בראשית
קובץ יצירה
,,
להט בי־יהודי

אני מתרגש.
מתרגש מאוד אפילו.
אתם מחזיקים ביד ציון דרך נוסף בתרבות הקווירית היהודית.
יוצרים מוכשרים ,מהקשת הקווירית לגווניה ומהקשת הדתית לגווניה ,מוציאים את
אשר על ליבם.
בתקופה שבה הרבה אנשים עסוקים בהגדרות ,במלחמות ,בחיפוש אחר הרע
והמפריד ,מרגש ומשמח להיות חלק משיח אחר.
בתקופה האחרונה זכיתי לקרוא ולגעת ביצירות של משוררים מרשימים ,אמיצים
וייחודיים.
בתור יהודים בני דורנו ,כשאנחנו ניגשים לארון הספרים היהודי ,אפשר לתפוס את
כל הספרים הישנים כדבר רחוק ומנותק ממנו ,בין אם שומרים על דבריהם ובין אם
לא .אבל אפשר גם אחרת :אפשר לחיות את הטקסטים העתיקים ,וליצור איתם את
העולם שלנו .זהו סיפור של יוצרים שבחרו לא להתעלם מחומש בראשית ,כי אם
לחיות בהשראתו.
אני שמח להגיש טעימה מיצירות אלו ,שנכתבו בדמעות ,אליכן.
מהפכות קורות לאט ,וכל אחד מהכותבים בחוברת השירה הזו ומהקוראים בה הוא
מהפכה קטנה בפני עצמו ,ביכולת לתת מקום לשיח מאפשר יותר ,שמי ייתן ויהפך
לנחלת הכלל .כל אחד מכם הוא חלקת אלוהים שלמה.
תודה!
אלון
לתגובות והערות
alon.bloch92@gmail.com
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ימי אלול ,טרם הימים הנוראים ,והייתי רוצה להתחיל בחלק מהפיוט "כי הנה
כחומר":
ּיֹוצר
כִּ י ִּהנֵּ ה כַּ ח ֶֹמר ְּביַּ ד ַּה ֵּ
ּוב ְּרצֹותֹו ְּמ ַּק ֵּצר
ִּב ְּרצֹותֹו ַּמ ְּר ִּחיב ִּ
נֹוצר
כֵּ ן ֲאנַּ ְּחנּו ְּביָ ְּדָך ֶח ֶסד ֵּ
לַּ ְּב ִּרית ַּה ֵּבט וְּ ַאל ֵּת ֶפן לַּ ּיֵּ ֶצר.
בפיוט משול אדם לחומר בידי יוצר שניתן לעשות ממנו כל דבר ,להרחיב ולקצר.
אלוהים באופן כפרני משהו נמשל ליוצר ,לאדם .נשאלת השאלה מה הדבר הגדול
ששווה להסבירו דרך השוואה כה חמורה? ובכן נראה לי שהתשובה טמונה בשאלה –
יכולת היצירה והבריאה היא זו שמעלה את האדם ליכולת השוואה לאלוהים.
בחסידות מוסבר שבריאה יכולה להיתכן בשני אופנים ,יש מיש ויש מאין .יכולת
בריאת יש מאין ,מתהו ובהו שמורה לאלוהים אך בריאה של יש מיש גם אנו מסוגלים
לה .חוסר היכולת לברוא מריק מכניסה לבריאוֺת שלנו את הרבדים הרבים בנפשנו.
יצירה מלאת אזכורים והכלאות בין חלקינו השונים שנוצרת בהקשר המפליא שהוא
אנחנו.
"בראשית" מגיע לבחון את הקשר בין להטב"קיםות למקרא ובכך לקונטקסט
היהודי־ישראלי והדתי בו הם מתקיימים – משירים על עצמםן והחוויות שלהםן ועד
א.נשים שהם פגשו .בבליל שבין דברי אלוהים חיים ושירה עכשווית מתהווה סיפור
החיים שמלווה את הקוויר.ית מיום היוולדו ועד שהוא מכיר בזהותו ופוצח במשבר
זהות בסגנון ירושלים-תל־אביב ופותר אותו בערוב ימיו עם שירים נוסח אלו.
תודה לכל הכותביםות שהשקיעו מזמנםן כדי לברוא את הבריאה הזו .מקווים שתהנו
ותחכימו ושניפגש עוד השנה שוב עם אנתולוגיה גדולה יותר שתכלול את שאר
החומשים .כתיבה וחתימה טובה! א גוט געבענטשט יאר!
אוהב.ת ,זיו.
לתגובות והערות:
850-3119773
zivmolad@gmail.com
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פרק ראשון:

בריאה
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בריאה
אורית קלופשטוק
נשואה ואם לארבעה .מתגוררת בנתניה ,משוררת ,בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן ,תואר נוסף בעבודה סוציאלית ולימודי טיפול משפחתי .לומדת
לתואר שני בספרות וכתיבה יוצרת באוניברסיטת בר-אילן.
לאחרונה יצא ספרה ״לא יכולתי לרשום את זה בתיק״ בהוצאת פרדס.
בֹואי נֵּ ֵּרד ֶאל ַּהּיָם
ִּ
ֶאל ָה ֶר ֶחם ַּהגְּ דֹולָ ה
ֹלה ִּא ָמא
ֶשל ֱא ַּ
ימי נַּ ְּפ ֵּשְך ְּבכַּ ִּפי
ִּש ִּ
וְּ נִּ ְּצֹלל
ַּא ְּת וַּ ֲאנִּ י
ּותהֹום
יָ ַּד ְּענּו ְּמ ַּע ְּרבֹלֶ ת ְּ
בֹואי נִּ ְּתנַּ ֵּחם נִּ ְּת ַּר ֵּחם
ִּ
ֹלא נִּ נְּ שֹם
ִּא ָמא ְּת ַּר ֵּחם

יְּתה תֹהּו וָ בֹהּו וְּ ח ֶֹשְך ַּעל ְּפנֵּ י
ָארץ ָה ָ
אשית ָב ָרא ֱא ִּ
ְּב ֵּר ִּ
ָארץ .וְּ ָה ֶ
ֹלהים ֵּאת ַּה ָש ַּמִים וְּ ֵּאת ָה ֶ
ֹלהים ְּמ ַּר ֶח ֶפת ַּעל ְּפנֵּ י ַּה ָמִים.
רּוח ֱא ִּ
ְּתהֹום וְּ ַּ
(בראשית א ,א-ב )
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יהי חושך
רפאל יהונתן ק .פוליסוק.
בן  ,27למדתי בישיבת מרכז הרב ,כיום פעיל בארגונים חברותא ושב"ל ,מתחיל
בקרוב לימודים באוניברסיטה העברית בחוג לתלמוד וללימודים קלאסיים.
ֹאמר
וְּ נ ַּ
שּופנּו
ַּאְך ח ֶֹשְך יְּ ֵּ
וְּ לַּ יְּ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵּדנּו
לְּ ָשם נִּ ְּב ַּרח
ִּמ ֶמנִּ יִּ ,מ ְּמָך
ֵּאלֵּ ינּו
לִּ היֹות כַּ חֹול ֲא ֶשר ַּעל ְּש ַּפת ַּהּיָם אֹו כְּ כֹוכְּ ֵּבי ַּה ָש ַּמִים.
ַּרק
ַּא ָתה וַּ ֲאנִּ י,
ַּהתֹהּו וְּ ַּהבֹוהּו
רּוח ֶש ַּעל ְּפנֵּ י ַּה ָמִים,
וְּ ָה ַּ
קֹולָ ה ֶשל ַּה ְּד ָמ ָמה,
אשית.
כְּ ְּב ֵּר ִּ
גַּ ם לֵּ ילֵּ נּו ִּמּיֹום יָ ִּאיר,
אֹורה.
ֲח ֵּשכָ ה ֵּמ ָ

