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נושא זכויות הנשים לא יורד מהדיון הציבורי מאז המהפכה  
כחלק מהאמנציפציה שקידם   18 -, שהחלה במאה ה הפמיניסטית

היתר, מאבק להקניית שוויון זכויות מלא לציבור הנשים.  , בין הליברליזם
לימודי "מגדר" באקדמיה הפכו לפופולריים, ותנועות פמיניסטיות 
ממשיכות ביתר שאת להילחם על זכויותיהן של הנשים. שוב ושוב עולה 

דה מגדרית בימינו שאלת הדרתן של נשים מהמרחב הציבורי. הפר
מטעמי דת מפרה את זכות היסוד של נשים לשוויון ומנוגדת להנחות 
יסוד של המשטר הדמוקרטי . הדיון מתרחב לכל צורות המדיה 
התקשורתית ובעידן הפייסבוק נשים חושפות סיפורי הטרדות ופגיעות 

על רקע מיני ומעזות יותר להתלונן. הפייסבוק מאפשר להן להתארגן  
תביעות משפטיות נגד המטרידים.  המהפכה הפמיניסטית ולהגיש יחדיו 

לשוויון האישה לזכויות הגבר בנושא החזקה על הילדים במקרה של 
גירושים אף הזיקה להן. אם בעבר היה ברור שבמקרה של גירושים 
האישה מקבלת עליה את המשמורת על הילדים, והאב משלם מזונות; 

המשפט מעדיף למסור את כיום המצב הוא שונה. במקרים רבים בית 
הילדים למי שמשתכר יותר, יתר על כן נשים שמשתכרות יותר נאלצות 
לשלם מזונות לגברים. המאבק על הרקע המגדרי רק הולך ומתעצם...  
איך מאבק זה משפיע על הנשים? איך הוא משפיע על היצירה הספרותית 
 והאמנותית? איך הוא משתקף בהן מנקודת המבט של היוצר הגבר
ומנקודת המבט של האישה היוצרת? מי נחשבת "אשת חיל" בימים 
אילו?   תוכלו למצוא תשובות, חלקיות או מלאות, בשלל היצירות 

 שבגיליון זה. 

הלכו  ,שהן מעמודי התווך של הספרות העברית ,שתי נשים יוצרות
לעולמן לפני חודשים מספר: נאוה סמל. משוררת וסופרת, ורונית מטלון, 

כ"סופרת של נשים", שזה אך פרסמה את ספרה "והכלה סגרה  שהוגדרה
את הדלת". הלכו מעמנו גם שני סופרי שואה, עטורי פרסים: שמאי גולן 
שכיהן כיו"ר אגודת הסופרים העבריים, ואהרון אפלפלד. יהי זכרם 

 ברוך!       

   איתן-רחלי אברהם  

 ת כ   ר ו   ע ה    ר   ב  ד
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"קול  הייתה לי הזכות לבחור בספרה של רונית מטלון ז"ל,

המשמיע את קולן  )בהיותי שופטת בתחרות פרס ספיר (צעדינו"

 של הדמויות מן המעברה, ובפרט קולה המושתק של האישה. 

בספרה האחרון הכלה משמיעה את קולה הנחוש: "הכלה 

שהסתגרה בשתיקה מוחלטת בחדר השינה בבית הוריה  ,הצעירה

חזרה הודיעה לבסוף מה שהודיעה ו ,במשך יותר מחמש שעות

 ,שלוש פעמים על הצהרתה המדהימה מבעד לדלת המוגפת

ארבעה זוגות אוזניים היו כרויים אליה בחרדה ובמסירות אין קץ. 

 "… "לא מתחתנת, לא מתחתנת
  

 , דאז הממשלה ראש עם הסופרים אגודת ר"יו בהיותו ל"ז גולן שמאי הסופר

 גולן ארנה רעיתו מימינו. שמיר יצחק מר

 אפלפלד אהרון  השואה סופר

 ואהרון, ברחוב נרצחה אמו ל"ז

 ביץרנו'צ הגטו אל גורשו ואביו

 רגלים קרות -נאוה סמל  
 

ר ֲאשֶׁ ה כַּ תָּ בתַּ ִמש   אַּ בֵּ  ִבי ר 

רּום חּוט גֶׁד פָּ  ִמבֶׁ

יָּה הָּ ם שֶׁ עַּ נִָּתי פַּ פ  ִמיא אָּ ח  הֶׁ  ו 

ִני ינֶׁ ת אֵּ עַּ לֶׁ  ִאם יֹודַּ י האֵּ עֵּ  ּגּוף ִקר 

ד אֹו ְך בַּ ש מֹועֵּ  .נֶׁפֶׁ

ִמים עָּ נּו ִלפ  ִנים ֲאנַּח  שֵּ  ֲהפּוִכים י 

ֲאִני את וַּ ת מֹוצֵּ אִשי אֶׁ  רָּ

יַּד פֹות ל  יָך כַּ לֶׁ ג   .רַּ

ת ֲאִני עַּ ן נֹוגַּ הֶׁ  בָּ

אֹות ן ִאם ִלר  רֹות הֵּ  קָּ

י תֵּ ינּו ִכש  בֹותֵּ צֵּ נֹות מַּ כֵּ ש   .הַּ

 

 רונית מטלון ז"ל ביום קבלת הפרס
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  שירהבילי ש
 

 
 

   כלום-הלא בתוך משפחתית מסיבה
 

ל רּוִאים כָּ   - ִהִגיעּו ַהקְּ
אּו ַאְך ִתי ַגם בָּ רּוִאים-ִבלְּ רּובְּ , קְּ פָּ   ,ַרב ִמסְּ

ה ִרים ֵאלֶּ גֹורְּ ֱאנֹוִשי ַלגּוף ִמחּוץ ַהִמתְּ ֵעץ: הָּ ן, בָּ בֶּ אֶּ ה בָּ מָּ ֲאדָּ   ִכי ֲהַגם, ּובָּ
ר ֹלא ֵדל ִנכָּ בְּ ֵבין םינָּ בֵ  הֶּ רֹוֵבי לְּ ה-קְּ חָּ פָּ ִגיִחים ִמשְּ ה ַהמְּ קאַהפַ  ִמַמֲעבֶּ    ,רְּ

ַצד קֹון ַנַחל לְּ ֵגל ַהַירְּ ַגלְּ ף ַהמְּ צֶּ ן קֶּ בָּ כּו-לָּ ַהמֹוִליְך, רעָּ ַטּנֹות ִסירֹות וְּ   קְּ
ב ֵמֵחיק רֶּ עֶּ   .הָּ
ֲהרּו אֹוַפַּנִים זּוגֹות חֹור דָּ חֹור-סְּ ִביִלים ַעל סְּ ִדים תתַ כִ : יםלִ תַ לְּ תַ פְּ  שְּ לָּ  יְּ

בּוַצת ִבים ּוקְּ לָּ צּו, ָאצּו ַיַחד ַגם כְּ ֹחל ַכדּור רַאחַ  רָּ מֹוֵסס, כָּ ִהתְּ ַבת שֶּ ִקרְּ  בְּ
ֲענִָּנים ל הָּ ֵתייַ  שֶּ כְּ אּו ֵקיִצית-ַהּסֹוף ָאִביב-לתֵ  רְּ הֹות ָאבֹות ּובָּ ִאמָּ אּו ,וְּ ִנים ּובָּ  בָּ

ֵני ִנים ּובְּ אּו, בָּ ֵני דֹוִדים ּובָּ רֹות דֹוִדים ּובְּ שְּ עֶּ בּוש תנוֹ נוֹ גְּ סִ  בְּ ם ,לְּ קָּ לְּ ד חֶּ גֶּ בֶּ  בְּ
ִחי רָּ זְּ ם אֶּ קָּ לְּ חֶּ   .ַמִדיםבְּ  וְּ

ְך אּו ֵהם כָּ  : בָּ
ל ִמי גֶּ רֶּ ב ּוִמי ,בָּ כֶּ רֶּ ֲהֵרי ,בָּ אּו שֶּ ם בָּ ה ֹלא יִש נּו ַרק ,כֻּלָּ  . ִהִגיעָּ

ִתי ּה הֹוַתרְּ ֵני אֹותָּ ֹל ִלפְּ שָּ ִנים שכְּ ַשַער שָּ ַמִים בְּ   ִהיא ֵאין ָאז יּנִ ּוִמ  ,ַהשָּ
ֵאין ,ַהַחִיים ֵבין   .ַהֵמִתים ֵבין ִהיא וְּ
ִתי ֵכן ַעל ַגשְּ סּות ִכי ִהרְּ ַכּנְּ מ זוֹ  ִהתְּ ה וֹ כְּ ִהיָּ ל ִהיא בְּ ִר  אֶּ נָּם ,יקהָּ ָאמְּ ִתי וְּ  נַָּעצְּ

ִטים ַמִים ַמבָּ ִנים ַבשָּ ַעּנְּ ה ַהִמתְּ עָּ   .ִקמְּ
ה עָּ ה שָּ ִליִתי ַרבָּ רֹום ֵעיַנִים תָּ ִמין ַבמָּ ת ַהַמזְּ ְך אֶּ ִהֵּנה ַהֹחשֶּ ה וְּ ה ִסירָּ  ַקלָּ

ל ִעם ַוֲחִריִשית גֶּ ה ןוֹ גבְּ , דֶּ לָּ טֻּ  ַהַליְּ ִליכָּההִ , ּהמָּ ַבַחרְּ ַבת ןגֶּ עֹ  שְּ ִקרְּ  ֵעץ בְּ
טּוסאֵ  ִליפְּ ב, קָּ חָּ ִתי ָאז אוֹ  רָּ ַחנְּ ַלִים-ְךרֶּ אֶּ  עֹוףבְּ  ַגם ִהבְּ  נָּהשֵ  סּוְךנְּ ּו קֹוֵדר ַרגְּ

ב בֹ  מֹוט ַעל ַהִּנצָּ ֵעין ַהַּנַחל ַצדלְּ  ּהַ גָּ ה כְּ עֹוף, ֲאנָּפָּ הָּ ֹלא, עזַ  ֹלא וְּ   .נָּע וְּ
ִאלּו ל כְּ ּסָּ פֻּ ֵני הּוא מְּ ִתי ַוֲאִני. ףַהחוֹ  ֵמַאבְּ ַלת יַָּשבְּ גְּ עֶּ ַגלִ  בְּ ה יםַגלְּ רָּ צְּ עָּ   .שֶּ
נָּף ַבַעל מּול ִאֵלם ַהכָּ   ,הָּ

 קסט-איתמר יעוז
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ֵפק ִתי ִאם סָּ ם יַָּדעְּ ֵכן ֹקדֶּ ה סּוג לָּ ל זֶּ נַָּפִים עֹוף שֶּ   .כְּ

ה מֶּ ה ִנדְּ קָּ ַחמְּ ה ַהִצפֹור ִהתְּ דֹולָּ ה ַהגְּ ֵרי מּוֵזאֹון ֵמֵאיזֶּ ִדבְּ ִמים לְּ ִהֵּנה ,ַהיָּ אִ  וְּ  יִתירָּ
ַתע פֶּ ת יִש נּו לְּ פֶּ נֹופֶּ ִריעֶּ לְּ  מְּ יהָּ  בְּ יָּדֶּ ה ִמתֹוְך, בְּ ל ַהּנֹוֵשאת ַהִּסירָּ גֶּ ה ןוֹ גבְּ  דֶּ לָּ  ַהַליְּ
אֹ  ֵשנָּה ַהקֹוֵרא ִמיַהִפתְּ תֹוְך יִש נּו לְּ ה בְּ יהָּ  ַהִּסירָּ גּוִרים ֵבית ּוֵמֲאחֹורֶּ -ַרב מְּ

ִדים ַהחֹוף ַעל קֹומֹות ַהֲאִפיל ַהַמקְּ   .לְּ
ַתע הּוַאר ַהַבִית ֵמַחלֹונֹות ןַחלוֹ  פֶּ ִשֵמש לְּ עֵ  וְּ ת ןיכְּ רֶּ גֶּ ּה אֹור ִמסְּ ֹראשָּ א ,לְּ לָּ  אֶּ

קֹום ִבמְּ יהָּ  שֶּ נֹות ַשֲערֹותֶּ בָּ רּועִ  שּוב ַהלְּ פֹות טְּ לְּ ֹחרֹות ַמחְּ ת שְּ נֶּיהָּ  אֶּ ִביֵמי פָּ  כְּ
ּה ִעירּותָּ ש ,צְּ ה ַממָּ קּופָּ ּה ַבתְּ בָּ נּו שֶּ ה ִהַכרְּ ת זֶּ ִתי, וֹ ז אֶּ ִליָאה ַחשְּ ב ֹלא ַאְך פְּ  ֵעקֶּ

ל ּהיתָּ אִ רְּ מַ  ב ִאם יכִ  ,יִש נּו שֶּ מּות ֵעקֶּ ה ַהֵצל דְּ דָּ מְּ עָּ מּוְך שֶּ   .סָּ
ַלת יֵמֲאחֹוֵר  גְּ ַגלִ  עֶּ ר יםַהַגלְּ ּה ֲאשֶּ ִתי בָּ ִעיר בִנצָּ  יַָּשבְּ   ִפיִליִפיִני צָּ

ֵעין פּוִאי ָאח כְּ ַסֵיעַ , רְּ ֲאנִָּשים ַהמְּ נּועַ  םיִ פַ גַ -ֵכינְּ  לָּ ה ינֵ פְּ  ַעל לָּ מָּ ֲאדָּ   ,הָּ
ל רְּ  ֵישּותוֹ  ּוִמכָּ רּו נָּהקָּ ת תזָּ פֶּ צֹות שֹורֶּ ִתי ֲארָּ   ,ִלי רֹותכָּ מֻּ  ִבלְּ

הַ  ַתק ִעירצָּ וְּ קֹות שָּ ר ;ֲעמֻּ שָּ פְּ מּוִסים סֹודֹות אֶּ ה ָאֵכן - מוֹ עִ  כְּ עָּ תָּ ה ַהפְּ רָּ  ִנכְּ
ת שֶּ נָּיו ַבֲארֶּ ֲהֵרי פָּ ַגש ֹלא שֶּ ם יִש נּובְּ  פָּ   ,ֵמעֹולָּ

ַרק גָּש - יַָּדע וְּ ִתיד יתִ חְּ פַ ִמשְּ  ִמפְּ ֵרְך עָּ ֵהעָּ ֵעת לְּ ה ,כָּ דֹומֶּ   בְּ
גָּש ִמפְּ ִתי לְּ ַפחְּ ּנֶּ  ִמשְּ ֵני ְךַר עֱ שֶּ ִנים ִלפְּ ם, שָּ רֶּ טֶּ   יתִ נְּ מַ לְּ ַאתְּ הִ  בְּ
נָּם ָאמְּ ּה וְּ אֹותָּ נּו ֵעת בְּ ַכַּנסְּ ַיד ִהתְּ ם חֹוף לְּ ֹלא, ַהיָּ מּו וְּ ר ַרתִבשְּ ַטּנָּה נָּהָּ  ,קְּ

ה תָּ לְּ עֶּ הֶּ ִתי ַעל שֶּ ת ַדעְּ ֵמי אֶּ דּוִתי יְּ ִמים ַילְּ דָּ קְּ ת ַהמֻּ אֶּ יֹות וְּ מֻּ אֹות ַהדְּ ַמלְּ  ַהמְּ
ן ִקידָּ סבְּ כִ  ַתפְּ קֶּ סּות טֶּ ַכּנְּ ִתית ִהתְּ ַפחְּ ר זוֹ  ִמשְּ בָּ כְּ שֶּ ִמים בְּ   .ַהיָּ

ה ִהיא יִש נּו חָּ ִּנצְּ ִעילּות ַעל שֶּ ִחים פְּ אֹורְּ גַ  הָּ ה םוְּ רָּ נֵ  ִדבְּ ָאזְּ ִנים יבְּ מָּ זְּ  ַהמֻּ
ִעיַמת ה קֹול ִבנְּ ת ַאְך ֲעמּומָּ צֶּ ה נֱֶּחרֶּ רָּ ּה ַעל ִדבְּ כָּ רְּ ל עֶּ ה שֶּ חָּ פָּ   ,ִמשְּ

ר ִעקָּ ץ בְּ רֶּ אֶּ ֵאל בְּ רָּ ֵני ִישְּ בְּ שֶּ ם כְּ ֵני... ַחִיים ָאדָּ שֹוכְּ ם וְּ א-עֹולָּ ִבים ַהבָּ  יֹושְּ
ה לָּ ל ַבַליְּ ֵרחַ  מּול אֶּ עוֹ , ַהיָּ ה דבְּ מָּ ֲאדָּ ִרינָּה הָּ יֹון ְךסַ מַ  ַעל ַמקְּ  ַללשְּ  ַהִדמְּ

דּוִמים ֵארּוִעים ַהֹכל קְּ ִרים ִריםשָּ  וְּ ַזמְּ  . ּומְּ
ִהֵּנה עֹוף וְּ ַלִים ְךרֶּ אֶּ  הָּ ַרגְּ ַגעלְּ  ַרחפָּ  הָּ ֲאִויר רֶּ ַשם בָּ רָּ ל וְּ גָּ  ַמעְּ

הּוא שֶּ ה ֵאיזוֹ  ַמִטיל כְּ מָּ גְּ תוֹ  ַעל עָּ ִביבָּ ה, סְּ דֹומֶּ ַבַעל בְּ ִרי נָּףכָּ  לְּ , יֹוִמין ַעִתיק ִמצְּ
ם ַעל ַהשֹוֵמר ת ֲאִביִבית ַהֵתל ַהִפּנָּה ִמן ַאְך ,תוֹ יִמ ַהמֻּ  עֹולָּ רֶּ תֶּ סְּ  ,ַגגֹותבְּ  ַהמֻּ

דּוִדים תנוֹ טֵ נְּ ַאבְּ  עּו ּובְּ מְּ אֹום ִנשְּ ִגינֹות ִפתְּ ר, ַעִליזֹות ַמנְּ יֶּתֶּ , ִדיּוק לְּ
ִגינֹות יּו ַמנְּ הָּ ֵר  ַעִליזֹות שֶּ ןבְּ  . אִשיתָּ

ם אּולָּ כּו וְּ לְּ בּו: הָּ צְּ נֶּעֶּ ה ַאט-ַאט וְּ לֹושָּ ה, שְּ עָּ בָּ ִנים ַהַבחּוִרים ִמן ַארְּ מָּ זְּ  ַהמֻּ
רּוִעים   .ַהשְּ

א ַעל שֶּ מּו ַהדֶּ ם ַעל קָּ ֵליהֶּ סּו ֵהם, ַרגְּ העֵ  ִטכְּ ם צָּ ַאַחר ,ֵביֵניהֶּ ן ּולְּ מּו ִמכֶּ לְּ  נֶּעֶּ
ה ֲאֵפלָּ בּו ַאְך בָּ ַמן ַכֲעֹבר שָּ ל םילָּ בִ הוֹ בְּ  זְּ ֵבק ֵעגֶּ   .ַמרְּ

ִדים ֵאש ייֵד פִ לַ  ַגם ֵהִביאּו ֵהם רָּ שֹותַהחּו ֵצלבְּ  ּוששְּ קוֹ שֶּ  ּוזְּ  .רְּ
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ה קֹול ִעיָּ ל גְּ ֵהמֹות שֶּ ַתֵּנן בְּ ק ִמַקו ִהסְּ ֹאפֶּ   .הָּ
ה קֹולֹות ִעיָּ ל יםבִ ַר  גְּ פֻּ  ַחִיים-ַבֲעֵלי שֶּ ִדיםמְּ  . חָּ
ַבּסֹוף ה לְּ בּוצָּ ה קְּ דֹולָּ ה ֲאנִָּשים לשֶּ  גְּ נֹוֵעעַ  ֵהֵחלָּ ִהתְּ חֹולבְּ  לְּ   ,מָּ

ּה ַעדצַ  ,יִָּמינָּּה ַעדצַ  ֹמאלָּ ה ִנתּור ,שְּ ִדימָּ ִנתּור קָּ ָאחֹור וְּ  .לְּ
לּו צְּ ֵלי ִצלְּ ת כְּ כֶּ לּו ַמתֶּ צְּ ִצלְּ ֵלי וְּ כּוִכית כְּ הִ  זְּ   יםַסלִ  ִמתֹוְך םפָּ לְּ שָּ בְּ
ִזים ּוִמתֹוְך גָּ  . ַארְּ
מּו נוֹ  ַגם הּוקְּ חָּ לְּ ִליִנים ֵריחַ  .לֹאכֶּ  תשֻּ ַמד ַתבְּ ֲאִויר עָּ הּול בָּ ֵריחַ  מָּ ִני בְּ רָּ  דֹוקְּ

ֵפי לשֶּ כְּ  ם ִנטְּ   .דָּ
ר שָּ פְּ ַלל אֶּ ֵריחַ  ִנגְּ ַחִקים ִמן הָּ רְּ עֹוד ַהמֶּ ֵשי בְּ ה ַאנְּ ִסבָּ ִתית ַהמְּ ַפחְּ  ַהִמשְּ

ִחיִזים ח ַסִכיֵני ַמשְּ בָּ עֹוד ִזיק םיזָּ תִ הַ בַ  ִמטְּ ֵמיגָּ  מּול ,ִזיק וְּ ַמִים רְּ ִרים ַהשָּ   .ַהִחּוְּ
ה מֶּ ִנים ִנדְּ כֹונְּ ל ִמתְּ גָּ ַמנְּ ה לְּ עּודָּ ִלסְּ ֵמי וְּ ה ִבדְּ לָּ  . ַהַליְּ

ה ַעד ֵהרָּ ַלח מְּ ם קָּ ד ַהדָּ נֶּגֶּ ֵעיַנִים לְּ   .הָּ
ל ֵעגֶּ ה הָּ כָּ חֹות .בָּ יָּר ַצלָּ פּו נְּ עֹופְּ ם ִמֹפה ִהתְּ שָּ  . לְּ
ֵתי טֹות ֵעינָּיו שְּ כֹות ַהבֹולְּ גוֹ  ּומֻּ ל ןַהיָּ ל שֶּ ֵעגֶּ ֵלב עּובְּ קַ תְּ הִ  הָּ ִקיעַ  בְּ רָּ   הָּ

ִאלּו בֹות כְּ רְּ סָּ ם שמּולָּ  מְּ ִמיםלְּ  ִמשָּ   .עֹולָּ
ה ִמֵקץ עָּ ְךלְּ  שָּ ה ֵערֶּ ֲעכָּ ה דָּ דּורָּ ה תֹוְך ַהמְּ שָּ ִכי קֹולֹות ַאְך, ִאוְּ ֵכס הֹוִסיפּו בֶּ ַפרְּ  לְּ

ל לָּ חָּ ֵריק בֶּ  , הָּ
ה ל ִעם ַהִּסירָּ גֶּ בְּ  ַהדֶּ הַהלַ  ןגוֹ שֶּ לָּ ה דַר הָּ  יְּ בָּ רְּ קָּ ל ִהתְּ   ַהחֹוף אֶּ

ַמֲחַשִכים ּהירָּ תִ הוֹ בְּ  ת בְּ ם אֶּ ה ַהֵמִפיץ ַהיָּ חּושָּ ל תְּ ַלח שֶּ ָאה ֹלא מֶּ   ִנרְּ
ם אּולָּ ר וְּ ַרם ַהּנָּהָּ נֶּה לוֹ  זָּ ִמשְּ ִהירּו בְּ   יםסִ טּויפְּ לִ קָּ אֵ הָּ  טּוֵרי ֵבין תמְּ
ִאלּו ַהִגיעַ  שֹוֵאף כְּ נֹוף לְּ ם לְּ  .נֱֶּעלָּ

פֶּ  ִתי ַתעלְּ ַחנְּ ּה ַבֵשִנית ִהבְּ ִליתָּ לָּ ל ִבצְּ   יִש נּו שֶּ
ּה עֹודָּ ת וְּ פֶּ נֹופֶּ ִריעֶּ לְּ  מְּ ֵתי בְּ יהָּ  ִבשְּ יּו תדוֹ רָּ פְּ מֻּ  ִכי ֲהַגם ,יָּדֶּ ַדִים הָּ   ַהיָּ

  .ַהֵגו ִמן
ִביב נֶּיהָּ  סְּ ּה ִרֵחף פָּ ִציִני ִחיּוכָּ רְּ ִמיד הָּ ה תָּ דֹומֶּ ה בְּ בֹורָּ ה ִהיא יתנִ רָּ עֵ  ִלדְּ חָּ רְּ  טָּ

לֹוא יהָּ  ִבמְּ תֹ  ֹכחֹותֶּ ת חַ ִלפְּ לֶּ ה דֶּ ִעירָּ ָאה ִפַּסת לאֶּ  זְּ שָּ   ִמדְּ
החֲ  סֻּ  סּומָּ תּומְּ רֶּ ל גֶּ ל ַצד ִמכָּ קֹום אֶּ ה מְּ ִסבָּ ִתית ַהמְּ ַפחְּ  .ַהִמשְּ

ל ַקֵּוי גָּ טּו ַמעְּ טְּ  . ַמִיםשָּ לַ  ִמַתַחת רָּ
ְך ַאַחר ה כָּ תָּ צְּ   יִש נּו רָּ

לִ  ַלֲעֹבר ֲאנִָּשים חּוג לאֶּ  יִליַהלֵ  טיִ שַ הַ  יִמכְּ ִעים הָּ ָאה ַגֵבי ַעל ַהפֹוסְּ שָּ  ַאְך ַהִמדְּ
א וְּ ל ַלשָּ יהָּ  כָּ יּו ַמֲאַמצֶּ  . הָּ

ִדידּות ה בְּ חֹורָּ ת שְּ בֶּ נֻּקֶּ ִבים ּומְּ לּוִיים כֹוכָּ ה בְּ שָּ רְּ פָּ אֵשי ַעל ִהתְּ ִבים רָּ ֲעשָּ . הָּ
ִהֵּנה ר וְּ בָּ ב כְּ ל רּוחַ  ַמשָּ ַצּוָּ  נַָּגע ֲחצֹות שֶּ ִתי אִריבְּ ַשמְּ שֶּ ל כְּ ִעיר ִכי, ֵלב אֶּ  ַהצָּ

הכְּ  ַהִפיִליִפיִני עֹור הֶּ ב הָּ ַלת יֵמֲאחֹוֵר  ַהִּנצָּ גְּ ַגִלים עֶּ ִפי ַהּנֹוֵשף הּוא ַהַגלְּ רְּ עָּ   בֶּ
ִעיד ה ּוַמרְּ תָּ ה-ַהַביְּ תָּ   .ַהַביְּ
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ִגיִתי ת הָּ ִתי - תִקיפּותַ בְּ  ַהִמִלים אֶּ ִנַתקְּ ִמי וְּ ִגים להַ ִמקְּ  ַעצְּ   .ַהחֹוגְּ
ַלל ִמִלים פֹות ִבשְּ לּו שָּ בְּ ַערְּ ֹמִחי ִהתְּ מְּ  יִש נּו .בְּ ֵדה הקָּ חָּ ה ִמשְּ ִאיָּ רְּ  ,הָּ
  .ֵאינֶּּנָּּה

ִתי ִכי ַאף ת ֵהַסבְּ אִשי אֶּ הּסִ הַ  ִמן רָּ ל ִמן ַגם ַאְך ירָּ גָּ יָּה ַהַמנְּ הָּ ר שֶּ פָּ עָּ רוָּ  לְּ  .ֵאפֶּ
ַאף ִגיִתי ֵכן ִפי ַעל וְּ ת הָּ שּוב שּוב ַהֵשם אֶּ  ,וְּ
ִאיִתי ֹלא ִכי ֲהַגם ִביב ִאיש רָּ  .ִמּסָּ
ל ֹראש ֵעגֶּ ַבד הָּ ִריעֶּ לְּ  ףעֵ פְּ עִ  ִבלְּ ק בְּ ה ֵמֹעמֶּ לָּ ֵתי ַהַליְּ רֹות ֵעינָּיו ִבשְּ נֻּקָּ   ,ַהמְּ

עֹוף הָּ ַלִים ךרֶּ אֶּ  וְּ ַרגְּ ַלף הָּ צּוַעת ַעלמֵ  ַאט-ַאט חָּ ר ִלרְּ ַרם ַהּנָּהָּ זָּ   שֶּ
ל דּוִתי אֶּ ה ַילְּ חֹוקָּ רְּ ִליְך הָּ ִהשְּ  .ַהּנֹוף ַעל ֲאֵפלֹות נֹוצֹות וְּ

 
 
 
 
  

 ס"מ 100*70טכניקה מעורבת  – נורית גזית –ובמים באש 
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  אסרטיבית אשה - כללי דיוקן
 

ת ַבחּוץ כֶּ ַחיֶּ ִנים, מְּ ֹמק ִבפְּ ה, עָּ עּוצָּ ּה נְּ ב בָּ רֶּ תאֲ מַ  חֶּ לֶּ  כֶּ
ה ַבחּוץ חָּ ִבטְּ ֲעֵקִבים בְּ ת בָּ פֶּ  טֹופֶּ

ִנים ש ִבפְּ ת ַבֲחשָּ רֶּ יֻּּסֶּ  ,מְּ
ה ַבחּוץ קּופָּ ִנים, זְּ קֻּ  ִבפְּ תמְּ לֶּ  ,פֶּ

ת רֶּ חֹוזֶּ ּה כְּ ֵביתָּ ת, לְּ בֶּ ַיבֶּ ת ,מְּ סֶּ  , קֹורֶּ
בֹונֶּנֶּת ּה ִמתְּ מָּ ַעצְּ ָאה בְּ עֹות ַבַמרְּ מָּ ת ִבדְּ קֶּ  .  צֹוחֶּ
ת פֶּ אֹוסֶּ ת ּוכְּ ֵרי אֶּ ּה ִשבְּ שָּ  – ַנפְּ

ה שּוב מָּ ת קָּ רֶּ ַישֶּ   .ּוִמתְּ
ִמים עָּ ת ַגם ִלפְּ רֶּ שֶּ אֻּ  .מְּ

 
 

 מחר 

ר חָּ יֶּה מָּ הְּ ה אֶּ ת טֹובָּ רֶּ שֶּ אֻּ  ּומְּ
ה ַאִזיל ֹלא עָּ  ַאַחת ִדמְּ

