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לסבתי טובה רבינוביץ

נפל דבר
נָפַל ּדָ בָר וְאִיׁש ֹלא ִהׁשְּג ִי ַח
ז ֶה קָָרה ּבַ ֲחצִֵרי
וַ ֲאנ ִי ֹלא ִהׁשְּג ַ ְחּתִי.
נָפַל ּדָ בָר וְֹלא יְדֻ ּבַר ּבֹו
ֶאּלָא אִם אֲדַ ּבֵר ֲאנ ִי
ּומָה אִם נָפַל הַּדָ בָר
עַל ּפִי
ּומָה אִם נִג ְּדַ ׁשְּתִי מִן ַהּנְפִילָה
ּומָה אִם הַּדָ בָר הּוא
ֲאנ ִי
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סערה

נ ַדְ נ ֵדָ ה ּבָרּוחְַ ,סעָָרה.
ָרצִית לֹומַר ּדְ בַר מָה.
נֶעֱלָם הַּדָ בָר ִמּמְֵך,
ַאּתְ עֹומֶדֶ ת ּבַּקֹר ,עֵיֹרמָה
וְגֶׁשֶם ַמצְלִיף עַל עְָרּפְֵך.

חורבן
ֲאנ ִי מְַרחִיקָה ְראּות:
ּדָ בָר ֹלא ׂשֹוֵרד.
ֲאנ ִי ַמבְחִינ ָה ּבְסִי ָמנ ִים:
צִּפֹור עֲצּובָה מְקֹונֶנ ֶת
עַל אֶדֶ ן חַּלֹונ ִי,
ּגֶׁשֶם ְמפַּלֵ ַח אֶת ׁשְמֵי ַה ַּקיִץ הַּלֹוהֵט.
ֲאנ ִי ְמהְַרהֶֶרת
ּבְכֹחָּה ׁשֶל ָה ַא ֲהבָה לְ ַהּצִיל,
נִכְנֶסֶת לְגּוף ַהּצִּפֹור
וְעָפָה
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אי שקט
עָיַף הָעֹולָם
עָיְפָה ּג ַם הָרּו ַח
נ ְ ָחלִים יָבְׁשּו ּבַּדֶ ֶרְך אֶל ַהּיָם
ְמעֻּלֶפֶת ָהאֲדָ מָה
ּבְפִּנ ַת ּג ַן יְׁשֵנ ָה צִּפֹור
חָתּול חֹולְ ָמנ ִי ְמ ַחּטֵט ּבַּפַחִים
הְָרחֹובֹות ׁשְתּוקִים
ׁשְ ֵקטִים ּג ַם ַהּׁשָ ַמיִם
ְמכֻּנָסִים הַּכֹוכָבִים
ַהּיֵָר ַח ִמ ְסּתַּתֵר ֵמאֲחֹוֵרי עָנ ָן ׁשָחֹר
ּבָ ֲאוִיר ֻמבְלַעַת ּדְ ָממָה
אִי ׁשֶקֶט ּבָא וְהֹולְֵך
לְתֹוכ ָּה
ּפֶתַע יִבְקַע ּדְ בַר מָה
ׁשַעַר ׁשֶ ָהיָה סָגּור
יִּפָתַח ּבְעָצְמָה
ּגֹונ ֵ ַח ּו ְמיַּלֵל
ּג ַם ֶהחָתּול
ַהּצִּפֹור ּתִתְעֹוֵרר וְתִבְַרח אֶל ַהחֹׁשְֶך
וַ ֲאנ ִי ַאחֲֶריהָ.
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השבריריּות הבלתי נתפסת על הדעת של
החיים
ּומַה ּבִכְלָל ָחׁשַבְּתְ לְעַצְמְֵך ּכְׁשֶ ָהלַכְּתְ ּבְצַעַד
ט ַח  -לְׁשָם?
ּבֹו ֵ
ּבְכַֹרח ַהּנְסִּבֹות צָעַדְ ּתִי לְׁשָם
וְכֻּלִי ּתַּמָה וְכֻּלִי ּכַּוָנ ָה
וְ ַהּׁשָעֹות ָחלְפּו
נ ִ ְמז ְגּו ּכְיַיִן לְתֹוְך סֹודֹות ֲאפֵלִים
טּתִי יָד לָגַעַת
הֹוׁשַ ְ
ּבָאֵׁש ַהּקָָרה ׁשֶּצִּפְתָה לִי
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חותמת חן
ַהּפֶצַע ִהגְלִיד ֲאבָל ַהּסִימָן ַה ְמצֻּלָק
קָרּו ֶסלָה ׁשֶל זִכ ְרֹונֹות
ׁשֶ ַּמתְחִילִים ּבַּפֶצַע הִָראׁשֹון
עֵדּות לִפְג ִיעּות הַּגּוף
ׁשֶ ְּמסֵָרב לִׁשְּכֹ ַח ּכ ְמֹו ַהּנֶפֶׁש
וַ ֲאנ ִי ְמבַ ֶּקׁשֶת לְ ַהׁשְלִים
טלֶת ׁשֶל ַה ַחּיִים
טלְ ֶ
עִם ָהאֲָרעִּיּות ַה ְמ ַ
ַהּטְבּועָה ּבָעֹור
ּכ ְחֹותָמֹות חֵן.

14

בלתי רגיל
ִהּנ ֵה קֹוֶרה ַמּׁשֶהּו ּבִלְּתִי ָרג ִיל וַ ֲאנ ִי
ַמ ֲחלִיפָה עֹוִרי ּכ ְמֹו לִילִית,
חֹו ֶמקֶת אֶל ֶחבְיֹונ ֵי לַיְלָה
ּובְ ַא ְמּתַ ְחּתִי ׂשַּקֵי ַא ֲהבָה לְפַּז ֵר
ּבִנ ְדִ יבּות עַל ָראׁשֵי יְלָדִ ים חֹולְמִים
וְעַל ָראׁשֵי ֲאנָׁשִים עֲיֵפִים ׁשֶאֵינ ָם נ ְִרּדָ מִים
ָאזְנ ָם ּדְ רּוכ ָה ּכְחָתּול צֹועֵד ּבַחֹׁשְֶך
וְעַל ָראׁשֵי עֲצּובִים ׁשֶ ְּמיַ ֲחלִים לַ ֲהבָנ ָה
וְלִבְבֹותֵיהֶם ּפֹועֲמִים ִמׁשְאֲלֹות יָמִים ֲאחִֵרים
ּכ ְרּו ַח ּפְָרצִים ֲאנ ִי חֹודֶ ֶרת אֶל ַה ִּמסְּתֹוִרין
ׁשֶל ַה ַחּיִים ַהּׁשְתּוקִים
ִמּבְלִי לַ ֲחׁשֹׁש ׁשֶ ַּמּׁשֶהּו יַעְצֹר אֹותִי
ּדָ בָר ֹלא יְַרּתִיעַ אֹותִי ּכְׁשֶ ֲאנ ִי ּבְעֹוִרי ֶהחָדָ ׁש
ֹלא ָהאֵׁשֹ ,לא ַהּצַעַר
ֶאבְחַׁש ּבָהֶם וְאָׁשּוב וְאְֶראֶה ּכ ִי טֹוב
טֹוב ַה ַּמּג ָע ַהּיָׁשִיר עִם ׁשַלְ ֶהבֶת ַהּלְבָבֹות
ּבַּלַיְלָה ַהּז ֶה
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גשר
סָדּוקּ ,דַ ק מִן הַּדַ ק
ָרעּועַַ ,מּׁשַב רּו ַח
ְמ ַאּיֵם לְ ַהּפִילֹו
ַמ ֲחׁשָבֹות קָׁשֹותּ ,כ ְ ֵאבִים
ּפֹועֲמִיםּ ,פָעּור
ַהחֹׁשְֶך לְ ַמּטָהׁ ,שָצּוף
הָזּויּ ,ג ָדּועַ
ַרעַד ּבְכ ַּפֹות הַָרגְלַיִם.
ֶאעֱבֹר ּבִזְהִירּותּ ,גְמִיׁשָה
ּכַחֲתּולָה
ֲאיַּלֵלֶ ,אז ְּדַ ּקֵףַ ,מּבָט
חַד קָדִ ימָהֶ ,אתְַרּצֶה
לְקֹול חֲִריׁשִי הַּקֹוֵרא לִי
ֵמעֵבֶר לַּג ָדָ ה.
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לילה לבן
ּבְלַיְלָה לָבָן ֶאחָד
ִה ְקׁשַבְּתִי לְ ַהלְמּות לִּבֹו ׁשֶל הָעֹולָם.
ָהיָה נ ִדְ מֶה לִי ׁשֶהּוא ִמתְַרחֵק ִמ ֶּמּנ ִי
וְ ַחׁשְּתִי אֶת ּכָבְּדֹו ׁשֶל ַהּזְמַן
זֹוחֵל ּבֵין אֵיבַָרי הַּלֹו ֲהטִים
ּו ַמ ְקּפִיאָם.
ֹלא נִּסִיתִי לְהֵָרדֵ םַ ,החֲלֹומֹות
ִהפְחִידּו אֹותִיּ ,כ ְמֹו ֲאבָנ ִים ּג ְדֹולֹות
ַהּנֶעֱָרמֹות לְנֶג ֶד עֵינ ַי.
ּבְלַיְלָה לָבָן ֶאחָד
צָפִיתִי ּבְאֹור ַהּלְבָנ ָה נִׁשְּפְָך עַל ּג ַג ּבֵיתִי
ּובִ ַּקׁשְּתִי ּכ ָמֹו ָה לְ ִהתְ ַחּבֵא ּולְ ֵה ָחׂשֵף
ּבְ ַמחֲזֹוִרּיֹות קְבּועָה
וְלָנּועַ ,לָנּועַ אֶל ַהּג ֵאּות
וְאֶל ַהּמָקֹור ָה ֲא ִמּתִי ׁשֶל הָאֹור.
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וייפול האור עליי
וָאְֶראֶה אֶת ֲאׁשֶר ּדָ בַק ּבִי
וְֹלא ָרצִיתִי לְ ַהּכ ִירֹו וָ ֶאבְּכ ֶה
וְכ ָל הַּדְ מָעֹות ִמתְּגַלְּג ְלֹות וְנ ִּדָ פֹות ּבָ ַאיִן
וְאֵין אִיׁש ׁשֹו ֵמעַ .וָאָקּום וָ ֶאצְעַק וָ ֶאבְעַט
וְהֵד ֹלא חֹוז ֵר .וָ ֶאׁשְקֹט וָ ֶא ְסּתַּג ֵר וָ ֶאתְּפַּלֵל
וַעֲדַ יִןּ ,דָ בֵק ּבִי.
וָ ֶאתְ ַהּפְֵך ּבִׁשְנָתִי ּובַחֲלֹומִי יָד מֹוׁשִיעָּה
וָ ֶא ֱאחֹז ּבָּה וַּתִ ְמׁשְכֵנ ִי לְעֹולָם ַאחֵר
וְאֵינֶּנ ִי יֹודַ עַת מִי ֲאנ ִי .וָ ֶאתְעֹוֵרר
וָאְֶרעַד וָ ֶא ְחׁשֹב
וָ ֶא ְמצָא ְקצֵה ִמּלָה וָ ֶאּתָלֶה ּבָּה
וַּתִ ָּק ֵחנ ִי אֶל ַהּמָקֹום
ּבֹו ּתְלּויָה ּתְׁשּובָה
וָ ֶא ְקטֹף וָאֵדַ ע.
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אהבה פשוטה
ּבְתֹוְך ַהּמְהּומָה
ּכְׁשֶּכֹ ַח עָצּום לָפַת
ּכ ְמֹו נָחָׁש רֹוׁשֵף אֵׁש
טּפַת ֶחסֶד
ָמצָאתִי ִ
ּבִדְ מּות ַמלְאְָךּ ,כְנָפָיו ּכְצֶמֶר ּגֶפֶן
וְעֵינ ָיו ּכְחֻּלֹות ּכ ֵהֹות ּכְבִׁשְקִיעָה.
ׁשֶבַע ּפְעָמִים ָסבַב ְסבִיבִי
ּובַּׁשְמִינ ִית נָׂשָא אֹותִי ּבְיָדָ יו
אֶל ֹרְך עֵצִים ּו ְקטִיפַת ּדֶ ׁשֶא
וְלִּמְדַ נ ִי ַא ֲהבָה ּפְׁשּוטָה.
ֹלא ׁשָ ַמעְּתִי ּדָ בָר ִמּלְבַד קֹולֹו
וְֹלא ָראִיתִי ּדְ בִָרים נִׁשְּבִָרים
טּתִי וְלּו ׂשְִריטָה ַאחַת.
וְֹלא נִׂשְַר ְ
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עמדה אחרת
ֹלא ֶאּכָנ ַע לַּקֹולֹות
ַה ַּמפְצִיִרים ּבִי לִצְעֹד ּבִדְ ָרכ ִים ֻמּכ ָרֹות.
ַהּכֹל נֹוׁשְֵך ִמ ָּסבִיב
ָהפַכְּתִי עֹוִרי ּכ ְדֵ י לִהְיֹות
ׁשְקּופָה
וְלַעֲמֹד ּבְלַחַץ ָה ֲאבָנ ִים ַהּכְבֵדֹות
ַה ִּמתְּדַ ְרּדְ רֹות ִמּמְרֹום ַה ֶחבְָרה
עַל ַמצְּפּונ ִי.
ּובַּלֵילֹות ֲאנ ִי חֹולֶמֶת
עַל עֹולָם מָתֹוק
ׁשֶּבֹו אֵין ּבּוׁשָה
לְ ִהתְ ַהּלְֵך עֵיֻרּמָה
ּג ְלּויַת לֵבּ ,פְג ִיעָה.
טּפַחַת ׁשְתִיקָה
מִּדֵ י יֹום ֲאנ ִי ְמ ַ
ּכְנֶג ֶד ז ְִרמֵי ַה ִּמּלִים
ַה ְּמבַּקְׁשֹות לְ ַהג ְּדִ יר אֹותִי.
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ברכות לחיים טובים
לְ ַהתְחִיל ּכ ָל יֹום ּבִבְָרכ ָה:
ּבָרּוְך ַהּנ ִ ְמצָא ּבִי.
לְ ַסּיֵם ּכ ָל יֹום ּבִבְָרכ ָה:
ּבָרּוְך ַה ִּמ ְסּתַּלֵק ֵמעָלַי.
ּובֵין לְבֵין לְבֵָרְך
עַל מַה ּׁשֶאֵינֹו ּבְנ ִ ְמצָא
וְאֵין צֶֹרְך לְ ַסּלְקֹו.
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דבר קטן

הַּגּוף הַָרְך ׁשֶל הָעֹולָם
סֹופֵג אֹותְָך ּכְפִי ׁשֶ ַאּתְ -

דבר קטן
ֶאּג ַׁש אֶל הַּדָ בָר ַה ָּקטָן
ֵאׁשֵב וְ ַאּבִיט ּבֹו ּבְׁשֶקֶט
ֶאלְחַׁש ֵאלָיוּ :פֶצַע
אֵינ ְָך חָזּות ַהּכֹל וְ ַאּתָה ּתַ ֲחלִים
ֲאנ ִי רֹואָה אֶת ז ֶה קֹוֶרה
ֲאנ ִי רֹואָה
ַהּׁשָ ַמיִם אֵינ ָם נֹופְלִים
ּכְׁשֶעָנ ָן ֶאחָד ִמתְּפֵָרק.
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להשיג את הדבר
ִהתְעַ ַּקׁשְּתִי לְ ַהּׂשִיג אֶת הַּדָ בָר
טּתִי ׂשְעָרֹות וְצַָר ְחּתִי וְז ֶה ֹלא עָז ַר
מַָר ְ
ָהלַכְּתִי ּבֵינֹות לַ ִּמכ ְׁשֹולִים ּבְׁשֶקֶט
סִּכֹות צֹוְרבֹות עֹוִרי וַ ֲאנ ִי ׁשֹותֶקֶת
טּתִי יָד
עָמַדְ ּתִי מּולֹו ,הֹוׁשַ ְ
וְנִבְלַעְּתִי ּבְתֹוְך הַּדָ בָר.
ָהיִיתִי ּכ ְמֹו ּפֶַרח נ ָבּול
וְׁשִחְַרְרּתִי
אְַך אַף ֶאחָד ֹלא ָראָה ּכ ֵיצַד
ִהתְעַּצַבְּתִי
טּתִי עָלָיו ּבְעֵינַיִם ֲאחֵרֹות
וְ ִהּבַ ְ
וְ ָהיָה הּוא יָפֶה
ּבְ ִהתְַרחֲקֹו ִמ ֶּמּנ ִי.
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הדברים החולפים
				
*
קֹוֵראת יִׂשְָראֵל ֱאלִיָרז
ְמתְַרּגֶלֶת
ִהתְּבֹונ ְנּות ּבַּדְ בִָרים הַחֹולְפִים
יְצִיַרת מְֶרחָב ּבָטּו ַח
ּוׁשְלִיחַת הַחּוׁשִים
אֶל מְקֹומָם ַהּנ ָכֹון.
ַהּכ ָָרה ּבַּטֹוב .יֵׁש טֹוב
ּבַּנֹופִים ּובַּׁשִיִרים
ּובְתֹוכ ִי
נ ְִר ֶקמֶת אֹותָּה יַּצִיבּות
ׁשֶעָלֶי ָה ּדִ ּבֵר הַּמֹוֶרה לְיֹוג ָה
ּכְׁשֶּׁשָכַבְּתִי עַל ֶאבֶן קָָרה
וְ ָחלַ ְמּתִי עָלֶיָך.

לישראל אלירז

*
“ ָהעֵץ ֹ /לא ַמ ְסּתִיר  /אֶת ָהעֵץ ׁשֶ ַּמ ְסּתִיר אֹותְָך״

ּבֹקֶר .הַּגּוף ּכֹואֵבֲ ,אבָל
הָרּו ַח ִמתְרֹו ֶממֶת.
ַהאִם ּכְׁשֶּכָתַבְּתָ עַל ָהעֵץ
ׁשֶאֵינֹו ַמ ְסּתִיר
ִהתְּכַּוַנְּתָ לְגּוף?
ֲאנ ִי ׁשֹולַחַת עֲנָפִים אֶל ַהּיָם
ׁשֶּפָרּוׂש לְפָנ ַי ,רֹוצָה לִ ְקטֹף
לִימֹונ ִים ֵמ ָהעֵץ ׁשֶּמּול חַּלֹונ ִי
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אְַך ָחסָה
עַל ׁשַבְִריִרּיּותָם
ְמצַּלֶמֶת ּבְלִּבִי,
נֹוצֶֶרת לַּבֹקֶר ַהּבָא.
הַּגּוף ֹלא ּכֹואֵב עֹוד
וְכ ְָך קֹוֶרה
ַה ֻּמפְלָא.
*
אִם הַּדְ בִָרים חֹולְפִים
אֵינ ִי רֹוצָה לְ ִהתְלֹונ ֵן לְעֹולָם
עַל קִּיּומָם
אֵינ ִי רֹוצָה לְ ָהסִיט ַמּבָטִי
מִן ַהּפִלְאִי ׁשֶּבַ ַחּיִים
אֱֹלהִים ,עֲזֹר לִי
ׁשֶּיְהֵא ז ֶה ּפָׁשּוט
ּומְֻרּג ָל.
*
“הַֹּלא נִּתָן לַ ֲהבָנ ָה עֹומֵד ּבְלֵב  /הַּדְ בִָרים הַחֹולְפִים״

