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 שח-מט 

י  לִּ  ְללּוַח ַהַשְחָמט שֶׁ

ים  ים ָזרִּ  ָפְלשּו ַחָילִּ

י ְקשּו ְלַהְכתִּ ְך ָחָדשבִּ לֶׁ ם מֶׁ ר ָלהֶׁ  

ְשֹמר ָעָליו תִּ ם ַמְלָכה ֲאֹפָרה שֶׁ  עִּ

י  יתִּ סִּ ָתם ַלֲעֹצר אֹונִּ  

ים  י ַהֻחקִּ ה לֹא ְלפִּ זֶׁ יר שֶׁ  ְלַהְסבִּ

י  יבּו לִּ ְקשִּ  ֲאָבל ֵהם לֹא הִּ

ְצחּו . ְונִּ  

 

ים  ים ֲאֹפרִּ ְתַמֵלא ֵכלִּ  ַהלּוַח הִּ

י ְלַשֵחק  ם מִּ ם עִּ  ֵאין ָלהֶׁ

ים עַ  ָצבִּ ל ַהלּוחַ ָפשּוט נִּ  

ים..  ּובֹוהִּ
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 בבפנים 

יל ָפְרנַ  ַמְתחִּ ם ְבצִּ יִּ  

 לֹוֵעס ֲאגּוָדל 

 חֹוֵדר ְלתֹוְך ַהָבָשר  

ַתח  ְך ַהפֶׁ רֶׁ ְכָנס דֶׁ  נִּ

ָחשּוף  ְפַער ַבָבָשר הֶׁ נִּ  שֶׁ

יד ַהפֹוֵעם  ת ַבְּורִּ שֶׁ ן פֹוגֶׁ  ָהַעיִּ

ְדֹחף   ל לִּ גֶׁ ת ֵמָהרֶׁ שֶׁ ְמַבקֶׁ  

יָמה עַ  י" "ָקדִּ ד ָלעֹוֵרק ָהָראשִּ  

ְראֹות ַהֹכל   רֹוָצה לִּ

ְפנִּ  ים.ַמה הֹוֵלְך ָשם בִּ  

י – ְכמֹו אֹוְרֵפיאּוס  י ְבגּופִּ ָכְך ֲאנִּ  

י.  ְשָמתִּ ת נִּ יל אֶׁ  ְבַמָסע ְלַהצִּ

יָה,  י ָפנֶׁ ְגלּו לִּ ם נִּ רֶׁ  ּוְבטֶׁ

ְלָמה.  עֶׁ  נֶׁ
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 ניסיון צבאי 

י יתִּ תֹוְתָחן  ָהיִּ  

ְמַדיֵ  ה שֶׁ ק ַלַמָטָרה זֶׁ  

ן ַהַטְנק  טֶׁ יֹוֵשב ְבבֶׁ  שֶׁ

ַהָפגָ  ְפַגע ְודֹוֵאג שֶׁ ז יִּ  

ְהיֹות ְמֻדָיק  י לִּ ְמנּו אֹותִּ  אִּ

ָיה   ֵאיְך ְלַתֵקן ְסטִּ

ם ַכָּונֹות   ַלֲעֹבד ֵהיֵטב עִּ

יָמה  ְדֹבק ַבְמשִּ  לִּ

י  ְרַגְשתִּ י, הִּ ָפַגְעתִּ  ְכשֶׁ

ְבחָ  י ְבמִּ ְצַטַיְנתִּ לּו הִּ ן ְכאִּ  

י  יָפה אֹותִּ ר ֵהצִּ  ְתחּוַשת ֹאשֶׁ

י ְבַקְסדַ  ר"ַמָטָרה" ָקָראתִּ שֶׁ ת ַהקֶׁ  

יַכת ַפח  י ֲחתִּ ְשַמְדתִּ  הִּ

יָתּה ְלַדמֹות  ַתְכלִּ י שֶׁ ם ָיַדְעתִּ  ַגם אִּ

י  י, בֹו יֹוֵשב ָאָדם ָכמֹונִּ לִּ ְתָקן ְכמֹו שֶׁ  מִּ

ה לֹא ָהָיה ָחשּוב   זֶׁ

ְהיֹות ְמדֻ  ְמנּו לִּ י אִּ ָיק אֹותִּ  

יֹות.   ְוֵאיְך ְלַתֵקן ְסטִּ
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 לוחמי הגטאות 

ַהָבָאה  ְדָרָכההַ בַ   

ְמָעה  י דִּ  אּוַלי ֵתֵרד לִּ

ים   ְכָבר ַכָמה ֳחָדשִּ

ה  י ְמַנסֶׁ ֲאנִּ  שֶׁ

יש   ְלַהְרגִּ

ת ַהָמקֹום ַהמּוָזר   אֶׁ

י  ָבַחְרתִּ  שֶׁ

ים  ים ֲחָדשִּ ל ַחיִּ  ָמקֹום שֶׁ

י   ְתַבַקְשתִּ ְלַסֵפר ָכְך נִּ  

ת  ָכל ָמקֹום שֹוֵרק ָכאן ַהָמוֶׁ  ּומִּ

יר ץ ְרח ְכמֹו שִּ רֶׁ ֹוָקה ֵמאֶׁ  

ל ַחַיי ַית ַהְזַמן שֶׁ ְשַזר ְבַתֲעשִּ נִּ  שֶׁ

 ְבעֹוד יֹום ַהְדָרָכה 
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*** 

ה ידּות  בֹוכֶׁ ַעל ַהְבדִּ  

ים  ת ַבָפנִּ גֶׁ ְמָעה זֹולֶׁ  דִּ

יָקה ָגרֹון   ַמְחנִּ

ת  גֶׁ ט ְמַדְגדֶׁ ֵושֶׁ  

ת ַבֵקָבה  טֶׁ  בֹועֶׁ

ת  גֶׁ ְספֶׁ . ַבָדםנִּ  

 

ְך אֹו ְלהֶׁ  פֶׁ  

ַמֲעֵלה ַהֵקָבה   מִּ

ה  ל ַהפֶׁ בֶׁ  ְלהֶׁ

ת  מֶׁ לֶׁ  ְבַהָגָהה אִּ

יר ָהעֹוָלם.  ַלֲאוִּ
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 אמת

י   ְמַפֵחד ְראִּ לֹא תִּ שֶׁ  

ת  ת ָהֱאמֶׁ  אֶׁ

ְראֹות  ת לִּ שֶׁ ַאְת ְמַבקֶׁ  שֶׁ

י  י ֲאנִּ  כִּ

ים.  ְפָעמִּ יר לִּ  ַמְסתִּ

 

ְסתֹוֵבב ָבנּו  ֵנה מִּ  הִּ

ם  ַניִּ  ַגְלַגל ַהשִּ

ים  ֲאַנְחנּו בֹוְלעִּ  ְוחֹוֵתְך ְכשֶׁ

 

יֵתנּו  ְברִּ ָלה בִּ ם ַהמִּ  אִּ

ְתַגְלֵגל   לֹא תִּ

ָשֵאר ָלנּו   ַמה יִּ

ים  ן ַהַחיִּ מֶׁ  ְכשֶׁ

 

ה ֲחלּוָדה  יָקה ַתֲעלֶׁ  ַהְשתִּ

ָתַקע ַהַגְלַגל   יִּ

ָשֵאר ָלְך  יִּ  ּוַמה שֶׁ

ְראֹות  לִּ   

ת   זֹו  ֱאמֶׁ

ֵעיֻרָמה          

ת. ְמפֻ            דֶׁ חֶׁ  

 

ְפֵני   ְכמֹו לִּ

יָסה ֵמֵעץ ַהַדַעת   ַהְנגִּ

ים . ְבַגן ֱאֹלהִּ  
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 אלקּודס 

י ֲאנִּ ָלה ַאְלקּוְדס  ְכשֶׁ ת ַהמִּ שֹוֵמַע אֶׁ  

יר ְקדֹוָשה  י ְמַדְמֵין עִּ  ֲאנִּ

ין   ֲחצּוָיה ְבַסכִּ

ת. מֶׁ  ְמַדמֶׁ

 

ת י ְמַדְמֵין אֶׁ ם  ֲאנִּ ֲאחֹוָתּה ְירּוָשַליִּ  

ְמלָ  ה ְלָבָנה ְלבּוָשה ְבשִּ  

 ּובֹוָכה. 

