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 קמחי אביחי מנחה:

  :משתתפים
 ,מנחם מ'  פאלק, ץכרמית ספיר וי, דן אלבוי, שושנה קרבס
  ,צדוק עלון, חיים יחזקאל, יפה שלומוביץ, אורבך-ניקולא יוזגוף

    בר צור-צילה זן
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 שושנה קרבסי

ה ִפּיּות ַקלָּ  שושנה קרבסי / שְׁ

מּוֵזיאּום סְׁ קְׁ ַריְׁ ה ַהֹזאת ֵמהָּ ִאשָּ ל עֹוד הָּ  כָּ
 מֹוֶזֶגת יֹום ַאַחר יֹום

ה רָּ עָּ ב ִמַכד ִלקְׁ לָּ  חָּ
ֻצּיִָּרים ִרכּוז מְׁ ה ּובְׁ מָּ מָּ  ִבדְׁ

אּוי ם ֵאינֹו רָּ עֹולָּ  הָּ
עֹולָּם ֵקץ הָּ  .לְׁ

 שימבורסקה )בתרגום מפולנית של רפי וייכרט(                                 

 

ל עֹוד  כָּ

ַלִים רּושָּ ה ֶשל יְׁ ַרֶכֶבת ַהַקלָּ  הָּ
ֶצה ֶאל  ִעיר ִמקָּ ה ֶאת הָּ ֶצהחֹוצָּ  קָּ

ִפּיּות ה ּושְׁ רָּ ֵפי ִשגְׁ רֹונֹות רֹושְׁ  ִבקְׁ

רֹונֹות  ֶלת קְׁ דָּ ל עֹוד בְׁ  כָּ
ֶזה מּוִכים ֶזה לְׁ  סְׁ

ֵלנּו, שָּ ֶהם ּומְׁ  ִמֶשלָּ
חֹוק, רֹוב ּוֵמרָּ  ִמקָּ

חֹובֹוֵתינּו ל עֹוד ִהיא חֹוֶלֶפת ִברְׁ  כָּ
קֹול ַפֲעמֹוִנים, ה ֶשל יֹום יֹום בְׁ ִכינָּ מֹו שְׁ  כְׁ

מֹו א.ק ַבֵשר אֹות ַחִּיים,כְׁ  . ג מְׁ
ַלִים. רּושָּ ִעיר יְׁ  ֵיש ִסכּוי לָּ

ם ֻכלֹו. עֹולָּ ַלִים לָּ רּושָּ  ּוִמּיְׁ
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 דן אלבו

 
עֹות לָּ ִהיבֹות / דן אלבו ִמקְׁ ִחים ַמרְׁ רָּ  פְׁ

 
ַמד ֵריק ל עָּ טָּ ִריסְׁ ל ַהקְׁ טָּ  ֲאַגרְׁ

ז כָּ ֶמרְׁ ן, בְׁ חָּ  ַהֻשלְׁ
ה ַפַעם  ה ֶשֵהִכילָּ זָּ ִנִּיים,ַהּוָּ ִחים ֵריחָּ רָּ  פְׁ

עֹות לָּ ִהיבֹות ֶשל ִמקְׁ ִחים ַמרְׁ רָּ  פְׁ
ֵני רְׁ ִקיִסים-ִצפָּ תּול, שֹוַשִנים, ַנרְׁ ֲאִרי חָּ ֹלַע הָּ  וְׁ

ֻאֶבֶקת. ֵרי מְׁ ַגמְׁ ה לְׁ תָּ יְׁ  הָּ
ַמד ֶשֶקט   ַבַבִית עָּ

א תֹו ֶשל ַהר ִנשָּ גָּ רֹוֵחש ַעל ִפסְׁ א הָּ לָּ ן ַהֻמפְׁ  ֹלא ֵמַהזָּ
ֵקִנים ֲעִריִרים. סּוג ַהּנּוֶגה ַהּסֹוֵבב זְׁ א ֵמהָּ  ֶאלָּ

 
 
 

