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ייעוץ - ורדית קפלן, אורלי גילת, ענת סרגוסטי, אורית גניזי

 

החוברת מיועדת לנשים ולגברים 
לשימוש פנימי בלבד, לא לשימוש מסחרי

ספטמבר 2017



4 הקדמה רׂני יבין    

5 הקדמה חמוטל גורי   

6 שער שוויון     

14 שער הרחמים    

31 שער הפרחים    

37 שערי תפילה ושלום   

43 השער החדש    

תוכן העניינים
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נשים יקרות 
חוברת צנועה זו היא צעד ראשון, בבחינת קריאת כיוון לאנתולוגיה גדולה 

שנרצה ליצור בעתיד. החוברת כוללת טקסטים ממגוון סוגות, סגנונות 
ותקופות, שכתבו נשים וגברים בנושאים המעסיקים אותנו בציבוריות 

הישראלית והפלסטינית -  מידע והגות, שירה וסיפוריים אישיים. 

את החוברת מעטרות נשים זוכות פרס נובל לשלום מהעולם. מרחיב לב, 
מעודד ומעורר תקווה לדעת מי הן, מאין באו ומה עשו. ללמדנו ששינוי 

יכול לבוא ממקומות בלתי צפויים. 

מטרות אסופה זו הן להעמיק את השיח וההיכרות במפגשים ולסייע 
בהרחבת המעגלים לעוד ועוד נשים וגברים; לשקף כתיבה בעבר ובהווה 
המבטאת כמיהה לעתיד טוב יותר ולאמונה כי הדבר בהישג יד; לחשוף 

את הידוע אך דורש חשיפה מרובה יותר, כי בשני העמים קיימים 
קולות וכוחות הקוראים לכבוד ולהכרה באחר/ת; מטרה חשובה לא פחות 

היא לקרוא לנשים בכל הגילאים, מכל השפות, העדות והקבוצות בארץ 
לכתוב, ולפרסם את מחשבותיהן, שאיפותיהן ורצונותיהן ולדרוש להיות 

שותפות בכל מקום ובכל זמן בתהליכים הקשורים במלחמות, ביטחון 
אישי ובעתיד הצפוי לילדות והילדים שלנו.

'נשים עם בפני עצמן הן' כתוב בתלמוד הבבלי, )מסכת שבת סא:ב(. לא 
כאן המקום להתחיל את הדיון המגדרי המשתמע מאמירה זו כאן ועכשיו, 

אך נראה כי 'פתאום' קמנו ו'התחלנו ללכת' מאות ואלפי נשים, צעירות, 
מבוגרות, ערביות, דרוזיות ויהודיות, חילוניות ודתיות ואנו קוראות לכל 
הנפגש בדרכנו 'שלום' ואין בדעתנו לעצור, כי אנחנו 'לא עוצרות עד 

הסכם מדיני'.

אסיים בנימה אישית ואבקש להודות מאוד לכל מי שהייתה שותפה 
לחשיבה ולעשייה של חוברת זו. תודה עמוקה ועצומה לכל השותפות 

והשותפים לדרך 'עושות שלום' מדרום הארץ ועד צפון, ממערב ועד 
מזרח, לוותיקות ולמצטרפות החדשות – תודה!

שנה טובה 

יחד נעשה וגם נצליח 

רׂני יבין, נשים עושות שלום, ירושלים
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שלום לכן,
מלאכת הליקוט של טקסטים לאסופת מקורות בנושא נשים, שלום 

וביטחון היא שילוב של הנאה צרופה וקושי גדול. הנאה, בגלל הזכות 
לצלול לעשרות ומאות מאמרים, שירים, קטעי תפילה והגות. וקושי, 

מפני שבסופו של דבר אפשר לבחור רק מעט מכל השפע. והנה 
התוצאה לפניכן ולפניכם - שלל טקסטים העוסקים בנושא חשוב זה 
ממגוון היבטים: שוויון מגדרי, יחסי שכנות, גבולות והיכרות, חמלה, 

רחמים ופיוס, וכמובן, תקווה. 
כי אי אפשר בלעדיה. 

המטרה המרכזית של אסופה זו היא לעורר שיחות עמוקות, 
משמעותיות ומתמשכות. כי שינוי חברתי מתאפשר כאשר אנו 

מפרקות ומפרקים את כבלי השתיקה וכאשר מחלוקת, מרה ככל 
שתהיה, היא תחילתה של שיחה, ולא סופה. 

לטקסטים היה מאז ומתמיד תפקיד חשוב ביצירת שיחות ובהפרה 
של שקט מעיק. על כך יעידו כל אם ואב שהקריאו מאות סיפורי 
לילה טוב, ועל הדרך נלחמו במפלצות והביסו את שדוני הפחד. 

לטקסטים תפקיד מרכזי ביצירת תרבות של שיח שיש בו עושר 
ומורכבות וסימני שאלה, נדבך  בכינונה של "אומת השלום" - אותה 
קהילה צומחת ומגוונת של נשים וגם גברים שנפשם קצה במלחמות 

ובחיים על החרב. 

באסופה זו ליקטנו טקסטים שנכתבו על ידי נשים וגברים. טוב, 
בעיקר נשים. אנו רואות בכך הזדמנות לעשות תיקון להיעדרן של 
נשים מהשיח הציבורי והפוליטי בנושאי שלום וביטחון,  הזדמנות 

להראות את כוחן של מילים לחבר ולא לפלג, לקרב ולא להרחיק, 
לשכון יחד - זו לצד זו. 

ומעכשיו, המילים הללו הן שלכן ושלכם. קחו אותן, הוסיפו אליהן 
מילים משלכם וצאו לשוחח. 

חמוטל גורי, נשים עושות שלום, ירושלים
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ال تدعي الخوف يفكر بدال منك
او يشير عليك..

كوني جريئة..
وعيشي بجرأة...

למה נשים ?

החלטה 1325 של האו"ם

שער שוויון 

אל תתני לפחד 
לחשוב במקומך

או לייעץ לך
היי נחושה

וחיי בנחישות
ח'אלד מוחמד ח'אלד, 

עשרת הדיברות למי שרוצה לחיות, קהיר, 1992, עמ' 37

חיי בנחישות

בעקבות החלטה 1325: דברים שנשים יודעות 

אנו הנשים, מהוות 51% מהאוכלוסייה בעולם. ואנו האחיות, 
האימהות, בנות הזוג, הסבתות והבנות של 49% הנותרים. מן הראוי 

שמחצית מהאוכלוסייה תהיה שותפה מלאה לעיצוב מדיניות, 
לקבלת החלטות ולהשתתפות פעילה בתהליכי משא ומתן לקראת 
הסכם מדיני. אך הסיבה איננה רק מספרית, אלא גם מהותית ולכן 

באה לעולם החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם. 
ההחלטה ההיסטורית שהתקבלה בשנת 2000 קוראת לראשונה 

לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי 
פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני 

אלימות, למניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית המופנית כלפי 
נשים בפרט. 

מדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה מקרב המדינות החברות 
באו”ם אשר אימצה בחוק את ההחלטה ואישרה חקיקה המחייבת 

goo.gl/aJ8MMoייצוג נשים בגופים ציבוריים.  
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אבל מה זה בעצם אומר? מהי הטמעת חשיבה מגדרית בהקשר של 
סכסוכים אלימים ופתרונם? ארגון UN WOMEN ערך מחקר הערכה 
בנושא יישום החלטה 1325, ובו הוא מציין ארבעה היבטים מרכזיים:

נוכחות פעילה והשתתפות ביצירת ידע:   
נוכחות של נשים סביב שולחן הדיונים כדי שיוכלו לתרום  

מהידע שלהן ומהגישות שלהן לפתרון סכסוכים.    

פיצויים חומריים: להסכמים מדיניים יש היבטים כלכליים   
נרחבים, לרבות פיצוי כספי בגין עקירה או ישוב מחדש. יש   

לקחת בחשבון את צרכיהן הייחודיים של נשים ממגוון  
הקהילות המעורבות בסכסוך.   

גישה הוליסטית הבוחנת את השפעת הסכמי שלום על   
חייהן של נשים: בעת גיבוש הסכם מדיני יש לקחת בחשבון  

את ההשפעה של כלל סעיפי ההסכם על חייהן של נשים,   
למשל: שינויים במעמד אזרחי, חופש תנועה, חופש עיסוק   

ופרנסה, היכולת למלא את תפקידיהן השונים בחברה,   
בקהילה ובמשפחה והזכות לביטחון אישי.   

  
הבנת ההשלכות של תהליכי השגת הסכם על יחסי   

הכוח המגדריים בין גברים לנשים: סכסוכים מתמשכים    
תורמיםלחיזוק כוחן של אליטות פוליטיות וצבאיות המורכבות   
בעיקר, ולעתים אף רק מגברים. בעת הסדרת היחסים שבין   

הצדדים בסכסוך לאומי יש לפעול גם לקידום זכויות אדם  
ושוויון פוליטי ומגדרי.  

התהליכים הללו אינם מתרחשים מעצמם, אלא אך ורק הודות לדרישה 
עיקשת ומתמשכת של נשים ממגוון ומכלל הקהילות להיות נוכחות 

ושותפות פעילות בניתוח מקורות הסכסוך ושורשיו ובגיבוש פתרונות 
הולמים אשר יעמדו במבחן הזמן. 

goo.gl/aJ8MMo  



8

איך פמיניזם ישים סוף למלחמות 
 

מכתב פתוח לממשלת קנדה, ליימה גבואי וינאר מוחמד

Leymah Gbowee won the Nobel peace prize in 2011 for work bringing 
Christian and Muslim together to end the Liberian civil war. Yanar 
Mohammed is an Iraqi-Canadian, and one of the co-founders of the 
award-winning Organization of Women’s Freedom in Iraq.
----------------------------------------------------------------------------

־אם קנדה באמת רוצה שיושם קץ לשפיכות הדמים והסכסוכים בסו
ריה, תימן, עירק, דרום סודן ומקומת אחרים – הרי שהגיע הזמן להיות 
רציניים לגבי מדיניות חוץ פמיניסטית. גישה זו תשים את קידום השוויון 

המגדרי במרכז, ותניע את קנדה מ-פמיניזם-פוטוגני, לכזה שיכול להביא 
שינוי אמתי ביעדי מדיניות חוץ, לרבות ביטחון ופיתוח.

נאיבי? – אנחנו סבורות שלא. מצבור הולך וגדל של ראיות מצביע על 
כך שתמיכה בהעצמת נשים אינה רק הדבר הנכון לעשות, אלא היא 

משפרת בפועל את הביטחון של כלל האוכלוסייה: "מדינות שבהן נשים 

بعد قرار 1325: األمور التي تعرفها السناء

نحن النساء, نشكل %51 من المجتمع فب العالم. ونحن األخوات, األمهات, 
الزوجات, الجدات وبنات ال %41 الباقون. يحق لنا ونحن نشكل نصف المجتمع 

أن نكون بشراكة كاملة في بلورة السياسة, في اتخاذ القرارات والمشاركة 
الفعالة في المفاوضات من أجل التوصل التفاق سياسي. لكن السبب ليس 

ألننا نسبة أو عدد, إنما هو أيًضا سبب جوهري ولهذا كان القرار 1325 لمجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة. القرار التاريخي الذب اتخذ عام 2000 يدعو وألول 

مرة لتمثيل نسائي متساوي في مراكز اتخاذ القرار, لدمجهن في سيرورة حل 
الصراعات واتفاقيات السالم للدفاع عن النساء والفتيات االتي يتعرضن للعنف 

بشكل عام والعنف الجندري الموجه للنساء بشكل خاص.
دولة إسرائيل كانت االولى من بين الدول األعضاء في الهية العامة لألمم 
المتحدة والتي تبنت القرار قانونيا وأقرت قانون يفرض تمثيل نسائي في 

المؤسسات الجماهيرية.
.........

التمثيل المتساوي للنساء ال يطبق لوحده, انما فقط من خالل إلحاح واصرار 
نساء من جميع شرائح المجتمع على تنوعها ومطالبتهن بالشراكة والحضور 

الفعال في تحليل مصادر وجذور الصراع وبلورة حلول مناسبة ودائمة.
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הן 
מועצמות הן מדינות בטוחות הרבה יותר, בין אם מבחינת מזון, בין 

אם בעמידה מול אלימות של קיצוניים, או פתרון מחלוקות 
וסכסוכים עם אומות אחרות בדרכי שלום" 

)החוקרות ולרי מ. הודסון ו-דרה קיי, ניו יורק טיימס(.