 

ת ַיֲעֹקב   י ְמַדְמֵין אֶׁ ְוֵעָשו ֲאנִּ  

בּוק  ְפֵני ַהחִּ ַגע לִּ  רֶׁ

ל ַהַפַחד.  יֹות ָהַאֲחרֹונֹות שֶׁ  ַבְשנִּ

 

ים  ית ַהָימִּ ין ְבַאֲחרִּ ה ְלַהֲאמִּ י רֹוצֶׁ  ֲאנִּ

ש  ְשַפת ַהֹקדֶׁ  ְלַדְקֵלם ְנבּוָאה בִּ

ֵמְך ַאְלקּוְדס ים חּוץ מִּ לִּ י מִּ  ֵאין לִּ

ְדָמָמה  ְש הַ  ְבַלע בִּ ָאר נִּ  

ְקָלָלה ֲעמּוָמה  ַתח לִּ י ַרק פֶׁ יָרה לִּ  ַמְשאִּ

 כּוס אֹוְחַתכ ַאְלקּוְדס, 

י.   ַיא אּוְחתִּ

ְשָפֵתְך  י לֹוַמר בִּ  ָלָמה כֹוֵאב לִּ

י  י ְיהּודִּ ֲאנִּ  שֶׁ
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 תמונה במדבר 

ים ים  ְרָכסִּ שֹוְלחִּ  

 ְזרֹועֹות ְלתֹוְך ַהַנַחל 

יעֹו ְנגִּ ת ַקלֹות בִּ  

 ְמטֹוְפפֹות 

ל רּוחַ  יל שֶׁ  ַמָשב ָקלִּ

ים  ים חֹולֹות נֹוְדדִּ  ַמְנשִּ

ים. ים ָבֲערּוצִּ ְתַפְתלִּ ים מִּ ידִּ ְורִּ  בִּ

יר ָעָנן   ֹחד ָהָהר ַמְסתִּ

ם   נֹוֵגַע ַבָשַמיִּ

 ְמַדְגֵדג ְלֵאיְנסֹוף 

ם.  ת ַכפֹות ָהַרְגַליִּ  אֶׁ

ים ֲאנִּ  י יֹוֵשב ַעל ָהֲאָבנִּ  

ה בִּ  ְרָיה ְתמּונֹות בַ ְכצֹופֶׁ ָגלֶׁ  

ים  ל ֱאֹלהִּ  שֶׁ

ֵיר אֹוָתן ַהְרֵבה   הּוא צִּ

י  יתִּ ָהיִּ ְפֵני שֶׁ  לִּ

ָנה  מֶׁ  ֵיָהנּו מִּ

 ַהְרֵבה ַאֲחַרי 

ים  י ָכאן ַעל ָהֲאָבנִּ  ֲאָבל ֲאנִּ

יט   יֹוֵשב ּוַמבִּ

י ְבַחַיי  ְצחִּ ַגע נִּ  ְברֶׁ
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 נוף מדבר 

ָהַרַעש   ָעְצַמת  

ט  קֶׁ ל ַהשֶׁ  שֶׁ

ַמֲעֵלה ָהָהר בַ   

ְדָבר   ְבֵלב מִּ

ים ים ְמעֹוְפפִּ ְמזּום ְיצּורִּ  ְלקֹול זִּ

ש  מֶׁ  ְבֹבַהק אֹור שֶׁ

י  י ְשֵמימִּ ְצחִּ ְכחֹול נִּ  בִּ

ים ַחדֹות  ְצרֹורַעל  ֲאָבנִּ  

 דֹוְקרֹות 

יָמה  ְנשִּ יָמה לִּ  ֵבין ְנשִּ

י ְמֻמָקם ַבְתמּוָנה.   ֲאנִּ

 

ת ְבָאְזַני רּוַח ְמַנשֶׁ  בֶׁ  

ת שֶׁ י סֹוד  לֹוחֶׁ ֹות, לִּ  

י   ְלתֹוְך ַהָּואדִּ

ְתַנְקזֹות ַמְחָשבֹות   מִּ

ֲעֵלה ָהָהר עֹולֹות ְבמַ   

ְדָבר.  ַצח מִּ ֱעָלמֹות ְבנֶׁ  נֶׁ

 

 ְזַמן רֹוֵדף 

יל  תּוֵלי ְשבִּ  ְבפִּ

ים  ְכָבלִּ י בִּ ְכֹבל אֹותִּ  ְמַבֵקש לִּ

 

ימֹות ֲעֻמקֹות  ְנשִּ י בִּ  ַוֲאנִּ

ים שֹוֵלַח אֹו ף ֲאָלפִּ לֶׁ תֹו ְלאֶׁ  

ל ְדָבר גַ  שֶׁ יֵרי מִּ ְרגִּ  

 ְמַנֵפץ אֹותֹו ְבֹחד ָהָהר 

 ְבַמָבט ַלַמֲעלֹות 

ָלה   צֹוֵעק ְתפִּ

 ְלתֹוְך ָעְצַמת ָהַרַעש 

יָקה  ל ַהְשתִּ  שֶׁ

ֱאָלם ְבתֹוָכּה.   נֶׁ
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 אוי כנרת 

יל  ֵבין ָהָרָמה ַלָגלִּ  

ְקָעה ְוָלֵעמֶׁ  ָצפֹון ַלבִּ ק מִּ  

ל ַהְמ  ין שֶׁ יב ַהשֹוְפכִּ יָנהשֹוֵכן בִּ דִּ  

ת  רֶׁ נֶׁ  ַיַמת כִּ

ְפָשר ש ָשם אֶׁ פֶׁ יל ָכל רֶׁ ְלָהטִּ  

ש  פֶׁ ְזָרח ָונֶׁ ה ְלָכל אֶׁ  ָשוֶׁ

ת ַאְשָפה  יְך ָכל ְפֹסלֶׁ  ְלַהְשלִּ

ָבה ת ְמסִּ ל ְפֹסלֶׁ יר ֲעֵרמֹות שֶׁ  ּוְלַהְשאִּ

ְשֲאָרה ְנֻקָדה ְיֻרָקה ַבְסבִּ  ם נִּ יָבה ְואִּ  

יא ְכָבר ֻתְשַחת   ַאל ְדָאָגה הִּ

 ַעל ְיֵדי ָהָאח ַהָבא 

אַלאַגן ָאז ַיאְלָלה בַ   

ְשָרֵאל ַחי   ַעם יִּ

 ַעד ָמַתי? 
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 אלימות 

ימּות  ר טֹוב  ַאלִּ יא ֹחמֶׁ הִּ  

 ַלְמשֹוֵרר ְוַליֹוֵצר 

 ַלסֹוֵקר ּוְמַשֵדר

ין ְוַלַקַנאי   ַלַמֲאמִּ

ֵכר ַלשֹוֵמר ְוָלעֹו  

ת  תֹוַדַעת ֱאמֶׁ  מּוַנַעת מִּ

קֶׁ צֹו ְשָרֵאל ַחי! עֶׁ ת ַעם יִּ  

 

   – רֹוָצה ָשלֹום

ְשֹרד,  ֵתן ָלּה לִּ יִּ ה שֶׁ  ָכזֶׁ

ר ֲעבֹוָדה טֹוב!  יא ֹחמֶׁ ימּות הִּ י ַאלִּ  כִּ
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 בין הצפירות 

י ָמָרק   ְמַחֵמם לִּ  

ב  רֶׁ  ַלֲארּוַחת עֶׁ

יר  יְך ְיָרקֹות ְלסִּ  ַמְשלִּ

ים ְורֹואֶׁ  ה ֵאיְך ֵהם ְמַבְעְבעִּ  

יחֹוַח ְמַנֵחם. ַמעֲ  ים נִּ לִּ  

י יֹוֵדעַ   ֲאנִּ

ה  ת ַהָמָרק ַהזֶׁ אֶׁ  שֶׁ

טֹו                                                                                                ין ַבגֶׁ              לֹא ָיְכלּו ְלָהכִּ

