
  1 | שבילים|  17גיליון  

  

 ביליםש

 580482412ר "עבית הסופר מודיעין והסביבה 
 

 
 

 
 
 
 
 

    , רוני סומק, רוני אלוני' פרופ, עמרי וונדל' פרופ, הלל ברזל' פרופ: מועצת המערכת
   'דריאיר מימון,  'דר, אביבית לוי' פרופ, פרופ' בנימין זאב קדר                           
 .ליאת בן דוד 'דר, עמליה רן                           

 
 איתן-י אברהםרחל 'דר: עריכה ראשית

 הנריק רוסטוביץ 'ודר אברהם בן צבי: םעורכי
 יעקב גבאי – חדר פנים ירוק: קדמי ציור שער

 יעקב גבאי – חדר פנים אדום: אחורי שער ורצי
 מאירה פרידמןו מיכל לייבה: גרפיקה
  עידית אפרים  :כריכהעיצוב 

 
  bethasofer.modiin1@gmail.com :ל"דוא

 www.bethasofermodiin.org.il :אתר אינטרנט
 
 

 אדריכלות ויצירה  – 17נושא גיליון 
 
 

 . מנוקדיםיש להגיש שירים 
 .יש לכתוב בשם הקובץ( פרטי ומשפחה)שם המחבר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13גיליון תוכן 
 

 

 7171102  ,רעות-מכבים-מודיעין ,247ת.ד.  ,עת-כתב –מערכת שבילים ' לכב
 ולקבליצירות, להשתתף באירועים ובתערוכות שירים וציורים  לפרסם,  כחבר להצטרף  אבקש

 .שבילים חוברות את
 

 ________________________________________ומשפחה שם פרטי
 _:______________________________________________כתובת
 :____________________________________________נייד/טלפון 

 
 השתתפות, חוברות משלוח כולל) שנתיים חבר דמי ₪ 240 סך על המחאה מצורפת

 .לפקודת בית הסופר מודיעין והסביבה (ופרסום  בתערוכות
 

 ___________ המחאה 'מס_________  סניף_________________ בנק

SHVILIM 



 

 17גיליון  שבילים ||  2

 

 17תוכן גיליון 
 שירה שבילי

 – דירה ולא ידעה אבן, סימביוזה, אני עובר•  5 עפר עציון' פרופ – על ארכיטקטורה ויצירה
ביצת זהב, דפים, •  9 שמעון רוזנברג –שנה 30חדרו של הפקיד, אחרי •  6 פרופ' גד קינר

בתי אבן •  11 איתן-רחלי אברהם 'דר  –שריטות בנוף אורבאני  • 10 מיכל סנונית – דפים
 – האמנתי, בתוך כל זאת • 13 אבנר להב – בהישמע צליל • 12 צבי עצמון – סדרתיים

דר' דיתי  – ציפור חמישית• 15  אשר גל – מחיר למשתכן, העיר מזמרת • 14  אילנה צמחוני
סכנה  • 18 דליס מימון – כתבי הבית הישן•  17 חיים ספטי – גשר המיתרים בעירי•  16 רונן

דר'  – המחשב • 20  אדלינה קליין – מחסה, חיבורים•  19 שרה גר אמדור  –כאן בונים 
מטבע לשון ברחוב,  • 22  כרמית אופק –, בדירה שלי שכונה מוזרה • 21  אורן עילם
 – מבצר • 24  טל איפרגאן • 24  טל חסן – הזאת הגדר את•  23 יהורם גלילי  – מטוטלת

 דר' עליזה פרונטל – אושר סטירילי • 26 דר' ליאת בן דוד - חמר משחקי• 25  מירב סיאלו
 מעל מדרגות ביתה, בישולים•  28 תות הרמס סאטורי – אהבה חיפאית, חוף בת גלים • 27
– דוברת • 31 מרים לפיד – על קריאת השירה, ארספואטיקה, כלים • 29 פאלק מ' מנחם –

בוקר •  33 פרופ' עדה אהרוני – ביתנו החדש • 32 סברינה דה ריטה – חדר•  32 נעמה יונג
 – אליותבואנוס איירס, בסימטאות הוירטו•  34 צביה ליטבסקי – במטולה, ארספואטיקה
  36 תמי לדרמן ירבלום ארבל

 
 שבילי תרגום
ג'ורג'  – ירושה•   37-39( יואל נץ: רוסית)תרגום מ  גומיליוב ניקולאי – מעבר לקבר
 40-41( אבנר להבית: צרפת)תרגום מ פרידנקרפט

 
 חדשים לספרים שביל

שירה  • 42 אוריאל בן עמי – מנהלל ועד בכלל • 42 מתן אייל )עורך(  –מודיעין העיר 
 – אמת • 43 דר' ליליאן דבי גורי – על נהרות ועל ימים • 43 פרופ' זיוה שמיר –חדשה 

 –מסע אחר עם עורב שחור  • 44 דר' דורית זילברמן – תלוי איך מספרים • 44 צביקה ניר
אגרת  • 46נעמה ארז  – אגרוף קטן • 45אלי בר יהלום  – דבש צרעות • 45 חוה פנחס כהן

 46 לה הודס פלחןגאו – ללהבה
 

 אמנות שבילי
•  81, 67, 63, 53, 49, 35, 22, 11 בוברמן יצחק•  90, 88 אפשטיין חוה•  16 איזיס אוליביה
 הירש טוני • , 57,  אלבינה דניאל•  64 נורית גזית • 55 ,29גבאי יעקב •  50 בורשק עליזה

•  59, 58, 6 סנדר יחזקאל•  60 סופרין שפירא•  61, 32, 18חנוכייב גלינה •  38, 30, 21
  98, 52, 28, 23, 20 דניאלה פורת 85, 74, 62, 3 ינעמ פוקס 94, 56ל ט עירוני, 94 יראת עוגן
 26 רחל רון  • 112, 54, 51, 34, 25, 17 קושניר אולגה• 
 

 והגות עיון שבילי
ת קולות המלחמה בעקבו • 91-94 דר' עופרה מצוב כהן – ...וכל העם רואים את הקולות

-102 אוחיון אברהם – קולו וצלילים בבית המקדש • 95-98 בן דוד יערה – ...שירי זמר
 107-112 דר' יוסוב שלום מירי –שירי התנ"ך של משה שפריר  •105
 

 סיפור שביל
 של סודה • 71-68 עמיעד טאוב –הסטודיו האדום •  65-67 רפי אגמון –נברשת ושיברה 

האיש "משם"  • 75-78 ברעם זוהר – בשערייך ירושלים • 72-74 גולני שולמית –סינדרלה 
 יעקב אשכנזי – הדוקטור • 82-85 ורדי ליאורה • 79-81 יצחק בן אביעד–על המזח ביפו 

 88-90 אפשטיין חוה – נביחות • 85-86



  3 | שבילים|  17גיליון  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרס וחתןנשיאה הראשון של מדינת ישראל  ,שמעון פרס הלך מאתנו
 תביכתל מצא פנאי ,ידים המדיניים הרבים שמילאהתפק . ביןלשלום נובל

ששלחו אליו את  ,קריאת ספרים ולשליחת תגובות למחברים, שירים
אותו בשלושה אירועי . פגשתי רבים לבקר באירועי תרבותאף ספריהם ו

אליהם הוזמנתי. איש חם ולבבי המדבר בגובה העיניים שונים  תרבות
. רומן שערכתי תעניינות כנהמתוך הוא תשומת הלב, ומקשיב במל

שעלה מרוסיה זכה למכתב  , ד"ר איליה נמצוב,לסופר"הקדר ממודיעין" 
 . מהנשיאמשבח 

שצויר של שמעון פרס, את דיוקנו מצאתי לנכון להציב בפתח הגיליון 
 . יהי זכרו ברוך!נעמי פוקסהאמנית  ע"י 

 ת כ ר ו  ע ה    ר ב ד
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ם של שני הגיגיהפרי  ,הוא הנושא הנבחר לגיליון זה אדריכלות ויצירה

, ממשיך בנימין זאב קדרופרופ'  הלל ברזלחברי מועצת המערכת: פרופ' 
הייתה חברת מועצת המערכת ש ,נורית כנען קדרשל רעייתו פרופ'   דרכה

שכיהנה כראש הפקולטה לאמנות באוניברסיטת  ,. נוריתוהלכה לעולמה
לשיפור כתב העת, עצותיה מרעיונותיה ומתרמה לא מעט אביב, -תל

 יהי זכרה ברוך!מדור "שביל לאמנים".  בפרט
רבים האמנים השולחים יצירותיהם ל"שבילים" ומוצאים בו שביל 

ולהצגתם לפרסום יצירותיהם בהתאם לנושאי הגליונות השונים 
את כל המארחת  ,יה המרכזית במודיעיןבתערוכות שבילים בספר

ים בצד תערוכות הציורבדרך קבע.  היוצרים שבאים מכל רחבי הארץ,
זו הזדמנות נוספת להודות מוצגים גם שירים נבחרים מהגיליון החדש. 

, מנהלת רשת הספריות במודיעין על האירוח המתמיד של אוה רוכמןל
 אירועי שבילים.

מודיעין הסב את תשומת לבנו לספר  ,בנימין זאב קדרפרופ' ההיסטוריון, 
היבטים מ הפורשים בפני הקורא את מפת העירבו קובץ מאמרים ש ,העיר

מעמידים בפני ו ואמנותיים שונים: היסטוריים, אדריכליים, אסתטיים
שקרמה עור וגידים והפכה  ,מרתקת על העיר ההיסטורית תעודההקורא 

 לחיה ונושמת. 
בחנוכה במודיעין  בשנה מידי שנה יםגיליונות החורף של שבילים נחגג

בחר לגיליון נ אדריכלות ויצירהלא בכדי הנושא:  ;העיר שקמה לתחייה
 החורף. 

ותה של , אלא באדריכללא באדריכלות המקום בלבד עוסק הגיליון אולם
 מאמר. בציור או אם בהיצירה האמנותית, אם בשיר, אם בסיפור, 

 האיכותיות לקבץ את כל היצירות מאין כמוה חוויה אסתטית היזו
הנשלחות למערכת תחת קורת גג של הנושא הנבחר וליצור את הגיליון 

 בנושא. היצירות  משללחדש ה
 

תודה לכל משתתפי הגיליון ולמשרד התרבות שתמיכתו אפשרה את 
 הוצאתו לאור.

 
 איתן-רחלי אברהם                                                                               
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  ויצירה ארכיטקטורה על

 
ם עַּ ְיקּום ָהְיָתה פַּ ם ְוָהָיה הטָ ש   בַּ   ֵסֶדר גַּ

יֶטְקטּוָרה: "ְכֶשָאְמרּו ְדרּו כָֻּלם" ַאְרכ  ל ש   ֶתֶדר אֹותוֹ  עַּ
ינּו ָבר ְוֵהב  ָיה ְבָאָמנּות ֶשְמדֻּ ְבנ   הַּ
ָיה ֶאְפָשרּות ָהְיָתה ְוֹלא  ְשנ 

 
ֵסֶדר ְוָאז ר הַּ  הּופַּ

יֶטְקטּורֹות ָלצּוץ ְוֵהֵחלּו ְסָפר ְלֵאין ַאְרכ    מ 
יֶטְקטּוָרה  שיֵ  ים ַאְרכ  ְחֵשב   ְלמַּ
יֶטְקטּוָרה וְ   ְלָתְכָנה ַאְרכ 

יֶטְקטּוָרה  ֵיש ים ַאְרכ  ְצב  ְמעַּ  ל 
יֶטְקטּוָרה וְ  ָנה ַאְרכ  ֲחתֻּ   לַּ

יֶטְקטּוָרה  ֵיש ְקֹשֶרת ֶשל ַאְרכ   ת 
יֶטְקטּוָרה וְ  ְזֹמֶרת ֶשל ַאְרכ    ת 

יֶטְקטּוָרה  ֵיש ס ֶשל ַאְרכ  צ פַּ  ּורי 
לּו ֲאפ  יֶטְקטּוָרה וַּ פּור ֶשל ַאְרכ   ס 
יָכל ְועֹוֵמד ְדֵהָמה ְואֹוֵמר ָהַאְדר   ְבתַּ

ְהיֹות רֹוֶצה ֶאָחד ָכל יֶטְקט ל  ל – ַאְרכ    ?ָמה שּום עַּ
יָרה גַּם ְיצ  ם בַּ עַּ  הטָ ש   ְוָהְיָתה ֵסֶדר ָהָיה פַּ
יר ְכָתב ש  ים נ  ֲחרּוז  יָנה, בַּ ְנג     יָטהְקל   ָהְיָתה מַּ
ָמר ָיה ָשר זַּ ֲהג  ם ְברּוָרה בַּ ית ֵריש ע   ְלשֹונ 

ים ְזמֹונ  ְכְתבּו פ  יָרה ְבָשָפה נ  ית ֲעש  ָננ    ְוח 
יּור  ָברּור ָהָיה צ 

 

 עפר עציון

שירהילי בש  
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פּור ְלָכל ְוגַּם   ס 
יָלה ְוָהְיָתה ֹתֶכן ָהָיה  ֲעל 
ְתָחָלה ְוָהְיָתה סֹוף ְוָהָיה  הַּ

 
יֹום יֹוֵצר עֹוֵמד ְוהַּ ם ֶשל הַּ עַּ  פַּ
ם ְדהַּ ירֹות נ  יצ  ְסרֹות מ  ם חַּ עַּ  טַּ
י ְורֹוֶאה ף ֵאיְך כ    דֹור ְכֶשָחלַּ

ֹמץ ֶתֶבן ָקֶשה ֶאת הַּ ְבֹרר ֵמהַּ  ל 
 

  

 ס"מ 60*80אקריליק על קנווס   - יחזקאל סנדר
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    * 
ָנה ֶאֶבן ָיְדָעה ְוֹלא פ  ְהֶיה ֶשֹּלא הַּ  ת 

 .ָהרֹאָשה ְלֶאֶבן
ְרֶעֶשת ים נ  לּוס  ק  ְתשּואֹות מ   ֵחן ֵחן ּומ 

ת ֶשֵאין ָיְדָעה ּהלָ  י  בַּ ָדּה ְתקּוָמה לַּ ְלבַּ  מ 
ָדּה ת ְלֹלא ְתקּוָמה ָלּה ֵאין ּוְלבַּ י  בַּ  ,הַּ

ְך ע ֶשֲעָרה ֹלא אַּ ָבלַּ י ֶשת  ְמע  ת ב  י  בַּ  הַּ
י נֹוָדע ְוֹלא ְברוֹ  ֶאל ָבָאה כ   ק 

ְהֶיה ֹלא ּוְלעֹוָלם  .ָהרֹאָשה ְלֶאֶבן ת 
ע ְוֹלא  .ֵתדַּ

 סימביוזה  

 

י ֶיֶלד ְכמוֹ  ְנְדס   קֻּ
יעַּ  ְטב  ת ָידוֹ  ֶשמַּ יקַּ יצ   ֹוןטבֶ  ב 

יעַּ  ְכֵדי ְטב   חֹוָתם ְלהַּ
בֶ   ְוֵאינוֹ  בוֹ  ֶנֱאָחז ֹוןטְוהַּ

ְרֶפה יעַּ  ָהרֹוֶצה ֶלדְכיֶ  מַּ ְטב    ְלהַּ
ְרֶפה ְוֵאינוֹ  חֹוָתם  ְבֵיאּושוֹ  מַּ
ד ְתֹלש עַּ ְצמוֹ  ֶשי   עַּ

ְצמוֹ   . ֵמעַּ
ָידוֹ   .מ 
י ְטָבע ְוגּוֵפְך ֲאנ  מֻּ  הַּ

ָטה מ   . בַּ
י  .ְלָיד 

 

 גד קינר
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  רהדי עובר אני

 

י יל ֲאנ  ש  י ֶאת מַּ יָרת   ֶשֶנֶעְשָתה ד 
י י עֹור ל  ים ֵשנ   ְשנֹות ְבַאְרָבע 

ְפָלָגה יק הַּ  .ֶשְבתֹוָכּה ָבר 
י  .ֶשְבתֹוכ 

ְמחּו ָכאן י צ  יבַּ  .נ 
י ָכאן ְחת   ֶאֶרס ֶאת ָרקַּ

י  . ַאֲהבֹותַּ
י ְוֶעֶרש  .ְיָלדַּ

 
י יָרה עֹוֵבר ֲאנ   .ד 
יחַּ  ֹלא נ  יםָלאוֹ  אַּ ֲחֹנט ְרז   לַּ

י ְרקֹוָפג אֹות   ָשקּוף ְבסַּ
י ָלשּום ְתצּוָגה אֹות   ל 
ְזָוָעה יָדּה ְול  יר  יר ֶשל ב   ָרָעה ע 

י ֶאת ְכמוֹ   זֹוְמב  יֶנט הַּ ב  קַּ    בַּ
י ֶשל יָגר   .ָקל 
 

ֵכר י ָלֵשאת ְמבַּ ְצמ  ת ֵתה ְככֹוס עַּ חַּ  רֹותַּ
ד ת. ְגָדָתּה עַּ עַּ ילתַּ  ְונֹוֶסֶכת רֹוגַּ ְקָנה ְמה    ז 

ְדעֹונּות ת ְוי  חַּ ְרקַּ ת ֶשל מ  ישַּ ְלֵפי ְכת  ים טַּ ָקק    מַּ
ים ְוֶאֶרג יש  ְכב  יָרה עַּ ט  יָרה מ  יָרה ְלט  ֲחד    בַּ
יָלה ְבֹאֶנס יָרה ֶשל ּוְבע  י ְנשּוָאה ד   ּוְבל 

ְסָכָמה ָלה הַּ ְמח  ָלה ּומ  ח  מ ְ יָחה ל  ְסל   ל 
ָפָרה ל ֶאֹצק ּוְלכַּ יעַּ  עַּ י ֶאת ְצמ  ְצמ    עַּ
ד ָהרֹוֵתחַּ   ֵהְמֵרָרה כֹוס ְגדֹות עַּ

יר ַאֲחרֹון ָמֵגן ְכמוֹ  ְנצּוָרה ָלע  יֹוֵצק הַּ   הַּ
ת יֹוָרה חֹוָמָתּה ֵמֹראש חַּ   ֶשל רֹותַּ
יָחה ֶשֶמן ְמש  ל הַּ  אֹוְיָביו ֹראש עַּ

יֹות  אֹוְנָסיו  .ָיָדיו ּוְכו 
יו  .ְרָנָנה ָמֵלא ּופ 
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  שנה 30 אחרי, פקידה של חדרו
 

הּו  ?ֶחֶדר מַּ
 

נֹות        פ   ְגבֹוהֹות-ָהְרחֹוקֹות בַּ
ים ּו  קַּ ים הַּ ְזג  ְתמַּ ְכֵדי מ  ְפָסא ל  ת קֻּ  ַאחַּ

צֹוֶלֶלת ֵקי ֶאל הַּ ֲעמַּ טֹוְרחֹות ֵעיֶניָך מַּ  הַּ
ָתה ְבָטחֹות ֶשל חֹוף ְלָך בֹוֵרא אַּ  .הַּ

 
ט ְבֶמְרָחק ְמעַּ יָעה כ  יב ֹוֶתיָךְבֶאְצְבע ְנג  ְרח   תַּ

י נֹוף  ,ָפנֹוָרמ 
י ְעתָ  כ  גַּ ים ְמלֹון ֶאל ה   אֹוְרח 

ת ְשעַּ טֹוָבה ְמנּוָחְתָך ב   .   הַּ
 

הּו יר מַּ  ?ק 
 

יּות קֹוֵטל ְשפ  ְשֶעֶנת, הַּ יר ָקֶנה מ   ,ָשב 
ְך יחַּ  אַּ נ  ְבָך ֶאת ָעָליו תַּ יְך גַּ ָפר   ,הַּ

פֹות ְגֶליָך ְוכַּ ְשָתְרגּו רַּ  ְצָפהָבר   י 
ל ְוַאף ע עַּ ְחמ   ָלְבנוֹ  ֶרקַּ מַּ  ירהַּ
יר עֹוד ְחו   .תַּ
 

י ְעְתָך ָתנּוחַּ  אּולַּ ם דַּ יר סֹוף סֹוף א   יְַּבה 
ח ְזרַּ ן ְוי  יר מ  ק  ל הַּ ְלגַּ ָצָלה גַּ י הַּ  ְשֵמימ 

יר ֲחז  ְלָחֶייָך ֶשיַּ ע ל   יריֲַּחד   ֹדֶפק, ֶצבַּ
יֶדיָך ְור  ְדְרָך ֵמֹאֶפק ְויֲַּעֶלה, ל      חַּ

רשַּ   .חַּ
 
 

י ה   ?ֶלתֶד  מַּ
 

ק ֶסֶדק ְדחַּ יטֹון נ   .ְבק 
 ֶחְפָצּה ְמחֹוז ֹלא
 

ת ֶשל יָצה ְשעַּ  ,ְיק 
  סֹוְגרֹות ְדָפנֹות ֵשש

יא, ֲעָלָטה  ָעֶליָך ָעָטה ה 
ָתה  ,ְלָאחֹור ָנסֹוג ְואַּ
ֵבק ם ְלחַּ י  ְרכַּ  .ָצרֹות ב 
יָחה ֵזֶכר ְוֵאין ְפת   ,ל 
יָמן ים ס  ְקד  י ְלֶאְשָנב מַּ יצ   ,ֲחר 
ר ר צַּ יר, ְכֹצהַּ  ְנח 

י  יד  ְסָגר ְיח  נ  י הַּ יש   . ֲחר 
 

ָכְך ְגָלה הַּ ָדלֹון נ   ?ח 
 
הּו ָאז לֹון מַּ  ,חַּ

ם  יָצה ֶאְשָנב אֹל א   .ְלרּוחַּ  ְקפ 
 

 שמעון רוזנברג
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 זהב ביצת

 

י ְבת  ְקשַּ  .ָלעֹוָלם ה 
י ְבת  ְקשַּ ְלמּול ה  ים ְלמ   ָהְרָמש 
י ְבת  ְקשַּ ת ה  יעַּ ְפק  ְשרּוש ָהֲאָדָמה ל  ים ּוְלר   . ָהֲעָשב 
פֹור ת ּוְלצ  י ְגדֹוָלה  ַאחַּ ְבת  ְקשַּ ְמיָֻּחד ה   ,ב 
י ל נְַּפש  י עַּ   ְתהֹום פ 
ע עֹוד ד ֶרגַּ  .ְוֹאבַּ
 

ְק  יה  ְבת  ת שַּ ֲחקּו ָזָהב ְלֵביצַּ ים ָבּה ֶשש   ְיָלד 
י ְבת  ְקשַּ ְגֵעי ה  ֶלֶדת ְלר  ְגֵעי הֻּ ָמֶות ְור       הַּ
ְלמּות ֵלב ְלהַּ ים ְוֹדֶפק הַּ י  חַּ  .הַּ

י ָקט עֹוד ֵיש ֵבין ּוְנמֹוגֹות   הַּ
ֹּלא  !ְכלּום ְוהַּ

 
י ֲאָבל י ֲאנ  ְבת  ְקשַּ   ָלעֹוָלם ה 

ְלמּול מ  ְךהָ  ְוהַּ ים פַּ ל  ים מ  ל   מ 
ְכְתבּו  ְבֶסֶתר ֶשנ 
י ְצבּו ּוְלמּול   שּורֹות שּורֹות  נ 
ְקְבצּו  .ְלֵסֶפר ֶשנ 

                                

 

 
 

 
 

  

 מיכל סנונית

 דפים, דפים

 
י ֵצָבה ֲאנ  מַּ  הַּ
י ָכל ֶשל  ,ֶשֵאיָנם מ 
י מ  י, א   ,ָאב 

ים ֲאֵחר  ְשָמם ֶאְקָרא ֶשֹּלא וַּ  .ב 
ְלֶעֶלת ָהרּוחַּ  ְפֵרי ְמעַּ ְכרֹונֹות ְבס  ז   הַּ
י ֵצָבה ֲאנ  מַּ  הַּ
 ֶשָהָיה המַּ  ָכל ֶשל
ְהיֹות ָהָיה ֹכלֶשיָ  המַּ  ְוָכל  .ל 
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  אורבאני בנוף שריטות
 

י ֵאיְך ח ָיֹכְלת  ָפתַּ  ְלה 
  ְלַאֲהָבה
ירֹות   ֶבטֹון ְבק 

יב-ְבֵלב  .ָאב 
 

יָקה ְטרּוָפה  רֹוֶעֶשת ְבמּוס 
יֹות ֶשל   ְמכֹונ 

יש ְכב  ֲעֶלה ב  ְנֵני מַּ יחַּ  עַּ  פ 
ת יֹוֵצא י  בַּ ר ָכלּוא מ   ְביַּעַּ
ים י ָבת    ֵאיְנסֹופ 

 
י  ְלָך ָלֵתת ָיָכְלת 

ח ֵזר ֶגֶשם לַּ  מ 
 דֹוֲהרֹות בוֹ  ְבָמקֹום

ְחָשבֹות ר-ְכסּוֵסי מַּ  בַּ
ְתָפְרצּו ֲאָבל י ה  ֶמנ   מ 
ם י  נֹור ְכמוֹ  מַּ צ   דֹוֵלף מ 

ת ֲעקַּ פֹור ְוצַּ  ְכלּוָאה צ 
י  ְבתֹוכ 
 .ָבנּו ָשְרָטה

  

 איתן-רחלי אברהם

 נתיבי איילון מתחם הבורסה, - איקי בוברמן
 ס"מ 80*70שמן על בד 
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 סדרתיים אבן בתי

 

גֹות ְרעּוֵפי, יםי  ת  מָ קוֹ  דחַּ  ןבֶ אֶ  יתֵ בָ   גַּ
 ,הזֶ  תאֶ  יל   יםש  עוֹ 
ם יםל  ָד גְ מ   אֹל ים ְמבֹואֹות ע    ְמֹפָאר 
 ,ָוֶיֶרק ָרהיְֻּק  שֹוְפֵעי יםז  אּוהָ ְט נְ ּופֶ 

ית תוֹ קֹוְנְסְטרּוְקְצי ְסְגרֹות ֵכָהה ְזכּוכ   ,ְפָלָדה ְבמ 
יםְש  גֹוְרֵדי   .ָחק 

י ית  עְ גַּ נָ  אֹל הלֶ אֵ כָ בְ   ,ֵמעֹוד 
ים ֹלא ְבר  י ְמדַּ  . ֵאלַּ
 יית  נ  בָ שֶ  עקַּ ְר קַּ הַּ  יֵד מּוצְ 
 ,ֶאָחד ֶאָחד, ית  אוֹ  יםא  לְ מַּ ְמ 
 .ֵקץ ֵאין הוָ אֲ גַּ בְ 
  – אֹּלשֶ  הלֶ אֵ 
י קֹוֵפץ ְפָגם ָכל ָיד מּול   מ 

תּוֵכי לּוי, ָהֶאֶבן ְבח  כ מ   ,הְחלֶ ּוהַּ
שּור לֹונֹות י  חַּ  .הַּ

י שיֵ  ים עֹוָלָמםשֶ  מ   ,חֹוְלפֹות ָפנ 
ט בַּ ם מַּ כּות, ֵעינַּי  ְחשֹוף, ֵשָער רַּ ְרוּול מַּ  ּוְרָגשֹות שַּ

ים י סֹוְתר  ְבל  יל ל   ,יםש  נָ , ָהכ 
ַאְמֵרישֶ  ֵיש יָקה ּוְרָנל'ז מַּ יז  ילֹולֹוְגָיה אוֹ  ְבפ   ,ָכבֹוד ּוְתָאֵרי פ 

יז ְיֶמר  ְסֵעי ְפרַּ ירֹות ּומַּ  ְבח 
ם יאֹות ע  ם ְמח  י  פַּ ְכָפשֹות ֲעָנק ְתמּונֹות, כַּ  ,צֹוְרבֹות ְוהַּ
   – ָקָשה הָאנְ ק   ֲאכּוֵלי אוֹ 
 .יםר  ְר וֹ שְמ 

י  ןבֶ אֶ  יתֵ בָ  בֹוֶנה ֲאנ 
 יםי  ת  מָ קוֹ  דחַּ 

י  ְדָרת   .ס 
 
 

 צבי עצמון
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 בהישמע צליל
 

 ָהָאֶרץ ֶאל בֹוא, קּום
ית ֶשְלשֹוָנּה  ְגרֹונ 

ֲעֶשה ֲעֵשה, בֹוא  מַּ
ע ָטמַּ גּון ה  נ  ֵפק בַּ ְתדַּ מ  ל הַּ  ָאְזֶניָך עַּ
ְקֵשב ים הַּ ל  מ   לַּ

ֲהָברֹות  לַּ
יֹות  ָלאֹות 

נַּח יא ְלנְַּפְשָך הַּ ְמר  ל ְלהַּ ְנֵפי עַּ ֶקצֶ  כַּ  בהַּ
 

ְכָשו  עַּ
ֹכל ֵהר הַּ ְתבַּ  מ 
טּוי ָכל מּוי ָכל ב   ד 

 אֹוְתָך אֹוֶפֶפת ְגדֹוָלה ָנֲהָרה
  ָמָשל

ְנתָ  ְמתַּ ים ֶזה ה  ָבָרק אבֹ לְ  ָשנ   הַּ
ֵנה  ְוה 

ָפֶטפֹון מּול ֶאל ְבָיְשְבָך  הַּ
ֶּוה ְתהַּ  עֹוָלם מ 
ָתה ֵקש ֶשאַּ ְשָתֵרש כְֻּלָך ָכל ְמבַּ  :בוֹ  ְלה 

ע זוֹ  ְרקַּ קַּ ָתה ֶשָעֶליהָ  הַּ ְצֹמחַּ  רֹוֶצה אַּ  ל 
ֹחֶמר ֶזה ָתה ֶשבוֹ  הַּ ֵיר רֹוֶצה אַּ לֹוֶתיָך ֶאת ְלכַּ  מ 
 
