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דבר יו״ר המערכת
בעקבות ההפגנות האחרונות של צעירי הקהילה האתיופית אשר מחו על הרג 

של  בערב  בישראל  העברים  הסופרים  אגודת  יצאה  הקהילה,  בן  של  מיותר 

קריאת שירה וספרות ושל קריאת מחאה, בשם "זעקת אחים".

אגודת הסופרים העברים, בראשות צביקה ניר, וביוזמת נירה תובל, מנכ"ל 

האגודה, עצמון יניב, סגנו וממלא מקומו של היו"ר ואנוכי, סגניתו ויושבת ראש 

מערכת מאזנִים, רצינו להגיד: אנחנו איתכם גם לאחר שהמהומות שככו. אנחנו 

איתכם גם כשאתם לא בכותרות. והינה אנו מתכבדים להקדיש חוברת מאזנִים 

מלאה אך ורק ליצירה של כותבים וכותבות יוצאי הקהילה האתיופית. רובם 

כבר נולדו בארץ או הגיעו אליה ממש כילדים קטנים, והם ישראלים לכל דבר 

ועניין. קבוצה מתאפיינת יותר על פי הספרות שלה מאשר על פי כל סממן אחר, 

ולכן רצינו להכיר לקהל הקוראים גם את מרחב הכתיבה הזה.

לפני כשני עשורים לימדתי מטעם האוניברסיטה הפתוחה קורס לימוד ושיפור 

העברית עבור סטודנטים מבני הקהילה האתיופית. השתדלתי להעשיר את שפתם 

כמיטב התוכנית שפיתחה האוניברסיטה, אבל בהיותי סופרת התעניינתי יותר 

בסיפורים שלהם. בסיום התבקש כל אחד מהסטודנטים לספר את סיפור עלייתו 

יצאו לאור ספר או שניים שסיפרו את  מאתיופיה ארצה. לפני שני עשורים 

סיפור ההליכה הקשה ברגל דרך סודן, קילומטרים על גבי קילומטרים, הרעב, 

המחלות, העינויים, הפחדים, הרדיפה על ידי המורדים, ההרג, התקווה וארץ 

ישראל האוטופית בחלומותיהם, אוטופיה שעזרה להם להגיע מאתיופיה. הייתי 

השתוקקתי  מהם.  אחד  כל  של  הפרטיים  האישיים  הסיפורים  מאוסף  המומה 

להכין אנתולוגיה ולפרסמה אך לא השגתי תקציב. מאז, סיפור עלייתם ארצה 

מסופר יותר ויותר, וכבר ידועים חלקים רבים ודרמטיים מתוכו, והסיפור בא 

לידי ביטוי גם בקולנוע. מאז, רבו היוצרים הכותבים עברית, שיודעים לספר 

ונוספים  אחרים  סיפורים  להם  יש  כבר  והיום  מצוינת,  בעברית  הסיפור  את 

לספר. מבחר מיצירות היוצרים הללו מוגש לכם כאן.

וכך הגענו לד"ר  בן הקהילה האתיופית,  יהיה  עמדנו על כך שגם העורך 

גרמאו מנגיסטו, מאוניברסיטת חיפה, עורך בעל ניסיון, אשר נענה מייד לאתגר, 

המהירה  העריכה  על  וכן  מאוד,  לו  ומודים  טובה  לו  מכירים  אנחנו  כך  ועל 

והיצירתית.

אני שואלת את עצמי אם נכון להוציא חוברת שלמה שכולה מוקדשת ליצירה 

של קבוצה מקופחת. ממש כשם שאני שואלת את עצמי אם הביטוי "ספרות 

נשים" אינו מקפח נשים ומכניס אותן לגטו. )לדעתי, המעשה הפמיניסטי הבא 
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יהיה מחקר בנושא "ספרות גברים"; אף כתבתי מאמר ראשון בנושא(. בעצם, 

הדבר הנכון ביותר היה לשבץ את היוצרים האלה בערבי הקריאה המתקיימים 

בבית הסופר מטעם אגודת הסופרים העברים, ולשבץ את יצירותיהם הכתובות 

עורכת  אשר  נטו,  אומנותיים  קריטריונים  פי  על  הבאים,  מאזנִים  בגיליונות 

מאזנִים הקבועה אמונה עליהם. ואומנם, מאז אותו ערב, "זעקת אחים", יוצרים 

אלה החלו לקרוא בהזדמנויות שונות ולא רק בנושא הקשור ישירות אליהם. 

כך צריך להיות גם לגבי כתב העת לספרות "מאזנִים": אני מזמינה את כל יוצרי 

הגיליון הנוכחי לקחת חלק בסצנה הספרותית העברית המתרחשת במחוזותינו, 

ולשלוח טקסטים למאזנִים, לעיתים, ככל האומנים האחרים המנסים את כוחם 

ושולחים אלינו מיצירותיהם ולא לחכות שנזמין אותם. אנחנו, באגודת הסופרים 

כפי  במאזנִים,  העברית  הספרות  את  להנגיש  חובה  לעצמנו  רואים  העברים, 

שציוונו ביאליק המייסד, בצורה מאוזנת, וליתן במה מגוונת לכל אומן שיימצא 

אנו  היום.  המסתמנת  העברית  הספרות  מפת  את  לשקף  מנת  על  לכך,  ראוי 

מתרגשים ומאחלים לכם קריאה נעימה.

ד״ר דורית זילברמן  

ואלה הקולות החדשים בספרות הישראלית -
דבר העורך האורח 

הקוראים המסורתיים של כתב העת "מאזנִים" עומדים לשמוע קולות נדירים, 

קולות בתוליים, אם תרצו, קולות היוליים, אשר היו קול קורא במדבר במשך 

שנים רבות או זעקו כאב, ושרו אהבה בהיחבא בסלון הבית או במגירה אישית. 

החברתית  המחאה  בזכות  הן  פה  לפתחון  עתה  זוכים  המושתקים  הקולות 

היה  להתרחשותה  שהמניע  אתיופיה,  יוצאי  ישראלים  צעירים  של  האחרונה 

הרג סלמון טקה בידי שוטר, והן בזכות המחווה החברתית המבורכת של הנהלת 

אגודת הסופרים העברים בישראל, שהזמינה את הכותבים והכותבות מקהילת 

יוצאי אתיופיה לפרסם את יצירותיהם בגיליון שייחדה בעבורם, מתוך הזדהות 

עם מחאתם.

מקדשם  בהיכל  האולימפוס  מפסגת  בוקעים  לא  האלה  החדשים  הקולות 

משגת  אינה  שהבנתו  בסוגיות  הציבור  את  ומוכיחים  ספרותיים  אלילים  של 

כואבים  בעת  ובה  וחוגגים,  כי אם מהללים  מדאגותיו הממשיות,  חורגות  או 

וזועקים, את המציאות הקיומית הממשית כאן ועכשיו, שבתוכה חיים הכותבים 

עצמם. כל כותב וכותבת משמיעים קול ייחודי, אך דומה במסר שלו, שכן רובם 

ככולם שואפים, דרך סיפורם ושירם, להתחבר למורשת יהדות אתיופיה, למסע 

עליה, ולזהות האישית והקולקטיבית. בה בעת הם קוראים להשתלבות הקהילה 

תופעות  נגד  מתפשר  בלתי  חברתי  מאבק  ולניהול  כוח,  עמדת  מתוך  בחברה 

מזיקות בחברה. לצד אלה – שיר אהבת הארץ, ירושלים והעם – מורגשים, 

כמובן, מקומם של אהבה, והאושר ושיברון הלב הנלווים לה. אלה לא נפקדו 

ביצירות שלפנינו.

הכותבים  בחרו  להם  אשר  העיקריים  הנושאים  הם  ארבעה  גסה,  בחלוקה 

ירושלים  האחד,  ומאמצם:  זמנם  כישוריהם,  מרב  את  להקדיש  והכותבות 

המדומיינת וירושלים הממשית; השני, מסע בין דורי אחר חיפוש נקודות חיבור; 

השלישי, שירי מחאה וזהות: יהדות, שחורות וגזענות; והרביעי, אהבה ותשוקה 

ומשברים ופרדות. 

ירושלים המדומיינת וירושלים הממשית. ירושלים שמציתה את דמיונם של 

ביצירותיהם  הזמנים תופסת מקום מרכזי  ובכל  יוצרים כמעט מכל התרבויות 

של ישראלים יוצאי אתיופיה. היא מופיעה בדמיונם כפי שנחקקה מסיפורים 

שעברו מדורי דורות, ככלה ביום כלולותיה, כליל יופי ושלמות, הטוב והטוהר 

כי  מגלים  היוצרים  בה,  בקיומם  או  לישראל  בהגיעם  אולם  אותה.  מגדירים 
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הכלה החסודה אינה אלא אישה מן העיר הגדולה, אם תרצו, איש מן העיר 

וטוהר,  זה, שניהם באותה מידה, משוחררים מכל קודש  וגם  זו  גם  הגדולה, 

מחוברים בכל נימי נפשם לחומר. הפער העצום בין ירושלים האידיאליסטית, 

הקדושה והצודקת לירושלים הממשית, החומרית והמסוכסכת בינה לבין עצמה 

ובינה לזולתה מעורר צריר הכרני חריף בקרב היוצרים. לכן הם מחפשים דרכים 

אשליה  תוך  לחיות,  מעדיפים  אחדים  ירושלים:  שתי  בין  הפער  את  לצמצם 

יופייה, שלמותה  מוסיפים לשבח את  ואף  ירושלים המדומיינת,  עצמית, את 

וקדושתה, ואחרים מעודדים את עצמם ואת זולתם להתפכח ולראות בירושלים 

ולפעול  ואי השוויון בה,  נכוחה, לזהות את מגרעותיה, חוסר הצדק  ממשית 

לתיקונה. 

 מסע בין דורי אחר חיפוש נקודות חיבור. הכותבות והכותבים עורכים מסע 

חיפוש אחר נקודת תפר בין דור העולים, דור המדבר, דור אמוני וציוני, שראה 

את תכלית קיומו העליונה במימוש השיבה לישראל, לבין הדור הצעיר שנטל 

על עצמו חובה מוסרית ליצור ישראל יפה שכל בניה ובנותיה יכולים להיות בה 

בשוויון, בחירות ובכבוד הראויים. בחיפוש הזה הם מגלים שורשים, זיכרונות 

וסיפורי גבורה והקרבה המחברים אותם עם קהילתם ועם העם היהודי בכללותו, 

ואף מעניקים להם השראה וגאווה ומשמעות ותכלית לקיומם. אך לא פחות, 

מסע זה מעורר בהם תחושת חמלה כלפי דור המדבר שמזדקן בישראל מבלי 

שהייתה לו יכולת לנהל שיחה משמעותית עם ילדיו ובלי יכולת להנחיל בו את 

מכלול נכסיו התרבותיים והאמוניים הנאצלים. 

נבנים  מחאה  וסיפורי  שירי  וגזענות.  יהדות, שחורּות  וזהות:  מחאה  שירי 

הקהילה,  בני  וגזענות.  שחורות  יהדות,  למחצה:  הקדוש  המשולש  במפגש 

בשהותם באתיופיה, היהדות הייתה סימן היכר לזיהוים, לקבלתם ולדחייתם, 

לברכתם ולקללתם, ולצבע עורם לא היה משמעות מיוחדת. בהגיעם לישראל, 

מרכיב זה הפך למשמעותי, תו היכר המציב אותם במיקום הנמוך בהיררכיית 

שרובם  והכותבות,  הכותבים  החברתי.  מעמדם  נחיתות  את  והמגדיר  הצבעים 

ככולם נולדו והתחנכו בארץ, גילו להפתעתם כי לא פעם צבעם הכהה הפך 

לחסם כמעט בלתי עביר החוצץ בינם לבין עמיתיהם הבהירים. לכן ביצירותיהם 

הם לא רק דוחים את משמעותו המשוחדת המובנית מתוך ההטיה האידיאולוגית 

גאווה  ממנו  ושואבים  אותו  מהללים  הם  אלא  השחור,  הגוון  של  המערבית 

וכבוד, ובדרך זו מנסים לשקם את דימוים, למוטט את המחיצות המפרידות בין 

אנשים מגוונים שונים ולשפר את מעמדם החברתי. 

בעבור  שימשו  תמיד  האלה  הסוגיות  ופֵרדות.  ומשברים  ותשוקה,  אהבה 

משמעות  מקבלות  הן  לפנינו  ביצירות  ולשירים.  לסיפורים  פורה  כר  יוצרים 

כואבת וטרגית. יהודי אתיופיה שהו תקופה ממושכת בחברה מסורתית ומהוגנת; 

ההורים היו מעורבים בבחירת בן זוג לבתם או בת זוג לבנם ובכינון מערכת 

היחסים ביניהם, ואף טיפחו את נישואי ילדיהם והבטיחו את הצלחתם. לעומת 

זאת, בישראל הצעירים יצאו משליטת הוריהם. לכאורה, נפלה בחלקם זכות 

גדולה לבחור בן או בת זוג לפי טעמם ומצפונם. אך לאמיתו של דבר, הבחירה 

לכינון הפכו  הנוחות  היחסים  כבד, מערכות  בלי מחיר  הושגה  לא  החופשית 

למאתגרות לשימור לאורך זמן, זוגות התפרקו, לעיתים בדרך טרגית, ואהבה 

יציבה, מתמשכת ומשמעותית הפכה לזיכרון מתוק מהעבר. חלק מן השירים 

והסיפורים מבכים את אובדן האהבה התמימה, אהבת אמת, שחיברה והחזיקה 

פעם שתי נפשות מגיל נעורים ועד גיל זקנה, או בלשונו של הסופר האתיופי 

המהולל, הדיס אלמיו: אהבה עד הקבר.

אגודת  להנהלת  הלב  מקרב  תודה  להביע  ברצוני  זו  בהזדמנות  לבסוף, 

במה  והעניקה  חשובה,  חברתית  משימה  שנטלה  בישראל,  העברים  הסופרים 

לכותבות ולכותבים ישראלים יוצאי אתיופיה לבטא את עצמם בנושאים שכל 

זו, על דפיו של כתב העת מאזנִים. אני  כך מעסיקים אותם בתקופה חשובה 

מקווה שחלון ההזדמנות שנפתח בנסיבות מיוחדות בפני יוצרים ישראלים יוצאי 

ביצירה  השתלבותם  ויאפשר  בשגרה,  גם  זמן  לאורך  פתוח  יישאר  אתיופיה 

הספרותית הישראלית. 

השראה  יקבלו  ותחום  תחום  בכל  תרבות  אנשי  כי  תקווה  כולי  זו,  ברוח 

מהנהלת אגודת הסופרים העברים, וישתפו פעולה עם אומנים ישראלים יוצאי 

רחב  גוון  בארצנו  כאן  יתהווה  כך,  יעשו  אם  התרבותית.  בעשייתם  אתיופיה 

לכול  ומעל  פניה של החברה,  נאמנה את  תוצרים תרבותיים, המשקפים  של 

הישראלית,  החברה  ואנחנו,  הימים,  ברבות  ביטוי,  יקבלו  גדולים  כישרונות 

נתברך בהם.

ד"ר גרמאו מנגיסטו
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ירושלים המדומיינת וירושלים הממשית

אברש בן ברוך

הלך ירושלמי 
ֵאיְנסֹוף ְמׁשֹוְרִרים ָּכְתבּו ָעַלִיְך ִׁשיר 

ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ְוטֹוִבים עֹוד יֹוֵתר. 

ּוָמה ְּבַקְטנּוִתי אּוַכל ֲאִני לֹוַמר?! 

ֶׁשָּיְפֵיְך הּוא ָנִדיר ִזיֵוְך ַּבל ְיֹתַאר 

ַאְך ָמה ֵהן ַהִּמִּלים ֶׁשּיּוְכלּו ְלַבֵּטא 

ֶאת ַהְּתנּוָעה ַהֹּזאת ָהְרחֹוב ַההֹוֶמה 

ֵאיְך אֹוְמִרים ֲאָנִׁשים ֵאיְנְספֹור צֹוֲעִדים 

ָמה אֹוְמִרים ַעל ׁשֹונּות, ַעל ָּגֶון ּוְצָבִעים 

ֵּכיַצד ְמָתֲאִרים ֶאת ָהֲאִויר ַהַּצח 

ַהִּמְרָקם ֶהָעִדין ְוַהַּמָּׁשב ָהַרְך 

ּוָמה ַאִּגיד ֲאִני ַעל ַּתְמִהיל ֶׁשל ֵריחֹות 

ַעל ִניחֹוַח ִסְמָטה ַעל ַאְנֵׁשי ֲחלֹומֹות 

ִמי ִיְתֹּפס ַהְרמֹוְנָיה ִנְפָלָאה ֶׁשל ְקֻדָּׁשה 

ִלּטּוף ָּבֵעיַנִים, ִחּבּוק ְוַאֲהָבה?! 

 

ֵיׁש עֹוד ַהְרֵּבה ִמִּלים ְוִיָּכְתבּו ַהְרֵּבה 

ַאְך לֹא ְיָתֲארּו ְמַעט ִמֵּניּה ּוֵביּה 

ַאף ֶאת ַהִּמְדְרחֹוב ֶׁשָּלְך ִעיִרי ָנֶוה. 

הקול 
קֹול ֲאִני ׁשֹוֵמַע 

ֵלְך ִלירּוָסֵלם. 

קֹול ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָּכאן ֶזה לֹא ַהָּמקֹום. 

ַהּקֹול ְמַהְדֵהד ְּבתֹוִכי ֲאִני ׁשֹוֵמַע. 

ֶזה קֹוָלם ֶׁשל הֹוַרי ֶאָחד ְוֵאינֹו רֹוֵגַע. 

ֲעֹזב ָּכל טּוב ָּכאן ְּבֶאֶרץ ֵנָכר. 

ֲחֹזר ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ּוְרֵאה ֶאת ַהָּׂשָכר. 

ַהּקֹול לֹא ַמְפִסיק הּוא הֹוֵלְך ִאִּתי. 

ַּבָּׂשדֹות, ַּבִּמְרֶעה, ַּבֲחלֹומֹות, ִּבְׁשָנִתי. 

ֶיְׁשָנּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש 

ֵאי ָׁשם ַאֲחֵרי ְּגָדִריף. 

ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ַחָּמה ְלָך ִנְׁשַלח 

ִעם ַהֲחִסיָדה ֲאֶׁשר ָּתעּוף. 

ֵלְך ְּבָכל ְמִחיר, 

ְזֹכר ִּכי ַאָּתה יֹוָנה, 

עּוף. 

אֹור ָיֵרַח ָחׁשּוְך, 

ֲחֵבַרי ַוֲאִני לֹא ִנְׁשָאר ָּבנּו ֹּכַח. 

ָרִצים ְּבֶׁשֶקט, ַמֵהר. 

ֲאִני לֹא ֵמִבין 

ִמַּכָּמה אֹוְיִבים ֶאְפָׁשר ִלְברַֹח? 

ָאַמְרִּתי "ַּדי ֲאִני חֹוֵזר" 

ִנְגָמר ָהֹאֶכל, 

ֵאין ַמִים יֹוֵתר. 

ִּפְתאֹום ָׁשַמְעִּתי קֹול ְוהּוא אֹוֵמר 

ֵלְך ִלירּוָסֵלם, 

ֵלְך ְוַאל ַּתֲחֹזר. 

ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ִנְכָנס ִּבי ֹּכַח ַוֲאִני ָרץ. 

ֶזה ַהּקֹול ַההּוא ֶׁשל הֹוַרי ָהֶאָחד, ַהָּׁשֵלו. 

עֹוד ִּתְרֶאה ֶאת ַהַּׁשַחר אֹוֵמר ִלי ַהּקֹול ֶהָעֵצב. 

ֶזה ַהּקֹול ֶׁשל הֹוַרי, ֶׁשִּגָּלה ִּכי ְּבנֹו ֶנֱעַלם ְלֵעת ֶעֶרב. 

ַוֲאִני ְמַחֶּכה ַלַּׁשַחר רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 

ְלַהְפִסיק ִלְברַֹח, ִלְמצֹא ַמְרּגֹוַע ַלֶּנֶפׁש. 

ְמַחֶּכה ַלֵּקץ ְלסֹוף ַהִּמְדָּבר, 

רֹוֶצה ְלַהִּגיַע ֵמֵעֶבר ָלָהר. 

ִצּיּוֵני ַהֶּדֶרְך ָּכאן ָרִעים ֵהם, 

ַהֹּכל ָלְקחּו ַהּׁשֹוְדִדים ְּבִאּיּום. 
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מֹוֵרה ַהֶּדֶרְך ִׁשֵּתף ְּפֻעָּלה 

ָלַקח ֶאת ַהֶּכֶסף ּוָבַרח ִאָּתם. 

ֶזה ְטָראּוָמה, נֹוָרא ְוָאיֹם. 

ַעְכָׁשיו ְּבסּוָדאן ְּבֵבית ַהֶּכֶלא 

ִלְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ִנּדֹוְנִּתי. 

ַיֲהדּוִתי ִנְתַּגְּלָתה 

ֶׁשֵּסַרְבִּתי ְלַהְכִניס ָטֵרף ְלִפי. 

ֱאלֵֹקי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָך ֲאִני ְמַקֵּנא. 

ָמַתי ּתֹוִציא אֹוִתי ִמָּכאן ַהּבֹוֵרא? 

ֲחֵבִרי ַלֶּדֶרְך ּגֹוֵוַע ַלָּמֶות ֵמָרָעב 

ִהֵּנה ִׁשָּׁשה ְיָלִדים ֶׁשִאְּבדּו ֵאם ָוָאב. 

ֲחִמִּׁשים ּגּופֹות ָּכל יֹום, ֵאין ָמקֹום ִלְקּבֹר. 

ֲאִני הֹוֵלְך ְלַחֵּפׂש ִמיֶׁשהּו ִאּתֹו ְלַדֵּבר. 

עֹוֵבר ַעל ּגּופֹות ֵאיְנְספֹור, ֵאיֶזה ְׁשכֹול. 

ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ִעם ִמי ְלַדֵּבר? 

ֻּכָּלם ִנְמָצִאים ְּבָמקֹום ָאֵפל ֵאי ָׁשם ַּבְּׁשאֹול. 

ְּבֶעֶצם אּוַלי ֵיׁש ִעם ִמי ְלַדֵּבר 

ִאיׁש ֶׁשִאֵּבד ִאָּׁשה ְוִתְׁשַעת ְיָלָדיו 

ִהְזִמין אֹוִתי ָלגּור ִעם ְׁשלֶֹׁשת ְיָלָדיו ַהּנֹוָתִרים. 

 

ַמְפִליָגה ָהֳאִנָּיה ְּברּוַח ְסָעָרה 

לֹא ִנְתַּפְסנּו ֲעַדִין זֹו ָהְרָוָחה. 

ְוַהּקֹול ִמְתַּגֵּבר ְּבתֹוִכי ְּכמֹו ַהְּסָעָרה 

"ֱהֵיה ָׁשלֹום ְּבִני, ְמֹסר ִלירּוָׁשַלִים ֶאת ְּדִריָׁשֵתנּו 

ִלְׁשלֹוָמּה, ֶאת ַּגְעּגּוֵעינּו ֵאֶליָה, ָהַאָּגִדית ְוָהְרחֹוָקה". 

מתים לירושלים 
ֵהם ִצּפּו יֹום ֶאָחד ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים. 

ַעל ְׂשַפת ַהָּים ֵהם ִּכּלּו ַנְפָׁשם. 

ֵהם ָקמּו ְּבַלְיָלה ָחׁשּוְך 

ְּבֶאֶרץ ַהָּמֶות. 

ַמֶּׁשהּו ָקָרא ָלֶהם ִמּתֹוְך ַהָּים. 

ֵהם ִנְמְׁשכּו ֶאל ַהּקֹול ַהֶּנֱעָלם 

ְולֹא ָׁשבּו ַעד ַהּיֹום. 

ַּגם ִהיא ְּכמֹו ַרִּבים ֵמַאֶחיָה 

ָקָמה ַלְיָלה ֶאָחד 

ִנְתַעְּטָפה ְּבֶנֶטָלה ִּכְבַטִּלית 

ְּכמֹו ַמְלָאְך ָלָבן 

ְוָצֲעָדה ַאט ַאט 

ֶאל ַהּקֹול ֶׁשָּטַרף ֶאת ַאֶחיָה. 

ִנְכְנָסה ֶאל ְמנּוַחת עֹוָלִמים 

ְּכִאּלּו ִהִּגיָעה ִלירּוָׁשַלִים. 

מבצע שלמה 
ַמַּבְטֶכם ֻמְׁשָּפל ַאְך ִלְּבֶכם מּוָרם 

ַאֶּתם צֹוֲעִדים ֶאל ֵעֶבר ַהְּמִׂשיָמה 

ִנְרִאים ַּתָּיִרים ִמן ַהּׁשּוָרה 

ְּבעֹוד ִלְּבֶכם ּפֹוֵעם ְּבָעְצָמה. 

ַאֶּתם ִּגּבֹוֵרי ַחִיל ִמִּׁשְכְמֶכם ָוַמְעָלה. 

ֲאִני צֹוָפה ָּבֶכם ֵּגָאה ּובֹוָכה. 

ַאֶּתם הֹוְלִכים ִלְפּגֹׁש 

ַאִחים ֶׁשּלֹא ְרִאיֶתם 

ִמֶּזה ַאְלַּפִים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה. 

ַאֶּתם ִמְתַרְּגִׁשים, 

ׁשּום ִמְכׁשֹול לֹא ַיֲעצֹר ַּבַעְדֶכם. 

ָהעֹוָלם לֹא ַמִּכיר ְּבַמֲעֵׂשיֶכם. 

ַאֶּתם ְּדֵבִקים ָּבֲעִׂשָּיה 

ִמּתֹוְך ֵעֶרְך ְוַאֲהָבה. 

נדודים 
לֹא מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי 

ְּבׁשּום ֵחֶלק ַּבַּבִית 
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ָזָזה ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר. 

ֵאין ִלי ְמנּוָחה, 

ֲאִני ָּתָרה ַאַחר צֶֹרְך ִקּיּוִמי. 

ֵאין ִלי ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות ָּדָבר 

ֶׁשהּוא ֵמֵעֶבר ְלִהָּׂשְרדּות. 

ַלְּׁשִכיָנה ֵאין ַּבִית 

ַּגם ִהיא לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח 

ָּדַרְׁשִּתי ִקְרָבֵתָך. 

מצפה לך
ִּדְמעֹוַתי ִנְׁשָּפכֹות, ְּגרֹוִני ֶנְחָנק 

ַזֲעקֹוַתי ָעלּו ִמְּגִניחֹות ַהַּמֲחָנק. 

 

ִמי הּוא ֶׁשֶהֱעִציב ִלֵּבְך ֲאחֹוִתי 

ִמי הּוא ִאְמִרי, יֹוָנִתי ַּתָּמִתי. 

ֶאֱעֶׂשה ַהֹּכל, ֶאְבֶּכה ִּבְמקֹוֵמְך 

ָאָּנא ָנאָוה ַרק ַאל ִּתְבִּכי. 

 

ָהָעֶול ַרב ֵאין ְלָתֲארֹו 

ַהְּכֵאב ָחָזק ָּכֵבד ִלי ִמְּנׂשֹוא. 

 

ְנִסיַכת ַהִחּיּוִכים, ַמְלַּכת ָהַאֲהָבה 

ֵאם ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ְמקֹור ַהַּגֲאָוה 

ַמהּו ֲאחֹוִתי ֶׁשָחָרה ָלְך ַעד ָּכְך? 

 

ִסְלִחי ִלי ַעל לֹא ָׁשַמְרִּתי ִעְקבֹוַתִיְך 

ְּבָכל ֲאֶׁשר ָהַלְכְּת ּוְבַאֲהַבת ַחַּיִיְך. 

 

ְלִגַּנת ַמְלכּות ָיַרְדִּתי 

ְּבִׂשְמַלת יִֹפי ְללֹא ַׁשְרִביִטי 

ֵּבין ָהֲאָרִזים ָּבחּור ָרִאיִתי 

ּוְלָדְבָקה ּבֹו ֵאיְך ֶׁשָרִציִתי 

לֹא ָהָיה ָמקֹום ְלַבָּקָׁשִתי. 

 

ִאְמִרי ֲאחֹוִתי ָמה ְוֶאֱעֶׂשה 

ְנִסיָכה ֶׁשִּלי ַּבת ֶמֶלֶסה 

 

ַמְלָאְך ֶנֱאָמן ֵאין ִלי עֹוד ֹּכחֹות 

ַאָּתה ִּתְקָוִתי ִאיׁש ַהְּׁשִליחּות 

ִהְטעּוִני ִמְתַחִּזים לֹו חֹוְׁשֵקי ְׁשָלָליו 

ָמְצאּו ָאִחי ֵלְך ְּבִעְקבֹוָתיו. 

ָהִאיׁש הּוא ִנְסָּתר ֵמֵעין ָאָדם 

הּוא ִמְּמקֹור סֹוד ְוָרז ֶנֱעָלם. 

המסע נושא פרי 
ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבֶאְתיֹוְּפָיה 

ְּבָהֵרי ַהָּגלּות 

ִנְכַסְפנּו ֵאַלִיְך ְירּוָׁשַלִים 

ַאְּת ֶאֶרץ ַהִחּיּות. 

ֵמַהְּׁשמּועֹות ֲאַהְבנּוְך 

ִמּתֹוְך ַהִּסּפּוִרים 

ָׁשַמְענּו ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש 

ֵיׁש ַרק ְיהּוִדים. 

ַהֲחלֹום ָעַלִיְך ִמִּלֵּבנּו לֹא ָמׁש 

ָחַלְמנּו ָזָהב, 

ָחִזינּו ֵּבית ִמְקָּדׁש. 

לֹא ָרִצינּו ְלִהְסַּתֵּפק ַרק ְּבִסּפּוִרים 

ַׂשְמנּו ֵאַלִיְך ְּפָעֵמינּו 

ְירּוָׁשַלִים. 

ְזֵקִנים ָנִׁשים ָוַטף ָיָצאנּו ֵאַלִיְך 

ְללֹא ׁשּום ְנִסיָגה 

ִעם ַהְרֵּבה ַאֲהָבה. 
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ַיִּקיִרים ִהְׁשַאְרנּו ְּבֶדֶרְך ַהָּמֶות 

ִהְקַרְבנּו ֵאיְנסֹוף ָקְרָּבנֹות. 

 

ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּכאן 

ֶאְצֵלְך ֲחלֹום. 

ְּבֶאֶרץ ָהָאבֹות. 

 

ֲחלֹוֵמנּו ִהְתַנֵּפץ 

ָהַפְך ְלַאְׁשָליֹות. 

ַאְך לֹא ִנֹּפל ְירּוָׁשַלִים 

ֲאַנְחנּו ֲאָריֹות. 

ָנקּום ִעם ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ֲאַנְחנּו ַּבֶּדֶרְך ְלַהְגִׁשים ֶאת ַהֲחלֹום. 

כמלכה בארמונה 
ְמַהֶּלֶכת ִּבְרחֹובֹוַתִיְך ְּכַמְלָּכה ְּבַאְרמֹוָנּה 

ִעם ִחּיּוְך ָּבֵעיַנִים ְוֵלב ׁשֹוֵפַע ַאֲהָבה. 

ֲאָבַנִיְך ְלַכּפֹוַתי ֵהן ַמְרַבד ְקָסִמים 

ֲאִויֵרְך נֹוְׂשֵאִני ְּכַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים 

ַּתָּיַרִיְך ֵהם ִלי ְמַבְּקִרים ְרתּוִקים 

ַמִּביִטים ִּבְפִליָאה, ׁשֹוִהים ּוִמְׁשָּתִאים. 

ִחֵּנְך ְּפֵסיַפס ּדֹורֹות ְּבִעָּדן ִמְתַחֵּדׁש 

נֹוֵיְך ִצְבֵעי ֶקֶׁשת, ָּבַנִיְך ְּבִקּבּוץ. 

 

ׁשֹוְלִחים ְּדִריׁשֹות ָׁשלֹום, ַלֹּכל ִמָּכל ִּפָּנה. 

ְּבנֹוַתִיְך ִרְּפדּוִני ְּבִחּבּוֵקי ְמעֹוָנה 

ִמי ִיַּגע ִּבי ְּבִעיר ִמְבַצר ָהַאֲהָבה 

ָּבֶניָה ָמֵגן ִלי ְּבנֹוֶתיָה חֹוָמה 

צֹוֶעֶדת ַּבְּפרֹוְזּדֹור ַלְּטַרְקִלין ֶׁשל ַמְעָלה. 

ְירּוָׁשַלִים ִהיא זֹו אֹוָתּה ַהַּכָּלה 

ֲאֶׁשר ֵאְרסּוָה ַרִּבים 

ְוָחָתן ֶאָחד ָלּה. 

גרמאו מנגיסטו

חלום בדמי כבוד1 
אלף תשע מאות שמונים וחמש. ארבעים אלף רגל גובה מעל ים סוף משיגים 

מרחב געגועים נרחב ומקצרים ציר זמן ערגה ארוך; שבעים יהודים כהי עור 

וכוהן אחד, באנו וקרבנו יותר מאי פעם אל מחוז חפצנו. מעלינו נפרש רקיע־

השמיים אוזניים כרויות, מתחתינו רובצים עבים מנומרי צלע ורגועי אופי, ואנו 

נפעמים ונרגשים מונים דקות אחרונות של שלהי גלות, גלות חבש בת אלף 

כפול פעמיים שנה. 

ואנוכי  ישבנו כהן איוב בטיבבו  ביותר, צמודים  בצמד המושבים הקדמיים 

אמאוייש מנשה, והיתר במושבים אחרונים. אב נפשי, אני קוראת לכהן בטיבבו, 

בשֵרפת  פעמים  עינינו שמונים  במו  חזינו  שנינו  לי,  קורא  הוא  רבתה,  אימא 

באוויר  כיבינו  אנחנו  גם  הבריות,  של  כהרגלן  שעווה.  בנרות  חיינו  פתיל 

ריאותינו את האש האוכלת תוחלת חיינו. בשונה ממנהג עמים השוכנים קבע 

בארצם, בה בעת שיככנו שֵרפת קור חיינו, הצתנו גיצי תקווה בליבנו: בשנה 

הבאה בירושלים, איחלנו, שנה אחר שנה. רבים מאמינים כי שלוש המילים הן 

האחראיות הבלעדיות לאריכות חיינו. 

אני מביטה באב נפשי, אני רואה את עצמי, כמעט. הָשנים הרבות הארוגות 

בנוף מראהו, שערו לבן למחצה, זקן שחור־לבן ארוך נופל לחזהו כמו מפל מים 

עשיר זרמים. קמטים וקפלי עור הכובשים את תבנית פניו המוארכות מעידים 

כי חלה נסיגה בבשר חזותו. אב נפשי מעורר מורא בקרב הבריות, בעוברו בתוך 

הכפרים, רכוב על סוס עב חזה, מאריך רעמה ועדוי פנים. העוברים ושבים נהגו 

לעמוד דום עד שהרים הסתירוהו ואופקים חבקוהו; מארחיו התקינו מושב רם 

בעבורו; מאמיניו נשמעו לפסיקותיו ההלכתיות ללא סייג, ואפילו הורים שדם 

יוצא ירכיהם זועק באדמה קיבלו בצייתנות ובכניעות את הכרעתו ולחצו לשלום 

ידיים מגואלות דם. לבד מעקבות שהותירו השנים הרבות בגוף שנינו, הגם זה 

חלקי, דבר וחצי דבר אין בי, בו יש. זה רחמי הפורה, שהפרה שנים־עשר עוברים 

ונשאם מאה ושמונה ירחים תמימים, ואלו זרועותיי הנדיבות שחבקו מאה נכדים 

ואלו זוג עיניי שראו מאתיים נינים, זיכוני להצטופף בצל הילתו.

פתע "יש חשש ממשי," אמרתי. שלוש מילים בלבד. הייתם צריכים לראות 

כמה עיניים חוששות רצו בתקרת המטוס וחיפשו חששות. אני בת שמונים, אני 

יודעת היטב איך מביטים אנשים חוששים, אסור היה לי להגיד זאת. אנשים 

1 הסיפור 'חלום בדמי כבוד' זכה בתחרות הסיפור הקצר של עיתון 'הארץ' 2010 – תש"ע
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תלויים בין ארץ לשמיים, רובם צעירים. אב נפשי נותר רגוע, הוא בן שמונים. 

חשש  "אי־זה  ושאל,  הנהדרת  מצנפתו  פעמים  וכמה  כמה  לצדדים  הניף  רק 

מישש ומיחש ליבך."

"יש חשש ממשי," אמרתי, "שמא אב נפשנו יגדל ויתגדל שבעתיים בירושלים, 

וגופו ייאלץ לעלות שמיימה בחסות נפשו כצדיקינו מקדם הימים, והיה כלא 

היה בעבור אדמה והיה נצח מּוְנָצח בלב אדם ובתודעתו."

אנשינו אספו עיניהם מהתקרה. "כבוד," אמר אב נפשי, "בורח כצל מרודפיו; 

אחינו  בין  בימים.  והבאים  אלוהים  עובדי  שואבת  כאבן  הוא  שואב  לתוכו 

בירושלים נהלך ראש זקוף וחזה מורם." ואז הוא התחיל להתפלל בשפה שאיש 

אינו מבין, שפה שבה הוא מדבר עם אלוהים. כולנו התחלנו להגיד אמן, כולנו 

החדשים  עולם  באי  הילדים,  אפילו  לשתוק,  ומתי  אמן  להגיד  מתי  יודעים 

יודעים, באמת. 

פתע יצאה בת קול ואמרה, "אחים ואחיות הנכבדים, עתה אנו טסים מעל 

המטוס."  אשנבי  בעד  בירושלים  להביט  אתם  רשאים  סוף  כל  סוף  ירושלים, 

חזנו עלה וירד כמפוח וליבנו חישב להינתק ממקומו ולהיפלט החוצה. מקטן 

עד גדול, כיסינו פנינו בצעיפינו החגיגיים ותחבנו ראשינו בין ברכינו, אם נחזה 

באורות ירושלים, עינינו יאבדו מאורן וגופנו יתמוסס, ככה באמת חשבנו.

דממה שררה. כולנו התכנסנו לתוך עצמנו וצפינו בהשתאות בירושלים. אני 

יודעת בדיוק איזו ירושלים רואה כל איש בדמיונו, אני בת שמונים. זה חוזה 

בבית מקדש עטור זהב, מראשו בוקעות אלומות אור, העולות שמיימה ויורדות 

ארצה וזורעות שלום וביטחון בין שבטי ישראל; זה צופה בדביר, העומד על אבן 

השתייה, שבו מוצבים בהדר משכן ארון הברית והכרובים, בהיכל הקודש שבו 

מתבצעות עבודות פולחן ובאולם שדרכו נכנסים ויוצאים רבבות מתפללים; זה 

צופה בחדווה בחיות טורפות, המתפתלות בצלעות הר ציון ומלחכות עשבים 

יונים,  ממקורות  ארצה  הנופלים  בזרעים  בפליאה  מביט  וזה  ככבשים;  רכים 

נובטים כהרף עין, קורמים עור וגידים ובו ביום נושאים ֵּפרות מתוקים ומזינים, 

שאותם קוטפים ואוכלים השוקדים בלימוד תורה ותפילה בבית אלוהים.

דקות  חמש  בעוד  הנכבדים,  ואחיות  "אחים  ובישרה,  קול  בת  שוב  יצאה 

ננחת בנמל תעופה בן־גוריון, אנא הישארו חגורים במקומותיכם." כולנו הקצנו, 

וקרבה  באה  הקודש  באדמת  התבוננו  כלא מאמינים  מעינינו,  צעיפינו  הסרנו 

אלינו ודמעות אצורות ]עצורות[ בתוכנו התפרצו בפרץ גדול וחנקו גרונותינו. 

נפערו לרווחה. כחולמים  נגעו בקרקע, מנועיו דממו, דלתותיו  גלגלי המטוס 

היינו מביטים בסולם מוצב ארצה וראשו נושק למפתן המטוס.

ראשון אב נפשי ירד, אני אחריו, נשים, תינוקות; גברים – קשישים, נושאים 

על גביהם, ירדו בעקבותינו. ממשלות, שרים, רבנים, אלופים ואומנים נעמדו 

בשורות וערכו לנו קבלת פנים, וכתבים הנציחו שובנו אל ארץ חפץ במילים 

מאחורינו  מותירים  המכובדים,  שורות  בין  חלפנו  קל  חיש  אנחנו  ובתמונות. 

ידיים מושטות לשלום, ובהגיענו לשטח פתוח, ישישינו נשרו מגב נושאיהם, 

מקטן עד גדול כרענו ברך, נישקנו האדמה הקדושה ותכופות פרשנו ידינו אל 

מקום מושבו של אלוה.

לנשק  נותרו משתוקקות  ושפתותינו  זיפזיף קשיח,  מכוסה  ירושלים  אדמת 

"אדמה  הוא.  היה  געגועים  אכול  כמה  תראו  נפשי,  אב  קבל  הקדוש,  עפרּה 

רכה," אמרתי, "סופגת דם אדם, כל סופג סופו להתמלא במוקדם או במאוחר, 

ברם אדמה היודעת להקיז דם מבלי שתהיה מסוגלת לסופגו, עלולה להיוותר 

בצימאון תמידי." 

יודעת בדיוק מה  הייתם צריכים לראות איך אב נפשי הניף מצנפתו. אני 

אומרות ההנפות האלה, אני בת שמונים. אסור היה לי להגיד דברים האלה. 

אתם צריכים להבין אותי, מאז הייתי ילדה קטנה האמנתי, בירושלים לא נשפך 

דם ולא מתים. 

"אימא רבתא, מה לך דברי צחוק ולצון, הלוא ידעת כי בירושלים אין פגעים 

ואין נגעים, אלא מתחוללים אותות ומופתים, והדם המפעפע ממצחי אינו אלא 

נס בתוך נס, והוא אות ברית בינינו ובין ירושלים," לימדני אב נפשי תוכחה, 

ואני השפלתי מבט ונצרתי לשון. 

ברך  ילדינו כרעו  פנינו,  ושבח ההשגחה, שבנו אל מקבלי  ובתום ההודיה 

המשרות  נושאי  הוריהם.  אלו  היו  כאילו  ואדוניות  אדונים  בהונות  ונישקו 

לבן  לבן,  שחור  זוג,  זוג  ילדיהם.  אלה  היו  כאילו  להם  ונשקו  ילדינו  נשאו 

שחור, התחבקנו והתנשקנו כדרך אחים אכולי געגועים הנפגשים לאחר פרידה 

ממושכת.

וחמקו  הממוגנים  לרכביהם  נבלעו  המכובדים  תם.  אחים  בין  החטוף  המפגש 

ירושלימה, אנחנו פסענו אל תוך אולם אורחים. שוב יצאה בת קול נשית ונטולת 

גוף ובישרה: "לעולים שהגיעו זה עתה מחבש, ברוכים הבאים לישראל." ברוכה 

כל  במצח  נחרצו  רצון  אי־שביעות  וסימני  במקהלה,  השבנו  אחותנו,  הנמצאת, 

מדבריות  עברנו  רעות,  חיות  שורצי  ג'ונגלים  חצינו  אנחנו  מִאתנו.  ואחד  אחד 

צחיחות, הקרבנו דם אחינו במסע מפרך אל החלום, ואחותנו מברכת אותנו בהד 

קולה. "מדוע אינה ניצבת מולנו, לוחצת ידינו, מדברת עימנו כדרך אחים," רטנתי.

