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 ְלָעְפָרה
 ַעל ִנְׁשַמת ַהַחִּיים ֶׁשָּנְׁשָפה ַּבִּמִּלים  

 ,ַהּנֹוָׁשנֹות, ַהִּנְׁשנֹותַעל 
  ְוַהִּמְתַחְּדׁשֹות ְּבָכל יֹום
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 קֹול ָחָדׁש ִּפְתֹאם
 ִנְקָרה ְּבַדְרִּכי ְּכמֹו

 ַחּלֹון ַּפדֹוָבִני ְמֻקָּׁשת
 ְוַצָּמתֹו ִמְׂשָּתֶרֶגת ַעד ְקֵצה ַהִּמְזָרח

 ֶאל מּול יֹוְרֵדי ַיִּמים.
 

 ְוַׁשְרִּתי ּבֹו ְוִהַּלְכִּתי ִעּמֹו ְוֵהַעְזִּתי
 טֹוב ִּבְׂשדֹות ָזִרים־ְוָרִעיִתי, ִּכי

 ַיַחד־ְוִעם ְּבֵני ָהָאֶרץ ַּגם
 ִלְקרֹא ְּבָׂשָפה ְּבלּוָלה

 ל ָהֲאפּוִיים ְוַהַּמְמִּתיִניםעַ 
 ַלֲעׂשֹות ָּדָבר אֹו ְלֵהיִטיב ַנֵּגן.

 
 ַאְׁשֵרי ַהְּׁשִביִלים ְוָהַחּלֹונֹות,

 ְלִהְתָּבֵר� ַּבהֹוְלִכים ּוַבִּמְתּבֹוְנִנים
 ִמן ַהְּפִנים ּוִמן ַהחּוץ,

 ְלָאחֹור ּוְלָפִנים,
ַהָּתִרים ְוַהָּׁשִבים.



  
 
 

 

 

 

 

  תיב זתואח
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 גוני האדמה

 
 ֵּתל ָאִביב יֹאַמר ַרִּבי

 ֲאָנחֹות ִהיא ָעְנָׁשּה ֶׁשל ַהִּצּיֹונּות.־ְּבִחּיּו�
 ְוַהַּצָּפר ְוָהרֹוֶעה ַיְסִּכימּו

 ִּבְׁשִתיָקה ְּכבּוָׁשה ֶׁשֵאין ָלּה ַקְרַקע ְמֻׁשֶּתֶפת.
 

 ַא� אּוַלי ָיבֹוא יֹום
 ֶׁשַּגֲאַות ְּכִביֵׁשינּו ַהְּצפּוִפים
 ִּתְדַחק ֶאת ְמנּוַחת ַרְגֵלינּו.

 
 ָאז ֵנֵצא ֶאל ַהֶּנֶגב

 ֲאזּוִרים ְּבֲעָנָוה ְיֵחָפה
 ֵּדִעים־ְוֵנֵׁשב ְּתִמיֵמי

  ְלַסֵּפר ֶאת ָּכל ּגֹוֵני ָהֲאָדָמה.



 

7 

 לימון
 

 ִעָּלפֹוןִלימֹון ִּבְּקָׁשה ִלְפֵני 
 ַהִּמִּלים ְמַרְּצדֹות ַעל ְׂשָפֶתיָה.

 
 ְּבָיָדּה ֶהְחִזיָקה ַמְחֶּבֶרת ׁשּורֹות

 ֶׁשָּבּה ִהְתַאְּמָנה ַעל אֹוִתּיֹות ּוִמִּלים ְּבִסיִסּיֹות:
 

 ְּבָנּה ְיַדֵּבר ִּבְׂשַפת ַהָּמקֹום ְללֹא ִמְבָטא,
 ַהְחָמָצה. ְוִהיא ִתְרֶאה ָּבֶזה ֵעדּות ֶׁשּלֹא ָּכל ַחֶּייָה 

 
 ָאָדם ָזר ָלּה ִמְזָּדֵרז ְלָהִביא ֶּפַלח,

 הּוא ָיד מּוֶׁשֶטת ְמִעיָרּה ַהֲחָדָׁשה.
 

 ֵאמּון ִנְרָקם ְּבֳחָמִרים ִמְתַּכִּלים,
  ַּגם ֶאְפָׁשרּות ְּגלּוָמה, אֹו ַׁשָּיכּות.
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 ערב בכיכר שנית
 

 ִנחֹוחֹות ַהַּלְיָלה ִיְתַמְּזגּו 
 ֵזהֹות. ָׁשְרֵׁשי ַהָּפאִּביםְּכמֹו ִּתְסּפֹורֹות 

 ְמִציִצים ֵּבינֹות ַהֻחְלצֹות ַהְּמֻׁשָּבצֹות.
 ְּכֵלי ְּגָבִרים ִמְתַעְרְּבִבים ְּבִׂשְמלֹות ָנִׁשים ְּכמֹו ַּדִיׁש

 ַהַּבְקּבּוִקים. ְּבִקְרקּוׁש ְּלמּות ָהֶאְפרֹוִחים ִנֶּכֶרתְמֻׁשָּתף. ִהְתעַ 
 

 ִמן ַהִּמְרֶּפֶסתֶהְרְצל ּוְזָקנֹו ַמְׁשִקיִפים 
 ַהְּתלּוָיה ְּבַמֲעֵקה ַהַּגג. ְּתבּוָאָתּה ִהיא ֲחזֹונֹות

 ַהּקֹוְפִצים ְוַהְּמָמֲאִנים, ֵּבין ָראֵׁשי ְּדָקִלים ּוִמיָנֶרט.
 "ַהֶּדֶר� ִהיא ַהַּיַעד", קֹוֵרא ִקילֹוֶמְטָראז' ַהַּמְׁשָמעּות.

 ת.ַנֲאַקת ַהִהְתַּבְּגרּו –"ֲעצֹר, ֵּתן ָלֶרֶדת!" 
 

 ֲעדֹון ֲחֵבִרים ְוַגם ֵלִצים, ִמְתַעְנְיִניםמֹו
 ְּבַעְצָמם ּוִבְמקֹוָמם ַּבּתֹור. אֹוטֹוּבּוִסים ְלֵחיָפה אֹוטֹוּבּוִסים

 ְלֵאיַלת, ִּכָּכרֹות ָּגזֹות ֶׁשל ַׁשֲעָוה
  ֶׁשחֹוְלִפים ִלְפֵני ַהֵּתָבה.ּוְסִריִגים 
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 השתאות
 

 ַהְּמֻהֶּדֶרת,ֲאִני ִנְכָנס ֶאל ַהִּדיָרה 
 ַמָּמׁש ִנְכָנס ֵאֶליָה.

 לֹא ֵאַדע ֵּכיַצד;
 לֹא ֶאְזּכֹר ָמַתי ָהִייִתי ָּבְרחֹוב,

 ַא� ֲהֵריִני ַּבִּדיָרה
 ְוֵאין ֲאִני ָהֶרה.

 
 ֵאין ֶזה ַּבִית,

 ְּפֵאר.־זֹו ִּדיַרת
 ִעּטּוֵרי ָהֵעץ ְוַהָּזָהב ְמִעיִדים זֹאת.

 ַהַּמְרָאה ְמַסֶּפֶרת.
 

 ַהַּבִית ׁשֹוֶאֶלת ִלְזהּוִתי ּוְרצֹוִני, ַּבֲעַלת
 ַּבִית,־ֵאיִני ְמַסֵּפר ָלּה. נֹוַ� ִלי ֶׁשַּתְחׁשֹב ֶׁשֲאִני ְּבִלי

 ַּדָּיר ְרחֹוב.
 ִהיא יֹוֵצאת ּומֹוָרה ִלי ַלֲעזֹב

 ִלְפֵני ֶׁשָּתׁשּוב. ֲאִני ָיֵרא ִמָּפֶניָה ַא� ִנְׁשָאר.
 

 ָגּה,זּו־ָּכֵעת ִהִּגיעּו ִּבָּתּה ּוֵבן
 ְמַהֵּגר אֹו ָזר ְמֻסָּקס. 

 ַּבִית, ־ַּגם הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ְּבִלי
 ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ַלֲעזֹר ִלי. ֲאַנְחנּו ִמְתַיְּדִדים. 

 הּוא ַיִּכיר ִלי ֶאת ֲחֶבְרּתֹו. ַיַחד
 ִנְהֶיה ִלְצִניִנים ְּבֵעיֵני ִאָּמּה.

 ֵּתחֹות.ְּבִכיִסי ֲאִני ְמַמְׁשֵמׁש ִּבְצרֹור ַהַּמפְ 
 

 ַמִּגיעֹות ָׁש�ׁש ָנִׁשים. ִלְכאֹוָרה
 ָהֵאם ְוַחְברֹוֶתיָה, ַא� ֵאיִני רֶֹאה ֶאת ָהֵאם.

 ַהִּדיָרה. ֵאיֶנִּני יֹוֵדַ� ִאם ָהָיה ָלּה ַּבַעל.־ִהיא ִהְׁשַּתְּנָתה, ַּבֲעַלת
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 ַהַּבִית,־ַאַחת ֵמֶהן ִּכְבָיכֹול ַּבֲעַלת
 ְּבִריִטית ֶאָלא ִיְׂשְרֵאִלית, ֲאָבל ַׂשְחָקִנית ַאֶחֶרת, לֹא

 ְּכלֹוַמר עֹוָלה, ְּבָפֶניָה. ִהיא ַמְסִּביָרה ֶׁשֲאִני ַחָּיב ַלֲעזֹב.
 ְלַמֲעֶׂשה, ֵאין ָּכאן ֶהְסֵּבר. ְּדִריָׁשה ַּתִּקיָפה, ְּתִביָעה,

 ִאּיּום.
 

 ֶזה ָּכל ַהִּזָּכרֹון.
 ֵאין זֹו ִהְסטֹוְרָיה, ֶאָלא ֲחלֹום.

 ְוַהֶּטֶלִויְזָיה ֶׁשל ַהֹּמַ� ֶׁשִּליֲאִני ָיֵׁשן, 
 ץ ְסָפַרִדי.ְּבָערּוַמְרָאה ִלי ְּתמּונֹות 

 ְלָמֳחַרת ֶאְזּכֹר ֶאת ַהְּתמּונֹות,
 ְּכֵׁשם ֶׁשּזֹוְכִרים ְּדָבִרים ֶׁשֵאְרעּו,

 ֵאְרעּו ַמָּמׁש,
  ְּכִפי ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ַלַּבִית ּוְכִפי ֶׁשָּיָצאִתי.
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 שלולית
 

 ַהֶּׁשֶמׁש.ִהְפִציָעה 
 ִהְזִריָחה ְׂשָפִתי.

 ִהְזִריַ� ָהֶרֶגׁש ַעד ְקֵצה ַהֵּלָבב.
 

 ִּגְעֵּגַ� ַּבְרָוז ַעל ְּגַדת ַהָּלגּוָנה.
 ג?עָ ֲהַגם ֲאִני ְּבַּגְעּגּוָעי ִנלְ 

 ָנֲחָתה ֲאָנָפה. ָּדָאה ַהַּׁשַחף.
 ִמחּוץ ְלַדָּפיו ַּבָּׁשַמִים הּוא ָעג.

 
 ִׁשירֹו ֶׁשל ָּדִודֶזה ְלַבב ַהִּמְקֶרה, אֹו 

 ִּבְהיֹותֹו ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה.
 אֹו ֶׁשָּמא ְיהּוָדה ַאֵחר אֹוֵרב ֵּבין ַהּׁשּורֹות:

 ָיַדי ַלִּמְקֶלֶדת ַוֲאִני ַאֲחֵרי ְּגבּול ַהֶּמְרָחק.
 

