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שח-מט
לְלּוחַ הַ שַ ְחמָ ט שֶׁ לִּי
ָפלְשּו חַ ָילִּים ז ִָּרים
בִּ ְקשּו לְהַ כְ ִּתיר לָהֶׁ ם מֶׁ לְֶׁך חָ דָ ש
עִּ ם מַ ְלכָה אֲ פ ָֹרה שֶׁ ִּת ְשמֹר עָ לָיו
יתי ַל ֲעצֹר אֹו ָתם
נ ִִּּס ִּ
לְהַ ְסבִּ יר שֶׁ זֶׁה ל ֹא לְפִּ י הַ חֻ ִּקים
אֲ בָ ל הֵ ם ל ֹא ִּה ְק ִּשיבּו לִּי
וְ נִּצְ חּו.
הַ לּוחַ ִּה ְתמַ לֵא ֵכלִּים אֲ פ ִֹּרים
ֵאין לָהֶׁ ם עִּ ם ִּמי לְשַ חֵ ק
פָשּוט נִּצָ בִּ ים עַ ל הַ לּוחַ
ּובֹוהים..
ִּ
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בבפנים
מַ ְת ִּחיל בְ צִּ פ ְָר ַניִּם
לֹועֵ ס אֲ גּודָ ל
חֹודֵ ר לְתֹוְך הַ בָ שָ ר
נִּכְ נָס דֶׁ ֶׁרְך הַ פ ֶַׁתח
שֶׁ נִּפְ עַ ר בַ בָ שָ ר הֶׁ חָ שּוף
הָ עַ יִּן פֹוגֶׁשֶׁ ת בַ ּוְ ִּריד הַ פֹועֵ ם
ְמבַ ֶׁקשֶׁ ת מֵ הָ ֶׁרגֶׁל ל ְִּדחֹף
אשי"
ָעֹורק הָ ָר ִּ
"ק ִּדימָ ה עַ ד ל ֵ
ָ
רֹוצָ ה ל ְִּראֹות הַ כֹל
מַ ה הֹולְֵך שָ ם בִּ פְ ִּנים.
אֹורפֵיאּוס – כְָך אֲ נִּי בְ גּופִּ י
כְ מֹו ְ
בְ מַ סָ ע לְהַ צִּ יל ֶׁאת נ ְִּשמָ ִּתי.
ּובְ טֶׁ ֶׁרם נִּגְ לּו לִּי ָפנֶׁיהָ ,
נֶׁעֶׁ לְמָ ה.
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ניסיון צבאי
תֹותחָ ן
ִּיתי ְ
הָ י ִּ
זֶׁה שֶׁ ְמדַ ֵיק לַמַ טָ ָרה
שֶׁ יֹושֵ ב בְ בֶׁ טֶׁ ן הַ טַ נְק
דֹואג שֶׁ הַ ָפ ָגז יִּפְ גַע
וְ ֵ
אֹותי ל ְִּהיֹות ְמ ֻדיָק
ִּא ְמנּו ִּ
ֵאיְך ל ְַת ֵקן ְס ִּטיָה
ַל ֲעבֹד הֵ יטֵ ב עִּ ם ַכּוָנֹות
ל ְִּדבֹק בַ ְמ ִּשימָ ה
כְ שֶׁ ָפגַעְ ִּתיִּ ,ה ְרג ְַש ִּתי
כְ ִּאלּו ִּהצְ טַ ַינ ְִּתי בְ ִּמבְ חָ ן
אֹותי
ְתחּושַ ת אֹשֶׁ ר הֵ צִּ יפָה ִּ
אתי בְ ַק ְסדַ ת הַ ֶׁקשֶׁ ר
"מַ טָ ָרה" ָק ָר ִּ
ִּה ְשמַ ְד ִּתי חֲ ִּתיכַת פַח
ִּיתּה לְדַ מֹות
גַם ִּאם יָדַ עְ ִּתי שֶׁ ַתכְ ל ָ
ִּמ ְת ָקן כְ מֹו שֶׁ לִּי ,בֹו יֹושֵ ב ָאדָ ם כָמֹונִּי
זֶׁה ל ֹא הָ יָה חָ שּוב
אֹותי ִּא ְמנּו ל ְִּהיֹות ְמ ֻדיָק
ִּ
וְ ֵאיְך ל ְַת ֵקן ְס ִּטיֹות.
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לוחמי הגטאות
בַ הַ ְד ָרכָה הַ בָ ָאה
אּולַי ֵת ֵרד לִּי ִּד ְמעָ ה
כְ בָ ר כַמָ ה חֳ דָ ִּשים
שֶׁ אֲ נִּי ְמנַסֶׁ ה
לְהַ ְרגִּ יש
ֶׁאת הַ מָ קֹום הַ מּוזָר
שֶׁ בָ חַ ְר ִּתי
מָ קֹום שֶׁ ל חַ יִּים חֲ דָ ִּשים
כְָך נ ְִּתבַ ַק ְש ִּתי לְסַ פֵר
שֹורק כָאן הַ מָ וֶׁת
ּומכָל מָ קֹום ֵ
ִּ
ֹוקה
כְ מֹו ִּשיר מֵ ֶׁא ֶׁרץ ְרח ָ
שֶׁ נ ְִּשזַר בְ ַתע ֲִּשיַת הַ זְ מַ ן שֶׁ ל חַ יַי
בְ עֹוד יֹום הַ ְד ָרכָה
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***
בֹוכֶׁה עַ ל הַ בְ ִּדידּות
ִּד ְמעָ ה זֹו ֶׁלגֶׁת בַ ָפנִּים
ִּיקה גָרֹון
מַ ְחנ ָ
ְמדַ גְ דֶׁ גֶׁת וֵשֶׁ ט
בֹועֶׁ טֶׁ ת בַ ֵקבָ ה
נ ְִּס ֶׁפגֶׁת בַ דָ ם.
אֹו לְהֶׁ פְֶׁך
ִּממַ ֲעלֵה הַ ֵקבָ ה
לְהֶׁ בֶׁ ל הַ פֶׁה
בְ הַ גָהָ ה ִּאלֶׁמֶׁ ת
לַאֲ וִּ יר הָ עֹולָם.
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אמת
ְמפַחֵ ד שֶׁ ל ֹא ִּת ְר ִּאי
ֶׁאת הָ אֱ מֶׁ ת
שֶׁ ַא ְת ְמבַ ֶׁקשֶׁ ת ל ְִּראֹות
כִּ י אֲ נִּי
מַ ְס ִּתיר לִּפְ עָ ִּמים.
ִּהנֵה ִּמ ְסתֹובֵ ב בָ נּו
ַג ְלגַל הַ ִּש ַניִּם
חֹותְך כְ שֶׁ אֲ נ ְַחנּו בֹולְעִּ ים
וְ ֵ
יתנּו
ִּאם הַ ִּמלָה בִּ בְ ִּר ֵ
ל ֹא ִּת ְת ַג ְלגֵל
מַ ה יִּשָ ֵאר לָנּו
כְ שֶׁ מֶׁ ן הַ חַ יִּים
יקה ַת ֲעלֶׁה חֲ לּודָ ה
הַ ְש ִּת ָ
י ִָּת ַקע הַ ַג ְלגַל
ּומַ ה שֶׁ יִּשָ ֵאר לְָך
ִּל ְראֹות
זֹו אֱ מֶׁ ת
עֵ ירֻ מָ ה
ְמ ֻפחֶׁ דֶׁ ת.
כְ מֹו לִּפְ נֵי
הַ נְגִּ יסָ ה מֵ עֵ ץ הַ דַ עַ ת
ֹלהים.
בְ גַן אֱ ִּ

8

אלקּודס
ְקּודס
כְ שֶׁ אֲ נִּי שֹומֵ עַ ֶׁאת הַ ִּמלָה ַאל ְ
אֲ נִּי ְמדַ ְמיֵן עִּ יר ְקדֹושָ ה
חֲ צּויָה בְ סַ כִּ ין
ְמדַ מֶׁ מֶׁ ת.
חֹותּה יְרּושָ ַליִּם
אֲ נִּי ְמדַ ְמיֵן ֶׁאת אֲ ָ
לְבּושָ ה בְ ִּש ְמ ָלה לְבָ נָה
ּובֹוכָה.
