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  עולה ממדבר

  

ם יעשר אולמיהעיר הצעירה במדבר יהודה שהשנה הזו נכתבה כמחווה למעלה אדומים, היצירה 

  כאשכר ליום חגה. שנה להקמתה, ומוגש

  

א השירה הזו עצמה. שני עשורים של חיים במעלה אדומים למן ימי הבראשית העולה ממדבר הי

זהו ו. ישלה הן שנים של חיים ההולכים ונבנים תוך שיג ושיח עם המדבר על חליפותיו ותמורות

רספקטיבה הסטורית רבת עומק. עבור תושבי ירושלים בתקופת המלכות הקדומה, גם מפגש בפ

זהו  .טרם עלותו לגדולה המדבר היה בראש ובראשונה מדבר יהודה. כאן שוטט דוד המלך

של השולמית משיר השירים, של הנביאים והחוזים. לכן מלאה השירה הזו ארמזים  המדבר

גם לתלמוד אך  –לישעיהו, לתהילים ולשיר השירים  מקראיים, בזיקה לתורה, לספר שופטים,

  (מסכת ראש השנה).

  

 ממרחקי ארץ ומעומק הזמן. העולה העולה ממדבר היא העיר החוגגת ומקבלת פריסת שלום

הוא גם אחד פלאי שלבואו אנו מחכים מזה דורות  ודודה ,ממדבר היא היפה המצפה לדודה

  .לויוהעתיד לעבור פה, לגרש ענני בלהות ולעלות בהר בעוד גלגל החמה חופף עליו בה

  אבנר פרץ



 

  

 

 

 

 

 

  תמונה ראשונה

  

 

  רת מֹ רֶ ּטֶ קֻ ב: מְ רֶ עֶ 



 

  ערב: מקוטרת מור

  

  ּגֹוֶלֶׁשת ַלִּמְדָּבר

  ה.ת ֹמר ּוְלבֹונָ ֶר ּטֶ קֻ ְמ 

  ֲעָלמֹות ַיִּקיפּוָה.

  ֵעֶדר ַהְּטָרִׁשים

  ִנָּטׁש ַעל ְסִביבֹוֶתיָה,

  ד ִעיִרּיֹות ַמְרְּגלֹוֶתיָה.ַמְרבַ 

  ְמַבֶּקֶׁשת ֶאת ּדֹוָדּה.

  

  ָּבריֹוְרִדים ְצָלִלים ֶאל ַהִּמְד 

  ֶהְמָיה נּוָגה

  ְּבֵסֶתר ֵּגיָאיֹות.

  

, ַהָּיָפה, א ֵּתְדִעי ָל   ִאם 

  ֲאהּוֵב חֹוֵתר ָלבֹוא,

  ִמְּלָבנֹון

  ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות

  ִמְּמרֹום ָּבָׁשן

  ּדֹוֵד עֹוֶׂשה ַּדְרּכֹו.

  

  יֹוְרִדים ְצָלִלים.

  

  ַעל ְיִריַעת ִמְדָּבר

  תפוֹ פְ וֹ ַּפֲעמֹוָתיו ּת

  ּפֹוְרטֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו

  ַעל ֵמיְתֵרי אֹור

  נּוגֹות.

  

  ְּגִליַמת ֹאֶפל

  ַיֲעֶטה.



  ּגֹוְוִעים ֵמיָתִרים

  ֵּבין ֶאְצְּבעֹוָתיו.

  ַּפֲעמֹוָתיו עֹוְממֹות.

  

  ַלֹּבֶקר

  ַיֲעֶלה

  ְוָיבֹוא.



 

  

 
  

 

  

  תמונה שניה

  

 

  ןנָ ְר קֻ מְ  חַ רֵ יָ : הלָ יְ לַ 

  



 

  ירח מקורנן: לילה

 

  ּגֹוִעים ְסָלִעים

  ַעל ֶצַלע ַהר

  ְוֵעֶדר ֶׁשל ְטָרִׁשים

  ִנָּטׁש ָאֵפל ַּבּמֹוָרדֹות.

  ִעיר עֹוָלה ַּבָּלאט ִמן ַהִּמְדָּבר.הָ 

  ַּבֹּבֶקר ִיְתַנֵּפץ ֶאל חֹומֹוֶתיהָ 

  ַּגל ְמַסֵּמא ֶׁשל אֹור.

