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  עוזרעוזרעוזרעוזר יוסףיוסףיוסףיוסף

        

        

 ''''הנעדרהנעדרהנעדרהנעדר    תפילתתפילתתפילתתפילת    סידורסידורסידורסידור    - - - -     וגליךוגליךוגליךוגליך    משבריךמשבריךמשבריךמשבריך    קולקולקולקול'''': : : : מתוךמתוךמתוךמתוך

        
        
 ֶאת חּוג, ִּגֵּדם ְזַמן ְיֵדי סֹוֵבב>  נֹוֵסעַ  ִמְּזַמן הֹוִׁשיֵעִני ִמָּׁשעֹון>  ְזַמן ְזַמן ַמןזְ זְ זְ זְ 

 ְוָכל ָהָאֶרץ ָמְלָאה ּוְׁשִניָנה ָמָׁשל ִּבְׁשִנּיֹוַתי, יִּבְׁשִנּיּותִ  ְּכלּוִאים>  ָיַדי ְמחֹוֵגי

>  ָהֶאְזָרח ִמַּכַעס ְּבטּוִחים ָׂשִרים ַאף ִּכי>  ָיְקָרִתית ְלַמְרָּגִריָנה ָעֵמל ָהֶאְזָרח

 הֹוִׁשיֵענּו ֲאדֹוִניַצח>  ַיְצִליחַ  ַיֲעׂשּו ֲאֶׁשר ְוָכל ַאְׁשַרי ָהַאְׁשַראי ְּבַכְרִטיס ִּכי

 עֹוָלם ֲעלּום>  ֵעיַנִים אֹור ִּבי ְוִהְדַלְקּתָ  ִהֵּנה>  ַּגֲאָוִתי ֲחֹבׁש>  ָיְקָרה ַברְּד  ַעל

 ָמתֹוק ָּבּה ַהַחִּיים ְוֶקֶצב>  ֵעָנב ִיְתַרֵּקם ֶטֶרם ַהֶּגֶפן ְּבַכַּנת > ַיִין ַהְּמַבֵּׂשר

 ַהּנֹוֵצר>  ַּתּפּוחַ  ִנְרֶאה ְוֵאין ַּתּפּוחַ  ַטַעם>  ַּדִּקיק ְזַמן ֶׁשל ַּדָּקה>  ְלִהְתַרֵּקם

 ַאָּגִסים ֶׁשל ִסיְנֶּתִטי ְּכַטַעם>  ִזְכרֹוִני ָנא ְנֹצר>  ְּפִרי ֲהגֹוִתי ְּבֶרַגע ְּפִרי ֵריחַ 

 < >  ֲאַהְּלֶל, ִנְדַלְקִּתי ָעֶלי א>  ָּבּה ִנְרֶאה ֶׁשֵאין ִּבְגִליָדה

 

 ְּבֶאְצְּבעֹוַתי>  ִלי ָנְפלּו ַּבְּנִעיִמים ֲחָבִלים>  ַאֵּיִני, ַאֵּיה, ַהְּזַמן ַעל ָבלחֲ 

 ְמֻׁשַּגַעת>  ַאֲהָבה זֹוְלגֹות ֵעיַנִים ֵאֶלי ֵאָּׂשא ַוֲאִני>  ֶּפִתי ָהִייִתי, ָאַחְזִּתים

 ִּכי טֹוב ִּכי עֹוָלם ֲעלּום ְוַאָּתה>  ִחָּנם ֶחְמַלת ׁשֹוֶחֶרת ִמְּטִעּיֹוֶתיהָ  ַנְפִׁשי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַלַּמִים ָאנֹוַמְלָיה ֹחק נֹוֵתן דּוהוֹ 

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ִלְמׁשֹוְרִרים ִהְרהּור ַמֲעִניק הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ְּגזּוָלה ַאף ִחָּטה ִלְּמַצֵּמחַ  הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַּכָּפיו יְיִצירֵ , ֵּביתוֹ  ִמּכֹוְבֵׁשי ָנסֹוג, ַּבִית ַּבַעל הֹודּו

 >      ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  קּום ַמְׁשִּכיֵמי הֹודּו

  >  ַיְׁשִמיעַ  ְנִגינֹות ֻסַּלם ֵעץ ְוָכל ַיְצִליל ַּבַּבְרֶזל קֹול ִּכי הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  ַיְגִּביּהַ  ָנָפיוִּבכְ  ּומֹוֵׁשל ַהֶּפַרח ַעל ַהַּפְרַּפר ֵחן ִּכי הֹודּו