ַרח ָאִריחַ  ת ָאֹדם פֶּ רֶּ אֶּ ִתפְּ  לְּ
ַאף שְּ  ּוַמַחת ִמַכַעס נִָּקי ֲאִויר אֶּ
ת ֲאַנֵצל ֵעי אֶּ ה ִרגְּ מָּ מָּ   ַהיְּ
ת אֶּ עֹות וְּ ַבִים שְּ ַערְּ  ,הָּ

ֹגר סְּ ל אֶּ ר כָּ ל ֵזכֶּ ֵשי שֶּ כּול ִרמְּ  ִתסְּ
ַעל נְּ ת אֶּ ֵחי אֶּ טּוס ִצמְּ   ַהזֹוֲעִפים ַהַקקְּ

ת לּולֹות אֶּ ת גְּ רֶּ ָאגָּה ֹיתֶּ  ַהדְּ
ה קֶּ ַאשְּ ִטיִמיּות וְּ ה אֹופְּ רּועָּ  .פְּ

  

 מיכל דורון

  זקופה קומתה
ּה תָּ ה קֹומָּ קּופָּ  זְּ

ּה תָּ ה ֲהִליכָּ לּולָּ   תְּ
ּה לּול ִדבּורָּ  צָּ
ּה רָּ עָּ דּור ּושְּ   הָּ
חֹוֵפי ש בְּ   ַהּנֶּפֶּ

ה ִהיא   בֹוכָּ
ּה תָּ מָּ ה ִנשְּ דּוקָּ   סְּ

ּה ַעל ת ַגבָּ בֶּ  סֹוחֶּ
ִנים עָּ   ַעִתיִקים ִמטְּ

  קּוִפיםשְּ 
ּה תָּ לָּ ִשמְּ  ,בְּ

   יֹוַדַעת ִהיא ַרק
ֵהם ֲארּו שֶּ ּה ִישָּ  ִעמָּ

ּה יֹום ַעד  . מֹותָּ
 

 

 

 

 



 

 19גיליון  שבילים ||  10

 

  שותקת היא
 

ת ִהיא קֶּ ה, שֹותֶּ ת ַמִגישָּ ִלים אֶּ פָּ  ַהּסְּ
עּוִגיֹות ִעם ַטּנֹות הָּ ן ַהקְּ ה ֵהִכינָּה אֹותָּ רָּ ִסדְּ  ,וְּ

ַמִפיֹות ָאגֹות ֲעטּופֹות בְּ ִכים דְּ עָּ ִדים ֲעמּוֵסי ּוכְּ חָּ  ,פְּ
ה ה ֵלדיֵ  ִממָּ לָּ יֹום ַליְּ ת וְּ ֳחרָּ מָּ  .לְּ

ּה ַרִבים ֲאנִָּשים ִעם ִביבָּ  - סְּ
ל ִהיא ְך כָּ ַבד כָּ  .לְּ
ת ִהיא קֶּ יהָּ . שֹותֶּ תֶּ פָּ בּועֹות שְּ תֹון צְּ פָּ ֹגל ִבשְּ  סָּ
ִקיִעים ַחִריֵצי ַאְך ל ַהבְּ  ַהִשַּנִים ִהדּוק שֶּ

עּו צְּ ן פָּ עּו אֹותָּ בְּ ִנצְּ  .ָאֹדם וְּ
ת ִהיא מֶּ עּוף חֹולֶּ   לָּ

לּוָאה ְךאַ  גּוף כְּ  בְּ
ה גּוף קֹום ִאשָּ מָּ ֹלא בְּ א לְּ  .מֹוצָּ
ה ִהיא ֵמהָּ נּות כְּ ַדמְּ  ,  ַלִהזְּ

ד יֹום אּוַלי חָּ  ַהֵחרּות ַתִגיעַ , אֶּ
ַהִחיּוְך  , וְּ

ַעד ֹלא ט ִתרְּ פּוא ִמַמבָּ ד, קָּ ה ִמיָּ פּוצָּ   קְּ
ּה ַמִגיעַ  ִכי ּה ֵיש ִכי ,יֹוֵתר לָּ כּות לָּ  . זְּ
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ר שֶּ עֶּ עֹות בְּ בָּ צְּ  ,אֶּ
חּוט ה ּוַמַחט בְּ מָּ קְּ  ִאִמי רָּ

ת יהָּ  אֶּ ַתְך ַחיֶּ שּוט בְּ  פָּ
ת ַתְך רֶּ שֶּ  .ּוִמלּוי ַשרְּ

ה מָּ קְּ ה רָּ אֹוִתי ַבִית, ָאֲהבָּ  וְּ
ם ה ֹלא ּוֵמעֹולָּ רָּ קְּ ּה ִנדְּ עָּ בָּ צְּ  .אֶּ

 
ִתי ַוֲאִני ִקַבלְּ ן ִמן ַהֹכל שֶּ  ַהמּוכָּ

ת מֶּ רֹוקֶּ  ,תֲחלֹומוֹ  ַרק וְּ
ת רֶּ קֶּ ֹלא ִנדְּ ף לְּ רֶּ  הֶּ

 

  יםבחי תְּ ובחר

 
ת ַהַחִיים וֶּ ַהמָּ נֶּיָך נַָּתִתי וְּ פָּ ה, לְּ כָּ רָּ ה ַהבְּ לָּ לָּ ַהקְּ  ; וְּ

תָּ  ַחרְּ ַמַען --- ַבַחִיים, ּובָּ יֶּה לְּ ה, ִתחְּ ָך ַאתָּ עֶּ ַזרְּ  , וְּ

 (19', ל, דברים)

 
ה יֹות ֵמִמית זֶּ  ִלחְּ
 ַבַחִיים ֵמת ִעם

ִדיש ת ַהַמקְּ  יוַחיָּ  אֶּ
ִכּסּוֵפי  - מֹותוֹ  לְּ

נֶּת ַדש ַחִיים ֹכהֶּ ִמקְּ ת בְּ וֶּ  .ַהמָּ
 

ַאתְּ   ,וְּ
 ,י"חַ  ַאֲחֵרי

ֵבְך ַעל  ,ַחרְּ
תְּ  ה ַקמְּ ִחיָּ  .ִלתְּ

 

* 
 , ֵמַהַבִית יֹוֵצאת

 יבחר גנאור

 מירה זימן –צל המוות ב
 ס"מ 160*90 שמן על בד
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ה Waze - ה אֶּ ה ַמרְּ עָּ ֵמש שָּ חָּ   - ַדקֹות וְּ
מֹוִנים ה שְּ עָּ בָּ ַארְּ ִרים וְּ טְּ יָך ִקילֹומֶּ  . ֵאלֶּ

ת בֶּ ת עֹוזֶּ ְךהַ  אֶּ רֶּ ה דֶּ ִהירָּ טֹוַבת ַהמְּ ִביש לְּ  ַצר כְּ
ַפֵתל ן ֵבין ִמתְּ ֵקִדיֹות ֹלבֶּ  שְּ
דֹות שָּ ִטיִחים וְּ ִהיר יָֹּרק ַמבְּ  . בָּ

לֹוִשים עֹוד ֹל שְּ הּושְּ ִרים שָּ טְּ  - ַלַיַעד ִקילֹומֶּ
ָך ר ַהֹּלא ֵביתְּ כָּ   - מֻּ

ר טֶּ ד ִקילֹומֶּ נֶּגֶּ ל כְּ נָּה כָּ ְך ִאתוֹ  שָּ רֶּ  ַבדֶּ
י  .ָךֵאלֶּ

ֹראש ה בְּ עָּ ן ֵעץ ַהִגבְּ  בֹוֵדד ֹארֶּ
ת בֹוֵחן כֹוִניִתי אֶּ  ,מְּ

ת בֶּ ַחשֶּ לּול מְּ ש ַמסְּ דָּ  .ֵמחָּ
ִרים עֹוד שְּ ד עֶּ חָּ אֶּ ִרים וְּ טְּ  - ִקילֹומֶּ

ֹל ַאֲחֵרי השְּ ִבים ֵמאֹות, בּועֹותשְּ  שָּ תָּ  ִמכְּ
ֹל שָּ פֹון ִשיחֹות שוְּ לֶּ יָך טֶּ  .ֵאלֶּ

ת רֶּ כֶּ ָך ִנזְּ קֹולְּ ּסָּ  בְּ הֻּ פֹון סַהמְּ לֶּ  ַבטֶּ
ַחת שֹונֶּה ֹכה יָך ִמִבטְּ תּובֹות ִמלֹותֶּ   .ַהכְּ

ִמיִני ַרַחת ,ִמיְּ ּה ַיַער קָּ ה ּובָּ ֵנדָּ ה ַנדְּ מָּ   ֲאדֻּ
מֹ  ִרים ִעיר, אִליּוִמשְּ בָּ ת קְּ שֶּ רֹון גֹולֶּ  ַבִמדְּ
יָך ת. ֵאלֶּ רֶּ  . עֹוצֶּ
ַתי ה מָּ תָּ יְּ ַאֲחרֹונָּה ַהַפַעם הָּ   הָּ
ּה ִתי בָּ ַנדְּ ם ִנדְּ ֹלא אֹותָּ ִתי וְּ ַנדְּ ם ִנדְּ הֶּ  ? לָּ

ַתי ִתי מָּ ַנדְּ ַנדְּ ְך ִהתְּ ַבִדי - כָּ  ? לְּ
ת רֶּ ַנעֶּ ת מְּ בֹוַתי אֶּ שְּ דֹות ַמחְּ   .ַהּנֹודְּ
נֶּת ת בֹוחֶּ ִרי אֶּ לּולָּ   – ַהּסֶּ

ה ַרק ִרים ֲחִמשָּ טְּ יָך ִקילֹומֶּ  .ֵאלֶּ
נֶּת ַכּוֶּ ה .מְּ ִניעָּ   .ַמתְּ

ה Waze - ה אֶּ ַבע ֲחִמִשים ַמרְּ שֶּ   - ַדקֹות וְּ
ִעים ִרים  ִשבְּ טְּ ה ִקילֹומֶּ עָּ ִתשְּ  -וְּ

  

* 
 

תְּ  ַזרְּ חָּ שֶּ ֹעִבי כְּ ה בְּ לָּ  ַהַליְּ
ל  ַהַבִית ִקירֹות ֲעִטיַפת אֶּ

ַזר ֵבְךלִ  ב חָּ צֶּ ר ַלקֶּ כָּ  ַהמֻּ
ַרק צּו עֹוד ֵעיַנִיְך וְּ ַטל נָּצְּ  .כְּ

   
תְּ  ִסַפרְּ כֹות וְּ ב ַעל ֲארֻּ רֶּ עֶּ   הָּ

ן ַעל בֶּ ַהב אֶּ ה ּוזְּ אּורָּ  ַהַתפְּ
לֹות ֵאש מָּ ג ַהשְּ לֶּ שֶּ  , ַהִּוילֹונֹות וְּ

ַבש, ַהִכּנֹורֹות ִלטּוף  ,ַהֲחִליִלים דְּ
ַחמּוֵקי ה וְּ יֹולָּ  .ַהּוְּ

ה יָּדּובְּ  ִלילָּ תְּ  קְּ ַרמְּ ַני פָּ פָּ   בְּ
ה ָאִריג - חּוט ַאַחר חּוט  . ֲעִלילָּ

 
ֵמי ֵאר ּוכְּ תְּ  בְּ ַתקְּ  שָּ

ת תֹור אֶּ רּועַ  ַהַכפְּ  , ַהקָּ
ְך אֹותוֹ  אֹותָּ ת, וְּ אֶּ   וְּ
קֹור ֵעיַנִיְך ַהַטל מְּ  .בְּ
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ת רֶּ     הכנרת שפת על ֲעקֶּ
 
 
תּוִקים ַהַמִים לכָּ  ה ַהמְּ ֵאלֶּ ַדִים ַעל הָּ  ,ַהיָּ
  ֹוצֹותצַהּנִ  לכָּ 

ת ַעל              שֶּ ֹרְך ֲארֶּ ל הָּ ֵני שֶּ ם פְּ   ַהיָּ
רוֹ  קְּ בָּ ל בְּ  שֶּ

ב רֶּ ת  עֶּ   ַשבָּ
ְך ַהֹצרֶּ ַתֵקן וְּ ִק , לְּ ַהתְּ   יןלְּ

ִכין                       הָּ  ּולְּ
ִרים לכָּ  הָּ ִפים הֶּ ֹצעָּ ה ַהמְּ ֵאלֶּ ל הָּ ד  הֹוֵשט' שֶּ  'ַהיָּ

ל                                             ם ַגע'  שֶּ  ',בָּ
ר לכָּ  ה ַהֹחמֶּ ִנַית ַהזֶּ ש, ַהיֹום-ַקן  ִלבְּ דָּ ַעט ִמקְּ  ,מְּ
ֵצק לכָּ   ֲהֵיש בָּ

שהַ  ַעל          רֶּ ִלי קֶּ  שֶּ
ה ַוֲאִני שָּ ה לָּ שָּ  לָּ
ּה ַוֲאִני לָּ ּה שֶּ לָּ  שֶּ

 
ִדי, ַנֲעַלי  ,ַמֲעמָּ
ַלי דֹות ַרגְּ עֹומְּ דֹוַתי, הָּ מְּ  ... ַהֹכל ,עֶּ

 
ת רֶּ אֶּ ִנשְּ ִמיִדי  ַהִנצֹול  וְּ  ַהתְּ

ש ַעל                       רֶּ ה קֶּ לָּ  ַהַהצָּ
שֹוט ִעם  ַהַמֲערֹוְך  מְּ

  

 סבינה מסג

 שלמה טוביה –צל החיים  
 ס"מ 125-125אקריליק על קנווס  
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 ילח נשות
 

   יםנִָּש 
ִתי    ַפשְּ  ' ַחם ַעל' תָּ

ְך  רֶּ ִחי ִמִדיַרת ַבדֶּ ָארְּ  מְּ
ל           אֹוטֹובּוס ַתֲחַנת אֶּ ֵבית הָּ ל חֹוִלים לְּ מֶּ  :ַכרְּ

ה...  ִראשֹונָּה שָּ ִחפְּ שֶּ נּוחֹות כְּ  תְּ
ַצֵלם             ַרח לְּ טּוס פֶּ ה ַקקְּ ֵפהפֶּ ל יְּ ה שֶּ לָּ ד ַליְּ חָּ  אֶּ

כֹ  ִשכּון ַבֲחַצר  רמְּ ה, עָּ ֵלמָּ ל ַבַמצְּ ד שֶּ  ַהַּניָּ
ה ִניָּ ה, שְּ ִבירָּ ה...  שְּ דָּ מְּ עָּ שֶּ ַעֵמל כְּ ִהתְּ  לְּ

ַרַעד                      בְּ
ַגן  ח ִצבּוִרי  בְּ   ִּנדָּ

ִליִשית ַהשְּ  וְּ
ה           בָּ שְּ יָּ שֶּ ָאה כְּ רְּ קָּ ִהִלים וְּ ל תְּ ְך כָּ רֶּ     ַהדֶּ
ב יִָּדי ַבמֹושָּ קֹול לְּ  ...ַרְך בְּ

 
ל ִעם  יֹות כָּ חָּ ה ַהַהנְּ ֵאלֶּ ר ַעל הָּ  ,ַהֹבקֶּ
ִתי  ַבלְּ ת ִהקְּ נָּיו אֶּ   פָּ

ל                חֹוִלים ֵבית יֹום עֹוד שֶּ
ל ַרב לָּ מֹוֵצאת  שָּ  .כְּ

 
 
 
 

 

  

 ס"מ 70*100אקריליק על קנווס  -יחזקאל סנדר  –השתקפות 
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  התייתמתי ארבעים בגיל

                                                                     

                   
 סלע בלובשטיין לרחל     
 
 

ִתי ֵמָאז צֹות יָֹּכלְּ ר ַלחְּ בָּ  ,ִמדְּ
הֹוִביל  ,ַעם לְּ
ת ַלֲעלֹות דֶּ רֶּ לָּ   וְּ

רֹות ִעם  ַהִדבְּ
ִלי ַאְך צְּ  אֶּ
ַתּנָּה ֹלא ר ִהשְּ בָּ  דָּ

בוֹ  ב נְּ צֶּ עֶּ  .בְּ
 

 
  פוטושופ

 
ַתי פָּ  ִמִלים ַעל ֲחתּומֹות שְּ
ֹּלא  .ֹאַמר שֶּ

ִתיריַ  ַהִשיר ן סְּ  אֹותָּ
ר ִסילֶּ קֹונְּ ן כְּ  .נֱֶּאמָּ

 ַיֲאִמין ֹלא ִאיש
ֵאינִֶּּני ת שֶּ מֶּ לֶּ שְּ  .מֻּ

 
 

 ענת זגורסקי שפרינגמן

 יחזקאל סנדר
 ס"מ 100*70 אקריליק על קנווס
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 רחל
 

ַהב ל זְּ פֶּ ִרים ַערְּ הָּ   הֶּ
ֵעי ַסלְּ ָאגֹות בְּ ַהִציִרים ַהדְּ  .וְּ

ֵחל ל רָּ ֹאהֶּ   בָּ
ּה ַעֵגל גּופָּ  ִמתְּ

ִש  נָּה הלָּ מְּ בְּ בָּ   לְּ
ִפים רָּ יהָּ  ּותְּ ִכיסֶּ ל בְּ ַמזָּ  .לְּ

 
ִדיםוְּ  ֵמי ה רָּ ִליפָּ ה ַהזְּ הָּ ּה ַעל ִבלְּ חָּ    ִמצְּ
ִאי ַאל" ה ַגם ִכי, ִתרְּ ְך זֶּ  ", ֵבן לָּ
ן" ה!" אֹוִני-בֶּ ִעידָּ ִריַאת ִהרְּ   ֵאם קְּ

ם דָּ ר וְּ נָּהָּ ר כְּ ּה ִנגָּ  . ִמגּופָּ
 

ה ֵחל ֲעֵיפָּ  רָּ
ה   ַהִשֳבִלים ַכר ַעל ֹראשָּ
בּול אֹור טָּ  .ֵצלוָּ  בְּ

יהָּ  אֹשותֶּ רָּ ה ִלמְּ הָּ  ִבלְּ
ַזת ה ֲאחֻּ הָּ  .ַבלָּ

  
ֵלי גְּ ל אֶּ פֶּ ִלים ֲערָּ פְּ ַערְּ   מְּ

ת  .ַהחּוִשים אֶּ
ֵני ֵחל פְּ ִביִנים רָּ  . ַמלְּ
יִָּמין ֵלב   פֹוֵעם ִבנְּ

  

 
ֵחל ֵלב ַאְך ֹלא רָּ ק לְּ  ֹדפֶּ

ַמת ִדמְּ ֵרי כְּ ק הָּ ֹאפֶּ  הָּ
 ם.ַד נָּ 

 
ה תָּ רָּ פְּ אֶּ ה בְּ ם-ֵבית בֹוֲאכָּ חֶּ  לֶּ

שּו יהָּ  יָּבְּ עֹותֶּ  ִדמְּ
ַיֲעֹקב ִהּנֵָּחם ֵאןמֵ  וְּ  .לְּ

 
ֵחל רָּ ר לְּ ֵאם ֵנצֶּ   לָּ
ֹלא ִפים לְּ רָּ יָּה תְּ ל הָּ  ַמזָּ

נֹות 75 – וְּ  ם מְּ  דָּ
ּה ל ַלֲהִשיבָּ ם אֶּ עֹולָּ  .הָּ

 איתן-רחלי אברהם
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 לדוד מכתב - שבע בת

 
טּוַלת ה, ֹכחֹות נְּ פָּ  צָּ
ִשים, לֹוֲחִשים ַהַמִים חָּ אֹור רְּ  יֵָּרחַ  לְּ
ה ַעד עֹוִלים ֵאִדים צֶּ ַבִזים, קָּ ת מְּ ַבר אֶּ  ה' דְּ
נֶּיָך ִפים פָּ קָּ ה, ַהחּוץ ִמן ִנשְּ ַהֵלְך ַאתָּ                                                   ִמתְּ

ְך ֵבית ַגג ַעל לֶּ  ַהמֶּ
ָך אּוַלי יָּדְּ ה שֶּ תָּ יְּ ַאת, הָּ ְך ַמשְּ לֶּ  ַאֲחַרי יֹוֵצאת ַהמֶּ
ַבע ַבת, ַוֲאִני ִתי, שֶּ שּוקֹותֶּ  נִָּתייבִ  ִהַמרְּ  יָךִבתְּ
ִתי ֹלא ַתרְּ ִתי ִהסְּ וָּ רְּ  עֶּ

ת ַוֲאִני שֶּ ַקדֶּ  ִמתְּ
ָאִתי מְּ  ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ִשיחַ מְּ  ַעל טֻּ
שּוב ל אָּ  .ֵביִתי אֶּ

 

         ?מקשיב אתה, אדם

 

ם ם, ָאדָּ ִשיב, ָאדָּ  ַתקְּ
ש ִפתּוֵלי ַבְך ַהּנָּחָּ  ַהִמִלים ִבסְּ

ה ת ַחּוָּ רֶּ ַדבֶּ ִרים מְּ בָּ עּוִלים דְּ  נְּ
יהָּ  רֶּ בָּ ִשיםרְּ  ּודְּ מּוִיים חָּ  סְּ

ֵאי רֹות ֲחצָּ ה ֲהבָּ קָּ רְּ ֲאִויר זָּ  בָּ
ה ִשיב ַאתָּ  ַמקְּ
ַמה ֵאינֶּּנּו לְּ ר שֶּ  ?נֱֶּאמָּ
ֵלי גְּ יֹוִניֹות ִמִלים אֶּ  ִדמְּ

ִפים ר נֱֶּאסָּ ַמֲאגָּ  בְּ
ל פֶּ ָך ֲערָּ אתְּ רָּ   ִלקְּ
ה ַאתָּ ם, וְּ  ,ָאדָּ

ר   זָּ

 דליס 
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נֶּיָך  לא ּופָּ
נּויֹות ַקֵבל פְּ            לְּ

ה ִשיב ַאתָּ  ?ַמקְּ
ִגלּוִיים ָך לְּ ֵאינְּ  ַמִכיר שֶּ
ִפתּוֵלי ש לְּ ַבְך ַהּנָּחָּ  ַהִמִלים ִבסְּ
ִפִלים אֹורֹות ַערְּ  וְּ

ֵזִקים בְּ ַתִּנים הֶּ נֶּיָך מּול ִמשְּ  פָּ
ה ַאתָּ ת וְּ שֶּ ת ֲארֶּ מֶּ  ִאלֶּ

נֶּיָך טֹוריִק  ֵאֵדי פָּ  בְּ
ה ה ַחּוָּ סָּ פְּ  ִנתְּ

ה ֵטלָּ ַטלְּ ל לְּ ש אוֹ  ַהגּוף שֶּ נֶּפֶּ ה לְּ  ֲאִסירָּ
מּוצֹות יַָּדִיםלְּ   ,קְּ

ש א ַהּנָּחָּ יהָּ  בָּ  ֵאלֶּ
רֹועֹותבִ  רּושֹות זְּ    פְּ

ה ַאתָּ ִשיב וְּ  ?ַמקְּ
ִניַפת רּוחַ  מְּ נֶּת הָּ  נֹותֶּ

ה דָּ מָּ ַהתְּ ַתח בְּ  פֶּ
ִנים פָּ ִאירֹות לְּ  מְּ
נֶּיָך          ?ּופָּ

ָך ֵבקּותְּ ּה דְּ ה לא בָּ   ,ִנּנֹוחָּ
ה ַאתָּ ם, וְּ ִשיב ,ָאדָּ  ַתקְּ

ִשיב  ַתקְּ
      
וַעכְּ  ִשיב שָּ  ַתקְּ

ו שָּ ה ַעכְּ ת ַחּוָּ רֶּ ַדבֶּ יָך מְּ  ֵאלֶּ
ו שָּ ה ַעכְּ ת ַחּוָּ רֶּ ַדבֶּ יָך מְּ  אֹודֹותֶּ

ה ת ַחּוָּ רֶּ ֵלאֹות ִמִלים אֹומֶּ  מְּ
ֵעי ת ִצבְּ שֶּ ִאים ַהקֶּ ַמִים ִנרְּ  ַבשָּ

ִעים לָּ ל ֵבין ַהּסְּ ִשים גֹוֲחִנים אֶּ חָּ  נְּ
לּויָּה ה גְּ ה. ַחּוָּ דֶּ ֵאית ַבשָּ         .ִנרְּ
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פתיחה הוראות: אמא  

ִאיִתי ַמה רָּ ִאיִתי - שֶּ   רָּ
ִתי ַמה ַמעְּ שָּ ִתי - שֶּ ַקחְּ   לָּ
ִתי ַמה ֵהַרחְּ ִתי - שֶּ  ִמַהרְּ
ִתי ַמה ָאַחזְּ   ִבי נֱֶּאַחז - שֶּ
ִתי ַמה ַעמְּ טָּ   אֹוִתי נַָּשא - שֶּ
ִתי ַמה ָאַמרְּ רּוחַ  נַָּשא - שֶּ  הָּ

 
ה ִאירָּ ןַהשֻּ  ַעל ַצַלַחת ַמשְּ חָּ  לְּ

ה ַעל מַ ּו קָּ  .קתֵ וֹ ש ֵררקְּ ִפתְּ

 

  קריאה: אמא
 אחרונה לא

 
ם ַהַכדּוִריֹות ה זֹוֲעקֹות ַבדָּ לָּ  .ַתקָּ

 
ה דָּ קֻּ נָּה חַ ַבמֺּ ַהפְּ אֹות ִנתְּ  , ַכיָּ

ר אלֺּ ַהֲעַצִבים צֶּ קֶּ  , בְּ
ֵיי אלֺּ שָּ ה-קְּ ִשימָּ  , נְּ

קּות ִאיָּ -לְּ  .הרְּ
 

מוֹ  ַוֲאִני ל כְּ ם ִמן ַהשּועָּ רֶּ  ַהכֶּ
ה יֹוֵצאת ִמידתָּ   .ֵריקָּ

  

 אביבית לוי

 רוני אלוני – טרכאידים 
 צילום מקרוסקופי
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 יהודיה אמא ברכיני
 

ת ַאתְּ  לֶּ מֹולֶּ ִהירּות ִמִלים מְּ ה ִבמְּ  ֲעצּומָּ
יַָּדִיְך ַהִּסדּור ץ בְּ מָּ אֻּ ל מְּ  ִלֵבְך אֶּ

ה ֲאִני ְך ַמִביטָּ רֹוָאה בָּ ה ַזֲהרּוֵרי וְּ  אֹורָּ
ִטים ֵתי ִנבָּ  ֵעיַנִיְך ִמשְּ

רּוְך גּוֵפְך מוֹ  דָּ רוֹ  ֵעץ כְּ   שבְּ
יו ֲענָּפָּ ִרים שֶּ ה אֹומְּ  .ִשירָּ
ה ִניחָּ ֵתי מְּ ּה ַעל יַָּדִיְך שְּ   ֹראשָּ

ל ה שֶּ דָּ ַטּנָּה ַילְּ  קְּ
ת כֶּ רֶּ בָּ סּוִקים ּומְּ ֲאִני ִבפְּ ה ֹלא שֶּ  ַמִכירָּ

בּונָּה ִלֵבְך ַהִטי  ַלתְּ
ִאי ַלִבינָּה ַעֵפי ִקרְּ ַשרְּ ה בְּ לָּ  ַליְּ

חֹות ט אֹורְּ פָּ ַדַעת ִבינָּה ִמשְּ  וְּ
פּוַיעַ  ֵשְך טְּ ה ַנפְּ ַרכָּ  הָּ

דֹוש דֹוש קָּ דֹוש קָּ  .קָּ
ִכיִני רְּ א בָּ הּוִדיָּ   ִאמָּ  היְּ

לֹות מְּ ַמלְּ ַתי מְּ פָּ ַלַחש שְּ  בְּ
ָאִכית ִשיַרת  נִָּשים ַרתֵמֲעזַ  בֹוַקַעת ַמלְּ
ט רֶּ חֶּ בֹות ֱאנֹוש בְּ יהָּ  כֹותְּ תֶּ פָּ  שְּ

יֵָּרחַ  ל ַמִביט חֹוֵלם וְּ  ֵעינֶּיהָּ  אֶּ
ה הַא יֹוַדַעת נֲָּהרָּ  ֲהבָּ

 .נִָּשים ַרתַבֲעזַ 
 

 נורית גזית - תיאור מספר הזוהר
 ס"מ 100*80 על בד טכניקה מעורבת

 יהודית מליק שירן
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אותך חיה  

ה ֲאִני ְך ַחיָּ ַמיִ  אֹותָּ ַמֲערֻּ  ְךבְּ
ַאתְּ  שֶּ ת כְּ לֶּ טֶּ ַערְּ ַני ִמתְּ פָּ  לְּ

ְך מֹוֵצאת ֵאיִני  ֹדִפי בָּ
ִמיד ַאתְּ  ִביעַ  יֹוַדַעת תָּ ַהצְּ  לְּ
ַדת ַעל קֻּ ה נְּ פָּ רְּ  ַהתֻּ

ם ת ַאתְּ  ּוִמשָּ רֶּ  ִלי אֹומֶּ
קֹול ִניִמי בְּ  פְּ
ם ה תְּ אַ  ִמשָּ ִריכָּ ֹמחַ  צְּ  ִלצְּ

ְך ֵיש ת בָּ אֹור אֶּ בּונָּה, הָּ ַהכֹ  ַהתְּ  .חַ וְּ
 

  אתְּ  אם
 

ת ַאתְּ  ִאם לֶּ  אֹוִתי שֹואֶּ
ת רֶּ ה ִלי אֹומֶּ ִשישָּ   יְּ
ַרת חֹוב ִשַּנִים ַחסְּ רְּ  בָּ
ֵעינֶּיהָּ  רֹות וְּ ַדבְּ ה מְּ  ַאֲהבָּ

ִרים ֵאַלי ַמֲעִבירֹות סָּ  מְּ
מוֹ  שּור כְּ ִתקְּ   בְּ

אֹורוֹ  ל לְּ חֹוב ַנספָּ  שֶּ  .רְּ
ת ֹלא ִהיא רֶּ ַדבֶּ  מְּ
ה ַוֲאִני ִגישָּ ּה ַמרְּ  אֹותָּ

ִאלּו ִתיהָּ  כְּ ִנים ִהַכרְּ  שָּ
רֹות ֵעינֶּיהָּ  ַדבְּ  ֵעיַני ִעם מְּ

ה ֹלא כֹולָּ ַהִתיק יְּ  .ֵמֵעינֶּיהָּ  ֵעיַני לְּ
ֵיש לּוִחית וְּ זָּ  ַלחְּ ֵעיַנִים ִויתבְּ  הָּ

עֹות מָּ גֹות ַהדְּ   זֹולְּ
ם ֵאלֶּ יָּּה ַעל בְּ חְּ  לֶּ

הַ  ּה ַחִייםוְּ  .אֹור ֲאלַֻּמת ֲעבּורָּ
 

 רחל רון –ישה חסרת שיניים קש
 אקריליק על בד
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 ה

 קול באישה
 
תאֵ  ת ַחִיל שֶּ א ִמי אֶּ צָּ   ִתמְּ
ה ֵהאתְּ  ה, יָּפָּ רָּ ה ֵבין, ֵבין ִדבְּ קָּ תְּ  שָּ
 
יהָּ זְּ  סּו כֻּיֹותֶּ מְּ  ִנרְּ
ֵפיאַ  ִנים לְּ  שָּ
ַעקתִ  ּה ַבַצר זְּ  .לָּ
 
עּוִש    מְּ
ה ֹולק  ִאשָּ
ה ֹלאוְּ  וָּ רְּ  הּוא עֶּ
  ְךלֶּ מֶּ  תבַ 
יהָּ  ּהִתידָּ עֲ  יָּדֶּ  בְּ
ַלח – ֲאִמיןתַ  כָּּה ִתצְּ   .ַדרְּ
 

  

 רפי אגמון

 היקום מתכווץ
 

ֲאִני שֶּ ּה ַמִביט כְּ   בָּ
קּום ַכֵּוץ ַהיְּ  .ִמתְּ

ַחג ֲאִני ַרק ּה שֶּ ִביבָּ  ,סְּ
ל ָאר כָּ  ַבחּוץ ַהשְּ

 .ַאֵחר ִביקּום

 

  עינת מיזהר – דיוקן אישה
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  שקטה תפילה
 

ִאיִתי ּה רָּ ה אֹותָּ ִקיעָּ  :  ַמרְּ
ה צָּ לְּ חֻּ נָּה בְּ בָּ  לְּ

ה ֵחפָּ ה יְּ ֵקטָּ מוֹ  ּושְּ   ַהַּסַהר כְּ
ה  ,עֹולָּ
ה ת עֹולָּ פֶּ טֹורֶּ ש וְּ דָּ ת ֵמחָּ   אֶּ

ִמים   ִמן רּוּסָּ שֶּ  ַהיָּ
ָאִביב ִשּנּו, הָּ ת שֶּ   אֶּ

תָּ   .ּהצּורָּ
ִאיִתי ּה רָּ ה אֹותָּ ִשיִאים ַמֲעלָּ   – נְּ

ּה ּוגָּהת קֹולָּ תָּ  בְּ   לַהִנפְּ
 ַהִמִלים ַעל ֵהִעיב

אּו צְּ יָּ ּה שֶּ קָּ מְּ ּה רּותזָּ ִמ , ֵמעָּ  .תֹוכָּ
ִאיִתי  ,רָּ
ִאיִתי ת רָּ נֶּיהָּ  אֶּ רֹות פָּ חָּ אֻּ   ַהמְּ
 סֹועֹות

ף ִעם ה ֹחרֶּ שֶּ   קָּ
ֵדי ַהֲחִליף כְּ ת לְּ ר אֶּ חָּ  ;ַהמָּ

ִאיִתי הֻּ  תאֶּ  רָּ ִמיחַ  ּהבָּ זְּ  ַמצְּ
ה ִפלָּ ה תְּ ֵקטָּ מוֹ  שְּ   כְּ

ה עּופָּ ל מְּ ה שֶּ  – ַהַדקָּ
ה ת ַהַדקָּ טֶּ לֶּ חְּ  .ַהמֻּ
ִאיִתי ּה רָּ ה אֹותָּ ת ַמִּניחָּ   אֶּ
 ַהּסֹוף

ן ַעל חָּ לְּ  .ַהשֻּ
 

 

 טל חסן

  שלמה טוביה -היופי במרוצת החיים  
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ד ִנידָּ רֶּ  סֶּ

 

ֵאר ה ״ִהשָּ קּובָּ יו״ בְּ שָּ  ַעכְּ
ה רָּ אִ  ָאמְּ ההָּ ִעיר שָּ  ֵמהָּ

ּה תָּ ַאֲהבָּ תֵמַרכֶּ  וְּ וְּ  כֶּ   אַלשָּ
ת ּה אֶּ רֹוֵגש קֹולָּ ִעיר, הָּ  ַהצָּ

 
ַקח ָך ״אֶּ ל ִתיאִ  אֹותְּ טֹ  ַהַיַער תֹוְך אֶּ רָּ  ,ב״הָּ
ה ֲחשָּ חֻּ  ָאז לוֹ  ִהיא לָּ תיֶּ מְּ יו כֶּ רֹועֹותָּ   - ִבזְּ

ל ה ״אֶּ טֶּ ל, אֹוִריֶּאנְּ ר אֶּ ִרים ֵמֵעבֶּ הָּ  , ָאהּוב״, לְּ
ה ַרק הּוא ַאְך צָּ ּה רָּ ו בָּ שָּ  ַעכְּ

שּוב שּוב  .וְּ
 

ה יֶּה ַוֲאִני ״ַאתָּ  ִנחְּ
ַבִית ן בְּ טָּ ה״ ַהחֹוף ַעל קָּ פֶּ  , ַהיָּ

בִ הִ  ִהיא הסְּ ֵחן ירָּ  ,בְּ
איָּה לָּ ה ״ִבפְּ  ״?ֵכן - יָּאִניטָּ

 
ֲעַננָּה שֵ  רָּ הּובְּ ר לָּ בָּ יְּ  כְּ ההָּ  תָּ

ה רֹותַכפֵ  ֲחרָּ בָּ ה לוֹ  שֶּ ִפידָּ   ִבקְּ
רבֹ  ִעם שּוק קֶּ אִ  בְּ ִריםהָּ  כָּ

ַהֲאִכילוֹ  לָּ  לְּ יהָּ בְּ  ִחיםפְּ עֹותֶּ בְּ צְּ ּה אֶּ לָּ  שֶּ
חֹוק  .ַהִשיִרים ִמן ּוִבצְּ

 
ד ״ַאף חָּ ַמע ֹלא אֶּ  שָּ

ה ַהחֹוף ַעל א״ ַהזֶּ בָּ  ,ַהּנֶּחְּ
ה ִטיחָּ  .ִגים״ַהַדיָּ  ״ַרק ,ִהבְּ

 
רַהבֹ  ַעט ַבחּוץ קֶּ ר ִכמְּ בָּ ה כְּ לָּ ש עָּ דָּ עֲ  ֵמחָּ םִבלְּ  דָּ

 יקה סלעצב
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חֹוב ִמן ַהבֹוֵלרוֹ  תיקַ מּוסִ  ַאְך רְּ כּוחַ  הָּ  ַהשָּ
ָאה ִיןֲעַד  ה ִנשְּ ִנימָּ תּוחַ  ַלַחלֹון ִמַבַעד פְּ  ַהפָּ
רּוחַ  בַמשָּ  ִעם ִיי הָּ ם ִמן ַהִמשְּ  ,ַהיָּ

ִהיא ּה עֹוד וְּ לָּ שֶּ ם ִמן, בְּ תָּ  :ַהּסְּ
 

ם ם ״ַהיָּ עֹולָּ  זָּע ֹלא לְּ
איָּה לָּ ה ִבפְּ ִמיד, יָּאִניטָּ  נָּח ַרק תָּ

ַהחֹול ִמיד וְּ ם תָּ ן שָּ בָּ ַרְך לָּ  ;וְּ
ה זוֹ  נּוחָּ ִציתָּ שֶּ  ַהמְּ  ,רָּ

ט קֶּ  , ַהשֶּ
 .ַהַזְך״

 
ה ִהיא קָּ יו אֹותוֹ  נָּשְּ שָּ  .ַעכְּ

 
ָך יֹוַדַעת ״ֲאִני  ,אֹותְּ

תֹוְך   תֹוִכי בְּ
לֹות ַעד  ֲאהּוִבי, כְּ

ֵאר   - ִעִמי ִהשָּ
ֵתן ָך אֶּ ת לְּ ל אֶּ   כָּ

ה ַאתָּ ִריְך שֶּ  צָּ
ה ַאתָּ ל הּוא וְּ  כָּ

ה ִריכָּ צְּ   שֶּ
 .ֲאִני״

 
ת תוֹ  אֶּ שּובָּ היָּדְּ  תְּ  עָּ

ֵני ָאַמר ִלפְּ הִמ  שֶּ  .לָּ
ף ַאְך רֶּ הֶּ ַעִין בְּ ַלף הָּ חָּ  שֶּ

חֹות ֲאִפילּו אּוַלי אוֹ ) פָּ ְך בְּ  ( ִמכָּ
יָּה ה הָּ  ּה לָּ  שֶּ   ַהֲחלֹום זֶּ

ה תָּ יְּ חָּ   - שֶּ
יּו ֹלא ם הָּ  עֹוד שָּ

  ֵריִקים, ִכיםֲארֻּ  ֵלילֹות
רּוֵפי   - ֵשינָּה טְּ

 ורה ז'מוד ורטנוב
 ס"מ 90*70שמן על קנווס 
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תָּ אֲ  עֹוד ֹלא תַהל ּהִחיזָּ תֶּ שָּ , ֹופֶּ  הַהקָּ
ל ץ שֶּ רֶּ קֻּ  אֶּ תמְּ לֶּ ֵאינָּּה לֶּ ה שֶּ פֶּ   ַמרְּ

יְּ   ּה לָּ  שֶּ  ההָּ ה תָּ מָּ ֲאדָּ  , הָּ
ם ַהיָּ יּו  ּה לָּ  שֶּ ,  וְּ ַמיִ  הָּ  , םַהשָּ

םכֻּ  ַהַחִיים   - לָּ
שּוִטים ֹכה כֹוִנים פְּ   ּונְּ

תָּ  ִביעָּ   - םִבנְּ
יָּה ה הָּ ה ָאז זֶּ עָּ דְּ יָּ שֶּ  כְּ
ה יָּה ָאמּור מָּ רֹות הָּ  ִלקְּ
תֵמהֻּ  ל וֹ ַלדְּ ַמן שֶּ רּוא ַהזְּ  ַהקָּ
ְך כָּ  .הּוא ַגם וְּ

 
 קובה, הוואנה

  

 דניאלה פורת  -נוף מושלג
 ס"מ 60*80שמן על קנווס 
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  לאה

 
ה תָּ יְּ ּה הָּ ת לָּ רֶּ שֶּ ב ַשרְּ הָּ   זָּ
יהָּ  לֶּ עָּ ת": וְּ א ִמי ַחִיל ֵאשֶּ צָּ  " ִימְּ

אֹוִתיֹות ֵהִאירּו בְּ  שֶּ
ת ש אֶּ מֶּ ה ַהשֶּ לָּ ה ַליְּ לָּ  ַליְּ

ה תָּ יְּ ה הָּ ּה ַמִּניחָּ   אֹותָּ
ִרית לעַ    ַהכָּ

ה ֵריקָּ ּהשֶּ  הָּ יָּדָּ  לְּ
ת לֶּ ַפלֶּ   ּוִמתְּ

 יראת עוגן
 ס"מ 50*30שמן על נייר 

 חיים תורג'מן
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  בהבטחות נאחזת

 
ֵעץ גּוִפי  כָּ

 ַבֲחֵצִרי
ִנים ֲענִָּפים ַדקְּ  .ִמזְּ

ִדימּו ֵעִצים אֹוִתי ִהקְּ  .הָּ
ה רָּ ן גּוַפת נֹותְּ ֹארֶּ  .הָּ

ה רּוחַ  רָּ עָּ ה סְּ שָּ לְּ  תָּ
עוֹ   ַהֵמת ִגזְּ
ִשיםִמשָּ  ִקים רָּ נֻּתָּ  ,מְּ

ַהִלימֹון ֹּלא וְּ ַמד שֶּ   עָּ
ש ֹיבֶּ ה בְּ רָּ  ּוַבקָּ
ַרת ֵלית ִנכְּ ה בְּ ֵררָּ  בְּ
חָּ  שֹוֵרד גּוִפי  םִנלְּ

ה אֹוֵמר  .ִשירָּ
  ִנֵשאת ֲאִני ִמִלים ֵליעֲ 

ה קָּ ִביַטת ַמשְּ בֹות נְּ שָּ   ַמחְּ
ֵפי ַכנְּ ִקים ֲחלֹומֹות בְּ רֻּ  יְּ

ת לֶּ ִעיִרים ֵעִצים שֹותֶּ  ,צְּ
ת זֶּ חֹות נֱֶּאחֶּ טָּ ַהבְּ  בְּ

ֵני אֹור ַקרְּ ַנפְּ  הָּ  צֹותַהִמתְּ
ִרי ַחדְּ ִנים, בְּ וָּ ל גְּ לָּ  .ִבשְּ

 
 מירה זימן - אישה בשדה כלניות

 ס"מ 100*120שמן על בד 
 

 אורה עשהאל
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ר  ההאש מֹותָּ
 

ִגים ַחיֹות זּוגֹות רֹוָאה ַדּוְּ  ִמזְּ
ה ֵקבָּ ֵני בֹוַרַחת ַהּנְּ ַאֲחֵרי ִלפְּ  וְּ

 
ם ָאדָּ ֵרב הָּ עָּ ר רּוחַ  מְּ ֹחמֶּ  בְּ

ה ִאשָּ ה ַלֲעשֹות הָּ ִדילָּ  :ּוַמגְּ
 

ת פֶּ ת טֹורֶּ ל אֶּ סֹודֹותהַ  כָּ  יְּ
ִמים עָּ ַהטְּ ִעּסָּ  וְּ  הלְּ

ה אֹופָּ ֹחם וְּ ּה בְּ  גּופָּ
  

 טלי עירוני – אקריל על קנווס 

 חגית בת אליעזר
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  נשואה אישה

 
ַקַעת ּה פְּ רָּ עָּ ִהיר שְּ   ַהבָּ

ּה ַעל ףּוָאס פָּ רְּ ק עָּ דָּ הֻּ  . מְּ
ִתיהָּ  ַאלְּ   ִנשּוִאין ַעל שְּ

ה ֹלא ֵכיַצד ֲחקָּ  . ַדק ַעד ִנשְּ
ת רֶּ ה ִהיא סֹוד שֹומֶּ תָּ נְּ   עָּ
ִחיּוְך צּוב בְּ ק עָּ דָּ ִנסְּ   וְּ

ִמים" ֹמק נֹושְּ ֹמק עָּ   עָּ
ִמים עֹוצְּ ק ֵעיַנִים וְּ זָּ  ".חָּ

 גלינה חנוכייב –אגרטל בחלון  

 אירית ברעם
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  ...בידיה הדקות

ל יהָּ  כָּ ה ִאִמי, ַחיֶּ תֹומָּ  .יְּ
נָּה ִאִמי מָּ ַאלְּ  הָּ

ה תָּ רְּ   אֹוִתי  הָּ
יֹות ל יָּתֹום ִלהְּ  ַחַיי כָּ

ִאִמי שֶּ ה כְּ דָּ ה, ַהַילְּ ֲאבָּ  כָּ
ה ֹלא כָּ ַרכְּ יהָּ  ִהתְּ לֶּ ַלֵטף יָּד עָּ ִגיעַ , לְּ ַהרְּ  לְּ

ֹלא שֹון וְּ ה לָּ קֶּ ַתשְּ ּה שֶּ  לָּ
ה ִמלֹות  ַאֲהבָּ

טּוף ם ִטפְּ תָּ  ֲאִפלּו ֹלא סְּ
ל ה ִכּנּוי שֶּ  ִחבָּ

ִזיף ֹלא ֲאִפלּו מוֹ  ַזרְּ  כְּ
 ֵתקוֹ מ

ה אוֹ  מָּ שָּ   נְּ
ה אוֹ  רָּ  ַכפָּ

ה ִאִמי לָּ דְּ גּוף גָּ ל בְּ ה שֶּ  ִאשָּ
ה ִעם מָּ שָּ ה נְּ צּועָּ  פְּ

ה חָּ רְּ פָּ ה שֶּ חָּ פְּ תָּ ּה וְּ  בָּ
מוֹ  יֹון כְּ ֹּל ֵהרָּ א אשֶּ ל בָּ  .ִקצוֹ  אֶּ

 
ו שָּ נֹות ִאִמי. ַעכְּ מֹוִנים ִבשְּ  ַהשְּ

בֹונָּּה ִעצְּ  לְּ
בֹון ִבי ֵאין שְּ תּוחַ  חֶּ   פָּ

ֹּלא ה שֶּ קָּ ֵאב ִלי ִחבְּ ִגיעַ  כְּ ַהרְּ  לְּ
ֹּלא ה שֶּ ֲחשָּ   ִלי לָּ
ה ִמלֹות  ַאֲהבָּ
ה ֲאִפלּו  ֹלא ִחבָּ

ֹלא ה וְּ מָּ שָּ  נְּ
ֹלא ה וְּ ִליקָּ חְּ ה יָּד ַכף הֶּ  ַרכָּ

 ורה ז'מוד ורטנוב
 ס"מ 90*70שמן על קנווס 

 יוני אלבז
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ְך ֹארֶּ ַיִים לְּ חָּ  ַהלְּ
ַנֵגב ם לְּ ל נֹוֵזל ֵמהֶּ עֹות שֶּ מָּ  דְּ
ֹלא אִתי וְּ צָּ ה מָּ מָּ  נֶּחָּ

יהָּ  תֶּ פָּ ֲארּו ִמשְּ פָּ יְּ   אֹוִתי שֶּ
  .יבלְּ ַא יִר מְּ עּו אתָּ ינְּ אִ בְּ 
ַשי, יאלִ 'זַ גִ  מָּ  יקאלֵ עַ  ִבנְּ
הפָּ כַ   .יאלִ יַ ִד  רָּ

ִאִמי בֹון לְּ שְּ  ֵאין ִלי חֶּ
ֹּלא   הלָּ זְּ מַ תְּ הִ  שֶּ

ּנָּהבַ  ַשַמַחת ֲחתֻּ  מְּ
ֹּלא ה שֶּ תָּ כְּ  זָּ

ִאי ִחבּוקלְּ   ִמַבַעל ֹלא ַודָּ
הלְּ  ֲאִפלּו אוֹ  ת ַאֲהבָּ פֶּ זֻּיֶּ   מְּ

 ִמַבַעל
ִאִמי בֹון לְּ שְּ  ֵאין ִלי חֶּ

יהָּ  יָּדֶּ בְּ  ַהַדקֹות שֶּ
ִים לּושְּ לְּ תַ שְּ הִ שֶּ  ֵתפָּ זֹות ִמכְּ  רָּ

לּו ל ייֵ לָּ דְּ  ִנתְּ זֶּ ר ַברְּ דֹול ֵמַהּנָּהָּ   ַהגָּ
ה ִכימָּ ִהשְּ ֵני שֶּ ש ִלפְּ מֶּ  ַהשֶּ

רֹוֵקן ִכים ייֵ לָּ דְּ  לְּ פָּ  ַבבֹור שְּ
ַיד לְּ ר שֶּ  ַהּנָּהָּ

ה ֲחצָּ לָּ   ַמפּוחַ  שֶּ
הַ  ִשיםלְּ ִליםגְּ  נְּ ִסים חָּ  םרָּ פְּ אֶּ בְּ  גֹוסְּ

ִליק ַהדְּ ִמים לְּ חָּ ר התֶּ לְּ  פְּ  ַהֹבקֶּ
טֹ  נּו ףִלשְּ ת לָּ ִנים אֶּ  ַהפָּ

ַהֲחִליף ִבים ִחתּוִלים לְּ טֻּ  רְּ
ִעים שבֵ יַ לְּ  ן ייֵ ּוורְּ  ַמצָּ תֶּ  שֶּ

ֵהִניק ד ִתינֹוק לְּ חָּ נָּיִ  אוֹ  אֶּ  םשְּ
יֹות ִלהְּ יֹון וְּ ֵהרָּ נָּה בְּ נָּה רַאחַ  שָּ  שָּ
ה תָּ יְּ הָּ החֲ  שֶּ  ַלֲחֹבט רּוצָּ

ֵד  ה יִבגְּ תֹוִמים ֲחִמשָּ  יְּ
ַלע ַעל ר אֹותוֹ  תַד גְּ בִ  סֶּ  שלמה טוביה - היא-הוא ַהּנָּהָּ

 ס"מ 100*45אקריליק על קנווס 
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ה ִחיקָּ ִהרְּ ל שֶּ רֹ  ַהשּוק אֶּ בְּ קֹות רלְּ רָּ  יְּ
גָּ  הוְּ רָּ דבְּ  רְּ לֶּ   יהָּ תֶּ מוֹ צְּ עַ  שֶּ

ֵמימֹות ֲעמּוֵסי יםַסלִ   ַפחְּ
  ִגיםדָּ הַ  ִממֹוֵכר הקָּ מְּ חַ תְּ הִ וְּ 

ה ִפתָּ  תנוֹ זְּ הַ לְּ  שֶּ
ה בָּ לְּ נֶּעֶּ ֵכִנים וְּ ֲחקּו ִמשְּ דָּ לֹות שֶּ ַהפְּ  לְּ
ה תָּ ִכּסְּ נֶּיהָּ  וְּ ס פָּ  תימוֹ לִ כְּ הַ  ֵמֹעמֶּ

לִ  ל תימוֹ כְּ נֵ  שֶּ רּומֹות ינֹותְּ  תְּ
לּוי ַבגָּ קֹות אּוגָּ תְּ הִ  שֶּ דָּ  ַבצְּ
ה ֲאגָּ דָּ ַשֵּנן שֶּ נּו לְּ   אֹוִתיֹות לָּ
ֵצרּוֵפי  ִמִלים לְּ

ה צָּ ַרחְּ בּוִעית ּולְּ ה שְּ ִגיִגית ַחמָּ  ַפח בְּ
ה ִבישָּ ִהלְּ נּו וְּ ה כֹֻּתנֶּת לָּ חָּ  צֶּ

ְךַוֲאִני אֹוֵהב   ִאִמי אֹותָּ
הוֹ בגִ  ֱהיֹוֵתְך ַעל   רָּ

ֹלא ִהַלת לְּ ם תְּ  עֹולָּ
יָּעֵ  ֹלא  לכְּ
ה ֹלא בֹורָּ  ִכדְּ

ֹלא ִמ  וְּ  םיָּ רְּ כְּ
ִלית ַאתְּ  ִכי  הנָּ לָּ כֻּ  ַעל עָּ

ְךֲאִני אֹוֵהב   ִאִמי אֹותָּ
ל ֲאִפלּו כָּ  ַחַיִיְך שֶּ
ִיית ת הָּ לֶּ מֶּ ַמלְּ ַחּנָּה מְּ  כְּ
 נָּע ִפיְך

ַתִיְך פָּ ָאה ֹלא ּוִמשְּ   יָּצְּ
ה ַאף  ִמלָּ
 ַכַעס ִמַלת ֹלא ַאף
נּו ַחִיים ַעל ִּנתְּ ְך שֶּ  לָּ

ֵאִריֹות ל ַחִיים ִמשְּ ִבים שֶּ לָּ  כְּ
ְךֲאִני אֹוֵהב   ִאִמי אֹותָּ

 

 רחל רון - אמנית בבית האבות
 ס"מ 80*40שמן על בד 
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    ליִ חַ  תשֶּ אֵ 
 

נּו ַעדְּ ִביֵלי צָּ ן ִבשְּ מָּ   ַהזְּ
ֲהִדי רֹום סָּ ה יֹוֵדעַ  ַבמָּ ִשי מָּ ַנפְּ ַפן בְּ  ִנצְּ

ה ַאֲהבָּ ִתי וֹ ז לְּ לְּ ַשַחר ִיחָּ עּוַרי בְּ  ּנְּ
ת ַגל ַחִיל ֵאשֶּ ַמעְּ  ַחַיי בְּ

ִמישֹור הטֶָּּ מַ    לְּ
ל ל אגֵ  ַהר כָּ כָּ א וְּ  .ַגיְּ
 

ַגש אֹון ֵביֵתנּו רָּ ִדים שְּ לָּ   יְּ
אּו לְּ ֵמינּו מָּ ַות ֲאסָּ דְּ עּוִרים חֶּ  .נְּ

 
ר ַעד ה ֲאשֶּ טָּ קֹ  ַחֵיינּו ִמישֹור הֻּ עָּ   בלְּ

ב חָּ רְּ ר ּומֶּ ֹאשֶּ ַר  הָּ ֹהב בִנצְּ צָּ  לְּ
ן טָּ ַרריו תָּ רוֹ רּוגְּ בִ  ַסרְּ ֵאב גָּ ה כְּ בּוכָּ  ּומְּ

נּו םיוֹ -יֹום ַפַללְּ ֲאר ִהתְּ הּולָּ  כָּ
 

רֹון ַעל ֲחלֹום ַנֵפץ ִמדְּ  התְּ
ה יאֵ לֵ מְּ  ִשיםקָּ  יִָּמים דָּ  ֲחרָּ

נָּּהחָּ  ל סְּ ה שֶּ רָּ רֹוֵפף ַהדָּ  ִהתְּ
ֵדינּו לָּ כּו יְּ פְּ  ַחִיל ֵניבְּ  הָּ

נֶּת עֶּ ם ִמשְּ ִאמָּ ַלִיל יֹום לְּ  .וְּ
 

ה צָּ   ,ֵאל רָּ
ה ֵהִשיב רָּ   .ִשגְּ
ה ַהֵלב צָּ  .ִנרְּ

 יהודה בן יחיאל

 שלמה טוביה –חיל נשות
 אקריליק על קנווס
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יֵָּרי ִביםכוֹ  שְּ   כָּ

 

ְך ִרים אֹותָּ   קֹובְּ
ֵבד ב כָּ רָּ יֹום שָּ  בְּ

 
ִתי ַארְּ   ִנשְּ

 ַבַבִית
ן  גָּ ִליַהַמזְּ צְּ  חֹוֵרק  אֶּ

ל   ֲאבָּ
ה כָּ ַגע ַאתְּ ַהַמלְּ רֶּ   כָּ

 
ה ֲאִני ֲענָּוָּ  בָּ

ת רֶּ ַדבֶּ  מְּ
 ֵאַלִיְך

 
ִניִעי   שּוב ֹלא תָּ

מוֹ  ת יֵָּדְך כְּ   אֶּ
ה ִניפָּ  מְּ

ִנים ַיד ַהפָּ   לְּ
 ִדיֹלא ַתִגי

ה ַהיֹום ֵרפָּ ה שְּ  ֵאיזֶּ
  י ֵאיזֶּהתִ ַחם יָּא ִבינְּ 

ה ֵרפָּ  שְּ
ֲאִרי ַבַבִית ַאתְּ   ִתשָּ

ְך לָּ ִריאּות שֶּ  ִעם ַהבְּ
 

  

  

ענת ד. בן עזרא 

 תמי לדרמן ירבלום

 םעול חבפת

 
רֹון יהָּ  ִזכְּ   ַהַחמֹות יָּדֶּ

ל א שֶּ תָּ בְּ ֵתר סָּ סְּ   אֶּ
ִשי יכֵ בְּ דְּ נִ בְּ   ַנפְּ

רּוחַ  ֵעת ה הָּ רָּ  ַהקָּ
ה גְּ  נָּעָּ ַמעְּ  קדֶּ צֶּ  ילֵ בְּ
ֹלא   נֹוַתר וְּ
א לָּ  שיִ שַ  ַמֵצַבת אֶּ

 תחוֹ נּומְּ הַ  ַהרבְּ 
ה מָּ שָּ  דֹוָאה נְּ

ל  ַהֵקן אֶּ
אֶּ  ֵליבְּ  ַטל גְּ

ת פֶּ ַרחֶּ  ינֵ פְּ  ַעל מְּ
ֵני רֹון ַאבְּ  ַהִזכָּ

םלְּ  תְּ  עֹולָּ  נֹוַתרְּ
ַתח פֶּ ם בְּ  עֹולָּ

 
 ה.ב.צ.נ.ת
 



 

 19גיליון  שבילים ||  36

 

 

 

 

 
  

ֵלוֹות ֵעיַנִיְך   שְּ
 

ֵלוֹות ֵעיַנִיְך  , שְּ
ִגיֵעִני ַהרְּ ֵמרֹוץ לְּ ה ַהַחִיים בְּ  , ַהזֶּ

ֵמרֹוץ ל בְּ בֶּ ה ַההֶּ  ;ַהזֶּ
 , ָאנּו דֹותַהּנֹודְּ  ִריםַכִצפֳ 

ַבקְּ  נֹוחַ  שֹותַהמְּ  ,מָּ
נָּה ַעד ַגעְּ ל תָּ צֹות אֶּ  ַהֹחם ַארְּ
ל ן שֶּ  סֹופָּ

ַאתְּ  אן וְּ ת הֵמֵצּנָּ  כָּ ִשי אֶּ   ַנפְּ
ר ר-ַבֹבקֶּ ב, ַבֹבקֶּ רֶּ ב-ַבעֶּ רֶּ  ,ַבעֶּ

ִשיב הָּ ִשי לְּ יהָּ  ַנפְּ רּוצֹותֶּ  ִבמְּ
ִביא ֹרַגע הָּ ּה לְּ יהָּ  לָּ ִגיעֹותֶּ  , ִביְּ
דֹותִבטְּ  יֹום רָּ  , ַהיֹומְּ

ה  ַהִּסיִזיִפית ַבֲעבֹודָּ
ל כָּ ה ַהֹטַרח בְּ ם ַהזֶּ ַהֲעֵרב יֹומָּ  ,וְּ

ֵאין   סֹוף לוֹ  שֶּ
א לָּ צֹות אֶּ ַארְּ  ַהּסֹוף בְּ
ל כָּ ה וְּ ה ַעל זֶּ ֵשם מָּ ה ּולְּ  - מָּ

ִעים גָּ ל רְּ ר שֶּ  , ֹאשֶּ
עֹות ל שָּ ה שֶּ ִגיעָּ  ,רְּ

ֵעיר ֵעיר הפֹ  זְּ ם זְּ  ,שָּ
ֵדרֹות ה ִייםַהחַ  ִבשְּ ֵאלֶּ  הָּ

ִצפֹור ת תדֶּ נֹודֶּ  כְּ ַבֵקשֶּ   ַהמְּ
נֹוחַ  ִשיב מָּ הָּ ּה לְּ שָּ  .ַנפְּ

 

 חיים ספטי

 חוה אפשטיין –נשות חיל

 80*60שמן על קנווס וקולאז' בד 
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  הסערה את מניע מה
 

