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 במלחמה מולו וההתמודדות הטרור התעצמות, האיראני האיום התגברות
 המלחמה. המערכת אל שהגיעו הרבות ליצירות חלחלו" ןאית צוק" האחרונה
 את ערערה המדינה ערי רוב את הקיפה אלא, בחזית לא הפעם שנערכה
 ממלחמות גם קשים זכרונות רבים בקרב והחיתה החיים שגרת ואת הבטחון
 כבד מחיר שגבתה בפרט כ"יוה ומלחמת, ישראל מלחמות, השואה: רחוקות
 . מאוד

רוב היצירות שהגיעו ". הבית"כתחילה לגעת בנושא יועד מל 13גיליון 

אך לרוב , החברתי והלאומי, הפרטי, הפנימי והחיצוני" ביתב" נגעולמערכת 
מלחמה האחרונה בבין אם  ,הסכנה שריחפה ועדין מרחפת עליומההיבט של 

טראומות מן העבר . ובין אם בצל מלחמות מן העבר הרחוק יותר" צוק איתן"
היצירות שנכללו . הבית כבר אינו מבצר המעניק בטחון. תהתעוררו ביתר שא

בגיליון זה מאירות את הבית בצללי המלחמה הפוגעת בו ישירות מזוויות 
 .אם במאמר או בציור, אם בסיפור, אם בשיר, שונות וייחודיות

פתחנו בשירים של שני משוררים בני אותו הדור שחוו על בשרם את מוראות 
משום שהטראומות של , א"קסט יבדל-זואיתמר יעול "יעקב בסר ז: השואה

" הבית"השואה עדיין נותנות אותותם בחיי היומיום ומערערות את יציבות 
בלשונו של " דלתות צריפים לא חדלות להיפתח. "ביתר שאת ברגעי מלחמה

נכתב " הבית חוזר ונשרף אפילו בחלומותיך", קסט-המשורר איתמר יעוז

מתווספת אל מתעוררת ביתר שאת וומה והטרא, בשירו של יעקב בסר
 שפגעה קשה האחרונה טראומות הלוחמים בחזית וטראומות המלחמה

אל הציור , אל הסיפורים, צל המלחמה משתרך אל השירים". ביתב", "עורףב"
חוזה ש היות" חוזי החלום"רוני סומק כתב באירוניה על . ואל המאמרים

-אברהם, רעיה סול, יוסף עוזר, סיון הר שפי, אורן עילם. השלום מתמהמה

אביעד בן . מתארים מזוויות שונות את המלחמה האחרונה ברבי ואחרים, איתן
מן  מוסיף להעלות תמונות,  1 –שנפצע אנושות במלחמת לבנון ה , יצחק

בן ציון יהושע שב אל תיאור הבית בעת . המלחמה הנוראה שחווה על בשרו
שלמה הרציג . פרק בזמן השואהמלחמת השחרור וחדוה מרוז אל הבית המת

 . ות הספרותיים השוניםסוקר במאמרו שירים רבים בנושא המלחמה מהדור
 .שפורסמו בגיליון זהזוויות שונות למלחמה ולבית נמצא גם במגוון הציורים 

 איתן-םרחלי אברה                                                                                        

 ת כ ר ו  ע ה    ר ב ד
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  בי נפתחות עוד צריפים דלתות
 

ְלתֹות ְיָלה ֵריִקים ְצִריִפים דַּ לַּ  בַּ
ִיל-חּוֵטי ֵבין ְבָגִדים ְוִקְרֵעי תַּ ְנטּוִשים הַּ  :הַּ

ק י רַּ ֲחלֹומֹותַּ  -  עֹוד בַּ
 

ְך  ָכזוֹ  ְלֵעת אַּ
הּו ֵיש ְך ִמְגרֹוִני עֹוֵקר ּוִמישֶׁ ֹחשֶׁ  בַּ

ְזָרה ְקִריַאת מֶׁ  עֶׁ  תִאלֶׁ
 ְושֹוֵקעַּ  ְוָשב

ָחָלל ִחיצֹון בֶׁ ל הַּ ֵשָנה שֶׁ  ,הַּ
 

תְ  ת ְואַּ לֶׁ ְשָדִנית שֹואֶׁ  :חַּ
ְמתָ  ָמה  ?שּוב, ָחלַּ

ְכִחיש ֲאִני אּוָלם ת מַּ ִית ִמן ֵהָעְדִרי אֶׁ בַּ ם הַּ רֶׁ  ,ְיִקיָצה ְבטֶׁ
ה ֲאִמין ֵאיִני, ִנְדמֶׁ ְמִשיָכה-ְבֹכחַּ  עֹוד מַּ ל הַּ ִזְכרֹונֹות שֶׁ  ,הַּ

הֲ  ל ָעְרִפית ִליָכהּובַּ ְך ִלי ֵאין - ָלֵערּות ִמחּוץ אֶׁ  ;ֹצרֶׁ
 ,ֹזאת ִעם

ע ת ִמָלה ְבִהָקלַּ חַּ ל ִנְשכַּ  ִמְקִרית ִשיָחה אֶׁ
ל ִאֵבד ָכל עַּ ָשִנים ִעם ֵמֵאיָמתוֹ  שֶׁ ק ּוְכמוֹ  הַּ  ,ִנְמחַּ

אי  ִכְבַאְקרַּ
ק  ִלְפָעִמים ְורַּ

ְלתֹות ב קֹול ְבִלי ִנְפָתחֹות ִבי ְצִריִפים דַּ שֶׁ  ָוקֶׁ
ִמָטה נֶׁת ְוהַּ ע קֹורֶׁ קַּ  ָברֶׁ

המ-ֹלא כֹוָכב ְכמוֹ   . ְֹזהֶׁ
 

 קסט-וזאיתמר יע

 ירהשבילי ש
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 העשן בית

 
ִית בַּ  ְוִנְשָרף חֹוֵזר הַּ
יָך ֲאִפלּו ֲחלֹומֹותֶׁ  .בַּ

ָעָשן ָהֵאש ּוְבִהָנֵתק  ֵמהֶׁ
ָתה ל ִנְשָען. ִנְשָאר אַּ  ָיָשן אּוד עַּ
ָעָנן  נֹוֵשא הֶׁ
ְבתָ  ָמה ָחשַּ יִ  שֶׁ יָך ְהיּושֶׁ יֶׁ  חַּ
 

ֲחִריָכה ֵריחַּ   הַּ
ר ֹלא ק נֹותַּ ָמקֹום רַּ ְשֵרָפה ָהְיָתה בוֹ  בַּ  .הַּ
 

ָעָשן ֵבית  .יֲַּחֹלף ֹלא הֶׁ
ָיִמים  קֹוְנִכית אֹותוֹ  עֹוִשים הַּ
ן בֶׁ ְלבֹון אֶׁ יָך ְמקֹונֶׁנֶׁת ָהעֶׁ ְצמֹותֶׁ  ְבעַּ

ָלה ת ְמכַּ ָבָשר אֶׁ ְך הַּ  ָהרַּ
 

 הריסות
 א

ְיס ִמן ִלְבנֹות ר. ֹודהַּ  ְכלֹומַּ
ֲהִריסֹות ִמן  .הַּ

ָעף ָפָגז, ְפָצָצה ֲאִויר שֶׁ ֲעֹצר ֵיש, בַּ  לַּ
ז ֵבין ץ ְלֵבין ָהְרִסיִסים נֶׁתֶׁ ֲעזּועַּ  נֶׁפֶׁ זַּ ף הַּ דֶׁ ִלים ְוהֶׁ גַּ  הַּ
ר ִכי ת ָהֵאש – ָכְך-ַאחַּ פֶׁ לֹון ִנְשלֶׁ  ֵמחַּ

ה ְכמוֹ  ל ָאָדם ִמפֶׁ  שֶׁ
ֲהטּוָטן  לַּ
 ַאֲהָבה בֹוֵלעַּ ּו ֵאש יֹוֵרק ְבִקְרָקס

  
  

 יעקב בסר
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 ב 
נֱֶׁאָהִבים  ְנָחִנים הַּ ִמיֵצי צַּ ה ָהאֹוֵיב, ֵלב אַּ ם יֹורֶׁ ִים עֹוד ָבהֶׁ ָשמַּ  ְכמוֹ , בַּ

ְרָוֵזי ף ִנְרָתִעים, ִנְבָלִמים, ָבר ְבבַּ רֶׁ ִין ְלהֶׁ הּו ֻמְפָתִעים, עַּ שֶׁ  זֶׁה ָכָכה, מַּ
ה  ָחִשים. ָהֲאָדָמה ִמן ִנְראֶׁ
ם רֶׁ ל ֲאִויר זֶׁ פָ  עַּ ל. ִניםהַּ ְרִתי ֵכן עַּ  ָאמַּ

ְיסֹוד ִמן ֵיש ִלְבנֹות ֲהִריסֹות ֵמֲאחֹוֵרי, הַּ ת, הַּ דֶׁ ת ָלרֶׁ ְמדַּ ְמָתָנה ְלעֶׁ הַּ  הַּ
כֹות  ּוְלחַּ

ד ֲהִריסֹות עַּ הַּ ְפכּו שֶׁ ר יַּהַּ  ְלֵאפֶׁ
ד ֹּלא עַּ ק, ֹחל ְוֹלא ְקֻדָשה ֹלא, ָעִרים ִיְהיּו שֶׁ ָים חֹולֹות רַּ  הַּ

ְתִחיל ר ְלהַּ  ֵמֵאפֶׁ
נֶׁ  ִין ֱאָהִביםְוהַּ ִין, ָעִפים ֲעדַּ ֲחִפים ֲעדַּ ִין, ְמרַּ ִיים ֲעדַּ ִין, חַּ  ָנְגעּו ֹלא ֲעדַּ
ם ָהבֹות ָבהֶׁ לֶׁ  הַּ

ת ְוָהרּוחַּ  רֶׁ ְצֵנִחים עֹובֶׁ מַּ ת ֹלא ְוָהרּוחַּ . בַּ עַּ ִין נֹוגַּ ר ֲעדַּ  ָבֵאפֶׁ
ְך ָהפַּ ְבִנָיה ְיסֹוד שֶׁ ָיִחיד הַּ ְך, הַּ ָהפַּ ִים שֶׁ  ֵביְנתַּ
ִלים  םֲאֵפִלי גַּ

 
ְכָשו נֱֶׁאָהִבים עַּ הַּ ְצִמיִדים ְכשֶׁ ף מַּ ל-כַּ גֶׁ ל רֶׁ  ָהֲאָדָמה-ְיסֹוד-ְפֵני אֶׁ
ר ָהרּוחַּ  ִתָכֵנס י ָבֵאפֶׁ  ְתקּוָמה ָלנּו ִתְהיֶׁה ְואּולַּ

 
 
 .(2006, גוונים, 2006-1665שירים , מנשבת הרוח, הנה: מתוך)

 
 
 

 .1641 –אחרי ההפצצה הסורית על דגניה במלחמת העצמאות 
 דניאל אופיר – אקוורל ציור
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 חוזי חלום
 
 (1664 ברל-בית ,הודיםוי ערבים משוררים מסמינר מאוחר דוח)

  
א ֲחִצי ָיֹרק שֶׁ  ,ָהיּו ָשם דֶׁ

ִים ְמָצִניֹות ְבמַּ ְמֵטרֹות קַּ  מַּ
ְלָמה ִבִתי  ל ֲחָרָדה  בֹו נֶׁעֶׁ ָחד שֶׁ ע אֶׁ גַּ  ְורֶׁ

ִין ח ָהעַּ  .ִמְטוַּ
קֹות ִחפּוש  ָמה דַּ ת ָשלש ְוַאֲחֵרי כַּ  ִהיא ָהְיָתה ָאז בַּ

ל ָפנֶׁיָה ִחיּוְך ח עַּ  .ִנְמרַּ
ְבָיִמים ְרִגיִלים   ִהיא ָעְמָדה ָבֲעָגָלה שֶׁ

ָגבֹות ת מַּ  , מֹוִביִלים ָבּה ֲעֵרמַּ
ל ִמיח אֶׁ ל סַּ ְיָלִדים שֶׁ נִַּאים-ְוהַּ ה רַּ ְמזַּ ד חַּ מַּ ם ּוֻמחַּ סֶׁ  , קַּ

ֵשִני  ה הַּ ָקצֶׁ ָחד לַּ  ִהִסיעּו אֹוָתּה ִמְקֵצה אּוָלם אֶׁ
ְפָשר ָהָיה ִלְשֹתל יֹוֵתר ִמְשדֵ   ה קֹוִציםבֹו אֶׁ

ְמֻבָגִרים ח הַּ נְֶׁחְרשּו ְבֵמצַּ ְתָלִמים שֶׁ  .בַּ
ְפִקיִדים  ְיָלִדים תַּ ְחִליפּו הַּ ר ָכְך ְלֵסרּוִגין הֶׁ  ַאחַּ

ֲענּוגֹות  ת תַּ  ְוָהֲעָגָלה ִהְמִשיָכה ָלשּוט ָכֳאִניַּ
נְֶׁחְנקּו ִמִלים שֶׁ  ִבְשלּוִליֹות הַּ

 .ִבְשֵתי ָשפֹות
 

ר ִספּון ָכל ָכְך   ָרִציִתי ִלְהיֹות ָקִפיָטן אֹו נַּעַּ
ָצָלה ל הַּ ְלגַּ  אֹו ֲאִפלּו ְסָתם גַּ

ְפָלָגה  ,ְבאֹוָתּה הַּ
ָיד ְנָיר ְוִעָפרֹון  ם בַּ ִאם ָהָיה ָלהֶׁ ְיָלִדים שֶׁ ף ִקְנָאה בַּ  ְוָהִייִתי מּוצַּ

קֹות ר דַּ שֶׁ  ,ֵהם ָהיּו ְבָפחֹות ֵמעֶׁ
ל חֹוֵזי ֲחלוֹ   .םחֹוְתִמים עַּ

 רוני סומק
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  המלחמה מזמן שירים
 

1 . 
ת ָבעֹוָלם רֶׁ ְזָרח, ְכָאָדם, ִמְשמֶׁ ָיל, אֶׁ  . אֹו חַּ

הּו שֶׁ ק ִממַּ ָתה ָדחּוי, ִלְהיֹות ֵחלֶׁ ם ִאם אַּ  ,גַּ
ל ִקיּום נֱֶׁהָרִגים, ָרמֹות שֶׁ ר אֹוִנים מּול ֲאָנִשים שֶׁ  ֹחסֶׁ

ְבִסיִסית בְ  ִלְשֹמרְכֵדי  ִקיּום הַּ ת הַּ ל ָרמַּ  יֹוֵתרעַּ
י ֹפה חַּ ל ָכל ִמי שֶׁ ר ְכָבר ָברּור , שֶׁ ֲאשֶׁ  כַּ

ל ָרמֹות ִקיּום ם ֹלא יּוְכלּו ְלָהֵגן עַּ ֵייהֶׁ ְלמּו ְבחַּ ם ִאם ְישַּ גַּ  שֶׁ
ר לַּ  ֵהן ֵמֵעבֶׁ  . ְבִסיִסית ְביֹוֵתרשֶׁ

ָבִסיס מּוָטל ְבָסֵפק ר הַּ ֲאשֶׁ ְבָעיֹות ָהֲאֵחרֹות , כַּ ש ִנְדָחקֹותָכל הַּ ִיםלַּ  . ּולַּ
21.7.14 

 
2. 

ל  ר 6ְבִעְקבֹות ָהַאְזָעָקה שֶׁ בֹוקֶׁ ָבת , בַּ  ְביֹום שַּ
 

ֹזאת , ֹלא ת ָהִאָשה הַּ  "ִיְשָרֵאָלה"ֹלא ָבָחְרִתי אֶׁ
ל ָכְרִחי  ָשִנים ִנְקָשר גֹוָרִלי ְבגֹוָרָלּה ְבעַּ  ִעם הַּ

ְחִתי ְרָגשֹות ּוְדָאגוֹ  ְלִתי ּוִפתַּ גַּ  תִהְתרַּ
ָנה ָשָלבָהָיה  ָרִציִתי ָפשּוט ִלְשֹכחַּ ִממֶׁ  שֶׁ

ְחֹשבְלִהְתָגֵרש ְוֹלא  ת לַּ פֶׁ ם נֹוסֶׁ עַּ יָה פַּ  ָעלֶׁ
ִיים חַּ ְך ִאלּוֵצי הַּ ְליֹון , אַּ י ֹכחַּ עֶׁ  אֹו אּולַּ
 ִהְשִאירּו אֹוִתי ָכאן

ד ֵעינַּי ָרִאיִתי ְלנֶׁגֶׁ ֲחלּוִפית שֶׁ ְמִציאּות הַּ יֹום הַּ  ְוהַּ
 , ית ְכָדָבר ֹלא ְמִציאּוִתיִנְראֵ 

ֹּלא   . ָקְרָתהְכִהְסטֹוְרָיה שֶׁ
2.1.14 

 
 

 אורן עילם
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3 . 
ל  ת מֹודֶׁ   .2014ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ָמוֶׁ
ת ֲעִתיָדִני ָעִתיד, ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ָמוֶׁ ת ִמן הֶׁ  .ָמוֶׁ

ִתְקנֶׁה פּוחַּ ֲאָדָמה, ָהִעָקר שֶׁ ִתְהיֶׁה תַּ  ָהִעָקר שֶׁ
ֻכְרָסה  ל הַּ ה ְבָתְכִניֹות ְמֻטְמטָ ְוֵתֵשב עַּ ִביְזָיהמֹות ְוִתְצפֶׁ לֶׁ טֶׁ  . בַּ

5.1.14 

 
4. 

ה קֹוֵשר אֹוִתי ְלָכאן  ?מַּ
ה  ק זֶׁ ָחִייִתירַּ י שֶׁ יַּ  ֹפה ָכל חַּ

ְהיֶׁה בֹו ָזר ֹּלא אֶׁ ֵאין ָמקֹום ַאֵחר שֶׁ ה שֶׁ ק זֶׁ  רַּ
ם ָכאן ֲאִני ָזר ֲאָנִש ֲאָבל ָכאן ֲאִני מֹוֵצא ִחבּוִרים , ְוגַּ  יםלַּ

ָמקֹום ָהַאֵחר ל הַּ ָזרּות שֶׁ ד ִבְכָלל ִלְהיֹות ֹלא ָכאן, ְוהַּ חַּ פַּ  הַּ
ת קֶׁ ת ְוֹלא פֹוסֶׁ כֶׁ ִמְלָחָמה ִנְמשֶׁ ָכאן הַּ ְמרֹות שֶׁ ת צּוָרָתּה ִמֵדי , לַּ ָנה אֶׁ ק ְמשַּ רַּ

ם עַּ  . פַּ
5.1.14 

5. 
ָהפּוְך ש הֶׁ עַּ גַּ ר הַּ  הַּ

 ְרָבבֹות 
ל  ל ְבֵני ָהָאָדם עַּ ץ שֶׁ חַּ לַּ  ָהֲאָדָמההַּ

ָחד ֵהם יֹוְצִרים ִהְתָפְרָצה ְביֹום ָבִהיר אֶׁ ְתעּוָקה שֶׁ  הַּ
 ּוְרָבבֹות ְבֵני ָאָדם ֵהֵחלּו שֹוְטִפים ְפִניָמה

ן ָהֲאָדָמה טֶׁ ל בֶׁ  אֶׁ
ם ֲהמֹוֵניהֶׁ ָבה בַּ  פֹוְרִצים ְכמֹו לַּ

ְרִתי  ֲאִני נֹותַּ ד , ִלְסֹפרוַּ ְרִתי ְלבַּ  כֹוָכבבַּ נֹותַּ
ֲאִני ָהִייִתי ָהָאָדם ָהִראשֹוןְוָאז הַּ   ֹכל ִהְתִחיל שּוב וַּ

ר ְבֵראִשית י ִקְראּו ְבֵספֶׁ ת ְשָאר קֹורֹותַּ  ְואֶׁ
ִלים ָמה ִתקּוִנים קַּ ְבֵדל ָעצּום, ִעם כַּ עֹוִשים הֶׁ  שֶׁ

1.1.14 
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6. 
ִדיר ֵשָנה ֵמֵעיָני ץ מַּ חַּ לַּ  הַּ
ָהעֹוָלם ְמֻסָכן ל שֶׁ ה ִבְגלַּ  זֶׁ

ל ָכל ְרָבָדיוָהעֹולָ   ם ְמֻסָכן עַּ
י סֹוֵכְך ק ִקיר ָעלַּ  ְורַּ

ה, ִפָנה ה ִעם זֶׁ ל ְשֵני ִקירֹות זֶׁ  ִמְפָגש שֶׁ
ת ִבָטחֹון ְקָנה ְתחּושַּ  .מַּ

 
ְפָשִרי ָנמּוְך ְביֹוֵתר ָהאֶׁ ּה הַּ ֹגבַּ ּה בַּ ֹגבַּ ְלִתי ִבְקִפיָצה לַּ ִנְכשַּ  , ַאֲחֵרי שֶׁ

ְרקַּ  קַּ ּה ְפֵני הַּ  , עֹגבַּ
ָעָנן ף ְלגֹוָבּה הֶׁ ת ָהרַּ ֲעלֹות אֶׁ ְשִתי ְלהַּ  ִבקַּ

מֹוט מּוד הַּ ֵמש ְבעַּ  ְכֵדי ְלִהְשתַּ
צּוק ָהֵאיָתן ְזָרתֹו ְלנֵַּתר ִמן הַּ  . ּוְבעֶׁ

תֹוָצאֹות ֹלא ֵאֲחרּו ָלבֹוא  :הַּ
ֵסק ְתרַּ  ְבעֹוד ָחֵמש ְשִניֹות אֶׁ

ת ִמלֹותַּ  ְכָשו אֶׁ  . י ָהַאֲחרֹונֹותִהֵנה ֲאִני כֹוֵתב עַּ
ִמָלִתי ָהַאֲחרֹוָנה ה ֹכה ִסיְמבֹוִלי שֶׁ  ֲהֵרי זֶׁ

ִמָלה ַאֲחרֹוָנה י ְתֵהא הַּ יַּ  . ְבִשיר חַּ
6.1.14 

 
7. 

ה זֶׁ ְמֻשנֶׁה הַּ  , ָבִעָדן הַּ
ה זֶׁ ה הַּ הּוא ִנְראֶׁ  , ָבִעָדן ֲהֹלא ְמֻפָתח ְכִפי שֶׁ

לְ  ֵאיָנם ְממַּ זֶׁהתָ ִאים ִמְכסָ יְֶׁשָנם ְבֵני ָאָדם שֶׁ  ם ָבעֹוָלם הַּ
ם ת ְיֵמיהֶׁ ת ִמְכסַּ ְלִאים אֶׁ   ֵאיָנם ְממַּ

ָהְיָתה ּוְכָבר ֵאינֶָׁנה עֹוד ת שֶׁ ש ָהַאחַּ נֶׁפֶׁ  ְוהַּ
ִין דֹוֵלק ִבי ִיים ֲעדַּ חַּ אֹור הַּ ֲאִני שֶׁ  וַּ

ת ָמוֶׁ ְשָוָאה לַּ ה ְבהַּ ה ִלי ֲארֹון ִמְטָבח ְיֵפהפֶׁ ְראֶׁ  . ְמאֹור ֵעיִני מַּ
ת ִהְתבֹוְננּותִ ֲארוֹ  ֵלא אֶׁ ְממַּ  ין ִמְטָבח ָרִגיל ּוָפשּוט שֶׁ

ָאָדם  ָיה ְלָכְך שֶׁ יְכהֹוָכָחה חַּ  .ִשיר ִלְכֹתב ָיכֹול חַּ
ְצָיה ִדיטַּ ל מֶׁ י ְבסּוג שֶׁ הּוא ָשקּועַּ אּולַּ  תֹוְך שֶׁ

ה ֹכל ָכל ָכְך ָיפֶׁ  ְוהַּ
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י ָלמּות ְבסֹוף כָ  דּועַּ ָעלַּ הְוֵאיִני ֵמִבין מַּ  ל זֶׁ
ה זֶׁ ָיִתי הַּ חַּ י הַּ  ְבסֹוף ָכל ָהחַּ

ֲאסֹונֹות ִלים וַּ  עֹוָלם ִיְצִרי ּוָמֵלא גַּ
ק ֻדְגָמה  ּוְבֵני ָהָאָדם ֵהם רַּ

ל ָאסֹון ה ְפָרִטי שֶׁ  ִמְקרֶׁ
ְמִשיְך רֹוצֹות ְלהַּ ק, ֵעינִַּים שֶׁ ר ָלֹאפֶׁ ל ֵמֵעבֶׁ י אֶׁ יַּ ת חַּ ֲאִריְך אֶׁ  ְלהַּ
ל ֵמֵעבֶׁ  ֲאִריְך אֹוָתם אֶׁ חר ְלהַּ נֶׁצַּ  . לַּ

6.1.14 

 
 
 
 

 בעקבי צוק איתן
 

ֵתר ֲאִני ִהֵנה  ִמְסתַּ
כֹות ִמִלים ֵמֲאחֹוֵרי קֹות, רַּ  רַּ
ִגיד ה ָדָבר ְלהַּ  ָקשֶׁ
ע לַּ  ְמֹחָרר ְכסֶׁ
ד ה ְטָרִשים ְבמֹורַּ  ֻעְלפֶׁ
 בֹוֵרר ֲאִני ִהֵנה

ְרִעין ֹמץ ִמן גַּ  הַּ
ר נּו ֲאשֶׁ  רּוחַּ  ִיְדפֶׁ

ר ֲאשֶׁ  ָיֹבא ,ֵיֵלְך בַּ
 ְתִפָלה נֹוֵשא ֲאִני ִהֵנה

 ֲחִריִשית
ת עַּ  ֲעִליָלה ִלְצנּוֵעי ִנְשמַּ
ֵלי ְסתּוָרה ְלתַּ ת ְבתַּ  ִתְשֹחרֶׁ

ם ֵייהֶׁ חַּ ם עֹוד שֶׁ  ִלְפֵניהֶׁ
 נ.מ.ע.א-השיר מוקדש ל

 גורליונתן 
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 רהנעל א ידךח תשלל א
 

ר נַּעַּ ל הַּ ח ָיְדָך אֶׁ  ,ַאל ִתְשלַּ
עַּ  שַּ ָשִליחַּ בַּ  .רַאל ָיבֹוא הַּ

ת לֶׁ ֲאכֶׁ ְרֵחק מַּ ת ָהֵאש, הַּ ְרֵחק אֶׁ  !הַּ
 .ֹלא עֹוד ֵעִצים ָלעֹוָלה ְלקֹוֵשש

ל ִמְזֵבחַּ ָקְרָבן ב עַּ  ,ַאל יְֻקרַּ
ל ִיָקְטפּו ְנָעִרים ְבִאָבם  !בַּ

ל ר, ְמנַּע ֵמֵאם ֵאבֶׁ עַּ ִכי ְוצַּ  !בֶׁ
ר! ַאל נַּעַּ ל הַּ ח ָיְדָך אֶׁ  !ַאל ִתְשלַּ
 

 תקה בדליהדפ
    

ְדִפיָקה בַּ  תהַּ לֶׁ  דֶׁ
ָבט מַּ  הַּ

ְשֵאָלה  הַּ
ֲהָבָנה  הַּ
ְצָעָקה  הַּ
ְדָמעֹות  הַּ

ִנְקָרע ֵלב הַּ  .הַּ
ְתמּונֹות, ָהַאְלבֹוִמים ִזְכרֹונֹות, הַּ  הַּ

 .ִמִלים נֱֶׁאָמרֹות, ִמִלים
 ,ְבִליל ֲהמּוָלה ִבְלִתי מּוָבן

 .ִבְלִתי ֻמָשג
ת כֶׁ נֱֶׁעָצר ִמלֶׁ ְזָמן שֶׁ  .הַּ

ִמְשפָ  ִיָשֵאר ְוהַּ דט שֶׁ  : ָלעַּ
 ...ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי

 
 
 

 

 רעיה סול

 ההבטח
 

ע ְצבַּ ל אֶׁ ת עַּ רֶׁ ת זֹוהֶׁ עַּ בַּ  ,טַּ
ָסלֹון  ,ִשְמָלה ְצחֹוָרה בַּ
ת  ֻחָפה ְרקּוָמה ְכָפֹרכֶׁ

ֲעֵשה סֹוֵפר ְסתָ   ,ם"ּוְכֻתָבה מַּ
ְזָמָנה ָיָפה ת, הַּ רֶׁ  ְמֻעטֶׁ

ר ה ִמְכָבר ְלָכל ֵעבֶׁ  .ִנְשְלָחה זֶׁ
ִנְטוּו, ָתְכִניֹות  ,ֲחלֹומֹות שֶׁ
 .ִנְכְתבּוִרים ְנָד , ְשבּועֹות

ס ְמֵלא עֹוז קֶׁ טֶׁ  ,ְמֵלא הֹוד, ְוִהֵנה הַּ
ר בֶׁ ָטֵחי ֵאש ְלָכבֹוד, שֶׁ ִכי ּוְשלֹוָשה מַּ  . בֶׁ
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 יא הייתלם א

 
Ailleurs, bien loin d’ici! Trop tard! Jamais peut-être! / Car j’ignore 
où tu fuis, tu ne sais où je vais, / O toi que j’eusse aimée, ô toi qui 
le savais!* ( לעוברת אורח", בודלרשארל")  

 א ָהִייִתי בֹוֵראְוִאם ֹל
ְצִמי ִמתֹוְך ת עַּ י  אֶׁ  ְכֵאבַּ
 ְוִאם ֹלא ָהִייִתי 
י  יַּ ל חַּ ף יֹוֵצא אֶׁ צֶׁ  ְברֶׁ

ֲחִזיר   ֲאחֹוָרה ָהִייִתי עֹוֵצר ּומַּ
ל ָעָפר ֲעֵרמֹות   ָהִרים שֶׁ

ל ָבתִ  ְק שֶׁ ָבִטים ְמבַּ  ִרים ים ַאְלֵפי מַּ
ת נְַּפִשי  ְוצֹוֵבע ֵמָחָדש אֶׁ