אֲ נִּי ְמדַ ְמיֵן ֶׁאת ַי ֲעקֹב וְ עֵ שָ ו
ֶׁרגַע לִּפְ נֵי הַ ִּחבּוק
בַ ְשנִּיֹות הָ ַאחֲ רֹונֹות שֶׁ ל הַ פַחַ ד.
אֲ נִּי רֹוצֶׁ ה לְהַ אֲ ִּמין בְ ַאחֲ ִּרית הַ י ִָּמים
ְבּואה בִּ ְשפַת הַ קֹדֶׁ ש
לְדַ ְקלֵם נ ָ
ְקּודס
ֵאין לִּי ִּמלִּים חּוץ ִּממֵ ְך ַאל ְ
הַ ְש ָאר נִּבְ לַע בִּ ְדמָ מָ ה
ירה לִּי ַרק פ ֶַׁתח ל ְִּק ָללָה עֲמּומָ ה
מַ ְש ִּא ָ
ְקּודס,
אֹוח ַתכ ַאל ְ
כּוס ְ
אּוח ִּתי.
יַא ְ
כֹואב לִּי לֹומַ ר בִּ ְשפ ֵָתְך
לָמָ ה ֵ
ְהּודי
שֶׁ אֲ נִּי י ִּ
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תמונה במדבר
ְרכ ִָּסים שֹול ְִּחים
זְ רֹועֹות לְתֹוְך הַ נַחַ ל
בִּ נְגִּ יעֹות ַקלֹות
ְמטֹופְ פֹות
מַ שָ ב ָקלִּיל שֶׁ ל רּוחַ
נֹוד ִּדים
מַ נ ְִּשים חֹולֹות ְ
ידים ִּמ ְתפ ְַתלִּים בָ עֲרּוצִּ ים.
בִּ וְ ִּר ִּ
חֹד הָ הָ ר מַ ְס ִּתיר עָ נָן
נֹוגֵעַ בַ שָ מַ יִּם
ְמדַ גְ דֵ ג ל ְֵאינְסֹוף
ֶׁאת כַפֹות הָ ַרגְ ַליִּם.
אֲ ִּני יֹושֵ ב עַ ל הָ אֲ בָ נִּים
כְ צֹופֶׁה בִּ ְתמּונֹות בַ ָגל ְֶׁריָה
ֹלהים
שֶׁ ל אֱ ִּ
אֹותן הַ ְרבֵ ה
הּוא צִּ יֵר ָ
ִּיתי
לִּפְ נֵי שֶׁ הָ י ִּ
יֵהָ נּו ִּממֶׁ נָה
הַ ְרבֵ ה ַאחֲ ַרי
אֲ בָ ל אֲ נִּי כָאן עַ ל הָ אֲ בָ נִּים
יֹושֵ ב ּומַ בִּ יט
בְ ֶׁרגַע נִּצְ ִּחי בְ חַ יַי
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נוף מדבר
עָ צְ מַ ת הָ ַרעַ ש
שֶׁ ל הַ שֶׁ ֶׁקט
בַ מַ ֲעלֵה הָ הָ ר
בְ לֵב ִּמ ְדבָ ר
ְצּורים ְמעֹופְ פִּ ים
לְקֹול זִּ ְמזּום י ִּ
בְ בֹהַ ק אֹור שֶׁ מֶׁ ש
ימי
בִּ כְ חֹול נִּצְ ִּחי ְשמֵ ִּ
עַ ל צְ רֹור אֲ בָ נִּים חַ דֹות
דֹוקרֹות
ְ
בֵ ין נ ְִּשימָ ה ִּלנ ְִּשימָ ה
אֲ נִּי ְממֻ ָקם בַ ְתמּונָה.
רּוחַ ְמנַשֶׁ בֶׁ ת בְ ָאזְ נַי
לֹוחֶׁ שֶׁ ת לִּי סֹודֹות,
ָאדי
לְתֹוְך הַ ּו ִּ
ִּמ ְתנ ְַקזֹות מַ ְחשָ בֹות
עֹולֹות בְ מַ ֲעלֵה הָ הָ ר
ֶׁנ ֱעלָמֹות בְ נֶׁצַ ח ִּמ ְדבָ ר.
זְ מַ ן רֹודֵ ף
בְ פִּ תּולֵי ְשבִּ יל
אֹותי בִּ כְ בָ לִּים
ְמבַ ֵקש לִּכְ בֹל ִּ
וַאֲ נִּי בִּ נ ְִּשימֹות עֲמֻ קֹות
שֹולֵחַ אֹותֹו ל ְֶׁאלֶׁף אֲ לָפִּ ים
ירי ִּמ ְדבָ ר
שֶׁ ל ַג ְרגִּ ֵ
ְמ ַנפֵץ אֹותֹו בְ חֹד הָ הָ ר
בְ מַ בָ ט לַמַ עֲלֹות
צֹועֵ ק ְתפִּ לָה
לְתֹוְך עָ צְ מַ ת הָ ַרעַ ש
יקה
שֶׁ ל הַ ְש ִּת ָ
נֶׁאֱ לָם בְ תֹוכָּה.
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אוי כנרת
בֵ ין הָ ָרמָ ה ַל ָגלִּיל
ִּמצָ פֹון לַבִּ ְקעָ ה וְ לָעֵ מֶׁ ק
שֹוכֵן בִּ יב הַ שֹופְ כִּ ין שֶׁ ל הַ ְמ ִּדינָה
יַמַ ת כִּ נ ֶֶׁׁרת
שָ ם ֶׁאפְ שָ ר לְהָ ִּטיל כָל ֶׁרפֶׁש
שָ וֶׁה ְלכָל ֶׁאזְ ָרח ָו ֶׁנפֶׁש
סלֶׁת ַא ְשפָה
לְהַ ְשלִּיְך כָל פְ ֹ
סלֶׁת ְמ ִּסבָ ה
ּולְהַ ְש ִּאיר ע ֲֵרמֹות שֶׁ ל פְ ֹ
וְ ִּאם נ ְִּשאֲ ָרה נ ְֻקדָ ה יְרֻ ָקה בַ ְסבִּ יבָ ה
ַאל ְד ָאגָה ִּהיא כְ בָ ר תֻ ְשחַ ת
עַ ל יְדֵ י הָ ָאח הַ בָ א
ָאז יַא ְללָה בַ אלַאגַן
עַ ם י ְִּש ָר ֵאל חַ י
עַ ד מָ ַתי?
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אלימות
ַאלִּימּות ִּהיא חֹמֶׁ ר טֹוב
שֹורר וְ לַיֹוצֵ ר
ל ְַמ ֵ
ּומשַ דֵ ר
ַסֹוקר ְ
ל ֵ
לַמַ אֲ ִּמין וְ ל ַַקנַאי
לַשֹומֵ ר וְ לָעֹוכֵר
מּונַעַ ת ִּמתֹודַ עַ ת אֱ מֶׁ ת
צֹועֶׁ ֶׁקת עַ ם י ְִּש ָר ֵאל חַ י!
רֹוצָ ה שָ לֹום –
ָכזֶׁה שֶׁ י ִֵּתן לָּה ל ְִּשרֹד,
כִּ י ַאלִּימּות ִּהיא חֹמֶׁ ר עֲבֹודָ ה טֹוב!
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בין הצפירות
ְמחַ מֵ ם לִּי מָ ָרק
לַאֲ רּוחַ ת עֶׁ ֶׁרב
מַ ְשלִּיְך י ְָרקֹות ל ְִּסיר
רֹואה ֵאיְך הֵ ם ְמבַ עְ בְ עִּ ים
וְ ֶׁ
מַ ֲעלִּים נִּיחֹוחַ ְמנַחֵ ם.
אֲ נִּי יֹודֵ עַ
שֶׁ ֶׁאת הַ מָ ָרק הַ זֶׁה
ל ֹא יָכְ לּו לְהָ כִּ ין בַ גֶׁטֹו
וַאֲ נִּי ל ֹא אֲ בַ שֵ ל לְעַ צְ ִּמי
ִּאם ל ֹא ַאפְ ִּריש מַ עֲשֵ ר זִּ כָרֹון
בָ ֶׁרגַע הַ זֶׁה ,בְ סֹופֹו שֶׁ ל יֹום.

