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הרהורים לימים הנוראים תשפ״א 

לקהילת קיבוץ חנתון, ספטמבר 2020 
עורכת: איימי לוין

כחברים בכלל ישראל ניחנו בהכרה יקרה ויקרת המציאות — 
ההכרה שאין אנו חיים בחלל ריק.  לעולם אין אנו נתקפים פחד 
מבעית וחרדה משתקת בשל המחשבה שאנו משוטטים בריק 
הזמן.  יש לנו חזקה על העבר, ולכן אין אנו חוששים מן העתיד 
לבוא.  אנו זוכרים מניין באנו. אלוהים קרא לנו, וזאת לא נוכל 
לשכוח שעה שאנו מותחים את שעון ההיסטריה הנצחית.  אנו 

זוכרים את הראשית ומאמינים בתכלית. אנו חיים בין שני קטבים 
היסטוריים — הר סיני ומלכות האלוהים. 
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"למדתי שאנשים ישכחו מה אמרת 
ומה עשית.  אבל הם בחיים לא 

ישכחו מה גרמת להם להרגיש.“ 
                מאיה אנג׳לו

וכך אמר להם הקב״ה לישראל: בני אהובי, כלום 
חסרתי דבר שאבקש מכם ומה אני מבקש מכם, 
אלא שתהיו אוהבים זה את זה ותהיו מכבדים זה 

את זה ותהיו יראים זה מזה. 
                        תנא דבי אליהו רבה 

   סוף פרק כ״ח

חזקנו 
אלהינו ולמדנו 

שנצליח שיהא הבישן למד, 
ואזכר תמיד שאין הקפדן מלמד, 

ושיכבשו רחמי את כעסי כמדותיך, יתברך. 
ואדע לראות את חן תלמידי וחכמת 

תלמידותי, 
ולהשכיל וללמד מהם ככתוב ״מכל מלמדי 

השכלתי.״                                                                                    
   זאב קינן

הגיבור היהודי איננו "הקדוש" , אלא  האדם, "המענטש"! 

במסורת היהודית ישנו רעיון כי בכל דור חיים בינינו ל"ו צדיקים. ללא האנשים הללו, יחדל העולם 
מלהתקיים. המסורת מספרת כי הצדיקים עצמם, אינם מודעים לעובדה כי הם נימנים על ל"ו צדיקי הדור, 

אלא הם חיים את חייהם בצורה שגרתית למדי. ייתכן והם בעלי חנות, או קופאית במכולת השכונתית. ויחד 
עם זאת, לפעולותיהם ישנה השפעה מכרעת על העולם. הם אינם קדושים, המסורת אף איננה גורסת כי הם 

מושלמים. 

אולם המסורת כן מציעה כי חייהם מונחים על ידי התשוקה לצדיקות. מי יודע, ייתכן ואחד מל"ו 
צדיקים יושב לידך כעת, לעולם לא תדע. 

צדיקות, אם כך, נמצאת כאן בינינו, נגישה, ושייכת לעולם של מטה. הגיבור היהודי המופתי איננו קדוש, 
אלא "מענטש",  אדם. צדיקות הינה מידה אליה כולנו יכולים לשאוף. היא איננה דורשת שלמות, היא איננה 
מאתגרת אותנו לעשות טוב בדרכים צנועות ושפלות רוח. בין אם אנו מדברים עם אלוהים, או בפני אלוהים, 

צדיקות היא תזכורת לכך שאנו מכירים בתפקידנו כמשרתים אשר יכולים למלא אחר רצון האל. 

בין אם אתה שואף להיות אדם צדיק בסגנון נח או בסגנון אברהם אבינו, ברצוני לעודד אותך- לך על זה! 
בתורה כתוב: אדם צדיק חי חיי אמונה. בסופו של דבר, זהו כל מה שיש לנו- האמונה באלוהים והאמונה 

בעצמנו. 

                                                                               הרב מארק ב. גרינספאן  (תרגום:  שירה לוין)

לבם הנכון 
אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, 

אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה 
שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב 

שלם ובנפש חפיצה, ואפילו הצר לו וחטא 
לו הרבה, לא יקום ולא יטור. 

וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון. 