י לֹא ֲאַבֵשל ְלַעְצמִּ  י ַוֲאנִּ  

יש ַמֲעֵשר ם לֹא ַאְפרִּ ָכרֹון  אִּ זִּ  

ה, בְ  ַגע ַהזֶׁ ל יֹום.ָברֶׁ סֹופֹו שֶׁ  
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 וינה 

יָנה  ָנָחה ַהָשָעה ַעל וִּ  

יר  ה ַעל ָהעִּ  ַלְיָלה ְמַכסֶׁ

יר אֹוָתּה  י ְלַהכִּ ְסַפְקתִּ  הִּ

 ְלַטֵיל ְקָצת 

יר   ֵלָהנֹות ֵמַהשִּ

  

יהָ  ְתַנֵגן ְבעֹוְרקֶׁ יד מִּ  ַהלִּ

ְרָכזִּ  ָכר מֶׁ ית ָלְרחֹוב ֵבין כִּ  

ְרָכרֹות  ְקשּוק כִּ יֵלי שִּ  ְצלִּ

ְשָפחֹות ָלֹרב,  ילֹות מִּ  מֹובִּ

י ֹפה  ת ַהְקָלסִּ ים אֶׁ ישִּ  ַמְרגִּ

ְמָטאֹות ָהרֹוְקדֹות   ַבסִּ

ב ַהַּוְלס  צֶׁ  ְבקֶׁ

ם ָשלֹוש   ַאַחת ְשַתיִּ

ם ָשלֹוש..  ַאַחת ְשַתיִּ

  

 ּוַפַעם ְביֹום 

ָבּה ֵמיָתר רֹוֵטט   

ין ה מִּ ר ַחד ְמֹכעָ   ָכזֶׁ  

ָעָבר  יסֹוַנְנס ֵמהֶׁ  צֹוֵרם דִּ

 ֹפה ֵגְרשּו 

כּו   ֹפה הִּ

ר ֹפה ָפְרש ים ְלָכל ֵעבֶׁ ּו ְדָגלִּ  

צֶׁ  יף ְבַצֲעדִּ ְוַהקֶׁ י ַמְצלִּ י ב ַהְקָלסִּ  

ם.  ם ַאַחת ְשַתיִּ  ַאַחת ְשַתיִּ

 

ת ֵבין ַהְתחּושֹות פֶׁ  ַמְחָשָבה עֹוטֶׁ

ם ֵיש  ם, אִּ ירּוָשַליִּ ת בִּ יָנה ֵלָהנַביִּ ּוִּ ְפָשר מִּ ֹות אֶׁ  
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 ברלין 

ת כֶׁ ָבּה  ָללֶׁ  

יש   ּוְלַהְרגִּ

ְצֹעד ָבּה  ְפָשר לִּ י אֶׁ אִּ  שֶׁ

 ָצֲעדּו ָבּה ַעד ְכֵאב 

ְכֹעס ָבּה  ְפָשר לִּ י אֶׁ  אִּ

ת ְבצּוָרה ָכל ָכְך ָיָפה  צֶׁ  ְמנֻפֶׁ

ת  ל ָמוֶׁ בֹות שֶׁ  ֵיש ָבּה ְמסִּ

ל חַ  ל שֶׁ ים ְוֵאבֶׁ יִּ  

ְך אֹורֹות ַבחֹ ֵיש ָבּה ְמ  שֶׁ  

יר  ילּות ָהֲאוִּ ְקלִּ ת בִּ כֶׁ ַצח חֹותֶׁ ל רֶׁ יָעה שֶׁ ידִּ  וִּ

ים,   ֵיש ָבּה ֲחָצאִּ

ים,  ֵיש ָבּה ְרָבעִּ

ה  י ָיפֶׁ ת ַהָשֵלם ֲהכִּ  ֵיש ָבּה אֶׁ

ים.  יסִּ יא ֻכָלּה ְרסִּ  ְוהִּ

 

ָתּה   ְלַטֵיל אִּ

ין   ּוְלָהבִּ

ֵאין ָמה   שֶׁ

אן ַהֹכל ָפתּוַח כָ   

ם זֹאת ָכל  ָכְך ָסגּור ְועִּ  

ת ַהֵלב  ְפֹתַח אֶׁ ְפָשר לִּ  ֵאיְך אֶׁ

 ְלָכל ָכְך ַהְרֵבה ְכֵאב 

ת  טֶׁ יָנה בֹועֶׁ ים ָבּה ַמְנגִּ  שֹוְמעִּ

ים.  י צֹוֲעדִּ ֵלם ְבלִּ ְצָעד אִּ  ּומִּ

 

ת  שֶׁ ְבֵעי ַהקֶׁ ת צִּ ים ָבּה אֶׁ  רֹואִּ

ים.  ְּורִּ ת ְלעִּ דֶׁ ְמֹיעֶׁ  שֶׁ
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 התחשבנות עם ירושלים 

יפָ  יַגְרָיה,לֹו חַ   ַתְחתִּ י סִּ ְדַלְקתִּ ן הִּ  

י ְלתֹוְך  ָחְכָמה  ֲחַללָנַשְפתִּ  

ים ְשַכַחת, ְבתֹוְך ָים ֲאָנשִּ  נִּ

ים.   ָרצִּ

ים עֹוָרם    – הֹוְפכִּ

ם,   ַניִּ ים שִּ  חֹוְשפִּ

ד,  ל ָדוִּ ְתרֹו שֶׁ  ְכמֹו ֻחֵדי כִּ

ירֹו.   שֹוֵכב ַתַחת ַאְבֵני עִּ

י יַאנִּ ְך חֲ  ֱהבִּ לֶׁ ָדָריו, ַהמֶׁ  

סִּ  י נִּ ירֹו יתִּ ַלָשְוא!   –ְלָהעִּ  

ים ְבלּוְלאֹות ַהֹמחַ  ְתַפְזרִּ  ַעְנֵני ָעָשן מִּ

ים ָבֵרָאה ַהֲחֵרָדה   ְקָשרִּ  ְונִּ

יר,  ְשלֹום ָהעִּ  לִּ

יָה,  ְשלֹום תֹוָשבֶׁ  לִּ

ים  ם ְסגּורִּ ֵסי ָשַמיִּ ים מִּ  ְמַשְלמִּ

ים.   ֵמֲאחֹוֵרי ַמְחסֹומִּ

 

ים ים ְמַעְשנִּ יר זְ  שֹוְטרִּ ַמָנםְלַהֲעבִּ  

ית  ְברִּ י עִּ ים ַבֲחצִּ יָרה, ְמַבְקשִּ ְשמִּ  בִּ

ית  י ֲעָרבִּ 'יב ְתעּוָדה".  –ֲחצִּ "גִּ  

יר  ָכרֹון ָבֲאוִּ ְלָחָמה.  –זִּ ֵאֵדי מִּ  

ים,  ירִּ יר ַהשִּ ת שִּ ְך אֶׁ לֶׁ  ָכאן  ָכַתב ַהמֶׁ

יָרה? ת שִּ בֶׁ ם ַהעֹוֵדְך אֹוהֶׁ  ְירּוָשַליִּ
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 תייר מקומי 

ְמְט  הֹוֵלְך ְזַמן אֹות הַ ְבסִּ  

ְך  ְתַפֵתל ֵבין חֹומֹוַתיִּ יש מִּ  ְכבִּ

ל ְקֻדָשה  ים שֶׁ ת ְדָרכִּ  ֹצמֶׁ

ְטֵנְך  ים ְבבִּ ים ֲחבּויִּ  ַצְלעֹות ֲאָרזִּ

ְך ְבַאְרמֹונֹו  לֶׁ  ָכאן נֹוַכח ַהמֶׁ

ת ַלֲאדֹונֹו. ְבנֹות ַביִּ  לִּ

 

ְך ֲחרּוֵשי ַצָלקֹות   ְכָתַליִּ

ים ָבאֲ  ָדָמה גֹוְרֵדי ְשָחקִּ  

י ְוָלְך, ָשֵלם? מַ  ה לִּ  

ְדָיה  ימֶׁ י דֹור ַהמּוְלטִּ  ֲאנִּ

 ְוַאְת שֹוַשַנת ַהְמקֹורֹות. 

