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מאזניים
מיסודה של אגודת הסופרים העברים
קול קורא לפרסום יצירות ספרות ,שירה ומסות בנושא

ירה
הֲ גִ ָ
בהשראת הציווי

ִיתם ,בְ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ָריִם
וַאֲ הַ בְ ֶּתםֶּ ,את-הַ גֵּר :כִ י-ג ִֵּרים הֱ י ֶּ
)דברים ,פרק י' ,פסוק י"ט)
עבור גיליון אפריל  ,2018בעריכתה של ד"ר דיתי רונן
הגירה היא תנועה ,היא שינוי ,היא תזוזה .הגירה היא פעולה של חיים .של שמירת החיים.
היא תנועה ושינוי ותזוזה בעקבות החיים ,למען החיים ,בעד עקרון שימור החיים ושיפורם.
לפעמים היא אקט של חוסר ברירה ,של הישרדות או בריחה ,לפעמים היא אקט של הגנה
ולפעמים היא נעשית מתוך בחירה מושכלת .כך או כך ,פעולת הגירה היא תמיד פעולה של
בחירה בסיכוי לטוב ,בהעדפת האפשרות של קיום טוב יותר.
הגירה היא מעבר ממקום טבעי ,מוכר ,ידוע ,למקום חדש ,לא מוכר ,שכרוך באי ודאות
ובהסתגלות .בין אם המקום החדש הוא תחנת מעבר טנטטיבית ,זמנית ,ארעית ,חולפת ,או
תחנה סופית ,ההגירה כרוכה בכאב העזיבה של המקום המוכר ובכאב ההשתלבות במקום
החדש .היא מעבר ממקום לא נוח ,שאינו מאפשר את הקיום הרצוי ,למקום נוח יותר,
שמאפשר קי ום רצוי יותר ,כשהמילה "מקום" מתארת מקום חומרי ,גשמי ,או פיזי; מקום
רוחני ,אידיאולוגי ,או מחשבתי; מקום רגשי ,תודעתי או נפשי; או כל מקום אחר בקיומנו
הגופני ,הרוחני או הרגשי ,שניתן להגר ממנו או אליו.
הקול הקורא שואל מהמושג הקונקרטי של הגירה מדינית ,את עקרון התנועה והמעבר
ממקום מאיים ,לא בטוח ,רעוע ,שאינו מאפשר תנאי קיום ,למקום בטוח ,שמאפשר תנאי
קיום ,תוך שהוא מרחיב מעמיק ופותח את מרחבי ההגירה גם לעולמות הגוף ,הרוח ,הרגש
והנפש .הגירת הלב ,הגירת המוסר ,התבונה ,הדת ,או המחשבה ,מצטרפים להגירה המדינית
ולעיסוק בסוגי ה האקטואלית של גירוש המהגרים הזרים ממדינה שכמעט כל אזרחיה הם
מהגרים דור ראשון ושני ,סוגיה שמעסיקה בימים אלה את השיח המקומי והעולמי.
נשמח לקבל הצעות למסות (עד  1,500מילים) ,רשימות קצרות (עד  1,000מילים) ,סיפורים
ושירים (עד שני עמודי  ,A4שירים רצוי בניקוד מלא ,ולכל הפחות בניקוד מנחה) .החומרים
שיתקבלו יעברו לקטורה ובמקרים מסוימים גם עריכה .נא ציינו את שם הכותב.ת ואת
כתובת האימייל בראש הדף הראשון.
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