מדיניות חוץ פמיניסטית דוחה את התפישה שמלחמה והתערבות 
־מיליטריסטית יכולות להביא לשלום. ניסיונות חיינו, בליבריה ובעי
רק, בהחלט הדגימו לנו שפתרון צבאי – לא רק שאינו מביא סוף 

למלחמות, הוא לעיתים תכופות מחריף סכסוכים, מפלג קהילות, 
ומעמיק אי-שוויונות קיימים. ניסיוננו מעיד גם שעם תמיכה ראויה, 

נשים יכולות לשנות הכול.
בליבריה השתוללה מלחמת אזרחים בגלים עולים ויורדים מאז 

1989. בשנת 2002 – עדיין שום סוף לא נראה באופק. 
אדוני-מלחמה השליטו טרור על העם הליברי, מגייסים בנים - ילדים 

ונערים, ומכוונים את הילדים-"חיילים" שלהם לאנוס נשים – כולל 
ילדות צעירות וסבתות – כדרך לזרוע אימה, ולקרוע לגזרים את 

המרקם החברתי של הקהילות.

קבוצה של נשים נוצריות ומוסלמיות שילבה כוחות תחת מה 
שנודעה כתנועת נשות ליבריה לפעולה למען השלום. עברנו 

מתפילות ושירים להצבת הפגנות בלתי-אלימות ושביתות-שבת נגד 
דרכו של צ'ארלס טיילור ]הנשיא הרודן של ליבריה[. אפילו ערכנו 

"שביתת סקס" שבה נאלצו בני זוגנו להימנע מסקס, והמדיה 
התעניינה מאוד, ומשכה תשומת לב למאמצי הארגון שלנו.

בסופו של דבר, הצלחנו לחלץ הבטחה מטיילור שיגיע ל-גאנה 
לשיחות שלום עם שתי קבוצות מורדים... המלחמה בליבריה 

הסתיימה בחתימת הסכם הבנות השלום ב-אקרה.

זה לא שלום מושלם, אבל הוא שלום שהחזיק, ואף סלל את הדרך 
לליבריה לבחור את הנשיאה הראשונה בתולדותיה – 

אלן סירליף ג'והנסון.
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אשת מופת
לימה רוברטה בואי

goo.gl/DNXCVZ

יד פוגשת יד אחות – היכרות

ֶקֶׁשב/  ט.כרמי

ָקֶׁשה לְִׁשֵּתי ֻקנְכִּיֹות לְׂשֹוֵחַח ִׂשיָחה-ֶׁשל-ַמָּמׁש
ּכָל ַאַחת ַמָּטה אֹזֶן לַּיָם ֶׁשלָה.

ַרק ׁשֹולֵה-ַהְּפנִינִים אֹו סֹוֵחר-ָהַעִּתיקֹות 
יָכֹול לְִקּבֹוע ְּבלִי ֲחָׁשׁש: אֹותֹו יָם.

goo.gl/QNW1dk

לימה רוברטה בואי נולדה ב-1972. 
פעילה ליברית למען שלום. 

ב-1998 החלה בואי לטפל בילדים 
חיילים הלומי קרב. 

ב-2003 עמדה בואי בראש תנועת 
נשים לשלום שסייעה לסיום מלחמת 

האזרחים הליברית. 
ב-2011 זכתה בפרס נובל לשלום.
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להקשיב לשני הצדדים

הרעה המסוכנת ביותר אינה במלחמה הרועשת שבין חלקי האמת, 
אלא בדיכויה השקט של מחצית האמת. כל זמן שמוכרחים בני אדם 
לשמוע לשני הצדדים, לא אבדה התקווה. כשהם שמים לב רק לצד 

האחד, רק אז מתגבשות השגיאות ונעשות למשפטים קדומים, ואז 
תחדל האמת עצמה לפעול את פעולתה הראויה לה, מפני שההגזמה 
עושה אותה לשקר... יש לאמת תקווה רק במידה שיקומו פרקליטים 

לכל צד... 
לא פרקליטים סתם, אלא כאלה שיישמעו דבריהם בהקשבה.

ג'ון סטיוארט מיל )1873-1806(, על החירות, עמ' 90-89

االستماع للطرفين

إن األمر السيء واالخطر ليس في الصراع بين أطراف الحقيقة, إنما في 
إحباط نصف الحقيقة والتي يحب على كل طرف سماعها من اآلخر, لم 

يفقد األمل بعد. عندما نعير االهتمام لطرف واحد فقط تحصل وتتبلور 
األخطاء والتي من شأنها أن تشوه اصورة الحقيقة وتحولها إلى كذبة ... 

األمل الوحيد للحقيقة هو عندما ينهض مرافعون من كال الطرفين وليس أي 
مرافعين, انما من هم أهل ألن ينصت الطرف اآلخر لهم باهتمام.

جون ستيورات ميل )1806-1873(, عن الحرية صفحة 89-90 

גן נעול/ רחל

ִמי ַאָתּה? ַמּדּוַע יָד מּוֶשֶׁטת 
לֹא ּפֹוגֶֶשׁת יַד ָאחֹות? 

וְֵעינַיִם ַאְך ַתְּמֵתּנָּה ֶרגַע 
וְִהנֵה ָשְׁפלּו כְָּבר נְבֹוכֹות. 

גַּן נָעּול. לֹא ְשִׁביל ֵאלָיו, לֹא ֶדֶרְך. 
גַּן נָעּול – ָאָדם. 

ַהֵאלְֵך לִי? אֹו ַאכֶּה ַבֶּסּלַע 
ַעד זֹוב ָדּם? 

שירי רחל, בהוצאת כנרת זמורה ביתן כנרת, 2004, עמ' 51 
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לדיון : 
השיר של רחל למול השיר של שלמה טנאי - עד כמה אנחנו 

מסוגלות להיפתח ולשתף? 
שתפו בחוויות של מפגש עם פתיחות רבה מדי או עם סגירות 

רבה מדי? 
האם יש מצבים שבהם עלינו להישמר? ממי? ומדוע?

יש כאלה שמדברות על הדרך ויש כאלה שעושות אותה

היאם טנוס, אשת חינוך, חיפה, חברת נשים עושות שלום

גדלתי במשפחה מורחבת עם סבתא וסבא בימים שאחרי הנכבה. 
בילדותי שמעתי את סבתי בוכה בלילות. כאשר שאלתי בבוקר למה 

סבתה בכתה, ענו לי בשקט שאסור לשאול. בהמשך הבנתי שסבתא 
בוכה את הגירוש של שתי בנותיה, הדודות שלי. מתוך פחד וחרדה 

מהשמועות שהיהודים באים להרוג, החליטו הן ובני משפחתן לברוח. 
אבל הסיפור שקרע את ליבי )כפי שסיפרה לי אימא( הוא הסיפור על 

הדודה לוסי. 
לדודה לוסי היו שלושה ילדים, הקטן רק בן חמישה חודשים. בתוך 

הבהלה היא אספה מהר את הילדים וכמה חפצים, והם החלו בנסיעה 
לכיוון לבנון. באמצע הדרך גילתה הדודה לוסי שהתינוק בן החמישה 
חודשים נשכח בבית. בעלה סיפר שהיא צרחה עד שחזרו הביתה. הם 

לקחו את התינוק ונסעו שוב לכיוון לבנון. מאז נעלמו מחיינו. שנים רבות 

להשאיר / שלמה טנאי

לֹא לֹוַמר ֶאת ַהּכֹל
ּגַם ָהֵעץ אֹוֵמר ַרק ּגֶזַע וְָעלִים

ּוַמְשִאיר ָׁשָרִשים ָּבֲאֵפלָה
לֹא לֲַעבֹר ּכָל ַהגְבּולֹות

ּגַם ֱאֹלִהים ְמַסֵּפר ַרק ֶשֶמש,
יֵָרַח וְּכֹוכִָבים

ּוַמשִאיר יְקּוִמים
ֵמֵעֶבר לְַמכְאֹוֵבי-ַהַּדַעת.

לֹא לְִפרֹׂש ֶאת ָהָאָדם ַעד ּתֹם.
goo.gl/vmVBUL
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לדיון : 
כיצד אפשר להביא לידי הכרה הדדית בכאבם של שני העמים

במציאות הישראלית של היום? 
ואילו כיוונים פותחת ההכרה ההדדית?

לא ידענו מה עלה בגורלן של הדודות, עד שפגשתי אחת מהן 
בנסיעה ליוון. הרגשתי שהן היו חסרות לי. 

שנים רבות כעסתי על העם היהודי. חשבתי שבחיים לא אסלח על 
מה שעשו לעם שלי, למשפחה שלי. הזמן עבר, ובמהלך השנים 

הכרתי נשים מדהימות שעזרו לי להתגבר על הכאב וסיפרו לי את 
הסיפור הכאוב שלהן. הבנתי שאין מונופול על הכאב... בשנת 2004 
הצטרפתי למסע "לגעת בכאב" - מסע לאושוויץ בירקנאו, ביוזמתם 

של אנשי חינוך ערבים ויהודים, שאחרי מהומות אוקטובר החליטו 
להכיר טוב יותר ולנסות להבין מה קורה בין שני העמים הכאובים, 

להכיר לעומק ולהתחיל דף חדש.....
כשהחלטתי להצטרף למסע נתקלתי בהרבה התנגדויות מצד

חברים ובני משפחה: 'למה? בשביל מה? אחרי כל מה שעשו לנו? 
שהם יגעו בכאב שלנו! הם יורים באחים ובאחיות שלנו' 'את בוגדת' 

נאמר לי. המשפחה שלי כעסה עלי ואמרה: במקום להזדהות עם 
היהודי תזדהי עם העם הפלסטיני. למרות ההתנגדות נסעתי...

נסענו 250 ערבים ו-250 יהודים.... המסע הזה טלטל אותי. הפך את 
חיי. באמצעותו ניתנה לי האפשרות לראות איך שנאה וגזענות יכולים 

להשמיד עם שלם. בכיתי ימים ולילות על הדה-הומניזציה ועל רצח 
צלם אלוהים... נרפאתי מבפנים. אמנם לא שכחתי, אבל סלחתי. 

הגעתי לפיוס אמיתי, ואז הלב שלי נפתח לאחר... 
בשלושת הימים שם, בין הזוועות שראיתי, התפללתי ואמרתי 

לעצמי שאהפוך כל אבן כדי להביא פיוס ושלום לעם הישראלי ולעם 
הפלסטיני. חייבים ליצור עתיד חדש, עתיד בלי שפיכת דמים, עתיד 

שנותן מקום, כבוד וחיים לכולנו.
בנשים עושות שלום נעשה את זה.

אינשאללה 
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ال تعيشي وعلى عينيك عصابة..
وانظري الى االمور بوضوح
في يمينك "الى اين"؟...
وفي يسراك "لماذا"؟...

לכי בראייה ברורה
אל תחיי בעיניים 

עצומות.
לכי בראייה ברורה

בימינך "לאין"
בשמאלך "מדוע"

ח'אלד מוחמד ח'אלד, 
עשרת הדיברות למי שרוצה לחיות, קהיר, 1992, עמ' 133

שער הרחמים  

אשת מופת

goo.gl/4jEyCh

שירין עבאדי )נולדה בשנת 1947(. 
עורכת דין ופעילת זכויות אדם 
איראנית. ב- 1970 החלה לכהן 
כשופטת בטהראן, אך ב- 1979, 

בתום המהפכה, קבע השלטון הדתי 
באיראן שאישה אינה יכולה לכהן 
כשופטת, ושירין הועברה לתפקיד 

של עוזרת משפטית. עבאדי הקימה 
וניהלה את הארגון לתמיכה בזכויות 

ילדים באיראן. ב- 2003 זכתה 
בפרס נובל לשלום על מאמציה 
למען הדמוקרטיה וזכויות האדם. 
שירין היא האיראנית הראשונה 

והאישה המוסלמית הראשונה שזכתה 
בפרס. מאז סוף 2009 היא חיה 

בגלות בלונדון.

שירין עבאדי 
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סכסוכים, התנגדות ומחאה

דרום אדום/ יהלומה זכות

אקטיביסטית, פעילת שלום, מייסדת החוסן הקהילתי באופקים, 
חברת נשים עושות שלום

ּדַם ַהַּמּכִַּבים נְִטַמן ְּבַאְדַמת ַהֶּפִריֶפְריָה
וְכֻּלָנּו ּדֹוְמִמים.

