵ לֶה ִנ ְדחֲ קּו לְ קֶ ֶרן זָוִ ית
יש ָתם ֶשל אֲ סַ פְ סּופֵ י עִ ת ֹו ִנים ַועֲ ל ֹונִים,
ִמפְ לִ ָ
יחים אֶ ת הַ דַ עַ ת ִמ ְק ִריָאה וְ עִ ּיּונִים...
הַ ְמ ִס ִ
יתים
יחים וְ הַ ְמ ִס ִ
ּולְ כָל אֵ לֶה הַ ְמ ִס ִ
דּורים,
דּורים ּובִ ִ
נוֹסָ פִ ים גַם ִש ִ
פִ תּויֵי ְס ָר ִטים בְ ָכל סּוגֵי הַ צְ בָ עִ ים,
סּומים
ימיםֶ ,שבְ ִת ְחכּומֵ י פִ ְר ִ
ַג ְז ָלנֵי זְמַ ִני הָ אַ לִ ִ
ַאח ָרא,
יט ָרא ְ
הֵ ם ְמ ַש ְּמ ִשים ְשלִ יחֵ י הַ ִס ְ
חּושים בַ הֲ צָ גוֹת ְמאּוסוֹת,
ִ
לְ הַ כְ ִשיל יְצָ ִרים ,לְ הַ ְקהוֹת
לְ הַ ְסעִ יר ְרגָשוֹת בְ פַ עֲ לּולֵי עֲ בַ ְר ָי ִנים
כעּורים,
ִ
וְ סוֹטֵ י ִמין ,לַחֲ שוֹף אֶ ת כָל הַ
ַאשפַ תוֹת הַ ַתאֲ ווֹת ,
לְ ִה ְתג ֹולֵל בְ ְ
לִ ְטבוֹל בְ ִמ ְקוֵי הַ ְס ִחי בִ ְמבוֹאוֹת הַ ָקלוֹן
ֶשל ְמנֻּ ָּונֵי ַת ְרבּות וְ שוֹחֲ ֵרי בֶ צַ ע ּופְ ָשעִ ים...
הַ פְ ָר דָ ה בְ רּוכָה ָכזֹאת אֲ ִני ְמחַ ּיְבָ ּה -
יחים,
לְ ִה ְתנַתֵ ק ִמ ְשלִ יחֵ י הַ ָשטָ ן הַ ּמַ ִד ִ
לַחֲ זוֹר ּולְ ִה ְתַאחֵ ד ,לְ ַרצוֹת ּולְ פַ ּיֵס
ְטּושים,
ְספָ ִרים ִנ ָד ִחים ַועֲ זּובִ ים ּונ ִ
ּולְ פִ יכְָך עַ ל סַ ף הַ ָשנָה הַ חֲ דָ ָשה אוֹמַ ר
אֶ ת הַ י ְִהי ָרצוֹן ֶשלִ י בְ נו ְֹט ִריקוֹן ַת ְשסַ "ב :
שנַת סִפְ ֵרי בְ ָרכָה,
ָתחֵ ל ְ
ִתכְ לֶה ְשנַת ִספּוקֵ י בַ טָ לָה,
ַאק ָרנִים
דּורי ִסאּוב בָ ְ
ִת ְסגוֹר ִש ֵ
ַתעֲ ִדיף שּוב ְספָ ִרים בְ מֵ יטָ בָ ם...
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מַ ה ִנ ְש ַתנה
ּומל ִֵאים
הַ כוֹל ִמ ְש ַתנֶה! אֵ ין לְ ָך דָ בָ ר ֶשאֵ ינ ֹו ִמ ְש ַתנֶה! הַ ָתא ִמ ְתחַ לֵף בַ גּוף ּומַ צַ ב הָ רּוחַ בַ נֶפֶ ש,הַ ְז ַמנִים ִמ ְש ַתנִים ְ
דּושים ,הֲ לוֹא גַם אֶ ת הַ זִכְ רוֹנוֹת זוֹכְ ִרים בְ ש ֹו ִני ,וְ גַם אֶ ת הַ חֲ לוֹמוֹת ְמפַ ְענ ְִחים בְ ש ֹו ִני,הֲ לוֹא בְ כָל ֶרגַע ּוְ בְ כָל מַ צָ ב
ִח ִ
ּומ ְתעו ֵֹרר לְ חַ ּיִים ְמחֻּ ָד ִשים,כְָך לְ מָ ָשל,
ושם ּומֵ תִ ,
ְמגִ יבִ ים בְ ש ֹו ִניּ,ובַ ּמַ צָ בִ ים הַ ִּמ ְש ַתנִים אֲ ִני חַ י וְ צוֹמֵ חַ וְ דוֹמֵ ם ,נֹ ֵ
כְ ֶשאֲ נִ י דוֹמֵ ם וְ ֹלא חַ י דוֹמֶ ה אֲ ִני כְ ִמי ֶשאֵ ינֶנּו ְמאֻּ בָ ן לְ ֹלא ש ֹו ִני,אֶ לָא נ ְִסדָ ק ,נִבְ ָקע ,מַ ְצ ִמיחַ ִמלֵב הָ אֶ בֶ ן יְרו ֶֹקת אֵ זוֹב,
א ֹו חו ֵֹשף יְצּור ַק ְדמ ֹו ִניּ ,וכְ שֶ אֲ ִני דוֹמֶ ה לְ ִמי ּולְ מַ ה ֶשצוֹמֵ חַ  ,גַם אֲ ִני מַ ִשיר עָ לִ יםַ ,מחֲ לִ יף ָש ָר ִשים,נוֹטֵ ש פְ ָקעוֹת
ּומַ צְ ִמיחַ חֲ דָ שוֹת ,מַ גְבִ יּהַ כַבְ רוֹש א ֹו ָקמֵ ל וְ נוֹבֵ ל עַ ד בְ אוֹש,וְ ָלכֵן אֲ ִני הַ חַ י ,מוֹדֶ ה לְ אֵ ל חַ יֶ ,שעָ ָש ִני עַ ל ְמנָת
ּומדַ בֵ רּ,ולְ פִ יכְָך ַאחֲ לִ יף ִש ְמלו ַֹתי ,וְ אֶ ְנעַ ל ִמ ְנעָ לִ ים חֲ ָד ִשים לְ ַרגְלִ י ֶשבָ צֵ ָקה,
לְ ִה ְש ַתנוֹתִ ,אם בְ תוֹר דוֹמֵ ם וְ צוֹמֵ חַ  ,א ֹו חַ י ְ
ָאמיר דֵ עוֹת ּומַ עֲ ִשים בְ הִ ְש ַתנוֹת הָ עִ ִתיםַ ,אחֲ לִ יף לְ סֵ ירּו ִגין כִ פָ ה ְשחו ָֹרה בִ ְסרּוגָה ,א ֹו בִ לְ בָ נָה
אֲ ַשנֶה או ְֹרחוֹת חַ ּיִיםִ ,
ַאבנֵט
ָאסיר בְ חו ְֹר ִשי לַבְ ָק ִרים כִ י עֲ ִדיפִ ים בְ עֵ ינַי הַ ִּמכְ נָסַ יִם הַ ְקצָ ִריםּ,ובִ ְמקוֹם ְ
כְ ִמ ְשנַת חֲ ִס ִידיםּ ,וגְלִ ימָ ה ְשחו ָֹרה ִ
ַשמֶ ש ל ְַחדוֹר ּולְ הַ ְש ִחים עוֹר לָבָ ן בְ ִשזּוף
ּומצְ נֶפֶ ת ַת ְרבּוש אַ נִיחַ לָרּוחַ לְ בַ דֵ ר מַ ְחלְ פוֹת רֹאש וְ גּוף כָבּוש וְ ל ֶ
ּומגְ בַ עַ ת ִ
ִ
כִ י אוֹהֵ ב אֲ ִני לְ ִה ְש ַתנוֹת  -פַ עַ ם לִ ְהיוֹת כְ מ ֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה עוֹטֶ ה ּומַ ִשיר ,בוֹסֵ ר ּופו ֶֹרה ,וְ כַדֶ ֶשא נִ ְמ ַשלְ ִתי לִ ְהיוֹת מו ִֹריק
ּומ ַקנֵן בְ רֹאש צַ ּמֶ ֶרתּ ,וכְ מ ֹו חֲ ָרק אֲ נַי עו ֵֹקץ ּובו ֵֹרחַ ּ,וכְ חַ ּיַת-
ּומוֹבִ ישּ,וכְ ֶשאֲ ִני צִ פוֹר הֲ ֵרי ִני דוֹאֶ ה וְ צ ֹונֵחַ ִ ,מ ְתעַ לֵס בָ רּוחַ ְ
ָאדם אֲ ִני שֻּ ָתף ַל ִּמכְ ו ֶֶרת ,פוֹעֵ ל
ּומג ֵָרם,וְ ָשרּועַ לָנּוחַ ּ,ובִ ְקהַ ל ָ
ּומ ַשסֵ ף,עו ֵֹרף ּופוֹהֵ קְ ,
ּומ ַזנֵק ְ
בָ ר שוֹעֵ ט,וְ צוֹהֵ ל,וְ או ֵֹרבְ ,
ּומ ָש ֵרת גוֹמֵ ל ּומוֹעֵ ל ,חוֹבֵ ר ּופו ֵֹרש ,וְ נִפְ טָ ר לְ ֹלא תוֹחֶ לֶת ,כִ י הָ עִ ָקר ֹלא לִ ְהיוֹת כַּמַ צֶ בֶ ת,כָאֶ בֶ ן הַ דוֹמֶ מֶ ת ,הַ ְמקֻּ בַ עַ ת,
ְ
ֶשאֵ ינָּה ִמ ְתפו ֶֹר ֶרתַ ,שלָמָ ה אֶ ְהיֶה כָאֶ בֶ ן ֶשאֵ ינָּה ִמ ְתחַ לְ חֶ לֶת?ֹלא אֶ ְהיֶה כְ אֶ בֶ ן אוֹטֶ מֶ תֶ ,שאֵ ינָּה נוֹטֶ פֶ תֶ ,שאֵ ינָּה ַמבַ עַ ת
נּוק ֶשה,כַגּוש הַ ְמגֻּבָ ב מֵ עַ פְ רוֹת הַ בַ ְרזֶלּ,ופְ עָ ִמים
ּומַ קֶ ֶרת מַ יִם ִמסֶ לַעָ...אדָ ם אֲ ִניַ ,רְך ּופָ ִריְך כָאֲ דָ מָ ה ,וְ לִ פְ עָ ִמים ָק ֶשה וְ ְ
ָאדם
כ ֶָרגֶב הַ ּמֵ כִ יל ַרחֲ ֵשי חַ ּיִים ,נִ בְ טֵ י ְצמָ ִחים וְ ַשלְ ֶשלֶת ת ֹולָעִ ים,פַ עַ ם חָ ֵרב ,פַ עַ ם ְמשֻּ ָדד ,פַ עַ ם ְמתֻּ לָל ּופַ עַ ם ְמדֻּ לָלָ ,
שּוקה וְ חָ זוֹן ,כָבֶ ה וְ חָ רּוְך בְ עוֹצֶ ר יָגוֹןּ ,וכְ עָ נָן
אֲ נִ יֶ ,שאֵ ינ ֹו ִמ ְק ַשת עֶ ֶשת ,תוֹכִ י יַצִ יב ,עָ ִקיב ,אַ ְך גַם מֻּ ָתְך ,ד ֹולֵק בְ אֵ ש ְת ָ
ּוכְ ָאבָ ק ֶנע ֱָרם ּופו ֵֹרחַ  ,וְ כַחֶ ֶרס הַ ִנ ְשבָ ר דָ בּוק וְ ָאחּוי ִמ ְמכִ יתוֹת ִקּיּום ֶשל ֶרצֶ ף וְ ש ֹו ִניִ ,מן הַ לּוחוֹת הַ ִנ ְשבָ ִרים לָמּוד אֲ נִ י
רּושים -עַ ל מַ צֶ בֶ ת
ישים עַ ד אֵ ין סוֹף ִשנּויִים ּופֵ ִ
ישים ,וְ הַ דוֹרוֹת מו ִֹסיפִ ים ִרבֵ עִ ים ַוחֲ ִמ ִ
ּושלִ ִ
כִ י יֵש ַתחֲ לִ יפִ יםְ ,ש ִנּיִים ְ
ִשיוֹן !
ָאדם יֵחָ ֵרת לְ ע ֹול ִָמים:הָ לְ ָאה הַ ִקבָ עוֹן ,י ְִחי הַ נִסָ יוֹן וְ הַ נ ָ
הָ ָ
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מּודה הָ י ְָתהל ֹו לְ פִ ְר ֵקי
ְהּודי "או ַֹרח חַ ּיִים"ִ ,שגְ ָרה ְצ ָ
מַ ה נִ ְש ַתנָה הַ זְמָ ן הַ זֶה ִמ ְזמַ ִנים ֶשעָ בְ רּו? ֶשבִ זְמַ נִים עָ בָ רּו הָ יָה ַלּי ִ
עּורים,לַאֲ ִמ ַירת ְת ִהלִ ים ,לְ לִ ּמּוד ִמ ְשנָיוֹת וְ דַ פֵ י ְגמָ ָרא ,לְ עִ ּיּון בְ ַר ִש"י וְ תו ְֹספוֹת ,לְ ִשנּון הֲ לָכוֹת,לְ ִשיחוֹת
ִש ִ
ְהּודי לְ הַ ְק ִדיש ִע ִתים
ּוד ָרשוֹת ,חָ ֵרד הָ יָה לְ הַ ְשלִ ים לְ פָ חוֹת ִמכְ סַ ת חוֹבָ ה כ ְַמ ֻּצּוֶה ָכל י ִ
גִידים,לְ תוֹכְ חוֹת מּוסָ ר ְ
מַ ִ
לַתו ָֹרה,לְ פָ חוֹת בְ "עֵ ין יַעֲ קֹב" וְ "חֹק לְ י ְִש ָראֵ ל"ַ ...ועֲ קֶ ֶרת הַ בַ יִת ֹלא יָמּוש הַ ִסדּור מֵ עֵ ינֶיהָ ,וְ ִש ַירת ְת ִהלִ ים ִמז ְַדּמֶ ֶרת ִמפִ י
דּוקים לְ ֶרוַח וַהֲ צָ לָה מֵ ע ֹו ִני ּומַ חֲ לָה,ו
סּוקים כְ ִמ ְר ָש ִמים בְ ִ
בְ לַחַ ש ּובִ ְנעִ ימָ הֶ ,שֹּלא לְ הַ ְש ִמיט אוֹת א ֹו ִמלָה ,לִ ְדבֹק בַ פְ ִ
ָאדם ּובְ רוֹב הַ זְמָ ן,שּוב אֵ ין אֲ רוֹן
ְשפָ תֶ יהָ ְמ ַרחֲ שוֹת בְ ָרכָה וְ ִשנּון ְתפִ לָה לְ צֶ אֱ צָ אֶ יהָ ,וְ הַ ּיוֹם  -בְ רוֹב מָ קוֹם ,בְ רוֹב ָ
הּודי,וְ הַ בַ יִת נְטּול ְקדֻּ ָשה ,חֲ סַ ר ַשלְ ָוה ,בַ יִת ֶשאֵ ינ ֹו ַאכְ סַ ְניָהלְ בִ טָ חוֹן וְ אֱ מּונָה ,בַ יִת ֶשל
הַ ְספָ ִרים תוֹפֵ ס עִ ְניָן בְ בֵ ית הַ ְּי ִ
ּומ ְשפ
ֵירה ז ָָרהֶ ,שאֵ ינָּה חוֹפֶ פֶ ת עַ ל טָ הֳ ַרת חַ ּיֵי ֹא ֶשר ִ
אֲ ו ָ
ּמּורי ָשוְ א ֶשל לוֹט ֹו וְ טוֹט ֹו וְ נ ְִתלֶה בְ פִ ְרסּו ִמים ּובְ פתּויִים ֶשל מַ זָל וְ הַ ְצלָחָ ה ,וְ הּוא וְ הָ ִא ָשהוְ הַ ְּיל ִָדים,
כִ י הַ גֶבֶ ר ָרץ לְ ִה ֵ
ִחּושי ִמ ְספָ ִרים וְ תוֹצְ אוֹת ִמ ְשחָ ִקיםִ ,מ ְש ַתעַ ְש ִעים ְבנֶחָ ַמת ִת ְקוָה לִ זְכוֹת
וְ לִ פְ עָ ִמים ַחַ ד עִ ם הָ או ְֹר ִחים שֻּ ָתפִ ים לְ נ ֵ
בְ ע ֶֹשר ַקל ֶשבַ ַקלִ ים,וְ חַ ּיֵי הַ בַ יִת שּוב אֵ ינָם ְמ ֻּע ָג ִנים ִמסָ בִ יב לְ "שֻּ לְ חַ ן עָ רּוְך" אֶ לָא לְ ַמ ְטעַ ִּמים ֶשל ָתכְ ִנּיוֹת בִ דּור
יםב ִמ ְשחָ ֵקי מַ ְח ֵשבִ ,מ ְת ַא ְּמנִ ים
ּושטּופִ ים ֻּכלָם ,כ ְַקטַ ִנים וְ ַכגְדוֹלִ ְ
ּוס ָדרוֹת ֶשל מַ עַ ְרכ ֹונִים ,וְ עִ ם כָל הַ ְנעָ ִרים ִנ ְסחָ פִ ים ְ
ְ
ּושָאר ְמחַ בְ לִ ים ְלו ְֹמ ִדים פִ ְר ֵקי ִה ְתמַ חּות ְבמַ עֲ ֵשי-הֶ ֶרג,
בְ ַתכְ ִסיסֵ י ַל ִָמים וְ ַגנָבִ ים וְ שו ְֹד ִדים וְ רוֹצְ ִחים וְ אַ נ ִָסים ְ
רּורּיוֹת נוֹכְ לִ ים ,הֵ ם
ּומי ְַש ִמים ִה ְשתוֹלְ לּות בִ ְרי ֹונִיםּ ,ובְ ִנצּוחֵ י כְ נּופְ יוֹת ,הַ לְ כּוד ֹות בְ ַשעֲ ִ
בִ ְד ִקירוֹת סַ כִ ינִים ,ח ֹוזִים ְ
בּמ ְת ַנג ְִדיםִ ,בבְ נֵי
רּותם בַ ש ֹונִיםִ ,
ֹזְמים ִתגְרוֹת בְ בָ תֵ י מַ ְרזֵחַ ּומוֹעֲ ד ֹונִיםָ ,שם הֵ ם פו ְֹר ִקים אֶ ת י ְִהירּות גַבְ ָ
יו ִ
ישה בְ ִר ְשתוֹת הַ נַאֲ פּופִ ים,לְ מוֹפָ עֵ י עֶ ְר ָוה,
רּותםּ ,ולְ הַ ְסעָ ַרת יִצְ ָרם הֵ ם ִנ ְצ ָרכִ ים לִ ְמאּורוֹת סַ ִּמים ,לִ גְ לִ ָ
ַתחֲ ָ
לּוחים נוֹאֲ לִ ים ֶשל עוֹגְבִ ים
ברחֲ ִשים ְמזֹהָ ִמים א ֹו בְ ִק ִ
ּומ ֻּבג ִָריםְ ,מצַ ' ְט ִטים עִ ם ְקרוֹבִ ים ְּורחו ִֹקים ַ
נִ אּופֵ י ְק ִטי ִנים ְ
יקים ...וְ הָ ִא ָשה ֶשהָ י ְָתה פַ עַ ם ְמדַ ְקדֶ קֶ ת ֶשֹּלא לְ הַ חֲ ִמיץ בְ ָרכָהֶ ,שֹּלא לְ הַ פְ ִסיד ְת ִפלָהֶ ,שֹּלא לְ ו ֵַתר עַ ל ִשיחוֹת
וְ רוֹמַ נְ ִט ִ
מּוסָ ר וְ ִחנּוְךְ ,שקּודָ ה כַּיוֹם ֶשֹּלא לְ הַ חֲ ִמיץ ָתכְ ִנית ְתפֵ לָהֶ ,שֹּלא לְ הַ חֲ ִמיץ ֶֶרק בַ ִס ְד ָרה ֶשל רוֹמַ ן ְמ ָש ְרתוֹת ,א ֹו
אשית הַ ָשבּועַ כָל ֶשתֻּ כְ נָן
מר ִ
ִשיחוֹת ַר ְדי ֹו בְ עִ ְנ ְינֵי ְרכִ ילּות וְ א ֹופְ נָה ,בְ ִריאּות וְ ז ְִקנָה ,וְ כַּמָ ה ִהיא חֲ ֵרדָ ה לִ בְ דֹק ֵ
דּוקדֶ קֶ ת בְ כָל יוֹם ּובְ כָל ָשעָ ה מָ ה ָראּוי לִ ְצפִ ּיָה א ֹו לְ הַ אֲ ָזנָה,
דּורי הָ ַר ְדי ֹו וְ הַ טֶ לֶוִ י ְזיָה ,סַ ּמֵ ן ְתסַ ּמֵ ן בִ ְדבֵ קּות ְמ ְ
בְ ִש ֵ
ּומַ עַ ְרכ ֹות הַ הַ ְקלָטָ ה פוֹעֲ לוֹת בְ מֶ ֶשְך הַ ּיְמָ מָ ה ,לְ הַ ִנצִ יחַ עֲ לִ ילוֹת ַאהֲ בָ ה וְ ִשיחָ ה בְ נו ְֹשאֵ י מַ ָדע
שּורי
ּושָאר ִת ְק ִ
וְ ֶשלְ מַ עְ לָה ִמכָל מַ דָ ע ,כְ הֶ בֶ ל פִ יהֶ ם ֶשל מַ אֲ ִמי ִנים בְ כֹחוֹת נַעֲ ל ִָמים ֶשל רּוחוֹת וְ ֵש ִדים ְ
מַ ה נִ ְש ַתנָה?
ימים
בּורים אֶ לָא מַ ְג ִש ִ
ֶשהָ יּו זְמַ ִנים ֶשהָ יּו לָנּו מַ ְתוֵי ְד ָרכִ ים ,ח ֹוזִים וְ ה ֹוגִים וְ ַא ְנ ֵשי מַ עֲ ֶשהֶ ,שאֵ ינָם ִמ ְס ַתפְ ִקים בְ ִד ִ
ַאחוַת חוֹלְ ִמים וְ לוֹחֲ ִמיםֶ ,של ְמ ִסירּות נֶפֶ ש עַ ל טַ עַ ם
הֲ ָלכָה לְ מַ עֲ ֶשה אֶ ת הַ נָאֶ ה ֶשהֵ ם דו ְֹר ִשיםֶ .שהָ יּו זְמַ ִנים ֶשל ְ
צּוקת הָ אֵ ירּועִ ים ,שֶ הָ יּו זְמַ ִנים ֶשעֲ לֵיהֶ ם ָאנּו ִמ ְת ַרפְ ִקים ,גַם כְ ֶשהַ חַ ּיִים הָ יּו דֵ י ָק ִשים,
חַ ּיִיםֶ ,שֹּלא נָבְ ָקה הָ רּוחַ בִ ְמ ַ
וַ חֲ סֵ ִרים כָל הַ ּמו ָֹתרוֹת ֶש ְמסַ פְ ִקים לָנּו הַ זְמַ ִנים הַ חֲ דָ ִשים..
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הַ בְ ָרגִ ים ֶש ִחלַצְ נּו ִמגּופוֹת הַ ִּמ ְתפוֹצְ צִ ים( ,ה – /0/ו)//