וְאּולַי ּבְלֵב הַּדְ בִָרים הַחֹולְפִים
נִּצָב ּתָמִיד
ּכְאֵב ּבְֵראׁשִיתִי
יֹודֵ עַ סֹוף
וְאּולַי ֹלא נּוכ ַל לְ ָהבִין
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לְעֹולָם מְקֹורֹו ָה ֲא ִמּתִי
יִּׁשָאֵר ׁשָם ,עִּקֵׁש
לְלַּמְדֵ נּו ַא ֲהבָה
לַחֹולֵף ּובָא.
(הציטוטים מתוך הספר “בשבח הדברים החולפים״ לישראל
אלירז ,הקיבוץ המאוחד)2010 ,
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עולם מצחיק
ּכְׁשֶ ָהיִיתִי נ ְחּוׁשָה וְלֹו ֶחמֶת
ּדְ בִָרים נִׁשְמְטּו ִמ ֶּמּנ ִי
וְׂשְָרטּו
ּבְ ִהתְַר ֲחקָם.
ּובְעֹודִ י ְרפּויָה וְכֹו ֶאבֶת
נ ִ ְמׁשָכ ִים ֵאלַי הַּדְ בִָרים
ְמפַּתִים אֹותִי לָגַעַת ּבָם
ּולְ ַא ְּמצָם.
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לכאורה
לִכ ְאֹוָרה ּדְ בִָרים ִמתְּכַּלִים
ַמּׁשֶהּו ּתָמִיד נִׁשְאָר סָמּוי ֵמעַיִן
אָחּוז ּבָנּו ּכ ְמֹו ַמיִם.
לִכ ְאֹוָרה ְרג ָׁשֹות ִמתְּכַּלִים
ַמּׁשֶהּו ּתָמִיד נִׁשְאָר עָלּום ִמּלֵב
אָחּוז ּבַּזִכ ְרֹונֹות ּכ ְמֹו ּגַחַל
ׁשֶּיֹום ֶאחָד
יִתְלַהֵט.
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קטנטנים
זהרורים
*
ּפֶַרח אֵׁש צֹוֵרב
ִמּלָה נֹוזֶלֶת ּכ ְ ֵחלֶב
אֶל ַהּמָקֹום ַהּפְנ ִימִי
*
ּג ַם ּבְָרגָעִים ַה ָּקׁשִים
זַהֲרּור אֹור ֵמצִיץ
ּבַּׁשָעֹות ַה ְּקטַּנֹות ׁשֶל ַהּלַיְלָה
*
ּג ְַרּג ֵר ָקטָן ּובִלְּתִי נ ְִראֶה
ַמתְמִיר עֹולָם
ִמּיֵׁש לְ ַאיִן
*
קֶֶרן אֹור ְמז ַ ֶּקקֶת
עֶצֶב
קִּיּומִי
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רסיסים
*
ּפֹוֶרצֶת ּבִׁשְאָגֹות לַחֲלֹומֹות ּבְהּולִים
אֵינ ִי יְכֹולָה לַעְצֹר אֶת ַה ַחּיָה
*
יֹותֵר חָׁשּוב לָדַ עַת אֵיְך לִּפֹל
ַהּקִימָה ּ -בְבַת ַאחַת
*
קֶַרע ּבַ ֲהוָיָה
ְקפִיצָה אֶל ּפִי ּתְהֹום
ֶרג ֶׁש קָדּום נִגְלָה
*
ֶאפְׁשָר ׁשֶּנֶפֶׁש ּתִּג ַע ּבְנֶפֶׁש
ּותְעֹוֵרר ּבָּה ָרצֹון
לָקּום וְלִכְּתֹב ׁשִיָרה
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שיעורים