עְק  ֶשְלָך ָמקֹום ְלָך בַּ  ,מ 

יָמה  ֲחת 
ל מֹוָרא ְבֹלא טרֹ פְ   ֵמיָתֶריָך עַּ

  

 אבנר להב
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  יהאמנת
יהֶ         ְנת  י ֱאמַּ ֵבר כ  י ֲאדַּ יֹאד ֲאנ  ית  יםתְ " )ָענ  ל   (  10 קטז ה 

 
י ְנת  י ֶהֱאמַּ  ְבקֹול 
ְראֹות מַּ ְגלּו בַּ י ֶשנ    ל 

י ְרֵטט ֶשָאצּו ְבָידַּ י ְלשַּ יגַּ   ֲהג 
י ֶחְזיֹונֹות  . רּוח 

 
י ית  ים ְכסּות ָעט  ל    מ 

ים חֹוְברֹות ְשָפט    ְלמ 
ְסָקאֹות בֹונֹות ים פ    ּוָבת 
ט ט ְמעַּ י ְמעַּ ית   ָענ 
  לצֵ  אֹור ֹותדְלח  

ים ְסס  ְתהַּ   מ 
ים ְפק  דַּ ל מ  י עַּ ְלת   .דַּ

 
ים ת  ים, יֹוֵתר ע  ת   ָפחֹות ע 

י ְרת  שַּ  ְבֵעינַּי אֻּ
ְרֵבה   ָפחֹות הַּ

ים סֹוְבב  י ֵמהַּ  אֹות 
 
י" ֹלא ְרת  י ָאמַּ  ְבָחְפז 
 "ֹכֵזב ָהָאָדם ָכל

ְמשֹוֵרר ים כ  ל   ְתה 
י ֲאנ  י ֵהן וַּ ית   ְמֹאד ָענ 
ק ְהת    רַּ   יָכמַּ

ָמה   ֱאֶמת ַאְנֵשי ְלכַּ
ילּו ֲאֶשר  יְַּשכ 
ְקֹרא י ֶאת ל   ְשָפת 

 אתז לכ ךתוב

 
בֹוֵהק  ָהאֹור ֶזה   הַּ

ק ֶשל ָהֹאֶבְך ְדָבר ֲאבַּ מ   ,הַּ
ְלֵהי ץ ש  י  קַּ  הַּ
ם ים ע  קֹוצ  ים  הַּ ְמר  תַּ מ   הַּ
יםוְ  ְצָמח  ים הַּ ְשָמט  נ  ע הַּ ְרקַּ קַּ  לַּ

ים ְננ  ְתחַּ ם מ  י   .ְלמַּ
ָשָפה זוֹ  יָקה הַּ ת    ָהעַּ

ָלה ְמגַּ ים ְלאֹוֲהֶביהָ  הַּ ים ָרז   ,ּוְרָבד 
ים  גּונ  נ  ים הַּ יר  ש  ָתנּו ְוהַּ  .ָצְמחּו ֶשא 

ְכֵאב ֶזה ְמנֵַּקר הַּ   הַּ
ל ְלָחמֹות עַּ מ   , הַּ
ל ים עַּ הֹוְלכ  י הַּ  שּוב ְבל 
ל ְסֵרי עַּ ת חַּ י  בַּ ים הַּ נֹוְדד   .הַּ
ְקָוה זוֹ  ת  י הַּ ְלָעֶדיהָ  ֶאְפָשר ֶשא   .ב 
י זוֹ  ם ֲאנ  ים ע  ב   ָהרַּ
 

 .ֹזאת ָכל ְבתֹוְכֵכי
 

 אילנה צמחוני
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 ןלמשתכ  מחיר
 
מעלים את הלבנים מכאן ויורדים . שבע מעלות היו למגדל ממזרחו ושבע ממערבו"

ואם נפלה לבנה אחת היו יושבים , אם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם אליו. מכאן
 .(ד"פרקי דרבי אליעזר כ". )מתי תעלה אחרת תחתיהאי, אוי לנו: ובוכים ואומרים

 
ָשָנה זֹול ָהָיה  ֵכן, הַּ
ק ים ֲעָשָרה רַּ  ָצְנחּו פֹוֲעל 
ן ים מ  גּומ  פ   .מֹוָתם ֶאל הַּ

ים  כָֻּלם  .ֵגר 
י הוֹ   ָאֶון ֹפֲעֵלי ַאחַּ

ים טֹוְמנ   ֹראָשם הַּ
 .ְוָחָצץ ְבחֹול

ים ֲחֵפצ  ְרֹכש הַּ    ֹאֶשר ל 
עַא ֵבין ירֹות ְרבַּ  ק 

יר ְמח  ֵכן ב  ְשתַּ מ   .לַּ
  

 אשר גל

 תעיר מזמרה
 

  ֳחָרבֹות
יָכה ירֹות ְבֵצל ֲהל   .ק 
ים ים ְזבּוב  ְמְזמ  יֹום ֶאת ְמזַּ   הַּ
ים ים יַּתּוש  ְשְפש  לַּ  ְמפַּ  .ְיָלהבַּ
יֵדָאל ְך ָגדֹול א    ֶשָהפַּ

יּות ָנה ְלמּוָסר   .ְקטַּ
ן י  ת עַּ חַּ ן תַּ י   עַּ

ֵקש י ְמבַּ  נְַּפש 
ֵקש ל ְמבַּ  .נְַּפשוֹ  עַּ
יָחה ְגעֹון ְבר  ש  ְלָחָמה מ  מ   הַּ
ֶחֶדר ְרנּו לַּ  ְלָשָעה ֶשָשכַּ
 .ְזֵקָנה ֵאֶצל

ם עַּ פַּ אשֹוָנה בַּ ְענּו  ָהר    ָידַּ
ָשה  .ְקדֻּ
ְפָלא ֵריחַּ  ָהָיה ְניּום ֶשל נ     ֶגרַּ

יד ְמָלה ְוס    ְלָבָנה ְכש 
ְתָחָלה ֵמר הַּ  .ז 
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 חמישית ציפור

 

פֹור ית צ  יש  ל נֹוֶחֶתת ֲחמ  ן עַּ ְפתַּ  ֵביֵתְך מ 
ְך ָלמּות י  ְרְגלֹותַּ  .ְלמַּ
תְ  שּוב ְדֶרֶשת אַּ ְפֹתחַּ  נ  ם ֶאת ל  י  ָשמַּ  הַּ

ֵלחַּ  ְך ְלשַּ י  שּום ֶאת ֵמָעלַּ ָלֵתְך ר   ְתפ 
מּוי ֶאת ְתנּועָ  ד   ההַּ
ע ֶשל י ֶרגַּ ְצח   .ֶאָחד נ 
תְ  שּוב ת נֹוֶבֶרת אַּ יר ְבגּופַּ ש   .הַּ
י יָבה ֲאנ  ְקש  ָּוָנה מַּ יֹות ֶאת כֹוֶתֶבת ,ְמֵלָאה ְבכַּ  אֹות 

ָתָנה מַּ ְפשּוָטה הַּ  הַּ
ֵיינּו ֶשל  מֹוֵתנּו ְוֶשל חַּ

ים ָשב  ים הַּ ים ְוחֹוְזר  ְפכ  ְתהַּ  ָעֵלינּו ּומ 
ן ם מ  י  ָשמַּ ןּו הַּ  .ָהָאֶרץ מ 
 
 

  

 דיתי רונן

 איזיס אוליביה –איורים 
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  יבעיר יםהמיתר רגש
 

ים ֶגֶשר ֵמיָתר  י הַּ יר   ְבע 
 ְתֵכֶלת, ָכֹחל, ָצֹהב, ָאֹדם, ָיֹרק, ָסֹגל ְבגֹוֵני מּוָאר
ים ָליוּוֵמעָ  ֵמיָתר  ים הַּ ְמָשכ  נ  ְעָלה הַּ ְכדּוָתם ֶאל מַּ ְתלַּ  ָברֹום ה 

ים ע מּוָאר  ֵּור ְבֶצבַּ  ;ח 
ית ֶשל ֲעָנק-ְלָטַאת ְרֶזל ְזכּוכ   טֹוןּובֶ  ּובַּ
ל רֹוֶבֶצת יֹות ֵמעַּ ְמכֹונ  חֹוְלפֹות לַּ ל, הַּ ים ֵמעַּ ים ָלאֹוטֹובּוס  חֹוְלפ   ,הַּ

יָפה ְשא  ָיה, ָלרֹום ב  ְעָלה ְלֲעל  ים ֲעֵלי מַּ  ֵמיָתר 
יָקה ֵשאת ְכמּוז  נ  יֶליהָ  ָלרֹום הַּ ְצל   ב 

ל יֹוְמיֹום ְלֵמרֹוץ ֵמעַּ ֶהֶבל ֶאל הַּ  יקְוָהר   הַּ
 
 

  

 חיים ספטי

 שמן על בד – אולגה קושניר  
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  הישן הבית-כתבי

 
ְזֶכֶרת ֶשֵאינוֹ  ָדָבר ָהָיה ְוֹלא  ְלמַּ
ֵפי ֵבין יָבה דַּ ים ְכת   ֲעמּוס 
ים ֶאֶבן ָכְתֵלי ֵבין  ָעב 

ים ֶנֶעְטפּו ָכְך ּוְלֵשם פּור  ים ס  ְצָבע   ּוְבֵריחֹות ב 
ְפְרצּו ָכְך ּוְלֵשם לֹונֹות נ  יסּו חַּ ְכנ   אֹור ֶשה 
י ים ֵבין ָגנּוז ָהאֹור ָהָיה אּולַּ ל  מ   הַּ
י ֶשֶמש אּולַּ ת ָנְשָקה הַּ ְממַּ יֹות ְלד   ָהאֹות 
י ְרֶניהָ  אּולַּ ְלכּו קַּ ים ֵבין ֶקֶסם ה   ֲחָדר 
סֹות ְמְזגּו ָעָנן פ   ְבֵאר ְלֵמי נ 
ֵבעַּ  ֹבץ ֹחֶפן ְתקַּ ע ְלֶאֶבן נ   ֶסלַּ
ים ֲעֵלי ְשטּו ְוָרד  ירֹות ק  ֲעקּועַּ  ְבק   קַּ

ָמקֹום ֵנֵלְך ְבָרצֹון ֵלב בוֹ  לַּ ֵטף הַּ  ל 
ן ָשם חֹוָמה י  ֶצֶרת ֲעדַּ  ְמבֻּ
ת ֵחיק י  בַּ ָכר הַּ מֻּ  הַּ
ים פ  ים דַּ יב  ְצה  ים מַּ ים ֲעטּור  יָמנ   ס 
ירֹות ים ק  ְדש  יב ְיֵמי ְמחַּ  .ָאב 

  

 דליס מימון

 שמן על בד – גלינה חנוכייב  
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 בונים כאן סכנה

 
י ְתלּוָיה ָהַאְזָהָרה ֲאנ   ָהעֹוֶמֶדת הַּ
י  ֵבינ 
ְיָלדֹות ָכל ְלֵבין יֶשָיכָ  הַּ ְהיֹות ְלת   ל 

ת  ָגֵדר ְפרּוצַּ
ר אֹות יצֹות ֵהן אֹות ַאחַּ ְחמ  י מַּ ים ֵאלַּ  ָפנ 

ְכָנסֹות  ְונ 
 

יב ְנָין יֹותֶאְפָשרֻּ  ְסב  ב   הַּ
י מֹוֵתחַּ  ן אֹות  ְזמַּ ים הַּ יגּומ  ים פ  יגּומ   פ 

 
יפֹות ְחצ  י מַּ  ָעֵקב ָעלַּ
 ְפרּועֹות
ע י שּוב ְלֶרגַּ  ֶהָעָנן ְכרֹוןז   ֲאנ 

יאּות פֹותט   ְמצ  ְשקּוָפה הַּ  הַּ
נֹוֶצֶצת ל הַּ ת עַּ  ְלָחֵייֶהן ֶחְלקַּ

 
י פֹוֵרם ְצחֹוָקן  ְבשּולַּ

 
ֲעקֹות ים מַּ י ֲחֵסר  ְזֶעֶקת ֲאנ   נ 
יּוק ְכָשיו ְבד  י עַּ ש   ֲאנ  ְמסֻּ  פּועַּ הַּ  ָכןהַּ
ֵייֶהן ְלֵבין ֵביָנן  חַּ

י קֹוֵמםלְ  נֹוֲאשֹות  ירֹותק   אֹות 
ים ים ְלֵבנ  י ְלֵבנ  ְגֵליֶהן ֲאנ   ְלרַּ

 
 ְרֶטֶטתְמשֻּ 
ד ְכֶנֶנתְמתֻּ  ְפָרט עַּ ַאֲחרֹון הַּ  הַּ

ְחת    ָהֲעֵרָמה יתְבתַּ
יּוק ְכָשיו ְבד  ְבָכל עַּ  ֶרףחֹ  כ 

יּון שּוב עֹוָלה  ְלד 
 

י ָשָנה אּולַּ  ?הַּ
 
יָחה" ים,"  ְסל  ְפָלָדה חּוֵטי פֹוֲער    הַּ

ים ְתפֹוְרר  מ   ֲחלּוָדה חּוֵדי הַּ
י ְשמֹ  אּולַּ י טת  י אֹות   ֵמֶהן מ 

יָחה" ְניָ , ְסל  יםע  ים נ  ל ְדחּופ  יֹום ֶסֶדר עַּ , הַּ
יָחה  ..."ְסל 

י יָטהְמ  ֲאנ  י ס  י אֹות    ֵמָעלַּ
 

ְדֵחית שּוב תעֻּ  נ  י ְבדַּ  ֱהיֹות 
ָבא ץ הַּ י  קַּ  לַּ

 

 שרה גר אמדור
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ל שּוְלָחן עַּ י הַּ ת ֲאנ   מּוָנחַּ

 
  ה מחס

 
ֲחֶסה י מַּ ְשת  קַּ ים ָבֶהם ב  ים ֲאֹפר   ְבָימ 

ְכָתה ְלֹלא ְנשֹ קָ ֵמָהרּוחַּ הַּ   א.ָרה ֶשה 
ֲחלֹומֹות ֶשל ֵלָאה ְדנַּת הַּ י ְלסַּ ְנת  ְזמַּ  הֻּ
ים  ירֹות ָצר  ע ק  י ֵבין ַאְרבַּ ְדת   ָשם ָלמַּ

י ימ  ְפנ  גּוף הַּ ל ֹחם הַּ ְשֹמר עַּ  ל 
חּוץ. ָקָרה ֶשבַּ ְפֵני הַּ  מ 

ים ֶשל יֹום יֹום יר  ים ְזה   ְצָעד 
פֹ  יעֹות ְבטּוחֹות ֹלא ל   לְפס 

ֲהָבנַּת ָהרּוחַּ  ְיעּו לַּ  ס 
ים ְלט ָהֲאֹפר  ְבֵעי ָהַאְספַּ  צ 

יר  ָהְפכּו ָיֹרק ֶדֶשא ָבה 
ְפֵתחַּ 'ֲחלֹומֹות' מַּ ת הַּ לַּ  ּומ 

ְפָדה ֶאת ָהרּוחַּ   -ר 
ּוֹות. ְתהַּ מ  ירֹות הַּ ְיצ   לַּ

 

 ים חיבור
 

ז ים ֶהָחָלל, ְבֶמְרכַּ ים הֹוְלכ   ְוחֹוְזר 
ְתחּוָשה  ים יםֶשְסָפר   -הַּ ים. ֶאת חֹוְבק   ָהֲאָנש 

ֵבר ֵיש ָהאּוָלם, ֶאת ֶנֶפש ְלחַּ  לַּ
ל ְדֵרגֹות,  ֲחלַּ מַּ  הַּ
יְך ֵאינוֹ  יְך ָהל  יל ֶשָצר  קֹוָמה ְלהֹוב   ְלקֹוָמה... אֹוָתנּו מ 
יְך הּוא ֲחֹשף ָצר    ֲאֵחרֹות קֹומֹות ֶאל לַּ
ְראֹות ְכֵדי ְתמּוָנה ָכל ֶאת ל   .הַּ

  

 אדלינה קליין

 קנווסשמן על  – דניאלה פורת  -קר לי 
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     * 
מַּ   ָקדֹוש ֵחֶפץ ֵאינוֹ  ְחֵשבהַּ

י ְפת  ים בוֹ  ֶהְחלַּ  ֲחָלק 
י ְפת   ָמָסְך לוֹ  ֶהְחלַּ

י ּוֵבין ָקדֹוש ֵבין ֶהְבֵדל ֵיש יּונ   ח 
ְחֵשב מַּ  ֲעָגָלה הּוא הַּ

י ֲאנ   אֹותוֹ  ֶשגֹוֵרר סּוס וַּ
י ֶשָבא ְלָאן  ל 

י ית  יֹום ָקנ  ָיה יַּד ָמָסְך הַּ  ְשנ 
ם ֲחנּותמֵ  ָחָדש ָאָבק ע   הַּ

ֵלב ְשתַּ ְלָחן בּול מ  י ָהֲעבֹוָדה ְבשֻּ  ֶשל 
ֹכל ן ְוהַּ י  יר ֲעדַּ  ָבֲאו 
ָגן ֹלא ָדָבר שּום ע ְמעֻּ ְרקַּ קַּ  , לַּ
ְשָלָיה ֹלא ַאף גּון ֶשל אַּ  ,ע 
 . מֹוְרָגָנה ָפָטה ֹלא ַאף

ָמָסְך, ֹזאת ּוְבָכל ל הַּ ְשֵני ָגדַּ יְנץ ב   '. א 
יד ֶשהּו ְמֹצאל   ֶאְפָשר ָתמ  ְתנֵַּחם מַּ  .בוֹ  ְלה 

 
 
 
 
 

 
  

 אורן עילם

 שמן על בד – טוני הירש –בריזה במרפסת 
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 הזרמו הנכוש
 

י ְרת  ְשכּוָנה גַּ  מּוָזָרה ֵדי ב 
ם ים" ֶשל ְצָעקֹות ע  ְבע   "ְוֵשש ש 

ים יס  ים ְתר   ְשבּור 
יםוַּ  ים ֲחָבל  נֹוְשא    לעֹ  הַּ

ם ֶשל י  ים מַּ ְשָפכ   . נ 
ם ְרֶלן" ע  י מַּ ְרֶלן, ֶשל   " מַּ

 ?ָהאֹוֵבד ֹאֶרן הּוא ְוֵהיָכן
 ְשֵכנֹות כּוֵליר  

ְפָסקֹות ְשמָ  ְוהַּ   .תְיזּומוֹ  לחַּ
ת יקַּ  צֹוֶרֶמת ֶדֶלת ְטר 

ֵשָפה ָנהְוְזקֵ   ְמכַּ
ק י רַּ ְנָאה ָבֲעָרה כ  ק    .מ 

י ְרת  ְשכּוָנה גַּ   מּוָזָרה ֵדי ב 
ְיסֹוד-ֶקֶרן  .ְשָמּה ָהָיה הַּ

  

 כרמית אופק

  שלי בדירה
 

יָרה ד  י בַּ ֶדֶלת ֶשל    - ֲאכּוָלה הַּ
ים ָבּה ֶשָגָרה ְשֵכָנה ֶשל  ַאְרָבע 

ע   ָשָנה ְוֶשבַּ
ְבתְ  ָמה יָלה הפֹ  ָלגּור ָבאת, ָחשַּ  ְבו 
יָלה ֹלא ֶזה  . ֹלא ֶזה, ֹפה ו 

יָרה ד  י בַּ יא ֶשל  ת ֵחֶלק ֶשה  י  בַּ  מ 
  ָשֵלם

ְנק ֶחְשבֹון בַּ ֵבר הַּ  , ְמדַּ
ים ְשֵני  , ֵשרּות 
ים ְשֵני ְטָבח   , מ 
ים ְשֵני  , ֵצ'ק 

ים ים ֵצ'ק   . ְגדֹול 
יָרה ד  י בַּ יל ֶשל  ְסל  ֶבֶרז ֶשל הַּ  הַּ
ק ְשחַּ  נ 

יָרהבַּ  י ד  ָסלֹון ֶשל  ְטָבח הּוא הַּ מ    הַּ
ר ֵאין   ֲארֹונֹות ֲחדַּ
י ְכמוֹ  ית    רֹוָצה ֶשָהי 
ח י ֶבטַּ ית    רֹוָצה ֶשָהי 
  ָגדֹול ֶאָחד ֶחֶדר
י ְכמוֹ  ית  ְשיַּאן ֶשָרא  ְרדַּ קַּ  ֵאֶצל בַּ

ָבנֹות  .הַּ
יָרה ד  י בַּ ים ֶשל  ְקָדם ָקמ    מֻּ

י ֵבל ֶאְפָשר א  ְנק ֶטֶלפֹון ְלקַּ בַּ  . ֵמהַּ
יָרה ד  י בַּ ים ֶשל  י    חַּ
י ֲחלֹום ְבל  י יֹוֵתר לַּ דַּ  ,מ 
יָלה ֹפה ָלגּור ָבאת ֹלא  ְבו 
יָלה ֹלא ֶזה  , ֹפה ו 
 . ֹלא ֶזה
 

 שמן על בד – איקי בוברמן -ככר מגן דוד           
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  ברחוב לשון מטבע
 

ְטבֵ  מַּ נֹוֵצץ עַּ הַּ ְכתָ  הַּ ְשלַּ   ֶשה 
ם עַּ י פַּ  ְלֶעְבר 
ת תֹוְך ֶאל ָצנַּח ְפסַּ ְרטֹון קֻּ   קַּ
נַּת יְלד-ֶמְלֶצ'ט ָהְרחֹובֹות ְבפ   ,רֹוְטש 
יד ְרע  ְדֵרי ֶאת ְבקֹול מַּ י חַּ ב   ,ל 
ל בֹוֵלט ְטְבעֹות ֵמעַּ ים מַּ  ,ְשחּוק 

ְדֶרֶכת יחַּ  ְשחֹוָרה מ  פ   מ 
ים יס  ְרט  ם ְוכַּ ְרָטלֹות יםָנש   ע   .ְמעֻּ

 
 

  

 יהורם גלילי

  מטוטלת
 

י ֶלתטֶ ְמטֻּ  יַּ  ָנָעה חַּ
 ףְמֹטָר  ְבֶקֶצב

ין ָיָשן ָכאֹוְרלֹוג  י ְבֵבית הַּ  .הֹורַּ
 

ים ֵבין פ  ים דַּ מ   חֻּ
ֵתר ְסתַּ  מ 

י י ְיפ   .יְַּלדּות 
 

ן ְזרֹועֹות ְזמַּ ים הַּ   סֹוְבב 
 ,ֶהֶרף ְלֹלא

ים ל מֹור  ים עַּ ּוּונ   כ 
ים  .שֹונ 
ט ְמעַּ ם ַאף כ  עַּ ים ֹלא פַּ ְפָגש   ,נ 
 .ְוָיֵרחַּ  ֶשֶמש ְכמוֹ 

 

 ס"מ 90*70קנווס שמן על  – דניאלה פורת – ל שמחהעיגולים ש     
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  הזאת הגדר את
 

ָגֵדר ֶאת   הַּ
ֹזאת  הַּ
י ְבת  צַּ   ה 

  ָכאן
ם   ֶאְפָשרּות ע 

ים נּוי    ְלש 
  אוֹ  ְלָקֵרב

יק ְרח  ְפֹתחַּ , ְלהַּ   ל 
  אוֹ  ָקָטן רוֹ ח ָבּה

  אוֹ  – ָגדֹול
 .   ְכלּום
ָגֵדר ֶאת   הַּ

ֹזאת  הַּ
י ְבת  צַּ   ה 

  ָכאן
ְשת     אֹוָתּה יְוָרכַּ
ֶנֶנת  ְמשֻּ

  ַאף, ּוְמַאְתֶגֶרת
ת עַּ יּוק פֹוצַּ  ְבד 

ים ֶשל ּו    קַּ
ים מ   ,ֲאדֻּ
יּוק   ֶשל ְבד 

ֶמְרָחב  הַּ
יֹוֵתר ֶשְלָכל   הַּ

י  – ב 
 
 . בוֹ 

 

  

 טל איפרגאן

 טל חסן

 
יָטה ב  ְרֶפֶסת מַּ מ  ֶיֶמת ֵמהַּ  ֶשקַּ
י ְמיֹונ  ים. ְבד  יל  ְשת    ָבּה הַּ

ים ֵאיָנם ם ְמָסְרב  י   . ְלמַּ
יב ֶשל ְבֵלילֹות י ָאב  ת ֲאנ  עַּ   שֹומַּ
ים אֹוָתם ים, נֹוְשמ  ת  ים ְלע  ְפס   ְמטַּ
גְ  יםמ  ים ֶשָבֶהם ָבה    רֹוצ 

ָשֵאר  .ְלה 
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 מבצר
י ית  י ָבנ  ְבָצר ל  ים מ   ,תקוֹ דּוסְ  ֵמֲאָבנ 
קוֹ  חֹומֹות ְקרַּ  .תְירַּ
י ית   ,ָאָדם ָקנ 
בוֹ   ,תֹוקמָ  ל 

ק םתּוחָ וְ  ָשמּור י רַּ יל  ְשב   .ב 
לֹונֹות ֵאין  ,ְבָצרמ  בַּ  חַּ
ק ת ֶדֶלת רַּ  ,ַאחַּ
 .ָבא ְוֵאין יֹוֵצא ֵאין
ק י רַּ י ְוָהָאָדם ֲאנ  ית   .ֶשָקנ 
ֵדי ם מ  עַּ  פַּ
י ְבצָ  ְלֹראש העֹולָ  ֲאנ   ,יר  מ 
י עֹוָלםבָ  הצֹופָ  יב  ְסב   ,מ 
ֹכל םשָ   .ְוָלָבן נֹוחַּ  הַּ
םֵעינַּ  יטֹות ָזרֹות י  ב  י מַּ  ,ב 

מֹות ֲחָרבֹות  קֹוםְמ ל   יֹורֹות ֲאדֻּ
י י ֵבית  ית   ֶשָבנ 

י ית  י ְוָלָאָדם ֶשָקנ   .ל 
 ,ָרֹטב

י ְלת   .ֶחֶרב ְדָמעֹות ָפְגָעה ְבדַּ
 

  

 מירב סיאלו

 על בדושפכטל שמן  – אולגה קושניר           
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 משחקי חמר

  

ית י ְבֵראש  ם ֶאת ָבָראת  י  ָשמַּ ְתנֵַּשא ֲאֵליֶהם הַּ  .גּופוֹ  י 
י ְלת  ים ָנטַּ  ,ָהָאֶרץ ֵמֵחָמר ְרָגב 
י ְנת  י ֵמֹעֶמק אֹור ָחפַּ נ   ,גַּ
ר ת ֶגֶבר ֶאֱעֶשה: ָוֹאמַּ ְמחַּ י ְלש  ְלמ  י ּוְלֹעֶנג צַּ  ,ְדמּות 
יחַּ  ים בוֹ  ְוָאפ  י   .חַּ

יֹות ְלפ  י ְלתַּ ית  י ֹגֶלם ֶאת ָבנ  פַּ  ,כַּ
ְפַאְרתוֹ  י ת  ְשת  י לַּ ְמת  ים ְורֹומַּ ְגָבה    .ל 

ר י ֶלתְתכֵ  ֹטהַּ ְכת   ,ְבֵעיָניו ָמשַּ
י ֶעְרָגה ְעת  ְשָפָתיו ָזרַּ   ,ב 

ימֹות י ְפע  ְפת  ְכרּותוֹ  ָזקַּ  ְבז 
יָמתוֹ  י ְנש  ְבת  ְלהַּ  .ֵמְרָבָבה ְדגּוָלה, ה 

  
ָיֹקם ְתנֵַּשא וַּ י  יעַּ  ֶאל וַּ  ,ָהָרק 

ב ְרהַּ ת  ְרכוֹ  וַּ ד דַּ ת עַּ ְדמַּ  ,ֵעֶדן ק 
י ְיה  י וַּ ֲחֹמס ל  ית לַּ ְשח   .מַּ

ֶּוה ְיצַּ בּול וַּ ל מַּ י עַּ נ   - - - גַּ
י ֶאל ָבא ְוֹלא  .ֵתָבת 

  
ם ָעָליו ָגְברּו ָאז י  מַּ  ,ְמֹאד, ְמֹאד הַּ

ְמֶחה י  ֶגֶבר וַּ י ֲאֶשר הַּ ל ָבָראת  י ָכל ְפֵני ֵמעַּ  ,ַאְדָמת 
ים ֶאל ָנפֹוץ ְרָגָביו ֹבץ ר, ֶהָהר  זַּ ל פֻּ ְגָבעֹות עַּ  .הַּ
י ְוֹלא ְמת  חַּ ל נ  יו עַּ ית    ,ֶשָעש 
ק י רַּ ְבת  י ֶאל ֶנֱעצַּ ב   ל 

לּו קַּ י  ם וַּ י  מַּ ֲאָבֵרְך, הַּ י ֶאת וַּ נ    .גַּ
ְך  .לוֹ  ֶאְבָרא ֹלא, ֶקֶשת אַּ

  
  

 
 

  

 ליאת בן דוד

 שמן על בד – רחל רון



  27 | שבילים|  17גיליון  

  

 
 