5/0/

בְ ָר ִגים ֶש ִר ְטשּו וְ ִר ְסקּו ִתינוֹקוֹת וִ יל ִָדים,
נְ חַ בֵ ר וְ נַבְ ִריג בְ ִר ְקמַ ת הַ בִ ְניָן שֶ צִ ּוּו לָנּו
דּומים:
הַ פְ צּועִ ים וְ הַ הֲ רּוגִים ,מַ ֶשהּו בְ נוֹסַ ח ְק ִ
ִש ְק ִמים גֻּדָ עּו וַאֲ ָרזִים נַחֲ לִ יף,
הֵ ּמָ ה י ְִתשּו וְ י ְִתצּו,וְ ָאנּו נִטַ ע וְ נִ בְ נֶה,
הֵ ּמָ ה יְבַ ְקשּו לְ הַ כְ ִריעֵ נּו וְ ָאנּו נָקּום וְ נ ְִתעוֹדָ ד,
וְ עוֹד מַ ֶשהּו ֶשֹּלא ִמכְ בָ ר הַ ּי ִָמים,
על ערש דוי,
נוֹסַ ח ָשגּור בְ פִ י חֲ לּוצִ יםִ ,מימֵ י ִמגְ דָ ל וְ חוֹמָ ה,
ְבּורה ֶשל צִ ּיוֹנּות ְטהו ָֹרהְ ,תגּובַ ת-מַ עֲ נֶה
ִמימֵ י עוֹז ּוג ָ
שכב אחינו יעקב,
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ְחּושה
ֶשֹּלא נָמוֹג ִמלַחַ ץ עַ ִּמים וְ אּו" ִמיםּ,ובְ כוֹחוֹת נ ָ
הקשים
ְּורצוֹן בַ ְרזֶל ֹלא חַ ת אֶ לָא ִסכֵל ְגזֵירוֹת ְספָ ִרים לְ בָ נִים
בירושלים.
יטים ,כִ י יָדַ עְ נּו ָאז אֵ יך ְמחַ בְ ִרים
ּוס ִג ַירת ְשעָ ִרים לַפְ לִ ִ
ְ
בלהט אמונתו
זּורים,
טּושים לְ ַקבֵ ץ פְ ִ
בְ ָרגִים,אֵ יְך ְמנַצְ לִ ים מַ ְסמֵ ִרים נְ ִ
לְ ַגּיֵס מַ עְ פִ ילִ ים ,לְ הַ כְ ִשיר ְמגִינִים ,ל ְַחתוֹר ֶנגֶד הַ ְמג ְָר ִשים,
ביקש כביכול
ִיתה,בְ חַ בְ לֵי בְ שוֹר וְ לָכִ יש,
לְ הַ צִ יב חוֹמוֹת מָ גֵן בַ חֲ נ ָ
לדחות את הצפוי
,
ים
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ש
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,
נּו
ּמֵ
עַ
ַארצָ ה ִמ ְקנֶה צֹאן
לְ הָ עִ יז ְ
ונגזר,ופטר אותנו,
מַ ְעפִ ילֵי אֳ ִני וְ הוֹלְ כֵי ֶרגֶל ִמ ִּמ ְדבָ ִרּיוֹת חוֹלִ י,
בביקורינו
לְ הַ פְ ִריחַ ִש ְממוֹת ֶנגֶב,לְ הַ חֲ יוֹת ָשפָ הַ ,ת ְרבּות ,וְ כּולִ י וְ כּולִ י...
בבית-החולים,
כִ י לְ מַ ְנ ִהיגֵי הַ ּיִשּוב וְ הַ הֲ ָגנָה ּומַ ְח ָתרוֹת הָ א ֹו ִני,
כדרכו ,בביטול
בְ או ָֹתם הַ ּי ִָמים ֹלא ִנ ְתרוֹפְ פּו הַ בְ ָרגִים ,וְ ֻּכלָנּו הָ יִינּו ְמחֻּ בָ ִרים
לְ ִת ְקווֹת ּומַ ְשאוֹת נֶפֶ ש ֶשל ְש ִרידֵ י קו ְֹרבְ נוֹת הַ כִ בְ ָשנִים...
שלאחר פה,
מַ ְסמֵ ִרים ּובְ ָר ִגים ֶש ָת ְקעּו הַ ְמפַ ְגעִ ים בְ טַ ף וְ נ ִָשים
בתנופת-יד
ִש ְּמשּו לָנּו לְ יַצֵ ב פַ ח ֹו ִנים ּוצְ ִריפִ ים וְ ָק ָר ָונִים,
מרחיקה ומלמול
אֲ בָ ִנים ֶשּיִדּו בָ נּו לְ ַשתֵ ק ְתנּועָ ה בַ ְד ָרכִ ים,
מרגיע :הכול
ִמ ְטעָ ִנים ֶשה ְֻּט ְמנּו לְ י ֵָרא ּולְ י ֵָרש ִמ ְתנַחֲ לִ ים,
בסדר! לא לדאוג!
צְ רוֹרוֹת ּופְ צָ צוֹת ,מו ְֹק ִשים ּופַ ָג ִזים ֶשנוֹעֲ דּו
אני חש מעין
לְ הַ כְ ִחיד ִנ ְקבָ צִ ים א ֹו לְ ג ְָר ָשם לְ אֶ ֶרץ מוֹצָ ָאם,
יתנִים
ִה ַתכְ נּו וְ יָצַ ְקנּו בִ יסוֹדוֹת ְמחֻּ ז ִָקים וְ אֵ ָ
חוב להקדיש לו,
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בְ ַרבֵ י-קוֹמוֹת ,בְ ִשכּונִים ,בְ מַ אֲ חָ ִזים ּובְ
את השיר הזה,
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הֵ ּמָ ה לִ ְשלִ ילָה וְ ָאנּו לְ ִחּיּוב ,הֵ ּמָ ה לַהֲ
ההולם את
לְ הַ ְש ִמיד וְ לַהֲ רוֹס ,וְ ָאנּו בִ ְתנּופַ תְ -תגּובָ ה אַ ִד ָירה
תחושותינו,
לְ י ֵַשב ּולְ פַ תֵ חַ  ,לִ ְקלוֹט וְ לִ יצוֹר בְ טֶ כְ נוֹל ֹו ְגיָה ּומַ דָ ע,
את הרוח
יקם  -בְ ִה ְתנַחֲ לּות קֶ בַ ע
כְָך הֵ ַשבְ נּו ִשבְ עָ ַתיִים אֶ ל חֵ ָ
המפעימה את
בְ כָל אֲ ַתר ֶשאֵ ַרע ִמפְ גָע ,מַ אֲ חָ ז בְ כָל תֵ ל וְ גִבְ עָ ה וְ חו ֶֹרש
ֶש ִשּמֵ ש לְ מַ אֲ ָרבָ ,כזֶה הָ יָה "טֹהַ ר הַ נ ֶֶשק" נ ֹוכַח טֻּ ְמַאת הַ הֶ ֶרס,
לבנו השותת
ָארץ הַ זֹאת
לְ ַשקֵ ם ּולְ הַ ְש ִתית אֶ ת יְסוֹדֵ י הַ ִקּיּום בָ ֶ
דם בימים
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בְ עֶ ז ְַרת הַ ּמַ ְסמֵ ִרים וְ הַ בְ ָר ִגים ֶש ִּמ ְקשּו ל
עגומים של
כִ י ָאנּו מַ אֲ ִמי ִנים ֶש ְמהַ ְמב ָֻּת ִרים וְ הַ ְשסּועִ ים וְ הַ ְמרֻּ טָ ִשים
שכול ופיגועים
יָקּומּו לִ ְת ִחּיָה,כְ מו ֶֹר ֶשת ִראש ֹו ִניםִ ,מבְ ִנים חֲ דָ ִשים,
ּומפְ עָ לִ ים,
ּומ ַדם חֲ לָלִ ים ְילַבְ לְ בּו מַ טָ עִ ים וְ ַג ִנים ִ
ִ
אֵ לּו הַ ַגלְ עֵ ִדיםַ ,אנְ דַ ְרטָ אוֹת הַ ִשקּום,
ֹלא כִ כָרוֹת הַ בְ כִ ּיָה וְ הַ ְדל ַָקת הַ נֵרוֹת,
כֹחַ הַ ּמַ חַ ץ ֹלא בְ ִאפּוק הָ עוֹטֶ ה ָא ְזלַת יָד ֶשל מּובָ ִסים,
וְ הָ עִ ָקר – ֹלא לִ ְשכוֹחַ לְ הַ בְ ִריג ִמן הַ בְ ָר ִגים הַ ְמ ֻּפז ִָרים
זּוקים
כַּמָ ה מוֹחוֹת ֶשל מַ ְנ ִהי ִגים ְדגּולִ ים ְּורפּופִ ים ,הַ ְטעּו ִנים ִח ִ
ּוּותים .יִהְ יּו הַ ּמַ ְסמֵ ִרים נְטּועִ ים לְ ִאחּוי הַ ְק ָרעִ ים
וְ ִשפּוצִ ים ֶשל עִ ִ
בְ לִ בָ ם ּובְ מוֹחַ ם ֶשל הַ תוֹעִ ים ּומַ ְתעִ ים או ָֹתנּו בְ סַ ּמֵ י מַ ְרפֵ א ְשגּויִים...
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בַ ְקרּו בְ בָ ֵתי הַ חוֹלִ ים( ,ו5/00 ) – 0//
עּודּיוֹת ֶשל בָ ֵתי ָאבוֹת,
בַ ְקרּו בַ ּמַ ְחלָקוֹת הַ ִס ִ
בַ ְקרּו בְ בֵ ית לֶוִ ינ ְְשטֵ יְין,
בַ ְקרּו בְ בָ ֵתי הַ ּמַ ְחסֶ ה לְ חַ ְס ֵרי בַ יִת וְ אֻּ ְמלָלִ ים,
בַ ְקרּו בַ ְּמעוֹנוֹת לְ נ ִָשים מֻּ כוֹת וְ נִפְ גְעֵ י ִמ ְשפָ חוֹת הֲ רּוסוֹת,
לְשקּום עֲ בַ ְריָנִים,
בַ ְקרּו בַ ּמוֹסָ דוֹת ִ
בַ ְקרּו בַ ּמוֹסָ דוֹת לִ יל ִָדים ְמפַ ג ְִרים,
מּודים,
ישים גַלְ ִ
בַ ְקרּו בְ "בָ ִתים מּו ָגנִים" לִ ְק ִש ִ
בַ ְקרּו בְ בָ ֵתי ַאלְ מָ נוֹת וִ יתו ִֹמים,
בַ ְקרּו אֶ ת ִרבְ בוֹת הַ נָכִ ים עַ ל כִ ְסאוֹת גַלְ גַלִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת ַאלְ פֵ י פו ְֹשטֵ י הַ ּיָד בִ ְרחוֹבוֹת הֶ עָ ִרים,
בַ ְקרּו אֶ ת בָ ֵתי הַ ַת ְמחּוי לְ ַאלְ פֵ י ְרעֵ בִ ים,
ִתּוחים,
בַ ְקרּו אֶ ת הַ תו ִֹרים וְ הַ ְד ִחּיוֹת לְ ַאלְ פֵ י נ ִ
רּותי קּופַ "ח
ִזְק ִקים בְ כָל יוֹם לְ ֵש ֵ
בַ ְקרּו אֶ ת הָ ְרבָ בוֹת הַ נ ָ
בַ ְקרּו אֶ ת ֶרבַ ע ִמילְ יוֹן הָ ּמֻּ בְ טָ לִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת הַ פְ ָק ִקים בָ עו ְֹר ִקים הַ צָ ִרים ֶשל הַ ְד ָרכִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת ְתנָאֵ י הַ דּיּור הָ עֲ לּובִ ים,וְ ע ֶֹשק הַ ּמַ ְש ַכנ ְָתאוֹת
בַ ְקרּו אֶ ת צַ חֲ נַת הָ אֲ וִ יר וְ הַ ְרעָ לַת גִדּולֵי הַ ּמָ זוֹן,
לּוסים בַ ִּמ ְש ָר ִדים הַ ּמֶ ְמ ַשלְ ִתּיִים,
בַ ְקרּו אֶ ת סֵ בֶ ל הָ אּוכְ ִ
עּורים הַ ּמַ בְ ִהילִ ים ֶשל ְתאּונוֹתְ -ד ָרכִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת הַ ִש ִ
בַ ְקרּו אֶ ת הַ נִפְ גָעִ ים בִ פְ עּולוֹת טֶ רוֹר וְ חַ בָ לָה ֶשל הָ עֲ ָרבִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת הַ ְנז ִָקים וְ הַ ּמֶ ְחדָ לִ ים הַ ִנג ְָר ִמים מֵ חּולְ ַשת מֶ ְמ ָשלִ ים,
יק ִאים,
יט ָ
בַ ְקרּו אֶ ת ה ֹונַָאת הַ צִ בּור בִ ְת ָככֵי הַ פוֹלִ ִ
צּוקת הַ ּמַ יִם,הַ ָשכָרָ ,רמַ ת הַ חַ ּיִים,
בַ ְקרּו אֶ ת ְמ ַ
בַ ְקרּו אֶ ת פַ עַ ר הַ ָשכָר בֵ ין הָ עֲ ִשיר ֹונִים,
בַ ְקרּו אֶ ת נִצּול הָ עוֹבְ ִדים הַ ז ִָרים,
בַ ְקרּו אֶ ת חוֹסֶ ר הָ א ֹונִים בְ מַ ְשבְ ֵרי בִ טָ חוֹן וְ כַלְ ָכלָה,
בַ ְקרּו אֶ ת הַ שוֹפְ ִטים הַ ְמקֵ לִ ים בְ ִדינֵי עֳ נ ִָשים,
רּורּיוֹת כְ סָ פִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת הָ ַרבָ נִים הַ נ ְִתפָ ִסים בְ ַשעֲ ִ
ישּיִים,
ּומפְ ַלגָה הַ נְגּועִ ים בְ ִסכְ סּוכִ ים ִא ִ
ישים בְ נֵי ָדת ִ
בַ ְקרּו אֶ ת הָ ִא ִ
בַ ְקרּו אֶ ת ִה ְש ַתלטּות הַ ִּמ ְשפָ חוֹת הָ עֲ ִשירוֹת עַ ל הָ עִ ת ֹונִים,
דּורים,
יטים עַ ל ִת ְקשו ֶֹרת וְ ִש ִ
בַ ְקרּו אֶ ת צְ בִ ַירת הַ כוֹחַ בִ ידֵ י הַ ַשלִ ִ
בַ ְקרּו אֶ ת הַ נִּוּון הָ ִאידֵ יאוֹל ֹוגִי וְ ִה ְתרוֹפְ פּות חֲ ז ֹון צִ ּי ֹונִים ּוגְאּולִ ים,
בַ ְקרּו אֶ ת סַ ָכנַת הַ ּמַ ִת ָירנּות וְ ִה ְתגַבְ רּות הַ פֶ ַשע וְ הָ אֲ לִ ימּות,
סקנּות,
בַ ְקרּו אֶ ת הָ מָ ַרת הַ ּמַ נ ְִהיגּות בָ עַ ָ
בַ ְקרּו אֶ ת ִה ְתפַ ְשטּות הַ כִ עּור וְ הַ ִּמדוֹת הַ ְשלִ ילִ ּיוֹת בַ ּיְחָ ִסים - - -
וְ ַאחֲ ֵרי ָכל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
וְ ַאחֲ ֵרי כָל אֵ לֶה -
ואחרי כל אלה -

