מתיתיהו שמואלוף

הוצאת ירון גולן

Matitiahu Shmuelof

POETRYBetween Hazaz and
Shemoelof

הספר ייצא לאור בסיוע קרן תרבות חיפה
עיצוב הספר והעטיפה – עינבל שמואלוף

מסת"ב ISBN XXXXXXX

תשס"ה
©
5002
כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה לאור
הוצאת ספרים ירון גולן
תל-אביב ,טלפון 00-9625996

נדפס בישראל
סידור ועימוד :יהודה ברושי026-6690690 ,

אבא – דמותך מאירה את נשמתי בבוקר,
מודה אני לפני אלוקים ,שזכיתי
להכירך.

תודות:
ברוך השם.
תודה לסבא שלמה המנוח מקווה שדעותיי משנות את דרכך
לטובה.
תודה לסבתא רחל ,שלוקחת אותי בשיחותיה למקומות שם
אני חסר שפה ומלא בעושר .מי ייתן והכדור הזה יהיה יותר
ערבי ממה שהוא...
תודה לסבא יצחק וסבתא שפרא שמואלוף על השקעתם
באבי ומשפחתו ,ומקווה שעוד אבקר בדמשק ומשהד בתור
פלסטינישראלי.
תודה גדולה לאימי (ולכל אחיה ואחיותיה) שנתנה לי תמיכה
לאורך הדרך.
תודה מקרב לב לאחיותיי האהובות ומשפחותיהן :עינבל
(תודה גדולה על עיצוב "מגמד הצלקות" וספר זה" ואורן
שמואלוף-ג'ינו וללימור וליאור דן ולילדיהם ,עדן אהוב נשמתי
ונועה נשמתי היוקדת ולשיפי ואשר קרן ולשלושת בניהם
היפים.
תודה לכל אחיי הגולים ומשפחותיהם שתמכו ותומכים
בדרכי :חיים רובינשטיין ("תתחיל לכתוב "...הערת לי ובאורך
נראה אור) רונן וג'סיקה סבג ,דב ווטרמן וקרן (מפתחות הלב
שיושבים בלונדון) עמית שני (שר האור) ואורן הולנדר
(הטייגר הנורווגי)! נדב כוכבי ז"ל.
תודה לכל חברי הקרובים ומשפחותיהם :נחום (ישתבח השם
שנתן את הזכות להכיר אדם שכמוך) ודני בלייר-ג'ונס-
גרוסמן-שווד-בואי ולינדה וליאור לביא ואיל בן משה ואיה,
נפתלי וורד שם טוב (הספר הזה לא היה נולד ללא
היכרותנו) ,עמית ורויטל דרום ,גיל וטליה ,יאלי השש ,נינה
מזרחי ,איל פרילנדר ,דוד מרחב לקרן סלמונוביץ היקרה
ודניה ואיריס חג'ג ,יאנה ציפרבלט ,איתמר שחר ,דורון עופר.
תודה לכל החברים והחברות בקשת הדמוקרטית המזרחית
ובמיוחד לנורית חג'ג' ,יהודה שנהב ,יוסי יונה ,אופיר עבו,
קציעה אלון ,הנרייט דהאן-כלב ,ראובן אברג'יל ,שלום ועקנין,
דודי מחלב ,יונית נאמן ,יעל בן יפת ,נטלי ברוך ,סמדר לביא,

זמירה רון ,סיגל הרוש ,יוסי לוס ,רווית חננאל ,שולה קשת,
וכל מי שנוטל/ת חלק במשפחה המופלאה הזו.
תודה מיוחדת לאילן ורויטל פפה על האמונה בשירה ובעתיד
אחר לאזור כולו.
תודה לכל גילדת המשוררים והסופרים ,אשר היכרותי איתם
תרמה לעיצוב שיריי ,ארז ביטון (המשורר המזרחי הראשון
שפרסם שירים רבים מקובץ זה בירחון לספרות "אפיריון"),
ניר ברעם (ניצוץ נדיר) ,יעל ברדה ,רוני סומק ,משה בן
הראש (על כל הייעוץ והתמיכה) ,ברכה סרי (טוני מוריסון
הישראלית!) ,יעקב בסר ,משה בן שאול ,רועי "צ'יקי" ארד,
קורינה הסופרת ,פסח מיילין ,עמיקם יסעור ,סמי שלום
שיטרית.

סדר השירים
ָּארי 11 ............
צֹורב עַ ל צַ ּו ִ
ְוזֶה ל ֹא צִ ּטּוט ,זֶה אֹות ֵ
סֹודי ְבעֵ ינַי
אָּ ִבי כְ מֹו ָּש ִטיחַ פַ ְר ִסי נִ ְפ ָּרׂש ִמּתֹוְך ָּשעֹון ִ
11 ............................... ................................
ַמ ְלאֲ כֵי בָּ בֶ ל 11 ............... ................................
עַ ְבדּות ְב ָּראס אֶ ל ָּׂש ָּטן – ְבאַ ְד ַמת ִסינַי 11 ... 1001
בֶ אֱ ֶמת 11 ...................... ................................
ל ֹא 11 ........................... ................................
ִמ ְדבָּ ר ִסינִ י ל ֹאָּ -שלֵ ם 11 ....................................
ירה 11 ........................................
יהנֹם אֹ ֶרז ִש ָּ
גֵ ִ
אֵ ין סַ ְר ָּטן בַ ִמ ְדבָּ ר – יֵש ֶמ ְמ ָּשלָּ ה עֹו ֶינֶת 11 ............
אימאני 10 ..................... ................................
ירה יָּדּועַ 11 ...
יסט ִש ָּ
יב ְ
ִב ְרכַת ְליֹום הֻ לֶ ֶדת ֶשל אַ ְק ִט ִ
יקם ּופֶ סַ ח11 .......................................... .
ְלעַ ִּמ ָ
יקה ִמזְ ָּר ִחית 11 ..............................
ְליַצֵ ר אֶ ְס ֶת ִט ָּ
ַה ְבעָּ יָּה ָּהאַ ְשכְ נַזִ ית 11 ......................................
ִל ְראּובֵ ן אַ בֶ ְרגִ 'יל11 ........................................ .
בַ ֶד ֶרְך חֲ ז ָָּּרה ְל ִמ ְדבָּ ר ִסינַי 11 .............................
ִמּתֹוְך חֲ ָּדר הַ ִמטֹות ֶש ִלי 11 ................................
רּוק ִלין ֶשל ְבנֹות בָּ ָּרק 11 ................................
ְב ְ
דֹודית ,בַ ֶמ ְרחָּ ב ֶשל ַס ֵמי ָּשלֹום
ירה אַ ְש ִ
עֶ ֶרב ִש ָּ
ִש ְט ִרית 11 ..................... ................................
לַ ָּש ִה ִידים 11 ................... ................................
בּותי ְב ַת ְרבּות? 11 ................................
ַמה ַּת ְר ִ

שּומן כְ מֹו ָּשו ְָּור ָּמה ְבאֶ ְמצַ ע
ָּ
נֵר הַ ַשעֲ וָּה ְמ ַקלֵ ף ֵמעָּ לָּ יו
10 ............................... ................................
ידה 11 ......................
חֲ לֹומֹות עַ ל ַה ִמגְ ָּדל ֶשל ֶד ִר ֶ
ַמ ָּסע אֶ ל ּתֹוְך ִב ְּטנָּה ֶשל ַהגַ נֶבֶ ת ַהגְ דֹולָּ ה ִמכָּל –
" ַהצִ ּיֹונּות" 11 ................. ................................
ַמזְ גַ ן אֲ וִיר ֶשל אַ ְללָּ ה 11 ....................................
ִספּור אֹור י ֵָּרחַ 11 ............................................
ידן 11 .........................................
זִ כָּרֹון ְלל ֹא אַ ִב ָּ
אר ָּטה 11 ......................................
ֶד ֶרְך הֵ ַסח חַ ְ
מֹוד ְרנִ י ְבנִ ּתּוחַ פּוקֹויָּאנִ י 11 ................
ַה ְפרֹוי ְֶקט הַ ֶ
אָּ ִבי ַה ֵמת 11 .................. ................................
כּולתּום ְלבֵ ין ִא ִמי 11 .............................
בֵ ין אֻ םְ -
ַה ְלוַאי ְו ָּיכ ְֹל ִּתי לַ ְחזֹר בֵ ין ַסכִ ינֵי ַהזְ ַמן 10 ................
אּולַ י עֹוד יִגְ ַדל ִלי ִש ְריֹון וְאֶ עֱ ֶׂשה חַ יִל 11 ................
יֵש ִמ ִלים ַמכְ ִעיסֹות 11 ......................................
ידמֹורה 11 ............... ................................
ֶ
ַּת ְל ִמ
ֹשת הַ ּיִ ְׂש ְראֵ ִלּיּות 11 .....................................
חֲ ר ֶ
ְק ֶרם גִ לּוחַ אַ הֲ בָּ ה 11 ........................................
קֹורה עַ ל ַרכֶבֶ ת ַה ָּשפָּ ה
ִׂשימּו לֵ בִׂ ,שימּו לֵ ב ַמה ֶ
ֶשלָּ נּו 11 ........................ ................................
ְה ְפ ֵרחֹות 11 .........
ֹלהים ל ֹא ְמ ַרחֵ ם עַ ל ָּהאַ ְר ִסים ו ַ
אֱ ִ
אללָּ ה 11 ...............................
ַהנ ִָּסיְך ַה ָּק ָּטן ֵמ ָּר ָּמ ְ
טֹוריֹון ַהנָּכֹון 11 .......................................
יס ְ
ַה ִה ְ
אֶ ל מּול "אֲ נִ י" אַ חֵ ר 10 .....................................
ְל ִמ ְרים 11 ...................... ................................
ָּמוֶת ְליֹום הֻ לֶ ֶדת 11 .........................................