14

וינה
נָחָ ה הַ שָ עָ ה עַ ל וִּ ינָה
ַל ְילָה ְמכַסֶׁ ה עַ ל הָ עִּ יר
אֹותּה
ִּה ְספ ְַק ִּתי לְהַ כִּ יר ָ
לְטַ יֵל ְקצָ ת
לֵהָ נֹות מֵ הַ ִּשיר
עֹור ֶׁקיהָ
הַ לִּיד ִּמ ְת ַנגֵן בְ ְ
בֵ ין כִּ כָר מֶׁ ְרכָזִּ ית ל ְָרחֹוב
צְ לִּילֵי ִּש ְקשּוק כִּ ְרכָרֹות
מֹובִּ ילֹות ִּמ ְשפָחֹות ָלרֹב,
ישים ֶׁאת הַ ְקל ִָּסי פֹה
מַ ְרגִּ ִּ
רֹוקדֹות
בַ ִּס ְמטָ אֹות הָ ְ
בְ ֶׁקצֶׁ ב הַ ַּולְס
ַאחַ ת ְש ַתיִּם שָ לֹוש
ַאחַ ת ְש ַתיִּם שָ לֹוש..
ּופַעַ ם בְ יֹום
יתר
רֹוטֵ ט בָ ּה מֵ ָ
ָכזֶׁה ִּמין חַ ד ְמכֹעָ ר
צֹורם ִּדיסֹו ַננְס מֵ הֶׁ עָ בָ ר
ֵ
פֹה ג ְֵרשּו
פֹה ִּהכּו
פֹה פ ְָרשּו ְד ָגלִּים ְלכָל עֵ בֶׁ ר
וְ הַ ֶׁקצֶׁ ב הַ ְקל ִָּסי מַ צְ לִּיף בְ צַ ע ֲִּדי
ַאחַ ת ְש ַתיִּם ַאחַ ת ְש ַתיִּם.
מַ ְחשָ בָ ה עֹוטֶׁ פֶׁת בֵ ין הַ ְתחּושֹות
ִּאם יֵש בַ יִּת בִּ ירּושָ ַליִּםֶׁ ,אפְ שָ ר ִּמּוִּ ינָה לֵהָ נֹות

15

ברלין
ָל ֶׁלכֶׁת בָ ּה
ּולְהַ ְרגִּ יש
שֶׁ ִּאי ֶׁאפְ שָ ר לִּצְ עֹד בָ ּה
צָ עֲדּו בָ ּה עַ ד כְ ֵאב
ִּאי ֶׁאפְ שָ ר לִּכְ עֹס בָ ּה
צּורה כָל כְָך ָיפָה
ְמנֻפֶׁצֶׁ ת בְ ָ
יֵש בָ ּה ְמ ִּסבֹות שֶׁ ל מָ וֶׁת
וְ ֵאבֶׁ ל שֶׁ ל חַ יִּים
חשֶׁ ְך
יֵש בָ ּה ְמאֹורֹות בַ ֹ
חֹותכֶׁת בִּ ְקלִּילּות הָ אֲ וִּ יר
ידיעָ ה שֶׁ ל ֶׁרצַ ח ֶׁ
וִּ ִּ
יֵש בָ ּה חֲ צָ ִּאים,
יֵש בָ ּה ְרבָ עִּ ים,
יֵש בָ ּה ֶׁאת הַ שָ לֵם הֲ כִּ י ָיפֶׁה
יסים.
וְ ִּהיא ֻכלָּה ְר ִּס ִּ
לְטַ יֵל ִּא ָתּה
ּולְהָ בִּ ין
שֶׁ ֵאין מָ ה
הַ כֹל פָתּוחַ ָכאן
וְ עִּ ם ז ֹאת כָל כְָך סָ גּור
ֵאיְך ֶׁאפְ שָ ר לִּפְ תֹחַ ֶׁאת הַ לֵב
ְלכָל כְָך הַ ְרבֵ ה כְ ֵאב
שֹומעִּ ים בָ ּה מַ נְגִּ ינָה בֹועֶׁ טֶׁ ת
ְ
ּומצְ עָ ד ִּאלֵם בְ לִּי צֹוע ֲִּדים.
ִּ
רֹואים בָ ּה ֶׁאת צִּ בְ עֵ י הַ ֶׁקשֶׁ ת
ִּ
שֶׁ ְמיֹעֶׁ דֶׁ ת לְעִּ ּוְ ִּרים.
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התחשבנות עם ירושלים
ָפ ַת ְח ִּתי חַ לֹון ִּה ְדל ְַק ִּתי ִּסיג ְַריָה,
נָשַ פְ ִּתי לְתֹוְך חֲ לַל חָ כְ מָ ה
נ ְִּשכַחַ ת ,בְ תֹוְך יָם אֲ נ ִָּשים
ָרצִּ ים.
עֹורם –
הֹופְ כִּ ים ָ
חֹושפִּ ים ִּש ַניִּם,
ְ
כְ מֹו חֻ דֵ י כִּ ְתרֹו שֶׁ ל דָ וִּ ד,
שֹוכֵב ַתחַ ת ַאבְ נֵי עִּ ירֹו.
יאנִּי הַ מֶׁ לְֶׁך חֲ דָ ָריו,
הֱ בִּ ַ
יתי לְהָ עִּ ירֹו – לַשָ וְ א!
נ ִִּּס ִּ
עַ ְננֵי עָ שָ ן ִּמ ְתפַזְ ִּרים בְ לּולְאֹות הַ מֹחַ
וְ נ ְִּקשָ ִּרים בָ ֵר ָאה הַ חֲ ֵרדָ ה
ל ְִּשלֹום הָ עִּ יר,
ל ְִּשלֹום תֹושָ בֶׁ יהָ ,
גּורים
ְמשַ ל ְִּמים ִּמסֵ י שָ מַ יִּם ְס ִּ
סֹומים.
חֹורי מַ ְח ִּ
מֵ אֲ ֵ
שֹוט ִּרים ְמעַ ְשנִּים לְהַ עֲבִּ יר זְ מַ נָם
ְ
ירהְ ,מבַ ְק ִּשים בַ חֲ צִּ י עִּ בְ ִּרית
בִּ ְש ִּמ ָ
חֲ צִּ י ע ֲָרבִּ ית – "גִּ 'יב ְתעּודָ ה".
זִּ כָרֹון בָ אֲ וִּ יר – ֵאדֵ י ִּמלְחָ מָ ה.
כָאן כ ַָתב הַ מֶׁ לְֶׁך ֶׁאת ִּשיר הַ ִּש ִּירים,
ירה?
יְרּושָ ַליִּם הַ עֹודֵ ְך אֹוהֶׁ בֶׁ ת ִּש ָ
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תייר מקומי
הֹולְֵך בְ ִּס ְמ ְטאֹות הַ זְ מַ ן
חֹומֹותיְִּך
ַ
כְ בִּ יש ִּמ ְתפ ֵַתל בֵ ין
צֹמֶׁ ת ְד ָרכִּ ים שֶׁ ל ְקדֻשָ ה
צַ לְעֹות אֲ ָרזִּ ים חֲ בּויִּים בְ בִּ ְטנְֵך
כָאן נֹוכַח הַ מֶׁ לְֶׁך בְ ַא ְרמֹונֹו
לִּבְ נֹות בַ יִּת לַאֲ דֹונֹו.
כְ ָת ַליְִּך חֲ רּושֵ י צַ לָקֹות
גֹורדֵ י ְשחָ ִּקים בָ אֲ דָ מָ ה
ְ
מַ ה לִּי וְ לְָך ,שָ לֵם?
אֲ נִּי דֹור הַ מּול ְִּטימֶׁ ְדיָה
וְ ַא ְת שֹושַ נַת הַ ְמקֹורֹות.
ַאבְ ֵרְך ְמבַ ֵקש
"בֹוא ַתנִּיחַ ְתפִּ לִּין"
ישים סֹואֲ נִּים.
ּומחּוץ לַחֹומָ ה כְ בִּ ִּ
ִּ
גַם ַא ְת כְ מֹו ֻכלָן
הָ פַכְ ְת מֶׁ ְטרֹופֹולִּין.