ה ת ֵמִניעַ  מָּ ה אֶּ רָּ עָּ  ַהּסְּ
נּודֹות ַהִאם ִאיֹות תְּ רָּ ל ַאקְּ רּוחַ  שֶּ  ?הָּ
הֹומֹות ֲאִויר ַצר תְּ ּנֶּאֶּ ַחס, שֶּ  ,פֹוֵרץ, ִנדְּ

נּודֹות טֹונִ  ַהלּוחֹות תְּ קְּ  , ַבַמֲעַמִקים ִייםַהטֶּ
שּות גֹושְּ ֵמי ִהתְּ ה ִזרְּ ֵלב ַהַלבָּ ה בְּ מָּ ֲאדָּ   ,הָּ

ִדים ַרֲעֵדי עָּ ִמים ֵגאֹולֹוִגִיים ִמנְּ ּה ַנֲעלָּ שָּ ַנפְּ  .בְּ
 

ה ת ֵמִניעַ  מָּ ה אֶּ ֵערָּ  ַהבְּ
לּוחַ  ֵגץ ַהִאם ַראי שָּ ַאקְּ שֹון, בְּ ִרית ֵאש לְּ  ?ִמקְּ

ַמֲעַמֵקי ֵערֹות בְּ ַעז ַהַתבְּ קֹוד ֹותהָּ ש יְּ  ַהּנֶּפֶּ
ַלַהט ֵצי בְּ ה ִפרְּ ּה ַהַלבָּ .ִאשָּ  

 

 

 אישה שלמה טוביה - אישה הרהורי   
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ל גֹוזָּלָּּה א שֶּ    ִאמָּ
 

א ת ִאמָּ רֶּ ת נֹוצֶּ ִרי אֶּ ּה פְּ תָּ ֵרי ַאֲהבָּ ַחדְּ ּה בְּ  ִלבָּ
ת מֶּ ה אֹותוֹ  רֹוקֶּ עָּ ֵרִחים ִתשְּ ַאַגן יְּ ּהַרחְּ  בְּ  מָּ
ת רֶּ מּותוֹ  שֹוזֶּ ֵתף דְּ יֹון ַבַמרְּ לְּ עֶּ ל הָּ ּהרּו שֶּ  ,חָּ

מוֹ  יָּה כְּ ר הָּ ּה דָּ תָּ ַדלְּ ק שֶּ ה ֵמֹעמֶּ  .ַימָּ
 

ֵפי ַכנְּ יהָּ  בְּ ת יָּדֶּ קֶּ ַרתֶּ ל אֹותוֹ  מְּ ּה אֶּ  גּופָּ
ת לֶּ ַשכֶּ יהָּ  מְּ ת ַאמֹותֶּ לֶּ ַחתֶּ ִרי ּומְּ ן פְּ טֶּ ה בֶּ  .ֲחשּופָּ
נָּה דְּ עֶּ ת בְּ לֶּ חֹולֶּ ַפת בוֹ  מְּ ָאִכים שְּ ה ַמלְּ חּומָּ   רְּ

ת רֶּ תֶּ עֻּ ִליִלים מְּ פּו ִבצְּ ק יםנִ ַהצְּ ֹעמֶּ ּהַצלְּ  בְּ  .מָּ
 

ּה ל ַמבּועַ  קֹולָּ פּוִכים שֶּ  ִפכְּ
ִחיק ּה ֵמַעל ַמרְּ לָּ ת גֹוזָּ ה אֶּ לָּ   ַהַליְּ

ִבים בוֹ  ִפים ַהכֹוכָּ רֹושְּ ִכים הָּ ֵשִדים הֹופְּ .לְּ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 נורית גזית - גווני הנפש
 ס"מ 110*90 טכניקה מעורבת

 ה חמילבסקיגאול
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  מרים מות

 

תְּ  ַחקְּ רְּ ל הֻּ  .ַלַמֲחנֶּה ִמחּוץ אֶּ
ִפיםֵבְּ  ֹלא חֹולֹות ֹלא, תֻּ  ִבמְּ

ַאלְּ  ֵתְך תְּ גָּ ַפחְּ ִדים ִמֵבית ִמשְּ  .ֲעבָּ
 

ֹאה בוֹ  סּוס גָָּאה גָּ ֹרכְּ   וְּ
ה מָּ בֹות םיַ בְּ  רָּ זָּ ַאכְּ  ,הָּ
ַאתְּ  תֵ  – וְּ  ,ַסִפירבְּ  ְךַגֲאוָּ

ה טָּ ּנָּבְּ ֵמְך שֶּ  .ֵבַרחְּ
ַרִבים ַרֲחַמִיְךבְּ  תְּ  הָּ  ִרַפדְּ

א ֵתַבת יהָּ  ַהֹגמֶּ  . ַחיֶּ
 

תְּ  ַצמְּ עָּ שֶּ   ֹלא ִיְךֵעינַ  כְּ
ַנבֵ  ן ילּוסּנִ שֶּ  אתְּ ִהתְּ מֶּ  ַהשֶּ

רֹוֵתחַ  ה הָּ יו ַעל ַיֲעלֶּ דֹותָּ  ,גְּ
ַניִ , ַשֲעֵרְך ֹרְךַיחֲ   ,ֵזְךחָּ וְּ  ְךפָּ

חַ וְּ  ֵני ִמגּוֵפְך קִימְּ  .ַחִיים ִסימָּ

 
  

 יהורם גלילי

  הגרה רותי
  

 ז"ל  לדודתי, אחות אמי

 
ה רָּ ץ גֶּ רֶּ אֶּ  ַהַחִיים בְּ
ֹלא   ִמִלים לְּ

ָאה מָּ  ּנָּשְּ  ,ּהֵבַרחְּ
יהָּ בְּ    ַרֲחמֶּ

ה עָּ ִדים ִשבְּ לָּ  .יְּ
 

תוֹ  ֵמָאז כְּ   לֶּ
ל מֹוס שֶּ   עָּ

ר נָּ  נֹותָּ חָּ לְּ מּוס ּהשֻּ  עָּ
ַעִמים ַמטְּ   בְּ
רֹונֹות ִזכְּ ֵראִשית ּובְּ  לְּ

ם ֵמיהֶּ ִפים יְּ תָּ שֻּ  .ַהמְּ
 

ֵרחַ  ר ַהיָּ   .שָּ
ִעגּולוֹ   ִחיּוֵכְך זֹוֵהר בְּ

ִדיר ִהקְּ ַמי שֶּ  .שָּ
 

ה ץ ֵגרָּ רֶּ אֶּ  ,ַהֵמִתים בְּ
ה רֹ  ֲעטּופָּ תפָּ שהקֹ  כֶּ   דֶּ

רֹון ַיד ַתַחת  ִזכָּ
ה עָּ ִדים ִשבְּ לָּ   יְּ
ששֶּ  ִכבּוֵיי  .מֶּ
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  מא'ג לסבתא
 

 גּוֵפְך ִניחֹוחַ 
צָּ  צ שּום, לבָּ ה'ֵוִפלֵפלְּ  ,ּומָּ

ֵתְך לָּ ִשמְּ ה בְּ  ַהחּומָּ
ֵמי ן ִכתְּ מֶּ ִסי שֶּ ַמח ֵסיּורְּ  קֶּ

ִציצַ  רּוםַהמַ  תִמקְּ ה  פְּ חּומָּ  .ַהשְּ
 

בְּ  ֵבין   -  ְךעֹוַתיִ ֵאצְּ
קּוס יֵפרּוֵר  תְּ משֶּ  קּוסְּ   ֹוַללְּ

ִאִדית  וְּ
ִסיר   ַהִכיַרִים ַעל רֹוֵתחַ  בְּ

ַאִיְך ֱאצָּ צֶּ  .  לְּ
 

ֵתנּו ַעל פָּ  שְּ
תֹוק ַטַעם ל מָּ ִניֹות שֶּ גָּ פְּ   סֻּ

י  ,יוֹ -וֹ הָּ
ג ֹחר ֵלבבַ   ּועַ ַגעְּ

עּוִגיֹות   כְּ
ָאִפיתְּ  אקְּ ַהקָּ   שֶּ

ַמֲעֵננּו  .לְּ
 

  

 ירון פז

  מגרה מחיי תמונות
 

מֹול תְּ ִתי אֶּ ַתבְּ  .ִספּור כָּ
ִהים ִספּור  .ַמדְּ
ם ַהטֹוב אּוַלי הֶּ בָּ  .שֶּ

 
ִמיד תָּ  ,כְּ

ה נַָּתִתי ֵגרָּ  ,ַלמְּ
א רָּ ִתקְּ  .שֶּ

 
ה ִהיא קָּ  אֹותוֹ  ִחבְּ

ה קָּ ִנשְּ  .וְּ
ה ֲאפָּ ת ַשָּ  ,ֵריחוֹ  אֶּ
ה צָּ צְּ ַשדוֹ  מָּ  . לְּ

 
ה קָּ יהָּ  ִלקְּ תֶּ פָּ  ,שְּ

ִשיִתי ַגם ךכָּ   .ֲאִני עָּ
ת ה ַלַצד ַהֵשִניִהסְּ בָּ  ,ֹובְּ

ה מָּ דְּ ִנרְּ  .וְּ
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 הלילה צר על שולי שמלתך
 

ה לָּ ֵתְך שּוֵלי ַעל ַצר ַהַליְּ לָּ  ִשמְּ
ִפַלת  ַשֲחִרית תְּ
ֲאִני שֶּ ַדדֶּ  כְּ   המְּ
ַתִיְך פָּ ַמֵקל שְּ יִָּדי כְּ  בְּ

חֹות  ֵעיֵני פֹוקְּ
אֹות ִפי  ִלרְּ ֵמְך יְּ  .עֹולָּ

 

 רך  אור

 
דּות ֹוֵריבִמ  ה ַילְּ ֲחתָּ שְּ הָּ  שֶּ

ַבֵקש ְךִלבֵ    מְּ
ֱאֹהב  .לֶּ

 
ת זֶּ  בוֹ  אֹוחֶּ

ה ֹלא פָּ  .ַמרְּ
ה רָּ ש ִשיַרת לוֹ  שָּ רֶּ  .עֶּ

 
ת ֹלא רֶּ   עֹוצֶּ
ְך ֵאם ַעל רֶּ  .דֶּ

ַלִיְך רּוחַ  ת עָּ פֶּ ַרחֶּ  .מְּ
 

ן ֵביֵתְך בֶּ ִנית ֵמאֶּ  .בָּ
ר בָּ  .יָּזּוז ֹלא דָּ

 
 
 

 אביחי יעקבי

 רנה סופרין שפירא – אישה בחלון
 ס"מ 80*60 אקריליק על קנווס
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 שברים עשרוניים של רגשות

 

ל ְךסַ  נּוֲאַנחְּ  ֲאנִָּשים כָּ נּו הָּ ַגשְּ פָּ  שֶּ
ִרים בָּ רֹונִ  שְּ שְּ   יםיִ עֶּ

ל גָּשֹות שֶּ בֹות רְּ שָּ  ּוַמחְּ
ק לָּ חֻּ ס מְּ פֶּ אֶּ ה לְּ דָּ קֻּ ה נְּ  ָאֲהבָּ
ַתִים ִמינּוס ַקת שְּ זְּ חֶּ ה בְּ לָּ מְּ  חֶּ
נּו ְך ֲאַנחְּ ל סָּ ֲאנִָּשים כָּ ִצינּו הָּ רָּ יֹות שֶּ  ִלהְּ

ַאף יֶּ  ֹלא ַפַעם וְּ  הִנהְּ
ִעגּול חוֹ  בְּ הַהמְּ ת גָּ טֶּ ה ַעִין ִנבֶּ  טֹובָּ
רֹון ִעפָּ ד וְּ דָּ חֻּ ַלק מְּ צֻּ ֵתנּו שֶּ מָּ ִנשְּ  בְּ

ֵאן ַמַחק מָּ מְּ ֹכחַ  שֶּ ת ִלשְּ ר אֶּ בָּ עָּ  הֶּ
ֵמִאיץ דדְּ חְּ ּומַ  ַקֵלף שֶּ ֵאִריֹות לְּ  שְּ
ה ר מָּ בָּ כְּ ִיינּו שֶּ  הָּ

ל צָּ בָּ ת ַהֵמִסיר כְּ ל אֶּ יו כָּ בֹותָּ  ִשכְּ
ֹלא ֹלא ,ֲהַגּנָּה לְּ תֹורִמ  לְּ  סְּ

עֹות ַרק מָּ רּו ַהדְּ   נֹותְּ
ָאה וָּ ִמשְּ ִמים ִעם בְּ  נֱֶּעלָּ

ַסֵפר ת לְּ ה אֶּ נּו מָּ ֲאַנחְּ  שֶּ
ִלי ִזים בְּ מָּ רֹון רְּ   ַהּסֹוִפי ַלִפתְּ

ְך ַשיָּ ל שֶּ לָּ  היָּ רְּ טוֹ סְּ הִ לַ  ִבכְּ
נּו כּום ֲאַנחְּ ל סְּ ה כָּ נּו מָּ ֲאַנחְּ  שֶּ
ַרע ַלטֹוב לָּ  וְּ

 

  

 שמעון אלקבץ

 רנה סופרין שפירא – אגרטל חמניות
 ס"מ 80*70 אקריליק על קנווס
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 לתשוקה להיכנע עליך, לך אומר אני

 

ה" ִגידָּ ה ִהיא בְּ ִניעָּ ת כְּ בֶּ  ַלֹיִפי כֹואֶּ
ל כָּ ַנֵגד כְּ ִתתְּ יהָּ  שֶּ ַכֵער ִהיא, ֵאלֶּ ָך תְּ ת לְּ ה אֶּ מָּ שָּ  ַהּנְּ
ה ִיינּו יִָּפים ַכמָּ ם הָּ ל ַביָּ ִמימּות שֶּ עֹור, ַהתְּ תּוחַ  הָּ קּוף ַהמָּ ַהזָּ ל וְּ עּוִרים שֶּ  ַהּנְּ

ַהיֹום ה וְּ חָּ ֲאִמִתית ַהִשמְּ ה אִהי הָּ טָּ  "ַהֲחרָּ
 

ַמן ַאֲחרֹון ַבזְּ נּו הָּ ִרים ֹלא ֲאַנחְּ ַדבְּ ה ַעל מְּ ִבים ֵהם מָּ ֵלינּו חֹושְּ  ,עָּ
ַמן ַאֲחרֹון ַבזְּ נּו הָּ ִנים ֲאַנחְּ זֹוִריֹות נֹותְּ ֵזר ַלַמחְּ ַמחְּ נּו לְּ  אֹותָּ
ַמן ַאֲחרֹון ַבזְּ ִלים ָאנּו הָּ ַפלְּ ט ִמתְּ קֶּ שֶּ ק בְּ זָּ ֹּלא, יֹוֵתר חָּ עּו שֶּ מְּ ֵכִנים ִישְּ  ַהשְּ
ַמן ַאֲחרֹון ַבזְּ ַקֵשר ֹלא ֲאִני הָּ ם ִמתְּ ִרים ֹלא ֵהם, ֲאֵליהֶּ ַקשְּ  ,ֵאַלי ִמתְּ
ִכי ש ַבתֻּ ה נֶּפֶּ רּועָּ מוֹ , קְּ ל כְּ גֶּ רּוחֹות דֶּ הָּ ש שֶּ מֶּ ַהשֶּ עּו וְּ רְּ ת קָּ ל אֶּ יו כָּ  חּוטָּ

תֹוֵכְך ם בְּ חֶּ ל רֶּ ה שֶּ רּופָּ  .תְּ
 

 
 

  

 מתי שמואלוף

 רנה סופרין שפירא – הווזוב )באיטליה( בלהבות
 ס"מ 50*60 אקריליק על קנווס 
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 שבילי תרגום

 

 

 

 
 

  

 ארנסטו קהאן

 
 

 כבוד של דוקטור. ארגנטינאי ומשורר רופא, אמריטוס פרופסור קהאן ארנסטו
. בארגנטינה הדיקטטורי המשטר בעקבות 1976 בשנת לישראל עלה. לספרות

 המנין ןמ פרופסור. הרופאים של האירופאית המלכותית באקדמיה חבר
, מקסיקו – UNAM, אביב תל באוניברסיטת, ארגנטינה - UBA באוניברסיטת

 . ספרד - סלמנקה
 Soc של כבוד נשיא. ולתרבות יותולאמנ העולמית באקדמיה ראשון נשיא סגן

intl ל  תורגם. מאמרים 200 -ו  ספרים 22 פרסם. ואומנים סופרים, למשוררים- 
 למניעת רופאים של נשיא סגן. לוםלש Schweitzer בפרס זכה. שפות 12

 בפרס זכה. 1985 בשנת לשלום נובל פרס לקבלת משלחת- גרעינית מלחמה
 2006 לשנת" ביותר הטוב משורר"ו .2015 לשנת" מצטיינים משוררים"ל הזהב

 לשנת למשוררים הלאומי הקונגרס נשיא. האמריקאים הכותבים אגודת של
 .2013 לשנת AM ניהלטי המוסד בתחרות ראשון ומקום. 2012
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Ernesto Kahan 
 

El hombre. Su narrativa 
                   
Tú y yo 

en el Planeta Tierra, 

caminando por las estepas 

y el barro. 

 

Sobre las piedras y la arena, 

sobre la hierba 

y sobre la historia 

de un poema de amor 

llamado Adán y Eva 

 

Con animales… flores… 

agua… palabras… 

aire… lenguaje… 

suelo – pan - tierra… 

… hijos… libros... 

 

Entonces… 

a nuestra debilidad 

le inventamos utensilios:   

plasma de piedra… hierro… bronce… 

engranajes a vapor… nafta… electrones... 

y el átomo para las guerras. 

 

Oh! Y siempre Fobos “El dios del miedo”   

Hijo de Afrodita – del amor y Ares   

de la sangre, 

El miedo tremendo y sus hijos: 

Brujería… rezo… medicina, y sus encargos... 

 

Y con ellos nació el consuelo, 

la compasión, el cuidado 

y un Juramento de galenos. 

 

Y en apego, hoy, 

Tú, yo 

y la poesía... 
                       Perfumando la luz... 

 

 ארנסטו קהאן
  

                האדם הנרטיב
 

 ַוֲאִני ַאתְּ 
ִדים ַכדּור  עֹומְּ ץ בְּ ָארֶּ  ,הָּ
ִכים   ַהַחִיים ֵבין הֹולְּ

ש ּוֵבין פֶּ רֶּ  הָּ
 

ִנים ַעל ֲאבָּ ַהחֹול הָּ  וְּ
ב ַעל ֵעשֶּ  ,הָּ

ַעל ה ִשיר  - ַהִּספּור וְּ  ַאֲהבָּ
א רָּ ם ִנקְּ הוְּ  ָאדָּ  ַחּוָּ

 
ִחים ִעם... ַהַחיֹות ִעם רָּ  ...ַהפְּ
 ...ַהִמִלים ִעם...ַהַמִים ִעם
ֲאִויר ִעם ה ִעם...הָּ פָּ  ...ַהשָּ
ה ִעם מָּ ֲאדָּ ם – הָּ חֶּ   …לֶּ

ה מָּ ֲאדָּ ִדים ...הָּ לָּ ִרים ...יְּ פָּ  ...סְּ
 

ָאז   ...וְּ
ֵצאנּו  :ֵכִלים ִהמְּ
ה מָּ ַלזְּ ל פְּ ן שֶּ בֶּ ל ...אֶּ זֶּ ה....ַברְּ זָּ רֹונְּ  ...בְּ

ַגִליםגַ  ִלים לְּ ֹכחַ  מּובָּ ם בְּ חָּ ט... פֶּ ... ֵנפְּ
רֹוִנים טְּ קְּ לֶּ ָאטֹום ...אֶּ הָּ מֹות וְּ חָּ  ...ַלִמלְּ

 
ִמיד תָּ ל" פֹובֹוס  וְּ  " ַהַפַחד אֶּ

ל ֵבן א שֶּ ה ִאמָּ רֹוִדיטָּ  ַאפְּ
א ַאבָּ ס וְּ רֶּ    אֶּ
ִעית ַהַפַחד יו !ַהַמבְּ נֹותָּ  ּובְּ

ם סֶּ ה... קֶּ ִפלָּ פּוָאה... תְּ  ...רְּ
 

ִאתָּ  ה םוְּ מָּ ה, נֶּחָּ לָּ מְּ ה, חֶּ חָּ גָּ  ַהשְּ
בּוַעת ִאים ּושְּ רֹופְּ  .הָּ

 
ִפים ַוֲאִני ַאתְּ  תָּ   שֻּ

 ,ַהיֹום
ה  ...ַבִשירָּ

ִמים      ַבשְּ ת מְּ אֹור אֶּ  ...הָּ
 

 

 תמי לדרמן ירבלום: ספרדיתמ
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 ארוטיקה ה,תשוק מתארת היא בשירתה  (ליובליאנה 1963 (,ברברה קורון
 וספרות הסלובנית בשפה ראשון תואר יימהס .בעולם נשיםה במעמד עוסקת וכן ומוות

 עבדה ן.תיכו ספר בבית ספרות ולימדה ליובליאנה אוניברסיטת מטעם השוואתית
  שלה הראשון הקובץ ת. לשוני כיועצת בליובליאנה הלאומי הסלובני בתיאטרון

Ostrina miline) רהספ על מי.הלאו הספר יריד בפרס זכה) 1999ם, הנוע חדַות 
 ופרס ורוניקה פרס את קיבלה היא (2011 ב,אשו מייד takoj Pridemה )של הרביעי

 ההקשה כלי ואמן ז'הג מלחין עם יחד תקליטור קורון הקליטה בנוסף .הזהב ציפור
 אירועי מארגנת קורון. ) 2006ט, השק של הרטט(Vibrato tišine  יץ'קאוצ זלטקו
 היסודיים הספר בבתי השירה בקידום ופעילה סלובניות משוררות של שירה קריאת

 קובץ לאור יצא2003 ת בשנ ת.רבו בשפות ופורסמו תורגמו יצירותיה. והתיכוניים
 2005 בשנת .אלן קלי בידי לאנגלית בתרגום ב"שבארה טנוגה'בצ Chasms שיריה

 .שבאירלנד קורק בעיר דורגן תיאו האירי המשורר של בתרגומו משיריה מבחר יצא

 ברברה קורון
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Barbara Korun (1963)* 
 

LEVINJA 
(Klemen Jelinčič-Boeta) 

 

levinja je moja ljubezen do tebe. zlata levinja, levinja  

z zlato kožo in zlatimi očmi. zmeraj hodi ob meni, in ko se 

usedem, da si odpočijem, leže ob moje noge kot zvest, 

vdan pes. igram se z njo. ležem med njene šape in pustim, 

da me prekopicuje kot svojega mladiča. natančno čutim  

težo njenih šap in ostrino krempljev. in vonjam sapo mesojede 

živali. 

 

zdaj umira, zlata levinja, zmeraj bolj se opoteka za 

mano in včasih me dohiti šele, ko že vstajam iz  

počivališča. okrog gobca strnjeni sledovi njene krvi, leži 

na boku in me gleda z rumenim, pojemajočim pogledom. 

levinja, kje je tvoja moč? Kam se je izgubil tvoj glas? lahko 

samo sežem med tvoje utrujene šape in zaprem oči s teboj.  

  
 כהן-פנחס חוה', יץ'ילניצ בואטה  קלמן: מסלובנית
 לביאה

ִתי יָך ַאֲהבָּ ִביָאה ִהיא ,ֵאלֶּ ִביָאה .לְּ ת לְּ בֶּ הֶּ זְּ ִביָאה ,מֻּ  לְּ
ב אֹור ִעם הָּ זְּ ֵעיַנִים מֻּ בֹות וְּ הָּ זְּ ִמיד .מֻּ כֶּת תָּ יִָּדי הֹולֶּ ֲאִני לְּ שֶּ  ּוכְּ

ת בֶּ ַישֶּ נּוחַ  ִמתְּ ת ִהיא ,לָּ בֶּ כֶּ ַיד ִנשְּ ַלי לְּ לֶּ  ַרגְּ כֶּ  בכְּ
ן ָאִמין נֱֶּאמָּ ת ֲאִני ,וְּ קֶּ ַשחֶּ ּה מְּ ת ֲאִני .ִאתָּ בֶּ כֶּ יהָּ  ֵבין ִנשְּ פֶּ לָּ נֶּת טְּ נֹותֶּ ּה וְּ  לָּ

ֵטל ַטלְּ ה אֹוִתי לְּ גּורָּ ן .כְּ ֹאפֶּ יָּק בְּ דֻּ ה ֲאִני מְּ ִגישָּ  ַמרְּ
ת ד אֶּ יהָּ  ֹכבֶּ פֶּ לָּ ת טְּ אֶּ יה ַחדּות וְּ רֶּ פָּ ה ַוֲאִני ָָּ.טְּ ִריחָּ ת מְּ  ֵריחַ  אֶּ

ת הַהַחיָּ  פֶּ  .ַהטֹורֶּ
ֵעת ת ִהיא כָּ סֶּ ִביָאה ,גֹוסֶּ ת ַהלְּ סֶּ יֹוֵתר יֹוֵתר .גֹוסֶּ לֶּת ִהיא וְּ ַדחֶּ  ִמזְּ

ִמים ַאֲחַרי עָּ ִלפְּ ה ִהיא וְּ ֲאִני ֵאַלי ַמִגיעָּ שֶּ ר כְּ בָּ ה כְּ מָּ  קָּ
קֹום ִצי ִממְּ ִביב .ִרבְּ ֵאִריֹות ַלֹּלעַ  סָּ ֵבשֹות שְּ ל יְּ ּה שֶּ מָּ ה ִהיא ,דָּ רּועָּ  שְּ

ִצִדי בֹונֶּנֶּ  לְּ ט תּוִמתְּ ַמבָּ ֹהב בְּ דֹוֵעְך צָּ  .וְּ
ִביָאה ן ,לְּ ָאן ? ֹכֵחְך ֵהיכָּ ר ?קֹוֵלְך ָאַבד לְּ שָּ פְּ  אֶּ

ַכב ַרק ַפִיְך ֵבין ִלשְּ לָּ ֲעֵיפֹות טְּ ַלֲעֹצם הָּ ת וְּ ֵעיַנִים אֶּ ְך הָּ  ִאתָּ
 

 ,בעברית סלובנית לשירה אנתולוגיה, השקט את לשאת יכול ואיני נשרף אני: מתוך* 
 .המאוחד הקיבוץ הוצאת, כהן-פנחס וחוה קני'פוגצ ברברה יכתבער
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OGLEDALO 
(Klemen Jelinčič-Boeta) 

 

Nadme se skloni moški 

kot nad vodo. 

V ogledalu moje vode želi 

videti svoj obraz. 

A moja voda je temna, 

temna in globoka in 

mu ne vrača odseva. 

Moški išče, presenečen, 

začuden, in bojim se, 

da bo skočil noter, vame, 

da bi na dnu poiskal 

svoj mrtev obraz, 

mrtev. 

