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יודית שחר

בניין הרבנות הישן  

ַחֶּיֶבת ְלהֹודֹות, ַחַּיי ֹלא ָהיּו 
ּכֹה ְּכעּוִרים ַּכֲחִזיתֹו ֶׁשל 

ִּבְנַין ָהַרָּבנּות ַהָּיָׁשן 
ּבֹו ִנְרַׁשְמִּתי ְלִנּׂשּוִאין

ּבֹו ִהְתָּגַרְׁשִּתי
ְלַיד ַהּׁשּוק ְּבֶפַתח ִּתְקָוה.
ִנִּסיִתי ְלַיּפֹות, ִהְתַעַּקְׁשִּתי

ִהְפַרְחִּתי ְּפָרִחים ַּבֲאָדִנּיֹות ֻמְפָרכֹות
ֵהַאְרִּתי ָּפִנים ַּגם ַּבחֶֹׁשְך,

ַאְך ֲאִפּלּו ַהִּבְנָין ַהָּיָׁשן
ַעל ְלֵבָניו ָהְרבּועֹות ַהַּמֲאִפירֹות

הּוְכַרע ְוִנְנַטׁש

צדקת דרכנו  

ָאנּו, ְלַהָּלן, ַהְּמַׁשְכְנִעים, ִנְתַּכַּנְסנּו ָּכאן
ֻּכָּלנּו ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהְּמֻׁשְכָנִעים

ְּבִצְדַקת ַּדְרֵּכנּו.
ׁשּורֹוֵתינּו ַּדּלֹות, ְמֻכָּוצֹות, ָּפֵנינּו

מּוָרמֹות ֶאל ּגֶֹדל ַהַּמֲעָמד,
ְּבֶרטֹוִריָקה ַמְרִׁשיָמה ְּבִקיָאה ִּבְפָרִטים

ְּגדֹוִלים ַעד ְקַטְנַטִנים ָאנּו ַמֲעִלים ְטָענֹות
נֹוְטפֹות ָעֶול ִהיְסטֹוִרי,

ְוַגם ִאם ַׂשְמנּו ִלֵּבנּו ֶׁשְּבעֹוֶדּנּו ְמַדְּבִרים ִנְגָנב 
ִמַּתְחֵּתינּו ַהָּׁשִטיַח ֶׁשָעָליו ָאנּו יֹוְׁשִבים 

)ֲעבֹוַדת ָיד ַמְרִהיָבה ֶׁשל ּפֹוֶעֶלת ְקַׁשת יֹום(
ָאנּו ַמְמִׁשיִכים ּוַמְמִׁשיִכים ִּכי ָמה נֹוָתר 

ָלנּו ִמְּלַבד ִמִּלים ְועֹוד ִמִּלים ְועֹוד
ּוָפֵנינּו ַהֲחִצי מּוַצּלֹות ֲחִצי מּוָארֹות    

ְּבאֹור ַהָּפָנס ַהֻּמְחָלׁש ֶׁשָּפַלׁש 
ְלַהְסִּגיר ֶאת ְּתבּוַסת ָּפֵנינּו

כושלאימשלו  

ּכּוֶׁשְלִאָּמֶׁשְלִׁשיר ֶׁשָּצַמח לֹו
ָעֹנג ּוַמְסִעיר ְוֵהִעיר

ַּבֲחֵמׁש ַּבּבֶֹקר,
הּוא ָׁשר ַעל ַסף ַהְּתהֹום
ָהֲעִמיָדה ַהַּדָּקה ַּדִּקיָקה

ֹלא, ֹלא, ַעל מֹוָתּה ֶׁשל ִאִּמי,
ֹלא, ֶרַגע, ַעל ָמה הּוא ָׁשר

ֲעַדִין ָהְיָתה ִּבי ַהֻּיֲהָרה    
ְּכֶׁשָאַחְזִּתי ְּבַמְחֶּבֶרת ַהִּׁשיִרים ָהֲאֻדָּמה

