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HEBREW POEMS:PART I

Cole, Dream of the Poem

NOTE:
The poems in this document are presented without annotation and in the order
of their appearance in The Dream of the Poem: Hebrew Poetry in Muslim and Christian
Spain. Readers interested in Hebrew commentary should consult the sources
listed in my notes for each poem. While the English endnotes in The Dream of
the Poem are keyed to the translations, they can to a certain extent be used as a
guide to the Hebrew verse. An index to the Hebrew poems according to their
first words can be found at the end of the second part of the document
(Christian Spain and Provence).
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דונש בן לברט
.1

.2

וגן עדנך
דוֹשׁים
וְ גַן ֶע ְדנ ְָך יְ הוּ ִס ְפ ֵרי ְק ִ
וּפ ְר ֶדּ ְס ָך יְ הוּ ִס ְפ ֵרי ֲע ָר ִבים
ַ
ואומר אל תישן
ָשׁן –
ישׁן! ְ /שׁ ֵתה יַיִ ן י ָ
אוֹמר "אַל ִתּ ַ
וְ ֵ
שׁוֹשׁן  /וּמֹר ִעם ֲא ָה ִלים
וְ כ ֶֹפר ִעם ָ
וּג ָפ ִנים
מּוֹנים  /וְ ָת ָמר ְ
רדּס ִר ִ
ְבּ ַפ ֵ
וּמינֵי ָה ְא ָשׁ ִלים,
ַע ָמ ִנים ִ /
וְ ִנ ְט ֵעי נ ְ
נּוֹרים
נּוֹרים  /וְ ֶה ְמיַת ִכּ ִ
וְ ֶרגֶשׁ ִצ ִ
וּנ ָב ִלים,
ֲע ֵלי ֶפה ַה ָשׁ ִרים ְ /בּ ִמ ִנּים ְ
וְ ָשׁם ָכּל ֵעץ מוּנָף  /יְ ֵפה ֶפ ִרי ָענָף
יְרנֵּן ֵבּין ָע ִלים,
וְ ִצפּוֹר ָכּל ָכּנָף ַ /
גּוּנים,
וֹגים ִנ ִ
יּוֹנים ְ /כּה ִ
ֶהגּוּ ַה ִ
וְ י ְ
ילים.
הוֹמים ַכּ ְח ִל ִ
עוֹנים  /וְ ִ
תּוֹרים ִ
וְ ַה ִ
שׁוֹשׁ ִנּים סוּגוֹת,
וְ ִנ ְשׁ ֶתּה ַב ְערוּגוֹת ְ /בּ ַ
לּוּלים,
וְ נ ִָניס ַהתּוּגוֹת ְ /בּ ִמינֵי ִה ִ
ֹאכל ַמ ְמ ַת ִקּים  /וְ ִנ ְשׁ ֶתּה ִמזְ ָר ִקים
וְ נ ַ
ונ ְשׁ ֶתּה ִב ְס ָפ ִלים,
ָקים ִ /
וְ ִנ ְנ ַהג ַכּ ְענ ִ
וְ אָקוּם ִבּ ְב ָק ִרים ֲ /א ִני ִל ְשׁחֹט ָפּ ִרים
ָלים,
ַעג ִ
ילים ו ְ
יאים ִנ ְב ָח ִרים  /וְ ֵא ִ
ְבּ ִר ִ
ַק ִטיר ֵעץ ָרטֹב
וְ ִנ ְמ ַשׁח ֶשׁ ֶמן טוֹב  /וְ נ ְ
ַשׁ ִלים".
בוֹאנוּ נ ְ
ְבּ ֶט ֶרם יוֹם ָקטוֹב  /יְ ֵ
יך ִתּ ְקדֹּם –
ְגּ ַע ְר ִתּיהוּ "דֹּם ,דֹּםֲ / ,ע ֵלי זֹאת ֵא ְ
ַהדוֹם ֱ /אל ִֹהים ָל ְע ֵר ִלים!
וּבית ק ֶֹדשׁ ו ְ
ֵ
ְבּ ִכ ְס ָלה ִד ַבּ ְר ָתּ  /וְ ַע ְצ ָלה ָב ַח ְר ָתּ
ילים,
וּכ ִס ִ
אָמ ְר ָתּ ְ /כּ ֵל ִצים ְ
וְ ֶה ֶבל ַ
תוֹרת ֵאל ֶע ְליוֹן
ַב ָתּ ֶה ְגיוֹן ְ /בּ ַ
וְ ָעז ְ
שׁוּע ִלים.
וּב ִציּוֹן  /יְרוּצוּן ָ
וְ ָת ִגיל – ְ
ָרים ַעיִ ן –
יך נ ִ
יך ִנ ְשׁ ֶתּה יַיִ ן  /וְ ֵא ְ
וְ ֵא ְ
עוּלים!"
וּג ִ
אוּסים ְ
וְ ָהיִ ינוּ אַיִן ְ /מ ִ

3

Cole, Dream of the Poem

דוי הסר

.3

ְדּוַי ָה ֵסר וְ גַם ָחרוֹן
וְ אָז ִא ֵלּם ְבּ ִשׁיר ָירֹן
ְנ ֵחנוּ ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק
אַהרֹן
ְשׁ ֵעה ִב ְר ַכּת ְבּנֵי ְ

אשתו של דונש
.1

היזכור יעלת החן
ידהּ
יְח ָ
רוֹעהּ ִ
וּבזְ ָ
ידהּ ְ /בּיוֹם ֵפּירוּד ִ
יְד ָ
ַע ַלת ַה ֵחן ִ
ֲהיִזְ כּוֹר י ֲ
ידהּ
וּבזְ רוֹעוֹ ֲהלֹא ָשׂ ָמה ְצ ִמ ָ
ֹאלהּ ִ /
חוֹתם יְ ִמינוֹ ַעל ְשׂמ ָ
וְ ָשׂם ַ
ידהּ –
ְבּיוֹם ָל ְק ָחה ְלזִ ָכּרוֹן ְר ִדידוֹ  /וְ הוּא ָל ַקח ְלזִ ָכּרוֹן ְר ִד ָ
ידהּ?
ֲהיִ ָשּׁ ֵאר ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ְס ָפ ַרד  /וְ לוּ ָל ַקח ֲח ִצי ַמ ְלכוּת ְנ ִג ָ

יצחק אבן מר שאול
.1

צבי חשוק
יליָּה
ְצרוֹ ַרב ֲע ִל ִ
ְצ ִבי ָחשׁוּק ְבּ ִא ְס ַפּ ְמיָה  /י ָ
וְ ִה ְמ ִשׁילוֹ וְ ִה ְשׁ ִליטוֹ ֲ /ע ֵלי ָכל ] ַחי[ וְ ָכל ַח ָיּה.
הפיָּה,
קוֹמה יְ ֵפ ִ
יח ֲ /ע ֵלי ָ
ָר ַ
יְ ֵפה תוֹאַר ְכּי ֵ
ָמן ֲ /ע ֵלי ַר ָקּה ְפּ ִנ ִיניָּה.
אַרגּ ָ
וְ ַת ְל ַתּ ָלּיו ְכּ ְ
דוֹניָּה,
וּב ֵשּׂ ָער – ֲא ִ
צוּר[תוֹ ַ /
יוֹסף ] ְבּ ָ
ְכּמוֹ ֵ
אוּריָּה,
]יְ ֵפה[ ַעיִן ְכּ ֶבן-יִ ַשׁי ֲ /ה ָרג ִַני ְכ ִ
ימיָּה,
יוֹתי  /וְ ִל ִבּי ֵאשׁ ְפּ ִנ ִ
וְ גַם ִה ִשּׂיק ְכּ ָל ַ
ָב ִני ֲ /ח ַסר ֵל ָבב וְ ֻת ִשׁיָּה.
ְבּ ָע ְברוֹ ִבי ֲעז ַ
ַענָה  /וְ ָכל אַיָּה וְ ָכל ַדּיָּה!
ְבּכוּ ִע ִמּיְ ,בּנוֹת י ְ
יליָּה?
ַפ ִשׁי ְק ָט ַל ִני – ֲ /הזֶה ִמ ְשׁ ַפּט ְפּ ִל ִ
ֲאהוּב נ ְ
יחם ֲ /ע ֵלי ִל ִבּי וְ לֹא ַחיָה
ש .....וְ לֹא ִר ֵ
הוֹמיָּה
תּוֹעה וְ ִ
חוֹלה  /וְ גַם ָ
ַפ ִשׁי לוֹ ְמאֹד ָ
וְ נ ְ
וּמ ְד ָבּ ָריו ֲע ֵלי ִל ִבּי ְ /כּמוֹ ָמ ָטר ֲע ֵלי ִציָּה.
ִ
ְדּ ֵל ִני ִמ ְבּ ֵאר ] ַשׁ ַחת[  /וְ אַל ֵא ֵרד ְל ַת ְח ִתּיָּה!
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יוסף אבן-אביתור
.1

בכו אחי
אַחי ,וְ גַם ִס ְפדוּ ֲ /ע ֵלי ִציּוֹן ְבּרֹב ָהמוֹן
ְבּכוַּ ,
ֹאשׁיָּה ְבנוֹ אָמוֹן.
ְכּמוֹ ִמ ְס ַפּד ֲה ַד ְד ִרמּוֹן  /וְ י ִ
קוֹצים,
יִר ְמסוּן ִ
יְח ִפים ְ
ְבּכוּ ַר ִכּים ְמ ֻענּ ִָגים ֵ /
ַח ְטבוּ ֵע ִצים.
כוּשׁים יִ ְשׁ ֲאבוּ ַמיִם  /וְ ָל ֶהם י ְ
ְל ִ
ֻסּה
ְבּכוּ ַעל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֻע ָשּׂה ֲ /ע ֵלי ַע ְבדוּת וְ לֹא נ ָ
ֹאמרוּ לוֹ " ְסבֹל גַּם ָשׂא!"  /וְ לֹא ָיכֹל ְשׂ ֵאת ַמ ָשּׂא.
וְ י ְ
ֵיהם ַה ְמ ֻה ָלּ ִלים
רוֹאים ְ /בּנ ֶ
ישׁים ֲא ֶשׁר ִ
ְבּכוּ ִא ִ
כּוּשׁים ְמ ֻח ָלּ ִלים.
ֲא ֶשׁר ַבּ ָפּז ְמ ֻס ָלּ ִאים ְ /בּיַד ִ
ֹאָלים
תוֹך ִציּוֹןְ ,מג ִ
ְבּכוּ ִעוְ ִרים ֲא ֶשׁר נָעוּ ְ /בּ ְ
עוֹל ִלים.
ֻקּעוֹת  /וְ ַדם ָשׂ ִבים וְ ָ
ְבּ ַדם ָהרוֹת ְמב ָ
ְבּכוּ ז ִַכּים ֲא ֶשׁר ַמ ִכּים ְ /ט ֵמ ִאים ֶל ֱאכֹל ִשׁ ְק ָצם
אַר ָצם ְמקוֹם ֶח ְפ ָצם.
צוּרם  /וְ ֶאת ְ
יחם ְבּ ִרית ָ
ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ְבּכוּ ִאשּׁוֹת ְמט ָֹהרוֹת  /וְ ִנ ְשׁ ָמרוֹת וְ ִנ ְט ָהרוֹת
יהן ְמ ֻע ָבּרוֹת.
יר ֶ
ֶרע ָחם ְ /בּ ִצ ֵ
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְלז ַ
ְבּכוּ ָבכֹה ֲע ֵלי ָבנוֹת ְ /כּזָוִ יּוֹת ְמ ֻח ָטּבוֹת
ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְשׁ ָפחוֹת ַלְ / -שּׁ ָפחוֹת ַה ְמת ָֹעבוֹת.
ֵסיּוֹת
ְבּכוּ ָבכֹה וְ גַם ִא ְבלוּ ֲ /ע ֵלי ָב ֵתּי ְכנ ִ
וּב ֶהם ִנ ְק ְבּצוּ ַדיּוֹת.
ֲא ֶשׁר ָפּ ַרץ ְפּ ִריץ ַחיּוֹת ָ /
ֻפּ ִצים ְ /ליוֹם ָר ָעה ְמ ֻק ָבּ ִצים
ְבּכוּ ַעל ַה ְמנ ָ
ֻצּ ִצים.
יוֹנים ְ /מ ֻע ָשּׁ ִקים ְמר ָ
וְ ַעל ַד ִלּים וְ ֶא ְב ִ
ְבּכוּ ָבכֹה ְל ַחיֵּינוּ  /וְ אַל ִתּ ְבכּוּ ְל ֵמ ֵתינוּ,
ָתנוּ.
ְל ַמ ַען ִכּי ֱהיוֹת ָכּ ֵהם ְ /בּ ָכל ֵעת ַתּ ֲאו ֵ
סוֹבר
ֶח ָמהֲ / ,ח ֵב ִרי ,אַל ְתּ ִהי ֵ
וְ ָל ֵכן ִלי ְבנ ָ
קוֹבר.
תוֹך ִציּוֹן וְ ֵאין ֵ
ֲע ֵלי ָכל ַה ְמ ֻשׁ ָסּ ִפים ְ /בּ ְ
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]א[ניה ותאניה
שׁוֹתיו
ובּנָה ֵמ ַר ֲא ָ
] ֲא[ ִניָּה וְ ַת ֲא ִניָּה ְתּ ֻס ֶ
רוֹתיו[
בוּקה ִתּ ְמר ְֹטנָה ַשׂ ֲע] ָ
וּמ ָ
בּוּק[ה ְ
] ָ
ַבּוֹתיו
וּס ָע ָרה ְתּ ַכ ֶלּינָה גּ ָ
] ְגּ ָע ָר[ה ְ
כוֹתיו[
] ַדּ ֶלּ ֶק[ת וְ ֵאשׁ ֶמ ֶשּׂ ֶקת ] ְתּ ַי ֵבּ ְשׁנָה ָבּ ָ
תוֹתיו
ַה ַשּׁ ַחת וְ ַה ַקּ ַדּ ַחת ְתּ ַצ ֵמּ ְקנָה ְל ָס ָ
יוֹתיו
תּוֹל ַעת ְתּ ַל ֵה ְבנָה ְל ָח ָ
וְ ַה ָצּ ַר ַעת וְ ַה ַ
נוֹתיו
טוֹח ָ
ֲח ָצ ִצים  . . .צים יְ ַשׁ ְבּרוּן ֲ
רוֹתיו
ַר ְגּ ָ
ָבח יִ ְק ְרצוּן גּ ְ
ָט ַבח וְ ז ַ
רוֹעוֹתיו
ָ
ַפּילוּן זְ
יָגוֹן וְ ִשׁ ָבּרוֹן י ִ
פּוֹתיו
וּדאָבוֹן יְ ַשׁ ְמּטוּן ַכּ ָ
ִכּ ָלּיוֹן ְ
עוֹתיו
יְל ֲהטוּן ֶא ְצ ְבּ ָ
ַל ַהט וְ ַל ַהב ַ
יפוֹתיו
יְח ְבּטוּן ְכּ ֵת ָ
ַמ ָכּה וְ ַמ ָכּה ַ
עוֹתיו
ַתּחוּן ְצ ָל ָ
נוֹתץ יְ נ ְ
נוֹתשׁ וְ ַ
ֵ
לּוֹנוֹתיו
ָ
סוֹחף ומ . . . . .יְ ַפ ְק ְפּקוּן ַח
ֵ
מוֹתיו
עוֹקר  . . . .קר יְ ַפ ְר ְפּרוּן ַע ְצ ָ
ֵ
יוֹתיו
פּוֹשׁ ַח וּפ ַֹל ַח יְ ַפ ְלּחוּן ִכ ְל ָ
ַ
כוֹתיו
צוֹרר יְ ַפ ְצ ְפּצוּן י ְַר ָ
צוֹמת וְ ֵ
ֵ
ֻובּוֹתיו
קוֹט ַע י ְִק ְטעוּן ְרכ ָ
קוֹל ַע וְ ֵ
ֵ
תוֹתיו
קוֹצץ יְ ַק ְצּצוּן ָֹש ָ
רוֹצץ וְ ֵ
ֵ
לוֹתיו
שׁוֹטים ְינ ְַגּ]פוּן[ ַמ ְר ְגּ ָ
יטים וְ ִ
ָשׁ ְר ִבּ ִ
יבוֹתיו
שׁוֹתיו וְ ַעד ֲע ֵק ָ
לוֹתיו ֵמ ַר ֲא ָ
סוֹב ְבנָה ִק ְל ָ
ְתּ ֵ

.3

יחידתי אשר נעה
ָעה ו] . . . . . . . . . . . . . . .] / [ . . . .ר[ה
יד ִתי ֲא ֶשׁר נ ָ
יְח ָ
ִ
אוֹרה
יך ְל ָ
ֻודּת ָכּל ְמ ֵתי ָשׁוְ א  /וְ הוֹ ֵֹציא ֶאת ְשׁ] ָפ ֶט[ ָ
וְ ַה ֵתּר נָא ֲאג ַ
וְ ַה ִנּ ְר ָדּף ְבּ ִלי ֶפ ַשׁע וְ ָעוֶל ֱ /היֵה לוֹ עוֹז ]וְ גַם ַמ[ ְח ֶס]ה וְ ִס ְת[ ָרה
ְל ָר ְדפוֹ טוֹב ְס ָבבוּהוּ ְבּ ַכ ַחשׁ ֱ /אל ַֹהי יַד י ְִמינ ְָך ַהט ְל ֶעזְ ָרה
וּמתּוּ]גָה[ ֲא ָמ ְר ָרה
בוֹכה וְ ִד ְמ ִעי ַעל ְל ָחיַי ְ /בּ ַדם ִכּ ְס ִלי ִ
ֲא ִני ֶ
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.4

מי יסד שמי גבוהים
ַלגַּל ְנג ִֹהים?
ָטה ג ְ
בוֹהיםִ / ,מי נ ָ
ָסד ְשׁ ֵמי ְג ִ
ִמי י ַ
יְמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת ֱאל ִֹהים?
ִמי ֵאל גָּדוֹל ֵכּאל ִֹהיםִ / ,מי ַ
דוּמיָּה ְת ִה ָלּה ֱאל ִֹהים!
ְל ָך ִ
יחת ְשׁ ָח ָקיו?
ַתּ ִהי ִא ְמ ָרתוֹ  /יוֹם ְמ ִת ַ
אָמר ו ְ
ִמי ַ
ִמי ָבט וַיִּכּוֹן ִמ ְב ָטאוֹ  /יוֹם ְנ ִטיַּת ֲא ָר ָקיו?
לוּלים  /יוֹם שׂוּמוֹ ֻח ָקּיו?
ָדר ִגּ ְדרוֹת ַמ ְצ ִ
ִמי ג ַ
ִמי ִד ֵבּק ִר ְג ֵבי ֶא ֶרץ  /יוֹם ֲה ִכינוֹ ֲע ָמ ָקיו?
יה ָקּו?
ָטה ָע ֶל ָ
יה ִכּי ֵת ָדע אוֹ ִמי נ ָ
ִמי ָשׂם ְמ ַמ ֶדּ ָ
ַאוָה?
בּשׁת גּ ֲ
עוֹטה סוּת גָּאוֹן  /וְ ִת ְל ֶ
ִמי ָה ֶ
לוּכיו ֲע ָנוָה?
זוֹכר ֶצ ֶדק  /וְ ַת ֲה ָ
ִמי ֵ
קוֹמה ְל ָפנָיו ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוָה?
ִמי ֲח ִסין יָהּ וְ ַרב כּ ַֹח  /וְ ָכל ָ
לוּמה  /וַיִּ ְק ָר ֶא ָה ְבּ ֶה ְגיוֹן ַמ ֲחוָה?
ִמי ָטף ֲע ָ
ַתּ ִהי יְ ָי לֹא ִצוָּה?
אָמר ו ֶ
ִמי זֶה ַ
צוּלה?
ַלּים ְ /בּ ִע ְמ ֵקי ְמ ָ
ָרה ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ג ִ
ִמי י ָ
ַלּה?
ַלּה ְלג ָ
ִמי כוֹנֵן ְשׁלשׁ ֵמאוֹת ַפּ ְר ָסה ֵ /בּין גּ ָ
ִמי ָל ַהג ִה ָגּיוֹן ַ /ו ְי ַפ ֵלּג ַל ֶשּׁ ֶטף ְתּ ָע ָלה?
ילה?
ִמי ִמ ֵלּל ְל ִב ְל ִתּי ֶר ֶדת ְ /שׁ ַתּ ִים ִבּ ְדפוּס ֶא ָחד ִמ ְלּ ַט ְשׁ ֵטשׁ ָח ִל ָ
וּמי ָצ ַרר ַמיִ ם ַבּ ִשּׂ ְמ ָלה?
רוּח ְבּ ָח ְפנָיו ִ
אָסף ַ
ִמי ַ
סוֹפר ִתּ ְשׁ ִעים וְ ֵת ַשׁע ִ /פּ ְעיוֹת יְ ָעלוֹת?
ִמי ֵ
יה ַל ֲעלוֹת?
ָפ ָ
ֶיה ֵ /בּין ְכּנ ֶ
ֶשׁר ְל ַק ֵבּל ָבּנ ָ
ִמי ָע ַר ְך ְלנ ֶ
ִמי ָפ ַקד ִל ְד ָרקוֹן ְ /ל ַה ִכּישׁ ַר ֲח ֵמי אַיָּלוֹת?
ִמי ָצר ְל ָכל קוֹל וְ קוֹל ְ /שׁ ִביל ִל ְפנֵי ַע ְצמוֹ ְבּ ֵחילוֹת?
ִמי ִפ ַלּג ַל ֶשּׁ ֶטף ְתּ ָע ָלה וְ ֶד ֶר ְך ַל ֲחזִ יז קוֹלוֹת?
ָדלוֹ?
ימין ְבּג ְ
ִמי ָק ַבע ְבּרֹאשׁ ֱאנוֹשׁ ַ /ה ְר ֵבּה ִנ ִ
ימה ִבּ ְפנֵי ַע ְצ ָמהּ ִ /מ ְלּ ַה ְכ ִחישׁ ִנהוּלוֹ?
ימה וְ ִנ ָ
ִמי ִר ֵשּׁם ְל ָכל ִנ ָ
אָדם ָה ִראשׁוֹן וְ ִכלּוּלוֹ?
ִמי ִשׁ ֵפּר תֹּאַר ָכּל יְ צוּר ְ /כּתֹאַר ָ
ירתוֹ וְ קוֹלוֹ?
ַא ִמ ָ
צוּרתוֹ ו ֲ
ִמי ִת ֵכּן ְל ַה ְשׁווֹת ָלז ְל ָלז ְ /בּ ָ
ִמי י ִַגּיד ַעל ָפּנָיו ַדּ ְרכּוֹ ,וְ הוּא ָע ָשׂה – ִמי יְ ַשׁ ֶלּם לוֹ?

7

Cole, Dream of the Poem

עוֹלם?
בּוֹרי ָ
ָרה ָח ֵמשׁ ֵאימוֹת ַ /על ֲח ֵמ ֶשׁת ִגּ ֵ
ִמי י ָ
ימת יִ תּוּשׁ ַ /על ִפּיל ַה ִנּ ְג ָלם?
ִמי וִ ֵעד ֵא ַ
ֶע ָלם?
ָתן ַהנּ ְ
ימת ִכּ ְל ִכּית ַ /על ִלוְ י ָ
ִמי ִס ֵער ֵא ַ
ֻלּם?
ִמי ָפץ ְל ַה ְראוֹת ִ /כּי הוּא ַשׁ ִלּיט ַעל כּ ָ
ִמי ִה ְק ָשׁה ֵא ָליו וַיִּ ְשׁ ָלם?
ִמי ַמ ְב ִליג שֹׁד ַעל ַעז ְ /ל ִב ְל ִתּי ְפרֹץ ָפּ ֶרץ?
אַריֵה ְב ֶמ ֶרץ?
יע ַ /על ְ
ימת ַמ ְפ ִגּ ַ
ִמי ֲא ֶשׁר ִה ִטּיל ֵא ַ
ימת ְשׂ ָמ ִמית ַה ֶשּׁ ֶרץ?
רוֹמם ַעל ַע ְק ָרב ֵ /א ַ
ִמי ֵ
ֶשׁר ְבּ ֶע ֶרץ?
נוּנית ַ /על נ ֶ
ימת ְס ִ
ילּה ֵא ַ
ִמי ִד ָ
אָרץ?
אַפ ֵסי ֶ
ִמי ֵה ִקים ָכּל ְ

יצחק אבן כלפון
בעת חשק יעיריני

.1

בוּדּה.
יר ִניֲ ,א ַד ֵלּג ְ /כּאַיָּל ַל ֲחזוֹת ֵעינֵי ְכ ָ
ְבּ ֵעת ֵח ֶשׁק יְ ִע ֵ
דוֹדהּ!
יה וְ ָ
אָח ָ
יה וְ ִ
אָב ָ
וְ אָבוֹאָה – וְ ֵהן ִא ָמּה ְלנ ְֶג ָדּהּ  /וְ ִ
ידהּ,
יְד ָ
חוֹריְ / ,כּ ִאלּוּ לֹא ֲא ִני ֵר ָעהּ ִ
שׁוּרנָּה – וְ ֶא ְפנֶה ַל ֲא ַ
ֲא ֶ
ידהּ.
יה ְל ָב ִבי ְ /כּ ֵלב ִא ָשּׁה ְמ ַשׁ ֶכּ ֶלת י ְִח ָ
יְרא ֵמ ֶהם ,וְ ָע ֶל ָ
ֵ
.2

שאלתיך אדון נפשי
ֶיך ְתּ ִחנָּה,
יתי ְל ָפנ ָ
ַפ ִשׁיְ ,בּ ִרנָּה  /וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יךֲ ,אדוֹן נ ְ
ְשׁ ִא ְל ִתּ ָ
יך ְכּ ִמ ְג ַדּל עֹז ְל ִנ ִסּי  /וְ ִל ְפנֵי ַצר ְכּס ֵֹח ָרה וְ ִצנָּה,
וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
וְ ַכ ֻסּ ָכּה בּיוֹם ֶשׁ ֶמשׁ וְ ָשׁ ָרב  /וְ גַם ָכּאָח ְבּיוֹם ֶשׁ ֶלג וְ ִצנָּה.
טוֹבה! – ְכּ ֶא ְל ָקנָה ְבּז ְָכרוֹ ֶאת ְפּ ִננָּה
זְ ַכ ְר ַתּ ִני – זְ ָכ ָר ְך ֵאל ְל ָ
ומה יּ ְִד ֶמה ְבּיוֹם ֶא ְצ ָמא ְגּ ִבינָה?
וְ ָשׁ ַל ְח ָתּ ְג ִבינָה ִלי ְל ָמנָה – ַ /

שמואל הנגיד
.1

נשמה מאשר תתאו
נוּעה,
ֶפשׁ ֵמ ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁאַל ְמ ָ
דוּעה / ,וְ נ ֶ
ְנ ָשׁ ָמה ֵמ ֲא ֶשׁר ִתּ ְתאַו ְגּ ָ
בוּדּה לֹא ְשׂ ֵב ָעה,
ַפשׁוֹ ַה ְכּ ָ
וְ גוּף ָשׁ ֵמן וְ ָשׂ ֵב ַע וְ ָד ֵשׁן –  /וְ נ ְ
רוּעה,
וְ ִאישׁ ָענָו ְמ ַה ֵלּ ְך ַעל ֲא ָד ָמה –  /וּ ַמ ְח ַשׁ ְבתּוֹ ֲע ֵלי ַשׁ ַחק ְשׂ ָ
ֶפשׁ ְבּ ָר ָעה?
טוֹבתוֹ – וְ ַהנּ ֶ
יּוֹעיל ְל ִאישׁ ָבּ ָשׂר ְבּ ָשׂרוֹ  /וְ ָ
וּמה ִ
ַ
רוּעה,
דוֹלי גוּף וְ זִ ָמּ ָתם ְגּ ָ
יביםְ / ,גּ ֵ
וְ יֵשׁ ֵר ִעים ְמ ֵר ִעים לֹא ְמ ִט ִ
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יעה,
ֶע ָתּק ֵמ ֲח ִנ ָיּה ֶאל ְנ ִס ָ
הוֹסיף הוֹן ֲא ִני ָסר  /וְ נ ְ
יְדמּוּ ִכּי ְל ִ
ַ
רוּעה -
פוּך ַליִל ְק ָ
וּבתַ -עיִ ן ְבּ ְ
רוּעהַ / ,
יצית רֹאשׁ ְפּ ָ
ֹאשׁי ְבּ ִצ ִ
וְ ִאם ר ִ
וְ לֹא י ְֵדעוּ ְמ ֵר ַעי סוֹד ְל ָב ִביֲ / ,א ָבל לֹא ִד ְבּרוּ ֵר ַעי ְבּ ֵד ָעה,
סוּעה!
ֶפשׁ ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְשּׁ ָ
ַפ ָשׁם ִמ ְבּ ִלי ַה ֵכּר וְ ָה ִבין ְ /כּנ ֶ
וְ נ ְ
ֵעה?
ַשּׂא יְ ג ָ
ַפשׁוֹ ְל ָבנָה  /וְ ִכ ְל ָבנָה ְל ִה ְתנ ֵ
ֲהיִ ְת ַאַ ַפּק ֲא ֶשׁר נ ְ
יעה,
יְר ָ
יהְ ,כּ ִאישׁ אוֹזֵר ִ
ָפ ָ
ֶאזֹר ְבּ ָמ ְתנָיו ְ /כּנ ֶ
וְ יִ ְשׁקֹטַ ,עד ֲא ֶשׁר י ְ
מוּעה?
יוֹסיף עוֹד ְכּיָם ַעל ַה ְשּׁ ָ
וְ ַעד יִ ְפ ַעל וְ יִ ָשּׁ ְמעוּ ְפ ָע ָליו / ,וְ ִ
בוּעה –
שׁוֹמר ְשׁ ָ
יְהי ֵ
מוֹני ִ
ְבּ ֵחי ָה ֵאל וְ ֵחי ַע ְב ֵדי ֱאל ִֹהים  – /וְ ָכ ִ
קוּעה,
ְבּ ַר ְג ַלי ֶא ֱע ֶלה ֶס ַלע ,וְ ֵא ֵרד ֱ /א ֵלי ַפ ַחת ְבּ ַמ ְע ַמ ִקּים ְתּ ָ
לוּעה,
שׁוּחה ְק ָ
וְ ֶא ְתפֹּר ֶאת ְשׂ ַפת ִמ ְד ָבּר ְבּ ִמ ְד ָבּר / ,וְ ֶא ְק ַרע יָם וְ ָכל ָ
יְדוּעה!
אַעל ֱ /א ֵלי ִשׂיאָהְ ,תּ ִהי ָל ַעד ָ
וְ אָשׁוּט ַעד ֲא ֶשׁר ֵארוֹם וְ ַ
שׁוּעה,
דוֹדי ִבּי ְת ָ
וְ ִת ָמּ ֵצא ְל ָצ ַרי ִבּי ֲח ָר ָדה / ,וְ ִת ָמּ ֵצא ְל ַ
צוּעה,
מוֹד ַעי ְר ָ
וְ ֶא ְר ַצע ֶאת ְבּנֵי ח ִֹרים ְבּאֹזֶן / ,וְ ִלי אֹזֶן ְל ָ
נוּעה!
ֶפשׁ ְל ַמ ְשׂ ִט ִינים ְמ ָ
ֶקת / ,וְ ִלי נ ֶ
ֶפשׁ ְל ֵר ִעים ַמ ֲחז ֶ
וְ ִלי נ ֶ
טוּעה,
אַהב ְנ ָ
יְדידוֹת ְ /מ ֵלאָהַ ,על ְנ ַהר ַ
תּוֹכהּ ֲערוּגָה ִמן ִ
וְ ָל ְך ָ
בוּעה,
עוּריםְ / ,כּח ֶֹת ֶמת ְבּ ַט ַבּ ַעת ְק ָ
מוּרה ִמ ְנּ ִ
יְדידוֹת ַה ְשּׁ ָ
ִ
רוּעה!
יכל ְק ָ
יְר ְק ַרק ֲ /ע ֵלי ִשׁ ְמ ָשׁה ְבּ ַסף ֵה ָ
תּוּחי ַ
ְמ ֻפ ַתּ ַחת ְכּ ִפ ֵ
דוּעה
אַהב ְתּ ִהי ִמ ַצּר ְפּ ָ
ַפ ָשׁ ְך ֲ /א ֶשׁר ֵ
אַה ָב ָת ְך ,וְ נ ְ
יְ ִהי ָל ְך יָהּ ְכּ ְ
שׁוּעה!
ָר ַח יְ ָ
מוֹשׁעוֹת ְל ָך ַעד ְ /בּ ִלי ֶשׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
וְ יִ ְשׁ ַלח ֵאל ְל ָ
.2

הלכושל ולנופל תקומה
נוּמה?
אוֹבד ְתּ ָ
נּוֹדד וְ ָל ֵ
קוּמה  /וְ ַל ֵ
נּוֹפל ְתּ ָ
כּוֹשׁל וְ ַל ֵ
ֲה ַל ֵ
רוּמה?
וְ ִאם יֶשׁ ִליְ ,בּמוֹט ַר ְג ִלי ,וְ ִאם יֵשׁ ְ /ל ַק ְר ֻס ִלּי ֲא ֶשׁר ָמ ַעד ְתּ ָ
לוּמה,
ֶפשׁ ֲה ָ
ֶח ָמה ְל ָכל נ ֶ
ַפ ִשׁי – ָכּל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְב ֶעזְ ָרה  /וְ נ ָ
ְבּנ ְ
הוּמה.
הוּמ ִתי וְ ָראוּ ִבי ְמ ָ
ַפ ָשׁם – ֵאין ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְביוֹם בּוֹא ְ /מ ָ
ְבּנ ְ
מוּרה ְ /ליוֹם ָצ ָרה וְ לֹא ֵת ֵשׁב ְשׁ ָמ ָמה –
עוֹלם ֵאין ְתּ ָ
יְדמּוּ ִכּי ְל ָ
ַ
ַע ָל ָמה!
וְ ֵאל י ִָרים ֲא ֶשׁר ֵה ַשׁח וְ ִה ְשׁ ִפּיל / ,וְ לוֹ סוֹדוֹת וְ ַד ְרכּוֹ נ ֲ
ְחיּ ִֵני ֱאל ִֹהים ַעל ֲא ָד ָמה,
ְשׁ ַמע ִמ ָלּה ,וְ ַדע ִכּי לֹא ְל ַק ָלּה  /י ַ
סוּמה,
וּמ ְח ָשׁ ָבה ֲח ָ
וּפה ָסגוּר ַ
וְ ִק ֵבּל ֶאת יְ ֵמי ָר ָעה ְבּ ֵלב טוֹב ֶ /
צוּמה
זּוֹנים ְתּ ִהי ֵעינ ְָך ֲע ָ
וּמ ִ
וּמשּׁוֹנים ְתּ ִהי אָזְ נ ְָך ְכּ ֵב ָדהִ / ,
ִ
ְכּמוֹ ָח ְפ ִני ְבּ ִשׁילֹה אוֹ ְכזִ ְמ ִרי ְ /בּ ִמ ְדי ִָנית וְ אוֹנָן ַבּיְ ָב ָמה.
ימה,
יבה וְ ִק ָ
וּב ְשׁ ִכ ָ
וּב ֶדּ ֶר ְך ִ
ְשׁ ַמע ִמ ָלּה וְ ַה ְג ֵדּל יָהּ ְבּ ַביִ ת ַ /
ימה
גוּרה  /וְ ֵה ָח ֵרד וְ ִה ָמּ ֵלא ְב ֵא ָ
וְ ִה ָבּ ֵהל וְ ִה ָדּ ֵחף וְ ָ
דוֹמה,
דוֹמה וְ ָ
נוֹלד  /וְ ַחי ָל ַעד ְבּ ִלי ֶ
מוֹליד וְ ָ
ְל ֵאל ִראשׁוֹן ְבּ ֵאין ִ
קוּמה.
ַע ָרתוֹ ֵשׁב וְ ָ
וּמירֹא ג ֲ
שׁוּבה ִ /
וְ ִל ְמצֹא ֶאת ְרצוֹנוֹ ֵל ְך וְ ָ
תוֹך יָם / ,וְ יֵשׁ ַליָּם ְבּרֹב ָשׁנָה ְנ ָה ָמה,
ָרד ְבּ ְ
ֲא ִני ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ַ
ַלּיו ְבּ ֵח ָמה.
וּב ַח ְר ִתּי ְל ִר ְדתּוֹ אָבְ ,ל ַמ ַען ְ /בּאָב לֹא יִ ְשׁ ְבּרוּ ג ָ
ָ
נוֹפף ִשׁ ֲבּ ֵלי ָשׂ ֶדה וְ ָק ָמה,
רוּח ְ /תּ ֵ
וְ ִנ ְמ ַשׁ ְכנוּ ְבּ ִמשּׁוֹטוֹת ,וְ ַ
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אָמה,
רוּח ְכּ ָ
ַע ֶשׂה ֵאת ֲ /א ֶשׁר ֶא ְחפֹּץ וְ ָה ַ
וְ ִהנֵּה יָם ְכּ ַע ְב ִדּי י ֲ
הוֹרים  /וְ ַה ַמּ ִים ְכּ ֶשׁ ֶמן טוֹב וְ ֵח ָמה.
ירים ְט ִ
וְ ָשׁ ַמיִ ם ְכּ ַס ִפּ ִ
לוּמה,
ְחוּוּ זֶה ְלזֶה ֵאת ֲ /א ֶשׁר ָראוּ ַביָּם ִמ ַתּ ֲע ָ
וּמ ָלּ ִחים י ַ
ַ
דוֹלה  /וְ ִנ ְפ ָלאָה ,וְ זֶה יַזְ ִכּיר ְבּ ֵה ָמה,
וְ זֶה יַזְ ִכּיר ְדּ ַבר ַחיָּה ְג ָ
אוּמה!
יְד ְע ֶתּם ְ /פּ ִליאַת יָם וְ לֹא ַשׂ ְח ֶתּם ְמ ָ
יבם "לֹא ַ
חוֹבל יְ ִשׁ ֵ
וְ ַרב ֵ
מוּמה,
צוּלה לֹא ֲע ָ
וְ ָשׁם ַחיָּהְ ,שׁ ָמהּ ַק ְר ָחהֲ ,א ֶשׁר ִהיא ְ /בּ ָכל ַחיּוֹת ְמ ָ
מוּמה;
כוּלה אוֹ ֲה ָ
וְ ָכל ַחיָּה ֲא ֶשׁר ַחיּוֹת ְשׁ ֵא ָרהּ ְ /בּ ָפ ְג ָעהּ ָבּהּ ֲא ָ
תוּמה".
אַדּיר ְכּ ֶמ ְר ָכּ ָבה ְר ָ
יה ָכל ְס ִפינָה  /וְ ִצי ִ
הוֹפ ֶכת ְל ִפ ָ
וְ ֶ
הוֹמה.
גוֹעה וְ ָ
וְ לֹא ִכ ָלּה ְל ַס ֵפּר ָפּ ֳע ָלהּ ַעד ֲ /א ֶשׁר ָבּאָה ,וְ ִהיא ָ
מוּלּה  /וְ קוֹל ַר ַעם ְבּאָזְ נַי קוֹל ְדּ ָמ ָמה,
יה – וְ ָהיָה קוֹל ֲה ָ
ְשׁ ַמ ְע ִתּ ָ
ֻמּהֲ / ,א ָבל ָהיְ ָתה ְבּת ֶֹכן ָדּג ְרקוּ ָמה:
צוּרה ֲאי ָ
וְ ִה ַבּ ְט ִתּי ֱא ֵלי ָ
קוֹמה.
ָחשׁ ֲ /ע ַק ָלּתוֹןְ ,כּמוֹ ָת ָמר ְבּ ָ
ָתן ֲא ֶשׁר ֻס ַפּרְ ,כּנ ָ
ְכּ ִלוְ י ָ
ֻשּׂ ִאים ְבּ ָר ָמה,
וְ רֹאשׁ ָלהּ ָכּ ֳא ִני ַשׁיִ ט ְבּ ִמ ָדּה ֲ /ע ֵלי ָפ ִנים ְמנ ָ
חוֹמה,
ָחיר ְ /כּמוֹ ִכ ְב ָשׁן ,וְ ָלהּ ַר ָקּה ְכּ ָ
וְ ֵעינַיִ ם ְכּ ַמ ְעי ִָנים ,וְ נ ִ
ָהר ֱא ֵלי תוֹכוֹ ְב ָצ ָמא.
וּפה ָעמֹק וְ ָר ָחב ַכּ ְמּ ָע ָרה ְ / -תּ ַער נ ָ
ֶ
רוּמה,
ֵיהם ְכּ ִפי ַת ְח ָרא ְפ ָ
וּבינ ֶ
פוּחים ֵ /
וּב ְשׂ ָפתוֹת ְכּנֹאד ַעל נֹאד ְנ ִ
ִ
וּב ֶטן ַכּ ֲע ֵר ָמה,
וְ גוּף ָל ָבן ,וְ גַב ָירֹק ,וְ ַצוָּאר ְ /כּמוֹ ִמ ְג ָדּל ֶ
ֻמּה,
טוּשׁה  /וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ְכּס ֵֹח ָרה ֲאד ָ
ַפּיר ְכּמוֹ ֶח ֶרב ְל ָ
וּב ְסנ ִ
ִ
ֻמּה.
יחים ְכּמוֹ צֹר ֲ /א ֶשׁר ָהיְ ָתה ְבּ ֶלב יָם אוֹ ְכד ָ
וְ ִגזְ ָר ָתהּ ְל ַמ ְשׁ ִגּ ִ
ימה,
נוֹאם ְנ ִא ָ
וְ ָשׁ ָטה ִמ ְסּ ִביבוֹת ַל ְסּ ִפינָה / ,וְ ֵאין ַמ ִגּיד וְ ֵאין ֵ
יה וְ ָע ְמ ָדה ֲ /ע ֵלי ָזנָב ְכּ ֶא ֶרז אוֹ ְשׁ ֵד ָמה.
יעה ְל ִצ ֶדּ ָ
וְ ִה ִגּ ָ
רוּמה,
ָמס ְל ַבב ָכּל ִאישׁ ְכּדוֹנַג  /וְ ַכ ַמּיִ ם וְ ִשׁבּ ֶֹלת זְ ָ
ֲאזַי נ ֵ
ֶא ָל ָמה
ַפ ִשׁי ְ /כּ ָר ֵחל יוֹם ְטב ַֹח נ ֱ
דוֹמ ְמ ִתּי ְלנ ְ
יתי וְ ַ
וֹשׁוִּ ִ
ִ
ימא.
ַא ֵח ִרים ְ /לנ ְֶג ִדּי יִזְ ְכּרוּ ֵאל ַכּ ֲא ִשׁ ָ
ָכ ְר ִתּי ֱאל ִֹהים – ו ֲ
וְ ז ַ
ֶפשׁ ֲא ֵשׁ ָמה,
ואָמ ְר ִתּיֱ :א ֶמתָ ,כּזֹה וְ ָכזֶה ֲ /עוֹנוֹת י ְִל ְכּדוּ נ ֶ
ַ
ַבּ ָשׁה – ֲא ִני ָמה?
הוּקא ְ /בּ ִצ ְד ָקתוֹ ְבּי ָ
וְ ִאם ִנ ְב ַלע ְבּיָם יוֹנָה וְ ָ
נוּמה,
יִיתי ְב ָ
יצ ִני וְ ָה ִ
ֱאל ִֹהיםַ ,ה ֲא ֵר ְך ִליִ ,כּי ֲא ֶשׁר ָבּא ֱ /ה ִק ַ
צוּמה!
ָתי ָה ֲע ָ
יחת ַמ ֲעו ִ
וְ ִאם הוּא זֶה ְגמוּל י ִָדיְ ,תּ ִהי בוֹ ְ /ס ִל ַ
ָרה וְ ָר ָמה
ַמּים ְכּ ַחיִל ֲ /א ֶשׁר ָה ֵאל ְבּיָם י ָ
ֲאזַי ָשׁ ְק ָעה ְבּ ֵלב י ִ
אָב ָדה ָכל ְנ ָשׁ ָמה.
וּמת ָכּל ֵלב וְ ְ
וְ ַת ַחת ָל ֳא ִני ָבאָה ְל ָה ְפכוֹ ֵ /
ימה,
צוּלת יָם ְפּ ִנ ָ
ָער ֱאל ִֹהים ָבּהּ ,וְ ָשׁ ָבה ְ /כּ ֶרגַע ֶאל ְמ ַ
ֲא ָבל גּ ַ
רוּמה,
ֶפת ְק ָ
שׂוֹכה ְבּמוֹ ז ֶ
תוֹל ִעים ְק ַט ִנּים ֲ /ע ֵלי ָ
יע ְל ָ
הוֹשׁ ַ
וְ ִ
ֻלּ ִעים ְבּיָד ִנ ֵשּׂאת וְ ָר ָמה.
וְ ֵה ִשׁיב ִמ ְשּׁאוֹל ֵמ ִתים ,וְ ִה ִצּיל ְ /מב ָ
אָמרוְּ / :בּ ַמה זֶּה ִנ ְמ ְלטוּ ֵא ֶלּה וְ ָל ָמּה?
וְ ָת ְמהוּ ָכל ְנבוֹנֵי יָם וְ ְ
עוּמה!
יטה ָל ֳא ִניָּה ְ /ל ָפ ִנים ִמיְּ ֵדי ַק ְר ָחה זְ ָ
וְ לֹא ָהיְ ָתה ְפ ֵל ָ
יוֹד ֵעי ְ /כבוֹד הוֹדוֹ ְמ ֻה ֶדּ ֶרת ְשׁ ֵל ָמה,
יתיםֵ :כּןְ ,גּ ֻא ַלּת ֵאל ְל ְ
ֲע ִנ ִ
עוֹשׂה ְב ַמ ְר ִגּיזָיו ְנ ָק ָמה,
שׁוּעה  /וְ הוּא ֶ
יריו ְתּ ָ
עוֹשׂה ְל ַמ ִכּ ָ
וְ הוּא ֶ
ימה.
תוֹלם ַעל ְבּ ִל ָ
ימי ְ /תהוֹם ַר ָבּה וְ ָ
וּמ ֵ
ֲא ֶשׁר לוֹ יָם וְ ַחיָּתוֹ ֵ
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צוּמה?
וּמה ַחיָּה ְל ֶנגֶד צוּר ְנ ָס ָכהּ  /וְ ָשׂם ָלהּ עֹז וְ ָשׂם ָלהּ ַתּ ֲע ָ
ַ
שׂוּמה
אוּלים ְ /תּ ִהי ַעל ִפּי ְמ ֻשׁ ֶנּנֶת וְ ָ
תּוֹדת ְגּ ִ
אוֹדה ְל ֵאל ַ
ֲא ִני ֶ
ימה,
צוּרי ֵאין ְתּ ִח ָלּה ְ /כּ ִנ ְב ָר ִאים וְ ִכי ֵאין לוֹ ֲח ִת ָ
אוֹדה ִכּי ְל ִ
וְ ֶ
אוֹדה ִכּי ֱא ֶמת ִהיא ַה ְתּ ִחיָּה  /וְ ִכי ֵמ ִתים יְ ִקיצוּן ֵמ ֲא ָד ָמה,
וְ ֶ
שׁוּמה,
וּבתֹם ְר ָ
ָדנוּ ֱא ֶמת ְ
תוֹרתוֹ ֲא ֶשׁר ִהיא ְ /בּי ֵ
משׁה וְ ָ
וְ ִכי ֶ
ימה,
ָתם ְנ ִע ָ
וּמ ְשׁנ ָ
מוּדם ִ
וְ ִכי ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינוּ יְ ָשׁ ִרים  /וְ ַת ְל ָ
לוּמה,
מוּלים ְל ֵמ ִתים ַעל ֲע ָ
עוֹלם ָבּא ְלז ִַכּים  /וְ ַת ְג ִ
וְ יֵשׁ ָשׂ ָכר ְל ָ
ימה,
וּב ְשׁ ָח ִקים וְ ַעל ַעיִ שׁ וְ ִכ ָ
ַמּים ִ /
ַבּ ֶשׁת וְ י ִ
וְ ֵאל ַשׁ ִלּיט ְבּי ֶ
ימה.
תוֹך ִל ִבּי ְתּ ִמ ָ
תוֹרתוֹ ְבּ ְ
יִראָתוֹ ֲע ֵלי ָפנַי ְנתוּנָה  /וְ ָ
וְ ְ
 3א.

אני כאשר תראה
ָהב,
צוּקי ז ָ
ֲא ִני ַכּ ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה ,יְ ִ

יכה ֵמ ֲח ַסר ֵלב ֶא ְר ָהב.
ְל ַמ ַען ְנ ִשׁ ָ

ב.

ותפוח מלא ראשי בשמים
אשׁי ְב ָשׂ ִמים,
פּוּח ְמ ֵלא ָר ֵ
וְ ַת ַ
פּוּחים ֲא ֶשׁר ָצ ְמחוּ ְבּ ַפ ְר ֵדּס
וְ ַת ִ

ָהב ְמ ֻצ ֶפּה,
וּבזּ ָ
ֲעשׂוּי ֶכּ ֶסף ַ
ֻפּה,
ֱא ֵלי ִצדּוְֹ ,כּמוֹ א ֶֹדם ְמי ֶ

ְשׁ ִא ְל ִתּיהוֲּ :ע ֵלי ָמה לֹא ְתּ ִהי ָל ְך,
יב ִני ְבּ ִלי א ֶֹמרְ :ל ַמ ַען
ֱה ִשׁ ַ

וּמעוֹר לֹא ְמ ֻח ֶפּה?
ְכּ ֵא ֶלּהַ ,ר ְך ֵ
תוֹך ֶפּה.
ָבל ֵשׁן ְבּ ְ
ְל ָכל ָח ֵסר וְ נ ָ

.4

.5

אהי כפר לעפר
יבים
ָבים ְמ ִט ִ
ְא ִהי כ ֶֹפר ְלע ֶֹפר ָקם ְבּ ַליִל ְ /לקוֹל ִכּנּוֹר וְ עוּג ִ
ָבים!"
אָמר ְ " /שׁ ֵתה ִמ ֵבּין ְשׂ ָפ ַתי ַדּם ֲענ ִ
ֲא ֶשׁר ָראָה ְבי ִָדי כוֹס וְ ַ
ימי ַה ְזּ ָה ִבים.
ָר ַח ְכּמוֹ יוֹד ִנ ְכ ְתּ ָבה ַעל ְ /כּסוּת ַשׁ ַחר ְבּ ֵמ ֵ
וְ י ֵ
ראה יאסמין
ַפּיו,
ַאג ָ
ֻקּים ְ /כּמוֹ ִפ ְט ָדה וְ ָע ָליו ו ֲ
ַאס ִמין ֲא ֶשׁר ַבּ ָדּיו ְיר ִ
ְר ֵאה י ְ
אָדּ ִמים ְס ִע ָפּיו –
וּבא ֶֹדם ְמ ָ
וְ ִצ ָצּיו ַכּ ְבּד ָֹל ִחים ְל ָב ִנים ָ /
ישׁים ְנ ִקיֵּי ַכף ְבּ ַכ ָפּיו.
שׁוֹפ ְך ְ /דּ ֵמי ִא ִ
ְכּמוֹ ֶע ֶלם ְל ֶבן ָפּ ִנים וְ ֵ
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אמת כי צבי לוקט
רוֹנ ָך.
לוֹקט וְ ָר ִדים ְבּג ְַנּ ָך ֲ /א ַה ְב ִתּיו – ָל ֵכן ָע ַלי ְתּ ַשׁ ַלּח ֲח ְ
ֱא ֶמת ִכּי ְצ ִבי ֵ
יך וְ ֵא ְינ ָך.
אוֹה ֶב ָ
רוּך ֲ
וְ לוּ ֶת ֱחזֶה ֵאת ֶשׁ ֲא ַה ְב ִתּיו ְבּ ֵע ְינ ָךֲ / ,אזַי ִשׁ ֲח ָ
שׁוֹנ ָך"
יתיו " ְתּנָה ִלי ֶאת ְדּ ַבשׁ ִמ ְלּ ְ
יל ָך" ֲ /ע ִנ ִ
ֲא ֶשׁר ָשׂח " ְר ֵדה נָא ִלי ְד ַבשׁ ִמ ְנּ ִח ְ
וֹנ ָך!"
דוֹניֲ ,ע ְ
יתיו " ִבּיֲ ,א ִ
ֶח ָטא ְ /ל ֵאל ַחי?" ֲע ִנ ִ
ַעף " ֲהנ ֱ
אָמר ִלי ְבז ַ
וְ ָק ַצף וְ ַ
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מאודם במראהו
שׁוֹתהוּ
אָדּם ְבּ ַמ ְר ֵאהוּ וְ ָע ֵרב ְל ֵ
ְמ ָ
וּמזוּג ְבּ ִא ְס ַפּ ְמיָא – וְ זִ ְכרוֹ ֱא ֵלי הֹדּוּ,
ָ
וְ ַח ָלּשׁ ְבּאַ ָגּנָיוֲ ,א ָבל ַבּ ֲעלוֹתוֹ ָעל
ֵרדוּ.
אשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
יִר ֶדּה ְב ָר ִ
אשׁים – ֲאזַי ְ
ְבּ ָר ִ
עוֹתיו –
סוּכים ְבּ ִד ְמ ָ
וְ ָשׁכוּל ֲא ֶשׁר ָדּ ָמיו ְמ ִ
יְ גוֹנָיו ְבּ ַדם ֶא ְשׁכּוֹל יְ נוּסוּן וְ יִ דֹּדוּ.
ישׁוֹתיו
יְסבּוּם ֲא ִשׁ ָ
ידים ֵעת ֻ
יְד ִ
ְכּ ִאלּוּ ִ
ַהלֹם יַדּוּ.
גּוֹרל ֲע ֵלי י ֲ
ִמיָּד ְליָד ָ

.8

ידידי כל שנותיך
טוֹב ָתם וְ ָר ָע ָתם ֲחלוֹמוֹת,
יך ְתּנוּמוֹת  /וְ ָ
נוֹת ָ
ידיָ ,כּל ְשׁ ֶ
יְד ִ
ִ
וְ ַעל ָכּ ָכה ֱאטֹם אֹזֶן וְ ַעיִן ֲ /עצֹם – יִ ֵתּן ְל ָך ֵאל ַתּ ֲעצוּמוֹת! –
עוֹל ָמ ְך ְל ֵמ ִבין ַתּ ֲעלוּמוֹת,
ַע ָל ִמים ְ /בּ ָ
ֵיח ְדּ ָב ִרים נ ֲ
וְ ַהנּ ַ
יבה ַב ֲע ָלמוֹת
ישׁה ְ /בּ ַכף ַע ְל ָמה ְמ ִט ָ
ישׁה ַב ֲא ִשׁ ָ
וְ ַה ְשׁ ֵק ִני יְ ִשׁ ָ
יְמי ִאישׁ ָה ֲא ָדמוֹת!
אָדם ,וְ ִאם לֹא – ֲ /ח ָד ָשׁה ִמן ֵ
יְ ָשׁנָה ִמן יְמוֹת ָ
וּמ ְר ֶא ָה – ְכּ ַמ ְר ֵאה ָפז וְ ָראמוֹת,
יח מוֹר וְ ָקנֶה ַ /
יחהּ ְכּ ֵר ַ
יְ ִהי ֵר ָ
יל ְג ִשׁים ְנ ִעימוֹת,
וּפ ַ
ְכּיֵין ָדּוִ ד ֱה ִכינוּהוּ ְמ ָלכוֹת ְ /בּ ִנ ָקּיוֹן ִ
ֵבל – ָשׁר ְבּ ַצחוֹת  /וְ ַצ ְח ָצחוֹת ֲע ֵלי ִנ ְבלוֹ י ְִרימוֹת
וְ יוֹם ֻהנַּח ְבּנ ֶ
יְהי אָצוּר וְ ָשׁמוּר  /וְ אָסוּר ַבּ ֲח ִביּוֹת ַה ֲחתוּמוֹת
וְ ָשׂח " ָכּזֶה ִ
ָדיִ ם ֲח ָכמוֹת,
אוֹחז כּוֹס ְבּי ַ
ָבים  /וְ ֵ
שׁוֹתה ְבּ ֵלב טוֹב ֵמי ֲענ ִ
ְל ָכל ֶ
אַח ֵרי מוֹת".
תוּבה  /וְ ָח ֵרד ִמ ְתּ ָלאוֹת ֲ
שׁוֹמר ָדּת ְבּק ֶֹה ֶלת ְכּ ָ
וְ ֵ
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הירהב הזמן
יבה?
וּבין ַתּ ְלמוּד ְמ ִר ָ
יִר ַהב ַה ְזּ ָמן ִבּ ְר ִבי וְ ָר ָבא  /וְ ִאם ֵבּינָיו ֵ
ֲה ְ
יבה,
אַדּ ֶרת וְ ֵשׂ ָ
וְ ָל ֵכן ִס ְדּרוֹ ַעל ִפּי ְפ ָת ִאיםְ / ,מ ֵתי ֶב ֶטן וְ ֶ
יבא" –
יבשׁת ,וְ ַרב ַהאי ַי ְכּ ִצ ָ
ֹאמר " ֲא ִני הוּא ְ /מ ִפ ֶ
וְ ָכל ַבּ ַער ֲא ֶשׁר י ַ
יבה!
וּמ ְג ַבּ ַעת יְ ִהי ִאישׁ רֹאשׁ יְ ִשׁ ָ
ָקן ִ /
יציּוֹת וְ ז ָ
יְרמּוּ ִכּי ְב ִצ ִ
ַ
אָחיְ ,בּ ֶל ְכ ֵתּנוּ ְשׁנֵינוּ ֱ /א ֵלי ֵבית ַה ְתּ ִפ ָלּה יוֹם ֲע ָר ָבה
זְ כֹרִ ,
רוֹבה.
גּוֹעיםְ ,ק ָ
נוֹער וְ ִצוְ ַחת ְ /בּנֵי ָב ָקר ,וְ ֵהם ִ
וְ ָשׁ ַמ ְענוּ ֲחמוֹר ֵ
חוֹבה?"
וְ ַשׂ ְח ִתּי " ִמי ֲא ֶשׁר ָשׁת ֵבּית ֱאל ִֹהים ְ /כּ ֵבית ֶר ֶפת – וְ ִהיא ַח ָטּאת וְ ָ
וּב ָבא!"
קוֹרין ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת ָ
וּמ ִריא ְבּ ֵבית ֵאלֲ / ,א ָבל ִ
אָמרוּ " ֵאין ֲחמוֹר ְ
וְ ְ
ַא ִני אָנָה ֲא ִני ָבא?"
תוֹרה ,ו ֲ
עוּדה  /וְ ָ
ירוֹתם ְתּ ָ
אָמ ְר ִתּי " ֲה ִמ ֶ
וְ ַ
יבה! –
וּמי יִ ֵתּן וְ ִנ ְט ֶעה ַב ְנּ ִת ָ
זוֹע ִמים ֶאל ֵבּית ֱאל ִֹהים – ִ /
וּבאנוּ ֲ
ָ
יהם ְכּ ַע ְר ָער ָבּ ֲע ָר ָבה,
אשׁ ֶ
ידים ְ /ל ָר ֵ
ידים ְמ ִנ ִ
וְ ִהנֵּה ַרב וְ ַת ְל ִמ ִ
יבא,
יהם ִגּ ְדּפוּ ִה ֵלּל וְ ַשׁ ַמּאי  /וְ ִהכּוּ ַעל ְל ִחי ַר ִבּי ֲע ִק ָ
ְבּ ִפ ֶ
יִטרֹף ִמ ְלּשׁוֹנָם אוֹת וְ ֵת ָבה.
יך ָל ֶהם ְט ָע ִמים  /וְ ְ
ַא ִר ְ
וְ ָה ַרב י ֲ
ַפ ִשׁי ִבי ֲע ֵצ ָבה,
זוֹע ִפים ִמן ֲ /א ֶשׁר ֶא ְר ֶאה וְ נ ְ
וּפנַי ֲ
ָשׁ ְב ִתּי ָ
וְ י ַ
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יבה.
אַל ִתּי ְשׁלוֹם ָה ַרב ְבּ ָכבוֹד –  /וְ ָענ ִַני ְכּ ִאישׁ ָמדוֹן וְ ֵא ָ
וְ ָשׁ ְ
וְ ֵה ֵחל ַל ֲענוֹת ֵמאָה ְב ָרכוֹת ְ /בּקוֹל ָע ֶבה ְכּקוֹל ָהמוֹן וְ ָצ ָבא,
שׁוּבה:
בוֹתיו ְתּ ָ
יְ ָב ֵר ְך ֵאל ְל ַמ ַען ִאישׁ ְבּ ָראוֹ  /וְ לֹא ִא ָשּׁה – ֲה ִשׁי ִ
אַתּ ְנ ֵק ָבה!"
ָעיד ְבּ ָך ִכּי ְ
ַפ ְשׁ ָך ִמן ַה ְזּ ָכ ִרים?  /וְ ֵאל י ִ
" ֲה ָת ִשׁית נ ְ
.10
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תהילתך לבת מלך
בוּדה
ְתּ ִה ָלּ ָת ְך ְל ַבת ֶמ ֶל ְך ְכּ ָ
יה ֲע ֵלי אָח,
וְ ִכיקֹד ֵאשׁ ֲח ַשׁ ְב ִתּ ָ
תוּבה,
יה ְכּ ָ
את ָ
ְבּ ִמ ְכ ָתּב טוֹב ְמ ָצ ִ
יךְ ,ל ָפ ִנים,
וְ ָהיָה ִשׁיר ֲח ֵב ֶר ָ

ֲא ַד ֶמּה ,אוֹ ְל ַת ְענוּגוֹת וְ ִשׁ ָדּה,
צוֹעיו ְק ִציעוֹת ,מֹר וְ ִק ָדּה.
ְבּ ִמ ְק ָ
קוּדה.
וּסגֹל ְנ ָ
וּב ְנ ֻקדּוֹת ְשׁוָא ְ
ִ
ֻדּה,
יר ָת ְך ְבּר ָ
ְכּמוֹ א ֶֹפל – וְ ִשׁ ָ

טוּפים
יך ְשׁ ִ
וְ ָהיוּ ָכל ְדּ ָב ֶר ָ
יך ,וְ ָהיוּ
יר ָ
ְשׁ ַק ְל ִתּי ָה ְבּ ִשׁ ֶ
ַקּיר ,וְ ָע ַלי
אַתּה ִלי ְכּ ֵבן י ִ
וְ ָ
יר ְך וְ ִע ְנ ָינָיו ,וְ ַדע ִכּי
ְפּקֹד ִשׁ ָ

ירה זֹאת ְכּ ִנ ָדּה.
ְבּ ֵמי ִנ ָדּה – וְ ִשׁ ָ
ֻדּה.
ַתּ ִהי ֶא ְצ ָלם ְמנ ָ
ֲח ָת ִנים ,ו ְ
יאָך ְבּ ִמ ָדּה.
יח ְך וְ ַל ְה ִב ְ
הוֹכ ָ
ְל ִ
ירים יוֹם ְפּ ֻק ָדּה,
ְל ָכל ִעניָן וְ ִשׁ ִ

גוּרה ִמ ְלּשׁוֹנוֹתִ ,כּי ְלשׁוֹנוֹת
וְ ָ

ֻטּ ֶשׁת וְ ַח ָדּה!
ְכּמוֹ ֶח ֶרב ְמל ֶ

שלח יונה מבשרת
ְשׁ ַלח יוֹנָה ְמ ַב ֶשּׂ ֶרת  / -וְ ִאם ֵאינָהּ ְמ ַס ֶפּ ֶרת –
יה ְמ ֻח ֶבּ ֶרת,
ָפ ָ
ֶרת ְק ַטנָּה ֶאל ְ /כּנ ֶ
ְבּ ִאגּ ֶ
וּב ְלבוֹנָה ְמ ֻק ֶטּ ֶרת.
ְמ ֻא ֶדּ ֶרת ְבּ ֵמי ַכ ְרכֹּם ִ /
אַח ֶרת,
אוֹתהּ ְבּ ֶ
וְ ֵעת ָתּעוּף וְ ִת ְת ַנ ֵשּׂא ְ /שׁנֵה ָ
ָשׁה נֵץ  /וְ ִאם ִתּפֹּל ְבּ ִמ ְכמ ֶֹרת
ְל ַמ ַען ִאם ְפּג ָ
אַחר וְ לֹא ָת ִחישׁ – ְ /תּ ִהי ֵשׁ ִנית ְמ ַמ ֶה ֶרת.
וְ ִת ְת ֵ
יוֹסף ְ /תּ ַצ ְפ ֵצף ַעל ְמרוֹם ֶק ֶרת
וְ ֵעת ִתּגַּע ְל ֵבית ֵ
ָדיו  /יְ ַשׂ ֶחק ָבּהּ ְכּ ִצפּ ֶֹרת
וְ ֵעת ֵתּ ֵרד ֲע ֵלי י ָ
ֶרת:
יה  /וְ כֹה י ְִק ָרא ְב ִאגּ ֶ
ָפ ָ
ַתּיר ֶאת ְכּנ ֶ
וְ י ִ
ְבּ ִניַ ,דּע ִכּי ְכ ָבר ָבּ ְר ָחה ֲ /ע ַדת ָק ִמים ְמא ֶֹר ֶרת,
ָפוֹצה ֲע ֵלי ָה ִרים ְ /כּמֹץ ֶח ְל ָקה ְמס ֶֹע ֶרת,
וְ נ ָ
ֶרת,
רוֹעה ְמ ֻפזּ ֶ
וּב ְד ָר ִכים ְכּמוֹ צֹאן ִמְ / -בּ ִלי ֶ
ִ
ְתה ְמ ָשׁ ֶע ֶרת.
וְ לֹא ָחזְ ָתה ְבאוֹי ְַב ָתּהּ ֲ /א ֶשׁר ָהי ָ
אַשׁמ ֶֹרת,
ידם ֲ /אזַי ָבּ ְרחוּ ְבּ ְ
ְבּ ֶל ְכ ֵתּנוּ ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
ֶה ְרגוּ וְ ָה ְרגוּ ִאישׁ ְ /ל ֵר ֵעהוּ ְבּ ַמ ְע ֶבּ ֶרת;
וְ נ ֱ
ֶרת,
חוֹמה ְמ ֻסגּ ֶ
וּבוֹשׁוּ ֵמ ֲא ֶשׁר ִקוּוּ ְ /בּ ִעיר ָ
הוֹבישׁוּ ְכּמוֹ ַגנָּב ֲ /א ֶשׁר ִנ ְמ ָצא ְב ַמ ְח ֶתּ ֶרת,
וְ ִ
אַדּ ֶרת,
ֵיהם ֶאת ְ /כּ ִל ָמּ ָתם ְכּ ֶ
וְ ָעטוּ ַעל ְפּנ ֶ
בּשׁת ְדּ ֵב ָקה ָבּם ְ /כּמוֹ ָכ ֵבד ְלי ֶֹת ֶרת,
וְ ַה ֶ
וּמצוּ כוֹס ְמ ַשׁ ֶכּ ֶרת!
וְ ָשׁתוּ בוּז ְבּ ֻק ַבּ ַעת ָ /
תוֹך ִל ִבּיְ / ,כּ ִחיל ִא ָשּׁה ְמ ַב ֶכּ ֶרת,
וְ ָהיָה ִחיל ְבּ ְ
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וְ ָשׂם ָה ֵאל ֳצ ִרי ָע ָליוְ / ,כּמוֹ ָמ ָטר ְבּ ַבצּ ֶֹרת –
וְ אָז אוֹרוּ ְשׁ ֵתּי ֵעינַי  /וְ אוֹי ְַב ִתּי ְשׁ ַח ְרח ֶֹרת,
אָשׁיר ְבּטוּב ֵל ָבב –  /וְ ִהיא ִק ִינים ְמ ַד ֶבּ ֶרת,
ֲא ִני ִ
יתי –  /וְ ִהיא ִבּ ְב ִכי ְמ ָמ ֶר ֶרת!
תוֹך ֵבּ ִ
וְ קוֹל ָשׂשׂוֹן ְבּ ְ
ַמּ ֶרת,
ַפ ִשׁי ְמז ֶ
ַבּיְ / ,ל ָך נ ְ
וּמ ְשׂגּ ִ
ְל ָךַ ,ס ְל ִעי ִ
ֶיה ְמ ַס ֶדּ ֶרת!
ְל ָך ָהיְ ָתה ְב ָצ ָרה ַתֲּ / -חנוּנ ָ
ְבּ ִניִ ,שׂים ִל ְבּ ָך ֶאל יַד ֱ /אל ַֹהי ַה ְמ ֻה ֶדּ ֶרת,
וּב ְע ֶצ ֶרת,
וּק ָרא ְת ִה ָלּ ִתי ְ /בּ ִמ ְק ָרא ָעם ַ
וְ קוּם ְ
טוֹט ֶפת ֲ /ע ֵלי י ְָד ָך ְמ ֻק ֶשּׁ ֶרת,
אוֹתהּ ְכּ ֶ
וְ ִשׁית ָ
עוֹפ ֶרת!
וְ ִת ָכּ ֵתב ְבּ ִל ָבּ ְת ָך ְ /בּ ֵעט ַבּ ְרזֶל וְ ֶ
.12

שעה מיני עמיתי
ַח ֵב ִרי / ,וְ ַהט אֹזֶן וְ ֵלב ֶאל ַמ ֲא ָמ ִרי.
יתי ו ֲ
ְשׁ ֵעה ִמ ִנּיֲ ,ע ִמ ִ
אוֹרי!
יך ֶא ְפ ַחד? וְ צוּר – ִי ְשׁ ִעי וְ ִ
כוֹנים?  /וְ ֵא ְ
ֲה ִלי ַת ְפ ִחיד ְבּ ִמ ִלּים לֹא ְנ ִ
ָכ ִרי.
ָרי וְ נ ְ
אַכז ִ
אַתּ ,וְ ִאם ַתּ ְר ֶבּה ֲע ִלילוֹת – ְ /תּ ִהי ֶא ְצ ִלי ְכּ ְ
יתי ְ
ֲע ִמ ִ
ירי.
עוֹלל ְבּ ִע ִ
יתי / ,וְ ֵאין ָשׁלוֹם ְל ִמ ְת ֵ
תּוֹלל ְבּ ֵב ִ
טוֹבה ְל ִמ ְס ֵ
וְ ֵאין ָ
אַמּץ ְכּ ֵבית ֶמ ִרי ְבּ ֶמ ִרי –
יך  /וְ ִת ְת ֵ
וְ ִאם לֹא ַת ֲעזֹב ָר ָעה ְבּ ִפ ָ
ֻדּ ַעי ,וְ ִשׁ ְמעוּ  /וּבֹרוּ ֶאת ְדּ ָברוֹ ִמ ְדּ ָב ִרי:
ְפּנוּ ֵא ַליְ ,מי ָ
תוֹרי.
יתיו :זֹאת ְמנָת ֶח ְל ִקי וְ ִ
יב ִני ֲע ֵלי ֶח ְב ַרת ְמ ָל ִכים – ֲ /ע ִנ ִ
יְר ֵ
ִ
יבוֹתיוְ :בּ ֵאל ַמ ְח ִסי וְ ִשׂ ְב ִרי.
אַפּם וְ ִק ְצ ָפּם – ֲ /ה ִשׁ ִ
וְ ִה ְפ ִחיד ֵמ ֲחרוֹן ָ
מוֹתי וְ ִק ְב ִרי,
יתיוְ / :כּ ָבר ִנ ְגזַר ְמקוֹם ִ
וְ ָשׂחַ :מה ָלּ ְך וְ ִל ְק ָרבוֹת? ֲע ִנ ִ
וְ ָה ֵאל ַה ְמ ַב ֵשּׂר ִלי ֲע ֵלי יַד ְ /שׂ ָר ָפיו ַבּ ֲחלוֹם יִ ְהיֶה ְב ֶעזְ ִרי.
בוֹא ִני ֲא ֶשׁר ִנ ְכ ַתּב ְבּ ִס ְפ ִרי!
אתי – ֲה ִלי יָד?  /יְ ֵ
וְ ִאם ֶא ַמּק ְבּ ַח ָטּ ִ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא ָשׁר ְבּ ַחיָּיו ְ /כּ ִת ְב ִני ֵמת ְבּלֹא ִעתּוֹ וְ זִ ְמ ִרי,
וְ יֵשׁ ָ
יבה אוֹ ְק ָרבִ ,נ ְט ַמן ְכּ ִמ ְצ ִרי,
אַחר ֲא ֶשׁר לֹא ָבא ְב ֶק ֶרב ְ /מ ִר ָ
וְ יֵשׁ ֵ
ירי,
ַע ִר ִ
וְ יֵשׁ ִנ ְס ֶפּה ְבּלֹא ִמ ְשׁ ָפּט ,וְ ָהיָה ְ /בּעוֹדוֹ ַחי – וְ ָר ֵעב ו ֲ
ֹאשׁי ְפּ ֵא ִרי
ָמי וְ ַעל ר ִ
אוּלי ֲא ַב ֶלּה ְ /בּטוֹב י ַ
ֲח ַדל ִמ ִנּי ְמ ַעטַ ,
ְאוֹרי!
ֵשׁע וְ נוֹזְ ִלים ִמן י ִ
וְ ֶא ְשׁ ֶתּה ֵמי ְמנוּחוֹת ִמ ְבּ ֵא ִרי ְ /בּכוֹס י ַ
וּפוּרי?
ִ
גוֹר ִלי
כוֹסי  /וְ לֹא ֶא ְשׂ ַמח ְבּ ָ
מוֹאס ְבּ ִ
ֲהטוֹב ִלי ִכּי ֱא ִהי ֵ
הוֹדי וְ ָע ְשׁ ִרי,
יתי ְל ָב ָב ְך  /וְ לֹא יִ ְשׁוֶה ְל ָך ִ
אַח ִר ִ
וְ ִאם ָתּ ִשׁית ְל ְ
וּמ ֶהם ַרב יְ ָק ִרי –
ְל ַמ ַען ִכּי ְב ָכל ָשׁנָה ְבּ ַמ ִים  /וְ ֵאשׁ אָבוֹא ֵ
וּב ִריא!
ית ְך ָ
תוֹך ֵבּ ָ
אַתּ ָשׁ ֵלו ְבּ ְ
ית ְך / ,וְ ְ
אַח ִר ָ
מוֹתי ֲ
ירא ְכּ ִ
ֲהלֹא ִת ָ
שׁוּרי
תוֹך ַפּ ִחים ְט ָמנוּם ַל ֲא ִ
שׁוּרי ְ /בּ ְ
ֲא ִני ֶא ְב ַטח ְבּ ֵאל ִה ִפּיל ֲא ִ
ְבּיוֹם ָבּא ַצר ְל ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ָט ַבח ְ /בּתוֹכוֹ ַשׂר ְכּמוֹ ֵעגֶל וְ ִכ ְמ ִריא,
חוֹקי ֶת ֱח ַסר ֵמ ַרע ְשׁ ֵא ִרי.
וְ ַצר זֶה ִמ ְשּׁ ֵאר ַמ ְל ִכּי – וְ ָר ַעת ְ /ר ִ
ּדוּדי ַה ְצּ ָמ ִרי
יכי ְ /ס ָפ ַרד ִעם ְג ֵ
וְ ָהיוּ ָשׁם ְשׁנַיִ ם ִמ ְנּ ִס ֵ
ירי,
דּוֹתם ְכּמוֹ ֶק ֶטב ְמ ִר ִ
וְ ָל ְכדוּ ִעיר וְ ָה ְלכוּ ֶאל ְמצוּדוֹת ְ /ל ַשׁ ָ
בוּרי,
ָצא ֱ /אל ִֹהים וְ ֱה ִדיחוֹ ַבּ ֲע ִ
ָצאנוּ ְל ַה ִדּיחוֹ – וְ י ָ
וְ י ָ
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וּפ ִרי,
אשׁי ְס ָל ִעים ְ /מ ָצאנוּם ,לֹא ְמקוֹם ֵע ֶשׂב ֶ
וְ רֹאשׁ ֵאלוּל ֲע ֵלי ָר ֵ
הוֹר ְדנוּם ֱא ֵלי ֶא ֶרץ ְכּמוֹ תוֹא ֲ /א ֶשׁר ָנגַע ֱא ֵלי ָמרוֹם וְ ִה ְמ ִריא,
וְ ַ
ירי,
ָקף ְשׂ ִכ ִ
אַר ָבּ ָעה ֲח ִמ ָשּׁה ְ /כּמוֹ ַזיִת ֲא ֶשׁר נ ַ
וְ נָפוֹצוּ ְל ְ
נוֹקד ְכּ ָתב ִבּ ְסגוֹל וְ ֵצ ִרי.
לשׁה ְ /כּמוֹ ֵ
וְ ִח ַלּ ְלנוּם ְשׁנַיִ ם מוּל ְשׁ ָ
מוֹרי,
ֻלּת עוֹג וְ ִסיחוֹן ָה ֱא ִ
וְ ִה ִכּינוּם ְבּ ַמ ָכּה ִכּ ְלּ ָתה ֶאת ְ /סג ַ
הוֹל ְך ְבּ ֶק ִרי.
יכים ַה ְשּׁנַיִ ם –  /וְ זֶה ַת ְגמוּל ֲא ֶשׁר ֵ
וְ ֻהכּוּ ַה ְנּ ִס ִ
ירי,
ָשׁים ֲ /א ֶשׁר נָסוּ וְ הוּא ִע ָמּם ֲע ִשׂ ִ
וְ ַתמּוּ כֹל – ְל ַבד ִתּ ְשׁ ָעה ֲאנ ִ
שׁוּרה ֱא ֵלי ַמ ְל ִכּי ְבּ ִת ְשׁ ֵרי.
הוּבל ְכּמוֹ ַשׁי  /וְ ִכ ְת ָ
וּב ַקּשׁ ַעד ֲא ֶשׁר ַ
ֻ
צוּרי,
לּוֹתי ְל ִ
ידיַ ,בּ ֲע ִדי ָקם צוּר ְבּ ָצרוֹת  /וְ ַעל ָכּ ָכה ְתּ ִה ַ
יְד ִ
ִ
גוֹרי,
תוֹך ִל ִבּי וְ ֵה ִפיג ֶאת ְמ ִ
ירוֹתי ְל ֵאל ָחזָה ְמגוֹר ָצר ְ /בּ ְ
וְ ִשׁ ַ
ירי.
יח ְל ִצ ִ
רוֹפא ָשׂם ֳצ ִרי ַעל ְ /מקוֹם ַה ִצּיר וְ ִה ִדּ ַ
רוֹתי ְל ֵ
וְ זִ ְמ ַ
דוֹרי!
יבוֹתיוֲ :א ִני ָדוִ ד ְבּ ִ
אַתּ ְל ַה ֵלּל? – ֲ /ה ִשׁ ִ
תוּכל ְ
אוֹמר ִליֲ :ה ַ
וְ ֵ
ֻשּׁה ִמ ְמּ ָר ִרי
יתיהוְּ :יר ָ
יאים? – ֲ /ע ִנ ִ
וְ ָענ ִַניֲ :ה ָשׁאוּל ַבּ ְנּ ִב ִ
ישׁ ֵאל וְ ֶא ְל ָצ ָפן וְ ִס ְת ִרי!
וּמ ָ
אָסף ִ /
אַסּיר וְ ֶא ְל ָקנָה וְ ָ
וּמ ִ
ֵ
זוֹרי?
ָהה ְמ ִ
דוּרה ְ /בּ ִפי ָל ֵאל ֲא ֶשׁר גּ ָ
ירה ְס ָ
יכה לֹא ְת ִהי ִשׁ ָ
וְ ֵא ָ
הוֹרי.
אתי ְל ִ
ָצ ִ
ַצּ ַח ,וְ י ָ
הוֹרי יְדוּתוּן ַה ְמ ֻה ָלּל ְ /לנ ֵ
וּמ ַ
ֵ
ירי –  /וְ ִלי ָע ָליו ְל ָמ ֵרר ֵלב ְמ ֵצ ִרי,
ְל ֵאל ָע ַלי ְל ַה ְמ ִתּיק סוֹד ְבּ ִשׁ ִ
ירי,
ֲרי – ַוֲ / -א ִני ָע ֵרב ְל ַחלּוֹתוֹ ְב ִשׁ ִ
וְ הוּא ָע ֵרב ְל ַח ֵלּל צוֹר ַ
יוֹמי ֶאת ְשׂ ָכ ִרי.
וְ ִל ְפעֹל לוֹ ְכּמוֹ ָשׂ ִכיר ְבּ ָכל יוֹם –  /וְ הוּא יִ ֵתּן ְבּ ִ
.13א.

בכור אמי
יס ְך,
וּמזֶּה ֵעת ְנטוֹת ֶשׁ ֶמשׁ יְ ִנ ָ
ְבּכוֹר ִא ִמּיְ ,בּכוֹר ָמוֶת ֲח ָמ ָס ְך ִ /
ַע ַפר ֶא ֶרץ ְל ָמ ָס ְך,
וּבינ ְָך ֲ /א ָב ִנים ו ֲ
וְ ָל ֶע ֶרב יְ ִהי ֵב ִיני ֵ
כוֹס ְך.
יס ְך וְ ָ
יד ְך ,וְ לֹא ִכ ָ
הוֹד ְך ְ /בּיוֹם ֵא ָ
הוֹעיל ְל ָך הוֹנ ְָך וְ ָ
וְ לֹא ִ
שׁוֹכב ְכּ ִאישׁ ָבּ ִריא ְבּ ַע ְר ָשׂ ְך,
אַתּ ֵ
יך – וְ לֹא ַשׁ ָתּ ְל ָב ָב ְך / ,וְ ְ
ְנ ַשׁ ְק ִתּ ָ
וְ ָצ ַע ְק ִתּי – וְ לֹא ָת ִשׁיבְ ,ל ַמ ַען ְ /לשׁוֹנ ְָך ִמ ְלּ ַד ֵבּר ָסר וְ ָח ַשׂ ְך.
ָס ְך,
עוֹלם ֲא ֶשׁר צוּר ֲ /ע ֵלי ָכל ַמ ֲע ָשׂיו ִה ִפּיל וְ נ ַ
ָשׁ ְנ ָתּ ְשׁנַת ָ
וְ י ַ
כוֹס ְך!
שׁוֹתה ְב ָ
מוּתה  /וְ ִכ ְמ ַעט ָקט ֲא ִני ֶ
קוּך ְבּ ֶכ ַלח כּוֹס ְתּ ָ
וְ ִה ְשׁ ָ

ב.

לבבי יאשה לך מחיותו
ַא ָשׁה ָל ְך ֵמ ֲחיוֹתוֹ
ְל ָב ִבי ,י ֲ
אַח ָריו ְבּ ַרע ,אוֹ ִאם ְתּ ַב ֵקּשׁ
ֲחיֵה ְ

ג.

עלי מה אקרעה מלבוש
וּמ ִדּים – וְ ִל ָבּ ִתי ְכּ ֶבגֶד ָעשׁ וְ ִע ִדּים!
ֲע ֵלי ָמה ֶא ְק ְר ָעה ַמ ְלבּוּשׁ ַ
וְ ָל ָמּה ַת ֲעלוּ ֵח ָמר ֲע ֵלי סוּת –
ירים ֲע ָצ ַמי –
וְ ִהנֵּה ָשׁ ְברוּ ִצ ִ
ְבּ ָקרוֹב ִתּ ְת ְפּרוּ ִצ ֵדּי ְק ָר ַעי –

אַח ֵרי ַהיּוֹם ְדּמוּתוֹ!
וּמ ְראוֹת ֲ
ֵ
נוּחה ִמיְּ גוֹנוֹ – מוּת ְכּמוֹתוֹ!
ְמ ָ

וּמוֹר ַשׁי ְכּמוֹ בוֹרוֹת ְבּ ִשׂ ִדּים!
ָ
וְ ָל ָמּה ִת ְשׁ ְבּרוּ כוֹסוֹת וְ ַכ ִדּים?
וְ ַעל ִצ ֵדּי ְל ָב ִבי ִחיל ְכּ ִצ ִדּים,
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אוֹנים –
ָתרוּן ְבּ ִקיר ִל ִבּי ְשׁ ִ
וְ יִ וּ ְ
בוּרים
יִד ַבּק ַל ֲע ָצ ַמי ַה ְשּׁ ִ
וְ ְ
ַע ָל ִצים
נוּחים ו ֲ
אָחיְ ,מ ִ
ְלמוֹת ִ
ד.

ֻדּים,
ֻבּ ִנים ְבּר ִ
בּוּשׁי ְמל ָ
וּמ ְל ַ
ַ
יְ גוֹן ִל ִבּי ְכּ ַט ָבּעוֹת ְל ַב ִדּים.
ֻדּים!
עוֹלם ְמנ ִ
ַפ ִשׁי ַעד יְמוֹת ָ
ְלנ ְ

לשוני אשאלה
יְל ָלה
שׁוֹני ֶא ְשׁ ֲא ָלה ִמ ֵמּ ְך ְשׁ ֵא ָלהְ / :בּ ַחיַּי ַה ֲע ִלי נָא קוֹל ָ
ְל ִ
זוּלה,
אַל ָמנָה ְג ָ
אָבי ָכל ְ /רצוּץ ִמ ְשׁ ָפּט וְ ְ
אָחי וְ ִ
ֲע ֵלי ִ
עוּלה;
עוֹבר ,וְ ָכל ֶדּ ֶלת ְנ ָ
ָדיב ֲא ֶשׁר ָפּ ַתח ְדּ ָל ָתיו ְ /ל ָכל ֵ
וְ ַעל נ ִ
עוֹשׂה ְנ ָב ָלה.
טוֹרף וְ ֵאין ֶ
וּפ ָרה  /וְ ֵאין ֵ
ֲא ֶשׁר ִה ְר ָעה ְכּ ֶא ָחד דֹּב ָ
חוֹלה,
ְר ַח ְצ ִתּיהוּ וְ ִה ְל ַבּ ְשׁ ִתּיו וְ ַשׂ ְמ ִתּיו ְ /בּ ִמ ָטּה וְ ֲע ֵלי ִפי – קוֹל ְכּ ָ
ֹאלה,
יפ ִתי ְשׂמ ָ
ַע ִט ָ
רוּעים ו ֲ
וּמ ַדּי ְ /ק ִ
הוֹל ְכ ִתּיו ֱא ֵלי ִק ְברוַֹ ,
וְ ַ
אוֹלה.
הוֹר ְד ִתּיו ְשׁ ָ
ָר ְד ִתּי וְ ַ
אוֹה ַבי ָס ִביב וְ ַק ְמ ִתּי  /וְ י ַ
ָשׁבוּ ֲ
וְ י ְ
ילה
יבוֹתים ְבּ ִח ָ
נוּח"ֲ .ה ִשׁ ִ
ֵטיב ַה ְזּ ָמן ָל ְך  /וְ ָת ַ
אָמרוּ "עוֹד יְ י ִ
וְ ְ
אָחי ְק ָל ָלה!
אַח ֵרי ִ
נוּחה ֲ
" ֲע ֵלי טוּב ַה ְזּ ָמן ַהזֶּה וְ ַעל כֹּל ְ /מ ָ
יְכוֹלה!"
ַפ ִשׁיְ ,ל ַמ ַען ְ /נשׂא יָגוֹן ְכּמוֹ זֶה לֹא ָ
ֱאיָלוּ ִתיְ ,ק ָחה נ ְ
אמר נא לאשר אתאו ראותו

ה.

ו.

ז.

ח.

ֱא ָמר נָא ַל ֲא ֶשׁר ֶא ְתאַו ְראוֹתוֹ

ָדי ִשׁ ְלּחוּהוּ ַב ֲא ַבדּוֹ:
וְ י ַ

עוֹלם לוֹ ְבּ ִל ִבּי
ְבּ ֵחי ֵאל ַחי! ְל ָ

ְכּמוֹ ֵאשׁ – ַעד ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַכּב ְל ִצדּוֹ!

כבר שלמו שנים עשר חדשים
ְכּ ָבר ָשׁ ְלמוּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֳח ָד ִשׁים
ָבים ,אוֹ ֲה ִת ְב ַחר
ֲה ָמ ְתקוּ ָל ְך ְרג ִ
שׁוּבה ֶאל ְמקוֹמוֹת
ירי ,קוּם וְ ָ
ְבּ ִח ִ
מוֹתי,
ידה ְל ָך ֶאת ִמ ְל ֲח ַ
אַגּ ָ
וְ ִ

ְקוּשׁים!
וְ ֵאין ָמנוֹס ְל ָך ִמ ַפּח י ִ
ָשׁים?
ְל ָך ָר ָקב וְ ִר ָמּה ַעל ֲאנ ִ
וּמוֹשׁבוֹת ְל ָך ֵבּינוֹת יְ ִשׁי ִשׁים,
ָ
יע ְך ְק ָר ַבי ַה ֲח ָד ִשׁים!
אוֹד ָ
וְ ִ

ָמק ְבּ ָשׂרוֹ,
יך יָקוּם ֲא ֶשׁר נ ַ
וְ ֵא ְ
אַד ָמתוֹ – וְ רוּחוֹ
וְ הוּא ָחבוּשׁ ְבּ ְ
אָכל ָעשׁ ְבּתוֹ ְך עוֹרוֹ ְבּ ָשׂרוֹ,
וְ ַ

מוֹתיו ְכּמוֹ ֵע ִצים יְ ֵב ִשׁים,
וְ ַע ְצ ָ
בוּשׁים
וְ ִנ ְשׁ ָמתוֹ ְבּ ָשׁ ַמיִ ם ֲח ִ
בוּשׁים!
אָכל ֵמ ֲע ֵלי עוֹרוֹ ְל ִ
וְ ַ

בנפשי אח
ַפ ִשׁי אָחֲ ,א ֶשׁר ָהיוּ ְכּ ָת ָביו
ְבּנ ְ
וְ ַהיּוֹםִ ,אם ְכּ ָתב ָבּא ִמ ְמּקוֹמוֹ -

ְכּמוֹ ַמיִ ם ְבּ ֵעת ִצ ְמאָה ְל ִל ִבּי,
ֵכר ְכּ ָת ָביו ֵאשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי!
יְ ַשׁו ז ֶ

תהלה יש לשומע תפלה
ְבּ ִפיָ ,ל ַעד ,וְ לוֹ נָאוָה ְתּ ִה ָלּה,
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה,
ְתּ ִה ָלּה יֵשׁ ְל ֵ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְצ ָד ָקה ִעם ְבּנֵי ִאישׁ,
ְל ַמ ַען ָכּל ֲא ֶשׁר הוּא ַרב וְ ָק ֶשׁה –

ֻלּה,
רוֹאה ְמג ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ֶמשׁ ְל ָכל ֶ
ְבּ ָראוֹ ַר ְך וְ ָצ ִעיר ַבּ ְתּ ִח ָלּה,
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ָקה
ֲא ָבל תּוּגָה ְבּ ָראָהּ ֵאל ֲחז ָ
וְ ִאלּוּ ִנ ְשׁ ֲא ָרה תוּגָה ְבּ ֵלב ִאישׁ
ָשׁים
ֲח ָס ִדים ֵמ ֱאל ִֹהים ַל ֲאנ ִ

הוֹל ֶכת וְ ַד ָלּה,
ָל ָדהּ וְ ֶ
ְבּ ִהוּ ְ
יתהּ – ְל ֵלב ָהיְ ָתה ְמ ַכ ָלּה.
אשׁ ָ
ְכּ ֵר ִ
וּמ ָלּה.
ֲא ֶשׁר לֹא י ְִס ְפּ ֵרם ָלשׁוֹן ִ

ֲא ִני ַשׂ ְח ִתּי ְב ֶא ְב ִלי ִכי ְמ ִגנַּת
וְ ָהיָה ִמ ְדּאָגָה ַצר ְכּ ִמּ ְשׁעוֹל –
ָתי ַכּ ֲא ֶשׁר זָב
ָבה ַד ֲאג ִ
וְ ז ָ
יִכ ְמרוּ ַר ְח ַמי וְ ֶאשֹּׁם
וְ ִע ִתּים ְ

ְל ָב ִבי ֶאת ְל ָב ִבי ִחישׁ ְמ ַב ָלּה,
ַחם ְמ ִס ָלּה
וְ ַהיּוֹם בּוֹ ְל ִה ְתנ ֵ
תּוֹך ְמ ִח ָלּה,
אָחי וְ ָר ַקב ְ
ְבּ ַשׂר ִ
וְ ֶא ְשׁ ֶאה ַב ֲעדוֹ ִכ ְשׁאוֹן ֲה ֻמ ָלּה,

אַפּק ְבּרֹב ִע ִתּים ְכּמוֹ ִאישׁ
וְ ֶא ְת ַ
יִמ ַחץ,
ַח ֶלה ַהצּוּר וְ ְ
וְ ָכ ָכה י ֲ
ֲא ֶשׁר ָשׁת ֶאת ֲח ֻת ָלּתוֹ ֲע ָר ֶפל
סוֹגים
יְכ ֵפּר ֶאת ְפּ ָע ָליו ַה ְנּ ִ
ַ

ְל ָבבוֹ ֵרק וְ ַהוָּתוֹ ְנ ַק ָלּה
יִר ָפּא ֵאת ֲא ֶשׁר ָמ ַחץ וְ ִח ָלּה.
וְ ְ
וְ ָשׁת ָע ָפר ְל ֶבןִ -א ִמּי ֲח ֻת ָלּה
וְ יִ זְ כֹּר לוֹ ְבּ ַח ְסדּוֹ טוּב ְפּ ֻע ָלּה,

וְ ִעם אָבוֹת ֲא ֶשׁר זַכּוּ וְ ָהיוּ

ֻלּה!
ֻלּתוֹ ְי ַשׁוֶּה לוֹ ְסג ָ
ְסג ָ

קרב דומה
יפה
דּוֹמה ְברֹאשׁוֹ ֶאל יְ ֵפ ָ
ְק ָרב ֶ
אוּסה
וְ סוֹפוֹ ַכּ ְזּ ֵקנָה ַה ְמּ ָ
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ֲא ֶשׁר ָכּל ִאישׁ ְל ַשׂ ֶחק ָבּה יְאַוֶּה,
יִדוֶה.
שׁוֹח ָרהּ יִ ְב ֶכּה וְ ְ
ֲא ֶשׁר ָכּל ֲ

אינק מרורה
רוֹרה ִמ ְשּׁ ֵדי ֶא ְפ ֶעה
ִאינַק ְמ ָ
ִל ְשׁכֹּן ,וְ לֹא ֶא ְעבֹר ְבּ ַר ְג ַלי ַעל

מוּבל
וּלחוּר ְבּנֵי ֶפ ֶתן ֱא ִהי ָ
ְ
ָבל.
ילי ,וְ לֹא ֶא ְל ַחם ְבּ ַפת נ ָ
ִכּ ַ

אחר דבריך ואז תישיר
יך וְ אָז ַתּיְ ִשׁיר
אַחר ְדּ ָב ֶר ָ
ֵ
ְאַחר ֶבּן ְק ָשׁתוֹת ַרב
ִכּי ֵכן י ֵ

יך וְ לֹא ֶת ְח ָטא
ֶאת ָכּל ֲא ָמ ֶר ָ
ַח ִטיא ֱא ֵלי ִח ָטּה.
מוֹרה וְ לֹא י ְ
ֶ

בני עשר מעטים
עשׁר ְמ ַע ִטּים ֵהם ,וְ ָכ ָכה
ְבּנֵי ֶ

מוֹהם
ְמ ֵתי ֵשׂ ֶכל ְמ ַע ִטּים ֵהם ְכּ ֶ

וּמ ֶהם
יוֹתר ִנ ְמ ֲעטוּ ֵמ ֶהם ֵ
וְ ֵ

ֵיהם.
ַחד ְשׁנ ֶ
ֲא ֶשׁר בּוֹ ִנ ְק ְבּצוּ י ַ

אנשים יענו עשיר
ַענוּ ָע ִשׁיר
ָשׁים י ֲ
ֲאנ ִ

ֶשׁע
וּביּ ַ
ְבּ ָכבוֹד ַרב ַ

ָשׂימוּ
וְ יִ ְבזוּ ָרשׁ וְ י ִ

ְפּ ָשׁ ִעים לוֹ ְבּ ִלי ֶפ ַשׁע.

אם תעזב אח
ִאם ַתּ ֲעזֹב אָח וְ ָתקוּץ
הוֹרס ְבּ ָשׁ ָעה
ִתּ ְהיֶה ְכ ֵ

אַה ָבה יְ ָשׁנָה
ַכּיּוֹם ְבּ ְ
ִבּ ְניָן ֱה ִקימוֹ ְב ָשׁנָה.
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בעת תרצה להתחכם
ְבּ ֵעת ִתּ ְר ֶצה ְל ִה ְת ַח ֵכּם – ְדּרֹשׁ ֵאת
מוֹת ְך,
דּוֹרשׁ ְכּ ָ
וּמ ֵ
מּוֹר ְךִ ,
וּמ ָ
ִ

ְדּ ַבר ָתּ ִמים וְ ֵאת ִדּ ְב ֵרי ְמ ַע ֵקּשׁ,
יד ְך ֲא ֶשׁר ִמ ָמּ ְך ְמ ַב ֵקּשׁ.
וְ ַת ְל ִמ ָ

בעת תדל
ְבּ ֵעת ִתּ ַדּל – ְר ַכב ַעל גַּב ֲא ִרי ֶאל
וְ אַל ַתּ ְחמֹדְ ,ל ַמ ַען ִכּי ְב ָח ְמ ָדּ ְך -

.22

ישׁים
ֶיך וְ אַל ִתּ ְשׁאַל ְל ִא ִ
ְמזוֹנ ָ
ָשׁים.
ְל ָב ָב ְך ַתּ ֲע ִציב ֶט ֶרם ֲאנ ִ

בלב תהי מבין
ַבּ ֵלּב ְתּ ִהי ֵמ ִבין ֲא ֶשׁר ֵבּין טוֹב
ַכּ ָמּהֲ ,א ֶשׁר יִ תֹּץ ְבּ ִלי ֵל ָבב,

.23

וּקנֵה
ָל ָרע ,וְ ָל ֵכן ֵלב ְשׁקֹד ְ
ַחשֹׁב ֲא ֶשׁר יִ תֹּץ ְכּמוֹ ִמ ְבנֶה.
יְ

יסיתך רע בשיחים
עוֹרר.
מּוֹת ְך יְ ֵ
לוֹמים  /וְ ִד ְב ֵרי ִשׁיר ְל ַר ָ
יחים ַכּ ֲח ִ
ית ְך ַרע ְבּ ִשׂ ִ
יְס ָ
ִ
שׁוֹרר!
אָמר ְמ ֵ
ְבּ ִני ,לֹא ָכל ֲחלוֹם יָקוּם וְ גַם לֹא ֱ /א ֶמת הוּא כֹּל ֲא ֶשׁר ַ

.24

היישירו מלכים
ֲה ַי ְי ִשׁירוּ ְמ ָל ִכים ַעם ְמ ֻע ָקּל –

תּוֹלי ְפ ָע ִלים!
וְ ֵהם ַע ְצ ָמם ְפּ ַת ְל ֵ

ַער ֵצל ְמ ֻעוָּת
יִישׁר ְבּי ַ
יך ַ
וְ ֵא ְ

ְבּ ִלי ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ִעוּוּ ְצ ָל ִלים!

.25

פעמים ירחקו ממך
יִר ֲחקוּ ִמ ָמּ ְך ֲח ָפ ִצים
ְפּ ָע ִמים ְ
וּבז ַמיִ ם ֲא ֶשׁר ַפּ ְר ָסה ְמ ַכ ִסּים –
ָ

חוֹקים
ֲא ֶשׁר ָק ְרבוּ ,וְ יִ ְת ָק ְרבוּ ְר ִ
תוֹך ַמיִ ם ֲע ֻמ ִקּים.
נוֹפל ְבּ ְ
י ְִהי ֵ
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אשר יגע וקנה
ֲא ֶשׁר ָיגַע וְ ָקנָה לוֹ ְס ָפ ִרים
ִפּ ֵסּ ַח ֲא ֶשׁר ָח ַקק ֲע ֵלי ִקיר

וְ ִלבּוֹ ֵמ ֲא ֶשׁר ָבּם ֵרק וְ ֵר ָקם
וּבא ָלקוּם – וְ לֹא ָקם.
ְמאַת ֶרגֶלָ ,

.27

שלשה יעשמו
ַע ֵשׂמוֹ ָכּל ְמ ַס ֵכּן
לשׁה י ֲ
ְשׁ ָ
ְס ַחר ַהיָּם ,וְ ֶח ְב ַרת ַה ְמּ ָל ִכים,

ְבּ ַחיָּתוֹ וְ ָכל ָר ֵמי ְל ָבבוֹת:
אַמּיץְ ,ק ָרבוֹת.
וְ ִה ְתגָּרוֹתְ ,בּ ַצר ִ

.28

רום ואל תעמד
רוּם ,וְ אַל ַתּ ֲעמֹד ֵבּין ְשׁ ָח ִקים

ַא ָרצוֹתֲ ,א ָבל רוּם ְל ַעיִ שׁ
וֲ

וּפ ֶרד
ֶא ַמץ ,לֹא ְכמוֹ שׁוֹר ֶ
וֱ

ַה ְמ ֻע ִנּים ,וְ ִא ְמ ָצה ְכּ ָליִ שׁ.
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.29

תבונת איש במכתבו
ְתּבוּנַת ִאישׁ ְבּ ִמ ְכ ָתּבוֹ
וְ יִ גַּע ִאישׁ ְבּ ֵעט ֶאל ַמ-

.30

אמרה שמח

וְ ָכל ִשׂ ְכלוֹ ְבּ ִפי ֵעטוֹ
ֲע ַלת ֶמ ֶל ְך ְבּ ַשׁ ְר ִביטוֹ.

יע ָך ֵאל ֱא ֵלי
אָמ ָרהְ " :שׂ ַמח ַבּ ֲעבוּר ִה ִגּ ֲ
ְ
עוֹל ָמ ְך" וְ לֹא י ְָד ָעה
ָשׁ ִנים ֲח ִמ ִשּׁים ְבּ ָ
יְמוֹתי ֲא ֶשׁר
ַ
ֻקּה ְבּ ֵעינַי ֵבּין
ִכּי ֵאין ֲחל ָ
וּבינוֹת יְ ֵמי נ ַֹח ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ְמ ָעה.
ָע ְברוּ ֵ
עוֹלם ְל ַבד ָשׁ ָעה ֲא ִני ָבהּ ,וְ ִהיא
ֵאין ִלי ְב ָ
ָס ָעה.
אַחר ֵכּן ְכּ ָעב נ ְ
ַת ְעמֹד ְכּ ֶרגַע וְ ַ
.31

אחי התתמה
אָ ִחי ֲה ִת ְת ַמהּ ַבּ ְתּ ָלאוֹת ֲא ֶשׁר ָבּאוֹת
שׁוֹנוֹת ֲע ֵלי ֶבןִ -אישׁ ְבּ ָצרוֹת וְ ָד ָבר ָרע
שׁוּבה ְתּ ַמהּ ָל ְך ִמ ְלּ ָבבוֹ ֲא ֶשׁר יָכוֹל
ָ
יקרע.
ָה ִכיל ְתּ ָלאוֹת ַה ְמ ֻשׁנּוֹת וְ לֹא ַ

.32

אצפה אלי שחק
יה,
אַבּיט ְבּ ֶא ֶרץ ֶאת ְר ָמ ֶשׂ ָ
כוֹכ ָביו –  /וְ ִ
ֲא ַצ ֶפּה ֱא ֵלי ַשׁ ַחק וְ ָ
יה.
ירה ְמ ֻח ָכּ ָמה ְבּ ַמ ְע ֶשׂ ָ
יר ָתם  /י ְִצ ָ
אָבין ְבּ ִל ִבּי ִכּי יְ ִצ ָ
וְ ִ
יה,
לוּלאוֹת ְק ָר ֶס ָ
פוּרים ְבּ ָ
ְראוּ ֶאת ְשׁ ֵמי ָמרוֹם ְכּמוֹ ֻק ָבּה ְ /תּ ִ
יה,
תוֹך אָחוּ ְכּ ָב ֶשׂ ָ
רוֹעה ְ /תּ ַשׁ ַלּח ְבּ ְ
כוֹכ ָביו ְכּמוֹ ָ
וְ ַס ַהר וְ ָ
יה,
יאי ָעב ְ /ס ִפינָה ְמ ַה ֶלּ ֶכת ְבּ ִנ ֶסּ ָ
ְכּ ִאלּוּ ְל ָבנָה ֵבּין ְנ ִשׂ ֵ
יה,
וְ ָענָן ְכּ ַע ְל ָמה ַעל ְפּנֵי ִגנָּה ְ /תּ ַה ֵלּ ְך וְ ַת ְשׁ ֶקה ֶאת ֲה ַד ֶסּ ָ
יה,
יס ָ
ַער ִמן ְ /שׂ ָע ָרהּ ֲע ֵלי ֶא ֶרץ ְר ִס ֶ
ַע ָרה ְתּנ ֵ
וְ ָעב ַטל ְכּמוֹ נ ְ
יה –
בוּס ָ
רוֹתם ֲא ֶ
ָט ָתה ְ /ל ִלינָה וְ ַח ְצ ָ
שׁוֹכ ִנים ְכּמוֹ ַחיָּה ֲא ֶשׁר נ ְ
וְ ְ
יס ָה,
ֻלּם יְ נוּסוּן ֵמ ֲח ַתת ָמוֶת ְ /כּיוֹנָה ֲא ֶשׁר ַהנֵּץ יְ ִנ ֶ
וְ כ ָ
יה.
סוֹפם ְל ִה ַדּמּוֹת ְל ַצ ַלּ ַחת ֲ /א ֶשׁר ִשׁ ְבּרוּ ָכ ִתית ֲח ָר ֶס ָ
וְ ָ

.33

ארץ לאדם בית כלוא
ָמיו
אָדם ֵבּית ְכּלוּא ָכל י ָ
ֶא ֶרץ ְל ָ
אוֹמר ֱא ֶמת ַל ָסּ ָכל:
ָל ֵכן ֲא ִני ֵ
יך
יבוֹת ָ
ָתּרוּץ וְ ָשׁ ַמ ִים ְס ִב ֶ
תּוּכל.
ִמ ָכּלֲ -ע ָב ִרים ,קוּם וְ ֵצא ִאם ָ
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.34

בשנה או שנתיים לילד
ישׁה יֵשׁ ְכּ ִצ ְפעוֹנֵי ְנ ָח ִשׁים,
ֶלד ְ /ר ִח ָ
ָתיִם ְלי ֶ
ְבּ ָשׁנָה אוֹ ְשׁנ ַ
ָשׁים.
בוֹתיו ְ /בּ ֶא ֶרץ ַכּ ְגּ ִדי ֵבינוֹת ְתּי ִ
וּבן ֶע ֶשׂר יְ ַק ֵפּץ ֵבּין ֲא ָ
ֶ
ָשׁים,
וּמ ְת ַה ֵדּר ְלנ ִ
אוֹהב ְ /ל ִה ְת ָפּ ֵאר ִ
וּבן ֶע ְשׂ ִרים ֲאהוּב ַל ֵלּב וְ ֵ
ֶ
לשׁים.
ָאה ְבכֹחוֹ  /וְ ַשׁ ְחרוּתוֹ וְ הוֹדוֹ ֶבּן ְשׁ ִ
ָאה וְ ִי ְתגּ ֶ
וְ יִ ְתנ ֶ
ישׁים –
אַר ָבּ ִעים ְל ֵר ָעיו ַהיְ ִשׁ ִ
וְ יִ ַתּ ֵמּם וְ יִ ְת ַח ֵבּר ְבּבוֹאוֹ ְ /בּ ְ
ָקן ֶבּן ֲח ִמ ִשּׁים.
יקץ ִמ ְשּׁנַת י ְַלדוּת וְ ַשׁ ְחרוּת ְ /בּ ִלבּוּן רֹאשׁ וְ ז ָ
וְ יִ ַ
עוֹברוֹת וְ ָשׁבוֹת ֲ /ע ֵלי ִאישׁ ֵעת ֲא ֶשׁר יָבוֹא ְב ִשׁ ִשּׁים.
וּב ְלהוֹת ַה ְזּ ָמן ְ
ַ
דוֹשׁים.
ֶאנָח ִמן ְ /כּ ֵאב ז ֶֹקן וְ ִנ ְכ ֶאה ֵבין ְק ִ
וּמ ִשּׁ ִשּׁים ְל ִשׁ ְב ִעים נ ֱ
ִ
קוּשׁים,
וּפ ָחיו ַהיְ ִ
ֻדתּוֹ ֶ
מוֹנים ְ /בּ ַמ ְלכּ ְ
יִלכֹּד ַה ְזּ ָמן ֶאת ֶבּן ְשׁ ִ
וְ ְ
ישׁים.
ירים ֵמ ֲח ִר ִ
ֵדע ְק ִצ ִ
וְ יִ ְת ָע ְרבוּ ְל ֶבן ִתּ ְשׁ ִעים ְדּ ָר ָכיו  /וְ לֹא י ַ
ָשׁים,
וּמי יִ גַּע ְל ֵמאָה? ְ / -ל ֵת ַמהּ י ְֵלכוּ ֵא ָליו ֲאנ ִ
וּבן ֵמאָה – ִ
ֶ
בוּשׁים.
אַחים ְמגֹאָל ַה ְלּ ִ
תוֹלע וְ ִר ָמּה ְ /מאוּס ִ
וּבן ָמוֶת – ֲא ִחי ָ
ֶ
גוּפי ֶל ֳח ָד ִשׁים!
ֶהי ְלקוֹנֵן ְ /ל ָב ִבי בוֹ וְ ִ
אַח ִבּיר ְדּ ַבר נ ִ
ֲהלֹא ְ

.35

הלינותי גדוד
יְמי ֶק ֶדם ְק ִצ ִינים
סוּה ֵ
ירה ֲ /ה ָר ָ
ינוֹתי ְגדוּד ָכּ ֵבד ְבּ ִב ָ
ֲה ִל ִ
יה יְ ֵשׁ ִנים.
ַבּהּ וְ ִצ ָדּהּ –  /וְ ַת ְח ֵתּינוּ ְב ָע ֶל ָ
ָשׁנּוּ ֲע ֵלי ג ָ
וְ י ַ
וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ְל ִל ִבּיֵ :אי ְק ָה ִלים  /וְ ַע ִמּים ָשׁ ְכנוּ ָבזֹאת ְל ָפ ִנים?
דוֹנים
ַא ִ
ַע ָב ִדים ו ֲ
יבים וְ ָשׂ ִרים  /וְ ַד ִלּים ו ֲ
וּמ ְח ִר ִ
בוֹנים ַ
וְ ֵאי ִ
ַח ָת ִנים?
ַא ֵב ִלים ו ֲ
וּב ִנים ו ֲ
כּוּלים וְ אָבוֹת ָ /
ידים וְ ַשׁ ִ
וּמוֹל ִ
ִ
ָמים וְ ָשׁ ִנים
אַח ֵרי י ִ
ָמים ֲ
אַחר ֲא ֵח ִרים ְ /בּי ִ
נוֹלדוּ ַ
וְ ַעם ַרב ְ
כוּנים,
וְ ָהיוּ ַעל ְפּנֵי ֶא ֶרץ ְשׁ ֵכ ִנים –  /וְ ֵהם ַהיּוֹ ְבּ ֵלב ֶא ֶרץ ְשׁ ִ
ַע ָמ ִנים,
נוֹתם  /וְ ָע ָפר – ֵמ ֲח ֵצ ִרים נ ֲ
אַר ְמ ָ
וְ ֶק ֶבר ָח ְלפוּ ֵמ ְ
ַע ָד ִנים.
ָצאוּ – ְ /שׁ ָללוּנוּ ְנ ָפ ִשׁים ו ֲ
ֹאשׁם וְ י ְ
וְ ִאלּוּ ֶה ֱעלוּ ר ָ
מוֹנים!
אָני וְ ֵא ֶלּה ַה ֲה ִ
ַפ ִשׁיֱ ,א ֶמת ָכּ ֵהם ְל ָמ ָחר ֱ /א ִהי ִ
ֶא ֶמת ,נ ְ

.36

יפו נכסים
אַך ְבּבֹא ָר ָעה
יָפוּ ְנ ָכ ִסים ְ
ישׁים ֲע ֵלי הוֹנָם ְי ֻנגָּפוּ
ִא ִ
אַך
ָאוָה ָזנָב ְל ֻת ִכּים ְ
ַמה נּ ֲ
ֻדּפוּ.
ָכּ ְבדוּ ְבּ ָזנָב יוֹם יְ ר ָ

.37

התשוב עשות חטא
יב ְך ָמ ָחר
ֲה ָתשׁוּב ֲעשׂוֹת ֵח ְטא ֶה ֱע ִצ ָ
וְ לֹא ַת ֲעמֹד ֵמ ֵח ְטא ְל ִע ְצּבוֹן ַה ֵח ְטא
ֶיה
ְכּיוֹנָה ֲא ֶשׁר ָשׁ ְחטוּ ְבּ ֵקן ָבּנ ָ
וְ ֵת ֵל ְך וְ ָתשׁוּב ַעד ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט.
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.38

סרוחים על יצועיהם
אוֹצר
יהם ְבּ ָ
צוּע ֶ
רוּחים ַעל יְ ֵ
ְס ִ
יח ְבּ ֶא ְשׁנָב
ַשׁ ִגּ ַ
ָציץ וְ י ְ
ֲא ֶשׁר י ִ
שׁוֹמר ,וְ ִאישׁוֹן
יְ ַשׁ ְנ ֶתּם ִמ ְבּ ִלי ֵ
יכם ְכּ ַגנָּב.
ַחתּוֹר ְבּ ָב ֵתּ ֶ
זְ ַמן י ְ

.39

שאל מתים
ְשׁאַל ֵמ ִתים וְ י ִַגּידוּ ְל ָך סוֹד
וּב ֵקּר
אָך קוּם ַ
יר ָת ְך וְ ֶח ְט ְ
יְ ִצ ָ
וּפה ָל ְך
יוֹצר ֶ
ֹאמר ֵאין ְל ָך ֵ
ֲהת ַ
יְד ֵבּר ָל ְךְ :תּ ַשׁ ֵקּר!
ְבּכֹל ֵא ֶבר ַ

.40

תשחק בי בילדותך
דוּת ְך ְל ַמ ַען
ְתּ ַשׂ ֵחק ִבּי ְבּי ְַל ָ
יבה
ית ִני ֲא ִחי ז ֶֹקן וְ ֵשׂ ָ
ְר ִא ַ
יתי ֲח ָר ִשׁים
ָקן וְ ָר ִא ִ
ֲא ִני ז ֵ
יבה.
ַעשׂוּ ִמ ָטּה וְ ֵת ָ
ַער י ֲ
ְלנ ַ

.41

זמן סורר ומורה
ירים
וּמוֹרה ַעל ְגּ ִב ִ
ֶ
סוֹרר
זְ ַמן ֵ
וּמרוֹם
יע ְל ָכלִ -נ ָשּׂא ָ
וּמ ִנ ַ
ֵ
וּמוֹסיף נוֹד ְל ִנ ְפ ָר ִדים וְ ָשׂם ֵבּין
ִ
תוֹמים ְכּ ֵבין ָצפוֹן וְ ָדרוֹם.
ְשׁנֵי ִ

.42

עברתי על שוק טבחים
ָדם
וּשׁו ִָרים ַעל י ָ
ָע ַב ְר ִתּי ַעל שׁוּק ַט ָבּ ִחים –  /בּוֹ צֹאן ְ
ידם,
יאים ַרב ִכּ ְדגַת ַהיָּם  /וְ עוֹף ָלרֹבָ ,בּא יוֹם ֵא ָ
וּמ ִר ִ
ְ
שׁוֹח ִטים ַר ִבּים י ִָריקוּ ָדם.
בּוֹ ָדם ָק ָפא ַעל גַּב ָדּם ,בּוֹ ְ /
וּדגַת יָם ַ /כּחוֹלִ ,בּ ְכ ִלי ָכּל ִאישׁ ָצ ָדם,
וּל ִצדּוֹ – ָצ ִדים ְ
ְ
יְלה לֹא ָר ַדם.
וּב ַל ָ
אוֹפה ְ
וּל ִצ ָדּם שׁוּק ַמ ְא ֶפה – ַבּיּוֹם ֶ /
ְ
ידם,
יכים ֶאת ֵצ ָ
מוֹל ִ
אוֹכ ִליםִ / ,מזֶּה ִ
אוֹפיםִ ,מזֶּה ְ
ִמזֶּה ִ
סוֹדם,
ָבן ִל ִבּי ֶאת ָ
יהם – ַ /ויּ ֶ
נוֹשׂ ִאים ֶאל ָבּ ֵתּ ֶ
ִמזֶּה ְ
עוֹדם?
עוֹמ ִדיםַ :על ָמה  /כֹּה י ְָכלוּ ֵא ֶלּה ֵמ ָ
ָוא ַֹמר ָל ְ
מוֹל ָדם
וּב ָ
יע ָתם ְ
ָמה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ֵא ֶלּה ָל ֶכם ִ /בּ ְגוִ ָ
וּב ַמ ְע ָמ ָדם?
מושׁ ָבם ְ
וּב ָ
ירם ְ /
וּב ַה ִע ָ
נוּמ ָתם ְ
וּב ָ
ְ
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ידם,
השׁ ִמ ָ
אָכן לֹא ְ
ימם ָ /ל ֶכםֵ ,
לוּלי ִכי צוּר הוּא ִה ְט ִע ָ
ֵ
ידם!
רוּח – ֵ /הם ֶה ְא ִבידוּ ֶאת ַמ ֲא ִב ָ
ָתן ָבּ ֶהם ַ
ִאלּוּ נ ַ
ידם,
ֶפשׁ ָכּ ֶכם גַּם ֵלב ָ /כּ ֶכם ַעל ֶא ֶרץ ַל ְה ִנ ָ
ָל ֶהם נ ֶ
ידם.
מוֹל ָ
יוֹליד ִ
לֹא ִנ ְמ ָצא ֵעת לֹא ֵמת בּוֹ ֵמת  /אוֹ ֵעת לֹא ִ
בוֹדם:
יכים גָּאוּ ִב ְכ ָ
וּנ ִס ִ
ָשׂימוּ ֵלב ז ִַכּים ְ /
ָלזֹאת י ִ
אָדם!
עוֹלם / ,י ְֵדעוּ ִכּי זֶה ָכל ָה ָ
ִאם י ִָבינוּ סוֹד ָה ָ

יוסף אבן-חסדאי
.1

הלצבי חן גבורת און
בוּרת אוֹן וְ ָע ְצ ָמה ְ /ל ִה ְת ַע ֵטּף ְר ִדיד א ֶֹפל ְכּ ַשׂ ְל ָמה
ֲה ִל ְצ ִבי ֵחן ְגּ ַ
ימה
ֶשׁף וְ ִל ְתעוֹת ְ /בּ ִעי ִמ ְד ָבּר ְמעוֹן ַפּ ַחד וְ ֵא ָ
כּוֹכ ֵבי נ ֶ
וְ ִל ְרעוֹת ְ
הוּמה? –
וּמ ֶה ְמיַת ְנ ָב ִלים ֶאל ְמ ָ
וְ ָל ֵצאת ֵמ ֲח ָד ִרים ֶאל ֲח ָר ָדה ֵ /
נוּמה,
ֲע ֵדי ִנ ְל ַכּד ְבּ ַח ְב ֵלי ַה ֲחלוֹמוֹת  /וְ ִנ ְצ ַטיֵּד ְבּ ַפ ֵחי ַה ְתּ ָ
יִמנַע – וְ הוּא ֵמ ִקיץ – ְבּ ֵח ָמה,
יתי – וְ הוּא ִנ ְר ָדּם – ְבּ ָרצוֹן ֲ /א ֶשׁר ְ
אָר ִ
וְ ִ
אַח ָל ָמה.
כוֹסי ֲ
וְ ִה ְשׁ ַק ִני ְבּיַד ֵשׁנָה ֲע ֵר ָבה ֲ /ע ִסיס ִפּיהוּ ְבּ ֵ
ֻמּה
וּבין ָשׁ ַדי ְקוֻצּוֹת ְ /מ ִריקוֹת מֹר ֲע ֵלי ַר ָקּה ֲאד ָ
וְ ָשׁ ַכ ְב ִתּי – ֵ
ַשּׁ ֶקת ְל ַח ָמּה
ָמין ְמ ַח ֶבּ ֶקת ְל ָבנָה  /וְ ָה ָשּׂפּה ְמנ ֶ
וְ ַהיּ ִ
טוּמה.
ֹשׂם ְפּ ָ
וְ ַה ִמּ ָטּה ְמ ֻק ֶטּ ֶרת ְלבוֹנָה  /וְ ָה ֶע ֶרשׂ ְבּ ָכל בּ ֶ
אוּמה
יוֹניֲ ,ע ֵדי ִכי ֱ /ה ִקיצ ִֹתי – וְ ִהנֵּה ֵאין ְמ ָ
ָע ְמ ִתּי ְב ֶחזְ ִ
וְ נ ַ
עוֹבר יְ ַחיֶּה ַה ְנּ ָשׁ ָמה –
שׁוֹבב ַה ְנּ ָפשׁוֹת  /וּמֹר ֵ
יח יְ ֵ
ֲא ָבל ֵר ַ
מוּאל ֲ /א ֶשׁר ִמ ֵלּא ְפנֵי ָכל ָה ֲא ָד ָמה
ָחיד ַרב ְשׁ ֵ
ְכּ ֵשׁם נ ִָגיד וְ י ִ
חוֹמה,
תוֹך ַעמּוֹ ְל ָ
ָדל ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ִמ ְג ָדּל  /וְ ֻה ַקּם ָעל ְבּ ְ
ֲא ֶשׁר גּ ַ
ימה.
וּבוֹ ֻח ַדּשׁ ְל ִשׁ ְבטוֹ ַה ְמ ֻק ָדּשׁ ְ /מכוֹן ָכּבוֹד ֲע ֵלי רֹאשׁ ָעשׁ וְ ִכ ָ
ימה!
יכל ֵאל ְפּ ִנ ָ
מוּאל ֲ /א ֶשׁר ִנ ְק ָרא ְבּ ֵה ַ
מוּאל הוּא ְשׁ ֵ
אָמנָם ִכּי ְשׁ ֵ
וְ ְ
גוֹרלוֹ ְב ָע ְצ ָמה?
ַע ָלה עוֹד ְבּאוֹבוֹת  /וְ ִאם ָע ַמד ְל ָ
יִדע – ֲהנ ְ
וּמי ַ
ִ
וְ ִאם ֵאינוֹ – ֲהלֹא ִהנּוֹ ְב ִצ ְדקוֹ  /וְ ֻת ָמּתוֹ וְ ַד ְרכּוֹ ַה ְשּׁ ֵל ָמה!
ימה,
ֻקּשׁ ָדּת ֱאל ִֹהים ַה ְתּ ִמ ָ
וּמ ִפּיו ְ /תּב ַ
ְשׂ ָפ ָתיו יִ ְשׁ ְמרוּ ַד ַעתִ ,
וּמ ְע ָללוֹ ְכּמוֹ ֶפ ֶלג ְבּ ָצ ָמא,
ָר ַח ְבּ ִהלּוַֹ / ,
וּמ ְה ָללוֹ ְכּי ֵ
ַ
תוּמה.
רוּרה  /וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה ֲע ֵלי ִשׁ ְכמוֹ ֲח ָ
וְ ַה ַמּ ְע ָלה ֲע ֵלי ִכ ְתפוֹ ְצ ָ
קוֹמהּ.
ָדע ְמ ָ
סוֹדהּ / ,וְ ַה ִבּינָה – ֲע ֵדי י ַ
וְ ָתר ָח ְכ ָמה – ֲע ֵדי ָע ַמד ְבּ ָ
ֻמּה,
ירה ְ /בּ ֵעת ָצ ָרה ְל ַצ ְל ָמוֶת ְמד ָ
ֲא ִחי ֵע ָצה – ְכּמוֹ ַשׁ ַחר ְמ ִא ָ
ְה ֵלּ ְך / ,וְ ָכל ָפּ ִנים – ְתּ ַכ ֵסּמוֹ ְכ ִל ָמּה,
וְ ָכל ֶמ ֶל ְך ְלאוֹר ָפּנָיו י ַ
ֶא ָל ָמה.
יוֹעץ ְכּ ָר ֵחל נ ֱ
וְ ָכ ָל ָשׂ ִרים ְל ָפנָיו ַכּ ְשּׁו ִָרים  /וְ ָכל ֵ
אַה ָבתוֹ ,וְ ֶאל זִ ְכרוֹ – ְשׁ ָמ ָמה,
ַפ ִשׁי ְשׁכוּנָה ְ /ב ְ
ַפ ִשׁיֲ ,א ֶשׁר נ ְ
ֲאדוֹן נ ְ
שׁוּמה,
וּמנּ ַֹער ֲע ֵלי לוּחוֹ ְר ָ
תוּבה ִ /
תוֹך ִל ִבּי ְכּ ָ
אַה ָבתוֹ ְבּ ְ
וְ ְ
רוּח יְ ֵת ָרהְ / ,ל ָך ֵד ָעהְ ,ל ָך ִבינָה וְ ָע ְר ָמה,
ְל ָך ָח ְכ ָמהְ ,ל ָך ַ
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ָמּה.
וּמ ְלקוֹשׁ / ,וְ ר ַֹחב ֵלב ְכּ ֵבין ִמזְ ָרח ְלי ָ
יוֹרה ַ
וְ ר ַֹחב יָד ְכּמוֹ ֶ
קוֹמה,
ֶח ָמד –  /וְ הוּא ִנ ְבזֶה ֲח ַדל תֹּאַר וְ ָ
ְל ָך ָה ֵעט ֲא ֶשׁר ִנ ְכ ָבּד וְ נ ְ
וּמ ְר ָמה,
וּמ ֵלא ת ְֹך ִ
וּמ ְשׂ ָרהֲ / ,א ִחי ִר ָמּה – ָ
ְפּ ִרי ָקנֶה – וְ קוֹנֶה הוֹד ִ
אוּמה.
ְנשׂוּא ָפ ִנים וְ ִאישׁ ַחיִל ְבּ ָר ְכבוֹ / ,וְ לֹא יִ ְשׁוֶה – וְ הוּא ַר ְג ִלי – ְמ ָ
נוּנים / ,וְ רֻקּוֹ – ִאם ְל ֶח ֶסד אוֹ ְנ ָק ָמה,
ְשׁנֵי ִשׁנָּיו – ְשׁנֵי ִח ִצּים ְשׁ ִ
ירים יְ ַפזֵּר ֶאל ְס ָפ ִרים ְ /מ ֻשׁ ָבּ ִצים ְבּ ָכל ֶמ ִשׁי וְ ִר ְק ָמה.
וְ ַס ִפּ ִ
ָּד ָלה וְ ָע ְצ ָמה,
אַה ָבה ג ְ
הוֹסף ֲ /ע ֵלי ָכל ֲ
אַה ָב ִתי ְל ֶבן פּ ָֹרת יְ ֵ
וְ ְ
תוּמה,
ֵח ָכּל ְס ָ
שׁוּעים  /וְ ָצ ְפנַת ַפּ ֲענ ַ
ֶלד ַשּׁ ֲע ִ
אַריֵה וְ י ֶ
ְלגוּר ְ
יליָּה וְ ָח ְכ ָמה
וְ ִציץ ָפּ ַרח ְבּ ַמ ֵטּה ַה ְקּ ָה ִתי ֲ /ע ֵלי ַמ ְעיַן ְפּ ִל ִ
לוּמה:
ְצ ִעיר ָשׁ ִנים ְמ ַשׁ ְע ֵשׁ ַע ְבּ ִמ ְשׁנָה  /וְ ֶע ֶלם ַר ְך ְמ ָב ֵאר ַתּ ֲע ָ
רוּמה!
ְכּ ִאלּוּ ָכל ְבּנֵי ַהדּוֹר ְתּבוּאוֹת  /וְ הוּא ֵמ ֶהם ְל ֵאל ַשׁ ַדּי ְתּ ָ
ימה ַה ֲח ָכ ָמה.
ַפשׁוֹ ַה ְתּ ִמ ָ
שׁוּרה ְ /בּנ ְ
ַפ ִשׁיַ ,ה ְקּ ָ
יתיהוּ ְבּנ ְ
ְפּ ִד ִ
ְשׁ ָמ ֵע ִניְ ,נ ִגיד ַע ִמּי ,וְ ַה ֵטּה ְ /ל ִמ ָלּ ִתי ְשׁ ֵתּי אָזְ נֵי ְמזִ ָמּה!
דוּמה,
ַכּה ְק ָ
אַה ָבה ז ָ
שׁוּרת ֲ
ֻשּׁ ֶרת ְי ָשׁ ָרהְ / ,תּ ַ
ירה ְמי ֶ
ְק ָחה ִשׁ ָ
ֶה ְכּ ַע ְל ָמה,
יה ְכּ ַכ ָלּהְ / ,מ ֻע ֶטּ ֶפת ְבּ ֶע ְדי ָ
ְמ ֻע ֶלּ ֶפת ְבּ ֵכ ֶל ָ
תוֹמה.
ֶה ְי ָ
תוּלה / ,וְ ִאם ָלהּ אָב – וְ ִהנּ ָ
אַתּ – וְ ִהיא ָל ַעד ְבּ ָ
רוּסהּ ְ
ֲא ָ
יטת ַה ְנּ ַשׁ ָמּה,
אַחים ְפּ ֵל ַ
אוֹניְ / ,שׁנֵי ִ
ָד ָךְ ,גּ ִ
דוֹני ְבי ֶ
וּפ ְק ִ
ִ
אַד ָמה,
ֵיהם ְכּ ְ
אַד ָמ ָתם ְבּ ֵעינ ֶ
ַח ָל ָתם ְכּז ִָרים  /וְ ְ
ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ְבנ ְ
יהם – ֲ /אזַי נָדוּ ֱא ֵלי ַק ְצוֵי ֲא ָד ָמה.
לוּלא ִצ ְלּ ָך נָטוּי ֲע ֵל ֶ
וְ ֵ
ימה,
יבה ַה ְנּ ִע ָ
אשׁי ַהיְ ִשׁ ָ
ָד ָל ְך ְ /ל ָר ֵ
וְ ָשׂא ָשׁלוֹם ְבּ ַמ ְה ָל ָל ְך וְ ג ְ
גוּמה.
שׁוּק ָתם ֲע ָ
ַפ ִשׁי ִמ ְתּ ָ
רוֹבים ְ /לנ ְ
חוֹקיםַ ,ה ְקּ ִ
ילי ַה ְר ִ
ֲא ִצ ַ
קוּמה!
נוֹפ ֶלת ְתּ ָ
ֵיהם יְ ַמ ֵהר ֱ /אל ֵֹהינוּ ְל ֶ
ֶיך וְ ַחיּ ֶ
ְבּ ַחיּ ָ

שלמה אבן גבירול
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לשירי שוחרי דעת
שׁוֹח ֵרי ַד ַעתְ ,פּנוּ נָא
ירי ֲ
ְל ִשׁ ִ
יְל ֶמּ ְד ֶכם ְצפוּנֵי ַה ְתּבוּנוֹת
ַ
וְ אַל ִתּ ְפנוּ ְל ִד ְב ֵרי ִריק וְ ֶה ֶבל
ֶפשׁ ְבּ ָע ָליו
ַהרֹג נ ֶ
וְ ִשׁיר ַרע י ֲ

בּוֹע ִרים ָבּ ָעםְ ,תּבוּנָה
וּבינוֲּ ,
ִ
יוֹר ֶכם ַעל ָכּל ְטמוּנָה
וְ גַם הוּא ְ
ירי וְ ֵת ְדעוּ ָה ֱאמוּנָה
ְדּעוּ ִשׁ ִ
וּב ְעלוֹ ַחי ֲע ֶדנָּה
וְ ַה ִשּׁיר ֵמת – ַ

עוֹלם
ַע ֶלה זִ ְכרוֹ ְל ָ
וְ ַהטּוֹב י ֲ

אשׁי ֳח ָד ִשׁים ַה ְלּ ָבנָה!
ֲעלוֹת ָר ֵ

אני השר
נוֹג ִנים,
ֲא ִני ַה ַשּׂר – וְ ַה ִשׁיר ִלי ְל ֶע ֶבדֲ / ,א ִני ִכנּוֹר ְל ָכל ָשׁ ִרים וְ ְ
אשׁי ַה ְסּג ִָנים.
וּמ ְג ָבּעוֹת ְבּ ָר ֵ
ירי ַכּ ֲע ָט ָרה ַל ְמּ ָל ִכים ִ /
וְ ִשׁ ִ
נוֹתי –  /וְ ִל ִבּי ָבן ְכּ ֵלב ֵבּןַ -ה ְשּׁמ ִֹנים!
וְ ִהנּ ִֵני ְב ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ְשׁ ַ
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אתן לאלי עז
ֶא ֵתּן ְל ֵא ִלי עֹז וְ גַם ִתּ ְפ ֶא ֶרת –

ֶרת
ָה ֵאל ֲא ֶשׁר ִתּ ֵכּן זְ בוּל ַבּזּ ֶ

ָבּ ָרא ְשׂ ָפ ַתיִ ם וְ ָשׂם ֶפּה ֶל ֱאנוֹשׁ

וַיְ ַע ְטּ ֵרם ָה ָדר וְ הוֹד ַל ֲע ֶט ֶרת

ַגּם ִל ְמּ ָדם ַדּ ַעת ְל ָה ִבין ִנ ְפ ְלאוֹת

אַח ֶרת
וּב ֶ
יוֹצ ָרם ָבּזֹאת ָ
ֵאל ְ

ִדּ ֵבּר ְשׁלֹמֹה ַה ְסּ ָפ ַר ִדּי ֲא ֶשׁר

ֶרת
אָסף ְשׂ ַפת ק ֶֹדשׁ ְלאֹם ִנ ְפז ֶ
ַ

ָא ִהי
ִה ְשׁ ִקיף ְל ָב ִבי ַעל ֲע ַדת צוּר ,ו ֱ

סוֹבר ְפ ֵל ָט ָתם ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ֶא ֶרת
ֵ

ָו ֵא ְד ָעה ִכּי ִנ ְשׁ ְמ ָדה ֵמ ֶהם ְשׂ ַפת

ֶע ֶדּ ֶרת
ק ֶֹדשׁ וְ ִכ ְמ ַעט ָהיְ ָתה נ ְ

ָז ָרה ְלשׁוֹנָם ִמ ְלּשׁוֹן ִע ְב ִרית וְ לֹא

הוּדית ָהיְ ָתה ַמ ֶכּ ֶרת
ִל ְשׂ ַפת יְ ִ

ַח ִצי
דוֹמית ו ֲ
ֶח ְציָם ְמ ַד ֵבּר ָבּ ֲא ִ

קוֹד ֶרת
ִב ְלשׁוֹן ְבּנֵי ֵק ָדר ֲא ֶשׁר ֶ

ָט ַבע ְסגוֹר ִל ָבּם ְבּ ַמ ְע ַמ ֵקּי ְתהוֹם

עוֹפ ֶרת
גַּם ָצ ְללוּ ָב ֶהם ְכּמוֹ ֶ

ָי ַסף ְכּ ֵא ָבם ַעל ְכּ ֵא ִבי ַוי ְִהי

בּוֹע ֶרת
יוֹתי ְכּ ֵאשׁ ֶ
ָעצוּר ְבּ ִכ ְל ַ

ֶה ֶמה
ֶה ָמיוּן י ֱ
ִכּ ְראוֹת ְפּ ָת ִאים י ֱ

ֶרת
ִל ִבּי ְכּ ִכנּוֹר אוֹ ְכיָם ִכּנּ ֶ

לֹא י ְָדעוּ ָחזוֹן וְ גַם לֹא י ְָדעוּ

ֶרת
יכה יִ ְק ְראוּן ִאגּ ֶ
ֵס ֶפר ,וְ ֵא ָ

ַע ֶלה ִעוְ רֹים ְבּ ֵלב יָם ָט ְבעוּ
ִמי י ֲ

חוֹת ֶרת
הוֹציא ָה ֳא ִני ֶ
יַד ִמי ְל ִ

וֹעץ ְל ָב ִביֵ :ע ְינ ָך ִכּי ִנ ְפ ְק ָחה
נ ַ

ֶרת
לֹא טוֹב ֱהיוֹת ֵעין ַע ְמּ ָך ִעוּ ֶ

ִשׂים ֶפּה ְל ִפיּוֹת ִנ ְס ְכּרוּ ָכ ִא ְלּ ִמים

ִכּי יֵשׁ ְבּזֹאת ֵמ ֵאל ְל ָך ַמ ְשֹכּ ֶֹרת

שׁוּרי ִכּי ֲא ִני ָצ ִעיר ְליוֹם,
ַשׂ ְח ִתּיְ ,בּ ִ

ָא ְג ֲע ָרה בוֹ ַב ֲח ַמת ִמ ְג ֶע ֶרת
וֶ

ֶח ָשׁב
ַער ְכּ ַב ַער נ ֱ
ַעל ִכּי ֵל ַבב נ ַ

יַד ֶבּן ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ְמאֹד ָק ֶצ ֶרת

אַני ֲחלוֹם
ָפּנָה ְל ָב ִבי ַעד ְק ָר ִ

ָא ְשׁ ְמ ָעה קוֹל ַי ֲעבֹר ַעל ֶק ֶרת
וֶ

וֹעק ְבּאָזְ נַי ֶבּ ֱאשׁוּן ֵליל :קוּם ֲע ֵשׂה
צ ֵ

ֶרת
אוֹת ָך עוֹז ֶ
לוֹהּ ְ
ִכּי יַד ֱא ַ

ַער ֲא ִני
ֹאמר ֲהלֹא נ ַ
וּמה וְ אַל תּ ַ
ק ָ

כוֹת ֶרת
ִכּי לֹא זְ ֵק ִנים יִ ְת ְמכוּ ֶ

ָא ְד ָעה
ָר ָמה ְלזֹאת ַק ְר ִני ְמאֹד ו ֵ

ֶרת
ִכּי ֵמ ֲאדֹנָי ָהיְ ָתה ִנ ְגז ֶ

אָמנָם יַד ֱאנוֹשׁ
ַשׁ ִתּי ְל ִפי ִשׂ ְכ ִלי ,וְ ְ

נוֹד ֶרת
ַעל ִפּי ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג ְתּ ִהי ֶ

ַתּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי ַל ֲעשׂוֹת ֵס ֶפר ְבּסוֹד

ִדּ ְקדּוּק ְשׂ ַפת ק ֶֹדשׁ ֱהיוֹת ִנ ְב ֶצ ֶרת

ראה שמש
תוֹלע ְל ִמ ְכ ֶסה,
ֻמּה ְ /כּ ִאלּוּ ָל ְב ָשׁה ָ
ְר ֵאה ֶשׁ ֶמשׁ ְל ֵעת ֶע ֶרב ֲאד ָ
ָמן ְתּ ַכ ֶסּה,
אַרגּ ָ
רוּח יָם ְבּ ְ
ָמין  /וְ ַ
ְתּ ַפ ֵשּׁט ַפּ ֲא ֵתי ָצפוֹן וְ י ִ
יְלה ָתּ ִלין וְ ֶת ְח ֶסה,
ֻמּה ְ /בּ ֵצל ַה ַלּ ָ
אוֹתהּ ֲער ָ
וְ ֶא ֶרץ – ָעזְ ָבה ָ
ֻסּה.
יאל ְמכ ֶ
ְקוּת ֵ
וְ ַה ַשּׁ ַחק ֲאזַי ָק ַדרְ ,כּ ִאלּוּ ְ /בּ ַשׂק ַעל מוֹת י ִ
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שאלוני כאלו
לוּני ְכּ ִאלּוּ ֵהם ְתּ ֵמ ִהים:
ְשׁ ֵא ִ
ֶא ְסרוּ ֵמרֹב ְפּת ַֹח
יתים :נ ְ
ֲע ִנ ִ

.6

נחר בקראי גרוני
ּרוֹני
ִנ ַחר ְבּ ָק ְר ִאי ְג ִ

שׁוֹני
ָדּ ַבק ְל ִח ִכּי ְל ִ

ָהיָה ְל ָב ִבי ְס ַח ְר ַחר
גוֹני וְ ָח ַדל
ָדל יְ ִ
גַּ
ַחל וְ ַכ ָמּה
ַכּ ָמּה ֲאי ֵ
אָעיד
ֶאל ִמי ֲא ַד ֵבּר וְ ִ

אוֹני
ֵמרֹב ְכּ ֵא ִבי וְ ִ
נוּמה ְל ֵע ִיני
ִמ ֵתּת ְתּ ָ
רוֹני
יִ ְב ַער ְכּמוֹ ֵאשׁ ֲח ִ
גוֹני?
וּל ִמי ֲא ַס ֵפּר יְ ִ
ְ

ַחםְ ,מ ַר ֵחם
לוּ יֵשׁ ְמנ ֵ
ֶא ְשׁפּ ְֹך ְל ָב ִבי ְל ָפנָיו
גוֹני
אוּלי ְבּז ְָכ ִרי יְ ִ
ַ
לוֹמיְ ,ק ַרב נָא
שׁוֹאל ְשׁ ִ
ֵ

ֹאחז י ְִמ ִיני
ָע ַלי וְ י ַ
בוֹני
אַגּיד ְק ֵצה ִע ְצּ ִ
ִ
אוֹני.
ֶא ְשׁקֹט ְמ ַעט ִמ ְשּׁ ִ
מוֹני
וּשׁ ַמע ְכּמוֹ יָם ֲה ִ
ְ

ִאם יֵשׁ ְל ָב ָב ְך ְכּ ָשׁ ִמיר –
יך ַתּ ֲחשֹׁב ִכּי ֲא ִני ַחי
ֵא ְ
תוֹך ַעם
יוֹתי ְב ְ
ַה ְמ ַעט ֱה ִ
ִנ ְק ָבּר – ֲא ָבל לֹא ְב ִמ ְד ָבּר

אוֹני
ֵר ְך ְלרֹב ִדּ ְר ִ
יַ
ַעל ַדּ ְע ְתּ ָך ַד ֲאבוֹ ִני
יְמ ִני?
אלו ָ
ַחשֹׁב ְשׂ ָמ ִ
יְ
רוֹני!
יתי ֲא ִ
ִכּי ִאם ְבּ ֵב ִ

ִנ ְכאָבְ ,בּ ִלי ֵאם וְ לֹא אָב,
ִנ ְפ ָרד ְבּ ִלי אָח ,וְ ֵאין ִלי
ֶא ְמס ְֹך ְבּ ָד ִמי ְד ָמ ַעי
ֶא ְצ ָמא ְל ֵר ַע וְ ֶא ְכ ֶלה

ָחיד וְ ָע ִני
ָצ ִעיר וְ י ִ
יוֹני
ֵר ַע ְל ַבד ַר ֲע ִ
ֵיני
ֶא ְמזֹג ְדּ ָמ ַעי ְבּי ִ
אוֹני
ֶט ֶרם ְכּלוֹת ִצ ְמּ ִ

ילם
ְכּ ִאלּוּ ְשׁ ָח ִקים וְ ֵח ָ
תוֹשׁב
ֶח ָשׁב ְכּמוֹ גֵר וְ ָ
נְ
ֵבּין ָכּל ְפּ ַת ְלתֹּל וְ ָס ָכל
ַשׁ ְק ָך רֹאשׁ ְפּ ָת ִנים
זֶה י ְ

וּב ִיני
ָתי ֵ
ֵבּין ַתּ ֲאו ִ
יוֹשׁב ְבּ ֶשׁ ֶבת יְ ֵע ִני
ֵ
ִלבּוֹ ְכּ ֵלב ַתּ ְח ְכּמוֹ ִני
ַח ִליק רֹאשׁ וְ י ִָניא
זֶה י ֲ

אָרבּוֹ ְב ִק ְרבּוֹ
ָשׂים ְ
יִ
בוֹתם
ַעם – ִנ ְמ ֲאסוּ ִלי ֲא ָ
ֵיהם –
ַא ִדימוּ ְפנ ֶ
לֹא י ֲ
ָקים ְבּ ֵעינָם –
ֵהם ַכּ ֲענ ִ

דוֹני".
ֹאמר ְל ָךִ " :בּי ֲא ִ
י ַ
ֹאני
ִמ ְהיוֹת ְכּ ָל ִבים ְלצ ִ
ִכּי ִאם ְצ ָבעוּם ְבּ ָשׁ ִני!
ָבים ְבּ ֵע ִיני!
ֵהם ַכּ ֲחג ִ

יְריבוּן
ִבּ ְשׂ ֵאת ְמ ָשׁ ַלי ִ
" ַדּ ֵבּר ְשׂ ַפת ַעם וְ ִנ ְֹש ַמע
ַע ָתּה ֲא ִד ֵקּם ְכּמוֹ ִטיט
ִאם אָזְ ְנ ֶכם ִלי ֲע ֵר ָלה –

ִע ִמּי ְכּמוֹ ִעם יְ ו ִָני:
לוֹני!"
ִכּי זֶה ְלֹשוֹן ֶא ְֹש ְק ִ
שׁוֹני
שׁוֹני ְל ִ
ִכּי ִק ְלּ ִ
מוֹני?
ַע ֶשׂה ַפ ֲע ִ
ַמה יּ ֲ

יכם
אר ֶ
יוּכלוּ ַצוְּ ֵ
לֹא ְ
לוּ ָפ ֲערוּ ַה ְפּ ָת ִאים
יהם –
ָטף ְבּ ָשׂ ִמי ֲע ֵל ֶ
נַ
אוֹי ַל ְתּבוּנָה וְ אוֹי ִלי

רוֹני
ָל ֵשׂאת זְ ַהב ַשׂ ֲה ִ
יהם ְל ַמ ְלקוֹשׁ ֲענ ִָני
ִפּ ֶ
מוֹני
ֹשׂם ֲענַן ִק ְנּ ִ
בֶּ
ִכּי גוֹי ְכּמוֹ זֶה ְשׁ ֵכ ִני!

ָדיו ְכּמוֹ ָעב?
ֱא ֶמת ִכּי ֵר ֲע ָך י ָ
וּמ ִנּ ְד ַבת ְל ָבבוֹ ֵמת ְבּ ָר ָעב.
ִ
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ַד ַעת ֱאל ִֹהים יְ ִשׂימוּן
ֵליל וְ ֶא ְספֹּד
ַעל זֹאת ֲאי ִ
אַגמוֹן וְ אָצוּם
אָכֹף ְכּ ְ

עוֹני
יִּדּ ִ
ָכּאוֹב וְ ַכ ְ
לוֹני
אָשׁית ְבּמוֹ ַשׂק ְמ ִ
ִ
ישׁי וְ ֵשׁ ִני
ֵשׁ ִני ֲח ִמ ִ

ַחל ֲא ִני עוֹד
ַמה זֶּה ֲאי ֵ
שׁוֹטט –
ֵע ִיני ְב ֵת ֵבל ְתּ ֵ
מוּתה ְב ֵע ִיני
יקר ְתּ ָ
ִתּ ַ
ישׂ ְט ִל ִבּי ְל ַד ְר ָכּהּ
ִאם ְ

חוֹני?
אוֹ ַמה יּ ְִהי ִב ְטּ ִ
צוֹני!
לֹא ֶת ֱחזֶה ָבּהּ ְר ִ
ֵתּ ַקל ֲא ָד ָמה ְבאָזְ ִני
ווֹני –
ִל ְטמֹן ְבּ ֻח ִבּי ֲע ִ

ֹאשׁי
יָשׁוּב ֲע ָמ ִלי ְבר ִ
בוֹדהּ ְתּ ָמ ֵאן
ַפ ִשׁי ְכּ ָ
נְ
עוֹלם
לֹא ֶא ֱעלֹז ָבּהּ ְל ָ
לוּ ָק ְראוּ ִלי ְבנֵי ָעשׁ

דוֹני.
יקי זְ ִ
ֵרד ְבּ ֵח ִ
יֵ
לוֹני!
בוֹדהּ ְק ִ
ִכּי ִעם ְכּ ָ
אוֹני
ַעלֹז ָבּהּ ְגּ ִ
לֹא י ֲ
לוֹני!"
סוּרה ְשׁ ָבה פֹּהְ ,פּ ִ
" ָ

ִכּי ָהיְ ָתה ָה ֲא ָד ָמה
ַמה ִלּי ֲא ִני עוֹד ְבּ ֵת ֵבל
מוֹתי ְת ַרנֵּן
ַפ ִשׁי ְבּ ִ
נְ
אָקוּץ ְבּ ַחיַּי וְ ֶא ְמאַס

ארוֹני
ִ
ָכּעֹל ֲע ֵלי ַצוְּ
רוֹני?
לוּלי ְשׂ ֵאת ִעוְּ ִ
ֵ
עוֹני
לוּ ָמ ְצאָה צוּר ְמ ִ
כוֹני
ִל ְהיוֹת ְבּ ָשׂ ִרי ְמ ִ

סוֹני,
וֹני – ֲא ִ
ִכּי יוֹם ְשׂשׂ ִ
ִאיגַע ְל ָה ִבין וְ ֵא ַדע
ָחה,
ָחה – ֲהנ ָ
ִכּי סוֹף ֲאנ ָ
עוֹדיֲ ,א ַח ֵפּשׂ
ֶא ְדרֹשׁ ְבּ ִ

וֹני.
סוֹני – ְשׂשׂ ִ
וּביוֹם ֲא ִ
ְ
אוֹני
ִכּ ְכלוֹת ְבּ ָשׂ ִרי וְ ִ
זוֹני
זוֹני – ְמ ִ
וְ ֵע ֶקב ְר ִ
ְכּ ִמ ְצוַת ְשׁלֹמֹה זְ ֵק ִני

ַלּה ֲע ֻמקּוֹת
אוּלי ְמג ֶ
ַ
ָתי ְל ַב ָדּהּ
ִכּי ִהיא ְמנ ִ

ַלּה ְתבוּנָה ְל ֵע ִיני
יְ ג ֶ
הוֹני.
ִמ ָכּל ֲע ָמ ִלי וְ ִ

.7

יחשב לבבי
ַחשֹׁב ְל ָב ִבי ַבּ ֲעלוֹת ֶשׁ ֶמשׁ
יְ
אָד ָמה ָשׁ ֲא ָלה אוֹרוֹ
ֵעת ָה ָ

ִכּי ַמ ֲע ֵשׂהוּ ַמ ֲע ֵשׂה נָבוֹן –
יִ ַקּח ְבּנֵי ַעיִ שׁ ְל ֵע ָרבוֹן.

.8

הנה בנות עגור
נוֹעדוּ
ִהנֵּה ְבנוֹת ָעגוּר ֲא ֶשׁר ֲ

ֻמּדוּ
ָשׁרוֹת ֲע ֵלי פֹארוֹת – וְ לֹא ל ְ

קוֹלם ְבּ ִגנַּת ֱאגוֹז
יך ִתּ ְשׁ ְמעוּ ָ
ֵא ְ
ָפים ִח ְדּ ָשׁמוֹ זְ ַמן
ַמה טוּב ֲענ ִ
יהם ֲאזַי
רוּח ֲע ֵל ֶ
ֵעת ַתּ ֲעבֹר ַ

הוֹל ְך – וְ לֹא ִת ְשׁתּוּ ,וְ לֹא ֶת ֱחדוּ?
ֵ
ֻלּדוּ
ָח ָדשׁ ,וְ ִנ ָצּ ִנים ְבּגַן י ְ
יחים ְכּ ָשׂ ִחים זֶה ְלזֶה י ְִקּדוּ.
ִשׂ ִ
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כתב סתיו

.9

יביו
וּב ְר ִב ָ
ָכּ ַתב ְס ָתיו ִבּ ְדיוֹ ְמ ָט ָריו ִ
ירים וְ ַכף ָע ָביו
וּב ֵעט ְבּ ָר ָקיו ַה ְמּ ִא ִ
ְ
ָמן
אַרגּ ָ
ִמ ְכ ָתּב ֲע ֵלי גַן ִמ ְתּ ֵכ ֶלת וְ ְ
חוֹשׁב ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָביו.
לֹא ִנ ְת ְכּנוּ ָכ ֵהם ְל ֵ
ָל ֵכןְ ,בּ ֵעת ָח ְמ ָדה ֲא ָד ָמה ְפנֵי ַשׁ ַחק,
כוֹכ ָביו.
ָר ְק ָמה ֲע ֵלי ַב ֵדּי ֲערוּגוֹת ְכּ ָ
.10

עת נצבו כנד

.11

יה
יס ָ
ֵעת ִנ ְצּבוּ ַכנֵּד ְר ִס ֶ
מוֹרה י ְִטּפוּ ָת ִמיד
ַעל ַה ְזּ ָ
ָתּ ִציץ ֲערוּגָהָ ,פּ ְת ָחה ָלנוּ

ַמ ֶס ָה
יִ ְשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ ֵאל וְ י ְ
יה
יס ָ
יִטּפוּ ָע ַלי ֲע ִס ֶ
ֵעת ְ
יה
ָבהּ ָכּל ֲח ַב ֶצּ ֶלת ְק ָר ֶס ָ

אַפּינוּ ְקט ֶֹרת מֹר
ִתּ ְשׁ ַלח ְל ֵ
ִאם ַתּ ֲהלֹך – ִתּ ֶתּן ְל ָך ָכל ִציץ
וּדמוּת ְפּנֵי ֶשׁ ֶמשׁ – ְפּנֵי ַכ ָלּה
ְ
ַלגַּל
ֵמ ֵעת ְל ֵעת ַעל ִר ְצ ַפת גּ ְ

יה
ֵצאוּ ִל ְק ַראת ֲה ַד ֶסּ ָ
ִכּי י ְ
ִתּ ֶתּן ְל ָך ִציץ – ֶפּן ְתּבוּ ֶס ָה!
יה
יס ָ
ִמ ָתּ ֳא ָרהּ אוֹרוּ ְשׁ ִב ֶ
יס ָה
רוֹדף יְ ִנ ֶ
ָתּנוּסְ ,בּ ִלי ֵ

נוּה ְל ִמ ְר ֶכּ ֶבת
ַעד ִכּי ֲח ַשׁ ְב ָ
ִאם ַבּ ֲערוּגָה ַת ֲעבֹרִ ,תּ ְר ֶאה
וּב ֵעת ְפּנוֹת יוֹם ַל ֲערֹבִ ,תּ ְר ַפּד
ְ
חוֹח ִכּי
ַתּ ְחשֹׁב ְבּ ֵעת ֶל ְכ ָתּהּ ְשׁ ַ

יה
סוּס ָ
ֶמ ֶל ְךְ ,מ ַר ֶקּ ֶדת ְבּ ֶ
יה
ֶכ ֶסף ְמ ֻצ ֶפּה ַעל ֲח ָר ֶשׁ ָ
יה
יְר ְק ַרק ַעל ֲא ָפ ֶס ָ
ָחרוּץ ַ
יה
עוֹשׂ ָ
ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶא ֶרץ ְל ֶ

וּב ַמ ֲה ָרהּ ָלבוֹא ְתּ ַד ֶמּה ִכּי
ְ

יְכ ֶסּ ָה.
ָמן ַ
אַרגּ ָ
ָה ֵאל ְבּ ְ

עבי שחקים
ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקים ַכּ ְשּׁו ִָרים גָּעוּ

וּפנָיו ָרעוּ
ָעף ָ
ִכּי ַה ְסּ ָתו ז ַ

יִר ְדּ ֵפם ַס ַערְ ,כּמוֹ
וּכמוֹ ְתּ ָר ִנים ְ
ְ
וּבנֵי ְשׁ ָח ִקים ָבּ ֲע ָר ֶפל ָתּעוּ
ְ
ֶשׁ ֶמשׁ ְנ ָשׂאָם ָעל ְכּ ָנ ָפיו ַעל ְפּנֵי
יך ָכּ ְבדוּ נ ְֶג ָדּ ָהּ ,וְ ֵעת
יך ָע ְמדוֵּ ,א ְ
ֵא ְ

יוֹב ִלים ָתּ ָקעוּ
ַס ְרנֵי ְבּ ַק ְרנֵי ְ
אוֹרם ָלעוּ
כּוֹכ ֵבי ב ֶֹקר ְבּ ָ
אַף ְ
ֶא ֶרץ ,וְ ֵעת ִכּי ִנ ְב ְקעוּ– ִנ ְב ָקעוּ
ָסעוּ
ֶשׁר ֲאזַי נ ָ
ַקלּוּ ְכּמוֹ נ ֶ

רוּח ,וְ ָעב
ַפּ ֵחי ְג ָשׁ ִמים ִר ְקּ ָעם ַ
יה וְ גַם
ּדוּד ָ
הוּא ִה ְרוָהִּ ,נ ַחת ְג ֶ
ָלה יְ בוּל ָה ִרים ֲא ֶשׁר ִנ ְס ַתּר ְכּמוֹ
גָּ
ָכּל ַה ְסּ ָתו ָבּכוּ ֲע ָננָיו ַעד ֲא ֶשׁר

יליםַ ,עד ְשׁאוֹל ָנגָעוּ
ֻק ַצּץ ְפּ ִת ִ
יה ֲע ֵדי ִנזְ ָרעוּ
ֵה ִכין ְתּ ָל ֶמ ָ
נוֹדעוּ
יְד ָעם ִאישׁ וְ לֹא ָ
סוֹדוֹת ָ
ָחיוּ ֲע ֵצי ָשׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ָגּוָעוּ.
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.12

לאטך דברי שירך
יך יְ ק ָֹרא,
בוֹרהֲ / ,א ֶשׁר ִק ְריַת " ְשׁ ַמע" ִמ ִפּ ְ
יר ְךְ ,דּ ָ
ְל ִא ֵטּ ְך ַדּ ְבּ ִרי ִשׁ ֵ
נוֹרא,
ֵכר ָרם וְ ָ
וּמ ֶתּזֶת ְבּז ֶ
וּמ ְא ֶר ֶכת ְבּ" ֶא ָחד" ַ /
ַח ֶדת ַ
ְמי ֶ
רוֹרה.
ֵך  /וְ ָשׂם ָל ְך ַל ֲהדֹף אוֹיְ ֵב ְך ְמ ָ
ָתן ְדּ ַבשׁ ַתּ ַחת ְלשׁוֹנ ְ
ֲא ֶשׁר נ ַ
כוֹרה.
אַתּ וְ ָל ְך ִמ ְשׁ ַפּט ְבּ ָ
בוּדּה ְ
אַתּ ְבּ ֵעי ַנ ִי ְך ְק ַטנָּה – ְ /כּ ָ
ֲהלֹא ִאם ְ
הוֹרה.
ֵך ְ /כּ ֶשׁ ֶרץ עוֹף ֲא ָבל ִצפּוֹר ְט ָ
אוֹת ְך ,וְ ֵאינ ְ
ֲחמוּדוֹת ִט ֲהרוּ ָ

.13

.14

הלא נפשי תהי פדיון
ַפ ִשׁי ְת ִהי ִפ ְדיוֹן
ֲהלֹא נ ְ
אַני ְב ֵח ֶלק ִפּיו:
ְק ָר ִ

ְל ִמי אוֹרוֹ ְכּאוֹר ֶח ֶרס.
ְשׁ ֵתה כוֹס וְ ֱאסֹר ֶק ֶרס –

וְ ַהיַּיִן ְבּ ִפי ַב ְקבּוּק
יתיהוֲּ :היִ ָתּ ֵכן
ֲע ִנ ִ
ָדע ְל ָב ִבי ִכּי
וְ לֹא י ַ
ֲא ֶשׁר בּוֹ יִ ְשׁ ְכּבוּ ֶב ַטח

עוֹני ְבּ ִפי ֶפ ֶרס!
ְכּ ִצ ְפ ִ
תוֹך ֶח ֶרס?
ְלשׂוּם ֶח ֶרס ְבּ ְ
ַהרֹס ֶה ֶרס
יְ גוֹנָיו י ֲ
ְכּ ִמ ְשׁ ַכּב עוֹג ֲע ֵלי ֶע ֶרשׂ.

חקר ואהב
וּמ ְעגָּל!" -
אַה ָב ָת ְך ַ
ידי יִ ְגּ ַע ִני ְ /מ ָצא ֶפ ֶלס ְל ְ
יְד ִ
ֶא ַהב" ִ
" ֲחקֹר ו ְ
ָשׁ ָבה ֶא ְצ ִלי ְכּ ֵשׁגָל
ֲע ֵדי ַשׁ ְר ִתּי ְבּ ָח ְק ִרי ָה ֲא ָה ִבים ֲ /ע ִדינָה י ְ
אַה ַב ְת ֶכם ְ /מ ֻס ֶתּ ֶרת וְ לֹא ֵת ָרא וְ ִת ְתגַּל?
אוֹמ ֶרת "וְ ַעד אָן ֲ
וְ ֶ
וּמגָּל,
וְ ַה ָקּ ִציר ְבּ ַכ ִשּׁיל יִ ְק ְצרוּהוּ  /וְ ִשׁית ֶח ְר ֵמשׁ ֲע ֵלי ָק ָמה ַ
אַה ָבתוֹ ֲ /הלֹא ָשׁ ַלח וְ ָק ָרא ַל ֲא ִביגַל!"
וּבן-יִ ַשׁי ְבּ ֶע ֶצם ֲ
ֶ

.15

.16

שמעה ודם
ִשׁ ְמ ָעה וְ דֹםִ ,ר ְג ָעה וְ דֹם

אָדֹם ֲא ֶשׁר ָבּא ֵמ ֱאדוֹם

יךֲ ,א ָבל
ָל ֵאל ֲא ַה ְב ִתּ ָ

אַנ ֵשׁי ְסדוֹם.
אַה ַבת ְ
לֹא ֲ

הגנבת וכחשת
וּפ ַר ְצ ָתּ ְגּ ֵדרוֹת –
ַב ָתּ וְ ִכ ַח ְשׁ ָתּ ֲא ָמ ַרי  /וְ ָס ַת ְר ָתּ ָ
ֲה ָגנ ְ
ירי ְ /ל ִה ָמּ ֵצא ְל ָך ֵעזְ ָרה ְב ָצרוֹת?
ַשּׂא ְב ִשׁ ַ
ית ְל ִה ְתנ ֵ
וְ ִקוִּ ָ
יוּכלוּן ַל ֲעלוֹת ַשׁ ַחק ְבּנֵיִ -אישׁ ְ /ל ַה ְס ִתּיר ֵמ ֲע ֵלי ֵת ֵבל ְמאוֹרוֹת?
ֲה ְ
ִיבשׁוּן ִמ ְדּ ִלי ֶא ָחד יְאוֹרוֹת?
ָקל ְבּ ֵעינַיֲ / :הי ְ
וְ ַה ָדּ ָבר ְמאֹד נ ֵ

.10

תשובתך משובתך
יך ְמאֹד ַדּקּוֹת וְ ַדלּוֹת,
וּמ ֶלּ ָ
שׁוּב ְת ָך ְת ָשׂ ֵהד ִ /
שׁוּב ְת ָך ְמ ָ
ְתּ ָ
כוֹשׁלוֹת.
יך ְבּ ָך ָרפוֹת וְ ְ
וּב ְר ֶכּ ָ
אָחזְ ָתּ ֲחרוּזַי – ִ /
ַב ָתּ וְ ַ
וְ ָגנ ְ
מוּסר וְ ַה ְשׂ ֵכּל / ,וְ אַל ַתּ ַעל ְבּ ִמזְ ַבּחִ -שׁיר ְבּ ַמ ְעלוֹת:
ְקנֵה ִבינָהְ ,ל ַקח ָ
ָת ָך ְלגַלּוֹת!
יך וְ ֶע ְרו ְ
בוּשׁ ָ
לוֹתיו – ְתּ ַמ ֵהר ְ /מ ֶ
וְ ִאם ַתּ ַעל ְבּ ַמ ְע ָ
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ערום מבלי מלבוש

.11

ֶפשׁ ְבּ ִק ְרבּוֹ
וּמ ְכ ֶסה  /וְ לֹאַ -חיִּ ים וְ לֹא-נ ֶ
וְ ָערוֹם ִמ ְבּ ִלי ַמ ְלבּוּשׁ ִ
אָרבּוֹ.
וּבינָה  /וְ הוּא ה ֵֹרג ְכּ ֵחץ ָשׁנוּן ְבּ ְ
וּמ ִפּיו ִתּ ֲה ַל ְך ָח ְכ ָמה ִ
ִ
.12

אם תאהב להיות
יבי ֶפ ֶלד –
ַפ ְשׁ ָך ָתגוּר ְשׁ ִב ֵ
אַנ ֵשׁי ֶח ֶלדִ / ,אם נ ְ
ִאם ֶתּ ֱא ַהב ִל ְהיוֹת ְבּ ְ
ֶלד,
עשׁר וְ לֹא ָכבוֹד וְ גַם לֹא י ֶ
יא ָך ֶ /
ַשּׁ ֲ
ָה ֵקל יְ ָקר ֵתּ ֵבל וְ אַל י ִ
ֶיך ְמאֹד ָקלוֹן וְ ִרישׁ / ,מוֹת ִמ ְבּ ִלי ֵבן ַכּ ֲא ֶשׁר ֵמת ֶס ֶלד.
ֵקל ְבּ ֵעינ ָ
יַ
ֶלד.
וּמן ַהגּ ֶ
ַען ִהיא ְל ַבד ִ /מן ַה ְשּׁ ֵאר ִתּ ְשׁאַר ִ
יטבְ ,בּי ַ
ַפ ְשׁ ָך ֵה ֵ
ַדּע נ ְ

.13

אני האיש אשר שנס אזורו
ֶרף ֲע ֵדי יָקוּם ֱא ָסרוֹ,
ֲא ִני ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִשׁנֵּס ֲאזוֹרוֹ  /וְ לֹא י ֶ
ַפשׁוֹ ָמ ֲא ָסה ִל ְשׁכֹּן ְבּ ָשׂרוֹ,
ֲא ֶשׁר ִנ ְב ַהל ְל ָבבוֹ ִמ ְלּ ָבבוֹ  /וְ נ ְ
עוּריו –  /וְ ִאם כּוּר ַה ְזּ ָמן ֶשׁ ַבע ְבּ ָחרוֹ
וּב ַחר ַבּ ְתּבוּנָה ִמ ְנּ ָ
ָ
יִטּע ,וְ יִ ְפרֹץ ֶאת ְגּ ֵדרוֹ.
ַהרֹס ָכּל ֲא ֶשׁר יִ ְבנֶה ,וְ יִ תּשׁ ֲ /א ֶשׁר ַ
וְ י ְ
ָמים ְסגָרוֹ –
ֶלד ִמ ְבּנוֹת י ִ
יקד ְתּ ָלאָה  /וְ י ֶ
לוּלי ֲא ֶשׁר ִתּ ַ
וְ גָשׁ – ֵ
אוֹצרוֹת ֵשׂ ֶכל – ֲח ָקרוֹ.
וּמוֹסד ְ
ַ
וּמוּסר /
ָ
ְל ַק ְצוֵי ַמ ֲעלוֹת ָח ְכ ָמה
יְכ ֶלּה ְ /צפוּנֵי ַת ֲעלוּמוֹת ִאישׁ ְשׁ ֵארוֹ,
ַלּה ַעד ַ
וְ ַדע ִכּי לֹא יְ ג ֶ
יתי ְתמוֹל ֶשׁ ֶמץ ְתּבוּנָה –  /וְ ִה ְשׁ ִכּים ַה ְזּ ָמן ִל ְדרשׁ ְמ ִחירוֹ.
וְ ָק ִנ ִ
ַחבשׁ ַהיּוֹם ֲחמוֹרוֹ,
עוֹדי – ֶא ְר ְכּ ָבה ִל ְדרשׁ ְתּבוּנָה / ,וְ ִאם לֹא י ֲ
וְ ִ
ָקים ֱא ָסרוַֹ ,בּל ֲה ֵפרוֹ.
ֶח ַלשׁ ְל ָב ִבי ִמזְ ַמ ִנּי ֲ /א ָבל י ִ
וְ לֹא י ְ
וְ ָיג ְֹר ִתּיְ ,מיֻ ָדּ ַעיֲ ,א ֶשׁר ָבּא –  /וְ לֹא יָבוֹא ְל ִאישׁ ִבּ ְל ִתּי ְמגוֹרוֹ.
וּברוֹ,
לוּני ,וְ ַה ַשּׁ ַחק ְנ ִקיַ -כף / ,וְ ַה ַסּ ַהר ְט ָהרְ -ל ָבב ָ
ְבּ ֵעת ִ
הוֹר ִני ְבּאוֹר ָנהֹג וְ הֹרוֹ,
אָר ֵחי ְתבוּנוֹת  /וְ ַ
ְנ ָהג ִַני ֲע ֵלי ְ
וְ ָח ַמ ְל ִתּיְ ,בּ ַפ ְח ִדּי ִמ ְתּ ָלאוֹתֲ / ,ע ֵלי אוֹרוֹ ְכּאָב ַעל ֶבּןְ -בּכוֹרוֹ.
וּפ ַרשׂ ַעל ְפּנֵי ַס ַהר ֲא ֵפרוֹ,
רוּח ִשׁ ְלּ ָחה בוֹ ִמ ְפ ְר ֵשׂי ָעב ָ /
וְ ַ
ֶרם ְגּ ָשׁ ִמים  /וְ ִת ָשּׁ ֵען ְל ָעב ַעד ִכּי ְת ֵקרוֹ.
ְכּ ִאלּוּ ִאוְּ ָתה ז ֶ
וְ ַשׁ ַחק ֶה ֱע ָטה ַק ְדרוּת ,וְ ַס ַהר ְ /כּ ִאלּוּ ֵמת ,וְ ֶה ָענָן ְק ָברוֹ,
אַח ָריו ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקים ְ /בּכוֹתִ ,כּ ְבכוֹת ֲא ָרם ַעל ֶבּןְ -בּעוֹרוֹ.
וּבכוּ ֲ
ָ
וְ ָל ַבשׁ ַלי ְָלה ִשׁ ְריוֹן ֲא ֵפ ָלה  /וְ ַר ַעם ַבּ ֲח ִנית ָבּ ָרק ְדּ ָקרוֹ,
עוֹפף ְ /כּ ִאלּוּ הוּא ְמ ַשׂ ֵחק ַעל ְדּ ָברוֹ,
וְ ַה ָבּ ָרק ֲע ֵלי ַשׁ ַחק ְמ ֵ
חשׁ ְך ְבּשׁוּרוֹ.
עוֹר ֵבי ֶ
ָפיו ַכּ ֲע ַט ֵלּף  /וְ ָעפוּ ְ
ֲא ֶשׁר ָפּ ַרשׂ ְכּנ ָ
בוֹתי ֵאל ,וְ ֵח ֶפץ ְ /ל ָב ִבי ִמ ְשּׁנֵי ָפ ִנים ֲא ָסרוֹ,
וְ ָסגַר ַמ ְח ְשׁ ַ
עוֹרר ְכּ ִגבּוֹר ִמ ְמּצוֹרוֹ.
חשׁ ְך ְל ָב ִבי –  /וְ ִה ְת ֵ
אָסר ַבּ ֲעבוֹת ֶ
וְ ַ
חשׁ ְך ֱה ִמירוֹ,
ַא ַקוֶּה ְ /לאוֹר ַס ַהרֱ ,אשׁוּן ֶ
ידי ,ו ֲ
יְד ַ
אוֹחילִ ,
וּבל ִ
ַ
ַפ ִשׁי / ,וְ ַעל ֵכּן ָמ ְנעוּ ִמ ִנּי ְמאוֹרוֹ.
ְכּ ִאלּוּ ִק ְנאוּ ָע ִבים ְלנ ְ
אָגיל ְ /כּ ִגיל ֶע ֶבד ֲא ֶשׁר אָדוֹן זְ ָכרוֹ.
אַשׁ ִקיף ֵעת יְ גַל ָפּנָיו ,וְ ִ
וְ ְ
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ֻכּת ֲח ִניתוֹ / ,וְ ֵעת יָרוּץ ֲאזַי י ְִמ ַעד ֲאשׁוּרוֹ –
ְבּ ִה ָלּ ֵחם ֱאנוֹשׁ י ַ
ָשֹים ְבּ ֵבית נֹגַהּ ְדּ ִבירוֹ!
וְ ֵכן ִאישׁ י ְַד ְבּקוּ אוֹתוֹ ְת ָלאוֹת / ,וְ לוּ י ִ
.14

ולב נבוב
ַע ָל ָמה,
ֶפשׁ נ ֲ
תוּמה  /וְ גוּף ִנ ְר ֶאה וְ נ ֶ
תוּשׁיָּה ְס ָ
וְ ֵלב נָבוּב וְ ִ
אָדם ָבּ ֲא ָד ָמה:
יִמ ְצאוּ ַרע  /וְ לֹא ָשֹשֹוֹן ְל ָ
יה ְ
שׁוֹח ֶר ָ
וְ ֶא ֶרץ ֲ
אָמה,
יִסּ ָרה ַמ ְל ָכּה ,וְ ָ
ַהרֹג ַהיּוֹם ֲאדוֹנָיו / ,וְ ִֹש ְפ ָחה ְ
וְ ֶע ֶבד י ֲ
יה וְ ִא ָמּהּ.
אָב ָ
אָביו וְ ִאמּוֹ  /וְ ֵכן ַה ַבּת ְבּ ִ
וּבן יָקוּם ֲע ֵלי ִ
ֵ
הוּמה!
ֹשר ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵי כֹל – ְמ ָ
ידיָ ,ר ֲא ָתה ֵע ִיני ְבּ ֵת ֵבלֲ / ,א ֶ
יְד ַ
ִ
אַח ִריתוֹ גּוֹּש וְ ִר ָמּה.
יְמי ַחיֵּי ְאנוֹֹש יִ ָשֹּא ֲע ָמ ִלים  /וְ יִ ָשֹּא ֲ
ֵ
וְ ָתֹשוּב ָה ֲא ָד ָמה ָל ֲא ָד ָמה  /וְ ַת ַעל ַה ְנּ ָֹש ָמה ַל ְנּ ָֹש ָמה.

.15

אהבתיך כאהבת איש
יְחידוֹ
אַה ַבת ִאיֹש ִ
יך ְכּ ְ
ֲא ַה ְב ִתּ ְ

וּמאוֹדוֹ
ַפֹשוֹ ְ
ְבּ ָכל ִלבּוֹ וְ נ ְ

ְל ָה ִבין סוֹד ְפּ ֻע ַלּת ֵאל י ְָלדוֹ
ֹשר ָתּר
וְ ַש ְֹש ִֹתּי ַעל ְל ָב ֶב ָך ֲא ֶ
ֵדע יְ סוֹדוֹ
וּמי י ַ
ָבין ִ
וּמי י ִ
ִ
וְ ַה ָדּ ָבר ְמאוֹד ָעמֹק וְ ָרחוֹק
יך ְל ִה ְתבּוֹנֵן ְבּסוֹדוֹ
וְ ָע ֶל ָ
אַגּיד ְל ָך ָד ָבר ְֹש ַמ ְע ִתּיו
ֲא ָבל ִ
ֹשר ַהכֹּל ְבּיָדוֹ
אָמרוּ ִכּי סוֹד ֱהיוֹת כֹּל – ְל ַמ ַען כֹּל ֲא ֶ
ֲח ָכ ִמים ְ
וְ הוּא ִנ ְכ ַסף ְלשֹוּמוֹ יֵֹש ְכּמוֹ יֵֹש
יאים
יְדמּוּ ַה ְנּ ִב ִ
אוּלי זֶה ַ
וְ ַ
אַתּה
יבוֹתי ְל ָך ָדּ ָבר ,וְ ָ
ֲה ִֹש ִ
.16

ֹשר ִנ ְכ ַסף ְלדוֹדוֹ
ֹשק ֲא ֶ
ְכּמוֹ חוֹ ֵ
אָמ ָרם ִכּי ְב ָראוֹ ַעל ְכּבוֹדוֹ.
ְבּ ְ
מוֹפת ְל ַמ ַען ַה ֲע ִמידוֹ.
ְקנֵה ֵ

טרם היותי
יאַני.
אַניַ / ,ה ָשֹּם ְל ֵיֹש אַיִ ן וְ ִה ְמ ִצ ִ
יוֹתי ַח ְס ְדּ ָך ָב ִ
ֶט ֶרם ֱה ִ
יאַני?
ָצק וְ ִה ְק ִפּ ִ
וּמי ָ /ע ְצ ִמי ְבּכוּר י ַ
ָתי? ִ
ֹשר ִר ֵקּם ְתּמוּנ ִ
ִמי הוּא ֲא ֶ
יאַני?
הוֹצ ִ
וּמי ֶ /בּ ֶטן ְֹשאוֹל ָפּ ַתח וְ ִ
ָפח ְנ ָֹש ָמה ִבי? ִ
ֹשר נ ַ
ִמי הוּא ֲא ֶ
יאַני?
עוּרי ַעד ֲהלֹם? ִ /מי ִל ְמּ ַד ִני ִבין וְ ִה ְפ ִל ִ
ִמי ִנ ֲהג ִַני ִמ ְנּ ַ
אָני.
ֹית ִניֱ ,א ֶמת ,לֹא ִ
אַתּה ֲע ִש ַ
אָמנָם ֲא ִני ח ֶֹמר ְבּ ֶק ֶרב י ְָד ָך ָ /
ְ
יאַני.
ָחֹש וְ ִה ִֹשּ ִ
אוֹדה ֲע ֵלי ִפ ְֹש ִעי וְ לֹא א ַֹמר ְל ָךִ / ,כּי ֶה ֱע ִרים נ ָ
ֶ
אַני!
יוֹתי ַח ְס ְדּ ָך ָב ִ
יכה ֲא ַכ ֵחד ִמ ְמּ ָך ֶח ְט ִאי? ֲהלֹא ֶ /ט ֶרם ֱה ִ
ֵא ָ

.17

שלשה נוסדו יחד
ַחד ְל ֵעינַיְ / ,י ִשׂימוּן זִ ְכ ְר ָך ָתּ ִמיד ְל ָפנַי:
נוֹסדוּ י ַ
לשׁה ְ
ְשׁ ָ
ֶא ָמנַי.
יך – ֲא ִני אַזְ ִכּיר ְשׁ ֶמ ָך / ,וְ ֵהם ָע ַדי ְל ֵע ַדי נ ֱ
ְל ָשׁ ֶמ ָ
עוֹרר ַמ ֲח ַשׁ ְב ִתּיְ / ,בּ ַר ְקעוֹ ֶאזְ ְכּ ָרה ר ַֹקע ֲא ָדנַי.
ְמקוֹם ִשׁ ְב ִתּי – יְ ֵ
ַפ ִֹשיֲ ,אדֹנָי!
ֲכי ,נ ְ
יטי ְבּ ִק ְר ִבּיְ / :בּ ָכל ֵעת ָבּר ִ
ֲה ִגיג ִל ִבּי – ְבּ ַה ִבּ ִ
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שחר אבקשך
ֶיך ַשׁ ְח ִרי וְ גַם ַע ְר ִבּי.
ַבּיֶ / ,א ְער ְֹך ְל ָפנ ָ
וּמ ְשׂגּ ִ
צוּרי ִ
ַשׁ ַחר ֲא ַב ֶקּ ְשׁ ָךִ ,
ֻלּ ְת ָך ֶא ְעמֹד וְ ֶא ָבּ ֵהלִ / ,כּי ִע ְינ ָך ִת ְר ֶאה ָכל ַמ ְח ְשׁבוֹת ִל ִבּי.
ִל ְפנֵי ְגד ָ
תוֹך ִק ְר ִבּי?
רוּחי ְבּ ְ
וּמה כּ ַֹח ִ
יוּכל ַה ֵלּב וְ ַה ָלּשׁוֹן ַ /ל ְעשׂוֹתַ ,
ַמה זֶּה ֲא ֶשׁר ַ
לוֹהּ ִבּי!
אוֹד ָך ְבּעוֹד ִתּ ְהיֶה ִנ ְשׁ ַמת ֱא ַ
יטב זִ ְמ ַרת ֱאנוֹשַׁ ,על ֵכּן ְ /
ִהנֵּה ְל ָך ִת ַ
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שער פתח דודי
קוּמה ְפּ ַתח ַשׁ ַער!
דּוֹדיָ ,
ַשׁ ַער ְפּ ַתח ִ
ַפ ִשׁי ,גַּם ִנ ְשׁ ֲע ָרה ַשׂ ַער.
ִכּי ִנ ְב ֲה ָלה נ ְ
ִלי ָל ֲעגָה ִשׁ ְפ ַחת ִא ִמּי ,וְ ָרם ִל ָבּהּ
ַער.
ַען ְשׁמ ַֹע ֵאל קוֹל ַצ ֲע ַקת נ ַ
יַ
יְלה ֶפּ ֶרא ְר ָד ַפ ִני
ִמ ִנּי ֲחצוֹת ַל ָ
ַער.
אוֹתי ֲחזִ יר-י ַ
אַח ֵרי ֲא ֶשׁר ָר ַמס ִ
ְ
הוֹסיף ֲע ֵלי ַמ ְכאוֹב
ֶח ַתּם ִ
ַה ֵקּץ ֲא ֶשׁר נ ְ
ַא ִני ַב ַער.
ִל ִבּי ,וְ ֵאין ֵמ ִבין ִלי – ו ֲ

.20

שתי בך מחסי בפחדי
ַשׁ ִתּי ְב ָך ַמ ְח ִסי ְבּ ַפ ְח ִדּי וְ ֶח ְר ָדּ ִתי,
צוּד ִתי.
וְ ִשׁ ְמ ָך ְבּ ֵעת ָמצוֹר ַשׂ ְמ ִתּי ְמ ָ
אַבּיט – וְ ֵאין עוֹזֵר,
ָמין ִ
ִל ְשֹמֹאל וְ ַעל י ִ
יד ִתי!
אַפ ִקיד י ְִח ָ
ָד ָך ְ
ִכּי ִאם ְבּי ֶ
יך
יְקר ֶא ֶרץ ֶח ְל ִקי ְנ ַת ִתּ ָ
ִמ ָכּל ָ
אַתּ ִח ְשׁ ִקי וְ ֶח ְמ ָדּ ִתי.
וּמ ָכּל ֲע ָמ ִלי ְ
ִ
אַה ָבה ֶא ְשׁגֶּה ְב ָך ָתּ ִמיד,
ִהנֵּה ְבּרֹב ְ
בוֹד ִתי!
ֵעת ֵתּת זְ ִמירוֹת ָל ְך ָהיְ ָתה ֲע ָ

.21

שלח רוחך
רוּח ָך ְל ַה ֲחיוֹת ִגּוְ יֵנוּ
ַשׁ ַלּח ֲ
ַח ַלת ִצ ְביֵנוּ
שׁוֹבב נ ֲ
מוּתהּ ְתּ ֵ
ְל ַק ְד ָ
יִמּ ֵצא ִפּ ְריֵנוּ
ִמ ְמּ ָך טוֹב ַלכֹּל ָ
אַתּה ָתֹּשוּב ְתּ ַחיֵּנוּ
ֲהלֹא ָ

.29

שנאנים שאננים
יִל ָהבוּ,
יצוֹצים ְ /
אַנּים ַ /שׁ ֲאנ ִַנּים ְ /כּ ִנ ִ
ִשׁ ְנ ִ
יהם ְ /כּ ֵעין ָק ָלל  /יִ ְצ ָהבוּ,
וּמ ֲע ֵט ֶ
יהם ַ /
ַל ֲה ֵט ֶ
ַשֹּא ְ /בּקוֹל ַר ַעשׁ  /י ְִר ָהבוּ,
מוּל ִכּ ֵסּא ִ /מ ְתנ ֵ
ֶא ָהבוּ:
ֵהן ְבּ ַמ ֲחזֶה  /זֶה ָלזֶה ְ /ל ַה ְק ִדּישׁ ֵאל  /י ֱ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
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ְל ָך ַחיּוֹת ִ /ע ִלּיּוֹת ְ /בּ ַת ְח ִתּית ֵכּס ֲ /ה ִנּ ְק ָבּע,
זוּרי זִ יו ַ /ה ִנּ ְצ ָבּע,
וְ ֶא ְר ֶא ִלּים  /וְ ַח ְשׁ ַמ ִלּים ֲ /א ֵ
אַר ַבּע,
ְתּ ִה ָלּ ְת ָך  /וְ ִה ָלּ ְת ָך  /יְ הוֹדוּן ַמֲ / -חנוֹת ְ
ַבּע,
ֶמר  /וְ ִֹשיר י ַ
ַמ ִריץ ְ /ל ָך ז ֶ
ַע ִריץ  /וְ זֶה י ְ
זֶה י ְ
רוֹתם ִ /נ ָצּבוּ:
ְבּנֵי ַחיִל  /יוֹם וְ ַליִל ְ /בּ ִמ ְֹש ְמ ָ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
ֶיך
ֶא ָמר ְ /בּרֹאשׁ ַמ ֲחנוֹת ֲ /המוֹנ ָ
ְמכוֹן ִמ ְשׁ ָמר ַ /הנּ ֱ
ֶך.
יכ ֵאל ְ /גּאוֹנ ָ
ֲהלֹא ִנ ְמ ָסר ְ /בּיַד ַה ַשֹּר ִ /מ ָ
ֶך,
ַעמֹד ַעל  /י ְִמינ ָ
ְבּ ַמ ְר ָכּבוֹת ִ /ל ְר ָבבוֹת  /י ֲ
ֶך,
יִלּווּ ְ /דּרֹש אַיֵּה ְ /מעוֹנ ָ
וְ יִ ָקּווּ  /וְ ָ
וְ ָשׁם ָסגוֹד ְ /למוּל ַפּ ְרגּוֹד ְ /ל ָך יִ ְס ְגּדוּ  /וְ יִ ְק ָרבוּ:
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
ֶר ְך ְ /שֹמֹאל ִנזְ ָקף,
ֲהמוֹן ַמ ֲחנֶה ַ /ה ִמּ ְֹשנֶה ַ /על י ֶ
יאל ֲ /ה ִנ ְֹש ָקף,
ַב ִר ֵ
וּנ ִשֹיאוֹ  /גּ ְ
וְ ַעל ְצ ָבאוֹ ְ /
ִבּ ְש ָֹר ִפים ַ /ל ֲא ָל ִפיםְ / ,בּ ֵחיל ָכּ ֵבד ְ /מאֹד ִנ ְת ָקף,
זֶה ֵאיפֹה  /וְ ֵא ֶלּה פֹה / ,וְ ִכ ֵסּא ָק ְדְֹ / -ש ָך ֻמ ָקּף.
יִר ָכּבוּ –
סוּסי ֵאֹש ְ /
זוּרי ֵאֹש  /וְ ֵ
זוּרי ֵאֹש ֲ /א ֵ
ְגּ ֵ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
יְר ֵצּף ְ /צ ָבא ַמ ֲחנֶה ְֹ /ש ִלי ִֹשּיָּה,
קוֹל יְ ַצ ְפ ֵצף  /וְ ִֹשיר ַ
עוֹמד ָבּם ְ /ל ַת ְל ִפּיָּה.
יאל ַ /שֹר ָה ֵאל ֵ /
נוּר ֵ
וְ ִ
יְרוֹפף חוּג ָ /ה ֲע ִליָּה
ְל ַֹש ֲא ָט ָתם  /וְ ַֹש ