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 גלעד מאירי

 

ירּוָשַליִּם ָפחֹות בִּ שְׁ  ָיפֹות ֵהן ַהמִּ

 

ם: ירּוָשַליִּ ָפחֹות בִּ שְׁ  ָיפֹות ֵהן ַהמִּ

ית, ָפַרדִּ ָלָלה סְׁ קְׁ ָאב מִּ ית וְׁ ָלָלה רּוסִּ קְׁ  ֵאם מִּ

לֹות ַהּתֹוָרה לְׁ קִּ ים מִּ ַאחִּ ית וְׁ ָלָלה ֲעָרבִּ קְׁ  ָאחֹות מִּ

ת  סֶּ פֶּ רְׁ ָדו ַעל ַהמִּ ים ַיחְׁ בִּ  יֹושְׁ

ין. מִּ ֵריַח ַיסְׁ ץ בְׁ יֹום ַקיִּ  בְׁ

 

ם: ירּוָשַליִּ ים בִּ ים ֵהם ַהָבּתִּ  ָיפִּ

ָלֵכן ַמָנם ָקבּוַע וְׁ זְׁ ים שֶּ שִּ  כָֻּלם מֹוקְׁ

ָּתן פְׁ יָכה ַעל מִּ רִּ דְׁ ָזֵהר בִּ הִּ ְך לְׁ  ֵאין ֹצרֶּ

ָשלֹום יַצת ָיד לְׁ חִּ לְׁ ית ּובִּ יבּוב ַהָידִּ סִּ  – ּובְׁ

יַע, ֵאין ַסָכָנה. גִּ ַמן ֹלא הִּ ם ַהזְׁ  אִּ

 

 ֵכן,

 ָאדֹון ַנָפץ, 

יץ, פִּ ת קְׁ רֶּ בֶּ  גְׁ

יל תִּ ד פְׁ  יֶּלֶּ

עֹום  ַנֲעַרת ַמרְׁ

ָהָיה,  ּוַנֲעֵרי ַהשְׁ

ים. ישִּ גִּ ים, רְׁ ישִּ גִּ ים, רְׁ ישִּ גִּ ַמן רְׁ ָכל ַהזְׁ  וְׁ
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ם  רּוָשַליִּ ל יְׁ ָיה שֶּ קֹולֹוגְׁ  אֶּ

 

יר לֹות ַוֲחלֹומֹות ָהֲאוִּ פִּ וּוי ּתְׁ ם רְׁ רּוָשַליִּ  ֵמָעל יְׁ

ֵבָדה.  ָיה כְׁ ָעֵרי ַּתֲעשִּ יר ָמַעל לְׁ מֹו ָהֲאוִּ  כְׁ

ֹשם.  נְׁ ה לִּ  ָקשֶּ

 

ָיה טֹורְׁ יסְׁ ל הִּ לֹוַח ָחָדש שֶּ שְׁ יַע מִּ ַמן ַמגִּ זְׁ ַמן לִּ זְׁ  ּומִּ

יָזָתּה,  ֵרי ֲארִּ ים ֵהם ָחמְׁ ָדלִּ גְׁ ַהמִּ ים וְׁ ַהָבּתִּ  וְׁ

ים ַבֲעֵרמֹות.  ֱעָרמִּ נֶּ ים וְׁ ָלכִּ שְׁ ַאַחר ָכְך מֻּ  שֶּ

 

ֵני ָאָדם,  קֹום בְׁ מְׁ ים ֵנרֹות בִּ ים ָבאִּ ָעמִּ פְׁ לִּ  וְׁ

ט.  קֶּ  ָאז שֶּ

קֹום ֵנרֹות,  מְׁ ֵני ָאָדם בִּ ים בְׁ ים ָבאִּ ָעמִּ פְׁ לִּ  וְׁ

 ָאז ַרַעש. 

 

ין מִּ יֵחי ַיסְׁ ים, ֵבין שִּ גּורִּ ים סְׁ תֹוְך ַגנִּ  ּובְׁ

ם ֵלֵאי ֹבשֶּ יֹות ָזרֹות, מְׁ סּולִּ  , קּונְׁ

חּו,  דְׁ נִּ מֹו ַכלֹות ָרעֹות שֶּ  כְׁ

ָעָתן. שְׁ בֹות לִּ  אֹורְׁ
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 בת שבע דורי

 

 (1987" )שירי ירושלים, 1967מתוך מחזור השירים: "ירושלים 

 

 ב.