 ִהְפִציָעה ַהֶּׁשֶמׁש.
  –ִהְזִריַ� ָסַלִטי 

 ִמְנַחת אֹוֵרַ� ִּבְקָעַרת ַהָּזִרים.
 

 ַהָּגלּות ִנָחר ֶּפַתע,ִצְמאֹון 
 ִּבְתגּוָבה ַלָּסָלט, ַלִּמְבָטא, ְלִבְטחֹון ַהֵּדָעה.

 ַחּלֹון מּוָגף ְּבתֹו� ִׂשיָחה, 
 ִצֹּפר ֶׁשֵאיִני ָרִגיל ְּבִׁשְמָעּה.

 
 ִהְזִריָחה ַהֶּׁשֶמׁש, ִהְזִּכיָרה ַלֵּלב:

 ִּבְׂשַפת ֵּתל ָאִביב ֵאין ִהיא עָֹלה ִמן ַהָּים,
  ת.ַרק יֹוֶרֶד 
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 תעבורה

 
 ֶאֶגד ְּכָרִכים ָּדן

 ֶאת ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ְּבֻחְמָרה:
 ֵהם לֹא ִיְׁשָּתהּו ְלַעֵּין ּבֹו,
 ֵאיָנם ִמּדֹור ַהַהְׂשָּכָלה.

 
 ֶאֶגד ְּכָרִכים ִנּדֹון

 ְלִפי ִמְבַחן ָהעֹוֵבר ָוָׁשב:
 ָּכל ֶׁשֵאינֹו ַמֲחִסיר ֵמַעְמַלת ַהּׁשּוָרה

 ׁשּורֹות ִמֶּׁשל ַעְצמֹו.ָׁשרּוי ְּבעֶֹדף 
 

 ֶאֶגד ְּכָרִכים ָזנּוַ� 
 ִּבְכַר� ֲחנּוָקה ְּבֶאֶגד.

 ַּפְרְוֵריָה ִמְתַעִּבים ְּכמֹו ַאְדוֹות
 ְנטּולֹות ִיְפָעה, ְּכמֹו ֶּכֶרס ַהִּמְׁשַּתֶּפֶלת ְּבִיְפָחה:

 
 ָאָדם־ְּבָמקֹום ּבֹו ֵאין קֹוְרִאים ְּבֵני

  ָאָדם.־לֹא ִיְקְראּו ֶּבן
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 קיט

 
 ֶיַזע ַמְזָגִנים ְמַקֵּדם ֶאת

 ְּפֵני ַהּנֹוְדִדים ַאְרָצה, ַהּצֹופֹות ֶאל
 ַלְׁשֶלֶׁשת ְּכֻבָּדָתם ַּבַּמּסֹוַ�, ֲעִתירֹות

 ִּבְתׁשּורֹות ִּפּיּוס.
 

 ָּבְרחֹוב ָהַעְמָּבה ְּכָבר זֹוֶרֶמת
 ְּבַמְעָּגל, ְמַחָּקה ֶאת ַמְסלּולֹו ֶׁשל ַהֶּסֶרט.

 ִראׁשֹון ֶׁשל ַקִיץ ַעל ַהֻחְלָצהִטְפטּוף 
 ַמִּציַ� קֹוְקֵטיל ְמֻיָחד. ְׁשֵני ַהְּכָתִמים ַיַחד

 ַמְכִריִזים ְּכמֹו חֹוֶתֶמת ַּבַּדְרּכֹון: ָׁשב, ֶׁשּלֹא
 ַעל ְמָנת ַלֲחזֹר.

 
 ָעגֹות ּוְלַעִּזים ִנְלָהִגים ִמְּבִלי ְלִהְזַּדֵּקק ְלַרְמזֹור

 ה. ִהְתַלֲהבּות ַהּמֹוָצאֹותֶׁשּיֹוִדיַ� ֶאת ַקו ַהֲהָכלָ 
 ְּבַּפְרָלֶמְנט ַהְּפִליטּות ְמַהְבֶהֶבת ְּכמֹו ְׁשֵני ַמְסלּוֵלי ַהֶּמֶכס:

 חֹוף ַהִּמְבַטִחים ֶׁשל ֶזה ֶׁשעֶֹלה הּוא �ַ� ַהֶּתִריֹון ֶׁשל ֶזה ֶׁשּיֹוֵרד.
 ֵאּלּו ְוֵאּלּו ְמַגְּׁשִׁשים ַאַחר ִׁשְגָרה ַחְסַרת ּפֹוִליִטיָקה,

 ְתּגֹוְׁשׁשּות ְּבִלי ִעּמּוִתים, אֹו ֲעמּוָתה ְּבִלי ְיִריִבים.ִה 
 ַּדְוָקא ָהַעְמָּבה ַמְזִּכיָרה: ַּבִית, ְּכמֹו ָּכל ֶהֵּכרּות,

 ֵמִביא ַּגם ִהְתמֹוְדדּות.
 

 ָאקּוט ַּבּבֹוְרִחים ְּבֻמְצָהר, ֶאָּבֵדל
 ִמן ַהּנֹוְטִׁשים ִמֶּׁשְּכָבר. ִּתְקַות ַהְּיִחיִדים

 ְלַסֵּדר ְנִסּבֹות ְלִהְסַּתֵּדר ָּבֶהן, ְּכמֹו ְלָהֵסב
 אֹו ַּבִּמְקֶרהְּבִסְדָרה ֶׁשֶּנֱעְרָכה ָלֶהם, ָלדּור 

 ָנכֹון,־ַׁשֲחִרית, ַּבְּזָמן ּוַבָּמקֹום ֶׁשִּיָּמֵצא ֵאל־ְּבקֹוַרת
 ִריְּבִׁשּנּוי ָקבּוַ�, ִלְהיֹות ַהֶּמְרָחב ַהִּמְדּבָ  ִּבְזַמִּנּיּות ֶהְכֵרִחית,

 ֶׁשל ַהְּנדּוִדים ַהְּמַבְּקִׁשים ֲאִחיָזה ָּבעֹוָלם, ִהיא ְּבִסיס ַהִהְזָּדהּות
  ִמְתַּפֵּׁשר ֶׁשִּלי, ִעם חֹוֶתֶמת ָהַעְמָּבה ַהְּמָסֶרֶבת ָלֶרֶדת.־ַהִּבְלִּתי
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 ַהַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית,
 ִמְפֶלֶצת ֲאֻדָּמה עֹוֶלֶבת,

 ְּבֶרֶנרּתֹוַבַעת ְּבָכל יֹום ֶאת ָּדמֹו ֶׁשל 
 ִמיֵדי רּוחֹות ָהְרָפִאים ֶׁשל

 ַּכְפִרֵיי ַסַלֶמה
 ַּגם ִאם ִּבְבִלי ַּדַעת.

 
 ְּכֵרָסּה ַמְאֵּפְלָיתּובְ 

 ָּכבֹוד,־ְמׁשֹוְטִטים ְרָפִאים ֶׁשל ֲאָנִׁשים ַחִּיים, ְּפׁשּוֵטי
 ְמצֹוא. ְׁשקּוִפים ְּבמֹוֲעָדם, ְראּוִיים ְלֵעת
 ֶׁשָּמא ֲאֵליֶהם ִנְכְּתָבה ָהִאֶּגֶרת:
"ִּכי ֶאְזָרחּוֵתנּו ַּבָּׁשַמִים ִהיא".



 

 
 

 

 

 

  נכונים לזמנם
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 ַאֲחרֹון ַהֶּקֶנִדים ֵמת ַהַּלְיָלה.
 

 לֹא ְּכמֹו ָרִּבין,
 לֹא ְּכמֹו ֵמִאיר ֲאִריֵאל,

 ֲאִפּלּו לֹא ְּכמֹו ַעְצמֹו.
 

 ָמה ָהָיה ַּבֵּׁשֶבט ַהֶּזה,
 ְּכמֹו ְׁשעּוִעית קֹוֶפֶצת אֹו ַּפְלצּור ִׁשּכֹור

 רּוַ� ְוֶקֶסם ְמקֹוְמִמים,־ַּגּסּות
 ַהְבָטחֹות ּוְזּגּוִגיֹות.

 
 ָמה ָהָיה ָּבֶהם
 ָמה ָהָיה ָּבֶהם

 ָּבַעם ּוְבַמְנִהיָגיו, ַהחֹוְלִמים ְוַהְּמַפֲחִדים ַלֲח�ם
 .ֶׁשֶאְפָׁשר ַאֶחֶרת

 
 ִמן ַהִּמְפָרץ,
 ִמן ַהִּקְדָמה,

 ִמֶּמֶסצ'ּוֶסְטס ְוַעד ֶטְקָסס ּוְבֲחָזָרה,
 ְמחֹוְקִקים ּוְנִתיִנים ַמְרִּכיִנים רֹאָׁשם,

  ִמּתֹו� ֵׁשָנה.
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 טלסקרין
 

 ֻקְרטֹוב ִמַּסִּכיֵני ַהִּגּלּוַ� ַהֵּקהֹות ֶׁשל ִויְנְסטֹון
 ,ָּדֵבק ְּבַאְבָטָלִתי

 .ִּבְלִּתי טֹובִּבְלִּתי ַקר, 
 

 זֹאת ֲהָוָיה ְסֵבָאה
 .ֶנְעֶּדֶרת ִקיצֹוִנּיּות, ְנטּוַלת ִהְתַרְּגֻׁשּיֹות

 .ָמה ֶׁשָּצִרי� ֻהְחַלף ַּבֶּמה ֶׁשּצֹוְרִכים
 ְצִליפֹות ָהרּוַ� ְּבַּמְזָגִנים

 ַהְּמַוְּסִתים ֶטְמֶּפָרטּוָרה ֲאִחיָדה
 .ְמֻמָּצַעת

  ֶטֶלְסְקִרין ָיִעיל יֹוֵתר
 ְּבֵׁשם ָארֹ� יֹוֵתר

 ָהִאיְנֶטְרֶנט ֶׁשל ַהְּדָבִרים
 ֻמְסֶוה יֹוֵתר, ָרֵעב יֹוֵתר, ְמסָֹאב.

 
 ,ַהְּנִביִאים ָּתִמיד רֹוִאים ַלֵּלָבב

 ְמַדְּיִקים ַּבֹּתֶכן ּוַמְחִטיִאים ֶאת ַהּצּוָרה
 ְיֵדי ָּכ�: ֶאת ָהַרִּבים־ְוַעל

 ֵמְראֹות ַהַּׁשֲאַנִּנים ִמְּנעּוֵריֶהם
 ֶאת ֲעִריצּות ְזַמֵּניֶהם.

 
 ,ְנִביֵאי ַהּצּורֹות ִמְתַּגְּלִחים ַאֶחֶרת

  .ְּבַתֲערֹו ֶׁשל אֹוָקאם
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 אודים
 

 ְמַלֲחֵכי ַהִּתְלָּתן ִּביקּוֵמנּו ַהַּדל
 חֹוְרִׁשים ִּבְׂשדֹות ַהֶּׁשֶמׁש.
 ִנְמֵׁשי ַהְּמָלאכֹות ְמַנְּקִדים

 ִמַּמְׂשֻּכְרָּתם.ֶאת ַהּתֹוֶחֶלת ֶׁשֻּנְּכָתה 
 

 ַצְיָתִנים ִנָּצִבים ְּגבּולֹות ּוְדָגִלים
 ְּבֶעְמַּדת ָהאֹוֶרֶזת ַהְּמַחֶּלֶקת ַׂשִּקּיֹות
 ֵּבין ְׁשַלל ַלָּקֵטי ַהִּתְצרֶֹכת ְלַסֵּליֶהם.