 
RAZPOKE (2007) 

 

JAJCE 
(Maja Kutin, Hava Pinhas-Cohen) 

 
Jaz sem jajce jajce 

jajce z zlato sredico 

s kroglo iz rumene 

svetlobe 

čakam 

zvita v klobčič 

da se svetloba strdi 

ampak ne preveč 

naj se ne preveč 

naj bo še tekoča 

pršeča 

 

sredica zlata 

raste 

čutim utrip 

tujega srca 

naj se ne strdi preveč 

bitje 
iz svetlobe 

 מראה
 )'יץ'ילניצ בואטה  קלמן: מסלובנית)

 
ר בֶּ כֹוֵפף גֶּ ַלי ִמתְּ  ֵמעָּ
מוֹ   .ַמִים ֵמַעל כְּ

ָאה ל ַבַמרְּ ִלי ִיםמַ הַ  שֶּ ה הּוא שֶּ  רֹוצֶּ
אֹות ת ִלרְּ נָּיו אֶּ  .פָּ

ִלי ַהַמִים ַאְך  ,ֵכִהים שֶּ
ִקים ֵכִהים  ַוֲעמֻּ
ֵאינָּם פּות לוֹ  ֲחִזיִריםמַ  וְּ ַתקְּ  .ִהשְּ
ר בֶּ ַחֵפש, ַהגֶּ ע מְּ תָּ פְּ  ,מֻּ
ֵמּהַ  תָּ ת ֲאִני ,וְּ שֶּ  חוֹשֶּ

ֹפץ ִיקְּ ה שֶּ ִנימָּ ל פְּ  ,תֹוִכי אֶּ
ִתית א ּוַבַתחְּ צָּ  ִימְּ

ת נָּיו אֶּ  ,ַהֵמִתים פָּ
 .ֵמת

 
 

 ביצה
 (כהן-פנחס חוה', יץ'ילניצ בואטה  קלמן)

 
ה ֲאִני ה ֵביצָּ  ֵביצָּ

ה ה ִעם ֵביצָּ ה ִלבָּ הּובָּ  זְּ
 ֵמאֹור ַכדּור ִעם

ֹהב  צָּ
ַחכָּה ֲאִני  מְּ

ת לֶּ בֶּ כֻּרְּ ִליל מְּ  ִבסְּ
ֵדי אֹור כְּ הָּ ה שֶּ ַקשֶּ  ִיתְּ
 ִמַדי יֹוֵתר ֹלא ַאְך

ֹּלא ה שֶּ ַקשֶּ  ִמַדי יֹוֵתר ִיתְּ
ִשיְך ַימְּ יֹות שֶּ ִלי ִלהְּ  נֹוזְּ

ַפֵזר  ַמִים ִטפֹות ּומְּ
 

ה ה ִלבָּ הּובָּ  זְּ
ה ֵדלָּ  גְּ

ִגיש ֲאִני ק ַמרְּ  ֹדפֶּ
ל  זָּר ֵלב שֶּ

ה ַקשֶּ ֹּלא  ִמַדי ִיתְּ  שֶּ
ה ִעימָּ אֹור ִמן פְּ  . הָּ
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 והמסחררת הקלילה, החופשית הרוח את לבטא רציתי הזה בציור"
.25*25 קנווס על אקריליק ".ויופי צבעים של ים בתוך  

  

 אמנותבילי ש

 דניאלה פורת
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, ברחובות שעריים משכונת חורפים מאה בת אשה ציירתי"
  ..."וניבזכר שנחרטה כפי, ידיה מעשה באיפור מאופרת

  .מ"ס 80*50 קנווס על אקריליק

 שלמה טוביה
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 ימי כל במשך הכנסת בית לספסל שכנה הייתה ליבוביץ נחמה"
 ענווה חכם תלמיד-אישה של ורושם חותם בי הטביעה. ילדותי

.מ"ס 50*80 מעורבת טכניקה ".הוצדיק  

 

  

 נורית גזית
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 עמלותו ביננו החיות נשים - "עמלות נשים" סדרה ציירתי"
, זיתים המוסקת האישה כמו, עמלו המקרא תשנשו מלאכות באותן

  ".גורלה את בהכנעה מקבלתו בכבדות יושבת
70*05 בד על שמן  

  

 עינת מיזהר



  53 |  םשבילי|  19גיליון  

  

 
 

..." אופי עם נשים לצייר אוהבת אני"  
.מ"ס 06*05 בד על שמן   

 
 
 

  

 רותי יותם
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 עובדי של האם ביום פגשתי שבציור המרוקאית האישה תא"
 דיוקנה את שמתיור, בקסמה נשביתי. אור קרנו פניה .העירייה

 .מ"ס 30*40 קנווס על שמן" ...אקוורל בעפרונות

 
 
 
  

 רחל רון
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.מ"ס 60*80 בד על שמן". בלט רקדנית"  
 
 
 
  

 

 אולגה קושניר
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" .הולדתה ליום כמחווה הדוגמנית אשתי את ציירתי"  

    .מ"ס 70*90 בד על שמן

  

 יעקב גבאי
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."לפסח מתכוננת מתימן עולה"  
.מ"ס 70*80, בד על שמן  

 
  

 דניאלה פורת
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 מהווה צבעיםו לבוש, מנהגיםו עדות מגוון, מרתק אנושי פסיפס"
 " '...התימניה הכלה' לציור גם השראה מקורות לי

 90*70 סווקנ על שמן

 

  

 ורה ז'מוד ורטנוב
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 לי יםהנרא זכרונותיה את מכילה - שלווה זו אפריקאית אישה"

 שתיטיב ומאמינה, נפשה ים מעמקי אפלת מתוך אדומים כדגיגים

100*60 קנווס על שמן". ורעננים יםירוק בעלים משם לצמוח  
 

  

 חוה אפשטיין
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. ברקע המרקם וכמו האישה כפני קשה הבגד – מקזחסטאן אישה"  
.מ"ס 50*60 קנווס על שמן...", סבל בה אין אך, קשה הכל  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 הנריק רוסטוביץ
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 עיון והגותבילי ש

 

 

 

 בתאהס של בדמותה חיל אשת        
 איני לאה של "הלבנון ורד" ברומן כלוליה

 

ביקשתי " אשת חיל"את הנושא הדן בהיבטים של ההרמז המקראי 

זו , להביט על אשת החיל הקשישה, האחד: לבדוק משני אספקטים

זו שעושה לא רק לביתה , השני. שעברה כברת דרך משמעותית בחייה
ורד "רומן פי דמות הסבתא ב-זאת על. אלא אף לסביבתה החברתית

 1".הלבנון

היא קשישה תושבת דרום , מצד אמה, סבתה של הגיבורה לאה, כלוליה
כלוליה אהובה על נכדתה המבקשת את קרבתה ומעדיפה את . אביב-תל

הסבתא פועלת בסביבת מגוריה . חברתה על פני הוריה שמזלזלים בה

 היא מפגינה אהבה כלפי נכדתה וכלפי אנשים בסביבת. באופן וולונטרי

ללא אבחנה במוצאם ובמצבם , חולים ודחויים חברתית, נדכאים, מגוריה

ללא , הסבתא מתייחסת באהבה לכל אדם בסביבתה. המעמדי והחברתי

היא מבקרת אנשים בודדים , למשל. העדפה וללא משוא פנים

ניצולי , שאיש אינו מבקר כמו את צילה ובניומין, המתגוררים בגפם

את מתוקה   3",אלמנה שלא רואה טוב, "זאת מאדאם תר 2,שואה בודדים

                                                      
 על מספר הרומן .ט"תשס, יהודה-אור, דביר/ביתן-זמורה/ כנרת, הלבנון ורד, איני לאה 1

 כילדה התבגרותה שנות ועל, דידני-נאש ממוצא ואם יווני ממוצא שואה ניצול לאב בת הגיבורה

 של בעיצומה בעצמו שירה בחייל בטיפול כחיילת התנדבותה מעשה ועל ובחברה במשפחתה דחויה

 .1982, לבנון מלחמת

 .492-493' עמ, שם  2

 .494' עמ, שם  3

 כהן-דר' עופרה מצוב



 

 19גיליון  שבילים ||  66

 

האישה " 5",השוטר ואשתו שיש להם ילד בן ארבע"את  4,רפת השכל

את ". האיש שלא יוצא מביתו"ובנה הרווק ו" שבעלה נהרג במבצע קדש

מה הייתי : "כולם כלוליה מבקרת אותם דרך קבע והם מצפים לביקוריה

 6.תודה אשת השוטר אומרת לה בהכרת?", עושה אם לא הייתה גרה כאן

מרבה לצחוק , היא פעילה בבית ומחוצה לו, אופייה של הסבתא נוח

, קבצן, שכן: כל מי שעובר ליד הגדר"מברכת לשלום וברכה , ולדבר

 .7..."עורב, חתול

אלא כחלק , מודע כי כלוליה פועלת לא מתוך אינטרס חברתי ,נראה

 . ת חינוכיתשכנראה הונחלה לה כמורש ,מהתנהגות סביבתית ערכית

החלקים המספרים על אודות הסבתא סמוכים , בהתייחס לארגון הרומן

ששיאו הוא סיום פרק ההתנדבות של הגיבורה החיילת  ,לסיום הרומן

שכן הסבתא , לא בכדי מכוונת סמיכות העניינים זה לזה .בבית החולים

זו המבקשת , מגלמת בעיני לאה את דמות המתנדבת האולטימטיבית

זו מעניקה , הרגשתו של האחר לא מעמדת מחאה או ביקורתלשפר את 

וזו הממשיכה את עשייתה במרץ מדי יום מתוך , שלא על מנת לקבל

הסבתא דוברת עברית דחוקה אך . ההיזון החוזר מסביבתה הנסמכת עליה

וזהו מטען פנימי  ,"דוברת את שפת הכאב על בוריה"בעיני נכדתה היא 

התנהגותה של הסבתא . ת הוולונטריתמהותי המהווה תשתית להתנהגו

שכן , היא האידיאלית והנעלה בעיני הנכדה המתבגרת וחדת האבחנה

לבין , העברית הדחוקה שבפי סבתה, היא יודעת להבחין בין שולי וטפל

לאה . מרחבי הנפש המלאים רצון להיטיב עם האחר, המהותי והנכון

. של סבתהכדי לתאר עשייתה הייחודית " מלח"משתמשת במטפורה 

לאה שוזרת את עניין  8".שהיא המלח שלי בעולם"...היא אומרת עליה 

                                                      
 .502' עמ, שם  4

 .503' עמ, שם  5

 .504' עמ, שם  6

 .495' עמ, שם  7

 . 507' עמ, שם  8
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אהבתה לסבתה באהבתה למושא התנדבותה יונתן החייל הפצוע שאותו 

וזה מרמז לכך שהתנהגותה של הסבתא משמשת השראה  ,היא סועדת

, הסבתה מספקת לגיבורה את העילה. למעשה התנדבותה של הנכדה

וכי החיים היו תפלים אלמלא נוכחותה של  ,חייםההולם ל( מלח)הטעם 

 .סבתה ואלמלא מעשה הוולונטרי שלה עצמה בבית החולים

אלא שלמלח כמטפורה יש משמעות נוספת שלו זיקה למעשה 

כשהולכים לסבתא אי אפשר ללכת "כי  ,לאה מספרת ליונתן: הוולונטרי

ילו זה כא. יש תחנות שחייבים לעבור בדרך. יונתן, ככה סתם ישר

שעוד  ,וכל הייסורים רק ממליחים את הגאולה, שסבתא נקנית בייסורים

בדרך לבית הסבתא לאה עוברת ליד  9."מעט תשמר אותי עד לפעם הבאה

. חברו של אביה, ניצול שואה, אקיטו'בית החרושת למלח שבעליו הוא ז

", ענני מלח"בתוך בית החרושת למלח ואף מחוצה לו עולים כל העת 

המלח הוא משאב שנודע בתכונותיו  10".הכל מלח, ר שםאין אווי"

בקונטקסט ההלכתי המלח חיוני . בשימור ובריפוי, השונות כתבלין למזון

עד שלא : כלומר, בשר אסור לאוכלו לפני שהכשירוהו: "בדיני כשרות

... משהים את הבשר במלח... הוציאו את הדם על ידי מליחה והדחה

בורה נאלצת לעבור במסלול הליכתה לאה הגי 11."ונעשה כשר לאכילה

שעובדים במפעל  ,לסבתה דרך תחנות שהן ייצוגיות לאנשים מן היישוב

שיאו של המסלול הוא . המלח כאמצעי לקבלת אישור של הכשר לקיומם

שמודה כי היא , הוא מקום הגאולה עבור המספרת ,ביתה של הסבתא

לצד סבתה כדי לזכות ולשהות , לעבור הכשר, עצמה צריכה להתמרק

אופן התמרקותה היא התמודדותה . המיטיבה עם הבריות באשר הם

לאה . בהשלכות החברתיות של בחירתה הוולונטרית הבעייתית והסבוכה

                                                      
 .486' עמ, שם  9

 ...כלום פה רואים לא. שבחלל המאובק העיוורון בשביל פה אני:" וגם. 483' עמ,  שם  10

 .484' עמ, שם.", איננו כאן היש

 .286' עמ, ביהדות ומסורת הווי של אנציקלופדיה, לוינסקי טוב יום  11
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 12."ורק בסופן הבית שלה, אלף ואחת מיתות בדרך לסבתא"כי  ,מודה

והיא מבקשת להגיע לרמת הענקה לאחר  ,לגיבורה יש מופת ברור לחיקוי

מקום שבו נתינתה תתקבל במלואה וללא : מייצגת סבתההדומה לזו ש

 .עוררין

, לעומתה. למעשיה של הגיבורה המתבגרת יש גם מניעים אחרים, ברם

נטולת , לחמול מעמדת מוצא אנושית, סבתה שואפת להעניק ולתת לאחר

אלא , לבטים ואינטרסים ושאיננה עומדת להערכה שיפוטית חברתית

המרמז , כלוליה, ה הפרטי של הסבתאגם שמ. להערכה ולהכרת תודה

', כלה', 'כוליות'כמו , נשגבת, למילים סמוכות בעלות משמעות ראשונית

מייצג את דמותה המעניקה ללא הרף מטוב לבה ', בה( יה)כל אלוהים '

בעל , בנוסף גם הדרך לביתה של הסבתא מתוארת באופן מיוחד. לאחרים

הבית : ופן של הסבתאהמחזק את דמותה יוצאת הד, הילה של קדושה

אך , נמצא בקצה רחוב בשכונה בדרום העיר שנופיה אינם אסתטיים

 13."פיסת שמים שירדה והתייצבה על הארץ"מתחם הבית מתואר כ

. מעשה ההתנדבות והנתינה לאחר תובע ענווה ושפלות רוח ממבצעו

נראה כי את הדרך התובעת הקדשה ונתינה ללא תמורה בצדה לומדת 

ביקשתי . כי התנהגותה טבועה בה כגרסא דינקותא ,נראהש, לאה מסבתה

יכול להיות יצוקה גם משמעות חברתית ' אשת חיל'להראות כי במושג 
 . ערכית הפונה למעגל החברתי בנוסף למעגל המשפחתי-שהיא חינוכית

  

                                                      
 .486' עמ, איני  12

 .שם, שם  13

 ס"מ 40*60אקריליק על בד  – עוגןיראת  -מגע נשי 
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 איתן-כוחה של "שירת השחרור", של  רחלי אברהם

 עמ' 100,  2017הקיבוץ המאוחד, 
 

 ברזל הללופ' פר
 

 ההתמודדות כושר על המעידים חדשים שירים  מחזורי ישהלפנינו חמ
 של הקודמים שיריה בספרי שהופגן כושר, רגשיים מטענים עם

 אך. גורל-ותהפוכות יגון-שירי גם ובהם. איתן-, רחלי אברהםהמשוררת
 חוויות לנוכח יותר קיצוניים עימותים נחשפים החדש השירים בספר
 שבתהליכי קוטביות-בדו התבוננות להם נוספה .חייה ליעגבמ קשות

 .האישי החיים-בנתיב דרך תמרורי על לאחור במבט תוספותן וכ ,יצירה

 מסעות-וריגושי אור של למעגלים מסביב, ייחודי, סגולי מעגל נוסף
, שבנופים והשגב היופי מן בהתרשמות, ורחוקים קרובים למחוזות

 . ואם אב מורשת, קדומים ורתמס על ומודגשת חוזרת בהתרפקות
 ובשיתוף, משלו בנושאים בהתמקדות המחזורים מששת אחד כל

 שהיא, המתעתעת הרוח לחוקיות כנתונה בחומרה שהוגדרה בפואטיקה
 מרות מטילה וגם, הנפש להתייסרות ומשמעות טעם המעניקה הרוח גם

 המשימה גודל את ובקישוטיו בכליו שיהלום, הפיוטי המבע על ומשמעת
 .הרבים לרשות היחיד מרשות בצאתה שביצירה

 
  משל של כוחו -"שירים לאקס" 

 
 אינו הצייד - (18)עמ'  "לאקס שירים" במחזור "השחרור שירת" שירב

 ענפי אל( מוות סכנת) ממולכד מקן שברח הציפור שירת את שומע
-רתבסחרח לכוד הצייד. והדרור הפריחה-משלל מסוחרר, הסיגלון

, לחופש הד) חרורהשַ  של חירותו את להכרית, פדלק איך ,מחשבות

 פרופ' הלל ברזל
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, להרע הוא הצייד של רצונו. "כורים" בגומחה רוקם(. בחיריק שחרורל
 :                                השחרור מחיי ימים לקרוע

 
רּור ר ַהַשחְּ בָּ ת כְּ רֶּ   ַבַצמֶּ

ר ת שָּ ַמן ִרקּוד אֶּ ֵרב ַהזְּ קָּ  ַהמְּ
 אֹוֲהִבים

ֵבי ּוַמִּניחַ  עֹולְּ  ַהַחִיים לְּ
ֵהָאֵסף ל לְּ ָאםכִ  אֶּ  .לְּ

 
 השחרור. במחזור השירים מכלול ומתוך ההקדשה מתוך מתברר הנמשל

בהיותו  ,שטמן בפח ונפל ,ולחירותה לה ארב שהצייד ,הרעיה את מייצג
 המשל מרכיבי. לכוד ברגשות שליליים המציבים אותו במקום נמוך

. אוניברסאלי בהקשר, הרבים ברשות גם שיעמוד כדי בקפידה נבחרו
 שזכתה והציפור רוחנית-באבדן חירות אמיתית עונשו על שבא הצייד

 את מייצג הציפור. לעצמו העומד במשל זכר בלשון שחרור .בחירות
 שניצלה הרעיה.  המשל מן נפרד בלתי כחלק בנמשל, הנקבה הציפורה

 לעצם, לחייה גם ואולי, חירותה לאובדן גורם שהיה הממולכד הקן מן
 מי מפני אימה-נטולי לחיים ראויה, חורין-בתוכיוצרת  כאישה קיומה

 .שנית לה להכאיב מחדש וצץ לה שמתנכל
, מתואמים בצלילים, קודמו כמו, הוא אף בנוי", ניעורב, "המשל

 אנר'הז מן הנדרשות התביעות במילוי, ותנועות עיצורים של באליטרציה
, מטה, מעלה היסוד-צורת. ועופות חיות משלי ובמסגרתו המסורתי
 היכר כסימן זאת אף. וסוף אמצע, תחילה, העלילה במהלך אדנותית

 .ייחודית כסוגה המשל של מובהק
ת( "12)עמ' " ניעורב" רֶּ ף יֹוֵרד. אֹוֵרב/  ַבַצמֶּ ַבר. / ַבֲחטָּ ה דְּ ֵנץ מָּ ַנצְּ /  מְּ

ַפר ַבחֹור טֹוֵמן חָּ  תזכורת ני, ממשפחת העורב,העורב. ברור הנמשל". שֶּ
  לערמומיות ולחמדנות.

. החמסן ניהעורב של קבע דרך ופועלו להתנהגותו היכר תווי נוספים
ֹמן שּוב/  ִיֹטל שּוב" ל/  ִיטְּ ה כָּ ָאַסף מָּ  לצד כרמז הקווים שלושת". - - - שֶּ

 של הפואנטה. בנמשל שמקומם, לאישה גבר שבין ביחסים האינטימי
ָאה: "ַהֵגא ניהעורב  של הסופית בנפילה המשל ה בָּ עָּ ַפר ַבבֹור/  - שָּ חָּ /  שֶּ

ַבק יו ַרַהב דָּ  ". נֹוצֹותָּ
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 הבעל שהיה מיל מוקדש ,הראשון השירים מחזור", לאקס שירים"
 מוצאת והיא. הרעיה של החדשים לחייה מחוץ הוא, כריתות גט ובתוקף

 האמת במלוא, ובנחרצות בבהירות, הפגום העבר אל לחזור לנכון
 . הפיוטי בעשבמ והמיטב

 ונשאר נעלות תקוות על שהונחת ,המשבר אל בהכרח נוטה המאזניים כף
 מי של וחסרונותיו כישלונו מחמת, בצלקת התכסה שלא פתוח כפצע

 של ולבניין לתקוותיה, לאהבתה ראוי ולהיות כלה לשמח היה שאמור
 . יסוד-משפחת

 בנפילתה המציאות תתגלה שדרכן, פיוטיות צורות מתבקשות
 מן שונות, ומגביהות מנמיכות מבט מנקודות העבר בהחייאת, קומתהובת

 שירים. כאב עם והזדהות כבוד ויחסי אהבה רצופיםה הבשירי המקובל
 . נשמה-שירי של בצביון, מהם וברבים המחזורים בחמשת שהוצגו

, באשמתו, להידחות שראוי למי המחזור בהקדשת חידוש משום יש
 העבר מגרעות את שוכחת שאינה ההרעי של החיובית הלב מתשומת

 .בשל התנהלותו ופגיעתו בהווה
. מרובות הן, השירים בספר, קדושה של במעלות, לטובה ההקדשות

 נועדו הם אף אחרים במחזורים הקדשותההקדשות לאחיה ולאחיותיה, 
 המקובל מן חורגת, לאקס ההקדשה. והתעלות שבח לדברי מבוא לשמש

 . המחזורים בחמשת
 עילוי, כיים"תנ מרביתם, המוגבהים בשמות יש" אחים בתש" בשירי 

 כן לא. , השם כמהות האדםהשיר נכתב ולזכרה שלכבודה הדמות
 נתן של מובאה במחזור נמצא. בביקורת כרוכה בו שההקדשה במחזור

ב, "זך ֵשאת מּוטָּ שֹות לָּ ר ַמגָּע-ַעדְּ ֵדי ֵמֲאשֶּ ר יְּ בֶּ  ". חֹולֹות גֶּ
 ממלאת הבת. לבניה ולבתה האהובים הקדשה גם במחזור נמצא אכן

 ולגשר לאחור הזמן גלגל את להחזיר המבקשת, פועלת נפש של תפקיד
ברגע שיא של חייה בו היא רוצה לבשר לשני  לחיבור קרע בין לשווא

 מובאה במחזור נמצא, זאת לעומת. ההורים על העובר שברחמה
ה בֹור. "וסליחה תקנה להם שאין למעשיו היטב המתחברת, מתהילים רָּ  כָּ
ֵרהּו פְּ - רגשות-פרץ. כאוקסימורון, בהנגדה צירוף(.  טז, זתהילים, " )ַוַיחְּ

-והעדר הרמוניה של יחס להפגין המיטיבה משוררת מצד בהיתר
 .נפש עד מים הגיעו בבחינת - אותה הסובב עם קונפליקטים
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 על אף המשך הפגיעה מצד האקס, נשמרות רוח-אורך של מידות
 מתאימה בחירה תחייב, מחודשים ונפש גוף בכוחות םעליה והתעלות

, השירי המבע עילוי כדי תוך, פנים-משוא ובלי מורא בלי, סוגות של

 הן, טעם-ובטוב שכל-בשום, שנבחרו הסוגות שתי. ובהתעלות בעידון

, עין-למראה תמונות על היא ההדגשה שבו המשל. והתוכחה המשל
 ניתן אך, נחרצים שדבריה ,התוכחה. התמונות בזכות הברור והנמשל

 אל ולחבור העוול מן הדעת את להסיח בהם שיש דיבורים בה לשלב
 מצבים במשהו לתקן ניסיונות, לכישלון מראש שנידונו אף, הניסיונות

  .והתנכרות כרת של
ה: "בתמונה נתונה, (8)עמ'  "אהבה של פסיחות" בשיר הגובה נקודת  ַנֲערָּ

חֹומֹות ר בְּ  הירידה. לתום ברמיזה והחומות הראש רתתפא השיער", ֵשעָּ
 הבטיח) החתן מבגדי נודף הסיגריות עשן. בחתונה כבר מתחילה מטה

 התקפדו הריקוד יצעד. שן כל על אז כבר צהוב כתם(. לעשן לא לכלתו
-שרירי. והסתאבה הלכה התקווה. הפנים סבר והחמרת חרב במדקרות

 נעוריה-אביב לע השתלטה חורף-סערת. התכווצו הבטן-ושרירי הלב

  .עיניו-בעשן ימיה את להרוס המשיך הבעל. הצעירה הרעיה של
 הלקוח בהסבר נתונות( 10)עמ' " העיר גשר על" בשיר הגובה נקודות

 קושיות על ולהשיב מחלוקות ליישב, השולחן אל לשבת. פסחת הגדמ
 ים לקרוע. השלום משכין ואהרון מרים, כמשה להיות. הסדר עריכת לפני

ֹקם. "ובן בת אהבת של במטה מריבה ַדת ִלרְּ ה ַאגָּ חָּ פָּ ֵנס/  ִמשְּ ם ִשיַרת בְּ  ַהיָּ
ַהַגַדת /  בכובד נתקל באור הלב את לכבוש הרצון(. הגדה-אגדה" )ַהֵלב וְּ

 לא(. בחומש פרעה של בתיאורו מפתח-צירוף, הלב-הכבדת) הלב
ִסיר" הנוסחה נמצאה הָּ שּות ֵתל לְּ ֹרעַ  ִעקְּ  . אור מפני חושך להסיר ,"וְּ
 בזמן, (13)עמ'  "שיגור שעת – גישור שעת" בשיר מגביה לסלוח הרצון

 אלוהים לנוכח ולסלוח למחול נכונה האם. לבן מצטיין קצין אות הענקת
  :ההידרדרות מנצחת כאן אף. ואדם

 
רּוֵרי ְך ַתמְּ רֶּ ל ַהדֶּ ר ַהר אֶּ ֹאשֶּ   הָּ

הּו ד דָּ ֹכבֶּ   ֵלב בְּ
ַסח זּוזֹות ַעל פָּ ַא מְּ ההָּ  ֲהבָּ
ֹלא ַרע וְּ ה ַים ִנקְּ ִריבָּ   מְּ
ת ֵמַעל לֶּ ֵרי ַבזֶּ גוֹ  הָּ אֶּ  .הָּ
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 ממרומי מזמרת ציפור .הניגודיות את מעצימים, מטה, מעלה דימויי
 הבל: קוהלת מדברי הנלמד ההשכל-מוסר מכוח משתחררת ,ההגיגים

 הפנים את מילאו והשמים הפחד את הקפיאו השנים. הבל הכול, הבלים
. המנגנים הילדים ובו החם החדר מן בוקעים הפסנתר צלילי". לב תכלת"

 אל הנפתח מבטב ננעל השיר. הצליל עם ירחק, המזימות חורש, והוא
ִליל. "השמים ִחיל ֲענִָּנים סְּ ֵעת ַמכְּ  ".    ַשַחר לְּ

 
 באהבה קומות שתי

 
)עמ'  "התפוח טעם" הפותח השיר של שמו על, לישיהש השירים מחזור

, הקדומים סיפור בעקבות, באהבה העליונה מהלקו בגילויו נדרש, (24
 הנחש של ובפיתויו הבורא כמצוות האסור הפרי מן העדן בגן האכילה
ן. " טוב בכי הסיום. הקדמוני ש ֵעדֶּ דָּ ַתי ַעל חָּ פָּ  ".שְּ
 מרתף, תחתונה קומה) התפוח של הרע לבו על כניצחון מתוארת האכילה

 בקומה את הפרי המכסה החלק) העבה הקליפה(. רואים-מעין נסתר
 בסמליותו הדבש נוסף". קילפתי. "ונעלמה נוצחה היא אף( העליונה

ִתי". הארוטית ַקרְּ ש/  ַהַתפּוחַ  ִמֵלב עָּ ַרע ֹשרֶּ ִתי / הָּ יו יַָּצקְּ לָּ ַבש עָּ  ". דְּ
-צירי שני, החיים-עץ עם ביחד, הדעת-עץ-במרומי התפוח של מקומו
", המלים קומות"ב וערוך ובמילותי מועט השיר. (מונדי אקסיס) עולם

 בסיפורי במכוון הקשר-תלוי הוא. ראשונה ממדרגה פואטי כעיקר
 והעדן הדבש עם. ובניגודיה קומותיה בשתי אהבה שתוכנם ,בראשית

 והשיר המכוסה התשתית. בשלמותו למעשה אסוציאטיבית מתחברים
 למחזור, פואטי פתח פותחים, והרמז הצמצום בסוד, בעוצמתו התמציתי

 .בהמשכו כולו יריםהש
ִדין: "(28)עמ' ", הבוקר את למשוך"בשיר  הראשונה שורהה ִליז ִבסְּ  / ַהפְּ

ַקֲערּוִרית ה שְּ  שקע בתוכה מחזיקה והיא ,מפתח-מלת, שקערורית" .ַאֲהבָּ
 לאהבה מוקדש, השיר של בהמשכו, והעלילתי הרגשי המהלך. ושקיעה

 והפיכחון הנעלה רגעה. להתפוגג העתיד, סגולי רגע של סם. בניגודיה
 .אחריו הבא המאיין

 וכוכבים נפילה-שמיטה. (29)עמ' ", ברוח וכוכבים קווים שמיטת"
ַקִּוים ִשיחֹות. "ברוח נישאים ִביִלים בְּ . מעלה להגביה בכוחם אין", ַמקְּ

לּו ֹלא ֵמֵטאֹוִרים" , נפלו, נשמטו", רכבות בטיסת, "בחלוף השנים". נָּפְּ
 וחתול כבשה מציירת. עדנה הייתה אברהם אשת לשרה. ואינן חלפו
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 שמביאים בזרעים נאבקת(. מעלה של ספירה) וענן( תחתונה ספירה)
 (. האדם בנפש תחתונה ספירה) ההכרה-בתת שמקורם נגעים

, הנסיך ת הדוברת אתשואל, הגן-כלי למי, הקוצים למי, הפרחים למי

: שובההת. אכזיפרי סנט-דה אנטואן של בספרו נסיךבהתכתבות עם ה
 שמיטת את ויחריש הקו על ישיח הנסיך. קוץ עם פרח אוכלת כבשה
ַמח ִכי: "תקווה מביעה הנסיך וכבשת. האוזן ִשים אֹוֵהב ֹלא צֶּ בָּ  פני על" )כְּ

רּוחַ ( "האדמה ִצים וְּ רָּ ֹלא(. "מלמעלה" )פְּ ל ִכּוּון בְּ ַאֵזן אֹור שֶּ ִהתְּ , מעלה" )לְּ
   (.לארץ םשמי ןבי המגשר ראו של מכוחו באיזון, מטה

דרכיהם ש ואשה איש של בדימויים( 32)עמ'  "שפת האהבה"השיר 
 דרך טוו, שניהם בין פיזז הרוח ולהט נפגשו כפרחים שנקלעים לזר אחד,

 דקה דממה קול) בדממתן קול משמיעות מלים. ופרחים אהבה באבני
 יונה. המים פני על געגועיה משלחת אישה(. לאליהו האלוהים בהתגלות

 תשוקתה מקדש-בית( מעלה) תכלת(. מטה) השיר אדן על ניצבת מיההו
. (בהתחברותם, מטה, מעלה) ביער העובר כרוח תרחש, דודים בעת

ֵני ֵבין ַתֲעֹבר" ה(. "מטה")ַהִמִלים ַאבְּ ַאֲהבָּ ַער בָּ   ה"ש(.שי, יה-שלהבת" )ִתבְּ
ההשיר " ִאשָּ , מעלה, עלהמ, בהתעלות עממי סיפור, מקום שם" )ןדָּ יְּ צַ ִמ  הָּ

ִתי" (:34עמ'  ִתי/   נָּהבָּ לְּ בַ  ִהַבטְּ ַנדְּ ִבים עָּ אִרי ַעל/  כֹוכָּ יֹון/    ַצּוָּ בְּ אֶּ יֹון וְּ בְּ חֶּ  בְּ
ד/   ֵלב מָּ ֵצל ִנצְּ ַתֵקף, /  כְּ  ."ִבי/   ִמשְּ

. (35)עמ'  "אחיזה"בשיר גם העיקר היא, היפוך של בסימן, הניגודיות
. האהוב של בידו אחזה ילוכא ,המטוס בפתח בידית אחזה האהובה
ַמטָּ " :ההיפך את וחשבה כֹוִניֹות הלְּ עֹות ַהמְּ ַקו נֹוסְּ פּוְך בְּ ַקו הָּ ה כְּ בָּ שָּ  ". ַהַמחְּ

שיר " בשיר גם מתוארת, קוטביים-דו, ססגוניים בדימויים, הניגודיות
 בונה. מתח מרוב מתפרק בשמו וכבר, (36)עמ'  "מחולשת הרקמות

 שתי) ולרחוק לקרוב הלב את הממלאת הלאהב, לגאות, לבכי סכרים
ַלֵחְך(. "קומות ת מְּ ה-ַתת אֶּ רָּ צּולֹות נֹוֵגעַ , ַהַהכָּ ש ִבמְּ  קומות" )ַהּנֶּפֶּ

ל קינֹ לִ ( "תחתונות ַבע" ,(עליונה, מלאה הכרה" )ַעתַהַד  אֶּ ַבע טֶּ צֶּ  על" )וְּ
ִדמּוֵיי" ,(האדמה פני נָּן וְּ ִטים עָּ ַשיְּ יֹוֵננּו מְּ ִדמְּ  (. רקיעב בזרימתם" )בְּ