ַצֵלם / דן אלבו א לְׁ ה ֶשֲאִני בָּ עָּ שָּ  בְׁ
 

ה כָּ ַצֵלם כָּ א לְׁ ה ֶשֲאִני בָּ עָּ שָּ  בְׁ
ֹרד, נֹות ַהַגן ֶנֱעִטים וָּ ְך ֶשִאילָּ כָּ ם ֵלב לְׁ  ֲאִני שָּ

ַאט ִמים ֵמִתים לְׁ שָּ  ַהגְׁ
ֵלֵאי  גּוִעים מְׁ ַהַגעְׁ ִפיפֹות ַהֶגֶשםוְׁ ִרים ֵאַלי ִמַבַעד ִלתְׁ ַדבְׁ ִליָאה מְׁ  פְׁ
ֵמיִמי, זֹון שְׁ ִדיַאפָּ  בְׁ

מֹו ִמתֹוְך גּוף ַאֵחר. עּות כְׁ ַתגְׁ ִהשְׁ  בְׁ
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 יץכרמית ספיר ו

 

 ַנֲעֹמד/ יבי 

ִקים ַבֵצל  ַנֲעֹמד ֲענָּ
ם. ַגם ִאם ַצַער ֵרכֹות דָּ ִלַבּנּו בְׁ  וְׁ

ה,ַנֲעֹמד   לֹוֲהִטים ַבַחמָּ
עֹוִטים רּוֵחנּו נֹוִפים הָּ  כְׁ

רֹות ַחֵּיינּו ֵרעּות. ַצמְׁ  וְׁ
 ֵנֵלְך ַעם 

ֵתַפי ַעם.  ֹלא ַעל כְׁ

 1967יבי, מתוך "שנים חרוכות", הוצאת אוגדן, 
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 מנחם מ'  פאלק
 

ה ֶשִלי ֵקנָּ  זְׁ
                 

ַעס:  ַהַּנַער כָּ
ה  שָּ ַלִים.ִעיר קָּ רּושָּ  ִהיא ֹזאת, יְׁ

דֹות. ֵלָאה ֲעִלּיֹות ּומֹורָּ ּה מְׁ  ֻכלָּ
חֹובֹוֶתיהָּ  ִטים רְׁ מָּ ִטים קְׁ מָּ  קְׁ

ֵקנֹות, ִנים זְׁ  פָּ
ה. ם ֵשיבָּ ה בָּ קָּ רְׁ ֶתיהָּ זָּ ִביֶליהָּ ּובָּ  שְׁ

ּה. גּור בָּ ֶצה לָּ  ִמי עֹוד ִירְׁ
 

ה: נָּ גְׁ ה רָּ  ַהַּנֲערָּ
יָּה, ֶדמְׁ ָאקָּ ֶשה ִהיא ִעיר הָּ ַרְך קָּ  כְׁ

ִעיִרים. ֹלא ֶאֶמת ִלצְׁ  ֻמתְׁ
ה טָּ ל ִסמְׁ כָּ ֱאֹלִהים בְׁ ִציֵגי הָּ  נְׁ

ִדים ֲאִחיִדים גָּ ֵמִלים, ּובְׁ ַריְׁ טְׁ פֹוטֹות, שְׁ קָּ  בְׁ
ַרב  ַעל ִפי ַצו הָּ

ת ַשבָּ חֹובֹות בְׁ ִרים רְׁ  סֹוגְׁ
ה. ַעִטים ֵהמָּ קֹומֹות ַהִבלּוי מְׁ  ּומְׁ

 
ה: זָּ ַרגְׁ ה ִהתְׁ ִאשָּ הָּ  וְׁ

ִתים יְׁ  ּה בָּ ִעיר ֻכלָּ ִניםהָּ  שָּ
דּוקֹות דֹולֹות ּוסְׁ סֹות גְׁ פָּ  ִמרְׁ
ִחים ֻרּוָּ בֹוִהים ּומְׁ ִרים גְׁ  ֲחדָּ

נָּם ? ַתקְׁ ם ּולְׁ שָּ כְׁ רָּ ִמי ֵיש ֶכֶסף לְׁ  ַאְך לְׁ
ֵתי קֹומֹות רּו ַרק בָּ ּה נֹותְׁ  ֲעבּורָּ
סֹות. פָּ ֹלא ִמרְׁ ַטִּנים לְׁ ִרים קְׁ  ֲחדָּ