  ֲאָבל ַעָּתה ַּבֲחֵׁשָכה

  אֹוֵרב ָלּה ֵּבין ְסָלִעים

  ןנָ ְר קֻ ָיֵרַח ְמ 

  ָנכֹון ִלְנֹּגַח.

  

, ִעיִרי,ַמּלְ    ִטי ַנְפֵׁש

  ַהְסִּתיִרי ֶאת ָּפַנִי

  ח ַיֶּכה ָּבּגָ ּמַ ֶּפן הַ 

!   ִיֹּקב ֶאת ַצְלעֹוַתִי

  

  ֵאִּכי ֶּפַתע ְיבוֹ 

  ל ָהַרַעם;פוֹ נְ ִיֹּפל ּכִ 

  ִמֵּבין ְסָלִעים ָיִגיחַ 

  ָמֵלא ֶעְבָרה ְוַזַעם.

  

, ִעיִרי,ַמּלְ    ִטי ַנְפֵׁש

  ַהְסִּתיִרי ֶאת ָּפַנִי

  ַיֶּכה ָּבח ּגָ ּמַ הַ ֶּפן 

!   ִיֹּקב ֶאת ַצְלעֹוַתִי

  

,ִּבְרִח    י, ַמְלִטי ַנְפֵׁש

  ַלע;ִמַּכף קֶ  יהָ ִט ּלְ מַ 



  יהָ ִט ּלְ ֶאל ַהְּנִקיִקים מַ 

  ֶאל ּתֹו ִנְקרֹות ַהֶּסַלע.

  

, ִעיִרי,   ַמְלִטי ַנְפֵׁש

  ַהְסִּתיִרי ֶאת ָּפַנִי

  ַיֶּכה ָּבח ּגָ ּמַ הַ ֶּפן 

!   ִיֹּקב ֶאת ַצְלעֹוַתִי

  

  ָּפַסְעִּתי ִלי ַּבַּלְיָלה ְלַבִּדי-

  ּוֵמֵרִעים ֵאין ִאיׁש ִאִּתי;

  ה ָהִייִתיעֹולֶ 

  ה ֲאֻדִּמיםְּבַמֲעלֵ 

  ּוְרִאיִתיו

  ָׁשתּול ְּכמֹו ּגּוׁש ַאִּדיר ְּבתֹו ַהּנֹוף,

א ָיֹכְלִּתי.   ִּבַּקְׁשִּתי ַלֲעֹקף אֹותֹו ְו

  י ָעַצְמִּתי ֶאת ֵעינַ 

  .ּוְרִאיִתיו

  ֵהַלְטִּתי ֶאת ָּפַני ְּבׁשּוֵלי ָהַאֶּדֶרת

  ִתיוּוְרִאי

  ָרבּוץ ֵּבין ְׁשֵני ְסָלִעים,

  ֹראׁשֹו ּדֹוֶמה ְלׁשֹור

  ַקְרָניו ּדֹומֹות ִלְצִבי,

  ְטָלָפיו ַטְלֵפי ְרֵאם,

  ָזָנב ַאִּדיר ֻמָּנח ֵּבין ַיְרכֹוָתיו.

  ְּכָלִביא ְיַזֵּנק ִמן ַהָּבָׁשן,

  ַמְלְּתעֹוָתיו ְּכַמְלְּתעֹות ַהְּכִפיר.

  ֵהַצְצִּתי ּבֹו,

  ִנְבַהְלִּתי 

  ִנְרַּתְעִּתי ִלי ַלֲאחֹוַרי.וְ 

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

  לישיתתמונה ש

  

 

  עֹוֶטה ַׂשְלַמת אֹור: ֹּבֶקר



  למת אורה ׂשעוטֶ : בוקר

 

  ִראׁשֹוִנים ָעִלינּו

  ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות.

  ִהְכַּתְרנּו ְּבגּוֵפנּו ֶאת ָהָהר.

  ְּכֶרֶבץ ַהְּסָלִעים ָרַבְצנּו

  ַמְמִּתיִנים

  ְלבֹוא ַהּיֹום.

  ֶהְמַית ֲחִליִלים ְרחֹוָקה

  ָעְלָתה ְוָגְוָעה

  ְוׁשּוב ָעְלָתה

  ִמִּמְדָּבר

  ֲחִריִׁשית ְּכִאְוַׁשת רּוַח.