-תלוי", התפוח טעם" במחזור האחרון השיר, (38)עמ'  "הצדף מדרש"
 העדן בגן שנקשר, המחזור נפתח שבו לשיר בדומה, קודש-בכתבי הקשר
 ההר הר) ההר הר על הוורדים האור בשברירי נפתח השיר. האסור ובפרי

 עולה, האהבה אלת, ונוס(. תפוח גבי על תפוח: במדרש מתפרש, בחומש
 רהַ טֹ  רצֹ נְּ תִ  ִאם": כאישה דברה את ומשמיעה( הים-שפת על) ףהצד מן

ה א / – ַאֲהבָּ רָּ ִמי קְּ אֶּ  / ִבשְּ העֱ וְּ יָך לֶּ ף ִמן ֵאלֶּ דֶּ  ".ַהצֶּ
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 שני. (40)עמ'  "אילן" בשיר נפתח" הצומח שירת, "השלישי המחזור
ן. "ובהנמכה בהגבהה מהם אחד כל, אילנות ִאילָּ ר יֵָּבש, ַהֵגא הָּ בָּ ִנשְּ ". וְּ

 ושבר בהתרוקנות וסופו הגאווה ברוממות, לגבהים בהתנשאות ילתותח
ן. "מכלה ִאילָּ ַרְך הָּ ף הָּ פָּ ב" .צמרת להרכין מתי לדעת היטיב". ִנכְּ ל ִנצָּ  אֶּ
אֹור ַקו הָּ ר בְּ  אותו מחזירה", אילן" בשיר המפתח-מילת", בקו". "יָּשָּ
 לקראת מטוס של בהנגדה השיר. האהבה שירי במחזור", אחיזה" לשיר

 נוסעות, המכוניות, הן וגם. הכביש על נוסעות מכוניות לנוכח המראתו
 שכוחם, יסוד-מראות", נפילה"ו" אחיזה. "המחשבה-כקו הפוך בקו

 .          ולאדם לאילן משותפת שירה מכוננים, ומלואו ביקום
 העץ תחת נרקמים קסם רגעי, (45)עמ'  "וחרוביו העץ הורמוני" שירב

שֶּ ". באור שקיעה ֵעץכְּ ה הָּ ַמֵלא הּוא / ְךאֹותָּ  רֹואֶּ מֹוִנים ִמתְּ /  ..."הֹורְּ
קָּ  ִנרְּ ִש  / ֲחלֹומֹות בוֹ  ִמיםוְּ  של מכוחה אנלוגי הוא בשיר הדיבור ..."יִריםוְּ

, נמשך הכוכבים אור. ושירים חלומות רוקם העץ .כאדם עץ, האנשה
, ורוגע שלווה מחזק, מחזור נועל שיר. וחרוביו העץ כהורמוני דולק

 . תעתוע מגרש
 עליונה קומה, תחתונה קומה - םבהתעלות ושירים דמויות

 
 דמויות העשר-שלוש ומגביה מעלה, החמישי המחזור", אחים שבת"

. המדרגות בסולםחמישה מהם עיוורים, , המשוררת של ואחיותיה אחיה
 והיקר הטוב ומכל הנסתר מתורת מספירות, ך"תנ מפסוקי נבנות הדמויות

 במעלות הדמויות העשר-שלוש כל. ועכשיו אז, מתובזרי שבזיכרון
 בתהפוכות, החיים ובמורדות, מזהירים הרקיע בזוהר, וטהורים קדושים

 הצירופים במיטב ללב הקרוב את ולשבח להלל הבאים ובזיכרונות גורל
 .עולם-לשבח הראויים
, והמצוקה המועקה מן הוא התהליך", המלים קומות" השירים במחזור

 הביטוי אל המעמקים מן המתעלה, המתקן השיר אל, הנפש ממעמקי
 בניגודיות ערוך המחזור נפתח שבו השיר - "שירה תעתועי. "הנגלה

-פורצות מלים לבין ,ייסורים-בחבלי וקשורות השקועות מלים שבין
, התחתונה לקומה מעל עליונה קומה, לחוויה מבע שבין בהרמוניה, דרך
 בינה המשוררת. לב אמיץ-ויבגיל בהתעצמותן מלים של קומות שתי
 המרחב אל בזינוקו במכוסה למתרחש, עצמה לתוך צופה, עצמה לבין

 .                      השירי
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 מצוירות, (84)עמ'  "שיר על סף" בשיר הנזכרות", המלים קומות"
 ,שירה תחתיות מציתות(. תחתונה קומה) היום בשקיעת בבעירתן
 קומה" )זכוכית בשקיעה כמגדל" ותולהי לב בכל לגעת ציפיות מבעירות

 . הרבים לרשות לעלות תשוקה - (עליונה
, החיצוני הדיבורו הפנימי הדיבור ןיב, המלים בין נטושה המאבק עוצמת

 ,המאיין הקו, הגמר-קו ויגיע מעט עוד. הקולמוס שפת מול הלב שפת
, המלים את לרומם היכולה השפה היא, המוסיקה שפת. דבר אחריו שאין
 החייאה" השיר בשם כמשתמע בהן להגשים, חיים בהן חלהפי

 גאות" .הנפש-בנהרות זורמים הפסנתר צלילי. (75)עמ'  "מוסיקלית
 ;תחתונה קומהו עליונה קומה:  קטביים נפש למצבי כביטוי "ושפל

ִצים" ת פֹורְּ ת אֶּ שֶּ  תבסכנ הרגשות ;היבשה אל הים מן -" ַהֵלב-ַיבֶּ

 כוחה למקור טוייכב "היצירה-חוף אל יםמשתבר גלים, גלים. "היעלמות
 . ולהתמדתה השירה של

 זה בספר ביטוי לידי באה תקשורת של בעידן עכשווית פואטיקה
 פעמים - (87עמ' " )המיילים שתיקת" השיר למשל כך, כבקודמיו

 הולדת-ליום מלים-פרחי מחפשים. קרב-שדה הופכת שההתכתבות
 על שהתפזרו חיצים לחפש יש בתמורה. כנחש שורקות מלים ומוצאים

 כסיליםל גם השתיקה יפה" .קוטביים נפש מצבי – ובהרים נפש-גיאיות
/  השיר לשליחת הדרךבו  ,האינטרנטי בעידן, "נמהר בלב מלים שפיזרו
   ., שוגים באמירות נמהרותתחילה מחשבה ללא קלה המכתב

 אל בדרכו המתעתע, לגלוי המכוסה שבין במתח הם שעיקריה, פואטיקה
 בשיר, המוסיקה ומעולם הטבע מעולם בדימויים מוסברת, המשתמע

 . (76)עמ'  "סימפוניית השיר, "השירה אמנות על מובהק
ה( מפתח מוטיב, הרוח) מנשבת השירה  העלים כמכלול, ופנימה חּוצָּ

( הרגש כשפת השירה" )הלב-קולמוס. "בגשם וטוהרו שנרחצו, בעץ
 אותו מציבים, מעלה השיר את הדוחפים לידה צירי של בתחושה כותב
 דרך להן המחפשות, ועכשיו כאן של ליםמ לאופנות מעל, לזמן מעל

 .עיתון של לבמות
, מוסיקה לצלילי אנחה להפוך, היגון את לשחרר הוא המלים של ייעודן

-לדו כמנוף שירה) הזולת אל האני מן צליליו בריבוי השיר את להוליך
 בתחושה פיוטי למבע הפיכתן היא המלים של העליונה התכלית(. שיח

 לנביאים שמור) התגלות מראה של ולפשרו לעומקו לרדת בלי נבואית
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 הצללים את המאירה אספקלריה לו היהשת צריך ,השיר(. ולמקובלים
 הכלים את ליצור היא המלים תכלית. העתיד ועל ההווה על המוטלים

 למתן תלצפו אין ,האני ממצולות הרף ללא הזורם, נתפס-הבלתי לביטוי
 הרגשית, התבונית במעלתו המלים לשטף ומוחלטת סופית משמעות

                                     "(:סימפוניית השיר)" והמוסיקלית
דֹות ִשיִרים"  ִנים/  - ַהֵלב-ִכגְּ ִניחַ  ֲאבָּ הָּ ִרים לְּ עֹובְּ ם לָּ כָּ ר ַלֲחצֹות /   ַדרְּ  נָּהָּ

 לתועלת אבנים. השירה-ושפת הנהר-שפת, מובן בכפל, הגדה"  .סֹוֵאן
 את ותמלא השירה תבוא, עליו לעבור מוצק גשר שאין במקום הרבים
 בסגוליותה שירה. אותם ומאירה זמנים חוצה, שליחותה, ייעודה

 הזמן מצוקות של הנהר, הרבים לתועלת ושירה הרגש נהרות, האישית
 .ותקוותיו

-96)עמ' " מוגאל"ו ים "אורי"השירבאפילוג בולטת הכמיהה לשלמות: 
 ובניצחון, להתעלות בכמיהה ",שירת השחרור" ספרה את יםנועל( 97

 את. הכאב התפרצות את וגם אושר שהולידו, הגורל-תהפוכות על מלא
 הדבר את לבחור היודעת, הנכונה הפעולה מנצחת המתעתעת הרוח
 הצורה במשמעת, המשוכלל הפיוטי במבע ניסוחה את ולמצוא הנכון

 . והסמל
 הזמן-תעתועי בהפיכת רב שכוחה שירה של במסלול ",השחרור שירת"

, שיר כל. וממושמע קצוב, שקול, חוויתי למבע מנוף, גורל-וזעזועי
 מראות של באחדות, אחת כמחרוזת השירים וכל, עצמו בפני מלא כעולם

 שיר ובתבניות, לטוב ערגה של יסוד-בצורת יצוק שירים ספר. ורגשות
, החיצונית להוויה בהיענות, היוצרת הרוח של הישגים. בהתגוונות

                                                                                                          .יתרה ונשמה רגשית-מהימנות רצוף, מופנם אישי ובמבט

 
  

 ס"מ 60*50 שמן על בד – דניאלה פורת –גם בסערה אני רואה תקוה 
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 ובהווה בעבר" חיל אשת"                    

 בכלל בעולם – האחרונים בדורות רבות תהפוכות עבר האישה מעמד

 הביאו ובעיסוקיהן נשים של בהשכלתן כבירים שינויים. בפרט וביהדות

 בדברים. ימינו בת לאישה בעבר האישה של עולמה בין ניכרים להבדלים

 שהיא כפי –" חיל אשת" של בהגדרתה גם שחל בשינוי נתמקד הבאים

 מודל ונציע –( לא–י, א"ל) משלי שבספר" חיל אשת" בשירת תמתואר

 .זמננו בת" חיל אשת"ל חדש

 כמי 14,העברייה האישה אל זו שירה מתייחסת, הפשט דרך על

". חיל" המילה של המקראיות משמעויותיה שתי בה שמתקיימות

 בפסוק לדוגמה שמתבאר כפי, רב רכוש השגת היא הראשונה המשמעות

(. יז', ט דברים" )הזה החיל את לי עשה ידי וֹעצם חיכֹ  בלבבך ואמרת"

 מן שמשתמע כפי, ודומיהן עוצמה, חוזק היא השנייה משמעותה ואילו

 פי על(. כא, ח"י שמות" )חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה" הפסוק

 את להגדיל מצליחה אשר אישה היא" חיל אשת, "זו בשירה המתואר

 בעוז, ובזריזות בחריצות וזאת, ביתה לבני כלכלית רווחה ולהביא רכושה

 לא" אישה אותה, מכך כתוצאה. הקשיים כל על התגברות תוך, ובגבורה

ש ביתה כל כי, משלג לביתה תירא בֻּ , לה עשתה מרבדים"ו(  כא" )שנים לָּ

 ללמוד יכול( יא" )יחסר לא שלל" אשר בעלה(. כב" )לבושה וארגמן ֵשש

(. כג" )ארץ זקני עם בשבתו. ..בשערים נודע" ולהיות בשלווה תורה

 ולא טוב( בעלה עם) גמלתהו: "הטובות בתכונותיה גם מצטיינת זו אישה

ּה(; "יב" )חייה ימי כל רע (; כ" )לאביון ִשלחה וידיה לעני פרשה ַכפָּ

" ביתה הליכות צופיה(; "כו" )לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה"

 החן שקר: "השירה בסוף ריםהאמו לשבחים זוכה היא זאת כל על(. כז)

                                                      
, י"רש פירוש: ראו) התורה אלא אינה" חיל אשת"ש המפרשים אלגוריים להסברים ניגודב.  14

 (.ועוד אלשיך, למשלי א"הגר ביאור

 אברהם אוחיון  
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 ויהללוה ידיה מפרי לה תנו, תתהלל היא' ה יראת ִאשה הֹיפי והבל

 בין מפריד ניכר שמרחק ,דומה זאת כל עם (.לא–ל" )מעשיה בשערים

 .זמננו בנות החיל נשות ובין זו חיל אשת אפיוני
 

 אלגאזי הרב של בפרשנותו" חיל אשת"        

 המקורית פרשנותו את נזכיר, החיל אשת של העדכני לתיאורה כפתיחה
". חיל אשת" משירת פסוקים לשלושה 15אלגאזי יעקב ישראל רב של

", טוב יום קדושת"  16,אלגאזי ט"מהרי בנו של בספרו מובא הפירוש

 17:"חיל אשת" משירת כז–כה פסוקים על נסוב והוא

 וטלית תפילין לובשת שהיתה – לבושה והדר עוז: באומרו הנרצה והוא"

 – אחרון ליום ותשחק: לאמר הכתוב עליה ומעיד; והדר עוז שנקרא

, ועושה מצווה דאינה גב על דאף. הבא בעולם, אחרון ליום איתה דשכרה

 מצווה שאינו דמי מכלל, אמרו המצווה דגדול, שכר לה יש מקום מכל

 .שכר נוטל נמי ועושה

 תמנח תהיה אם ,לחכמים לשאול באתה שלא לה עמדה חכמתה אף אבל

, לשונה על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה, מעצמה היא אלא, לא או

, מעצמה בהן נצטוותה שלא גרמן שהזמן עשה מצוות עושה שהיתה

 תורת, כלומר, לשונה על חסד ותורת: הוא גם ונוסף. חיה היתה ומפיה

 בנותן והיה .הוראתם ידי על ולא לשונה על כן גם קיימא דברכות חסד

 שהיא בשעה: ששנינו מה דרך על ביתה ליכותה צופיה כי לפי טעם

 מורין אין כי והכירה דידעה, כלומר. נקיה לשון, ביתה את לשמש עוברת

                                                      
 והתיישב לארץ עלה, שבתורכיה באיזמיר נולד( 1757–1680) אלגאזי יעקב ישראל הרב. 15

 רץבא הספרדים הרבנים ראש –" לציון ראשון"כ אף ובהמשך כדיין שימש שבה בירושלים

  .ישראל

 כראש וכיהן ירושלים רבני מגדולי הוא אף היה(, 1802–1727) אלגאזי טוב יום הרב. 16

 . "לציון ראשון"וכ" אל בית" המקובלים ישיבת

 בחכמה פתחה פיה. אחרון ליום ותשחק לבושה והדר ֹעז: "במלואה הפסוקים לשון. 17

 ".אכלת לא עצלות ולחם ביתה הליכות צופיה. לשונה על חסד ותורת
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 הפסוק את 19".ל"ז 18ן"הר שכתב כמו, הגוף נקיות אינן כי מפני לה

, טלית ולובשת תפילין שמניחה אישה על אלגאזי הרב דרש הראשון

 של חריגותו למרות. "גרמן שהזמן עשה מצוות"מ פטורה היאש אף

 ם"הר של לקביעתו בניגוד ועומד יחסית מקובל שאינו, זה מעשה

שהאישה תקבל שכר על  ,וסבור אלגאזי הרב האות משבח, כדלהלן

 .אף אם פחּות משל האיש שכן היא אינה מצּווה במצוות אלו –מעשיה 

את הפסוק השני דרש הרב כמתאר את החלטתה העצמאית של האישה 

שהתקבלה על סמך ידיעותיה האישיות בתורה ולא , ת אלולקיים מצוו

, לא עוד אלא שאישה זו גם בירכה על מצוות אלו. בעקבות שאלת חכם

 ".תורת חסד על לשונה"ולכן נאמר עליה , מכוח ידיעותיה האישיות

שידעה , דרש הרב על עצמאותה של אותה אישה, גם את הפסוק השלישי

סרו עליה להניח תפילין על פי דברי הם יא, כי אילו תשאל את החכמים

שכתב כי אסור לנשים להניח תפילין משום שהנחת תפילין דורשת  ם"הר

אישה זו ידעה מה תהיה תשובת  .גוף נקי שהוא קשה יותר אצל נשים

ובכל זאת רואה בה הרב אלגאזי דוגמה , החכמים ועל כן לא שאלה אותם
 20.ללאשת חי

 בזמננו" חיל אשת" 
, ני שנים לא רבות מעמד האישה היה שונה מזה שבימינועד לפ, כאמור

אנו מוצאים במקרא ובדברי , אכן 21.היה נחּות מזה של האישבדרך כלל ו

                                                      
 ואם: "ם"הר בשם( כא סימן) כלבו ספר דברי פי על וזאת ,ם"הר לומר צריך הנראה ככל.  18

 ".בנקיות עצמן לשמור יודעות שאינן מפני, להן שומעין אין, להניח רצו

 במאמרו ראו זה מקורי פירוש על עוד; ב"ע פז דף, ג"תר ירושלים, טוב יום קדושת :מתוך. 19

 הרב פירוש פי על המושלמת היהודייה האישה מאפייני: בחכמה פתחה פיה, 'זוהר צבי של

 .ו"תשע, 120–93: 7 זהויות', חיל אשת לפסוקי אלגאזי יעקב ישראל

 ויש, למעשה כזו התנהגות לעודד או להסכים כדי זה פירוש של בהבאתו שאין מובן. 20

 .ולמניעיו לגופו הקשר כל לבחון

 אור?', בתקופתנו לסיומם קרבים האם – חוהו אדם עונשי' במאמרי כך על עוד ראו . 21

 ולאור ומתפוגגים הולכים וחווה אדם עונשי, שם שטענתי כפי. ו"תשע, נח–נ: טז המערב

 .האחרונים בדורות האישה מעמד עליית את להסביר יש זאת
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: כגון)נביאות ותלמידות חכמים , ל עדויות על נשים שהיו מנהיגות"חז
אולם מדובר  –( מאיר' שלומציון המלכה וברורה אשת ר, דבורה הנביאה

גם . וככלל נשים לא זכו להגיע למעמד כזה, דותבעדויות חריגות ובוד
, ובכלל זאת אחדים מחכמי ישראל בימי הביניים, בעיני הפילוסופים

לעומת האיש שסימל את , היסוד הארצי, "החומר"סימלה האישה את 

 . המופשטהרוחני וכלומר היסוד , "הצורה"

אט אט ניתנה : חל שינוי של ממש במעמד האישה יםבדורות האחרונ

הן זוכות להשכלה תורנית ; נשים זכות הצבעה בבחירות דמוקרטיותל

 ובכלל זאת גם –יותר ויותר נשים ממלאות תפקידים ציבוריים ; וכללית
ובתי , נחלתם של גברים בלבד לימוד התורה אינו. תפקידים בכירים

גם מי שמבקש לשמר . מדרש ומסגרות לימוד לנשים הולכים ופורחים

 מעמד גלגל ואת "הטבעים נשתנו"ש מבין בעבר שרווחה המציאות את
 22.אחור להשיב ניתן לא האישה

אשת "נראה שאשת החיל בימינו היא תוספת קומה על זו שבשירת , לכן

, ה"תהלים מ) "כל כבּודה בת מלך פנימה"יודעת לשלב בין היא . "חיל

מבלי , רכישת השכלה ומילוי תפקידים ציבוריים, ובין לימוד תורה( יד

 . ע מתפקידיה כרעיה וכֵאםלגרו

אולם דווקא משום , ריבוי ממדי האישיות הללו גורר עומס מטלות, אכן

  .ונשים כאלו הולכות ומתרבות –כך ראויה היא אשת החיל לתואר זה 
  

                                                      
 (.כז', א בראשית) אברבנאל י"ור( ח, ג, נבוכים מורה) ם"הרמב: כגון . 22

 70*100על בד  אקריליק – אופירה אוריאל –אשת חיל 
 ס"מ
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 זמנהוף לידיה

  – האספרנטו שפת יוצר של ביתו           
 ושם יד, טרבלינקה, וורשה    

 

Lidia Zamenhof לודויג, אספרנטו שפת יוצר של הצעירה ביתו היתה 

 מלחמת בשלהי, לפטירתו שנים 100 מלאו שהשנה, זמנהוף אליעזר

 לפני ונרצחה, בוורשה 1904 בינואר 29- ב נולדה היא. הראשונה העולם

 .השניה העולם במלחמת, טרבלינקה ההשמדה במחנה שנים 75

 תרגמה כבר היא 14 בת. תשע בת כילדה אספרנטו למדה זמנהוף לידיה

 פרסומים הופיעו שנים כמה כעבור. אספרנטו לשפת פולנית ספרות

 לימודיה את שסיימה לאחר. אספרנטו בשפת שלה מקוריים

 להוראת עצמה את הקדישה היא, 1925 בשנת, למשפטים באוניברסיטה

 העולמי האספרנטו קונגרס במהלך, שנה באותה. אספרנטו שפת והפצת

 בארגוני פעלה היא. הבהאית הדת את לידיה ההכיר, נבה'בג 17- ה

 האספרנטו באגודת, הבינלאומית הסטודנטים בליגת; רבים אספרנטו

. הבהאית ובאמונה Cseh בשיטת אספרנטו להוראת   במכון, העולמית

 ספרות על מחקרים בפרט, רבים עת כתבי עבור כתבה לידיה בנוסף

 מאת", ואדיס קוו" ןלרומ 1933 משנת בתרגומה התפרסמה היא .פולנית

 . זו יצירה על נובל בפרס שזכה',  סנקייביץ הנריק

 1938 בסוף לפולין לשוב נאלצה אך ,הברית לארצות נסעה 1937 בשנת

 הרצתה בפולין .שלה האשרה את האריך לא ההגירה ששירות כיון
 הפך התגוררה שבו הרחוב הפך  המלחמה פרוץ לאחר. אספרנטו ולימדה

 סירבה היא. לאחרים לעזור כדי רבות פעלה בגטו .ורשה מגטו לחלק

, ולהינצל להימלט לה לסייע פולנים אספרנטו דוברי של שונות להצעות

 .עמה בני עם להיות שעליה וכתבה

 

 /http://esperanto.org.il בישראל לאספרנטו האגודה ר"יו - ונדל עמרי' פרופ*  

 *עמרי וונדל
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 מסד" ושם יד"ב נחנך, לידיה של להולדתה שנים 100 במלאת, 2004-ב

 מיליוני ששת מתוך ושהשל של שמותיהם את המציג, ברשת נתונים

 שלא כיון, בו נכלל לא זמנהוף לידיה של ששמה התברר. בואה הנרצחים

 יוסף פנה, זה חוסר למלא כדי. הנדרש העדות דף בצרוף בקשה הוגשה

 שהכירה, תורן אווה לגברת, בישראל לאספרנטו האגודה מפעילי, שמר

 . לידיה את יתאיש
 הכרותה על אביב-בתל לאספרנטו האגודה בכנס אווה סיפרה 1993 בשנת

 הופיע סיפורה. בוורשה רחוב באותו בשכנות גרה אשר, לידיה עם

 בת אז שהייתה אווה. 1993 בשנת לאספרנטו האגודה בביטאון במאמר

  5 -ב  שנערכה באקציה, לידיה את שראתה האחרונה העדה הייתה, 14

 הלכה שלידיה סיפרה היא. לטרבלינקה לרכבת נלקחת, 1942 מברלספט

 דף את שמר יוסף מלא 2005 בינואר. כמלכה קומה וזקופת גאה גורלה אל

 נוסף חודשים מספר אחרי. ושם ליד אותו ושלח עליו חתמה שאווה העד

 דף את לראות ניתן גם שם, ושם יד של השמות למאגר לידיה של שמה

 .העד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_lastNam

e=Zamenhof&s_firstName=Lidia&s_place=Warsaw  

 .http://zik.co.il/lidiazam ובקיצור
. 2005 בשנת לאספרנטו האגודה בביטאון העד דף סיפור את פרסם(  1950-2012) שמר יוסף

 בספר מאמריו באסופת מופיעים, 1993 משנת תורן אווה של סיפורה גם כמו, זה מאמר
 . 2016-ב לאור שיצא, לזכרו שערכתי

http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=9330  

 לידיה זמנהוף
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 בייסורים קונים מולדת       

 "וסער כיסופים" גנוז יצחק של ספרו על             
 'עמ 292(, 1985) 2017 הביטחון משרד - מודן        

 

 המאבק הוא" וסער כיסופים" של עניינו

 האונייה על המעפילים 4554 של ההרואי

 הבריטים והצנחנים בנחתים" אקסודוס"

 אותם החזיר, לארץ כניסה מהם שמנעו

 חבל, שבגרמניה להמבורג ומשם, לצרפת

 לאחר הבריטים בשליטת שהיה ארץ

 המקוממת הפרשה. השנייה העולם מלחמת

 עליה נכתבו, העולם בכל הדים עוררה הזאת

 סרט ואפילו, רבים ספרים, כתבות של מבול

 של ובכיכובו, פרמינגר אוטו של בבימויו

 ממעפילי היה, גנוז שיצחק בכך שלפנינו הספר יתרון. ניומן פול

, מזכירות כחבר ושימש, ואחיו אחותו, אמו עם עלה אליה", אקסודוס"

 .וילדים נערים קבוצות של ומדריך כמורה

 של המסע לסוף שייך כרונולוגית שמבחינה, בקטע מתחיל פרהס

 אטומות במשאיות והובלו, בהמבורג מהאונייה הורדו כשהם, המעפילים

 אין במכוון. הבריטים ידי על להם שהוקצב מגודר מחנה אל ומסורגות

 שרגא הוא, הראשי הגיבור: הסיבה – האירועים של כרונולוגי סדר בספר

, שלישי בגוף כלל בדרך מוזכר(, עצמו נוזג יצחק של דמותו בן)

 בגוף, כמובן, מופיע הוא, מנהל שהוא היומן מצוטט כאשר, ולעיתים

 שהוא והסיפורים, וחניכיו חבריו עם שיחות מנהל הוא אבל; ראשון

 של הנוראים לימים אחורה העלילה זמן את מחזירים, מהם שומע

 המוות ממלכת ותבמלתע נלכדו היהודים כאשר, השנייה העולם מלחמת

 .והרצח

 משה גרנות
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 הוא שרגא. ין'צ'בשצ מתחילה שלפנינו בספר המעפילים של האודיסיאה

 את ומכין עברית מלמד הוא אותם", שלהבת" הנערים קבוצת מדריך

 ומשם, לוורוצלב עוברים הם ין'צ'משצ. ארצה העלייה לקראת בותיהםל

, יותבמשא בצפיפות עושים הם מהדרך חלק. כיה'לצ הגבול את גונבים

 בבניינים רצפות על מבלים הם הלילות את. ובבוץ בגשם ברגל וחלק

 הפולנים של האנטישמיות את הקהתה לא הנאצים תבוסת. עזובים

 צלבו הם, בבולשביקים תומכים היהודים: לשנאתם" סיבות" שמחפשים

, בגרמניה ריינהאל באד העקורים למחנה מובלים הם כיה'מצ. ישו את

 הם הזה במקום. קומות שלוש בן בבניין לנוער שהוקצב למחנה ומשם

 אדירים מאמצים עושה ושרגא(, 1947-1946) והאביב החורף כל שוהים

 יוצאי הילדים עם, הונגרית רק שיודעים, הונגריה יוצאי הילדים את לקרב

 ל"י) עברית ספרות אותם מלמד הוא. ופולנית יידיש שמדברים פולין

 (.שופמן' ג, ברנר ח"י, פרץ

 הספר בבית עמו שלמדו חברים שרגא פוגש המסע בהמשךו זה נהבמח

: חניכיו של חייהם סיפורי את ושומע(, הכיתה מכל שלושה רק שרדו)

 שייכת שהייתה המנסרה אל, אקציה לפני מהגטו ברח, הלל הוא, חילק

 לאותה גם שברח ,הרצלה, ילד לוכד ,בכלב מלווה ,גרמני וראה, לאביו

 לתת מוכן איננו חילק הורי של לעסקים חבר, נוצרי אף. בו ויורה ,מנסרה

 .לפרטיזנים להתחבר צליחה שיער מסמרי גלגולים לאחר. חסות לו

. בטיפוס כולם מתו ושם, לטשקנט משפחתו ברחה כיצד מספר ראובן

 לעיירה שהגיע ישראל מארץ שליח על לב קורע סיפור מספר הוא

 את לחלק רשות מהשליח מבקש, השואה את שניבא והרב, בפולין

 עפר במקום שישמשו הקהילה ליהודי לחלק כדי רבים לקרעים כותנתו

 .מותם לאחר ראשם תחת לשים ישראל מארץ

 ניסיון ועל המוות צעדת על, באושביץ האחרון היום על מספרת יהודית

 עם ברחו מהחניכים רבים .שביצעו הזוועות את לטשטש הגרמנים

 אוסר. ד. וו.ק.נ-ה. ובמחלות ברעב מתו ושם, לרוסיה משפחותיהם

 מקור קופאים שם, לסיביר אותם ומגלה ציוניות פעולות על יהודים

 כמעט הבחורות עמדו איך מספרת חנקה .ומרעב קשה מעבודה ונמקים
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 אבל, אחותה עם משם זחלה איך, העיר שבכיכר בשלולית ערומות

