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להה וממשיכה  הסעירה  המשיח  לביאת  ־ציפייה 
סעיר יהודים כמעט בכל מקום וכמעט בכל זמן. 
ספק אם יש עוד נושא בתרבות היהודית שמעורר 
רגשות מעורבים כמו המשיחיות. לעומת חלק מחסידי 
חב"ד שבטוחים שהמשיח כבר הגיע )ושמו מנחם מנדל(, 
ורבים מהציונות הדתית שמשוכנעים שתקופתנו היא 
ו"משיחיסט"  "משיחי"  המלים   — דגאולה"  "אתחלתא 
נהפכו בשיח הציבורי גם למלות גנאי המציינות קנאות 
מצוות,  שומר  יהודי  ליבוביץ,  ישעיהו  אי־רציונלית. 
תיאר כידוע את המשיחיות כ"ספחת שדבקה ביהדות", 
אך היו אחרים, לא פחות חשובים, כמו ההיסטוריון צבי 
)היינריך( גרץ, שתיאר את הרעיון המשיחי כ"סם החיים 

שנתן לו לעם ישראל כוח קיום כה נפלא". 
לתפישות משי רומזות למעשה  החלוקות  ־הדעות 

כמו  משיחיים,  חזיונות  היו  למשל,  כך  שונות.  חיות 
שבהם  האחרונות,  השנים  בעשרות  חב"ד  בחסידות 
אבל  בשמו;  ונקוב  גואל  כאדם  המשיח  דמות  ברורה 
בעידן  לחיות  שאפשר  מוכיחה  היהודית  ההיסטוריה 

־הגאולה גם ללא משיח פרסונלי, וכזו היא למשל הת
בציונות  ושל ממשיכיו  קוק  פישה המשיחית של הרב 
אפוקליפטיים  משיחיים  חזיונות  יש  הדתית־לאומית. 
יש  ולעומתם  ומגוג,  גוג  ומלחמת  חורבן  דם,  של 
כבש.  עם  גר  זאב  שבהם  ושלווה  שקט  של  חזיונות 
וכנגדן  יזומה,  אנושית  פעולה  הדורשות  תפישות  יש 
עיניים  ונושאות  הפסיביות  את  המקדשות  גישות  יש 
להתערבות אלוהית. המשותף לכל התפיסות הללו — 

שהן מבקשות לאפיין את תמונת העתיד המיוחל.
עשרות  כמה  לארץ  הגיעו   1811-1808 בשנים 
גם  ובראשם  וליטא,  הלבנה  רוסיה  מיהודי  משפחות 

־אחדים שזוהו כתלמידי הגר"א, הוא רבי אליהו המכו
נה הגאון מווילנה )1797-1720(. הם התיישבו תחילה 
לירושלים,  עברו  רובם  השנים  ועם  ובצפת,  בטבריה 
לפלג  נהפכו  הם  האשכנזי.  היישוב  את  חידשו  שם 
את  המבטא  כינוי  "פרושים",  וכונו  הישן  היישוב  של 

גלגו תורה.  לימוד  לשם  הזה  העולם  מחיי  ־פרישתם 
לם המאוחר של פרושים אלה הוא הזרם החרדי הלא־

חסידי המוכר בכינוי "ליטאים". 
דן  אטקס  עמנואל  ההיסטוריון  של  החדש  ספרו 
ההיסטוריוגרפיה  של  עולמה  בחלל  המנסרת  בשאלה 
הונעה  זו  עלייה  האם  האחרונים:  בעשורים  היהודית 
העולים  לקבוצת  והאם  משיחיות,  תפישות  ידי  על 
היתה תוכנית גאולה מעשית שנקבעה על ידי הגר"א?