יְּשּופנִּ י וְּ לַּ יְּ לָ ה אֹור ַּב ֲע ֵּדנִּ י .גַּ ם ח ֶֹשְך ֹלא יַּ ְּח ִּשיְך ִּמ ֶמָך וְּ לַּ יְּ לָ ה כַּ ּיֹום יָ ִּאיר
ֵּ
וָ א ַֹּמר ַּאְך ח ֶֹשְך
אֹורה.
כַּ ֲח ֵּשיכָ ה כָ ָ
(תהילים קל“ט ,י“א-י“ב)
ֹלהים ֵּבין ָהאֹור
ֹלהים ֶאת ָהאֹור כִּ י טֹוב וַּ ּיַּ ְּב ֵּדל ֱא ִּ
ֹלהים יְּ ִּהי אֹור וַּ יְּ ִּהי אֹור .וַּ ּיַּ ְּרא ֱא ִּ
ֹאמר ֱא ִּ
וַּ ּי ֶ
ֹלהים לָ אֹור יֹום וְּ לַּ ח ֶֹשְך ָק ָרא לָ יְּ לָ ה וַּ יְּ ִּהי ֶע ֶרב וַּ יְּ ִּהי ב ֶֹקר יֹום ֶא ָחד.
ּובין ַּהח ֶֹשְך .וַּ ּיִּ ְּק ָרא ֱא ִּ
ֵּ
(בראשית א ,ג-ה)
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ָאדם
ִיית ָ
ָה ָ
ָמאֹור ָשרֹון
ָאדם וְּ ָה ַּפכְּ ָת ָאהּוב
ִיית ָ
ָה ָ
ְּב ִּריָאה שֹונֶ ה ְּב ַּתכְּ לִּ ית
ָאב ָדה
ָה ָ
ַאח ֵּרי זֹו ֶש ְּ
ִיית ִּת ְּקוָ ה ֲ
כִּ ְּמ ַּעט ֶש ַּע ְּטפּונִּ י ַּתכְּ ִּריְך
ִייתי מּוכָ ן לְּ וַּ ֵּתר ַּעל ַּה ֶש ֶמש
ָה ִּ
ּוש ִּבילֵּ י כֹוכָ ִּבים
נְּ ָהרֹות ְּ
מּוכָ נִּ ים ֵּהם ָהיּו ֲארּוזִּ ים כְּ ָבר ְּב ֶס ֶרט
ֵּהם ִּה ְּמ ִּתינּו לְּ ָך ֲעיֵּ ִּפים
ֹלא ִּהגַּ ְּע ָת ַאף ַּפ ַּעם לַּ ְּחגֹג יֹום ֻהלֶ ֶדת
ַאה ָבה כָ לְּ ֶשהּו
אֹו ַּחג ֲ
נֹותרּו ָשם ַּעל יָ ד ֶפ ַּתח ַּה ֶדלֶ ת
ֵּהם ְּ
לְּ ַּהזְּ כִּ יר ֶש ָהיָה ַּפ ַּעם הּוא

ּוב ְּב ֵּה ָמה
ּובעֹוף ַּה ָש ַּמִים ַּ
ָאדם ְּב ַּצלְּ ֵּמנּו כִּ ְּד ֵּ
ֹלהים נַּ ֲע ֶשה ָ
ֹאמר ֱא ִּ
מּותנּו וְּ ְִּירדּו ִּב ְּדגַּ ת ַּהּיָ ם ְּ
וַּ ּי ֶ
ָארץ.
ּובכָ ל ָה ֶר ֶמש ָהר ֵֹּמש ַּעל ָה ֶ
ָארץ ְּ
ּובכָ ל ָה ֶ
ְּ
(בראשית א ,כ“ו)
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בבטן בבטן
אלון בלוך
בן  71הוא משורר ,יוצר תוכן ובחור ישיבה .יצירות פרי עטו מתפרסמות בבמות
שונות.
יֹוצא לָ עֹולָ ם
לִּ ְּפנֵּ י ֶש ַּה ִּתינֹוק ֵּ
שֹוח ַּח ִּעמֹו
ַּמלְּ ָאְך ְּמ ֵּ

ְּב ֶב ֶטן ִּאמֹו
ְּפ ָע ִּמים ֶשהּוא ְּמלַּ ְּמדֹו
לֹומר הֹו-מֹוַּ ,אנִּ י הֹו-מֹו
ַּ
סֹותר הּוא ַּעל ַּאפֹו
אֹו ָאזֵּ ,
ַּמכָ ה ֲחזָ ָקהֶ ,שּיִּ ְּשכַּ ח
נֹותן לֹו לְּ גַּ לֹות ֶאת זֶ ה ְּב ַּע ְּצמֹו
וְּ ֵּ

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט
מסוף העולם ועד סופו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר
העולם ,בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכו'.
(תלמוד בבלי ,נידה ל):
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קטסקילס
אורית קלופשטוק
בּוע ֶא ָחד
נָ ַּס ְּענּו ַּרק לְּ ָש ַּ
לּואיז ֶש ֲאנַּ ְּחנּו
ֶתלְּ ָמה וְּ ִּ
ָב ַּע ְּטנּו ְּב ִּמזְּ וְּ דֹות ַּחּיֵּ ינּו
ַאח ֵּרינּו ַּה ַּמבּול.
ֲ
ְּבלִּ י ַּמ ַּפת ְּד ָרכִּ יםְּ ,בלִּ י ַּה ַּד ְּרכֹונִּ ים
כְּ מֹו נַּ ֲערֹות ְּפ ָר ִּחים
ַּב ַּשלֶ כֶ ת
נָ ַּס ְּענּו ַּב ְּמכֹונִּ ית ֶשל ָאנְּ ְּקל ֶסם
ָאמ ְּר ְּת
וְּ כָ ל ַּהזְּ ַּמן ַּ
יֹותר
ִיהיֶ ה יָ ֶפה ֵּ
ַּחכִּ יְּ ,
ִיהיֶ ה ָשם גַּ ן ֵּע ֶדן
כְּ ִּאלּו ְּ
ַּב ֲעלִּ ּיֹות נָ ַּש ְּמנּו ָק ָצר
בּובים ָצ ַּר ְּחנּו
ַּב ִּס ִּ
יסט נִּ גֵּ ן
ַּה ְּפלֶ יְּ לִּ ְּ
ִּה ְּת ִּאים ַּע ְּצמֹו לַּ נֹוף
וּוד ְּסטֹוק ִּחכְּ ָתה לָ נּו ֲח ִּמ ִּשים ָשנָ ה ֶשנָ בֹוא
ְּ
ֵּאיְך זֶ ה יָ כֹול לִּ ְּהיֹות?
בּוע ֶא ָחד
נָ ַּס ְּענּו ַּרק לְּ ָש ַּ
ָאדם
זְּ ַּמן ָפגַּ ש ָמקֹום ָפגַּ ש ָ
ּוכְּ ֶשנָ ַּח ְּתנּו ַּעל ָה ַּרגְּ לַּ ִים כְּ מֹו ֲחתּולֹות
ֶאל תֹוְך יַּ ַּער זָ הֹב
יתי לָ ְך ,גַּ ן ֵּע ֶדן זֶ ה פֹה
ָענִּ ִּ
לְּ ָמה עֹוד ֶא ְּפ ָשר לְּ ַּצפֹות
בּוע ֶא ָחד
נָ ַּס ְּענּו ַּרק לְּ ָש ַּ
ּולְּ כָ ל ַּה ַּחּיִּ ים.
קטסקילס -שמם של ההרים היפהפיים ליד העיירה וודסטוק.