ּג ַם ּפֶַרח סָגּור
ז ָקּוק לִדְ בֹוָרה
לְפָחֹות חִָריץ ּדַ ק
לָרּו ַח

הבוקר לא התעוררתי עם צלצול השעון
יֹום יָפֶה ּבַחּוץ ַמבְטִי ַח לִי
ּתְכֵלֶת מְֶר ָחבִים וְצִּפֳִרים קַּלֹות
אּולָם ֲאנ ִי נ ִ ְמׁשֶכ ֶת אֶל ָהאֵין זְמַן ֶהחָׁשּוְך
ִמתְעַ ֶּקׁשֶת לְׁשַּמֵר אֶת מַה ּׁשֶ ִּמּמֵילָא אֹובֵד.
ָחׁשַבְּתִי  -אֵילּו ׁשִעּוִרים ּבָאִים זְהִיִרים
לִקְָראתִי ּומַה ּלָמַדְ ּתִי ֵמ ַהּׁשִעּור ׁשֶעָבַר,
ָחׁשַבְּתִי  -יֵׁש ּבִי ֵחלֶק אָדִ יׁש
ׁשֶ ֲאנ ִי רֹוצָה לְעֹוֵרר
וְקַּלּות ,קַּלּות נ ִדְ ֶרׁשֶת
ּכ ְדֵ י לַעֲבֹר אֶת הַּיֹום
ּכ ְדֵ י לְ ִהתְעֹוֵרר וְלָעּוף.
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מה שחשוב
מַה ּׁשֶחָׁשּוב נ ִ ְמצָא ּבְ ֶהּׂשֵג יָד
טבִיעַת קֹול ַרְך וְקָרֹוב וְקַּׁשּוב
ּבִ ְ
ּפֹוֵרׂש נֹוף חָדָ ׁש
לָעֵינַיִם ָהעֲיֵפֹות.
מַה ּׁשֶחָׁשּוב
נֹוכ ֵ ַח ּבְתַ ְמצִית טֹוב.
מַה ּׁשֶחָׁשּוב
נֹוגֵעַ
מֹותִיר ּבַּגּוף חֶדְ וָה ְמׁשֻּנ ָה.
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שיעור בתבוסה
ּבַּלֵילֹות ָה ַאחֲרֹונ ִים ֲאנ ִי ּפֹוֶרקֶת ּכְעָסִים
לְתֹוְך ַהחֲלֹומֹות ,נ ִדְ מֶה לִי ׁשֶּמּוטָב
לְ ִהתְּכַעֵס ּבַּׁשֵנ ָה ֵמ ֲאׁשֶר לְ ִהתְלַהֵט עַל הָעֹולָם
ּבָעֵרּות.
ּבַּיָמִים ֲאנ ִי ּבֹוַרחַת
אֶל ַהּׁשִיִרים ,חֹובֶטֶת
ּבְ ַחּיֵי ַהּנֶפֶׁש ַהּׁשְתּוקִים,
ְמ ַחּפֶׂשֶת ַאחַר קֹול צָלּול
ּומֹוצֵאת ַרק ֶהעָרֹות ׁשּולַיִם.
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שיעורים בחמלה
*
ּכ ָל ּבִּטּוי ׁשֶל ֶח ְמלָה
הּוא אֹור ּג ָדֹול יֹותֵר
ִמּכ ָל ַהּׁשְמָׁשֹות ּבַיְקּום.
*
ּתָאֵר לְָך יְלָלָה ִמתְ ַחּבֶֶרת לִילָלָה,
טּנ ָה.
אֵיזֹו נ ֶ ָחמָה ְק ַ
*
ֱהיֵה ָהאָדָ ם
ׁשֶּדַ לְּתֹו ּפְתּוחָה
ּג ַם ּכְׁשֶּכ ָל הַּדְ לָתֹות
ׁשֶל ָה ֲאחִֵרים סְגּורֹות.
*
לִּמַדְ ּתָ אֹותִי חֹפֶׁש
ַה ַּמ ֲחׁשָבָה
לִּמַדְ ּתָ אֹותִי חֹפֶׁש
ַהּבְחִיָרה
אֶת ַהּׁשִעּור ֶהחָׁשּוב ִהׁשְאְַר ָ
ּת
לִי לִלְמֹד לְבַד:
ּכ ִּבּוד ַה ַּמ ֲחׁשָבָה וְ ַהּבְחִיָרה
ׁשֶל הַּזּולַת.
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*
לִפְעָמִים ַחּיִים ׁשְלֵמִים
חֹולְפִים ּבְתֹוְך ַמעְּג ָל סָגּור,
ּפָתּו ַח לִכ ְאֹוָרה
ּכ ָ ֵמ ַּה לְֹרְך.
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הכאב הזה
ֲאנ ִי מּוכָנ ָה לַּכְאֵב ַהּז ֶה ֲאנ ִי
ׁשִעְַרּתִי ׁשֶּיָבֹוא ֲאנ ִי
יָדַ עְּתִי .וְָראִיתִי אֶת הַּדָ בָר ִמתְקֵָרב
טּנ ָה ּוזְהִיָרה
ּכ ְמֹו ַחּיָה ְק ַ
ׁשֶ ְּמפַּתָה אֹותְָך וְאָז טֹוֶרפֶת.
ֵהכַנְּתִי ׁשִעּוֵרי ּבַיִת ּבַּדֶ ֶרְך
אֶל ַהּגֶׁשֶר ׁשֶ ֵּמעַל ַהּנָהָר הַּסֹועֵר ׁשֶל ַהּזְמַן ַהּז ֶה
וַ ֲאנ ִי מּוכָנ ָה
לֶעָתִיד ַהּנִפְלָא וְהַּנֹוָרא.
ֲאנ ִי ּפֹוׁשֶטֶת ּבְג ָדַ י וְנִכְנֶסֶת ּפְנ ִימָה אֶל ַהּלֵב
הּוא ֹלא ְמׁשַּקֵר ּכְׁשֶהּוא אֹומֵר:
ַאּתְ יְכֹולָה לְ ָהכ ִיל אֶת ַהּכְאֵב ַהּז ֶה.
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סרגל כאב
*
עַל ּבְהֹונֹות ִמּבְלִי לְ ַהפְִריעַ לְאִיׁש
ּבַ ֲחטָף ִמּבְלִי לְהֹודִ יעַ
עִם הָרּו ַח ִמּבְלִי לִדְ ּפֹק
ּבְיֹום ָרג ִיל לְמַּדַ י ִמּבְלִי לְ ַהּבִיט
ּכ ְ ַחּיָה עְַרמּומִית
ּכ ְָך ַאּתָה ּבָא ֵאלַי.
*
ַהּצֶֹרְך לִׁשְּתֹק וְלִזְעֹק
וְ ַהּצֶֹרְך לֵהָנֹות וְלִׁשְּכֹ ַח
ִמתְעְַרּבְבִים ז ֶה ּבְז ֶה
ּומַה ּנִׁשְאָר -
ּכ ְמֹו ּבַקְּבּוק ׁשֶּנִׁשְּבַר
ׁשְאִֵרּיֹות ׁשֶל מִי ׁשֶ ָהיִיתָ
ׁשֶל מִי ׁשֶּיָכֹלְּתָ לִהְיֹות
*
ִמ ְסּפַר ׂשָפֹות יֵׁש לַּכְאֵב:
ׂשָפָה ׁשֶל ּכְאִּלּו ֲאנ ִי ּתֵכ ֶף הֹולְֵך
ׂשָפָה ׁשֶל יֶלֶד ָקטָן ּבֹוכ ֶה ּבְפִּנ ַת ַהּג ַן
ׂשָפָה ׁשֶל ְמ ָחאָה הֲמֹונ ִית ּבְכִּכ ַר ָהעִיר
ׂשָפָה ׁשֶל ְרחֹובֹות ׁשֹו ֵממִים ֵמאָדָ ם
ׂשָפָה ׁשֶל ּתְרּופֹות ,טִּפּולִים ּו ְמׁשַּכְכ ִים
ׂשָפָה ׁשֶל חֲלֹומֹות ׁשְבּוִרים
ׂשָפָה ׁשֶל ּדִּבּור ִמּלֵב אֶל לֵב
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וְ ַהּׂשָפָה ַה ְּמ ֻסּבֶכ ֶת ּבְיֹותֵר
ׂשְפַת ַהּכְאֵב ּבִלְׁשֹון עָבָר:
נִגְמַר.
*
ּתַּג ִיד לִי מַהּו ַהּכְאֵב ׁשֶּלְָך
וְאֹמַר לְָך מִי ַאּתָה
ּתַּג ִיד לִי מִי הֵם ַה ֲחבִֵרים ׁשֶּלְָך
ּכְׁשֶּכֹואֵב
וְאֹמַר לְָך:
ַמלְ ָאכ ִים
ּתַּג ִיד לִי ּכ ֵיצַד ַאּתָה ִמתְיַּדֵ ד
עִם ַהּכְאֵב
וְאֹמַר לְָך:
ַהׁשְָראָה לַ ֲאחִֵרים
*
ּכְאֵבּ ,כְאֵב ,עַל מִי ַאּתָה עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם
ֲאנ ִי ַמּכ ִיָרה אֹותְָך ִמּלִפְנ ַי וְלִפְנ ִים
ּבְבַ ָּקׁשָה ,אַל ּתַעֲׂשֶה עַצְמְָך ּג ָדֹול
ִמּכְפִי ׁשֶ ַאּתָה ּבֶ ֱאמֶת
