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השעה היפה

ַהּׁשָעָה ַהּיָפָה ּבְיֹותֵר ִהיא ׁשְעַת ַהּכְתִיבָה
ִהיא ׁשְעַת ַהּלֵב ַהִּמתְּפַּתֶה לִַּמּלָה
ִהיא ַהּׁשָעָה ּבָּה נִפְֵּדית ַהּבְִדידּות

וְָהעֵינַיִם נִפְָקחֹות ּכְמֹו ִמּתְַרֵּדָמה ּכְפּויָה 
וְרֹואֹות ַהּכֹל ּבִבְִהירּות

עַד ׁשֶּנִׁשְּכָח ַהּזְַמן וְַהּתְנּועָה ַהּיְִחיָדה
ִהיא ִאי ּתְנּועָה ֶאל ָהעֹולָם





המקום המוגן

ַחּיֵינּו ַהּסֹוִדּיִים

ִמׁשְּתֹוְקִקים לְִהתְּגַּלֹות.

ִמי יִפְּתַח ֶאת ַּדלְתֹות ַהּלֵב,

נָכֹון לְִהּפָצַע.
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ָהביאו אליי 

ָהבִיאּו ֵאלַי ֲאנָׁשִים ׁשֶּקֹוְטפִים ּכֹוכָבִים
ׁשְֶּמעִּזִים לָׁשִיר סֹולֹו

ׁשֶֹּלא ְמפֲַחִדים לְִהּכָׁשֵל
ָהבִיאּו ֵאלַי ֲאנָׁשִים ׁשֶּלִּבָם ִמתְַרּגֵׁש

ִמְּמעֹוף ַהּפְַרּפַר וְִקּמּור ֶהָחתּול
ָהבִיאּו ֵאלַי ֲאנָׁשִים ַהּקֹוְרִאים ׁשִיָרה

ָהרֹוְקִדים
עַל ַהּׂשָפָה ֶאת ָהִרּקּוד ׁשֶּלֶָהם

ָהבִיאּו ֵאלַי ֲאנָׁשִים ַהַּמּבִיִטים ּבָעֵינַיִם
ַהּיֹוְדעִים לְַחּבֵק זָר ּולְַחּיְֵך

ָהבִיאּו ֵאלַי ֲאנָׁשִים ַהָּקִמים ִמּתֹוְך ַהּׁשְבִָרים
ּכְמֹו ָהיּו ַמְקּפֵצָה לֲַחלֹום

ָהבִיאּו ֵאלַי ֶאת ָהֲאנָׁשִים ַהּפְׁשּוִטים
ֶאת ַהּנָׁשִים ָהַאִּמיצֹות

ָהבִיאּו ֵאלַי ָחכְַמת ְרחֹוב
ִסיְמפֹונְיַת לְבָבֹות
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הרגע הזה, הבוער 

ָמה ּבְַסְך ַהּכֹל ּבִַּקׁשְּתִי,
ׁשֶַהּיִָמים יִתְָאְרכּו לְַאט ֶאל ָהאֹפֶק

ּכְֵדי ׁשֶאּוכַל לְַהְסּפִיק לֲַחֹלם
וְלֱֶאהֹב ֶאת ֲאׁשֶר ָּדִחיתִי לְָמָחר

ּולְתֵַּקן ֶאת ֲאׁשֶר ָטעִיתִי ֶאתְמֹול
ּולְבֵָרְך עַל ָהֶרגַע ַהּזֶה, ַהּבֹועֵר ּתַַחת

ּכַּפֹות ַרגְלַי
ּולְַדּלֵג ֵמעַל ַהּפַַחד ׁשֶהּוא, לְֹלא ָספֵק,

ַהָּדבָר ַהָּקׁשֶה ּבָעֹולָם ּכֻּלֹו.
ִמי יּוכַל לֹוַמר לַָאּיָלָה: רּוצִי, רּוצִי

ִמי יּוכַל לְנֲַחָמּה: ַאּתְ ּתַצְלִיִחי, ּתַצְלִיִחי 
ִמי יַּגִיד לָּה ׁשֶֹּלא ּתְִדַאג.

ֲהֵרי ִהיא יֹוַדעַת, ֵאין ָמקֹום ּבָטּוַח
לְׁשּוְמָדבָר. 
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החיפוש המטורף

“ונשאר בי החיפוש המטורף / אחר יציאות החירום / 
אחר המקומות הרכים“ - יהודה עמיחי

ֲאנִי ְמַחּפֶׂשֶת ַאַחר ּפִתְֵחי ִמּלּוט
ּגַם ּבְבֵיתִי ׁשֶּלִי, ּבַּלֵילֹות

ִמּפַַחד ַהּפֹוְרצִים לֲַחלֹומֹות
ּוכְׁשֲֶאנִי ּבַחּוץ, ֲאנִי ּתִָמיד עִם עֵינַי
ּבַּגַב, ּכִי ִמּׁשָם ֶאפְׁשָר לִבְּכֹות וְִאיׁש

ֹלא יֵַדע. ּולְעִּתִים ּבִנְתִיב ְמנּוָסתִי
ֵמַהֹּלא נֹוָדע, ֲאנִי ִמתְעַּכֶבֶת עַל ָמה

ׁשֶּנִׁשְַאר ֵמָאחֹור ּוִמצְַטעֶֶרת נֹוָרא. ֲאבָל,
ַהִחּפּוׂש ַהְּמטָֹרף ַאַחר ַהְּמקֹומֹות ָהַרּכִים

ִמׁשְּתַּלֵם, לְבַּסֹוף נִגְלֶה עַּמּוד ָהֵאׁש
ּוַמּׁשֶהּו ּבִי נְִרּגָע.
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אסימטרייה 

ֲאנִי נְִמׁשֶכֶת לְָאִסיֶמְטִרּיָה
לִַּדיְסַהְרמֹונְיָה ׁשֶל ַהִּקּיּום
לְִדבִָרים עֲֻקִּמים ּוְמׁשֻּנִים

ֲאנִי רֹוָאה יֹפִי
ּבְִסָדִקים.

ֲאנִי נְִמׁשֶכֶת לֲַאנָׁשִים
ׁשֶֹּלא ִאכְּפַת לֶָהם, ׁשְֶּמעִּזִים

ִמתְָמְרִדים, ִמתְלַכְלְכִים
ְמַדּבְִרים ִמּבְלִי לֲַחׁשֹב

ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ִסּבָה לְִהתְּבַּיֵׁש
לַַחּלָׁשִים

לְאֹובְֵדי ַהֶּדֶרְך
לַּיֹוְדעִים לִּפֹל, לָקּום וְׁשּוב לִּפֹל

לְִהּׁשָבֵר.
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עולם אדיש

נֹולְַדּתִי לֲַאִדיׁשּותְָך
ֹלא יַָדעְּתִי ֵאיְך לֱֶאכֹל אֹותְָך
וְֶאת עַצְִמי ָאכַלְּתִי ִמּבִפְנִים,

עַל ַהְּדבִָרים ַהְּמעַצְּבְנִים ׁשֶָרִאיתִי
וְַאּתָה, ּכְמֹו ֹלא רֹוֶאה

ַמּכֶה ַמּכֶה ַמּכֶה.

וְצַָמְחּתָ וְִהְרַחבְּתָ ּגְבּולֹות, עֹוד צַעַר 
נֹוזֵל ִמן ַהִּקירֹות, ֶאל ַהּנְָהרֹות
ֶּדֶרְך ַהָּדם ּבָעֹוְרִקים ָהעֲיֵפִים.

ָסגְַרּתִי עֵינַי,
ַאט ַאט ִסּגַלְּתִי צְעַָדי לְִקצְּבְָך

ֹלא ָהיָה ָּדבָר לְֵהָאֵחז ּבֹו
ִמּלְבַד קֹול עָמּום ּבֲַחלֹומֹותַי.

ָּדבְַקּתִי ּבַּצְלָלִים.

עַד ׁשֶּיֹום ֶאָחד ַמּתִי ִמּבִפְנִים.

