מציג:

לרגל שבוע הסובלנות הירושלמי

סובלנות :בין דתית ,בין מגדרית ,בין עדתית
והכל בירושלים ,העיר הכי קנאית בעולם.
יום ראשון  15.11.20בשעה 20:30

מנחה :אביחי קמחי
משתתפים:
שושנה קרבסי ,דן אלבו ,כרמית ספיר ויץ ,מנחם מ' פאלק,
ניקולא יוזגוף-אורבך ,יפה שלומוביץ ,חיים יחזקאל ,צדוק עלון,
צילה זן-בר צור

שושנה קרבסי
ְׁשפִ ּיּות ַקלָּה  /שושנה קרבסי
כָּל עוֹד הָּ ִא ָּשה הַ זֹאת מֵ הָּ ַרי ְְׁׁק ְׁסמּוזֵיאּום
מ ֹו ֶזגֶת יוֹם ַאחַ ר יוֹם
חָּ לָּב ִמכַד לִ ְׁקעָּ ָּרה
בִ ְׁדמָּ מָּ ה ּובְׁ ִרכּוז ְׁמ ֻצּי ִָּרים
הָּ ע ֹולָּם אֵ ינ ֹו ָּראּוי
לְׁ קֵ ץ הָּ ע ֹולָּם.
שימבורסקה (בתרגום מפולנית של רפי וייכרט)
כָּל עוֹד
ְׁרּוש ַליִם
הָּ ַרכֶבֶ ת הַ ַקלָּה ֶשל י ָּ
חוֹצָּ ה אֶ ת הָּ עִ יר ִמ ָּקצֶ ה אֶ ל ָּקצֶ ה
ּושפִ ּיּות
בִ ְׁקרוֹנוֹת רו ְֹׁשפֵ י ִשגְׁ ָּרה ְׁ
כָּל עוֹד בְׁ ָּדלֶת ְׁקרוֹנוֹת
ְׁסמּוכִ ים זֶה לְׁ זֶה
ּומ ָּשלֵנּו,
ִמ ֶשלָּהֶ ם ְׁ
ִמ ָּקרוֹב ּומֵ ָּרחוֹק,
כָּל עוֹד ִהיא ח ֹולֶפֶ ת בִ ְׁרחוֹבוֹתֵ ינּו
כְׁ מ ֹו ְׁשכִ ינָּה ֶשל יוֹם יוֹם בְׁ קוֹל פַ עֲ מוֹנִ ים,
כְׁ מ ֹו א.ק .ג ְׁמבַ ֵשר אוֹת חַ ּיִים,
ְׁרּוש ַליִם.
יֵש ִסכּוי לָּעִ יר י ָּ
ְׁרּוש ַליִם לָּע ֹולָּם כֻלוֹ.
ּומּי ָּ
ִ
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דן אלבו
ִמ ְׁקלָּעוֹת פְׁ ָּר ִחים מַ ְׁר ִהיבוֹת  /דן אלבו
יסטָּ ל עָּ מַ ד ֵריק
אֲ ג ְַׁר ָּטל הַ ְׁק ִר ְׁ
בְׁ מֶ ְׁרכָּז הַ שֻ לְׁ חָּ ן,
הַ ּוָּ זָּה ֶשהֵ כִ ילָּה פַ עַ ם פְׁ ָּר ִחים ֵריחָּ נִ ּיִים,
ִמ ְׁקלָּעוֹת פְׁ ָּר ִחים מַ ְׁר ִהיבוֹת ֶשל
יסים וְׁ ֹלעַ הָּ אֲ ִרי
ִצפָּ ְׁרנֵי-חָּ תּול ,שו ַֹשנִ ים ,נ ְַׁר ִק ִ
הָּ י ְָּׁתה לְׁ ג ְַׁמ ֵרי ְׁמאֻ בֶ ֶקת.
בַ בַ יִת עָּ מַ ד ֶש ֶקט
ֹלא מֵ הַ זָּן הַ מֻ פְׁ לָּא הָּ רוֹחֵ ש עַ ל פִ ְׁסגָּת ֹו ֶשל הַ ר נִ ָּשא
אֶ לָּא מֵ הָּ סּוג הַ ּנּוגֶה הַ ּסוֹבֵ ב זְׁקֵ נִ ים עֲ ִר ִירים.

בְׁ ָּשעָּ ה ֶשאֲ ִני בָּ א לְׁ צַ לֵם  /דן אלבו
בְׁ ָּשעָּ ה ֶשאֲ נִ י בָּ א לְׁ צַ לֵם ָּככָּה
אֲ נִ י ָּשם לֵב לְׁ כְָּך ֶש ִאילָּנוֹת הַ גַן ֶנע ֱִטים וָּ רֹד,
הַ גְׁ ָּש ִמים מֵ ִתים לְׁ ַאט
גּועים ְׁמלֵאֵ י פְׁ לִ יָאה ְׁמ ַד ְׁב ִרים אֵ לַי ִמבַ עַ ד לִ ְׁתפִ יפוֹת הַ ג ֶֶשם
וְׁ הַ ג ְַׁע ִ
ימי,
בְׁ ִדיאַ פָּ זוֹן ְׁשמֵ ִ
בְׁ ִה ְׁש ַתגְׁ עּות כְׁ מ ֹו ִמתוְֹך גּוף ַאחֵ ר.
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כרמית ספיר ויץ
נַעֲ מֹד /יבי
נַעֲ מֹ ד עֲ נ ִָּקים בַ צֵ ל
גַם ִאם צַ עַ ר וְׁ לִ בַ ּנּו בְׁ ֵרכוֹת ָּדם.
נַעֲ מֹ ד לוֹהֲ ִטים בַ חַ מָּ ה,
כְׁ נוֹפִ ים הָּ עו ִֹטים רּוחֵ נּו
וְׁ צַ ְׁמרוֹת חַ ּיֵינּו ֵרעּות.
ֵנלְֵך עַ ם
ֹלא עַ ל כְׁ ֵתפַ י עַ ם.
יבי ,מתוך "שנים חרוכות" ,הוצאת אוגדן1967 ,
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מנחם מ' פאלק
זְׁ קֵ נָּה ֶשלִ י
הַ ּנַעַ ר כָּעַ ס:
ְׁרּוש ַליִם.
ִעיר ָּק ָּשה ִהיא זֹאת ,י ָּ
ֻכלָּּה ְׁמלֵָאה עֲ לִ ּיוֹת ּומו ָֹּרדוֹת.
ְׁקמָּ ִטים ְׁקמָּ ִטים ְׁרחוֹבו ֶֹתיהָּ
פָּ נִ ים זְׁ ֵקנוֹת,
ְׁשבִ ילֶיהָּ ּובָּ ֶתיהָּ ז ְָּׁר ָּקה בָּ ם ֵשיבָּ ה.
ִמי עוֹד י ְִׁרצֶ ה לָּגּור בָּ ּה.
הַ ּנַעֲ ָּרה ָּרגְׁ נָּה:
ָאקדֶ ְׁמיָּה,
כְׁ ַרְך ָּק ֶשה ִהיא עִ יר הָּ ָּ
ֹלא מֻ ְׁתאֶ מֶ ת לִ ְׁצ ִע ִירים.
ֹלהים בְׁ כָּל ִס ְׁמטָּ ה
נְׁ ִציגֵי הָּ אֱ ִ
בְׁ ָּקפוֹטוֹתְׁ ,ש ְׁט ַריְׁמֵ לִ יםּ ,ובְׁ ג ִָּדים אֲ ִח ִידים
עַ ל פִ י צַ ו הָּ ַרב
סוֹגְׁ ִרים ְׁרחוֹבוֹת בְׁ ַשבָּ ת
ּומקוֹמוֹת הַ בִ לּוי ְׁמעַ ִטים הֵ מָּ ה.
ְׁ
וְׁ הָּ ִא ָּשה ִה ְׁת ַרגְׁ זָּה:
הָּ ִעיר ֻכלָּּה בָּ ִתים ְׁי ָּשנִ ים
ּוסדּוקוֹת
ִמ ְׁרפָּ סוֹת גְׁ דוֹלוֹת ְׁ
ּומרֻ ּוָּ ִחים
חֲ ָּד ִרים גְׁ בו ִֹהים ְׁ
אַ ְך לְׁ ִמי יֵש כֶסֶ ף לְׁ ָּרכְׁ ָּשם ּולְׁ ַת ְׁקנָּם ?
בּורּה נו ְֹׁתרּו ַרק בָּ ֵתי קוֹמוֹת
עֲ ָּ
חֲ ָּד ִרים ְׁקטַ ּנִ ים לְׁ ֹלא ִמ ְׁרפָּ סוֹת.
אֵ יְך אֶ פְׁ ָּשר כְָּך לָּגּור כָּאן.
ַאד ִריכָּל זָּעַ ף
וְׁ הָּ ְׁ
כִ י הַ ְׁמ ַתכְׁ נְׁ נִ ים הַ חֲ ָּד ִשים ֹלא ִה ְׁתחַ ְׁשבּו
בָּ אֹ פִ י הַ ְׁמיֻחָּ ד
יקה הַ ְׁמ ַדבֶ ֶרת ִה ְׁסטו ְֹׁריָּה
בָּ אֶ בֶ ן הָּ עַ ִת ָּ
בֶ עָּ בָּ ר הַ ְׁמפֹ ָאר הַ זוֹעֵ ק לַחֲ ִשיפָּ ה
ּובַ עֲ לֵי הַ מָּ מוֹן ִה ְׁמ ִשיכּו לִ בְׁ נוֹת.
וַ אֲ נִ י
ָּשמַ ְׁח ִתי לְׁ ִה ְׁסתוֹבֵ ב בַ ִּס ְׁמ ָּטא ֹות
לְׁ סַ ּיֵר בְׁ בֵ ית ָּרחֵ ל
ּובֵ ית עַ גְׁ נוֹן וְׁ הַ זָּזָ ,אנָּה ִטיכ ֹו ּובָּ ֵתי סַ יְׁידוֹף
לְׁ הַ ְׁשלִ ים בֵ ין י ָָּּשן לְׁ חָּ ָּדש
יקה.
לְׁ הַ בִ יט בַ חוֹמוֹת ֶשל הָּ עִ יר הָּ עַ ִת ָּ
ִה ְׁת ַרגַלְׁ ִתי לְׁ הַ ְׁמ ִתין ַלּי ִָּריד ֶשל "חּוצוֹת הַ ּיוֹצֵ ר"
וַ אֲ פִ לּו לִ ְׁסֹלחַ ל ַַש ָּּי ָּרה ֶשל הַ ְׁמכֻבָּ ִדים
מֵ עֵ בֶ ר ַלּיָּם ֶשבִ גְׁ ָּללָּם אֲ נִ י עוֹמֵ ד ָּשעָּ ה אֲ רֻ כָּה בִ פְׁ ָּקק
עַ ד ֶש ְׁשדֵ רוֹת הֶ ְׁר ְׁצל יִפָּ ְׁתחּו לִ ְׁתנּועָּ ה.
כֵן ,אֲ נִ י אוֹהֵ ב אֶ ת הַ זְׁ ֵקנָּה הַ זֹאת
ֶש ִק ְׁמטֵ י ְׁרחוֹבו ֶֹתיהָּ או ְֹׁמ ִרים ִש ָּירה
ֶש ִמ ְׁד ְׁרכו ֶֹתיהָּ ָּראּו עַ ם ִמ ְׁתעו ֵֹרר ִמ ַת ְׁרדֶ מֶ ת הַ ג ֹולָּה
ֶשפָּ נָּסֶ יהָּ ִהבִ יטּו גַם בַ גְׁ בִ ִירים וְׁ גַם בָּ אוֹהֲ בִ ים הַ ְׁמחֻ בָּ ִקים,
הָּ ִעיר ֶש ִחבְׁ ָּרה לָּּה י ְַׁח ָּדו אֶ ת ָאז וְׁ אֶ ְׁתמוֹל ּומָּ חָּ ר
וְׁ ַרק ָאנְׁ חו ֶֹתיהָּ ִרכְׁ כּו אֶ ת לַחֲ ֵשי הָּ עַ כְׁ ָּשו.
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ניקולא יוזגוף-אורבך
כ ֶֶתר מַ לְׁ כ ִָּתי |
ֹאשְך
הַ ִחגָּ'אב הַ ָּשחֹר לְׁ ר ֵ
אֲ הּובָּ ה
הּוא
כּותְך
כ ֶֶתר מַ לְׁ ֵ
הּוא
ַש ְׁרבִ יט נִ ְׁצח ֹונְֵך
עַ ל כָּל נִ ְּׁסיוֹנוֹת הַ ִדכּוי.
הּוא
כְׁ לִ י זֵינְֵך בַ מַ אֲ בָּ ק
הָּ ָארּור ֶשּנִ כְׁ פָּ ה עָּ ַליְִך
ֶהּותְך
לְׁ בִ טּול ז ֵ
ֹאשְך
הַ ִחגָּ'אב הַ ָּשחֹר לְׁ ר ֵ
אֲ הּובָּ ה
הּוא
הַ מָּ קוֹם ִממֶ ּנּו ע ֹולָּה
ְׁתפִ ל ֵָּתְך הַ ָּשמַ יְׁמָּ ה
הּוא
מַ ְׁעיָּן יֹפִ י ְׁמפַ כֶה
בְׁ לֵב ִמ ְׁדבָּ ר אֱ נו ִֹשי הַ ִמ ְׁתנ ֵַשא
עָּ ַליְִך
ֹאשְך
הַ ִחגָּ'אב הַ ָּשחֹר לְׁ ר ֵ
הּוא
ִא ְׁסלָּאם עָּ רֹם
לְׁ ֹלא ַמּסֵ כוֹת ּוכְׁ זָּבִ ים
טָּ הוֹר
זוֹעֵ ק בְׁ אֶ לֶף קוֹלוֹת
חָּ ִדים וְׁ ג ִֵאים
לַהֲ ַגּנ ֵָּתְך
כְׁ מ ֹו
הָּ יָּה
פִ ּסָּ ה מֵ עו ֵֹרְך
כְׁ מ ֹו
הָּ יִית
פִ ּסָּ ה מֵ עוֹר ֹו
ֹאשְך
הַ ִחגָּ'אב הַ ָּשחֹר לְׁ ר ֵ
הּוא
נִ ְׁשמָּ ֵתְך ֶשּי ְָּׁצָאה
ִמן הַ גּוף
לְׁ הַ ְׁד ִריכְֵך אֲ הּובָּ ה
ַארצוֹת הַ ּנָּבִ יא
בְׁ ְׁ
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יפה שלומוביץ
בעיר הנצח /אביגדור המאירי
הַ כֹל צו ֵֹרב פֹ ה ,הַ כֹל כוֹאֵ ב,
הַ כֹל בַ מו ָֹּרש ,כְׁ סַ פַ חַ ת פו ַֹרחַ ת;
עוֹבֵ ר הַ ֶכלֶב – מַ דּועַ הּוא ָּרעֵ ב,
זו ַֹרחַ ת הַ ֶשמֶ ש – מַ דּועַ ִהיא זו ָֹּרחַ ת.
הַ כֹל נֶאֱ נָּק פֹ ה ִמּנֶפֶ ש וְׁ עַ ד גֵו,
שּוקה צו ָֹּרבֶ ת,
כָּל הַ יְׁקּום פֹ ה ְׁת ָּ
רּורה כָּל נְׁ ִקיפַ ת הַ לֵב;
ּוגְׁ ִסיסָּ ה אֲ ָּ
ֹלהים ,פֹ ה הַ כֹל הַ מָּ וֶת.
פֹ ה הַ כֹל אֱ ִ

