אשׁית
ְבּ ֵר ִ

כט

שיר מאת :יעקב בלזם
חוֹרה ַעל גַּ ֵבּי ְל ָבנָ ה –
אשׁית ַהכֹּלַ ,תּ ֲעמ ְֹדנָ ה ְצפוּפוֹת – ֵאשׁ ְשׁ ָ
ְבּ ֵר ִ
לוֹאהּ.
וּמ ָ
אוֹתיּוֹתֲ ,א ֶשׁר ָבּ ֶהן ֵה ֵחל ַה ָמּקוֹם ִל ְברֹא ֶאת ָה ָא ֶרץ ְ
ָה ִ
תּוֹרין ַהנִּ ְפ ָלא;
רוֹמזוֹת ְלסוֹדוֹת ֶע ְליוֹנִ יםַ ,ה ְטּמוּנִ ים ְבּתוְֹך ַה ִמּ ְס ִ
ֵהן ְ
מוֹתיו ַה ְקּ ִ
ִל ְשׁ ָ
הוֹלכוֹת – וְ ַעל ְפּנֵ י ִכ ְסאוֹ ִתּ ְר ַח ְפנָ ה.
דוֹשׁים ִמ ְצ ָט ְרפוֹת וְ ְ
בּוֹרא קוֹל ָחזָ ק ֶשׁ ָח ַצב ֶאת ַל ֲהבוֹת ִא ָשּׁיו;
וּפ ְתאֹם יַ ְשׁ ִמ ַיע ַה ֵ
ִ
אוֹתיּוֹת ִמ ָפּנָ יו.
יְתא!״ – וְ ָח ְרדוּ ָה ִ
אוֹר ָ
יִת ָבּ ֵרי ַ
קוֹל גָּ דוֹל ,וְ לֹא יָ ָסף :״ ְ
וַ תּ ֹ ֶ
אמר ָה ָא ֶלף :״נָ זוּזָ ה ,וְ ֶרוַ ח ֵבּין ֵע ֶדר ְל ֵע ֶדר נָ ִשׂים!״
ֹלהים.״
אשׁית ָבּ ָרא ֱאִ -
״בּ ֵר ִ
אוֹתיּוֹת ,וְ ִהנֵּ ה זֶ ה ָח ָדשׁ – ְ
ָאז ָע ְמדוּ ָה ִ
טוֹבה.
בּוֹרא ִכּי ָ
תּוֹרה ֶשׁ ָע ָשׂה ,וַ יַּ ְרא ַה ֵ
בּוֹרא ַבּ ָ
וַ יִּ ְס ַתּ ֵכּל ַה ֵ
אוֹתהּ.
יהם וַ ַיְּב ְקּשׁוּ ִל ְר ָ
וַ יַּ ַע ְמדוּ ָפּ ַמ ְליָ א ֶשׁל ַמ ֲע ָלה ,וַ יִּ ְשּׂאוּ ֵעינֵ ֶ
״מה ָכּתוּב ָבּהּ?״ – ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א :״ ִ׳כּי ְיַב ֶער ִאישׁ ָשׂ ֶדה אוֹ ֶכ ֶרם
אמרוַּ :
וַ יּ ֹ ְ
יִכ ֶרה ִאישׁ בֹּר.׳ ״
וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ְבּ ִעיר ֹה.׳ וְ עוֹד :׳וְ ִכי יִ ְפ ַתּח ִאישׁ בּוֹר אוֹ ִכּי ְ
״אין בּוֹר וְ ֵאין ָשׂ ֶדה! ֵאין ִאישׁ וְ ֵאין ֶכּ ֶרם!
וּפ ְתחוּ וְ ָענוּ ַמ ְל ָא ָכיוֵ :
ָ
״מ ְל ָא ַכי ,נִ ְתיָ ֲע ָצה:
אמר ַה ָמּקוֹםַ :
ְל ֵשׁם ַמה ָט ַר ְח ָתּ ְל ָב ְר ָאהּ?״ וַ יּ ֹ ֶ
וּב ֵכן ,נִ ְב ָרא ָא ָדם ְל ָע ְב ָדהּ ְ
יתם – ְ
תּוֹר ִתי ְר ִא ֶ
ָ
וּל ָשׁ ְמ ָרהּ? וְ גַ ם
עוֹלם ,וְ ָכל טוּב ֲאדוֹנָ יו ְבּתוֹכוֹ – וְ ֻכלּוֹ ָל ָא ָדם ַל ֲהנָ ָאה?״
נִ ְב ָרא ָ
דוֹלה ,וַ ַתּ ַען ִבּזְ ָע ָקה:
בוּצת ַמ ְל ָא ִכים נִ ְכ ָבּ ָדה וּגְ ָ
וַ ַתּ ֲעמֹד ְק ַ
ַ״רק ֻט ְמ ָאה וְ ִטנּוּף וְ ָח ָמס וְ נִ אוּף ָיִבּ ְראוִּ ,אם ַתּ ֲע ֶשׂה ִכ ְד ָב ְרָך!״
בוּצה ְק ַטנָּ ה
אוֹמ ִרים ֻכּ ְל ֶכם?״ וַ ַתּ ַען ְק ָ
בּוֹרא :״וְ ָכְך ְ
אמר ַה ֵ
וַ יּ ֹ ֶ
עוֹלם ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וֶ ֱאמוּנָ ה.״
״אף ְטמוּנִ ים ְבּ ֻחבּוֹ ֶשׁל ָ
ְבּנַ ַחתַ :
______________________________________________________
יעקב בלזם גר בווּדמיר עם אביטל דבורה ועם בנם אברהם חיים .שיריו הקודמים
הופיעו בביטאון הדור :השנתון העברי של אמריקה.

