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ירושלים ירושלים ,למה ירושלים?  /קטע 6
(בהקראת יהודית בן יעקב)
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גרתי חדשיים באבו טור  /יהודה עמיחי
(בהקראת יפה שלומוביץ)

2

אדם בחייו  /יהודה עמיחי
(בהקראת יפה שלומוביץ)

ּומ ְסּתֹובֶ בֶ ת
יְ רּושָׁ לַיִם ִהיא ָׁקרּוסֵ לָׁ ה ִמ ְסּתֹובֶ בֶ ת ִ
יקה.
יקה דֶ ֶרְך כָׁל הַ ְשכּונֹות וְ חֹוזֶ ֶרת לָׁעַ ִּת ָׁ
ִמן הָׁ עִ יר הָׁ עַ ִּת ָׁ
ּומי שֶ ּקֹופֵ ץ ִמ ֶַמנָׁה ְמסַ כֵן ֶאת חַ יָׁיו
וְ ִאיֶ -אפְ שָׁ ר לָׁ ֶרדֶ ת ִמ ֶַמנָׁהִ .
יֹורד ִמ ֶַמנָׁה בְ תֹם הַ ִסיבּובִ ים חַ יָׁב לְשַ לֵם שּוב
ּומי שֶ ֵ
ִ
לְסיבּובִ ים שֶ ֵאין לָׁ הֶ ם סֹוף.
כְ דֵ י לַ עֲלֹות עָׁ לֶיהָׁ ִ
סּוסים צִ בְ עֹונִיִ ים לִ ְרכֹב עֲלֵיהֶ ם
ּובִ ְמקֹום פִ ילִ ים וְ ִ
יֹורדֹות וְ גַם ִמ ְסּתֹובְ בֹות
יֵש דָׁ תֹות שֶ עֹולֹות וְ ְ
ירן לְקֹול מַ נְ גִ ינֹות ְמשֻׁ מָׁ נֹות ִמבָׁ ֵּתי הַ ְּתפִ לָׁ ה.
עַ ל צִ ָׁ
יֹורד
יְ רּושָׁ לַיִם ִהיא נ ְַדנֵדָׁ ה :לִפְ עָׁ ִמים אֲ נִי ֵ
לְתֹוְך הַ דֹורֹות שֶ הָׁ יּו וְ לִפְ עָׁ ִמים אֲ נִ י עֹולֶ ה לַשָׁ ַמיִ ם ,וְ ָׁאז
אֲ נִי צֹועֵ ק כְ מֹּו יֶלֶ ד צֹועֵ ק וְ ַרגְ לָׁיו ִמ ְתנ ְַדנְ דֹות בַ ְמרֻׁ ִמים
אֲ נִי רֹוצֶ ה לָׁ ֶרדֶ ת ַאבָׁ אַ ,אבָׁ א אֲ נִי רֹוצֶ ה ל ֶָׁרדֶ ת
אֹותי.
ּתֹוריד ִ
ַאבָׁ א ִ
דֹושים עֹולִ ים כָׁ ְך לַשָׁ ִמים
וְ כָׁל הַ ְּק ִ
וְ הֵ ם כְ מֹו יֶלֶ ד צֹועֵ קַ ,אבָׁ א אֲ נִי רֹוצֶ ה לְ ִהשָׁ ֵאר לְמַ עְ לָׁ ה,
אֹותיָׁ ,אבִ ינּו מַ לְ כֵנּו,
ּתֹוריד ִ
ַאבָׁ א ַאל ִ
אֹותנֹו לְמַ עְ לָׁ ה ָׁאבִ ינּו מַ לְ כֵנּו!
ַּת ְש ִאיר ָׁ
מתוך :פתוח סגור פתוח ()1991

טו
(בהקראת יפה שלומוביץ)
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במדרגות -הרחבות  -במארב-לאשר  /יהודה עמיחי
(בהקראת יפה שלומוביץ)
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(בהקראת יפה שלומוביץ)
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כא
(בהקראת יפה שלומוביץ)
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 /יהודה עמיחי

