מציג:

אירוע ספרותי

שירים על החורף בירושלים
יום שני ה' שבט תשפ"א 18.1.21

מנחה :אביחי קמחי
משתתפים :שושנה קרבסי ,עצמון יניב ,מנחם פאלק ,יעקב
ברזילי ,רחלי אברהם ,הדרה לוין ,ניקולא יוזגוף אורבך ,יפה
שמולוביץ ,כרמית ספיר ויץ.

אביחי קמחי
מוריד השלג
קּוקה נוֹאָׁ שוֹת
ְרּוש ַליִם זְ ָׁ
י ָׁ
לְ ַל ְילָׁה ֶׁשל ֶׁשלֶׁג ֶׁשלְ ַאחֲ ָׁריו
ִהיא ִת ְתעו ֵֹרר ְצחו ָֹׁרה
וְ ֹלא י ְִהיֶׁה הֶׁ בְ דֵ ל בֵ ין ְרבָׁ עֶׁ יהָׁ
ּולְ יוֹם אֶׁ חָׁ ד ְתהֵ א ִהיא ְראּויָׁה
ַלתַֹאר הָׁ ִעיר הַ יָׁפָׁ ה בַ ֵתבֵ ל
וְ עַ ד ֶׁשיָׁבוֹא יוֹם הַ חֶׁ סֶׁ ד
אֲ נִי ְמבַ ֵקש מֵ הַ ָׁקהָׁ ל הַ ָׁקדוֹש
הַ ְממַ לֵא בָׁ ּה בָׁ ֵתי כְ נֶׁסֶׁ ת ַרבִ ים
לְ הו ִֹסיף לִ ְתפִ לַת
מַ ִשיב הָׁ רּוחַ ּומו ִֹריד הַ ג ֶֶׁׁשם
אֶׁ ת ְתפִ לַת מו ִֹריד הַ ֶׁשלֶׁג
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שושנה קרבסי
ַת ְשלִ יל ֶׁשלֶׁג
הַ ֶׁשלֶׁג ְמ ָׁק ֵרב אֶׁ ת הַ ּנוֹפִ ים
אֶׁ ל פֶׁ ַתח ִאיש ֹונֵי הָׁ עֵ י ַניִם,
ּומ ַתחַ ת לַחַ לוֹן ְיל ַָׁדי בוֹנִים בֻּבָׁ ה
ִ
נִימיִים,
צּועים פְ ִ
ִמכוֹחַ צַ עֲ ִ
ֶׁשעוֹד נו ְֹתרּו לָׁהֶׁ ם בַ י ַָׁדיִם.
אֲ נִי ְממַ הֶׁ ֶׁרת לְ חַ מֵ ם אֶׁ ת הַ בַ יִת,
לֶׁאֱ פוֹת לֶׁחֶׁ ם ,לְ נַעֵ ר אֵ י אֵ לּו עֲ נָׁפִ ים,
ֶׁשֹּלא אֶׁ ָׁשבֵ ר מֵ הָׁ עֹמֶׁ ס הַ פִ ְתאו ִֹמי.
הַ לָׁבָׁ ן הַ זֶׁה כוֹפֶׁ ה עָׁ לֵינּו ְתזָׁזִ ית,
לְ פִ י ֶׁשיו ְֹד ִעים ָאנּו יָׁפֶׁ ה,
כִ י ִמי ֶׁשאֵ ינ ֹו נָׁע בַ ֶׁשלֶׁג ,קוֹפֵ א.
הַ ְיל ִָׁדים לְ מֵ ִדים הֵ יטֵ ב אֶׁ ת ִמ ְשחַ ק הַ חַ יִים הַ זֶׁה,
ִמ ְשחַ ק "הַ ְתזָׁזִ ית חַ ְס ַרת הַ ַתכְ לִ ית",
פּוחים.
וְ הֵ ם שוֹעֲ ִטים הַ בַ י ְָׁתה לֶׁאֱ כֹל ַת ִ
אֲ נִי ָׁרצָׁ ה אֶׁ ל הַ חַ לוֹן לִ גְ מֹעַ עוֹד ֶׁרגַע מֵ הַ לָׁבָׁ ן הַ זֶׁה ,מֵ הַ יוֹם הַ זֶׁה,
ֶׁשהּוא כְ מ ֹו ַת ְשלִ יל ִצלּום ֶׁשל יוֹם אֲ ִמ ִתי.
(ממראות חורף  2013הזכור היטב בעין כרם)
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עצמון יניב
ְרּוש ַליִם בְ ִש ְמלַת ַכלָׁה
י ָׁ
לִ כְ בוֹד ַשבָׁ ת לָׁבְ ָׁשה הָׁ ִעיר
כְ לִ ילַת יֹפִ י
ִש ְמלַת ַכלָׁה צֶׁ חָׁ ה
ית ִרים
ג ֶֶׁׁשר הַ מֵ ָׁ
כְ ִהינּומָׁ ה מצעיפה עֵ ינֶׁיהָׁ
ּומ ְש ַתפֵ ל
ָׁשבְ לָּׁה ה ֹולְֵך וְ יו ֵֹרד ִ
מַ הֵ ר הַ מֹ ר בוֹאֲ כָׁה דֶׁ ֶׁרְך אֶׁ פְ ָׁר ָׁתה
מַ ְחשוֹפָׁ ּה עוֹטֵ ף אֶׁ ת הַ ר המו ִֹריָׁה
ארּה
צָׁ ִעיף מַ לְ בִ ין עַ ל צַ ּוָׁ ָׁ
גּורה ְר ִדיד הָׁ ִרים
וְ ִהיא חֲ ָׁ
מַ לְ בִ ינִים סָׁ בִ יב לָּׁה
ֵיתים וְ הַ ר הַ ּצוֹפִ ים
הַ ר הַ ז ִ
וְ ֻּכלָּׁה עוֹטָׁ ה לָׁבָׁ ן
בו ִֹאי ַכלָׁה בו ִֹאי מַ לְ כָּׁה
ִש ְמלַת ַכלָׁה לְָׁך
ָארץ
ְמשוֹש כֹל הָׁ ֶׁ
ִק ְריָׁה נֶׁאֱ מָׁ נָׁה.
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מנחם פאלק
גִישה ב"צַ וְ ָׁתא"
דּו"ח פְ ָׁ
ְרּושלְ ִמי כָׁבֵ ד.
ח ֶֺׁרף י ַ