ָאדם וַּ ּיַּ נִּ ֵּחהּו ְּבגַּ ן ֵּע ֶדן לְּ ָע ְּב ָדה ּולְּ ָש ְּמ ָרה.
ֹלהים ֶאת ָה ָ
וַּ ּיִּ ַּקח יְּ הוָ ה ֱא ִּ
(בראשית ב ,ט“ו )
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מבית האל לבבל
סופיה
בן  ,28תלמיד ישיבת הסדר .אני אוהב לבשל ,לאפות ,לקרוא וללמוד תנ"ך על רקע
תרבויות המזרח הקדום .מפרש את התנ"ך בכלים חדשים שיכולים לנסות לגשר על
הפער הגדול בין שני העולמות .בנוסף ,גם אם זה לא הפירוש הנכון לתנ"ך או לא
המשמעות המקורית ,אנחנו עדיין יכולים לקחת מוטיבים מהתנ"ך וליצור את העולם
התרבותי שלנו.

ִישפֹט
ֹלהים נִּ ָצב ַּב ֲע ַּדת ֵּאל ְּב ֶק ֶרב ֱא ִּ
ֱא ִּ
ֹלהים ְּ
עֹומ ֶדת ְּבתֹוכָ ם ָש ְּפ ָטה ָה ֵּע ָדה,
ְּב ִּ
עֹודי ֶ
נֹודעְּ ,ס ַּבְךָ -קנֶ ה ֹלא נִּ ְּר ֶאה,
ג ֶֹמא ֹלא ַּ
ַּד ְּב ִּרי א ֶֹמר ִּב ְּר ָע ָדה:
אשית ַּד ְּרכֹו"!
"ה' ָקנָ נִּ י ֵּר ִּ
ִיתיַּ ֵּצב ַּה ָש ָטן ְּבתֹוכָ ם זֶ ה ַּה ָד ָבר ֲא ֶשר ִּד ֶבר:
וְּ ְּ
ֹלהים ֶט ַּבע וַּ יְּ ִּהי".
ִיב ָרא ֱא ִּ
ָארץ ,טֹוב ְּמאֹוד ַּה ָד ָברְּ ,
" ַּחּיָ ה לְּ ִּמינָ ה ת ֵֹּצא ָה ֶ

כָ לְּ ָתה ַּה ְּמלָ אכָ ה לַּ גַּ ן יָ ַּר ְּד ִּתי.
ָאדם לְּ ַּבדֹו".
ַּמ ֲא ָמר נִּ ְּש ַּמע ֹ" -לא טֹוב ֱהיֹות ָה ָ
נָ ָחש ָערֹם ָרָאהַּ ,ס ָמ ֵּאל ִּס ֵּמא ֵּעינֵּ י ִּאיש וְּ ִּא ָשה,
ִישלְּ חּו יָ ָדם.
בֹודה לְּ ַּחּוָ ה ּולְּ ָ
ִּע ָצבֹון וַּ ֲע ָ
ָאדם ֶפן ְּ

צֹורר נֹולַּ ד ַּעל ְּפנֵּ י ָה ֲא ָד ָמהַּ ,קִין כִּ ְּב ֵּה ָמה נִּ ְּד ֶמה
ֵּ
ִיהיֶ ה זֹאת לַּ נֵּ ַּצח?
ֶר ַּצח גָ ַּרר ֶר ַּצחֶ ,ש ָמא ְּ

ֲא ַּס ְּפ ָרה ִּחידֹות ִּמנִּ י ֶק ֶדם ְּב ָמ ָשל ִּפי ֶא ְּפ ַּתח:
ֹלהים יָ ְּרדּו וַּ ֲחנֹוְך ָעלָ ה,
ְּבנֵּ י ֱא ִּ
ָארֹון נִּ ְּס ַּתם וְּ ֵּת ָבה נִּ נְּ ֲעלָ ה,
וְּ ַאף נִּ ְּתנָ ה ֶק ֶשת כְּ ָאלָ ה.
ַּאְך ֶק ֶשת ֶב ָענָ ן,
ּוש ֵּר ָפה
ְּ
ַּב ִּב ְּק ָעה.
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בראשית ברא אלוהים
אלון בלוך
ָאדם,
ֹלהים ֵּאת ָה ָ
אשית ָב ָרא ֱא ִּ
ְּב ֵּר ִּ
אשית ָב ָרא ֶאת ַּהטֹוב וְּ ֵּאת ָה ַּרע
ְּב ֵּר ִּ
לִּ ְּפנֵּ י ֶשּיָ ַּצר ֶאת ַּה ַּהגְּ ָד ָרה "הֹומֹו"

ֲאנָ ִּשים יָ כְּ לּו לְּ ַּח ֵּפש
ֶאת ַּה ֵּצלָ ע ַּה ְּשנִּ ּיָה
ּולְּ ַּה ְּרגִּ יש ְּב ִּק ְּר ָבם ֶאת ָה ֵּאש
ּושנִּ ּיָה
ְּבכָ ל ְּשנִּ ּיָ ה ְּ
ֶשל יָ ַּחד
ֲא ָבל ַּעכְּ ָשו
אֹומ ִּרים יֵּ ש לָ ֶהם נְּ ִּטּיֹות ֲהפּוכֹות
ַּעכְּ ָשו ְּ
ַּעכְּ ָשו ְּמ ֻצ ֶפה ֵּמ ֶהם לִּ ְּבכֹות ִּב ְּסלִּ יחֹות
כָ ל לַּ יְּ לָ ה
ַּעד ָמ ַּתי?