ְחִתית ָהָהר  ָהִייִתי פֹוֵגש  ָבְך ְבתַּ
ְבָרִקים   ִלְפֵני ָהְרָעִמים ְוהַּ

לִ  ל ָהָעם ָהִיינּו ִמְתגַּ  ים אֶׁ
ל ל ָהֹאהֶׁ ד אֶׁ  ְוָשִבים יַּחַּ

ְבֵלי   ִאם ֹלא ָהִייִתי ָאחּוז ְבחַּ
ר  ֹבץ  ָוֵאפֶׁ

ְהֵמּהַּ  ִמְתמַּ  ִעם גֹוָרִלי הַּ
ת עֹוֵרְך  ְלקַּ  ְוִאם ֹלא ָהִייִתי ָשתּוי ֵמחֶׁ

 י הֹוֵפְך ֲאָדָמה ְלָדם ָהִייתִ 
ל גּוֵפְך   - - ְוזֹוֵרם ִאתֹו אֶׁ

 
ֵקעַּ וֹ כ, ָאּה ְיִמים ְלִהְתפַּ י ְמאַּ  חֹותַּ

ל מּול ִזְכרֹוֵנְך  ...אֶׁ
 

ה ֲחלֹום י זֶׁ  .אּולַּ
_________ 

י! ָרחֹוק ְמֹאד ִמָכאן, ְבָמקֹום ַאֵחר*  ם! ְמֻאָחר ִמדַּ עַּ י ַאף פַּ ְבתָ  ִכי ֵאיִני יֹוֵדעַּ /  !אּולַּ ְת , ֵהיָכן ָעזַּ ְואַּ

ְכִתי ת ֵהיָכן ָהלַּ עַּ ֱאֹהב אֹוָתְך, הוֹ /  ,ֵאיֵנְך יֹודַּ ָיֹכְלִתי לֶׁ ְת שֶׁ ְעְת , הוֹ , אַּ ָידַּ ְת שֶׁ דרור : תרגום) !ֹזאת אַּ

 ( ֵאיָדר

 

 אידר דרור
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 כיצחק וכמשה

  
ק ְך ָהָיה ָאִבינּו ִיְצחַּ ה ֵהפֶׁ ֵבינּו ִמֹמשֶׁ   רַּ

ץ ָלֵצאת ֻהְרָשה ֹלא ִיְצָחק ִכי רֶׁ ְך ֵמָהאֶׁ ל ָהְראּות ֹכחַּ  אַּ נּו ִנטַּ   ִממֶׁ
ה ץ ִלְהיֹות ֻהְרָשה ֹלא ּוֹמשֶׁ רֶׁ   ִיְשָרֵאל ְבאֶׁ
ר ֲאָבל   ְבֵעינֶׁיָך ּוְרֵאה לוֹ  נֱֶׁאמַּ

ר) ִשלוֹ  ֵמי" ֵספֶׁ  .(תתולדו תפרש, "חַּ הַּ
 

ת, ְבתֹוֵכְך ְנתּוָנה רֶׁ  ְכֻעָבר ִעּוֶׁ
ת שֶׁ שֶׁ ִיְך ְממַּ ֲחֵמְך ִכְדָפנֹות ְגבּולֹותַּ  .רַּ
ְרֵחק ר הַּ ְבָטָחה ְגבּולֹות רֹוֲחִשים ֵמֵעבֶׁ הַּ  - -הַּ
ל ְקרֹוָבה ְלמּות אֶׁ ֵלב הַּ  ,הַּ
ת ֵאיִני עַּ   יֹודַּ
תְ  ִמי  .אַּ

ת ִנזֹוָנה ֲאִני ָכמֹוָך ֲהדּורַּ ֲחָדשֹות ִממַּ ָדם ּוִמן הַּ  הַּ
ֵחד ְמפַּ  ָבעֹוָרִקים הַּ

תְ  ְוִאם ֵסחַּ  ָשָרה אַּ ת ְבהֶׁ  ְגֻאָלֵתְך ִשיר אֶׁ
ְפִקים ָהֲעמּוִמים ֵהָדיו ֵאלּו ִמְתדַּ י הַּ  .ֵאלַּ
ל ִהֵנה ר ֹראש עַּ ל ְבָאֵמִריָקה, הַּ ְנָשָמה שֶׁ  הַּ

הּו ְשִקיף ִמישֶׁ ה, מַּ ֹיִפי ְבָכל אֹוָתְך רֹואֶׁ ִחָסרֹון הַּ  ְוהַּ
ִנָתִנים ֵגש הּוא. ְלֵמָרחֹוק ְלִהָצפֹות הַּ  ִמְתרַּ

פֵ  הּוא ֵקש ֻעָבר ְכמוֹ  לִמְתקַּ  ְלִהָכֵנס ּוְמבַּ
ְך ל הּוא אַּ ר עַּ ע, ָהֲעָבִרים הַּ   ָהרּוחֹות ְוַאְרבַּ

ְראֹות ֵאָליו ִיְרְכנּו צֹוְבאֹות ְבמַּ ָגָען, הַּ  .ָקִריר ּומַּ
ת ִלְפֹקחַּ  רֹוָצה ֲאִני  ָסִמיְך ָדְמָך ֲאָבל, ֵעינַּי אֶׁ

ל ְכֵבדֹות, ְסמּוָכה ּוְנִשיָמֵתְך ְפעַּ  עַּ  ָפיעַּ
ת ְכֵאם ִלי ְסתּוָמה דֶׁ  ּומֹולֶׁ
ִקיָפה ִיים ְכֵעץ ִלי מַּ חַּ  .הַּ

 
 

 סיון הר שפי
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 וכשתשוב
 

ר עַּ  ְזכּוִכית ִשְבֵרי ָעשּוי שַּ
נְֻפצּו כֹוסֹות ִשְבֵרי  שֶׁ
 ְכִלי ִשְבֵרי
 ָאָדם ִשְבֵרי

 
ר עַּ שַּ ם עֹוֵמד ּובַּ לֶׁ ם עֶׁ  נֱֶׁעלַּ
ִין  לוֹ  ָכָלה ֲאָבל, ָחָתן ֹלא ֲעדַּ

ת  ָעםהָ  ִנְשמַּ
ת ץ ִנְשמַּ  ָהָארֶׁ

 
 ּוֻמְכָרח, ָשב ָשבּוי
ֲעֹבר ר לַּ עַּ שַּ כֹוֵאב בַּ  הַּ
ה טֶׁ מַּ ת נְֶׁגדוֹ  הַּ ף אֶׁ כַּ  הַּ

 
ְך ְרִסיֵסי ֹראשוֹ   ֹחשֶׁ
ה ָכֵבד ִתיק ל ְוָקשֶׁ גַּב עַּ  הַּ

ְהֵמּהַּ   ִמְתמַּ
 
 
 
 
 

 המאור הקטן
  

 ְבָאב טּו ְבֵליל
ל ְבִעצּוָמּה ת שֶׁ מֶׁ ָזה ִמְלחֶׁ  עַּ

ָיֵרחַּ  הָהיָ  ץ ָקרֹוב ֲהִכי הַּ  ָלָארֶׁ
ה נֲַּעשֶׁ ֵקש שֶׁ  ַאֲהָבה ִכְמבַּ

 

 אביחי קמחי
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 לבצה מלחמ
 

רֹוֵדף ִמְלָחָמה  ֲחָרָדה שֶׁ הּו ֵצל הַּ  זֶׁ
ד ִכי ָתְפָסה  ם ֵמָחָדש עַּ עַּ םְוִהיא ָבָאה ֵאֵלינּו ָכל פַּ –  ְבִצָלּהאֹוִתי  גַּ

עֲ  ְלִתי ִבירּוָשה ,ָרבֹלא ֵצל ָהִרים ִמִמְזָרח אֹו ֲעָנִנים ִממַּ ִקבַּ ֲחָרָדה שֶׁ ָלא ֵצל הַּ  אֶׁ
 ...ְוֹלא ֵמָאִבי –

ְך ֹחשֶׁ את הַּ ִמְסָפִרים ִלְקרַּ ְראֹות ָהֵרָאִליִטי ְוהַּ   :מַּ
 – ֵמִתים ְוָכְך ְוָכְך ,ִגיחֹות ְמטֹוִסים ְוָכְך ָכְך ,ִטיִלים ְוָכְך ָכְך

ִטיל  ְך מַּ ֹחשֶׁ תְוהַּ י אֶׁ ָכֵבד ָעלַּ   .ִצלֹו הַּ
י  אּולַּ ל רֹוִבים שֶׁ ח שֶׁ ָמצּוי ִבְטוַּ ָכָנה ְלֵביִתי שֶׁ סַּ ת הַּ ע ֲאִני ֵמִבין אֶׁ גַּ ּוְבאֹותֹו ָהרֶׁ

ָהִריםְיֻכּוְ   .נּו ִמֵצל הֶׁ
 
 
 
 

 ליליה   
 

 ,ְגבֹוָהה ְוָיָפה ִליִלָיה
ב   רֶׁ דְכמֹו עֶׁ  ,ִנְמעַּ

 .ְכמֹו ְשִביִלים ְמֹצָעִפים
 

ֵקש ִלְכֹתב  ת ָהִייִתי ְמבַּ  אֶׁ
ֲחֵצרֹות ִליִלָיה ְשֵמְך  ,בַּ

ה  נּוגֶׁ ר הַּ חַּ שַּ ת הַּ ֵקט ָלְך אֶׁ  ְללַּ
ב ּוִפְרֵחי רֶׁ עֶׁ  .הַּ

 
ה ָמה( ִליִלָיה)ֲאָבל  ֱעשֶׁ  אֶׁ

ֲאִני ָאָדם ָקָטן  ,ִאָשה ְילּוד, וַּ
ב רֶׁ ִקבּוץ ִמֵדי עֶׁ ָשב לַּ  הַּ
י ָּוארַּ ל צַּ ת עַּ לֶׁ ֲאכֶׁ מַּ  .ְוהַּ

 יחזקאל נפשי

 דוד ברבי
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 לו רק הייתם נאמנים 
 

ת ֹוִציאמ ֲאִני ִיים אֶׁ חַּ ב ְכמוֹ , ְלִטיּול הַּ לֶׁ   ָצִעיר כֶׁ
ָקה ִבְרצּוָעה  , דַּ

ֹּלא ְכִביש ִיְבְרחּו שֶׁ  , לַּ
ֹּלא ֲחקּו שֶׁ ת" ְישַּ ת ִעם" חֹוָבה אוֹ  ֱאמֶׁ ָמוֶׁ  ;הַּ
ֵמד ֲאִני ת ְמלַּ ִיים אֶׁ חַּ ת הַּ בֶׁ  , ְוָלקּום ָלשֶׁ

ֵית ח ִלְקֹטף, ְוִלְמֹרד ְלצַּ רַּ  ,פֶׁ
 .יֹותְוִלְח  ִלֹפל

 
ְך ִיים אַּ חַּ ְרָכם הַּ ְקִשיִבים ֵאיָנם ְכדַּ  :מַּ

ת נֹוֲעִצים ֲאָדָמה ָחְטָמם אֶׁ   ִמְתרֹוְצִצים, בַּ
ְקָשנּות ְחֵרחַּ  ְבעַּ ת ְלרַּ ֵחן גּומֹות אֶׁ   הַּ
ֱאֹלִהים   שֶׁ

ל ִפֵזר ע ְפֵני עַּ בַּ טֶׁ  .הַּ
ִיים הוֹ  ִים ְכָבר! ֲארּוִרים חַּ   יֹומַּ
ְעִתי ֹלא ם ָשמַּ ם, ִמָלה ִמכֶׁ  . ְנִביָחה ֹלא גַּ
ת ֹלא   ֹלא, ַאְזָעָקה ְצִפירַּ

ת ְרָגָעה ְצִפירַּ –  הַּ
 

ק ֲחָנה ֵריחַּ  רַּ   רֹוֵטט צַּ
ת חַּ ְלט ִמְרְצפֹות תַּ גּוף ַאְספַּ  .הַּ

 

 2014יולי 

 

 יקיר בן משה



 

11 
 

 
 שלום

 
 .ְלָשלֹום ִנְשַאְלִתי

 
ת ִבי ְוֵאין עַּ  דַּ

ָשלֹום  ָלבֹוא הּוא הַּ
 !?ֵליֵלך – אוֹ 
 ְקִריָאה בוֹ  ֵיש ִאם
ְשֵאָלה ִעגּול אוֹ   !?הַּ
 

ְלָמא ֲאִמיָרה  !ְבעַּ
ָשרּו ְכִפי ֲאלּו': שֶׁ ִים ְשלֹום שַּ  'ְירּוָשלַּ
 ָבּה ָהָיה ְוֹלא
 .ָשֲאלּו ְוֹלא

 
ר ֹאמַּ  'ָשלֹום' ְכשֶׁ

 ִבי ִיְהיֶׁה ֹלא
 ָשלֹום
ְלֲאֵכי ְוֹלא  ָשלֹום – מַּ
ן ְוֹלא בֶׁ  אֶׁ

י   – ְמָראשֹותַּ
ק ְלָוה רַּ  .שַּ

י  .אּולַּ

 עופר דובר

 

 פליטה
 

ץ  רֶׁ ל אֶׁ  ֲאִני ְפִליָטה שֶׁ
ת מּול ִקיָצּה דֶׁ ָיִמים עֹומֶׁ ָכל הַּ  שֶׁ

ִית בֹו  בַּ  ָאגּור בַּ
ת  ת ַאְזָעָקה ַאחַּ עַּ  ִנְשמַּ

ת ִמְשנַּת תש כֶׁ  ח"ִנְמשֶׁ
ִזָכרֹון ת יֹום הַּ ָדה ְכמֹו  ְצִפירַּ  .חַּ

 
ץ רֶׁ ל אֶׁ  ֲאִני ְפִליָטה שֶׁ

ד ָים   ִמְדָבר עַּ
ת ִסינַּי ד ְשפַּ ל עַּ קֶׁ דֶׁ ֲעֵצי הַּ  וַּ

ְלָבנֹון   ַאְרֵזי הַּ
ִמְקָדש  .ֲעקּוִרים ִמן הַּ

 
ץ רֶׁ ל אֶׁ  ֲאִני ְפִליָטה שֶׁ

ת ֵבין ֹאָהִליםנ דֶׁ  ֹודֶׁ
ְעָבָרה מַּ  ְצִריִפים ִמיֵמי הַּ

 גֹוְרֵדי ְשָחִקים
ת רֶׁ ץ ְלִתְפאֶׁ רֶׁ  ,ְואֶׁ
ֲאִני ְפִליָטה   וַּ

ת ֲאִחיָזה שֶׁ פֶׁ  ְמחַּ
 ֵאיָתָנה 

ֲחָרָדה  . ֹלא ָצָרה וַּ
 

 שושנה ויג
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 הבוקר 
 

ה ְלַאט  עֹולֶׁ
ח ָלְך  ָצמַּ ה שֶׁ ָיפֶׁ נְַּרִקיס הַּ ֵתְך לַּ ר ְבִפנַּתִעמֹו ַאֲהבַּ דֶׁ חֶׁ  הַּ

ט  ְרֹתםעֹוד ְמעַּ ְקדֹוָשה ָמְתנַּי אֶׁ ִשְכָחה הַּ ת הַּ ל ֲעבֹודַּ  אֶׁ
 ִאָתְךִמָתִמיד ֲאִני בֹוֵדָדה  ֵאיְך

ֹמחַּ  ר ִבְגר הַּ דֶׁ חֶׁ ת הַּ ֵלא אֶׁ  ּוָטאֹותְימַּ
ִנְפָקחֹות   ְוֵעינַּי הַּ
ִלְכלּוְך ְעָנה בַּ  ִתְטבַּ

ה  בֶׁ ת ָהעֹור ִתְתעַּ ֲהֹפְךְתחּושַּ  ְלָבֵצק ָלָבן ְותַּ
ק אֹוָצר ָבלּום  ִניחֹוחֹו ֲאבַּ

ע ֹבו ִאיש ֹּלא ִיגַּ  שֶׁ
ֵגר  ֻכֹתנֶׁת ְיָלה ְתשַּ לַּ ְצָמּההַּ  עַּ

רְבֵריחֹות  ָעבַּ ָשבּועַּ שֶׁ  הַּ
ִים ֵמעַּ  ָעְלמּויֵ  הַּ

ן טֶׁ בֶׁ ת ְפִנים הַּ ר אֶׁ  ָחָלל ָגדֹול ִיְפעַּ
תְ  ִתְתָפֵרץ הַּ ד שֶׁ לְועַּ בֹוָטה שֶׁ יֹום  אּוָרה הַּ  הַּ

ֲהפֹ  יַאְסִפיק לַּ ְצמֹותַּ  ְך עַּ
ִני ִלְמֹסָאבֹות ֲעִתיקֹות יֹוֵתר ִממֶׁ  וַּ

ָלְך ִיְך שֶׁ ְצמֹותַּ  ְכעַּ
ֹכל ְכָבר ְמ  ְכָשו הַּ רחֹ ֻקָבץ ְבתֹוְך גּוש הַּ עַּ  מֶׁ
ָלְך ְגרּוָטאֹות שֶׁ  הַּ

ָלְך ָהעֹור ה שֶׁ זֶׁ  הַּ
ָלְך ָהֵריחֹות  שֶׁ

ָבְך ָחָלל שֶׁ  הֶׁ
ת  חַּ ִבים ֹלא ָיקּום ִמתַּ ְשִמיָכהְוָיִמים רַּ  לַּ

רגּוש  ֹחמֶׁ ה הַּ זֶׁ  הַּ
נּו ֲאִני  ִממֶׁ  שֶׁ

                                                                            

 שרה גר אמדור
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  בבית המנוחות
   

 אייל יפרח , עד שער-לזכרם של גיל              
 . שנטמנו במודיעין, ל"ונפתלי פרנקל ז              

 
ת ְלקַּ ר ְבחֶׁ עַּ יַּ  . ָנִחים הַּ
ֲעָקָתם ְמכֹוִנית ִמתֹוְך זַּ ֲחטּוָפה הַּ  הַּ

  ת  דֶׁ   הֶׁ   ְד   הַּ   ְמ  עֹוד
מֹות גּוף ְבאַּ  ָהרֹוֵעד הַּ
ת ֹותְמָפְרק ְחָשבֹות אֶׁ מַּ  .ִלְרִסיִסים הַּ

 
ת ְשטּופֹות ִאָמהֹות ָשֹלש ְעמַּ ש רַּ מֶׁ   שֶׁ
ם מּול  ָפִנים ְשבּור ָחֵרד עַּ

  ְסָדִקים ְמַאָחה ְתִפָלָתן
ֲאִציָלה ֲהלּוֵמי ַאֲהָבה מַּ ש לַּ עַּ ֲחָדשֹות-רַּ  הַּ
ָגְדשּו ת שֶׁ ְקָברֹות ֵבית אֶׁ  .הַּ

ָמה ֲאָדָמה ֵריחַּ    ִניםָוֳאָר  חַּ
ְזגּוִגי ָבֲאִויר ִנְמָלא הַּ ְנֵני הַּ ם עַּ   ֹאדֶׁ

 .ִלְרִסיִסים ּוִמְתָפְרִקים ִנְקָבִצים
 

ת ֲעקַּ ֲחטּוִפים זַּ  ת  דֶׁ   הֶׁ   ְד   הַּ   ְמ  הַּ
ת קֶׁ ת ְמָפרֶׁ גּוף אֶׁ    הַּ

 
ת ֲהלַּ   ָהרֹוְצִחים צַּ

ת עַּ סַּ ת ְמשַּ  ּוחַּ  ּוחַּ  ּוחַּ  ָהרּוחַּ  אֶׁ
ה ֵגִהיֹנם ִכי, ִנְדמֶׁ ד הַּ  - - - ָכאןלְ  ָירַּ

 
ם   ִנְכָרְך ָשֵלם עַּ

ל ְנָעִרים זַּכּות ְבֹשבֶׁ  הַּ
ְשִביִלים מֹוִליִכים ּובַּ  הַּ

ל ם ִגְזֵרי אֶׁ ֵייהֶׁ  .חַּ

 איתן-רחלי אברהם
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ם   ִנְכָרְך ָשֵלם עַּ
ר  ִאָמהֹות ָשֹלש ַאחַּ

ת ְמַאחֹות   ַאֲהָבה ְבִרְקמַּ
 .ָהרּוחֹות ִקְרֵעי

 
ת ַאְזָעָקה רֶׁ  ֵאיָתן צּוק שֹובֶׁ
ת קֶׁ גּוף תאֶׁ  ְמָפרֶׁ  ָהרֹוֵעד הַּ

 ִל  ְר  ִס  י  ִס  י  ם
 

  כבית בעזה
   

 ל"ליטל יוגב בהלוויית סרן נתן כהן ממודיעין ז             
 :טרם גיוסו הבטיחה לו, "צוק איתן"שנהרג במבצע              
 ."אני אשמור על טל, אתה תשמור על הבית"             

ן ד ָנתַּ ְסֵכם ָעמַּ הֶׁ   בַּ
לִלי ִעם  טַּ

ר ל ָשמַּ ִית עַּ בַּ   הַּ
ד ָדם עַּ הַּ ל שֶׁ  .ָחדַּ
 

ל תַאֲהבַּ    טַּ
ָכה  ֵעינֶׁיהָ  ְכֻתְרִכיז זַּ

ָפה ת לוֹ  ְמצַּ עַּ בַּ יהָ  ְבטַּ  ָימֶׁ
ֲעֹנד ת תַּ ר כֹוָכב אֶׁ חַּ שַּ  הַּ
ֲעֹנד ת תַּ ר אֶׁ הַּ סַּ  הַּ
ֹּלא ְרבֵ  שֶׁ  לִיְתעַּ
ֲחֵשָכה ְכֵאב  .ְבִבְטָנה הַּ
ל ֵאיְך יהָ  ִתְשֹמר ִליטַּ  ָעלֶׁ

ר ֵמַאְלְמנּות עַּ   ָוצַּ
ם רֶׁ   ֻקְדָשה ְוטֶׁ
ָזהם ַאֲהָבתָ  ִבְפִרי  ָהעַּ

ָקְרָסה ע שֶׁ גַּ   ְברֶׁ
ִית ָזה ְכבַּ ְבעַּ



 

22 
 

 
 חלון בקרקוב

 
 לשום לאבלי ציון פאר"      
   (' ג/ ' ישעיה סא" )תחת אפר       

ִיְך ֵמֹראש גֹותַּ  גַּ
ת  ְכֵאב ֵאימַּ

ת כֶׁ ִים שֹופֶׁ מַּ  כַּ
 .נְַּפִשי

 
 ֲאָבנִַּיְך ִמִקירֹות

 ָחֵרב ָעָבר
 פֹוֵלחַּ 
ת לֹוִני אֶׁ  .חַּ
 

ר ְבאֹור חַּ   שַּ
 ָכֹחל

ְבִליחַּ   ָעָנן מַּ
 ִמתֹוִכי ִנְשָקף
ָמרֹום  ,לַּ

 
ְמיַּת ִיְך הֶׁ ִמְשָברַּ  
 ְלעֹוָלם ָתִעיד

ְכָתם  ָכִלית ְבלֶׁ
ֲחלֹום  .כַּ
 ְלָכאן ִנֵשאִתי

ל ְנֵפי עַּ ְשִכיָנה כַּ  הַּ
י - ָרםֲאפָ  ִלְפֹקד ְכאֹובַּ  ,מַּ
ֵפא  ,ֲארַּ
ֵדש ְוָאשּוב י ְלחַּ  ָימַּ
ָטע ְיֵמי ְבמַּ  .ְפֵאִרי - ְמקַּ

 

 שער הבית
 

ֲעִרי ִים ָכֹחל שַּ ָשמַּ  כַּ
ל ִנְפָתח  אֶׁ
ֲעלֹות ן מַּ בֶׁ  אֶׁ

 אֹוִתי ָהאֹוְספֹות
ד סֶׁ  ְבחֶׁ
ְטִחים ְלחֹוף  .ְמבַּ

 

 ת בלאואורי
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 עץ מהות

 
ת ִמִלים ח           ְכְמִניפַּ י   ָצמַּ יַּ הּות חַּ  ֵעץ מַּ

ִבְקשּו  ר        ִלְגֹבהַּ ִמִלים שֶׁ ְמרֹות ָהֹעשֶׁ  ְלצַּ

ל ָהאֹור            לָ  ְבִצָמאוֹ  ל ְזכּוָתןן אֶׁ  ֲחמּו עַּ

ת ֲאדֹוָנם ְנִציח          אֶׁ תַּ  .ְלֻאָמה ֲחָדָשה   שֶׁ

 

י     ֹלא ִהְקָנה ִלי         ֲאָדָמה יַּ  ֵעץ ָמעֹות חַּ

ת ֵחרּוִתי ל  ִלְנֹטעַּ אֶׁ  ֲאָדָמה ֲחָדָשה ָבּה אּוכַּ

ְעִתי ְוָכל ָידַּ ר            שֶׁ ְראֹות           ָהֹאשֶׁ  מַּ

ִחָדלוֹ ֹלא ָעְטפּו אֶׁ  מֹוָרא                 ֵמהַּ  .ן ת הַּ

 

ְצָמאּות  יעַּ ָתָנה ְגבֹוָהה               ָימַּ  ֹזאת מַּ

ָים          ָגבֹוּהַּ  ְזכּות ִלְהיֹות          קַּ ל הַּ  ְבשֶׁ

ח בֹו ָזִכיִתי              וַּ ְלִתיָהרֶׁ בַּ  ָלעֹוָלם ִהְתקַּ

עַּ  ל          אֹור    דַּ  .ת          ּוִמִליםְלעֹוָלם שֶׁ

 

ת   ְלָשָעה            ֵעינַּיָעְצָמה אֹות             אֶׁ

יְוָנָחה  ת               ָעלַּ  ְתרּוָעה               ִמלַּ

ֲעִשים ש מַּ ש                ִתְרעַּ ש      ִתְרעַּ  ִתְרעַּ

יָך   ֵהם ִיְהיּו ֲעשֶׁ  ְלָך  ּומַּ

 .תֹוָרה

 

 

 יאיר בן חיים
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  יםעורו אח
 

ת ְשלֹוָמּהוְ  ע עֹוד אֶׁ ץ ֹלא ִתְשֹקט       ְוֹלא ֵתדַּ  ָהָארֶׁ

ִנְבָחר ש ֱהיֹוֵתנּו ָהָעם הַּ ל ֹראֵשנּו       ֹקדֶׁ  ֹעל ָעוֹון עַּ

ל ְכֵתֵפנּו ָהֵאיָתָנה ִים       רֹוֵבץ עַּ ר ְיִציַאת ִמְצרַּ  ֵזכֶׁ

ר ְוָגר ָבנּו גֹוי     חֹוֵלש ְבִקְרֵבנּו     ְלָהִמית ָבנּו חַּ  שַּ

 

 עּורּו ַאִחים     עּורּו ְבֵלב ָתֵמּהַּ           עּורּו ַאִחים

ְשכֹול ָדם ְוהַּ ֲעֹרג אֹוְיֵבינּו      ְבִציִציֹות הַּ  נְַּשִכים לַּ

ם ֵרִעים ב אֹוָתם ָכמֹונּו        ֹלא ִנְהיֶׁה ָלהֶׁ  ֹלא ֹנאהַּ

ץ       ְוֵאי  ן ִלְמֹחלקֹול ְנָעִרים      זֹוֵעק ֵמחֹול ָהָארֶׁ

 

ְרָתם ִים         ָזְנחּו  ִמְשמַּ ְלָאִכים       ֲערּוֵפי ְכָנפַּ  מַּ

ְלֵמי  ָיאּוָבא ִנים   ְבעַּ  ְוֹלא ָשבּו נְַּפָשם   ְלָעְלֵמי ָעְלמַּ

ִים ִיְרֲעשּו      אֹור כֹוָכִבים        ִיְזֹלף ִשְבָעָתם  ָשמַּ

ה ה ָשלֹום ָעֵלינּוֹלא יַּעֲ        לֹום ִבְמרֹוָמיוחֲ  חֹוסֶׁ  .שֶׁ

 
ִייםעּורּו ַאִחים  הּוא רּו  עּורּו ַאִחים  ְבֵלב ָכֵמּהַּ   חַּ
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 שכולה
 

ְפָרִטית ת הַּ ֱאמֶׁ ָלְך     הַּ   שֶׁ

ִיְךה           ְקבּוָר   ְבִמלֹותַּ

ת  כֶׁ ְכָלל   ְוהֹופֶׁ ת הַּ  .ְלנֲַּחלַּ

רֶׁ               ֵאיֵנְך שֶׁ  תִמְתפַּ

ְךם עִ  ֹחשֶׁ ָחָדש          הַּ  הֶׁ

ע ָצבַּ ְצמוֹ ת אֶׁ        ָבְך שֶׁ  .עַּ

 

תְ ם   יוֹ  ְבָכל שֶׁ  אַּ בֶׁ  ת ִמְתלַּ

ָמוֶׁ ם עִ    ָלְךת ְויֹוֵצאת     הַּ

ְשכֹולל ִמְשעוֹ ל          אֶׁ   הַּ

ָמוֶׁ    ְשמוֹ ח ִימַּ ת             הַּ

 ִמָדֵתְךי פִ -לעַּ ר         ָתפּו

ֵבש ִיְךל עַּ             ִהְתלַּ  ָימַּ

 

ְזמַּ  עוֹ ן הַּ  ָלְךר נֹותַּ ד שֶׁ

ְנִגינַּ   ָלְךק ִיְשרֹ  ִיית מַּ  .םחַּ

 

 רוני סומק – איור
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  בחדרי הקטן
 

ְדִרי ָקָטן  ְבחַּ  הַּ
ָעָבר  ְספּוָנה בֶׁ

ל ִביָנִתי ְליֹון שֶׁ ְרֵתף ָהעֶׁ מַּ  בַּ
 ִהְשַאְרִתי

 ְדָבִרים ֵדִהים 
ת ִקְמשֹוִנים  ,ִכְפִריחַּ

שָ  ת מַּ חַּ ר ָכְרעּו תַּ ָעִתידֲאשֶׁ  .א הֶׁ
 

ָקָטן  ְדִרי  הַּ  ְבחַּ
 ֲעמּוָסה

ם  עַּ ל פַּ ָעִתיד שֶׁ  בֶׁ
ְרִתי  ָאצַּ

ֲחצֹוְצרֹות    ִבְטִניבַּ
 ִשְמָחה ֲעלּוָמה 

 ,ְרוּוָיה ֵאין ְסֹפר ְזָרִעים
ר  בֶׁ  ָהִזיִתי גֶׁ

ז ְבָיִדי  ֹיאחַּ  שֶׁ
ר  :ְוֹיאמַּ

תְ  ִלי אַּ  .שֶׁ
 

 