כוֹס ֶׁשל ַייִן

יתים ֶׁשל ֶׁשלֶׁג
פְ ִת ִ

ְק ֶׁר ִמיזָׁן ֶׁשל "צַ וְ ָׁתא"

עֵ ִצים אֲ ֶׁשר נוֹפְ לִ ים

בִ ְמ ִחיר ֶׁשל ֶׁש ֶׁקל

א ֹו ְמאַ י ְִמים לִ פֺל.

ְמכָׁל אֶׁ חָׁ ד ֶׁשחָׁ ש בַ ּצ ֶֺׁרְך
לִ ְשתוֹת

אֶׁ חָׁ ד נָׁפַ ל עַ ל כֶׁבֶׁ ל הַ חַ ְשמַ ל

ּולְ הַ ְשקוֹת

וְ הָׁ אוֹרוֹת כָׁבּו.

הָׁ אֲ חֵ ִרים

ָאז מַ ה?

בְ ִש ְרבּוטֵ י ִמלָׁיו

נִש ַרף הַ פְ יּוז
גַם לִ י ְ

ֶׁשבְ ַדפִ ים ֶׁשמֻּ ְחבָׁ ִאים הֵ יטֵ ב.

אֲ בָׁ ל בַ ְס ָׁתו

ּוכְ ֶׁשהָׁ עַ כָׁבִ יש ִסיֵם לִ ְטווֹת ִר ְשת ֹו
וְ הַ כוֹסוֹת ֵריקוֹת,

נֵרוֹת ָׁדלְ קּו

יָׁקּומּו

ל ְַמעַ ִטים ֶׁשעוֹד הֵ עֵ זּו

ַארגֵן
וְ יוֹדּו ל ְַמ ְ

לְ ִה ָׁשאֵ ר.

הֲ גַם ֶׁשֹּלא ִקבְ לּו אֶׁ ת הַ ּנ ְֻּסחָׁ ה

לְ אוֹר נֵרוֹת  -רוֹמַ נ ְִטי

ֶׁשל הַ ַת ְר ִסיס

מַ מָׁ ש כְ מ ֹו בַ ִש ִירים הַ י ְָׁשנִים!