 
 ַמֲעִלּיֹות ָההֹון טֹוֲחנֹות ְלַאט

 ֶאת ֶחְסכֹונֹות ַהְּנָמִלים ְוִקֵּניֶהם. 
 נֹוְׂשאֹות ִאִּיים ְמָכִליֹות ִּבָּזה

 .ֲעבּור ָראֵׁשי ַהִּמְקָלִטים ּוְבֵניֶהם
 

 ֶלֶחם ֲאפּוי ְּבֵׁשָכר
 .ִנְטָּבל ְּבָנִזיד ֶׁשל ַּתּפּוִדים

 ַאִחים ֶׁשִּנְמְּכרּו ְּבָפחֹות ִמֶּזה
  ִמְתַּגְעְּגִעים ְלִסיֵרי ַהּׁשֹוִטים.
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 לא חשוב על מה
 

 ָהאֹוְקָינֹוס,ַהָּׁשַמִים ּגֹוֲהִרים ַעל 
 ַמְנִמיִכים ׁשּוט, ֲאֹפִרים ֵמעֹוָדם:

 ְנִטיןַהִּטיַ� ֶׁשִּבְקֵצה ְפלֹוֵר ְּכמֹו 
 אֹו ַהֶּמֶלט ַהֻּמְבָרח ֶאל ַעָּזה.

 ָּבַאְפרּוִריָתם ְּכָבר ֵאין ְלַהְבִחין,
 אֹו ֶׁשֶאְפָׁשר ְוֵאין ָרצֹון.

 
 ַמְעַּגל ַמְפִּגיִנים ּדֹוֵרׁש ַהְעָלַאת ָׂשָכר,

   ּוְׁשָחִפים ְמַחְרְיִנים ַעל יֶֹקר ַהְּמִחָּיה
 ֶׁשל ְּתֻלּנֹות ַהַּתָּיִרים. 

 
 ַחּלֹונֹוָתיוְּפֵני ַהַּמְעָּגל, ּבְ ־אֹוטֹוּבּוס ִמְׁשָּתֶהה ַעל

 ִמְׁשַּתֶּקֶפת ַסְבָלנּות אֹו ֵהָעְדָרּה
 ֶׁשל ִּתְכנּון ָלקּוי, אֹו ֵהָעְדרֹו, 

 אֹו ֶׁשֶאְפָׁשר ְוֵאין ָרצֹון.
 

 ַהְּמַאֲחִרים ִמְתַנְּׁשִפים ְּבַכְרִטיֵסיֶהם
 ָהאֹוטֹוּבּוס ַמְסִּדיר ְנִׁשיָמתֹו.

 ַהָּׁשַמִים ִנְפָרִדים ִמן ַהָּים ְלָׁשלֹום,
  מֹוִתיִרים ׁשֶֹבל ַעְרִפִּלי ְלִהְתַנֵּׁשק ִעם ַהִּפיַ�.
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 , שבוע ראשוןטראמפ

 
 ַאְבֵנטֹו ֶׁשל ַהְּכִסיל ְוֶחֶבר ַּגְרִזיָליו

 ְמֻהָּדִקים ֵהיֵטב ְּבֵאיָבָתם.
 ָחָצץ ִמֵּליֶהם ְמַפֵּזר ִּבְנִדיבּות

 ַמְמַּתֵּקי ִׁשָּממֹון ַלְּמֻׁשְעָמִמים ְּבֵחרּוָתם.
 

 ַהָּקִצים ְּבִנְצחֹונֹוֵתיֶהם ְמִעיִרים
 ִּפיִלים ְיֵׁשִנים, רּוחֹות ִמְלָחָמה,

 ַמֲאָבֵקי ַיֲהלֹוִמים ּוִמְלֲחמֹות ְיֻרָּׁשה ְסִביב
 ֲעָנק ַּתְכִׁשיֶטיָה ֶׁשל ִאָּמא ֲאָדָמה.

 
 ָּבֶניָה ֶנֱאָנִקים ֵּבין ְקַטֵּני ַהֶּתֶקן ְוָהַאְׁשַראי:

 ְּבִצְדָקָתם ַהּלֹוֶהֶבת לֹא נֹוְתָרה ֶחְמָלה
  ַלֲחמֹור ַהּכֹוֵרַ� ַּתַחת ַמָּׂשאֹו.
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 אחר נבות תלושים אגור
 

 ָאֵכן ָרַצח ְוַגם ָיַרׁש
 ַהְּיֻרָּׁשה יֹוִציאְוֶאת ָּכל 

 ַּבַּמֲאָבק ַהִּמְׁשָּפִטי.
 

 ָרַצח ְוַגם ָיַרׁש
 ְוַאף ִּבְזֵּבז ַלִּביב

 ְּכָלִבים ַעָּתה ָי�ּקּו ַהָּדִמים ָסִביב.
 

 ָוָרׁש ָיַרׁש ָרַצח
 לֹא ֶּבַצע ְּבֶחְפצֹו

 ְּבִלי ֵחֶפץ ְּבִבְצעֹו:
 

 ַרק ֲהָנַאת ָהרַֹ� ִלְזרֹוַ� ְּבאֹונֹו
 ּוא ִלְׁשֹמַ� ִסּפּוק ָקפ

  ֶׁשהּוא עֹודֹו ֶיְׁשנֹו.
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 קינה וקין
 

 ִטְפָסר ִטֵּפׁש ְּבָׁשִנים
 ִנָּצב ַּבֲעַדת מֹוְסֵדי ָאֶרץ, ְיׁשֹוֵרר ַּבַחּלֹון 

 ְלׁשֹוֵבָבּה.
 ו ַהַּמְרֵּגָעה,ֶעה ִּבְגֵאיֹון יֹוֶרה ֵדָעה: ָקו ְלַק ָהרֹ 

 ְוַצו ָלָצו ְּבָלׁשֹון ַאֶחֶרת. ְיִגַעת ָּבָׂשר ִהיא 
 סֹוף ָּדָבר.

 
 ַּפס ָמדֹון ּוְרעּות רּוַ�, 
 ְּבַמְעְּגֵלי ֶהֶבל ְיִפיֵסִני:

 ָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם
 ִּכי ִאם ֵאיַפת ָרזֹון ַאַחת ְקַטָּנה.

 
 ְּבקֹול ַעּנֹות ְּביֹום ֵאידֹו

 ִּתיֵאַדע ִלְׁשֹמר ְמֹאד. ָלֵכן ִהַּגְד 
  ְולֹא ַאְפִריא, ַוְּנִהי ְנִהי ַּפְרּגֹוד.
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 הֹוֶלֶכת ּופֹוֶחֶתת ְּכמֹו ְּדבֹוֵרי ֵּתֵבל
 ֶחְמַלת עֹוְקֵפי ַהַחָּלִׁשים.

 ַהַּׁשִיׁש ִאיַטְלִקי, ָהָרָעב ַּגם ֵּכן,
 ֻמָּגׁש ְּבִתְפֶאֶרת ַרָּוִקים.

 ֵנֵדי נֹוְזִלים זֹוְרִמים, קֹוְרִסים
 סּוִסים ַדֲהרֹותּכְ 

 ְּבִלי ַלַהג אֹו ִמְבָטא,
  ִּבְלִּתי ֵלב ֶׁשָּיִׂשים.

 
 ַהְּדָבׁש ֵאינֹו ָחָלב,

 מֹוַתר ַהִּתינֹוקֹות. ְּכִביִׁשים ְוַגם חֹומֹות:
 ִלְבנֹות ּוְלִהָּבנֹות. ֶחְלַקת ָּגלּות ִלְזרַֹ� 

 ָּבּה ֲחלֹומֹות ַוֲהָבנֹות,
 ֲחתּוִמים ְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות. 

 
 ּמֹוָתרֹות רֶֹאה ְוַטחִּתינֹוק ַה 

 ִלּבֹו ַהַּדל. ַהַּׁשִיׁש ָזב, ַּגם ַהָּזָהב,
 ָּכאֹוָצר ַהִּנְצָּבר ְּבֶמְחָּדל. ֶחְמָלה ֵאיֶנָּנה ִמַּדֶּבֶקת,

 ַאף לֹא ֲעִקיצֹות ְּדבֹוִרים. ֲאַבק ַהְּׁשָכבֹות ַהֵּגאֹולֹוִגּיֹות
 ֶנֱאָסף ְּבַטְבַלת ַהַּמְחזֹוִרים.



 

 
 

 

 

 

תאנים ותואנות
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 ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ּפֶ 
 ַּבְּׂשִמיָכה ַמְזִּכיר ִלי: ַרח

  .לֹא ַהּכֹל ָׁשחֹר
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 דרוש על הפשט
 

 ְּפַׁשט ַהְּדָבִרים ִנְרֶאה ְוֵאין מּוָׂשח.
 ֶיְׁשָנןֵעיֵני ֻאְלָּפן ִיְבהּו ּבֹו, ַּבֲאֶׁשר 

 ִמְּבִלי ֶאְגרֹון ְלַמֵּלל. ְצחֹוֵק� ִּתְמָסח
 ,ְצִּביעַ ַהִּמְתַּגֵּנב ְלֶעְבִרי, אֹוֵרב לְ 

 
 ְמַכֶּלה ֶאת ַזְעִמי ִּבְנִקיַׁשת ִׁשָּניו.

 ֵּתֵבל ִהיא ְּכמֹו ָהִריְזְנָראד
 ָׁשִנים־ְוָכל ְּתקּוָפה ִהיא ְקרֹון

 ּבֹו ְּתחּום ָוִגיל ִמְׁשַּתְּלִבים.
 ְּבֻקַּפת ַהַּכְרִטיִסים ֵיׁש ִּגיר

 
 ִלְרׁשֹם ּבֹו ַהְצָלחֹות ְוִתְסּכּוִלים

 ְּבִמְנֶסֶרת ַהַּמָּבִטים ֶׁשל ִמְתַלְּמֵדי
 ַהִּמְתַקְּנִאים. ַמְרַבֵּדי ַהִּנָּסיֹון

 ֶנֱעָרִגים ֵמֲאֵליֶהם. נּוִרּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות
 ת,ִנְטוֹות ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ְוִנְתלֹות ְּבֻסּכֹו

 ַהּבּוְדָהה,  ַעל ַאּׁשּוִחים, ְלַרְגֵלי
 

 ָסִביב ְלַרְנגֹוִלי. ִמְתְקָנִאים ְמדּוְּפָלִמים
 עִֹלים ְויֹוְרִדים ְּבַמְסלּוִלים ְמַלְלְיִנים.
 מֹוְנִטיְפיֹורֹות ַוִּתיקֹות טֹוֲחנֹות ֶאת

 ַהְּנָׁשָמה ְוגֹוְרסֹות ֶׁשֵאין ִמַּמה ַלֲחׁשֹׁש,
 ַעד ּוַמְׁשִּביתֹות ֶאת ַהַּבָּטָלה:ְמַאְלְחׁשֹות ֶאת ָהַר 

 ַהּׁשּוק עֹוד לֹא ִנְסַּגר, ִּכי עֹוד לֹא ָמָחר,
 ֵאין ַלְחּדֹל! –ָאז ָּכל עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול 

 
 ַהַּגְרִעין ַמֲאִמין ֶּבָעִתיד, ָּכמֹוהּו

 ַּגם ֶאֶבן ַהִּפָּנה. ַהַּׁשֶּלֶכת ְוַהְּטָפחֹות
 ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהן,ַחְׁשָּדִנּיֹות, ְוָהֱאֶמת 

 ְלעֹוָלם לֹא ִּביֵדיֶהן. ַהָּׂשֶדה
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 הּוא ִזיָרה ֶׁשל ְּכִמיָׁשה ּוְצִמיָחה,
 ַהַּמָּטע הּוא ִהְתַחְּדׁשּות, ַהֶּכֶרם

 
 ַקְרָנָבל. ְמחֹול ָהַאָּילֹות

 ִּבְמנּוַסת ַהְּׁשָאגֹות ֵאיֶנּנּו
 ַּפַחד ֶאָּלא ּכַֹ� ִהָּׂשְרדּות

 ָהַאִּמיִצים, ֵאּלּוֶׁשל ְמֻחָּכֵמי 
 ָהעֹוִׂשים ְולֹא ַרק ִמְתּבֹוְנִנים.

