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ירה לְ אִּ מָ א  -ב ְָרכֹות לִּ פְ נֵי סִּ ּדּור
ב ְִּרכַּת שִּ ָ
אֵ ין כְאִּ מֵ נּו ,אֵ ין כְמֹו הָ אִּ שָ ה שֶׁ ּיָלְדָ ה אֹותָ נּו ,אֵ ין כְמַּ ְלכָתֵ נּו ,אֵ ין כְמֹו ז ֹּאת שֶׁ גָאֲ לָה אֹותָ נּו מֵ חֶׁ שְ כַּת
אֹותנּו
ָ
אֹותנּו? מִּ י כְמֹו מַּ ְלכ ֵָתנּו? מִּ י כְמֹו ז ֹּאת שֶׁ ָגאֲ לָה
ָ
הָ ֶׁרחֶׁ ם :מִּ י כְאִּ מֵ נּו? מִּ י כְמֹו הָ אִּ שָ ה שֶׁ ּיָלְדָ ה
אֹותנּו ,נֹודֶׁ ה לְמַּ ְלכָתֵ נּו ,נֹודֶׁ ה לְז ֹּאת
ָ
מֵ חֶׁ שְ כַּת הָ ֶׁרחֶׁ ם? עַּ ל כֵן נֹודֶׁ ה לְאִּ מֵ נּו ,נֹודֶׁ ה לָאִּ שָ ה שֶׁ ּיָלְדָ ה
אֹותנּו מֵ חֶׁ שְ כַּת הָ ֶׁרחֶׁ ם .בְרּוכָה אַּ תְ אִּ מֵ נּו ,בְרּוכָה אַּ תְ מַּ ְלכ ֵָתנּו ,בְרּוכָה
ָ
שֶׁ גָאֲ לָה
אֹותנּו,
ָ
אֹותנּו מֵ חֶׁ שְ כַּת הָ ֶׁרחֶׁ ם ,בְרּוכָה הָ אִּ שָ ה שֶׁ ּיָלְדָ ה
ָ
ז ֹּאת שֶׁ גָאֲ לָה
בְרּוכָה
אַּ תְ .
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ירה לְ אִּ מָ א  -שַּ חֲ ִּרית
ב ְִּרכַּת שִּ ָ
מֹודֶׁ ה אֲ נִּי לְפָ נַּי ִּך ,אִּ מָ א מְ לֵַאת חַּ ּיִּים,
שֶׁ הֵ בֵאתְ אֹותִּ י ָלעֹולָם בְחֶׁ מְ לָה,
ַּרבִּים מַּ עֲ ֵ
ש ֹּי י ָדַּ י ְִּך.
אִּ מִּ י ,חַּ ּיִּים שֶׁ נָתַּ תְ בִּי טְ ִּ
הֹורים הֵ ם.
אַּ תְ ב ָָראתְ אֹותִּ י ,אַּ תְ יָצ ְַּרתְ אֹותִּ י,
אַּ תְ נָתַּ תְ בִּי נְשִּ ימָ ה ,ו ְאַּ תְ שֹומֶׁ ֶׁרת
עָ לַּי מֵ אֵ יפ ֹּה שֶׁ אַּ תְ נִּמְ צֵאת בִּדְ ָאגָה
מַּ תְ מֶׁ דֶׁ ת.
וְכָל זְמַּ ן שֶׁ הָ עֵ ט ְבי ָדִּ י ,אֲ נִּי מֹודֶׁ ה לְָך אִּ מִּ י,
אִּ מָ א אֲ דָ מָ ה ,אֵ ם ל ְֶׁרחֶׁ ם הָ עֹולָם,
עַּ ל כָל מַּ ה שֶׁ נ ַָּתתְ לִּי ַּבזְמַּ ן,
שֶׁ ֹּלא י ָכֹּלְתִּ י ִּלכְת ֹּב ,אֹו לְהַּ חֲ זִּיק
עֵ ט ,הַּ כְתִּ יבָה הִּ יא עֵ דּות ַּלב ְִּרית
בֵינֵינּו.
ב ֵַּרְך הָ אֱ ֹלהִּ ים אֶׁ ת הָ ָאדָ ם ,אֹותִּ י,
וְנ ַָּתן לֹו אִּ מָ א כָמֹוְך ,אֵ ם כָל עֹולָמִּ י.
הֵ אִּ יר הָ אֵ ל אֹותִּ י ,אֶׁ ת בְנֹו,
ירה אֶׁ ת ּדַּ ְרכֹו.
ו ְהִּ שְ אִּ יר אֶׁ ת הָ אִּ שָ ה ְבכָל ְפעִּ ימָ ה מִּ לִּבֹו ,חַּ ּיָה ְלצִּּדֹו ,מְ אִּ ָ
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שְ גִּיָאה
ֹלא הִּ סְ פַּ קְ נּו לְהַּ כִּיר,
ֹלא הִּ סְ פַּ קְ נּו ִּלצְח ֹּק,
ֹלא הִּ סְ פַּ קְ נּו לְחַּ ּיֵך,
ֹלא הִּ סְ פַּ קְ נּו ָלגַּעַּ ת,
ֹלא הִּ סְ פַּ קְ נּו ִּלבְכֹות,
ֹלא הִּ ְצלַּחְ נּו
שְ גִּיָאה'.
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לַאֲ נָשִׁ ים כָמֹונִׁי
לַּאֲ נָשִּ ים כָמֹונִּי אֵ ין נֶׁחָ מָ ה,
לַּאֲ נָשִּ ים כָמֹונִּי אֵ ין מְ חִּ ילָה,
לַּאֲ נָשִּ ים כָמֹונִּי אֵ ין תְ פִּ לָה,
לַּאֲ נָשִּ ים כָמֹונִּי אֵ ין חֶׁ מְ לָה,
לַּאֲ נָשִּ ים כָמֹונִּי ב ְֶׁרגַּע זֶׁה
אֵ ין מִּ לָה מַּ סְ פִּ יק טֹובָה,
שֶׁ תָ ב ֹּא ּותְ חַּ בֵק אֹותָ ם
ו ְַּתהֲ פ ְֹּך בְתֹוכָם אֶׁ ת הַּ קְ לָ לָה
ִּלב ְָרכָה.