הוֹי ,יְׁקּום יָּפֶ ה ,פַ ְׁרדֵ ס צַ עַ ר-עַ ד,
הַ כֹל ,הַ כֹל בָּ א בַ עֲ צָּ מוֹת כְׁ ֶרצַ ח:
פֹ ה צַ עַ ר כָּל פֶ ַרח ּוכְׁ וִ ּיָּה כָּל ָּרז,
וְׁ ִשבְׁ עָּ ַתיִם כוֹאֵ ב ,כוֹאֵ ב הּוא הַ ּנֶצַ ח.

(ע.ר(.
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חיים יחזקאל
סבתא ,למה רודפי צדק נראים לפעמים כל-כך רעים?
(סבתא):
בתחילה היה קצת אור גנוז
אבל העולם היה כבד
והתקשה לזוז
אז אלהים ,בלי לפקפק
ברא בביטחון מוחלט
את הספק.
ואז האש ,האדמה והאוויר
חיו בשלום ,הרבה מעבר
לספק סביר.
ובבוקרו של יום
נשמע אפילו ים
אומר ,שבלי
ספק ,העולם לבטח
לא היה מושלם.
לימים הופיע דין והתדפק
אבל אלהים תמיד
בביטחון מוחלט
הטיל חמת ספק
ואז ערבב
(הרבה לפני שבאה המילה)
קצת אור גנוז ,וקצת פקפוק
וברא את החמלה.

היה אז טוב ,כולם רדפו את החמלה
החסד ,משל אז בכיפה
רק שבאיזה שלב דהה האור
ונשארה הרדיפה.
גם הספק ,בתי,
נדד לארץ לא נודעת
ומכל הטוב,
נשאר הלהט.
(סבא מסביר):
בתחילה חמלנו
מהמקום שבו אנו חומלים,
יצמחו תמיד פרחים באביב.
אח"כ ,החמלה כה התמסדה
עד שהפכה לזכות
אותה לעסנו עד זרא
בשיעורי האזרחות.
אפילו קבלנו תעודה של
"קנאי החמלה "
והתחלנו להשליך אבנים חומלות
על הלא חומלים
לסוגיהם השונים
בסוף גם הקמנו חמ"ל
מהמקום שבו אנו....
מהמקום שבו אנו....
מהמקום שבו אנו
כבר לא זוכרים על מה
לעולם לא יצמחו פרחים באביב.