ל  :חקירה
יכםִ ,מ ִדּ ְב ֵרי ָה ֵע ָדה ֶשׁ ָקּ ְד ָמה.״
״כּן נִ ְר ִאים ִדּ ְב ֵר ֶ
בּוֹראֵ :
אמר ַה ֵ
וַ יּ ֹ ֶ
שׁוֹבר ֲא ָרזִ ים )לוּ ָהיוּ ֲא ָרזִ ים ְל ָשׁ ְב ָרה(:
וַ יִּ ָשּׁ ַמע קוֹל ָה ָדר ,קוֹל ֵ
יוֹקנִ י;
דּוֹמה ִל ְד ָ
תּוֹרה; ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ – ֶ
קוֹל ״נַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם – ְל ַקיֵּ ם ַה ָ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ָכּמוֹנִ י – יִ ְד ֶמה ִלּי ,וְ יֵ ֵלְך ְבּ ַד ְר ִכּי.
מוּתנוּ – ְל ָה ִבין ְ
ִכּ ְד ֵ
וּב ָשׂר ִתּ ְהיֶ ה ִמ ְבּ ָשׂרוֹ –
״וְ גַ ם ִא ָשּׁה נַ ֲע ֶשׂה – ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ָמיוָ ,
וּלגוּף ֶא ָחדְ ,שׁנַ יִם יֵ ָה ְפכוּ.
וְ ָד ַבק ָבּהּ ָא ָדם ,וְ יֶ ֱא ָה ֶב ָה; ְ
יִמשׁ ֹל;
עוֹלם ָל ֶשׁ ֶבת בּוֹ ,יִ ְר ֶדּה וְ ְ
וְ נַ ֲע ֶשׂה ַחיּוֹת ְל ֶצוֶ ת לוָֹ ,
עוֹלם ֶשׁל ֶח ֶסד ְיִבנֶ הְ ,בּ ַקו תֹּהוּ וַ ֲא ָבנִ ים ֶשׁל בֹּהוּ.״
וְ ָ
אשׁי ַבּ ִסּ ָ
יִת ַע ֶלּה
בּוֹרא ְ
יעה ֶשׁ ָקּ ְד ָמה – בּוֹ ָבּ ַחר ַה ֵ
וּב ַמּ ְל ָאְך ָה ָר ִ
ַ
צוּרת ַהנָּ ָחשׁ ִה ְל ִבּישׁוֹ.
צוּרתוֹ ,וְ ַ
ְל ֵשׁרוּת ְמיֻ ָחד .וַ יַּ ְפ ֵשׁט ָ
״הן ַע ָתּה גַּ ם ִתּ ְהיֶ ה ֶה ָערוּם ְבּ ַחיּוֹת ַה ָשּׂ ֶדה;
וְ ָא ַמר ַה ָמּקוֹםֵ :
וְ ָא ַר ְב ָתּ ָל ָא ָדם ,וְ ֵת ֵצא ְל ָשׂ ָטן ִאם נֶ גְ ְדָך יָ ַרט לוֹ ַד ְרכּוֹ.
יטיב,
אתי; וְ ִאם הוּא לֹא יֵ ִ
יטיבַ ,אף ָא ְמנָ ם ֶאת ָפּנָ יו נָ ָשׂ ִ
״וְ ָה ָא ָדםִ ,אם יֵ ִ
אוּלם ַמ ָתּנָ ה יְ ָק ָרה
תוּכל ִל ְמשׁ ֹל .וְ ָ
ַא ָתּה ִתּ ְר ַבּץ ְל ִפ ְתחוֹ ,וּבוֹ ַ
תּוֹר ִתי –
וּל ַס ְמָּךִ ,היא ִת ְהיֶ ה ְל ַת ְב ִליןָ :
ִמגְּ נָ זַ י נָ ַת ִתּי ָל ָא ָדם – ְ
בּוּלוֹתיָך.״
ֶ
הוּפרוּ ָכּל ַתּ ְח
לוֹמ ָדהּ ָה ָא ָדם ,וְ הוֹ ֵלְך ְבּ ַד ְר ָכּהּ – וְ ְ
ִאם ְ
וַ יִּ ַטּע ֶאת גַּ נּוֹ ְבּ ֵע ֶדן ִמ ֶקּ ֶדם ,וַ יָּ ֶשׂם ַה ֵ
בּוֹרא ְבּתוֹכוֹ
שׁוּה.״
״את ָה ָא ֶרץ ִמ ְלאוּ וְ ִכ ְב ָ
אוֹתםֶ :
ֶאת ָא ָדם וְ ִא ְשׁתּוָֹ .אז ֵבּ ַרְך ָ
טּוֹבה;
יאה ,וַ ֲח ָשׁ ָבהּ ְל ַת ְכ ִלית ַה ָ
ַה ַפּ ַעם ִה ְתבּוֹנֵ ן ַה ָמּקוֹם ַבּ ְבּ ִר ָ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
בּוֹרא ִמ ָכּל ְמ ַל ְ
וַ יְ ֻכלּוּ ָאז ַמ ֲע ָשׂיו ,וַ יִּ ְשׁבֹּת ַה ֵ
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