ֹורב עַ ל
ְוזֶה ל ֹא צִ ּטּוט ,זֶה אֹות צ ֵ
ָּארי
צַ ּו ִ
לֹומר הַ ִדּכּוי ל ֹא ִה ְּס ַתיֵּם
ִהגִ יעַ הַ זְּ ַמן ַ
הָ אֲ ָד ָמה ל ֹא ִמזְּ ָרחִ -תיכֹונִ ית
הַ זַ עַ ם ְּמבַ ֵּקׁש ִלכְּ תֹב ִׁשיר אַ נְּ אַ ְּלפָ בֵּ י ְִּתי
ָׁשחֹ ר ִמתֹוְך ְּמ ִחילֹות לבנות
ִמ ִלים נִ ְּק ָרעֹות בַ ּכֶּלֶּ א
קּומּו ִה ְּתחַ ְּברּו לַ ֶּמ ֶּרד בַ ָשפָ ה
אֲ נ ְַּחנּו ַק ְּמנּו
אֹותנּו
ָ
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קֹור ִאים ִמזְ ָּר ִחיתּ ,כְּ ֶּנגֶּד ומעבר סּוג ֶּׁשל
ְּ
אֶּ ְּפ ָׁש ר ּו ת ְּׁש ִל י ִׁש י ת ְּל ִׁש י ָר ה.
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אָּ ִבי כְ מֹו ָּש ִטיחַ פַ ְר ִסי נִ ְפ ָּרׂש ִמּתֹוְך
סֹודי ְבעֵ ינַי
ָּשעֹון ִ
סֹודי
אָ ִבי ּכְּ מֹו ָׁש ִטיחַ פַ ְּר ִסי נִ ְּפ ָרׁש ִמתֹוְך ָׁשעֹון ִ
ְּבעֵּ ינַי
ּומ ְּתג ְַּלגֵּל הַ חּוצָ ה אֶּ ל ׁשּוק " ַר ְּמלָ ה-לֹוד"
ִ
ּומפַ נֶּה ַמבָ ט
אֲ נִ י ְּמנ ֶַּקה ְּ
לָ אָ בָ ק ֶּׁשנִ זְּ ַרק בַ חֲ ז ָָרה
עַ ל ִב ְּטנֹו (חַ ְּס ַרת הַ בַ יִת)
הַ ִמ ְּׁש ַתפֶּ לֶּ ת ֵּמעַ ְּפעַ פַ י ִׁשיר ֵּׁשׁש
ֵּ ֹבׁשַ ,מ ְּק ִריא
אֶּ ת ִר ְּק ַמת ַג ְּעגּועַ י ַה ְּקרּועָ ה
וְּהּוא ִמ ְּת ַקפֵּ ל ְּב ִאי סֵּ ֶּדר  -חֲ ז ָָרה לַ אֲ רֹונֹות
הַ זְּ ַמן.
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ַמ ְלאֲ כֵי בָּ בֶ ל
יקה
ָׁשה ְּד ִב ָ
הַ ְּרג ָ
ימ ְּפטֹום
ִס ְּ
חֹורי ַקנְּ יֹון ֶּג'נִ ין חֹולֹון
אֲ ֵּ
ִיתי
ֶּׁשהָ יּו אֹו הָ י ִ
אֹו ּכ ִֻלי צִ נְּ צֶּ נֶּת אֲ בַ ק עֲ צָ מֹות
אֻ ָמה ע ֲָר ִבית.
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עַ ְבדּות ְב ָּראס אֶ ל ָּׂש ָּטן – ְבאַ ְד ַמת
ִסי ַני 1001
ִּית ְבאֶ ֶרץ מצרים – "....סֵּ פֶּ ר
" ְו ָזכ ְַר ָת כִּ י עֶ בֶ ד הָ י ָ
ְּדבָ ִרים פֶּ ֶּרק כד' ,פָ סּוק כב'.
ל ֹא ּכָל הָ עֲבָ ִדים יָצְּ אּו ממצרים
ֲבֹודה
אָ ְּמרּו ִלי ַרגְּ לֵּ י ְּ 17-19שעֹות ָהע ָ
יס ָמ ִעיל בֵּ ן ַה.10-
ֶּׁשל ִא ְּ

11

בֶ אֱ ֶמת
ְּבבַ ר ִמצְּ וָה פָ חַ ְּד ִתי ּכָל ּכְָך ִמ ְּמאַ ְּב ְּטחֵּ י ּכּור
הַ ִהתּוְך
ֶּׁשנ ַָת ִתי לָ הֶּ ם ,בָ ִע ְּס ָקה ְּלל ֹא ִטעּון ,אֶּ ת
ַׁש ְּר ֶּׁש ֶּרת זְּ הַ ב גַאֲ ו ִָתי.
טֹוריָה ֶּׁשל
יס ְּ
הַ יֹום אֲ נִ י ְּמלַ ֵּקט אֶּ ת חֲ רּוזֵּי הַ ִה ְּ
בֹותי
אֲ ַ
קֹומיֹות
יטים הַ ְּמ ִ
ָרחֹוק ֵּמחֲ נֻיֹות ַה ַתכְּ ִׁש ִ
וְּאֹוסֵּ ף אֶּ ת אַ ְּבנֵּי הַ חֵּ ן ֶּׁשל הַ זִ ּכָרֹוןֶּׁ ,שצָ ְּללּו
ְּל ִאבּוד
בּוׁשה.
אֹוקיָנֹוס הַ ָ
ְּב ְּ

11

ל ֹא
אֲ נִ י ל ֹא ַמ ְּרגִ יׁש ִאם ַהחֶּ ֶּדר סָ גּור אֹו
פָ תּוחַ  ,אֲ נִ י ַמ ְּרגִ יׁש סֶּ גֶּר
סֹומי
יְּצִ יאֹות ְּפתּוחֹות ,אֵּ ין ַמ ְּח ֵּ
ּובכָל ז ֹאת
ּכְּ נִ יסָ ה ְּ
אַ ְּׁשּכ ָָרה
ּכַפָ ָרה
ְּב ָדלָ ק
ֹתק
מ ֶּ
סֻ ּכַר
נ ְָּׁש ָמה
עָ יּונִ י
גּורה ְּׁשלּופָ ה ֶּׁש ִלי
אדיחָ ה ְּס ָ
נִ ְּׁשאָ רֹות פַ ִ
ְּאֹומ ֶּרת
פֹותחַ ת פֶּ ה ו ֶּ
ֶּׁש ַ
ל ֹא עֹוד!
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ִמ ְדבָּ ר ִסי ַני ל ֹאָּ -שלֵ ם
תּוקה
עַ ְּבדּות סַ ְּחלֶּ ב ְּמ ָ
בּודה
ְּוי ְַּלדּות ֵּתה בֶּ ְּדוִי אֲ ָ
אֹותי אל ְּ מּו ְּסטָ פָ א בֵּ ן ַה11-
הֵּ ִביאָ ה ִ
והבורגנות לא נוצרה.