 סטרילי אושר
 

ְצחֹוק ,ֲעָנק ְצחֹוק צֹוֶחֶקת ָנאָוה ָלם הַּ מּוָבן ְמצֻּ  ,כַּ
יא יָלה ה  ְגד  ְצחֹוק ְמנַּת ֶאת מַּ ְצחוֹ , הַּ ָלם ָהֲעָנק קהַּ מּוָבן ְמצֻּ  ,כַּ
יא ְברֹוֶתיהָ  ְבֶקֶרב ה  ְברּוָתא, חַּ חַּ ֶלֶמת הַּ מּוָבן ְמצֻּ  ,כַּ
ל ת עַּ ָים ְשפַּ יא הַּ ים אֹוֶחֶזת ה   ,ָבלֹונ 
יא ְלָצה ה  ית ְבחֻּ ְבעֹונ  יא, צ  ל רֹוֶקֶדת ה  ע עַּ  ,ָיֹרק ֶדֶשא ֶרקַּ
יא יא ,ָגֹבּהַּ  קֹוֶפֶצת ה  ֶשֶלת ה  ְפָלא ְמבַּ   נ 
יא יא ,עּוָגה אֹוֶכֶלת ה  ל עֹוֶמֶדת ה  ָלם עַּ   סֻּ

ְנֶצֶנת צ  ים ֵזר בַּ ָלם ֶזה ְוָכל ,ְפָרח  ְסָרט ְמצֻּ מּוָבן ּומֻּ   ,כַּ
ים ּוְבָכל לּומ  צ  ים ֶשכָֻּלנּו הַּ יא ,רֹוא  ְרֵאית ה   ,נ 

ֶשֶרת ד ְמאֻּ ם ֵלב עַּ י  ָשמַּ   הַּ
 
ְצרּו" ע ע  ֵלם .ֶרגַּ ְראּו ,ְנצַּ   ,ָרם ְבקֹול אֹוֶמֶרת ָנאָוה ".םכֻּלָ  ֶשי 
 
ים ָכל ֲחֵבר  ים הַּ ְזָמנ  ְראֹות מֻּ ֵנא ,ל  ְתֹמּהַּ  ,ְלקַּ ְפָלא עֹוָלם ֵאיֶזה, ל    !נ 

ם א  ֲהָנָאה הַּ ְפֶגֶמת ֹלא הַּ ְקָפאֹות ְבֶשל נ  הַּ בֹות הַּ ְגֵעי ֶשל ָהרַּ לּום ר  צ   ?הַּ
 

י ָהֹאֶשר יל  יד ְסֵטר  ְחר  לּום ֵאין .ְלהַּ י ְצָעָקה ֶשל צ  ְמָעה ְכֵאב ֶשל ,ּוֶבכ   ,ְוד 
סּוס ֶשל    ,ְותּוָגה ה 
 

  ,ָהְיָתה ֹלא ְלָמֳחָרת
 

ים לּומ  צ  ֵפְיְסבּוק הַּ ים ֹלא בַּ   דֹוה 
יּוְך ח  ְשֵלָמה ָהעּוָגה, הַּ יָצה, הַּ ְקפ  י ָהֹאֶשר ,הַּ יל  ְסֵטר  ֹכל, הַּ   .ָקָפא הַּ

 
 .ּהְלעֹוָלמָ  בֹוְדָדה ָהְלָכה, ָנאָוה

 
 
 

 עליזה פרונטל
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 יתחיפא האהב
 

ו יָטה ְבקַּ יֶבְרס  ֲחָנה אּונ  תַּ ית לַּ ֶמְרָכז   הַּ
ים ְשֵני ּוּון ֶנֶגד ֲאָנש  יָעה כ  ְנס   .הַּ

ז ְכֶשָיְרדּו ְרֶמל ְבֶמְרכַּ כַּ  הַּ
י עֹוד ְרת  ְקשַּ ר נ  ילוֹ  ַאחַּ ָשֹחר ְמע   הַּ
דֹוְלקֹות ֵעיָניו  .ָהַאֲהָבה ְכֵעין ַאֲחֶריהָ  הַּ
ילוֹ ְמ  ֹלא ס ע  גַּ ְשָקָפיו ֹלא הַּ ים מ  יר  ְסג  ְלָשה מַּ  חֻּ
ד ֶּוֶרת ָכְך ְכֵדי עַּ  .ַאֲהָבה ע 
 
 

  יםגל-תב ףחו
 

ן ְזמַּ י מ  ָים ֶאל הֹוֵלְך ֵאינ   הַּ
ירֹות ֶשל ָההּוא ים ק  ְלפ  ְתקַּ  מ 

ים ֲאכּול   .ֶפה ְבָכל וַּ
ֵנה יס ה  ָים ֵחיל ְבס   עֹוֵמד עֹוד הַּ
ל לוֹ  עַּ ָקף ת  ל מֻּ י   ְוחֹומֹות תַּ

ן ָלֶהם ָיכֹול ֶשֹּלא ְזמַּ  הַּ
ָים ָלֶהם ָיכֹול ֶשֹּלא  הַּ
ָמש ים ְכמוֹ  מַּ ְשָחפ    ְוֵריחַּ  הַּ
ח ֶמלַּ ָכר הַּ מֻּ ָיָשן הַּ  ְוהַּ
ית ָגֵדר ֶששּום ירֹונ  ֲעֹצר ֹלא ע   . תַּ
ם י   ֵביְנתַּ
ְקטֹור ֵשן ְטרַּ ל ְמעַּ ו עַּ ם קַּ י  מַּ  הַּ

ן לוֹ  ֵיש  ְזמַּ
 
 

  

 תות הרמס סטורי

 דניאלה פורת – מעל העיר המעולפת          
 קנווסן על שמ                       
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    מעל מדרגות ביתה
 

ל ְדֵרגֹות ֵמעַּ   ֵביָתּה מַּ
יא ֵדר ְמנַָּסה ה    ֶאת ְלסַּ

ְכרֹונֹות ֶטֶלפֹון ז  י הַּ  ָהַאְלחּוט 
ר ֶאָחד י ַאחַּ ֵשנ   ,הַּ
ָים ְבֵסֶדר י ְמסֻּ  .ְוֶהְגיֹונ 

 
ְמָטה ֶאל ָאז יֹוֶרֶדת ס   הַּ

ְדֵרגֹות ים ְבמַּ ים ֵמֲאָבנ  ְגָדל  ים ב   שֹונ 
ים סֹוֶקֶרת ָבת  יב הַּ ָסב   ֶשמ 
לּו ם זוֹ  ְכא  עַּ פַּ אשֹוָנה הַּ   ָהר 
 .ֵעיֶניהָ  מּול ֶשֵהם
ים, ֶאֶבן ָבֵתי י  ְבעֹונ   ,צ 

י ְרחֹוב ְלק  יטַּ   א 
ָכר כ   ֶשמּוָלּה ּובַּ
ים יּור  ים צ  ָדר  ָנה  ְבָכל ְמסֻּ  פ 

ל ים עַּ ל, ָקנ  ים עַּ  , ֲאָבנ 
ל ים עַּ ְפָתח   הַּ

ים ָנח  ֵקר ְלָכל מֻּ  ְוקֹוֶנה ְמבַּ
 ֶשָיבֹוא
יל ְפתחַּ  ְויֹוא  יסוֹ  ל   .כ 

 
ק ים רַּ יּור  צ  ם ֵאיָנם ֶשָלּה הַּ   ְתלּוי 

ֲאָוה רַּ  .ל 
 ָשְכחּו ֵהם אֹוָתּה

ְכנּון ֲערּוָכה ְבת  תַּ  .הַּ
 

ְצָפּה  - גֹוֵעש ק 
ם א   ,ְראּוָיה ֵאיֶנָנה הַּ
ם א  ת ֵאיָנּה הַּ  ?ֵמֶהם ַאחַּ

 

 מנחם מ' פאלק

ל ְקבֹוֶתיהָ  עַּ יא ע   סֹוֶבֶבת ה 
ם עַּ ֵבר ְבזַּ ְתגַּ  ,מ 

 
ְדֵרי ֶאל  ,ֵביָתּה חַּ

ֶדֶרת  ֵמָחָדש ּוְמסַּ
ְכרֹונֹות ֶאת ז   .הַּ

 

 בדשמן על  – יעקב גבאי - פנים חדר   
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 יםשוליב
                 
ְטָבח ר מ   ,ְוָאֹרְך צַּ
יֹור ְבֶמְרָכזוֹ  נּור ְלָידוֹ , ָסדּוק כ  י ם-דּו, ָגדֹול, ָיָשן תַּ ירַּ  כ 

ְטנוֹ  דֹוֶלֶקת ְוֵאש  ְבב 
ֶמֶמת ֵלב ֶאת ְמחַּ ָמָרק ְוֶאת הַּ י הַּ ְפר  כַּ  .הַּ
חּוץ  ,ֶשֶלג יֹוֵרד בַּ
ְכפֹור  ֵאֵדי ים הַּ ְנא  י, ָבנּו ְמקַּ פ  ָקנֹות מֹות'גָ בַּ ְמתֻּ יָרה הַּ ְתפ  ֶמֶצת ב   ְמאֻּ

ם ֶשל) ְסרֹות,  ְלֶמֱחָצה  ֲעצּומֹות  ֵעינַּי  ְדשֹות  חַּ ם עַּ י  ְשָקפַּ  (. ָעֹבת מ 
 

י יט ֲאנ  ב   ,מַּ
נּור ָסֵפק תַּ ם לַּ חַּ ֶשֶלג ָסֵפק, הַּ ֶתה לַּ ְמפַּ ָמָרק, הַּ ין לַּ ְמת  מַּ ק הַּ י רַּ  ,ל 

ְזָחָלה מ  מּוָכָנה לַּ  .הַּ
 
םהַּ  ם א  יָדה ָתֹבא ָמָחר גַּ ְלמ  תַּ ָתה הַּ כ  ית ֵמהַּ יר   ָהֲעֹש 

ְמֹשְך ְזָחָלה ֶאת ֶשת  מ  ֵפר הַּ  ֲחֶבְרָתּהלַּ  ּוְתסַּ
פּוֶריּהָ  ֶאת ים  ס  י ֶשל ָהֲאסּור  י'צֶ  ֵלְייד  יָרה ֶטְרל  ְצע   הַּ

ֲחֹשב י ְותַּ י, שֹוֵמעַּ  ֶשֵאינ  ין ֵאינ   .ֵמב 
 

ה ֶתה ְבֶעֶצם מַּ  - ֵתריוֹ  ְמפַּ
פּור ס  ֶשֶלג, הַּ  הַּ

תֹוֶפֶסת ֶשָמא אוֹ  מֹוְשכֹות הַּ  ,בַּ
יד אֹות ָעת   ?ָלֹבא לַּ

  

 ס"מ 70*50קנווס על ואקריליק שמן  – טוני הירש – לחם וחלב   
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 השירה קריאת על
 
יר ָכל   ש 

  ֶלָחָלל ָזקּוק
ֶשל ְצמוֹ  מ   .עַּ

 
ֲעָמָדתוֹ  ֹאֶפן  – הַּ

יָמֵני סּוָקיו ס     – פ 
ים ֵהם ְּונ  ְמכַּ ְצאּות הַּ ְתמַּ ה  ֶמְרָחב לַּ  .בַּ

 

 
 ס פואטיקהאר

  

י ָיה ֹלא ֲאנ   פֹוָלנ 

ם  היָ רּוס   ֹלא גַּ
ית ֹלא  ָמרֹוָקא 
ית אוֹ   ֶאְתיֹופ 

 .ְשחֹוָרה
  

י ָשה ֲאנ   .א 
  

י ָאְכלּו ֹלא  ל 
י ָשתּו ֹלא  ל 

י ְלת  ְעָבָרה ָגדַּ מַּ  ,בַּ
ים ְבלֹוק   ב 

ָיה ֶשל  .ֲעל 
 

 

 מרים לפיד

 יםכל
 

קּוד נ   – הַּ
ְפֶסֶלת ְכמוֹ    מַּ
ָסל ֶשל  פַּ

חֹוֵצב ע הַּ ֶסלַּ   – בַּ
ים ת  יעַּ  ְלע   ,ֵמנ 

ים ְפָעמ  ֵכב ל   .ְמעַּ
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  תדובר
  

י ְצת  מַּ ְתאַּ ֵבר ה  ת ְלדַּ נְ  ְשפַּ   ֶהֶטןמַּ
י ְכת  לַּ ֵכי ה  ְכרַּ גּום ב   ָזָרה* מֹוְדיֹורּוסַּ
י ת הֹוֵרית  ידַּ ים ְמד  ל  ְרז   ְלקֹוְנְסְטרּוְקְצָיה בַּ
י ְנת  ּוַּ ית כ  ָשא  יָקה ֶבטֹון מַּ ְיצ   ל 
ְך ק אַּ   רַּ

יָרה  ְבש 
י י דֹוֶבֶרת ֲאנ   .ְשָפת 
  
 בהונגרית הונגריה*
 
 

 
 

 חדר

 
י ְרת   ֶבָחֶדר גַּ
ים שָשֹל  ָשנ 

ירֹות ק  ים ָהיּו הַּ ק   דַּ
ֶחֶדר ָהיּו ֵסא ֲארֹון בַּ יס כ  ח ְתר   ּופַּ

ים  ָהיּו ֹלא ְסָפר 
ְהֶיה ֶאָחד יֹום י ת  ָיה ל  ְפר  י, ס  ְבת   ָחשַּ

ְרת   דַּ ְשָמלֹות ֶאת יס    הַּ
י ְמת   ָעֵקב נֲַּעֵלי שַּ
י  ָלְרחֹוב ְוָיָצאת 

י ֹלא ְעת  י ָידַּ ֶכה מ  י ְיחַּ  ל 
ית רֹוֶלָטה זוֹ   רּוס 
 

  

 נעמה יונג

 סברינה דה ריטה

 על קנווס שמן  – גלינה חנוכייב – אגרטל בחלון      



  33 | שבילים|  17גיליון  

  

 
 
 

  החדש ביתנו
  

י ית  ל ָהי  ְגדַּ ֶּוֶרת ֵשן ְכמ   ח 
ש ְבַאְבֵני ֲעטּוָרה י   ָלָבן שַּ

ד ְכנְַּסתָ  עַּ י ְלתֹוְך ֶשנ   ֵבית 
ח ְוהּוא   .ֵביֵתנּו ְונֲַּעָשה ָפרַּ

  
יזּות ְזר  יתָ  ב  י ָעל  ְדְרגֹותַּ ְסָתרֹות ְבמַּ נ   הַּ
ְחתָ  לֹונוֹ  ָפתַּ יחַּ ים תַּ י  סֹוד  ְרָוָחה הַּ  ל 
תָ  ל ָנחַּ תאמֹוזַּ  עַּ י יקַּ ְקמּוָרה נְַּפש   הַּ

י ְמרֹונֹותַּ יֹוֶתיָך נֲַּענּו וק  ָיקֹות ְלָזו  ְמדֻּ  .הַּ
  

י ֶאת ב  ין ל  י ְכָקמ  ְשת  גַּ  ְלָך ה 
י ְכָפפֹות ָידַּ ֵמם כ   אֹוְתָך ְלחַּ
י ָאְזנַּי ְכל  לֹוֶתיָך ֶכֶסף כ   .ְלמ 

ֶייָך ֶאת ֵהנְַּחתָ   ָהָאח מּול חַּ
ְקתָ  ְדלַּ י ה   ָהֵאש ְמקֹום ב 
ֵלאתָ  י ּומ  ימּות אֹות  ֲחמ   .בַּ

  
ל ְגדַּ ֵשן מ  בֹוֵדד הַּ ת ָהָיה הַּ י  ם ְלבַּ  .חַּ
י י ָלגּור ֶשָבאתָ  ְשֵמָחה ֹכה ֲאנ   ְבתֹוכ 
ְפֵני ץ ל  י  קַּ ף ֶשָלנּו ֶשהַּ ְפֵני, ָחלַּ ְתמֹוֵטט ֶשְשֵנינּו ל   נ 
ְסָערַּ  טֹוְרָנדוֹ  תב  י ֶשל ָהֲעצּוָמה הַּ ְלת  ב   .נֹוָדע הַּ

  
ל ְרתָ  ַאף עַּ ֵיי ֶשָעבַּ ח ְלחַּ י, ֶנצַּ  ,ֲאהּוב 

ָתה ן אַּ י  י ָגר ֲעדַּ  ְבתֹוכ 
ָיֶפה ֶהָחָדש ְבֵביֵתנּו ל הַּ ג עַּ  ָהעֹוָלם גַּ

ם ָיֵרחַּ  ע  ים, הַּ כֹוָכב  יט הַּ ָשב  ָטס ְוהַּ  .הַּ
  

 

 עדה אהרוני

 פנים חדר המבוך
 בדשמן על  – יעקב גבאי
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 במטולה בוקר

 

ְצְטר ל ְמנֵַּקש ָקָטן ְברֹוש לבָ וֹ א  ית עַּ שֻּ  ְזכּוכ  ְזֹכֶרת ְלָחןהַּ  :ְכת 
ְדמּוָמה ְבֶחְבָרְתָך ֶלה הַּ ֹבֶקר ֶאת ֲאבַּ  , הַּ

ר  .                                         ָגלּום ֵסֶתר ְדבַּ
ְגלֹות עַּ ְרֹבֶלת ְבמַּ  ְשֵקָטה ְמעַּ

ֵער ָאֵעז ֹלא ֵעיָנּה ֶשֶאת יק ,ְלשַּ  , ַאֲחל 
י רֹוֵעף ֵעת חּוץ ָעלַּ בַּ יף מ  ְּוָשה ְצע    א 
ל ְלָעָליו ְמחֹול עַּ  .עַּ

י  ֶאֱעֶלה ְבָיְרד 
ל ְכֵאד טַּ ים ֶאל הַּ   ֶהָעב 

ְלעֹ  יםְבעַּ ים ל  נ   .ֵאיְנֵקץ ְקטַּ
 

 ,ָכנּועַּ , ְזרֹועֹות ְפשּוט ֶזֶרד
ל ְוָצף נֹוֵשר ָקֶפה עַּ   ְבעֹוד, הַּ
ת חַּ ְצָפה תַּ  ָהר 
ת ֶבֶרתעוֹ  ְבחַּ ְצנּוֶציָך א  ְתהֹום ְפֵני ֶאת נ   הַּ
 

ית  .ָהרּוחַּ  ְכֶנֶגד חֹוֶתֶרת צּופ 
י ֶנֱעֶטֶפת ְבֵחיָקּה ָפת   .ֹשְ

 

ָתה ֵיר אַּ ְפנֹות ֶאת ְמכַּ ְתנּוָדה דַּ  הַּ
י ֲאנ  ְדָך וַּ  ,כַּ

ים הֹוֶפֶכת ים ְפנ   .ְלָפנ 
 

 

 

 

 צביה ליטבסקי

  אולגה קושניר – בית במטולה       
 ס"מ. 50*90על בד שמן   
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     ארספואטיקה

                               
ְראֹות ְצֶפהאֶ " ה ל  ֵבר מַּ י ְידַּ  (1' ב חבקוק"   )ב 

 
ָרף תֹוֵקעַּ  ָשם ֵאי ְרנוֹ  ֹשָ ְזֶהֶבת ְבקַּ מֻּ                                           הַּ
ל ף ְועַּ ָבץ דַּ ְחֶבֶרת ְמשֻּ ים ְבמַּ יל   ְסל 

י ְבמֹוָשב ית ֲאחֹור   ְבמֹונ 
ים   נֹוְפל 
קֹולֹות  הַּ
יֵרי יצ  יםְק  אֹור ו  נ  ְנטַּ ים טַּ ְפצ   ְמקַּ

ל י לּוחַּ  עַּ ב  ָחָלק ל                            ְוָהֵריק הַּ
 
 

ָפה ְקל    כ 
 

לֹות ְתכַּ ים מ  ל  מ                   הַּ
 

כֹ  יר חַּ מ  ש   הַּ
 
 

יל ְנח  ים כ  ֵנס ֲחָרק  ְתכַּ יָאה מ  ְקר  ְכֶסֶפת לַּ נ   ,הַּ
יר ְשכּור ְועֹוֶלה ְמחֹוֵלל  ּוָנְטש, ֲאו 
בֹות ֶאת ָהֲהָברֹות  מּוָבָנן קֻּ

ל ְוָנְגהּו יר עַּ ק   הַּ
 ה
 ו
 י
 ה

 

  

 קנווס שמן על  – איקי בוברמן – איש החליל    



 

 17גיליון  שבילים ||  36

 

  
 

 בואנוס איירס
 
ֲעֶשה ֹלא  ְמָלאָכה ָכל תַּ

יֵמי יְנָטה ב  ק   הַּ
יָרה ְמא   הַּ

ְבֵעי ַאְיֶרס בֹוֶאנּוס ֶאת  .ֵאש ְבצ 
 

ים יצ  ְקפ  דּור מַּ י כַּ ְבעֹונ   צ 
ת ְבֵרכַּ יְנָטה ב  ק   הַּ
י ְבל  תדַּ  מ  דּור עַּ י ֶשכַּ יַּ  חַּ
ֵלג י ְידַּ ְלדּות  יַּ ְמחֹוז מ  ְנגוֹ  ב  טַּ  הַּ
יָבה ְלֶאֶרץ ש   הַּ
ֵדי ְצעַּ קּוד ב   ר 

ְרבּויֹות ֵבין תַּ  .הַּ
 

 ָהָאָסאדוֹ  ֵריחַּ 
ן י  י ָדֵבק ֲעדַּ ירַּ ְנח   .ב 

 
  

 תמי לדרמן ירבלום

 בסמטאות הוירטואליות
 

ְמָטאֹות ס   בַּ
יֹות יְרטּוָאל  ּו  ים ֶשל הַּ מּוֵזאֹונ   הַּ

 ָקָפא ָבֶהם ְמקֹומֹות
ע  ָהֶרגַּ

תעֲ סַּ  ֶנֶפש רַּ  הַּ
י ָהְפָכה ְלָוה ֶשל ְלא   .שַּ

 
ְרטֹוב  ֶנָחָמה ֶשל קֻּ
 ָהָאָמן ֵעיֵני ֶדֶרְך
ְסָפג י נ   ְלֵמעַּ
ים י ְתמּונַּת ֵמר  יַּ  חַּ
ל י ֵמעַּ ֶזֶלת א  בַּ  .הַּ

  תמי לדרמן ירבלוםובתו  צבי ירבלום   
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* * * 

Еще не раз вы вспомните меня 

И весь мой мир волнующий и странный, 

Нелепый мир из песен и огня, 

Но меж других единый необманный. 

 

Он мог стать вашим тоже и не стал, 

Его вам было мало или много, 

Должно быть, плохо я стихи писал 

И вас неправедно просил у Бога. 

 

Но каждый раз вы склонитесь без сил 

И скажете: "Я вспоминать не смею. 

Ведь мир иной меня обворожил 

Простой и грубой прелестью своею". 

 
1917 
 

  

 תרגוםבילי ש

 ניקולאי גומיליוב

 – 1886) גומיליוב סטפנוביץ ניקולאי
. ברוסיה הכסף תור משוררי על נמנה( 1921
, הרוסית בספרות האקמאיזם זרם את ייסד
 במידת ,"סימבוליזם"ל בניגוד ,דגלש

. האמנותי הדימוי" חומריות"ב, הקונקרטיות
 10 בחלוף. 6 בגיל חיבר הראשון שירו את

 וספרו ,עטו מפרי ראשון שיר אור ראה שנים
 כשהיה הודפס" הכובשים של דרכם" הראשון

 ללמוד לפריס נסע 1906 בשנת. 19 בן
 לאור להוציא החל. סורבון באוניברסיטת

 הופיעו אך", סיריוס" בשם ספרותי עיתון
 התפרסמו זה בעיתון. בלבד גיליונות 3 ממנו

 החל. אחמטובה אנה של שיריה ראשוני
 מסעות של שורה גומיליוב ערך 1907 משנת

 המזרחית אפריקה ואל התיכון המזרח אל
 1910 – ב. יפות פואמות כתב שבעקבותם

 את אנה אחמטובה לאישה. נשא

* * * 

ן ְזמַּ י ָירּוץ הַּ ְזְכר  י ְות   , אֹות 
י ֶאת ֶנה עֹוָלמ  ְמשֻּ נֹוֵגעַּ  הַּ  ,  ְוהַּ
יָרה ְוהּוא ֵאש הּוא י עֹוָלם - ש   , ְשטּות 
ק ֲאָבל תּות הּוא רַּ ֲאמ   . נֹוֵכחַּ  בַּ

 
ל ְהיֹות ָכשַּ תוֹ  ְבבֹוא ֶשָלְך ל   ,ע 
יָדְך הּוא  . ָגבֹוּהַּ  ֶשָמא, ָנמּוְך ְלד 
ְרֶאה י ֶשֹּלא נ  ְבת  ים ֵהיטַּ יּוט  ְכֹתב פ   ,ל 

יְךקַּ ּוב    . ֱאלֹוּהַּ  ֵמֵאת חֹוֵטא ְשת 
 

ְך י תְ אַּ  אַּ ינ  ְרכ  י, ֹראש תַּ ים ּוְבל   ֵמש 
י ְכרֹונֹות: "ֹתאְמר  ז  י מ  ת ֲאנ  עַּ ְרתַּ  , נ 
י ַאֵחר עֹוָלם ֶשֵכן ים אֹות  ְקס   הַּ

ְפָעתוֹ  י ְבי  ְלת  ב  ְקצַּ  הַּ תְמהֻּ    ".עַּ
1917          
                             נץ יואל: מרוסית םותרג
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ЗА ГРОБОМ 
Под землей есть тайная пещера, 

Там стоят высокие гробницы, 

Огненные грезы Люцифера, 

Там блуждают стройные блудницы. 

 

Ты умрешь бесславно иль со славой, 

Но придет и властно глянет в очи 

Смерть, старик угрюмый и костлявый, 

Нудный и медлительный рабочий. 

 

Понесет тебя по коридорам, 

Понесет от башни и до башни. 

Со стеклянным, выпученным взором, 

Ты поймешь, что это сон всегдашний. 

 

И когда, упав в твою гробницу, 

Ты загрезишь о небесном храме, 

Ты увидишь пред собой блудницу 

С острыми жемчужными зубами. 

 

Сладко будет ей к тебе приникнуть, 

Целовать со злобой бесконечной. 

Ты не сможешь двинуться и крикнуть... 

Это все. И это будет вечно. 