צדוק עלון
ירושלים ,קו  18תשמ"ו  /רות בלומרט
חַ ִמים ְׁמעַ ט בָּ אוֹטוֹבּוס ,הַ ּיוֹם סַ גְׁ ִריר,
לְׁ סֵ ירּוגִ ין ,רּוחַ סו ֶֹר ֶרת פו ֶֹרצֶ ת ִמבַ עַ ד חַ לוֹן
נִ ְׁמלֶטֶ ת בְׁ ִמ ְׁשנֵהּו ,עֲ מּוסָּ ה נְׁ ִשימוֹת נו ְֹׁס ִעים
ְׁמכ ְֻׁרבָּ לִ ים בְׁ עַ ְׁצמָּ םְׁ ,מכ ְֻׁרבָּ לִ ים ִמ ַדי .עֵ ינִ י
בַ ּנֶהָּ ג ,זִ כָּרוֹן בִ לְׁ ִתי נ ִָּעים ,בְׁ הֶ ְׁחלֵט .טוֹב
ֶשהֶ ְׁחל ְַׁט ִתי ֹלא לוֹמַ ר ל ֹו ֶשבֵ ין ְׁשנֵי נִ קּובִ ים
יסּיָּה הַ חֲ ָּד ָּשה
ִמ ְׁספָּ ר פָּ נּוי בַ כ ְַׁר ִט ִ
טו ֵֹרד ְׁמנּוחָּ ִתי.
ָאדם נוֹסֵ עַ בְׁ ַקו ַאחֵ ר ,בְׁ כִ ּוּון ַאחֵ ר,
ָּ

קּומי ,אֶ ֱעזֹר לְָּךֹ .לא רוֹצָּ ה ,ל ַָּח ְׁש ִתיֹ .לא רוֹצָּ ה?
ִ
ֹלא רוֹצָּ הָּ .חז ְַׁר ִתי לְׁ עַ ְׁצ ִמי ,לוֹחֶ כֶת עָּ פָּ רִ ,מ ְׁת ַחפֶ ֶרת.
ָאמר הַ קוֹל אֶ ל עֵ בֶ ר הַ ּנֶהָּ ג הַ ִמ ְׁתב ֹונֵן
ז ֹו אַ ְׁש ָּמ ְׁתָךָּ ,ר ִאינּוַ ,
יחהַ .אל ְׁתבַ לְׁ בֵ לִ ,הּנֵה הַ ִמ ְׁספָּ ר,
ִמ ְׁמר ֹומֵ י כִ ְּׁסאוֹ ,בַ ֵקש ְׁסלִ ָּ
תּוכַל לְׁ ִה ְׁתל ֹונֵן .הָּ אוֹטוֹבּוס נ ַָּסע ,הָּ אֲ נ ִָּשים ִה ְׁת ַרחֲ קּו אֶ ל
עֵ בֶ ר הַ ּיִשּוב ,נו ָֹּתר ַרק הָּ עַ ְׁק ָּשן עַ ד ֶש ַק ְׁמ ִתי לִ ְׁצֹלעַ .
זֶה הַ ּנֶהָּ ג .עַ ְׁרפֶ ל עַ ְׁצבּות כְׁ מ ֹו אֵ דִ .מין הַ ְׁרג ָָּּשה.
שּוב ַתחֲ נָּהְׁ .קבּוצָּ ה ְׁק ַטּנָּה נִ כְׁ נֶסֶ ת .הַ ּנֶהָּ ג גוֹעֵ ר בַ ֶּילֶד,
ָאמר ,הּוא
ישהּו ַ
ימהִ .מ ֶ
יסּיָּה ,אֲ בָּ ל הַ ֶּילֶד ֶנה ֱָּדף ְׁפנִ ָּ
הַ כ ְַׁר ִט ִ

ֹלא אֶ ל בֵ יתוֹ ,אֶ ל מָּ קוֹם ַאחֵ ר,
וְׁ הַ מַ ְׁראוֹת בִ פְׁ נִ ים ְׁמכ ָֻּת ִרים בְׁ אֵ לֶה ֶשבַ חּוץ,
הָּ אֲ נ ִָּשים ז ִָּרים ,כְׁ מ ֹו בְׁ נֵי עִ יר ַאחֶ ֶרת,

מּוקים,
חֵ ֵרש ֵתכֶף יָּשּוב לְׁ ַשלֵם .הַ ֶּילֶד ָּשב פָּ נִ ים ְׁס ִ
יסּיָּה
לוֹהֲ ִטים ,עֵ ינָּיו ְׁמלֻכְׁ ָּסנוֹת ,מֻ זְׁ נָּח ְׁמעַ ט ,מו ִֹשיט כ ְַׁר ִט ִ
ַלּנֶהָּ ג הַ ַמ ְׁפ ִטיר ַמ ֶשהּו ְׁברְֹך ִבלְׁ ִתי צָּ פּוי.