8

בֵית הַּ שִּ מּוש שֶׁ ל הָ ְרפּוָאה
אֲ נָחָ ה ְרוּוי ַּת פִּהּוק נֶׁעֱ צ ֶֶׁׁרת בָאֲ ו ִּיר ּומִּ תְ אַּ ּדָ ה.
ירה,
ירה נֹושֶׁ כֶׁת נְחִּ ָ
נְחִּ ָ
ּו ְבי ַּחַּ ד הֵ ן נִּ ְבלָעֹות בַּמָ ו ֶׁת.
ש ֹּמִּ יכָה מִּ תְ הַּ ּדֶׁ קֶׁ ת עַּ ל ַּצּוָאר חַּ לָש,
ְ
הַּ גּוף נִּלְחָ ם ַּבנְשָ מָ ה.
בֵית הַּ שִּ מּוש שֶׁ ל הָ ְרפּוָאה ִּ
מֹוריד אֶׁ ת הַּ מַּ י ִּם
עַּ ל הָ עָ ם הַּ מִּ זְּדַּ קֵ ן.
ירה,
ירה מִּ ְתי ַּחֶׁ דֶׁ ת עִּ ם נְחִּ ָ
נְחִּ ָ
פִּהּוק מַּ ב ְִּריא מָ ו ֶׁת ָרדּום,
נ ֹּאד שֶׁ ל נֶׁחָ מָ ה מְ שַּ חְ ֵרר אֶׁ ת הַּ תַּ חַּ ת הַּ כֹועֵ ס,
קֹול ִּראשֹונִּי חֹוזֵר מִּ גָלּות ו ְיֹוצֵא מֵ הַּ פֶׁ ה,
תִּ ינֹוק חֹושֵ ב ל ְֶׁרגַּע שֶׁ הּוא גּופָ ּה.
שִּ עּול מַּ זְכִּיר מַּ חֲ לֹות צְעִּ ירֹות ּובְתּולֹות,
טֶׁ רֹור מְ פַּ זֵר מַּ כְשִּ ֵ
ירי ַּרדְ יֹו,
כָאן אֲ פִּ לו הַּ שֶׁ קֶׁ ט נֹוחֵ ר,
ו ְשּוב כָרֹוז מַּ כ ְִּריז שֶׁ זֶׁהּו הַּ זְמַּ ן לִּחְ יֹות ,אֲ בָל כָל הַּ חֹולִּים ְכבָר י ְשֵ נִּים ,אֲ פִּ לו אֵ לּו שֶׁ עֲ דַּ י ִּן עֵ ִּרים.
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שִּ ַּ
ירת הַּ פֵ יֹות הַּ כְלּואֹות בְאִּ ינְפּוזְיֹות
" ַ
הנִּכְנ ָ ִּסים ְל ָכאן ּבֹוכִּים,
אים ִּ
הּיֹו ְצ ִּ
ַ
מ ָכאן ְרגּו ִּעים,
אּלּו ֶׁ
היּו ָכאן ֵ
שֹּלא ָ
וְ ֵ
מעֹו ָלם
מש ְ
מ ִּ
ש ֵ
מ ָ
ַ
פֹורטֶׁ ה" שֶׁ נִּכ ְַּתב עַּ ל-י ְדֵ י
חים ".פָ סּוק אק' פ ֶֶׁׁרק מול'  -מִּ תֹוְך הַּ סֵ פֶׁ ר " ְ
הַּ ּדִּ י ֵג'י
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ירה,
נְשִּ יפָ ה מִּ תְ ַּג ְל ֶׁגלֶׁת ִּלנְחִּ ָ
שֶׁ מִּ תְ ַּג ְל ֶׁגלֶׁת לְשִּ עּול ,שֶׁ מִּ תְ ַּג ְל ֶׁגלֶׁת ְל  :אּו ָאה ,אּו הָ ה
ו ְשּוב נִּסְ ג ֶֶׁׁרת הַּ ּדֶׁ לֶׁת,
מִּ סְ פָ ִּריםחֹולִּים לֹוחֲ שִּ ים לָָאחֹות ,שֶׁ צ ִָּריְך לְהַּ זְמִּ ין לַּמַּ חְ לָקָ ה מִּ ין
ָאח שֶׁ ָכזֶׁה,
וְכָרֹוז מְ ַּ
ש ֹּחֵ ק אֹותָ ּה י ַּעֲ נּו כֹוסִּ ית ּומַּ כ ְִּריז עַּ ל מִּ ְבצַּע ב ְִּריאּות שֶׁ ל הַּ שְ נִּּיֹות הָ ַאחֲ רֹונֹות
בַּּדְ יּוטִּ י ְפ ִּרי הַּ קָ דֹוש שֶׁ ִּל ְפנֵי הַּ שָ מַּ י ִּם.
זֹורמִּ ים בְטִּ פֹות מְ מֻ חְ שָ בֹות
מֵ י שֵ נָה ְ
ו ְאֶׁ פְשָ ר לִּשְ מ ֹּע אֶׁ ת שִּ ַּ
ירת הַּ פֵיֹות הַּ כְלּואֹות בְתֹוְך אִּ ינְפּוזְיֹות
ְצלִּיל אֶׁ לֶׁקְ טְ רֹונִּי שֹו ֵפְך מָ ו ֶׁת לְתֹוְך טֶׁ ֶׁלפֹון שָ ח ֹּר,
ו ְשּוב גָרֹון מִּ תְ פָ ֵרץ מִּ תֹוְך שִּ עּול ו ְחֶׁ נֶׁק ְרדּומִּ ים,
וְי ָד חֹולָה מְ לַּטֶׁ פֶׁ ת ר ֹּאש חֹולֶׁה...
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ֲחז ָָרה
בֵין בֵיצֵי הַּ שֶׁ בֶׁר הָ עֲ נָקִּ ּיֹות
מִּ סְ ַּתתֵ ר ַּזי ִּן קָ טָ ן ,שֶׁ רֹוצֶׁה לְהַּ שְ תִּ ין זִּכָרֹוןלְהַּ שְ אִּ יר
אֲ בָל הּוא צ ִָּריְך עֶׁ ז ְָרה
מִּ ּדִּ מְ עָ ה שֶׁ נִּשְ אֶׁ ֶׁרת עֵ ָרה ּומְ נַּקָ ה.
בֵין הִּ ְתו ַּּדֻ ּיֹות אִּ לְמֹות,
בֵין מִּ לִּים שֶׁ ֹּלא מַּ ְרכִּיבֹות חַּ שְ מַּ ל,
בֵין מִּ שְ פָ ט אֶׁ חָ ד שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר בְמֶׁ שֶׁ ְך שָ עָ ה ַאחַּ ת,
הִּ יא יֹושֶׁ בֶׁת ּומְ חַּ כָה לָקַּ חַּ ת אֶׁ ת כָל מִּ י שֶׁ ּיִּשָ אֵ ר חַּ י
ַאחֲ ֵרי הַּ מְ סִּ בָה.
וְי ֶׁשְ נֹו שֵ בֶׁט אֶׁ חָ ד ָרחֹוק מִּ לִּהְ יֹות ָכזֶׁה בֶׁן זֹונָה,
שֶׁ ֹּלא מְ חַּ כֶׁה שֶׁ בֵית הַּ חֹולִּים י ַּהֲ פ ְֹּך ִּללְחִּ ישָ ה,
ּו ִּבזְמַּ ן שֶׁ הָ אֵ לִּים הֹו ְפכִּים שּוב לְאֵ לִּים,
הּוא לֹוקֵ חַּ אֶׁ ת הַּ חֹולֶׁה ּומַּ ְפ ִּריד מִּ מֶׁ נּו אֶׁ ת הַּ מַּ חֲ לָהִּ ,בבְדִּ ידּות עֲ נֻגָה.
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ַארצִּׁיֹות גְדֵ לֹות בְָאסּותָ א
ח ְַרצִּׁיֹות ְ
ח ֹּשֶׁ ְך,
ו ֶֶׁׁרד כָח ֹּל,
שָ מַּ י ִּם צְהֻ בִּים,
מִּ תְ חַּ נֵן קְ חּו אֹותִּ י מִּ פ ֹּה.
ַּרעַּ דִּ ,בנְי ָן מִּ תְ מֹוטֵ ט,
ָאבָק עַּ ל גּופִּי י ָשֵ ן,
עֵ ינַּי ִּם מִּ תְ עֹופְ פֹות לַּשָ מַּ י ִּם.
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אֲ נַּחְ נּו הֹולְ כִּים י ְחֵ פִּ ים בַּחֹולֹות הַּ חַּ מִּ ים וְהַּ צְהֻ בִּים שֶׁ ל מִּ ְדבַּר הַּ ִּזכָרֹון
הֶׁ עָ צּום ,וְהּוא ֵ
נֹוד ֶׁדת…
קֹורא לָ נּו לָ צּוםּ ,ומִּ בִּפְ נִּים לַּ חּוץ שְ מָ מָ ה פִּ לְ אִּ ית ֶׁ
וְלִּבֹו שֶׁ ל מִּ דְ בַּר הַּ ִּזכָרֹון
פֹורחַּ ְלכָל ֵ
ֵ
אֹורחַּ ,
מּוכָן לִּסְ עּודֹות ִּפ ְראִּ ּיֹות ּומַּ לְכּותִּ ּיֹות ,פְתּוחֹות ְללִּקּוק,
כְמֹו חֲ לֹום שֶׁ הֵ סִּ יר אֶׁ ת הָ עֲ צָמֹות הַּ ְלבָנֹות ו ְהַּ ּיְבֵשֹות שֶׁ ל הַּ מְ צִּיאּות ו ְקָ ַּרם עֹור וְגִּידִּ ים שֶׁ ל ֵפיֹות
ּומַּ לְָאכִּים,
כְמֹו הֶׁ ָארֹות שֶׁ ל מַּ חְ שָ בֹות ,שֶׁ הִּ תְ יַּבְשּו מִּ פְַאת הַּ בּושָ ה ו ְשּוב הָ יּו ְרטֻ בֹות.
עֹוש ֹּה כָל הַּ זְמַּ ן ַאהֲ בָה י ַּם עַּ ל
ֶׁ
ו ְאֵ ין מָ קֹום לִּסְ פֹונְ ָג'ה בַּמִּ דְ בָר הָ ָרחָ ב ,מַּ ה גַּם שֶׁ הָ ָאבָק הַּ גַּס
תִּ יכֹונִּית עִּ ם הַּ חֹול הָ ַּרְך ,שֶׁ ַּרק ִּל ְפנֵי ֶׁרגַּע פָ ַּרץ אֶׁ ת ַּרחְ מָ ּה הֶׁ עָ נָק שֶׁ ל הָ רּוחַּ הַּ מְ חַּ ֶׁללֶׁת ,הַּ זֹונָה,
ו ְאֵ ין שּום הַּ גְּדָ ָרה שֶׁ תִּ גְּד ֹּר מִּ סָ בִּיב לַּמִּ דְ בָר ,גָדֵ ר שֶׁ ל בֵיהַּ "ס,
וְי ֵש לִּי הַּ ְרגָשָ ה ,שֶׁ אִּ ם הָ י ְתָ ה לְמִּ דְ בַּר הַּ ִּזכָרֹון מַּ חְ ב ֶֶׁׁרת,
ָאז הּוא הָ י ָה מִּ שְ ַּתמֵ ש בְגּופֵנּו לְעֵ ט,
זֹורמִּ ים מִּ ַּתחַּ ת לַּאֲ פֵ לַּת נִּצְחִּ ּיּותו.
ו ְשִּ יר הָ י ָה נִּכ ְָתב עַּ ל ּדַּ פֵי מֵ י תְ הֹום הַּ ְ
ּובֵין עֲ ִּלּיַּת אֲ ֵפלַּת הַּ ּיֹום ,לַּעֲ ִּלּיַּת אֹור הַּ ַּליְלָה,
יֹורדֶׁ ת לָּה הָ עֲ לִּילָה ,עַּ ל סִּ פּור חַּ ּיֵינּו,
הָ י ְָתה ֶׁ
ּופַּ חַּ ד הָ י ָה נָמֵ ס לְמּוזִּיקַּ ת אֲ ו ִָּירה מַּ ְרגִּיעָ ה,
ּומַּ חְ שָ בָה הָ י ְָתה סֹוף סֹוף מִּ תְ בֹונֶׁנֶׁת ּומְ בִּינָה אֶׁ ת הַּ תֹו ָבנָה ,שֶׁ לִּבֹו שֶׁ ל מִּ דְ בַּר הַּ ִּזכָרֹון עָ צּום,
ו ְאֶׁ ת כָל חַּ ּיֵינּו הּוא נֹושֵ ם ִּבנְשִּ ימָ ה
ַאחַּ ת
ֹלא פֹוסֶׁ קֶׁ ת,
ו ְהִּ יא לָנּו ב ְִּרית ו ְֹלא בַּת עֲ ֻרבָה,
וְלִּבֹו הֶׁ עָ נָק שֶׁ ל הַּ מִּ דְ בָר,
שֹואֵ ף אֵ ָליו ְפנִּימָ ה אֶׁ ת מַּ עֲ ֵ
ש ֹּינּו,
ו ְהּוא נֹושֵ ף מִּ תֹוכֹו הַּ חּוצָה אֶׁ ת ְרצֹונֹותֵ ינּו,
זֹורמִּ ים ְבכָל צִּּיּור חַּ י שֶׁ ל ח ֶֹּׁרף אֹו שֶׁ ל עִּ יר גְדֹולָה,
וְנַּהֲ רֹות ּדָ מֹו ְ
וְכָל תְ קּופַּ ת חַּ ּיֵינּו נְחָ שָ יו חֹודְ ִּרים
ִּש ֹּפָ תֵ נּו" :יֹום מֹותֵ נּו".
בְַאהֲ בָה אֶׁ ל הַּ חֹור הַּ שָ חֹור הַּ קָ רּוי ב ְ
ש ֹּפָ תֵ ינּו ,נֹובְעִּ ים אַּ ְך ו ְַּרק מִּ נִּשְ מַּ ת גּופֹו.
וְכָל ַּרעְ יֹון אֹו ב ְָרכָה אֲ שֶׁ ר יֹוצְאִּ ים מִּ ְ
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אֲ נִּי אֵ ל ?
תְ חּושָ ה שֶׁ כָז ֹּאת,
גֹורמֶׁ ת ַּלשִּ יר ָלצֵאת הַּ חּוצָה,
שֶׁ ֶׁ
אֲ נִּי ֹלא שֹולֵט עַּ ל זֶׁה,
קֹורה לִּי,
זֶׁה פָ שּוט ,פָ שּוט ֶׁ
אֲ נִּי נִּשְ בָר ל ְֶׁרגַּע.
ו ְז ֹּאת תְ חּושָ ה שֶׁ כָז ֹּאת,
גֹורמֶׁ ת לִּי לְאַּ בֵד מִּ לִּים עַּ ל הַּ ּדַּ ף,
שֶׁ ֶׁ
ו ְשִּ יר פָ שּוט ֵ
פֹורץ מִּ מֶׁ נִּי.
אֲ נִּי בֹוכֶׁהכֹותֵ ב עַּ ל מַּ שֶׁ הּו גָדֹול מִּ מֶׁ נִּי,
שֶׁ חַּ י בִּפְ נִּים ,כְשֶׁ הּוא נָעּולסָ גּורנָעּולָאכּול ְב ִּבלְבּול.
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ירה
ַארבָעָ ה קְ ֵרקֶׁ ִּרים אֹו מָ וֶׁת בְשִּ ָ
ְ
ה ֲ
ש ְ
ח ָד ִּ
ה ַחּיִּים ַ
מ ָחה ֶׁאל ּתֹוְך ֶׁר ֶׁחם ַ
שנִּים נֹו ָל ִּדים ְּב ִּ
תים י ְ ֵ
מ ִּ
" ֵ
שים,
הם י ֶׁ ֱ
מ ְדָאגָה ֶׁ
שאּו ַלי ֵ
תים ִּ
מ ִּ
אים ֵ
ה ְּב ִּרי ִּ
וְ ַ
חלּו" .ג'ֹון הֶׁ ְרקּולֶׁס מִּ תֹוְך הָ אֹוטֹובִּּיֹוג ְַּר ְפי ָה " ַחּיַי ְלֹלא