לקביעה  ובכן,  בכלל?  חשובה  השאלה  מדוע 
הש יש  הגר"א  תלמידי  עליית  של  למניעים  ־באשר 

יתברר  אם  ההיסטורי.  לדיון  מעבר  שחורגות  לכות 
תורה,  ללמוד  כדי  רק  לא  לארץ  עלו  זו  קבוצה  שבני 

בא להיקבר  גם  דבר  של  ובסופו  פרישות  חיי  ־לחיות 

על  הגאולה  את  לקדם  כדי  גם  אלא  הקדושה,  דמתה 
הס חידוש  הארץ,  יישוב  שעיקרה  סדורה  תוכנית  ־פי 

הגנה  השבטים,  עשרת  קיבוץ  המקדש,  כינון  מיכה, 
לת שקדמה  "ציונות"  לפנינו  הרי   — ועוד  ־עצמית 

מסיבות  עלו  אם  אבל  ביל"ו.  ולחלוצי  הציונית  נועה 
כי  משיחית,  באידיאולוגיה  קשורות  שאינן  אחרות, 
של  הארוך  הרצף  של  טבעי  כהמשך  לראותם  יש  אז 
עליית יהודים לארץ ממניעים מסורתיים. כל תשובה 

פוליטי עכש לוויכוח  גם  קושרת את עצמה  ־שתינתן 
הרא הציונים  האם  הציונות:  על  בעלות  יש  למי  ־ווי: 

שהנהיג  הציונית  והתנועה  ציון"  "חובבי  היו  שונים 
הגר"א  שתלמידי  או  ה-19,  המאה  של  בשלהי  הרצל 

הרא זכות  האם  שנים?  עשרות  בכמה  אותם  ־הקדימו 
שונים שמורה לציונות החילונית או לתלמידי הגר"א 

החרדים?
 — חוקרים  וכמה  העולים  מצאצאי  משפחות  כמה 
כי  טוענים  מורגנשטרן —  אריה  ד"ר  הוא  בהם  הבולט 

מע משיחיים  מניעים  היו  הגר"א  תלמידי  ־לעליית 
שהושמעה  זו,  טענה  הטבע".  בדרך  "גאולה  של  שיים 
גם  )ובהם  ריבלין  משפחת  מבני  כמה  ידי  על  תחילה 
במידה  התבססה  ריבלין(,  ראובן  ישראל  מדינת  נשיא 
1951- רבה על שני חיבורים שיצאו לאור בין השנים 

התור"  "קול  הספר  ציון".  ו"חזון  התור"  "קול   :1946
כולל, לכאורה, את משנתו המשיחית של הגר"א כפי 
1838-( משקלוב  ריבלין  הלל  תלמידו  אותה  שקיבל 

העלייה  את  הגר"א  הציג  זה  חיבור  פי  על   .)1757
ובניינה כתנאי הכרחי לגאולה. עלייתם לארץ  לארץ 
הצו  במימוש  ראשון  שלב  כך  אם  היתה  תלמידיו  של 
קורותיה  את  מציג  ציון"  "חזון  החיבור  שלו.  המשיחי 
ריבלין  משפחת  אבות  לכאורה,  שייסדו,  התנועה  של 
העלייה  עידוד  היתה  שמטרתה  הגר"א,  של  ובברכתו 
)"קול  כך משנה משיחית  לפנינו אם  הגאולה.  וקידום 
"חזון  תנועת  ציון"(.  )"חזון  משיחית  ותנועה  התור"( 

לתנו שנה  בכמאה  שקדמה  כתנועה  מוצגת  ־ציון" 
הללו  החיבורים  שני  חשוב,  פחות  ולא  הציונית,  עה 
במימוש  מרכזי  תפקיד  ריבלין  משפחת  לבני  מקצים 

תפישות אלה. 
הע המחקר  בספרות  ייחודי  הוא  אטקס  של  ־ספרו 

לנתח  מבקש  אינו  הוא  במשיחיות.  העוסקת  צומה 
מסוימת,  היסטורית  תופעה  של  משיחיים  מאפיינים 

בק מדובר  שבכלל  הטענה  עצם  את  להפריך  ־אלא 
שיוחס  המשיחי  האופי  כי  טוען  אטקס  משיחית.  בוצה 

בע מדובר  לדבריו,  מאוחרת.  המצאה  הוא  זו  ־לעלייה 
לייה מסורתית לכל דבר ועניין ובכתביהם של הגר"א 
בוודאי  אקטיבית,  משיחיות  למצוא  קשה  ותלמידיו 
לא כמו זו המתוארת בספר "קול התור". לעומת זאת, 
רעיונות דומים להפליא לאלה שב"קול התור" אפשר 
ריבלין  משפחת  מצאצאי  אחד  של  בחיבוריו  למצוא 
1962-( ריבלין  זלמן  שלמה  העשרים,  במאה  שפעל 

