




 

ל ָסִבי  ַמְקלֹו ׁשֶ

 
ְחּתֹוִנים ְוָלַחׁש  לֹמֹה ַעל ָהֶעְליֹוִנים ְוַעל ַהּתַ ְתִחּלָה ָמַלְך ׁשְ  ּבִ

יו  יו ְוָנׁשָ יל ַמֲעׂשָ ר ָאָדם ְלֵרֵעהּו ְוִהְגּדִ ַדּבֵ אֶאל ָהרּוחֹות ּכְ ּבָ  ַעד ׁשֶ
לֹמֹה ְסאֹו ְוָהָיה ׁשְ ב ַעל ּכִ ְדמּותֹו ְוָיׁשַ ְמַדאי ְוִנְדָמה ּבִ  ַאׁשְ

ֶמׁש ְואֹוֵמר: ֶ ַחת ַהׁשּ ׁשֹוֶטה ּתַ  ְמׁשֹוֵטט ּכְ
ַבע, ֲאִני ָהִייִתי ֶמֶלךְ  ת־ׁשֶ ן ּבַ לֹמֹה ּבֶ  ֲאִני ׁשְ

 
לֹמֹה ֶאּלָא ַעל ַבּסֹוף לֹא ָמַלְך ׁשְ ּלְ ֶרת ׁשֶ ָמָרא ְמַסּפֶ  ַמְקלוֹ  ַהּגְ

ל ָהעֹוָלם. ל ַהזֶּה ָהָיה ּכָ ּקֵ ּמַ ע ְלָך, ּבַ יֶצר ּכֹוֵתב: ּדַ  ְוָהִאיְז'ּבִ
 

קִֹשי ַעל ַמְקלֹו לֹא  ָסִבי מֹוֵלְך ּבְ ו ּבְ  ֲאִני ִמְתּבֹוֵנן ַעְכׁשָ
ְחּתֹו  ּפַ ּתֹו לֹא ַעל ִמׁשְ  ַעל ְצָרָכיו לֹא ַעל ִאׁשְ

ֵנס ְלחֶ  ל ָהֵעץ ְלִהּכָ י ּוְבַמּקֵ  ֶדר ָקָטן ֶנֱאָחז ּבִ
ַעם ַמְמַלְכּתוֹ  ָהָיה ּפַ ִית ׁשֶ ּבַ  ּבַ

תּוָחה, דּות מּול ֶטֶלִויְזָיה ּפְ ֵחֶפץ ְללֹא ִהְתַנּגְ ב ּכְ  ֻמּצָ
ׁש ּכֹחֹו הּוא ְמַמְלֵמל: ָבר ּתַ ָרנֹו ְטִריּפֹוִליָטִני ּכְ  טֹוִני סֹוּפְ

ה, ֲאִני ָהִייִתי ֶמֶלְך  ן ִחיִרּיָ ַדי ּבֶ י־ׁשָ  ֲאִני ַעּמִ
 

ל ָהעֹוָלם ְוָלַקחְ  ם ּכָ י ֶאת ַמְקלֹו ִלְבּדֹק אּוַלי ׁשָ  ּתִ
 ְולֹא ָמָצאִתי

 



 

ֲעָרֶפל ַלִים, נֹוף ּבַ  ְירּוׁשָ

 
 לתיאו אנגלופולוס      

 
רֹות יֶנָמֶטק ַהְמֻבּגָ  ֱאלִֹהים לֹא ְמַרֵחם ַעל ְנׁשֹות ַהּסִ

ם ָזר יֹוְרדֹות ְלַאט יפֹות ּבֹׂשֶ דֹות ַמּדִ ָברֹות ְמֻכּבָ  ּגְ
מַּ  ה לֹאּבַ ִנּיָ ְ ֶכֶתף ַהׁשּ  ְדֵרגֹות ָהְרֻטּבֹות אֹוֲחזֹות ַאַחת ּבְ