 

 ַאְבֵרְך ְמַבֵקש 

ין"   לִּ יַח ְתפִּ  "בֹוא ַתנִּ

ים. ים סֹוֲאנִּ ישִּ חּוץ ַלחֹוָמה ְכבִּ  ּומִּ

 ַגם ַאְת ְכמֹו ֻכָלן 

ין.  ְטרֹופֹולִּ  ָהַפְכְת מֶׁ

ָאה  ַהל ְמחָ יר ַמאֲ ְלַיד ַהַמְשבִּ   

יש,   י ֵמֲחרִּ  ֲאנִּ

יר ְצָעַדי, ְמַמֵהר ָלֲעבֹוָדה.   ַמְגבִּ
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 רכבת העמק 

ַלת ְמסִּ ת ַהְיָשָנה  בִּ בֶׁ ָהַרכֶׁ  

ְשַאר ֵמָאחֹור  ָחד נִּ  ָקרֹון אֶׁ

ְכרֹונֹות נֹוְסָעיו  ת זִּ  ָפַרק אֶׁ

ת  נֶׁ יָדה ַחָדה ּוְמֻסכֶׁ ירִּ  בִּ

 ְלתֹוְך ְתהֹום ַהְזַמן.

ְשָתֵרְך שֵ  ֹוןָקר י עֹוד מִּ נִּ  

יְך   ְמַבֵקש ְלַהְמשִּ

יָמה  ְדֹחף ָקדִּ  ְלַשְקֵשק, לִּ

ְשנֹוָתיו  ְספּו מִּ אֶׁ נֶׁ ים שֶׁ  ְרָגעִּ

ל ְלַרְגָליו.  יֵסי ַבְרזֶׁ ים ְרסִּ  ְמַפְזרִּ

י ָקרֹוב ַלַקָטר  ישִּ  ָקרֹון ְשלִּ

 מֹוֵשְך ְבַמֲאָמץ 

ים ת ַהְיָשנִּ ְגֹרר אֶׁ ם לִּ  ְמֻהְרָהר אִּ

יָרם ְבַחְניֹון ְמֻאָבק, ְלהַ ֹו א ְשאִּ  

ָחָדש ָדבּוק ַלַקָטר  ה הֶׁ  ְוזֶׁ

ת  רֶׁ ירּות ַאחֶׁ ְתדִּ  נֹוֵסַע בִּ

ת בֶׁ ְהיֹות ְקרֹון ַרכֶׁ ה לִּ לּו לֹא רֹוצֶׁ  ְכאִּ

ל ָמטֹוס,  ם שֶׁ  פֹוֵרש ְכָנַפיִּ

ים  ַית ְקָסמִּ יר ָכֳאנִּ  ָצף ַעל ָהֲאוִּ

ְתָקע, ְמָסֵרב ָלנּועַ  ים נִּ ְפָעמִּ  לִּ

יָמה, ַלַמָטָרה"!     –ים צֹוֵעק מִּ ְפעָ לִּ  "ָקדִּ  

 ַאְך.. ַהַקָטר לֹא שֹוֵמעַ 

 הּוא דֹוֵהר ְלַבדֹו 

ְכרֹונֹות  ל זִּ יר ֹשבֶׁ  ַמְשאִּ

ָהיּו ָכאן ַפַעם ַרָכבֹות..      שֶׁ
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 הר פרנץ 

 )לסופר פרנץ קפקא(       

יָת יֹוֵדַע   ם ָהיִּ  אִּ

 ַבר כֹוְכָבא כֹוֵזב 

ת ְמקֹומִּ  ַהיֹום י אֶׁ  

ת  רֶׁ ְתַגְלֵגל ַאחֶׁ יָת מִּ  אּוַלי ָהיִּ

יעַ  ם ְקַצְרָצרֹות ֵמהֹושִּ יף ַרְגַליִּ  ַמְחלִּ

ם ֲחטּובֹות  ת ַעל ַרְגַליִּ  ְבַמֵדי ַזיִּ

ים ְוָרצּו ַלְגָבעֹות  מּונִּ ָעְברּו אִּ  שֶׁ

 

ְכֹבש ַכָמה ְפָסגֹות  י לִּ  ָיָצא לִּ

י ָכאן  ְתַאְפֵשר לִּ י הִּ  כִּ

יא  צּועַ פָ ְוַאָתה ָנבִּ  

ְשפֹות ֵנָכר    ְמבֹוָלל בִּ

י    ָכַבְשָת ֲעבּורִּ

 ְואּוַלי ֲעבּוֵרנּו 

ת ַהַדַעת ַעל  ַהזָ   ר ְוַהמּוָזר. אֶׁ  

 

ים   ֲאַנְחנּו ָכל ָכְך ְרחֹוקִּ

י הֹוֵלְך ַעל ֲאָדָמה   ֲאנִּ

ים  ְרָחבִּ  ְוַאָתה ֵאי ָשם ַבמֶׁ

ְלשֹונֹות  ַרבֹות ְמֻקְטָלג בִּ  

ֹוָנה אֹוָתּה ְמכ בְ אֹוָתנּו  ָעשּו  

גֶׁ  יםְבדֶׁ ה ַרֵבנּו ַהְנבֹוכִּ ֱאָצֵאי ֹמשֶׁ ם צֶׁ  

ָלְך  ְהיֹות ַהָמָחר שֶׁ י ָיכֹול ָהָיה לִּ לִּ  ֲאָבל ַהיֹום שֶׁ

 

 דֹוְבְרה ָרַנה  

 גּוְטן ָטאג 

ר ַקְפָקא ְפַרְנץ   ַמְין הֶׁ

 

י ָיכֹול לֹוַמר    ֲאנִּ

בְ  ש ְבעִּ ל חֹול ַאְדַמת ֹקדֶׁ ית שֶׁ רִּ  

ְרטּו כָ  ת  אן חִּ ְך אֶׁ לֹוַתיִּ מִּ  

ית   ְלתֹוְך גּוָפּה ְברִּ ל ָהעִּ שֶׁ  
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ְפרּות   ְמַגַמת ַהסִּ  ְמֻתָחמֹות בִּ

י  יֹונִּ נּוְך ַהצִּ ְשַרד ַהחִּ ל מִּ  שֶׁ

ים   ְשָענֹות ַעל ַמְדֵפי ַהְסָפרִּ  נִּ

ְרְצל ּובּובֶׁ  ר לֹא ָרחֹוק ֵמהֶׁ  

ים ְמֹנעָ  תִּ                             ָדּהיָ בְ רֹות ַמֲאַבק ְלעִּ

ל יָרה  שֶׁ ית ְצעִּ ְנטִּ ְסטּודֶׁ  

ְשְלָחה  ְקָשה אֹו נִּ בִּ  שֶׁ

יא,     ַגם הִּ

ְתך  ְתַכֵתב אִּ  ְלהִּ
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 פרס נובל ברוח 

ן  ַאל ילֶׁ ם דִּ ה ָלהֶׁ ַתֲענֶׁ  

ם  ָלהֶׁ שֶׁ ה מִּ ים ַלֲעשֹוְתך זֹוכֶׁ  ַלְמַבְקשִּ

יש ָבעֹוָלם ְהיֹות אִּ ְלך, לִּ יָת ְבשֶׁ  ָזכִּ

י ָלנּו, לֹא ָאח, לֹא ָחֵבר לֹא ְיהּודִּ שֶׁ מִּ  

י  ָרלִּ יבֶׁ ְמָסד ַהלִּ ְזַרח ַהמִּ  לֹא אֶׁ

יַע..  ים ְלהֹודִּ ְתַקְשרִּ ֵאָליו מִּ ָחד שֶׁ  אֶׁ

יך,  ְבָגדֶׁ  ָלבּוש בִּ

ר ֵמחֲ  ים, ג'ֹוקֶׁ ים ְפזּורִּ יַלת ְקָלפִּ בִּ  

ם ַנָּוד ַפְיָטן בֹו ת ַרֲחַבת ָיַדיִּ דֶׁ ֵדד ְבַרֲחֵבי מֹולֶׁ  

ת הַ  קֹורֹות ַחיֶׁיך אֶׁ ְלך ָכַתְבָת מִּ ים שֶׁ לִּ מִּ  

ת  קֶׁ ְקֹצר ְבַשְלָוְתך ַהְמַפְקפֶׁ ים תִּ ת ַהְפָרסִּ  אֶׁ

ְלך  ים שֶׁ ית ַהְקָסמִּ ְנֹשף ְלַמפּוחִּ  תִּ

לַ  ת ְתפִּ ים.אֶׁ ְכָשלִּ ים נִּ ל ֲאָנשִּ ק שֶׁ דֶׁ ת ַהצֶׁ  

 

