יהונתם
ֵצא ַה ָשּׂ ֶדה
ָתן
יְ הוֹנ ָ
ַע ְר ָך
ִעם נ ַ
ֶך וְ ַק ְשׁ ְתּ ָך
ֶתּ ְלי ָ
וְ ִל ְבּ ָך ַה ָכּ ֵבד
יך
אָב ָ
ָשׁאֹל ָשׁאַל ִ
וְ ֵר ֲע ָך ָדוִ יד ָשׁאוֹל ִנ ְשׁאַל
ִה ִטּיל ֲח ִניתוֹ ְל ֶע ְב ְר ָך
ָתם?
תּוּמת ,יְ הוֹנ ָ
ָל ָמּה ַ
אַתּה?
ית ָ
ֶמה ָע ִשׂ ָ
את
ָצ ָ
ֶאת ֻשׁ ְל ַחן ַה ֶמּ ֶל ְך י ָ
וּב ִלי ֶל ֶחם
ְבּ ַצ ַער ְ
ָר ֵעב וְ ִנ ְכ ָלם
בוּעת ה'
ְשׁ ַ
ֵיכם
ֵבּין ְשׁנ ֶ
אָמ ְר ָתּ,
ִתּ ְהיֶהַ ,
עוֹלם
ַעד ָ
ָתן
ְשׁ ַלח ַה ֵח ִצי ,יְ הוֹנ ָ
ֶח ָטא
אַתּה ַתּ ְח ִטיאָ ,דּוִ יד י ְ
ָ
ְשׁ ַלח ַה ֵח ִצי.
הוּב ָך
יִתּן ֲא ְ
ֲח ִצי ָשׂ ְד ָך ֵ
ִל ְמ ִפיבּ ֶֹשׁת
ְשׁ ַלח ַה ֵח ִציְ ,שׁ ַלח
יך ָעצוּב ֶשׁ ִלּי
ָס ְ
נִ
ָדּוִ יד ַה ֶמּ ֶל ְך יְ קוֹנֵן
אָחי
אָחיִ ,
ִ
י ִַזּיל ִדּ ְמ ָעה
הוֹל ָקח.
ָתן ,יְ ָ
יְ הוֹנ ָ

קטיפה של טבת
א.
ְס ָתוַ -ה ֶשּׁ ֶמשׁ
ירוּשׁ ַליִ ם ְבּאוֹר ְמ ֻסנָּן
ָבּא ִל ָ
קוּרי ְשׁנַתָ -שׁ ַמיִם
ִמ ַבּ ַעד ֵ
ֶרח אוֹר ֲחלוֹמוֹת
יַ
בּוּביָה ַר ָכּה ֶשׁל ֲענָנוּת
ְבּ ִע ְר ְ
ֲע ָר ֶפל
ֲח ֵשׁ ָכה.
ֶשׁם
יפה ֶשׁ ִלּ ְפנֵי ַהגּ ֶ
ְק ִט ָ
וְ ִל ְפנֵי ִה ְת ַחזְּ קוּת ַה ַח ָמּה
אָפֹרַ -כּ ְר ִתּי ִמ ְת ַפּנֶּה ִמ ְשּׁ ֵמי ַשׁ ַחר
יעה
אָפֹרָ -סגֹל ִמ ְפּנֵי ַה ְשּׁ ִק ָ
וּרפוּיִ ים
ֵעים ְ
ְשׁ ֵמי ֵט ֵבת יְ ג ִ
נוֹח ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָמ ַ
חוֹבק ַק ְרנַיִ ם יְ ִחידוֹת
אָפֹר ַה ְס ָס ִני ֵ
מוּךָ ,סמוּק ִמן ַה ִקּ ְר ָבה
ֶשׁל אוֹר ָתּשׁוּשָׁ ,ס ְ
אַה ָבה
ַל ֲא ָב ִנים ְמ ֻס ָתּתוֹת ַה ְמ ִשׁיבוֹת לוֹ ֲ
זוֹהר
ְבּ ִחוָּרוֹן ֵ
הוֹשׁט י ְָד ָך וְ גַע.
ֵ
***

ב.
