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 הקודמים שיריו. חיים אברהם בנם ועם דבורה אביטל עם בוּודמיר גר בלזם יעקב
  .אמריקה של העברי השנתון: הדור בביטאון הופיעו

  ְּבֵראִׁשית
 
  

  בלזם יעקב: מאת שיר
  
  

  –ֵאׁש ְׁשחֹוָרה ַעל ַּגֵּבי ְלָבָנה  –ַּתֲעֹמְדָנה ְצפּופֹות , ְּבֵראִׁשית ַהּכֹל
  .ֲאֶׁשר ָּבֶהן ֵהֵחל ַהָּמקֹום ִלְברֹא ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ָהאֹוִתּיֹות

  ;ַהְּטמּוִנים ְּבתֹוְך ַהִּמְסּתֹוִרין ַהִּנְפָלא, ֵהן רֹוְמזֹות ְלסֹודֹות ֶעְליֹוִנים
  .ְוַעל ְּפֵני ִכְסאֹו ִּתְרַחְפָנה –ְוהֹוְלכֹות  ים ִמְצָטְרפֹותִלְׁשמֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁש 

  
  ;ֶאת ַלֲהבֹות ִאָּׁשיו ּוִפְתֹאם ַיְׁשִמיַע ַהּבֹוֵרא קֹול ָחָזק ֶׁשָחַצב

  .ְוָחְרדּו ָהאֹוִתּיֹות ִמָּפָניו –״ !ִיְתָּבֵרי אֹוַרְיָתא״: ְולֹא ָיָסף, קֹול ָּגדֹול
 ״!ָנִׂשים ְוֶרַוח ֵּבין ֵעֶדר ְלֵעֶדר, ״ָנזּוָזה: ַוּתֹאֶמר ָהָאֶלף

  ״.ֹלִהים-״ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא  –ְוִהֵּנה ֶזה ָחָדׁש , ָאז ָעְמדּו ָהאֹוִתּיֹות
  

  .ִּכי טֹוָבה ַוַּיְרא ַהּבֹוֵרא, ַוִּיְסַּתֵּכל ַהּבֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֶׁשָעָׂשה
  .ֵעיֵניֶהם ַוְּיַבְּקׁשּו ִלְראֹוָתּה ַוִּיְּׂשאּו, ַוַּיַעְמדּו ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמֲעָלה

  ״ ׳ִּכי ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם: ָאַמר ַרֲחָמָנא –״ ?״ַמה ָּכתּוב ָּבּה: ַוּיֹאְמרּו
  ׳ ״.׳ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר: ׳ ְועֹוד.ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבִעירֹה

  
  !ֵאין ִאיׁש ְוֵאין ֶּכֶרם! ״ֵאין ּבֹור ְוֵאין ָׂשֶדה: ּוָפְתחּו ְוָענּו ַמְלָאָכיו

  :ִנְתָיֲעָצה, ״ַמְלָאַכי: ַהָּמקֹום ״ ַוּיֹאֶמר?ְלֵׁשם ַמה ָטַרְחָּת ְלָבְרָאּה
  ְוַגם? ִנְבָרא ָאָדם ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה, ּוְבֵכן –ּתֹוָרִתי ְרִאיֶתם 
  ״?ְוֻכּלֹו ָלָאָדם ַלֲהָנָאה –ְוָכל טּוב ֲאדֹוָניו ְּבתֹוכֹו , ִנְבָרא עֹוָלם

  
  :ַוַּתַען ִּבְזָעָקה, ַוַּתֲעֹמד ְקבּוַצת ַמְלָאִכים ִנְכָּבָדה ּוְגדֹוָלה
  ״!ִאם ַּתֲעֶׂשה ִכְדָבְרָך, ״ַרק ֻטְמָאה ְוִטּנּוף ְוָחָמס ְוִנאּוף ִיָּבְראּו

  ַטָּנה״ ַוַּתַען ְקבּוָצה קְ ?״ְוָכְך אֹוְמִרים ֻּכְלֶכם: ַוּיֹאֶמר ַהּבֹוֵרא
  ״.״ַאף ְטמּוִנים ְּבֻחּבֹו ֶׁשל עֹוָלם ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֶוֱאמּוָנה: ְּבַנַחת
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  חקירה : ל
 