 
<Сентябрь 1907>, Париж 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  טוני הירש – רקדי בשבילי עד סוף האהבה   
 קנווס שמן על 
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ֶקֶבר ֵמֵעֶבר  לַּ
 

ְבֵכי ֵיש ְמָעָרה  ,  ָהֲאָדָמה ְבנ 
ָצבֹות ֶקֶבר קֹותלְ חֶ  גֹ  נ   , ּהבַּ לַּ

יֶפר ָשם יָמההַּ  ְבֵאש לּוצ   , ֲחל 
ים – ָנאֹות ְפרּוצֹות ְוגַּם  . ָבּה ְבגוֹ  ְדָבר 
 

ָתה ָכר ָתמּות אַּ י אוֹ  מֻּ  , ַאְלמֹונ 
ץ, ָיבֹוא בֹוא הּוא ְנעַּ ם ְבָך י     – ֵעינַּי 

ָמֶות יש, הַּ ָיש  לְ  הַּ ְשתַּ יהַּ  , ָטנ 
אְכת עֹוֶשה, ָכחּוש לְ  וֹ ְמלַּ ֲעצַּ םבַּ י   .  תַּ

 
ָשא ְסְדרֹונֹות אֹוְתָך י  ים ְבמ   , נּוג 
ְגֹרר י י  נ  ְך, רֹוֵעץ יֱאלֵ  רֹוֵעץ מ   אַּ
ר ים ֲחסַּ ָבט, אֹונ  י ּוְבמַּ  , ְזגּוג 
ין ָהֵבן י, ָתב  ח ֶשל ֲחלֹום ֶזה כ   . ֶנצַּ
 

ֲאֶשר ֹפל ְוכַּ  , ֶחְלָקְתָך ֶאל ת 
ְחֹל ֲחלֹום ל םתַּ ְשגְ  עַּ יעַּ  בֹותנ   , ָרק 
ְרֶאה חָ  ְפרּוָצה מּוְלָך ת   , ָכהְמגַּ
ֵני ים ש  ינ  דֹות ְפנ  יהָ  ְשזּורֹות חַּ  . ְבפ 
 

ק ְדבַּ נּוג ֵאֶליָך ת   ,  ָמתֹוק ְבע 
שַּ  ְשעּות ֶהֶרף ְבֹלא קת  ְך, ֵקץ ֵאין ְבר   אַּ
ל ֹלא ְכָלל ְזֹעק אוֹ  ָלנּועַּ  תּוכַּ  , ל 
כֹ  ְוֶזה ְהֶיה ְוָכְך. להַּ ח י    .ָלֶנצַּ
 

יס    , 1907ֶסְפֶטְמֶבר   ָפר 
 

 נץ יואל: מרוסית םותרג
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Métissage  
 

                               Pour mes enfants 

 

Ils m’ont dit que tes mains seraient 

moitié sapin moitié rizière 

aussi pâles que les bouleaux 

aussi dorées que les volcans 

 

Ils m’ont dit que tes dents seraient 

moitié tigre moitié panthère 

blanches et serrées comme un roc 

dures et bleues comme un couteau 

 

Ils m’ont dit que tes yeux seraient 

moitié iris moitié jachère 

les bourgeons d’un saule amoureux 

la ride fleurie d’un ruisseau 

 

Ils m’ont dit tout cela ma douce 

moitié plaisants moitié sévères 

ceux qui voulaient figer de mots 

le caprice ailé de tes jeux 

 

Mais n’en déplaise aux médecins 

aux savants et aux infirmières 

bébé tu es tout à la fois 

tigre et mouton, iris et chêne 

 

Un petit peu du riz d’orient 

mais aussi le blé millénaire 

un petit peu de sapin blond 

mais aussi le bois noir des îles 

 

 ירושה
 לילדיי             

 
י ָאְמרּו ְך ל  י  ְהיּו ֶשָידַּ   י 
י שּוחַּ  ֲחצ  י אַּ  ֹאֶרז ְשֵדה ֲחצ 

ְּורֹות ְבֶנה ח   ְכל 
ְזָהבֹות ר מֻּ ש ְכהַּ  ָגעַּ

 
י ָאְמרּו ְך ל  נַּי  ְהיּו ֶשש    י 
י י ָנֵמר ֲחצ  ְנֵתר ֲחצ   פַּ

ע ּוְצפּופֹות ְצחֹורֹות  ְכֶסלַּ
לֹות ָקשֹות ין ּוְכחֻּ כ   ְכסַּ

 
י ָאְמרּו ְך ל  ְהיּו ֶשֵעינַּי    י 
י ירּוס ֲחצ  י א   בּור ְשֵדה ֲחצ 

ָצֶניהָ   ְמֹאֲהָבה ֲעָרָבה ֶשל נ 
ית ָהַאְדָוה ְרחֹונ  פ  ל לשֶ  הַּ  נַּחַּ

 
י ָאְמרּו ֵאֶלה ָכל ֶאת י ל   ָיָפת 
י ְצחֹוק ֲחצ  י ב  ינּות ֲחצ  ְרצ   ב 
ְקשּו ֵאֶלה יא ֶשב  ְקפ  ים ְלהַּ ל    ְבמ 
ֲחָמה ֶאת גַּ יָזה הַּ ְזר  ְך ֶשל הַּ י  ְשָחקַּ  מ 
 

ְך יָלה אַּ ְמח  ן ב  ים מ   ָהרֹוְפא 
ן ים מ  ְמלָֻּמד  ן הַּ  ָהֲאָחיֹות ּומ 

יֹנֶקת תְ  ת  תְ  אַּ ֹכל ְואַּ ד הַּ  יַּחַּ
ירּוס, ְוֶכֶבש ָנֵמר לֹון א   ְואַּ
 

ְרטֹוב ן קֻּ ן ֶשָבא ָהֹאֶרז מ  ְזָרח מ  מ   הַּ
ְך ָטה גַּם אַּ ח  יָקה הַּ ת    ָהעַּ

ט שּוחַּ  ְמעַּ  ָזֹהב אַּ
ְך ָשֹחר ָהֵעץ גַּם אַּ ן ֶשָבא הַּ ים מ  י   ָהא 
 
 

 

 

 

  ג'ורג' פרידנקרפט
prprhsbertupy Georges Fridenkraft 
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Il n’est rien de plus chatoyant 

et je le sais comme ta mère 

que  deux races deux horizons 

deux peaux deux sangs qui se mélangent 

 

Enfant tu es tout à la fois 

ce qu’ils ont dit et le contraire 

 

י ָדָבר ֵאין ְסגֹונ   יֹוֵתר סַּ
ֵמְך אֲ  ְוא  יוַּ ים נ    ֹזאת יֹוְדע 
ְשֵני ים מ  ים ְשֵני ְגָזע   ֳאָפק 
ְרֵמי ְשֵני עֹורֹות ְשֵני ים ָדם ז  ְרָבב   ְמעֻּ
 

תְ  תְ  יְַּלָדה אַּ ֹכל ְואַּ ד הַּ  יַּחַּ
פּוכוֹ  ֶשָאְמרּו ָמה  ְוה 
 
 

 אבנר להב: ם מצרפתיתגותר
 

 
 –נולד ב  ג'ורג' פרידנקראפט

בליבורן שבצרפת. רכש את  1945
 נורמל אקול" בבית לתוהשכ

יז. לג'ורג' פרב היוקרתי "סופרייר
 דוקטורט תואר פרידנקראפט 

 כיום .פילוסופיהבו ביולוגיהב
  -ר ב מחק מנהל אמריטוס" הוא

CNRS הצרפתי הלאומי המרכז 
 לארבעה אבו נשוי .מדע למחקר

שירים ומאמרי  פרסם הואם. ילדי
רבות  אנתולוגיותביקורת ב

 עשרים רסםפכן ו העולם ברחבי
 באנגלית ובצרפתית.  שירה ספרי
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 '.עמ 263. 2014, צבי-בן יצחק יד: ירושלים. מירון אייל ערך, העיר מודיעין
 תולדות על בפרק פותח הוא. והקמתה תכנונה, מודיעין עירנו על הראשון הספר זהו

, זה פרק. הקמתה ערב ועד החדשה האבן תקופת מאז, בו קמה שהעיר האזור
 15-וב איורים 74-ב מלווה, העיר תושב היסטוריון, קדר ז"ב' פרופ ידי-על שנכתב
 שהתחוללו הקרבות ואת לתקופותיהם הארכיאולוגיים השרידים את המציגות מפות
 הנודעים האדריכלים מן, ספדיה משה מספר השני בפרק .1948-וב 1917-ב כאן

 הפכניהמ המגורים מבנה את שתכנן מאז בארכיטקטורה דרכו על, בעולם
ביטאט"  למונומנט לאחרונה ושהוכרז 1967-ב מונטריאל בתערוכת  שכיכב—"הַּ

 ספדיה משה מנתחים השלישי בפרק. מודיעין את לתכנן שבא ועד—היסטורי
 עמוס מתאר הרביעי בפרק ואילו, מודיעין של הייחודי תכנונה דרך את כהן ומירון
 נחתם הספר. במינו ידיח" הזדמנויות חלון" שניצל הבנייה תהליך את אונגר

 העירוניות בתפיסת הדן, ינסקי'ריבצ ויטולד האמריקני הערים חוקר של במאמרו
 העכשווית מודיעין את מראה אשר מצולמת מסה בספר נכללת כן. מודיעין של

 . מפתיעות חלקן, שונות מזוויות
 

 .2016אור מדיה  עמי בן אוריאל מאת  רטרוספקטיבה - בכלל ועד מנהלל
 ? למחבר קרה מה? לכפר קרה מה? למיתוס קרה מה. (הנהללי והמתים חייםה ספר)
 ".דבר אותו לא כבר שנינו אנחנו - והכפר אני, ואני הכפר"

, זכרונות וחיה מתה, החלוצי היחד של בארץ הראשון המושב, העבר של נהלל
 עיתונאי, סופר, עמי בן אוריאל של האישי וסיפור .ומשתנה חדשה ותודעה תובנות
 בשפה, ייחודי ספר. החלוצים-למייסדים שלישי דור,  נהלל בן ,ותיק תקשורת ואיש

, מקום על ומחוץ מבפנים מבט  .השירה דרך ונפש וחשבון דין. ומדוייקת מיוחדת
 .ואמונות פרידות, אהבות, ובנים אבות יחסי, וטעון אהוב
 של היביםהמר נהלל נוף בציורי מלווה , ןכה פנחס חוה המשוררת בעריכת הספר

  .סרנגה עלי, יזרעאל עמק: הספר עטיפת .כץ סמדר הציירת
 

ביל לספרים חדשיםש  
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  עמ'( 406תשע"ו,  2016)הקיבוץ המאוחד,  זיוה שמיר פרופ' מאת ירה חדשהש

 רקע על עגנון של לספרו ופואטית פוליטית פרשנות מציע חדשה שירה הספר
 העצמאות מלחמת דור של ועמידתו מיהודיה המתרוקנת אירופה של תמונותיה

 לגיהינום פורח עדן מגן אירופה של הפיכתה תהליכי, הריבונות אתגר מול ישראל
 לגבי דיאגנוזות בספרו העלה עגנון. לישראל יעקב של והפיכתו אדמות עלי

כל דמות ברומן . לבוא לעתיד אחדות פרוגנוזות בו השמיע ואף המתהווה ההֹווה
היא "אוקסימורון מהֵלך":  –הסימפוניה הבלתי גמורה" של עגנון " – שירה

הוא איש  ש" ו"גפן פורייה"; בעלה מנפרד הרבסט הנריאטה הרבסט היא "עץ יב
משפחה אחראי ו"נער" השוכח את חובותיו למשפחתו בעבור לילה של שיכרון 
 חושים. שירה היא דמות ֶדמונית והרסנית, חסרת כל גבולות ומגבלות, ו"מלאך

 .האופפות את שירההרבות זיוה שמיר מנסה להתמודד עם החידות  ופ'פר ."בלבן
ובפרס לוין קפניס ( החינוך' א וממש"ב' מאוני)י פרסי מפעל חיים זכתה בשנ

 .יםספרות הילד לחקר
 

 ה משותפת בעברית ובספרדית,הוצא) ליליאן דבי גורי מאת ד"ר על נהרות ימים
 (.Verbum ,2016 -ספרא ו 

. הספר הנוכחי כולל שם הספר על פי ספרה בעברית שיצא לאור בהוצאת כרמל
 –במסגרת המיזם "סדרת שירה ישראלית  ת ובספרדיתבעברי מבחר משיריה

  בספרדית" בהנהלת מרגלית מתתיהו.
המדורים בקובץ השירים סדורים לאורך ציר חייה של המשוררת, מאז ילדותה 
בארץ נהריים, שהייתה לה כחסד קסום, אל נעוריה בתל אביב לחוף הים, 

 .ובנדודים בין יבשות עד בגרותה

. משלבת שירה במחקר 1951-ילידת בגדד, עלתה ארצה בהיא  גורי ליליאן דבי
  ספרותי ובהוראה.
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  , רומן שלישי.(2016הקיבוץ המאוחד ) צביקה ניר מאת אמת
 וחיצוני פנימי למסע יוצא, במילואים ד"ומג שכול אב, פרישה סף על דין עורך

 לחללי הזיכרון יספר של האמינות מידת על במאבק ופותח, האמת אחר לחיפוש
 והשנייה וארוטית אישית הראשונה − מעברו עלומות פרשיות שתי. ישראל מערכות
 כל ואת אותו ומאלצות חייו מסלול את מערערות  – הצבאי שירותו מתקופת
 הרבות הנשים .ומשמעויותיה רבדיה כל על, האמת עם להתמודד אותו הסובבים

 חייו שגרת את הן אף מטלטלות ,בחייו אחר ממקום באה מהן אחת שכל, בספר
 ציורית בשפה .אותו מעסיקה שכה האמת מהות של למורכבותה בדרכן ותורמות
 ראי תמונת המציב נשימה, עוצר רומן ניר צביקה רוקם, משלבים רבת פיוטית ובלשון
 . הישראלית החיים למציאות ונוקבת אמיצה
 העברים הסופרים גודתא ר"כיו ומכהן, וסופר משורר, דין עורך הוא ניר צביקה
 ההיסטוריה במחלקת צבאי כהיסטוריון בעבר שימש. 2015 מדצמבר ישראל במדינת

 . הכיפורים יום במלחמת נפל, עמוס, והיחיד הצעיר אחיו. ל"צה של
 

  דורית זילברמן ד"רל ש 19-ה  ה ספר ( הוא2016)שבילי אור,  תלוי איך מספרים
 שהתפרקה המשפחה מכל לצדה ץבאר שנותרה היחידה, אמה. נעלמה נערה

 למשטרה פונה היא. הדעת שיקול איבוד סף על נמצאת כבר, עולם ברחבי והתפזרה
 ונעלמה הארץ את יצאה בתה ברורה לא מסיבה כי לה שנודע עד – עוזרת שלא –

 עכבות ללא, כן ובעיקר, סוחף, מרגש סיפור זהו .הכל שסחף הצונמי אסון אזור בלב
, הקרבה על, המתבגרת ובתה אם על טעונה יחסים מערכת על, לחלוטין וחשוף
 או גיאוגרפי גבול לה שאין העצומה האהבה על ובעיקר החיכוכים, הכעס, הריחוק
 בכותרות בשעתו שהתפרסם אמיתי אירוע על מבוסס מספרים איך תלוי .נפשי

 ד"ר דורית.מיומנת סופרת של נאמנה ביד כתוב, הטלוויזיה ובערוצי העיתונים
 העת כתב מעורכות והיתה ברל בבית לכתיבה החוג כראש כיהנה, ברמןזיל
 ספרה. טהארה בשם לסרט עובד מהם אחד, אחדות לשפות תורגמו ספריה". יםמאזנ"

 .עותקים באלפי ונמכר האנגלית דובר בעולם מצליח הרחמים שער
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  יהלום-אלי ברמאת   2016צבעונים, מאי  , , דבש צרעות

 ימינו בן צעיר משורר", בגלל" העת כתב של ועורכיו יסדיוממי, יהלום-בר אלי 
; בכך ומיומנת קלה וידו ,ובחרוז במקצב הסדורה הקלאסית לשירה בנאמנותו מפתיע
 כפיגמליון ,הקבוע והמשקל החרוז כבלי אף על חופשית בזרימה קולחת השירה
 יהסופ בתוצר המתגלמת הנפש ולמבע יצירתו למושא הקשה בחומר חיים המפיח

 השפה רובדי בכל ובקיאותו ידיעותיו ,מעט לא ,לכך תרמו. זה נפלא שירים אוסף של
", קוונטי זמן: "שערים ששה לספר. השונים משלביה על הלשון ובעושר העברית

 תהילה", "עיר ארץ", "המפורש השם", "קרניים-בן גבר", "משפחתית תמונה"
 ".ומפלצות

, הומוריסטית , לעתיםאישית מבט דתמנקו ים זוכים להתבוננותמקראי יםסיפור
 השם" הרביעי בשער בפרט, הקדום למיתוס באשר ושאלות תהיות המעלה
 המורגל הקורא בפני חיוך ומעלה הספר שירי את מלווה ההומור חוש". המפורש
מנפש תהומית. אך אין לטעות בשפה הקלילה, שכן מאחוריה רבדים  רצינית לשירה

 עמוקים ואמירה פילוסופית.
 

הוא ספר  חוה פנחס כהןמאת הוצאת קשב לשירה,  מסע אחר עם עורב שחור
עשר של המשוררת עטורת הפרסים )פרס היצירה, פרס ע"ש ירוחם -שיריה האחד

לוריא, פרס קוגל לשירה, פרס אקו"ם לספר הטוב של השנה, פרס לתרמן, פרס רמת 
ה הקודמים נועז גן ופרס עיריית ראשון לציון ע"ש מאיר אריאל(. ספר זה כספרי

בשפתו האירוטית )אם כי לא באותה מידה כבספר שיריה "הגנן, הכלבתא 
(, נאמן לעוצמת הרגש והתודעה האותנטית 2006והשרמוטא", הקיבוץ המאוחד 

הנצבעת בשפה פיגורטיבית עשירה הנשענת גם על הרבדים של התנ"ך והספרות 
ככב כלייט מוטיב בספר התורנית. העורבני השחור שב ומופיע בשירים רבים ומ

המעורר תהיות לפשרו, למסתוריותו ולסמלנותו. הצבת השיר "שיר לעורב בשורה 
פואטית, אל המישור הנחבא בין -השנייה" על גב כריכת הספר מרמזת לסמלנות ארס

השורות אותו מבקש המשורר לפענח: "בהרף תנועתה ידעתי / בין כנך לכנף נחבא 
ב, הנחשב אמנם לציפור שיר, נבחר לסמל את הרובד השיר". אך מדוע דווקא העור

 הנחבא בשיר? הפענוח אפשרי רק בקריאת מכלול השירים של ספר יפה זה.
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 . ארז נעמה של השביעי ספרה הוא קטן אגרוף
 כתב את מלווה אשר" נתיבים" בהוצאת   יצא, גלדמן מרדכי של בעריכתו,  הספר
, בנובמבר(, רוזנברג שמעון עם ארז נעמה עורכת אותו", )נתיבים, "המקוון העת
 של בתובנות עוסק" התעורר הפנים הנה" הראשון השער: שערים 5 בספר .2016

 של המשך והוא, הרוחנית" להתעוררות" דרכים אחר ובחיפוש הפנימיים החיים
 .77 עיתון ספרי בהוצאת לאור שיצא" להתעוררות המאמץ" הקודם ספרה
 כשהמחאה", עוקצים" או" יםשקט" מחאה שירי מעלה" קטן אגרוף" השני השער
 מן בפרגמנטים עוסק" המתנה חדר "השלישי השער .השורות בין רבות פעמים

 .החולים בבית הטיפולים את המלווים האונקולוגית המחלקה
 המשוררת של חייה את עיצבו אשר בהשפעות  מתבונן" מקורות" הרביעי השער
  תוך מסכם" ירהש של פרגמנטים" והשער. המשתנה הישראלית החברה בתוך

 .השכחה ועם הכיליון עם, משוררת של חיים השלמה
 

, פיוטית הוצאת פלחן-הודס גאולה של העשירי ספרה הוא ללהבה איגרת
 אחד את המהווה בקבלה הן מעוגניםה ואור אש של מוטיבים ניצבים בספר .2016

 שבה פואטית-ארס בספרות והן, המשוררת של החשובים ההשראה ממקורות
 של משכנו מקום גם היא האש .היוצר את שמכלה היצירה אש על מדובר

, הנסתר, הזעיר במקום" :ושיח שיג פלחן-הודס גאולה מנהלת שעמו הטרנסנדנטי
 כקבצן צורה ופושט לובש" שהנשגב ויש ?"כולך כל, אתה איך – אש בתפרחת

 .עינו גלגל בתוך מנוחה למצוא היוצרת יכולה אז או". נכסים עתיר
 אליבא". דק עד נכתשת: "שבר היא פלחן-הודס גאולה של התשתית חוויית

, שלמת זאת ועם: "המופלא עם למפגש תנאי הוא השבר פלחן-הודס דגאולה

 לדמיונה דרור קוראת המשוררת ".אור באלומת שמרחף אבק כגרגיר

 ".העצים מענפי כפירות נתלות צהובות צמרמורות: "סוריאליסטיות במטאפורות
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 שבילי קולות וצליליםים של טלי עירוני ויראת עוגן מתערוכת על רקע ציור
 . מימין לשמאל: ד"ר דרור אידר, מלכה שיפמן טננבאום,1.6.16

איתן ופרופ' יבחר גנאור ואיתן -ד"ר הנריק רוסטוביץ, ד"ר רחלי אברהם
 ארז.

 –שבילי קולות וצלילים בניצוחה של יעל גרמן. בערב   תו התפרמקהלת 
 אורנה מגן. על הפסנתר: 1.6.16מחוה לסופר 

 ורפי אגמון יוסי וונשצילום: 
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מחוה  –שבילי קולות של שבילים.  בערב  16גיליון  להשיק אתחברים באים 
 מעיין בגיליון ובסיפור שפרסם בו. אבינעם צברי. ד"ר 1.6.16לסופר 

 יאירוהמנחים: ד"ר  נורית גובריןפרופ' 
 איתן-רחלי אברהםוד"ר  מימון

 

 יוסי וונש ורפי אגמוןצילום: 

 נוי אדלרעם נכדתו   יעקב אשכנזי
 אבנים זוכרותמציגים קטע מספרו 
 
 

 אלעד שמעונוביץמחזיק תיק התרבות, 
 1.1.16מחוה לסופר  –קולות  שביליערב ב

 

 ושבילים שרה גר אמדור
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  בציור ויצרתי נול ראיתי הרבים משיטוטיי באחד - האורגת"

 .מ"ס 70*80 בד על שמן"  .לנול מסביב הסצינה את
 
 

 
 

 
 
 . 
 

  

 ןיצחק בוברמ

 אמנותבילי ש
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  ..."כבד מטען נושאות נערות שתי"
  .מ"ס 60*75 ,פחם מזונית על ציור ,מעורבת טכניקה

 

  

 עליזה בורשק
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.מ"ס 60*80 בד על שמן" כד עם נערות שתי"   
 
  

 אולגה קושניר
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"הפנימית לתחושה הכיסוי בין הניגוד את לבטא רציתי – הליצן"  

  .מ"ס 30*04 בד על שמן 
 
  

 דניאלה פורת
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  90 – ה בשנות שציירתי"  באמריקה התיישבות" מציור חלק – כובע חבשתי"

.מ"ס 50*60, בד על שמן". ב"בארה ההתיישבות משנות ישנה תמונה לפי  
 
 
 
  

 יצחק בוברמן
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 שנה אחרי, לירושלים שלי הראשון מהטיול תיקיבל לציור ההשראה את"
 .מ"ס 70*90, בד על שמן." לארץ שעליתי

 
 
 
 
 
 
 

  

 אולגה קושניר

 יעקב גבאי
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 שנובעים, חדר פנים ציורי של מסדרה אחד ציור – המבוך-חדר פנים"

 כי, נעדר המעקה. האדם למידת בדייקנות הנבנה חדר של האסתטית מתפיסתי
.  מ"ס 70*100 בד לע שמן". הבניין של בקונסטרוקציה לי מפריע זה   

  

 יעקב גבאי
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 ,לבטא במטרה, דמות אותה הן הדמויות שתי. הנפש אדריכלות של השקט צליל"
 ". הריקנות הרגשת את ולרפא לטפל יכולות יש ציורב שלעיסוק

 .מ"ס 200*150  סבקנ על אקריליק
 
 

 טלי עירוני
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".ובתופים במחולות מודרנית פנטזיה"  
.מ"ס 56*72 בד על שמן  

  

 אלבינה דניאל
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"הטבע של ולתפילה לשירה כביטוי' העשבים שירת"'  
ס"מ. 100*100 שמן על בד  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 נורית גזית
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 נברשת ושיברה          

 
. חפוזים בצעדים הישנה הרכבת תחנת של הציבוריים לשירותים נכנס רני

 ענקית נברשת מהתקרה צנחה מכן לאחר שניה חלקיק. לרגע קפא לפתע
. תחתיה נמחץ היה וודאי, אלולא עצר. שאון בקול לרגליו והתרסקה

 פריטים להכי, הקודמת במאה בתחילת ונבנה שתוכנן התחנה מבנה
 ,הסיבה הייתה זאת למעשה. רבים ומקוריים עתיקים ארכיטקטוניים

 עכשיו אבל..."(, יותר ככה בונים לא כבר היום)"  לו קסם תמיד שהמקום
. ממהר שהוא נזכר, התעשתש לאחר. שלרגליו בהריסות בוהה ועמד קפא
 .     השירותים מתאי לאחד ונכנס הנברשת את הקיף הוא

 הוא. והשומם הגדול החדר במרכז מוטלת הייתה עדיין הנברשת, כשיצא
 החלו השחור בשיערו. במראה בבואתו והביט ידיו את ליטול ניגש

 הטריקו חולצת. הצעירים פניו מראה למרות, שיבה שערות ניצני לבצבץ
 גבו את לכופף נאלץ הוא. שרירי גוף על רימזה לחזהו הצמודה השחורה

 שהיה כיוון, המעוצבים הזהב וברזי רהמנומ השיש כיור אל להגיע כדי
 לפתע, ראשו את כשהרים. האנשים מרוב,  ראשים בשני כמעט, גבוה
 ,ידע ולא נכנס אותו שמע לא הוא. ונרתע לבדו לא שהוא במראה גילה
 שהתמזגו, אפורים בבגדים שחרחר בחור. בו צופה שם הוא זמן כמה

 אמר והאיש חייכו הבהירות עיניו נפגשו הםיניכשע. המעוטרים בקירות
 ..."  הרבה חסר היה לא ממש... וואו"
 .לצאת ונחפז רני השיב ,..."מזל איזה, כן... אה"

 הניח הוא. שאהב כפי, הנסיעה בכיוון, החלון ליד ברכבת התיישב רני
 בחר הוא. לחלון צמוד, הדלפק על אוטומטי באופן והפלאפון הארנק את
 נסיעה. פנויים יישארו מסביבו שהכיסאות וקיווה פנוי הכי הקרון את

 הראש את לנקות, ודומיה בשלווה לשבת אהב הוא. לו מצפה עוד ארוכה
 טוב דווקא זה אולי. מהחלון הנשקפים בנופים ולצפות מהמחשבות

 שלל על העירוני הנוף את אהב רני. בפלאפון הסוללה לו שנגמרה
 של עהרקי בקו ויותר יותר לאחרונה שמזדקרים םהמודרניי המבנים
 מהאזורים יוצאת הרכבת כאשר ,להביט אהב מכל יותר אך, העיר

 סיפורבילי ש
 רפי אגמון
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 נוף עם  אזורים מכן ולאחר הירוקים החקלאיים האזורים. המיושבים
 תמיד. כולו את ממלאת השלווה את הרגיש הוא אז. בראשית נוף, טבעי
  .בבית המצאות של עתיקה תחושה מין, הקדום לנוף מידי חיבור הרגיש

 התיישב רוחו ולמורת לקרון מישהו נכנס, לנסוע ההתחיל כשהרכבת
 מכנית השיב רני.", טוב בוקר, "אליו חייכו הבהירות העיניים. מולו

 ".טוב בוקר"
 ?"נכון, לזה התכוונת באמת לא אתה"
 ?"סליחה"
 "מזל כשאמרת... בתחנה, מקודם"
 ..."מזל הרבה לי שהיה מניח אני, אה"
 לעשות יכולים הם. להם יש מזל הכמ להעריך יודעים לא האנשים רוב"

 פעם ואם. בכלל זה את להעריך בלי, לעבודה לנסוע כמו, יום כל משהו
 חושבים הם אז, לדוגמא, מתאונה ניצלים והם משהו קורה כמעט אחת

 '." לי היה גדול מזל איזה'
, מלכתחילה נופלת התהי לא הנברשת אם ,מזל יותר לי היה בעצם אולי"

 ."כך רק נגמר שזה מזל אז, יליטתבש משהו לא זה אבל
 כמו שאתה חושב לא גם אני. כאן מעורב היה שמזל חושב לא אני. לא"

 ."האנשים רוב
 ?"מכירים אנחנו"
 כבר, אותך מחפש אני. אותך מכיר לא שאני אומר לא זה. נפגשנו לא"

 יודע אני, "המשיךו רני של בפניו הספק את בחן הוא." זמן מאוד הרבה
 נכונים, הגיוניים לא דברים גם יש אבל, הגיוני לא לך נשמע שזה

 וחווית שלמדת, זוכר שאתה מה כל על מתבסס שלך ההיגיון. ואמתיים
 אלא, ההיגיון עם לא  אבל, רגעים לכמה רק, לי להקשיב תנסה. בחיים

 רגע, שם שקרה במה תיזכר, "והמשיך בול על הצביע הוא ."הנשמה עם
 הרגישה שלך הנשמה. עצרת אתה ,והתרסקה נפלה שהמנורה לפני

 אם גם, קורה שזה ידעה שלך הנשמה. לעצור לגוף והורתה במשהו
 פועל אתה שכאשר הראשונה הפעם לא שזאת בטוח אני. לא ההיגיון

 מני בכל לזה קוראים אנשים .מצליח אתה, שלך האינטואיציה פי-על
... םקוד מגלגול זיכרונות, שישי חוש, מודע-תת, אינטואיציה, שמות
 ממה יותר הרבה בך שיש היא העובדה אבל, שתרצה איך לזה תקרא
 .חושב שאתה
 פעמים כמה .ידעו לא שאחרים דברים שידעת ,לך קרה פעמים כמה
 לך שבאים דברים שיש ,הרגשת פעמים כמה? חדשים דברים מיד הבנת
 ?"שונה הרגשת אתה פעמים כמה? מהאחרים יותר בקלות
 במהירות חלפו זיכרונות רסיסי. מהיר צבבק לפעום החל רני של הלב
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 השנים בחשכת ונשכחו ובתיכון בילדותו שקרו מקרים, רוחו בעיני
 ."מדבר אתה מה על מושג לי אין" .אחרת עכשיו נראו ולפתע שחלפו

. מתמיד חודרות, המהפנטות, הכחולות ועניו התרחב חיוכו?", באמת"
 המשיך", לעצמי ארמת אני. "מולן אל שקוף הוא כאילו ,הרגיש רני

 ,לגלות, הראשונה בפעם זה את לקבל, קל לא שזה, "יותר עדינה בנימה
 לזה תהיה ,צודק אני ואם, נכון היה לא היום עד שחשבת מה שכל

-לאט אבל. לך המוכר היקום כל על ובעצם חייך על ענקית משמעות
 יצא שזה חשוב. ובהדרגה ,נכונה בצורה לזה שתיחשף חשוב. לאט

 יוכל לא אחר אחד ואף ,לעשות יכול אתה שרק דברים יש, מתוכך
 שלך מודע לתת תן, קצת זה על שתחשוב מציע אני. עבורך זאת לעשות
 ."     ימים כמה עוד שוב ונדבר,  להיפתח

 לתוך נכנסה הרכבת כאשר, לזה להגיב בדיוק איך ידע לא רני...", אה"
 מספר לאחר, הגיחה הרכבת כאשר. אותו עטפה סמיכה ועלטה מנהרה
 והביט במבוכה מצמץ רני. נעלם האיש המנהרה של השני מצידה, רגעים

 מה יודע לא אפילו שהוא, קלט פתאום ורני, לאיש זכר היה לא, לצדדים
, שלו לתחנה שהגיע ועד, המונוטונית בנסיעתה המשיכה הרכבת. שמו
 .התקיימה בכלל המוזרה השיחה אם בטוח היה לא כבר רני
  .נעלמו שלו והפלאפון שהארנק לראשונה הבחין לרדת כשהתכונן רק

 2016 יולי        
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  האדום סטודיוה          
 

 אדם של נפשו לתוך אל להתבוננות דרך ומעולם מאז היוו דיוקנאות ציורי
 המונה של דיוקנה הינו בעולם ביותר המפורסם הדיוקן. אישיותו ולשיקוף

 בדים סוחר אשת של משפחתה שם בשל וקונדה'ג לה גם שנקרא ,ליזה
 .נישואיה בעקבות י'וינצ דה לאונרדו צייר אותה ,מפירנצה

 של בסטודיו הימני הקיר כל של לרוחבו התנוססה ליזה המונה תמונת 
 מי לכל אמנותי וסמל מודל שהיווה ,הדגל ציור זה היה. מרון נלי הציירת
 בציור שהתמחתה דיוקנאות ציירת, מרון נלי של בסטודיו. למקום שנקלע

 ואיכות עומק של מימד לדמויות שמעניקה ,הקלאסית השכבות בטכניקת
 המהווים התמונה ומהי הצייר מיהו ,לכולם ברור היה .תחליף להם שאין
 .מתחיל צייר לכל הנכון המודל את