אָר ִניּוֹת
יקים וְ ְ
ֲע ֵלי ַר ֶקּ ֶפת ִבּ ְנ ִק ִ
פוּחה
ָצצוֹת ֵמ ֲא ָד ָמה ְת ָ
טוּפה
ַבּ ִצּ ְנ ֶצנֶת ַכּ ָלּנִ ית ְק ָ
יפה
טוּפת ַדּםְ -ק ִט ָ
ְל ַ
עוֹרגֶת ָלאוֹר
יסה ֶ
ְכּ ִב ָ
ַבּ ֲח ַצר ַתּ ֲחנַת
ָה ַר ֶכּ ֶבת.
כּוֹב ִעים ְבּ ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים
יפת ָ
ְק ִט ַ
יוֹצ ִאים ֶאל ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִמ ַשּׂ ִקּיוֹת ַהנַּיְ לוֹן
ְ
ְמ ַרק ֲע ָד ִשׁים ִעם געקעכץ וְ ַח ִמּין.
ְל ַר ְג ֵלי ָה ֵעץ ָחתוּל לֹא ָר ֵעב,
אַך ַמ ְמ ִתּין.
ְ
עוּכה
זוֹלהְ ,מ ָ
יפה ָ
ְק ִט ָ
ַעל י ְַר ֵכי ְנ ָערוֹת
ָקים
וּב ִס ְמ ְטאוֹת ַה ְשּׁו ִ
ְ
ירה ֶשׁל ִשׁ ָבּה ַבּ ֵתּה
יפה ְמ ִר ָ
ְק ִט ָ
תוּקה ֶשׁל ַס ְח ָלבּ ַמ ְה ִבּיל
ְ -מ ָרוֹבר ְשׁ ַלל ְק ִטיפוֹת
אוּלם ֶשׁ ֶ
ְבּ ָ
ירים.
ֶשׁל ֲע ִשׁ ִ
ֵיהן
נוֹתנוֹת ֵעינ ֶ
אַבנֵיְ -שׁכוּנוֹת ְ
ְ
פוּך ֲע ָננָה וְ ֶשׁ ֶמשׁ ַשׁ ֲח ִרית
ְבּ ְ
בּוֹצית
לוּלית ַה ִ
ַבּ ְשּׁ ִ
יפתֵ -ט ֵבת
ְשׁ ֵמיְ -ק ִט ַ
ִנ ְשׁ ָק ִפים,
יהם
אוֹס ִפים ֲא ֵל ֶ
ְ
נוֹצוֹת ַהגּוֹזָל ַה ֵמּת.

אי דמי
שולמית חוה הלוי
ֲע ֵצי ַהתּוּת ַה ְמ ֻת ָלּ ִעים
ֶשׁל דּוֹ ָנה ְגּ ַר ְציָה וְ דוֹן
קוֹר ִאים
ָשׂיא ְ
יוֹסף נ ִ
ֵ
ָליל ָצ ֵמא
ְבּ ַשׁ ֶלּ ֶכת ִמגּ ִ
זוֹעק
אַי ָדּ ִמיָ ,דּ ִמי ֵ
ַחלֶ -מ ִשׁי ִמן
ְבּ ֵא ֶלם-ז ַ
ַה ַקּ ְל ְדּרוֹן
ִמ ַבּ ַעד ְל ָצ ִעיף ָשׁזוּר ָשׁ ִני
קוֹראת ְבּאָחוּ ְקטוּף-
ֲא ִני ֵ
ַכּ ָלּ ִניּוֹתָ .שׂ ֶדה ָירֹק
וְ ֵאין בּוֹ ַה ְב ָט ָחה
גוּע .אַי
ַע ַ
ָירֹק גּ ֲ
רוּעה
ַדּם ַכּ ָלּ ִנית ְק ָ
קוֹרא
ִמשׁ ֶֹרשׁ ֵ
ַל ָשׁוְ א
קוֹרא אַי
ַה ָדּם ֵ
La sangre llama
תּוֹסס ַעד
יליָה ֵ
יב ְ
ִמ ִסּ ִ
ֲהלוֹםֲ ,ע ַדי ִמקנ"א רנ"ב
רוֹבי ַה ְקּ ֵר ִבים
רנ"ז ְק ַ
נוּסים ֲא ֶשׁר
ַא ִ
ָסים ו ֲ
נִ
בוֹדם ְבּגָלוּת
ֵה ִמירוּ ְכּ ָ
ֶפשׁ
ַהנּ ֶ
גּוֹלה ְגּלוּיָה
ַפ ִשׁי ַה ָ
נְ
