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נפל דבר

נָפַל ָּדבָר וְִאיׁש ֹלא ִהׁשְּגִיַח
זֶה ָקָרה ּבֲַחצִֵרי

וֲַאנִי ֹלא ִהׁשְּגְַחּתִי.
נָפַל ָּדבָר וְֹלא יְֻדּבַר ּבֹו

ֶאּלָא ִאם ֲאַדּבֵר ֲאנִי
ּוָמה ִאם נָפַל ַהָּדבָר

עַל ּפִי
ּוָמה ִאם נִגְַּדׁשְּתִי ִמן ַהּנְפִילָה 

ּוָמה ִאם ַהָּדבָר הּוא
ֲאנִי





סערה

נְַדנֵָדה ּבָרּוַח, ְסעָָרה.

ָרצִית לֹוַמר ְּדבַר ָמה.

נֶעֱלָם ַהָּדבָר ִמֵּמְך,

ַאּתְ עֹוֶמֶדת ּבַּקֹר, עֵיֹרָמה

וְגֶׁשֶם ַמצְלִיף עַל עְָרּפְֵך.
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חורבן

ֲאנִי ַמְרִחיָקה ְראּות:
ָּדבָר ֹלא ׂשֹוֵרד.

ֲאנִי ַמבְִחינָה ּבְִסיָמנִים:
צִּפֹור עֲצּובָה ְמקֹונֶנֶת

עַל ֶאֶדן ַחּלֹונִי,
ּגֶׁשֶם ְמפַּלֵַח ֶאת ׁשְֵמי ַהַּקיִץ ַהּלֹוֵהט.

ֲאנִי ְמַהְרֶהֶרת
ּבְכָֹחּה ׁשֶל ָהַאֲהבָה לְַהּצִיל,

נִכְנֶֶסת לְגּוף ַהּצִּפֹור
וְעָפָה 
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אי שקט

עָיַף ָהעֹולָם
עָיְפָה ּגַם ָהרּוַח

נְָחלִים יָבְׁשּו ּבֶַּדֶרְך ֶאל ַהּיָם
ְמעֻּלֶפֶת ָהֲאָדָמה

ּבְפִּנַת ּגַן יְׁשֵנָה צִּפֹור
ָחתּול חֹולְָמנִי ְמַחֵּטט ּבַּפִַחים

ָהְרחֹובֹות ׁשְתּוִקים
ׁשְֵקִטים ּגַם ַהּׁשַָמיִם
ְמכֻּנִָסים ַהּכֹוכָבִים

ַהּיֵָרַח ִמְסּתַּתֵר ֵמֲאחֹוֵרי עָנָן ׁשָחֹר
ּבֲָאוִיר ֻמבְלַעַת ְּדָמָמה

ִאי ׁשֶֶקט ּבָא וְהֹולְֵך
לְתֹוכָּה

ּפֶתַע יִבְַקע ְּדבַר ָמה
ׁשַעַר ׁשֶָהיָה ָסגּור

יִּפָתַח ּבְעָצְָמה
ּגֹונֵַח ּוְמיַּלֵל
ּגַם ֶהָחתּול

ַהּצִּפֹור ּתִתְעֹוֵרר וְתִבְַרח ֶאל ַהחֹׁשְֶך
וֲַאנִי ַאֲחֶריָה.
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השבריריּות הבלתי נתפסת על הדעת של 
החיים

ּוַמה ּבִכְלָל ָחׁשַבְּתְ לְעַצְֵמְך ּכְׁשֶָהלַכְּתְ ּבְצַעַד
ּבֹוֵטַח - לְׁשָם?

ּבְכַֹרח ַהּנְִסּבֹות צָעְַדּתִי לְׁשָם
וְכֻּלִי ּתַָּמה וְכֻּלִי ּכַּוָנָה

וְַהּׁשָעֹות ָחלְפּו
נְִמזְגּו ּכְיַיִן לְתֹוְך סֹודֹות ֲאפֵלִים

הֹוׁשְַטּתִי יָד לָגַעַת
ּבֵָאׁש ַהָּקָרה ׁשֶּצִּפְתָה לִי
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חותמת חן

ַהּפֶצַע ִהגְלִיד ֲאבָל ַהִּסיָמן ַהְמצֻּלָק
ָקרּוֶסלָה ׁשֶל זִכְרֹונֹות

ׁשֶַּמתְִחילִים ּבַּפֶצַע ָהִראׁשֹון
עֵדּות לִפְגִיעּות ַהּגּוף

ׁשְֶּמָסֵרב לִׁשְּכַֹח ּכְמֹו ַהּנֶפֶׁש
וֲַאנִי ְמבֶַּקׁשֶת לְַהׁשְלִים 

עִם ָהֲאָרעִּיּות ַהְמַטלְֶטלֶת ׁשֶל ַהַחּיִים
ַהְּטבּועָה ּבָעֹור
ּכְחֹותָמֹות ֵחן.
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בלתי רגיל 

ִהּנֵה קֹוֶרה ַמּׁשֶהּו ּבִלְּתִי ָרגִיל וֲַאנִי
ַמֲחלִיפָה עֹוִרי ּכְמֹו לִילִית, 

חֹוֶמֶקת ֶאל ֶחבְיֹונֵי לַיְלָה 
ּובְַאְמּתְַחּתִי ׂשֵַּקי ַאֲהבָה לְפַּזֵר

ּבִנְִדיבּות עַל ָראׁשֵי יְלִָדים חֹולְִמים
וְעַל ָראׁשֵי ֲאנָׁשִים עֲיֵפִים ׁשֵֶאינָם נְִרָּדִמים

ָאזְנָם ְּדרּוכָה ּכְָחתּול צֹועֵד ּבַחֹׁשְֶך
וְעַל ָראׁשֵי עֲצּובִים ׁשְֶּמיֲַחלִים לֲַהבָנָה

וְלִבְבֹותֵיֶהם ּפֹועֲִמים ִמׁשְֲאלֹות יִָמים ֲאֵחִרים
ּכְרּוַח ּפְָרצִים ֲאנִי חֹוֶדֶרת ֶאל ַהִּמְסּתֹוִרין

ׁשֶל ַהַחּיִים ַהּׁשְתּוִקים
ִמּבְלִי לֲַחׁשֹׁש ׁשֶַּמּׁשֶהּו יַעְצֹר אֹותִי

ָּדבָר ֹלא יְַרּתִיעַ אֹותִי ּכְׁשֲֶאנִי ּבְעֹוִרי ֶהָחָדׁש
ֹלא ָהֵאׁש, ֹלא ַהּצַעַר

ֶאבְַחׁש ּבֶָהם וְָאׁשּוב וְֶאְרֶאה ּכִי טֹוב
טֹוב ַהַּמּגָע ַהּיָׁשִיר עִם ׁשַלְֶהבֶת ַהּלְבָבֹות

ּבַּלַיְלָה ַהּזֶה
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גשר 

ָסדּוק, ַּדק ִמן ַהַּדק
ָרעּועַ, ַמּׁשַב רּוַח

ְמַאּיֵם לְַהּפִילֹו
ַמֲחׁשָבֹות ָקׁשֹות, ּכְֵאבִים

ּפֹועֲִמים, ּפָעּור
ַהחֹׁשְֶך לְַמָּטה, ׁשָצּוף

ָהזּוי, ּגָדּועַ
ַרעַד ּבְכַּפֹות ָהַרגְלַיִם.

ֶאעֱבֹר ּבִזְִהירּות, ּגְִמיׁשָה
ּכֲַחתּולָה

ֲאיַּלֵל, ֶאזְַּדֵּקף, ַמּבָט
ַחד ָקִדיָמה, ֶאתְַרּצֶה

לְקֹול ֲחִריׁשִי ַהּקֹוֵרא לִי
ֵמעֵבֶר לַּגָָדה.
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לילה לבן 

ּבְלַיְלָה לָבָן ֶאָחד
ִהְקׁשַבְּתִי לְַהלְמּות לִּבֹו ׁשֶל ָהעֹולָם.
ָהיָה נְִדֶמה לִי ׁשֶהּוא ִמתְַרֵחק ִמֶּמּנִי

וְַחׁשְּתִי ֶאת ּכָבְּדֹו ׁשֶל ַהּזְַמן
זֹוֵחל ּבֵין ֵאיבַָרי ַהּלֹוֲהִטים

ּוַמְקּפִיָאם. 
ֹלא נִִּסיתִי לְֵהָרֵדם, ַהֲחלֹומֹות

ִהפְִחידּו אֹותִי, ּכְמֹו ֲאבָנִים ּגְדֹולֹות
ַהּנֶעֱָרמֹות לְנֶגֶד עֵינַי.

ּבְלַיְלָה לָבָן ֶאָחד
צָפִיתִי ּבְאֹור ַהּלְבָנָה נִׁשְּפְָך עַל ּגַג ּבֵיתִי

ּובִַּקׁשְּתִי ּכָמֹוָה לְִהתְַחּבֵא ּולְֵהָחׂשֵף
ּבְַמֲחזֹוִרּיֹות ְקבּועָה

וְלָנּועַ, לָנּועַ ֶאל ַהּגֵאּות
וְֶאל ַהָּמקֹור ָהֲאִמּתִי ׁשֶל ָהאֹור.
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וייפול האור עליי 

וֶָאְרֶאה ֶאת ֲאׁשֶר ָּדבַק ּבִי
וְֹלא ָרצִיתִי לְַהּכִירֹו וֶָאבְּכֶה

וְכָל ַהְּדָמעֹות ִמתְּגַלְּגְלֹות וְנִָּדפֹות ּבַָאיִן
וְֵאין ִאיׁש ׁשֹוֵמעַ. וָָאקּום וֶָאצְעַק וֶָאבְעַט
וְֵהד ֹלא חֹוזֵר. וֶָאׁשְקֹט וֶָאְסּתַּגֵר וֶָאתְּפַּלֵל

וַעֲַדיִן, ָּדבֵק ּבִי.
וֶָאתְַהּפְֵך ּבִׁשְנָתִי ּובֲַחלֹוִמי יָד מֹוׁשִיעָּה

וֶָאֱאחֹז ּבָּה וַּתְִמׁשְכֵנִי לְעֹולָם ַאֵחר
וְֵאינֶּנִי יֹוַדעַת ִמי ֲאנִי. וֶָאתְעֹוֵרר

וֶָאְרעַד וֶָאְחׁשֹב
וֶָאְמצָא ְקצֵה ִמּלָה וֶָאּתָלֶה ּבָּה

וַּתִָּקֵחנִי ֶאל ַהָּמקֹום
ּבֹו ּתְלּויָה ּתְׁשּובָה

וֶָאְקטֹף וֵָאַדע.
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אהבה פשוטה 

ּבְתֹוְך ַהְּמהּוָמה
ּכְׁשֶּכַֹח עָצּום לָפַת 

ּכְמֹו נָָחׁש רֹוׁשֵף ֵאׁש
ָמצָאתִי ִטּפַת ֶחֶסד

ּבְִדמּות ַמלְָאְך, ּכְנָפָיו ּכְצֶֶמר ּגֶפֶן
וְעֵינָיו ּכְֻחּלֹות ּכֵהֹות ּכְבִׁשְִקיעָה.

ׁשֶבַע ּפְעִָמים ָסבַב ְסבִיבִי
ּובַּׁשְִמינִית נָׂשָא אֹותִי ּבְיָָדיו
ֶאל ֹרְך עֵצִים ּוְקִטיפַת ֶּדׁשֶא

וְלְִּמַדנִי ַאֲהבָה ּפְׁשּוָטה.
ֹלא ׁשַָמעְּתִי ָּדבָר ִמּלְבַד קֹולֹו
וְֹלא ָרִאיתִי ְּדבִָרים נִׁשְּבִָרים

וְֹלא נִׂשְַרְטּתִי וְלּו ׂשְִריָטה ַאַחת.
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עמדה אחרת 

ֹלא ֶאּכָנַע לַּקֹולֹות
ַהַּמפְצִיִרים ּבִי לִצְעֹד ּבְִדָרכִים ֻמּכָרֹות.

ַהּכֹל נֹוׁשְֵך ִמָּסבִיב
ָהפַכְּתִי עֹוִרי ּכְֵדי לְִהיֹות 

ׁשְקּופָה
וְלַעֲמֹד ּבְלַַחץ ָהֲאבָנִים ַהּכְבֵדֹות

ַהִּמתְַּדְרְּדרֹות ִמְּמרֹום ַהֶחבְָרה
עַל ַמצְּפּונִי.

ּובַּלֵילֹות ֲאנִי חֹולֶֶמת
עַל עֹולָם ָמתֹוק
ׁשֶּבֹו ֵאין ּבּוׁשָה

לְִהתְַהּלְֵך עֵיֻרָּמה
ּגְלּויַת לֵב, ּפְגִיעָה.

ִמֵּדי יֹום ֲאנִי ְמַטּפַַחת ׁשְתִיָקה
ּכְנֶגֶד זְִרֵמי ַהִּמּלִים

ַהְּמבְַּקׁשֹות לְַהגְִּדיר אֹותִי.
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ברכות לחיים טובים 

לְַהתְִחיל ּכָל יֹום ּבִבְָרכָה:
ּבָרּוְך ַהּנְִמצָא ּבִי.

לְַסּיֵם ּכָל יֹום ּבִבְָרכָה:
ּבָרּוְך ַהִּמְסּתַּלֵק ֵמעָלַי.

ּובֵין לְבֵין לְבֵָרְך
עַל ַמה ּׁשֵֶאינֹו ּבְנְִמצָא

וְֵאין צֶֹרְך לְַסּלְקֹו.





דבר קטן

ַהּגּוף ָהַרְך ׁשֶל ָהעֹולָם

סֹופֵג אֹותְָך ּכְפִי ׁשֶַאּתְ -
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דבר קטן

ֶאּגַׁש ֶאל ַהָּדבָר ַהָּקָטן
ֵאׁשֵב וְַאּבִיט ּבֹו ּבְׁשֶֶקט

ֶאלְַחׁש ֵאלָיו: ּפֶצַע
ֵאינְָך ָחזּות ַהּכֹל וְַאּתָה ּתֲַחלִים

ֲאנִי רֹוָאה ֶאת זֶה קֹוֶרה
ֲאנִי רֹוָאה

ַהּׁשַָמיִם ֵאינָם נֹופְלִים
ּכְׁשֶעָנָן ֶאָחד ִמתְּפֵָרק.
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להשיג את הדבר

ִהתְעַַּקׁשְּתִי לְַהּׂשִיג ֶאת ַהָּדבָר
ָמַרְטּתִי ׂשְעָרֹות וְצַָרְחּתִי וְזֶה ֹלא עָזַר

ָהלַכְּתִי ּבֵינֹות לִַּמכְׁשֹולִים ּבְׁשֶֶקט
ִסּכֹות צֹוְרבֹות עֹוִרי וֲַאנִי ׁשֹותֶֶקת

עַָמְדּתִי מּולֹו, הֹוׁשְַטּתִי יָד

וְנִבְלַעְּתִי ּבְתֹוְך ַהָּדבָר. 
ָהיִיתִי ּכְמֹו ּפֶַרח נָבּול

וְׁשְִחַרְרּתִי
ַאְך ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָאה ּכֵיצַד

ִהתְעַּצַבְּתִי
וְִהּבְַטּתִי עָלָיו ּבְעֵינַיִם ֲאֵחרֹות

וְָהיָה הּוא יָפֶה 
ּבְִהתְַרֲחקֹו ִמֶּמּנִי.
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הדברים החולפים 
לישראל אלירז     

*
קֹוֵראת יִׂשְָרֵאל ֱאלִיָרז

ְמתְַרּגֶלֶת
ִהתְּבֹונְנּות ּבְַּדבִָרים ַהחֹולְפִים

יְצִיַרת ֶמְרָחב ּבָטּוַח
ּוׁשְלִיַחת ַהחּוׁשִים

ֶאל ְמקֹוָמם ַהּנָכֹון.
ַהּכָָרה ּבַּטֹוב. יֵׁש טֹוב

ּבַּנֹופִים ּובַּׁשִיִרים
ּובְתֹוכִי

נְִרֶקֶמת אֹותָּה יַּצִיבּות
ׁשֶעָלֶיָה ִּדּבֵר ַהּמֹוֶרה לְיֹוגָה
ּכְׁשֶּׁשָכַבְּתִי עַל ֶאבֶן ָקָרה 

וְָחלְַמּתִי עָלֶיָך.

*
“ָהעֵץ / ֹלא ַמְסּתִיר / ֶאת ָהעֵץ ׁשֶַּמְסּתִיר אֹותְָך״

ּבֶֹקר. ַהּגּוף ּכֹוֵאב, ֲאבָל
ָהרּוַח ִמתְרֹוֶמֶמת.

ַהִאם ּכְׁשֶּכָתַבְּתָ עַל ָהעֵץ
ׁשֵֶאינֹו ַמְסּתִיר

ִהתְּכַּוַנְּתָ לְגּוף?
ֲאנִי ׁשֹולַַחת עֲנָפִים ֶאל ַהּיָם
ׁשֶּפָרּוׂש לְפָנַי, רֹוצָה לְִקטֹף

לִימֹונִים ֵמָהעֵץ ׁשֶּמּול ַחּלֹונִי
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ַאְך ָחָסה
עַל ׁשַבְִריִרּיּותָם
ְמצַּלֶֶמת ּבְלִּבִי,

נֹוצֶֶרת לַּבֶֹקר ַהּבָא.

ַהּגּוף ֹלא ּכֹוֵאב עֹוד
וְכְָך קֹוֶרה
ַהֻּמפְלָא.

*
ִאם ַהְּדבִָרים חֹולְפִים

ֵאינִי רֹוצָה לְִהתְלֹונֵן לְעֹולָם
עַל ִקּיּוָמם

ֵאינִי רֹוצָה לְָהִסיט ַמּבִָטי
ִמן ַהּפִלְִאי ׁשֶּבַַחּיִים

ֱאֹלִהים, עֲזֹר לִי
ׁשֶּיְֵהא זֶה ּפָׁשּוט

ּוֻמְרּגָל.

*
“ַהֹּלא נִּתָן לֲַהבָנָה עֹוֵמד ּבְלֵב / ַהְּדבִָרים ַהחֹולְפִים״

וְאּולַי ּבְלֵב ַהְּדבִָרים ַהחֹולְפִים
נִּצָב ּתִָמיד

ּכְֵאב ּבְֵראׁשִיתִי
יֹוֵדעַ סֹוף

וְאּולַי ֹלא נּוכַל לְָהבִין 
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לְעֹולָם ְמקֹורֹו ָהֲאִמּתִי

יִּׁשֵָאר ׁשָם, עִֵּקׁש
לְלְַּמֵדנּו ַאֲהבָה

לַחֹולֵף ּובָא.

)הציטוטים מתוך הספר “בשבח הדברים החולפים״ לישראל 

אלירז, הקיבוץ המאוחד, 2010(
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עולם מצחיק

ּכְׁשֶָהיִיתִי נְחּוׁשָה וְלֹוֶחֶמת
ְּדבִָרים נִׁשְְמטּו ִמֶּמּנִי

וְׂשְָרטּו
ּבְִהתְַרֲחָקם.

ּובְעֹוִדי ְרפּויָה וְכֹוֶאבֶת
נְִמׁשָכִים ֵאלַי ַהְּדבִָרים

ְמפַּתִים אֹותִי לָגַעַת ּבָם
ּולְַאְּמצָם.
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לכאורה 

לִכְאֹוָרה ְּדבִָרים ִמתְּכַּלִים
ַמּׁשֶהּו ּתִָמיד נִׁשְָאר ָסמּוי ֵמעַיִן

ָאחּוז ּבָנּו ּכְמֹו ַמיִם. 

לִכְאֹוָרה ְרגָׁשֹות ִמתְּכַּלִים
ַמּׁשֶהּו ּתִָמיד נִׁשְָאר עָלּום ִמּלֵב

ָאחּוז ּבַּזִכְרֹונֹות ּכְמֹו ּגַַחל
ׁשֶּיֹום ֶאָחד

יִתְלֵַהט.
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קטנטנים

זהרורים

*
ּפֶַרח ֵאׁש צֹוֵרב

ִמּלָה נֹוזֶלֶת ּכְֵחלֶב
ֶאל ַהָּמקֹום ַהּפְנִיִמי

*
ּגַם ּבְָרגָעִים ַהָּקׁשִים

זֲַהרּור אֹור ֵמצִיץ
ּבַּׁשָעֹות ַהְּקַטּנֹות ׁשֶל ַהּלַיְלָה

*
ּגְַרּגֵר ָקָטן ּובִלְּתִי נְִרֶאה

ַמתְִמיר עֹולָם 
ִמּיֵׁש לְַאיִן

*
ֶקֶרן אֹור ְמזֶַּקֶקת

עֶצֶב
ִקּיּוִמי
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רסיסים

*
ּפֹוֶרצֶת ּבִׁשְָאגֹות לֲַחלֹומֹות ּבְהּולִים

ֵאינִי יְכֹולָה לַעְצֹר ֶאת ַהַחּיָה

*
יֹותֵר ָחׁשּוב לַָדעַת ֵאיְך לִּפֹל

ַהִּקיָמה - ּבְבַת ַאַחת 

*
ֶקַרע ּבֲַהוָיָה

ְקפִיצָה ֶאל ּפִי ּתְהֹום
ֶרגֶׁש ָקדּום נִגְלָה

*
ֶאפְׁשָר ׁשֶּנֶפֶׁש ּתִּגַע ּבְנֶפֶׁש

ּותְעֹוֵרר ּבָּה ָרצֹון
לָקּום וְלִכְּתֹב ׁשִיָרה





שיעורים

ּגַם ּפֶַרח ָסגּור

זָקּוק לְִדבֹוָרה

לְפָחֹות ָחִריץ ַּדק

לָרּוַח
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הבוקר לא התעוררתי עם צלצול השעון

יֹום יָפֶה ּבַחּוץ ַמבְִטיַח לִי
ּתְכֵלֶת ֶמְרָחבִים וְצִּפֳִרים ַקּלֹות

אּולָם ֲאנִי נְִמׁשֶכֶת ֶאל ָהֵאין זְַמן ֶהָחׁשּוְך
ִמתְעֶַּקׁשֶת לְׁשֵַּמר ֶאת ַמה ּׁשִֶּמֵּמילָא אֹובֵד.

ָחׁשַבְּתִי - ֵאילּו ׁשִעּוִרים ּבִָאים זְִהיִרים
לְִקָראתִי ּוַמה ּלַָמְדּתִי ֵמַהּׁשִעּור ׁשֶעָבַר,

ָחׁשַבְּתִי - יֵׁש ּבִי ֵחלֶק ָאִדיׁש
ׁשֲֶאנִי רֹוצָה לְעֹוֵרר

וְַקּלּות, ַקּלּות נְִדֶרׁשֶת
ּכְֵדי לַעֲבֹר ֶאת ַהּיֹום

ּכְֵדי לְִהתְעֹוֵרר וְלָעּוף.
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מה שחשוב 

ַמה ּׁשֶָחׁשּוב נְִמצָא ּבְֶהּׂשֵג יָד
ּבְִטבִיעַת קֹול ַרְך וְָקרֹוב וְַקּׁשּוב

ּפֹוֵרׂש נֹוף ָחָדׁש
לָעֵינַיִם ָהעֲיֵפֹות.

ַמה ּׁשֶָחׁשּוב 
נֹוכֵַח ּבְתְַמצִית טֹוב.

ַמה ּׁשֶָחׁשּוב 
נֹוגֵעַ

מֹותִיר ּבַּגּוף ֶחְדוָה ְמׁשֻּנָה.
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שיעור בתבוסה 

ּבַּלֵילֹות ָהַאֲחרֹונִים ֲאנִי ּפֹוֶרֶקת ּכְעִָסים
לְתֹוְך ַהֲחלֹומֹות, נְִדֶמה לִי ׁשֶּמּוָטב

לְִהתְּכַעֵס ּבַּׁשֵנָה ֵמֲאׁשֶר לְִהתְלֵַהט עַל ָהעֹולָם
ּבָעֵרּות. 

ּבַּיִָמים ֲאנִי ּבֹוַרַחת
ֶאל ַהּׁשִיִרים, חֹובֶֶטת

ּבְַחּיֵי ַהּנֶפֶׁש ַהּׁשְתּוִקים,
ְמַחּפֶׂשֶת ַאַחר קֹול צָלּול

ּומֹוצֵאת ַרק ֶהעָרֹות ׁשּולַיִם.
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שיעורים בחמלה 

*
ּכָל ּבִּטּוי ׁשֶל ֶחְמלָה
הּוא אֹור ּגָדֹול יֹותֵר

ִמּכָל ַהּׁשְָמׁשֹות ּבַיְקּום.

*
ּתֵָאר לְָך יְלָלָה ִמתְַחּבֶֶרת לִילָלָה,

ֵאיזֹו נֶָחָמה ְקַטּנָה.

*
ֱהיֵה ָהָאָדם

ׁשֶַּדלְּתֹו ּפְתּוָחה
ּגַם ּכְׁשֶּכָל ַהְּדלָתֹות

ׁשֶל ָהֲאֵחִרים ְסגּורֹות.

*
לִַּמְדּתָ אֹותִי חֹפֶׁש

ַהַּמֲחׁשָבָה
לִַּמְדּתָ אֹותִי חֹפֶׁש

ַהּבְִחיָרה
ֶאת ַהּׁשִעּור ֶהָחׁשּוב ִהׁשְַאְרּתָ

לִי לִלְמֹד לְבַד:
ּכִּבּוד ַהַּמֲחׁשָבָה וְַהּבְִחיָרה

ׁשֶל ַהּזּולַת.
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*
לִפְעִָמים ַחּיִים ׁשְלִֵמים

חֹולְפִים ּבְתֹוְך ַמעְּגָל ָסגּור,
ּפָתּוַח לִכְאֹוָרה

ּכֵָמַּה לְֹרְך.
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הכאב הזה 

ֲאנִי מּוכָנָה לַּכְֵאב ַהּזֶה ֲאנִי
ׁשִעְַרּתִי ׁשֶּיָבֹוא ֲאנִי

יַָדעְּתִי. וְָרִאיתִי ֶאת ַהָּדבָר ִמתְָקֵרב
ּכְמֹו ַחּיָה ְקַטּנָה ּוזְִהיָרה

ׁשְֶּמפַּתָה אֹותְָך וְָאז טֹוֶרפֶת.
ֵהכַנְּתִי ׁשִעּוֵרי ּבַיִת ּבֶַּדֶרְך

ֶאל ַהּגֶׁשֶר ׁשֵֶּמעַל ַהּנָָהר ַהּסֹועֵר ׁשֶל ַהּזְַמן ַהּזֶה
וֲַאנִי מּוכָנָה

לֶעָתִיד ַהּנִפְלָא וְַהּנֹוָרא.
ֲאנִי ּפֹוׁשֶֶטת ּבְגַָדי וְנִכְנֶֶסת ּפְנִיָמה ֶאל ַהּלֵב

הּוא ֹלא ְמׁשֵַּקר ּכְׁשֶהּוא אֹוֵמר:
ַאּתְ יְכֹולָה לְָהכִיל ֶאת ַהּכְֵאב ַהּזֶה.
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סרגל כאב 

*
עַל ּבְהֹונֹות ִמּבְלִי לְַהפְִריעַ לְִאיׁש

ּבֲַחָטף ִמּבְלִי לְהֹוִדיעַ
עִם ָהרּוַח ִמּבְלִי לְִדּפֹק

ּבְיֹום ָרגִיל לְַמַּדי ִמּבְלִי לְַהּבִיט
ּכְַחּיָה עְַרמּוִמית

ּכְָך ַאּתָה ּבָא ֵאלַי.

*
ַהּצֶֹרְך לִׁשְּתֹק וְלִזְעֹק

וְַהּצֶֹרְך לֵָהנֹות וְלִׁשְּכַֹח
ִמתְעְַרּבְבִים זֶה ּבְזֶה

ּוַמה ּנִׁשְָאר -
ּכְמֹו ּבְַקּבּוק ׁשֶּנִׁשְּבַר

ׁשְֵאִרּיֹות ׁשֶל ִמי ׁשֶָהיִיתָ
ׁשֶל ִמי ׁשֶּיָכֹלְּתָ לְִהיֹות

*
ִמְסּפַר ׂשָפֹות יֵׁש לַּכְֵאב:

ׂשָפָה ׁשֶל ּכְִאּלּו ֲאנִי ּתֵכֶף הֹולְֵך
ׂשָפָה ׁשֶל יֶלֶד ָקָטן ּבֹוכֶה ּבְפִּנַת ַהּגַן

ׂשָפָה ׁשֶל ְמָחָאה ֲהמֹונִית ּבְכִּכַר ָהעִיר
ׂשָפָה ׁשֶל ְרחֹובֹות ׁשֹוֵמִמים ֵמָאָדם

ׂשָפָה ׁשֶל ּתְרּופֹות, ִטּפּולִים ּוְמׁשַּכְכִים
ׂשָפָה ׁשֶל ֲחלֹומֹות ׁשְבּוִרים
ׂשָפָה ׁשֶל ִּדּבּור ִמּלֵב ֶאל לֵב
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וְַהּׂשָפָה ַהְּמֻסּבֶכֶת ּבְיֹותֵר
ׂשְפַת ַהּכְֵאב ּבִלְׁשֹון עָבָר:

נִגְַמר.

*
ּתַּגִיד לִי ַמהּו ַהּכְֵאב ׁשֶּלְָך

וְאַֹמר לְָך ִמי ַאּתָה

ּתַּגִיד לִי ִמי ֵהם ַהֲחבִֵרים ׁשֶּלְָך
ּכְׁשֶּכֹוֵאב

וְאַֹמר לְָך:
ַמלְָאכִים

ּתַּגִיד לִי ּכֵיצַד ַאּתָה ִמתְיֵַּדד
עִם ַהּכְֵאב
וְאַֹמר לְָך:

ַהׁשְָרָאה לֲַאֵחִרים

*
ּכְֵאב, ּכְֵאב, עַל ִמי ַאּתָה עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם

ֲאנִי ַמּכִיָרה אֹותְָך ִמּלִפְנַי וְלִפְנִים
ּבְבַָּקׁשָה, ַאל ּתַעֲׂשֶה עַצְְמָך ּגָדֹול 

ִמּכְפִי ׁשֶַאּתָה ּבֱֶאֶמת

ֲאנִי ְמבֶַּקׁשֶת ִמְּמָך, ּדֹוֶרׁשֶת
לָׂשִים עַצְְמָך לְֶרגַע ּבַָּמקֹום ׁשֶּלִי

וְלְִסּבֹל
אֹותִי ּבַּגּוף ׁשֶּלְָך
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ּכַָּמה זְַמן ּתֲַחזִיק ַמעֲָמד

*
ּבַּכְנִיָסה לִַּמּיּון ַסְרּגֵל ּכְֵאב

ֹלא ְמבִינִים ׁשָם ׁשֶּכְֵאב ָקָטן ׁשָוֶה לִכְֵאב ּגָדֹול
ּבְהֹלֶם ַהּלֵב ַהּפָצּועַ

*
ּכְֵאבִים ׁשֵֶאינָם ְמׁשֻּיָכִים לְׁשּום ָמקֹור

ּכְֵאבִים ׁשֶֹּלא נִּתָן לְַהגְִּדיר ּבְׁשֵם
ּכְֵאבִים ׁשֶּבִָאים וְהֹולְכִים ּכְִרצֹונָם

ּכְֵאבִים ׁשֵֶאין לֶָהם ּתְרּופָה
ּכְֵאבִים ׁשֶּנְִמצִָאים ַאְך וְַרק ּבַּזִּכָרֹון

ּכְֵאבִים ׁשֶּנִכְָאבִים עֲבּור ַהּזּולַת

*
ַרק ֹלא לְַהּבִיט

ּבְַמה ּׁשֶּכָרּוְך ּבִכְֵאב.
ׁשָכְַחּתִי לְֶרגַע ׁשֶּלִַּמְדּתָ אֹותִי

לְִהּתָלֹות ּבָעֲנָנִים
ּולְַהְמּתִין ׁשֶּיְַמִטירּו ּבְָרכֹות.
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שיעורים בחשיפה 

*
ַאל ּתְַסּפֵר לִי עִם ִמי ַאּתָה עֹוׂשֶה ַאֲהבָה

ֲאנִי רֹוָאה עָלֶיָך ּכְׁשֶַאּתָה ְמֻאּׁשָר
ַהזְֵמן אֹותִי ֶאל לִּבְָך

ּכְׁשֶּיִתְּפַּנֶה
ּבְלִי לְַהּגִיד וְלּו ִמּלָה ַאַחת.

*
ָהֶרגַע ַהּזֶה ׁשֶּבֹו עֵינֶיָך נָחֹות ּבְִחּבָה

עַל עֵינַי ּוַמְחָמָאה ַרּכָה ּגֹולֶׁשֶת
ִמּפִיָך ֶאל ּפִי, ְמגַּלֶה עֹולָם ּתַת–ַקְרָקעִי

ׁשֶּבֹו ָאנּו ְמַדּבְִרים ּבֱֶאֶמת
עַל ַהּבֹועֵר ּבָנּו.

*
ַאּתָה רֹוֶאה אֹותִי ַאֶחֶרת
ּכְמֹו ּבְֶרנְְטּגֶן ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש

וְקֹולֵט אֹותִי ֲחׂשּופָה ּכָכָה
עִם ַהּבִפְנֹוכֹו

ּוְמַחּבֵק אֹותֹו -
לִׁשְֵאלָתְָך, ַמּדּועַ ׁשַבְּתִי.

*
ּכְׁשֶּגִּלִיתִי לְָך ּבְאֹותֹו עֶֶרב

ָמה ֲאנִי חֹוׁשֶבֶת עָלֶיָך
ֹלא ִסּפְַרּתִי עַל ַהּלֵילֹות ַהּקֹוְדִמים
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ּבֶָהם ּבִַּקְרּתָ ּבֲַחלֹומֹותַי
וְִהבְַטְחּתָ סֹוף ַאֵחר, ָמתֹוק

ּכָל ּכְָך, ָהזּוי ּכָל ּכְָך.
ֵהם עֹוָדם ְמַדְּמִמים ּבִי.

*
)וְאּולַי ּבֶעָתִיד ּתִּפָתַח ֶּדלֶת

וְתֱֶחצֶה ֶאת ַהַּסף(.

*
ַהּׁשִיִרים ְמׁשְַּדלִים אֹותִי לֲַחׁשִיפָה

ׁשֶל ַחּיַי ַהּפְנִיִמּיִים
ֲאבָל, ֵהם רֹועֲִדים ִמּפַַחד

ִאי ִהתְַקּבְלּות ּבְעֵינֵי ַהּזּולַת.

*
אַֹמר זֹאת ּפָׁשּוט:

ֲאנִי אֹוֶהבֶת אֹותְָך.
ִהּנֵה, ֹלא ָקָרה ָּדבָר

ָהעֹולָם ַמְמׁשִיְך ּבְִמנְָהגֹו
ּתְהֹום ֹלא נִפְעֲָרה ּתַַחת ַרגְלַי

ֲאנִי נֹוׁשֶֶמת.
ֹלא ְמׁשַּנֶה ּכְבָר ַהִאם ּגַם ַאּתָה.

*
ַהּסֹוד ַהּיֹוׁשֵב ּכְמֹו ּבּוְדָהה

ּבְתֹוְך ַהּבֶֶטן, יֹום ֶאָחד
יְַחלִיט ׁשֶהּוא זָקּוק לְֶהָאָרה
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וְיִפְֹרץ ַהחּוצָה
ַהיְׁשֵר לְֵחיק ָאָדם ׁשְֶּמַחּכֶה לֹו.
ַאל ּתְִדַאג, זֶה יִכְַאב ַרק לְֶרגַע

וְָאז יְעַּנֵג ּכְמֹו יַיִן טֹוב.

*
ַהּתְעֻּזָה לְִהיֹות ּבְאֹור ּכָל ַהּזְַמן

ּבְיִחּוד ּכְׁשֶָחׁשּוְך ּכָל ּכְָך.
ַהּפֶַסע ּכֹה ַּדק ּבֵין ׁשְנֵיֶהם. 

ֶאפְׁשָר לִּפֹל וְלָקּום ּבְֶהבֶל ִמּלָה.

*
ַהּׁשִעּור ֶהָחׁשּוב ּבֲַחׁשִיפָה

הּוא ַהִהָּמנְעּות ִמֶּמּנָה.
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הנחה

א.
ַמה ּגָדֹול ַהּצַעַר ּבְׁשִיֶריָך

ֲאנִי חֹוׁשֶבֶת, אּולַי סֹופְגִים ַהּׁשִיִרים ֶאת ַהּצַעַר
ּופֹוֵחת הּוא ּבַַחּיִים עַצְָמם.

ב.
ּגַם לַּצַעַר יֵׁש סֹוף

ֲאנִי רֹוצָה לִכְּתֹב לְָך
ֲאבָל ַאּתָה ֹלא ּתֲַאִמין

וְתֹאַמר: ַהּצַעַר הּוא ּכְמֹו נֶצַח
וְגָדֹול ֵמֱאֹלִהים

וְהּוא יְסֹוד ַהִּקּיּום.
ֲאנִי ֶאְחׁשֹב ׁשֶַאּתָה ְּדָרָמִטי ִמַּדי

וְֶאתְּבַּיֵׁש ּבְַמֲחׁשַבְּתִי.

ג.
וְנַּנִיַח ׁשֶּלְֶרגַע ֹלא ׂשְַמּתָ לֵב
וְַהּצַעַר ּבַָרח ֶּדֶרְך ֶסֶדק ָקָטן

וְהֹותִיר ִריק ֵאלָיו ִהתְּגַּנֵב ּבֲַחׁשַאי
ֶרגֶׁש ָחָדׁש ּוַמפְעִים ׁשֶל ׂשְִמָחה.

ַהִאם ּתִבְעַט ּבֹו ַהחּוצָה
אֹו ּתֹוֶדה לֹו

וְתִזְֹרם?

ד.
ֲאנִי אֹוֶספֶת ֶאת ּפֵרּוֵרי ַהּצַעַר
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ׁשֶּנָפְלּו לְֵחיִקי ִמּׁשִיֶריָך
וְׁשָָּמה ּבְֻקפְָסא, ֵאלֶיָה ָאׁשּוב

ּכְׁשֶֶאזְַּדֵּקק לְִטּפַת ּכַֹח, לְנֶָחָמה.

ה.
ֲאנִי ְמַקּוָה ׁשֶּתְִסלַח לִי

ּכִי ּפָתְַחּתִי
ּבְַהּנָָחה ׁשְגּויָה.
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*

עָלַי לְַהפְִריד ּבֵין ָהָרׁשֻּיֹות
ָהָרׁשּות ַהּכֹותֶבֶת

וְָהָרׁשּות ַהְמבֶַּקֶרת
ׁשְּתֵיֶהן עָטֹות עָלַי

ְמנְַּקרֹות ּבְנַפְׁשִי
ָהַאַחת ְמיֶַּסֶרת ּבֵָאין

ַהּׁשְנִּיָה ְמַחֶּטֶטת ּבַּיֵׁש 
ֲאנִי ְמִריָמה יַָדיִם

לֹועֶֶסת ֶאת ַהִּמּלִים
ּכְמֹו ָהיּו ְמזֹונִי ַהּיִָחיד

וְחֹולֶֶמת ּכִי ׂשָבַעְּתִי
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ויתור

וִּתּור עַל ַהֲחלֹומֹות, חֶֹסר אֹונִים  יִָמים ׁשֶל  ֲאנִי זֹוכֶֶרת 
ֵאּלּו  וְָהיּו  ִאּתָּה.  ִהׁשְלְַמּתִי  ׁשֶֹּלא  ְמצִיאּות  מּול  ֻמְחלָט 
לֵָאינּות  וְִהתְַמַּסְרּתִי  ַהּכֹל  עָצְַרּתִי  ׁשְִחרּור,  ׁשֶל  יִָמים 
וְִקּבַלְּתִי ֶאת ָהעַצְבּות ּכְפִי ׁשִֶהיא. ֹלא נִִּסיתִי לְִהתְוַּכֵַח 
עֹוד עִם ָהעֹולָם, ַאף ֹלא עִם עַצְִמי. ַהּיִָמים נִפְְרׂשּו לְֹלא 
סֹוף, לְֹלא ּתְחּוׁשַת זְַמן וְיָכֹלְּתִי לְִהיֹות ּבַַּמּצָב ַהּזֶה ׁשָנִים 
ֲאֻרּכֹות ּובְכָל זֹאת ִמיׁשֶהּו הֹוׁשִיט לִי יָד וְִטלְֵטל וְׁשַָמט 

וְׁשּוב ִטלְֵטל וְׁשַָמט וְיִָמים ֲאֵחִרים ּבָאּו ֵאלַי לְנֲַחֵמנִי. 
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מודה אני 

מֹוָדה ֲאנִי לְפָנֶיָך עַל ׁשֶהֹולַכְּתָ אֹותִי ּבְֶדֶרְך ַחתְַחּתִים
וְִהכְַאבְּתָ לִי ּבְֵאׁש ּובְיָד ָקׁשָה

לְלְַּמֵדנִי ְמקֹוִמי
וְַאֲהבָתִי

לֲַהבִיֵאנִי לִכְֵדי ַהּכָָרה ּבִגְבּולֹות יְכָלְּתִי ּובִתְִמימּותִי
ּבְרּוַח סֹועֶֶרת ּובְלָׁשֹון ַחָּדה

וְָהיִיתִי ְקַטּנָה ּומּובֶֶסת וְָהיִיתִי ּתְהֹום ַרּבָה
עַד ׁשֶּצְָמָחה ּבִי 

יְִדיעָה
ּומֹוָדה ֲאנִי לְפָנֶיָך עַל ׁשֲֶאַספְּתַנִי לְֵחיְקָך

וְָסלְַחּתָ
ּוַמעֲׂשַי טֹובִים יְִהיּו ּבְעֵינֶיָך

ּכִפְִרי ּבָׁשֵל





דבר מה נעלם

וְנְִדֶמה ּכִי ַהָּדבָר ֶהָחׁשּוב ּבֱֶאֶמת

ָקָרה ּכְׁשֶּׁשָלְַחּתָ יָד

וְעָצְַמּתִי עֵינַי
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דבר מה נעלם

ּפִתְאֹום עֵינֶיָך ֻמּנָחֹות עָלַי
וְַאּתָה נֱֶאבָק עִם ַהּיָד ׁשֶרֹוצָה לְִהּׁשָלַח

וֲַאנִי חֹוׁשֶבֶת: ׁשְלַח, ׁשְלַח
ּוְמִסיָרה ֶאת ּבְגַָדי
וְַאּתָה עֹוְדָך לָבּוׁש

עֹוד ֶרגַע ּתֱֶחצֶה ּגְבּול
ׁשֲֶאנִי ּכְבָר ָחצִיתִי ּבְִדְמיֹונִי

עֹוד ֶרגַע ּתֹאַמר ַמּׁשֶהּו ׁשֶֹּלא ֶאׁשְּכַח
ַאַחר ּכְָך ֲאגַלְּגֵל ֶאת ַהִּמּלִים ּבְמִֹחי

ׁשּוב וְׁשּוב
ֶאּתֵן לֶָהן ּפְַרׁשָנֻּיֹות ַמפְלִיגֹות

ּבְעֹוְדָך ׁשָקּועַ ּבְִדבַר ָמה נֶעְלָם
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הלילות היפים

ַהּלֵילֹות ַהּיָפִים ָהֵהם, ַהּלֵילֹות ָהֲאֻרּכִים
לֵילֹות ֶקׁשֶב וְׁשִכְָחה, לֵילֹות עֹנֶג ּוׁשְתִיָקה

לֵילֹות ׁשֶל אֹור עָמּום נֹוזֵל ַרּכֹות
צְלָלֵינּו לֹוֲהבִים עַל ַהּתְִקָרה

לֵילֹות ׁשֶל ּפְעִימֹות לֵב מּוָאצֹות
ַהּלֵילֹות ׁשֶל ָהעֵרּות ַהֲחלּוָמה

ַהּלֵילֹות לְֹלא ׁשְלִיָטה
לֵילֹות ׁשֶל ֶמתֶק וְׂשִיָחה עַד ׁשַַחר

לֵילֹות ַהֲהזָיָה וְַהּנֶָחָמה
ַהּלֵילֹות ָהֵהם ּבָם ָהיִינּו

ֻמפְלִָאים ּומּוגַּנִים וְֹלא יַָדעְנּו
ׁשֶַהּסֹוף ֵמעֵבֶר לַּפִּנָה.
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*

ּפִּתּוי לֹוכֵד ּבַחֹׁשְֶך
לֹוֵחׁש לְָאזְנְָך

ּתְַרּגִיׁש אֹותִי ּכְֶחבֶל ַהַּטּבּור
נְִרצַעַת לְגּופְָך

ִמתְּפַּתֶלֶת ּומֹוׁשֶכֶת ּבְִמּלִים
ַרּכֹות, ַקּלֹות

ִמּתֹוְך ּכְִמיָהה עַּזָה
לְִטֹרף ּגּופְָך ָהַרְך

לְִמצֹץ ָּדְמָך
עַד ּבְעֵָרה

ּולְׁשֹונְָך ּבִי ְמתּוָקה.
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הבוקר עולה

עֹוד  ַהּגּוף  חֹם  הֹוֶמה.  לַיְלָה  עַל  ּוְמכֶַּסה  עֹולֶה  ַהּבֶֹקר 
אֹוצֵר ַמּגַע יָד ְמלֶַּטפֶת. ַרעַד נִפְלָא ְמעֹוֵרר ֶמתֶק זִּכָרֹון 
ַמּׁשֶהּו  לְַהּנִיָחם.  אֹו  ַהְּדבִָרים  ּבְלִּבַת  לָגַעַת  ַהִאם  ַחי. 
נִפְָרם ּבְעֹוד ַמּׁשֶהּו ַאֵחר נְִרָקם. ַהּׁשְֵאלָה ִמתְמֹוֶסֶסת ֶאל 
ֶהָחלָל וְנֹותָר ׁשֶֶקט ַרְך ּוְמַקּבֵל. ֵאין ָמקֹום ׁשֶֹּלא נִפְעָר 
ַהְמבֶַּקׁשֶת לְִהתְַמּזֵג ּבַֹּלא  ַהּנֶפֶׁש  ַהפְׁשָָטה ׁשֶל  ֶסֶדק,  ּבֹו 
נֹוָדע. ָהיִיתָ ׁשָם ּכְׁשֶַהּלַיְלָה ׁשָר ֶאת ׁשִירֹו, וְָאז ׁשְתִיַקת 

אֹור ִמתְּגַּלֶה ּבֵין ּגּוף לְגּוף.



61

השתקפויות 

ַאּתָה ִמׁשְּתֵַּקף ּבִי ּכְמֹו נָָהר
ַמּגִיׁש לִי ַמּתְנֹותֶיָך:
ַּדג זָָהב, צִּפֹור ׁשִיר,

ְמַחּכֶה ׁשֶֶאְטּבֹל
ּבְזִכְרֹון יֵָמינּו ַהּצְלּולִים

ַהּכְֻחּלִים יֹותֵר ִמן ַהּׁשַָמיִם
וֲַאנִי ִמׁשְּתַָהה

לְֶרגַע
ִמׁשְּתֶַּקפֶת ּבְָך

וְנֶעְּתֶֶרת.



62

פשוטת עור 

ֲאנִי מֹוָדה, נְִדַחפְּתִי לְאֹותָם ַהַּמעֲׂשִים
ֹלא ָהיִיתִי ּבְַדעְּתִי, ׁשֹוֵמעַ,

ֹלא ָהיִיתִי ֲאנִי
וְלְַמרֹות זֹאת לִּבִי ָהיָה נִָקי

ָהיִיתִי ּבְטּוָחה ּכִי ֲאנִי ַקּׁשּובָה לְקֹול
ָהֱאֹלִהים ּוְמַקּיֶֶמת ִמצְוָתֹו

ֵאיזֶה ׁשִּגָעֹון
ְסלַח לִי, נֹותְרּו ּבִי ׁשְיֵָרי ְמצּוָקה

ֶהְרּגֵלִים ְקַטּנִים ׁשֶל ַמְחׁשְבֹות ׁשָוְא
ּוַמעֲׂשִים ּפְזִיזִים וִיִהיִרים.

נְִדֶמה ּכִי ָהעֹולָם ֹלא ִמתְַרּגֵׁש ִמן ַהּׁשִּנּוי
ׁשֶָחל ּבִי, ּבְעֵינַי, ּבְעֵינַי ָהרֹואֹות

וְַאף ֹלא ֵהעַזְּתִי לִפְֹרט אֹותֹו ּבְגָלּוי
ֲאבָל ּכְמֹו עֶבֶד

ֲאנִי ׁשָבָה ֶאל ַהָּמקֹום ּבֹו נַעֲׂשּו ַהּפְׁשָעִים
לְֹלא ׁשַלְׁשָלֹות עַל יַָדי

ֲהֵרי ַהּמּוכָנּות ַהּזֹו לִפְּגֹעַ ּבְעַצְִמי
ְטבּועָה ּבִי ִמּיֹום ִהּוָלְִדי

ַאׁשְַרי ׁשֲֶאנִי ְמֻסּגֶלֶת לְַקּבֵל ֶאת עַצְִמי
ּכְָך, ְמצֻּלֶֶקת, ַאל ּתְַחׁשֹב

ׁשֲֶאנִי אֹוֶהבֶת ֶאת עַצְִמי, ֹלא
יָכֹלְּתִי לָלֶכֶת לִיׁשֹן ּולְבֵַּקׁש

ֹלא לָקּום, ֹלא לְִראֹות ׁשֶֶמׁש, ֹלא לַָדעַת.
וְַהִּקנְָאה, הֹו ַהִּקנְָאה, ִהיא

ׁשֶָּדֲחפָה אֹותִי לְאֹותָם ַמעֲׂשִים.
ֲאנִי ֲחׂשּופָה ּכָעֵת לְָרגָׁשֹות ַהַּדִּקים ּבְיֹותֵר
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ּפְׁשּוַטת עֹור, ַהּפְנִים רֹוֵטט 
וְכֵָמַּה. ֲאנִי מֹוָדה, 

ֲאנִי נֱֶהנֵית ִמּזֶה
וְגַם ָאז, ּכְֵאב ָהיָה עֹנֶג ְמטָֹרף

ּכְמֹו ַהַּסם ֶהָחזָק ּבָעֹולָם.
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כישופים

וְכָל ַהּכִּׁשּופִים ֵהם ׁשִּקּופִים
ׁשֶל ַחּיִים ּפְנִיִמּיִים

ּבְַרק עַיִן
ּתְנּועַת יָד ְמִהיָרה
וְָהֲאָדָמה רֹועֶֶדת

ֹלא נִּתָן לְַהפְִסיק ֶאת ָהַרעַד
ַהּגּוף ָרגִיל לְכִּׁשּוף

וְֵאינֹו ְמׁשְַחֵרר

ֲאנִי רֹוצָה לְגַּלֹות
ֶאת ַהּכִּׁשּוף ׁשֶּגָנַב אֹותְָך ִמֶּמּנִי

ּכְׁשֶָהיִיתִי ׁשְבּוָרה
וְֹלא ׂשְַמּתִי לֵב
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הייתי שם

ָהיִיתִי ׁשָם ֲאבָל ֹלא ּבֱֶאֶמת נָכְַחּתִי
ּפָׁשּוט ּכִי ַאּתָה ָהיִיתָ ׁשָם

וְזַָהְרּתָ ּכְצִּפֹור ּבַּׁשֶֶמׁש
וֲַאנִי נְָמלָה ְמַמלְֶמלֶת

נְֶחּפֶזֶת לְִמִחּלָתָּה.

ָהיִיתִי ׁשָם ֲאבָל ֹלא ּבֱֶאֶמת נָכְַחּתִי
ָחלְַמּתִי עַל ֶמְרָחב ּפָתּוַח

נְטּול ְרעָׁשִים ׁשֶל ַהַהּכָָרה ַהְמצַּפָה
לְעַיִן ּפֹוגֶׁשֶת עַיִן

לֵב ֶאל לֵב.
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איכה

לִכְּתֹב ּבְֶאְמצַע ַהּלַיְלָה: ַאּיֶּכָה
לִׁשְמֹעַ ֶאת ַהְּדָמָמה ָהֵאינְסֹופִית

עֹוֶטפֶת ֲחלֹומֹות עֲִדינִים
לְִהתְּפַּלֵל ׁשֶֹּלא יְִקְרסּו ַהַחּיִים

וְֹלא יִּׁשָכְחּו ִמּלֵב

ְּדרּוׁשִים ּכֹחֹות ׁשַָמיִם ַרּבִים
לְִראֹות ּכִי טֹוב
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ָהאֹור ׁשֶּלְָך ּבִֵּקר אֹותִי ַהּלַיְלָה
נַָמְסּתִי לְתֹוכֹו

ִּדּבְַרנּו ְמעַט וְָאַהבְנּו ַהְרּבֵה
ּבְִדּיּוק ּכְמֹו ָאז

ָהאֹור ׁשֶּלְָך ָהיָה עִָדין ּופָרּום
ּכְמֹו ּכֹוכָב נֹופֵל

ַקְמּתִי לְַאט לְבֶֹקר ַרְך
לְבִַּדי
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לָך

ֲאנִי ּכֹותֶבֶת ׁשִיָרה ּכְֵדי לְִהתְָקֵרב ֵאלֶיָך
זֶה ְמֻטּפָׁש, ּכִי ֹלא ּתְִקָרא ֶאת ׁשִיַרי

ֲאנִי ּכֹותֶבֶת לְָך ּבְכָל זֹאת
ּכִי ֲאנִי ַמֲאִמינָה ּבְַמלְָאכִים
ׁשֶַּמעֲבִיִרים ֶאת זֶה ָהלְָאה

ּובְכַֹח ַהִּמּלָה לְָהׁשִיב.
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לב מהלך

עֵינֶיָך ָסְקרּו אֹותִי
וֲַאנִי ָחׁשַבְּתִי -

ָמה ַאּתָה רֹוֶאה ּבִי?
ּכֵיצַד ָקָרה ׁשֶָחצִיתָ ֶאת ַהּגְבּול

ּבֵין ַהַּמּבָט לַַּמּגָע
לְֹלא ַמֲאבָק.
אּולַי יֵׁש ּבְָך

ַמנְּגָנֹון עָנֹג ׁשְֶּמַחּבֵר ּבֵין
ֲאנָׁשִים ּבֱֶאֶמת,
ֵמעֵין לֵב ְמַהּלְֵך

ּבָעֹולָם?
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מתוק האין

ְמתּוָקה ַהּתְחּוׁשָה ׁשֶל ַהּסֹוף
ָמתֹוק ָהֶרגַע ַהֻּמְרּגָׁש ּבַּגּוף
ְמתּוִקים ַהּׁשַָמיִם ּבְִדְמָמתָם

ְמתּוקֹות ַהּׁשָעֹות ַהִּמזְַּדֲחלֹות ּבַעֲצַלְּתַיִם
ְמתּוָקה ַהִּמּלָה ַהִּמתְַמְהַמַהת
ְמתּוִקים ַהֶחבְיֹונֹות ּבְִדְמיֹונִי

ָמתֹוק ָהֵאין ַהִּמתְַהּוֶה ּבַּיֵׁש
ְמתּוִקים ַהּצְלִילִים ָהרֹועֲִדים ּבְלִּבִי

ְמתּוָקה ִאבְַחת ַהּכְֵאב
ָמתֹוק ָהרּוַח ַהַּמגְּבִיַּה ֵמעָלָיו

ְמתּוקֹות ַהֲחָרטֹות ּבְפָגְׁשָן ּגַעְּגּועִים
ָמתֹוק ַהּׁשִיר ַהְמקֹונֵן

ְמתּוָקה ַהִהׁשְּתַּנּות
ְמתּוִקים ַהַחּיִים, הֹו ַהַחּיִים

ְמתּוָקה יְִדיעָתָם
ָמתֹוק זִכְרֹון ֱהיֹותְָך



גיבורת–על

ֲאנִי ֹלא רֹוצָה לֶָרֶדת לִפְָרִטים

ֲאנִי רֹוצָה לַעֲלֹות ֶאל ַהּגְבִָהים

ּוִמּׁשָם לְִהתְּבֹונֵן עַל ַהּפְָרִטים





73

יונה

ַאּתְ ּגֹובַַהת ֵמעַל ּכֻּלָם, ִמּלֹותַיְִך עֹולֹות וְנִתְּפָסֹות ּבַּׁשַָמיִם, 
ְמַטפְֶטפֶת  ַאּתְ  ַהּכֹותֶבֶת.  יֵָדְך  ּתַַחת  ּגִָמיׁש  ַהּׁשַָמיִם  ּבְׂשַר 
וְָאז  ֶארֹוס לְפִּיֹות ּפְעּוֵרי ּפֶה, ְמׁשַּכֶֶרת אֹותָם לְַאט לְַאט 
ַמנְִחיתָה עֲלֵיֶהם ֶאת ֶהָחלָל ָהָאיֹם וְֶהעָצּום ׁשֶל ַהּבְִדידּות. 
ַהּתֹהּו  לְִמעְַרּבֹולֹות  נִׁשְָאבִים  אֹוֲהבַיְִך,  לְָך,  נִכְנָעִים  ֵהם 
ָהִריק  ִמן  ִמּתַת–ַהַהּכָָרה,  ִמַּמעֲַמִּקים,  ֲאנָָחה  ׁשֶּלְָך.  וָבֹהּו 
ׁשְֵקָטה  יֹותֵר,  ּבְָדבָר  צֶֹרְך  לְָך  ֵאין  וְַהּנִפְלָא.  ַהָּסתּום 
ׁשֱֶאֹלִהים  ַהְּטהֹוִרים,  ַהחֹוְטִאים  ׁשֶל  ָהעֵֶדן  ּבְגַן  ּוְמפֻּיֶֶסת 
ַהְמעַּנְגֹות  ַהּפִּנֹות  ֶאל  לֲַחּדֹר  לַיְלָה,  ּבִׁשְעַת  ֵאלָיו  ַמזְִמין 
ּכֹותֶבֶת  ּגַם  ּכָתַבְּתְ,  ׁשֶּבָּה  ַהּזֹו  ּבְַּדָמָמה  יֹונָה,  ָהרּוַח.  ׁשֶל 
ּבִזְַמּנִים  ׁשֶּלִי  ַהַהׁשְָרָאה  ׁשֶל  ַהּגְדֹולָה  ָהֵאם  ַאּתְ  ֲאנִי. 

ָקׁשִים. ְמקֹור ּגַעְּגּועִים לְַמה ּׁשֶֹּלא ִהּכְַרּתִי. 
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גיבורת–על

.1
ּבְתֹוכִי ִמתְּגֹוֶרֶרת ּגִּבֹוַרת–עַל
סּוּפְֶרוּוָמן ּגְדֹולָה ֵמַהְּסָרִטים

ְמזִיזָה ְּדבִָרים ּבְכַֹח ַמֲחׁשַבְּתָּה
ֲאבָל

ּגֹוֶרֶמת לִי לְַהֲאִמין
ׁשֲֶאנִי ֲחלּוׁשָה.

לְעִּתִים ִהיא ּפֹוֶרצֶת ִמֶּמּנִי
ּכְׁשֲֶאנִי אֹוֶמֶרת: ֲאנִי יְכֹולָה

וְקֹופֶצֶת לְחֹור ׁשָחֹר.

.2
ּובֲַחלֹום ַאּתָה סּוּפְֶרֶמן וֲַאנִי

ָהִאּׁשָה ׁשֶּלְָך, עֲִדינָה ּוכְנּועָה
ְמַחּכָה ׁשֶּתַּצִיל אֹותִי

ֲאבָל ָאז ּבִָאים נְצִיגֵי ּכֹחֹות ָהֶרׁשַע
וְַאּתָה ַמּצִיל ֶאת ָהעֹולָם

וְׁשֹוכֵַח אֹותִי.
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הבֵערה הזו 

נָׁשִים ּכָמֹוְך ּפַעַם ׂשְָרפּו עַל ַהּמֹוֵקד.
ָאסּור ׁשֶּתְִהיִי ׁשֹונָה ִמַּדי, ִקיצֹונִית ִמַּדי, נְבִיָאה, ָחפְׁשִּיָה,

ֵאלָה, ַמְהּפְכָנִית, נֹועֶזֶת יֶתֶר עַל ַהִּמָּדה.
ְמַמְּדִרים ּוְמתַּיְגִים אֹותְָך לְִקבּוצַת ַהּנָׁשִים ָהֵהן 

וְׁשּום ָּדבָר ׁשֶּתַעֲׂשִי ֹלא יְׁשַּנֶה ֶאת ַּדעְּתָם.
לָֹרב, ַאּתְ יֹוַדעַת ֵאיְך לְִהתְעַּלֵם,

ֲאבָל ַמּׁשֶהּו ְמַחלְֵחל, מֹוִריד ֶאת ַהּבִָּטחֹון
)אּולַי צִָריְך לְִהְסּתַּגֵל ּבִׁשְבִיל לְִחיֹות ּבָעֹולָם ַהּזֶה(.

ֵאינְֵך רֹוצָה לִבְֹרַח 
לָכֵן ּתְַמׁשִיכִי ּבְכַֹח, צַעַר ּותְׁשּוָקה

לְַחּפֵׂש ָמקֹום ִמּׁשֶּלְָך
ּבְתֹוְך ָהֵאין ָמקֹום ַהּכְלָלִי

וְתֲַאִמינִי ׁשֶַהּבְעֵָרה ַהִּמׁשְּתֹולֶלֶת ּבְלִּבְֵך
ּתְַרִחיֵקְך ִמּכָל ַהֲחׁשֵכֹות.
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ּכְׁשֶַאף ֶאָחד ֹלא ַמְרּגִיׁש, ֲאנִי
ְמַחֶּטֶטת ּבְפִצְעֵי ֶהעָבָר ּכְֵדי לְִמצֹא ֶאת ִמי

לְַהֲאׁשִים.

ּכְׁשֶַאף ֶאָחד ֹלא ַמְרּגִיׁש
ֲאנִי יֹוצֵאת לֶָחצֵר ּוִמתְּפַּלֶלֶת

וְָאז חֹוזֶֶרת ֶאל ַהֶחֶדר וְׁשֹוכֶבֶת ּוְמַחּכָה
לְקֹול ּפְנִיִמי ׁשֶּׁשָר ׁשִיר עֶֶרׂש לַּפְָחִדים.