ששילב  ירושלמי  ודרשן  חזן  היה  זה  ריבלין   .)1884
באישיותו הזדהות עם החברה הפרושית שבתוכה צמח 
לראותו  אפשר  זו  מבחינה  דתית־לאומית.  ציונות  עם 
כמי שהשתייך ליישוב ה"ישן" וה"חדש" גם יחד. הוא 
חיבר והביא לדפוס כמה ספרים: את "חזון ציון" חיבר 
והציגו  לדפוס  הביא  התור"  "קול  את  ואילו  בעצמו, 

ימי הגר"א.  כחיבור שעבר במשפחת ריבלין מאז 
החי מכלול  את  בדקדקנות  בספרו  בוחן  ־אטקס 
טע את  שולל  לדפוס,  הביא  ריבלין  שש"ז  ־בורים 

ראשית  מאז  ריבלין  במשפחת  התגלגל  שהספר  נתו 
המחבר  הוא  הוא  ריבלין  שש"ז  וקובע  ה-19,  המאה 
אם  היא,  המתבקשת  המסקנה  התור".  "קול  הספר  של 
"קול  בספר  לגר"א  המיוחסת  המשיחית  שהמשנה  כך, 
מותו,  לאחר  שנים  של  רבות  עשרות  הומצאה  התור" 
קדם־ לאומית  כתנועה  המוצגת  ציון",  "חזון  ותנועת 

גם  הומצא  קיומה  ודבר  מעולם  התקיימה  לא  ציונית, 
שחר  אין  אטקס,  טוען  וממילא,  העשרים.  במאה  הוא 
אקטיביות,  משיחיות  עמדות  של  קיומן  בדבר  לטענה 

כמעט ציוניות, אצל הגר"א ותלמידיו.
מבסס  הוא  שאותה  אטקס,  של  החריפה  טענתו 
התאמצו  מדוע  שאלה:  מעוררת  ובדקדקנות,  בפירוט 
שלא  היסטורי  סיפור  והמציאו  ריבלין  משפחת  בני 
היה ולא נברא? אטקס טוען שיש להבין את מניעיהם 
הישן  היישוב  מנהיגי  של  שמם  על  להגן  כניסיון 
מפני  מרכזי(  תפקיד  בו  מילאה  ריבלין  )שמשפחת 

הפרודו חוסר  על  בעיקר  כלפיהם,  שהוטחו  ־האשמות 
וההת ה"חלוקה"  בכספי  התלות  שלהם,  ־קטיביזציה 

התחזקו  הביקורות  החינוך.  של  למודרניזציה  נגדות 

שהדגי הציונית,  והתנועה  ציון"  "חיבת  הופעת  ־עם 
ארץ  ליישוב  החרדים  מנהיגי  של  התנגדותם  את  שו 
של  מהממסד  חלק  שהיתה  ריבלין,  משפחת  ישראל. 

לד הציונות.  עם  גם  בהדרגה  הזדהתה  הישן,  ־היישוב 
את  לטהר  נועדו  ריבלין  ש"ז  של  חיבוריו  אטקס,  ברי 

שאד ולטעון  הללו  מההאשמות  הישן  היישוב  ־אנשי 
הוא  התור"  "קול  הספר  הראשונים.  הציונים  הם  רבה, 
אפוא מעין תעודת כשרות לתלמידי הגר"א שלכאורה 
יישמו את המשנה המשיחית של רבם, משנה שחלקים 

ממנה תואמים את יעדיה של הציונות החילונית.
היסטוריונים,  לקומץ  עניין  היא  זו  פרשה  לכאורה 
של  המצומצם  הנושא  מן  חורג  אטקס  של  ספרו  אולם 
ונוגע  הגר"א  של  מדרשו  בבית  המשיחיות  שאלת 