יומין  עתיק  שחלומנו  זמן  עתה,  דווקא  מרירה  תהי  מדוע  רבתא,  "אימא 

בעת  בה  אותנו,  לפגוש  כוספת  "אחותנו  ולימד,  נפשי,  אב  בי  נזף  מתגשם," 

חוששת מהמפגש הממשי, כפי שאנו שחפצנו לחזות באורות ירושלים, והעדפנו 
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לכסות עינינו בצעיפינו וצללנו לתוך ירושלים המדומיינת. במוקדם או במאוחר 

המפגש בינינו לבין אחינו וירושלים הוא בלתי־נמנע." אב נפשי תמיד צודק, 

ואני תמיד טועה, שנינו בני שמונים. 

יציבות,  במדרגות  דשדשו  זקנינו  נעות,  במדרגות  בקלילות  גלשו  צעירינו 

ובקצה נפגשו דרכינו.

 "אב נפשי, הרואה אתה עצם דומם מסתובב סביב עצמו ומוסר תיקים לאדם," 

שאלתי. "אנחנו נמצאים בירושלים, היהודים עובדים אלוה, והדוממים משרתים 

האדם," השיב אב נפשי ברוב חוכמה.

מביטים לאחור המשכנו בדרכנו עד שמצאנו את עצמנו בתוך אולם רחב ורם 

תקרה, שבו מסודרים במעגל שבעים ואחד כיסאות כחולים שווים בגודלם. אב 

נפשי בהה מבולבל בחלל הריק הנפרש לפניו. אני יודעת בדיוק מה משמעות 

המבט הזה, אני בת שמונים. "בחורי," פקדתי לצעיר בריא בשר, "השחל נא 

כיסא על כיסא וצור מושב רם." בחורי עשה כדבריי. אב נפשי זיהה מושב רם 

ובשעלים מהוססים ניגש וישב בו. נפל דבר, המושבים המשודכים התפרקו, אב 

נפשי נפל ארצה, הכיסאות התהוללו מעליו. נערינו חיש הקיפוהו וגלגלּו מעליו 

המושבים הבוגדניים. אב נפשי הזדקף, וכולנו דום עמדנו. 

פתע, צלע מרובעת נפערה באמצע הקיר, וראש אישה נמזג לתוך האולם. 

פה נטול גוף בירך: "ברוכים הבאים לישראל." כולנו בחנו בתמיהה את הפנים 

התחובות בין הקירות. טרם עיכלנו המחזה, פקד הראש: "כהן בטיבבו גש וקבל 

סל קליטה." איננו יודעים מה הוא סל קליטה, אבל אב נפשי ניגש, בידו שק 

מלא שטרות שב אלינו, ועד מהרה בטן האולם שקקה בהולכים ושבים כמפתן 

כוורת, שבו שוקקות דבורים עמלות. בתום החלוקה, הראש דיבר, "הכסף הזה 

ישמש אתכם לצורכי מחייתכם החודש, ובמשך שלוש שנים בתחילת כל חודש 

תקבלו סכום דומה. במהלך תקופה זו, תשהו במרכז קליטה, שבו נלמד אתכם 

ועתה צאו  ונטמיע בכם דרך חיים חדשה,  לשכוח אורחות חייכם הגלותיים, 

בדלת הזכוכית ועלו למרכבה." הראש נעלם, והקיר התאחה. 

בדופנותיה.  וכמה פעמים למחוץ את צלעותינו  דלת הזכוכית חשבה כמה 

אני בת שמונים, אני הולכת על שלוש, אני טרף קל, אילולא סייעו לי צעירים 

פתע  האיומות.  בלסתותיה  ונלעסת  צירי הדלת־המלכודת  נמעכת תחת  הייתי 

נדמה היה לי שאני חוזה, שפשפתי עיניי, עצמתי, פקחתי וראיתי מולי עומדת 

נערה עירומה למחצה. בת עשרים היא לערך, ִלבשרה דבוקה חולצה סגולה, 

הולכת ומתכווצת מעלה מעלה, מטה מטה מושכת אותה כדי להשיקה לקצוות 

גג מכנסי הג'ינס השחורים שלה, החונקים מותניה הרזות. 

גברים ונשים לבושים היינו גלימות לבנות, שאברותיה גורפות פני אדמה. 

בחבש התלבשנו כך, ובארץ הקודש לא נתלבש ככה. "אב נפשי," שאלתי, "איכה 

אישה מותרת לחשוף טבורה; היאך נקבת אדם מותרת לכנס לתוך מכנסיים, 

לבוש זכר אדם?" 

"אחותנו מחזירה עטרה ליושנה, עדן טרום עץ דעת," השיב אב נפשי לשאלה 

ראשונה, מסוכך פניו במצנפתו. לאב נפשי תמיד יש תשובה לכל שאלה, הוא 

תמיד בוחר ]ל[איזו שאלה לענות, ]ל[איזו שאלה לא לענות. התשובות שלו 

תמיד נכונות, הוא לעולם אינו טועה. 

הייתם צריכים לראות, קשישים תולים מבטם בכל דבר שאינו הנערה, נערים 

מתבגרים נועצים מבטם בכל דבר שהוא רק הנערה, ונשים מעופפות צעיפיהן 

רודפות אחר הנערה ומנסות לכסותה, והנערה מתהוללת אנה ואנה.

נפל דבר. עד מהרה התברר לנו כי הנערה העירומה למחצה אינה נמלטת 

מבית משוגעים כי אם סוכנת הקליטה שלנו. 

תראו מה היא עשתה, שלפה מכיסי הג'ינס שלה דף צהוב ונושמת ומתנשפת 

התואר  לנתק  האיסורים  בכל  "אסור  "אסור," אמרתי,  בטיבבו".  "איוב  קראה 

'כהן' משמו המלא של אב נפשי; אם אין זה בכבודך לכנותו 'צדיק הצדיקים', 

'כהן הכהנים', 'אב נפשנו' או 'המפייס הגדול', כפי שכולנו קוראים לו, הגידי 

לפחות כהן בטיבבו." 

"כהן בטיבבו," קראה, והוסיפה בלחש: "לא רק תואר פאר שמו יוסר, אלא 

שמו ְיעּוברת," ככה אמרה, שמעתי אותה. "היא באמת משוגעת," אמרתי.

הנערה הזאת באמת משוגעת, היא פסעה בראש התור. מהר מהר צעדתי 

אותי,  לראות  יכלה  לא  היא  מבט.  בה  ונעצתי  מולה  ועמדתי  רגליים  בשלוש 

כל הפנים שלה היו מכוסות משקפיים אפורים ורחבים. אב נפשי ואני נכנסנו 

אחריה, והיתר אחרינו. אני בת שמונים, אני אומרת אמת. 

"שב," אמרה המשוגעת הזאת לאב נפשי, ככה אמרה, באמת. אב נפשי נעמד 

אבוד, פקד מושב מושב ברצפת המרכבה בקירותיה ובתקרותיה מבטו שב עקר, 

אין מושב בעבורו. 

מקום  "אין  המשוגעת.  אמרה  נוסעים,"  אנחנו  תיפול,  לבל  בבקשה  "שב 

בעבורי," השיב אב נפשי בצדק. "בזנב המרכבה ארבעה מושבים פנויים, שב 

שם," אמרה החוצפנית הזאת. אב נפשי ואני פסענו לאיטנו, גופנו רועד, אנחנו 

בני שמונים, והרכבת זקנה הרבה יותר מכל אחד מאיתנו ואף משנינו יחדיו. 

"יש פה ארבעה  ואמר,  נפשי הביט בכיסאות  היא רועדת, מאוד רועדת. אב 

מושבים, אין המושב האחד." 

"מתוך ארבעה, בחר אחד ושב בו," געתה המשוגעת. 

"אי אפשר לבחור אחד מתוך ארבעה," אמר אב נפשי. 
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רכבת  של  המרופדים  מושבים  מארבעה  אחד  לבחור  מתקשה  אתה  "אם 

נסיעה של שמונים  לנו  נכונה  דקות,  כל אחד מהם עשרים  על  ישראל, שב 

דקות," פקדה, והיא בת עשרים בלבד. 

"ארבעה כתרי נחושת יחד אינם הופכים לכתר זהב אחד; ארבעה כוכבים 

רגילים אינם משתווים לכס כבוד  כיסאות  נעשים לחמה אחת, ארבעה  אינם 

אחד," הסביר אב נפשי ברוב חכמה. 

"הרגו אותי, אינני מבינה מה רוצה האיש המוזר הזה," התלוננה. 

תראו, היא עוד מתלוננת. 

אז מה עשינו, אב נפשי ואנוכי? יצאנו לחפש מושב רם, עברנו בין קרון 

לקרון, עברנו אלף קרונות, עברנו אין סוף קרונות. הקרונות מלאים אנשים, 

אנשים שקטים מאוד, בחיי, אנשים אילמים. איש אינו פוצה פה ואיש אינו דומה 

לנו. באף קרון אין נהג, קרונות נוסעים ללא נהג, אפילו אם יהיה נהג באחד 

הקרונות, הוא לא יכול לעצור אינסוף קרונות. והרכבת תמיד נוסעת ישר, איך 

אפשר לנסוע תמיד ישר ולהגיע לאן שרוצים. 

"אני לא אוהבת הרכבת הזאת, אי אפשר לדעת לאן היא נוסעת," אמרתי. 

מייד נזכרתי בדברי אב נפשי: בירושלים יהודים עובדים אלוה, דוממים משרתים 

האדם, ונרגעתי.

אב נפשי ואנוכי בני שמונים, בגיל זה כל דבר נראה אינסופי. כשאנו עומדים 

אמירי  רואה  לא  שמונים  בן  אדם  אינסופי.  גזע  רק  רואים  ]אנו[  אילן  ליד 

ברכבת  רם  כס  ואין  הזאת,  לרכבת  סוף  אין  אין אמירים.  ולאילנות  אילנות, 

הזאת. "בוא נחזור," אמרתי לאב נפשי. הוא איש חכם, הסכים, ובשובנו, הייתה 

הדרך ארוכה אף יותר, דרך אינסופית. 

בהגיענו לקרוננו, אמרתי, "אב נפשי, ייטב נא בעיניך אם אבקשך כי תשב 

עימי במושב עמך כי דבר מה, שלא הכרתיהו מאתמול שלשום, מפר שלוותי 

ומסעיר רגשותיי;" עורקים עבים חרצו מצח אב נפשי. צמודים זה לזו ישבנו 

בזנב המרכבה, יתר אנשינו ירדו לרצפה, והרצפה חשבה לנערם מעל פרצופה. 

"רק הגענו זה עתה לעיר חפצנו והבט נא מה קרה לנו, היום חולף מהר 

מאוד, השמש שוקעת, איש אינו מביט בה בשקיקה; איש אלוהים מכובד ובא 

בימים כמוך מושלך למושב עמך, ואיש אינו מתחלחל מהידרדרות מעמדו. אולי 

זה קורה משום שאדם בא במים ]ה[חוצה אוקיינוסים נרחבים, יבשות שטופות 

שמש, כבודו נשטף בזרמי מים ומתאדה מחום החמה," רטנתי ובצדק.

"לא הימות הגדולות ולא החמה מעניקים כבוד לאדם או נוטלים לו אותו, 

אלא מספר שנות חייו," הרגיע אב נפשי.

"משום מה נדמה לי כי מספר שנות חייו של אדם חקוק רק בנוף ארצו, 

בעונות השנה ובאנשי מולדתו, הם שהיו עדים לשינויים שחלו בגופו ובתובנתו 

מסוגלים לזקוף לו כבוד," סייגתי, ואב נפשי נותר איתן בדעתו ואמר, "המעבר 

מאתר לאתר אינו אמור לפגוע בכבוד אדם בא בימים."

"אולי ככסף הנשאב אל כיס עשירים ו]כ[נהרות הנוהרים אל הים, כך כבוד 

בירושלים נשאב לתוך רוח השכינה המרחפת מעל בית המקדש,"  הקשישים 

הצעתי. 

"נהרות נוהרים מהרים למהמורות; הכסף מתגלגל אל אנשים החשים חיסרון 

הקדושה,  העיר  מעל  המרחפת  השכינה  ורוח  לחומר,  ובלתי־מסופק  תמידי 

שלמה היא ואין בה שום חיסרון, אינה נוטלת כבוד מאדם, אלא מאצילה לו 

אותו," השיב אב נפשי.

 "אולי ביום מן הימים נשבה רוח רעה בעיר הקודש והעיפה כל כתרי הכבוד 

מראשי הכוהנים והמלכים והשליכה אותם מחוץ לגבולות המדינה, ומאותו זמן 

הדורות גדלים בלי כוהנים, בלי מלכים ובלי כבוד," הנחתי. 

"נחילי דבורים אובדים בהיעדר מלכות דבורים וכך גם חברות אנושיות. אי 

אפשר להם לדורות להתקיים בלי כוהנים, בלי מלכים ובלי כבוד," הפריך אב 

נפשי הנחתי.

"אב נפשי, הרואה אתה דבר מה מוזר מאוד מאוד?" שאלתי.

"מהו הדבר המוזר כל כך אשר לכד את תשומת ליבך," שאל בסקרנות אב 

נפשי.

"הבט נא בכיסאות, הם זהים בגודלם, בצורתם, בצבעם, בעוביים, בכיסוייהם 

וביתר מאפייניהם. הואיל והם דומים כל כך ביניהם, מסתירים הם את התכונות 

הבסיסיות של האדם – היכולת לטעות והיכולת לעקם במלאכות ידיו," אמרתי.

שאינם  המושבים,  בין  מופתי  בדמיון  והבחנת  בדברים  יפה  נתת  "דעתך 

משאירים ספק כי נוצרו בהם ביד יצור מוזר, חקייני ובלתי־יצירתי, שאין לו 

שמץ של מושג בגינוני האדם ומנהגיו," הסכים אב נפשי. 

נדמה לי שאחינו יודעים דבר וחצי דבר על אודות הצו הנצחי "הדרת פני 

זקן", אלא שהם הפקידו בידי דוממים את האחריות ליצור כיסאות, דוממים 

הסוגדים להמונים ולהמוניות," אמרתי. 

"דבר מטריד הוא אשר זה עתה אמרת," אמר אב נפשי בסבר פנים חמור, 

"חברה שאינה מייצרת במו ידיה ביטוי כבוד, אינה מסוגלת להעניק אותו למי 

שראוי לכך ולפיכך אי אפשר גם לבוא אליה בטרוניה."

נלמד  "הגענו למרכז הקליטה, שבו  טרם מיציתי שאלותיי פקדה הסוכנת: 

אתכם לשכוח אורחות חייכם הגלותיים ונטמיע בכם תרבות ודרך חיים חדשים, 

ועתה רדו מהרכבת ובואו אחריי."
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הקשישים  ויתר  אנוכי  נפשי,  אב  אמרה.  ככה  באמת  אמרה,  אחריי  בואו 

הושלכנו בקומה התחתונה של בניין בן מאה קומות, הבניין לבדו עומד בעולם, 

הצעירים שוכנו בקומות עליונות הנושקות לשמיים. 

יסלח נא אלוהים לאחינו, המשליכים לשפל עובדי אלוהים והבאים בימים, 

ומרוממים צעירים ופשוטי העם, התפללתי בדאגה.

אב נפשי שתק שתיקה רועמת. אני קמתי ממושבי ופסעתי אל צוהר ביתנו, 

ובעדו הבטתי בשטח אינסופי נטול הרים וגבעות ובדרור הפורח בעפעוף כנפיים 

נדיב אל האופק. אב נפשי צעד אחריי ונעמד, פניו מול קיר, קיר חדר ביטחון. 

"בטיבבו, הגשמנו חלום," אמרתי, בחיי בטיבבו קראתי לו; והוא נאנח אנחה 

כבדה ואמר, "הגשמנו חלום בדמי כבוד." 

היקיצה היא קץ החלום. אף שבמעבר מחלום להכרה מאכלת חלודה אוכלת 

חבלי לידה רגישים וכואבים מכול, טובה שבעתיים התפכחות מאשליה מאשר 

חלום אוטופי. 

אלוהים קטן, למה הילד מת?
היום אני איש גרוס בשבעים וחמש שנה תמימות באומללותן. איש בא בימים, 

בשעטה  פולשים  הימים  גרוני;  סביב  ומתהדקים  בדהירה  אליי  באים  הימים 

בשצף־קצף  מתפשטים  הימים  בריאותיי;  הדל  האוויר  את  וסופגים  לריאותיי 

בחלל עורקיי ומרוקנים את שארית הדם בגופי; וימים האחרונים, כל יום חדש 

מגיע עם תיאבון גדול יותר מהיום הישן, ומצויד בשיני מסור. מסור לכרסום 

גוף אדם, גופי, עד עפר. ואני אחד ויחיד, ישות המתהלכת בעולם בלי עקבה 

בחול, בלי פרימה בשמיים, בלי בועה בים, בלי הד בחלל. מעל לכול, אני ישות 

חד־פעמית החולפת מן העולם בלי ליצור חוליה בשרשרת אנושית ובלי לרשום 

שם, זיכרון והמשכיות ברקמה הגנטית.

הגדת אומללות החיים, אינה אלא החדרת חפץ מחוספס בפצע מדמם: חוויה 

חוזרת מרטיטת גוף ומנסרת נשמה, כיוון שכך לא אגולל את מר גורלי, רק 

חי  לאדם  מתחת  הייתי  בחיי  להכחשה:  הגובלת  בלחישה  וחצי  משפט  אומר 

ומעל בן־אנוש מת; ובמותי ודאי אהיה מעל ברואים חיים ומעל נפשות מתות. 

להסדר אחר אני לא מסכים, הסדר אחר לא מתאים לי, הסדר אחר לא עושה 

עימי צדק כי אם עוולה כפולה ומכופלת. 

בכל זאת שום דבר לא מעורר בי רחמים עצמיים מלבד זאת: כולם מפיחים 

נשימה פעם אחת ברגע חסד אחד; אני מפיח נשמה אינספור פעמים כל הזמן, 

תמיד בצער גדול. עובדה זו אכלה את נפשי, כרסמה את עצמותיי, ונטלה את 

שלוותי בכל שנות קיומי עד שמלאו לי שבעים וחמש שנים תמימות באומללותן. 

בכל השנים האלה הכרתי שבע נשים מתחרות ביופיין, בחוכמתן, בפוריותן. זו 

אחר זו, בלי להגיד שלום ובלי להביט אחור, הלכו להן לגברים אחרים עמוסות 

לעייפה בחובות רבים. הגברים אהבו את הנשים, שנאו את החובות.

כולם הולכים פעם אחת יום אחד אל בלתי הנמנע, ואני הולך שוב ושוב כל 

הזמן. לא שחייתי כאן באמת, בסך הכול חלפתי כמו רוח בין אנשים, שובר 

שפלים חדשים פעם אחר פעם גם בימים ראויים להיות בהם, לו היה הדבר 

באפשרותנו הינו מרבים אותם; וגם בימים מיותרים שמוטב היה, לו היה הדבר 

בידנו, היינו גורעים אותם ממניין חיינו. בכל זאת, שעל אחת עלתה רמת חיי 

בגיל שלושים לאחר שנישאתי לאישה השלישית. 

בליל הכלולות שלנו, מישהו פרץ לביתי באישון לילה, התנפל עליי כחיה 

טורפת וריסק את זוג רגליי. האיש קרא לעצמו אריה, איזה אריה שדון בן שדון 

הולם אותו. זו המכה הראשונה בין שלוש המכות הכואבות, המכות הבאות יהיו 

הרבה יותר כואבות הוא הבטיח, בעוד אמר כי בסוף הוא ינחל ניצחון ויכבוש 

את אויבו המר, ואלוהים קטן ייפול, ואריה ישלוט לבדו. האיש חבל בשלמותי, 

רגליי הפכו לתוספת מיותרת בגופי, הולכות ומתנוונות כל יום יותר מיום הקודם 

מלמעלה  מתבונן  חצי־מנועי,  גלגלים  כיסא  על  רובץ  סופית.  התנוונו  בסוף   –

באדמה המשתפלת, יצאתי מבית חולים שדה, זה שנמצא בשיפוליה של העיר. 

ידיד אחד היה לי עלי אדמות, אף פעם לא שוחחנו, אף פעם לא ישבנו סביב 

שולחן משותף, אף פעם לא בכה את מר גורלי, ואף פעם לא שמחתי בשמחתו. 

בכל זאת הוא לי יותר מידיד נפש ולו משום שדיבר עליי בלשון סגי־נהור, וגרם 

לבריות לחשוב שאני הינני מה שאינני. 

אתם רואים את האיש על כיסא גלגלים חצי־מנועי, הליץ אויב־ידיד, בפני 

לכם  דעו  הוא,  אומלל  שהאיש  חושבים  ודאי  אתם  בפניו.  שהזדמן  אדם  כל 

איש זה אינו בן אדם, כי אם אלוהים קטן. הכול נמצא בשליטה שלו, מלבד 

הרגליים הבוגדניות: הונו עולה על תקציב שנתי של מדינת מעצמה, עשירי 

עולם הגדולים ביותר לעומתו אינם אלא כלבי רחוב אומללים. 

השם אלוהים קטן הוציא כנפיים. גדולי דת, מנהיגי אומות, עשירי עולם 

התומכים את השמיים בידיהם התאבקו באפר רגליי ללמוד ממני את סודות 

העולם. נשים חכמות ויפות ובבטנן עובר, סוגרים את דלתות בתיהן, זונחות את 

ומותרים שבורי לב את בעליהן הנאמנים והאוהבים, התדפקו בדלת  ילדיהם 

ביתי. בהיותי בן שבעים וחמש באה אליי האישה השמינית, והאישה אינה בת 

ארצי כקודמותיה, היא אישה זרה, עובדת בלתי־חוקית, הפעם היא לא נושאת 

ברחמה עובר. 
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כקודמותיה גם האישה הזרה פגשה את ידידי, והוא כהרגלו נתן לה לחם 

בי  נועצת  ממשי.  ללחם  חלום  לחם  לתרגם  אליי  באה  נחושה  והיא  חלום. 

מבט משחד, מבט מהתל, מבט מפתה, פונה אליי: איש יקר, אישה עקורה אני 

אותי  ומחפשת  אחריי  דולקת  ההגירה  משטרת  בלתי־חוקית,  עובדת  מארצי, 

בשבע עיניים. גם בארצי גם בארץ לא לי, מתנוסס על ראשי כתר האומללות 

כבר הרבה שנים, יותר מדי שנים. איש עשיר אתה, מאומה לא חסר לך ולא 

יחסר לך, אולי אוכל לשמש לך שמן לסיכוך מנעולי גן עדן, ייכמרו רחמיך, קח 

אותי אל ביתך, דאג נא לי סוכה לראשי, קצת לחם לקיבתי, טיפת מים לגרוני; 

ואני אתן לך את כל אשר ברשותי – אני, אותי, עצמי. 

שבעים וחמש שנים תמימות באומללותן הפיקו מספיק שמן לרכך את שערי 

גן עדן, אישה יקרה, אומללות בעולם הזה היא פיקדון מצטבר לאושר בחיים 

מתוכנם.  להתעלם  בחרה  אבל  דבריי,  את  שמעה  האישה  השבתי.  הבאים, 

היא שלחה את ידיה עמוק לכיס הצפוד במכנסיים שלי, נטלה מתוכו עשרים 

שקלים ישנים, ששמרתי בשביל לחם אחיד, רצה אחוזת טירוף אל בית מרקחת, 

נשותיי,  ששבע  מאז  גר,  שאני  היכן  מהגשר,  קילומטר  חצי  הרחק  הממוקם 

ששבעת בעליהן ושבעת עורכי דיניהן רדפו אחריי, והפקיעו את דירתי ומרטו 

את כל רכושי והותירוני חסר בית וחסר כול. 

בחלוף זמן קצר האישה הזרה שבה אליי, החזה שלה מתגבה ומתכנס נעמדת 

מולי, לוטשת מבט מלא תקווה, מלא הבטחה. חיש־קל היא פושקת את רגליה 

כדור  דוחפת  השמאלית  בידה  החצי־מנועי.  הכיסא  ועל  עליי   – עלינו  עולה 

ויאגרה לתוך לועי; ידה הימנית שולחת אל מבושיה, חופן מלא שתן שופכת 

לתוך פי. ואני בולע את הוויאגרה, הוויאגרה מומסת ונספגת בגופי – ניחוח 

אישה באפי מתפשט. הגבר בי גובר, בן שבעים וחמש נולד גבר. אני לוחץ על 

מתג ההפעלה של כיסא הגלגלים החצי־מנועי, האישה הזרה רוכבת ומתפרעת 

עלינו כמו מאלף סייח פראי. 

נפל דבר, דומה נפל דבר. השנים התמימות באומללותן נראות לי לא תמימות 

ממש. אפילו מחשב בתוכי לשכוח את הביקור המאמלל של פקיד ביטוח לאומי 

מהבוקר. הפקיד הזה הגיע אליי מצויד בניירות רבים. טפיל, פנה אליי, מהדק 

את עניבתו הכחולה ומסתובב סביבי כמו תרנגול מחזר. רד מן הכיסא המנועי 

המפואר שלך, התהלך מכאן עד לכאן. והאצבע שלו מסמנת את מתחם האתגר, 

מרחב הבוחן. אינני יכול לרדת מהכיסא בכוחות עצמי, השבתי. הפקיד החסון 

הפך את כיסא הגלגלים ושפך אותי מתוכו. קום על הרגליים אם ברצונך לבזוז 

את קופת המדינה, להוסיף הון על ההון הגדול, העצום והנורא שלך. אין לי 

הוכיח  פרוטה,  היה  לא  פעם  אף  לעשירים  אני.  ואומלל  מרוד  איש  פרוטה, 

זית  הנופלת מעץ  יונה  כמו  ואני התפתלתי על הרצפה  פנים.  הפקיד בחומר 

ושוברת כנפיים. אני מבין שנותרה בך טיפת הגינות, אינך רוצה לעלות על 

ותחב  מהאדמה  בפראות  הרימני  הפקיד  פתע  תמיכה.  ולקבל  הגלגלים  כיסא 

אותי בתוך כיסא הגלגלים, ופלט משפט אמיתי להכאיב: אתה לא תועיל יותר 

לעצמך ולזולתך, ולכן אינך זכאי לסיוע מהמדינה. ואז הוא אסף את הניירות 

שלו והסתלק בלי להביט אחורה, וזו הייתה התנהגות מכאיבה: איש בגילי צמא 

למחווה אנושית, ולו הכי זעומה מן הזעומות ביותר. 

באמת נזרעה מחשבה בראשי ששבעים וחמש השנים התמימות באומללותן 

אינן תמימות באמת. האישה הזרה דוחפת את כיסא הגלגלים החצי־מנועי, מפעם 

לפעם מנשקת בעורפי, חוקרת את עולמי. איש יקר, אומרים עליך הבריות, אינך 

אומלל כי אם אלוהים קטן, החופן את העולם בידיך המבורכות. בכל זאת בחרת 

לגור מתחת לגשר, מים עכורים מזליפים עליך בחורף ושמש לוהטת מכה בך 

בקיץ. אתה לא צריך לספר לי את ההיגיון הפנימי הטמון במעשיך, מכירה אני 

אנשים מבני עמי, המתבודדים בהרים הטובלים את רכסיהם בעבים קפואים, 

חרף עושרם הרב, כדי לכפר על עוונם בעולם הזה ולהבטיח עולם נצחי כל 

טוב בו. 

איש יקר מכל היקרים ואיש מבורך מכל המבורכים, מה לך להעביר בסיגוף 

גוף וענות נפש את הימים היקרים שנותרו לך לחיות בעולם מפתה, זוהר וקצר. 

אישה חוטאת אני מכל החוטאות, הבאתי לעולם שבעה ילדים משבעה גברים, 

בילד  לטפל  מסוגלת  הייתי  לא  ומעולם  לגבר אחד  נאמנה  הייתי  לא  מעולם 

אחד. שבעה גברים שבורי לב ושבעה ילדים מוזנחים הותרתי מאחוריי ועתה 

אני נודדת בין ארצות למצוא פת לחם לעצמי. אם תעניק קורת גג, פת לחם, 

טיפת מים, ניצוץ של אהבה ותקווה לאישה החוטאת בעולם, ללא קורטוב של 

ספק ייפתח לרווחה השער הראשי של גן־עדן לאלוהים הקטן. 

פתע האישה הזרה נראית לי כדמותי המבצבצת בתוך אגם מים קפוא. דרך 

ילדיי משבע הנשים מאושרים  רואה את שבעת  עיניה הכחולות חולות, אני 

ומודים, שיכולתי להיות להם אבא למופת. ושוב שבעים וחמש השנים התמימות 

באומללותן נעשות עוד יותר בלתי תמימות באמת. 

אישה זרה, אינני אלוהים קטן כי אם אדם רש ומרושש, עשיר מדומה, עשיר 

בנוי אני מלשונה של בריאה מליצה ומהתלת. בסך הכול מה, שבע נשים, שבעה 

גברים ושבעה עורכי דין מרטו כל נכסי והותירוני עירום ומום. אף שאיני חפץ 

באישה שמינית, בבעל שמיני ובעורך דין שמיני מטרידים, אני לא מונע ממך 

למצוא מחסה לראשך מתחת לגשר, אהבה מכיסא גלגלים חצי־מנועי וסיפור 

חיים אומלל.
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אתה  הגם  עושרך.  כמו  גדולה  צניעותך  ומה  ענוותך  רבה  מה  יקר,  איש 

תגיד כי אומללים חייך, איזו מילה נמצא אנחנו האומללים באמת לתאר את 

אומללותנו? 

ימים ולילות רבים ישבנו מתחת לגשר, האישה לוטשת עין להתעשר מהונו 

של אלוהים קטן; ואני מלא תקווה למצוא מזור לנפשי המעונה מאהבה של 

אישה צעירה. מה אגיד ומה אומר, האישה הזרה פורחת מתחת לגשר, בטנה 

הולכת ותופחת, רופאים ללא גבולות בדקו אותה ובישרו לה כי ברחמה נושאת 

בן. במקום להשתהות בבטן אימו, יותר מכל עובר אחר בעולם, התינוק בחר 

להגיח מוקדם – נולד בחודש השביעי. 

והילד גדל שותה מים עכורים הזורמים בין הסדקים של הגשר, במפלט הוריו 

האומללים, ואוכל פת לחם שאימו מביאה מעבודת ניקיון בבתים של עשירים. 

בהיחבא האישה הזרה טיפחה חלום גדול גם בילד שלה. ביום מן הימים שאבא 

שלך מסיים את תקופת סיגוף הגוף ועינוי הנפש, ניקח אותך לארמונו, תירוש 

את הונו הרב, תשב על אגודל ידו החזקה, הלוא בן של אלוהים קטן אתה, 

לעבוד  ומבקשים  ארמונך  בשער  המתדפקים  קטנים  באנשים  מלמעלה  ותביט 

ולשרת אותך. 

מביט באישה החולמנית ובבן הגדל בלחם כזבים, ליבי התמלא באושר כוזב. 

ומפוארים  גדולים  ארמונות  קטן,  אלוהים  רואה  הגשר,  בתקרת  מבטי  תולה 

מזדקרים בלב עיר; הוני הרב הולך ותופח מבורסות העולם, אשתי האומללה 

ובנה התמים המולך שולל עומדים על מפתח העושר והאושר המדומיין. ימים 

נוראים מתחלפים בחלומות שווא, עוברים וחולפים. אני חובק שמונים ושמונה 

שנים, בדיוק כמו שחיבקתי את מותניהן הרזות והחמות של שמונה הנשים, הבן 

שלה גדל, מלאו לו שלוש עשרה שנה. 

בשעת הערב כאשר השמש חולפת מעל הגשר ומציצה בנו מקדימה מרכין 

הזרה  והאישה  העלובים,  החיים  את  מנמנם  הגלגלים,  כיסא  ידית  על  ראש 

טרם שבה מעבודתה הסיזיפית. פתע שומע קול חנק קורע לב: בני אהובי, בן 

זקוניי, כורך סביב צווארו חוט חשמל, המתפתל מתחת לתקרת הגשר, ותולה 

את עצמו. רגליו מעל ראשי מתנענעות, מרותק מהכיסא החצי־מנועי בוהה בו, 

צווח ומתריע שיפסיק מתעלוליו. הוא אכן מפסיק – רגלו נוגעות ולא נוגעות 

בראשי, שלוות נחות להן. 

למה הבן שלי, שאימו פיטמה בו חלום גדול ועתיד מבטיח, תלה את עצמו. 

אפילו אני היודע את האמת המרה, היודע ידיעה ודאית וברורה, שחלומה של 

האישה הזרה הוא שקר וכזב, האמנתי שאכן אלוהים קטן אני, חופן את העולם 

בכפות ידיי. 

אומנם הילד שלי לא ראה את העתיד המזהיר ששרטטה אימו במוחו. הוא 

ראה את תקרת הגשר והמים העכורים המטפטפים מעל ראשו, אבא על כיסא 

שראה  העולם  כל  בניקיון.  עשירים  בבית  עובדת  ואימא  חצי־מנועי,  גלגלים 

מתחת לגשר יכול היה להיות נפלא, כי אינו יודע עולם אחר. אז מדוע הוא 

תלה את עצמו, ילד ויאגרה, ילד חלום כזבים, ילד אלוהים קטן, ילד זקונים 

שלי?

בני ידע מראש כי אשאל שאלות אלו והכין תשובות סדורות ומוכנות, מונחות 

במקום שבו אדם מוגבל כמוני יכול לראות בקלות: כפות הרגליים שלו. כמו שני 

דפים, כפות הרגליים פתוחות, באחת כתב: אבא, אתה אלוהים קטן, אתה לא 

היית קיים בעולם, אני מת לפגוש אותך בעולם הבא. ברגל אחרת כתב: אימא, 

את עובדת יום וליל לבדך לפרנס ולגדל אותי, לך הייתי מעמסה, את זקוקה 

לפחות פיות אוכלים. היי שלום אימא, הלכתי לפגוש את אבא חי־מת. 

בלתי־ עדינות,  רכות,  כל־כך  שלו,  הרגליים  כפות  את  קראתי  ושוב  שוב 

משומשות, כותבות את קורות חייו ואת קורות חיי משפחתו. אדם כותב בכפות 

הגשר  שלנו,  למפלט  הגיעו  שוב  גבולות  ללא  רופאים  ימיו.  דברי  את  רגליו 

מתחת לכביש הסואן. הילד שבישרתם לנו על בואו, הלך לעולמו לפגוש את 

אבא. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, להחתים את כפות רגליו בעור 

כבש, לשמור לנצח נצחים את קורות חייו הרשומים. 

במקום לבצע את הבקשה הצנועה שלי, הרופאים התחילו לחקור ולשאול 

אותי: איך מת הילד שלך. אתם רואים אותו תלוי, השבתי. זו לא השאלה שלנו, 

למה הילד מת. למה שלא תשאלו למה אנחנו – האישה הזרה ואני – עדיין 

חיים. הוא מת כי התמלאו כל הכוחות הגדולים הסמויים והנוראים שמציבים 

את האדם על סף הכיליון.

ידעת שהבן שלך עומד למות או שהתנאים למותו התמלאו, מדוע לא דיווחת 

לרשויות? הרשויות עוזרות לאומללים ולא לעשירים מדומים. אני העני העשיר 

ביותר הקיים במדינה. ענים ועשירים רואים בי אויבם. עניי העיר נוזפים בי: 

שפתיים  נושכים  המדינה  עשירי  גורלנו.  ממר  חיינו,  מאורחות  מתבדר  אתה 

ואומרים: בגלל עושרך עושרנו לא מקנה לנו כבוד והערכה, הסברתי.

הפקיד הגיע מתנשף ותחב את אפו עמוק עוד יותר. הילד נטל את חייו, משום 

שהוריו לא הותירו לו עתיד: בישרו לו בגיל צעיר את העובדה: אביו אלוהים 

קטן, מחזיק הון של תקציב מדינת מעצמה, ארמונות ובתים לו מפוארים. הילד 

ישב מתחת לגשר, חשב וחשב: אני בן אלוהים קטן, הכול מכול יש, אין לי מה 

לממש בעולם, אמר והלך לעולם אחר שאולי ימצא שם ייעוד. 

בעודי נחקר על מות בני שבה האישה הזרה מעבודתה בבית עשירים, צווחת 
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ובין הארץ,  גופת בנה התלוי בין השמיים, הגשר,  צווחה גדולה, חובקת את 

רצפת הגשר, מתחת לאדמה. אלוהים קטן, תגיד לי למה הילד מת, איך מת 

ילד התקווה. אני יודע איך הילד מת, הוא תלה את עצמו. אלוהים קטן, איך 

לא הצלת אותו, אתה לא יכול להיות אלוהים בשביל הילד שלך. איך אני יכול 

בימים  גם  רגליו.  כפות  על  חייו  קורות  את  שרושם  ילד  ממוות,  ילד  להציל 

הנוראים אתה ממשיך להתכחש לכל מה שאתה: אם אתה אלוהים קטן, ולא 

מסוגל להציל את הבן שלך ממוות, למה לא ביקשת רחמים מאלוהים הגדול 

שלך להגן על הבן שלנו, הבן שפותח את שערי גן עדן בשבילך; ילד שפותח 

את שערי העושר בשבילי. 

רופאים ללא גבולות ופקיד ביטוח לאומי התבודדו, ניהלו שיחה חרישית. 

שבו אלינו בכובעים חדשים: אתם משפחה אבלה, אנחנו מתחשבים בכם, דוחים 

את החקירה על מות ילדכם בשבעה ימים. תערכו לבנכם טקס קבורה בדרך 

שאתם בוחרים. האישה האומללה התקפלה מתחת לכיסא הגלגלים, חובקת את 

הכיסא ואותי, בוכה בכי תמרורים. אל תבכי אישה, אל תבכי, הילד בחר טוב, 

הוא הלך מהעולם בלי לראות סבל כמונו, עודדתי. 

אלה  בימים  שלך?  האנושיות  את  מרדדת  בך  האלוהות  קטן,  אלוהים  מה,   

רוצה אותך אדם, כנוע ושבור, מתאבל ומתחשב. אם בחרת באיכויות אלוהיות 

יכולת להציל את הבן, משלא הצלת התאבל עימי, הזל דמעה, מרוט שערותיך 

הלבנות, שערותיך השחורות, קרע את בגדיך, שפוך חול על ראשך, האלוה בך 

יתאדה כעשן, יתנדף כטל בוקר. רוצה אותך אדם גדול, לא אלוהים קטן, אדם 

גדול חפץ חיים, מתאבל ומתענג כאן ועכשיו. 

מתאבל ומתענג, מתענג ומתאבל, הסדר אינו חשוב, חשוב ששתי האיכויות 

ישרו בך, אמרה האישה, תמימה בזרותה, תמימה באומללותה. למה את חושבת 

שאני עוד צריך להתאבל, השבתי. היא השפילה ראש, הדמעות שלה נופלות 

נופלת,  דמעה  ועוד  ולקבלן,  לסופגן  ממאנת  הרצפה  הרצפה,  על  ומתנפצות 

העיניים מתנפחות, האישה הופכת לזרה עוד יותר, אישה זרה מזרה. 

אלוהים קטן, אני אשתך בכל מקרה, אם בנך מת או חי, משמונת שערי־גן 

עדן החלודים למען תהיה קלה כניסתך, זוכרת ומאזכרת שמך ואלוהותך. אני 

אדם, אמרתי, אדם לא חי בעולם, מה לו לדבר על עולמות אחרים. גם אלוהים 

קטן צריך להתיירא בפני אלוהים גדול, ואל יגיד דברים על נושאים שהדעת 

אינה משגת, הוכיחה האישה, ואני נשכתי את לשוני, ושתקתי.

פתאום, במרחב הקיומי המבודד, רחוק מלב אדם, באים אנשים רבים ושוקקים 

מתחת לגשר. כורכים בזרועותיהם את צווארינו, בוכים, ומקוננים. אחד האנשים 

המיטיבים לקונן פותח בקינה קורעת לב: אם עכשיו הילד היה שב, היה רואה 

את אביו ואת אימו הולכים על ארבע. קינה כזו בדרך כלל מבטאת את שבר 

ליבם של ההורים שאיבדו בן, כאילו הם מתקשים ללכת על שתיים, נופלים על 

האדמה מרוב צער וזוחלים על הארץ. אבל אצלי הכול מקבל משמעות אחרת, 

אני מאז אלמוני שבר את הרגליים שלי באישון לילה, הולך על ארבעה גלגלים, 

זו, במקום לפרוץ בבכי קורע לב כמו  לכן חשבתי שהאיש צוחק עליי. מסיבה 

כולם, דפקתי שלוש–ארבע פעמים על כיסא הגלגלים החצי־מנועי שלי בתקיפות. 

למה אלוהים לוקח ילדים קטנים, שאל מישהו מבין המנחמים. הוא לוקח 

את הילדים שהוא אוהב, השיבה אישה אחרת. אלוהים מעניש את האנשים 

שהוא אוהב, אמרה מישהי אחרת. אני חושבת שאנשים שמתים בגיל צעיר הם 

מלאכים שירדו בטעות לעולם של בני אדם, הוסיפה מישהי. סתם אתם שוברים 

את הראש ומרבים בדיבורים, איש אינו יודע את צופן ליבו של אלוהים, אמר 

עשירים  הורים  להעניש  כדי  הילדים  את  לוקח  שאלוהים  חושב  אני  מישהו. 

המתחזים לעניים, עקץ אויב־ידיד, המדבר עליי בלשון סגי־נהור. 

דוהר בכיסא הגלגלים החצי־מנועי התקרבתי אל האויב־ידיד, חישבתי לדרוס 

אותו בכל הכוח. אבל הוא קם ובא אליי וחיבק אותי: הצמיד את פיו לאוזניי 

ופלט עוד רעל: בזכותי השכבת שמונה נשים, עלית לדרגה אלוהים קטן, הפכת 

לאדם מת־חי. אתה צריך לאהוב ולא לשנוא אותי. 

רוק,  בלעתי  החצי־מנועי,  הגלגלים  כיסא  על  פעמים  שלוש–ארבע  דפקתי 

עפעפתי ושתקתי. הידיד פנה אל הקהל: מנחמים יקרים, ודאי אתם חושבים 

האיש הזה, אלוהים קטן, עשיר הוא, כן עשיר הוא, לא חסר לו מאומה. בכל 

זאת צאו ידי חובה והקפידו על המנהג שלנו, תנו לו כסף תנחומים כל אחד 

לפי יכולתו, זה לא ענייננו אם הוא תורם את הכסף לנזקקים או לוקח לעצמו, 

ומוסיף אותו להונו הרב.

אינו  כסף  מחיק.  ועיפרון  מתפוררת  מחברת  מתיקו  שלף  הוא  חיש־קל 

מרכך לב אבלים, אבל כסף ממלא בטן ריקה. קהל נכבד, אומנם אתם תורמים 

למשפחה אמידה־אבלה, הכסף שלכם, בסופו של דבר, עשוי להגיע לאומללים 

אמיתיים. אנשים שמעו לדברי האויב־ידיד, איש־איש, אישה־אישה ניגשו אליו, 

זה עשרים, זה חמישים, זה מאה שקל, כל אחד לפי יכולתו ונדיבות ליבו תרם. 

