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יוסף שיטרית

קהלה

שַׁבּת־מוֵֹעד ָוח ֹל;
שׁל ַ
שׁל ַהזְַּמן ַהָכּפוּלֶ ,
ֶקֶצב ִבּינָאִרי ֶ
ְרגִיָעה ֻמְסֶדֶּרת ְבּתוַֹ Gתֲּעתוֵּעי ַהַסַּחר ַהָקָּטן ְוַהָגּדוֹל.
שָׁעַבר ְוי ְִהי ֶה;
ֱאמוּנַת ָתּם ַבַמְּעָגּל ַהגּוֵֹאלְ ,תִּפָלּה ְלָעִתיד ֶ
ַגֲּאָוה ֻמְצֶהֶרת ְבּגוָֹרל ְמי ָֻחדְ ,בֶּחֶסד ָהֵאל וִּבישׁוָּעתוֹ.
שִׁלּיטִ ,מְתַחזֶּה ְלִמְתָחם,
ֶמְרָחב ִמְצטוֵֹפף ִבּגְבוּלוֹת ַה ּ ַ
ִמְתַרֵפּס ְושׂוֵֹרדִ ,מְתי ֵַסּר ְוזוֵֹכר,
ִמְתאֵַחד ְוחוֹנֵקִ ,מְתַכּנֵּם ְויוֵֹצר,
ִמְתבּוֵֹדד ְושׁוֹזֵרִ ,מְתאוֹנֵן ְונוֵֹצר.
שׁר
ָמקוֹם ַהִמְּתַדֵּפּק ְבִּדְמיוֹנוֹת ַהנּוְֹדִדיםְ ,מַעֵצּב ְוקוֹ ֵ
שׁל חוְֹגִגים ִעְלִּגים,
שׁיםְ ,קבוּצוֹת ֶ
שׁל הוֹזִים ִעְקּ ִ
ֲחבוָּרה ֶ
שׁל ְקבוּרוֹת וְּטָקִסים.
שׁל ִמילוֹת ְוֻחפּוֹתֶ ,
ַחְברוָּתא ֶ
שְׁעֵבּדַ ,הְמאְַרֵגּן ֶאת ַהַחיִּים.
ְקִהָלּה ַהְטּבוָּעה ַבֵסֶּדר ַהְמּ ַ

שְּׁחרוּר ֶהֱחִליף מוָּעקוֹת וִּפזֵּר ֶאת ֵמאוֹת ַהְקִּהלּוֹת,
ַה ִ
ִבְּלֵבּל ֵבּין דּוֹר ְלדוֹר,
ִעְרֵבּב ֵבּין ִעיר ִלְכָפר,
שֵׁלּב ָמסוֹרוֹת.
שַׁבר ְו ִ
ָ
שׁים,
שׂים ְוַההוֹזִים חוֹגְגִים וְּמַקְדּ ִ
שַׁהחוִֹוים עוֹ ִ
ִבְּמקוֹם ֶ
ֵאין חוְֹקִרים ִמְתמוְֹדִדים ְוֵאין ֶצֱאָצִאים ְפּטוִּרים ִמְלַּבֵקּשׁ
שֶׁלת ַהי ְִציָרה ְוַהַחּיִים.
שְׁל ֶ
ְוָלבוֹא ְבסוֹד דּוֹרוֹת קוְֹדִמים ְו ַ
ֻכָּלּנוּ נְבוִֹכיםֻ ,כָּלּנוּ תוִֹהים
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שָׁכּחוֹן.
ֵאיזֶה ֶדֶרך נָב ֹר נֶגֶד ַה ִ
שׂים
ֻכָּלּנוּ ְמגִַלּיםֻ ,כָּלּנוּ ְמַחְפּ ִ
שׁהוֹת ֶאת ַהִחָדּלוֹן.
ֵכּיַצד ְלַה ְ
ִקְרֵעי ַהזִָּכּרוֹן ְמאִַחים ֶאת ַהֲהָוי ָה וְּמַסְדִּרים ֶאת ַהְתּמוּנָה,
שֵׁהם ֲחתוִּמים ְבִּפְצֵעי זֵהוּת ַהִמְּתנוַֹעַעת אָנָה ְואָנָה.
וְּבִעָקּר ְכּ ֶ
מוּל ִפּתּוּי ֵי ַהִהְתַבְּטּלוּת ְוַהזִּילוּת נִָצִּבים ִצוּוּי ֵי ַהזִָּכּרוֹן ְוַהנֱֶּאָמנוּת.