מה ללמוד  אפשר  כך  על  העכשווי.  הפוליטי  ־בשיח 
המיתוס  ב"התקבלות  העוסק  הספר,  של  ה-15  פרק 
הדתית".  הציונות  בחוגי  התור'  'קול  וספר  הריבליני 
התור"  ש"קול  הדעה,  כיצד  אטקס  מראה  זה  בפרק 

מער אל  חילחלה  הגר"א,  של  עמדותיו  את  ־משקף 
דתיות־ ישיבות  ואל  הממלכתית־דתית  החינוך  כת 

לאומיות. רבנים בולטים בציבור החרד"לי, ובהם הרב 
והרב  כוהנים"(  "עטרת  ישיבת  )ראש  אבינר  שלמה 

ההש את  אימצו  אל(,  בית  ישיבת  )ראש  מלמד  ־זלמן 
לחיקוי  מודל  כביכול  הציוני  בגר"א  ורואים  הזו  קפה 

לתלמידיהם.
לגאון  הדתית  הציונות  זקוקה  בעצם  מדוע  אבל 
ובמשנתו  קוק  ברב  די  לא  מדוע  דווקא,  מווילנה 

המ פשוטה:  התשובה  המפורשת?  ־הציונית־משיחית 
שתי  להשיג  בידה  יש  הגר"א  של  שיחיות־לכאורה 

הדתיים־ יכולים  כך  ראשית,  אחת:  בבת  מטרות 
ש"אנחנו  החילונים  לציונים  כביכול  לומר  לאומיים 
הקונגרסים,  ולפני  עוד לפני הרצל  קודם",  כאן  היינו 
יכולים  גם  הם  כך  שנית,  ציון";  "חובבי  לפני  ואפילו 
להם  ולומר  הציונות  מתנגדי  החרדים  עם  להתפלמס 
על  נאחזים".  אנו  גדול  אילן  באיזה  "ראו   — כביכול 
באופן  משקפת  הדתית  הציונות  משנת  זו,  עמדה  פי 
כל  על  הגר"א  של  משנתו  את  יותר  ומלא  מדויק 
של  תלמידיו  עליית  מוצגת  החילונים  מול  היבטיה. 
מול  ואילו  ה"אמיתית";  הראשונה  כעלייה  הגר"א 
ה"אמיתית",  הדתית  עולמו  השקפת  מוצגת  החרדים 
החרדים  ה"ציוניים"  שמחלקיה  הגר"א,  של  והמלאה 

מס "חזקה"  אינה  קוק  הרב  של  דמותו  ־מתעלמים. 
פיק, מכיוון שהוא מעולם לא היה מקובל על הציבור 
אבי  הגר"א —  "הגדולים"; אבל  הליטאי כאחד  החרדי 
עולם התורה המודרני — הוא כבר סיפור אחר לגמרי. 
אפוא  היא  פרוטו־ציונית  כדמות  הגר"א  של  הצגתו 

בעלת ערך חינוכי ושימושי רב.
עליית  של  במניעים  שהדיון  להדגיש  חשוב  כאן 
לראותו  ויש  לעצמו  רק  עומד  אינו  הגר"א  תלמידי 
של  הארוכה  ההיסטוריה  של  יותר  הרחב  בהקשר 
המשיחיים  והמניעים  מכאן  לארץ־ישראל  עליות 
שנים  מאות  לאורך  מכאן.  בבסיסן  עמדו  שאולי 
להחשת  יתרמו  שבכך  סברו  כי  לארץ  עלו  יהודים 
עמדו  כזה  אפשרי  מניע  שלצד  ברור  אולם  הגאולה. 
גם מניעים נוספים שבמחקר נהוג לכנותם מסורתיים: 

)אולי מתוך אמונה שיהיו הרא ־הרצון להיקבר בארץ 
לחיות  רצון  למשל  או  המתים(  בתחיית  לקום  שונים 

סמוך לקברי הצדיקים ולספוג מקדושתה של הארץ.
מש עם  רק  אינו  אטקס  כאן  שמחדד  ־הפולמוס 

הטוענים  חוקרים  של  שורה  עם  אלא  ריבלין  פחת 
ולפול משיחיים,  ממניעים  גם  שהונעו  עליות  ־שהיו 