ְל ֵעין כֹּל ְכּ ִת ְקוַת ַה ָשּׁ ִני
חוֹמה ִק ְר ֵעי
ֵמ ֲחלוֹן ַה ָ
רוּשׂים ְכּ ִשּׂ ְמ ָלה
ִעינּוּיִ ם ְפּ ִ
ַפ ִשׁי
ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ָבּחוֹל ְספוּג-נ ְ
אַך ָשׁוְ א ָק ְראָה
ילה ְ
ְמ ִח ָ
ִדּ ְמ ַמת ָדּ ִמי אַי
דּ ִֹמי ָל ְך ֵמחוֹף
ָכּבוּי

שלא פתאום בום
ֶשׁלֹּא ִפּ ְתאוֹם בּוּם
וּד ָמ ָמה ְל ֶרגַע
ְ
ילל
וְ אָז זְ ָעקוֹת וִ ֵ
ירנוֹת ֶשׁל
ַה ִסּ ֶ
בּוּל ְנ ִסים
אַמ ַ
ְ
וְ ַניָּדוֹת
ֶשׁלֹּא ַמ ְצ ֵלמוֹתֱ ,אל ִֹהים
ֶשׁלֹּא ַמ ְצ ֵלמוֹת...
ֶשׁלֹּא יָעוּפוּ גֻּלּוֹת ֵעינַי
ִמ ָפּנַיְ ,קרוּעוֹת וְ ֵאינָן רוֹאוֹת
ֻפּ ֶצת.
כוּכית ַה ְמּנ ֶ
תוֹך ַהזְּ ִ
ְבּ ְ
ֶשׁלֹּא יָפוּצוּ ִק ְר ֵעי ֵמ ַעי ְל ָכל ֵע ֶבר
אַנ ֵשׁי זק"א
ַמ ְמ ִתּ ִינים ְל ְ
אוֹתם
ַאַספוּ ָ
וּכ ָפפוֹת ֶשׁיּ ְ
ָקן ְ
ְבּז ָ
ְכּמוֹ ִפּסּוֹת ֶשׁל ָפּזֶל ָהרוּס
יטים וְ ַה ִקּירוֹת
ֵמ ָה ָר ִה ִ
וְ ַה ִתּ ְק ָרה וְ ַה ִמּ ְד ָר ָכה ַבּחוּץ
מוּך
יחי ַהגַּן ַה ָסּ ְ
וּמ ִשּׂ ֵ
ִ
שׁוֹט ֶרת ִבּ ְב ַשׂר
ֶלת ֶ
ֶשׁלֹּא ִתּ ָתּ ֵקל ַחיּ ֶ
וּב ְל ִתּי ְמ ֻח ֶבּ ֶרת
לוּשׁה ִ
יְ ֵר ִכי ַה ְתּ ָ
יה
ָתהּ ָע ֶל ָ
ֶשׁלֹּא ִתּ ָטּ ֵרף ְשׁנ ָ
יה ִאם ֵכּן
ָמ ָ
ַעד סוֹף י ֶ
ֶשׁלֹּא ִתּ ָצּ ֵרב ְבּאַף ֶה ָהמוֹן
רוּך
בּוּביַת ְשׂ ָע ִרי ֶה ָח ְ
ַצ ֲחנַת ִע ְר ְ
אַב ַקת ַה ְשּׂ ֵר ָפה
וּב ָשׂ ִרי ַה ָשּׂרוּף ִעם ְ
ְ
וְ ַה ָדּםֶ .שׁלֹּא יִ ְהיֶה ָכּזֶה זִ ָכּרוֹן
ַח ְלצוּ ְבּאַבּוּ ַכּ ִבּיר
ֶשׁלֹּא י ְ
לוּדים וְ גֻלּוֹת
ַמ ְס ְמ ִרים ֲח ִ
מוֹתי
תּוֹך ִשׁ ְב ֵרי ַע ְצ ַ
ַמ ֶתּ ֶכת ִמ ְ
ָרי
ֶשׁלֹּא יִ ְשׁ ְטפוּ ֶאת ְשׁי ֵ
ָדּ ִמי ַה ַמּ ְק ִרישׁ ֶאל ְתּ ָעלוֹת
ַה ִבּיּוּב
ָרי
ָרי ְשׁי ַ
ֶשׁלֹּא יִ ָשּׁ ֲארוּ ְשׁי ֵ
אַס ַפ ְלט
ֶצח ָבּ ְ
ְשׁבוּיִ ים ָלנ ַ
ֶשׁ ִחישׁ ְמ ֵה ָרה יָשׁוּב ִל ְהיוֹת
וּשׁ ִתיָּה
ילה ְ
ְמקוֹם ֲא ִכ ָ
ָשׁים
יל ִדים וּזְ ֵקנִ יםֲ ,אנ ִ
ִל ָ
מוֹתי.