ירושלים  /יהודה עמיחי
(בהקראת מנחם פאלק)

(בהקראת מנחם פאלק)

 /יהודה עמיחי

(בהקראת מנחם פאלק)

יקה,
עַ ל גָׁג בָׁ עִ יר הָׁ עַ ִּת ָׁ
מּוא ֶרת בְ אֹור ַאחֲ רֹון שֶ ל יֹום:
כְ בִ יסָׁ ה ֶ
סָׁ ִדין לָׁ בָׁ ן שֶ ל אֹויֶבֶ ת,
מַ גֶבֶ ת שֶ ל אֹויֶב
לְ ַנגֵב בָׁ ה ֶאת זֵעַ ת ַאפֹו.
יקה
ּובִ ְשמֵ י הָׁ עִ יר הָׁ עַ ִת ָׁ
עֲפִ יפֹון.
ּובִ ְקצֵ ה הַ חּוט –
יֶלֶ ד,
יתי אֹותֹו,
שֶ ל ֹא ָׁר ִא ִ
בִ גְ לַל הַ חֹומָׁ ה.
הֶ עֱלֵינּו הַ ְרבֵ ה ְדגָׁלִים,
הֶ עֱלּו הַ ְרבֵ ה ְדגָׁלִים.
כְ דֵ י שנ ְַחשֹב שֶ הֵ ם ְשמֵ ִחים
כְ דֵ י שֶ י ְַח ְשבּו שֶ ַאנ ְַחנּו ְשמֵ ִחים.
מתוך :יהודה עמיחי ,השירים  ,1941-1962שוקן עמ' 163

מתוך שלווה גדולה שאלות ותשובות ,עמ' 18
מתוך שלווה גדולה שאלות ותשובות ,עמ' 22
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יָפֹות הֵ ן הַ ִּמ ְׁשפָחֹות בִּ ירּושָ לַיִּם  /יהודה עמיחי
(בהקראת יהודית בן יעקב)

בעקבות יהודה עמיחי 02.2.0202

דיוק הכאב וטשטוש האושר  /יהודה עמיחי
(בהקראת כרמית ספיר ויץ)

5

תיירים  /יהודה עמיחי
(בהקראת כרמית ספיר ויץ)

יָׁפֹות הֵ ן הַ ִמ ְשפָׁ חֹות בִ ירּושָׁ לַיִ ם:
רּוסית וְ ָׁאב ִמ ְּקלָׁלָׁ ה ְספָׁ ַר ִדית,
ֵאם ִמ ְּקלָׁלָׁ ה ִ
ּתֹורה
ָׁאחֹות ִמ ְּקלָׁלָׁ ה ע ֲָׁרבִ ית וְ ַא ִחים ִמ ִּקלְלֹות הַ ָׁ
יֹושבִ ים י ְַחדָׁ ו עַ ל הַ ִמ ְרפֶסֶ ת
ְ
בְ יֹום ַקיִץ בְ ֵריחַ י ְַס ִמין.
יָׁפִ ים הֵ ם הַ בָׁ ִּתים בִ ירּושָׁ לַ יִ ם:
מֹוק ִשים שֶ זְ מַ נָׁם ָׁקבּועַ וְ לָׁ כֵ ן
כֻׁלָׁם ְ
ֵאין צ ֶֹרְך לְ ִהזָׁהֵ ר בִ ְד ִריכָׁה עַ ל ִמפְ ָּׁתן
ּובְ ִסיבּוב הַ י ִָׁדית ּובִ ל ְִחיצַ ת יָׁד לְשָׁ לֹום –
ִאם הַ זְ מַ ן ל ֹא ִהגִ יעַ ֵ ,אין סַ כָׁ נָׁה.
כֵן,
ָׁאדֹון נַפָׁץ(,
גְ בֶ ֶרת ְקפִ יץ,
יֶלֶ ד פְ ִתיל
ַנע ֲַרת מַ ְרעֹום
ּו ַנע ֲֵרי הַ ְשהָׁ יָׁה,
ישים.
ישיםְ ,רגִ ִ
ישיםְ ,רגִ ִ
וְ כָׁל הַ זְ מַ ן ְרגִ ִ
מתוך שלווה גדולה :שאלות ותשובות ()1929
מתוך "פתוח סגור פתוח" ,שוקן 1991