ּכְׁשֶַאף ֶאָחד ֹלא ַמְרּגִיׁש
ֲאנִי ְמַדְמיֶנֶת

ׁשֶַהּגּוף ּכֻּלֹו ֻמְרּכָב ִמּלִים 
וְָהַאֲהבָה ׁשֹוֶמֶרת עַל ַהּפְתִָחים.
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פשוט

ֶאפְׁשָר ׁשֶַהּיֹום יְִהיֶה ּפָׁשּוט
נְטּול ׁשְֵאלֹות ִקּיּוִמּיֹות

לְֹלא ֶהכְֵרַח לָנּועַ
ֶאל ַהָּדבָר ַהּבָא

ֶאפְׁשָר ׁשֶָהרּוַח ּתִתְעַּלֶה
ּוַמּׁשֶהּו ׁשֶָהיָה ָחתּום

יִּגָלֶה
וְיִָּמלֵא ֶחְמָּדה
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אל כפות 

ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי ָהעֲיֵפֹות
ַהּמֹוׁשְכֹות ּכֹבֶד יִָמים

וְסֹופְרֹות צְעִָדים ׁשֶָהלְכּו לְִאּבּוד
ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי ַהיְֵחפֹות

ַמּפַת ּגּופִי ַהּׁשָבּור
ׁשֶָחלַם עַל ֲאָדָמה ַאֶחֶרת

ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי ַהּכֹוֲאבֹות
ַהְמַחּפְׂשֹות ָמקֹום לַעְצֹר ּבֹו

ּולְִהָּמצֵא ּפְׁשּוטֹות
ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי ַהְּמתּוקֹות

ׁשֶּבִזְכּותָן ֲאנִי ּגֹוַמעַת ֶמְרַחִּקים
ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי

ׁשֶּזֹוכְרֹות ַמּגַע יֶָדיָך
ֶאל ּכַּפֹות ַרגְלַי

ֶאל ּכָל זִכְרֹונֹותַי
ַהּכְמּוִסים ּבֶָהן.
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בשבחי ההכחשה 

מּוָטב לְִחיֹות ּבְבּועָה עֲטּופַת אֹור ּכְמֹו ַמְמּתָק
לְַהְמׁשִיְך לְׂשֵַחק ּבָעֹולָם ּכְיַלְָּדה ּתְִמיָמה 

ִאִּמי ִהיא ַהּׁשֶֶמׁש ַהּגְדֹולָה
וְָהאֹפֶק ּפָתּוַח ּכְמֹו יָם.

מּוָטב לִׁשְּכַֹח ִמי ָהיִיתִי ּולְִהתְַמֵּקד ּבְִמי ֲאנִי
רֹוצָה לְִהיֹות, ַּדף לָבָן עִם אֹותִּיֹות

ׁשֲֶאנִי טֹובֶלֶת ּבְִדבַׁש וְָאז ׁשֹולַַחת לָרּוַח
ַהְּמׁשִיבָה לִי ּבְבְִרּכַת ַהֶּדֶרְך

ּופֹוַרעַת ַמְחׁשְבֹותַי. 
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האמת

ּתְִרֶאה אֹותִי, ּגַָדלְּתִי
ֲאנִי ַמּבִיָטה לְתֹוְך ּגְַרעִין ַהּפַַחד ַהְמׁשַּתֵק

ׁשֶּבֹו ֲאנִי ּתְפּוָסה, ׁשָנִים
ֲאנִי ּבֹוֶחֶרת לְַדּבֵר ֶאת זֶה

וְזֶה ָקׁשֶה ּכְמֹו ִקירֹות ּבֶטֹון
ׁשֶעָלַי לְפַּצֵַח ּבְַרּכּות

עִם ּכַּפִית ְקַטּנָה לְַחּפֹר
ּבְִקרּוֵמי ַהּנֶפֶׁש

ַהּנְִקלָפִים ִמּלָה ִמּלָה.
ּתְִרֶאה אֹותִי, ּבֹוֶחֶרת לְָהעִיד

ׁשּוב וְׁשּוב
ּכְֵדי לְַהׁשְלִים עִם ַמה ּׁשֶּבִלְּתִי

ֶאפְׁשִָרי ּכְִמעַט לְַקּבְלֹו,
ֵסרּוב יַלְִּדי לְַהּכִיר ּבֱָאֶמת

ָהעֵיֻרָּמה.



81

גם בחושך

לְַהְמׁשִיְך לָרּוץ ּגַם ּכְׁשֶַהֶּדֶרְך ְמעְֻרּפֶלֶת
וֲַאבָנִים ּפֹוצְעֹות ׁשּולֵי ַהּנֶפֶׁש.

לְַהְמׁשִיְך לְַקּוֹות ּגַם ּכְׁשֲֶחלֹומֹות ִמתְַרְּסִקים
ֶאל חֹוף ׁשֹוֵמם לְבַד לְבַד.

לְַהְמׁשִיְך לִיצֹר ּגַם ּכְׁשֶַּמעְיַן ַהַהׁשְָרָאה ָּדלּוַח
ַמר וֲַחַמְקַמק ּכְרּוַח.

נְָמלָה ָחרּוצָה ְמִאָּטה ּובֹוָהה
ּבְגְַרּגִיר יָבֵׁש.

לְַהְמׁשִיְך לְַהֲאִמין ּבַּטֹוב ּובַּׁשְֵאלֹות
ַהּגְדֹולֹות ׁשֶּיֵׁש לֶָהן ּתְׁשּובֹות

ּגַם ּבַחֹׁשְֶך ַהּתְהֹוִמי ׁשֶל ַהּיֹוְמיֹום.
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המילים שלא מצאתי

ֲאנִי ֹלא מֹוצֵאת ִמּלִים מּול ָהעֶצֶב ׁשֶּלְָך.
ָהיִיתִי רֹוצָה לֹוַמר: ִהתְַחּזְִקי, קּוִמי, ַהבְִריִאי 

ָהיִיתִי רֹוצָה לְעֹוֵדד: יַעֲבֹר, ַהּכֹל לְטֹובָה, עֹוד ּתְִרִאי
ֲאבָל ֵאינִי מֹוצֵאת ִמּלִים מּול ַהּכְֵאב ׁשֶּלְָך

ּופִי חֹוֵרק ׁשִבְֵרי ּבְָרכֹות.

ַהִּמּלִים ַהֲחבּויֹות
נֱֶאָמרֹות ּבְֶדֶרְך ַאֶחֶרת, ׁשֵֶאינָּה ּבְקֹול:
ׁשֶּיַעַזְרּו לְָך ַהּׁשַָמיִם ּבְָמָטר ׁשֶל נֶָחָמה

ׁשֶּיִתְַקּבְלּו ּבָם ִמׁשְֲאלֹותַיְִך
וְתִפְּגְׁשִי ַאְך טֹוב עַל ּפְנֵי ָהֲאָדָמה.
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דופק המדבר

ּכְׁשֶַאּתְ יֹוׁשֶבֶת ּבְׂשִּכּול ַרגְלַיִם עַל ַהחֹול ַהִּמְדּבִָרי
ּוִמׁשְּתַּתְקֹות ַמְחׁשְבֹותַיְִך

ַאּתְ ׁשֹוַמעַת ֶאת ַהּדֹפֶק ַהְּמַהּפְנֵט ׁשֶל ַהִּמְדּבָר
ְמַדגְֵּדג ּבְִקצֹות ֶאצְּבְעֹותַיְִך 

ָאז ַאּתְ ְמבִינָה ְּדבִָרים עֲֻמִּקים ִמֵּמְך
עֲֻמִּקים יֹותֵר ֵמְרצֹונֹותַיְִך

ּוַמּׁשֶהּו ּבְָך רֹוצֶה לִפְצַֹח ּבְָמחֹול

ֵאינְֵך זְקּוָקה עֹוד לַּתְכֵלֶת ׁשֶּבְאֹפֶק ְמעְַרֵסל ּגְבָעֹות 
ַאּתְ ּפֹוגֶׁשֶת ֶאת ַהִּמְדּבָר ׁשֶּנְֶחּבָא ּבְָך

ֶאת נֹופַיְִך ַהּפִלְִאּיִים ַהּפְנִיִמּיִים

ַהּׁשֶֶקט ְמַחלְֵחל ּכְמֹו ַמיִם לְנִׁשְָמתְֵך
ָהרּוַח ְמבֶַּדֶרת ֶאת רּוֵחְך ׁשֶּלְָך 

ַאּתְ נִכְנַעַת לַהֹוד ַהּזֶה
ּכְמֹו נֹוצַר ַרק ּבִׁשְבִילְֵך

ָמתַיְׁשֶהּו, ּתְִרִאי ּפִּנֹות יְֻרּקֹות צֹוֲהלֹות ּבַּצֵל
ּתַבְִחינִי ּבְצִּפֹור ַרּבַת ֵחן זֹוֶקפֶת ּכָנָף

עֲֵקבֹות ּבַחֹול יַזְּכִירּו לְָך ַמָּסעֹות ִמּׁשֶּכְבָר
וְתְִמצְִאי ּבֶָהן ָמנֹוַח
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קהילה 

זֶה ַמָּמׁש ּכָאן, ֵמעֵבֶר לַּפִּנָה
ֶאפְׁשָר לַעֲמֹד ּבַחּוץ

לִפְׁשֹט ֶאת ַהּׁשְִריֹון ַהּכָבֵד ׁשֶעַל ָהעֹור
לְִהיֹות ָחׂשּוף ּבָאֹור.

ִהתְַקֵהל, צֹר לְעַצְְמָך ׁשֵבֶט
יֹוֵדעַ סֹוד

לְִהתְּכַּנֵס ּבֹו ּבְיִָמים ָקׁשִים
ַמֲחֶסה ִמּפְנֵי ְקׁשִיחּות

נְִסּבֹות ּולְבָבֹות.

ְרֵאה, ֵאינְָך לְבַד
לֲַהַקת ּגְַחלִילִּיֹות ְמנַצְנֶצֶת ּבִׂשְדֹותֶיָך.
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*

ַהּׁשַָמיִם ּפְתּוִחים
ַהּפֶַרח עֹודֹו ְמלַבְלֵב

יֵׁש ִמי ׁשֶרֹוֶאה וְֵאינֹו קֹוֵטף
יֵׁש ִמי ׁשֵֶּמבִין

וְנִּגָׁש ּבַעֲִדינּות
וְעֹוֵטף.
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שנים  רבת  תמיכה  על  למשפחתי  מיוחדת  תודה 
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