 יתצר  האחורבח
 

ֵביִני ְלֵביְנָך  ְדָבִרים שֶׁ
ת מֶׁ ְמרּו ָחָזק ְבָשָעה ִאלֶׁ  .נֶׁאֶׁ

 
ְבִתי ל ֵביְתָך ָישַּ ר ָהֲאחֹוִרית שֶׁ ֲחצַּ  ,בַּ

ר  חַּ שַּ מּוד הַּ ָעָלה עַּ ד שֶׁ  עַּ
ע  תְקִריַאת ְשמַּ לֶׁ ְלמֶׁ  .ְממַּ

 
ָתה נֹוֵגעַּ ִבְתִפָלִתי  , אַּ

ֲחלֹוִמי  עֹוֵבר בַּ
 .ת ְשבּורֹותמֹוִתיר ֲהָברוֹ 

 
 ,ְשבּועֹות ְוסֹודֹות -ֲהָברֹות 

ן ְלָהִאיר ְנָשמֹות תֹועֹות  ְכמֹו ֵיש ָבהֶׁ
ש מֶׁ ָראּו אֹוְתָך ִעם שֶׁ  .שֶׁ

 
 ִמְשָפִטים ֵביִני ְלֵביְנָך

ל ֵביְתָך ָחֵצר ָהֲאחֹוִרית שֶׁ  .בֶׁ
 

 גאולה חמילבסקי דהרי



 

27 
 

 

 
   צריף שלוש מאות שבעים ותשע

 
ת ָהרּוחַּ פֹותַּ  ת אֶׁ עַּ ָגדֹול שֹומַּ לֹון הַּ חַּ ת ְתִריס ּוִמן הַּ  חַּ

ְמנְֻמָנִמים ן הַּ בֶׁ ְנֵפי ָהֵעִצים ּוֵבין ָבֵתי ָהאֶׁ  ָחָגה ֵבין עַּ
ְרָעם  ת ְשפַּ רֶׁ ְעבֶׁ ָסאן ִממַּ ל ִליְדָיה חַּ ר שֶׁ ֹבקֶׁ ה ֵאינֹו הַּ זֶׁ ר הַּ ֹבקֶׁ  הַּ

 ָשע ִמְצִריף ִמְסָפר ְשֹלש ֵמאֹות ִשְבִעים ָותֵ 
ִיץ ָחנַּק אֹותֹו   קַּ הַּ  ְצִריף שֶׁ

טֹון ָקָרה   ת בֶׁ ל ִרְצפַּ ע אֹותֹו ְבֹבץ ָשֹחר עַּ ם ָצבַּ שֶׁ גֶׁ  ְוהַּ
ְתִפלֹות ֱאֹלִהים ְבָכל הַּ ָבא ִאָמא ַאִחים ֲאָחיֹות וֶׁ  ִעם אַּ

 
ָסאן ל ִליְדָיה חַּ ר שֶׁ ֹבקֶׁ ה ֵאינֹו הַּ זֶׁ ר הַּ ֹבקֶׁ  הַּ

ְצִריִפים ִלשְ   ֹכחַּ ָרָצה ֵבין ֹהַּ
ת ְשָמּה ְוָאת ְשָפָתּה   אֶׁ

ָרץ   ִלְמחֹות ָזָכר אֶׁ
ְדָתּה  ֻהלַּ

דּור ֵאש ְוקֹוָלּה ְבתֹוכֹו ִמְתנֵַּצל   כַּ
 לֹוֵאט  
ָסאן   חַּ
ָסאן  חַּ

 
ְלֵגל דּור ֵאש ְוקֹוִלי ְבתֹוכֹו ִמְתגַּ ה הּוא כַּ זֶׁ ר הַּ ֹבקֶׁ  הַּ

 לֹוֵהט 
י ָיבֹוא   ֵאלַּ

ת ְש  ח אֶׁ ָשכַּ  מֹו ִמי שֶׁ
ת יְַּלדּותוֹ  ת ְשפַּ ח ָאת הֹוָריו ְואֶׁ ָשכַּ  ִמי שֶׁ

ָזה ָיבֹוא  ִבְכִמיָהה עַּ
יֹום י הַּ ָיבֹוא ֵאלַּ  שֶׁ

ֵבק אֹותו ְבֹחם ֲאחַּ  שֶׁ
ת ְשמוֹ  גַּע ָשָרה אֶׁ ֲחֹלם  אֹוִתי ָכל רֶׁ יַּ  . שֶׁ

 בראבלידיה 
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 הבית הראשון
 

ם ָהִראשֹוָנה עַּ פַּ ֹכל מּוָאר ְכמֹו בַּ  ְוהַּ
ל  ָיֹרק עַּ  ָהֵעִציםהַּ

ָיֹרק ּוֵבין ָהֲעָנִנים ל הַּ ש עַּ מֶׁ שֶׁ  הַּ
ש ָעָפה ִמָיֹרק ְלָיֹרק מֶׁ שֶׁ  ְוִצפֹור בַּ

 קֹוָלּה ָדֵשן ָמֵלא ְוָעֹגל
ִנָצִנים ל הַּ ָיֹרק שֶׁ ִביִטים בַּ ָכְמשּו מַּ ם ָעִלים שֶׁ  גַּ

ֲחמֹור ָקשּור ְלֵעץ  ְגָבעֹות וַּ ל הַּ ֵפץ עַּ ָיִלים ְמקַּ ר אַּ  ֹעפֶׁ
ְעֵגעַּ  מַּ   ְצִליף ִבְזָנבֹו ּוִמְתגַּ

ֲחמֹור   ל הַּ ב ָנע אֶׁ  ָהֵעשֶׁ
 ֹ 

ה ָבְך  שּוִבי שּוִבי , ְושֹוְמִעים שּוִבי שּוִבי ְונֱֶׁחזֶׁ
ִלי ִית ָהִראשֹון שֶׁ בַּ ל הַּ ִגיעַּ אֶׁ ת ְלהַּ כֶׁ ֲאִני ֵנְמשֶׁ  וַּ

נּו ָיָצאִתי ָלעֹולָ  בֹו ָאֲהבּו אֹוִתי ּוִממֶׁ ִית שֶׁ בַּ ל הַּ  ם אֶׁ
ִביִטים ִבי    ְפָרִחים ְכֻחִלים ְזִעיִרים מַּ

ת ָהֵעִצים ֲעמַּ ת רַּ ר ָהעֹוֵטף אֶׁ ֹבקֶׁ ֵפק ְכמֹו הַּ ָטם ִמְתרַּ בַּ  מַּ
 

ה ָיָצאִתי ָלעֹוָלם זֶׁ ֹיִפי הַּ ת הַּ  . ֵמָעְצמַּ
 
 
 

 חוה אפשטיין: ציור –על גג העולם 
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 הלילה קמת משנתם
 
 

 ליניב דן                        
 

ְמָת ִמְשָנתָ  ְיָלה קַּ לַּ  ם ְיָלִדיםהַּ
 ְכִאלּו ֵאיְנָך

ִפים ְוֵעינִַּים דֹוְלקֹות  ֻכְלָך אַּ
ל ה קַּ  .ִמְקרֶׁ
 .ֵיש ֲאֵחִרים

 
ת ָהִעיר חַּ ִית ָיֹרק ְבָקרַּ  ְבבַּ

 .אֹוֵהב ְוסֹוְבָלן
ה ֵנס ֹלא ָסִביר  זֶׁ

ְשִכיר ְיָלה ָאב ְלהַּ  ְבֻפְנָדק ְללַּ
 .ֹכה ָשִביר

 

 אביבה תומר ענבר

 תמונה על קיר במעברה
 

 ָיָשן ֵמִעתֹון ִצְבעֹוִנית ְתמּוָנה
ת ִאִמי טֶׁ שֶׁ ְצִריף ֵעץ ִקיר ְמקַּ   בַּ

ת ְלכַּ ר ִלָיהַאְנגְ  מַּ תֶׁ ְלכּות ְבכֶׁ  מַּ
ת ָיד פֶׁ  .נֹוְצִצים יֲַּהלֹוִמים ְמנֹופֶׁ
 

 ְסָרִטים ֲעטּוֵרי ְלָבִנים סּוִסים
ָיִלים צֹוֲעִדים  ְמֻמְשָמִעים ְכחַּ
ל מֹוְשִכים ב ִפי עַּ צֶׁ  ָאִחיד קֶׁ
ת ת ִכְרָכרַּ עַּ  .ּוְמָלִכים שֹוִעים ְדלַּ

 
ִמְצָעד ִקיר יֹוֵצא הַּ  ָהָאֹפר ֵמהַּ
ָעָפר ְבִסְמָטאֹות שֹוֵעט  הֶׁ

ת עַּ ֲעמֹוֵני ִצְלצּול שֹומַּ  סּוִסים פַּ
ְלָכה  ֲעדּוָיה ָיד ִלי מֹוִשיָטה מַּ

 
 ָאֵחר ֵמעֹוָלם ְנִתיָנה ֲאִני
 

ֱעֹצם ִאם ת אֶׁ  ֵעיֵני אֶׁ
ז ֹתאחַּ  ?ְבָיִדי הַּ

 

 תות הרמס סאטורי
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 הבלדה לעוזבת השכונה
 

ב רֶׁ ע ִשְבִעים אֹוטֹובּוס, ִראשֹון ֹוםי עֶׁ בַּ  ָושֶׁ
ָחד ף, ְביּוִני אֶׁ לֶׁ ע אֶׁ ע ִשִשים ֵמאֹות ְתשַּ בַּ  ָושֶׁ

מֹוָשב ֱחִליָפה ָהֲאחֹוִרי בַּ   הֶׁ
ת ת אֶׁ ר ֵבית ִשְמלַּ ֵספֶׁ ְכֻחלָ  הַּ   ההַּ

 ֲאֻדָמה ְבִמיִני
ִתיכֹון ִלמּוֵדי  ֲאֻרָכה ֻחְפָשה ִתְכְנָנה, ָתמּו הַּ

ְפָסל לעַּ  ת, ָיְשָבה ֲאחֹוִרי סַּ רֶׁ  בֹוְדָדה  ְמֻהְרהֶׁ
 

ת ָעְזָבה ִהיא ְשכּוָנה אֶׁ ד), הַּ  ( ָהְלָכה ְלבַּ
ת ָעְזָבה ִהיא ְשכּוָנה אֶׁ ן), הַּ ב ִלְזמַּ ְלָמה רַּ  ( נֶׁעֶׁ

 , ֵמָהֲעָיָרה ִראשֹוָנה ,רפֶׁ וֹ א ִלְהיֹות
ְגדֹוָלה ְבלֹוְנדֹון  הַּ

 
 , ִמְטָבחבַּ  ִאָמּה ְוָרֲאָתה ָעְמָדה
ת דֶׁ  ֲעסּוָקה ָתִמיד, ְמנַָּקה עֹומֶׁ
ָבא ִמָטה אַּ תֹוָרה קֹוֵרא ָוֵליל יֹום, בַּ  בַּ
ט ף ְמעַּ סֶׁ ָתָנה ִקְבָלה כֶׁ  ְבמַּ
ָבא ל ֹוָדהה אַּ   ִמָטה ִפנּוי עַּ

ָצָבא"  ,ִבִתי, ִבְשִביֵלְך ֹלא הַּ
ָגדֹול ָלעֹוָלם  ,ְלִכי הַּ
 "ִמְצִאי ָלְך ָעִשיר ָחָתן

 ...ּוָבְכָתה ָיְשָבה
ת ָעְזָבה ִהיא ְשכּוָנה אֶׁ  ...הַּ

 
ר    ָאְרָזה ִמְזָוָדה ֵשִני יֹום ְבֹבקֶׁ
יהָ  ָשלֹום ֲחֵברֹותֶׁ  .נֹוְפָפה לַּ
ב רֶׁ ָמה ִהְפִליָגה ָבֳאִנָיה  ָבעֶׁ תַּ  , הַּ
ָתא  ּוִמבּוָשה ֵמֲחָשש ָיְצָאה ֹלא ֵמהַּ

 אבינעם צברי 
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חּו ִהְזִמינּו ְצִעירֹות ְנָערֹות ָתִאים ִריםבַּ   לַּ
ק ְתִמיָמה ִהיא רַּ  הַּ

 ְלעֹוָלִמים ְבתּוָלה ִתָשֵאר
ת ָעְזָבה ִהיא ְשכּוָנה אֶׁ  ...הַּ

 
ְסִפיָנה ל ִהְפִליָגה הַּ ִלים עַּ גַּ ְשֵקִטים הַּ   הַּ

ץ ָבֵעת ָבּה ת ָבָארֶׁ מֶׁ ת ִמְלחֶׁ ָיִמים ֵששֶׁ  .הַּ
ר ְבָנֵמל ָים ֵמֵעבֶׁ  ִהְמִתיָנה ּהלָ  ֲאִמיָדה ִמְשָפָחה, לַּ
ִבים ָיִמים ְבִקְרָבּה ָחְיָתה  .רַּ
ְיָלה ָחד לַּ ת אֶׁ ר ְקִליף אֶׁ  ָפְגָשה ְבמֹוֲעדֹון, ָשִריף ְוֹעמֶׁ
 ָהֲעִשיִרים ְבִקְסֵמי ִנְשְבָתה ֹלא

ְגדֹוָלה ִמלֹוְנדֹון ְשכּוָנה ָחְזָרה הַּ   לַּ
 .ְתִמיָמה ְבתּוָלה, ָחָתן ְלֹלא

 
ְש  ָחְזָרה ִהיא ָדּה) כּוָנהלַּ  (ָשָבה ְלבַּ
ְשכּוָנה ָחְזָרה ִהיא ֲעצּוָבה שֹוְמָמה) לַּ  (וַּ

 
 

 רוני סומק –איור 
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 החדרים היו קטנים 
 

ֲחָדִרים ִנים ָהיּו ְוהַּ  ְקטַּ
ְרטּוִטים ְדחּוֵסי  ְסמַּ

 ְיָשִנים ִעתֹוִנים ְוִגְליֹונֹות
ִנים ֹכה ה ָהיּו ְקטַּ ָקשֶׁ  ָהָיה שֶׁ

ֲחִליף ם ְלהַּ   ָבהֶׁ
ת לּוֲאפִ  יָך אֶׁ ְחְשבֹותֶׁ  מַּ
ר הּוא ָכְך  . ִלי ָאמַּ

ְרֲחֵבי ב ּוְבמֶׁ   ָהֲעצּוִמים  ָהֵעשֶׁ
ל   ַאְפִריָקה שֶׁ
ְחָשבֹות ָיְכלּו מַּ   ִלְנֹדד הַּ

ת חַּ   ְשֵלָוה ִפיִלים ְכִמְשפַּ
ְרָכּה ִים ִלְמקֹור ְבדַּ  מַּ
ְחָשָבה ִמֻכָלן ְויֹוֵתר מַּ יָך הַּ  ָעלֶׁ
רֶׁ  ָשָבה  קֹוָלִנית ְכִצפֹור תּוְמנַּתֶׁ
ְך ְקָשִרים ִבְסבַּ  הַּ

ת שֶׁ קֶׁ י ְלָקְרְבָך ִמְתעַּ  .ֵאלַּ

 מיכל מורן 

 

  ?ושבו בנים לגבולם
 

ְקלוֹ  ל מַּ ָבא שֶׁ  ִיְשָרֵאל סַּ
ְצֵלנּו ִגָנה אֶׁ ֵצל ִנָצב, בַּ  .בַּ
 ָשִנים ְכָבר תֹוֵמְך
ן פֶׁ גֶׁ ְתֵאָנה בַּ  ּובַּ

  ָלַאֲחרֹוָנה
ר  ָקָרה מּוָזר ָמה ְדבַּ
ֲעִמיָדתוֹ  ָקץ ְכמוֹ    ָהֵאיָתָנה בַּ
 .ִלְנדּוָדיו ָלשּוב ִנְכָסף

 
  ,ְוִניָניו ְנָכָדיו, ָבָניו
ל ָבא שֶׁ  ִיְשָרֵאל סַּ

ֲאִחיָזָתם ָשִשים ֵקל בַּ מַּ   בַּ
ָיָשן  הַּ
ל ְיהּוִדי שֶׁ נֹוֵדד הַּ  ְדָנא ִמָקְדָמא הַּ
נֹות הְוָלמָ  ת ְלשַּ  ָמֹסרֶׁ
ת ִים בַּ  ָשָנה ַאְלפַּ

  ְוִלְשֹכחַּ 
 ֵמָעָשן ִנָצִלים אּוִדים

 
 

 רחל פרג 
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 ואז בשעת חסד
  

ִית    ָרֵקטֹות ְמנְַּגחֹות  בַּ
ִיים  בֹוְלעֹות ְויֹוְרקֹות ִנְתֵחי חַּ

ָחָלל   ת הֶׁ ְקִעים אֶׁ ִפים ֻמִכים ְמבַּ  ְרעַּ
ע ִלְגָזִרים ֵשָנה ִנְקרַּ ר הַּ  ֲחדַּ

ְד  תֵלילֹות עֶׁ רֶׁ ָלה ְבִמְסגֶׁ ל ָחָתן ְוכַּ  ָנה שֶׁ
ִמְטָבח  ֻמְשָלִכים ִעם ִשְבֵרי הַּ

ת ְליַּד ֻשְלָחן   קֶׁ  ְסעּוָדה ִנְמחֶׁ
 ְיָלִדים ֵאיָנם נֹוְגִסים 

פּוֵחי ֲאָדָמה לֹוֲהִטים  ְבתַּ
ָסלֹון  ,פֹוְצִעים בוֹ , ְרִסיִסים פֹוְלִחים בַּ

ר  ָחד נֹותַּ ק ִקיר אֶׁ  רַּ
ָרִאיִתי ְבֹהדּוָכַאְרמֹון  כֹוֵזב שֶׁ  הַּ

ֲחִזית ֵאין ְמאּום  ּוֵמֲאחֹוֵרי הַּ
 

ד , ְוָאז סֶׁ ת חֶׁ  ִבְשעַּ
 ֲאִני חֹוָזה ֵביִתי

ֲהִריסֹות ה ִמן הַּ  ָהעֹולֶׁ
 ְוָשב ְוָהָיה

ִית בַּ  לַּ

 רחל הרפז 

 את יסודות ביתי אצוק

 
ת ֹצק ֵביִתי ְיסֹודֹות אֶׁ  אֶׁ

 ְבִלִבי
ל ִנְדָבְך לוֹ  אֹוִסיף  ִנְדָבְך עַּ
ֵבץ מּוָדיו ֲאשַּ ח ְגִביִשי ְבעַּ רַּ  יםִד נְ ַאהָ  ֵמָהֵרי קֶׁ
 הָר הָ סָ  חַּ ְבִטי יותָ ירוֹ ִק  ַאְחִליק

ְפרֹ   ִפים ָעָליוֹש אֶׁ  יסֵ ְר מַּ ִמ  ְרעַּ
ע ְקרַּ לֹון בוֹ  אֶׁ  יםִד ְר יוֹ פְ הַּ  לאֶׁ  חַּ
ר ַאְרִחיב ש ֵאָליו ַאְזִמין, ֹצהַּ מֶׁ  שֶׁ
 ָיֵרחַּ  ְוֵלילֹות
 היָ ילְ בִ סֶׁ ִמ  ְצִליִלים לוֹ  טרֹ פְ תִ  ִגיָטָרה
 ְתִהִלים סּוקפְ  לוֹ  ַאְטִמין
 ְוִנְבנֶׁה הֹוֵלְך הּוא

 מּוָגףּו ָפתּוחַּ 
ֵלא  ְוָחֵסר ִמְתמַּ

 

ֵיף ִאם ֵלב ִיְתעַּ ֵקש ִאם, הַּ  ָלנּוחַּ  ְיבַּ
 ְלֵאיְנסֹוף ֵביִתי ִיָשֵאִני
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 לעתים אני בית חדש
 

ת קֶׁ ָלה בֹוהֶׁ ת כַּ ל ַאֲחרֹון , ְכִשְמלַּ  ִכְמכֹוִנית מֹודֶׁ
ִיש ֹלא   ָסדּוק ְבִמְטָבח ְנטּול ֵריחֹותְכשַּ
י ֲאִני  אּולַּ

ר, ְצִריף יְַּלדּות ְמֻעְרָפל ָגדֹות יַּעַּ  קֹורֹות ֵעץ ְואַּ
ָמא   אֹו שֶׁ

ִים שֹוֵרט שּוֵלי ָשמַּ ב קֹומֹות הַּ  ִמְגָדל רַּ
ם  ְוגַּ
ף-ֵבית ל-ִויָלה, ְסִקי-ֵבית, קיץ-ֵבית, ֹחרֶׁ  ֲאגַּם-עַּ

ְפָסל ְשֵדָרה-סַּ ְרֵתף-ִמְזָרן, בַּ מַּ א, בַּ לֶׁ    ְבִריחַּ ו-כֶׁ
    

 ּוְכָבר
ִית ָקִשיש ֲאִני   בַּ

ָפתּוחַּ  ר הַּ ֵספֶׁ  ְכָתָליו כַּ
ת ִביָנה בֶׁ  ְבָחָלל ֲחָדָריו סֹובֶׁ

               
ְכָשו ֵביִתי ֵעיֹרם  עַּ
                      

ָשב רּוחַּ   מַּ
 

 ֲאָדָמה

 כעוף החול

 
 ָבְנָתה ֵביָתּה

ת  ִאָשה ְבָחְכמַּ
ל צֹוָפה  אֶׁ
יהָ  ְקִציר  ָימֶׁ

 ִשְגָרה עֹוְמִסים
ל  ָרפֹות ְכֵתָפִים עַּ
 - -  -

ְך ת אַּ ְדוַּ   ְבחֶׁ
ֲאָרג ִיל ֲחלֹומֹות מַּ לַּ  הַּ

ֵטף  ְבִהְתעַּ
ֻמְפָלא ָנְפָשה   בַּ
ֵדש יהָ  ְתחַּ  ָימֶׁ

חֹול עֹוףכְ   הַּ
ם ע ִכי גַּ  ַאְזָעָקה ִתְשמַּ

ִית  ִמבַּ
 
 

 תמי לדרמן ארבל 
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 המקום בו אני שוכנת
  

ָמקֹום נֶׁת ֲאִני וֹ ב הַּ  - שֹוכֶׁ
ם ָזר ֵעין רֶׁ  .ָשְזָפה טֶׁ
 .ֵעיִני ֹלא ַאף
  

ר ְבחַּ אֶׁ ש, ָכתוֹ נֻ חַּ  מֹוֵעד ְכשֶׁ ְגעַּ   אֶׁ
ִמְשָכן ְפָרט ָכל ע בַּ ְך ;ֵאדַּ רֶׁ דֶׁ  .ֵאָליו ּובַּ

ר ְבחַּ ָמקֹום אֶׁ ת יֲַּחֹנְך בוֹ  הַּ   ִרְגֵבי אֶׁ
ְשִביל מֹוִביל הַּ  ,ֵאָליו הַּ
 .ֲעָשָביו ֲאנֵַּכש
ֵשב ת ֲאחַּ ְצָעִדים אֶׁ ִנְדָרִשים הַּ  .הַּ
ְבֹרר ְך ֵציָדה אֶׁ רֶׁ דֶׁ ם, לַּ ְשִאיר זוֹ  גַּ אַּ  .שֶׁ
ְבֹדק ת, ְלבּוש ְפִריט ָכל ִבְקִפיָדה אֶׁ  .ְוִקשּוָטיו ִכְתִרי ִצְבֵעי אֶׁ
ֵדר  .ְשָעִרי ֲאסַּ
ה ֻשְלָחן, ָנִאים ֵכִלים ַאְקִריב ְרִגיָמא ִמיֵני, ָנאֶׁ  .תַּ
ְמשָ  ן ֵחהּואֶׁ מֶׁ ִמְשָחה ְבשֶׁ ם ּוְקֵנה ִקָנמֹון, מֹור. הַּ  .ֹבשֶׁ
ְשִאיר ֹלא ה ְליַּד ָדָבר אַּ ִמְקרֶׁ  .הַּ
  

ִשְכרֹון  ,ִבְפָתָחיו יֱֶׁאֹרב חּוִשים ּוְכשֶׁ
ה תֶׁ  .ְמבּוָכיו ִקְפְלי ֵבין ֲאפַּ

ָמקֹום ִכי ְשֹכן בוֹ  בַּ  ,אֶׁ
ְלֵמנּו נְַּחֹגג ְראּוִיים   .יָנהְשכִ  ְבצַּ
 .ִנְהיֶׁה ְגדֹוִלים ֹכֲהִנים
ָמקֹום  ,ִנְשֹכן בוֹ  בַּ
ָגנּוז אֹור ָנִעיר  .הַּ

 ליאת בן דוד 
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LA CHARTREUSE DE PARME  
  

 
 EN la penumbra del atardecer  
la suave luz desvaneciéndose  
aún ilumina en el salón desierto  
el viejo piano, como encerrándolo en una urna  
de transparencia. Y es esa luz,  
como de aquellas otras tardes,  
la que devuelve a mi memoria otro salón, y cobran vida  
junto al piano, esos rostros  
queridos, abuela, madre, hermana,  
y como entonces, le dais  
al niño que os miraba  
la sensación de que ese ámbito dichoso  
siempre estaría  
ahí. Y en las primeras sombras,  
os volvéis, sonreís, me llamáis con la mano y la sonrisa  
para que me acerque hasta vosotras.  
Y es como si una brasa me cubriera la mirada.  

 
 
 

מוכר . ספרי שירה רבים חיבר .משורר - חוסה מריה אלברז
בחלקה , שירתו בחלקה לירית .רבות שפותלבעולם ומתורגם 

החיים בראיה  לכותב על אהבה וע. יתיתיסיפורית וחוו
 .פילוסופית

רבים משיריו הוקדשו לגדולי הסופרים והמשוררים אותם קרא 
 .והעמיק ביצירתם

חורחה לואיס בורחס ( 2007, בבל" )מלאכת השיר"בספרו 
אנו מחפשים את החיים , אנו מחפשים את השירה: "כותב

 ".היא אורבת לנו, השירה אינה נטע זר, והחיים עשויים שירה
שנים כמארגן ועומד בראש הפסטיבל  10-במשך למעלה מ 

 .ערך מסעות רבים ברחבי העולם " .ארדנטיסימה" הבינלאומי  
 .ופריס מורסיה –ה כיום חולק את חייו בין קרטחנ

 תרגוםבילי ש

Jose Maria Alvarez 

 ן דודליאת ב
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   בית פרמה

 
ְשִקיָעה ִצְלֵלי ֵבין  הַּ
ך ְך ָהאֹור ָדעַּ  ָהרַּ
ְך ִין אַּ ר ֵהִאיר ֲעדַּ ֲחדַּ   שֹוֵמם אֹוְרִחים בַּ

ְנֵתר ֵגר ָיֵשן ְפסַּ ִהְסתַּ  שֶׁ
ה ְוָהאֹור. ְשקּוָפה ֵתָבה ְבתֹוְך זֶׁ  הַּ
ֲעָרִבים ְכמוֹ  ל בַּ  ,ָאז שֶׁ

ֱעָלה  ר יְבִזְכרֹונִ  הֶׁ  ,ַאֵחר אֹוְרִחים ֲחדַּ
ֵהִשיב  ִיים שֶׁ חַּ  לַּ
ד  ְנֵתר ְלצַּ ְפסַּ ם הַּ     ָפִנים גַּ

 ,ָאחֹות, ִאָמא, ָסְבָתא, ְיָקרֹות
ֲעִניקֹות , ָאז ּוְכמוֹ   מַּ
ד לֶׁ יֶׁ ִביט לַּ מַּ ן הַּ   ָבהֶׁ

ֲאִויָרה ְתחּוָשה  ת שֶׁ רֶׁ  זוֹ  ְמֻאשֶׁ
ד ָשם ִתָשֵאר  ,ָלעַּ

ת ִעם דֶׁ  ִראשֹוִנים ְצָלִלים רֶׁ
ְיכּו שּוב ן ִלי ְוִתְקְראּו ְתחַּ  ִביֵדיכֶׁ

ִחיּוְך ה ְוהַּ זֶׁ  הַּ
ֵקש ְתָקֵרב ְיבַּ אֶׁ ן שֶׁ  .ֲאֵליכֶׁ
ָבִטי ְוָאז ה מַּ סֶׁ ל ְבִנְצנּוָצּה ִיְתכַּ ת שֶׁ לֶׁ חֶׁ  . גַּ

  
מרגלית מתתיהו: תרגום מספרדית

   חוסה מריה אלברז 
 דרמן ארב

 מרגלית מתתיהו יקירת העיר סלמנקה
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  “Jerusalén” 

 

Cada vez que pienso en Jerusalén, 

recuerdo el barro que nunca esculpí 

con una mujer dentro 

colgada de la luz, 

apoyada en la luz, 

penetrando en la luz de la mañana. 

Y me pregunto 

qué sería de las cúpulas doradas del dolor 

si, en medio de la noche, 

los dioses advirtieran el rumor 

— por un instante — 

de sus ágiles sandalias al costado. 

Y me pregunto 

qué sería del miedo 

si — por un instante sólo — 

los dioses escucharan a su espalda 

el roce de su túnica al caer 

sobre la estera 

y en los ojos el soplo de su boca 

apagando las antorchas de los santuarios 

y encendiendo las candelas de mi corazón, 

el barro que yo mismo tuve entre mis manos 

y no pude esculpir, 

porque abrasaba. 

