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עולה ממדבר
פואמה מוסיקלית
בארבע תמו ות

ערב :מקוטרת מור
לילה :ירח מקור ן
בוקר :עוטה שלמת אור
צהרים :מ י גלעד

עולה ממדבר
היצירה הזו כתבה כמחווה למעלה אדומים ,העיר הצעירה במדבר יהודה שהש ה ימלאו עשרים
ש ה להקמתה ,ומוגש כאשכר ליום חגה.

העולה ממדבר היא השירה הזו עצמה .ש י עשורים של חיים במעלה אדומים למן ימי הבראשית
שלה הן ש ים של חיים ההולכים ו ב ים תוך שיג ושיח עם המדבר על חליפותיו ותמורותיו .זהו
גם מפגש בפרספקטיבה הסטורית רבת עומק .עבור תושבי ירושלים בתקופת המלכות הקדומה,
המדבר היה בראש ובראשו ה מדבר יהודה .כאן שוטט דוד המלך טרם עלותו לגדולה .זהו
המדבר של השולמית משיר השירים ,של ה ביאים והחוזים .לכן מלאה השירה הזו ארמזים
מקראיים ,בזיקה לתורה ,לספר שופטים ,לישעיהו ,לתהילים ולשיר השירים – אך גם לתלמוד
)מסכת ראש הש ה(.

העולה ממדבר היא העיר החוגגת ומקבלת פריסת שלום ממרחקי ארץ ומעומק הזמן .העולה
ממדבר היא היפה המצפה לדודה ,ודודה הוא גם אחד פלאי שלבואו א ו מחכים מזה דורות
והעתיד לעבור פה ,לגרש ע י בלהות ולעלות בהר בעוד גלגל החמה חופף עליו בהילו.
אב ר פרץ

תמו ה ראשו ה

עֶ רֶ ב :מְ קֻ טֶּ רֶ ת מֹ ר

ערב :מקוטרת מור
גּ ֹולֶשֶׁ ת ל ִַמּ ְדבָּ ר
ְמקֻ טֶּ ֶרת מֹ ר וּלְ ב ֹו ָ ה.
ֲעלָמוֹת י ִַקּיפוּהָ .
עֵ ֶדר הַ ְטּ ָרשִׁ ים
ִטָּ שׁ עַ ל סְ בִ יבוֹתֶ יהָ ,
מַ ְרבַ ד עִ ִיריּוֹת מַ ְרגְּ לוֹתֶ יהָ .
ְמבַ קֶּ שֶׁ ת אֶ ת דּו ָֹדהּ.
יו ְֹר ִדים צְ לָלִ ים אֶ ל הַ מִּ ְדבָּ ר
הֶ ְמיָה וּגָה
בְּ סֵ תֶ ר גֵּיאָיוֹת.
אִ ם א תֵּ ְדעִ י ָל  ,הַ יָּפָ ה,
אֲהוּבֵ חוֹתֵ ר לָבוֹא,
ִמלְּ בָ וֹן
ִמ ְמּע ֹו וֹת א ֲָריוֹת
ִמ ְמּרוֹם בָּ שָׁ ן
דּו ֵֹד עוֹשֶׂ ה ַדּ ְרכּוֹ.
יו ְֹר ִדים צְ לָלִ ים.
עַ ל י ְִריעַ ת ִמ ְדבָּ ר
פַּ עֲמוֹתָ יו תּ ֹופְ פ ֹות
פּו ְֹרטוֹת אֶ צְ בְּ עוֹתָ יו
עַ ל מֵ יתְ ֵרי אוֹר
וּגוֹת.
גְּ לִ ימַ ת אֹפֶ ל
ַיעֲטֶ ה.

גּוֹוְ עִ ים מֵ יתָ ִרים
בֵּ ין אֶ צְ בְּ עוֹתָ יו.
פַּ עֲמוֹתָ יו עו ְֹממוֹת.
ַלבֹּקֶ ר
ַי ֲעלֶה
וְ יָבוֹא.