השמש שוקעת אצלנו מוקדם, הגשר הוא השמיים שלנו. אנשים חזרו הביתה, 

האויב־ידיד היה אחרון המנחמים. הוא ישב צמוד לאשתי, חיבק בשתי ידיו את 

צווארה פרץ בבכי תמרורים מעושה. הסוללה בכיסא הגלגלים החצי־מנועי כבר 

זז. אצלכם מחשיך מוקדם, תבואי אצלי  זז ואני לא  שבקה חיים, הכיסא לא 

אספור את הכסף ואתך לך, אמר לאישה שלי, ובה בעת לכסן מבט אליי, ליקק 

לשונו כמו חתול רעב.
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אני דופק על הכיסא גלגלים החצי־מנועי ונותן מבט בכפות ידיו של בני התלוי 

מעל ראשי, ורואה שורות צפופות של טקסט. כתוב בהן: אבא, אני מת למענך 

ולמען אימי: אדם שהציג את עצמו כידיד נפש שלך אמר לי: ילד, אבא שלך 

משותק על כיסא גלגלים, חסר כול. אימא שלך מקרצפת רצפה של עשירים 

לעזור  ביכולתך  שלך,  במשפחה  היחיד  הבן  אתה  אותך.  להאכיל  כדי  זקנים 

להוריך, אם תרצה לשמוע להצעתי. אם כן, תלה את עצמך למוות, במותך תן 

חיים להוריך. אנשים רבים ייתנו כסף רב להוריך, הם יתעשרו – יקנו לחם, יקנו 

בגדים, יקנו בית, ויתחילו לחיות כמו בני אדם בזכותך. אני הסכמתי עם האיש. 

אבא, אימא, מאחל לכם חיים משמעותיים ומאושרים, היו שלום. 

 רצחת את בני! זעקתי, מקפץ על כיסא הגלגלים החצי־מנועי הדומם. האישה 

הזרה, אשתי, חולקת מר גורלי, מביטה בי בחרדה ואומרת: אלוהים קטן, אל 

אם  קיצוני  משהו  לעשות  צריכה  את  מסכנה,  אישה  אנושי.  מדי  יותר  תהיה 

ברצונך להפוך את בעלך לאנושי, הטיף הידיד. מה יותר אנושי יכול לקרות 

לאדם מאשר מות בנו, השיבה בת זוגתי. 

מות הבן בעבורו היה אבק קטנטן בעינו, חושיו מוקהים מעושרו. את צריכה 

לעשות יותר, אמר, האויב־ידיד. ואז החזיק בידיה של האם האבלה, גרר אותה, 

יצר  בך  לעג, מתעורר  קטן,  בכפייה. אלוהים  במצחה  ונשק  בגדיה,  מרט את 

הקנאה, מתעורר בך הצורך להגן על אשתך, אבל אתה אינך אלא שדה התעופה 

של החולשות האנושיות. 

משאית גדולה חלפה מעל ראשינו, תקרת הגשר רעדה, אבל אבן גדולה לא 

נחתה על ראשו של אויבי. במאמץ עילאי נפלטתי מכיסא הגלגלים החצי־מנועי, 

אבל נפלתי עוד יותר רחוק מאויבי. 

אתה חילצת את אשתי מירכיי ולקחת אותה, גרמת לי לצער רב, הגיע הזמן 

לא  מעולם  מדבר,  מה אתה  על  היום.  אויב  ידידי לשעבר,  לך, אמר  לגמול 

מצטמרר.  השבתי  זו,  אחר  זו  מיוזמתן,  אליי  באו  נשים  אשתך,  את  לקחתי 

מאין הגיעה, אתה חושב, האישה השלישית שלך, האישה הכי חכמה, הכי 

היפה והכי הענוגה עלי האדמות? היא הייתה אשתי, לפני שנהפכה לאשתך. 

קטן  אלוהים  של  אשתו  להיות  הולכת  אני  והכריזה:  קמה  אחד  בכיר  ביום 

וברחה ממני, באה אליך. אלוהים קטן, עתה מגיע לך עונש, עונש מהוגן בשם 

ובשם  הורים  בלי  שגדלו  האומללים  ילדים  בשם  נשותיהם,  שאבדו  הבעלים 

נשים שהולכו שולל. 

ידיד אתמול, אויב היום, תעשה לי טובה אחרונה: קנה בכסף התנחומים חבל 

תלייה, והבא לי. אשתי זנחה אותי בשבילך, ולקחה מחצית מהוני, עתה אין לי 

מאומה. כסף התנחומים של בנך מיועד לכסות את הנזק הכלכלי שנגרם לי. 

תבחר לך דרך אחרת למות, דרך זולה יותר, אומללה יותר, מגיע לך להיענש, 

השיב אויבי.

לידי.  וחלפה  אליי  קרבה  באה  שלי,  האויב  מציפורני  השתחררה  בת־זוגי 

נעמדה גבה אל האיש חפץ ברעתי, התקינה סוללה בכיסא הגלגלים החצי־מנועי 

שלי. חיש־קל שלפה בהיחבא סכין מטבח גדול בגומחת הגשר, קשרה אותה 

לחזית כיסא הגלגלים בעזרת אבנטה בעורמה. פתאום שלחה אליי מבט מלא 

ביטחון, מלא הבטחה, מלא זימה, מלא נקמה. אמרתי לעצמי, אין לי שום סיבה 

מוצדקת לזוז מהנפילה שלי, מקבל בברכה את גזר הדין המגיע לי.

אך לבת־זוגי הייתה תוכנית אחרת. היא פנתה מאה שמונים מעלות סביב 

עצמה, זקופה קומה עמדה, ואז הגיפה את שמלתה עד טבורה. מבקש רעתי 

ישב על הרצפה, ולטש בה מבט חושק. אשתי שלחה יד אחת, לחצה על מתג 

הפעלה של כיסא הגלגלים. הכיסא המצויד שועט ומתרסק בפרצופו, נטול צלם 

אנוש, פרצוף חטא, והסכין חודרת לגרונו, ויוצאת בעורפו. 

אויבי נופל בגבו, זרועו חשופה, עליה קעקוע ואני קורא: אני אריה, קודם 

מנצח את אלוהים קטן, הופך אותו לשבר כלי, אחר־כך הורג את ילדיו, ולקינוח 

לוקח את אשתו לאישה. צהלה ודאבה בלולים זה בזה זעזעו את אמות הסיפים 

של קיומי. 

אל־ייפול ליבך אישי, פונה אליי בת־זוגי משיבת כבודי, נוקמת נקמתי. אני 

נושא עיניים, מתבונן בה, והיא עומדת זקופת קומה, קלות טופחת באצבעותיה 

על בטנה, ומבטה – מלא חיים. תחושה מפיחה בי חיים. אולי, אחרי הכול, 

השמינית  האישה  אולי,  כי,  באומללותן.  תמימות  אינן  שנים  ושמונה  שמונים 

יצרה בעבורי חוליה בשרשרת אנושית, רשמה שמי, זיכרוני והמשכיותי ברקמה 

הגנטית. עקבה לי בחול, פרימה לי בשמיים, בועה לי בים והד לי בחלל, חוליה 

לי בשרשרת אנושית. ואני קיים. 
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טלשוורק סנבטו

ירוסלם של טאטיי
ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָּבִעיר ַהּזֹו ֶׁשֵאיְכֶׁשהּו ַמֲחִזיר אֹוִתי ֵאַלִיְך

ֶהֱעַנְקְּת ִלי ֶאת ְׁשִמי, ַאְך לֹא ָזִכיִתי ִלְגּדֹל ַּתַחת ְּכָנַפִיְך

ְוַאְּת לֹא ָזִכית ִלְראֹות ֶאת ֵירּוָסֵלם ֶׁשָּלְך

אּוַלי ָעִדיף ָּכְך

ָהַלְכְּת ִעם ְּתמּוַנת ַהֲחלֹום ֶׁשל ֵירּוָסֵלם ֶׁשל ָזָהב

ֲאִני ּבֹוָנה ֶאת ְּדמּוֵתְך ִמִּסּפּוִרים ְוִזְכרֹונֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים

אֹוְמִרים ֶׁשָהִיית ִאָּׁשה ֲחָזָקה ַוֲחָכָמה

ִמִּצּיּור ְמֻמְסָּגר ַהָּתלּוי ַעל ַהִּקיר ֲאִני לֹוֶמֶדת ַעל ָהָעְצָמה ֶׁשָהְיָתה ָּבְך

ַמֶּׁשהּו ִמֶּזה ַקָּים ַּגם ִּבי, ֲהֵרי ֲאִני ֶנְכָּדֵתְך.

ֵירּוָסֵלם ֶׁשָּלְך ׁשֹוָנה ִמְּירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי ּדֹוֶרֶׁשת הֹוָכָחה

ִהיא ׁשֹוֶאֶלת ְלֶזהּוִתי

ּוְבתֹוְך ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות, ִּכְמַעט ִאַּבְדִּתי ֶאת ַּדְרִּכי

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי ׁשֹוֶפֶכת ֶאת ָּדִמי ַּבֵּסֶתר 

ִמְתַנֶּצֶלת ּוַמְבִטיָחה ֶׁשֶּבָעִתיד ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר

ֵירּוָסֵלם ֶׁשָּלְך, זֹו ֶׁשל "ַאֲהַבת ַהִחָּנם" ְו"ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאִחים" 

הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶקת

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי ְמַדֶּבֶרת ִּבְׂשַפת ָה"ֲאַנְחנּו" ְוַה"ֵהם"

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּלי ְמַדֶּמֶמת ְולֹא ַמְצִליָחה ְלַאחֹות ֶאת ַהְּקָרִעים

ַוֲאִני ִּכְמַעט ִאַּבְדִּתי ֶאת ַּדְרִּכי 

ָּכַעְסִּתי ְוָרִציִתי ְלהֹוִכיַח ֶׁשֲאִני ְיכֹוָלה

ִהְגַׁשְמִּתי ֶאת רֹב ַהְּדָבִרים ֲעֵליֶהם ָחַלְמִּתי

ַעל ֵחֶלק ִוַּתְרִּתי

ַרק ָּדָבר ֶאָחד ָחֵסר,

ִלְזּכֹות ִלְראֹות ְמַעט ִמירּוָסֵלם ֶׁשָּלְך

ַהֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה, ַאְך ֵיׁש ָּכאן ּדֹור ָׁשֵלם ֶׁשּזֹוֵכר ּוַמֲעִריְך ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָחְלמּו, 

ָּכמֹוְך, ַעל ֵירּוָסֵלם.

Change is gonna come
ֲאִני ְטַלְׁשוֹוְרק ֶסְנֶבטּו ַהַּבת ֶׁשל ָאָדֶנה ּוֶפְנָטֶיה. ּדֹוָדּה ֶׁשל ָמאֹור, ֵאיָתן ְורֹון 

ְוֵיׁש ִלי ֲחלֹום

ֶׁשּיֹום ֶאָחד ְּכֶׁשִּתְפְּגׁשּו ָּבֶהם

ֵהם לֹא ִיְצָטְרכּו ְלַהְסִּביר ָלָּמה ָהֵעָדה ָהֶאְתיֹוִּפית מֹוָחה.
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מסע בין דורי אחר חיפוש נקודות חיבור 

עדן דסטה

לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל
ִנְׁשַאְרָּת ָׁשם ֵמָאחֹור 

ָהָיה ֶזה ְּכָבר ְמֻאָחר 

לֹא ָהְיָתה ָלנּו ְּבֵרָרה 

אֹוְתָך ָׁשם ֵמָאחֹור 

ְלַהְׁשִאיר 

ַאל ִּתְׁשֹמר ָלנּו ִטיָנה

ַאֶחֶרת ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ַרק ִזָּכרֹון

ִּבְׁשִביְלָך ִנְלַחְמנּו, ִהְבַטְחנּו לֹא ְלִהָּׁשֵבר

ִהְרַּגְׁשנּו אֹוְתָך ְּבָכל ַהַּמָּסע 

ָיַדְענּו ֶׁשַאָּתה ַמְׁשִקיף ְוׁשֹוֵמר ִמְּלַמְעָלה 

אֹוְתָך ַאף ַּפַעם לֹא ִנְׁשַּכח 

ָחרּוט ַאָּתה ַעל ְּבָׂשֵרנּו

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהָּמֵגן ָּדִוד ֶׁשַעל ַהֵּמַצח ֶׁשל ִאֵּמנּו

ַאל ִּתְׁשֹמר ָלנּו ִטיָנה ִנְלַחְמנּו ַּגם ִּבְׁשִביְלָך 

בין שתיכן
ָּבֶאְמַצע ֵּבין ְׁשֵּתיֶכן

חֹוֶזֶרת ַהַּבְיָתה

לֹא ָׁשם ְולֹא ֹּפה

ַעל ַקו ַהֶּתֶפר

ְוִעם ַהְּזַמן ְמִביָנה ֶׁשִּנְבֵניִתי ִמְּׁשֵּתיֶכן

ַּגם ַאְּת ְוַגם ַאְּת

ֵּביְנַתִים ַאְּת ָׁשָרַׁשי

אספו גבאי ברו

באר שבע – עירו של אבי ושל בן־גוריון 
בשעות המוקדמות של הצוהריים, הנגב שרוי בערפל שמתבהר לאיטו. סופת 

חול מתיימרת מצידו השני של הכביש. הדרך אל העיר העתיקה עמוסה מאוד, 

כבכל יום בשעה זו של יום חמישי. מוניות נוסעות בלי הבחנה צופרות לכל 

האוטובוסים  מול  ונעלם  נדלק  הקניון  ליד  הרמזור  כהרגלן.  וממהרות  פינה 

שממתינים לפנייה אל התחנה המרכזית. 

יום לפני החגים הקניות מעסיקות את כולם. קשה שלא לתהות על מנהג 

הקניות שנהוג בארץ זו. החגים באים זה אחר זה, גם ימי אבל נקבעו רצופים. 

יום שואה שאחריו בא יום זיכרון לחללים. בימים אלה קשה שלא לשים לב 

לאנשים השונים שמציפים את עיר המדבר, עיר שכמעט כל שכונותיה נקראות 

באותיות האל"ף־בי"ת. האם לקריאה זו קיימת כוונה נסתרת? שהרי קריאה על 

פי אותיות קלה יותר מהשם "רחוב אורי צבי גרינברג", אבל שכונה ט' או א' 

קל יותר לזכור. 

ימי החג מעט משונים. הריצה של אנשים כאילו אחזה בם בהלה נסתרת. 

ממהרים ועוברים מחנות לחנות כאילו אין עוד יום קנייה אחר. כולם עסוקים 

בקניות, פרט לאחדים מהם, כאלה שלא משתתפים בחגיגת הקניות המטורפת 

של החגים. אלה שאין ידם משגת לעבור את השבוע. אלה שהימים דוחקים 

בם והעוני חלק מרכזי במשכנם. לאנשים אלה נותרו רק הרצון והתקווה לימים 

אנשים  בשבילם.  גדול  מאורע  היא  באוטובוס  הנסיעה  לעיתים,  יותר.  טובים 

בראווה  בוהים  אחדות  חנויות  מול  עומדים  צדדית:  במצלמה  רואים  שאותם 

הראוותנית של המוצרים בחנויות. אותו מבט מוכר שקשה להתעלם ממנו. מבט 

שכל כך הכרתי וידעתיו. 

בימים אלה שלפני החגים מחשבות רבות על ימי עבר בחיי חולפות בי. בעיקר 

תמונות של אותם אנשים מעלות את אותם זיכרונות רחוקים וקרובים בו זמנית. 

בוחנות אותי בחיי החדשים. אבטלה, מושג  בעיות רבות שלא הכרתי בעבר 

חדש שאליו התרגלו הוריי. מחסור בעבודה יכול להיות רק בעולם המודרני. 

אימי, שבחייה באתיופיה למדה לחסוך כל אגורה, ידעה להוציא אותן בימים 

הקשים של החודש. אבל לא כל אם מצליחה להסתיר עשרות שקלים ולהוציאם 

בעת צרה. רבים הימים שבהם הוציאה את חסכונה ונתנה ביד רועדת לאבי. 

לעיתים אבי עבד בעבודות מזדמנות – עבודות שלא רבים מסכימים לעשות. 

קטף תפוזים ועשה כל עבודה חקלאית קשה. השכר אינו טוב, אבל השלמה 

טובה הייתה לפרנסת המשפחה. 
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עונת קטיף ההדרים הייתה העונה העסוקה ביותר של אבי. השכם יצא, ושב 

בשעות המוקדמות של הערב. ריח חזק של הדרים ממלא את הבית ונמהל בריח 

החזק של תבשילי אימי. 

אבי לבש את אותם בגדים שלבש בעבודתו הקודמת, עבודה שעבד בה לפני 

יציאתו לפנסיה. קרוב לעשר שנים עבד בקרן קיימת לישראל. עבודה לא קלה, 

אבל התאימה לאופי ולמיומנות שלו. בשנים שבהן עבד בקרן קיימת יכולתי 

להתגאות בעצים שנטע אבי. עצים רבים נטע בארץ־ישראל, עצים שעם הזמן 

יגדלו ויהיו אולי ליער עבה. עבודת נטיעת העצים כפועל בקרן קיימת הייתה 

קרן אור אחרת בשבילו. עבודה זו הייתה גם דרכו של אבי לתרום לארץ שבה 

יגדלו ילדיו. הרי נטיעת עצים חשובה במקום חדש. "אדם הנוטע עצים מעמיק 

ונקשר לאדמה החדשה," טען לא פעם באוזניי. בנסיעתי בכביש מבאר שבע 

לנתיבות יכולתי לראות את העצים שנטע אבי במו ידיו, כאילו יכולתי לזהות 

אותם מבין העצים הרבים. שנים רבות ידעתי שנטיעותיו התמקדו בחבל לכיש 

ובאזורים שקרובים למשמר הנגב. 

איש אדמה היה בעברו אבי. גם בארץ, נטיעת עצים הייתה דומה לעבודתו 

הקודמת. ידעתי שאבי היה גם אומן בפני עצמו. אורג ורוקם טוב היה בחייו 

הקודמים. פעמים רבות נראה היה שנפש האומן הדחוקה ניסתה לפרוץ מתוכו. 

כישרון מבוזבז היה כישרון אבי, אבל הוא כאילו התכחש לכישרון זה. אולי 

לא התכחש, אלא זו רק האלימות שאחזה בו בארץ. באתיופיה יכול היה לבנות 

בקלות כלי אריגה מאולתרים, אבל בארץ מאין ישיג את העצים שמהם יגלף 

וייצור את הכלים המתאימים למלאכה?. 

היציאה לפנסיה לא היטיבה עם אבי. הפרישה הייתה קשה, לכן ביקש שנה 

נוספת לעבוד. באותה שנה יכול היה להשלים מעט עם מצבו ולחפש דרך אחרת 

להמשך חייו. אימי כהרגלה ניסתה לעודד את אבי שהכול יסתדר בחיים. "זו לא 

הייתה עבודה קלה. עכשיו תוכל לנוח וליהנות מעט מהארץ," הוסיפה באחד 

הימים. מבט תועה נתן בה וניסה להבין את הדברים שאמרה. "ליהנות ממה 

ואיך?" תמה. "תשב. תנוח בבית," אמרה. "כן, כן," השיב ושקע בהרהורי ליבו. 

כבר למוחרת היום יצא לשוטט וראה שחיי פנסיונר לא מתאימים לו. כל 

היום לשבת על ספסלים, לשחק קלפים ולדבר על דברים טפלים – חיים אלה 

לא היו בשבילו. 

כעבור ימים התקשר לאיש מהמושב ושאל על עבודה. אלון המושבניק שמח 

לשמוע מאבי. שלוש פעמים בשבוע עבד אבי אצל אלון, ובימים שלא עבד ישב 

ושיפר את הקריאה והכתיבה שלו. אבי הנפלא שכל ימיו לא הזדמן לו ללמוד 

לקרוא וכתוב, עתה בשנות הזקנה למד קרוא וכתוב. איש לא ידע מהי מטרת 

למידתו, אבל ברור היה שמטרה נסתרת חבויה במרץ שאחז בו. כתב ידו היה 

מסורבל ממש ככתב של ילד שמתחיל לכתוב, אבל זה היה כתב ברור שעם 

הזמן הלך והשתכלל. 

אבי – איש אדמה פשוט ופועל בקרן קיימת – היה עכשיו איש שידע לקרוא 

ולכתוב. במהלך כל שנות חיינו בארץ יכול היה לזהות רק מספרים. עתה יכול 

היה לקרוא את השבחים שכתובים בתעודת ילדיו הקטנים וידע לקרוא מכתבים 

ממורים. לראשונה בחייו הבין שעיוור היה לאותיות.

בבוקר ימי שבת, בשובו מבית הכנסת, ישב עם מזמור ביד וקרא בקול גדול: 

"מזמור לדוד… תפילתי לך אלי." אבי קרא בעברית ובאמהרית. הוא היה תלמיד 

מצטיין של עצמו. עכשיו יכול היה לעשות הרבה בשביל עצמו ולהבין הרבה 

דברים שלא הבין עד כה. 

נאורות חדשה חדרה לחיינו. לעיתים נאורות זו הייתה בעייתית עבור אחיי 

הקטנים – מבחינתם חל עידן חדש. מעכשיו היה להם אבא אחר – אבא שידע 

לקרוא פתקים וידע על מה הוא חותם. 

אבי קרא הרבה – קרא מכל הבא ליד. 

הרבה דברים קרו מאז פרישת אבי מעבודתו. קרן קיימת לישראל לא הייתה 

כבר חלק מחייו. העצים שנטע במסגרת עבודתו העמיקו שורשים ולא ניתן היה 

לזהות אותם. גם ילדיו הקטנים בגרו וכמעט אינם שונים מחבריהם הוותיקים. 

ואבי,  אלון  בשבילו.  טובה  הייתה  אלון  המושבניק  אצל  אבי  של  עבודתו 

מלבד היותם עובד ומעביד, הכירו שנים זה את זה. אבי ואחיי הגדולים נהגו 

הצטרפתי  פעם  לא  בארץ.  חיינו  הראשונות של  בשנים  בעיקר  אצלו,  לעבוד 

לעבודה במטע האפרסקים. עצי האפרסק היו צעירים אז. אלון הבטיח שיביא 

לנו מהפירות הראשונים. חלפו הרבה מאוד שנים מאז והבטחתו לא קוימה. בכל 

פעם שראיתי אפרסק חשבתי על הריח של המטע ההוא של אלון. 

אבי אהב את המושב של אלון. מראה הנוף והירוק הדינמי במושב הזכיר לו 

את כפרו. בימים האחדים שבהם הצטרפתי לעבודה גם אני יכולתי ליהנות מנוף 

יפה של שדות ומטעים מוריקים. את העבודה בחממות לא אהב אבי, וגם אני 

לא אהבתי במיוחד. מקום לח שכמעט אי אפשר לנשום בו. זה היה כמו להיות 

עכבר במעבדה סגורה של מדען אכזר שמתיימר לידע ולכוח. 

קטיפת עגבניות ומלפפונים בחממה לא הייתה עבודה קלה. במטעים העבודה 

יותר קלה ועצמאית, אבל בחממה אלון האיץ כדי שהעבודה תיעשה  הייתה 

מהר יותר, בעיקר בימי שוק – אלון רצה להספיק להוביל את הסחורה לירקנים 

בשוק. 

 לפעמים אלון היה קשה עם אנשים. שמונה שקלים לשעה היה משלם. רק 
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מאוחר יותר העלה את השכר, וגם אז הוא לא היה גבוה. לא מכבר הבין אבי 

העבודה  מימי  באחד  בשבילו.  קשה  שיעבדו  אבל  בזול,  עבודה  רצה  שאלון 

את  לתקן  מיהר  אלון  אבי.  אליו  צעק  אלון"  את  רעה  רע,  "איש  הקשים, 

אתה  חדש  אני   – משנה  לא  אתה...  "את...  את."  ולא  אתה  "אני  העברית, 

לא טוב להתייחס אני." כה נרגש היה אבי באותה שעה. מנסה להגיד דברים 

שהפריעו לו, אבל אילמּות מילים עבריות הביאה אותו לכדי פעפוע פנימי. אלון 

ידע שלא עשה טוב עם האיש. הוא קרא אליי וביקש שאתנצל בשמו. אותה 

תמונה של ילדה שעדיין לא ידעה לחבר משפטים בעברית חקוקה בזיכרונותיי 

הראשונים של החיים בארץ. 

ילדה  להיות  ניסיתי  בארץ  לחיים  ההסתגלות  לבין  הלימודים  חופשת  בין 

אחרת, שרצתה להיות תמיד יותר בוגרת מכפי שיכלה. מצבי החיים המשונים 

ביגרו אותי טרם עת, עוד מבעוד מועד העניקו לי תפקיד שלא תאם את כתפיי. 

לי  הייתה  לא  אף  וכנראה  אותם  לעשות  שיכולתי  כפי  הדברים  את  קיבלתי 

הזדמנות אחת להגיד "מורדת". 

באותה תקופה נרקמה מערכת יחסים מיוחדת, מערכת יחסים שהניבה ידידות 

לא מובנת בין אלון ואבי. אולי זו האהבה המשותפת שבין שני אנשים אלה: 

אבי – איש אדמה לשעבר, וחקלאי ממושב בארץ החדשה – אלון. גם בתקופה 

שלא הייתה עבודה אלון התקשר לשאול לשלום המשפחה. ביקורו הראשון 

בבית החדש שאליו עברו הוריי ממרכז הקליטה היה מרגש ומיוחד במינו. 

זכורה לי תמונה כה חזויה שלא התאימה לסיטואציה מסוימת בחיי. אלון 

הביא מפרי אדמתו: פירות, עגבניות ומלפפונים. "תעשו מיץ," אמר אלון. אימי 

הנהנה וחזרה על אותן מילים היחידות שהכירה אז, "בסדר" ו"כן". הכול היה 

ליד אבי  והמרווח  וישב בסלון החדש  חייך מעט  ובסדר אצל אימי. אלון  כן 

וסקר את הכלים במזנון. אחר חלף מבטו על הקיר שהיה כמעט ריק מקישוט, 

פרט לתמונה שבה עומד סוס יפה ותמונה נוספת שבה נראים מפלי מים זורמים. 

שתי התמונות יחידות שרכשתי בתל אביב בשובי מהפנימייה. שרשרת פרחים 

קישטה את המזנון שצבעו חום־שחור. מעל לכול בלט פסל פלסטיק של תרנגול 

גדול שעדיין עטוף היה בניילון. הוריי היקרים עדיין מנסים להיאחז בדברים 

הקשורים לחייהם הקודמים. 

מנגינת פתיחת תוכנית רדיו באמהרית נשמעה. אבי הגביה את הקול. אלון 

ישב, רגליו משוכלות, נתן מבט באבי ובכל היושבים בבית. שקט חד השתרר 

הצעיר  באיש  הבטתי  זו.  את  זו  בחנו  מוכרות  ועיניים  אחרות  עיניים  בסלון, 

ולא יכולתי לעמוד על טיבו. אחר נתתי מבט באבי, האיש שהביאני אל העולם 

הזה, איש שעמד איתן אל מול קשיים רבים ולא הרים ידיו. תמיד ראיתי אותו 

כאיש הכי חזק והכי גבוה והכי אמיץ, ועתה ראיתי פניו אחרת ממה שהכרתי 

אותם בעבר. פנים חרוטות במסע זמן שמתעבה לאט. כה רבים הקשיים והבעיות 

כעת  בעבר,  הכרתי  היקר, שכה  אבי  דמות  בעיניי.  היה  פלא  החדשה.  בארץ 

חידה הייתה בעיניי ורציתי מאוד ללמוד, להכיר, להתוודע ולגמוע מהתבונה 

ומחוכמת החיים. 

שתייה קרה הגישה אימי. מזגה לכוס ונתנה ביד ימין כשיד שמאל תומכת 

ביד ימינה. אלון, שידע את משמעות הנתינה, עשה כמוה וקיבל את הכוס. לגם 

והניח על השולחן המרובע, אותו שולחן שהכיר כבר ממרכז הקליטה. 

"בית יפה. גדול יותר מהקודם," ניסה לפתוח שיחה עם אבי. אך אבא היה 

שקוע בחדשות. אלון שתה מהכוס, הניחה שוב, הוציא פנקס, רשם דבר מה 

והכניס לכיסו. ג'ינס משופשף היה לגופו, חולצה צווארון כחולה השלימה את 

לבושו. בחור נאה היה אלון. הבנה ונכונות גילה כלפי אבי, שחייו נקשרו בחייו. 

בשעה ערב מאוחרת יצא אבי ללוות את אלון. 

באותה תקופה יכולתי לראות בתווי הפנים המשתנים של אבי ואימי פנים 

את  איבדו  שכמעט  עיניים  בארץ.  היומיום  קשיי  את  הסתירו  שלא  חדשות 

ניצוץ החיים שהיו להן. הימים שחלפו לא הסתירו את פגעי הזמן שמסתמנים 

במראה שלהם. בעיקר לא יכלו להסתיר את המצוקה הכלכלית בבית. בשיחות 

ניסו  כך  שכל  הדברים  בעיקר  החשובים,  הדברים  נאמרו  ביניהם  המעטות 

להסתיר מהילדים הקטנים. הילדים הגדולים כמעט לא מבקשים הרבה. תבונה 

מיוחדת הייתה לאחיי הקטנים, אפילו הקטן מביניהם הבין את משמעות הכסף. 

אבי כהרגלו לא היה מסוגל למנוע דבר מהילדים, בעיקר מבנו הקטן, טוביה.

טוביה נולד בארץ לפני כשמונה שנים. הילד הראשון בארץ החדשה. חולם 

כילד שבא אל חיים מודרניים, טייס רוצה להיות בעתיד. טייס קרבי, זה חלומו 

של בן איש אדמה. בין לבין רוצה גם להיות כדורגלן מצליח. אבי בטוח שבנו 

הקטן יגיע רחוק, הרי ילד שנולד במקום ובעידן כזה, אפשרויות רבות פתוחות 

בפניו.

טוביה ואבי נראים שונים זה מזה, מלבד צבע העור ותווי הפנים שמראים 

על היותם אב ובן. טוביה מתפאר על היותו יליד הארץ. לעיתים מתפאר על 

שלא חווה את קשיי המסע אל ארץ ישראל. חוויית המסע אל הארץ נראית 

לו כסיפור בלהות. טוביה, כילדים אחרים, לא אהב לשמוע על הקשיים של 

משפחתו בדרך לישראל. 

אהבתי לראות את אבי ואת אחי טוביה. הישן והחדש ניכרו בשניהם. אבי 

ניסה ללמד את טוביה על החיים באתיופיה. "אתה ילד של אתיופים, אסור לך 

לשכוח מאיפה באת," חזר על אותם דברים.
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"אני צבר, אני לא אתיופי," השיב טוביה. אימי, ששמעה את המילה שכל כך 

הרבה להגיד טוביה, מחייכה בינה לבין עצמה. "אני אתיופי, אימך אתיופית לכן 

גם אתה אתיופי," ניסה להסביר לו אבא. "אני יודע. כל המשפחה אתיופית, 

אבל אני כאן נולדתי. לכן אני נקרא צבר," מתעקש טוביה על הגדרת עצמו. 

"תניח לו. הוא רק קטן. כשיהיה מוכן יבין בעצמו," התערבה אימא. ואני ישבתי 

והדברים  ביניהם. המעשים  והשקפתי מהצד על חילופי הדברים  הרחק משם 

בבית הוריי הצטלמו יפה בעיניי, עיניי המפליגות למרחקים הרחוקים לאורך 

וחיי  יכולתי לראות את חיי  זמן של עשרים ושתיים שנות חיי שבהן  יריעת 

משפחתי, חיי עבר שנדחקים על ידי ההווה, העכשווי. 

טוב  טוב.  ילד  "הוא  אבא.  צער  הביע  אבוד,"  זה  אותו,  לחנך  יכול  "לא 

בכל מה שהוא עושה. אפילו האמהרית שלו טובה יותר משל הילדים שנולדו 

באתיופיה," הגנה אימא על בן זקוניה. 

"את צודקת," הסכים וחזר למזמור שמונח לפניו. 

קריאות מבחוץ הפריעו לקריאתו. הוא מייד הניח שוב את המזמור והציץ 

מהחלון. "כן," עונה לקול הקורא בשמו. "אני צריך אותך," נשמע קול מוכר. 

אימי: "מי זה?" בעודה ממהרת אל החלון שהשקיף אל חניית הבניין. "עבודה, 

יש עבודה?" שואל אבא את אלון. "כן, אתה בא לעבוד?" נשמע קולו של אלון. 

"כן, אני יורד," משיב אבא וממהר אל הפינה שבה מונחים בגדי העבודה. 

מהבגז'  אלון.  ליד  ישב  אבי  לאיטו.  הרכב שהתרחק  על  מה השקפתי  זמן 

הפתוח מעט בצבצו ארגזים צבעוניים. שקט השתרר בבית. זרם חזק של מים 

מהברז הפר את השתיקה. אימא קיררה את המחבת שבה הכינה את האנג'רה. 

המטבח הקטן היה לוהט מהבישול המתמשך של אימי. על השולחן הישן ליד 

סירים לא  בשני  כבר.  בשורות אחידות את האנג'רה שהכינה  סידרה  המקרר 

גדולים התבשלו שני סוגי רוטב שונים: בשר ותפוחי אדמה. אימי שקועה הייתה 

בהכנות לארוחת הערב. כשסיימה קרבה אל השולחן הגדול, הרימה את המזמור 

הפתוח, בהתה באותיות השחורות, הסיטה את מבטה לחלון, אחר חזרה אל 

הספר שבידה, בהתה שוב וסגרה בעדינות. לפני שהניחה נשקה ברכות – יראת 

כבוד גדולה הייתה על פניה. מראה כזה לא כל יום רואים – הניצוץ והמבט 

שהביע רצון מיוחד למשהו נסתר ונשגב. 

אימי היקרה, כמה רבים היו רצונותיה הדחוקים. בכל שנות חייה בארץ לא 

הכירה ידע, פרט לחוכמת החיים שהעניקו לה חייה. אימי ידעה לעשות קניות 

שהיא  להבין  השכילה  בעיקר  לה,  היה  החדשה  בשפה  בסיסי  ידע  במכולת. 

צריכה לדעת לעשות חישובים. איש לא היה טוב בחישובים כאימי. אימי ידעה 

לזהות מספרים, אבל לא מספרים גדולים. טכניקות חישובים מיוחדים היו לה, 

האותיות  רק  לה,  מוכרים  היו  תמיד  המספרים  לקנייה.  לה  שעזרו  טכניקות 

התנכרו לה.

היו רגעים שבהם רציתי לגעת – לחבק ולאמץ אל ליבי את הוריי ולהגיד 

להם הרבה דברים. אבל אבי היה סגור ומרוחק מאז עלייתו לארץ. צינה וחומה 

נסתרת חצצו ביני לבינם. לא קל לעקור מהמקום שבו נולדת, בעיקר לעבור 

למקום שבו הילדים הופכים להיות ההורים. מצב זה פגע מאוד ביחסים בין 

ההורים והילדים. תמונות רחוקות חולפות לנגד עיניי – תמונה של אב בטוח 

ומעורה בטבע – איש גבוה, חסון ובעל הליכה נינוחה ומהירה שאחריו קיפצה 

ילדה קטנה, עם מקל קטן ושמלתה קשורה סביב רגליה כך שייראו כמכנסיים 

של אביה. אותה ילדה שניסתה להידמות לאביה ולא לאימה. החיוך הכבוש 

של האב למראה בתו הקטנה שצעדה אחריו. ניסיונות החיקוי של בתו הצחיקו 

הקטנה  הבת  נעצר.  האב  בהסתעפות של השבילים  הוא התאפק.  אבל  אותו, 

מיהרה אל העץ שבפינה.

עמדה  הילדה  גודלו.  מפני  גדולה  ויראה  אימה  הטילו  הגדול  העץ  צללי 

והסתכלה בענפים הגדולים. הרוח הניפה את העלים הגדולים בעדינות. ענפים 

אחדים נשקו לאדמה. נוכחות חזקה הייתה לעץ באזור. הכניסה אליו הטילה 

צינה ופחד. 

לבסוף נתלתה הילדה הקטנה על אחד הענפים והמתינה בסבלנות לאביה. 

ואושר  פחד  הענף,  עם  על  אל  התרוממה  היא  חזק.  אותה  דוחף  קרב,  האב 

מרקדים בליבה. העצים והשדות נשקפו מהגובה. האב אף הוא לא חסך את 

ההנאה הגדולה – הוא טיפס על אחד הענפים והתנדנד עם בתו הקטנה. הצחוק 

והקרבה המיוחדת שהיו בין אותה בת ואותו אב לא ניכרים ביחסים בינינו כיום. 

הקסם וההערצה שחשתי כלפי אבי קיימים בתוך תוכי, אלא שהשנים והמעבר 

אל ארץ אחרת הסתירו והדחיקו אותם ממני. 

אבי היקר לא היה אלא אדם שניסה למצוא את מקומו החדש. בשנים שבהן 

עבד בקרן קיימת לא תר אחר מעשה מתאים. מסופק היה מהעבודה. השהייה 

הרחק מההמולת העיר, הרחק בתוך היער המתעבה, כנראה היטיבה עימו. עתה, 

כמעט כל היום בבית – קשה היה לו. לכן שוטטות הייתה אחד מעיסוקיו הרבים 

של אבי, בעיקר בימים שבהם לא עבד אצל אלון. 

בשעות הבוקר המוקדמות יצא אל התחנה שלא הייתה רחוקה מהבית, כובע 

ירקרק חבוש לראשו. אבי לא היה מהאנשים שנסעו בתחבורה ציבורית. "הליכה 

ברגל מוסיפה אריכות ימים," זה היה התירוץ שלו. בצעדים זריזים וקפיציים 

עשה דרכו אל העיר העתיקה. רק המקל ביד חסר להשלים את דמותו הגברית. 

אבי נמנע מללכת עם מקל ההליכה שלו. רק לאירועים חשובים נטל עימו מקל. 
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מעטים  למשפחה.  קנייה מתאימה  אחר  אבי  גישש  החגים  בתקופה שלפני 

הדברים החדשים שרכש בימים אלה. בעודו חולף על פני החנויות נזכר בקניות 

החגים באתיופיה. הכול היה כל כך קל שם. סחורה החליפה סחורה. כסף כמעט 

לא שיחק תפקיד מרכזי. אבל בארץ קשה בלי כסף – הכול כרוך בו. 

בלהט המתעלה של הנגב שוטט אבי בעיר העתיקה של באר שבע. מוכר 

הציע סחורותיו ליד בנק הפועלים. שתי נשים עמדו לידו ושוחחו בשפה זרה. 

של  עיניו  את  משכו  המחטים  השבים.  העוברים  אל  המוכר  חייך  זהב  בשיני 

אבי. הוא קרב ולקח חבילה אחת ובחן בדקדקנות. המוכר נצמד אליו ואמר 

ונטל  רכן  המוכר  אבא.  לו  השיב  קטנים,"  טוב  לא  "קטנים,  טוב".  טוב,  "זה 

חבילה אחרת ותחב לידיו של אבי. "טוב, טוב," הצהיר על סחורתו. אבי בחן 

את המחטים האחרות, שהיו גדולות יותר. "כמה?" שאל. ארבע אצבעות אותת 

מיהר  שלוש,"  "שלוש,  אבא.  השיב  הרבה,"  "הרבה,  "שקל".  והוסיף  המוכר 

להוסיף המוכר. "שניים, רק שניים," התמקח הקונה. אנשים שהמתינו בתחנות 

הסמוכות היו עדים להתמקחות של המוכר הרוסי ושל אבי. 

ההתמקחות של אבא הצליחה. בשני שקלים רכש מחטים גדולות שחיפש 

תקופה ארוכה. כבר יותר מארבע שנים עיניו אינן מצליחות לראות את החור 

במחטים. אולי עם המחטים החדשות לא תהיה לו בעיית השחלה של החוט. 

 את הדרך אל השוק הבדואי חתך דרך הסמטאות הישנות של העיר העתיקה. 

חלף על פני השוק היומי וחצה את הכביש אל אילת. השוק היה עמוס, כנראה 

קניות לקראת החגים הבאים. כמעט כל המוכרים היו ישראלים. לא ברור היה 

למה נקרא השוק בדואי. רק בפינה הרחוקה אפשר היה לראות נשים וגברים 

בדואים שישבו על הקרקע הלוהטת והציעו את סחורתם, אותם אנשים מיוחדים 

שרואים אותם הרבה בעיר זו. אבי עבר מדוכן לדוכן ולא מצא קנייה מתאימה. 

בערב ישב בסלון וחישב את ההוצאות לחגים. אבי היה אחראי על ההוצאות, 

שהרי עדיין רצה לשמור על מעמדו במשפחה, כראש המשפחה ובעל המילה 

האחרונה בבית. המצב החדש בארץ הציב בפניו מציאות אחרת. האישה לא 

הייתה אותה אישה ממושמעת, אלא יכלה לתת קולה בכל מה שקשור לניהול 

המשפחה. מציאות חדשה זו הוסיפה חיכוך לבעיות החדשות בחיים. הגבריות 

שהכיר בחייו הקודמים נלקחה ממנו בהפתעה, ואימי לא ניצלה את המעמד 

שהעניקו לה חייה החדשים, אלא ניסתה לשמר את הכוח והמעמד של בעלה. 

 חיי העוני הביאו עימם הרבה מריבות וחיכוכים בין הוריי. לעיתים מריבות 

הוריי  בית  אל  דרכה  שמצאה  השתיקה  וימים.  שעות  לאורך  נמתחו  אלה 

שבשכונת ט' הישנה הייתה מחרידה מאוד, שתיקה המקבילה לשקט המשתרר 

השקט  פנימית.  צינה  מעורר  בעת  ובה  מרגיע  שקט  אותו  חורפי.  נגב  בליל 

של לילות באר שבע מעורר בי מחשבות על העבר והעתיד. לעיתים הוא עד 

גבולות  וחוצה  ימים  לילה קריר שחוצה  פניו. שקט  זמן שחלפו על  למצבות 

שונים: שממה ושגשוג, עבר והווה וגם עתיד. 

כשאבי צעד ברחבותיה הישנים של באר שבע דמיינתי אותו כאדם וכאיש אחר, 

חלוץ שחי בימיו של בן־גוריון – ממש כאותם חלוצים – בעל בלורית מתבדרת 

ברוח הלוהטת של הנגב ולגופו חליפת חאקי משופשפת, עיניו רואות את הכוח 

הסמוי של המדבר, המדבר שקיומו נצחי. כאבי וכבן־גוריון עצמו – אנשים רבים 

באו וחלפו על פניו. אברהם, יצחק, יעקב, בני יעקב חלפו והותיר אותות חייהם 

בעיר. גם אחריהם עברו אנשים, אימפריות ושלטונות זרים. מהם נותרו עקבות 

אחרונים: גשר ומסגד מימי הטורקים, בית קברות של חללים זרים מימי הבריטים. 