Carlos Morales 
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 ירושלים
 

ם ְבָכל עַּ ֲאִני פַּ ל חֹוֵשב שֶׁ ִים עַּ  ,ְירּוָשלַּ
ר ִנְזָכר ֲאִני ֹחמֶׁ ֵמעֹוָלם בַּ ְלִתי ֹלא שֶׁ  ִפסַּ
    ְבתֹוכוֹ  הִאשָ  ִעם

ל ְתלּוָיה ן עַּ רֶׁ  ,   אֹור קֶׁ
ת ּוָבאֹור כֶׁ    ,ִנְתמֶׁ
ל ר ְואֶׁ חַּ שַּ ת הַּ חַּ   .ִנְפקַּ
ֲאִני ת שֹוֵאל וַּ ְצִמי אֶׁ    עַּ
ל ִיְהיֶׁה ָמה     ֻמְזָהבֹות ְכֵאב ִכפֹות עַּ
ע ִאם ְמצַּ ְיָלה ְבאֶׁ לַּ  , הַּ
ע  גַּ   ָהֵאִלים יְַּזִהירּו,  ְלרֶׁ

ש ִמְפֵני חַּ יהָ  רַּ חֹוְמִקים ְצָעדֶׁ  ,  הַּ
ֲאִני ת שֹוֵאל וַּ ְצִמי אֶׁ   עַּ
ל ִיְהיֶׁה ָמה ד עַּ חַּ פַּ  הַּ
ע ִאם גַּ ָחד ְלרֶׁ ד אֶׁ   - ִבְלבַּ

ָבם ֵמֲאחֹוֵרי ָהֵאִלים יְַּקִשיבּו     גַּ
נֹוֵפל ֲחלּוָקּה ְלִרְשרּוש ל הַּ  ָשִטיחַּ  עַּ

נֹוֵשף ּוִפיהָ  ל הַּ    ֵעינִַּים עַּ
ִפיֵדי ה ִמְקָדִשים לַּ בֶׁ  ְמכַּ

ְדִליק  ,  ְבִלִבי ְלָהבֹות ּומַּ
ת ֵחָמר ְואֶׁ ָהָיה הַּ י ֵבין שֶׁ    ָידַּ
ֵסל ָיֹכְלִתי ֹלא  ,ְלפַּ
ְקִתי ִכי  .ִחבַּ

 
 
 

 מרגלית מתתיהו: תרגום מספרדית

 קרלוס מוראלס

מבקר ספרות , משורר סופר - קרלוס מוראלס
המרכזיים בספרד ועומד בראש  העיתוניםבמוספי 

 El Toro de“"  השור מחימר"ההוצאה לאור 
Barro”. 

 .בספרד  בעיר טראנקון 1959יליד  
. שלוש אנתולוגיות לשירה, ספרי שירה 6פרסם  

האנתולוגיה   פורסמה בספרד בהוצאתו 2002בשנת 
“Coexistence” ערבית וספרדית , של שירה עברית

 בהכנה ( מרגלית מתתיהו בסיוע. )בשלוש השפות
 .  אנתולוגיה לשירת השואה של משוררים בעולם

זכה בשני פרסים ספרותיים חשובים ביניהם פרס  
Luis Rius de poesía ועוד. 

בשיתוף עם המשורר חואן רמון מנסילייה את יסד 
( רבעון) "חוטי העכביש"כתב העת לספרות 

 .2006המתפרסם באופן סדיר משנת 
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A Minor Bird 
 

I have wished a bird would fly away, 
And not sing by my house all day; 

 
Have clapped my hands at him from the door 
When it seemed as if I could bear no more. 

 
The fault must partly have been in me. 
The bird was not to blame for his key. 

 
And of course there must be something wrong 
In wanting to silence any song. 

 ִצפֹור ֲעצּוָבה
 

ְשִתילּו ָתעּוף ִמ  ה ִצפֹור ִבקַּ  זֶׁ
ל יַּד ֵביִתי יֹום עַּ  :ִמִשיר ָכל  הַּ

 
ת ָמָחאִתי ָלּה לֶׁ דֶׁ י ִמן הַּ פַּ  כַּ

ת קֹוָלּה  .ֹלא ָיֹכְלִתי ֵשאת עֹוד אֶׁ
 

אי ִבי ָהְיָתה דַּ ְלָקּה וַּ ְשָמה ְבחֶׁ  .ָהאַּ
ב ִשיָרָתּה צֶׁ ִצפֹור ְבעֶׁ  .ֹלא ֲאֵשָמה הַּ

 
ְכֵרחַּ : ּומּוָבן רְבהֶׁ ֵסדֶׁ  הּוא חּוץ לַּ

ר מֶׁ ְשִקיט ָכל ִשיר ָוזֶׁ ה ָהָרצֹון ְלהַּ  .זֶׁ
 

תות הרמס סאטורי: תרגום

-1174)  – רוברט פרוסט
עקב  .משורר אמריקני, (1663

ץ לעסוק אול, התנכרות משפחתו
 40בגיל . בחקלאות קשת יום

התפרסם  תחילה באנגליה והפך 
נודע במשוררי ארצות זכה . הברית-לַּ
כבוד והוזמן -בפרסים רבים ובאותות

, "נתינה עד כלות", לקרוא את שירו
. בטקס ההשבעה של הנשיא קנדי

 –" השירה המדוברת"היה אמן 
שירה בנימה של דיבור יומיומי 

" הארץ"אודות וִהרבה לכתוב , רגיל
-מכורת, אינגלנד-בעיקר ניו)

 17בגיל . יושביה ונופה, (אבותיו
 .ביקר בישראל

 Robert Frost 
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baladă cotidiană 

          
 

zorii străbat hotarul zîmbetului 
după spusele martorilor  
ai părul împletit cu sunete înmuiate-n lumină 
în căuşul palmei ţii un totem 
desenat cu negreală din scrinul întunericului 
e ca un gard pentru spaime 
 
hălci din viaţă sunt aruncate pe ecranul TV 
nici geamul nu mai opreşte moartea  
ce va să intre în casa vecinului 
întrebări, întrebări –  
morţi clinice ale zilelor care nu vor să mai vină 
o muscă paşte jubilînd cuvîntarea premierului pe ecran 
cineva dă un telefon păsărilor 
ele pot ghici unde să pună zborul 
rămas atîrnat de ploaia care spală ochii beţivilor 
spăl cu ochii rănile de pe chipul copilului 
smuls de sub dinţii cutremurului din Pakistan 
singurătatea pocneşte ca un glonţ în gol 
 
pe strada din faţa blocului  
oamenii sunt penelurile care pictează  
tot felul de poveşti deja încercănate 
uite unul sortit să rămînă eboşă 
un poliţist e zăvorît în fotografia de pe stîlp 
îi atîrnă afară din viaţă un picior  
încălţat cu o aripă din alt afiş 
la blocul vecin se deschide o uşă ca o gură  
cu dinţi coperiţi cu iarbă 
din mijlocul drumului  
din mijlocul ei  

 

 Marius Chelaru   
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o femeie cu numele în alb priveşte spre cer.  
cu ochii transformă ţipătul trenului ce se smulge din gară  
în greieri.  
apoi se lasă iubită în vis de un tip  
cu geantă diplomat plină cu bice ursuleţi şi coji de toamnă 
 
pe zăpada din colţ răsare o floare-nefloare cu ochi de aur 
şopteşte a primăvară rătăcită de timp 

 
.biblioteca geme a trecut dospit 
la etajul doi din sufletul meu mă aştepţi 

alături de mine copil. 
echilibrul merge cu mine de mînă pe sîrmă pînă spre seara.  
Asta e. 

 
 

 

 

 םיו-םבלדה ליו
                

ר חַּ שַּ ִחיּוְך הַּ ת ְגבּול הַּ  .עֹוֵבר אֶׁ
 ְלִפי ִדְבֵרי ָהֵעִדים
ְךְשָעֵרְך  ָשזּור ִבצְ  ֻרכַּ ל אֹור שֶׁ  .ִליִלים שֶׁ

ם ְחִזיָקה טֹוטֶׁ ת מַּ ְסגּוָרה אֶׁ ף ָיֵדְך הַּ  *ְבכַּ
ְך בארוןָצבּועַּ ְבָשֹחר  ֹחשֶׁ  .ְכמֹו ָגֵדר ָלֵאיָמה הַּ

 
ִויְזָיה לֶׁ טֶׁ ל ָמָסְך הַּ ִיים ִנְזָרִקים עַּ  .ִנְתֵחי חַּ
ת ָמוֶׁ ת הַּ לֹון ֹלא עֹוֵצר יֹוֵתר אֶׁ חַּ ם הַּ  גַּ

ה ְלִהכָ  רֹוצֶׁ ָשֵכןשֶׁ ִית הַּ בַּ  .ֵנס לַּ
 -ְשֵאלֹות , ְשֵאלֹות

ֹּלא רֹוִצים ָלבֹוא יֹוֵתר ָיִמים שֶׁ ל הַּ ת ְקִליִני שֶׁ  .ָמוֶׁ
ָמָסְך ָנִשיא בַּ ת ְנאּום הַּ  .ְזבּוב אֹוֵכל ְבָצֳהָלה אֶׁ

   מריוס קלארו 
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ִצפֹוִרים פֹון לַּ לֶׁ טֶׁ ְלֵצל בַּ הּו ְמצַּ  .ִמישֶׁ
 .ֵהן ְיכֹולֹות ְלנֵַּחש ְלָאן ָלעּוף

ִשכֹוִריםֲאנִ  ת ֵעיֵני הַּ שֹוֵטף אֶׁ ם הַּ שֶׁ גֶׁ ל הַּ  י ִנְשַאר ָתלּוי עַּ
ד לֶׁ יֶׁ ל ְדמּות הַּ עַּ ְפָצִעים שֶׁ ת הַּ  שֹוֵטף ְבֵעינַּי אֶׁ

ְבָפִקיְסָטן ש ָהֲאָדָמה שֶׁ עַּ ת ְלִשֵני רַּ חַּ ף ִמתַּ נְֶׁחטַּ  .שֶׁ
דּור ָבִריק ְצִליָפה ְככַּ ְבִדידּות מַּ  .הַּ

 
לִ  ִבְנָיןָבְרחֹוב שֶׁ  ְפֵני הַּ

ֵיר  ְמצַּ ף הַּ סַּ  ָהֲאָנִשים ֵהם הַּ
ת ָהֵעינִַּים ְכָבר ִעְיפּו אֶׁ  .ָכל ִמיֵני ִספּוִרים שֶׁ

דּור ְסָרק ִהֵנה גֹוָרלֹו ִלְהיֹות כַּ ָחד שֶׁ  .אֶׁ
מּוד ל ָהעַּ עַּ ְצלּום שֶׁ  ,שֹוֵטר ָנעּול ְבתַּ

ת ְתלּוָיה לֹו  ל ַאחַּ גֶׁ ִיים ִמחּוץרֶׁ חַּ  לַּ
ת ָנעּול רֶׁ  .ִבְכנַּף מֹוָדָעה ַאחֶׁ

ה ת ְכמֹו פֶׁ לֶׁ ת דֶׁ חַּ ָשֵכן ִנְפתַּ ִית הַּ בַּ  בַּ
א שֶׁ ְרכַּ  ִעם ִשנִַּים ְמֻכסֹות דֶׁ ְךִממֶׁ רֶׁ דֶׁ  ז הַּ

ָלּה ְרָכָזּה שֶׁ  .ִממֶׁ
 

ִים ָשמַּ ִביָטה בַּ ת ֵשם ָלָבן מַּ ֲעלַּ  ,ִאָשה בַּ
כֶׁ  ת ָהרַּ ת ְצִריחַּ ָנה אֶׁ ֲחָנהְבֵעינֶׁיָה ִהיא ְמשַּ תַּ ת ֵמהַּ כֶׁ ִנְמשֶׁ ת שֶׁ ִצְרָצִרים בֶׁ  .לַּ

ר ֲחלֹום -ַאחַּ ת בַּ רֶׁ סֶׁ  ִטפּוס ִליֵדיָכְך ִמְתמַּ
ל ִדיְפלֹוָמט ָמֵלא ְבשֹוִטים ל ִתיק שֶׁ עַּ  .ֻדבֹוִנים ּוְקִלפֹות ְסָתו ,בַּ

 
ח רַּ ִפָנה צֹוֵמחַּ פֶׁ ג בַּ לֶׁ שֶׁ ל הַּ ל ֵעיֵני ָזָהב-עַּ עַּ ח בַּ רַּ  ֹלא פֶׁ

ןלֹוחֵ  ְזמַּ ל ָאִביב ָאבּוד בַּ  .ש עַּ
 

ל ְשָמִרים ת ְכמֹו ָעָבר שֶׁ ִסְפִרָיה נֱֶׁאנַּחַּ  .הַּ
ְמִתיָנה ִלי ִמתֹוְך ִנְשָמִתי ְת מַּ ְשִנָיה אַּ קֹוָמה הַּ ד .בַּ  .ְלָיִדי יֶׁלֶׁ

ֲאָזן מַּ ל ְבָיד ָיד ִאִתי הֹוֵלְך הַּ ִיל חּוט עַּ תַּ ד הַּ ב עַּ רֶׁ ה .ָהעֶׁ ֹכל זֶׁ  .הַּ
 
דוגמת , מסוים אדם או שבט ומטרתו לייצג, או צמח חיים-בעל הנוצר בהשראת עצם הוא םטֹוטֶׁ *

  טוטם הוא בדרך כלל בעל חשיבות דתית והמונח. מנהיג רוחני

ִמיזם  .עצם כזה שניתן למערכות אמונה המבוססות על הוא השם  טֹוטֶׁ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
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acasă 
               
odinioară 
acasă  
în satul mamaiei 
era un loc în care nu murea nimeni 
şi iarba era verde ca ochii raiului 
timpul nu însemna nimic 
se măsura între prima respiraţie a ghioceilor 
şi gustul cireşelor de mai 
 
odinioară 
noaptea era atunci când visezi 
şi zorii când mirosul strugurilor copţi se furişa  
printre degetele soarelui până la tine 
 
odinioară 
raiul era un loc ca acasă 
doar că îngerii aveau chipul celor din jur 
odinioară 
 
 
 
 

 תבבי
 

ם עַּ  פַּ
ִית בַּ  בַּ
ְכָפר ל ִאָמא בַּ  שֶׁ

ָחד ֹלא ֵמתָהיָ   ה ָמקֹום בֹו ַאף אֶׁ
ן ן ָהֵעדֶׁ א ָהָיה ָיֹרק ְכמֹו ֵעיֵני גַּ שֶׁ דֶׁ  .ְוהַּ

ְשָמעּות ן ֹלא ָהָיה מַּ ְזמַּ  ,לַּ
ל הַּ  ְנִשיָמה ָהִראשֹוָנה שֶׁ ד ֵבין הַּ  ֹותיְלגִ שַּ הּוא ִנְמדַּ

אי ש מַּ ל ֹחדֶׁ ֻדְבְדָבִנים שֶׁ ם הַּ עַּ  .ְוטַּ

 Marius Chelaru   

   מריוס קלארו 
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ם עַּ ְיָלה פַּ לַּ אֲ  ָהָיה הַּ רכַּ ָתה שֶׁ  חֹוֵלם אַּ
ְזִריָחה ֵנב ,ְוהַּ ְבֵשִלים ִמְתגַּ ר ֵריחַּ ָהֲעָנִבים הַּ ֲאשֶׁ  כַּ
ְצבְ  יָךֵבין אֶׁ ד ֵאלֶׁ ש עַּ מֶׁ שֶׁ  .עֹות הַּ

 
ם עַּ  פַּ

ִית בַּ ל הַּ ָמקֹום שֶׁ ן ָהָיה בַּ ן ָהֵעדֶׁ  גַּ
ְלָאִכים ָהיּו ִבְדמּו מַּ ְסִביְבָךְוהַּ ל ֵאלּו שֶׁ  .ָתם שֶׁ

ם עַּ  פַּ
 

של מריוס קלארו  וכלולים בספר" בית"ו" יום-בלדה ליום"השירים 
לשונית -במהדורה דו, פאלק' בתרגומו של מנחם מ"  תרגיל בבדידות"

 .הספר ראה אור לראשונה בצרפתית. רומנית-עברית

 
 מתגורר 1661 אוגוסט יליד - קלארו מריוס
 תרגומים, מאמרים מפרסם. יאשי בעיר

 עורך .וזהופר בשירה מקור יצירות וכמובן
, "ספרותיות שיחות: "עת-כתבי מספר מנהלו
, "היפריון", "כרוניקה", "הזמן", "פואזיה"
" קאו", "בלקניקה קארמינה", "פואזיס"
 חשובות הוצאות וכן, (יפן" )גינקו"

 העת כתבי יוזמי על נמנה .ברומניה
 מזרח דרום רוויו", "בלקניקה קארמינה"

" וינהד", (אנגלית" )ורוח לתרבות אירופה
, בפריס אוניברסאלית ותרבות לספרות רוויו
, לשירה אסיה-באירופה" קאדו" רוויו, צרפת
 לתרבות המכון" של יאשי, מולדובה סניף מנהל סגן .ורוח תרבות
 של" היקו"ה חברת חבר .ברוסיה המכון של יאשי סניף וחבר" רומנית
" היקו"ה ואגודת, בקונסטאנצה" היקו"ה חברת, בבוקרשט רוסיה

 .ביפן העולמית
, מאמרים, פרוזה, שירה)ספרים  40-מריוס קלארו פרסם מעל ל

  .לכעשרים שפות יצירותיו מתורגמות, (תרגומים
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 ח "מתש -הבית בצל המלחמה 
 ועד ימינו באספרנטו

 
קין מימי מלחמת 'שירו המוכר של רפאל קלצ -" האמיני יום יבוא"

שיר בביצוע הזמרת ה. יינון מאירי ידי-על רגם לאספרנטווהשחרור ת

וכן  1611משנת  "Israelo Kantas" שנטל כלול בקלטת ובחוברת 
של שירים עבריים Kanti gefratoj kune"  (2011 )":בדיסק הכפול

 ובהוצאת האגודה לאספרנטו עמרי ונדל בעריכתשניהם , באספרנטו
  .בישראל

נים שני הראשונים ושני האחרו –תורגמו רק ארבעה מתוך ששת הבתים 
אנו נלחמים כדי שיבוא : אך די בהם כדי להעביר את המסר, והפזמון –

ודומה שזה לא השתנה מאז . יום ונוכל לשבת בשקט בביתנו הקטן
 . מלחמת הקוממיות ועד ימי צוק איתן

 
בתרגום  .בברורזאת מביע , הבית האחרון המובא פה שורה שורה
המילולית בעברית  המשמעות -לאספרנטו מול המקור העברי ובסוגריים 

כיצד המתרגם מתמודד עם הנאמנות למקור מול  הממחיש, של התרגום
 :הצורך לשמור על המשקל והחריזה בתרגום

 

Mi scias do: ne estas vana 

 (יודע אני שלא לחינם)    לקרב יש טעם -ואז אדע 
Batali malgraŭ l'alta prez', 

 (הגבוה להלחם למרות המחיר)   אף כי המחיר יקר מאוד
Ke tiel povos min almenaŭ 

 (כך שלפחות יוכל)    כדי שיום יבוא אי פעם
Ĝuigi foje hejma nest' 

 (לענג אותי אי פעם קן הבית)   נוכל לנשום פה ולחיות
 
 
 

   עמרי ונדל 
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Kredu, venos tag' 
  

Teksto: R. Klaĉkin   Melodio: M. Baharv 

Trad. Jinon Meiri 

 

La sort' devigas nin militi 

Do mi troviĝas for de l'hejm' 

Vi tamen volu min inviti 

Al nia eta kuirej' 

 

Ke tuj aperu glas' da vino 

Sur loko kiun ŝatas mi, 

Imagu ke, laŭ la kutimo, 

Ĉe l'tablo sidas mi kun vi… 

 

Refreno: Kredu, venos bona tag’… 

               Mi promesas ĝin al vi, 

               Vin karesos mia brak', 

               Flugos for la apati’ 

           (dufoje)    

 

Dum bojas faŭkoj de l' kanonoj, 

Ĝemegas la mortig-maŝin'  – 

Min tiam portas la rezonoj 

Al vi, fratino-amikin'. 

 

Mi scias do: ne estas vana 

Batali malgraŭ l'alta prez', 

Ke tiel povos min almenaŭ 

Ĝuigi foje hejma nest'… 

 

Refreno 
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  האמיני יום יבוא

 
 קין'רפאל קלצ :מילים
 מנשה בהרב :לחן

 
י ְמֵתנּו ִהיא ָאחֹות ֹוםהַּ   ִמְלחַּ
  ִמָכאן ֲאִני ָרחֹוק ָלֵכן

ת ָנא ָתֹחִגי   ְפִגיָשֵתנּו אֶׁ
ֵחנּו ָקָטן ְבִמְטבַּ   .הַּ

 
ל ְרִתיהּו ְמקֹוִמי עַּ ְבחַּ   שֶׁ

  כֹוִסית ְמלֹוא יִַּין ָתִשיִמי
ה ְכִאלּו ִתְרִאי   הּוא ֲאִני זֶׁ
  .ָתִמיד ְכמוֹ  ִאָתְך יֹוֵשב

 
  ָיבֹוא יֹום ֲאִמיִניהַּ 

ְבִטיחַּ  ִיְהיֶׁה טֹוב   ָלְך מַּ
ֵבק   ָאבֹוא אֹוְתָך ְלחַּ
ֹכל   .ָלְך ָאִשיחַּ  ְוהַּ

 
ְתמֹול   ָיָצאנּו ִלְפֻעָלה אֶׁ

ד ת עַּ ְשֹמרֶׁ   ִראשֹוָנה ְלאַּ
יֹום ְטנּו הַּ ְענּו ָשקַּ   ְוִנְרגַּ

ְכִסיָפה ְלָבנָ  ֹכה ּומַּ   .ההַּ
 
ת ְרִתיזָ  ִאָתְך ְפִגיָשִתי אֶׁ   כַּ

ְיֻרָקה ְוִשְמָלֵתְך   הַּ
ְיָלה לַּ ְרִתי ֹכה, ִלי טֹוב הַּ   ָאמַּ

תְ  ִכי   .הֵמְרחֹוקָ  ְקרֹוָבה אַּ
 

ֲאִמיִני   ...ָיבֹוא יֹום הַּ

נֹוְבִחים ְסִטיִנים ִפיֹות ְכשֶׁ   הַּ
ְרֵגמֹות מַּ   נֱֶׁאָנחֹות הַּ

ְבִתי ָאז ְחשַּ ֲעִביֵרִני מַּ   תַּ
ִיְך   .תְוָאחוֹ  ֵרָעה ֵאלַּ

 
ע ְוָאז ְקָרב - ֵאדַּ ם ֵיש לַּ עַּ    טַּ
ְמִחיר ִכי ַאף   ְמֹאד רָיקָ  הַּ
יֹום ְכֵדי ם ֵאי ָיבֹוא שֶׁ עַּ   פַּ
ל  !ְוִלְחיֹות ֹפה ִלְנֹשם נּוכַּ

 
ֲאִמיִני  ...ָיבֹוא יֹום הַּ

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=928&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=928&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1421&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1421&lang=1
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בחוץ תחת כיפת השמים נצרבו החיים . לא יושבת בית מאפגניסטןאשה "
 .06*06שמן על קנווס  ".בפניה

 
 
 
 

 
 
 
 
 . 
 

 אמנות יבילש

 הנריק רוסטוביץ 
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מבטא את המאבק הציור . ד"ט דרור וינברג הי"אחר הרצח של המחצויר ל"

.06*06 ."מול מציאות הטרור ולחופש התמידי בין הרצון לחיים

 נורית גזית 
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טכניקה . 4602 -" מבצע צוק איתן"הפצצת חיל האוויר הישראלי בעזה ב

.מ"מ 066*406גודל הציור . אקוורל  

 דניאל אופיר 
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 ." מלחמהה מייגם ב' עיר ללא הפסקה'אי אפשר לעצור את ה " 

 שמן על בד

 אביבה ברגר 
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."הקיום-דו תשלוואת קשה להאמין שמלחמה יכולה להשמיד "  
  .06*06 על בד אקריליק

 נסרין נמדר 
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וליד המרפסת  .לא מברכים עוד על נרות לכבוד שבת ,בבית ליד המסילה "

  ,הבית דומם ודומעים חלוניו .ו בשבט"טעים עוד אילנות בטיא נל ,הגדולה
וביתו לא יכול  ,ודומע האיש הרואה בעיניו ,התמונות נצמדות אל הקיר

 (.אהוד מנור" )...להכיר
 
 
 

 
 

 

 

 צייר פה –איציק אדיר   
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  ספרות הוראת על: טוקבקים הכול לא

 1(המלצות למורים לספרות) מלחמה בעתות
 

 השם בעזרת אביב-בתל שלך ביתה על/  יפלו רים"שפצמ קודם"
" / פרגמנטים ישראליים: "מתוך) "?טוב. נדבר כך אחר/  בקרוב

 (8.8.69, הארץ, "תרבות וספרות" 'אדמיאל קוסמן

אגי  פרסמה המשוררת "צוק איתן"מבצע ב בעיצומה של הלחימה בעזה
תרבות ''מוסף )" לא היו נפגעים"שיר את ה  הארץעיתון ב משעול
החווייתי של השיר הוא ומוקדו הרעיוני . (6.8.69, יום ששי ,''וספרות

וא נשלח וה ,שעל גופו הועמסו חומרי נפץ, "לבן חמור"של  גורלו המר
נורה  החמור התמים. ל"חמאס להתפוצץ בקרב חיילי צההידי לוחמי -על

שחששו שהחמור ייסוב , ידי אנשי החמאס-לא ברור אם על – למוות
טרם  –" שסירבו לקבל את המתת", ל"או על ידי חיילי צה, לאחור

 .השלמת המשימה

אבל כשעלה בסערה ": האלגיה לחמור מסתיימת בשורות הבאות
ושבעים ושתיים אתונות צחורות / עלה לדרגת משיח נפץ וה/ השמימה 

באותו עמוד פרסם עורך המוסף הספרותי של , אגב". קקו את פצעיויל/ 
זה , כן) ם'רשימה אודות המשורר הפריסאי פרנסיס ז, בני ציפר ,הארץ

תפילה "הוא , כך ציפר, שהשיר המפורסם ביותר שלו ,(מהשיר של רחל
 ".וריםללכת לגן עדן עם החמ

הפרסומים הללו מעוררים תהיות לא פשוטות אודות שיקול דעתם של 
חלקם בני , בעתות מלחמה בה בני אדם רבים( בכלל אמניםו)משוררים 

, תמים הזהו הזמן לקונן על מותו  של חמור. מקפחים את חייהם, עמם

                                                      
1

 .תודה לכל הקוראות והקוראים שהגיבו והעירו ותרמו להשבחת הרשימה 

 והגותעיון בילי ש

 ר שלמה הרציג"ד 

http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2401024
http://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.2391141
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 ,כאליהו הנביא בשעתו, עלייתוומה גם במונחים רליגיוזיים של תיאור 
להיזכר בתשובתו של המשורר  אקשה של, ובכן! ?"השמימהבסערה "

לתלונה דומה של אחד מתושבי העיר כנגד פעילותו  שלמה זמיר
 : המטרידה של המשורר

אינך מניח לילדים /  ,בלילה, משורר, מה אתה שר –"
לשיר גבורת /  דיים שני משוררים בעיר/  .לישון

, משוררהוי /  .ומעשינו בעולם/  נשינו יפי, אבותינו
 ?למה אתה שר

 ". ואני משורר/  ,הסלע כבד, השושנה סמוקה –

כפי שהיא עולה מן , של המשורר להיות הוא עצמו הפריווילגיה הזו
איננה מנת חלקה של  ,פואטי דלעיל-הדיאלוג המובנה בשיר הארס

להצדיק את בחירותיה הספרותיות  עומדת בפני הצורךה ,המורה לספרות
 ,"זה החומר לבגרות" בנוסח ם הצדקה פורמליתבין א, בפני תלמידיה

 . יותר ספרותית מהותיתובין אם הצדקה 

 להוביל לאחר המלחמה עשויהעידן ש שדווקא, כאןארצה לטעון 
למידה "שהיא  הורתה  של  ,  של יצירות הספרות" הוראה משמעותית"ל

שלאחרונה ,  כלשונה  של תכנית  החינוך  הלאומית, "משמעותית
למידה משמעותית בתחום הספרות מערבת . על קבלתההתבשרנו 

וחושפת את הרלוונטיות של יצירות , היבטים רגשיים וקוגניטיביים יחד
בתנאי שלא נצמצם את אופק חוויותיהם , זאת ;הספרות לחיי הלומדים

 . ת אמות של לבטי התבגרות ורצון לבלות בלבד"ותחומי העניין לדל

דוגמת אנטיגונה  בהוראה ושהיצירה חבוטה ונד ,הלדוגמ ,קחינ
עלילתה מתרחשת מיד לאחר סיומה של מלחמה קשה . לסופוקלס

, צבא ארגוס בראשותו של פולינקס, כאשר אויביה של תבי, ועקובה מדם
 ,השיח הבנאלי לזנק הישר אל תוך במקום, ובכן. עלו על העיר לכובשה

ראוי  – "חוק האלים"ל "חוק המלך"אודות הקונפליקט בין  ,לא מדויקהו
מניעים את עלילת הם ה לא אליםש, סוף סוף לתת את הדעת לעובדה

בני אדם ; אלא בני אדם כמונו, ולא אלים הם מחוללי הטרגדיה, המחזה
אני . שיש להם אינטרסים פוליטיים ואחרים וצרכים רגשיים מגוונים

! ?מדוע קראון עושה את מה שהוא עושה: מציע לשאול את התלמידים
עם המוסכמה הדתית " להסתבך"יכול להיות לו כמלך חדש  איזה עניין
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האם זהו העניין ! ?המצווה על קבורת המתים באשר הם, בת הזמן
 ! ?המלקקת את פצעי המלחמה, שצריך להעסיק את העיר

 מתוחכםפוליטיקאי ערמומי וגם אך בה בעת , מלך טרי, קראון, ובכן
 האווירהת א מנצל, (ראו כמה מחושב הוא נאום ההכתרה שלו)

כדי  ,כמתואר בדברי המקהלה, בעת המלחמה ולאחריה בעיר שהשתררה
דוגמת , "נאמני המולדת" בין ברורהחדה ו ליצור הבחנהלנסות ו
דוגמת , "במולדת בוגדיםה"לבין  ,הראוי לכל שבח והוקרה, אטאוקלס
לצרכיו הפוליטיים קראון  .הראוי לדעתו לכל ביזוי והשפלה, פולינקס

. הונה אותו, כמסופר, שאחיו, של פולינקס מטענותיו טיןמתעלם לחלו
לקראון כמלך יש עניין ביצירת תמונת עולם דיכוטומית , לשון אחר

לקטוף רווחים באמצעותה יוכל , "הם"מול " אנחנו"וברורה של 
תוך ניצול העובדה שבעת מלחמה מתלהטים היצרים , מידיים שלטוניים

מפרסם  קראון ,על כןאשר . העם ומתחזקות המגמות הפטריוטיות בקרב
מן , הוא משוכנע. עירואת שלטונו בקרב בני  הערכתו יבססשל ,את הצו
המגולמים " אהבת המולדת"שהעם בתבי יהלל אותו על גילויי , הסתם