אַ ֶתם ְמשו ְֹר ִרים עַ ל "הַ חַ ּיִים הַ טוֹבִ ים"?
אַ ֶתם או ְֹמ ִרים ֶשהַ חַ ּיִים כ ַָד ִאּיִים?
אַ ֶתם מַ אֲ ִמינִים ֶשהַ ִתקּונִים אֶ פְ ָש ִרּיִים?
אַ ֶתם עוֹד גוֹעֲ ִרים בַ ִּמ ְתיָאֲ ִשים?
אַ ֶתם מַ ְמלִ יצִ ים לְ ִה ְתעַ לֵם ִמכָל הַ ְק ָשיִים?
אַ ֶתם ִמ ְתג ֹו ְננִים" :כְָך הֵ ם הַ חַ ּיִים"?
אַ ֶתם חו ְֹמ ִקים ּומַ ְמ ִשיכִ ים בְ אֵ ין פִ ְתר ֹונִים?
סּוקים?
אַ ֶתם חו ְֹשבִ ים ֶשאֶ פְ ָשר לְ ִה ְתנַחֵ ם בִ פְ ִ
יחד אתכם לכל הרוחות לדראון עולמים...
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מַ ה ּי ְִק ֶרה בִ ְת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים? – (ה5/0/ )/2/זֹאת י ִֵטיבּו ל ַָדעַ ת ִמּמֶ נִי הַ חֲ כ ִָמים הַ ּמַ אֲ ִמינִים,
יטלֶר,חּומֵ יינִי וַ עֲ ָרפַ את?
הַ ִאם ֻּכלָם יָקּומּו? גַם הָ מָ ןִ ,ה ְ
ּומי ִמ ִר ְשעֵ י י ְִש ָראֵ ל ּופו ְֹשעֵ י הַ דוֹרוֹת יִזְ כּו לַחֲ נִינָה?
ִ
ּמּומים,עִ ם א ֹו בְ לִ י הַ פְ רוֹטֶ זוֹת?
יָקּומּו עִ ם א ֹו בְ לִ י הַ ִ
בְ בִ גְדֵ י חוֹל א ֹו ַשבָ ת? בְ נִפְ ָרד א ֹו עִ ם הַ ִּמ ְשפָ חוֹת?
וְ כֵיצָ ד ֶיאֱ ַרע הַ ּמַ ְהפָ ְך? בִ ְתרּועָ ה וְ קוֹל שוֹפָ ר?
וְ אֵ יזֶה מָ ִשיחַ י ְִת ַקע בַ חֲ צוֹצְ רוֹת הַ בְ שו ָֹרה?
הֲ י ְִהיֶה מָ קוֹם לְ כָל בְ נֵי הַ דוֹרוֹת לָשּוב וְ לִ ְחיוֹת
בִ צְ פִ יפּות י ְַח ָדיו? א ֹו ֶשּמָ א י ְִתא ֹונֵן גֶבֶ ר א ֹו ע ֹולָל
כִ י דוֹחֲ ִקים אֶ ת ַר ְגלָיו? וְ אּולַי זֶה בִ כְ לָל ֹלא חָ זוֹן לַגּופִ ים
אֶ לָא ַרק ַלנ ְָשמוֹת בְ ַאחֲ ִרית הַ ּי ִָמים כֶחָ זוֹן לְ דוֹרוֹת,
ֶשֹּלא ָאמּור ִמכָל וָ כֹל לִ ְהיוֹת ,אֶ לָא ַרק לְ פַ תוֹת
כָל דוֹר ח ֹולֵף ֶשבְ גִין ְתשּובָ ה ּומַ עֲ ִשים טוֹבִ ים
נְבַ לַע אֶ ת הַ ּמָ וֶתּ ,ובִ ְמקוֹם לָמּות נ ְִתחַ לֵף לִ ְחיוֹת?
גַם אֲ נִי ְמבָ ֵרְך בְ כָל יוֹם אֶ ת " ְמחַ ּיֶה הַ ּמֵ ִתים",
אֲ בָ ל הַ ְרבֵ ה יו ֵֹתר ִמ ָשלוֹש פְ עָ ִמים,
כִ י אֲ נִי חָ ש אֶ ת הַ ּמָ וֶת עֲ ָשרוֹת פְ עָ ִמים
וְ אֶ ת ְת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים חֲ ָד ִשים לַבְ ָק ִרים,
כִ י מַ הּו הַ ּמָ וֶת ִאם ֹלא הֶ עְ דֵ ר הַ ִחּיּות וְ טַ עַ ם הַ חַ ּיִים ?!
כִ י מַ הּו הַ ּמָ וֶת? בַ טָ לָה,חַ ּיֵי בְ הֵ מָ הְ ,ש ִקיעָ ה בַ הֲ בָ לִ ים,
כָל ָשעָ ה ֶשגוֹזְ לִ ים אֶ ת זְמַ ני בְ תו ִֹרים אֲ רֻּ כִ ים,
כָל ֶרגַע ֶשּמַ ְט ִר ִידים או ִֹתי לְ בִ לּויִים ְתפֵ לִ ים,
א ֹו בְ ִשדּולִ ים לִ צְ פוֹת בִ ְס ָר ִטים ְמ ַשעֲ מֵ ִמים...
הּוקים,
ָככָה ְמסֻּ ּמָ ן אֶ צְ לִ י הַ ּמָ וֶת בְ ִרגְעֵ י הַ פִ ִ
בִ צְ נִיחַ ת כוֹחוֹת הַ נֶפֶ ש בְ חוֹסֶ ר א ֹונִים,
ָככָה בְ כָל הַ ָשעוֹת הָ ָרעוֹת וְ הַ ָקשוֹת ֶשל ִדכְ דּוכִ ים,
כְ ֶש ִת ְקצַ ר הַ נֶפֶ ש מֵ רוֹב ַאכְ זָבוֹת וְ ִת ְסכּולִ ים,
מֵ חוֹסֶ ר ִספּוק וְ הַ ְרג ַָשת הַ ְחמָ צָ ה ּובִ זְבּוז זִ ּמּונִים
הַ ְמסֻּ גָלִ ים לְ הַ עֲ נִיק חֲ וָ יַת לְ עֵ ילָא ּולְ עֵ ילָא
דּודים - - -
ּיּומּיִים הָ ְר ִ
ִמכָל הַ ִּמ ְרבָ צִ ים הַ ִק ִ
עּותּיִים,
כִ י מַ הּו הַ ּמָ וֶת ִאם ֹלא פֶ סֶ ק זְ מָ ן בַ חַ ּיִים הַ ּמַ ְשמָ ִ
מֵ עֵ ין הַ כְ ָת ִמים הַ לְ בָ נִים הַ ְמ ַשבְ ִשים אֶ ת הֲ בָ נַת הַ כְ תּובִ ים,
וְ ָלכֵן אֲ נִי מַ אֲ ִמין בִ ְת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים ֹלא בְ ַאחֲ ִרית הַ ּי ִָמים
אֶ לָא בְ כָל יוֹם,בְ כָל ָשעָ ה ּובֵ ין הַ פְ ָר ִקים  -כְ גֵאּות הַ גַלִים
ִמן הַ ֵשפֶ ל וְ הָ ְר ִדידּות הַ חֲ ל ָָקה ,הַ ְתפֵ ָלה וְ הַ חֲ ל ְַקל ָָקה
לִ ְק ַראת ִה ְתעַ לּות וְ ִהנ ְָשאּות בְ רּוחַ ְמרו ִֹמים
דּושים בְ ִשפְ עֵ י ְשפָ ִעים,
אֱ לֵי אוֹפָ ִקים ּומֶ ְרחָ בִ ים,אֱ לֵי ִח ִ
ּודבֵ קּות
אֱ לֵי ִשפְ כֵי הַ זְ ָר ִמים הָ אַ ִד ִירים ֶשל ְתנּובַ ת-י ְִצ ָירה ְ
בְ טַ עם חַ ּיִים נ ְִד ִירים ,נַעֲ לִ יםְ ,נ ִקּיִים ִמּמַ אֲ בַ ֵקי ַק ְטנּונִים,
שיו –
ּומ ְתעו ֵֹרר לְ חַ ּיְים כָאן וְ עַ כְ ָ
אֲ נִי מֵ ת ִ
לְ מָ ָשל כְ ֶשאֲ נִי כו ֵֹתב אֶ ת אֵ לּו הַ ְדבָ ִרים,
ּובָ רּוְך ְמחַ ּיֶה הַ ּמֵ ִתים בְ כָל הַ זְ מַ נִים...
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חּוטים( ,ה)0//
יו ֵֹשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִחּוטים,
אּולַי אַ ָתה מּוכָן לִ ְמשוְֹך ְקצָ ת בַ ִ
ֶשֹּלא יִלְ חֲ צּו לִ י הַ חּולְ יוֹת עַ ל הָ עֲ צָ בִ ים?

5/04

חּוטים,
יו ֵֹשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִ
חּוטים,
אּולַי אַ ָתה מּוכָן לִ ְמשוְֹך ְקצָ ת בַ ִ
לְ נַעֵ ר ִמ ְּמקוֹמָ ם אֶ ת הַ נְצִ יגִים הַ ְדבֵ ִקים לְ כִ ְסאו ָֹתם?
חּוטים,
י ֹו ֵשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִ
חּוטים,
אּולַי ִת ְמשוְֹך יו ֵֹתר חָ זָק בַ ִ
ָאדם ִמכָל הָ עַ ִּמים?
ֶשּיִפְ לּו וְ ֹלא יָקּומּו ִר ְשעֵ י ָ
חּוטים,
יו ֵֹשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִ
אּולַי ְת ַשלְ ֵשל לִ י ְקצֵ ה ָקצֵ הּו ֶשל חּוט,
ֶשגַם ָאנִי אּוכַל לְ בַ ּיֵם אֵ יז ֹו ְתלּות?
חּוטים,
יו ֵֹשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִ
ֵתן לִ י חּוט מַ חֲ ָשבָ ה לְ הָ בִ ין ,אֵ יְך אַ ָתה מַ פְ עִ יל
אֶ ת הַ נְפָ שוֹת עַ ל בִ ימַ ת הַ חַ ּיִים?
חּוטים,
יו ֵֹשב ְמרו ִֹמים ,הַ ּמו ֵֹשְך בַ ִ
לּותי
יתי בַ ֵקש בְ טֶ פֶ ש ִסכְ ִ
נִלְ אֵ ִ
אֶ ת הַ נ ְִשגָב ִמבִ ינ ִָתי,
אֲ בָ ל ַרק עוֹד ַאחַ ת אֶ ְשַאל
וְ ַאל יִחַ ר אַ פְ ָך בִ י:
מָ ה אַ ָתה עו ֶֹשה כְ ֶשנוֹצָ ר
חּוטים?
אֵ יזֶה פְ ל ֹונְטֶ ר בַ ִ
אֵ יְך אַ ָתה מַ ִתיר
אֶ ת פְ ַקעַ ת הַ ִסבּוכִ ים?
אֵ יְך אַ ָתה נ ְֶחלָץ
חּוטים?
ִמן הַ ְתכָכִ ים ֶשל הַ ִ
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ָרחֵ ל הַ ְּמשו ֶֹר ֶרת כ ְָתבָ ה":כָל יוֹם מֵ ִמית או ִֹתי הֲ מָ ַתת מָ ה"
ָאמ ָרה" :כָל יוֹם ְמחַ ּיֶה או ִֹתי ִחּיּות מָ ה"
וְ ָרחֵ ל הָ ִא ָשה לִ י ְ
ְק ִצ י ר חַ ּיַי  -בִ ְר ִשימו ַֹתי ,וְ הַ ּמֵ בִ ין ַק ְצ ָר נ ּו ת יְפַ ְענַח או ָֹתן לִ פְ נִ ים וְ לִ פְ נַי
אֶ ת זֵר ַאהֲ בָ ִתי אֲ נִ י מַ גִיש לִ בְ ִח ַירת לִ בִ י  -הֲ לוֹא ִהיא ר ּו ִח י;
בּורים הַ ּמַ אֲ וַ ּיִים ,אֲ בָ ל הֵ ם זוֹכִ ים לִ ְת ִחּיַת הַ ּמֵ ִתים;
בְ ִקבְ רוֹת הַ ַתאֲ וָ ה ְק ִ
לּואים;
ּמּושטֶ ת לְ ָך לְ כָל הַ ַתחֲ ִ
ְגמַ ע לִ ְרוָ יָה ִמכַף הַ חַ ּיִים כִ י ִהיא הָ ְרפּוָאה הַ ֶ
ַאשפֵ ז ,הּוא הַ ִּמ ְקלָט ֶשב ֹו אֲ נִ י
יתי הּוא הַ ּמָ קוֹם הֶ חָ בִ יב עָ לַי בְ יו ֵֹתר לְ ִה ְת ְ
בֵ ִ
מ ֹוצֵ א מַ חֲ סֶ ה ִמן הַ שּוק כְ דֵ י לִ בְ רוֹחַ אֶ ל הַ חַ ּיִים;
הַ חֲ לוֹמוֹת ַ -כּיֵנוֹת הַ ְמב ָֻּש ִמים א ֹו סַ ּמֵ י ַת ְרעֵ לָה ,יֵש ֶשהֵ ם נו ְֹסכִ ים בָ נּו עֶ ְדנַת
מַ ְרגֵעָ ה א ֹו חֶ זְ יוֹנוֹת-בַ לָהָ ה;
הָ ע ֹולָם ִחידָ ה  -וְ ָאנּו מו ִֹדים בְ ִקידָ ה כִ י אֵ ינֶנּו ְמסֻּ גָלִ ים לְ פו ְֹת ָרּה;
טַ לִ ית ֶשל ְת ֵכלֶת כֻּלִ י אֵ ינֶנִ י ,אֲ בָ ל חּוט אֶ חָ ד ֶשל ְת ֵכלֶת י ְִמצָ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי חֵ לֶק;
מֵ ָאז ִה ְתפַ כַח ָאדָ ם ִמּמַ עֲ רּומָ יו לַחֲ גוֹר עָ לֶה ְתאֵ נָה בְ מָ ְתנָיו ִה ְת ַרבּו עֲ ִטיפו ָֹתיו,
זִּיּופָ יו וְ ִרבּוי פָ נָיו;
גּותי ּובְ בֹהַ קְ -שנִ ינָה ִמ ְש ַת ֶקפֶ ת הַ פְ נִ ינָה
בְ קּונְ כִ ּיַת-נַפְ ִשי ִמ ְת ַר ֶקמֶ ת הָ ִ
מּותי;
בְ ִקפְ לֵיִ -ס ְת ֵרי ְד ִ
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"-אֶ ְע בְ ָר ה

ָנ א" (ה)5//

5/0/

ָארץ הַ טוֹבָ ה,
מֹשה – לַעֲ בֹר וְ לִ ְראוֹת אֶ ת הָ ֶ
כְָך ִמ ְתחַ נֵן ֶ
ָארץ ,וְ עוֹלִ ים חֲ ָד ִשים,
וְ ָאנּו ,בְ נֵי הַ ּמֵ ָאה הָ עֶ ְש ִרים ,יְלִ ידֵ י הָ ֶ
ָארץ הַ טוֹבָ ה,
גַם ָאנּו ִה ְשתו ַֹק ְקנּו לִ ְראוֹת בְ מ ֹו עֵ ינֵינּו אֶ ת הָ ֶ
ָארכָּה ּולְ ָר ְחבָ ּה ,בְ ִטּיּולֵי הַ נֹעַ ר,
וְ ָאכֵן זָכִ ינּו לַעֲ בֹר בָ ּה ,לְ ְ
יטי ,בְ צַ הַ "ל,
בַ הֲ ָגנָה,בַ פַ לְ מַ "ח,בַ ּמַ ְח ָתרוֹת,בַ נו ְֹטרּות,בַ צָ בָ א הַ בְ ִר ִ
לּוצים,כְ ִמ ְתנ ְַדבִ ים,כְ חַ ּיָלִ ים,כִ בְ נֵי מֶ ֶשק ,בָ הַ כְ ָשרוֹת
כַחֲ ִ
קּודים,י ִַשבְ נּו או ָֹתּה ,בָ נִינּו וְ נִ בְ נֵינּו בָ ּה -- -
ּובְ כָל סּוגֵי הַ ִתפְ ִ
ְדּועים ּוכְ תּובִ ים בְ חֶ בְ לֵי הַ ְתקּומָ ה וְ הַ ְּמ ִדינָה,
וְ הַ ְדבָ ִרים י ִ
אֲ בָ ל כְ לּום הָ י ְָתה זֹאת הָ ָא ֶר ץ הַ ט ֹו בָ הֶ ,שבֶ אֱ מֶ ת
ִה ְשתו ַֹק ְקנּו ָכזֹאת לִ ְראו ָֹתּה? ְמרֻּ בֶ צֶ ת בְ ַדם בָ נֶיהָ -ב ֹונֶיהָ ?
ַאדמָ ָתּה אֶ ת מֵ יטַ ב ְמגִינֶיהָ -חַ ָּילֶיהָ ?
ְמ ִשיבָ ה לְ חֵ יק ְ
ִמ ְת ַנ ֶכלֶת לִ ְשלוֹם אֶ זְ ָרחֶ יהָ ְ ,מסֻּ כְ סֶ כֶת בְ ִריבֵ י פְ ָלגֶיהָ ?
בַ ּמֶ ה ּומָ ַתי הָ י ְָתה טוֹבָ ה? בְ ִמלְ חֶ מֶ ת ע ֹולָם ִראש ֹונָה?
בִ פְ ָרעוֹת ַת ְרפָ "אַ ,ת ְרפָ "ט ,בִ ְמאו ָֹרעוֹת ַת ְרצָ "וַ -ת ְרצָ "ט?
בְ ִמלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹולָם הַ ְשנִ ּיָה? בְ ִמלְ חֶ מֶ ת הַ קו ְֹמ ִמּיּות ִ ,סינַי,
פּורים ,הַ הַ ָתשוֹת ,הָ ִאינְ ִתיפָ אדוֹת?
ֵש ֶשת הַ ּי ִָמים ,יוֹם הַ כִ ִ
ָארץ הַ טוֹבָ ה בַ חֲ זוֹן טּובֵ י מַ נְ ִהיגֶיהָ – אֵ יכָה נֶהֶ פְ כָה
הָ ֶ
לַחֲ ֵרבָ ה בְ ִדלְ דּול חֲ ז ֹונָּה ,אֵ יכָה נִ ְס ָתאֲ בָ ה בְ כַחַ ש לְ ָש ְר ָשּה?
ּומ ְק ָד ָשּה,
ְרּוש ַליִם ִ
ּובְ יוֹם צוֹם אֻּ ּמָ ה עַ ל חֻּ ְרבַ ן י ָ
ְמ ִסבִ ים ִרבְ בוֹת ִחל ֹונֶיהָ לְ ִמ ְש ָתאוֹת ַייִן וְ ֵשכָר בִ ְשעַ ת ִמ ְשבַ ָתה...
ָארץ הַ ט ֹו בָ ה? ֶש ָתלִ ינּו בְ יִשּובָ ּה אֶ ת כִ נוֹרו ֵֹתינּו
זֹאת הָ ֶ
לְ מַ נְ גִינוֹת מו ָֹר ָשה ִמ ְתחַ דֶ ֶשת בְ עָ ְצמָ ה?
ּוכְ לּום אֶ פְ ָשר לַעֲ בֹר בָ ּה בְ בִ ְטחָ ה? הֲ ֹלוא ִמ ְסבִ יבָ ּה ּובְ ת ֹו ָכּה
יסלַאם ,כָל ִשקּוצִ ים ֶשבָ ע ֹולָם!
ימפֶ ְריַת הָ ִא ְ
ְמי ִַדים בָ ּה ,בְ עֶ זְ ַרת ִא ְ
ָארץ ִמ ְתעַ בֶ ֶרת בָ נּוִ ,מ ְת ַנ ֶכלֶת לְ חַ ּיֵינּו,
אֶ ְעבְ ָרה נָא – וְ הָ ֶ
טו ֶֹרפֶ ת אֶ ת בָ נֵינּוִ ,מזְ ַדהֶ מֶ ת בְ ִמאּוסֵ י ַת ְרבּויוֹתְ ,צמֵ ָאה לַּמַ יִם הַ חַ ּיִים
וְ הַ ְּמקוֹרוֹת יְבֵ ִשים ,כִ י אֶ פֶ ס עָ צּור וְ עָ זּוב וְ אֵ ין עוֹצֵ ר בְ י ְִש ָראֵ ל...
ָארץ הַ טוֹבָ ה ֶש ִאכְ זְ בָ הָ ,שמַ ְע ִתי קוֹל ַרחַ ש בְ מו ִֹחי,
ּובְ עו ִֹדי ִמ ְתל ֹונֵן עַ ל הָ ֶ
ָארץ ט ֹובָ ה !
ּוצפִ ַירת ְי ָללָה":הָ ֶ
יקת ַאזְעָ ָקה ְ
קוֹל ְמז ְַמזֵם וְ נ ֹוגֵס וְ קוֹדֵ חַ כִ ְש ִר ַ
עּומים
ְד ֵשנָה ִמכָל טּובָ ּה ל ְָראּויִים לָּה! אֲ בָ ל יו ְֹשבֶ יהָ  ,חֲ גָבֵ י זְ לִ ילָה ,זְ ִ
תּודים לַהֲ ָקָאה...
ּומחַ לְ לֵי ְקדֻּ ָש ָתּה עֲ ִ
ּומלְ חָ מָ הְ ,
ּומזֹהָ ִמים בְ ִסכְ סּוכֵי ִש ְטנָה ִ
ְ
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-אֵ יְך אֶ פְ ָשר לוֹמַ ר ֶשהַ כֹל הָ בֶ ל?