ְליַד הַ מַ ְשבִּ יר מַ אֲ הַ ל ְמחָ ָאה
אֲ נִּי מֵ חֲ ִּריש,
מַ גְ בִּ יר צְ עָ דַ יְ ,ממַ הֵ ר ָלעֲבֹודָ ה.
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רכבת העמק
בִּ ְמ ִּסלַת הָ ַרכֶׁבֶׁ ת הַ יְשָ נָה
ָקרֹון ֶׁאחָ ד נ ְִּש ַאר מֵ ָאחֹור
נֹוסעָ יו
פ ַָרק ֶׁאת זִּ כְ רֹונֹות ְ
ּומסֻ ֶׁכנֶׁת
בִּ ִּירידָ ה חַ דָ ה ְ
לְתֹוְך ְתהֹום הַ זְ מַ ן.
ָקרֹון שֵ נִּי עֹוד ִּמ ְש ָת ֵרְך
ְמבַ ֵקש לְהַ ְמ ִּשיְך
לְשַ ְקשֵ ק ,ל ְִּדחֹף ָק ִּדימָ ה
נֹותיו
ְרגָעִּ ים שֶׁ נ ֶֶׁׁא ְספּו ִּמ ְש ָ
ְמפַזְ ִּרים ְר ִּסיסֵ י בַ ְרזֶׁל ל ְַרגְ לָיו.
ִּישי ָקרֹוב ל ַַקטָ ר
ָקרֹון ְשל ִּ
מֹושֵ ְך בְ מַ אֲ מָ ץ
ְמהֻ ְרהָ ר ִּאם לִּגְ רֹר ֶׁאת הַ יְשָ נִּים
ירם בְ חַ נְיֹון ְמאֻ בָ ק,
אֹו לְהַ ְש ִּא ָ
וְ זֶׁה הֶׁ חָ דָ ש דָ בּוק ל ַַקטָ ר
נֹוסֵ עַ בִּ ְת ִּדירּות ַאחֶׁ ֶׁרת
כְ ִּאלּו ל ֹא רֹוצֶׁ ה ל ְִּהיֹות ְקרֹון ַרכֶׁבֶׁ ת
פֹורש כְ ָנ ַפיִּם שֶׁ ל מָ טֹוס,
ֵ
צָ ף עַ ל הָ אֲ וִּ יר כָאֳ ִּניַת ְקסָ ִּמים
לִּפְ עָ ִּמים נ ְִּת ָקעְ ,מסָ ֵרב לָנּועַ
"ק ִּדימָ ה ,לַמַ טָ ָרה"!
ִּלפְ עָ ִּמים צֹועֵ ק – ָ
ַאְך ..הַ ַקטָ ר ל ֹא שֹומֵ עַ
הּוא דֹוהֵ ר לְבַ דֹו
מַ ְש ִּאיר שֹבֶׁ ל זִּ כְ רֹונֹות
שֶׁ הָ יּו כָאן פַעַ ם ַרכָבֹות..
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הר פרנץ
(לסופר פרנץ קפקא)
ִּית יֹודֵ עַ
ִּאם הָ י ָ
בַ ר כֹוכְ בָ א כֹוזֵב
קֹומי הַ יֹום
ֶׁאת ְמ ִּ
ִּית ִּמ ְת ַג ְלגֵל ַאחֶׁ ֶׁרת
אּולַי הָ י ָ
הֹושיעַ
מַ ְחלִּיף ַרגְ ַליִּם ְקצַ ְרצָ רֹות מֵ ִּ
בְ מַ דֵ י ַזיִּת עַ ל ַרגְ ַליִּם חֲ טּובֹות
שֶׁ עָ בְ רּו ִּאמּונִּים וְ ָרצּו לַגְ בָ עֹות
יָצָ א לִּי לִּכְ בֹש כַמָ ה פְ סָ גֹות
כִּ י ִּה ְת ַאפְ שֵ ר לִּי כָאן
וְ ַא ָתה נָבִּ יא ָפצּועַ
ְמבֹולָל בִּ ְשפֹות ֵנכָר
ֲבּורי
כָבַ ְש ָת ע ִּ
ֲבּורנּו
וְ אּולַי ע ֵ
ֶׁאת הַ דַ עַ ת עַ ל הַ ָזר וְ הַ מּוזָר.
חֹוקים
אֲ נ ְַחנּו כָל כְָך ְר ִּ
אֲ נִּי הֹולְֵך עַ ל אֲ דָ מָ ה
וְ ַא ָתה ֵאי שָ ם בַ מֶׁ ְרחָ בִּ ים
ְמ ֻק ְטלָג בִּ לְשֹונֹות ַרבֹות
אֹותּה ְמכֹונָה
אֹותנּו בְ ָ
עָ שּו ָ
בְ דֶׁ ֶׁגם צֶׁ אֱ צָ ֵאי מֹשֶׁ ה ַרבֵ נּו הַ נְבֹוכִּ ים
אֲ בָ ל הַ יֹום שֶׁ לִּי יָכֹול הָ יָה ל ְִּהיֹות הַ מָ חָ ר שֶׁ לְָך
דֹובְ ְרה ָרנַה
גּוטן טָ אג
ְ
מַ יְן הֶׁ ר ַקפְ ָקא פְ ַרנְץ
אֲ נִּי יָכֹול לֹומַ ר
בְ עִּ בְ ִּרית שֶׁ ל חֹול ַא ְדמַ ת קֹדֶׁ ש
לֹותיְִּך
ִּח ְרטּו ָכאן ֶׁאת ִּמ ַ
לְתֹוְך גּופָּה שֶׁ ל הָ עִּ בְ ִּרית
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ְמתֻ חָ מֹות בִּ ְמגַמַ ת הַ ִּספְ רּות
שֶׁ ל ִּמ ְש ַרד הַ ִּחנּוְך הַ צִּ יֹונִּי
נ ְִּשעָ נֹות עַ ל מַ ְדפֵי הַ ְספ ִָּרים
ל ֹא ָרחֹוק מֵ הֶׁ ְרצְ ל ּובּובֶׁ ר
לְעִּ ִּתים ְמנֹעָ רֹות מַ אֲ בַ ק בְ ָידָ ּה
ירה
שֶׁ ל ְסטּודֶׁ נ ְִּטית צְ עִּ ָ
שֶׁ בִּ ְקשָ ה אֹו נ ְִּשלְחָ ה
גַם ִּהיא,
ל ְִּה ְתכ ֵַתב ִּא ְתך
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פרס נובל ברוח
ַאל ַת ֲענֶׁה לָהֶׁ ם ִּדילֶׁן
ֲשֹותך זֹוכֶׁה ִּמשֶׁ לָהֶׁ ם
ל ְַמבַ ְק ִּשים ַלע ְ
ית בְ שֶׁ לְך ,ל ְִּהיֹות ִּאיש בָ עֹולָם
זָכִּ ָ
ְהּודי ִּמשֶׁ לָנּו ,ל ֹא ָאח ,ל ֹא חָ בֵ ר
ל ֹא י ִּ
ל ֹא ֶׁאזְ ַרח הַ ִּמ ְמסָ ד הַ לִּיבֶׁ ָרלִּי
ְהֹודיעַ ..
ֶׁאחָ ד שֶׁ ֵאלָיו ִּמ ְת ַק ְש ִּרים ל ִּ
לָבּוש בִּ בְ גָדֶׁ יך,
זּורים,
ג'ֹוקר מֵ חֲ בִּ ילַת ְקלָפִּ ים פְ ִּ
ֶׁ
ַנּוָד ַפיְטָ ן בֹודֵ ד בְ ַרחֲ בֵ י מֹולֶׁדֶׁ ת ַרחֲ בַ ת יָדַ יִּם
ֶׁאת הַ ִּמלִּים שֶׁ לְך כ ַָתבְ ָת ִּמקֹורֹות חַ יֶׁיך
ֶׁאת הַ פְ ָר ִּסים ִּת ְקצֹר בְ שַ ְלו ְָתך הַ ְמפ ְַקפ ֶֶׁׁקת
פּוחית הַ ְקסָ ִּמים שֶׁ לְך
ִּת ְנשֹף לְמַ ִּ
ֶׁאת ְתפִּ ַלת הַ צֶׁ דֶׁ ק שֶׁ ל אֲ נ ִָּשים נִּכְ שָ לִּים.