11

ירה
יה ֹנם אֹ ֶרז ִש ָּ
גֵ ִ
אֹותי ְּבאֹ ֶּרז ִׁש ָירה
בַ בַ יִת ֶּׁש ִלי ל ֹא הֶּ אֱ כִ ילּו ִ
ׁשֹור ֶּרת קּובֶּ ה ְּלל ֹא
ּכְּ ֵּדי ֶּׁשל ֹא אֶּ גְּ ַדל ִל ְּהיֹות ְּמ ֶּ
בָ ָשר.
סּורה
ְּתה אֲ ָ
בַ בַ יִת ֶּׁש ִלי הָ י ָ
ימת גֹולֵּ ׁש הַ ג ִַליםּ ,כְּ ֵּדי ֶּׁשל ֹא אֶּ ְּרדֹף אַ חֲ ֵּרי
נְּ ִׁש ַ
חַ ּסּות הַ ֶּש ֶּמׁש.
ּובבֵּ ית הַ ּכֶּלֶּ א ֶּׁש ִלי ,חֲ סַ ר הַ ְּּס ִליחָ ה,
ְּ
סּורים.
ְּהֹורי ,אֲ ִ
י ַָׁש ְּבנּו ,אֲ נִ י ו ַ
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אֵ ין ַס ְר ָּטן בַ ִמ ְדבָּ ר – יֵש ֶמ ְמ ָּשלָּ ה
עֹו ֶינֶת
דּואים ל ֹא ֵמ ִּתים
בֶ ִּ
ֵמחֹ ם הָ אֲ ָד ָמה הַ יְ בֵ ָשה,
אֹוקיָנֹוס
אֹותם ,אֶ ל לֵ ב ְ
ָ
נֹושאת
רּוחַ ִּמזְ ָר ִּחית ֵ
הַ חֹול הָ ָרטֹ ב,
ֶשל ֹא ָיכֹל ְל ִּה ָכנֵס ְל ַמפַ ת הַ ִּמלָ ה
עַ ְּב ְּדאַ ְּללָ ה לָ ַקח ִמ ֶּמנִ י אֶּ ת ִעתֹון " ַמע ֲִריב"
ֶּׁשהֶּ ְּחז ְַּק ִתי
הּוא ִה ִביט בַ ְּתמּונֹות
וְּהֵּ נִ יחַ לָ ִעתֹוןִ ,ל ְּהיֹות לֹו
לַ ּכ ִָרית.
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אימאני
ִא ָמא ,טַ נְּ ֵּקי הַ ִמ ִלים הַ ָקׁשֹות ֶּׁשלָ ְך ,סָ ְּדקּו אֶּ ת
יׁשי הָ אֵּ מּון בֵּ ינֵּינּו,
ּכְּ ִב ִ
ילֹוסֹופיֹות ֶּׁש ִליׁ ,שּוב פֹוצְּ צּו
ְּ
ְּוהַ ָש ִהי ִדים ֶּׁשל הַ ִפ
סֹובלָ נּות בָ ֵּתי ַה ָקפֶּ הָׁ ,שם נִ ְּפג ְַּׁשנּו,
אֶּ ת ְּ
ּובכָל ז ֹאת
ְּ
ִפ ְּרחֵּ י הַ ִשיחֹות הַ נְּ ִדירֹות ֶּׁשלָ נּוׁ ,שּוב צָ ְּמחּו ,בֵּ ין
ְּׁשאֹון אֹוטֹו ְּס ְּט ַר ַדת ָהאַ ְּספַ ְּלט ,לָ ַרעַ ׁש הַ ל ֹא פֹוסֵּ ק
ֶּׁשל ְּמכֹונֹות הָ אֶּ ְּס ְּפ ֶּרסֹו,
אֲ בָ ל אָ ז אֲ נִ י חַ יָב ְּלצַ יֵּןֶּׁ ,שיֵּׁש סֵּ ֶּדר נְּ ִׁשימֹות
ְּמסֻ יָם ,בָ ִריצֹות ְּל ֶּמ ְּרחַ ִקים אֲ רֻ ּכִ ים,
ֶּׁש ָרצִ ים ְּל ֶּמ ְּרחַ ִקים ְּקצָ ִרים
ְּלעֹולָ ם ל ֹא
י ִָבינּו.
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יסט
יב ְ
ִב ְרכַת יֹום ַההֻ לֶ ֶדת ֶשל אַ ְק ִט ִ
ִשי ָּרה יָּדּועַ
ְלעַ ִּמי ָקם ּופֶ סַ ח.
אַ ל ָתנִ יחַ אֶּ ת הַ נִ ּסָ יֹון
אַ ל ַת ְּׁש ִתיק אֶּ ת הַ בַ ָק ָׁשה
זֶּה הַ זְּ ַמן
ִל ְּמנּוחָ ה ְּבבֵּ ית הַ הַ ְּב ָראָ ה
ֶּׁשל הַ ִמ ְּלחָ ָמה.
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יקה ִמזְ ָּר ִחית
ְליַצֵ ר אֶ ְס ֶת ִט ָּ
ַמדּועַ ְּב ָרכָה סֶּ ִרי וְּחֲ ִביבָ ה ְּפ ָדיָה ל ֹא נִ ְּפגָׁשֹות
תּומה
בָ עֶּ ְּדנָה אֶּ ל מּול ֵּתבָ ה ְּס ָ
ַמדּועַ ֶּׁשנְּ ָהב – ִׁש ְּט ִרית – ׁשֹוחֵּ ט ל ֹא נִ כְּ נ ִָסים
ְּלחּופַ ת
זּורה עַ ל
ִׁשי ַרת ַה ִמזְּ ָר ִחיּות ַה ְּפ ָ
בּורה
ִרצְּ פַ ת הַ ִדּכּוי ּכְּ מֹו ּכֹוס ְּׁש ָ
ֶּׁשּכָל חֲ לָ ֶּקיהָ נֹוצְּ צִ ים…
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ַה ְבעָּ יָּה ָּהאַ ְשכְ נַזִ ית
ִּל ְראּובֵ ן אַ בֶ ְרגִּ 'יל.
פָ ַג ְּׁש ִתי פַ נְּ ֵּתר ָׁשחֹ ר
ְּבאֶּ ְּמצַ ע הַ ֶּד ֶּרְך הָ ִאלֶּ ֶּמת
הּוא אָ ַמר ִלי" :עֹוד אַ ְרבַ ע ֵמאֹות ָשנָה ִּתפֹ ל
יתי ִלנְּ סֹ עַ
חֹומה" ו ְָּרצִ ִ
הַ ָ
ִאתֹו ְּלכֶּלֶּ א " ָדמֹון" אֲ ֶּׁשר ִבצְּ פֹון הַ ְּשכּו ָנה
הַ ְּלבָ ָנה,
ּול ַׁש ְּח ֵּרר
פּואים ְּ
ִל ְּפנֵּי ִפ ַנת הַ ְּדרּוזִ ים הַ ְּק ִ
אֶּ ת הָ אַ ִחים הַ ִמזְּ ָר ִחיִ ם ִמן הַ ַמּסֵּ כָה – ְּולַ ֲעלֹות
עַ ל הַ בָ ָמה
ּכְּ מֹו אָ ז ְּבכִ י ָּכר צִ יֹוןְּ ,להַ כְּ ִריז:
"אַ ֶתם אֶ חַ י ֵמהָ ֶרגַע ֶשל ֹא הָ יָה לָ כֶם".

הכרזה עוצבה על ידי האמן דורון עופר
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בַ ֶד ֶרְך חֲ ז ָָּּרה ְל ִמ ְדבָּ ר ִסי ַני
ִחיּוְך הָ אֹוטֹובּוס ִמ ֵּתל אָ ִביב ְּלאֵּ ילַ ת,
חֹושף ְּבפָ ַני ,אֶּ ת הַ ִק ְּר ָקס הַ מֻ זְּ נָח ֶּׁש ִה ְּׁש ִא ָירה
ֵּ
חֹורי ִמגְּ ְּר ֵּׁשי הֶּ עָ ִרים הַ גְּ דֹולֹות.
הַ ְּמ ִדינָהֵּ ,מאֲ ֵּ
אֹותי ,הַ ִאם
הַ ִמ ְּרפָ סֹות הָ עֲצּובֹות ׁשֹואֲ לֹות ִ
יתי אֶּ ת התלייןלוליין,
ָר ִא ִ
ֶּׁש ִה ְּב ִטיחַ לַ ְּחנֹק ְּל ָמוֶּתְּ ,ב ִרקּוד סֹועֵּ ר ,אֶּ ת
ֶּמ ְּרּכְּ זֵּי הַ ְּקנִ יֹות הַ ְּמסַ ְּממֹות,
קֹומן גִ דּולֵּ י ַת ְּרבּות אַ חֶּ ֶּרת.
ו ְִּלזְּ רֹעַ ִב ְּמ ָ
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ִמּתֹוְך חֲ ָּדר ַה ִמתֹות ֶש ִלי
אַ ְּת ל ֹא יְּכֹולָ ה ִל ְּראֹות ַמע ֲֶּרכֶּת
ַיחֲ ִסים ְּבתֹוְך ִׁשיר עַ ל ִׁשיבָ ֵּתְך
וַאֲ נִ י ל ֹא מּוכָן ְּלהַ ְּק ִׁשיב
לַ קֹול ֶּׁשלָ ְך ,הַ ִמ ְּת ַנגֵּׁש ִעם ְּרצֹונִ י
יקה.
ִל ְּמ ִח ָ
ְּתה חֲ ִד ָירה בֵּ ינֵּינּו – ל ֹא
גַם ּכְּ ֶּׁשהָ י ָ
י ַָד ְּע ִתי ִמי ֵּמ ִא ָתנּו י ִָלידּ/כֹובֵּ ׁש ַה ִמזְּ ָרח
ְּמ ַכּוֵּן ִסיג ִָריָה דֹולֶּ ֶּקת בַ נִ ּסָ יֹון
ְּל ִה ָדמֹות לַ ִּס ְּד ָרה ֶּׁשעֲ ַדיִן ל ֹא ׁשֻ ְּד ָרה
ִב ְּמֹלאָ ּה.
ִעם הַ זְּ ַמן הַ גּוף נִ ְּתלָ ה עַ ל ְּב ָש ֵּרינּו וְּׁשּום ְּק ֵּרם
ל ֹא ְּמאַ חֶּ ה אֶּ ת הָ ָרצֹון הַ טָ הֹור
מֹורחַ אֶּ ת נִ ְּׁש ָמ ֵּתְך
ְּלעָ בָ רְּ .בכָל ז ֹאת ְּב ֶּׁש ִרי ֵּ
ִב ְּׁש ָק ִרים
פֹוליג ְַּמיָה ְּמ ִדינ ִָתית וְּרּוחַ נֶּאֱ חֶּ ֶּזת ְּב ִד ְּמיֹון
עַ ל ִ
ָרב.

