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 העורכת דבר
 

. השונות ובתרבויות השונים בדורות אינספור הגדרה וניסיונות שונות תפיסות לזמן
 הגידולים זמני את הקובעות, השנה עונות: כמחזור זמןל מתייחסות מסורתיות חברות
 זמןה מושגי. היומית העבודה את הקובע לילהו יום מחזור, התקופתיים העבודה וסדרי

 טקסיםל. לילה, שקיעה, צהריים, בוקר, זריחה :בטבע מחזוריותב קשורים הקובעים
 הנחוגים חגיםו חודש ראש, שבוע כל שבת קבלת: משמעות יש לתקופה אחת החוזרים

 .לחלקיה או המדויקת לשעה משמעות כמעט אין אלו בחברות. דומה באופן שנה כל
 עד לנצל שיש משאב, חומרי נכס בו רואה הזמן של המודרנית התפיסה, זאת לעומת
 תיותוהתכלי היעילות, ההחלטיות, המהירות את מקדשת המערבית החברה. תומו

 בחינוכנו מעורב צעיר ומגיל, חשובה דקה כל ולכן ,"Time is money" - ל ומחנכת
 .ולהספק לעשייה המתמדת בדרישה מלחיץ גורם

. והמרחב הזמן של היחסות תורת את המציא ,גדול מדעני המאה העשרים, איינשטיין
- שלה המקור ותבמהיר תלויה ואינה קבועה ,אחת מהירות רק בטבע קיימתה לפי

 עשוי שחומר היא היחסות תורת ממסקנות אחת(. שניה מ"ק 244,444) האור מהירות
 .האטום פצצת לפיתוח יסוד ששימשה נוסחה ,E=mc2 :הנוסחה לפי לאנרגיה להפוך
 במרחב מובטח שמעמדה ,גרמניה רצו הנאצים. ערערה את התפיסה הנאציתתורתו 
 .נמצא אתה היכן יודע אינך שבו ,יקום ותיאר איינשטיין יעהופ ואז, ובזמן
 ישו שלפני הזמן: זמן חלקי שני בין מבחינה הנוצרית בתיאולוגיה השלטת המגמה
 הזמן אחדות תפיסת. יחזור מה-שדבר שמחכים או, קרה כבר הכל. ישו שאחרי והזמן
 יש, זאת לעומת, היהדות לפי .מגישתה נעדרת ההיסטוריה של נמשכת התפתחות ושל

 דור לכל וייחודית שונה משמעות של מתמיד וחידוש ההיסטוריה של מתמדת התפתחות
 מקודש והזמן ,העולם בבריאת האנושי הזמן של הראשית נקודת. ואדם אדם לכל, ודור
 היהודי של הזמן(. א, ב בראשית..." )מלאכתו מכל שבת בו כי: "... השביעי ביום

 ב"צ מזמור פי על השבת. קיומו סוד ואת מהותו את ומגדיר מעליו נמצא המאמין
 זוהי. הקדושה גילויי של, בעולם שכינה של מוקד היא ,במקדש הכהנים ששרו, בתהילים
 .יוםה של וייחודו עיצומו ידי על מתגלה אשר קדושה, באדם תלויה לא אשר קדושה
 אשר, האדם נילב טוב איזה...: "קהלת את מעסיקה אליו האדם של ויחסו הזמן שאלת
 משמעות שאלת היא הזמן שאלת(. 85, ו; 2, ב" )חייהם ימי מספר השמים תחת יעשו
 חייו ערך על לתהות מסוגל הוא רק ולכן ,החיים סופיות תתודע אדםל רק. החיים

 ועל חכמתו על להסתמך שאיפתוו קהלת של האגוצנטרי האינדיבידואליזם .םמשמעותו
 את חי, בעולם בודד האדם: הספקנות ואל הציניות אל תואו הביאו ,בלבד האישי סיונוינ

  .המתבקשת הפסימית המסקנה היא" הבל הם החיים"ו, בלבד ההווה
 באחד ביטוי לידי שבא כפי, ויכוח לי יש" השמש תחת חדש אין" :קהלת גישת עם

 כותרתו רק שלא) ירוק בוקר הראשון בספרי ופורסמו שנכתבו, הראשונים משיריי
 חדש/  הצוהל היום את לקבל/  כתובה במלה/  עננת כל להסיר(: "...לזמן מתייחסת

, שלילי דבר הוא שהזמן, הפילוסופים רוב על היה מקובל(. 58' עמ" )השמש תחת
 שבנה, היהודי הצרפתי הפילוסוף, ברגסון כדברי, "הכל את קלקל שהזמן חשבו"

, האמנים יצירות רוב, לשמחתי .דבר בכל חידוש להביא :הזמן של חדשה פילוסופיה
 לזמן זו אופטימית גישה מבטאות( 11 – זה בגיליון כ"סה) והסופרים המשוררים
  .מעניינים חידושים ומביאות

 איתן-ר רחלי אברהם"ד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15588
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15588
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 לויהרצון 
 

 זמן

 
יְזמ    ן הּוא ֶזה ֶשּׁשֹוֵכן ְבֻחבִּ

י י ְוַעְרבִּ ט ַשְחרִּ ל ְפר   ְמַסֵעף כ 
 

ה ל  ְתפִּ ים לִּ ֱאֹלהִּ י ֵבית ה   ְבֶלְכתִּ
יאֹו  י ְושּובִּ ְדַבר ֲהַוי ֶלְכתִּ  לִּ
 

י כִּ ן הּוא ַהְמַתֵכן ֵמֲהל   ְזמ 
י ְצבִּ י ְוקִּ תִּ ימ   ְוחֹוֵלש ַעל ְנשִּ

 
פּוי י ְוכ  ֵרת לִּ  ְוהּוא ֶזה ַהְמש 

י ְשבִּ י ְכמֹו ַאְחָאב ְלתִּ ְשַאְלתִּ  ְלמִּ
 
י לוֹ ְזמ   י ַוֲאנִּ  ן הּוא ֶזה ֶשהּוא לִּ

ְפַעם בְ  יְכמֹו ַהֵלב ֲאֶשר יִּ ְרבִּ  קִּ
 

יו  ט  ַסי –ְפר  יו ֵהם ְנכ  ט  ל ְפר   כ 
י י ְוַעְרבִּ ְתיִּ ים ְבמֹו שִּ רִּ  ְמֻקּׁש 

 
ם ֶאמֹוג ְוָאגּוז   הּוא ְיֻאַפס –ְבאִּ

י בִּ ֵפך ְלֶהְעֵדר ַרב ְרב   ְוֵיה 
 

י בוֹ  ל עֹוד ֲאנִּ ן כ  י הּוא ַהְזמ   ֲאנִּ
י י ַגם הּוא ְיֵהא בִּ ם ֱאהִּ  ְבַרְחמֹו ש 

 
נ בְמֹאַד  יו ֹראש ְוז   י ֵהם ְמֹאד 

י בִּ ְבַרק ְזה  י ְוַעד לִּ ְספִּ ן חִּ  ְלמִּ
 

י לוֹ  י ֲאֶשר ַגם ֲאנִּ  ֲהֹלא הּוא לִּ
ם  ם ְמֹלא עֹול  ם עִּ י –ְייֻת  ְזבִּ  ְבע 

 
 

 ירהשבילי ש 

 
 

ו ְבֶנַצח ֵשם ֱאֹלַהיְזמ    ן הּוא ת 
י י ְוֻחבִּ יל חּוצִּ ו ַעל ְגוִּ  ְמֻקְוק 

 
י ְבעִּ י ְורִּ ו ַעל ְפֵני ָאְרחִּ  ְמֻתְות 

י וְ  יב ֹאֶמן ֱאֵלי ָאבִּ יְנתִּ בִּ  ס 
 

ְדַבר ְקֵדמֹות ם ַעל ְפֵני מִּ ּׁש   ּומִּ
י ַית ְכֵאבִּ  .ֲעֵדי ֹחֶרב ּומֹורִּ

 
 )97' עמ, בסוד הנצחות, רצון הלוי: מתוך)
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 איזקסון. ח מירון
 
 
  ע ב צ א ה
  
  

ה ּׁש  ה אִּ ימ  ּה ֶאת ֵהרִּ  י ד 
ה ַאַחת ֶאְצַבע ַרק ְצת   ר 

יעַ  קֹום ַעל ְלַהְצבִּ  ַאֵחר מ 
ם ר ש  ְשֹבעַ  אוֹ  ְלַשֵחק ֶאְפש   ,לִּ

ֶאְצַבע ה ְוה  יכ  ְמשִּ  ְלהֹורֹות הִּ
ה ֹלא ְסַתְלק  ּה ְלַכף הִּ  י ד 
יקּו ַגם ְפסִּ יט ְכֶשהִּ ּה ְלַהבִּ  ב 

לּו ְלכּו ַוֲאפִּ ים ְכֶשה   ַהְקרֹובִּ
ְשֹבעַ  ְלַשֵחק ְמקֹומֹות ְולִּ ים בִּ  ,ֲאֵחרִּ

הוְ  ְזְכר  ֶאְצַבע נִּ ּה ה   ְבַיְלדּות 
ְרשּו ְכֶשֹּלא ּה הִּ ֵרד ל  י ֶאת ְלג   ַהֶלחִּ
יעַ  ְוֹלא ים ַעל ְלַהְצבִּ ים ֲאנ שִּ רִּ  מּוז 
ֵקר ְוֹלא ד  וֹות ְלהִּ ְקצ   מִּ
יר ְוֹלא סִּ עֹור ֶאת ְלה   ,ה 
יְך ַרק ּה ַלֲעֹמד ְלַהְמשִּ  ְלַבד 
ּהֵבי ְבֵני ַנְפשֹות ַעל  .ת 

 אביבה ברגר –פיסול בשיש 
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 אליעזר בת חגית
 

 בהאוי
 

ֵיי ְלָך ֵיש ה ְקש  ְקפ   זִּ
י ם ְכֵלי כִּ  ַהד 

ה   - זֹוֵעם ֹלא ַאת 
גּועַ  ּנֹוחַ  ר   נִּ
טּוחַ   ְכַפַעם ב 
יד מִּ  ְכת 

י ן כִּ נּות ֶאת ְמַאְלֵחש ַהְזמ  ֵער   ה 
נּו ּוְמַבֵצעַ   ֶאת ב 
תּוֵחי עּור נִּ ּוּון ַהכִּ  ְוַהנִּ
יםַהּנִּ  יִּ  ְסיֹונִּ

ים ֶעֶצם ַעל ְלהֹודֹות ְמַאֵלץ ְועֹוד  ַהַחיִּ
 

ן ְלֶטַבח ְכֹצאן  ַהְזמ 
 
 

 ריעבו שלא
 

ְשַפְלת   י ַהֵגאּות ֶאת הִּ  :ְכַלֶפיָך ֶשלִּ
ו ַרק ֶזה"   ַהְסת 

 * "עֹוֵבר ְוֶזה
 

ן ְכַגל  ַהְזמ 
ה ְכֹתֶבת ַהלֹוֵחְך  ?ַאֲהב 

 
ה ְכַלַהב צ    ַהַהְחמ 

יק חּוי ְגרֹון ַעל ַהַמְחלִּ  ?ַהד 
 

 ַחד ֵחץ הּוא ַהֵלב ֶחֶסד
י-ַחד  ַפֲעמִּ
 

 פֹוֵעם עֹוֶדּנּו ַהֵלב
      ְמַלְבֵלב ֵאינוֹ  ַאְך
 

 מוהר יחיאל * 

 יהגיל השליש
 

י ידּו לִּ ְך : ַאל ַתגִּ עֹוד נ כֹונּו ל 
ים  דִּ ם ַהְיל  חֹות עִּ  ְשמ 

הֵאיֶנּנִּ  ד  ּה ַהמִּ ן ְבאֹות  ה אֹות   י חֹוו 
 

ה ית ָאְמר  נִּ ה  ֶנֶהְנת  ּׁש   : אִּ
ר ֹלא ְכמֹו ַפַעם "  -ֶזה ְכב 

ק  ם ְמֻרח   ְמֻעְמע 
רּות  ַרק ֶאְפש 

יצּות, ֶהְכֵרחַ  ֵאין  "ְנחִּ
 

ים ַאְך מִּ ְפע  יחֹוחַ  לִּ  עַ תֵ ְמַתעְ  לקַ  נִּ
 ְמַפֶתה

קֹום  ֵמֵאי מ 
י ַהיִּ  ַרְחמִּ ינֹוקְכמֹו ֵריחֹו ה  י ֶשל תִּ  ְצרִּ

בּועֹות ם ֲחלֹוף ַהּׁש   ֶשאֹוֵזל עִּ
ב ּוַמֶכה  ְתאֹום ש  ן –פִּ  ? ֵמֵהיכ 

 
 ין ַלֲחוֹותאֵ 

ז    -ֵכר  ַרק ְלהִּ
י   ְבֶעֶצב ְתַתֲעדִּ

 

 אביבה ברגר –פיסול בשיש 
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 אלבו דן
 

  היקיצ
 
 .א

ה ֲאֵפל  ה ב    ְקלּוש 
אשֹון ְבאֹור הֶשל רִּ יח    ְזרִּ
ֹמק ים ְבתֹוְכַהגּוף ע  פִּ   י ֶמיָך ֶנֱאס 
יס ֵבין ים ֹותֲהרִּ לִּ ן ְמרּוֶנאֶ  ֶשֹלא ַהמִּ ת   .ְבעִּ
 
 .ב

ְכַמת יר ח  יַצת ְפֵני ַעל מֹוַרַחת יֶשלִּ  ַהּׁשִּ ם ְיקִּ ַמיִּ   ַהּׁש 
ן ֶצַבע מ  ינ ה ַאְרג    ּוַמְמתִּ

יטֹות ְשרִּ ַעז ַהֹקר בִּ   ַעד ה 
ְתַכסּו ן ְבאֹור ֶשיִּ ב  י ל  יכִּ ה ְכֵעין ְנסִּ  . ַהַחְשַמל 

 
 .ג

ַבַעד   מִּ
ַטילְ  ים ַמב  פִּ ְטר   ַהּנִּ

ה יםַבמִּ  ֶזתאֹוחֶ  ַהֲאֵפל    לִּ
ְנֹשְכנ ה ֶשֹּלא החֲ  תִּ יל  בֹות ֶאת לִּ    .ַהַמְחש 

 

 מיכל פירני
 

 זמן
  
י ְמַתְעֵתעַ  ןְזמ    ,בִּ
עֹון חֹוֵגיְמ  ים ַהּׁש  י ֶאת ְמַכְּוצִּ  .ַגבִּ
יבְ  נֹוֵשף ןְזמ   ְרפִּ יר ,ע  ְשלֹונֹותַ  ַמְזכִּ  .יכִּ
ר ֲעֵקבֹות ֶאת מֹוֵחק ןְזמ   ב   ,ֶהע 
ְפת   ה הי  כִּ ה ֶשל ְלשּובוֹ  ְמַחכ   ,ַהַלְיל 
יץ ןְזמ   י ֵמאִּ  ,בִּ
יּות נֹוְגסֹות ןַהְזמ   יּנֵ שִּ  רִּ יְבת   ְבַאְכז   .יֹותַ ְכנִּ

ְקתּוק עֹון תִּ -   ַהּׁש 
 .ְלַאט ַיֲעֹבר ןֶשַהְזמ   חֹוֶלֶמת

 
 85.5448 ירושלים
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 אדלר דוד
 
* 

ַכְר  ים ֶאת נּוז  ֲאנ שִּ  ה 
ַכְר   ַהְמקֹומֹות ֶאת נּוז 
ַכְר  ֹלא ןַהְזמ   ֶאתוְ    נּוז 
 
נּו ּואה ַגםוְ  ַכר ֹלא אֹות    ז 
ַלףוְ   .לוֹ  ח 
 

 :ןַהְזמ   ַמְסֵעי ְוֵאֶלה
ר ְזַמן ב  יד ְזַמן, ע  תִּ  ע 
י ה ןַהְזמ   ְהֶיה ןַהְזמ  , ֶשה   ֶשיִּ
ַלף ןַהְזמ    ֶשַיֲחֹלף ןַהְזמ  , ֶשח 
ַמק ןַהְזמ    ֶשַיְחֹמק ןַהְזמ  , ֶשח 
 

רּוחַ  ְזַמן  ה 
 ַהֵלב ְזַמן
  .ֶאֱמת ְזַמן
 
 

 שהיו השנים את מקפל
 

ים תאֶ  ְמַקֵפל נִּ יּו ַהּׁש   ֶשה 
ים ֶאל נִּ ְהיּו ַהּׁש   ֶשיִּ

ים ְמַחֵּׁשב יצִּ   קִּ
ים ְמַחֵּׁשב  . ֶהְסֵפקִּ

 
י ַהֹכל עִּ ק ַמד   :ּוְמֻדי 

ים תֹוֶחֶלת  ,ַחיִּ
ים עִּ ים ְמֻמצ   שֹונִּ

ְך ְך אוֹ  כ   כ 
נ ה  :ַאַחת ַהַמְסק 
ים ים ַהַחיִּ רִּ  ְקצ 
ּׁשּוַמי ים רִּ  ְמַעטִּ

 
ם) יק עֹוד ַהאִּ יר ֶאת ְלַלֵטש ַאְספִּ  (?ַהּׁשִּ

 רוני אלוני' פרופ: צילום
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 איתן-אברהם רחלי
 

 מינור-בדו ירגזי
 

אשֹונ ה ְבַאְשֹמֶרת  רִּ
ה תיעַ מִּ גְ  ֵעת יח  ה ְלַמֲעֶרֶכת ַהְזרִּ ימ   ַהְּנשִּ
הפִּ ְמ  ְנהֲ  תהוֹ גוֹ נְ  יצ   ַהגּוף רֹותְבמִּ
 ר   ֵר    וֹ    ע   תְ    מִּ    הַ 
התְ מַ  יר   ַהַּׁשַחר תוַ ְד חֶ  מִּ
ם ַעל ַחשְולַ  ַתיִּ  ...תהוֹ ְכמֵ  ְשפ 
 ר     ֵר       ְמ       צַ     ְמ 

י זִּ ּנ ה ֶאת ַיְרג  רִּ ַטע ה  י ְבקֹול ק   ַאְפרּורִּ
י-ְֹבדו יוד  דּונְ  עַמסַ  ְמַזֵמר  נֹורמִּ

ז – יויע  נִּ ְמ ּו רֹום ְבֶחְביֹון ר   .מ 
 
 

  היחסות  תורת
 

ן יר ַהְזמ  בִּ  .ש 
ה  קֹול ְתרֹוֵנן ַיְלד  ְרַמת מִּ  ְכזִּ
י ַהַּנַחל ְפשִּ ח    ה 
ְמַרת ַיֲעֹצר ֶסַלע ַעד  ַהֵלב זִּ

ם ַהּנֹוֵשב ים ַבַמיִּ  .ַהְמתּוקִּ
 

ים קִּ ד ֲחש  תֹוק ְלשֹוקֹול   ַמר-מ 
שֹון נ ֵמס ְמֶהֶרת ְבל    נִּ

ה ֵלב חֹוֶרֶטת ט    ַבֲחר 
ה-ְדַבר ַעל   י ֶפה מ 

ַתן  .ֶשּנִּ
י יֹות ּוְלמִּ  ְמתּוקֹות ןְזמ   ֻקבִּ
ן ַעל ַצַער ְלֹלא ַנֲחֹלק ָאְבד   ?ה 
ה ן ּומ    ַהְזמ 
ם ה ַאֲהַבת ֹלא אִּ ּׁש  יש אִּ אִּ  ?ו 

 רוני אלוני' פרופ: צילום
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 ראובן שבת
 

 הכתומ, וסת  תעלוו
 

ו ַעְלַות   ְסת 
ּה  ְכֻתמ 
  ֲעֵצי ֶאת תצֹוַבעַ 
ֶאֶדר  .ס'ֹוטֹוצְ 'ְבַמַסצְ  ה 

יא פֹוְרט יּונְ  יר הִּ  עִּ
ם, ְקַטּנ ה חֹוף  . ש 
ים יםַעְרסְ ְמ  ַגלִּ ּה לִּ   ב 
 מֹוְך ְוַעְנֵני חֹוף ַסְלֵעי

ים ם ֶאת צֹוְבעִּ ַמיִּ  ַהּׁש 
ר ְבֹלֶבן  ֻסכ 

 
י ַקְנתִּ י, ז  אתִּ ְך ּוב   ֵאַליִּ

  ַבֲחלֹום  פֹוְרט יּונְ 
 .גֹוֵועַ  וְסת   ֶשל
ַגַעת רֹוֶצה ל ל  י ְבכ   ְמאֹודִּ
ְכרֹון  י ם ֵריחַ  ְבזִּ
לּוחַ   םיִּ ַרְגלַ  ּוְבַכפֹות מ 
ירֹות ְפֹסעַ  ְצעִּ   ַעל לִּ
י חֹוף ֵקר, ַסְלעִּ ד   ְלהִּ
ֵמְך  -מִּ
ְכרֹונֹות ְבֶמֶתק  .זִּ

 

 סוף

 
ם ַוֲהֵרי   תּוַכל ֹלא ְלעֹול 
יל כִּ  :ַהֹכל ֶאת ְלה 
ֵריחֹות ים ֹבֶשם, ַהקֹולֹות, ה  חִּ  ַהְפר 

 
ים ֶאְנקֹות - נ שִּ
ה ֶשל קֹולֹות יר  ה ְצפִּ  ,ְרחֹוק 

ְתַמֶּׁשֶכת  .מִּ
יֶרנֹות עֹות ַרק ֵהם םַהי   סִּ  ְדמ 

יעֹות חֹוק ַהַמגִּ  ְלֵמר 
י ֶשל ים ְבכִּ ַאלִּ  .ה 
 

  ַהֹכל
 לּוםכְ  ֹלא אוֹ 
 

ית  .ֹזאת ַהַתְמצִּ

 

 דניאל אופיר –ציור                  
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 פרג רחל
 
 סיפור ןמז
 

ְתאֹ  ַגְפרּור תְ ְק לַ ְד הִּ שְ כְ  םפִּ  
,אמ  ְלאִּ  יםַהַגְעגּועִּ  תּוצְ נִּ   

ֵאש הלְ עֶ הֶ  ְוה  אֹוב ת  ב   
ר ילַ אּושֶ  תנוֹ רוֹ יכְ זִּ  י ְכב  יתִּ צִּ ,חַ כֹ ְש לִּ  ר   
ההֵ  יר    יםכִּ ּושחֲ  ְמקֹומֹות אִּ

ל ייתִּ סִּ נִּ  ֵמֶהם יכֹ  ְבכ  .חַ רֹ בְ לִּ  חִּ  
ֵּנה ְגֵעי, ֵהם הִּ ה רִּ ֵאימ  יַחיַ  ֶשל ה   
הּוְבש יםבִּ צ  נִּ  י ףצֶ ֶר בְ  ,ר  יְסטֹורִּ ,הִּ  
י יםבִּ ְר צוֹ  רִּ ְבש  ..."תֹוְלדֹות ֵאֶלה: "בִּ  
הַהלְ  ב  יא ֶרַגע עֹוד, תטֶ טֶ רוֹ  ה  ! יְוַד  ...תקֶ בֶ אֱ נֶ  הִּ  
תְ בְ שַ י   תְ אַ   

י           י ְוַקְמתִּ , ֲאנִּ  
י                  ַקְחתִּ   ַגְפרּור ל 

 תירּוהִּ זְ בִּ ּו                               
 .ַאֵחר רּופסִּ  יתִּ ְק לַ ְד הִּ                                       

 

 

 

 לפיד מרים
 

 זמן של הנגיע

 
ה יע    ֹאֶשר ֶשל ְנגִּ
. םְוֶנֱעל   ְמַרֵחף ֶרַגע  
ה יע   . ָאהיְברִּ  ֶשל ְנגִּ

 
ה יע  ה ֶשל ְנגִּ    ַאֲהב 
. ןַהְזמ   ַעל ְמַדֶלֶגת  
י  עֹוֶצֶרת בִּ ְבלִּ  

.ַהחֹוֵלף ןַהְזמ   תאֶ   
 
 

 אביבה ברגר –פיסול בשיש      
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אשכנזי יעקב  
 

עתידה עיר    
 

                8.  
ים רה  ה   ְבֶצַלע יםרִּ וֹ פְח ַד  יקִּ רפֹ חֲ  ַמֲעמִּ  

מֹות טֹוןבֶ  ֲעֵרמֹות ים  ֶנֱער  ים גּושִּ   גּושִּ
יםבִּ בְ ְר עַ תְ מִּ  ְוֶאֶבן ַבְרֶזל חֹול  

ים .סֹודֹותַהיְ  ֶאת יֹוְצקִּ  
יםי  נְ בִּ  ים קֹומֹות יַרבֵ  נִּ צִּ צ   

יר הגִּ הֵ  עִּ ! ַהר םחֶ ֶר מֵ  יח   
ים תוֹ יאדִּ ו    יֲערּוצֵ  ְתַפְתלִּ מִּ  

ים רבַ  דֹותְש ּו ְגְר  הֹוְפכִּ יםְש מִּ  ישֵ ְלמִּ   ֲחקִּ
ים. יםאִּ ּׁש  דֻ ְמ  לִּ יםַהיְ  יםקִּ אְר פ  בַ  ַסְפס  ֻרקִּ  
ים יםקִּ ְק וֹ ש פּוֵרי ַחיִּ ה ְוסִּ .ַאֲהב   
ה רּוחַ  ש  יר תמֶ עֶ פַ ְמ  ֲחד  ... ַבֲאוִּ  

 
 5.  

ְתֹאם יא פִּ אן הִּ יר כ  יד ְבעִּ תִּ ֶהע   
ְמַלתבְ  יש   שִּ ב ַערְושֵ  נִּ ה  ז   

יֹות ְבנּוי ה ין ְלַתְלפִּ יעִּ ְכמֹודִּ  
לימִּ " יא" ?כ  ה הִּ ְצר  ּהת  צ  רּוְמ מִּ  ע   

ה ְמַחֶיֶכת ע  ְבַהְפת   
ְהיֹות  י ֹכל ֹלא? לי  אֱ " !"לִּ  

ל ַאֲחֵרי ְך כ  ים ַהְרֵבה כ  נִּ ..."ש   
 

 2.  
ה ֶחְבֵלי ְפג ש ַאֲהב  י ְבמִּ אִּ ַאְקר   

קֹום יְכֶחְבלֵ  יקעַ הַ  ַהמ  תִּ  - - -  
ְקַמת ים רִּ ה ַחיִּ ש  ֲחד   
יר ַעל ב   צִּ יר רע  ְכרֹונֹות ַעתִּ .זִּ  

 

 איתן-ר רחלי אברהם"ד: צילום
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 סגל עקיבא עמיר
 

העבר אל מבט  

 
ב י בוֹ  ַמצ  ְלצּול אִּ  חֹוֵזר צִּ
יש  ַתם ֲאֶשר בִּ

ה ח  יֹון ְיֵדי-ַעל הֹוכ  ס   נִּ
ה ֶשל יע  ה ֶשל ְשקִּ יח   יֹום ֶשל ְזרִּ
י-ַעל-ַאף  ןכֵ -פִּ
א  ַעְצמוֹ  ֶאל ַהב 
ית ְלֹלא רִּ ה כ   ְסמּוכ 
י ֶנֱאַמר ים עֹוד ֶיְשנ ם כִּ גִּ  ד 

ְתַגֵלחַ  ת ְכֶשיֹוֵצא ְלהִּ  ֵמַהַביִּ
 

עבר תצפית  

 
ים ְלפּו ֹלא ַהְזַמּנִּ  ח 

 ַהַזַעם ְכֶשַתם ַגם
יל ה ֹלא ַהְּׁשבִּ  ֻכס 
ְמזּום ַסק ֹלא ַהזִּ  פ 
ים עִּ ְרג  ים ה   ַהַטַעם ֶשל ַהְקַטּנִּ
ְכַחת  ְלֶהֶרף ַהְכֵאב שִּ
ית ֶתֶזת ְשלּולִּ  נִּ

יצֹות ַעל  ַבְתמּונ ה ְקפִּ
ֱאמּונ ה  ַמְסֶפֶקת ה 
ן ַלֲעֹצם   ַעיִּ
ה ַאֲחרֹונ ה ַבַדק   ַהיֹום ֶשל ה 

ְקתּוק יְך ַהתִּ  ַמְמשִּ
ֵּׁשנ ה י מִּ אתִּ  ב 
שּוב ֵשנ ה ְוֶאל  א 

 

 התבוננות

 
מַ  פב  מִּ יםט ַהצִּ רִּ ל ַהְדב   ֹור כ 

י  ֵאלּו ֶשְלַרְגַלי ְוֵאלּו ֶשֵמַעל ֹראשִּ
ד  ֵהם ֶאח 

 
ן ַטת ַבְרֶזל ְבֶחֶדר י ש  מִּ ט מִּ  ַמב 
 נּוַרת ְפלֹורֹוֶסְנט ְמַהְבֶהֶבת

 ַנַעל ֹלא ְמֻצְחַצַחת
ְך ן ְמֻלְכל  ְזר  ּנ ְתָך, מִּ  הּוא פִּ
נ ה ְלֶרַגע   ֲהב 

ע ְבֹלא ְכלּום   ֶשל ַמג 
 

ם עֹול  יט ב  ים ַמבִּ  ֱאֹלהִּ
ְתמּוַנת ַלְוי ן  ֹלא כִּ

ית ינִּ ה ְמדִּ ים אֹו ַמפ  עִּ ְשק   ְכַמַפת מִּ
ם הּוא ַהַמהּות  ַגם אִּ

ין בִּ  ֹלא לֹו ְלה 
ֶרַגע ית ה  ע ְלֶרַגע ְבַתְמצִּ  ַמג 

 ַהחֹוֵלף ְלֹלא שּוב
יבּות  .ֲחַסר ֲחשִּ

 

 אביבה ברגר –פיסול בשיש 
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            הרפז רחל
 

 יֶחלקת
 
ְמ  ינִּ חֹוז לאֶ  ַלְטתִּ ן מ  ט   ק 

נּועַ  ַשַער ֵמֲאחֹוֵרי  צ 
ילמהַ   .יתִּ קַ לְ חֶ  לאֶ  ֹובִּ
 

י ַמְחתִּ ירֹות יְוֵעינַ  צ  ים ַצְמרֹות לאֶ  ַמֲאמִּ  ,ַהְברֹושִּ
י ְר  ָאַהְבתִּ ים יֵד בַ בִּ חִּ יםלֹוהֲ  ְפר   ,טִּ
י יסֹוס יןבֵ  י ַלְדתִּ יםּו  קִּ כִּ  ,ְשר 

עֹומֵ  ַהֶסַלע םעִּ  יתִּ ְר גַ ב    ַבסּופֹות דה 
ן ֵעֶמק חֹוֶלֶמת ַוֲעַדיִּ ֹרק ב    ַהי 
ישֶ  ַרְשתִּ  ,ַהְקַטּנ ה יתִּ ק  לְ חֶ בְ  ח 

י לֹוֶחֶשת  :ְלַעְצמִּ
"How green is my valley"  (הירוק לעמק אהבה על המספר סרט ֵשם). 