שאלמלא כן מה צורך יש לו לאיים בעונש , לא כולם, טוב)בצו שהוציא 
, "אויב"ל" ידיד"בין  לא רק מבחין בחדות, שכאמור, (מוות על מפרי הצו

 . אלא גם עושה שימוש מניפולטיבי בעימות הטרגי בין שני האחים

אין בכוונתי לטעון שהמחזה אנטיגונה הוא משל , למען הסר כל ספק
דיינו בכך שתלמידינו יזהו אנלוגיות . פוליטי על ישראל בת זמננו

בין התנהגויות פוליטיות במחזה לבין !( אך משמעותיות)מסוימות 
, ובכלל. במיוחד בעת מלחמה ולאחריה, המציאות האנושית בת הזמן

במקום . בהרחקת עדות, לעתים קרובות, של הספרות היא" חולשתה"
, מוסרית או אחרת-פוליטית-להתמודד ישירות עם סוגיה אקטואלית

אך זהו כמובן גם . בדרכי עקיפין, בדרך כלל, יצירת הספרות עושה זאת
, חקיקה, ולם שבו דיון ישיר בשאלות של זהותסוד כוחה של הספרות בע

אינני מקנא )עשוי לעורר אנטגוניזם קשה בקרב תלמידים ' מוסר וכו
בבואם לקדם , בעת מלחמה ובכלל, במצבם העדין של מורי האזרחות
: ואם נחזור לעוד רגע לאנטיגונה...(. דיון רציונלי באחת הסוגיות דלעיל

היא  –איננה סותרת , לת המחזהבתחי, דמותו של קראון כפוליטיקאי
. את גילויי האנושיות הטרגיים בדמותו בסיום המחזה –חושפת ומחזקת 
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אפשר לקרוא את דמותו ואת מניעיו בדרך שונה מהמתוארת , יתר על כן
. פרשנית של המחזה-מבלי שתיפגע כהוא זה המהימנות הדרמטית, לעיל

חבוטה ונדושה עוד יצירה ? ך למה להרחיק לכת עד ליוון העתיקהא
. היא הרומן חצוצרה בוואדי מאת סמי מיכאל, והפעם משלנו, בהוראה

. מלחמת לבנון הראשונה, גם עלילתו מתרחשת כידוע על רקע מלחמה
קל "ידי מורי ספרות רבים בעיקר בשל היותו -עד כה נבחר הרומן על

. אשר על כן הוראתו פופולרית דווקא בכיתות מאתגרות, "להוראה
, יא שכעת ניתן יהיה לראות לא רק את הרלוונטיות שלו לחיינותקוותי ה

, ולו במעט, הקריאה הפרשנית בו אף תסייע, אלא שבדרכי עקיפין
הבריונות )לצמצום השיח האלים והגזעני הפושה בחברה הישראלית 

 (.המילולית במרחב האינטרנטי בגילוייו השונים היא פשוט מזעזעת

שמעותי בעקבות ירי הטילים יצירה שעשויה לקבל נפח מ עוד
שום היא הרומן ( על המדינה כולה, ובעצם)רים על הדרום "והפצמ

את סיפורה של משפחה  ספרמה ,שילה שרה מאת גמדים לא יבואו
 מטח .בה חיים התושבים באימה מתמדת מפני האויב ,בעיירת ספר

קטיושות על העיירה הצפונית מחבר בין המונולוגים השונים של בני 
 חייהן אודות חדשות אמיתות וחושף, הרומן גיבורי, דדוןת משפח
. ביצירה הדמויות מן אחת להכלכלי והנפשי של כ, החברתי ןועולמ

, ההיסטוריה הלאומית מול אלהאישי  והסיפור ,המלחמה ומחיריה
 מתרחשת שעלילתו, שלו מאיר מאת ונער יונהעומדים גם במוקד הרומן 

 מצמית בריאליזם מתוארת ברומן המלחמה. השחרור מלחמת רקע על
ויצירות  הרומנים להוראת עזר חומרי של שפע, אגב. קרביים ומהפך

 ."לספרות המורים חדר"ניתן למצוא באתר ב יתהנוספות בכ

לא ניתן שלא להזכיר את , ואם בסיפורת ישראלית בזמן מלחמה עסקינן
היו  "חרבת חיזעה"ו" השבוי"שסיפוריו , יזהר. יצירותיו של הסופר ס

, אך כיום הוא הופך, ערכיים תוססים-בעבר מוקד לדיונים מוסריים
יצירה . לעולם הולך ונעלם משיעורי הספרות בבתי הספר, למרבה הצער

על אף שעלילתה  –עכשווית ומרתקת , נוספת מתכנית הלימודים בספרות
עשויה לתרום !( מומלץ)והוראתה  –איננה מתרחשת על רקע מלחמה 

ישראלית הסטריאוטיפית על -נקודת המבט היהודיתבמשהו לשינוי 
קיום השברירי -ואולי גם לשיקום הדו, דמותו של הערבי החי בישראל
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 יצירה זו. היא גוף שני יחיד מאת סייד קשוע, בין יהודים לערבים בארץ
את וישראלי -חיי ערבישל  ורכבתהמציאות המ מעמידה במרכזה את

  .נת ישראלמשבר הזהות הנגזר ממציאות זו במדי

 הספרות יצירות כלל את לסקור זו מצומצמת במסגרת, כמובן, נוכל לא
  תרומה בעלת היא שהוראתן, יסודי-העל ס"לביה הלימודים מתכנית
 עולה עת שבכל, לומר רק חשוב. מלחמה שלאחר לזמנים ייחודית ערכית
 בפועל אך, סותרות לכאורה, ערכים קבוצות שתי במוקד להעמיד הצורך
 נס על להעלות הצורך, גיסא מחד. בזו זו ואחוזות זו את זו מותמשלי
 לא חשיבות ישנה, גיסא מאידך לאומית-הילתיתק סולידריות של ערכים
 על השלום העדפת) אוניברסליים-מוסריים ערכים של בחיזוקם פחותה

 שנאה פשעי מניעת, הנשק טוהר על השמירה חשיבות, המלחמה פני
 מפרידות אינן אלה ערכיות למגמות רלוונטיותה הספרות יצירות (.ועוד

 בישראל חיינו מציאות גם. דלעיל הערכים קבוצות שתי בין בהכרח
 נותנות רבות ספרות ויצירות, פשוטה ולא מורכבת לרוב היא ובכלל
 אידאיות מגמות על להצביע שניתן ודאי אך – זו למורכבות ביטוי

 . היצירות במרבית מובהקות ואידאולוגיות

ניתן להבליט את הנכונות להקרבה של הלוחמים הצעירים , למשל כך
ראי "בשירים דוגמת , אך ודאי לא לשווא, בצד הקינה על מותם בלא עת

: על שורותיו הבלתי נשכחות, מאת שאול טשרניחובסקי( 6498" )אדמה
, מאה שערים הוד וכוח! / יעל הצמח בעתו. ואת תכסי על כל אלה"

... / כופר חיינו בהוד, רוך קרבנם בסוד המוותב! / קודש לעם מכורתו
" לנשמת רע: "כמו גם בשירים; !"ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאד

ביטוי רגשי חזק לאחוות . מאת נעמי שמר" עקדת יצחק"; הלל. מאת ע
מאת נתן , "לא אשכח זאת רעי"הלוחמים בשדה הקרב מגולם בשיר 

ותזחל אתי על הר / , נשאתני איך על גב, לא אשכח זאת רעי: "אלתרמן
בחבקי צווארך כחבקי / , איך למות לא זנחתני, לא אשכח לך זאת. / וגיא

גילויי גבורת הלוחמים הצעירים בקרב והדבקות במשימה ".  את חיי
הנה "וכן ; מאת חיים גורי" תפילה"נחשפים בשירים ובשורות דוגמת 

, מרוקן כדוריםראה נשקנו צמוד ו. לא בגדנו": "מוטלות גופותינו
 . בשירים רבים נוספים שנכתבו בעקבות מלחמה, וכמובן". אשפתנו ריקה
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קרבנית המועברת מדור -לאומיתכחוויה , האותנטית החוויה הישראלית
וכחוויה , "ירושה"מוצאת את ביטויה בשירו של חיים גורי , לדור

את  ."לחיות בארץ ישראל" אריה סיון ו שלשירב צבאית-קיומית
מיות והתקווה לעתיד אישי ולאומי של שלום נגלה בשירו של האופטי

-ואת הזהות המקומית הלוקאל, "שיר בבוקר בבוקר"אמיר גלבוע 

השיר לא נכתב אמנם " )שדרות" פטריוטית בשירו של שמעון אדף
אך הוראתו בנסיבות הנוכחיות עשויה להעניק לו , בהקשר של מלחמה
וייה השונים נזהה גם בשירי אהבת הארץ בגיל(. נפח פיוטי אקטואלי

ובשירה " כנרת"; "באחד גלגולי"; "הורתי, הוי ארצי"; "אל ארצי", רחל
ילידית של -הגרסה החקלאית". מולדת, לבי עם טללייך", של אסתר ראב

ובשירו של סיון " חוח"הזיקה לארץ מגולמת בשירו של זרובבל גלעד 
בת ניתן לזהות את מציאות החיים הקיומית המורכ". אני בסך הכול"

ואת משבר העלייה לארץ בשירי לאה , "אהבת הארץ"בשירו של עמיחי 
 ". והגירת הורי"ובשירו של עמיחי " אורן"ו" 6492אביב -תל"גולדברג 

 ?דמוקרטיות-אזרחיות מגמותומה בדבר שירה ישראלית המקדמת 
? מחאה כנגד פשעי שנאה ?זכויות אדם ?יםליברלי-יםהומניסטיערכים 
וגם מחאה כנגד מלחמות בכלל ? ובקונפורמיות בעדריות, גזענותמאבק ב

 ? וכנגד הפרת דיני מלחמה בפרט

לא היסס נתן , בעיצומה של מלחמת השחרור, 6498בנובמבר  64-ב, ובכן
המתאר ירי רצחני , "על זאת"את השיר  השביעי טוראלתרמן לפרסם ב

מו בעיתון לאחר פרסו .ל על אוכלוסייה ערבית אזרחית"של חיילי צה
מאלתרמן רשות להפיץ את השיר במאה אלף  דבר ביקש בן גוריון
. והשיר הוקרא בישיבת מועצת המדינה הזמנית, ל"עותקים לכל חיילי צה

האם ניתן להביא את השיר בפני . מסופקני? האם אירוע כזה ייתכן בימינו
אני ? טוהר הנשק? תלמידים לצורך דיון בשאלות של מלחמה ומוסר

 . לשיקול דעתכם( והתשובה)את השאלה משאיר 

שירתו הפובליציסטית של נתן אלתרמן עשויה להוות מצפן מוסרי , אגב
, כך למשל דגל אלתרמן. גם בסוגיות פחות דרמטיות מהמתוארות לעיל

בשוויון זכויות אמיתי לאזרחיה הערבים , משורר לאומי לעילא ולעילא
שחבר , ברי כנסת יהודיםוהתקומם כנגד טענות של ח, של מדינת ישראל

הכנסת הערבי טופיק טובי חייב תודה על עצם הזכות שניתנה לו לנאום 
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וכך כתב אלתרמן בשירו משנת (. הכנסת)בבית הנבחרים של ישראל 
, הוא חבר הכנסת? מי תופיק טובי: ובכן": "הנזיפה בתופיק טובי", 6494
ולא / מלאה  יושב הנו בזכות/ בבית הנבחרים . הוא קומוניסט ערבי/ 

ועוד כתב אלתרמן באותו ". חברים, כבר עת אולי לזכור זאת... / בחסד
/ נושים תודה באיש / כליה -אין נושאי. זה טיב הדמוקרטיה: "השיר

היא לא / , אך אם היא לא תהיה מובנת מאליה/ , חלקה אולי לא קל
מקרה "ולסיום פרק אלתרמן אזכיר גם את שירו !" תהיה מובנת לנו כלל

: בו הוא מותח ביקורת חריפה על מיטב הנוער העברי, (6492" )פעוט
מקשת  אשר פשט על, כלשונו האירונית בשיר'', נוער בן תרבות''

אבטיחים של ערבים והשחית אותה רק מפני שאיננה נושאת יבול חקלאי 
  2.של יהודים

תלמידים . יש מסורת ארוכה בספרויות העולם מחאה כנגד מלחמותל
מתוודעים ליצירותיו של ( ביחידה הרביעית)ממגמת ההתמחות בספרות 

גם כמו , (שיר" )גנרל הטנק שלך"ו( מחזה)' אמא קוראז, ברטולד ברכט
בולטים בייחודם ". בלדה" לשירו המתורגם מיידיש של יעקב גלטשטיין

גם הרומנים במערב אין כל חדש , המשלב בין זוועה להומור, הפציפיסטי
עלילת . וזף הלר'מאת ג( 6416) 55ומלכוד  אריך מריה רמרקמאת ( 6454)

ועלילת , על רקע מלחמת העולם הראשונה, כידוע, הראשון מתרחשת
מצויים היום בשוק , אגב, שניהם)רקע מלחמת העולם השנייה השני על 

 (. הספרים בתרגום קולח לעברית

, עמיחי יהודה לשירת ייחודי מקום שמור הזמן בת העברית בשירה
 ידועים. בספרותנו המפורסמות מן היא מלחמתית-האנטי שכתיבתו

 גשם"; "רחמים מלא אל"; "הגן ילדי על מרחם אלוהים: "שיריו ביותר
 גם מופיעים הלימודים בתכנית אך, (6425 – 6498 שירים" )קרב בשדה

 רועה"; "אלמונים חיילים לנו אין"; "הימים אחרית מעין: "השירים
 בין מבחין אינני מכוון בכוונת, אגב) ואחרים" ציון בהר גדי מחפש ערבי
 את ומשאיר, הביניים חטיבת של אלו לבין ע"לחט ל"מתכנה שירים

                                                      
2

 המכון באתר" אלתרמן נתן של משנתו לפי מיעוט וזכויות מלחמה דיני, דמוקרטיה: "גם וראו 

 .לדמוקרטיה הישראלי

 

http://bneiakiva.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
http://bneiakiva.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
http://bneiakiva.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
http://bneiakiva.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Sifrut/sugot/shira/AltermanVedemokratya.htm
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 לשלב האפשרות כולל, הספרות מורי של דעתם ללשיקו הבחירה
(. הלימודים בתכנית כרגע שאינם שירים, 30% – ה במסגרת, בהוראה
 החדשה הישראלית בספרות היחיד המשורר איננו שעמיחי, לציין למותר
 ואחי" את כאן ונזכיר, המלחמות לכאב בשיריו מתריס ביטוי שנתן
' ט מאת" יום פקודת"ו" לדוגמה שיעור"; גלבוע אמיר מאת" שותק
 עמו השיר וכמובן; רביקוביץ דליה מאת" נמוך בגובה רחיפה"; כרמי
 .משעול אגי מאת" נפגעים היו לא", מאמרנו את פתחנו

 באמת זה האם: בשאלה אמיתית נגיעה ללא המאמר את לסיים ניתן לא
 ערכית מבחינה משפיעה, בפרט והשירה, בכלל הספרות האם? עובד

 הנטייה? (הצעירים קוראיה על ובמיוחד) קוראיה על ואידאולוגית
-ותו" לבגרות חומר" זהו בבחינת, בשלילה לענות אולי היא הראשונית

 השכם לנופף שלא נשכיל אם. א: דברים שני לומר ברצוני זה כנגד. לא
 משמעותי מעמד יקבלו הספרות שיצירות ייתכן, הבגרות בשוט והערב
 מהיום" פעולתה את פועלת איננה ספרות. ב; תלמידינו של בעולמם יותר
 המגולם זה כולל, ראוי ערכי לחינוך שזוכה מי, כלל בדרך". למחר

 רגישות לפתח הימים ברבות עשוי, רלוונטיות ספרות יצירות בלימוד
 ציפייה אין, מקרה שבכל אדגיש. לכך זכה שלא ממי יותר גבוהה מוסרית

 היצירות את המניעה יההאידאולוג את לאמץ( והתלמידים) המורים מן
 החשיבה של כליה את להפעיל אלא, וקדש ראה כזה בבחינת, הנלמדות

. ביצירה המשוקעים הערכים של יסודית בחינה לצורך הביקורתית
 בנושאים לעסוק עדיף המלחמה לאחר שדווקא תחושו אם, ולבסוף
 .ידיכם תחזקנה –( למשל, אהבה) אחרים

 

 

 

 המשורר אורי צבי גרינברג
 רוני סומק: אייור
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  יהושע. ב.א  ביצירת ופלורליזם מוניזם
  3ברזל הלל של הביקורת בראי

 

ממודרניזם  –החצויה  המאה, ברזל הלל' פרופשל  הספרים בסדרת
 יצירות לאוראת המאה העשרים  לאפייןמנסה  הוא 4,לפוסט מודרניזם

 של המודרניזם ברזל מחלק את. ומחזאות סיפורת בעיקר, רבות מופת
 עם שיחד, המחדש, סנסיהרנהמודרניזם : סוגים לשלושה העשרים המאה
המבשר את , הניטשיאניהמודרניזם ; העבר מן המורשת לערכי נאמן זאת

; הנאציזם בהופעת נראהשביטויו הקיצוני , "האדם העליון"הופעת 
 כוח ולצבירת לעוצמה הרצון של תוצאהשהוא  ,האימתניהמודרניזם ו

ם מהפכות שנועדו להרוס את ערכי העול בסוג זה כלולות. גבול ללא
עצום הביאו לחורבן  זאת ףרחאך , הישן ולהביא ישע למעמד הפועלים

 . המוניםשל ולרצח 

 מוניזם נושא העלבמסגרת  הדיון של ברזל מקיף שפע של נושאי משנה
 לדעת. יהושע. ב.א הסופר של ביצירותיוהמוסרי  ערךה נידון, ופלורליזם

 שאפשר, םבולטי מאפיינים מספריהושע . ב.א של יצירתו לכלל, ברזל
 . אחרים סופריםו עגנון, קפקא של יצירותיהם למאפיינילהשוותם 

 אידיאית תשתית. א

-במטא מדובר. ריאליסטית-מטא ספרות ביסודה היאיהושע . ב. א יצירת
 כוללת למטרה משועבדים הנפשיים האירועיםשבו , אידיאיריאליזם 

וללת של המעוגנת בחוקיות הכ, מסקנה אוניברסאלית" קיימת פה. יותר
של דור או של , בפסיכולוגיה של ציבור, נפש האדם באשר הוא אדם

 ,לדעתו של ברזל, ככלל(. 254עמוד " )לאום או בבעיה רוחנית לשמה
 מישורולא ב, האוניברסלי בממדבראש ובראשונה  עוסקיהושע . ב.א

 –" גאות הים: "רבות ביצירות זאת לראות ניתן. של האדם הפרטיקולרי
; חוק ויצר בין הנצחי המאבק את ממחישים כלאובית  סוהר שבוסיפור 

                                                      
3
חלק מהדברים במאמר זה מבוססים על דברי הפתיחה שנשאתי בערב השקת הספר בתיאטרון ענבל  

 .2.2.69, א"בת
4
 .5169, ספריית פועלים והקיבוץ המאוחד 

 איתן-רחלי אברהם
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מחזה המעלה את ההיסטוריה העתיקה של  –" לילה ושחר ,ערב –מאי "
 –" טיפולים אחרונים"; מטורפת זקנההעם היהודי באמצעות דמותה של 

שדווקא המלחמה , מחזה המשמש בבואה לדור שלם לוקה בתרבותו
 הסיפורים, כן כמו. תהליך של ריפוישזעזעה אותו עוררה אותו להתחיל ב

, ומקום זמן במפורש מזהים אינם" הסיום"ו" מסע הערב של יתיר"
 הסיפורים, ועוד זאת. כוללת לאידיאה ומכוונים הנסיבתיות את שוברים

" בתחילת הקיץ"ו" מול היערות", "חתונתה של גליה", "יום שרב"
 .מופשטת על-בסֵפרת מתרחשים בד בבד, תמונות ריאליסטיות מעלים

 ניגודים של תבנית. ב

" מות הזקן: "ניגודים בין מאבק ובודגם קבוע  מופיע יהושעשל  ביצירתו
 התיאור באמצעות מודגמתתרבות העשתורת מול התרבות הנוכחית  –

מסע הערב "; חי-הקוברת את הזקן קבורת אדם עשתורת של הסימבולי
 של מעשיהםמאבק בין האוטופיה למלחמה באמצעות  –" של יתיר
תרדמת " סיפורב. ממסילתה הרכבת את המסיטים ,יתיר הכפר תושבי
 בין, ותנועה פעולה בין התנצחות: ניגודים של שלמה תבנית עולה" היום
 כאן עולה, כלומר. ותרדמה עבודה בין, וחום שינה בין, ומוות חיים

" גליה שלחתונתה "ב. האדם בנפש מנוגדים יסוד כוחות ביןמאבק 
, "מול היערות"בסיפורים . פיזיים כוחות מול רוחניים כוחות מתנצחים

 יםמופיע" הקיץתחילת "ו" שרביום ", "ונמשכת הולכתשתיקה "
 .באלו וכיוצא ובתו אב, ובנו אב בין יםמאבק

של עגנון  יצירותיהם ובין יהושע. ב.א של יצירותיו בין המשווה, ברזל
בספירה המטפיזית  המאבקים שמצייר יהושע אינם" כי קובע, וקפקא
 יסטיתמ-הקוסמית או, (מיצירותיהםנוסח עגנון או קפקא בכמה )הדתית 

 אוהרוחני -הסוציולוגי במישור אלא, ('הדבר'וב' הזר'בנוסח קאמי )
 (.296עמוד " )הקולקטיבי-הפסיכולוגי

 הגבהת הניגוד. ג

הרומז לקודש ואף לקודש ", מעטה עוטים יהושע. ב.א של סיפוריו
 אואישי -הבין למישור הסופרי "ע מכוונים שהניגודים אף ,"הקודשים

 מן לתשתית נסמכת כאילו האידיאיתהתשתית ", לחברה העצמי בין
 קדושים ומטקסטיםך "התנ מן ברבדיםעל יסוד שימוש  זאת". הגבהים
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-299' עמ)של קודש  קונוטציהבהן  שיש במילים שימוש וככלל, אחרים
295 .) 

 הפחתה. ד

. הפחתה בדרכי יהושעב .א נוקט ודמויות מצבים של ההגבההעם  יחד
 פיגור, מחלה: הרוחנית במהותם או פיזי באופן פגומיםרבים מהגיבורים 

, המפילה לתרדמה כרונית עייפות, דופן יוצא כיעור, צלקות, נכות, שכלי
באפס  המדובר אם בין, מעשי ביטוי גם אלה למצבים יש. חולשת ראייה

 ההפחתה גם. ובאלימות בהרס בוחרותאם הן  ןובי, מעשה של הדמויות
קוצר הראייה של הדמויות נותן ביטוי לקוצר , למשל. אידיאית היא

 סמלי ביטוי הם והניוון ההרס מעשי כלל. הראייה של הדור החדש
 .  והמדינה החברה נכסי עללהגן על נכסיו או  האדם של לכישלון

 וטביק-דו סיפור. ה

. ומוחש מופשט: בסיפוריו מופיעות תבתכלי מנוגדות מערכות שתי
 ".מות הזקן"ו" שלושה ימים וילד" בסיפורים זאת לראות אפשר

  וטביק-חד סיפור. ו

 ההצגה את גם יודע" יהושע. ב.א, וטבייםק-דו סיפורים להצגת במקביל
 בהתמוטטותם והתרבות האדם את להראות הבאה, קוטבית-החד

 חזות מציג" הסיום" רהסיפו, למשל(. 297' עמ" )התקנה מחוסרת
 בשורת את ומבשר, גמר בעבודת מעשה של במעטה אפוקליפטית

: המדע כוהני של בפגמים מסומלת המדע חולשת. האנושות של חורבנה
 . ומשרתיהם מדענים, פרופסורים

 טקסטואלית-בין תשתית. ז

 הן לסיפוריו כאושיות ספרותיים לטקסטים להזדקק מרבה יהושע. ב.א
מתוך התאמתם המופתית למסגרת . "קוטביים-הדו הןו קוטביים-החד

 בכתיבתו לשבץ חורין בן עצמו חש המספר... החדשה שבה הם מופיעים
 ושל עבריים סופרים של מכתביהם השאובים ומוטיבים לשון רמזי

 מהמטפיסיקה כוחו את שואבריאליזם -המטא... אחרות בלשונות סופרים
..." לדורותיה הקודש בספרות יויתדות את ומעמיק, עגנון דוגמת, הדתית

 (. 294' עמ)
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 מתודית וזיקה תשתית זיקת. ח

. יהושע. ב.א של ביצירותיוטקסטואליים -הבין בקשרים צורות שתי
 בסיסה על עצמה מעמידה האחת היצירה שבה, זיקת תשתית –האחת 

 –השנייה ; לכתּוב עמוק שורשי כרובד המשמשת, האחרת היצירה של
על מתודת כתיבה או על טכניקה סיפורית של הטקסט הישענות המספר 

 גשר כחיפושההתחברות אל היצירה האחרת אינה בצורה השנייה . האחר
 על הישענות מראה ברזל. גרידאצורני -פורמלי בחיבור אלא, מהותי

, זאת עם. פריש ומאקס אלתרמן, קפקא, עגנון, הספרים ספר של טקסטים
שום פגיעה באופייה הנבדל של בהישענות על היצירה האחרת מ אין

 . כתיבת יהושע

 פריש מאקס בעקבות. ט

יום " ובין פריש מאקס של" פאברהומו " הרומן בין מדוקדקת השוואה
פריש היא מאפיין  למאקסשזיקת התשתית  ,מראה יהושע. ב.א של" שרב

עם . שתי היצירות דומות באופיין של הסיפור מתודות. העומד בפני עצמו
שניתן להגדירו כשוני בין , נשמר הבדל עקרוני בין שני המספרים", זאת

 משתמש פריש מאקס אמנם(. 292עמוד " )כתיבה מגלה לכתיבה מכסה
 התייחסות מייצגים העלילה מרכיבי שבה, סמלניתבמתודה אלגורית 

אפיון . "שקוף הוא לאידיאה העלילה בין הגומלין משחק אולם, רעיונית
אני ...': אמונותיו של משמעית-חד הבהרה תוךמ נעשה הראשי הגיבור
 רואה איני... כהווייתם הדברים את לראות אני רגיל שכזה ובתור טכנאי

 רק רואה אני, ורוחות שדים לא גם, מצטער אני, מאובנים מלאכים
 יש ולכן, נדחה המסתורין(. 51' עמ, "פאבר הומו" )"'עיניי ממראות
 .בבהירות עולמו את ומציג בפשטות המדבר גיבור לפנינו

 את אופפת התעלומה. מעלים נוסח על שומר יהושע. ב. א, פאבר לעומת
יהושע אופף את חטאי האב . כמו גם סיפורים אחרים, "שרביום "

. לשמור על מידות של כיסוי מיועדגם צמצום המרחב . במעטה של סתר
  .בלשון הפרוזה תורמים לאווירת הרזים הממוזגיםיסודות פיוטיים 

-יהושע להעמיק את כתיבתו על. ב.היכולת של א" אתשב ומדגיש  רזלב

-אין המטא... ידי היאחזות בטקסטים רבים בלי לפגום בייחוד שבהבעתו

ריאליסטית -מטא הבעה דרך מחדש הוא. עגנוניריאליזם שלו קפקאי או 
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 בעלות הספרותיות המסורות באחת מתמזג הוא. ייחודי צביון בעלת
' עמ" )משלו נדבך עליה מוסיף אלא, עוד ולא במינם המיוחדים ההישגים

298.) 

