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 יה  יב  ת  ין נ  ב  

 ת,תֹוש  ק  ת ּול  כ  ל ת  ת ש  ירֹוק  

 תילֹופ  י ת  פ  ל  ַאו   תֹונ  מּוא  יש ב  א  ו  
 המ  ד  א   יח  ר  ים ו  מ  ר  כ  מעל  תיהֹוב  ג מ  

 יםית  ת ז  רֹומ  ל צ  ע  ה מ  ל  ן עֹוש  ע  

 יבה  צ  ן מ  ימֹות, ל  רֹוצ  ח  ב  
 גל ג ים ע  ימ  ד  א  ים מ  ל  פ  ל  פ  ּו

 תמֹומ  ח  ת  ת מ  מֹוכ  ם ח  י  ּיד  י  

 ומר רחֹוה ש  פ  ס ק  ֹויב כב  ס  
 בשבילי בבקשה עם סוכר()

 ה,נ  ת  מ  ה  ים ב  נ  א  ת  ה   -יםצ  ע  ל ה  ע  

 ת,ר  ח  ַא את אֹוז  ת, כ  ר  ב  עֹו ח  רּו
 ה.נ  ּותנ  ת ה  שּור  ב" ל  ּותאכ  ין "מ  ב  

 
 

 
* 

 
שהיו  על חייה יפוריםשמוע ממנה סלבית סבתי ל נהגתי ללכת בילדותי ונעורי

ממנה הבנתי שמאחורי כל אדם וכל ידיש ונשמעו מפיה כמו אגדה.ובלים בימת
 להתבונן ולהקשיב. צריך לדעת מצב עומד סיפור, רק

 
, התאהבתי בנופיו, , עברתי להתגורר בגלילת טיוליםהפכתי למדריכ לימים

את ייחודו לחקור  התחלתי ובשנים האחרונות בצמחיו, בגיאוגרפיה ובבוטניקה
החל מפוליטיקה  ועל נופיו התרבותיים והדתיים, שבו של הגליל על ההיסטוריה

יד ופרטי  -מלאכות נשים, איסורים והלכות, .אמונות טפלותו שמחותחגים,  ועד

  לבוש.
ואנשים הולכים בה כמו סמטא מפותלת  שמשמשות תפאורה לגליל תמונות

גפן, נשים מלקטות צמחים  על גג ביתה תחת סוכת רוקמתנינוחים, אישה 
    בשדה ופנים נוהרות ליד קבר צדיקים, קראו לי לגלות מה עומד מאחוריהן.

 החיים שנקראו בדרכי באופן מקרי,סיפורי ל הקשבתיתחילה 
ומאז לא פסקתי לתור אחר  התרבותי הזהעד מהרה נשביתי בקסם המרקם 

כמו  הוא  מהם אחדלישוב על כבישי הגליל שכל מישוב  לעבור ,עוד סיפורים
, קיבוצים, מושבים שרשרת אנושית יפה של יהודים ונוצרים, מוסלמים ודרוזים

 פעמונים של כנסיה, כיפת מסגד ימגדל תנשאיםמולאורכן של הדרכים  ,וערים
כים את האזור כל אלה יחד הופ. או קברי צדיקים בלבן ותכלת כפרבמעלה 

 הרוח, פורעת בצמרותהכל עוברת על ו ותולדותיו ליוצליצבעוני בטעמיו, לאזור 



נושבת בין ו , מערבבת ריח מאפים בריח ים ואלוניםובגינות החצר החורש
 לרשות הנתונה. 'מאכתוב'

 
עם הזמן הבנתי שמארג החיים בגליל כמוהו כתחרת נשים המורכבת מצורות 

 רבות וקטנות,מחרוזים בצבעים שונים ומחוט אחד. ומי יודע איפה הקצה.
 הקודמים,גם הזמן הגלילי הוא מימד משתנה, יש מי שנמצא בו מתוקף הדורות 

  שתיל בחצרו.  במו ידיו ונטעבית חדש ומי שבנה כאן  עבי גזע וחוסה בצל זיתים
  פליאה ממנו.  ה פניו על שנראית עוד ל פניו חרוט הנוף הגלילי ומימי שעיש 

להתארח בחצר מזמינים ים הומאירי פנ בשיטוטיי פגשתי אנשים מכניסי אורחים
ולשמוע סיפור  לגלות שם עולם ומלואו, ת החבויותלבוא אל פינות הבי ביתם,

  ובשפתו. תבשילי ביתובד ואחת מתבל בקפה שלו, ל אחכש
לספר את הסיפורים הללו למטיילים ולפתוח להם  שמחהבכל פעם מחדש אני ו

 חלון למחוזות לא מוכרים.
 

, בעקבותיו הגעתי ן מצאתי את בקבוקון הכחלאצל אספן העתיקות מבית ג'
 ,'כוחול'התגולל הסיפור  למפיקת כחל ומדמותה

שהקדישה  נית מנאל מורקוס ואת עבודת הקרמיקהיסיף פגשתי את האמבכפר 
 אנה ומעשה התחרה שלה.ונכתב הסיפור על דודה ג' בהשראתה לדודתה,

 ,ועיניים מאירות אישה מבוגרת עם חיוך מקסים את כמר. עמקה פגשתימושב ב
ארץ ישראל ועל מלאכת קליעת הסלים מתימן ל המרתק על מסעהשספרה לי 

 שקלועה היטב בחייה.
בוססים על מקרים . הסיפורים מנרקםלכל סיפור יש חוט ממנו הוא  ,וכך

נאמנים  לפעמים אינםיתיות, אך הם אינם אוטוביוגרפיים ואמיתיים ודמויות אמ
   . לדמויות ולאירועים במציאות

 
 מכל המפגשים והסיפורים ששמעתי נמשכתי אל דמויות הנשים תאוות החיים,

מלאכת ואל העיסוק של חלקן ב ,אל משיכתן ליופיאל הגעגוע והאהבה שבתוכן
 איזו נושמת בהןנשים שולגדולה לתבונת כפיים  חיבה כפיים, שכן יש אצלי

 .למולדתאו  כמיהה למישהו או למשהו, למקום
 

שים שפתחו לפני את לכל האנווהקשובים  למטיילים הסקרנים תודתי נתונה
 ליבם וביתם.

 
 
 

 איילת בר מאיר.
 כפר ורדים,
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