 
 רינסקי נילי
 

 בונים כאן
 
אן הנ  ַסכ  " ים כ   "בֹונִּ
יםל  ְש   צֹותַבחּו יםרִּ ָאּומ טִּ
ים ֶדהְש  יֹות ַסְביֹונִּ נִּ    ְוַכל 
יםגפִּ  ֵבין   .ּומִּ
 
ירה   תַד עַ וַ בְ    עִּ
ית הת  חֲ ְד נִּ  ְכנִּ ּנּוי ת    ַהבִּ
ְתרֹוֵמם דעֵ -ַגל י הִּ   בִּ

אן" ְוֶשֶלט ים כ   ."הֹוְרסִּ
 

ה ֲחלֹום י  ן ְכֶהֶרף ַהְבנִּ  ...ַעיִּ
ה ית ַאֲהב  ְצחִּ יםגפִּ  ֵבין נִּ   - ּומִּ

ם" חֵ  אִּ  "...ְךֶאְשכ 
 

ב   עֹוד  ֶנהתִּ
ְרי ה נ ה קִּ יד ֶנֱאמ  מִּ  .ְלת 

 שני פיקוסי שמש
 
 יםאִּ ל  ְמ גִּ הַ  מֹוֲעדֹון ֶשל וֹ פסִּ בְ 
י ֶשֶמש יסֵ יקּופִּ  ינֵ ְש  ַצְבתִּ  הִּ
יםְלהַ  ר ֶאת ְנעִּ   ַהַמֲעב 
יםּנִּ לַ  ר ְלַקו ְכנ סִּ  .ַהְגמ 

ים ים םל  צִּ בְ  חֹוסִּ אִּ ים ב   ְוהֹוְלכִּ
 
ים ַגם ילִּ ים ַהְּׁשתִּ ְזַדְקנִּ  .מִּ
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 אלבלינג דליה
 

* 
 

יש ְבשּוֵלי י ַהְכבִּ אשִּ ר   ,ה 
המִּ  ֲעֵצי שּוַרת  מֹוז 

ה יק  בֹוא ַמְדלִּ ים רִּ  ַכְפתֹורִּ
יב ְכֹזַהר ֵרץ ָאבִּ ְתפ   מִּ
י - ַוֲאנִּ

ה ְלֶדֶרְך יֹוֵצאת ש   ֲחד 
י ְבלִּ ַדַעת מִּ ּה ל  ְשר   ,פִּ
הכַ  ַרק ים מ  זִּ  ְרמ 

ְלֵהי ֶשּנ ְבטּו  ֹחֶרף ְבשִּ
ים בִּ ם ְשטּוֵפי ַכֲעש   - ַמיִּ

 ַכְפתֹור ְוַרק ֵיש
ם אוֹ   ְשַניִּ

יר  ֹצֶרְך ַמְבהִּ
ה יפ  ה ַבֲחלִּ ש   ,ֲחד 
ְבש יב ֹוַרתכִּ  ָאבִּ

ְתַמֵסר -  ְלהִּ
  
                * 
 

י יטִּ ה ַהבִּ י ַכמ  ר ֹיפִּ   נֹוצ 
ְמדּות צ  יסֹוס יֲעלֵ  ְבהִּ  קִּ

 יםיִּ רִּ וֹ ּנכִּ 
ן ֶדֶקל ְבֶגַזע  ,ֵאית 

ה ְכנֹוְשֵאי ל    ַזכ ה ְתפִּ
י' ה ָךְד אוֹ " - "ינִּ ית  לִּ דִּ  כִּ
ים ֹלא ְסַתְפקִּ רּוחַ  ילֵ פְ שִּ בְ  מִּ  ה 
 ,תעַ גַ הַ  ַקֵלי

ים נּו ֵיש - ְכאֹוְמרִּ  ב 
ימֹות  תוֹ ירִּ וֹ ּנכִּ  ְנעִּ

יעַ  ַהּׁשֹוֲאפֹות  ְלַהְרקִּ
י ה ְלַשֲעֵרי -  הֹוד 
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 גלילי יהורם
 

 הזמן במסלול האילן בדי
 
 

פֹות  בֹוֲהקֹות טִּ
ן יֵד בַ  ֵבין תדוֹ כּולְ  יל  אִּ עֵ  ה  יםה    ֹרמִּ
ם תדוֹ ְד נוֹ תְ מִּ  ל עִּ ב כ   , ַמש 

 .ְתשּושֹות
ְצְנחּו א ְלֵחיק ְכֶשיִּ מ  ה אִּ מ   ֲאד 
ן ְיַלְטפּו ה ַקְרֵני ְךרֹ בְ  אֹות   ַהַחמ 
ים פֳּרִּ ֵשְרנ ה צִּ יר ת  ה שִּ יד   ְפרִּ
ים יעּו ַוֲענ פִּ ה ְלאֹות ְזרֹועֹות י נִּ  תֹוד 
ן ים ינֹותבֵ  ְיַפְלסּו ַדְרכ  בִּ ים ְרג  שִּ  ,ק 
יםַהֹּׁש   ֶאת וּוְר יַ  ַעד שִּ  .ר 
 ַחֵייֶהן ַמְסלּול ְבֹתם
 .יםֲענ פִּ הַ  ַעל יקּורִּ יוֹ  דֹורֹות ינֵ צ  נִּ 
 
 

 הימן אביבה
 

 אחור יסב הירדן
 
ְשַטְפנּו ֶרֶחםמֵ  ר ֶאל נִּ  ,ַהּנ ה 
ְדַבש ְבי ד י ד ר כִּ ג    נִּ
ים יםצִּ פְ נַ תְ מִּ  יםלִּ וֹ שְח נַ  יסִּ ְרסִּ  לִּ

ים עִּ ים ְסל  ְתַפְזרִּ  מִּ
ם יְשתֵ   תדוֹ כְ לַ תְ מִּ  ַרכֹות י ַדיִּ
ם יְך ד  מִּ   ֹסֶמק ֲעֶלהמַ  ס 
הבַ  תמוֹ ל  כְ נִּ  תווֹ ְד ַא  .ְתבּוס 
 

קּול ְוָאז ה ֶזה ַהֶדֶרְך ְבעִּ ר   ,ק 
ר ַפְך ַהּנ ה  ן ימִּ נ  צּולְ  ה   ַחְתר 
סֹ  ַהַיְרֵדן  ...ָאחֹור ביִּ
םי  הַ  ַאְך   תקוֹ ת  נִּ  ַדיִּ

ְשֵתי דֹות דֹותג   בִּ ְפר   נִּ
 

ם ַפְך ַהד  םמַ לְ  ה   .יִּ
 רוני אלוני' פרופ: צילום 
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ארבל ירבלום לדרמן תמי  

 בצלם נברא הזמן
 

 (0, ז"כ משלי" )יום ילד מה תדע לא כי"       

 
א ןַהְזמ   ְבר   ְבֶצֶלם נִּ

םמַ כְ  ְמַפְכֵפְך ים יִּ  ַחיִּ
החַ  דְלצַ   ּו 
ּה תבֶ צֶ חוֹ הַ   יֹומ 
 ַתפּוחַ  ֲעֵצי ֵבין
ּהַלֲעמ   ֵקץ ְוֵאין  .ל 
 

 ןַהְזמ   ֶאת בֹוֵראת
ְתַיֵלד  ֵבין ַהמִּ
י ַחְדֵרי בִּ  לִּ
כְ  ר רֹונֹותזִּ ב   ֶהע 

ים ילִּ פֹות ַמּׁשִּ   ְקלִּ
 ַעתַהַד  ֵמֵעץ
י  עד  נוֹ  ַהֹּלא לאֶ  ְבַדְרכִּ

 
 ןַהְזמ   ַמֲחֹרֶזת

 יארִּ ּו  צַ  תלֶ בֶ וֹ כ
י-ַעל-ַאף י פִּ ְבֵראתִּ  ֶשּנִּ

 ְבֶצֶלם
 
 

 לא בעתו –פרי 
             

 
ים תִּ   ְלעִּ
ק ַגְעגּועַ    נֹוצ 

 ַאֵחר ןְזמ  לִּ 
ה ע   ֶשְמַלֶקֶטת ש 
ים ֵפרּוֵרי  ַחיִּ
פְ  ה ירִּ מִּ מ  ֲאד   .ה 
 
 

ה פ    צ 
 ְושֹוַקַעת

 ְמצּולֹותבִּ 
ים נִּ  .ַהּׁש 

 
ם  ֵביְנַתיִּ
 חֹול רַגְרגֵ 
 מּונ ח
ְבעֹול ַעל  ַהֶפַרח גִּ
ש  ח 

לּוף יּומוֹ  ְבחִּ  .קִּ
 
י יתִּ ק  עֲ זַ  ַמְעתִּ  ש 
יַעתבִּ  י ידִּ  ַהְפרִּ

ת   ֶשֹּלא תבְ  ןנִּ  ...וֹ עִּ
 
 

 אביבה ברגר: פיסול בשיש
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 יינברגטש דוד
 

 מבקשים שמים באין
 

םש   ְבֵאין ים יםְקשִּ ְמבַ  ַמיִּ  ַרֲחמִּ
ים ֶאל ֵעיַני אֶאש   בִּ  ַבֵליל ַהכֹוכ 

י ְלַגלֹות יב לִּ ב ַיֵהל בוֹ  ַהּנ תִּ ד כֹוכ   ֶאח 
ישִּ שְ  ֶרתַאְשמֹ  סֹוף ֶאל  יתלִּ
ֵעת י כ  ְמקֹומִּ י ּובִּ ם: ֶאהרוֹ  ֲאנִּ ה   ַאְבר 
יו עֹוֵקד ד  ק ֲחס  ְצח  ים: ְבנוֹ  ְביִּ ילִּ  ַעְרפִּ
ר ַעל ה   ה 

ר ֶבן לשֶ  ְנטּוי ה ַמֲאֶכֶלת ג   ה 
ה הַהשֶ  נּוְוָא  ְלעֹול 

ְתַפֵלל ֵלינּו ַחרַהּׁשַ  הִּ  ע 
ית תלַ פִּ תְ   ַשֲחרִּ
י ינּו ֵבדכ   כִּ  ַבֲחלֹוםכְ  פִּ

רּו  ֹפה ַצֲעֵדינּו ְוצ 
ְתַפֵלל ים תלַ פִּ תְ  הִּ דִּ  ַהֲחס 

 
 
 

 אחרון ליום שוחק איני
 
ל  תְ  י הפִּ י ַלֲאנִּ  ֹטףַיעֲ  כִּ

י  ַאֲחרֹון ְליֹום שֹוֵחק ֵאינִּ
ֶמּנִּ  י ֵאַלי ימִּ  הֹוֵלְך ֲאנִּ
ְפֵני ים לִּ נִּ  ירַבּׁשִּ  ַרבֹות ש 

י ַתְבתִּ  :ֶפֶשר יֵהַבְנתִּ  ְוֹלא כ 
י" ל  תְ  ֲאנִּ  "הפִּ
לִּ  יֹות יםמִּ מִּ  יי ַדְעתִּ  ְוֹלא, ְסת 
י יא כִּ  .יֲאנִּ  הִּ
י אֶאש  , ּוַבגּוף ןַבְזמ    ַנְפשִּ
קֹום ֹלא ֶאל  .ןּוְזמ   מ 
י  ֶפֶרא ַדלֶשג   ֶקלֶד  ֲאנִּ
ים ַכפֹות, י ַדי רִּ םַהּׁש   ֶאל ַהְתמ   ַמיִּ

ים בִּ רּוחַ  לּול  ה ב   ַהסֹוע 

 
 

 לא אויתי
 

ּוִּ  יםיֹלא אִּ ם ְרחֹוקִּ ַמיִּ י ש   תִּ
קֹום ן ּומ  קֹום ֹלא ְזמ   מ 
ֵעץ י כ  י ֱהיֹותִּ  ּובֹוֵחר ֲאנִּ

תּול ה ַעל ש  מ  ֲאד   אןכ   ה 
 םש   יאִּ יל  טִּ ְר עַ  יֹותיהֱ מֵ 

ה מ  י ְנש   נֹוֶשֶמת ּותְבַאְרצִּ
ְרַבת ּה יםֱאֹלקִּ  קִּ  טֹוב ל 

ָא הץ ַהְק ֶר ּוַבֶזה ה   דֹוש 
ה אֵ  ַתר ב   ל-ב 

ּה יר ְול  ְקַד , רה  ו   עִּ  ֶמֶלך שמִּ
ְתַפֵלל םעַ   מִּ
ֵעץ לבַ אֲ  ידי  הַ  כ  עֹוֵמד חִּ  ה 

יחִּ  ייבִּ  ּותוֹ דִּ
ים דְכבַ   מֹוהּוכ   ַשְרַעפִּ
 ֶעֶרב תְלעֵ 

המִּ הַ  תלַ פִּ תְ בִּ  מֹוהּוכ   בֹוֵדד  ְנח 
ְצח   דחַ פַ  ֵלאֹלֵקי  קיִּ

 םה  ר  בְ ְסֵדי ַאְוֶשֶמש חַ 
ה ְקע   ש 

ְמדֹו בְ  יַח ְתהִּ אֹו ְבע   יםלִּ סֹוד שִּ
ה יח  בֹו ַהְזרִּ  ּובֹו ּומִּ

ה כֻ  מ   ל י ּהלֵ ְתהַ  ּהל  ְוַהְּנש 
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 וונונ אברהם תומר
 

 היתיר נשמה של לכבודה שיר
 
התְ  ל  שֶ  הִּ ּנ ה ְליֹום ַבחו  ה רִּ ל   ,ּוְתפִּ
ְקֶנה ֵהָאֵסף ֵעתוְ   ַהמִּ
יעַ מַ  ְרֶאה גִּ  .ְונִּ
 
 ,ַעְצבּות ֵאיזוֹ  אּוְר 
 ,ֵלאּות ֵאיזוֹ  ֹויא
ַקחהִּ בְ  הְנש   ל  ה מ   ,ְיֵתיר 

ה ַרַבת י  ילִּ  .ֲעלִּ
ּהה ּה ֹוד  ְפַאְרת   ,ְותִּ
יםְמ  ּהַבעֲ  ַדְברִּ  .ד 
 
 ןַא, ָאנּווְ 
 ,בֹואנ  
ּנ הוְ  ּנּו רִּ ת  ן אִּ -  ַאיִּ
ןֵמַא ֵיש הֲעשֶ  ַנ  .יִּ
 
ה ַאְךוְ  מ  ּנּו ֵיש ֶנח  מ   ,עִּ
יא ֹוֶזֶרתח ה הִּ יל  ְש  ֲחלִּ בֹוד ןכֹ לִּ ֵתנ כ  צ  ְמחִּ  .ּובִּ
ים' ז ֵסר י מִּ ד ח   ,ֶאח 
יקִּ  י ְדמִּ ה, ּובֹואִּ ֵסא ֲחצּוב  כִּ ד ֵאל מִּ  !ֶאח 
 
  
 ".ומזמור שיר לדוד" נתבמנגי מתנגן* 

 
 

 

 מיכל גולני
 

 מעבר עונת
 

ר עֹוַנת  ַמֲעב 
ה ְדַבר ְמַעט מ  יל כִּ  ַמְתחִּ
ה ְדַבר ְמַעט מ  ְשַבר כִּ  נִּ
ְתַנְד   רּוחַ  ְבֹחֶזק דנֵ מִּ
ים ה צֹופִּ יע  ר ְרגִּ ח   .מ 

 
ר עֹוַנת  ַמֲעב 
 ֶשֶמש תבוֹ רּוצְ  יָךינֶ עֵ 
ים יָךלֶ תַ לְ תַ  מ   ַלחִּ רמִּ  ט 

ם :תֹוֶהה הֲעלִּ  זוֹ  ַהאִּ   י 
 . רה  ה   דמֹוַר  אוֹ 
 

ר ח    רזַ  - ַהמ 
 .מּוז ר - ַהיֹום
ה ַרַחש יח   ,ְוי ֹרק ָאֹפר  -ְצמִּ
ר ָךֹראְש  ֹאֶפק, ְמֻסְחר  חֹוק ה   ר 
ים כִּ ְצַטְלבֹות ְדר   מִּ
ימֹות  ...ְכֵבדֹותֶאֶבן  ְנשִּ

 
קּום ָךלְ  קֹוֵרא ַהֹבֶקר ֶזה   ל 

 ַקְרנ יו ֶאת ֶלֱאֹהב
  ַקר רּוחַ  ְלַקֵבל

 .ַהר ְלָך רחֹ בְ לִּ וְ 
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 חני ברוכין
 

  אמי ליד
 

 ?הישנה הברך עם עשו לדעתך מה?  ה'חנל נו"
 "טוב מרק ממנה שות'ל יכלו . ביין גיט א

 
י ְלַיד מִּ   אִּ

ימּו ְרדִּ ְתכּו ֶשהִּ יפּו  ְוח  ְפרּו ְוֶהֱחלִּ   ְות 
ּה  . מּותל   ְבַדְרכ 

 .הי  ח  
 

י ְרַגְשתִּ ֶות תאֶ  הִּ ְתק   ַהמ   ֵרבמִּ
 . ֵאַלי
י ה ַהצֹוֲעדֹות ְבטּור, ַוֲאנִּ ימ  דִּ ְתַאְרְגנֹות. ק  הְבשּו מִּ  . ְמֻסֶדֶרת ר 
ין ֹלא תנוֹ יְ מַ תְ מִּ  ֹלא מִּ  . ֹמאלְש לַ  ְוֹלא ַלי 
ן  . ןּוּוַהכִּ  ְלאֹותוֹ  ֻכל 
 

ה ְתעֹוְרר  האֲ ש  וְ  הִּ  :ל 
 " ?ה'לֶ ּנ  חַ "

ם י ֶשאִּ ן ֲאנִּ י ה ֲעַדיִּ ּה ַגם ,ח  כּו ל  יְך יסִּ ְחיֹות ֶשַתְמשִּ  . לִּ
 

ם יא ֶשאִּ מּות הִּ  – ת 
י ֹזאת ְכנֶ  ֲאנִּ  . ֹוֵדרסהַ  ַהטּור ְלֹראש תסֶ ֶשּנִּ
יא ֹקֶדם ֶשֲהֵרי  ,הִּ
ְך-ַאַחר י כ   , ֲאנִּ
ְך-ַאַחר  ,יתִּ בִּ  כ 
ְך-ַאַחר  .יתִּ ד  כְ נֶ  כ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דניאל אופיר :ציור
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  חלפי אברהם
 

פֹות  .יםבִּ זְ ְר מַ הַ  ַפח ַעל תקוֹ פְ ַד מִּ  ַהֶגֶשם טִּ
ה - ה מ  ע   ?ַהּׁש 
 .ַעְצמוֹ  יֵמימֵ בְ  שֹוֵקעַ  בּולמַ  – ןַהְזמ   -
יש, דח  אֶ  םָאד   רג   הפֹ  בִּ  ְכַעכ 

ית ֵריּוק ְבסֹוד וִּ  ,ז 
 – מוֹ ְש ּו םָאד  
 
ים ֵשם ןיאֵ , ֵשם ןיאֵ   ,ֶשםגֶ בַ  ַלֲאנ שִּ
ל ֵעת יש, דח  אֶ  כ  בִּ  ,םלֵ אִּ  ְכַעכ 
 ,ְדרוֹ חַ  תבַ זּועֲ בַ 

 ַהֶפַשע ְזבּוב תאֶ  דַיְחמֹ 
ֶות ַלֲהנ ַאת  .ַהּנֹוֵשם ַהמ 

 
ים ֵשם יןאֵ , ֵשם יןאֵ   ,ֶשםגֶ בַ  ַלֲאנ שִּ

ים ֵלב ַעל תקוֹ פְ ַד מִּ הַ  פֹותטִּ לַ  ְכמוֹ  נִּ ֲאב   .ה 
ה ה מ  ע   ?ַהּׁש 
 .ֶשתַיבֶ  ְפֵני ַעל בּולמַ  – ןַהְזמ  
יםפ   ְבֵאין – ןַהְזמ    .נִּ
 
 (84' עמ)
 

 

 

 

 

 

 

 
 ,סתוי זיסי: עורך. חדשה עברית שירה שנות חמישים מבחר; משוררים 11: מתוך צוטטו השירים שלוש
 .5440, חמד ספרי, אחרונות ידיעות, אביב-תל

 יעקב אורלנד 
 
  ןְזמ  
י  ,אֹותוֹ  שֹוֵמעַ  ֲאנִּ
 ,ַחי

 ,נֹוֵשם
ְדַהר חֹוֵלף  .בִּ
םַהּׁש    יםלִּ ְכחֻ  ַמיִּ

 הק  רֻ יְ  ְוַהַצֶמֶרת
ַתַחת שֶר חֵ  שֶר ְוחֵ  ר מִּ פ   ,ְלע 
יםְכש   שִּ ים ר  אֹוֲחזִּ  ,ֵעץב   ה 
 ַהתֹוַלַעת ֹוֶסֶסתכ

ֶרֶקב ּוְמַכְרֵסם  .ה 
תוֹ   ,ֵהם נוֹ ּובְ  בִּ

ים ְבֵרי תאֶ  ַהכֹוְתבִּ ים דִּ מִּ  .ַהי 
 
 (70', עמ)
 

 
 יהודה עמיחי 

 
מ  , ֱאֹלֵהי י ֶשּנ ַתת   הַהְּנש   בִּ
יא ן הִּ ש   ע 

ְשֵרַפת יד מִּ מִּ ְכרֹונֹות ֶשל ת  ה זִּ  .ַאֲהב 
ים ָאנּו דִּ ד נֹול  י  ים ּומִּ ילִּ ְשֹרף ַמְתחִּ  ,לִּ
ְך י ְוכ  יתִּ שִּ ן ַעד ע  ש  ן ֶשֶהע  ש   .הְכלֶ יִּ  ְכע 
 
 (851' מע 77, "הזמן: "מתוך)
 

 יאל אופירדנ: ציור

   של אוה   פינהה      

       
 
 

ביל לשיר נבחר ש   
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 עמיחי יהודהו חלפי אברהם, אורלנד יעקב בשירי הזמן

 – מותנו ועד לידתנו מיום". הזמן כל" והאנושות היקום את אופף" זמן" המושג

: כגון במושגים שלנו והמתמשך היומיומי השימוש. זמן - בחיינו רגע כל, זמן

 – ועוד ועוד בוקר ערב, מחר, אתמול, היום, מייד, תיכף, רגע עוד, עכשיו, כאשר

 .הזמן במושג נוגעים כולם

 ומשוררים סופרים, ורוח מדע אנשי דעות הוגי, פילוסופים ההיסטוריה במהלך

, והחומר הרוח כלולים –" זמן"ה במושג. שונים מהיבטים, הזמן במושג עסקו

 ידי על נבדק – המוחשי/  החומר – האדם גוף. כאחת,  והמופשט המוחשי

 היא גם – המופשט/  הרוח – המוסיקה .בזמן המוגדרות הלב קצב פעימות

  .המתאים המקצב לקבלת"( ביט)" בפעמות מוגדרת

 מגלים סוויפט דניאל: מאת הגמדים בארץ גוליבר: הקלאסי הילדים בספר

 מסביר וגוליבר  - הזמן למושג ביותר המוחשי האובייקט -השעון את הגמדים

 .לחלוטין מופשט מושג – שלו הזמנים לקביעת אותו משמש הזה החפץ כי ,להם
 

 :ובשירים

" זמן" שהם שלמים םחיי מתאר" הזמן" מתוך( 77) הקצר בשירו עמיחי יהודה

". אהבה זכרונות של תמיד משרפת" הם אדם של חייו(. מוחשי) כעשן( מופשט)

 .אליו שכמהים מושא, אופטימית אור כקרן האהבה

: מוחשי באופן האדם בחיי הזמן את הוא רואה, "זמן" בשירו אורלנד יעקב גם

 ירוקה צמרתו כחולים שמים של ואופטימי בהיר רקע על, "בדהר חולף, נושם, חי"

 האופטימי המבט. ובתו בנו ידי על נכתבים האדם של חייו, דבר של בסופו אך -

 .זמן מימדי – המוות, לסוף הופך השיר בתחילת

 באמצעות הבודדים האנשים את מתאר הגשם טיפות על בשירו חלפי אברהם

 האנשים את". עכביש קורי בתוך" "חדרו בעזובת" החי האדם. הגשם טיפות

 הוא הכל את השוטף המבול. הגשם לטיפות משווה חלפי, זהות ללא, הבודדים

 (. מוחשי) המבול כמו הוא( מופשט) הזמן. הבודדים האנשים את העוטף הזמן כמו

 . האופטימית האור קרן את מצאתי לא חלפי אצל ועמיחי לאורלנד בניגוד



 

13 

 

 

 

Luis Alberto Ambroggio  

SEMILLA 

“Se me abre el surco entre la flor y el labio” 

Eunice Odio 

 

Te siento como 

sílaba de alegría 

ardiendo sobre la piel verde. 

 

Y germino yo mismo con muchas vidas 

en la gravidez del brote infinito, 

un rayo duro desbocando 

el patrimonio de la piedra. 

 

Victoria que eleva 

el templo de la vida 

desde el fervor de las raíces. 

 

Celebro el agua, 

hijo, hija 

de los besos de la tierra. 

Polen en el viento de cuatro manos, 

multiplicamos la unidad 

para romper la frontera, 

resurrecto hallazgo 

de los entierros. 

 

No somos héroes, 

solo compañeros bienvenidos 

en la familia sin límites 

que continúa la ternura 

en los surcos del enigma. 

 תרגוםבילי ש 

 
  תמי לדרמן ירבלום ארבל: תרגום

 

  גרעין
  "נפתח אלי החריש בין הפרח והשפה"

Eunice odio  

י יש ֲאנִּ   ְכמוֹ  ְךאֹות   ַמְרגִּ
ה ר  ה ֶשל ֲהב  ְמח    שִּ
  לשֵ ב   ֹלא עֹור ַעלמֵ  בֹוֵער

  
י י ַוֲאנִּ ם נֹוֵבט ְבַעְצמִּ ים עִּ   יםבִּ ַר  ַחיִּ

יצּות ְנחִּ ן ֶשל  בִּ צ  ֵאיְנסֹוף נִּ   ה 
ְשתֹוֶלֶלת אֹור ןֶר קֶ  סּון ְלֹלא מִּ   רִּ

ָאבֹות ְבַנֲחַלת ֶאֶבן ֶשל ה    .ה 
  

חֹון צ    ֶשַמֲעֶלה נִּ
ְקַד  ֶאת ים שמִּ   ַהַחיִּ
יםַהּׁש   ֶשל ַהַלַהט ֵמָאז שִּ   .ר 

  
י ם ֶאת חֹוֵגג ֲאנִּ   ,ַהַמיִּ
  ַבת, ֵבן
יקֹות ֶשל ה ְנשִּ מ  ֲאד    .ה 

ה ם ַאְרַבַעת ֶשל ְברּוחַ  ַאְבק  ַדיִּ   ַהי 
ים ָאנּו ילִּ ַאְחדּות ֶאת ַמְכפִּ   ה 
  ַהְגבּול תאֶ  רבֹ ְש לִּ  ְכֵדי

יָאהְמ הַ  ֶאת ְלַהֲחיֹות   צִּ
ה ֶשל ה ַהְקבּור  מ   .ַבֲאד 

  
ים ֹלא ֲאַנְחנּו בֹורִּ   גִּ
ים ַרק ים ֲחֵברִּ   ְברּוכִּ
המִּ בְ  ח    ְגבּולֹות ְלֹלא ְשפ 

ה יכ  ֶעְדנ ה תאֶ  ֶשַמְמשִּ   ה 
יֵציחֲ בַ  ה  רִּ   .ַהַתֲעלּומ 
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 ירבלום ארבל תמי לדרמן :מספרדית תרגום
 

  ארנסטו קהאן
 

  עצי אלוהות
   

ם ַמיִּ יִּ  ַהּׁש  ֵאיְנסֹופִּ   ַהֶזה ְוַהֶיֶרק יםה 
ים ְתבֹוְננִּ   .יֹום יֹום ַהֹכל ַעל מִּ

ים   ןַלְזמ   ֵעדִּ
א לשֶ  מ  ה אִּ מ  ּה, ֲאד  ּה ְשלֹומ  ְלַחְמת    ...ּומִּ
   

ָאהּוב ַהַיַער ְמיֹונֹות ֶשל ה    ַהדִּ
ין יּות, ַהְמשֹוֵרר תאֶ  ַמְזמִּ נִּ רּוח  ה ל  ש    .ַהֲחד 

יְמפֹוְני ה לֹום ֶשל ְבסִּ ה, ש  ית ְבַאֲהב  ְצחִּ   ...נִּ
   

ים יִּ  ֵעצִּ יםחַ ְמ  אּוַלי, יםֵאיְנסֹופִּ ָאהְולַ  ָךלְ  כִּ   ְמשֹוֵרר, ָךֶשלְ  ַהְשר 
ם אּוַלי יפּו עִּ   הל  ַהְגדֻ  תאֶ  ְלַסֵפר ְכֵדי תַהְדחִּ
ם ַלֲחֹדר ְכֵדי אּוַלי ים ֶשל ְלעֹול  ְּורִּ   .עִּ
   

ה ְתַהֵלְך רֹוֶצה ַאת    ַעריַ בַ  ְלהִּ
ֹרק טקֶ ַהּׁשֶ  תאֶ  רכֹ זְ לִּ וְ  ה ֶשל ַהי  ַאֲהב    ?ה 

ְהיֹות   .ַהסֹוד לשֶ  ְבַהְרמֹוְני ה לִּ
יש יֹות ֶאת ּוְלַהְרגִּ ים ַהְברִּ ים יֹוְצרִּ   ?ַחיִּ

   
ְהיֹות ְכֵדי, ֵכן, ֵכן ים לִּ לִּ   ַבֲחלֹום מּוב 
ה ֶשל ֵאֶלה ְכמוֹ  ַהְטמ    ידִּ נְ גַ  מ 
יְנג רתֶ לּו יןטִּ ְר מַ  ֶשל הלֶ ְואֵ    קִּ
   
  ילֹותלֵ בַ  דאבַ ֹלוְ , ֵכן

ים יםַהְמשֹוְר  ֶשל ַהֲחלֹומֹות ַעל ֶשיֹוְדעִּ   רִּ
ה ֶשל ְבשּורֹות בֹותַהְכתּו םיהֶ תֵ וֹ למִּ  ְוַעל יח    .יתידִּ מִּ תְ  ְברִּ
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Ernesto Kahan  
 

Árboles de la divinidad 

El cielo divino y estos verdes 

lo contemplan todo diariamente… 

Son testigos del tiempo, 

de la Madre Tierra, su paz y su guerra... 

 

Bosque de la imaginación amado, 

invitando al poeta, a la nueva espiritualidad 

en sinfonía de paz, en amor eterno... 

 

Árboles de la divinidad, tal vez esperándote, poeta, y a tu lira, 

tal vez con la urgencia para contar la inmensidad, 

tal vez para penetrar en el mundo de los ciegos ... 

 

¿Quieres dar un paseo por el bosque 

y recordar el silencio verde del amor? 

Estar en la armonía del secreto 

y sentir a las especies copulando la vida? 

 

Sí, sí, y para ser transportados en un sueño, 

como los de Mahatma Gandhi 

y los de Martin Luther King. 