ֲאנ ִי ְמבַ ֶּקׁשֶת ִמּמְָךּ ,דֹוֶרׁשֶת
לָׂשִים עַצְמְָך לְֶרג ַע ּבַּמָקֹום ׁשֶּלִי
וְלִ ְסּבֹל
אֹותִי ּבַּגּוף ׁשֶּלְָך
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ּכַּמָה זְמַן ּתַ ֲחז ִיק ַמעֲמָד
*
ּבַּכְנ ִיסָה לַּמִּיּון סְַרּג ֵל ּכְאֵב
ֹלא ְמבִינ ִים ׁשָם ׁשֶּכְאֵב ָקטָן ׁשָוֶה לִכְאֵב ּג ָדֹול
ּבְהֹלֶם ַהּלֵב ַהּפָצּועַ
*
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶאֵינ ָם ְמׁשֻּיָכ ִים לְׁשּום מָקֹור
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶֹּלא נִּתָן לְ ַהג ְּדִ יר ּבְׁשֵם
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶּבָאִים וְהֹולְכ ִים ּכ ְִרצֹונ ָם
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶאֵין לָהֶם ּתְרּופָה
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶּנ ִ ְמצָאִים אְַך וְַרק ּבַּזִּכ ָרֹון
ּכ ְ ֵאבִים ׁשֶּנִכ ְ ָאבִים עֲבּור הַּזּולַת
*
ַרק ֹלא לְ ַהּבִיט
ּבְמַה ּׁשֶּכ ָרּוְך ּבִכְאֵב.
ׁשָכ ַ ְחּתִי לְֶרג ַע ׁשֶּלִּמַדְ ּתָ אֹותִי
לְ ִהּתָלֹות ּבָעֲנָנ ִים
ּולְ ַה ְמּתִין ׁשֶּיַ ְמטִירּו ּבְָרכֹות.
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שיעורים בחשיפה
*
אַל ּתְ ַסּפֵר לִי עִם מִי ַאּתָה עֹוׂשֶה ַא ֲהבָה
ֲאנ ִי רֹואָה עָלֶיָך ּכְׁשֶ ַאּתָה ְמ ֻאּׁשָר
ַהזְמֵן אֹותִי אֶל לִּבְָך
ּכְׁשֶּיִתְּפַּנ ֶה
ּבְלִי לְ ַהּג ִיד וְלּו ִמּלָה ַאחַת.
*
הֶָרג ַע ַהּז ֶה ׁשֶּבֹו עֵינ ֶיָך נ ָחֹות ּבְ ִחּבָה
עַל עֵינ ַי ּו ַמ ְח ָמאָה ַרּכ ָה ּגֹולֶׁשֶת
ִמּפִיָך אֶל ּפִיְ ,מגַּלֶה עֹולָם ּתַת–קְַר ָקעִי
ׁשֶּבֹו אָנּו מְדַ ּבְִרים ּבֶ ֱאמֶת
עַל הַּבֹועֵר ּבָנּו.
*
ַאּתָה רֹואֶה אֹותִי ַאחֶֶרת
טּג ֶן ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש
ּכ ְמֹו ּבְֶרנ ְ ְ
וְקֹולֵט אֹותִי חֲׂשּופָה ּכָכ ָה
עִם ַהּבִפְנֹוכֹו
ּו ְמ ַחּבֵק אֹותֹו -
לִׁשְ ֵאלָתְָך ,מַּדּועַ ׁשַבְּתִי.
*
ּכְׁשֶּגִּלִיתִי לְָך ּבְאֹותֹו עֶֶרב
מָה ֲאנ ִי חֹוׁשֶבֶת עָלֶיָך
ֹלא ִסּפְַרּתִי עַל ַהּלֵילֹות הַּקֹודְ מִים
46

ּבָהֶם ּבִּקְַרּתָ ּבַחֲלֹומֹותַי
ט ְחּתָ סֹוף ַאחֵר ,מָתֹוק
וְ ִהבְ ַ
ּכ ָל ּכ ְָך ,הָזּוי ּכ ָל ּכ ְָך.
הֵם עֹודָ ם מְדַ ְּממִים ּבִי.
*
(וְאּולַי ּבֶעָתִיד ּתִּפָתַח ּדֶ לֶת
וְתֶ ֱחצֶה אֶת ַהּסַף).
*
ַהּׁשִיִרים ְמׁשַּדְ לִים אֹותִי לַ ֲחׁשִיפָה
ׁשֶל ַחּיַי ַהּפְנ ִי ִמּיִים
ֲאבָל ,הֵם רֹועֲדִ ים ִמּפַחַד
אִי ִהתְ ַקּבְלּות ּבְעֵינ ֵי הַּזּולַת.
*
אֹמַר זֹאת ּפָׁשּוט:
ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶת אֹותְָך.
ִהּנ ֵהֹ ,לא קָָרה ּדָ בָר
הָעֹולָם ַמ ְמׁשִיְך ּבְ ִמנְהָגֹו
ּתְהֹום ֹלא נִפְעֲָרה ּתַחַת ַרגְלַי
ֲאנ ִי נֹוׁשֶמֶת.
ֹלא ְמׁשַּנ ֶה ּכְבָר ַהאִם ּג ַם ַאּתָה.
*
הַּסֹוד הַּיֹוׁשֵב ּכ ְמֹו ּבּודְ הָה
ּבְתֹוְך ַהּבֶטֶן ,יֹום ֶאחָד
יַ ְחלִיט ׁשֶהּוא ז ָקּוק לְ ֶהאָָרה
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וְיִפְֹרץ הַחּוצָה
ַהיְׁשֵר לְחֵיק אָדָ ם ׁשֶ ְּמ ַחּכ ֶה לֹו.
אַל ּתִדְ אַג ,ז ֶה יִכְאַב ַרק לְֶרג ַע
וְאָז יְעַּנ ֵג ּכ ְמֹו יַיִן טֹוב.
*
ַהּתְעֻּז ָה לִהְיֹות ּבְאֹור ּכ ָל ַהּזְמַן
ּבְיִחּוד ּכְׁשֶחָׁשּוְך ּכ ָל ּכ ְָך.
ַהּפֶסַע ּכֹה ּדַ ק ּבֵין ׁשְנ ֵיהֶם.
ֶאפְׁשָר לִּפֹל וְלָקּום ּבְ ֶהבֶל ִמּלָה.
*
ַהּׁשִעּור ֶהחָׁשּוב ּבַ ֲחׁשִיפָה
הּוא ַה ִה ָּמנ ְעּות ִמ ֶּמּנ ָה.
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הנחה
א.
מַה ּג ָדֹול ַהּצַעַר ּבְׁשִיֶריָך
ֲאנ ִי חֹוׁשֶבֶת ,אּולַי סֹופְג ִים ַהּׁשִיִרים אֶת ַהּצַעַר
ּופֹוחֵת הּוא ּבַ ַחּיִים עַצְמָם.
ב.
ּג ַם לַּצַעַר יֵׁש סֹוף
ֲאנ ִי רֹוצָה לִכְּתֹב לְָך
ֲאבָל ַאּתָה ֹלא ּתַ ֲאמִין
וְתֹאמַרַ :הּצַעַר הּוא ּכ ְמֹו נֶצַח
וְג ָדֹול ֵמאֱֹלהִים
וְהּוא יְסֹוד ַהּקִּיּום.
ֲאנ ִי ֶא ְחׁשֹב ׁשֶ ַאּתָה ּדְ ָר ָמטִי מִּדַ י
וְ ֶאתְּבַּיֵׁש ּבְ ַמ ֲחׁשַבְּתִי.
ג.
וְנַּנ ִי ַח ׁשֶּלְֶרג ַע ֹלא ׂשַ ְמּתָ לֵב
וְ ַהּצַעַר ּבַָרח ּדֶ ֶרְך סֶדֶ ק ָקטָן
וְהֹותִיר ִריק ֵאלָיו ִהתְּגַּנ ֵב ּבַ ֲחׁשַאי
ֶרג ֶׁש חָדָ ׁש ּו ַמפְעִים ׁשֶל ׂשִ ְמחָה.
ַהאִם ּתִבְעַט ּבֹו הַחּוצָה
אֹו ּתֹודֶ ה לֹו
וְתִז ְֹרם?
ד.
ֲאנ ִי אֹו ֶספֶת אֶת ּפֵרּוֵרי ַהּצַעַר
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ׁשֶּנָפְלּו לְחֵיקִי ִמּׁשִיֶריָך
וְׁשָּמָה ּבְ ֻקפְסָאֵ ,אלֶי ָה אָׁשּוב
טּפַת ּכֹחַ ,לְנ ֶ ָחמָה.
ּכְׁשֶ ֶאז ְּדַ ּקֵק לְ ִ
ה.
ֲאנ ִי ְמ ַקּוָה ׁשֶּתִ ְסלַח לִי
ּכ ִי ּפָתַ ְחּתִי
ּבְ ַהּנָחָה ׁשְגּויָה.