הֲ ֵרי זֶה ִדבּור ֶש ֻּכל ֹו עָ ֶו ל ! אֲ נִ י צוֹפֶ ה

ָאש ִרי ,מַ עֲ נִ יק לַהֲ וָ י ִָתי
בְ ע ֹול ִָמי כְ מ ֹו בִ ְר ִאי ,וְ הַ ִּמ ְש ַת ֵקף ב ֹו שוֹפֵ עַ לְ מַ לֵא אֶ ת ְ
יאּותי ,וְ סֵ דֶ ר יו ִֹמי ֹלא יָכִ יל וְ ֹלא
טַ עַ ם חַ ּיִים ִעל ִָאיְ ,מהַ נֶה בְ כָל ֶרגַע אֶ ת ְמ ִצ ִ
יּוכַל לְ הָ כִ יל אֶ ת טּוב ֹו הָ אֶ פְ ָש ִרי :לִ ּמּודֵ י תו ָֹרה ,גְ מָ ָרא ,הֲ ָלכָה ,מּוסָ ר ,חֲ ִסידּות,
מַ ְח ֶשבֶ ת י ְִש ָראֵ ל ,פַ ְר ָשנּות וְ הָ גּותֹ ,ענֶג מַ ְרוֶה כֹחוֹת נֶפֶ ש ֶשאֵ ין לְ מַ צוֹת ֹו
ּוקצּובוֹת ֶשל טַ עַ ם חַ ּיִיםּ ,ובֵ ין
וְ לִ ְדלוֹת ֹו בְ ִמלּוא ֹו ,אֶ לָא בִ לְ גִ ימוֹת ְמס ָֹרגוֹת ְ
ישה בְ אֵ ין
קּורי או ְֹר ִחים ,אֲ נִ י נִ פְ נֶה לְ ִשטּוט ּוגְ לִ ָ
רּותי ִצבּור ּובִ ֵ
ּוקי בַ יִת לְ ֵש ֵ
ִעס ֵ
יקה
ּמּוס ָ
סוֹף ְר ָשתוֹת ,וַ אֲ נִ י ְמזֻּּמָ ן לִ ְשמוֹעַ אֶ ל הָ ִרנָה וְ אֶ ל הַ ְתפִ לָה ,אֶ ל הַ ִ
ּומפָ ְרנֶסֶ ת אֶ ת נַפְ ִשי הַ ְצמֵ ָאה לִ ְצלִ ילֵי גַן עֵ דֶ ן עֲ לֵי אֲ ָדמוֹת
הַ נִ פְ לָָאה הַ ְמעַ דֶ נֶת ְ
יס ִטיתּ ,וכְ ִשכוֹר מֻּ פְ עָ ם ִמּוִ ְירטּואוֹזְ יּות
ימפוֹנִ יתִ ,ש ִירית ,סוֹלִ ְ
 ָקאמֵ ִריתִ ,ס ְחּושים,
הַ בִ צּועַ ֶשל ְמחֻּ ָננֵי אֵ ל ,אֲ נִ י מֻּ סָ ע לִ ְמחוֹזוֹת ַתת וְ עָ ל ֶשל הֲ ָשגַת הַ ִ
ּובְ נוֹחַ

הָ רּוחַ

–

סּוקים ֶשל ִתפְ לּות וְ ַטעַ ם ,לְ הַ בִ יעַ
נִ ְתפָ ִסים לִ כְ ִתיבַ ת פְ ִ

גּושים וַ הֲ גִ יגִ ים לִ פְ רוֹק בִ ְר ִשימוֹת וְ זִ כְ רוֹנוֹת
בְ שּורוֹת פְ רּוזוֹת וַ חֲ רּוזוֹת ִר ִ
ִמ ְטעָ נֵי עָ בָ ר וְ ה ֹווֶה לוֹחֲ ִצים ָ - - -אז ָלזֶה י ִָק ֵרא הֶ בֶ ל? הֲ ֵרי זֶה מַ ּמָ ש עָ וֶל לוֹמַ ר
ֶשהַ כֹל הָ בֶ ל! וְ ֹלא ִהזְ כ ְַרנּו ְצפִ ּיָה בְ מוֹפָ עֵ י הַ ִּמ ְר ָקע ,בְ ִסקּור ַק ְצוֵי אֶ ֶרץ וְ נוֹפֶ יהָ ,
בְ פִ לְ אֵ י הַ ּמַ ָדע ,הַ טֶ כְ נוֹלוֹגְ יָה וְ הַ ִק ְדמָ ה ,בְ נַפְ תּולֵי ְד ָרמוֹת אֱ נו ִֹשּיוֹת,בְ ִשיג וְ ִשיחַ
ֶשל חֲ כ ִָמים וְ הֶ ְדיוֹטוֹת בְ רּומֵ י נו ְֹש ִאים ֶשל ַחּיִים וַ עֲ לִ ילָהּ ,ומַ דּועַ ִיג ַָרע חֶ לְ ָקּה
יהי ְמנ ְַשָאה או ְֹתָך עַ ל כַנְ פֵ י
ֶשל הַ ְק ִריָאה בְ ִספְ רּות א ֹו ִעתוֹנּות מַ ְר ִשימָ ה? הֲ ֵר ִ
ּות ָככֵי נוֹכְ לִ ים,
ידע חֲ תֻּ ִּמים ,לְ סַ עֲ רוֹת ְרגָשוֹת ְ
רּוחַ לְ ִס ְת ֵרי נְ בָ כִ ים ,לְ או ְֹצרוֹת מֵ ַ
ימים,
לְ בִ לּוש ְמתֻּ ְחכָם ּולְ ִדיַאלוֹגִ ים ְמפֻּלְ פָ לִ ים,לְ מַ ְראוֹת נֹ וף וְ צּורוֹת טֶ בַ ע מַ ְק ִס ִ
ישים וְ ִת ְסבוֹכוֹת ֶשל רוֹמָ נִ ים,
פּורי ִא ִ
לְ ִחשּוף פִ נוֹת ֵתבֵ ל וַ אֲ נ ִָשים ְמיֻּחָ ִדים ,לְ ִס ֵ
דּורים ִחּיּונִ ּיִים בְ ִענְ ְינֵי בְ ִריאּות
ירּועים ְמ ַר ְת ִקים ,לְ ִש ִ
לִ ְס ָדרוֹת ְמלֻּּווֹת אֵ ִ
ּותחּושוֹת ִספּוק וְ ֹא ֶשר
וְ או ַֹרח חַ ּיִים .וְ טֶ ֶרם ִהזְ כ ְַרנּו כָל או ָֹתן ְשעוֹת ַאהֲ בָ הְ ,
ֶשל חַ ּיֵי צַ וְ ָתא ּובִ לּויֵי ִמ ְשפָ חָ ה ...וְ כָל או ָֹתם ְרג ִָעים נִ פְ ל ִָאים ֶש ַא ָתה מַ עֲ נִ יק
קּוקים לְ עֶ זְ ָרה בְ לִ ּמּו ִדים ,וְ ֹלא ז ֹו בִ לְ בַ ד אֶ לָא כָל הַ ּמַ אֲ מַ ִצים לְ ַשכְֵך
לַנְ כ ִָדים הַ זְ ִ
ּוקרוֹבִ ים ,וְ ֹלא ז ֹו ַאף ז ֹו – כָל
ִריבִ ים ,לְ הַ ְשכִ ין יַחֲ סֵ י ָשלוֹם וְ ִרסּון בֵ ין ְשכֵנִ ים ְ
ַארכִ ּי ֹונִ ים...
סּוגֵי הַ ַת ְחבִ יבִ ים ,הָ ְרכִ ישוֹת וְ הָ אוֹסָ פִ ים ,הָ ַאלְ בו ִֹמים,הַ גִ נְ זַכִ ים וְ הָ ְ
אֲ הָ הִ ,רבוֹן הָ ע ֹול ִָמים ,הָ סֵ ר מֵ עָ לֵינּו כ ֶֶתם זֶה ֶשל הָ או ְֹמ ִרים כִ י הַ כֹל הֲ בֵ ל
הֲ בָ לִ ים

–

הֲ ֵרי אַ ָתה יוֹצֵ ר הַ חַ ּיִים,נ ַָת ָת לָנּו חַ ּיִים  -וְ חַ ּיֵינּו נָפְ לּו לָנּו בַ נ

יעקב נימן
5
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ֹז א ת ָה ָא ֶר ץ (ו)13/זֹא ת הָ ָא ֶּר ץ – מו ֵֹקד אֵ ש אֱ מּונָה,
יִש ָראֵ ל,
יְ קוֹד ְמ ִשיכָה לְ ִרבְ בוֹת ְ
עוֹלִ ים ּובְ נֵי ג ֹולָה ,אֵ י כָ ה הָ פְ כָה
ָארץ הַּ מֻ בְ טַּ חַּ ת"
מֵ "הָ ֶּ
ָָארץ ֶּש אֵ י ָנ ּה מּובְ טַּ חַּ ת...
ל ֶּ
בּורה,
אֵ יכָ ה הָ פְ כָה לְ אֶּ ֶּרץ ְק ָ
ֶּשָאנּו ע ֲִת ִידים לָבוֹא בָ ּה,
בְ תוֹר מָ נוֹחַּ א ֹו ְמנוֹחָ ה
אֶּ ל הַּ ְמנּוחָ ה וְ אֶּ ל הַּ נַּחֲ לָה - - -
ּיְעּודה כַּ נ ְִראֶּ ה
ָארץ הַּ ָ
זֹאת הָ ֶּ
לְ פִ ּגּועֵ י כְ בָ ָרה ּומַּ טָ חֵ י מַּ ְרּגֵמָ ה
ּיְהּודים הַּ ִמ ְתנַּחֲ לִ ים בָ ּה
בַּ ִ
ּותחּום  -בֵ ין A,B, C
בְ כָ ל ַּקו ְ
ָירֹק,כָ חֹל א ֹו סָ גֹל,
ָארץ ֶּש ִשגְ גַּת ְקבַּ ְרנִיטֶּ יהָ
זֹאת הָ ֶּ
תּוריהֶּ ם
וְ סַּ ְמיּות עֵ ינֵיהֶּ ם ּווִ ֵ
ִספְ קּו לְ חַּ בְ ָלנֵי אוֹיְבֵ ינּו
ַאספָ ַּקת
ישה לְ ְ
רוֹבִ ים וְ ַּד ְרכֵי גִ ָ
ּומ ְתאַּ בְ ֵדי גִ 'יהַּ אד,
ִמ ְטעָ נֵי צַּ ד ִ
ָארץ ֶּש ִה ְרחַּ בְ נּו אֶּ ת ּגְ בּולָּה
זֹאת הָ ֶּ
וְ הַּ ּלְ בָ נוֹן ִמ ְתפַּ ֵשט לְ ת ֹוכָּה
מּומ ִחים ֶּשל טֶּ רוֹר וְ חַּ בָ לָה,
בִ יבּוא ְ
ּלּומים
וְ חזְ בְ ָלנֵי פִ ּצּוצִ ים וְ צִ ִ
מַּ ְד ִריכִ ים לְ ַּרסֵ ק בָ ִתים וְ אֵ יבָ ִרים
לְ הַּ ְק ִריב אֶּ ת ָק ְרבַּ ן הַּ ָת ִמיד
ֶּשל חַּ ּיָלִ ים,אֶּ זְ ָר ִחים,טַּ ף וְ נ ִָשים...
ָארץ לָבוֹא בָ ּה
זֹאת הָ ֶּ
כְ בִ יַאת ֶּשמֶּ ש לו ָֹקה,
כְ ֶּשמֶּ ש הַּ ִת ְקוָ ה ֶּשהֻ עַּ ם זָ הֳ ָרּה -
אֵ יכָ ה יּועַּ ם זָ הָ ב ,זְ הַּ ב הֶּ חָ זוֹן
ֶּשל עַּ ם ִמ ְתנ ֵַּשא כָאֲ ִרי בְ אוֹן...
ָארץ ֶּשחָ ְתרּו אֵ לֵיהָ
זֹאת הָ ֶּ
בְ סַּ עֲרוֹת סּופָ ה,
בְ ַּד ְרכֵ י תַּ לְ אּובוֹת ִצּיָה,
חֲ לּוצֵ י-אֱ מֶּ ת ,ע ֹולֵי ְרגָלִ ים,
לְ הַּ חֲ יוֹתָ ּה ּולְ הַּ חֲ זִ יק בָ ּה,
לְ הַּ פְ ִריחָ ּה ִמ ִש ְממוֹתָ ּה,
ָארץ ֶּשפַּ ְרסוֹת מַּ עֲפִ ילֵינּו
הָ ֶּ
ֶּשעָ לּו ִמן הַּ ּיָם טָ בְ עּו בָ ּה
ַאדמָ תָ ּה אֶּ ת חוֹתַּ ם
בְ ְ
הַּ מַּ עְ פִ ילִ ים ֶּשאֵ ינָם נ ְִר ָתעִ ים...
ָאדם,
ָארץ ֶּשהֲ מ ֹונֵי ָ
זֹאת הָ ֶּ
ְת ִמימֵ י אֹמֶּ ן ִמ ֵתימָ ן,
צָ נְחּו מֵ עַּ ל כַּ נְפֵ י נ ְָש ִרים
ַאדמָ תָ ּה,
לְ נ ֵַּשק אֶּ ת ְ
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וְ ֹלא ִשעֲרּו ֶּשכָאן יְ ַּק ְּצצּו
אֶּ ת פֵ אוֹת מו ַֹּר ְש ָתם,
י ְַּח ְטפּו אֶּ ת יַּלְ ֵדיהֶּ ם
ירי הַּ ְמחַּ נְכִ ים...
לְ ִמ ְס ַּדר אַּ בִ ֵ
יִסּורים,
ִ
ָארץ נַּחֲ לַּת מֻ כֵי
זֹאת הָ ֶּ
סּורי ַּק ַּדחַּ ת וַּ הֲ ָגנָה עַּ ל יִשּובִ ים,
יִ ֵ
ּוצבָ א פו ְֹר ֵקי עוֹל
לוֹחֲ מֵ י מַּ ְח ָתרוֹת ְ
יִש ְמעֵ אלִ ים,
יטים וְ ְ
תּורכִ ים ,בְ ִר ִ
ְ
אֶּ ֶּרץ ִתפְ אֶּ ֶּרת לְ תַּ ע ֲִשּיוֹת מַּ ָדע ְּורפּוָאה,
ירת
ירה ,לְחַּ ְקלָאּות ע ֲִת ַּ
לְ טֶּ כְ נוֹלוֹגְ יָה אַּ ִד ָ
ישגִ יםְ ,מכ ֹונֵי מֶּ ְח ָקר וְ הו ָֹרָאה,
הֶּ ֵ
יְשיבוֹת וְ אֻ לְ פָ נִּיוֹת ּופִ ְרסּומֵ י תו ָֹרה,
ִ
עלֵי יָגוֹן –
יתי ֲ
אֵ יכָ ה הָ פְ כָה לְ מַּ בְ לִ יגִ ִ
לְ אֶּ ֶּרץ נִכְ זֶּ בֶּ ת ִמ ִשלְ טוֹן חֲ סַּ ר א ֹונִים,
ַאחים,
לְ אֶּ ֶּרץ ְמטַּ פַּ חַּ ת ִשנְַאת ִ
לְ אֶּ ֶּרץ מַּ ְר ִחיבָ ה פְ עָ ִרים,
לְ אֶּ ֶּרץ ְמג ֶַּּדלֶּת ִשכְ בַּ ת שוֹעִ ים
הַּ ִמ ְתעַּ ּלְ ִמים ִמ ַּשוְ עַּ ת ֲע ִנּיִים ...
ָארץ ֶּשהֻ ְקבְ עּו בָ ּה
זֹאת הָ ֶּ
ּושמ ֹונָה עָ ֵרי ִמ ְקלָט –
ַארבָ עִ ים ְ
ְ
אֵ יכָ ה הָ פְ כָה ֻכּלָה לְ אֶּ ֶּרץ ִמ ְקלַּט
לְ מַּ בְ ִריחֵ י סַּ ִמים,לְ מ ֹו ֲעלֵי כְ סָ פִ ים,
ּושָאר פו ְֹשעִ ים,
לְ רו ְֹצ ִחים,אַּ נ ִָסים ְ
ְמב ָֻק ֵשי כָל הָ אֲ ָרצוֹת,
לִ ְמצוֹא מַּ חֲ סֶּ ה בִ זְ כּות הַּ ִשיבָ ה...
סּורי נַּאֲ פּופִ ים,
אֵ יכָ ה נ ְִקלְ טּו בָ ּה סַּ ְר ֵ
ָאדם וְ זוֹנוֹת,
סוֹחֲ ֵרי ָ
לְ כַּ הֵ ן בְ ִמ ְק ְד ֵשי פְ עוֹר
בְ מ ֹועֲד ֹונִים זוֹהֲ ִרים וְ ֵשירּותֵ י לְ וַּ אי...
ָארץ ֶּשהָ יְתָ ה מַּ ְשַאת נַּפְ ָשם
זֹאת הָ ֶּ
ֶּשל לוֹחֲ ִמים וְ חוֹלְ ִמים בְ כָל הַּ ד ֹורֹות,
ּומ ְצווֹת,
אֶּ ֶּרץ-חֶּ ְמ ַּדת-חֶּ בְ ָרה ֶּשל מַּ ע ֲִשים ִ
אֶּ ֶּרץ ְצבִ י כְ סֵ מֶּ ל ּגַּאֲ וָ ה וְ חֵ ירּות –
כָ אן וְ ָשם נ ְִשבְ עָ ה אֻ מָ ה ְשבּויָה בִ ְשבּועַּ ת
ירּושלַּיִם ,לְ קוֹמֵ ם בֵ ית-חַּ ּיִים
ָ
ִצּיוֹן וִ
יְהּודים...
ִ
לִ פְ לִ יטֵ י שוָֹאה וַּ ע ֲָרב ,לְ נ ְִר ְדפֵ י
אֵ יכָ ה ָשפְ לָה לֶּעָ פָ ר קו ְֹמ ִמּיּות הַּ ּיוֹבֵ ל
ידנּו ִמּגוֹי ,
ֶּנגֶּד הַּ זו ְֹמ ִמים לְ הַּ כְ ִח ֵ
ַארצֵ נּו...
לְ רו ֵֹשש אֶּ ת ִקּיּומֵ נּו וְ ל ֶָּר ֶּשת אֶּ ת ְ
אֵ י ִקינָה עַּ ל ִתפְ אֶּ ֶּרת ֶּשנִגְ נְזָ ה,
עַּ ל מו ֶֹּר ֶּשת ֶּשחֻ ּלְ לָה ,מַּ נ ְִהיגּות ֶּשכִ זְ בָ ה,
דּומים ֶּששּוב אֵ ינָּה נוֹפַּ חַּ ת
עַּ ל רּוחַּ ְק ִ
בַּ חַּ ּיִים ּובַּ הֲ רּוגִ ים בְ ש ֹו ַּרת ְת ִחּיָּה...
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הָ בָ ה נֵצֵ א בִ ְמחוֹלוֹת -כִ י הַּ ּיוֹם אֵ ין הַּ לְ וָ יוֹת !
הַּ ּיוֹם ֹלא ִה ְק ַּרבְ נּו קו ְֹרבָ נוֹת,
הּוקזּו ָד ִמים בִ ְתאּונוֹת,
הַּ ּיוֹם ֹלא ְ
ּולְ פִ יכָ ְך עָ לֵינּו לְ הוֹדוֹת
בְ תוֹדוֹת וְ ִת ְשבָ חוֹת
כִ י נ ְִמנְעּו חַּ בָ לוֹת,
כוֹחוֹתֵ ינּו ִסכְ לּו פְ גִ יעוֹת!
ָאמנָם פֹה וָ ָשם יֵש יְ ִרּיוֹת,
ְ
פֹה וָ ָשם טו ְֹמנִים ִמ ְטעָ נִים,
א ֹו או ְֹרבִ ים בְ ִצ ֵדי הַּ ְד ָרכִ ים,
ּיְמים
וְ הָ ִא ְרגּונִים ְמאַּ ִ
עַּ ל פְ צָ צוֹת ְמתַּ ְק ְתקוֹת,
עַּ ל ַּש ִה ִידים ְדרּוכִ ים לְ בִ ּצּועִ ים,
עַּ ל מַּ ְרּגֵמוֹת ֶּשאֵ ינָן ּגו ְֹרמוֹת נְזָ ִקים,
אֲ בָ ל תו ָֹדה לְ אֵ ל נו ָֹרא עֲלִ ילוֹת
ֶּש ַּרק נ ְִס ָקלִ ים,נ ְִרג ִָמים,
לְ ֹלא ִרסּוק אֵ יבָ ִרים,
וְ הַּ ּיוֹם אֵ ין הֲ רּוגִ ים,
וְ יו ְֹצ ִאים יְ ֵדי חוֹבַּ ת ִקּיּום
בְ לִ י בִ ְרכַּ ת הַּ ּגוֹמֵ ל וְ ֶּשהֶּ חֱ יָנּו ִמּיוֹם לְ יוֹם...
ַאש ֵרינּו ּומַּ ה טוֹב חֶּ לְ ֵקנּו
ְ
ֶּש ִה ְשכַּ לְ נּו לִ ְמנוֹעַּ זַּ עַּ ם ְמ ִדינוֹת,
ֶּשכוֹחוֹתֵ ינּו נ ְִמנְעּו ִמ ְתגּובוֹת,
יחים ּומֶּ ְמ ָשלוֹת,
ֶּש ִרפִ ינּו לַּחַּ ץ ְשלִ ִ
וְ חַּ כְ מֵ י ָש ֵרינּו בְ הַּ צְ הָ רוֹת נְבּובוֹת,
ּופִ ְרסוֹמֶּ ת ִת ְשקו ֶֹּרת בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹת:
ַאש ֵרינּו ֶּש ִהבְ לַּגְ נּו
ְ
לְ הַּ ְש ִקיט אֶּ ת הָ רּוחוֹת !
אוֹי לָאוֹזְ ַּניִים ֶּשכְָך שו ְֹמעוֹת,
כִ י הָ ִאפּוק מֵ עִ יד עַּ ל כוֹחוֹת...
הָ בָ ה נֵצֵ א בִ ְמחוֹלוֹת
כִ י ָאנּו מַּ עֲבִ ִירים עַּ ל הַּ ִמדוֹת,
ִמ ְתאַּ פְ ִקים,מַּ בְ לִ יגִ ים,
ֹלא חו ִֹצים ַּקּוִ ים אֲ דֻ ִמים,
ירה
ירה גו ֶֹּר ֶּרת עֲבִ ָ
וְ כָ ְך עֲבִ ָ
ירה בַּ ְמ ִדינָה -
וְ זֹאת הָ אֲ וֵ ָ
כִ י לְ חַּ טַּ את הָ ִאפּוק
אֵ ין כִ פּור וְ כַּפָ ָרה...
פֶּ ֶּרס ס ֹולֵל שּוב נ ְִתיבוֹת
בִ ְתכָ כֵ י ְד ָרכָיו הַּ חו ְֹתרוֹת,
ּומ ִדינוֹת,
לָדּון עִ ם ַּרבֵ י ְמ ַּרּצְ ִחים ְ
וְ עו ְֹמ ִרי הֲ ֵרי יָדּועַּ ִמ ֶּק ֶּדם
לְ מַּ ּגָעִ ים עִ ם ִאיזֶּ בֶּ ל,
בּורים:
וְ נַּפְ ִטיר עַּ ל כָל הַּ מַּ ּגָעִ ים וְ הַּ ִד ִ
הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים הַּ כֹל הֶּ בֶּ ל...