ָהיָה לִי נָעִים
לְִהּׁשָבֹות ּבְיֶָדיָך ַהְּמֻחְסּפָסֹות

ּכְמֹו ִחּבּוק
לֹו ִהׁשְּתֹוַקְקּתִי ׁשָנִים.
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עיר המלאכים

ָהיִיתִי רֹוצָה לָטּוס לְעִיר ַהַּמלְָאכִים
לֲַחמֹק ִמּכֹבֶד ָהָאֶרץ ַהֻּמבְַטַחת

לֲַהזָיֹות זָרֹות 
לָגּור ּבַּלֵב ַהּפְָרִאי ׁשֶל ָהעִיר

וְלֲַחֹלם ּבַּלַיְלָה עַל ָהֵרי ַקּצֶפֶת
ׁשֲֶאנִי ׂשֹוָחה ּבֶָהם

וְַהְּמתִיקּות נִׁשְּפֶכֶת ִמֶּמּנִי וָָהלְָאה
עַד לַּיַּבֶׁשֶת ׁשֶּלִי ּולְַאְרצִי ַהָּמָרה

ׁשֶּלְֶרגַע נֶעֱתֶֶרת לִי
וְנִפְעֶֶרת ּבָּה ׁשְַקעֲרּוִרית ׁשֶל ּתֹם.
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האישה החדשה 

לשירלי הר ציון

ֲאנִי ּבֹוֶחנֶת אֹותְָך,
ָהִאּׁשָה ַהֲחָדׁשָה ׁשֶַאּתְ

חֹוגֶגֶת ֶאת ַהַחּיִים
ּכְִאּלּו ֹלא נְֶחּבְַטּתְ ֶאל ַהִּקיר

וְֹלא נִגְנַב לִּבְֵך
וְֹלא נִצְַרבְּתְ ֵמֵאׁש ָקָרה

ּבְלֵילֹות ּגֵיִהּנֹום,
ְקלִילָה ּוְמַחּיֶכֶת ַאּתְ

נֹוַטעַת ּבִי ַמּבָט אֹוֵהב
ּוִמּבֵין ֶאצְּבְעֹותַיְִך נֹוֵטף ַהּמֹור

עַד לְכַּפֹות ַרגְלַי.
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בחסות החׁשֵכה

ָהעַיִן ַהַּמׁשְּגִיָחה 
ֹלא ּתּוכַל לְִקֹלט

ּכֵיצַד ּבְבִָּטחֹון ּובְׁשַלְוָה
נֹובֵט ַהּגְַרעִין ַהַּמְרָדנִי, ָהעִֵּקׁש

ׁשֶּיִפְֹרץ ֶאת ּגְבּולֹותַי.
נְִדֶמה לָּה ׁשֲֶאנִי ּבְׁשֶּלִי

אּולָם לַָמְדּתִי לָצֵאת ֵמעַצְִמי
ּבְָחסּות ַהֲחׁשֵכָה וְלָחּוׁש ּבְיַָדי

ֶאת ַהּזָר וְַהֻּמפְלָא.
ּבְבֹוא ָהעֵת

ּפְזִילָה לְֶרגַע ִהיא אֹות
לִפְּתַֹח ֶאת ַהֶּדלֶת

ּולְַהבְִריחֹו ּפְנִיָמה.
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המקום המוגן 

ּגַם ּבַָּמקֹום ַהּמּוגָן ּבְיֹותֵר ּבָעֹולָם
יְכֹולָה לִפְֹרץ ּבֶָהלָה

ּולְמֹוֵסס ֶאת ִקירֹות ַהּנֶפֶׁש
עַד לְִקִריָסה.

ּגַם ּבְַּקִריָסה ַהּגְדֹולָה ּבְיֹותֵר
יְכֹולָה לָצּוף ִמׁשְָאלָה

ּולְָהֵמס ֶאת ַהּכְֵאב
עַד לְִמְרוַח נְׁשִיָמה.

ּגַם ּבַּנְׁשִיָמה ַהַחּלָׁשָה ּבְיֹותֵר
ֲחבּויָה ּתְפִּלָה

נִׂשְּגֶבֶת ֵמֲהבָנָה.
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מילים יפות 

יֵׁש לֹו ּפֶה יָפֶה
ּגַם ִמּלִים יָפֹות

ַרּכֹות ּכְמֹו ַהִּמּלָה ָחלָב.
ֲאבָל ֲאנִי מֹוצֵאת ּבְעֵינָיו

ּכַּוָנָה זְדֹונִית
ָקׁשָה ּכְמֹו ַהִּמּלָה ָּדם.
ֵאינִי רֹוצָה לִכְּתֹב ֵאיְך

ִהְרּגַׁשְּתִי ּכְׁשֶּנָגַע.
זֶה ָהיָה ּכְמֹו ַהִּמּלָה רּוַח.
ֲאנִי עֹוד ׁשֹוַמעַת אֹותָּה

ּדֹופֶֶקת ּבַַחּלֹון
ְמבֶַּקׁשֶת לָצֵאת.
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מי יאמין 

ִמי יֲַאִמין לַָּדג ַהְּמיֵַחל לְפִּתָיֹון
ּוִמי יְׁשִיבֹו לַּיָם ּבְֶחְמלָה

ִמי יֲַאִמין לַּפֶַרח ַהְּמבֵַּקׁש לְִהָּקֵטף
ּוִמי יִׁשְלַח ֵאלָיו ּפְַרּפַר

ִמי יֲַאִמין לַּלֶָהבָה ָהרֹוצָה לְִהּׂשֵָרף
ּוִמי יְַרּפְָדּה ּבִתְפִּלֹות

ִמי יֲַאִמין לְָך ּכְׁשֶּתְַסּפְִרי
ּוִמי יֹאַהב אֹותְָך לְַמרֹות
ִמי יֲַאִמין לָרּוַח ַהּסֹועֶֶרת

ּוִמי יְזַּנֵק לְתֹוכָּה
לְִהּנָצֵל.
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מגרש המשחקים של ילדותי 

.1
ּבְִמגְַרׁש ַהִּמׂשְָחִקים ׁשֶל יַלְדּותִי

נְִמׁשַכְּתִי ֶאל ָהֲאפֵלָה
וְִהתְַרַחְקּתִי ֵמֶחְמַּדת ַמּבָטֹו ׁשֶל ָחתּול

ּוִמּלִּטּופֹו ׁשֶל עֲלֵה ּכֹותֶֶרת.
ִמׂשְָחִקים ֲאסּוִרים

ָהיּו ִמבְַחן ִרּׁשּוי לַַחּיִים ָהֲאִמּתִּיִים
וְֹלא ָהיָה לְָאן לִבְֹרַח

וְעִם ִמי לְַדּבֵר.
ָרצִיתִי לְִהיֹות ּבְכָל ְמִחיר 

ִמי ׁשֵֶאינִי
ּכְמֹו ׂשְַחָקנִית קֹולְנֹועַ זֹוֶהֶרת

ּוְקלִילָה.

.2
ָהיּו לִי ְטָקִסים ְקַטּנִים

ׁשֵֶהגֵּנּו עָלַי
ֵמָהעֹולָם ׁשֶּבַחּוץ.

ִאיׁש ֹלא לִֵּמד אֹותִי
לְָהגֵן עַל עַצְִמי ִמּבִפְנִים.

לַָמְדּתִי לְִחיֹות
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ּבִתְחּוׁשַת ִאי־ּבִָּטחֹון 
ּכְמֹו ּפְלִיָטה ּבְבֵיתִי.

יֹום ֶאָחד ׁשָכְַחּתִי
ֶטֶקס ּפְָרִטי ָקָטן

וְָהיִיתִי ּפְגִיעָה ּכְמֹו ַחָּמנִּיָה
נִצְֶרבֶת ֵמעֵינֵי ַהּׁשֶֶמׁש.

ָּדבָר ֹלא ָחבַט ּבִי
וְָטעְַמּתִי ִמן ַהחֹפֶׁש

ׁשֶָחׁשַבְּתִי ׁשֶֶאְמצָא ַרק
ּבְַחּיִים ֲאֵחִרים.

.3
ַרּבֹות ִהבְַטְחּתִי לְעַצְִמי וְֹלא ִקּיְַמּתִי.

לַָמְדּתִי לְִחיֹות עִם ַהֻחלְׁשָה,
ּכְמֹו ֲחתּולֵי ְרחֹוב ַהִּמְסּתַּגְלִים

לְַחּיֵי ְקָרבֹות.
לִפְעִָמים ֲאנִי ִמתְּפַּנֶֶקת -
ּתְנּו לִי לָנּוַח ִמן ָהעֹולָם,

ַמבְִטיָחה לְנַּסֹות ׁשּוב
ּכְׁשֶּכֹוחֹותַי יָׁשּובּו ֵאלַי

)ִאם ּבִכְלָל(
ּכִי ַהּכֹל ְמֻסּכָן לֲַחלֹומֹות.
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רגע של חולשה

ּכָל יֹום ֵמָחָדׁש ַאּתְ ּבֹוֶחֶרת לְִחיֹות
ְמנֶַהלֶת ּפְָחִדים

ּוְמַקְטלֶגֶת ּכְֵאבִים ּכְֵאם ַרחּוָמה.
ַאף ֶאָחד ֹלא ִהבְִטיַח לְָך

ׁשֶּתַצְלִיִחי לַעֲבֹר ֶאת ַהּיֹום
וַעֲַדיִן, ַאּתְ ְמנֶַּדבֶת ִחּיּוְך

ּוַמְקׁשִיבָה לְזְִמַרת ָהרּוַח ָהַאֶחֶרת.
ּבְֶרגַע ׁשֶל ֻחלְׁשָה

ּתִׁשְּכְבִי עַל ָהֲאָדָמה ּבְיַָדיִם ּפְׁשּוטֹות
וְתִתְּפַּלְלִי ׁשֶּיִּפֹל עָלַיְִך ּגֶׁשֶם.