ַתגִּ יד לָהֶׁ ם ,בְ לִּי ַלעֲנֹות,
אֹותך
שֶׁ ל ֹא יַצְ לִּיחּו ְלהַ ִּשיג ְ
ישך בַ חֲ לִּיפָה ְמהֻ דֶׁ ֶׁרת.
לְהַ לְבִּ ְ
בִּ פְ ִּריטָ ה ְקלִּילָה ּובְ ַת ְמלִּיל חֹושֵ ף עַ וְ לָה נֹוסֶׁ פֶׁת
ִּתשָ ֵאר ֶׁאזְ ָרח שֶׁ ל כָבֹוד בָ עֹולָם
הּודי נֹודֵ ד ְמבַ ֵקש ְתשּובָ ה נִּשֵ את בָ רּוחַ ..
ְי ִּ
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יאה
בר ַ
ִּ
ֶׁאת הַ יֹום הַ ְש ִּמי ִּני
שֹור ִּרים
בָ ָרא ל ְַמ ְ
שֶׁ יִּכְ ְתבּו בְ ִּשיר ֶׁאחָ ד
לְעַ ם ֶׁאחָ ד
ֶׁאת סֵ פֶׁר הַ ְספ ִָּרים.
ֶׁאחָ ד מֵ הֶׁ ם פָשַ ע
פּורים אֲ חֵ ִּרים
ִּספֵר ִּס ִּ
בִּ גְ לָלֹו שָ ַרף ֶׁאת ֻכלָם
אּודים עֲשֵ נִּים
נֹותרּו ִּ
ְ
הֵ ם מַ זְ כִּ ִּירים לָנּו בִּ ְרגָעִּ ים ְקטַ נִּים
ֶׁאת לַהַ ט הַ חֶׁ ֶׁרב הַ ִּמ ְתהַ ֶׁפכֶׁת
ירה
ירה לָחּוש טַ עֲמָ ּה שֶׁ ל ִּש ָ
שֶׁ מַ ִּת ָ
ירה
בְ מַ סֶׁ כֶׁת כְ ֵאב יְצִּ ָ
נֹותרּו צַ לְמֵ י ְרמָ זִּ ים
מֵ הַ גֵרּוש ְ
כֹחַ הָ ָרצֹון
וְ צַ עַ ר הַ יֵאּוש
ירה
חפֶׁש הַ בְ ִּח ָ
בֵ ינֵיהֶׁ ם גֹוסֵ ס ֹ
זְ ֹכר ֶׁאת הַ יֹום הַ ְש ִּמינִּי ל ְַק ְדשֹו
ירה
כִּ י בֹו יָדַ עְ ָת טַ עַ ם כְ פִּ ָ
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אברהם
כְ שֶׁ הָ לַכְ ָת הָ לַכְ ָת
כִּ ְתבֵ י ָאבִּ יך ָזנ ְַח ָת
בּושים
פ ַָרצְ ָת ְד ָרכִּ ים לְכִּ ִּ
ִּית ְרכּוש נִּצַ ְח ָת ְמ ָלכִּ ים
ָקנ ָ
הָ פַכְ ָת ָאב ְלפ ֶֶׁׁרא ָאדָ ם
יתך עַ ד זֹוב דָ ם
צֹועֵ ק ֶׁאת בְ ִּר ְ
ֶׁאת בִּ נְך הַ ָקטָ ן ָפ ַג ְש ָת
ַאחֲ ֵרי שֶׁ הָ פַכְ ָת ל ְָאב שֶׁ ל ֻכלָם
הַ ִּאם ִּהגַעְ ָת בַ דֶׁ ֶׁרְך בָ ּה הָ לַכְ ָת
את ֶׁאת אֲ שֶׁ ר בִּ ַק ְש ָת?
הַ ִּאם מָ צָ ָ
כַכֹוכָבִּ ים בַ שָ מַ יִּם יֹו ְדעֵ י ִּש ְמך
כְ ג ְַרגְ ֵרי חֹול מַ אֲ ִּמינִּים בְ דַ ְרכְ ך
הַ ִּאם בֶׁ אֱ מֶׁ ת הֶׁ אֱ מַ נ ְָת
שֶׁ הָ לַכְ ָת ַאחַ ר הַ קֹול,
שֶׁ בָ נֶׁיך ְמשַ ּוְ עִּ ים לָדַ עַ ת?
וְ הּוא ְמלֵא גַעְ גּועַ
ל ָָאדָ ם שֶׁ חָ ַתְך בִּ בְ שָ רֹו
בַ הֲ ָנפַת סַ כִּ ין בְ עֹולָלֹו
בְ ִּמלָה ְמהַ ְדהֶׁ דֶׁ ת הַ בְ טָ חָ ה
שֶׁ כָל ַתכְ לִּית הָ ָאדָ ם – אֱ מּונָה
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האחים
ִּ
ויגשּו
בְ בֶׁ כִּ י גִּ לָה יֹוסֵ ף ָפנָיו ל ַָא ִּחים
כִּ נְהָ רֹות סֹוחֲ פִּ ים ֲע ִּניִּים ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ שֶׁ פַע
עַ ל ִּמטַ ל ְְטלֵיהֶׁ ם בְ שַ י ָָרה
יאת הַ מַ ְשבִּ יר
לְקֹול ְק ִּר ַ
ל ְֶׁא ֶׁרץ גֹשֶׁ ן בָ אּו
לְהָ ִּקים לָהֶׁ ם בַ יִּת וְ עִּ יר.
הֵ ם י ְָדעּו כִּ י דָ מֹו עַ ל יְדֵ יהֶׁ ם
וְ הּוא ַרק בִּ ֵקש וְ ִּהזְ ִּמין
ֶׁאת ָא ִּחיו הַ צָ עִּ ירֶׁ ,את בִּ ְני ִָּמין
עַ ל גַעְ גּועָ יו ל ְָאבִּ יו שָ ַאל
"הַ עֹוד ָאבִּ י חַ י"?
קֹולֹו שָ מַ ע ַי ֲעקֹב
ֹלהים
בֹו ִּה ְדהֵ ד אֱ ִּ
עַ ם י ְִּש ָר ֵאל ִּה ְת ַפזֵר בַ גֹויִּים
משה
עֹוד יָבֹוא אֲ לֵיכֶׁם ֹ
וְ ִּאתֹו חֹוזֵר חֲ לִּילָה
פַעַ ם ָרעָ ב ּונ ְִּטישָ ה
פַעַ ם ִּשגְ שּוג וְ הַ בְ טָ חָ ה
כְָך הָ עָ ם נָע ָונָד בֵ ין הַ זְ מַ נִּים
תנֶׁת פ ִַּסים.
לָבּוש כְ ֹ
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תולדות
ל ְִּרבְ ָקה כָאֲ בָ ה הַ בֶׁ טֶׁ ן
ִּהיא י ְָדעָ ה שֶׁ זֶׁה הַ הֵ ָריֹון
יֹותר
אֲ בָ ל עִּ ם ז ֹאת כ ַָאב ָלּה ֵ
וְ ִּהיא בִּ ְקשָ ה לְבָ ֵרר
אֹומים
הַ ֵאלּו ְת ִּ
שֶׁ כְָך ָרבִּ ים לְפִּ ְתחֹו שֶׁ ל עֹולָם?
זֶׁה ְמחַ פֵש ַאחַ ר הַ צַ יִּד לְמַ אֲ כָל
וְ זֶׁה בְ צֵ ל ִּאמֹו יֹושֵ ב
פְ גִּ ישָ ה בְ ֶׁרגַע שֶׁ ל ָרעָ ב
ּומשָ ם ִּשנ ְָאה עַ זָה
ִּ
זֶׁה ִּנצֵ ל ֶׁאת חֻ לְשָ תֹו
כֹורה
הֶׁ ע ֱִּרים עַ ל הַ בְ ָ
וְ זֶׁה ְמחַ פֵש ַאחֲ ָריו לַהֲ רֹג
דֹורש נ ְָקמָ ה.