ָּבאֹוטֹוּבּוס ֶׁשל ֵׁשׁש ֲחִמִּׁשים
ְוִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַהְׁשִּכים ַּתְלִמיִדים,

ִאָּמא ֶׁשל ... ָעְנָתה ָּבְכָתה ֶׁשֲעַדִין
ִהיא ֹלא ָחְזָרה ְוֵאין ָלּה ֻמָּׂשג 
ֵהיָכן ִהיא ָהְיָתה ָּכל ַהַּלְיָלה.
ּוַבִּכָּתה ש' ָזַרק ֻׁשְלָחן על י'

ְו מ' ִהְתמֹוְטָטה ַּבַהְפָסָקה,
ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָּׁשְתָתה

ּכּוֶׁשְלִאָּמֶׁשְלַמְׁשמֹו ַהִּׁשיר
ְּכֶׁשָחַזְרִּתי ִמְּיִׁשיבֹות ְלָהִזין ִצּיּוִנים

ְוסֹוף סֹוף ָּתַפְסִּתי ֶאת נ'
ְוָׁשַאְלִּתי ְלָאן ֶנֶעְלָמה ְּכָבר ַּכָּמה ָיִמים,

ִהיא ָעְנָתה ֶׁשָחֵבר ֶׁשָּלּה ַּבֲעִריקּות
ְוַאָּבא ָזַרק אֹוָתּה ֵמַהַּבִית ׁשּוב,

ְלָכל ָהרּוחֹות, ּכּוֶׁשְלִאָּמֶׁשּלֹו,
ְּכָבר ַאַחת ַּבַּלְיָלה

ְוִׁשיר

על המשוררת, חוזה בלתי כתוב   
  

ַעל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ִלְהיֹות ָרָזה,
ָרָזה ְלָפחֹות ִאם ֹלא ַּדָּקה,

ֵאין ֶזה ָנֶאה ְּכָלל ֶׁשְּתַטְלֵטל
ֶּכֶרס ֶּפֶרא אֹו ַיְׁשָבן ְמֻגָּדל.

ָעֶליָה ִלְהיֹות ְמצֹוֶדֶדת ְּבִמָּדה
ֹלא ְּבלֹוְנִּדיִנית ְּבִמָּדה

ַהְּמׁשֹוֶרֶרת עֹוֶסֶקת ְּברּוַח
ָעֶליָה ְלַהְפִּגין ַאְוִריִרּיּות.

קֹוָלּה ֶׁשל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ְּבִמָּדה,
ֹלא ַּגס ֲחִליָלה

ֹלא צֹוְרָמִני ַעד ְיָלָלה,
ָעֶליָה ִלְנׁשֹב ְּכמֹו ָהרּוַח.

ִחּיּוָכּה ָצחֹור ְּכִפי
ַמְחְׁשבֹוֶתיָה ַהֻּמְבָהקֹות.

 
ֹלא טֹוָבה ִהְזַּדְּקנּוָתּה ֶׁשל ַהְּמׁשֹוֶרֶרת,

ִהְזַּדְּקנּוָתּה ְמֻיֶּתֶרת ְוֵאיָנּה מֹוִעיָלה,
ַרֲעַנּנּות ֶרֶלַוְנִטית, ֶזה ַהּבֹון טֹון ֶׁשל ַהָּׁשָנה.

ַאל ָלּה ְלַהְזִעיף ְלַהְקִדיר ִלְרגֹון
ַלֲהֹפְך ְלָמָרה, ֶזה ְמַקֵּמט ֶאת ַהַּדִּפים

ּוַמֲעֶלה ְמֵרָרה,
ָעֶליָה ִלְזרֹם ְּבִמָּדה

ִלְהיֹות ִציִנית ְּבִמָּדה
ִלְׂשמַֹח ְלִעִּתים

ָעֶליָה ְלַהְפִנים ֶאת ַהּקֹוד
ְלַהְקִּפיד ַעל ַהְּכָלִלים,
ַאֶחֶרת, ְלָאן ִּתַּקח ֶאת

ַהּבּוָׁשה.