אן. גּור כָּ ְך לָּ ר כָּ שָּ  ֵאיְך ֶאפְׁ
 

ל  ִריכָּ ַאדְׁ הָּ ַעףוְׁ  זָּ
בּו ַחשְׁ ִשים ֹלא ִהתְׁ ִנים ַהֲחדָּ נְׁ ַתכְׁ  ִכי ַהמְׁ

ד יֻחָּ ֹאִפי ַהמְׁ  בָּ
יָּה טֹורְׁ ַדֶבֶרת ִהסְׁ ה ַהמְׁ ַעִתיקָּ ֶאֶבן הָּ  בָּ

ה ֹפָאר ַהזֹוֵעק ַלֲחִשיפָּ ר ַהמְׁ בָּ  ֶבעָּ
נֹות. ִשיכּו ִלבְׁ מֹון ִהמְׁ  ּוַבֲעֵלי ַהמָּ

 
 ַוֲאִני

אוֹ  טָּ תֹוֵבב ַבִּסמְׁ ִהסְׁ ִתי לְׁ ַמחְׁ  תשָּ
ֵחל ֵבית רָּ ַסֵּיר בְׁ  לְׁ

ידֹוף ֵתי ַסיְׁ ה ִטיכֹו ּובָּ ז, ָאנָּ ַהזָּ נֹון וְׁ  ּוֵבית ַעגְׁ
ש דָּ חָּ ן לְׁ ִלים ֵבין יָּשָּ ַהשְׁ  לְׁ

ה. ַעִתיקָּ ִעיר הָּ ַהִביט ַבחֹומֹות ֶשל הָּ  לְׁ
ִריד ֶשל "חּוצֹות ַהּיֹוֵצר" ִתין ַלּיָּ ַהמְׁ ִתי לְׁ ַרַגלְׁ  ִהתְׁ

ֹלַח ַלַשּיָּ  ִדים ַוֲאִפלּו ִלסְׁ ֻכבָּ ה ֶשל ַהמְׁ  רָּ
ק קָּ ה ִבפְׁ ה ֲאֻרכָּ עָּ ם ֲאִני עֹוֵמד שָּ לָּ לָּ  ֵמֵעֶבר ַלּיָּם ֶשִבגְׁ

ה. נּועָּ חּו ִלתְׁ תְׁ ל ִיפָּ צְׁ ֵדרֹות ֶהרְׁ  ַעד ֶששְׁ
 

ה ַהֹזאת ֵקנָּ  ֵכן, ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהזְׁ
ה ִרים ִשירָּ חֹובֹוֶתיהָּ אֹומְׁ ֵטי רְׁ  ֶשִקמְׁ

אּו ַעם כֹוֶתיהָּ רָּ רְׁ ה ֶשִמדְׁ ֶדֶמת ַהגֹולָּ עֹוֵרר ִמַתרְׁ  ִמתְׁ
ִקים, ֻחבָּ אֹוֲהִבים ַהמְׁ ַגם בָּ ִביִרים וְׁ ֶסיהָּ ִהִביטּו ַגם ַבגְׁ נָּ  ֶשפָּ

ר חָּ מֹול ּומָּ ֶאתְׁ ו ֶאת ָאז וְׁ דָּ ּה ַיחְׁ ה לָּ רָּ ִעיר ֶשִחבְׁ  הָּ
ו. שָּ ַעכְׁ כּו ֶאת ַלֲחֵשי הָּ חֹוֶתיהָּ ִרכְׁ ַרק ָאנְׁ  וְׁ
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 אורבך -ניקולא יוזגוף

 