אבי נשקף בימי ראשית המדינה – מפריח את הנגב יחד עם אותו איש שכל 

כך מוכר בעיר זו. אבי ניבט אליי כאיש הנגב – בר קיום ובעל כוח הישרדות 

ידי חלוץ  כשל המדבר. כיצד הייתה נראית אז באר שבע, עיר שנבנתה על 

ציוני יהודי מאתיופיה? קשה שלא לדמיין בעיניים החולמניות שלי בנייה חדשה 

של עיר אבות בידי אבי ובן־גוריון. אם כך הייתה נבנית עיר זו, הייתי יכולה 

לראות עכשיו בתים עגולים וגדרות אבן מקיפים את שכונותיה, ואולי מבנה 

אחר שיכול היה לגשר על הפער בין שני העולמות השונים שחי בהם אבי: עבר 

והווה. אלה שתי מראות גדולות שבהן נשקפים פני אבי היקר. אלה שני צירים 

גדולים בחיי בעיר זו – של אבי ושל בן־גוריון. 
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שרה שנקור

סבא יצחק
מדפים מלאים ספרי קודש, שולחן קטן בפינת האוכל, כיסאות פלסטיק דהויים, 

לקראת  תמיד  המוכנים  עתיקים  פמוטים  הסלון,  בפינת  ישנה  סוכנות  מיטת 

שבת. תמונה החקוקה בזיכרוני תמיד – הבית של סבא. בית צנוע ודל בחפצים 

אך מלא בקדושה. סבי היקר אשר מתה עליו אשתו בפתאומיות סירב להינשא 

בשנית ופשוט בחר למלא את יומו ברוח.

"לא חסר לי דבר," חזר ואמר שוב ושוב. כל אימת שניסו בני המשפחה, 

ביניהם הבנים וכלותיו, לרכוש עבורו רהיטים חדשים, דחה אותם בתוקף ואמר, 

"בשביל מה לי חפצים חדשים? חפצים הם רק חפצים ודי לי במה שיש לי."

בשנות ילדותי אהבתי מאוד לבקר בבית סבא. זה היה מקום מפגש עם בני 

הדודים בימי שבת. רוב היום פשוט שיחקנו בחצר הבניין. אלו היו השבתות 

האהובות עליי ביותר.

סבא נהג לקחת את נכדיו לבית הכנסת מגיל קטן ולהרגיל אותם לתפילה 

בציבור.

יום אחד בימי השירות הלאומי שלי הגעתי לבקר אצלו. מייד כשהבחין בי 

בפתח הדלת קרא, "שרה יקרה, טוב שבאת, שבי. אני רוצה להראות לך משהו," 

ופניו מאירות. הוא שלף דף כלשהו והציג אותו בפניי. בתחילה חשבתי כי הוא 

קיבל מכתב בדואר ואולי הוא רוצה שאתרגם לו את הכתוב, אך כשהתחלתי 

לקרוא הבנתי כי מדובר במסמך הוקרה על כך שזכה לקחת חלק בכתיבת ספר 

תורה. את הדף בספר התורה הוא הקדיש לעילוי נשמת סבתא טובה, אשתו 

האהובה. הוא ביקש שאקרא שוב ושוב את הכתוב וקראתי לו והוא היה מאושר.

"את רוצה לאכול פסטה?" שאל, "הכנתי אותה בעצמי. תרצי?" "לא סבא, 

תודה," השבתי, "אני לא רעבה." הוא היה בשלן ומעולם לא הטריח אף אדם 

בצרכיו שלו. הוא בישל לעצמו, ניקה וסידר. בערב שבת, בשעת בוקר מוקדמת 

של יום שישי, אפשר היה לראות במטבח על הכיריים את התבשילים מוכנים 

לשבת. כזה היה סבא, זריז למצוות.

זכור לי במיוחד ערב פסח אחד. כולם היו עסוקים בהכנות קדחתניות לקראת 

יורד עם  החג. אני ואחיי יצאנו לשחק בחצר הבניין. לפתע ראיתי את סבא 

שלמקווה,  ענה  והוא  הולך  הוא  לאן  אותו  שאלתי  בית.  בכלי  מלאים  סלים 

להכשיר את הכלים. ביקשתי ללכת איתו והוא הסכים. כשהגענו למקווה הוא 

טבל את הכלים בשמחה גדולה ובסבלנות תוך שהוא מזמזם שירים. כשיצאנו 

ראיתי שסבא לוקח כד וממלא אותו במי המקווה... שיהיה... היום אני יודעת 

כי זה נבע מתוך תמימות ופשטות. אני הולכת אחרי סבא, מנסה להדביק את 

קצב צעדיו. סבא נראה לי אז גדול וחזק, גם בשנותיו האחרונות לא נתן לשנים 

לכופף את גופו. הילוכו בטוח, הוא מחזיק את שני הסלים עם הכלים הכבדים 

והולך יציב.

במשפחה מספרים שכשהיינו בדרך לארץ ישראל במסע לסודן סבא תמיד 

קיבץ סביבו את ילדיו. באחד המקומות בדרך היה נהר גדול ורחב ולחצות אותו 

הייתה ממש סכנת נפשות. סבא פשוט פרש את ידיו לצדדים וביקש מילדיו 

ומאשתו להחזיק בו עד שחצו את הנהר. עד היום אני בטוחה כי סבא לא באמת 

יכול היה להחזיק את כולם בגופו, אך נראה לי כי כולם כל כך בטחו בו עד 

שנדמה היה כי הוא נושא את כולם על גבו. הוא תמיד נסך ביטחון בסובבים 

אותו .

סבא היה דתי אדוק והקפיד מאוד על כשרות המאכלים שאכלנו. יום אחד, 

בעת ששהינו במחנה הפליטים בסודן, הגיע חייל סודני עם מגש ועליו לחם 

ומאכלי גבינה כלשהם. סבא קיבל מידיו את המגש והודה לו. על אף הרעב 

האוהל  מן  יצא  הוא  באוכל.  לגעת  לא  מכולם  ביקש  סבא  הכבד ששרר שם 

ששהינו בו ולאחר מספר דקות חזר עם מגש ריק. הוא הגיש אותו לחייל ואמר, 

"תודה, היה טעים מאוד."

כולם הבינו כי סבא פשוט קבר את האוכל.

פלסטיק  כיסאות  האוכל,  בפינת  קטן  שולחן  קודש,  ספרי  מלאים  מדפים 

תמיד  המוכנים  עתיקים  פמוטים  הסלון,  בפינת  ישנה  סוכנות  מיטת  דהויים, 

לקראת שבת.

שם גם בחר סבא להחזיר את נשמתו לבורא, בבית הקטן והפשוט שאותו 

כל כך אהב.

במדבר 
ֲעָלָטה, ֲעָלָטה, ְנִׁשימֹות

ַאֲחרֹונֹות ּגֹוְועֹות

ְלִאָּטן.

ַּבִּמְדָּבר,

ְּבִמְדָּבר ֶזה נֹוְתרּו ְזֵקִנים,

ְיָלִדים, ָנִׁשים, ְּגָבִרים
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לֹא ָיְכלּו 

ַלֶּדֶרְך. לֹא

ָיְכלּו. ָהיּו

ְועֹוָדם, ִסיָמֵני ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִביָלה

ִלירּוָׁשַלִים.

התחדשות
ַהָּיִמים ִמְתָאְרִכים ְלִאָּטם

מּוָאִרים יֹוֵתר.

ְׂשָרף עֹוֶלה ָּבֵעִצים

ּוְמַחֶּיה אֹוָתם

ׁשּוב

ּתֹוָהה

ַהאּוַכל ַּגם ֲאִני

ְלִהְתַחֵּדׁש ָּכְך

ׁשּוב.

לצאת 
רֹוָצה ְלַהִּׁשיל ֵמָעַלי,

ַהַּמָּׂשא

ָּכֵבד.

ַּפְרַּפר ְּבתֹוְך ֹּגֶלם חֹוֵבט

ִּבְכָנָפיו. ַמָּכה ְועֹוד

ַמָּכה

ְועֹוד ַאַחת.

ְוָאז -

ָלֵצאת.

הבטם ברה

שרה דגו
ולהכין אותם לבית הספר.  כבר שבע בבוקר. אני צריכה להעיר את הילדים 

עם  פרוסה  אוהב  הקטן  בקופסאות.  מאתמול  כבר  הירקות  את  להם  הכנתי 

שוקולד בלי הקשה מסביב, הגדולה שלי מאחרת כרונית. מה אני אעשה, לא 

גידלתי אותה אני, אלא אבא שלה. מחדר לחדר לסלון נספור לא יותר מעשר 

מרצפות. אני יכולה ללחוש להם והם מתייצבים, אבל אני הולכת עד אליהם 

להביא להם את הבוקר טוב. להתראות ילדים, להתראות. 

שהבנים  רק  שלי.  החדשה  הגוזייה  את  למצוא  חייבת  מהר,  תורי.  עכשיו 

לבית  בכניסה  הנחתי  החדשים  המגפיים  את  הפטמות.  את  יקלטו  לא  האלה 

ותמיד אני ממתינה לפחות חמש דקות עד שפותחים לי את הדלת. "אין עוד 

מלבדו" בצבע כחול לבן ואני כבר מתחילה לשיר את זה מרוב שעמום ולשאול 

מי זה ההוא שלבדו. בקיצור... מגפיים יש! אין לי כוח לסדר את השיער הזה 

כבר, זו תמיד מלחמה עם השיער הזה, תמיד. קודם לחפוף עם מרכך של הוואי, 

למרוח קרם, לסרק רק במברשת, לנשום חזק ולאסוף הכול בבת אחת עד שיש 

סימן אדום על האצבע. חולצת בית ספר מהר, ולרוץ לשעת אפס. 

בשעה שתיים וחצי אני צריכה לחכות להם בבית. "קניתי לכם בובות, תשחקו 

לכם אימא ואבא," אמרתי בחיוך חושף שיניים והם השיבו לי בחזרה בחיוך. 

בשש בערב יש לי אֵספת הורים, המורה שוב תקרא בשם שלה בצורה שגויה 

ואני שוב אסתכל לה בעיניים ואזיז אותן מהר שלרגע לא תקלוט שאני כועסת 

"סיכוי  המילים  את  לה  ואתרגם  נשב  אנחנו  ואז  מדייקת,  לא  שהיא  כך  על 

ואשכיב  "גיל ההתבגרות".  "מנהיגות",  בגרות",  "תעודת  "פוטנציאל",  גבוה", 

אותה לישון עם הבובה האהובה, את אימא שלי.
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מסגנאו )אלון( דמלה

זקנה בת השבעים
עד  הביאתני  אשר  ויעקב,  יצחק  אברהם,  אלוקי  ישראל,  אלוקי  אתה  ברוך 

הלום. אני מוכנה. אם המוות יבוא, אקבלו בזרועות פתוחות. כפי שלימדוני 

אבותיי, אף המוות בדרך לירושלים הוא מוות ראוי, על אחת כמה וכמה המוות 

בירושלים עצמה.

על אף ששנתי נדדה, ולמרות יללותיו של מי ששוכב במיטה לידי, ותקתוקי 

השעון שאינם פוסקים, הצלחתי להירדם קצת ולהתעורר, ישתבח שם אלוקי 

ישראל לעד.

השיטיון.  במחלת  שלקיתי  אומרים  במהירות.  ומידרדר  הולך  מצבי  אולם 

אינני מסכימה עם הקביעה הזו. אני צלולה יותר מאי פעם ושלווה יותר מאי 

פעם.

דבר אחד בלבד טורד את מנוחתי לאחרונה – ִשְכָחה. מחלה התוקפת זקנים 

וזקנות כמוני. אני חוששת שהזיכרון יבגוד בי; חרדה פן אאבד את כל אשר 

אגרתי בשבעים וחמש מאות ואלפיים שנות קיום משופע באירועים. ואני מה 

שאני – אוד מוצל מאש, שרידו של אילן גדול, עתיק, שניצב זקוף עידן ועידנים 

לצאת  המבקש  בלום,  אוצר  בתוכי  נושאת  השבעים,  בת  אני,  רחוקה.  בארץ 

ובמקום אחר היה תופס מקום של  לאוויר העולם; מטמון, שבתנאים אחרים 

כבוד בדברי הימים של העם כנכס צאן ברזל. ברם, עתה זמני קצוב ויכולותיי 

מוגבלות. אני אישה באה בימים, החיה על זמן שאול; בעצמי מידרדרת במהירות 

לתהום הנשייה. רק מאובדן הזיכרון אני חרדה, לא מהמוות עצמו, אובדן הגוף.

אולי חשש זה הוא שהביאני פתאום לפתוח את סגור ליבי ולשחרר ולו מעט 

ממה שאגרתי בבטן כל החיים? ושמא אלה הם פרפורי הגסיסה האחרונים? איש 

לא ֵידע. אני מאמינה כי יש סיבה לכל דבר שקורה בעולם הזה. אל לו לאדם 

לחשוב שכל מה שקורה לו הוא לשווא.

לאחר  שכן  כל  לא  שנה,  שבעים  בגיל  עורה  את  אישה  תהפוך  האומנם 

אלפיים וחמש מאות שנה, ותפתח את ליבה ותשפוך את אשר אצרה בתוכו כל 

השנים האלה?

ובכן, אינני חיה כבר בארץ לא זרועה, בתולית, פראית, שחינכה את בניה 

לחסום את פיהם ולנצור את לשונם, כי מוות וחיים ביד הלשון. ועתה, כשאני 

חיה בארץ אבותיי, אני יכולה להרשות לעצמי לפתוח את סגור ליבי ולפטפט 

שאולה  ארד  בטרם  אּוַכל,  עוד  כל  זאת  ואעשה  למוות.  האחרונים  ימיי  את 

ואשיב את עצמי לבעליו ואת צלעי לאישי, יקירי, אשר הקריב למוות את נפשו 

על הגנת מסורת אבותיו.

ומגיע לשפל  חוליו  מיטת  אל  קורס  לפתע אדם  איך  מבינתי  נשגב  אולם, 

המדרגה. איך הושלכתי אני מאיגרא רמא לבירא עמיקתא?

נסתרות הן דרכי האל. רק לפני שמונה־עשר חודשים הגעתי לשיא, לרוממות 

עצומים,  ומקום  זמן  וחציתי מרחבי  יונה  כנפי  על  נישאתי  רוח אלוקית, עת 

אלפיים וחמש מאות שנות אור. נסקתי, בכל מובן, למרום, עת שאספתי את ילדיי, 

וניניי והובלתים אל החלום. ליבי פעם בחוזקה בכל מדרגה שטיפסתי.  נכדיי 

המראתי אל על. הגבהתי טוס. הרקעתי שחקים. הצצתי וכמעט נפגעתי. כמעט 

נכוויתי מן הסנה הבוער. כמעט נגעתי באלוקים עצמו. התקרבתי אליו עד מאוד. 

ניתן להבחנה. נפעמתי.  הבטתי אנה ואנה וראיתי עולם אחר, אינסופי, בלתי 

וידעתי את מקומי. הבנתי ביתר שאת את האחד האוחז בידו את הכול. אלוקים.

שנשאתני  היונה  לרגלי  מדרגות  באותן  כשירדתי  גם  נפלאותיו  את  ראיתי 

כמו  קידשוהו,  וטיהרוהו,  גופי  את  ושטפו  השמיים  ארובות  נפתחו  עת  הנה, 

ביקשו להכינו לגודל השעה והמקום. כמו לאמצני לחיקו, אלי הטוב, ולברכני 

השמיים  גיל,  דמעות  בדמעות,  הגעגוע  את  לבטא  כמו  המאמץ שעשיתי,  על 

בכו. למעני. גשמי ברכה. הם ירדו בשקט מופתי, הרמוני. צליל נעימות מפעים. 

ונפשי סערה. געשה. רעשה. נפלתי אפיים ארצה. נישקתי את האדמה הבוכייה. 

התבוססתי בבוץ. משמשתי. חיבקתי. ליטפתי. התאחדתי כמו עם אישי, יחידי, 

שלושה עשורים לאחר שאיבדתיו לעד. שלמות. בריאה חדשה. לידה חדשה.

דמעותיי זלגו כמו הגשם. אני, בת ואם ביתא ישראלית צנועה, לא יכולתי 

לעמוד בגודל האירוע – הגשמת החלום שחלמו רבים לפַני. הגשמתי גם את 

חלומם. זה נפל בחלקי. דווקא אני, זקנה באה בימים, רגע לפני תום המסע, מסע 

החיים, זכיתי למעמד זה. בכיתי בהכנעה, בענווה. בכיתי עבורי ועבורם, דורות 

רבים של חולמים שחיו לפני. בכי דורות.

אך שמונה־עשר ירחים עברו מאז.

והינה פתאום אני שוכבת על ערש דווי, בבית חולים, תלויה לא רק בילַדי, 

העוטפים אותי באהבה, אלא גם בשני מלאכים לבושים לבן, האחד ד"ר חכים 

בבריות  לטפל  ידו  על  שלוחים  אחד,  אלוקים  בני  שניהם  קליין.  ד"ר  והשני 

הסובלות ייסורים רבים ושונים שעל בני האדם לעבור בטרם הם משיבים את 

עצמם אליו.

והינה אני שומעת יללות כאב של אדם, שתבנית פניו שונה מתבנית פניי 

שלי, שנפל למשכב לידי. הוא סובל את כאבו לבד. נראה ערירי. אני לא רואה 

הנה  הגעתי  מאז  בשלומו  לדרוש  בא  לא  איש  אותו.  המקיפים  משפחה  בני 
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לפני שבועיים וארבעה ימים. אני חושבת שכאב כזה הוא כאב מייסר במיוחד. 

כואב לאדם גם כשאין כאב. אני התחלתי לכאוב את כאבו. נכמרו רחַמי. כבר 

שמונה־עשר ימים האיש שוכב ובוכה בדמעות שליש, ואיש לא שם לב אליו, 

מלבד פעם או פעמיים במהלך היום, כשאיזו אחות רחמנייה באה לתת לו כדורי 

הרגעה שלא מרגיעים כלל. ומלבד פעמים מספר במהלך השבוע, שבהן זיכה את 

ילדיי במצוות בכך שהסכים שיסייעו לו לקום מהמיטה כדי להטיל את מימיו 

בשירותים הסמוכים למיטתו. נראה לי שהוא סובל מכאבים מסוג אחר, ששייך 

בעיקר  אלא  גרידא,  גופניים  שאינם  כאבים  עריריים.  בודדים,  לאנשים  רק 

עז עד מאוד.  בדידות, שכֵאבה  הֵלֶאה.  בגופו  נפשיים, ברוח שעדיין מפעמת 

נדמה שבניו של האיש, אם ישנם, הורידו את שיבתו ביגון שאולה. השליכוהו 

לכאן בזקנתו.

ואילו אני, הגם שלקיתי במחלת הזקנים כמוהו, לא סובלת במיוחד, מלבד 

עייפות החומר והצלע שמהם חצובה אני – כאב הגוף. לא חסרה לי אהבה, 

ברוך אלוקי ישראל. ולמרות מה שאומרים עליי המלאכים, בריאה אני ברוחי. 

אני מוקפת בילדיי. אהבתם היא תרופתי הטובה ביותר. אהבה מרפאה כל חולי, 

בוודאי ובוודאי חולי של אישה באה בימים כמותי.

על אף שדעתי צלולה כמו מי הגיחון הזורמים בארץ הולדתי, ד"ר קליין 

בגלותנו הרחוקה לא הכרנו  חולה במחלת השיטיון.  אני  כי  עומד על דעתו 

מחלה בשם זה. ועדיין נשגב מבינתי מהי משמעות הדבר לגביי. אבל מאז הגעתי 

והתרופות  רע.  מרגישה  אני  ולב,  כליות  הבוחן  מכשיר  לתוך  והוכנסתי  הנה 

יש  לפעמים  יותר.  עוד  מצבי  את  דרדרו  רק  כך  בעקבות  ליטול  שנצטוויתי 

לי בחילות, ולעיתים אני מרגישה מטושטשת. חיה חיים שכאלה, בדמדומים. 

נוחה,  ולא שם. תלויה על בלימה. מרותקת למיטה לא  ביניים. לא כאן  חיי 

להשמיע  מפסיקים  מוזרים שאינם  למכשירים  מחוברת  טובים.  שריפודיה  אף 

צפצופים מעיקים, המטרידים מאוד את מנוחתי.

מצב זה שנוא עליי מאוד. הוא חדש לי ומגביל אותי. הוא הופך אותי לתלויה 

לא רק בילדיי, אלא אף באנשים שאני בקושי מכירה, שעל שאלותיהם אינני 

יכולה לענות בלי תיווך של אדם שלישי. זה מתסכל אותי. אני לא רגילה למצב 

זה. חיים בתווך.

אף שאין זו דרכי להחזיק טובה לעצמי, כי אין הנחתום מעיד על עיסתו – כך 

לימדוני הוריי וכך לימדתי אני את ילדיי – אני מוכרחה להעמיד את הדברים 

על דיוקם. אני, שגידלתי ורוממתי ילדים רבים לבדי, מאז שאיבדתי את אישי, 

אהובי, בגיל בינה; אני, שבערוב ימיי הובלתי את ילדיי לארץ החלומות – לא 

אוהבת להיות תלויה באחרים. אף לא בילדיי.

צלולה.  דעתי  שיקראו,  שם  בכל  למחלתי  יקראו  למצבי.  מודעת  אני  אך 

אני יודעת. מצבי הבריאותי לא כתמול שלשום. כוחי תש והולך מאז החלתי 

בעצת  שנטלתי  המרה  הגלולה  בגלל  שזה  סבורה  אני  כאן.  האלה  בטיפולים 

גם  ביכולתה  אשר  הוכנסתי,  שאליה  המכונה  בגלל  אולי  או  כאן,  המלאכים 

לשבש את החיים. כך למדתי. מוזר.

בארץ הולדתי, כשאדם חש ברע, הוא הולך לבית האלוקים שבקצה הכפר 

ומתפלל לאלוקיו ומבקש רפואה שלמה ותוחלת חיים ארוכה יותר בעולם הזה; 

אחר כך יורד למעיין שלמרגלות הכפר, מטהר את גופו במים חיים, הנובעים 

מבטן האדמה – ומייד מבריא, מקבל את חייו בחזרה, בלי ליטול דבר ובלי 

במרומים,  היושב  אל  כנה  תחינה  רק  למוות.  עצמו  את  להקרין  או  להרעיל 

ארעיים  קרקע  יושבי  אל  לא  חולה;  לכל  מזור  המביא  ולב,  כליות  הבוחן 

שראייתם קצרה ויכולותיהם דלות, ולא אל יציקת הברזל שאליה מכניסים בני 

אדם בריאים ומוציאים אותם חולים.

אכן כאן, באופן שנשגב מבינתי, התבלבלו היוצרות. החולה תלוי במלאכים 

חיים  כאן  חיים,  לו  ומקציב  בצלמו  בורא את האדם  ודם. תחת שהאל  בשר 

ומוות נתונים בידי האדם. ברצותם, מאריכים את החיים, חיי הסבל והייסורים; 

וברצותם, מקצרים אותם.

אך מה לי להלין בעודי מחוברת לקוצב החיים עצמו ותלויה בו, בתקתוק 

בגילי,  אישה  וחומר  קל  אדם,  כל  מדעתי.  אותי  הוציא  הזה, שכבר  המטריד 

צריך להיזהר בלשונו. אף כאן, חיים ומוות ביד הלשון )אף שינוי הסדר, כמנהג 

הארץ, לא ישנה את המשמעות!( ואינני מעוניינת להקים עליי תוהים: האחת 

באה לגור ותשפוט שפוט? ועוד זקנה ׂשבעת ימים, הרובצת על מיטת חולייה 

ורק בוהה בעוברים ושבים, ומבועתת מתקתוקי הזמן המרצדים מולה?

ובכן, אני כבר הספקתי להשכיל. כאן גיל האדם עומד לו לרועץ. אף זה 

שטרם הגיע לגבורות חשוב כמת בעודו חי; ממש אבן שאין לה הופכין. דעתו 

וחוכמתו אשר אגר כל חייו אינן חשובות יותר. הוא אף מושלך מחוץ לביתו 

אשר בנה במו ידיו, כמו היה חפץ. ראיתי את זה במו עיניי. אינני הולכת רכיל, 

חלילה וחס. בל ידבק בי אבק של לשון הרע. אולם את אשר ראו עיניי אני 

מוכרחה לספר, כי דבר חדש הוא לי.

***

לא  פעם  אף  הצלחה.  ללא  זמן,  במרחבי  להתמצא  מנסה  בשעון.  בוהה  אני 

הסתדרתי עם השעון. מחוגיו גם לא העסיקו אותי כלל. עד עתה. אני עדיין 

שומעת את התקתוק המונוטוני, המטריד. שואלת את בני הצעיר, את מרקוזה, 

הצוהריים  אחר  השעה שש  השעה.  מה  הנה,  הגעתי  מאז  ממיטתי  מש  שלא 
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בדיוק, הוא אומר לי. ועל צג המכשיר שאליו אני מחוברת הופיע הסימן הזה: 

18:00 באופן מטושטש. שפשפתי את עיניי כדי למקד את הראייה. לא הצלחתי.

"גברתי  עצה:  לי  והשיא  ממדים,  וקטן  חרוץ  איש  קליין,  ד"ר  בא  ועתה 

הנאווה, צר המקום מכדי להכיל את כל הבריות שבאות הנה. קבלי נא המלצתי 

ללכת לבית הבדידות שבו תשכני כל צורכך." הוא הציע לפנותני לבית מחסה, 

שאינו מחסה כלל. צפוף כאן. צריך לפנות מקום לחולים אחרים, לדור החדש 

של חולים, שהארכת חייהם, הגם שהיא מלאכותית, נחוצה יותר.

אני מסרבת בתוקף. כל עוד נשימתי בי, אף אני נחוצה בעולם הזה. לילדיי. 

בייחוד עתה, כשאני פנויה קצת מעול החיים, מדאגה קיומית לצאצאיי, לתורת 

אימי, אני רוצה לדבר איתם. יש לי שיעורי חיים שלמים, שלא יסולאו בפז, 

נחוצים להם להמשך החיים בלעדיי. צידה לדרך. מלבד  להעביר להם. אלה 

זאת, אני סבורה שלא ניתן להשיב כלי שבור על כנו. אני שבר כלי. אחותי 

לא  המלאכים,  של  בלבדית  ובהחלטה  בעורמה  זה  לבית  הושלכה,  שהולכה, 

שבה ממנו אלא בארון קבורה. זה בית קברות לזקנים חיים, לעריריים, שלא 

בורכו בילדים טובים כפי שבורכתי אני. לאחר שביקרתי את אחותי בבית זה, 

ברזל  מיטות  על  מוטלים  היוולדם  כביום  עירומים  זקנים  עיניי  במו  וראיתי 

חלודות בחדרים מצחינים סגורים, החונקים למוות אף את האדם הבריא ביותר, 

קבורים חשופים לעיני כול, עירומים מכאן ומכאן – נחרדתי. נשבעתי לא לשוב, 

ונשבעו ילדיי לא להשליכני לשם לעת זקנה.

"בשום פנים ואופן," השיב לו בתקיפות מרקוזה, בני, בן זקונים, אשר בתוקף 

היותו כזה הייתה מוטלת עליו מלאכת הטיפול בי לו חיינו עדיין בגלות. הכבוד 

הזה, לסעוד את ההורים בזקנתם, תמיד נפל על בני זקונים, בנים ובנות. על 

שום כך קראתיו מרקוזה – משעני, כמשענת מקל האחוזה בידי זקן – להישען 

עליו בבטחה בזקנתי; ועל שום שנולד שמונה־עשר ימים אחרי מות אביו, אישי, 

אהובי. בכך כמו תפס את מקומו והיה לי למשען בשעת צרתי. בני קטני, שעתה 

היה לגדול, התברך בתכונותיו של אביו. הוא זקוף קומה, גאה במסורת אבותיו, 

מרחיק ראות, מכבד את הבריות ומכניס אורחים.

מלבדו בורכתי בצאצאים רבים וטובים. ארבעה בנים וארבע בנות הספקתי 

להביא לעולם בטרם איבדתי את אישי, וגידלתי אותם לתפארת ביתא ישראל. 

כשייפסקו  אליי  תשוב  ושלוותי  מותי,  יום  עד  בי  ויטפלו  לביתי  ייקחוני  הם 

תקתוקי השעון. ילדיי ישמרו על צנעתי ועל כבודי, על כבודם, למען יאריכו 

ימיהם על פני האדמה שאליה הובלתים בערוב ימיי, להם זכיתי על שקיימתי 

מופלג.  בגיל  למשכב  נפלו  הוריי  כאשר  החמישי  הדיבר  את  יתרה  בקפדנות 

גמולי היה גדול.

האם לשווא ילדתי ילדים בעצב? לשווא נשאתים ברחמי, ועל גבי, חודשים 

רבים ושנים? הם לא ישליכוני לעת זקנה. כולם יבואו לכלכל את שיבתי ולשמור 

על צנעתי. ואמות בביתי, בקרב אהוַבי, בכבוד הראוי לאם ביתא ישראלית.

"הבט נא, כבודו," פניתי אליו, אל ד"ר קליין. "אל תראני כך. אני שמרתי 

על כרֵמי אימי במשך שבעים וחמש מאות ואלפיים שנה בארץ לא לי, ארץ 

אבי נמרוד. ויכולתי לו, אף לנמרוד, שקם עליי שוב ושוב כדי לכרות את הגפן 

שנטעתי בארצו. לא זו אף זו; הייתי כעץ השתול על פלגי מים אשר פריו יזין 

ארץ ומלואה ועלהו לא ייבול עד עצם היום הזה. ולא ייבול מעתה ועד עולם. 

כי הפקדתיו למשמרת. לפיקדון עולם.

"על־כן אני כבר לא חוששת למות. השגתי הרבה בדרכי הצנועה. אל תראני 

כך. כבת לעם עתיק וגאה, הרביתי כבוד לשבטי ישראל כולם. וגידלתי את ילדיי 

לאהבת העם ועירו ירושלים ולתפארת יהדות ישנה נושנה; והבאתי את ילדיי 

ונכדיי הרבים, ברוך אלוקי ישראל, לארץ אבותיהם.

"היש הישג גדול מזה עבור אם עברייה כמוני, בת השבעים?

מוקפת  האחרונים,  ימיי  את  סופרת  מיטתי,  על  מוטלת  אני  כאשר  "עתה, 

בילדיי, אשר כבר דוברים את שפת הקודש, כפי שכבודו רואה כאן בעצמו – 

אני שמחה עד מאוד. אקבל את דין אלוקיי ברינה, כי את אשר זרעתי בעמל רב 

כבר קצרתי. אני יושבת במולדת אבותיי, אהובה ואוהבת, שמחה עד אין קץ על 

שאלוקים זיכני בילדים כאלה, שלא משים ממיטתי יומם וליל. אני מחזיקה לו 

טובה על שהסתירני בצל כנפיו כל השנים האלה והביאני עד הנה.

"על־כן, כבודו, אינני יכולה לקבל את המלצתך לילך לבית הבדידות. התר 

נא את הקשרים, חבלי חיים מעושים, המחברים אותי למכשירים האלה, מעשה 

יד אדם, ואלך הביתה בגאון."

הוא  מדבריי.  השתכנע  הליכות,  ונעים  חכם  איש  חכים,  ד"ר  אף  ולבסוף, 

אכן  הנאווה,  "גברתי  הלשון:  בזו  אליי  ופנה  חברו  עם  מילים  מספר  החליף 

השהות שלך כאן לא תועיל לך יותר. על־כן, מן הבית באת ואל הבית תשובי. 

לכי נא הביתה, לצור מחצבתך, ותנוחי. אני מודה לגברתי על שהותך כאן. אני 

מאחל לך מנוחה טובה." והוסיף חתימתו על תעודת השחרור הביתה.

"תק", נשמע השעון ונדם ב־18:01.

שבתי הביתה.

ַוירבו דורשי שלומי. ברבבות, במאות ובאלפים באו מקצוות הארץ. עזבו את 

ושיטפונות שוצפים,  רבים  מים  עליי אהבה אשר  לכבודי. הרעיפו  עיסוקיהם 

שישטפו את עצמותיי, לא ישטפוה.
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***

כאן ייתם תפקידי בעולם הזה. אל תיפול רוחכם. אני נאספת אל אבותיי שלווה; 

משיבה צלעי לאישי בגאווה.

הגפנים  את  שְּתַעְּבדּו,  השדות  פריחת  את  לראות  רוצה  הייתי  תטעו.  אל 

שתטעו ואת הבתים שתקימו בארץ אבותיכם. הייתי רוצה ליהנות מנופיה של 

נצחית. לטעום מפירותיה הטעימים, מהדבש  נפש  לי למשאת  העיר שהייתה 

ומהחלב. לנשום את האוויר הצח המחיה נפש כל חי.

אולם אינני חפצה לאחוז בקרנות המזבח ולנסות לשנות סדרי עולם. עת 

לטעת ועת לעקור נטוע. אני הולכת בדרך כל הארץ, שלמה. עשיתי את אשר 

היה עליי לעשות לפי דרכי.

ואתם, שהתאספתם כאן, בצור מחצבתכם, אתם שזכיתם לחיות בה, אתם 

הרימו   – האחרונה  בדרכי  אותי  וללוות  בשלומי,  לדרוש  כדי  הנה  שבאתם 

ראשיכם. שאו בגאון את השרביט, את אהבת העם ועירו. המשיכו את המסע 

ועלו במעלה ירושלים. הקימו בתים רבים ונפלאים; טעו כרמים ופרדסים; הניבו 

פירות מתוקים. הכו שורש בארץ, מכורה יקרה, מקור החיים, שפועמת בלבבכם 

זה עידן ועידנים. כי אין לכם זולתה. אדרה2. הורו את המילה לגדול ולקטן.

זכרו, לא תמיד הדרך סלולה. אף דרכי ירושלים לא סלולות דיין. עליכם 

לסלול אותן. אל תיראו. עבודה קשה, צניעות וסבלנות יענו את הכול. מעשה 

האבות יהי לכם למגדלור. הם הראונו שאפשר להגשים חלום אף אחרי אלפיים 

וחמש מאות שנה.

אני משליכה יהבי עליכם כי תגדלו את ילדיכם, את נכדיי וניניי, לתפארת 

ביתא ישראל. זכרו את אלה שלאורם התחממתם והגעתם עד הלום. הביטו נא 

על תורת אבותיכם בשבע עיניים, כי על הדברים האלה הם התחייבו בנפשם.

תם תפקידנו ביום שהבאנו אתכם לכאן.

לאות  בלבבכם  חקוקים  יהיו  אלה  שדברים  רצון  יהי  האחרון.  נאומי  זהו 

ביום  לי  נדר האדרה2 שנדרתם  למזכרת  בניכם,  ולבני  לבניכם  לכם,  ולעדות 

מותי.

2  אדרה – נדר, שבועה. בעברית אין המילים מתארות את מלוא עוצמת המילה בשפת המקור, 

אמהרית.

זהבה )וורקיט( ברוך

זיכרון ילדות 
קֹוֶטֶפת ֵּפרֹות ַיַער

ׁשֹוָתה ֵמיֵמי ַהַּמְעָין 

ָּתִמיד מּוָכָנה ָלֶלֶכת 

ַיְלָּדה ְקַטָּנה ִעם ְיֹכֶלת

ָּתִמיד רֹוֶדֶפת ַאֲחֵרי ַהְּגדֹוִלים ְּכֶׁשֵהם הֹוְלִכים ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְמֻהְרָהִרים

ֲהִכי ָּתִמיד ָמֵלא ְּבַהְפָּתעֹות ַמֲאָכִלים

ָּתִמיד מּוָכָנה ָלֶלֶכת

ַהַּפַעם ִהְרַחְקִּתי ֶלֶכת

ָרִאיִתי ֵאיְך עֹוְזִבים ֶאת ַהַּבִית 

ַּבֵּלילֹות ָהַלְכנּו ְּבִעְקבֹות ַהּכֹוָכִבים

ּוַבָּיִמים ָחִנינּו ְלַיד ַמֲעָינֹות ַהַּמִים

נֹוְׂשִאים ָּתִמיד ְּתִפָּלה ְּבֶׁשֶקט

ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ֱאלַֹהי ֲאבֹות ֲאבֹוֵתינּו ָהֵגן ּוְׁשֹמר ָעֵלינּו

ֶׁשּלֹא ִיְראּו ֶׁשּלֹא ִיְׁשְמעּו אֹוְיֵבינּו

ִּביָערֹות ְסבּוִכים ַּבִּמְדָּבר ַהָּקׁשּוַח

ִּבְמִדיָנה ָזָרה ִעם ֲאָדָמה ְסדּוָקה 

ָׁשם ִהְׁשַאְרנּו ֲאָנִׁשים ְּבִלי ְלִהָּפֵרד

ָׁשם ָהְיָתה ְיִציַאת ִמְצַרִים

ְּבִלי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ּוַמֵּטה ְקָסִמים 

ְּכֵאב ְּבִלי ַּבִית הּוא ִריק, ַרק ְּתִפּלֹות ְמַמְּלאֹות ֶאת ַהֵּלב

ַהֶּגֶׁשם ַּבָּׂשדֹות, ֶהָעִלים ָהְרֻטִּבים, ֵריַח ַהָּקֶפה ַהָּקלּוי

ֲעַׁשן ַהִּבּׁשּוִלים ִמַּגּגֹות ַהָּבִּתים, ַּגְעּגּוַע ַלַּבִית.

ַּבֶּדֶרְך ַלַּבִית ֶהָחָדׁש ְירּוָׁשַלִים

ֲעֵיִפים ּוַמֲאִמיִנים, ְמַנְּׁשִקים ֶאת ַאְדַמת ַהֹּקֶדׁש ּומֹוִדים ֶלֱאלִֹהים
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גשר
ּדֹור ַהִּמְדָּבר, ַהְּקִׁשיחּות, ַהְּדָמעֹות ַהְּׁשֵקטֹות

לֹא ְמַסְּפִרים, לֹא ִמְתלֹוְנִנים, ַרק ְלהֹודֹות ֶלֱאלִֹהים

ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ִּבירּוָׁשַלִים ַּבַחִּיים, ֱאמּוָנה ִהיא ַמהּות ַהַחִּיים

ּוָמה ִאָּתנּו? ָלַמְדנּו ַהֹּכל ַרק לֹא אֹוָתנּו 

ּדֹור ַהַּמֲעָבר, ַהַּׁשְרִביט ָּכֵבד

ָחִציִתי ַיָּבׁשֹות ָרִאיִתי עֹוָלם

ּוִמי ָרָאה אֹוִתי ֲאִפּלּו לֹא ֲאִני

ִהֵּנה ֲאִני ָּכאן ְּכֵדי ְלִהָּׁשֵאר

ָחִויִתי יֹוֵתר ִמַּדי ְלִגְלּגּול ֶאָחד ָּבעֹוָלם, ְלדֹור ָהִאיְנְסַטְגָרם 

ֶׁשּלֹא ִהְתַעַּקְׁשנּו ֶׁשִּתְלְמדּו, ָאז ִהֵּנה ָלֶכם ֶׁשִּתְזְּכרּו:

ַאֶּתם ֶׁשַּתְתִחילּו ִלְלֹמד ֶאת ַהָּׂשָפה ְמֻאָחר

ַאל ִּתְכֲעסּו ּדֹור ַהִּמְדָּבר ָהָיה ָעסּוק ְּבִלְׂשרֹד, ְּבֶאֶרץ ֲחָדָׁשה

ִּתְזְּכרּו ֶׁשַאֶּתם ֲאִציִלים ְּבֵני ֲאִציִלים, ָּתִמיד ְּתַכְּבדּו ֲאֵחִרים

ְיהּוִדים ְּבֵני ְיהּוִדים, ֵּביָתא ִיְׂשָרֵאל

ִּגּבֹוִרים ְּבֵני ִּגּבֹוִרים,

ַאל ְּתַבְּקׁשּו ִאּׁשּור ַלֲחצֹות ֶאת ַהֶּגֶׁשר

הּוא ֻּכּלֹו ֶׁשָּלֶכם, ְּכמֹו ַהָּׁשַמִים ְוָהֲאָדָמה

הּוא ֻּכּלֹו ֶׁשָּלֶכם ְּכמֹו ַהָּים ְוָהרּוַח

ֱהיּו ַיִּציִבים ְּכמֹו ַהֶּסַלע 

ְּתקּופֹות ָקׁשֹות חֹוְלפֹות ְּכמֹו ָהרּוַח

ַאל ְּתַחְּפׂשּו ַּתְרּבּויֹות ְרחֹוקֹות, ֵיׁש ֶׁשַפע ִמֶּׁשָּלֶכם, ֶׁשִּיֵּתן ַהְׁשָרָאה ִלְסִביַבְתֶכם

ִמְּׁשֵּתי ָׂשפֹות ְּבַבִית ֶאָחד ָקֶׁשה ְלַסֵּפר ִסּפּור ָׁשֵלם, ִּתְלְמדּו ֶאת ַהָּׂשָפה ֶׁשָּתִבינּו 

ֶאת ַהָחְכָמה 

ַּתֲחצּו ֶאת ַהֶּגֶׁשר הּוא ֻּכּלֹו ֶׁשָּלֶכם, ְקחּו ְלֵציַדת ַהֶּדֶרְך ֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּקׁשּוָחה 

ֶׁשל ְּבֵני ַעְּמֶכם, ֶאת ָהֲעָנָוה ְוַהְּגבּוָרה ַּתְחְרטּו ְּבִלְּבֶכם, ָּכְך ֻחַּנְכנּו ּדֹור ַהִּמְדָּבר, 

ֵאין ְזַמן ָלֶרֶגׁש ַהְּמַטְלֵטל, ָּתִרימּו ֶאת ָהרֹאׁש, ַאֶּתם ְּבֵני ְמָלִכים, ּוֵמֲאחֹור 

ַּתְׁשִאירּו ֶאת ַהְּכֵאב, ֶׁשּלֹא ְיַחְלֵחל ְלַנְפְׁשֶכם, ֱהיּו ֶנֱאָמִנים ְלַעְצְמֶכם ְּכמֹו ֲאבֹות 

ֲאבֹוֵתיֶכם

ארץ רחוקה 
ֶאת ְצָעַדי ָהִראׁשֹוִנים ְּכָבר ָצַעְדִּתי

ְּכמֹו ֶׁשְּלַסָּבא ְוָסְבָתא ִהְבַטְחִּתי

ֶאֶרץ ְרחֹוָקה ֶׁשִּלי ֵאַלִיְך קֹוֵראת, ֶׁשְּתַקְּבִלי אֹוִתי ִּבְבָרָכה

ַּבִּכָּתה ָאְמרּו ֶׁשֲאִני "ְיהּוִדָּיה ָפָלאָׁשה"

"ַּגם ִלי ֵיׁש ֶאֶרץ" ָעִניִתי ְּבַגֲאָוה

ְוִהֵּנה עֹוָׂשה ֶאת ְצָעַדי ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה

ִעִּמי ַהּסּוִסים ַהּצֹוֲהִלים ִמִּׂשְמָחה

ַהִּצּפֹוִרים ַהְּמַזְּמרֹות ְמַסְּמנֹות ֶאת ַּדְרִּכי ֵמַהִּגְבָעה

ְוקֹול ָסִבי קֹוֵרא ִלי "ַהְמִׁשיִכי ְּבַדְרֵּכְך ַיְלָּדִתי ּוְׂשִאי ְּבָרָכה"

ִהֵּנה ָּבָאה ֵאַלִיְך ִמֶּמְרַחִּקים ְירּוָׁשַלִים ָהְרחֹוָקה 

הזמן 
ֲאִני ֹּפה, ֲאִני ָׁשם

ִּתְסַּתֵּכל ָעַלי, ֲאִני ִנְׁשֶאֶרת

ַהֵּיאּוׁש הּוא ֶאְתָּגר

הּוא ַיֲחלֹף ַעל ָּפַני

ַהְּזַמן, הּוא ֶנֶׁשק ֶנֱהָדר

ַאל ִּתְתַנֵּׂשא ָעַלי, ִׁשְלׁשֹום ָהִייָת ָׁשם

ָּכַאְבָּת ָזַעְקָּת ְּבִלְּבָך ְלעֹוָלם

ַאל ִּתְבַחר ִלְׁשֹּכַח

ָׁשָרַׁשי ַיִּציִבים, ָיַדְעִּתי ִמְלָחמֹות ַּבֲאָדמֹות ָזרֹות

ְוָיַדי לֹא ָׁשְכחּו ַּכָּמה ֵהן אֹוֲהבֹות

ֲאִני ָּכאן ִּבְׁשִביְלָך ַלְמרֹות ַהִּמְלָחמֹות

ַאל ִּתְטֶעה, ַהֶּׁשֶקט ִמְתָּפֵרץ, ְּכֶׁשּפֹוְצִעים ֶאת ִלִּבי

ִהְבַטְחָּת ֶׁשַאָּתה ֶׁשִּלי

ָׁשִנים ִחִּכיִתי ְּכמֹו ָּבַאָּגדֹות

ַעְכָׁשו ֲאִני ָּכאן ְלָתִמיד ִנְׁשֶאֶרת 
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ממשיכה 
צֹוֶעֶדת ֵּבין ָהְרָגִעים, ְמַׁשְחֶרֶרת ֶאת ָּכל ַהְּכָעִסים

ֶׁשִּיְתַאּדּו ָּבֲאִויר, ֶׁשֵּיָעְלמּו ָּבֹאֶפק, ֶּבָחָלל ַהֵאין סֹוִפי 

צֹוֶעֶדת ֵּבין ָהְרָגִעים, אֹוֶסֶפת ְלתֹוִכי, אֹוִתי ְואֹוְתָך 

ֶׁשִחַּיְכָּת ְּכֶׁשָאַכְלִּתי ּוָבאָת ְלִהְתַיֵּׁשב ְלָיִדי 

ָהֶרַגע ֶׁשל ַהִחּבּוק ָהָארְֹך 

צֹוֶעֶדת ֵּבין ָהְרָגִעים ּוַמְׁשִאיָרה אֹוְתָך 

ָחַלְמִּתי אֹוְתָך ַמְסִּפיק 

ָאַהְבִּתי אֹוְתָך ְלַבד 

ּובֹוֶחֶרת ֶלֱאהֹב אֹוְתָך ׁשּוב ְוׁשּוב 

ָּכַאְבִּתי אֹוְתָך ַמְסִּפיק 

חֹוֶלֶפת ֵּבין ָהְרָגִעים, ְמַחֶּיֶכת ִלי ּוְלָך

ּפֹוֶרֶׂשת ְּכָנַפִים אֹוֶסֶפת ְרָגִעים 

ֶׁשֶאְזֹּכר ֶׁשָאַהְבָּת, ֶׁשֶאְזֹּכר ֶׁשָאַהְבִּתי

צֹוֶעֶדת ֵּבין ָהְרָגִעים, ֶׁשֵאַדע ֶׁשִּתְהֶיה ִלי עֹוד ַאֲהָבה 

מאחורי הקלעים של הזמן 
ָיַדִים טֹובֹות ְמַנְּגנֹות ְּבִגיָטָרה

ַמְלִחינֹות ִׁשיר ּבֶֹקר, ַלִּצּפֹוִרים ְּבַאֲהָבה

ֵּבין ַהְּצָלִלים ֶׁשל ַהְּצָבִעים

מֹוִפיעֹות ְמֻחֶּיֶכת 

ִטּפֹות ַמִים ְמתּוקֹות, עֹוְצרֹות ַּבָּׂשָפה ָהֶעְליֹוָנה

ְּדָמעֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה

ַאל ְּתַבֵּקׁש, ֶלֱאהֹב אֹוִתי ָלֶנַצח

ֲאַנְחנּו ְּכָבר ָׁשם

ֵּבין ָּכל ַהְּזַמִּנים ָּתִמיד ִאִּתי

ֶהָעִלים ֶׁשֵּמַעל רֹאְׁשָך ְמַלְּטִפים

לֹא ִּתְהֶיה ַׁשֶּלֶכת

ָיַדִים טֹובֹות אֹוֲהבֹות ִּבְתׁשּוָקה

ָיַדִים טֹובֹות ְמַחְּבקֹות ְּבַאֲהָבה

אורך 
ַּבֶּׁשֶמׁש ַהְּמַחֶּמֶמת ַּבֵּנרֹות ַהְּקדֹוִׁשים

ַּבִחּיּוְך ֶׁשּלֹו

ָּבַאֲהָבה ֶׁשִּבי, ַּבֲחלֹומֹות ֶׁשִּלי

ְּבֻכָּלם ַאָּתה ָׁשם

ָהאֹור, ֶזה ַאָּתה ִּכי ִאם לֹא ָאז ִמי?