ַהְצָהַרת ָהַרְגַלִים ֲעקֹף ּבְ  ְלַהְחִליק ַוֲאִני ַאֲחֵריֶהן ִנְזָהר ִמּלַ
ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ם ַמְתִחיל ְלַטְפֵטף ּכְ ׁשֶ לּות ַהּגּוף ְוַהּגֶ ה ּבָ ה ָקׁשָ ּמָ  ּכַ

ֵנִסּיַת דּ  ֲעמֹוֵני ּכְ ֶסת ּפַ ְרּפֶ ּמִ ָעהּבַ ָ יָעה ַהׁשּ  ֹוְרִמיְציֹון אֹוְמִרים ִהּגִ
ֶבת ַרּכֶ ֵני ְיָלִדים ּבְ ֵנס ָלאּוָלם ְלָהִסיר ְמִעיִלים ִלְראֹות ׁשְ  ְלִהּכָ

ְחָקִנים נֹוְדִדים מֹוְצִאים א מֹוְצִאים ַלֲהַקת ׂשַ ים ֶאת ַאּבָ ׂשִ  ְמַחּפְ
ים כְּ  ְכִביׁשִ םנֹוְכִלים מֹוְצִאים עֹוָלם ָרטֹב ָלֶלֶכת ּבֹו ּבִ ׁשֶ ַהּגֶ  ׁשֶ

ֲעָרֶפל ַהר ִצּיֹון ַהּנֹוף ּבַ ִבים ּבְ ָהאֹורֹות ּכָ ם ַאֲחֵרי ׁשֶ  לֹא ּפֹוֵסק ּגַ
חֹוֵסם עֹוְרִקים. ית ַעד חֹוַמת ַהַהְפָרָדה ַהּסֹוֶגֶרת ּכְ ְרּכִ  ִמּסֹוף ַהחֹוָמה ַהּתֻ

 



 
ּיֹות ַתְלּפִ  ָרִמי ֵלִוי ּבְ

 
בֹות לֹא ּפֹוְקדֹות אֹוִתי ַהלַּ   ְיָלה, וֹוְלט ִויְטַמןׁשּום ַמְחׁשָ

ים ֲחׂשּוֵכי ְיָלִדים, ְרג, נֹוְכִלים ֲעִריִרּיִ  ְוָאֶלן ִגיְנְסּבֶ
ין ַמַאְרֵזי ִחּתּוִלים ט ּבֵ ּיֹות ִמְתַלּבֵ ַתְלּפִ ְרַמְרֶקט ּבְ ּסּוּפֶ  ּבַ

ֶמֶרת קֹוֵרא ְלַנֲעֵרי ָהֲאִריָזה  ׁשְ  רֹוֶאה ֶאת ַאֲחַראי ַהּמִ
ֵזי  ּוִאים ּוָבַרְמקֹוִלים ַמְכִריִזיםָלׁשּוב ַלֲעֹבד ֵמַאְרּגְ ׁשּ  ַהּקִ

ָעִרים אּו ׁשְ ִניף ׂשְ ּסְ  ָאדֹון ָרִמי ֵלִוי ָאדֹון ָרִמי ֵלִוי ִנְמָצא ּבַ
ָאַמר ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ִמי ׁשֶ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ  ָראׁשֵ

ִעים ְלִקילֹוְגַרם. ׁשְ ֶקל ּתִ ה ׁשֶ  ָלַעְגָבִנּיָ
 



 ְנִסיָעה

 
כִּ  ָפִרים ֵהם ָהיּו ַמׁשְ ּכְ ִגּתֹות ָהֲעָנִבים ּבַ  יִחים אֹוְתָך ּבְ

ְנִסיָעה מּוֶאֶצת  ָזם ּבִ ֶמְרּכָ ָאנּו חֹוְלִפים ּבְ  ָהֲעָרִבים ָהֵאּלֶה ׁשֶ
ּתּוי ַהזֶּה ַלֲעצֹר ְוָלֶלֶכת  ּלֹא ַלְחטֹף ֶאֶבן, ְוַהּפִ  ׁשֶ

