
לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

האם יש מקום לבני האדם להרגיש את עצמם 
אחים לחיים, אחים־גלים, בני ים אחד של 

חיי עולם, אשר כל רעידה באחד מולידה אור 
בשני, אם אור מתוך שירה או אור מתוך צער?

גורדון 'האדם והטבע'



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

בדיקת חמץ
יעקב פיכמן

ובכל זה יושבים אנו תקיפים וחוגגים אל 
הסדרים, ובכל זה בני מלכים אנו, ובכל זה 
בני חורין אנו, ובכל זה קוראים אנו לחג זה 
חג החרות – ואין אנו נותנים כלל את קולנו 
בשחוק. אפשר שנאריך כך להיות בני חורין 

ולקרוא לחגנו חג חרות...

ואולם לבדוק את החמץ אנו מוכרחים עם 
כל זאת ולחדול אין אנו רשאים. עלינו 

להתחיל רק זה עתה! ואם קטן הזומליסטרון 
וקטנה כנף הנוצה וקטנה השמש, עלינו 

לעמול שיהיו לנו גדולים מאלה ועלינו 
לעבוד לאורה של שיטת-שמשות שלמה. 

ואם אין ָאנו יכולים, יוכלו בנינו אחרינו!



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

את עוסקת בסידור מכתבים 
ובשליחתם לתעודתם: כמה רגעים 

טובים יכולה את להמציא לבני אדם, 
אם תסדרי את הדבר כהלכה! וכמה 

זה שווה! וכן הלאה והלאה. 

אלה הם דברים קטנים, אבל החיים 
מורכבים מרגעים ומדברים קטנים, 
ודווקא את הדברים הקטנים צריך 

לדעת לחיות, וזה כל אמנות החיים. 
את הדברים הקטנים צריך לדעת 

לחיות בגדלּות – וזה עושה את 
החיים לגדולים.

גורדון מכתב לשמואל ודבורה דיין



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

בשעה זו
ביאליק

חושבני, שבכלל אין אנחנו יודעים להבחין מה הן 
קטנות ומה הן גדולות. אין ספק, שגם אבות אבותינו, 

שישבו כאן בארץ הזאת, היו עם קטן מאד, שהיה 
יוצר קטנות, שחייו ועסקיו ומלאכתו ועבודתו היו 

קטנים, עבודת שדה וכרם, מלאכת ידים פשוטה וכו'. 
והעם הקטן הזה הופיע בסופו על במת העולם ותפס 

בעולם ובהכרה האנושית אולי את המקום הגדול 
ביותר, ולא רק מבחינת החלל, אלא גם מבחינת 

הזמן. במשך אלפי שנים רצופות, בלי הפסק, העסיק 
בצורה זו או אחרת – אם מתוך שנאה או מתוך 

אהבה – את האנושיות. ישותו מלאה שעור גדול 
ביותר של חלל הזמן והמקום בתוך עמים אחרים 

בעולם. ראינו, כי העם הקטן וארצו הקטנה ועניניו 
הקטנים יכלו בחשבון האחרון להופיע בעולם על 

הבמה ההיסטורית כעם המכיל גדולות.



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

ניסן
ִבים ָקָרה ַוֲעׂשָ ה נֹוַגַעת ּבְ ַחּמָ ימֹות ִניָסן, ׁשֶ ְוַדע, ּבִ

ְלֵעיל לֹוִחית ּדִ ָוִנים ִמּצְ ָכל ִמיֵני ּגְ ין ּבְ ׁשִ ְוִאיָלנֹות ִמְתַלּבְ

ֵרי  ְבעֹול, ַאׁשְ ִמין ּגִ ֶפׁש ָנע ּכְ ּנֶ י ָאז ּבַ ע ּכִ א, ּדַ ְלַתּתָ לֹוִחית ּדִ ּוִמּצְ

ַעִין לֹא ָרָאָתה

נעמה שקד / מתך 'נחושת ונהר'



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

בְּאֹותֹו גִּלְגּוּל ָקסוּם 
ָּה זֶלְד

ְלּגּול ָקסּום אֹותֹו ּגִ ּבְ
ה ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ י ּכָ ָהָיה ּבִ

ֹחֵפׂש
ַמִים ל ׁשָ ׁשֶ

ה ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ י ּכָ ָהָיה ּבִ
ל ָים ֹחֵפׂש ׁשֶ

ל ַלְיָלה ֹחֵפׂש ׁשֶ
דֹות ל ׂשָ ֹחֵפׂש ׁשֶ
ל ֵאׁש ְוֹחֵפׂש ׁשֶ

ה ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ י ּכָ ָהיּו ּבִ
ְעּגּוִעים ּגַ

ם ֵ ְלִקּדּוׁש ַהּשׁ
ָמעֹות ְוֵיאּוׁש ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ

ִמיָהה ה ּכְ ְך ַהְרּבֵ ְוָכל ּכָ
ְלַאֲהָבה-

יר י ְלׁשִ כְֹלּתִ ּיָ ׁשֶ
לּוב. ּכְ ֲאִפּלּו ּבַ

ָנָפִים ן ַהּכְ ִעּדַ ּבְ
י ָלדּור ָיכְֹלּתִ

ר ֶחֶדר ָסגּור ּוְמֻסּגָ ּבְ
ִנים ֶאֶלף ׁשָ

ק ֵמֱאלִֹהים. ִלי ְלִהְתַנּתֵ ּבְ

ו ְצִריָכה ֲאִני ַעְכׁשָ
אֹותֹות ּומֹוְפִתים

ָחִקים ִמים ַהּשְׁ ּיָ ּקַ ׁשֶ
אֹותֹות ּומֹוְפִתים

ם ָים ַהּיָ ּקָ ׁשֶ
אֹותֹות ּומֹוְפִתים
ֶמת ָהַאֲהָבה ּיֶ ּקַ ׁשֶ

ו ְצִריָכה ֲאִני ַעְכׁשָ
אֹותֹות ּומֹוְפִתים
ֶמת ָהַאֲהָבה ּיֶ ּקַ ׁשֶ

ו ְצִריָכה ֲאִני ַעְכׁשָ
אֹותֹות ּומֹוְפִתים

ִמים ּיָ ּקַ ׁשֶ
ְעּגּוִעים ַהּגַ



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

 עַל הַצֶֹּרךְ לְהַנִּיחַ 
לִדְבִָרים מְסֻיָּמִים

מיכאל זץ

ִמים ָבִרים ְמֻסּיָ  ֵיׁש ּדְ
ְלמּו מּו ְוִנׁשְ ְחּתְ ּנֶ  ׁשֶ

יַח ָלֶהם  ְוָצִריְך ְלַהּנִ
ֵהם ִפי ׁשֶ ָכה, ּכְ  ּכָ

ה, צּוָרָתם ַהּלֹא ִסיֶמְטִרית ָהֲעֻקּמָ  ּבְ
רֹות ִלי ָאָנִליזֹות ִמְתַיּסְ  ּבְ

ה. ַאַחר ַמֲעׂשֶ ּלְ  ְוָחְכָמה ׁשֶ
ל ֹחֶפׁש ִמְזָוָדה ׁשֶ ֶגד עֹוָנִתי ּבְ מֹו ּבֶ  ּכְ

ֶפר ְנעּוִרים ח ִמּסֵ ּכַ ּבֹור ִנׁשְ מֹו ּגִ  ּכְ
יִלים. ה ִמּמִ ְתְלׁשָ ּנִ יָנה ׁשֶ מֹו ַמְנּגִ  ּכְ

ְחֵרר ים ָצִריְך ְלׁשַ ָחֵפץ ַחּיִ ָבִרים ׁשֶ  ֵיׁש ּדְ
ֵדי ַלֲחזֹר ְוִלְצֹמַח.  ּכְ