 

Sí, y perderse en las noches 

que saben sobre los sueños de los poetas 

y de sus palabras escritas en líneas de fuga eterna  
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 הרמן יוסף' פרופ: לאנגלית רגםת

 מורן מיכל
 

 הזקנה עליך תקפוץ מתי
 

ַתי ְקֹפץ מ  ֶליָך תִּ  ?נ הְק ַהזִּ  ע 
ֲעֵיפּו ֶאְמַצעבְ    הל  וֹ ַהְגד תה 
ים יםלִּ עֲ נְ נִּ שֶ כְ  צִּ  ַהַמֲאמ 

ְשַתֶתֶקת   הו  אֲ תַ הַ  ְכֶשמִּ
ן ְכֶשַהֶיֶלד ט  ַד  ַהק  י ַעד לג  ְבלִּ  אשֹ נְ  לִּ

יל ְולּו ְוֵאין רֹון ְשבִּ כ  ד זִּ יו ֶאח   .עֹוד ֵאל 
 
 
 

 ?מתי עד
 

 ַדק ַעד ַדק ַדק ְנַרֵדד
ֵצק תאֶ    ַהֶזה ַהב 

י נִּ ֵריח  ֲעַגְלַגל ה   ה 
יא ל נֹוצִּ ה בּוַעת כ  ימ   ְנשִּ
 יתטִּ ּויפִּ הַ  ְפשוֹ נַ  נ לּוש
 רּוחוֹ  ְנַהֵדק

ירֹות בוֹ  ןפֹ ְד נִּ וְ  בּועַ  רֶד חֶ  קִּ  רִּ
שּוט א ַעד פ  ר   .ְלז 
ְצבֹ   קצֵ ְק צַ נְ  טנִּ
יס ל בוֹ  ַנְכנִּ  ֲאגּוד 
ְדֹקר  יםירִּ רִּ חֲ  ְבַמְזֵלג נִּ
י ה מוֹ כְ  ה ה   ַמצ 
 .ַדק ַעד ידוֹ בִּ עֲ נַ 
ַתי ַעד  ?מ 
א ַעד ְמצ  יא אוֹ  קֹולוֹ  יִּ תוֹ  יֹוצִּ ְשמ   .נִּ
 

When will old age assail you? 

  When will old age assail you? 

  In the midst of that great fatigue 

  When all effort has concluded 

   And desire is paralyzed? 

 When your youngest child has grown 

  And left an unbearable emptiness 

 Without a single foot path of memory 

   That still leads to him? 

 

Until When? 

Let us flatten it thin beyond thin 

 Zhis fragrant, rounded dough, 

 Extruding every bubble of breath, 

  And knead its poetic soul, 

  Tamping down the spirit. 

  We'll plaster it on the walls 

Of a square room, unbearably simple, 

  Pinching and clucking, 

 Inserting a thumb, pricking holes 

With a fork as with unleavened bread 

 To enslave it and grind it down. 

We'll keep working it thin, until when? 

Till it finds its voice or breathes its last. 

 We'll work it thin, until when? 

Till it finds its voice or else expires. 
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Liubita Raichici 
 

Copacii din pământul sârbesc 

vor primi picioare 

În sfârşit mormintele 

vor decide să latre, neliniştite, 

ca să se apere. 

Alte schimbări în bine 

nu vor fi. 

I se va sustrage, în afară de asta, 

timpul satanei. 

Se va abroga atât dreptul la cuvânt 

cât şi dreptul la tăcere. 

Vor rămâne lumii duşmanii ei 

vii şi sănătoşi. 

Lor nu le va lipsi 

nici un fir de păr. 

Îl vor ruga pe dumnezeu 

Pentru prima oară îl vor ruga, 

asta e sigur, 

să-i binecuvânteze cu moarte. 

Milă vor cere într-o limbă  

necunoscută lor 

În sârbeşte să fie? 

 
Din vol. "Sârbeşte într-o limbă necunoscută" 

Traducere:  Menachem M. Falek 

 'יץ'ליוביצה ראיצ
 

ית ה ַהֶסְרבִּ מ  ֲאד   ֲעֵצי ה 
ם יחּו ַרְגַליִּ  .ַיְצמִּ

ים רִּ  סֹוף סֹוף ַהְקב 
ְנֹבחַ  יטּו לִּ ים, ַיְחלִּ  ,ֹלא ְרגּועִּ

ְתגֹוֵנןְכֵדי לְ   .הִּ
ה ים ְלטֹוב  ים ֲאֵחרִּ ּנּויִּ  שִּ

ְהיּו  .ֹלא יִּ
ֶזה יַֻסר  חּוץ מִּ
ן ט   .ְזַמן ַהש 

בּור  ְתֻבַטל ְזכּות ַהדִּ
ה יק  ם ְזכּות ַהְּׁשתִּ  .ַיַחד עִּ
יו ם ַרק אֹוְיב  עֹול  ְתרּו ב  ּו   יִּ

ים ים ְוַחיִּ יאִּ  .ְברִּ
ה ֶהם ֹלא ֶתְחַסר ַאף ַשֲער   ל 

ַשעֲ  םרֹות רֹ מִּ  .אש 
ים  .ֵהם ְיַבְקשּו ֶאת ֱאֹלהִּ

אשֹונ ה ֵהם ְיַבְקשּו אֹותוֹ ל    ,רִּ
טּוחַ   ,ֶזה ב 

ֶות ְרֵכם ַבמ   .ֶשְיב 
ֶהם ה ֹלא ֻמֶכֶרת ל  פ  ים ְיַבְקשּו ְבש   .ַרֲחמִּ

ית  ?אּוַלי ֶסְרבִּ
 

 "סרבית בשפה לא מוכרת"מהקובץ 
 פאלק' מנחם מ: תרגום מרומנית

 
 

בכפר  8415בינואר  84-ילידת ה - 'יץ'ליוביצה ראיצ
פרסומה הראשון היה . סברין-מחוז קארש, בלופרשה

 Najava "(8485.)"  "באנתולוגיה 
השקט שלפני "; 8481, "כמו האמת בפני הרוח: "ספריה

רחם נא "; 8441, "מאחורי האלוהים"; 8448, "מילה סרבית
נאהבת בזמן "; 8447, "מדע האשליות"; 8447, "עלינו
יואן "; 5444, "סרבית בשפה לא ידועה"; 5444 ,"החפשי

אולי "; 5444, "גבול פואטי -ואסקו פופה ", "5442, "רסקו'צ
אני יודעת "; 5484, "במלחמה שירי אהבה"; 5444, "חלום
 . 5488, "תהרגו אותי, סרבית

 .רוב הספרים ראו אור בסרבית וחלקם ברומנית
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Ion Cocora 

 
Cete de pinguini 

 

Poeţii vin de departe 

dintr-o imaginaţie din ale cărei 

malformţii   

s-au deprins ca nişte cete de pinguini 

dispuşi să-şi poarte în lume boala 

fără să ştie cum se vor descurca de la o 

zi la alta 

cu atâta scriitură în jurul lor 

 
Traducere: Menachem M. Falek 

 

 

 
Şoldul femeii şi cotorul cărţilor 

                              
Nu am ştiut să mângâi decât şoldul femeii şi cotorul cărţilor 

credeţi-mă vă implore am fost un om viu şi chiar cumsecade 

dar n-am ştiut să mângâi decât şoldul femeii şi cotorul cărţilor 

 
Traducere: Menachem M. Falek 

 יםהספר ושדרת האשה תנימ
 
י ֹלא א ְלַלֵטף י ַדְעתִּ ְתֵני ֶאת ֶאל  ה מ  ּׁש  אִּ ְדַרת ה  ים ְושִּ רִּ  ַהְספ 

ינּו י ַהֲאמִּ י לִּ ְתַחֵּנן ֲאנִּ י מִּ יתִּ יִּ יש ה  לּו ַחי אִּ גּון ַוֲאפִּ  ה 
י ֹלא ַאְך א ְלַלֵטף י ַדְעתִּ ְתֵני ֶאת ֶאל  ה מ  ּׁש  אִּ ְדַרת ה  ים ְושִּ רִּ  ַהְספ 

 
 פאלק' מ מנחם :תרגום

 

 יון קוקורה
 

 להקות פינגוינים
 

ים חֹוק ַהְמשֹוְררִּ ים ֵמר  אִּ  ב 
ּוּוֶתיה       י ה ֶשעִּ תֹוְך ֲהז   מִּ

ְפְרדּו ים נִּ ינִּ יְנְגוִּ  ְכמֹו ַלֲהקֹות פִּ
ם עֹול  ם ב  ת  ֵשאת ֶאת ַמֲחל  ים ל  נִּ  מּוכ 

ְסתַ  ַדַעת ֵכיַצד יִּ י ל  ְבלִּ יֹום מִּ ְדרּו מִּ
 ְליֹום

ם יב  ְסבִּ ה מִּ יב  ְך ַהְרֵבה ְכתִּ ל כ  ם כ   עִּ
                                                

 פאלק' מנחם מ :תרגום
 
 

 
 

 . מבקר תיאטרון מן החשובים שברומניה  – יון קוקורה
 82ובמהלך , 8414החל לפרסם את ספר שיריו הראשון בשנת 

לאחר הפסקה ארוכה . רהקובצי שי 0השנים הבאות פרסם עוד 
ראה אור קובץ השירים  5488ובשנת , 5440חזר לפרסם בשנת 

 ".בתוך אלגיוה בתריס סגור"הנוכחי 
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 לס'אנג בלוס זמנים
 

 סגל עקיבא עמיר

 

 זניותוא ,נמרצת הליכתם, פניי על ועוברים זו לצד זה הולכים שהוא גבר

 שרצועת אשה אחר במבטי עוקב אני. לזרועותיהם המחובר ממכשיר משתלשלות

, באפי עולה האבק ריח, שוקעת השמש. הכיוונים לכל מתרוצץ הכלב, בידה כלב

 פניי על חולפים האנשים ומרבית ,למעלה הוא כרגע הכיוון. סנדליי את גם ממלא

 אני השני בעיקול. נינוחה לה לקרוא מעדיף שאני, האיטית צעידתי את עוקפים או
 ועוד עוד, למעלה ועולה ממשיך. שתחתיי העיר את סוף-סוף לראות כדי נעצר

 . פניי על עוברים והאזור העיר מתושבי

-הרניון של גבוהה הכי כמעט הנקודה, למצוק הדומה הדבר בקצה וא, בפסגה

. שמימין השקיעה ואל הערב אל מתפרקדת לס'אנג בלוס וצופה עומד אני קניון

 נקודות בכמה העיר עם נפגש ואחת המאה, היילנד את חוצה מוניקה סנטה

 .כעת מסתירים וערבו הזה היום וערפיח שאבק, רחוק זיכרון הוא הים. משמאלי

 גבעות, העיר בנייני יתר מעל מזדקרים סיטי-ורי'והסנצ התחתית העיר בנייני

 בגדי, לצידי במהירות חולפים העמידה בגיל ואישה מקריח איש. מאחור הוליווד
 תוספי בולעים כשהם ויטמינים-מי ישתו אולי כך אחר. נמרצת וצעידה ספורט

 .תזונה

 אני, היום הראשונה. לייט-אמלהכ מחפיסת סיגריה ושולף הספסל על מתיישב אני

 התקשר לא אחד אף, הנייד הטלפון במסך מביט. ונושף שואף, בסיפוק חושב

 בברכי ומתחכך אלי נגש וחום שעיר כלב. הודעה כל בלתייק לא שעות כמה וכבר

 ופונה רצועה במשיכת ממני אותו מרחיקה והאשה ראשו את מלטף אני, הימנית

 . השביל מורד אל

 העדינה הסבלנות בי אין, השקיעה את לראות ממתין אני, לרדת ממשיכה השמש

 שמש שקיעת יפה'. הספסל על לשבת להמשיך עצמי מכריח אני אך ,לכך הדרושה

ָמָנה ִכי ָהַאלְּ  ,ַהִאם ִמַפַחד בְּ

ַכֶלה בַ   ?ֲעִרירּותָיֶמיָך תְּ

בֵּ  ד תֵּ פֹּ ָך ִתסְּ   –ַכַלת ּדּוָמה  –ל לְּ

א ם ָיבוֹּ  . ִלי ָבִנים ָתמּותּובְּ  ִאם יוֹּ

ל בֵּ ָך, תֵּ ָמָנתְּ נֵּן, ַאלְּ קוֹּ ד תְּ  ,עוֹּ

ַתר ֶכר ַאֲחֶריָך ֹלא נוֹּ  .ֶשזֵּ

ן ָכל ִאָשה ַתִביט ִבפְּ  ןהֵּ  ,נֵּי ַהבֵּ

י ִאיָשּה נֵּ ָתּה ּופְּ ִפים אוֹּ דְּ ת רוֹּ  .ַהמֵּ

ר ָוָשב בֵּ ַזר עוֹּ ן ֶכֶסף ֶשפֻּ  ,הֵּ

ָלם ַרק ֶנֱהֶנה ִמֶמּנּו ָהעוֹּ  ;וְּ

א  ִפי ֶשָכָלה ַלָשוְּ ן יֹּ   –ַאְך ֹלא כֵּ

יֶנּנּו, ִיַתם ָלם כֻּלוֹּ אֵּ ָהעוֹּ  .וְּ

שֵּ הַ        ינוֹּ חוֹּ מוֹּ אֵּ ַכֶלה ַעצְּ  במְּ

ת ַעל       ִרּיוֹּ ב, ַהבְּ הֵּ מוֹּ אוֹּ  .ַרק ֶאת ַעצְּ

 

ָך ָהִייתָ  ָך!  ִאלּו ֶשלְּ ינְּ  ַאְך אֵּ

מָ  ָעִלים ֶאָלא ִלזְּ   .ן ָקצּובַהבְּ

ץ ן  ֶאת ִזיו, ַעל ַקו ַהקֵּ ָך ָהכֵּ  ִחּנְּ

ִמיֶשהּו ָאהּוב ִחילוֹּ לְּ ַהנְּ  . לְּ

ָך ן ִנַתן ַבֲחִכיָרה לְּ  .ַהחֵּ

פוֹּ ֹלא ַפג כָ , ָתקְּ ִסיףוְּ  ְך ַאָתה תוֹּ

ָך תְּ י מוֹּ יוֹּת ַאָתה ַגם ַאֲחרֵּ  ,ִלהְּ

ת ֶאת ִבנְּ  ִשיבעֵּ ֲאָך תוֹּ  . ָך ַעל ִכסְּ

ת יָכלוֹּ ִיטֹּש ַלֲאָנחוֹּ  ,ִמי הֵּ

ד  קֹּ ֹלא ִישְּ ב ַעל ֶבֶדק ַבִיתוְּ יטֵּ  ,הֵּ

ָהרּוחוֹּת  ,מּול ַזַעף ַהָּיִמים וְּ

מוֹּת ַהָמֶות  ָהָאִיןמּול ִשמְּ  ?וְּ

כֹּר       ן, ֲאהּוִבי, ֶאת ָאִביָךזְּ תֵּ  וְּ

ַמר       ָך לוֹּ ּדְּ ַילְּ ן" ָאִבי"לְּ  . ַגם כֵּ

 

 

 סיפורבילי ש 
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 נשארתי אבל, הדיוק למען' ב סוללה', ב בפלוגה הייתי אני וגם ,'עצוב ללב

 ידיב בשיטתיות הושמדו סוללה אותה מחיילי מחצית כן לפני וקצת דור. בחיים

 באותה, עייף סיור קצין של כנראה, מצערת טעות בגלל רק, סורית שריון פלוגת

 .עתיקה ברירה אין מלחמת

 אני, נהרג שהוא מאז שנה שעברה אומר זה, לבנון מלחמת הסתיימה שנה לפני

 תתגלה אך, מראשי חומקת התשובה? המדויק מותו תאריך היה מה. לעצמי חושב

 האזכרה עברה שכבר להיות יכול. שמו את ואחפש המחשב מול כשאשב ,לי

 עדיין אם גם, מטושטש התחתון וחציה הערפיח קו אל יורדת השמש. הראשונה

 . בים שקע לא

 אל הבדל את ומכניס הארץ על אותה מכבה אני, קרוב פח ואין נגמרת הסיגריה

, עודנה וכנראה, שהייתה איימי נהגה כך, החפיסה את המקיפה הניילון עטיפת

' ספיריט אמריקן' של וחצי וקופסה קלים סמים, אדם זכויות, סביבה איכות תחסיד

 . ביום

 

* * * 

 

 בהאשמה אמרה." הזאת המלחמה את להצדיק יכול אתה איך ,מבינה לא אני"

 יכולים הייתם, שם חזק היותר הצד אתם, באשמתכם הכול זה" ,במיוחד אגבית

 הפתיע מחדש פעם בכל." עאשב חוות את ולעזוב מזמן לבנון דרום מכל לצאת

 המבט נקודת את שלה ההבנה חוסר גם כמו, בארץ הנעשה על שלה הידע אותי

 .אני שהבאתי

 מת, שמת חבר לי שהיה לך אומר רק אני, זה על בלדבר מתעניין לא אפילו אני"

 ." הזאת במלחמה

 .בי פגעו לותיהמ עדיין, הסכמתי ואפילו." שלכם ההממשל של אשמה הכול וזה"

 ."שם שלי מהחברים אחד כל או, שם אני גם להיות יכול היה זה"

 כמו, להתגייס לא יכול היית, אשמתך רק זו כובש מצבא חלק שאתה ,העובדה"

 ..."בויאטנם והשבעים השישים בשנות

 באיום לחיות אומר זה מה ,מבינה בכלל את? בכלל למשהו לזה שיש ,הקשר מה"

 ."מייל אלפים שלושת במרחק לא, שלי הבית זה? מושג בכלל לך יש? מתמיד
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 צביעות זו, לכם מחזירים שהם מתפלאים אתם ואז ,ערבים הורגים אתם"

 .הצהובה ספיריט האמריקן מחפיסת סיגריה עוד והדליקה אמרה." אמיתית

 שאת האלה המקומות את ראיתי אני, אני לא ממש זה, מותק, שצבוע אני לא זה"

 ."מכירה לא בכלל שאת במקומות הפגנתי אני כך ואחר, מדמיינת לא בכלל

 המילה את שחיבבתי מזה חוץ, אותה ירגיז שזה ידעתי." מותק לי תקרא אל"

 .גנאי מילת בה ראיתי לא אפילו אליה בניגוד, "האני"

 שרוצים הודעה פתאום לקבל שיכול זה אני, מלחמה של עוולות שמכיר זה אני"

, מאד צעירים, אנשים וכמה מהכ שמכיר זה אני, חירום מצב יש כי שאחזור

 גוויות שאספתי זה שאני מוסיף כמעט." ובכלל הקודמת במלחמה שנהרגו

. האיסוף לתחנת להגיע כדי הלוהט החול על ארבע על זוחל שאני תוך ,מהגבעות

 ומה אתם לא זה אנחנו, אותנו להאשים יכולה בכלל את איך ,מבין לא ואני"

 ." בעיראק לכם שקורה

, ככה כולכם זה. לכם טוב הוא, בוש בעד גם אתה כולכם כמו. הבדל שיש כאילו"

 שלכם המלחמות את נלחם הוא, ערבים להרוג לכם מרשה הוא, בעדכם הוא? נכון

, החלון דןא שעל במאפרה הסיגריה את בתהיכ היא." בעדו אתם אז, בעיראק

 יאוה ,לחולצתה מתחת אל נשלחו ידי. המיטה אל ושבה לחציו החלון את סגרה

 נתן השקט, חזק היה ושיערה ידיה מכפות הסיגריות ריח. אותי לנשק התכופפה

 .יושבת נותרה היא אך ,ממני אותה הרחקתי, לעלות הקודמים דבריה על לכעס

 ."מזה לך אכפת לא איך ,מבין לא אני, מת הוא, מת שלי חבר אבל"

 אני אבל. "שיערותיי את והסיטה מצחי את ליטפה." בשבילך עצובה מאד אני"

 ."אחד צד רק רואה שאתה מהעובדה מוטרדת

 קצר לרגע ועצרתי." קיבינימט" לי שנפלט כך כל התרגזתי" ?מדברת את מה על"

 עמדתי אני. מדברת את מה על יודעת לא פשוט את" לעצור בלי המשכתי שאחריו

 זה כאילו, ההדק על ולחץ פלסטיק רובה אלי כיוון קטן וילד ,דרכים במחסום

 הוא שנים שלוש או שנתיים עוד אולי, מה יודעת ואת. עלי יורה שהוא אליומ מובן

 שבו קפה בבית מתאבד מחבל של פיצוץ ששמע זה אני. באוטובוס ויתפוצץ ילך

, אני היה זה, אלפיים שנת אחרי גם חומוס בנצרת שאכלתי זה אני, ישבתי כמעט
 במהירות נעות ידי ,בי נוגעות לא כבר ידיה, לצידי יושב-שוכב גופה." את לא

 .להפסיק יכול שאינני מילותיי את ומלוות באוויר
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 אחר אומרת היא" בסוף שקרה מה זה, רפובליקאי עם עצמי את מוצאת אני בסוף"

 . מכנסיה את לובשת כשהיא, כך

  יכול לא אני" ,מהרצפה התיק את מרימה כבר כשהיא" ?מדברת את מה על"

 אשרת על אפילו לדבר בלי וזה." כאן רחאז לא בכלל אני, כאן להצביע אפילו

 יותר, בקרוב לפוג העתידה השהיה אשרת או, שאיננה יודעת לא כלל שהיא עבודה

 .לעצמי אפילו, להודות מוכן משאני קרוב

 נמאס, מיליטריסטים שמרנים, כולכם כמו, רפובליקאי אתה, חשוב לא בכלל זה"

 .הדלת את מאחוריה סוגרת אכשהי." מזה מספיק באמת לי היה כבר, כבר מזה לי

 

* * * 

 

. לרגע תתאים אבל דבר תשנה לא כבר סיגריה עוד. בערפיח כולה נחה כבר השמש

 הבינה לא היא. רגעים לכמה אותה אהבתי באמת. חושב אני, אותה אהבתי באמת

 קשה כך כל למה אבל. הרבה הבנתי לא אולי אני גם, השתדלה באמת אבל, דבר

 ומעתה המילואים במערך כחייל נהרג שבמקרה, חבר של בחייו אתי להיזכר

 שענד זו מעל אחת דרגה רשומה תהיה מצבתו על הדורות כל סוף עד, והלאה

 הדבר היה כחייל מותו הרי? כחייל נהרג במקרה לא אולי או? השחרור ביום

 בכלל מותו אולי. לפני שעדיין שנראה ,הבגרות אל להמשיך ממנו שמנע ,האחד

 הייתי, האמת. ימים כמה פחות שנה לפני, מישהו שאמר כפי ?ענמנ בלתי היה

 .האשמה מרגש פחות לי היה כך אולי, זה לפני, אז יותר אתו לדבר צריך

 ארצהש כפי נראים והיילנד מוניקה סנטה, ברחובות דולקים כבר הרכבים אורות
 יםגבר שני, הבניינים בחלונות אט-אט עולים האורות. תיראה בלילה עיר תמונתש

 בים נבלעה כבר השמש. קמעה קשוחה כרס עם אחד ואחריהם עוברים שריריים

. בשביל ויורד הסנדלים את מחדש נועל. העץ מספסל מתרומם ואני הרחוק

 ופנסי הבניינים בחלונות האורות מתרבים כנגדה, העיר על יורדת האפלה

 . המכוניות

 בשער? בכלל הטעם מה אבל, בנייד איימי לשם המתלווה המספר על מביט

, ישנה לא שמעולם, הכוכבים שדירת. השתייה דוכן עומד לא כבר הכניסה

 בדרכם פני על עוברים ספארו ק'וג פלין'צ ארלי'צ, ערב לעת מעט מתעוררת

 ולכן נזכר אני, שעות כמה לפני כבר אחרון קפה שתיתי. הסיני מהתיאטרון הביתה
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 מכיר הוא'? ביץ-וניס על דעתי מה, מתקשר אורן. בסטארבקס אחד עוד קונה

. טוב אותה לשכוח לי יעזור, חברות לה יש גם, מצוין מקום שם שמכירה מישהי

 התשעים שנות מלהיטי ושרים בשדרה עומדים שתמיד מדי הרזים האחים שלושת

 אני. "המעורפלת ראייתם קו את חוצה אני, זו בשעה עובדים שעדיין היחידים הם

 .לפח הקרטון כוס את משליךו לו משיב אני" שעה עוד אצלך
 

 

 

 דניאל אופיר: ציור
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הולמרק לכרטיס רקוויאם  

 דוד בן ליאת

 

 מנהג ישנו, הצפון שבטי בקרב, שם. ויאטנמים להיות צריכים היו הם. ויאטנמים

 אחרת כמה. אחד ליום, בשנה פעם, נפגשים לאחרים שנישאו ,אוהבים: נפלא

 מתיקות של אחד יום הל מחכה שבמהלכה הידע לו ,כולה השנה נראית היתה

 היה הזמנים מהלך כל. בשנה אחת פעם, קסם של אחד יום. בזרועותיו בטוחה

  . משתנה

 . הולמרק לכרטיס אותה והפך שדחס בכך ,לאהבה גמל הוא, זה במקום

 זולים מגזינים ליד, הכבושים המלפפונים וצנצנות הבשר מקררי, הגבינה מדפי בין

 מסולסלות אותיות. הולמרק יסיכרט של שורות מונחות, רכה בכריכה וספרים

 ושמים ים מפגשי, בוהקים בצבעים שנצבעו שקיעות, מדומה חג בחליפת וחנוטות

 שמחה של כרטיסים. מדי יפים ופרחים מדי עז בירוק יערות, מדי זוהר באופק

 בחרוזים להתהדר ולרמאים לפחדנים, לממהרים שמאפשר זרחני קיטש, קנויה

. לקיים בכוונתם שאין טחותובהב אליהן כווניםמת לא שהם בברכות, כתבו שלא

, הלאה ורקדו - ריסקו, סנוורו, שהבטיחו ,מתעתעות ליםמ. לה שכתב ליםהמ כמו

 . שרדו בכלל אם. שרדו הרסיסים איך ,לדאוג או לחזור בלי

 באזור עובר שוב במסלולו הסובב הארץ שכדור ,לה מזכירים הם. הולמרק כרטיסי

 כל עם. ברכה זמן. הולדת יום מעט עוד. בנוירונים צרובה, המוחשי הזמן זיכרון

 . בגרונה לוחצות משקולות, בוחנת שהיא כרטיס

 בכל נוספות תזכורות. הקיץ מסוף הב וגובר לךוה ,מאז אותה המלווה, שקט אי

 רעידת סדקי. רגליה על הראשון הגשם, תחלפתמה העונה, האוויר ריח. פינה

, בידיו שטמנה זיכרון פיסות, לנדוד זמנה עשהגי ציפור כמו. חורקים הנשמה

 לעופף הל קוראות, אליה בחזרה דרכו את להאיר שנועדו ,ארורות אילוף מתנות

   .עצמתן במלוא אליהן

 

 של ומגוחך קטן משחק כדור בידיו מניחה, באזניו לחשה" ,שלך בידיים הכדור"

 .מחייך, בכפו הכדור את חפן הוא." אלי לחזור לך שיזכיר, כרוןיז כדור זה. "ילדים
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 מבט בו להעיף שאפשר ,במקום נמצא הוא אולי .ביתמותו בוכה כדורה עכשיו

  .הבודדה לחשיכה חזירלהו בכתפיים למשוך, זכרלה, פעם מדי

 שעלולות ,תזכורות שאר עם יחד, מעין נסתרת מגירה באיזו זרוק כדורה אולי

 חלודה מעלה שלה שהמנעול ,ומושלכת נעולה מגירה. בלבו המקומ את להאיר

 .הזמן משכחת

 אחד של שקופה פלסטיק בשקית שהיו מה כל את ,הניח. הכל את זרק בכלל ואולי

 שלאיש והדברים האשפה שקיות שאר עם ביחד אותה והשליך ,הסופרמרקטים

 ומפני המשאית הגיעה בבוקר השכם. המקומית לצפרדע ,בהם חפץ עוד אין

, המלפפונים קליפות בין חנוק נוצהשנצ, העצובה בשקית הבחינו לא האשפה

 . הריקות השימורים וקופסאות האתמול עיתוני

 . ימים סתם .כיפור יום. חגים. שישי ימי .מופרעת בדממה עוברים הימים

 לא תזכורת, לא אם. כרוז הוא, זוכר הוא אם .הזכירה ולא התאפקה ,השנה ביום

 .דבר לו תשנה

 מה, לשמור מה בוחר הוא, עצמאיים םחיי לו יש. מתעתע דבר הוא הזיכרון כי

 . העיתים בחלוף לגנוז ומה לשכתב

 מה; בלחיה הליטוף מגע כמו, לשמור מה; בעיניו המבט זיכרון כמו, לשמור מה

 בבית השולחן חספוס. ליםהמ, השמות, מהתאריכים ואחד אחד לכ כמו, לשמור

 כשיצאה השמש צריבת. הצימר של שמו. החדר מספר. מהים המלח ריח. הקפה

 . ממנו

 .  שלהם האחרון השיכור מהריקוד לשמור מה

 את הבמוח לחרוט ההשתדל כך כל. פרט כל, דקה כל זכורתש בטוחה הייתה היא

 . סלקטיבי נהיה הזיכרון, הזמן שחולף ככל. הקולותו התנועות, הרגעים

 על ברשלנות השהודבק שחור ורד מדבקת. לפרטיו זוכרת דווקא היא החדר את

. המיטה לראש המזעזע נמר שטיח. אדום וילון. מתקלף כבר הממנ חלק, הקיר

 חדר. קפה פינת. באמבטיה שמפו. במטבחון ספל כל, רהיט כל. חושפנית מראה

 אכפת היה לא ממש שזה זוכרת גם היא. זול פורנו סרט של תפאורה כמו שנראה

 היחד עוצמת. מפויח עץ לצריף גם האות לקחת היה יכול הוא, המבחינת. הל

 את, הזמן את. שארה כל את מחקה והיא ,היחידה חשובהה הנוכחות תהיה

 . הפחד את. השאלות את. המרחב
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. גופו ועם תוא, הגופ עם, העצמ עם הל יתהישה המלאה הנוחות את זוכרת גם היא

 כמה. רתיעהה או בושהה חסרת ,הזו תומהטבעי ההופתע לא כמה עד מפתיע

 .אותו לאהוב, אתו לשכב, אותו לנשק לה היה פשוט

, מתחלפות תמונות. הבזקים רק לה נותרו, הםשני של לנטו הנוגע בכל אבל

 בו הרגע. יהםנשיקות של הרעב. ובמשמעות ברצף מבולבלות, זו תוךמ זו קופצות

 כתב היו כמו באצבעותיה פניו את חקרה בהם הרגעים. השיחות. אליו ההסתובב

 בו המדויק הרגע .בעיניו עמוק מפליגה, בגופה אותו נעלה בהם הרגעים. ברייל

 כולו, זועק, רעד בהם רגעים, וההיענות הנאהה רגעי. סוף סוף: לעצמה חשבה

 . לא הגוף. כחומה לגונן, להסוות, לשקר יכולות ליםמ .שלה

 זו, פעמית חד מעידה היתה לא זו. לרווחה פקוחות םבעיני ההז לסיפור נכנסה היא

 .טעות תהיה לא לעולם זו, רגעית התלהבות היתה לא

 האם? גופי את ליטפת האם? מספיק אותך נישקתי האם :תוהה היא, לבינה בינה

? בי שמחת האם, אותי לענג ניסית האם? רגליך כפות ועד מצווארך טיילה לשוני

 לזכור רציתי כך כל. אותי מעציב זה. זוכרת ממש לא אני. אולי. שכן לי נדמה

 . לוהכ

 הם, רוך רגעי הםביני היו אם. משחקים האת משחק הזיכרון, זמן של ממרחק

 שם יתהיה מנםוהא. נמחקו חיוכיה, שמחה הםביני יתהיה אם. המתודעת נעלמו

 ןשאפיי השיתוף. כעס קצת אפילו .תסכול, כאב ,ייאוש הרבה שם והי? אהבה

 ? אמיתי היה האם ,האהב כך כלוש םאות

 יד הושיט לא הוא. הולצתבח שקרעו האובדן קרע כמו הממנ נקרע הוא, בסוף

 אחת בבת, נגמר לושהכ ברגע .אחרון לליטוף נענה לא, בנשיקה נפרד לא, לחיבוק

 את להמית לו תאפשרש חומה .סדק כל ללא, פרצה ללא .חומה יהםבינ הקים

 . בלעדיה .שלו המציאות אל ולשוב בלבו השל הנוכחות

 הרועם, הנבחר, זהה לאבדן אותה הכין לא חייה של הרבים מהאבדנים אחד אף

 להיות יכולתי לא למה. בהקיץ ובחלומות לילה בסיוטי המופיע, מחיקה של ציווי

 מתג היה כמו להפסיק שאפשר, ומשחרר אגו מלטף, קליל ברומן ולהסתפק כמוהו

. פחות לא, ולהתאהב ללכת צריכה הייתי אני, לא. בעצמה גוערת היא, חשמלי

 . תמימה טפשות איזו

 עם נפגשת היא .לצדם לחיות אותה מלמד הוא אבל, הרסיסים תא מרפא לא הזמן

, מצב בשום, שמעולם אנשים של מאהבתם, מהעבודה, מפעילויות נהנית, אנשים
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 אפילו, מפלרטטת, צוחקת היא. ללכת לה להניח או עליה לוותר בדעתם העלו לא