י י ַלֲענֹות, ַתגִּ ם, ְבלִּ ד ָלהֶׁ  

יחּו לְ  לֹא ַיְצלִּ יג אֹוְתך שֶׁ ַהשִּ  

ת. רֶׁ יָפה ְמֻהדֶׁ יְשך ַבֲחלִּ  ְלַהְלבִּ

יָלה ּוְבתַ  יָטה ְקלִּ ְפרִּ ת בִּ פֶׁ יל חֹוֵשף ַעְוָלה נֹוסֶׁ ְמלִּ  

ל ָכבֹוד ָבעֹוָלם ְזָרח שֶׁ ָשֵאר אֶׁ  תִּ

ֵשאת ָברּויְ  י נֹוֵדד ְמַבֵקש ְתשּוָבה נִּ ַח.. הּודִּ  
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יַאה   ברִּ

ת ינִּ  אֶׁ י  ַהיֹום ַהְשמִּ  

ים   ָבָרא ַלְמשֹוְררִּ

ָחד  יר אֶׁ ְכְתבּו ְבשִּ יִּ  שֶׁ

ָחד   ְלַעם אֶׁ

ים.  ר ַהְסָפרִּ ת ֵספֶׁ  אֶׁ

ם ָפַשע  ָחד ֵמהֶׁ  אֶׁ

ים ים ֲאֵחרִּ פּורִּ ֵפר סִּ  סִּ

ת  ְגָללֹו ָשַרף אֶׁ ֻכָלם בִּ  

ים  ים ֲעֵשנִּ  נֹוְתרּו אּודִּ

ים ֵהם ַמְזכִּ  ים ְקַטנִּ ְרָגעִּ ים ָלנּו בִּ ירִּ  

ת ַלַהט  רֶׁ אֶׁ ת  בַהחֶׁ כֶׁ ְתַהפֶׁ ַהמִּ  

יָרה ל שִּ יָרה ָלחּוש ַטֲעָמּה שֶׁ ַמתִּ  שֶׁ

יָרה  ת ְכֵאב ְיצִּ כֶׁ  ְבַמסֶׁ

 

ים   ֵמַהֵגרּוש נֹוְתרּו ַצְלֵמי ְרָמזִּ

 ֹכַח ָהָרצֹון 

ש ְוַצַער ַהֵיאּו  

יָרה  ש ַהְבחִּ ם גֹוֵסס ֹחפֶׁ  ֵביֵניהֶׁ

י ְלקַ כֹ זְ  ינִּ ת ַהיֹום ַהְשמִּ שֹו ְד ר אֶׁ  

י בֹו  יָרה כִּ ָיַדְעָת ַטַעם ְכפִּ  
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 אברהם

ָהַלְכתָ  ָהַלְכָת  ְכשֶׁ  

יך ָזַנְחָת   ְתֵבי ָאבִּ  כִּ

ים  בּושִּ ים ְלכִּ  ָפַרְצָת ְדָרכִּ

ַצְחָת ְמלָ  יָת ְרכּוש נִּ ים ָקנִּ כִּ  

א ָאָדם  רֶׁ  ָהַפְכָת ָאב ְלפֶׁ

יְתך ַעד זֹוב ָדם צֹוֵעק ת ְברִּ אֶׁ  

ְנך ַהָקָטן ָפגַ  ת בִּ ְשָת אֶׁ  

ל ֻכָלם  ָהַפְכָת ְלָאב שֶׁ  ַאֲחֵרי שֶׁ

  

ְך ָבּה ָהַלְכָת  רֶׁ ַגְעָת ַבדֶׁ ם הִּ  ַהאִּ

ַקְשָת? ר בִּ ת ֲאשֶׁ ם ָמָצאָת אֶׁ  ַהאִּ

ם יֹו ים ַבָשַמיִּ ְמך ַככֹוָכבִּ ְדֵעי שִּ  

ים ְבַדְרְכך ְכַגְרְגֵרי חֹול ַמֲאמִּ  ינִּ  

ֱאַמְנָת  ת הֶׁ ֱאמֶׁ ם בֶׁ  ַהאִּ

ָהַלכְ  ָת ַאַחר ַהקֹול, שֶׁ  

ים ָלַדַעת?  יך ְמַשְּועִּ ָבנֶׁ  שֶׁ

 

 ְוהּוא ְמֵלא ַגְעגּוַע  

ְבָשרֹו  ָחַתְך בִּ  ָלָאָדם שֶׁ

ין ְבעֹוָללֹו   ַבֲהָנַפת ַסכִּ

דֶׁ  ָלה ְמַהְדהֶׁ ת ַהְבָטָחה ְבמִּ  

ית ָהָאָדם  ָכל ַתְכלִּ ֱאמּוָנה  –שֶׁ  
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ים  ויגשּו האחִּ

י כִּ ָלה יֹוֵסף   ְבבֶׁ ים גִּ ָפָניו ָלַאחִּ  

ַפע   ץ שֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ים אֶׁ יִּ ים ֲענִּ ְנָהרֹות סֹוֲחפִּ  כִּ

ם ְבַשָיָרה  ַטְלְטֵליהֶׁ  ַעל מִּ

יר  יַאת ַהַמְשבִּ  ְלקֹול ְקרִּ

ן ָבאּו  ץ ֹגשֶׁ רֶׁ  ְלאֶׁ

ים יר.  ְלָהקִּ ת ְועִּ ם ַביִּ ָלהֶׁ  

 

ם  ֵהם ָיְדעּו  י ָדמֹו ַעל ְיֵדיהֶׁ כִּ  

ין  ְזמִּ ֵקש ְוהִּ  ְוהּוא ַרק בִּ

ת  ין אֶׁ ְנָימִּ ת בִּ יר, אֶׁ יו ַהָצעִּ ָאחִּ  

יו ָשַאל   ַעל ַגְעגּוָעיו ְלָאבִּ

י ַחי"?   "ַהעֹוד ָאבִּ

 

 קֹולֹו ָשַמע ַיֲעֹקב 

ים  ְדֵהד ֱאֹלהִּ  בֹו הִּ

ְתַפֵזר בַ  ְשָרֵאל הִּ ים ַעם יִּ גֹויִּ  

ם מֹ  שה  עֹוד ָיבֹוא ֲאֵליכֶׁ  

יָלה  תֹו חֹוֵזר ֲחלִּ  ְואִּ

יָשה    ַפַעם ָרָעב ּוְנטִּ

ְגשּוג ְוַהְבָטָחה ַפעַ  ם שִּ  

 

יםָכְך ָהָעם ָנע וָ  ָנד ֵבין ַהְזַמנִּ  

ים.  ת ַפסִּ  ָלבּוש ְכֹתנֶׁ
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 תולדות 

ְבָקה ן  ְלרִּ טֶׁ ָכֲאָבה ַהבֶׁ  

ה ַהֵהָר  זֶׁ יא ָיְדָעה שֶׁ יֹון הִּ  

ם זֹאת ָכַאב לָ  ּה יֹוֵתר ֲאָבל עִּ  

ְקָשה ְלָבֵרר  יא בִּ  ְוהִּ

ים   ַהֵאלּו ְתאֹומִּ

ָכְך  ל עֹוָלם? שֶׁ ְתחֹו שֶׁ ים ְלפִּ ָרבִּ  

 

ד ְלַמֲאָכל  ה ְמַחֵפש ַאַחר ַהַציִּ  זֶׁ

מֹו יֹוֵשב   ה ְבֵצל אִּ  ְוזֶׁ

ל ָרָעב  ַגע שֶׁ יָשה ְברֶׁ  ְפגִּ

ְנָאה ַעָזה  ָשם שִּ  ּומִּ

ה נִּ  ת ֻחְלָשתֹו זֶׁ ֵצל אֶׁ  

ים ֱערִּ ַעל ַהְבכֹוָרה  הֶׁ  

ה ְמַחֵפש ַאֲחָריו ַלֲהֹרג   ְוזֶׁ

. דֹוֵרש ְנָקָמה  

 