 מתחת קרקעי תת מרתף בתוך שכן מרון של והאינטימי המעוצב הסטודיו
 בילתה אותן הרבות הציור לשעות מעברו ,תקווה בפתח מגוריה לדירת

 מרון .לילדים וציור יצירה סדנאות במקום העבירה גם היא ,בגפה שם
 ,חתולים שני עם בגפה גרה היא. בשכונה'' מוזר עוף''כ ידועה הייתה
 אלו אך ,שכניה של לעברם יום מידי וזעפה ובנדיקטוס קסון'ג לשם שענו

 ,לכל ידוע שהרי ת,ומוכשר הידוע אמנית בהיותה זאת פטרו האחרונים
 ''.     מסובבים'' מעט גם הם האמנים שבין הגאונים כי

 בעבודותיה לקיר מקיר מעוטר הסטודיו היה ליזה המונה לתמונת מעבר
 צבעי, ואדום כתום של בעיקר ,עזים בצבעים שציירה דיוקנאות ובמגוון
 יתהאמנ של הסוערת כנפשה; הלבנים קירותה גבי על מרון של הדגל
 גם היו כך ,הקשת צבעי בשלל שמלות בעיקר ,הרעשני לבושה וסגנון

 .יצירותיה
 דן בגוש אפורה הכי בעיר ואפור סגרירי ויום אפריל חודש אמצע זה היה

 . נעלם כשרמי
 הדר שבשכונת ישורון הספר בבית' ו כיתה תלמיד היה 12-ה בן נאה רמי
 ,רמי של הוריו הוש דתית שכונה בכל ההורים מרבית כמו החדשה גנים

 ,בעבודתם המאוחרות הצהריים שעות עד ,לפרנסתם קשה שעמלו
 או ולהכין הספר מבית עצמאי באופן הביתה להגיע התרגלו וילדיהם
 ארור יום שבאותו אלא .שבשגרה כדבר צהריים ארוחת לעצמם לחמם
 .בזמן חזר לא רמי וזכור
 החלה ,הבן שלו הביתי הטלפון רישלמכ מענה ללא שיחות מספר לאחר
 חבריו הורי לכל ההגיוני הטלפונים מסע את וערכה להילחץ אמו בתיה

 עמיעד טאוב
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 כי שסיפר ,מתן הלימודים לשולחן חברו למעט ,דבר ידעו שלא ,לכיתה
 גבו על הכבד הלימודים תיק את מניח רמי את ראה הלימודים בסיום מיד
 .מעיניו שנעלם עד השער אל ורץ

 המקומית המשטרה כוחות .הרגליים על הייתה העיר וכל ,נקפו השעות
 העין ראש, תקווה פתח אזור בכל חיפושים ביצועו מתנדבים ושלל

 העכירה רמי של העדרותו על הידיעה .הועיל ללא אך ,השערי ושכונת
, תקווה נדרשה היום באותו .מתן של בביתו גם שרר והעצב האווירה את
 שאהב הציור וגלח ללכת לשכנעו מנת על רבים למאמצים ,מתן של מוא

 של שעה חצי ועוד נלי עם אישית שיחה לאחר רק. רמי, הטוב חברו ללא
 עם יחד והחל מתן נרגע שציירה החדש הדיוקן על אישיים והסברים חוג

 נפוליאון, הנפש עז הצרפתי המנהיג של דיוקנו את ולצייר לנסות חבריו
 .בונאפרטה
 למעט כולם במל נשכח כבר רמי של העלמותו ודבר חלפו החודשים

 מת-חי יצור וכמו למרחקים צעק ליבם ששברון המתוסכלים הוריו מלב
 סיום בשעת עבודתם את עזבו יום יום. שכונהב השניים הסתובבו
 היוצאים בתלמידים בדממה צפו שם הספר בית אלהגיעו ו הלימודים

 .לביתם
 13 -ה בת קגן שני נעלמה החג לאחר כיומיים .הסוכות חג עד זאת כל
 כי ,סיפרו ללימודים חברותיה במפתיע זבולון תקוות אולפנת מידתתל
 נעלמה אך ,היום באותו כרגיל התנהגה ,מצטיינת תלמידה שהייתה שני

 לא תקווה פתח משטרת .הלימודים של האחרונה ההפסקה במהלך
 מפקד הזניק מיידי ובאופן רמי של במקרה כמו שעות כמה אפילו חיכתה
 והקים באזור בחיפושים להתחיל הורה, רלאווי מסוק מלאבס תחנת
 מונה החקירה צוות בראש.בהעלמות לטיפול( מיוחד חקירה צוות) מ''צח

 שהחל ,מועלם ספי פקד רב התחנה של והמעוטר המצטיין הבלש לעמוד
 השנים בעשר  15 גיל עד ילדים של ההעלמויות כל בבדיקת מיד

 .האחרונות
 היעלמותה .האזור באותו וןהאחר בעשור נעלמו ילדים שעשרה מסתבר

 הכיר אמנם מתן, מתן של בביתו יד כלאחר עבר לא שני של המסתורית
 חברה הייתה שם המקומי עקיבא בני מסניף שטחי באופן רק שני את

' א בימי שלמדו בקבוצות משתתפים היו בו הציור ומחוג, שמעליו בשבט
 את שוב לההע היעלמותה וסיפור ,מדובר במי היטב ידע הוא אך ,'ה-ו

 החיננית השקטה שני. רמי חברו של מהיעלמותו הכואבים הזיכרונות
. המשעמם הציור בעולם ומתן רמי של להישארותם הסיבה הייתה והיפה
 .בהחבא ומתן רמי של הערצה מושא ארוכה תקופה במשך היוותה קגן
 וסרק חקר הוא רבים חודשים במשך יסודי טיפוס היה מועלם פקד רב 

 אך לפרשה חוט קצה למצוא במטרה שנעלמו הילדים ביקרו וב ,מטר כל



 

 17גיליון  שבילים ||  70

 

 הממלכתיים הספר בתי בכל הלימוד כיתות בכל ביקר הוא .לשווא
 והמורים הרבנים המדריכים הקומונרים את תחקר, דתיים והממלכתיים

 בהם ,ומחול ציור, שחמט ,סיוף ,הקארטה חוגי בכל סייר ואף בשכונה
 .לשווא ךא גנים הדר שכונת ילדי השתתפו

 
 הפך כבר זה נעלמו צאלון מגן השחרחרים התאומים זוג ותמר כשאמנון
 אל'' ,צעקו תקווה בפתח המקומונים של ענק כותרות, אחר לסיפור
 לראש קראו המשנה וכותרות ,''הילדים של מההעלמות עין תעלימו
 גם הגיע המקומי הסיפור. הפרשייה על איישת אחריות לקחת העירייה
 פנים לביטחון לשר פובלציסטים מגוון קראו שם ,רציתהא לעיתונות

 ושני רמי של הוריהם .תקווה פתח תחנת מפקד ואת ל"המפכ את לפטר
 של בעצומות התמלאו החברתיות הרשתות .החדשות בערוצי התראיינו

 ,בעניין פופוליסטי דיון נערך הכנסת של הפנים עדתובו .מפוחדים הורים
 ,תקווה פתח עיריית ראש אפילו. יבוריהצ היום מסדר ירד לא והנושא
 בו התמיכה באחוזי הירידה עם יחד סבלנותו את שאיבד ,חידלוץ עמוס

 .בשכונה עצמאי אזרחי משמר ותקצב הקים ,גנים הדר בשכונת
 של הארצית החקירות מחלקת י''ע מידיו נלקחה שהחקירה לפני רגע

 התחנה את עזב הוא. נואש אמר לא עדיין העקשן מועלם. המשטרה
 ומהביל שחור קפה כוס על ושם ,הקטן השכונתי הקפה בית לטובת
 להבין בניסיון החקירה כל את ושוב שוב שחזר טיים סיגריות וחבילת
 .הועיל ללא אך טעה איפה

 
 החדש האפיפיור 7-ה ובנדקיסטוס, קסון'ג מייקל. השכונה של השני בצד
 כאילו ,להרגיש לו גרמה המדהימה הציור איכות. מהקירות למתן צעקו
 כובעו. ממש אלו ברגעים בו ומביטים הקטן בסטודיו דולצ נמצאים הם

 כל ממשיים היו בנדיקטוס של האדומה וגלימתו קסון'ג של אדום-הכתום
 נלי את ושמע ידו את הושיט הוא. בהם לגעת צורך הרגיש שהוא ,כך

 ?''עושה שאתה חושב אתה מה ,ילד'' :בקול בו גוערת
 בית באותו. מתן נעלם ם''הצח מראשות מועלם פוטרש לאחר כשבוע
 וחשב קפה כוס עוד מועלם הזמין ,שלו הקבע למשכן הפך שכבר ,הקפה

 תוך להפוך בשביל צריך כישרון כמה. הגלגל מסתובב שבו הקצב על
 מפקד של לעזאזל לשעיר באזור מבטיח הכי מהבלש בלבד עשור

 . בליבו תהה, התחנה
 

 שחזר דואב בלב. מתמיד יותר לו כאבה מתן של העלמותו על השמועה
 בית בחצר שוחח אתו ,החמוד הילד מתן עם האחרונה השיחה את שוב

 לו סיפר  הזריז בתחקור. רמי של העלמותו לאחר ההפסקות באחת הספר
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 חשף נבוך בחיוך. בכדורגל אביב תל מכבי אוהדי היו ורמי הוא כי מתן
 יותר ועוד ללימודים שנאהה הייתה לשניהם משותף שהיה מה כי ,מתן

 אותם הכריחו הוריהםש ,קשת מרון נלי של הציור לחוגי השנאה
 יצירותיה דיברו'' שבו מהאופן התלהבו אמנם השניים. בהם להשתתף
 .מרון של הגערות ואת הארוכות הציור שעות את שנאו אך'' מהקירות

 שם לסטודיו מ''הצח צוות הגיע כמתבקש חיפוש צו הוצאת לאחר
 הסתתרו ליזה המונה התנוססה עליו הגבס קיר מאחורי הזוועה לתההתג

 כיפה של החדש כשמהדיוקן ,שמן בצבעי ולא מלאים מקררים כששה
 עדיין ובנדיקטוס קסון'ג של לצידם לקיר לאחרונה רק שהתווסף אדומה

 .מתן נטף
 
 
 
 
 
 

  

 אקריליק על קנווס – יחזקאל סנדר -כלניות 
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 סינדרלה של סודה     
 

 זהב מסגרת רתועטו ממדים גדולת מראה מתוך שנשקפה ,הדמות
 קסומה דמות. , נראתה משובבת לבעשרה השש לואי של מתקופתו
 כה, כאספקלריה זו עם כמתמזגת הייתה, אחר מעולם כמו, מפתיעה
 .תעתועים מעשה כמו. לזו זו התאימו
 או רומנטיים ספרים גבי על שצוירו ,הנערות לאותן הייתה דומה ואמנם

 בניגוד אך. ונסיכות כיםנסי המאוכלסות אגדות ספרי של גביהם על
 ארצי משהו. נוסף מה דבר זו בדמות היה, אווריריות נסיכות לאותן
 ?נשיות של הבטחה .מתגרה כמעט, מוגדר לא, חדש משהו. דווקא

 מבעד נרמזו, נבלעו רז צופני חמוקיים, קיומן על הכריזו צרות מותניים
 מורדים ריסים, תמהות העיניים. קפלים, קפלים העשוי הרך הבד שפעת
 .להתרחק החלה .בהקיץ חלום קורי על להאפיל  קמעה

 מנגינה איזו וגואה עולה באוזניים. גופה חלקי בכל פתאומית חמימות
, ועתה, דעת בלי תוכה אל נמסכה, היכן-מאי שנגמעה, מתוק וואלס של

 ,הקרקע מעל מתרוממות הרגליים. עצב כל ועל גיד כל על משתלטת
. ומתחזק הולך קולה, וגובר הולך המנגינה צבק. במחול יוצאות מאליהן
 מכה תופים הולם. וצלילים קולות נמלא הארמון אולם של חללו

 סבים אדירים כוחות. חושים ומערבל מכה, ומסנוור מכה, באוזניה
 נושא, הוא ואתה וסובב חוזר, וחוזר סובב, מסחרר במעגל בה וגועשים
 .נפשה את ידעה לא. ניהבמות נוגעות לא, נוגעות זרועותיו. הזיותיה

 שובי: השעון של הקצוב קולו את לשמוע דימתה... פתאום אך
 !סינדרלה
 בשטח עדיין מרחפת. המראה מול אל הדמות שבה, חלומה, מסוחררת
 שנועד ולמקום לזמן נפשה את לקבוע מנסה, עולמותיה שבין ההפקר

 .מאמינה ולא מאמינה נוכחה הביטה. לה
 .תמהה –? אני זו האומנם

 עשויה מסגרת עגולי משקפיים, מכבר זה שכבוי היומין עתיק הקמין על
 שבעצמו הוא דווקא – הזקן והשעון. מתגרה מבט השיבו, זולה מתכת

 הוא דווקא. בשלו ממשיך עתה ועד אז מיני הימים מחליפות מתעלם
... להתפכח ועת לחלום עת: ולמשמעת לסדר האחרים את קורא
 . להתעשת ניסתה .םתעתועי... תיק...תק...תיק

 שולמית גולני
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 סקרה מפוכחת. לאכזבה מוכנה, למשקפיה ידה הושיטה מה בהיסוס
 היו רגליה כפות, כנעליה שלא. היחפות רגליה כפות ועד מקדקוד עצמה
. דמותה עם הכרה עשתה עתה. הראשונה הפעם זו בכך השגיחה. קטנות
 עליה היה מבוכה מעט בלא. משוחדת לא להיות מנסה, וסקרה הביטה

 ועד ראשה משער החל כי. בעיניה חן מצא דווקא שראתה שמה ,יןלצי
 . הנכונה במידה היה הכל, לקרסוליה

, וריחפתי... רקדתי הרי. מסורבלת לא ואף... מכוערת איני כלל? הייתכן
 ?הכיצד! הגמלונית הכבדה אני
 וגאתה עלתה. בה שגאתה החדווה מפני המבוכה נסוגה אט-אט

 של לדגדוג הפכה, לחזה התפשטה, בטנהב תחילה. משונה במערבולת
 .בה המתרחש את הבינה לא. לוהט בוורוד לחייה את וצבעה התרגשות

 - התגלית באה כהבזק, גיל בתרועת לפרוץ עז וברצון מואץ לב בהולם
 !אישה אני – יודעת אני והלאה מעתה .באחרת או זו בשמלה! אישה אני

 .עצמה את אהבה אפילו פתאום .שבמראה בבואתה את לחבק ביקשה
 

 את כה עד שמעה לא כיצד. מסיבה – הסבר חמורת לדלת מעבר, בחוץ
 חודרים השירה קולות. שם כולם כבר? הצעירים של רעשם את, הצחוק
 אצא שלא מדוע וכי. בשמה קרא מישהו. מרתיעים גם אך, מפתים, אליה

... יפה... יפה, זה ברגע שאני כפי אותי יראו שלא מדוע. הרהרה –
 באמת אולי, אתי" סבב" קץ אין דקות לפני שרק ההוא ואולי...? היפ

 !אתי לרקוד יבקשו הבנים כל. הוא רק ולא! הבנות מכל, בי? בי יבחר
 ...וארקוד, וארחף... ארקוד אני
 

 .לצאת – ופשוט לסובבה עליה. עיניה מול קורצת, הבהיקה הדלת ידית
 ? הטרף שוחרי אל לצאת
... משקפיים, סבתא: "ללגלג יעז לא איש עתה. רוחה את לחזק ניסתה
 ?יבחינו הלא... יראו הלא ..."רגליים כבדת

 
 נשמה. כהרגלה, צמות בשתי אותן קלעה, המתפרעות שערותיה אספה

 עצמה ניתקה נחושה בהחלטה .האריות גוב אל לצאת מוכנה עמוקות
 . מיטתה לעבר  היישר וצעדה המבלבלת מהדמות

 שאין, מחמיאים לא בגדים, שונים לבוש יפריט היו פזורים המיטה על
 מתוך אוצר, החושים מערבלת שמלתה את מעליה השילה. סכנה בהם

 הארון של במדף בזהירות והניחה בקפידה קיפלה, וינט'הג חבילת
  היא ,לא? זאת בכל אולי. והססה עצרה .בנות עשרה לשש המשותף

 .ומפתיעה יפה כך כל להראות מסוגלת אינה
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 היא. הכפיים ומחיאות השירה קולות גברו בחוץ. היה בתש ערב, הערב
 ,כולם כמו ,הכחולה החצאית ואת הלבנה חולצתה את חיש לבשה
 ממין חיוך עמה נושאת כשהיא ,החבורה אל ויצאה השעון לעבר הציצה
 יצאה. הערב אותו כל שם ונותר פיה סביב, עיניה בתוך שנשתקע, חדש

 . רלהסינד של סודה את עמה נושאת כשהיא
 הנוער שעליית אלה ,אירופה שואת למרות, בחיים שנותרו ונערים נערות
, מרקדים, מקפצים היו, ארצה לעלייתם עד זה עתיק בארמון קיבצה
 ובלתי חוזרת ובשירה בהתלהבות כפיים מוחאים, ורועשים צוחקים
 :נלאית

 ." בן לוקחת ובת- בת לוקח בן"
 
 
 

  

 נעמי פוקס –חיפוש אחר דג מוזהב 

 ס"מ 100*85מיקס מדיה על קנווס 
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 ירושלים בשערייך     
 

 בדירות. שנים עשר כמעט מוסתרים ,הטנקים עמדו האבן בתיבין 
 עמל אנשי .הפלוגה לוחמי בשקט חיו החצויה העיר פני על ירושלמיות

, מאומנים מאוד, וסוד אומץ אנשי, קרב לצוותי שגובשו ועבודה
 .נכונים למשימה

 .מרוצים וממש פטריוטים כולם ,פרצופים פסיפס, ירושלמיים שמות
  .פקודה ביום העיר את להציל לתנועה מוכנים, יםנחוש צעירים עדיין

 במסירות ,בשמחה עשה תורנותו את אחד כל שבה, הפלוגה הייתה זו
 יהיה שלא בתקווה, בחשאי שנוסדה הפלוגה לרעיון מסור. דיבורים וללא
 צבא כמעט ,מוחלט סוד חבורת. די בלי עד אימונים רק אלא צורך בה

 .דבר אומרים לא הכותל שחרור ועל ,החוצה יוצא לא דבר, ממודר פרטי
 הגיוסים התרבו מדיד כמו ומיד, גבר והמתח( 1965 שנת) הימים ומלאו
 שנמשכו ,עירוני קו לאורך ובליל ביום סיורים .סיורים הרבה והרבה
 ".מילל מה שומר, "המשורר כמאמר הליל דמי אל לעתים

, לחומה גדמנ בבתים אנשים... כניותת על ודיברו הסודות נתגלו אז או
רבו  הפלוגה ובתוך ...הבנה של מסתורי בחיוך ליל באישון אותנו קיבלו

 כמו בו עובר וטנק ,הארמון של השער את אתמול מדדתי: "צפונותה
 ...";עפיפון

 שיהיו כפי, המקרים לחמשת וניסע, "להר ממוסררה נעבור כשניכנס"
 אינו שאיש ,והעיקר זר מאוזן וחשש בינינו גם צופן של מילים .הצרכים

  .דבר עלינו יודע
 אנו ואפילו, לתנועה מוכנים ומקלעים מתכת, הכלים דממו העת אותה כל
 יצורים, שלנו והטנקים ...תנועה לפני טיפול שם עשה מי ,ידענו לא

 ובעיקר וירייה תנועה ויכולת נסתרת נשמה עם ענק צעצועי, מוזרים
 .הבקעה

 שאצלם הפלוגה לוחמי בקרבם חיים כי, נצורה-החצי בעיר איש ידע ולא
 לעבור פקודה ביום שמשימתם ,נבחרים בחורים .פקודה ליום התשובה

 העולה לשיירה והסכנה, וגבהה הלכה אהרון פ"המ דמות .להתקפה מיד
 ועדת עם ח"משה של דיבורים היו. גברה הצופים להר בחודש פעמיים

  .מלחמה ערב ממש. צרורה לומר אפשר, צרה בישר שפשרם ן"ש
 ,העתים צוק כמו שנראה במה, הזמנים מבחן שעת הגיעה 1967 במאי
 חייכו, פקודה בטרם .מאהרון אחרון תדרוך עם, הלוחמים גויסו ומיד

 זוהר ברעם  
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 תחילת מועד) הפורים יופלו שכאשר ,ידעו גם ידעו, בנהרה הלוחמים
 רק לאויב יותירו שהם ידעו .טורים-בפול ייסעו שלנו הטנקים (,הלחימה

, תאוחד והעיר ישוחרר הכותל כי .בלחימה עליהם אין כי, בריחה דרך
 ...עבר רק יהיה חלוקתה וביעות
 ,משוחרר כקפיץ הלוחמים זינקו, בבוקר 1967 ביוני 5 ,הפקודה וביום
 הפלוגה, התוכניות פי על ...אכזר שהיה לו עזר ולא באויב והלמו

 פיר עם והשנייה, העיר דרום להגנת אהרון עם האחת, לשתיים התחלקה
, נועדנו פקודה ביום להתחלק כי, הפתיענו לאהדבר  .ירושלים בצפון

 – לחמש, לארבע, לשתיים
 ... ייוורש שהאויב העיקר, שנדרש ככל
 מארנונה: טנקים שדרות שתי, שתיים בעצם היינו ירושלים על בקרב וכך

 והצפונית. וחברון לחם בית, באחר צור ובואכה הנציב ארמון, בדרום
 מתחם, שכם דרך, ראח'ג לשייח ,התחמושת לגבעת אהנבי משמואל
 ,רוקפלר
 .לשחרור האריות לשער וירידה טור-א לרכס ועלייה, היורה העיר לחומת

 הביאו שריון לוחמת של ובמקצועיות, העיר בכל שלנו הטנקים נעו כך
 שלמה משימתם , עשווטנקיה מפקדיה, הפלוגה לוחמי. וניצחון להכרעה
 .במילואה להאמין התקשו דקודבק מפקדיםה גם כי עד ,ומופלאה
 ... מאין יש כמו היו והטנקים פגעה בעין עין ירושלים על הקרב בעוצמת

. לרבים ברעם וניתז באחד פגע, ההרים בין נכלא הפגזים פצפוץ וקול
, הלחימה ובשאון. הזיתים בהר ונספג הצופים להר הרצל מהר דילג

 השריון ופגזי, הכבישים את חרשו הטנקים שרשרות, הכבדים ברעום
 אמות ונרעדו, הקודשים לקודש הגיעו נפצם קולות כי עד. לשערים חדרו

 קרוב-מרחוק שם-אי כי, השריון פלוגת לוחמי, אנו גם ונרעדנו. הספים
 ועד דוד מעיר בנבל ניגן המלך ודוד עליון קודש אש מוסיקת נשמעה

 (.העתיקה ירושלים את החוצה הגיא) לטירופיאון
 ערבה תמיד, בראשנו מהדהדת המלאכים שירת, ההיא מנגינהה מאז

 רק הייתה ואולי .המלכים מלכי מלך של מביתו לעולמים ומופלאה
 עשו, מהר חיש המלחמה נסתיימה הנה. החוויה עוצמת בגלל הרגשה
 ורצו ,בשופרות ותקעו" בידינו הבית הר" ושידרו, תרועות לרבים

 הונצחה וגבורתם, אריות כמו מקדשנו למקום ושעטו רגלית הלוחמים
 האריות בשער המעבר כי", בחוץ" נשארנו השריונאים אנו ורק .לדורות

 רחוב בסמטת שמאלה לפנות היה יכול לא שרמן וטנק, ולחוץ צר היה
 ... חרוץ

 כבר היה שהאויב גם מה הומייה נפש עם עולים הקודשים לקודש כי
 למגדל יפו משער גלבר צעד 1917-שב אלנבי הגנרל את ונזכור .מחוץ
 .ועניו צנוע לעומתה והוא, מלפניו העיר שכבוד אמר כי ,דוד
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 ,למשמרת אנגלי למנדט( האנגלי הדגל הוא) ק'ג היוניון את הניף שם
 הקרב שאת אחרי ,יגיע העתיקה לעיר הוא גם אחד שיום עברי מגן לכוח
 .יכריע ירושלים על

 אלה אבל. הושבה והעטרה קרה הנס אבל, שנה חמישים לקח זה אמנם
 מתכתי בקול שדיברו ,למנצחים והצדיעה סערה והארץ ,מחשבות רק היו
 להם אפשרנו, הפלדה אנשי של ואש בתנועה, אנו כי ושכחו, לוחמים של

 .לחיות
 . הכוחות בין ירושלמים של טנקים שהיו נודע לא ואיכשהו

 סךמ עלינו ירד שוב. הרגל מתוך וכמעט, נשכחנו הפלוגה לוחמי ואנו
 . דממה לאנשי כראוי ,השתיקה תנעם לסודות כי, עלטה

 בארנונה היום עד כי, להישבע ומוכנים האומרים בירושלים זקנים יש אך
 םזחליהו םמנועיה קול, הנביא ובשמואל במנדלבאום, רחל וברמת
 . נהמה זאת הייתה כאילו ,נשמע בלילה

 שחלפו ףא. ההשתקה את שוכחת לא – פלא זה ראה – ההיסטוריה כי
 עדייןו ,מתים כבר מאתנו רבים ,צעירים לא כבר ואנו ,שנה עשרות עברו
 אלינו הגיע (3.6.1967) בצהריים בשבת איך, בלבנו ברור זיכרון מפכה
 זה אחרי זה וליאנטים 5 – ל"הרמטכ שיירת עם יצחק ל"הרמטכ פ"לסת

 מקלע עם יפים'ג ושני מעל מרחף מסוק, מדוד במרחק לאט נוסעים
 ונקיים אתי יבואו והקצינים קים"שהמט מבקש: אמר ל"והרמטכ ,טעון
 .ורציני קצר דיון
 כי רבין הבהיר ,בעיגול הקרקע על מסודרתה ,מאבן ישיבהה רחבתוב

 .בעירנ טנקים אלף עם סיני את בקרוב
 לכן", מתנצל כמעט והוסיף, אמר", בטלפון זאת על תדברו אל, בבקשה"

 אז שאני כמו, לבד ירושלים על ורלשמ הלחימה פרוץ עם עליכם יהיה
 ". לבד הקסטל על 'הראל' עם ח"בתש כאן ממש לחמתי

 הצבא כשכל הנציב לארמון נכנס אתה איך, "שאלני", בחור לי תגיד"
 ?" שם לך מחכה הירדני

 .להרגיע ניסיתי כמעט ,הסברתיו עניתי ",המפקד, יודע אני"
 בהחלט, קדמון ריעב בטקס וכמו .מודאג בהחלט נראה העליון והמפקד
 ,בנפרד ק"מט כל, לבקשתו לו הבטחנו, מאולתר

 .יתיר שחרבו עד באויב וניכנס, מחיר בכל העיר על נשמור כי
 ,המוזר הטקס למרות, ניסינו אמנם .אמר ק"ומט קצין כל, "המפקד, כן"

 של ייחודו מול ציניים ואולי רגועים להיות העליון המפקד וגם כולנו
 שההצגה לומר קשה, לומר איך אך .יחזור לא עולםשל, גורל הרה, הרגע

 .המשוער מעל הצליחה גיבורים של ההדדית
  .לדורות הכול לקבוע היה שעתיד, תהליך התחיל ששם ידוע היום אבל
 .העמדות את להחזיק רק כחיילים אז חשבנו ואנו
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 את שוב לשלוח ,ייסוריו על העידו במפגש בפניו שנקוו הדמעות אך
 מאתנו מי לזכור כאילו, קשה נוקב במבט בנו והביט .לקרב לוחמיו
 נסתיים כמעט. אגב צמרמורת מעורר די, ומיוחד צורב מבט .יחזור

 .המפגש
 בשקט ,מילה בלי, פרידה בטרם .דומייה ונשתררה שתיים מילה החלפנו

 חברים של והצדעה חיבוק לנו ונתנו המפקדים עלינו הסתכלו. נורא
 . רב מפגע עלינו לשמור כאילו ,לקרב
 .סב לא מפניו אך, ידוע לא לגורל שהולך ללוחם געגוע במין
 שנעשה ביטחון היה, להפך .מצמצה לא איש ועין בכה לא אחד אף

 בחיוך ל"הרמטכ לנו נופף אז או .העליון השם בעזרת כמובן, הכול
. לאוויר ועלה מנועו פ"בסת המסוק הניע מיד .הלך ולרכבו, לשלום
 איש האלופים דילגו, כהלכה משומנת כמכונה, נעלמה יד של כפקודה
 שחור בירוק וליאנטים חמישה .ל"הרמטכ שיירת והסתובבה לרכבו
 נסעו הם .באוויר חג כבר והמסוק, המקלע דרך פאי'והגי, בתנועה החלו
 ,מההרים היורד המתפתל בשביל, מהורהרים כאילו, לאט מאתנו

 על במצור אז כמו םדואגי. מפקדים לשיירת כראוי, מדודים במרחקים
 .אדיר צבא על לפקד ל"למטכ חוזרים אולם, העיר
 לקבל בשנלר למודיעין נסענו, הבאות את לקדם אחרונות בהכנות החלנו
 נתונים היינו לא אנו אבל ,הכוחות את שילשו הירדנים כי אמרו. הנחיות

 בקול, נתן שולי הצעירה הזמרת פ"לסת הגיעה ההוא בערב .להפחדות
 של ירושלים" את ירושלים סיירת לוחמי ועם עמנו זימרה פעמונים

 . .."זהב
 כחולמים היינוו

  .ירושלים בשערייך
  

 מימין: זוהר ברעם, אבי כהן ואבי מזרחי
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 ביפו האיש "משם" על המזח
 

