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 הלא תשאלי לשלום אסירייךציון 

 דורשי שלומך והם יתר עדרייך

 מים ומזרח ומצפון ותימן

 שלום רחוק וקרוב שאי מכל עברייך

 של זהבירושלים 

 אורושל נחושת ושל 

 הלא לכל שירייך

 אני כינור

 כל עוד בלבב פנימה

 נפש יהודי הומיה

 ולפאתי מזרח קדימה

 צופיהציון ל עין

 על נהרות בבל,

 שם ישבנו גם בכינו

 ...ציון בזכרנו את

 ירושלים אם אשכחך

 ...תשכח ימיני

 

 עוד מעט, עוד קצת,

 להרים רגליים

 מאמץ אחרון

 ירושליםלפני 

 מלוכה עירמלך  מקדש

 קומי צאי מתוך ההפכה

 רב לך שבת בעמק הבכא

 והוא יחמול עלייך חמלה
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ציון הלא  

 תשאלי

ירושלים של 

 זהב

על נהרות  התקווה

 בבל

המסע לארץ 

 ישראל
 לכה דודי
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 נספח ב':

 לארץ ישראל המסע

 גרוניך שלמה: ולחן מילים

 

 הירח משגיח מעל, על גבי שק האוכל הדל

 המדבר מתחתי, אין סופו לפנים

 הקטנים:ואמי מבטיחה לאחי 

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

 מאמץ אחרון לפני ירושלים

 

 אור ירח החזק מעמד , שק האוכל שלנו אבד

 המדבר לא נגמר, יללות של תנים

 ואמי מרגיעה את אחי הקטנים.

 

 עוד מעט, עוד קצת, בקרוב ניגאל

 לא נפסיק ללכת לארץ ישראל

 

 ובלילה תקפו שודדים,

 בסכין גם בחרב חדה

 במדבר גם אימי, הירח עדי

 ואני מבטיחה לאחי הקטנים:

 

 עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

 עוד מעט נגיע לארץ ישראל

 

 בירח דמותה של אמי

 מביטה בי, אמא אל תעלמי

 לו הייתה לצידי, היא הייתה יכולה

 לשכנע אותם, שאני יהודי

 

 עוד מעט, עוד קצת...

 לארץ ישראל המסע

 גרוניך שלמה: ולחן מילים

 

 הירח משגיח מעל, על גבי שק האוכל הדל

 המדבר מתחתי, אין סופו לפנים

 ואמי מבטיחה לאחי הקטנים:

 

 עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים

 מאמץ אחרון לפני ירושלים

 

 שלנו אבדאור ירח החזק מעמד , שק האוכל 

 המדבר לא נגמר, יללות של תנים

 ואמי מרגיעה את אחי הקטנים.

 

 עוד מעט, עוד קצת, בקרוב ניגאל

 לא נפסיק ללכת לארץ ישראל

 

 ובלילה תקפו שודדים,

 בסכין גם בחרב חדה

 במדבר גם אימי, הירח עדי

 ואני מבטיחה לאחי הקטנים:

 

 עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום

 לארץ ישראלעוד מעט נגיע 

 

 בירח דמותה של אמי

 מביטה בי, אמא אל תעלמי

 לו הייתה לצידי, היא הייתה יכולה

 לשכנע אותם, שאני יהודי

 

 עוד מעט, עוד קצת...
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 :נספח ג

 .לבחירה קטעים כמה מצורפים

 

 החלום אל המסע - אדגה אברהם מאת" בסודאן המעבר במחנה הקשיים על"

  או נהרות גאות של והסכנה שירד המבול למרות אך, וארוך גשום היה 3891 חורף, הרע למזלנו"... 

  בשל. אוהלים באותם ולהצטופף בסודאן הפליטים למחנות להגיע המשיכו אנשים, ואדמה סלעים מפולות

  תמיד לא. מותם את מצאו ורבים, ועוד מלריה, דיזנטריה כמו זיהומיות במחלות חלו, קשים סניטציה תנאי

  ביושבי היכה המוות. מלחפשו נמנעו אנשים - היה אפשר כאשר וגם רפואי טיפול להשיג אפשר היה

  מוקד והיוו בעלייה עניין שגילו יהודים-הלא ומפני הסודאנים מפני גדול חשש היה... רחם ללא המחנות

 , למחסה אוהלים סיפק. קיומי-מינימלי מענה שנתן האדום הצלב היה ביותר הגדול הסיוע ארגון. סכנה

  הראשון הגורם גם היה שחולק הקמח אבל. הרעב עם להתמודד כדי וקמח כלשהי רפואית עזרה

  נרטב, הנזקקים אל שהגיע ועד אריזתו מרגע. חייהם את לסיים אדם בני להמוני שגרם ביותר והמשמעותי

  היה שכשחולק מכאן, וחום לחות בתנאי אוחסן, תנאים -לא-בתנאים בדרכים טולטל, והתייבש הקמח

  יכלו שלא, ואלה, לנזקקים חולק הוא הכול למרות אך. בו המשתמשים חיי את וסיכן, מתולע, ירודה באיכות

  לבית פונים אנשים בעולם מקום בכל: הגורל צחוק...מטעמים ממנו ולהכין לנקותו ניסו, בררנים להיות

 . ... מותו את מצא רפואית עזרה לקבל החולה לבית שהגיע מי כל כמעט, ופה, להיוושע מנת על החולים

  בכלל ומסובכת קשה בעיה הייתה שלנו המתים קבורת ומתמיד מאז. לרוב בעיות הוליד ההמוני המוות

  את להסתיר שנדרשו, היהודים רק... שבעתיים הסתבכה זו בעיה זרה בארץ. וטהרה טומאה על ההקפדה