11

ְברּו ְק ִלין ֶשל ְבנֹות ברק
אָ ִבי ָקפּוא ׁשֹו ֵּכבֹו ֶּכה
ְּב ִמטַ תהַ ִמילָ ה ֶּׁשל ִא ִמי
רֹונֹותיו הַ חַ ִמים
ָ
אימי ַמ ִשילָ ה אֶּ ת זִ כְּ
אֹומ ֶּרת וַאֲ נִ י
ֲבֹודה" ִהיא ֶּ
"צֵּ א לָ ע ָ
רֹונֹותי אֹוזְּ ִלים.
ַ
ּכֹו ֵּתבֹו ֶּכה וְּזִ כְּ
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דֹודית ,בַ ֶמ ְרחָּ ב ֶשל
ירה אַ ְש ִ
עֶ ֶרב ִש ָּ
סמי ָּשלֹום ִש ְט ִרית
" ִּאי אֶ ְפ ָשר ִּל ְלמֹד ִּל ְקר ֹא ִּש ָירה
אֹותָך ְלהַ ְק ִּשיב."...
אֵ בֶ ל ִּש ָירה יְכֹולָ ה ְללַ ֵמד ְ
ימנִ ית ,בֵּ ין בָ ֵּתי הַ בָ אּוהָ אּוס ,עֲ ִׁש ִירים
ִב ְּׁשכּונָה ֵּת ָ
ִה ְּתחַ ְּדׁשּו אֶּ ל ַמ ֲע ָמ ָדם,
בַ חֲ נּות ְּספָ ִרים ְּקפּואָ הֶּׁ ,שּסָ ְּללָ ה ּכְּ ִביׁש
עַ ְּר ִביהּו ִדיִ ,ה ְּתחַ בַ ְּר ִתי ְּבחַ ְּׁש ַמל הָ עָ ָרק,
עֵּ ת ִׁש ָירה ִמזְּ ָר ִחית ִד ְּב ָרה עַ ל זֶּהּות,
עֵּ ט זֶּהּות ִמזְּ ָר ִחית ּכ ְָּתבָ ה ִׁש ָירה,
בֹותי בָ ְּרחּו אֵּ ל ָת ִמירֶּׁ ,ש ָת ִמיד הָ יָה
ּומ ְּח ְּׁש ַ
ַ
ְּמאֻ בָ ק בַ ַה ְּשּכָלָ ה,
ֹואין "צִ יֹונִ י-
ו ְִּה ְּת ַמּכֵּר ,בַ ָנוֶּה ְּלל ֹא צדק לַ הֶּ ר ִ
אשכנזי"
ּובעֶּ זְּ ַרת אוזלת הַ יָד ֶּׁשל הַ ֶּמ ְּמ ָׁשלָ ה ,הּוא אָ סַ ף
ְּ
ַמ ְּבטֵּ י פַ ִחיֹות,
ְּלעֶּ גְּ לַ ת סּופֶּ ְּר ַמ ְּר ֶּקט ֶּׁשל חֲ ָרטֹות.
יֹותר לָ ֶּׁשבֶּ ת ִאתֹוּ ,כְּ מֹו ֶּד ְּרוִיׁש
ְּוי ַָד ְּע ִתי ֶּׁשל ֹ אֹ ָכל ֵּ
ָירוק ,חָ סֵּ ר מעמד,
ו ְִּל ְּהיֹות עֶּ בֶּ ד ְּלחֻ ְּר ַׁשת הַ הַ ְּׁש ָת ָקה,
יֹותר ְּבאַ ְּד ַמת
זְּ ָרעַ י ל ֹא הָ יּו מּוכָנִ ים ִלגְּ דֹל ֵּ
הַ הַ ְּׁשפָ לָ ה.
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לַ ָּש ִה ִידים
לֹומר ְּס ִליחָ ה עַ ל ֶּׁשל ֹא נ ְָּתנּו
הַ ָשפָ ה ְּמבַ ֶּק ֶּׁשת ַ
לָ כֶּם עָ רּוץ חָ ֵּמׁש ְּפלּוס בַ ָשעָ ה הַ נְּ כֹונָה
ָׁשם ָי ֹכ ְּל ֶּתם ְּל ַקבֵּ ל ּכ ְַּר ִטיס אָ דֹם ּו ְּל ִה ָשאֵּ ר
בַ ְּתמּונָה
ֶּׁשל הָ אַ ִליפּות.
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בּותי ְב ַת ְרבּות?
ַמה ַּת ְר ִ
בּותי
ְּבעֶּ ֶּרב ַה ִש ָירה ִב ְּקׁשּו ִמ ֶּמנִ י ִל ְּהיֹות ַת ְּר ִ
ְּלסַ פֵּ ר ַמדּועַ ִהג ְַּע ִתי לַ ִש ָירה
ִמ ְּב ִלי ְּלסַ פֵּ ר עַ ל ִמ ְּלחֶּ ֶּמת הַ ִמ ִלים
ִמ ְּב ִלי ִל ְּׁשזֹר אֶּ ת חֲ רּוזֵּי הַ גִ זְּ עָ נּות
ּכְּ מֹו ְּלאַ ְּרגֵּן עֶּ ֶּרב ִאגְּ רּוף וְּלָ ֶּׁשבֶּ ת בַ זִ ָירה
רעי ֵּור.
ָקׁשּו ִ
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נֵר ַה ַשעֲ וָּה ְמ ַקלֵ ף ֵמעָּ לָּ יו שּו ָּמן כְ מֹו
ָּש ָּוו ְר ָּמה ְבאֶ ְמצַ ע
יְּרֹוחָ ם ו ְָּק ֶּׁשה ִלי ְּלהַ אֲ ִמין ֶּׁש ִאי אֶּ ְּפ ָׁשר
ּוליַצֵּ ר ַמ ְּהפֵּ כָה
ִלנְּ גֹ ס ְּב ַׁש ֲעוַת הַ זְּ ַמן ְּ
עַ ל ְּמנַת ֶּׁשּכֻלָ ם י ֹאכְּ לּו אֶּ ת
עֹ ֶּׁשר חָ כְּ ַמת ִא ִמי.