ֹלא ּתַעֲלִי ּבְַדעְּתְֵך ׁשֶַּקיִץ.
ֹלא ּתִּכָנְעִי לְִמִרירּות

ַהּיִָמים ָהֵהם.
ּתְִהיִי ׁשְֵקָטה ּותְַמלְְמלִי ִּדבְֵרי נֹעַם

ּותְבְָרכִי.
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הכול נעלם

ָמתַיְׁשֶהּו ַאּתְ ִמתְעֹוֶרֶרת ּוְמבִינָה ׁשֶַהּכֹל נֶעֱלָם
ָחיָה ּבְתֹוְך ֶמְרָחב ֵריק, לְבֵַּדְך,

ּכְמֹו צֵל חֹותְֵך ּבַחֹׁשְֶך
וְִאיׁש ֵאינֹו נְִמצָא ׁשָם לְַהצְּבִיעַ עַל ָהאֹור

ּוַמִּסיָקה ׁשֵֶאין ִמּכָאן ָּדבָר
ּומּוכָנָה לְִהּׁשָבַע ׁשֶֹּלא ִהתְּכַּוַנְּתְ

וְָחלְַמּתְ ּפְָסגֹות מֹוִריקֹות ֵמַאֲהבָה
וְִהׁשְּתַַּדלְּתְ ְמאֹוד.
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ללכת על המים
 

לערן צלגוב

לֲַחׁשֹב לְבַד זֹו ְמׂשִיָמה ָקׁשָה
ּכְמֹו ֲהלִיכָה עַל ַהַּמיִם,
יֵׁש לְִמצֹא ׁשֶֶקט ּפְנִיִמי

לְַהּבִיט ָסבִיב
לְִראֹות ֶאת ַהִהּגָיֹון ּבַּכֹל

וְֶאת ִאי־ַהִהּגָיֹון
ַהַּמכְּתִיב אֹותֹו.



ענפי חלום

יֵׁש לִי צִּפֹוִרים ּבָֹראׁש

ּוכְׁשֵֶהן ְמצַּיְצֹות

ֲאנִי ִמצְָטֶרפֶת לְׁשִיָרתָן

ּכְיֹונֶֶקת ְּדבַׁש ִמּׁשְֵדי ַהַחּיִים
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גבהים 

ּפַעַם יַָדעְּתִי לָעּוף, לִּבִי נְִמׁשְַך ֶאל ַהּגְבִָהים
וְַהּנְדּוִדים ּכְמֹו ַהבְָטָחה לְאֹׁשֶר ֲאִמּתִי.

ֶאּלָא ׁשֶּיֹום ֶאָחד ּבְרֹום ׁשַָמיִם
ּכְנָפַי ּפִתְאֹום עָיְפּו.

ִחּפַׂשְּתִי ֲאָדָמה ַרּכָה לְַהּנִיַח ַרגְלַי ָהרֹועֲדֹות
וְֹלא ָמצָאתִי.

ּכָעֵת, נָָחה עַל עָנָף ַּדק ּבְעֶֹמק יָם ׁשָחֹור,
ַמּבִָטי לֹוכֵד ָּדגִים ְמאָֹהבִים.

ָהיִיתִי רֹוצָה לְִהיֹות ָּדג
ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדעַ לִּטּוף ּכַף יָדֹו 

ׁשֶל עָנָן.
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עיני הציפור

ֶּדֶרְך עֵינֵי ַהּצִּפֹור
ַהַחּיִים ֵהם צְחֹוָקּה ׁשֶל ַהּׁשֶֶמׁש

עַל ָהֲאָדָמה
וְָהָאָדם הּוא יְצּור ְמׁשֻּנֶה
ׁשֵֶאינֹו ֵמיִטיב לְַהְקׁשִיב.

*

ַהּׁשַָמיִם ּבֲַאָרצֹות ֲאֵחרֹות, ְרחֹוקֹות
ּכְֻחּלִים יֹותֵר, ֲאנִי ּבְטּוָחה

ּכִי עֵינֵי ַהּצִּפֹור ׁשֶּלִי
ָרׁשְמּו ּבְתֹוכָן ֶאת ֲחוָיֹות ַהּנְדּוִדים.

ּתְפִּלָתִי ֶאׁשְלַח לְׁשָם
וֲַאַחּכֶה לְגִׁשְֵמי ַהּבְָרכָה

ּולְנַֹחם ַהּׁשְלּולִּיֹות.
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היונה השחורה

יֹונָה ׁשְחֹוָרה ּבֲַחלֹוִמי
יָפָה ִמן ַהּלַיְלָה

ּופְִּקִחית ִמן ַהּיֹום
וְכָל ַהַּמעֲלֹות ַהּטֹובֹות ּבְַמּׁשַק ּכְנָפֶיָה.

ּפַָחְדּתִי ׁשֶּתָעּוף ֵמֵחיִקי
וְִהיא ּבְלִי ׁשֶַאְרּגִיׁש ָחְמָקה.

ּגִּלִיתִי אֹותָּה ּבְעַצְבּותָּה.
עָצְַמּתִי עֵינַי וְִדְמיַנְּתִי ֶאת
ַהּיֹונָה ַהּׁשְחֹוָרה ְמֻאּׁשֶֶרת

וְֵהַקצְּתִי -
ּבְֵחיָקּה.
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השמיים שבתוכי 

לאתי הילסום

הּוא  ּכֹוכָב  ּכָל  ּכֹוכָבִים.  זְרּועֵי  ּבְתֹוכִי  ַהּׁשַָמיִם 
ֲחלֹום ׁשִֶהתְּגַּׁשֵם וְאֹורֹו ַהּנֹוגֵַּה ְמַחּזְֵקנִי. 

ִהיא  צִּפֹור  ּכָל  צִּפֹוִרים.  ּגְדּוׁשֵי  ּבְתֹוכִי  ַהּׁשַָמיִם 
ׁשִיר ׁשֶּכָתַבְּתִי, קֹול ְמַקּנֵן.

וְהֹולְכִים  ּבִָאים  וַעֲנָנִים  מּוָאִרים  ּבְתֹוכִי  ַהּׁשַָמיִם 
ּכְמֹו ְּדָמעֹות. 

ַהּתְפִּלֹות  ֶאל  ַהּׁשְעִָרים  ׁשֶּיִּפָתְחּו  ִמתְּפַּלֶלֶת  ֲאנִי 
ַהרֹוֲחׁשֹות ּבְַאְדָמתִי.
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הסתיו

ַהְּסתָו ֵמבִיא עִּמֹו עֶצֶב ָמתֹוק
ּכְעֵצִים ַהְּמקֹונְנִים עַל ּפְִריַמת ֶהעָלִים.

ָהיִיתִי רֹוצָה לְִהתְּפַּלֵׁש ּבָעֶצֶב ַהּזֶה
עַד ׁשֶּיִּתֵַּמר לְַאֲהבָה

ּולְִהתְַחּיֵב לָּה.
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הלילה הטוב

ִחּבֵק אֹותִי ַהּלַיְלָה ַהּטֹוב
עַָטף אֹותִי ּבִׂשְִמיכַת יְֵרָחיו

ׁשַָקעְּתִי ּבְֶמתֶק אֹורֹו
ּכְמֹו יַלְָּדה ּבִפְִריַחת ַהּׂשָדֹות

ָּדִמיתִי לְַמלְּכַת ֲחלֹומֹות
ְמַרֶחפֶת ֵמעֵבֶר לְָהֵרי ַהחֹׁשְֶך

וְׁשַבְּתִי עִם אֹוצָר ָקָטן
וְנֹוצֵץ, ּכְכֶתֶר עַל ֹראׁשִי.
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פרפר 

ַהְראּו לִי ּפְַרּפַר ׁשֶַחי לָנֶצַח
ֲחלֹום ׁשֶּנְֶחלָם ּבְֹראׁש ּכָל ּבְנֵי ָהָאָדם ּבְבַת ַאַחת. 

ַמְחׁשָבֹות ִמצְַטּנְפֹות ּבַּפִּנָה
וֲַאנִי זֹוֶרֶקת רּוִחי לַַּדף.

אּולַי ׁשִיר הּוא ּפְַרּפַר
אּולַי הּוא ֲחלֹום ׁשֶּיֹופִיעַ ּבְלֵילִי.

ָמה ׁשֶעֹוׂשֶה אֹותִי ְמֻאּׁשֶֶרת ּבֱֶאֶמת
זֶה לַָדעַת ׁשֶּקֹוְרִאים אֹותִי עַכְׁשָו -





יפה שעה זו

ַאל ּתְפֲַחִדי לֲַהפְֹך לַַחּיִים ֶאת ָהעֹור

לָרּוץ ֶאל ַהֹּלעַ ַהּפָעּור ׁשֶל ַהֹּלא נֹוָדע
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בהירות

ּתְׁשּובֹות ְמַטּיְלֹות ּבְַמְחׁשַבְּתְֵך
ּכְמֹו נְָמלִים ּבְַדְרּכָן ֶאל ַהֵּקן

לְַהּגִיׁש ִמנְַחת ַאֲהבָה
לַַּמלְּכָה ַהֵאם.

ּפְִקִחי עֵינַיְִך
ִאְספִי ּפֵרּור לְפֵרּור

ַחּיַיְִך.
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קולות 

וְִהּנֵה ּפַָקַחּתְ עֵינַיְִך לְִראֹות
ּכִי ֵאינְֵך ְמֻאּׁשֶֶרת

ַאף ַהַּמעֲׂשִים ַהַּקּלִים ּכְבִֵדים
ּבְתֹוכְֵך ּכְִסלָעִים ָקִרים

נְִדֶמה ׁשֶַהִּקירֹות ִמתְַהְּדִקים 
ֶחֶרׁש עַל ּגּופְֵך.

ְרִאי ָמה יָפָה ׁשָעָה זֹו 
ָהעֹוֶטפֶת ֶאת ֶהָחֵסר. 

ַחּיֹות יַעַר ּפְִרִאּיֹות
נְֶחלָצֹות ִמַּמלְּתְעֹות לַיְלָה

ּופֹוְרצֹות ּבִילָלָה עַּזָה לְַמעֲנְֵך. 
וְִהּנֵה נִפְְקחּו עֵינַיְִך לְִראֹות

וְִהּנֵה ַאּתְ חֹולֶֶמת.
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כוחך בחולשתך 

ַאל ּתִצְֲחִקי עַל עַצְֵמְך
ּכְמֹו לֵיצָן עָצּוב.

ַהּנִיִחי לָעֹולָם ׁשֶּבַחּוץ לְִהתְּפֹוֵרר
לְֶחלְִקיִקים ׁשֶּיִתְַחּבְרּו ֵמָחָדׁש

ּבְַמְחׁשַבְּתְֵך, ּכְמֹו ָאָּמנִית 
ׁשֶל ּפְגִָמים

ּגְעִי ּבַחֶֹמר ַהּצָרּוף, ַהּפָגִיעַ.
זֶה יְִהיֶה לְָך נָעִים

לְִמצֹא נֶָחָמה ּבֵָאין ּכַֹח
ּכְמֹו ּפְַרּפַר.
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רצף הדממה 

ִאְספִי עַצְֵמְך ּבְיַָדיִם ּפְׁשּוטֹות
ּכְמֹו ׁשְלּולִית לְׁשּולֵי נָָהר

ִמּבְלִי לְפֵַחד לְִהּׂשֵָרט ּבֶַּדֶרְך
ּכִי ַהּקֹוצִים ּבְִדְמיֹונְֵך ּבִלְבַד.

ׁשְִמִרי עַל ֶרצֶף ַהְּדָמָמה.
לְכִי ִאּתֹו ֶאל ַהָּמקֹום ׁשֶּיְַרֶאה לְָך

ּבֹו ּתְגַּלִי ּכַֹח עַּתִיק
וְָקדּום ֵמעַצְֵמְך.

ִאְספִי אֹותֹו ֵאלַיְִך
ּכְמֹו ָהיָה ׁשֶּלְָך ּתִָמיד.

ַהּצְלָלִים יָפּוגּו עִם נִיצֹוץ עֵינַיְִך.
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מה את מחביאה בשולי שירייך

ּכְמֹו יַלְָּדה ְמבֻּיֶׁשֶת ַאּתְ נֱֶאֶחזֶת ּבַּׁשִיָרה
נֱֶאבֶֶקת לְַדּיֵק ִמּלָה.

ַמּדּועַ ַאּתְ הֹולֶכֶת ְסבִיב ַהָּדבָר עַצְמֹו
וְֹלא נֹועֶצֶת ּבַּנְֻקָּדה
ּוָמה ַאּתְ ַמְחּבִיָאה.

ּפְִרעִי ֶאת ֵסֶדר ַהְּדבִָרים
וְׁשִכְִחי ָמה ׁשֶּכְבָר לַָמְדּתְ

עַל ׁשִיָרה וְעַל עַצְֵמְך
אּולַי ּכְָך ּתַצְלִיִחי לְִהתְּפֵָרק

עַל ַהּנְיָר
ּכְנֹוגַעַת ּבֱָאֶמת.
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לכי לך

לְכִי לְָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהּנֹוָרא
ּובְיַָדיְִך ּפַעֲמֹונִים לְָהעִיר ֶאת ַהּׁשִֵדים. 

ַהּכִי ּבְפַעֲמֹונַיְִך 
עַד ׁשֶַהַּמּׂשָא יְִקֹרס ִמּכְתֵפַיְִך 
וְתְִרִאי ֵאיְך ִמּתֹוְך ַהֲהִריסֹות

ּבְַהתְָרָסה
צֹוַמַחת ׁשֹוׁשַּנָה.
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פלאות 

ּבַּנְׁשִיָמה ָהִראׁשֹונָה עִם ַהּיְִקיצָה
ּבְֶקֶרן אֹור ְמלֶַּטפֶת ּפָנַי

ּבַּתְפִּלָה ָהַרּכָה
ּבְבַיִת ַחם ַהּנִפְּתָח ּבְִחּיּוְך

ּבַּׁשִיר ַהָּמתֹוק ָמתֹוק
ּבְׂשְִמַחת ָמקֹום ָאהּוב

ּבַּתְנּועָה ַהִּטבְעִית ׁשֶל ָהרּוַח
ּבֲַחלֹום ָהֲאִמּתִי ַהּבִָהיר

ּבְִרפּוַאת ַהּפְצָעִים ָהעְִּקׁשִים
ּבִתְנּופַת ַהִּמּלִים ַהּטֹובֹות

ּבָעֲצִיָרה ּבַּזְַמן
ּבַּיְִדיעָה ַהּׁשְֵקָטה ַהּפִלְִאית

ּבֶַּדֶרְך ַהִּמתְּגַּלָה ֵמעַצְָמּה
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השמיים מנגנים 

ליונה וולך, בעקבות שירּה “הרמוניה שֵמימית״

ּכָל ַהּׁשַָמיִם ְמנַּגְנִים לְָך
ַהְרמֹונְיָה ׁשְֵמיִמית,

ַמּדּועַ ַאּתְ ִמתְעֶַּקׁשֶת
לִׁשְמֹעַ ֶאת ַהּכְֵאב

ְמנֵַּסר ָהלֹוְך וָׁשֹוב ּבְנַפְׁשְֵך,
ַמּדּועַ ַאּתְ ּכֹועֶֶסת

עַל ַהּצְלִילִים ַהְּמתּוִקים
ּכְִאּלּו ֵאינָם ַמּגִיעִים לְָך,

נִתְלֵית ּבְֵאין קֹול.
ַמּדּועַ ֵאינְֵך רֹוָאה

ֶאת ִטּפֹות ַהּגֶׁשֶם ְמלְַּטפֹות
ּפְצָעַיְִך ּבְֹרְך וְַאֲהבָה,

ְמבִיאֹות עִָּמן
מּוזִיָקה ׁשְֵמיִמית ְמַרּפְָאה.

ַמּדּועַ ַאּתְ ׁשֹותֶֶקת
ּכְׁשֶּצְלִילֵי ַהּזָָהב סֹוֲחפִים
ֶאל ַהּיֹפִי ַהּנִׂשְּגָב, ַהָּסמּוי

ׁשֶל ָהעֹולָם ַהּזֶה.
ּכָל ַהּׁשַָמיִם ְמנַּגְנִים

ּכְמֹו ָהיִית ַהַּמֲאזִינָה ַהּיְִחיָדה
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ְמבְַּקׁשִים לְִהיֹות לְָך
נִּגּון ׁשֶל ַהּלֵב.
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מאחורי הדלת 

.1
ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדלֶת ׁשַעֲׁשּועֵי ָהעֹולָם

ְמַחּכִים לְָך.
ַהְקׁשִיבִי לַּצְלִילִים

ִמתְּגַּנְבִים ִמּבַעַד לְַּסָדִקים
ּבְַהבְָטָחה -

לַַהט ַהַחּיִים ּבְַמּגַע יָדֹו
עֹוד יָׁשּוב.

.2
צְחֹוק ִמתְּגַלְּגֵל לְפִתְֵחְך

ּכְמֹו יָם ָסִמיְך ּוָמתֹוק
ַהְטּבִיעִי ּבֹו ִּדְמעֹותַיְִך

עַד ׁשֶּיִגְֶאה ּבְתֹוכְֵך
ָרצֹון יַלְדּותִי

לְַחֵּטט ּבְִמגֵָרה ֲאסּוָרה
וְלְִמצֹא ּבָּה סֹודֹות

ׁשֶל ַהּלֵב.

.3
ּכְתַּפּוז,

ַקּלְפִי עַצְֵמְך 
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ּופְלַָחיְִך ּבְִמּלִים טֹובֹות
יְגַּלּו עֲִסיָסם.
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חושן 

ַחּוָה, ּבְעֹוֵדְך ְמַהֶּסֶסת,
ַהּנָָחׁש ֵמצִיץ לְָך

ּכְיֶלֶד עַל עֵיֹרם ִאּמֹו.
זִכְִרי, ַאל ּתְַחׁשְׁשִי

ִמן ַהּנָָחׁש -
ִהפְכִי אֹותֹו לְחֹׁשֶן

ִהפְכִי אֹותֹו  
 לְׁשִיר.