50

*
עָלַי לְ ַהפְִריד ּבֵין הָָרׁשֻּיֹות
הָָרׁשּות הַּכֹותֶבֶת
וְהָָרׁשּות ַה ְמבַּקֶֶרת
ׁשְּתֵיהֶן עָטֹות עָלַי
ְמנַּקְרֹות ּבְנַפְׁשִי
ָה ַאחַת ְמיַּסֶֶרת ּבָאֵין
ּטטֶת ּבַּיֵׁש 
ַהּׁשְנִּיָה ְמ ַח ֶ
ֲאנ ִי מְִרימָה יָדַ יִם
לֹועֶסֶת אֶת ַה ִּמּלִים
ּכ ְמֹו הָיּו מְזֹונ ִי ַהּיָחִיד
וְחֹולֶמֶת ּכ ִי ׂשָבַעְּתִי
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ויתור
ֲאנ ִי זֹוכ ֶֶרת יָמִים ׁשֶל וִּתּור עַל ַהחֲלֹומֹות ,חֹסֶר אֹונ ִים
ֻמ ְחלָט מּול ְמצִיאּות ׁשֶֹּלא ִהׁשְלַ ְמּתִי ִאּתָּה .וְהָיּו אֵּלּו
יָמִים ׁשֶל ׁשִחְרּור ,עָצְַרּתִי ַהּכֹל וְ ִהתְ ַמּסְַרּתִי לָאֵינּות
וְ ִקּבַלְּתִי אֶת ָהעַצְבּות ּכְפִי ׁשֶהִיאֹ .לא נִּסִיתִי לְ ִהתְוַּכֵ ַח
עֹוד עִם הָעֹולָם ,אַף ֹלא עִם עַצְמִיַ .הּיָמִים נִפְְרׂשּו לְֹלא
סֹוף ,לְֹלא ּתְחּוׁשַת זְמַן וְיָכֹלְּתִי לִהְיֹות ּבַ ַּמּצָב ַהּז ֶה ׁשָנ ִים
טלְטֵל וְׁשָמַט
אֲֻרּכֹות ּובְכ ָל זֹאת מִיׁשֶהּו הֹוׁשִיט לִי יָד וְ ִ
טלְטֵל וְׁשָמַט וְיָמִים ֲאחִֵרים ּבָאּו ֵאלַי לְנ ַ ֲח ֵמנ ִי.
וְׁשּוב ִ
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מודה אני
מֹודָ ה ֲאנ ִי לְפָנ ֶיָך עַל ׁשֶהֹולַכְּתָ אֹותִי ּבְדֶ ֶרְך ַחתְ ַחּתִים
וְ ִהכ ְ ַאבְּתָ לִי ּבְאֵׁש ּובְיָד ָקׁשָה
לְלַּמְדֵ נ ִי מְקֹומִי
וְ ַא ֲהבָתִי
לַ ֲהבִי ֵאנ ִי לִכ ְדֵ י ַהּכ ָָרה ּבִג ְבּולֹות יְכָלְּתִי ּובִתְמִימּותִי
ּבְרּו ַח סֹועֶֶרת ּובְלָׁשֹון חַּדָ ה
טּנ ָה ּומּובֶסֶת וְ ָהיִיתִי ּתְהֹום ַרּבָה
וְ ָהיִיתִי ְק ַ
עַד ׁשֶּצָ ְמחָה ּבִי
יְדִ יעָה
ּומֹודָ ה ֲאנ ִי לְפָנ ֶיָך עַל ׁשֶ ֲא ַספְּתַנ ִי לְחֵיקְָך
וְ ָסלַ ְחּתָ
ּו ַמעֲׂשַי טֹובִים יִהְיּו ּבְעֵינ ֶיָך
ּכִפְִרי ּבָׁשֵל
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דבר מה נעלם

וְנ ִדְ מֶה ּכ ִי הַּדָ בָר ֶהחָׁשּוב ּבֶ ֱאמֶת
קָָרה ּכְׁשֶּׁשָלַ ְחּתָ יָד
וְעָצַ ְמּתִי עֵינ ַי