ּגִַּדלְִּתי אֹותֹו ְּבֵחיִקי י״ח ָׁשנִים
ֵהנְַקִּתי, ִחַּבְקִּתי, ִאַּמְצִּתי אֹותֹו לְלִִּבי

ְּבכָל יֹום ָמַדְדִּתי גְָבהֹו
ִׁשּנַּנּו יַַחד ֶאת "ַהְּצִבי יְִׂשָרֵאל ַעל ָּבמֹוֶתיָך..."

וְָהגִיִתי וְִאּיִַּתי וְִהְקֵראִתי ֶאת ְהִּתְקוָה
וְִהּגְַענּו לְִמְצוֹות

וְִהּנְַחנּו ִציִצית ּוְתִפיּלִין
וְכַָרְך, ָעַטף ּוְׁשַמע יְִׂשָרֵאל וֱֶאֹלִהים

ֵאיפֹה ַאָּתה?
וְִהְצִמיד ֶאת יָדֹו ֵּבין ֵעינָיו "ַהֵּׁשם ֱאֹלֵקינּו ַהֵּׁשם ֶאָחד..."

ּוְבֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְׁשנֹוָתיו ֵהִביא ְמנֶֻּמֶׁשת ַהַּביְָתה
וְִהְסִמיק, לִֵּטף, ִהְתַאֵהב

ּוִבְמִסַּבת ַהִּסּיּום
ַעל ַהָּבָמה ָׁשר מֹולֶֶדת יְֵחָפה

וְִהְתּגַּיֵס
וְִׁשֵּמר ֶאת ִחּנּוכֹו ַהֻּמְסלָל ְּבִטְפטּוֵפי ּכִַּפת ַהַּבְרזֶל

וְִהְסַּתֵער ָעמֹק לְתֹוְך ַהַּתְבנִית ַהֶּפִריֶפְריָאלִית
ּכְֶשֹּלַע ַהַּסּכִין ַהֶחְבָרִתית ְׁשלּוָפה ּוְמֻׁשּנֶנֶת

נִנְֶעֶצת ָעמֹק לְתֹוְך ּגִיֵדי ַהְּׁשכָבֹות
ַהּסֹוִציֹוֶאקֹונֹוִמּיֹות ָהְרֵעבֹות

ֶׁשִהלְִביׁשּו לֹו
וְַהָּדם ָּדֵמנּו נִּגָר

ְמַסֵּמן ֶאת ּגְבּולֹות ַהֶּפִריֶפְריָה

מתוך פואטיפריה, משוררות ומשוררים מאופקים, 2017, עמ' 28
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כי גם במלחמה צודקת /חנוך לוין, 1968

להילחם, פשוט מפני שאין מוצא אחר,
זה לא עושה לי את המוות למושך יותר.

ועוד דבר ברור: אם לא אחיה אני,
אז אף אחד לא יעשה זאת בשבילי.

 
כי גם במלחמה צודקת
ֶחלְָקה אחת יְֶשנָה לֵַמת

והחיים צודקים בין כה וכה;
בבית מחכים לי שאבוא.

 
צודק או לא, אם מישהו מפסיד – זה רק אתה;

ראשי הממשלות יוצאים בלי אף שריטה.
כשנגמר הכל, הם שסופדים לעם;

אני רוצה לחיות ולהספיד אותם.
 

כי גם במלחמה צודקת ...
 

חייל שמת, כבר לא כל-כך איכפת לו מי צודק,
ומי שחי, חוזר הרי הביתה וצוחק.

האלמנה בוכה, למת אין אשליות:
רק מי שחי יראה חיים עם אלמנות.

 
כי גם במלחמה צודקת...

http://hanochlevin.com/text/p16/

לדיון : 
ברכט ולוין – מהן העמדות שהם מייצגים? 

מהי גישתכן למלחמה בעוול – ברכט? לוין? דרכים אחרות?... 
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נגד האובייקטיוויים / ברטולד ברכט

.1
כשהלוחמים נגד העוול

מראים את פניהם החבולים,
אלה שנשמרו לנפשם מגיבים

בקצר רוח
.2

למה לכם להתלונן, הם שואלים,
נלחמתם נגד העוול! כעת

הוא ניצח אתכם, אז תשתקו !
.3

מי שנלחם, הם אומרים, שילמד להפסיד.
זה שמחפש מאבק, נקלע לסכנה.

זה שהולך בכח
אל יתלה את האשם בכח.

.4
הא, חברינו הנשמרים לנפשם,

למה הטינה הזאת? האם אנו
אויביכם, אנו- אויבי העוול?

גם אם הלוחמים נגד העוול מנוצחים
עדין העוול אינו מוצדק !!

.5
המפלות שלנו אינן מוכיחות

דבר מחוץ לכך שאנו מעטים מדי - הנלחמים נגד הרשע,
ומאלה המסתכלים מהצד

אנו מצפים שלפחות יתבישו ! 

ברטולד ברכט, נגד האובייקטיוויים, תרגום: אהרן שבתאי, 
פורסם במוסף 'תרבות וספרות', 'הארץ', 8.10.2001

© זכויות יוצרים שמורות למתרגם ולאקו"ם
 /http://www.acum.org.il

goo.gl/B1GZZX
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הסיפור של זיבא שכיב

יום אחד, לפני שמונה שנים, הגיעה הסופרת והבמאית האיראנית 
זיבא שכיב לכפר קטן בצפון אפגניסטן. "נתקעתי בכפר הזה, כאילו 

אלהים אמר לי 'תישארי'", היא מספרת. בלילה התעוררה לקול יריות. 
"מארחי אמרו: 'בהרים למעלה יש כוחות מוג'האדין יריבים. מפקד 

אחד יורה על השני, השני מחזיר אש, ואנחנו באמצע, ככה כמעט כל 
לילה'".

למחרת בבוקר קמה שכיב ועלתה להר. "הגעתי למפקד האחד
 ושאלתי אותו למה הוא יורה. הוא נתן איזה הסבר. ירדתי משם, 

טיפסתי לשני ושאלתי אותו למה הוא יורה. גם הוא הסביר משהו. 
אמרתי לעצמי, זה לא בסדר. הזמנתי כל אחד לפגישה למטה, בלי 

שאף אחד יידע על השני. לפני כן קניתי בשוק פטל ותה, פרשתי 
שמיכות וחיכיתי. הזמנתי את האחד חצי שעה אחרי השני, וקיוויתי 

שהם יבואו לבד".

המפקד הראשון הגיע בשעה היעודה ועימו 12 מאנשיו, כולם חמושים 
מכף רגל עד ראש. "דיברנו על המצב באפגניסטן, על השלום, על 

ההיסטוריה של המדינה. שאלתי אותו, 'למה אתה יורה באח שלך?', 
הוא ענה, 'כי הוא יורה עלי'. ואז בא השני".

שכיב זוכרת מאותם רגעים בעיקר את הפחד. "הייתי קצת טיפשה", 
היא מודה במבט לאחור, הרי הם יכלו לטבוח אותה, ואחר כך לגמור 

אחד את השני. "גם המפקד השני הגיע עם אנשיו. כשראה זאת 
המפקד הראשון, הוא קם, התקרב אליו, והם נפלו זה על זה, התחבקו 

ולא הפסיקו לדבר. אמרתי להם, 'מה זה?' אחד ענה לי: 'מה את 
חושבת, אנחנו אחים. יש לנו קרובי משפחה משותפים'. שאלתי, 'אז 
למה אתם יורים אחד על השני?' הם אמרו: 'כי משלמים לנו על זה'".

שכיב, אישה לא נאיבית בכלל, ידעה שכסף מניע את העולם. אבל 
היא לא שיערה כמה האידאולוגיה איננה מרכיב מרכזה במאבקים 

המתחזים לכאלו. "עד אז חשבתי שאם אנשים הורגים אחד את השני, 
יש להם סיבה טובה. אבל לפעמים הם יורים רק בגלל כסף או כוח. 

רק מאוחר יותר הבנתי שהם לא ממש ירו זה על זה, אלא באוויר".

נפגשנו בחוף תל אביב, באחד הנקודות היפות ביותר על הים. באותה 
שעה נהרגו על חוף ימה של עזה שבעה מבני משפחת ראלייה. הודא, 
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ילדה בת עשר, נותרה יתומה וזעקה את נשמתה לעולם. שכיב 
אמרה שהיא אינה מצפה מן הישראלים ומהפלשתינים להתחבק. 

"דיברתי עם אינספור מוג'האהדין", היא אומרת, "ואני יודעת בעליל, 
שאחרי שאתה הורג מישהו, ההרגשה היא רעה מאוד. אני חושבת 

שמי שלוקח את נשמתו של אדם אחר הורג גם משהו מעצמו".

ג'קי חוגי, סופשבוע מעריב, 16.6.06

העולם נעצר על סף מילה / יונית נעמן

הנִֵּה ַאָּבא
ָאַמר יֹוֵאלִי

ַּבֶּדֶרְך לַּגןַ ֶהָחָדׁש.
ַעל ַהִּמְדָרכָה ֶׁשִּבְקֵצה ֶאְצָּבעֹו ַהּמֹוָרה

ָרִאיִתי ִאיׁש ָצִעיר
צֹוֵעד לְבּוׁש ַמִּדים
ֶׁשל ְצָבא ַהֲהגָנָה.

זֶה לֹא ַאָּבא,
ָאַמְרִּתי לְִבנִי,

וְעַצְרִּתי ְּבֶאְמַצע ִמְׁשַּפט.
ַהִּמּלִים זֶה ַחּיָל

נֶֶעמדּו
ִּבגְרֹונִי

ּדֹם ָמתּוַח.
ֶׁשּלֹא יַּדע ֲעַדיִן

לְָאן הֹולְכִים ַחּילִָים
ָמה עֹוִׂשים ְצָבאֹות

ֵאיְך עֹוְמִדים ּדֹם

כשירדנו מהעצים, גמא והקיבוץ המאוחד, 2015
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ַהּזְָמן / חמוטל בר-יוסף

ַהּזְָמן! ַהּזְָמן ֶׁשּלֹוֵקַח לְָך לְָהִבין 
ֶׁשּזֶה ָקָרה. 

ֶׁשֵאין. ָאבּוד. ָהיָה, ֲאָבל ַעכְָׁשו ֵאינֶּנּו. 
ֵמת, ֵמת! וְלֹא יָקּום לְִתִחּיָה.

לֹא יֹוִפיַע ְּבֶהַסּח ַהַּדַעת.
לֹא יָׁשּוב ְּבַמְפִּתיַע.

ַהּזְָמן ֶׁשל ָהַרַעל
ִּבְפנִים וְַהחּוָצה.

ַהּזְָמן ֶׁשל לִנְקֹם. ֶׁשל לְִׂשנֹא. 
ַהּזְָמן ֶׁשל לְִׂשרֹף ֶאת ַהּכֹל

ִּבְפנִים וְַהחּוָצה.
ַהּזְָמן ֶׁשל לָמּות ּכָל ַהּזְָמן.

ַהּזְָמן ֶׁשַהּכֹל נְִהיָה ֶאֶבן
ּגְדֹולָה, ֲאפָֹרה, ֲחׁשּוָדה, זֹוֶמֶמת. 

 
זְַמן ַהִעּוָרֹון לֶַהְבֵּדלִים

ֵּבין ּגֹונֵי ַהּוָרֹד, 
זְַמן ַהֵחְרׁשּות לֶַּבכִי ֶׁשל 

ֲחַתלְּתּול ַאְׁשָּפתֹות
וְלְַּצִריָחה ֶׁשל ּגֹוזַל עֹוֵרב ִמְתַעּלֵף. 

זְַמן ַהַהְחלָָטה לְִׂשרֹד. 
ִעם ַהִׁשּּנִַים. ִעם ַהִּצָּפְרנַיִם. 

זְַמן ַהְּצָעָקה ֶׁשִהְׁשַּתְּתָקה. זְַמן ַהָּדם.

ּכַָּמה – ָׁשנָה? ֶעֶׂשר? ֵמָאה? ֶאלֶף? 
לִי זֶה לַָקח ְׁשלִׁשים. 

ַּבַּפַעם ַהְּׁשנִּיָה ַרק ֶעֶׂשר. 
ַאַחר ּכְַך ִהְתַחּלְִתי לְִחיֹות,

לֱֶאהֹב, לְַהְקִׁשיב. 
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الزمن

الزمن! الزمن الذي تحتاجه لتدرك
أن األمر حدث.

أنه زال. فني. كان, لكنه لم يعد 
اآلن.

مات, مات! ولن يعود إلى الحياة.
لن يظهر في غفوة عابرة.

لن يعود فجأة.
الزمن المسموم.

في الباطن والظاهر.
زمن االنتقام. والبغضاء.
زمن حرق كل شيء.
في الباطن والظاهر.