נּו ּתְׁ ָבּה נִּ יר ַהֹזאת שֶּ ל ָהעִּ י אֶּ ּתִּ  ַשבְׁ

ֵני ָאָדם בְׁ מֹו לִּ ים כְׁ ַחקִּ רְׁ  ֵשמֹות ַלמֶּ

ים, ל אֹוטֹובּוסִּ ים ֹלא שֶּ ֵרי ַקּוִּ פְׁ סְׁ  ּומִּ

ָלא   , ָחֵמש ֵמאֹות1917ַאֲחֵרי,  70אֶּ

ים ה ַהַקּוִּ מֹונֶּה. ֵאלֶּ ים ּושְׁ ָבעִּ יָרה, ַארְׁ פִּ ֵני ַהסְׁ פְׁ  לִּ

ת. ֱאמֶּ ים בֶּ עִּ ם נֹוסְׁ ָבהֶּ  שֶּ

ים ָגשִּ פְׁ ָעָבר נִּ ָבר ֵשֵדי הֶּ  ּוכְׁ

ים ָעַלי ֵמָעלַ  ָדנִּ יד וְׁ ָעתִּ ם ֵשֵדי הֶּ  י,עִּ

ים, נִּ ֹלא נֹותְׁ ים וְׁ אִּ ים, ֹלא נֹושְׁ נִּ נֹותְׁ ים וְׁ אִּ  נֹושְׁ

י. ים ֵמַעל ֹראשִּ ָגזִּ י פְׁ לּולִּ ַמסְׁ ים בְׁ בֹוהִּ ים גְׁ מּורִּ קִּ  בְׁ

קֹומֹות ַהמְׁ ם ָחש שֶּ ירּוָשַליִּ ָשב לִּ  ָאָדם שֶּ

ים. ָכֲאבּו שּוב ֵאיָנם כֹוֲאבִּ  שֶּ

ת ַבֹכל, רֶּ אֶּ שְׁ ָהָרה ַקָלה נִּ  ֲאָבל ַאזְׁ

ָהָרה.כְׁ  יף ַקל ָנע: ַאזְׁ  מֹו ָצעִּ
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 כב.

דֹום, ל סְׁ יר ָאחֹות שֶּ יא עִּ ם הִּ רּוָשַליִּ  יְׁ

יהָ  ֵחם ָעלֶּ ַלח ָהַרחּום ֹלא רִּ  ַאְך ַהמֶּ

ָלָבן ָשֵקט. ָסה אֹוָתּה בְׁ ֹלא כִּ  וְׁ

נֶּת. ָמאֶּ ֵפי מְׁ יא פֹומְׁ ם הִּ רּוָשַליִּ  יְׁ

לּו ָלֵאש טְׁ הֻּ ָיה שֶּ טֹורְׁ יסְׁ ֵרי הִּ פְׁ  סִּ

ָאֹדם. ים בְׁ חִּ ַקשְׁ תְׁ ים, מִּ לִּ גְׁ ַגלְׁ תְׁ ם מִּ  ַדֵפיהֶּ

ת, רֶּ ּוֶּ ַדי, עִּ יָרה מִּ הִּ ן בְׁ  ַעיִּ

ים. קִּ ל עֹורְׁ ָנָפה שֶּ יד בְׁ ת ָּתמִּ רֶּ בֶּ שְׁ  נִּ

ַמָטה, עּורֹות לְׁ ֵבה ֵלדֹות פְׁ  ַהרְׁ

ים ֵאין בֹו ָשנִּ ם שֶּ חֶּ ֹפר,-רֶּ  סְׁ

ש. ַחיֹות ַהֹקדֶּ יֹות וְׁ יפִּ יֹות פִּ ת פִּ  ֵאשֶּ

ם ָיםַהשֶּ  רּוָשַליִּ יְׁ ָבה שֶּ ש ָחשְׁ  מֶּ

ָעה ָבּה ַבָטעּות נֹוָרָאה. ָשקְׁ  וְׁ

ָטאֹות, מְׁ ת סִּ שֶּ רֶּ דּו בְׁ כְׁ לְׁ ם נִּ ֵגי ָשַמיִּ  דְׁ

ת זֶּה ַכָדג. ים זֶּה אֶּ עִּ  קֹורְׁ

ַאר ָפתּוַח. שְׁ נִּ ּתּוַח שֶּ ם. נִּ רּוָשַליִּ  יְׁ

חוֹ  ם רְׁ ָשַמיִּ יֹשן בְׁ ם לִּ כּו ָלהֶּ ים ָהלְׁ חִּ ַנּתְׁ יםַהמְׁ  קִּ

ים רִּ ַּתדְׁ סְׁ  ֲאָבל ָמֵתיּה מִּ

יב יב ָסבִּ ַאט, ָסבִּ ַאט לְׁ  לְׁ

ים. ֵקטִּ ת שְׁ רֶּ ָעֵלי כֹותֶּ  כְׁ

י!  ֵאלִּ

י!  ֱעלִּ
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 מנחה

 