 
 ּוְתבּוַנת ָהרֹוִאים ִהיא ִלְדרֹׁש

 ֻאְלָּפן ְלִבּטּוי ַמְחְׁשבֵֹתיֶהם,
 ,ׁשֹוְתִקים ִמְּפֵני ֶאֶלם ַהּתֹוָבנֹות

  ָחִׁשים ְּבָכל ִסיב ֶאת ְּפַׁשט ַהַחִּיים.
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 אישונים

 
 

 א. בני חושך
 

 ַהחֶֹרף ְּכֵבִדים.ֶאְׁשְּכלֹות 
 ֲעִסיָסם. נֹוֵטףְצָלִלים 

 ֵהם ִנְׁשָּפִכים ִמן ַהֶחֶדר ֶאל ַהחּוץ.
 

 ַּגְרְּגֵרי ֶקַרח נֹוְׁשִרים.
 ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶלג ְּכָבר ָׁשַכְחִּתי.

 ַהֶחֶדר ָיתֹום ָעזּוב,
 ֵריק ִמְּפִתיִתים ּוִפְטּפּוִטים.

 
 
 

 ב. בני אור

 
 ְּמִׁשי.ַהְּכפֹור נֹוֵׁש�, ִׁש 

 ָנחּוׁש ִּבְרִכיָבתֹו ְּבִכְרָּכרֹות ְּפתּוחֹות.

 ְׁשִביֵלי ַהָּפז ֶׁשל ַהְּבִדידּות
 ְמַמֲהִרים ְלַתְעֵּתַ� ַּבְּמַהְּלִכים ָּבֶהם.

 ִנְצנּוֵצי ַהְּדָמָמה ַמְפִליִאים ִּבי ָיְפָים,
 קֹוְרִאים ִלי ְלִהְׁשּתֹוֵמם

 ֵּבין חֹוֵפי ַהֶּמְרָחק ֶׁשל ָרֵחל,
  ִלְתֵכֶלת ַהַּׁשַחק ֶׁשל ֶוְרֶלן.
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 בורא פרי

 

 ַהֶּגֶפן ַהִּמְׁשַּתֶּפֶלת ַּבּמֹוָרדֹות
 סֹוד ָלֲחָׁשה:

 ְוַהַּקִיץ ִמָּיד ָאַטם ָאְזָניו
 ֶּפן ִיְׁשַמע.

 
 ְּבָרִזים ִנְהֶיה ָאַמְרִּתי ָל� ַוִּנְזרֹם

 ְּבָרִזים ִנְתַחֵּפׂש ְוׁשּוב
 ְּתׁשּוֵׁשי ַמְחבֹוא. ,ִנְמָצא ֶאת ַעְצֵמנּו

 
 עֹונֹות לֹא ָׁשַאְלְּת ְולֹא ֵהַׁשְבִּתי,

 ְׁשִקיעֹות לֹא ָלִויִתי ּוִמֵּמיָלא ַּגם לֹא ֶהְחַזְרִּתי.
 

 ֶזה ַהֶּנַצח, ָיַדְעִּתי.
 ַּפְרַּפר ָעצּוב ִמְתַּכֵּנס ְּבָיֵדינּו,

 ׁשֹוֵכַ� ַא� ְלֶרַגע ֶאת ּתֹוֶחֶלת ַחָּייו.
 ר ְצַמְרֹמרֹותִחּבּוק ֶׁשֵּמִמי

  ְּבַׁשַער ַיִּציג ָּכל ַהְּזָמן.
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 רואה חשבון
 

 א. כאן ועכשיו
 

 רֶֹאה ֶחְׁשּבֹון ְּבֵעיַנִי�
 ַחּיּות ֶׁשל ּגֹואֹות ְּבֵרכֹות

 ֶׁשָּׁשַמְעְּת  ִמִּלים ַעל ַמְפִליגּו
 .לֹוַמר ָרִציִתי ִּכי ְוֶׁשָּיַדְעְּת 
 ְּבַכֵּפ� עֹוָלם חֹוֶבֶקת
 ְׁשלּוחֹות ְלַהְׁשִּכיַ�  ִמְזָּדֶרֶזת

 ,ַאִׁשיׁשֹות ִלְטֹמן ּוַבִּקיר
 .ַמָּסה ְליֹום ָּבֶהן ִלְסֹמ�

 
 

 ב. שם ואז
 

 ְּבֵעיֶניָה  ֶחְׁשּבֹון ָרִאיִתי
 ַהָּׁשִנים ִמּלּוחֹות אֹוֵזל
 ֻׁשְלָחן. ֶמַלח ְּכמֹו

 – ָּדָבר ֻיַּלל ַהָּקִציר ּוְבַׁשְדמֹות
 .ָּבֶהן ָׁשֲעטּו ִּדְמָעָתּה ַאְרָיָות ַהּלֹא

 
 ,ָהרּוַ�  ִמן ִנְפָרד ַהּגּוף

 .ִמּגּוף ִנְפֶקֶדת ַהֶּנֶפׁש
 ֶלָעָבר ַהֵּבינֹוִני ַמְעָּתק
  .ַלְּׁשִליִׁשי ַהֵּׁשִני ְּכמֹו ּדֹוֵקר
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 ֱאגֹוז ַלֲעטֹות ְּכֵנֶזר
 ּוְתֵאִנים ִּבְמקֹום ָּכְתנֹות

 ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן
 ִלְפרֹות.ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו 

 
 ָאז ִלְפרֹט ַיְחָּדו ַעל ֵנֶבל

 ַוֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור
 ְוַיְחָּדו ֶאל ִּגָּנה ָלֶרֶדת

 ְלַעֵּבד ְוַגם ִלְנצֹר.
 

 ְּכֵמי ַהָּפִנים ְוַהַּדַעת
 ֵהיִטיב ַהֶּמְרָחק ִלְנּדֹד. 

 ֵּבין ַהְּפדּות ּוֵבין ַהַּמָּטַעת
  ָקַרְבִּתי ֵאָלִי� ְמֹאד.
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 זמזומים
 

 ְצִליֵלי ַהַּלְיָלה ִיְנֲהמּו
 ֲחִריַקת ְּתזּוַזת ַהְּדָאגֹות.
 ַעְלַות ַאָּגֵסי ַהֵּבינֹוִנּיּות 

 ְמַרְׁשֶרֶׁשת ְנִגיסֹות ַּפְׁשָרִנּיֹות.
 

 ֵראִׁשית ָאְבַדן ַהְּנִׁשָּיה
 ִהיא ַּגם ְּבׂשֹוַרת ַהְּנדּוִדים:
 ְזבּוֵבי ַהַּמֲחָׁשבֹות ֵמֵפִרים

 ַרְדיֹופֹוִנית מּוַפָּזה. ְּדָמָמה
 

 ִּפְׁשְּפֵׁשי ָהֶעְלּבֹונֹות ִייְנקּו ַעָּתה
 ְׁשֵאִרּיֹות ָּכבֹוד ְוִדּמּוִיים,

 ְיָהֵבי ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשִהְרִהיבּו
 ְלַהְבֵהב ְלֶרַגע:

 ַהִּתְקָוה נֹוַבַחת, ְוַהַּׁשָּיָרה ׁשֹוֶכֶכת.
 

 ִּפְצֵעיֶהם ֵיָראּו ְּבָזִוית ַהֶּפה
 ן ְלַחֵּי� ְּבַהְפָרָזה,ַהְּמָמֵא 

 אֹו ֶׁשָּמא ְּבַטֲעמֹו ָהֲחַמְצַמץ ֶׁשל ָקֶפה ַהּבֶֹקר
  ֶׁשִהְזָּדֵרז ְלהֹוִפיַ�.
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 הדר

 
 ִצָּנה ַּתּפּוִזית ֶׁשִּנְסֶחֶטת ְיָדִנית

 נֹוֶׁשֶבת ְּכמֹו ְמַאְוֵרר ֶׁשל אֹוֶתְנִטּיּות
 קּום ַמְׂשִּכית.ֵמֵעֶבר ְלֶּדְלֵּפק ַר 

 ְמֻפָּזִרים ָסִביב ִמיֵני ִסְדִקית
 ְלַרְדיֹוֵטְיּפ ַהֵּמִניַ� ְּבַרַחׁש ָקֶלֶטת ְצֻהָּבה

 ַהְּמַסְלֶסֶלת ְׂשִריטֹות ֶׁשל עּוד, ָקאנּון, ְוִהְתַנְּגדּות.
 ֶׁשֶמׁש חֹוְגִגים ָּגִדיד נֹוָׁשן.־ַּתְצלּוִמים ְּפצּוֵעי

 
 ִמַּמַעל, ַטְּבעֹות ֶהָעָׁשן

 ִניֶמר ִנְמָהלֹות־ְרִּגיָלתֹו ֶׁשל ַאּבּונַ  ֶׁשל
 ִעם ֵאֶּלה ֶׁשל ּגֹוְלְדֶּבְרג, ִעם ְׂשָפַתִים ֶצַבע ָּדם:

 ֵאיֶזה ְסָתו ְמֻׁשֶּנה, ַיא ַחִּביִּבי.
 

 ָאָדם־אּוַלי ַּבֻּבְרָסה ֵאין ֵאמּון ִּבְבֵני
 ַא� ָּכאן ַיִּגיׁשּו ְל� ּכֹוס ְּפַלְסִטיק

 ַ�.ֲהָדִרים עֹוד ְּבֶטֶרם ֶהְרֵאיָת ַמְטּבֵ ־ֲעמּוַסת
 ְּבִחּיּו�, ַהַּסְחָטן מֹוִׁשיט ְל� אֹוָתּה ּוִבְתנּוָעה

 ַאַחת ׁשֹוֵלַ� ָיד ֶאל ַהְּסַמְרטּוט, ְלַנֵּגב
 ֶאת ַּדם ַהַּתּפּוִזים ִמן ַהָּיַדִים, ַטַּבַעת

 ִקּיּום.־ַהִּנּׂשּוִאין ְּכָבר ֻמְכֶּתֶמת ֶקַבע: ּדּו
 

 ְמַׁשְּכרֹות, הַטְּבעֹות ֲהַנְרִּגילָ 
 ַהַּמְׁשֶקה ַהִּמְתַחֵּמם צֹוֵרב ֶאת ַהָּגרֹון ְוַהִּזָּכרֹון,

 ְׁשֵניֶהם ִמְתּגֹוְדִדים ְּכֶנְגִּדי,
  ַמֲעִניִקים ִלי ִמְבָטא ְוִזּיּוף:
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 בהז
 

. ֶׁשָהיּו מֹוִפיִעים ַּבַּמְרּכֹול ַהְׁשכּוָנִתי ְחִּביַס  ּפּוִזים ַהְּיֻרִּקים ַיאֵאי� ָאַהְבִּתי ֶאת ַהַּת 
ַּבֲהמֹוֵניֶהם, ְּכמֹו ַּתְחִליף ְלַׁשֶּלֶכת, ְמַרְּפִדים ֶאת ָּכל ַהְּכִניָסה ְּבֵריַ� ֲחַמְצַמץ ֶׁשל 
 ְּכִביָׁשה. ַהֶּצַבע ַהִחֵּור ֶׁשל ְּפָלֵחיֶהם ְּכמֹו ִמְתַּבֵּיׁש ֵמעֶֹׁשר ַהְּטָעִמים ַהְּמֻכָּנס ָּבֶהם.

ֶׁשֶּזהּו ַחּלֹון ִהְזַּדְּמנּויֹות ָקָטן ְמֹאד ְוַצר ְמֹאד ַוֲאִני ּבֹוֵלס אֹוָתם ְּבִחָּפזֹון, יֹוֵדַ� 
ְוָהִעָּקר לֹא ְלַפֵחד ְּכָלל. ְותֹו� ָׁשבּוַ� אֹו ְׁשבּוַעִים, ַּבִּבּקּור ַהְּׁשבּוִעי ַּבַּמְרּכֹול, 

ם ֶׁשל ַהְּירֶֹקת ֻמְכֶּתֶמת, ְזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם, ְוַאַחר ָּכ� ָּכִליל, ַיא ַחִליל. ָים ָּכתֹ 
ֵעֶבר ּוְלָכל ִמְרֶצֶפת. ְוַהְּמִתיקּות  ַּתּפּוִזים ּוְקֶלֶמְנִטינֹות ַמִּתיז ָעִסיס ָּדִביק ְלָכל

ַהְּנִדיָרה ֶׁשל ַהַּתּפּוִזים ַהְּכֻתִּמים ָהֵהם, ֶׁשּנֹוְלדּו ֵמֲאבֹוֵתיֶהם ַהְּיֻרִּקים, ְמִתיקּות 
ָמּה, ַּגם ִהיא ִסְּמָנה ֶאת ְּתִחַּלת ַהּסֹוף. ַמְכִריָזה חֹוֶזֶרת ֵמַעצְ  ְוֶׁשֵאיָנּה ְלַׁשְחֵזרֶׁשֵאין 
־ְלִהְסַּתֵּים ְּבָקרֹוב. ָירֹק ֶׁשָעִתידַּתְמרּור ַחְׁשַמִּלי ֶׁשֶּזהּו ַא� ַזֲהרּור עֹוָנִתי ְּכמֹו 
 ֶזהּו. ִהּכֹונּו ְלִביַאת ַהִּמְׁשֵמׁש.־ָּכֹתם

ַהְּיֻרִּקים, ְּכֶׁשָּלַחִּיים ָהָיה ִריְתמּוס, ְוָחנּויֹות לֹא ָמְנעּו ֵאי� ָאַהְבִּתי ֶאת ַהַּתּפּוִזים 
 ֶאת ַהֶּטַבע ִמִּלְפ�ׁש ֶאל ְּתחּוָמן.

 ְוַלְּדָבִרים ָהיּו ָאבֹות ְוָעָבר ְותֹוָלדֹות
 ּוְׁשהּות ְוִזָּכרֹון ָׁשָרִׁשיםְוַלִּמִּלים ָהיּו 

 ְוָלֵעִצים ָהיּו ֲעָנִפים ְוָׂשָפה ְוֵעדּות
 ְוַלְּמקֹומֹות ָהיּו ְיָלִדים ְוֹאִפי ְוֵׁשמֹות
 ֶׁשּלֹא ִנְמָחִקים ִּבְמִחי ֵּתל ֶׁשֶּנֱחַרׁש

ֵמָחָדׁש. אֹו ְּכמֹו ֲאָבִנים ְרגּומֹות ֶׁשְּמָמֲאנֹות ְלֵהָעֵרם



 
 
 

 

 
 

 

 

  שנות אור
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 ַהִהְתַּבְּגרּות ִהיא ֲעִליָלהַּתְמִצית 

 ָאה ִלְסֶטָלה.ַהָּנָעה ֵּבין ְּבַלאְנׁש ִּדיּבּו
 ֹוֵאב ֶׁשַאֲחִריתֹו ִהיאַמָּסע ּד

 ּוְבִריָחה ִמֶּמּנּו ,ֲאלּוְנָקה
 ְוִׁשיָבה ַּבִּכּוּון ֶהָהפּו�, ֲאלּוְנָקהּבָ 
 .ֲאלּוְנָקהּבָ 
 

 ִלָּבם ֶׁשל ֲאֵחִרים?־ִלְסֹמ� ַעל טּוב ָאז
 ְּכִאּלּו ֵיׁש ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת!

 ַּתְחֶּתי� הּו הֹוֵל� ִלְסחֹב ֶאת ָהֲאלּוְנָקהִמיֶׁש 
 –ְוִאם לֹא ַעְכָׁשו 

  ?ֵאי ֵמַתי
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 פרטי הלילה ההוא

 
 ָּדהּו ְּבַאְרִכּיֹון ֹמִחי

 ַהַּמִּגירֹותִקְלֵחי ַהָּכִרּיֹות 
 ְּבַמֲהלּומֹות ְמֻחָּיכֹות
 :לֹא ָעְמדּו ַעל ַהֶּפֶרק

 ֶזה לֹא ָהָיה ְקָרב ַאֲחרֹון
 .ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּפָרִטית ֶׁשִּלי

 
 ְמֻאָחר יֹוֵתר ָנֲחָתה ָהֱאֶמת

  ַעל ָהָהר ְּכמֹו ִהְסטֹוְרָיה
 ):ֶמֶׁשק ַאְלּבֹוֶמיָה הּוא ּכֹל ֶׁשִּיָּוֵתר(

 ָּפָניו ִמְתַּכְרְּכמֹות
 ָהֵאׁש ַהּיֹוֶרֶדת ִמַּמַעל

 .ֶׁשעֹוֶלה ִמְּלַמָּטהִהיא ֶהָעָׁשן 
 

 ְּבֶהְבְּדֵלי ַהָּמקֹום ְוַהְּזָמן
 ָעלּו נֹוָׁשִעים ָּבָהר

 .ָלחּוׁש ֶאת ַהּקֹולֹות ְּבַחְגֵוי ֶסַלע
  ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה
 .ִנְבֵזיִתי ַעד ְמֹאד

 
 ְּבַרק ָׁשַדִי� ַהְּלָבִנים

 :ִי�ָלַעד ַמֲעִתיִרים ִּבי ְלַגּלֹות ֶאת סֹוד ּגֹון ִּפְטמֹוָת 
 ,ְּכֶׁשָחַׁשְבִּתי ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ָאִבין אֹוָת�

  לֹא ִנַחְׁשִּתי ֶׁשֶּטֶרם ֵהַבְנְּת ֶאת ַעְצֵמ�.
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 כעין האכזבה
 

 ֶּגָחִלים ֶׁשל ִזְכרֹונֹות
 :ְמַלֲחִׁשים ֶאת ֶׁשָהַדְפִּתי

 ַּגם ִמִּקיר ָהֶרֶמץ ָהֵאזֹוב ַמְמִׁשי� ִלְצֹמַ�.
 

 ְּבִכיס ַהֵּתָאבֹוןֶּפֶתק ֶׁשּמֹוַלל 
 ִמְתּפֹוֵרר ֵּבין ֶאְצָּבעֹות ְמֻבָּיׁשֹות:
 ֵאי� ָיכֹוְלִּתי ֶלֱאהֹב אֹו ְלִהָּוֵלד, 

 ְוֵאי� עֹוֶדִּני.
 

 ֶאת ַהְּסָתו ֶׁשל ְּתכֹל ֵעיָנִי�
 ְמַבֶּׂשֶרת ַמְחֵּבָצה ִצֹּפִרית ַאַחת,
 ְמַלְחַלַחת אּוִדים ְּכבּוִיים ִמְּכָבר.

 
 ַהָּיֳהָרהֲאִני ְמַכְרֵסם ִמְּגִבַּנת 

 ּוִמְתָחֵרט. ׁשֹוֵחר ִּתּקּון
 ּוְמפֹוֵרר. נֹוֵׂשא ֵעיַנִים ַלַּצָּמרֹות

  ְוסֹוֵרג ֵמֶהן ְטַלאי ְלֵביְנַתִים.
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 ִלְבנֹות ָהרֹאׁש ָׁשטֹות ָעֶדי�
 ּוַמְרִּכינֹות ְּתָרִנים.

 ָּבֵאׁש עִֹלים ִזְכרֹונֹוֶתי�
 ֳאָרִנים.ְּכמֹו ֶזֶרד 

 –ֵהן ְמַקְּפחֹות ַאְׁשָליֹוֶתי� 
 ֵהא ֶהֶבל ְנעּוִרים.

 
 ַּגִּלים ְמַגְמְּגִמים ַעד חֹוף

 ְּתׁשּוַקת ַמָּלח ָרחֹוק.
 סֹוף ַלּנֹוף –ָאְבַדן ַהֶּדֶר� 

 אֹותֹו ִּבֵּקׁש ִלְמחֹק.
 ִנְצנּוץ ַּגְלמּוד ִלֵּמד ִלְסחֹף

 ִמְׁשַנת ַהְּיָׁשִרים.
 

 ּפֹוַרַחתַקְרַקע ַהָּים 
 .ִּגְבעֹוֵלי ַהֲחלּוִצים

 סּוַפת ַהְּתהֹום ׁשֹוַכַחת
 .ִנָּצֵני ַהֲחרּוִצים

 ֵראִׁשית ְּדָבִרים רֹוַתַחת
 .ַּבְּתָלִמים ַהּבֹוֲעִרים

 
 ֲאִויר ָרְקעּוי ׁשֹוֵר 

 .ַּבַּמְחֵרׁשֹות ִרָּנה
 רּוחֹות ְצִפיָרה ָּתְקעּו

 .ׁשֹוַפר ֲאִבּיֹוָנה
   ָׁשְקעּוְיֵגֵעי ֲהָפרֹות 

   .ָסִביב ָּכְתֵלי ְׁשָבִרים
 

 ְועֹוָדן ַמְפִליגֹות ְּב�ֶבן ָיִמים 
  .נֹוְׂשאֹות ֶאת ֶאֶלם ְּתָרֵניֶהם ַהֻּמְרָּכִנים
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 התרועעות במוזיאון הזכרונות
 

 ִטְרטּור ַהַּמְזָגן ֶׁשָּקַרס
 ַיֲחִריד ֶאת ָאְזָני. ְּבֵהָעְדִרי ָלַעד

 ָהָיה, ַאףֲאִני ְמֻׁשְכָנע ֶׁשָּכ� 
 יֹוֵתר ֵמֵעץ ֶׁשָּנַפל, ֶׁשּלֹא ָהִייִתי ָׁשם

 ַּבַּיַער, יֹוֵתר ִמּסּוס ֶׁשָּכַרע ַּבַּׁשַער, יֹוֵתר
 יו.ַמְרְּכבֹוָת ֵמָאָדם ִעם ֵאֶׁשת ֲחֵברֹו, ֶׁשּבְֹׁשׁשּו 

 
 ְנִקיַׁשת ַהּכֹוסֹות ִמְצַטֶּלֶלת,
 ַמֲאִפיִלים ַהָּתִוים ָּבִעָּפרֹון:

 ֵּטא ֶאת ָהֶרֶגׁש,ַהֵּמיָתר ְמבַ 
 ַהְּנִׁשיָפה ִהיא קֹול ַהִּליִּבידֹו. ַהֹּתף

 ְמַתֵּו� ֶנֱאָמן ֵּבין ַהְּׁשַנִים, ַמְכִזיב
 ִּפי ִסיָמן.־ַרק ַעל

 
 ֶּבָחֵצר ְמחֹול ַהְּפָסִלים ָּפַסק.