زمن الموت المتواصل.
الزمن الذي يتحول فيه كل شيء 

إلى حجر
كبير, رمادي, مشبوه, متآمر.

زمن العمى في التفرقة.
بين األلوان الوردية.

زمن الصم لعويل قطيطة القمامة
ونعيق فرخ غراب مغشي عليه.

زمن قرار البقاء.
مع األسنان. والمخالب.

زمن الصيحة التي وجمت. زمن 
الدماء.

كم أحتمل- سنة؟ عشًرا؟ 
مئة؟ ألف؟

استغرق معي ثالثين.
في المرة الثانية عشًرا فقط.

بعدها ابتدأت أعيش
أحب وأصغي.
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נקמה / טאהא מוחמד עלי

לְִפָעִמים
ִמְתַחֵּׁשק לִי לְַהזְִמין לְדּו-ְקָרב

ֶאת ָהִאיׁש
ֶׁשָרַצח ֶאת ָאִבי
וְָהַרס ֶאת ֵּביִתי

וְִׁשּלֵַח אֹוִתי ֵעירֹם וְֶעְריָה
לְכָל ָהרּוחֹות ֶׁשל עֹולַם

ַהְּבִרּיֹות ַהַּצר.
ֶׁשִאם יַַהְרגֵנִי

ּוָמָצאִתי ְמנּוָחה נְכֹונָה
וְִאם ֲאַחְּסלֵהּו

ָמָצאִתי נְָקָמה.
ֲאָבל…

ִאם יְִתּגַּלֶה לִי
ְּבַּמֲהלְָך ַהּדּו-ְקָרב

ֶׁשּיֵׁש לִיִריִבי
ִאָּמא

ֶׁשַּמְמִּתינָה לֹו
אֹו ַאָּבא

ֶׁשַּמּנִיַח ֶאת ּכַף יְִמינֹו
ַעל ּכְִבַרת ַהּלֵב ְּבָחזֵהּו

ְּבכָל ַּפַעם ֶׁשַהֵּבן ֶׁשּלֹו ְמַאֵחר
ֲאִפּלּו ֶרַבע ָׁשָעה

ֵמֵעֶבר לְמֹוֵעד ׁשּובֹו —
אֹו ָאז

לֹא ֲאַהְרגֵהּו
ִאם ִהכְנְַעִּתי אֹותֹו.

זֹאת וְעֹוד…
לֹא ֲאַחְּסלֵהּו

ִאם יְִתָּבֵרר לִי
ֶׁשּיֵׁש לֹו ַאִחים וֲַאָחיֹות

ֶׁשּנֹוִטים לֹו ַאֲהָבה
ּוִמְתּגְַעּגְִעים ָעלָיו ְּבלִי ֶהֶרף;

אֹו ֶׁשּיֵׁש לֹו
ִאָּׁשה ַהָּׂשָׂשה לְִקָראתֹו

וִילִָדים

ֶׁשֵאינָם אֹוֲהִבים ּכְֶׁשהּוא נֱֶעָדר
ּוְׂשֵמִחים ַּבַּמָּתנֹות ֶׁשּלֹו

אֹו ֶׁשּיֵׁש לֹו
יְִדיִדים ּוְקרֹוִבים
ְׁשכֵנִים ּוַמּכִָרים

ֲחֵבִרים לְָתא-ַהַּמֲעָצר
ֻׁשָּתִפים לֶַחֶדר ְּבֵבית-ַהחֹולִים

ֵרִעים לְַסְפַסל-ַהּלִּמּוִדים –
ֶׁשִּמְתַענְיְנִים ְּבַמֲעָׂשיו

ּוַמְקִּפיִדים לֹוַמר לֹו ָׁשלֹום.
ֲאָבל ִאם יְִהיֶה ֲעִריִרי

ּכְרּות ֵעץ-ִמְׁשָּפָחה
ֶׁשֵאין לֹו לֹא ִאָּמא וְלֹא ַאָּבא

לֹא ַאִחים וְלֹא ֲאָחיֹות
לֹא ִאָּׁשה וְלֹא יְלִָדים

ְּבלִי ֲחֵבִרים ּוְקרֹוִבים ּוְׁשכֵנִים
ְּבלִי ַמּכִָרים

ְּבלִי ֵרַע אֹו ָעִמית, ְּבלִי יִָדיד לְִרפּוָאה…
לֹא אֹוִסיף

לְִמצּוַקת ֲעִרירּותֹו
לֹא יִּסּוֵרי גְוִיָעה
וְלֹא ֶעֶצב ּכִּלָיֹון.

ַרק ָּבזֹאת ֶאְסַּתֵּפק:
ַאֲעלִים ַעיִן ִמֶּמּנּו

ּכְֶׁשֶאָּתֵקל ּבֹו ָּבְרחֹוב
וֲַאַׁשכְנֵַע ֶאת ַעְצִמי

ֶׁשִהְתַעּלְמּות,
ִּבְפנֵי ַעְצָמּה, ּגַם ִהיא

סּוג ֶׁשל נְָקָמה.

15 באפריל, 2006
מערבית: אנטון שמאס, 

מתוך: "שירים" מאת טאהא מוחמד עלי, 
הוצאת אנדלוס, מהדורה שנייה,

נובמבר 2006
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إنتقام
أحيانًا

أتمنّى أن ُأبارز
الشخص الذي

قتل والدي
وهدم بيتنا
فشرّدني

في بالد الناس
الّضيّقة

فإذا قتلني
أكون قد إرتحت

وإن أجهزُت عليه
أكون قد إنتقمت!

لكن...
إذا تبيّن لي
أثناء المبارزة

أّن لغريمي ُأًما
تنتظره

أو أبًا
يضع كّف يمينه

على مكان القلب من صدره
كلّما تأّخر إبنه
ولو ربع ساعة

عن موعد عودته
فأنا عندها

لن أقتله إذا 
تمكّنت منه

كذلك...
أنا لن أفتك به

إذا ظهر لي
أّن له إخوة وأخوات

يحبّونه
وُيديمون تشوّقهم إليه.

أو إذا كان له
زوجة ترّحب به

وأطفال
ال يطيقون غيابه

ويفرحون بهداياه.
أو إذا كان له

أصدقاء أو أقارب
جيران معارف
زمالء سجن

رفاق مستشفى
أو ُخدناء مدرسة

يسألون عنه
ويحرصون على تحيّته

أّما إذا كان وحيًدا 
مقطوًعا من شجرة

ال أب وال أم
ال إخوة وال أخوات
ال زوجة وال أطفال

بدون أصدقاء وال أقرباء وال جيران
من غير معارف

بال زمالء أو رفقاء أو أخدان
فأنا لن ُأضيف 

إلى شقاء وحدته
ال عذاب موت
وال أسى فناء
بل سأكتفي

بأن ُأغمض الطّرف عنه 
حين أمرّ به في الطريق

ُمقنًعا نفسي
بأّن اإلهمال

بحّد ذاته هو أيًضا 
نوٌع من أنواع اإلنتقام!

بقلـم طه محمد علي وقد ترجمها 
بيتر كول ويحيى حجازي وغابريال 

لوفان
25 ديسمبر/كانون األول 2006

goo.gl/9EzR9E
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אשת מופת
מלאלה יוספזאי, נולדה ב-1997.

"הקיצוניים הראו מהו פחדם הגדול 
ביותר: ילדה עם ספר" – מלאלה 

יוסופזאי, תלמידת בית ספר פקיסטנית, 
הידועה בזכות פעילותה למען זכויות 

נשים בעמק סוואט, שם אסר הטאליבן 
על נשים ללמוד.  ב-9.10.2012 נורתה על 
ידי איש טאליבן חמוש עת חזרה לביתה 

מביה"ס, וחזרה לפעילות כשהחלימה.  
ב-2013 העניק לה הפרלמנט האירופי 

את פרס סחרוב לחופש המחשבה. בשנת 
2014 הוכרזה ככלת פרס נובל לשלום, 

הצעירה ביותר מאז ומעולם שזכתה 
בפרס נובל. 

מלאלה יוספזאי

היא-סטוריה
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אוהל שרה והגר

סיפורן של הגר ושרה מופיע בתנ"ך בספר בראשית פרקים טז, כא. 
בקוראן הגר אינה נזכרת, אך סיפורה וסיפורו של ישמעאל נקשר 

לייסודה של הכעבה במכה, ומופיע ב'סיפורי הנביאים'

שרה והגר בתנ"ך 

א וְָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא יָלְָדה לֹו; וְלָּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהגָר. ב 
וַּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל-ַאְבָרם, ִהּנֵה-נָא ֲעָצַרנִי ה' ִמּלֶֶדת--ּבֹא-נָא ֶאל-ִׁשְפָחִתי, 

אּולַי ִאָּבנֶה ִמֶּמּנָה; וַּיְִׁשַמע ַאְבָרם, לְקֹול ָׂשָרי. ג וִַּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת-
ַאְבָרם ֶאת-ָהגָר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה, ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשנִים, לְֶׁשֶבת ַאְבָרם 

ְּבֶאֶרץ ּכְנַָען; וִַּתֵּתן אָֹתּה לְַאְבָרם ִאיָׁשּה, לֹו לְִאָּׁשה. ד וַּיָבֹא ֶאל-ָהגָר, 
וַַּתַהר; וֵַּתֶרא ּכִי ָהָרָתה, וֵַּתַקל ּגְִבְרָּתּה ְּבֵעינֶיָה... 

ט וֵַּתֶרא ָׂשָרה ֶאת-ֶּבן-ָהגָר ַהִּמְצִרית, ֲאֶׁשר-יָלְָדה לְַאְבָרָהם--ְמַצֵחק. י 
וַּתֹאֶמר לְַאְבָרָהם, ּגֵָרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת וְֶאת-ְּבנָּה: ּכִי לֹא יִיַרׁש ֶּבן-ָהָאָמה 
ַהּזֹאת ִעם-ְּבנִי ִעם-יְִצָחק. יא וַּיֵַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת 

ְּבנֹו. יב וַּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל-ַאְבָרָהם, ַאל-יֵַרע ְּבֵעינֶיָך ַעל-ַהּנַַער וְַעל-
ֲאָמֶתָך--ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאלֶיָך ָׂשָרה, ְׁשַמע ְּבקֹלָּה: ּכִי ְביְִצָחק יִָּקֵרא לְָך 

זַָרע. יג וְגַם ֶאת-ֶּבן-ָהָאָמה, לְגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו: ּכִי זְַרֲעָך, הּוא. 

בראשית פרקים טז, כא

תרגם לערבית המשורר פארוק מואסי

لو كان لي
جناُح عصفور فقط

فقط
لكنت أطّل 

من قمة الشجرة الخضراء
على السالم!

דמעדם/ ורדה ברגר

אמנית, חברת תנועת נשים עושות שלום, תל אביב

ְדַמת ֶדַמעָדם ַֹ ְׁשתּולָה ְּבא
חֹולֶֶמת ֶאל ִשׂיַח ׁשֹוַשּנֵי

ָׁשלֹום.

לּו ַרק,
לּו ַרק,

ּכְנַף ִצּפֹור ָהיְָתה לִי,
ִמַצֶּמֶרת ֵעץ יָרֹק ָהיִיִתי צֹוָפה

ָׁשלֹום. 
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הגר באסלם  

הייתה למלך בת יפת תואר ויפת מראה, ושמה הגר. נתן אותה ]המלך[ 
לשרה במתנה. בא גבריאל אל אברהם ובישר לו כי עתיד אלוהים 
להעניק לו משרה בן, אשר מחלציו יצאו נביאים רבים, ומהגר – בן 
אשר מחלציו יצא נביא ושמו מוחמד, חותם הנביאים. וכאשר באה 

שרה בימים ולא התברכה בבן, העניקה את שפחתה הגר לאברהם, 
בקוותה כי אלוהים יברך אותו בבן ממנה. בא אברהם אליה, והיא 

הרתה לו. וכאשר ילדה את ישמעאל, והנה על פניו אורו של הנביא 
מוחמד, עליו התפילה והשלום, כאור הלבנה. התעצבה שרה אל 

לבה כי לא היה לה ילד. אז לא יכלה לשאת עוד את מראה אברהם 
עם הגר, ונכנסה בה הקנאה. אמרה לו: "הוי נביא אלוהים, איני רוצה 
שהגר תהיה עמדי בבית; שלחנה אפוא אל אשר תחפץ". נגלה אליו 
אלוהים לאמור: "שא את הגר וישמעאל עד הגיעך אל ארץ הקודש".

