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יוסף שרון
 

תנ"ך מהחלון
 

ִזָּכרֹון ּגֹוֵרר ֶמְרָחק - ִאְלָמֵלא ַּגְרנּו ּכֹה ָקרֹוב
ֶׁשָאַמְרִּתי ִלְפָעִמים ְּבקֹול "ֶׁשָּיבֹוא ְוַיִּגיד ְּכָבר" -

 
ְוָכל ַחּלֹון ֻמְסָּתר ֶחְלִקית ִּכְמִדיַנת ֲעָנק

ְוַהַּדָּיִרים ָהֵהם ִהְתַחְּלפּו, אֹו ֶׁשָעְברּו ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ָּבֶרֶגל.
ְצִעיִרים, ִּגְלְּגלּו ַטָּבק ְוַעל ִּבְרֵּכיֶהם ָּתָנ"ְך

ְּבֶרזֹולּוְצָיה ִראׁשֹוִנית ָּכל ָּכְך.
)ֹלא ִנְרֶאה ֶׁשָהְרָפִאים ָּכרּו ֲאֵליֶהם ִּפְרָצה(.

 
ִׁשיָרה? ֵּבין ְּתִהִּלים ְלֵבין ִמְׁשֵלי

ַּדָּיר ֶאָחד - ִאם ְלַהְׁשוֹות ֶאת ָהעֹוָלם ְלֵבית ְמגּוִרים  -
ִעְנָינֹו ֵריָקם ִּכי ִעְנָינֹו ֵאינֹו ַאֲהָבָתם. אּוַלי ֶטְנֶּדר ְלִפּנּוי ַאְרָּגִזים.

ַהּמֹוֵעד ַהַּמְתִאים ְלָכל ֵעת ָּגְלִמי ָלרֹב,
ֲאָנִכי ִמן ַהַּלַחץ ְוַהְּדִחָּיה ַהֲהָדִדית ֶׁשל ְסָפִרים ְצמּוִדים,

)ּגֶֹדל ָהאֹות ֶׁשל ַהְּדָבִרים ֵאינֹו ָאִחיד(.
 

ֶאֶנְרְּגיֹות ְוִאיֶנְרְציֹות ֻסְּדרּו ְּכמֹו ִּבְלִחיַצת ַּכְפּתֹור.
ְּדֻמּיֹות ִהְתַחְּלפּו ָׁשם - ַּכּיֹום ְּבעּוָגה, ֻׁשְלָחן.

 
ַּכד ֶחֶרס ֶׁשַּבַעל ְמָלאָכה נֹוָסף ָסַגר ָעָליו ְּבֶרֶׁשת ְנָצִרים.
ָּתֵאר ְלָך ְקִריאֹות ְמָחָאה ֲחנּוקֹות ְוִנְבְלמּו ִּכְׁשִרירּות ֵלב

ְוַכד ַהֶחֶרס נֹוֵׁשם ֶאת ַקֵּוי־ַהִּמְתָאר ֶׁשל ָּדְפנֹוָתיו. 
 

ָּתְכִנית ַאְרִכיֶטְקטֹוִנית ִמּגַֹבּה ֹלא ִנְרֶאה
ֹלא ַּתְסִּתיר ָּדָבר, ֵאין ָּבּה ַהְצָלָלה -

"ּוִמי ָהָיה ַהַּצָּלם", ׁשֹוֵאל ָּכל ֶאָחד ִּבְמבּוָכה
ְּבעֹוָלם ֶׁשּמֹוִסיף ַעל ִּפְענּוַח ֵאיזֹו ְׁשִקיפּות.

* 

ְּבֵבית ַהְּקִלָּיה ְלַהְקָּפַאת ּתֹוָבנֹות
ָקֶפה ָׁשחֹר ִלְׁשמֹוֶנה ֵּתַׁשע ָׁשִנים.

ֵעיֵני ִצּפֹוִרים ְוָכל ַהְּׁשָאר - ַסֶחֶבת ֲאֻרָּכה.
ַעְפַעֵּפי ַהַּׁשַחר ְּכַמְטֲאֵטא נֹוצֹות ָחָדׁש ְוַרְך

ְּבִלי ֶמֶלל ֶׁשל רֹוֵפא ַהַּמֶּכה ְּבַעְצמֹו
ַעל ַחְּטאֹות ַהַהְבָחָנה!

 
ֶעֶרב ֶאָחד ִּפְתאֹום ְּגָפִנים ְמַטְּפסֹות ִמן ַהַחּלֹון ַההּוא

ְּכִאּלּו ָאְמרּו: ַהְּסִחיָטה יֹוֵתר ֲעִדיָנה,
ַהַּיִין ְמֻׁשָּבח יֹוֵתר.

עֹוד ִסּפּור ַעל ֶּבן ָאָדם ֶׁשִחּכּו לֹו.
ְגָפִנים ְמַטְּפסֹות ִמן ַהַחּלֹון ַההּוא ְוַהחּוָצה.

 
ֹלא ֵהַבְנִּתי עֹוד - ֵאיֹפה ָהֶרַקע,

ֶנֶאְרזּו ָהַאְרָּגִזים, ַּגם ִמחּוץ ְלֵבית ַהְּמגּוִרים,
ְוָקרֹוב ַלֶּטְנֶּדר. ָמִהיר ְּכמֹו ָּדָבר ַהִּנְלָמד ִמּסֹופֹו –

זֹו ַהְּנֻקָּדה ַהְּׁשחֹוָרה ִּבְקֵצה ַמָּדָפם - ֵסֶפר ָּתָנ״ְך –
ְּכִנְׁשָען ַעל ֶּדֶלת - "ַמה ַּתֲעֶׂשה",

"ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך", "ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך".

פנחס גרשום

בחנות נעליים

ֶזה ָהָיה
ַרק עֶֹדף
ֲאָבל ָּכל

ֶׁשֶקל ָּכסּוף
ְּבַמָּגֵעְך,

אֹוָצר ְּבָיִדי

*
        לאנה 

ְּכָעָנן
ָּכֵבד

ַּכֲחִבית ַיִין
ּתֹוֶסֶסת

ְלַהְׁשקֹות ַּגן
ּוְלַׁשֵּכר ֲאהּוָבה  
ִעם ַהֶּוֶרד ַהּנֹוֵפל

ַעל ִּבְטָנּה
ְלִהְתעֹוֵרר

*
                      

ַמָּבֵטְך ַעל ֵעיַני
ְּכַגל ַעל ַהֶּסַלע

ֲאִני ִמְתּפֹוֵרר
ְוטֹוֵבַע

ָּבְך

*

ָאבֹוא ֵאַלִיְך ָקטּוף
ֶׁשָּתִריִחי אֹוִתי

ֶׁשַּתַאְסִפי ּכֹוְתרֹוַתי

פנחס גרשום, בן 41, מורה לעברית, 
בוגר החוגים לספרות כללית ומחשבת 

ישראל באוניברסיטת חיפה.