 ֲאִפּלּו ָהֶאֶבן ְצִריָכה ְמנּוָחה ְּבַהָּצגֹוֶתיָה.
 ִמן ָהרּוַ� ּוְתַסֵּנןֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים ִּתְלֹּגם 

 ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּסָּתת ֶׁשִּבֵּים אֹוָתּה,
 ֶׁשִהְבִטיַ� ְולֹא ָׁשָנה

 ֶׁשָּקַבע ְולֹא הּוָצא
 ֶׁשִּגֵּנן ְולֹא ִּגָּנה

 ֶׁשָרָצה ְולֹא ָרָאה
 ֶׁשָּמָצא ְולֹא ָיַדע

  ְוָהָיה ָהעֹוָלם. –ֶׁשָאַמר 
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 ֶנֱחֶנֶכת ִהְתַּפְּתלּות ַהִּמְׁשעֹול
 ִּבְצָעִדים ְמֻהָּסִסים.
 ֲאִני ׁשֹוֵקל ְּבכֶֹבד.

 
 ַהַּסְנִסִּנים ִסְרהּוֵבי

 ַמְפִציִרים ִּבי ְלִהְׁשַּתּנֹות.
 ָקֶׁשה ָּכֶאֶבן: ֲאִני

 ָראּוי ְלִהָּגֵרס. ,ָנכֹון ְלִהְתַנֵּפץ
 

 זֹו ְּכִביָׁשה ֶׁשָּיִמים ַרִּבים ּדֹוֶרֶׁשת,
 ַאף ּתֹוַבַעת, ְלַהְחִליף ַצד

 ַהְׁשִּפיל רֹאׁש.אֹו לְ 
 ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום

  ַמְמִּתינֹות ִלְתׁשּוַבת ַהִּמְׁשעֹול.
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 אני אשמח
 

 ּוִבְרִקיַ� עֹז ִלְבַנת ַסִּפיר ָׁשָחה.
 ַמִּגיד ִׂשיִחי ְּבִגיל ַּגֵּלי ְּבֵרָכה:
 ְּכדֹם ַהַּמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ֻּתָּמן,

 ַיְחָּדו ִאָּתם. ַאִּקיׁש ַּבַּמִים, ִמְׁשּתֹוֵלל
 

 ֶאָחד ִלְהיֹות, ְולֹא ַהֶּפֶרד,
 ְׁשִתיָקה זּוִגית ְוַדף ָלָבן.

 ִנְּקיֹון ַהְּצִליל ְּבִהְתַיֵחד ְּדָבִרים
  לֹא עֹוד ַיְח�קּו ַהִּמּלֹות ְּבֶהְגיֹוָנן.
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 טלאים

 
 ָהַאְכָזר ֶּבֳחָדִׁשים ׁשּוב 

 ָאבֹוָקדֹוַמִּׁשיל ֶאת ֵּפרֹות ָה 
 ַהְּמַדְּמִמים.ַּבַּמָּטִעים 

 
  אַוחְמלָ אֹוַפַּנִים ֶׁשל 

 ְמַדְּוִׁשים ַעל ַקו ַמְפִריד
 ַהְּמַסֵּמן ֶאת ֶהְבְּדֵלי 

 ָהֱאמּוָנה ְוַהְּפִתיחּות ֵּביֵנינּו.
 

 ָּכאן נֹוֵהג ַהִּזָּכרֹון ְּכמֹו ַּגָּנב ְּבֻחְלָיתֹו:
 ַלִּמְקַלַחת ִמְצָטֵרף ֶּכֶסף

 ְּכמֹו ַּתְכִׁשיט ֶׁשִּנְזַנח
 ִמְּפֵני ַהַחְׁשרֹות ַהִּמְתַעּבֹות.

 ָאקֹוְרד ֶׁשָּטִוית ִמְזַּדֵּמר
 ִמֶּפַלח ַרָּקֵת� ֶאל ֶּפֶל� ָיַדִי�.

 
 ָהֵעיַנִים ֶׁשָרִציִתי ִנְׁשְּכחּו 

 ְּבֵתָבה, ְולֹא ֶׁשל ֹנַ�.
 אּוַלי ֶזה ְמַעְרֵער ַעל ִצְדָקִתי,

 ֵאין עֹוד ִמי ֶׁשִּיְתַעְנֵין. ִמֵּמיָלאַא� 
 אֹוְרֶּכְסְטָריֹון ֶׁשל ְצָלִלים

 ת ָהְרחֹובֹות.ַחְמָׁש ׁשֹוֵקק ְּכָנַפִים ּבְ 
 

 ֵּתֶכף ׁשּוב ֶּפַסח, ִׂשְמָחה ַרָּבה:
 ַהְּגָבעֹות ִּתְתמֹוַגְגָנה. ַהִּנָּצִנים ֵיָראּו.

 ַא� ַהְרֵחק ִמן ַהְּקרֹוִבים ַהִּמְתַאְּסִפים,
 ֲעטּוִרים ִּבְׂשָלמֹות ָהֲאָדָמה,

 ַמְמִׁשיִכים ִלְרטֹט. ָאבֹוָקדֹוָה  ִלּבֹות



 

 

 

 
 

 

 

 

 מפעל הפיס
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 ָחַסְרנּו ְמַנֵּצַ� ֶׁשַּיְנֶחּנּו ַּבִּוּכּוַ�:
 ַאְּת טֹוָעה ְּפֶרְסטֹו ְּפֶרְסטֹו
 ַעְכָׁשו ִנְתַּפְסְּת  ְסַטָּקטֹו

 חֹוֵגג ֶאת ִנְצחֹוִני.ֲאִני ָאֶלְגרֹו ָאֶלְגרֹו 
 ה ֲאָבל ַּתְקִׁשיב ִליְנֵט ַאְנָּד 
 ֹו ֲאִני רֶֹאה ֶׁשַּגם ֲאִני ָטִעיִתי'ֲאָדג

 ַאדֹולֹוָרטֹו ֶזה לֹא ַיְחזֹר ַעל ַעְצמֹו.
 ִריַטְרָדנֹו ְסִליָחה, אּוף. מֹוְלטֹו

 
 ְוָאז ְלַׁשֵּלב ָיַדִים ְּבֶאְצְּבעֹות ַהִּפיִציָקטֹו

 ֶׁשל ֲהָוָיֵתנּו. ִלְמצֹא ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּפֹוִליפֹוְנָיה ְּבֶסקּוְנָּדֵתנּו
 ֶאְסִטיְנטֹו ָמא נֹון ְטרֹוּפֹו

 קֹון ָאמֹור, לּוִזיְנַגְנדֹו
  ַאד ִליִּביטּום.
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 ִנָּכִרים ְּבַכֲעֵסנּו
 ּוִמְתַנְּכִרים ְלַעְצֵמנּו.
 ַמְׁשִהים ַהְׁשָלָמֵתנּו,

 ִלְגנּוֵתנּו.
 

 ַהֵּביִתיִמְפַעל ַהַּפִיס 
 נֹוָצר ְּבַעְמָלנּות ָקָׁשה,

 לֹא ְּבַמָּזל ַא� ְּבֶחְמָלה ַרָּבה
 ַהְּמַגֶּׁשֶׁשת ַאַחר ָהֵאמּון ַהְּמֻחָּדׁש

 ֶׁשִּנְפַרם ְּבַמֲהמּורֹות ַהֵּׁשד
 ַהּדֹוֵגר ְּבָׁשְרֵׁשי ֵאיַמֵתנּו
 ּוְמַבְצֵּבץ ְּבדֶֹמן הֹוָרֵתנּו.

 
 ְּכמֹו ֵּתַבת ַּפְנּדֹוָרה,

 :ָיֵדינּו ָּבעֶֹקץ ּוַבַּמְרֵּפא אֹוֲחִזים ּבְ ָאנּו
 ְמַהְּדִקים ָיַדִים ְּכֵדי לֹא ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָהֶאָחד,

  ּוְבָטעּות ִנְדָקִרים ַּבֵּׁשִני.
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 ַהִּמְזָוָדה ַהָּקֶמִרית ֶנֱאֶרֶזת
 ְּבִמִּלים ַרק ַאַחר ָּכ� ַּבָּיַדִים

 ִּבְתנּועֹות ֵחרּום ַּתַחת אֹורֹות
 ְוצֹוְפֵרי ָהַאְמּבּוַלְנִסים ֵנאֹון

 ַהּבֹוְקִעים ִמְּגרֹוֵננּו אֹו ֶׁשָּמא
 ֵמֵעיֵנינּו ְּבָגִדים ְליֹום יֹוַמִים

 ַׁשְמּפֹו ִמְבֶרֶׁשת ִׁשַּנִים
 ְּכִאּלּו ֵיׁש עֹוד ְלַמה ְלַצְחֵצַ� 
 אֹו ֶׁשּנֹוְתָרה ַרֲעָמה ַלֲחֹפף

 ְוַהֶּטֶלפֹון ָּתפּוס ְוָהַאְמּבּוַלְנס
 ִמְתַמְהֵמַ� ַוֲאַנְחנּו חֹוִלים

 ְונֹוָאִׁשים ַוֲחבּוִקים ַוֲחבּוִלים
 ְוִׁשְלֵטי ְיִציאֹות ַהֵחרּום
 ְמַסְנֵוִרים ֶאת ָהֵעיַנִים

 ְּכמֹו ָקָהל ֶׁשּיֹוֵצא ִמֵּתַאְטרֹון
 ְוָהַאְמּבּוַלְנס ַמֲחִריׁש ֶאת
 ָהָאְזַנִים ֲאָבל ֶׁשַּיִּגיַ� ְּכָבר

 ֶזה ֶּפַתח אֹוְוִנְמָצא ָלנּו ֵאי
 ָחָר� אֹו מֹוָצא אֹו ֶחֶבל

 אֹו ָמקֹום ְלִהְתַאְׁשֵּפז ְוָלנּוַ� 
 ְלַהְפִסיק ַלְחּדֹל ָלׁשּוב ִלְזּכֹר

 ֵאי� ָהִיינּו ֵהיָכן ִנְפַּגְׁשנּו
  ְוֵהַעְזנּו ְלַהְחִזיק ָיַדִים.
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 אחר ההפלגה 
 

 ְּבֶחְׁשַכת ַהִּמָּטה ֶׁשּקֹוַּׁשְׁשנּו
 ַאַחר ַהַהְפָלָגה

 ָנִמים ְׁשֵני ָזִרים.
 אּוַלי ֲאַנְחנּו ַמְׂשִּכיִרים ֶאת ַהַּבִית,

 ֶאת ַמָּצֵעינּו,
 ֶאת ַהַחִּיים.

 
 ְנִׁשימֹוָתִי� ׁשֹוֲאלֹות אֹוִתי

 ֵאי� ֲאִני ָיכֹול ְלַהִּכיר אֹוָת� יֹוֵתר ִמָּכל ָאָדם ַאֵחר
 ְולֹא ְלָהִבין ְּכלּום?

 ְלָהִביןֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה, ַּגם ְּבִלי 
 ֶאת ַהִחּיּו� ּגֹוֵרף ַהֵּלב

 ָהֵעיַנִים ֶׁשּקֹוְראֹות
 אֹוִתי ַהּקֹול ַהַחם ָהעֹור

 ֶׁשּלֹוֵחׁש ְּבֶאְצְּבעֹוָתי:
 ִנים.־לֹא־ִנים
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 ֶׁשֵּיַדע ִלְמחֹל, ִחַּלְלְּת ִמי 
 ְולֹא ָיַדְעִּתי ֶׁשּלֹא אּוַכל.

 ְמִחּלֹות ֵהן ְלַצִּדיִקים,
 ְוָקדֹוׁש ֲהֵרי ֵאיֶנִּני.