הלך אברהם. הוריד את הגר וישמעאל קרוב אל הבית )קרי: הּכְַעָּבה(, 
והבית כמוהו כתל חורבות משרידי המבול. אמר להגר: "היי כאן עם 

בנך, כי על כך נצטוויתי". אמרה: "בידי מי תפקידני?" ענה: "בידי 
ריבוני". פנה אברהם ימינה ושמאלה ולא ראה איש. אז אמר: ריבוננו, 

הנה הושבתי את זרעי בעמק אשר לא ינבוט בו זרע, אצל ביתך 
הקדוש, למען יקיימו את התפילה. על כן מלא ליבם של אנשים 

בכיסופים אליהם, ושלח להם פרנסה מכל פרי למען יכירו טובה. 
ריבוננו, אתה יודע את כל אשר נסתיר ונגלה וגו'" )סורה 14 : 38-37(...

גבר עליהם החום. ראתה הגר עץ במקום )שבו עתידה להיבקע( באר 
זְַמזָם, ותלתה עליו בגד למען יצל עליה מפני חום השמש. אזלו מי 

הנאד אשר היה עימם ושניהם צמאו. לא ידעה הגר מה תעשה, והחלה 
לרוץ אל עבר אלַצַפא פעם, ולעבר אלַמְרוַה פעם נוספת, והיא 

מבקשת מים ואומרת:"אלוהינו, אל נא תמיתנו בצמא". ירד אליה 
גבריאל, ובישר לה על הישועה. הסתלקה הגר והלכה אל ישמעאל, 
והנה הוא חופר באדמה באצבעו. אז נבקע מעיין זמזמם, והגר נפלה 
אפיים ארצה משתחווה לאלוהים יתעלה. אחר אספה אבנים קטנות 

סביב המעיין לבל יתפזרו המים ואמרה לו:"האסף! ]זְַמזַם[". ומאז 
נקרא שמו כך; ולולי עשתה כן, היו המים ניגרים על פני האדמה 

מזרחה ומערבה.

על פי סיפורי הנביאים, מוחמד בן עבד אללה אלּכִַסאִאי, תרגמה מערבית: 
אביבה שוסמן, אוניברסיטת תל-אביב, 2013,  עמ' 204
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goo.gl/ycUZVh

עליזה אומרת/ברכה סרי 
 

עליזה אומרת
שכולם הלכו לתפילה

במערת המכפלה. 
שכולם בוכים

על שרה
שלא נשארה עקרה.

שכולם ברחם הגדולה
הכפולה

במלחמת התאומים
על הירושה

ועל הנחלה. 
אבל אני נשארתי ילדה

עם יצחק 
בעקדה

ובשבילי הוא מעולם 
לא קם 
משם. 

ונשארתי במדבר
עם הגר 

ועם ילדה ישמעאל
צמאה יבשה

מחפשת באר לחי
רואי, לרוויה

להשקות את הנער.
ונשארתי שפחה

נמלטת
מהגרת
מפגרת
פילגש

קפואת רגש
מעונה

בלי טינה
בלי שנאה

נרדפת
בורחת
פליטה

זרה
יהודייה

בלי מהות
בלי זהות

קפואה
עקרה. 

Hebrew Feminist Poems from Antiquity to the Present, 1999, p.174

שרה שרה/ נאוה סמל

אני רוצה להיכנס דחוף 
לספר בראשית פרק כ"א

ולומר לשרה:
אל תגרשי את שפחתך הגר

אל תגרשי אל המדבר.
שרה, שרה,

תני ליצחק, תני לישמעאל
להיות אחים מאושרים
שישחקו, שיגדלו יחד

שיהיו חברים
מכאן ועד סוף הדורות.

שרה, שרה
את תחסכי מִאתנו המון צרות.
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לדיון:
שתפו את חברותיכן - מה מקומן של הגר ושרה בתרבותכן?  

איך אתן רואות את הסיפור היום? 
איך הייתן רוצות לראות אותו בעתיד?

תפילת האמהות / صالة األمهات

מילים: יעל דקלבאום, לובנה סלאמה, 
מייסא דאו, מרים טוקאן

לחן: יעל דקלבאום

רחישת רוח ים
מנשבת מאי שם

וכביסה מתנפנפת
לצילי החומה

بين األرض والسما
ناس كتير

بيعيشوا سوى
ما تخافوا تحلموا
بالسالم واألمان

מתי ימסו חומות הפחד
ושבתי מגלותי
יפתחו שעריי

אל הטוב האמיתי
يال تنام עוד זריחה

تندبحلك طير الحمام בוקר בא
روح يا حمام אם שולחת

בתפילה ال تصّدق
את ילדה לבית הספר
نضحك ع الطفل ت ينام

לצלילי מלחמה עוד ימסו 

بيكفي خوف
חומות הפחד تعوا نبدا من جديد

ושבתי מגלותי
יפתחו שעריי ونفتح األبواب

אל הטוב האמיתי
from the north to the south

from the west to the east
 hear the prayer of the

mothers
bring them peace
bring them peace

من الشمال
للجنوب

من الغرب
صوب الشرق

إسمع صالة األمهات
للسالم

بدنا السالم
אור עולה מהמזרח

מול תפילת האימהות
לשלום

goo.gl/CHcyw  
ליוטיובלמילים
goo.gl/SN4C34
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אשת מופת

goo.gl/Ci3bwb

אונג סן סו צ'י נולדה ב-1945.
היום, לפני 69 שנים, נולדה אונג סן סו צ'י, 
פוליטיקאית ממיאנמר )בורמה(. ב-1988 
נשאה נאום מכונן בפני קהל של כמיליון 
איש, הקורא לדמוקרטיה בארצה, והפכה 

למנהיגת האופוזיציה. ב-1989 הושמה 
לראשונה במעצר בית והוכרזה כאסירת 

מצפון. ב-1990 ניצחה מפלגתה בבחירות, 
אך מועצת המדינה סירבה לקבל זאת. 
ב-1991 זכתה בפרס נובל לשלום על 
פעילותה הענפה לקידום הדמוקרטיה.

אונג סן סו צ'י

היא-סטוריה
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goo.gl/BMPh7c

סוף והתחלה / ויסלבה שימבורסקה

אחרי כל מלחמה
מישהו חייב לנקות.

סדר כלשהו
הרי לא יתרחש מעצמו.

 
מישהו חייב להדוף 

את עיי החרבות
אל צידי הדרכים,

כדי שיוכלו לעבור בהן
עגלות מלאות מתים.

 
מישהו חייב לבוסס

בטיט ובאפר,
בקפיצי ספות,

שברי זכוכית
וסמרטוטים מדממים.

 
מישהו חייב לגרור קורה

כדי לתמוך בקיר,
להתקין זכוכית בחלון

ולקבע דלת על ציריה.
 

זה איננו פוטוגני
ומצריך שנים ארוכות.

כל המצלמות נסעו מכבר
למלחמה אחרת.

 
....אלה שידעו

מה התרחש כאן ומדוע,
חייבים לפנות מקום לאלה

שיודעים מעט.
ופחות ממעט.

ולבסוף, שום דבר.
 

בעשב, שכיסה
את הסיבות והתוצאות,

מישהו חייב לשכב לו
עם שיבולת בין שיניו

ולבהות בעננים.

)מפולנית: רפי וייכרט(



امن روح الرّوّاد
وابحث عن الدروب غير المطروقة

واجمل مناط سعيك:
"ما لم يفعل قبل احٍد..."

שער הפרחים 

goo.gl/LrjPxm

תוואכול כרמאן נולדה ב-1979.
מדינאית, לוחמת זכויות אדם תימנייה 

והאישה הערבייה הראשונה שזכתה 
בפרס נובל לשלום. ב-2005 הקימה 
כראמן קבוצה לקידום זכויות אדם 

בשם "נשים עיתונאיות ללא כבלים". 
היא נעצרה מספר פעמים במהלך 
2011, כשהפגינה נגד משטרו של 
עלי עבדאללה סאלח. היא מכונה 

בתימן "אם המהפכה".

אשת מופת
 תוואכול כרמאן

היא-סטוריה

היי עם מגלי עולם

ח'אלד מוחמד ח'אלד, 
עשרת הדיברות למי שרוצה לחיות, קהיר, 1992, עמ' 107

שאי בנשמתך
את נשמתם של מגלי עולם.

חפשי את השבילים שלא הלכו בהם
וכווני את עשייתך למקום חדש

31
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פיוס

איך מפתחים תקווה? 

אבל איך מפתחים תקווה? לא תקוות כמו המזרח התיכון החדש, 
שעל פי חזונן יהפוך האזור שלנו להיות גן עדן עלי אדמות, אלא 

תקווה ריאליסטית לסיום הסכסוך אחרי כל כך הרבה סבבים 
שנכשלו?

لكن كيف نطور األمل؟ ليس األمل كما الشرق األوسط الجديد, وحسب 
رؤياها ستتحول منطقتنا لجنة عدن على األرض, إنما أمل حقيقي النهاء 

الصراع بعد جميع الجهود التي بائت بالفشل.

"היו לנו בערך עשרה סבבי משא ומתן שכשלו ובעקבותיהם הגיעו 
גלי אלימות. כל צד ספג מוות ושכול. כדי לשרוד את משכנעת את 

עצמך שהצד השני הוא מפלצת, אבל אז מתעוררת הבעיה: איך נעשה 
שלום עם מפלצת? ברור שזה מייאש". הגם שכמעט כל ישראלי היה 

יכול לומר את המשפטים הללו, הם נאמרים דווקא על ידי אישה 
אירית, מוניקה מקוויליאמס, שהייתה פעילה מרכזית בקידום השלום 

בסכסוך המדמם בצפון אירלנד ואפילו לקחה חלק רשמי במשא ומתן 
שהוביל לסיומו.

كان لنا ما يقارب العشر محاوالت من المفاوضات التي بائت بالفشل وبعدها 
جاءت موجات العنف. كل طرف تعرض للموت والثكل وكي تسود كنت تقنع 

نفسك أن الطرف اآلخر  هو رهيب وبشع لكن عندها تظهر المشكلة: 
كيف سنصنع سالم مع البشع والرهيب ؟ األمر محبط طبًعا" . كل مواطن 
إسرائيلي كان باستطاعته قول هذه المقولة. هذه المقوالت هي للسيدة 

مونيكا ماكفيليامس والتي كانت ناشطة في التوصل الى اتفاقية سالم في 
الصراع الدامي بشمال ايرلندا بل وقد أخذت دورا رئيسيا في المفاوضات 

والتي ادت الى انهاء الصراع.

אין שום דבר מיוחד בסכסוך הישראלי־פלסטיני. הייאוש והאדישות 
הם לא המצאה מיוחדת שלכם. זה בדיוק מה ששרר אצלנו במשך 

שנים. זה מאפיין כל סכסוך ארוך. 

ليس هناك أمر خاص في الصراع اإلسرائيلي الفلسطسني. اليأس 
والالمباالة ليسوا ابتكار خاص لكم, هذا تماما ما حدث عندنا أيضا ألعوام 

عديدة. هذه ميزة أي صراع طويل األمد.
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וזו האמת. אנחנו לא הסכסוך הראשון בהיסטוריה, ואולי יש לנו מה 
ללמוד מכאלה שנפתרו. הסכסוך בצפון אירלנד, למשל, מזכיר בלא 

מעט פרמטרים את הסכסוך הישראלי־פלסטיני. כמוהו, גם הוא 
עירב באופן קטלני הבדלי לאום עם הבדלי דת ומאבק לעצמאות. 
גם שם פעלו צבא כובש מצד אחד, ומחתרות אכזריות שלא בחלו 

גם ברצח ברוטלי של נשים וילדים מהצד השני. שלא כמו כאן, שם 
כבר כמעט 20 שנה שורר שלום.

وهذه هي الحقيقة صراعنا ليس الصراع األول في التاريخ , وربما لدينا ما 
نتعلمه من تلك الصراعات التي انتهت.

الصراع في شمال ايرلندا مثال يذكرنا كثيرا بمميزات الصراع االسرائيلي 
الفلسطيني. حيث أنه تدخل ايضا بدمج قاتل للتعددية القومية والدينية 

والصراع للحرية. هناك أيضا عمل جيش محتل من جهة وقتل بشكل 
وحشي لنساء وأطفال من الجهة األخرى. ليس كما هنا, فهناك السالم 

يسود منذ عشرين عام.  

"התקווה טמונה בשאלה: מה לוקחים מן העבר המדמם? ביישוב 
סכסוכים אסור להסתכל על העבר ולהשליך ממנו על העתיד, אלא 

ללמוד ממנו מה לעשות אחרת".