תמו ה ש יה

ַל ְי ָלהָ :ירֵ חַ מְ קֻ ְר ָן

לילה :ירח מקור ן
גּוֹעִ ים סְ לָעִ ים
עַ ל צֶ לַע הַ ר
וְ עֵ ֶדר שֶׁ ל ְט ָרשִׁ ים
ִטָּ שׁ אָפֵ ל בַּ מּו ָֹרדוֹת.
הָ עִ יר ע ֹולָה בַּ לָּאט ִמן הַ ִמּ ְדבָּ ר.
בַּ בֹּקֶ ר יִתְ ַפֵּ ץ אֶ ל חוֹמוֹתֶ יהָ
גַּל ְמסַ מֵּ א שֶׁ ל אוֹר.
אֲבָ ל עַ תָּ ה בַּ חֲשֵׁ כָה
או ֵֹרב לָהּ בֵּ ין סְ לָעִ ים
י ֵָרחַ ְמקֻ ְר ָ ן
ָכוֹן לִ ְגֹּ חַ .
מַ לְּ ִטי ַפְ שֵׁ  ,עִ ִירי,
הַ סְ תִּ ִירי אֶ ת פָּ ַ ִי
פֶּ ן הַ מַּ ָגּח ַיכֶּה בָּ
יִקֹּ ב אֶ ת צַ לְ עוֹתַ ִי !
כִּ י פֶּ תַ ע יְב ֹואֵ
יִפֹּ ל כִּ ְ פ ֹול הָ ַרעַ ם;
ִמבֵּ ין סְ לָעִ ים יָגִ יחַ
מָ לֵא עֶ בְ ָרה וְ זַעַ ם.
מַ לְּ ִטי ַפְ שֵׁ  ,עִ ִירי,
הַ סְ תִּ ִירי אֶ ת פָּ ַ ִי
פֶּ ן הַ מַּ ָגּח ַיכֶּה בָּ
יִקֹּ ב אֶ ת צַ לְ עוֹתַ ִי !
בִּ ְר ִחי ,מַ לְ ִטי ַפְ שֵׁ ,
מַ לְּ ִטיהָ ִמכַּף קֶ לַע;

אֶ ל הַ נּ ְִק ִיקים מַ לְּ ִטיהָ
אֶ ל תּ ֹו ְִקרוֹת הַ סֶּ לַע.
מַ לְ ִטי ַפְ שֵׁ  ,עִ ִירי,
הַ סְ תִּ ִירי אֶ ת פָּ ַ ִי
פֶּ ן הַ מַּ ָגּח ַיכֶּה בָּ
יִקֹּ ב אֶ ת צַ לְ עוֹתַ ִי !
פָּ סַ עְ תִּ י לִ י בַּ ַלּ ְילָה לְ בַ ִדּיוּמֵ ֵרעִ ים אֵ ין אִ ישׁ אִ תִּ י;
ע ֹו ֶלה הָ יִיתִ י
בְּ מַ ֲע ֵלה אֲדֻ מִּ ים
ְוּראִ יתִ יו
שָׁ תוּל כְּ מ ֹו גּוּשׁ אַ ִדּיר בְּ ת ֹו הַ נּוֹף,
בִּ קַּ ְשׁתִּ י ַלעֲקֹ ף אוֹת ֹו וְ א ָיכֹלְ תִּ י.
עָ צַ ְמתִּ י אֶ ת עֵ י ַי
ְוּראִ יתִ יו.
הֵ ל ְַטתִּ י אֶ ת פָּ ַי בְּ שׁוּלֵי הָ אַ ֶדּ ֶרת
ְוּראִ יתִ יו
ָרבוּץ בֵּ ין ְשׁ ֵי סְ לָעִ ים,
רֹאשׁ ֹו דּוֹמֶ ה לְ שׁוֹר
קַ ְר ָיו דּוֹמוֹת לִ צְ בִ י,
ְטלָפָ יו טַ לְ פֵ י ְראֵ ם,
ָז ָב אַ ִדּיר מֻ נָּח בֵּ ין י ְַרכוֹתָ יו.
כְּ לָבִ יא ְי ַזנֵּק ִמן הַ בָּ שָׁ ן,
מַ לְ תְּ עוֹתָ יו כְּ מַ לְ תְּ עוֹת הַ כְּ פִ יר.
הֵ צַ צְ תִּ י בּוֹ,
ִבְ הַ לְ תִּ י
וְ ְִרתַּ עְ תִּ י לִ י ַלאֲחו ַֹרי.