אֵ ין בָּ הֶ ם אֶ חָּ ד מֻ כָּר ִמ ִשגְׁ ַרת הַ ּנְׁ ִסיעָּ ה הַ ְׁקבּועָּ ה
וְׁ יֵש לְׁ ִה ְׁתמַ כֵרִ ,מבְׁ לִ י לָּצֵ את ִמ ְׁקלִ פָּ ה
בָּ עַ יִן לְׁ לַּווֹת אֶ ת הָּ אֱ נו ִֹשי הֶ חָּ ָּדש.
נו ְֹׁס ִעים ְׁמעַ ט .עַ ל סַ פְׁ סָּ ל בַ שּוק ,לָּבּוש ְׁשחו ִֹרים יו ֵֹשב,
פָּ נָּיו בְׁ ִקיר הָּ אֶ בֶ ן ֶשל בִ נְׁ יָּן סָּ מּוְך,
בְׁ עַ ְׁק ָּשנּות ,אּולַי הֶ ְׁרגֵל ָּשנִ ים אֲ רֻ כוֹת.

בַ ּסַ פְׁ סָּ ל מּולִ י י ַָּשב הַ ֶּילֶד הַ ָּּסמּוקְׁ ,פנֵי הָּ אֵ ש ֶשל ֹו
וְׁ עֵ ינָּיו הָּ אֲ דֻ מוֹת הַ ְׁמלֻכְׁ ָּסנוֹת הָּ או ְֹׁמ ִרים אֲ נִ י ח ֹולֶה
מַ בְׁ ִה ִירים ְׁמעַ טַ ,מ ְׁחוִ ִירים ְׁמעַ ט ,הֶ הָּ יָּה זֶה סֹמֶ ק ֶשל ִמי
ימת הַ קוֹל
ֶש ָּרָאה אֶ ת הַ קוֹלוֹת ,אֶ ת הַ גְׁ עָּ ָּרה ,אֶ ת נִ ַ
הָּ אוֹמֵ ר הּוא חֵ ֵרשְׁ ,ב ַר ְׁח ָּמנּות י ְַׁדעָּ נִ ית ,הוֹדֵ ף אֶ ת לְׁ ִטיפַ ת
הַ קוֹל הַ ִמ ְׁת ַרפֵ ס ֶשל הַ ּנֶהָּ גַ ,מ ִביט ְׁבעֵ ינָּיו הַ ְׁמלֻכְׁ ָּסנוֹת

ֹאשּה ְׁמכֻּסֶ ה
רּודה בְׁ סַ לִ ים עֲ לּובִ ים ,ר ָּ
וְׁ ִא ָּשה ְׁט ָּ
ִהבְׁ ִחיןֹ ,לא ִהבְׁ ִחין ,שּוב אֵ ינ ֹו בוֹחֵ ר .הּוא
מַ בִ יט בַ ִקירִ .מכְׁ נָּסַ יִם ְׁמרֻ בָּ בִ ים ְׁמעַ ט ,זְׁ ַקן ֵשיבָּ ה
יטים בַ ִמ ְׁר ָּקע
עֵ ינָּיו כְׁ בָּ ר ְׁדהּויוֹת .יֵש מַ בִ ִ
ְׁתמּונוֹת דּו ְׁממַ ִדּיוֹת ְׁמחוֹלְׁ לוֹת מּולָּם וְׁ הֵ ם קוֹלְׁ ִטים
ימים עַ ְׁצמָּ ם ִמבְׁ לִ י מֵ ִשים ל ַָּשטּוחַ הַ פָּ רּוש.
ּומַ ְׁת ִא ִ
הֶ ְׁרגֵל ָּשנִ ים אֲ רֻ כוֹתִ .מבַ עַ ד לִ זְׁ גּוגִ ית חַ לוֹן הָּ אוֹטוֹבּוס
אֲ נִ י מַ בִ יטָּ ה .הָּ אֲ נ ִָּשים מַ מָּ ִשּיִיםְׁ ,תלָּת ְׁמ ַמ ִדּיִים א ֹו יו ֵֹתר,
חַ ִמיםְׁ ,מסֻ ְׁרבָּ לִ יםְׁ ,מכ ְֻׁרבָּ לִ ים ,נּוגִ ים בְׁ יוֹם סַ גְׁ ִריר וְׁ הַ ּנֶהָּ ג
ְׁרחָּ ב גַבָ ,אדֹם ְׁתנּוכֵי ָאזְׁ ַניִם ְׁמקֻ פָּ לוֹת כַאֲ פַ ְׁרכָּסוֹת פַ ְׁרצּוף