 ִאם ַּגם ְׁשַנִים ִיְׁשוּו ֶאָחד ְועֹוד ְוֶאָחד ְוִחּסּור ְּבִחּבּור ְספּוָנה' ה ַּדַעת הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי>  נֹוֲעדּו א

 ִּכי>  ִׁשּנּוִיים הּוא ַמןזְ : ַהָּקָטן ִמִּכְּסאוֹ  ְוֵהִׁשיב ְזַמן ַמהּו ְׁשַאְלִּתיו ַהֶּיֶלד הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי, ָחָכם
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 > ַהַּבֲערּות ַעל אֹור ִלְׁשֹּפ ַהֶּמְרָחק ֶאל ּוַמֲעִבירוֹ  ַהַחְׁשַמל ְללֹוֵכד הֹודּו

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי

 > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי>  ִחּסּון ִלְהיֹות ַחְיַּדק ִלְמַאֵּלף הֹודּו

 ִּתְׂשַּבע א>  ּוְנִגיַנת ַמִים קֹול ֹאֶזן ִּתְׂשַּבע א>  ְּבִמָּלה ָהָאָדם ְלרֹוֵקם ֹודּוה

 רּוחַ  ְנִׁשיָמה ִּתְׂשַּבע א אֹור ְׁשנֹות ּוֶמְרַחֵּקי ְודֹוֵמם צֹוֵמחַ  ְּתמּוַנת ַעִין

 < > ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי' לה הֹודּו>  ֱאִהים

  

 ]]]]''''זזזז הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 . הטיוטה עם הפגישה לפני חוה את מקשט אלוהים

 .מסגרות מכל קשת כמטחווי רחק? אותה לך יקשט שאלוהים? כזו אישה רוצה אתה

 .תשובה ממנה שאין בדרך תלך אל

 .המתבדלים לשבט תלך אל, העויינים לשבט תלך אל

 .ליפה מאשר לעמוק התשוקה חיי נשמת הוא לאשה החברה יחס

  

 הסמוי את בתוכה טומנת היא. סמויים בדברים להבחין ולםומע מאז ידעו נשים

 את ויודעת חשה התנכי בסיפור רבקה. מזה מופלא ואין החיים אל ממנה הפורץ

 יוצרת מעורבותו. מבינה שהאשה ממה מופקע יצחק. שיוולדו ילדיה נפש את החוצה

 המשפחה לפירוק גורמת לעשיו אהבתו את להחצין השתדלותו, איומה איבה

 . נצחית ינאהולש

  

 ישמעאל את להפריד יש חינוך שיקולי שבגלל טוענת, הקדומה האם, שרה כבר

 . ולציית להזדרז. לציית אוהב הוא. מציית, מגבלתו את יודע אולי, ואברהם מיצחק

  

: ביותר המוחץ המשפט. מאוד מביכה טעות עושה שהוא שלה לאבא מסבירה מרים

 ?  זו צדקותן טיב מה". ישראל נגאלו צדקניות נשים בזכות"

 רב דרש -' ב עמוד יא דף סוטה מסכת: באמת שם היה מה לי שמבהיר קדום חכם

 בכדיהן קטנים דגים להם מזמן ה"הקב, מים לשאוב] הנשים[ שהולכות...,  עוירא

 ואחת חמין של אחת קדירות שתי ושופתות ובאות דגים ומחצה מים מחצה ושואבות

 אותן ומאכילות אותן וסכות אותן ומרחיצות לשדה בעליהן אצל ומוליכות דגים של

 .שפתים בין להן ונזקקות אותן ומשקות
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 של הם הפעולות כל? סוטה ממסכת החכם בסיפור הנשים עם פעולה משתף מי

 פילאי באופן ומכין... דגים להם מזמן הוא: כבוד פחיתות בזה רואה שאינו האלוהים

 - - - אימהותנו ואלוקי אלוקינו, התרחיש את

 * 

. מים אותם וממלאות, והנכספת הריקה הרחם כמו ריקים כדים עם הולכות הנשים

 הדגים רטט של והאסוציאציה דגים של האופיינית בתנועה מבחינות הן המים בתוך

 הארוטית והתנועה, לפוריות בציפיה המפזזים הזרע תאי – השדות כל את מפעילה

  . המיוחלת

: ולחות רטיבות שופע הכל הנשית בסביבה

 .ושפתיים הזדקקות –לשיא  עד –כדים־מים־שאיבה־קדירות־רחיצה־סיכה־השקאה 

  