מ ְ
ש ַפ ַחת ַא ְר ַ
ִּ
ה"ּב".
אַּ בָא שֹוכֵב עִּ ם בִּתֹוּ ,ומֵ ַּרחְ מָ ּה נֹולֶׁדֶׁ ת אִּ מָ א,
שֶׁ שֹו ֶׁכבֶׁת עִּ ם ְבנָּהּ ,ומֵ ַּרחְ מָ ּה נֹולָד אַּ בָא.
הֹורגֶׁת אֶׁ ת הָ אִּ מָ א,
ו ְָאז הַּ בַּת ֶׁ
ו ְהַּ בֵן ֵ
הֹורג אֶׁ ת הָ אַּ בָא.
הֹורגִּים אֶׁ חָ ד אֶׁ ת הַּ שֵ נִּי
ו ְ ֻכלָם בַּסֹוף ְ
בַּקְ ָרב ,ו ְהַּ ּי ְֻרשָ ה
נִּשְ אֶׁ ֶׁרת
בֹודֵ דָ ה.
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אֲ בִּי מִּ י הִּ יא? הַּ טַּ ל שֶׁ ל הַּ ב ֹּקֶׁ ר הַּ סְ פֶׁ צִּיפִּ י הַּ זֶׁה הִּ פְ ִּריעַּ לִּ י לִּ ישֹּן!
אֲ נִּי מֹוחֵ ק בַּמַּ חַּ ק הֲ כִּי ָלבָן,
ו ְאַּ תְ קַּ עֲ קּועַּ ִּצבְעֹונִּי שֶׁ ֹּלא נִּמְ חָ ק.
אֲ נִּי מְ ג ֵָרד בְסַּ כִּין שֶׁ ל ַּצּיָדִּ ים אֶׁ ת כָל הַּ ַּצלָקֹות שֶׁ לְָך,
ו ְהֵ ן מִּ סְ ַּתתְ רֹות ל ְֶׁרגַּע בֵין הַּ ְצ ָללִּים ,שֶׁ נֹופְ לִּים עַּ ל ַּר ְגלַּי.
ּובַּב ֹּקֶׁ ר אֲ נִּי ָרץ הֲ מֹון סִּ בּובִּים מִּ סָ בִּיב לַּשְ כּונָה הַּ ז ֹּאת שֶׁ נִּקְ ֵראת ִּ
עֹורי,
אַּ ְך הַּ ּד ֹּפֶׁ ק שֶׁ לְָך עֲ דַּ י ִּן ּדֹופֵק בְתֹוכִּי.
ְש ֹּפֹות מְ שֻ נֹות,
אֲ נִּי מֵ סִּ יר אֶׁ ת ְבגָדַּ י ,מִּ תְ קַּ לֵחַּ שָ עֹות ב ָ
ו ְאַּ תְ ִּלכְלּוְך נָקִּ י ,שֶׁ חַּ י לְֹלא שֵ ם ,אֹו זְמַּ ן ,מִּ תַּ חַּ ת לְעֹו ִּרי.
אֲ נִּי ֵ
בֹורחַּ מִּ טֶׁ בַּע הָ עִּ יר,
אַּ ְך אֲ פִּלו נִּתּוחַּ ֹלא מֹוצִּיא תַּ 'פְ לָטִּ ינֹות שֶׁ לְָך ,עָ מ ֹּק מִּ תֹוְך עַּ צְמּות הִּ מָ צְאּותִּ י.
אֲ נִּי מְ דַּ בֵר עִּ ם הַּ פְסִּ יכֹולֹוג עַּ ל הַּ כְאֵ ב הַּ נַּפְ שִּ י,
ו ְַאחַּ ר כְָך אֲ נִּי מְ ַּגלֶׁה שֶׁ אַּ תְ ּדִּ ב ְַּרתְ בִּמְ קֹומִּ י.
עֹור ִּרי ְלי ָדִּ י,
אֲ נִּי הֹולְֵך לִּישֹּן בְתִּ קְ ו ָה ,שֶׁ אַּ תְ ֹלא תִּ תְ ְ
עֹור ֶׁרת בְתֹוְך ּדְ מּותִּ י.
אֲ בָל בְמַּ ְראֵ ה הַּ חֲ לֹום ,אַּ תְ מִּ תְ ֶׁ
אֲ נִּי מִּ תְ פַּ לֵל ַּב ַּליְלָה שֶׁ ֹּלא נִּגְמָ ר לְעֹולָם,
ּוכְשֶׁ אֲ נִּי נִּגְָאל ל ְֶׁרגַּע קָ ט ו ְדַּ ל
ֵ
נֹוש ֹּאת אֶׁ ת ַּלפִּיד הַּ גְאֻ לָה לְָך וְלִּי.
אֲ נִּי רֹואֶׁ ה שֶׁ אַּ תְ
אֲ בָל גַּם כְשֶׁ ִּזכְרֹונִּי מְ מַּ לֵא אֶׁ ת תֹוְך סֹודֵ ְך,
ֵילֹותי שָ ָרה לְָך עָ מ ֹּק בְתֹוְך ִּ
אֲ בָל גַּם כְשֶׁ אֲ ֵפלַּת ל ַּ
ש ֹּ ְפתֹות ָאזְנַּי ִּך,
אֲ בָל גַּם כְשֶׁ אַּ תְ מִּ זְּדַּ הָ ה עִּ ם שִּ יר הַּ כְאֵ ב שֶׁ נִּכ ְַּתב ּדֶׁ ֶׁרְך סַּ כִּין עֵ טִּ י
אֶׁ ל ּדַּ פֵי ִּלבְֵך ,עֲ דַּ י ִּן
אֵ ין לְָך שּום מָ קֹום בְתֹוכְֵך שֶׁ שָ מּור בִּמְ י ֻחָ ד בִּשְ בִּילִּי.
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רּוסְ י ָה
כָתֵ ף קָ ָרה,
אִּ שָ ה נְשֹּּוָאה,
ו ְאַּ ָתה לְעֹולָם ֹלא
ָת ִּ
ש ֹּים ַאסְ לָה עַּ ל כַּף י ָדְ ָך הַּ שְ חּוקָ ה
אֲ פִּלּו אִּ ם אַּ ָתה רֹוצֶׁה לְהִּ תְ רֹוקֵ ן מֵ עַּ צְמְ ָך.
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ַגעְגּו ַע נִׁסְתָ ר
חַּ י בְשִּ ג ְָרה מִּ ַּתחַּ ת ַּל ְכבִּישִּ ים מֵ עַּ ל לַּמַּ חְ שָ בֹות,
עֹולֶׁה עַּ ל הָ ַּר ֶׁכבֶׁת ו ְנֹוסֵ עַּ לַּמִּ ז ְָרח,
מְ חַּ פֵש ֹּ מְ נּוחָ ה ִּבזְרֹועֹות ,בִּתְ נּועַּ ת
ַּר ְגלָיו.
גַּעְ גּועַּ מִּ תְ פֹוצֵץ מֵ עַּ ל לָעִּ יר ,אֹופַּ נָיו
מִּ תְ ַּרסְ קִּ ים עַּ ל הַּ שֶׁ לֶׁג הַּ נָח ַּבצַּד,
ו ְגּופֹו הֹו ֵפְך ל ְֶׁרגַּע לְכֹו ָכבִּים ְרחֹוקִּ ים,
ו ְדָ מֹו מְ ַּצּיֵר עַּ ל הָ אֲ דָ מָ ה ֵריחַּ חָ זָק שֶׁ ל י ַּסְ מִּ ין.
ו ְהּוא מִּ תְ ַּבגֵר מֵ עַּ ל ַּל ְכבִּישִּ ים ,מִּ ַּתחַּ ת לַּמַּ חְ שָ בֹות,
הּוא עֹוזֵב אֶׁ ת הָ ַּר ֶׁכבֶׁת ו ְחֹוזֵר מַּ עֲ ָרבָה
לְֹלא מְ נּוחָ ה ,הּוא קֹופֵא בְשֶׁ קֶׁ ט
לַּמְ רֹות הַּ קַּ י ִּץ הַּ חַּ ם.
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ד ֹּב 2 #
הָ עִּ יר הֶׁ ְראֲ ָתה לְָך אֶׁ ת עַּ צְמָ ּה,
ו ְֹלא אֲ נִּיֹ ,לא
אֲ נִּי.
לָקְ חָ ה אֹותְ ָך אֶׁ ל תֹוְך קְ סָ מֶׁ יהָ ,
וְגַּם אֹותִּ י,
גַּם אֹותִּ י.
ו ְעַּ כְשָ ו אַּ ָתה מֻ קְ סָ ם מִּ ּדְ ָרכֶׁיהָ ,
נֹוגֵעַּ בַּקֶׁ סֶׁ ם שֶׁ נִּ ְכנָס
ו ְיֹוצֵא ,ו ְעֹולָמֵ נּו כֻלֹו רֹוקֵ ד
ב ִּ
ְש ֹּמְ חָ ה.
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דִׁ מְעֹותַ י
ה ְ
" ְרחֹובֹות סֹו ֲ
מ ָע ַלי ֶׁאת ַ
שיל ֵ
ה ִּ
מים ִּלי ְל ַ
אנִּים ּגֹו ְר ִּ
מכֹונִּית
ו ְ ָל ֵצאת ַ
החּו ָצה ֶׁאל מּו ַסְך ָהא ֶׁפק,
מ ֲע ַבר ֲ
ּת ַחת ְּב ַ
שם ִּעיר ְסגּו ָרה נ ִּ ְפ ַ
ָ
ח ִּצּיָה,
ּו ִּפי ַח ְ
ה ָּב ִּ
ש ַדי ַ
מ ַצּיֵר ִּצּיּו ִּרים ַעל ַ
ּתים;
ש ֲ
ּוכְ ֶׁ
ּת ִּ
אנִּי חֹוזֵר חֹו ַרי נ ִּ ְפ ָ
חים
ה ְ
ה ְ
מן ֶׁ
ש ֶׁ
ְּב ֶׁ
ש ִּבי ִּעי ִּ
שיר ַ
ה ִּ
שחֹורֹותַ ".
מ ַרגְ ֵלי ֵעינַי ַ
ה ָּל ָבן יֹו ֵצא ֵ
הים ַ
מ ָּלה ,וֵאֹל ִּ
של ּבּוכְנ ָת ִּ
מּתֹוְך "בַּחּוץ
ה ְ
הּגֶׁ ְר ָ
משֹו ֵרר ַ
את ַ
מ ֵ
אֲ נָשִּ ים אֹו ְכלִּים פְקָ קִּ ים" ֵ
מנִּי פֹו ְל ְקס וָאגְן.
ּדִּ מְ עֹות סְ לִּיחָ ה
הִּ נְבִּיטּו תֹודָ ה,
ֶׁרגַּע סָ גּור נִּפ ַּ
ְתח
בַּכ ֹּל,
מְ חִּ לָה נִּפְ ְרצָה
בְמָ בֹוְךֶׁ ,רגֶׁש
נֹוצַּר ,גֶׁשֶׁ ר
נִּב ְָרא,
הַּ ּיָדַּ י ִּם קַּ לּו,
ו ְהַּ גּוף נִּ ְפ ַּרד,
ּוכְשֶׁ הַּ קֹול הָ י ָה מּוכָן,
הִּ שְ תַּ חְ ְר ָרה
ירה.
הַּ נְשָ מָ ה בְשִּ ָ
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ַמ ְעיַן ָה ֶעצֶב
מַּ עְ י ַּן ק ֹּדֶׁ ש הָ עֶׁ צֶׁב שֶׁ בְתֹוכִּי
נֹובֵעַּ כְאִּ לּו מֵ עַּ צְמֹו
נֹוגֵעַּ ְבנַּפְ שֹו,
כְאִּ לּו ֹלא שַּ ּיְָך לִּי,
מֵ זִּין אֶׁ ת אִּ ַּ
חּורי,
מַּ צְמִּ יחַּ אֶׁ ת י ַּ
ִּסּורי,
מְ חַּ ּיֵה אֶׁ ת חֻ ְרשַּ ת ְפחָ דַּ י,
ּו ַּב ַּליְלָה ַאחַּ ר יֹום אֲ נִּי צֹועֵ קלֹוחֵ ש ְכבָר ּדַּ י.
ו ְַאף-עַּ לִּ -פי-כֵן ,אֲ נִּי מַּ בִּיט ו ְיֹודֵ עַּ ,
הּוא ֹלא חַּ י ,הּוא ַּרק מִּ תְ -גַּעְ גֵעַּ ,
י ֵש בֹו הֲ מֹון ַּרחֲ מִּ יםּ ,ובֶׁאֱ מֶׁ ת
הּוא לְעֹולָם ֹלא נֹוגֵעַּ .
ּובְדֶׁ ֶׁרְך עֹוקֶׁ פֶׁ ת לַּחִּ לֹונִּי שֶׁ בִּי ,אֲ נִּי ֹלא מִּ תְ ַּרחֵ ץ
ו ְֹלא שֹותֶׁ ה ,אֲ נִּי מִּ ְתיַּבֵש,
וְלַּשֶׁ מֶׁ ש אֲ נִּי מְ צַּפֶׁ ה
ו ְָאז מִּ דְ בָר נֹוצָר ּו ִּב ְפלִּיָאה מַּ שֶׁ הּו בֹו עֲ דַּ י ִּן נֹובֵעַּ .
מַּ עְ י ַּן ק ֹּדֶׁ ש הָ עֶׁ צֶׁב רֹוצֶׁה לְהִּ ְתחַּ תֵ ן אִּ תִּ י
אֲ בָל אֲ נִּי יֹודֵ ע שֶׁ הּוא עָ קָ ר,
מֵ ימָ יו ְרעִּ ילִּים ,מַּ נְבִּיט ִּ
ש ֹּיחֵ י כְעָ סִּ ים ו ַּעֲ צֵי תִּ סְ כּולִּים.
אֲ נִּי בְחִּ ּיּוְך תֹולֵש אֶׁ ת שָ ָרשָ יו הַּ שֹוטִּ ים ו ֵ
ְזֹורעַּ שָ ם חֹול
ֹות אֵ ינְסֹו ִּפּיִּים
ו ְ ִּל ְפעָ מִּ ים בְדַּ ְרכִּי
חֲ ז ָָרה אֲ
נִּ
י
בָהֶׁ ם
טֹובֵעַּ .
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יִׁ ְסלְחּו לִׁי הָאֵ לִׁים שֶ ֹּלא ִׁהזְכ ְַרתִׁ י אֹותָ ם ִׁראשֹונִׁים ,אְַך הֵם שָ וִׁים תָ מִׁיד יֹותֵ ר ִׁמ ֻּכלָם
הַּ בְדִּ ידּות חַּ ּיָה
גַּם בְזּוגֹות,
י ְִּרידָ ה שֶׁ אַּ תָ ה מִּ תְ חַּ לֵק בָּה
גַּם כְשֶׁ אַּ ָתה עֹולֶׁה.
טִּ פְשּות כָז ֹּאת,
מַּ ּדּועַּ אֲ נִּי ִּב ְכלָל בֹוכֶׁה עַּ כְשָ ו?
הֲ ֵרי הַּ כ ֹּל ְכבָר כָאן ו ְהּוא ְכבָר קַּ ּיָם,
ו ַּעֲ דַּ י ִּן.
תֹורה לִּי כְאִּ מִּ י,
הַּ ָ
אֲ פִּלּו כְשֶׁ ִּלבִּי בָדָ ד ,מֵ ינִּיק אֹותֹו הַּ ּדַּ ד,
שֶׁ הּוא בְעֶׁ צֶׁם גַּם ַּרק חֵ לֶׁק מֵ אֵ יזֶׁה שַּ ד
עֲ נָקִּ י שֶׁ נִּגָר מֵ חָ ָלב
קָ פּוא הַּ נָמֵ ס
ַּרק
ָבַאהֲ בָה.
הָ ַאהֲ בָה חַּ ּיָה
גַּם בְבֹודְ דִּ ים,
כְשֶׁ ֶׁרגַּע טֹוב אֹו שִּ יר נֶׁאֱ חָ ז בָהֶׁ ם,
אֹו פָ שּוט כְשֶׁ הֵ ם מִּ תְ נַּהֲ גִּים כְמֹו יְלָדִּ ים קְ טַּ נִּים
בְטִּ פְשּות שֶׁ כָז ֹּאת,
ירם.
ו ַּהֲ נָָאה עֲ צּומָ ה בָָאה ּומְ צִּיפָ ה אֶׁ ת שַּ עֲ ֵרי עִּ ָ