ַאחת ִּמ ַּצלְּ ע ָֹתיו וַּ ּיִּ ְּסגֹר ָב ָשר ַּת ְּח ֶתנָ ה.
ישן וַּ ּיִּ ַּקח ַּ
ָאדם וַּ ּיִּ ָ
ֹלהים ַּת ְּר ֵּד ָמה ַּעל ָה ָ
וַּ ּיַּ ֵּפל יְּ הוָ ה ֱא ִּ
(בראשית ב ,כ“א)
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ׁשּוק ָתּה
וְ ֶאל ִא ָשה ְת ָ
ורד שם-טוב
ילידת  ,7913מתגוררת ברעננה עם בן זוגה ושתי בנותיה ,סטודנטית לתואר ראשון
במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה ,בוגרת סדנאות הכתיבה של הסופרת והמשוררת
איריס אליה-כהן.
אשית ָהיְּ ָתה ָחוָ ה.
ְּב ֵּר ִּ
טֹובה ִּהיא
לֹוהים כִּ י ָ
וְּ יַּ ְּרא ֱא ִּ
ִיטמֹן ָב ֲא ָד ָמה ִּט ַּפת ָדם ֵּמ ַּר ֲח ָמה
וְּ ְּ
רּוח
ּותנַּ ֵּשב ָה ַּ
ְּ
וַּ ּיֵּ ְּרדּו ַּה ַּמִים
וְּ ָת ִּאיר ַּהלְּ ָבנָ ה
עּותה
ִּעם ַּטל ַּהב ֶֹקר ִּת ְּפ ַּרח ְּר ָ
ַּעִין ְּב ַּעִין יַּ ִּביטּו ַּה ְּש ַּתִים
ַאה ָבה
ִּב ְּש ִּת ָיקה נִּ ְּב ְּרָאה ֲ

ַאחת ִּמ ַּצלְּ ע ָֹתיו וַּ ּיִּ ְּסגֹר ָב ָשר
ישן וַּ ּיִּ ַּקח ַּ
ָאדם וַּ ּיִּ ָ
ֹלהים ַּת ְּר ֵּד ָמה ַּעל ָה ָ
וַּ ּיַּ ֵּפל יְּהוָ ה ֱא ִּ
ָאדם לְּ ִּא ָשה וַּ יְּ ִּב ֶא ָה ֶאל
ֹלהים ֶאת ַּה ֵּצלָ ע ֲא ֶשר לָ ַּקח ִּמן ָה ָ
ַּת ְּח ֶתנָ ה .וַּ ּיִּ ֶבן יְּ הוָ ה ֱא ִּ
ּוב ָשר ִּמ ְּב ָש ִּרי לְּ זֹאת ִָיק ֵּרא ִּא ָשה כִּ י
ָאדם זֹאת ַּה ַּפ ַּעם ֶע ֶצם ֵּמ ֲע ָצ ַּמי ָ
ֹאמר ָה ָ
ָה ָ
ָאדם .וַּ ּי ֶ
ֵּמ ִּאיש לֻ ֳק ָחה זֹאת.
(בראשית ב ,כ“א-כ“ג)
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מבול
אורית קלופשטוק
ְּתנִּ י לִּ י לְּ ַּה ְּחזִּ יק אֹותֹו לְּ ֶרגַּ ע ִּב ְּש ִּבילֵּ ְך.
ַּת ְּר ִּפי .יָ ַּדי יּוכְּ לּו לָ ֵּשאת.
ְּתנִּ י לִּ י לְּ ַּה ְּרגִּ יש ֶאת כְּ ֵּא ֵּבְך
גּופי
ְּב ִּ
יחי רֹאש,
קֹומְךַּ .הנִּ ִּ
ִּב ְּמ ֵּ
כֹושלֹות
ַּרגְּ לַּ י יֵּ לְּ כּו ְּ
ְּבתֹוְך ִּע ְּקבֹות ַּרגְּ לַּ ִיְך.
ֵּעינַּ י יַּ ִּביטּו ֶאל ָהא ֶֹפק ֶשלָ ְך.
ּוש ֵּתינּו.
ְּד ָמ ָמה ַּ
ַאחתְּ ,ד ָמעֹות ַּה ְּר ֵּבה ְּ
ֶשכָ ל ָהעֹולָ ם יֵּ ָע ֵּצר,
ֲא ִּפלּו ְּפ ִּעימֹות לִּ ִּבי,
ֶשּיַּ ַּע ְּצרּו,
נֹוח.
כְּ ֵּדי ֶש ִּת ְּמ ְּצ ִּאי ָמ ַּ

ָארץ
וְּ ֹלא ָמ ְּצָאה ַּהּיֹונָ ה ָמ ַּ
נֹוח לְּ כַּ ף ַּרגְּ לָ ה וַּ ָת ָשב ֵּאלָ יו ֶאל ַּה ֵּת ָבה כִּ י ַּמִים ַּעל ְּפנֵּ י כָ ל ָה ֶ
וַּ ּיִּ ְּשלַּ ח יָ דֹו וַּ ּיִּ ָק ֶח ָה וַּ ּיָ ֵּבא א ָֹתה ֵּאלָ יו ֶאל ַּה ֵּת ָבה.
(בראשית ח ,ט)
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תרפים א‘
יותם פישמן
בן  ,27ממודיעין ,חייל ,מתכנת ,בוגר מדרשת השילוב נטור ,הומו דתי ,רווק ,יש לי כלב
חמוד ממש בשם איביי (כמו החנות) ,אני אוהב לקרוא ,לסרוג ,לשחות ולכתוב מדי
פעם.
ַאב ָר ָהם ָש ַּבר ֶאת ַּה ְּת ָר ִּפים.
כַּ ָמה ָ
נֹורא זֶ ה ָהיָ ה ,כְּ ֶש ְּ
ַּה ְּת ָר ִּפים ָהיּו ְּצ ִּריכִּ ים לְּ ִּה ָש ֵּבר,
ַאב ָר ָהם נִּ ֵּפץ גַּ ם ֶאת ֶת ַּרח יָ ַּחד ִּא ָתם.
ַּאְך ְּ

ָע ַּמד וְּ נָ ַּטל ַּמ ֵּקל ְּביָ דֹו וְּ ָש ַּבר כָ ל ַּה ְּפ ִּסילִּ ים ,וְּ נָ ַּתן ֶאת ַּה ַּמ ֵּקל ְּביַּ ד ַּהגָ דֹול ֶש ָב ֶהם.
(בראשית רבה ,ל“ח)
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אל
הדסה
בת  ,70לומדת במדרשה ,מציירת ,גרה בירושלים ,אוהבת צמחים.
ַאחר" :לֵּ ְך לְּ ָך"
ֹאמר ֶא ָחד כָ זֶ ה אֹו ֵּ
וַּ ּי ֶ
וַּ ֲאנִּ י הֹולֵּ ְך
ּוממֹולַּ ְּד ִּתי
ַאר ִּצי ִּ
ֵּמ ְּ
ֵּאל ֲע ָב ָרה ֶשל ְּסדֹום
כִּ י ָערּום ֲאנִּ י
וְּ ָר ֵּעב לְּ ַּפת לֶ ֶחם
אֹומר לִּ י "בֹוא"
ַאף ֹלא ֶא ָחד ֵּ