ֲעָין ּיֹוֵצא ֵמָהִאְטִליז ֶאל ַהּמַ ִביל ׁשֶ ְ ׁשּ  ּבַ
ְבִלין  (ּוְכָבר ָהִייתָ  ק ְוֵריַח ּתַ ה ְוֶנׁשֶ  ּבֹו ִעם ַקְסּדָ

ַעְתָך  הֹוִציא אֹוְתָך ִמּדַ ה רֹוֶצה) -ׁשֶ ְך ַאּתָ  ֲאָבל לֹא ּכָ
יר  ַחד, ְועֹוד ְמַעט יֹוְצִאים ֵמַהּצִ ֶעְזַרת ַהּפַ ר ָהָרצֹון ּבְ ּבֵ  ְוֵאיְך ִמְתּגַ

ִאיִר  ר ְלַהְרּפֹות ְקָצת, ַלְחׁשֹב ֵאיְך ָהיּו ַמׁשְ ָרסֹות ְוֶאְפׁשָ ּטֶ  ים אֹוְתָך ּבַ
ֶסת,  ַקִיץ ָקִריר ְודֹוֵקר, ֻחְלָצה ַקּלָה ְמֻפְסּפֶ ֵלִמים ּבְ  ֵלילֹות ׁשְ

ים.  ּנִ ִיְללֹות ּתַ ִתיָקה מּוֶפֶרת ּבְ יׁש, ׁשְ ע ֲחׁשִ  ֶאְצּבַ
 

ץ ֶלֱאֹהב אֹוָתם,  אֹוטֹו, ִמְתַאּמֵ ָך ּבָ ּלְ ים ׁשֶ ד ִעם ָהֲאָנׁשִ ה ִמְתַיּדֵ  ַאּתָ
טֹון מּוָטלֹות ְלַרְגֵליֶהן ּפֹוֵרק ּוַמעֲ  ּיֹות ּבֶ ּבִ ּקֻ ָיאדֹות ׁשֶ ְטֶרְמּפִ  ֶלה ּבִ

ֶרת. ה ְמֻבּגֶ ָ אר ִאׁשּ ם ַעל ַצּוַ ָ יט ְמֻגׁשּ ַתְכׁשִ  ּכְ
יחַ  ה ָקרֹוב ְלַהּנִ ה ַאּתָ ּמָ  ִאּלּו ַרק ָיְדעּו ּכַ

ֵרׁש ַעל ַהֶהֶגה  ע, ְלַרׁשְ ָכל ֶאְצּבַ ַעת ּבְ  ַטּבַ
 אִמְקַצב ִטְפטּוף ָקֵרב ּובָ 

 ְלַהְזִמין ַמּבּול ַעל ָהָאֶרץ, 
 ִאּלּו ַרק ָיְדעּו אּוַלי ָהיּו ּבֹוְרִחים

ְרצּוִפים ְקׁשּוִחים  ְחְרִרים ֲחגֹורֹות, ַמְפִסיִקים ִלְדחֹס ּפַ  ְמׁשַ
רּוַח ַהַחּלֹון  רֹות ּבְ ּדְ ְתּבַ ָך ַהּמִ ּלְ ם ִציִצּיֹות ׁשֶ ים ִלְראֹות ּגַ  ְמִעזִּ

ח ְלֵעת ֶעֶרב, ְפּתָ ּנִ ֶהן  ׁשֶ ֶלת ּבָ  ּוְתֵכֶלת ֻמּטֶ
יד ִמּלֹות ֶחְמָלה רֹוָצה ְלַהּגִ  ּכְ

 
ָכה.  ָעֵלם ְלתֹוְך ַהֲחׁשֵ ה יֹוֵדַע ָמַתי ּתֵ  ְוַאּתָ

 
 דרום הר־חברון, קיץ תש"ע



ר ַער ְמַדּבֵ  ִאיׁש ַהּיַ
 
 בעקבות "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו"   
 לרבי נחמן מברסלב  