בעוד  הספר.  בסוף  נספחים  מוקדשים  עמם  ישיר  מוס 
אטקס )והיסטוריונים נוספים כמו ישראל ברטל( טוען 

מסו אלא  משיחיות  היו  לא  אלה  שעליות  ־בעקביות 
רתיות. הבולט שבין החוקרים ה"משיחיים" הללו הוא 
על  וחשובים  רבים  מחקרים  מורגנשטרן, שכתב  אריה 
תולדות היישוב היהודי בארץ. מורגנשטרן אמנם אינו 
טוען שהגר"א היה המייסד האמיתי של הציונות, כפי 
הוא  אבל  החרד"ליים,  בחוגים  רבנים  כמה  שסבורים 
דבר  חידשה  לא  שהציונות  הטענה  את  מקדם  בהחלט 
שנים,  מאות  לאורך  עליות  של  רצף  המשיכה  אלא 

־שהמשותף להן היה הרצון לגאול את עם ישראל בא
)"גאולה בדרך  מצעות פעולה מעשית של התיישבות 

המ המכנה  היא  המשיחיות  כלומר,  בלשונו(.  ־הטבע" 
שותף הן לעליות המסורתיות הן לציונות.

העליות  של  המשיחית  הפרשנות  על  המחלוקת 
הח מנהיגי  לעליית  המניעים  על  בדיון  גם  ־צצה 

 )1777( תקל"ז  בשנת  כן.  לפני  עשורים  כמה  סידים 
 — חשובים  חסידיים  מנהיגים  שני  ישראל  לארץ  עלו 
בראש   — מקאליסק  ואברהם  מוויטבסק  מנדל  מנחם 
גם  חסידים.  היו  כולם(  לא  )אך  שרובם  עולים  קבוצת 
בראשית  כבר  שנדונו   — זו  עלייה  של  מניעיה  על 
שמעון  כמו  היסטוריונים  ידי  )על  החסידות  מחקר 
התפתח   — היילפרין(  וישראל  דינור  ציון  בן  דובנוב, 
פולמוס בין אטקס לבין מורגנשטרן, כאשר במקרה זה 
אטקס,  של  תלמידו  הצטרף  מורגנשטרן  של  לעמדתו 
דוד אסף )וגילוי נאות: מורי שלי(, שטען שלעלייה זו 

היה מניע משיחי לצד מניעים אחרים. 
־רוב חוקרי הציונות רואים בה תנועת שחרור מוד
המתעו האירופית  הלאומיות  רקע  על  שצמחה  ־רנית 

ררת של המאה ה-19 מכאן, והאנטישמיות המודרנית 
הציונים  דחו  בהווה  לאומי  מכאן. בפעילותם לשחרור 
פסיבית  בהמתנה  שדגלה  המסורתית  המשיחיות  את 
אפשר  אי  אך  ורחוקה.  מעורפלת  עתידית  לגאולה 
הציונית  התנועה  שגילתה  הפנים  מכפל  להתעלם 
מהמשיחיות  הסתייגות  לצד  המשיחיות:  לתופעת 
המשיחית  השפה  את  ציוניים  הוגים  אימצו  הפסיבית 
המסורתית וראו בציונות מימוש והמשך של השאיפה 

ומו אטקס  בין  הוויכוח  את  ציון.  לשיבת  ־המסורתית 
יותר  רחב  רקע  על  גם  להציג  אפוא  אפשר  רגנשטרן 

מדו האם  לאומיות:  תנועות  של  מקורן  שאלת  ־של 
שתודעה  או  ביסודה,  וחילונית  מודרנית  בתופעה  בר 

לה בכוחו  ויש  דת  בכל  הטבוע  מרכיב  היא  ־לאומית 
הקדם־מודרניות.  בתקופות  גם  וקבוצות  אישים  פעיל 
לאומיות  של  טיבה  על  הנוכחי  ההיסטוריוגרפי  השיח 
שעל  "פרימורדיאליות",  בתיאוריות  גם  ערך  רואה 
במסורות  יותר  עמוקים  שורשים  יש  ללאומיות  פיהן 