יעקב נימן
5
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בין

המצרים

5/3/
(ו)92/
ַאקצָ ה",
אדת "אֶ ל ְ
ֹלא הָ יּו י ִָמים טוֹבִ ים כִ ימֵ י אִ ינְתִ יפָ ָ
שֶ בָ הֶ ם הֲמ ֹונֵי בֵ ית י ְִשרָ אֵ ל חוֹגְ גִ ים ִמקָ צֶ ה וְ עַ ד קָ צֶ ה -
כְ ִמי שֶ אֵ ינָם נִפְ גָעִ ים ,כְ ִמי שֶ אֵ ינָם שַ כּולים ,כְ מִ י
שֶ אֵ ינָם סוֹבְ לִ ים מֵ הִ תְ מו ְֹטטּות בָ תִ ים...
תִ ְקרַ ת הַ מְ ִדינָה ִמתְ מוֹטֶ טֶ ת מֵ עַ ל רָ אשֵ ינּוַ ,והֲמ ֹונֵינּו
נ ְִמל ִָטים לִ ְמצוֹא מַ חֲסֶ ה ,לְ מַ ּצוֹת כָל ִטיפַ ת ֲהנָָאה
בְ ִשבְ רֵ י הַ הֶ רֶ ס וְ הַ מְ צּוקָ ה ,כִ י בְ אֵ ין חָ זוֹן יִפְ רַ ע הָ עָ ם
אֶ ת חֶ ְשבוֹן ַאשְ לָיוֹתָ יו וְ תִ ְקווֹתָ יו בַ ֲהנָאות שָ וְ א,

מּורים,
דּורי פו ְֹרנ ֹו ,בְ סַ חַ ף זְ כּויוֹת הִ ִ
בְ הַ ְמלָצוֹת לְ ִש ֵ
בִ פְ רָ סִ ים ְמפַ תִ ים לְ כָל ִמינֵי פַ עֲלּולֵי תַ עֲתּועִ ים בְ מוֹפָ עֵ י
בִ דּור ...וְ הַ נְעָ ִרים לְ פִ י הַ שָ עָ ה ִמתְ ַלה ֲִטים וְ דו ְֹק ִרים,
ּומפַ תִ ים לִ פְ שָ עִ ים
רוֹצְ ִחים וְ ג ֹונְבִ ים,וְ הַ סַ ִמים ְמשַ כְ ִרים ְ
ֲמּורים ,וְ הַ בְ עָ לִ ים מַ כִ ים ,וְ הַ נ ִָשים בְ צֵ ל
יוֹתֵ ר ח ִ
הַ מִ ְקל ִָטים ,וְ הַ נִבְ חָ ִרים חוֹגְ גִ ים ְ ,מתַ ְקנִים "עִ ּוּותִ ים",
יטיבִ ים עִ ם עַ צְ מָ ם וְ עִ ם ְקהָ לָם,
מַ עֲלִ ים אֶ ת ְשכ ָָרם ,מֵ ִ
ִמתְ כַתְ ִשים לְ מַ ְראִ ית עַ יִן בְ עֵ ין הַ מַ צְ לֵמוֹת כְ ֵדי לְ ְרכוֹש

בְ הַ ְשקָ עַ ת חֲזוֹנוֹתָ יו בְ בִ ּצַ ת הָ עַ כְ שָ יו ,וְ נ ֹוכַח הַ סְ תִ ירוֹת
שֶ בְ גִ ּלּויֵי הַ חַ יִ ים הַ כְ פּולִ ים  -הָ עֲצָ בִ ים לו ִֹקים,הַ יְ חָ סִ ים
ִמתְ מַ תְ ִחיםּ ,וכְ ֵדי לְ הֵ רָ גַע ְמצִ יפוֹת אוֹתָ נּו חֶ בְ רוֹת
הַ תַ יָרּות בְ פִ תּויֵי נוֹפֶ ש בְ כָל חֶ לְ קֵ י תֵ בֵ ל ,לְ הֵ רָ גַע
ּולְ בַ ּלוֹת (בִ ְמ ִח ִירים שֶ אֵ ינָם שָ וִ ים לְ כָל נֶפֶ ש) גַם בְ כָל
סּומים הֵ ם לֶחֶ ם חֹ ק
אֲתָ רֵ י הַ חֹ פֶ ש בְ י ְִשרָ אֵ ל ,וְ הַ פִ ְר ִ
תְ זּונַת י ְִשרָ אֵ ל לְ הֵ רָ שֵ ם ּולְ הִ תְ חַ יֵב לְ כָל סּוגֵי הַ מִ בְ צָ עִ ים
 לְ בַ זְ בֵ ז אֶ ת ְשאֵ ִרית הַ חֶ סְ כוֹנוֹת בְ חַ יֵי שָ עָ ה,ֵיטיב לְ נַּצֵ ל כָל שָ עָ ה טוֹבָ ה,
בְ תַ חֲרּויוֹת הֶ שֵ גִ ים ִ -מי י ִ
הֲרֵ י ֻּכּלָנּו ֶנ ֱחנ ִָקים ִמ ְשתִ יַת הַ מַ יִם הַ מָ ִריםֻּ ,כּלָנּו

א ֹוה ֲִדים ,מַ ח ֲִריפִ ים לָשוֹן ּובִ ּטּויֵי ִש ְמצָ ה ּוגְ נַאי,
ּומַ ִּטילִ ים ִשקּוצֵ י עֲלִ ילוֹת בְ זִ ַירת הַ הִ תְ נַגְ שּוי ֹות
ּומסְ תָ ע ֲִרים זֶה עַ ל זֶה עַ ד כְ ֵדי מַ הֲלּומוֹת ,וְ הַ שֶ קֶ ט
ִ
רָ חוֹק ִמכָל הַ הַ צְ הָ רוֹת ,וְ הַ בִ ּטָ חוֹן לוֹקֶ ה בְ יֶתֶ ר ְשאֵ ת
הּודחּו כְ ֵדי מַ שֶ הּו
ִמבִ ימֵ י מֶ ְמשָ לוֹת קו ְֹדמוֹת ,שֶ ְ
לְ שַ נוֹת ,וְ הַ ְשאֵ לוֹת מַ ְט ִרידוֹת – עַ ל כָל אֵ ּלֶה,אֵ לִ י
הַ ּטוֹב ,כְ ַדאי לִ ְחיוֹת? וְ יֵש הַ ְמ ִשיבִ יםֹ :לא הָ יּו י ִָמים
טוֹבִ ים לְ י ְִש ָראֵ ל כִ בְ י ִָמים אֵ ּלֶה שֶ ל בֵ ין הַ ְמצָ ִרים,
וְ הַ "כֵפִ ים" הֵ ם תְ גּובַ ת עַ ם ח ֹוגֵג ַלכֵפִ ים הַ ְמאַ יְ ִמים
לְ שַ ְרטֵ ן אֶ ת סְ פִ ינַת הַ מְ ִדינָהּ ,ולְ פִ יכְָך ְמנַּוְ ִטים אֶ ת

קּוקים לְ הַ ְחיָָאה ,לְ ִטהּור הַ נְשָ מָ ה הַ חַ יָה ,וְ אִ ם בָ ּה
זְ ִ
בְ שָ עָ ה ִמישֶ הּו נוֹרָ הִ ,מישֶ הּו ֶנהֱרַ ג בַ תְ אּונָהָ ,אז מָ ה?
וְ אִ ם ִמישֶ הּו נ ְִדקַ ר בִ ְקטָ טָ הּ ,ובָ ּה בְ שָ עָ ה ִמישֶ הּו מַ ִדיר
שֵ נָה בַ ְש ִמירָ ה ,א ֹו נ ְִקרָ א לִ פְ עִ ילּות יְזּומָ הְ ,מגִ ינָה,
סוֹתֶ רֶ ת פְ גִ יעָ הָ ,אז מָ ה? הֲרֵ י הַ מְ תָ ִחים אֵ ינָם נ ְִרפִ ים,
ּומשָ ם
ישים ,וְ הַ ּלְ חָ צִ ים ִמכָאן ִ
וְ הָ עֲצָ בִ ים עוֹד יוֹתֵ ר ְרגִ ִ
ִמתְ גַבְ ִרים וְ הוֹלְ כִ ים  -הַ אִ ם זֶה מ ֹונֵעַ מִ ַּלחֲגוֹג גַם
כְ שֶ ַלאֲחֵ ִרים אֵ ין חַ יִ ים? … הַ שֶ בר בַ סוֹלִ ַיד ְריּות
אּומית כֹ ה עָ מוֹק ,שֶ שּוב ֹלא אִ יכְ פַ ת אִ ם פֹ ה וָשָ ם
הַ ּלְ ִ
נ ְִקטָ עִ ים לְ ִמישֶ הּו הַ חַ יִ ים  ,מַ דּועַ ַלעֲצוֹר אֶ ת שֶ טֶ ף

מַ ֲה ָלכָה לְ מַ ֲהלָכִ ים שֶ ל חַ יֵי שָ עָ הּ ,ולְ פִ יכְָך עַ ם י ְִש ָראֵ ל
יוֹצֵ א בִ ְמחוֹלוֹת – בְ פֶ סְ ִטיבָ לִ ים ,בְ כ ְַר ִמיאֵ לִ ים,
ְהּודים ִמכָל
בְ מַ כַבִ יוֹת ,בְ ק ֹונְגְ ֵרסִ ים ,בְ כִ נּוסֵ י י ִ
הַ תְ פּוצוֹת ,לְ קָ ְרבָ ם ,לְ שַ תְ פָ ם ,וְ לּו לְ ִמסְ פַ ר שָ בּועוֹת,
ָארץ הַ ְקדוֹשָ ה בוֹעֶ ֶרת בְ אֵ ש הַ מַ ְשטֵ מָ ה ,כְ וּויָה
ֲאבָ ל הָ ֶ
מּושמֶ צֶ ת בַ הֲסָ תָ ה וְ הִ תְ נַכְ לּויוֹת לְ עֶ צֶ ם
ְ
בַ חַ בָ לוֹת,
ָארץ ֲחנֵפָ הִ ,מתְ חַ ֶּללֶת מֵ עֶ ְרכֵי הַ ְקדֻּ שָ ה,
ִקיּומָ ּה …וְ הָ ֶ
ּונְבּוַאת הַ הֲקָ ָאה כְ בָ ר ְמחַ לְ חֶ לֶת בִ גְ ר ֹונָּה...
ּומק ֹו ְננִים ,וַ ֲהלָלּו
בֵ ין הַ ְמצָ ִרים – ֲהלָלּו יו ְֹשבִ ים לָָארֶ ץ ְ
יו ְֹשבִ ים לְ כ ֵַרת י ְִדידּות עִ ם הַ ש ֹונְאִ ים ,אֵ לּו ִמתְ ַנחֲלִ ים

הַ חַ יִ ים הַ תוֹסְ סִ ים? מַ דּועַ לִ סְ כוֹר אֶ ת הִ תְ פָ ְרצּות
ִשפְ עַ ת הַ בִ ּלּויִים הַ קו ְֹרצִ ים ,מַ דּועַ לִ בְ לוֹם אֶ ת
ימים ָאמְ נָם
הִ סְ תָ עֲרּות הַ פֵ סְ ִטיבָ לִ ים מִ כָל הַ סּוגִ ים? הַ ִ
יְמֵ י הַ מְ צָ ִרים ,י ִָמים שֶ ל צִ נְעָ ה ,י ִָמים שֶ ל אֲבֵ לּות
ַאחדּות
וְ ִקינָה ,עַ ל ֻּח ְרבָ ן ,עַ ל בֶ קַ ע חוֹמוֹת בְ ִמבְ צַ ר הָ ְ
שֶ ל הָ אֻּמָ ה ,י ִָמים הָ ְראּויִים לְ יֶתֶ ר שֶ קֶ ט ,לְ יֶתֶ ר חֶ ְשבוֹן
נֶפֶ שּ ,ובַ מֶ ה אֶ צְ לֵנּו עוֹסְ ִקים?בְ ִמצְ עָ ֵדי "גֵאִ ים",
בְ הִ תְ פָ ְרצּות הַ תוֹמֶ כֶת בְ כָל שַ עֲשּועֵ י הַ ַנאֲפּופִ ים,

ּומתְ ַאחֲזִ ים בְ אֶ ֶרץ יְרּושָ תָ ם ,וְ אֵ לּו קו ְֹראִ ים לִ ְקרוֹעֶ
ִ
ְשטָ ִחים ִמ ַנ ֲחלַת אֲבוֹתָ ם ּולְ הַ ֲענִיקָ ם ל ִַמתְ נַכְ לִ ים
לְ הו ְֹרגָם ,אִ יש לְ א ֹו ֲהלֶיָך י ְִש ָראֵ ל – קוֹבְ ִרים אֶ ת
ּומתְ פַ נִים בִ ְש ִקיקָ ה
הַ מֵ תִ ים ִמתַ חַ ת לְ גַעַ ש הָ א ֲָדמָ ה ִ
לִ ְשלוֹל אֶ ת ְשלַל הַ תַ ֲאוָה .אֲבָ ל אֵ לּו וָאֵ לּו ִמתְ ַאח ֲִדים
לִ ְמ ִשימוֹת הַ ֲהנָָאה,לִ בְ רוֹחַ ֱאלֵי נוֹפֶ ש ּומַ ְרגֵעָ הִ ,ממַ ּטַ ח
הַ מַ ְרגֵמָ ה ,וְ ַלעֲצוֹם עֵ י ַניִים בְ כָל ִרגְ עֵ י הַ ֲהנָָאה שֶ בֵ ין
מַ כָה לְ מַ כָה ,בֵ ין טֶ רוֹר לְ ִמלְ חָ מָ ה ,בֵ ין ֻּח ְרבָ ן לְ צָ ֳהלָה.
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חֲתּולִ ים הֵ ם בַ י ִָמים עוֹד בַ ֲעלֵי-חַ יִ ים נִסְ בָ לִ ים( ,ה)/2/ְצּורים ְמ ֻּסי ִָטים.
אֲבָ ל בַ ּלֵילוֹת הֵ ם מַ מָ ש י ִ
בִ ְשעוֹת הַ יוֹם הֵ ם ְמשו ְֹט ִטים חוֹפְ ִשים
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בַ ח ֲַדר הַ מַ ְד ֵרגוֹת כְ או ְֹרחֵ י קֶ בַ ע בַ ֲעלֵי ִר ְשיוֹנוֹת,
צְ נּועִ יםֹ ,לאִ -מתְ בַ ּלְ ִטים ,אַ ְך ֹלא נ ְִרתָ עִ ים,
כִ י ְמשַ ח ֲִרים הֵ ם לְ פִ תְ חָ ּה שֶ ל אוֹמֶ נֶת-הַ בַ יִת,
חלָבִ יִ ים…
הַ ּטו ַֹרחַ ת לְ פַ ְרנֵסָ ם ִממֵ יטַ ב הַ מַ ע ֲַדנִים הַ ֲחתֻּּלִ יִ ים וְ הַ ֲ
בַ ּלֵילוֹת הֵ ם ְמשַ נִים אֶ ת ִטבְ עָ םִ ,מתְ פָ ְרצִ יםִ -מסְ תָ ע ֲִרים,
בִ ילָלוֹת-לְ ֹלאֲ -ה ֻּפגָה הַ מַ ִדירוֹת אֶ ת ְמנּוחַ ת הַ יְ שֵ נִים,
וְ כִ י תָ קוֹץ בָ ם נֶפֶ ש ַאחַ ד הַ ְש ֵכנִים
וְ יָצַ ק עַ ל רֹאש זְ כ ִָרים ּונְקֵ בוֹת ְמיֻּחָ ִמים מַ יִם חַ ִמים
יָשּוב הַ שֶ קֶ ט לִ ְשרוֹר בְ זִ ַירת הַ ּל ֹוח ֲִמים
עַ ד ִחדּוש הַ מִ לְ מּולִ ים שֶ ל בְ כִ י-תִ ינוֹקוֹת בַ ּלֵילוֹת הַ בָ אִ ים.
אַ תָ ה פ ֹוגֵש בָ הֶ ם בִ ְשעוֹת הַ יוֹם בַ מַ ְד ֵרגוֹת א ֹו בֶ חָ צֵ ר,
ּומתְ ַרשֵ ם ִמתְ חּושַ ת הַ בַ עַ לבֵ תִ יּות שֶ ּלָהֶ ם ,בְ הִ ּלּוכָם הַ מֻּ בְ טָ ח,
ִ
ֵרּודם הַ ְמטֻּ פָ ח ,בְ יִשּובָ ם עַ ל עַ כּוזָם כְ עַ ל כֵס מַ לְ כּותָ ם,
בְ ג ָ
וְ הֵ ם נ ֹועֲצִ ים בְ ָך מַ בָ ט ,חּום-י ְַר ְק ַרק ,חו ֵֹדר עַ ד מַ עֲמָ ק,
מַ פְ תִ יעַ כְ אֵ יזֶה גִ לְ גּול מֻּ כָר מִ שֶ כְ בָ ר,
אֵ יזֶה מַ בָ ט דוֹמֶ ה ִמן הֶ עָ בָ ר...
בְ תִ ְמהוֹן לֵבָ ב ֲאנְי חוֹמֵ ק וְ עוֹבֵ ר עַ ל פְ נֵי הַ שוֹשֶ לֶת,
מּודה לַמִ ְדרּוג שֶ ּלִ פְ נֵי קוֹמַ ת הָ אוֹמֶ נֶת,
הַ ּצְ ָ
ּומתוְֹך הֲבָ נָה שֶ ל תוֹחֶ לֶת
ִ
כְ רּותָ ה לָהֶ ם גַם בְ ִריתִ י ,בְ ִרית שָ לוֹם וְ שַ לְ וָ ה,
ֲח ֻּתּלַת-ע ֲָרפֶ ל יַלְ דּות ְרחוֹקָ ה-נ ְִשכָחָ ה ...