 
ִמְלִחּיֹותֲאִני מֹוִסיף ִמּקֶֹדׁש לְ   חֹל ּבְ

ּוב קֹום ִיׁשּ ֵהֵבאִתי ִמּמְ  ֲעמּוסֹות ׁשֶ
ָקה ֶהן ֲעֵצי ַיַער ְלַהּסָ ַח ּבָ  מֹוׁשֵ
ִליךְ  ר ְלַהׁשְ  מֹוֶרה ְלַעְצִמי ֶהּתֵ

ן ָהֵאשׁ  ְבׁשַ  ְסָפִרים ֶאל ּכִ
א.  ְלַמַען ֵנַחם ְולֹא ִנְקּפָ

 
יַצד י לֹא ְמִביִנים ּכֵ ִלים ּבִ ּכְ  ֵהם ִמְסּתַ

ים הֹופְ  ְבִעיַרת אֹוִתּיֹותִמּלִ  כֹות ְקטֶֹרת ּבִ
ּה ָצְרֵכי יֹום־ ר ּבָ ָפה ְלַדּבֵ יַצד חֹם הֹוֵפְך ׂשָ  ּכֵ

ְחָצלֹות, לּוֵבי ָיַדִים ַעל ַהּמַ ִבים ׁשְ  יֹום יֹוׁשְ
מֹון ֶאל ָהֵאשׁ   ֲאִני ׁשֹוֵבר ַמְקלֹות ִקּנָ

 ְלַהְנִעים ָלֶהם ֵריַח.
 

י יֹוֵדַע. ִבים ֵאיֶנּנִ  ַמּדּוַע ֵהם ׁשָ
ֲאִוירבָּ  יִתי ּבָ  ִניִתי ֶאת ּבֵ

לּו ָלבֹוא ּבֹו ַוֲעַדִין  ׁשְ ּכָ ּיִ  ׁשֶ
ׁשֹות: ּקָ  ֵהם ּדֹוְפִקים ּוְבִפיֶהם ּבַ

ֶקט ֶ ׁשֹות ֶאת ַהׁשּ חֹורֹות ְמַבּקְ  ְנָפׁשֹות ׁשְ
ׁש ִמְקָלט ֵמָהֲאִרי ֶרן ְמַבּקֵ  ַחד־ַהּקֶ

א ׁשֹות ַלַחׁש ַמְרּפֵ  ֲעָלמֹות ָיפֹות ְמַבּקְ
תֹות ּבָ ַ ֵאב מֹוָצֵאי ַהׁשּ  ְלָהֵקל ֶאת ּכְ

ם ַעם ָהָאֶרץ ּתֹוִעים ּפֹה ם ְנִסיִכים ּגַ  ּגַ
ֵהמֹות יֵדי ּבְ ִפים ּבִ ָפחֹות ִנְרּדָ ֵני ׁשְ  ָרִאיִתי ּבְ

 
ּה ֲאִני נֹוֵתן ֵעיַנִים ָלה ּבָ  ַרק ָהַאּיָ
יִתי ְלעֹוָלם. יָעה ֶאל ּבֵ ה ַמּגִ  ֵאיֶנּנָ



 

ִית ִרים ִעם ַהּבַ  ְמַדּבְ

 
ין ַהֲחָדִרים  ִית ִמּבֵ ִרים ִעם ַהּבַ ּלָם ְמַדּבְ  ּכֻ

יר ֵהיָכן ֲאַנְחנּו   ְוֵאין ִאיׁש ַמְזּכִ
 ּוְלָאן ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים.