ִתי |  כָּ  ֶכֶתר ַמלְׁ
ֹראֵשְך ֹחר לְׁ 'אב ַהשָּ  ַהִחגָּ

ה  ֲאהּובָּ
 הּוא

כּוֵתְך  ֶכֶתר ַמלְׁ
 הּוא

חֹוֵנְך ִביט ִנצְׁ  ַשרְׁ
יֹונֹות ַהִדכּוי. ל ִנּסְׁ  ַעל כָּ

 הּוא
ק ִלי ֵזיֵנְך ַבַמֲאבָּ  כְׁ

ַלִיְך ה עָּ פָּ ָארּור ֶשִּנכְׁ  הָּ
ִבטּול ֶזהּוֵתְך  לְׁ

ֹחר  'אב ַהשָּ ֹראֵשְךַהִחגָּ  לְׁ
ה  ֲאהּובָּ
 הּוא

ה קֹום ִמֶמּנּו עֹולָּ  ַהמָּ
ה מָּ ַמיְׁ ֵתְך ַהשָּ ִפלָּ  תְׁ

 הּוא
ַפֶכה ן ֹיִפי מְׁ יָּ  ַמעְׁ

ַנֵשא ר ֱאנֹוִשי ַהִמתְׁ בָּ ֵלב ִמדְׁ  בְׁ
ַלִיְך  עָּ

ֹראֵשְך ֹחר לְׁ 'אב ַהשָּ  ַהִחגָּ
 הּוא

ֹרם אם עָּ לָּ  ִאסְׁ
ִבים זָּ ֹלא ַמֵּסכֹות ּוכְׁ  לְׁ

הֹור  טָּ
אֶ   ֶלף קֹולֹותזֹוֵעק בְׁ

ֵגִאים ִדים וְׁ  חָּ
ֵתְך  ַלֲהַגּנָּ

מוֹ   כְׁ
יָּה  הָּ

ה ֵמעֹוֵרְך  ִפּסָּ
מוֹ   כְׁ
ִיית  הָּ

ה ֵמעֹורוֹ   ִפּסָּ

ֹראֵשְך ֹחר לְׁ 'אב ַהשָּ  ַהִחגָּ
 הּוא

ָאה ֵתְך ֶשּיָּצְׁ מָּ  ִנשְׁ
 ִמן ַהגּוף

ה ִריֵכְך ֲאהּובָּ ַהדְׁ  לְׁ
ִביא צֹות ַהּנָּ ַארְׁ  בְׁ
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 יפה שלומוביץ

 

  /אביגדור המאיריבעיר הנצח 

 ַהֹכל צֹוֵרב ֹפה, ַהֹכל כֹוֵאב,

ַסַפַחת פֹוַרַחת; ש, כְׁ  ַהֹכל ַבמֹורָּ

ֵעב, –עֹוֵבר ַהֶכֶלב   ַמדּוַע הּוא רָּ

ַחת. –זֹוַרַחת ַהֶשֶמש   ַמדּוַע ִהיא זֹורָּ

 

ַעד ֵגו, ק ֹפה ִמֶּנֶפש וְׁ  ַהֹכל ֶנֱאנָּ

ה  שּוקָּ קּום ֹפה תְׁ ל ַהיְׁ ֶבת,כָּ  צֹורָּ

ִקיַפת ַהֵלב; ל נְׁ ה כָּ ה ֲארּורָּ ִסיסָּ  ּוגְׁ

ֶות.  ֹפה ַהֹכל ֱאֹלִהים, ֹפה ַהֹכל ַהמָּ

 

ֵדס ַצַער ֶפה, ַפרְׁ קּום יָּ  ַעד,-הֹוי, יְׁ

ֶרַצח: מֹות כְׁ א ַבֲעצָּ  ַהֹכל, ַהֹכל בָּ

ז, ל רָּ ִוּיָּה כָּ ל ֶפַרח ּוכְׁ  ֹפה ַצַער כָּ

ַתִים כֹוֵאב, כֹוֵאב  עָּ ִשבְׁ  הּוא ַהֶּנַצח.וְׁ
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 חיים יחזקאל

 כך רעים?-, למה רודפי צדק נראים לפעמים כלסבתא

 )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
 ים תמידאבל אלה

 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

 הם השוניםלסוגי
 בסוף גם הקמנו חמ"ל

 מהמקום שבו אנו....