דבר מה נעלם
ּפִתְאֹום עֵינ ֶיָך ֻמּנ ָחֹות עָלַי
וְ ַאּתָה נ ֶ ֱאבָק עִם ַהּיָד ׁשֶרֹוצָה לְ ִהּׁשָלַח
וַ ֲאנ ִי חֹוׁשֶבֶתׁ :שְלַחׁ ,שְלַח
ּו ְמסִיָרה אֶת ּבְג ָדַ י
וְ ַאּתָה עֹודְ ָך לָבּוׁש
עֹוד ֶרג ַע ּתֶ ֱחצֶה ּג ְבּול
ׁשֶ ֲאנ ִי ּכְבָר ָחצִיתִי ּבְדִ מְיֹונ ִי
עֹוד ֶרג ַע ּתֹאמַר ַמּׁשֶהּו ׁשֶֹּלא ֶאׁשְּכ ַח
ַאחַר ּכ ְָך ֲאגַלְּג ֵל אֶת ַה ִּמּלִים ּבְמֹחִי
ׁשּוב וְׁשּוב
ֶאּתֵן לָהֶן ּפְַרׁשָנֻּיֹות ַמפְלִיגֹות
ּבְעֹודְ ָך ׁשָקּועַ ּבִדְ בַר מָה נֶעְלָם
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הלילות היפים
ַהּלֵילֹות ַהּיָפִים ָההֵםַ ,הּלֵילֹות ָהאֲֻרּכ ִים
לֵילֹות ֶקׁשֶב וְׁשִכְחָה ,לֵילֹות עֹנ ֶג ּוׁשְתִיקָה
לֵילֹות ׁשֶל אֹור עָמּום נֹוז ֵל ַרּכֹות
צְלָלֵינּו לֹו ֲהבִים עַל ַהּתִקְָרה
לֵילֹות ׁשֶל ּפְעִימֹות לֵב מּואָצֹות
ַהּלֵילֹות ׁשֶל ָהעֵרּות ַהחֲלּומָה
ַהּלֵילֹות לְֹלא ׁשְלִיטָה
לֵילֹות ׁשֶל ֶמתֶק וְׂשִיחָה עַד ׁשַחַר
לֵילֹות ַה ֲהזָיָה וְ ַהּנ ֶ ָחמָה
ַהּלֵילֹות ָההֵם ּבָם ָהיִינּו
ֻמפְלָאִים ּומּוגַּנ ִים וְֹלא יָדַ עְנּו
ׁשֶהַּסֹוף ֵמעֵבֶר לַּפִּנ ָה.
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*
ּפִּתּוי לֹוכ ֵד ּבַחֹׁשְֶך
לֹוחֵׁש לְ ָאזְנ ְָך
ּתְַרּג ִיׁש אֹותִי ּכ ְ ֶחבֶל ַהּטַּבּור
נ ְִרצַעַת לְגּופְָך
ִמתְּפַּתֶלֶת ּומֹוׁשֶכ ֶת ּבְ ִמּלִים
ַרּכֹות ,קַּלֹות
מִּתֹוְך ּכְמִיהָה עַּז ָה
לִטְֹרף ּגּופְָך הַָרְך
לִ ְמצֹץ ּדָ מְָך
עַד ּבְעֵָרה
ּולְׁשֹונ ְָך ּבִי מְתּוקָה.
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הבוקר עולה
ַהּבֹקֶר עֹולֶה ּו ְמכַּסֶה עַל לַיְלָה הֹומֶה .חֹם הַּגּוף עֹוד
ּטפֶתַ .רעַד נִפְלָא מְעֹוֵרר ֶמתֶק זִּכ ָרֹון
אֹוצֵר ַמּג ַע יָד ְמלַ ֶ
חַיַ .האִם לָגַעַת ּבְלִּבַת הַּדְ בִָרים אֹו לְ ַהּנ ִיחָםַ .מּׁשֶהּו
נִפְָרם ּבְעֹוד ַמּׁשֶהּו ַאחֵר נ ְִרקָםַ .הּׁשְ ֵאלָה ִמתְמֹו ֶססֶת אֶל
ֶה ָחלָל וְנֹותָר ׁשֶקֶט ַרְך ּו ְמ ַקּבֵל .אֵין מָקֹום ׁשֶֹּלא נִפְעָר
ּבֹו סֶדֶ קַ ,הפְׁשָטָה ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש ַה ְמבַ ֶּקׁשֶת לְ ִהתְ ַמּז ֵג ּבַֹּלא
נֹודָ עָ .היִיתָ ׁשָם ּכְׁשֶ ַהּלַיְלָה ׁשָר אֶת ׁשִירֹו ,וְאָז ׁשְתִיקַת
אֹור ִמתְּגַּלֶה ּבֵין ּגּוף לְגּוף.
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השתקפויות
ַאּתָה ִמׁשְּתַּקֵף ּבִי ּכ ְמֹו נָהָר
ַמּג ִיׁש לִי ַמּתְנֹותֶיָך:
ּדַג זָהָב ,צִּפֹור ׁשִיר,
טּבֹל
ְמ ַחּכ ֶה ׁשֶ ֶא ְ
ּבְזִכ ְרֹון יָמֵינּו ַהּצְלּולִים
ַהּכ ְ ֻחּלִים יֹותֵר מִן ַהּׁשָ ַמיִם
וַ ֲאנ ִי ִמׁשְּתַהָה
לְֶרג ַע
ִמׁשְּתַ ֶּקפֶת ּבְָך
וְנֶעְּתֶֶרת.
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פשוטת עור
ֲאנ ִי מֹודָ ה ,נ ִדְ ַחפְּתִי לְאֹותָם ַה ַּמעֲׂשִים
ֹלא ָהיִיתִי ּבְדַ עְּתִיׁ ,שֹו ֵמעַ,
ֹלא ָהיִיתִי ֲאנ ִי
וְלַמְרֹות זֹאת לִּבִי ָהיָה נָקִי
ָהיִיתִי ּבְטּוחָה ּכ ִי ֲאנ ִי קַּׁשּובָה לְקֹול
ָהאֱֹלהִים ּו ְמ ַקּיֶמֶת ִמצְוָתֹו
אֵיז ֶה ׁשִּג ָעֹון
ְסלַח לִי ,נֹותְרּו ּבִי ׁשְיֵָרי מְצּוקָה
טּנ ִים ׁשֶל ַמ ְחׁשְבֹות ׁשָוְא
הְֶרּגֵלִים ְק ַ
ּו ַמעֲׂשִים ּפְז ִיז ִים וִיהִיִרים.
נ ִדְ מֶה ּכ ִי הָעֹולָם ֹלא ִמתְַרּג ֵׁש מִן ַהּׁשִּנּוי
ׁשֶחָל ּבִיּ ,בְעֵינ ַיּ ,בְעֵינ ַי הָרֹואֹות
וְאַף ֹלא ֵהעַזְּתִי לִפְֹרט אֹותֹו ּבְג ָלּוי
ֲאבָל ּכ ְמֹו עֶבֶד
ֲאנ ִי ׁשָבָה אֶל ַהּמָקֹום ּבֹו נַעֲׂשּו ַהּפְׁשָעִים
לְֹלא ׁשַלְׁשָלֹות עַל יָדַ י
הֲֵרי הַּמּוכ ָנּות הַּזֹו לִפְּגֹעַ ּבְעַצְמִי
טְבּועָה ּבִי מִּיֹום ִהּוָלְדִ י
ַאׁשְַרי ׁשֶ ֲאנ ִי ְמ ֻסּגֶלֶת לְ ַקּבֵל אֶת עַצְמִי
ּכ ְָךְ ,מצֻּלֶקֶת ,אַל ּתַ ְחׁשֹב
ׁשֶ ֲאנ ִי אֹו ֶהבֶת אֶת עַצְמִיֹ ,לא
יָכֹלְּתִי לָלֶכ ֶת לִיׁשֹן ּולְבַּקֵׁש
ֹלא לָקּוםֹ ,לא לְִראֹות ׁשֶמֶׁשֹ ,לא לָדַ עַת.
וְ ַה ִּקנְאָה ,הֹו ַה ִּקנְאָה ,הִיא
ׁשֶּדָ ֲחפָה אֹותִי לְאֹותָם ַמעֲׂשִים.
ֲאנ ִי חֲׂשּופָה ּכָעֵת לְָרג ָׁשֹות הַּדַ ּקִים ּבְיֹותֵר
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ּפְׁשּוטַת עֹורַ ,הּפְנ ִים רֹוטֵט
וְכ ָ ֵמּהֲַ .אנ ִי מֹודָ ה,
ֲאנ ִי נ ֶ ֱהנ ֵית ִמּז ֶה
וְג ַם אָזּ ,כְאֵב ָהיָה עֹנ ֶג ְמטָֹרף
ּכ ְמֹו ַהּסַם ֶה ָחז ָק ּבָעֹולָם.
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כישופים
וְכ ָל ַהּכ ִּׁשּופִים הֵם ׁשִּקּופִים
ׁשֶל ַחּיִים ּפְנ ִי ִמּיִים
ּבְַרק עַיִן
ּתְנּועַת יָד ְמהִיָרה
וְ ָהאֲדָ מָה רֹועֶדֶ ת
ֹלא נִּתָן לְ ַהפְסִיק אֶת הַָרעַד
הַּגּוף ָרג ִיל לְכ ִּׁשּוף
וְאֵינֹו ְמׁשַחְֵרר
ֲאנ ִי רֹוצָה לְג ַּלֹות
אֶת ַהּכ ִּׁשּוף ׁשֶּגָנ ַב אֹותְָך ִמ ֶּמּנ ִי
ּכְׁשֶ ָהיִיתִי ׁשְבּוָרה
וְֹלא ׂשַ ְמּתִי לֵב
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הייתי שם
ָהיִיתִי ׁשָם ֲאבָל ֹלא ּבֶ ֱאמֶת נָכ ַ ְחּתִי
ּפָׁשּוט ּכ ִי ַאּתָה ָהיִיתָ ׁשָם
וְזָהְַרּתָ ּכְצִּפֹור ּבַּׁשֶמֶׁש
וַ ֲאנ ִי נ ְ ָמלָה ְמ ַמלְ ֶמלֶת
נ ֶ ְחּפֶז ֶת לִ ְמ ִחּלָתָּה.
ָהיִיתִי ׁשָם ֲאבָל ֹלא ּבֶ ֱאמֶת נָכ ַ ְחּתִי
ָחלַ ְמּתִי עַל מְֶרחָב ּפָתּו ַח
נ ְטּול ְרעָׁשִים ׁשֶל ַה ַהּכ ָָרה ַה ְמצַּפָה
לְעַיִן ּפֹוגֶׁשֶת עַיִן
לֵב אֶל לֵב.
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איכה
לִכְּתֹב ּבְ ֶא ְמצַע ַהּלַיְלָהַ :אּיֶּכ ָה
לִׁשְמֹעַ אֶת הַּדְ ָממָה ָהאֵינ ְסֹופִית
טפֶת חֲלֹומֹות עֲדִ ינ ִים
עֹו ֶ
לְ ִהתְּפַּלֵל ׁשֶֹּלא יִקְְרסּו ַה ַחּיִים
וְֹלא יִּׁשָכ ְחּו ִמּלֵב
ּדְ רּוׁשִים ּכֹחֹות ׁשָ ַמיִם ַרּבִים
לְִראֹות ּכ ִי טֹוב
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*
הָאֹור ׁשֶּלְָך ּבִּקֵר אֹותִי ַהּלַיְלָה
נ ָ ַמ ְסּתִי לְתֹוכֹו
ּדִ ּבְַרנּו ְמעַט וְ ָא ַהבְנּו הְַרּבֵה
ּבְדִ ּיּוק ּכ ְמֹו אָז
הָאֹור ׁשֶּלְָך ָהיָה עָדִ ין ּופָרּום
ּכ ְמֹו ּכֹוכ ָב נֹופֵל
ַק ְמּתִי לְאַט לְבֹקֶר ַרְך
לְבַּדִ י
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לָך
ֲאנ ִי ּכֹותֶבֶת ׁשִיָרה ּכ ְדֵ י לְ ִהתְקֵָרב ֵאלֶיָך
טּפָׁשּ ,כ ִי ֹלא ּתִקְָרא אֶת ׁשִיַרי
ז ֶה ְמ ֻ
ֲאנ ִי ּכֹותֶבֶת לְָך ּבְכ ָל זֹאת
ּכ ִי ֲאנ ִי ַמ ֲאמִינ ָה ּבְ ַמלְ ָאכ ִים
ׁשֶ ַּמעֲבִיִרים אֶת ז ֶה ָהלְאָה
ּובְכֹ ַח ַה ִּמּלָה לְ ָהׁשִיב.
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לב מהלך
עֵינ ֶיָך ָסקְרּו אֹותִי
וַ ֲאנ ִי ָחׁשַבְּתִי -
מָה ַאּתָה רֹואֶה ּבִי?
ּכ ֵיצַד קָָרה ׁשֶ ָחצִיתָ אֶת ַהּג ְבּול
ּבֵין ַה ַּמּבָט לַ ַּמּג ָע
לְֹלא ַמ ֲאבָק.
אּולַי יֵׁש ּבְָך
ַמנְּג ָנֹון עָנֹג ׁשֶ ְּמ ַחּבֵר ּבֵין
ֲאנָׁשִים ּבֶ ֱאמֶת,
ֵמעֵין לֵב ְמ ַהּלְֵך
ּבָעֹולָם?
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מתוק האין
מְתּוקָה ַהּתְחּוׁשָה ׁשֶל הַּסֹוף
מָתֹוק הֶָרג ַע ַהּמְֻרּג ָׁש ּבַּגּוף
מְתּוקִים ַהּׁשָ ַמיִם ּבְדִ ְמ ָמתָם
מְתּוקֹות ַהּׁשָעֹות ַה ִּמז ְּדַ חֲלֹות ּבַעֲצַלְּתַיִם
מְתּוקָה ַה ִּמּלָה ַה ִּמתְ ַמ ְה ַמהַת
מְתּוקִים ַה ֶחבְיֹונֹות ּבְדִ מְיֹונ ִי
מָתֹוק ָהאֵין ַה ִּמתְ ַהּוֶה ּבַּיֵׁש
מְתּוקִים ַהּצְלִילִים הָרֹועֲדִ ים ּבְלִּבִי
מְתּוקָה ִאבְחַת ַהּכְאֵב
מָתֹוק הָרּו ַח ַה ַּמגְּבִי ַּה ֵמעָלָיו
מְתּוקֹות ַהחֲָרטֹות ּבְפָגְׁשָן ּגַעְּגּועִים
מָתֹוק ַהּׁשִיר ַהמְקֹונ ֵן
מְתּוקָה ַה ִהׁשְּתַּנּות
מְתּוקִים ַה ַחּיִים ,הֹו ַה ַחּיִים
מְתּוקָה יְדִ יעָתָם
מָתֹוק זִכ ְרֹון הֱיֹותְָך
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גיבורת–על