22

כָאֹוס
" ֶׁאת זֶׁאּוס ָע ְצרּו ַעל אנֶׁס
ה ֶׁ
ו ְ ֶׁאת ָדוִּד ַ
מ ֶׁלְך ַעל נִּאּוף,
ֶׁאת יֵשּו ָע ְצרּו ַעל ְ
ש ִּ
הּיָה ֹלא ֻח ִּקית ִּעם זֹונָה,
ש ֵּלם ְ
הא ָע ְצרּו ַעל זֶׁה ֶׁ
שהּוא ֹלא ִּ
ו ְ ֶׁאת ּבּו ְד ָ
מזֹונֹות ".מִּ תֹוְך י ְדִּ יעֹות ַאחֲ רֹונֹות שֶׁ ל כָל הַּ זְמַּ נִּים.

אַּ בָא קָ ָרא ְלמַּ לְאַּ ְך הַּ מָ ו ֶׁת
ו ְהִּ תְ פַּ לֵל אֵ לָיו ִּל ְפנֵי הַּ שֵ נָה.
הּוא י ָבֹוא אֵ לֶׁיָך ,אַּ בָא,
מִּ לָה שֶׁ לִּי ,בְתֹוכִּי הּוא נ ַָּתן הַּ בְטָ חָ ה.
הָ ְרפּוָאה ָבגְדָ ה
ּוב ְָרחָ ה מִּ מְ ָך
ְבי ַּחַּ ד עִּ ם
הָ אֱ מּונָה הַּ שַּ קְ ָרנִּית ,ו ַּ
ְנֹות ְר ָת עָ ר ֹּם.
אַּ בָא ,אִּ ם תְ בַּקֵ ש,
אֶׁ תְ ַּלבֵש כָמֹוהּו ו ְאֶׁ גְַאל אֹותְ ָך,
ו ְָאז לְאִּ מָ א י ִּהְ י ֶׁה מְ ַאהֵ ב צָעִּ יר בְשֵ ם חַּ ּיִּים,
נֹורא.
וְלַּמִּ שְ פָ חָ ה תִּ הְ י ֶׁה סֹוף סֹוף שַּ ְלו ָה עֲ טּופָ ה ְבגַּעְ גּועַּ ָ
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ֶהלְיּוס
תֹוְך כְדֵ י ב ְִּריחָ ה
הִּ שְ תַּ חְ ֵרר הַּ ב ְִּריחַּ ,
ו ְחָ בֵר ָרחָ ב בָחַּ ר לַּעֲ לֹות עַּ ל קַּ ְרנֵי הַּ שַּ חַּ ר הַּ ּדַּ ק,
ו ְחָ ז ְָרה
הַּ ז ְִּריחָ ה
מְ שֻ חְ ֶׁר ֶׁרתּומְ לֵָאה.
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בֹורים ַהּיְ ָונִּׁיֹות
ַחּיֵי הַדְ ִׁ
מִּ י כֹותֵ ב אֶׁ ת חַּ ּיַּי
כְשֶׁ אֲ נִּי כֹותֵ ב עַּ ל חַּ ּיַּי?
מִּ י אֹוהֵ ב אֹותִּ י
כְשֶׁ אֲ נִּי אֹוהֵ ב אֲ חֵ ִּרים?
אִּ ם אֱ ֹלהִּ ים ֹלא הָ י ָה בְתֹוכִּי
ֹלא הָ י ִּ
ִּיתי י ָכֹול לְהַּ כִּיר אֹותֹו.
אִּ ם ִּ
ש ֹּמְ חָ ה ֹלא הָ י ְתָ ה בְתֹוכִּי,
ֹלא הָ י ִּ
ִּש ֹּמ ֹּחַּ .
ִּיתי י ָכֹול ל ְ
ּוכְשֶׁ אֲ נִּי מַּ בִּיט בְָך
אֲ נִּי מַּ בִּיט בֵאֹלהִּ ים
שֶׁ מַּ בִּיט בִּי ּדַּ ְרכְָך
ש ֹּמֵ חַּ .
ָ
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ָככָה
זֶׁה פָ שּוט בָא לִּי
ָככָה לִּהְ יֹות,
לְהִּ תְ ַּרחֵ ץ בְעֶׁ צֶׁב
ּולְהִּ תְ נַּקֹות מֵ הַּ ִּ
ש ֹּמְ חָ ה.
בַּמִּ קְ לַּחַּ ת מִּ תְ פַּ שְ טִּ ים מִּ מֶׁ נִּי
כָל הַּ טֵ רּוף ו ְהַּ שִּ גָעֹון,
ִּש ֹּמִּ יכָה חַּ מָ ה שֶׁ ל מֶׁ ַּלנְכֹולְיּות עֲ מֻ קָ ה
ּוב ְ
אֲ נִּי מִּ תְ עַּ טֵ ף בֵין קַּ ְרחֹונֵי הָ אֵ ין מִּ ָלה ,אֵ ין סִּ בָה.
ּוכְשֶׁ ָתשִּ יר אֶׁ ת הַּ שִּ יר הַּ זֶׁה י ַּעַּ זְבּו אֹותְ ָך
כָל הַּ ִּזכְרֹונֹות הָ עֲ מּומִּ ים ו ְהַּ ְפ ֵרדֹות הַּ ֹּלא מּובָנֹות
עִּ ם כָל הַּ הַּ חְ מָ צֹותהַּ כִּשְ לֹונֹותו ְהַּ מַּ עְ ָגלִּיםהַּ ֹּלאסְ ִּ
גּורים
ו ְַאחֲ ֵרי שֶׁ ּיִּסְ ַּתּיֵם נֶׁשֶׁ ף הַּ מַּ סֵ כֹות ,תִּ תְ ֵ
עֹורר עָ ר ֹּם כְמֹו
נְ שָ מָ ה.
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כָל הָאֵ לּו
כָל הַּ סַּ מִּ ים הָ אֵ לּו
שֶׁ אֲ נָשִּ ים נֹוסְ עִּ ים ִּב ְג ָללָם לִּמְ קֹומֹות כָאֵ לּו ו ַּאֲ חֵ ִּרים,
אֹותם ,שֶׁ אֲ נָשִּ ים חַּ ּיִּים בְתֹוכָם;
ָ
שֶׁ אֲ נָשִּ ים מְ הַּ ְללִּים
כָל הַּ נָשִּ ים הָ אֵ לּו
שֶׁ אֲ נָשִּ ים נֹוסְ עִּ ים ִּב ְג ָללָן לִּמְ קֹומֹות כָאֵ לּו ו ַּאֲ חֵ ִּרים,
אֹותן ,שֶׁ אֲ נָשִּ ים חַּ ּיִּים בְתֹוכָן;
ָ
שֶׁ אֲ נָשִּ ים מְ הַּ ְללִּים
כָל הָ ְרגָעִּ ים הָ אֵ לּו
שֶׁ אֲ נָשִּ ים נֹוסְ עִּ ים ִּב ְג ָללָם לִּמְ קֹומֹות כָאֵ לּו ו ַּאֲ חֵ ִּרים,
שֶׁ אֲ נָשִּ ים מְ הַּ ְללִּים אֹותָ ם ,שֶׁ אֲ נָשִּ ים חַּ ּיִּים בְתֹוכָם;
כָל הַּ שְ קָ ִּרים הָ אֵ לּו
שֶׁ אֲ נָשִּ ים נֹוסְ עִּ ים ִּב ְג ָללָם לִּמְ קֹומֹות כָאֵ לּו ו ַּאֲ חֵ ִּרים
אֹותם ,שֶׁ אֲ נָשִּ ים חַּ ּיִּים בְתֹוכָם.
ָ
שֶׁ אֲ נָשִּ ים מְ הַּ ְללִּים
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ַכמָה ְפ ָעמִׁיםַ ,כמָה ְפ ָעמִׁים?
הַּ פַּ חַּ ד יֹושֵ ב בְתֹוְך חֻ מְ צֹות הַּ גּוף ,כְמֹו בּודְ הָ א
ש ֹּמֵ חַּ ְ ,ל ָבבִּי ,מַּ זְמִּ ין אֶׁ ת ֻכ ָלם לַּחֲ זֹות אֵ יְך
ָ
הּוא מֹוחֵ ץ ְבי ָדֹו הַּ ּיְמָ נִּית אֶׁ ת הַּ לֵב
ש ֹּמָ אלִּית הּוא חֹותֵ ְך אֵ יב ִָּרים ,כְאִּ לּו הּוא
ּו ְבי ָדֹו הַּ ְ
מְ נַּסֵ ר עֵ צִּים בַּפַּ ְרּדֵ ס וְכָל נְ ִּפילָה מַּ עֲ לָה עַּ ל פַּ ְרצּופֹו קִּ מְ טֵ י ִּ
ש ֹּמְ חָ ה
עַּ ד
שֶׁ הַּ זְמַּ ן בָא לַּעֲ שֹֹּות נִּקָ יֹון עִּ ם שֹואֵ ב הַּ כְאֵ ב שֶׁ לֹו,
ּובְאֹותֹו הַּ זְמַּ ן נִּשְ ָאבִּים בַּחֲ לַּל הַּ גּוף גַּם מִּ פְ לְצֹות הַּ פַּ חַּ ד וְגַּם פַּ ְרּדֵ ס הָ ַאהֲ בָה
ו ְָאז
בְתֹוְך הָ אֲ ו ִּיר הַּ מִּ תְ חַּ ּדֵ ש
ָש ֹּר,
שֶׁ הִּ תְ פַּ שֵ ט בִּמְ קֹום קֹול הַּ ב ָ
מַּ גִּיעָ ה נִּשְ מַּ ת הַּ ַּכלָה
ַארמֹונָּה
אֶׁ ל ְ
ּובְשֶׁ קֶׁ ט מִּ תְ י ַּשֶׁ בֶׁת עַּ ל פְאֵ ר כִּסֵ א הַּ גְאֻ לָה ּומִּ סָ בִּיב מִּ סְ תַּ ּדֶׁ ֶׁרת הַּ נְשִּ ימָ ה ...
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ֶהקְדֵ שִׁ יר
" ֲאבַ ק נְפִ ילִ ים מִ צְטַ בֵּ ר,
ְרעַ ב פִ ילִ ים מִ ְתגַבֵּ ר,
מַ ֲאפֵּ ַרת ּכֹוכָבִ ים מִ ְתמַ לֵּ את
ֶ
ש ֶמש ֲעצִיצִים ְג ֵּד ָלה,
עֵּ ץ ּכְתִ ָ
יבה ְבנ ִָקיֹון מִ ְתי ַבֵּ ש,
ְ
שעֹון נְיָר מִ ְתרֹוקֵּ ן,
ִיט ַרת מַ ְלָאכִים ֶ
ג ָ
רֹוק ֶדת,
עּו ִגיַת עַ יִן מַ ֲאזִינָה,
תַ ְקלִ יט ָתקּועַ ָסרּוט מִ ְתבֹונֵּן,
ְּכ ֶ
ירת ג ָ
שן הַ נְ ָ
ש ָע ָ
ש ָמה הֹופֵּ ְך ְל ָס ְט ָלה בִ ְפלִ יָאה" שִ ַ
ַמ ֵּדי הַ יַעַ רֻּ ,ת ְרגַם מִ ֶג ְרמַ נִית עַ ל י ְ ֵּדי הַ ְטרֹול
ֶה ָח ָכם.
חִּ ּיּוְך מִּ תְ פַּ לֵא
בעַּ י ִּן הַּ פְ תּוחָ ה.
גֹות ּופֹוגֵש ָ