אתניות ודתיות קדומות. 
ה"טקסטים  בפתח  כתב  לוינס  עמנואל  הפילוסוף 
"מושג  הוא  המשיחיות  מושג  כי  שלו,  המשיחיים" 
נתפס  הוא  לבדה  העממית  בתפיסה  רק  וקשה.  מורכב 
שלא  פולמוסים  מעוררת  המשיחיות  ואכן,  בפשטות". 
בטענתו  משכנע  אטקס  בהם.  להכריע  אפשר  תמיד 

פי מחקר  ועל  היסטוריים  טיעונים  על  המבוססת  ־— 
ידי  על  נכתב  התור"  "קול  שהספר   — משווה  לולוגי 

מתל מי  או  הגר"א  ידי  על  ולא  ריבלין,  זלמן  ־שלמה 
מידיו. הוא גם משכנע בטענתו שאין הוכחה מפורשת 
שהיה  כזו  הגר"א,  של  אקטיביסטית  משיחית  למשנה 

בכוחה להניע את תלמידיו לעלות לארץ. 
האפ את  לשלול  אפשר  שאי  לי  נדמה  זאת,  ־ועם 

של  בלבותיהם  פיעמו  משיחיים  מניעים  שגם  שרות 
שהם  או  כקבוצה,  ובין  כיחידים  בין  הגר"א,  תלמידי 
חשיבות  עלייתם.  שאחרי  בשנים  בקרבם  התפתחו 
ספרו של אטקס היא לאו דווקא במתן תשובה חיובית 
או שלילית לשאלת משיחיותה של עלייה זו — שהרי 
ב"גם  ב"אולי",  להשיב  אפשר  זו  שאלה  על  כאמור 
וגם" וב"בהתחלה לא ואחר כך כן" — אלא בכך שהוא 
אידיאולוגיות  לקידום  כמכשיר  המשיחיות  את  חושף 

לת בעצם  מבקש  אטקס  עמנואל  פוליטיות.  ־ומטרות 
מפני  הקלסי  האקדמי  המחקר  של  עלבונו  את  בוע 
של  ההיסטוריה  של  מכוון  כעיוות  מזהה  שהוא  מה 
דתית־לאומית  משיחית  אידיאולוגיה  בשם  הציונות 
מהססת  אינה   — מטרותיה  את  לקדם  כדי  שלדעתו 

להישען על שכתוב ועל סילוף.

עורך בני ציפר

מדוע התאמצו בני משפחת ריבלין והמציאו סיפור היסטורי שלא היה ולא נברא
ההיסטוריון עמנואל אטקס בחן 

בדקדקנות את טענתם של בני משפחת 
ריבלין, ובהם גם נשיא המדינה ראובן 

ריבלין, הנמנים על צאצאי תלמידיו 
של הגאון מווילנה שעלו לארץ בעשור 
הראשון של המאה ה-19, כאילו היתה 

לגר"א משנה משיחית וקדם־ציונית, 
ומוכיח שהמשנה המשיחית המיוחסת 

לו בספר "קול התור" ושהוכתבה 
כביכול להלל ריבלין משקלוב, 

הומצאה עשרות רבות של שנים לאחר 
מותו, ותנועת "חזון ציון", המוצגת 

כתנועה לאומית קדם ציונית, לא 
התקיימה מעולם ודבר קיומה הומצא 

גם הוא במאה העשרים

גדי שגיב

ערן וולקובסקי

המשתתפים: 
מזכירת לשכה 

איש בחליפה 
משוררת

עובד סוציאלי 
עובר אורח

מזכירה שנייה 

משוררת מבקשת להציג את שירּה במרחב 
הציבורי ומגיעה ללשכת ראש העיר שבה 

היא גרה.