ַנְפִׁשי  ְּבִמְסּתֹוֵרי ָאִפיִתי ַצֲעִרי ֶקַמח>  ֶׁשֶכב ֵרַחִים ַהּבּוָׁשה ִחַּטת ֶאת ַחְנִּתיטָ טָ טָ טָ 

>  ַלְיָלה רסֹוהֵ  ְוָיֵרחַ  יֹוִמי ְּבֶׁשֶמׁש ִּדַּׁשְנִּתי>  ַמְכאֹוב יֹוֵסף ַּדַעת ֶלֶחם ִּכי> 

 ִּכַּנְרִתי ָיֶפה>  ִּכּנֹור ִהְתַנְּכרּוִתי ַלֲהֹפ>  ֶנֶבל ֵמיְתֵרי ַעל ִּדְמָעִתי ַסְכִּתי ַוֲאִני

ִמִּציָאִניד>  ִנֶּכֶרת ָצְלָחה ַנְפִׁשי ָׁשָבה ָל ַּתְטִעין>  ֱאמּוָנה ַּתְטִעין ְּגבּורֹוֶתי 

 < > ַׁשְוָעִתי

 ְּבִלי ְלֶאֶרץ נֹוֵטׁש>  ָהֲאִני עֹוַנת ֶאת ְמַסֵּים הּוא>  ּוֵפנּוְּבג ֵיׁש ֲעִדינּות ֵאיזוֹ 

 ָעֶליהָ  ִטַּפח ֶׁשִאָּכר> ֲאָדָמה  ִּבְרִעיַדת ְּכמוֹ >  טֹוָבה ַּתַחת ָרָעה טֹוֶוה> ְזַמן 

 אֹורוֹ >  ַעל ְמֵלָאה ֶׁשִּבְטנוֹ  ַסַהר ְּכמוֹ >  ֵאיָמה ֶנֶהְפָכה ּוְלֶפַתע>  ִסָּגִלּיֹות

 ֵּתֶכף>  ּוְבִגיָדה ִנימּוס ֶׁשל ֹיִפי ֵאיֶזה ְּבִלי>  ַעְצמוֹ  ֶׁשִהְמִעיט, ֵמָעָליו ֶׁשָדעַ 

ַהִּמּלּוט ִּפְתֵחי ְּבָכל ַהּגּוף ַּדְלתֹות>  ַעל מֹוָדָעה ּתֹוֶלה הּוא>  ְוָאׁשּוב ֵאֵל 

 ּוְבֵני>  ּובָאׁש ֵּתֶכף: ֶׁשָּתָלה>  ַנְפׁשוֹ  ְסחֹוַרת ֶׁשָאְזָלה ֲחנּות ַּבַעל ְּכמוֹ > 

 < > ֶאְבלוֹ  מֹוַדַעת ֶאת לוֹ  ָּתלּו ֵּביתוֹ 

  

 ]]]]''''חחחח הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 אתה אם. הגולן לרמת לעלות מתנדבים צריך. אליו אותי קורא בבירנית בבסיס פ"המ

. מילואימניקים יהיו שלך החיילים. בבית אתה החגים כל – ופר'צ מקבל אתה, עולה

, השנה ראש – החגים כל בבית היותל! ציוד תארגן לך! עולה אני? אומר אתה מה

 לחגים בא אני? אבא. לבית להתקשר שם אפשר, צבאית מרפאה יש בנפח! סוכות

 כיפור אחרי. מתאחרת החופשה אבל. בטוח זה כן. הסוכה את אבנה אני כן. לבית
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 למארב לכניסה חיילים לקחת ונוסע הקומנדקר על עולה אני כיפור ליל. הביתה תצאו

 .הקדוש ביום ראשונה יעהנס. הסורי בשטח

  

 ָעִׂשיִתי ַעְוָלה ִאם ִּבי רּוִחי ָצְדָקה א ִאם>  ְּדָבֶרי עֹוֵׂשי ֹּכחַ  ִּגּבֹוֵרי ֵראִתייָ יָ יָ יָ 

 ְׁשבּוִרים לּוחֹות ִּכי>  ָאַמְרּתָ  ֹּכחַ  ִייַׁשר ֻלחֹות ֶׁשִּׁשֵּבר ַעְמָרם ְלֶבן ֵהן> 