ע
ֵר

ֹו
ֶׁל
ה בַּמַּ

דְ
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זֶה זְמַן כְאֵ ב
בָרּוְך אֵ ל הַּ כְאֵ ב,
ֵ
ּומֹורנּו,
אַּ תָ ה אֲ דֹונֵנּו
אֵ לֶׁיָך אֲ נַּחְ נּו סֹוגְדִּ ים,
ְש ֹּ ֵרנּו,
ש ֹּה טֹובָה ,אַּ תָ ה הַּ ּיֹושֵ ב בְתֹוְך אֲ ֻצלַּת ב ָ
ַּרק ַּתעֲ ֶׁ
ְַארמֹונְָך שָ ם ו ְַאל תֵ צֵא אֵ לֵינּו ,אֶׁ ל הַּ חַּ ּיִּים.
ש ֹּה טֹובָה ו ְתִּ שָ אֵ ר ב ְ
ַּתעֲ ֶׁ
כִּי ִּבצְעָ דֶׁ יָך שִּ נַּי ִּם נֶׁעֱ קָ רֹות,
ּונְשִּ
ימֹותיָך מַּ כֹות יְבֵשֹות ו ְקָ שֹות,
ֶׁ
ו ְַאהֲ בָתְ ָך הִּ יא זְקֵ נָה מְ נֻתַּ חַּ ת לַּעֲ י ֵפָ ה,
ַּש ֹּמִּ יכָה ,שֶׁ מִּ ַּתחַּ ת לְאֵ יזֹו אֲ ֵפלָה.
ּוכְשֶׁ אַּ תָ ה סְ בִּיבֵנּו ,עֵ ינֵינּו מַּ עֲ דִּ יפֹות לְהִּ שָ אֵ ר מִּ תַּ חַּ ת ל ְ
אַּ ָתה ,הָ אִּ שָ ה הַּ מַּ כָה בַּב ֹּקֶׁ ר אֶׁ ת י ְ ָלדֶׁ יהָ ,
אַּ תָ ה הַּ מַּ כָה בְעַּ צְמָ ּה,
אַּ תָ ה הַּ ּיֶׁלֶׁד הַּ מֻ כֶׁה,
הַּ בֹוכֶׁה אֶׁ ל תֹוְך הַּ ַּליְלָה ו ֵ
ְקֹורא כִּמְ שֻ גָע לְָך.
ש ֹּטַּ ן הָ ְרפּוָאה
אַּ תָ ה שֶׁ שָ לַּחְ ָת אֶׁ ת ְ
פֹוררּות גּופֵנּו,
לְהַּ אֲ ִּריְך אֶׁ ת סִּ ְבלַּת הִּ תְ ְ
אַּ ָתה שִּ ַּ
ירת גּופֵנּו
פֹורר ,אַּ תָ ה הַּ מְ ֵ
הַּ מִּ תְ ֵ
שֹורר.
אַּ ָתה ,כֵן אַּ ָתה ,צֵא ו ְת ֹּאמַּ ר לָנּו אֶׁ ת הָ אֱ מֶׁ ת,
כִּי הַּ פַּ חַּ ד מִּ מְ ָך ְכבָר חִּ לְחֵ ל וְזִּהֵ ם אֶׁ ת בְאֵ רֹות הַּ ִּ
ש ֹּמְ חָ ה,
ַארמֹונְָך הֶׁ חָ לּול,
צֵא ו ְת ֹּאמַּ ר ,אִּ ם י ֵש מִּ ישֶׁ הּו ַאחֵ ר בְתֹוְך ְ
שֶׁ אּולַּי נִּתְ פַּ לֵל אֵ ָליו ,וְכְָך אּולַּי ,יֹום אֶׁ חָ ד ,הּוא י ַּחֲ ִּריב אֶׁ ת שִּ לְטֹונְָך.
ֵאת לָנּו אֶׁ ת מֶׁ מְ שֶׁ לֶׁת הַּ כְאֵ ב,
בָרּוְך אַּ ָתה אֲ דֹּנָי שֶׁ הֵ ב ָ
בָרּוְך תִּ הְ י ֶׁה גַּם אִּ ם תִּ קַּ ח אֹותָ ּה בַּחֲ ז ָָרה.
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ה' ְסלִׁיחֹות אָ -דָ ם
סְ לִּיחֹות כְמֹו מֵ י תְ הֹום
זֹו ְרמֹות מִּ ַּתחַּ ת לְמִּ דְ בַּר הָ עַּ קְ שָ נּות,
ּו ִּבזְמַּ נִּים אֲ ֻרכִּים בֵין הָ אֱ ֹלהִּ ים הָ ִּראשֹונִּים ו ְהָ ַאחֲ רֹונִּים
מַּ עְ י ָנֹות ְפרּוצִּים נִּסְ ָתמִּ ים ּומִּ תְ ַּגלִּים,
סֹוף בַּחַּ ּיִּים מְ חַּ כֶׁה לָנּו,
ו ְשִּ יו ָה ַּרבַּת הַּ זְרֹועֹות מְ בִּיָאה גַּם הַּ תְ חָ לָה.
בְעִּ ו ְרֹונֵנּו אֲ נַּחְ נּו נָעִּ ים,
ָארה אֲ נַּחְ נּו מְ קַּ ְבלִּים אֶׁ ת הַּ ח ֹּשֶׁ ְך ּומִּ תְ ַאחֲ דִּ ים...
ְאֹורּה שֶׁ ל הֶׁ ָ
ּוב ָ
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הּוא ְכבָר ֹלא יִׁ ְהיֶה אַ בָא שֶ לִׁי,
אֵ לּו ְר ָגעָיו הַָאחֲרֹונִׁים.
זְמַּ ן מַּ קְ ִּפיא שָ מַּ י ִּם כְחֻ לִּים
בְתֹוְך בּועֹות שֶׁ ל גַּעְ גּועִּ ים;
הּוא ְכבָר ֹלא אַּ ָתהָ ,אדָ ם אֹו יַּלְּדָ ה
קֶׁ מֶׁ ט.
ִּבנְשִּ ימָ ה תְ קּועָ ה חַּ 'תְ כַּת עֹופֶׁ ֶׁרת גַּסָ ה,
ו ְַּרק ב ְִּרגָעִּ ים מְ עַּ טִּ ים מְ צִּיצָה אֵ לַּי נְשָ מָ ה
ו ְאֹומֶׁ ֶׁרת :גַּם אַּ תָ ה יֹום אֶׁ חָ ד ֹלא תִּ הְ י ֶׁה
אַּ ָתה.
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וְָאז הּוא הֹופִׁיע
שו ֲ
מה נ ִּ ִּסית ְל ַ
מ ִּביןַ ,
אנִּי ֵ
" ַעכְ ָ
הּגִּיד ִּלי,
שמר ַעל ְ
ּת ִּל ְ
איְך ָס ַב ְל ְ
ש ִּפ ֵ
וְ ֵ
ּיּותְך,
אּלּו ֶׁ
ש ְ
שיבּו וְֹלא י ָ ְדעּו ֵ
ה ְק ִּ
שֹּלא ִּ
ח ֵרר ֶׁאת ֵ
איְך נ ִּ ִּסית ְל ַ
וְ ֵ
איְך,
ֲ
שי ִּבים ּגַם ַעכְ ָ
מ ְק ִּ
הם ֹלא ַ
א ָבל ֵ
ש ו,
ּת ְ
הם ֹלא י ִּ ְ
ַכנ ִּ ְר ֶׁאה ֶׁ
ש ַ
ש ֵ
ח ְררּו ְלעֹו ָלם" .תַּ ְרגּום מְ חֻ ְרבָן שֶׁ לִּי לְדֹון מַּ קְ לִּין שֶׁ שָ ר עַּ ל ו ִּינְסֶׁ נְט ו ָאן גֹוְך
ו ְעָ לֵינּו.
ו ְָאז הּוא הֹופִּיעַּ ,
כְמֹו ִּפגּועַּ שֶׁ הַּ מְ חַּ בֵל ּומְ תַּ ְכנְנֹו ֹלא הֹודִּ יעּו ַּבזְמַּ ן עַּ ל הַּ טְ מָ נָתֹו,
ו ְהַּ ִּ
ש ֹּמְ חָ ה הִּ תְ פֹו ְצצָה לָאֲ נָשִּ ים בָעֵ ינַּי ִּם,
ו ְדַּ ו ְקָ א ,הֵ ם שֶׁ ֹּלא הֶׁ אֱ מִּ ינּו בֹו ,הֵ חֵ לּו לְפֶׁ תַּ ע לְהַּ אֲ מִּ ין.
וְגַּל שֶׁ ל ח ֹּם מְ שֻ חְ ָרר עָ טַּ ף אֶׁ ת כָל הַּ ְלבָבֹות הַּ קְ ִּר ִּ
ירים; כְמֹו ּדָ גִּים
הֵ ם נָעּו אֶׁ ל תֹוְך אֹוקְ יָנֹוס הָ א ֹּשֶׁ ר ,ו ִּידֵ יהֶׁ ם הִּ צִּיתּו לֶׁהָ בָה גְדֹולָה,
ו ִּ
ַארצִּי ּושְ מֵ ימִּ י כְאֶׁ חָ ד ,הֹותִּ יר ַאחֲ ֵריהֶׁ ם
ְהּוריקָ ן שֶׁ ל ַּתעֲ נּוגְ ,
הֹורה שֶׁ סָ חֲ פָ ה אֶׁ ת ֻכלָם ,לְֹלא הֶׁ בְּדֵ ל שֶׁ ל ָאלֶׁף אֹו בֵית,
ַּתעֲ נּוג-אֱ מּונָה טְ ָ
ֹורה.
הִּ סְ תַּ ּדְ רּו בְזּוגֹות ו ְָרקְ דּו אֶׁ ת בֹוא פִּ גּועַּ הַּ בְש ֹּ ָ
ו ְהּוא בִּקֵ ש לְהִּ שָ אֵ ר ְכ-מֹותָ םַ ,אלְמֹונִּי-פְלֹונִּי-חֲ סַּ ר שֵ ם-לְהִּ טָ מַּ ע בְתֹוְך הַּ קֶׁ סֶׁ ם שֶׁ ל ֻכלָם,
ָל ֶׁלכֶׁת לְאִּ בּוד בְתֹוְך עֻ בְּדַּ ת קִּ ּיּומָ ם ,לֵהָ ֵפְך לְקָ דֹוש,
רֹואֶׁ ה ּו ִּבלְתִּ י נ ְִּראֶׁ ה ְבי ָפְ יֹו,
אַּ ְך הֵ ם הִּ ְלבִּישּו אֹותֹו ַּבלְבּוש הֲ כִּי מְ פ ָֹּאר ו ְקָ בְרּו
ֹורתֹו אִּ ָתם.
אֶׁ ת בְש ֹּ ָ
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ז ֶַרע לְֹלא
הּוא ז ֶַּׁרע לְֹלא אֲ דָ מָ ה,
הּוא ַּרעְ יֹון לְֹלא מַּ חְ שָ בָה,
נֹודֵ ד מִּ מָ קֹום לְמָ קֹום,
חַּ י עַּ ל פְ נֵי הַּ מַּ י ִּם
ּומֵ ת ְליַּבָשָ ה.
ו ְהָ אֲ דָ מָ ה בֹוכָה,
הּוא מְ א ֹּד חָ סֵ ר לָּה,
ו ְהַּ שִּ ִּ
ירים ֻכ ָלם עֹומְ דִּ ים ּומְ חַּ כִּים לֹו,
אֲ בָל הּוא נָשֹּּוי לָרּוחַּ ,
חֹוריו ַּרק ְבגִּידַּ תשְ תִּ יקָ ה.
מַּ שְ אִּ יר מֵ אֲ ָ
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כְדֵ י ִׁלכְת ֹּב
כְדֵ י ִּלכְת ֹּב קַּ ח תִּ ינֹוק וַּהֲ ר ֹּג אֹותֹו,
ַאחַּ ר כְָך ַּתתְ חִּ יל ַּלחְ תְֹּך אֶׁ ת אַּ פֹו ,עַּ ד שֶׁ ּיִּהְ י ֶׁה בַּג ֹּדֶׁ ל הַּ מַּ ְתאִּ ים,
ֻש ֹּמִּ ים,
ַאחַּ ר כְָך ַּת ְלבִּיש אֹותֹו ַּב ְבגָדִּ ים הַּ נְכֹונִּים ו ְתִּ דְ ַאג שֶׁ ּיִּהְ יּו מְ ב ָ
אֹורחִּ ים לַּחֲ זֹות בְהַּ ָצגַּת הַּ לֵדָ ה
ּוכְשֶׁ ּיַּגִּיעּו הָ ְ
תִּ תְ פַּ לֵל ,שֶׁ הָ ַאף שֶׁ ל הַּ תִּ ינֹוק י ַּחֲ זִּיק מַּ עֲ מָ ד ,ו ְהַּ ַּתחְ בֹושֹות ֹלא י ָצּוצּו מִּ תֹוכֹו,
ו ְשֶׁ הַּ ְבגָדִּ ים ֹלא י ִּתְ ַּכּוְצּו ,ו ְשֶׁ ֹּלא י ַּסְ ִּריחַּ פִּתְ אֹום.
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כ ְֵדי ִׁלהְיֹות אֻּ מָן
ָאסּור לְָך בְשּום פָ נִּים ו ָא ֹּפֶׁ ן לְהִּ תְ י ָאֵ ש ,אִּ ם ִּתינֹוק אֶׁ חָ ד מֵ ת בִּשְ לַּב הַּ נִּתּוחַּ ,
ַּרק בַּפַּ עַּ ם הַּ בָָאה שֶׁ אַּ תָ ה קֹונֶׁה תִּ ינֹוק ,תִּ בְּד ֹּק שֶׁ הּוא חַּ י ּוב ִָּריא בַּמִּ ּדָ ה הַּ נְכֹונָה,
כְמֹו כֵן הַּ סַּ כִּין שֶׁ בָּה אַּ ָתה חֹותֵ ְך אֹותֹו ,חַּ ּיֶׁבֶׁת לִּהְ יֹות מֻ שְ חֶׁ זֶׁת אֲ בָל ֹלא חַּ ּדָ ה מִּ ּדַּ י שֶׁ ֹּלא ַּתשְ אִּ יר
סִּ ימָ נִּים.
וְגַּם אִּ ם ֹלא תִּ הְ י ֶׁה בָטּוחַּ ַאחֲ ֵרי שֶׁ הָ ַּרגְתָ תִּ ינֹוק אֶׁ חָ ד אֹו שְ נַּי ִּם ,תֵ דַּ ע
שֶׁ אֶׁ ת הַּ מִּ ּדֹות הַּ נְכֹונֹות אַּ תָ ה תִּ מְ צָא
ַּרק ַאחֲ ֵרי שֶׁ נֶׁהֱ ַּרגְתָ פַּ עַּ ם אֹו פַּ עֲ מַּ י ִּם
אֹורחִּ ים שֶׁ צָפּו בַּמָ ו ֶׁת.
עַּ ל י ְדֵ י הַּ בִּקֹורֹות שֶׁ ל הָ ְ