יהושע . ב.מצביע על תפנית ביצירתו של א ברזל, דבריו יתר בין
, או פוליטית אוניברסליתדהיינו מבשורה רעיונית , מאידיאולוגיה
, "מולכו"ו "חפצים", הספרותיות היצירות שתי, כך. לפסיכולוגיה

 .המסובכים פעולתה ניעיומ האדם נפש מורכבות את מתארות
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 *"במבו ביג"

                

 

 

 

 

 

 

 

 המוצב ,"Big Bambu" בסדרה" בך לאחוז זרועות 2111" המיצב
. 'מ 61 של לגובה ומתנשא במבוק מוטות 7111 מכיל, ישראל במוזיאון
ספק מבנה : חווים מערך לא מוגדר, לרחבת המיצב כשנכנסים

קני במבוק צפופים ומצולבים . ממדים-ארכיטקטוני ספק פסל ענק
המבנה . מחלקים את החלל הפתוח למספר רב של מעברים ומרחבים

אין בו צד מועדף לא מבחינת נוחות הצפייה ולא . פתוח לכל הכיוונים
ידי רגליים -ומוחזק על, עיקרו של החלל מצוי למעלה. מבחינה פיזית

ת במרכז הריכוז של המקלו. אפשר לעלות עליו מכל כיוון. מרובות
. אין למיצב גבול מוגדר. פוחת בהדרגה לקראת האזורים בגבולות

זרועות הנבלעות בחלל , המבנה כביכול שולח זרועות לכל הצדדים
המיצב לא נראה סגור . ובאורח זה נעשה חלק ממנו, הסובב אותו

אלא מופיע כמבנה היכול להמשיך לצמוח ולהתפשט , מבחינת הצורה
עצם העובדה . צא בחלל ומדבר על חללהפסל נמ. לכל הכיוונים

שהמבנה בנוי ממקלות במבוק חלולים מוסיף לשיח על החלל גם את 

                                                      
, המדרשה, לאמנות בחינוך שני תואר לימודי במסגרת שהוגשה אקדמית עבודה על מבוסס המאמר *

 .ברל בית

 מרינה בן צבי 
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באורח זה נוצר מערך מרחבי מורכב ללא . החלל הפנימי של הבמבוק
 .מערך אינטראקטיבי המתנגד לסגירה, היררכיה

יצירה של אינטראקציות היא מה שמבנה את משמעויות המיצב ברמות 
טיפוס שמקנה חוויה של , בנה מושך את המבקר לטפס עליוהמ. שונות

ושקיפותו מקרינה , המבנה אוורירי. ממדי בלא מערך מוגדר-מבוך תלת
יצירות אמנות רבות מושכות את הצופה לגעת בהן . תחושה ידידותית

אבל כרגיל שומרי , צורתן ודרך הצבתן, דרך הטקסטורות שלהן
לכן אין בהן . קרב ליצירההמוזיאון ניצבים מנגד ואוסרים להת

הטיפוס . לא כך במיצב זה. אינטראקציה ממשית בין האובייקט לצופה
. אלא הוא חלק בלתי נפרד מהיצירה, הפיזי על המבנה לא רק מורשה

מגע זה מביא . כל צעד מחייב מגע גופני עם מקלות במבוק, מעבר לכך
מח המתפתח וצו, את הצופה לאינטראקציה עם עולם סביבתי טהור

 .בכוחות עצמו

הלך והתפתח לאורך זמן ' ביג במבו'ה: "בטקסט של התערוכה כתוב
ומשקף את ההשתנות  ,הוא מגלם את המתח בין סדר לכאוס .כיצור חי

האחים סטארן  ".של מבנים חברתיים ושל התרבות, המתמדת של הטבע
ובכל בנייה כזו הוא צומח , בנו אותו עד כה במוזיאונים אחדים בעולם

יחד עם . המדגישה את ההשתנות של הטבע, בל צורה מעט שונהומק
הנוכחות . עם קשריו והצמתים שבו, מובנה, הוא גם מודל רשתי, זאת

המבנה מזכיר אריג . של הצמתים מודגשת בעזרת קשירה צבעונית
כך דרך הפיסול מתגלם המושג של . שאפשר להמשיך אותו בלי סוף

, ויםוסבך של ק, רשת, דשא, ריזום הוא סוג של עשב". "ריזום"
שאין לו התחלה ואין לו סוף והוא צומח בכל , הסתעפויות והצטלבויות

שמתחברים  ,ומכל קו אפשר לשרטט עוד קווים, בזמן-הכיוונים בו
 Gilles)דלז את המושג ריזום טבעו  5".ומסתעפים לעוד קווים

Deleuze ) וגוואטרי(Felix Guattari)  ום ריז". אלף מישרים"בספרם
, יום-בחיי היום וזה קורה, אירוע והתרחשות פעילה ולא מהותהוא 
  .עבודהב, טקסטיםב, דימוייםב, תנהגות האנשיםבה

                                                      
5

הקדמה לאלף : 'איך זה פועל'אלא ' מה זה אומר'אנו לא שואלים ", אריאלה אזולאי ועדי אופיר 

 .125' עמ, (5111) 67 וביקורת תיאוריה, "ֵמיָשרים
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. ללא תכנית מדויקת ונתונה מראש, ידי צוות של אנשים-הפסל נבנה על
אנשים עבדו באינטראקציה  52 –בניית הפסל התפתחה כאירוע ריזום 

כל אחד . צעד אחרי צעד, םללא דגם או שרטוט מקדי, צמודה
או התחבר עם , מהמשתתפים היה שותף פעיל ופיתח כיוון נוסף ביצירה

לכן אין ביצירה כאוס שמתאפיין . חלק אחר בהשפעתו של שותף נוסף
הקשרים והאינטראקציה במבנה מכניסים למכלול גם את . בחוסר קשרים
פי -לע-אף, אפשר לקרוא צופים-לנוכחים במיצב אי. כלל הנוכחים

. הם יותר בגדר מבקרים ומשתתפים במיצב. שהמיצג פועל במוזיאון
נוכחות המבקרים . חסר תנועה, ללא נוכחים המבנה היה הופך לשלד מת

המבנה והאנשים יוצרים מכלול . יוצרת המשכיות לאירוע הבנייה
 .אישיים והן בין המבקרים והמבנה עצמו-הן בין, קשרים

ר ניקולא בוריו אמנות של מספר אמנים הגדי" אסתטיקה יחסית"בספרו 
המשותף ביניהם הוא תפיסת . כאמנות של אסתטיקה יחסית 41-משנות ה

אמנות שמבנה יחסים בינאישיים ויוצרת  ,אמנות שלא נעצרת באובייקט
את המקור . קהילה זמנית של אנשים שכרגיל אין להם כל קשר זה עם זה

אנושיות הוא זיהה דרך -לצורך של אמנים להתעסק באינטראקציות בין
אנושיים הם כבר לא -חברה שבה יחסים בין"שראה , גישתו של גי דבור

תקשורת  6".אלא מתחילים להיטשטש בייצוג של ראווה', ניסיון ישיר'
. והיא מעדיפה נראות על פני מהות, הפכה לראווה של תקשורת

להות של החברה המודרנית הכבולה שאינו בהראווה היא חלום "
המחסור בתקשורת  7".אלא את תשוקתו לישון, בסופו של דבר, מבטא
אמצעית הוליד צורך של אמנים ליצור מודלים של תקשורת -בלתי
אינטראקציה ; לאינפורמציה, הם יוצרים זירה חלופית למחוות. ישירה

בלוויית טשטוש גבולות בין החיים  –על בסיס סיטואציה לא מוכרת 
לעומת הניכור הרווח , ר קשריםשמבָנה אנשים ליצו –והאמנות 

 . במציאות היומיומית

נוצרת אינטראקציה ישירה בסיטואציה המוכרת " ביג במבו"במיצב 
המבנה אינו העתק של מתקני ילדים בגודלו ובאופן . מעולם הילדות

                                                      
6
 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Les Presse Du Reel, 1998, p. 9. 

7
 .21' עמ, 5116תל אביב , בבל, חברת הראווה, דבור גי  
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מגשר בין תחושות המבוגר " מתקן לטיפוס"אבל עצם שימושו כ, בנייתו
שתופסים את המקום , וכחות הילדיםנ, במקביל. ובין חוויות של ילדים
המבנה . מייצר חיבור בינו למתקני שעשועים, באופן תמים כמתקן

וכך נוצר שוויון בין ילדים , מייצר לגיטימציה לשעשוע של מבוגרים
החוויה . שנמצאים באותו מישור וחווים יחד אותה חוויה, ומבוגרים

 . העתבחיפוש אחר צומת חדש כל , מתבטאת גם בתנועה מתמדת

אפשר להתקדם . הזרימה ברחבי הפסל לא מחייבת מסלול ספציפי
מפגשים . לעצור ולנוח ואף ללכת לאיבוד, לחזור, בכיוונים שונים

בהתקדמות . פיזיים עם המבקרים במעברים צרים יוצרים מכלול אנושי
. שקשה לצפותה מראש, יש להיות רגיש לתנועתם של אנשים אחרים

האם נוצרת כאן ? של אינטראקציה נוצרת כאן איזה סוג, נשאלת השאלה
? כפי שבוריו מצפה מאמנות של אסתטיקה יחסית, משמעות קולקטיבית

אנשים נכנסים לתוך . של אנשים כאן מאוד גבוהה" מידת ההשתתפות"
, הם צופים באנשים אחרים. היצירה והופכים להיות חלק ממנה

ו באופן שונה היצירה מפעילה אותנ. שהתנהגותם כמו משקפת אותם
, זמנית אמנם 8,"אוטופיה-מיקרו"מייצרת , מההתנהגות היומיומית שלנו

 . אבל כאן ועכשיו

הוא . הוא עראי. הפסל עצמו נראה כישות שנמצאת בהשתנות מתמדת
הדבר מדגים את הרעיון . אינו צורה שאפשר לחזור אליה בפעם אחרת

אובייקט אלא שאמנות יחסית היא אמנות שאינה מרוכזת ב, של בוריו
נוצרת . באינטראקציה שנוצרת מסביב לאובייקט, אנושית-בדינמיקה בין

פי שסוג -על-אף. דמוקרטית, חיובית כאן התנהגות קולקטיבית
. נשאר כאן חופש פעולה, ההשתתפות של הקהל ניתן לחיזוי מראש

להאריך את החוויה , או להפך, אפשר לצאת מהסיטואציה בכל רגע נתון
 . וגבללזמן בלתי מ

הזיקה של הסיטואציה האמנותית לסיטואציות מוכרות בחיים מקלה על 
נראה שחוסר המרחק מהחיים האמיתיים , יחד עם זאת. שותפות הקהל

ומשאיר אפוא את החוויה ברמה של שעשוע , לא מביא למחשבה נוספת
 .עבור רוב המשתתפים

                                                      
8
 .13' עמ, שם  
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המלחמה בעזה: מבט אירופאי  
5480 אוגוסט-יולי  

 פריזאים חברים אירחתי ,המלחמה של במהלכה ,5169 סטבאוגו 56-ב
 על הייתה כבר הערב ארוחת. שבביתי המרפסת על ישראלים וחברים
מחריש אוזניים מה  ברעשכאשר ממש מעל ראשינו עבר , השולחן

מייד . אך למעשה היה טיל מיירט של כיפת ברזל, שנשמע תחילה כמטוס
כחמש עשרה שניות בעת ולאחר , אחרי כן נשמעה אזעקת צבע אדום

המבעית של יירוט אחת " בום"נשמע ה, שרצנו למקלט המרוחק קמעא
, הגענו מתנשפים ומתנשמים למקלט. הרקטות ששוגרו מעזה לאזורנו

ביקשו , אשר נפעמו מהחוויה המיוחדת עבורם, וחברינו הפריזאים
שהתנסתה זה עתה , הקבוצה המחייכת בתמונה. להנציחה במצלמה

שיקפה מבחינתנו את החוסן , שר להגדירו כטראומטיבאירוע שאפ
התמונה , לעומת זאת, עבור האירופאים. הנפשי של החברה הישראלית

עשויה לשקף את הפער העצום בין הסבל הטרגי של האוכלוסייה בעזה 
 . לבין מה שנראה להם כסבל פחות בעוצמתו של הישראלים

 הפכפכות ואמביוולנטיות –האיחוד האירופי 

החשיבות המדינית והאסטרטגית של יחסי ישראל עם האיחוד בשל 
. עקבתי בתשומת לב רבה אחר תגובות האיחוד למלחמה בעזה ,האירופי

 פתח החמאס כאשר, מחד. משמעיות בעליל-תגובות אלה היו דו
 תמיכה הביע האירופי האיחוד, ישראל על המסיבית הטילים במתקפת
 את גינה הוא, בנוסף. רחיהאז על להגן ישראל של המוחלטת בזכותה
 שימוש ועושה ישראל אזרחי על הבחנה ללא היורה טרור כארגון חמאס

  .מנשקו סאחמ לפירוק קרא אף האירופי חודיהא. אנושי כמגן באזרחיו
, ההרס של האחרים התקשורת ובכלי יזיהוובטל הצילומים, מאידך

 שנפגעו קותותינו ילדים של הצילומים ובעיקר, בעזה והפצועים ההרוגים
 המוחלטת בזכותה מתמיכתו האירופי האיחוד לנסיגת גרמו, במלחמה

 המבצע את גינו אירופה מנהיגי, כך. אזרחיה על להגן ישראל של

 ר צילה הרשקו"ד 
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 הצרפתי החוץ שר כגון, כאלה גם והיו, מידתי כבלתי בעזה הישראלי
 אותה גינו אזרחיה על להגן ישראל בזכות ההכרה שלצד, פאביוס לורן
 על ישראל הבלגת את שכחה שאירופה נראה. בעזה "אזרחים טבח " על
 השימוש את; למבצע שקדמה התקופה במהלך חמאס של הטילים ירי

 כדי אזרחים ובבתי ם"האו של אזרחיים במתקנים החמאס שעשה הציני
 אש להפסקות ישראל הסכמת את; ישראל אזרחי לעבר טילים מהם לשגר

 את; חמאס ידי-על שלהן בוטותה ההפרות לעומת, הומניטריים מטעמים
, בעזה אדם בחיי לחסוך מנת על השקיע ל"שצה המרובים המאמצים

 הסיוע זרם את; חיים לסכנת חיילים חשיפת של במחיר גם לעתים
 מתקפות של בעיצומן גם עזה לתושבי ותרופות מזון של ההומניטרי

 יהאירופ האיחוד, לגינויים פרט .ישראל תושבי על המסיביות הטילים
 העברת למנוע שנועד, עזה על ישראל של הימי המצור את להסיר דרש

 החוק מבחינת ישראל של לגיטימי אקט והיווה לחמאס לחימה אמצעי
 גם אך, עזה את שישקם, בינלאומי גוף להקים הציע האיחוד. הבינלאומי

 כגון, כאחד וצבאי אזרחי לשימוש המיועדים שחומרים כך על יפקח
 ,הציע גם האיחוד. בעזה הטרור ארגוני לידי יעויג לא, ומלט ברזל

 להפעילוכן . הגבול מעברי על ותפקח לעזה תחזור הפלסטינית שהרשות
 נסיגת אחרי שפיקח האירופי הכוח את הפלסטינית הרשות לצד מחדש
 . ברפיח הגבול במעבר 5117 ועד 5112-ב מעזה ישראל

 יםיהשיקולים האירופ

יעו את מנהיגי אירופה לשנות את לצד המניעים ההומניטריים שהנ
. קיימים גם שיקולים פוליטיים רבי משקל, תגובותיהם למלחמה בעזה

-ההפגנות ההמוניות של מוסלמים פרו האחד הגורמים המרכזיים הי

הפגנות שלוו במעשי אלימות אנטישמיים , פלסטינים נגד ישראל
את  מעשי האלימות הללו מביכים. בעיקר נגד יהודי צרפת, חמורים

בשל הרגישות הרבה לבעיית האנטישמיות ובשל  האירופבהשלטונות 
אלימות זו גם חתירה בבצרפת רואים . הפגיעה בביטחון ובסדר הפנימיים

 .של הפרדת הדת מהמדינה, נגד אחד מעקרונות הבסיס הרפובליקניים

 חוסר בעיית את שיקפו האלימות ההפגנות, אירופה מדינות של מבחינתן
 כלפי ומרירות ניכור החשים מוסלמים של ובכלכלה ברהבח ההשתלבות

 שעברו מוסלמים צעירים אלפי, בנוסף. מתגוררים הם בהן המדינות
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 מוסלמיים טרור ארגוני לשורות הצטרפו דתית הקצנה של תהליך
 של העיקרי החשש. בעולם אחרים ובמקומות בעיראק, בסוריה

 כגון טרור ארגוני תבשורו צבאי ניסיון הצוברים מאלה הוא השלטונות
 כדי באירופה מוצאם לארצות חוזרים כן ואחרי, קאעידה-ואל דאעש
 מנהיגים קיוו ישראל של הגינוי שבאמצעות דומה. פיגועים לבצע

 תמיכה לרכוש וגם בארצם הזועמים המפגינים את להרגיע האירופב
 שמספרן, באירופה הגדולות המוסלמיות הקהילות בקרב פוליטית
 קשור נוסף שיקול. איש מיליון חמישים עד שלושים הוא המוערך

. קיימא-בת פלסטינית מדינה להקמת האירופי האיחוד של חתירתול
 לעזה הפלסטינית הרשות החזרת שבאמצעות, מאמין האירופי האיחוד

 הסכסוך את בכך וליישב המדינות שתי פתרון את להגשים יהיה ניתן
 כי, מציאותיות כבלתי תגלותלה עשויות אלה תקוות. פלסטיני הישראלי
 . חולשתה בשל הפלסטינית הרשות על להשתלט שעלול זה הוא החמאס

 השלכות המדיניות האמביוולנטית 

של האיחוד האירופי כלפי  תהתגובות האמביוולנטיו, בסופו של יום
אלא , המלחמה בעזה לא סייעו בהרגעת ההפגנות והאלימות האנטישמית

ד ולגיטימציה לשונאי ישראל בקרב הן רק העניקו עידו: להפך
המוסלמים וכן בקרב השמאל והימין הקיצוני להמשיך בהפגנות ובמעשי 

התגובות האמביוולנטיות פגעו גם באינטרסים . אלימות אנטישמיים
האסטרטגיים של אירופה במאבקה נגד הטרור של האסלאם הקיצוני 

ניעתם ללחצים כי הן הוכיחו את חולשתם של מנהיגיה וכ, במזרח התיכון
תגובות אמביוולנטיות עודדו את חמאס להמשיך . של מפגינים אלימים

במניפולציה הצינית של דעת הקהל העולמית תוך פגיעה באוכלוסייה 
האיחוד האירופי להחליש את  מטרתבכך נפגעה גם . האזרחית בעזה

, לבסוף. יניתסטשלטון חמאס בעזה ולחזק את כוחה של הרשות הפל
מביוולנטיות של האיחוד האירופי פוגעות באמינותו בעיני התגובות הא

ישראל ומגבירות את הספקות באשר ליכולותיו לממש את הצעותיו 
למניעת התחמשות חמאס מחדש במסגרת גופי הפיקוח הבינלאומיים 

התגובות האמביוולנטיות וההפכפכות פוגעות , זאת ועוד. והאירופיים
גורם היכול לשמש מתווך חסר כאף באמינותו של האיחוד האירופי 

 . פניות בתיווך הדיפלומטי בין ישראל ובין הפלסטינים
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 *חן הבית
 

, אנשים כלפישיש לאדם  חיבה פנימיתמשיכה ו ה שלחן הוא הרגש
אלא מתוך התאמה , רציונלי מניעלאו דווקא מתוך , חפציםאו מקומות 
ת החן של מה יוצר א ,אם כן .וגורמים עמוקים שבנפשמתוך פנימית ו

 ?הבית בעיני יושביו

: אמר רבי יוחנן" :א"ע, סוטה מזמסכת  בבליבהמובא מתוך נשיב על כך 
חן מקח על , חן אישה על בעלה ,חן מקום על יושביו –שלושה חינות הן 

9."קחוִמ 
הוזכרו תוך כך מו, דיון בענייני מקום לשהובאו בהקשר  ודברי 

ומתוך שלושת החלקים , ריודב נתייחס לכלל .מדבריועוד ענייני חן  בהם
חן  –שאותה הוא לא הזכיר  הסבר לתופעהאת הננסה למצוא שבהם 

, עצמו הרגשת הקשר שיש לאדם למקום המכיל אותו: הבית על יושביו
דר של דיוננו הוא כמו זה שבדברי רבי סֵ הַּ .את משפחתו ואת רכושו

האישה אל , בה נמצא הביתש ,יותר רחבהההסביבה  –"המקום"מ :יוחנן
 .ל הבית עצמואולבסוף , הביתובני 

 חן מקום על יושביו
ללא קשר  – ואדם מחבב את סביבת מגוריהש פירושוחן המקום 

אם ואף  ,הלאו לצורת ההתיישבות ש שלה למבנה הגאוגרפי, מהלמיקו
אלישע  :מקראי אירועעל  נסבודלעיל דברי רבי יוחנן . חסרונות היש ב

הנה נא מושב ": י העיר פנו אליו בזו הלשוןואנש ,הנביא הגיע אל יריחו
ה והמים רעים והארץ ְמ  תשַּ העיר טוב כאשר אֹדִני ֹראֶׁ ', ב בכים מל) "ָכלֶׁ

תשובה ה? [של אותה עיר]אלא מה טובתה ", על כך שואלים בגמרא (.יט
, ואפילו הוא רע" ,במקום זה מסבירי "רש 10.חן מקום על יושביו"היא 

 ."נראה להם טוב

                                                      
איש , ל"ל יעקב ברדוגו ז"סא, תושב רעות, המאמר מוקדש לזכרו של בן דודתי וגיסי היקר *

 .שנלקח מאתנו השנה, איש בית ומשפחה, צבא

ל שהיה "ל יעקב ברדוגו ז"סא, תושב רעות, דודתי וגיסי היקר-המאמר מוקדש לזכרו של בן* 

.איש בית ומשפחה ונלקח מאתנו השנהאיש צבא ו  
9

(.טור ב, דף מא) א"ה, ד"מקבילה בירושלמי יומא פ   
10

ן מכא. (במקום רבי חנין) רבי יוחנן נכתב 111 רומיבכתב יד . התשובה נאמרה מפי רבי חנין 

ה מש: ראו .המשך דבריו על שלושה חינותמובאים  לאחר מכןו, שאלו הם דברי רבי יוחנן

.רצו' עמ, ט"ירושלים תשל, ב ,סוטה, סופרים השלם ידקדוקתלמוד בבלי עם , (עורך)הרשלר   

 אברהם אוחיון 
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 יוהם שכן ה, תיקון המיםב לישע הנביאקשו את עזרת איחו באנשי ירי
חן  ה העירנשאלמרות זאת , הנהו. גינםב מבני העיר מתוורבים  ,יםזוהממ

 ."אהי רֹ נִ מושב העיר טוב כאשר אדֹ : "כדבריהם לאלישע, בעיניהם
ברוך "מובאים עוד שני אירועים בעניין הברכה ( טו, ר לד"בר)במדרש 

 :ונזכירם בתמצית, "י יושביושנתן חן מקום בעינ

ברוך : "ואחת מהן אמרה לחברתה, שתי נשים יצאו מטבריה. א
י בדור "מגדולי אמוראי א, ריש לקיש". שהוציאנו מהאוויר הרע הזה

הנשים . ושאלן היכן הן גרות, שמע אותה, חבר לרבי יוחנן-השני ותלמיד
זגה  העדיפה  שהאישה, מכאן (.בקרבת טבריה)השיבו לו שהן גרות במַּ

 .על פני העיר הגדולה והמבוקשת, יישוב קטן ונידח, את מקומה

 אסי רבי לשאלת. הבין לא הלה אך, תלמיד לימד, י"א אמורא, אסי רבי. ב
, כלומר". ממקומי גולה שאני מפני: "התלמיד השיב, מבין אינו מדוע
 אסי רבי שאלו. גדל שבו ליישוב מתגעגע הוא כי, להבין מתקשה הוא
ת שהוא והשיב, ואה מאין  התלמיד והוסיף  11(.טבריה בקרבת) מגובַּ
 מענבים עיסה מכינים, תינוק נולד שכאשר מקובל מקום שבאותו, וסיפר

 התלמיד, כלומר. היתושים יאכלוהו שלא כדי, ראשו על ומורחים
 .יתושים ריבוי של קשה בעיה בו שהייתה אף, מגוריו למקום התגעגע

 אזור של ולהיסטוריה לנוף, הילדות כרונותלזִ  מחיבור נובע החן ,לומרכ
 לארץ ביחס ואילו, המקומות כלל לגבי אמורים הדברים .המגורים
 משמעויות מקבל המקום חן, שלנו" הלאומי הבית" שהיא, ישראל
 אֹלהיך' ה עיני תמיד, ֹאתה ֹדרש אלהיך' ה אשר ארץ" היא שהרי, נוספות

 (.יב, א"י דברים) "שנה אחרית ועד השנה( מראשית) מרשית בה

, (יט, ו"א כ"שמ" )'נחלת ה"שהיא  ,לארץ ישראל, על פי רבי יהודה הלוי
ולהגיע לשלמות ' היכולת להידבק בה –" העניין האלוהי"יש את סגולת 

כל ארץ : "ם אף נתן לסגולתה של הארץ תוקף הלכתי"הרמב 12.רוחנית
שהחזרה ואף  (.א, בית הבחירה ב' הל" )ישראל מקודשת מכל הארצות

הרי שאלו ייסורים , וות בקשיים רבים מבית ומחוץאל הארץ ובנייתה מלֻ 
כמאמר הגמרא , אשר מחשלים ומחברים אותנו אליה יותר, של אהבה
שלוש מתנות : רבי שמעון בן יוחאי אומר, תניא: "א"ע, בברכות ח

ידי -וכולן לא נתנן אלא על, טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל
 –ארץ ישראל  ...תורה וארץ ישראל והעולם הבא: הן אלו. ייסורין
, (ה', דברים ח)' אֹלהיך מיסרךָ ' כי כאשר ייסר איש את בנו ה': "דכתיב

                                                      
11

,קליין' ש: ראו. שני המקומות נמצאים בקרבת טבריה  , 22-21: 2 ציון, "חן מקום על יושביו" 

.א"תרצ  
12

.סעיף יב, מאמר ב, הכוזרי   
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שם " )אֹלהיך מביאך אל ארץ טובה' כי ה'(: וכתוב אחריו)וכתיב בתריה 
 (. ז' פס

 .בארץ ישראל הוא יותר מאשר בכל מקום אחר" חן המקום", ועל כן

 תחינות נוספו
אף דברי שלמה על . חן נוסף שקשור לבית הוא החן בין יושבי הבית

שהם דברים מפני  –( ל, א"משלי ל) "שקר החן והבל היופי" :המלך
חן אישה על : "בין בני זוג ההדבר שונהרי ש – חיצוניים ומשתנים

נושאת , תמיד על בעלה ואפילו היא מכוערת": י שם הסביר"רש ".בעלה
שאחד המרכיבים העיקריים שעליהם , סיק מכאןיש לה ."חן בעיניו
 עלגם חן מקח  .הוא החן של יושבי הבית זה על זה" חן הבית"מבוסס 
טבעו של האדם שהוא חושק  ?ממה נובע חן זה. לבית קשור ִמקחו

יותר  –שקנה לפי נטיית לבו או שממוענים אליו  –בדברים השייכים לו 
זאת משום שהוא מרגיש . ואפילו טובים יותר, מאשר בדברים אחרים

 .ולכן הם כחלק ממנו, או שטרח בעבורם, יותר מחובר אליהם

אמר רב : "א מובאת ִאמרה המתמצתת עניין זה"ע, מ לח"במסכת בב
: י שם"ומסביר רש". אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברו: כהנא

, הדברים אמורים אף על חפצים קטנים". חביבה עליו על ידי שעמל בה"
שהם המקח העיקרי של  חפצים – ותוכנול שכן על ביתו של האדם וכ

, כיוון שהאדם משקיע בביתו את אונו והונו, ועוד .האדם-רוב בני
במה , בתכניו, בעיצובו –הבית משקף את אישיותו , ומעצבו לפי טעמו

 .מכאן נובע חנו של הבית בעיני בעליואף ו, שיש בו ובמה שאין בו

 על הבית
, הסתגרות וביטחון לאדם ולמשפחתו, ום של חמימותהבית משמש מק
הבית הוא גם , מנגד". ביתו של האדם הוא מבצרו" –כאמרה הידועה 

, מפיץ את אורו למרחקים, המקום שממנו האדם יוצא אל המרחב
הבית הוא האמצעי . משתתף עם הכלל ומשתף את הכלל במה שיש לו

עד לחכמים ויהיו יהי ביתך ב: "כגון, לפעולות של גמילות חסדים ית וַּ
והוי מקבל כל האדם ", (ה, אבות א" )בני ביתך (מתארחים אצל)עניים 

 (.שם משנה טו" )בסבר פנים יפות

" מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל: "על בתי ישראל נאמר
מקיים את , מעט-שהיהודי עושה את ביתו משכן –( ה, ד"במדבר כ)

כגון חנוכת הבית  –ות הבית ממש הלכ. הבית היהודי הלכות והליכות
, ב"שם כ)עשיית מעקה , (כ, א"דברים י)קביעת מזוזה , (ה', דברים כ)
, (כא-יז, ו"במדבר ט)כגון הפרשת חלה  –וכן הלכות בהנהגת הבית , (ח
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הבית הוא גם המקום לחנך . טהרת המשפחה ועוד, כשרות המזון
ר אביך ואל תֹטש שמע בני מוס: "כפי שכתוב ,ולהקנות ערכים ומסורות

נלמדים בעיקר ה ,בניגוד לחכמות ולמקצועות, (ח', משלי א" )תורת אמך
חכמות בחוץ תֹרנה ברֹחבות : "כ וקכפי שמובא שם בפס, מחוץ לבית
 ".תתן קולה

, מוסריים או דתיים, מי שהיה בעל כשלים חברתיים, בתקופת המקרא
המעיד על , (ד"רא יויק)נגע הצרעת . קירות ביתו העידו על מצבו הרוחני

ורק אחר כך המשיך אל הבגדים , "צרעת הבית"התחיל מ 2,כשלים אלו
  1.ואל גוף האדם עצמו

 לצאת צורך יש ואז, אויבים מפני בסכנה נתונים הבית שיושבי יש
 לבו בכל הנלחם וכל: "טו, ז מלכים בהלכות ם"הרמב וכתב. ולהילחם

 נזק ימצא שלא מובטח – בלבד' ה את לקדש כוונתו ותהיה, פחד בלא
 העולם לחיי ולבניו לו ויזכה בישראל נכון בית ויבנה, רעה תגיענו ולא
 ".הבא

על "מצד אחד המלחמה היא : הבית והמלחמה שלובים זה בזה, כלומר
הבית כביטוי . ומצד שני השכר המובטח עליה הוא בניין הבית, "הבית

, ב"דברים כ" )כי תבנה בית חדש: "לשכר ולהיפוכו נרמז גם בכתובים
בית תבנה ולא "לעומת , (י שם"רש)המגיע אחרי מצוות שילוח הקן , (ח

 (. ל, ח"שם כ)שבקללות " תשב בו

מתייחסים אל  – "חן מקום על יושביו" ,דברי רבי יוחנן, כללו של דבר
להיסטוריה האישית שלו בסביבת , הקשר שיש לאדם לנוף מולדתו

, אלו מחבבים את המקום על יושביוכל . ולאקלים שאליו הורגל, מגוריו
, שבה לכל מקום יש היסטוריה רחוקה או קרובה, ובמיוחד בארץ ישראל

 .ואקלימה הפיזי והרוחני מאפשרים להגיע בה למעלות רוחניות גבוהות
חן אישה על : "אם נצרף לכך גם את שני המרכיבים האחרים של דבריו

 ,"על ִמקחוחן מקח "ו, בשמחה ובכבוד הדדי, המתבטא באהבה, "בעלה
וגם מן , מן ההשקעה של האדם בבניית ביתו ובמה שהכניס לתוכו הנובע

 .הרי ששלושת המרכיבים יחד יוצרים את חן הבית –הצורך להגן עליו 

 

                                                      
5

 
ע ועל שפיכות דמים ועל שבועת על לשון הר: געים באיןנעל שבעה דברים : אמר רבי יוחנן"

(.א"ע, טז ערכין" )ועל הגזל ועל צרות העין שווא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח  
6

 
.י, טומאת צרעת טז' הל ,תורה-משנה ,ם"הרמב  
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 הלילה שבו נפתחו שערי שמים
 א

 מעל פרחו והעורבנים העורבים ואפילו הדרורים, הצוצלות, היונים
. לאופק מעבר ונעלמו ,מעלה מעלה נסקו, שלנו םהאדומי הגגות כרכובי

