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יצחק מלמד

בין קדיש לקדיש

ָעה ָ ְסִביבֹות ַהּשׁ ּבִ
ִעים ִים ְוַאְרּבָ ּתַ ׁשְ

]ָהָיה, הֹוֶוה, הּוא[ ִמְתעֹוֵרר לֹוַמר
ים[ ּקּון ֲחצֹות ]ַחּיִ ּתִ

ָאז ׁשֶ
מּות[ ]ִאּלְ
ּדֹוֶבֶרת 
ָבה ַמְחׁשָ

אור לט' סיוון ה'תשנ"ה

את העומד

ֶאת ָהעֹוֵמד
רֹון ְסּדְ ְקֵצה ַהּמִ ּבִ

יר ֲאִני ַמּכִ

ָנה ְבִעים ׁשָ ִלְפֵני ׁשִ
ִני ְלָכאן ִלָוּ

ֵני ַהחֹול ֶאל ּפְ

ֵעת ּכָ
י ָהָאדֹון ֵמִאיץ ּבִ

ְלֵהָחֵפז

ָבר י ּדָ ֵאיִני נֹוֵטל ִעּמִ
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ר ְרּגֵ ּגַ
ֶחֶלת ּגַ

י קֹוָלב ֵאיִני נֹוֵטל ִעּמִ
ִמְזָוָדה ֵריָקה ּבְ

ֶלד ַרק ׁשֶ
ֶטן אן ַעל ּבֶ ָתה ּכָ ִהּכְ ף ָיִדי ׁשֶ ּכַ

ּה ִאּמָ
קּוָפה ַחת ִליִמיִני ׁשְ ֻמּנַ

ה ִהּנֵ
ֹטל.

קריה דלתתא

 )sehr geordnete( ֲהָלָכה ֶרת ּכַ ה ְמֻסּדֶ ל ַמּטָ ַאְך ִקְרָיה ׁשֶ
ֵדרֹות ֲאֻרּכֹות, ְרחֹובֹות ְוַתּנּוִרים ׂשְ

ָמּה – ַההֹוֶלֶכת ְוֵאֶווְני ַאַחת – ָסאִלי ָמֶייער ׁשְ
יִריְך ַעד ּבֹוֲאָכה ּפֹוְיִלין ִמּצִ

)Baüme( ְוִאיָלנֹות )Blumen( ָרִחים ים, ּפְ ּה ַמְעָינֹות ְמַפּכִ ְלִצּדָ
ֵדָרה, ֶלת ַהּשְׂ ּצֶ ֵמֵעת ְלֵעת ִמְתּפַ

ַרח ְוַעִין ּוְבָכל ֵעת – ּפֶ
ּוְבָכל ַעִין – ַזְרִזיֵפי ָאָדם.

ַתּנּוִרים מּוָאִרים י ָהְרחֹובֹות ּבְ ְוִצּדֵ
ְוֵאד

ּנּוִרים עֹוֶלה ִמן ַהּתַ

ֵריַח ְקֹטֶרת ]ָאָדם[
ַח ּנּוִרים ַמְרֶאה ִמְזּבֵ ַמְרֶאה ַהּתַ

ְך ּבֹו ֵיינֹות ]ָאָדם[ ַוֲחָלִבים ְוֹכֵהן ְמַנּסֵ
.)Palestina( ה ֵריַח ִניחֹוַח הּוא ְלֵאַלת ָהָאֶרץ ּ ִאֵשׁ

ַמְרֶאה ָהִאיָלנֹות ַמְרֶאה ]ָאָדם[
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ָרִחים קּוִפים ַהּפְ ׁשְ
ָרִחים ין ַהּפְ ְוִניִמים ְקַטּנֹות הֹוְלכֹות ּבֵ

ל ִאיָלן ֹראׁש ּכָ ֶסת ּבְ ָבה ְמַטּפֶ ַמְחׁשָ
ים עֹולֹות ִמן ִמּלִ

ן ַהּגַ
ֲהָברֹות ְקטּועֹות

יקֹות ינֹות ַעּתִ ֵדָרה ַמְנּגִ את ַהּשְׂ ְנׁשֹב ָהרּוַח ִמְתַמּלֵ ִבּ

ְוָקִמים ׁשֹוְמֵרי ָהְרחֹובֹות ְלַהּסֹות ֶאת ֲאַסְפסּוף ָהֵעִצים
ה נֹוְזִפים ְתִחּלָ ּבִ

ִמים ְך ְמַאּיְ ְוַאַחר ּכָ
י. ַמּלִ ֹור ַהַחׁשְ ּשׂ ְלַבּסֹוף רֹוְמִזים ֶאל ַהּמַ

ֵעת ֲחצֹות י ּבְ ]ּכִ
ן־ּגּוְריֹון. ֵדרֹות ּבֶ ׂשְ ִמְצָעד ְצָבִאי עֹוֵבר ּבִ

ֲאִויר נּועֹות ּבָ ן ּתְ ְרִביָטן ְמַסּמֵ ַ ַהּשׁ
ַהֲחִליִלים ׁשֹוְרִקים,

ַחִים. ְטּבָ י ַהּמִ ּתֵ ְלקֹול ִמְצֲהלֹות ַהּתֹף קֹוְרִסים ּבָ
ָנה ים ׁשָ ִ ל ֲחִמּשׁ ִאחּור ׁשֶ ּבְ

ִליְנָקה[. ְחֶרֶרת ֶאת ְטֶרּבְ ְזֹמֶרת ַצַה"ל ְמׁשַ ּתִ

אבי, אבי

ָאִבי, ָאִבי
ַתק ָאִבי ֵאיָכה ׁשָ

ֵאי ָהֶרֶכב
ים ָרׁשִ ְוֵאי ַהּפָ

ַרק רּוַח ָאִבי  
ָאִבי ַרק רּוַח  

תמוז התשנ"ט