 יהודה עמיחי / על ביקורי תיירים בירושלים

ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו, יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל 

בחדרי מלון, מצטלמים עם המערבי וצוחקים מאחורי וילונות כבדים 

מתים חשובים בקבר רחל ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת, בוכים על יפי 

גבורת נערינו וחושקים בקשיחות נערותינו ותולים את תחתוניהם ליבוש 

מהיר באמבטיה כחולה וצוננת. פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת 

צת תיירים סביב דוד, את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבו

המדריך ושימשתי להם נקודת ציון. "אתם רואים את האיש הזה עם 

הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת 

ימינה מראשו". "אבל הוא זז, הוא זז!" אמרתי בלבי: הגאולה תבוא רק 

אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא 

לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה ֵפרות חשוב: אבל 

 וירקות לביתו.
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 הדרה לוין ארדי

 

 8מתוך מחזור "ירושלים, ירושלים, למה ירושלים", שיר 

ק יּו יֹורְׁ ם, ָלָמה ֹלא נְׁ רּוָשַליִּ  ָלָמה יְׁ

ים לֹות ַהַמֲעַמקִּ חִּ ים ּומְׁ רֹומִּ ם ָבֵּתי מְׁ  עִּ

ָהרֹות, ּוַמרְׁ  נְׁ יםּומִּ פִּ ּתְׁ ֵפי ַמרְׁ  ּתְׁ

י ָיּה. ים ָקָראתִּ ַמֲעַמקִּ ת ָהֵאל, מִּ ם אֶּ ֹרא ֵמהֶּ קְׁ  לִּ

י ם, ָלָמה ֲאנִּ רּוָשַליִּ  ָלָמה יְׁ

יקוֹ  סִּ קְׁ ם ּומֶּ ַריִּ צְׁ  ָלָמה ֹלא ָאתּוָנה ּומִּ

ם ים ָבהֶּ ָבר ַקָימִּ ים כְׁ ָדשִּ קְׁ ָמה, ַהמִּ הֹודֹו ּובּורְׁ  וְׁ

ָהבֹות,  זְׁ ָבר מֻּ פֹות כְׁ ים.ַהכִּ דִּ ָבר עֹומְׁ ים כְׁ  ָהַעמּודִּ
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 1985ירושלים 

י, ל ַהַמֲעָרבִּ יֵצי ַהֹכתֶּ קּועֹות ַבֲחרִּ  ַבָקשֹות ּתְׁ

ים. ָבקִּ דְׁ ים ּומֻּ ָמטִּ קֻּ ָיר מְׁ ֵקי נְׁ תְׁ  פִּ

ָשָנה ל יְׁ זֶּ ת ַברְׁ לֶּ דֶּ ק ָּתקּוַע בְׁ תֶּ ָמָתם פֶּ עֻּ  לְׁ

ין: מִּ יַח ַיסְׁ ֱחָצה ַבשִּ מֶּ ת לְׁ רֶּ ּתֶּ סְׁ  מֻּ

י ָלבֹוא, ּתִּ  "ֹלא ָיֹכלְׁ

ין". ָּתבִּ ַקָּוה שֶּ י מְׁ  ֲאנִּ
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 צילה זן בר צור

 