(מתוך "קמטים")1990 ,27 ,

()7.03.1980

ַארגֵן
וְ יֵש לְ הוֹדוֹת ֶׁשהַ ְמ ְ
ִרסֵ ס סָׁ בִ יב ַת ְר ִסיס ֶׁשל מּוזוֹת
וְ יַחַ ד בַ מַ ְח ֶׁת ֶׁרת
נְ ק ֹונ ְְספֵ ר ִש ִירים
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הו ָֹׁר ָׁשה
ַארבַ ע ָׁשנִים מֻּ ְשלָׁגוֹת
ְ
אַ בָׁ א עָׁ בַ ד לְ בַ ד ֹו בְ מַ חֲ נֶׁה כְ פִ יָׁה
בְ מַ גְ נִיטּוגו ְֹר ְסק וְ צֵ 'לִ יאָׁ בִ ינ ְְסק
עַ ד תֹם הַ ִמלְ חָׁ מָׁ ה.
ַארבַ ע עֶׁ ְש ֵרה ָׁשנִים ְקפּואוֹת
ְ
ִאמָׁ א ִה ְמ ִתינָׁה לְ בַ ָׁדּה
לְ סוֹפֵ י ָׁשבּועַ
בָׁ הֶׁ ם אּולַי יָׁשּוב אֵ לֶׁיהָׁ מֵ עֲ בוֹדו ָֹׁתיו.
ַארבַ ע ָׁשנִים ָׁקרוֹת
וַ אֲ נִיְ ,
לָׁמַ ְד ִתי לְ בַ ִדי
יקים
ְסבִ יבִ י ְספָׁ ִריםַ ,דפִ ים ּוגְ וִ ילִ ים עַ ִת ִ
בְ ִעיר ֶׁשּנ ְֶׁח ֶׁשבֶׁ ת לֵב הָׁ ע ֹולָׁם.
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רחלי איתן
פתית שלג  /רחלי אברהם-איתן
יֹפִ י זָׁקּוק לְ לִ טּוש
יָׁד – לָׁעָׁ ִדי,
ַאהֲ בָׁ ה – לְ ִחזּור.
לְ ַאט ּובָׁ טּוחַ
אֱ רֹג חּוט ֶׁשּנִ פְ ַרם.
ֹלהים עוֹטֶׁ ה ע ֹולָׁמ ֹו
אֲ פִ לּו אֱ ִ
בְ מַ עֲ טָׁ פוֹת י ְָׁקר:
ְהּודה
יְעָׁ רוֹת הָׁ ֵרי י ָׁ
ִהלְ בִ ינּו חֶׁ ְשכ ָָׁׁתם הַ ב ֶֹׁקר
זוֹהֲ ִרים לְ עֵ ינַי בִ זְ ִריחַ ת הַ ֶׁשלֶׁג.
ִחיּוְך הָׁ ַר ָׁקפוֹת זוֹהֵ ר ִשבְ עָׁ ַתיִם
בֵ ין ְסל ִָׁעים עֲ טּויֵי ֹלבֶׁ ן.
ִהזְ ָׁד ֵרז כְ פַ ִתית ַרְך לְ הַ פְ ִתיעַ
ְראֵ ה אֶׁ ת הַ ּנוֹף הַ ִמ ְתעו ֵֹרר
פו ֵֹרעַ ִד ְמיוֹן
נְציחַ
פוֹעֵ ר עַ יִן מּול ִחזָׁיוֹן מַ ִ
ְרּוש ַליִם בְ ַתת-הַ הַ כ ָָׁׁרה
אֶׁ ת י ָׁ
בּושּה הַ לָׁבָׁ ן.
ַזכָׁה בִ לְ ָׁ
ְרקֹם
אֶׁ ת הַ ֶׁתפֶׁ ר ֶׁשּנִ פְ ַרם.
ַאמ ִתין.
ְ
הַ ֶׁשלֶׁג יֻּפְ ַשר.
מתוך :נופי הבית ,כרמל2005 ,
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הדרה לוין-ארדי
ירושלים .פנים .חורף
יקה,
מֶׁ ֶׁתק צָׁ הֳ ַריִם עַ ל ָׁש ִטיחַ ִצבְ עוֹנִי מֵ הָׁ ִעיר הָׁ עַ ִת ָׁ
עַ ל ַקו־הַ ֶׁתפֶׁ ר בֵ ין ְרחַ בְ יָׁה לְ ָׁקטָׁ מוֹן הַ י ְָׁשנָׁה,
ּומ ְסבִ יבִ י ִעתוֹנִים ֶׁשל יוֹם ִש ִשי
יַלְ ָׁדה יָׁפָׁ ה ִ
יס ִטים לְ ִצ ִדי ,וְ שוֹק ֹו חַ ם.
וַ עֲ ֵרמָׁ ה ֶׁשל ְטוִ ְ
ּומלֵַאת חֵ ֶׁשק,