החיה הקדמונית

חֹׁשְֶך יַָרד

וְָאז ִּדּבְַרנּו עַל ְמׁשִיכָה

וְׁשֶֹּלא נְִדֶרׁשֶת ַאֲהבָה לְצֶֹרְך ָהִרּגּוׁש
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שליטה

ֶאֶמׁש ִאּבְַדּתִי ׁשְלִיָטה
ּכְצִּפֹור ׁשֶֻחּלְצָה ִמּכְלּוב

לָכְַדּתִי ֶאת ַהּפְִרי ָהִראׁשֹון ּבִתְׁשּוָקה
וְֹלא ָרִאיתִי ׁשֶהּוא ָרקּוב.

ַהּיֹום ִהתְעֹוַרְרּתִי ׁשְלֵָמה
ְרִסיֵסי עֹנֶג ּדֹוְקִרים ְקצֹות ׂשְפָתַי.
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להרגיש שוב 

לְַהְרּגִיׁש ׁשּוב, ִמֶּמְרַחק ַהּׁשָנִים
ּוֶמְרַחק ַהּׁשְבִָרים

ֶאת ּכַּפֹות יָָדיו עַל ּגּופִי
ְמפֻּתָל ּכְנָָחׁש

ַהּנְֶחּבָא ֶאל ְקצֹות ׁשָָרׁשִים.
ַהּפְלִיָאה -

ּכֵיצַד ׁשְנֵי זִָרים
ַמצְלִיִחים לִכְּבֹׁש ׁשֶַטח ְמׁשֻּתָף

ְמַדּבְִרים ּבְׂשָפָה ׁשִֶאיׁש ֹלא יָבִין.
ֲאפִּלּו ַהּיֵָרַח ִקּנֵא
וְנֶעֱלַם ּתְַחּתֵינּו.



55

משחק באש

ַאּתָה, ַהּזֹוֵהר ּכְׁשֶֶמׁש
ַהְּמבֵַּקׁש לְַהּצִית ִמׁשְָאלֹות,

ַאל ּתְׂשֵַחק ּבְֵאׁש
ִאם ֹלא ִהּכְַרּתָ אֹותָּה ִמּבִפְנִים.
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לילה משונה 

ָהיָה זֶה לַיְלָה ְמׁשֻּנֶה
הֹופַעְּתָ ּפִתְאֹום ִמּׁשּוָמקֹום

ָרעְַדּתִי נֹוָרא
ָאַמְרּתִי ּכַָּמה ְּדבִָרים ְמֻטּפָׁשִים

וְַאּתָה
ָרִאיתָ ִמּתַַחת לֵָאׁש

ַמיִם ַחּיִים
וְנִׁשְַאְרּתָ.
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שחקנית

ָהָאפֵל  ַהּגּוף  ִמתְנַּגֶֶדת,  ֵאינִי  אֹותִי.  ַמפְׁשִיט  הּוא 
ּבֹוֵהק ּוַמצְִמיד אֹותִי ֵאלָיו. ֵאינִי זֹוכֶֶרת ׁשְמֹו. ֲאנִי 
עַל  נֹופְלִים  ּכֹוכָבִים  ַהּתְִקָרה  ִמן  לְֶרגַע,  ׂשְַחָקנִית 
ֹראׁשִי וֲַאנִי אֹוֶחזֶת ּבְֶאָחד ֵמֶהם ּוְמַמּׁשֶׁשֶת. טֹוב לִי 
ּבִפְנִים, ּכְמֹו נִעְנּועַ ּבַעֲִריָסה. יַָדיִם נִׁשְלָחֹות לֱֶאסֹף 
ְרִסיִסים. ֵאינִי ִמתְנַּגֶֶדת, ּכֻּלִי ׁשְבּויָה ּבְֶסֶרט ּפְָרִאי, 
רֹוכֶבֶת ֶאל ָהֵאי־ׁשָם. ִמתְּפַּלֶׁשֶת ּבְגּופֹו. חֹם ְמבַעְּבֵעַ 

ִמן ָהעֹוֵרק ָהָראׁשִי עַד לִַהתְלְַּקחּות. 
ׁשֶֹּלא  אֹור,  ׁשֶל  ׁשֹבֶל  אֹוצֶֶרת  נְִסּגֶֶרת,  ֲאנִי  ּבַּסֹוף 

ּתִתְּגַּלֶה עְֶרּגָתִי לַָאֵחר ַהֻּמׁשְלָם.
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מוכת ירח 

יֵׁש ְּדבִָרים ׁשֶּבַחֹׁשְֶך
ֲהכִי נֹוִחים לַּלֵב

ּובָאֹור נֹותְנִים לְָך ֶאגְרֹוף ּבַּבֶֶטן
ּכְמֹו ַמּבַט עֵינֶיָך עַל ּגּופִי.

מּוָטב לִי לְִהּוָתֵר ּבַחֹׁשְֶך
לְִהתְעֵַּטף ּבֹו ּכִבְׁשְִריֹון צָב

ּולְִהתְַהּלְֵך ּכְֻמּכַת יֵָרַח
ֵמֲאׁשֶר לִּפֹל ּבָאֹור ַהּזָר

ַהְּמַסנְוֵר.
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רגשות אשם 

ּכְׁשֶּבִַּקְרּתָ ַהּלַיְלָה ּבֲַחלֹום
ֹלא ָהיּו לִי ִרגְׁשֹות ָאׁשָם

ָהיְתָה ּתְנּועָה ִטבְעִית ּבֵין
ֲאנָׁשִים ׁשֶֹּלא ִהתְָראּו ׁשָנִים
ָהיְתָה ַחּדּות ַהַּמּבָט ַהֵּמבִין

לְֹלא ִמּלִים
וְֹלא ָהיּו לִי ִרגְׁשֹות ָאׁשָם.

ִהְסּתֹובַבְּתִי ּבֵין ּפִּגּוֵמי ּבִנְיָן,
חֹוׁשֶבֶת, ּכְָך נְִרָאה ַהּלֵב ׁשֶּלִי

וַעֲַדיִן הּוא ֻמׁשְלָם.
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הזוהר האמיתי

ּפָגַׁשְּתִי ֶאת ָהָאָדם ַהּיָפֶה ּבְיֹותֵר ּבָעֹולָם
ּוכְׁשֵֶהעִיף ּבִי ַמּבָט

ְקָרבַי נְֶהּפְכּו ּכִכְבִיָסה
עַל ֶחבֶל.

ּבְׁשָעָה ׁשִֶחּפַׂשְּתִי, ׁשּוב,
ֶאת ַהּפְגִָמים,

ַהּזַֹהר ָהֲאִמּתִי ִהתְַקֵּמר ּבֵינֵינּו
וֲַאנִי ֹלא ָרִאיתִי.
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שירת בית הקפה 

ׁשְּתֵי עֵינֶיָך ַמּבִיטֹות ּבִי
ּכְִאּלּו ּבֵית ַהָּקפֶה
הּוא ַרק ּפְרֹוזְּדֹור

לְַחּיֵי ַאֲהבָה
ַהֻּמבְָטִחים לָנּו

ּכְִקּנּוַח עַל ֶחׁשְּבֹון ַהּבֹוֵרא.
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תגליות

.1
ַקּוִים ַמְקּבִילִים נִפְּגָׁשִים.

עֻבְָּדה - 
ֲאנִי וְַאּתָה.

ֵאין זֶה ִמּסּוג ַהְּדבִָרים ׁשֶרֹוִאים
לְֹלא עֵינַיִם ּפְנִיִמּיֹות.

.2
ֶאפְׁשָר ׁשֶָאקּום ּבִלְבּוׁש ַאֵחר וְֹלא ּתְזֶַהה. 

ֶאפְׁשָר ׁשֶּתַפְּתִיעַ וְֶאתְַאֵהב ּבְָך ֵמָחָדׁש. 
זֶה ֹלא ֶהגְיֹונִי, ֲאבָל ַחּיֵינּו - 

 ַמעְּבָָדה ׁשֶל ּתַגְלִּיֹות.
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החיה הקדמונית 

ּכְׁשֲֶאנִי ִאּתְָך
ֲאנִי הֹולֶכֶת עַל ּגֶָחלִים

וְַהּצְִריבָה ְמעֹוֶרֶרת
ֶאת ַהַחּיָה ַהַּקְדמֹונִית

לָצּוד ֲארּוַחת ּבֶֹקר ׁשֶַאֲחֵרי
וְָאז לְלֵַּקק ׂשְפָתַיִם וְלֲַחׁשֹב:

ִרּגּוׁשִים ֵהם ַהַּמׁשְָמעּות
ַהּיְִחיָדה לַַחּיִים.
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אגדה אחרת

ֲאנִי ַהּנְִסיכָה עַל ָהעֲָדׁשָה
ׁשֶּמֹוֶרֶדת ּבַָאּגָָדה ּוִמתְַאֶהבֶת ּבְנִָסיְך ַאֵחר

