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ללא כותרת
זֹו ַהּגַ ֲח ָמה ֶׁשל ָה ֶרגַ ע
ַה ַּמ ְׁש ִּכ ָיחה ֶאת ַה ַּמ ָּסע
וְ ַה ֶּד ֶרְך ֶאל ַהּיַ ַעד ַהּנִ ְכ ָסף.
סֹופּיִ ים
תּוחים ָה ֵאינְ ִ
ַהּיַ ַעד ַקּיָ ם ַּב ֶּמ ְר ָח ִבים ַה ְּפ ִ
ַה ַּמ ְר ִה ִיבים ְּביָ ְפיָ ים
ַה ַּמ ִּׁש ִיקים ָלא ֶֹפק ַה ִּמ ְת ַקּיֵ ם
ָאדם.
ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ֶׁשל ָה ָ





שקיפות עצמית
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מין דימוי
ִמ ְתּגַ ְלּגֵ ל ִּומ ְת ָּפ ֵרץ ַה ַּדף ֵמ ַה ֵּס ֶפר
ּגֹולׁש ַעל ַה ַּס ָּפה ִּומ ְת ַרּוֵ ַח ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן
ֵ
ֶה ָעגֹלֻ ,מ ְכ ָּתם ִּבנְ גִ יעֹות ַרּכֹות ֶׁשל ָק ֶפה
ַחם ְּומ ַח ֶּכה ִליִ .ל ַּט ְפ ִּתי אֹותֹו
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות נָ גַ ְע ִּתי ּבֹו ַעד ֶׁשּנָ ַמס
תֹוכן
ְלתֹוְך יָ ַדי ,נִ ְב ַלע ְּב ָ
נִ ְל ַעס ִעם ַה ִּמ ִּלים ֶׁש ֶּט ֶרם נֶ ֶא ְמרּו
הֹוד ָעה
ְּול ַבּסֹוף נִ זְ ַרק ֶאל ָה ֲאוִ יר ְּב ִלי ָ
ֻמ ְק ֶּד ֶמת וְ ָצנַ ח ֶאל ַק ְר ָק ִעית
ַה ַּכּוָ נֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשל ַה ְּס ָפ ִרים
ֶׁשֹּלא נִ ְכ ְּתבּוַ ,עד ֶׁשּנֶ ֱע ַצר
ִה ְת ַר ֵּפק ַעל ָהַאּגָ ָדה ֶׁש ָּל ַחׁש לֹו
ְׁש ֵכנֹו אֹודֹות ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּמ ְתּגַ ְּל ִמים
ִּבנְ יָ ר ְּומ ַׁשּנִ ים ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים
חּותם .נִ ְר ָעד ִקּוָ ה
נֹוכ ָ
ְּב ֶע ֶצם ְ
ְל ַמּזָ ל ֶׁש ָּכזֶ ה ,וְ ִה ְת ַע ֵּטׁש
ַעד ֶׁש ַּׂש ְמ ִּתי ֵלב ֵא ָליו
וְ ִא ַּמ ְצ ִּתי אֹותֹו ְל ֵח ִיקי
ְּכמֹו ֵאם ְמגֹונֶ נֶ ת ַעל ְּבנָ ּה
ָׁש ַמ ְר ִּתי ַעל ַה ַּדף ַה ְּמ ֻק ָּמט
ַעד ֶׁשּנִ ְׁש ַּב ְר ִּתי וְ יַ ַחד ִאּתֹו
ָצ ַל ְל ִּתי ַּב ֲחזָ ָרה ֶאל ַה ֵּס ֶפר
ִמּתֹוְך ַה ְׁש ָל ָמה ִעם ַה ִּדּמּוי,
ַה ִּדּמּוי ֶׁש ִּלי ְּב ֵעינֵ י
ַע ְצ ִמי.
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שקיפות עצמית
יכֹות ָיה
ַמ ֶּׁשהּו ָּבּה ִה ְׁש ַּתּנָ הֲ ,ה ִל ֶ
נּועֹות ָיה
ֶ
ֹלא ִּכ ְתמֹול ִׁש ְלׁשֹוםְּ ,ת
ּתֹורית ִהיא ִּפ ְתאֹום.
ֲח ַמ ְק ַמּקֹותִ ,מ ְס ִ
נֹודע
ֵעינֶ ָיה ּבֹוהֹות ַרּכֹות ֶאל א ֶֹפק ֹלא ַ
ְׂש ָפ ֶת ָיה ְקפּוצֹות ,יָ ֶד ָיה ְּפׁשּוטֹות
קּופה.
ֵמ ֵע ֶבר ַלּכֹל ִהיא ְׁש ָ
קּופה
קּופה ִהיא ֶּב ֱא ֶמת ְׁש ָ
ְׁש ָ
ַמ ֶּׁשהּו ִמן ַה ֶּק ֶסם ַהּזֶ ה
ְמ ַב ְע ֵּב ַע ְּבתֹוְך ָּכל ִמי ֶׁש ְּס ִב ָיבּה
ׁשּוב ִהיא ְמ ֻסּגֶ ֶרת ְּב ַע ְצ ָמּה
ַה ַּפ ַעם ִּב ְׁש ִקיפּות ְמ ֵלָאה.
ּתֹוב ֶבת ֵע ֻיר ָּמה ָּב ְרחֹוב
ִמ ְס ֶ
נֹוׂשאת ְּביָ ָדּה ַׁש ְר ִביט
ֵ
ְמ ַמ ְל ֶמ ֶלת ַמ ֶּׁשהּו ְלָאזְ נֹו ֶׁשל ַק ְּב ָצן
ַּומ ְמ ִׁש ָיכה ָה ְלָאה ְּכ ִאּלּו ְׁש ָמּה
ֵאינֹו ְׁש ָמּה ,זִ ְכרֹונָ ּה
ֵאינֹו זִ ְכרֹונָ ּה וַ ֲע ִת ָידּה ִּב ֵידי ָׁש ַמיִ ם.
אּולי ִהיא ִה ְׁש ַּתּגְ ָעהֲ ,א ָבל
אֹומ ִרים ֶׁש ַ
ְ
ָלּה יֵ ׁש ִמי ֶׁש ְּמ ַח ֶּכה ָלּה.
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אני בשינוי
ַאּדה
ְּכ ֶׁש ֻּכ ָּלם נֹוזְ ִלים ֲאנִ י ִמ ְת ָ
קֹופ ִאיםִּ ,כי
זֹור ֶמת ְּכ ֶׁש ֻּכ ָּלם ְ
ֶ
מּוכה יֵ ׁש ֵאׁש
טּורה נְ ָ
ּגַ ם ְּב ֶט ְמ ֶּפ ָר ָ
ֶׁשּיֵ ׁש ָלּה ִה ָּלה.
ֵאין ׁשּום ָּד ָבר ָחׁשּוב ִמ ְּל ַבד
ֱהיֹות ַע ְצ ְמָך ָׁש ֵלם ְּבָך
ׁשּוקה ֲע ֻמ ָּקה
נּועה ַמ ְת ֶמ ֶדת ִּב ְת ָ
ִּוב ְת ָ
ַלּנִ ְׂשּגָ ב ַּב ַחּיִ ים.
קֹוראת ְלָך ִל ְמצֹא
ֵ
ֶאת ַה ִּׁשיר ֶׁש ְּב ִל ְּבָך
ִעם ַמ ְפ ֵּת ַח סֹול וְ ַק ְמצּוץ ְּתעּוזָ ה
ֶׁש ִּק ַּב ְל ָּת ְּכ ֶׁשּנָ גַ ְע ִּתי ְּבָך
ָל ִראׁשֹונָ ה.
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תובנה על דיבור
ִאם ְּת ַד ֵּבר ָע ַלי יֹום ֶא ָחד
ַאל ַּתּגִ יד ִהיא ָהיְ ָתה יָ ָפה
אֹותי ַּתּגִ יד
ִאם ִּת ְר ֶצה ְל ַׁש ֵּב ַח ִ
ִהיא ָהיְ ָתה ִא ָּׁשה
ִא ָּׁשה ְמ ֵלָאהְׁ ,ש ֵל ָמהֲ ,א ִמ ִּתית
אֹוה ֶבת
ֶ
ַרק ַאל ַּתּגִ יד ִהיא ָהיְ ָתה ֶׁש ִּלי
יתי ֶׁש ְּלָך ְּכ ִא ָּׁשה.
ִּכי ֹלא ָהיִ ִ
אֹותי
ָאה ְב ָּת ִ
ְּכ ֶׁש ַ
יתי ְק ַטּנָ ה וְ ִט ְּפ ָׁשה
ָהיִ ִ
ְּב ֵעינֵ י ַע ְצ ִמי.
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אי סדר מוחלט
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אז והיום
אֹומ ִרים
ָאז ָהיָ ה ָלנּו טֹוב ְ
אֹומר
ַאּתה ֵ
זֶ ה ֶׁש ֶקר וְ זִ ּיּוף ָ
ֹלא ָהיָ ה ָאז טֹובָ ,היְ ָתה
ִּת ְקוָ ה וְ זֶ ה ַהּכֹל.
ַה ִּת ְקוָ ה ִהיא ֶׁש ִה ְר ִח ָיקה ְראּות
ּבֹודד
ָאדם ַה ֵ
ִהיא ֶׁש ִח ְּב ָקה ֶאת ָה ָ
עֹול ָמּה
וְ ַהּיֹוםִ ,היא ָה ְל ָכה ְל ָ
ׁשֹוכן ַה ָּׁשלֹום
ָׁשם ֵ
ְל ָכאן הּוא ֹלא ָּבא.
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אי סדר מוחלט
ַחּיָ ה ְּב ִאי ֵס ֶדר ֻמ ְח ָלט
אֹותי
ַה ֵּס ֶדר ַה ֻּמ ְח ָלט ְמ ַס ֵּדר ִ
"ּב ֵס ֶדר"
וְ ַהּכֹל נִ ְר ֶאה ְ
ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ָּת ֶאל ּתֹוְך ַחּיַ י
ִה ְׁש ַּת ֵּלט ָע ַלי ַה ֵּס ֶדר ֶׁשל ָה ִאי ֵס ֶדר
ַה ֻּמ ְח ָלט.
ֵמרֹב ֵס ֶדר ָה ַל ְכ ִּתי ְל ִאּבּוד ֻמ ְח ָלט.
אֹוב ֵדי ֶּד ֶרְך
ָּפ ַת ְח ִּתי ְסנִ יף ְל ְ
ַאּבד
ְּוב ִחּנָ ם ִל ַּמ ְד ִּתי ֵּכ ַיצד ְל ֵ
ֶאת ַה ְּׁש ִפּיּות ְלֹלא ַה ָּכ ָרה.
ַה ֵּס ֶדר ֶׁש ְּבתֹוְך ָה ִאי ֵס ֶדר ָהיָ ה ְמ ַפ ֶּתה
אֹותי ְל ַה ֲא ִמין ֶׁש ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדר
ּגַ ם ִ
ֲא ָבל ַה ְּס ָד ִקים ֵה ֵחּלּו ְל ַב ְצ ֵּבץ
ְּבתֹוְך ֵס ֶדר ַהּיֹום.
יתְך יֹום ֶא ָחד וְ ַאל ִּתּגְ ִעי
"ׁשּובי ְל ֵב ֵ
ִ
ִּב ְכלּום ִמ ְּל ַבד ַע ְצ ֵמְך",
ָאמר.
הּוא ַ
יתי ַל ֲהפְֹך ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַה ֻּמ ְח ָלט
נִ ִּס ִ
ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַה ִּכ ְביָ כֹול ֲאנִ י
אתי ִמחּוץ ַל ִּמ ְׂש ָחק.
ִּופ ְתאֹום נִ ְמ ֵצ ִ
ַה ֵּס ֶדר ָה ַפְך ִּבי ִּכ ְרצֹונֹו ַה ֻּמ ְח ָלט
יתי לֹו ִׁש ְפ ָחה
וַ ֲאנִ י ָהיִ ִ
חּוקה
כּורה ֶל ֱא ֶמת ְׁש ָ
יתי ְמ ָ
ָהיִ ִ
חּוצה ֵמ ַע ְצ ִמי.
וְ נִ זְ ַר ְק ִּתי ַה ָ

18

ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְח ַר ְר ִּתי ֵמ ַה ַּפ ֲעמֹון ַה ְּמ ַצ ְל ֵצל
ַה ְּמ ַה ְּפנֵ ט ָאזְ נַ יִ ם וְ ָלׁשֹון ַּבּגּוף
ַה ַחי ַה ַחי
ֵּומת,
ִה ְׁש ַּת ְח ַר ְר ִּתי ִמ ְּמָך ְּב ָרצֹון.
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אהבה אחרת
הּוא ֹלא ַחי ֶאת ַע ְצמֹו
ָאז ֲאנִ י ַחּיָ ה אֹותֹו
ְּביָ ַדיִ ם ֲחׂשּופֹות ְּפׁשּוטֹות
ְּב ֵלילֹות ֶׁש ֵאין ָל ֶהם סֹוף וַ ֲחלֹומֹות
ִמּתֹוְך ּגּופֹו ֶׁש ִא ֵּבד ֶאת ְּב ָע ָליו
חֹוׁשב ָע ַלי ְל ֶרגַ ע
ִּומין ַה ַחּיִ ים ְּביִ ְצרֹוַ ,ה ֵ
ַה ִאם זֶ ה הּוא אֹו ֲאנִ י.
ַאה ָב ֵתנּו ְמ ֻׁשּנָ ה
ֲ
ְלֹלא נֶ ָח ָמה ְלֹלא ְּב ִח ָירה
ִּכ ְׁשבּויִ ים ְּב ִסּפּור ַאּגָ ָדה.
ַאחר
הּוא ַחי ְּבגּוף ֵ
ַאח ֶרת
ְמ ֻׁש ְע ָּבד ְל ַמ ְח ָׁשבֹות ַעל ִא ָּׁשה ֶ
ּׁשֹומר
אֹוהב ַה ֵ
יעת ַהּגּוף ָה ֵ
ְמ ֻׁש ַּלל יְ ִד ַ
ּבֹוער
ְּב ֲא ִדיקּות ַעל ּגּופֹו ַה ַחם ֵ
ַאה ָבה
ׁשֹומ ֶרת ַעל ֻח ָּמּה ֶׁשל ָה ֲ
ֶ
אֹוגֶ ֶרת זִ ְכרֹונֹות ְּכ ֵדי ֶׁש ַּפ ַעם ְּכ ֶׁשּיַ ְחזֹר
ְל ַע ְצמֹו ,יִ ּזָ ֵכר ִּבי ַע ְצמֹו
ִּבי ָה ִא ָּׁשה ֶׁשּלֹו
הֹות ָירה ַמ ְּתנֹות ֶק ֶסם ְּבתֹוכֹו
ֶׁש ִ
ֶׁשּיִ ְל ַמד ֶאת ַּד ְרּכֹו ַה ַּביְ ָתה ַּבּיֹום
ֶׁש ַה ֵּלב יְ ַׁש ְח ֵרר ַהּכֹל וְ יִ ּוָ ַדע ְל ָע ְצ ַמת
ַהּוִ ּתּור ַה ַה ְק ָר ָבה ַה ַה ָּכ ָרה
ַּבנִ ּתּוק ַּוב ְּפ ֵר ָדה
אֹותי
ֵמ ְרצֹונֹו ָה ֲא ִמ ִּתי ֶל ֱאהֹב ִ
ימה.
ַעד ְּכלֹות ַהּנְ ִׁש ָ
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*
ּפֹור ִרים
ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים ִמ ְת ַק ִּׁשים ִמ ְת ְ
מּוצ ִקים ְּבתֹוְך ַהּגּוף ִמ ְת ָּפ ְר ִקים ִל ְר ִס ִיסים
ָ
ׁשּוח ְּב ֶה ְס ֵּתר
עֹול ָמם ַה ָּק ַ
ִמ ְת ַרּגְ ִׁשים ְּב ָ
ְּב ִלי ְל ַה ְפּגִ ין ֶאת ַה ַּק ְׁשיּות ֶׁשל ַע ְצ ָמם
ִּכי ֵהם ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים
ַאתּגְ ִרים ִמ ְת ַּפ ְּצ ִחים
ַה ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ְ
ַרק ְל ִע ִּתים ְּב ַמּגָ ע ַרְך וְ ָת ִמים.
ּכֹוא ִבים
ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים ֲ
ַמ ְח ִּד ִירים ְס ֵפקֹות ְּופ ָח ִדים ִמ ְת ָק ְר ִבים
ִּומ ְת ַר ֲח ִקים ַעד ֶׁשּנֶ ֱע ָל ִמים יֹום ֶא ָחד
ּקֹורים וְ נִ ְק ָר ִעים
ֵּבין ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִ
ַּת ַחת נֵ ֶטל ַע ְצ ָמם וְ כ ָֹחם
ִמ ְׁש ַּתּנֶ ה ְּכמֹו ַהּזְ ַמן
ֶׁש ֵּמ ֵעז ִל ְהיֹות ְק ָצת ׁשֹונֶ ה ֲא ִפּלּו הּוא
נִ ְד ֶמה ִּכ ְמ ֻׁשּנֶ ה.
וְ יֵ ׁש ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים ַק ִּלים
ַּב ֲחלֹומֹות וְ ִא ְּתָך.
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הלב השבור
ָק ָטן וְ זָ עּוף הּוא ַה ֵּלב ַה ָּׁשבּור
קֹוצים ְּב ַכף יָ ד ִמ ְת ַעּיֶ ֶפת.
ְּכ ִ
ֵמרֹב ְּכ ֵאב ֵאין אֹונִ ים ִמ ְת ַּפ ֵּלל
יׁשּועה ֶׁש ַהּזְ ַמן ְמ ַס ֵּפק ְּב ָס ֵפק.
ִל ָ
ָק ָטן וְ ָאבּוד הּוא ַה ֵּלב ַה ָּׁשבּור
סֹובב ְס ִביב ַע ְצמֹו
ָה ִעּוֵ ר ְלאֹורֹות וְ ֻת ִּמיםֵ ,
ְּב ִלי ִל ְראֹות ֶאת ַהּסֹוד
ֶׁש ָּטמּון ּבֹו ִּב ְפנִ ים.
ָק ָטן וְ ָעצּוב הּוא ַה ֵּלב ַה ָּׁשבּור
ַה ְּמנַ ֵּפץ ַמ ְח ָׁשבֹות ִל ְר ִס ִיסים
ַעל ִמזְ ַּבח ָה ֶרגֶ ׁש ַההּוא ֶׁשּנֹוַאׁש
ֵמ ֶח ְׁש ַכת ַהּיָ ִמים.
ָק ָטן וְ ָעצּום הּוא ַה ֵּלב ַה ָּׁשבּור
ַה ַּמ ְצ ִל ַיח ִל ְפעֹם ְּול ַד ֵּבר
ַעל ָע ִתיד ֶׁשל ַׁש ְלוָ ה
רּוח ֶע ֶרב ַר ָּכה,
ַ
ְּב ִסּפֹו ֶׁשל ע ֶֹמק ְּכ ֵאב.
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לא אכפת לי
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ֶׁש ָה ַל ְכ ָּת
וְ ָעזַ ְב ָּת ָּופגַ ְע ָּת וְ ָד ָבר ֵאינֹו
ָחׁשּוב ִמ ַּדי ֵמ ָה ֶרגַ ע ֶׁשּנִ גְ ַמר.
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ֶׁשּנָ ַת ָּת וְ ִס ַּפ ְק ָּת
יתי
חֹם ְל ֶרגַ ע ְּוב ִדּיּוק ְּכ ֶׁש ָר ִצ ִ
נֶ ֱע ַל ְמ ָּת ְּב ָח ָלל ָׁשחֹר.
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ַמה ִא ְּתָך וְ ָל ָּמה
ֵאין ְלָך ִמ ָּלה ְּוכ ֶׁש ִח ַּב ְק ִּתי
אתי ַרק ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ֶׁש ְּלָך.
ָמ ָצ ִ
יתי
יתי וְ ָע ִׂש ִ
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ֶׁשּנִ ִּס ִ
ָּכל ַמה ֶׁשּטֹוב ְלָך
ֲאנִ י ָׂש ַמ ְח ִּתי ִּב ְׁש ִב ְילָך.
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ֶׁש ָּמ ָחר ִּת ְׁש ַּכח
ֶאת ְׁש ִמי וְ ֶאת יָ ַדי
ַאח ֶרת ֶאת ִל ְּבָך ִּת ְכּבֹׁש.
יׁש ִהי ֶ
ִּומ ֶ
ֹלא ִא ְכ ַּפת ִלי ְּכ ָבר ִמ ְּמָך
ֵּומ ַה ִּׁשגְ עֹונֹות ֶׁש ְּלָך ,נִ ְד ֶמה ִלי
יתי ֶאת ַהּכֹל.
ֶׁש ִּמ ִּצ ִ
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כדור האש שלי
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כדור האש שלי
עֹולם
ִמּתֹוְך ָּכל ָה ֲאנָ ִׁשים ָּב ָ
ָּב ַח ְר ִּתי ְּבָךַּ ,כּדּור ָה ֵאׁש ֶׁש ִּלי.
ֵעינֶ יָך זִ ְּמרּו ְּכ ֶׁש ָּפגְ ׁשּו ְּב ֵעינַ י
וַ ֲאנִ י יָ ַד ְע ִּתיֶׁ ,ש ַה ִּמ ְק ֶרה
מֹותי.
ָהיָ ה ֹלא ְּב ִמ ְק ֶרה ָּכ ֵאׁש ְּב ַע ְצ ַ

27

הפנטזיה על האהבה החופשית
ַקל ְל ִה ָּׁש ֵאב ֶאל ּתֹוְך ַה ַפנְ ַטזְ יָ ה ֶׁש ְּלָך
תּוקה
דֹולה ְּומ ָ
ּבּועת ֲאוִ יר ּגְ ָ
ַ
ָאה ְב ָּת
ְמ ַר ֶּכזֶ ת ֶאת ַהּנָ ִׁשים ֶׁש ָּכל ַחּיֶ יָך ַ
ַאּתה
דֹולה ְּוב ֶמ ְר ָּכזָ ּה ָ
ַאחת ּגְ ָ
ְּב ִמ ָּטה ַ
ַמ ְצ ֵל ַמת וִ ֵידאֹו ַה ְּמ ַת ֶע ֶדת ֶאת ַהּקֹול
ַאה ָבה ַה ָח ְפ ִׁשית
וְ ֶאת ָה ֲ
חּוצה
ַהּנִ ְׁש ֶּפ ֶכת ְל ָכל ֵע ֶבר ,נֹוזֶ ֶלת ַה ָ
ּתֹוד ָעה.
ִמן ַה ַּביִ ת ֶאל ְׁש ִב ֵילי ַה ָ
אתי
יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י ִה ְמ ֵצ ִ
ַאּתה ֲה ֵרי ֵ
ָ
אֹותּהֶ ,את ִמ ְׁש ֶא ֶלת ַה ֵּלב ַהּזֹו
ָ
ְּכ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְמ ֻא ָּׁשר ִא ִּתי
צּופים,
ָה ִא ָּׁשה ַּב ֲע ַלת ֶא ֶלף ַה ַּפ ְר ִ
חֹובל ִּב ְס ִפינָ ה
ַאה ָבה ְּכ ַרב ֵ
מֹוׁש ֶלת ָּב ֲ
ֶ
בּועה.
ּגַ ם ִלי ֻמ ָּתר ִל ְחיֹות ְּב ָ
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בן המלך
ַאה ָבה ַהּזֹו
ְּב ֶע ֶצם ֵאין ָׁשם ְּכלּום ָּב ֲ
אׁשי
ְּכמֹו ֶׁש ֵריק ָה ְרחֹוב ָה ָר ִ
ְּביִ ּׁשּוב נְ טּול ֲאנָ ִׁשיםַ ,חּיֹות וְ ֵע ִצים,
ּדֹוממֹות ּונְ ָח ִׁשים
ֲא ָבנִ ים ְ
ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ִמ ְּפנֵ י ָה ֱא ֶמת ֶׁשל ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְך.
ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְך ּגָ זַ ר ַעל ַע ְצמֹו ְׁש ִת ָיקה
ַארמֹונֹו ַּב ֲע ָדיֵ י ָח ְכ ָמה
ִמ ְתּגַ ֵּדר ְּב ְ
ֶׁש ִאיׁש ֹלא יִ ְׁש ַמע.
ַאה ָבה
עֹולם נְ טּול ֲ
ֵאין ַּת ָּקנָ ה ְל ָ
ָאמר ְל ַע ְצמֹו וְ נִ ְר ַּדם ִל ְׁשנַ ת
ָּכְך ַ
ח ֶֹרף ֲע ֻמ ָּקה ְּכע ֶֹמק ַה ִּׁש ְכ ָחה.
ְּכ ֶׁשּגִ ָּלה ֶׁש ֵאין ָׁשם ְּכלּום
ָׂש ַמח ְל ֶפ ַתע ֵה ִרים רֹאׁשֹו ַה ְּמ ֻע ָּטר
רּורּיִ ים
ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם ַהּזַ ֲה ִ
ָה ֲא ָד ָמה ִח ְּב ָקה אֹותֹו ְּב ָחזְ ָקּה
ָצ ֲע ָדה ְל ִק ְרּבֹו ֶאל
ָאהב
ּתֹוְך ַה ָּמקֹום ֶׁש ַ
וְ נִ ְר ָּפא.
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חלום של שלום
ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֲחלֹום ֶׁשל ָׁשלֹום
ִמּתֹוְך ַה ָּׁשלֹוםִ ,מין ָׁשלֹום
ַּוב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה
ֲחלֹום ֶׁש ָע ָליו ַה ָּׁשלֹום
יָ ַצר ָׁשלֹום ֶׁשל ֲחלֹום.
ָאמר ִלי ָׁשלֹום
ַה ָּׁשלֹום ֵמ ַה ֲחלֹום ַ
עֹולם ַה ָּׁשלֹוםְּ ,כ ַב ֲחלֹום.
וְ ָחזַ ר ְל ַ
רּורי
אֹותי ִעם ֵּפ ֵ
ַּבּב ֶֹקר ִה ְׁש ִאיר ִ
זִ ָּכרֹון ַעל ֲחלֹום
ֶׁש ֵאי ַּפ ַעם יִ ְהיֶ ה ּפֹה ָׁשלֹום
ֲא ִמ ִּתי ַמ ָּמׁש
ֹלא ְס ָתם.

30

על הספסל*
ָק ַב ְענּו ְל ִה ָּפגֵ ׁש ְּב ֵׁשׁש
ַאּתה ֹלא ִהּגַ ְע ָּת.
ֲא ָבל ָ
יָ ַׁש ְב ִּתי ַעל ַה ַּס ְפ ָסל ְל ַבד.
ּיֹומן
ְּב ֶׁש ַבע ָּפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ָ
ַאחר ָּכְך ֶאת ַה ֻח ְל ָצה ֵה ַס ְר ִּתי
ַ
עֹובר א ַֹרח
ָׁשלֹום ַל ְּת ִמימּותֵ .
ּתֹומם מּול ַמ ְר ֵאה ַה ָּׁשד
ִמ ְׁש ֵ
ֶה ָחׂשּוף ִּב ְׁש ַעת ָה ַע ְר ַּביִ ם.
רֹוח ִׁשים וְ ַה ַּתּנִ ים ְמיַ ְּל ִלים
ָה ֵע ִצים ֲ
ַאּתה ֹלא).
ְמ ַב ְּׂש ִרים ֶׁש ֵהם ַּב ֶּד ֶרְך (וְ ָ
ֹלא ִה ְת ַרּגַ ְׁש ִּתי ְּכ ֶׁש ָה ִאיׁש ֵה ִסיר ּגַ ם הּוא
ַאחר ֶאת ִמ ְכנָ ָסיו
ֶאת ֻח ְל ָצתֹוַ ,
ּתֹוא ִמים.
וְ נִ ְׁשַאר ִעם זּוג ּגַ ְר ַּביִ ם ֹלא ֲ
ְּב ֵליל יָ ֵר ַח ָמ ֵלא נִ ְׁש ַּכ ְב ִּתי ַעל ַה ַּס ְפ ָסל
וְ ִה ְת ַמ ַּס ְר ִּתי ַלּזָ ר ַהּמּוזָ ר.

* השיר פורסם בגיליון  )2009( 87של הליקון  -תמונות מחיי זוגיות.
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התפעמות
ימה ְּבגּוף ֶא ָחד
ְּפ ִע ָ
ִּכנְ ִׁש ַיקת ַה ַּמיִ ם ָּב ֵאׁש,
ַאה ָבה ָה ֲא ִמ ִּתית
ִמ ְצוַ ת ָה ֲ
ִהיא ָּבְך ְל ִה ְת ַרּגֵ ׁש.
ׁשֹומ ַע ֶּד ֶרְך ַה ִה ְתנַ ּגְ דּות
ֵ
בּועים ְּב ַמ ָּבט
ַחּיִ ים ְׁש ֵל ִמים ְט ִ
ַה ַּפ ַחד נָ סֹוג ְלָאחֹור
וַ ֲאנִ י ָלְך ְּב ָכל ִמ ְׁש ָּפט.
ַׂש ְמ ִּתי ּפֹה ֶאת יְ ָה ִבי
ְּוב ִל ִּבי ִׁש ָירה וְ ֵצל
ַאּת ֹלא ְליָ ִדי
ַה ִּמ ְצ ַט ְל ֵצל ְּכ ֶׁש ְ
נֹופל.
ְּוכ ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ימה ְּבגּוף ֶא ָחד
ְּפ ִע ָ
רּוח ְּב ַחּלֹונִ י,
ְּכ ֶה ְמיַ ת ָה ַ
נֹודע
ִמ ְתוֶ ה ֶׁשל ֶּד ֶרְך ֶאל ַהֹּלא ָ
סֹופּהֲ ,אנִ י.
ְּוב ָ
יתיְך ָל ִראׁשֹונָ ה,
ִה ְת ַּפ ַע ְמ ִּתי ְּכ ֶׁש ְר ִא ִ
מּותְך ַהּנִ ְׁש ֶק ֶפת
ַמ ְלָאְךְּ ,ד ֵ
ִמ ַּב ַעד ַל ֶּק ֶׁשת ֶּב ָענָ ן
אֹותי וְ זֶ הּו ָה ִענְ יָ ן.
ּפֹוגֶ ֶׁשת ִ
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חלומו של איזי
לֹוק ַח ַהּכֹל ְּב ַקּלּות
ִאיזִ י ֵ
ַה ַחּיִ ים ְמ ַחּיְ ִכים ֵא ָליו ָּכל ּב ֶֹקר
ִעם ֶע ֶרב ַמ ְת ִקין ֲח ִל ַיפת ַטּיָ ִסים
עֹולם ַה ְּק ָס ִמים.
וְ ָטס ֶאל ַ
פּוכה
ְל ִאיזִ י יֵ ׁש ֲח ֵב ָרה ֲה ָ
ְמ ַע ְצ ֶּבנֶ ת ֲא ָבל ֲח ִת ָיכה
ּצּורה
רֹוצה ְל ָפ ֵרק ָלּה ֶאת ַה ָ
ְּכ ֶׁשהּוא ֶ
הּוא ְּב ִאיזִ י ַמ ְכנִ יס ַל ַּמ ְׁש ֶקה
רּופת ַה ְּק ָס ִמים,
ֶאת ְּת ַ
ַאה ָבה
וְ ִהיא ַע ִּליזָ ה .הּוא ַמ ִּטיף ֲ
ֵמ ִציץ ַלּנְ זִ ירֹות ַּב ֵּלילֹות
ׁשּוקה ַה ָּבָאה.
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ַל ְּת ָ
סּורים
חֹולם ֲחלֹומֹות ֲא ִ
ִאיזִ י ֵ
ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּב ִאים ְּב ַקּלּות
יֹוד ַע
ָארים ְל ָת ִמיד .הּוא ֵ
וְ נִ ְׁש ִ
ֶׁשּזֶ ה ֹלא ָּפׁשּוט ְל ַה ְמ ִציא
ּדֹוק ֶרת
זֶ הּות ֲח ָד ָׁשה ִּב ְמקֹום זֹו ַה ֶ
יׁשים.
ֶאת ַהּגּוף ִּב ְמקֹומֹות ְרגִ ִ
לֹוק ַח ַהּכֹל ְּב ַקּלּות
ִאיזִ י ֵ
ֲא ִפּלּו ְּכ ִת ַיבת ִׁש ִירים.
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תמונת הגעגוע
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תמונת הגעגוע
ּגּועים
ּגַ ע ִּבי ְּבגַ ְע ִ
חֹוקים
ְּכ ִאּלּו ֲאנַ ְחנּו ְר ִ
אׁשית.
רֹובים ִּכ ְב ֵר ִ
וְ ִעם זֹאת ְק ִ
רֹובים ָאנּו,
ְּכ ִאּלּו ְק ִ
ׁשּומקֹום.
ּׁשּומקֹום ְל ָ
ִמ ָ
ָאז...אּוכל ִל ְסּגֹר ֶאת ַה ַּמ ְעּגָ ל.
ַ
וְ
ַה ְּתמּונָ ה ְׁש ֵל ָמהַ ,ה ְּצ ָב ִעים ַר ִּכים וְ ַהּזְ ַמן ֵמ ִפ ַיח ָּבּה ַחּיִ ים.
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ביום הולדתו
ּכֹוכ ִבים ָׁשרּו ִׁשיר ַה ֵּלל
ַה ָ
ׁשּוכה
וְ ָאז נָ ְפלּו ְּב ֶר ֶׁשת ֲח ָ
ַאה ָבה ֵאין ִּפ ְתרֹונִ ים.
ּתֹורי ָה ֲ
ְל ִמ ְס ֵ
ָׁש ֲא ָלה ַה ֶּׁש ֶמׁש ְל ִק ָּצּה
נֹוׁשן
רּוח יִ ְּב ָבה ְּב ֶׁש ֶקט זֶ ֶמר ָ
וְ ָה ַ
אֹותּה
תּוקים ֶׁשּיָ ְדעּו ָ
ֶׁשל ַחּיִ ים ְמ ִ
וְ נִ גְ ְּדעּו ְּב ִא ָּבם.
ָהַאּגָ ָדה עֹוד ְמ ַס ֶּפ ֶרת נִ ְפ ָלאֹות
ָאדם וְ ֶט ַבע ֶׁש ָח ְברּו ָל ֶהם יַ ְח ָּדו
ָ
ְּב ִר ְק ַמת ְּב ִריָאה ֵאי ָׁשם ַּבּנֶ ַצח
נֹול ָדה ְּב ֶרגֶ ׁש ַחד ַּפ ֲע ִמי ַה ֲחוָ יָ ה
וְ ְ
ֶׁש ֵאין ֵׁשנִ י ָלּה.
ִמ ְת ַה ֶּל ֶכת ַה ֲחוָ יָ ה ְּב ֶע ֶצב ֵּבין
דֹור ֶׁשת ַל ֲאדֹונָ ּה
ָׁש ַמיִ ם וְ ֶא ֶרץ וְ ֶ
ּגּוע.
קֹוראת ִּב ְׁשמֹו ְּבגַ ְע ַ
וְ ֵ
ּכֹוכ ִבים ִסּיְ מּו ָל ִׁשיר וְ ָאז ָר ְקדּו
ַה ָ
ְל ִפי ַה ֶּק ֶצב ֶׁשל ְּפ ִעימֹות ִלּבֹוַ ,הּכֹל
ִל ְכבֹוד יֹום ֻה ַּל ְדּתֹו.
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בעדינות
אֹותי
ַאּתה ְמ ַל ֵּטף ִ
ַּב ֲע ִדינּות ָ
אֹותי ִּומ ְס ַּת ֵּלק.
ּבֹוחן ִ
ֵ
קֹוׁשר ֶק ֶׁשר וְ ָאז
ַאּתה ֵ
ַּב ֲע ִדינּות ָ
ִמ ְׁש ַּת ְח ֵרר ַּומ ִּתיר ָלׁשֹון.
ִא ְּתָך ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָל ַד ַעת ְּכלּום
ַמּגָ ע ֶׁשּנֶ ֱא ַלם ִּבי ֹלא נֶ ֱע ַלם.
ּבֹוח ֶרת ְל ִה ְת ַע ֵּדן ְּבָך ְּכ ֵדי
ֲאנִ י ֶ
ֶׁש ִּת ְת ַק ֵּׁש ַח ִּבי.
ִא ְּתָך ַהּכֹל ֻס ַּפר ְּוכלּום ֹלא ָק ָרה
ַעל ְּפנֵ י ַה ֶּׁש ַטח.
ּפֹות ַח ֶאת ַה ֶּד ֶלת
ַאּתה ֵ
ַּב ֲע ִדינּות ָ
חֹוׁשב.
נִ ְכנָ ס ִמ ְתיַ ֵּׁשב וְ ֵ
אֹותָך ַּב ֲע ִדינּות,
אֹוה ֶבת ְ
ֲאנִ י ֶ
ּנֹוכחּות ֶׁש ְּלָך.
ְמ ַח ֶּב ֶקת ֶאת ַה ְ
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שלכת
ְס ָתו ָּב ְרחֹוב וְ ִל ִּבי ִמזְ ַּד ֵּקן ִעם ָּכל ָע ֶלה
נֹוׁשרַ .ה ָּׁש ַמיִ ם נֹוזְ ִלים ְלתֹוְך
ֵ
ּדֹוממֹות ִּב ְק ֵצה ָה ִעיר.
ְּב ֵאר ַה ְּת ִפּלֹות ַה ְ
ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים נֶ ְח ָּפזִ ים ְליַ ֲע ָדם
יתם
ּפֹות ִחים ֶּד ֶלת ְמכֹונִ ָ
ְּב ֶע ֶצב ְ
יע ְמ ֻק ָּמט.
טּופה ִּב ְׁשיָ ֵרי ָר ִק ַ
ָה ֲע ָ
ׁשֹול ִחים ַמ ְח ָׁש ָבה זֶ ה ָלזֹו
ֵהם ְ
ְמ ַב ְּק ִׁשים ַל ֲעמֹד ִמ ֶּל ֶכת ְל ֶרגַ ע
ַאק ָר ִאי.
ּבֹוער ְּב ַחּלֹון ְ
ְל ַה ִּביט ְּבנֵ ר ֵ
ַאׁשמ ֶֹרת ַה ַּליְ ָלה ְמנַ ֶה ֶלת ִצּפֹור
ְ
בּודה ְל ִפּנַ ת ִמ ְסּתֹור יְ ֵב ָׁשה
ֲא ָ
ּיּוצּה
וְ ֵר ָיחנִ יתִ ,צ ָ
יׁשי וְ נִ ְכ ָלם.
ֲח ִר ִ
ְס ָתו ָּב ְרחֹוב ְּולַאף ֶא ָחד ֹלא ִא ְכ ַּפת
עֹומד ָׁשם
ֵמ ָה ֵעץ ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט ָה ֵ
ְּכ ָבר זְ ַמן ָמהִ ,מ ְת ַמ ֵּסר ַל ַּת ֲה ִליְך
רּוח ַה ְּמ ַב ֶּׂש ֶרת ִׁשּנּויִ ים
ימי ֶׁשל ָה ַ
ַה ְּפנִ ִ
חּוׁשים.
ְמ ַעּנֶ גֶ ת ְּב ֶׁש ֶקט ֶאת ַה ִ
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פלפל
אֹותּה
הּוא ְמ ַפ ְל ֵּפל ָ
ּפּולי ָלׁשֹון ַּד ִּק ִיקים
ִּפ ְל ֵ
ּתֹורּיִ ים נֶ ֱא ָמנִ ים
ִמ ְס ִ
ִּפ ְלּפּול ֶא ָחד ֶׁשּלֹו וְ ִהיא ֶׁשּלֹו
ִּפ ְלּפּול ֵׁשנִ י ְּוכ ָבר ִה ְת ַּפ ְל ְּפלּו
ַה ְּׁשנַ יִ ם.
ֵהם ְמ ֻפ ְל ָּפ ִלים ְּב ִמ ָּדה
וְ הּוא ַה ִּפ ְל ֵּפל ֶׁש ָּלּה –
ַאה ָבה ִּפ ְל ְּפ ִלית.
יֵ ׁש ָל ֶהם ֲ
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ציפור אחת
נֹותר ֵעירֹם
ׁשּוב ָה ֵעץ ַ
בּורים ַעל ָה ֲא ָבנִ ים
ָע ָליו ְׁש ִ
אֹותּה ָטעּות
ְּוכמֹו ָּת ִמיד ָ
ַאהבּות ְּב ִלי ֵמ ִׂשים ְּבבּול ֵעץ
ִה ְת ֲ
ַמזְ ִקיןָ ,עיֵ ף ְּומיֻ ָּבׁש.
ּכֹואב ִל ְראֹות ֵעץ ָׁשבּור
ֵ
דֹומם ָה ֶרגַ ע.
וְ ֵ
ָאהב נָ ַפל ָח ָלל
ֶּפ ַרח ֶׁש ַ
יָ ד ֲענֻ ּגָ ה ִל ְּט ָפה ֶאת ַה ֶּפ ַרח
ִּדּבּור ַרְך ְל ֶפ ַתע
עֹורר ְל ַחּיִ ים
וְ ָה ֵעץ ִמ ְת ֵ
נֹוׁשק ֶאל ַה ָּׁש ַמיִ ם
ֵ
ּפֹורים
ְמ ְפ ַל ְר ֵטט ִעם ִצ ִ
ֵעירֹם ֲע ַדיִ ן.
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שיר אחר
ַאחר ֶׁשַאף ֶא ָחד ֹלא ַמ ִּכיר
יֵ ׁש ָלנּו ִׁשיר ֵ
ילים ִע ִּלּיִ ים
הּוא ֵּבינֵ ינּו ִמ ְתנַ ּגֵ ן ְּב ֶׁש ֶקט ִּב ְצ ִל ִ
ּגּופינּו ְּבצ ֶֹמת ְּד ָר ִכים
ְמ ַח ֵּבר ֵּבין ֵ
הּוא ָׁשט לֹו ַּב ֶּמ ְר ָח ִבים ֵאי ָׁשם.
ַאחר
יֵ ׁש ָלנּו ִׁשיר ֵ
ַה ַּמזְ ִּכיר ָלנּו ִמי ֲאנַ ְחנּו.
ָמזֹון ִל ְב ִריאּות וַ ֲחלֹומֹות.
ַמ ְתּכֹון ְל ִׁשּקּום ָה ֵראֹות וְ ָה ֲע ָצמֹות.
ַמ ְר ֵּפא ְל ַמ ְח ָׁשבֹות ְׁש ִל ִילּיֹות.
ַמ ֲענֶ ה ִל ְׁש ֵאלֹות ַמ ְט ִרידֹות.
ׁשֹומ ִעים ְּבתֹוְך ַהּנְ ָׁשמֹות
זֶ הּו ַה ִּׁשיר ֶׁשָאנּו ְ
ֵמ ֵע ֶבר ְל ִמ ִּלים ְּוכ ָל ִלים.
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שיר לידה
ַה ִּמ ָּלה ְמ ַצּיֶ נֶ ת יֹום ֻה ֶּל ֶדת ְּומ ַב ֶּק ֶׁשת ִמן ָהאֹות
רּוע.
ַל ְחּגֹג ִע ָּמּה ֶאת ָה ֵא ַ
ּכֹותרֹות ָח ְברּו יַ ְח ָּדו ַל ְּמ ִס ָּבה
ָּכל ַה ָ
וְ ֵה ִביאּו ִע ָּמן ַה ְפ ָּת ָעה.
ימן ַה ְּק ִריָאה ָק ָרא ָל ֶהן
ִס ַ
ימן ַה ְּׁש ֵא ָלה ָה ַלְך ַל ְּׁש ֵכנִ ים,
וְ ִס ַ
ְל ַב ֵּקׁש ּכֹוס ֻס ָּכר.
מּועה
ַהּנְ ֻק ָּדה ָׁש ְמ ָעה ֶאת ַה ְּׁש ָ
וְ ָח ְׁש ָבה ַעל ַמ ָּתנָ ה.
ֵאיְך ֲא ַׂש ֵּמ ַח ֶאת ִל ָּבּה ֶׁשל ַה ִּמ ָּלה
ְּביֹום ֻה ַּל ְד ָּתּה?
רּוע
יע ָל ֵא ַ
חֹוׁש ֶבתַ ,ה ִּמ ְס ָּפר ִהּגִ ַ
עֹודּה ֶ
ְּב ָ
ּנֹוכ ִחים.
וְ ָק ַבע ֶאת ְמקֹומֹו ֵּבין ָּכל ַה ְ
הּוא ְמאֹוד ָׂש ַמח ִל ְטעֹם ִמן ָהעּוגָ ה
לֹורּיֹות ֶׁש ָּבּה.
וְ ִל ְסּפֹר ֶאת ַה ָּק ִ
ַהּנְ ֻק ָּדה ֵּבינְ ַתיִ ם ָמ ְס ָרה ַל ִּמ ָּלה ַמ ֲע ֶר ֶכת נְ גִ ינָ ה,
הֹופ ַעת זֶ ֶמר נֶ ְח ָמ ָדה.
ּתּוכל ַל ֲעׂשֹות ִא ָּתּה ָ
ֶׁש ַ
רּוע ֶׁש ֵאין ֶא ָחד
וְ ָכְך ַה ְּמ ִס ָּבה ָהיְ ָתה ְל ֵא ַ
ֶׁשֹּלא ִקּנֵ א ַּב ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ּבֹו.
ּדֹובר,
יֹום ֻה ֶּל ֶדת ַל ִּמ ָּלה ,יֹום ַחג ְל ָכל ֵ
סֹופר.
הֹוגֶ הֵ ,
אֹותּיֹות ֵה ִרימּו ֶאת ַה ִּמ ָּלה
ָה ִ
ַעל ִּכ ֵּסא ֶׁשל ָּכבֹוד וְ ַה ִּמ ָּלה נָ גְ ָעה
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ְּב ָכל ַּפ ַעם ַּופ ַעם.
ִהיא ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶּׁש ֶרת.
זֶ ה ּיֹום ַה ֻה ֶּל ֶדת ֲה ִכי טֹוב ְּומ ַהּנֶ ה ֶׁש ָהיָ ה ִלי.
ַאּתם ָּכאן ִא ִּתי,
מֹודה ְל ֻכ ְּל ֶכם ַעל ֶׁש ֶ
ֲאנִ י ָ
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ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ָח ִתי.
ּכֹות ֶרת ֵה ִא ָירה ִּב ְפנֵ י ַה ִּמ ָּלה
ָּכל ֶ
בּורּה.
רּומ ָתּה ֲע ָ
ֶאת ְּת ָ
ּתֹורית.
ַה ִּמ ְס ָּפר ָמ ָצא ֶּד ֶרְך ְל ַס ֵּכם ְּב ַד ְרּכֹו ַה ִּמ ְס ִ
רּורים,
ימנִ ים ָהיּו ְּב ִ
ַה ִּס ָ
רּוע ֶׁש ַחּיָ ִבים ְל ַׁש ְחזֵ ר אֹותֹו.
זֶ הּו ֵא ַ
דֹולה.
ֲה ֵרי ַה ֲהנָ ָאה ָהיְ ָתה ּכֹה ּגְ ָ
וְ ָכְך יֹום ֶא ָחד ְּב ָמקֹום ְמיֻ ָחד,
נֹול ָדה וַ ֲאנִ י ָּכאן
ַאחת ְ
ִמ ָּלה ַ
ּפּורּה,
ְל ַס ֵּפר ֶאת ִס ָ
ֶׁש ֵּת ְדעּו,
כֹולה ִל ְהיֹות
ֶׁש ִהיא יְ ָ
ַה ִּמ ָּלה ֶׁש ָּל ֶכם.
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בחורף חיי
ְּבח ֶֹרף ַחּיַ יְׁ ,ש ִתיקֹות נִ ְר ָׁשמֹות ַעל ַה ַּדף.
ַאּתה ְמ ַטּיֵ ל ְּבוַ ַּדאי ַעל ַהחֹוף.
ָ
ַה ִאם זֹו ֲעיֵ פּות ַהח ֶֹמר
תֹוכי ִמ ְת ַּב ְל ֵּבל?
ֶׁש ַהּכֹל ְּב ִ
ַאל ָּת
ְמ ַצ ָּפה ְל ִמ ְכ ָּתב ִמ ְּמָךֶׁ ,שּנִ גְ ְ
גּופָך
ּפֹוׁשט ְּב ְ
ִמן ַהח ֶֹרף ַההּואַ ,ה ֵ
ְמ ֻצּנָ ן ִמן ַה ְּד ָר ִכים ָה ֲא ֻרּכֹות ִמ ַּדי
ְמ ֻסּגָ ל ִל ְׁשּבֹר ֶאת ַה ֵּכ ִלים וְ ִל ְבר ַֹח.
וַ ֲע ַדיִ ןַ ,ה ְּׁש ִתיקֹות ֲחזָ קֹות ֵמ ַהּכֹל
יעה
הֹולְך ִּומ ְת ָק ֵרב וַ ֲאנִ י ַמּזִ ָ
וְ ַהחֹם ֵ
הֹול ֶכת ִמּתֹוְך ַע ְצ ִמי.
ָּבָאה וְ ֶ
אֹותָך ַּב ֲחלֹום ַמ ָּמ ִׁשי
יתי ְ
ָר ִא ִ
ֹלא נָ גַ ְענּו זֶ ה ָּבזֹו ַרק ִה ַּב ְטנּו
ַאּתה ִחּיַ ְכ ָּת ָהמֹון.
וְ ָ
לֹומר ְלָך ַמ ֶּׁשהּוֲ ,א ָבל
יתי ַ
ָר ִצ ִ
ָאמרּו ְׁש ִת ָיקה יָ ָפה
ֲח ֵב ִרים ֶׁש ִּלי ְ
אֹוה ִבים.
ָל ֲ
ּגֹורם ִלי ְל ִה ְת ַר ֵּסק?
ַמה יֵ ׁש ְּבָך ֶׁש ֵ
יֹוד ַע.
ַאּתה ְּבוַ ַּדאי ֵ
ַרק ָ
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שירי חיזוק
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הודיה
ִמּתֹוְך ַהח ֶֹׁשְך ַהּגָ דֹול ָּב ַקע נְ ִחיל
אֹור ִחּוֵ ר וְ ִס ֵּלק ֶאת ָּכל ַה ְּס ֵפקֹות
ַה ְּפ ָח ִדים וְ ֻח ְל ַׁשת ֶׁש ִר ֵירי ַה ֵּלב
ַה ָּפנִ ים וְ ַה ֶּב ֶטן .א ֶֹׁשר ִּב ְל ִּתי ָצפּוי
ּתֹוד ָעה
ֵה ֵחל ְל ִהּוָ ֵצר ֵאי ָׁשם ַּב ָ
ַה ְּמ ֻע ְמ ֶע ֶמת ֶׁשל ַהּגּוף ֶה ָעיֵ ף,
ִס ֵּמן ִּבנְ גִ יעֹות ְק ַטּנֹות ֶאת ִקּיּומֹו.
ַמנְ ּגִ ינָ ה ֲא ֻד ָּמה זָ ְר ָמה ְלתֹוְך
ַה ַה ְרמֹונְ יָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה ָּופ ְת ָחה
ֶאת ָהָאזְ נַ יִ ם ִל ְׁשמ ַֹע
ַמה יַ ּגִ יד יֹום.
אֹומר ֶׁש ְּל ָכל יֹום יֵ ׁש ֶאת
הּוא ֵ
ָה ֶרגֶ ׁש ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשּלֹו ְּוב ָכל יֹום
ִהזְ ַּד ְּמנּות ִמ ְת ַּד ֶּפ ֶקת ַעל ַה ֶּד ֶלת.
ּנֹוצר ֶה ֱע ִצים נִ ְפחֹו
ַה ִּמ ְר ָקם ֶׁש ַ
וְ ֶה ְח ִּדיר ִלגְ וָ נָ יו ע ֶֹמק ַמ ְר ִהיב
כּותי
ֶׁש ָהיָ ה ּכֹה ַמ ְל ִ
ָּב ֶרגַ ע ַהּזֶ הֶׁ ,ש ִּק ֵּבל ֶאת
הֹודיָ ה.
ַה ֵּׁשםָ :
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אמונה
.1
ַאּת ִמ ְתּבֹונֶ נֶ ת ְּב ַע ְצ ֵמְך
ְ
ׁשֹומ ַעת ֶאת ַה ִה ְתּבֹונְ נּות
וְ ַ
בֹותיִ ְך.
יׁש ָתּה ֶאת קֹול ַמ ְח ְׁש ַ
ִּב ְפגִ ָ
ַאּת ְמזַ ָהה ֶאת ַע ְצ ֵמְך ,נֹוגַ ַעת,
ְ
ּטּופיִ ְך.
וְ ָח ָׁשה ֶאת ַהּנִ ְב ָּדל ִמ ֵּמְך וְ ָה ְלָאה ְּב ִל ַ
אֹומר
וְ ִל ֵּבְך ֵ
ּתֹוכְך ִּת ְּתנִ י.
ַה ֲא ִמינִ י ְּב ַע ְצ ֵמְך ִּומ ֵ
ַה ֲא ִמינִ י ַּבּטֹוב ִּומ ֻּד ְבׁשֹו יִ ֵּתן ָלְך.
נֹוׁשי.
מּודעּות ַל ֵּמ ַמד ָה ֱא ִ
ַה ֲא ִמינִ י ִמּתֹוְך ָ
ישי ִּכי ֵאינֵ ְך ְל ַבד וְ הּוא ֶׁש ָּלְךִ ,א ָּתְך.
ַה ְרּגִ ִ
ימהְׁ ,ש ֵל ָמה ֻּומ ְׁש ֶל ֶמת.
ַאּת ַמ ְׁש ִל ָ
ְ
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.2
ימה
אֹותי ָק ִד ָ
ּמֹוביל ִ
ָה ֱאמּונָ ה ֶּב ָע ָבר ֶׁש ִ
ְּב ַע ְצ ִמי ַעל ִמי ֶׁש ֲאנִ י וְ ֹלא ֲאנִ י
יע ְּב ַת ְמרּור ֲעצֹר
מֹופ ַ
ַה ָּס ֵפק ִ
אֹוחז ְּבכ ַֹח ְמ ַק ֵּב ַע ַל ֻּמ ָּכר.
ֵ
ִל ְפרֹץ ּגְ בּולֹות ֶאל ַהּנֶ ֱע ָלם ֶׁש ִּבי
ֵעת ְל ַה ְמ ִציא ַה ְמ ָצאֹות
ֵעת ְל ַה ֲא ִמין ִּב ְק ָס ִמים
ְּב ִעּבּוד ּכֹחֹות נִ ְס ָּת ִרים
ִמ ַּמ ֲע ַמ ִּקים
סֹוער.
ַּדוְ ָקא ְּביֹום ָחׁשּוְך וְ ֵ
ָה ֱאמּונָ ה ַל ֲעבֹר ֶאת ָה ָהר ַהּזֶ ה
ְּב ַה ְצ ָל ָחה יְ ֵת ָרה ַל ֲעבֹר אֹותֹו ִמ ָּס ִביב
ֹלא ָלגַ ַעת ַּב ִּפ ְסּגָ ה
ָׁשם ָה ֲאוִ יר ָּד ִלילָ ,ק ֶׁשה ִלנְ ׁשֹם
תּוקה ֶאל ָה ֵראֹות.
ֶאת ַה ְּפ ִר ָיחה ַה ְּמ ָ
ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ִהיא ַמ ְחסֹום ָל ֶרגֶ ׁש
נּועה
ָה ֶרגֶ ׁש ֶׁשל ֲאנִ י ִּב ְת ָ
ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמה ַעד ַהּסֹוף
ַעד ַהּסֹוף ֶׁשל ַה ֲחלֹום.
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התעוזה
.1
אֹותְך ֵּבין
עֹולם ִמ ֶּׁש ָּלְך ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר ְּומ ַס ֵּפר ַרק ָ
ָה ֵעּזִ י ִל ְברֹא ָלְך ָ
נּועי ְּברֹגַ ע ַעד ֶׁשּיִ ַּתּמּו ָּכל ַה ְּכ ֵא ִביםָ .ה ֵעּזִ י
ַה ִּמ ְד ָּבר ַל ָּׁש ַמיִ ם ִ
ַאה ָבה ֲא ִמ ִּתית ַל ַחּיִ יםִ .מ ְצ ִאי
ְל ַה ְמ ִציא ֶאת ַע ְצ ֵמְך ֵמ ָח ָדׁש ְּב ֲ
ַמ ְׁש ָמעּות ַּב ְּפ ָר ִטים ַה ְּק ַטּנִ יםַ .הּכֹל ָּתלּוי ָּבְךְּ ,ב ִל ֵּבְךַ .ה ְק ִׁש ִיבי
תֹוכְךָ ,ה ֵעּזִ יּ .תֹוְך ְּכ ֵדי ֲע ִׂשּיָ ה ִמ ְצ ִאי ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
ימי ְּב ֵ
ַלּקֹול ַה ְּפנִ ִ
ַאחת
ֶׁש ָּלְך ֶאל ַה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַח ְּב ִרים ֶאל ַמהּות ַ
ׁשּובהָ ,ל ֵכן
ּיֹוד ַעת ֶאת ַה ְּת ָ
ַאּת ַהּיְ ִח ָידה ֶׁש ַ
ְׁש ֵל ָמהְ .