ַאְך ֵּבין ַהְּצָלִלים ְּכֶׁשַהֹּכל ׁשֹוֵקַע

ּוֵמֵעֶבר ַלָּים ִנְרֶאה ַהֹּכל ֵריק

ָהֵעיַנִים ַמִּביטֹות ָּבֲאֵפָלה ּוְמַחְּפׂשֹות ֶאת ּכֹוַכב ַהָּצפֹון

ֵהיָכן ַאָּתה ִמְתַחֵּבא?

ְּכֶׁשַהְּזַמן ְמַמֵהר ְולֹא ְמַחֶּכה

ְּכֶׁשַהְּזַמן חֹוֵזר ִּבְמקֹום ָלֶלֶכת

ִנְדֶמה ֶׁשַאָּתה ָׁשם ְּבֻכָּלם

חלום שבור
ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוֶטֶפת ֶאת ְּכֵאַבי

ִצְבָעּה ִמְתַּבֵהר ְּבַצֲעִדי ָהִראׁשֹון

ַהָּׁשַמִים קֹוְדִרים ְּכֶׁשֲאִני ְנסֹוָגה ְלָאחֹור

ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה ְּכֶׁשַהַהְבָטחֹות ְּכָבר ֵאיָנן

ִנִּסיִתי ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַהְּזַמן 

ַאְך הּוא ֲעַדִין ִּבְרׁשּוִתי

ִנִּסיִתי ְלַהֲאִׁשים ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאָבל ֵהם ֵאיָנם

ִנִּסיִתי ְלַדֵּבר ִעם ֱאלִֹהים, ַאְך ִנְדֶמה ִּכי ֵיׁש לֹו ְּדָאגֹות ְּגדֹולֹות יֹוֵתר

ָאז ֶהֱאַׁשְמִּתי ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָאְמרּו "ֱאלִֹהים ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום"

ֲאָבל אּוַלי אֹוָתם הּוא ׁשֹוֵמַע

ָאז ֶהֱאַׁשְמִּתי ֶאת ַעְצִמי, ֶׁשֲאִני לֹא ַקּׁשּוָבה
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למדני דעת
ְלִׂשְמַחת ֻּכָּלם ֵיׁש ַיְלָּדה ֲחָכָמה

ְּבֵצל ַהַּפַחד ֵמַהּמֹוָרה ֵהִכיָנה ֶאת ִׁשעּוֶריָה

לֹא ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת ָחְכָמָתּה

ֶאָּלא ְּבָׁשלֹוׁש ָׂשפֹות ִהְתַּבְּקָׁשה: "ִּתְלְמִדי" ִּתְלְמִדי" "ִּתְלְמִדי"

ה ָנְׂשָאה ְּתִפָּלה "ַלְּמֵדִני ַּדַעת" ָבּ ּוְבִלּ

ֵּבין ַהִּכֵּסא ַלֻּׁשְלָחן ָּפתּוַח ֵסֶפר ַהָחְכָמה

ַמְמִּתין ַלֲהָבָנה ּוְלַהְקָׁשָבה

ַמְמִּתין, ֶׁשָּיִבינּו אֹותֹו.

שחורה אני ואצילה
ָׁשחֹר הּוא ֶצַבע עֹוִרי 

ִּבָּתם ֶׁשל ְׁשלֹֹמה ַהֶּמֶלְך ּוַמְלַּכת ְׁשָבא ֲאִני

ְיהּוִדָּיה ִצּיֹוִנית, ֵּגָאה הֹוֶלֶכת ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר

ִּבְׂשָעִרי ַהְּמֻקְרָזל ֶהָעׂשּוי ַצּמֹות, ַצּמֹות

ָּבָזה ֲאִני ָלִאיׁש ַהחֹוֵׁשב ֶׁשִּצְבעֹו ָאִציל ִמֶּׁשִּלי

ִאּלּו ַרק ָיֹכְלִּתי ָהִייִתי לֹוֶחֶׁשת לֹו ְּבֶׁשֶקט:

"ַאָּתה ֲהֵרי ְּכִסיל, ֶׁשּלֹא יֹוֵדַע, ִּכי ָאָדם הּוא ָאָדם, ַהּתֹוֶהה ֵמֵהיָכן ָלעֹוָלם 

ִהִּגיַע

ֻּכָּלנּו ֲעׂשּוִיים ֵמאֹותֹו ַהחֶֹמר, ֵאָליו ַנֲחֹזר ְלַבּסֹוף, ֵהיָכן ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ָׁשם ְּכָבר 

ַהֶּצַבע לֹא ְמַׁשֶּנה"

נשארת 
ַהְּזַמן חֹוֵלף ַמֵהר, ֵּכן, ִהְׁשַּתֵּניִתי 

יֹוֵתר ֲחצּוָפה ָּפחֹות ְׁשֵלָוה

יֹוֵתר ֲעסּוָקה ּוַמְרִּגיָׁשה ֵריָקה

ְמַחֶּבֶרת ֵּבין ְׁשֵני עֹוָלמֹות

ִהְתַרַּגְלִּתי ַלֲחֹׁשב ֶׁשֲאִני ֲחָזָקה

ָרִציִתי ִחּבּוק ֶׁשל ֱאלִֹהים 

ָמה ְּכָבר ָיֹכְלִּתי ְלַבֵּקׁש ֵמַהַחִּיים

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר

ַוֲאִני ְּכָבר ַּבת ַאְרָּבִעים ְוַאַחת

ָּבָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת 

ְצִמיִגים ּבֹוֲעִרים ַּבְּכִביִׁשים

ַקָסאִמים ּבֹוֲעִרים ַּבָּׁשַמִים

ַהֶּנֶפׁש לֹא ְׁשֵקָטה

ִנְׁשֶאֶרת ָּכאן ְּבַאְרִצי ַהְּקַטָּנה

ֲחלֹום ֶׁשל ֲאבֹות ֲאבֹוַתי ַאְלַּפִים ָׁשָנה

ָאז ַמּדּוַע, ֲאִני ֲעַדִין ֲעֵיָפה ֵמַהַּמָּסע?
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שירי מחאה וזהות - יהדות, שחורות וגזענות

זהבה אדמקה

שחורה אני ונאווה
ְׁשחָֹרה ֲאִני ְוָנאָוה

ְׁשחָֹרה ֲאִני

ְׁשחָֹרה 

ֲאִני ָּכל ָּכְך ְׁשחָֹרה ְּבֵעיַנִיְך ִּכי ַאְּת לֹא.

ְמֻחֶּיֶבת ֲאִני ִלְהיֹות ְׁשחָֹרה

ַלֲעטֹות ֶאת ַמֵּסַכת ַהַּתְרּבּות ָהֶאְתיֹוִּפית ְוָלֵׂשאת אֹוָתּה ְּבָגאֹון

ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ָצְרָבה ֶאת עֹוִרי 

הֹוַרי ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשהֹוִריׁשּו ִלי אֹותֹו

ֶצַבע ַההֹוָכָחה, ַחֵּיי ַהִּמְלָחָמה

ֶאת ִּפַּסת ָהעֹור ַהְּׁשחָֹרה.

ָׁשחֹר הּוא ֶצַבע ָהַאֲהָבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּלי

ִּכי

ְׁשחָֹרה ֲאִני ְוָנאָוה

עגל הזהב
ְּכמֹו ַהָּדג ֶׁשָּבַלע ֶאת יֹוָנה,

ַהַּיֶּבֶׁשת ַהְּׁשחָֹרה ָטְרָפה ֶאת ַּדְעִּתי.

י ַעל ָהֲאָדָמה ֶׁשִּמֶמָּנה ִהִּגיָעה ִאָּמא ְלַטְלִתּ ְׁשמֹוָנה ָיִמים ִהַטּ

ִנְזֶּכֶרת ִּבְתנּועֹות ְׂשָפֶתיָה ַהְּמַדְּברֹות ְּבָׂשָפה ֶׁשֵאיֶנִּני ְמִביָנה. 

ִמִּלים ִמַּתְרְּגמֹות ִלְתמּונֹות־ֶנְחָרטֹות ְּבִלִּבי.

ְּכֶׁשִּצּפֹור ַהֶּנֶפׁש ַהְּלָבָנה ֶׁשָּגְדָלה ְּבתֹוִכי,

ֶׁשִּטַּפְחִּתי ְּבֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ְּוַמֶּׁשהּו ְׁשנֹות ַחַּיי,

לֹא ַמְצִליָחה ְלָפֵרׁש אֹוָתן.

ַּבַּמָּסע ַהֵּׁשִני ֶׁשִּלי ַלַּיֶּבֶׁשת ַהְּׁשחָֹרה

ִחַּפְׂשִּתי ֶאת ַהִּיעּוד ֶׁשִּלי.

זֹו ְיִציַאת ִמְצַרִים, 

ַוֲאִני ְּכמֹו ַיְלָּדה ֲאבּוָדה ְמַחֶּפֶׂשת ַאַחר ַעּמּוד ָהֵאׁש ֶׁשָּיִאיר ִלי ֶאת ַּדְרִּכי.

לֹא ַּבֻּתִּפים ְולֹא ִּבְמחֹולֹות ָחַזְרִּתי ֵמאֹוָתּה ֶאֶרץ

י ִאם ַּבֲחָרָדה ֶׁשָּמא ֲאִני לֹא ְראּוָיה, ִכּ

ְוָּכַאֲחרֹוַנת ְנשֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאּצֹר ִלי ֵעֶגל ָזָהב ִמֶּׁשִּלי,

ֶאְׁשַּתֲחֶוה לֹו ְּבֵעיַנִים זֹוֲהרֹות 

ְוַאְפִסיק ְלַהֲאִמין ֶׁשה' ַקֶּיֶמת.
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אורטל מוגוס

זהות 
היא רצה מהר, כמו איילה, כמו ברדלס במרדף אחרי איילה, כמעט כמו שהיא 

הייתה רצה אילו הייתה חיה באתיופיה ולא גרה בישראל 2013. מצד שני, אם 

הייתה חיה שם הכול היה שונה.

כדי  היסודי  הספר  בית  של  בפתח  עצרה  והיא  בערך  חצות  חשוך,  היה 

לנשום. היות נכנסה ולאחר שראתה שהשיכורים הקבועים לא נמצאים, נכנסה 

למקלט שהיה תמיד פתוח. היא הדליקה את האור, הגיפה בחוזקה את הדלת, 

הורידה מעל גבה את התיק של בית הספר וסגרה את הדלת. "אימא תכעס," 

אמרה יצחק. היות צחקקה צחקוק נרגש. "מעניין איך יהיה," תהתה בקול. היא 

התפשטה. תחילה גלגלה את הגרביים מעליה והכניסה אותם לנעלי הספורט, 

לאחר מכן הורידה את המכנסיים הכחולים ולבסוף את החולצה עם הכוכב. 

בשבוע  שקנתה  המנצנצת  השמלה  את  והוציאה  לתיק  הכול  הכניסה  היא 

שעבר. הבד החליק עליה והיא דחפה כמות נכבדה של נייר טואלט לחזייה. 

נעלי העקב השלימו את המראה. יצחק גלגלה עיניים. היות הוציאה מראה 

מתיקה, התאפרה בזריזות והרגישה את מבטה של יצחק עליה. "בשביל מה 

את מתאפרת? גם ככה לא ייתנו לנו להיכנס." היות התעלמה ממנה, נעצרה 

ומרחה שפתון חדש.

בנות  בחבורת  הביטה  היא  וצבעוני.  רועש  למועדון  בתור  עמדה  היות 

בלונדיניות שצחקקו לעבר מאבטח חסון. אחת מהן לבשה מחשוף צמוד ומפתה 

והיות הסתכלה עליה מחושמלת. "תראי אותן, אם הייתי יוצאת ככה מהבית 

אבא היה הורג אותי." יצחק הביטה בה וביטלה את דבריה בבוז. "היא נראית 

כמו פרחה," קבעה, "תראי איך היא נמרחת עליו רק כדי להיכנס למועדון." 

היות נאנחה ושילבה את ידיה. "והיא תיכנס, בסופו של דבר. הן תמיד נכנסות 

לך  תכניסי  יפות,  בגלל שהן  רק  לא  "זה  יצחק צקצקה.  היפות."  ראשונות, 

לראש. לא אוהבים שחורים במדינה הזו." הן רק סיימו לדבר והמאבטח ששוחח 

עם גברת מחשוף סימן בידו לשאר פשוטי העם להתקדם. 

היות צעדה אחד קדימה והמאבטח התעלם ממנה כליל. הוא הכניס קבוצה 

של בחורים רעשניים שהייתה מאחוריה וסימן לה להמתין. היא הרגישה שהיא 

בטון  לך!"  "אמרתי  לחשה,  ויצחק  החדשה  לשמלה  מתחת  להזיע  מתחילה 

מנצח. היות שתקה ולאחר מכן אזרה עוז ופנתה אליו. "סליחה, מה העניין?" 

היא דיברה בתקיפות, נשמעת מוזרה אפילו לעצמה. יצחק הרגיזה אותה והיא 

סירבה להיווכח בצדקתה, היא תראה לה שזה לא נכון. המאבטח היסס, פלט 

קעקועים  עטויה  וקטנטנה  מתולתלת  בחורה  שוב.  להתייבש  לה  ונתן  "רגע" 

יצאה מהמועדון, התקרבה אל המאבטח והחליפה איתו כמה מילים. לאחר מכן 

נפנתה להביט בהיות. "מה השם?" שאלה וחייכה. הייתה לה שן אחת שבורה 

אמרה  היא  "היות,"  חזרה.  חייכה  היא  אז  חמוד  שזה  חשבה  והיות  בקצה, 

והמתולתלת שלפה עט מהרעמה וסקרה את הרשימה. "כן, זה פה," הנהנה 

לעברו, והיות התמלאה תחושת ניצחון קטנטנה. 

הן נכנסו למועדון. היה שם חשוך ומעושן. ריח של נעורים וחופש מילא 

את החלל והיות שאפה ושאפה. "עוד יחשבו שאת משוגעת," אמרה לה יצחק, 

ולמרות שאמרה זאת בטון נוזף היות הרגישה את השמחה משתרבבת לקולה. 

היות התקרבה לבר והיה שם בחור יפה. הוא סובב משקאות בזה אחרי זה, 

התקרב למעמד כוסות ולאחר מכן מזג לתוך כוס גבוהה בירה כהה במיומנות. 

הבחינה  היות  ומתנצל.  רחב  חיוך  וחייך  במבטה  הבחין  הוא  ניגשה.  היא 

בבלונדינית בקצה הבר מנופפת בשטר כחלחל, והיפה נעלם לפני שהספיקה 

להחליף איתו מילה. היות סובבה תלתל, התפתתה לחכות עוד. "עזבי אותך 

משטויות, באת לרקוד וליהנות, לא?" היות הסתובבה לעבר הרחבה והרגישה 

גופה  את  הניעה  היא  שיש.  עדינות  הכי  לרקמות  לה  חודרת  המוזיקה  איך 

בהתלהבות ובנחישות ויצחק צחקה צחוק עמום.

המוזיקה התחלפה בקצב מהיר כמו החיים עצמם. זוגות נעו, נשיקות ארוכות 

צבעו את המועדון ברומנטיקה זעקנית, רגעית. היות עצמה את העיניים ולא 

והיא  אותה  טפיחה קלה הקפיצה  גל.  כמו  נעה לאט,  היא  בקצב.  התחשבה 

פקחה עיניים מבוהלות. בחור גבוה שהדיף ריח אורנים הביט בה. "למה את 

רוקדת לבד?" שאל, והיא לא ידעה מה לענות אז שתקה. הוא הושיט את ידו 

במחווה ג'נטלמנית. "אני ברק." היא היססה לרגע. "היות," פלטה. הוא הוריד 

את עיניו אל שמלתה והרים אותן במהירות למעלה. "נעשה שוט היכרות?" 

היא השתהתה רגע ולאחר מכן הנהנה, למרות שלא ידעה מה זה שוט היכרות 

בכלל. יצחק הביטה בה במבט בוחן והיא התעלמה. 

הם התיישבו על הבר והיפה הזדרז להתקרב אליהם בחיוך המסנוור שלו. 

"מה בשבילכם?" ריח אורנים הזמין שני שוטים של טקילה והיא לא מחתה, 

והיא השיקו את הכוסות  למרות שאף פעם לא שתתה טקילה. ריח אורנים 

בצליל שנעם לאוזניה, והיות שתתה ועיוותה את פניה. הוא צחק ונענע בראשו. 

"את עושה את זה לא נכון." היא הסתכלה עליו בעיניים דומעות מצחוק. "אז 

בוא ותראה לי."

וחייך. הוא לקח את הכוס שלו ושתה  ריח אורנים הרים את הגבה שלו 
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עוד  "עכשיו  וחייך.  ניגב את הטיפות שנשארו על שפתיו  בבת אחת,  אותה 

פעם." היפה התקרב אליהם שוב עם הכוס והיא הרגישה מוכנה, הם השיקו 

את הכוסות זו בזו והיא לגמה במהירות, השתעלה ושפכה את כל הנוזל על 

השמלה שלה. יצחק הביטה בה ושמחה לאיד. ריח אורנים לקח מפיות והביט 

בה בחיוך. "תשתדלי גם לשתות." היא נבוכה, ונתנה לו לנקות לה את השמלה. 

"הפעם ננסה שוב, ביחד?" היא צחקה והנהנה. הם הזמינו את השוט והוא 

הביט בה. "אחת, שתיים, שלוש!" היא לגמה במהירות והניחה את הכוס על 

הדלפק בניצחון. הוא מחא לה כפיים והיא קדה קידה. "את מצחיקה. רוצה 

לרקוד?" היא קפצה מהכיסא והוא לקח את ידה. הם רקדו יחד לצליל שיר 

פופולרי שהיא שמעה ברדיו מיליון פעמים. היות הזיזה את גופה בלהיטות 

ואורנים רקד בחושניות מפתיעה. הוא משך אותה אליו ובאמצע הריקוד היא 

טבולה  נעה,  שלו  הלשון  ואת  בשלה  מתנגשות  שלו  השפתיים  את  הרגישה 

באלכוהול, משכרת את שלה. היא נישקה אותו בהתלהבות והוא הצמיד אותה 

אליו יותר ויותר. ריח אורנים נשא אותה והיא מצאה את עצמה לחוצה לקיר. 

לה  גרם  בה  שלו  מגע  וכל  זרועותיה  את  ליטף  בשערה,  ידו  את  תחב  הוא 

להרגיש מחושמלת. "איך בא לי לזיין אותך בשירותים," אמר לה והיא הדפה 

יצחק שרקה את השריקה הזו שמדמה טיל  זה?"  אותו קלות בבלבול. "מה 

שנופל. הוא התקרב לנשק אותה שוב אך היא דחפה אותו בתקיפות. הוא הביט 

בה וקימט את מצחו. "אל תגידי שאת לא חרמנית כמוני." הוא הצמיד את 

שפתיו לצווארה והיא דחפה אותו בפעם השלישית, אז הוא התרגז. "את סתם 

טיזרית, ילדה קטנה!" היות הרגישה איך ליבה פועם בזעם והיא חייכה אליו 

בלעג. "אז לך וחפש לך אישה." הוא שתק ובחן אותה מכף רגל ועד ראש. 

"אתיופית זונה," מלמל והלך.

היא בלעה בריצה את המדרגות לקומה השנייה, הביטה על עצמה במראת 

השירותים. השיער שעליו עמלה כל אחר הצוהריים התנפח והסתלסל, האיפור 

נהרס והשמלה הסריחה מאלכוהול. יצחק הגיחה ממקומה ושילבה את ידיה 

לבית שלך.  לחזור  לך  עדיף  מזה!  יצמח  לא  לך שטוב  "אמרתי  בהתחסדות. 

יודעת מה? יותר טוב שתחזרי אחורה. מה יש לך לחפש בחור הזה? תפסיקי 

לנסות להשתייך כל כך חזק, הם מרגישים והם לא אוהבים מתחנפים!" היות 

היא,  קטנים,  היו  כשהם  אז,  באחורה.  ונזכרה  במראה  עצמה  על  הסתכלה 

טקלה, עלמנאו, סרקלם ואימא. היא הייתה האחות הגדולה אז. תמיד דאגה 

שהקטנים לא ילכו יותר מדי רחוק ממנה. אימא תמיד הייתה בהיריון, אבל את 

אבא היא לא ראתה אף פעם. הייתה לו עבודה חשובה, הוא עזר לכל היהודים 

לעלות לישראל, הארץ של היהודים בכל הצבעים. היות הייתה לוקחת אותם 

לשטוף את הבגדים בנהר, שרה להם שירים על ירוסלם בכל פעם שהיו רואים 

חסידה. הם היו הולכים אחריה כמו שיירת ברווזונים צייתנים. סרקלם הייתה 

הכי שובבה ולפעמים היא הייתה בורחת ונעלמת לגמרי מזווית הראייה של 

היות. היא הייתה מגיחה מאיזושהי פינה לאחר כמה שניות וחושפת פה חייכני, 

עם שן קדמית שבורה, וחוטפת מכות מהיות. יום אחד, כשהיו בנהר, סרקלם 

לא חזרה. אף אחד לא ידע לאיפה היא נעלמה. אימא לא התייאשה ועברה 

על כל פינה בכפר. בשלב מסוים היא הפסיקה לחפש והילדים הפסיקו להגיע. 

לאחר שנתיים, אימא החליטה לעלות לארץ ישראל. מאז הן לעולם לא דיברו 

על זה. היות ידעה שזו אשמתה, היא ידעה שאימא כועסת עליה. 

שמו  היות  ואת  בירושלים  חולים  בבית  מנקה  בתור  עבודה  מצאה  אימא 

בחטיבה. היות הייתה פטפטנית וחברותית והילדים בבית הספר עזרו לה עם 

העברית המקרטעת שלה ואפילו צירפו אותה למשחקים שלהם. הם התאוו 

לשמוע על החיים של היות שם באתיופיה ושאלו שאלות שהצחיקו אותה. 

אחרי חודש, היות הבחינה שהם מתרחקים ממנה. היא חשבה שזה בגלל שהיא 

כבר לא מעניינת אותם וניסתה להלהיב אותם שוב, אך רק מאוחר יותר היא 

אמורה  הייתה  היא  איך  שלהם.  הסגורים  ובחיוכים  ההורים  במבטי  הבחינה 

לדעת שאסור ללכת בפיג'מה לבית הספר? 

בחורה שנכנסה לשירותים בריצה דחפה אותה קלות. "סליחה," היא פלטה 

וירדה  התרחקה  היות  ברעש.  והקיאה  לפח  ראשה  את  דחפה  מכן  ולאחר 

מהמדרגות בלאות. היא הרגישה עייפה פתאום והתיישבה על ספה אדומה. 

"בואי  נאנחה.  יצחק  על החופש שלהם.  בהם  קינאה  ברוקדים,  הביטה  היא 

נחזור הביתה." הצלילים היו כבדים, חנקו אותה בין עשן רוקדים. היות נלחצה 

אל הקיר ונעה כמו טיגריס, זריזה כבילדותה. היא יצאה החוצה ופרצה את 

דלתות המועדון. מאבטח חסון שנמנם קלות הביט בה בבהלה. יצא לה צחוק 

אפילו מבלי שהתכוונה והיא החניקה אותו והלכה בצעד מתון.

הכוכבים זהרו, גדולים ושתקנים על משטח שחור, והיא הביטה בהם בזמן 

שהלכה. "היות," אמרה יצחק, "את חושבת שגם בגן עדן יש כוכבים?" היות 

לא ענתה. היא הרגישה שהנעליים שלה לוחצות והעדיפה לחלוץ אותן במקום 

מאחוריה  שמעה  יצחק?"  היות  היות?  "סליחה?  ראויה.  תשובה  על  לחשוב 

צעקה רמה והסתובבה במהירות. יצחק נמוגה והיא הביטה עמוק בעיניים של 

היפה מהבר. הוא נופף בתעודת זהות כחולה מול הפנים שלה. "שכחת את 

זה על הבר," אמר. "היה נורא קל לזהות אותך. אותנו," וצחק צחוק עמוק. 

היא הביטה בו בכעס, חשבה שהוא לועג לה וחטפה אותה. "תודה," מלמלה 

והפנתה לו את הגב. היא לא הסתכלה לאחור, פשוט המשיכה ללכת. "הוא 
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בטח חושב שאני מטומטמת, מסתכלת על כוכבים," אמרה לעצמה בקול. יצחק 

לא ענתה לה. היא תמיד ברחה ברגעים כאלו והשאירה אותה להתפוגג עם 

המחשבות שלה. היא צעדה יחפה ואז החליטה לרוץ. היא התמכרה לרוח הזו. 

היפה נמוג בצללי המחשבות שלה והיא השקיטה את הכול, לפחות לעת עתה. 

אהבה עצמית 
ָעַמְדִּתי מּול ַהַּמְרָאה 

ְוִהַּבְטִּתי

ּכֹוַבע ֶּגֶרב ָׁשחֹר, ְמִעיל ָירֹק, ָסִריג ְּבֶצַבע ְקֵרם

ִהְתַלַּבְטִּתי

ֵהַרְחִּתי ֶאת ַהִּסיַגְרָיה ִמְׁשַּתֶּלֶבת ִעם ַהְּנִׁשיָמה ֶׁשִּלי

ְנִׁשיָמה ֲעֻמָּקה

ּוְׁשִאיָפה

ֶזה ְּכמֹו ְלַתְרֵּגל יֹוָגה

ַהַּטַעם ַהֶּזה ַמְגִעיל ְועֹוֶׂשה ָנִעים ּבֹו ְזַמִּנית

ַהְּסַחְרחֶֹרת ְמַמֶּקֶמת אֹוִתי ְּב"ַהי" ִרְגִעי

ְוַהִּׁשעּול

ּגּוֵׁשי ֶחֶנק ֶׁשּגֹוְרִמים ִלי ְלִהְׁשַּתֵּנק ּוְלִהְתַּפֵּתל

ֵזָעה ְקַטָּנה ְמַבְצֶּבֶצת ַעל ַהֵּמַצח

ּוְדִקירֹות ְקַטּנֹות ְקַטּנֹות 

ֶׁשְּמִאּטֹות ֶאת ֶקֶצב ָהִריָצה ֶׁשִּלי

ַוֲאִני ַחֶּיֶבת ָלרּוץ.

ִמיֶׁשִהי ָאְמָרה ִלי ַּפַעם ֶׁשִאם ַאְּת אֹוֶהֶבת ֶאת ַעְצֵמְך

ַאְּת לֹא ַמִּזיָקה ְלַעְצֵמְך

ַוֲעַדִין,

ֲאִני עֹוֶמֶדת מּול ַהַּמְרָאה

ִסיַגְריֹות, ְמִעיל, ֻחְלָצה ְוַנֲעֵלי ַּבִית ַּפְרָוִתּיֹות

ּוְמַנָּסה ִלְמצֹא ֶאת ָּכל ַהִּסּבֹות.

דוד ויהונתן 
פעם היינו יכולים לדבר על הכול

לצחוק על הרע, לבכות מהטוב, להתמוטט אל הזרועות שידעו שזה לא כל 

כך נורא אם תיפול

אבל זה היה פעם

פעם יכולתי להישען בגאווה, בנינוחות, באושר

לצלול למעמקי התהום ולהביט בה מבלי לפחד ממנה. הייתי יכולה לשלוף 

אותך ממנה, בלחישה אחת רכה, שהייתה נארגת למילה שהתהדקה למשפט 

שהסתלסל למחשבה צבעונית

הבטן הייתה כואבת מרוב צחוק וחבלי הלידה שלנו היו כאלף עדים להיותך 

אח שלי

ויכולתי לנשוק לשפתיך כשהיית שבור, רק כי רציתי שתחייך. כי כמו דוד 

ויהונתן, האמנתי שנוכל להיות חזקים כמו השמש, הירח והכוכבים

בין הסיפורים מצאתי גם את עצמי והמראות שזהרו עליי היו כמו קרניים

וחשבתי שהן בחיים לא ישרפו

פעם, לשבילים היה טעם של אלכוהול ולמילים היה ריח של עשן, והשפתיים 

מלמלו תפילת חברות ללא הרף ומילאו את הוורידים באופוריה והערבים היו 

שמיכה שכיסתה אותנו מהסובב

מאוחר מדי הבנתי שהיא סימאה אותך

ולא היה דוד ויהונתן אלא רק אדם ואז חווה בעיניים שלך

וחייכתי בשיברון לב רק כי לא רציתי למחוק ולקרוע, לנפץ ולצרוח, לשרוט 

ולפגוע עד שלא תהיה דרך חזרה והפניתי מבט אחרון, של חצי, של השלמה, 

של קבלת האבדון

למה שהיה פעם.
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עוגן 
ַאְּת ַהִּג'יְּבִריׁש ֶׁשַּמְמִציִאים ּתֹוְך ְּכֵדי ְּתנּוָעה

לֹא ֵחֶלק ִמַּמֲאַרג ַהְּבִדיחֹות ַהְּמֻפְלָּפלֹות ְּבַאְמָהִרית

לֹא ֵחֶלק ֵמַהִּצְחקּוִקים ַהִּטיְגִרִּיים,

ֶּבַטח ֶׁשּלֹא

ֵחֶלק ֵמֵאתֹוס ֶׁשֶקר ָּכְלֶׁשהּו

ַאְּת

ָנְכִרָּיה

ֵּבין ְיהּוִדים

ְוֶאת ַהֵּביָתא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּלְך לֹא רֹוִאים ִמָּכאן

ְוִאם ָהִיית ְּבֶאְתיֹוְּפָיה

ַהִאם ָהִיית ַמְרִּגיָׁשה ַאֶחֶרת

אּוַלי

אּוַלי ָהִיית נֹוֶתֶרת ְלִהְׁשַּתֵּפְך ַעל ַּדף

ַּתֲערֶֹבת ֶׁשל ֵּתן ְוַקח

ֶאְתיֹו ֶׁשֶקר ָּכְלֶׁשהּו

ֵּבין ָׁשחֹר ְלָלָבן

ָחָדׁש ְוָיָׁשן

ַהֶּפה ַהְּמַנֵחם ֶׁשל ִאָּמא, ָיַדִים ְמֻיָּבלֹות ֶׁשל ַאָּבא

ַאְּת עֶֹגן

ַרק ֶׁשּלֹא ָרִצית ִלְהיֹות ַאף ַּפַעם

גיהינום 
ַאָּתה חֹוֵנק אֹוִתי

ִהיא ְמִטיָחה ִּפְתֹאם

ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ֶּפֶרק ִּבְמדֹור ַהֵּגיִהּנֹום

ְולֹא ָאַהְבִּתי אֹוְתָך ִּבְכָלל, ֶׁשֵּתַדע

ָהִייָת ְּפִריט ַאְסָפנּות ָיֶפה ְּבֻקְפָסה

ְוַאֶּתם

ַאֶּתם

ַאֶּתם ִמין ֶׁשל ָחארֹות

ָאז ֵּתֵלְך ְּבַבָּקָׁשה, ַעְכָׁשו

ּוְלעֹוָלם לֹא.

קווי 
ֲאִני ַּפְחָמן ּדּו ַחְמָצִני ַהִּנְׁשָלף ַהחּוָצה

ְוֵיׁש ְוֵיׁש ְוֵיׁש

ֲאִני ַהְּפֹסֶלת ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶׁשת ְלצֹוָאה

ַאט ַאט ַאט

ֲאִני ְּכמֹו ְסמּוְחָטה ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ַּבָּגרֹון

ְּבֵעיֵניֶהם,

ֲאִני ְׁשקּוָלה ְלִגְרּבּוץ ֶׁשְּמָגֵרד ַּבִּמְכָנַסִים

ֲאִני ַמַּדף ֲחלֹומֹות ֶׁשֲעַדִין לֹא ֶנֱעַרם

ֲאִני ָעָׁשן ִנָּדף ּוִמְתּפֹוֵגג

אֹוְמִרים ֶׁשֲאִני

ֲאִני

ְּכלּום ְוׁשּום ָּדָבר

ַוֲאִני אֹוֶמֶרת –

ַקִּוי.
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מימי ספר אנניה

זיכרון הילדות הראשון שלי
את זיכרון הילדות הראשון שלי אני זוכרת,

הוא לא מרפה ממני.

לפני החרם בגן, בגלל ששברתי את המחשב.

לפני הזיכרון שסבתא מושיבה אותי באמבטיה וגוזרת לי את השיער

בגלל האבעבועות רוח. ואני ממררת בבכי, אוספת אותו ומניחה על הראש 

כאילו הוא יחזור.

ממש לפני, זיכרון של גיל שלוש וקצת.

אני אותה אחת שגם אחרי עשרים וחמש שנה עדיין מוגדרת "עולה חדשה" 

בכל מוסדות המדינה.

אני אותה אחת שהמפכ"ל קוראה לה מהגרת במדינה של מהגרים.

אני "הבת החורגת של מדינת ישראל".

אני אותה אחת שאוהבת לדבר על ה"שחורות" שלה.

לא ה"שחורות" של הצפון אפריקאים שמבדלים את עצמם במזרחיות.

אני השחורה שבאה מהאדמה השחורה, מאימא אפריקה.

אני אותה אחת שמסתובבת עם ראסטות, תכשיטים מבית אימא וסבתא.

מזכירה לכולם, נכון, אין לי מבטא אבל אני לא מפה.

"נולדתי באתיופיה ואני גרה בישראל".

דוברת את שפת האם שלי במבטא "ישראלי", שומעת אתיו־ג'ז.

אוהבת את הגוף שלי, גאה בגזרה שלי ואיך הצלחתי לרדת 18 ק"ג

בתזונה אתיופית טבעונית.

משתזפת בים ומחבקת את העור השחור השזוף.

אם תהיתם, אנשים שחורים יכולים להשתזף.

אני אותה אחת שקוראת

פאט פארקר, "הבת החורגת של אמריקה", טוני מוריסון,

בל הוקס, אודרי לורד, צ'יממנדה נגוזי אדיצ'י, אליס ווקר

האחיות שלי.

אותן נשים שבקושי שמעתי עליהן בקורסים למגדר.

תודה ל"אחיות" שלי שהפיחו בי את הפמיניזם השחור,

שהאקדמיה לא ראתה לנכון.

השחורות שלי והנשיות שלי הן הגדרות שלמדתי להניח על כף,

אין לי צורך לבחור.

אני אותה אחת שמתהדרת בחברות השחורות שלה

והנוכחות שלנו מורגשת בכל מקום. 

נשים שחורות בשיער טבעי, ראסטות, צמות, אפרו, מטפחות.

צוחקת בבוז לאותם לבנים בורים,

שרואים בי את הדבר הכי קרוב לאפרו אמריקאים.

לא רוקדת כמו ביונסה.

אני באה מתרבות שרוקדים בה עם הכתפיים, לא עם ישבנים.

לא יודעת לרקוד, לשיר, לנגן. פשוט לא!

בזה לאותם אנשים שמרשים לעצמם לזוז בצורה וולגרית,

להדגים תנוחות מחדר המיטות ולקרוא לכל ה"פריק שואו" "ריקוד",

רק בגלל שזו "מוזיקה שחורה",

תעמדו בקצב!

אני אותה אחת "הבת החורגת של מדינת ישראל",

שעלתה ארצה בגיל שלוש

ונשלחה לגן במושב של ילדים ואנשים לבנים.

מובן שבתור שחקנית חיזוק הייתה רחל, ככה קראו לה בגן,

אני לא יודעת מה השם שההורים שלה נתנו לה.

כמו כל תהליך כור־היתוך בהסללה אל ה"ישראליות".

אני אותה אחת שהגננת שולה מלטפת בלי סוף,

כאילו אין לי מספיק מזה בבית. קוראת לי "שוקולד".

שנאתי את זה, את המגע.

אם רק הייתה באמת מכירה אותי, הייתה יודעת עד כמה אני לא אוהבת מגע.

רציתי רק להיבלע בתוך המוני הילדים, לא לקבל יחס "מועדף".

אני אותה אחת שעדיין מתביישת בזיכרון הילדות שלה.

שאין בה את האומץ לספר לחברות שלה,

שבכל יום שחזרתי מהגן שאלתי את אימא:

"מתי יבוא הרופא שיצבע אותי בלבן?"

"מתי יבוא הרופא שיקלף ממני את העור השחור?"

"מחר, מחר", היא הייתה עונה לי.
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נאני ברוק

בתוך הזמן
ִּגיל ַאְרַּבע ַהּנֹוף ִמְתַחֵּלף 

ַהָּירֹק הֹוֵפְך ְלחּום 

ַהֶּׁשֶקט הֹוֵפְך סֹוֵאן

ַוֲאִני עֹוד זֹוֶכֶרת 

ֶאת ַמָּבָטּה ֶׁשל ַהַּגֶּנֶנת 

ָׁשם ַהְרֵחק ְּבַכּדּוִרי 

ֶׁשָּׁשֲאָלה ִלְׁשִמי 

ְולֹא ִהְצִליָחה ַלֲהגֹותֹו ְּכִפי ֶׁשָחְׁשָבה 

ּוִמָּיד ִהְסַּתְּכָלה ָּבְרִׁשיָמה ַהֵּׁשִמית 

ָּבּה הֹוִפיַע ְׁשִמי ֶהָחָדׁש 

ַהֶּזהּות ַהֲחָדָׁשה 

ְׁשָעַלי ִנְגְזָרה. 

ִּגיל ֵׁשׁש 

ַהֹּכל ִנְרֶאה ָּגדֹול יֹוֵתר 

ַהּנֹוף הֹוֵפְך ָעצּום 

ֲאִני ְּכָבר לֹא חֹוֶׁשֶׁשת ֵמַהֵּׁשם ֶהָחָדׁש 

הֹוֶפֶכת אֹותֹו ְלֵחֶלק ִמִּמי ֶׁשֲאִני 

ְוַהֵּלב, ַהֵּלב עֹוד ִמְתַּגְעֵּגַע 

ַלֵּׁשם ַהָּיָׁשן ְוַלֶּזהּות ֶׁשִּלי 

ֶׁשָחְלָפה ִמֶּמִּני.