36

שְ תִׁ יקַת ַהמֵתִׁ ים
מֵ הַּ שְ קָ ִּרים נֹוצ ֶֶׁׁרת שְ תִּ יקַּ ת הַּ מֵ תִּ ים;
הֵ ם יֹודְ עִּ ים ,רֹואִּ ים ,שֹומְ עִּ ים ,ו ְטֹועֲ מִּ ים,
ו ְאֶׁ ת הַּ חַּ ּיִּים אֶׁ ל תֹוְך ַּרחְ מֵ נּו הֵ ם
מְ קִּ יאִּ ים ִּבבְחִּ ילַּת י ֶׁדַּ עְ ,בז ֶַּׁרע בּוז תְ מִּ ידִּ י.
הַּ תְ מִּ ימּות הָ י ְָתה פַּ עַּ ם ְרכּובָה
עַּ ל ְכבִּיש שֶׁ ל ַאסְ פַּ לְט.
הָ אֱ מֶׁ ת ,הַּ חֶׁ סֶׁ ד ,הַּ ט ֹּהַּ ר הָ יּו
נְעָ לֶׁיהָ ְ ,בגָדֶׁ יהָ  ,עָ נְי ָּה.
ו ְהַּ ּיֹום אֶׁ ל תֹוְך מִּ טַּ ת ַּבגְרּותֵ נּו
נֹולְדָ ה זֹונָה עֲ ֵצלָה בַּהֲ מִּ ית ו ַּעֲ י ֵפָ ה,
ו ְסַּ ְרסּור הַּ בּושָ ה הַּ גָדֹול
רֹודֶׁ ה בָּה ,ו ְהִּ יא עֹוד נֶׁהֱ נֵית.
וְגַּם אִּ ם נָגַּעְ נּו ל ְֶׁרגַּע
ְבזֶׁה הָ ֶׁרגַּעּ ,דֶׁ ֶׁרְך מַּ קֵ ל הַּ קְ ט ֶֹּׁרת
ָזבַּח לָאֵ לִּים ,שֶׁ עָ מַּ ד שָ ם בַּחּוץ ְלי ַּד הָ עֲ צִּיצִּים,
ָאז גַּם הּוא גָמַּ ר לְהָ פִּיץ אֶׁ ת ֵריחֹו ,ו ְהִּ נֵה הַּ שָ מַּ י ִּם שֶׁ נֶׁהֱ נּו גַּם הֵ ם,
עֹומְ דִּ ים עַּ כְשָ ו כְבּוי ִּים.
ו ְאֶׁ פְשָ ר לָדַּ עַּ ת שֶׁ הֶׁ עָ תִּ יד הָ עֹומֵ ד לָבֹוא עָ לֵינּו ,י ָבֹוא
בַּחֲ מִּ יצּות ,בַּחִּ ְרחּור ,בַּסַּ ְרטָ ן,
בַּהֶׁ תְ קֵ ף ,בָאֹּכֶׁל הָ ַּרע שֶׁ ל בֵית הַּ חֹולִּיםּ ,ובְאֹותֹו הַּ מָ קֹום
שָ ם שְ קָ ֵרינּו מֵ ִּתים ,נֹולָדִּ ים תִּ ינֹוקֹות צֹוחֲ קִּ ים ּומֵ ִּתים
מֵ הַּ תְ חָ לָה גְרּועָ ה.
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ִׁירית
שְ טּות ל ִׁ
הָ עֲ טִּ יפָ ה שֶׁ ל הַּ סֵ פֶׁ ר ֹלא תֵ צֵא ַּבזְמַּ ן,
וְלַּמְ ֵ
שֹורר ֹלא אִּ כְפַּ ת.
הַּ שִּ ִּ
ירים שֶׁ נִּכְתְ בּו
אּולַּי ֹלא י ִּמָ כְרּו ,אֲ בָל לְפָ חֹות הֵ ם הָ יּוָ ,רקְ דּו בְפִּיו י ָשָ ר ּומִּ סָ בִּיב.
הָ אֵ לִּים יֹודְ עִּ ים כַּמָ ה שְ טּותִּ ּיִּים הֵ ם הַּ סְ פָ ִּרים,
ּו ְבנֵי הָ ָאדָ ם הַּ מְ נַּסִּ ים ָלגַּעַּ ת ַּבנֶׁצַּח,
ו ְהַּ נֶׁצַּח הֲ ֵרי ֹלא טָ מּון ִּבנְגִּיעָ ה
ָלכֵן אֵ ין ַאף סֵ פֶׁ ר
שֶׁ ּיַּגִּיעַּ אֶׁ ל הַּ נֶׁצַּח
כְשֶׁ הּוא עָ טּוף בַּעֲ טִּ יפָ ה.
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חיעמרובינרגעשתן
תֵ ן לִּי שִּ יר מָ לֵא הַּ שְ ָרָאה,
שֶׁ אּוכַּל ָל ֶׁלכֶׁת בְדַּ ְרכִּי ּדַּ ְרכְָך.
תֵ ן לִּי אִּ שָ ה,
שֶׁ אּוכַּל לְהִּ ָּולֵד מִּ מֶׁ נָה וְלַּעֲ מ ֹּד ְלצִּּדָ ּה.
ַּ
לֹומֹותי
קַּ ח מִּ מֶׁ נִּי אֶׁ ת כָל הִּ תְ גַּשְ מּות חֲ
ו ְתֵ ן שֶׁ חַּ ּיַּי י ִּהְ יּו הַּ ְרפַּ תְ קָ ה ַאלְמֹונִּית שְ כּוחָ ה ּוצְנּועָ ה.
תֵ ן לִּי לְהִּ ָכנֵס אֶׁ ל ֶׁרחֶׁ ם הַּ ּדֶׁ ֶׁרְך
ו ְ ָל ֶׁלכֶׁת לְאִּ בּוד מֵ ַאהֲ בָה,
ו ְקַּ ח מִּ מֶׁ נִּי אֶׁ ת עַּ צְמִּ י הֶׁ חָ דָ ש
בְמַּ ָתנָה.
תֵ ן לִּי לְהִּ שָ אֵ ר מֻ חְ שָ ְך
ו ְתִּ שָ אֵ ר אַּ תָ ה הַּ מּוָאר,
וְנִּפָ גֵש בְעֵ ת לִּקּוי ,ב ְִּרקּוד גָדֹול,
נִּתְ עַּ לֵס ּושְ מִּ י ל ְֶׁרגַּע י ִּהְ י ֶׁה שִּ מְ ָך.
תֵ ן לִּי לָתֵ ת לְָך
ַּכ ָּונָה עֲ טּופָ ה בְמִּ לָה,
תֵ ן לִּי ִּלהְ יֹות עֵ ט שֹופָ ר
ירה בֵינֵינּו,
ִּלנְפִּילַּת חֹומֹות הַּ שִּ ָ
תֵ ן לִּי בִּשְ תִּ יקָ ה ֹלא כְתּובָה,
ו ְאָ שִּ יר בְתֹוְך ִּלבִּי בִּשְ תֵ י קֹולֹות
הַּ לְלּו-י ָּה...
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כְשֶ נִׁ ְכנַסְתִׁ י ַלמָקֹום ַהנָכֹון ,הָיּו בֹו עֵט ּו ַמ ְחב ֶֶרתֻּ ,מנָחִׁים עַל הַשֻּ ְלחָןְ ,ו ֵעצִׁים שָ רּו שְ ָבחִׁים
לַשֶ מֶש.

ּומֵ ָאז אֲ נִּי ְכבָר ֹלא שֹֹּוחֶׁ ה לְשָ ם;
ַּ
ּדֶׁ ֶׁרְך נְשִּ
ימֹותי אֲ נִּי י ָכֹול ל ְִּראֹות מֵ הֵ יכָן מַּ גִּיעַּ הַּ שִּ יר
אֹו ַּרעְ יֹון אֹו ב ְָרכָה ,ו ְאִּ ם בָא לִּי ְלבַּקֵ ר בַּמַּ פָ ל הַּ מְ שַּ גֵעַּ ,
אֲ נִּי מִּ תְ י ַּשֵ ב לִּי בַּמָ קֹום ּופֹושֵ ט אֶׁ ת גּופִּי,
אֹוטֵ ם אֶׁ ת חּושַּ י
ירתִּ י,
ּומְ פָ ֵרק אֶׁ ת סִּ ָ
ַּ
ו ְָאז נִּשְ מָ ִּתי עֹולָה עַּ ל גַּל נְשִּ
ימֹותי
הֹורה.
בַּּדֶׁ ֶׁרְך לַּהֹופָ עָ ה הֲ כִּי גְדֹולָה ַּב ָגלַּקְ סְ י ָה הֲ כִּי טְ ָ
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מָ וֶׁתי ָפֶׁ ה
ַלדֹו ָדה יְהּו ִּדית ְ
שנֹו ְר ַ
מן ז"ל
חֹורה
ו ְהַּ מַּ חֲ לָה הַּ שְ ָ
נִּ ְכנְעָ ה ְלי ָ ְפי ְֵך,
אֹור ז ַָּרח מִּ גּו ֵפְך
הַּ קָ מֵ ל,
נִּשְ מָ תֵ ְך עָ מְ דָ ה
בֵינֵינּו ו ַּאֲ נַּחְ נּו ָתמִּ יד חַּ ּיִּים.
אֵ יְך עַּ כְשָ ו אַּ תְ
נֹולַּדְ תְ מֵ חָ דָ ש אֵ יפ ֹּה שֶׁ הּוא,
כְשֶׁ אֲ נִּי הֹולְֵך לִּישֹּן
ו ַּאֲ ֵפלַּת נִּשְ מָ ִּתי ִּל ְפעָ מִּ ים עֹוד
ירה מִּ מֶׁ נִּי
מַּ סְ ִּת ָ
אֹות-י ָּה,
ו ְגּופִּי עֲ דַּ י ִּן ָלבָן.
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ַפעַם ַאחֲרֹונָה
ּובֹורחֹות
ְ
פֹורצֹות ,שֹובְרֹות ,בֹונֹות,
ְפ ֵרדֹות ְ
עִּ ם הַּ מַּ שְ מָ עּות שֶׁ ל חַּ ּיֵינּו,
ו ְָאז י ֶׁשְ נָּה הֲ ָבנָה ִּבלְבּוש קְ לָ לָה ,שֶׁ בִּתְ פִּ לָה הֹופֶׁ כֶׁת ִּלב ְָרכָה,
שֶׁ תֹוְך כְדֵ י כ ְִּתיבָה מְ בִּיָאה הֲ קָ לָה
שֶׁ הַּ כ ֹּל ,כָל-כְָך שָ בִּיר ו ְעָ דִּ ין ו ְָרגִּיש,
ו ְ ֻכלָנּו ִּתינֹוקֹות שֶׁ מְ הַּ ְלכִּים ֹלא בֹודְ דִּ יםְ ,בגַּן הַּ שְ בִּילִּים הַּ מִּ תְ פַּ ְצלִּים,
ו ְאִּ מָ א אֲ דָ מָ ה אֹוהֶׁ בֶׁתמְ לַּטֶׁ פֶׁ ת אֶׁ ת ַּר ְגלֵינּו,
ּולְעִּ תִּ ים גַּם לָּה קַּ ר ו ְָאז הִּ יא
רֹועֶׁ דֶׁ ת.