 
 –אּוַלי ִּדִּמיִתי ִלְהיֹות 

 ִנְקָּדׁש ִּבְקרֹוִבים ּוִבְרחֹוִקים
 ַא� ֲחלֹומֹות ְטרּוִפים ָנַדּמּו

 ָקַמל. –ּוַמה ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְצֹמַ� 
 

 ַהּכֹל חֹוֵלף, ׁשֹוֵכ�
 ִנְרָּגע ְּבטֹוב, ִנְׁשָּכח ְּבַרע.

 ְּפִגיַׁשת ִּפְתאֹום הֹוֶפֶכת ֶקַבע
 ְמֻחָּלל. –סֹוד ִנְסָּתר 

 
 ָאז ִאם ְלחֹול ָהַפְכנּו 

 (אֹו ֶׁשָּמא ַנְהֹפ�)
 ֵיׁש ּבֹו ֵאיזֹו ְמִחיָלה
  לֹוַמר ַּכּיֹום: ִהְנִני.



 

51 

 מילת הקסם
 

 ִחיָלה ַלָּׁשְואָהָאֶלף ֶׁשּלֹא ִהְת 
 ִהְתַחְּמָקה ְּבִדּיּוק ְלִחָּנם.
 ּוֵביָנּה ְוַלָּתי"ו ָצפּון עֹוָלם

 ַהָּכתּוב ְּבָׂשָפה ַעִּתיָקה
 ְמֹאד, ִׁשּמּוִׁשית ְמֹאד,

 ְׂשַפת ְסָתִרים ֶׁשל ָּבָצל ִמִּלְפֵני חֶֹדׁש.
 

 ַהַּמְחּבֹוִאים ְוַהַּתְחֹּפׂשֹות
 ֶטֶלפֹוִנים ּוַמְראֹותֵּבין ֳאָרִנים ַוֲארֹונֹות, 

 ְמַסְּיִמים ִלְתעֹות ְוחֹוְתִמים ֶאת ִטּיּוָלם
 ּפֹורִמָּכל ִצּפֹור ְוצִ 

 ְּבַתְרְנגֹול ֶׁשָּצַמח ֵמֶאְפרֹוַ� 
 ְולֹא ְּבִמְקֶרה.

 
 ְמַצֵּטט ִּבְמֻדָּיק ְּבִלי ִאירֹוְנָיה ְּכָלל ֲאִני

 ַעְצִמי ְוַעְרמּוִמי: ַעל
 ּום ָחֵבר, ַרק ּדֹוְקטֹור ִעם ּדֹוְקטֹור""ֵאין לֹו ׁשּום ֶעְזָרה, ׁש

 ְלַהְזִּכיר ִלי ְׁשִאיפֹות ְוַגם ַּתְכִלית
 ֶׁשל ֵאיְבֵרי ְׂשמֹאל ְוָיִמין

 ִלְסֹּגר ְּכָרִכים, ִלְכרֹ� ְּפָתִחים
 ְּבֹנַעם

 ִּכְר 
 סּו
 ַמי
...  
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 תפנית

 
 ִּבְפִנים ִּבְפִנים ֲאִני ָּדָבר ַאֵחר,

 ְוֵאיֶנִּני ּפֹוֵתַ�. ְמַצְלְצִלים ִלי ַּבֶּדֶלת
 ְּבתֹו� ְּבתֹו� ֲאִני ַיְלָּדה ְקַטָּנה

 ַא� ְּכֶׁשֲּאִני ִעם ֲאֵחִרים, ֲאִני רֹוַמְנִטיָקן ַמר ְמֹאד,
 ְּכמֹו ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּכַתב ַּפַעם אֹו ְּבדֹוֶמה ָלֶזה.

 
 ְוֵאיֶנִּני ּפֹוֵתַ�, אֹו יֹוֵצא ֵמַהֶחֶדר

 ְוֵאיֶנִּני ּדֹוֵפק ַעל ְּדָלתֹות, ְוֵאיֶנִּני 
 יֹוֵרד ָלְרחֹוב, ַרק הֹוֵל� ּוִמְסַּתֵּב�

 ְּבתֹו� ֶרֶׁשת ֶׁשל ְנָכַלי.
 ּוִמיֶׁשהּו ִהְלִחין ְוֶזה ֵאיְכֶׁשהּו ִהְזַּדֵּמר, ֲאָבל 
 לֹא ָעָׂשה ֶאת ְּבִדידּוִתי ָּפחֹות צֹוֶדֶקת. ַּגם

 ע ֶאָחד ְוֵאיֶנִּני.ָּכ� ַחִּיים ָּכאן. ֶרגַ 
 

 ִּבְפִנים ִּבְפִנים ֶיְׁשָנם ְּדָבִרים
 ֶׁשֵאיֶנִּני ָיכֹול ְלַסֵּפר ְלִאיׁש,
 ְלָמָׁשל ֶׁשֲאִני ַיְלָּדה ְקַטָּנה
 ֶׁשֵאיֶנָּנה ְמַבֶּקֶׁשת ְלָהַרע

 ְוֵאיֶנָּנה ְמֻסֶּגֶלת ְלַהְרִּגיׁש,
 (ַרק מֹוָדה ַעל ַמְדֵרגֹות ֶׁשֲחצּובֹות

 ֹוִכי, ְּכמֹו ֶׁשֶּלנֹון ָּכַתב, אֹו ְּבדֹוֶמה ָלֶזה.)ְּבתֹו� ּת
 ֲאָבל ִעם ַעְצִמי, ֲאִני רֹוַמְנִטיָקן ַחם ְמֹאד,

  ְוַעל ֵּכן ַּגם ָקִריר ְמֹאד, ְּכלֹוַמר ְּבִׁשְבִּתי ִעם ֲאֵחִרים.
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 בירשטיינסק
 

 ִאְצְטֻרְּבֵלי ַהְּברֹוׁש אֹוֲהִבים
 ֶאתֶאת ַהַּׁשִיׁש. ַהַּׁשִיׁש אֹוֵהב 

 ַהְּדיֹו. ְּבִעְּקׁשּות ְּגִליִלית ֵהם
 זֹוְלִגים ְּבַמַּׁשב ָהרּוַ� ְּכמֹו

 ִּפְתֵקי ַהַּמּכֶֹלת ִמן
 ַהְּמָקֵרר.

 
 ֶהְבֵזק: ּדּוַכן ַהִּמיִצים

 ְּבׁשּוק ַמֲחֵנה ְיהּוָדה. ְלִצּדֹו
 ִעּתֹון יֹוִמי ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ְזִכַּית ָקִדיְׁשַמן

 ָזֵקן ֵמִעיף ַמָּבט ּוְלִגיָמהִּבְפָרס ִיְׂשָרֵאל. 
 ְרָוָיה קֹוָלִנית, ּתֹוֶהה:־ּוְלַאַחר ַאְנַחת

  מענטשן?־קדיש זיינען מיר נישט אלעמעןַא קדישמן?  הייסטווָאס 
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 בערך כל האנשים (ויזלטיר בפייסבוק)

 
 ַהָּמָחר ַהְּמַדֵּלג ִהְקִּדים ְלַהִּגיַ� 

 ַמַּפל ַהַּמְחָׁשָבה.ְוִׁשְרֵּבב רֹאׁשֹו ְלָהִציץ ְלָאן נֹוֵפל 
 ֶזהּו ִעּבּוי ֶׁשל ָהרֹאׁש ַהְּמַפֵּזר ִמִּלים ַּכַּגְרְּגִרים

 ִמְּבִלי ִלְקרֹא, ִמְּבִלי ִלְראֹות ִאם ֵיׁש לֹו ִהְתַנְּגדּות.
 ָהעֹוָלם ֵאינֹו קֹוֵרא ִמִּלים ַהַּלְיָלה, ַרק ֵעיָניו ְמַרְּצדֹות

 ְּכַקְּבָצִנים ִּבְפֵני ַהְּמַלְיְקִקיםִּכְזבּוִבים ַעל ַהָּמָס�, ַמְפִצירֹות 
 ְּבִחּיּו� ִנְבֶזה.

 
 ַמּדּוַ� ָאנּו ַמִּגיִעים ִליֵדי ָּכ�:

 ְמַצְּלִמים ֶאת מֹוְצאֹוֵתינּו ְּבַחּלֹון ֶאָחד,
 ּוִמְתַעְּלִמים ִמֶּצַבע ָהָאָבק ֲאֶׁשר

 נֹוֵפל ַעל ַהָּצִגים?
 

 ֲאָבל ַהְּמׁשֹוֵרר ָיכֹול
 ֵמַעל ָעִלים ָּבְרחֹובֹות ַהִּויְרטּוָאִלּייםְלָהִסיר ָאָבק 

 ְואּוַלי ָּכ� ְלַרֵּגׁש, ְלַדֵּבר, ָלַגַעת.
 

 ְוַגם ֶזה ֵאיֶנּנּו סֹוף,
 לֹא הֹוָכָחה אֹו ּתֹוֵכָחה,

 ִּבְמקֹום ַקִּדיׁש, ִּבְמקֹום ֵזָעה ָקָרה,
 ִּבְמקֹום ְלַמֵּלא ַּבָּקַׁשת ִסיָגְרָיה ַאֲחרֹוָנה:

 
 ְּפָרם, ִמִּלים ְמֻדָּיקֹות־ָּפם ַרק ְלַזֵּמר,

 מֹוִעילֹות ְּכמֹו ּכֹוסֹות רּוַ� ַלֵּמת
 ְיכֹולֹות ַאף ֵהן ִלְהיֹות ְמֻצָּיצֹות ּוְמצּויֹות:

  ִׁשיָרה ִהיא ְנִׁשיַקת ָהַאְקִלים, ַהָּלׁשֹון, ָהֱאֶמת.
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  רפסודיה בודדת

 
 ָּפַנס ָהְרחֹוב ִמִּלים ִהִּתיז

 ִהְׁשִחיזֲאֻלָּמתֹו ֵהיֵטב 
 ֶאל ּתֹו� ֵעיָני. ְּכמֹו ַהֹּתף

 ִהָּכה ַּבֶּקֶצב ֶׁשל ַהּנֹוף
 .).ַּבִית. ָׁשַמִים. ֶּדֶר�(
 

 ִׂשְמַלת ִאָּׁשה ַּבֶּדֶלת
 ַהִּנְפַּתַחת ְּכמֹו ִחּיּו�.

 ִּכְתֵמי ַהחֹול, ִסָּכה ּפֹוֶזֶלת
 ְוִהּסּוָסּה ַמְסִּגיר ִּדְכּדּו�

 ).ְמֹאדֵהם ָאֲהבּו אֹוָתּה (
 

 ֶהָחתּול ַהְּמֻׁשָּתף צֹוֵעד
 ִמן ַהַּגג ַהָּצהֹב ְלַאט יֹוֵרד

 ִמְתַמֵּתַ� ֶאל ִנְקַזת ַהְּכִביׁש
 חֹוֵטף ֶחְמָאה ְסרּוָחה ְּבִחיׁש.