 מהמקום שבו אנו....
 מהמקום שבו אנו

 כבר לא זוכרים על מה
לעולם לא יצמחו פרחים באביב.
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 צדוק עלון

 תשמ"ו / רות בלומרט 18ירושלים, קו 

ִריר, אֹוטֹובּוס, ַהּיֹום ַסגְׁ ַעט בָּ  ַחִמים מְׁ

ֵסירּוִגין, רּוַח סֹוֶרֶרת פֹוֶרֶצת ִמַבַעד ַחלֹון  לְׁ

ִעים ִשימֹות נֹוסְׁ ה נְׁ ֵנהּו, ֲעמּוסָּ ִמשְׁ ֶלֶטת בְׁ  ִנמְׁ

ִלים ִמַדי. ֵעיִני בָּ ֻכרְׁ ם, מְׁ מָּ ַעצְׁ ִלים בְׁ בָּ ֻכרְׁ  מְׁ

ֵלט. טֹוב ֶהחְׁ ִעים, בְׁ ִתי נָּ רֹון ִבלְׁ ג, ִזכָּ  ַבֶּנהָּ

ִתי ֹלא לֹוַמר לֹו שֶ  ַלטְׁ ֵני ִנקּוִביםֶשֶהחְׁ  ֵבין שְׁ

ה  שָּ ִטיִסּיָּה ַהֲחדָּ נּוי ַבַכרְׁ ר פָּ פָּ  ִמסְׁ

ִתי. נּוחָּ  טֹוֵרד מְׁ

ִכּוּון ַאֵחר, ַקו ַאֵחר, בְׁ ם נֹוֵסַע בְׁ  ָאדָּ

קֹום ַאֵחר,  ֹלא ֶאל ֵביתֹו, ֶאל מָּ

ֵאֶלה ֶשַבחּוץ, ִרים בְׁ ֻכתָּ ִנים מְׁ אֹות ִבפְׁ ַהַמרְׁ  וְׁ

מֹו  ִרים, כְׁ ִשים זָּ ֲאנָּ ֵני ִעיר ַאֶחֶרת,הָּ  בְׁ

ה בּועָּ ה ַהקְׁ ִסיעָּ ַרת ַהּנְׁ ר ִמִשגְׁ ד ֻמכָּ ֶהם ֶאחָּ  ֵאין בָּ

ה  ִלפָּ ֵצאת ִמקְׁ ִלי לָּ ַמֵכר, ִמבְׁ ִהתְׁ ֵיש לְׁ  וְׁ

ש. דָּ ֱאנֹוִשי ֶהחָּ ַלּוֹות ֶאת הָּ ַעִין לְׁ  בָּ

חֹוִרים יֹוֵשב,  בּוש שְׁ ל ַבשּוק, לָּ סָּ ַעט. ַעל ַספְׁ ִעים מְׁ נֹוסְׁ

יו בְׁ  נָּ מּוְך,פָּ יָּן סָּ ֶאֶבן ֶשל ִבנְׁ  ִקיר הָּ

ִנים ֲאֻרכֹות. ֵגל שָּ נּות, אּוַלי ֶהרְׁ שָּ ַעקְׁ  בְׁ

ֻכֶּסה ּה מְׁ ַסִלים ֲעלּוִבים, ֹראשָּ ה בְׁ רּודָּ ה טְׁ ִאשָּ  וְׁ

ִחין, שּוב ֵאינֹו בֹוֵחר. הּוא  ִחין, ֹלא ִהבְׁ  ִהבְׁ

ַקן שֵ  ַעט, זְׁ ִבים מְׁ ֻרבָּ ַסִים מְׁ נָּ הַמִביט ַבִקיר. ִמכְׁ  יבָּ

ע קָּ הּויֹות. ֵיש ַמִביִטים ַבִמרְׁ ר דְׁ בָּ יו כְׁ  ֵעינָּ

ִטים  ֵהם קֹולְׁ ם וְׁ לֹות מּולָּ חֹולְׁ ַמִדּיֹות מְׁ מּונֹות דּו מְׁ  תְׁ

רּוש. טּוַח ַהפָּ ִלי ֵמִשים ַלשָּ ם ִמבְׁ מָּ ִאיִמים ַעצְׁ  ּוַמתְׁ

אֹוטֹובּו גּוִגית ַחלֹון הָּ ִנים ֲאֻרכֹות. ִמַבַעד ִלזְׁ ֵגל שָּ  סֶהרְׁ

ַמִדִּיים אֹו יֹוֵתר,  ת מְׁ לָּ ִשִּיים, תְׁ ִשים ַממָּ ֲאנָּ ה. הָּ ֲאִני ַמִביטָּ