 ירושלים 

יָקה, יר ָהַעּתִּ  ַעל ָגג ָבעִּ

ל יֹום: אֹור ַאֲחרֹון שֶּ ת בְׁ רֶּ יָסה מּואֶּ בִּ  כְׁ

ת, ל אֹויֶּבֶּ ין ָלָבן שֶּ  ָסדִּ

ל אֹויֶּב ת שֶּ  ַמגֶּבֶּ

ת ֵזַעת ַאפֹו. ַנֵגב ָבה אֶּ  לְׁ

יָקה יר ָהַעתִּ ֵמי ָהעִּ שְׁ  ּובִּ

יפֹון.  ֲעפִּ

ֵצה ַהחּוט  קְׁ  –ּובִּ

ד,  יֶּלֶּ

י אֹותֹו, יתִּ ֹּלא ָראִּ  שֶּ

ַלל ַהחֹוָמה. גְׁ  בִּ

ים, ָגלִּ ֵבה דְׁ ֱעֵלינּו ַהרְׁ  הֶּ

ים. ָגלִּ ֵבה דְׁ ֱעלּו ַהרְׁ  הֶּ

ים ֵמחִּ ֵהם שְׁ ֹשב שֶּ ֵדי שַנחְׁ  כְׁ

ים. ֵמחִּ נּו שְׁ ַאַנחְׁ בּו שֶּ שְׁ ַיחְׁ ֵדי שֶּ  כְׁ
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 מנחה

 

                                             * 

ים: ָפנִּ י לְׁ תִּ בֹו ַגרְׁ ת שֶּ ַיד ַביִּ י לְׁ ּתִּ  ָעַברְׁ

ָדו, ן ַיחְׁ ים בֹו ֲעַדיִּ חּושִּ ָשה לְׁ אִּ יש וְׁ  אִּ

זּום ָשֵקט מְׁ זִּ רּו בְׁ ים ַרבֹות ָעבְׁ  ָשנִּ

ָלק דְׁ נִּ ה וְׁ ָכבֶּ ָלק וְׁ דְׁ ַמל ַהנִּ ל אֹור ַהַחשְׁ  שֶּ

ֵבית ֵרגֹות. בְׁ  ַהַמדְׁ

ים, ַטנִּ ים קְׁ ָצעִּ פְׁ ים כִּ עּולִּ  חֹוֵרי ַהַמנְׁ

ים נִּ פְׁ ַבֲעָדם ָשַתת ָכל ַהָדם. ּובִּ  שֶּ

ת. ים ַכָמוֶּ רִּ וְׁ ים חִּ  ֲאָנשִּ

מֹו ַבַאֲהָבה ה ַלֲעמוד שּוב כְׁ י רֹוצֶּ  ֲאנִּ

זּוַזת ַהַשַער ַיד מְׁ אשֹוָנה לְׁ  ָהרִּ

יָדה, ָלה, ַבֲעמִּ ים ָכל ַהַליְׁ  ֲחבּוקִּ

ת יל ַהַביִּ חִּ תְׁ נּו ַבַשַחר הִּ ָעַזבְׁ שֶּ  ּוכְׁ

יר ּוֵמָאז ָכל ָהעֹוָלם. מֹוֵטט ּוֵמָאז ָהעִּ תְׁ הִּ  לְׁ

ֵגַע שּוב ַעד ַגעְׁ תְׁ הִּ ה לְׁ י רֹוצֶּ  ֲאנִּ

ים ָבעֹור. ָיה ֵכהִּ וִּ ֵמי כְׁ תְׁ  כִּ

יֹות שּוב ָכתּוב הְׁ ה לִּ י רֹוצֶּ  ֲאנִּ

יֹות ָכתּוב, הְׁ ים, ָכל יֹום לִּ ר ַהַחיִּ ֵספֶּ  בְׁ

ַאב.ַעד שֶּ  כְׁ ת ּתִּ בֶּ  ַהָיד ַהכֹותֶּ
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 רן יגיל

 

יר   ֹראש עִּ

יֹות הְׁ  ָעצּוב הּוא לִּ

ם, רּוָשַליִּ יר יְׁ  ֹראש ָהעִּ

 נֹוָרא הּוא.

יר ָכֹזאת? יֶּה ָאָדם ֹראש עִּ הְׁ  ֵאיְך יִּ

ה ָבּה?  ַמה ַיֲעשֶּ

נֶּה. בְׁ יִּ נֶּה וְׁ בְׁ יִּ נֶּה וְׁ בְׁ  יִּ

יב ָסבִּ ים מִּ ָהרִּ ֵני הֶּ בּו ַאבְׁ רְׁ קְׁ  ּוַבַליָלה יִּ

ים, ל ַהָבּתִּ  אֶּ

ים ָלבִּ ַיֵלל ַעל כְׁ ים לְׁ ים ַהָבאִּ ֵאבִּ  כמֹו זְׁ

ֵני ָהָאָדם. ֵדי בְׁ ַעבְׁ ַנֲעשּו לְׁ  שֶּ
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