ַאר ֶא ָך.
ּומ ֵּבית ִּ
ּוממֹולַּ ְּד ְּתָך ִּ
ַאר ְּצָך ִּ
ָארץ ֲא ֶשר ְּ
ָאביָך ֶאל ָה ֶ
ַאב ָרם לֶ ְך לְּ ָך ֵּמ ְּ
ֹאמר יְּהוָ ה ֶאל ְּ
וַּ ּי ֶ
(בראשית י“ב ,א)
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זקני התשמעני?
זיו יעקב מולד
בן  ,71גר במודיעין ,לומד בתיכון המשלב ”יחד“ במודיעין אחרי ארבע שנים בישיבה
תיכונית ,תלמיד במגמת האמנות טריפתיכון במוזיאון ישראל .יוצר וכותב ,פועל
בקבוצות הדתיות באיגי ופעיל חברתי.
ִּב ְּק ֵּצה ָש ֶדה ִּהנְּ נִּ י
נֹושא ֵּעינַּ י כֹוכָ ָבה
ֵּ
ַאב ָר ָהם ֲענֵּ נִּ י
ַאב ָר ָהם ְּ
ְּ
וְּ ֵּעינֶ יָך ַּאּיְּ כֶ ן ְּב ֶמ ְּר ָח ָבה?
לַּ יְּ לָ ה חֹולֵּ ה יָ ֵּר ַּח
וַּ ֲאנִּ י ְּב ֵּמָאה ְּש ָע ִּרים
פֹות ַּח
אֹותם ֵּ
ֶא ָחד ֶא ָחד ָ
ּומ ְּמָך נִּ ְּש ֲארּו ַּרק ְּשיָ ִּרים.
ִּ
ְּסלַּ ח נָ א לְּ זַּ ְּר ֲעָך
כִּ י ֵּאין ָמנֹוס
ְּת ִּפלָ ה לְּ ָך נִּ ְּשלְּ ָחה
לֹותי ְּבלִּ ְּבָך כְּ נֹס.
ּומ ַּ
ִּ
לע“נ רבי אברהם חיים נאה.

ִיתנֶ נָ ה לִּ י ְּבתֹוכְּ כֶ ם
ִיתן לִּ י ֶאת ְּמ ָע ַּרת ַּה ַּמכְּ ֵּפלָ ה ֲא ֶשר לֹו ֲא ֶשר ִּב ְּק ֵּצה ָש ֵּדהּו ְּבכֶ ֶסף ָמלֵּ א ְּ
וְּ ֶ
לַּ ֲא ֻחזַּ ת ָק ֶבר( .בראשית כ“ג ,ב)
ַאב ָר ָהם ֶאת ָש ָרה ִּא ְּשתֹו ֶאל ְּמ ָע ַּרת ְּש ֵּדה ַּה ַּמכְּ ֵּפלָ ה ַּעל ְּפנֵּ י ַּמ ְּמ ֵּרא ִּהוא
ַאח ֵּרי כֵּ ן ָק ַּבר ְּ
וְּ ֲ
ֶח ְּברֹון ְּב ֶא ֶרץ כְּ נָ ַּען.
(שם שם ,י“ט)
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נִ ָסיֹון ֲע ִש ִירי; ְפ ֵר ָדה
אריאל
ֹלהים
נֹותר לְּ ַּבדֹו וְּ ָה ֱא ִּ
ֹלהים ַּ
גַּ ם ָה ֱא ִּ
יְּ ַּב ֵּקש ֶאת נִּ ְּר ָדף
וְּ ִּא ָמא ְּששֹונָ ה ָפנָ ה וַּ ֲאנִּ י
ְּמ ַּב ֵּקש ֶאת ְּצ ָע ָדיו
ֹלהים נִּ ָסה וְּ ִּה ְּתיָ ֵּאש וַּ ֲא ִּפלּו הּוא
וְּ ָה ֱא ִּ
כִּ ְּביָ כֹול
ָעזַּ ב
ָהלַּ כְּ נּו ַּעד כֹה
ּומה ַּעכְּ ָשו
ָ
הֹודעֹות ֶשל ַּש ַּחר וְּ ֶשל ֵּבין ַּע ְּר ָבִים
ְּב ָ
ֲאנִּ י עֹוד ִּמ ְּת ַּפלֵּ ל ֵּאלָ יו
ִייתי
וְּ הּוא ֹלא עֹונֶ ה וַּ ֲאנִּ י ָה ִּ
ָאהב
יְּ ִּחידֹו ֲא ֶשר ַּ

ּומי ַּהנֶ ֱע ָקד
עֹוקד ִּ
יֹוד ַּע ִּמי ֵּ
ּומי ֵּ
ִּ
ּומי
ּומי ֵּמנִּ יף ַּה ַּמ ֲאכֶ לֶ ת ִּ
ִּ
גּועיו
נֶ ֱא ַּחז ִּב ְּס ַּבְך גַּ ְּע ָ
ּומי ִּש ֵּער ֶש ַּדוְּ ָקא
ִּ
ַאחרֹון
ַּהנִּ ָסיֹון ַּהזֶ ה ָה ֲ
קֹוד ָמיו
ִיכְּ ַאב ִּמכָ ל ְּ

ִיצ ָחק וְּ לֶ ְך לְּ ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַּהמ ִֹּרּיָה
ֹאמר ַּקח נָ א ֶאת ִּבנְּ ָך ֶאת יְּ ִּח ְּידָך ֲא ֶשר ַּ
ָאה ְּב ָת ֶאת ְּ
וַּ ּי ֶ
ַאחד ֶה ָה ִּרים ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵּאלֶ יָך.
וְּ ַּה ֲעלֵּ הּו ָשם לְּ עֹלָ ה ַּעל ַּ
(בראשית כ“ב ,ב)
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יֹוד ַע לֶ ֱא ֹ
הב
ֵ
חגית כרמל
ָאדם יָ ַּדע ֶאת ַּחּוָ ה ִּא ְּשתֹו,
וְּ ָה ָ
ַאח ָריו גַּ ם נ ַֹּח ֶאת ִּא ְּשתֹו,
וַּ ֲע ָש ָרה דֹורֹות ֲ
ַאב ָר ָהם ֶאת ָש ָרה,
ַאח ָריו גַּ ם ְּ
וַּ ֲע ָש ָרה דֹורֹות ֲ
ִיצ ָחק יָ ַּדע ֶאת ִּר ְּב ָקה.
וְּ גַּ ם ְּ

יֹוד ַּע ֶאת ִּמי לֶ ֱאהֹב,
וַּ ֲאנִּ י ֵּ
ֲא ָבל ָאסּור.
אֹוהב ָבנִּ ים.
כִּ י ֲאנִּ י ֵּ
ַאר ַּבע נָ ִּשים,
יַּ ֲעקֹב יָ ַּדע ְּ
תֹור ָשה.
וְּ ֶאת כָ ל ֻח ֵּקי ַּה ָ
ּוטלֻ ִּאים
ְּבצֹאן ֲע ֻק ִּדים ,נְּ ֻק ִּדים ְּ
ֵּמעֹולָ ם ֹלא ָהיְּ ָתה לֹו כִּ ְּב ָשה
ְּשח ָֹרה.
הֹורים.
ֶש ְּת ַּבּיֵּ ש ֶאת ַּה ִּ