רמב״ם, משנה תורה, הלכות בה ב, י
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לא די 

לא די בתפילה לשמך, אלוהים,  
כדי שתחדלנה המלחמות; 

כי ידוע נדע כי בראת עולם שבו 
ניטל על האדם למצוא את מו-דרכו  

אל השלום בתוך ליבו ועם שכנו. 

לא די בתפילה לשמך, אלוהים,  
כדי שיחדל הרעב; 

כי כבר נתת לנו את השפע 
שדי בו להאכיל את העולם כולו 

לו רק השתמשנו בו בתבונה. 

לא די בתפילה לשמך אלוהים, 
כדי לשרש דעות קדומות 

כי כבר נתת לנו עיניים 
לראות בהן את הטוב שבכל אדם, 

לו רק השתמשנו בהן נכונה. 

לא די בתפילה לשמך, אלוהים,  
כדי לחסל את אזלת היד 

כי כבר נתת לנו את הכוח 
לחסל שכונות עוני ולהביא תקווה 

לו רק השתמשנו בכוח כדין. 

לא די בתפילה לשמך, אלוהים,  
כדי להכרית מגיפות, 

כי כבר נתת לנו מוחות גדולים  
היכולים לחפש לנו מרפא וצרי 

לו רק השתמשנו בהם לחיוב. 

על כן אלוהים, במקום כל אלה, נתפלל 
לשם העוצמה, הנחישות וכוח הרצון 

לעשות ולא רק להתפלל 
להגשים ולא רק לשאול. 

           הרב יעקב רימר, תרגום: דינה עיבל. 

יש לי את ״האמת שלי״ 

מתברר שכולם הולכים עם האמת שלהם עד הסוף. כן כן, למרות הביקורות, ולמרות ההתנגדויות, 
ולמרות המכשולים, ולמרות שזה אולי לא קל לכם לשמוע, ואולי לא הכי פופולרי, ואולי אפילו יחשבו 

שקצת השתגעתי — אבל זהו, אני גמרתי להיות מיסטר נייס־גאי, אני עם האמת שלי הולך הפעם עד 
הסוף.  

מנקודת מבט סוציולוגית מדובר בהתפתחות אבולוציונית מרעישה: שנים ארוכות אנשים חששו לבטא 
את "האמת שלהם" — פחדו שילעגו להם, יזלזלו בהם, ימעיטו בערכם — והסתפקו באמת מדוללת 

כלשהי שרכשו באיקאה או בהארה מזויפת שגנבו ממחסני חשמל. ואילו כעת נדמה שהסדק התאחה 
והם מרגישים מספיק בטוחים בעצמם. נגמרה תקופת הבושה, התחיל עידן האמת. 

השימוש התכוף ב"אמת שלי" מדלג באלגנטיות מעל לתהיות הללו, משום שזה בדיוק המאפיין הבולט 
ביותר של אותה  אמת חדשה: היא מנוגדת ניגוד גמור ל"אמת" ההיא, הגדולה, הנשגבת, בכך שאינה 

מחייבת עבודה או מאמץ; אין שום צורך "לדעת הכל" כדי להתקרב אליה, כמו שאין צורך להסיר שכבות 
של שקר ולקלף פיסות של אשליה כדי לגלות אותה. 

"האמת שלי" זולה וזמינה ומונחת תמיד במרחק נגיעה — אם כאמונה, אם כמחשבה, אם כתכונה. היא 
פשוטה ונגישה ומיידית, וכל שעלי לעשות זה להרים אותה מהרצפה ולתת לה ביטוי פומבי. 

״האמת שלי״ גם כמעט שלא ניתנת להכחשה: אם אתה לא בטוח בה, די שתעלה אותה 
כפוסט בפייסבוק או כציוץ בטוויטר, ומיד יתקבל האישור לאמיתותה ולתקפותה ("כל מילה בסלע!"). 
ואף על פי שהאישור ניתן מטעמים אגואיסטיים — אני אאשר את האמת שלך ובתמורה אתה תאשר 

את האמת שלי — היא צוברת כוח הרסני. מאחר שכבר לא מדובר בסתם מחשבה חולפת או אמונה 
חסרת ביסוס, כעת בשם ״האמת שלי״ זה גם בסדר לפגוע באחרים, ולזלזל באחרים, ולהעליב אחרים, כי 

בכל זאת, אתם הרי לא מצפים שאשמור את ״האמת שלי״ בבטן ולא אלך איתה עד הסוף, נכון? 