מזכירת לשכה:
ים  ּבּוִרי לֹא ִיְסּבֹל ִמּלִ ְרָחב ַהּצִ ַהּמֶ

מֹו ֵסֶבל אֹו ָמֶות  ּכְ
ֲאִני לֹא ֶאְסּבֹל 

ּכּולֹות  ַ הֹות ַהּשׁ ָהִאּמָ
ִדים  ַיּסְ ָהָאבֹות ַהּמְ

רֹאׁש ָהִעיר 
ִדים  ְכּבָ ַהּנִ

איש בחליפה:
יר ַעל ַהְתָמָדה  ְתִבי ׁשִ ּכִ

ִסּכּון  ְתִבי ַלּנַֹער ּבְ ּכִ

ה  ל ָהִעיִרּיָ ִעם ָהעֹוֵבד ַהּסֹוְצָיאִלי ׁשֶ
הּוא ֲחִצי ְמׁשֹוֵרר 

ֶאת יֹוַדַעת
ִאיׁש ְנִעים ֲהִליכֹות 

אֹוֵהב ָאָדם 
אֹוֵהב ֵסֶפר 

ֶפר אֹוֵהב אֹותֹו  ַהּסֵ
ם  ַאֲהַבת ִחּנָ

מזכירת לשכה:
ְרִאי אֹוִתי  ּתִ

י  ּלִ ִנית ׁשֶ ְרִאי ֶאת ַהַהְחָלָקה ָהאֹוְרּגָ ּתִ
ַהּכֹל ֲאִני ַמְחִליָקה 

ִני   ֵ ִמי ַהּשׁ ֶטְפלֹון ֶזהּו ׁשְ
ְרִאי  ּתִ

ֶחְלִקי ֵמָחה ְמאֹוד ּבְ ֲאִני ׂשְ
ֲאִני ָרָזה 

לּות ּגּוָפִנית  ה ִהְתַעּמְ ֲאִני עֹוׂשָ
חּוג ָחָדׁש  ּבְ

י  ּלִ ְרִאי ֶאת ַהּלּוִאי ִויטֹון ׁשֶ ּתִ
ֲעַלִים  ְרִאי ֶאת ַהּנַ ּתִ

ָרה  ֵיׁש ִלי ִמׂשְ
ָרה  ׂשְ ֲאִני ַהּמִ

ָרה ַוֲאִני ֶזה ַאַחת  ׂשְ ַהּמִ

משוררת:
ָרה  ׂשְ ת ַהּמִ ֻחְלׁשַ
יטֹון  ת ַהִוּ ֻחְלׁשַ

נּוָחׁש ת ָהעֹור ַהְמּ ֻחְלׁשַ
ים ַעְצָמם  ת ַהַחּיִ ֻחְלׁשַ

ְלטֹון  ִ ת ַהּשׁ ֻחְלׁשַ
טֹון  ת ַהּבֶ ֻחְלׁשַ

ת ָהֲאָדָמה  ֻחְלׁשַ
טּוס  ת ָהֵאיָקִליּפְ ֻחְלׁשַ

יָרה  ר ַהּסִ ׁשֶ ַהּגֶ

עובד סוציאלי: 
ֵיׁש ִלי ֲחלֹום 
ֵיׁש ִלי ָחזֹון 
ֵיׁש ִלי ַחּלֹון 
יכֹון  ם ַהּתִ ַלּיָ

ֲאִני ֵפָיה טֹוָבה 
ִריָנה  ְרּגָ ֲאִני ַהּמַ

משוררת:
ַהּכֹל ָרִאיִתי ָנכֹון 

ִרי  ר ָהָיה ֶאְפׁשָ ּתָ ְוָכל ַהּמֻ
י ַעל חֶֹפׁש  ֲאִני ָחַלְמּתִ

ָצָרה  ָכה ּבְ ּבְ ְוָקָנִרית ִהְסּתַ

ּה  ִכיִתי ַיַחד ִאּתָ ָאז ּבָ
ר  י ַעל ּגֹוָרָלּה ַהּמַ ְוֵהַצְרּתִ

ר  ָבר ָרִאיִתי ָיׁשָ ַהּכֹל ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ
י  יסֹוַננס ֲאִמּתִ נֹוָצר ִדּ