ֲאנ ְַחנּו ג ִָרים בְ בַ יִת ְמשֻּ תָ ף .הַ ְרבֵ ה הַ ְרבֵ ה שָ נִים( .ה5/33 )64/
ְהּודים,
וְ הַ ַדי ִָרים – ִמכָל הַ סּוגִ ים :וָ תִ ִיקים,עוֹלִ ים,ז ִָרים,וְ גַם ֹלא י ִ
טּודנ ְִטים
ישים ,א ֹו סְ ֶ
מֵ הֶ ם בַ ֲע ֵלי ִמ ְשפָ חוֹת ,עִ ם ְיל ִָדים מַ ְרעִ ִ
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גּורים עִ ם שֻּ תָ פִ ים אֲחֵ ִרים...
ַרּוָ ִקיםּ ,ובְ נֵי זּוג הַ חוֹלְ ִקים אֶ ת הַ ְמ ִ
ִמיעּוטָ ם בַ ֲעלֵי ִמ ְש ָר ִדים ,שֶ ּלָקוֹחוֹתֵ יהֶ ם ְמ ַזה ֲִמים אֶ ת הַ מַ ְד ֵרגוֹת...
ּומתְ פָ ְרעִ ים,
ּומשֻּ בָ ִשיםִ ,מתְ י ְַשבִ ים ִ
וְ הַ יְ חָ סִ ים עוֹלִ ים וְ יו ְֹר ִדים ,תַ ִקינִים ְ
ַאחים ְרחו ִֹקים...
ֹלא כַּצָ פּוי בַ פִ תְ ג ִָמים עַ ל שְ ֵכנִים הַ ּטוֹבִ ים מֵ ִ
ּוכְ שֶ הַ ִחכּוכִ ים נ ְִמשָ כִ ים ּומַ ח ֲִריפִ ים ,הַ חַ יִ ים בִ לְ תִ י נִסְ בָ לִ ים,
הַ הֶ ְרגֵלִ ים ש ֹונִים ,הַ הֶ בְ ֵדלִ ים בְ או ַֹרח חַ יים מַ מָ ש מַ פְ ִריעִ ים,
מַ ְקפִ ִידים זֶה עַ ל זֶה בְ ִחשּובִ ים קַ ְטנּונִיִ יםָ ,רבִ ים עַ ל "פַ כִ ים ְקטַ נִים",
ּובְ עִ קָ ר – ִמתְ כַתְ ִשים בְ סִ כְ סּוכִ ים שֶ אִ י אֶ פְ שָ ר לְ הַ בְ לִ יג ֲעלֵיהֶ ם:
אִ י תַ ְשלּום ִמסִ ים ,זִ לְ זּול בְ נ ְִקיוֹן הַ ֲח ָל ִקים הַ ְמשֻּ תָ פִ ים,
הִ תְ חַ ְמקּות ִמשַ יָכּותִ ,משֵ ירּות,מֵ הִ תְ נ ְַדבּות לְ עֶ זְ ָרה ה ֲָד ִדית...
ישים בְ ק ֹולֵי קוֹלוֹת ,בִ צְ ִריחוֹת ּובִ ְש ִריקוֹת,
ֲהלָלּו מַ ְרעִ ִ
בְ קַ בְ לָם א ֹו בְ הִ פָ ְר ָדם מֵ חֲבֵ ִרים ,או ְֹר ִחים וְ לָקוֹחוֹת,
ּומ ְקצְ בֵ י טַ ם-טַ ם ְמטַ ְמ ְט ִמים,
וַ ֲהלָלּו ְמ ַר ְמ ְקלִ ים צְ לִ ילֵי ַג'אז ִ
פּוקפָ ִקים
אֵ לּו ְמַאח ֲִרים בַ נֶשֶ ף ,עו ְֹרכִ ים ְמסִ יבוֹת לִ ְקרּואִ ים ְמ ְ
שּומים וְ ָדגִ ים בְ נִיחוֹחוֹת ִמתְ פַ ְש ִטים
וְ אֵ לּו ְממַ נְגְ לִ ים בְ שָ ִריםִ ,
בְ כָל הַ מְ בוֹאוֹת ,הַ קוֹמוֹת וְ הַ ח ֲָד ִריםֹ .לא מוֹעִ ילוֹת הַ הֶ עָ רוֹת
שֶ ֹּלא לְ הו ִֹריד אֶ ת הַ זֶבֶ ל בְ שַ קיוֹת נְקּובוֹתְ ,מנ ְַּטפוֹת מַ ְד ֵרגוֹת,
שֶ אַ ְך זֶה נ ְִש ְטפּו ַאחַ ת בַ שָ בּועַ עַ ל-י ְֵדי הָ עוֹבֵ ד הַ קָ בּועַ ,
ַאשפָ ה ִמצְ טַ בְ רוֹת בַ כְ נִיסָ ה ל ִַדירוֹת,
וְ שֶ ֹּלא לְ הַ שְ הוֹת ע ֲֵרמוֹת ְ
וְ הֵ ן מַ ִדיפוֹת ֵריחַ ַרע עַ ד לְ סִ ּלּוקָ ן לְ עֵ ת ְמצוֹא...
וְ יֵש הַ ְמבַ זְ בְ זִ ים כַמּויוֹת עֲצּומוֹת שֶ ל מַ יִם לִ ְש ִטיפָ ה ּוכְ בִ יסָ ה,
וְ אֵ ינָם חָ סִ ים עַ להוֹצָ אוֹת הַ ּצְ ִריכָה שֶ חָ לוֹת בְ גִ ינָם עַ ל ֻּכּלָם...
מַ ְרגִ יזוֹת גַם הַ יוֹצְ אוֹת לְ בַ ּלוֹת וְ נו ְֹקשוֹת בַ עֲקֵ בָ ן בְ ִר ְדתָ ן בַ מַ ְד ֵרגוֹת,
הֵ ן הֵ ן הַ ְמעַ כְ סוֹת בְ קַ בְ קַ בֵ י עֵ ץ מֵ עַ ל לְ ָראשֵ י הַ ִדירוֹת הַ תַ ְחתוֹנוֹת,
וְ יֵש בִ כְ לָל ִדירוֹת נְטּושוֹת ,שֶ בַ ֲעלֵיהֶ ן הִ פְ ִקירּון בִ גְ לַל ְמ ִריבוֹת יְרֻּ שָ ה,
ּובַ הַ זְ נָחָ ה ִמתְ ַרבִ ים ח ֲָר ִקים וְ ִקנֵי י ֹונִים,וְ נ ְַרקוֹמָ נִים חו ְֹד ִרים לְ בֶ צַ ע ְמזֻּמָ נִים,
קָ שֶ ה ,קָ שֶ ה ,כְ שֶ אֵ ין לְ ָך פַ ְר ְטנ ִֵרים לְ ַיחֲסֵ י ְש ֵכנִים הֲגּונִים,
לַשָ וְ א כָל הַ ִשדּולִ ים לְ הִ פָ ְרדּות ,לְ הַ ְרחָ קָ ה ,לְ ִשנּוי ִדיּור,לְ פִ ּצּויֵי פְ ִרישָ ה -
וַ עַ ד הַ בַ ית וְ הָ ֲאג ָֻּדה לְ תַ ְרבּות הַ ִדיּור פָ שּוט אֵ ינָם ְמ ִשיבִ ים עַ ל הַ ְשאֵ לָה:
אֵ יְך אֶ פְ שָ ר בִ כְ לָל לִ ְחיוֹת  -בַ ביִת הַ ְמשֻּ תָ ף כְ מָ שָ ל -עִ ם ְש ֵכנִים שֶ כָאֵ ּלֶה?...
_הַ ֶילֶד שֶ בְ תוֹכִ י ֹלא נִגְ מַ ל לְ עֵ ת זִ ְקנָתִ י( ,ה5/36 )65/
וְ הּוא ח ֹוזֵר וְ שוֹאֵ ל":לָמָ ה זֶה ָאנוֹכִ י"?
"לָמָ ה"? "מַ דּועַ "? "לָמָ ה זֶה ָככָה"?
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כִ י תַ אֲוַת הַ ְשאֵ לוֹת ֹלא שָ ָ

הַ ֶילֶד שֶ בְ תוֹכִ י הָ יָה ְמקַ פֵץ ִמ ְשאֵ לָה לִ ְשאֵ לָה,
וְ ֹלא ִחיכָה א ֹו הִ תְ עַ ְניֵן הַ ְרבֵ ה בַ תְ שּובָ ה,
הַ זָקֵ ן שֶ בִ י שוֹהֶ ה עַ ל כָל ְשאֵ לָה
וְ יו ֵֹדעַ שֶ ּלָרוֹב אֵ ין לָּה תְ שּובָ ה...
בְ יַלְ דּותֵ נּו ֹלא שָ ַאלְ נּו אֶ ת ָאבִ ינּו ּוזְ קֵ נֵינּו
לְ הַ גִ יד לָנּו מָ ה ָאנּו ּומֶ ה חַ יֵינּו,
ֹלא נִזְ קַ ְקנּו לְ הֶ סְ בְ ֵריהֶ ם עַ ל טַ עַ ם חַ יֵינּו,
ָד ִחינּו ְד ָרשוֹת ּופִ לְ פּולִ ים עַ ל צִ ְדקַ ת ַד ְרכֵנּו,
אשית:
לְ ַרבוֹת הָ ָר ִש"י עַ ל פָ סּוק א' בִ בְ ֵר ִ
"כוֹחַ מַ עֲשָ יו הִ גִ יד לְ עַ מ ֹו
לָתֵ ת לָהֶ ם ַנ ֲחלַת ג ֹויִים"...
כִ י בָ טַ ְחנּו בְ אֱמּונָתֵ נּו ,בְ צִ י ֹונִיּותֵ נּו,בְ ִחּל ֹונִיּותֵ נּו,
ָארה,
בְ כִ בּושֵ י שָ פָ ה וַ עֲבו ָֹדה,בְ מֶ שֶ ק ּומַ ָדע לְ תִ פְ ָ
הִ תְ יַמַ ְרנּו בִ תְ שּובוֹתֵ ינּו ,כִ י יֵש לְ אֵ ל י ֵָדנּו,
פּוקים,
ַאטנּו נֶפֶ ש בַ ֲעלֵי סְ פֵ קוֹת וְ רו ְֹדפֵ י סִ ִ
שָ ְ
הִ גְ בַ הְ נּו מַ בָ ט עַ ל יו ְֹשבֵ י ג ֹולָה ּו" ִמ ְשתַ ְמ ִטים",
אֲבָ ל חַ י ְַדקֵ י הַ בִ יּצָ ה שֶ יִ בַ ְשנּו עו ָֹדם ר ֹוח ֲִשים,
ּו ִמגְ ָללֵי הַ ְשאֵ לוֹת הַ ְמצִ יקוֹת פו ְֹרצִ ים הַ נְגִ יפִ ים,
עו ְֹקצִ ים,מַ ְט ִר ִידים ,מַ כִ ים בָ נּו,
וְ הַ ֲחלָלִ ים  -בָ ֲאלָפִ ים -
בַ ּוָ תִ ִיקים ּובַ נ ְִקל ִָטים ,בַ ז ְָרים ּובַ ִמתְ ַנחֲלִ ים,
בכָל הַ גִ ילִ ים ,בְ כָל הַ בִ לְ תִ י מְ חֻּ סָ נִים,
בְ כַל נִפְ גָעֵ י הָ אֵ ירּועִ ים הַ נ ְִקבָ ִרים
בְ לִ י לְ הָ ִשיב עַ ל ְשאֵ לָת טַ עַ ם הַ חַ יִ ים...
וְ ָאז  -הַ זָקֵ ן שֶ בִ י ח ֹוזֵר וְ נִפְ גָש עִ ם הַ ֶילֶד שֶ בִ י,
ְמלַּטֵ ף אֶ ת לְ חָ יָיו לַחוֹת הַ ִדמְ עָ ה
ּומלַחֵ ש בְ שֶ בֶ ר קוֹל ּובְ מַ ֲחנַק בְ כִ י - - -
ְ
אֱלוֹהִ ים י ְָחנְָך ,בְ ִני...
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אֱלוֹהִ ים הּוא יוֹצֵ ר הַ כוֹל( ,ה)/4/ּומחַ ֵדש ַרב-כוֹחַ ,
בו ֵֹרא ְ
וַ ֲאנִי ,הַ יָצּור בְ צֶ לֶם אֱלוֹהִ ים,
ִקבַ לְ תִ י ִממֶ נּו יִפּוי כוֹחַ ,
ּומחַ ֵדש,
ָאדם יוֹצֵ ר ְ
לִ הְ יוֹת ָ
מוֹפֵ ת ְמהַ ּלֵך עֲתִ יר כוֹחַ ,
וְ כָמ ֹונִי – ע ֲִמיתִ י -
שֶ גַם ל ֹו אוֹת ֹו יִפּוי כוֹחַ ,
כּלָנּו –
יוֹצֵ א שֶ ֻּ
כָל בְ נֵי חֶ בְ ָרתֵ נּו –
ְמהַ ּוִ ים ִמין תַ אֲגִ יד
שֶ ל בָ אֵ י-כוֹחַ ...
וְ כְָך הּוסְ מַ כְ נּו לִ פְ עוֹל
לְ פִ י הַ חוֹק
שֶ ל הָ ְרשּות הָ עֶ לְ י ֹונָה,
אֶ ּלָא שֶ כָאן מַ תְ ִחילָה הַ בְ עָ יָה -
יֵש מוֹעֵ ל בָ הַ ְרשָ ָאה שֶ נִתְ נָה,
יֵש ִמתְ כַחֵ ש לִ סְ עִ יפֵ י הַ הו ָֹרָאה,
ּומעַ קֵ ם בַ כַּוָ נָה,
יֵש ְמשַ נֶה ְ
וְ יֵש טוֹעֶ ה בַ פֵירּוש א ֹו בְ כַּוָ נָה,
לָרוֹב ִ -מתְ אַ גְ דוֹת ְקבּוצוֹת כוֹחַ ,
לְ מוֹנוֹפוֹלִ ין ַרב עוֹצְ מָ ה וְ הַ ְשפָ עָ ה,
ּוכְ נֶגְ ָדם ִמתְ גַיְ סִ ים אֲדּוקֵ י אֱמּונָה
לְ בִ לְ תִ י שַ נוֹת ְמאּומָ ה ,אֲפִ ּלּו כִ זְ נַב הַ ּלְ טָ ָאה,
ּולְ פִ י שֶ כָל אֶ חָ ד ִמתְ יַמֵ ר כְ נוֹטַ ְריוֹן לְ עַ צְ מ ֹו,
ה ֲֵריהּו ח ֹולֵק וְ חוֹתֵ רִ ,מתְ עַ ּלֵם א ֹו סוֹתֵ ר
פְ סִ יקָ ה ּופֵ ירּוש שֶ ל ע ֲִמית ֹו ,עָ ִמית ְשוֵה כוֹח ֹו -
ֲבּורת ֹו...
ּומיַחֵ ד קו ֶֹדכְ ס נִפְ ָרד ַלח ָ
וְ הּוא ב ֹונֶה ְ
בְ חֶ בְ ָרה ָכזֹאת ,שֶ ל ְשלַל כוֹחוֹת,
הַ ְמתַ חֲרוֹת ִמי יוֹלִ יד יוֹתֵ ר כוֹחַ -
עָ לּול שּוב ִריבוֹן הָ ע ֹול ִָמים
לְ סַ ּלֵק אוֹתָ נּו ִממַ נ ְַדט חֶ בֶ ר הַ ֶנאֱמָ נִים…
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 יֵש ְרגָעִ ים בַ חַ יִ ים ,שֶ נִפְ תַ ח ְמדוֹר הַ חֲשָ אִ ין( ,ה)/5/וְ אַ תָ ה ְמזֻּמָ ן לְ הִ ָכנֵס לִ פְ נַי וְ לִ פְ נִים,
ֹלא ַאחַ ת בַ שָ נָה -
פּורים -
כַכֹ הֵ ן הַ גָדוֹל בְ יוֹם הַ כִ ִ
אֶ ּלָא לְ עֵ ת עֶ ְרגָה ,בַ הֲקָ שַ ת נּוסְ חַ ת הַ ְקסָ ִמים
עַ ל ֶדלֶת הַ פְ לָאִ ים,
וְ אַ תָ ה חו ֵֹדר לְ קֹ ֶדש הַ קֳ ָד ִשים
שֶ ל ִמ ְשכָן הַ נְשָ מָ ה הָ עֶ לְ י ֹונָה,
הַ נְשָ מָ ה הַ יְתֵ ָרה,
הַ נוֹתֶ נֶת אֶ ת טַ עַ ם הַ חַ יִ ים...
ּובְ ִרגְ עֵ י הַ יִ חּוד עִ ם הַ כָמּוס מֵ עֵ ינֵי ז ִָרים
אַ תָ ה נִתְ קָ ף בְ מֵ חּושֵ י עֶ ְדנָה שֶ מֵ עַ ל ּומֵ עֵ בֶ ר
לְ כָל ִשגְ ָרה וְ חֻּ ּלִ יןִ ,מתְ רוֹקֵ ן ִמתִ פְ לּות הֲוָ יָה,
שֶ אֵ ינְָך יו ֵֹדעַ פִ ְש ָרּהּ ,ומֻּפְ קָ ר לַהַ ְק ָרנָה מַ אֲצִ ילָה
יִפְ עַ ת הוֹד וְ סוֹד שֶ ל ַרחַ ף ְמרו ִֹמים...
מֻּ פְ שָ ט ִממַ ֲחלָצוֹת הַ יו ְֹמיוֹם
אַ תָ ה עוֹטֶ ה חֲוָיוֹת שֶ ל שֵ ירּות בַ קו ֶֹדש,
ְמבֻּשָ ם בִ ְקטו ֶֹרת נִיחוֹחַ שֶ ל ְמעַ ט אֱלוֹהִ ים,
ּוכְ מֻּ ֶכה הֶ לֶם וְ סַ הֲרּור סַ ְנו ִֵרים,
אַ תָ ה קָ פּוא בִ תְ שּוקַ ת-עַ ד שֶ ל אֵ ין א ֹונִים...
שָ רּועַ לְ ַרגְ לֵי ֻּסּלַם הַ כִ סּופִ ים אַ תָ ה
ּומ ַזנֵק לְ גוֹבְ הֵ י ְשחָ ִקים,
ִמתְ אַ זֵר ְ
ְמחַ בֵ ק אֵ ין סוֹף ע ֹולָמוֹת שֶ ּלְ ֹלא זְ מָ ן ּומָ קוֹם,
טוֹבֵ ל בַ הֲוָ יָה הַ ִמתְ עַ ּלֶסֶ ת בְ מֶ תֶ ק-עֲסִ יסָ ם
שֶ ל חַ יִ ים נִצְ ִחיִ ים...
ָכזֶה הּוא ְמדוֹר הַ חֲשָ אִ ין ,כַסֶ פֶ ת הָ עֶ ְדנָה וְ הַ זִ כּוך,
שֶ ִממֶ נָה דוֹלִ ים הַ ֶנאֱהָ בִ ים אוֹצְ רוֹת מַ חֲמַ ִדים;
ָכזֹאת הִ יא נּוסְ חַ ת הַ פְ לָאִ ים שֶ ל הָ ַאהֲבָ ה
הַ פוֹתַ חַ ת שַ ע ֲֵרי ִמסְ תו ִֹרין
לַהַ ְרפַ תְ קָ אוֹת נֹ עַ ם וְ חַ יִ ים ְמאֻּשָ ִרים;
זֶהּו ִמ ְקלַט הַ ִמבְ טָ ִחים ִמכָל ְדוָי ּומַ כְ אוֹבִ ים -
מֵ מַ " ד הַ נְשָ מָ ה הָ ע ֹולָה עַ ל כָל הַ ְממַ ִדים...
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ֲבּורת הַ מו ֶֹרשֶ ת שֶ ל רוֹצְ ִחים( ,ה)55/
גַם ֲאנִי שַ יְָך ַלח ַעּורים ְקצּובִ ים,
רוֹצְ חֵ י הַ זְ מָ ן ,רוֹצְ חֵ י הַ חַ יִ ים בְ ִש ִ
כְ פִ י שֶ הִ ְמלִ יצּו ֲחכ ִָמים ַרבִ ים וְ טוֹבִ ים -
לְ אַ בֵ ד כִ שְ לִ יש הַ חַ יִ ים בִ ְשנַת יְשָ ִרים,
וְ כְָך ,כָמוָֹך ,כָמ ֹונִיָ ,אנּו ְמאַ בְ ִדים
אֶ ת עַ צְ מֵ נּו ,כְ פִ י שֶ פָ סְ קּו דוֹרוֹת ִראש ֹונִים,
ּובְ סִ יסְ מוֹת שָ וְ א וְ ָכזָב שֶ ל "מְ נּוחָ ה ַל ָיגֵעַ "
ּו" ְמתּוקָ ה ְשנַת הָ עוֹבֵ ד" הַ זְ מָ ן אוֹבֵ ד,
ִתּורים...
כּודים הִ נְנּו בְ ִמנְהַ ג נִפְ סָ ד שֶ ל ְשנַת י ִ
כִ י לְ ִ
אֲבָ ל ָאנּו רוֹצְ ִחים ִמ ַדעַ ת ּובְ עֵ ָרנּות גַם ֲחל ִָקים
ישים שֶ ל הַ חַ יִ ים –
ִמ ְשָאר ְשנֵי הַ ְשלִ ִ
ְמכ ְַרסְ ִמים אֶ ת זְ מַ נֵנּו בְ בַ ּטָ לָה וְ ִשיחוֹת סְ ָרק
ּוקרוֹבִ ים,עִ ם מַ עֲסִ ִיקים וְ עוֹבְ ִדים,
עִ ם ְש ֵכנִים ְ
ְמשו ְֹט ִטים לְ ֹלא מַ ּטָ ָרה וְ עִ ְניָן בְ שּוק הַ חַ יִ ים,
ְמשּועֲמָ ִמים ,רו ְֹדפֵ י גֵירּויִים ,ש ֹוח ֲֵרי אֵ ירּועִ ים,
תּוקים לְ מַ דּוחֵ י סְ ָר ִטיםַ ,לח ֲָדשוֹת ִמ ְרקָ עִ ים,
ְר ִ
לִ ְרכִ ילּויוֹת עֲרּוצֵ י תֵ בֵ ל ,הַ ְמתֻּבָ לִ ים בְ ִשיג גַס וְ תָ פֵ ל,
ּומ ְקצ ֹו ֲענִים,
נִתְ פָ סִ ים בְ ֶרשֶ ת חוֹבְ בָ נִים ִ
יחים ִמן הָ עִ קָ ר אֶ ל הַ ּטָ פֵ ל,
יחים ּומַ סִ ִ
הַ ְמ ִש ִ
וְ הָ ְרגָעִ ים חו ְֹמ ִקים ,נוֹפְ לִ ים ֲחלָלִ ים ֲחלָלִ ים,
ַארכִ י-רוֹצְ ִחים !
בְ י ֵָדינּו ּולְ ַרגְ לֵינּו – כִ י ָאנּו ְ
לָמַ ְדנּו עַ ל ֲענ ִָקים שֶ עָ שּו לֵילוֹת ַכי ִָמים,
הִ כ ְַרנּו ְדמּויוֹת שֶ הִ תְ גַבְ רּו ָכא ֲָריוֹת
עַ ל שִ כְ רוֹן שֵ נָה ,עַ ל תַ עֲנּוגִ ים ּובִ זְ בּוז זְ מַ נִים,
ישים נ ְִשמָ תִ ין
קָ ָראנּו עַ ל ָד וִ ד שֶ הִ סְ תַ פֵק בְ ִש ִ
בֵ ין ִחבּור פִ ְרקֵ י ִש ָירה וְ עִ סּוק בְ עִ ְנְינֵי ְמלּוכָה,
ִקנֵאנּו בְ טוֹבְ לֵי ַרגְ ַליִים בְ גִ יגִ ית מַ יִם,
לְ הָ פִ יג שֵ נָה ּולְ הַ ע ֲִדיף תו ָֹרה וְ עִ יּונִים,
מּודים
ּומיוֹצְ ִרים הַ ּלְ ִ
הִ תְ פָ עַ לְ נּו ִממַ ְדעָ נִים ִ
לָחּוס עַ ל זְ מַ נָם ,לְ נַּצֵ ל כָל ֶרגַע בַ חַ יֵים - - -
לּו יְהִ י חֶ לְ ִקי ֹלא עִ ם רוֹצְ חֵ י הַ זְ מָ ן...
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ָאדם יֵש בְ תַ ְשבֵ ץ חַ יָיו אֵ יז ֹו ִמ ְשבֶ צֶ ת( ,ה)64/
 לְ כָל ָשֶ אִ ם הִ תְ מַ ּלְ ָאה בָ אוֹת הַ נ ְִד ֶרשֶ ת,
ּומחַ פְ ִשים אֶ ת הָ אֲחֶ ֶרת...
פוֹסְ ִחים עָ לֶיהָ ְ
מֻּרכֶבֶ ת
ָאדם תְ מּונַת פו ְֹר ְט ֶרט הַ ְ
לְ כָל ָ
ִמקַ ּוִ ים ּונְקּודוֹת הָ רו ְֹק ִמים אֶ ת הַ ְדמּות,
אֲבָ ל ַרק ִממֶ ְרחָ ק הִ יא נ ְִראֵ ית ַכיָאּות...
ָאדם ְמזֻּמֶ נֶת בַ ת-זּוג,
לְ כָל ָ
וְ אִ ם הּוא בַ עַ ל יִחּוד,
יִצְ לַח הַ זִ ּוג לְ פִ י מַ ַדד-הַ ּצִ מּוד ...
ָאדם יֵש לָשוֹן ְממַ ּלְ לָה
לְ כָל ָ
ּומתְ נַּוְ לָה –
ּוכְ שֶ הִ יא ָרעָ ה ִ
בְ מַ אֲסַ ר פֶ ה-בַ יִת צָ ִריְך לְ כוֹלְ אָ ּה
ּומקֻּ בֶ לֶת
ָאדם יֵש יְצִ ָירה אֲהּובָ ה ְ
לְ כָל ָ
בַ סִ פְ רּות,בָ אֳמָ נּות,בַ מּוסִ יקָ ה,בְ נוֹפֵ י טַ ֶילֶת
ּומכּופֶ לֶת
אֲבָ ל לַמְ קו ִֹרית-הָ עַ צְ ִמית הַ זִ יקָ ה כְ פּולָה ְ
ָאדם הָ ְרשּות לְ הַ ח ֲִמיר עַ ל עַ צְ מ ֹו
לְ כָל ָ
חּומ ָרת ֹו עַ ל זּולָת ֹו -
אֲבָ ל לָמָ ה יִגְ זוֹר אֶ ת ְ
עַ ל בְ נֵי בֵ ית ֹו וְ ַאנְשֵ י ְקהִ ּלָת ֹו?
ָאדם יֵש שָ עוֹת קָ שוֹת
לְ כָל ָ
בְ הַ ְרגָשוֹת ּובִ תְ חּושוֹת מָ רוֹת
אֲבָ ל גַם מַ ּצָ בֵ י רּוחַ אֶ פְ שָ ר לְ הַ ְמרוֹת
ָאדם צָ פּוי ִחקּור ִדין –
לְ כָל ָ