יה וְּ ֵּתלֵּ ד ַּעל ִּב ְּרכַּ י וְּ ִּא ָבנֶ ה גַּ ם ָאנֹכִּ י ִּמ ֶמנָ ה .וַּ ִּת ֶתן לֹו ֶאת
ֹאמר ִּהנֵּ ה ֲא ָמ ִּתי ִּבלְּ ָהה בֹא ֵּאלֶ ָ
וַּ ת ֶ
ֹאמר ָר ֵּחל ָדנַּ נִּ י
ִּבלְּ ָהה ִּש ְּפ ָח ָתה לְּ ִּא ָשה וַּ ּיָ בֹא ֵּאלֶ ָ
יה יַּ ֲעקֹב .וַּ ַּת ַּהר ִּבלְּ ָהה וַּ ֵּתלֶ ד לְּ י ֲַּעקֹב ֵּבן .וַּ ת ֶ
ֹלהים וְּ גַּ ם ָש ַּמע ְּבקֹלִּ י וַּ ּיִּ ֶתן לִּ י ֵּבן ַּעל כֵּ ן ָק ְּרָאה ְּשמֹו ָדן .וַּ ַּת ַּהר עֹוד וַּ ֵּתלֶ ד ִּבלְּ ָהה ִּש ְּפ ַּחת
ֱא ִּ
ֹלהים נִּ ְּפ ַּתלְּ ִּתי ִּעם ֲאח ִֹּתי גַּ ם יָ כֹלְּ ִּתי וַּ ִּת ְּק ָרא
ֹאמר ָר ֵּחל נַּ ְּפתּולֵּ י ֱא ִּ
ָר ֵּחל ֵּבן ֵּשנִּ י לְּ יַּ ֲעקֹב .וַּ ת ֶ
ְּשמֹו נַּ ְּפ ָתלִּ י .וַּ ֵּת ֶרא לֵּ ָאה כִּ י ָע ְּמ ָדה ִּמלֶ ֶדת וַּ ִּת ַּקח ֶאת זִּ לְּ ָפה ִּש ְּפ ָח ָתה וַּ ִּת ֵּתן א ָֹתה לְּ יַּ ֲעקֹב
לְּ ִּא ָשה .וַּ ֵּתלֶ ד זִּ לְּ ָפה ִּש ְּפ ַּחת לֵּ ָאה לְּ יַּ ֲעקֹב ֵּבן.
(בראשית ל ,ג-י)
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כְ ַחכֹות לֵ ָאה
מיכאל לסקו (שם עט)
בשנות ה 38-שלו ,גר בתל אביב .מלבד שירה ,הוא עוסק בכתיבה מסוגים שונים .הוא
אוהב אמנות ,קולנוע ,טיולים וחתולים.
עֹוד ֶש ַּבע וְּ עֹוד ֶש ַּבע
נֹושא ֶאת ֵּעינֵּ יָך
וְּ ַּא ָתה ֵּ
ית
ֹלא לִּ י ִּחכִּ ָ
ֹלא ֵּאלַּ י ָפנֶ יָך
תֹוקק
ֶב ָחזֶ ה ִּמ ְּש ֵּ
ָק ַּר ְּב ִּתי ָע ֶדיָך
לִּ ִּבי גָ דּוש יַּ ֲעקֹב
קֹורא ִּב ְּש ֶמָך
ֵּ
גּופי ַּה ְּמ ֻבגָ ר
ַּאְך ִּ
כְּ ָבר נִּ ְּמַאס לְּ ָפנֶ יָך
עּורים
כִּ י ֶאל ְּב ֵּאר ַּהנְּ ִּ
ִּת ָשא ֶאת ֵּעינֵּ יָך
ַּעד ָמ ַּתי יַּ ֲעקֹב
ַּעד ָמ ַּתי ִּתנְּ דֹד
תֹוציא יָ ַּשן ִּמ ְּפנֵּ י ָח ָדש
ִּ
ּובכָ ל ַּה ָב ֵּשל ִּת ְּמרֹד
ְּ

ֵּהן ֶשלְּ ָך ֲאנִּ י
שּוק ִּתי ֵּאלֶ יָך
ּות ָ
ְּ
דּודַאי
ָע ִּסיס ָ
נֹוטף לְּ ָפנֶ יָך
ִּהנֵּ ה ֵּ
ַּאְך ַּא ָתה ֶאת ִּצ ְּמאֹונְּ ָך
עּורים ַּת ְּרוֶ ה
ַּרק ִּמ ְּב ֵּאר ַּהנְּ ִּ
ֹלא ָב ַּר ְּח ָת לַּ ָשוְּ א
גַּ ם גְּ ַּמלֶ יָך ַּא ְּש ֶקה
עֹוד ֶש ַּבע וְּ עֹוד ֶש ַּבע
וְּ ִּהנֵּ ה ַּא ָתה שּוב
ַּה ִּאם ַּת ְּחלִּ יק יָ ִּמינָ ה
יַּ ֲעקֹב ָהָאהּוב?
כִּ י כְּ ָבר גֶ ֶבר לְּ גֶ ֶבר
ַּהּיֹום זֶ ה ֻמ ָתר
ּומלְּ ָחמֹות ַּה ִּמינִּ ים
ִּ
כְּ ָבר נֻ ְּצחּו זֶ ה ִּמכְּ ָבר
ֲא ָבל ֵּאין חֹק ַּב ֵּת ֵּבל
גַּ ם ֹלא זֹו ַּה ַּפ ַּעם
ֶשּיַּ ֲא ִּהיב ַּה ְּבכִּ ָירה
כָ ְך ַּד ְּרכֹו ֶשל עֹולָ ם

וַּ ּיַּ ְּרא ה‘ כִּ י ְּשנּוָאה לֵּ ָאה וַּ ּיִּ ְּפ ַּתח ֶאת ַּר ְּח ָמה
וְּ ָר ֵּחל ֲע ָק ָרה.
(בראשית כ“ט ,ל“א)

ַאחרֹון יָ ַּמי כְּ ָבר ָקרֹוב אּולַּ י,
ֲ
כְּ ָבר ָקרֹוב ַּהּיֹום ֶשל ִּד ְּמעֹות ְּפ ִּר ָידה,
ֲא ַּחכֶ ה לְּ ָך ַּעד ִיכְּ בּו ַּחּיַּ י,
דֹודה.
כְּ ַּחכֹות ָר ֵּחל לְּ ָ
(זֶ ֶמר נּוגֶ ה ,רחל המשוררת)
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לעצבו תם
רפאל יהונתן
וָ א ַֹּמר
ִּהנֵּ ה נָ א
ֹלא יָ ַּד ְּע ִּתי ָד ָבר
”ָאנֹכִּ י יַּ ֲעקֹבִּ ,איש ָתם“
ָאמ ְּר ָתַ” ,אל ִּת ָירא,
ַּ
חּוריָך“.
ָאנֹכִּ י ְּב ֶ
וְּ ִּהנֵּ ה וְּ ִּהנְּ ָך
ִּאיש
ַּתם
ַאח ֶריָך.
וְּ נַּ ְּפ ִּשי ֲ