12

חֲ לֹומֹות עַ ל ַה ִמגְ ָּדל ֶשל דרעי
ּכֹואֵּ ב ִלי ֶּׁש ִבנְּ ָין גָבֹוּהַ יֹוצֵּ א ִמ ֶּמנִ י
ּכֹואֵּ ב ִלי לַ ֲעלֹות ְּב ַמעֲ ִלית
ּכֹואֵּ ב ִלי לָ ַדעַ ת ֶּׁשיֵּׁש סֵּ פֶּ ר ָׁשם ְּל ַמ ְּעלָ ה
ּכֹואֵּ ב ִלי ִל ְּראֹות אֶּ ת הַ ִביצָ ה ִמּסָ ִביב לַ ִמגְּ ָדל ֶּׁשל
דרידה
ּכֹואֵּ ב ִלי לַ ֲעזֹב אֶּ ת ַה ָמקֹום ,חֲ ז ָָרה ְּל ַמטָ ה
ִשיחֹות הָ אֲ נ ִָׁשים,
חֹוד ָרנִ י.
ִת ְּרגּום ְּ
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ַמ ָּסע אֶ ל ּתֹוְך ִב ְּטנָּה ֶשל ַהגַ נֶבֶ ת
ַהגְ דֹולָּ ה ִמכָּל – " ַהצִ ּיֹונּות"
טֹוריָה
יס ְּ
אֲ נִ י עֹובֵּ ד ְּב ַמס הַ ַהכְּ נָסָ ה ֶּׁשל ַדפֵּ י הַ ִה ְּ
הַ חֲ סֵּ ִרים ִלי,
יתי ְּבאֶּ ֶּרץ מֻ ֶּּכ ֶּרת,
וְּאֶּ ת י ְָּפיָּה ֶּׁשל ִא ְּׁש ִתי ל ֹא ָקנִ ִ
דֹולים ,חַ ְּס ֵּרי עֶּ ֶּרְך,
ְּב ַמ ְּט ְּבעֹות גְּ ִ
אתי אֹותֹו ְּבאַ ְּלבֹום ְּתמּונֹות י ָָׁשן ֶּׁשל
אֶּ לָ א ָמצָ ִ
סָ בָ ִתי הָ ִע ָירא ִקית,
בּוׁשה ְּב ִבגְּ ֵּדי
ְּתה צְּ ִע ָירהְּ ,ל ָ
ִב ְּדמּות ִא ִמיּ ,כְּ ֶּׁשהָ י ָ
הַ ּכֹובֵּ ׁש הָ אֵּ ירֹופֶּ ִאי.
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ַמזְ גַן אֲ וִיר ֶשל אַ ְללָּ ה
מּורה
ְּבתֹוְך ִמ ְּד ֶּרכֶּת הַ בַ גְּ רּות הַ ל ֹא גְּ ָ
יםמ ִרים
ַמ ְּס ְּמ ֵּרי זִ כְּ רֹונֹות ְּמתּו ִק ָ
נִ נְּ עֲצּו ְּבכַף הָ ֶּרגֶּל
ֶּׁשל הַ יֶּלֶּ ד ו ְַּד ִמי
נִ ְּׁשפַ ְך
ְּב ִש ָירה
עַ ל
הַ ַדף.
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ִספּור אֹור י ֵָּר ַח
"ִּ 07מינִּ ים ֶשל ְת ָמ ִּרים הָ יּו ְבבַ גְ ָדד"
ִּס ְפ ָרה ִּלי סָ בָ ִּתי
ְהֹוסיפָ ה "חֲ בָ ל ֶשעָ ז ְַבנּו,
ו ִּ
ָשם ל ֹא הָ יּו ָש ִּמיִּם ְתרּופֹות בָ אֹ כֶל
ָשם ל ֹא הָ יּו חָ ָמ ָמה
ָשם ל ֹא הָ יִּינּו אֹוכְ ִּלים פָ ָרהְ ,והַ ּקּובֹות הָ יּו
ְמלֵ אֹות ִּב ְב ַשר ֶכבֶ ש"
ְּוגַם ִאם ַד ְּרּכִ י ְּלבַ גְּ ָדד נֶּהֶּ ְּרסָ ה,
וְּלַ ְּמרֹות ֶּׁשאֵּ ינֶּנִ י דֹובֵּ ר אֶּ ת ַה ָשפָ ה,
יֹודעַ ֶּׁשחַ ַיי הֵּ ם חֲ ִתיכַת חֲ ֵּׁשכָה ֶּׁשל
עַ כְּ ָׁשו אֲ נִ י ֵּ
טֹוריָה
יס ְּ
ִה ְּ
הַ ְּתלּויָה
עַ ל וַוִ ,ספּור אֹור י ֵָּרחַ ֶּׁשל סָ בָ ִתי.
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ידן
זִ כָּרֹון ְלל ֹא אַ ִב ָּ
קֹומי בַ ב ֶֹּקר
ִיתי ַמ ֲע ִדיף ֶּשלֶּ ט ֶּׁש ָיקּום ִב ְּמ ִ
הָ י ִ
ְּוי ְִּלבַ ׁש ָמסָ ְך
עֹורר ִב ְּלבּוׁש
ּכְָך ב ֶֹּקר אֶּ חָ ד ִהצְּ לַ ְּח ִתי ְּל ִה ְּת ֵּ
יליָה
חֹומֹות ַק ְּל ִק ְּ
ּושפָ ַתי הָ ְּפכּו ְּלחֹומֹות
ְּשפָ תֹון ,ב ֶֹּקר אֶּ חָ ד ַק ְּמ ִתי ְּ
יל ָיה
ַק ְּל ִק ְּ
ִיתי חֹומֹות
יליָה ,אֲ בָ ל הָ י ִ
אָ ַמ ְּר ִתי ,אֲ נִ י ְּב ַק ְּל ִק ְּ
יליָה הַ ְּתקּועֹות.
ַק ְּל ִק ְּ
יליָה,
עֹוד ַנ ֲע ֶּשה ִמ ְּמָך ,אָ ְּמרּו חֹומֹות ַק ְּל ִק ְּ
ׁשֹורר הַ ַמ ְּהפֵּ כָה
ְּמ ֵּ
יליֹון ָׁשנָה ,אָ ז
יתי ְּלחַ ּכֹות ִמ ְּ
אֲ בָ ל ל ֹא ָרצִ ִ
ִה ְּתפַ ַש ְּט ִתי
ְּונ ַָת ִתי לָ הֶּ ם אֶּ ת ַה ֶּשלֶּ ט ֶּׁשל הָ ְּרחֹוב.
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אר ָּטה
ֶד ֶרְך ֵה ַסח חַ ְ
ידנְּ יּום
ְּמ ַד ְּב ִרים עַ ל דֹור אַ ִב ֶּ
הֹורי ְּל ִסיג ְַּריָה