ִּגיל ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה 

ַהּנֹוף ָּכל ָּכְך ָהזּוי 

ַאֵחר ְוׁשֹוֶנה 

ִמְלֲחמֹות ּכֹוַח 

ִהְתַנְּגׁשּות ֵּבין ָמֹסֶרת ְלִקְדָמה 

ַהַּפַעם ֵיׁש ְּבָיִדי ְּתעּוָדה ִעם ֶזהּוִתי ַהֲחָדָׁשה 

ִמָּכאן ְּכָבר לֹא ִנָּתן ִלְברַֹח 

ִנְמֲחָקה ֶזהּוִתי ַהְּׁשִנָּיה. 

ִּגיל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 

ַהֹּכל ְּכָבר ַאֵחר 

ַהּנֹוף ָאְמָנם ּדֹוֶמה 

ַאְך ְּכָבר לֹא ְמַבֵּקׁש

ְּכָבר לֹא ְמַוֵּתר אֹו ִמְתַּגְעֵּגַע. 

ַהְּתעּוָדה ִמְתַחֶּלֶפת ַוֲאִני ֵחֶלק ֵמַהְּכָלל 

עֹוד ִמְסָּפר ַעל ַהְּנָיר 

עֹוד ְּתמּוָנה ָיָפה ְּבתֹוְך ִמְסֶּגֶרת.

 

ַוֲאִני ֲאִני ְּכָבר לֹא ִמְתַחֶּמֶקת 

ּבֹוֶחֶרת ְלַאֵּמץ ֵאַלי ֶאת ֶזהּוִתי ָהַאֶחֶרת 

ְּבִלי ָלֵתת ְלֶזהּוִתי ַהְּׁשִנָּיה ִלֹּפל.

ִּכי ַהּיֹום ֲאִני ְמִביָנה ֵאּלּו ְׁשֵתיֶהן ֶזהּויֹוַתי 

ַוֲאִני ֲאִני ַאְׁשִאיר ִּתְזֹּכֶרת ְלָכְך 

ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ֶאֵּתן עֹוד ְלִמיֶׁשהּו ִלְמחֹק ֶזהּות ַאֶחֶרת.

ֵהי ַאְּת ָׁשם: ֵהי ַאְּת ָׁשם 

ַמּדּוַע ַאְּת לֹא ַמְקִׁשיָבה?

ִנְדֶמה ֶׁשָּׁשַכַחְּת ֶׁשַאְּת ִאָּׁשה ְׁשחָֹרה 

ִנְדֶמה ֶׁשַאְּת לֹא ְמִביָנה 

ֶׁשֶּזה לֹא ְמַׁשֶּנה ְּכָבר 

ָלָּמה? ְוֵאיְך? 

ְוִהיא לֹא עֹוֶצֶרת, ַרק ּדֹוֶהֶרת,

ַוֲאִני ּתֹוָהה ֵאיְך ִהיא ַמְצִליָחה. 

ַוֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ָּבּה ְוִהיא ִּבי 

ַוֲאִני צֹוֶעֶקת ָלּה ְוִהיא ׁשֹוֶתֶקת ְלמּוִלי. 

ִנְדֶמה ְלֶרַגע ֶׁשִהיא ִמְתָקֶרֶבת, 

ְוָאנּו ַמִּביטֹות זֹו ָּבזֹו 

ְּבֶׁשֶקט 

ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ְמִבינֹות ֶׁשִהיא זֹאת ֲאִני 

ַוֲאִני זֹאת ִהיא. 
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ְוִהיא אֹוֶמֶרת 

ַּבֲאִפיַסת ּכֹוחֹות 

ֵאין ִלי ֹּכַח 

ֲאִני רֹוָצה ָּפׁשּוט ִלְהיֹות, 

ִאָּׁשה, ְׁשחָֹרה, ְלִעִּתים צֹוֶחֶקת, 

ְלִעִּתים ּכֹוֶאֶבת, ְלִעִּתים אֹוֶהֶבת, 

ּוְלִעִּתים ּכֹוֶעֶסת. 

ִלְהיֹות ֲאִני ְּבִלי ָּכל ַהְגָּדָרה ְּבִלי ַהַּמֵּסָכה ַהֹּזאת ַהְּמֻיֶּתֶרת. 

ְוקֹוָלּה ִנְׁשָּבר ְוִהיא עֹוד ִנְלֶחֶמת 

ְמַנָּסה ְלָהִרים רֹאָׁשּה ְלתֹוְך ַהְּמִציאּות ַהֻּמְרֶּכֶבת; 

ַוֲאִני קֹוֵראת ָלּה 

ֵהי ַאְּת ָׁשם, קּוִמי ִהְתעֹוְרִרי, 

ֵהי ַאְּת ָׁשם 

ַאל ִּתְּתִני ָלֶהם ִלְׁשּבֹר אֹוָתְך 

ִמְלָחמֹות ְּגדֹולֹות ֵמֵאּלּו ָעַבְרְּת 

ֵיׁש ָּבְך עֹוד ּכֹוַח ָׁשַמְעְּת? 

ַהי ַאְּת ָׁשם 

אּוַלי ַּתֲעִני 

אּוַלי ְּתַגִּלי ִלי 

ֵאיְך ֲאִני ַמְפִסיָקה ְלִהָּלֵחם ְּבַעְצִמי. 

בתוך מבוך 
ְּבתֹוְך ָמבֹוְך ֶׁשל ְּכלּום 

ּבֹוָנה ִלי ֶזהּות 

ַמְצִמיָחה ַעְצִמי ֵמָחָדׁש

ְּבתֹוְך ַהֵּיׁש ֶׁשַּקָּים. 

ׁשֹוַכַחת מֹוֶחֶקת ַמֲחִליָפה ּוְמַׁשֶּקֶמת 

ְוַהֹּכל ְּבתֹוְך ִמין ְּתִמימּות ְמֻיֶּתֶרת. 

ֲאִני ִהיא אֹוָתּה ַאַחת

ֶׁשעֹוָטה ֶזהּויֹות 

ּוְבֶרֶצף ֶׁשֶצף ְמַׁשָּנה ַּתְרּבּויֹות. 

ְוָכְך ְּבֶהֵּנף ָהֶאְצַּבע ֵאיְך ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש 

ֲאִני ַמְגִּדיָרה ַעְצִמי ְּבתֹוְך ֶהָחָדׁש. 

ּוְכָבָליו ְּכָבר עֹוִטים ָעַלי ִמָּכל ַצד. 

ֲאִני ָחָׁשה ְּכֵאב ַאְך ׁשֹוֶתֶקת. 

 

אֹוִתי ִלְּמדּו ֶׁשַּגם ֶאת ַהֹּקִׁשי ָצִריְך ִלְסֹּפג. 

ָחָׁשה ְצַמְרמֹורֹות ּוִמְׁשַּתֶּנֶקת 

ַאְך ַרק ֵעיַני ְוִנְׁשָמִתי ָיְדעּו. 

ָּכְך ִּבְמִחי ַּכף ָיִדי ַּתְרּבּוִתי ִנְמֲחָקה, 

ָהְפָכה ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמַהְּכָלל 

ַאֲחֵרי ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֶׁשִּנְׁשְמָרה. 

ְוִנְׁשָמִתי עֹוֶדָּנה זֹוֶכֶרת 

ֵאיְך ִהְתַּבַּקְׁשִּתי ְלִהְתַּגֵּיר ְּכַאֲחרֹון ַהֵּגִרים ַּבְּמִדיָנה 

ֵאיְך ֻהְׁשַלְכִּתי ְלתֹוְך ְּדָרִכים ֶׁשִּנְסְללּו ֲעבּוִרי ְּבִלי ְיִדיָעה,

ֵאיְך ֶׁשֻהְחַלף ְׁשִמי ְּבִלי ֶׁשִּבְכָלל ַנֲעֵניִתי ָלָּמה? 

ֲאִני זֹאת ֶׁשָּזַנְחִּתי ֶאת אֹוָתּה ַּתְרּבּות ַּבת ַאְלַּפִים ָׁשָנה 

אֹוָתּה ַאַחת ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ְּבגּוף ְׁשִליִׁשי ַּגם ַעל ַעְצָמּה 

ֶׁשַּמְׁשִּפיָלה ַמָּבט ְּכֶׁשִהיא ּפֹוֶגֶׁשת ְּבָאָדם ְמֻבָּגר יֹוֵתר

לֹא ִכי ִהיא ּכֹוֶאֶבת ֶאָּלא ִּכי ִהיא ְמַכֶּבֶדת. 

ֲאִני ִהיא ֵאֶׁשת ַהָּכבֹוד ְוַהַּסְבָלנּות ּוַבת ַהַּתְרּבּות ַהְּגדֹוָלה. 

ֲאִני ָהַאַחת ֶׁשַּתִּגיַע ְלִׂשְמָחה ּוְלֶעֶצב ְּבאֹוָתּה ַהִּמָּדה, ֲאִני ָהַאַחת ֶׁשְּתַדֵּבר ִּבְׁשֵּתי 

ְלׁשֹונֹות 

ַוֲאִני ָהַאַחת ַּבֲעַלת ֹאֶסף ַהֶּזהּויֹות.

ֵּכן, ֲאִני ָהַאַחת ֶׁשּׁשֹוֶאֶלת ַהִאם ִהִּגיַע ַהֵּקץ ִלְׁשִתיָקִתי.
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ללכת 
ַרַעׁש ֶרַקע, ֶרַגע, ֶׁשֶקט 

קֹול ְלִחיָׁשה חֹוֶרֶקת 

ָלֶׁשֶבת, ָלקּום, ַלֲעצֹר 

ֶאת ַהְּזַמן ִמֶּלֶכת.

ִאיׁש ֵאינֹו עֹוֵצר ּתֹוֶהה ׁשֹוֵאל 

ְוַהְּמִדיִנּיּות ַמְמִׁשיָכה ְלִהְתַקֵּים,

ַהְּׁשאֹול ָמֵלא ַּבֲאָנִׁשים ּתֹוִהים

ַאְך ָהֱאֶמת ִנְמֵצאת ֵּבין ַמְלָאִכים. 

ַהֹּכל ִנְקַטף ֶנֱעַלם ֶנֱאַבד 

ִּכי ַהָּׁשחֹר ּבֹוֵלט ָּכְך ֶנֱאַמר 

ִאם ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלִהְתַקֵּים ְּבעֹוָלם ַאֵחר 

אּוַלי ַהֶּׁשֶקט ָהָיה ׂשֹוֵרר 

ַרַעׁש ֶרַקע, ֶרַגע, ֶׁשֶקט 

רֹוָצה ַרק ָלֶלֶכת 

ָּבְרחֹוב ַההֹוֶמה ְּבֶׁשֶקט 

ְּבִלי ַלֲחׁשֹׁש ִמָּמה ֶׁשּקֹוֶרה ִמֶּנֶגד.

ְּכֶׁשַהָּכחֹל ַמִּגיַע ַלִּפָּנה

ֵאיִני חֹוֶמֶקת ְּבִלי ַהְבָחָנה 

ֵמַהֲחָׁשׁש ֶׁשֶאָּפַגע 

ֶאָּלא ֶנֱעֶמֶדת ּדֹם 

ְּבַמָּבט ָׁשֵקט 

ִּכי ֶזה לֹא ֲאִני

ֶׁשֶאָּפַגע ֶזה ַהְּמִדיָנה ֶׁשִּנְכְנָעה.

טבע שחור 
ַהֶּטַבע ַהֶּזה, ַהֶּטַבע ַהָּׁשחֹר 

ַהֶּטַבע ַהֶּזה ֶׁשֻּכָּלם יֹוְדִעים ְלַהְגִּדיר ָלְך

ְּבִדּיּוק ַמהּו.

ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹא מּוָכן ְלַהִּגיד ָלְך ָלָּמה ֶזה ְוֵאיְך

ַהֶּטַבע ַהֶּזה ֶׁשַּמְזִּכיר ָלְך ָּכל ַּפַעם 

ִמי ַאְּת ּוָמה ַאְּת ְוֶאת ַהָּׁשָרִׁשים ֶׁשָּלְך 

ַלְמרֹות ֶׁשַאְּת לֹא זֹוֶכֶרת ֶאת ֶזה ִּבְכָלל 

ְעְּת ְלָכאן ְּבִגיל ַאְרַּבע, ָמה ַאְּת יֹוַדַעת ְּכָבר.  ִּכי ְּבַסְך ַהֹּכל ִהַגּ

ֲאָבל ַמֶּׁשהּו ּגֹוֵרם ָלְך ְלַהֲאִמין ֶׁשֶּזה ָנכֹון, 

ְלָהִבין ֶאת ַהֶּזהּות ֶׁשָּלְך 

ְלָהִבין ִמי ַאְּת 

ָאז ַמְתִחיִלים ֶאת ַהִחּפּוׂש

חֹוְזִרים ֲאחֹוָרה ַּבְּזַמן, 

ַאְּת ְמַגָּלה ִמיְליֹון ַצָּלקֹות, 

ֶׁשִּבְגָלָלן ּוִבְזכּוָתן 

ַאָּתה ֹּפה, 

ְוַאְּת ַחָּיה 

ַאְּת נֹוֶׁשֶמת, 

ַאְּת ְיהּוִדָיּה, ַאֲחֵרי ַאְלַּפִים ָׁשָנה ֶׁשל ָּגלּות ַׁשְבְּת ְלַאְרֵצְך. 

ֲאָבל ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָעַלִיְך רֹוִאים ַרק ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשָּלְך,

ְוַאְּת נֹוֶתֶרת אֹוָתּה ְׁשחָֹרה ַּבַּצד, לֹא ְמֻפַּתַחת ְולֹא ִמְתַּפַּתַחת. 

 

ַוֲאִני, ֲאִני ֶהְחַלְטִּתי ִלְמרֹד ַּבֶּטַבע, 

ֶהְחַלְטִּתי ַלֲעטֹות ָעַלי ַמֵּסָכה ֲחָדָׁשה 

ִלְהיֹות ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶׁשֻּכָּלם רֹוִצים. 

ָאז ָמה ֲאַמְרֶּתם ֶׁשֲאִני ְצִריָכה ִלְהיֹות ְיהּוִדָיּה,

ִּכי ֲהֵרי ֶזה לֹא ַמְסִּפיק ֶׁשהֹוַרי ְיהּוִדים?!

ָעַלי ְלַהִּקיז ָּדם ְלַהִּטיל ָׁשָרִׁשים. 

ָאז ָלַמְדִּתי, תֹוְׁשָּב"ע ָּתָנ"ְך ּוְגָמָרא 

ַעְכָׁשו ֶזה ַמְסִּפיק?

ַאֶּתם ְמֻסָּגִלים ְלִהְסַּתֵּכל ָעַלי 

ְולֹא ִלְראֹות ַרק ָּבבּוָאה ְׁשחָֹרה. 

ֲאִני יֹוַדַעת, ֲאִני ֶאְתַּגֵּיס ַלָּצָבא 

ְולֹא ְסָתם ַלָּצָבא, ֲאִני ֶאְתַּגֵּיס ְלַגְרִעין ַנַח"ל 

ֲאִני ֶאַּקח ַהְפָסָקה ֶׁשל ָׁשָנה ְׁשֵלָמה, 

ֶאְלַמד ַמִהי ַמְנִהיגּות ְוָעְצָמה 

אֹוִביל ֲאֵחִרים ְוֶאְתַּפֵּתַח 
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ְוַאַח"ּכ ֶאְתַּגֵּיס ְוֶאְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהְּכָלל. 

ַּגם ֲאִני ֶאְהֶיה ֵחֶלק ֵמָהָעם 

ַּגם ֲאִני ֶאְׁשֹּפְך ְקָצת ָּדם 

ַעְכָׁשו ַאֶּתם ְמֻסָּגִלים ְלִהְסַּתֵּכל ָעַלי?

ֲאִני יֹוַדַעת, ֲאִני ֵאֵלְך ְוֶאְלַמד

ִּכי אּוַלי ַאֲחֵרי ֹּתַאר אֹו ְׁשַנִים

ֶאְהֶיה ְּכמֹו ֻּכָּלם?!

ִּכי ֲהֵרי ֶזה לֹא ַהֶּטַבע ֶׁשִּלי ְלִהְתַּפֵּתַח ְוַלֲחלֹם 

ַהֶּטַבע ֶׁשִּלי ֶזה ְלִהָּקֵבר ְּבתֹוְך ֲעֵרַמת חֹול 

ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ִיְזֹּכר 

ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ִיְׁשַמע

ְּבִלי ֶׁשַאף ֶאָחד ֵיַדע ָלָּמה ּוָמה ְּבִדּיּוק ָקָרה. 

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו 

סֹולֹומֹון ֶטָקה, 

ְיהּוָדה ִּביָאֶדָגה, 

יֹוֵסף ָסַלְמָסה 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

אֹו ָאֶבָרה ַמְנִגיְסטּו ַחי 

ִּכי ַהֶּטַבע ֶׁשִּלי הּוא ַהֶּטַבע ַהָּׁשחֹר 

ְוֶזה ֶטַבע ֶׁשּלֹא רֹוִאים אֹו ַמְרִּגיִׁשים 

ֶזה ֶטַבע ָּכֶזה ֶׁשֵאָליו נֹוָלִדים. 

ָאח, ַהֶּטַבע ַהֶּזה,

ַהְּטַלאי ַהֶּזה, 

ָמה עֹוִׂשים ִאּתֹו 

ַאֶּתם יֹוְדִעים?

ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן 

ֶׁשָאִבין ְוַגם ַאֶּתם 

ֶׁשֵּיׁש ִּבי עֹוד ֲחָלִקים 

ֲאִני ֵּגֶאה ַּבֶּטַבע ֶׁשִּלי 

ֵּגֶאה ָּבָעְצָמה 

ֵּגֶאה ַּבָּׁשָרִׁשים 

ֶׁשִּלי ַהְּנטּוִעים ָּבֲאָדָמה 

ַהּיֹום ֲאִני לֹא ּבֹוַרַחת 

לֹא ִמְסַּתֶּתֶרת ִמְּכלּום 

לֹא ִמְתַּבֶּיֶׁשת ֵמַהְּכלּום 

ִּכי ֲאִני, ֲאִני, ֲאִני ַׁשֶּיֶכת ַלְּיקּום, ָלעֹוָלם, ְוַלֶּטַבע, 

ַוֲאִני לֹא ֶאֵּתן ְלַאף ֶאָחד ִלְׁשּבֹר ִלי ֶאת ָהרּוַח. 

ִּכי ֲאִני ֲאִני ְוֶזה ִּבְזכּות ַהֶּטַבע ֶׁשִּלי. 

ַעְכָׁשו ַאֶּתם ְמֻסָּגִלים ְלִהְסַּתֵּכל ָעַלי?

ַאֶּתם יֹוְדִעים ָמה,

ֶזה ְּכָבר לֹא ְמַׁשֶּנה ִלי ִּבְכָלל!!!
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מהדר טסאו

אורי
אולם האירועים המה אנשים. כולם התיישבו מסביב לשולחן עגול עטוף בבד 

לבן זול עם פפיון שחור.

הראשי  בשולחן  התיישב  המצווה  בר  וילד  ברקע  התנגנה  נעימה  מוזיקה 

עייף. נראה שהרגיש כבר את המשקל של מחיר הקבלה לעולם ה"מבוגרים".

ניגשתי לשולחן הדודות שהתחרו זו בזו למי יש הסיפורים הכי מביכים על 

ילד בר המצווה כשהיה קטן ומי מכיר אותו הכי טוב. הצטערתי בשבילו כי לא 

היה שום דבר מרגש בלהתבגר, מלבד אולי ההחלטה מתי ללכת לישון. 

הדודות ביקשו ממני שאביא להן עוד קנקן של מים וסודה ואז חזרו לשיחה 

הקולנית שלהן. בטח שהן היו צמאות, הן ייבשו זו לזו את הראש עם הדיבורים 

חסרי המשמעות שלהן.

התחננתי  עורי.  אל  להידבק  עליי,  להכביד  התחילו  שלי  המלצרות  מדי 

שהלילה הזה ייגמר. התגעגעתי עמוקות למיטה הנעימה שלי, למרות שהשינה 

תהיה קצרה כי צריך לקום לבית הספר, אבל ידעתי מראש שאני אאחר וצביה 

המורה תתחיל להתחרפן עליי.

ינקתי את הסוף של הסיגריה בשקיקה והעשן נבלע אל תוך הלילה. אהבתי 

את הבדידות של החצר האחורית של אולם האירועים, למרות שהפחים שהיו 

להזכיר  שלי,  המבטחים  למקום  לחדור  הצליחה  והמוזיקה  הצחינו  במקום 

שהפסקה שלי קצובה ושאני צריך לחזור בכל רגע.

הטלפון שלי רטט בכיס האחורי של מכנסיי. קול של אישה בוכה בקע מהצד 

השני והצליח להרעיד גם אותי. קולה נסדק ורק אחרי שנשמה עמוקות הצליחה 

להרכיב משפט.

"אורי, הוא לא חזר הביתה מאתמול בלילה, הוא לא עונה בטלפון. אולי 

הוא איתך?"

אני מכיר את אורי מהיסודי. תמיד היינו גם בבית הספר וגם בשכונה, שחר 

ואורי "אין־לי־אבא", וזה גם מה שהפך אותנו לחברים הכי טובים. ידעתי תמיד 

שמלבד אימא שלי, אחותי הקטנה ואורי אין לי אף אחד אחר בעולם.

וכאשר הגיע, הוא היה  אורי תמיד היה הילד הבעייתי, מבריז מבית הספר, 

מפריע למהלך התקין של השיעור. חוזר בשעות המאוחרות של הלילה. אימא 

שלו חווה תמיד הייתה בוכה לו שישפר את התנהגות שלו, אבל מאז שחווה פגשה 

את איציק "הגבר־החדש־בבית" כפי שקרא לו אורי, הוא איבד את זה לחלוטין.

ולמרות הכול הייתי מודאג כי אורי תמיד חזר הביתה בסופו של דבר ואף 

פעם לא ישן מחוץ לבית, אף שהיה שמח "לעזוב את החור הקטן והמסריח" 

לפי דבריו.

חווה אספה אותי באוטו הישן שלה מהתחנה הקרובה ביותר לאולם האירועים. 

אני ברחתי משם בלי להודיע כלום, בטח משה המנהל כבר מתכנן לפטר אותי 

בזעם ויוודא שיקצצו לי במשכורת על "עוגמת נפש", אבל זין על זה עכשיו, 

אסוף  היה  נהגה בשקט, שערה  חווה  מכסף.  בחיים  יותר  דברים חשובים  יש 

שאקונומיקה  וישנה  ארוכה  פיג'מה  שמלת  לבשה  "ניקיון",  לקוקו  ברשלנות 

דאגה להכתים אותה. אפשר היה לראות את העייפות והדאגה שהצטברו כמו 

אשפה מתחת לעיניה.

חלפנו על פני השכונה המתפוררת שלנו, בניינים בצבע פיפי, תחנות אוטובוס 

שהכיסאות שלהן נשברו מזמן, פחים שלא פונו כמה ימים והרבה ייאוש ואלימות 

על הקיר בצורת גרפיטי שציירו מציאות. 

ענה. עצרנו  הודעות, התקשרתי אליו, אך רק התא הקולי  שלחתי לאורי 

ב"פארק הספורט", המקום האהוב על אורי לשחק כדורסל עם עצמו, אבל הוא 

לא היה שם. רק הסל עמד ריק וחיכה שמישהו ישחק איתו.

עברנו דרך הפיצוצייה השכונתית שהייתה פתוחה 24 שעות ביממה. אולי 

אורי ישב שם עם אדגר הזקן ושיחק איתו בקלפים ובטח הפסיד שוב, אך לא היו 

שם קלפים, לא אדגר ובטח שלא אורי. חווה התהלכה בפיג'מה הארוכה שלה 

בדאגה הלוך וחזור ונראתה כמו חולת נפש שמחפשת פתרון לשיגעון שלה. 

אני נעמדתי רועד והבטתי בה. לא הצלחתי להבחין אם אני רועד מהקור או 

מהפחד שקרה לו משהו. בכל מקרה זה הצליח לחדור לעצמות שלי ולהכאיב.

חווה ואני התיישבנו בתוך הרכב ועישנו סיגריה. חיפשנו מעט חום ונחמה 

הכתפיים  על  יד  הנחתי  בכי.  סף  על  הייתה  והיא  בה  הבטתי  שאיפה.  בכל 

הרועדות שלה וניסיתי לנחם אותה מעט. היא התעשתה קצת והמשיכה לנהוג 

מסביב לשכונה. השכונה הייתה ריקה ורק קמצוץ של אנשים התהלכו בחיפוש 

אחר עצמם.

לפתע שמענו מוזיקת ראפ כועסת מגיעה מתוך זולה שצמודה לבניין כמעט 

נטוש. חווה עצרה את הרכב וראינו את אורי יושב על אחת הספות הקרועות, 

עם סיגריה בפה ובירה. הוא נראה שמח ונינוח. בחורות התיישבו לידו והתחלפו 

בכל שנייה, אך ידעתי שהוא רק מעמיד פנים. אומנם היה מרוח לו חיוך דבילי 

גבר", אבל העיניים הירוקות שלו  גבר  על הפרצוף של "תסתכלו עליי, אני 

נשארו עצובות, ריקות, מתחננות למשהו אחר. העיניים האלה הן אותן העיניים 

שסיפרו לי על אבא שלו בפעם הראשונה ומאותו הרגע ידעתי שרק אני בעולם 

יודע מיהו אורי.



מאזנים | תשרי תש״ף | ספטמבר 2019 | 8485 | מאזנים | תשרי תש״ף | ספטמבר 2019

אורי התנשק עם אחת הבחורות שהתיישבו לידו. חווה יצאה בריצה אל עבר 

הזולה ואני אחריה. עיניו של אורי נתקלו בעיניה של חווה ואז נעצרו עליי 

בעודו מנשק את הבחורה, שלא הבחינה שאורי קפא במקום.

ניגש אלינו בחור מגודל עם שני הכלבים המגודלים שלו והתחיל לתחקר 

אותנו מה מעשינו במרחב שלו. לא הצלחתי להבין מי נבח יותר, הבחור או 

הכלבים שלו. עוד לפני שהתחלנו להסביר, אורי קפץ מהמקום והסביר לבחור 

המגודל שאנחנו איתו.

נסענו לכיוון הבית בשתיקה גועשת. התיישבתי ליד חווה כי אורי התעקש 

לשבת מאחור, ורק כשחווה עצרה מול הבניין שלי ועמדתי לצאת מהרכב, אורי 

זרק לעברי, "אז מה, שחר, עכשיו אתה גם משתף פעולה עם אימא שלי? תמיד 

כזה ילד טוב."

"אתה, תקשיב לי טוב, אין לך זכות לדבר," נזפה בו חווה. הבטתי באורי 

בכעס ובעייפות, נפרדתי מחווה בלילה טוב וסגרתי את הדלת.

אולם  של  המנהל  ממשה  זועמות  הודעות  לחמש  בצוהריים  התעוררתי 

האירועים ועוד שש שיחות שלא נענו ממנו ועוד שתי שיחות מהמורה צביה 

והודעה ממנה על כך שפספסתי תגבור חשוב מאוד לקראת הבגרות האחרונה 

של כיתה י"ב. כל מה שביקשתי באותו זמן היה להיבלע בתוך הפוך שלי ולא 

להתמודד עם הכאוס שחיכה לי מחוץ למיטה.

בערב הגיעה נועה, החברה שלי. החיוך הענק שלבשה תמיד הפתיע אותי 

כשפתחתי לה את הדלת. שכחתי ממנה ומהארוחה המשפחתית שאימא שלי 

בישלה. נועה, אימא שלי ואחותי הקטנה מיה דיברו על כל דבר אפשרי שהיה 

ניתן לדון בו , אך המחשבות שלי הפליגו אל אורי, חווה, משה והמורה צביה. 

שנאתי את כולם באותו הרגע כי הם גנבו את השקט שלי.

היה מאוחר בלילה ורק נועה ואני נשארנו ערים והתכרבלנו מתחת לשמיכה, 

צופים ב"איך פגשתי את אימא". נועה שקעה בסדרה וצחקה מכל בדיחה ואני 

בסדר,  שחווה  בסדר,  שהכול  לוודא  לאורי,  להתקשר  לא  עצמי  את  החזקתי 

למרות שרצתי להכניס לו אגרוף בפנים על השטויות המפגרות שלו שמכניסות 

אותי לצרות.

נשמעה דפיקה בדלת. אני ונועה הבטנו זה בזה, מופתעים שמישהו דופק 

בדלת בשעה הזו. זינקתי מהמיטה במהירות, ניגשתי לדלת והצצתי בחור. אורי 

עמד שם בפנים מושפלות. פתחתי את הדלת והוא הביט בי בפנים מוכות. נועה 

יצאה מהחדר והביטה בי בפנים שואלות וכועסות. היא אף פעם לא אהבה את 

אורי ועכשיו בטח פי כמה.

אורי נשען על השיש במטבח ואני הוצאתי מהמקפיא אפונה קפואה וחזרתי 

וסירבו להביט בי בחזרה.  להביט בו. עיניו התמקדו בנקודה דמיונית ברצפה 

שפתיו הפכו לבשרניות יותר מהרגיל ותהיתי לעצמי אילו ידיים אחראיות לכך, 

לנפיחות הזאת, לאדום שעיטר את שפתיו. אמרתי לו "אורי," הוא הביט בי, 

הפעם בחדות ולא ענה. "עם מי רבת מכות?" שאלתי והצמדתי את האפונה 

על  ידיו  סימני  את  מטביע  בזרועותיי,  ואחז  מכאב  קפץ  הוא  לפניו.  הקפואה 

העור שלי. הוא הביט בי ועיניו החליפו הבעה מכאב לכעס ואז התרככו מעט. 

אורי לקח את האפונה הקפואה מידי והצמיד אותה אל פניו. הרתחתי את המים 

בקומקום והכנתי תה. הרגשתי את העיניים של אורי ננעצות בגב שלי. "אתה 

רעב?" שאלתי. "לא ממש," הוא לחש בקושי. דחפתי את כוס התה לידיים שלו 

וחזרתי לחדר, משאיר אותו במטבח עם עצמו וקצת משאיר גם ממני.

התיישבנו על המיטה הקטנה שלי. נועה הביטה בי בסימן שאלה, ואני הבטתי 

עומדות  נשארו  השאלות  כל  אך  לו,  שקרה  מה  על  לתשובה  מחכה  באורי, 

באוויר. נועה נרדמה ראשונה לצידי במיטה, פעם ראשונה שלא היה חיוך על 

פניה, ואורי נרדם כמו תמיד עם פרצוף תשעה באב על הרצפה בחדרי. משהו בי 

בער לחבק אותו, לנחם אותו על משהו שאפילו לא היה לי מושג מהו, במיוחד 

כי הוא שכב ככה על הרצפה כל כך פגיע ורך, כמו כלב נטוש באמצע הרחוב, 

אך כל מה שעשתי היה לכסות אותו בשמיכה.

בבוקר אורי כבר לא היה וגם לא שבועות אחר כך. הוא לא ענה לשיחות 

שלי או להודעות. מעט המידע שחווה סיפקה לי היה שהוא חולה.

אחד  יום  הלאה.  להמשיך  ניסיתי  כמה  משנה  לא  בראש,  לי  הדהד  אורי 

החלטתי לנסות שוב וללכת לביתו, אך אף אחד לא פתח לי את הדלת, גם 

לא חווה. חיכיתי לו בבניין. התיישבתי על המדרגות ותהיתי לאן הוא נעלם 

מהשכונה ובעיקר מחיי, מה פספסתי. הוא היה חסר לי כמו המכסה שהיה חסר 

לארון החשמל בבניין שלו. הרגשתי חשוף ופגיע כמו חוטי החשמל שצצו ממנו 

וידעתי שברגע שינתקו אותו ממני לחלוטין הכול יהיה חשוך, בבניין ובתוכי. 

איציק הגיע משום מקום ונעמד מולי והביט בי בזלזול. "תקשיב, החבר הקטן 

שלך כבר לא גר איתנו יותר, תפסיק להציק לחווה." בלעתי את הרוק שלי ואת 

הכעס. "יש לך מושג איפה הוא?" הוא העלה את הליחה שלו במורד הגרון 

וירק על הרצפה, הביט בי ואז נעלם במעלה המדרגות.

ניסיתי להשקיע את הזמן שלי בבגרות האחרונה של כיתה י"ב ונועה לא 

הניחה לי לשכוח מהנשף, מהבגדים שנלבש, מהסלואו שלנו, מכך שזו החוויה 

הכי חשובה של התיכון.

אורי התקשר אליי ערב אחד, אך הפעם היה תורי לא לענות. רציתי כל 

שהוא  צרה  מאיזו  יודע  אלוהים  אותו  להציל  ממנו,  לשמוע  לרצות  לא  כך 
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נכנס אליה. רציתי לצבוע את החלק של אורי בחיי בצבעים של נועה, בצבעי 

עליי  היה  כך  ולשם  הנשף,  של  הבגרות,  של  התיכון  בצבעי  שלה,  השלווה 

למחוק אותו תחילה, למרות שכל ניסיון כזה גרם לו להזדחל יותר עמוק מתחת 

לעור שלי כמו טפיל, להתמקם חזק איפה שהלב.

הערב הגדול הגיע. כל השכבה התרגשה. חיכיתי לנועה בתוך הרכב ששכרתי 

לנשף, ולפתע קיבלתי הודעה מאורי: שחר היקר, אני מצטער שהדאגתי אותך, 

שלא הסברתי לך את הבלגן הזה שהולך לי בראש ובחיים. עכשיו אני מבין 

את החלטה של אבא שלי לקפוץ מהבניין המסריח שלנו, לא היה לו הכוח 

להתמודד עם עצמו ועם העובדה שהוא פוגע באנשים שהוא הכי אוהב. באותו 

הערב שחיפשתם אותי, ראיתי את העייפות הזאת בעיניים שלכם, את הכאב, 

ולא בא לי יותר לגרום לזה, ולגבי אותו הערב עם נועה אני מצטער, לא הייתי 

צריך לבוא, אבל כל מה שהיה לי זה אותך. רבתי עם איציק וזה הגיע איך 

שהוא למכות ואז כבר גם אימא לא רצתה אותי שם ועכשיו גם אתה.

נועה ירדה והתקרבה לרכב. היא זרחה בשמלה הכחולה שלה ואני נכביתי 

מבפנים. פתחתי את החלון וצעקתי לעברה, "נועה, אמרתי לך שכחול זה הצבע 

שלך!" היא חייכה לעברי ונסעתי מהר אל אורי כשהדמות שלה נותרה המומה 

מאחוריי. הלב שלי הלם בחוזקה. רצתי במדרגות בבניין של אורי ועליתי לגג. 

ישן?"  "אז כאן אתה  הנוף העייף של השכונה שלנו.  אורי עמד משקיף אל 

אורי לא ענה. בתמורה הוא הסתובב לעברי וחיבק אותי, חזק עד שהראש שלו 

נקבר בשקע של הצוואר שלי. חיבקתי אותו בחזרה בשביל כל הפעמים שרציתי 

לחבק אותו.

 מפלצות
ֲאִני ַהִּמְפֶלֶצת ִעם ְׁשֵני ָהָראִׁשים, ֶאָחד ָעטּוף ְּבַרְעָמה ֶׁשל ַאְרֵיה

 ְוַהֵּׁשִני ִעם ֵעיֵני ְזֵאב ְמַיֵּלל ֶאל אֹור ַהָּיֵרַח

ֲאִני ַהִּמְפֶלֶצת ִעם ָהרֹאׁש ַהְּמַקְרֵטַע, זֹאת ֶׁשּגֹוֶעֶרת ֵמַהֲחֵׁשָכה ָּבָארֹון

ֶׁשל ַהְּיָלִדים ְוֶנְעֶלֶמת ְּכֶׁשַההֹוִרים ַמְדִליִקים ֶאת ָהאֹור

ֲאִני ּגֹוֶרֶרת ֶאת ֵאין סֹוף ַרְגַלי ִּבְמבֹוְך ַהְּפָחִדים

ֶׁשָּלֶכם, אֹוֶרֶבת ָלֶכם ַּבֲחֵׁשָכה ִּבְדמּות ֶׁשל ִאָּׁשה ָיָפה

ְוָאז ְּכֶׁשִּתְּפלּו ַּבַּלַחׁש ֶׁשל ִמּלֹוַתי

ֶאְקַרע ֶאת עֹוְרֶכם ִמּגּוְפֶכם ְּבִׁשֵּני ָהַעְרָּפד ַהֻּמְׁשָחזֹות ֶׁשִּלי

ּוְתַדְּממּו ֶאת ַּדם ַהְּתׁשּוָקה

ֶׁשָּלֶכם ְּבָאדֹם ּבֹוֵהק

ֲאִני ֲעלּוָקה, רֹאִׁשי ִמְזַּדֵחל ְלגּוף ֶאָחד ָארְֹך

ְּבֶצַבע ָירֹק ֶזֶפת, עֹוִרי ֲחַלְקַלק ְוַׁשְמנּוִני

ַמְׁשִאיר ַאֲחָריו חֹוָתם ֶׁשל ִריר

ֲאִני ִנּזֹוָנה ֵמָהַרע ֶׁשָּבֶכם

ׁשֹוֶאֶבת ִמֶּמּנּו ֶאת ּכֹוחֹוַתי

ְוַכֲאֶׁשר ַהִּמְלָחָמה ִמְתַרֶחֶׁשת

ּגּוִפי ֶנֱאָנק ֵמעֶֹנג

צֹוֵרַח ְּבֻפְרָקן

הומלס
ְּכמֹו ָצב ְללֹא ִׁשְריֹון ַהּנֹוָתר ֵעירֹם ֶאל מּול ָהעֹוָלם ֶׁשַּבחּוץ

ָּכָכה ֲאַנְחנּו ָנִעים ְּכמֹו ַנָּוִדים ְּבִחּפּוׂש ַאַחר ַהַּבִית

ֲעקּוִרים ֵמַהֹּׁשֶרׁש, ֵמַהָּבִסיס, ְמַגְּׁשִׁשים ַאַחר

ַמֶּׁשהּו ֶׁשָעׂשּוי ִמַּכָּמה ִקירֹות ַוֲאָנִׁשים ִלְקרֹא לֹו "ַּבִית"

ְּכמֹו דֹורֹוִתי ֵמֶאֶרץ עּוץ ַּגם ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ִלְנֹקׁש ַּבָּקֶצה

ֶׁשל ַנֲעֵלינּו ּוְלַהִּגיַע ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו
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לקה שימי בוגלה

מכתב מאברה מנגיסטו לעם ישראל
ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ַּבּבֶֹקר.

ּפֹוֵקַח ֶאת ָהֵעיַנִים

ּוְמַחֵּפׂש ֶאת ַהָּׁשַמִים.

ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק

ָמה ִחַּפְׂשִּתי.

ֲאָבל ֶאת ִלִּבי

ְלַׂשֵּמַח ִּבַּקְׁשִּתי.

ְוָאז ׁשּוב ֵהַבְנִּתי

ֶׁשְּלִסּיּוט ׁשּוב ַקְמִּתי.

ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשּגּוִפי

ָאִדיׁש.

ִּכי ֶאת ַהחֶֹפׁש ִמְׁשּתֹוֵקק 

ְלַהְרִּגיׁש.

רֹוֶאה מּוִלי חֹומֹות

ְסגּורֹות.

ְוֶאת ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ִנָּתן

ִלְראֹות.

חּוׁש ָהֵריַח ְלַאט

ִמְתַּפֵּכַח

ַוֲאִני ְּבֶׁשֶקט

נֹוָרא צֹוֵרַח.

ִּכי ְלתֹוְך ִנְׁשָמִתי

ַהֵּיאּוׁש ִנְכַנס

ְללֹא ְרצֹוִני.

ְוָאז ֲאִני ַמְרִּגיׁש

ֶאת ָהֵריָקנּות.

ֶׁשְּמעֹוֵרר ִּבי 

ֶאת ָהָאְבָדנּות.

ִּכי ִלִּבי ְמַיֵחל

ְלֵחרּות.

ִּדְמָעה ֵמֵעיַני נֹוֶטֶפת 

ְוִהיא ְּכמֹו ֵאׁש צֹוֶרֶבת.

ִּכי ִנְׁשָמִתי ִמְׁשּתֹוֶקֶקת

ְלִחּבּוק עֹוֶטֶפת.

ּוִמּתֹוְך ַהֲחֵׁשָכה 

ָהֲעָנִקית.

ֶׁשִהיא ָּכל ָּכְך

מּוָחִׁשית.

ֲאִני עֹוֶדִּני ִנְזָּכר 

ֶׁשִהְנִני ֲאִני

ָאֶבָרה ֶמְנִגיְסטּו.

ֶׁשִּנְׁשַּכח ַעל ְיֵדי ַעִּמי.

ְוִהִּתירּו ֶאת ָּדִמי.

ֶׁשֻּמְפָקר ע''י ֶמְמַׁשְלּתֹו.

ִּכי ֵאיִני ְמָׁשֵרת ֶאת ַמְּטָרתֹו. 
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אשטו טרונך

יציאת גזענות
ִהיא יֹוֵצאת ְּבחּוצֹות ָהִעיר ּוַמְכִריָזה

עֹוֶדִּני ֲחָזָקה ּובֹוֶעֶטת

ּפֹוַגַעת הֹוֶרֶסת רֹוֶמֶסת

עֹוד לֹא ִהְכִניַעִני ָאָדם ְוַחי

ֲאִפּלּו ַמִים ַרִּבים לֹא ִיְׁשְטפּוָה

ָדְרִוין לֹא ָאֵׁשם 

זֹו ֲאִני ֶׁשָהַפְכִּתי עֹוִרי

ָּבֵעיַנִים ֶׁשִּלי ָׁשחֹר ֶזה ַרע

ּוַבַּמְרָאה ָרִאיִתי ַרק ֶאת ַעְצִמי

ַאֲהַבת ַהּזּוָלת לֹא, לֹא ְּבֶחְלִקי

ַּגם ֲחִסיָדה ְצחָֹרה לֹא ְּתָקֵרב 

ֶאת ְירּוָׁשַלִים ֶׁשַּבֵּלב.

סמויה,  הייתה  ותופסת מקום בחברה. אם  הולכת  הגזענות  השיר מדבר בעד עצמו. 
הפכה היא לגלויה ואינה מתביישת היא. 