ּוׁשְנֵינּו ׁשֹוכְבִים עַל ַהְרֵרי עֲָדׁשִים
ְמָמֲאנִים לְֵהָרֵדם

עַד ׁשֶּנְכַּלֶה ּכֹוחֹותֵינּו ּבַָאֲהבָה 
וְכָל זֶה ֹלא יִּכָתֵב

ּבְֵספֶר ׁשֶּיְִקְראּו לִילִָדים לִפְנֵי ַהּׁשֵנָה
וְַאף ֶאָחד ֹלא יֵַדע, לְַמּזָלֵנּו,

ֶאת ַהּסֹוף.
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*

ָהיִיתִי רֹוצָה ׁשֶּתַּבִיט
ּבִַּסְמָטה ָהֲאפֵלָה ׁשֶּבֵינֵינּו ּבְלִי לְַמצְֵמץ

וְתְִרֶאה ּבָּה ִהזְַּדְּמנּות
לְִהתְּגַּנֵב לְעֹולִָמי

וְלַָקַחת ֶאת ָמה ׁשִֶּמֵּמילָא 
ׁשֶּלְָך.
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ונצחק

עֹוד נֵׁשֵב ּפַעַם וְנִצְַחק
עַל ּכָל ַהָּטעֻּיֹות ַהְּמבִיכֹות

וְַהּכִׁשְלֹונֹות ַהּכֹוֲאבִים
וְַהִּמּלִים ַהְּמיֻּתָרֹות

וְָהֵאין ֵחׁשֶק לַעֲׂשֹות
ִמּתֹוְך ּפַַחד אֹו ּתְׁשּוָקה ֲאיָֻּמה

וְעַל ָהֶרגֶׁש ׁשִֶהתְַאַּמצְנּו לְַהְסּתִיר
 ּכְִאּלּו ֹלא ָראּו לָנּו
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אבן חן

ַאּתָה ֶאבֶן ֵחן נְִדיָרה
ׁשֶּנְִקְרתָה ּבְַדְרּכִי,

ְמׁשֻּבֶצֶת ּבְָך ֲאנִי יָפָה
וְאֹוִרי ִמתְעַּצֵם.

ַרק ַאּתָה רֹוֶאה אֹותֹו
ִמּתַַחת לְׁשִכְבֹות ַהּפֶָחם.
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בלתי אפשרי

ֲאנִי ַחּיֶבֶת לִׁשְּכַֹח אֹותְָך
ֲאבָל זֶה ּבִלְּתִי ֶאפְׁשִָרי,

לָכֵן ּתְעּוַקת ַהּלֵב ּתַעֲִמיק
עַד לְַּקִריָסה ַהֻּמְחלֶֶטת ׁשֶל ָהעֹולָם.

ֶאצְּבְעֹותֶיָך ַהּיֹוְדעֹות לִפְֹרט עַל
ַהַּדק ׁשֶּבְָרגָׁשֹות

ָחְרטּו ּבְגּופִי אֹותִּיֹות ֵאׁש.
עֲנָנִים ׁשֶחֹולְפִים ַקּלִים ֵמעָלַי
יַּגִיעּו ּכְבִֵדים ִמּתְׁשּוָקה ֵאלֶיָך

וְיִׁשְְטפּו ֶאת ָהְרחֹוב ָחזָק ּובְִמִהירּות
ּכְיֹוְדעִים ַמהּו ּגַעְּגּועַ.

ֲאנִי ַחּיֶבֶת לִׁשְּכַֹח אֹותְָך
לִפְנֵי ַהּגֶׁשֶם ָהִראׁשֹון.



כף יד רכה

ַמּׁשֶהּו ּבִי ַחּיָב לָמּות

ּכְֵדי ׁשִֶאּוָלֵד לְֵאם ֶּדֶרְך ֲחָדׁשָה
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גאולה 

יֹום ֶאָחד ּתִתְעֹוְרִרי ּבְֶאֶרץ זָָרה
וְֹלא ּתְֵדעִי ֵמַאיִן ּבָאת

וְתֵלְכִי ּבֵין ׂשָפֹות זָרֹות
ּכְֵדי לְִמצֹא לְָך ַאַחת ִמּׁשֶּלְָך.

ּבִתְִחּלָה ּתִפְּגְׁשִי ֶאת ַהּפַַחד נֹובֵט
ֵמַהּׁשְֵאלֹות ַהּגְדֹולֹות ּבְיֹותֵר,

ַאֲחֵריֶהן יִתְּגַּלּו ַהְּקַטּנֹות
ּכִכְתִָמים עַל ָהעֹור.
ֹלא ּתְִהיֶה לְָך ּבְֵרָרה

לְנַּסֹות לְָהבִין ֶאת ָהִאּׁשָה ַהּזָָרה
ּבַַּמְרָאה

לִׁשְֹלַח ּכַּפֹות יַָדיִם ּכְמֹו עֲנָפִים
ֶאל ַהּׁשַָמיִם ּולְהֹודֹות

עַל ַהּיֹום ּבֹו ׁשָכְַחּתְ ִמי ָהיִית.
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או

יָכֹול לְִהיֹות ׁשֶּבַָּקצֶה ַהּׁשֵנִי ׁשֶל ָהעֹולָם אֹו
ּבְִמִדינָה ּכָלְׁשִֶהי ּבְיַּבֶׁשֶת ֵאירֹוּפָה אֹו

ּבְַאְרצִי, ּבָעִיר ַהּגְדֹולָה ָהעֵָרה ּתִָמיד אֹו
ּבִכְפָר ָקָטן ּבַָּדרֹום, טֹובֵל ּבְִמְדּבָר וְרּוַח אֹו

ּבְיִּׁשּוב ָקרֹוב לְכָאן, ּפָרּוׂש ּכְׁשִָטיַח עַל ַהר אֹו
ֲאפִּלּו ּבַּׁשְכּונָה ׁשֶּלִי, ָהעֲגּוָמה וְַהּיָפָה

ַחי ִאיׁש ׁשֶַּמְרּגִיׁש ּבְִדּיּוק ּכָמֹונִי אֹו
חֹולֵם ׁשֶּבְִדידּותֹו נְֶחצֵית לִׁשְנַיִם אֹו

לִׁשְלֹוׁשָה אֹו לְִמילְיֹון ְרִסיִסים ַהַּמּגִיעִים ֶאל ַהּלֵב 
אֹו

ָהֹראׁש ׁשֶל ִמיׁשִֶהי אֹו
לְָמקֹום ׁשֵֶּמׁשִיב ֵהד אֹו

ְמעֹוֵרר לִפְעֻּלָה אֹו
לַַּמְסָקנָה ׁשֲֶאנִי ַקּיֶֶמת אֹו

ׁשֶעֹוד ְמעַט נִתְַרּגֵׁש ּבְיַַחד אֹו

יָכֹול לְִהיֹות ׁשֵֶאין ִאיׁש ְמַחּכֶה לִי אֹו
חֹוׁשֵב עַל ֶאפְׁשָרּות ּכָזֹו אֹו

ַאֶחֶרת אֹו
ׁשֶַהִּסּכּוי ּבְִדְמיֹונִי ּבִלְבַד אֹו

ּבַּתְפִּלֹות ַהְּקַטּנֹות וְַהּגְדֹולֹות אֹו
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שורש החלום 

ּובָאתָ לְבֵַּקר ֶאצְלִי ּבְׁשֶֹרׁש ַהֲחלֹום
וְִחּבְַקּתָ וְֶהעֱנְַקּתָ לִי ּכַֹח לָקּום

לְַמרֹות ׁשֶֹּלא ָרצִיתִי 
וְיַָדעְּתָ ׁשֶֶאתְעֵַּקׁש וְׁשָלְַחּתָ ֵאלַי

ׁשְלִיִחים ׁשֶּלְָקחּו אֹותִי ּבְכַף יָָדם
לְֶאֶרץ ֹלא נֹוַדעַת, ּבָּה ַהּׁשִכְָחה

ׁשְָטפָה אֹותִי וְֹלא ֵהבַנְּתִי
ַמּדּועַ ֲאנִי ִמתְּגַעְּגַעַת לְַמּׁשֶהּו

ּכָל ּכְָך ָחזָק
ׁשֵֶאין ּבִיכָלְּתִי לִנְקֹב ּבִׁשְמֹו

וְָהיִיתִי ֲאנִי ַהֲחלֹום
וְַאּתָה מֹוׁשְֵך אֹותִי
ּבְחּוִטים נְִסּתִָרים

ּכְמֹו ֱאֹלִהים.
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פתיחה 

ָרצִית לִכְּתֹב עַל ְּדלָתֹות ׁשֶּנִפְּתְחּו ּבְפָנַיְִך
ֲאבָל ְטִריָקה ַאַחת ִהׁשְּכִיָחה אֹותָן
ּוִמתְעֶַּקׁשֶת לְִרּבֹץ ּכְכֶלֶב ׁשְִמיָרה

עַל ִסּפְֵך,
חֹוׂשֵף ׁשִּנַיִם ּכְׁשֶַאּתְ נִלְֶהבֶת.