מוניקה מקוויליאמס, פעילת שלום, אירלנד

goo.gl/YRg7t1

פייסו בין אחיכם
َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَُّقوا للاَّ

המאמינים אחים הם, על כן פייסו בין אחיכם והיו יראים את אלהים, 
למעם תרוחמו.

הקוראן, סורת החדרים, 10

רדפו שלום
ִהלֵּל אֹוֵמר:  

ֱהוֵי ִמַתּלְִמיָדיו ֶשׁל ַאֲהרֹן -  אֹוֵהב ָשׁלֹום וְרֹוֵדף ָשׁלֹום, 
אֹוֵהב ֶאת ַהְבִּרּיֹות ּוְמָקְרָבן לַּתֹוָרה.

מסכת אבות א, יב
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בני דודים אנו, אחי
ناهد كناعنه כנעאן נאהד, אשת חינוך, נשים עושות שלום, כפר קרע

أبناء عٍم نحن يا أخي
وقف الزمان صامتاً، إياي يبدو الئماً، أقسم أن يتمهل، كي يضئ في 

قلوبنا األمل، في آخر الظلمة نور، حلٌم َعبٌِق َخيِّر، نتغنى بأخوَّتِنا، نَْصَدح 
بإْنسانِيّتِنا، الحياة الحقيقية هي التي نحياها، احتفال بالحياة التي 

نحياها....
 

أْصِدقاء نحن يا أخي نحيا في ِوئام 
ُيْزِهُر األمن والحب فينا فُنغني للسالم

سالمنا َفْجر طويل ...
نوٌر رائُع الَوْهَجة يهدينا السبيل

ُشعاع ساِحر الَوْقَدة وآمال تميل
كِفاٌح دائٌب من أجل أن نحيا 

ونَْصنع عيداً للسالم
سالمنا ُحُلٌم جميل...

ُمَنْمَنٌم ، ُمَعطٌر، ُمَزرَكٌش
ُسكوٌن الَنْسَمُة فيِه تََتَنَفس
ابتسامات ُتضيئ السبيل 

ُتنِيل الُمْستحيل...
سالمنا يَْسري من القلب

نمشي على ُهداه
َكْي نَْحمي الَحياه
ال ُصراخ وال أنين 

ال َشقي وال َحزين
ال َرصاص وال َمدافِع

الُكلُّ فيه ُيدافع
عن حٍب في ُقلوبنا قابِع

ووصايا غاليات من جدودنا
ابراهيم أو  ابرهام

من َرِحِم الليِل واألشالء 
ْمحاء ُتولَد الُحريُّة السَّ

كي نَْصَنع لك بالدي عيد النَّْصر
الم عيداً للسَّ

ونََنُشُر األمَن والُحبُّ فينا والوئام
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فكر بغيرك / محمود درويش
وأنَت ُتِعدُّ فطورك، فكِّر بغيرَك

ال تَْنَس قوَت الحمام
وأنَت تخوُض حروبَك، فكِّر بغيرَك

ال تنس َمْن يطلبون السالم
وأنَت تسدد فاتورَة الماء، فكِّر بغيرَك

َمْن يرَضُعون الغماٍم
وأنَت تعوُد إلى البيت، بيتَك، فكِّر بغيرَك

ال تنس شعب الخياْم
وأنت تنام وُتحصي الكواكَب، فكِّر بغيرَك

ثّمَة َمْن لم يجد حيّزاً للمنام
وأنت تحرّر نفسك باالستعارات، فكِّر بغيرَك

َمْن فقدوا حقَّهم في الكالم
وأنت تفكر باآلخرين البعيدين، فكِّر بنفسك

ُقْل: ليتني شمعُة في الظالم

חשוב על זולתך/ מחמוד דרוויש 
כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך

)אל תשכח את מזון היונים(
כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך

)אל תשכח את שוחרי השלום(
כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך

)אל תשכח את מי שיונק מי עננים(
כשאתה שב אל הבית, ביתך, חשוב על זולתך

)אל תשכח את עם-האוהלים(
כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך

)יש מי שאינו מוצא מקום לשינה(
כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך

)חשוב על אלה שאיבדו זכותם למילים(
כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך

)אמור: הלוואי שהייתי נר בחשכה(

מתוך כפרחי השקד או רחוק יותר, מערבית: עפרה בנג'ו ושמואל רגולנט, 
ספרי עיתון 77, פיתום, עמ' 11
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goo.gl/DNPcER

בטי ויליאמס נולדה ב-1943.
פעילת זכויות אדם אירית. ויליאמס 

החלה לפעול לאחר מותם של 
שלושה ילדים בצפון אירלנד, במהלך 

עימות בין כוחות בריטיים ואיריים. 
היא החלה להחתים תושבים על 
עצומות ולארגן הפגנות ומחאות 

אזרחיות לא אלימות. חצי שנה לאחר 
מכן ירד שיעור התקריות האלימות 
בכ-70%.   ב-1976 הוענק לויליאמס 
ולשותפתה למאבק, מייריד קוריגן, 

פרס נובל לשלום.

אשת מופת
בטי ויליאמס

היא-סטוריה

goo.gl/PngWq4

מייריד קוריגן נולדה בשנת 1944.
פעילה חברתית מצפון אירלנד, כלת 
פרס נובל לשלום לשנת 1976 יחד 

עם בטי ויליאמס, על מאמציהן להביא 
להפסקת האלימות בתקופת הצרות.

מייריד קוריגן 
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שערי תפילה ושלום 

לחפש את הניצוץ באדם

שים לב לכל ניצוץ בכל אדם 
שתפגוש, 

תתרכז בו ותקדמו, 
אל תתרכז בחולשתו, 

כפי שאינך אוהב 
שיתרכזו בחולשתך, 

כי אין אדם שלם.

ד"ר רחאב טלאל עבד אלחלים,
מקימת קריית החינוך הניסויי 

במנשייה, מפתחת תיאוריית נקודת 
האור, נשים עושות שלום

نظرية " نقطة الضوء"
البحث عن الوميض الكامن داخل 

اإلنسان

"انتبه إلى اللمعة داخل كل إنسان 
تقابله. 

ضع جل اهتمامك في هذه اللمعة،
 عززها وابرزها. ال تضع اهتمامك في 
مكامن الضعف، وتصرف كمن ال يحب 
ان ُيسلط اآلخرون الضوء على مكامن 

ضعفه، فالكمال هلل وحده".

د.رحاب طالل عبد الحليم

כוחו של שלום
תדע לך כמה גדול כוחו של שלום, אפילו המלחמה שאין אדם יורד 

לתוכה אלא בחרבות וברמחים אמר הקב"ה: כשתהיו הולכים לעשות 
מלחמה לא תהיו פותחין תחילה אלא בשלום. 

מדרש דברים רבה, ה, י"ב

מקורות על פיוס ושלום ותרגומם לעברית וערבית מתוך:
אסופת חומרי לימוד מן הבארות, תכנית לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים 
במערכת החינוך הישראלית, מכון שלום הרטמן; ומתוך אדון השלום, לקט 

תפילות לשלום במסורות היהדות, הנצרות והאסלאם, נסדר ולוקט בידי 
ד"ר אבי אלקיים, השיח עסאן מנאסרה, הרב רוברטו ארביב, הוצאת אדרא, 

  .2015
من رب السالم، مقتطفات من الصلوات الجل السالم في الديانات الثالت:

اليهودية, والمسيحية، واالسالمية
رتت وجمع علي أيدي المحررون لدكتور إبراهيم ٱلقائم، الشيخ غسان مناصرة، 

الراب روبرتو أربيب،    الناشر دار إ درا سنة ١٤٣٦ هج
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שיר החיים והשלום – תפילה משותפת
أغنية الحياة والسالم صالة مشتركة/

איבתיסאם מחאמיד והרבה תמר אלעד-אפלבאום ابتسام محاميد وتمار إلعاد-أفلفوم

ִּים, ָהרֹוֵפא לְִשׁבּוֵרי לֵב ּוְמַחֵבּׁש לְַעְצבּוָתם. ֶמלֶך ָחֵפץ ַבַּחי
ְשַׁמע נָא ְתִּפלַּת ִאָמּהֹות, ֶשַׁאָתּה לֹא ְבָּראָתנּו ַעל ְמנַת ֶשׁנֲַּהרֹג זֶה ָבּזֶה, 

ְִּחיֶה ְבַּפַחד, כַַּעס וְִשׂנְָאה ְבּעֹולְָמָך, ֶאלָּא ַעל ְמנַת ֶשׁנֵַּדע  וְלֹא ַעל ְמנַת ֶשׁנ
ִּים, ֵשׁם ָשׁלֹום  ֵּם ֶאת ִשְׁמָך - ֵשׁם ַחי לֵָתת ְרׁשּות זֶה לָזֶה לְַקי

ָּה, ֵעינִי, ֵעינִי יֹוְרָדה ַמיִם ַעל יְלִָדים ּבֹוכִים  ָבּעֹולָם. ַעל ֵאלֶה ֲאנִי ּבֹוכִי
ִמַפַּחד ַבּלֵּילֹות, ַעל הֹוִרים אֹוֲחזִים עֹולָלֵיֶהם וְיֵאּוׁש וֲָאֵפלָה ְבּלִָבּם ַעל 

ַשַׁער ֲאֶשׁר נְִסגַּר ּוִמי יָקּום וְיְִפָתֵּחהּו ֶטֶרם ָפּנָה יֹום.
ִָּשׁים  ְַּמן, ּוְבִדְמעֹות כָּל ַהנ ּוִבְדָמעֹות ּוִבְתִפּלֹות ֶשֲׁאנִי ִמְתַפּלֶּלֶת כָּל ַהז
ֶּה ֲהֵרינִי ֵמִריָמה ֶאת יַָדי  ְַּמן ַהָקֶּשׁה ַהז ֶשּׁכֹוֲאבֹות ֶאת ַהכְֵּאב ֶהָחזָק ַבּז
לְַמְעלָה: ָאנָא ִמְמָּך, ֲאדֹנַי, ַרֵחם ֲעלֶינּו, ְשַׁמע קֹולֵנּו ה׳ ֱאֹלֵהינּו ִבּיְֵמי 

ִּים זֶה ָבּזֶה, ּונְַרֵחם זֶה ַעל זֶה,  ֹּא נְִתיֵָאׁש, וְנְִרֶאה ַחי ָהָרָעה ָהֵאלֶה - ֶשׁל
ִּים  ֵּינּו ְבֵּסֶפר ַהַחי ֹּב ֶאת ַחי ֶּה זֶה לָזֶה, וְנִכְת וְנְִצָטֵער זֶה ַעל זֶה, ּונְַקו

ִּים, כִּי ַאָתּה ָשׁלֹום ּוֵביְתָך ָשׁלֹום,  ִּים. ֵתּן ֶשׁנְִּבַחר ַבַּחי לְַמַענְָך ֱאֹלִהים ַחי
וְכָל ֲאֶשׁר לְָך ָשׁלֹום, וְכֵן יְִהי ָרצֹון, וְנֹאַמר ָאֵמן

اله الحياة
الذي ُيشفي القلوب الحزينة والمتألمة
استمع لو سمحت إلى صالة األمهات
ألنك لم تخلقنا لكي نقتل بعضنا بعًضا
وليس لكي نعيش حالة من الخوف, 

الغضب والكراهية في عالمك هذا
بل لكي نسمح لبعضنا البعض 

أن نذكر أسمك
اسم الحياة, اسم السالم في العالم.