ימהְׁ ,בעַ ְׁק ָּשנּות פֶ סֶ ל
הַ ֹּלאִ -סינִ ּיוֹת ,פוֹזְׁ לוֹת ְׁמעַ טָּ ,ק ִד ָּ
ֶשמָּ חַ ק אֶ ת הַ ְּׁס ִביבָּ ה .כְׁ מ ֹו הָּ ארי ש .הּוא י ָָּּרה ְׁברֹאש ֹו
כּורים ִמ ִמ ְׁשרוֹת
בְׁ חֶ דֶ ר ָּשכּורְׁ ,ב ָּקנ ָָּּדהָּ ,רצּוץ מֵ חֲ ָּד ִרים ְׁש ִ
ּומ ְׁב ִדידּות .נִ ְׁפג ְַׁשנּו
חֶ לְׁ ִקּיוֹת ,זְׁ ַמּנִ ּיוֹת ִ
רּוקלִ ין .בַ עֲ לִ י אּולַי ִב ֵקש
ַאחת ְׁבבֵ ית כְׁ נֶסֶ ת ִב ְׁב ְׁ
ַשבָּ ת ַ
ָאמרִ ,היא
ֶשַאזְׁ ִמינ ֹו לְׁ ִקדּושַ .אְך הָּ ארי שִ .ה ִביט ִבי וְׁ ַ
יָּפָּ ה .וְׁ ֹלא ִהזְׁ ַמנְׁ ִתיִ .משּום כְָּךִ ,משּום ַמ ְׁראֵ הּו ,א ֹו פַ ַחד
בּוסה הַ גְׁ לּויָּה ֶשכ ְָּׁב ָּשה אֶ ת פָּ נָּיוָ ,אז ֹלא י ַָּד ְׁע ִתי.
הַ ְׁת ָּ
הַ ֶּילֶד ֶש ִממּול טֶ ֶרם הּובַ סֶ .ילֶד .פָּ נָּיו אֲ דֻ ִמים מֵ אֵ ש.
אֵ ין זֶה הַ ּסֹמֶ ק .יַלְׁ קּוט כָּבֵ ד .עֵ י ַניִם ְׁמלֻכְׁ ָּסנוֹת.

כִ ְׁמעַ ט נִ ְׁתעָּ בֹ .לא נ ִָּעים לְׁ טַ עֲ ִמי .נִ זְׁ כ ֶֶרת.
פַ עַ ם ,לִ פְׁ נֵי ָּשנִ ים ,כְׁ ֶשעָּ צַ ר בַ ַתחֲ נָּה ִמחּוץ ל ִָּעיר
הֵ ִאיץ בִ י בְׁ ִמין זַעַ ם גָּלּויִ .מהַ ְׁר ִתי לְׁ מַ טָּ ה וְׁ נָּפַ לְׁ ִתי
ַארצָּ ה וְׁ ָאז כָּבָּ ה הַ כֹל .י ַָּד ְׁע ִתי ֶש ִמ ְׁתבוֹנְׁ נִ ים בִ י
אַ פַ יִם ְׁ
ישהּו ָאמַ ר,
ּומ ֶ
ֶשבְׁ ג ַָּדי נִ פְׁ ְׁרעּו בְׁ ֹבץ הַ דֶ ֶרְך וַ אֲ נִ י חֲ בּולָּה ִ

רּוח ִמבַ עַ ד לְׁ ַחלוֹנִ י ִמ ְׁס ַתּנֵן
צָּ נּוםִ .מי ְׁמ ַטפֵ ל בוֹ .הָּ ַ
ִטפָּ ה עָּ בָּ ה נוֹחֶ ֶתת עַ ל ִמצַ ִחי .י ֵֵרד ג ֶֶשם הַ ַל ְׁילָּה,
ישהּו מֵ ָאחוֹר .י ִֹפי ,הַ לְׁ וַ אי י ֵֵרד ג ֶֶשם
אוֹמֵ ר ִמ ֶ
מֵ ִשיב קוֹל ִא ָּשה ְׁמאֻ ָּששִ ,הגִ יעַ זְׁ ַמן.