42

ִׁמלִׁים בְתּולֹות-נְ ָמלִׁים שְ חֹורֹותַ -ג'אנְק שָ ח ֹּר שֶ ל בַחּורֹות סְגּורֹות ְב ַמ ְחב ֶֶרת
מקֹום זֹו ֲ
א ַכל ִּעשּוןֲ ,
מ ֲ
מקֹום ְ
אֹותם ְּב ָכל ָ
ָ
מכִּינִּים ֶׁאת ּגּו ָפם ְל ַ
ּוקים ְּב ָכל ָ
"ּג' ִּ
ח ִּלים,
אנִּי רֹו ֶׁאה
מ ֲ
ש ְ
מן ֶׁ
ש ֶׁ
מֹותםֶׁ ,
מי ֻ ָחד נ ֶׁ ֱ
מן ְ
ש ֶׁ
ו ְ ֶׁ
ח ָ
ה ַ
מ ֻסּגָל ָל ַק ַחת ֶׁאת ַ
א ָרג ְּב ָ
שבֹותֶׁ ,אל אֹוטֹו ְפיָה ִּרגְ ִּעית.
מי ֶׁ
הּג'ּוק ַ
מּגִּי ַע ַּבסֹוף ֶׁאל ַ
אּלּו ַ
ּוקים ָכ ֵ
שמֹו ֵצץ ּג' ִּ
ּו ִּ
הּגָדֹול
ההּוא ֶׁ
ֶׁ
הּג' ִּ
שהֹו ִּליד ֶׁאת ָכל ַ
ּוקיםַ ,
הּג' ִּ
מ ֶׁלְך ָכל ַ
ּוקים
ַ
ה ְק ַטנִּים ".נִּכְתַּ ב עַּ ל-י ְדֵ י הַּ מְ ֵ
שֹורר הַּ מָ רֹוקָ אִּ י הַּ מְ פֻ ְרסָ ם ,ח .שִּ יש ,בְסִּ פְ רֹו הַּ מְ פֻ ְרסָ ם "גָלְ מִּ י ,לְ ֹלא
י ְֵדי סֹוחֵ ר כָלְ שֶׁ הּו".
ג'ּוקִּ ים זֹוחֲ לִּים אֶׁ ל תֹוְך ג'ֹויְנְטִּ ים
ּומֹולִּיכִּים אֹותְ ָך אֶׁ ל מִּ שְ כַּן הַּ ג'ּוק הַּ גָדֹול,
גּופָ ם מָ לֵא בַּשֶׁ מֶׁ ן הַּ מּוָאר ,ו ְָאז הּוא
מַּ גִּיעַּ ,
לָבּוש מְ עִּ יל שָ ח ֹּר בֹוהֵ ק ,כְמֹו עִּ יר עֲ נָקִּ ית ,ו ְהֵ ם מִּ תְ רֹו ְצצִּים סְ בִּיבֹו.
הּוא נֹואֵ ם ו ְהֵ ם שָ ִּרים מּולֹו בְהַּ ְרמֹונְי ָה,
מִּ לְחָ מֹות מִּ תְ נַּגְשֹות ,עֹוזְבֹות אֶׁ ת פִּיו,
ּובִּתְ רּועַּ ת נָשִּ ים יֹולְדֹות הּוא שֹולֵף אֶׁ ת
הַּ ַּזי ִּן שֶׁ לֹו ,וְכָל ַּר ְגלָיו מִּ תְ יַּצְבֹות עַּ ל הָ אֲ דָ מָ ה הַּ קָ שָ ה,
הַּ מ ֹּחַּ שֶׁ לְָך הֹו ֵפְך לְכּוס
ש ֹּה.
ַארגְמָ נִּי ,גָמִּ יש ּומְ ֻגלָח ,מָ לֵא בְשֶׁ מֶׁ ן ג'ּוקִּ ים מּוכָן לְמַּ עֲ ֶׁ
ְ
ּוב ִָּרקּוד הַּ זֶׁה ,אַּ ָתה נֶׁהֱ ָרג מִּ ִּ
ש ֹּמְ חָ ה,
פֹורצִּים אֶׁ ל חַּ ּיֵיהֶׁ ם בְתַּ אֲ ו ָה
ג'ּוקִּ ים בְתּולִּים ְ
פֹורה.
חֹורה ,מְ לֵָאה בְשֶׁ מֶׁ ן ג'ּוקִּ ים ֶׁ
עַּ ד שֶׁ הָ אֲ דָ מָ ה הַּ ְל ָבנָה הֹופֶׁ כֶׁת שְ ָ
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נְ ָקמָהְ -בגִׁידָ ה-הִׁתְ ַרגְשּותֲ -הקָָאה-הִׁתְ ַרחֲקּותַ -בקָשַ ת ְמחִׁילָה-עֹּנֶש-ב ְִׁריָאה ְבי ְִׁרָאה
ִּ
אֹותי לְמִּ שְ ָכנְֵך,
"בֹואִּ י אֵ לַּי מּוזָה ,קְ חִּ י
זֶׁה אֲ נִּי ,אַּ תְ זֹוכ ֶֶׁׁרת ,זֶׁה שֶׁ נִּשְ בַּע בִּשְ מֵ ְך.
ִּ
אֹותי בָעֲ בֹודָ הָ ,אנְסּו אֹותִּ י בַּמַּ חְ שָ בָה
שָ דְ דּו
ו ְעַּ כְשָ ו אַּ תְ י ְכֹולָה
כְמֹו שֶׁ ּיָכֹּלְתְ
לָתֵ ת לִּי ָל ֶׁלכֶׁת לְאִּ בּוד בְתֹוכְֵך ּולְהַּ טְ בִּיעַּ בְָך אֶׁ ת כָל חֲ טָ ַאיּ ,ובְתֹוְך הָ אֹוקְ י ָנּוס שֶׁ לְָך נֹולָ ד עֲ תִּ ידִּ י
שהּוא ֻ
ה ִּראשֹון ,עֹו ַב ְדיּוס ,כְ ֶׁ
ה ְ
ָ
הגְ ָלה ִּ
ה ִּע ְב ִּרי ָ
משֹו ֵרר ָ
ּתב ַעל-י ְ ֵדי ַ
כְחָ דָ ש ".נִּכְ ַ
ירּוש ַליִּםַ ,על-י ְ ֵדי
מ
ה ְ
שנ ִּ ְ
טינֶׁגֶׁד ֻכ ָלם ֶׁאל כְ ַפר ֵּברּורֶׁ ,
מ ָ
ש ָ
מ ְד ַּבר ַ
מ ָצא ְליַד ִּ
ה ָרע ַאנ ְ ִּ
ש ִּליט ָ
ה ַ
ַ
מה.
אּוהָ ה כַּמָ ה קַּ ל לְהָ בִּיא אֶׁ ת הַּ ִּ
שֹורה בְָך,
ָ
ש ֹּנְָאה כְשֶׁ הִּ יא
כַּמָ ה קַּ ל ִּלכְת ֹּב ִּ
יר ָתּה.
ש ֹּנְָאה ,כְשֶׁ אַּ תָ ה מִּ לָה בְשִּ ָ
הָ ַאהֲ בָה מֹושֶׁ כֶׁת אֵ לַּי אֶׁ ת קָ ְר ָבנָּה,
אֹותּה עַּ ד שֶׁ הִּ יא ְלגַּמְ ֵרי שֶׁ לִּי,
ָ
ו ַּאֲ נִּי אֹוהֵ ב
אֹותּה
ָ
ו ְָאז אֲ נִּי שֹֹּונֵא
ָתּה חֹוז ֶֶׁׁרת ו ְהֹופֶׁ כֶׁת ל ִּ
ְש ֹּנְָאה.
עַּ ד שֶׁ כָל ַאהֲ ב ָ
שֹורה בְָך,
ָ
אּוהָ ה כַּמָ ה קַּ ל לְהֹולִּיד בַּאֲ חֵ ִּרים אֶׁ ת הָ ַאהֲ בָה ,כְשֶׁ הִּ יא
ִּ
אֹותי אֶׁ ל ּדַּ פֶׁ יהָ ,
ירה מֹושֶׁ כֶׁת
הַּ שִּ ָ
ו ְָאז אֲ נִּי הֹולְֵך לְאִּ בּוד ב ְָרו ָחִּ ים שֶׁ בֵין הַּ מִּ לִּים,
וְכָל הַּ ִּ
ש ֹּנְָאה נֹושֶׁ ֶׁרת מִּ מֶׁ נִּי בְשַּ ְלו ָהִּ ,בזְמַּ ן שֶׁ גּופִּי עֹוטֶׁ ה ב ְִּרכַּתְ ִּפלָה.
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חִּ ּיּוְך חָ סֵ ר
גּוף מִּ תְ פַּ שֵ ט ִּבכְאֵ ב,
חִּ ּיּוְך חָ סֵ ר
כָאן כְדֵ י לְהָ מֵ ס
מָ ו ֶׁת ַּלנְשָ מָ ה.
ּובִּמְ קֹום זֶׁה י ֵש ּדִּ מְ עָ ה
ו ְַאחַּ ר כְָך אֲ דִּ ישּות
ו ְַאחַּ ר כְָך הֲ קָ לָה
ו ְַאחַּ ר כְָך כְאֵ ב מָ הּול בַּהֲ ָבנָה.
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בָעִּ יר הַּ ז ֹּאת
בָעִּ יר הַּ ז ֹּאת י ֵש ָתמִּ יד תְ חּושָ ה שֶׁ ל עֲ ִּ
ש ֹּּיָה;
בּורגֶׁר שֶׁ עָ שֹּּוי מִּ ֶׁבכִּי שֶׁ ל חַּ ּיָה,
אֹו ְכלִּים הַּ מְ ְ
מְ לַּקְ קִּ ים סַּ מִּ ים ,שֶׁ ָאנְסּו ִּל ְפנֵי ֶׁרגַּע יַּלְּדָ ה,
ִּ
שֹותים עֹוד הֹופָ עָ ה ,לִּפְ נֵי שֶׁ ּיֹוצְאִּ ים לְחַּ ְרבֵן יְצִּיָאה,
אֹונְסִּ ים עֹוד מַּ בָטִּ ,ל ְפנֵי שֶׁ מִּ זְּדַּ קְ נִּים לְֹלא ַאהֲ בָה,
אֹומְ ִּרים גְאֻ לָה ,ו ְשֹופְ כִּים עֹוד פִּיחַּ ְלפִּי הָ אֵ לָה,
קֹונִּים עֹוד שָ עֹון ,אֲ בָל חַּ ּיִּים לְֹלא מָ חָ ר,
חַּ ּיִּים בְשִּ גָעֹון ,שֶׁ לָבּוש בְאֹורֹות נֵיאֹון .זֶׁה מַּ ְרגִּיש טֹוב לִּהְ יֹות בֶׁהָ מֹון,
אֲ בָל בָעִּ יר הַּ ז ֹּאת ,אַּ תָ ה נִּמְ צָא ְלבַּד ,הֲ כִּי ְלבַּד ,הֲ מֹון ְלבַּד,
זָז מִּ מָ קֹום לְמָ קֹום,
ִּבלְעָ דֶׁ יָך.
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אֲ הָ ה {ַאלק-הַּ י ְקֹו}