ּומחּוץ לַ ָמסָ ְך ֵּמ ִתים ַ
ִ
ֲש ֶּרת אֲ לָ ִפים ְּׁשטַ ר עַ גְּ נֹון
נ ַָתן זְַך ִה ִשיג לֹו ע ֶּ
טֹוריָה בַ גְּ רּוׁש ֶּׁש ִלי ֵּיש חֹ ר.
ּובַ ִה ְּס ְּ
ֶּד ֶּרְך ִמ ְּבטָ א אַ ְּׁשּכְּ נַזִ י
מּורים
ְּמ ַד ְּברֹות אֶּ ל עֵּ י ַני ֻק ְּפ ְּסאֹות ִׁש ִ
ׁשֹוררּ ,כְּ מֹו אֲ ִבי בַ י ִָמים הָ אַ חֲ רֹונִ ים ,הֹולֵּ ְך
וְּהַ ְּמ ֵּ
ַדּורים
ִעם ַשק ֶּׁשל ּכ ִ
ׁשֹורר ,וְּאַ ף ל ֹא ְּר ִאינּוהּו ְּמצַ ֵּיר
אֲ בָ ל אָ ִבי ל ֹא ְּמ ֵּ
וְּלָ כֵּן בֶּ עָ רּוץ הַ ַתחַ ת ל ֹא צִ ְּלמּו אֹותֹו ִמ ַתחַ ת
ְּלזִ כְּ רֹון הַ ַדף
ֶּׁשעָ לָ יו ּכ ַָת ְּב ִתי:
ִּיתי רֹוצֶ ה ִּל ְהיֹות אֹותֹו ִּפגְ יֹון ָד ֶמ ְש ָק ִּאי
"...הָ י ִּ
ֶשאָ ִּבי ָקנָה
ְל ִּא ְשתֹו הָ ִּראשֹונָהִּ .ה ְת ַרגְ שּות – בָ אַ בָ א ֶש ִּלי!".
הּוא ל ֹא ָשח
ֲש ֶּרת אֲ לָ ִפים ִמ ִלים ּכְּ ֵּדי ִליצּור
ע ֶּ
ִשיחַ ֶּ ,ד ֶּרְך הֵּ ּסַ ח
ארטָ ה".
חַ ְּ
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מֹוד ְרנִ י ְבנִ ּתּוחַ פּוקֹו ָּיאנִ י
ַה ְפרֹוי ְֶקט ַה ֶ
חֹולים; ִמ ְּׁשפָ ט; ּכְּ נֶּסֶּ ת;
בַ יִת; ֶּּכלֶּ א; סֵּ פֶּ ר; ִ
ל ֹא בַ ּסֵּ ֶּדר הַ זֶּ ה ,הּוא נרטיב נשי; מזרחי;
הומולסבי; דתי; משוגע ִׁש ָירה
ל ֹא בַ ּסֵּ ֶּדר.
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אָּ ִבי ַה ֵמת
בּולים אָ ְּספּו אֶּ ת י ָָמיו הָ אַ חֲ רֹונִ ים
הַ ִ
ֶּׁשל אָ ִבי אֶּ ל תֹוְך ְּמ ִדינֹות ֶּׁשאֲ לֵּ יהֶּ ן
הּוא ל ֹא ִטיֵּל,
אֹותם ְּבתֹוְך ַקע ֲַרת ֵּמי נִ ְּׁש ָמתֹו
ָ
הּוא הֵּ נִ יחַ
ו ְִּקלֵּ ף ֵּמהֶּ ם אֶּ ת ַמעֲ טֶּ פֶּ ת הַ הַ זְּ נָחָ ה,
ֶּׁשל ְּׁשכּונֹות הַ ַמע ֲָמדֹות הַ נְּ מּוכִ יםֶּׁ ,של ָה ִעיִר
חֵּ יפָ ה,
אֵּ בֶּ ל י ְֵּּדיהֶּ ן הַ ַת ְּמנּונִ יֹות ֶּׁשל ָרׁשֻ יֹות הַ ֶּמ ְּמ ָׁשלָ ה
ל ֹא ִא ְּבדּו אֲ ִחיזָה בַ בּול
נֹותר ּכְּ אֹות
וְּהַ ְּדיֹו הַ ָשחֹ ר ַ
ַקיִן.
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בֵ ין אֻ ם-כּו ְלתּום ְלבֵ ין ִא ִמי
ִא ָמא ֶּׁש ִלי ְּמ ַדבֶּ ֶּרת ִעם סָ בָ ִתי ,בַ ָשפָ ה
הָ ִע ָיר ִקית ,הַ ְּטבּולָ ה בַ ָשפָ ה
הָ ִע ְּב ִרית-מ-עַ ְּר ִבית,
ְּתה
אֲ בָ ל ּכְּ ֶּׁש ִהיא בָ אָ ה ַהבַ י ָ
ִהיא ְּמבַ ֶּק ֶּׁשת ֶּׁשאֶּ ְּסגֹ ר אֶּ ת ִׁש ַירת אֻ םּ-כּו ְּלתּום
יקה אַ חֶּ ֶּרת
ְּׁשאָ ִשים מּוזִ ָ
ו ֶּ
ּכְּ ֵּדי ֶּׁשל ֹא ֵּי ְּדעּו ִמי
אֲ נ ְַּחנּו.
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ַה ְלוַאי ְו ָּיכ ְֹל ִּתי לַ ְחזֹר בֵ ין ַסכִ ינֵי ַהזְ ַמן
ְּׁשכּונַת הָ ָדר ְּבחֵּ יפָ ה ִחּכְּ ָתה ְּלסַ ִבי ְּב ִש ְּמלַ ת
חֲ תֻ נָה ְּבלּויָה
יקה לֹו ְּׁש ֵּתי ֻק ִביֹות
ו ְִּלכְּ בֹוד הַ פֶּ נְּ ְּסיָה ִהיא הֶּ עֱנִ ָ
ֵּׁשׁש-בֶּ ׁש ְּׁשחּוקֹות,
ּומזְּ גָה לֹו ּכֹוס עַ ָראק.
ָ
וְּסָ בָ ִתי ִס ְּפ ָרה ִלי ,אֵּ יְך ִהיא י ְָּׁשבָ הְּ ,ב ַתחֲ נַת
הָ אֹוטֹובּוס ,חַ ְּס ַרת ַהגַגֶּׁ ,של ְּׁשכּו ַנת עַ יִן ְּלל ֹא
הַ יָם,
ו ְָּדאֲ גָה ,אֲ בָ ל הּוא אַ ף פַ עַ ם ל ֹא חָ זַר ִמ ָשםּ ,כְּ מֹו
ֶּׁשהָ יָה.
לֶּ עָ בָ ר יֵּׁש זְּ ַמן ִמ ֶּשלֹו
לַ זְּ ַמן יֵּׁש עָ בַ ר ִמ ֶּשלֹו
לַ זְּ ַמן יֵּׁש עָ בַ ר ִמ ֶּשלֹו
מ ה.
אַ ְּללָ ה ַמעַ ק ,סַ בָ א ְּׁשֹל ֹ