הָ יִיתָ גַס א ֹו עָ ִדין?
וַ ֲאנִי חוֹשֵ ש ִמגְ זַר הַ ִדין...
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ובמקוֶה הגדול הם מתערבים ,מתוקים ומלוחים ,לגלים גבוהים ותהומות מעמקים .גם
כל הנחלים הולכים אל היםִ ,הזרמים בנפש נקווים במקוה האישיות ,ובדומה לשמות של נהרות ונחלים ,אגמים וימים ,גם הם מכּונים במונחים שונים:
הסתמי-האני-האני העליון ,או שכל-רגש ורצון ,או תת-מודע-מודע ועל-מודע ,או קיומי-זהותי-משמעותי ,או בהמי-
אנושי-אלוהי ,או נפשי-רוחני-נשמתי .והזרמים הם תת-קרקעיים ,זרמים שעל פני השטח וזרמים שמעל השטח כמטרות
על .והם זורמים ומפכים בָ נו ואלינו בחשַ אי ובסערות מזג עכור וצלול ,והשאלה היא מהי ספינת הדגל המשייטת במקוה
האישיות ,לאן מועדות פניה של תיבת השיוט? בתיבת נח היו מדורים נפרדים ,לחיה ,לבהמה ,לאדם ,לכשר ,לטמא,
למיטהר ,אבל מדורי הנפש אינם נבדלים ומופרשים זה מזה אלא פתוכים ומעורבים .קטגוריות נפשיות ,רוחניות
ומשמעותיות של שכל ורגש ורצון מנווטות את מהלך החיים .מהו אפוא המכריע באורחות החיים? לפי איזה מַ צְ פֵ ן ומַ ד-
מעלות מתנהלת ספינת החיים? למי מכוחות הנפש הכוח הסגולי ,המשפיע ומכריע ,המַאזן דחפים רגשיים ושיקולים
רציונליים ,בידי מי ההגה המבקר ופוסק ,דוחק ומעורר פעולות ויוזמות ,מחדלים וכשלונות? אפשר לדלות ממעמקי
בראשית גם את האלגוריה של סולם יעקב .זאת "תורת השלבים" של עליות ומורדות .והשאלה המרכזית ,שאלת המוקד
והמפתח היא – מה המשמעות של "עליות וירידות" ומיהו "רב החובל" המנווט ,המורה לרדת או לעלות? המונחים
שהוזכרו לעיל מציינים דירוג כלשהו ,משֵ פֶ ל הויה של חיה ובהמה ,הפועלים מכוח יצר ואינסטינקט וטבע ירושה אל תבונה
ויצירה ,לשלבים עליונים יותר של יכולת הכוונה ,שינוי ותמורה .מבירא עמיקתא של מּולָדּות נתונה השרויה בהוויתה אל
רובד מתקדם של תכנון ויוזמה ,בחירה חופשית ועשייה רצונית .האדם המשמעותי לדידי יהיה אפוא "איש הסרגלים",
"איש המידה"  ,המודד ושוקל ומעריך כל פעולה ומחשבה .אבל גם כאן יש מודדים ,שכדי לקבוע את זהותם ומשמעות
הווייתם חורגים כאילו מעצמם ומודדים את הישגיהם לפי קריטריונים חיצוניים ,לפי האנשים שבסביבתם.צורכיהם
ומשאלותיהם נקבעים אפוא יחסית לאלו של עמיתיהם .מה הוא בעל מכונית ודירה ,מעמד ושררה ,עושר ואושר בחיי
המשפחה ,אף אני אתמודד עמו להעפיל עליו בתחרות ההישגים .סרגל הזהות הוא אפוא חיצוני ,הוא מתעלה אמנם מן
השלב ה ק י ו מ י ,לעבר השלב ה ה י ש ג י –
ת ח ר ו ת י ,אבל בסופו של דבר הוא נמדד לפי קריטריונים חיצוניים .לפיכך האדם המשמעותי לדידי הוא המודד את
מהותו לא לפי הסרגל החיצוני ,אלא לפי הקריטריון ה פ נ י מ י ,המאחד ,השלם ,המקיף את כל הזהויות בזיכוך וזיקוק
מהותי.
אקרא לסרגל פנימי ועמוק זה בשם "ש י ו י ת י" – הקריטריון העליון ביותר ,המנחה ומכוון ,מנווט ומפלס את דרך
האישיות בכל רגע ובכל שעה .ש י ו י ת י לא לפי שכני ומיודעי ,שיויתי לא לפי סיפוק היצרים והדחפים שבקרבי ,שיויתי
לא לפי אינטרסים ומטרות הנעוצים באידיאולוגיות פוליטיות וכלכליות .שיויתי כמונח עליון להתבוננות בחיים ,לסיגול
כושר עמידה ובחינה ,להתכללות בתוך "האני העליון" ולהתהלך לפי קריטריון זה של
צלם אלוהים .אז אפשר לסכם את המדורים בתיבת השיוט כמדור תחתון של קיום-הישרדות-יצריות-חייתיות ובמלה אחת:
נ פ ש .במדור גבוה יותר – אנושיות-מוסר-משמעות וזהות,ובמלה אחת :ר ו ח ,ובמדור העליון את הקריטריון הפנימי-
מהותי-תכליתי-יעודי של אהבה,שלמות,התכללות בצלם אלוהים ,ובמלה אחת:
ש י ו י ת י .זו הנשמה שבקרבי ,שנפח בי יוצרי ,וכמאמר חכמים – מה שנפח בי נפח משלו ,חלק מיישותו .הנשמה
הטהורה היא המדריכה ,היא הדרגה העליונה מיראה לאהבה ולקדושה .נפש-רוח-נשמה  -נ ר " ן – להעלות נרן תמיד.