, במחנה, כאן. הנוסעת מהרכבת קפצה בדרך. למיידנק ונשלחה נתפסה

 .ילדים קבוצת על משגיחה היא

 מהגטו לברוח שהצליחו אלה גם ,צד מכל לכודים היו היהודים

 היו לא, שביניהם הרחמנים גם, הגויים: מקלט מצאו לא, מהאקציות

 והפרטיזנים, יהודי להציל כדי משפחותיהם ואת עצמם את לסכן מוכנים

 רבהלמ, בהם ראו ואף, יהודים שורותיהם אל קיבלו לא הפולנים

, יהודים פרטיזנים – היחיד המוצא... הגרמנים מטעם מרגלים, אירוניה

 .נשק בלי הגיעו אם צעירים לא ףוא, משפחות קיבלו לא אלה אבל

 ואחיו אמו עם ברח הוא –( אריה) לייבקה של סיפורו הוא מטלטל סיפור

 אופן בשום אבל, אוכל קצת להם לתת מוכנים גויים. אקציה בזמן התינוק

 פולניה. באסם אחד לילה ישהו כי שמוכן רחמן יש ושם פה. סהמח לא

 והיא, הנורא בקור ביער מעמד יחזיק שלא התינוק על רחמיה נכמרו אחת

 . נימול שהוא למרות, אותו לאמץ מוכנה

 שהיא למרות, בחיים אמו את להחזיק אדירים מאמצים עושה לייבקה

 הגויה אל גלייםר קפוא חוזר לייבקה. גורלה עם הסכינה מזמן כבר

 השלג עם במגע שמתנפץ) חם חלב בקבוק עם ממנה וחוזר, הרחמנייה

. ביער במעילו עטופה שנשארה אמו את להחיות אוכל ומעט( הקפוא

 לפרטיזנים הצטרף הוא. חיים שובקת והאם, מועיל לא כלום אבל

 גיסה הגיע, בכנסייה הרחומה הפולנייה בהיות כי ,לו נודע ואז, היהודים

 .במותו ארבע בן שהיה בפעוט וירה רהשוט

, במנזר גודלו, באושביץ הוריהם את שאיבדו, ואחות אח, וטארק אירקה

 כפי, והיהודים, טובים הכמרים כי, צלב צווארם על נושאים עדיין והם

 .לציונית אירקה הופכת המסע בסוף. טובים אינם, שם שלמדו

 כבר אנחנו) כןבמינ קזרנה פונק הם המעפילים במסע הבאות התחנות

 בפרוורי לבנדול מגיעים הם 1947 וביולי, לצרפת משם(, 1947 ביוני

 . מרסיי

 בה מצטופפים ועתה, איש 1000 לשאת שנועדה לאנייה עולים הם משם

(. ממש תינוקות ביניהם) וטף( בהריון נשים ביניהן) אישה איש 4554



  87 |  םשבילי|  19גיליון  

  

 תור, יםהדרגש על נוראה צפיפות: ממש גיהינום הם ההאניי על החיים

 חולים, שמקבלים המזון מעט את מקיאים, השתייה לברז, השימוש לבתי

, כן פי על ואף, וצואה זיעה, קיא של מזעזע ריח. בדיזנטריה רבים

 חברי, ההגנה שליחי, בראשם' אהרונוביץ אייק) ההנהגה מצליחה

 .ותרבות סדר להטמיע( המזכירות

 הטריטוריאליים למים ובהתקרבם, בריטיות משחתות מלוות האנייה את 

 הצנחנים", הכלניות" בין ממש של קרב מתפתח ישראל ארץ של

 קופסאות של בברד אותם שקיבלו, באנייה הנצורים ובין, הבריטים

 נהרגים הזה בקרב. ברזל ומוטות  רותח שמן, אדמה תפוחי, שימורים

 . ברנשטיין ביל ההגאי וביניהם, שלושה

 משחתת, הלוחמים המעפילים פיכל יריות, מדמיע גז) הוכרע הקרב

 נאלצים המדממים המעפילים(, פנימה זורמים ומים, באנייה נוגחת

 את שמחרימים לפני לא, גירוש אניות שלוש אל בכוח ומובלים, להיכנע

 .טי די בדי אותם ומרססים המעט רכושם

 מובילים הם זה במקום אבל, לקפריסין אותם להוביל מבטיחים האנגלים

 דה פורט אל, ריכוז למחנה הדומות מכלאות למעשה שהן ,באניות אותם

 . שבצרפת בוק

 מתי ורק, מרצונם ירדו אם, צרפתית אזרחות להם להעניק מוכנה צרפת

 הייתה לא צרפת. המעפילים שאר מצד לגידופים וזוכים, לכך נענים מעט

 מחליטה בריטניה, בכוח המעפילים את יורידו שהבריטים מוכנה

 להחזיר, הזה העלבון. בריטית שליטה תחת שהייתה ,להמבורג להביאם

 אמוני שלומי להמוני קבר שהייתה ,הזאת הדמים ארץ אל המעפילים את

 . נתפס בלתי היה – ישראל

 אבל. גרמניה לאדמת לחזור מאשר למות להם שמוטב ,החליטו רבים

 חבל – אלימות בלי, פסיבית להתנגד להם מציע, ההגנה שליח, שלום

 לפחות, ישראל לארץ תגיעו בסוף. אבוד בקרב נשיםא עוד לאבד

 .בחיים שתישארו
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 של העצה למרות, אלימה בהתנגדות שנתקלה, מהאנייה ההורדה יגבל

 נזכרו ההשמדה מחנות ובוגרי, אז'ג מוזיקת הבריטים הפעילו, שלום

 . להורג הוצאה לפני הנאצים נהגו בדיוק שכך

 במחנה פח בצריפי משוכנים( פצועים הגדול חלקם) המעפילים

 זקיפים עם שמירה מגדלי ומסביב, תיל בגדרות המגודר, פפנדורף

 ..מזוינים

 שנה עוד לחכות נאלצו שהמעפילים ,העובדה את מזכיר איננו הספר

 של באמצעה הייתה הארץ, עלו וכשהם, ארצה שעלו לפני שלימה

 . גנוז יצחק ביניהם, בלחימה השתתפו מהם מעט ולא, הקוממיות מלחמת

 

 היום שנוטשים ,ישראלים על לחשוב ולא הזה בספר לקרוא יכול אינך

 יותר עולים הברית ובארצות באירופה שהמצרכים משום ,המולדת את

 להגיע כדי יתואר בל סבל שסבלו האלה לאלפים ההשוואה. בזול

 עמי של האנטישמיות על מרומז יותר הספר. מתבקשת ממש - למולדת

 . ואחריה השואה בזמן, השואה לפני אירופה

 

 ברצון הסגירה צרפת: טובים יותר היו לא" הנאורים" שהעמים מסתבר

 מבהילה ברשעות אטמה בווין של בריטניה, הנאצי לתליין היהודים את

 הברית וארצות, השואה מאימי שניצלו האודים מפני הארץ גבולות את

 ישא: להיטלר ירוק אור שהעניק מעשה, היהודים בפני שעריה את סגרה

 . מידיי היהודים את להציל כדי בפרץ יעמוד לא

 הבולגרים: המפלצת מול אל ואצילות מוסריות הפגינו עמים שני רק

 !לשכוח אסור. והדנים

 לדעתי. גבוהה בלשון כתוב לספר התגעגעתי שאני ,מודה אני: דבר ועוד

 . רזה בלשון עמוק משהו לכתוב מאוד קשה?( טועה אני אולי)

 של יומנים קטעי להוציא) רובו שכתוב הזה הספר את יאהבת כך כל לכן

 . פעם של לשון, גבוהה בלשון( בעברית" צולעים"ש החניכים

 : דוגמאות מספר הרי

 ", ברוח עלה מנשירת יותר חרישי דבר אין"
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 ", מאוב קולות חלחולי בתוכה, הדממה נתגדשה ארוכה שעה"

", היום נטות םשבטר בבוהק מפזזות ההרים פסגות על השלג כותרות"

 אניצי מנומרים", המידה על יתר שנתגבעל תירס כמו, הארכנית קומתו"

 נושבת, ממרחקים המגיעים פלגים בהמיית ונושרים מתקלפים, השלג

 ", הבוקר באור מושקים אורנים ניחוח

 ". ברוח כחמנייה שחה הארכנית קומתו"

 ספר יאה התוצאה – מרים ימים מאותם זיכרונותיו את כותב כשמשורר

  מרתק
  

 יצחק גנוז
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 .נפש ומרומם
 

 

                                                                                                         

                                                          

 

 

 אשת חיל
 

, בחלב מוכתם בטרנינג מתעוררת. חשכה עדיין בחוץ. קום משכימת היא

 עמוקות נשימות נושם, ישן בעלה. למחצה עצומות עיניה, סתור שיערה

, התינוק למיטת וניגשת רגליה על מתייצבת דינה. המיטה של השני בצד

 מכינה היא כך אחר. הלילה במשך בשדיה שהצטבר בחלב אותו מניקה

. הילדים את לוקחת, לשבע רבע בשעה מגיעה המטפלת.  לילדה אוכל

 האיש כמו צעקני קול יש לבוס. למשרד בדרכה אוטובוס על עולה דינה

 הוראות מטיח. קרב אלי ששות אדומות פניו. ברדיו מהפרסומות הצורח

 . שכרה את להצדיק  כדי, בעבודה עסוקה שהיא בודק, בטלפון

 יש תמיד. זבל פחי ופינוי האבק בניקוי מתחילה היא במשרד הבוקר את

 את מעביר הוא ראשון דבר למשרד בא כשהוא. לאבק אלרגי הבוס. אבק

 מביטה היא. מאובקים אינם שהמדפים לבדוק השמנות ידיו כפות

 והיא ,למשרד מחוץ לעסקיו יוצא הוא. משאיר שהבוס והוראות בפתקים

 שהיא בחלב הספוגים הפדים את מחליפה. לרווחה נושמת סוף סוף

. לתינוק עתמתגעג היא. לה כואבים השדיים. החזייה בתוך טומנת

 כשהוא. בחלב קפה מבקש, פקודות כמה נובח, חוזר הבוס בצהריים

 . לפקקים נכנסת היא ואז, יוצאת היא, חוזר

 עייפה כבר היא גם המטפלת. ותשושה רעבה הביתה חוזרת דינה

 מניקה היא. והילדה התינוק עם, שניה משמרת מתחילה. ללכת וממהרת

 אירית ברעם  

 סיפורבילי ש
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, הקטנות בידיו אותה מלטף נוקהתי. בשדיה הגודש על להקל התינוק את

 . באהבה בו מביטה היא. החומות בעיניו ברוך בה מביט

, לילדה נקיים בגדים מלבישה, לתינוק חיתול מחליפה דינה. צהריים אחר

. אותה שמרגיעים, המים על אורות עם מזרקה יש, שם. לגינה יוצאת

 ינייםהע. ערב ארוחת מכינה, הביתה הילדים עם חוזרת היא הערב ברדת

 מקלחת היא, לשטוף כלים, ולקפל לתלות כביסה יש. מעייפות שורפות

 עד להם שרה, לישון אותם משכיבה. לתינוק אמבטיה עושה, הילדה את

 . נרדמים שהם

. סיגריות ריח ספוגים בגדיו. מהעבודה חוזר בעלה, בלילה לתשע קרוב

 מספיקה היא לפעמים? לאכול משהו יש. מתחילה שלישית משמרת

 אינו, עבודתו מקום את אוהב אינו. פנים מזעיף הוא. לא לפעמים, הכיןל

 ללא, כהה, שחור קפה לעצמו מכין. אותה אוהב אינו, חייו את אוהב

 . חלב

 סיגריה מצית, בפינתו יושב. פרחים לא גם, מתנות מביא אינו הוא

 בקומה מעופשת בדירה חולקים שהם קטנים חיים על זועם. בסיגריה

 . שנייה

 ביקשת .מסודר לא הבית? אוכל אין למה. "בה להתעמר מתחיל עלהב

 אוהבת שאת אומרת לא את למה? אותי אוהבת את? העלאה שלך מהבוס

 ?" לך יש, אדע שאני, לי תגידי, לא? אחר מישהו לך יש? אותי

. הקליפה את ממנו מגרדים שעכשיו ,סחוט לימון כמו מרגישה היא

 . מתחילה רביעית משמרת

 את להניק לקום צריך בלילה, "לוחשת היא", לישון וכרחהמ אני"

 ". לעבודה  יוצאת אני בבוקר ומוקדם, התינוק

 מטיח הוא, שספג העולם עלבונות כל את. בזעם בה מביטות. רעות עיניו

 רעייה, רעה אישה היא. כישלון היא. מולו שמוטלת העייפה באישה

  .משהו לא אימא גם, זוועתית בית עקרת, נוראית

 . מהחיים כאביו כל את עליה צורח. והשמיכה הכריות את לה זורק הוא
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 לא אני, רע אדם לא אני, ותביני, "בדמעות, מתנצל. נרגע הוא, כך אחר

 אל, אותך אוהב אני הכל למרות, בגללך בטח זה, לי קורה זה למה מבין

 ". הילדים את תיקחי אל, עוזבת את אם אבל, אותי תעזבי

 . הטרנינג תוך אל לו זב החלב. מדמעות רטובות ייהלח, נרדמת דינה

 מתכרבל התינוק, ומניקה מחבקת, קמה. ובוכה התינוק מתעורר בלילה

 ולעצמה לו שרה היא", מתנה לך יביא, לעבודה הלך אבא. "החם בחיקה

 . נרדם שהוא עד חרש

 לרקוד אלך, למסיבות אצא, לעצמה מבטיחה היא, טוב יהיה אחד יום"

, מתי ברור לא כבר, שנה מאות שש או שנים שש לפני היה זה, פעם כמו

 לי אין, תינוקות ושני קודר בעל לא מתיחה סימני עם בטן לי הייתה לא

 להיות נחזור, רע חלום כמו שתעבור תקופה זו אולי, לעצמי רגע

 פחדתי כי ,מאושרת הייתי אני רק אולי, שנים לפני שהיינו כפי מאושרים

 יום עוד רק, יום ועוד יום לעבור צריך, שמצאתי וחשבתי לבד להישאר

 .  היא ישנה ". אחד
  

 60*50שמן על בד  – גלינה חנוכייב 
 ס"מ
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 רחל, רחל                           
 

 

 דקות תוך אבל, מפחיד קצת – משוגע כמו שנהג, עייזר יד על ישבתי אני

 שתי עוד ישבו מאחור. המחנה בתוך ממש, לקריה אותי מביא היה הוא

 ...שכחתי אני – נעים לא. נכנסוש לפני שהצדיעו, חיילות

 מתה שלו שאמא הוא, "השתיים שבין השמנה אמרה", שחשוב מה"

 בבית שגרה, מחיפה בחורה עם להתחתן אמור שהיה למועד סמוך ממש

 שזה חשבו וכולם - כלום חסר לא לו וגם, עשירה והיא, הכרמל על יפה

 הלך הואו, לשמוח זכו לא שלו שההורים חבל ורק, השמיים מן זיווג

 אותם ולהזמין להתחתן שלו מההורים רשות לבקש הקברות לבית

 אמא את בעיקר, המתים את מזמינים לא שאם מאמינים ככה. לחתונה

 ומי, השמחה את ומקלקלים לחתונה הזמנה ללא באים הם אז, ואבא

 המת את ומבקש קצת בוכה, נשמה נר מביא, לקבר הולך, שלום שרוצה

 שאמא ביקש אבל, לבכות הצליח ולא, נר הדליקו הלך באמת הוא. לבוא

 רואה הוא ואז, לצאת והתכוון  קם כך אחר, לחתונה ברכה ייתנו ואבא

 כי, יפה יותר עוד אפילו והייתה, כלום השתנתה שלא, רחל את, אותה

 היא, והנה... לה התאימה והעצבות, עצובות היו שלה הנפלאות העיניים

 והוא, שנים עברו כי, אותו הכירה לא, כמובן, והיא, בשביל מולו הולכת
 – השביל באמצע ככה לו נעמד והוא. מגודל גבר אלא, ילד לא כבר

 המצבה על יישען לא ואם, עליו מסתחרר שלו שהראש מרגיש, המום

 לבקר הקברות לבית באה היא כי, אליו מתקרבת והיא, ייפול - הקרובה

 התאוששה לא והיא, הכבד מסרטן קודם שנתיים שמת בעלה את

 היו כי, אביב תל של בבוהמה מפורסמים היו והם... זוג היו כי, מהמכה

, אותם מזמין היה, תצליח שלו שהמסיבה שרצה מי וכל, יפים שניהם

 היו לא ילדים וגם, קרה מה תפסה פתאום והיא, לבד נשארה היא ועכשיו
 …לה

 גרנות משה
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, שלום לה ואומר מההלם עצמו אל חוזר, הקברות בבית שמה, והוא"

 אחד סתם אולי, זה מי יודעת היא מה כי, כזה קר שלום לו עונה והיא

: לה אומר והוא! קברות בבית ועוד, כאלה לה חסרו לא הרי כי, שנטפל

 לך יגיד לא השם' '?אתה מי', אומרת היא, 'כן'. 'זאבי רחל לך קוראים'

 .' 'ו בכיתה שלי מחנכת היית, מזמן היה זה, כלום

 

, שיניים למשחת פרסומת של שיניים וחושפת חייכתמ הזאת הוונוס ואז"

 להיות יכול לא זה, ואבא מאמא מסר בטח זה! די: לעצמו אומר והוא

 אני, אותך אהבתי תמיד, אותך אוהב אני, רחל': לה אומר והוא... סתם

 '...עלייך מת, מת

 

לא שלא , קיבלה את זה כשוק חייה, את יכולה לתאר לעצמך, ורחל"

? אבל ככה, כל החיים שלה שמעה רק וידויי אהבה -לה שמעה דברים כא

אבל אתה ': היא אמרה -ולא ידעה מה להגיד לו , מרוב שהייתה נבוכה

והיה , כי הוא היה כבר בן עשרים ושלוש, ושניהם פרצו בצחוק '!קטן

אני זקנה ': אז היא תיקנה את עצמה ואמרה. גבוה ממנה בשני ראשים

והוא '... עוד מעט בת שלושים ושש, שאני בת שלושים וחמ -בשבילך 

 –ושם על השביל כורע על שתי הברכיים לפניה  - 'רחל רחל': אומר לה

והיא מבקשת  '!כמה, את לא יכולה לתאר לעצמך כמה אני אוהב אותך'

ולא בימת , כי פה בית קברות, כי אנשים רואים, מתחננת שיקום, ממנו

והיא מסתכלת , רחל, רחל': והוא מתרומם לאט וממשיך למלמל, אופרה

, ולמי היא צריכה לתת דין וחשבון, על המסכן ורואה שהוא חתיך לאללה

והוא תופס את כף ידה , ואז היא מלטפת לו את השיער השחור היפה שלו

איפה אמצא בימים , והיא חושבת לעצמה, ומנשק לה ציפורן אחר ציפורן

עם כל , ו פעםואיפה אמצא בחור שמתנהג כמ, אלה אהבה כל כך לוהטת

והיא , שמה על השביל בבית הקברות, והיא פורצת בצחוק כזה? הגינונים

 ..."והוא שוכח שבעוד שבוע, מבטיחה לו
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 ושתי החיילות יורדות, ואז עייזר עוצר את האמריקאית הגדולה

, ואני לא יודעת איפה אני. 'כאן תחנה אחרונה': והוא אומר לי, ומצדיעות

 : ואני אומרת לו

 .'אני צריכה לקריהאבל '

 '!כאן תל נוף, מיידלה, מצטער'

 

 היה הוא) לו להצדיע שכחתי וגם, אני איפה יודעת לא וממש, יורדת ואני

 רחל עם נשאר מה יודעת לא גם אני ובסוף, (משהו או, ל"רמטכ סגן אז

 ואני, רחוק היו כבר הן אך, החיילות שתי אחרי לרוץ ורציתי, שלה והזה

 .איפה יודעת לאה בתוך סתם עומדת
  

 40*50 פסטל על בלוק ציור – יראת עוגן
 ס"מ
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  פרכוס

 

 עוזב יואל. לאחור מגולגלות עיניה. הרצפה על נופלת. נמתחת אלישבע
 ַמנשים. שלי הגבר, מתפקד דווקא הוא מפתיע באופן. הבשר סיר את מיד

 איזה לחפש, נשימה חסרת, רצה אני. שצריך בטוח שלא למרות אותה
. בפארק כאן, פארו איזה, אמבולנס איזה להם להיות חייב. ר'ריינג

 .  מוצאת ואף מחפשת

 לגלגלים להיצמד מנסה מאחור ואני, תהאִ  יואל, דוהר האמבולנס
 האידיוט הנהג כבר שייסע? אתך קורה מה, שלי אלישבע. המייבבים

 על בכביש קדימה זכות לתת לעצמו מרשה שהוא בכלל הוא מי, הזה
 ? שלי הבת של החיים חשבון

 למות צריכים תמיד הורים כי. להיות כולי לא שזה לעצמי חושבת ואני
 כי. הפוך הכול במשפחה אצלנו אבל. להיפך לא, שלהם הילדים לפני
 אותם השאירו. הוריהן לפני להן הסתלקו שתיהן, אחותה וגם, שלי אמא

 אבל. לדעת עצמו את שורף ופתילם כלה שחלבם כנרות אט אט לדעוך
 שאותם. נוספים צדדים שישנם מבינה אני, שנית כך על חושבת כשאני
, הטבע כדרך שלא בהיותם, אחד אדם בעיני למגונים הנחשבים דברים

 הקוהורנטיות. האלוהי הסדר התגלמות הם בשבילו. האחר עבור כך אינם
 כלום. אמי מות את לדוגמה קחו. תמיד אומר שיואל כפי, הבריאה של

 את יכחיש לא איש הרי? הזמן גלגלי את כנוקע עליו להסתכל ניתן
 על המוחזק, זמנה קודם, מותה ולפיכך, למותי קדם שמותה העובדה

 . לבתה בהתייחס וכלל כלל מגונה אינו, להוריה בהתייחס כמגונה ידינו

 בזמן בהקיץ בחלומות לשקוע לעצמי להרשות יכולה איני אני אבל
 לו המרחף באמבולנס עיניים-מגולגלת, ובשרי  עצמי, שלי שהבת

 מהניסאן לה צועקת אני, תתעוררי, אלישבע .35I- ה על לאוסטין
, בוכה אני, תתעוררי, אלישבע. האמבולנס אחרי הדולקת, שלנו האדומה

 ממש אבל, עכשיו אותה מעיר לא אתה אם. מאיימת גם ועכשיו, מיללת
, אותי שמעת אתה. נשבעת. רחמים בלי. ביצים'ת לך חותכת אני, עכשיו

 ?          אלוהים

 ירון פז
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 הכל למרות משפחה – סטלינגרד
 

 כדי במיוחד שעות שלוש נסעתי, הדרך כל לאורך אותי ליוו החששות

. לכן קודם שבועות כמה, מראש קבענו הפגישה מועד את, אותה לפגוש

 אירופה שכל בשכונה גרה שהיא ,לי התברר הנסיעה בתחילת כבר

 חמורי בלגים חיילים. מחסומים בחמישה עוכבתי בדרך. עליה מדברת

, ושוב שוב שלי המכונית את עצרו ראש עד רגל מכף חמושים ,סבר

. בפאריס האחרונים מהפיגועים הנמלט המחבל את נואשות מחפשים

 ככל והתמעטו הלכו סביבי שנסעו המכוניות. במצור כעיר נראתה בריסל

 .לביתה שהתקרבתי

 הלבין ששיערה מאוד מבוגרת אישה, בחום ידי את לחצה כשנכנסתי

 קוויאר עם קטנים כריכים ואכלנו וודקה קצת שתינו. לאותות ימים מרוב

. ברוסיה שיש היחידים הטובים הדברים שני את לך מגישה אני. "שחור

... לומר איך, חשבון לי יש הרוסים עם" ,פסקה היא ,"דרעק השאר כל

 . לתשובה חיכתה ולא אמרה..." הסיפור את אתחיל אולי ...מורכב

 בראדום הקטנה בשכונה אבל ,משה ההי שלי אבא של האמיתי השם

 השנייה בשבריר שחמק לאחר קיבל, הזה הכינוי את". החתול" לו קראו

 . ראשו על להנחית ניסה אנטישמי שפולני ,מוות ממכת האחרון

 עם האיש. אדיש אבא את הותירו לא הגרמנית הפלישה על הידיעות

, אבא. יהלרוס ברחנו שעות בתוך. מוות פחד, אותו הפחיד הקטן השפם

 על שעלה ביותר הרחוק המקום את בחר אבא, ברוסיה. ואני אחותי אמא

 . סטלינגרד - דעתו

 אביעד בן יצחק
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 במפעל עבודה מצא אבא, ספר לבית ללכת התחלנו ואני הניה אחותי

 הגרמנים אבל, מבטחים לחוף שהגענו חשבנו. פועלים במסעדת ואמא

 הלכו הנאצים. והתהדק הלך העיר על המצור. לסטלינגרד גם הגיעו

 לכל אחרי רודפים האלה הארורים הגרמנים, מיואשת הייתי. עליה וסגרו

 החדש הבית על מאיימים הם וכעת בפולין ביתי את עזבתי בגללם. מקום

 . העולם בקצה שלי

 עובד כל. במפעל הפועלים כל כמו, האדום לצבא גויס אבא הימים באחד

 ברזל במפתח אותו ציידו אז ,רובים מספיק היו לא, רובה קיבל חמישי

 מחייל אחד ייקח רובה לו שאין מי" החיילים בפני נאם הקומיסר. גדול

 הרובה את וייקח גרמני יהרוג המולדת למען טוב שילחם מי, שנהרג

 שלו החפוז הגיוס סיפור את. מאתנו להיפרד הספיק לא אבא." שלו

 . במפעל שעבדו משכנות שמענו

. הספר מבית אותנו שתאסוף אמאל חיכינו ואני הניה, לרדת החל הערב

 שלא הכיתה מלכת יבגניה על לה לספר רציתי, כבר תבוא שאמא רציתי

 מפסיקים שלא הרוסים הילדים על לה לספר רציתי. בי להתעלל מפסיקה

 חיכינו. הגיעה לא הדייקנית אמא. שלי המבטא על ולצחוק לי ללעוג

. כמחטים חיינובל שננעצו שלג פתיתי והעיפה נשבה הרוח, ארוכה שעה

. הגיעה לא עדיין ואמא מוחלט חושך כבר היה, בניין בפתח הסתתרנו

 בת חתלתולה לי קרא אבא. לעשות מה ידעתי לא, בכיתי אולי, דאגתי

 שתים בת רק הייתי ואני חודשים מספר לפני נעלם אבא אבל. חתול

 .עבדה אמא שבה המסעדה לעבר יחד וצעדנו אחותי את משכתי. עשרה

 היום נעלמה שלכן אמא. "אותנו כשראה מיד לעברנו זינק סעדההמ בעל

 כזו. האדמה אותה בלעה כאילו. חזרה ולא משהו לקנות קפצה, בצהריים

 נותרנו ואני הניה. פעמים כמה ומלמל חזר" להיות יכול לא, טובה עובדת

. בשנתיים ממני הקטנה לאחותי, אמא תיינהי עשרה שתים בגיל. לבד

 מקפיאות שריקות. העיר על הגרמניות ההפצצות החלו ימים מספר אחרי

 כל עם ביחד הבניין במרתף ישנו בלילה. מהדהד פיצוץ שבסיומן דם

. יושביו על שקרס בניין, שהתמוטטה קומה גילינו בבקר, השכנים



  99 |  םשבילי|  19גיליון  

  

 פגזי ושריקות המטוסים רעש את להכיר למדנו. פסקו לא ההפצצות

  התרגלנו, התותחים

. האזנים מחרישי המלחמה ולהדי והלילה היום תשעו בכל להתפוצצויות

. והגנים הרחובות את כיסו הריסות עיי, חרבה לעיר הפכה השוקקת העיר

 חודשים נמשך זה. ויותר יותר כבד הפך והרעב ונגמר הלך המזון

 .לשנים הצטברו החודשים, ארוכים

 אל נכנסו האדום הצבא של אימתניים טנקים, אחת בבת הסתיים הכל

 נשמעו אחריהם, ליפול המטים והבתים הרחובות את רעידיםמ העיר

 עם לחגוג לרחוב יצא ששרד מי כל. מריעים חיילים של שאגות

 לבד ילדות שתי, ביניהם ואני הניה. שרדו מעטים. העיר מצילי, הגיבורים

 . הסיכויים כל כנגד

. חורבה כמו נראה ועכשיו מפואר היה שפעם ,נטוש בבניין מקום מצאנו

 ידענו לא. רצפה של מטר כל על נאבקים, אנשים עשרות הצטופפו יןבבני

 מאז שנים ארבע כמעט עברו. אבא ועל אמא על דבר ידענו לא, נעשה מה

 .תקווה כל שאבדנו והאמת ,מהם מישהו שראינו

  .קטנה המולה לה התפתחה, בשמותינו קוראים אנשים שמענו אחד ערב

 ולא בסטלינגרד משפחתו אל דרכו את עשה הוא. בברלין שוחרר אבא

 מגויסי מאות מתוך ששרדו מהבודדים היה אבא. כשיגיע ימצא מה ידע

 בעמדה סיגריה לעשן סיים הוא, במיוחד כבדה אחת בהפצצה. הגדוד

 אחרי שניות ישירה פגיעה חטפה שעזב העמדה. תחמושת להביא וקפץ

 תףהשת אבא. בחיים נותר לא הזו בעמדה מהלוחמים איש. ממנה שיצא

 נהרגו אנשים, ומשמאלו מימינו שרקו הכדורים, הסתערויות בעשרות

 לו יהיה אם ידע ולא משפחתו למען שרד. שרד והוא עבר מכל ונפצעו

 של משפחה. ושלמות בריאות. אותנו ומצא חזר בסוף. לחזור לאן

 ולאושרו חייך הוא ששורדת משפחה. אותנו כשחיבק מלמל הוא חתולים

 כשאבא עכשיו. מותי יום עד איתי ילך שלו הזה קהחיבו. גבול היה לא

 איבד אבא. תחזור אמא שגם התפללתי, התקווה בי לפעם שבה. חזר

 ככל מהר נורמאליים חיים רצה הוא. תשוב שאמא האמין לא הוא. תקווה

 וטובת הנחמדה למלכה מחדש נישא ספורים חודשים בתוך. האפשר
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 בתחילת בפולין שנושנט לבית, לראדום חזרה נסענו כולנו. הלב

 . המלחמה

 חלומי, הבית דלת על רפות נקישות, המאוחרות הערב שעות 1956

 קפצנו. שמחה מרוב נפשנו את ידענו לא ואני הניה. בפתח אמא, מתגשם

 היא, אמא אותה הייתה לא אמא אבל. גיל בצהלות סביבה ורקדנו עליה

 היא. טלינגרדבס משהו עליה העליל מישהו. שנותיה מכפי זקנה נראתה

 כארבע בסיביר סטאלין של בגולאגים בפרך והועבדה נשפטה, נעצרה

 .בכפה עוול לא על תמימות שנים עשרה

*** 

 בדירה. לבריסל לכאן עברנו כולנו, לאמא וחזר ממלכה" התגרש" אבא

 בדירה. ההורים עם יחד הבנות אנחנו גרנו, כרגע יושבים אנחנו שבה הזו

 . שנים עשר לה נשוי היה שאבא האישה, מלכה גרה הצמודה

 . דירות בשתי צורך יותר היה לא אז... ואז נפטרה אמא 1963 ב
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 חיותה
 