מתוך ״שלווה גדולה :שאלות ותשובות״ ,שוקן1918 ,
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כל ההבדל בעולם  /יהודה עמיחי
(בהקראת צדוק עלון)

עדר כבשים ליד שדה תעופה  /יהודה עמיחי
(בהקראת צדוק עלון)

ר ֹאש עִּ יר
(בהקראת יהודית בן יעקב)

נְעּורי
אֲ נִי זֹוכֵ ר ֶאת הָׁ ִאיש הָׁ עִ ּוֵ ר בִ ימֵ י ַ
אֲ שֶ ר עָׁ לָׁ ה בִ ְרחֹוב בֶן-יְ הּודָׁ ה וְ י ַָׁרד בֹו
וְ נָׁשָׁ א עַ ל ִשכְ מֹו מַ ְט ַא ְט ִאים ִמכָׁל הַ ִמינִים
שֶ ִרחֲ פּו מֵ עָׁ לָׁיו בְ נֵס ְר ִחיפָׁ ה ְש ֵקטָׁ ה.

עֵ דֶ ר כְ בָׁ ִשים ְליַד ְשדֵ ה ְּתעּו ָׁפה
אֹו ִמ ְת ְקנֵי מֶ ַתח גָׁבֹוּהַ ְליַד הַ ב ְֻׁס ָּׁתן,
פֹות ִחים ֶאת חַ יַי
הַ צֵ רּופִ ים הָׁ ֵא ֶלה ְ
אֹותם.
כְ פֶ צַ ע וְ גַם ְמ ַרפְ ִאים ָׁ
שֹותי ָּׁת ִמיד בָׁ ִאים ְשנַיִ ם ְש ַניִם.
עַ ל כֵן ִרגְ ַ
ּקֹורעַ ִמכְ ָּׁתב
עַ ל כֵן אֲ נִי כְ מֹו ָׁאדָׁ ם שֶ ֵ
וְ ַאחַ ר כְָׁך ִמ ְתחָׁ ֵרט
אֹותם
וְ אֹוסֵ ף ֶאת הַ ְּק ָׁרעִ ים ּומַ ְדבִ יק ָׁ
שּוב י ְַחדָׁ ו בְ עָׁ מָׁ ל ַרב ,לִפְ עָׁ ִמים
בְ מֶ שֶ ְך ְש ֵא ִרית חַ יָׁיו.

עָׁ צּוב הּוא ִל ְהיֹות
רּוש ַליִם,
ר ֹאש ָׁהעִ יר ְי ָׁ
נֹורא הּוא.
ָׁ
ֵאיְך ִי ְהיֶה ָׁא ָׁדם ר ֹאש עִ יר כָׁז ֹאת?
מַ ה ַיע ֲֶשה בָׁ ּה?
ִיבְ נֶה וְ ִי ְבנֶה וְ ִי ְבנֶה.