יוסף שיטרית
תארודאנת

שׁיּ ָה,
ְתּמוּנוֶֹתיָה ְמַרְצּדוֹת ִמתּוַֹ 7מֲעַמֵקּי ַהנְּ ִ
אם ִמתּוֵֹ 7עָרנוּת ְוִאם ִמתּוֲֹ 7חלוֹם ַוֲהזָי ָה.
ִ
שָׂחִקים
שׁים ,רוּחוֹתְ ,מקוֹמוֹתְ ,צָעִדים וִּמ ְ
ֲאנָ ִ
ַעל ַהתּוָֹדָעה ְכּמוֹ י ְִדיִדים ַטְרָחנִים ִמְתַדְּפִּקים
שׁנִיּוֹת שׁוָּבֵלי ַחיִּים ָרִציםַ ,דִּקּים.
וּמוִֹתיִרים ִל ְ
שׁנָה ִהְבִריַח ַבֵּלּילוֹת
שָׁרב ְבַּמֲחִצית ַה ּ ָ
כּ ֶֹבד ַה ּ ָ
ֵמַחְדֵרי ָהֵאשׁ ֱאֵלי גַגּוֹת ְוֶאל ַה ִ ּפּנּוֹת ָהֲאֵפלוֹת
ֲהלוֵּמי ֶחנֶק ,שׁוֲֹאִפים ְרִסיֵסי ָגָּלְקִציּוֹת נוְֹפלוֹת.

ִרְבָצהּ ַבּח ֹם ַהיּ ֵָבשׁ ִהְלִהיט ָלנוּ ֶאת ַהְלָּבבוֹת
ְוִהגְִדּיר ָלנוּ ֶאת ַמֶסֶּכת ָהאֲַחָריוּת ְוַהחוֹבוֹת.
שׁל ֶחְלָכִּאים ְוחוְֹלִמים
דוְֹבָבה דוֹרוֹת ַרִבּים ֶ
ּ
שְׁמרוּ ֱאמוּנִים ְלַעְצִמיּוָּתם ְוָלֲעלוִּמים.
שׁר ָ
א ֶ
ֲ
שְׁדּלוּ ֶאת ַהגּוֵֹאל
שְׂרְטֵטי ֵהיָכלוֹת ִ
ְמֻקָבִּלים ְמ ַ
ְוִהְטִבּיעוּ אָת י ְגוֹנָם ְוִצִפּיּ ָָתם ִבְּמֶלאֶכת שׁוֵֹאל
שֵׁאינוֹ שׁוֵֹבת ִמְתִּהיּוָֹתיו אַף ַעל ַדְּרֵכי ָהֵאל.
ֶ
שְׂרדוּ ֵמֲעִריַכת ְתִּפלּוֹת
שׁי יוֹם ַרֵבּי ֱאמוּנָה ָ
ְק ֵ
שָׂמחוֹת ְוִהלּוּלוֹת
שׁיָרה ִבּ ְ
שׁים ָעְרכוּ ִסְדֵרי ִ
ְונָ ִ
שִׁכּיחוּ ֶאת ַהַדּלּוּת ְוִהִצּילוּ ִמן ַהְמּצוּלוֹת.
שִׁה ְ
ֶ
שׁיּוּת.
שַׁמת ַאָפּהּ ָהי ְָתה י ֲַהדוּתְ ,לָבִביּוּתֱ ,אנוֹ ִ
ִנ ְ
ָתִּמיד זְִכרוֹנוֶֹתיָה י ְַסְמּנוּ ָלנוּ ֶחְמָלה ְוִאְכַפִּתּיּוּת.