ָחְדִרי  דֹול ּבְ מֹו ָמֶות ּגָ ּכְ
הֹו ֵסֶבל ָאִחי 

י  הֹו ֵסֶבל ִאיׁשִ

מזכירת לשכה: 
ף  ַמְרּדַ ְ ּשׁ יִרים ּבַ ִ ל ַהּשׁ י ֶאת ּכָ ַמְרּתִ ׁשָ

ִבי  ְחׁשְ ּלֹא ּתַ ׁשֶ
ֵגָרה  ם קֹוֵראת ַלּמְ ֲאִני ּגַ

ֲחָזָרה  ִחי ּבַ ּקְ ֶאת ֶזה ּתִ
ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ְותֹוָדה 

ֵאיֶזה ֲחמּוָדה 
ר  ּכָ ּכִ ִים ּבַ ִויִנים יֹוְרֵקי ַהּמַ יְנּגְ מֹו ַהּפִ ּכְ

ּיֹוְצִאים  ִרים ׁשֶ ְרּפָ מֹו ַהּפַ ּכְ
ֶפר  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
ר ַאֶחֶרת  ִכּכָ ּבְ

ן  ַיד ָאּמָ

עובר אורח: 
ִויִנים יְנּגְ ר ַהּפִ ּכַ ּכִ

רֹות  ּבְ ר ַהּזֶ ּכַ ּכִ
ר ַהּמּוִזיָקה  ּכַ ּכִ

ֶלט  ר ַרְקָדִנּיֹות ַהּבָ ּכַ ּכִ
ְרּבּוִרים ר ַהּבַ ּכַ ּכִ

ר ָהַאְנִטילֹוּפֹות ּכַ ּכִ
ה  ּלָ ֲחַתן ּכַ

ֶיֶלד ַעל ְסֵקְייְטּבֹוְרד 
ָטָרה ֶדת ִמׁשְ ַנּיֶ
הּוא לֹא ָרָאה 

ה  ֵדה ָהְרִאּיָ ׂשְ ִוין ָעַמד לֹו ּבִ יְנּגְ ַהּפִ
ִוין ָיַרק ָעָליו ַמִים  יְנּגְ ַהּפִ

ה  ִנּיָ ְ אֹוָתּה ַהּשׁ ִדּיּוק ּבְ ּבְ
ְמכֹוִנית ָעְצָרה 

לֹום  רֹאׁש ָהִעיר נֹוֵפף ְלׁשָ
ָכה  ּתֹו ִחּיְ ִאׁשְ

מזכירה שנייה:
י ֶזה ָעצּוב ִמּדַ

י ִרי ִמּדַ ְוֶזה ִמְגּדָ
י ְוֶזה ָארְֹך ִמּדַ

ְוֶאת ֶזה 
ֹוֵמר ָקָרא ְוָאַמר  ם ַהּשׁ ּגַ

י.  ה ִמיִני ִמּדַ ּזֶ ׁשֶ

האגו של המשוררת:
ָרא?  ּקָ ִמי ָאַמְרּתְ ׁשֶ

יָרה!  ָרס ׁשִ ֲאִני זֹוַכת ּפְ
ָסְך  ֲאִני ֶאְקַרע ֶאת ַהּמָ

ֲאִני ֶאְקַרע אֹוָתְך 
יָרה! ֲאִני ֶאְקָרא ָלְך ׁשִ

המשוררת בגלגול אחר:
יָרה  ּכֹוֶתֶבת ׁשִ טּות ַהּזֹו ׁשֶ ְ לֹא ַהּשׁ

ה ָוָהְלָאה  ּנָ יָרה ִהיא ִמּמֶ ִ ַהּשׁ
ָאה ְלַרֲאיֹון ֲעבֹוָדה  ִהיא ּבָ

ָטעּות  ְוִנְקְלָעה ְלָכאן ּבְ
ל ִעיָרּה  ִליל ׁשֶ ׁשְ ּתַ

מּות  ּדְ
ֶלת ָעֶליָה ְתַקּבֶ ּמִ ַעת ׁשֶ ֶלת ַעל ַהּדַ ִמְתַקּבֶ

ִפיְקס 
ַע ּגֵ ּתַ ִלי ְלִהׁשְ ִמּבְ

ים ּבּוִרי לֹא ִיְסּבֹל ִמּלִ ְרָחב ַהּצִ סקיצה למחזה | ַהּמֶ

מיטל נסים
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