 את מסובב, ביום פעם לפחות האות שתופס, בבטן הזה הכיווץ אבל .רוקדת

 של מרגיז כיווץ הוא, התלוי צוואר סביב חבל כמו ומכאיב בגוף המרכזי רירהש

 .געגוע

 ברוב. לראות לא מעדיפה כלל בדרך איה אליו ןמכוו זהה שהגעגוע ,האיש את

 להיות והופכת כיוון משנה איה, בו לפגוש עלולה היאש יודעת איהש פעמיםה

 .מאיש הבורחת שהיא

 אותו שראתה הבודדות הפעמים. להתגבר יחהמצל לא היא, לפעמים רק, לפעמים

 שידעה ולמרות, נוכחותו את יודעת יתהה, האלה בפעמים. מקריות היו לא זמא

 נרקומן כמו אליו נמשכת, עיניו את מוצאת הייתה, כבד מחיר כך על תשלם ששוב

 שנזרקת מנומסת שאלה, ראש ניד של שניות שלוש, מהיר מבט. סם מנת לעוד

 .חלול חיוך, לתשובה אפילו נהממתי ולא לאוויר

 בפירוק להשקיע שצריך האנרגיה עוצמת" :למדה, בכימיה הראשון בשיעור

 עדיין היאו, אחרי נצח". ביניהם הקשר עוצמת על מעידה אלמנטים שני בין הקשר

 הולמרק כרטיס. הולדת יום ברכת רק נשארה .יומיומית ברמה אנרגיה משקיעה

 . מאולץ, סתמי

 . הולמרק לכרטיס כך כל יפה שהיה משהו להפוך כדי צריך והרהוי ציניות כמה

 . שוב לבכות לא רק. בכרטיסים מתבוננת היא

 .כשנפרדו האות שאל? הלב על מוותרים איך

, לו להתכחש ואפילו ממנו להתעלם יכול אתה. חשבה, הלב על לוותר יכול אתה

 .מדי חזק זה. אותו לשנות תוכל לא אבל

 .והולכת מסתובבת, למדף ההולמרק סיכרטי את מחזירה היא
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 היום זה, היום
 
 מרוז חדוה

 

 הזה הרגע והנה, הבית את תעזוב בו הזה ברגע תחוש כיצד ,לדמיין ניסתה רב זמן

 .הדלת ליד מוכנות כבר המזוודות. הגיע

. לעבודה ללכת צריכה הייתה לא היום, לקום מהרה לא, בוקר באותו יותר מוקדם

 שעה לאחר. כישנה עצמה והשמה יציאתו לקראת ומתארגן קם עוזי את שמעה

, בקומקום מים לשפות והלכה מהמיטה קמה ,נסגרת הדלת את שמעה, קלה

. ושגרתי רגיל בוקר לכאורה. והסתרקה פנים שטפה, שיניה את צחצחה בינתיים

 באבוקדו מרוחה לחם ופרוסת קפה כוס לעצמה להכין נגשה והיא ,שרק הקומקום

 . בצד ירוק ומלפפון

 אך, צער או כאב חשה ולא כך כל המוכרת האוכל בפינת כיסא על התיישבה דינה

 על תלוי שהיה, גוטמן נחום של בציור התבוננה. לעלות החלו כרונותיז מיני כל

. לרשום שאהב, אביה לה שנתן רישום שם לתלות רצתה היא. האוכל בפינת הקיר

 פתאום מה, רובין או פיקסו הוא לךש שאבא ,לחשוב אפשר: "בתוקף התנגד עוזי

 החדרים באחד אותו יתלו שאולי ,לבקשתה נענה ולא" ?בבית שלו ציור שנתלה

 .האחרים

 לא פעם אף עוזי.  במקומו כלי כל והניחה הכלים את ושטפה לשתות סיימה דינה

 יותר מבזבזת את: "להעיר הרבה אך, מהשולחן אותם פינה לא ואפילו ,כלים שטף

, הסיבון לפני מים עם בקערה ולהניחם קצר בזמן כלים לשטוף אפשר, מים מדי

 דווקא חייבים לא, זול יותר כלים בנוזל גם להשתמש אפשר. מלוכלכים כשהם

 ."פלמוליב

 לבת ואב נשוי, 24 בן כבר היום יואב אומנם. יואב הבן של לחדרו נכנסהדינה 

. "יואב של החדר " םהיו עד מכנים הם החדר את אך, בבית יותר מתגורר ואינו

 ,גדול שעם לוח עוזי תלה הקירות אחד על. סביב והתבוננה המיטה על התיישבה

 כשל כחולות עיניים זוג עם התינוק יואב: השנים במהלך, תמונות נעצו ועליו

 אותה את זוכרת עדיין. ועוד אשתו, צבא, חברים, והסבים ההורים עם יואב, אביו

 התינוק שהוא ,בטוחה הייתה. לראשונה אותו הכשראת וסיפוק גאווה של הרגשה
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 שבעו לא ושניהם ,בכור בן לו שנולד מאושר היה עוזי. במחלקה ביותר היפה

 יקרב שהילד ,קיוותה דינה. התינוק של חיוך או העוויה מכל ולצחוק בו מלהביט

 לו מספר היה יותר מאוחר ובגיל, לו ולשיר התינוק עם לשחק שמח עוזי. ביניהם

 יש. "היומיומי בטיפול חלק לקח לא פעם אף אך, לטיולים אותו ולוקח םסיפורי

 האם של תפקידה זה היה ,בלילות בכה כשהתינוק. לומר נהג ,"לאמא ברור תפקיד

 קשר שיש ,להבין צריכה את.  "בזה וכיוצא לרחוץ. להאכיל גם וכן, ולהרגיע לקום

. לבנו מקדיש שהאב ותאיכ זמן בעקבות שמתחזק ,קשר. לבן אב בן שקושר מיוחד

 או סיפור לו שאקרא ,חשוב יותר. הילד של פיפיבו יבקק לעסוק כדימ עסוק אני

 או חיתול שיחליף ,קשהיוב אליו פנתה כאשר ,לומר נהג כך." משהו אותו אלמד

 נאלצה תמיד והיא ,חופשה ימי לקחת הסכים לא חלה כשהילד גם. יואב את ירחץ

 כסף יותר מכניסה וגם חשובה יותר שלי עבודהשה ,יודעת את. "מעבודתה להעדר

 כך." הגיעה לא שהמורה ,ישמחו רק התלמידים, תעדרי אם כלום יקרה לא. הביתה

 .החולה הבן עם שישאר לפעמים קשהיכשב ,לומר נהג

 של תמונה היתה המיטה ליד, השידה על. הבת, תמר של לחדרה ונכנסה קמה דינה

 כשנולדה. לומר נהגו כך, "אבא של והחיוך אמא של העינים". ודינה עוזי  עם תמר

 לריב טעם אין. בתינוקת בטיפול שיעזור מעוזי ביקשה לא כבר דינה, תמר

 הצד את לראות השתדלה תמיד. לכישלון מראש שנידונים ,דברים על ולהתווכח

 ממש והם ,הילדים עם טוב קשר לו יש, יפה ומרוויח קשה עובד עוזי: החיובי

 תםא לבלות אוהב לפחות הוא, לחתל מוכנים שלא אבות הרבה יש. אותו מעריצים

 .   סיפורים להם ולספר

 היה לא עוזי. אמריקה בדרום חברה עם לטייל נסעה, מהצבא השתחררה כשתמר

 מסוכן אמריקה בדרום. "לאירופה שתיסע לבה על לדבר וניסה מהחלטתה מרוצה

 ,אבא. "לבקשתו נענתה לא תמר אך". לך אדאג לא לאירופה תסעי אם, לבד לבנות

 כעס עוזי. לו ענתה." לנסוע רוצה אני לאן בעצמי להחליט ויכולה 02 בת כבר אני

 .  ארוכה תקופה איתה דיבר ולא מאוד

 הרים לא פעם אף הוא. מה דבר על כעס כאשר ,דינה עם גם כך נהג רבות פעמים

 פגעה זו נהגותהת. אחדים ימים תהא דיבר ולא ממנה התעלם כעס כאשר, קולו את

 'ברוגזים'ה אבל, ולריב להתווכח ואפילו להסכים לא זוג לבני מותר. "מאוד בה
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 ולא גבו את סובב  עוזי אך, הפעמים באחת  לו אמרה, "מאוד בי פוגעים שלך

 . ענה

 ,רצונו פי על נעשים לא שדברים ,לקבל מוכן לא שעוזי ,למדה השנים במהלך

 שהיא הרגישה היא. אותו לרצות תדלהוהש ויתרה מעימותים להימנע וכדי

 ונעוריה בילדותה. לצחוק ומעטה יותר מסוגרת נעשתה ,"עצמה את מאבדת"

 כשצחקה, זו התנהגותה על המורים לה העירו פעם ולא ,וצחקנית פטפטנית הייתה

 .בשיעור

 יפות שעות גם לנו היו, שלהם השינה לחדר וניכנסה תמר של מחדרה יצאהדינה 

 ,ונזכרה ,עקום קצת שהיה המיטה כיסוי את ישרה דינה. בהבל החשב, אהבה של

 מהמיטה לרדת יכלה ולא גבוה חום לה היה ,בשפעת חלתה שנתיים לפני איך

. להתקלח והלך מהעבודה חזר עוזי. לאכול או לשתות משהו לעצמה להכין ללכת

 . שאל"  ?מוקדם כך כל במיטה עושה את מה, הי"

 הכנתי לא, כלום לעשות יכולה לא ואני ,מהעבודה ולהח חזרתי, גבוה חום לי יש"

 .ענתה ,"אוכל

 לאכול אלך כך ואחר ,הילדים של במקלחת ואתקלח ,בגדים אקח אני, טוב"

 חשק לי אין, אחר בחדר הלילה ואשן מה'פיג שאקח גם עדיף בעצם. משהו

 ."להידבק

 יותר נכנס ולא לאכול משהו לה גם להביא טרח לא אפילו, מהמסעדה כשחזר

 .   שהחלימה עד השינה לחדר

 זוגות וכמה  רחצה כלי :בגדיה את לארוז והחלה מזוודות שתי הוציאה דינה

. השאר את לקחת שוב אבוא ואז ,ימים לכמה יספיק זה, חשבה, טוב. נעליים

 ,ויחליטו ישבו שבהזדמנות החליטה אך ,תמונות אלבומי כמה לקחת אם התלבטה

 . מקבל אחד כל מה

 הצעד את ואז, ולעזוב מכתב לו לכתוב, האחרון הצעד את לעשות יךצר כעת

 רק ,געגוע אין ,בלב צביטה אין, כאב שום חשה לא והיא.  בלעדיו בחייה הראשון

 ידעה שכבר אחרי גם, אתו לחיות שהמשיכה שנים אותן כל על וצער נורא כעס

 .לעזוב שעליה

. קצין היה שכבר, עוזי את שהפג שם, שריון בגדוד כפקידה והוצבה התגייסה דינה

 שבה במיוחד. במחנה שהיו והקצינים החיילים כל מבין, דמותו את עיניה צדו מיד
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 לשאר כמו ומתנשא ואי'מצ משהו בו היה לא. הליכותיו ונועם חיוכו אותה

 באופן התייחס הפקידות אל ואף העיניים בגובה כולם עם דיבר הוא. הקצינים

, השחור ושערו הכחולות לעיניו לב שמה כך אחר. ריםהאח כמו מזלזל ולא ענייני

 או מתקרב שהוא פעם שכל, הרגישה כך אחר חודש. בעיניה חן שמצא ניגוד

. בו ולהביט עיניה את לשאת לה וקשה ,והתרגשות  רעד בה אוחז, אתה מדבר

 והיא ,הראשונה אהבתה זו הייתה. מאוהבת וודאי מסמיקה שהיא ,אמרו הבנות

 ,לצמה קלוע הארוך שערה, שמנמונת הייתה דינה. להתממש יכויס חסרת נראתה

 הוא שהשיער ,חשבה שתמיד ולמרות, קודקודה אל בסיכה מהודקת שהייתה

 .הולם ביטוי לו לתת בצבא היה אפשר אי, בה יפה הכי הדבר

 את למשוך כדי לידו  חקקווצי סביבו קירקרו תמיד, הבנות של חביבן היה עוזי

, סיכוי שום לי אין. אחרת מישהי עם מחובק זמן כמה כל נראה והוא, בול תשומת

 שירותה במהלך. היה כך לא אך. בליבה דינה חשבה, שמי את יזכור שהוא אפילו

 לזוג הפכו ובסוף ,אחריה חיזר ואף שמה את זכר דווקא הוא, לזו זה התקרבו

 .באוניברסיטה וללמוד  להתחתן החליטו הצבאי השרות סיום עם. קבוע

. להתחתן רוצים שהם להם כשסיפרה, הוריה של תגובתם הייתה, "למהר מה ןאי"

 את לסיים קודם כדאי? תלמדו אם תתפרנסו ואיך, מאוד צעירים עוד אתם"

 ".הלימודים

 למה. יותר זול לנו יהיה כך. נשוי כזוג סטודנטים מעונות לקבל יותר קל לנו יהיה"

 .להורים תשובתה ייתהה ,"יחד לחיות ורוצים אוהבים אנחנו? לחכות

. החלטותיה על השגות  לו היו תמיד.  שלה הנישואים חיי יהיו שכך תיארה לא

 העיר, הבית בעבודות חלק לקח שלא למרות. בדרכו ייעשה שהכל רצה תמיד

 היו. וכדומה במטבח המגרות את לסדר איך, הכביסה את לקפל צריך איך, הערות

 מספיק לך יש. "נעליים זוג או חדש בגד לעצמה שקנתה פעם בכל ויכוחים גם

 " . מידי יקרות האלה הנעליים, בגדים

 חברה איש, לעזור נכון מתחשב, עדין, חברותי, אחר עוזי זה היה, חברים כשבאו

 בתפקידים והתקדם רבה להערכה זכה עבודתו במקום גם.  כולם על ואהוב

 .הבית את עזבה מדוע יבינו לא ודאי הם. שמילא

 לספר  התביישה וגם בילדים לפגוע רצתה לא אבל, להתגרש שקלה לפעמים

 .נכשלו שנישואיה בפניהם ולהודות להורים
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 טוב לא. להתגרש צריכים שאנחנו ,חושבת אני" :לעוזי אמרה ,התגייסה כשתמר

 הילדים. רוצה שאתה מה רק ,עושים תמיד אבל, רצונותינו שונים, שלנו בזוגיות לי

 ."חייך את רק ולא חיי את יהשאח הזמן והגיע ,גדלו כבר

, לי טוב, סיבה שום אין. "וכל מכל אותו דחה, להתגרש הרעיון את כשהעלתה

  ,הטיעון את מקבל לא אני מזה וחוץ ,בהם לפגוע כדאי ולא ,מדי חשובים הילדים

 ."משלך חיים לך שאין

 .הבית את יעזבו כשהילדים ,אותו תעזוב שהיא ,ההחלטה בלבה גמלה ואז

 . היום גיעה והיום

 דינה, הבית את ועוזבת חברות כמה עם לגור הולכת שהיא ,להם הודיעה כשתמר

 אף שיתפה לא היא.  יעד תאריך  לעצמה וקבעה לעבור כדי דירה לחפש התחילה

 את שעזבה להם ותספר ולחברים לילדים תתקשר שתעזוב אחרי .כניותיהבת אחד

 שיכלה מה כל ,שעשתה הידע אך, הילדים מתגובת חששה היא, נכון. הבית

 יצטרכו והחברים. לא לעולם או עכשיו זה .לעצמה לעשות עליה וכעת ,עבורם

 לה ויש, חדשים חברים תמצא תמיד היא, לה איכפת לא, לתמוך במי להחליט

 .לצידה יהיו שודאי, רבות חברות

 מנת על שלא הבית את עזבתי, שלום עוזי. "מכתב לעוזי לכתוב יושבת היא

 לדון פגישה לקבוע כדי ימים כמה בעוד אתקשר. המפתח את משאירה ניא. לחזור

 " . דינה. הכספיים העניינים בכל

 וטרקה המזוודות את הוציאה, הדלת את פתחה, המכתב ליד המפתחות את הניחה

 עת הניעה. ונכנסה למכונית המזוודות את הכניסה, במדרגות ירדה היא. הדלת את

 הרימה. הבית את עוזבת היא, אמיתי שזה הבינה אוםפת. נסעה לא ועדיין המכונית

 חייה אל והחלה בנסיעתה"! ש ש ש יש. ......מגרונה השתחררה וצעקה יהיד את

 .החדשים
 

 



 

13 

 

 תובע השומר

יצחק בן אביעד  

, במקביל גדלנו. אחריו שנים חמש ,בשבט א"בי, שלו הלידה בתאריך נולדתי

 של מרחק ,הקטנה בעיר ואני ,הצעיר השומר שייסד בקיבוץ דודי בן אבשי

 מה משנה לא. לרגע אפילו לחייך הפסיק לא, אבשי. משם נסיעה שעה רבע

 בעיניו אור היה תמיד, שפתיו על חיוך של בדל היה תמיד, המצב היה

 הגברת. חיים שמחת מלאת משפחה ידי על ונעטף בחברים מוקף. הכחולות

 ,המתגלגל צחוקה שאת זו ,אבשי של אמא הייתה החיים שמחת של הראשונה

 להיות היה ניתן לא, כמוהו כמוה. ולמרחוק קרובות תיםלע לשמוע היה ניתן

 .מהם אחד לאף אדיש

 שולחנות, צבעוניות נורות בשלל מואר הקיבוץ בלב הדשא – 1971 קיץ

 ושמחה צחוק קולות. ברקע נשמעת שקטה ישראלית מוזיקה, מסביב ערוכים

 הקיבוץ. הכוס את שבר החתן, הסתיים ההחתונ טקס. האוויר את ממלאים

 עץ מעלינו הדשא בשולי עומדים אנחנו. המאושר הזוג את לברך בתור עומד

 לאורך רבים מני אחד, שנים עשרות בקרקע נטועים ששורשיו ,ענק פיקוס

, תיכון תלמיד ואני בצנחנים מסלול מכבר לא סיים אבשי. הארוכה השדרה

 שקוע, לקורס לצאת אם להחליט ריךצ אבשי. קצינים קורס על ברנויד

 יותר לחשוב בלי זרקתי" שלך עניין זה, תחליט מה יודע לא" .בהתלבטויות

 ."בצבא קצין אהיה אני. יודע אני עצמי לגבי" מדי

 לך אין. בצבא אחד יום אפילו היית לא עוד. צעיר, הצהרות לי תצהיר אל"

 ."מדבר אתה מה על מושג

 ".תראה אתה" שתיהתעק" בצבא קצין אהיה אני"

 שמגיעים לפני קצת, המסלול סוף כמעט. ירושלים צעדת - 1977 סוף

 על מפקד, בצנחנים קצין עכשיו, אבשי את מאתרות העיניים. לאוטובוסים

 הקטן החיוך עם. ונשק אפוד עם, מעט מאובקים' ב במדי, מאבטחת מחלקה

 מעט וטהמ כשהגב ,הזו האיתנה העמידה עם. שלו ההיכר סימן שהוא הזה



 

 
44 

 בכדי ה'לחבר חזרה לרוץ נאלצתי ,יותר היה אפשר שאי עד ברנויד. אחורה

 .הצועדים בים לאיבוד ללכת לא

 על מחבלים משתלטים לכן קודם ימים כמה  – 1971 למרץ עשר חמישה

 עוד וקרוב שלי מהבית רחוק לא, מיכאל מעגן ליד החוף בכביש אוטובוס

 בעוצמה נכנסת ישראל. הארץ בצפון רועמים התותחים. אבשי של לבית יותר

 העיר על לרדת החלה עלטה, ערב שעת. בעיצומו ליטני מבצע, ללבנון

 אותי שמעה אחותי מיכל. מוחלט חושך כבר היה הביתה כשהגעתי, הקטנה

. השסק עץ לבין המכונית בין אותה פגשתי. לקראתי ויצאה הרכב את מחנה

 . באזני מהדהדת עדיין רגע באותו לי שאמרה להמ כל

 עץ לאותו מתחת בקיבוץ הדשא על עומד שוב עצמי את מצאתי למחרת

 . שונה הייתה והתפאורה מוזיקה הייתה לא הפעם. ענק פיקוס

 בשגריר מתנקשים המחבלים לכן קודם ימים כמה – 1911 ליוני שביעי

 על אש ממטירים ואלו ,בלבנון המחבלים את תוקפת ישראל. בלונדון ישראל

 היום על לרדת מתחיל ערב. ללבנון הכוח במלוא נכנסת ישראל. ןהצפו ישובי

 . הגליל שלום למלחמת השני

 על, שימאלי' בורג הפליטים במחנה שעות וארבע עשרים כמעט כבר אנחנו

 . צור לעיר ממזרח הגבעות

. קצין היותי עובדת את מעכל עדיין. לוחמים של מחלקה על ומפקד קצין אני

 או הימנית  לכתף בגניבה מציצות העיניים םביו פעמים ארבע לפחות

 עדיין רב כה במאמץ שהושגו הקצונה שדרגות ,לוודא בכדי השמאלית

 הוא הסגל את לבנות כשהתחילו. המחלקה סמל, סגני הוא יורי. במקומן

 לחש הוא" ,שלך הגב על לשמור צריך מישהו. "שלי למחלקה לעבור התנדב

 .שלו הענקיים חיוכיםמה אחד את לפה מפה וחייך באוזן לי

 בסוף הולך הוא האחרונה היממה במשך. עשה גם כך ,שהבטיח כמו

 דואג, דבר על מתפשר לא, סוררים חיילים על בקולו מרעים, המחלקה

. תיושם שלי פקודה שכל מוודא, ביותר הנכון במקום ימוקמו שהחיפויים

 יכול אתה. הונשת נאכל שכולנו דואג. ודרוכים ערניים יהיו שהחיילים מוודא
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 באחת איתו צחקתי אחת ובעונה בעת המחלקה של ואבא אמא להיות

 . מהעצירות

 כך אחר, ואני יורי כל קודם. ביחד נכנסנו והחשודים המסוכנים למקומות

, כתף אל כתף, יחד. נהריה על שירו מהתותחים אחד אתרנו יחד. החיילים

 . המחבלים ולמפקדות לבונקרים, הנשק למצבורי נכנסנו

 הקשר מכשירי. החשיכה לפני הזה הפליטים ממחנה לצאת צריך. יורד הערב

 ומזרזים האנשים את סופרים מפקדים. הרף ללא ומטרטרים פקודות פולטים

 וסופר המחלקה לאורך הולך, הימני הטור בראש אני. ליציאה להתארגן אותם

 כבר ואה. מעלה כלפי אגודל עם בחיוך לי מסמן יורי. חסר לא איש, אנשי את

 שותפי אל, בחזרה אליו מחייך אני. נמצאים שכולם ויודע לפני אותם ספר

 קל נפצע אחד. ובריאים שלמים שלנו במחלקה החיילים כל. ההקלה לתחושת

, בו לטפל בכדי לתחבושת אפילו נזקק לא החובש. רימון של מרסיס ביותר

, אויב בשטח האחרונות השעות וארבע עשרים את. הספיק קטן פלסטר

 מקורס שעשינו הרבים מהתרגילים אחד זה היה כאילו יחד עברנו, במלחמה

 .האמיתי הדבר פרוץ ועד כים"מ

. לחודש א"בי נולד הוא שגם ,גיליתי אחד יום, כים"מ בקורס יורי את הכרתי

 ,היה הקבוע הנושא. ומשעשעים סופיים אין ויכוחים בינינו החלו רגע מאותו

, שלו לקיבוץ אותי מעביר שהוא ,החליט הוא. נכון היותר בחודש נולד מי

. iיורי בפני לעמוד מסוגל מי כי, פעמים מספר לקדרים תוא נסעתי. לקדרים

 לקורס שיצאתי עד ,גדוד באותו וסמלים כיתות כמפקדי במקביל המשכנו

 . קצינים

 להיכנס שאסור ,לעצמי מזכיר אני. לטרטר ממשיכים הקשר מכשירי

 אש חטפנו שבהם ,המלחמה מתחילת השונים יםהמקר את משחזר, לשאננות

 רק שטיהרנו ,הספר בית גדר את, סביב סורקות עיני. צפויים בלתי מכיוונים

 אתמול לעברי נורתה שממנו ,הקומות שבע בן הבניין את, שעות מספר לפני

 .מסביב הבתים שאר את כך ואחר ,פצצה
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 חצי, הכיפורים יום מלחמת בוגר, אלוף סגן, ד"המג, לרדת ממשיך החושך

... מהר... תתקדם" :אותי ומזרז ממני מטר בערך עומד, מבחינתי אלוהים

, קצין מחודשיים פחות, משנה סגן הכול בסך. בשלי ואני צועק הוא ,"תתקדם

 . בערך שניות לשתי והתמהמהתי נעצרתי

 חשבתי ואני ,משוריין גייסות נושא טולא נסע יילפנ. בראשי נצנץ משהו

 מכאן רחוק לא שנהרג אבשי על. אבשי על האלה הארוכות השניות בשתי

 ש"הנגמ עלה שעליו ממוקש לכן קודם חודשים ושלושה שנים ארבע, בלבנון

. שוב עלי צעק ד"המג. לפני כעת שנסע ש"לנגמ לחלוטין זהה ש"נגמ. שכיוון

 בכמה אותי עבר שכבר ,השמאלי הטור עם קו ליישר ממני ודרש בידו נפנף

 .iiאבשי בגלל רק שניות לשתי היססתי, היססתי ואני. מטרים

 כל אמרה כבר תתקדם, תתקדם. פרצופים לי עושה יורי את ראיתי העין בזוית

 .הראשון הצעד את לעשות הימנית רגלי את הרמתי. בפניו הבעה

 . עז פיצוץ נשמע 

 שבו בצד הייתי. הימני בצידו התפוצץ המוקש, מוקש על עלה שלפני ש"הנגמ

 . הפיצוץ ממקום בדיוק הליכה שניות שתי של ובמרחק ץהפיצו אירע

 .נשרטתי לא אפילו
 

 

 

 

iבמותו 15 בן היה 13/1/1001 ב לבנון בדרום קנטרה בכפר נהרג – אמיתי ירון סמל רב – יורי .

 .השנייה לבנון במלחמת שנהרג ביותר המבוגר הלוחם
ii15/3/1971 ב ליטני במבצע וןלבנ בדרום ראס א במרון נהרג – יהודה בן אבשלום סגן – אבשי .