                                                                                          אלון עידן, הארץ, סוף שבוע: רשימה שחורה, 25.8.2016



בין אדם למקום 
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אני תוהה מי אני … מי אתה 
ברוך אתה ה׳ 

זה אני, המדבר אל אתה, 
אליך. 

הדיבור ביננו שונה בכל יום, בכל רגע, 
כי אני משתנה תדיר, 

וגם אתה מתגלה אלי באין-ספור פניך. 
בעמדי לתפילה תוהה מי  א נ י 

מתכוון אליך, מחפש אחר פניך, מגשש מי  א ת ה . 

              דוב זינגר, תיכון תפילתי

האדם יוצר את עצמו 
התשובה היא מעשה יצירה, שבה האדם יוצר את עצמו. בעולם החיצוני-הפיזי אין האדם יכול להיות יוצר, 

אלא מסוגל הוא רק לגלות כמה מחוקי הטבע ולהבהיר אותם במובן הטכנולוגי – ״וִמלאו את הארץ 
וכִבֹֻשה״ (בראשית א, כח).  לעומתו, הרי בעולמו הרוחני העצמי מסוגל האדם להיות יוצר עולמות.   

סודו של הדבר הזה נעוץ בבריאת האדם עצמו.  כל הברואים האחרים שבעולם נולדים כשהם כמעט 
מושלמים.  אמנם בתחילתם הם חסרי אונים, אך ימים מספר לאחר לידתם הם מגיעים בכוחות עצמיים 

לשלימותם.  לא כן האדם הנולד; התפתחותו הגופנית היא אטית יותר, והרך הנולד תלוי כולו בהוריו.  
ואילו בנוגע להתפתחותו הרוחנית הריהו נולד עם קווי אופי וכשרונו שבכוח, שאותם הוא צריך לפתח 

במשך תקופת שנים ארוכה, בתהליך ממושך.  עד שהוא מעצב את אישיותו הרוחנית. 
בתוך התהליך הזה האדם עצמו פעיל מאד:  הוא שותף לרבש״ע במעשה בראשית. 

                                                                                        הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק, ימי זיכרון

ותתפלל בעצמך עלינו … 

וּבְַרֲחֶמיךָ ָהַרּבִים ּתְַרֵחם עָלֵינוּ וְִתְתּפַלֵּל ּבְעַצְְמךָ עָלֵינוּ, וְּתעֹוֵרר ּבְַרֲחֶמיךָ ַהּפְׁשוִּטים ֶאת ַרֲחֶמיךָ ַהגְּדֹולִים, ַרֲחֶמיךָ 
יַּעֲמֹד ּבַעֲֵדנוּ  ּכָתוּב, וּבְַרֲחִמים גְּדֹולִים ֲאַקּבְצֵךְ. ּכִי ַאּתָה יַָדעְּתָ ה׳ ֱאלֵֹהינוּ, ּכִי ֵאין ִמי ׁשֶ ָהַרּבִים, וִיֻקיַּם ִמְקָרא ׁשֶ

, וְֵאין ִמי  ר ַאּתָה יַָדעְּתָ נְִּתַרַחְקנוּ ּכֲַאׁשֶ ר נְִתַרַחְקנוּ ִמּמְךָ ְמאֹד ּכְמֹו ׁשֶ יּוּכַל לְעֹוֵרר ַרֲחִמים עָלֵינוּ ּבָעֵת ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ׁשֶ
יו לְעֹוֵרר ַרֲחִמים עָלֵינוּ ּכִי ִאם ַאּתָה לְבַד. ָאבִינוּ ַמלְּכֵנוּ, "ִהְתּפַלֵּל נָא ּבַעֲֵדנוּ, וְנְִחיֶה וְלֹא נָמוּת  יֵַּדע עַכְׁשָ ׁשֶ

ּכָתוּב, וְיְִתּפַלֵּל ּבַעֲדֹו ָתִמיד ּכָל ַהיֹּום יְבֲָרכֶנְהוּ.   ם". וִיֻקיַּם ִמְקָרא ׁשֶ וְָהֲאָדָמה לֹא ֵתׁשָ
                                             רבי נחמן מברסלב, ליקוטי תפילות, א עא