אֲ נִי זֹוכֵ ר ֶאת בִ ּתֹו הַ יָׁפָׁה
שֶ לִפְ עָׁ ִמים הֹובִ ילָׁ ה אֹותֹו ,וְ ל ֹא ָׁר ָׁאה ֶאת יָׁפְ יָּׁה.
הָׁ יּו לָׁ ּה עֵ ינַיִם טֹובֹותַ ,אחַ ר כָׁ ְך ָׁרעֹות.
הָׁ יּו לָׁ ּה ַרגְ לַיִם אֲ רֻׁ כֹות
ּובֶ טֶ ן ְשטּוחָׁ ה כְ מֹו ּתֹף.
מֵ ָׁאז אֲ נִי יֹודֵ עַ שֶ כָׁל הַ הֶ בְ דֵ ל בָׁ עֹולָׁם
הּוא בֵ ין נ ִָׁשים ְשטּוחֹות בֶ טֶ ן
ּובֵ ין נ ִָׁשים ְשמֵ נֹות בֶ טֶ ן.
יֹותר
זֶ ה הֶ בְ דֵ ל גָׁדֹול ֵ
ִמן הַ הֶ בְ דֵ ל בֵ ין עִ ּוְ ִרים לְפִ ְק ִחים
ּומן הַ הֶ בְ דֵ ל בֵ ין טֹוב וְ ַרע.
ִ
( ַגם זֶ ה נֶצַ ח)

אֲ בָׁ ל פַעַ ם ִחפ ְַש ִּתי ֶאת בְ נִי בַ ַל ְי ָׁלה
ּומּואר
ָׁ
דּורסַ ל ֵריק
אתי אֹותֹו בְ ִמגְ ַרש ַכ ְ
ּומָׁ צָׁ ִ
בְ אֹור חָׁ זָׁק ,וְ הּוא ְמשַ חֵ ק ְלבַ דֹו.
וְ קֹול ְקפִ יצַ ת הַ ַכדּור
הַ ּקֹול הַ י ִָׁחיד בָׁ עֹולָׁם.