(ע.ר(.
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צילה זן-בר צור
עֵ ץ הַ ְׁתאֵ נָּה
ּוש ֵתים עֶ ְׁש ֵרה ָּשנָּה
בֶ ן מֵ ָאה ְׁ
הָּ יָּה הָּ עֵ ד הַ ּי ִָּחיד
לְׁ בוֹא ֹו ֶשל מּולָּא ִמיכָּאֵ ל הַ ז ֵָּקן
ירּוש ַליִם
ָּ
ֶשעָּ לָּה בָּ ֶרגֶל מֵ הֵ ָּראט לִ
יקה,
וְׁ הֵ בִ יא ִעמ ֹו מַ פָּ ה עַ ִת ָּ
אֲ בַ ק ְׁד ָּרכִ ים בְׁ סַ נְׁ ְׁדלֵי עוֹר ְׁצבִ י,
סֵ פֶ ר זֹהַ ר
ּוב ֹו ִצפוֹר ִקיכְׁ לִ י ְׁמ ַק ֶּננֶת
בְׁ או ִֹתּיוֹת ְׁקטַ ּנוֹת.
יקה
בְׁ בוֹא ֹו ל ִָּעיר הָּ עַ ִת ָּ
ָארה ְׁתאֵ נִ ים מֵ הָּ עֵ ץ וְׁ ִהּנִ יחַ עַ ל בַ ָּדיו
ָּ
אֶ ת הַ ִצפוֹר הַ ְׁשבּויָּה
י ַָּרד לְׁ נִ ְׁקבַ ת הַ מַ יִם
וְׁ לָּמַ ד אֶ ת תו ָֹּרת ֹו
עַ ד הֶ חֱ ִשיְך הָּ ע ֹולָּם.
נֶכְׁ ָּדת ֹו הַ ְׁקטַ ּנָּה ִהבְׁ ִע ָּירה אוֹר ִראשוֹן
בָּ עֲ ָּש ִשּיוֹת וְׁ ָּק ְׁרָאה ל ֹו לְׁ ִה ְׁתעו ֵֹרר
בְׁ מַ חֲ ז ֹור רֹאש הַ ָּשנָּה.
הּוא ָּק ָּרא לָּּה ַאנְׁ גִ 'ילו ְֹׁק ִשיְׁ ,תאֵ נִ ית,
ארּה ָּקמֵ עַ בְׁ ִדיל ּומַ פְׁ ֵתחַ ל ַַשעַ ר.
וְׁ עָּ ָּדה עַ ל צַ ּוָּ ָּ
"הֲ יִי יַלְׁ ָּדה ַרחּומָּ ה ,הֲ יִי ִא ָּשה ַרחּומָּ ה,
ִש ְׁמ ִרי עַ ל הַ ִקיכְׁ לִ י
כָּל עוֹד
אֲ נִ י
י ֵָּשן".
ִא ִמי פו ַֹתחַ ת אֶ ת הַ ַשעַ ר הֶ חָּ לּוד
וְׁ קו ֵֹראת לִ י ל ֶָּרדֶ ת אֶ ל נִ ְׁקבַ ת הַ מַ יִם.
ּומכָּאן הַ כְׁ נִ יסָּ ה לְׁ גַן הַ ַדעַ ת",
"מכָּאן ִ
ִ
יְׁצַ ּיֵץ הַ ִקיכְׁ לִ י,
"בְׁ ִמ ְׁצוָּ ת ֹו ֶשל מּולָּא ִמיכָּאֵ ל,
הַ ְׁש ִא ִירי אֶ ת הַ ַשעַ ר פָּ תּוחַ
לְׁ כָּל אֻ מוֹת הָּ ע ֹולָּם".
ֹלא הַ ְׁרחֵ ק ִמכָּאן או ִֹתּיוֹת ְׁקטַ ּנוֹת
נֶאֱ סָּ פוֹת לְׁ ֵקן
עַ ל עֵ ץ הַ ְׁתאֵ נָּה.
ֹלא הַ ְׁרחֵ ק ִמכָּאן
נֶכְׁ ָּדת ֹו הַ זְׁ ֵקנָּה
או ָֹּרה זֹהַ ר ִמן הַ מַ יִם
"הגִ יעַ זְׁ מַ ן הַ ּי ְִׁקיצָּ ה?"
וְׁ שוֹאֶ לֶתִ ,

(ע.ר(.
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