 לרווחה תנפתח הדלת". הבאים ברוכים: "ביתה דלת על וצנוע קטן שלט
 סירוב ושום, התבשילים ריח ,םלחייב נשיקות, חיבוק. פתוחות זרועותהו

 בדירה בכורסה ביושבי נינוחות שתתחוב עטופה אני. בחשבון בא לא
 .טעם-בטוב והמטופחת הנקייה

. העברית באוניברסיטה מקראלו ישראל למחשבת סטודנטיות היינו
 ,קמעה החשופות כתפיה על הגלי שערה, והחטובה התמירה גזרתה

 הסובבים של ליבם תשומת את למשוך שלא יכלו לא הכליל וצחוקה
 ?" בדוי בשם הזדהית מדוע אבל .עלייך כתבה קראתי ,חיותה" .אותה

 גבוהת הסטודנטית: 'כותב העיתונאי מה תראי". "להיחשף רציתי לא"
 נראה...'". השזוף עורה את המדגישה הלבנה האוברול בחליפת הקומה

 בד. העיתונאי עליה שהעתיר במחמאות עניין גילתה לא שחיותה היה
  .חיים בעליב ניסויים נגד הפגנותל נשמרש ,סוער במזג ניחנה, בבד

 יום. ל"בחו לימודיה את להמשיך חיותה החליטה הראשון התואר תוםב
 שני עם ואני שם לעבוד בעלי את השארתי". מולדת ביקורל קפצה אחד
 היטיבו לא שהחיים ספק השאיר לא בפניה מהיר מבט". הקטנים ילדי
, בה האצתי .לבריאותה חששות בי עוררה בחזה כאבים על תלונתה. עמה

 ,חיותה לא אך". לבדיקות הולכת את לביתך שובך עם מידש לי יחיהבט"
 .לרופא תיחפז ,הפעוטים ילדיה בשני היו מעייניה שכל

 ניתוח וחייבת התפשטו הגרורות: "לי הודיעה חודשים שישה לאחר רק
 לנמל בדרך מזוודה עם עצמי ומצאתי ,שבועיים חלפו לא". דחוף

 באות: "אמרה, ההרדמה מחומרי הצרוד בקולה, החולים בבית. התעופה
 נזכרתי". לשלומי ומתפללות מכירה שאינני סאטמר נשות אותי לבקר

 הקהילה, "המשיכה חיותה. בירושלים שערים במאה החרדי הפלג בנשות
 היהודים לכל ומבשלות החולים בבית כשר מטבח מחזיקות והן מממנת

 מי ישש", חשבתי, "פורתא נחמה"". משפחותיהם בניול המאושפזים
 המשיכה", משתייכת אני אליה הקהילה גם. ""ולבעלה לילדיה שדואג
. חולים בביקור עליונה חשיבות ורואה תומכת, מלוכדת" ,חיותה

 עליזה ישי
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 דל על השאלה את קראה כאילו". לתמוך אחזור אני גם וכשאחלים
 וכימותרפיה הקרנות טיפולי תוכנית לי הציעו כבר הרופאים, "שפתי

 – סטודנטיות כשהיינו זוכרת את". "חייבת הרי את, מה". "אותם ודחיתי
 כיצד ,שמדריך ספר בספרייה מצאנו – ונחלש ההולך בקולה הוסיפה
 היה הסופר, זוכרת אני" ".ממנה ולהחלים המחלה בזמן להתנהל
 אמרה", הספר את רכשתי בזמנו". "שמו את שכחתי כי אם, שווייצרי

 ?" מחלתך את צפית אז כבר, מה. "חיותה

 ביקוריבו טלפוניםב דחוסות שנים עשר, הניתוח מאז חלפו שנים עשר
 שאין בעלי את לשכנע הצלחתי סוף-סוף: "בישרה ואז, קצרים מולדת

". ה"בע, בצבא ישרתו שילדי רוצה גם אני. לארץ ועולים תירוצים יותר
 להתמודד הכוח את בי נסכה האמונה. "אותי הפתיעה המופגנת הדתיות

 '".נקייה' שאני, להיום נכון, הראו הדם ובדיקות ,אלו קשות שנים עם

 ,ציוריה על עיני נחו ידיה מאפה ועוגה קפה על בכורסה כשישבנו
 משנות ולבן בשחור תצלום בסלון השידה על .ביתה קירות על התלויים

 אין. נחמץ וליבי ,נעורינו ימי של האופנה, ביצה בצורת ממוסגר ,נעוריה
-היום התמודדותוה ,ובבטנה בחזה ערבו השתי צלקות את רואה איש

 הכול אבל .לה רק מוכרת הניתוחים תוצאות עם ונפשה גופה של יומית
 נערים הכנסת-מבית בעלה" אוסף" עת, וחגים שבתות לקראת נשכח

 לשולחנם להסב חפץ בלב ומזמינם, חדשים ועולים בודדים וחיילים
 פנימה תוכהמ שבאה הבא ברוך ברכת ואולי. טוב מכל הערוך, המואר

 .המאיימים המחלה פרצי את אחור שמשיבה זו היא
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 האדום האוטוניאה ו                  

 

 עם יום בכל כמו. בצער ניאה חשבה", דלוח מרק שוב יאכלו ילדיי היום"
 הכפר נשות שנוהגות הכהות המגבעות את ניאה ארזה השמש רדת

 . ילדיה אל לכפר לחזור והתכוננה הגדול לשק הכניסה, לחבוש

 אוהבים מאוד התיירים. חשבה", כאן משעמם, הזו בעונה תיירים אין"
 הקלות השיחות ואת התיירים את אוהבת וניאה ,האלו המגבעות את

 .אחר עולם של ריח עמם מביאים הם. איתם

 כבר. "עליה רק המשפחה רובץ פרנסתעול  כשנה לפני בעלה נפטר מאז
 בשדות עבד בעלה. בצער חשבה", כובע אף למכור הצלחתי שלא יומיים

 את לחמם, מזין אוכל להכין שאיפשר, וכסף אורז הביתה מביא והיה
 .הספר לבית ספרים לקנות ואפילו בחורף הבית

 היא". קל לא וזה כובעים יותר קצת למכור מתאמצת שאני שנה כבר"
 . לכפרה שובה עם לקראתה קופצים ילדיה את דמיינה

 מה על מתלוננים לא ילדיה". יותר עשיר במרק אותם לפנק רציתי כמה"
 היא עת יום כל מחדש ושמחים ובקשייה באבלה מתחשבים, להם שיש
 .עבודה יום לאחר לכפר שבה

 הרחוב את עוזבת, הכפר שלה לכיוון לצעוד החלה כתפיה על שקה עם
 את ועוזבת בהן לקנות משגת ידה שאין קטנות חנויות שלל שבו

 קל חיוך. יגיע שרק מי לכל ממרכולתן למכור הן גם ותהמנס, חברותיה
 קנה כחודש שלפני החביב האמריקאי בתייר כשנזכרה ,שפתיה על עלה

 חמישה של שטר בידה השאיר ,מרובה ובנדיבות כובעים שני ממנה
 על אדום בייסבול כובע וחבוש, מיוחד בושם של ריח ממנו נדף. דולר

 לחימום שמרה הכסף רוב את. חרא מעולם, משם אני אמר כולו, ראשו
 ארוחה עם, שלמה חגיגה וילדיה היא ערכו ערב ובאותו, בחורף הבית

 . בשר מעט אפילו שבה עשירה

 יפה ארפה
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 הלכה בטח. "הראשי ברחוב לאיטו נסע צעירה נהגת ובו ואדום קטן רכב
 עושה מה חדורת סקרנות,, לאט לצעוד המשיכה. חשבה", לאיבוד
. השכוחה בעיירה הזו הערביים בין בשעת לבדה כאן צעירה בחורה

 בקושי רק מוציאה, הנהגת אליה פנתה?" בבקשה, מלון כאן יש איפה"
, מעודנת בצורה יפה הייתה היא. מסקרן משהו בה היה. מפיה המלים את

 מעולם, משם נראתה היא. המחוז אנשי משל ושונים פשוטים בגדיה
 . האדום ייסבולהב כובע את לה שהשאיר תייר אותו של מהעולם, אחר

 ".נסיעה שעתיים של במרחק הוא הקרוב המלון? מלון"

 התכרכמו ופניה שפתיה את קפצה, מצחה את עיוותה התיירת
 גאה רחמים וגל נחמץ ניאה של לבה. התלחלחו ועיניה, בפתאומיות

 לה מרשה הייתה לא לעולם אמי .הקטנה כאחותי נראית היא. "בחזה
 מרשים האלה המערביים. שלנו חוזבמ לא אפילו, לבד כך להסתובב

 לא ויש, סיכונים הרבה כך כל לוקחות שלהם הבנות. דבר כל לעצמם
 . זמנית בו וכועסת מרחמת חשבה", ן ולפגוע בהןלנצל שינסו גברים מעט

 מסקרן היה בה משהו. מפיה משפט נפלט", לינה לך להציע יכולה אני"
 מחשבות. המערב של הריח או העצוב המבט, התמימות העיניים - מאוד

 של במוחה התרוצצו ההררי באזור לבד כך המסתובבת צעירה בחורה על
 שתיית לאחר המקומיים הגברים את רוחה בעיני ראתה וכבר, ניאה

 . קל טרף מוצאים העבודה יום בתום ה'אצ'הצ

 ". ימים לכמה אוכל לנו ויהיה, דולר חמש ארבע ממנה אבקש אולי"
 כל לנסוע בטוח לא. הלילה לישון אלי אותך אקח, צעירה בחורה בואי"

 וחיוך ,לרווחה נפתחו התיירת של עיניה". ירד כמעט כשהלילה הרבה כך
 ". סיוון אני, "לחשה", תודה. "שפתיה על בצבץ קטן

 ואמרה חזה על המורה האצבע את הניחה, ניאה חייכה?" סיווה"
 את חשה, הקדמי במושב התיישבה שפתיה על קל חיוךכש". ניאה"

 אך, רחוצים לא בגדים של קל ריח עלה סיוון של באפה. תיירת עצמה
 זה נפש משאת בעיניה הייתה בכפר הלינה. להטרידה לכך נתנה לא היא
 .רב זמן

 החנתה בוצית בדרך זמן כברת לאחר. לביתה הדרך את הורתה ניאה
 פרחי ערוגות סביבמ, למראה קטנה בקתה בחזיתה של רכבה את סיוון

 חונה אדום שאוטו כשיראו ,בכפר עלי יחשבו מה ,יודע מי. "ליםנבו בר
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 מדי יותר משוחחת שאני ,אוהבים לא ככה גם? שלי הבית ליד שלם לילה
 . ילדיה של שמחה קריאות נשמעו", מאמא, מאמא". "התיירים עם

 אט-אט מסתגלות עיניה, לבקתה הדלה ונכנסה חפציה את הנטל סיוון
 ומה תרמילה את תניח היכן תוהה, ושמאלה הימינ הסתכלה היא. לחשכה
 שתי עם חדר על ניאה הצביעה", הזה בחדר תישני את. "עכשיו תעשה
 . לחדר התרמיל את והעבירה פשוטות מיטות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה. לילדים לתת משהו לי יש בקושי? הערב ארוחת על לה אומר מה"
 ועוד, להאכילה מהב לי כשאין ,הביתה אותה אספתי איך? לה גם אתן

 שבמטבחון הפתוח מהמדף סיר הוציאה ניאה?" זה על כסף אבקש
 אורז גרגרי כמה הוסיפה, מהחצר מים להביא בתה את שלחה, הזעיר

 ס"מ 100*50 שמן על בד – אלבינה דניאל  
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, מרעותה שונה אחת כל, למרק צלחות הוציאה. הכיריים על והניחה
 השולחן סביב שהתיישבו לאחר. הקטן השולחן על בעצבנות והניחה

 מת בעלי. לי שיש מה זה, מצטערת, "ואמרה סיוון עיניב ניאה הביטה
", לנו שיש מה על תפילה, ילדים". "מזון מעט מאוד נותר רקו שנה לפני

 . לילדיה הורתה

 דגי של קופסה עם לשולחן השבו הקטן לחדר הלכה, בשקט קמה סיוון
 עיני זרחו משהו לומר שהספיקה ולפני, עיניה את השפילה ניאה. טונה

 סיוון. הבשמחה גלויה להתבונן מקרוב בקופס מהכיסא קמו והם ,ילדיה
 לפיה מרק כף נטלה ניאה. זהה מנה אחד לכל וחילקה הקופסה את פתחה
 . שיש מה על להתענג כמו, רבה באיטיות ואכלה

, לאחר הילדים עם לשחק והחלה קלפים סיוון הוציאה הארוחה אחרי
ל אמם שידעה מעט שלימדה אותם את כללי המשחק בעזרת תרגומה ש

אנגלית מהמגע עם התיירים שהתעניינו בסחורתה או ביקשו להצטלם 
 הייתה לאש רב  מןה זמז" .מהשולחן עלו רמים צחוק קולות. אתה

 . בעונג ניאה חשבה", שמחה של כזו אווירה בביתנו

. השולחן על לחם שאריות והניחה הבית בני לכל תה ניאה הכינה בבוקר
 שטר בידה ושמה בחום אותה חיבקה, לחות בעיניים לניאה ניגשה סיוון

 . דולר 20 של

  גדול שטר מעולם לי היה ולא לי אין? כזה מסכום עודף לה אתן איך"
 לצדדים ידיהרשה ופרב  בתסכול סיווןב ביטהה ניאה". כסף של כל כך

 ". לי אין" כאומרת

 עותיהואצב ,סיוון של פניה מול ידה כף את הרימה היא הרהרה לרגעים,
 כף אל כף והצמידה לסיוון השטר את השיבה, חמש של בסימן פתוחות

 את והחזירה שפתיה על אצבע שמה סיוון. תודה כאות החזה בית מול
 . לניאה השטר

 לימדת: "לחות ובעיניים עילגת בשפה ואמרה שוב ניאה את חיבקה היא
 ומיה, 'אמר שתמיד האהוב שלי בסבא נזכרתי. היום חשוב משהו אותי

 ".זה את הבנתי והיום', בחלקו השמח? העשיר
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 שלך החברה זו                      
 

 .כשהדבר התרחש הריון לשמירת במחלקה שבוע אולי רק הייתי

 וכך, לב קורע בבכי יפני על עברה כשהיא ,החדר בפתח עמדתי בדיוק
. פלהא מבטה את חבק השואל ומבטי ,הכהות עיניה את בי נעצה,  לרגע
 האישה את לראות ,במיטתה ששכבה לנדיה אפשרה הפתוחה הדלת

, כאן שוכבת חודשים שמונה כבר אני. 'רטנה'. זו מפונקת זו' .הבוכייה
 רק – וזו, ככה בכיתי לא פעם ואף, אפילו להסתובב בלי, הריון בשמירת

 !'לחשוב אפשר, לה מייללת וכבר במחלקה היא שבוע

 בכי זה. סתם בכי לא זהו? לה קרה מה ודעתי את מה, 'בה נזפתי', נדיה'
 ותשהל המשיכה בוכייה אישה אותה כי הדבר היה מוזר, .'אבל של

 .מאום לא אירע כאילו שיניה בין כשכרסה ,במחלקה

 בחדר יחדיו נהגו לסעוד והם ,ביומו יום מדי הגיע לבקרה השוטר בעלה
 חיות של בתנועה המזון את לועס היה פיה. בה הבטתי אחת לא. האוכל
 לנציב והיו קפאו כמו החלל אל בוהות היו העצובות עיניה ואילו ,נחרצת

 אבל', זו. הרע עין לי תעשה. 'מבטה את ממנה מפנה הייתה נדיה .מלח
 . סירבה היא אישה לאותה אירע באמת מה לספר

 אחד בוקרב התעוררה זו שאישה ,לי סיפרה אחרת מישהי פו של דברבסו
 קבועה תעסוקהזו  הייתה .לזה קראו הלרציות-קסא) עובר תנועות בלי

 סדובסקי פרופסור .(שעות כמה מדי הלרציות-אקס לספור – במחלקה
 .טבעית ללידההמתין ל לה המליץ

, הפרופסור של במרפאה לביקורת בתור כשישבתי, חודשים מספר אחרי
 ואחזה ברכיה על ירדה, אלי ניגשה, אותי כשראתה. מחדרו יצאה היא

 .שאלה?' איתך ומה' .ייד בשתי

 חוה אפשטיין
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 איזה: 'נרגשת כולה, בשטף לדבר החלה ואז .עניתי.' לך שקרה מה'...
. באשמתי קרה לא אופן בשום שזה ,אמר הוא. הזה הסדובסקי, מלאך

 שוב שאכנס לי יעץ והוא. הטבור מחבל בבטן נחנק שעובר שקורה
. לאךמ. קיסרי מניתוח אותי הציל הוא! ובכלל. האפשר ככל מהר, להריון

 .'מלאך ממש

 אני. 'בתור הממתינות מן אחת כך אחר נגדי התריסה,' חוצפה ממש זו'
 בלי אליו אותה הכניס הפרופסור! שלך החברה וזו, שעות פה מחכה

 . 'בסדר לא באמת זה. זמן המון אצלו היתה והיא. תור

 הצטרף .טוב שכולו עולם אל חלף סדובסקי פרופסור. מאז וחלפ שנים
 והנחתי בקברו נתקלתי, המנוחות בהר, אחד יום) לאכיםהמ חבריו אל

 ,שמה את אפילו ידעתי לא שמעולם ,הזאת והאישה( זוכרת אבן עליו
 יודעת רק אני. בגורלה עלה מה יודעת לא אני. הנשייה בתהום נעלמה

 .  שלי החברה זו: צדקה ההיא שהאישה

  נטיפת תורכיז כדמעה

 נכנסה אחד ויום. שבעה בנחלת 'אמנים קשת' בחנות פינה אז לי היתה
 נטיפת הייתה זו. שענדה דופן יוצא מדליוןב הבחנתי. צעירה אישה

 התאפקתי לא' יפהפה תכשיט איזה' .זהב בחוט מלופפת שקופה טורקיז
 .'ענקית דמעה כמו נראה. 'לוטפת באצבע באבן ונגעתי

, רבכפ, בקייטנה אז הייתי. נולדתי שמה. 'לי סיפרה.' מיוגוסלביה זה'
. הורי את שם ומצאתי הביתה חזרתי. שלי בעיר אדמה רעידת כשהייתה

 שלה התכשיט מתוך שנשרה הזאת והאבן ,זו בצד זה מתים שכבו הם
 .'שלי אימא על בשלמותה מונחת הייתה שהתרסק

 יקיריו זכר את לבו לוח על נושא היה אחד כל לו ,תמהרהר אני ,לפעמים
 כוכב בין החלב כשביל לאדם אדם בין מתפתל היה דמעות של נהר -

 . לכוכב
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 לספרים חדשים בילש
 

)מודן  ערש חלב ודבש ,סנונית מיכל של שיריה החדש בספר
מופיעים שירים משוחחים עם הקורא ועם שיריה , (2017

משקפת הלכי נפש של המשוררת   האותנטית שירתה קודמים. ה
האדם באשר הוא, כמיהה לילדות  של הדוברת השרה ושל

יפיים של השירים בפשטות כלי   .תהילדועולם ולתום של 
 ספר זהו פש.ם שירה קומוניקטיבית שווה לכל נהמבע היוצרי

מיכל   יםהילד וסופרת המשוררת מאת עשר-הארבעה השירים
 ."הנפש צפור"  מחברת רב המכרסנונית, 

 

 חיים של רבגוניותו את חיים-מור עדינה חושפת בהירה בלשון
 משתקפת בספר. (2017פרא )ס פרדוכס הדופיבמונוגרפיה  נגיד

 החל שנוצרה כפי ,נגיד של אנרית‘ז-הרב האמנותית תפיסתו
 בשיריו: ספריו  12- ב, הקודמת למאה השבעים משנות

 בסונטות, רוק-במחזה, פואטית-האקולוגית בשירתו,  הליריים
 בספרי, "מטטרון" אפוקליפטי-הדיסטופי ברומן, הכאוטיות

 שהועלו ,"ששוני גדעון בוהצ צבי הצב על" לילדים האגדות
 לתיאטרון נגיד של הסמיוטית בגישתו וכן, בתאטרון גם

 במרכז. שלו העיון ספרי בחמשת יישם שאותה בארץ ולתרבות
 באמצעותו להבין שהיטיב הקליידוסקופי מבטו ניצב יצירתו

 חיי על דור אותו השפעת את ולחזות,  90–80-ה שנות רוח את
 .בארץ והתרבות החברה

-מצוב עופרהמאת  ברש אשר של ביצירתו עיון החיים קריאת
 .'ע  340, 2107, אריאל, אריאל אוניברסיטת , הוצ'כהן

 מהם ,ברש אשר הסופר של מסיפוריו בכמה עוסק ספרה
 היהודים של החיים הוויי את ומתארים בגולה מתרחשים

 היישוב בתקופת ישראל בארץ מתרחשים ומהם ,בגליציה
 לאור הדמויות חיי את ומתארים העשרים במאה היהודי

 ברש ובאלו באלו .זו בתקופה שאירעו ההיסטוריות התמורות
 'לקרוא' כמשניות ראשיות, הדמויות של כמיהתן את מתאר

 ברש חוקרי בין .הבנתה פי ועל בדרכה דמות כל ,חייהן את
 נכתב מעט לא אמנם .וחשוב ייחודי ביוצר מדובר יובל, כמק

 נוטה ממנה ניכר שחלק ה, דומ אך ,ברש אשר של ויצירת על המחקר בספרות
   .באופן הראוי ליצירתו מעמיקה ואינה לסכמתיות



 

 19גיליון  שבילים ||  110

 

)כרמל  כהן-עפרה מצובמאת  בחומסר ההר מול הרומן
 ,נסים־חי הגיבור של קורותיו אחר עוקבעמודים(  273, 2017
 לבגרותו ועד שבפרס בחומסר הקטן בבית ילדותו למן

 "מהלה"ב קטן בבית. משלו שפחהמ כבעל ,ישראל במדינת
 לעלות דורות  מדורי הכמהה כהן משפחת מתגוררת שבכפר

 .לישראל ההגנה לצבא מתגייס נסים־חי עלייתו עם. לישראל
 עדות מייצג אך נסים־חי של קורותיו את אמנם מספר הרומן

 והיסטורי חברתי מסמך ומהווה הישראלי בקהל שלמות
  ילדותה במסלול ,ןכה-מצוב של הראשון הרומן .חשוב
 הראשון הרומן מן אהובות דמויות .בחומסר ההר מול  עם מתכתב( גוונים, (2012

 .נסים־חי של חייו במהלך נשזר חייהן ומהלך ,שלפנינו ברומן מפציעות

 מולידיה על מספר יוסף-חמוטל ברמאת  עשירים הספר
 הם הגיבורים: שגרתית לא מבט מנקודת מוכרים הפחות

 אלא ,אירופה ממזרח שהגיעו סוציאליסטים חלוצים לא
 בגרמניה שחיו, מפוכחים ופוליטיקאים תעשיינים, סוחרים

 סדרתמ מורכב הספר. החברה למרום שם והגיעו ובאנגליה
 היהודי העם מדוע מוחשי, אופןב מבהירו בהווה תמונות

 של דורות חמישה על מספר הוא. למדינה וראוי זכאי
 להפיק ביכולת מצטיינים, ותסבלנ וחסרי שאפתנים אנשים

 שלהימ משפחתית כרוניקה - פסולת מחומרי ערך דברי
 טירה קרב עם, 1948 - ב ומסתיימת בפולין 18-ה המאה

 . העצמאות והכרזת הכושל
 
 

לכד אותי בכותר  אבי גלמאת  ואין חרוז למוות הרומן
שלו... מעין תחושה מוקדמת שהסיפור מספר, כביכול, את 

 הביכורים-רומן  והזמנתי את הספר... חיי. לא הססתי
 של אלה במליםפותח גיל  אבי של והמפתיע המקורי

 החברה: סוד לא כבר שזה לי נדמה": קבורה חברת ל"מנכ
 הפסקנו ואנחנו ,למות הפסיקו אנשים. קשייםל נקלעה
 דרכים בתאונת נפגע של לוויה אמנם יש פעם מדי. לקבור

 כדי ,כסף טרהאקס משלמת שלו שהמשפחה, מתאבד או
 בחשבון הכסף אבל, הגדר בתוך אותו ונקבור עין שנעלים
 בתוחלת מהיר שגידול מסתבר ..."ומתמעט הולך החברה
 על מאיימת" מתים בצורת" שבו, זמן חלון פתח החיים

 הוועד ר"יו סגן, אהרון אבל. עובדים מאות של פרנסתם
  בעל, גיסו אל ומגיע, יצירתיים פתרונות מחפש, הנמרץ

 . ..השיווק ברשתות משלו מאבק המנהל, בדרום ממושב מתייבשת אבוקדו לקתח
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מזיגה של דיו  בספר הבכוריםף ותובנות זרועות נָּ מרות כָּ אִ 
. "הדיו" אינו אלא כלי חומרי ערן קולרןמאת  ורוח

לביטוי הרוח. ה"דיו" השייך לעולם החומר מבטא את 
ות עם המוהתמודדות בספר המלים. ב -"דיו"בהנפש 

 מיד מתעורר, זוכר את כולם""המוות ת ישירה ונוקבת.
המוות מופיע בניגוד למהותו ( "תפילת הקשיש")

הדוממת. ככל שנדחיק ונשכח המוות זוכר. המודעות 
מגיל צעיר, עקב הנסיבות של חייו, עיצבו אותו  ְךכָּ לְּ 

"לטפח חיים", דווקא בשל המוות אתו נאלץ להתמודד 
 . ליאור מאז שאיבד את אחיופנים מול פנים יום יום 

 
( מביא 2017)חדרים,  דליסמאת  הסיפור בקצה הקפה

הם מיקרוקוסמוס שאוכל -קפה ובתי-בתיסיפורים מ
אנושי, מקומות מפגש בין אנשים מכל סוג ומין לצרכים 
מגוונים. ההתרחשויות המתקיימות בהם לעיתים הן גלויות 

ויים, כאלה לעין ולעיתים יהיו בהן ניואנסים נסתרים וסמ
שמזינים את הדמיון ליצירת המשך עלילתי. אפיזודה 
מקומית קטנה, שיחה, מראה חיצוני של אנשים, מגרים את 
היצירתיות לבניית סיפור עם מרכיבי התחלה, אמצע וסוף. 

אוכל לספק את רעב הגוף, הסיפוק -יש הבאים לבתי
הגסטרונומי, ויש שירחיבו את שדה הראייה ויפרשו 

מורחבת בקהל הנוכחים, עד כי עיניהם תצודנה התבוננות 
תמונות הסצנה האחרת, זו שיש בה מן החריג. אלו את 

 .עדשות עיניישקלטו 
 
 

 השפה על שירה שנות אלפיים – עבר שפת עורי האסופה
 870 מחזיקה צבעוני לאה ר"ד של בעריכתה העברית

 .ומתרגמים משוררים 550 של שירים
, אפריקה בצפון, ואירופה אסיה בארצות נכתבו השירים

 בכל נכתבו הם. הדרומית ובאמריקה הצפונית באמריקה
 רובם. בתפוצותיו ודובר דיבר ישראל שעם השפות
, באנגלית שירים גם בה ויש, ביידיש רבים, בעברית

, בפורטוגלית, בספרדית, ברוסית, בגרמנית, בצרפתית
 תקווה של שירה זוהי. יהודית בערבית, בסלובקית

 אחרי עבר שפת על ששמרו לאלה הלל שיר, ותהילה
לל  הודיה שיר, בבל במגדל השפות את אלוהים שבָּ

 ...ך"לתנ, לאומה, השפה למחדשי
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אביב בשיריו, -שירים רבים הקדיש רפי וייכרט לעיר תל
"( עליו פרסמתי מאמר 2002בפרט בספרו "מבט חוזר" )

רפי שר ( 2017)מטען  יפו נגוהות(. בספר 83ב'אפיריון' )ג' 
אביב(. בספר -הפעם שירי אהבה ליפו שבה נולד )וגדל בתל

אגדותיה וסיפוריה העתיקה על זה משרטט רפי את יפו 
המיתולוגיים, נופיה הטופוגרפיים המרתקים, נופי טבע ואדם 

הייחודיים של העיר. ליפו יש תרבותיות וגווניה -ובפרט הרב
על שם  אביב: 'עד שלא יהיו בי רחובות-גם מה לומר לתל

משוררים ומדענים / ומנהיגים מקומיים מוערכים / נהיה 
 שיר זהותלויות על המקף המחבר כמו צמד חרבות...' "

 ומרתקת עולם כימות עתיקה, וכאובה יפהפיה לעיר אהבה
 רחלי. )רפי ווייכרט על אהבתו ליפו מתוודה, "כמותם
 איתן(.-םאברה

 
 

 )מוסד רכב בסדרת 30 - ה הספר ,לאן שנצוף  שם בית
 בארבעה המתאר ספר הוא קפלן, ליאת בעריכת ביאליק(

 העולם, סביב משפחתי מסע מסע; של עונות ארבע שערים
 מסע ילדותה, אל דיין, טבת מיה המשוררת, של אישי מסע

 היתמות ואל האימהות אל פואטי ומסע הנישואין חיי בנבכי
 ומקיימת בקנדה האחרונות בשנים מתגוררת דיין טבת מאם.
 חיים מהות את בוחנים זה בספר שיריה מסע. של חיים אורח

 של מקומה ואת הזוגיות על הנדודים השפעת את המסע,
 "לפעמים זרה. שפה הדוברת סביבה בתוך בעברית הכתיבה

 הממיינת לפעמים למקום. / ממקום שמעבר חפץ אני
 הגדולה..."

 
 
 

 המשימה על עיון ספר חרל"פ מיכאל מאת הניהול של התנ"ך
 קל לא מצב. ובכל מקום בכל אנשים יהולנ של המורכבת

  המציב כמנחה כמפקח, אחת ובעונה בעת לשמש
 "אחַרי". ואומר הדרך את שמתווה וכמי ומשימות, יעדים
 עמוס ַבעולם זה גדול אתגר עם להתמודד יותר עוד קשה

 נאלצים אלה, בנסיבות חיים. אנו שבו והלבטים הגירויים
 הנוגעים מורכבים אתגרים עם ודדלהתמ אחת לא מנהלים

 הניהול למצוקות ומענה פרשנות מציע הספר לתפקידם.
 מקוריות: זאת ובכל קדומות עיניים דרך לימינו, האופייניות

 מרתק... מסע של  תורה חומשי חמישה
 