.במותו 11 בן היה
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 הצתה מאוחרת                                         

 רפי אגמון

 כמגנט נמשכו עיניו שניות מספר כל. להתרכז לו הפריע המהבהב סנטוהפלור

 תוצאות לניתוח חזר במנורה בוהה שהוא ,כשהבחין, הטורדני להבהוב

 כל במשך הבהב הוא. הרף ללא שם היה עינו בזוית ההבהוב ועדיין ,הניסוי

 במיוחד רגיש היה תמיד הוא אבל, הפריע לא זה אחר אחד שלאף נראה. היום

 מול המרובות השעות ה שלתולד, יםהעב משקפיו בגלל אולי, התאורה לתנאי

 . המחשב מסכי

 הציוד את הכוללת ,דולר מיליארד שני בשווי מעבדה, חשב, לעזאזל

 דווח כבר הוא. נשרף המטופש הפלורסנט דבר של ובסופו ,ולםבע המתקדם

 המזכירה אמרה, "בורשטיין פרופסור בוודאי.  "בצהרים  התחזוקה לאנשי

, עכשיו. בזה פלויט לא הם זאת ובכל ,"הקרובה בשעה יטופל זה" ,החביבה

 .בתחזוקה לדבר מי עם אין מזמן כבר, המאוחרת הערב בשעת

 הפלורסנט את וציאהעדיף לה ,פעמים מספר רההשו אותה על שחזר לאחר

 טיפס הוא. המרגיז הריצוד ללא לפחות אך ,יותר חשוך יהיה אמנם. בעצמו

 שהגיע, שאפתן צעיר אותו היה לא כבר,  זאת בכל, מה בקושי הכיסא על

  .שנה 31 לפני למכון

 ,בידו אותו לפת כאשר. לפלורסנט להגיע כדי גופו את למתוח נאלץ הוא

 התנועה. מישקלו שיווי את לאבד לו וגרם לפתע תחתיו זז הכיסא

 ממקומו נעקר שהפלורסנט לכך גרמה להתייצב במטרה האינסטינקטיבית

 אלמלא ,להתיישר מצליח היה אולי. עבר לכל רסיסים מפזר, בידיו והתנפץ

 כיסא, עצומות בעניים, ראשו את כופף כאשר. לעיניו הזכוכית אבק חדר

 מכן ולאחר ,בשולחן נחבט ראשו. קדימה מעד והוא ,אחורה זז הגלגלים

 את חפן רועי .המפרקת של קולני ריסוק כדי תוך גופו בעקבות לרצפה שמטנ

 הוא. הממזר לזקן מתאים כך כל. מחשבותיו את לסדר מנסה, בידיו פניו

 עבודה שעות מאות לאחר, הצליח ממש הוא הפעם, זה את לעשות הצליח
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 והוא, במעבדה נוספות שעות לבדו כשעבד ,וואההמש את פתר הוא משותפת

 .כמשמעו פשוטו, זה בשביל יויח את נתן

 באותו הגיע כשרועי. וקשה כואב היה הנערץ הפרופסור של הפתאומי מותו

 ,לטרגדיה סימן כל להעלים דאגו כבר הניקוי צוותי למעבדה הבוקר

 מצא ירוע. כמעט, סימן כל, למעשה. לכן קודם ספורות שעות שהתרחשה

 שום, השתנה הכל הרגע ומאותו, השולחן על שנשכחו מבחנות זוג במעבדה

 הוא ,מהשולחן המבחנות את אסף רועי כאשר. הדבר אותו יהיה לא כבר דבר

 ,ידיו מגע תחת התפוררו ןה, בהן שנגע ברגע אבל, בתוכנן בכלל התעניין לא

 את ששינה ,בעץ נספג הנוזל. הכבדים המעבדה שוחלנות על נשפך והנוזל

 פני על ידו את העביר רועי. שיבש לאחר אליפסה דמויית צורה ויצר צבעו

 . פה פעור ונשאר השולחן

 מצא ולא בווש שוב במחשב שהיה ,האחרון הניסוי של הנתנים על עבר רועי

 הניסוי את לשחזר ניסה הוא. בעבר ביצעו שכבר ממה ,שונה דבר שום בהם

 רצופות שעות 11 -מ יותר עברו. פעם לבכ ונכשל ושוב שוב יתרה בקפדנות

 לפני ,כך על לדווח מעוניין ולא להפסיק מסוגל לא. זה על עובד שהוא

, האגף מנהל, מאיר את שמע כאשר .המתאימה הנוסחה את לשחזר שיצליח

, מה? בסדר הכל, רועי" : ראשו את הרים והוא ,נקטעה מחשבתו בשמו קורא

 "?מאתמול פה עדיין אתה

 מעט השתהה הוא, ..."בורשטיין שפרופסור בניסוי משהו ודקב אני, אה"

 כתפו על ידו את הניח מאיר  ."עליו עבד", עבר בלשון עליו לדבר כמתקשה

 ".תךא לדבר צריך אני, לחדר רגע אלי כנסית בוא. "רועי של

 השולחן בשפת משחקות ידיו, בולט רצון בחוסר המרווח בחדר התישב רועי

 .מושפלות ועיניו

 מאז, בורשטיין לפרופסור מאוד קרוב הייתה שאתה ,יודע אני, רועי אהתר"

 כששמעון ,האחרון בחודש ובמיוחד, שנתיים לפני מהטכניון אלינו שהגעת

 אין. בהלם כולנו את הכה מותו. מרובות שעות ביחד ועבדתם ,דבש בירח

 ."בכלל ואולי האחרונים בעשורים בישראל המוחות גדול את שאיבדנו ספק
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 הפגיעה על וחושב בסיסמאות מדבר שמאיר כך על ,התרעם שרועי רותלמ

 לפרוץ מאיימות, בעיניו מצטברות בדמעות חש הוא, כך בשל ואולי, בארגון

 היה כאשר היתה שבכה האחרונה הפעם. שנים בכה לא הוא, למעשה. החוצה

 לעולם ישכח לא הוא. הספר בית מספריית שהשאיל ספר כשקרא ,צעיר נער

 גם, בכה לא מאז. כך כל אותו וריגש שהסעיר ,"י"ניל גיבורת שרה" פרהס את

. יבשות שעיניו ידע תמיד. עיניו מול נשמתו את נופח סבו את ראה כאשר לא

 .רוקו את בלע ורק לענות מסוגל שאינו ,הרגיש הוא עתה

 שתשתתף ,מבקש אני. עצמך את תתיש אל", המשיך מאיר, "זאת בכל"

 ."תצא מכן ולאחר הפסיכולוג עם אגףל אזמן שאני בפגישה

 ."יודע אתה, לעבוד נשאר שאני ראשונה הפעם לא זאת"

. בורשטיין של הבת אלי התקשרה, עניין עוד ויש. זאת בכל אבל, יודע אני"

 של האחרונים ורגעיו עבודתו על לדעת  ובקשה ב"מארה להלוויה הגיעה היא

 ..."לא אני"  ."אתה להפגש מתאים הכי שאתה ,חשבתי. אביה

 ממש במלון מתגוררת היא, אותה לאסוף תוכל. נחמדה מאוד נשמעת היא"

 ."במעבדה סיור לה ולערוך לידך

 על בדיוק אני. סיטר-בייבי ולא תיירים מדריך לא אני, דחופים דברים לי יש"

 ..." דרך פריצת סף

 פתק לידו דחף הוא, "המתודית ההפסקה את צריך אתה, טוב לך יעשה זה"

 הייתה היא .שרה  - עבה בקו מודגש השם הופיע  מתחתיה. הכתובת עם

 חולצת ידי על הודגש ,כתפיהעל  שגלש הבלונדיני שערה. נאה בחורה

 הקצרה חצאיתה. מחמיאה בצורה לגופה צמודה שהיתה השחורה  המעצבים

 .ארוכות םרגלי חשפה

 מיםי שידעה המשובצת החולצה, הפשוטים בבגדיו בנוח שלא הרגיש רועי

 הלבנים החלוקים את לבשו הם שבעבודה כוון. ינס'הג ומכנסי יותר טובים

 רטן, "לצהרים פגשילה. "לבושו על להקפיד טרח לא הוא ,לבגדים מעל

 ". אמריקאי כך כל", לעצמו
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 הרגיש רועי, התארכה הקולחת שהשיחה וככל ,נעימה שיחה אשת היתה היא

 של האחרונים לרגעיו הקשור ,פרט כל לשמוע צמאה היתה היא. בנוח יותר

 על אבל" .ועניין עומק גם לעצבות מעבר ראה הוא האפרפרות ובעינה ,אביה

 רוב את בו שהשקיע ,חשוב בפרוייקט שמדובר הבנתי? עבד הוא בדיוק מה

 ." זמנו

? פסולת ניהול המושג על פעם שמעת. כמוהו מאין חשוב פרוייקט, אכן"

 סוגי של וחיסול טיפול, באיסוף דםהא לשליטת כינוי הוא פסולת ניהול

 על הפסולת של השלילית ההשפעה רמת את להקטין במטרה שונים פסולת

 ."הזבל פרוייקט החיבה בשם לו קראנו. הוהחבר הסביבה

 המעבדה עם מסתדר זה איך", מבולבלת שאלה, "?זבל פרוייקט"

 ".?הסטרילית

 כמות עם תהתמודדו היא המודרני העידן של החמורות הבעיות אחת" 

, הסביבה להגנת המשרד נתוני פי על .מייצרים שאנחנו האדירה הפסולת

 ממוצע תושב. שנה כל 5%כ־ של בשיעור גדלה הפסולת כמות ישראל במדינת

 של טונות מיליון מחמישה יותר. יום מידי פסולת של קילוגרם כשני משליך

 הפסולת בסילוק הטיפול ועלויות הסביבתי הנזק. בשנה מצטברים אשפה

 כדי אבל, מהפסולת להפטר השיטות אחת היא הטמנה. וגדלות הולכות

 ביריעות ולהשתמש האזור את להכשיר יש התהום במי מפגיעה להמנע

 שחלק ידעת. ההובלה עלויות את יש ובנוסף. יקרות ומאוד מיוחדות

 אליהם להעביר כדי השלישי מהעולם למדינות משלמות המערבית מהמדינות

 " ?פסולת

 את שתשנה כימיות נוסחה מציאת לך תארי" :קולו את הנמיך נוצצות ענייםב

 ללא, אותה תעלים אף ואולי ,הפסולת נפח את תקטין, החומר תכונות

 מהפכה תהיה זאת. יקרות הובלה עלויות וללא הסביבה על שלילית השפעה

 שאנו כפי ,הארץ כדור את הבאים לדורות להבטיח שיכולה ,סביבבתית

 ".ילדותנומ מכירים

 "? מתקדמים אתם ואיך, וואו" 
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 שמנסים בעולם היחידים לא שאנו ,כמובן. פשוט לא זה. "לרגע היסס הוא

 ." הצליח לא עדיין אחד ואף

 אלמלא, בכך בטוחה אני, אבי זה, זאת לעשותהיה  לושיכ מישהו יש אם"

 שרק לשיעול לו גרם הדבר אך, רוקו את לבלוע ניסה והוא ,גווע קולה..." הוא

 עברה והשיחה ,הגיעה האחרונה המנה, לשמחתו. מבוכתו את הגביר

 החברה בכרטיס הארוחה על ששילם לאחר .קלילים קולינאריים לנושאים

 בעההש תום לאחר שבוע עוד בארץ אשאר אני"  אמרה שרה, ממאיר שקיבל

 כשזה היה הוא היכן ,ולראות במעבדה לבקר רוצה והייתי ,סידורים לצורך

 ."קרה

 גילה ולהפתעתו ,בנימוס ענה." במעבדה סיור לך לערוך אשמח אני. בטח כן"

 .לכך מתכוון באמת שהוא

 למעלית נכנס כאשר. לביתו בדרכו גם אותו ללות המשיכו האפרפרות עיניה

. רב זמן מזה לראשונה, מראהו את בחן הוא. המראה מתוך בו הביטה דמותו

 נדמה. שבועות מספר לפני כבר רשיסתפ רצוי שהיה ספק אין, ארכו שערותיו

 זיפים. הצעיר גילו למרות, לבנות שערות קווצת של בהתחלה מבחין שהוא לו

 .משהו מלומד מראה לו שיוו הקטנות המשקפיים ורק ,פניו את כיסו

 מספר, ר'המסנג בעזרת, התכתבו הם פגישתם מאז שחלף השבוע במהלך

 הוא .דופן יוצא הומור שחו ובעלת שנונה שהכא התגלתה היא. ביום פעמים

 ככולו רובו הקדיש הוא הנותר הזמן את. תהא הקצרות מההתכתבויות נהנה

 שרה עם השיחות. וגבר הלך תיסכולו יום מדי. הנוסחה פיצוח לנסיונות

 הסיור יום כשהגיע .הזמן תחושת על לשמור לו ועזרו מצבריו את מילאו

 שחורות ומכנסיים בשאה בחולצה בחר הוא. התרגשות בו אחזה, במעבדה

 מכונת עם לעבודה בדרך להתגלח, פעם מדי, נהג הוא. לגופו צמודות שמעט

 .  חדש גילוח סכין עם התגלח  הוא היום אבל, הישנה הגילוח

. ארוכה תקופה לאחר הנפגשים ותיקים מכרים של היתה התחושה, כשנפגשו

 בוגרי כל של חלומו היה המכון. גאווה בתחושת המעבדה את הציג רועי

 . אליו להגיע זכו בודדים ורק  הטכניון
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 מול נעצרו הם ,בורשטיין פרופסור עבד שבו ,המעבדה לחדר הגיעו כאשר

 האם ,מתלבט והוא, אביה זכר עם מתייחדת היא. דוממים ועמדו השולחן

 .תגליתו את לפניה לחשוף

 מהניסוי המבחנות. לדעת חייבת שאת משהו יש", בהיסוס אמר" שרה"

 על מונח שהיה גדול מגש הזיז הוא ."הזה השולחן על נשפכו ןהאחרו

 היתה רגע שלפני, האליפסה בצורת המעבדה צפתבר הביטו והם ,השולחן

 נותרו. הכתם זורבא לחלוטין התפורר המאסיבי השולחן. המגש י"ע מוסתרת

 אתם, אדירים אלוהים.  "עבות עץ קורות פעם שהיו ממה ,בודדים שבבים רק

 !"הצלחתם

 פשוט אני, הכל ניסיתי. הניסוי את לשחזר מצליח לא אני, הצליח אביך, לא"

 ."מצטער אני, מסוגל לא

 "עליך לדבר הרבה אבי אבל, לך סיפרתי לא אני, רועי"

  "?באמת"

 נתקל שלא אמר הוא. תוא שעובד המבריק הצעיר על לי סיפר הוא. כן"

 חייב ואתה ,סוגלמ שאתה בטוחה אני. מבטיח כך-כל צעיר במהנדס מעולם

 ."בעצמך להאמין

 מים הרתיחה היא. בחדרה לקפה אותו הזמינה למלון חזרה אותה כשלקח

 לפתע. לצדה לשבט בחיוך אותו הזמינו האפורות עינה .המיטה על וישבה

 הם. רב זמן מזה אישה אף כלפי חש שלא קרבה, עזה קרבה אליה חש

 על, הכל על כמעט ברויד הם. הלילה של הקטנות השעות עד לשוחח המשיכו

 הוא לה, בעבר לאיש סיפר שלא דברים. העבודה על, הלימודים על,  הילדות

 . מדוע שידע בלי, בטבעיות סיפר

, דולצ והיא כשהתעורר. אותה חובקת וידו כתפו על כשראשה, נרדמו לבסוף

. אותו מילא וריחה ,וחם נעים היה גופה .מדהימה רוח התרוממות הרגיש

 כך להשאר מוכן היה הוא, בעולם אחר דבר עבורו קיים היה אל רגע באותו

 .לנצח
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 שיחתם במהרה. במרפסת לאכול וישבו זוגית בוקר ארוחת הזמינו הם

 . למעבדה בחזרה הובילה

 את מלמצוא להתיאש לך אסור, אתמול שאמרתי למה התכוונתי אני"

 "הנוסחה

 ".זורלע שתוכלי בטוח שלך הגנים עם? בכימיה מבינה אולי את"

 התלמידות אחת הייתי' בקולג. דור דילג כנראה זה אצלי, ממש, אויש"

 פרופסור של שבתו כששמעו ,התלהבו שלי שהמרצים כשם. הגרועות

 ללימודים חברי. הסימסטר בתום התאכזבו הם כך ,אצלם תלמד בורשטיין

 לי שיש ,אומרים היו הם. פעמיים דבר כל לי להסביר שצריך ,עלי צחקו תמיד

 .מתגלגל בצחוק פרצה היא" פלורסנט של תההצ

 רעש בקול התהפך שהמגש ,גדולה כך כל במהירות רגליו על נעמד רועי

 .  ממקומה קפצה ושרה ,גדול

 ."זה על חשבתי לא איך! מאמין לא אני! מאמין לא אני" 

 "   ?קרה מה? מה"

 ."כשנגיע לך אסביר אני, למעבדה ללכת חייבים, בואי"

 המסכה את גם תלבשי, הנה. "לבנים חלוקים לבשו הם ,למעבדה גיעוכשה

 ."הכפפות ואת

 שלא טריוויאלי כך כל, הפלורסנט" :ואמר סנטפלורו מנורת בידו אחז הוא

! 1117-מ הפלורסנט שפורפרת על מבוססת המנורה. בכלל עליו חושבים

 אותי אבל, לנשום מומלץ שלא כספית אדי יפלטו ,אותה אשבור כאשר

 לאחר .מתפוגגת ואינה פחות לא המסוכנת, הלבנה האבקה ריות מעניינת

. שהצליח ידע הוא ,במקרוסקופ אותה ובחן לתרכובת האבקה את שהוסיף

 החיים פני את ישנה זה, מהפכה איזו. סמרו ושערותיו בגופו אחזה צרמורת

 ניסה הוא אבל, שישא והנאום נובל פרס טקס בדמיונו חלף לרגע. הכדור על

 . מחובקים, מחהמש קפצו הם. זה את להחניק
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 את לו להראות הולך אני, הגיע כבר בטח מאיר" :ואמר בשעונו הציץ רועי

    ."פה לי חכי. זה

. מופתע נראה לא מאיר, ציפה רועי לה התגובה היתה לא מאיר של התגובה

 החומר כל את להעביר נדרש והוא ,מוקפא שהפרוייקט לו אמר כשמאיר

 .אוזניו למשמע אמיןה לא הוא, ממנו ולשכוח

 הפרוייקט. המדינה בבטחון מדובר. גבוהות הכי הרמות, מלמעלה הגיע זה"

 ."כ"השב לטיפול הועבר

 בשולחן שלו העובד תג את שהטיח בכך הסתיימה השיחה. מזעם רתח רועי

, "?קרה מה. "נסער שהוא ראתה  ,במעבדה לו שהמתינה שרה .בסערה ויצא

 שאלה

 הארץ כדור את להציל שיכול ,הפרוייקט את ורלקב הולכים הם. נבלות"

  ."כולו

 " ?רועי, עושה אתה מה"

 תקתק הוא." לקרות לזה אתן לא אני אבל, מהעולם זה את למנוע רוצים הם"

 שהמצב ,רוצים הגדולים התאגידים של האינטרסים. "המקלדת על בפראות

." אכפת לא זה אחד ולאף ,גווע העולם. כולנו חשבון על, שהוא כמו ישאר

 .אחורה ונשען העכבר על הקליק הוא

 אחד אף תופץ שהיא ברגע. לאינטרנט הנוסחה את שלחתי" "?עשית מה"

 ."אותה לעצור יוכל לא כבר

 הנוסחה את שלחת אתה? עשית מה יודע אתה. תמים כך כל אתה, רועי, אוי"

 אם ,לקרות יכול מה ,תחשוב? לאינטרנט? שהומצא גדול הכי הנשק של

. חסינים יהיו לא כספת שום, מבצר שום. נכונות הלא לידים תיפול הנוסחה

 יוכל מתוסכל הומלס כל. בשניות לאבק להתפורר יכולים שלמים צבאות

 יםיכול שנים אלפי של ומורשות מבנים. גדולה הכי האחוזה את להחריב

 את להציל. להיהרס עומד בעולם האיזון כל. יד כלאחר בשניות להימחות

 ."שלו הסוף זה ?הארץ כדור



 

55 

 

 איך"  :ומלמל  שמוטות בכתפיים ישב הוא. רועי של בגרונו נתקע גדול גוש

 להשתמש יחשוב שמישהו ,האמנתי לא אפילו? טיפש כך כל להיות יכלתי

 ..." אלוהים, אדירים אלוהים. נשק בתור בזה

 כדור את להציל רצה הוא. שבדבר האירוניה את לראות שלא ,יכלה לא  שרה

 שהמציא לאחר ,נובל אלפרד שייסד פרס אותו, הנובל פרס על לםוח הארץ

 ,לדעת נוכח אך, בניה לצורכי, האנושות לטובת הדינמיט מקלות את

 לשימוש נכנס כשהדינמיט ,ההרס דווקא היה להמצאתו העיקרי שהשימוש

 .נרחב כך כל צבאי

 גשויונ לחדר נכנסו ,אוזנם מתנוך מציצה זניהא עם, סבר חמורי גברים שני 

 .לפרקם במטרה למחשבים

 ".זה את לבטל חייב אני",  שרוי היה שבו מההלם מתעורר, צעק, "רגע"

 בכל בידה אוחזת שהיא ,לראשונה רועי הבחין אז. שרה אמרה,  "בסדר זה"

 .הרשת

 להודעת לב שם לא, נסער שהיה מרוב". ?הזה הזמן כל ביד אצלך היה הוא"

 .נשלחה לא היא, Outbox ב הייתה ןעדיי ההודעה. המסך בתחתית הניתוק

 ".כן"

 ".?ידעת את? איך

 ".יפה כך כל לי משלמת המדינה זה בשביל. לדעת שלי התפקיד זה"

 שנעלמה לפני הגברים לאחד משהו ולחשה לאוזנה אוזניה הכניסה היא

 . לנצח, מעניו
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 הזמן  

 בראור ליזה     

. גדולה בבהלה ררתיהתעו. בחדרי קטנה לילה מנורת דלקה הראשון בלילה

 ,יחדר דלת. ייעינ את תיופקח ,הגדולה מהכר יראש את הרמתי בזהירות

. סגורה הייתה, לבקר יוכלו טובים שחלומות כדי ,מעט פתוחה הייתה שתמיד

 רק היא אך ,הדרך את מכירים רעים חלומות גם אם ,יאמ את תישאל אמש

 תיהצלח שלא קולות שמעתי הדלת מבעד. מהחדר ויצאה ימצח על נשקה

 תיירד. החדר את מילאו ילב פעימות. תיוהקשב ינשימת את תיעצר. לזהות

 נפתחה הדלת. אותה פתיוליט בידית תיאחז, הדלת אל תיניגש, המיטהמ

 היו בה, הסלון של הכבדה הזכוכית דלת ורק ,חשוך היה המסדרון. חרישית

 ליום לתישקיב החדש קלידוסקופה כמו זהרה, צבעוניים עיגולים משובצים

 את מעט הזכיר גבוה קול. הקולות עברל מתיוהתקד בקיר תינאחז. ההולדת

 ואז .תיהכר שלא זר קול היה, ומאיים נמוך, האחר הקול אך יאמ של קולה

 קטנים לרסיסים נשברהש עד גדולה לזעקה שהפך ,הגבוה הקול נשמע שוב

, יחדר אל יתושב תיהסתובב, הקולות את להרגיז לא כדי, לאט-לאט. ואילמים

 ברחבי שהשתרר שקטה. יראש את שכיסתה עד ,הגדולה השמיכה את כתימש

 קולות את היטב ספגה הגדולה הכרית .מהקולות יותר יאות הפחיד, הבית

   .    לעצור הצלחתי שלא הבכי

 נעלי ונעלה כחול בחלוק לבושה הייתה היא. החדר אל יאמ נכנסה בבוקר 

 .צחקו ולא אדומות היו הגדולות עיניה ורק ,פזור עדיין השחור שיערה, בית

  ."מפחידים ממש קולות". תילחש ",קולות שמעתי בלילה"

 . החלון אל ראשה את וסובבה יאמ השיבה" ,חלמת שוב"

 מוסיקה לפעמים. מוסיקה שמענו ואני אבא". תיהתעקש" ,צעקו הקולות"

   "?לשמוע רוצה. אנשים של קולות כמו תשמענ
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 החדר. הכפתור על ולחצה הסטריאו מערכת אל ניגשה אמי, לסלון וננכנס

,  תינוק כמו ובכה והתחנן לחש הוא. כינור שמעתי .בצלילים להתמלא החל

 . צרוד בקול אמרה" ,התזמורת מגיעה ועכשיו" . עיניה את עצמה ואמי

 כלי הם אלה.  "נדם שקולו עד ,הקטן הכינור את רמסו, הכרתי שלא כלים

 כשהכינור גם ,רועמים הם. אמי לחשה, "והתופים הנשיפה וכלי המיתר

 תישן שמחר ,מקווה אני .בלילה ששמעת מה זה .קולו את להשמיע מתחנן

 ."יותר טוב

 אל יצאתיו ,הדלת את פתחתי, מהמיטה תיירד. התעוררתי שוב השני בלילה

 קולות ושוב, ובאדום בכחול הזכוכית עיגולי את צבע קטן אור. המסדרון

 ,הגדולה הנחושת ידית את פתיליט תורועד ייםביד. מהסלון בקעו רעים

 קרה רוח. הסלון את לראות יכולתי הקטן החריץ דרך. הדלת את שקישטה

. החלון את לסגור טרח לא מהורי איש אך ,בפראות שזז הווילון על נשפה

 עם שעונה, יאמ את יתירא הסלון בפינת. הכרתי שכבר הצלילים נשמעו ברקע

 ,איש ישב כורסהה על. קפואות ושפתיה עיניה את מכסות ידיה, הקיר אל הגב

 אמר האיש. הרצפה אל פנה ומבטו ,בראשו אחזו ידיו. יתירא לא פניו שאת

 הסתכלתי שוב .הקודם בלילה תיששמע הנמוך הקול את יתיזיה ומייד ,משהו

 זרק שמישהו ,גדולה סמרטוטים בובתכ הרצפה על ישבה היא. אמי על

 קם פתאום. צורך שום בהן היה לא כאילו ,נפרסו וידיה זז לא ראשה. רחובל

 עכשיו. המוסיקה את יותר עוד והגביר המערכת אל ניגש, מהכורסה האיש

 השמיע הכינור. אומלל כך כל נראה לא אבי מעולם. פניו את לראות יכולתי

 והוא ,אותו הדפו ותופים מיתר וכלי נשיפה כלי המון ושוב ,ודק גבוה קול

 אל חזרתיש לפני לראות תישהספק האחרון הדבר. ברוח קטן עלה כמו נעלם

 את מטביעה כשהתזמורת ,משהו לומר מנסה, יאמ של המעוות פיה היה חדרי

 . קולה

 שהשאירה קטן סדק. החלון אל ניגשה ומיד חדרי אל מיא נכנסה למחרת

 וכמ למקום ממקום נעה היא. החוורות פניה את לראות לי אפשר ,בתריס

 ועל ,פתוחות היו הארון דלתות. בחוטיה מושך שמישהו סמרטוטים בובת

 והצעצועים הספרים, הבגדים את תחבה אליה שחורה מזוודה עמדה השולחן
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 נהגתי אותו ,השחור המעיל תלוי היה הארון דלת על. בחדר פזורים שהיו

 אימי. המעיל דש את קישטה צהובה קיצית שמש. בשבת הכנסת לבית ללבוש

 שני צייר מישהו החוורות פניה שעל ,ראיתי. ראשי את וליטפה אלי גשהני

 הצביעה רק, דיברה לא היא. האדומות עיניה את שעיטרו ,שחורים עיגולים

 שמשות  המון ראיתי, לרחוב כשיצאנו. המזוודה את ולקחה המעיל על

 חנות ליד, כאן ממש שעמדה האוטובוס תחנת את מקשטות קיציות

 הגדול והעץ. בעיר ביותר הטוב השוקולד את בה מוכרים ייןעד... השוקולד

 בוקר באותו... התחנה באי את וצל אור של בתחרה עטף תמיד הקיץ שבימי

 הזקן האיש. אש של להבות לי הזכירו שלפתע ,שלכת בצבעי נצבע כבר הוא

 לבנה חולצה לבוש נער. חדרו את ולראות לשוב מנסה כאילו, לרגע השתתק

 מספר בית ליד עמדו השניים. הדמעה את וניגב ראשו את סובב סינ'ג ומכנסי

 ,האמין ולא גדול חולים בבית עבד סבך. "שטראסה דונקר ברחוב 31

, "הזמן שהגיע כשהשתכנע. להם שהעניק הטוב הטיפול על יוותרו שהנאצים

, לעזוב רצתה לא סבתך", מהלוחית ידו את להסיר שהתקשה ,הזקן המשיך

, הזמן הגיע אם ביניהם התווכחו ערב כל. ממשפחתה רדלהיפ התקשתה היא

 העוברים." הסטריאו מערכת את הפעילו, רבים אותם אשמע שלא וכדי

 ומלטף קטנה מטפחת מכיסו מוציא ,הזקן האיש למראה נעצרו לא והשבים

  .1010 של בברלין שבשגרה דבר. המדרכה בתוך המוטבעת הפליז לוחית את

 " אשוויץ, 1911 – 1915, קאהן מרתה"

 "אשוויץ, 1911 – 1910, קאהן אדם"

 יותר, חרום במקרה לטפל החולים לבית סבך את הזעיקו הלילה באותו עוד

 שכבה היא. המחנה בחצר האחרונה בפעם ראיתי אמא את. אותו ראיתי לא

 רוח בה מפיח ולא בחוטיה עוד מושך לא אחד שאף ,סמרטוטים כבובת שם

 הן אבל ,פקוחות עיניים היו לחלקן. נוספות ותבוב פזורות היו לידה. חיים

 .  דבר ראו לא כבר

 שומע שוב אני ובלילות. הרעש את סובל לא. לקונצרטים הולך לא אני מאז

 .   הסתיו את מקדם שתמיד הזמן קולות, קולות
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 ברכה של קמע                                             

 אפשטיין חוה

  8428 וורשה

  יקרה לובה

 של תקתוק כמו קצוב. הרכבת כשקשוק שקולה ,לי ודאי ,צליל יש לפרידה אם

 . האהבה נגינת כמו. מהיא רחם של פעימותיו כמו, לבי הלמות כמו, מטוטלת שעון

, שלי גדולה תינוקת, ה'פייגלמ והולך מרחיק שהזמן כפי ,מרחקים מאתוג הרכבת

 . שלי קטנה אישה, ה'ומרוחל

 מפני ,נואש כה געגוע בבואת הן ,בלבי המאוגרפות תמותה פניה. ה'פייגהל

 .צובטת בערטילאיות בי נמס הוא ,בדמיוני כך כל ממומש בהיותו שדווקא

 במעמקי אותה לקבור, ה'פייגל של בזכרה לבגוד נוסע אני כי, לובה, לי קשה

 אביבים, חורפים כמה. פירות, פרחים, עלים מחדש להצמיח אוכל למען ,נשמתי

 ?וקרח מאפיר לעמוד עץ יכול זה אחר בזה םוקייצי

 המסרבים זיכרונותי את מהדהדת. האכזרי לבה הלמות את הרכבת פועמת ושוב

 האנושי הרקב לגוש לאט לאט דבק, החיצון העולם מן סומא, אז. הצידה להידחק

 ,ה'פייגלו ה'רוחל את חיבקתי, הבהמות רכבת קרשי בין, סוף אין עד דומה, הכלוא

 ספק. אוויר להן שיהיה. אוויר. אוויר. זעם בחמת שמאחורי האספסוף את ודחקתי

 הדפתי מגבי. לחיות גוססות בעודן רצוחות נפשות שנאתי ואני ,מהם מי שרד אם

 כיסי אל תחבתי שבחכמתי ,שלי הזעיר הרצענים בסכין אחזתי בידי ואילו ,אותם

 .הקרון עץ את ופוררתי ניקבתי ובעזרתו ,יצאנו בטרם

 משי שמי, צהובים בפרחים שמלאו שדות. לסבל אדיש, נפלא נוף לי נגלה אז גם

, נידח כפר באיזה עצרה הרכבת .לובן של מלאך כמו מעל מרחף, קטן וענן תכולים

 הבקתות את לראות יכולתי שהרחבתי לחור מבעד. מה או באספקה להצטייד

 ומאנה וחבכ בה אחזה ה'רוחל. ומרכולתן האיכרות ואת לנפול המטות, הקטנות

. נשוב'. החוצה אותה ולמעוך ממנה אותה לקרוע התעקשתי אני אבל ,להיפרד

 שהובלו הראשונים היו הילדים. שצדקתי התברר כך אחר. אמרתי' .אותה נמצא

 . לטבח
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 הצלחתי ולא ,עברתי לכפר מכפר .אותה שאמצא בטוח הייתי המלחמה אחרי

 כמו, לשווא, מנזר אחר זרמנ סרקתי גם. האיכרה את ולא הכפר את לא, לזהות

 .לשווא. לשווא. הרשימות כל ואת היתומים בתי כל את שסרקתי

 והרי. ואדישותה יופייה? הזאת האדמה פני על בכלל האם. ה'פייגל ,את איפה

 . החיים אל אותך יילדתי הרכבת רחם מתוך

 על ,לי סלחה לא היא הדרך כל. ההוא הנוסע בקבר, אז איתה רבתי. ה'ורוחל

 נקרענו בכעס. לשלום ממנה נפרדתי לא אפילו ואני. ה'פייגל את מאיתנו קתישנית

 . במריבה לה חטאתי ,ממנה שצדקתי אפילו. מזה זה

 שהיטבתי הזעיר המרצע מסכין חוץ) באושוויץ לי שהיה מה כל זה ,גופי רק

 נלחמתי ואני, המורעב ממני תבע וכמה( חיי את ושוב שוב הציל ואשר ,להסתיר

 את, המרובע העץ שולחן את, ושחזרתי שבתי הדל ביתי חדר את. תיונלחמ בו

 המציץ, ורעב עלוב, זר קבצן כמין עצמי ראיתי. הערב סעודת ואת הפחמים מחתת

 את שהשהיתי ככל אבל, רועד, ריר זב, והחום האור אל החלון לזגוגית מבעד

 כך ,פרט אל פרט בדקדקנות ששחזרתי ככל, האירוע אל, הדמויות אל מבטי

 .ריקה קליפה להיות והפכה הנוכחית הווייתי ממני נשכחה

 שלא ,השחרור ביום יודע הייתי ולו ,אחריה חיפשתי תמימות שנתיים. ה'פייגל

. אבדון עד אוכל אני אף והייתי ,הכוח בי עומד היה לא וודאי ,יותר אותה אמצא

 עדיין מוכ – תפקיד שיש ולמי, 'לי אמרת,' עליך ששמר הטוב המלאך היתה היא'

 '...חי הוא

* 

 אותך יצקתי כמו, רגלייך מתוך, נשבעתי בי, היתומים בית אל פסעתי שלך בכוחך

 ,לגדר מעבר עמדתי. תר-וו-א. בלבי אמרתי, אוותר. לי אמרת', תוותר'. תוכי אל

 נרמס, נפל אחד ילד. בכדור ששיחקה קבוצה שם היתה. הילדים על והשקפתי

 רזה והוא, היה שש או חמש בן אולי. מברכו דם זב, בבכי ממרר, הצידה ופנה

, הילד אל ניגשה המטפלת. לבי אליו נפתח. אקח אותו אולי. אפרוח כמין וחלוש

 ניסיתי. הבניין אל פסעו הם. יד לו והושיטה אותו ליטפה ואחר פצעו את בדקה

 כשהם ,חשבתי. נפתחת אחרת דלת. נסגרת אחת דלת. בזיכרוני תוויו את לחקוק

 .תיפתח עבורי וגם ,הראשית בדלת נכנסו



 

11 

 