ישמעאל בני ברכני! 
ע: ּפַעַם ַאַחת, נִכְנְַסּתִי לְַהְקִטיר ְקטֹוֶרת לְִפנַי וְלְִפנִים, וְָרִאיִתי  ָמעֵאל ּבֶן ֱאלִיׁשָ ּתַנְיָא, ָאַמר ַרּבִי יִׁשְ

ָמעֵאל ּבְנִי, ּבְָרכֵנִי!״   א, וְָאַמר לִי: ״יִׁשְ ָ ב עַל ּכִּסֵא ָרם וְנִׂשּ הוּא יֹוׁשֵ ַאכְּתְִריֵאל יָּה ה׳ צְבָאֹות, ׁשֶ
יִּכְּבְׁשוּ ַרֲחֶמיךָ ֶאת ּכַעְַסךָ, וְיִגֹּולּוּ ַרֲחֶמיךָ עַל ִמּדֹוֶתיךָ, וְִתְתנֵַהג עִם ּבָנֶיךָ  ָאַמְרּתִי לֹו: ״יְִהי ָרצֹון ִמלְָּפנֶיךָ, ׁשֶ

ין״.   וַּרת ַהּדִ ּבְִמּדַת ָהַרֲחִמים, וְִתּכָנֵס לֶָהם לְִפנִים ִמׁשּ
וְנִעְנַע לִי ּבְרֹאׁשֹו.  

לֹּא ּתְֵהא ּבְִרּכַת ֶהְדיֹוט ַקלָּה ּבְעֵינֶיךָ.  ַמע לַן, (והשמיע לנו [חידוש]) ׁשֶ וְָקַמׁשְ
                                                                                                        תלמוד בבלי, ברכות ז.
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בקשה 
היֵה טוב אלינו 

ותן לנו הרבה הרבה זמן 
זמן לראות את כל אחד לחוד 

ואולי אף לאהבו, 
זמן להביט בתקרה 

ולֲחשֹב על מה חושבים המלאכים, 
זמן לדברים יפים 

שבגללם כדאי לחיות, 
זמן להבלים הרבה 

שמהם תצא חכמה, 
זמן להביט בעיניים 

וללמוד בעל-פה את צבען 
והרבה הרבה זמן 

לֲחשב על כל אלה יחד. 
    אריאנה הרן

ֵאל אלֵֹהי ּבְדידוִּתי 
הקדֹוָֹשה והאיֻמה, 

אשר נַפְחּתָ ּבִי חידת יהדוּתי 
הגלוּיה והְסתוּמה; 

אשר הדלקת ּבִי  אור האדם 
לכל גַּוְניו 

וּבְחרתני להיות ּכְֵסמל, שָקדם 
את דורו ואת ָשניו; 

ַהּמַגריֵסני  ערב, ּבֹקר וצָהרים 
ֲחצץ מְדּבר וַאבניו 

וְּמפּתֵני ּבְמֹתק היין 
המְֹֻשמר עוד בַענביו; 

המֹוקיעֵני יום יום על פני תהום 
של מעמַקי 

ואף על פי כן ֶהֱחיִיתני  עד ֲהלֹם 
ולא ּפֵרקּתַני לֲַחלַקי — 

ַאל ִמּמֶנּי גם ֵמעכשו תתעלֵם 
וָהייָת עִמי, ניצוצַי לְכנֵּס  

ּכְֵדי להודות לפניך ּבְלבב שלם 
על החסד שגמלת עִמי ועל הנֵּס. 

  יהודה קרני

אבינו מלכנו 
לפי ההלכה, אסור להשתמש בתרופות בשבת….אולם בני מלכים עשו בשמן ורד שימוש יומיומי…לפי התנא 

קמא של המשנה (שבת יד,ד) רק לבני מלכים מותר יהיה להשתמש בשבת בשמן ורד.  לדעת רבי שמעון, 
שמן ורד מותר לכולם בשבת, משום שלכל אחד בישראל יש מעמד סגולי כבן מלך…. 