וַּ ּיִּ גְּ ְּדלּו ַּהנְּ ָע ִּרים וַּ יְּ ִּהי ֵּע ָשו ִּאיש י ֵֹּד ַּע ַּצִיד ִּאיש ָש ֶדה וְּ יַּ ֲעקֹב ִּאיש ָתם י ֵֹּשב א ָֹהלִּ ים.
(בראשית כ“ה ,כ“ז)
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אקה הומו
זיו יעקב מולד
זֶ ה ָה ִּאיש
לֹומד ַּעכְּ ָשו
ֶש ֵּ
ְּב ֵּס ֶדר ב ֶֹקר.
ָרכּון ַּעל גְּ ָמ ָרא
רּושלְּ ִּמי
ֻסגְּ יָ ה ַּבּיְּ ַּ
יה.
ֵּעינָ יו נְּ עּוצֹות ְּב ַּמלְּ ְּבנֶ ָ
ִּעם בֹוא ֶע ֶרב
ִישא ַּרגְּ לָ יו
ָ
יבה.
ֵּתלֲ -א ִּב ָ
נִּ ְּב ָרא ֵּמ ָח ָדש
ִּמ ֶצלַּ ע
ַאר ָצה
ַּעל ֲע ֵּק ִּבים ַּה ֻמ ָצ ִּבים ְּ
יע ַּה ָש ַּמ ְּי ָמה.
ֹאשה ַּמגִּ ַּ
ּופָאה ֶשר ָ
ֵּ

ֹלהים עֹלִּ ים וְּ י ְֹּר ִּדים
יע ַּה ָש ָמ ְּי ָמה וְּ ִּהנֵּ ה ַּמלְּ ֲאכֵּ י ֱא ִּ
ַאר ָצה וְּ רֹאשֹו ַּמגִּ ַּ
וַּ ּיַּ ֲחֹלם וְּ ִּהנֵּ ה ֻסלָ ם ֻמ ָצב ְּ
בֹו.
(בראשית כ“ח ,י“ב)
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תרפים ב‘
יותם פישמן
גָ נַּ ְּב ִּתי לְּ ָך ֶאת ַּה ְּת ָר ִּפים.
אֹותם.
ְּב ִּאישֹון לַּ יְּ לָ ה גָ נַּ ְּב ִּתי ָ
עֹושה ָד ָבר.
יֹוד ַּע כַּ ָמה ָצרֹות ֵּהם ִּ
ַּא ָתה ֵּ
עֹושים לְּ ָך ,וְּ ֹלא ֶ
אֹותם.
ָאז לָ ַּק ְּח ִּתי ָ
תּוח
תּוח לֵּ ב ָפ ַּ
ְּב ִּאישֹון לַּ יְּ לָ הִּ ,ב ַּצ ְּע ִּתי ְּבָך נִּ ַּ
וְּ גָ נַּ ְּב ִּתי לְּ ָך ֶאת ַּהלֵּ ב.
אֹותָך
גָ נַּ ְּב ִּתי ְּ
וְּ ַּה ְּת ָר ִּפים – ֵּהם ֶשלִּ י.
נּוח.
ַּעכְּ ָשו ַּא ָתה ָב ִּריאַּ .א ָתה יָ כֹול לָ ַּ
וַּ ֲאנִּ י? ֲאנִּ י ָאמּות.
ֵּהם ַּה ָצרֹות ֶשלִּ י ַּעכְּ ָשו.

יה.
ָאב ָ
וְּ לָ ָבן ָהלַּ ְך לִּ גְּ זֹז ֶאת צֹאנֹו וַּ ִּתגְּ נֹב ָר ֵּחל ֶאת ַּה ְּת ָר ִּפים ֲא ֶשר לְּ ִּ
(בראשית ל“א ,י“ט)
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חֹותנּו?
ַהּזֹונָ ה ֵת ֲע ֶשה ֲא ֵ
אידו גרוסמן בן  ,33עובד כבודק תוכנה ,רווק ,גר בנתניה.
נַּ ֲע ָר
ַאחת,
ַּ
ַּבכְּ ַּרְך ַּהגָ דֹול.
ֶשֹּלא כְּ ַּד ְּרכָ ה
ָהיְּ ָתה
לְּ ִּמ ְּשכָ ב.
וַּ יְּ ִּהי
בֹואה
כְּ ָ
ֶאת ָה ִּעיר
וַּ ְּת ִּהי
ַאח ֶרת,
לְּ ֶ
ְּמ ֻשגַּ ַּעת-
ֶאת לַּ ַּהג
ַּהכְּ ַּרְך.
ֹלא ָת ִּבין.
ַּרק
ַאחת
נַּ ֲע ָר ַּ
ַּבכְּ ַּרְך ַּהגָ דֹול.
-

וְּ הּוא
ֵּבן ֲחמֹור.
ֶאת
ַּהנַּ ֲע ָר
הּוא ְּמ ַּב ֵּקש.
ֶאת ְּש ָערֹו
ַּה ָסדּור

ַּתלְּ ַּתלִּ ים,
ֶאת ְּח ְּר ָש ְּת ַּה ָש ֶדה
ַּהכֵּ ָהה
כְּ ֵּעינָ יו.
וַּ ְִּיר ֶאה.
וַּ ִַּיקח.
ִישכַּ ב.
וַּ ְּ
וַּ ְִּיד ַּבק.
ֹאהב.
וַּ י ַּ
ֲחמֹור,
כְּ רּות ֲחלָ ַּצִים
בֹוכֶ ה ַּעל
נַּ ַּער
ִּבכְּ תֹנֶ ת
ַּפ ִּסים.