على جميع هؤالء أنا أبكي دوًما
أبكي خوًفا على األطفال في الليالي

يحمل اآلباء أطفالهم الصغارواليأس 
والظالم في قلوبهم

على البوابة التي أغلقت والتي ال 
نعرف من سوف يقوم بفتحها

وبالدموع والصلوات التي أصليها طيلة الوقت
وبدموع النساء اللواتي يشعرن بهذا األلم 

القوي في هذه األوقات

العصيبة
أنا أرفع يدي إليك يا ربي 

أن ترحمنا
لنعيش مع بعضنا البعض

ونشفق على بعضنا البعض
ونواسي بعضنا البعض

ونأمل الخير لبعضنا البعض

ولكي نكتب قصة حياتنا في 
كتاب الحياة

امنحنا أن نختار الحياة
ألنك السالم ومنزلتك السالم 

وكل ما لديك سالم
بإذن هللا لنقل آمين
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اللهم أعطني نورا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

اللَُّهمَّ 
اْجَعْل فِي َقْلبِي ُنوًرا 

َوفِي لَِسانِي ُنوًرا 

َواْجَعْل فِي َسْمِعي ُنوًرا 
َواْجَعْل فِي بََصِري ُنوًرا 

َواْجَعْل ِمْن َخْلِفي ُنوًرا َوِمْن أََماِمي ُنوًرا 
َواْجَعْل ِمْن َفْوقِي ُنوًرا َوِمْن تَْحتِي ُنوًرا 

اللَُّهمَّ أَْعِطنِي ُنوًرا
من رب السالم،  ٦٧

נְִתיבֹות ָׁשלֹום 
ِ ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّبِيٌن  ...َقْد َجاَءُكم ّمَِن للاَّ

اَلِم ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّ  للاَّ
َن الظُُّلَماتِ إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه  َوُيْخِرُجُهم ّمِ

 َويَْهِديِهْم إِلَٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيم 
سورة ٥: المأيدة، ١٥ - ١٦

ִהּנֵה נִַּתן לָכֶם אֹור ֵמִעם ֱאֹלִהים וְֵסֶפר ָּברּור ֲאֶׁשר ּבֹו יַנְֶחה ֱאֹלִהים ֶאל 
נְִתיבֹות ָׁשלֹום ֶאת ּכָל ַהְמַבֵּקׁש לְָהִפיק ָרצֹון ִמּלְָפנָיו יֹוִציֵאם ֵמחֶֹׁשְך 

לְאֹור ּכֲַאֶׁשר יְַרֶׁשה וְיַנְֶחה אֹוָתם ֶאל אַֹרח ֵמיָּשִרים.

הקוראן, סורת השולחן הערוך, 5 : 16-5

אלוהי תן לי אור
הנביא מוחמד תפילת 

האל עליו 
וברכתו לשלום

שים בליבי אור
ובלשוני אור

שים באוזניי אור
שים בעייני אור

שים מאחוריי אור
ומלפני אור

שים מעליי אור

אלוהי!
תן לי אור

סחיח מוסלם, כתאב אלאימאן, 
חדית 1285

תרגם מערבית אבי אלקיים
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כל שושנה/ זלדה

ּכָל ׁשֹוַׁשּנָה ִהיא ִאי
ֶׁשל ַהָּׁשלֹום ַהֻּמְבָטח,

ַהָּׁשלֹום ַהּנְִצִחי.

ְּבכָל ׁשֹוַׁשּנָה ִמְתּגֹוֶרֶרת
ִצּפֹור ַסִּפיִרית

ֶׁשְּׁשָמּה "וְכְִּתתּו".

וְנְִדֶמה
ּכֹה ָקרֹוב

אֹור ַהּׁשֹוַׁשּנָה,
ּכֹה ָקרֹוב
נִיחֹוָחּה,

ּכֹה ָקרֹוב
ֶׁשֶקט ֶהָעלִים,

ּכֹה ָקרֹוב
אֹותֹו ִאי -
ַקח ִסיָרה

וֲַחֵצה ֶאת יָם ָהֵאׁש.

שירי זלדה, 
הקיבוץ המאוחד, 1985, עמ' 59

كل سوسنة / زلده

كل سوسنة هي جزيرة
جزيرة للسالم الموعود

السالم األبدي

تسكن في كل سوسنة 
عصفورة طاهرة نقية

تدعى "فكتتو"

يخيل بأن 
ضوء السوسنة

قريب جدا وقريب جدا
عطرها

صمت األوراق
قريب قريب

وقريبة جًدا
 تلك الجزيرة

خذ قاربًا 
واقطع بحر النار

من رب السالم ١١١،  
ترجمها من العبرية : غسان مناصر
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كل سوسنة / زلده

كل سوسنة هي جزيرة
جزيرة للسالم الموعود

السالم األبدي

تسكن في كل سوسنة 
عصفورة طاهرة نقية

تدعى "فكتتو"

يخيل بأن 
ضوء السوسنة

قريب جدا وقريب جدا
عطرها

صمت األوراق
قريب قريب

وقريبة جًدا
 تلك الجزيرة

خذ قاربًا 
واقطع بحر النار

من رب السالم ١١١،  
ترجمها من العبرية : غسان مناصر

הדרשה על ההר
ְׁשַמְעֶּתם ּכִי נֱֶאַמר 'ֱאַהב ֶאת ֵרֲעָך ּוְׂשנָא ֶאת אֹויְִבָך'. וֲַאנִי אֹוֵמר לָכֶם, 

ֶאֱהבּו ֶאת אֹויְֵביכֶם וְִהְתַּפּלְלּו ְּבַעד רֹוְדֵפיכֶם. לְַמַען ִּתְהיּו ָּבנִים לֲַאִביכֶם 
ֶׁשַּבָּׁשַמיִם, ּכִי הּוא ַמזְִריַח ִׁשְמׁשֹו ַעל ָרִעים וְַעל טֹוִבים ּוַמְמִטיר ּגֶֶׁשם ַעל 
ַצִּדיִקים וְַעל ְרָׁשִעים. ֵהן ִאם ּתֹאֲהבּו ֶאת אֹוֲהֵביכֶם ַמה ְשֹכְַרכֶם? ֲהלֹא 

ּגַם ַהּמֹוכְִסים עֹוִׂשים זֹאת. וְִאם ִּתְׁשֲאלּו ִּבְׁשלֹום ֲאֵחיכֶם ִּבלְַבד, ַמהּו 
ַהְמיָֻחד ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים? ֲהלֹא ּגַם ַהּגֹויִים עֹוִׂשים זֹאת. לָכֵן ֱהיּו ְׁשלִֵמים, 

ּכְמֹו ֶׁשֲאִביכֶם ֶׁשַּבָּׁשַמיִם ָׁשלֵם הּוא.
הבשורה על פי מתי ה, 47-38

العظة على الجبل
سمعتم أنه قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك.

وأما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم, باركوا العنيكم.
أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم
 ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكمالذي في السماوات

فإنه يشرق شمسه على األشرار والصالحين ويمطر على األبرار 
والظالمين.

ألنه إن أحببتك الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون 
أيًضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي

فضل تصنعون؟ 
اليس العشارون أيًضا يفعلون هكذا؟ فكونوا

أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل
إنجيل متى 5: 47-38
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אלוהי, עשני כלי לשלומך/
פרנציסקוס הקדוש מאסיזי

אלוהי, עשני כלי לשלומך
במקום בו מוטלת שנאה – 

תנני ואזרע אהבה
תחת העלבון - חנינה

תחת המחלוקת – חזון
תחת הספק - אמונה
תחת הייאוש - תקוה
תחת העלטה - אור
תחת היגון - שמחה

הוי צורי ומשגבי, חנני בחסדך
לא אבקש לי ניחומים, כי אם אנחם

לא אבקש לי הבנה, כי אם אבין
להיות אהוב, כי אם לאהוב

כי בנתננו נקבל
במחלנו, יימחל לנו

ובמותנו, ניוולד לחיי עולמים.

מיוחס לפרנציסקוס הקדוש מאסיזי )1226-1181(
תרגם מאנגלית אבי אלקיים. מתוך: אדון השלום, עמ' 87

يا هللا, لقد صنعنا أداة لسالمك
قديس فرنسيس األسيزي

إلهي 
اجعلني وعاًء لسالمك

في المكان المملوء كراهية- 
أعطني القوة كي أزرع المحبة

مكان اإلهانة – عفًوا
مكان الخالف – نبوءًة
مكان الشك – إيمانًا

مكان اليأس- أمالً
مكان الكآبة- نوًرا

مكان الحزن – فرًحا
يا رب السماوات, امنحني بركاتك

أنا ال أطلب المواساة لنفسي, 
من أجل المواساة

ال أطلب لنفسي الفهم, 
الجل أن أكون فهمانًا

وأن أكون محبوبًا من أجل الحب
من رب السالم ١٢٥

הפיצו השלום ביניכם
 

أفشوا السالم بينكم
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِ َصلَّى للاَّ  َرُسوُل للاَّ

َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة  َقاَل:
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى للاَّ َقاَل َرُسوُل للاَّ

َوَسلََّم: 
ال تَْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا

َوال ُتْؤِمُنوا َحتَّى تََحابُّوا
أََوال أَُدلُُّكْم َعلَى َشْيٍء
إَِذا َفَعْلُتُموُه تََحابَْبُتْم ؟
الَم بَْيَنُكْم أَْفُشوا السَّ

صحيح مسلم، كتاب اإلمان ٩٦. 
من رب السالم ٧٩

אמר שליח האל
תפילת האל עליו וברכתו לשלום:
לא תכנסו לגן העדן עד שתאמינו

ולא תאמינו עד שתאהבו זה את זה
האם לא אנחה אתכם לדבר מה

שאם תעשוהו תאהבו איש את רעהו?!
הפיצו השלום ביניכם.

סחיח מוסלם, כתאב אלאימאן, חדית 96
תרגם מערבית אבי אלקיים

מתוך: אדון השלום, עמ' 121
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השער החדש 

היי חברה טובה
كوني  صديٌقة طيبًة

وليكن "اسمك" نداء النجدة للمكروبين
وليكن "قلبك" مرفا الرجة للمتعبين...

היי חברה טובה
ויהא שמך 

קריאת הצלה לחלכאים
וליבך מקום מנוחה לעייפים

ח'אלד מוחמד ח'אלד, עשרת הדיברות למי שרוצה לחיות, 
קהיר, 1992, עמ' 151

ז'קלין כהנוב/  מזרח ומערב

ישראל נתונה במצב יחיד במינו, מאחר שתהליך זה של השפעת 
גומלין והשתנות הדדית חל בתחומי אותה ארץ, שהיא לוונטינית

 מבחינת מעמדה הגיאוגרפי בין מזרח למערב ומחמת עצם עירובם 
של יושביה. מתוך כך יכולה היא לצרף את שני היסודות העיקריים 
־שבהרכבה לכלל אחדות דינאמית ויוצרת, כדוגמת התרבויות הלוונ

טיניות הגדולות של העבר – ביזנץ והאסלאם – שגם הן היו פרי עירוב 
של תושבים ותרבויות.

... מובן שישראל לא תוכל לצעוד לבדה עד סוף כל הדורות, גם לא 
תוכל לעשות שלום עם אנשים המכריזים על שנאתם אליה בעודם 

נתונים בשלב המפוצץ של הבריאה העצמית. אך במידה ש]ישראל[ 
לא תפחד מפני ה"לוונטיניזציה" שלה, אפשר שתסלול את הדרך 
לאיזה שלום לעתיד-לבוא שבמסגרתו יוכלו רבים, אם לא תמיד 

לשתף פעולה באורח ממשי, הרי לפחות לגלות יתר סובלנות לגבי 
ההבדלים ביניהם. ישראל "תנצח" אולי דווקא אם תיתן דוגמא של 

לוונטיני מעורה היטב במקומו, שאינו מתכחש לשום צד של מורשתו 
תוך כדי יצירת ערכים משלו.

מתוך ממזרח שמש, תל אביב, 1978
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ֲאנִי ָׁשר ּבאגַן ַהיַם ַהִּתיכֹון/  יוסף עוזר

ֲאנִי ָׁשר ָּבַאּגָן ַהּיָם ַהִּתיכֹון
לִלְָבנֹון, ֶׁשִחירם ֶמלְֶך צֹור לֹוֵחׁש לְָאזְנָּה
ַאּגָָדה ַעִּתיָקה ַעל ֲאָרזִים ּוִמְקָּדׁש יְהּוִדי.

לְַּבגְָּדד ֲאנִי ָׁשר, ִמֶּמּנָה ָּבאּו הֹוֵרי, ֶׁשהֹוִריׁשּו לִי ְּתמּונֹות ַמְצִהיבֹות
ִמְּׁשכּונַת ַא' ׁשֹוְרגָ'ה, ִמֵּבית ֲחאנּוני.

ּכִי ָסָבִתי ָסלִיָמה ַהְּקבּוָרה ָׁשם וְָסִבי וְָסֵבי ָסבֹוָתי.
לְַדֶּמֶׂשק ַהְּמזֶַּמֶרת ֵאלַי ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים ּכְַצּוָאר ֶׁשל ִאָּׁשה

לְַעּמֹון ֶׁשְּבַקו ָהאֶֹפק, ֶׁשִּמֶּמּנָה וְָהלְָאה ַהֶּׁשֶמׁש
לִירּוָׁשלַיִם ָּבּה נֹולְַדִּתי, ָּבּה ֶאכְּתֹב ֶאת ַהִּמּלָה ָהַאֲחרֹונָה

לְֵבן ַמיְמֹון, ֶׁשּכַָתב יֲַהדּות ַּבֲעָרִבית ְמֻׁשַּבַחת,
ְמאֹוֵתת לְכָל ַהּׁשֹוכְִחים ֶאת זִכְרֹונֹות ַהִּמזְָרח.