אם כן, נראה שמשנתנו (ברכות א,ב) מגדירה את זמן הקימה על פי זמן הקימה של בני מלכים.  משום שכל 
אחד מישראל הוא ״בן מלך״.  היסוד הזה מלמד שאמנם בקריאת שמע אנו מצהירים שהקב״ה הוא מלך, אך 

מעמדו הנשגב של הקב״ה אינו גורם לכך שהוא יהיה מרוחק ומנוכר מאיתנו, שהרי אנחנו בניו של המלך.  
היחס הזה אף מוזכר במילות התפילה: ״אבינו מלכנו״. 

הרב ישראל בזנסון מספר על ילד שעמד על חוף הים ונופף לאונייה גדולה ששטה בים.  עובר אורח שאל 
את הילד: ״למי אתה מנפנף?״ 

״לרב החובל,״ ענה הילד. 
״אתה חושב שהוא מסתכל אליך?״ שאל עובר האורח. 

״כן,״ השיב הילד. 
״למה אתה חושב שרב חובל של אונייה כזו יסתכל על ילד קטן על החוף?״ 

״משום שרב החובל,״ ענה הילד, ״הוא אבא שלי.״ 
   

                                                יעקב נגן, נשמת המשנה: קריאה ספרותית וחיפוש משמעות, עמ׳ 32-33.
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תפן 
ִשי הָעָם הזה.  ְֹ ּתפן אל  ק

עַשה מה שּתוּכל, 
ֵשה עֹרף הוא.  כי כתף  ּכי קְֹ

תפוסה, כי גב כושל לו ואנה 
הוא בא ּככה. 

ַרּכך ּבבקשה, שֵמן את החיבורים 
ּבין להט החרב לציצי היוּדין. 

ואם לפעמים הוּא לא קם ומתרצה, 
לא ִמתנענע ּכלוּלב או אּפיים משתחוה, 

ּבבקשה ָהבֵן נָא. לעִּתִים ָקֶשה. 

             אפרת ביגמן  

נַיִם:  גַּם לְִתִפלַּת יִָחיד צְִריכִים ׁשְ
ּמְִתנֹועֵעַ  ּתִָמיד ֶאָחד ׁשֶ

לּא נָע הוּא ָהֱאלִֹהים.  נִי ׁשֶ ֵ וְַהׁשּ
ָאבִי ִהְתּפַלֵּל הוּא עַָמד ּבְִמקֹומֹו  ֲאבָל ּכְׁשֶ

זָקוּף וּבְלִי נֹועַ וְִהכְִריַח ֶאת ָהֱאלִהים  לָנוּעַ 
ּכְמֹו סוּף  וּלְִהְתּפַלֵּל  ֶאל ָאבִי. 

                                           יהודה עמיחי

תיקון 
ִהְתַחּטֵאִתי ּבַּמִלִּים וְֶהְחֵטאִתי  ָחָטאִתי ּבִכְִתיבָה, עַל ֵחְטא ׁשֶ עַל ֵחְטא ׁשֶ

ְרּתִי ֵמעַצְִמי, ּכְמֹו צֵל ִמגּוּף, ּפָנִים ִמלֵּב;  ּסַ ֶאת ְקִריַאת ָהַאֲהבָה; עַל ׁשֶ

ל גֲַּאוָה;  ל ִהְתּבַּטְלוּת, ׁשֶ ל ַמה-יַּגִּידוּ, ׁשֶ עַל ֵחְטא ׁשֶ
ּתְַרּתִי ֶקֶסם ֶקלֶס ּבְאֹור ַהּזְַרקֹוִרים;  עַל ֵחְטא ׁשֶ

ָמה;  ּבְָרה ַהנְּׁשָ ּבְַרּתִי, וְלֹא ּדִ ּבֹו ּדִ ב, עַל אֶֹמר ּפֶה ׁשֶ ׁשֶ ּבְָטלָה ִמּקֶ עַל אֹזֶן ׁשֶ
ִהּכִיִתי עַל ַהֵחְטא,  בֶט וְלֹא-ֶחֶסד, עַל ׁשֶ ָחָטאִתי לְגוִּפי ּבְׁשֵ עַל ׁשֶ

לִּי,   לְּךָ ׁשֶ ָראִתי לְׁשֶ ּקָ עַל ׁשֶ
ל עֵץ  הּמְלֹא,  ּפְִרנְַסּתִי ֵאׁש ָסֵפק ִמגְּזִיָריו ׁשֶ וְא, ׁשֶ ׁש וַּפַחד ׁשָ ָחָטאִתי לְָפנֶיךָ ּבֲַחׁשָ עַל ׁשֶ

ְמָחה  ַמעְּתִי וְלֹא ּבָָאה ּבִי  ׂשִ לֹא ָרִאיִתי וְׁשָ לְּתִי, ׁשֶ ֵהגְַפּתִי ֶאת ּדַ עָצַלְּתִי ִמלִּצְמַֹח, ׁשֶ ׁשֶ

      אמיר אור

שופרות 
לֹא ּבְַהְרּכָנַת רֹאׁש וְלֹא ּבִכְִפיַפת גּוּף. 