ֵ
יָבֹוא יֹום וִּ יחַ פְ שּו ִּאיש ֶׁאת ָא ִּחיו
ל ְִּסֹלחַ  ,ל ְַקבֵ ל בְ ַאהֲ בָ ה,
אֲ בָ ל ָאז ִּתפְ רֹץ שּוב הָ ֵאיבָ ה
ירה ֶׁאת הַ צַ ו:
שֶׁ מַ זְ כִּ ָ
ִּממֵ עַ יְִּך ִּיפ ֵָרדּו!
וְ הֵ ם לְתֹוְך מַ עְ גַל דָ ִּמים יִּשָ אֲ בּו
כָל ְמב ָֻקשָ ם ל ְִּחיֹות בְ כָבֹוד
בְ ֶׁרחֶׁ ם אֲ דָ מָ ה ְקרּועָ ה
ְמשַ ּוַעַ ת לְהֹוצִּ יא ִּמתֹוכָּה
ְשנֵי לְאֻ ִּמים ַא ִּחים,
חַ יִּים בְ ַאחֲ וָה..
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ויצא
בְ ַרח ֶׁאל הַ חֲ לֹום
שָ ם ִּת ְמצָ א ְתשּובָ ה
ּופ ַָרצְ ָת יַמָ ה וְ ֵק ְדמָ ה
כָל כִּ ּוּון בֹו ִּתבְ חַ ר –
יְהֵ א שֶׁ לְך!
ִּמתֹוְך ְמנּוסָ ה
ִּתפְ גַע בְ מָ קֹום
בֹו מַ ל ְָאכִּ ים יָבֹואּו
מֵ ֶׁרדֶׁ ת מַ עֲלֹות
ִּמ ְשלַבֵ י אֲ דָ מָ ה
שֶׁ ִּהיא שֶׁ לְך,
ְלגַלֹות בָ ּה ֶׁאת הַ הַ בְ טָ חָ ה
ִּסּורי ַאהֲ בָ ה.
נִּכְ בֶׁ שֶׁ ת בְ י ֵ
עֹוד ָתשּוב ֵאלֶׁיהָ בְ הָ מֹון ַרב
ִּי ְש ָר ֵאל ַא ָתה ,חֹולֵם הַ חֲ לֹומֹות
יֵצְ אּו ִּמ ְמך דֹורֹות
שַ יָרֹות ,שַ יָרֹות,
לְחַ פֵש ַאחַ ר ְמקֹומָ ם.
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אקסֹודּוס
"שַ לַח ֶׁאת עַ ִּמי וְ ָיחֹגּו לִּי בַ ִּמ ְדבָ ר"
מֹותינּו
וְ נֵצֵ א בִּ ְש ֵ
ֹותינּו
בִּ ְשמֹות בָ נֵינּו ּובְ נ ֵ
ל ְֶׁא ֶׁרץ חֲ דָ שָ ה
רּורה
בְ דֶׁ ֶׁרְך ל ֹא בְ ָ
ֶׁאל מָ קֹום ל ֹא יָדּועַ
פּורי ָאבֹות
עָ לָיו שָ מַ עְ נּו ִּמ ִּס ֵ
ֹלהי שֶׁ נִּגְ לָה לָרֹועֶׁ ה
ּובְ צַ ו אֱ ִּ
ִּאתֹו ֵנלְֵך בֶׁ אֱ מּונָה
נֹותר ַאחֲ ֵרי חַ יִּים בְ פ ֶֶׁׁרְך
כִּ י מַ ה ַ
טַ עַ ם חֹמֶׁ ר ּולְבֵ נָה.
כְָך מַ ְת ִּחיל הַ ִּספּור הַ מֻ כָר בָ עֹולָם
"א ְקסֹודּוס"
שֶׁ נ ְֶׁח ַרט עַ ל אֳ ִּניַת מַ עְ פִּ ילִּים ֶׁ
וְ הֵ בִּ יא ,שּוב דֶׁ ֶׁרְך הַ יָם
ְקבּוצַ ת מַ אֲ ִּמינִּים
ל ְִּמלְחָ מָ ה עַ ל הַ בַ יִּת
בְ ֶׁא ֶׁרץ חֲ דָ שָ ה.
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עמלק
זְ כֹר ֶׁאת אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה לְך
ִּית עָ יֵף וְ ָיגֵעַ בַ דֶׁ ֶׁרְך
כְ שֶׁ הָ י ָ
בְ ֶׁרגַע עָ מּום שֶׁ ל ִּה ְרהּור
ִּהגִּ יעַ בְ כָל כֹחַ הָ עִּ ְרעּור
ל ְִּמשָ כְ ך ֶׁאל ְמבֹוְך הַ ְספֵקֹות
אֹותך בְ לֶׁכְ ְתך בַ דֶׁ ֶׁרְך.
ַל ֲעצֹר ְ
זְ כֹר ,וְ ַא ָתה ָתשּוש ִּמ ִּמכְ שֹול
מֵ ָאבְ דַ ן הַ מָ קֹום הַ מֻ כָר
בְ ִּחפּוש ַאחַ ר בַ יִּת זָר
ֹלהים ָלגֶׁשֶׁ ת
אֹותך הָ אֱ ִּ
לְשָ ם ִּהנְחָ ה ְ
וְ הּוא ָאחַ ז בַ ע ֲֵקבְ ך וְ חָ סַ ם ֶׁאת הַ דֶׁ ֶׁרְך.
ּומבַ ֵקש לִּגְ דֹעַ
כָל מַ ה שֶׁ בְ ך מַ כֶׁהְ ,
ְמחֵ ה ֶׁאת זִּ כְ רֹו ִּמ ַתחַ ת הַ שָ מַ יִּם
ל ֹא ִּת ְק ָרא לֹו בְ שֵ ם
ל ֹא ַתכִּ יר בֹו ָפנִּים
כִּ י חָ לִּילָה מֵ הָ ִּרים י ְָדך עַ ל ָאדָ ם
ֹלהים.
שֶׁ נִּבְ ָרא בְ צֶׁ לֶׁם אֱ ִּ
עֲמָ לֵק זֶׁה
נִּצָ ב בִּ ְשבִּ ילֵי חַ יֶׁיך
יטך
שֹולֵחַ זְ רֹועֹות לְהָ ִּס ְ
ְשכַח אֹותֹו – הּוא ִּמכְ שֹול
הַ ְמשֵ ְך בְ דַ ְרכְ ך עַ ד שֶׁ ִּיפֹל.
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בצלאל
בְ צֵ ל הָ ֵאל
אּורי
יִּבְ נֶׁה בֶׁ ן ִּ
בִּ ְמלֶׁאכֶׁת מַ ְחשֶׁ בֶׁ ת
יָדָ יו ָידַ יִּם עֹובְ דֹות
ֹלהים
כְָך ָאמַ ר ִּאיש הָ אֱ ִּ
מֵ ֲעדַ ת מַ אֲ ִּמינִּים.
עֹוד הָ רּוחַ ְמנַשֶׁ בֶׁ ת וְ הַ צָ מָ א לַדֶׁ ֶׁרְך הַ נְכֹונָה
יֹודֵ עַ הָ ָאדָ ם כִּ י ַרב הָ עֵ ֶׁרְך
בַ עֲבֹודַ ת הַ ְמלָאכָה:
בְ יָדָ יו יְחַ בֵ ר ,י ְִּמ ַתח הַ י ְִּריעָ ה
יְחַ שֵ ב ֶׁאת הַ ִּמדָ ה הַ ְנכֹונָה
ְידַ ְקדֵ ק בְ ִּחתּוְך הַ ִּשיטָ ה
ַלעֲשֹות ֶׁאת בֵ ית הָ עָ ם
ִּמ ְשכַן הָ אֱ מּונָה.
תֹורה
מֹשֶׁ ה שֶׁ הֵ בִּ יא ֶׁאת הַ ָ
ּומפַעֶׁ מֶׁ ת
גֹואה אֱ מּונָה ְ
בָ ּה ָ
ל ֹא שָ כַח ֶׁאת עֹושֵ ה הַ ְמלָאכָה
שֶׁ בָ נָה ִּמ ְשכַן ִּתפְ ֶׁא ֶׁרת.