 אכלוו שלנו מהנוף חלק שהיו הציפורים. דממו השיר ציפורי גם
 הן היונים" .חיינו מנוף נעלמו, אמא של ידה מכף לחם ופירורי זירעונים
 בין גשר הוא והבלקון, לאלוהים אדם בין שמקשרות, תועות נשמות
 הקרבה בסכנה חשו ריםהציפוש מרגע. אמא אמרה, "וארץ שמים

 מלחמה רעמי. האדם את בעשותו אלוהים ניחם כי היה נראה ,נעלמוו
 .חייה על נלחמה ירושלים. באופק נשמעו

העצרת הכללית של האומות . כבר מאחורינו 6497ט  בנובמבר "כ
החלטה זו . לישרא-ארץ החלוקה שלתכנית החליטה על המאוחדות 

הלכנו  .6498במאי  69-ראל בהובילה למעשה להכרזה על מדינת יש
עמדנו צמודים . שעמד בקצה הרחוב, לביתו של חכם אברהם השוחט

עמדנו . בגדים גודל ארוןגודלו כ. היחיד בכל הסביבה מכשיר רדיול
שלאחר  ,במחול ם וראיתי את חכם אברהם יוצא"קשובים להחלטת האו

 אלא רקדתי אל אני הילד. למדינה משלנו נזכה ות גלותאלפיים שנ
. הרדיו את האיש הקטן המסתתר בתוך תיבתבסקרנות רבה חיפשתי 

איך הוא אוכל ושותה ואיך מגיעות , רציתי לדעת איך הוא נכנס לרדיו
אבא . התשובות השטחיות שקיבלתי לא סיפקו אותי. אליו הידיעות

 62-שהבין יותר ממני הסביר לכל מי שרצה לשמוע שהבריטים מחכים ל
ים שהיהודים יתחננו בפניהם שיישארו בארץ במאי ועד אז הם מקוו

ישראל והוסיף שהבריטים הם ידידי הערבים ומרגיעים אותם ואומרים 
שיירות המזון אינן מגיעות לעיר וצינור המים , שירושלים כבר במצור

עיר צמאה למים ורעבה . מראש העין מנותק ולא מזרים מים לברזים

 סיפורבילי ש

 בן ציון יהושע 
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ם זרתה מלח על "האוהחלטת . ללחם תיכנע ותיפול בידי הערבים
למחוק את היישוב ערביות יצאו פצעיהם של הערבים ושבע מדינות 

. סיפוריו של אבא הפחידו לא רק אותי אלא את כל מאזיניו. היהודי
יריות והפגזה , סיפורי זוועהמה עושה ילד מפוחד מול . הייתי מבוהל

 ? במכנסיים ןישתלהחוץ מלכסוס ציפורנים ו ,כבדה

בציפייה למדינה  היהודית רקדנו ברחבת הסוכנותרק תמול שלשום 
וכבר אנו מחפשים מקלט בעיר שאין בה  שם עברית שעדיין  אין לה

. ריח חריף של אבקת שריפה עמד באוויר. אפילו מקלט אחד לרפואה
צלפים מבית ספר לשוטרים ירו ופגעו בעוברים ושבים ברחובות 

חד מתושבי השכונה לא חלף יום מבלי שהובא לקבורה עוד א. השכונה
רסיסי . על השכונה ופגזים ראשונים ניתכ. ולעתים גם שניים ושלושה

. פגז פגעו בחכם יעקב שעה שהלך להזעיק מילדת לבתו הכורעת ללדת
על ראשי  מכהלשמוח על מותו של מורה שעלינו הילדים לא ידענו אם 

, בעל זקן של הרצל, האצבעות או להתעצב על לכתו של יהודי יקר
 ,מבלי להבין איך ולמה. ותיר ללא מפרנס אלמנה ושבעה ילדיםשה

במנגינת הלכה ושרה . של חכם יעקב אחרי ארונו כיתה שלמה הלכה
 :שרנו ובכינו. יגון

י ִיְתלֹוָנן דַּ ְליֹון ְבֵצל שַּ ר עֶׁ  .ֹיֵשב ְבֵסתֶׁ

ח בוֹ  ְבטַּ י אֶׁ ְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלהַּ יהָוה מַּ ר לַּ  ...  .ֹאמַּ

ְלָא יָךִכי מַּ ה ָלְך ִלְשָמְרָך ְבָכל ְדָרכֶׁ ּוֶׁ  .. .ָכיו ְיצַּ

ָך  ְגלֶׁ ן רַּ בֶׁ ן ִתֹגף ָבאֶׁ ִים ִיָשאּוְנָך פֶׁ פַּ ל כַּ  ...עַּ

 ב

רעדתי . 'קררר לי': השיניים נקשו ואני יבבתי. הלילה היה מצמררהקור 
, אבא אמר. ניבאו זקני ירושלים', הלילה צפוי שלג'. כעלה נידף ברוח

ועלינו להתפנות מהבית ולחפש ' במיוחד הלילה יהיה חם'ש, לעומתם
נפרדתי . נפרדתי בגעגוע ממיטתי הצמודה לחלון המקומר. מקלט

התעטפתי בשמיכה . מהכרים ומהכסתות הממולאים בפלומות אווזים
ההפגזה מנבי סמואל  .שאבא קנה פעם מעריקים אוסטרלים, צבאית

ים פעולה עם הכנופיות יודעי דבר אמרו כי האנגלים משתפ. החלה בשש



 

61 
 

ות הצפוניות מטווחים תותחיהם על השכונ תותחנים בריטייםהערביות ו
שאלתי ולא היה מי ?', למה האנגלים רוצים להרוג אותנו' .של ירושלים

כדורים שרקו . יצאנו לחפש מקלט מבלי לדעת לאן. שישיב לשאלתי
קירות , ונפלו לא הרחק מאתנו רעפים עפו כטילים בליסטיים ,מכל עבר
לראשונה בחיי . גם בני אדם. כלבים ותרנגולים נהרגו, חתולים, נשמטו

בתוך . זיהה אבא', זה מוכר הנפט'. ראיתי הרוג ולצדו הסוס שלו
רעם . החשיכה הכבדה רק ההפגזות הבהבו והפיצו אור לשניות אחדות

 .התותחים ושריקות של  סערה מתקרבת הכניסו מורך ללבבות

 "?לאן אנחנו הולכים. לילה נמות כולנואבא אני חושב שה"

אולי חכם אברהם השוחט יכניס אותנו לביתו שבקומה ... אני לא יודע"
 ".הראשונה

ביקשה אימא שלא פסקה מלהזכיר , "תרים את הילד ותחבק אותו חזק"
והתחננה בפניהם שיגנו , תנאים ואמוראים, צדיקים, שמות של מלאכים
 .להדליק קערת שמן לנשמתםהיא הבטיחה . עלינו בלילה הזה

, "?למה אתם מסתובבים בלילה כזה. "חכם אברהם הביט בנו בעיני עגל
 .שאל

 .לחש אבא, "אנחנו מחפשים מקלט"

 ".עדיף כבר להישאר בבית מלהסתובב בחוצות"

הפגזים עלולים להרוג . אנחנו גרים בקומה שנייה מתחת לגג רעפים"
 .א והוריד אותי מזרועותיואמר אב, "נעבור את הלילה ונראה. אותנו

  

 ג                                                   

הם . אבא ואימא לא עצמו עין כל הלילה. באור ראשון פסקה האש
יצאנו מן השוחט אל ביתנו וחשנו . טלטלו אותי לקראת בוקר חדש

הדרך לקומה השנייה שבה גרנו . 'ברוך שפטרנו'שחכם אברהם מברך 
. רסיסי מרצפות וקרעי מרזבים, שברי אבנים, זרועה שברי רעפים הייתה

כי האדם עץ 'אבא אמר .  עצים בני עשרות שנים כרעו נפלו אל מותם
התקשינו לפתוח את דלת הבית שהייתה . ולא הבנתי את כוונתו' השדה
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דחף בחזקה את , שהיה איש חזק, אבא. חסומה בשברי עצים ואבנים
רואים את . התקרה כולה נפלה הלילה'. בריםהדלת בכתפו וגרף את הש

רסיס פגז נפל ישירות על הכר . נכנסנו ונדהמנו. אמר אבא', השמים
פלומות הפוך שפרצו מהכר מילאו . שעליו הנחתי מדי לילה את ראשי

 .את החדר כולו

אם , קרידו. היום נולד לי ילד חדש", אמרה אימא" ,ילד שלי, יקו'צ"
הייתי , כפי שהציע השוחט חכם אברהם, היית נשאר הלילה במיטתך

 ".אבא שלך ואימא שלך היו מתים משבץ הלב... מאבדת ילד אהוב שלי

ָתה ה': תחזור אחרי מילה במילה", אמר אבא" ,יה איבני" ' ָברּוְך אַּ
ָיִבים טֹובֹות גֹוֵמל ְלחַּ ְך ָהעֹוָלם הַּ לֶׁ ִני ָכל טּוב, ֱאֹלֵהינּו מֶׁ ְגָמלַּ חזרתי . 'שֶׁ

ְלָך': ואבא הוסיף' אמן'הם אמרו . באאחרי א ְגמַּ הּוא , ָכל טּוב ִמי שֶׁ
ָלה זכיתי לחום . בלילה הזה היו לי גם רגעי שמחה. 'ִיְגָמְלָך ָכל טּוב סֶׁ

כאילו , הם חיבקו ונשקו אותי. ולאהבה שהוריי לא הרבו להרעיף עליי
ה אימא נטלה מטאטא והחל. הייתי אוצר יקר שניתן להם היום במתנה

נשא עיניו , הניח תפילין, אבא התעטף בטלית. לטאטא את השברים
 .לתקרה ההרוסה שנפתחה לשמים והתפלל תפילת שחרית

 

 רוני סומק: איור
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 הבית עם התריסים הירוקים
 

 בשל ,שהתרחשה הסצנה את הראשונה בפעם כינינו כך, "חצות הצגת"
 שונות בשעות התרחשה "ההצגה" םעתיל. הדבר ארע בה השעה

 נצמד הראשונה בפעם לה שניתן הכינוי אבל, היממה ךבמש ומשונות
 ,בזכרוננו היטב שנחרטה, הראשונה הפעם. הדרך כל לאורך אליה

 הגענו אליו, הזה במקום שלנו הראשון הלילה בחצות התרחשה
 .באוטובוס

נועדה , ההתרחשותובערב  ,הכיתור על ביירות היה בעיצומו 6485בקיץ  
. ת לעבר העיר הנצורה והמופגזתהגדולו" זחילות"להתבצע אחת ה

מהעיר והידוק נוסף של נוסף היה שם קוד להשתלטות על חלק " זחילה"
 .המצור

כשהתקרבנו . בשלושה אוטובוסים מיושנים של אגד, כל הפלוגה, נסענו
בערך עשרה קילומטר לפני העיר . אל העיר היתה כבר חשכה מוחלטת

 . לנועצר את האוטובוסים ש, מישהו במחסום מאולתר

הוא  ,רק אחרי שאחרון האורות כובה. הוא צעק" לכבות את האורות"
 .התיר לנו להמשיך בדרכנו

כביש החוף הלבנוני היה ריק ממכוניות אזרחיות וחשוך שלא כרגיל 
עמדתי לידו , נהג האוטובוס לא ראה כלום ללא הפנסים. בשעה הזו

פני עשרות  חולפים על. התחלנו בנסיעה איטית. וניסיתי לכוון אותו
דחפורים ועוד כלים , אין ספור תותחים, שים"עשרות נגמ, טנקים

הכלים היו מוכנים לתנועה ומסודרים בשיירה ארוכה  .מסוגים שונים
אחרי מספר . שכמוה ראיתי רק בימים הראשונים של המלחמה

קילומטרים האוטובוסים שלנו עקפו את כל השיירה והגיעו למקום 
 .פאתי ביירות. שלט ל"הקדמי ביותר שבו צה

הם , את החיילים שלי לא הכרתי, ירדתי מהאוטובוס בהרגשה כבדה
ובקושי הספקנו להתחיל לאמן  ,הגיעו לקורס רק שלושה ימים קודם לכן

את השטח לא . על האימונים שעברו בטירונות לא סמכנו כל כך. אותם

 אביעד בן יצחק 
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בערך שעה , ראיתי צילום אויר של האזור למשך מספר דקות, הכרתי
התפללתי . לפני הכניסה ללבנון וזכרתי את התמונה באופן כללי ביותר

ולא  ,אם יקרה משהו ,איך החיילים יגיבו ,לא ידעתי. שלא יקרה כלום
כשהמוכנות כל כך  ,התחשק לי לבחון את הנושא הזה דווקא עכשיו

 .מוטלת בספק

. כמוני ובוודאי הרגיש הרוב ,בטור ארוך ושקט,  כמאה חיילים,הלכנו
זיהיתי את , ימיני הופיעו צלליות חשוכות של בנינים גדוליםמ

, לפחות אני מזהה  משהו. האוניברסיטה של ביירות לפי תצלום האויר
הנדסה עמדו דוממים ליד הכלים שלהם החיילים מגדוד . חשבתי לעצמי

עברתי ליד . וחייכו אלינו חיוכים מאובקים ומותשים כשעברנו לידם
בחושך זיהיתי את צורת הגלגלים והסימנים גם . ש צהלי שרוף"נגמ

 .הצהליים

לא , בדרך חולית, שעה של הליכה בחושך מוחלטמחצית עברה עוד כ
נעצרנו לבסוף בפתח בניין בשכונת . ראיתי דבר מימיני ומשמאלי

היו . מפקד הפלוגה אמר לי והמשיך בדרכו" ,זה המוצב שלך. "מגורים
 .לו עוד שני מוצבים לתפוס

חמשים מטר ממך . "6 ד"בבה מעלי מחזור. לי חיכה חניםמהצנ קצין
זה , הבית עם התריסים הירוקים. לכיוון מזרח זה האזור של המחבלים

השטח שלהם . "הוא הצביע בידו לעבר גוש שחור ."כבר השטח שלהם
' בורג, נה'אל ברג' בורג -אביעד , תעשה היכרות, נה'אל ברג' זה בורג
. אתם יכולים ללחוץ ידיים ולהתחבר, ודאביעד נעים מא -נה 'אל ברג

. לא כולם חובבי ציון, כמה עשרות אלפי פלשתינאים, מחנה פליטים
אתמול . לא כולם עם רגשות ציוניים עמוקים, כמה אלפי מחבלים

למזלי אני שלפתי , יצא מחבל חמוש מהמרתף של הבית שלנו, בלילה
ידעתי . מחלקה שלוהוא מיהר ל. לחצנו ידיים. הוא אמר" ,זהרית. ראשון

זהר גם ית"שאמרתי לו  ,אני חושב. הקרובה" זחילה"בגדול מה חלקו ב
 ."אתה

עמדות , דירה בקומה שתיים בבניין בן שבע קומות, "מוצב"התמקמנו ב
. שקי חול שקבלנו בירושה מהצנחנים מדופנות בכמה, על המרפסות
 .ומי שיכול היה ניסה להניח את הראש ולישון ,ארגנו שמירה



 

65 
 

פגעה הפצצה הראשונה של המחבלים בדירה , בדיוק על הדקה, בחצות
טנק מלמטה ירה בחזרה שני פגזים והרעיד את כל שבע . שבה ישנו

לפי , ממש באותו זמן התחילה ההרעשה הכבדה. הקומות של הבניין
קולות הקרב היו קרובים ונשמעו . התחילה" זחילה"הקולות ידענו שה

. ה ימים האש מסביב כמעט ולא פסקהמאותו זמן ובמשך כמ. היטב
ל והמחבלים בביירות ניהלו "צה. בלב המהומהמסתבר שהיינו בדיוק 

בהתחלה התרגשנו . כשאנחנו ממש מתחת ,חילופי אש תותחים ורקטות
אבל אחר כך אתה  ,מהשריקות הבלתי פוסקות של הפגזים מעל ראשינו

אוכל איתן אתה ישן עם השריקות האלה ו. פשוט מתרגל לזה ומתעלם
היו כמובן גם . כשהשריקות מתנגנות להן ברקע ,ובעצם עושה הכל

 ,מחבל זה או אחר ,כמעט כל לילה. המקומיות שלנו "הצגות החצות"
לא יודע מה . וחוזר חלילה השבנו יריותאנחנו . לעברנו התקרב וירה

אולי השריקות הבלתי פוסקות של הפגזים , העלה את חמתו של המפקד
סיונות הפגיעה בנו התרחש באור יאולי העובדה שאחד מנמעל הראש ו

רי וקפצו להן מאח, עם תעוזה לא קטנה, שתי דמויות במדים. יום מלא
הפקודה שקבלתי  .קהירוקים וירו לעברנו ירי די מדויהבית עם התריסים 
נקה לי כאן קצת . המרחק בינינו לבינם קצר מדי" :היתה קצרה וברורה

. עד הערב סיימת. הבית עם התריסים הירוקיםתוריד את . את הסביבה
 ."סוף

 ,התקדמנו בזהירות. לקחתי אתי את דודי סגני ועוד עשרה חיילים
בדרך חשבתי על . שאר כמה שפחות בשטח הפתוחימשתדלים לה

וחששתי ממה שהם הכינו  ,ההפתעות שהכנתי לאלו שינסו להגיע אלי
ואני פניתי  ,בדק מימיןדודי . הגענו אל הבית עם התריסים הירוקים. לי

בבית . בדקתי היטב. הבית היה נטוש ופתוח לרווחה. שמאלה אל הדלת
דודי הגיע וקרא  .התחלתי להתארגן לפיצוץ הבית. לא היתה נפש חיה

, ממוקש, חוששים ממלכוד, יצאנו בזהירות. אתה חייב לראות משהו. לי
ענה לה על גב הבית עם התריסים הירוקים נש. מצלף ומהשד יודע מה

מצוהר , נכנסנו, דודי פתח את הדלת. מוזנחת ומטה ליפול, בקתה קטנה
ערבי זקן לבוש גלימה מטונפת ישב ליד שולחן . קטן נכנס מעט אור

אשה זקנה לבושה בלויי . סומא באפלה, עלוב ובהה בנו בעיניים לבנות
עמדה , בפינה על הרצפה המלוכלכת. סחבות האכילה אותו דייסה

ריח התבשיל חדר לאפי ביחד עם הריח , ו התבשל עליהפתיליה ומשה
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. דודי משך אותי החוצה ותפס בידי .המעופש והטחוב של הבקתה
אם תפיל את הבית עם התריסים  ,ברור לך מה יקרה לבקתה הזו"

 "?הירוקים

. הזה למצב אותי שהכניס מי כל את ושנאתי אמרתי" כשמש ברור"
 המחבלים את קיללתי. האבותי ואבות המלחמה את ביבל קיללתי

 דורות עשרה אמהותיהם ואת עמם בני את סופרים שלא ,הפלשתינאים
 דקות נמשך בלבי שהתנגן הקללות שמופע ,לי נדמה. לפחות לאחור
 מה אז" :סבלנות לאבד התחיל דודי .מילה הוצאתי לא מפי. ארוכות
 את מיציתי כבר כנראה אני. בזרועי אחזה וידו בי הביט הוא" ?עושים

 :וחייך בעיניים לי הביט, הבקתה על הסתכל הוא. הקללות  רפרטואר
 "חיכיתי הזה המוכר למבט, הו"

חורף קר וזועף הצליף , הקיץ הלבנוני הלוהט והמהביל החליף פנים
. מתנפל בשצף קצף על סיור היום שלנו בפאתי ביירות, מטחים של גשם
דודי לקומה  עליתי עם. מצאנו מסתור בבית נטוש, רטובים וקפואים

, ובשקט כדי שהחיילים לא ישמעו ,בדרך הוא סינן איזו קללה. השניה
 ."אפילו מזג האויר רוצה להעיף אותנו מלבנון הארורה הזו" :הוסיף

העיניים . מנסים להתיבש, עמדנו בקומה השניה ליד מדורה מאולתרת
את הבית בן שבע הקומות . שלנו נדדו לכיוון מערב אל השכונה ההיא

 .שלנו מצאנו בקלות" מוצב"שכן ה שבו

 .בניין אותו של הסביבה את ביסודיות וסרק לעיניו משקפת הצמיד דודי
אם הבנתי נכון את הפקודה ההיא לגבי הבית עם  ,אתה עדיין בודק"

, הוא פלט צחקוק  .זרקתי לעברו" ?התריסים הירוקים או בלי התריסים
 פעמים רבותך ששמעתי אחר כ ,הסתכל לי בעיניים ואמר משפט

אתה  ,את מה שמתחשק לך": בצורה כזו או אחרת, מהסובבים אותי
 ".תמיד מבין מצוין

 
 

 

 

 חיים שפיר: ציור
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 וסמדר אלון
 

, הפסקה ללא בטלוויזיה חזרו המלחמה לחללי הזיכרון יום ערב שידורי
 אלון. בבית שניהם נשארו, זה בערב סגורים הבילוי מקומות שכל ומכיוון

 באדישות ובהה, עליה רבו כלל שבדרך ,הנוחה הספה את בקלות תפס
 בשינה הזמן את להעביר מעדיפה שסמדר ידע הוא. החוזרים בשידורים

 . הזיכרון יום של התוכניות את לראות מאשר
 צריך לא כאלו רגעים. אותה ולנשק לעברה לקום השתוקק לפתע

 הפירות קערת את והפיל כמעט ,בפתאומיות שקם מרוב. להסביר
 היא כיצד בחשש דמיין כבר אלון. תכולתה כל על ,יוברכ על המונחת

 פניה ואת, לרסיסים נשברת הייתה שוודאי, הקערה של מהרעש מתעוררת
פעמים גם ששמור המבט אותו, בסלון המהפכה את בראותה הכעוסות  לַּ

 נישואיהם שנות לאחר הרגל מתוך, בטעות מכתביה את פתח בהם
 .  הרבות
 הזכוכית קיר של קיומו את לשכוח לו םגר אליה פתאומי געגוע אותו

 בזמן. בעוצמה בו התנגש והוא, הבית חלקי שני בין המפריד ,השקופה
 קודם עוד קיים היה הקיר מבחינתו. קרובות לעתים שוכח הוא האחרון

 ברחוב אלי יפנה זר וגבר הלוואי: "בפניו שהתוודתה מאז, לגירושיהם
 הרכוש את חילקו שושהתגר מאז". …ומושכת יפה שאני לי ויאמר

 בנו במרכזו הקיר את. בשווה שווה, יחד גרו שבו הבית כולל, המשותף
 להמשיך שניהם שיוכלו כדי, למצב נוח כפתרון, שקופה מזכוכית
 .  לביקור לבוא רוצים אשר משותפים חברים עם ולהיפגש

 שהוציאו מאז ביתו דלת על לדפוק העזה לא אשר, לשעבר אשתו, סמדר
, ההתנגשות רעש את שמעה, נפרדו שדרכיהם אחרי דדיה הרחקה צו

 משראתה. במהירות המשותף לקיר והגיעה, שוב שהתרחש את ניחשה
 אל נצמדה, החזיתית מההתנגשות מדמם אפו, הרצפה על שוכב אותו

 . שיקום לעברו לקרוא וניסתה בחוזקה הזכוכית
 פני לע באצבעו התווה, דיבוק כאחוז קם אלון יותר מאוחר שעה כרבע
 להכות והחל אליו קרוב כבד בכיסא אחז, דמיוני מעגל הזכוכית משטח
 להיות החליטה, מעשיו את סמדר משראתה .רבה בעוצמה המעגל במרכז
 רכות בנשיקות אותו לעודד והתחילה, המוחלטת לטעותו מלאה שותפה
. בו נחרטו ראשונים וסדקים, בקיר להכות המשיך הוא. לעברו ששלחה
, נשיקות לו לשלוח והמשיכה, סביר במרחק סמדר מדהע השני מהצד

 שהתקדם ככל שהתגברו, מפתות וידיים אגן תנועות צירפה שאליהן
 .לרסיסים והתנפצה הזכוכית נכנעה לבסוף. השבירה במלאכת

 זוהר טשרטוק 
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 קול ורק, זה מול זה ונרגשים מתנשפים עמדו והם נפלו המחסומים כל
 את לכבד מתבקש רהציבו צפירה הישמע בעת: "ברקע נשמע הקריין
 ". המלחמה חללי לזכר דומייה דקה ולעמוד הזיכרון יום ערב

 זה עומדים, במקומם קפאו והם, העיר רחבי בכל נשמעה הזיכרון צפירת
 .זה מול

 נפט 

 עד. הנגב אדמות על 1611 בשנת נוסד ,זמני קהילתי יישוב: חיל-באר
 במבנים ושהתגורר ,משפחות 15-ב  מאוכלס חיל-באר היה 1616 לשנת
 .  משפחות 10-כ מונה היישוב היום. זמניים

 אני. גרים ומשפחתי אני שבו הקהילתי היישוב ,חיל-בבאר סודות אין
 שקבלני אחרי. בתופסת משחקים ,הריקים הבית חדרי בין רצים ורומי
 שיצעקו בלי בכדור לשחק גם אפשר, מתכולתו הבית את רוקנו הפינוי
 . להפסיק עלינו
 בלי. אותו להאכיל מנסה אמי ולשווא, הרטובה במרפסת בוכה ידידיה

 הכבלים מחברת באו שלישי ביום. לאכול רוצה לא הוא שלו התוכנית
 .  לבכות מפסיק לא ידידיה ומאז ,מהטלוויזיה אותנו לנתק כדי
 שמצאו טוב שזה לאמי ואמר ,סוכריות ולרומי לי נתן, שלנו הקבלן, עלי
 איזה ובדק בבית החדרים בין עבר ואכשה ,הזמן כל שחיפשו הנפט את
 כל זה נפט למה יודע לא אני. שלנו השכנים אצל שעשו כמו ,להרוס קיר
 .טעימות היו לא הסוכריות .חשוב כך
 את הקבלן שבר, ביותר הקלה בדרך מהבית שלנו החפצים את לפנות כדי

 התוספת ומשחק ,בסלון שלוליות יצר בלילה שירד הגשם. בסלון הקיר
 בתוך שעומד מי את לתפוס אסור שבו ,במיוחד רטוב שחקלמ הפך

 דרך. אותי תפסה שרומי לפני שנייה בסלון לשלולית קפצתי.  השלולית
 בנות את, בוקר ארוחת אוכלים שלנו השכנים את ראינו ההרוס הקיר

 יתקיים השירה שערב ומבטיחות פליירים מחלקות הלאומי השירות
 מכתבים לחלק מנסה ,הדוור עמיאל ואת ,בערב היום ס"המתנ של בחצר

  .לשלום לו מנופפים ורומי אני. הגשם למרות אחרונים
 של בצורה שהיה ,הכניסה שער ליד עמדתי ס"המתנ של הפתיחה בערב
 ,הסלסלה את להחזיק לי עזרה רומי. לאורחים סוכריות וחילקתי ,כנפיים
 דמההא על זרוק הגדול השער עכשיו. לעצמה בעיקר סוכריות וחילקה
 . הרטובה

 אותו מאכילה ואמי ,עמיאל של הברכיים על יושב ידידיה .במרפסת שקט
 . הבית חדרי בין רצים עדיין ורומי אני .חיל-בבאר סודות אין. בכפית
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 סבא
 אנשיםה .במחנה בתכונה פול חש הפליטים במחנה שבועות כמה לאחר
 שקט-איו ,המהומה מה על הבין לא הוא. רבה בהתרגשות ביניהם דיברו
 אותו לקחת באים האם? מלחמה פרצה שוב האם :לבו אל חדר מוזר

 על וחיוך לעברו רצהה, אחותו, נט'ז של ראהלמ אבל? מאמא וולהפריד
. מגיעה הרכבת", בצרפתית וצעקה התקרבה נט'ז. הקלה הרגיש ,פניה
 ".משלנו בית לנו ויהיה הזה המחנה את נעזוב סוף סוף .ברכבת ניסע

אנשים החלו לארוז את מעט חפציהם . גברההלכה וה המהומה במחנ
רק אמא עדיין . מהות חיפשו את הילדים וקראו להם לבואיא. בצרורות
כאילו היא יודעת מדוע הוא תר  ,נט'אמרה ז, "אמא עסוקה. "לא באה

היא דואגת  .אמא אחראית על הרכבת. "במבטו ומסתכל לכל העברים
 .ראה את אמא מתקרבת אליהםאך פול לא נרגע עד ש". שהרכבת תבוא

 . נט'שאלה ז" ?נכון שעוד מעט ניסע ברכבת, אמא"

, הנסיעה תימשך ימים אחדים. גוסלביהוניסע ברכבת עד שנגיע לי, כן"
 .אמרה אמא ,"אבל בסוף נגיע הביתה, ולא יהיה כל כך נעים

דחפו  ,נדחקו לעלות עליהןהאנשים  .היה צפוף ורועשוהגיעו משאיות 
, יצאו המשאיות לתחנת הרכבת לאחר המתנה ממושכת .צעקווזה את זה 

, ניסו לדבר עם האנשים, ואמא ביניהם, המארגנים .עמוסות באנשים
אבל אף אחד לא , לבקש אותם לעלות בצורה מסודרת על הרכבת

 . לתפוס מקום טוב כל אחד רצה .הקשיב

נט על הרכבת לבדם בלי 'מצאו את עצמם פול וז במהומה שהשתררה
איפה , אנשים: "ולצעוקנט החלה לבכות 'פול חש שיתוק ואימה וז. אמא

תגידו . תגידו לה שהילדים שלה כאן מחפשים אותה ?לאה ,אמא שלנו
ואז ראו את אמא מבעד לחלון  ."לרכבת שלא תיסע בלי אמא שלנו

  ."אנחנו כאן .בואי, אמא ,אמא: "אליה נט קראה'הרכבת וז

אחדות כדי להצטייד במים ומזון  במהלך הנסיעה עצרה הרכבת פעמים
דלקו מדורות  ,היה כבר חשוך עת, באחת העצירות. פחם לקטרגם בו

אמא . גברים לבושי מדיםנראו  ןסביבו ,בשדה שליד פסי הרכבת רבות

 חדוה מרוז 
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אמרה להם שאלה חיילים רוסים ששחררו את הארצות מידיהם של 
ו המלחמה הסתיימה ואנחנ. "אמרה, "עכשיו יהיה טוב. "הגרמנים

השרים החיילים  קולותיהם שללאוזניו של פול הגיעו ". חוזרים הביתה
לכדי מקהלת גברים עצומה  קולותעוד ועוד  ואליהם מצטרפים, שירי עם
 .וקסומה

אך , לאחר כמה ימי נסיעהלבסוף ירדו ממנה  .הרכבת המשיכה בדרכה
 ,כעת עלו על עגלה רתומה לשני שוורים. עדיין לא הגיעו לבית