יו  ת ָאחִּ יש אֶׁ יַחְפשּו אִּ  ָיבֹוא יֹום וִּ

ְסֹלַח, ְלַקֵבל ְבַאֲהָבה,  לִּ

ְפֹרץ שּוב ָהֵאיָבה   ֲאָבל ָאז תִּ

ת ַהַצו: יָרה אֶׁ ַמְזכִּ  שֶׁ

ָפֵרדּו!  ְך יִּ ֵמַעיִּ  מִּ

ָשֲאבּו ְוֵהם ְלתֹוְך ַמְעַגל ָדמִּ  ים יִּ  

ְחיֹות ְבָכבֹוד   ָכל ְמֻבָקָשם לִּ

ם ֲאָדמָ  חֶׁ ה ְקרּוָעה ְברֶׁ  

תֹוָכּה  יא מִּ  ְמַשַּוַעת ְלהֹוצִּ

ים, ים ַאחִּ  ְשֵני ְלֻאמִּ

ים ְבַאֲחָוה..   ַחיִּ
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 ויצא 

ל ַהֲחלֹום  ְבַרח אֶׁ  

ְמָצא ְתשּוָבה   ָשם תִּ

ְוֵקְדָמה ּוָפַרְצָת ַיָמה   

ּוּון  ְבַחר ָכל כִּ –בֹו תִּ  

ְלך!   ְיֵהא שֶׁ

תֹוְך ְמנּוָסה   מִּ

ְפַגע ְבָמקֹום    תִּ

ים ָיבֹואּו   בֹו ַמְלָאכִּ

ת ַמֲעלֹות  דֶׁ  ֵמרֶׁ

ְשַלֵבי ֲאָדָמה   מִּ

ְלך,  יא שֶׁ הִּ  שֶׁ

ת ַהַהְבָטָחה   ְלַגלֹות ָבּה אֶׁ

סּוֵרי ַאֲהָבה.  ת ְביִּ שֶׁ ְכבֶׁ  נִּ

 

יָה בְ  עֹוד ָתשּוב ָהמֹון ַרב ֵאלֶׁ  

ְשָרֵאל ַאָתה, חֹוֵלם ַהֲחלֹומֹותיִּ   

ְמך דֹורֹות   ֵיְצאּו מִּ

ת, ַשָירֹות, ַשָירֹו  

 ְלַחֵפש ַאַחר ְמקֹוָמם. 
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 אקסֹודּוס 

ְדָבר" י ַבמִּ י ְוָיֹחגּו לִּ ת ַעמִּ  "ַשַלח אֶׁ

ְשמֹוֵתינּו    ְוֵנֵצא בִּ

ְשמֹות ָבֵנינּו ּוְבנ  ֹוֵתינּו בִּ  

ץ חֲ  רֶׁ ָדָשה ְלאֶׁ  

ְך לֹא ְברּוָרה  רֶׁ  ְבדֶׁ

ל ָמקֹום לֹא ָידּועַ   אֶׁ

סִּ  פּוֵרי ָאבֹות ָעָליו ָשַמְענּו מִּ  

ה  ְגָלה ָלרֹועֶׁ נִּ י שֶׁ  ּוְבַצו ֱאֹלהִּ

ֱאמּוָנה  תֹו ֵנֵלְך בֶׁ  אִּ

ְך  רֶׁ ים ְבפֶׁ י ַמה נֹוַתר ַאֲחֵרי ַחיִּ  כִּ

ר ּוְלֵבָנה.   ַטַעם ֹחמֶׁ

 

יל הַ  פּור ַהֻמָכרָכְך ַמְתחִּ ָבעֹוָלם  סִּ  

ְקסֹודּוס"  ים "אֶׁ ילִּ ַית ַמְעפִּ ְחַרט ַעל ֳאנִּ נֶׁ  שֶׁ

יא, ש  ְך ַהָים ְוֵהבִּ רֶׁ ּוב דֶׁ  

ים   ינִּ  ְקבּוַצת ַמֲאמִּ

ת  ְלָחָמה ַעל ַהַביִּ  ְלמִּ

ץ ֲחָדָשה.  רֶׁ  ְבאֶׁ
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 עמלק 

ר ָעָשה ְלך  ֹכרזְ  ת ֲאשֶׁ אֶׁ  

יָת ָעֵיף ְוָיֵגַע בַ  ָהיִּ ְך ְכשֶׁ רֶׁ דֶׁ  

ְרהּור ְברֶׁ  ל הִּ ַגע ָעמּום שֶׁ  

ְרעּור  יַע ְבָכל ֹכַח ָהעִּ גִּ  הִּ

ל ְמבֹוְך  ְמָשְכך אֶׁ ַהְסֵפקֹות  לִּ  

ְך.  רֶׁ ְכְתך ַבדֶׁ  ַלֲעֹצר אֹוְתך ְבלֶׁ

 

ְכשֹול  מִּ  ְזֹכר, ְוַאָתה ָתשּוש מִּ

 ֵמָאְבַדן ַהָמקֹום ַהֻמָכר 

ת ָזר  פּוש ַאַחר ַביִּ  ְבחִּ

ת  ְנָחה אֹוְתךְלָשם הִּ  שֶׁ ים ָלגֶׁ ָהֱאֹלהִּ  

ְך. רֶׁ ת ַהדֶׁ  ְוהּוא ָאַחז ַבֲעֵקְבך ְוָחַסם אֶׁ

  

ְגֹדעַ ָכל ַמה שֶׁ  ה, ּוְמַבֵקש לִּ ְבך ַמכֶׁ  

ם ַתַחת ַהָשַמיִּ ְכרֹו מִּ ת זִּ  ְמֵחה אֶׁ

ְקָרא לֹו ְבֵשם   לֹא תִּ

ים  יר בֹו ָפנִּ  לֹא ַתכִּ

ים ָיְדך ַעל יָלה ֵמָהרִּ י ָחלִּ ָאָדם כִּ  

בְ  נִּ ים. שֶׁ ם ֱאֹלהִּ לֶׁ ָרא ְבצֶׁ  

 

ה   ֲעָמֵלק זֶׁ

צָ  יֵלי ַחיֶׁיך נִּ ְשבִּ ב בִּ  

יְטך שֹוֵלַח ְזרֹוע ֹות ְלָהסִּ  

ְכשֹול  –ְשַכח אֹותֹו  הּוא מִּ  

ֹפל.  יִּ  ַהְמֵשְך ְבַדְרְכך ַעד שֶׁ
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 בצלאל 

ָהֵאל   ְבֵצל  

י  ן אּורִּ ה בֶׁ ְבנֶׁ  יִּ

ת  בֶׁ ת ַמְחשֶׁ אכֶׁ ְמלֶׁ  בִּ

ם עֹוָיָדיו יָ  ְבדֹות  ַדיִּ  

ים   יש ָהֱאֹלהִּ  ָכְך ָאַמר אִּ

ים. ֵמעֲ  ינִּ ַדת ַמֲאמִּ  

ת וְ  בֶׁ ְך ַהְנכֹוָנה עֹוד ָהרּוַח ְמַנשֶׁ רֶׁ ַהָצָמא ַלדֶׁ  

ְך   י ַרב ָהֵערֶׁ  יֹוֵדַע ָהָאָדם כִּ

 ַבֲעבֹוַדת ַהְמָלאָכה: 

יָעה  ְמַתח ַהְירִּ  ְבָיָדיו ְיַחֵבר, יִּ

ָדה ַהנְ  ת ַהמִּ כֹוָנה ְיַחֵשב אֶׁ  

יָטה יְ  תּוְך ַהשִּ ַדְקֵדק ְבחִּ  

ת ֵבית ָהָעם    ַלֲעשֹות אֶׁ

ְשַכן ָהֱאמּוָנה.   מִּ

 

ת ַהתֹוָרה ֹמשֶׁ  יא אֶׁ ֵהבִּ ה שֶׁ  

ת   מֶׁ  ָבּה גֹוָאה ֱאמּוָנה ּוְמַפעֶׁ

ת עֹוֵשה ַהְמָלאָכה   לֹא ָשַכח אֶׁ

ת.  רֶׁ ְפאֶׁ ְשַכן תִּ ָבָנה מִּ  שֶׁ

 