ָארֹון חֹוסֶׁ ה בְ צֵ ל הָ אֹהֶׁ ל
ֹלהים ,בֵ ית ִּמ ְקדָ ש
לְעִּ יר אֱ ִּ
ִּמבִּ ימַ ת בֵ ית הַ כְ נֶׁסֶׁ ת בְ ָגלִּיצְ יָה וְ צַ נְעָ א
לְבִּ ְניַן ִּמ ְש ָר ִּדיםּ ,ומַ טֵ ה הַ ִּק ְריָה
ִּשכּון לְזּוגֹות צְ עִּ ִּירים
ּובָ ִּתים שֹוכְ נִּים עַ ל הָ ָא ֶׁרץ
עֹוד מַ ְמ ִּשיכִּ ים ַאנְשֵ י הַ ְמלָאכָה.
לּו י ְִּהי וְ ֶׁת ְחז ְַקנָה ְידֵ יהֶׁ ם בְ י ְָש ָרה!
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תפילת המצורע
ַאיֵה הַ דֶׁ ֶׁרְך ְלכֹהֵ ן
ל ְִּהטַ הֵ ר ִּמ ֶׁנגַע מַ חֲ לָה
ָלבֹוא בָ ּה ל ְַקבֵ ל ֶׁאת הַ בְ ָרכָה
לָשּוב ִּא ָתּה לְחֵ יק חֶׁ בְ ָרה
כִּ י הָ עֹור הָ עֹוטֵ ף ֶׁאת הַ גּוף
ְמ ַגלֶׁה ֶׁאת הַ צַ עַ ר שֶׁ בִּ פְ נִּים
וְ ָאז ִּאי ֶׁאפְ שָ ר
לְהַ ְס ִּתיר ֶׁאת הַ פְ צָ עִּ ים.
ְד ָרכִּ ים ַרבֹות י ְֶׁשנָן
לִּפְ גֹעַ אֹו ל ְִּה ָפגַע
ַרבִּ ים הֵ ם הַ ְשבִּ ילִּים
בַ דֶׁ ֶׁרְך חֲ ז ָָרה
ל ֹא כָל דָ בָ ר ֶׁאפְ שָ ר
לְחַ לֵץ ִּמן הַ ֶׁנגַע
אֲ בָ ל הָ ָרצֹון ל ְִּהטַ הֵ ר ַקיָם
נֹושֵ ם ִּמתֹוְך הַ גּוף
שֶׁ רֹוצֶׁ ה ל ְִּסֹלחַ
ל ְִּה ְתנַקֹות
תּוחים לְצַ לָקֹות.
ַלהֲ ֹפְך פְ צָ עִּ ים פְ ִּ
ַאיֵה הּוא הַ כֹהֵ ן
ִּאיש סֹוד ְמ ַרפֵא חָ כְ מָ ה
אֹותי
אּולַי בַ סֹובְ בִּ ים ִּ
שֹו ֶׁכנֶׁת הַ בְ ָרכָה
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האזינו
ירה
הּוא ָק ָרא ֶׁאת הַ ִּש ָ
נ ַָתן בְ קֹולֹו ֶׁאת כֻלֹו
הּוא ָרצָ ה שֶׁ י ְֵדעּו
שֶׁ יַאֲ זִּ ינּו
ַאחַ ר כְָך נֶׁאֱ סַ ף ֶׁאל הַ הֵ ִּדים שֶׁ ִּה ְש ִּמיעַ
וְ הָ פְַך עַ צְ מֹו לְהֵ ד
יחֹותינּו
ֵ
שֶׁ ְמהַ ְדהֵ ד בְ ִּש
בֵ ין הַ ְמדַ ְק ְד ִּקים הַ ִּמ ְת ַפלְפְ לִּים
לַכֹופְ ִּרים הַ ְמבַ ְק ִּרים
וְ ֻכלָנּו מַ אֲ זִּ ינִּים עַ ד הַ יֹום
ל ִָּאיש הַ הּוא שֶׁ עָ לָה לָהָ ר
בֹותינּו
ל ְִּמשֹות ֶׁאת עַ צְ מֹו מֵ עֹל מַ שָ א אֲ ֵ
עַ ם נָבָ ל וְ ל ֹא חָ כָם
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ביכורי
פֵרֹות הָ עֶׁ צֶׁ ב ּופֵרֹות הַ צְ חֹוק
ֶׁא ְשכֹול שֶׁ ל נַחַ ת וְ שֶׁ ל מַ כְ אֹוב
ָאבִּ יא ז ְַרעֵ י סֹודֹות שֶׁ ל הֶׁ עָ ִּתיד לָבֹוא
וְ ג ְַרגִּ ִּירים ְמ ַת ְק ַת ִּקים שֶׁ ל זִּ כְ רֹונֹות
חמֶׁ ר ַקל)
(א ֱעטֹף אֹותֹו בְ ֹ
ֶׁ
שֶׁ ל ֹא י ְִּהיֶׁה ָקשֶׁ ה ל ְִּסחֹב
ֶׁאשָ א אֹותֹו בִּ ְש ֵתי יָדַ י
כּורי
הַ יֹום יֹום חַ ג לְבִּ ַ
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תפילת חיים לימים נוראים
ּותרּועָ ה
בַ שֹופָר שֶׁ לִּי ֵאין ְשבָ ִּרים ְ
יֵש נְשָ מָ ה ְש ֵקטָ ה
שֶׁ רֹוצָ ה ל ְִּקר ֹא ל ְִּמי שֶׁ שֹומֵ עַ
לֶׁאֱ הֹב ֶׁאת הַ טֹוב וְ ִּל ְלמֹד ֶׁאת הָ ַרע
הַ ְתפִּ לָה שֶׁ לִּי ְמ ֻכ ֶּׁונֶׁת לַמָ קֹום הָ ָאפֹר
שָ ם ֵאין צֶׁ דֶׁ ק וְ ֵאין אֱ מֶׁ ת
יֹותר ּופָחֹות
יֵש ְספֵקֹות ְמלֻטָ ִּשים ֵ
יֵש מַ ְחשָ בֹותְ ,ד ָאגֹות
יסים שֶׁ ל ִּת ְקוָה
ְּור ִּס ִּ
ֶׁאת הָ עֹולָם שֶׁ לִּי כְ בָ ר ל ֹא י ְַת ְקנּו
לִּפְ עָ ִּמים ְיל ְַטפּו ,י ְַשקּו פ ֶַׁרח ,י ְִּטעּו עֵ ץ
ָינִּיחּו לַטֶׁ בַ ע ל ְִּה ְת ַקיֵם
הּוא י ְַמ ִּשיְך ל ְִּה ְסתֹובֵ ב עַ ל צִּ ירֹו
ֶׁאפְ שָ ר לְהָ ֵאט כְ שֶׁ שֹואֲ לִּים ְש ֵאלֹות
בְ חֶׁ ְשבֹון הַ ֶׁנפֶׁש שֶׁ לִּי
ִּהפְ ַק ְד ִּתי הַ ְרבֵ ה ָרצֹון טֹוב
וְ ִּת ְקוָה ְל ִּשנּוי
בְ כָל ַפעַ ם שֶׁ אֲ נִּי מֹושֵ ְך ִּממֶׁ נּו ִּחיּוְך
הַ זְ כּות ְמכַסָ ה עַ ל הַ חֹובָ ה
בַ כְ נִּיסָ ה לְשָ ָנה חֲ דָ שָ ה
לֹוקחַ ֶׁאת ַת ְר ִּמיל הַ זִּ כְ רֹונֹות
אֲ נִּי ֵ
פֹורק אֹותֹו בֵ ין ָת ֵאי הַ מֹחַ
ֵ
נֹושֵ ם ֶׁאת שֶׁ ָאהַ בְ ִּתי
וְ נֹושֵ ף ֶׁאת הַ כְ ֵאב לֶׁחָ לָל..
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חירותי
אֹו ְמ ִּרים שֶׁ ִּהיא שָ ם
ְמ ַרחֶׁ פֶׁת בְ שֶׁ ֶׁקט
כְ ִּאלּו ִּמחּוץ ל ִַּמ ְשחָ ק
אֹומ ִּרים שֶׁ ָתשּוב
ְ
ִּאם נִּצְ עַ ק ִּמתֹוְך לַחַ ש
ִּהיא ִּת ְשמַ ע גַם ִּממֶׁ ְרחָ ק.