ּובַ לַי ָׁלה י ְִק ְרבּו ַא ְבנֵי ֶההָׁ ִרים ִמ ָׁס ִביב
ֶאל הַ בָׁ ִּתים,
כמֹו זְ ֵא ִבים ַהבָׁ ִאים ְל ַילֵל עַ ל כְ ָׁל ִבים
שֶ ַנעֲשּו לְעַ ְב ֵדי ְבנֵי ָׁה ָׁא ָׁדם.
מתוך שירים )1962( 1962 – 1941
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שיר מס 19 .במחזור ירושלים ירושלים ,למה ירושלים? שיר מס 21 .במחזור ירושלים ירושלים ,למה ירושלים? ירושלים של דודה בלנש \ דיתי רונן
(בהקראת דיתי רונן)
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דּותי
ירּוש ַליִם ֶשל ַי ְל ִ
ָׁ
בִ
הַ שֶ מֶ ש ָׁהי ְָׁתה ְקרֹובָׁ ה
יש יום שהכל אומרים בו ,אני הייתי שם
לפעמים ירושלים היא עיר של סכינים,
יח ֶשל ֶאבֶ ן ַרכָׁה.
וְ ַלחֶ דֶ ר ָׁהיָׁה ֵר ַ
אני מוכן להעיד ,עמדתי במרחק קטן מן התאונה,
ואפילו התקוות לשלום הן חדות לחתוך במציאות
בָׁ אנּו ֵמ ַה ְש ֵפ ָׁלה ְל ָׁה ִרים
מן הפצצה ,מן הצליבה ,כמעט נפגעתי ,כמעט נצלבתי,
הקשה והן נעשות קהות או נשברות.
מֻׁ פְ ָּׁתעִ ים כ ַָׁמה ָׁק ִריר בָׁ ע ֲָׁר ִבים
ראיתי את פני החתן והכלה בחופתם ,כמעט שמחתי,
פעמוני הכנסיה משתדלים כל כך להשמיע קול רגוע
ָׁקנִינּו ַק ְר ִדיגָׁן ָׁורֹד ְב ַמעְ יָׁן ְש ַטאּוב
הייתי מציץ של משכב דוד עם בת שבע ,במקרה
ועגול,
וְ ַנ ֲע ַליִם אֲ דֻׁמֹות בַ חֲ נּות ֶשל וַו ְיל.
הייתי על הגג ,תקנתי צינורות ,הורדתי דגל,
אבל הם נעשים כבדים ,כמו עלי שכותש במרגמה,
בַ לֵילֹות ָׁש ַמעְ ִּתי ֶאת ַה ְמ ֻׁבג ִָׁרים
ראיתי במו עיניי את נס השמן במקדש,
קולות כבדים ועמומים ורומסים .והחזן
שָׁ בִ ים ֵמ ַה ַהצָׁ גָׁה ַה ְש ִניָׁה בַ ּקֹולְנֹועַ ֶש ִב ְקצֵ ה ָׁה ְרחֹוב
ראיתי את הגנרל אלנבי נכנס לשער יפו,
והמואזין רוצים להנעים בקולם
חֹוצים ֶאת ְרחֹוב בֵ ן ִהלֵל
בַ ע ֲֵק ִבים ְמ ַת ְק ַּת ִּקים ִ
ראיתי את האלוהים.
אבל בסוף מתפרצת היללה החדה:
ֵיהם ְבקֹול ָׁרם,
יתםְ ,מ ַד ְב ִרים בֵ ינ ֶ
פֹוסעִ ים ְב ַד ְרכָׁם ְלבֵ ָׁ
ְ
ויש יום שהכל בו אליבי :לא הייתי ,לא שמעתי,
אדוני אלוהי כולנו אדוני אחד,
ּובַ בְ ָׁק ִרים ֶאת ְק ִריאֹות ַה ְי ָׁל ִדים ַה ְּק ַטנִים ,מֹוכְ ֵרי ָׁהעִ ּתֹונִ ים,
רק שמעתי נפץ מרחוק וברחתי ,ראיתי עשן ,אבל
אחד ,חד ,חד ,חד.
זְ ִריזִ יםְ ,ק ַט ִנים וְ ָׁרזִ ים ,עִ ם ַדפֵי ָׁהעִ ּתֹונִים לְ עִ ּוְ ִרים
קראתי עיתון .שהיתי במקום אחר.
רֹוצ ִצים ִב ְרחֹובֹות ָׁהעִ יר.
ַּתחַ ת ֶש ַחיִים ִמ ְת ְ
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לא ראיתי את אלוהים .יש לי עדים.
יתי בַ חֲ נּות ֶה ָׁחזִ יֹות ַאבּוגֹוב
ֶאת ַהי ִָׁמים עָׁ ִש ִ
ואלוהי ירושלים הוא אל אליבי נצחי,
הּודה ,עִ ם ַהּתֹופְ רֹות וְ ַהמֹוכְ רֹות.
שֶ בִ ְרחֹוב בֶ ן ְי ָׁ
לא היה שם לא ראה לא שמע
היה במקום אחר .היה מקום ,היה אחר.
דֹודָׁ ה ְב ַלנְש ֵמ ָׁתה ִמ ַס ְר ַטן ַה ְמעִ י ַהגַס
הַ חֲ נּות ְבבֶ ן ְיהּודָׁ ה נ ְִסגְ ָׁרה
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וְ נ ִָׁשים ֵה ֵחלּו קֹונֹות ָׁחזִ יֹות מּוכָׁנֹות עַ ל פִ י ִמ ָׁדה,
ּוק ָׁר ִסים
ּתֹורים ,לּולָׁ אֹות ְ
אֲ בָׁ ל אֲ נִיֶ ,ש ִמ ַינ ְִּתי וְ ִה ְת ַא ְמ ִּתי כַפְ ִ
גִ ְל ַגל ְִּתי ִס ְר ֵטי ַּתחֲ ָׁרה אֲ רֻׁ כִ ים עַ ל גְ לִילֵי ַק ְרטֹון ַד ִּקים
לִתפֹר,
וְ לָׁמַ ְד ִּתי לֶאֱ הֹב ,ל ְִסרֹג וְ ִל ְרקֹם ,ל ְִמדֹד וְ לִ גְ זֹר וְ ְ
יְמי הַ כְ פֹור.
שֶ ִר ְד ִּתי ַא ַחר כְָׁך ,עִ ם כָׁל ָׁמה ֶשל ַָׁמ ְד ִּתי ָׁשםֶ ,את ֵ
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