גּור  ָ ַאל ֶאת ַהׁשּ ה ָלֹאֶזן ִנׁשְ ין ַהּפֶ  ּבֵ
רֹונֹות ְסּדְ תֹות ֵאֶצל ַהּמִ ּבָ ַ  ִלְפֵני ַהׁשּ

 ִמי ָאַכל ֵאֶצל ִמי ְוֵאיְך ָהָיה 
יָּ  ה ּבַ יׁשָ  ם ְוֵאיְך ַאּתְ ַמְרּגִ

י ֵאיְך  ּלִ  ָיָפה ׁשֶ
קּות ּתְ ּתַ ִהׁשְ יחֹות ּבְ ִ ֹתם ַהׂשּ  ּבְ

ְקָלחֹות ֲאַנְחנּו מֹוְרִחים   ִזְרֵמי ַהּמִ
ָרה ל לּוַח ַמּטָ ֶאְמָצעֹו ׁשֶ ַצח ּכְ  ְגִריז ַעל ַהּמֵ

ְרֶזל  בֹות ִנְזָרקֹות ֶאל ִמּטֹות ַהּבַ ּגָ  ְוַהּמַ
לִ  ֵבדֹות ִמּבְ ׁש. ַהּכְ  י ְלִהְתַיּבֵ

ׁשּוב ָמָחר. ֶמׁש ּתָ ֶ  ַהׁשּ
 

 
 מחנה רמה, בואכה רמאללה, קיץ תשס"ח



 

ָיא ְרּדְ ן ּדֻ  ֶאְלָעָזר ּבֶ

 
 בעקבות התלמוד הבבלי, מסכת עבודה זרה, י"ז, א'  

 
ָיא ְרּדְ ן ּדֻ ְהֵייִתי ֶאְלָעָזר ּבֶ ּנִ ׁשֶ  ּכְ

ים ֲחלּוִקים ַקּלִ חּו ְלָפַני ּבַ ים ִנְפּתְ  ָנׁשִ
אֳ  ְפִליָגה ָצפֹוָנהּבָ ה ַהּמַ  ִנּיָ

ם י ַהּיָ ַרּכֵ  ֶאל ּכְ
י ַהּגֹוִיים.  ֶאל ִאּיֵ

 
י ּפּון לֹא ָקְראּו ִלי ַרּבִ  ַעל ַהּסִ

 ָקְראּו ִלי ֵקיַסר ַהחֹוְבִלים
ים. ׁשִ ַעל ַהּנָ  ּבַ

ָהְיָתה ַאְדָמִתי ִפיָנה ׁשֶ ּסְ  ָהִייִתי הֹוֵלְך ּבַ
ל ּגּוף ְללֹא ֶנֶפשׁ   אֹוטֹונֹוְמָיה ׁשֶ

מֹו ְיָקִרים.מְ  ְנֵמִלים זֹוִלים (ּכְ ׁש ַלֲעֹגן ּבִ  ַבּקֵ
ת ִלי, ַהֲאִמינּו ִלי,  לֹא ָהָיה ִאְכּפַ

ּגֹוִיים) ִמי ּבַ ְ ת ִלי ִמׁשּ  לֹא ָהָיה ִאְכּפַ
ָיַדִים ֵריקֹות ים ְלָבֵרר ּבְ ַרּכִ סֹוֵפי ַהּכְ  עֹוֵצר ּבְ

בֹוִאי ָלתֹות ּבְ ים ֵהִגיפּו ּדְ ׁשִ  ְללֹא הֹוִעיל: ִמְקּדָ
עּוִרים ָנֲעצּו ֵעיַנִים ָרעֹותזַ  ִנים ּכְ  ּבָ

זּוְזְטָרה. נּועֹות ְמֻגּנֹות ֵמַהּגְ  ְיָלִדים נֹוְפפּו ּתְ
 

יר י ְלַהְסּבִ  ֵמעֹוָלם לֹא ָעַצְרּתִ
י לּוי ּבִ ה ְמַעט ָהָיה ּתָ ּמָ  ּכַ

ָיא ְרּדְ ן ּדֻ ְהֵייִתי ֶאְלָעָזר ּבֶ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
ָעה ַאַחת ׁשָ  ְוָקִניִתי עֹוָלִמי ּבְ