12

אּולַ י עֹוד יִגְ ַדל ִלי ִש ְריֹון וְאֶ עֱ ֶׂשה חַ יִל
מֹודד ִעם ֶּרגֶּׁש הַ חֲ ָרטָ ה,
ל ֹא הָ יָה ִלי ִׁש ְּריֹוןְּ ,ל ִה ְּת ֵּ
עַ ל ּכָל הַ זְּ ַמן ֶּׁש ִבזְּ בַ זְּ ִתי,
יתי ְּלנַקֹות אֶּ ת ְּׁש ִבילֵּ י חֻ ְּר ַׁשת
ּכְּ ֶּׁשנִ ִּס ִ
יפטּוס,
הָ אֶּ ָק ִל ְּ
ֶּׁשהֵּ צֵּ לּו עַ ל ִמ ְּׁש ְּטחֵּ י הַ טַ נְּ ִקיםֶּׁ ,שהֻ ְּׁשאֲ רּו ְּב ַמחֲ נֶּה
"ּכּו ְּר ָדנִ י" ְּב ִק ְּר ַית מֹוצְּ ִקין,
ְּל ִמ ְּק ֶּרה ֶּׁשאֵּ יזֶּה ֶּד ִויזְּ ָיה ִמּכֹחֹות הָ אֹויֵּב ָתגִ יחַ
ְּבאֶּ ְּמצַ ע הַ ְּפ ָקק הָ אָ רְֹך ֶּׁשבֵּ ין ַקנְּ יֹון " ַה ִק ְּריֹון"
ְּל ַקנְּ יֹון "חֵּ יפָ ה".
אׁשיּ ,כְּ מֹו ִס ְּפ ִריַת
הֶּ עָ ִלים נִ ְּפלּו ֵּמהָ עֵּ צִ ים ,עַ ל ָר ִ
ילֹוסֹופיָה ּכְּ בֵּ ִדים,
ְּ
ִס ְּפ ֵּרי ִפ
ֶּׁשנָחֲ ָתה בָ אֶּ ְּמצַ ע ְּׁשכּונַת ֵּמאָ ה ֶּׁשעָ ִרים.
גּופי
וְּהַ יֹום ִטפֹות ֶּׁשל ַדםְּ -דיֹו ִמ ְּתנַקֹות ִמנְּ יָר ִ
פֹורר,
הַ ִמ ְּת ֵּ
אֶּ ל חֹולֹות ִמ ְּדבַ ר זִ כְּ רֹון הַ ִשכְּ חָ ה.
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יֵש ִמ ִלים ַמכְ ִעיסֹות
ּכְּ ֶּׁשאָ ִבי פָ ַׁשט אֶּ ת ֶּדגֶּל הַ ְּק ִריאָ ה
ּופָ עַ ְּרנּו פֶּ ה אֶּ ל מּול הַ ּכִ ָשלֹון ֶּׁשלֹו ִל ְּמצ ֹא ִמלָ ה,
ִא ִמי עָ ְּקפָ ה אֶּ ת ִמ ְּש ַרד הַ ִחנּוְך הֶּ עָ ָקר,
ֶּׁשנ ַָתן לָ ּה ּו ְּלאָ ִביִ ,חנּוְך ֶּׁשל עֲבָ ִדים,
אֹותיֹות ֶּׁש ִהיא
רּורי ִ
אֹותנּו ְּבפֵּ ֵּ
ָ
וְּהָ אֲ כִ ילָ ה
אָ ְּספָ ה בָ עָ צְּ ָמה.
אתי ְּבעֵּ ינֵּי אָ ִבי,
ּוכְּ ֶּׁש ָק ָר ִ
הֵּ בַ נְּ ִתי,
ֶּׁשהּוא ל ֹא ִה ְּס ִפיק לַ עֲ רְֹך אֶּ ת סֵּ פֶּ ר חַ יָיו.
וְּל ֹא ִה ְּספַ ְּק ִתי לַ ֲעזֹר לֹו
נֹות ָרה ע ֲֶּק ֶּרת ְּלל ֹא בַ יִת.
וְּהַ ִש ָירה ְּ
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ַּת ְל ִמידמֹו ֶרה
יַד הַ ְּשמ ֹאל ֶּׁש ִלי הֵּ חֵּ לָ ה ִלכְּ תֹב,
ּכְּ ֶּׁש ִה ַּכ ְּר ִתי אֶּ ת ד"ר ְּׁשטַ יְּנְּ בֶּ ְּרגֶּׁ ,ש ָי ַדע
לָ ַקחַ ת ִמלָ ה אַ חַ ת ִב ְּפ ֻק ַדת הַ צָ בָ א ג ְֶּּר ָמנִ י
ּולהַ ְּס ִביר ַד ְּרּכָּה
ְּ
אֵּ יְך ִה ְּתנַהֲ לָ ה ּכָל הַ ַמ ְּח ָׁשבָ ה הַ גֹוסֶּ סֶּ תְּ ,ב ַמחֲ צִ ית
הַ ֵּמאָ ה ַה ְּשרּופָ ה.
ַדּורגֶּל ְּמלֵּ אַ ת
ִיתי י ְָּמנִ י ִקיצֹונִ י ִב ְּקבּוצַ ת ּכ ֶּ
הָ י ִ
ִשנְּ אָ ה,
ֶּׁש ָמכַר אֶּ ת חֻ ְּלצַ ת ַהמֹו ֲעדֹון,
ִב ְּׁש ִביל ַשק הֶּ עָ שּוי ְּק ִלפֹות
ע ֲָרכִ ים.
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ֹשת ַהּיִ ְׂש ְראֵ ִלּיּות
חֲ ר ֶ
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
בַ זְּ ַמן ֶּׁשאַ ֶּתם ְּמעַ נִ ים אֶּ ת הָ עָ ם הַ פָ לֶּ ְּס ִטינִ י
הַ ּכָבּוׁש
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
בַ זְּ ַמן ֶּׁשאַ ֶּתם ַמ ְּפ ִלים אֶּ ת הַ פָ לֶּ ְּס ִטינִ ים-
הַ יִ ְּש ְּראֵּ ִליִ ים
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
ו ְִּת ְּׁשּכְּ חּו אֶּ ת ְּרוָחַ ת ָהעֲנִ יִ ים וְּהַ מֻ ְּחלָ ִׁשים
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
קֹופים ,בָ ֶּרגַע
ַדּורגֶּלּ ,כְּ מֹו ִ
ְּו ִתנְּ הַ מּו ְּב ִמגְּ ְּר ֵּׁשי הַ ּכ ֶּ
ֶּׁש ַש ְּח ָקנִ ים אֶּ ְּתיֹו ִפים נֹוגְּ ִעים בַ ּכַדּור
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
ׁשֹותיהֶּ ם זֹונֹות
יחים ו ְִּלנְּ ֵּ
רּוסים ַמ ְּס ִר ִ
ו ְִּת ְּק ְּראּו לָ ִ
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
ו ְִּת ְּדחּו אֶּ ת ּכְּ נִ יסַ ת הַ זֶּ הּות הַ ִמזְּ ָר ִחית ְּל ָתכְּ נִ יֹות
הַ ִלמּוד הַ ַמ ְּמלַ כְּ ִתיּות
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
ֶּׁשק ַהג ְַּר ִעינִ י
ְּת ְּחזִ יקּו בַ נ ֶּ
ו ַ
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
דֹורׁש
דֹורסָ נִ י ְּלכָל ֵּ
ֶּׁשק ְּ
ו ְִּת ְּמּכְּ רּו נ ֶּ
אַ ל ְּתסַ ְּפרּו ִלי עַ ל ַהשֹואָ ה
ּכִ י ל ֹא ִב ְּׁש ִביל הַ ְּמ ִדינָה הַ ז ֹאת הֵּ ם ֵּמתּו.
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ְק ֶרם גִ לּוחַ אַ הֲ בָּ ה
הֶּ עָ ִדינּות הַ ְּקׁשּוחָ ה ֶּׁשלָ ְך ּכְּ מֹו ּכְּ לֵּ י גִ לּוחַ ְּבאֶּ ְּמצַ ע
ָׁש ַמיִם ְּש ִע ִירים
ּומ ְּס ִת ָירה ַק ְּרחֹו ֵּני ַמחֲ ָׁשבָ ה
נָעָ ה ִב ְּמ ִהירֹות ַ
חֲ לָ ָקה
אֲ נִ י ַמּכִ יר אֶּ ת ּכְּ ִלי הַ גִ לּוחַ ֶּׁשל ַמעַ ְּרכֹות הַ יַחֲ ִסים
נֹופ ִלים עַ ל ִרצְּ פַ ת
ְּק ָׁש ִרים ֶּׁשל ֵּשעָ ר אֲ ֶּׁשר ְּ
הַ ַשיִׁש הָ ִאיטַ ְּל ִקי
ֶּׁשהֵּ בֵּ אנּו ִמתּונִ יס.
ִה ְּתחַ לַ ְּק ִתי
ִבזְּ ַמן
ֶּׁש ִה ְּתגַלַ ְּחנּו
ִה ְּתגַלַ ְּח ָת ִבזְּ ַמן
ֶּׁש ִה ְּת חַ לֵּ ק  -לָ נ ּו
וְּנִ ְּׁשאַ ְּרנּו אֲ נִ י גּוׁש וְּאַ ְּת חֶּ ְּל ַקת אֲ ָד ָמה ְּמ ֻלכְּ לֶּ כֶּת
ְּמחַ ְּפ ִשים
ימה.
ִטפָ ה ְּבלֵּ ב ְּב ִדידּות ַהזְּ ִר ָ
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קֹורה עַ ל
ִׂשימּו לֵ בִׂ ,שימּו לֵ ב ַמה ֶ
ַרכֶבֶ ת ַה ָּשפָּ ה ֶשלָּ נּו
ע ֲָר ִבי ַמ ְּס ִריחַ ּ ,כֶּלֶּ ב עֲ ָר ִבי ,אַ ל ת ֹאכַל ּכְּ מֹו ע ֲָר ִבי,
ַמה ִה ְּתלַ בַ ְּׁש ָת ּכְּ מֹו עֲ ָר ִבי?!
ֲבֹודה ע ֲָר ִבית,
אַ ָתה ֵּמ ִריחַ ּכְּ מֹו ע ֲָר ִבי ,אֵּ יזֹו ע ָ
ִא ָמא ֶּׁש ְּלָך ע ֲָר ִביָה ,אֹוכֶּלֶּ ת ב...
ע ֲָר ִבים צָ ִריְך לַ הֲ רֹג ּכְּ ֶּׁשהֵּ ם ְּקטַ נִ ים.
זֹור ִקים אֶּ ת ַהיְּ לָ ִדים ֶּׁשלָ הֶּ ם עַ ל הַ ִקיר,
ע ֲָר ִבים ְּ
ִאם הַ יֶּלֶּ ד נִ ְּדבַ ק לַ ִקיר ,אָ ז הּוא י ְִּהיֶּה טַ יָח
ּכְּ ֶּׁשיִ גְּ ַדל ו ְִּאם הּוא יִפֹ ל לָ ִרצְּ פָ ה אָ ז הּוא י ְִּהיֶּה
ַרצָ ף.
ע ֲָר ִבי טֹוב הּוא ע ֲָר ִבי ֵּמת.
ָמוֶּת לָ ע ֲָר ִביםָ ,מוֶּת לָ ע ֲָר ִביםָ .מוֶּת לָ ע ֲָר ִבים.
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ֹלהים ל ֹא ְמ ַרחֵ ם עַ ל ָּהאַ ְר ִסים
אֱ ִ
ְה ְפ ֵרחֹות
ו ַ
עֹוב ִרים
ּופ ֵּרחֹות ל ֹא ְּ
אַ ְּר ִסים ְּ
ְּלכִ ָתה י'ִ ,ב ְּש ָרה ְּלאָ זְּ נַי הַ נִ ְּדהָ מֹות
בַ ת קֹול ְּבאֶּ ְּמצַ ע אֹוטֹובּוס ֶּׁשהֶּ ְּח ִליף אֶּ ת עֹורֹו,
ַרגְּ לַ י ִה ְּת ָמ ְּרדּו ,י ַָדי נִ ְּׁש ְּטפּו ְּבחַ דּות,
עֵּ ינַי ָרעֲמּוְּ ,לׁשֹונִ י ִה ְּת ַמ ְּתחָ ה ,י ְַּׁשבָ נִ י הָ פַ ְך מּוצָ ק
הַ חּוׁש השביעי שלי זיהה סַ ָּכנַתִׁ -שיר.