רּוש ַליִם בָׁ עֵ ת הַ ִהיא הָׁ י ְָׁתה חֲ גִיגִית ְ
ְי ָׁ
כוֹכְ בֵ י הַ ְשמָׁ חוֹת ֶׁשל ִשלְ הֵ י ְשנוֹת הַ ִשבְ ִעים
הָׁ יּו בָׁ נִים יָׁפִ ים וְ הוֹלְ לִ יםְ ,מ ֻּבג ִָׁרים ִממֶׁ ּנִי בְ עֶׁ ְשרוֹת ָׁשנִים,
ּומ ְשפָׁ ִטים.
נְטים לְ ִספְ רּות ַאנְ ְגלִ ית ִ
ית"רְ ,סטּודֶׁ ִ
ַדּורגְ ָׁלנֵי בֵ ָׁ
כ ַ
שּומ ָׁדבָׁ ר מַ ְט ִריד א ֹו פוֹגְעָׁ נִי,
ְ
ֹלא הָׁ יָׁה פֹ ה
נְעּורים הַ ְרפַ ְת ָׁקנִי,
ִ
ַרק מֶׁ ֶׁתק
מַ פְ ִעים וְ חוֹלְ מָׁ נִי וְ סַ ְסגוֹנִי,
ְרּוש ַליִם בָׁ עֵ ת הַ ִהיא הָׁ י ְָׁתה ע ֹולָׁם חָׁ פְ ִשי
י ָׁ
יתי
יקהֻּ ,כלָׁם הָׁ יּו בֵ ִ
ִמכָׁאן וְ עַ ד ָאמֵ ִר ָׁ
נִשא מֵ עַ ל ָׁש ִטיחַ ִצבְ עוֹנִי
הַ טוֹבָׁ ,
וְ ִעתוֹנִים ֶׁשל יוֹם ִש ִשי.
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ניקולא יוזגוף אורבך
פֶׁ בְ רּוָאר 2002
פְ תו ֵֹתי ֶׁשלֶׁג ַרכִ ים
ִמ ְת ַדפְ ִקים עַ ל ַאבְ נֵי כ ֶֹׁתל ְקדּומוֹת
ֶׁנע ֱָׁר ִמים בַ לָׁאט כַעֲ ַדת ִמ ְתפַ לְ לִ ים עֲ טּופַ ת טַ לִ יתוֹת
ּומבַ ְק ִשים בָׁ אֲ ִדישּות ְמנּוחַ ת נְצָׁ ִחים לְ צַ ד
ְ
אֶׁ בֶׁ ן הֵ רו ְֹדיָׁאנִית בְ ִמ ְש ָׁקל מֵ אוֹת טוֹנוֹת
ֶׁש ְש ָׁר ָׁדּה חֻּ ְרבָׁ ן וְ י ְָׁדעָׁ ה י ַָׁדיִם זָׁרוֹת וְ גַעֲ גּועַ עַ ז.
וַ הֲ ֹלא הַ חֲ צּופִ ים ַרק עַ ָׁתה בָׁ אּו ִמן ִד ְשמַ יָׁא
ּוכְ בָׁ ר זָׁכּו לְ ִה ְצטוֹפֵ ף בֵ ינ ֹות סַ לְ עֵ י
מַ ְשַאת נַפְ ש ֹו ֶׁשל עַ ִמי
יקיהֶׁ ן.
ּולְ הַ עֲ בִ יר ְמלוֹא חַ יֵיהֶׁ ם בִ נְ ִק ֵ
ִיתי הָׁ ִראשוֹן ִמבְ נֵי ִמ ְשפַ ְח ִתי
לּו י ְָׁדעּו ֶׁשהָׁ י ִ
ֶׁש ָׁזכָׁה לָׁמּוש אֶׁ ת הָׁ אֲ בָׁ נִים הַ לָׁלּו בִ ְרעָׁ ָׁדה
לִ ְשפֹ ְך לִ פְ נֵיהֶׁ ן ִד ְמעו ַֹתי הַ ְמלּוחוֹת
לְ ַאחַ ר ָׁ 1932שנָׁה ִמּנִי ָאז ִה ְר ִחיקּונּו ִמ ִּציוֹן יְרֻּ ָׁש ֵתנּו;
לּו י ְָׁדעּו כִ סּופִ ים ְמי ְַס ִרים בְ נֵי ַאלְ פֵ י ָׁשנִים
וְ עֶׁ ְרגָׁה ֶׁש ְמנ ֶַׁקבֶׁ ת בַ ּנֶׁפֶׁ ש עַ ד כְ אֵ ב
לָׁבֶׁ טַ ח ֹלא הָׁ יּו קוֹפְ ִאים לִ פְ נֵי הַ ִקיר בְ ַשלְ וָׁ ה,
לָׁבֶׁ טַ ח הָׁ יּו בוֹכִ ים ּונְמַ ִסים.
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יפה שמולוביץ
סימונה טומה  /מתוך סימונה אחת
