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קהילתיים  ביישובים  מופץ 
א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי:  בגליל 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן,  תפן, 
אלקוש, אבירים, מתת, לפידות, פלך, 
תובל, הר חלוץ, לבון, מצפה גיתה, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
חרשים,  הגליל,  זיו  הילה,  מצפה 
כליל, כברי, מצובה, שלומית, בצת, 
מעלות, בן עמי, נתיב השיירה, בית 
העמק, עמקה, לימן, גשר הזיו, סער. 
אחראים  אינם  והמו“ל  המערכת 

לתוכן המודעות המסחריות.
בשער: גל, בנימין ויפעת מעיין

המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל  eyal@pnay.co.il צילום: אחינועם כץ

קריאה נעימה
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למרות  ואפרורי,  גשום  קר,  בשיאו,  החורף 
והכנרת  משקעים  מספיק  ירדו  לא  שעדיין 

בעדיין רחוקה מלהיות מלאה. בשבועות האח
רונים נראה כאילו העולם השתגע. בכל פינה 

מוצאים שערורייה תורנית.
ברוח  הערבי  העולם  את  הדביקה  טוניסיה 
אצל  משתוללת  המהפכה  וכעת  מהפכנית 
שכנתנו מדרום, ארץ הנילוס מצריים. בצידו 
באוסטרליה  מכות  סופות  הכדור  של  השני 

וגורמות להצפות ונזקים שלא ידענו
כמותם. ובקצה אחר של העולם, גם בארה"ב 
וגם באירופה החורף קשה וקפוא וכמויות שלג 

גדולות 
אצלנו מסתמנת  הארץ.  את  מכסות  מתמיד 
הכל  האוויר  ממזג  חוץ  אבל  בצורת,  שנת 
לשעבר  מדינה  נשיא  נשרף,  הכרמל  סוער: 
מורשע בעבירות מין קשות, מפלגת העבודה 
מתפצלת, המטה הכללי של צה"ל סוער, מינוי 

אי ממונה,  חדש  רמטכ"ל  מבוטל,  ברמטכ"ל 
קאה עולה באש וזו רק רשימה חלקית. אולי 

חסרה לנו אהבה...
בשבוע הבא יחגוג העולם המערבי את יום 

הק ולנטינוס  יום  או  ולנטיין,  יום  בהאהבה, 
האהבה  חג  הוא  בפברואר,  ב-14  החל  דוש, 
החל  הקדוש  ולנטיין  יום  המערבי.  בעולם 
כציון נוצרי לזכרו של ולנטינוס הקדוש, ובב

יש  לנוצרים  כי  קדושים,  שלושה  לזכר  עצם 
שלושה קדושים בשם זה. האגדה מספרת כי 
אחד מהם השיא בסתר זוג אוהבים לפי דיני 
קלאודיוס השני גוב  הנצרות בתקופת הקיסר,
תיקוס, ועל כך נידון למוות. לפני מותו כתב 
וחתם  התיידד  שעימה  הסוהר  לבת  מכתב 
"שלך ולנטיין". במשך השנים נעשה ולנטיין 
לפטרון האוהבים. עם השנים התחזק מעמדו 
של היום המוקדש לקדוש זה כיום חג, והוא 
נחגג באמצעות העברת מסרי אהבה )שירים, 
פרחים וכו'(. בדומה למרבית העולם המערבי, 
גם בישראל אומץ החג והוא נחגג בצורה לא 
רשמית כיום האהבה, בנוסף לחגיגות של יום 

האהבה העברי, המצוין בט"ו באב.
באסיים בשירו של יעקב אורלנד שני שוש

נים, בתפילה לשחרורו המהיר של גלעד שליט 
בריא ושלם ובברכת אהבה רבה לכולם.

פון בלב ושתיל ביד. 
הפנינג טו בשבט היה מוצלח גם השנה, והתושב שבתמונה הצטייד בשני ייחורים חדשים ומיהר 

לדווח.

פתח דבר ניר שילה

אנשי הכפר צילום: אחינועם כץ

שני שושנים / יעקב אורלנד
 אשיר לך שיר עתיק, נושן 
 אשיר לך זמר על שושן. 

 היה היו לפני שנים 
 שני שושנים, שני שושנים. 
 היה זה כבר, רחוק היום, 

 אחד לבן, שני אדום. 

 בני גן אחד, כשני אחים, 
 צמחו עלה, צמחו חוחים. 
 עת בא הבוקר צחור גוון 

 פקח עיניים הלבן, 
 וערב בא ורד היום 
 עצם עיניים האדום. 

 ובלילות ובלילות 
 נשבו רוחות בם קלילות. 
 כה לבלבו עד באה יד, 
 יד שקטפה שושן אחד, 

 ואין יודע עד היום - 
 את הלבן או האדום. 

 ורק יודעים, כי הנותר 
 ליבו נשבר, ליבו נשבר... 

 היה היו לפני שנים 
 שני שושנים, שני שושנים. 
 היה זה כבר, רחוק היום, 

אחד לבן, שני אדום.
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