ל  ה ְבֵצל ָהֹאהֶׁ  ָארֹון חֹוסֶׁ

יר אֱ  ְקָדש ְלעִּ ים, ֵבית מִּ ֹלהִּ  

יְצָיה ְוַצְנָעא   ת ְבָגלִּ סֶׁ יַמת ֵבית ַהְכנֶׁ בִּ  מִּ

ְנַין  ְרָיהְלבִּ ים, ּוַמֵטה ַהקִּ ְשָרדִּ מִּ  

ים  ירִּ כּון ְלזּוגֹות ְצעִּ  שִּ

ץ  ים ַעל ָהָארֶׁ ים שֹוְכנִּ  ּוָבתִּ

ים ַאְנֵשי ַהְמָלאָכה. יכִּ  עֹוד ַמְמשִּ

ְחַזְקָנה יְ  י ְותֶׁ ם בְ לּו ְיהִּ ָיְשָרה! ֵדיהֶׁ  
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 תפילת המצורע 

ְך ְלֹכֵהן  ַאֵיה רֶׁ ַהדֶׁ  

ַגע ַמֲחָלה  נֶׁ ַטֵהר מִּ  ְלהִּ

ת ַהְבָרָכה בֹוא בָ לָ  ּה ְלַקֵבל אֶׁ  

ְבָרה  ָתּה ְלֵחיק חֶׁ  ָלשּוב אִּ

ת ַהגּוף  י ָהעֹור ָהעֹוֵטף אֶׁ  כִּ

ים  ְפנִּ בִּ ת ַהַצַער שֶׁ ה אֶׁ  ְמַגלֶׁ

ְפָשר  י אֶׁ  ְוָאז אִּ

יר אֶׁ  ים. ת הַ ְלַהְסתִּ ְפָצעִּ  

 

ְשָנן   ים ַרבֹות יֶׁ  ְדָרכִּ

ָפַגע  ְפֹגַע אֹו ְלהִּ  לִּ

ים   ילִּ ים ֵהם ַהְשבִּ  ַרבִּ

ְך ֲחָזָרה  רֶׁ  ַבדֶׁ

ְפָשר    לֹא ָכל ָדָבר אֶׁ

ַגע  ן ַהנֶׁ  ְלַחֵלץ מִּ

ַטֵהר ַקָים   ֲאָבל ָהָרצֹון ְלהִּ

תֹוְך ַהגּוף   נֹוֵשם מִּ

ְסֹלחַ  ה לִּ רֹוצֶׁ  שֶׁ

ְתַנקֹות   ְלהִּ

ים ְלַצָלקֹות.ֲהפֹ לַ  ים ְפתּוחִּ ְך ְפָצעִּ  

 

 ַאֵיה הּוא ַהֹכֵהן  

יש סֹוד ְמַרֵפא ָחְכָמה   אִּ

י אּו ים אֹותִּ ַלי ַבסֹוְבבִּ  

ת ַהְבָרָכה  נֶׁ  שֹוכֶׁ
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 האזינו 

יָרה  הּוא ת ַהשִּ ָקָרא אֶׁ  

ת ֻכלֹו   ָנַתן ְבקֹולֹו אֶׁ

ֵיְדעּו   הּוא ָרָצה שֶׁ

ינּו  ַיֲאזִּ  שֶׁ

יעַ  ַאַחר ָכְך ְשמִּ הִּ ים שֶׁ ל ַהֵהדִּ ֱאַסף אֶׁ נֶׁ  

 ְוָהַפְך ַעְצמֹו ְלֵהד 

יחֹוֵתינּו   ְמַהְדֵהד ְבשִּ  שֶׁ

ים  ֵבין ְתַפְלְפלִּ ים ַהמִּ ַהְמַדְקְדקִּ  

ים   ים ַהְמַבְקרִּ  ַלכֹוְפרִּ

ים ַעד ַהיֹום ינִּ  ְוֻכָלנּו ַמֲאזִּ

ָעָלה ָלָהר  יש ַההּוא שֶׁ  ָלאִּ

ת ַעְצמֹו ֵמֹעל ְמשֹות אֶׁ ַמָשא ֲאבֹוֵתינּו  לִּ  

 ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 ביכורי 

ב ּוֵפרֹות ַהְצחֹוק  צֶׁ  ֵפרֹות ָהעֶׁ

ל ַמְכאֹוב אֶׁ  ל ַנַחת ְושֶׁ ְשכֹול שֶׁ  

יד ָלבֹוא  ָעתִּ ל הֶׁ יא ַזְרֵעי סֹודֹות שֶׁ  ָאבִּ

ְכרֹונֹות וְ  ל זִּ ים שֶׁ ים ְמַתְקַתקִּ ירִּ ַגְרגִּ  

ֱעֹטף אֹותֹו ְבחֹ  ר ַקל()אֶׁ מֶׁ  

ְסֹחב שֶׁ  ה לִּ ְהיֶׁה ָקשֶׁ לֹא יִּ  

ְשֵתי ָיַדי  ָשא אֹותֹו בִּ  אֶׁ

כּוַרי   ַהיֹום יֹום ַחג ְלבִּ
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 תפילת חיים לימים נוראים 

ים ּוְתרּוָעה  ַבשֹוָפר י ֵאין ְשָברִּ לִּ שֶׁ  

 ֵיש ְנָשָמה ְשֵקָטה 

שֹוֵמעַ  י שֶׁ ְקרֹא ְלמִּ רֹוָצה לִּ  שֶׁ

ת ַהטֹו ֱאֹהב אֶׁ ת ָהַרעלֶׁ ְלֹמד אֶׁ ב ְולִּ  

 

ת ַלָמקֹום ָהָאֹפר נֶׁ י ְמֻכּוֶׁ לִּ ָלה שֶׁ  ַהְתפִּ

ק ְוֵאין דֶׁ ת  ָשם ֵאין צֶׁ ֱאמֶׁ  

ים יֹוֵתר ּוָפחֹות   ֵיש ְסֵפקֹות ְמֻלָטשִּ

 ֵיש ַמְחָשבֹות, ְדָאגֹות 

ְקָוה  ל תִּ ים שֶׁ יסִּ  ּוְרסִּ

 

י ְכָבר לֹא ְיַתְק  לִּ ת ָהעֹוָלם שֶׁ נּואֶׁ  

ים יְ  ְפָעמִּ ְטעּו ֵעץ לִּ ַרח, יִּ ַלְטפּו, ַיְשקּו פֶׁ  

ְתַקֵים   ַבע ְלהִּ יחּו ַלטֶׁ  ָינִּ

ְסת יְך ְלהִּ ירֹו  הּוא ַיְמשִּ ֹוֵבב ַעל צִּ  

ים ְשֵאלֹות  שֹוֲאלִּ ְפָשר ְלָהֵאט ְכשֶׁ  אֶׁ

 

י   לִּ ש שֶׁ פֶׁ ְשבֹון ַהנֶׁ  ְבחֶׁ

י ַהְרֵבה ָרצֹון טֹוב  ְפַקְדתִּ  הִּ

ְקָוה לְ  נּוי ְותִּ שִּ  

יּוְך ְבָכל פַ  נּו חִּ מֶׁ י מֹוֵשְך מִּ ֲאנִּ ַעם שֶׁ  

 ַהְזכּות ְמַכָסה ַעל ַהחֹוָבה 

 

יָסה ְלָשנָ  ה ֲחָדָשה ַבְכנִּ  

ְכרֹונֹות  יל ַהזִּ ת ַתְרמִּ י לֹוֵקַח אֶׁ  ֲאנִּ

 פֹוֵרק אֹותֹו ֵבין ָתֵאי ַהֹמחַ 

י   ָאַהְבתִּ ת שֶׁ  נֹוֵשם אֶׁ

חָ  ת ַהְכֵאב לֶׁ ָלל.. ְונֹוֵשף אֶׁ  

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 חירותי 

יםאֹו יא ָשם  ְמרִּ הִּ שֶׁ  

ט  קֶׁ ת ְבשֶׁ פֶׁ  ְמַרחֶׁ

ְשָחק  חּוץ ַלמִּ לּו מִּ  ְכאִּ

ָתשּוב  ים שֶׁ  אֹוְמרִּ

ם  תֹוְך ַלַחש אִּ ְצַעק מִּ נִּ  

ְרָחק.  מֶׁ ְשַמע ַגם מִּ יא תִּ  הִּ

 