כפר ל הגענו ,ילדים" ,ו זמן רב עד ששמעו את קולה של אמאטלטליוה
 ."ואנחנו נגור אתו ,סבא שלכם, כאן גר אבא שלי .ס'גרדצ

אמא חיבקה את האיש ואז את . איש מבוגר ואישה צעירהפגשו בית ב
תגידו שלום , ילדים. "ברו בשפה לא מובנתיוכולם פרצו בבכי וד ,האישה

אליהם ודחפה אותם קלות לכיוון שני פנתה  ,"לסבא ארתור ודודה תרצה
פנים  בעלאיש זקן ורציני : פול בחן אותם. האנשים הזרים שעמדו בחדר

. כחולות שטופות דמעותה הבלונדיני ועיני השיערש ,עצובות ואישה נאה
. בקה אותם בבכי ומלמלה מילים לא מובנותיח ,גשה אליהםינ האישה

רה לערוך את השולחן הדודה מיה. סבא ניגש ונשק להםגם אחר כך 
 ,המבוגרים שוחחו ביניהם באותה שפה לא מובנת. וכולם ישבו לסעוד

הילדים לא הבינו והביטו  .ומפעם לפעם השמיעו אנחה או פרצו בבכי
 .בהם בפליאה

אמא פניקה , פרה להם אמא שכאן גדלה עם אבא ארתורילפני השינה ס
תרצה . מהמלחמה וטונקה לא חזרו פניקה. ושתי אחיותיה טונקה ותרצה

אבא ארתור היה  .וכך הצליחו לשרוד ,ין היו עם הפרטיזניםוובעלה ארו
. נט'שאלה ז" ?ויןוואיפה אר" .וכעת הוא חולה מאוד ,במחנה עבודה

תרצה נשארה פה כדי שסבא לא יהיה . הוא רופא ונסע לעבוד בבלגרד"
 ואמא ."ומחר תראו את המקום ,כעת לכו לישון. "פרה אמאיס ,"לבד

 אבל לפתע ,רדםיזמן רב לא הצליח פול לה. סתה אותםינשקה להם וכ
 .הוא נרגע ונרדם .מעודו קול שירה מוזר שכמוהו לא שמע בקע מלמעלה

בכפר . "ופול שאל לפשרה ,למחרת שוב נשמע קול השירה המיוחדת
המוסלמים מתפללים במסגד " .הסבירה אמא ,"גרים מוסלמים רבים

, המואזין, וחמש פעמים ביום עולה איש ,ושנמצא ממש ליד הבית שלנ
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וזה הקול . אל ראש המגדל שבמסגד וקורא לאנשים לבוא להתפלל
  ."שאתה שומע

 .נט'הקשתה ז" ?ולמה אנחנו לא מבינים מה שאת וסבא ותרצה מדברים"

 ,"אבל אתם תלמדו מהר ותבינו אותנו, כאן מדברים סרבית ולא צרפתית"
כי סבא חולה  ,הגו יפה ותדברו בשקטואני מבקשת שתתנ" .ענתה אמא

 .הוסיפה ,"מאוד ואנחנו לא רוצים להפריע לו

בעליונה הדירה ובתחתונה בית  – שתי קומותהיו בבית . היה רוקחסבא 
שרר שם סדר . פול אהב מאוד לבקר בבית המרקחת של סבא. המרקחת

 ,מבחנות, כל מיני צנצנות זכוכית. מופתי וכלים שונים צדו את עיניו
 כל אלה – ובמיוחד המאזניים הקטנים עם המשקולות הזעירות ,טפטפות

. סבא היה תמיד רציני ואפילו זועף והתעייף בקלות. כבשו את לבו
לעומת . האנשים שנכנסו לבית המרקחת פנו אליו תמיד בשקט ובנימוס

חלקם , נט אהבה להשתובב בחוץ ולהתרועע עם הילדים ברחוב'ז, פול
סבא לא אהב את התנהגותה של . מלוכלכים וקולניים שהיו תמיד ,צוענים
פול היה שתקן וצייתן וכונה בפי דודתו . ופעמים רבות גער בה, נכדתו

הטה אוזן , שנשאר תכופות בבית, פול. רושו טובישפ ,"דוברינקו"
פעמים רבות שמע את  .למרות שלא הבין את הנאמר, לשיחות המבוגרים

לפעמים ראה אותן . ברות בכעס רבתרצה ולאה צועקות זו על זו ומד
ולא , נפגשושנים רבות לא אמו הסבירה לו ש. בוכיות, ביניהןמשוחחות 

את שלא הבין מהסבריה של אמו , מכל מקום. ידעו זו על תלאותיה של זו
 .יכול היה לחוש

נט ופול שהם נשארים אצל סבא 'לאחר שבועות אחדים אמרה אמא לז
אבל למה הדודה תרצה . "בוד בבלגרדוהיא נוסעת לע ,עם הדודה תרצה

יותר טוב שהיא תיסע ואת  ?וין נמצא בבלגרדוהרי דוד אר ,לא נוסעת
, פול שמע את דברי אמו. נט בקול רווי דמעות'אמרה ז ,"תישארי אתנו

אני צריכה לנסוע . יש דברים שילדים לא מחליטים. "השפיל מבט ושתק
ר טיטו וחבריו מחכים והחב ,כי יש עכשיו הרבה עבודה אחרי המלחמה

ותהיו ילדים  ,דודה תרצה צריכה להישאר פה אתכם ועם סבא. לי
ושוב . לקחה תיק שהכינה מבעוד מועד ויצאה, אמא נשקה להם ."טובים

ההבטחה של אמא שעכשיו יחזרו הביתה לא גם ו, חש פול שהוא ננטש
ואמרה שגם הם עוברים , אמאחזרה אבל לאחר כשבוע . התקיימה
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פול שמע  ,ואכן. כי סבא כבר חולה מאוד וקשה לו לגדל ילדים ,לבלגרד
פעמים רבות . וראה כיצד הוא חסר תיאבון וחלש ,אותו תמיד משתעל

 .נשאר במיטה ולא ירד לבית המרקחת

היה להם לא חשוב  .נט שמחו לנסוע עם אמא כדי להיות שוב יחד'פול וז
גם הפעם אך . יחד העיקר שיהיו, אם הבית הנכסף יהיה בכפר או בבלגרד

בבלגרד נשלחו הילדים לגור בבית . החלום לחזור הביתה לא התממש
כי אמא הייתה עסוקה בשיקום המולדת הדואבת לאחר , יתומים

 .המלחמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יפה ארפה –ציור אקריליק 
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 בית על חלום

 יומם עד הולדתם במקום מתגורריםה האנשים הם רבים עולמנו ברחבי
 את לעבור המפוקפק הכבוד לי היה .בחלקי נפל לא שכזה מזל. האחרון
 במשך ,כן לע. השנייה העולם מלחמת במהלך עמנו את שפקדה השואה
 לארץ שהגענו עד, לעיר מעיר, לדירה מדירה נדדנו רבות שנים

 מרדיפות נפרדנו. הנחלה ואל המנוחה אל להגיע זכינו כאן. המובטחת
 על .ותנוא ולהשמיד להרוג הייתה שמטרתם, נאצים ושל אנטישמים של
 .אישי ממבט לספר ברצוני כך

 וינה" שכונתה יפה עיר, בוקובינה באזורש רנוביץ'צ העיר יליד אני
 כנסת ובתי ציבור מוסדות, תיאטראות, אוניברסיטאות בה היו". הקטנה

 שייך היה מסוימת תקופה. רבות פעמים ידיים החליף האזור. מפוארים
 לידי עבר הראשונה םהעול מלחמתב. הונגרית-האוסטרו לאימפריה

 נכבש מכן ולאחר, גרמניה בו שלטה השנייה העולם במלחמת, רומניה
 .לאוקראינה האזור שייך היום. המועצות ברית י"ע

 כניסתי לפני, שש בן ילד בהיותי אותי "תפסה" השנייה העולם מלחמת
 משיקוליה החליטה רומניה ממשלת, פולין לממשלת בניגוד. 'א לכיתה
 הרומנים. היהודים בעיית שהגדירה למה יותר אנושי פיתרון למצוא

 לחיי תרומתם ואת המדינה בכלכלת היהודים של תפקידם את" העריכו"
 ולא עבודה מחנות להקים מיוחדת תוכנית הופעלה זו מסיבה. המסחר
 לתועלת עבודה מחנות" הוגדרוש מחנות ,והשמדה ריכוז מחנות
 ".הציבור

, ורומניים גרמניים כוחות ימגורַּ  אזור את כבשו המלחמה בתחילת
 ביתם את לעזוב היהודים כל הצטוו הכיבוש לאחר מיד. החלו והתלאות
 דחסו. שהיתי שבו הראשון הגטו נוצר כך. בעיר רחובות בשני ולהצטופף

 הובילו ומשם, הרוסים בבתים קטנים בחדרים, אדם בני מאות, אותנו
 הורדנו ימים פרמס לאחר. ידוע ללא בדרכנו משא לרכבות אותנו

 ראיתי בחיי הראשונה בפעם. הריכוז למקום עד ברגל והמשכנו מהרכבות
 נשים של כדורים נקובות וגופות מתים גופות, בדרכים שרועות גופות
 . רחם ללא – וטף גברים

 משה שכטר 
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 בת הייתה זו קשה ובשעה, אחותי נולדה המלחמה פרוץ לפני חודשיים
 הואו, אותנו שתוביל גלהע לשכור הצליח אבי .בלבד חודשים שלושה
 הקלגסים י"ע ושוב שוב הוכה סיבה כל ללא. לִצדה ברגל הלך עצמו
 הובלנו. ניסטרהְד  נהר את חצינו הליכה ימי חמישה כעבור. אותנו שליוו
 או עבודה למחנות החלוקה החלה שם, קולחוז מעין, חקלאית לחווה

 קטנה עיירהל להגיע לנו לאפשר כדי שוחד שילם ל"ז אבי. שמד למחנות
, במקום הקהילה בקרב יהודיים חיים לנהל קיווה שם, ימפול בשם

 לראות" זכיתי" ושוב, לעיירה ברגל הלכנו ואכן. טוב יחסית היה שמצבה
 . לכסותם מבלי, בדרכים אחים בקברי מוטלים מתינו את

 אבי. לתינוקת אוכל היה לא שכך ומכיוון, קשה במצב הייתה ל"ז אמי
 כשהיה. לאוכלו תוכל שהתינוקת כדי בפיו ולהמיסו לדשוקו לאכול נהג

 עלינו לסוכך אנשים ממספר מבקשים היינו, חיתוליה את להחליף צורך
 הקור למרות – ממני דרשו אף הורי. נקיונה על לשמור שנוכל כדי בגופם
 על לשמור כדי קפואים ולעתים קרים במים גופי את לרחוץ – העז

 . והבריאות הניקיון

 ניסה אבי. יהודים של משפחות 911-כ בגטו רוכזו בה עיר, ימפולל הגענו
 לשם. המקומי בשוק מכר אותו ,סבון לייצר והחל, ונמשפחת את לפרנס
 החומר את לרכוש נשלחתי ואני, קאוסטית בסודה צורך היה ייצורו
. הזה היום עצם עד בעורי נטבעו וסימניו, נזל הוא פעם לא. בעיר הכימי
 אותי לימד אבי. להשכלתי דאגו הורי אך, הלכתי לא פרהס שלבית כמובן
 מבני. וכתובים תורה אותי לימד ואחר, גרמנית אותי לימד שכן, חשבון

 הן. בשחור וצבעם רומני מחייל בגדים שקנה, דודי את זוכר אני משפחתי
 במיטה ושכב ,דם זוב עד רחם ללא הוכה דודי אך, נתפסו דודי והן החייל
 ואבי, אחרת בעיר שהה אמי מצד סבי. ארוכה קופהת מאוד קשה במצב
 האיכר. אליו שייסע איכר שכר הוא. לימפול להביאו רבים מאמצים עשה
. העיר לכיוון דרך לא בדרך ללכת החלו והם, איכר בבגדי סבי את צייד
 . ולהשפלות למכות סוהר לבית ונשלח, נתפס הוא אך

 זוכר. ובחגים שבת בימי יםמניינ לקיים נהגנו מרווח יחסית שהיה בביתנו
 מיד. מתקרבים שחיילים לצעוק השומר לפתע החל השבועות שבחג אני

, אבי מלבד כולם; אפשרית דרך בכל מהמקום לברוח הנוכחים הזדרזו
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 נפסקו לא כאן וגם, בטליתו עטוף כשהוא ולהתפלל לעמוד שהמשיך
 . שחטף המכות

 ואנו, המועצות-תברי צבאות י"ע האזור נכבש סבל שנות שלוש לאחר
 והתחלנו, לשאת היה שניתן מה כל בידינו לקחנו. לחופשי לצאת זכינו

. עצרנו וכשעצרו, הלכנו אנו נסעו כשהם. הרוסיים הטנקים אחרי לצעוד
 ברחוב נעצר ואבי, להתמקם הספקנו לא. רנוביץ'לצ חזרה הגענו כך

 ורלמכ לצאת נאלצתי ואני, מפרנס ללא נותרנו. הרוסי לצבא ונשלח
 רנוביץ'בצ. משפחתי את לפרנס כדי אפתה שאמי ועוגיות פרחים

 גדול הייתי כי', ג עד' א, כיתות שלוש וקפצתי, ספר לבית ללכת התחלתי
 מספר ולאחר, בלימודי המשכתי. 'ד בכיתה ללמוד התחלתי כך. מדי
. ישראל לארץ לעלייה התכוננו משם, לרומניה מאוקראינה עברנו שנים
 להגיע אותנו לשכנע שניסתה, הברית-בארצות אחות ההיית לאמי אמנם
 והאפשרות, והגלויות הנדודים סדר שחסל החליט ל"ז אבי אך, לשם

 המשכתי בארץ. ישראל לארץ להגיע היא בפנינו העומדת היחידה
. ילדים שלושה לי ונולדו נישאתי, ל"בצה שירתתי. התיכוניים בלימודי
 לי והיה, ציבורית לעבודה פניתי ,ושני ראשון לתואר לימודי את השלמתי
 חיים ומשפחתי אני בה, מודיעין העיר בהקמת שותף להיות הכבוד
 .באושר

, השואה מתקופת ללמוד חייבים שאנו הלקח מה ,אותי שואלים פעם לא
 כאן הוא מקומנו, ראשית: להבין עלינו דברים שני לדעתי כי עונה ואני

 ,להבין עלינו שנית. לובוסהג גבי על אחר מקום בשום ולא ,במדינתנו
 ,הכוח בכל לחםילה צריך וכנגדה, כעם לקיומנו סכנה קיימת שתמיד
 ". לשכוח ולא לזכור" האמרה מתוך

, עמנו את פקד אשר אסוןה לזכרון והגבורה השואה יום את מציינים אנו
 מכונת ידי-לע, עמנו מכלל כשליש, יהודים מיליון שישה נספו במהלכו
 להשמיד יש כי ,אידאולוגי מניע מתוך ,החליטה וז .הנאצית ההשמדה

 את המסכן נחות גזע שהוא מכיוון, שיטתית בצורה היהודי העם את
 יענו כאשר" ככתוב, הנאצי הצורר בידי הדבר עלה לא, למזלנו. העולם
 (.יב, א שמות" )יפרוץ וכן ירבה כן אותו
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 המלחמה בצל הבית

 הרהוריי לתוך האיר ,צחור בןל עמוד על תלוי שהיה, הגבוה הרחוב פנס
 המלחמה .עמוק וסגול אדום, כתום של נעימה שקיעה בגווני אותם וצבע

 נכנסת הים גלי פני על עצמי לחוש יכולתי. מאחוריי מדם העקובה
 .ורך נעים טבעי ערסל בתוך כמו, ושלווה בטחון של לרגיעה

 כפרי בסגנון חלון, שלי החדש העבודה חדר מחלון רואה הכול את
 ההולכים לבין יניב מפרידהה  גדר, השופעת הגדר מצמחית ירוק הנוטף
 ...באהבה לקבל הנשימה את ופותחת, מנשבת סתווית רוח, בשביל

, "מלחמהה בצל הבית" הכותרת למול עברי את בי המציפים הזיכרונות
 המקום .הקיבוצי ילדותי מנוף הוא ביותר הרחוק הזיכרון. פשוטים אינם
 שירת, שיבולים קציר, ירוקים שדות מרחבי, ממש של דןע גן, גרנו בו

 וסביבו מבורכים גשם במי חורף כל המתמלא וואדי, ברקע הגבעטרון
 ולצידם תאנים, חרובים, זיתים: עתיקים פרי ועצי שיחים, בר פרחי שפע
 יצאו לא שהמתים שמרו כאילו ,תמיריםה ברושיםה עם קברותה בית

  לרשותי הייתה ועשירה יפה וסיםאיקליפט חורשת. סתם כך מקברם
 ממצוקות ולהתרחק בצילה לשכב ורציתי ובמידה,  רב לא פסיעה במרחק

 השופע שהטבע קטנה ילדה כ"בסה. ונחבאת אליה רצה הייתי הלב
  .שפויה אותה החזיק

שלא היו שם ולא נמצאה  ,מלבד ההורים, בית הילדים היה בית לכל דבר
וכבר  ,בבית הילדים ישנו בלילה. הבהסבלנות אורך רוח ובוודאי שלא א

תורנות , ניקיון החדר, מגיל מאוד צעיר היינו אחראיים על סידור המיטות
משם נשלחנו לעבודה במשק וחזרנו להתקלח , שם למדנו, בחדר האוכל

שקיעה ועד צאת הכוכבים לאכול ולפגישה עם ההורים כל יום מה
מידה למול חוקים הנוסחא להצלחה הייתה ע. וחוזר חלילה, במלואם
עבודה רצינית מדויקת , דרישות במעורבות מלאה למען החברה, נוקשים

שכדאי להיות תלמידה טובה על מנת  ,ויעילה וכמובן המלצה חמה
 .כמעט הנוסחא שתביא להגעת לגאולה. ל חיבה יתרהשתקב

נחשים וחיות טרף , מלחמה מול שדים, י מלחמה יומיומיתלהייתה 
הרגשתי . הלילות נהפכו לסיוט. לי מנוחולא נתנו שהשתוללו בדמיוני 

מה מרגיש  ,לאף אחד לא באמת היה איכפת, בדידות שקשה לתארה

 דליה אלעזר 
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מההורים ומהדרישות  ואיך הוא מתמודד רגשית עם המרחק ,הילד
אותי להיות עצמאית ויודעת לדאוג  עובדה שהובילה. האינסופיות

הייתי כי  ,רתיהסתדלמזלי .כי לא היה מי שבאמת עשה זאת, מילעצ
, זכור לי לילה אחד מלא כוכבים. חרוצה מאוד ואוהבת חיות וטבע

היה חושך . ורותאהכיבוי  לאחר ,יי הביאו אותי לישון בבית הילדיםשהור
, לה הבלונדינית המתוקה והחייכנית'תי שרהבחדר ישנו יחד א. מוחלט

 .ואני, שהיה תמיד מצחיק את כולםיונה , בועז שהיה תמיד קוטר ועצבני
לפתע הייתי . בשום אופן לדבר אחד עם השניאסור היה לרדת מהמיטה ו

אבל פחדתי אפילו לרוץ ללא היתר . ריכה פיפי שכמעט יצא בתחתוניםצ
כי הייתי בטוחה , שם עמדו השירותים, במסדרון הארוך עד הקצה

שמתחת למיטות זוחלים אלפי נחשי צפע ומחכים לרגלים יחפות כדי 
התמלאתי זעה קרה ובקפיצה גדולה ניתרתי . להמיתןלהתנפל עליהן ו

ם ושומרת הלילה לא שהנחשי ,ורצתי במהרה ,מהמיטה ישר למסדרון
כשנכנסתי לתא השירותים , זוכרת את הרגיעה העמוקה. יתפסו אותי

כ בריצה חזרה הרגשתי הצלחה ענקית "ואח, המואר ואת הפיפי ששוחרר
  .ואז צללתי לשינה עמוקה. י את המשימה בשלום ומבלי שאתפסשעברת

כי הילדה שבי לא , שהמלחמה הזו הייתה מלחמה ללא ניצחון ,נראה לי
מי ששמר על שלומה ושתתפנה לא באמת היה , באמת יכלה להיות ילדה

ורגישות גבוהה  שרק  גדושה קיבלו מנת אהבה ,לעומת זאת, בנותיי .לכך
 .עד התאונה גדלה וגדלה

 הייתה התפוגג שלא כבד צל םע לחלוטין ושונה אחרת מלחמה
 לנכדותיי וסב בנותייל אב, בעלי הוא שהיום, ביל בחיר את הכרתיכש

 לא העובדת בהתיישבות וגדלה שחונכה שנערה חשבו הוריו .האהובות
 בוטינסקי'ז אחרי שההליכה עוד מה .המוכשר בנם עבור טובה מספיק
 לא אך. העם למול ומבודדים שונאים אותם הותירה ודרכו תורתו וראיית
 סיפור היה בינינו האהבה סיפור. לבנם שחשתי האהבה על לוותר יכולתי
 שבאנו למרות ,לזו זה עמוק חיבור שהרגשנו משום ,ונדיר מיוחד
 על היו כשווים שנינו שזיהינו הדברים. לחלוטין ותשונ חיים תומתבני
 אדם כל לקבל פתוח לב, שקיפות, אמינות: כאדם ומהותו האדם ערכיות
 התביישו לא הם .משפחתו לפני הציגני קותי בו היום לי זכור. הוא באשר

 לבי מתוך שיצא האור אך .כולם לפני לביישני, הסתייגותם את להראות
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 של מפגש בכל. אני דווקא אוול הנחותים שהם העמוקה ההבנה אור היה
 את שחיבר וחזק עמוק שורש צמח כאילו, מצדם חזקה התנגדות גילויי
 המלחמה ואז .ביננו להפריד היה אפשר שאי כך, מאוחדים ינוהי. לבנו

 ובניםמ כלא ולראותם בינינו היחסים את להעמיק וזכינו הוכרעה
 את סיים וקותי מהצבא כשהשתחררתי ,שנתיים כעבור נישאנו. הםלימא

 ההתנגדויות למול ויותר יותר בינינו התעצמה האור קרן. לימודיו
 . וחזקה היפ משפחה והקמנו ,החיצוניות

כאילו סידר לנו מלחמה חיצונית כדי  ,שהשם יתברך ,מה שמצחיק
נכון להיום ההורים . שנפתח את השלום הפנימי בינינו באופן אינסופי

שתזכה , ונשארה האם של קותי, הלכו לעולמםשלי ואביו של קותי 
והיא מזדקנת בשיבה טובה ונהנית מהבנות והנכדים , לחיים ארוכים
הייתה חיה , שאם הייתה חייה שוב את חייה ,טננו ומודהשיצאו מפרי ב

 !נצחונה: שמה דרך אגב . אותם אחרת לחלוטין

א היחידה שהצליחה הי, המלחמה האחרונה הייתה הקשה מכולן
, איבדתי כל מה שהכרתי, "לאחוז"לא היה במה  .להורידנו לשאול

 ,ומקיםאיבדתי את  הזיכרון ואת שלמות הגוף שנשרף לע. השגתי ובניתי
, יו קירותה". באחת"הבית התפרק . והותירני חסרת אונים של ממש

הבנות נשארו מיותמות . אבל נעלמו ההורים ,חומות וחדרי חדרים
. ואף אחד לא באמת לקח אחריות עליהן ועזר ,ומפוחדות למול האימה

הילה הבכורה לקחה בעצמה את המושכות ודאגה לבנות וליוותה אותנו 
לפרטי  בהיחשפהתי החולים ועברה חוויות קשות במסע הרפואי בב

כנראה השם   .זו הייתה תאונת מטוס ספורט. הקורות אותנופרטים בכל 
כדי שנבין את משמעות החיים  ,כ קשה"היה צריך להעביר אותנו משהו כ

אלא , ובהשגים חמרייםנצחונות ב, שהיא לא קשורה בכסף, האמיתית
או במדרגה , "אהבת לרעיך כמוךו"להשגה רוחנית המדברת על , להיפך

זה מה שעוזר  ".אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך: "נמוכה יותר להבנה
שבית עבורי הוא סביבה אנושית החיה את משמעות , לי לסכם את דבריי

תוך כדי חיבור לבבי ,  הערבות ההדדית ויכולת קבלת השונה ממנה
בלפתח  שאני עוסקת ,היום אפשר להגיד .שהולך ונפתח לאינסוף

תהליכים מודעותיים אצל אנשים שלא מבינים את משמעות הסבל 
.כדי שיתפתחו מכך להיות אנשים ערכיים של ממש, בחייהם
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 יומן אילת

אבל לא לשם כך , באילת של סוף שנות השישים התנהלו החיים בכיף
וכמו זוגות צעירים , בעיר הייתה דרישה לידיים עובדות. הגענו אליה
ובעיקר להיבנות  –גם זוגתי ואני ירדנו אליה לבנות אותה , ורווקים רבים

למשל למים , היינו צריכים להתרגל לדברים רבים, כדי לעשות זאת. בה
מים שנאלצנו לסננם ולהרתיחם , המזוקקים שהגיעו אלינו מהברזים

. לפחות מגורים קל היה להשיג, בכל אופן. קודם שהעזנו להשתמש בהם
תמורת מקדמה . חיפשה קונים בנרות, מידרחברת ע, החברה המשכנת

ובה שלושה , ר"מ 92נמוכה קיבלנו בעלות על דירה טרומית בשטח של 
הקירות היו מובאים מהמפעל ומוברגים קיר אל קיר באתר . חדרים
 .הבדיחה הייתה ששכן עצבני פירק לידידו קיר וגנב אותו. הבנייה

" עבודות"ה אחת, הרשמיות העבודות מלבד אבל, לכולם הייתה עבודה
 את הרווקים בילו שם, אילת של ימה חוף על הייתה המקובלות
 ארקיע ממטוסי היורדות" פצצות"ה על עיקשת בתצפית שעותיהם

, (השנייה העולם במלחמת שהשתתפו, "דקוטה" מסוג) המקרטעים
 . צלילה וכמדריכי תיירּות כמדריכי לפעולה נכנסו ובהמשך

שרצפתו לא הייתה , ית קולנוע אחדחיי התרבות שלנו התמקדו בב
בחיים שמחוץ לבית הקולנוע ליוו אותנו . משופעת וכולם הסתירו לכולם

באילת היו נפוצות . רק החלו" מכניות"מערכות המיזוג ה. החום והיובש
ואלה , מערכות שפותחו על עקרון התזת מים, "צינון"אז בעיקר מערכות 

 . סייעו לנו לחיות ולעבוד

. שום דבר לא הדאיג אף אחד. ר לימדו אותנו לאהוב אותההמגורים בעי
, אז הלכנו לים, ואם לא היה בסדר, "הכול בסדר"הייתה תחושה של 
בחוף היינו מחליטים אם הולכים למחרת לעבוד או . משפחות משפחות

, פשוט נשארנו כל המשפחות עם התינוקות לישון על החוף –אם לא . לא
 . הביא דגיםוכמה מהחברה הלכו לצלול ול

לפני עלות השחר הועפתי ממש . הכול השתנה 6414בוקר אחד באפריל 
בחניה בערו . ואור עצום הבליח לתוך הבית, מהמיטה מהדף פיצוץ אדיר

 ארנון רוזנבלום 
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שברים . הסתבר שמהעיר עקבה נורו אלינו שתי טילי קטיושה. מכוניות
ועד לא ידענו עד כמה . ריססו את קירות הבית שלנו ואת בית ויצו שלידנו

מות רצנו להרים 'וכולנו תפסנו את הילדים ובפיג, מתי תימשך ההפגזה
 .מקלטים לא היו בעיר. הסמוכים לתפוס מחסה

ארבע מכוניות נשרפו . כשמכבי האש סיימו את עבודתם התברר הנזק
. וסיבי הפיברגלס בצבצו, הסוסיתא שלי נחרכה לכל אורכה. כליל

האירוע בפני . חאו לי כפייםמשום מה מ, כשנסעתי ִאתה בעיר, בהמשך
, כשכולנו עדיין נרגשים, בשעה עשר לערך. עצמו לא הסתיים בפגיעות

? מה שלומכם", ובעינו האחת חייך ושאל, הגיע שר הביטחון משה דיין
, כמובן רצינו לדעת איך קורה דבר כזה ועוד מעקבה" ?האם יש נפגעים

 . עיר שלא היו לנו ִאתה כל בעיות

כעבור עשר או עשרים ". תכף תראו מה קורה", ר דייןאמ, "אל תדאגו"
נמוך מתחת לגובה הפסגות , שני מטוסי סילון שלנו דקות הגיעו ביעף

ועל , הרים שבשעות אחר הצהריים משתקפים בים סוף –של הרי אדום 
שמענו את . והורידו על עקבה כמה פצצות –כן הוא נקרא גם הים האדום 

 . מאז לא נרשמו מקרים חוזרים. עשןהפיצוצים וראינו את תמרות ה

 הכנסת בית החל כיפור יום תפילת של ובעיצומה, אחדות שנים עברו
 קרה, הביתה נלך בואי", השבע בת צאלה לבתי אמרתי. להתרוקן

". מלחמה שפרצה אומרים", מהמרפסות נשים זעקו כבר בדרך". משהו
 עוד הייתה הטלוויזיה שהרי, הרדיו מול בתי את הושבתי בבית

 את כשתשמע לי ותקרא הגיוס לסיסמאות שתקשיב מנת על, בחיתוליה
 .הציוד את הכנתי הזה בזמן. שלי הסיסמא

 .יום כשישים כעבור אלא הביתה חזרתי לא

 

 חיים שפיר: איור
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 הנעלם הבית

. הגמיש מגופן המים רסיסי את ניערו, הים מן הגיחו לבנות לביאות
 החול על רצו הן. בשאגות האוויר את מילאו הפעורות מלתעותיהן

 ,משקופים פעור ,ריק בית חזית אל משהגיעו. צבעים של בשפע שהיתמר
 .ודממו באחת נעמדו

 שניגרו דמעות להזיל החלו קירותיו. בהן התבונן והבית בבית התבוננו הן
 מראת סביב במעגל עמדו הלביאות .עגולה מראה ויצרו החול על

 .החול גרגרי בין מוגונ התפורר הבית, כשסיימו. אותה ושתו הדמעות

 
 

 

 שושי אברבוך 
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