בֵ ינ ְַתיִּם ָק ִּמים לְעֹוד יֹום
שֶׁ ל חֹמֶׁ ר וְ לֶׁחֶׁ ם
ְמ ַקי ְִּמים ֶׁאת מַ ה שֶׁ נ ְִּד ָרש
בֵ ין ב ֶֹׁקר לְעֶׁ ֶׁרב חָ דָ ש
אֹומ ִּרים שֶׁ ְקרֹובָ ה
ְ
יֹודעִּ ים שֶׁ טֹובָ ה
ְ
ִּימי
ְמשַ ְח ֶׁר ֶׁרת כָל לַחַ ץ אֹו מֶׁ ַתח פְ נ ִּ
רֹוצִּ ים בָ ּה ,שָ ִּרים לָּה
ְהּודי
יֵש חַ ג בִּ ְשבִּ ילָּה – י ִּ
קֹורא ֵאלֶׁיהָ הַ בִּ ל ְִּתי מֻ שֶׁ גֶׁת,
כָל מַ נ ְִּהיג בָ עֹולָם ֵ
שֶׁ הּוא זֶׁה שֶׁ יָבִּ יא.
בֵ ינ ְַתיִּם הֹולְכִּ ים לִּישֹן
עִּ ם ִּת ְקוָה ְמטֻ ְשטֶׁ שֶׁ ת
שֶׁ ַתהֲ פְֹך מָ חָ ר ל ְָאבָ ק
בֵ ין יֹום לְעֹוד עֶׁ ֶׁרב
צָ ִּריְך לְהַ ְמ ִּשיְך בַ ִּמ ְשחָ ק
וְ הַ זְ מַ ן ִּמ ְת ַג ְלגֵל,
טֹוחֵ ן ֶׁאת הַ לֶׁחֶׁ ם
לְעֹוד יֹום שֶׁ נ ְִּמחַ ק.

חֲ ז ָָקה כְ מֹו ָאדָ ם שֶׁ זֹועֵ ק מֵ הַ מֶׁ ֶׁרד
שָ בּור מֵ עֹוד יֹום שֶׁ שָ ַרד
חֲ בִּ יבָ ה כְ מֹו ֶׁילֶׁד בַ גַן
שֶׁ ְמשַ חֵ ק עִּ ם עָ נָן
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עֲצּובָ ה כְ מֹו יֹפִּ י שֶׁ ג ַֹרש ִּמגַן עֵ דֶׁ ן
בֹודֵ דָ ה ,עַ צְ מָ ִּאית ,י ְִּחידָ ה
ֻכלָם רֹוצִּ ים בָ ּה
וְ ִּהיא בְ עַ צְ מָ ּה
ַרק רֹוצָ ה ל ְִּהיֹות בְ הַ כֹל
אֹו ל ֹא כְ לּום
ַרק ִּת ְק ָרא לָּה
רּותי,
חֵ ִּ
יֹותר
רּותה בָ ָרצֹון הֶׁ עָ מֹק בְ ֵ
חֲ ָ
לִּצְ עֹק :אֲ נִּי כָאן!
וְ ל ֹא ָל ֶׁלכֶׁת עֹוד
בִּ ְשבִּ י כֹחֹו שֶׁ ל הַ זְ מַ ן..
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מסביב לעולם
אֹותי ל ְִּסיבּוב
ַקח ִּ
עַ ל ַקלְנֹועִּ ית ְקטַ נָה
וְ נ ְִּר ֶׁאה ִּמ ְסבִּ יבֵ נּו
ִּמ ְסתֹובֵ ב הָ עֹולָם
ְשנֵינּו בְ שֵ עָ ר לָבָ ן
ְמ ֻקמָ ִּטים מֵ עָ צְ מַ ת הַ חַ יִּים
נֹותר ַרק ל ְִּראֹות
כָל שֶׁ ַ
ֶׁאת מַ ה שֶׁ ִּהצְ ל ְַחנּו
בְ יַחַ ד לִּבְ נֹות
ּול ְַקּוֹות
שֶׁ י ְַמ ִּשיְך בְ שֶׁ לֹו..
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שירת הודיה
הֹודָ יָה ְמפַחֶׁ דֶׁ ת מֵ הַ בַ יִּת,
טּואלִּי
יתי בְ עֵ ינֶׁיהָ חֲ שָ ש ַא ְק ָ
ָר ִּא ִּ
דּורת נ ְִּשמָ ָתּה.
שֶׁ שֻ דַ ר לִּי ִּמתֹוְך מַ הֲ ַ
יְסֹודֹות בֶׁ טֹון ִּמ ְתנ ְַתקים לָּה,
ְשפ ֶָׁתיהָ ְממַ ל ְְמלֹות ְתפִּ לָה
"שֶׁ הֵ ם ִּמ ְש ַתחֲ וִּ ים לְהֶׁ בֶׁ ל וְ ִּריק,
ּומ ְת ַפ ְללִּים ֶׁאל ֵאל ל ֹא יֹו ִּשיעַ ".
ִּ
ָאבִּ יהָ נֹושֵ א עֵ ינָיו,
לַחֲ זֹון ְש ִּקיעַ ת הַ מֹושָ ב
אֲ דָ מָ ה חֲ רּוכָה,
ְמסַ פ ֶֶׁׁרת חֲ לֹום שֶׁ נִּגְ דַ ע
ִּמ ְתנ ֶַׁת ֶׁקת מֵ ַרגְ לֵי הֹודָ יָה.
יתּה נִּשָ א ֶׁאל עָ ל,
בֵ ָ
יסים אֹותֹו עַ ל ְמכֹונָה,
מַ ע ֲִּמ ִּ
"י ְִּתנַשֵ א וְ י ְִּתהַ דַ ר ְשמָ ּה ְד ֻק ְדשָ א",
ֵאין בָ ַריְְך ,בַ ְמ ִּדינָה.
ִּמסָ לֹון הַ ְש ֵכנִּים
רֹומֵ ז הַ ַק ְריָן
שֻ לְחַ ן הַ שַ בָ ת שֶׁ ל ִּמ ְשפ ְַח ָתּה
ִּממֵ ש זְ כּות ִּשיבָ ה.
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תבשילנו
הַ מָ ָרק שֶׁ בִּ שַ ל ְְת
הָ יָה דָ לִּיל בְ ַתבְ לִּינִּים
הָ ֵריחַ שֶׁ נָדַ ף ִּממֶׁ נּו
ִּמלֵא ֶׁאת הַ בַ יִּת
ירה שֶׁ ל ע ֲִּטיפָה ע ֲִּדינָה.
בַ אֲ וִּ ָ
בֵ ין הַ חֲ דָ ִּרים עָ לָה נִּיחֹוחַ סָ פֵק
הַ ִּאם טָ עִּ ים ,אֹו דָ לּוחַ ?
ְהֹוסיף עֹוד ְקצָ ת
אֲ נִּי רֹוצֶׁ ה ל ִּ
ִּמכָל דָ בָ ר
לְחַ זֵק ֶׁאת מַ ה שֶׁ ֶׁאפְ שָ ר
ִּמ ַתבְ ִּשיל הַ ִּמנְחָ ה
שֶׁ נ ְִּסעַ ד י ְַחדָ ו
יתנּו,
לְחַ יִּים טֹובִּ ים בְ בֵ ֵ
לְבַ שֵ ל בֹו ֶׁאת יָמֵ ינּו.
בְ ֵאדֵ י הַ ִּסיד בַ ִּקירֹות,
ִּמבַ עַ ד לַזְ גּוגִּ יֹות
נ ְִּתעַ כֵל בְ מֵ עָ יו שֶׁ ל הַ זְ מַ ן
נְשַ ְח ֵרר מַ ְחשָ בֹות
ְנ ַגלֶׁה ְת ִּהיֹות
מַ ה טֹוב בְ יַחַ ד ל ְִּחיֹות
עַ ד שֶׁ ל ֹא נ ְִּרצֶׁ ה עֹוד ל ְִּהיֹות..
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