11

אללָּ ה
ַהנ ִָּסיְך ַה ָּק ָּטן ֵמ ָּר ָּמ ְ
נֹותן ִלי ִליׁשֹן
אללָ ה ל ֹא ֵּ
הַ נ ִָסיְך הַ ָקטָ ן ֵּמ ָר ָמ ְּ
ְּב ָרעָ ב רּוחָ נִ יַ ,תחַ ת סֶּ גֶּר הַ ַמ ְּח ָׁשבֹות
ְּלל ֹא בָ ֵּתי סֵּ פֶּ ר ֶּׁשיְּ ַמ ְּלאּו אֶּ ת חַ יָיו
בַ ִשיחֹות עַ ל המעלה הַ טֹובָ ה.
רֹודפֹות אֶּ ת קֹול צדק נִ ְּׁש ָמ ִתי
ַרגְּ לָ יו הַ יְּ חֵּ פֹות ְּ
ּכְּ ֶּׁשהּוא סֹוחֵּ ב עַ ל גַבֹו הַ ָקטָ ן
אֹ כֶּל ֶּׁש ִהגִ יעַ ֵּמהָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות
ֶּׁש ַמאֲ כִ ילֹות וְּל ֹא ּכָל ּכְָך בֹוכֹות.
אֹותי
אללָ ה ַמ ְּׁשּכִ יב ִ
הַ נ ִָסיְך הַ ָקטָ ן שמת ְּב ָר ָמ ְּ
ִליׁשֹן
אַ ְך ִב ְּטנִ י ּכֹואֶּ בֶּ ת ונלחמת
אכּותי,
ִ
בַ שֹבַ ע הַ ְּמלָ
בֹותי
בֵּ ין סַ ּכִ י ֵּני ַמ ְּח ְּׁש ַ
הַ ִמ ְּתרֹוצְּ צֹות ,אֶּ ל מּול ִש ְּמחַ תהַ ַש ְּל ָוה הַ ל ֹא
אֶּ ְּפ ָׁש ִרית.
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טֹוריֹון ַהנָּכֹון
יס ְ
ַה ִה ְ
טֹוריָה
ְּב ַמבָ ט י ִָׁשיר אֶּ ל הַ צַ לָ קֹות ֶּׁשל הַ ִה ְּס ְּ
אֲ נִ י ְּמגַלֶּ ה ֶּׁשהַ ְּפצָ ִעים ל ֹא ִהגְּ ִלידּו
ַרק הַ צְּ עָ קֹות הֻ ְּׁש ְּתקּו
ּומחַ ּכִ ים
יֹוׁש ִבים ְּ
וְּהָ אֲ ִס ִירים ֲע ַדיִן ְּ
טֹוריֹון הַ נָכֹון ָיבֹוא ְּוי ִָאיר
ֶּׁשהַ ִהי ְּס ְּ
אֶּ ת אֲ ג ֵַּמי הַ ְּד ָמעֹותֶּׁ ,של הַ ָקדֹוׁש בָ רּוְך הּוא.
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אֶ ל מּול "אֲ נִ י" אַ חֵ ר
דֹוׁשים
ל ֹא יַעַ זְּ רּו הַ ְּק ִ
ּכְּ ֶּׁש ַהיָד רֹועֶּ ֶּדת
הַ ֵּשעָ ר ל ֹא יִצְּ בַ ע אֶּ ת עַ צְּ מֹו
הַ זְּ ַמן חֹולֵּ ף ְּלאַ ט ְּב ַר ָּכבֹות ְּמ ִהירֹות
ּוצְּ עָ ֶּדיָך הַ ְּמהֻ ּסָ ִסים ְּמבַ ְּע ְּב ִעים ִבי.
ּובכָל ז ֹאת ל ֹא ָיכ ְֹּל ִתי ְּלהַ ְּפ ִסיק ְּל ִה ְּתעַ לֵּ ם ִמ ְּמָך
ְּ
יסטָ נִ י ז ֵָּקן בַ ֶּד ֶּרְך
ּכְּ ֶּׁשפָ נִ ית אֵּ לַ י ִב ְּלבּוׁש אָ ָדם פָ ִק ְּ
ְּל ִב ְּיר ִמינְּ גְּ הַ אם
ּובעֶּ צֶּ ם אַ ָתה ֵּמת ,וַאֲ נִ י זֶּה ֶּׁשרֹועֵּ ד
ְּ
אָ פֹ ר ,חֹולֵּ ף ְּלאַ טְּ ,ב ִׁשיר ָמ ִהיר
ְּב ֶּרגֶּׁש ְּמהֻ ּסָ ס אַ ל מּול גְּ ִו ָי ְּתָך הַ חַ יָה.
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ְל ִמ ְרים
י ְִּהיֶה זִּ כְ ֵרְך בָ רּוְך!
הֹומה ֵּריחַ ְּפ ִריחָ ה הַ ְּמטַ יֶּלֶּ ת בֵּ ין הַ דּוכָנִ ים
ֶּ
ׁשּוק
ִפ ְּיקנִ יק בֵּ ין עַ נְּ נֵּי ִפיחַ עָ סּוק
ׁשּומה ְּמלֵּ אָ ה ֲענָנִ ים ְּמ ַה ְּלכִ ים
ָ
ִבקּור ְּב ַתעֲרּוכָה גְּ
ִסיג ְַּריָה ְּמשֹוחַ חַ ת ִעם ִסיג ְַּריָה
וְּׁשּוב הֲ ִליכָה ִל ְּק ַראת ִׁשכְּ חָ ה.
נִ ִסית ְּלסַ פֵּ ר ִלי ֶּׁשהָ ִיית ְּב ִׁשנּוי
הספקת ְּלסַ פֵּ ר ְּל ִׁשנּוי ִמי אַ ת
ְּ
אַ ְך ל ֹא
ָׁש ַמ ְּע ְּת ֶּׁש ִהג ְַּע ִתי וְּל ֹא ָׁש ַמ ְּע ִתי
ֶּׁשהָ לַ כְּ ְּת.
ִמ ְּר ָים ,נ ַָת ְּת לָ אֵּ ִלים אֶּ ת נִ ְּׁש ַמ ֵּתְך
ֹלהים אֶּ ת אֱ מּונ ָָתּה
ואמְך ִה ְּק ִריבָ ה לָ אֱ ִ
ִפטֵּ ר סֶּ לֶּ ְּרס ְּו ֵּקיית מּון יַצְּ ִחיקּו אותְך ְּבו ַַדאי
וְּאָ נּו נִ ָשאֵּ ר בַ ִמ ְּלחָ ָמה ְּבתֹוְך עֹולָ ם.
ּכְּ ֶּׁשבָ חַ ְּר ִתי צְּ ָד ִדים ,י ַָד ְּע ִתי ֶּׁשאֲ נִ י ל ֹא ָׁש ָייְך
ּוכְּ ֶּׁש ִה ְּׁש ַתיַכְּ ִתי ל ֹא י ַָד ְּע ִתי צְּ ָד ִדים
ּכְּ ֶּׁשנִ ְּפג ְַּׁשנּו ְּפ ָר ִחים ִמ ְּלאּו אֶּ ת הָ אֲ וִיר
ְּוכ ֶָּרגַע ִהזְּ ַּכ ְּר ְּת ִלי ׁשּובִ ,מי ֵּמזִ ין אֶּ ת ָהאֲ ָד ָמה.
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ָּמוֶת ְליֹום הֻ לֶ ֶדת
הַ ָמוֶּת ָקנָה ִלי ְּליֹום הֻ לֶּ ֶּדת
יסים ֶּׁשל י ֶַּדע
ִמכְּ נ ִָסים ִעם הֲ מֹון ּכִ ִ
תֹודה.
לֹומר לֹו ָ
אך אֵּ בֶּ ל הַ י ֶַּדע ל ֹא עָ זַר ִלי ַ
ִהבַ ְּט ִתי ְּב ִש ְּפ ֵּתי ַה ָמוֶּת המלוקקות
אֹותן זָזֹות
ָ
חַ ְּׁש ִתי
עָ ַק ְּב ִתי אַ חֲ ֵּרי הָ אֲ וִיר בַ ְּתנּועָ ה ֶּׁשל ֵּ 56מ ֲעלּות
יתי ִמיץ חָ סֵּ ר בַ גְּ רּות ַקר
ָׁש ִת ִ
טָ עַ ְּמ ִתי אֶּ ת ְּמלֵּ חּות הַ זֵּ עָ ה ֶּׁשל יֹום הֹולַ ְּד ִתי
ּובכָל ז ֹאת ִפגּועֵּ י ִש ְּמחָ ה ִה ְּתנ ְַּפצּו עַ ל עצבי
ְּ
יבי
ו ְָּק ְּר ְּבנֹות הַ יֹום חָ סֵּ ר ָמנֹוחַ ִה ְּתרֹוצְּ צּו ִמ ְּּס ִב ִ
ְּב ָשפֹות ׁשֹונֹות
נֹורא
ִרקּוד עֵּ ירֹם ָ
ַדּוריֹות הַ ָדם ֶּׁשל ַהפֶּ גֶּר נִ ְּלחֲ מּו בַ י ֶַּדע ַהּכֹובֵּ ׁש
ּכ ִ
ֶּׁש ִהגִ יעַ אֶּ ל צִ פָ ְּרנַי
ֶּׁ SMSשל ִ SOSחפֵּ ש גְּ ֵּדרֹות ֶּׁשל
ִׁש ָירה.
לָ בַ ְּׁש ִתי אֶּ ת ִמכְּ נָסַ י ַה ָק ִרים הָ ֵּר ִיקים
ְּבאֶּ ְּמצַ ע ָרחֹוק בַ נְּ גְּ לָ ֶּד ִׁשי ְּבלֹונְּ דֹון
ו ְִּה ְּתי ַַש ְּב ִתי ִלכְּ תֹב ַמאֲ ָמר
עַ ל הַ ִפגּועַ ָה ִע ָיר ִקי
ְּׁשֹלׁש ָׁשנִ ים
ֹלׁשים ו ָ
ֶּׁש ִה ְּת ַרחֵּ ׁש ִל ְּפנֵּי ְּׁש ִ
בּורּה ֶּׁשל אימי.
ְּבטַ ָ
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