, קפה והגישה התכופפה עמוק ומחשוף קצרה בחצאית היפהפיי מלצרית
 לא והוא אנשים המה הלובי, לידינו מטר התמקמה צוהלת תיירים חבורת

 מבעד המשתקפת ביפו נטועות היו עיניו, אלו מכל לדבר לב שם
 .  המלון של הענקיים לחלונות

 מהבית הלכנו, ושש שישים אולי, הימים ששת מלחמת לפני קצת היה זה
 של הכבד כשהחום בערב, הזה הטיול את אהבה אמא. הים לכיוון ביפו
" השעון" דרך, אז גרנו שבו הנטוש הערבי מהבית הדרך כל, יורד הקיץ

 ".הרוח את להרגיש. "המזח דע
 דבר פרהיס לא היא .בעולם שקטה הכי האשה היתה אמא .בשקט הלכנו
, מצווה בת כמעט, הגדולה אחותי דנה. בכלל ברהיד שלא וכמעט
 הביטה אמא, המזח אל הגענו. שלי השניה האמא היא, בידי החזיקה
 יאול. שערותיה את לפזר לרוח ונותנת עיניים עוצמת, הים אל רחוק

 בפולין אחריה שהשאירה מה כל את ,ראתה ואולי ,לים מעבר אל הביטה
 על דבר וחצי דבר ספרה לא ,כהרגלה. ושתקה הביטה היא. הרחוקה
 .ההיא התקופה
 והיו היד על המקועקע הכחול המספר היה, ונוכח קיים היה העבר

 את שהחרידו אימים צעקות, מוקדמת אזהרה בלי, בלילה. הצעקות
 והבכי הצעקות את שמענו. צפוף היה הבית, הכל שמענו ואנחנ. הבית

 עוד שמענו ולעיתים אבי של ההרגעה לחישות את שמענו, שאחריהן
 על מילה אף, רגיל היה הכל בבקר. לשמוע אמורים לא שילדים קולות
 .שעות כמה לפני דבר אירע לא כאילו. הלילה אירועי
 ידיו, מהם אחד ליד רתינעצ, אותי ריתקו והדייגים עשר בן אולי הייתי

 החכה את משך ההשניי ביד, הקרס אל ןהפיתיו את הדקו המיומנות
 דג, במהירות החכה את משך שלידו הדייג. למים הקרס את וזרק לאחור
 למתרחש לב שמתי ולא הדייגים אחר עקבתי. עליה תלוי היה מפרפר
 מבט הפניתי", מישהו עם מדברת אמא" ידי את משכה דנה. סביבי

 ברויד הם, התקרבנו, גילה בן יותר או פחות איש עמד אמא ליד, ינהימ
 שלו הילדה, דנה, ממושמעים ילדים שלושה קטן סלע על ישבנו. פולנית

 הבת את אסף האיש, דקות כמה עברו. מילה החלפנו ולא ישבנו, ואני
 אולי, ובכתה אותנו בקהיח, הסלע על לידינו התיישבה אמא. והלך שלו
 יד אצבעות על למנות אפשר. חלשה הייתה היא חיבוקיםב. רעדה קצת

 אביעד בן יצחק
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 הנדירות הפעמים אחת הייתה זו. אותי בקהישח הפעמים מספר את אחת
 . דבר אמרה לא היא, אליה נצמדנו ואני דנה. האלה
 ?"האיש מי, "הקשנו

 לתקופה שלה הקוד היה וזה ,אמרה שהיא מה כל זה '".משם' מישהו" 
 היה" משם. "במחנות או בפולין חיה בהש לתקופה או המלחמה שלפני

 מילה דבהינ לא ומעולם הזו התקופה על לספר מוכנה שהייתה מה כל
 .לכך מעבר

 אמא אבל ההוא האיש על ושוב שוב לשאול ניסינו השנים במהלך
 .מים פיה לאהימ

 נפילות שתי אחרי, ואמא נפטר אבא, שנה מארבעים יותר עברו
 היא. ברירה שאין מבינה, עצמה ותבכוח רב בקושי הולכת, במדרגות
 כולנו חיינו שבו ,הבית את לארוז לנו לקח שבועות. מוגן לדיור עוברת
 כולו היה הבית, המובילים שהגיעו לפני ימים כמה. שנים גבי על שנים
 אלבומים של גדלה וערמה מאובקים חפצים כמה היה שנותר ומה ,ארוז
 דמעות גבהינ אמא. נותתמו מלאות נעליים בקופסאות נברנו. ישנים
 .הצידה והלכה מעיניה

 . שבה ואמרה היא" .הבית את לעזוב נאלצת שאני השנייה הפעם זו"
 בשארית, כעת גם גוזליה על מגוננת היא ,"תה הכנתי, קצת תנוחו בואו"

 אמא.  הזה במטבח אחרון אולי,הישן במטבח תה יחד שתינו. כוחותיה
 . בהשאה כמו בכוס בר פתי ביסקויט טבלה

 עוד וטבלה אמרה היא" ,מיפו האיש על לכם לספר יכולה כבר אני היום"
 .צמאים לשמוע הזדקפנו ואני דנה. התה בכוס ביסקויט

 והיה את סיפורה, פתחה היא" ,נשואה הייתי אני המלחמה לפני אז" 
 חזק, יותר כבד ונהיה הולך הפולני המבטא שלה מילה כל שעם לי נדמה
 . ובקושי לאט מגרונה יצאו המילים. יותר

. פרומה בת לנו נולדה. שכן, וולה מזדונסקה נחמד בחור עם התחתנתי"
 אותה הרג גרמני. שמם ימח הנאצים כשהגיעו שנתיים בת הייתה היא
 אני.....  יכולה לא.......איך לספר יכולה לא אני, .....שלי העיניים מול

 ....." יכולה לא......יעזור לא זה..... אצרח
 . הרועדות ידיה את החזקנו ואני דנה
 שלום. שלי הבעל. ביניהם היה ונחום הגברים כל את לקחו הם כך אחר"

 כשהגרמני ,ללחוש הספיק שהוא מה כל זה....  אוהב אני. ולהתראות
 אחר. הנבלה......... הרובה של הקנה את בגב לו ותקע ממני אותו משך
 בלי. בחיים נשארתי. לבד רתינשא ........משם חזר לא איש. יריות היו כך

, חיפשתי בארץ. נחום ובלי שלי פרומקה בלי ...הבעל ובלי הילדה
 ...לנחום זכר היה לא. מצאתי לא. לנס קיוויתי
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. המזח על ביפו שנפגשנו עד, מצא ולא אותי חיפש הוא שגם מסתבר
 היד את לו ללחוץ יכולתי ואני ,חדשות משפחות לשנינו היו כבר עכשיו
 ". שנה מעשרים יותר אחרי ...שוב

 לא? מבין אתה, רגע לאותו עד האלה הדברים מכל דבר ידענו לא אנחנו
 כמה לפני. דבר שום, כלום. הילדה על ידענו לא, נשואה שהייתה ידענו
 אמי לאהישמ עד דף, נחום ועל הילדה על עד דף "ושם יד"ב מצאתי זמן
 .   החמישים בשנות ידיה במו
 מספרים ולא הזה הסוד את ששומרים החלטנו דקות תוך ביפו המזח על"

 הרבה גר הוא, זהב לב, ה'נחצ. המשפחות בשביל, בשבילכם, דבר
 את הכרתי. הרחוב במורד מכאן בתים שלושה, שנים הרבה ...........שנים
 נפטר חודשים חמישה לפני. ואתכם אבא את הכיר הוא. וילדיו אשתו

 שלו בבית והייתי ויהבלו הייתי. לברכה זכרונו, לב מהתקף
 ......... בשבעה
 ."שכנה

   
 
 

  

 ס"מ 70*60שמן על בד  – יצחק בוברמן –חלום ביפו 
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 הקסם מנוע          
 
 
 .אותי שאל?" שלך לספר לרעיון הגעת איך"

 ראיין והוא, ושחצן נאה, מוכשר, פופולרי עיתון של ותיק כתב היה הוא
 ."אותי שהאיר האיש, "שלי הרביעי הרומן צאת לכבוד אותי

 ."מועצ בפני סיפור זהו, "עניתי," ובכן"
 ההקלטה מכשיר את הפעיל הוא." שבעולם הזמן כל את לי יש"

 לקראת דרוכות אצבעותיו, שלו הנייד המחשב את ופתח הדיגיטלי
 .הקלדה

 .פתחתי," שקיבלתי מהשראה התחיל זה"
 ?"במשהו נתקלת או במשהו שנזכרת מתכוונת את אולי? השראה"
 שמייצר מדהים עמנו על קראתי. "אליו חייכתי," אחרת אתחיל אני אז"

 ולילה יומם הפסקה ללא עובד, בשנייה 50 של בקצב, זעירות סוללות
 ."אחוזים 97 היא שלו והניצולת

 מנוע של המקסימלית הניצולת. כזה דבר אין, "צחק הוא?" אחוזים 97"
 ."מתבזבזת האנרגיה יתר כל. אחוזים 30 היא
 . התעקשתי," אחוזים 97 היא הניצולת למדתי שעליו במנוע"
 .שאל?" מדע בדיוני"
 מתוצרי מייצר והוא בגוף תא בכל ונמצא סינטאז ATP נקרא הוא"

 זעירות סוללות של בצורה הגוף של האנרגיה את האוכל של הפרוק
 כמובן עצמו הוא וגם. מחשבה אפילו, פעולה לכל אותן מנצל שהגוף
 ... "האוכל של הפירוק מתוצרי מיוצר

 .התה?" שלך לרומן קשור זה איך"
 ."ההשראה על אותי שאלת. להשראה קשור זה. לא זה"
 ."מבחוץ למשהו מתכוונת את אם, בהשראה מאמין לא אני"
 צורכת במוח החשמלית הפעילות, ובכן. מבחוץ לא לגמרי, לא, אה"

 באותם וכנראה, האלה הזעירות הסוללות שהן ,ATP מולקולות הרבה
 יצרו במוח והתאים הרבה אכלתי, השראה כביכול קיבלתי שבהם ימים
 שהסתדרה חשמלית לפעילות גרמו שהוא שאיך ATP מולקולות הרבה
 ."לספר רעיונות בתור לגמרי מסתורי באופן
 ?"עלי צוחקת את. "גביניו וכיווץ להקליד הפסיק הוא

 ליאורה ורדי
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 כמה יודע אתה. "רצינית ארשת על שומרת, עניתי," לא לגמרי"
 ."ושניח תן? ביממה מייצר הגוף ATP של מולקולות

 .כוחו את ניסה?" מיליון"
 מיליארדים ויש, בשנייה ATP מולקולות 50 מייצר ATP של מנוע כל"

 90 -ב משקלו את אמדתי –," שלך כמו שגוף מצאו. בגוף כאלה מנועים
 ."ביממה ATP מולקולות ג"ק 180 -כ מייצר" – ג"ק
 ."ייתכן לא? שוקל שאני מכמה מכפול יותר? מה"
 נצרכות הזמן שכל מולקולות של טריליונים על וניםבטרילי מדובר, אכן"

 המנוע ידי על נטענות ושוב מתפרקות, שנטענות סוללות, ומתפרקות
, באנרגיה אותן מטעין, בשינה במיוחד, לאות ללא שעובד הזה הקסום

 ."לישון צריך, אגב, לכן
 !"זה על מדבר לא בכלל שלך הרומן אבל"
 אני אז, הרעיונות מהיכן... רהספ של לתמה הגעתי איך אותי שאלת"

 פעילות שלי במוח גרמו האלה הזעירות הסוללות שכנראה מסבירה
 האיש' של וסיפור משפטים, כרעיונות תרגמה שהתודעה חשמלית
 ?'"אותי שהעיר ATP ה' לו לקרוא צריכה הייתי אולי או'. אותי שהאיר

 אהו," הנה. "שלו מהמחשב בקריאה והתעמק ההקלדה את הפסיק הוא
 במהירת מסתובב. סינטאז ATP, שלך המנוע, "לעברי המסך את כיוון
 שלו שהניצולת כתוב באמת. ATP, האלה הסוללות את החוצה ופולט
 ."יאומן לא. %97 היא
 לא אנוש בן שאף מנוע יצרה האבולוציה איך, "שאלתי?" יאומן לא מה"

 ?"כשלו לניצולת בכלל שמתקרב דבר לייצר הצליח
 יודעים אנחנו. "והתנער חזר ואז. במחשבות ושקע יניוע את צמצם הוא

 פותחו שנים מיליוני במהלך טבעית וברירה הישרדות של שבתהליך
 והעין הכבד, הלב גם. ותפקד לשרוד וליצורים לתאים שגרמו מנגנונים

 עלולים האבולוציה תורת את מכירים לא שאם, מדהימים איברים הם
 ."אותם ברא כםוח מסתורי כוח שהוא שאיזה לחשוב
 !אלוהים יש שמא, ישמור אלוהים!! לחשוב עלולים. לחשוב עלולים

 טבעית וברירה הישרדות של הזה התהליך, "ראש במנוד אישרתי," אכן"
 שואל אתה למה, כך אם אבל, ורעיונות דמיון, השראה, לתודעה הביא
 כולה שהעלילה בהקדמה ציינתי הרי? שבספר לרעיונות הגעתי איך אותי

 ."מיוניתד
 שנתקלת ממשהו שאוב" – ההקלטה את הפסיק שוב הוא –," רעיון כל"
 ."משהו מלמעלה בא באמת לא הרי. להיות חייב. בחיים בו

, רגלי בכפות מתבוננת, בדירה צעדתי בהם הרבים בלילות נזכרתי
 מתיישבת ואז, בידיי רעד, במוחי זרם חשה כשפתאום, בצעדים מתמקדת
 מוחץ משפט על צוחקת, הכתבה בקצב מקלידהו המחשב ליד במהירות
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 מעלילה המומה, לו שנדחף מקורי רעיון עם זורמת, פתאום שהופיע
 מקור אותו על מעידה זאת ועם, ידוע לא ממקור ונתווית ההולכת
 .אני אינו שלבטח

 ATP ה של המנוע את שיראו כאלה יש, "לו אמרתי, "יודע אתה"
 עד אנושי מוח ששום הפלא את, אותו שיצר התבוני מהכוח ויוקסמו

 שאיך מנמלה וגם מפרח יוקסמו מידה ובאותה, כמותו יצר לא היום
 מתעמקים לא הם כי, כמובן, מבחינתם – בעולם פתאום הופיעו שהוא

 לא הם, רעיון להם בא ואם. כמוך, האמת את יודעים ולא באבולוציה
 רעיוןה את להם שהביא באירוע בחיים נתקלו היכן לחקור מתיישבים

 מילה וזו, הקסם את ויחושו, איתו ויזרמו ויכתבו יישבו פשוט אלא
, התפעמות, אהבה כמו, האבולוציה של בלקסיקון נמצאת לא שכמובן

 לא, הסבר שום אין ולתודעה, תודעה של מילים אלה. והשראה יופי
 שיוכיח למדען הנובל פרס. ביולוגי או כימי, פיזיקאלי לא, אבולוציוני

 עוד, התודעה את יצר הגוף כיצד או, התודעה לבין הגוף יןב הקשר את
 ."ממתין
 .וחייך לאחור נשען הוא
 מועמדת אהיה, אצליח שאם הדבר את לך להסביר ממני מבקש אתה אז"

 ?"נובל לפרס
 חווית מה שאלתי הכול בסך אני! התחלת את, "מחה הוא," לא, או"

 ה של המנוע םע התחלת ואת, שלך לספר רעיונות לך שהביא בחיים
ATP את אצלך יצרה לה גורם שהוא החשמלית הפעילות וכיצד 

 ."הרעיונות
 תבוני גורם אין אם, כך בדיוק לא וזה. "גביניי את כיווצתי אני הפעם
 את חוויתי שלא טוענת ואני, הספר את קראת הרי? הכול את שברא

 מאוד מעט לי הייתה, שמתוארות כמו דמויות פגשתי לא, שבו העלילה
 רק אתה, ATP לזה תקרא אם – היתר כל. הסיפור נושאי עם הכרות
 יתר וכל הוא ואיך, הזה הקסם מנוע את יצר מי, הלאה השאלה את מגלגל

, לתודעה גורמים מהם שמורכבים והמנגנונים בגוף הכימיקלים
 ." לרעיונות

 . וההקלדה ההקלטה את עצר שוב הוא
 ."כתבה שום תצא לא הזה ןאיויהר מכל. תשובה שום לי נותנת לא את"

 ומעיף, ההקלטה תוצר, המודפס הדף את מקמט אותו ראיתי רוחי בעיני
 לא אפילו זה? הזה הדמיון מאיפה! אוף! רוחי בעיני. לפח אותו

 !מולקולות
. באצבעות הדגדוג, במוח הזה הזרם, צהל בי ומשהו, אמרתי," לי צר"

. שלי המחשב רלעב מבט לכסנתי. כבר שילך. לדלת אותו ליוויתי
 !איך ועוד? כתבה שום תצא לא הזה איוןימהר
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 הדוקטור       
 

 אורט ממקימי אחד שהיה, אשכנזי יצחק ר"לד הזיכרון פינת מול ישבתי
 מחלקת מנהל היה ר"הד. הנוקב ממבטו להתנתק יכולתי ולא, נתניה

 הספדו זכורני. ספר־בבית מורה בהיותו עוד, ימיו בדמי שנפטר החשמל
 ממייסדי אחד היה ר"הד: "הזיכרון בערב, רייכמן מר, המנהל של
 אורט של העובדים ועד מראשי ואחד החשמל מחלקת מקים, ספרנו־בית

 למערכת ותרומתו, העובדים לכל פנסיה קרן להקמת פעל הוא. ישראל
 היה ר"הד. מכוונים דבריו למי, הבנתי לא בהתחלה ..."בפז תסולא לא

 לו יקרים היו תלמידיו. חייו ייעוד את בהוראה אהשר, מטבעו צנוע אדם
 – בפזיזות לנהוג אסור" להכשילם שניסו המורים כל נגד לחם הוא. מכל

  ..."בחיים גורלם את קובעים אנחנו
 קשור עליו מספרים שהתלמידים, הדוקטור על הייחודיים האירועים אחד

 פינתב נעמד הוא - מדגים ר"הד: בחיינו הספורט חשיבות בהדגשת
 ולעבור להתרומם הצליח הפינה את הלופתות ידיו שתי ובעזרת ,השולחן
, כן כמו .64 בגיל  זאת לבצע ניתן איך קולט איני היום עד. אופקי למצב

 של הכדורגל קבוצת - יפו מכבי של שרוף אוהד היה הדוקטור
, המשחקים תוצאות על אותי מתחקר היה שבת מוצאי כל! הבולגרים

 בפניו שהתחננה, ס"ביה אחות בדברי נזכרתי. למחרת דכןמעו להיות כדי
 הוא אבל... לשחקים עלה שלו הדם שלחץ מאחר, מהשיעור לפרוש
  ..."לסיים אחד שיעור עוד לי יש: "בשלו
גשה תמירה כשנערה, במחשבותיי מהורהר דומם ישבתי  בעדינות אליי נ 
 ובחיוך יראש הרמתי?" ר"הד את  הכרת אתה, סליחה: "בזהירות ושאלה

 על עלה וחיוך ענתה" נעמי?" "לך קוראים איך, בנו אני: "עניתי קל
 לחדור רציתי לא סליחה. "תשובתי לשמע השתנו פניה תווי. שפתיה

קרנה תמיד רק, לפרטיותך  ..."שבפינה מהתמונה הנשקפת דמותו אותי ס 
 לי הזדמן שלא רב זמן זה. ל"ז אבי על לספר מוכן תמיד אני, בסדר זה"

 ." שאלתך על שמח ואני ,במכללה קרלב
. דוקטור ולא אבא בשבילי הוא היה: "והמשכתי לקחתי נשימה עמוקה

. עצמו בתוך הסתגר לעתים זאת עם .אנשים הבוא לב טוב אדם היה הוא
, צעיר עלם בהיותו בנהר טבע אחיו: בחייו גדולות טרגדיות עבר הוא

 חולי לאחר נפטרו וריוהו, ימיה בדמי ונפטרה שכלי מפיגור סבלה אחותו
 של וביופי שבאדם בטוב האמין הוא הכול ולמרות זאת עם. ממושך
 . הטבע

 יעקב אשכנזי
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 המשיך כך ואחר שבאיטליה במילנו למד חשמל בהנדסת לימודיו את
. השנייה העולם מלחמת פרוץ עד, שנה 16־כ" אלקטריק נרל'ג" במפעל

 לא. נימוסולי של הפשיסטי מהמשטר בו נפשו עוד כל לברוח נאלץ הוא
כנן הכוח בתחנת בביקורי הגדולה גאוותי את אשכח  בעבודת שת 

 ואהבתו דאגתו את הראה תמיד הוא .השלושים בשנות, שלו הדוקטורט
ביפו  ובענווה בצניעות חיינו לארץ לעלייתנו הראשונות בשנים. אלינו

 על להתגבר כדי הכול לעשות ויש צנע בתקופת שאנחנו ידענו. העתיקה
 על להתגבר הצליחו הוריי איך הבנתי, שנים לאחר קר. המחסורים
 צו זהו כי, לשרוד כדי מאמץ כל לעשות שיש, מתוך אמונה הקשיים
 !השעה

 לו שערכו עבודה ריאיון בתום הביתה שב אבי הימים באחד נזכר אני
 שיפוץ במחלקת אותי קיבלו, עבודה מצאתי". אווירית בתעשייה
 החשמל מערכות בחידוש טפליםמ אנחנו. "בגאווה הכריז!" מטוסים
 שצריך עבודה זאת אבל, המטוס בבטן לעבוד אמנם צריך. במטוס

 !" לעשותה
 אני: "אבי, אך בכל זאת הביעה דאגה של דעתובנחישות  חשה אמי

 ..." בגילך אדם, המטוס בבטן לעבוד קשה לך יהיה שלא מקווה
 משפצים אנחנו. ויצרנית מכובדת עבודה זאת: "בפליאה בה הביט אבי

 ...!"שלנו הצבא של מטוסים
 "…שלנו לצבא עוזר שלי שאבא כך על ,גאווה הרגשתי זאת בשומעי"

 לי הודתה קשובה שהייתה נעמי. בתחושת הקלה דיבורי שטף את עצרתי
 …הסיפור אודות האיש שבתמונה שעורר את סקרנותה על

  

 פורתדניאלה  –ץ עעל רישום 
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 המגוז נקודת      
                                                                

 גבריולו מאסטרו של הראייה זווית
 
 
 

  

 חוה אפשטיין

 
 

 :"קולאז' של קטע מציור שמן שלי על קנווס  חוה אפשטיין

 הדיוקן הוא של מאסטרו גבריולו

 על רקע תצלום שצילמתי בעיר סיינה שבאיטליה"



  89 | שבילים|  17גיליון  

  

 בצלם שנברא כל לדעת קץ אין וסקרנות תשוקה בי פיעמה ומעולם מאז
 של שפע ולהכיל לקלוט יכולתי את ללויוה שיבחו הורי מקטנותי. העולם

. אותם אכזבתי לא מעולם ואני ביתי אל הזמינו הם המורים טובי את. ידע
 החידות לעולם להתמסר אם הייתי מהסס מקצוע לרכוש בבואי זה עם

 .הציור של המדוקדקת למלאכה או המתמטיקה של המרתק
 משחר כבר שצייר כאדם אבל בתכלית מנוגדים נראים אלה עולמות שני

 לב ובתשומת בתבונה להשתמש פירושו שלצייר להעיד אני יכול נעוריו
 השכלתי החוקים את קתישדיי ככל. האפשריים המתמטיקה חוקי בכל

 וסדר ארגון בה שלטו אשר יותר מפליאה תמונה ידי מתחת להוציא
 . והגיון
 המיטה לצד מונחות היו לא נעלי אם. מאורגנים כה היו הם גם חיי סדרי

. להירדם מצליח הייתי לא לישון כששכבתי המרצפת ולקו לזו זו במקביל
 חסך לא, פנים נשוא שאי, אבי שכן הקפדני חינוכי פרי זה והיה יתכן
 הפעוטה ולו סדר הפרת כל בשל תדיר אותי מכה והיה שבטו את ממני
 .ביותר
 אבי. מכותיו את יממנ למנוע לשווא ניסתה, ונאה אצילית אישה, אמי
 .השלטון ברסן בחזקה אחז
 כינתה אחי את ואילו לי קראה' גאוןה בני. 'בי גאה כה היתה אמי

 לטרוח נאלצתי. ביותר הטוב היותל תמיד שאפתי למענה'. הפוחח'
 יותר אבל בקלות בידי עלתה לא מעולם ההצלחה. להצליח כדי ולשקוד

 עד אותי מדכדכים היו הם. הקטנים שלונותייכ את לעכל התקשיתי מכל
 לאכזב פחדתי כה. האהובה מאמי קיומם את שהסתרתי ובודאי עפר
 מורי בו הרגע תא לשכוח אוכל לא .בעיני ,בעיניה ערכי את ולאבד אותה
 ניסוח ובהם תרשימיו את לפני פרש, ברונלסקי פיליפו האדריכל, הדגול
 הקרויה זו, למרחק הראייה של טיבה על ונחרץ ברור כה מתמטי

 הנוף פרטי איך בפרוטרוט ארית הוא אלה תרשימיםב. פרספקטיבה
 . הנעלמה המגוז לנקודת עד למרחקים ומתכווצים ומצטמצמים ניםקטֵ 

 שב הייתי בנעלי הייתי כשמתבונן .מעיני השינה כלתה וםי מאותו
 אחת בנקודה נפגשים מקבילים ויםושק בדעתי עלה לא איך ומהרהר
תוש. לעין נראה הבלתי במרחק שמצויה  העולם ראיית סדרי דבר של לאמ 
 שמעל האלוהים את הייתי מדמה .תמיד הייתי שסבור ממה שונים
 ברואיו, אנחנו ואיך הנעלמה גוזהמ בנקודת הרחק שנמצא ענק לזרקור
 אל הגענו, מעגלית במניפה, וכך ,אורו מקרני יצאנו, ובצלמו בדמותו
 נרגע הקודח מוחי .עצמנו אל ומתרחבים גדלים כשאנו, העולם

 תמיד זו בחירה. הציור עולם דרך מורי תורת את לממש כשהחלטתי
 היצירה את ליצור זכיתי שאני כיוון ובסיפוק בגאווה לבי את מלאה
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 יצא כצייר שמי כך ובשל הפרספקטיבה מהבנת שניזונה הראשונית
 .עבודה מלאו וידי שירותי את הזמינו רבות כנסיות. למרחקים

 משפחות שתי בין זיווג זה היה. סקה'לפרנצ שאתייכשנ הייתי 25 בן
 פייהווא סקה'פרנצ היתה ושברירית עדינה. ממון ועתירות פנים נשואות
 חשתי ואני ילדותית תסרוקת על בקפדנות שמרה היא .ומהורהר מסוגר
 זמן לאחר אבל, עליה ולשמור להגן – בי הטבוע האבהי הצורך את מיד
 ברך הטבע אשר הגבריים יצרי מפני גם להגנה זקוקה שהיא הבנתי רב לא

 לדעת רציתי כה. הגדולה תשוקתי ומתמיד מאז היה הידע       .בהם אותי
 ארץ בעיני היתה האישה. רכותה, עדינותה מסתורי את לפצח ,אישה
, שדיה גבעות את, ערהיש את, עורה את לתור רציתי כה ואני נודעת בלתי
 בי המפעמת המסעות שתשוקת הבחנתי במהרה אבל. מכתשיה עמקי את

 . קרחון של פסגותיו אל אותי הביאה
 
 
 

  

 חוה אפשטיין ציור: –תחת החופה 
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                          אלתרמן תןנ של"  האביב בחודש" השיר על

 

  1מבוא
 

 של הרטוריקה דרכי בגלל רק לא אלתרמן נתן בלט כאמן פעילותו בשנות
 לש נרחב ביטוי בשירתו אלתרמן הביע כמשורר; והתמתיקה שירתו

  .היהודי העם של השעה בחיי הנוגעות והלאומיות החברתיות עמדותיו
 של לעלייתם המוקדשים שירים - השביעי הטור של השני השירים בספר 

, המזרח ארצות בני בעיקר עוליםה. השונות הגולה מארצות יהודים
, בנגב להתיישב הובאו ,וממרוקו יריה'מאלג, מטוניסיה, מאיראן, מתימן
 . פרנסתם את בו ולמצוא

 
יב ְבֹחֶדש" לנגב העלייה בשיר לעיין אבקש להלן   2."ָהָאב 

. םשבדרו פטיש במושב שהתרחש לאירוע אלתרמן מתייחס זה בשיר
 קטנה חצרל סתנןמ חדר, במושב חתונה טקס של בעיצומו, 1955 בשנת
 מסתנני נהגו הדרומי בגבול. אישה ורצח מהם כמה פצע, בחוגגים הומה

  .םברכוש לפגועו טרור לזרוע ליישובים חדורל ,פדאיון'ה

                                                      
 שלה העיון ספרי. אריאל באוניברסיטת מרצה, ספרות וקרתח היא כהן-מצוב עופרה 1

 יחידי ילדותי בעצם'ו( 2013, אביב תל, רסלינג)  מתבגרים של בעולמם תרבויות מפגש
, כרמל) החדשה העברית בספרות ועיצובו מתבגר בקרב הורית נוכחות היעדר' הוצגתי

  ילדותה במסלול צנעה בשנות מאספהאן עולים משפחת על שלה הרומן(. 2015, ירושלים
 בשנת החינוך משרד של המומלצת הקריאה לרשימת נבחר( 2012, אביב תל, גוונים)

 ו."תשע
 מאספהאן שעלו כהן וניסים שולמית הוריי של לכבודם זה מאמר להקדיש אני מבקשת

 .אופקים העיר של הוותיקים מתושביה והם המערבי לנגב
 הקו. "א בשער נכלל. 46-44' עמ, ב"תשכ-ד"יתש, שני ספר, השביעי הטור, אלתרמן נתן 2