ׁש. ְלִהְתַחּדֵ



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
מַחְזִיק אֶת הַּשָׁמַיִםה

אליעז כהן

 אֹוֵסף ֵמָהֲאָדָמה
ח דֹול ִנְפּתָ  ֵלב ּגָ

יָמה.  ּוְנׁשִ
ם הּוא ח ּגַ ֶפׁש ִנְפּתָ ִריֵרי ַהּנֶ ׁשְ הּו ּבִ ֶ  ַמּשׁ

ׁש ּמֵ  ִמְתּגַ
ָמה ׁשָ ה ִלְבִקיַעת ַהּנְ  ְמַחּכֶ

ַעס ּופֹוֵלט ַאְנָחִתי  ְמַאְגֵרף ֶאת ַהּכַ
ְנִהיָמה  ּבִ

ו ְלֵאיְנסֹוף  ֲאִני ִמְתָאֵרְך ַעְכׁשָ
ה ְבָעַתִים ֵמאֹור ַהַחּמָ מּוָאר ׁשִ



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

לִפְנֹות בֹּקֶר
ילי שנר

ים ּנִ ְכֵבדֹות ּתַ ִמים ּבִ אִדי ִמְתַנּשְׁ ּוָ ּבַ
ַחר ִבים ִלְמאּוָרָתם ֶטֶרם ׁשַ ָ ַהּשׁ

ֶמׁש ל ׁשֶ ֵמַעל, עֹוְרִבים ָעִטים ַעל ִנְצנּוץ ִראׁשֹון ׁשֶ
ּקֹור ֵריָקם יִבים ֶאת ַהּמַ ְמׁשִ

ּלֹא ֵמִבין ִמי ׁשֶ ַח ּכְ ֲחַצר ָחתּול ְרחֹוב ִמְתַמּתֵ ּבַ
ל ְנֵמִרים ֵגֵנִטיָקה ׁשֶ ָבר ּבְ ּדָ

ִויץ ְנּדְ ִאּיֹות ֶלֶחם ָהרֹות ִמְתּכֹוְנְנֹות ֵאל ַהּסֶ ַמּשָׂ
ּיֹות ַנְילֹון ְירּוקֹות ּקִ ֶבל ּבֹוַלַעת ׂשַ ִאית ַהּזֶ ַמּשָׂ

ֻקְמקּום רֹוֵתַח, ַמִים זֹוְרִמים
נּועֹות ֲהָזָנה ּוִפּנּוי ּתְ

ָנה ב ׁשֵ ּצָ יָרה ַלּמַ ֲאִני ֵמֲעִביָרה ֶאת ַהּשִׁ
ים ִמן ָהַרְגַלִים ָהְרדּומֹות ְמַנֶעֶרת ְנַמּלִ

ְרחּו, ּפָ ָקעֹות ׁשֶ ּפְ יט ּבַ ה ְלַהּבִ ְויֹוֵצאת ְלִגּנָ
ּנּוִיים ִ ֹמר ֶאת ַהּשׁ ִלׁשְ



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

בַּמֶּה לְהַתְחִיל
אלי אליהו         

י, אוַּלי ֲאִני ָצִריְך ְלַהְתִחיל ְלַנּקֹות ֶאת ַחּיַ

ה ְלַהְתִחיל? ּמֶ ְלַהְתִחיל, ֲאָבל ּבַ

ק ַחד ּדַ ק ּפַ אּוַלי ֲאַסּלֵ

ִנים ָ ר ִעם ַהּשׁ ִהְצַטּבֵ ׁשֶ

ָמה ל ַאׁשְ ְוקּוִרים ׁשֶ

ילֹות. ּלֵ ְדָמָמה ּבַ ְטוּו ּבִ ּנִ ׁשֶ

ִדידּות ה ֶאת ַהּבְ ִחּלָ ל ּתְ אֹו ֲאַגְלּגֵ

יר ְלִקיר ָתה ֶאְצִלי ִמּקִ ּסְ ּכִ ׁשֶ

יָה, ְחּתֶ ה ּתַ ַוֲאַנּקֶ

י ת ַנְפׁשִ ְבִריק ִרְצּפַ ׁשּוב ְוּתַ ּתָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְרכּו ָעֶליָה ִאּלּו לֹא ּדָ ּכְ

ֵמעֹוָלם.

ְואּוַלי ֶאְדֶחה זֹאת ְלַפַעם ַאֶחֶרת. ַאֲחֵרי ַהּכֹל,

ּך ּפֹה, ְוַגם ַהַחּלֹונֹות, ר ְלַהּלֵ ֲעַדִין ֶאְפׁשָ

ם ְרּכָ ֵיׁש לֹוַמר, ֲעַדִין רֹוִאים ּדַ

ה, ֶאת ָהעֹוָלם. ְוחּוץ ִמּזֶ

ה. יר ַהּזֶ ַהּשִׁ

ְותֹוכֹו ָהָרצּוף ַאֲהָבה.



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

בחדרי חדרים
סיון הר-שפי

ִית ְבֶנה ֶאת ַהּבַ ִנּ ׁשֶ ְכּ
ע רּוחֹות ּיֹות ְלַאְרּבַ ָלתֹות ָראׁשִ ּדְ

ִקיָעה ל ׁשְ ָמן ׁשֶ ַחּלֹונֹות ְלַאְרּגָ
ק ְזִריָחה   ְלַמּשַׁ

 
נֹוִתיר ֶחֶדר ֶאָחד ֵריק
ִמים ל ַהָיּ ּובֹו ַנֲעֹמד ּכָ

ָרִהיִטים לֹא ֲאסּוִרים ּבְ
ים ְקרֹוִבים ֶזה ְלֶזה ּוְזֻהִבּ
ָנֶפיָך ָעַלי   ָנַפי ָעֶליָך ּכְ ּכְ

ֲחָדִרים ָהֲאֵחִרים ים ִיְרֲחׁשּו ּבַ ְוַהַחּיִ
לֹון ח ּוַבּסָ ְטּבָ ִמּ ּבַ
ַחְדֵרי ַהְיָלִדים ּבְ

ְוִיְצֲהלּו ְוַיְרִעיׁשּו ּוָבֶהם ִנְצַמח  

ֵקִטים ינּו ַהׁשְּ ָרׁשֵ ֲאָבל ׁשָ
ִמן ַהֶחֶדר ַההּוא

ת   ּבָ ַ ְוַהֹחם ְוָהאֹור ְוַהׁשּ
ים ְקרֹוִבים ֶזה ָלֶזה ּוְזֻהּבִ

נים ִנים ֶאל ּפָ  ּפָ
ָרָכה. ּבְ



לויות אהבג
ירושלמים שאוהבים
ה

ּ הַזְּקֵנִים  ֵּי פַּעַם, סִפְּרו מִד
רבקה מרים

ֵקִנים ַעם, ָסְפרּו ַהּזְ י ּפַ ִמּדֵ
סּוָפה ְוָסֲעָרה  ת-נֹוֶפֶלת ָעֵלינּו, ּבְ ׁשֶ ִמְתַרּגֶ

ַחִיל ּוְבַרַעד ּבְ
ה, לֹא נֹוַדַעת ָפה ֲחָדׁשָ ׂשָ

ַפת ּכֹוָכב ן, ׁשָ ַפת ִעּדַ ַפת ַמְמָלָכה, ׁשָ ׁשָ
עֹוָלם לֹא ִנְרָאּה ּמֵ נּו, ֶזה ׁשֶ ּלָ ְוָהֲאִני ׁשֶ

ֵאין ּבֹו ָלַגַעת ְוׁשֶ
הֹוֵלְך ְוָרָחב



במיוחד בשבילך