ָשׁים ֶשׁ ְכּ ִ
וְ נ ִ

חוט של בשמים
ָבּא ֵא ַלי
ְבּעֹנֶג ֶא ְצ ָבּעוֹת
ֵעינַיִ ם יְ רֻקּוֹת
ַהיּוֹם
ַרכּוֹת ַהיּוֹם
ֻחד
ִבּ ְמי ָ
ָבּא ֵא ַלי
ָדיִ ם ֲחזָקוֹת
יַ
ַע ְכ ָשׁיו
נוֹתנוֹת
נוֹטלוֹתְ -
ְ
ֶאת ִנ ְשׁ ָמ ִתי
ָבּא ֵא ַלי
ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּת
ֶך
ֶשׁ ְחי ָ
ַפּ ֲא ֵתי ַשׂ ַע ְר ָך
חוּט ֶשׁל ְבּ ָשׂ ִמים
גּוּפ ָך
ִנ ְמ ָשׁ ְך ִמ ְ
ְל ֶשׁ ִלּי
ֶשׁ ִלּי!
לוּח ֶשׁ ְלּ ָך ַבּ ֲח ַמ ְצ ַמצּוּת
ָמ ַ
גּוּעי
ַע ַ
גְּ

קידוש השם של ברטה
וּמה ִנּ ְשׁ ָקף ֶאל
ִמי ִה ְשׁ ִקיף ַ
ֶבּ ְר ָטה ֵמ ַה ַחלּוֹן ַבּיּוֹם
ֶשׁנִּ ְשׁ ְמ ָטה?
ילים
ַל ַהק ֶשׁל גְּ וִ ִ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ֵבּינָהּ
ָפּ ַרח ָ
וּב ִצ ָלּם
וּבין ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְ
ֵ
ָחיד.
ַפּ ְר ָפּר ָל ָבן י ִ
אוֹתוֹ ַהיּוֹם ָמ ֳח ַרת ִשׂ ְמ ַחת
תּוֹרה ָהיָה ,וְ ִהיא ְמ ַה ְר ֶה ֶרת
ָ
ימי
ַבִּ cabanuelitos-מ ֵ
תּוֹהה ִאם ָהיָה זֶה
דוּתהָּ ,
י ְַל ָ
הוֹציא ֶאת
ִחיבּוּר אוֹ ֵפּרוּד ֶשׁ ִ
אַנ ֵשׁי ַסןֶ -א ִליז ְַריוֹ ֶשׁ ְבּ ֶט ְק ַסס
ְ
אָסיף.