ים ְלעֹוד יֹום  ם ָקמִּ  ֵביְנַתיִּ

ם  חֶׁ ר ְולֶׁ ל ֹחמֶׁ  שֶׁ

ְדָרש  נִּ ת ַמה שֶׁ ים אֶׁ  ְמַקְימִּ

ב  רֶׁ ר ְלעֶׁ ָחָדש ֵבין ֹבקֶׁ  

ְקרֹוָבה  ים שֶׁ  אֹוְמרִּ

טֹוָבה  ים שֶׁ  יֹוְדעִּ

ת ָכל ַלחַ  רֶׁ י ְמַשְחרֶׁ ימִּ ַתח ְפנִּ ץ אֹו מֶׁ  

ים ָלּה  ים ָבּה, ָשרִּ  רֹוצִּ

יָלּה  ְשבִּ י   –ֵיש ַחג בִּ ְיהּודִּ  

ת, גֶׁ י ֻמשֶׁ ְלתִּ יָה ַהבִּ יג ָבעֹוָלם קֹוֵרא ֵאלֶׁ  ָכל ַמְנהִּ

ה שֶׁ  הּוא זֶׁ יא. שֶׁ ָיבִּ  

 

ם   יֹשן ֵביְנַתיִּ ים לִּ הֹוְלכִּ  

ת  שֶׁ ְקָוה ְמֻטְשטֶׁ ם תִּ  עִּ

ַתֲהֹפְך ָמָחר ְלָאָבק   שֶׁ

ב  רֶׁ  ֵבין יֹום ְלעֹוד עֶׁ

ְשָחק  יְך ַבמִּ יְך ְלַהְמשִּ  ָצרִּ

ְתַגְלֵגל,    ְוַהְזַמן מִּ

ם חֶׁ ת ַהלֶׁ  טֹוֵחן אֶׁ

ְמַחק.  נִּ  ְלעֹוד יֹום שֶׁ

 

 

זֹועֵ  דֲחָזָקה ְכמֹו ָאָדם שֶׁ רֶׁ ק ֵמַהמֶׁ  

ָשַרד ָשבּור מֵ  עֹוד יֹום שֶׁ  

ד ַבַגן  יָבה ְכמֹו יֶׁלֶׁ  ֲחבִּ

ם ָעָנן  ְמַשֵחק עִּ  שֶׁ
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ן ֲעצּוָבה ְכמֹו ֹיפִּ  ַגן ֵעדֶׁ ֹגַרש מִּ י שֶׁ  

יָדה  ית, ְיחִּ  בֹוֵדָדה, ַעְצָמאִּ

ים ָבּה   ֻכָלם רֹוצִּ

יא ְבַעְצָמּה   ְוהִּ

ְהיֹות ְבַהֹכל   ַרק רֹוָצה לִּ

לּום אֹו לֹא כְ   

ְקָרא ָלּה   ַרק תִּ

 

י,   ֵחרּותִּ

ָעֹמק ְביֹוֵתר   ֲחרּוָתה ָבָרצֹון הֶׁ

י ָכאן!  ְצֹעק: ֲאנִּ  לִּ

ת עֹוד  כֶׁ  ְולֹא ָללֶׁ

ְש  ל ַהְזַמן.. בִּ י ֹכחֹו שֶׁ בִּ  
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 מסביב לעולם 

יבּוב   ַקח י ְלסִּ אֹותִּ  

ית ְקַטָנה   ַעל ַקְלנֹועִּ

יֵבנּו  ְסבִּ ה מִּ ְראֶׁ  ְונִּ

ְס  תֹוֵבב ָהעֹוָלם מִּ  

 

ָער ָלָבן ְשֵנינּו ְבשֵ   

ים  ים ֵמָעְצַמת ַהַחיִּ  ְמֻקָמטִּ

 

ְראֹות  נֹוַתר ַרק לִּ  ָכל שֶׁ

ְצַלְחנּו הִּ ת ַמה שֶׁ    אֶׁ

ְבנֹות   ְבַיַחד לִּ

 ּוְלַקּוֹות  

לֹו..  יְך ְבשֶׁ ַיְמשִּ  שֶׁ
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 שירת הודיה 

ת,  הֹוָדָיה  ת ֵמַהַביִּ דֶׁ ְמַפחֶׁ  

יָראִּ  יָה ֲחָשש ַאְקטּוָאלִּ י ְבֵעינֶׁ יתִּ  

ְשָמָתּה. תֹוְך ַמֲהדּוַרת נִּ י מִּ ֻשַדר לִּ  שֶׁ

 

טֹון  ְתַנְתק ְיסֹודֹות בֶׁ                            ָלּה, יםמִּ

ָלה  יָה ְמַמְלְמלֹות ְתפִּ  ְשָפתֶׁ

יק, ל ְורִּ בֶׁ ים ְלהֶׁ ְשַתֲחוִּ ֵהם מִּ  "שֶׁ

ל ֵאל לֹא יֹו   ים אֶׁ ְתַפְללִּ יַע".ּומִּ שִּ  

 

יהָ  נֹוֵשא ֵעיָניו,  ָאבִּ  

יַעת ַהמֹוָשב   ַלֲחזֹון ְשקִּ

 ֲאָדָמה ֲחרּוָכה, 

ְגדַ  נִּ ת ֲחלֹום שֶׁ רֶׁ ע ְמַספֶׁ  

ת ֵמַרְגֵלי הֹוָדָיה. קֶׁ ְתַנתֶׁ  מִּ

 

ל ָעל, ָשא אֶׁ  ֵביָתּה נִּ

ים אֹותֹו ַעל ְמכֹוָנה,  יסִּ  ַמֲעמִּ

ְתַהַדר ְשָמּה ְדֻקְדָשא", ְתַנֵשא ְויִּ  "יִּ

יָנה.                  , ַבְמ ָבַרְיְךין אֵ                      דִּ

  

ים    ָסלֹון ַהְשֵכנִּ  מִּ

 רֹוֵמז ַהַקְרָין   

ְשַפְחָתּה שֻ  ל מִּ ְלַחן ַהַשָבת שֶׁ  

יָבה.  ֵמש ְזכּות שִּ  מִּ
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 תבשילנו 

ַשְלְת  ַהָמָרק בִּ שֶׁ  

ים  ינִּ יל ְבַתְבלִּ  ָהָיה ָדלִּ

נּו ָהֵריַח  מֶׁ ָנַדף מִּ שֶׁ  

ת מִּ  ת ַהַביִּ ֵלא אֶׁ  

יָנה. יָפה ֲעדִּ ל ֲעטִּ יָרה שֶׁ  ַבֲאוִּ

 

יחֹוַח ָסֵפק  ים ָעָלה נִּ  ֵבין ַהֲחָדרִּ

ים, אֹו ָדלּוַח? הַ  ם ָטעִּ אִּ  

 

יף עֹוד ְקָצת  ה ְלהֹוסִּ י רֹוצֶׁ  ֲאנִּ

ָכל ָדָבר   מִּ

ְפָשר   אֶׁ ת ַמה שֶׁ  ְלַחֵזק אֶׁ

ְנָחה  יל ַהמִּ ַתְבשִּ  מִּ

ְסעַ  נִּ ד ַיְחָדו  שֶׁ  

ים   ים ְבֵביֵתנּו, ְלַחיִּ טֹובִּ  

ת ָיֵמינּו.   ְלַבֵשל בֹו אֶׁ

 

ירֹות, יד ַבקִּ  ְבֵאֵדי ַהסִּ

ַבַעד ַלזְ  יֹות  מִּ גּוגִּ  

ל ַהְזַמן  ְתַעֵכל ְבֵמָעיו שֶׁ  נִּ

 ְנַשְחֵרר ַמְחָשבֹות 

יֹות  ה ְתהִּ  ְנַגלֶׁ

ְחיֹות   ַמה טֹוב ְבַיַחד לִּ

ה עֹו ְרצֶׁ לֹא נִּ ְהיֹות.. ַעד שֶׁ ד לִּ  

 

 

 