  ״.ִמִּדְבֵרי ָהֵעָדה ֶׁשָּקְדָמה, ״ֵּכן ִנְרִאים ִּדְבֵריֶכם: ַוּיֹאֶמר ַהּבֹוֵרא
  ):לּו ָהיּו ֲאָרִזים ְלָׁשְבָרה(קֹול ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים , ַוִּיָּׁשַמע קֹול ָהָדר

  ;ּדֹוֶמה ִלְדיֹוָקִני – ְּבַצְלֵמנּו; ְלַקֵּים ַהּתֹוָרה – ה ָאָדםַנֲעֶׂש קֹול ״
  .ְוֵיֵלְך ְּבַדְרִּכי, ִיְדֶמה ִּלי –ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ָּכמֹוִני  – ִּכְדמּוֵתנּו

 
  – ּוָבָׂשר ִּתְהֶיה ִמְּבָׂשרֹו, ֶעֶצם ֵמֲעָצָמיו – ״ְוַגם ִאָּׁשה ַנֲעֶׂשה
  .ְׁשַנִים ֵיָהְפכּו, ּוְלגּוף ֶאָחד; ְוֶיֱאָהֶבָה , ְוָדַבק ָּבּה ָאָדם

  ;ִיְרֶּדה ְוִיְמׁשֹל, עֹוָלם ָלֶׁשֶבת ּבֹו, ְוַנֲעֶׂשה ַחּיֹות ְלֶצֶות לֹו
  ״.ְּבַקו ֹּתהּו ַוֲאָבִנים ֶׁשל ּבֹהּו, ְועֹוָלם ֶׁשל ֶחֶסד ִיְבֶנה

  
  ּבֹוֵרא ִיְתַעֶּלהּבֹו ָּבַחר ַה  –ּוַבַּמְלָאְך ָהָראִׁשי ַּבִּסיָעה ֶׁשָּקְדָמה 

  .ְוצּוַרת ַהָּנָחׁש ִהְלִּביׁשֹו, ַוַּיְפֵׁשט צּוָרתֹו. ְלֵׁשרּות ְמֻיָחד
  ;״ֵהן ַעָּתה ַּגם ִּתְהֶיה ֶהָערּום ְּבַחּיֹות ַהָּׂשֶדה: ְוָאַמר ַהָּמקֹום
  .ְוֵתֵצא ְלָׂשָטן ִאם ֶנְגְדָך ָיַרט לֹו ַדְרּכֹו, ְוָאַרְבָּת ָלָאָדם

  
  ,ְוִאם הּוא לֹא ֵייִטיב; ַאף ָאְמָנם ֶאת ָּפָניו ָנָׂשאִתי, ם ֵייִטיבִא , ״ְוָהָאָדם

  ְואּוָלם ַמָּתָנה ְיָקָרה . ּובֹו תּוַכל ִלְמׁשֹל, ַאָּתה ִּתְרַּבץ ְלִפְתחֹו
  –ּתֹוָרִתי : ִהיא ִתְהֶיה ְלַתְבִלין, ּוְלַסְּמָך –ִמְּגָנַזי ָנַתִּתי ָלָאָדם 
  ״.ְוהּוְפרּו ָּכל ַּתְחּבּולֹוֶתיָך –ֵלְך ְּבַדְרָּכּה ְוהֹו, ִאם לֹוְמָדּה ָהָאָדם

  
  ַוָּיֶׂשם ַהּבֹוֵרא ְּבתֹוכֹו, ַוִּיַּטע ֶאת ַּגּנֹו ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם

  ״.״ֶאת ָהָאֶרץ ִמְלאּו ְוִכְבׁשּוָה : ָאז ֵּבַרְך אֹוָתם. ֶאת ָאָדם ְוִאְׁשּתֹו
  ;ָׁשָבּה ְלַתְכִלית ַהּטֹוָבהַוֲח , ַהַּפַעם ִהְתּבֹוֵנן ַהָּמקֹום ַּבְּבִריָאה

  .ַוִּיְׁשּבֹת ַהּבֹוֵרא ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוְיֻכּלּו ָאז ַמֲעָׂשיו
  
  

  
  
  
  המחבר – השיר קצב את ישמע אשכנזית בהטעמה הקורא

 