ָמתַי ּתֵעֹוִרי, ָמתַי ּתִפְּתְִחי
ֶאת ַהִּמּלִים ּותְגַּלִי

ֶאת ָהֱאֶמת:
ַהּיָד ׁשֶָּטְרָקה

ִהיא יֵָדְך.
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תפילה על המיטה 

ַהּצֵל אֹותִי ֵמעַצְִמי לִפְנֵי עֲלֹות ַהּׁשַַחר
ַהּצֵל אֹותִי ִמּלַיְלָה לֹופֵת עֲצָמֹות

ַהְּמַטלְֵטל ֲחלֹומֹות ּבְיָד ָקָרה.
ּכְצִּפֹור ׁשֶּׁשָכְָחה ּכֵיצַד לָעּוף

ֲאנִי ְמבֶַּקׁשֶת ׁשַָמיִם
וְיָד ַסלְָחנִית ׁשֶּתִתְמְֹך

 ּבִצְלִיעַת ַהּלֵב.
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בעירה 

ַהּבֶֶטן עָלְתָה ּבַּלֶָהבֹות
ַהּלֶָהבֹות ַחׁשְַמל צֹוֵרב ּכְַהּכָׁשָה

ַהּכָׁשָה ָקׁשָה ּכְֶסלַע
ֶסלַע ּגָדֹול וְכָבֵד ִמן ָהֲאָדָמה
ָהֲאָדָמה ׁשֶּבָלְעָה ֶאת ַהּצְעָָקה

ַהּצְעָָקה ׁשֶחֹוֶדֶרת ִמּתַַחת לָעֹור
ָהעֹור ָהָאדֹם ִמן ַהַּמֲאָמץ

ַהַּמֲאָמץ לְכַּלֹות ֶאת ַהּבְעֵָרה
ַהּבְעִיָרה ׁשֶל ַהּזְַמן ַהּבֹוֵדד

ַהּבֹוֵדד ּבִכְֵאבֹו ַהּדֹוֵמם
ַהּדֹוֵמם עַד זֹוב ָּדם

ַּדם ַהּלֵב ַהּפֹועֵם
ַהּפֹועֵם לְֹלא ֲאוִיר

ֲאוִיר נִָקי ִמּפַַחד
ּפַַחד לְִהתְַמֵּסר לַּבֶֶטן
ַהּבֶֶטן ָהרֹוֶמצֶת סֹוד. 
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עת לרפוא 

ַהּצְעָָקה עֹוֶדּנָה ּכְלּוָאה
ּבְסֹוְרגֵי ַהּנֶפֶׁש.

ַרק נְִדֶמה לְָך
ׁשֶּנִּתָן לִבְֹרַח ִמֶּמּנָה.

ַהְקׁשֵב,
ַהּזְַמן ׁשֶָחלַף ֶהעֱִמיק

ֶאת ַהּתְהֹום
ֵאין ָמנֹוס ִמּלִׁשְֹלַח ּכַף יָד

ַרּכָה ֶאל ַהּפֶצַע.
ַאל ּתִתְנַּגֵד, ַהְרּפֵה

ֲאנִי ַהּצְעָָקה
 ַהְּמַטּפֶֶסת לַּפֶה.
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השיבה הביתה

ָהיִיתָ ֲהכִי ָרחֹוק ֵמַהּבַיִת וְֻהְקַסְמּתָ
ִמן ַהּיֹפִי ַהּזָר, ֶהָהפּוְך

ָטעְַמּתָ ִמן ַהּפְִרי 
וְֹלא ּפַָחְדּתָ.

ּכְיֶלֶד ַסְקָרן, ִמּׁשַׁשְּתָ וְנָגְַסּתָ ּגַם
ּבְַּדבִָרים ַהְּדחּויִים, ָהעֲלּובִים. 

נִכְוֵיתָ לְעִּתִים, ֲאבָל לַָמְדּתָ לְַטּפֵל ּבַּפְצָעִים,
ֹלא ִהׁשְַמעְּתָ קֹול ֲאנָָחה.

ַּדלְּתְָך ָהיְתָה ּפְרּוצָה לְרּוחֹות ֲאֵחרֹות
ׁשִֶהׁשְּכִיחּו ֶאת ַהּבַיִת,

וְָחְדרּו לְלִּבְָך.
ּגַָדלְּתָ ׁשָם, ּכְפֶֶרא ִאיׁש,
ְמַחּפֵׂש ְּדבַר־ָמה ּבַחּוץ

ּבְעֹודֹו ְמַקּנֵן עָמֹק ּבִפְנִים,
ּבַּׁשֶֶקט ׁשֶֶאפְׁשָר לְַהּכִיר ַרק

ִמן ַהּתְהֹום,
ִמן ַהּכְִמיָהה.

עָצְַמּתָ עֵינַיִם וְָחׁשַבְּתָ
לְׁשַּנֹות ּכִּוּון וְלָׁשּוב לַַהתְָחלָה,

ֲאבָל ָאז צִּפֹור ְמׁשֻּגַעַת
נְִּקָרה ּבְָאזְנְָך, 

וְָאְמָרה ׁשִֶהיא זֶה ַאּתָה.
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שיגעון

ִהתְּכַּוַנְּתָ לֹוַמר ְּדבַר־ָמה
וְַהִּמּלִים ִהתְעַּלְמּו ִמְּמָך

נֹולְדּו ָהפּוְך
ּכְמֹו ּכְתַב ְרִאי.

ּכָעֵת ַאּתָה ׁשָבּוי ּבְׁשִגְעֹונָן.
ֵהן יִצְֲחקּו לְָך

עַד ׁשֶּתֹוֶדה ּבִתְבּוָסתְָך
וְתִּכָפֵת לְִמַּטת ַהִּטּפּולִים

ׁשֶל ַהּכְתִיבָה.
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מקום חשוך מאוד

ֹלא ַקל לְִחיֹות ַחּיִים ּכְפּולִים
ֹראׁשְָך ּבִַּמזְָרח וְלִּבְָך ּבַַּמעֲָרב

וְַאּתָה ֵמת לִצְֹלל לָאֹוְקיָנֹוס ַהּכָחֹל
ַהְּמכֶַּסה ּתְהֹומֹות ּוׁשְֵאלֹות,

ׁשָנִים ַרּבֹות ַאּתָה יָכֹול לְִחיֹות
ּבְׁשּולֵי ַהַחּיִים

ּכְׁשֶּבְָמקֹום ּפְנִיִמי נְֶחּבָא לֹו
קֹול.

וְיֹום ֶאָחד ַאּתָה ּפֹוגֵׁש ֶאת ֱאֹלִהים
וְהּוא ַמְקׁשִיב לְָך
ִמתְַחּנֵן עַל נַפְׁשְָך

וְהּוא ֹלא אֹוֵמר ִמּלָה,
ַרק נֹוֵטל ֶאת ּכַף יְָדָך
וְהֹולְֵך לְצְִּדָך, ְמפַּזֵם

ׁשִיר ַאֲהבָה,
עַד ׁשֶַאּתָה ַמּגִיעַ לְָמקֹום ָחׁשּוְך ְמאֹד

וְׁשָם הּוא ְמׁשְַחֵרר יְָדָך.
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מה יעשה אדם 

ָמה יַעֲׂשֶה ָאָדם ּכְׁשֶָהעֶצֶב עֹולֶה עַל ּגְדֹותָיו
ּומֹותִירֹו נְטּול ַחְמצָן

ִמתְנְַדנֵד ּבֵין ֲחׁשֵכֹות, 
ּתָלּוׁש ִמּׁשָָרׁשָיו.

ָמה יַעֲׂשֶה ָאָדם ּכְׁשֶָהעֶצֶב ִמתְּפֵָרץ
וְׁשֹולֵַח ׁשְלּוחֹות ּכֹוֲאבֹות

לְכָל ָהעֹולָם, עַד ּכִי ֵאין עֹולָם
עֹוד ּבְעֵינָיו, ַרק רּוַח.

ָמה יַעֲׂשֶה ָאָדם ּכְׁשֶָהעֶצֶב ַמכְּתִיב
צְעָָדיו

ּכְֵהד ּתִָמיד ּבְעֹוְרָקיו
וְֹלא נֹותֵן ָמנֹוַח.

יִַּקח ִמן ָהַאֵחר ֶאת עַצְבּותֹו
וְיֹאַמר לֹו:

עַצְבּותְָך ְמפֹוֶרֶרת ֶאת ׁשֶּלִי,
 וְעַצְבּותִי ֶאת ׁשֶּלְָך.