לעלות ולהתעלות בשלבי הסולם למרומי הויה של מודעות אנושית למשמעות תפקודה.
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וְ שּוב נִתְ קַ לְ תִ י ב ֹו בַ בֹקֶ ר( ,ה)/54/לְ יַד סִ ְמטַ ת בֵ ית-יוֹאֵ ל,
בַ יְ ִר ָידה לַמַ ְד ֵרגוֹת אֶ ל
בֵ ית-הַ כְ נֶסֶ ת " ַנ ֲחלַתַ -יעֲקֹ ב".
בְ עַ ְרפִ ילִ ית הָ אֲוִ יר וְ ִחוְ רוֹן הָ אוֹר
הּוא נִּצַ ב בְ כֵהּות סְ מַ ְרטּוטֵ י בְ ג ָָדיו,
עָ מּוס תַ ְר ִמילֵי אוֹסָ פָ יו,
ֲגּורים ל ֹו ִמ ְשנֵי צְ ָד ָדיו,
הַ ח ִ
עַ ל גַב ֹו ּולְ פָ נָיו ,עַ ל ִשכְ מ ֹו ּובְ י ָָדיו,
כְ גּוש גָדּוש שֶ ל ַניְלוֹן נָפּוחַ ,
וְ ַרק הָ ראֹ ש חָ בּוש הַ קַ סְ קֵ ט
וְ זָקָ ן עָ כּור ִמתְ פַ תֵ ל
ּומתְ בַ ּלֵט .
ְמבַ צְ בֵ ץ מֵ עָ ל ִ
ַאח ֲֵרי כָל פְ סִ יעָ ה הּוא נוֹפֵ ש,
שוֹאֵ ף ּופ ֹולֵט הֲבָ ָרה שֶ ל בְ ִחילָה,
רוֹקֵ ק לֵחָ ה ְדשֵ נָה
ֲאגַב ִמלְ מּול שֶ ל ְק ָללָה,
ּומתְ נ ְַדנֵדִ ,מתְ ג ֵָרד וְ חָ ֵרד
ְמנ ְַדנֵד ִ
שֶ שַ ִקית כָלְ שֶ הִ י ֹלא תֵ ֵרד...
כְָך הּוא נוֹהֵ ג ,לְ ַאחַ ר לֶקֶ ט כָל ִשכְ חָ ה,
לָפּוש עַ ל סַ פְ סָ ל ֹו הַ קָ בּועַ בְ גַן הַ ְשכּונָה.
אֲבָ ל הַ פַ עַ ם הּוא עָ מַ ד עַ ל עָ ְמד ֹו,
ִחכָה שֶ אֶ ֱעבֹר סָ מּוְך ל ֹו ,מַ מָ ש לְ יָד ֹו,
וְ ָאז נָעַ ץ בִ י מַ בָ ט מַ ְדקֵ ָרה בִ ְשאֵ לָה ְשנּונָה -
יאֹ מַ ר נָא מַ ר ,נָכוֹן שֶ הָ יָה ִמי שֶ ָאמַ ר,
שֶ בְ סוֹפ ֹו שֶ ל ָדבָ ר הַ כ ֹו ל ִי ְק מ ֹו ל?
ִירש כָל מַ ה שֶ אֶ עֱמוֹל?
ָאז ִמי י ַ
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אֵ יְך נִסְ ֹלל אֶ ת הַ ֶדרֶ ְך ַלחֲמוֹר ֹו שֶ ל הַ מָ ִשיחַ ? (ה5/69 )/55/שֶ ֹּלא י ְִקרֶ ה ל ֹו כְ מ ֹו לְ קו ְֹדמ ֹו -
שֶ ֲאכָלּוהּו עוֹבְ ֵדי הָ עֲבו ָֹדה הַ זָרָ ה?
אֵ יְך נַּצִ יל אֶ ת הַ בָ א בִ ְמקוֹמ ֹו
שֶ ֹּלא יִּטָ רֵ ף בְ מ ֹו י ֵָדינּו אִ ם נְחַ קֶ ה,
נְסַ גֵל ּונְאַ מֵ ץ אֶ ת ִמנְהָ גֵי הָ עֲבו ָֹדה הַ זָרָ ה?
הָ בָ ה נִזְ כֹ ר:
כְ שֶ הִ תְ חַ לְ נּו בְ הַ כְ שָ רַ ת הַ קַ ְרקַ ע
הֶ אֱמַ נּו שֶ הַ גְ ֻּאּלָה בְ ַא תְ חַ לְ תָ א,
פָ צַ ְחנּו בְ ִשירַ ת הַ מַ גְ רֵ פָ ה,
וְ חָ לּוץ וַ חֲלּוצָ ה
צִ יְ רּו בָ אֵ ת ּובַ מַ חֲרֵ שָ ה
אֶ ת תַ לְ מֵ י הָ ָארֶ ץ הַ ְקדוֹשָ ה,
ִק ַד ְשנּו אֶ ת הָ עֲבו ָֹדה הָ עַ צְ ִמית
הֵ גַנּו עַ ל הַ ּלָשוֹן הָ עִ בְ ִרית,
יִעַ ְדנּו לְ בָ נֵינּו הַ גְ שָ מָ ה מַ ע ֲִשית
וְ כָרַ תְ נּו בְ ִרית לְ עַ ְרבּות ה ֲָד ִדית,
גּויַסְ נּו לְ שּורוֹת ֲה ַגנָה ּומַ ְחתֶ רֶ ת
ּומפְ עָ לִ ים לְ תִ פְ אֶ רֶ ת,
בָ נִינּו מוֹסָ ד ֹות ִ
שֵ רַ תְ נּו בְ צַ הַ "ל וְ נָפַ לְ נּו עַ ל ִמזְ בַ ח הַ מ ֹול ֶֶדת
אֲבָ ל הַ אִ ם ֹלא הִ סְ כַלְ נּו
בְ הַ נְחָ לַת עֲרָ כִ ים ּומוֹרֶ שֶ ת?
הַ אִ ם חֲמוֹר ֹו שֶ ל מָ ִשיחַ
שּוב ֹלא נִטְ רָ ף ע"י זָרֵ ינּו
אֶ ּלָא בִ ֵידי יְלִ ֵידי בֵ יתֵ נּו?
אִ ם הַ חֹ מֶ ר ע ֲִדיף –כֹ ל,
אִ ם ְר ִדיפַ ת הַ הֶ ישֵ ג
ְשקּולָה כְ ֶנגֶד כֹ ל,
הַ מָ ִשיחַ הּוא עָ קָ ר !
אֵ יְך נו ִֹריש לִ בְ נֵי הַ דוֹר,
כִ י ֹלא הַ חֹ מֶ ר הּוא הָ עִ קָ ר,
כִ י מִ דוֹר הָ ר ֹוכֵב עַ ל חֲמוֹר-הַ חֹ מֶ ר
הַ מָ ִשיחַ ֶנעֱקָ ר !
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 ֶזה כָל כְָך ְמיָאֵ שְ ,מ ַדכְ ֵדְךְ ,ממָ אֵ ס עָ לֶיָך אֶ ת קֹ צֶ ר י ֶָדָך( ,ה)62/לִ ְראוֹת אֶ ת כָל הַ סְ פָ ִרים הַ ח ֲָד ִשים הַ מוֹפִ יעִ ים,
אֶ ת ִשפְ עַ ת הַ מַ גָזִ ינִים וְ הָ עִ ת ֹונִים ,עִ בְ ִריִ ים וְ ל ֹועֲזִ יִ ים,
אֶ ת אוֹצַ ר הַ מַ ָדע וְ הַ י ֶַדע שֶ בָ אִ ינְטֶ ְרנֶט לַגוֹלְ ִשים
אֶ ת ִמבְ חַ ר הַ סְ ָר ִטים הַ ֻּמּצָ עִ ים ֲעלֵי ִמ ְרקָ ע,
אֶ ת כִ נּוסֵ י הַ תַ ְרבּות ,הַ מּוסִ יקָ ה וְ הָ אֳמָ נּות,
גֹ ֶדש הַ הַ ְרצָ אוֹת ,יְמֵ י הָ עִ יּון וְ הַ הִ ְשתַ ּלְ מּויוֹת
בְ מֵ ַירב ּובְ מֵ יטָ ב הַ נו ְֹשאִ ים בִ תְ חּומֵ י הַ חַ יִ ים,
ישי ,סוֹפֵ י שָ בּועַ הַ מ ְֻּק ָד ִשים
אֶ ת בָ תֵ י הַ ִמ ְד ָרש בִ ימֵ י ִש ִ
לְ ִשיחַ קָ הָ ל עִ ם מַ ְרצִ יםּ ...ומָ ה עַ ל חוֹבַ ת הָ עִ יּון
ּומ ְד ָר ִשים,
בְ פָ ָר ִשיוֹת הַ שָ בּועַ ,בְ תַ ַנ"ְך,בַ ַדף הַ יו ִֹמי,בְ ִמ ְשנָיוֹת ִ
בְ פִ ְרקֵ י הָ גּות ,חֲסִ ידּות ,מּוסָ ר ּומַ ְחשֶ בֶ ת י ְִש ָראֵ ל - - -
ִרבוֹנ ֹו שֶ ל ע ֹולָם ,כַמָ ה זֶה ְמיָאֵ ש ,שֶ אֵ ין זְ מָ ן אֲפִ ּלּו לְ ַדפְ ֵדף,
שֶ הָ עַ יִן רוָֹאה וְ הַ ּלֵב חוֹמֵ ד ,וְ הַ נֶפֶ ש ִמתְ אַ ָּוה ,וְ אֵ ין סִ פֵק
ַאף בְ ִמּלּוי קַ ְמצּוץ שֶ ל תַ ֲא ָוה ,אֵ יְך תִ תְ עַ שֵ ר נַפְ ְשָך הָ ְרעֵ בָ ה,
כֵיצָ ד תִ ְשמַ ח בְ חֶ לְ ְקָך ,וְ הּוא ֹכה ַדל וְ צָ ר ,מָ שָ ל לְ ִמ ְשפָ חָ ה בְ רּוכַת ְיל ִָדים,
ַדּלַת אֶ ְמצָ עִ ים ,שֶ אֵ ינָּה ְמזִ ינָה אֶ ת הַ נְפָ שוֹת הָ ְרעֵ בוֹת בִ ְמנַת עוֹף א ֹו בָ שָ ר,
ּומצְ טַ ְמצֶ מֶ ת בְ מַ ֲחנַק הַ ִקיּום שֶ ל לֶחֶ ם צַ ר וְ כַלְ ָכלַת לַחַ ץ,
ִ
ּומ ֶנגֶד – ִשפְ עַ ת מַ ְטעַ ִמים בְ ַר ֲא ַות מֻּ ּצָ גִ ים שֶ ל עִ דּונֵי-ע ֲָדנִים...
ִ
כה מַ הֵ ר –
לּו לְ פָ חוֹת ֹלא הָ יּו הַ י ִָמים חו ְֹמ ִקים ֹ
לְ ָאן הֵ ם ְממַ ה ֲִרים? מַ ה מֵ אִ יץ בָ הֶ ם ַלחֲלוֹף ,לְ הַ ִקיף ּולְ סַ ְח ֵרר?
ֲמּורים לְ הַ א ֲִריְך אֶ ת יָמֵ ינּו-יְמֵ יהֶ ם,
לּו לְ פָ חוֹת הָ יּו א ִ
לְ הַ סְ פִ יק לִ לְ מֹ ד ּולְ ַעיֵן ,לְ הַ ְשהוֹתֵ נּו יוֹתֵ ר בְ גַן עֵ ֶדן הַ ִמּלִ ים,
לָמָ ה ָאנּו ְמגֹ ָר ִשים בְ מַ ְטאַ ּטֵ א הַ זְ מָ ן כְ עָ לֵי הַ שַ ֶּלכֶת מֵ עֵ ץ הַ חַ יִ ים?
הֵ ם מַ זְ כִ ִירים לִ י אֶ ת נֶהָ גֵי "אֶ גֶד" הַ חוֹלְ פִ ים בְ חֶ תֶ ף-חֶ טֶ ף נְהִ יגָה
עַ ל פְ נֵי הַ נוֹסְ עִ ים הַ מַ ְמתִ ינִים,וְ אֵ ינָם ַנ ֲענִים ִק ְמעָ א ,לְ הַ סִ יעַ נִזְ קָ ִקים
לְ תַ חֲנוֹת הַ יַעַ ד וְ הַ יְ צִ יָאה ,מַ דּועַ הֵ ם נ ְֶחפָ זִ ים לְ הִ תְ ַכנֵס אֶ ל תַ ֲחנַת הַ מוֹצָ א ,
לְ פַ ְטפֵט עִ ם חַ בְ ֵריהֶ םּ ,ולְ הִ תְ עַ ּלֵם ִמּצָ ְרכֵי נוֹסְ עֵ יהֶ ם...
כְָך נ ֹוהֲגִ ים בָ נּו הַ י ִָמים ַכנֶהָ גִ ים ,חוֹלְ פִ ים וְ עוֹבְ ִרים,
וְ ָאנּו ֹלא מַ סְ פִ ִיקים לֵיהָ נוֹת ִמקֻּ ְרטוֹב שֶ בַ חוֹמֶ ר,
ִמקו ֶֹרט ְק ִריָאה ּוכְ תִ יבַ ת כַמָ ה אִ ְמ ֵרי אֹ מֶ ר,
ִמבְ ַדל עִ יּון ּולְ ִמ ָידה ,טֶ ֶרם חֲלוֹף יוֹם בִ יעָ ף...
ּל ְילָה –
ַו ֲאנִי תוֹפֵ ס בִ תְ ִחנָה בְ שּולֵי הַ גְ לִ ימָ ה שֶ ל הַ ַ
אָ נָאַ ,אל תֵ חָ פֵ ז ,אָ נָא שַ מֵ ר וְ שַ יֵר לִ י שָ עוֹת אֲחָ דוֹת ,
קּורי תְ נּומָ ה
הַ יָפוֹת לְ עִ סּוק בַ תו ָֹרה ,אָ נָא מַ לְ ַאך הַ שֵ נָה ,הָ סֵ ר מֵ עָ לַי ֵ
הַ ח ֹונ ְִטים לְ בַ ּטֵ ל אֶ ת מֵ יטָ ב תְ פּוקַ ת הַ תְ נּובָ ה...
וְ זֶה כָל כְָך ְמיָאֵ שֹ ,כה ְמ ַדכְ ֵדְךֹ ,כה ְממָ אֵ ס עָ לֶיָך אֶ ת קֹ צֶ ר י ֶָדָך -- -
וְ כְָך הַ חֹ מֶ ר ֶנע ֱָרם וְ ה ֹולֵך ,וְ הַ חֶ סֶ ר בָ הֶ סְ פֵק ֹכה ְמ ַדכְ ֵדְך,
כִ י אוֹהֵ ב חָ כְ מָ ה ו ַָדעַ ת אֵ ינ ֹו ִמסְ תַ פֵק בְ פַ ת וָמֶ לַח ,
ּומלוֹאָ ּה ,לִ ְשבֹעַ ִמכָל טּובָ ּה,
הּוא רוֹצֶ ה ַל ֲחבֹק תֵ בֵ ל ְ
לָזּון אֶ ת הַ נֶפֶ ש הָ ְרעֵ בָ ה בְ כָל מַ ְטעַ מֵ י הַ יְ צִ ָירה,
ּומתְ מָ ֵרד ֶנגֶד ִקצְ בַ ת הַ זְ מָ ן הַ מִ זְ עָ ָרה,
ּולְ פִ יכְָך ה ֲֵרינִי מוֹחֶ ה ִ
אָ נָאִ ,רב ֹונִי ,הָ אֵ ט אֶ ת ְמהִ ירּות הַ חֲלּופָ ה ,כִ י הַ ְמלָאכָה ֹכה ְמרֻּ בָ ה!
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 ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שבַּ ב ֶֹּקר אֲ נִי אוֹכֵ ל ּגְ ֶּרנ ֹולָה( ,ה5/22 )55/ל ֹוגֵם כוֹס ָקפֶּ הּ ,ומַּ גְ נִיב בְ אֵ ין רו ִֹאים ִא ְש ִתי
ר ֹו ָגלֶּה א ֹו ֻעּגַּת פֶּ ֶּרג וְ אֱ גוֹזִ ים,
הַּ ְרבֵ ה ִמ ִמכְ סַּ ת הַּ ָקלו ִֹריוֹת הָ ְרצּויָה –
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך לְ הָ בִ ין אֶּ ת ִש ִירי?
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שאֲ נִי ק ֹונֶּה עַּ גְ בָ נִּיוֹת אֵ צֶּ ל ַּרחֲ ִמים,
יתים וַּ חֲ מֻ ִּצים אֵ צֶּ ל כֹהֵ ן,
זֵ ִ
ּג ְַּרעִ ינִים ּומּוצָ ֵרי טֶּ בַּ ע בַּ נִיצָ ה,
ּצּוחים בְ בֶּ הָ ִרי ּופַּ לַּפֶּ ל בַּ מֶּ לְֶּך הַּ ֵתימָ נִי –
פִ ִ
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך בִ ְתפִ יסַּ ת ע ֹול ִָמי?
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שאֲ נִי ק ֹונֶּה אֶּ ת ִמכְ חוֹלִ י
לִ ְמרֹחַּ אֶּ ת ָש ַּשר ְתמּונ ִָתי בְ זִ ילְ בֶּ ְר ְשטֵ יין,
אֶּ ת הַּ בַּ ִדיםִ ,צבְ עֵ י הַּ ּגוַֹאש וְ הַּ ֶּשמֶּ ן בִ גְ ַּרפּוס,
אֶּ ת הַּ כַּן ,הַּ ַּקנְבּוס וְ הַּ ִמ ְסּגָרוֹת אֵ צֶּ ל ְרפָ אֵ ל –
נּותי?
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך לְ נ ֵַּתחַּ אֶּ ת אּומָ ִ
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שהַּ מַּ ְח ֵשב הַּ מֵ פִ יק אֶּ ת ְר ִשימוֹתַּ י
הּוא פֶּ נ ְְטיּום ּ 9ומַּ ְדפֶּ סֶּ ת 535HP
וְ גִ לְ יוֹנוֹת הַּ ְניָר – ,/2-02-52
ְקישוֹתַּ י –
כֶּשל נ ִ
ּובְ נִי הּוא הַּ ְמתַּ ֵקן אֶּ ת ֶּ
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך ל ֶָּר ֶּדת לְ עֹמֶּ ק כְ תָ בַּ י?
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שאֵ י ֶּננִי קו ֵֹרא עִ ת ֹונִים,
ֶּשאֵ י ֶּננִי קו ֵֹרא ִספְ רּות עִ בְ ִרית חֲ ָד ָשה,
ֶּשאֵ ינִי צוֹפֶּ ה בְ ִמ ְש ְד ֵרי הַּ פַּ ְר ָשנִים,
שבֶּ ת ַּרק לְ אֵ ירּועֵ י הַּ ָד ִמים –
ֶּשאוֹזְ נִי ַּק ֶּ
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך לְ פַּ ֲענֵחַּ ְתגּובוֹתַּ י בַּ חֲ רּוזִ ים?
יקה",
מּוס ָ
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שאֲ נִי שוֹמֵ עַּ ַּרק אֵ ת "קוֹל הַּ ִ
יִש ְראֵ לִ ּיוֹת,
פְ ָרט לְ תָ כְ נִּיוֹת ִק ְצבִ ּיוֹת,ע ֲָד ִתּיוֹת,כְ נ ִֵסּי ִָתּיוֹת וְ ְ
ֶּשחֲ בִ יבוֹת עָ לַּי בְ יוֹתֵ ר הַּ ּיְצִ ירוֹת הַּ ָקאמֵ ִרּיוֹת,
ִמבְ לִ י לְ ּוַּ ֵתר עַּ ל פְ סַּ נ ְֵתר,כִ נוֹר וְ ִתזִ מ ֶֹּרת -
פּורי נֶּפֶּ ש בֵ ין הַּ שּורוֹת?
זֶּ ה ַּיעֲזוֹר לְ ָך לָחּוש פִ ְר ֵ
נּוסים,
ִאם אֹמַּ ר לְ ָךֶּ ,שאֲ נִי מַּ ִדיר ַּרגְ לַּי מֵ הֲ צָ גוֹת וְ כִ ִ
מֵ הַּ זְ מָ נוֹת ֶּשל ְקרוֹבִ ים לְ כָל ִמינֵי אֵ רּועִ ים,
ִמ ְס ַּתפֵ ק בִ ְשנַּיִם ְשלו ָֹשה ִטּיּולִ ים וִ יצִ יָאה בֶּ חַּ ּגִ ים,
בּורּיִ ים –
סּוקים ִצ ִ
ִמ ְתחַּ מֵ ק כְ כָ ל הָ אֶּ פְ ָשר מֵ עִ ִ
זֶּ ה ַּיעֲז ֹור לְ ָך לְ הָ בִ ין אֶּ ת עוֹגְ מַּ ת הַּ חַּ ּיִ ים בַּ ִש ִירים?
ִאם אֹמַּ ר לְ ָך ,עַּ ל ָדא וְ עַּ ל הָ א,
וְ כָ ל ֶּש ְתבַּ ֵקש יֵחָ ֵשף וְ יֻּצַּ ג" :בְ בַּ ָק ָשה !
ֲמּוקה?
הַּ ִאם ְת ֻצּיַּר לְ ָך ְתמּונַּת הָ אֱ מֶּ ת הָ ע ָ
שּורה,
ְתמּונַּת הַּ נֶּפֶּ ש הָ רוֹטֶּ טֶּ ת בְ כָ ל ִמּלָה וְ ָ
ירה?...
ירה הַּ ִמ ְתעַּ ּלָה ִמכָ ל פְ ָרט ֶּשבַּ חֲ ִק ָ
ּיְצ ָ
מַּ הּות הַּ ִ
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חֶּ סֶּ ד לְ אֻ ִמים חַּ טָ א ת  -חֶּ סֶּ ד שֶּ הּוא חֶּ סֶּ ר( ,ו)12/הּודים בְ יִ ְש ָראֵ ל...
חֶּ סֶּ ר שֶּ ל ע ֹולָם ִמ ְת ַּנכֵר לְ חֶּ סֶּ ד חַּ ּיִ ים שֶּ ל יְ ִ
וְ ל ְַּמרוֹת חַּ טָ את הָ ע ֹולָם,
ְתכַּפֵ ר הַּ חַּ טָ את כְ קו ְֹרבָ ן שֶּ ל חֶּ סֶּ ר
עַּ ל מֶּ ְח ְדלֵי יִ ְש ָראֵ ל בִ ְמשוְֹך הַּ ּיוֹבֵ ל,
וְ ָאנּו מו ְֹשכִ ים לַּּיוֹבֵ ל הַּ ֵש ִני
ַאשמוֹתֵ ינּו,
אֶּ ת עֲו ֹונֵינּו וְ ְ
ַארצֵ נּו ּוכְ לַּפֵ י אֱ ֹלהֵ ינּו,
שֶּ ַּרבּו בְ ְ
וְ ָאנּו מו ְֹשכִ ים לַּּיוֹבֵ ל הַּ ֵש ִני
ּוש ִחיתוֹתֵ ינּו...
אֶּ ת פְ עָ ֵרינּו ְ
ָדמֵ נּו שוֹתֵ ת ,עַּ מֵ נּו ָדוֶּ ה
וְ ָאנּו מַּ כִ ים עַּ ל חֵ ְטא בְ לֶּב מו ֶֹּדה:
טֶּ ֶּרם בָ שַּ לְ נּו לְ חַּ ּיֵי חֵ ירּות !
כִ י עַּ ל לּוחוֹת חַּ ּיֵינו זֶּ ה מַּ ה שֶּ חָ רּות:
קּומָ הִ ,ה ְתנַּעֵ ָרה מֵ עֶּ ְר ֵכי מו ֶֹּר ֶּשת,
יבּוצים,
לּוצים וְ ִק ִ
מֵ ָאבוֹת ַּרעֲיוֹנוֹת שֶּ ל חֲ ִ
סַּ ּגֵל אֶּ ת הַּ פְ ס ֹולֶּת שֶּ ל ַּת ְרבּות חַּ טָ ִאים...
וְ כְָך ִחּלַּלְ נּו בִ ְת ִחּיָתֵ נּו אֶּ ת מֵ יטַּ ב הַּ חֲ לוֹמוֹת
בִ נְזִ יד ע ֲָד ִשים שֶּ ל חַּ ּיֵי שָ עָ ה ְּורוָ חָ ה,
טֶּ ֶּרם בָ שַּ לְ נּו לְ עַּ ְצמָ אּות אֱ מֶּ ת,
ַאחים ּגַּם יַּחַּ ד,
טֶּ ֶּרם הֻ כְ שַּ ְרנּו לְ שֶּ בֶּ ת ִ
ֲקּודים וְ נֶּהֱ ָרגִ ים,
ּובַּ עֲשו ֵֹרי-הַּ ּיוֹבֵ ל בָ נֵינּו נוֹבְ לִ ים,ע ִ
יִ שּובֵ ינּו מֻ פְ ּגָזִ ים וַּ חֲ ָילֵינּו ִנ ְרּג ִָמים,
צַּ הַּ "ל דֻ לְ ַּדל לְ אֵ ין א ֹונִים,
נְהיגֵינּו תוֹעִ ים בִ ְמבוְֹך ַּתעְ תּועִ ים,
מַּ ִ
ְשכֵ נֵינּו לְ הַּ כְ ִח ְידנּו זו ְֹמ ִמים,
קּוקים
קּוקים ,מַּ ה זְ ִ
וְ ָאנּו זְ ִ
אּומים ,לְ חָ סּות ע ֹולָם
לְ חֶּ סֶּ ד לְ ִ
שֶּ ּיִ פְ רוֹש עָ לֵינּו סֻ כַּת ִקּיּום עִ ם ְש ֵכנִים,
כִ י אֵ ין לְ אֵ ל י ֵָדנּו לְ הו ִֹשיעַּ לְ עַּ ְצמֵ נּו,
כִ י ְטעּונִים ָאנּו הֲ ַּגנַּת עַּ ִמים אֲ חֵ ִרים...
מּורת טֶּ בַּ ע בְ טּוחָ ה,
כי רו ִֹצים ָאנּו ְש ַּ
נְדט שֶּ ל ּגּוף ְמ ִדינִי א ֹו מַּ עֲצָ מָ ה גְ ד ֹולָה
מַּ ַּ
שֶּ ּיִ גְ דוֹר בַּ ע ֲֵדנּו נִכְ לֵי הַּ ְשמָ ָדה,
ּוכְ בָ ר שו ְֹמעִ ים אֶּ ת ִתגְ בו ֶֹּרתִ -ת ְקשו ֶֹּרת הַּ קוֹלוֹת -
יקנִ י ,אֵ ירוֹפִ י ,לִ יגַּת-ע ֲָרבִ י,
הָ בּו לָנּו מַּ נ ְַּדט אֲ מֵ ִר ָ
א ֹו ְשלּוחָ ת-חָ סּות שֶּ ל ִא ְרּגּון בֵ ין-לְ אֻ ִמי,
כִ י ַּדּיֵנּו בַּ הֲ ָקזַּ ת ָד ִמיםַּ ,דּיֵנּו בְ ִה ְמנּונִ ים כוֹזְ בִ ים,
בְ ִת ְקווֹת ָשוְ א שֶּ ל חֵ ירּות ִמפִ ּגּועִ ים,
בְ פִ ְתרוֹנוֹת כָזָ ב שֶּ ל עַּ ְשרוֹת ָשנִ ים
שֶּ מֵ ְררּו חַּ ּיֵי שַּ כֻּלִ ים וְ אֻ ְמלָלִ ים,
שֶּ ל ִרבְ בוֹת נָכִ ים ּופְ גּועֵ י נֶּפֶּ ש ְ ָוחֳ לָיִ ים
ימים -
וְ כָל הַּ ט ֹועֲנִ ים ,כִ י הֶּ שֵ גֵינּו מַּ ְר ִש ִ
ִמ ְתעַּ ּלְ ִמים מֵ הַּ ְמ ִחיר הַּ כָבֵ ד ֶּשל ַּת ְר ֵתי הַּ ָד ִמים,
ּובֵ ינָתַּ יִ ם ְמקוֹרוֹת הַּ מַּ יִ ם ִנ ְדל ִָחים וְ הוֹלְ כִ ים,
ַאחים ִמ ְת ַּרבִ ים וְ הוֹלְ כִ ים,
הַּ ְשסָ עִ ים וְ ִשנְַאת ִ
ידיַאלִ ים,
נְעּורים ִמ ְתרו ְֹקנִ ים מֵ ִא ֵ
בְ נֵי הַּ ִ
ִמ ְת ַּלהֲ ִטים ַאחַּ ר ְר ִדיפַּ ת הֶּ שֵ גִ ים,
וְ הַּ בוֹגְ ִרים פו ְֹס ִחים עַּ ל הַּ מַּ ְשבֵ ִרים הַּ חֶּ בְ ָר ִתּיִ ים,
בוֹגְ ִדים בְ ִשוְ יוֹנּות ּובְ תַּ ִקינּות הַּ חֻ ִקים,
ימים ,וְ ָאנּו פו ְֹש ִטים יַּד אֶּ בְ י ֹונִים
וְ הַּ פְ עָ ִרים מַּ ְד ִה ִ
ּוצבָ ִאּיִ ים,
יק ִאים,לְ חַּ ּלֵץ אוֹתָ נּו מַּ מַּ ְשבֵ ִרים כַּלְ ָכלִ ּיִ ים ְ
לַּאֲ מֵ ִר ָ
ָאז לָמָ ה ַּלעֲטוֹף אֶּ ת הַּ פִ ישּולִ ים וְ הַּ כִ ישּולִ ים
בְ אֵ יז ֹו ִש ְמחַּ ת עֲנִ ּיִ ים שֶּ ל ַּקבְ צָ נִ ים?...
הָ בָ ה נו ֶֹּדה בְ גָלּוי בְ חֶּ סֶּ ד לְ אֻ ִמים ַּל ְמרוֹת הַּ חֶּ סֶּ ר וְ הַּ חַּ טָ את –
אּולַּי נִזְ כֶּה לְ פֵ רּוק ּומֵ רּוק חַּ ּיֵינּו הַּ ְמסוָֹאבִ ים...
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