ג  ַהֶּנהָּ ִריר וְׁ יֹום ַסגְׁ ִלים, נּוִגים בְׁ בָּ ֻכרְׁ ִלים, מְׁ בָּ ֻסרְׁ ַחִמים, מְׁ

צּוף  סֹות ַפרְׁ כָּ לֹות ַכֲאַפרְׁ ֻקפָּ ַנִים מְׁ נּוֵכי ָאזְׁ ב ַגב, ָאֹדם תְׁ חָּ רְׁ

עִ  ב. ֹלא נָּ עָּ ַעט ִנתְׁ ֶכֶרת. ִכמְׁ ַטֲעִמי. ִנזְׁ  ים לְׁ

ִעיר ה ִמחּוץ לָּ ַצר ַבַתֲחנָּ ֶשעָּ ִנים, כְׁ ֵני שָּ  ַפַעם, ִלפְׁ

ִתי ַפלְׁ נָּ ה וְׁ ַמטָּ ִתי לְׁ לּוי. ִמַהרְׁ ִמין ַזַעם גָּ  ֵהִאיץ ִבי בְׁ

ִנים ִבי בֹונְׁ ִתי ֶשִמתְׁ ה ַהֹכל. יַָּדעְׁ בָּ ָאז כָּ ה וְׁ צָּ  ַאַפִים ַארְׁ

עּו בְׁ  רְׁ ַדי ִנפְׁ גָּ ה ּוִמיֶשהּו ָאַמר,ֶשבְׁ  ֹבץ ַהֶדֶרְך ַוֲאִני ֲחבּולָּ

ה? ִתי. ֹלא רֹוצָּ ַחשְׁ ה, לָּ ְך. ֹלא רֹוצָּ  קּוִמי, ֶאֱעֹזר לָּ

ַחֶפֶרת. ר, ִמתְׁ פָּ ִמי, לֹוֶחֶכת עָּ ַעצְׁ ִתי לְׁ ַזרְׁ ה. חָּ  ֹלא רֹוצָּ

בֹוֵנן ג ַהִמתְׁ ִאינּו, ָאַמר ַהקֹול ֶאל ֵעֶבר ַהֶּנהָּ ָך, רָּ תְׁ מָּ  זֹו ַאשְׁ

רוֹ  ר, ִממְׁ פָּ ֵבל, ִהֵּנה ַהִמסְׁ ַבלְׁ ה. ַאל תְׁ ִליחָּ אֹו, ַבֵקש סְׁ ֵמי ִכּסְׁ

ַרֲחקּו ֶאל  ִשים ִהתְׁ ֲאנָּ ַסע, הָּ אֹוטֹובּוס נָּ לֹוֵנן. הָּ ִהתְׁ תּוַכל לְׁ

ֹלַע.  ִתי ִלצְׁ ן ַעד ֶשַקמְׁ שָּ ַעקְׁ ר ַרק הָּ  ֵעֶבר ַהִּישּוב, נֹותָּ

מֹו ֵאד. מִ  בּות כְׁ ֶפל ַעצְׁ ג. ַערְׁ ה.ֶזה ַהֶּנהָּ שָּ גָּ  ין ַהרְׁ

ג גֹוֵער ַבֶּיֶלד, ֶנֶסת. ַהֶּנהָּ ה ִנכְׁ ַטּנָּ ה קְׁ בּוצָּ ה. קְׁ  שּוב ַתֲחנָּ

ה. ִמיֶשהּו ָאַמר, הּוא  ִנימָּ ף פְׁ ל ַהֶּיֶלד ֶנֱהדָּ ִטיִסּיָּה, ֲאבָּ ַהַכרְׁ

מּוִקים,  ִנים סְׁ ב פָּ ַשֵלם. ַהֶּיֶלד שָּ ֵחֵרש ֵתֶכף יָּשּוב לְׁ

סָּ  ֻלכְׁ יו מְׁ ִטיִסּיָּה לֹוֲהִטים, ֵעינָּ ַעט, מֹוִשיט ַכרְׁ ח מְׁ נָּ נֹות, ֻמזְׁ

פּוי. ִתי צָּ ֹרְך ִבלְׁ ִטיר ַמֶשהּו בְׁ ג ַהַמפְׁ  ַלֶּנהָּ

ֵאש ֶשלֹו  ֵני הָּ מּוק, פְׁ ַשב ַהֶּיֶלד ַהּסָּ ל מּוִלי יָּ סָּ  ַבַּספְׁ

ִרים ֲאִני חֹוֶלה אֹומְׁ נֹות הָּ סָּ ֻלכְׁ ֲאֻדמֹות ַהמְׁ יו הָּ ֵעינָּ  וְׁ

ַעט,  ִהיִרים מְׁ יָּה ֶזה ֹסֶמק ֶשל ִמי ַמבְׁ ַעט, ֶההָּ ִויִרים מְׁ ַמחְׁ

ה, ֶאת ִניַמת ַהקֹול  רָּ עָּ ָאה ֶאת ַהקֹולֹות, ֶאת ַהגְׁ ֶשרָּ

ִטיַפת  ִנית, הֹוֵדף ֶאת לְׁ עָּ נּות ַידְׁ מָּ ַרחְׁ אֹוֵמר הּוא ֵחֵרש, בְׁ הָּ

נֹות  סָּ ֻלכְׁ יו ַהמְׁ ֵעינָּ ג, ַמִביט בְׁ ַרֵפס ֶשל ַהֶּנהָּ ַהקֹול ַהִמתְׁ

נּות ֶפֶסל ִסי-ַהֹּלא שָּ ַעקְׁ ה, בְׁ ִדימָּ ַעט, קָּ לֹות מְׁ ִנּיֹות, פֹוזְׁ

ֹראשֹו  ה בְׁ ארי ש. הּוא יָּרָּ מֹו הָּ ה. כְׁ ִביבָּ ַחק ֶאת ַהּסְׁ ֶשמָּ

רֹות  כּוִרים ִמִמשְׁ ִרים שְׁ צּוץ ֵמֲחדָּ ה, רָּ דָּ נָּ קָּ כּור, בְׁ ֶחֶדר שָּ בְׁ

נּו  ַגשְׁ ִדידּות. ִנפְׁ ַמִּנּיֹות ּוִמבְׁ ִקּיֹות, זְׁ  ֶחלְׁ

ִלין. ַבֲעִלי אּוַלי ִבֵקש רּוקְׁ ֶנֶסת ִבבְׁ ֵבית כְׁ ת ַאַחת בְׁ  ַשבָּ

ָאַמר, ִהיא  ארי ש. ִהִביט ִבי וְׁ ִקדּוש. ַאְך הָּ ִמינֹו לְׁ  ֶשַאזְׁ

ֵאהּו, אֹו ַפַחד ְך, ִמשּום ַמרְׁ ִתי. ִמשּום כָּ ַמנְׁ ֹלא ִהזְׁ ה. וְׁ  יָּפָּ

ה ֶאת פָּ  שָּ בְׁ לּויָּה ֶשכָּ ה ַהגְׁ בּוסָּ ִתי.ַהתְׁ ַדעְׁ יו, ָאז ֹלא יָּ  נָּ

יו ֲאֻדִמים ֵמֵאש. נָּ  ַהֶּיֶלד ֶשִממּול ֶטֶרם הּוַבס. ֶיֶלד. פָּ

נֹות. סָּ ֻלכְׁ ֵבד. ֵעיַנִים מְׁ קּוט כָּ  ֵאין ֶזה ַהֹּסֶמק. ַילְׁ

ַתֵּנן ַחלֹוִני ִמסְׁ רּוַח ִמַבַעד לְׁ ַטֵפל בֹו. הָּ נּום. ִמי מְׁ  צָּ

ה נֹוֶחֶתת ַעל ִמַצחִ  בָּ ה עָּ ה,ִטפָּ לָּ  י. ֵיֵרד ֶגֶשם ַהַליְׁ

ַואי ֵיֵרד ֶגֶשם  אֹוֵמר ִמיֶשהּו ֵמָאחֹור. ֹיִפי, ַהלְׁ

ַמן.   ש, ִהִגיַע זְׁ ֻאשָּ ה מְׁ  ֵמִשיב קֹול ִאשָּ
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 בר צור-צילה זן

ֵאנָּה  ֵעץ ַהתְׁ

ה נָּ ֵרה שָּ ֵתים ֶעשְׁ  ֶבן ֵמָאה ּושְׁ
ֵעד ַהּיָּחִ  יָּה הָּ  ידהָּ

ֵקן ֵאל ַהזָּ א ִמיכָּ בֹואֹו ֶשל מּולָּ  לְׁ
ַלִים אט ִלירּושָּ ֶרֶגל ֵמֵהרָּ ה בָּ לָּ  ֶשעָּ

ה, ה ַעִתיקָּ ֵהִביא ִעמֹו ַמפָּ  וְׁ
ִבי, ֵלי עֹור צְׁ דְׁ ַסנְׁ ִכים בְׁ רָּ  ֲאַבק דְׁ

 ֵסֶפר ֹזַהר
ַקֶּנֶנת ִלי מְׁ  ּובֹו ִצפֹור ִקיכְׁ

ַטּנֹות. אֹוִתּיֹות קְׁ  בְׁ

ַעתִ  ִעיר הָּ בֹואֹו לָּ הבְׁ  יקָּ
יו ִהִּניַח ַעל ַבדָּ ֵעץ וְׁ ֵאִנים ֵמהָּ ה תְׁ  ָארָּ

בּויָּה  ֶאת ַהִצפֹור ַהשְׁ
ַבת ַהַמִים ִנקְׁ ַרד לְׁ  יָּ
תוֹ  ַמד ֶאת תֹורָּ לָּ  וְׁ

ם. עֹולָּ  ַעד ֶהֱחִשיְך הָּ
ה אֹור ִראשֹון ִעירָּ ה ִהבְׁ ַטּנָּ תֹו ַהקְׁ דָּ  ֶנכְׁ

עֹוֵרר ִהתְׁ ָאה לֹו לְׁ רְׁ קָּ ִשּיֹות וְׁ ֲעשָּ  בָּ
ַמֲחזוֹ  ה.בְׁ נָּ  ר ֹראש ַהשָּ

ֵאִנית, ִשי, תְׁ ִג'ילֹוקְׁ ּה ַאנְׁ א לָּ רָּ  הּוא קָּ
ֵתַח ַלַשַער. ִדיל ּוַמפְׁ ֵמַע בְׁ ּה קָּ ארָּ ה ַעל ַצּוָּ דָּ עָּ  וְׁ

ה, ה ַרחּומָּ ה, ֲהִיי ִאשָּ ה ַרחּומָּ דָּ  "ֲהִיי ַילְׁ
ִלי ִרי ַעל ַהִקיכְׁ  ִשמְׁ

ל עֹוד  כָּ
 ֲאִני

ֵשן".  יָּ

לּוד ִאִמי פֹוַתַחת ֶאת ַהַשַער  ֶהחָּ
ַבת ַהַמִים. ֶרֶדת ֶאל ִנקְׁ קֹוֵראת ִלי לָּ  וְׁ
ַגן ַהַדַעת", ה לְׁ ִניסָּ אן ַהכְׁ אן ּוִמכָּ  "ִמכָּ

ִלי, ַצֵּיץ ַהִקיכְׁ  יְׁ
ֵאל, א ִמיכָּ תֹו ֶשל מּולָּ וָּ ִמצְׁ  "בְׁ

תּוחַ  ִאיִרי ֶאת ַהַשַער פָּ  ַהשְׁ
ם". עֹולָּ ל ֻאמֹות הָּ כָּ  לְׁ

טַ  אן אֹוִתּיֹות קְׁ ֵחק ִמכָּ  ּנֹותֹלא ַהרְׁ
ֵקן פֹות לְׁ  ֶנֱאסָּ

ה. ֵאנָּ  ַעל ֵעץ ַהתְׁ

אן ֵחק ִמכָּ  ֹלא ַהרְׁ
ה ֵקנָּ תֹו ַהזְׁ דָּ  ֶנכְׁ

ה ֹזַהר ִמן ַהַמִים  אֹורָּ
ה?" ִקיצָּ ַמן ַהּיְׁ שֹוֶאֶלת, "ִהִגיַע זְׁ  וְׁ
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