ֶׁרגַּע מָ לֵא חַּ ּיִּים,
מְ שַּ חֵ ק תֹופֶׁ סֶׁ ת
עִּ ם הָ עֵ ט,
עַּ ד שֶׁ הַּ ּדַּ ף נֶׁאֱ חָ ז בִּשְ נֵיהֶׁ ם
הֹורגֶׁת.
ירה ֶׁ
בִּתְ שּוקָ ה שִּ ָ
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אֹור נֵרֹות
ּתקּו ָפה ,י ָ ֵדינּו נ ִּ ְ
ה ְ
" ַרגְ ֵלינּו כְפּותֹות ַּב ֲ
שא ִּּבגְ ֵדי ָ
מ ָ
ּת ַחת ַ
מטֹות ַ
ש ָ
אז ִּ ֵקי ַ
הָא ְפנָהִּ ,ל ֵּבנּו נ ֶׁ ֱא ָחז
מ ַה ֲ
ּתחּושֹות עֹו ְסקֹות ַּבכְ ֵאב ֶׁ
ה ְ
ה ְ
ה ְ
מ ָכל נ ְ ֻק ָדה וְֹלא ֵ
ש ָּבא ִּ
שנִּּיָה ,ו ְ ַח ְדשֹות ַ
ת ָק ַפת ֵלב ַ
ַּב ַ
הנָָאה,
ה ְ
ארּו ִּעים ֶׁ
שנ ִּ ְ
ֶׁ
ה ְּב ִּריאּות ַ
שר ַ
מ ְס ִּבי ֵבנּו" נְאּום ְסגַן ַ
ש ִּ
ה ֵ
מן ְּב ָכל ָ
הזְ ַ
מ ֵצאת ָכאן ָכל ַ
משֹו ְר ִּריםָ ,דוִּד
תי ֶׁ
ה ְ
ֲ
שנ ָ ִּ
מ ִּּלים ַ
ה ִּ
איַ -
ח ִּסי ָדןִּּ ,ב ְסגִּי ַרת ֶׁכנֶׁס רֹו ְפ ֵ
שנ ֶׁ ֱע ַרְך ְּבַא ְלגִּ'ר.9191 ,
זְמַּ ן נֹוסֵ עַּ ב ַָּר ֶׁכבֶׁת עִּ ם הַּ מָ קֹום,
ּושְ נֵיהֶׁ ם מִּ שְ תַּ נִּים תֹוְך כְדֵ י הַּ נְסִּ יעָ ה.
ו ְָאז כְשֶׁ נ ְִּראֶׁ ה שֶׁ הָ ַּר ֶׁכבֶׁת עֹוצ ֶֶׁׁרת,
ַּג ְל ַּגלֵי הַּ ִּזכָרֹון כֹותְ בִּים ּומְ ַּצּי ְִּרים ּומְ נַּ ְגנִּים.
נְקֻ ּדָ ה ַּבזְמַּ ן נִּשְ אֶׁ ֶׁרת ַאלְמֹונִּית,
הַּ חַּ לֹונֹות מְ לֵאֵ י הָ ָאבָק ֹלא מְ סֻ ָגלִּים
ְתאֵ ר זּוג י ָדַּ י ִּם שְ לּובֹות ּופֶׁ ה אֶׁ חָ ד,
ל ָ
שֶׁ הֵ ם ְבעֶׁ צֶׁם שְ נֵי קְ רֹונֹות ,שֶׁ מַּ ְרכִּיבֹות ַּר ֶׁכבֶׁת ַאחַּ ת.
"אִּ לּו י ָכֹּלְנּו ֹלא הָ י ִּינּו נִּשְ ִּ
ָארים ב ַָּר ֶׁכבֶׁת הַּ ז ֹּאת
ָלנֶׁצַּח ,אִּ לּו י ָכֹּלְנּו הָ י ִּינּו עֹוזְבִּים אֶׁ ת הָ ַּר ֶׁכבֶׁת בִּשְ בִּיל הַּ נֶׁצַּח"
אֲ בָל ב ַָּר ֶׁכבֶׁת הַּ ז ֹּאת ,אֵ ין שּום סִּ בָה ְלנָצֵח
ָכ ֶׁרגַּע.
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ֶׁרגַּע מַּ ר
"הַּ שִּ עֲ מּום ֵ
ִּירה הַּ מְ ַּרפֵאת"
נֹותן בָנּו מּום ,וְכְָך נֹוצָר שּום ּדָ בָר ,אֲ בִּי כָל הַּ ּיְצ ָ
חָ מּוץ מַּ סִּ יבִּי,
כְאֵ ב בֶׁטֶׁ ן מִּ חּוץ ַּלבֶׁטֶׁ ן,
ְבגָדִּ ים שֶׁ ֹּלא מַּ תְ אִּ ימִּ ים ַּל ְבגָדִּ ים,
מְ הִּ ירּות מְ לֵָאה ְבזֵעָ ה אִּ טִּ ית ו ְלֹוחֶׁ צֶׁת,
שֶׁ קֶׁ ט ָגלְמִּ י שֶׁ נִּמְ חָ ץ ְבי ַּחַּ ד עִּ ם ַּרעַּ ש
נִּמְ כָר ִּכצְעָ קָ ה
ַּרק כְדֵ י לְהַּ גְּדִּ יל
אֶׁ ת הָ ֶׁרו ַּח.
ז ֹּאת הַּ הַּ ְרגָשָ ה
ֹלא חַּ מָ ה ו ְֹלא קָ ָרה,
חֹור מְ דֻ ְבלָל ֹלא נָקִּ יֹ ,לא נִּשְ לָט
תָ קּועַּ בְקִּ יר שַּ י ִּש מִּ תְ קַּ לֵף ,עִּ ם ג ְָרפִּיטִּ י שֶׁ ל שֶׁ תֶׁ ן.
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עַּ ל ֶּׁד ֶׁרְך ַּז'בֹוטִּ ינְסְ קִּ י
עַּ ל ּדֶׁ ֶׁרְך ַּז'בֹוטִּ ינְסְ קִּ י ,אֲ נִּי מְ פַּ זֵם
שּורה ,מִּ תְ בֹונֵן בָּה ל ְֶׁרגַּע
ָ
אֵ יזֹו
אֹותּה
ָ
ּומַּ חֲ זִּיר
חֲ ז ָָרה לְז ֹּאת שֶׁ שָ כַּחְ תִּ י אֶׁ ת שְ מָ ּה.
ַארבַּע שּורֹות
ְ
זֶׁה מַּ ה שֶׁ מֻ תָ ר,
שָ ו ְַּרמַּ ת חָ תּול אֹו ֶׁכלֶׁת פֶׁ לֶׁאפֹון סַּ ְרטָ ן
קַּ נְיֹון מֹוכֵר אִּ שָ ה ו ְנֹוגֵס בְמִּ דְ ֶׁרכֶׁת ֶׁגבֶׁר כְנּועָ ה.
אֲ נִּי מְ נַּסֶׁ ה לִּמְ צ ֹּא אֶׁ ת מַּ ה שֶׁ אִּ בַּדְ תִּ י,
ֶׁרגֶׁל רֹודֶׁ פֶׁ ת ַאחֲ ֵרי ֶׁרגֶׁל,
י ָד מִּ תְ ַּגלָה לְפּותָ ה כְאֶׁ גְרֹוף,
ו ְָאז ב ְִּרחֹוב הַּ שֹוטֶׁ ֶׁרת מִּ שְ ַּתחְ ֶׁר ֶׁרת לָּה הָ אֲ חִּ יזָה.
אּוהָ ה כַּמָ ה קְ דֹושָ ה הִּ יא הַּ הֲ לִּיכָה
אֲ בָל ֹלא בִּמְ הִּ ירּות י ֵש ָל ֶׁלכֶׁת לְַאט לְַאט;
חַּ לֹונֹות ַּראֲ ו ָה רֹוצִּים לְהִּ סְ תַּ כֵל ַּבבֻבֹות הַּ נָעֹות,
ּושְ מֹות הָ ְרחֹובֹות רֹוצִּים ַּלעֲ שֹֹּות אֶׁ ת הָ עֲ בֹודָ ה.
ּופִּתְ אֹום אֵ יזֶׁה חֲ דַּ ר מַּ דְ ֵרגֹות מִּ סְ תַּ לְסֵ ל
מְ ַּגלֶׁה אֶׁ ְגלֵי זֵעָ ה חֲ מַּ צְמַּ צָה,
שֶׁ מְ שַּ חְ ֶׁר ֶׁרת אֶׁ ת ע ֹּקֶׁ ץ אֶׁ ֶׁרס הַּ כִּשָ לֹון,
בֹורה ,מּוכָן לִּטְ עִּ ימָ ה.
ו ְהַּ ּדְ בַּש שֶׁ שּוב נִּ ְגנָב מֵ הַּ ּדְ ָ
ַארתִּ י אֶׁ ת בְתּולַּי,
עַּ ל ּדֶׁ ֶׁרְך ַּז'בֹוטִּ ינְסְ קִּ י הִּ שְ ְ
הַּ ְכבִּיש שָ לַּח הַּ ְרבֵה מְ כֹונִּּיֹות לַּתַּ חַּ ת שֶׁ לִּי,
ו ְָאז הִּ זְּדַּ ּיְנָה לָּה הַּ מַּ חְ שָ בָה,
שֶׁ ּיֹום אֶׁ חָ ד הַּ ְכבִּיש הַּ זֶׁה י ִּשְ תַּ לֵט עַּ ל הַּ ִּזכָרֹון ו ְֹלא תִּ הְ י ֶׁה בֹו אֹו בִּי ,עֹוד חֻ ְרשָ ה.
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מּוסִּ יקָ ה
אּוהָ ה כַּמָ ה קַּ ל לַּעֲ שֹֹּות ַאהֲ בָה
וְכַּמָ ה קָ שֶׁ ה ְלגַּּדֵ ל אֶׁ ת הַּ ּיֶׁלֶׁד,
ו ְאִּ מָ א אֹומֶׁ ֶׁרת
אֵ ין מַּ ה לַּעֲ שֹֹּות.
הַּ הַּ תְ חָ לָה נ ְִּראֵ ית מַּ בְטִּ יחָ ה,
ו ְהַּ ּדֶׁ ֶׁרְך נ ְִּראֵ ית מַּ כְשִּ ילָה,
ו ְהַּ מּוסִּ יקָ ה אֹומֶׁ ֶׁרת
שֶׁ זֶׁה הַּ מְ חִּ יר.
פַּ ח ֶׁזבֶׁל ֵריק ,פֹוגֵש בְפַּ ח ֶׁזבֶׁל מָ לֵא
ו ְאח"כ הֵ ם מִּ תְ חַּ לְפִּים ו ְאֶׁ חָ ד עַּ ל הַּ שֵ נִּי מְ רֹוקְ נִּים יֶׁלֶׁד,
ש ֹּאִּ ית אַּ שְ פָ ה
ּובַּחֲ לֹומֹות י ֵש לָהֶׁ ם מַּ ָ
עֹוש ֹּה בִּשְ בִּי ָלם אֶׁ ת הָ עֲ בֹודָ ה.
מְ צִּיאּותִּ ית ,שֶׁ ָ
ו ְ ִּל ְפעָ מִּ ים הַּ ּיֶׁלֶׁד ֹלא מַּ ְצלִּיחַּ ִּלגְּד ֹּל ּולְהַּ בְשִּ יל,
ו ְַאף אֶׁ חָ ד ֹלא רֹוצֶׁה לִּקְ נֹות אֹותֹו בַּשּוק,
ו ְָאז ְבנֵי הַּ זּוג חַּ ּיִּים מֵ עַּ ְג ָבנִּּיֹות מְ ֻרסָ קֹות ,שֶׁ נִּז ְָרקֹות,
עֲ דַּ י ִּן טְ עִּ ימֹות ,אֲ בָל עִּ ם הַּ טַּ עַּ ם הַּ חֲ מַּ צְמַּ ץ שֶׁ ל זֵעַּ ת ַּר ְג ַּלי ִּם עֹובְרֹות.
קֹוראִּ ים לֹו אֱ ֹלהִּ ים,
אֱ ֹלהִּ ים ,כֹועֵ ס שֶׁ ְ
ָאז הּוא שִּ נָה אֶׁ ת הַּ שֵ ם ְלצִּּיּור ב ְִּרשּום בְעֵ יר ֹּם,
ָאז ַּצּיָר בָא ְל ַּצּיֵר צִּּיּור עַּ ל תְ נּוחַּ ת הַּ מְ צִּיאּות
עֹוש ֹּה ַאהֲ בָה.
ֶׁ
ו ְ ִּגלָה שֶׁ הּוא
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נְיּוטֹון שֶׁ ָכזֶׁה
ְפ ִּרי בָשֵ ל
נֹופֵל מֵ הָ עֵ ץ,
ו ְַּרק אֲ נִּי כָאן רֹואֶׁ ה אֶׁ ת הַּ נְפִּ ילָה,
ֹורה.
ו ְז ֹּאת הַּ שְ כִּינָה שֶׁ בָָאה אֵ לַּי כָאן ִּבלְבּוש בְש ֹּ ָ
אֲ נִּי נֹוגֵס בָּה
טַּ עַּ ם הַּ ְרמֹונְי ָה ַאמְ בְרֹוסִּ ית טְ עִּ ימָ ה ,עֹוד
נְגִּיסָ ה ו ְעֹוד ַאחַּ ת ,עַּ ד
שֶׁ גַּם אֲ נִּי הֹו ֵפְך בָשֵ ל
תָ לּוי עַּ ל
עֵ ץ
ו ְנֹופֵל.
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סְ תָ ם מִּ ין
מִּ ין
תְ לּות שֶׁ כָזֹו
ּו ְבכָל ז ֹּאת י ֵש ְרגָעִּ ים שֶׁ אַּ תָ ה תָ לּוי
ְבעַּ צְמְ ָך,
מִּ ין ֶׁרגַּע ָכזֶׁה,
שֶׁ אַּ ָתה נִּמְ שָ ְך לַּשֶׁ קֶׁ ט
יֹותֵ ר מֵ אֲ שֶׁ ר
שֶׁ הָ ַּרעַּ ש נִּמְ שָ ְך
לְקִּ ּיּומְ ָך.
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לְ הַּ גִּיעַּ
שְ מַּ ע בֶׁן ָאדָ ם ,שְ מַּ ע אֶׁ ת אִּ מְ ָך ,מִּ בַּחּוץ ּומִּ תֹוכְָך
ְמֹותּה
הִּ יא ַאחַּ ת ,לַּמְ רֹות שֶׁ ּיֵש ַּרבֹות כ ָ
ּוכְבֹודָ ּה
י ִּהְ י ֶׁה כְבֹודְ ָך,
מָ קֹום שֶׁ אֵ לָיו אִּ יש ֹלא יּוכַּל לְהַּ גִּיעַּ חּוץ מֵ אִּ שְ תְ ָך.
ו ְָאהַּ בְתָ אֶׁ ת אִּ מְ ָךְ ,בכָל ְל ָבבְָך ְבכָל נַּפְשְ ָך ּו ְבכָל מְ א ֹּדֶׁ ָך,
וְגַּם אִּ ם הִּ תְ נַּהַּ גְתָ אֵ לֶׁיהָ ֹלא טֹוב,
וְגַּם אִּ ם ּדִּ ב ְַּר ָת ֹלא י ָפֶׁ ה,
וְגַּם אִּ ם צָעַּ קְ תָ עָ לֶׁיהָ בְקֹול,
וְגַּם אִּ ם ב ַָּרחְ תָ ו ְהִּ תְ חַּ מַּ קְ ָת מִּ לְהִּ תְ קַּ שֵ ר,
הִּ יא ָאהֲ בָה אֹותְ ָך ָתמִּ יד ,הִּ יא תִּ סְ לַּח לְָך ָתמִּ יד,
הַּ ז ֶַּׁרע ְכבָר נִּמְ צָא בְתֹוְך ַאדְ מָ תְ ָך
ו ְאַּ ָתה הֲ ֵרי עֵ ץ הָ אֹור שֶׁ לָּה,
ָאז ַאל תִּ תֵ ן עֹוד זְמַּ ן לַּחֲ שֵ כָה,
תַּ דְ לִּיק ,תִּ ז ְַּרע ,תִּ גַּע
ו ְתַּ ְפעִּ יל אֶׁ ת
אֹורּה ְבנִּשְ מָ תְ ָך.
אֶׁ ת ָ

מֹותּה,
ָ
הִּ יא אִּ מְ ָך עַּ כְשָ ו ו ְהִּ יא גַּם אִּ מְ ָך ַאחֲ ֵרי
ש ֹּיָך
ָאז קַּ ּדֵ ש אֶׁ ת שְ מָ ּה עַּ כְשָ וּ ,ומְ אֻ חָ ר יֹותֵ ר שְ מָ ּה י ִּתְ קַּ ּדֵ ש בְמַּ עֲ ֶׁ
אֹו לְפָ חֹות תִּ חְ יֶׁה ַּב ְפ ָרטִּ ים הַּ קְ טַּ נִּים אֶׁ ת מַּ ה שֶׁ הִּ יא לִּמְ דָ ה אֹותְ ָך
ּותְ נַּקֶׁ ה אֶׁ ת הַּ ַּבי ִּת ב ְִּרצִּינּות
ְמֹותּה
ּותְ נַּסֶׁ ה ְלבַּשֵ ל כ ָ
ּותְ ַּ
ָארח אֲ נָשִּ ים ,כְמֹו שֶׁ הִּ יא אֵ ְרחָ ה.
תְ נַּסֶׁ הַ ,אל תִּ ְתי ָאֵ ש,
י ֵש לְָך וְלָּה חַּ ּיִּים אֲ ֻרכִּים ,ו ְהִּ יא שֹומֶׁ ֶׁרת סְ בִּי ְבָךּ ,ו ִּפלְאֹות מַּ עֲ ֵ
ש ֹּי י ָדֶׁ ָך
ָארּה.
{וְגַּם הַּ כִּשְ לֹונֹות} הֵ ם ז ֵֵרי ְפנִּינָה ְל ַּצּו ָ