  ְּדמּוִמים ֶהֱאַזּנּו

  ַמְמִּתיִנים

  ְלבֹוא ַהּיֹום.

  

  ְוהּוא ָּבא

  ת אֹור ִמִּמְזָרחמַ לְ ה ׂשַ עֹוטֶ 

  .)ינּו ָּגְמעּו ֶאת ָהאֹורנֵ יעֵ (

  

  ִאיׁש ּפֹוֵרט ַעל ִּגִּתית

  ּפֹוֵסַע ָיֵחף ִּבְׁשִביֵלי ַהִּמְדָּבר.

  ּפֹוֵרט ַאֲהָבה

  ְנֵני ַּבָלהֹות.ְמָגֵרׁש עַ 

  

  ִמי ֶזה ָּבא ִמִּמְזָרח-

  אֹור?ת מַ לְ ׂשַ ה עֹוטֶ 

  

  ִאיׁש ּפֹוֵרט ַעל ִּגִּתית

  ִּדְגלֹו ַאֲהָבה.

  ִמְזַּדֵּכ ָהֲאִויר ִלְצִליֵלי ֵמיָתָריו,

  ַּגְלַּגל ַהַחָּמה ְּבַגּבֹו.



  ִמי עֹוֶלה ַּבִּמְזָרח-

  ּוָפָניו ְלָהִבים?

א יּוְכלּו   ַמִים ַרִּבים 

  ְלַכּבֹות ְלָהָביו.

  

  ַּגְלַּגל ַהַחָּמה 

  וֹ ּלהִ חֹוֵפף ּבְ 

  ַעל ִאיׁש ּפֹוֵרט 

  ַעל ִּגִּתית

  

  ִּדְגלֹו ַאֲהָבה.

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  יתרביעתמונה 

  

 

  דעָ לְ י ּגִ ּנִ מִ  :םיִ רַ הֳ צָ 



  מני גלעד: צהרים

 

  ְׁשלֹוִׁשים ְּגָבִרים

  עֹוֵטי ַאֶּדֶרת

  רֹוְכִבים ַעל ֲעָיִרים ְצחֹוִרים

  ה ָהָהר.עֹוִלים ְּבַמֲעלֵ 

  רֹום ָּבָׁשןִמְּמ 

  ִמִּני ִּגְלָעד

  ם ְׁשלֹוִׁשים ְּגָבִרי

  ִיְּתנּו קֹוָלם ְּבֹעז.

  ַוֲעָלמֹות ִׁשיר

  ּוְמִצְלַּתִים ְוֻתִּפים

  ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר.

  

  ְּבַפת 

  ְוַיִין ְוִׁשיִרים

  ָהִעיר, ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום,

  ֶאל ְמבֹוָאּה 

  ֶאת ָהרֹוְכִבים 

  ס.נֹ כְ ּתִ 

  

  ִמִּני ִּגְלָעד, ֵמֹעֶמק ָהִעִּתים-

  ,ֵּגִביםהַ ִמְּמרֹום ָּבָׁשן, ִמן 

  ִמְּמָערֹות ַהֶּסַלע, ַהִּגִּתים,

  -ִמְּנאֹות ַהֶּדֶׁשא ָהְרָחִבים

  

  ַיְחָּדו ָרַכְבנּו ּדֹוְמִמים

  ֵאַלִי ַלִּמְדָּבר.

  עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים

  ר.ּכָ ֵהֵבאנּו ָל ֶאׁשְ 

  

  יֹום ַחג ִהַּגְעֶּתם ָהרֹוְכִבים ׂשרֹ פְ ּבִ -

  ּוְבִצְקלֹוְנֶכם ִּבְרַּכת ָׁשלֹום,



  ּבֹוְקִעים ַּבְּזַמן ְׁשִביִלים ּוְנִתיִבים

  ּדּוָמם ַעד ּבֹוֲאֶכם ֲהלֹום.

  

  ְּברּוִכים ִּתְהיּו ִלי ֲעָלִמים

  ֹּפה ִּבְנֵוה ִמְדָּבר

  ְקַרת ַעִּמים,ְרֶכם, יִ ּכַ ַּגם ֶאְׁש 

  ְלנֹוי ִלי ְוָהָדר.

  

  

  

  

  

 

  