 התאמצה מהן אחת. שם היו נערות שתי .למראה אפור היה המזכירות חדר

 תוך, הארון מן טופס הוציאה השנייה, חורקת כתיבה מכונת על משהו להדפיס

 צימרמן: שם :אדיש בפרצוף אותו למלא והתחילה, דפים ערימת והפילה שהפכה

: קודמים נישואין. אפלבוים לובה: ישואיןנ. יצחק. מאשה: ההורים שם. שלמה

 ?ומקצוע. ציפורה אומרת זאת ה'פייגל: ילדים. קפלנסקי רחל

 והתפזרו הפקידה מיד ונשמטו שבו הדפים. לא אולי, סנדלר להגיד הספקתי אולי

 '.ורחל שלמה בת צימרמן ה'פייגל, 'אמרה,' ה'פייגל' .סביב

 ?' ה'פייגל מה? מה'

 '.מתחתי שנים וששל היתה היא. ה'פייגל'

 .שאלתי?' איפה'

 '    .פלונסק היתומים בבית'

 '.סרקתי הרשימות כל ואת ,שם שאלתי פעמים כמה. להיות יכול לא'

 ה'פייגל זו אולי – ובכלל. אותה הביאו שנה אולי לפני רק': התעקשה היא אבל

 '.שלך לא שבכלל צימרמן

 ,ארצה צנחתי ואני ,דמי בי אזל כמו, צפוי לא ברגע, ופתאום והתנגדתי קמתי

 .לתוכה אותי מפילה כשהחשיכה

* 

 אם ,אותך אענה למה, שכן. לבחור ביכולתי אם ,אראה. תחילה אבוא אני – תכננו

 ... עכשיו אבל, בתי זכר את להמיר אסרב

 הפוכה כברה כמו לחלון מבעד אלינו ניבטים אפלים ושמיים ,הרכבת שקשוק שוב

 . מנצנצים כוכבים בעיני הזרועה חושך של

. שונו כה פניה. הקרון מנורת הזורם הקלוש באור מוארת, מולי יושבת ה'פייגל

 קמעה המעוקל אפה את להפליא מזכיר הוא ועתה ,מחצ אפה. ה'פייגל זו. כן אבל

 . ה'רוחל של

 והרי. אימתני מחזה לפני כקרועות, ירוק ים, הגדולות עיניה. מולי יושבת ה'פייגל

 ולקטוף לשוב אוכל ולא. לי גם. לה גם. אבד, קפא וחיוכה ,תמהות. היו תמות כה

 גזלה חיוכה את. בחלון הניבטים האדומים הגגות מן לא וגם הזיכרון מתוך אותו

 אותה אך, עוד אינן, כהו הבהירות שערותיה. בחטף בי מביטה היא. המלחמה
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 זמזי לא אני אך ,אותן ולהחליק ידי לשלוח מבקש ואני ,מתוכן בוקעת משיות

 . אצבע אפילו

 

. לה ומגיש צימוקים עם עוגה פרוסת מוציא, לי הכנת אשר הצרור את פותח אני

 וחיוכי ,מחייך אני. ארוכות רעב שנות על לכפר כמנסה ברעבתנות בולעת היא

 .בבהלה אלי הזורם עיניה ים לנוכח בי נשבר

. בלבי תחילה. מתחנן, אומר אני כך. אבא. שלך אבא אני? אותי שכחת. ה'פייגל

 ?'אותי שכחת. ה'פייגל': רם בקול פולט, מעז אחר. כתפילה בי ומשנן חוזר

 .להמ אומרת לא אבל ,עקשן זיכרון מאותתת. לצד מצד ראשה את מניעה ה'פייגל

 בדק רופאים של צוות. היתומים בבית, שם לי אמרו,' שתיקה עצמה על גזרה'

 ' .האימה, 'לי אמרו,' המלחמה זו'. קולה במיתרי מום כל מצא ולא אותה

 .שמה את פתק על למסור והעזה וכתוב קרוא שלמדה עד ,עברו שנים כמה

 ' .אבודה זמן הרבה כך כל היתה שהיא ,הסיבה זאת אז'

 '.האימה. המלחמה, 'ראש הנידו,' כן'

 עץ, עץ על שיר: "שרה היית איך זוכרת את. ה'פייגל, 'לה אומר אני,' ה'פייגל'

 אני. שבראשך למנגינה מלים כותבת היית בעצמך ואיך." ..ברוח בודד עץ, בודד

. לך'פייג  קליינה." קטנות ציפורים שתי ועליו עצוב דחליל – שלי בגינה: "זוכר

 .מהראש לי ברחה המנגינה ורק ,זוכר אני

 יש ,לגרש כוח שיש ולמה ,עדן מגן כולנו את גרש כזה תפוח. תפוח קחי, ה'פייגל

 '.פכתהמתה כחרב. להחזיר כוח גם

 בתוך זו וננעלות שבות ידיה. תום עד בו ונוגסת התפוח את בחטף נוטלת ה'פייגל

 לאיטה ושוקעת שמורותיה את שומטת היא. מפני סרות לא, בוחנות, עיניה ורק ,זו

 .בתרדמה

 את ממשש אני. מנוח לה אין בשנתה שגם ,דומה. בה ומתבונן קרב אני. ה'פייגל

 סכין שאותו ,בדעתו מעלה היה מי. ה'פייגל. לימעי שבכיס הזעיר הרצענים סכין

 . המושיע יהיה הוא דווקא, הפעוטות נעלי לתיקון במיוחד שהתקנתי גמדי רצענים

 יום מדי להשלים, באושוויץ שמה, יכולתי לו הודות רק. שלי הגמדי הרצענים סכין

 רק .סודי את אסגיר לבל נזהרתי כך כל. לחתוך שנאלצתי הנעליים מכסת את ביומו

 ברונק את שהכריח ,ההוא הנבל באוקראיני הסכין את תקעתי כמעט אחת פעם
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 את עצרתי בכוח. שמע קריאת גם' קוקוריקו' בקריאת ולשלב ארבע על לרדת

 . ברכה של קמע יש ולי. לבי אל דיברתי. להרוג יכולה לא השפלה. עצמי

 ואז. אותו ששתיימ ארוכה שעה אבל מכיסי הסכין את תיפשל מתי ,יודע לא אני

 . ה'פייגל של הפקוחות עיניה את פגשו והן ,עיני את הרמתי

 בזרוע החבויה ידה את שלפה היא אך ,לומר מיהרתי,' ה'פייגל ,תיבהלי אל'

 יכולתי לא ואני ,הזעיר החפץ את ולמשש לגעת אצבעותיה את והושיטה רעותה

 .במהירות, ידה גב את ונישקתי גחנתי. יותר

 מנהרות פילחה כמו. ממרחקים באה כמו להמ אותה. אמרה היא,' טאטא, טאטא'

 נטפה חמה דמעה. הזיכרון מאורות את קסם של במטה והאירה חושך של ארוכות

 שמא או זו היתה שלי דמעתי אם ,ידעתי ולא. ידה על, מגוננת, המכסה ידי על

 הרגשתי ואני. משותפת לברית יחדיו נמסכו, דמעתה גם, דמעתי גם אולי או שלה

 .שנה אלף של שינה לאחר הנרדמת היפהפייה את בנשיקה עורר אשר נסיך כאותו

 בת אז היית. מימייך שאמרת הראשונה לההמ היתה טאטא, 'לה אמרתי', טאטא'

 זוכר אני אבל ,זה את לזכור יכולה לא שאת יודע אני. ימים ועשרה חודשים שמונה

 עדיין אם או, אותו לי מיינתיד רק אולי או ,בפניה חיוך שקראתי ,לי נדמה '.למענך

, בי אלא שפתי על רק לא שמתפשט את ויהדהד יבוא שעוד לי ברור היה ,בא לא

 להתפקע מבקש העור והנה ,גופי לעור עד עצמו ודוחק איברי כל את ממלא

 שאני עד ,בתוכי עמוק כך כל שנטוע ,ענקי חיוך אותו את שבו סדק מכל ולהבקיע

 לא מעולם. כרחם עלי ומגונן ואופף ממרחקים אלי חומגי כולי את מקיף אותו חש

 .בי להישבר מחשב שלבי עד ,מכביד כה הוא אף שהאושר ,בדעתי עלה
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 הפגישה מעבר לזמן
 נופר רודריג

 

 רבי סיפורים בחובו טומן, ואדום מלא, מהחלון הביט הירח. למפגש השעה הגיע

, שמולו חןהשול על רצון בשביעות הביט המאחד המלאך. שראה על שנים

 מוזהב כס, בגסות מגולף עץ שרפרף: לו הסבו שונים ובצורות מחומרים כיסאות

 ליחיד כורסא, וכבד אפור אבן כיסא, ישרים בקווים ציורים גדוש מוקפד בליטוש

 .גלגלים על משרדי וכיסא נועזים אדום בצבעי

 ורהברב כנפי את וסוגר פותח, המפגש לקראת מתרגש, כסאו קצה על ישב המלאך

 .לסירוגין גבו שעל

 הדלתות חמשת אל וניגש ממקומו קיפץ המלאך. החדר בחלל נשמעה רמה דפיקה

 .ביתו שבפתח

 . מעלה נגלל שטרם תיאטרון למסך צורתה שינתה דפקו עליה הדלת

 משי לווילון הפכה הדלת. צמידים רחש מלווה, אחרת מדלת נשמעה קלה נקישה

 . והמתין לעצמו חייך המלאך. בזה חוטי שזורים רחבים בקיפולים עבה

 לאחור סב המלאך. אבן על ברזל כמכת, מולו הדלת את הרעידו גסות מכות

 הצליח דייןע, זה מחריד קול מאחורי העומד מי ,בדיוק שידע אף על. בבהלה

 .אפורה אבן לדלת והתמצקה התקשחה הדלת. מחדש פעם בכל להבהילו

 לבן בריח-רב הפכה הדלת. רמוניה בצליל החלל ברחבי נעם כניסה פעמון קול

 . החוצה להציץ ניתן בה קטנה עינית ופערה

 האורח הגעת את המבשר לצליל בציפייה אצבעותיו קצות על עלה המלאך

 .האחרון

 מבד אוהל לפתח בעקבותיו שנהפכה, האחרונה מהדלת הופק בעץ עץ חיכוך קול

 .משמש דהוי
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 מכל. כאחת הדלתות חמשת תא פתח יד ובהנפת בתפארת כנפיו את פרס המלאך

, במעט ולו, דומה אינו גבו מאחורי שהנוף אחרת מתקופה אדם נכנס פתח

 .למשנהו

, מגונדרת פרעונית נסיכה, מקראי צאן רועה: לכיסאו אחד כל צעדו השולחן אל

 בצבעים מנופח בלבוש נמוך בארוקי איש, שחור בשריון כתפיים ורחב נאה אביר

 .הסלולארי במכשירו בוהות שפניו, 58-ה המאהמ וצעיר עזים

. מהודר מתכת לגביע ומזג השיכר קנקן את האביר הרים, באבן ישבנו נגע טרם

 האביר. אותו הקסים הדמי הנוזל ריח, עגולות עיניים בזוג בו הביט הצאן רועה

 ריק נוסף אחד אליו ומשך המלא הגביע את הרועה בפני הגיש, חיוך חצי חייך

 .מתכולה

 באסיפה יעדינו מה. "שנית מוזג ודובע האביר אמר" ,נכבד מלאך, נופני האר נא"

 "?זו

 הקריאה" ,בתבל החשוב הנושא על לדבר היום אנו מתכנסים, יקרים מאעה'ג"

 .שמלתה תחת שהחביאה קטן מפפירוס עתיק במבטא הנסיכה

 וניסה מתנגן בקול המלאך אמר" ,החיזור נושא עומד היום הפרק ראש על"

 .שפתיו את מילאש הסקרן החיוך את אצבעותיו תחת ביאחלה

 שחר חסרת זו סוגיה רואה איני. "האבירשתומם ה" ?בנושא שיח קיים האם"

 ."לא ותו, שלי חושק אני בה הנערה אחד במבט שכן! כלל

 אבי זהו. "בלגלוג המנופח הגוץ אמר" ,דלתך על מתדפקת הצלחה, כך אם"

 בין שהותך להמשך תוכניות ותרוחש בשורות ובפיו ,למשכנך המגיע הנערה

 ."החיים

. ממכשירו עיניו הרים ולא המאה צעיר בכתפיו משך" ,הבעיה מה מבין לא אני"

 ."ברורים חוקים לזה יש. מספר ומבקש משקה לה מזמין אני"

 ואלך רגליי אשא. "הצאן רועה קרא" ?אביכם מבית שאינן נשים דרככם הנקלעת"

, ואנוכי. מבשרי בשר שאינן בנות יעדר ישקו שם! בשדה הבאר אל ימים

 !"פניהן מול אמרות פי יפצה טרם ,הבאר אבני כל ארים, בביישנותי
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 מושא אשנב תחת אשב לעד. "בסלידה הגוץ הגיב" ,נשים בראותי סוער אינו ביל"

 ."לבו יפתח בו לרגע עד ואזמר ,אהבתי

 בלב לנהוג שי. "אצילית יד בהנפת הנסיכה חתכה" ,בורותכם ומכאן, אתם גברים"

 שוויו את בפניו להציג ויש, כאחד ותובעני רגיש אדם לב. הנדרשת בעדינות

 ."בו לזכות מנת על לכך ומעבר

 נמסות והנערות, השריון לבוש בעודי, הטירה בשבילי סוסי על אחת צעדה"

 :והמשיך בפה מלא ,ענבים באשכול שיניו ונגס בביטחון האביר קטע" ,לפרסותיו

 ."שמלתן דרך הפועם לבן את תלראו אני יכול"

. המנופח האיש לעצמו ספק ציין" ,מחשופן דרך תראה לבן את כי ,לנו ברור הרי"

 ."תחינה מלא במבט הקרקע מן ערך חסר מה דבר ירימו לכבודך כי"

 בתואר זכיתי אפיי בזיעת" .והכה בשולחן האביר רעם!" ?אתה מעז הכיצד"

 "?ננס, מתגאה אתה ובמה! ממלכי אבירות

במלותיי יהפוך הפרח הכעור ביותר לענוג . "ענה בגאווה" ,חד מוחי מחרבי"

 ."מכולם

במעשים ומתנות רואים את . "זעפה הנסיכה וחזרה לנושא" ,אין די במילים בלבד"

 ."גודל התשוקה

" ,טרם יסכים חותני להשיא את היפה בבנותיו ,אעבוד בכפיי ארבע עשר שנים"

 ."כך יעשה אדם שבלבו אש האהבה. "י הנסיכהמסכים עם דבר, אמר רועה הצאן

התרווח האביר " ,י החסון מספק אני את כל שתרצה נערתיפבזרועי הרמה וגו"

 .ומילא כוסו שיכר נוסף

 יש הרי. "להקניט הגוץ המשיך" ,אחרת או הזו הנערה זו אם ,משנה זה ואין"

 !"לכולן מספיק

 . האביר גב את ששבר הקש היה זה

 האיש לעבר ושעט בכעס האביר קרא!" מידי רחוק הלכת בזאת! גמד רמאי"

 !"חוצפתך על לך המגיע את תקבל עתה. "ומושחזת שלופה בחרב המנופח

 .קפוא הלם מבט פניו על מותירה ,הגוץ של בחזהו ננעצה הלהב
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 תפילה קולות בקולי יבבה המצרית הנסיכה: המולה רחשה לשולחן מסביב

, המתרחש את במכשירו צילם 58-ה המאה שאי, (והמתים החניטה אל) לאנוביס

 .אבן כבשת מאחורי להתחבא נס הצאן ורועה

 . נדמו והכל ידו הרים המלאך

 .המסובים את הניע אצבע ובתנועת אמר" ,להיום הסתיימה פגישתנו"

 הצאן רועה, טירתו לעבר מתורגלות בפסיעות לצעוד והחל בנינוחות נעמד האביר

 שתיעד את מחק 58-ה המאה איש, לאוהלו רוחז האבן כבשת את לחיקו אסף

 המנוקבת גופתו מעל בקלילות דילגה הפרעונית והנסיכה לדירתו וחזר במכשירו

 .בארמון המפואר משכנה אל הבארוקי של

 הגוץ  את החייאה הוא. מביתו צאתם ברגע קרה אשר את מזיכרונם מחק המלאך

 .זיכרונותיו מחיקת תוך פצעו את וריפא בעדינות

 לאותו נעימים חלומות לו והעניק הגיע ממנו לתיאטרון האיש את ליווה הוא

 .הלילה

 לחלל זרק" ,אנשים בקרב לדיון חשוב כה נושא מעלה אניש ,האחרונה הפעם זו"

 .כנפיו עצמו ועטף הריק

 

  

 חוה אפשטיין :ציור –הזמן צלאך 
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 אותי עוזב הבית

 עידית גבע

 

 תמיד שבו ,השלב זה,  נתקע והוא סיבוב חצי, הישן למנעול המפתח את תוחבת

 ,עובד זה כלל בדרך, המפתח את לסובב ולהמשיך השער את אלי לדחוף צריך

, כבר ואת, כניסתי על מבשר מברזל הגדול הפעמון גדול ברעש  ואז, נפתח והשער

 הניצב, האורן עץ מחטי של ערימות ערימות בחצר .לקראתי יוצאת רגע עוד

, למרחקים תנישא ההגבו צמרתו, השנים ממרום כפוף מעט גבו , שומר, בכניסה

 הגזירה על ופסח ניצל תמיד אך  ,מאסיבית וגזימה חיתוך בסכנת עמד פעם לא

 . הנוראית

 פסים, גוונים בשלל הירושלמית האבן את צובעים הצבעים בכל הגירניום פרחי

, חספוס, קור מקרינות הלבנות האבנים, לצל מקומם את מפנים שמש של אחרונים

 . פינה מכל נושב והקור הצל את רותשאי רגע עוד תעלם השמש

 שלום"  .חושך, אפלולית ניבטת מבפנים,  הכניסה דלת מול כבר ואני ,צעדים כמה

. וירובא נישא כביסה סבון בריח מעורבב אבקה ריח .הבית  לחלל זורקת   ,"אמא

 מרצפת אותם חוצה, לסלון המטבח בין מפרידים צעדים שני, פנימה נכנסת אני

 המשתפל ושיפועה גדולה לי נראתה תמיד ,ילדהשהייתי כ .מלבנית, צהובה

 ,באיברי פושות ועצב בדידות .בפנים קול אין. לגלוש אפשר שבו ענק כמדרון

 התחושות את יאיר ,כנסישי שהאור ,מקווה, הישנים התריסים את בטריקה פותחת

 ,חדש נסתר פרט לראות תמייחל. כרגיל במקומו הכל .סביב בוחן מבטי .מבפנים

 פינהב תשבי, מחדרך אלי תצאי ואת ,יעבור רגע עוד .קודם ראיתי לא שעוד

 על אני , נשב ביחד. בירוק קורנות עינייך, בקפידה מסורק שיערך. בספה הקבועה

 . ונדבר ממול הספה על ואת הכורסא

  כיסויוב המוצעת במיטה להבחין אפשר  דרכה , אפלולית - חדרך אל מביטה 

 והיה בגרותי שנות כל את העברתי שבו ,החדר .וירוק כתום של בצבעים הפירחוני

 . המיוחדת לממלכתי
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 שכבות עשויים, העבים  בקירות  מביטה, ומתיישבת המגורים לחדר שוב חוזרת

 מההגדה פיוט צלילי, חיים שגרת, מבוגרים צחוק, ילדים בכי ,ושמחה עצב של

  עוטפת, נמוכה הקמורה התקרה, הסדר ליל של הארוך מהשולחן נשמעים עוד

 שמתחיל ,סיפור, משלה קו לה משרטטת קשת כל - הכמוסים הסודות את בתוכה

 את רואה ,שממול הרחב החלון באדן בוהות עיני. בנפרד אחד לכל ונגמר ביחד

, ונערם בחוץ שניתך בשלג בוהה, בפינה  הרחב מפתנו על יושבת, שהייתי הילדה

 .  בו ולגעת לצאת רוח בקוצר מחכה

 בכיסא לך יושבת ,שם את אולי .בחזרה החוצה אותי מבריח והריק האבק ,הקור

 הרחוב על משקיפה, בידך מהסיגריה מסתלסל שןע, התאנה עץ בצל הפלסטיק

, מוכר כך הכל הנוף  אל מבט מעיפה, משהו או מישהו שיעבור בתקווה ,השומם

 מנסה ,טוב טוב מסתכלת. לפניי פרושה זהב של ירושלים כל, גלויה כמו יפה

. פרידה סיבוב בעצם זה כי, מכאן בו שאביט האחרונה הפעם זאת. ולזכור לצלם

 . לא הוא גם וממחר, איתנו לא כבר את

 . הבית

 

 

 יוכי לביא: ציור
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ים" בִּ ֲעש  ְלַחש ַהֹכל ֶשְלַרְגֵלינּו ב   "נִּ

 
 (שירים"  )באבן פנים" - לוי אביבית

 (5482  ג"תשע – 77 עיתון ספרי) 
 
 קליין אדלינה
 

 את כואבים פרקים בשלושה ,ר אביבית לוי"ד, משוררתה מעלה שלפנינו בקובץ

 אדמת על המהוסס קיומו בנושא היהודי העם של הלאומי' ההכחשה' דגל

 .מולדתו

 חוסר מגלה השכן בעוד. לשכן לשלום יד להושיט הרצון על דן הראשון הפרק

י: "מוחלטת היענות ן י דִּ ה ַהַחלֹונֹות מִּ יט  לֹום אתנֹושֵ /מֹושִּ  ְלעֹוְבֵרי ש 

ל"...//..."ֹאַרח י ֲאב  ם ַהמּוֶשֶטת י דִּ ְלַקַחת ֵאיֶנּנ ה ְלעֹול   . (7 'עמ) "נִּ

, פעולה שיתוף בלא אולם. נכונות לו שיש בפרטנר צורך יש', שלום' לקיים כדי

 :  'השלום' יתקיים לא לעולם

י" ם כִּ ֶסַלע ַמיִּ י ֵיְצאּו ֹלא/מִּ י רּושד  "...//..."ֵנס ְבלִּ  .(8 'עמ)"...! ֵהד לִּ

ה ֵאיֵנְך: "ודורשת המשוררת קמה', נפש עד מים משמגיעים' יכ  ְהיֹות ְצרִּ -ַגְרֵגר/לִּ

ק רּוחַ  ָאב  יו ֶאת פֹוַרַעת/ֶשה  י"...//..."י מ  י, ְלֶאֶבן-ֲהיִּ ְהֶיה ַעד..." "...//ְלֶסַלע ֲהיִּ  ֶשיִּ

ת  .(82 'עמ) "...ְלַביִּ

. 'אדיש' להיות הופך האדם, (ונשנית החוזרת) מושטתה ליד היענות אין אם: קרי

, אפילו ואולי ועניין מוטיבציה לחוסר מובילה. רע כל אם היא האדישות, וכידוע

 . 'כניעה' לידי מביאה

, מועד ומבעוד הסף על אותה פוסלת היא לכן. הכותבת של חששה זהו, בדיעבד

 מבלי' במטרה' יאחזלה. ובנחישות באומץ למשימה והירתמות התעוררות דורשת

 הגותעיון ובילי ש 
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 הדברים מטבע! עליו להישען שניתן' עוגן' ישמש הוא, העת שבבוא כדי. להרפות

 . האדם בני של והנשוא הנושא הוא -' בית'

ת ַמהּו" ם/ַהַביִּ  .(80 'עמ) "...ַגְעגּועַ  ֹלא אִּ

 סגולות של ההפשטה בסוגיית דנים, הטקסטים את המלווים השונים ההקשים

 תפקיד. עוררין ללא ומתקבלת מובנת, האבן שתיקת. ואיתן ציבי שמעמדו' האבן'

 לא, מאליו(. פגע כל מפני מחושל להיות כדי) ולכוח לעוצמה לשאוף – האבן

 . להתגונן צורך לו אין גם ובוודאי, להגיב מהאבן נדרש

 רגש יש אנוש לכל כי) ביצוע ברת איננה  -' השאיפה, 'מבינים שאנו כפי אז

 ולהסתגלות לחשיבה פתח מהווה, כשלעצמו' הרעיון' אך (.תורפה ונקודות

ֶאֶבן ֶאת ֶאְשַחק."רוחנית יּות/ה  טִּ נּות, ְבאִּ י ֶשֵיש/ְבַסְבל  יו ְלמִּ מ   ֵאינ ם/ֶשי 

ים עִּ ְקר  סֹות/נִּ סֹות, פִּ  .(82 'עמ)"... פִּ

 –' לי בנדמה לשחק' אפילו. רוחנית להרפיה מביאה, עצמה המחשבה, כן כי הנה

י" .נוכח ולא אדיש להיות מאשר, ולהמריא אנרגיה להשקיע נכון ריות  חֹוֶקֶקת ֲאנִּ

ְכרֹונֹות ים ְלַגלֹות/שּוב ַלְחֹזר ֶשאּוַכל ְכֵדי/,זִּ נִּ ֶאֶבן פ    .(81 'עמ)"... ב 

, דבר של ובסופו, קיימת עודנה' הזכירה, 'הזמן עם מתעמעמים הזיכרונות ואפילו

 .מיידית מושגת שאיננה ',המטרה' את המשלימה זאת היא

 המוגמר על מצביעה היוצרת. והחלום והאפשרי המותנה על מדלג – השני הפרק

 . מתונים להיות ששאפו המחשבות שהותירו וההרס

ים" נִּ ים – ְשרּופֹות ֲאב  ים ֵעדִּ ְלמִּ ים/אִּ ְרבִּ ֵלם ְמס  ֹחל ֵמֲחלֹוֵמנּו לֵהע  ן-ַהכ  ב  ְתַעֵקש/ל   ַהמִּ

ְתַקֵים ה-ֹלא ְבֶאֶרץ ְלהִּ ּה זּו/ְזרּוע  לֹום ָאַמְרנּו ב  ַלְמנּו, ש  ם./ְושִּ יְך ַהאִּ  ַלְחֹלם ַנְמשִּ

ַפַחד ֵערּות/מִּ ה ה  יר  ים ֶאת ַהַמְשחִּ לִּ  (.55 'עמ)  ?"ַהמִּ

 המראות את להעלים ולא, להסוות לא ליפות לא, זה בפרק בוחרת המשוררת

 את ולהביא להתמתן ניסתה זאת בכל, יקרה מה מראש חזתה אשר, היא. שחוותה

. ושרופים בוערים בשירים רגשותיה מביעה, כניעות ולאי לשפיות עמה בני

 . שנחרב מה על קינה כאן יש, מוסר הטפת כאן אין. וישירות קשות חדות מילותיה
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 המשוררתלב  אומץ על מלתהות לחדול אפשרות אין זה פרק המסיים בפסוק גם

 , (יהבה את שמה ןבה) ליםבמ אמון לה אין שוב כי ,לרשום

ְשֵרַפת/ֶנֱחַרך יֹוֵמנּו ֲחלֹום" .ועניין ברק ונטולות מדי למשומשות הפכו הן שכן  מִּ

ים לִּ בּו ְלַאט, ְלַאט./ַהמִּ מּוש/ַגֲחֵליֶהן כ  ּׁשִּ  .(24 'עמ) "...ֶיֶתר מִּ

 

 שפת. וצפיותיו פניו ומחדש והקיום החיות אל שב הקובץ של השלישי חלקו

רּוְך:  "לבאות קווהבת מוארת השירה י ה ב  ְראֹות/ֹחֶשְך ֶשה  ְרֵעי לִּ בוֹ /ַחלֹונֹות-ְבקִּ  ְזה 

יעַ  אֹור ֶשל  .(24 'עמ)"... ַמְפצִּ

 .בשירים התמתנות ישנה, שהיה החושך לאחר חדשה זריחה והתחילה היות

 ללכת ולא שפויים להיעשות, ללמדנו הבא חיים ניסיון מתוך באה, זאת התמתנות

 אל לשאוף יש. ומקומך מקורותיך ולשכוח ומעוור הנוצץ ומרהח אחר שולל

ים:  "קיומנו של המהות לִּ ֶּׁשְטפּו/ֵביֵנינּו ַהמִּ ן יִּ ם/ֵמַעְצמ  ּנ ֵתן אִּ ֶהן תִּ ְתַגְעֵגעַ /ְשהּות ל   ְלהִּ

ֶאֶבן ת, ל  ה ַלַמהּות/,ַלַביִּ ְית  ב-חֹול/ְבֶטֶרם ֶשה  ה  ְדַרְך ַהז  םוְ /ַרְגֵלינּו ְבַכפֹות נִּ ה ַהי  ס   ֶאת כִּ

 .(27 'עמ) "...ֶשּנֹוַתר

 רוקמת אשר משוררת הכותבת היות. 'ההיות' לראשית אותנו משיב הפרק של סופו

ה: "העם את בשער ולהוכיח לעורר כדי פוסקת הבלתי שירתה  ֲחלֹוֵמנּו/ַעת 

ְפַקח ים/,נִּ אִּ ְלשֹוֵננּו ּוְטל  ים/בִּ רִּ ְתפ  יר ְבחּוט נִּ  .(08 'עמ) "...ַהּׁשִּ
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 ישראל בחגי החקלאי והרובד השנה עונות

 

 (וייס) דוד-בן ברוריה

 

". ובהו התהו" מתוך העולם את' ה ברא כאשר ,משמעות הייתה לא הזמן למושג

 שהאדם ,החיים אפשרות לבריאה הוענקה החושך מן הנבדל האור הופעת עם רק

 .לזמן המשמעות ונודעה שלהם היצירה תפארת היה

 ?ובהו לתהו שוב העולם היהפוך. בשליחותם נכשלו צאצאיוו הראשון האדם

 והבורא, בהתנהגותו החופשית בחירתו אדון להיות נוספת הזדמנות ניתנה לאדם

 .חדשה משמעות ניתנת לזמן. ששרדו הנבחרים קובץ עם ברית כורת

 ח'  בר" )ישבתו לא ולילה ויום וחרף וקיץ וחם וקר וקציר זרע הארץ ימי כל עד"

 צמדי שלושת ל"חז לפי. השנה ועונות הזמנים סדרי עוד ישתבשו לא, ומרכל( כב

 שני הם ועונה עונה כל של הזמן שמשך, עונות שש הם בפסוק הראשונים הלשון

 . זרע-כסלו וחצי מרחשוון, תשרי חצי. חודשים

 אייר, ניסן חצי. קור-ניסן וחצי אדר, שבט חצי. חורף-שבט וחצי טבת, כסלו חצי

 . קציר-סיוון וחצי

 .קיץ אב וחצי תמוז, סיוון חצי

 

 החגים. לעולם מתיישנת אינה הבורא חוקת גם כך ,ורענן חדש הוא שהטבע כשם

 מחזור את מסמלים הם י"א של באקלימה העונות חילוף בעת חלים ותשרי בניסן

 .השנה

 בשנה פעמים שלש) וסוכות שבועות, פסח הרגלים שלושת של הדתי אופיים בצד

 גם קשורים( כד-כג לד שמות" ישראל אלוקי' ה האדן פני את כורךז כל יראה

 וחג הקציר חג, האביב מועד החקלאי הרובד גם בהם מודגש. טבע מאורעות

 . האסיף
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 פסח

 

 קשור החג. ישראל עם של הולדתו חג. התורה לפי המועדים במניין הראשון החג

 האביב בחדש כי" :האביב חודש ומועדו בלבד מצרים ביציאת הכתובים בכל

' שמ" )האביב בחדש יצאים אתם היום(. "א  טז' דב" )ממצרים אלקיך' ה הוציאך

 (.ד יג

 השעורים בקציר להתחיל וניתן ,התבואה מבשילה ,באביב החל הפסח בחג

  ט' שמ" )אביב השערה כי" :(דגן מיני שאר לפני להבשיל מקדימה השעורה)

 היא העומר מידת. העומר את יאיםמב החג של הראשון היום ממוצאי החל(. לא

 (.לו טז' שמ" )הוא האיפה עשרית והעמר" :הפסוק לפי ,האיפה עשירית

 אמורה ניסן שבמחצית מכיוון, המטר על להתפלל חדלים הפסח חג בראשית כבר

 .להרקיבה עלולים וגשמים ,להבשיל התבואה

 