חלומו של אבא שחור
 ַּבֲחלֹוִמי

 ְּבִני ַהָּקָטן

ֶאל ַהִּקּבּוץ ָצַעד

ַּבָּׂשדֹות ֵּבין ָהִעיר ַלְּכָפר

ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהְּׁשִביל ַהּמֹוִליְך

ֶאל ֵּביָתם ֶׁשל ַסָּבא ְוָסְבָתא

 ָּכל ָהֵעת ַהֹּזאת

ֵעיַנִים ּבֹו ַמִּביטֹות

ַההֹוֵלְך ֶזה ַהַּנַער ְלֻתּמֹו

ֲהִיָּתֵכן ֶׁשָחְפִׁשי הּוא ִמְסּתֹוֵבב

ֵאין ֶזה ֵאזֹור ִּגּדּולֹו ַהִּטְבִעי

לֹא ָיַדְעִּתי ָאז, ְסָעָרה ִמְתחֹוֶלֶלת ְּבִקְרּבֹו

 ְלַבד, ָחׂשּוף מּול ֵעיָניו

ְּבַמָּסעֹו ִהְמִׁשיְך ְללֹא ַּפַחד

 חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו ָלָּמה ֵעיַנִים

ָרעֹות ָעַלי ִמְסַּתְּכלֹות

ְּכָכל ַהְּנָעִרים ֲאִני

ִלְהיֹות ְּכמֹו ָאִבי, ָאִבי

ִלְגּדֹל ּוְלַגֵּדל ֵּפרֹוַתי

ַרק לֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשְּלָכל ֹאֶרְך ַהֶּדֶרְך

ַהָּנִתיב ׁשֹוֶנה ְוַהַּיַעד ִנְרֶאה ָרחֹוק

לֹא ִהַּגְעִּתי ְלַסָּבא ְוָסְבָתא

 ָעַמְדִּתי ְּבַׁשַער ֵּגיִהּנֹום

 ְוֵהם ָירּו ָעַלי ִמִּלים ּפֹוְגעֹות

ׂשֹוְרפֹות ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְּפִניָמה

ִנִּסיִתי ְלִהְתּגֹוֵנן ֲהִביסּוִני ְּבִׂשְנָאָתם

ְולֹא ָיַדְעִּתי ִאם ְלַאָּבא ְלַסֵּפר

ֶׁשּׁשֹוֵטר ֶאת ּגּוִפי חֹוֵרר

ַוֲאִני ַרק ָרִציִתי ִלְחיֹות ָחְפִׁשי

ָחְפִׁשי ִמְּדָאגֹות, ִמִּתְסּכּוִלים

ָאהּוב ַעל ַהְּבִרּיֹות ְונֹוֵתן ַלֶחְבָרה ְיכֹולֹות

ִּבְמקֹום ֶזה ָהַפְכִּתי ְלֵׁשם ֶׁשָּזֲעקּו

ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ָהֲעמּוָסה ְׁשָקִרים

ָרִציִתי ְלַהְזִהיר אֹותֹו ְולֹא ָהָיה קֹול

ַקְמִּתי ַלּבֶֹקר ְולֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשָהָיה ֶזה ֲחלֹום

ִּכי זֹו ַהְּמִציאּות ֶׁשל ַנֲעֵרי ֵּביָתא ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָסֵלם

ארזתי
 ָאַרְזִּתי ֶאת ַהֶּנֶפׁש

 ְלַקְחִּתיָה ְלֹנֶפׁש

 ְלִהְתַחֵּבר ֵאֶליָה

 ְללֹא ָמַסִּכים 

 ַרק ֲאִני ְוִהיא 

 ְיָחֵסינּו ְלָאן
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 קֹול נֹוֵבַע

 ַאל ִּתָּכַנע

 ֱאֹזר ֶוֱאַמץ ֹּכַח

 ַרֵּפא ְיַרֵּפא 

ֶנֶפׁש ֶנֶאְנָחה

ז"ל.  השיר הזה נכתב בעקבות המחאות שהגיעו לאחר מותו של הנער סלמון טקה 
אני מוצף רגשית ואין לי מנוחת הנפש לאור החודש האחרון כי אני צריך לשחרר 

ולהשתחרר מכל העומס הנפשי והגופני הרובץ עליי.

חשבון נפש
ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ֲאִני ּפֹוֵגׁש ֶאת ָהֵאיְנסֹוף

ֲאִני ְוהּוא ְלַבד ְּבִמְבַחן ִאיִׁשּיּות

ַאֲחֵרי ַהֹּכל ְלָכל ָּדָבר ֵיׁש סֹוף

ַאף ֶאָחד לֹא ִהְבִטיַח ָלנּו ֶׁשָּכל סֹוף 

GAME OVER הּוא ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה, אּוַלי ֶזה

ְלָמֳחָרת ּבֶֹקר ָחָדׁש 

ֶאל מּול ַהִּנְסיֹונֹות ַאָּתה ִנְבָחן

ַעד ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש ְוׁשּוב ַּגְלַּגל ַחִּיים

ֲאִני עֹוֵמד מּול ָהֵאיְנסֹוף ְוׁשֹוֵאל

ַהִאם ָעַמְדִּתי ַהּיֹום ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשל ַעְצִמי? 

ַרק ַּתְזִּכיר ִלי ָמה ָהְיָתה ַהַּתְכִלית? 

ַאָּתה ַמֲחִליט, ְלֵׁשם ָּכְך ָנַתִּתי ְלָך ֶאת ְזכּות ַהְּבִחיָרה.

ַּבַחִּיים ַהְּבִחירֹות ֵהן ֶׁשָּלנּו, סֹופֹו ֶׁשל ַהַּמָּסע לֹא ָּתלּוי ָּבנּו.

ֲאִביַחי ֻיַּסף – אסרסה
ַמל ֵּביְנַתִים ְּבֵצאתֹו, ֵהִׁשיב ְלַחִּיים ֶאת ֶשָׁקּ

ִהַּתְרִּתי ֶאת ַהְּכָבִלים ֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ְּכֵאב ַּגְעּגּוָעיו

ָׁשִנים ֶׁשל ִצִּפָּיה ָזְלגּו ַעד ִמְפַּתן ַהֵּלב, ַהּכֹוֵאב

הּוא לֹא ֵיַדע ֶאת ִמְלַחְמִּתי ַּבַּמְלָאִכים 

ַעד יֹאְמרּו ִנְצחֹוִני ָּבַני, ַׁשְבִּתי אֹוָתם ְלַנֵחם

ּוְבֵעיֶניָה ָּדַרך ּכֹוָכב, ְמַבֵּׂשר ְיׁשּוָעה ְלֶנֶפׁש ֲעֵיָפה

ֶנֱאָסִפים ֵהם ִמְּנדּוֵדיֶהם, ִלְראֹותֹו ְמַנֵּצַח ַעל ַהַּצַער

ָׁשר ּוְמַזֵּמר עֹוד ָאִבינּו ַחי, ָּכל ֶׁשָחַלם ִהְפִציַע ִעם ַׁשַחר

ֵעדּות הּוא יֹוֵסף ִלְזכּות ָסבֹו ֶׁשָאִביו הֹוֵלְך ְּבַדְרּכֹו

השיר נכתב על בני הקטן, הוא נולד שנה לאחר מותו של אבי. 
אבא שלי לא זכה לראותי הופך לאבא, ולא יזכה לראות את בני.

אביחי שלי, הוא מרפא את הכאב שהיה בשנה האחרונה. 
שירים רבים עוד ייכתבו עליו.
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טליה הולואגרש אלמו

בן אדם
 "אני יושב ומהרהר,

 חושב על ילדי שייוולד, 

 לא על תווי פניו, אם יהא דומה לי או לרעייתי,

הרי זו פריווילגיה;

 אלא, מה יהא עתידו של הילוד שחום העור? 

 באילו כלים אציידו? 

 לי הוא עטרת ראשי, פרי אהבתי,

 לוחם מהיוולדו, 

מטבעו ואף בעל כורחו.

כי אמנות חוקתיות, מגילות והכרזות מדינה נכתבות שחור על גבי לבן. 

אך לעיתים הלבן מטשטש את השחור, עד כדי מחיקה, ואין ברירה כי אם 

להיהפך ללוחם.

עבורי שחורות עורי מהווה אור, גאווה וכוח אין סופי. אך בחברה יהא ילדי 

 מסווג על ידי אות קין. 

 מסומן וחשוד "טבעי" הוא מפאת שחורותו. 

מבוקש ונרדף הוא להיות נכפה לנכות תודעתית, מחשבתית, הגותית 

ודמיונית.

לא, לא יקום ולא יהיה!

 אנוכי בן אנוש בין חיות פרא!

רוצה, בעצם, דורש אני את זכותי הטבעית להתהלך בחופשיות במרחב הבהיר.

 דורש את כבודי כאדם, כיציר כפיו של הבורא, 

כמי שנחצב מצור מחצבתו של האדם הראשון. 

דורש לחיות חיי אנוש, לדאוג למשפחתי בכבוד, לבנות ולעשות לביתי בעשר 

 אצבעות ידיי, 

לטעום את טעם החיים המהנה ככל אדם ביקום.

 לא אבקש רשות לחיות ללא פחד מליפול כטרף לטורפים,

 לא אבקש רשות לתור את ארצי מולדתי בלא הגבלה,

 לא אבקש שיסתכלו עליי כאיש בן אנשים.

 פשיטא שלא אבקש רשות לחיות ממי שאין הוא אדון על חיי! 

או על חיי אף אדם אחר ביקום. הרי מגוחך הדבר!

אך אני אדם בין נשלי אדם, בין שכפולים, בין צללי אדם, שמנסים להדביקני 

באופל שדבק בהם. אני אדם בן אדם.

 שייך לאדמת מולדתי, אדון בביתי,

דורש דבר פשוט – לחיות בחופשיות על אדמת אבות אבותיי – אברהם, 

 יצחק ויעקב. 

אני אדם, בן אדם ככל אדם."

# דם יהודי אתיופיה אינו הפקר! #
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רחמים אמן

יותר מדי אמת
אּוַלי ָמָחר ַּבּבֶֹקר

ִנְתעֹוֵרר ְלעֹוָלם ְמֻתָּקן

ַעד ָאז ִנְצָטֵרְך ְלִהְתמֹוֵדד מּול עֹוָלם ְמֻסָּכן

ִאם ַנֲחִזיק ָיַדִים ְּבַיַחד ְולֹא ִנְפַחד

ִנְדַאג ְלַעְצֵמנּו ְּבַעְצֵמנּו

ֵהי, ּבֹואּו ִנְתַאֵחד

ֵיׁש ִלי ֲחלֹום

ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְפַּתח ַחּלֹון

ָלֵתת ָלֲאִויר ִלְזרֹם 

ִּכי ָחנּוק ֹּפה נֹוָרא ְוָאיֹם

ְסָתם עֹוד ֶקַטע ַמְסִריַח

ַעד ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָיִגיַח

ְנַטֲאֵטא ַהֹּכל ִמַּתַחת ַלָּׁשִטיַח

ּבֹוֵחר ָּבֶכם ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות

ַּבָּסלֹון ִאָּמא עֹוָׂשה 

ַלֲאחֹוִתי ַהְּקַטָּנה ַצּמֹות

ֲאִני ְלַבד ַּבֶחֶדר

חֹוֵׁשב ֵאיְך ִנְמָנִעים ִמָּצרֹות

ֵאיְך סֹוְגִרים ְקָצוֹות 

ּוְמִביִאים ַלְּמָקֵרר ּתֹוָצאֹות

ְוֶזה ַמְצִחיק 

ֵאיְך ֶׁשֶּכֶסף ֵמִפיק ֶאת ַהְּקִליק

ְצִביעּות ְוֶׁשֶקר 

ְּבֵעיַנִים ְמֵלאֹות ִזיק

ּגֹוֵרם ְלָך ִלְטֹמן 

ֶאת ַהַּפְרצּוף ַּבָּכִרית

"ֵהם ַמְדִּביִקים ָעַלי ָּתִוית...

ֵהם ַמְדִּביִקים ָעַלי ָּתִוית."

בגבורה
אֹוְמִרים ָהָאָדם ֲהִכי ָעִׁשיר

ַּדְוָקא ְּבִלי ֶּכֶסף

ֵיׁש לֹו ִנּגּון ַּבֵּלב ְוַגם חּוׁש ֶקֶצב

ַּדְמְינּו ָּדִוד ָהרֹוֶעה

ֶׁשּפֹוֵרט ַעל ֵנֶבל

ַהַּצִּדיק ַּבּבֹור מּול ָהאֹור

ַהְּׁשָאר ֶזה ֶהֶבל

ֵאם ֵאי ַּפַעם ִהְתַמַּסְרָּת ְלִׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים

ֶּבַטח ָּבַרְחָּת ְלָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ְּכָלל ֲאָנִׁשים

ָּבַחְרָּת ְלהֹוִריד 

ֶאת ָהֲעַצִּבים ִּכי ֶזה ָּכל ַמְדִהים ש...

well ַּכָּמה ָּבִּבילֹון

ֱאלֵֹקי ִיְׂשָרֵאל 

ְּבָיד ֲחָזָקה ַיִּציֵלנּו ֵמאֹוְיֵבנּו ִיְׁשָמֵעאל

ִהיְסטֹוְרָיה ֶאת ַעְצָמּה ְּתַׁשְכֵּפל

ִּדּיּוק ֻמְׁשָלם

ּבֹוֵרא עֹוָלם

ַאָּתה ַאף ַּפַעם לֹא ִמְתַּבְלֵּבל

ֱאֶמת ְוַיִּציב

ּוַבֲחֵׁשָכה ָאנּו אֹוְמִרים ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה

"ַקח ֶאת ִּבְנָך ַהָּיִחיד...

ְוַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה"

***

ִעם ַאְחָריּות ַעל ַהְּכֵתַפִים

ָחָזק ְּכמֹו ׁשֹור

ַקל ְּכַאָּיל

זֹוֵרם ְּכמֹו ַמִים

לֹא ִנְכַנע ְלָצָרה

לֹא ֵמִׁשיב ָרָעה 

ַאָּתה ִנְלָחם ַעָּתה ְּבֵיֶצר ָהַרע

ִאָּמא ָּתִמיד ָיְדָעה

ֶׁשְּתַפֵּתַח חֶֹסן
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ִּכי ַאָּתה ָׂשם ֵלב ָׂשם ַעִין ְונֹוֶטה ֹאֶזן

עֹוד ִמֶּׁשָהִייָת ּבֶֹסר

ָהִייָת אֶֹׁשר

ִעם ִחּיּוְך ָּגדֹול ָּתִמיד ַחד ִהְׁשַלְמָּת ֶאת ַהחֶֹסר

ֶזה עֶֹׁשר

יָעה ְׁשַעת ַהּכֶֹׁשר ַעְכָׁשו ִהִגּ

ְׁשַעת ָהאֹור ַהָּגנּוז

ַּתָּמה ְׁשַעת ַהחֶֹׁשְך

ַאָּתה ְּכָבר לֹא ָאבּוד

ְּכמֹו ִּבְזַמן ָהֹאֶפל

ִּבְכָלל לֹא ָלחּוץ ַּתַחת ֵאׁש ֹּתֶפת

ֵאין ְלָך ִּבְכָלל ּדֹוֵפק 

soldier ַעְכָׁשו ַאָּתה ַּג'ה

ֵאיְך ָנַתָּת ָלאֹוֵיב ָּכָכה ִלְתֹּפס אֹוְתָך

זֹו ָּבָלָדה ֶׁשּנּוַכל ִלְרֹקד ְלָך

ַעד ַהַּפַעם ַהָּבָאה ֶׁשָּבּה ִנְפּגֹׁש אֹוְתָך

ָּתִמיד ִנְזֹּכר אֹוְתָך

לידור מהרט

סופרת 
ֵיׁש ִלי ֲחלֹום ִלְהיֹות סֹוֶפֶרת 

ְוַכָּמה ֶׁשָּקֶׁשה ֲאִני לֹא ְמַוֶּתֶרת. 

ֶּבָעָבר ִהְתַּבַּיְׁשִּתי ָלֵתת ְלֶזה ּכֹוֶתֶרת ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיִּגידּו ֶׁשֲאִני ַחָּיה ְּבֶסֶרט. 

ַּפַעם ָהִייִתי ַאֶחֶרת,

ַאַחת ֶׁשַּבִּדְמיֹון ֶׁשָּלּה ָעִתיד ָאָקֵדִמי ִעם ֵעט ּוַמְחֶּבֶרת. 

ֶּכֶסף, ַיִּציבּות ְוֶרֶּפְרטּוָאר ְמֻכָּבד, 

ְוֶאת ַהֲחלֹומֹות ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְׁשִאיר ַּבַּצד. 

ִקֵּנן ִּבי ָרצֹון ְלָהִביא ַּגֲאָוה 

ְלַהְראֹות ְלהֹוַרי ָמה ֲאִני ָׁשָוה. 

ָלֵתת ָלֶהם ַנַחת ִעם ֹּתַאר ִּבְכָתב ְוֵׁשם ַפְלָצִני ַעל ָמה ֶׁשִּנְלַמד ִּכי ִמִּגיל ֶאֶפס 

ָאְמרּו ִלי ֶׁשֵּיׁש ִלי ּפֹוֶטְנְצָיאל לֹא ְמֻנָּצל. 

ֲאָבל ֶזה ָהָיה ֶּבָעָבר, ִלְפֵני ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהַחִּיים ֶׁשַאֲחֵרי ֶהָאָרה. 

ָעַבר חֹוֵלף ָלֵכן ֵאינֹו ַקָּים, ָעִתיד ֶזה ַּפַחד ִמן ַהּלֹא נֹוָדע ְוהֹוֶוה ֶזה ְיִציָרה יֹום 

יֹוִמית ַעד מֹוְתָך. 

ָלֵכן ִלְפֵני ַהֹּכל, ִהְבַטְחִּתי ְלַעְצִמי ְלִהָּׁשֵאר ֶנֱאָמָנה ַלֶּדֶרְך ֶׁשל ַנְפִׁשי. 

ִּכי ֶּכֶסף ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג, 

ֲאָבל ְלַהְׁשִלים ִעם ִיעּוד ֶׁשּלֹא ָּתִמיד ַמְסִּפיק, 

ֶזה ָּדָבר לֹא ָּפׁשּוט ְוַאף ֵמִעיק. 

ָּכל ַהְּזַמן אֹוְמִרים ֶׁשֲחלֹומֹות ֶזה ֶּבָעִתיד ְוֶׁשַעל ַקְרֵיָרה ַיִּציָבה ַחָּיב ַמֵהר 

ְלַהֲחִליט. 

ַמּדּוַע ֲחלֹום ָהַפְך ְלַתְחִּביב? ְלָדָבר ִמְׁשִני ְוׁשּוִלי?
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ְּכֶׁשהּוא ִּבְכָלל ָהִעָּקר,

ִּכי ֲהֵרי ִּבְׁשִביל ָמה ִהַּגְענּו ְלָכאן? 

ַהּלֹא ִּבְכֵדי ִלְמצֹא ַּתְכִלית ְוֵעֶרְך מּוָסף, ָלֵתת עֹוד טֹוב ּוְלַהְׁשִאיר חֹוָתם. 

ָקְראּו ָלנּו ַזן ֶׁשל ְנָׁשמֹות ָחְפִׁשּיֹות ֶׁשּלֹא ְמֻסָּגלֹות ִלֹּפל ְלֻמְסָּכמֹות,

ָּכֵאֶּלה ֶׁשִהִּגיעּו ָלעֹוָלם ְּכֵדי ַלֲחֹקר ְוִלְלֹמד ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת ַהּסֹוְבִבים ֶׁשַחִּיים 

ִעָּמם. 

ְוֶזה ְּבֵסֶדר ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשחֹוְׁשִבים ַאֶחֶרת, ֲאִני לֹא ָּבָאה ִלְמחֹות ַעל ׁשּום ֶּדֶרְך.

ִּכי ַּתְכֶלס ַהֹּכל ִעְנָין ֶׁשל ְרִאָּיה, 

ּוְבֵעיַני ַאֶּתם ֵאֶּלה ֶׁשַחִּיים ְּבבּוָעה. 

חינוך
"ראו מי הגיעה," נהג לצעוק בקולו הרם הנישא למרחקים כאשר היה מבחין 

בי מתקרבת. מבעד למוזיקה הרועשת, מעל כל האנשים, יכולתי לשמוע את 

נבכי ליבו השקטים. הם הגיעו עד אליי, פעם אחר פעם וחוזר חלילה. 

ידיו נפרׂשו לצדדים ואני נעניתי לחיבוקו שבימים אלה הפך לדבר הכי 

מכיל שידעתי. כשהתרחקנו מעט טפחתי על כרסו הקטנה, שכמה שניסה 

להסתיר עוד בצבצה מבעד לחולצתו הזרוקה. היה זה הסימן שלו הוא חיכה. 

זז לאחור, כמעט בריצה, וקירב את הכיסא הקבוע ששמור היה לי למקרה 

שהגעגוע הכה. 

כך ידע שלא סתם עברתי במקרה, אלא הגעתי במכוון. 

רק כאשר פנה אליי ביחידות, יכולתי לשמוע עד כמה שקט הוא. 

עוטה על עצמו רעש חיצוני כדי להסתיר את הפנימי. 

"אינני מצליחה להבין אותך," אמרתי בהתרסה כאשר לקחתי מידיו את כוס 

הבירה הקרה שהגיש לי. 

"לחיי אי ההבנות," הרים את כוסו באוויר, נשק בשלי, ולגמנו יחד שנינו 

בתיאום מושלם כמנהגנו משכבר ימים. 

"כיצד מצליח אתה להיות שני אנשים כל כך שונים בגוף אחד?"

פניו הבהירות האדימו במקצת. הוא שחרר צוחק קליל אל חלל האוויר 

והעביר את ידו במהירות על ראשו, בדיוק כמו בכל פעם שהתקלתי אותו 

בשאלה שלא היה מוכן לה. 

חיוך הוא בן בית בפניו המאירות, שהפכו במהרה לסימן ההיכר שלו. אך 

כאשר חמק הצידה לרגע, הלבד משתלט על גופו ופניו מרצינות באחת. 

"ראי את כל האנשים סביבך. חושבת שאכפת לי מה עבר עליהם כל היום?" 

"מדוע אם כך אתה עושה זאת?" הקשיתי."הרי אינך מכיר ברובם כלל, ובכל 

זאת אמור לי, כמה מהם שכבר הספקת להכיר הספיקו לאכזב?"

"נכון, אכזבו אותי רבות. ניצלו את טוב ליבי, לקחו בלי להחזיר וכשלא 

נזדקקו לי עוד נעלמו. אבל ראי, לפחות נשארת את." 

כל כך הרבה סביבו, אך נותר הוא לבד. 

פתאום נזכרתי מדוע חזרתי אז, גם ביום המוחרת. רק כדי לומר לו שלא 

יפסיק לחייך לעולם, כי חיוך כזה יכול לגעת בכולם.

נפש
האין זה תמוה שבעולם כה שטחי וריק היחידה שהולכת לאיבוד פעמים רבות 

היא הנפש?

אולי היא זרה בעולמה, כקומץ הבודדים המכיר בה כאן בעולמנו. 

הרי אילו הייתה יודעת רצונה, לא הייתה נעזרת בנו, בשר ודם שאינם מבינים 

דבר שאינו נראה לעין.

אידיוטים חסרי אמונה ברוח, היוצרים לעצמם אישיות בגוף אדם שינהג בנו.

יצרני הספקות בשלושה אלוהים בעוד בעולם המקביל קיים אחד בלבד.

טיפשים הרודפים ונרדפים אחר הכסף המשטה בנו במחשבה שרק הוא, 

הארור, ימצא לנו אושר או תחלופה רגעית.

ומה באשר עלינו, נשמות שבריריות המתהלכות בעולם מלא עד אפס מקום, 

בניסיון לבלוט לבל נגיע לקיצנו ברגע אחד ונישכח? 

כיצד מעיזה להיראות נוכחותך השתלטנית על אף כל תחנון להשקיט אותך? 

וכאשר תסרבי לעזוב ולא נוכל יותר, נספר על מעשייך. ואת חכמה, תיעזרי 

בכסילים בני עמנו שיכלאו חלקנו במוסדות מתקנים.

לא בכבודך לשאול אם אנו חפצים בך, כאילו היית ברורה מאליו.

בחרת בדרכי מלחמה וחוללת מרחץ דמים של שאלות ותהיות.

ולפרקים, כאשר מצליחים להשתחרר מעט מכבלייך, את זועקת בקול שקט 

ומחריש אוזניים ולא נותר אלא לעמוד לכבודך בדום.

מתעתעת שכמותך, ידעת בדיוק לאן להגיע.

בעולם כזה,

אין לך סיכוי למות. 
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אהבה ותשוקה, ומשברים ופֵרדות

אלמז זרו

צו הפריחה
ִנָּצִנים ֶׁשל ְּפִריָחה ִנְראּו ְּבתֹוְך ָהֲערּוָגה

ַנְרִקיס ָּתם ַּבֲחִליָפה ְלָבָנה

ַּכָּלִנית ְּבִׂשְמָלה ֲאֻדָּמה

ַרֶּקֶפת ְוֻרָּדה, ַמְרִׁשיָמה

ְרכּוִבים ַעל ֶמְרָּכָבה חּוָמה, ֲאָדָמה

 

זּוג ֵעיַנִים צֹוֲעדֹות ִּבְׁשִביֵלי ַהְּצִמיָחה

ְּכֵמהֹות ֶאל ִלְבלּוב ַהְּתקּוָפה

ִמְתַרְּפקֹות ַעל ִּפְרֵחי ָהעֹוָנה

עֹוָנה ֶׁשָחְלָפה

ְוַהּיֹום ַהָחְרִּפי ִמְתַּגֵּנב ֶאל ַּדְלִּתי

ַמִּׁשיל ֵמָעָליו, ְּפָרָחיו

ֲעֵלי ּכֹוַתְרִּתי

ְּכִסיָמן ַלֲחלֹוף

ְּכאֹות ַלָּבאֹות

 

ְּכמֹו ַהַּטל ַהּנֹוֵׁשק ִלְלִחי ֶהָעֶלה

ִּתַּׁשק ַנְפִׁשי ֶאל ַהִּטָּפה ַהְּסמּוָקה

ַהּנֹוֶטֶפת ְּכֶעְרָּגה

ַעל ְלִחי ָהֲערּוָגה

 

ּוַבֲחלֹוף ָהֶאְתמֹול

זֹאת ָיַדְעִּתי ֶאֶמׁש

זֹאת ֵאַדע ַּגם ַהּיֹום

ַעל ַצו ַהְּפִריָחה:

 

ִלְפרַֹח ֶאל ַהָּמָחר

ְּכַנְרִקיס ָּתם, ַּבֲחִליָפה ְלָבָנה

 

ִלְפרַֹח ֶאל ַהָּמָחר

ְּכַכָּלִנית ְּבִׂשְמָלה ֲאֻדָּמה

 

ִלְפרַֹח ֶאל ַהָּמָחר

ְּכַרֶּקֶפת ְוֻרָּדה, ַמְרִׁשיָמה

ְרכּוָבה ַעל ֶמְרֶּכֶבת ַהְּזַמן, ַמָּתָנה

יבוא אורחי
ִצּפֹור ְּבׂשֹוָרה

ְצחָֹרה ִּבְמעּוָפּה

ַרֲחִפי ָנא ֵמַעל ְׂשָעִרי

ִקְרִבי 

ַנֲחִתי 

ַעל ִמְפַּתן ַּדְלִּתי 

ְׂשִאי ִׁשיָרה 

ַעל ּבֹוא אֹוְרִחי

ֶאל אֹוְרִחי ֵעיַני ָּכלֹות

ֶאת ָיָדיו ַלֲחבֹק חֹוְלמֹות

ְצֵמאֹות ְׂשָפַתי

ֵאָליו ְּכֵמהֹות

ִמַּכד ֵמיָמיו ִלְלֹּגם חֹוְׁשקֹות 

אֹות ִצּפֹור

ַעל ַּדְלִּתי ָנְקָׁשה ָידֹו 

ִלְּטָפה רֹוִאי

ָּבַבת ֵעינֹו

ִאיׁשֹון ִניצֹוץ ִּתְקָותֹו
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אֹוְרִחי ֶׁשִּלי 

ִמֶּמְרַחִּקים ָיבֹוא

אֹוְרִחי

ְיַמֵּלא 

ְּגַדת ַלִּבי 

ֶמֶתק ַאֲהָבתֹו

ַיְרֶוה ִצְמאֹון ְּגרֹוִני

אֹוְרִחי

ִׂשים ָיְדָך ְּכחֹוָתם ַעל ַּדְלִּתי

ְּבאֹור ֵצאִתי

ַּבֲערֹב ּבֹוִאי

ֶאַּׁשק ָלּה ִּכְמזּוָזה

אֹות ֱאמּוִני 

ַאֲהָבִתי

ִׂשים ָיְדָך ְּכחֹוָתם ַעל ַּדְלִּתי

ְּפרּוׂשֹות ָיַדי ְּבבֹוֲאָך

חֹוְבקֹות חֹם ּגּוְפָך

ֲעטּופֹות ַמַּגע ַנְפְׁשָך

ֲהָיׁשּוב אֹוְרִחי ֶאל ָּבַבת־ֵעינֹו

ִצּפֹור ָׁשָבה ֶאל ָׁשֶמיָה

קֹול אֹוְרִחי ָרַחק ְּבֶלְכָּתּה

ִנֶּצֶבת ַעל ִמְפָּתִני

רֹוֶבֶצת ִּביגֹון ְּתׁשּוָקִתי

ַרק ְטִביַעת ָידֹו ֲחתּוָמה ַעל ַּדְלִּתי

ֵריַח ּבֹואֹו נֹוָתר ִּבְׂשָעִרי

ָהַלְך אֹוְרִחי 

ָחַמק ִמָּיִדי 

ֲהָיׁשּוב ֶאל ִמְפָּתִני?

ריחו של חלום
ִנֵּׂשאת ָּברּוַח ְמַרֶחֶפת ַעל ַים ַּגָּליו ּוִמְׁשעֹוָליו 

ִהְׁשּתֹוַקְקִּתי ְלֵריַח ַהֲחלֹום 

ֵעת ִהְפִציַע ַהַּׁשַחר 

ֵעת ְזָרִעים ֶׁשָּפְרחּו ָּברּוַח 

ֵעת ָיְצָאה ְּדמּוִתי ֵּבין ֲעֵצי ַהַּפְרֵּדס ְוֶהָהִרים 

ְרכּוָבה ַעל ֶמְרֶּכֶבת ַהֲחלֹום 

ַעל ַהִּמְרָקע 

ַהִאם ִּתְמָצא ְּדמּוִתי אֹו ְּדמּוְתָך 

ֲהִתְׁשַמע ֶאת ְּתהּוַדת קֹוִלי אֹו ְּתהּוַדת קֹוְלָך 

ִׁשְבֵרי ְזגּוִגּיֹות ְמַׁשְּקִפים ֶאת ֲחלֹוִמי 

ֶאת ֲחלֹוְמָך 

ַהֲחלֹום ִנְפָרׂש ְּבתֹוִכי 

ְּבתֹוְכָך 

נֹוֵגַע ְּבָעְרִּפי 

ְּבָעְרְּפָך 

אּוַלי ָיבֹוא ָהֵעת ְוֶאְמָצא ָׁשם ֶאת ְמקֹוִמי 

ְוַאָּתה ֶאת ְמקֹוְמָך 

ָאָצה ַנְפִׁשי ִּבְדָהָרה 

הֹוָמה ִנְׁשָמִתי ָלַגַעת 

ַלֲחבֹק ַהֲחלֹום 

ּוָברּוַח רֹוֵטט ְּכֵמיָתר 

ְצִליל ְּכִמיָהִתי 

ֵעת ֲאַנֵּגן ַעל ֲחלֹוִמי 

ְוִרְׁשרּוׁש ַהְנָיר 

ֲאִני ׁשֹוַמַעת 

ֵעת ָידֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיׁש 

נֹוַגַעת 
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ַוֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ִחּיּוְך ַעל ָּפַני 

ַעל ָּפֶניָך 

ּוֵמַעל 

ֲעָנִנים ְסמּוִקים 

עֹוִלים ֶאל ַחַּיי 

ֶאל ַחֶּייָך 

ִמְכחֹול ַּבָּיד 

ָּכל יֹום ְּדמּות ַאֶחֶרת 

צֹוַבַעת ֶאת ֲחלֹוִמי 

ֶאת ֲחלֹוְמָך 

ְוִסיָמֵני ְּכִמיָהִתי ַעל ַהְּנָיר 

ִנֵּׂשאת ָּברּוַח ְמַרֶחֶפת ֵמַעל ַּגָּליו ּוִמְׁשעֹוָליו 

ִהְׁשּתֹוַקְקִּתי ְלֵריַח ַהֲחלֹום 

ֵעת ִהְפִציַע ַהַּׁשַחר 

ֵעת ְזָרִעים ֶׁשָּפְרחּו ָּברּוַח 

ּוְבַפֲאֵתי ַהַּפְרֵּדס ִנָּצב ַהֲחלֹום 

ָּפָניו לּוטֹות ַעְרֶפל־אֹור 

ַהְיַגּלּו סֹוְבַבי ֶאת ַהָּטמּון 

ְּבַאְמַּתְחִּתי, ְּבַאְמַּתְחְּתָך 

ּוֵבין ִּפְלֵאי ַהֵּפרֹות 

ָאחּוׁש ִעְּמָך ֶאת ֵריַח ָהָאִביב 

אֹוִׁשיט ָיִדי ְוַאָּתה ֶאת ָיְדָך 

ֶאל ֶהָעָנף ְוִנְקטֹף ַיְחָּדו 

ֶאת ְּפִרי ֲחלֹוִמי, ֲחלֹוְמָך 

נגינת אבי
ְּבִצּלֹו ֶׁשל ֵעץ ִלימֹון ַּבְּכָפר

ָׁשם ָיַׁשב ָאִבי ְּכַנַער

ְּבָידֹו ְּכִלי ֵמיָתר

ְצִלילֹו ָנִעים

עֹוֵצר ָאָדם

יֹוִנים ְצחֹרֹות ַּבַּׁשָּיָרה

ּבֹוא ָּתבֹאָנה ֶאל ָיְדָך

ִּתַּגְעָנה ִּבְכִלי ְנִגיָנְתָך

 

ְצִליל ָמֶסְנקֹו ְּבֹתף ָאְזִני

ִיַּגע, ַיֲחדֹר ֶאל ִנְׁשָמִתי

ְלמּול ְּכֵלי ֵנֶבל ְוִכּנֹור

ְּבִעָּדן ָיִהיר ָנאֹור

 

אֹוָצר ָּגלּום ָאִבי, ִהְּנָך

ֶּבן ֶסָרֶמָלה, ְּכַפר ֻהַּלְדְּתָך

ְמלֹוא ַהִּתיָרס ְּבָׂשְדָך

ָׁשם ָרִעיָת ֶאת צֹאן ָאִביָך

ּוְבָיְדָך ְנִגיָנְתָך

 

ֵמרֹאׁש ִּגְבָעה

ֵיֵצא ִּפְזמֹוָנּה

ֶעֶלם ֲחמּוִדים

ְּגַבּה קֹוָמה

ְׂשַער ַרֲעָמה

ַיְצִעיד ָהֵעֶדר ִּבְנִגיָנה

 



מאזנים | תשרי תש״ף | ספטמבר 2019 | 108109 | מאזנים | תשרי תש״ף | ספטמבר 2019

ַנֵּגן ָאִבי

ַנֵּגן ָנא ִלי

ְּפרֹט ַעל ֵמיְתֵרי ִלִּבי

ַעל ַהָּמֶסְנקֹו

ַעל ַהְּכִלי

 

ָיד ֲעֻנָּגה ְלָך ָאִבי

ַהחֹוֶדֶרת ֶאל ִלִּבי

ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ִּדְמָעִתי

נֹוֶטֶפת ַעל ַהְּכִלי

ַּגם ַעל ֶלְחִיי

 

ֶאל ַאְמּבֹוֶּבר, ֶאל ַהְּכָפר

ְּבֵהיַכל ַהֵּסֶפר ָׁשם ָלַמד

ֻהַּקף ָאִבי

הֹוֶמה ָאָדם

ְלקֹול ַהַּמְנִּגיָנה

ִנְפָעם

 

ַנֵּגן ָאִבי

ַנֵּגן ָנא ִלי

י ְּפרֹט ַעל ֵמיְתֵרי ִלִבּ

ַעל ַהָּמֶסְנקֹו

ַעל ַהְּכִלי

 

ְּבַסָּכַנת ַהֶּדֶרְך ְּבסּוָדן

ּבֹו ֻהְפְקרּו ַחֵּיי ָאָדם

ָׁשם ָיִעידּו ַאְבֵני ִסיָמן

ְׁשִביֵלי סּוָדן

ֶׁשָאַחְזָּת ֶנֱאָמן

ַיד ָאָּמן

 

ְּבֻגְנָּדר ִעיר ָאָמאן )ָׁשלֹום(

ָּתא ָנעּול ֵאין ַרְחָמן

ָיד ִּכְמַעט ָחְרָצה ּגֹוָרל

 

ֵׁשמֹות צֹוְבִעים ְנָיר ְּבָדם

ֶאל מּול ֵעין־ָאָדם

ְלמּוְלָך סֹוֵהר ֶנְחָּדל

 

ָאז ָיקּום ָאִבי

ַעל ְּכֵתפֹו ִיָּׂשא ַהְּכִלי

ַרֲחִמים ְּבִפיו יֹאַמר

ַיִּציל ֵרָעיו

ִּבְזכּות ָיָדיו

 

ּוִבְׁשחֹר יֹום ָאִסיר

ִצּיֹון ְּבִלְּבָך ָּתִאיר

ַעל יֹום ָחָדׁש ַּתְצִהיר

 

ַנֵּגן ָאִבי

ַנֵּגן ָנא ִלי

י רֹט ַעל ֵמיְתֵרי ִלִבּ ְפּ

ַעל ַהָּמֶסְנקֹו

ַעל ַהְּכִלי

 

רֹוָאה ֲאִני ֶאת ִחּיּוָכּה

ַמַּבט ִאִּמי, ְּבִחיַרת ִלְּבָך

יֹוֶׁשֶבת ַעל ֻּכְרָסה

נֹוֶדֶדת ֶאל ַהְּכָפר

ֵעת ְׁשבּוָיה ִּבְצִליל ֵמיָתר

ִלְּבָך

 

ּוֹפה ְּבֶאֶרץ ְּכִמיָהתֹו

ָמֶסְנקֹו

ְמַלאְכּתֹו
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יֹוֵׁשב ָאִבי ְּבִפָּנתֹו

ְּבֶמְרַּכז ֵּביתֹו

ְּכִלי ַהֶּקֶסם ְּבָידֹו

ֶנָחָמה ִהיא ְלַנְפׁשֹו

 

ַנֵּגן ָאִבי

ַנֵּגן ָנא ִלי

י רֹט ַעל ֵמיְתֵרי ִלִבּ ְפּ

ַעל ַהָּמֶסְנקֹו

ַעל ַהְּכִלי

בת הכפר
ִהיא נֹוֵׂשאת אֹוִתי ַקּלֹות

ֶאל ֵריחֹות ֶהָעָבר

ֶאל ַהְּתִמימּות ְוַהַּיְלדּות ַּבְּכָפר

ִהיא נֹוֵׂשאת אֹוִתי ֶאל ֲחלֹומֹות ָעָבר

ַנֲעָרִתי, ַּבת ַהְּכָפר

ָׂשדֹות ְיֻרִּקים ֶאת ָהַעִין ְמַעְּנִגים

ְנָהרֹות זֹוְרִמים ְּבַפֲאֵתי ַהְּכָפִרים 

ַעל ֵמיְתֵרי ַהֵּלב ּפֹוְרִטים

ֶאל ּתֹוְך ְּכִמיהֹות ַהֵּלב, ְמַחְלֲחִלים

ַאֲהָבה ֶאל ַּבת ַהְּכָפר, ְמַנְּגִנים

ֵריַח ַהְּתׁשּוָקה ִנָּׂשא ֵמַעל ָהֲאֻרָּבה 

ַעל ֶּפַתח ַהִּבְקָּתה, ַקִּׁשים ֲעׂשּוָיה 

יֹוֶׁשֶבת ַנֲעָרה, ַּדָּקה ִּגְזָרָתּה

ִצְבֵעי ֲאָדָמה ְמַקְּׁשִטים ֶאת ּגּוָפּה

ָּפֶניָה ַהָּיפֹות ְמִאירֹות ֶאת ַהַחָּמה

ְּבָיֶדיָה ָהַרּכֹות לֹוֶפֶתת ְשָׂעָרּה

ּכֹה ַמְבִריקֹות ֵהן, ַצּמֹוֶתיָה

ְרִדי ָנא ֶאל ַהָּנָהר 

ְרִדי, 

ְרִדי ַּבת ַהְּכָפר

ְׂשִאי ַהַּכד ַעל רֹאֵׁשְך

ַעל ַצּמֹות ְׁשזּורֹות, ְשָׂעֵרְך

ֵרִדי ָנא ֶאל ַהָּנָהר

ִמֵּמי ַאֲהָבה 

ַהְׁשִקי ֶאת ַנֲעֵרְך

ִלְגִמי ַּגם ַאְּת ִמַּכֵּדְך 

ּוִמּתֹוְך ַהֵּלב, 

ַּתְמִריא ַאֲהָבִתי ֶאל ַהְּׁשָחִקים

ָיֵרַח ָמֵלא ְמַרֵּקד ָּבֲעָנִנים

ְׁשִמי ּוְׁשֵמְך ֲחרּוִטים

אֹוִתּיֹות ְּכסּופֹות, זֹוְרחֹות ֵמַעל־ָׁשַמִים

ֶאְהֶיה ָלְך ָאב ְוִאיׁש אֹוֵהב־ִּכְפַלִים 

ָאִביא ָלְך ַנֲעָרִתי, 

ַּכָּלִנּיֹות־ְּכֹאֶדם ַהְּלָחַיִים 

ָאִביא ָלְך ְּכָבִׂשים ְוִעִּזים – ִׁשְבָעַתִים

ֶאְמָחא ִלְצִליל קֹוֵלְך־ַּכַּפִים

ֵאֵרד ֶאל ַרְגֵלי ָאִביְך־ַאַּפִים

ַעד ֵיָעֶנה 

ַעד ֵיָעֵתר

אֹוָתְך ֵאַלי ַיִּׂשיא ַעל ַּגב ָׁשִליַח,

ַעל ְׁשַּתִים.