 , בסתר, בלילה מתינו את קברנו העתים בצוק[. לקבורה] הגיוני פתרון ללא נשארו, עוינת בארץ דתם

 מחנה] קובה באמרה המוות בתקופת שהיה מי כל. לנו יסלח שאלוהים וקיווינו, הנוצרים כנסיות בקרבת

  כולם את לקבור הספיקו לא לפעמים, הלילה עד מהבוקר שקברו, ידעתי שכבר מה לי סיפר[ הפליטים

  לא המוות. בחיים להישאר מאשר למות יותר קל שהיה נדמה, לאחור במבט. היום למחרת גם נותרו וגופות

  גורמת קופחת ששמש כשם באנשים קטל המוות. לצעירים מבוגרים בין, לחלשים חזקים בין הבדיל

  ולבקש אליהם להתקרב מנסה, ההורים גופת ליד לבד בוכה ילד ראיתי: לי סיפר מישהו. לנבול לפרחים

  יכולתי לא; נקרע ולבי בו הבטתי... ונדנד המשיך רק, מתו שהם קלט לא הוא. לו ענו לא הם אך, עזרה מהם

  הדלת עד עצמי את שגררתי היה שעשיתי המעט. לסחוב יכולתי לא עצמי את שגם כיוון בכלום לו לסייע

 . אותו שראיתי האחרונה הפעם גם זו. מהגופות הילד את שיפרידו וביקשתי אחרים אנשים של הקרובה

 ..."בגורלו עלה מה יודע לא וגם שייך הזה הילד למי יודע איני 
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 אברה נחשון מספר

  ולילות ימים נמשך אשר ומפרך קשה מסע זה היה. 7 בגיל בהיותי משה במבצע 3891 -ב לארץ עליתי"

  להגיע בתקווה לדרך ויצאה נכסיה כל את עזבה משפחה כל. קשים מאוד ובתנאים סבוכות בדרכים

  הדרך את זוכר אני. דרכנו במסלול נתקלנו שבם הקשים למצבים ציפה לא אחד אף אך, הקדושה לירושלים

  עד מצמא התעלפנו שכמעט ימים אותם ואת ארוכים קילומטרים במשך ברגל שהלכנו והקשה הארוכה

  כאשר הלילות את במיוחד אך.המרוקנים ריקנים'והג המימיות את למלות שנוכל נחל או באר שמצאנו

 . והוכו נאנסו נשים כן -כמו בדרכים לנו שארבו שודדים י"ע נשדדו השיירה אחרוני

  במחלות לחלות החלו רבים אנשים, יותר החמיר מצבנו לסודן הגענו כאשר גם. הסתיים לא האבל לצערנו

  שאיבדו וכאלה וילדיהם הוריהם את שאיבדו כאלה גם היו מכך וכתוצאה בעבר בהם נתקלו שלא משונות

  הזה המסע סיפור את. אויב באדמת יקיריהם את שהשאירו לאחר ארצה לעלות ונאלצו משפחתם כל את

  פרטי הנם שמסרתי הפרטים. במילים לפרטם ניתן שלא פרטים שישנם משום במלואו לספר ניתן לא

 ". זה במבצע שעלה אחד כל של בבטנו שטמון האמיתי הסיפור מין קמצוץ

 אבותיי אבות של חלומם את להגשים אותך משלח אני היום הנה, בני

  הביט הוא. בכתה מדוע הבין כעת. לדרך לצידה לו שארזה באמו הבחין ממיטתו. להירדם יכול היה לא רובל

  אך, רב זמן עוד אותם ייראה שלא בכך הרהר הוא. מה במרחק ששכבו ובאחיותיו לצידו ששכבו באחיו

  שמע, מעט לישון שיצליח בתקווה עיניו את לעצום כשהחליט. בירוסלם בכולם יפגשו שהם בתקווה התעודד

  אסתר, כשאדנה, אחיהם מעל להיפרד ניערו כולם הילדים. השעה שהגיעה כנראה, בשמו קורא אביו את

  את לקבל אביו לפני ראשו את הרכין הוא...בדמעות פרצו הם ארוך לזמן מרובל ניפרדים שהם קלטו, ומניסן

  אבות של חלומם את להגשים אותך משלח אני היום הנה, בני: " ואמר בנו גב על ידו את הניח הקייס. ברכתו

 , דרכך ותצלח ויעקב יצחק, אברהם אלוקי בה בטח תחשוש ואל בכך גאה היה. לירוסלם לעירנו לעלות אבותיי

  נוספים בנים ושני רב זמן חלף לא... איומה ודאות אי של תחושה. מנשוא קשים היו הבאים הימים... ברוך היה

  כל שקועים, מופתי בשקט החשיכה תוך אל צעדו הם...לירושלים בדרכם הכפר את בחשאי עזבו...לדרך יצאו

  דובת עד להגיע עליהם. האפשרית במהירות משפחותיהם את הנחו ה'ומוצ איילין הקייס. שלו במחשבותיו אח

  קולה. הדרך להמשך במהירות התארגנו החמה בהינץ... חלילה אותם יתפסו כן לא שאם, השחר עלות לפני

  אבות: משפחות אלפי פינה מכל הגיחו לפתע. נמשכה הצעדה...משפחה קרובי אצל התארחו שם, מרבא

  הקטנים את גבם על שנשאו וערים נערות לצידן, תינוקות גבן על נושאות אמהות הליכה במקלות מצויידים

  המאובקים בבגדיהם. שתייה ומכלי אוכל בשקי עמוסים חיים בעלי צעדו מאחוריהם, מהדרך שהתעייפו

  איסוף מנקודות שיצאו יהודים הם שהללו סיפרו הדרך מורי. ארוכה דרך שעשו בהם ניכר המרופטות ובנעליהם

 ..." נמשכה קדימה והצעידה שונות

 