תמו ה שלישית

בֹּקֶ ר :עוֹטֶ ה שַׂ לְ מַ ת אוֹר

בוקר :עוטֶ ה שׂלמת אור
ִראשׁ ֹו ִים עָ לִ י וּ
בְּ ַרגְ ַליִם יְחֵ פוֹת.
הִ כְ תַּ ְר וּ בְּ גוּפֵ וּ אֶ ת הָ הָ ר.
כְּ ֶרבֶ ץ הַ סְּ לָעִ ים ָרבַ צְ וּ
מַ מְ תִּ י ִים
לְ בוֹא הַ יּוֹם.
הֶ ְמיַת חֲלִ ילִ ים ְרחוֹקָ ה
עָ לְ תָ ה וְ גָוְ עָ ה
וְ שׁוּב עָ לְ תָ ה
ִמ ִמּ ְדבָּ ר
ישׁית כְּ אִ וְ שַׁ ת רוּחַ .
ח ֲִר ִ
מוּמים הֶ ֱאזַנּוּ
ְדּ ִ
מַ מְ תִּ י ִים
לְ בוֹא הַ יּוֹם.
וְ הוּא בָּ א
עוֹטֶ ה שַׂ לְ מַ ת אוֹר ִמ ִמּזְ ָרח
)עֵ י ֵי וּ גּ ְָמעוּ אֶ ת הָ אוֹר(.
אִ ישׁ פּו ֵֹרט עַ ל גִּ תִּ ית
פּוֹסֵ עַ יָחֵ ף בִּ ְשׁבִ ילֵי הַ ִמּ ְדבָּ ר.
פּו ֵֹרט אַהֲבָ ה
ְמג ֵָרשׁ עַ ְ ֵי בַּ לָהוֹת.
 ִמי זֶה בָּ א ִמ ִמּזְ ָרחעוֹטֶ ה שַׂ לְ מַ ת אוֹר?
אִ ישׁ פּו ֵֹרט עַ ל גִּ תִּ ית
ִדּגְ ל ֹו אַהֲבָ ה.
ִמזְ ַדּ ֵכּ הָ אֲוִ יר לִ צְ לִ ילֵי מֵ יתָ ָריו,
גַּלְ גַּל הַ חַ מָּ ה בְּ גַבּוֹ.

 ִמי ע ֹולֶה בַּ ִמּזְ ָרחוּפָ ָיו לְ הָ בִ ים?
מַ יִם ַרבִּ ים א יוּכְ לוּ
לְ כַבּוֹת לְ הָ בָ יו.
גַּלְ גַּל הַ חַ מָּ ה
חוֹפֵ ף בְּ הִ לּ ֹו
עַ ל אִ ישׁ פּו ֵֹרט
עַ ל גִּ תִּ ית
ִדּגְ ל ֹו אַהֲבָ ה.

תמו ה רביעית

צָ ֳהרַ ִים :מִ ִנּי גִּ לְ עָ ד

צהרים :מ י גלעד
ְשׁלו ִֹשׁים גְּ בָ ִרים
עוֹטֵ י אַ ֶדּ ֶרת
רוֹכְ בִ ים עַ ל ֲעי ִָרים צְ חו ִֹרים
עוֹלִ ים בְּ מַ ֲע ֵלה הָ הָ ר.
ִמ ְמּרוֹם בָּ שָׁ ן
ִמנִּי גִּ לְ עָ ד
ְשׁלו ִֹשׁים גְּ בָ ִרים
יִתְּ וּ ק ֹולָם בְּ עֹ ז.
וַ ֲעלָמוֹת ִשׁיר
וּמצִ לְ תַּ יִם וְ תֻפִּ ים
ְ
בְּ שַׁ ע ֲֵרי הָ עִ יר.
בְּ פַ ת
וְ ַייִן וְ ִשׁ ִירים
הָ עִ יר ,בְּ צָ ה ֳֵרי הַ יּוֹם,
אֶ ל ְמבוֹאָ הּ
אֶ ת הָ רוֹכְ בִ ים
תִּ כְ ֹ ס.
 ִמנִּי גִּ לְ עָ ד ,מֵ עֹ מֶ ק הָ עִ תִּ יםִמ ְמּרוֹם בָּ שָׁ ןִ ,מן הַ גֵּבִ ים,
ִמ ְמּעָ רוֹת הַ סֶּ לַע ,הַ גִּתִּ ים,
ִמנְּאוֹת הַ ֶדּשֶׁ א הָ ְרחָ בִ ים-
י ְַח ָדּו ָרכַבְ וּ דּו ְֹמ ִמים
אֵ ַל ִי ל ִַמּ ְדבָּ ר.
עוֹרוֹת אֵ ילִ ים ְמאָ ָדּמִ ים
הֵ בֵ א וּ ָל אֶ ְשׁ ָכּר.
בִּ פְ ֹרשׂ יוֹם חַ ג הִ גַּעְ תֶּ ם הָ רוֹכְ בִ יםוּבְ צִ ְקל ֹו ְ כֶם בִּ ְרכַּת שָׁ לוֹם,

בּו ְֹקעִ ים בַּ זְּ מַ ן ְשׁבִ ילִ ים וּ ְתִ יבִ ים
דּוּמָ ם עַ ד בּ ֹו ֲאכֶם הֲלוֹם.
בְּ רוּכִ ים תִּ הְ יוּ לִ י ֲעלָמִ ים
פֹּ ה בִּ ְוֵ ה ִמ ְדבָּ ר
גַּם אֶ ְשׁ ַכּ ְרכֶםִ ,י ְק ַרת עַ ִמּים,
לְ וֹי לִ י וְ הָ ָדר.