  שבועות

 

 באמצע בדיוק ליםהמתחי ,וסוכות פסח ,האחרים הרגלים משני שונה שבועות

 חג. הדרו במלוא מתגלה הירח כאשר, בתשרי ו"ט ובליל בניסן ו"ט בליל החודש

 ספירת. קביעתו במועד עמו וקשור הפסח חג אחר יום חמישים נקבע השבועות

 עד שבועות שבעה סופרים ,בניסן ז"ט ,הפסח חג של השני בלילה מתחילה העומר

 .השבועות חג שהוא החמישים ליום

 

 ועל, המקרא של הימים חמישים לתקופת מתאים( חמישים) חמסין הערבי יהכינו

 את ומבשילות האדמה את המייבשות ,המדבר מן המנשבות הרוחות גם שמם

 .לשבועות פסח ביןש הזמן ,האביב בעונת שכיחות החמסין רוחות. התבואה

 חג כי, "עצרת" הוא( תורה מתן חג השני שמו) השבועות חג של השלישי שמו

 ששמיני כשם תלמודיים מקורות לפי. הפסח חג של המשך כעין הוא השבועות

 היום הוא השבועות חג גם כך, הסוכות חג את הנועל השמיני היום הוא עצרת
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 שבעה באמצעות הוא לפסח חיבורו. הפסח חג ימי לשבעת הקשור השמיני

 .העומר ספירת של שבועות

 

 היו הקציר של הראשון עומרה את. האביב שבחג החקלאי היסוד הוא העומר

 בבית אותו מניף שהיה ,לכוהן ראשית מתנת הוא העומר. המקדש לבית מביאים

 שהעומר כשם, הקציר גמר את מסמל השבועות חג את המייחד הטקס. המקדש

 חג מנחת. אותה ומניפים מיוחדת מנחה מקריבים בשניהם. תחילתו את מסמל

 מן מתנה הוא העומר(. סולת הב שנאמר כיוון) החיטים מן באה השבועות

 כג' ויקר) ביבול האלוקים חסד את מסמלות האלה המתנות. בשיבוליה התבואה

, העומר הבאת בסדר השבועות חג נקשר כג ויקרא בספר(. לא-כו כח' במ ; כא-טו

 כו כח במדבר בספר". הפסח ממחרת" מתחיל עניינו אשר התבואה של בבכורים

 אמורה ,בכורים לשון מוזכר שהחג מקום בכל.  יםהביכור חג השבועות חג מכונה

 .דברים בספר מאשר חוץ במנחתו או בו

 הארץ את נתן הארץ כל אדון' שה כיוון. כו בדברים נמצאים הבכורים הבאת פרטי

 שהאדמה למי  מביאים אנו, לכן כאריסים משולים עליה היושבים אנו, לישראל

 על, הארץ בהם שנשתבחה ניםהמי משבעת, שבפירות המשובחים מן מנחה שלו

 ".הבכורים יום" החג נקרא כן

  כג שמות" )בשדה תזרע אשר מעשיך בכורי הקציר וחג" הקציר חג גם נקרא החג

 .החג בתקופת המתחילה הקציר עונת שם על, (טז

(  דוד של לדורו קרוב) מאוד קדום ושזמנו בגזר שנתגלה החודשים לוח בכתובת

 ".חיטים קציר ירח" בשם סיוון חודש נקרא

( ב א"פ השנה ראש) כתוב במשנה. החג של החקלאי ערכו את גם הדגישו ל"חז

 בבית אילנות ענפי לשים החג בערב נוהגים, ולכן האילן פירות על נידונו בעצרת

 .פרטיים ובבתים כנסת

 

 הבכורים את להביא החלו שבו ,החג של החקלאי אופיו בלט השני הבית בימי

 מאדמתו העם רוב של ניתוקו עם. ואילך האמוראים מימי גדול בטקס ק"לבהמ
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 בפיוטי, בתפילה הגדרתו גם היא וכזו תורה מתן כיום החג של אופיו בעיקר בלט

 למדבר הגיעו ממצרים י"ב לצאת השלישי בחודש. התורה קריאת ובסדר החג

 נתנתי כי, "תורה מתן חג" נקרא החג. זה לחודש' ו-ב התורה נתנה ל"חז ולפי, סיני

 .השנה ימות בכל היא התורה קבלת. קבוע במועד היה התורה

 

 סוכות

 

' דב ; מג מב לד כג' ויק) הסוכות חג הוא החקלאיים החגים במחזור השלישי החג

 (.לט כג' ויק ; כב לד ; טז כג' שמ) האסיף חג או( טז יג טז

 "השנה תקופת" או" השנה בצאת" הציון בתוספת" האסיף חג" בשם נזכר סוכות

 (.כב לד ;טז  כג' שמ) לאחרת אחת חקלאית משנה המעבר את הקובע

 השנה ראשית את מונים בתורה. החקלאי הרובד מודגש החג של הדתי אופיו לצד

 לראשית נחשבת האסיף שתקופת פ"אע החגים כאחרון נמנה סוכות, לכן מניסן

, ההשנ לראשית הסתיו נחשב ויובל כשמיטה חקלאות לענייני. החקלאית השנה

 (.יג-י לא' דב) הסוכות בחג השמיטה שנת במועד הקהל ממצוות שמסתבר כפי

 

 מלאכותיו ברוב הפסקה מעין בו שחלה כיוון, לרגל לעלייה נוח הסוכות חג מועד

 משלושת באחד הגשמים על להתפלל לא הורו ל"חז. גשמים בו ואין ,האיכר של

 .החג שמחת את לשבש העלולים גשמים ירדו שלא כדי, הרגלים

 ב, ח א"מל) סתם" החג" גם נקרא והוא ביותר הגדול העממי החג היה הסוכות חג

 (.יד  ח נחמיה ;סה

' לה להשתחוות לירושלים הגויים יבואו שבהם ,החגים מכל מזכיר זכריה הנביא

 שאף עד, כך כל מפורסם היה הסוכות חג(. יט-טז יד זכריה) הסוכות חג את רק

 טקיטוס וגם, פעמיים בספריו אותו הזכיר( ונייו ומדינאי סופר) פלוטרכוס

 .שכתב ההיסטוריה בספרי החג את מזכיר רומי היסטוריון
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( מעלה של דין בבית) נידון העולם שבהם( זמנים) פרקים ארבעה מונה המשנה

 על כלומר, (ב  א ה"ר משנה) המים על נידונים שבו, הסוכות חג" החג" וביניהם

' משנ) המזבח גבי על בסוכות המים ניסוך טקס גם קשור בזה. השנה גשמי כמות

 ממי מים לשאוב היה נהוג ומבורכת גשומה שנה לבקש כדי(. י-ט  ד סוכה

 ברכת לשם היה בחג המים ניסוך. המזבח גבי על ולנסכם ירושלים שליד השילוח

 ממעיין והתהלוכה השאיבה טקס את התלמוד מתאר ד,  א  ה סוכה במסכת. שמים

 ראה לא -השואבה בית שמחת ראה שלא מי:  "אמרו ל"חז. הבית רה אל השילוח

-טז יד' זכ) הגשם לברכת בקשר זכריה בספר גם נזכר הסוכות חג". מימיו שמחה

 (.יט

" בששון מים ושאבתם: "הכתוב על המים ניסוך של המנהג מיוסד ,התלמוד לפי

 הערבה בוטחי גם בו נהגו ,הגשמים לעונת סמוך שהחג מכיוון(. ג  יב ישעיה)

 זכריה, חגי הנביאים אחרוני י"ע הונהג הערבה חיבוט מנהג. מים על הגדלה

 מלשון חכמינו דרשו" הדר עץ פרי" שבביטוי" הדר" המילה את אפילו. ומלאכי

 .מים-"הודור" יוונית

 החורף לגשמי לצפות י"א של באקלימה האדם מתחיל שבו ,המועד הוא תשרי

 לומר נוהגים שבו, (תורה שמחת חג) עצרת מיניש מיום החל. גשומה שנה ולבקש

 החורף עונת בכל א"ז ,פסח של ראשון יום ועד ,"הגשם תפילת" הקרויים פיוטים

 " . הגשם ומוריד הרוח משיב" "עשרה שמונה" בתפילת מזכירים

( וערבה הדס, לולב, אתרוג) בחג עליהם שמברכים המינים ארבעת נוספת מצווה

 מביעים הם. הארץ גידולי הם( טו  ח נחמיה( )מ  כג' ויק) פעמיים ך"בתנ הנזכרים

 בקשת כנגד מכוון הלולב נענוע. 'ה בברכת בהם שזכינו בצמחים הלב שמחת את

 המינים ארבעת כל את יחד לאגוד מצווים אנו. גשמים ברכת לידי להביא הלב

 הם יחד, בעם מסוימת שכבה ל"חז לפי מסמל מהם אחד כל, מזה זה השונים

 .הדדית וערבות אחדות יםמסמל
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 תקשורת בכל עת

 דליה אלעזר

 

 כפי, שהייתה ,מעוטרת קטנה חרס חתיכת מצאתי ייכלבות עם הבוקר בטיול

 ,העולם הנגלה שלנו, העולם שלי הוא הזה החלק .שלם מכד חלק  ,ששיערתי

לרזי , החבויים עולמותסימן ל הם ,נמצאים שלא האחרים והחלקים, הרהרתי

 .ם גלויים בפנינוהבריאה שאינ

 שתולל הזה היפה הכלי ובתוך,  "אחד" להפכם, כולם את למצוא הייתה משאלתי

 . הגאולה תהיה זו...  וורודה תפרחתו ירוקים עלים  עם שתיל

 

, עייפות, תסכול, כעס של רבים ברגעים עצמו שמוצא למי ,דברים אלו מיועדים

 לתקשורת קשור הכל .אחרים שליליים רגשות אינספור ועוד ובדידות לחץ, שייאו

 .האנושית הסביבה ועם  העצמי  עם תקינה לא

 בהם מצבים אלו ,י"האני"של  הפנימי והשקט השלווה את שמפר ,משהו יש אם

 .אחר אדם לבין נוביני קונפליקט קיים

 

,  התקינה אישית הבין לתקשורת ,פחות מודעת הייתי או, מודעת הייתי כשלא

 מה, "הטובים" ומחנה, "הרעים" מחנה:  מחנות ילשנ חלוקה באנשים ראיתי

 .(ובעצמו בכבודו הקונפליקט)  עצמי בתוכי ומנוגדים קשים מחנות שני שיצר

מצבים של ניגודים חזקים אלו הביאו אותי לא פעם למצב של  טלטול רגשי חזק 

 .ביותר שהוביל לסערות  פנימיות גדולות ורבות 

 או" טוב" של הזה שהשיפוט מבינה, מרילג אחרת הדברים את מבינהאני  היום

 צרה מאוד מחשיבה מגיע, "שקרן/ בוגד" מול הוגן/מוסרי" לחילופין או" רע"

 סובייקטיביתשהיא  בועה,  תנומא ואחת אחד לכ של עולמו בועת  מבסיס הבאה

 את לספק מנת על לציפייה ומותאמת, הכוללת החיים מציאותשל  במשמעות

 (. והידוע המוכר האגואיסטי מהמקום)  בלבד האישיים צרכינו
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לכן אזדהה עם הטוב על מנת  .מחליש" רע"וה, בעינינו מחזק אותנו" טוב"תמיד ה

 ."האחר"הנחשב הרע הוא חלש ולכן הוא אילו ו, להיות חזקה

 

 : מלמדת אותנו משהו חשוב מאוד( תקינהה) התקשורת הבינאישית המלאה

 מתוך, גדל בו הבית מתוך, עברו תכני מתוך עולמו בועת את בונה אחד שכל

 אותו שהקיפה ,הסביבה אופי מתוך, אותו שליוותה המשפחתית היחסים  מערכת

 את והבין דרכה שקלט ,הפנימית הפירושים מערכת ומתוך ,ממנו חלק הוהיית

 . לו הייחודית בדרכו הדברים

 או טוב הוא אם ,שעשה מעשה על אחר מישהו לשפוט נכון זה אין ,הסתם מן לכן

 הבנתו מערכת תוצאות הם אלה כל כי, שקרן/ בוגדני -או/ו הוגן/מוסרי או רע

 .עליהם מלא מושג יהיה לא הסתם מן ולנו, עצמו עבור שבנה והגנתו

 ממקום פועלים שאנו ,שנבין חשוב, שכזה באופן אדם שופטים אנו כאשר

 הימנעל כדי( שבנינו האמונות מערכת י"עפ) האישיים צרכינו למען אגואיסטי

 . מולם ולהתמודדות שלנו לפחדים מחשיפה

 :אישית דוגמא אתן

 כזה אדם ".שמאל ועל ימין על" ומשקר זוגו-בבן הבוגד אדם כל שפטתי בעבר

 לא הסתם שמן) חייו מציאות בעובדות להתחשב מבלי, נחות כאדם בעייני נחשב

 את בדוכי לא ,אמת שדיבר מי בה ,בסביבה גדל זה אדםש ,יתכן .(אותן ידעתי

 לבין בינו איזון קו לשמור כדי, לשרוד מנת על הכרחי היה והשקר,  שלו האמת

 להגן ומוסרי הוגן הכי הדבר היה זה מבחינתו ,פנימי שקט לו אפשר זה .סביבתו

 אסור: שאומרת עולמי" בועת" מתוך פעלתי שיפוטי בעצם ואני. שפיותו על

בוגד בי אינני /ישהו משקראם מ) "?שווים אנחנו מה" אחרת כי ,לבגוד/לשקר

 (. שווה

 בשום אסור היה השקר .ביותר הנורא הדבר היה השקר ששם בקיבוץ גדלתי

 .הסובב אותי את רשנותיופ הבנתי לפיזאת . שפל לדבר נחשבו ובגידות ,מקרה
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סיפק לי לאותו זמן  ,וניתקתי אותו מחיי ,לכן אדם כזה ששפטתי אותו בחומרה

אינני " של נטישה מהמקום: פחד הכי גדול שליהגנה מפני התמודדות מול ה

 ".שווה

חוג , עבודה)היה להיות קרוב משפחה או מישהו מהסביבה הקרובה  לאדם זה יכו

ומופיעה  (מול השאיפה לשלום ואהבה הכעס ודחיי)ואז נוצר קונפליקט , (חברים

 .תקשורת שאיננה תקינה

 

 מספיק לראות מבלי הסביבה י"ע ולסיפוקם לרצונותיי, לצרכיי ורק אך ערה הייתי

 התעלמתי ובטח, בטחון לו שנותן המקום תא, הוא רצונותיו את, האחר האדם את

 עובדות שקבעתי ,הבנתי .תכליתוב/במהותו ממני שונה שהוא ,הברורה מהידיעה

 ,ידעתי לא בעצם כי" )מיותרות" שיחות לנהל מבלי מצבים שפטתי, "קרות"

 ולטפל  מקורםאת  , פחדיי מסכת את גלותל הקונפליקט מתוך יכולה שהייתי

  .ההדחקה ממקום לאור להוציאם, בהם

 מבלי האחר של מעשיו את להכיל יכולה אני, נפתחה הבנתי בו שכזה במצב

 . מרחב לו ואאפשר בהתפתחותי אתרכז ובכך, רגשית מעורבותלגלות 

 

יכולה   י אנדרכן  .היום הכוונות החדשות שבניתי הן אלה הסוללות את מחשבותיי

 באהבה ולנתבהמאיים ולחיות בהרמוניה ו, השיפוטי, לצמצם את המערך הנפגע

 .את דרכי לחיים מתפתחים ולמצבים מצמיחים כאחד

 

 : יש מסר חזק שעומד למול עיניי

 לחיי בא, אודותיו יפה לא מדברת או אותו שופטתאני מוצאת את עצמי ש מי כל

 את ולהוציא לגלות זה דרך שאוכל כדי, שלי הפחדים מעולם משהו לשקף כדי

 ."השדים"

 כולם, רגשות יש לכולם, ייחודיים ורצונות צרכים יש לכולם, שווה זכות יש לכולם

 שיראו, להם שיקשיבו רוצים: שייכות תחושתל גדולה שאיפה יש ולכולם ,פגיעים

  .יהםמניע את שיבינו ,אותם
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 אביבה ברגר –פיסול בשיש 

ורק הוא יכול לדעת  ,כל אחד הוא עולם מלא הבא ממקורות ייחודיים רק לו

על פי מה , מה שקורה או קרה לו שלהבנתו את לפרטי פרטים את תחושותיו ו

ולכן משם יבואו גם מעשיו וכל השאר מיכולת הגיבוש ,  מפרש לעצמושהוא 

 .הפנימי שלו למציאות הגשמית

 כך היותו על אדם לשפוט נמהר  לא אנחנו שגם הרי ,זאת להבין מסוגלים נהיה אם

 המציאות פני את ויותר יותר ביןונ נתבונן רק ,עצמנו לשפוט נמהר ולא, תאחר או

 .לעינינו בכל פעם באור אחר המתגלה

את תפיסתנו בתוך אמונותינו ובתוך , מחשבותינו" עולם"לא נהיה כלואים בתוך 

כלי החרס השלם ) .ונוכל לחבור למציאות הכוללת ,עולמנו הפנימי הסובייקטיבי

 .!(האחד= 

שתמיד יש ויהיה  ,הוא  היכולת להבין ,שיאזן אותנו בתוכנו ומול סביבתנו ,הדבר

יוכל לחשוף  ,ורק האדם השני שבו מדובר( חסוי)שאיננו ערים אליו  ,עוד מצב

 . קשר מאוזן, ומכאן ייתכן  ויצמח קשר חדש  ,אותו בפנינו

 לכולם, להיפך או האחר מחולשת חי לא אחד אף, מנצחים כולם=  מאוזן קשר)

, להם ער להיות שעליו ,תיקונים יש אחד ולכל ,בעולמו צודק אחד וכל ,מקום יש

 . לאדם מאדם ושונים רבים הם והתיקונים

 :מופלא דבר יקרה,  תקינה בינאישית תקשורת י"ע מאוזנים כשנהיה

 באחריות ונפעל ,שלנו לחלק חלקים ויותר יותר נחבר בו ,חדש לעולם ניפתח

 .השלם מתוך האחרים החלקים לחיבור

 .ושייכות קרבה, חיבור:  קובעש היקום לחוק בהתאם נפעל שכזה במצב

 בתוך ואהבה בטחון להרגיש נוכל .לגופנו ההרפיה לחיינו שלווהה תופיע אז

 .כולה לסביבה מרפא כאור נקרין  שאותה עצמנו

 .השלםהכד זה הפרח הוורוד מתוך 
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 לבה בסמטאות אותרו קולבים על יםהתלוי הקמטים
 

 פאלק' מ מנחם והסופר המשורר של ובספרי מסע
 

 גלברשטט( אברי)אברהם 
 

עד , למן ריאליזם ציני, פאלק' ישנה התפתחות דרמטית בספרים של מנחם מ

עד עולם , למן עולם אזוטרי מינימליסטי, למיסטיות פסיכולוגית עמוקה

 . אוניברסאלי מקיף

, (8444" )קמטים" -פאלק ' כבר בשלושת ספריו הראשונים של מנחם מ

חוסר המוצא מצד , הזעם, נבטו ניצני העצב( 8440" )קסמים"ו, (8442" )קומתיים"

הם מהווים את ראשית . אחד וניצוצות התקווה וההשלמה עם היש מהצד האחר

 .המפץ הגדול שיתרחש בספריו הבאים

, כבר בשיר הראשון, "קמטים"מוטיבים אלו אנחנו פוגשים בספר הראשון 

ֶקֶמט ְלֶקֶמטוַלֲעב: "7 'בעמ" קמטים" ם /  ר מִּ ְמק  ים/ ְלַחֵטט ְלע  ין ְמַנְתחִּ ...  , ְבַסכִּ

ֶתיָך ַכֶסֶפת  ְשַכב ּוְשפ  רֹון/ לִּ כ  ֹמק ַבזִּ בּור ע  ' בעמ" השתקפויות"או בשיר , "ַמְפֵתַח ק 

ַרַעל": "קומתיים"בספר  85 ֵלא /   ֶעֶרב, ֶעֶרב/  ֶאת ַסם ה  ּנ הֶאְשֶתה מ  ' וכן בעמ "רִּ

ה "": קסמים"מהספר " תורת כורת"בשיר  81 ן ֲאטּומ  / ְבתֹוְך ְפרּוַסת ַהֶלֶחם / ַעיִּ

ה  ה ֶנֶעְלמ  ח  ּה יִּ / ְצו  ל ֶרֶחםמּול   ".ֹדם כ 

השזור , הוא ריאליזם צרוף( 8442" )קולבים"ספרו הרביעי של מנחם פאלק 

חכמה בסיסית כבדה . ולתבונהשיר הלל להגות , מיניאטורות ציניות ואירוניות

 . מאוד ומעיקה באמיתותה

מילות לוואי , מילים בעלות משמעות כפולה, הכל משרת חכמת בראשית זו

חכמה של זקנים . משמעיות-בעלות משמעויות הפוכות ומטפורות חדשניות ורב

נ ה: "עם פילוסופיה של אמצע הדרך ה ַהְלב  ימ  ַתַחת ַלּנִּ נֹוֵשא /  יתעֹוֵמד נֹוֵשא ַטלִּ /  מִּ

ם  .1' בעמ" מטווח"בשיר הפותח  - "דֹורֹות ַעל ַהְכֵתַפיִּ
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השולט בגיבוריו ובמתרחש בשירים שלטון ללא , זוהי חכמת ְמספר היודע כל

לקראת התבגרות מהירה וסוף , ומושך אותנו הקוראים איתו בחוטי קסם, מיצרים

 .בלתי נמנע

מיניאטורות קטנות מהחיים שעסקו בחלקם ב, לעומת שלושת הספרים הקודמים

אל הנושאים , יש בספר זה פריצה אל החלל הגדול, בתוך חללים קטנים

ניתן . המשותפים לכלל האנושות ולכל אחד מאיתנו, הפילוסופיים הגדולים

ת: "01' עמ" מכשף"להדגים זאת בשיר  שּוף ַהַביִּ בּוק...  ַהי ה ֲאחּוז כִּ ת ֲאחּוז דִּ  ַהַביִּ

בֹותַהבַ  עֹוד...  ת עֹוֶלה ְבֶלה  ם/  יִּ ַמיִּ תוֹ /  ַלש  ב/  ֶאת ַנְפשֹו ְמַאֶדה...  אִּ ב ְלַמצ  ַמצ  /  מִּ

ה יר  י ְצבִּ ּנּוי/  ְבלִּ ְקבֹות-ֵאין/  ְלפִּ ם/  עִּ לּו/  ֹלא ֵעיַניִּ שּוף/  ֹלא/  ֲאפִּ  ". כִּ

עד , בחדרינו ובלבותינו" קולבים"כולנו אוספים ותולים משאות כבדים אלו על 

 .אולי נדע גם להשתמש בהם, ם אחד כשנתבגרשיו

ומתחדד לידי , (8447), "סכין מרוחה בדבש"ריאליזם זה מושחז עוד יותר בספר 

ציניות עד לנימי הכאב וחכמה עד  ,עד לשורשי הקיוםרציונליזם חזק היורד 

, אל כורח הקיום, איטית, כואבת, חזרה מפוקחתישנה מצד שני . שיבהחלעומקי ה

 .הגדולהאל ההשלמה 

בלשון , ממדיות זו בעזרת אנקדוטות קיומיות הומוריסטיות-ניסיון להשיג דוקיים 

של אהבה , אומנם, גם בעזרת גילוי מאוחר. שיש  בה יותר ממשמעות אחת

קצת , הישובה על ספסל באמצע הדרך ומביטה במבט מהורהר, מבוגרת ובשלה

בן "כמו בפתיחת השיר  ,ישחקו הנערים לפנינו :בחזקת, אולם גם מבין, ספקני

ם: "84' בעמ" זוגי המלומד ְרַניִּ פ  ה ֶשל צִּ יע  ְנגִּ ְדְרחֹוב/  ַעל ַהַסְפַסל/  בִּ י /  ַבמִּ ֶבן זּוגִּ

ד ְּׁשלֹום /  ַהְמֻלמ   ".ְוֹדם/  -שֹוֵאל לִּ

, אל ההשלמה הגדולה, מתהומי החשיבה חרושת הקמטים, שלב מעבר מתבגרזהו 

 .ההשלמה עם היש

אם כי במסווה של , ישנן אירוניה וציניות, (8447), "אהבה בפריזמה" גם בספר

דוגמה . רומנטיקה-שנעה בין כאב ופסבדו, אהבה המדודה במשורה, אהבה-מיני

ב ַקר : "81' לכך יש במכתם בעמ ל  יא ְכמֹו ַקְרטֹון ח  ה הִּ ַאֲהב  גּור/  -ה  , ַכֲאֵשר הּוא ס 



 

 
84 

ְשת ְפֹתַח ְולִּ ה ְמַצֶפה לִּ תּוחַ  /  ;ֹותַאת  ה רֹוֶצה, ַכֲאֵשר הּוא פ  ה/ , ַאת  ימ  ה ְועֹוד ְלגִּ ימ   ,ְלגִּ

ְמת  /  ְפֵני ֶשֹשַ ְגַמר ַהֹכל /  ,ֵלב-ְולִּ ְשָאר ַטַעם ֶשל עֹוד/  ּוַבֶפה /  ;נִּ ַהְקֵפד  //  .נִּ

יְך  יַקת ַהַתֲארִּ ְבדִּ  "!בִּ

 .י קרניותבש רגשהאוחזת את מלאך ה, מתמרנת, חמקנית, ניתאהבה קופצ

סיון לרדת אל ינ, ומצד שני ,לועגת ואפילו מכאיבה, אירונית, צינית, אהבה חכמה

ה ולפזרם בתקוכדי  ,ה שנותרותשוקשורשי הרומנטיקה ולאסוף את מעט פרחי ה

אולי נתפוס גם כי , הדבר מעורר אצלנו הקוראים את התחושה והמיני תקווה .סביב

כי , רגישכי גם אנו רוצים לה, אנחנו קיימים כי גם, אנו פרח כזה ונצעק לכל עבר

יהיה הכל טוב יותר ונחזור קצת לימי בזכות זה , ואולי .גם לנו מגיע לאהוב

 .בראשית האהבה, הבראשית

, "(אהבה בפריזמה)"ממתן את הספר הקודם , (8444), אונקיה של רגש הספר

במנות קטנות אומנם , מענג אותה ומספיג אותה ברגש, מיישר ומחליק את האהבה

  .אך בכל זאת רגש מועצם, וקונקרטיות

ים אֹ " :שיר ללא שם, 4' ראה עמ עִּ ְרג  ם ה  ְךְבאֹות   ,ַהְמַקְפלֹות ֶאת ַהַמֶגֶבת/  ַהב ֶאת י ַדיִּ

ים/  סּוס ֲאַמֵלא ֶאת ַהכֹוסֹות ְבַמְשֶקה ֲאַדְמַדם/  .ַהְמַסְדרֹות ֶאת ַהֵכלִּ א /  ,ְבהִּ ֶשמ 

י ֶאת ֲאַקְלֵקל ישִּ ּה ַתגִּ ינּות ֶשב  ֲעדִּ ה ֶאת ה  ֲארּוח  י/  ,ה  ּׁשּוף /  ,ֶאת ַהֵסֶדר ַהמֹוְפתִּ ֶאת ַהכִּ

ְך ֶשְבַמַגע  ן/  ֶאְצְבעֹוַתיִּ יֹות ּוְמַמְלאֹות אֹות  נִּ ה ֶנֱאֶכֶלת/  ַהפֹוְרסֹות ֶאת ַהַלְחמ  מ  ְנש   ".בִּ

המשורר מציג לקורא רצף של  ,בשונה מספריו הקודמים ומשירי האהבה הקודמים

 . המצלמים רגעי אהבה מינוריים, שירים קצרים

בשל כך  אודווק, בהירים, פשוטים, שכמו נכתבו במשיכת קולמוס אחת, השירים

 .חודרים הישר אל הלב

נו בהם או ימזכיר לנו רגעים שכבר הי, משיר אל שיר, המעבר משורה לשורה

 .רגעים שניתומאפשר לנו לחיות את אותם ה, בקרבתם

משאירים , הריחוף הקל שבין מצב למצב והשימוש המינימליסטי בתיאורים

 יםהאישיאל המקבילות האסוציאטיביות שברגשות ה לצלילמרווח נשימה מספיק 

 .ליתאוהופכים את החוויה לשלמה יותר ואת ההזדהות למקסימ, של כל קורא
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 .ור ולקרוא בהם שובלא נותר אלא לחז, עם סיום קריאת מעגל השירים, לבסוף

, מאזן את הציניות של הספרים הקודמים, 8444-שהופיע ב ,ומחשבים שמנים על

שהוא , זה ספר. חציו היתולי, חציו מקברי, תוך כדי שימוש בחוש הומור מיוחד

 כפי, ובמחשבים בשמנים עוסק, פאלק מנחם של השני ספר ההגיגים והפרוזה

 נקודות על, הומוריסטית בדרך מצביע אהו, קצרים בהגיגים. משמו כבר שמתברר

  .קשר כל ביניהם אין שלכאורה, השניים בין השוואה

 כהבזקים, הקורא פני על נוסף חיוך מוסיפיםוהנספחים  הסיפורים, בכך די לא ואם

הרשימה "ו" המילון השימושי הממוחשב"כמו למשל ) לא וספק היו שספק

  .(בסוף הספר" הביבליוגרפית

 את משלימים, הכותב של דמיונו פרי שהינם, מקוריים אלה גרפיהוביבליו מילון

דוגמה אחת  .הספר דפי בין רחבה ביד המפוזר, ההומור את ומבססים המלאכה

 המכנסיים/  להחזיק ניתן/  והרוכסן הכפתורים במקום, לכן: "52' לכך בעמ

 ויגלו/  יפלו שלא/  היטב מתוחים/  חגורה של תפקיד שימלאו/ , מגומי בְשֵליֶקס

אות כאלו ועוד צריבות/  ,לגיבוי דיסקטים, הכבלים גם כך//  .מאחוריו אשר  ,ַהְמצ 

/  לבסוף כי//  המחשב של/  ערוותו את ויגלו/  חשוב מידע י אבד שלא/  העיקר/ 

 "! לחשוב //  ...נאלץ עוד

 על המתגלה, הנוסף הרובד לתוך שוקעים, שני בדפדוף, הקריאה סיום לאחר, ואז

 השמן" חיי של הכואבות לאמיתות ומתוודעים, הציניים ביסודות השימוש ידי

, נפרד בלתי לחלק הפכו ששניהם, במחשב האינטנסיבי השימוש ושל" המצוי

 .בחיינו, כאחד ושמח עצוב

 אלה רגעים רק, עמוד בכל השני כחוט שעוברים, הרבים ההומור רגעי רק

 הדומה נוסף ליום בבוקר מחרתל לקום, לסדר לעבור, הכל למרות, לנו מאפשרים

 .משתנה הווירוס ֵשם רק ובו, לקודמו

 מרוחה סכין"ו" קולבים" שבספרים הציני למימד חוזר, (5444), "הנפש אבני בין"

 .החיים להצלפות אותנו החושפת, מיוחדת פסיכולוגית בגלימה והפעם, "בדבש
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אנו מנסים  .נויאבנים של אמת נופלות עלינו מלמעלה ומכות בחוזקה על ראש