ַל ֻסּכּוֹת ִבּ ְשׂדוֹת ִ
ַבּיּוֹם ַההוּא גָּאוּ ָבּהּ ֲח ָרדוֹת
ְצ ָל ִלים ֶשׁל ִאיּוּם ִר ֲחפוּ
ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר ָפּ ְנ ָתה
תוֹפ ֶרת ֶאת ִל ָבּהּ
ֶרת וְ ֶ
גוֹז ֶ
אַה ָבה ִא ֶלּ ֶמת
ְט ָל ִאים ֶשׁל ֲ
ִק ְר ֵעי ְפּ ֵר ָדה ֵמ ַה ִנּגְ ֶלה וְ ַהנִּ ְס ָתּר
ילים
ַפּ ְר ָפּר ָל ָבן ָע ַבר ְבּ ֵצל ְגּוִ ִ
ְבּ ֵעת ֶשׁ ָח ָשׁה ַעל ָע ְר ָפּהּ ֶאת ַה ַמּ ָכּה
וְ ֶשׁ ָמּא ָהיְ ָתה זוֹ ֲע ָננָה ַר ָכּה
וְ ֶשׁ ָמּא ִפּ ַסּת וִ ילוֹן ָבּה
ֶא ֲחזָה
נֱ
ָדע.
וֹהן י ַ
ַרק גּ' ְ

ָטל ֶאת ֶא ְפ ָרהּ ֵמ ַה ִמּ ְשׂ ָר ָפה
ְכּ ֶשׁ ָשּׁב וְ נ ַ
ָהר
צּוֹפה ַלנּ ָ
ִל ְשׁמֹט ִמ ִנּ ְק ַרת ַהצּוּר ַה ָ
ַע ָלמוֹת
ָפיִ ם נ ֲ
ִנ ְשׁ ַמע ְבּ ֵברוּר ַמ ָשּׁק ְכּנ ַ
רוּח ָפּ ְר ָצה ַמ ְע ָלה ֵמ ָה ֵע ֶמק
וְ ַ
ָשׂאָה ֵעינַיִ ם ֶא ְפ ִריוֹת.
ֶבּ ְר ָטה נ ְ
וּב ַרק ֶשׁ ֶלד
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִנ ְפ ְתּחוּ ְ
יה
בוֹת ָ
ַא ֶ
יה ,ו ֲ
ָה ֱאל ִֹהים נִ ְג ָלה ֵא ֶל ָ
עוֹמ ִדים ִמ ָמּ ַעל לוֹ.
רוּפים ְ
ְשׂ ִ
וּמזֵה ָר ָעב ָק ַרן ְבּ ִחוְ רוֹנוֹ
ֵעירֹם ְ
אַמּה ֶשׁלּוֹ ָבּ ֲערוּ
ְבּ ֶע ֶצם ָה ָ
ָל ְק ִסיּוֹת ֶשׁל ִמ ְס ָפּ ִרים
גַּ
ירה
שׁוֹק ַע ִמ ְסּ ִפ ָ
וְ הוּא ֵ
יקה ְכּבוֹר
ירה ֵר ָ
ִל ְס ִפ ָ
תּוֹפר
ַמ ֲע ִמיד ָפּ ִנים אָחוֹר ֵ
רוֹעדוֹת ְכּתֹנֶת עוֹר.
מוֹתיו ָה ָ
ְל ַע ְצ ָ
ֶבּ ְר ָטה ָשׁ ֲא ָפה ֲאוִ יר ְמלֹא ֵראוֹת
ֻחמוֹת
ֶיה ַה ְמּפ ָ
ֶא ְפ ָרהָּ ,צ ָפה ֵא ָליוֵ ,עינ ָ
זוֹלגוֹת ָשׂ ָרףָ ,ח ְב ָקה ִבּ ְצ ִעיף ֶא ְפ ָרהּ
ְ
אָמ ָרה,
נּוֹראְ .
בּ ַֹהק ַע ְצמוּתוֹ ַה ָ
ֶא ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה ִאם ֵכּן ָבּ ָשׂר ְל ָך
אוֹתי ְבּ ַמ ְס ֵרקוֹת ֶשׁל
ִתּ ְסרֹק ִ
פוּך.
עוֹלם ָה ְ
אַה ַבת ָ
דּוּשׁין וְ ֲ
ִק ִ
עוֹלמוֹת
ִמיָּד י ְָר ָדה ַעל ָכּל ָה ָ
ֻח ַפּת ַמ ְח ָשׁ ְך ָחנוּק
וּב ְר ָטה ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת
ֶ
ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת.