 ".הראשון

 עיון והגותבילי ש

  1כהן-עופרה מצוב
 כהן
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 לרעננות, חדשות להתחלות מרמזת השיר ככותרת האביב בעונת הבחירה
 על מרמז האביב. השיר המתואר החתונה אירועב החגיגית הולאוויר
 מובהק באופן ומסמל מצרים יציאת, ישראל עם בתולדות מכונן אירוע

 חרות חייל מעבדות יציאתו ;העם בתולדות חדש פרק של התחלתו את
 העולים עם אחת בכפיפה נזכר החג של שמו. בארצו עצמאותלו

 אחדותם את מציין החג". פסח של סיפו על בעומדו פטיש"... שבמושב
 המושב של שמו. לחג הכנות הכוללים השגרה לחייה ורומז העולים של

, העולים של הקבוצתית האחידה הזהות את מציין, לו הנלווית והאנשה
 .חגיהוב היהודית במסורת נעוצים ששורשיה

 
. החושך מוטיב מופיע אליו ובניגוד בשיר מרכזי הוא האור מוטיב 

 הראשון בבית, כך. זה מול זה מטפורית בתמונה םמתוארי שניהם
 3,לו הסמוכים מהמושבים דרך כברת המרוחק פטיש מושב את המתאר

ישֹור" בחשיכת ובולט ממנו בוקע פנס שאור מ  ָגֵדר ֶשַאְחֵרי הַּ  ". הַּ
ֵהט"ו מיוחד הוא המתואר הפנס אור   שלרוב", ֵאין לוֹ  ֶשדֹוֶמה ְבָנְגהוֹ  ְמלַּ
 

 ואת בבית החצר את מאיר הוא בשיר אך גדול למרחב אור מפיץ אינו
ֵהט, "סביבו חום גם המפיץ באור סביבותיו  ביהדות נחשב הנגה". ְמלַּ

 מטונימי הוא הפנס אור 4.וקדושה עליונה משמעות בעל נשגב לאור
 בבית. ולרע לטוב חייהם שגרת על אירמה הקטן העולים למושב
 יסודות שני, הארץ ואת מיםהש את המאיר הסגולי האור נזכר, האחרון
 המאחד קדוש אופי בעל ממעמד חלק הם בשיר .העולם בבריאת עיקריים

 אל הדובר של להתחייבותו עדים משמשיםו, הכלה ואת החתן את
 את מפנה והשמחה החג אווירת .הארץ על מוטלת שגופתה, המדריכה
 המקומי האירוע את מפקיע המדריכה רצח .טרגית-לעלילה מקומה
  5.ולאומי חדשותי לאירוע מאלמוניות חוהמשמ

                                                      
 לעיירת וקרובים לזה זה הסמוכים וגילת בטחה, פדויים, רנן, מסלול הם המושבים 3

 . אופקים הפיתוח
 יוצר האש ומן לאש נגה: "ובעוצמה הבמרא, לחשמל המדומה לאש נלווהכ נזכר הנוגה 4

 .4', א חזקאלי.  "ברק
 מסלול במושב ,המערבי הנגב במושבי ששרר החשש  מתואר ילדותה במסלול ברומן 5

 לשומר שמואל דודי התמנה, למסלול שהגיע לאחר קצר זמן: "פטיש למושב הסמוך
 ובין השדות בין ממדים וגדול ארוך רובה ועם סוסו עם לסייר והחל המושב של הראשי

 . 80' עמ... " המשקים
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 ולזיקתו הדובר של העליון למעמדו המרמזים, בשיר הדובר בדברי

ר כהֹ , "והנשגב לנסתר הייחודית  מנחם אלוהי ציווי ישנו" בֹוֵרא ֵאל ָאמַּ
 ההווה לבין היהודי העם של ההיסטוריה בין הקושר, לבוא לעתיד
 ישנה מורשת עתיקת -יהודית זהות של ערך המייצרת זו באמירה. החדש

 אותו ומייחסת לדבר אנושית ביכולת המשתמשת פנטסטית הגזמה אף
יש" כמו הדינים מתחום מחייבות במילים משתמש הדובר. לאל ", אֹור 

ְכֵרְך ֶאת", "ֵשֶבט", "אֹותֹות" ְשבּוָעה" ," ז   ֹכה" ,"ָלְך אֹות ְוֶזה" ,"ב 
ר  6היהודית מורשתב המשמעותיות האלו יםמילה. "ְונֹוֵצר בֹוֵרא ַאל...ָאמַּ

 .קדושה של תוקף זה בשיר מקבלות
 

. ורדה של המוטלת גופתה לנוכח דברים נושא חצרב המצוי אלוהים
 להתערב האלוהות מטעם נציג נשלח לא כי מדגישה אנפורהה

ר"... :עצמו אלוהים אלא בסיטואציה ְלָאְך ֹלא ְוָעבַּ ְראֹוָתה מַּ ים ל  ר/ ָפנ   ְוָעבַּ
ָרף ֹלא ק ֹשָ שַּ ם ְבמַּ י    7 ".ְכָנפַּ
 

 7 בית של השני בחלקו אלוהים של ראשון בגוף לדיבור הלשוני החילוף
 שבה זו סיטואציה. אלוהים מטעם שליח של מעמד לדובר משווה

 נוכחותו .הקטנה בחצר הנוכח, אלוהים של מטפיסיתה נוכחותו מתקיימת
 שכמה על שקיבלה כמי הנרצחת ורדה של חשיבותה את ממחישה
 דבריו את המוסר אלוהים של פנייה מתקיימת כאן. אידיאולוגית משימה

 על קיום מקבלת וזו, האדמה על המוטלת הנערה אל הדובר באמצעות
, החיה-המתה היא והנמענת האלוהות נציג הוא הדובר. פנטסטי, אנושי
 היא". עניים שמחת" ולשירי", בחוץ כוכבים" לשירי האופייני מוטיב

י: "פעולות לבצע ומסוגלת, 'חיים אלוהים דברי' לשמוע מסוגלת ְך כ  י   ָידַּ
ֲחֹבְקָנה ְגָליו תַּ  ...". בֹחֶשְך רַּ

 
 של העתידית התנהגותה את המתארים בשיר הפנטסטיים מאפייניםה

ֲחֹבְקָנה", הנרצחת ְגָליו תַּ . בלהה תחושת לעורר עשויים", בֹחֶשְך רַּ
 על האימפליקציה ואת האירוע של עוצמתו את מדגישים הם, למעשה

                                                      
 .18 ,'ו, נחמיהוב 12 'ט ,בראשית,  24' לד, שמותב למשל ראו 6
, ַמְלָאְך ְיֵדי ַעל לא - ִמִמְצַרים' ה ַוּיוִצֵאנּו: "פסח של ההגדה מתוך ברור רמז יש זה בהיגד 7

 " . ּוְבַעְצמו ִבְכבודו הּוא ָברּוְך ַהָקדוש ֶאָלא, ָשִליחַ  ְיֵדי ַעל ְולא, ָשָרף ְיֵדי ַעל ְולא
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 שבה כפולה מקודשת סיטואציה מתוארת השיר בסוף. הארץ ועל הדובר
 אירוע כי מצהיר הוא. שנרצחה האלוהים שליחת אל הדובר פונה

 כל, לדבריו. המדינה של היסטוריהה מן כחלק בזאת נחקק החתונה
ת", המוצאים כל בני היהודים ס ְולּוב כּוְרד ְלשֹונֹות ְצֵנפַּ  שותפים, "ּוָפרַּ
 השמיים ופני הארץ כשפני, קדושה של הילה נוספת לכך .זה באירוע
 בסיטואציות היהודית בתרבות נזכרה אור ,לברק הדומה באור מוארים

  8.שליחיו או העם מול אלוהית התגלות של

 

  

  

                                                      
 כוכבים" הקובץ את הפותח בשיר עכידו מופיע אלוהית כבהתגלות בברק השימוש 8

 ְוִכְבָשה/ ֵמָעֶלִיָך ַהְבָרִקים ַיַעְברּו/ ַנְדֵנדֹות ּוְבִטיַסת ָתקּום ְוָהרּוחַ : "אלתרמן של" בחוץ
 .15 -12', ד דברים סיני הר מעמד גם וראה".  ֵעדֹות ִתְהֶייָנה ְוַאֶיֶלת

 

 שמן על בד - יראת עוגן –רסיסי טבע לאחר המלקוש 
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 תהמציאו בראי ספרותיות תהפוכות
 במראה שברים על

 'עמ 159, 2014 המאוחד הקיבוץ, אורן גל מאת

 והמסאי המבקר של בתכניו והעשיר בהיקפו הצנוע ספרו, במראה שברים
 חיה עדיין הספרותית שהמסה לכך ניצחת הוכחה הוא, אורן גל הצעיר
. האחרונים בעשורים ונדחק הלך שמקומה העובדה חרף כיום ובועטת
 של ביצירותיהם דן, רעיונית תפיסה במרכזו דהמעמי, המרתק הספר
 המאה של הראשונה המחצית עד 19-ה המאה מסוף הספרות גדולי

 .אליוט. ס.ת, מאן תומאס, דוסטויבסקי, פרוסט, קפקא וביניהם, העשרים
 אי, רבתי טלטלה של בסימן עומדת תקופתה של באספקלריה זו ספרות
 תוך, אורן גל שוטח לספרו רדב באחרית. מוסכמות וניתוץ ערעור, ודאות
 גתה על הרהוריו את, לויימאר הסמוך בוכנוואלד במחנה סיור

 בדומה, להתריע ידע הנוראה הקטסטרופה לפני רבות ששנים, ההומניסט
 החיבור קו על. הנאורים עמו בני מידי דווקא לאנושות הצפוי על, להיינה

, לבוכנוואלד ויימאר בין, האפל לעולם האור עולם בין הזה הבעייתי
 . הספר מחבר בעיני האירופית היצירה משתקפת

 מקורית, עניין רבת בדרך. אקדמי חיבור אינו במראה שבריםש מיד ייאמר
 השבר דילמת של השונים ההיבטים בו נבחנים בקטנות עיסוק וללא

 האירופית הספרות של הבולט המאפיין את אורן גל רואה בה, והמשבר
  .תקופתה תוצר, המודרנית

 את מעליו לסלק שניסה, המתמרד בקפקא ספרו את לפתוח בחר הכותב
. עצמו עם השלם כאדם הטבעי בקיומו לחוש כדי הלוחצת החוק מסגרת

 של עולמן בראיית שחלו הרעיוניים השינויים את ממחישות דמויותיו
-ה המאה בנות לדמויות בהשוואה 20-ה המאה בנות ספרותיות דמויות

 שהגיבור בכך לקפקא" הגלגול" של הרבה חשיבותו על מצביע אורן. 19
 למטמורפוזה מעבר הרבה", קרועה נפש של רוחנית מטמורפוזה" עובר
 שעובר למטמורפוזה לאובידיוס המטמורפוזות בין מבדיל הוא. פיזית
 מלבד דבר מגלמת אינה" הגלגול"ב המטמורפוזה: "סמסא גריגור
 המחבר". קפקא פרנץ ,יוצרה חיי של חייתית הנטורליסטית ההוויה
 עם פוסקת הבלתי ולהתמודדותו והחרדתית המיוסרת לדמותו מתייחס
 שלו הגורל לגזירת, ומיצירתו מיומניו עולה שהיא כפי הכתיבה נושא

 מוצג. העונשין במושבת כאחד והאסיר הסוהר כשהוא, ולכתוב להמשיך
 שהניכור, החשוב הסופר של יצירתו צמחה ממנו הנפשי המערך כאן

 תפיסתו על מאוד השפיע היהודיים לשורשיו ביחס התמידי הקונפליקטו

 יערה בן דוד
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 המודרני האדם של ניכורו את הרחב ברדיוס המחיש ולמעשה, האמנותית
 .ולשפה ללאום, למשפחה ביחס
 רוחנית למחלה סימפטום בעצם הם, המחבר כותב, קפקא של יומניו
". המודרני האדם" של היווצרותו בתהליך שראשיתה טווח ארוכת
 הוא: האכזרי מהקיום מפלט עבורו היה בגתה קפקא של המתמיד עיסוקו

 היציבות לבין חייו קשיי בין אצלו שמצא האיזון את מאוד להעריך ידע
 דופן יוצא מענה גתה אצל קפקא מצא כך. חוץ כלפי שהקרין והשלווה
 .פוסקים הבלתי הנפשיים למתחיו

 מכיוון, הצלה ועוגן משיח בקפקא שראו המבקרים על תוהה אורן גל
 – החיים מן וייאוש דרך אובדן, אינסופי ריק אלא מציעה אינה שכתיבתו

 תומאס, פרוסט מרסל, מוסיל כרוברט אחרים מודרניים סופרים בעוד
: המודרניים החיים מסבך כלשהו מוצא בכתיבתם מתווים ואחרים מאן

 . וזיכרונות הומניזם, מיסטיקה
 המסורת" מסתו דרך אליוט. ס.ת של החדשנית יצירתו עם במפגש

 השירה פני את שינתה היא איך אורן מראה", האינדיבידואלי והכישרון
 הרוחני המשבר את אליוט ביטא המוקדמת ביצירתו בעיקר. 20-ה במאה

 הנפש של גסיסתה" את, הראשונה העולם מלחמת לאחר אירופה של
 משמעות עם להתמודד הקושי בשל הרוחנית המבוכה את", האירופית

 הפסימית העולם ראיית. החיים משמעות עם גם ומכאן, הקרב המוות
 בתוך המוות את המציגה", השממה ארץ" שלו בפואמה משתקפת הזאת
 אינו הפיזי המוות שאפילו כך כדי עד, ונורא כאוטי אנושי קיום, החיים
 תהליך את. הישועה תצמח לא מהאל גם. האדם בני את לגאול יכול

 האחרונה הגדולה ביצירתו המסאי חותם אליוט של חניתהרו ההתפתחות
, וחוויה זמן של מהותיות שאלות עם המתמודדת", קוורטטים ארבעה"

 .ועוד, ומוות לידה
 על עומד הוא. טולסטוי את גם אורן גל פוגש בספרות השבר קו על

 אחד. וניגודיו סתירותיו על משמעי הרב עולמו לנוכח הגדולה המבוכה
 התוהה היצור, האדם חידת הוא טולסטוי של בעולמו לטיםהבו הנושאים

ָתּה יותר השורשית הבעיה. מהותו פשר על  סוגיית היא מתמודד הוא שא 
 גולדברג ולאה מאן תומאס של בדבריהם מסתייע אורן. והמוות הריק

 אחר התחקות תוך. מבטו מנקודת טולסטוי של המורכבת מהותו להצגת
. עליו שנכתבו לדברים סימוכין וצאמ הוא וכתיבתו חייו מהלכי

, שלו ברומנים ביטוי לידי באה המוות שאלת עם המתמדת ההתמודדות
 ".קרנינה אנה"ו" ושלום מלחמה" ביניהם

 בגילוי אורן רואה תקופתו גדולי משאר פונטאנה תיאודור של שונותו את
 בלתי בהתנגשות ביטוי לידי שבא, האדם של בשלמותו השבר על הנורא
 את פונטאנה ביקר משלו בדרך. הכלל לרצון הפרט רצון בין נמנעת
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 שאין שלו האהבה סיפורי: הגרמני החיים שבהווי והשיתוק הקיפאון
. האהבה חסר עולמו את המלווה הטרגדיה את ממחישים אהבה בהם

 לאמביוולנטיות ביחס העמוקה והבנתו מודעותו את חושפת כתיבתו
 החברתית למסגרת ראי הוא", ריסטב אפי" הרומן, יצירתו פסגת. בחיים

 מצביע אורן גל. העולם ובספרות הגרמנית בספרות והמגבילה הנוקשה
. בובארי ואמה קרנינה אנה לבין פונטנה של בריסט אפי בין המבדיל על

, החברה משפט דווקא אלא, הרומן במרכז עומדת אפי לא, להן בניגוד
 אורן. הדין את לקבל לאפי וגורם בלהות לחזון הכישלון הופך שבגללו

, תקופתו את בהרבה שהקדים סופר הוא שפונטאנה למסקנה מגיע
 במציאות, המודרני בעידן החי הקורא" של לזו למעשה קרובה ורגישותו
 את גם כמו, כנתינתם החיים את הציג הוא". עליה מרחף שאלה שסימן
 המסורתי הגרמני הרומן מן והסתייג, ומגרעותיו יתרונותיו על, האדם
 .האינטרוברטיים, הפנימיים בחיים שעסק

 של צורתו את ושברה המסורתי הכתיבה בנוסח מרדה וולף יניה'וירג גם
 העלילה מן היסט אצלה חל ויס'ג יימס'וג פרוסט למרסל בדומה. הרומן

, ממנה שבהבדל, ובצדק, טוען אורן גל אבל. הנפש חיי אל החיצונית
 הכיוון, מאן ותומאס כקפקא ואחרים אלה גדולים יוצרים של בכתביהם
 החברה, התובענית האמנות, החוק מול החיים: לחלוטין ברור האמנותי
 להתמקד קשה וולף יניה'וירג של שביצירתה בעוד, הערכים את הדוחקת
 שלמרות היא מסקנתו לכן. המוטיבים ריבוי בשל אחד מרכזי במוטיב
 של הגדול תיהספרו במהפך ביותר החשובה היא אין, בשפה הגדול כוחה

" בדברים ולהביט הנהר לאורך ללכת" שאיפתה. 20-ה המאה ראשית
 החשוב בספרה. ובכתיבתה בחייה ביותר העמוקה המהות, לדעתו, היא
 מבטו. ואחדותי שלם לגביש כתיבתה תכונות כל נצרפו" הגלים"

 ספרה עד הדגולה הסופרת את ללוות מוסיף המסאי של והרגיש המעמיק
 הזדככות"ב וייחודו מותה לאחר שהופיע", ערכותהמ בין" האחרון
 ".להביע מסוגל מוות תחושת המלא אדם שרק בהירה
. דוסטויבסקי של ביצירתו חשוב מניע כוח המחבר רואה ביצרים
 ניתנה לו המוקדש לפרק. דמויותיו את מטלטלות קוטביות עזות תחושות
 כתביו לומכ". האנושיים השדים במערבולת: קיום" - תמציתית כותרת
 של ביותר הגדולה יצירתו", קרמאזוב האחים"ב להתמקד המחבר בחר
 .הרוסי האמן

 ותחילת 19-ה המאה סוף של התקופה הבנת שמתוך מאמין אורן גל
 תקופתנו להבנת גם להגיע ניתן, ומשבר בשבר המאופיינת 20-ה המאה

, כאחד ורחבה פרטנית ראייתו. לה שקדמה מזו יוצא כפועל ותרבותנו
 לאורך מתגלה כמסאי דופן היוצא כישרונו. ודדוקטיבית נדוקטיביתאי

 שהוא תוך, היצירה של קרקעיים התת לזרמים בהתחברותו הן הספר
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 של ובדמותו בנפשו דופן והיוצא המיוחד את ולפענח להבין מנסה
, הרגיש כתיבתו בסגנון והן – הם חד והיצירה היוצר בעיניו שהרי, יוצרה
, יצירה או יוצר על מבקרים של שונות לדעות יחסובהתי. והמדויק הדק
 לתפיסות התייחסותו כך. למדי מעניינים ולהגיגים לתובנות מגיע הוא

 . ועוד מאן תומאס של" פאוסטוס דוקטור, "קפקא יצירת לגבי רווחות
 הנאה ממנו שיפיקו, הם באשר ספרות לאוהבי מיועד במראה שברים
 עוד ספק שללא ומוכשר צעיר מבקר של ומעמיק מאלף ספר. צרופה
 . רבות עליו נשמע

 
 
 

  

 דניאלה פורתציור:  –המסתורין שבזוגיות 
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 וגעגוע שערים ארבעה
  ארבל-ירבלום-לדרמן תמי של" מהחולות קמה" על
 (2016, אור שבילי)
 

, הצעירה המשוררת של השני השירים ספר
 מהחולות קמה ,ארבל ירבלום לדרמן תמי
 כשירה וכתוב לירית-שירית פנינה הנו

 מחולק הספר. יתונש אנושית, אישית
, לפריז געגועים, משפחה: שערים לארבעה

 במבט. השירה ועל לתנומה ערות בין
 בין קשר אין כי ,לכאורה נראה ראשוני
 בפני לעמוד יכול היה שער כל וכי השערים

 וקריאה הקובץ בשם עיון אך. עצמו
 המוטיב על מצביעים בשירים מעמיקה
 השערים בין עדין כחוט המקשר המרכזי

 .מחדש הלידה מוטיב - יריםוהש
 גם בספרות המכונה" מחדש הלידה" מוטיב
 הלועזי בשמו או" החול עוף" מוטיב

 את להכיל היכולת על ומרמז, ולהתחדשות לתקווה סמל הוא" הספינקס"
 ההצלחות את, הקשייםו הטראומות את, הילדות אירועי את, העבר

 לצמוח, מחדש ולהתעורר בהם להכיר, שבתוכנו הקטבים אתו השמחותו
 .מבראשית להתחיל ואז

 השער ואת השירים קובץ את לפתוח המשוררת בחרה, בכדי שלא כנראה
 מה: "ניטשה את מצטטת כשהיא, בראשית השיר עם, משפחה: הראשון
 סיפור את המשוררת מגוללת זה בשיר." אותי מחזק, אותי הורג שאינו

 חופי"ל עד שברומניה" סיגט נופי"מ החל אלקה סבתא של קורותיה
 געגוע, כאב המלווה מחדש לידתה סיפור את השורות בין ושוזרת" נתניה

 השיר את חותמת המשוררת". מעפר חייה את בנּול תפרה: "ודמעות
 בראה/ מפתנה אל/ פסעה אהבה: "כי ומסבירה ובשמחה באופטימיות

 סיפור את לתאר בשיר מנסה המשוררת כי נדמה". מחדש/ נשמתה
 חוויה, סמלית מבחינה למוות מקבילה כחוויה קודשה לארץ העלייה

 לידה עבורה המסמלים ולאהבה פנימי לשינוי סבתּה אצל הובילה אשר
 .  מחדש

 ציפי בבצ'יק
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, לאומיים ותחייה מוות כסמל החול עוף את אימצה הישראלית התרבות
 שיש להיות ויכול, והתקומה השואה סמל, אסון מתוך הישרדותל סמל
 שואה כניצולת הסבתא של לאזכור רתהמשור של מכוון שימוש כאן

 .הלאומית הטראומה של וכשורדת
 עם: "לדוגמא, המרכזי המוטיב שזור הקובץ לאורך השירים בכל כמעט
/ בנו/ יום יום משתנה ספינקס"; "מחדש אותה ובורא/ בה המחדש הזמן
 מתוך לסצנה הדומה ומצויר מדויק דימוי". המסך רדת עד/ לידתנו מרגע
 של/ הטבור מחבל משתחררת: "אישה בשיר מופיע ממש לידה חדר
 בסוף ומה.// בעמל הנבנה בקן/ ילדיה/ אהבת בטבור ונקשרת/ אמּה
צבת// אמּה מטבור הניתקת/ כתינוקת/ מחדש וטעינה מחיקה:/ הדרך  ונ 
 ".הלבן האור מעגל/ בטבור
 במכחול עצמה את משרטטת המשוררת, "לפריז געגועים": השני בשער

 בתהליך ועסוקה עצמה ואת זהותה את שמחפשת כמי דיןע ארספואטי
?// היא זו אני או?/ אני אני האם: "ולאומי משפחתי עצמי גיבוש של
: השלישי בשער". ביניהן אותי מחפשת/ למודיעין פריז בין/ תרה עדין
, הספר בלב ספינקס השיר את המשוררת מיקמה, לתנומה ערות בין

 את/ מדברות העיניים/ מחשבות לתרע עטויה/ מהחולות קמה: "במרכזו
 עטויה/ הדאגות מן קמה.// הרשת פני על דגיגים/ הנשפכות הפנים
/ ת ח ת פ נ ה/ הדרך פנסי.// דלת למחר/ פותחות העיניים/ לבנה טלית

 ".באחת נדלקים
 היוונית במיתולוגיה, למשל כך: השונות במיתולוגיות מופיע החול עוף
 של ייחודו המצרית המיתולוגיה לפי '.הקדושה האש ציפור' נקרא הוא
 באש מכלה קינמון מענפי קן בונה הוא, ימיו אחרית שלקראת הוא העוף
: י"רש של התייחסות מצאנו ביהדות. מחדש האפר מן עצמו ומקים

 התלמוד". לעולם מת ואינו, המקרא בלשון חול ושמו עוף - אורשינא"
 נצח לחיי זכה חולה שעוף מבאר( שם י"ורש ב/קח דף סנהדרין) הבבלי

 משום בתיבה מזון מנוח ביקש שלא כך על כשכר, נוח של ברכתו ידי על
 שעושה השימוש באמצעות .החיות שאר בהאכלת טרוד שהוא שראה

 את לקוראים להעביר מצליחה היא החול עוף של במיתוס המשוררת
 .בשיריה המרכזי המסר
 ישהלא עצמה את המשוררת מדמה, החול כעוף, הספינקס כמו

 הזיכרונות מן להתנער, הדאגות מן להשתחרר, מהחולות לקום שהצליחה
, מודעות מלאי חיים, חדשים חיים לעצמה יוצרת והיא השורשים מתוך

 מפלי" בשיר במילים זאת לצייר מיטיבה היא. וערות התעוררות
 להתחיל// העצומים הזרמים אל/ ממני העבר/ את השלכתי: ""הניאגרה
 היונק מחודש חדש בית להקים, מחדש להתחיל וכהז המשוררת". מחדש

. ארצה עלייתה עם סבתה שהצליחה כפי בדיוק, ומהמשפחה מהשורשים
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 מבטא כולו השירים קובץ לאורך "מחדש להיוולד" המוטיב שזירת
 ישלטו הישנים שהדפוסים מבלי חדשים חיים להתחיל הזדמנות
 לראשונה, נוחיי את ינהל הישן החיים שספר ומבלי שלנו בבחירות
 מחדש להיוולד. ומודעות בחירה מתוך חיים לחיות מצליחה המשוררת
, עצמנו ועל החיים על אמיתות מגלים אנו בהם ,רגעים של אוסף פירושו
 במהלך ולהבין להרגיש, לראות לעצמנו להרשות יכולנו לא אותם דברים
 בין" היינו בהם בשנים, אשלייתיים ואף רדומים חיים חיינו בהם ,השנים
 . "לתנומה ערות

מקדישה , לאחר שזכתה להתעוררות ולהבנה כי ייעודה הוא הכתיבה
ומעניקה , המשוררת את השער הרביעי והאחרון בקובץ לשירה וליצירה

בשער זה מתארת המשוררת את . "על השירה" –לו את השם 
מרימה את , את תהליך כתיבת השירים, הארספואטיקה של שירתה

ו הקוראים להציץ אל מאחורי הקלעים של שולחן מזמנת אותנ, המסך
היא משתפת אותנו ברגעים הקסומים . העבודה הפרטי והאישי שלה

היא מציירת , מחד. ברגעים של נסיקה וברגעי נחיתה, וברגעי המשבר
/ לקראת/ במסלול חדש/ פורשת את המילים"ומאידך , מוזות חומקות
כתיבה כתהליך כואב היא מיטיבה לתאר את תהליך ה". הנסיקה הבאה

/ המעברת טרם לידה/ כאב היצירה: "המלווה בצירים של יצירה, כלידה
/ חורכים את תיבות המילים/ צירי פנדורה.// מתפקעת בתוך הרחם

 ".לפרקים/ היפה לאמן/ בכאב השתיקה/ המקלדות
 

 מעצים" מחדש הלידה" ובמוטיב" החול עוף" בסמל השימוש, לסיכום
 ,השירים להבנת דווקא לאו מיוחדת משמעות ניקמע, הקריאה חווית את
 אחר התרה", משוררת"כ הכותבת של וזהותה דמותה לעיצוב גם אלא

 דרך עצמיותה את בוחנת היא". יוצרת"כ זהותה את והמגבשת עצמה
 בוחנת היא. במודיעין החיים דרך, לפריז געגועים דרך, המשפחה דמויות

 היא כי לעצמה מאשררת שהיא עד ,לתנומה ערות בין אישיותה את
 כי ,זה שירים בקובץ מוכיחה ארבל ירבלום לדרמן אכן. ראויה משוררת

 שכולה יצירה השירה לחובבי להעניק המצליחה ראויה משוררת היא
 געגוע בקורא המותירה ונשית אנושית, אישית לירית שירה של פנינה
 .לעוד
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 המשנה עריכת על המקדש בית חורבן השפעת

 היא, התורה קבלת מאז ישראל לעם שקמו הגדולות ירותהיצ אחת
 אליעזר' ר. פה-שבעל לתורה היסוד ,שבכתב לתורה הפירוש – המשנה
 את" המשנה" במאמרו מתאר 9(1946-1879) ליפשיץ( ם"רא) מאיר

 על כתיבתה מראשית החל, המשנה יצירת של ההיסטורית ההשתלשלות
 על לחתימתה ועד, השני תהבי ימי תחילתמ" הגדולה כנסת אנשי" ידי
 10.נ"לסה 200 בשנת הנשיא יהודה רבי ידי

 לה הייתהש בתקופה, המשנה כתיבת משלבי דבאח נתמקד זה במאמר
 מ"רא של דבריו פי על נלך .הבית חורבן תקופת – מכרעת השפעה
 דוגמאות נביא ואף, זו השפעה של טיבה על לעמוד ננסהו ליפשיץ
 חשיבות את להבין נוכל כך מתוך. עצמן המשניות מתוך לדברינו
 לחוש נוכל ובנוסף, החורבן בעקבות במשנה שנעשו השינויים

 .ובעריכתן המשניות בכתיבת ל"חז של היצירתית "אדריכלות"ב

 המשנה ביצירת תקופות
 אחד כל, המשנה ביצירת שלבים כמה ליפשיץ ם"רא מונה ובמאמר
 ומשנתם ,"ופריםס" נקראו ,הראשונות המשניות מחברי. אחרת בתקופה
, יותר מאוחר שנקבעו ההלכות מן להבדיל)" ראשונה משנה" נקראת