, אך הן חוזרות ומכות בנו בכל שיר בעוצמה ובחדות ,אבניםה להסתתר מברד

 .יש הרבה מה לתקן בחיינו: כאומרות

עם אמיתות , קטנותואבנים של אמיתות חובקות עולם והרות גורל , אבנים גדולות

הפוצעות , קודחות, חדות. אבנים של וידוי לפני כומר החיים. יומיות-אישיות יום

בנו ומזעזעות את ישותנו את אבנים , החיים, אבני הנפש: מכל הסוגים הן. לִּ

 . סדוקות ומתהפכות, מסותתות

הנוחתות על , אבני האמת ואבני הנפש, האבנים ברד, בסופו של דבר, אולם

, את שלוות הנפש, סוריםייאת גאולת ה, מביאות לנו את הקטרזיס המיוחל, ראשנו

 .של ההשלמה הגדולה עם היש

קנה"זה בשיר  כך י: "24' בעמ: זִּ י ֵאת ַעְצמִּ ם /  ,ְבַפַחד/  ֵעֶרב ֵעֶרב ֵהַרְחתִּ בֹוֵדק אִּ

י ְדַבְקתִּ ן ֹלא נִּ ְקנ ה/  ֲעַדיִּ י// ...  .ְבֵריַח ֶשל זִּ י ֵאת גּופִּ ַּׁשְשתִּ ם מִּ ַריִּ הֳּ ם /  ְבצ  יש אִּ ְלַהְרגִּ

ים ים ְשֵלמִּ קִּ ים ְשלֵ /  ֹכל ַהֲחל  י ַרק ֲאנ שִּ יםכִּ ים ַבמֹוֵעד/  מִּ ְתַקְבלִּ קֹום ַהּנ כֹון/  מִּ /  ַבמ 

ְזכּות ְמֵלָאה/  ,אֹו ַתְשלּום כֹוֵפר/  ְלֹלא צֹוֵרך ְבֶתֶשר א בִּ  " .ֶאל 

שבספרו , הסוחפת והמשכילה, הבגרות החיובית, זו היא בשלות במיטבה

  .של המשורר, התשיעי

 רוכסנים" כך-אחר שיבואו פריםלס הקדמה מהווה, (5448), "קפה של משקעים"

 עד, עמוקים קוסמיים יותר ומימדים מיסטיקה -" הלב בסמטאות ליצן"ו" סתיו של

 .והתהום הלב לתחתית

 ומתוק הנוםיהג כמו חם, הלילה כמו שחור שיהיה צריך טוב קפה, כפי שנאמר

 . פאלק מנחם של, יןיבמנ העשירי, זה שיריו ספר גם כך. האהבה כמו

 גלי על מפליגים אנו שתייתו שעם, ּוְבַשמֹות ניחוחות עם איכותי פהק מכיל הוא

 .יותר הטובים חיינו ימי לעבר, ודמיונותינו זכרונותינו

 לעיתים, וגורלנו עתידנו את מנבאים הכֹוס גבי על הקפה שאריות, זאת עם יחד

 .וברקים סערות תוך
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י" ְקבֹות כִּ ים ֹלא/  ַהֶזה ַהֹבץ עִּ פִּ ְשט  םְבמַ  נִּ ים ֹלא/  יִּ ה יֹוְרדִּ יס  ְכבִּ א/  בִּ ים ֶאל   אֹוְתָך ְמַלּוִּ

ְתַאֵחד ְכֵדי/  ם ְלהִּ ה ַהֹבץ עִּ מ  רִּ  .84' עמ, ֹבץבשיר  ."ֶשַבְּׁשאֹול/  ְוה 

 לבין מראש ידוע גורל בין, ודאות לחוסר ודאות בין הנעים, אלה מוטיבים

 הקפה שאריות קווי של, הגורל בכוחות להאמין לנו גורמים, וערפול מסתורין

 .שבשירים

 מעוררים הם. הקוראים בנשמת, גבוהות פסגות לידי עד, השירים את מעצימים הם

 .שני מצד, נשגבים ורגשות אחד מצד, לעתיד פחדים אצלם

 .גורל של כוחו - מעין, עוצמה רב שירי כוח לצמרות, המשורר העפיל זה בספר

 

ליצן "ו( 5441, "רוכסנים של סתו" (5442), "שבעה ימים של זעם"בספרים הבאים 

סוגר עלינו את , מנחם כולא אותנו בכלא הנשמה, (5488), "בסמטאות הלב

הוא , אך בכל זאת. שלא נחזה בעוולות שמסביב, הרוכסנים ואת הסמטאות

כדי שנוכל , מבין הסמטאות, מאפשר לנו מפעם לפעם להגיח מבין הרוכסנים

שנוכל להביא תקווה לאנשים הקטנים כדי , לנסות לתקן אך הכאוס שמסביב

 . זאת כדי שנוכל למתן מעט את הזעם. שנשארו מחוץ לסמטאות

": ליצן בסמאות הלב"בספרו  848' בעמ" מכור"לכך הוא מתכוון במוטו לשיר 

עֹות ְבֹתם ים / יֹום הֹופ  ים ֵריקִּ יסִּ ן חֹוֵזר ְלֵביתֹו ְבכִּ ְתַיֵּׁשב עַ , ְוָאז/  . ֵש ְוַהֵליצ  ל הּוא מִּ

ה ְצפ  רִּ ּנ ה, ה  יר/  ,ַבפִּ שִּ יל ל   .ּוַמְתחִּ

 

שקושר אותנו ( 5447), "מסעותיו של פגסוס"ל ראה אור הספר "בין הספרים הנ

 .לספירות עליונות ומגשר בין עולמות עליונים לעולם שלמטה

שבו אנו מפליגים אל , פסיכולוגיים מיוחדים -זהו ספר בעל מאפיינים מיתולוגיים 

דברים הנרמזים בכיתוב , שמעבר לעולם הקיומי, קים מיסטייםעולמות רחו

 .המופיע על גב הכריכה ומכין אותנו לדרמה שבספר
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מיתולוגי של קשר חונכות -ברובד אנושי, ניתן להבחין בספר זה, יחד עם זאת

זוהי האנשה של כוחות מעבר . וסבל בין שתי הדמויות המככבות לאורך כל הספר

 .קרקע וראש מעל לענניםעם רגליים ב, לעולמנו

הוכחה כי ניתן לגבור על כוחות הרשע . ידי כך גם את התקווה-הספר מביא על

זהו ספר . טהור יותר, עולם טוב יותר. ולהצמיח את האמונה באפשרות לטוב

בעצם הוא . הממרק אותנו ומביא את הקתרזיס הנפשי והרוחני לשיאים חדשים

לא , שמאפשר לפתח ציפיה להטבה, ךסוגר מסגרת על כל הספרים הקודמים בכ

זאת תפנית גדולה . אלא גם תקווה לעולם טוב יותר, רק זעם ורגימת אבני נפש

 . בכתיבתו של המשורר

 

המביא , (5447" )מרקם גלימתו של דרקולה"כאן המקום להזכיר גם את הספר 

 מאמר מקיף על, לצד שירי זיכרונות וכן, סיפורי ילדות ביוגרפיים של המשורר

 ". הרוזן דרקולה"המקורות לספרו של בראהם סטוקר 

הכולל עשרה , מפתיע אותנו המשורר בספר פרוזה, לאחר הספרים שהוזכרו קודם

הציידים "-וכוונתי ל, "של פגסוס מסעותיו"אחרי השירים שבספר , סיפורים

אלא שכאן , בו חוזר היוצר לאירוניה של הספרים הקודמים, (5448), "החדשים

הוא מעלה באוב את . עד כדי גיחוך עילג, צינית ומלנכולית, ה עצובההאירוני

שאמורה להיות , אפילו בחיי האהבה, שגורלם מתאכזר אליהם, עלובי החיים

מעין , אנשים שקופים, אנשים שהם צללים. פסגת הרגשות אצל אנשים רגילים

 -כאן  או כפי שהם, הרוכסנים והסמטאות של הספרים הקודמים. דמויות ברנריות

נסגרים וננעלים בלא יכולת לפרוץ , חדרי הפגישות וליתר דיוק מרתפי הפגישות

העצב והמלנכוליה . לחיות כאחד האדם, בלא יכולת לנשום אוויר חופשי, אותם

מעגל החנק . תופסים האכזבה וחוסר המוצא, את מקום התקווה. משתלטים כאן

 . של הספרים הקודמים נסגר וכלא הנשמות ננעל

 ראיה מתוך הדין גזר וקבלת היש עם ההשלמות עונת ראשית, התקוות עונת סוף

 . הלאה להמשיך המאפשרת, המציאות של מפוקחת
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שנכתב לאחריו ואותו הזכרנו , "ליצן בסמטאות הלב"שהספר , לא פלא על כן

, ההתרפקות על העבר, ההרגעה, לוקח על עצמו את תפקיד התיקון, קודם

תחת קורת הגג של עיר , רר מוצא בעצם הכתיבההמשפחתיות והנחמה שהמשו

 .ירושלים, אהבתו

 

סגנון הכתיבה , האוניברסאליות של הנושאיםכי , יש מקום להוסיף ולציין, לסיום

הטיפול בחומרים בגובה העיניים והמגוון הרחב תורמים , הישיר והברור לקורא

שיריו של מנחם בשנתיים האחרונות זכו , אכן. להתאמה וליכולת לתרגם את שיריו

, רוסית-עברית, אנגלית-עברית: לשוניות-פאלק לראות אור במהדורות דו' מ

תורגמו שירים , בנוסף לכך. אוקראינית-הונגרית ועברית-עברית, רומנית-עברית

תורגם " השבת הכבוד האבוד של מאו"לפורטוגזית ובספר , שונים גם לאלבנית

 . שפות 54-ל" האח מאו"השיר 

 לבסוף נפרץ הראשונים שבספרים ההדוק האזוטרי המעגל כי ,כן אם ,נראה

זרים  .לים ומעבר כאן, לכולנו המשותפים נושאים של, רענן רוח משב והִּ
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 "בנתיבי החיים"לכבוד הוצאת ספרו  יעקב אשכנזי עם 

 
 5482, שבילי אור הוצאת

 
 

, בנתיבי החיים ספרולאור קריאת  ,הצעתי ליעקב מספר שאלות שמעניינות אותי

  .  כראות עיניועצמו  יציגובכוונה שהוא  ,שאלות לבחירה מתוך הערכה וכבוד

 עברתי. פחות ופוריות יותר פוריות תקופות היו" :שנים שבע מזה כותב יעקב

 " .המשכתי תמיד אבל, ואחרים כאלה כתיבה מחסומי של זמנים

 . תהליך של התפתחות אישיתאת הכתיבה הוא רואה כ

 ,ראשית: םעברה מספר שלבי הכתיבה אצלי שההתפתחות ,בדיעבד הבנתי"

הם  הבאבשלב ו ,נאמרו בהזדמנויות שונותהן  ,שנית .תיהרעיונות עלו במחשב

 .וזכו למשוב של חברים במפגשי היוצרים של בית הסופר מודיעין עלו על הנייר

 מהחשיבה ךהדר כי, אישי ואומץ נפשית התפתחות בכך רואה אני, לאחור במבט

 עובדה מין היא הכתיבה. פשוטה לא דרך היא, בכתב הנושאים  העלאת עד

 ".האמיתי הכבוד את לה לתת וצריך ,'עבסל חקוקה' מוגמרת

 

  אשר ,איתן-אברהם רחלי ר"ד ,המשוררת של בהנחייתה כתיבה סדנת עבר יעקב

 ברח הוא יעקב. הספר להוצאת ובהמשך לכתיבה האחרונה" דחיפה"ה את  נתנה

 .וחרוץ פעיל ומתנדב והסביבה מודיעין הסופר בית

 הפינה  של            

מיכל מורן        
 
 

  ןבילי ריאיוש

 



 

91 

 

, חודשיים-קיימים מדי חודשתשמ, מפגשי היוצריםבמסגרת זו הוא משתתף ב

 .להתפתחות הכתיבה ולצורך להתמיד וליצור ,למידה רבהלתורמים ה 

למדתי גם ש"אחת התוצאות המבורכות של הסדנא והמפגשים לדבריו היא 

קנאת סופרים תרבה ': כמו כן. בצורה חיובית ולקבל אותה להפנים ביקורת

 ".פועלת ללא ספק 'חוכמה

יעקב מדבר  ?לכתוב ומהם הכוחות הפנימיים שדוחפים אות ,שאלתי את יעקב

 לזולת –הצורך האמיתי לתרום מעצמך ומדעותיך ומניסיונך בחיים על "

בנושאים שונים בחיים במטרה להשפיע ולשנות את ו דעותי תהבעבאמצעות 

הסיפור הקצר והשירים הם אמצעים מעולים להעביר את . אפילו במעט, למינועו

 ".ותמטפורוהדימוים ה תשפבמיוחד אם הם עטופים ומתובלים ב, המסר

הסיפורת . הסיפור הקצר –אני מאושר בדרך שבחרתי " :יעקב מעיד על עצמו

 שהיא מתאימה ,ואני מאמין ,את התובנות תהקצרה ממצה את הרעיונות ומחדד

ר בתוך ולשזמנסה בסיפוריי ובשיריי אני  .יותר לקצב החיים שלנו המודרני

ת מוסר פקהאת ו מאירועי החייםהמסקנות את הסיפורת את התובנות שלי ו

 ".השכל מתוך ניסיוני בחייםה

מהיכרותי . מספרו של יעקב מתקבלת תמונה של אדם חם לבבי אכפתי ורומנטי

מעט  ,בספרו מעט שירים. ה אומנם כךשז ,אני מתרשמתבפעימות קצרות עמו 

ובעיקר סיפורים קצרים  ,חבר בית הסופר מודיעין, של הצייר דניאל אופיר ציורים

המראים על חיוניות חיות  ,סיפורים בעלי רמת אמינות גבוהה, שבהם לטעמי כוחו

קרוב המצטט פתגם ו אוהב אנשיםויעקב אוהב את החיים . חושניות וסקרנות רבה

אל תתאבלו על אלה שאהבו (: "בתרגום חופשי)רו בספרדית  האומר שמקו, ללבו

הפתגם הזה עזר לי מאוד בקבלה של  ".תתאבלו על אלה שלא אהבו כלל –ואיבדו 

 ".בהתייחסות לזיכרונות העבר וההשלכות שלהם לעתיד, אהבות שאבדו

 לסיפוריםשהקורא יתחבר  ,מאודאני מקווה . לקורא כתיבתי פשוטה וברורה"

 ".מהם הנה ייו
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הורות פה על הסיפור יפ - הוא סיפור הפותח את סיפרו "ילדות של שוקולד"

 :דבריול. שישמש הזנה למשך חיים שלמים ,על רגע של חמימות, אמהות מזינהו

אהבה  :הם הנחו אותי לקשר עם התרבות. השפיעו על כתיבתי בדרך עקיפה ״הורי

 עמודי התווך ,למעשה ,שהם ,עלקולנוו לתאטרוןאהבה  ,למוזיקהאהבה  ,לספרות

 ".יירעיונותשל ועולמי הרוחני של 

 

 .עם הוריו  מימי נעוריו יחד יעקב בחר תמונה אהובה עליו 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בעיקר יחסי אהבה בין גבר לאשה על רקע הים  ,הסיפורים עוסקים במגוון נושאים

קשרים מזדמנים  ,רגעים אוטוביוגרפיים בחיי משפחה ,החוזר ונשנה בסיפורים

מעניינים עם חולים בעת אשפוז בבית החולים וסיפור שנגע ללבי וריגש במיוחד 

יש בו ניחוח . הזקן והתמונה״"תמונות בחנותו  על מפגש מיוחד עם זקן מוכר

 .אשר הילך עלי קסם  ,נוסטלגי ואנושי בלתי רגיל
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ראה ורוגע מקבל השהוא " !בכלל למיםו קשר נפשי עמוק לים"ש לו י ,לדבריו

   !ה בשייטיעל סיפון האניגו הֱ נֶ ו חלק ניכר מסיפוריו ,בקרבת היםו בהיות

 . סופר אלי עמירהנתן יהונתן ו ומשורר האהוב עלימקורות השראה נוספים הם ה

אי אפשר שלא . מלטפת וזורמת ,ברורה ,רגשית ,יעקב כותב בלשון ציורית

 .בעיני וזה סוד קסמם ,להתרגש ולהרגיש בסיפוריו

יעקב  ?את כוחותיךעצימה ה אותך ומאמרפ, במה הכתיבה עוזרת לך ,לשאלתי

להביע את , טבעייםלחצים בזה שהיא משחררת  ,הכתיבה עוזרת לי": השיב

הכתיבה עוזרת לי להרפות . רגשותיי ומחשבותיי על נושאים שונים בחיים

 .חוסר אונים ואכזבות, תסכולים :כגון, מרגשות שליליים

במובן שהפכתי יותר מבין ומקבל את  ,התבגרתי. גדלתי עם הכתיבהש ,אני חושב

הפכתי למעריץ של המין . בדעותיי הפמיניסטיות, בעיקרעברתי שינוי גדול . הזולת

 ".במיוחד בתחום הרגשי, הנשי

 

 על ומשפיעה נעימה קריאהה חווית. יעקב של ספרו את לקרוא ממליצה אני

  .רב עונג הקורא
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 " האנושות תולדות צורקי"

 5488, דביר הוצאת, הררי נח יובל מאת

 

, אז עד. אדם בני של שונים מינים הארץ כדור פני על חיו שנה אלף שבעים לפני

" משהו קרה" שנה אלף שבעים לפני. העולם על מיוחד רושם שום השאירו לא הם

, לשנות אלא, החי עולם שאר על להשתלט רק לא לו שאיפשר, האדם ממיני באחד

 או, ספיאנס הומו נקרא הזה המין. העולם את ולשנות ולהמשיך לשנות שוב

 . אנחנו – אחרות ליםבמ

 של ההשלכות ומהן, העולם את הזה המין שינה כיצד? קרה מדוע? קרה מה

 ? אלה שינויים

 התשובות את לשזור הררי נח יובל ר"ד מנסה, "האנושות תולדות קיצור" בספרו

. ומרתק מקיף, מערכתי סיפור לכדי אחרות ורבות אלה לשאלות הניתנות השונות

 יובל ר"ד מספר, ומפורטות ממחישות דוגמאות מתן תוך, וברורה קולחת בשפה

 הארץ כדור את המעצב האנושי המין, ספיאנס ההומו של סיפורו את הררי נח

 לעיתים, מסקרן נארטיב רוקם הררי. האחרונות השנים אלף בשבעים לתועלתו

 להציג מתיימר אינו הוא, מעיד עצמו שהוא כפי. האדם תולדות של, בוקטיביפרו

 הזו האמירה. אחרת גם אותו לספר היה שאפשר, סיפור לספר אלא מדעי מחקר

 . מהיתרון חלק גם והיא, מהבעיה חלק היא

 שבהם המקומות כלפי מעצמו אחריות הררי מסיר שבכך לטעון ניתן, אחד מצד

, תמיד כמעט. צורמים שבסיפור והפערים הסתירות, יוקיםהד אי, השטחי הניתוח

, מאד ומורכבים מערכתיים הם שמטיבם תהליכים לפשט נוטים כאלה ספרים

, למשל, כך. לתאר מנסה שהכותב בסיפור" חורים" או פערים נוצרים וכתוצאה

 ,החי עולם בהתפתחות קובע מרכזי תהליך כאל האבולוציה לתהליך הררי מתייחס

  ספרבילי ש

 

  של  הפינה           

ר ליאת בן דוד"ד        
 
 

  ספרבילי ש
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. האדם תכונות את מהכלל מוציא אבל, שלו לסיפור מתאים זה שבהם במקומות

 מהתהליך כחלק חיים יצורים של תכונותיהם של התפתחותן את מתאר הוא בעוד

 ביצור שהתפתחו ,המרכזיות מהתכונות לכמה מתייחס הוא, ההכרחי הביולוגי

 לספר היכולת כמו תכונות. הטבעי מהתהליך סטיה כאל ,ספיאנס הומו הנקרא החי

 שהאדם ,כמשהו מתוארות, סימבולי באופן ולתקשר לחשוב היכולת, סיפור

 שהעניק ,גנטי ממבנה הנובעות כתכונות ולא, בעולם לשלוט לו ואיפשר המציא

 בסיפור בולטת סתירה. אחרים חיים יצורים על כלשהו אבולוציוני יתרון לאדם

 חיים יצורים של( אנשהה) וטלאולוגיה, אחד מצד ביולוגי דטרמיניזם בין קיימת

 הביולוגי מהכלל מוציא שהררי ,העובדה צורמת, מכל יותר אולי אבל. שני מצד

 המרכזיות התכונות אחת שהיא, האדם של הטכנולוגית היכולת התפתחות את

 תבונה" מאמר ראו, בנושא להרחבה) ספיאנס בהומו שהתפתחו ביותר והמעניינות

 אינו שהוא, נציין לטובתו(. הידען אתר ,"הנשכחת האינטליגנציה – טכנולוגית

 . הזה בפח שנופל היחיד החוקר

 לכל לתאר הררי של כמעט ההרואי הניסיון את מציבה הזו האמירה, שני מצד

 הגלוי על והמדומיין הנסתר בהן שרב, שנים אלפי עשרות של תהליכים דיכפין

 עיון יספר של המרכזיות המטרות אחת. הנכונות בפרופורציות, והעובדתי

 בתחומי המצוי הידע של והבנה נגישות הרחב לציבור לאפשר הוא פופולריים

 מכירים עוד כל. וחקר העמקה של רבות שנים מהמומחה הדורשים, שונים מחקר

 להפריז אפשר אי, הפופולרית המדעית הכתיבה של והמגבלות החסרונות את

 להשתמש, שונים דעת תחומי בין הקשרים ליצור לנו המאפשרת היא. בחשיבותה

 הנדרשים המשאבים את ולהשקיע החלטות וקבלת בעיות פתרון בתהליכי בהם

 את מבינה שאינה חברה. כולה האנושית החברה לתועלת קידומם להמשך

 – אחר או טכנולוגי, מדעי, היסטורי בידע מדובר אם בין – ידע של המשמעות

, כאן גם. טוב הפחות במקרה ומתנוונת הטוב במקרה מקובעת, שטחית חברה היא

 ארד'ג המדען פרסם, התשעים בשנות. זאת לעשות המנסה הראשון אינו הררי
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 המכר רב את, מחקריו בזכות הישראלי וולף פרס את השנה שקיבל, דאימונד

 . פוליצר בפרס גם זכה עליו, "ופלדה חיידקים, רובים"

 שהררי דומות שאלות על לענות דאימונד מנסה נוספים ובמחקרים זה בספר

 החוקר היסטוריון של המבט מנקודת לשאלות ניגש הררי בעוד אך, אליהן מתייחס

 אליהן ניגש דאימונד, ארכיאולוגיים וממצאים אחרים של מחקרים, ארכיונים

 תקופות וחי גילוי למסעות שיוצא, ונוירולוג גיאוגרף, ביולוג של המבט מנקודת

 . בעולם שונים ותרבויות שבטים בקרב ארוכות

, מחקריהם של ולחסרונות ליתרונות היטב המודעים, החוקרים שני בין השילוב

 אחרי. האנושית ההיסטוריה תולדות על ומורכבת רחבה מבט נקודת ונותן, מרתק

 .באנו מנין על משהו ולו שנדע כדאי, הולכים אנחנו לאן שנדע כדי, הכל
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יום בהיר – יפה אוליאמפרל  
 

 ומתוכה הבאתי רק את ,חברות ראיתי תמונה של עליה לרגל לירושלים עםבציור בצוותא  "
 .84*14שמן על בד   ".הגוונים המרהיבים של יום בהיר

 
 

 
 
 . 
 

 ביל לאמנים ש 
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לילה בסמטא ביפו – אורלי אבוגוב  

 
 וצל        ציור מתוך צילום שלי בטיול לילי ביפו העתיקה משחק של אור "

  "מ"ס 24*74     
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 מסך הזמן – חוה אפשטיין
 

רגשות שונים שקורים בזמנים  חושפתעל גבי תפוח חצוי ו זמנּה הפנימיאישה חושפת את : תפוח-אישה"

 .84x 80 גודלו . אקוורלצבעי : הטכניקה" ..נפילה ותקווה, עצב ושמחה :שונים כגון
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נוף בירושלים ביום סגריר – קלרי לב  
 

."שמן על בד. שנופיה יפים בעיני כל ימות השנה, ציור זה ביום סגריר בירושלים ציירתי"  
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פריחת הסיגלון –יוכי לביא   
 

 .פוסעת על השביל בין עצי הסיגלוןאני , ס"בדרכי לעבודה בביה ,בראשית הקיץ, מדי בוקר"
 .מ"ס 12*24שמן על בד " .החלטתי להנציח את תמונת הטבע המרהיבה ביפיה
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 ביל לספרים חדשים ש 

 

 ,הגג-ידיעות ספרים ועליית) ו וביניכםגבול בינינ
 .מ במיל"אל מחקר מדיני של  הוא ספר( 5482

הספר הזה הוא ניסיון לתאר " . שאול אריאלי
המעסיק , פלסטיני-הסכסוך הישראלי ולהבין את
היום האזורי והעולמי במשך עשרות -את סדר

 הוא. רבות של שנים ועדיין לא הגיע לפתרונו
רה ושיטתית את לפרוס בצורה בהי מבקש

-את האירועים שהפכו לציוני, הסיבות לסכסוך

 ,פוליטיים-את התהליכים החברתיים, דרך שלו
ולהצביע על הדרכים , ששימשו לו מסגרת

הספר מנסה , במיוחד .המעשיות לפתרון הסוגיות
להאיר את הסכסוך בעת ובעונה אחת משתי 

 ישראלית-היהודית: נקודות המבט העיקריות
 . טיניתפלס-והערבית

מכנה משותף היסטורי מוסכם ככל  הספר מציג
ביחס לציר הזמן ולאירועים המרכזיים  האפשר

מחקרים היקף עצום של  התבססות על מתוך ,בו
. ההיבטים של הסכסוך שעוסקים בכלוספרים 

ים אירועוה הגורמים, הכרת המושגים
הצגת העובדות , הסכסוךשל המרכזיים 
יסטורי בחינתם בהקשר הה, והתהליכים

 םהנעשה בשמוש הפוליטי יוהששלהם 
טוב להבין כל אלה עשויים לאפשר  –

ם של ותיהעומד ביסוד עמדיותר מה 
ולגבי הדרכים סכסוך לגבי ההצדדים 

הכרך הוא ( 5482 ,ספרית פועלים) המאה החצויה
שנועדה   ,הלל ברזל שלהשני מתוך הטרילוגיה 

מודרניזם -ממודרניזם לפוסט את המעבר לבחון
-הכרך הראשון הוקדש למטא. במאה העשרים

סימני ההיכר של הספרות , ריאליזם וריאליזם
 .שקדמה למלחמה ולשואה

פולחן , הכרך הנוכחי נדרש למוניזם הרצחני
שכוחות ההרג והכפייה נמסרו , השליט האחד

 .לידיו
כל . מנגד הפלורליזם כתגובה בהחשבת האחר

שה בייחודם ובסגוליותם ובנתיבי וכל אאיש 
ה של לפי בחירת, התקדשות למטרה. הצליינות

, הנפש הפועלת מתוך חירות ועצמאות רוחנית
שמקורה במורשת , רשאית לבטל מחויבות

הדורות בבחירה של תכלית ראויה ובנאמנות 
 .לערכים של מוסר

, בכרך מופיעה ההגדרה למצבים קיצוניים
בתוספת לפואטיקה של הטרגדיה וסוגות של 

 ...ומן ההגדרה לאמצעים הספרותיים. אימה
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 הוא  יעקב אשכנזימאת  – ייםבנתיבי הח הספר
הספר מציג בפני הקורא פיסות . ספרו הראשון

חיים בסיפורים קצרים הנרקמים לפסיפס צבעוני 
 .ומרתק ומשלב שירים פרי עטו

 
תה במסע  אִּ

 
ינּו ְקרִּ ים נִּ יבִּ ְסַבְך ְנתִּ  בִּ

ע  ֶאל ַהַמס 
ֵכינּו ְתַפְצלּו ְדר  ה הִּ  ַעת 
יבֹות  ֶאל ֵבית ַהְּנתִּ

י  ןַמֲאמִּ
ֵכינּו  י בֹוא יֹום ּוְדר 

ים שִּ ים ֲחד  יבִּ  ַיֲחצּו ְנתִּ
ים ַבַסְך ם ַהצֹוֲעדִּ  .עִּ

 

 של רומן ביכוריםהוא ( 5485 ,רימונים) איכה
 . שרון משה
באישון לילה עוזב אריאל את ביתו בחיפה "

מותיר אחריו פתק קטן , ויוצא אל שדה התעופה
הוט , בדומה לצעירים ישראלים רבים. על הכר

אלא שהוא אינו יוצא לטיול הגדול , ס להודוט
שלושה שבועות לפני יום . הוא נמלט –של חייו 

הזמני בכפר קטן  חתונתו הוא קובע את ביתו
אך מנותק , מוקסם מהנוף, למרגלות ההימלאיה

לכל מה שטיילים סביבו משתוקקים , ואדיש
. מסיבות וסמים, מסעות פיזיים ורוחניים: אליו

ובכל , לתור ולבקש את הודו אריאל אינו יוצא
בריחות ; זאת היא מחלחלת בעצמה אל חייו

עם , במפגשים עם דמויות מטלטלות, ובצבעים
 .גורואים ועם עצמו

מתמסרת יחווה אריאל את -בדרכו הלא
, ההתבוננות במציאות מבעד למשקפיים חדשים

יעלה שאלות קשות ויחפש את מבטו , יפקפק
  ". הפרטי
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 ואה חוה אפשטייןמאת  שדיו ומלאכיו, הלב

, סיפור מסע פנימי רב רבדים שעורכת נועה
שחיי , חרותהארבעים המאו אישה בשנות

 בעזרת סדנת מודעות, נישואיה נמצאים במשבר
שמשלבת תורות פסיכולוגיות וטיפול  ,ייחודית

, בשעות הלילה, במשך שנה הוליסטי ונערכת
 .אחת לשבועיים

פצעי העבר . כרונותיהיאל ז נחשפת בסדנה נועה
היא משילה  .נפתחים ועוברים עיבוד מחדש

 עירום מתערטלת אל, מעליה קליפה אחר קליפה
 .נפשי ופיזי ואל כוח האהבה שבתוכה

מיניותה , צמה אל נשיותהוהיא מפנה זרקור רב ע
היא . בכנות ובגילוי לב ואמהותה ומאירה אותם

בוחנת את מערכות היחסים שהביאה מבית ואת 
ועוברת , בסדנה, בבואה מעשה, שנוצרות אלו

עצמית אל  תהליך צמיחה ממקום של שלילה
  .מקום של קבלה

 
 
 

גאולה מאת   לעצור לרגעגיבורת גיבורת הרומן 
עתים של ,נושאת עימה חוויות חמילבסקי

רומן ת העליל. מעבירות אותה על דעתה
ראשית שנות החמישים מתרחשת בישראל של 

 .במאה הקודמת
השאיר אחריו , איש עסקים שנהרג בתאונת דרכים

מנסה , גיבורת הרומן אלמנתו, מוסך פעיל ורווחי
תוך כדי כך היא , לקחת לידיה את ניהול המוסך
אך במקביל , נישאת לבעל מוסך מתחרה

כשהיא  .על ידי מתחרים אחרים" נטרפת"
ולנהל את משק  לפרוש מעולם העסקים מחליטה
ילדיו של בעלה  .היא לא מוצאת בו שלווה, ביתה

וכאם חורגת היא מתעמרת , טורדים את מנוחתה
. שלא קם כנגדה, ומסובבת בכחש את בעלה, בהם

נחשף במקום , סוד אפל שהיא נוצרת בלבה
בדרך לא דרך מוביל גילוי . צפויים-ובזמן בלתי

 . עלומת רצחת הסוד גם לפתרונה של
,  משוררת, סופרתהיא , גאולה חמילבסקי דהרי
 . ערבית בוגרת תואר שני בספרות
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