וַּ ּיֶ ֱא ַּהב ֶאת ַּהנַּ ֲע ָר וַּ יְּ ַּד ֵּבר ַּעל לֵּ ב ַּהנַּ ֲע ָר.
(בראשית ל"ד ג')
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ֵבין ֶק ֶׁשת לְ ֻכ ֹ
תנֶ ת
חגית כרמל
ַּק ְּשתֹו נָ ַּתן ְּב ַּענְּ נֵּ י ָענָ ן
וְּ ָהיְּ ָתה לְּ אֹות ַּה ְּב ִּרית.
ִּש ְּב ָעה ְּצ ָב ִּעים,
וְּ ַּה ְּב ָט ָחה ֶש ַּמבּול
ֹלא יָ שּוב ַּבדֹורֹות ַּה ָב ִּאים.
ַּאְך ָשב ַּה ַּמבּול,
ְּשטּוף ִּטינָ ה ֶב ָה ִּקיץ,
ִּבגְּ לַּ ל ֲחלֹומֹות וְּ כֻ תֹנֶ ת ַּפ ִּסים.
כֻ תֹנֶ ת ְּצ ָב ִּעים
ֶשל ֶק ֶשת ַּה ְּב ִּרית,
נִּ ְּט ְּבלָ ה ְּב ָדם ֶשל ְּש ִּעיר ָה ִּעזִּ ים
יֹוסף.
ָטרֹף ט ַֹּרף ֵּ

יֹוסף וַּ ּיִּ ְּש ֲחטּו ְּש ִּעיר ִּעזִּ ים וַּ ִּּי ְּט ְּבלּו ֶאת ַּהכֻ תֹנֶ ת ַּב ָדם .וַּ יְּ ַּשלְּ חּו ֶאת כְּ תֹנֶ ת
וַּ ּיִּ ְּקחּו ֶאת כְּ תֹנֶ ת ֵּ
ֹאמרּו זֹאת ָמ ָצאנּו ַּהכֶ ר נָ א ַּהכְּ תֹנֶ ת ִּבנְּ ָך ִּהוא ִּאם ֹלא .וַּ ּיַּ כִּ ָירה
יהם וַּ ּי ְּ
ַּה ַּפ ִּסים וַּ ּיָ ִּביאּו ֶאל ֲא ִּב ֶ
יֹוסף.
ֹאמר כְּ תֹנֶ ת ְּבנִּ י ַּחּיָ ה ָר ָעה ֲאכָ לָ ְּתהּו ָטרֹף ט ַֹּרף ֵּ
וַּ ּי ֶ
(בראשית ל“ז ,ל“א-ל“ג)
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יוסף
אורית קלופשטוק
ַאחת ַּבגָ ן
יֹוסף וְּ ֶא ָחיו לָ ַּמ ְּד ִּתי ַּפ ַּעם ַּ
ֶאת ֵּ
ּופ ַּעם ְּשנִּ ּיָ ה ְּבלִּ ְּשכָ ת ָה ְּרוָ ָחה ִּבנְּ ַּתנְּ יָ ה.
ַּ
יֹוסף ָהיָה נַּ ַּער יְּ ֵּפה תַֹאר,
ֵּ
ְּמגֻ נְּ ָדר ְּב ֻחלְּ צֹות ַּפ ִּסים,
ַאדמֹונִּ י וְּ ִּאפּור ָע ִּדין.
ְּב ֵּש ָער ְּ
ָהיּו לֹו ַּה ְּר ֵּבה ֲחלֹומֹות ,לְּ ָמ ָשל,
ָאפנָ ה אֹו ַּס ָפר.
לִּ ְּהיֹות ְּמ ַּע ֵּצב ְּ
יֹוסף ָר ָצה לִּ גְּ דֹל ִּמכָ ל ֶא ָחיו,
ֵּ
ַארגַּ זִּ ים ַּבשּוק,
הּוא ֹלא ָר ָצה לִּ ְּסחֹב ְּ
מּוסְך.
אֹו לִּ כְּ ר ַֹּע לְּ ַּת ֵּקן ְּרכָ ִּבים ַּב ָ
ָאביו ָשנָ א אֹותֹו.
ִּ
לֹותיו ֶש ָת ַּפר,
ָק ַּרע ֶאת ִּש ְּמ ָ
ּוכְּ ֶש ָמ ָצא ֶאת ֻק ְּפ ַּסת ָה ִּאפּור
אֹותה ֶאל ַּה ִּקיר
יח ָ
ִּה ִּט ַּ
לִּ כְּ ת ֶֹבת ָדם.
יֹוסף ָח ַּטף ַּה ְּר ֵּבה ַּמכֹות ֵּמ ֶא ָחיו.
ֵּ
אֹומ ִּרים לֹו ,וְּ ַּת ְּחזִּ יר.
ִּת ְּהיֶ ה גֶ ֶברָ ,היּו ְּ
הּוא ֹלא ֶה ְּחזִּ יר.
השיר ״יוסף״ מתוך ספרה ״לא יכולתי לרשום את זה בתיק״ בהוצאת פרדס

אּומה כִּ י ִּאם ַּהלֶ ֶחם ֲא ֶשר הּוא אֹוכֵּ ל וַּ יְּ ִּהי
יֹוסף וְּ ֹלא יָ ַּדע ִּאתֹו ְּמ ָ
וַּ ּיַּ ֲעזֹב כָ ל ֲא ֶשר לֹו ְּביַּ ד ֵּ
יפה ַּמ ְּר ֶאה.
יֹוסף יְּ ֵּפה תַֹאר וִּ ֵּ
ֵּ
(בראשית ל“ט ,ו)
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*
רבי יהודה הלוי
 ,7337-7815משורר ופילוסוף בתור הזהב של יהדות ספרד ,מגדולי הכותבים
היהודיים בימי הביניים ובכלל.
ֲאנִּ י כ ֶֹפר לְּ ע ֶֹפר ָקם ְּבלַּ ִיל
יבים
לְּ קֹול כִּ נֹור וְּ ֻעגָ ִּבים ְּמ ִּט ִּ
ָאמר
ֲא ֶשר ָרָאה ְּביָ ִּדי כֹוס וְּ ַּ
ְּש ֵּתה ִּמ ֵּבין ְּש ָפ ַּתי ַּדם ֲענָ ִּבים
וְּ יָ ֵּר ַּח כְּ מֹו יֹוד נִּ כְּ ְּת ָבה ַּעל
ימי ַּהזְּ ָה ִּבים.
כְּ סּות ַּש ַּחר ְּב ֵּמ ֵּ

ּוב ַּדם ֲענָ ִּבים סותה [סּותֹו].
א ְֹּס ִּרי לַּ גֶ ֶפן עירה ִּ
[עירֹו] וְּ לַּ ש ֵֹּר ָקה ְּבנִּ י ֲאתֹנֹו כִּ ֵּבס ַּבּיַּ ִין לְּ ֻבשֹו ְּ
(בראשית ,מ“ט ,י“א)
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סוף דבר
לעת עתה:
סוף דבר:
ר' נחמיה אמר משל לאוהבו של מלך שהיה משתקע בטיט עבה .הציץ המלך
וראה אותו .אמר ליה עד שאתה משתקע בטיט הלך עמי .הדא הוא דכתיב את
האלהים התהלך נח .ולמה אברהם דומה לאוהבו של מלך שראה את המלך
מהלך במבואות האפלים .הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון .הציץ
המלך וראה אותו .אמר לו עד שאתה מאיר לי דרך חלון ,בוא והאר לפני .כך אמר
הקדוש ברוך הוא לאברהם עד שתהא מאיר לי מאספוטמיא ומחברותיה בוא
והאר לפני בארץ ישראל.
(בראשית רבה ל ,י)

תודה לכותביםות ולעוסקים במלאכה ולמגיה בנימין פרנקל.
נתראה בעז"ה בקרוב עם אנתולוגיה על כל חמישה חומשי תורה.
מוזמנים.ות לשלוח עוד טקסטים לאלון ולזיו.
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