בֵ  יֹוֵתרּבְ  ית ַהזֹּונֹות ַהְמזָֹהם ּבְ
ר ּוָבָכה ּבַ י ִנׁשְ ם ַרּבִ  ּגַ



 

ְבָרִנים  ַהּקַ

 
ִלינּו ֶאת ַהחֶֹשְך ַעד ּתֹם".    "ּדָ

 
  *פאול צלאן                    

 
ְתֵלנּו  ַאַחר ּכָ כּונֹות ׁשֶ ְ ׁשּ ְגֵרי ַהּכֹוָכִבים הֹוְפִכים ֵחֶלב ָסִמיְך ּבַ  ּפִ

ָעה ְיָרִחיםֲאַנְחנּו ִמְתּבֹוְננִ  ׁשְ ָכל ּתִ ים ּבְ ּלִ ֶהם ִמְתּכַ  ים ּבָ

דֹוִלים י ֵחָמר ּגְ ַכּדֵ  ִנְבָרִאים ֵמָחָדׁש ּבְ
יֵתנּו.  חֹוְסִמים ֶאת ָהְרחֹובֹות ְלַיד ּבֵ

 
ְלֲחנֹות ַהַחְלָפִנים. ל ּבֶֹקר ֲאַנְחנּו הֹוְפִכים ֶאת ׁשֻ  ּכָ

ל לֵ  ה ׁשֶ ְמלֹות ַהֲחֻתּנָ ִ  יל ֶאֶמׁש.ּתֹוְפִרים ִוילֹונֹות ִמׂשּ
בֹורֹות ָהֲאָדָמה.  ּגֹוְנִזים ֵקיִצים ּבְ

יִנים ַלחֶֹשְך. ל ּבֶֹקר ַמְמּתִ  ּכָ
 

 ֲאַנְחנּו נֹוָתִרים ִמחּוץ ַלחֹומֹות ֲחׂשּוִפים 
זָּה, ֲחׂשּוִפים ְלָכל צֹוֲעִני  ָלרּוחֹות, ַלּבִ

ַחְצרֹוֵתינוּ  ה ִלְצָרָכיו ּבְ ּנֶ ְתּפַ  ַהּמִ
ָמר, ִאיׁש ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַהמִּ   ׁשְ

ָלאָכה ִלְבצַֹע  י ַהּמְ ּתֵ  ּוְבׁשּוֵבנּו ִמּבָ
ּתֹות ֶאת ֶהָחָלב,   ֶאת ַהּלֶֶחם, ִלׁשְ

ַעם, ַ ְלַחן ַהׁשּ  ִלְבזֹק ֶמַלח ַעל ׁשֻ
ִדים ַעְצָמם ָלַדַעת  ַהּכֹוָכִבים ְמַאּבְ

ָרם ֶהָעֵיף ֶנְחָמץ ְלָחָלב   ּוְבׂשָ
ינּו.   רֹוֵתַח ַעל ַחּיֵ

 
ַחת ִרְצפֹות  ֶאת ֵמֵתינּו ִנְקּבֹר  ּתַ
ֲאֵפָלה. ים ּבָ ּתִ  ַהּבָ

 



 
 ַעְלָמה ָיָפה ְוֵאין ָלּה ֵעיַנִים

 
 לרב מנחם פרומן      

 
ַסק ַמל ּפָ ְדָרׁש ְוֵעין ַהַחׁשְ ֵבית ַהּמִ ֶלג ָיַרד ּבְ  ׁשֶ

נּו ֶאת ְמָערֹוֵתינוּ  ָמה ִסּמְ  ֵנרֹות ְנׁשָ
י   ְסִביב ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ָרַקד ַרּבִ

ר  ְמעֹון ּבַ ֶנֶגד ַז'אן ּפֹול ׁשִ  יֹוַחאי ּכְ
ַאל ִמּתֹוְך ַהזַֹּהר:  א ׁשָ ּבָ  ִסְטָרא ַאְחָרא ְוַהּסַ