ֲאנִי ָׁשר לַּגַּלִים ַהּכְֻחּלִים ַהָּבִאים ִמֵּבירּות לְֵחיָפה
נְסֹוגִים וְׁשֹוְטִפים ּכְכָל יָם, ּכְכָל חֹוף

לְגְַרגְֵרי ַהחֹול ֶׁשׁשֹוכְִבים וְנִזְָרִעים מיִם ֶׁשל ֶרֶחם-רחָמַתיִם-יָם,
ֶרֶחם ַמְׁשלִיכָה ֶאת ֻעָּבָרּה נִכְנַַעת וְיֹוַדַעת – זֶהּו נְִצחֹונָּה:

ַרק ַהּכְנּוָעה ַּתְצִמיַח .
וֲַאנִי ַמִּביט ָּבֵעינַיִם ַהְּׁשֵקִדּיֹות ֶׁשל ַהּיְלִָדים.

ַּבּוִָתיק ֶׁשְּבֶאזְְרֵחי ַאּגָן ַהּיָם ַהִּתיכֹון – ַהּזַיִת, ֶׁשָרָאה ִאיְמֶּפְריֹות
וְֵקיָסִרים ָסכּו ּבֹו עֹוָרם וְֵהִאירּו יִָמים ֲחׁשּוכִים
ַאְך ָעׂשּו ִמֶּמּנּו ַקת לְרֹוֶבה, וְַאיִל לְנַּגֵַח חֹוָמה

ֲאנִי ָׁשר לָאֹור ַהִּמזְָרִחי ֶׁשל ַהּזַיִת – לֲַעלֵה ַהּיָרֹק ֶׁשְּבִפי ַהּיֹונָה
ֲאנִי לְָאלֶּכְַסנְְּדִרּיָה ָׁשר, ָּבּה ֵהנִיפּו סּוָדר

ּכְֵדי ֶׁשַאלְֵפי ִמְתַּפלְלִים יְהּוִדים ִמזְרִחים יְֵדעּו ָמַתי לֹוַמר
ֶאת ַהִּמּלָה ַהִהיא – ָאֶמן,

ֶׁשְּמַעּנֶגֶת ֶאת ֱאלֹוֵהי ַהּיְהּוִדים וְַהּיְִׁשְמֵעאלִים, ֲעַדיִן
ֲאנִי ֶׁשֵאינֶּנִי רֹוֶאה סּוָדִרים מּונִָפים

ֶאּלָא ְּדגָלִים ְׂשרּוִפים ָּבֵאׁש ְּבָמַסּכֵי ַהֶּטלִֶביזְיָה
וְֶאת ַהּגֶֶׁשר ַהָּׂשרּוף ֶׁשֵּבין ַהִּמּלָה ָסאלָאם וְַהִּמּלָה ָׁשלֹום

ֵּבין ַהִּמּלָה ַק'לְּב וְַהִּמּלָה לֵב
ֵּבין ַהִּמּלָה חּוּב וְַהִּמלָה ֲאָהָבה

ֵּבין ַהִּמלָה אּוְרָׁשלִים וְַהִּמלָה יְרּוָׁשלָיִם
ֵּבין ַהִּמלָה ַמיְ וְַהִּמלָה ַמיִם

ֵּבין ַהִּמלָה ִעְבִרי וְַהִּמלָה ֲעָרִבי
ֵּבין ַהִּמלָה ווַ'אֶחד וְַהִּמלָה ֶאָחד

goo.gl/QNoM8tֵּבין ַהִּמלָה ֲאללָה וְַהִּמלָה ֱאֹלִהים
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goo.gl/bDg3bp

ריגוברטה-מנצ'ו-טום )נולדה בשנת 
1959(. פעילת זכויות אינדיאנים 

גואטמלית וכלת פרס נובל לשלום. 
מנצ'ו, בת שבט הקיצ'ה, הקדישה 

את חייה לקידום מעמדם וזכויותיהם 
של הילידים בגואטמלה. לאחר 

מלחמת האזרחים, נאבקה מנצ'ו 
למען ההכרה בפשעים שנעו נגד 
הילדים על ידי הממשלה והצבא, 
ותבעה כי האשמים יועמדו לדין 

בינלאומי. 

אשת מופת
 ריגוברטה-מנצ'ו-טום 

היא-סטוריה
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תיקון חומה/ רוברט פרוסט

ַמֶּׁשהּו יֵׁש ֶׁשּלֹא אֹוֵהב חֹוָמה, 
ֶׁשחֹוֵתר ַּתְחֶּתיָה ְּבֶרגֶב ְּתפּוַח ּכְפֹור, 

מסיר ֲאָבנִים ֵמָעלֶיָה ַּבֶּׁשֶמש, 
ּופֹוֵרץ ָּבּה ְּפָרצֹות ְרָחבֹות ַאף לְִׁשנַיִם. 

...ִאיׁש לֹא ָרָאה אֹו ָׁשַמע אֹוָתן נְִבעֹות, 
ַאְך ְּבֵעת ַהִּתּקּון ָּבָאִביב ֵהן ָׁשם. 

ֶאְתַקֵּׁשר לְִׁשכֵנִי ֵמֵעֶבר לָָהר, 
לְִקּבַֹע ִמְפּגָׁש וְלָלֶכֶת ַּבְּתוַאי 

וְׁשּוב לְַהִּציב ֶאת ַהחֹוָמה ֶׁשֵּבינֵינו. 
...ִאיׁש-ִאיׁש ְמַׁשֵּקם ֲאָבנִים ֶׁשּנְָפלּו ְּבִצּדֹו. 

יֵׁש ָּבֶהן ְׁשטּוחֹות וְיֵׁש ּכֹה ְמֻעּגָלֹות 
ֶׁשָאנּו זְקּוִקים לְכִּׁשּוף ּכְֵדי לְיְַּצָבן: 

... ִקּצּורֹו ֶׁשל ָּדָבר: 
ֵאין לָנּו ִּבכְלָל ָׁשם צֶֹרְך ְּבחֹוָמה; 

הּוא ֳאָרנִים ּכֻּלֹו, ֲאנִי ֻּבְסַּתן-ַּתּפּוַח. 
ֲעֵצי ַהַּתּפּוַח ֶׁשּלִי לְעֹולָם לֹא יֱֶחצּו 

לֱֶאכֹל ֵמִאְצְטֻרָּבלָיו, ָאַמְרִּתי לֹו. 
הּוא ַרק אֹוֵמר, "ּגְֵדרֹות טֹובֹות עֹוׂשֹות ְׁשכֵנִים טֹוִבים". 

ָהָאִביב ִּבי ְמׁשּוָבה, וֲַאנִי ּתֹוֶהה 
ָהאּוכַל לְָהִביאֹו לִיֵדי ִהְרהּור: 

"ַמּדּוע ֵהן עֹוׂשֹות ְׁשכֵנִים טֹוִבים? ַהּלֹא ַרק 
ְּבָמקֹום ּבֹו יֵׁש ָּפרֹות? ַאְך ּפֹה ֵאין ָּפרֹות. 

ְּבֶטֶרם ֶאְבנֶה חֹוָמה ֶאְרֶצה לְִׁשאֹל 
ָמה ֲאכֵַּתר ָּבּה ּוָמה ַאִּדיר ִמֶּמּנָה, 

ּולְִמי ֲאנִי ָעלּול לִגְרֹם ּכְֵאב. 
ַמֶּׁשהּו יֵׁש ֶׁשּלֹא אֹוֵהב חֹוָמה, 

רֹוֶצה ֶׁשֶּתֱחַרב". 
...הּוא לֹא יָסּור ֵמֲאִמיַרת ָאִביו, 

ַהְרֵּבה נַַחת הּוא ָרוֶה ִמֶּמּנָה 
הּוא ׁשּוב אֹוֵמר, "ּגְֵדרֹות טֹובֹות עֹוׂשֹות ְׁשכֵנִים טֹוִבים". 

תרגום מאנגלית עדנה אולמן-מרגלית, הארץ, 
מוסף תרבות וספרות, 29.8.03
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לדיון: 
מהו המודל שלכן לקיום של שכנות טובה בין עמים 

החיים זה לצד זה?
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מגילת התקווה -  وثيقة األمل/ רונית מרזן

אנחנו העם הערבי הפלסטיני והעם היהודי 
בניו של אברהם אבינו 

מכריזים היום בקול גדול "יש לנו חלום" 
והופכים לשליחים של שלום

نحن الشعب العربي الفلسطيني والشعب اليهودي
أبناء إبراهيم الخليل

نعلن اليوم بصوت عال "لدينا حلم"
ونصبح رسال للسالم

...
אנחנו העם הערבי הפלסטיני והעם היהודי 

זוכרים היום את נשמות החללים שנפלו במלחמות ואומרים לא עוד
"לא" לאוזן הערלה המסרבת להקשיב לקולות הזעקה  

"לא" לעין הסומא המסרבת להישיר מבט אל מראות המלחמה  
"לא" לאף שהתרגל  מזמן לריח אבק השריפה   

"לא" לפה שהתרגל לטעם החמוץ של ההזדמנות שהוחמצה

نحن الشعب العربي الفلسطيني والشعب اليهودي
نذكراليوم ارواح الشهداء الذين سقطوا في الحروب ونقول كفاية 

"ال"  لألذن الصماء التي ترفض االستماع إلى الصرخة
"ال" للعين العمياء التي ترفض أن تنظر مباشرة في مشاهد الحرب

"ال" لألنف الذي تعود من زمان لرائحة البارود
"ال" للفم الذي تعود على طعم الحامض للفرصة الضائعة

...
אנחנו העם הערבי הפלסטיני והעם היהודי

מבינים היום שלא די בתקוות גדולות ובחלומות 
ויש צורך ברצון טוב ובמעשים  

אז אנחנו רוצים
ואנחנו נעשה

نحن الشعب العربي الفلسطيني والشعب اليهودي
نفهم اليوم أن آمال كبيرة وأحالم ال تكفي

ونحتاج ارادة حسنة وفعاليات
أذن نريد ونصنع
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אנחנו העם היהודי והעם הערבי הפלסטיני
מאמצים היום לליבנו את דברי המשוררים

מחמוד דרוויש ושלמה אבן גבירול 
וקוראים לבני עמנו בקול גדול   

"כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על האחר, 
אל תשכח את שוחרי השלום" 

ו"אחרית כל קטטה - חרטה, ואחרית כל ענווה – שלום". 

نحن الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني
نتبنى اليوم كلمات الشعراء

محمود درويش وسليمان بن جابيرول
وندعو أبناء شعبنا بصوت عال 

" لما تشن حروبك، فكر في اآلخر، ال تنسى محبي السالم "
"بعد كل خصام- ندم، و نتيجة  التواضع - السالم ".

ושלום עליכם, בני אברהם
والسالم عليكم, ابناء الخليل



דרך ארוכה נעבור, דרך כה קשה 
יחד אל האור
عينيك بتقول )עינייך אומרות(
كل الخوف يزول )כל הפחד ייעלם(
 ,And when I cry
I cry for both of us
My pain has no name
 And when I cry, I cry to the
:merciless sky and say
There mus t be another way

והדמעות זולגות, זורמות לשווא, 
כאב ללא שם.
אנחנו מחכות רק ליום 
שיבוא אחרי,
There mus t be another way

עינייך

מילים ולחן: אחינועם ניני, גיל דור ומירה עוואד

,There mus t be another
Mus t be another way

עינייך אחות, 
כל מה שליבי מבקש אומרות.

עברנו עד כה דרך ארוכה, 
דרך כה קשה יד ביד

והדמעות זולגות זורמות לשווא, 
כאב ללא שם

אנחנו מחכות רק ליום שיבוא אחרי,
There mus t be another way
There mus t be another way

عينيك بتقول )עינייך אומרות(
راح ييجي يوم وكل الخوف يزول 

)יבוא היום שבו כל הפחד ייעלם(
بعينيك اصرار )בעינייך נחישות(

انه عنا خيار )שקיימת האפשרות(
نكمل هالمسار )להמשיך את הדרך(

مهما طال )כמה שתיארך(
النه ما في عنوان وحيد لالحزان 

)משום שאין כתובת אחת לצער(
بنادي للمدى, للسما العنيده 

)אני קוראת למרחבים, 
לשמיים העיקשים(

There mus t be another way
goo.gl/j4jSwC