 סדרי ששה של המבנה נקבע בתקופתם. ("אחרונה משנה" נקראותה
 טרם הסדרים אך – וטהרות קודשים, נזיקין, נשים, מועד, זרעים – משנה
 11.תלמסכתו חולקו

 חמשת ייד על השני הבית ימי בשלהי נעשה המשנה התפתחות המשך
ָנאים זוגות  תלמידיהם ידי ועל ,זה אחר בזה ישראל עם את שהנהיגו התַּ
 אף ואולי למסכתות הסדרים חולקו זו בתקופה. הבית חורבן לזמן עד

 .לפרקים
 רגזה" שבה תקופה החלה(, ז"ריב) זכאי בן יוחנן רבן בימי, הבא בדור
 מהומה אהוב, עמים ומריבי כיתות ערבובי, מלחמות שיבושי תחת הארץ

 של הקשות מתוצאותיה אחת .(רל' עמ" כתבים" )"לעולם ורדיפות
                                                      

 . למדתי שבה, בירושלים םלמורי" ליפשיץ" מכללת של מייסדה הוא ליפשיץ ם"רא  9

' ר משנת, 'שורץ. י: גם ראו; רפא-ריט' עמ, ז"תש ירושלים, א, כתבים, ליפשיץ. מ. א  .10

 .ז"תשס, 138-107: 18, מדליו מים', והוראתה ליפשיץ מאיר אליעזר
 .14' עמ, 1991 א"ת, הפתוחה האוניברסיטה, 3 יחידה, פה-שבעל לתורה מבוא: ראו .11

 אברהם אוחיון
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 העבודה את הפסיק החורבן. המקדש בית חורבן הייתה זו מהומה
-שבעל והתורה, במהרה התאוששו החכמים אולם, בירושלים הרוחנית

 . י"בא אחרים במקומות להתפתח המשיכה פה
 דף גיטין) הרומאים לש מידיהם וחכמיה יבנה את להציל השכיל ז"ריב
 העביר כך. חכמיה בראש ועמד מירושלים אליה עבר עצמו והוא (,נו

 נמשכה יבנה בתקופת. דור באותו התורה הוראת משקל כובד את אליה
 של – שביבנה המדרש בתי שניב בעיקר, שבמשנה ההלכות קובץ יצירת
 פזורים היוש אחרים מדרש בתיב וכן, ישמעאל רבי ושל עקיבא רבי
 . שנים באותם גלילב

 החיתום דור, הנשיא יהודה רבי של דורוב היא זו תקופה של השלמתה
ָתנאים של הלכותיהם נאספו זו תקופהב. המשנה יצירת של  שקדמו ּהַּ

 כבר זה שבדור להניח סביר. אחד בחיבור יחד וסודרו ,הדור לאותו
 .למשניות הפרקים חולקו

  ולאחריו החורבן קודם – במשנה הרבדים
 תקופותלפי ה, רבדים בשלושה במשנה להבחין אפשר, ליפשיץ לדברי
 :הנ"ל

 ןסגנו. יותר הקדומות הלכותל", ראשונה משנה"ל השייך הרובד. א
 מחלוקות ללא, אנונימיתו קצרה בלשון מובאות הן, עתיק אלו משניות

"( הגדולה הכנסת" בתוך הוכרעו, היו אם, מחלוקות) החכמים בין
 ".לראשונה: "ילהבמ פותחות לעתיםו
 יםמובא זה רובדב .השני הבית ימי סוף של" הירושלמי" הרובד. ב

 של הראשונים הדורות שני ושל" זוגות"ה של ומעשיהם מחלוקותיהם
ָנאים  .לחורבן עד – התַּ

 המקומות מן אחד שהייתה, שבגליל ציפורי שם על" )ציפורי" רובד. ג
 דעותיהם מובאים זה דרובב .(החורבן לאחר הסנהדרין גלתה שאליהם
ָנאים של ומעשיהם תַּ  .המשנה לחתימת ועד החורבן מימי הַּ

 בבית שנעשו הפעולות דיני הוא לחורבן שקודם במשניות עיקריה הנושא
 שנוגעות מצוות, טהרות ענייני, הקורבנות, הכוהנים עבודת – המקדש

 ימעש היה לא הלכות מאותן גדול חלק, החורבן לאחר. ועוד הבית לזמן
ָנאים, עוד  כתיבת את להמשיך: גדול אתגר פניל ניצבו דור שבאותו והתַּ

 את בתוכה לשמר זאת ועם, ומעשית רלוונטית שתהיה בצורה המשנה
 אינן כבר אך, שנים מאות כחמש במשך אז עד שהתחדשו ההלכות
 לפסוק אפשר שאי ידעו החכמים. החורבן שאחרי לימים מעשיות
ְשנות  אך, במהרה לשכחתן יוביל הדבר שכן, מותהקדו ההלכות את מל 

, ומעשיות חדשות להלכות הדגש את להעביר עליהם היה זאת עם
 שהמשיח שלימה אמונה לחכמים הייתה וכן .החורבן שלאחר ולתקנות
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 לשומרן חשוב ולכן הללו ההלכות לכל נזדקק ושוב, בקרוב יבוא בו
 .ולשננן
ָנאים התמודדו אפוא כיצד  את נבדוק? זה אתגר עם המשנה חותמי התַּ

 .מסכתות בכמה עיון מתוך פעולותיהם
 

 :חורבןה תקופתל המקדש תקופת בין המשנה בעריכת לשינויים דוגמאות
 מוצאים אנו – השנה ובחגי בשבת העוסקות –" מועד" שבסדר במשניות

 המקדש תקופת בין המשנה בעריכת שחל שינויל דוגמאות מספר
 ההלכתי המשקל כובד עבר כיצד מראות אלו דוגמאות .החורבן לתקופת
 . הקדומות ההלכות של מקומן נשמר זאת ועם, יותר המעשיות להלכות

 המרובים הרבדים לחיפוש מתאימות מועד סדר של המסכתות כל לא
 רבים שינויים בהן נעשו לא כי שניכר מסכתות ישנן. העריכה ושינויי
: המסכתות מנותנ בהן. מאוחרות דעות של תוספת למעט, הבית מזמן
 וחגיגה( המועד חול) קטן מועד, תענית(, טוב יום) ביצה, עירובין, שבת

 נוגעות אלו שמסכתות הוא לכך הטעם(. הרגלים בימי הקורבנות)
(, טוב ויום שבת כגון) המקדש לעבודת במישרין קשורות שאינן למצוות

 המקדש לעבודת ורק אך הקשורים לנושאים נוגעות הן שלחילופין או
 . התקופות שבין השינוי ןבה ניכר לא כן ועל(, חגיגה מסכת כגון)

, החורבן לאחר שונה בווריאציה הופיעו להלן שנמנה המסכתות, לעומתן
 את לבחון אפשר אלה במסכתות. התקופות בין שחל השוני בהן וניכר
ָנאים שנקטו העריכה דרך תַּ  .ּהַּ
  פסחים מסכת. א

 הפרק ;הפסח קורבן בהלכותו חמץ בהלכות עוסקים ט-א פרקים
 שנותל צורך היה לא הראשון בחלק. הסדר ליל בהלכות עוסק, העשירי
, במקדש תלוי אינו החמץ ביעור שכן, החורבן לאחר גדולים שינויים
 .בלבד המקדש לתקופת הכי בלאו שייך הפסח וקורבן
 תקופת בין שנוצר בקונפליקט להבחין אפשר, העשירי בפרק, אולם

 המקדש בתקופת הסדר ליל שכן ,החורבן שלאחר התקופה לבין המקדש
 המשנה חכמי .המצה על נעשה החורבן ובתקופת ,הקורבן על נעשה
 .שוניםה הסדרים לשני ביטוי לתת נדרשו

 למשל נאמר וכך. הסדרים שני הלכות את בזה זה שילבו חכמים, לכך אי
 ובמקדש.. . תבשילין ושני וחרוסת וחזרת מצה לפניו ֵהביאו: "ג במשנה

 קריאת גם התחדשו החדש בסדר". פסח של גופו לפניו מביאים היו
 .ועוד אפיקומן מצת אכילת, כוסות ארבע שתיית, ההגדה

 מהתקופה הוא עיקרו, הרבדים משלושת משניות יש זה שבפרק אף
 מהמקדש הסדר ליל מצוות עיקר את להעביר בא והוא ,החורבן לאחרש
 .הבית אל ירושליםמו



  105 | שבילים|  17גיליון  

  

  שקלים מסכת. ב
 ורובה ,המקדש לבית הקודש שקלי תרומת בהלכות עוסקת זו מסכת
 אף :מעניינת תופעה בה מוצאים אנו אך. החורבן שקודם לרבדים ךשיי
 כתובות מהן ,לחורבן שקודם בתקופה עוסקות המשניות שכל פי על

 ".במקדש שהיו" דברים עבר בלשון מתארות מהןו, הווה בלשון
 נשתמרו הלכות. לתיאורים הלכות בין בהבדל נעוץ לכך הטעםש תכןיי

 השימוש כדוגמת ,במקדש שנהגו מנהגים ,זאת לעומת. הווה בלשון
 תכןיי. עבר בלשון נאמרו, וכדומה הממונים היו מי, בתרומות שעשו

ה הם שהתיאורים  הוספות הן שאלה או ,עבר ללשון המשניות של ֲהָסבַּ
 ולעורר המקדש הווימ זיכרונות להעלות נועדוש ,החורבן שלאחר
 .וב שהיה מה על געגועים

  יומא מסכת. ג 
 בולטת דוגמא הוא זה יום. הכיפורים יום בהלכות עוסקת יומא מסכת
 כרוך היום של תוכנו עיקר היה הבית בזמן. החורבן לאחר שנוצר לחלל

 זה מתוכן היום התרוקן החורבן לאחר. המקדש בבית העבודה סדרב
 .חדש תוכן וקיבל
 הכהן של העבודה בסדרי עוסקים המסכת של הראשונים הפרקים שבעת
 שינויים למעט, הבית מזמן כצורתם הושארו שהם נראה. במקדש הגדול
 יום של העינויים חמשת בהלכות עוסק השמיני הפרק. עבר ללשון

 ,החורבן שלאחר הוספה הוא זה פרק. התשובה ובדרכי הכיפורים
 הגדול הןומהכ העוונות לע לכפרה האחריות את להעביר ומטרתו
 .ואחד אחד כל אל והמקדש

  סוכה מסכת. ד
 ארבעת ונטילת סוכה בהלכות עוסקים הראשונים הפרקים ארבעת
 של ההשפעת בהן קיימת, קדומות  בהם המשניות מן שרבות אף. המינים
ָתנאים משמות לראות שאפשר כפי, יותר המאוחרת התקופה  המופיעים ּהַּ

": לחורבן זכר" שהן ז"ריב תקנות מובאות ג שבפרק יג-יב במשניות .בהן
 מוליכין העם כל" וכן ,במקדש שנעשה כפי ימים שבעה הלולב נטילת

 משניות .למקדש התחליף להיות שהפך – "הכנסת לבית לולביהן את
 .מאוחרות משניות ודאי הן אלה
 או נכתב הוא. במקדש השואבה בית שמחת את מתאר החמישי הפרק
 בין מחלוקות אף בו ויש עבר בלשון כתוב הוא – החורבן רלאח עּוָבד

 כדי המסכת בסוף הובא שהוא נראה. במקדש שהיה מה על החכמים
 .במקדש שהייתה הגדולה השמחה של בזיכרונות לסיימה

  השנה ראש מסכת. ה
 קידוש במצוות עוסקות הראשונים הפרקים שבשלושת המשניות רוב

 רובד" של המעורבות בהן ניכרת אבל ,הבית מזמן הן .ובתקיעות החודש
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 לאחר שנקבעו כפי הלכות מובאות ד-ג משניות א פרקב ,כגון". ציפורי
 ב פרקב ,וכן...". קיים המקדש בית וכשהיה" מובא מכן ולאחר ,החורבן
 – החורבן לאחר שנעשה כפי החודש קידוש עניין נזכר ט-ח משניות
 .ביבנה
 ימיל שנקבעו חדשים נהגיםמ ןשה ,ז"ריב תקנות מובאות ד בפרק

 בן יוחנן רבן התקין המקדש בית משחרב: "החורבן בעקבות המועדים
 ...". זכאי

  מגילה מסכת. ו 
. קדומות והן ,למקדש הנוגעות הלכות נזכרות הראשונים הפרקים בשני
 התאמה לצורך שינויים בהן שנעשו מגלה בהן קלה התבוננות אבל

 והרי", המוספין תפילת" נזכרת ה משנה ב פרקב ,כגון. ורלוונטיות
 .לקורבן תחליף נקבעה – כידוע – התפילה
 הכנסת בית הלכות מובאות ג פרקב, במקדש העוסקים הפרקים לעומת
 פרקים ששני נראה. הכנסת בבית התפילות – ד ובפרק, בתורה וקריאה

 .במקדש הקודש עבודת את להחליף ונועדו החורבן לאחר נוספו אלו

 
 כתיבת לדרך בנוגע ליפשיץ ם"רא של משנתו עיקרי את נוסקרלסיכום, 
 כי והסברנו, רבדים ממספר מורכבת המשנה כי ראינו. ועריכתה המשנה

 שימור מול אל ומעשיּות רלוונטיות של אתגר ניצב המשנה חותמי בפני
 ולצדו החדש המנהג את הביאו בהםש מקומות יש .קיםמדוי והעתקה
 ישו ,(הפוך בסדר או) המקדש פתמתקו הקדום המנהג את הוסיפו
 מקרים גם ישנם. הנגדה בצורת המנהגים שני הובאו בהםש מקומות

 לאחר :החורבן עקב ושנוצר חללול קושיל חכמים התייחסו בהםש
 תחליפים לנו יש כיום כי ציינו, הבית בזמן שנהגו ההלכות את שהביאו
 בגלל להתייאש לנו ואל – ותשובה תפילה דוגמת – המקדש לעבודת
ֵסֶדר הדברים את הדגמנו זה מאמרב .החורבן  הוא גם אולם, בלבד אחד מ 

ָנאיםש היצירתיותו" אדריכלות"ה את – במעט ולו – לשקף יכול  התַּ
 התורה מסורת בשימור דייקנותם ואת, המשנה בעריכת בהן השתמשו

 .פה-שבעל
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, רחל המשוררות של ביצירותיהן עיון? קולי תשמעה

 *ומשעול רביקוביץ, גולדברג
 

 פי-על הנשים ספרותו ,התרבות מסרי להעברת ככלי משמשת הספרות
 דרך המתקיימת המגדרית ההטיה מן בה שיש עולם תמונת מציגה רוב
 פעמים. הפועלות בנפשות הטבועים וסטריאוטיפים מטפורות, תוכן

 כדי בה יש האחר הקול הצגת, כך. מציאות לייצר מבקשת אף הספרות
 ,המינים בין השוויון חוסר בנושא הקיים לגבי ביקורתית יסהתפ לטפח
 . עקרונית ערכית עמדה פיתוח תוך

 ולידת בבית טיפול היה האישה של העיקרי תפקידה התלמוד תבתקופ
 מכל ומנודה כאבל עטופה" מתוארת האישה ל"חז אצל, למשל. ילדים
  .(ב"ע ק ןעירובי מסכת)" האסורין בבית וחבושה אדם

 חומות את פרצה, עשרה-השמונה במאה שראשיתה, ההשכלה אסכולת
 של במצבן גם מסוימת תמורה וחוללה, המבוצר המסורתי העולם
 קשורה הייתה זו תמורה. היהודי בעולם והן הכללי בעולם הן, הנשים

 סובלות שנשים ההנחה שבבסיסה, תהפמיניסטי התנועה של להשפעתה
  12.להשתחרר יש נוממ אשר, מדיכוי ואף מינן בשל צדק מאי

 בארץ היהודי ביישוב נשית לכתיבה הדרך נסללה העשרים המאה במהלך
 זו תקופה במהלך עברית שירה תבדוק הנוכחית הקריאה 13.ישראל
 העיון. היוצרת של קולה ונשמע מעוצב בוש האופן את לבדוק ותבקש
 מזמן שהטקסט המגדריות השאלות את ולתאר לחשוף יבקש בשירה
 אם לדעת נבקש. הנשיות לבין השאיפות שבין המתח ואת לנמעניו
 מוגדרות ובנורמות פטריארכלית בתשתית מעוגן נותר הטקסט

 בעטני אופי ומגלה טרנספורמטיבית ישותו שמא או ,וקלסיציסטיות
 מרחל – ביצירות העיון דרך. האחר הקול השמעת את המבקש, ומרדני

                                                      
 ארב, קיי ש"ע לחינוך האקדמית במכללה המחקר רשות לתמיכת דותהו נכתב זה מאמר*

 .2014 בשנת ,שבע

 .22-17' עמ, 2000 ?פמיניזם בכלל זה מה, רוזין טלי: ראו 12

 .53-49; 43-38' עמ, 1997, הקדמה בסבך היהודייה האישה, היימן פולה: ראו 2

 

מירי יוסוב שלום  
 כהן
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 מיוצגות כיצד :לההשא עם נתמודד – משעול אגי ועד בלובשטיין
  ?ביצירות הנשים

 

 שירת רחל

 

 ועולה, רחוק אך אהוב לאדם געגוע רחל מביעה 14"נוגה זמר" בשיר
 כאב. תחינתה ואת שירה את, קולה את שומע הוא האם והשאלה התהייה
 השני בביתו. הרחוק לאהובה הנשלחת הנתונה בברכתה מתבטא הקריאה

 עבר אל האישי-הלירי שברג הדיוןמו מהעיסוק מעבר מסתמן השיר של
 האדם לחיי כמטפורה" תבל"ה. האדם חיי של המופשטת המשמעות

 השלמה נימת כעין, העולם דרך וזוהי אנשים בין ומרחיקה מקרבת
 מתארת השיר בהמשך. הראשון בבית המועצמים לרצונותיה והתנצלות
 יכבו עד לך אחכה" ואומרת, הפרסונליים רצונותיה את שוב הדוברת

 מכריזה הדוברת. לבואו המתנה או למוות מטפורי ביטוי הוז". חיי
 קושרת המשוררת רחל. וחייה ימיה שארית עד הנמען של לבואו שתמתין

 רחל כחכות" המקראית ברמיזה שימוש ועושה, אמנו רחל בחיי חייה את
, לרחל יעקב של נאמנותו על מסופר ט"כ פרק בראשית בספר". לדודה
 מוצאת זה באופן. לאות ללא שנים עשרה-ארבע עבד למענה אשר

 יהיה שגורלה ומייחלת, הפצועה לנפשה ונחמה מזור של סוג הדוברת
 הדמויות שתי, העניין לעצם. אהבתה למימוש שזכתה, אמנו רחל כגורל

 אך, וגאולה לישועה הממתינה כנסיכה, פסיבי באופן מתנהלות
 בנימין. ןוברכות בפגיעותן, באהבתן מסתמנת הדמויות כלפי האמפתיה
 מכתבים לשני מתייחס ומיכאל רחל אהבת...: ועליך לך בספרו חכלילי

 כחכות" המשוררת כתבה השיר של הראשונה בגרסה. לרחל מיכאל של
 כחכות, "ית"תנכ לדמות שינתה היא המשפחה ובעצת", לדודה סולביג

 סולביג" של בביטוי להשתמש נטה אהובה מיכאל". לדודה רחל
 15.לרחל סומתייח", המצפה

 שירת לאה גולדברג
 

                                                      
 .56' עמ, ד"תשס(, ליגוןא תלמה: עורכת) רחל שירי", נוגה זמר, "בלובשטיין רחל: ראו 14

, הסבר דברי, שירים, מכתבים – ומיכאל רחל אהבת...: ועליך לך,  חכלילי בנימין 15

 .2015, ובינך ביני ים, גרץ נורית: ראו עוד. 13-8' עמ, 1987
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 כבר. פרידה של סיטואציה מציגה 16"כך נפרדנו" בשירה גולדברג לאה
 הבכי .אותה המלווים החרון ותרגש את הדוברת מתארת השיר בפתיחת

 כמקור הטיפה את לראות וניסיון מבוכה בתוך אך, רגשי כפורקן מוצג
 הוא הבכי הזה לדור" הנימוק מוצג הבא בבית. דווקא סגריר יום של

 כאן מתוארת האישה דמות 17".גוססת אהבה על יבכה לא הוא/ כלימה
 מהמקובל בשונה, נפשית חסינה להיות שלה ובציפייה שלה בצורך

 הערפל ומנגד" המטאפורהו, כנראה מופרת הנישואין משאלת. והשכיח
 באי ומתמזגת, בערפל כלוטה הזוגיות ברית על מלמדת" כהינומה תלוי

 בלתי למעשה, רוח להלך משולה הפרידה. חלקה מנת שהיא הבהירות
 לעצמה ביחס תהייה מעלה הדוברת השיר בסיום. לשליטה ניתן או רצוני

 היא שואבת מהיכן, כלומר?" חוגגת חדווה בלבי מאין" :ולתגובותיה
 שמציג, קיים כמקור הדמעה אל נפנית היא לכן ?כלשהי לשמחה כוחות

 .רגשי כפורקן הבכי של יעילותו את
 

 דליה רביקוביץשירת 
 

 שחשה והקיפוח הבדידות תחושת את מבליט 18"חמים זיכרונות" שירה
 הוא/...אותי ליווה האבק רק: לך תאר, "סמוי נמען אל הפונה, הדוברת

 על הדוברת חוזרת הרגשית ההעצמה דרך על...". הילדים לגן אתי הלך
 ישהנט של אלה ורגשות, ילדותה בימי שחשה חמימותהמ התלישות

 שירים שני על" במאמרה יצחק-בן איה. בבגרותה אותה מלווים כנראה
 הסתום על בהתרפקות מצטיינת שירתה כי, טוענת" רביקוביץ דליה של

 נטולת מאושרת לילדות כמיהה קיימת. למציאות הסתגלות ובאי
, הבתים בהמשך שעולה כפי, ובבגרותה לפחד הופכת הבדידות 19.יתמות
 היא בהזיותיה". אחר" מלווה יש להן החברות כלפי בקנאה חשה היא

 בו לראות שניתן תיאור", מאהבה רטובים, אחדים בתים" על חולמת
                                                      

 לאה של אהבותיה על. 172' עמ, 2004, 'ב שירים", כך נפרדנו, "גולדברג לאה: ראו 6

 .2013, היער באפלת כעץ, ראובן-בן שרה: ראו גולדברג

 והניסיון, חולשה כמקור הבכי מוצג", גיבור דני, "לילדים שטקליס-ילן מרים של בשירה 7

 .1986, וסיפורים שירים, שטקליס-ילן מרים". בעצמן בוכות הן הדמעות" לומר הוא

 .87' עמ, ה"תשנ, כה עד השירים כל", חמים זיכרונות, "רביקוביץ דליה: ראו 8

' עמ (,1993) 64 ועיון מקרא", רביקוביץ דליה של שירים שני על, "יצחק-בן יהא: ראו 9

 ,1974 אביב-תל, טרקלין, רביקוביץ דליה בשירת עיונים, ברוך מירי: עוד ראו. 32-28

, דב-בן ניצה; בשירתה כתמה והעלבון הקיפוח מטיב על רחב עיון מציגה ברוך. 19-9' עמ

 .2011, כתובים חיים
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 מוטעמת כתבנית חוזרת היא שוב. לתשוקה ואף ביתית לחמימות רצון
 בריחתה". שלי היחיד המלווה שזה/ מקופחת הייתי" האמירה על

 של בירתם עיר" – חמים מקומות אל בדמיון מתאפשרת
 ואושר מלאות, הנאה חווה היא ושם –" מאושרת הפקרות/...הלוייתנים

 של בשיר החוזר במוטיב מסתיים השיר. הקודמים בבתים נעדרים שכה
 דרך על הכתיבה. ואהבה מגע, חום ללא בדידות של, חשופה הרגשה

 לה ומעניקים, המיותמת המציאות מן אותה מניסים והפנטזיה האגדתיות
 .ושלווה מלאות ונאההה במחיר אפילו

 

 משעול אגי שירת

 את מאמצת הדוברת 20"בית עקרת עם להתחתן רוצה אני גם" בשיר
 עצמה על מעידה סרקסטית ובנימה ,המסורתי הגברי-המגדרי הטיפוס

 שמשמה ,בית עקרת עם זוגיות מחייבת נישואין בברית לחבור ורצונותיה
 .הבית של עיקרו היא כי נגזר

 הנשית בעשייה ומסירה פירוט של תהליך חושף השיר של המשכו
 הבישולים לריחות הדאגה, הארוחה הכנת של והמצומצמת המדודה
 ,לדוברת ומעניקים ,להבצ   הם החיים. רכיהםווצ הילדים לחוגי, והניקיון
 לחיות" – במחיצתה היבלעות ,השקט הגברי-האחר הקול מעין שהיא
 בדומיננטיות פיינתמתא הנשית הדומסטיות כי ניכר". התרחשותה בצל

 .משפחתית ובהתרחשות שקטה
 עקרת במחיצת להיות והסכמה חיווי בעמדת מתאפיין הראשון הבית
 מרגע חל הרדוקציה תהליך. ולנתינה לעשייה כמטפורה ,הבית

 לחיות רצון על מעיד" להיטשטש" הפועל שם. הבית בתוך ההיבלעות
 בהיפוך ,"השלצד העזר" להיות כלומר, בטשטוש, בערפול ולהימצא

 הקול כנגד שמתריס נשי קול הינו הקול שוב אך. יהודי-המסורתי לציר
 חדשה מינית-חד לזוגיות רצון על רומז ,לחלופין או ,האבהי-האחר

 האנלוגיה דרך ועל ,"צל"ה את מבכרת בשיר המוענת. ועכשווית
 אך, וההשפעה המרכז את", אור"ה את לנמענת מאפשרת הניגודית
 .המטבחית-הביתית ההתרחשות בצל הסרקסטית הנימה

, מחמד-חיית מעיין של קיום לעצמה לאמץ ומבקשת מתבוננת הדוברת
 חיים, שינה, קימה ויכללו מינוריות תהיינה הפעולות. חתול או כלב דמוי

                                                      
' עמ, 2007 ירושלים, דברים קורים", בית עקרת עם תחתןלה רוצה אני גם, "משעול אגי 20

 תפיסתה את ומציגה ,משעול אגי מתראיינת מידן קובי עם" ישראל חוצה" בתוכנית. 30

 ברור להיות שצריך דיאלוג הינו לדידה השיר .רב קהל עם לדבר הפונה שירתה בדבר

 שפה" מעין והיא ,קומוניקטיבית להיות צריכה השירה. הבנתו לשם מונמך לא אך ובהיר

 ".שפה בתוך
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". ילדיה חוגי חייה בחש" – וילדיה האם הינו כשהמרכז ,בשוליים
 מתוך המרכזיות את לאישה ולהעניק בשוליים להיבלע בוחרת הדוברת
 דווקא להידמות רוצה האישהש מרמז הסמוי במישור עיון. ורצון בחירה
 עצמו מעל המשיל, הפסיבי המתבונן עמדת את בביתו לו שבחר לגבר

 של הדלה בעשייה להתמקד לקורא מאפשר זה בית. ועשייה אחריות
 לצמצום משאלה או כבקשה – עתיד בזמן" אקום/ אישן" המוענת
, והמועצמת המוגדלת הנמענת לעומת ,הממדים קטנתלהו הנוכחות

 .ילדיה בראיית ומכוונת תמידית הבעשייו בשאון חייה את החיה
 הדוברת של הרדוקציה על ומלמד ,יותר פסקני אפילו האחרון הבית
 מבקשת היא. "לזמזום/ אחריות לי תהיה ושלא" – האחריות בממד
 זמזוםל. זמזום כמו וקל טורדני לעניין אפילו כלשהי אחריות ללא להיות
 צליל זהו. והזעיר הטורדני הצליל חיקוי על המעיד ,אונומטופאי מצלול

 .הפסיביות של בלועה ההיבלעות, הנמענת של באורה לחסות השאיפה
 האישה של מרכזיותה את משעול אגי מעלה זה וממוקד קצר בשיר
 לעקרת להינשא בערגה מסתכם לא שהשיר לקורא נדמה אך, בביתה

 בחלוקה, בשוויון הצורך על מובלעת בצורה לומר בא אלא ,ביתה
 .הנכספת לאישה בסיוע, צודקת

 
 סיכום

 
 שחשפו, המשוררות משירי מקצת והוצגו נבדקו המחקר לאורך

 הנמען על הנסמכת הרכות וחזרה שבה ובהם, ומצוקותיהן מרגשותיהן
 יוביטוי על הכאב חזר כמוטיב. ונפשי פיזי קשר של למימוש והרצון
 המחיר. הניתוק או הפרידה בגין וההתפכחות ההחמצה לנוכח השונים
 ושירים עדויות, מכתבים שעולה כפי, מנשוא כבד אחת לא היה האישי

 .האהבה הגשמת והעדר הבדידות מחיר את שהעלו, וגולדברג רחל של
, אהבה אחר בחיפוש בשיריה להבחין ניתן רביקוביץ דליה בשירת גם

 בדיון אחרונה. הנכפית היתמות השלמת, תוהתרפקו שלמות אחר
 הנשית ההוויה של הדקים מנימיה הכותבת, משעול אגי המשוררת

 לחסות והרצון נשיתה ההגשמה של סרקסטי היצג תוך, מודרנית-הפוסט
 הבשלה תוך, הנשית לעשייה הוקרה של מקום ךמתו אך ;כנפיה בצל

 שאינה ופעילות מלאות בעל, ושוקק חי כביטוי", אני"כ האישה לראיית
 התקופה רוח את המשקפת תמורה להציג בכך ויש, משפחתית רק

 .מודרנית-הפוסט והכתיבה
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