.2
חּוצה! ַה ָּד ָבר ַהּטֹוב ַהּזֶ ה
רֹוצה ִל ְפרֹץ ַה ָ
תֹוכָך ָּד ָבר ָה ֶ
ְּב ִאם יֵ ׁש ְּב ְ
רֹוצה ִל ְהיֹות ָח ְפ ִׁשי ְּומ ֻׁש ְח ָרר ,הּוא ֲחלֹום ַה ָּמצּוי ְּבָךָ .ע ֶליָך
ֶׁש ֶ
ִל ְמצֹא ֶאת ַה ְּתעּוזָ ה וְ ָל ֵתת לֹו ָלעּוף ְּכ ִצּפֹורָ .ע ֶליָך ָלחּוׁש אֹותֹו
ַאּתהָּ ,כמֹוָךֵ ,ח ֶלק ָחׁשּוב וְ נִ ְכ ָּבד ְּבָךָ .אז
ִּב ְפנִ ים ְּול ָה ִבין ֶׁשהּואָ ,
ַאל ַּת ְחסֹם אֹותֹו ִמ ָּל ֵצאתַ ,אל ִּת ֵּתן ַל ִּכ ָּׁשרֹון וְ ַלּי ִֹפי ַהּזֶ ה ֶׁש ְּבָך
ְל ֵה ָע ֵצר ְּב ִקיר ּגָ דֹול ֶׁשל ְּפ ָח ִדים וְ זִ ְכרֹונֹותַ .ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֶׁש ָּמצּוי
סֹופי ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא
אֹותָך ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ֶאל ַה ֶּמ ְר ָחב ָה ֵאינְ ִ
ְּבָך ,יִ ַּקח ְ
צּורה ְׁש ֵל ָמהָּ ,ב ֵעינַ יִ ם
ַאּתה וְ יִ ֵּתן ְלָך ְל ַה ִּביט ַעל ָּכל ָּד ָבר ְּב ָ
ָ
ַה ֲח ָכמֹות ֶׁשּיֵ ׁש ְלָךְּ ,ב ִׁשּקּול ַּד ְע ְּתָךִ .אם ַּת ְק ִׁשיב ַלּקֹול ַהּזֶ ה
ִּב ְפנִ ים ,הּוא ָל ַעד יִ ָּׁש ֵאר ָׁשם וְ יֵ ֵלְך וְ יִ ְצ ַעק יַ ַחד ִא ְּתָך.
ַאּתה ְמ ַח ֵּפׂשִ .היא
אֹותּה ָ
ַה ְּתעּוזָ ה ִּת ֵּתן ְלָך ֶאת ַה ַּׁש ְלוָ הַ .ה ַּׁש ְלוָ ה ָ
מּוסה
ימית ַה ְּכ ָ
ִּתגְ רֹם ְלָך ֵל ָהנֹות ִמ ַּמה ֶׁשּיֵ ׁש ְלָך וְ זֹו ַה ְּׁש ִא ָיפה ַה ְּפנִ ִ
יֹותר וְ ֹלא ַרק ֶׁש ְּלָךְ .לָך ָה ָע ְצ ָמה ַל ֲעׂשֹות זֹאת ,וְ ָל ֵכן ַּדע ֶאת
ְּב ֵ
ָע ְצ ָמ ְתָך.
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האושר
ֲה ָבנָ ה ֶׁשל ֶרגַ ע
חּוׁשה ֶׁשל ְּביַ ַחד
ְּת ָ
ִׂש ְמ ָחה ִמ ְת ָּפ ֶר ֶצת ְל ֶפ ַתע
ִחּבּוק
ַר ַעד ֶׁשל ֶרגֶ ׁש ָעצּור
ֲחוָ יָ ה ֶׁשל ָּכאן וְ ַע ְכ ָׁשו
ַט ַעם ֶׁשל עֹוד
ִּדּבּור ְמכֹונֵ ן
ָׂש ָפה ְמ ַעּנֶ גֶ ת
ַמּגָ ע ִמ ְת ַל ֵהט
ימה ֶׁש ַּב ֵּלב
זְ ִר ָ
ֲחלֹום ִמ ְתּגַ ֵּׁשם
ַּדף ָח ָדׁש
ַאה ָבה.
ֲ
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שיר לא אחרון
ַאדמֹונִ י
ֹאׁשּה ָה ְ
ּכֹובע ָהָאדֹם ַעל ר ָ
ַה ַ
ָאפנָ ה
טּורה ֶׁשל ְ
נִ ְרָאה ְּכמֹו ָק ִר ָיק ָ
ּכֹובע ְּכ ָבר
ָאמ ְר ִּתי ָלּה ַּת ְח ִל ִיפי ַ
ַ
וְ ִהיא ָענְ ָתה ְּבכ ֶֹבד רֹאׁש:
ִלי ֻמ ָּתר ַהּכֹל ַהּיֹום
ַאחרֹון.
ִּכי ִהּגַ ְע ִּתי ֶאל ַה ִּׁשיר ָה ֲ
ַאחרֹון
ַאל ִּתי ַמהּו ַה ִּׁשיר ָה ֲ
ָׁש ְ
חֹותם ַעל ִל ָּבּה
ָאמ ָרה ֶׁשהּוא ַה ָ
וְ ִהיא ְ
ַה ְּמנַ ֵּבא ְׁש ִת ָיקה.
ָאמרּו
ִה ַּב ְט ִּתי ְּב ֵעינֶ ָיה ַהּיָ פֹות ֶׁש ְ
בּוכה.
ֻח ְל ָׁשה ְּומ ָ
ׁשֹוׁשּנָ ה.
מּומּיּות ַעל ְל ָחיֶ ָיה ְּכרְֹך ֶׁשל ַ
ַאד ִ
ְ
ֵאין ָּד ָבר ָּכזֶ ה
ַאחרֹון
ַה ִּׁשיר ָה ֲ
ָּת ִמיד יֵ ׁש עֹוד ַמ ֶּׁשהּו ִמ ְס ַּת ֵּתר
ִמ ְת ַמ ֵּׁשְך ֵמ ֵע ֶבר ַלּנִ ְר ֶאה וְ ַלּנִ ְׁש ָמע
ַאחרֹון
ָאז ְק ִחי ָלְך ִׁשיר ֹלא ֲ
ְּוב ַב ָּק ָׁשה,
ַה ְח ִל ִיפי ְל ִמ ְט ַּפ ַחת יְ ֻר ָּקה.
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שירים שקטים
תֹוכי
ׁשּוכה ְּב ִ
ִׁש ִירים ְׁש ֵק ִטים ְמ ִא ִירים ִס ְמ ָטה ֲח ָ
ְּב ִדגְ ּדּוג ָענֹג
עֹוט ִפים ְרגָ ׁשֹות ֻמ ְד ָח ִקים
ְ
ְּוב ַרּכּותְּ ,ב ִדּיּוק ַּבּזְ ַמן
אֹותם ִמ ִּל ִּבי.
ְמ ַׁש ְח ְר ִרים ָ
ּנֹוׁשנָ ה.
ַאה ָבה ֶׁש ָּלנּו ַה ָ
ִׁש ִירים ְׁש ֵק ִטים ָל ֲ
ֲאנִ י ַמ ֲאזִ ינָ ה ָלּה ְּב ֶע ְרּגָ ה ִמ ְת ַמ ֶּס ֶרת
ְּומ ַצ ָּפה ל־ֶׁ PLAYש ְּלָך.
אֹותם ִמן ַה ְּד ָר ִכים ָה ֲאבּודֹות
ָאס ְפ ִּתי ָ
ַ
וְ ַע ְכ ָׁשו ֵהם ֻמּגָ ִׁשים ְלָך ַּב ֲא ִריזָ ה ֲח ָד ָׁשה
ֹאהב
ְּב ִת ְקוָ ה ֶׁשּת ַ
אֹותי.
אֹותםִ .
ָ
ִׁש ִירים ְׁש ֵק ִטים
ימית
ַלּמּוזִ ָיקה ַה ְּפנִ ִ
ַל ָּתו ַה ְּמזֻ ָּכְך.
ְש ְש ְש ְש ְש.....
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אי סדר מוחלט
אז והיום
אי סדר מוחלט
אהבה אחרת
(הדברים הקשים)
הלב השבור
לא אכפת לי
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כדור האש שלי
כדור האש שלי
הפנטזיה על האהבה
החופשית
בן המלך
חלום של שלום
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על הספסל
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שירי חיזוק
הודיה
אמונה
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שירים שקטים
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