צלקת בלתי נראית

ּבְַחְדִרי ֹלא צֹוְמִחים ּפְָרִחים

ֲאבָל עַל ַהּׁשֻלְָחן ַּדּפִים ֵריִקים

יְַמּתִינּו ּבְִדָמָמה

עֹוד ְמעַט יְַטּפְסּו ִמּלִים

וְיָנֵּצּו

יְַרעִידּו עֹולָם ָקָטן - 
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כמו סלע 

לִפְעִָמים ַהַּמְחׁשָבֹות ָרבֹות ּבֵינֵיֶהן
וֲַאנִי נֹופֶלֶת ֶאל ַהּׁשִיר ּכְמֹו ֶסלַע ִמן ָהָהר

וְֵאין ּבֹו נֶָחָמה אֹו ׁשְָאגָה
אֹו ִמן ַהַּמְראֹות ַהּפְנִיִמּיִים ַהֲחבּויִים

וְאֹובֵד ַהַּטעַם לְלָכְָדם ּבְִמּלִים.
וְָאז ֲאנִי ּפֹותַַחת ּבְׁשּוָרה ַּדּלָה

ּוְמַסּיֶֶמת ּבְלַַחׁש ֲחִריׁשִי:
ּבַּסֹוף ִמיׁשֶהּו יָבִין אֹותְָך

וִיַסֵּמן ִמּלָה ּכְמֹו ֶסלַע
וְיְַרּגִיׁש אֹותָּה

וְתְִהיִי
ּכְמֹו ַהר.
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שיעור

ּפַעַם ָהיּו לִי ַמְחׁשָבֹות ָאבְָדנִּיֹות

ֵמָאז, ִהְסּפְַקּתִי לְִהתְּגַלְּגֵל ֶאל ְמקֹומֹות
ּפְנִיִמּיִים ֲחָדׁשִים ּוְמתּוִקים ִמן ַהָּמוֶת

ַהּיֹום ֲאנִי צְֵמָאה לַָדעַת
וְלְַמרֹות ׁשֶָּקׁשֶה לִי לֱֶאחֹז ּבֵָאׁש

ִמּבְלִי לְִהּכָוֹות, 
ִמּׁשִעּור לְׁשִעּור, ְמלֶַּמֶדת עַצְִמי

לְִחיֹות 
אֹוֶמֶדת ֶאת ַהֶּמְרָחק

ֵמָהַאיִן, ּכְֵדי
לְִהתְיֵַּדד עִּמֹו
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צחקתי בפני החיים

ֹלא ּפַָחְדּתִי לִכְאֹב ּכְֵדי לִגְּדֹל
ָחצִיתִי נֲַהרֹות ֵאׁש ּבִיִדיעָה

ּכִי יִּתָכֵן ׁשֵֶאצֵא ׁשְפּוכַת נֶפֶׁש
זֹוֶחלֶת עֲֻרָּמה.

נָתַּתִי לֲָאנָׁשִים לָגַעַת 
ּבְלִי לִתְחֹם ּגְבּולֹות -

ּכָל ֶאָחד נָתַן לִי ְּדבַר־ָמה יְַקר עֵֶרְך
לֲַהבָנָה ַהֲחַמְקַמָּקה ׁשֶל ָהַאֲהבָה.
צַָחְקּתִי ּבִפְנֵי ַהַחּיִים ּבְפֶה ָמלֵא

ּתְׁשּוָקה, ַרגְלַי יְֵחפֹות
עַל ַהּׁשְבִָרים.
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שתיקת המוזה 

.1
ֲאנִי ּבֹוֶחֶרת לִׁשְּתֹק

ּכְמֹו ַהּמּוזָה
ּכִי ֵאין ַהּׁשֶֶמׁש ַמְקׁשִיבָה

לְִדבְֵרי ַהּלַיְלָה.
ִאם ֶאּׁשָבֵר

יִּפְלּו אֹותִּיֹות עֲצּובֹות
עַל ַּדּפִים ְמֻקָּמִטים

וְתִּוָתֵר צַּלֶֶקת ּבִלְּתִי נְִרֵאית
עַל לְׁשֹונִי.

.2
ּבִזְַמּנִים ָקׁשִים, ּכְׁשֶַהֲחלֹומֹות

ִמְסּתַּתְִרים ִמּפָנַי
ֲאנִי נֹוזֶפֶת ּבְעַצְִמי:

זֶה ַהּזְַמן לִבְעֹר
עַד ׁשֶּתַתְִחילִי לְַהְרּגִיׁש

נָָהר.
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נחמת המילים 

ליחזקאל נפשי

ֵאיְך ֶאפְׁשָר לְתֵַּקן עַצְִמי
ּבַַחּיִים ַהּׁשְבּוִרים ׁשֶל ָהעֹולָם

ּבְתּוגַת ֱהיֹות ָהָאָדם
ּכַחֹול לְַרגְלֵי ֱאֹלִהים

ְמיָֻּסר עַד ִרּבֹוא ּכֹוכָבָיו
וְגּופֹו ּכְיֵָרַח עָצּוב

ׁשֵֶאינֹו ִמתְַמּלֵא ִמן ַהּלַיְלָה
ּוׁשְתִיָקתֹו.

ֵאיְך ֶאפְׁשָר ׁשֲֶאלֵַּמד עַצְִמי
ְּדָרכִים יְׁשָרֹות ּבְעֹולָם

ּכֹה עִּוֵר וְכָאּוב.
מּוָטב יֹוִמי

ּבְנֶָחַמת ִמּלִים
ִמִּסיר רֹותֵַח ׁשֶּבְִקְרּבִי

ּכִי ֶאפְׁשָר ׁשִֶאּתָן ֶאלְַמד
לְתֵַּקן עַצְִמי.
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עד שתחפץ 

ׁשִיָרה ִהיא ּתְַחלִיף ַאֲהבָה,
ָאַמְרּתָ לִי.

נִִּסיתִי לְִהתְוַּכֵַח ִאּתְָך
ׁשִּיַפְּתִי ִמּלִים

צִַּטְטּתִי ִמּׁשִיר ַהּׁשִיִרים
ּולְבַּסֹוף ּכָתַבְּתִי.
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סימני שאלה 

ּבֶן ָאָדם יָכֹול לִׁשְאֹל ֶאת עַצְמֹו ׁשְֵאלָה
ּולְַקּבֵל ּתְׁשּובָה

ִמּיָד
ֲאבָל לָֹרב, ִמּבְלִי ֵמׂשִים

ַמְרִחיק ּתְׁשּובָתֹו
לַּיֹום ַהּבָא

לַּׁשָנָה ַהּבָָאה
לְַחּיִים ֲאֵחִרים

ּולְעִּתִים ִהיא ּכְמֹו ׁשּועָל 
ִמתְּגַּנֶבֶת לֲַחלֹומֹותָיו.
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לפתוח ספר טוב 

ּכְמֹו לִפְּתַֹח ּכְֵאבִים
וְלְַחׁשֹב, ֵהם ֵאינָם ׁשֶּלִי

וְֹלא יְִהיּו לְעֹולָם
וְַאַחר לְִמעֹד לְבֹור

ּולְגַּלֹות ׁשֶֹּלא נְִסּתַם 
וְָאז לְִהׁשְּתֵַּמׁש ּבִַּמּלִים ַהּזָרֹות

ּבְִמין ּבְִהילּות נְִרּגֶׁשֶת
לְַהְרּפֹות ֶאת ַהּנֶפֶׁש

ּולְֵהָרפֵא.
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שירה, לשם מה

ׁשִיָרה ִהיא ַהָּמקֹום ַהּיִָחיד
ּבֹו ֲאנִי יְכֹולָה לְהֹודֹות ּבְכִׁשְלֹונֹות

ּבְלִי לָמּות ִמּבּוׁשָה
ּולְַסּפֵר ֶאת ָמה ׁשֶֹּלא

ֵהעַזְּתִי ּבִגְלַל ָהַאׁשְָמה
ּולְַהְקִּדיׁש זְַמן ּבְִהּיָה

ּבְפֶַרח ּבְגִּנָתִי
ּכְֵדי לִכְּתֹב לֹו:

ֱהיֵה ׂשֵָמַח, יֵׁש ִמי 
ׁשֶרֹוָאה יָפְיְָך.
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*

יֹותֵר ִמּכֹל ֲאנִי ְמפֶַחֶדת ֵמעַצְִמי
ִמּצִָּדם ָהָאפֵל ׁשֶל זִכְרֹונֹותַי

ִמּקֹולֹות ׁשֹותְִקים ּבְבְִטנִי
ִמָּטעֻּיֹות ֲחרּוטֹות ּבְעֹוִרי

ִמּכָֹחן ָהַאּלִים ׁשֶל ִמּלֹותַי
ֵמִאי־ְרצֹונִי 

לָקּום ּולְַהְמׁשִיְך לָלֶכֶת.
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*

ִמּלִים יְכֹולֹות לְכַּסֹות עַל ָהֱאֶמת
ֲאבָל

ּתְנּועָה ַאַחת ּבִלְּתִי ְרצֹונִית
ּבְכַף ָהֶרגֶל

ּתְגַּלֶה.
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שירת המקום 

ֲאנִי זֹוכֵר ֶאת ּכָל ָהֲאנָׁשִים ׁשֶּצָעֲדּו לְתֹוכִי
וְִהׁשְִאירּו ּבִי חֹותָם

ּכְמֹו ֹלא עָזְבּו ֵמעֹולָם
וֲַאנִי ׁשָר ֶאת ׁשִיָרתָם

ּכְֵדי ׁשֶּיְַקׁשִיבּו לִי ִמֶּמְרַחִּקים.

ּכְׁשֵֶהם חֹוזְִרים, ֵאין ְמֻאּׁשָר ִמֶּמּנִי
וֲַאנִי הֹופְֵך לְִהיֹות

ּכָל ַהְּמקֹומֹות ּכֻּלָם,
ּכְמֹו ׁשַָמיִם.
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