ֲאנ ִי ֹלא רֹוצָה לֶָרדֶ ת לִפְָרטִים
ֲאנ ִי רֹוצָה לַעֲלֹות אֶל ַהּגְבָהִים
ּו ִמּׁשָם לְ ִהתְּבֹונ ֵן עַל ַהּפְָרטִים

יונה
ַאּתְ ּגֹובַהַת ֵמעַל ּכֻּלָם ,מִּלֹותַיְִך עֹולֹות וְנִתְּפָסֹות ּבַּׁשָ ַמיִם,
טפֶת
טפְ ֶ
ּבְׂשַר ַהּׁשָ ַמיִם ּגָמִיׁש ּתַחַת יָדֵ ְך הַּכֹותֶבֶתַ .אּתְ ְמ ַ
אֶרֹוס לְפִּיֹות ּפְעּוֵרי ּפֶהְ ,מׁשַּכ ֶֶרת אֹותָם לְאַט לְאַט וְאָז
ַמנְחִיתָה עֲלֵיהֶם אֶת ֶה ָחלָל ָה ָאיֹם וְ ֶהעָצּום ׁשֶל ַהּבְדִ ידּות.
הֵם נִכְנָעִים לְָך ,אֹו ֲהבַיְִך ,נִׁשְ ָאבִים לִ ְמעְַרּבֹולֹות ַהּתֹהּו
וָבֹהּו ׁשֶּלְָךֲ .אנָחָה ִמ ַּמעֲ ַמּקִיםִ ,מּתַת– ַה ַהּכ ָָרה ,מִן הִָריק
ַהּסָתּום וְ ַהּנִפְלָא .אֵין לְָך צֶֹרְך ּבְדָ בָר יֹותֵרׁ ,שְ ֵקטָה
טאִים ַהּטְהֹוִריםׁ ,שֶאֱֹלהִים
ּו ְמפֻּיֶסֶת ּבְג ַן ָהעֵדֶ ן ׁשֶל הַחֹו ְ
ַמזְמִין ֵאלָיו ּבִׁשְעַת לַיְלָה ,לַ ֲחּדֹר אֶל ַהּפִּנֹות ַה ְמעַּנ ְגֹות
ׁשֶל הָרּוחַ .יֹונ ָהּ ,בַּדְ ָממָה הַּזֹו ׁשֶּבָּה ּכָתַבְּתְּ ,ג ַם ּכֹותֶבֶת
ֲאנ ִיַ .אּתְ ָהאֵם ַהּג ְדֹולָה ׁשֶל ַה ַהׁשְָראָה ׁשֶּלִי ּבִז ְ ַמּנ ִים
ָקׁשִים .מְקֹור ּגַעְּגּועִים לְמַה ּׁשֶֹּלא ִהּכ ְַרּתִי.
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גיבורת–על
.1
ּבְתֹוכ ִי ִמתְּגֹוֶרֶרת ּג ִּבֹוַרת–עַל
סּוּפְֶרוּומָן ּג ְדֹולָה ֵמ ַהּסְָרטִים
ְמז ִיז ָה ּדְ בִָרים ּבְכֹ ַח ַמ ֲחׁשַבְּתָּה
ֲאבָל
ּגֹוֶרמֶת לִי לְ ַה ֲאמִין
ׁשֶ ֲאנ ִי חֲלּוׁשָה.
לְעִּתִים הִיא ּפֹוֶרצֶת ִמ ֶּמּנ ִי
ּכְׁשֶ ֲאנ ִי אֹומֶֶרתֲ :אנ ִי יְכֹולָה
וְקֹופֶצֶת לְחֹור ׁשָחֹר.
.2
ּובַחֲלֹום ַאּתָה סּוּפְֶרמֶן וַ ֲאנ ִי
ָה ִאּׁשָה ׁשֶּלְָך ,עֲדִ ינ ָה ּוכ ְנּועָה
ְמ ַחּכ ָה ׁשֶּתַּצִיל אֹותִי
ֲאבָל אָז ּבָאִים נְצִיג ֵי ּכֹחֹות הֶָרׁשַע
וְ ַאּתָה ַמּצִיל אֶת הָעֹולָם
וְׁשֹוכ ֵ ַח אֹותִי.
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הבעֵרה הזו
נָׁשִים ּכ ָמֹוְך ּפַעַם ׂשְָרפּו עַל הַּמֹוקֵד.
אָסּור ׁשֶּתִ ְהיִי ׁשֹונ ָה מִּדַ י ,קִיצֹונ ִית מִּדַ י ,נְבִיאָהָ ,חפְׁשִּיָה,
ֵאלָהַ ,מ ְהּפְכָנ ִית ,נֹועֶז ֶת יֶתֶר עַל ַהּמִּדָ ה.
ְממַּדְ ִרים ּו ְמתַּיְג ִים אֹותְָך לִקְבּוצַת ַהּנָׁשִים ָההֵן
וְׁשּום ּדָ בָר ׁשֶּתַעֲׂשִי ֹלא יְׁשַּנ ֶה אֶת ּדַ עְּתָם.
לָֹרבַ ,אּתְ יֹודַ עַת אֵיְך לְ ִהתְעַּלֵם,
ֲאבָל ַמּׁשֶהּו ְמ ַחלְחֵל ,מֹוִריד אֶת ַהּבִּטָחֹון
(אּולַי צִָריְך לְ ִה ְסּתַּג ֵל ּבִׁשְבִיל לִחְיֹות ּבָעֹולָם ַהּז ֶה).
אֵינ ְֵך רֹוצָה לִבְֹר ַח
לָכ ֵן ּתַ ְמׁשִיכ ִי ּבְכֹחַ ,צַעַר ּותְׁשּוקָה
לְ ַחּפֵׂש מָקֹום ִמּׁשֶּלְָך
ּבְתֹוְך ָהאֵין מָקֹום ַהּכְלָלִי
וְתַ ֲאמִינ ִי ׁשֶ ַהּבְעֵָרה ַה ִּמׁשְּתֹולֶלֶת ּבְלִּבְֵך
ּתְַרחִיקְֵך ִמּכ ָל ַה ֲחׁשֵכֹות.
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*
ּכְׁשֶאַף ֶאחָד ֹלא מְַרּג ִיׁשֲ ,אנ ִי
ּטטֶת ּבְפִצְעֵי ֶהעָבָר ּכ ְדֵ י לִ ְמצֹא אֶת מִי
ְמ ַח ֶ
לְ ַה ֲאׁשִים.
ּכְׁשֶאַף ֶאחָד ֹלא מְַרּג ִיׁש
ֲאנ ִי יֹוצֵאת לֶ ָחצֵר ּו ִמתְּפַּלֶלֶת
וְאָז חֹוז ֶֶרת אֶל ַהחֶדֶ ר וְׁשֹוכֶבֶת ּו ְמ ַחּכ ָה
לְקֹול ּפְנ ִימִי ׁשֶּׁשָר ׁשִיר עֶֶרׂש לַּפְחָדִ ים.
ּכְׁשֶאַף ֶאחָד ֹלא מְַרּג ִיׁש
ֲאנ ִי מְדַ ְמיֶנ ֶת
ׁשֶהַּגּוף ּכ ֻּלֹו מְֻרּכ ָב ִמּלִים
וְ ָה ַא ֲהבָה ׁשֹומֶֶרת עַל ַהּפְתָחִים.
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פשוט
ֶאפְׁשָר ׁשֶהַּיֹום יִ ְהיֶה ּפָׁשּוט
נ ְטּול ׁשְאֵלֹות קִּיּומִּיֹות
לְֹלא ֶהכ ְֵר ַח לָנּועַ
אֶל הַּדָ בָר ַהּבָא
ֶאפְׁשָר ׁשֶהָרּו ַח ּתִתְעַּלֶה
ּו ַמּׁשֶהּו ׁשֶ ָהיָה חָתּום
יִּגָלֶה
וְיִ ָּמלֵא ֶחמְּדָ ה
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אל כפות
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי ָהעֲיֵפֹות
הַּמֹוׁשְכֹות ּכֹבֶד יָמִים
וְסֹופְרֹות צְעָדִ ים ׁשֶ ָהלְכּו לְאִּבּוד
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי ַהיְחֵפֹות
ַמּפַת ּגּופִי ַהּׁשָבּור
ׁשֶ ָחלַם עַל אֲדָ מָה ַאחֶֶרת
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי הַּכֹואֲבֹות
ַה ְמ ַחּפְׂשֹות מָקֹום לַעְצֹר ּבֹו
ּולְ ִה ָּמצֵא ּפְׁשּוטֹות
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי ַהּמְתּוקֹות
ׁשֶּבִז ְכּותָן ֲאנ ִי ּגֹו ַמעַת מְֶר ַחּקִים
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי
ׁשֶּזֹוכ ְרֹות ַמּג ַע יָדֶ יָך
אֶל ּכ ַּפֹות ַרגְלַי
אֶל ּכ ָל זִכ ְרֹונֹותַי
ַהּכ ְמּוסִים ּבָהֶן.
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בשבחי ההכחשה
מּוטָב לִחְיֹות ּבְבּועָה עֲטּופַת אֹור ּכ ְמֹו ַמ ְמּתָק
לְ ַה ְמׁשִיְך לְׂשַחֵק ּבָעֹולָם ּכְיַלְּדָ ה ּתְמִימָה
ִאּמִי הִיא ַהּׁשֶמֶׁש ַהּג ְדֹולָה
וְ ָהאֹפֶק ּפָתּו ַח ּכ ְמֹו יָם.
מּוטָב לִׁשְּכֹ ַח מִי ָהיִיתִי ּולְ ִהתְ ַמּקֵד ּבְמִי ֲאנ ִי
רֹוצָה לִהְיֹותּ ,דַ ף לָבָן עִם אֹותִּיֹות
ׁשֶ ֲאנ ִי טֹובֶלֶת ּבִדְ בַׁש וְאָז ׁשֹולַחַת לָרּו ַח
ַה ְּמׁשִיבָה לִי ּבְבְִרּכ ַת הַּדֶ ֶרְך
ּופֹוַרעַת ַמ ְחׁשְבֹותַי.
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האמת
ּתְִראֶה אֹותִיּ ,ג ָדַ לְּתִי
ֲאנ ִי ַמּבִיטָה לְתֹוְך ּג ְַרעִין ַהּפַחַד ַה ְמׁשַּתֵק
ׁשֶּבֹו ֲאנ ִי ּתְפּוסָהׁ ,שָנ ִים
ֲאנ ִי ּבֹוחֶֶרת לְדַ ּבֵר אֶת ז ֶה
וְז ֶה ָקׁשֶה ּכ ְמֹו קִירֹות ּבֶטֹון
ׁשֶעָלַי לְפַּצֵ ַח ּבְַרּכּות
טּנ ָה לַ ְחּפֹר
עִם ּכַּפִית ְק ַ
ּבִקְרּומֵי ַהּנֶפֶׁש
ַהּנ ִ ְקלָפִים ִמּלָה ִמּלָה.
ּתְִראֶה אֹותִיּ ,בֹוחֶֶרת לְ ָהעִיד
ׁשּוב וְׁשּוב
ּכ ְדֵ י לְ ַהׁשְלִים עִם מַה ּׁשֶּבִלְּתִי
ֶאפְׁשִָרי ּכ ִ ְמעַט לְ ַקּבְלֹו,
סֵרּוב יַלְּדִ י לְ ַהּכ ִיר ּבָ ֱאמֶת
ָהעֵיֻרּמָה.
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גם בחושך
לְ ַה ְמׁשִיְך לָרּוץ ּג ַם ּכְׁשֶהַּדֶ ֶרְך ְמעְֻרּפֶלֶת
וַ ֲאבָנ ִים ּפֹוצְעֹות ׁשּולֵי ַהּנֶפֶׁש.
לְ ַה ְמׁשִיְך לְקַּוֹות ּג ַם ּכְׁשֶחֲלֹומֹות ִמתְַר ְּסקִים
אֶל חֹוף ׁשֹומֵם לְבַד לְבַד.
לְ ַה ְמׁשִיְך לִיצֹר ּג ַם ּכְׁשֶ ַּמעְיַן ַה ַהׁשְָראָה ּדָ לּו ַח
מַר וַ ֲח ַמ ְקמַק ּכ ְרּוחַ.
נ ְ ָמלָה חָרּוצָה ְמ ִאּטָה ּובֹוהָה
ּבְג ְַרּג ִיר יָבֵׁש.
לְ ַה ְמׁשִיְך לְ ַה ֲאמִין ּבַּטֹוב ּובַּׁשְאֵלֹות
ַהּג ְדֹולֹות ׁשֶּיֵׁש לָהֶן ּתְׁשּובֹות
ּג ַם ּבַחֹׁשְֶך ַהּתְהֹומִי ׁשֶל הַּיֹומְיֹום.
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המילים שלא מצאתי
ֲאנ ִי ֹלא מֹוצֵאת ִמּלִים מּול ָהעֶצֶב ׁשֶּלְָך.
ָהיִיתִי רֹוצָה לֹומַרִ :התְ ַחּזְקִי ,קּומִיַ ,הבְִריאִי
ָהיִיתִי רֹוצָה לְעֹודֵ ד :יַעֲבֹרַ ,הּכֹל לְטֹובָה ,עֹוד ּתְִראִי
ֲאבָל אֵינ ִי מֹוצֵאת ִמּלִים מּול ַהּכְאֵב ׁשֶּלְָך
ּופִי חֹוֵרק ׁשִבְֵרי ּבְָרכֹות.
ַה ִּמּלִים ַהחֲבּויֹות
נ ֶ ֱאמָרֹות ּבְדֶ ֶרְך ַאחֶֶרתׁ ,שֶאֵינ ָּה ּבְקֹול:
ׁשֶּיַעַז ְרּו לְָך ַהּׁשָ ַמיִם ּבְ ָמטָר ׁשֶל נ ֶ ָחמָה
ׁשֶּיִתְ ַקּבְלּו ּבָם ִמׁשְאֲלֹותַיְִך
וְתִפְּגְׁשִי אְַך טֹוב עַל ּפְנ ֵי ָהאֲדָ מָה.
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דופק המדבר
ּכְׁשֶ ַאּתְ יֹוׁשֶבֶת ּבְׂשִּכּול ַרגְלַיִם עַל הַחֹול ַהּמִדְ ּבִָרי
ּו ִמׁשְּתַּתְקֹות ַמ ְחׁשְבֹותַיְִך
ַאּתְ ׁשֹו ַמעַת אֶת ַהּדֹפֶק ַה ְּמ ַהּפְנ ֵט ׁשֶל ַהּמִדְ ּבָר
מְדַ ג ְּדֵג ּבִקְצֹות ֶאצְּבְעֹותַיְִך
אָז ַאּתְ ְמבִינ ָה ּדְ בִָרים עֲ ֻמּקִים ִמּמְֵך
עֲ ֻמּקִים יֹותֵר מְֵרצֹונֹותַיְִך
ּו ַמּׁשֶהּו ּבְָך רֹוצֶה לִפְצֹ ַח ּבְמָחֹול
אֵינ ְֵך ז ְקּוקָה עֹוד לַּתְכֵלֶת ׁשֶּבְאֹפֶק ְמעְַרסֵל ּגְבָעֹות
ַאּתְ ּפֹוגֶׁשֶת אֶת ַהּמִדְ ּבָר ׁשֶּנ ֶ ְחּבָא ּבְָך
אֶת נֹופַיְִך ַהּפִלְ ִאּיִים ַהּפְנ ִי ִמּיִים
ַהּׁשֶקֶט ְמ ַחלְחֵל ּכ ְמֹו ַמיִם לְנִׁשְ ָמתְֵך
הָרּו ַח ְמבַּדֶ ֶרת אֶת רּוחְֵך ׁשֶּלְָך
ַאּתְ נִכְנַעַת לַהֹוד ַהּז ֶה
ּכ ְמֹו נֹוצַר ַרק ּבִׁשְבִילְֵך
ָמתַיְׁשֶהּוּ ,תְִראִי ּפִּנֹות יְֻרּקֹות צֹוהֲלֹות ּבַּצֵל
ּתַבְחִינ ִי ּבְצִּפֹור ַרּבַת חֵן זֹו ֶקפֶת ּכָנ ָף
עֲקֵבֹות ּבַחֹול יַזְּכ ִירּו לְָך ַמּסָעֹות ִמּׁשֶּכְבָר
וְתִ ְמצְאִי ּבָהֶן מָנֹו ַח
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קהילה
ז ֶה ַמּמָׁש ּכ ָאןֵ ,מעֵבֶר לַּפִּנ ָה
ֶאפְׁשָר לַעֲמֹד ּבַחּוץ
לִפְׁשֹט אֶת ַהּׁשְִריֹון ַהּכָבֵד ׁשֶעַל הָעֹור
לִהְיֹות חָׂשּוף ּבָאֹור.
ִהתְ ַקהֵל ,צֹר לְעַצְמְָך ׁשֵבֶט
יֹודֵ עַ סֹוד
לְ ִהתְּכַּנ ֵס ּבֹו ּבְיָמִים ָקׁשִים
ַמ ֲחסֶה ִמּפְנ ֵי ְקׁשִיחּות
נְסִּבֹות ּולְבָבֹות.
ְראֵה ,אֵינ ְָך לְבַד
לַ ֲהקַת ּג ַ ְחלִילִּיֹות ְמנַצְנֶצֶת ּבִׂשְדֹותֶיָך.
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*
ַהּׁשָ ַמיִם ּפְתּוחִים
ַהּפֶַרח עֹודֹו ְמלַבְלֵב
יֵׁש מִי ׁשֶרֹואֶה וְאֵינֹו קֹוטֵף
יֵׁש מִי ׁשֶ ֵּמבִין
וְנִּג ָׁש ּבַעֲדִ ינּות
וְעֹוטֵף.
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