 ְׁשַנת ְּכֹאֶׁשר ִלי ֲעַדִין ַּכַּפי ִויִגיעַ >  יָהְׁשַלְכּתִ  אֹוָת ַאֲהָבִתי ֵמַהר>  ָׂשמּוִני

>  ֲהָפִכים ְׂשֵדה רֹוָעה ַנְפִׁשי ִּכי> ֲעֵנִני , ֲאדֹוִני ִּבי, ְקָראִתי, ֲאָהּה> ָהעֹוֵבד 

 יֹום ְלָאָׁשם ְׁשִמי ִהְקִטיעּו>  ִלְקֹצר ַלּקֹוֵצר לֹוַמר ַוְיַׁשְּלׁשּו ַמָּגל ָעַלי ְיָזְרזּו

 < >  ָלהַליְ  ְוַחָטאת

  

 ָאֵמן, ְּתִפּלֹוָתיו ֵהד ְמִׁשיָבה ַּבִּתְקָרה ּבֹוֶהה>  ַּבִּמָּטה ַהּׁשֹוֵכב ְּתִפַּלת ִהיא ָיָפה

 ְּתִפַּלת ָיָפה>  ְוצֹוֲחִקים ָיָׁשן ַּתְקִליט ָׂשמּו ַמְלָאִכים ֵמָעָליו ַּבּקֹוָמה>  ֶסָלה

: לוֹ  ְוָאְמרּו ֵעץ ָאָדם ִיְׁשֹּתל ִּכי: ינּוְוָׁשנִ >  ַּבַּמֶּסֶכת ָּכָאמּור ֲחמֹור ַעל ָהרֹוֵכב

 ֹׁשֶרׁש ַּגם>  ָיֶפה ַיְׁשֶקה, ֻּגָּמה ָיֶפה ַיְחֹּפר>  ִלְׁשֹּתל ְיַסֵּים>  !"ָּבא ָמִׁשיחַ "

ָעֶלה ְוָכל ִמְּתהֹום לֹוֵגם יֹוְמ ָּפָניו ַהֵּמִליט ְּתִפַּלת>  ְיַלֵּקק ֵמַהֶּׁשֶמׁש ַחֶּיי 

 ֶסָלה ְיֻדְכַּד ְוא ָּכִרי ַיֲעֹטף ִּכי ְלָעִני ְּתִפָּלה>  ֹאֶרז ַהּבֹוֵרר תְּתִפּלַ >  ְוִנְכָלם

< > 

   

 ]]]]''''טטטט הרהורהרהורהרהורהרהור[[[[

        

 מחר לפחות. מארב אשכב אני בלילה. קונייטרה. 1973. הכיפורים יום ערב, שישי יום

 כי צם אני. כפה עם הולך אינני? צם אני למה. צם אני הרי. היום כל לישון אוכל

 הסעודה אחרי. דבר שום עשיתי לא. לא ממש? מעשי על כפרה רוצה אני האם. צמים

 את נקבל. הרמה לדרום וניסע הנהג את אקח כך אחר. הקומנדקר את לזווד צריך

 הסורי הטנק של העמדה מול, המארב של הציון לנקודת ונכנס ללילה הסיסמאות

 .הימים ששת מלחמת מאז שם הנמצא

 חדירת נזהה אם, הגבעות את נסרוק מג למקלע שצמוד םכוכבי אור מגביר במכשיר

 מחבל איזה. יפה אסיסמ. חג שמחת: אהסיסמ. בבטן צרור יקבלו הם  .p.l.oמחבלים

 להיזהר כדי ברגל הולכים. להיכנס הזמן והגיע שוקעת השמש? כיפור ביום יכנס

. םכול את ויהרוג טיל שיירה מלכוד שתפעיל ולגרום לארוב שיכול ממעיד מתיל

 בבית מה משום התפללתי" אל־על"ב. מילואימניקים איתי יש. במארב מתמקמים. שקט

 יבוא יום. בעיני חן שמצאו פסוקים ואמרתי סידור פתחתי – עמדתי יחיד. הכנסת
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? אחד כל של בבית נמצא לא והוא נפרד בית לאלוהים יש בעצם למה. בית ואקים