לֹּא לְַהְחִמיץ ֶאת  גֵּוִי זָקוּף וָּמתוַּח ׁשֶ
בִָרים נֱֶאָסִפים לִכְֵדי  ְ ַהׁשּ ָהֶרגַע ַההוּא ּכְׁשֶ

לֵָמה.  ּתְִקיעָה גְּדֹולָה וּׁשְ
ֹוָפר הֹולֵךְ וְָחזֵק ְמאֹוד,  וַיְִהי קֹול ַהׁשּ

וּבְיָד ַקלָּה ֲאנִי ְמִסיָטה ֶאת ַמלְָמלַת ַהּמְִחּצָה 
ּבֵין ַחְדֵרי לִּבִי.  ׁשֶ

                         נעמה הנקין, מתוך הטרילוגיה  
                           מלכויות – זכרונות – שופרות

אמר רבי הושעיה: כל מה שנברא בששת 
ימי בראשית צריך עשייה. החרדל צריך 

למתוק התורמוסים צריך למתוק החיטין 
צריכין להטחן אפילו אדם צריך תיקון: 

      (עפ"י בראשית רבה יא פסקה ו)
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את/ה זכאי/ת להזדמנות שנייה … 
                                               אפילו אם זו ההזדמנות המאה שלך.... 

מי איננו זקוק להזדמנות שנייה? 
לכל אחד מאיתנו יש משהו שלוואי ויכולנו לעשות פעם נוספת, להתחיל מחדש, או לסיימו בצורה שונה. ימי 

התשובה (?) מעניקים לנו יכולת להתעלות מעל נסיונות העבר ולזכות בהזדמנות שנייה, לה כולנו זקוקים לפחות 
בתחום אחד בחיינו. 

הירח, אשר הגדיר את החודש העברי הקודם, נעלם, וירח "חדש" עולה. אנו תוקעים בשופר על מנת להכריז זאת. 
האם זה אותו הירח, או ירח חדש? התשובה היא, כן! 

בבואכם לחגוג את ראש השנה הקרוב הרהרו בשאלות הבאות ועזרו לעצמכם לכתוב את הדף הבא בסיפור 
חייכם: 

באיזה תחום בחייכם אתם הכי זקוקים להזדמנות שנייה? ומה אתם מוכנים לעשות בכדי לנצל את ההזדמנות? 
ממי הייתם רוצים לבקש, שיעניק לכם הזדמנות שנייה? ואיך תוכלו להתחיל וליידע אותם כי זהו מבוקשכם? 

למי בחייכם אתם מוכנים להעניק הזדמנות שנייה, וכיצד תעשו זאת? 
באיזה אופן, הענקת הזדמנות שנייה מצידכם לאדם אחר, תשחרר אתכם להיות האדם שאתם רוצים להיות? 

בראש השנה הקרוב, תנו לעצמכם את ההזדמנות השנייה לה הינכם ראויים, ונסו לנהוג בדרך דומה ביחס 
לאחרים על ידי הענקת הזדמנות שנייה להם, ותחוו בעצמכם כמה הזדמנויות לחגוג צצות בנהגכם כך.  

        הרב בראד הירשפלד, "כלל"  (תרגום, שירה לוין)

גאווה 
אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך, 

ולא מחמת זקנה. 
שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום ובקור, 

שנים כה רבות, 
כמעט נוצר רושם של שלוה. 

אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים. 
מעין גאווה. 

שנים רבות עוברות עליהם בצפיה. 
מי שעתיד לשבר אותם עדיין לא בא. 
ואז האזוב משגשג, האצות נגרשות  

והים מגיח וחוזר, ודומה, הם ללא תנועה. 
עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים 

 יבוא וילך. 
ופתאום האבן פצועה. 

אמרתי לך, כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה. 
ומה גם אנשים. 

                                                         דליה רבינוביץ  

בשבח הגינוי העצמי 
ים ֶאת עַצְָמּה.  לַָאיָה ֵאין ּבֶַמה לְַהֲאׁשִ

חֹר.  ָ ל ַהּפַנְּתֵר ַהׁשּ ּפְִקּפוִּקים זִָרים לְִדידֹו ׁשֶ
יו.  ּדָג ָהּפִיַרנְָהה ֵאינֶנּוּ ֵמִטיל ָסֵפק ּבְצְִדַקת ַמעֲׂשָ

ָהֶאְפעָה ְמַשּבֵח ֶאת עַצְמֹו ּבְלֹא ִהְסּתַיְּגֻיֹות. 

לֹא ַקיָּם ּתַן ּבַעַל ּבִּקֶֹרת-עַצְִמית. 
עֲרֹונִית, וּזְבוּב-ַהּסוִּסים  ַ ָהַאְרּבֶה, ַהּתַנִּין, ַהׁשּ

ֵמִחים ּבֶָהם.  ַחיִּים ֶאת ַחיֵּיֶהם וּׂשְ

לִּבֹו ֶשל לִוְיָָתן ָהאֹוְרָקה ׁשֹוֵקל ֵמָאה ִקילֹו 
ַאךְ ִמּבְִחינָה ַאֶחֶרת הוּא ַקל. 

ֵאין ּדָבָר ַחיִָּתי 
ִמַמצְּפוּן נִָקי 

לִיִשי    ְ עַל ַהּכֹוכָב ַהׁשּ
ֶמׁש.  ֶ ּבְַמעֲָרכֶת ַהׁשּ

ויסלבה שימבורסקה, תרגום: רפי וייכרט
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תפילת חיים לימים נוראים 

בשופר שלי אין תרועה 
יש נשמה שקטה 

שרוצה לקרוא למי ששומע 
לאהוב את הטוב וללמוד את הרע 

  
התפילה שלי מכוונת למקום האפור 

שם אין צדק ואמת 
יש ספקות מלוטשות יותר ופחות 

יש מחשבות, דאגות 
ורסיסים של תקווה 

  
את העולם שלי כבר לא יתקנו 

לפעמים ילטפו, ישקו פרח, יטעו עץ 
יניחו לטבע להתקיים  

הוא ימשיך להסתובב על צירו 
אפשר להאט כששואלים שאלות 

  
בחשבון הנפש שלי 

הפקדתי הרבה רצון טוב 
ותקווה לשינוי 

בכל פעם שאני מושך ממנו חיוך 
הזכות מכסה על החובה 

  
בכניסה לשנה חדשה 

אני לוקח את תרמיל הזכרונות 
פורק אותו בין תאי המוח 

נושם את שאהבתי 
ונושף את הכאב לחלל... 

                       אלעד ארנון, תייר מקומי 

שער הרחמים 

מסתובב בעיר הישנה  
ורעש בא מכל פינה  

אני מכיר כבר  
מכיר כבר את דרכי  

בדרך לשער הרחמים.  

לא מביט סביב  
לא מקשיב  

איש חולם אני  
וכך היה תמיד  

אבל מכיר כבר  
מכיר כבר את דרכי  

הדרך אל שער הרחמים.  

חי פעם רק פעם  
יש טעם אין טעם  

עם כח בלי כח  
שער הרחמים.  
בואי איתי יחד  

בואי מתוך הפחד  
כי את, גם את חלק  

משער הרחמים.  

השלטים מעל החנויות  
משקיפים, על הרחובות  

בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה  
הראו לי את שער הרחמים.  
  מאיר בנאי

סליחה 
כשעלה נושר מהעץ הוא סולח לענף 

שנתן לו ליפול 
כשענן מסתיר קרן שמש הוא סולח לתנועה 

שחסמה את דרכה 
כשגל נעלם אל החוף הוא סולח לזה שבא אחריו 

שדחף אותו לסופו 
כשאדם מסיר ערלת ליבו הוא סולח לכאב 

שגרם לזולתו ולעצמו 

     אלעד ארנון


