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Warning:  strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled

the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/da

te.php on line 56

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 198

Warning:  mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 117

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 245

Warning:  date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 249

Warning:  strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used

any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to

select your timezone. in /home/sheelaor/public_html/libraries/joomla/utilities/date.
php on line 250
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מיכל, אהובה  
, גיסההדר סופר  
  

  

איך עלית לנו בסערה השמימה

  

ורצינו לזעוק...

  

  

וקול דממה דקה בקושי נשמע

  

עת נשמת את נשימתך האחרונה 

  

ורצינו לצעוק...

  

ולמדנו כי הקב"ה אינו מנסה קנקנים סדוקים

  

אלא את האיתנים והחזקים.

  

וידענו שצריך לברך על הרעה 

  

כשם שמברך על הטובה...
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והתפללנו והתחננו על נפשך.

  

אך אלוקים אמר: הניחו – גזירה היא מלפני

  

ובקרובי הקרובים ביותר – אקדש.

  

ונידום כולנו...

  

  

ואין מילים שיוכלו להכיל

  

ואין משפטים שלא יחווירו 

  

בניסיונות הנפל להכילך, לתארך, לרוממך

  

להחזיר ולו לרגע את מלוא חיותך והדרך...

  

  

ואכן בתחילה בוכים 
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ואח"כ הבכי מתאבן והצער מעמיק חדור 

  

והעצב משתלט על כל חלקה טובה 

  

והמחשבות אינן נותנות מנוח,

  

ואיך זה קורה מיכל, 

  

שכשהיית בחיים חשבנו עליך פחות במהלך היממה 

  

ואילו עכשו כולך נמצאת בתודעה בכל עשיה ובכל מחשבה 

  

ומחשבה עצובה מטלטלת מחשבה טובה 

  

ורוצה להרגיש ולהיזכר איך כולנו 

  

שבי אחריךהלכנו 

  

וכיצד ניתן עכשו לחלום אותך מול שמים?

  

ומה שנותר בשעה זו לכאוב אותך ולהבין

  

כי זה היום נורא ואיום 
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ועכשו אוהבייך עומדים פה ואומרים

  

יתגדל ויתקדש שמה רבה

  

והרי את עצמך גדלת ונתקדשת וקידשת

  

כל עשייה בחייך

  

ושוב לכאוב ולהבין:

  

שאם אחד מאיתנו הולך מעימנו 

  

משהו מת בנו 

  

ומשהו נשאר איתו.

  

  

ואם נצליח לחזור ולזכור תמיד 

  

איך מעשייך כזוהר הרקיע מזהירים
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ותולדותייך משובבי נפש ואותך ממשיכים, 

  

שנשאת כל חייך הקצרים והכל כך מלאים

  

חן ושכל טוב בעיני אדם ואלוקים -

  

אולי נמצא מעט ניחומים...

  

  

ובעמדי כאן היום מול נוף ירוק וקסום אך בלתי נתפס 

  

לנוכח שכבך כאן לפנינו 

  

פתאום נפתח חיבור בלתי מובן זה 

  

כי את דמות נוף מולדתך, מקום חיותך 

  

ודמות תבניתך -

  

  

אהוד מנורברוש/ 
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ואני ראיתי ברוש
שניצב בתוך שדה מול פני השמש

בחמסין, בקרה
אל מול פני הסערה.

על צידו נטה הברוש
לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב.

והנה, מול הים
קם הברוש ירוק ורם.

הנה ברוש, לבדו
מול אש ומים.

הנה ברוש, לבדו
עד השמיים.

ברוש, לבדו איתן.
לו רק ניתן ואלמד

את דרכו של עץ אחד.

ואני כמו תינוק
שנשבר ולא יכול מול פני השמש.

בחמסין, בקרה
אל מול פני הסערה.

הנה ברוש, לבדו...
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