 ).ָּכל ָהְרחֹובֹות ָהיּו ְׁשֵקִטים(
 

 ַהֶּדֶׁשא ְמַלֵּטף ָיֵרַ� 
 .ֵמַעל ָּפָנס רֹוֵטן זֹוֵרַ� 

 ַּכַּגּבֹותַהַּזִית ָּכפּוף 
 ֶׁשָּבֲחנּו ִמְסְּפֵרי ְּדָלתֹות

 ?).ָמה ֵהם נֹוְׂשִאים ָׁשם ְלַמְעָלה(
 

 ִסּבּוב ַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַּסִּכין
 סֹוף ִמיֶׁשהּו ַיֲאִמין־סֹוף

 ֶׁשֵּיׁש ִליׁשֹון, ְלִהְתּכֹוֵנן ֲעַדִין
 .ְלַחִּיים, ְּכֶׁשַּתְכִריִכים ַאִין

  ).ְּכֶׁשֲחצֹות ַהַּלְיָלה ַּתְרִעיֵדםָזכֹר ִנְזּכֹר ֶאת ַהְּדָבִרים (
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* 
 

 ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה ַהַּנֲעָרה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
 ְוָאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו ַּכַּדק. ֶמַלח ָהָאֶרץ ֶמַלח ֻׁשְלָחן

 ִנְסָחר ִמָּיד ֶאל ָיד. ֶהֶבל ִּפיֶהן ֶׁשל ַּתְׁשָּב"ר
 יב ֶׁשל ַעְצָמן.ְמַקֵּים עֹוָלמֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים ּוַמֲחִר 

 
 ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה ַהַּנֲעָרה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ְּדָבִרים ֶׁשִּנְתָּפִסים ַעל ַהּדֹור. ּוִבְּטלּו ִּבְמִחי ָיד
 יֹוִכיחּו הֹוִתירּו. ּוֶמַלח ָהָאֶרץ ֶמַלח־ְוֵנֶטל ַּתְׁשַּב"ר

 ת.ֻׁשְלָחן לֹא ֻהְמַלַחְּת, לֹא ֻחָּתְלְּת, לֹא ַתְׁשִּבי
 

 ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה ַהַּנֲעָרה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
 ְוָיְׁשָבה ְּבֵביֶת� ּוָבְכָתה. ּוְבֵבית ַהֶּמִרי ַאָּתה 

 יֵֹׁשב, ִויִהי ְכבָֹאּה ִּתְתַנֵּכר ָלּה, ִּכי חֶֹלה
 הּוא ָּכזֹה ְוָכֶזה, ִמְתַאֶּנה הּוא, ְּדעּו ָנא.

 
 ַהַּנֲעָרה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה 

 ִּכי לֹא ֶנֶעְׂשָתה ֲעָצתֹו. ִּכי ָכזֹה ְוָכֶזה ּתֹאַכל 
 ֶהָחֶרב, ּוִמְנָחְת� ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח ְלָחק עֹוָלם.
 ְוַהְׁשִמיעּוָה ִביהּוָדה ֵלאֹמר: ִׁשְמעּו ָנא זֹאת.

 
 ָּכזֹאת ְוָכזֹאת ִּדְּבָרה ַהַּנֲעָרה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
 ַוֵּתֶרא ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה, ַאף ֵאין ֶיׁש ִלְׁשֹמַ� 

 ֵאֶליָה. ָאְמָנה ַעד ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ָּכזֹה ְוָכֶזה ָעָׂשה
  י.ִלי ְוָכזֹאת ְוָכזֹאת ָעִׂשיִת 
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 קריאה בקלפים
 

 ָהֲעלּוִבים ְוָהֲעָנִוים ֶׁשּלֹא ָעלּו ָהָהָרה
 ְקָהלֹות ְסִביָבם:ְונֹוְתרּו ַּבֵּגָאיֹות; צּורֹות ָהֹאֶפל ַהּנִ 

 ְּבֵני ַצְלמּות, ָרמֹות ְּפרּועֹות, ְׂשִעיִרים
 ְמֻכָּבַדי ֻּכָּלם! –ַּבְּיָעִרים ּוַבָּבמֹות 

 
 ַרד ַהַּלְיָלה ִּבְגִריַרת ַרְגַלִים,

 ֶנֱאָסף ַהֵּלב ִלְבָעָליו. 
 ַסְרֵּגל ָעְמקֹו ֶׁשל ַמַּגע ַהְּׂשָפַתִים,

 ְלִמְׁשָלב.ְמרֹוֵמם ֶאת ַהָּיַדִים 
 

 ְּגבּולֹות ַהָּים ִהִּסיגּו
 ְּפֵלַטת ְסַמְרטּוָטִרים.

 ַהִּצי ִהְפִליגּו ְּבִׁשְבֵחי
 ַהְּׁשָעִרים ַהִּנְסָּגִרים 

 ֻטְּבָעה ְּבַהְסָּכָמה). –(ַהְּׁשֵאִרית 
 

 ּדֹורֹונֹות ּוְזָבִחים ִנְּׂשאּו
 ַעל ִּכְתֵפי ֲעָלמֹות ּוְבֻאְּכֵפי סּוִסים

 ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאּו.ְוִנְדחּו 
 ְׁש�ָׁשה ּכֹוָכִבים ׁשּוב מֹוְׁשִכים ֶאת ַהַּלִיל

 הּוא ִנְסָחב ַאֲחֵריֶהם. ,ִּבְזרֹועֹוָתיו
 

 ִּכְׁשלֹונֹו ִמַּדֶּמה ִלְפָגַמי,
 ִלְמלּוֵמי ַהֲחרּוִזים, ּכֶֹבד ַהִּמְׁשָקל,

 ף.ִהּסּוֵסי ַהְּבָרכֹות, ּוֵמַעל ֻּכָּלָנה: ַהּקִֹׁשי ְלַהְחִני
 ְּכִפיר ַהְּכֻהָּנה ֶׁשָּׁשַאג ָּבַאֲחרֹוָנה

 ִמְתַנֵּגן ְּכמֹו ֶהְסֵּפד.
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 ְמֻנַּצַחת,־ַהְּתבּוָסה ִּבְלַבד ִהיא ִּבְלִּתי
 ִהיא ָהַעְרָּכָאה ַהּסֹוִפית ֶׁשל ַהִּתְקוֹות.

 ְמִציאּות ַהֶהְפֵסד ְּבַחּיּות קֹוַלַחת
 ַמְבִהיָלה ֶאת ַּתֲאָוָתם ֶׁשל ַהְּזָנבֹות.

 
 ְמַעט ֶׁשּבֹו ָאַצְרִּתי־ִמְקַּדׁש

 ֶהֵּׂשג ָזעּום ֶׁשַּתם ִמְּזָמן
 –ְוַלְּׂשָפַתִים!  –ֵמִׁשיב ַלֵּלב 

 ֶאת עֶֹמק ַסְרֵּגלֹו ֶׁשל ַהּגֹוָרל.
 

 ַרד ַהַּלְיָלה, ָקץ ַהִּׁשיר,
 ַהֵּלב ֶנֱאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו,

 ֲחַסל ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות.
 ִמְתַקְּבִצים ִלְצּפֹות.ְצָלִלּיֹות ּוְכֵליֶהן 

 ּתֹודֹות: ְמֻכָּבַדי ֻּכָּלם,
 ַהַּמֵּסכֹות ְוַהְּׂשִעיִרים ֶׁשֶּבָהִרים ּוַבָּבמֹות,

 ָסִטיִרים ְוָּפָּפֶגִנים, ַרֲעמֹות ְּפרּועֹות
 טּוְמֻנִסים ּוְבֵני ַצְלמּות; ְוַהְפֵכיֶהם:

 ַהִּנְרָּדִפים, ְוָהְרֵעִבים, ְוָהֲאֵבִלים
 ְוָהֲעלּוִבים ֶׁשּלֹא ָעלּו ָהָהָרהְוָהֲעָנִוים 

  ְונֹוְתרּו ַּבֵּגָאיֹות.
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 אחד הנמשלים
 

 ְוׁשּוב ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת
 ְּבִׁשיָבתֹו ַהִּנְצִחית ֶׁשל ִנּגּון,

 ְוָאב ּוִבּתֹו ְקׁשּוִרים ַּבֲעבֹותֹות ְּברּוִרים
 ַּכחֶֹׁש�, ְצרּוִרים ְּבַטַּבַעת ְׁשקּוָפה: ָהִעיר ִהיא ִעיר.

 
 ָהֲעָׁשִׁשית ַהְּיָׁשָנה ַמְזִּכיָרה ֶאת

 ַאֲהַבת ַהחֶֹׁש� ֶאל ָהאֹור,
 ּוְרחֹובֹות ָהִעיר ַהַּמְקִּביִלים ַמְדִליִקים

 ְצָלִלים ֶׁשל אֹוִתּיֹות ּוֶמְרָחִקים:
 ְּפִגיׁשֹות ֶיְׁשָנן ִמחּוץ ַלַּבִית, 

 ַהֲחֵׁשָכה סֹוֶמֶכת ָיָדּה ַעל ַהִּקיר.
 

 ַּבִּכיַרִים ָהֵאׁש ַהְּמבֶֹעֶרת
 ְמַגָּלה ִאָּׁשה ְלֶרַגע. ֶנֶפץ ָהֶעֶרב ְמַהְבֵהב

 ּוַמֲחִריד ֶאת ִּדְמַמת ַהְּבִריָאה. ֶאת ַּדַעת ִקּיּוָמּה.
 ָהִעיר ָחְׁשָכה ּוְדַבר ַהּיֹו'ר

 ָּגַעׁש ַחְׁשרֹות ָסִביב:
 ַהִאם ַהְתָרָסתֹו ִהיא ֶׁשֵהִגיָפה ֶאת ְׁשַלל ָהֶאְׁשַנִּבים?

 
 .ַאף ִמְּלַבר ָּתִרים ָערּוץֵיׁש אֹוְיִבים ִמַּבִית, 

 ֵיׁש ָּבִנים ֶׁשל ֶרֶחם, ּוַבִּנים ֶׁשל ֲעבֹותֹות ָחרֹון.
 ַהִּצּפֹור ַהְּמַפְרֶּפֶרת ִמן ַהָּיד ֶאל ַהַחְדרֹון

 אּוַלי ָמעּוף ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת ֶאל ַהּכֹוָכִבים ַּבחּוץ.
 ָהעֹופֹות ַהְּמַדְּבִריםַא� ַהַּמְזִהיר ִמן ַהְּמנֹוָרה וְ 
 ַהָּים ַהּמּוָאִרים. ַמְצִּביַ� ִּבְצָוָחָתם ַעל ׁשּוֵלי

 
 ַהָּים ְרָחָבה, ּבֹוְלָעִנית־ְׂשַפת

 ּוְלׁשּוֵלי ַהָּים ִמְדַרס ַרְגָלּה
 ֶׁשל ֲאֻחַּזת ַּבִית ַהַּמְזִּכיָרה
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 ָּבטּוַ� ִּכי ַהּכֹוֵלא הּוא ַּגם ַהְּמַׁשְחֵרר. ְּבַקְמצּוץ ּוְבֶמְרָחק 
 ַהִּכָּׁשרֹון ָיכֹול ִלְהיֹות ַהְׁשָרָאה ְמֹאָהָבה ּוְמֵלָאה, לֹא ְלמֹוָרא.
 ִמּדֹור ֶׁשל ַּדַעת ְוִאֶּוֶלת, ְלדֹור נֹוָסף ֶׁשְּׁשָעָריו ֵאיָנם ְׁשֵלִמים,

 ָמעּות.ַהִּמִּלים ְמַׂשֲחקֹות ְּכִפי ֶׁשּנֹוְצרּו ִלְחיֹות, ְּבִלי ׁשּום ִמָּדה ֻמְגֶזֶמת ֶׁשל ַמְׁש 
 "ִהּכֹון ַלָּמָחר"ַהֶּׁשֶמׁש ִלְׁשקַֹ� ְמַצָּוה: ְזִריזּות 

 ַמְבִטיָחה ֶאת ְזִריַחת ַהְּצָבִעים, ִמְתַחֶּיֶבת ְלֻהֶּלֶדת ָהְרחֹוב.
 ַהְּמַחֶּכה ְוַהּמֹוֵׁש� ְוַהֵּמִמית חֹוֵזר ְּב�ֶבן ַהחֶֹׁש� ְלַהִּגיד:

 ִהֵּנה עֹוד ּבֶֹקר ַמְפִציַ� 
 ְוַלְיָלה ַמְגִליד.
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