[אֶׁ כְ תֹב לְ עַ ְצ ִמי ִשיר ]...
אֶׁ כְ תֹב לְ עַ ְצ ִמי ִשיר
ּובְ ִדידּות ֹו הַ ְקפּוָאה
ַת ְדלִ יק גַפְ רּור
כְ דֵ י לְ ִה ְתחַ מֵ ם
בְ פִ ּנַת הָׁ עַ מּוד
י ְִת ַקפֵ ל בְ ִסבּוב עָׁ מֹק
וַ אֲ נִי אֶׁ ָׁכנֵס לְ ָׁשם כֻּלִ י.
תרגום :מנחם מ' פאלק
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לרונית  /צדוק עלון
ירּוש ַליִם
ָׁ
אתי לִ
בָׁ ִ
חָׁ ַשבְ ִתי לִ פְ גֹ ש או ָֹׁתְך בְ יַחַ ד ִעם מֶׁ זֶׁג-הָׁ אֲ וִ יר הַ ִמ ְתחַ לֵף,
ִעם הָׁ עֲ נָׁנִים הַ מַ ְת ִחילִ ים לִ לְ בֹש גְ וָׁ נִים אֲ פֹ ִרים -
ּומבַ ְש ִרים אֶׁ ת הַ ג ֶֶׁׁשם
ְשחו ִֹרים ְ
ּולְ בָׁ נִים כִ י הַ ֶׁשמֶׁ ש מֵ אֲ חו ֵֹריהֶׁ ם.
הַ חֻּ לְ צָׁ ה ְמחַ מֶׁ מֶׁ ת עַ ד פִ ְר ֵקי אֶׁ ְצבְ עו ַֹתי
וַ אֲ נִי ִמ ְת ַכּנֵס ַד ְרכָּׁה פְ נִימָׁ ה כְ ִמ ְתג ֹונֵן ִמפְ נֵי הַ ח ֶֹׁרף
וְ נֶׁהֱ נֶׁה ִמן הָׁ עַ ְצ ִמיּות ֶׁש ִהיא ֶׁשלִ י.
ירּוש ַליִם
ָׁ
אתי לִ
בָׁ ִ
חָׁ ַשבְ ִתי לִ פְ גֹ ש או ָֹׁתְך ּולְ הַ ּנִיחַ לְ רּוחַ לִ נְ שֹב עַ ל פָׁ נַי
הַ חֲ שּופוֹת בִ ְשלַב-זֶׁה.
ְרּוש ַליִם עֲ טּופָׁ ה בִ ְס ָׁתו ּובִ יל ִָׁדים הַ ְשמֵ ִחים לְ מַ ְראֶׁ ה הַ ְס ָׁתו
י ָׁ
הַ מַ חֲ לִ יף אֶׁ ת הַ ַקיִץ ,וְ אּולַי עֲ ַדיִן אֵ ינָׁם ָׁש ִמים לֵב לְ ִש ְמחָׁ ָׁתם.
יּותי אֲ נִי
חּושה ֶׁשל עַ ְצ ִמ ִ
ִחלּוף הָׁ עוֹנוֹת מַ גְ בִ יר בִ י אֶׁ ת הַ ְת ָׁ
ֶׁש ְמעַ ט ִה ְש ַתחֲ ָׁקה בַ ַקיִץ הָׁ עוֹמֵ ד לַחֲ ֹלף.
ירּוש ַליִם
ָׁ
אתי לִ
בָׁ ִ
לִ פְ גֹ ש או ָֹׁתְך ,כַדֶׁ ֶׁרְך בָׁ ּה הַ ַקיִץ הָׁ ָאצּור בְ תוֹכִ י פ ֹוגֵש אֶׁ ת הַ ְס ָׁתו.
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כרמית ספיר ויץ
אלוהים בחורף /לאה גולדברג
שעות נושרות כמו שלג על היד
ואדמה שרה מתחת לרגליים.
האלוהים ,ודאי ,היום ענד
מגבעת לובן רחבת שוליים.
האלוהים ודאי היום למד
לצחוק כפעמון עגלת החורף –
הוא כמתוך משחק תינוק נחמד
הצמיח לשחקים כנפי ציפורת.
העוד תחשוב שהוא אימה וסוד,
שבכפו הליט את מבטיך?
ולי נדמה שחיוכו מאוד
דומה לזה הרך בקצות שפתיך.
"השירים הגנוזים" ,ספריית פועלים .2015 ,עורך :גדעון טיקוצקי
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