א ְוֵלית ָלּה ֵעייִנין? יְרּתָ ּפִ א ׁשַ  ִמי ִהיא עּוֵליְמּתָ
 

 : ה ָאַמְרּתָ ְך ַאּתָ  ּוְבתֹוְך ּכָ
ד ּיָ ַרח ּבַ מֹו ֶיֶלד ְמֹאָהב ִעם ּפֶ  ֲאִני ּכְ

 -ֵלה ּכֹוֶתֶרת מֹוֵרט ֲעֵלה ּכֹוֶתֶרת ְועֹוד עֲ 
עֹוָלם ֵאין  רּוכּו ּבָ  ֵיׁש ַהּקֶֹדׁש ּבָ

עֹוָלם  רּוכּו הּוא ּבָ   -ַהּקֶֹדׁש ּבָ
ַרח ֶלָחָלל   זֹוֵרק ֶאת ַהּפֶ

נּו  מֹו ַרּבֵ נּוי ּכְ  ַהּפָ
ֶגְרָמִנית  ַתב ּבְ ּכָ  ַנְחָמן ׁשֶ

ים ְפַרְנץ ַקְפָקא. ּפִ  ְוָחַתם ַעל ַהּדַ
 

ף ְלַכף ְלִהְתַחמֵּ  ֲחָסִדים ָמָחאנּו ּכַ  ם ּבַ
ֵאׁש:  ְוִהְתּבֹוַנּנּו ּבָ

 לֹא ָרִאינּו אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות 
ִים. ּמַ ים ּבַ ּלִ פּות ַהּמִ ּקְ ּתַ  ַרק ִהׁשְ

 
 
 
 
 
 



 

ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשּ  ּבֵ

 
ְצֲעִקי ְולֹא  ּתִ חֶֹשְך, ׁשֶ ְהֶיה ּבַ ּתִ ִסיָעה ׁשֶ י ֵמַהּנְ ַחְדּתִ  ּוּפַ

ְצֲעִקי ֵאט,  ִמּתֹוְך ֶחְבֵלי ַהּלֵָדה ּתִ ּתּול, ּתָ ּפִ  ְזִהירּות ּבַ
ן ַגז, עֹוד ֶרַגע הּוא יֹוֵצא  ֶעֶצם ּתֵ  -ּבְ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר  ַאׁשְ  ְוֵאיְך ָהָיה ְלַבּסֹוף ּבְ
א  רּוְך ַהּבָ  ִאיׁש לֹא ָצַפר ְוָצַעְקנּו ַיַחד: ּבָ

א ָלעֹוָלם.  רּוְך ַהּבָ נּו, ּבָ ּלָ ים ׁשֶ  ַחּיִ
 

ַתח ַואֲ  ּפֶ ת ָעְמָדה ּבַ ּבָ ַ ים ַהׁשּ י ִלְתִפּלָה ְלַצד ֲאָנׁשִ  ִני ָיַרְדּתִ
ַמִים, ְוֵאין ַהְפָרָדה  ָ יִטים ֶאל ַהׁשּ יֵריֶהם, ַמּבִ  ֲעצּוִבים ַעל ַיּקִ
ֵלי ַהְיׁשּוָעה. ּלְ ֵלי ַההֹוָדָיה ְלִמְתּפַ ּלְ ין ִמְתּפַ ֶנֶסת ּבֵ ֵבית ַהּכְ  ּבְ

אוֹ  ְוָקא ָיְדָעה ְלַהְפִריד ַעְצָמּה ָיֶפה ּבְ ת ּדַ ּבָ  ר חֹלְוׁשַ
אַגאל. ל ׁשָ יְטָרִז'ים ׁשֶ ָחַדר ֶאת ַהּוִ  ַאֲחרֹון ׁשֶ

 

 
 הדסה עין כרם, כסלו תשע"ג

 

 

 
 