 והמבט והצרצרים הקשר מכשיר של הרך הלחש ורק גמור ושקט ענקיים כשהשמים

 כל. המשמעות אל, העתיד אל מרחיקות המחשבות, אדום האינפרה במשקפת נעוץ

 תתי כמה FN מקלע, מילימטר 52 מרגמה עם כאן אנחנו ורק צמים כעת היהודים

 . חדירה תהיה לא הזה במארב שגם ובטוח, רימונים, עוזי מקלע

  

 העולם כל. נוחרת סוריה. להתקפל וראיש לקבל צריכים. שחר של ראשון אור מגיע

 שמונה בשעה. ולבבי אני רק ערים. אבי נרדם, נמה אימי. אגס גם תפוח נם. הס ישן

 והשקט, הגולן רמת של הראשי הכביש על חזרנו, הכיפורים יום שבת, ושלושים

. היהשני לקומה חזרתי. הנשק את פרקנו – עצמו את הוכיח הקדוש היום של המתוק

 לא הוא אבל. צם הוא שגם אומר פוליטי ראובן. במיטה לנמנם אוכל יוםה כל עכשיו

 . כף לאלוהים גם בטח אז לי כף אם אבל. שלו ברעב מתעניין ממש שאלוהים בטוח

  

 ֱאִהים ְּבַדֵּפי ְמַׁשְרֵּבט ,ִּתינֹוק ִסיַני ַהר>  ֵסֶפר ֵּבית ְיֵמי ַּדֵּדי ְוָתבֹור ְרֶמלּכַ ּכַ ּכַ ּכַ 

 ֵאַלי ְמַדֵּבר> ִמְּפַלְסִטיק ְּפָרִחים ַּבֲהֻמַּלת ֵאַלי ְמַדֵּבר>  חַ ּובֹורֵ  ְוצֹוֵחק ַחִּיים

 ָטהֹור ֵעֶדן ַּגן ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ֶאת ָרִאיִתי ַוֲאִני>  ְמַרְׁשֵרׁש ִמַּנְילֹון ְּבַׁשְרְׁשָראֹות

 ֻּכָּלם>  ַהַּצָּואר ֲאֻדַּמת ַהחֹוִחית>  ַהְּגִדיָלן ַהחֹוחַ , ְוַהַּיְנּבּוט ַהַּיְּבִלית ְׁשמֹות ֶׁשל

 > ָהֹאֶהל ֶּפַתח ּבֹור ִיְכרּו>  ָיַדְעּתָ  ַאָּתה ְיֵרֶאי ְׂשָנאֹות ֶאת ַרק>  ֹאֶׁשר
 

 ֵאי>  ַּבֶּתֶלם ְוא ְזִריָעה ְּבֶתֶלם ָהְלכּו>  ָעָפר ַטַעם ֶׁשָּיְדעּו ַרְגַלי ַּכּפֹות

>  ְלָׁשַמִים ַקְרַקע ֵּבין ִלְנֹסק ַבֵּקׁשַהְּמ  ַהּגּוף ֶאת ַיְחְצצּו ֵאי, ַנֲעַלִים ִיְנֲעלּו

, סּוְלָיה ַׁשל>  ָהֱאִהים ְמַחְּפֵׂשי, ְנָעַלִי ֶאת ְׁשִלי, ַרְגֶלי ֵמַעל ְנָעֶלי ַׁשל

>  ֶּבָעָפר ְּגִעי ַהּצֹוֵמחַ  ְלָכל ֵחֶרֶׁשת, ַהּנֹוֵבט ִמָּכל ֶנֱאֶלֶמת>  ְנעּוָלה ֶנֶפׁש

>  ָיַדִים ָּבֵּתי ִעם ֶׁשֶקר ֹּכֲהֵני ַהְּמַׁשְּמִׁשים ָרִעים ָמה תזֹוֶכֶר  ְיֵחָפה ִהְתַהְּלִכי

, ָּגלּוי ֹראִׁשי, ְיֵחפֹות ַרְגַלי>  ָיֵגעַ  ְּבָבָׂשר ָּבָׂשר – ָּבַאֲהָבה ִּכי ֵעיֻרִּמים ֶׁשֵאיָנם

 < > ָׁשַמִים חֹוֵפף

  

  

 הלא? שפתו מהי? אלוהים הוא מי. אלוהים דבר לי ממתין כי ידעתי המלחמה אחרי

. הנייר אותו על שנים מאות שהודפס מה את לשמוע לסבול יכול אינו שכבר אפשר

 ?בפיהם דבר יםשיׂש די חדשים משוררים לו יקומו מתי

  