ָּכְך ֶאְקָרא ִּבְׁשָמּה, ַּבת ַהְּכָפר

ְׁשָמּה ָחצּוב ְּבֶסַלע ְנעּוַרי 

ָּכְך ֶאְקָרא ִּבְׁשָמּה, ַנֲעָרִתי

ַעד ִּתְׁשַמע ַהֵהד ֵמַעל ִּגְבָעה ְוַהר

ָּכְך ֲאַנֵּגן ֶאת ְׁשָמּה ַעל ֵלב־ֵמיָתר

ַעד ֶאְרֶאה ְּדמּוָתּה ַעל ְּגַדת ָנָהר
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ּוְכָצִמיד ָנע ְסִביב ַרְגֶליָה ַהֵּכהֹות

ְמַרְּקִדים ַעָּתה ַהִּזְכרֹונֹות 

ָנִעים ּוְמַנְּגִנים ַעל ֵמיָתִרים ְׁשחּוִקים

ִמּתֹוְך ְּתנּוַמת ַהְּמִציאּות

ַהְּנעּוִרים ֵהם ְמִעיִרים

אדם בונה לו שם
ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ְּבֵזַעת ַאּפֹו

ִּביִציר ַּכָּפיו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ִנָּכר ְׁשמֹו ִּבְדמּותֹו

ָּתֵוי ָּפָניו

ֵצל ְּדמּותֹו

ַהּנֹוָתר ַּגם ְּבֶלְכּתֹו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ְּבִטיב ַמֲעָׂשיו

ְּבֹנַעם ְׂשָפָתיו

ַאף ְּבַמֲעָלָליו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ֵעירֹם ַהֵּׁשם ְלַבּדֹו

ְללֹא ִאיִׁשּיּותֹו

ְּבִלי ֶׁשִּיָּׂשא ִאיׁש ֶאת ְׁשמֹו

ֵעירֹם ַהֵּׁשם ְלַבּדֹו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ְּבֵזַעת ַאּפֹו

ִּביִציר ַּכָּפיו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ְראּו זֹאת ְּבַמֲעָׂשיו

ִּבְׂשַפת ּגּופֹו 

ְׁשזּוָרה ַּכָּוָנתֹו

ֹּגַבּה ִמְצחֹו

רַֹחב ִלּבֹו

ָׁשם ָמצּוי ְׁשמֹו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

ְּבֵזַעת ַאּפֹו

ִּביִציר ַּכָּפיו

ָאָדם ּבֹוֶנה לֹו ֵׁשם

שירת הלוחם

ַחָּיִלים ְּבׁשּוָרה צֹוֲעִדים ֶאל ַהְּקָרב

ֵאפֹוד ַעל ּגּוָפם, ְּכֵלי ַהֶּנֶׁשק ְּבָיָדם

ֲעטּוֵרי ַחִּיים, ְלבּוֵׁשי ַמִּדים 

צֹוֲעִדים ְּבׁשּוָרה ְנָעִרים ֶאל ַהְּקָרב

ִמַּתַחת ַלַּקְסָּדה,

ַּתְלַּתִּלים ַרִּכים אֹו ְמֻקְרָזִלים 

ְּבלֹוִרית ְׁשחָֹרה אֹו חּוָמה 

צֹוֲעִדים ֵהם 

ַאִחים ַלֶּנֶׁשק ֶאל ַהְּקָרב

ְוִׁשיָרה ִנֵּׂשאת ְּבִפי ָּכל לֹוֵחם:

ֶאְתַיֵּצב ַּבֲחִזית 

ֶאֱעֹמד מּול אֹוֵיב 

ְלָהֵגן ְּבֵחרּוף, ַעל ַאְרִצי 

ֶאָּלֵחם ְּבעֹז, ַעד ְׁשֵאִרית ּכֹוִחי

ַעד ִטַּפת ָּדִמי ָהַאֲחרֹוָנה

ִּבְגבּוָרה ֶאָּׂשא ֶאת ְׁשֵמְך, ַאְרִצי 

ַּגם ִּבְמִחיר מֹוִתי 
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ַּבַּלִיל ַההּוא ִנָּצב ַהַחָּיל ַּבְּקָרב

ְּבַלִיל ַקר, ְללֹא ַחת ּומֹוָרא 

ַיֲעֹמד ַהַחָּיל מּול ַּפַחד ְוֵאיָמה 

רּוַח לֹוֵחם חֹוֶדֶרת ֶאל ְקָרָביו

ְּבָידֹו ַהֶּנֶׁשק, ָּדרּוְך ּומּוָכן הּוא ַלְּקָרב 

ַיֲעֹמד לֹוֵחם ַאְרִצי, ַעל ַהִּמְׁשָמר

ּוְבֶרַגע ֶאָחד מּול ַהֹּקר ָהַעז 

ֵאׁש ַהֹּתֶפת ִנֵּׂשאת ֵמַעל 

ִניצֹוצֹות ֶׁשל חֹם ְיַלְּטפּו ָּפָניו

ָיִאירּו ֶאת ֵעיָניו

ֶאת ֵעיָניו ַהְּגדֹולֹות

ַהחּומֹות, ַהּבֹוְרקֹות 

אֹו 

ֶאת ֵעיָניו ַהְּתֻכּלֹות 

ֶׁשֶאת ַהָּים ַמְזִּכירֹות 

ּוַבּבֶֹקר, ַקְרֵני ֶׁשֶמׁש ַיְבִהירּו

ֶאת ֶחְׁשַכת ַהַּלִיל ַהַּקר

ֶאת ַהֲחָׁשׁש ַּבֵּלב, ֶׁשִּנֵּקר 

ֶאת ָהֱאֶמת, ְּבֹתם ַהְּקָרב

ּוְבַאְרִצי,

ַחָּיִלים נֹוְׂשִאים ִּבְכֵאב

ִמְלָחמֹות ּוְקָרבֹות 

ְּבתֹוְך ָארֹון לֹוֵחם 

ַחָּיִלים נֹוְׂשִאים ִּבְכֵאב 

ִמַּמַעל ָׁשַמִים נֹוְטִפים

ַעל ּגּוַפת לֹוֵחם ּדֹוְמִעים

ֶאל ּתֹוְך ַמָּדיו, ְמַחְלֲחִלים 

ּוְגבּוָרה ִּתְצַמח ִּכְפָרִחים

ַעל ַאְדַמת ַהּנֹוְפִלים

ְורּוַח ַחָּמה ְּתַלֵּטף ַהְּׁשכֹול, ֵמֵעין ַהּבֹוִכים

ִּתָּׂשא ַאְרִצי ֶאת ִׁשיַרת ַהּלֹוֲחִמים

ֵמַעל ַחָּיִלים, ֶאל ַהְּקָרב צֹוֲעִדים
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טסי אייצ'או

געגועים למולדת
ַצְּמרֹות ָהִאיָלנֹות, ִּפְסגֹות ֶהָהִרים

ֵריַח ַהָּׂשדֹות, ְצהֹב ַהְּפָרִחים

ִׁשיַרת ַהִּצּפֹוִרים, ְצִליל ַהְּנָחִלים

נֹוף מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

 

ַּדֲהַרת ָהֵעֶדר, ָצֳהַלת ַהּסּוִסים

ְרִעַּית ַהּצֹאן, ְׁשִאיַבת ַהַּמִים

ֲחִליַבת ַהָּפרֹות, ִאּסּוף ַהְּגָלִלים

ַחֵּיי ַיְלדּות ִנְׁשַּכַחת

 

ְזַמן ַהְּזִריָעה, ְקִציר ַהְּתבּוָאה

ְטִחיַנת ַהֶּקַמח, ִליָׁשה ַוֲאִפָּיה

ַטַעם ַהַּמֲאֶפה, ֵריַח ַהְּגִביָנה

ְּתנּוַבת ֲאָדָמה ְּברּוָכה

 

ִניחֹוַח ַהְּקֹטֶרת, ֲהָכַנת ַהּבּוָנה

ְקִלַּית ַהִּתיָרס, ִחּמּום ַהְּמדּוָרה

ִמְלמּול ַהְּבָרָכה, ֶחְדַות ָהֲארּוָחה

ִזָּכרֹון ְמעֹוֵרר חּוִׁשים

 

ַאֲהַבת ַהּזּוָלת, ִׁשיַרת ָהֲאָנִׁשים

ִנּגּון ַהָּמִסיְנקֹו, ִהְדהּוֵדי ַהֻּתִּפים

ִרּקּוד ָהֶאְסִקיְסָטה, ְמִחיאֹות ַּכַּפִים

ַמְרִטיט ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְּפִניָמה

 

ְצחֹוק ַהְּיָלִדים, ִמְׂשֲחֵקי ַמְחּבֹוִאים

ִטּיּוֵלי ַהָּׂשדֹות, ְקִטיף ַהְּפָרִחים

ִׁשיַרת ָהַעְרַּבִים, ַאֲהַבת ְנעּוִרים

ַיְלדּות ְּתִמיָמה ֶׁשִהְתַּפְּכָחה

לֶֹבן ַהְּבָגִדים, ִקּׁשּוֵטי ָהִרְקָמה

ִצְבֵעי ַהִּמְטָּפחֹות, ְקִליעֹות ַהַּצָּמה

ּבַֹהק ַהַּתְכִׁשיִטים, ֹנַהג ָהֲעָנָוה

ֵחן מֹוֶלֶדת ְצנּוָעה

 

ְלעֹוָלם ֶאְזְּכֵרְך, מֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

ֶאֵּתן ּתֹוָדִתי ָלְך, ַעל ַיְלדּות ְנִעיָמה

ָּתִמיד ִּתְהִיי ַאְּת ִלי, ְמקֹור ַהַּגֲאָוה

ָלַעד ֶאְׁשַאב ִמֵּמְך ֵמיַטב ַהַהְׁשָרָאה.

 שתי אהבות
ֵיׁש ֶאֶרץ מֹוֶלֶדת ָיָפה ּוְכנּוָעה 

ְיָלֶדיָה ָעְזבּו, ֶאת רֹאָׁשּה ַמְרִּכיָנה 

ֵיׁש מֹוֶלֶדת ַאֶחֶרת ָיָפה ּוְכֵמָהה 

ְיָלֶדיָה ָׁשִבים, רֹאָׁשּה ְמִריָמה 

מֹוֶלֶדת נֹוָׁשָנה, ֶאֶרץ ְיֵפיִפָּיה 

ה  ָהֲאִויר ַיֲהלֹום, ַאְדָמֵתְך ּפֹוִרָיּ

ַאְרִצי ַהְּיהּוִדית מֹוֶלֶדת ַהּתֹוָרה 

ִהְתַּגְּלמּות ַהֹּקֶדׁש, ְמקֹור ַהְּבָרָכה 

מֹוֶלֶדת ְׁשחּוָמה, ַאֲהָבה ִראׁשֹוָנה 

ִמְנָהַגִיְך אֹוָצר, נֹוֵפְך ְמֵלא ֶעְדָנה 

מֹוֶלֶדת חֹוֶבֶקת, מֹוֶלֶדת ֲחָדָׁשה 

ֲאָבַנִיְך ָזָהב, ְקֻדָּׁשֵתְך ַמְרָוה 

ְלָכאן ַאֲהָבִתי, ְלָׁשם ַּגְעּגּוַעי 

ְמַאֶחֶדת ְּברְֹך, ֶאת ְׁשֵּתי ַאֲהבֹוַתי. 
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התמסרות 
ִחַּבְקִּתי ְצִניעּוִתי ְּכִמְנָהֵגי ִאִּמי 

ָׁשַמְרִּתי ְּתִמימּוִתי ְּכִחּנּוֵכי ָאִבי 

ִהְצַמְדִּתי ַּגַּפי ִמְּפֵני ְּתׁשּוָקִתי 

ִהְדַחְקִּתי ְרצֹונֹוַתי ְּכִמְצַות ּתֹוָרִתי 

ֵהַגְנִּתי ֲאדּוָקה ַעל לֶֹבן ֻּכָּתְנִּתי 

ִנִּקיִתי ַהֻּטְמָאה ִמֹּטַהר ִּביָנִתי 

ֵעת ָּפַגְׁשִּתי ְּבָך 

ָנַפל ִמְגּדֹול, חֹוָמה 

ְּתׁשּוָקְתָך, ִזיו ָּפֶניָך 

ִרְּסקּו ַהֲהַגָּנה 

ַאֲהָבִתי ָחְׂשָפה ֹזַהר ֵמֲערּוַמי 

ְּתׁשּוָקִתי ָקְרָעה ְלבּוִׁשי ֵמָעַלי 

ּגּוִפי ַּכָּמה לֹוֵהט ְלבֹוֲאָך ֵאַלי 

ְלִחיׁשֹוֶתיָך ִנּגּון, ִהְנִעימּו ְלָאְזַני 

ְנִׁשיקֹוֶתיָך צּוף, ִהְמִּתיקּו ְׂשָפַתי 

ַמָּגע ְּבתּוִלים ָּכַבׁש ֹטַהר ַמֲעַמַּקי

 גלימת כבודי 
ְוִיְתֹּפר ַהַחָּיט ְּגִליַמת ֲהדּוִרים

ְוַיְלִּביׁש ַמֲערֹום ִנְׁשָמִתי

ֲהדּוָרה ְּגִליָמִתי ְוָלְבָנּה ְצחִֹרים 

ְוִתְזַהר ְּכַחָּמּה ְּכסּוִתי

ְוִתְצַהל הֹוָרִתי ַעל זֹו ַהְּתׁשּוָרה

ְוָירֹן ַּגם ָאִבי

ְוָכל יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְראּו ַהְּגִליָמה

ְוַאֲהָבָתם ִלי

ְוֶאְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְּבזֹו ַהְּגִליָמה

ְוָתרּום קֹוָמִתי 

ְרַבב הֹוְללּות ְוֶרֶפׁש ָהֲאָדָמה

ָּדְבקּו ֶאל ַמְלּבּוִׁשי

ְזהֹב ַהֶּבַצע ְוֹאֶדם ַהַּגֲאָוה

ַאְרְּגַמן ְּבָׂשִרים ּוְצהֹב ַהִּׂשְנָאה

ְּתֹכל ַהֻּיֲהָרה ִוירֹק ַהִּקְנָאה

ַאְפרּוִרי ַהִּדְכּדּוְך ּוְׁשחֹר ַהְּדָאָגה

ְוִיְדַעְך ַהֹּזַהר ּוָבָלה ַהְּכסּות

ְוֶאֹּפל ַאַּפִים

ְוִיְכַּבד ַמְלּבּוִׁשי ִויַבֵּׂשר ָהאֹות

ְּכלֹות ַחִּיים

ְוֶתֱאחֹז ִנְׁשָמִתי ְּבֶקֶמט ַהְּלבּוׁש

ְוִתְזַעק ְּתִחָּנה

ְוָאקּום ֵמֶרֶפׁש ַּתְחִּתּיֹות ְוֵאבֹוׁש

ַוֲאַנֶּקה ַהְּגִליָמה

ָאתּור ְלֹטַהר ֻטְמַאת ְּגִליָמִתי

ְלַמַען ִיְׂשַמח ַחָּיִטי

ֶאְׁשֹקד ִנְקיֹון ַּכַּפי ְוִנְׁשָמִתי

ְלַמַען ִּתְזַהר ְּגִליָמִתי
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אהבה יתומה
ַרק ְּכֶׁשַאְּת ְמַׁשְחֶרֶרת ַעְצֵמְך 

ִמַּכְבֵלי ַהְּתלּות ּובֹוַרַחת

ֶאל ְמחֹוזֹות ַהחֶֹפׁש...

ַאְּת ִּתְפְּגִׁשי, ְּבִטּיּוַלִיְך ָהַרִּבים

ֲאָהבֹות ְיתֹומֹות ַהְּמַחְּפׂשֹות

ַּבִית הֹוֵלם...

ְּבִלי ְּתָנִאים!

ְוִתְפְּגִׁשי ַּגם, ֲאָנִׁשים ַׁשּכּוִלים

ֵמַאֲהָבה ֵּכָנה, ַהְּכבּוִלים 

ְּבתֹוְך ֱאמּונֹות ּוְׁשָקִרים... 

ֲאָנִׁשים ּפֹוֲחִדים!

ְוִדְמָעה ִּתְזלֹג ִמּתֹוְך ֵעיֵנְך

ַעל ַאֲהָבה ֲאבּוָדה

ַוֲאָנִׁשים ּכֹוֲאִבים.

אהובי
ַהְתֵחל ֵהיָכן ֶׁשֲאִני ִנְגֶמֶרת

ָּכָכה ֵּבין ַהֶּתֶפר ֶהָהדּוק 

ֲאֶׁשר ֵּביִני ְלֵביְנָך

ַהֶּתֶפר ֶׁשּלֹוֵכד אֹוָתנּו 

ְלַמהּות ַאַחת ֶׁשל

ְּתׁשּוָקה

ְוָאז ֶּתֱאֹסף ֶאת ִטּפֹוַתי

ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִּדַּמְמִּתי 

ִמּתֹוְך ְּכֵאב ֶׁשל ְּכִמיָהה 

ֵאֶליָך

ְוַתֲהֹפְך אֹוִתי ִלְׁשֵלמּות 

רֹוַגַעת...

ֶׁשל ַאַחר ְסָעָרה.

שלוות הנצח
ְּבֶאֶרץ ָהֱאנֹוׁש, אֹוַרַחת ָאֹנִכי 

ִהַּגְחִּתי ְלִבּקּור ֵמֶרֶחם הֹוָרִתי 

ֲעֵמָלה ִּבְׁשִקיָדה ַאַחר ְמִׂשיָמִתי 

ּוְכֵמָהה ַלֲחֹזר ֶאל ֵּביִתי ַהִּנְצִחי 

ָׁשם ַׁשְלָוִתי 

ְּתׁשּוָקִתי 

ִנְׁשֵּביִתי ְּבִקְסָמּה ֶׁשל ֵּתֵבל 

ַמְראֹוֶתיָה ִהְרִהיבּו ָּבאֹור 

ְצִליֶליָה ִהְנִעימּו ְּברֹן 

ְנִתיֶביָה ְסלּוִלים ְּכַׁשי ִלי 

ַמְטַעֶּמיָה ָעְרבּו ִחִּכי 

ְוֶאְתַנֵחם 

ַמֲעֵׂשי ֶנֶׁשְך ְוִזָּמה 

ֶצֶדק ֻמֲעָמד ִלְמִכיָרה 

ַהְמָלַכת ַהָּממֹון ְוֶהֶבל ַהחֶֹמר 

ָהֵאיָבה ְוִניחֹוַח ַהֵחְטא 

ְמִאיִצים ִּבי ָלׁשּוב 

ֶאל ַהֶּנַצח 

ְּבֶאֶרץ ָהֱאנֹוׁש, אֹוַרַחת ָאֹנִכי 

ֶנֱאֶבֶקת ְּבאֹון ְלַהְמִּתיק ְׁשהּוִתי 

ּפֹוֶעֶלת ְּבָׂשׂשֹון ַעד ֹּתם ְׁשִליחּוִתי 

נֹוֶצֶרת ַּגְעּגּוַעי ִּבְמלֹוא ֲהָוָיִתי 

ֶאל ַׁשְלָוִתי 

ַׁשָּיכּוִתי.
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נעמי אהרון

אגרנש
ֲאַדֵּבר אֹוָתְך ִּבְׂשַפת ַהֵּלב

ַּכִּסיהּו ָנא ְלַמֲעִני ַּבַּלִיל

ְוֵאֶּלה ְמִׁשיִבים ֵריָקם

ַרק ִלּבֹו ַהָּׁשחֹר ְועֹורֹו ַהֶּפָחם

ְוָקרֹוב הּוא ָלְך ְודֹוֶמה ִלְבֵנְך ִׁשְבָעַתִים

ְולֹא ִהִּכיָרהּו ָאִחיו ְוִׁשְּלָחהּו ַּבַּמִים

ְוַאְּת יֹוַדַעת ְּכֵאֵבי ְיָרִחים ָנָׂשאִתי

ֵמֲאָדָמה ַחָּמה ֵמָרחֹוק ִנֵּׂשאִתי

ְוהּוא ַעד ֵאַלִיְך ָּבא ְוַנְפׁשֹו לֹא ָיַדע.

ַוֲאִני ָאָנה ֶאְפֶנה ְוהּוא ָאָנה ָּבא

ֲאַדֵּבר אֹוָתְך ִּבְׂשַפת ַהֵּלב ַוֲאַבֵּקׁש ָׁשלֹום

ָהִׁשיִבי ָנא ְלַמֲעִני אֹותֹו ַּכּיֹום.

ליטל מקוריאה

נקודת אור חדשה
החמודה  אל  דיבר  לתוכה.  ודיבר  התפוחה  הבטן  על  גדולה  יד  לי  הניח  תומר 

את  הכין  תומר  כמונו.  מאין  ומאושרים  ללידה  קרובים  כך  כל  היינו  שבפנים. 

החדר האחרון במסדרון. הוא כבר צבע אותו בוורוד וצייר פיות קטנות על כל 

בגומות  מעוטרות  שלה,  והחומות  הקטנות  הפנים  את  לדמיין  הפסקנו  לא  קיר. 

יפות בדיוק כמו שלו או מקושטות בעיניים עגולות ושחורות כמו שלי. דמיינו 

את הפעם הראשונה שהיא הולכת, את הנעליים הקטנטנות האלה שקונים בפעם 

הראשונה. דמיינו אותה מדברת לראשונה. התווכחנו אם היא תגיד קודם אימא או 

אבא ובסוף הכרענו שברור שהיא תגיד "אימא" וזה רק בגלל שתומר הבין מזמן 

שבוויכוחים איתי כדאי לו לוותר ולהכריז שאני צודקת. 

לפנות ערב, ישבנו במרפסת השקטה שלנו והבטנו אל האופק.

"אני לא מאמינה שזה עוד מעט מגיע", נאנחתי וליטפתי את בטני. "זה הולך 

להיות כל כך שונה לדעת שצריך לדאוג לעוד מישהו". תומר כהרגלו רק הביט 

בי ארוכות וחייך. 

כבר התרגלתי להבין את המילים שהוא רוצה להגיד דרך העיניים שלו. בהתחלה 

השתיקות שלו שיגעו אותי אבל לאחר מכן התאהבתי בשקט הזה. המשכנו לשבת 

במרפסת כשלפתע הרגשתי כאב חד באזור הבטן. התעלמתי ממנו ואחריו הגיעה 

רופא.  אצל  להיבדק  ללכת  חייבים  שאנחנו  ואמר  נלחץ  תומר  נוספת.  דקירה 

ביטלתי את הרעיון והתעקשתי שאני בטח צריכה לנוח קצת. הלכנו לישון, לא 

מוכנים ללילה שיגיע. כשפקחתי את עיניי בפעם הבאה הבטתי על השעון שנח על 

השידה, השעה הייתה 01:32. הערתי את תומר כשאני נאנקת מכאבים. 

"תומר, חייבים ללכת לבית חולים. אני חושבת שמשהו לא בסדר". 

נסענו למיון ותומר נהג כמו מטורף. הוא נע בין ניסיונות להרגיע אותי לבין 

ניסיונות לשמור על עצמו רגוע, בשני הניסיונות הוא כשל. הכאב בבטן רק גבר. 

תומר נשא אותי על הידיים והניח אותי על המיטה הראשונה שמצא. ממש לפני 

יגיע לעזור לי. אני  שעיניי נעצמו שמעתי את תומר צורח שוב ושוב שמישהו 

חושבת שזאת הפעם הראשונה ששמעתי אותו מרים את הקול. התעוררתי שוב 

כשמעליי חמישה אנשי צוות שלוחשים לי שאתעורר. 

תומר ליטף לי את המצח בעדינות ולחש בעיניים דומעות, "אהבה שלי, אני 

צריך להגיד לך משהו. אני יודע שזה קשה אבל אני צריך שזאת תהיה החלטה 

שלך ולא של אף אחד אחר. התינוקת שלנו מתה". הוא לחץ את ידי וניסה לאסוף 

טבעית  בצורה  היא תצא  היא...  לבחור אם  צריך  עכשיו  "ועכשיו...  עצמו.  את 
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המשתתפים בחוברת

זהבה אדמקה, בת 27, גדלה באשקלון והיום גרה בחיפה. 

ברחובות  נוער  ובני  בנות  הדריכה  האחרונות  בשנים 

ארגון  זהו  הנחשונים.  נוער  בתי  של  בפעילות  ובאשקלון 

נוער שפועל ברחבי הארץ בשכונות מוחלשות. בימים אלו 

הצעיר  השומר  שתנועת  מסוגו  יחיד  במסע  חלק  לוקחת 

ובתי נוער הנחשונים מקיימים, מסע חינוכי לאתיופיה שבו 

ומארגון הנוער. במסע משתתפות  וחניכים מתנועת הנוער  משתתפים חניכות 

חניכות שהן בנות העדה האתיופית וכאלה שאינן, מתוך ההבנה שסיפורה של 

הקהילה האתיופית הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של מדינת ישראל וכולן 

צריכות ללמוד עליה ולהכיר אותה.

נעמי אהרון, בת 33, גרה בתל אביב. עובדת במאפייה )עסק 

משפחתי( ַּכּיֹום.

טסי אייצ'או, בת 45, גרושה ואימא במשרה מלאה לארבעה 

ילדים. בעלת תואר ראשון בעיצוב אופנה, תעודת הוראה 

בתקשורת ותעודת מאמנת אישית. עשר שנים עסקה בעיצוב 

האחרונות  השנים  ובעשר  במה,  ובגדי  כלה  ערב,  שמלות 

עובדת בתחום החברה והקהילה בעיריית חיפה. כיום עובדת 

וקידום  אישי  אימון  קבוצות,  הנחיית  בתחום  כפרילנסרית 

תעסוקה. מגיל 14 כותבת למגירה והרבה לפייסבוק.

אנגלית.  ספרות  בהוראת  עוסקת  אלמו  הולואגרש  טליה 

אוהבת מאוד את עולם הכתיבה – כתיבה חופשית או כתיבה 

עיתונאית. אחת הנקודות הבוערות בה היא חשיפת סיפורה 

ישראל  ביתא  קהילת  של  והאקטיבי  ההיסטורי  האמיתי, 

משתדלת  לה  המתאפשר  בזמן  הישראלית.  החברה  לכלל 

ניהלה מועדונית  בעברה  חברתית.  בעשייה  לעסוק  טליה 

והרגשתי שחרב עליי עולמי,  או בניתוח". למרות שהייתי מבוהלת, מטושטשת 

התשובה שלי הייתה ברורה. "אני יולדת אותה בעצמי". 

אני  ברחם.  בעודו  מת  העובר  שבה  הזאת,  לתופעה  קוראים  שקטה"  "לידה 

חושבת שזה שם מצחיק לדבר הכי מרעיד ומזעזע עולמות שקיים. ילדתי ילדה 

הייתה מתה. קפואה.  בדיוק כמו שחלמנו, אלא שהיא  ושמנמנה  יפה  מדהימה, 

העולם שלי ושל תומר התהפך לחלוטין. 

במקום לחזור עם סל־קל ושוקולדים שהביא מבקרים, חזרנו עם סל של רגשות 

ושקט אחד גדול. אולי בגלל זה קוראים לזה "לידה שקטה" כי מה שבא אחריה 

זה בעיקר שקט, כי מה אפשר כבר להגיד? 

על  בעיקשות  לגבור  בניסיון  מבינינו,  הדברן  להיות  הפך  תומר  שבוע  אחרי 

השקט ששרר בכל מקום בבית. הוא טיפל בכול, מנסה לשמוח ולצחוק בשביל 

ניסיתי להתעלם ממה שקרה. תומר סגר בזהירות את החדר  שנינו. אני בעיקר 

בקצה המסדרון ומאז לא פתחנו שוב את הדלת. לא רציתי לשמוע מאף אחד 

ולא לצאת לרחוב ולראות עוד אימא שדוחפת עגלה. השבועות עברו ונראה שגם 

תומר התחיל ליפול תחת הנטל. לפעמים בלילה הייתי שומעת אותו נחנק מבכי. 

מסתבר שגברים באמת בוכים בלילה.

יום אחד ישבנו שוב באותה המרפסת, הפעם שנינו שתקנו. 

"אני רוצה שנחזור לחיות", תחינה נשמעה בקולו. הוא הביט בי כמו בפעם ההיא 

אבל הפעם ראיתי משהו אחר בעיניים. ראיתי שהוא כאן כדי להראות לי שאפשר 

ליפול ולקום. ראיתי שהוא כואב בדיוק כמוני אבל שאנחנו חשובים לו לא פחות.

יכול  שהייתי  הלוואי  מרגישה.  את  איך  להבין  מסוגל  לא  שאני  יודע  "אני 

לקחת ממך את הסבל, אבל אני לא. אני פשוט יודע עם מי התחתנתי. אני יודע 

שאנחנו יותר חזקים מכל זה. שאת יותר חזקה מכל זה. את זוכרת מה אמרת לי 

וחיכיתי שימשיך. "אמרת  כשנכנסנו לבית הזה בפעם הראשונה?" הבטתי עליו 

לי שאת מוכנה לכל השמחות בדרך, אבל גם לכל הסופות, ואני יודע שאין דבר 

שאת אומרת ואין לו כיסוי". הוא קם מהכיסא עליו ישב והחזיק לי את היד. "בואי 

ונחזור לחיות. מגיע לנו". 

היום אנחנו יודעים שהתינוקת הקטנה שאיבדנו שינתה לנו את החיים. היא 

שינתה כל דבר שקרה לאחר מכן. היא שינתה את הדרך שבה אני מביטה על 

תומר. היא, וגם הוא, גרמו לי להבין שהחיים הם מעבר לטלטלות האלה שעוברות 

עלינו, גם אם הן מספיק מטלטלות עד שהן מסוגלות לחנוק אותך. אנחנו מחזיקים 

את טוהר הקטנה שלנו, היא לא תחליף לחיים שעברו מן העולם. אבל היא נקודת 

אור חדשה.
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זו עם הילדים חידדה  לילדים בסיכון בתחום החינוך הבלתי פורמלי. עבודה 

אצלה את חשיבות חיזוק הדימוי העצמי והחדרת מוטיבציה לילדים ולנוער על 

ידי שימוש דוגמה אישית ומודל לחיקוי, בעיקר מתוך ההצלחה של המבוגרים, 

כל אחד בתחומו.

בערך.   12 מגיל  כותב  באשדוד.  גר   ,32 בן  אמן,  רחמים 

מושפע מרגאיי, ראפ, היפ־הופ, ג'אז, טופאק, בוב מארלי, 

fugees, לותר קינג ומלקולם אקס.

וחיה  באתיופיה  נולדה  לערך.   30 בת  אנניה,  ספר  מימי 

בישראל )אשקלון( החל משנת 91' )עלתה במבצע שלמה(. 

כיום סטודנטית במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללת 

ספיר.

שימי בוגלה, גר במרכז הארץ. רווק, עצמאי, חובב ספורט 

וקריאת ספרים.

שבאתיופיה,  בלסה  ארץ  בחבל  המצוי  גושקו  בכפר  נולדה  ברוך  בן  אברש 

 1991 בשנת  לארץ  עלתה  ילדים.  תשעה  המונה  מלסה  במשפחת  רביעית 

למדה  ובנות.  בנים  לחמישה  ואימא  לציון  נשואה  שלמה".  "מבצע  במסגרת 

באולפנת כפר פינס, והייתה שותפה בפעילויות בבני עקיבא כחניכה, מדריכה 

ורכזת. במסגרת השירות הלאומי ריכזה את סניף בנ"ע ברמלה. כמו כן סיימה 

תואר ראשון ושני בהצטיינות בייעוץ חינוכי ובתנ"ך במכללת אורות ישראל 

החינוך  בתחום ההדרכה,  מגוונים  מילאה תפקידים  שבאלקנה. במשך השנים 

וההוראה, ואף הקימה וניהלה מסגרות חינוכיות וחברתיות שונות. כיום עוסקת 

ולכן  ירושלים חקוקה בעצמותיה והיא חלק בלתי נפרד מהווייתה,  בהוראה. 

היא מרבה לכתוב עליה.

הבטם ברה עלתה לישראל בשנת 1991. מתגוררת ברחובות, 

בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית בינלאומית ממכללת 

ספיר. את ההכשרה עשתה בהודו ובמרכז הקליטה "קלישר" 

ומגדר  נשים  בלימודי  שני  לתואר  סטודנטית  בב"ש. 

הנפש  בריאות  בתחום  עובדת  אביב.  תל  באוניברסיטת 

ונערים שמתמודדים עם מצבי מצוקה. כותבת  ועם נערות 

שירים, סיפורים והגיגים על נושאים שמעסיקים אותה, את חלקם היא מפרסמת 

ברשתות החברתיות. 

ארצה  עלתה  באתיופיה.  נולדה  ברוך  )וורקיט(  זהבה 

ראשון  תואר  בעלת  באשקלון,  מתגוררת   .1984 בשנת 

מאוניברסיטת חיפה. אוהבת בזמנה הפנוי לכתוב ולצלם.

נאני ברוק, שחקנית, במאית ומורה לתיאטרון, בעלת עסק 

ההרכב  ממפיקות  אחת  בצבע",  "תיאטרון  הנקרא  עצמי 

ויוצרת עצמאית.  "האתיופית בשירה הישראלית החדשה" 

האומנות שלה מדברת את המציאות שלה בכל מיני רבדים 

שונים, והיא חלק מהזהות שלה ומהדרך שלה לשוחח עם 

העולם על סוגיות חברתיות שונות. 

לישראל  עלתה  ומרצה.  חוקרת  סופרת,  גבאי,  ברו  אספו 

בגיל 12 בסוף 1988. בוגרת החוג לספרות עברית ופולקלור 

עוסקת  בשדרות.  מתגוררת  בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת 

וסיפורים  שירים  פרסמה  שנים  במשך   .13 מגיל  בכתיבה 

ב־2002.  פורסם  האחר"  "ירח  ספרה  שונים.  עת  בכתבי 

אתיופיה  יוצא  נוער  עם  יצירתית  כתיבה  פרויקט  בוגרת 

בהנחייתה של אילנה אבן טוב־ישראלי.
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מסגנאו )אלון( דמלה נולד באתיופיה בשנת 1977. עד שעלה 

לארץ בשנת 1991, היה רועה צאן וחקלאי. לא הלך לבית 

הספר באתיופיה, כי לא הייתה אפשרות כזאת. למד לקרוא 

ולכתוב באמהרית באופן עצמאי. הפעם הראשונה שהוא נכח 

בכיתה הייתה באולפן בארץ, בגיל 15. לאחר חודשים מספר 

באולפן, נשלח אלון לפנימייה. הוא השקיע בלימודיו, ושלוש 

יחידות  חמש  למד  היתר,  בין  מלאה.  בגרות  עם  תיכון  סיים  מכן  לאחר  שנים 

אלון  התגייס  התיכוניים,  לימודיו  סיום  עם  ובביולוגיה.  במתמטיקה  באנגלית, 

לחטיבת גבעתי. כלוחם שירת ברצועת עזה, בדרום לבנון, ברמת הגולן ובבקעת 

הירדן. סיים קורס קצינים בהצלחה והוא סרן במילואים. אלון למד ספרות אנגלית 

באוניברסיטה העברית. לימד אנגלית שנים רבות. כתב בעיתון קהילתי; פרסם 

את הספר זרים למחצה; פרסם ספר אוטוביוגרפי קטן באתר אמזון וכמה ספרונים 

נוספים באנגלית והוא ממשיך לכתוב. אלון נשוי ואב לשניים.

נולדה ב־1988 באתיופיה ועלתה לארץ בגיל  עדן דסטה 

שלוש. ב־2012 סיימה את התואר הראשון B.ed במסלול 

לאומנות וחינוך באמונה־אפרתה, ירושלים. בשנים 2019–

באומנות  חזותית,  באוריינות  שני  לתואר  לומדת   2020

וחינוך בסמינר הקיבוצים. בעבודותיה מול משטח העבודה 

עדן פורקת ויוצרת את העולם הפשוט שהיא חולמת להגיע 

אליו. זה מתבטא בטכניקות המעורבות, בחיפוש התמידי על משטח העבודה, 

בניסיון לחבר בין חומרים ומדיה שונים וליצור מהם הרמוניה. תהליכי העבודה 

נוצרים תוך כדי עבודה ומשקפים את תהליך החשיבה וצורת ההסתכלות שלה 

על העולם והבריאה במודע ושלא במודע. נוסף על עולמה האישי עדן בחיפוש 

אחר חותם החיבור של התרבות שממנה באה והחיבור שלה לארץ ישראל. עדן 

מוצאת את עצמה, כמו בהצהרת הון, מחויבת לספר את הסיפור שלה ולחשוף 

בפני כולם את הרבדים העמוקים של התרבות שלה שקיבלה מבית אימה. היא 

תופסת את עצמה כאומנית המושפעת הן מהתרבות הישראלית והן מהתרבות 

האתיופית ומחפשת אחר השימור וההמשכיות של שתיהן. 

 

אלמז זרו, סופרת, מחברת הספר "קפו קן" )הימים הנוראים( 

שיצא לאור בנובמבר 2018, משפטנית, חברת מועצת העיר 

לוד, יו"ר הוועדה לקידום מעמד יהודי אתיופיה בלוד, יו"ר 

יו"ר עמותת  נגע הסמים והאלכוהול בלוד,  הוועדה למיגור 

בהליך  אתיופיה  ליוצאי  המסייעת  )עמותה  ציון"  "חלוצי 

איסוף  פרויקט  את  ניהלה  ציון(.  כאסירי  להכרה  הבקשה 

והנצחת שמות יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בת להורים אסירי ציון, 

אימא לשתיים.

מהדר טסאו נולדה בגונדר שבאתיופיה ועלתה לארץ בגיל 

סדרות  אוהבת  מנשר,  במכללת  לכתיבה  סטודנטית  שלוש. 

או  לסרט  תסריט  לכתוב  רוצה  והייתה  וסרטים  טלוויזיה 

לסדרה בעתיד. אוהבת לקרוא ספרים, לשמוע מוזיקה ולטייל.

מאמינה  מהדר  כתיבה.  היא  שלה  הגדולות  האהבות  אחת 

שעם מילים אנחנו יכולים לצייר עולמות חיצוניים ופנימיים. 

הכתיבה בשבילה היא מקלט לברוח אליו, שיכול להכיל אותה בלי לשפוט.

של  ובעלה  אסרסה  יוסף  אביחי  של  אבא  טרונך,  אשטו 

בשמת. עוסק בחינוך במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. 

כותב וקורא שירה. אוהב לתור את הארץ לאורכה ולרוחבה. 

קובע עיתים לתורה, תורם מזמנו כדי ליצור חברה מתוקנת 

במסגרות שונות, איש אמונה בעולם המעשה. השנה, תש"ף, 

לומד לתואר שני ביהדות במכללה האקדמית אונו.

לידור מהרט, בת 23 מאשקלון. בארבע השנים האחרונות 

 ,18 מגיל  בכתיבה  עוסקת  אביב.  בתל  ועבדה  התגוררה 

בעיקר כותבת למגירה. במהלך השנים האחרונות השתתפה 

יכולותיה  את  לשפר  מנת  על  ותקשורת  כתיבה  בסדנאות 

ולרכוש ניסיון בתחום. בתחילה חיפשה את דרכה בכתיבה 

יותר  אישית  שכתיבה  הבינה  הזמן  עם  אך  עיתונאית, 

מתאימה לה ולרצונותיה. ללידור אהבה עצומה לכתיבה, שהיא חלק בלתי נפרד 

מחייה. לדבריה, "תמיד אהבתי ספרות, וספרים הם חלק מחיי מגיל צעיר מאוד. 

עם סופרים האהובים עליי נמנים רם אורן, שרה אנג'ל, דויד גרוסמן ועוד. הם 
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מהווים בעבורי השראה ומודל לחיקוי." כיום עובדת על ספר משלה, בתקווה 

שיראה אור בעתיד הקרוב.

אורטל מוגוס, נושקת ל־30 )גיל זה רק מספר, בנפש בת 

ועלו  בארץ  שנישאו  מוגוס  ודני  ישעיהו  לזיוה  בת   ,)100

מתגוררת  אמהרי.  אבא  טיגרית,  אימא  ב־1982–1983. 

עובדת  יוצרת.  מוגדר,  בשומקום  הלב  אך  גת  בקריית 

בריאות  במדור  וכתבת  טרייה(  )די  כעורכת  בראשל"צ 

ב־Ynet. לפני כן כתבה סדרת נוער עם פרקים באורך של 

חמש דקות, יחד עם קול־נוער חברתי ששודרה בדיבוב לשפה האמהרית וקהל 

היעד שלה היה בעיקר בני נוער. הסדרה עסקה בנושאים כמו שימוש בסמים, 

התמכרות לפורנו ולגיימינג, גיוס לצבא וכו'. אורטל עבדה גם באסותא בשירות 

לקוחות וסייעה למטופלות שהתגלו אצלן גושים סרטניים בשד. מופיעה בהרכב 

מאוד  נהנית  שנתיים.  כבר  החדשה"  הישראלית  בשירה  "האתיופית  ששמו 

מספוקן וורד, שירה ופרוזה. החלום והרעב הגדול שלה זה לחיות יצירה. גרועה 

בסמול טוק ומינגילינג בכללי. 

 

גרמאו מנגיסטו נולד בכפר קוקוש שבאתיופיה בשנת 1975 

מלקמו  ולאביו  לברכה,  זיכרונה  גיטהון,  בלאיינש  לאימו 

כספת  היה  הוריו  בעבור  ארוכים.  לחיים  ייבדל  מנגיסטו, 

משפט  שנה  אחר  שנה  הפקידו  בה  אשר  סודית,  אנושית 

זהב אחד: הצמא הולך לבאר; החולה הולך לרופא; המאמין 

הולך לבית אלוהים; ואנחנו היהודים – הולכים לירושלים. 

האישי  הפוטנציאל  ולמיצוי  שלמות  לכלל  יגיע  בירושלים  כי  האמינו  הוריו 

עניין  לגלות  השכלה,  לאהוב  צעיר  בגיל  כבר  אותו  לימדו  ולכן  בו,  הגלום 

ולהשפיע  העולם,  על  משמעות  בעל  משהו  לומר  כדי  בה  להשתמש  בשפה, 

באמצעותה על הקיום האנושי לטובה. כמצוות הוריו בילה שנים רבות ברכישת 

השכלה, והוא מחזיק בתואר שלישי בתקשורת. כמו כן כותב סיפורים קצרים 

ועוסק בכתיבה עיתונאית, כל זאת במטרה  להשפיע על המציאות החברתית, 

הפוליטית והתרבותית. אחד הסיפורים הקצרים שלו, "חלום בדמי כבוד", הכלול 

בגיליון לפנינו, הוכנס למערכת החינוך ללימודי בגרות בספרות. היום הוא אב 

לבת ולבן, ועוסק, בין השאר, בהנחיה ובהוראה בתחום התקשורת והספרות.

וכיום  בעפולה  וגדלה  נולדה   .25 בת  מקוריאה,  ליטל 

ומתמיד  מאז  עיתונאות.   במסלול  לתקשורת  סטודנטית 

הייתה חובבת קריאה ובשלב מסוים הצטרפה גם הכתיבה אל 

עולמה. ליטל מרגישה שהכתיבה מעניקה לה מקום לבטא 

אני  שבהם  "ברגעים  כוח,  היא  שהכתיבה  שהיא,  מי  את 

מרגישה שהסביבה מנסה להשתיק אותי או ברגעים שבהם 

פשוט לא נשארות מילים. בתוכי אני מאמינה שכישרון ואמונה בעצמנו יצליחו 

לשנות את העולם. הלוואי שאקח בזה חלק."

ים.  בת  בעיר  והתחנכה  גדלה   .34 בת  סנבטו,  טלשוורק 

כיום מתגוררת בתל אביב. עלתה ארצה בגיל שש )בערך( 

עם משפחתה, במבצע שלמה.  האהבה שלה לכתיבה נובעת 

ממקום פשוט, אינטואיטיבי והיא מהווה עבורה מקום מקלט. 

בהשכלתה בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ולימודי 

הנחיית קבוצות מטעם אוניברסיטת תל אביב. תחום העיסוק 

שלה הוא חינוך וטיפול. עבדה לאורך השנים עם בני נוער וצעירים במסגרות 

שונות. כיום עובדת בעמותת "עלם".  

שנה.  בגיל  מאתיופיה  הוריה  עם  עלתה  שנקור  שרה 

ילדים.  לשישה  אם  לציון,  נשואה  במקצועה.  רנטגנאית 

מתגוררת באופקים.


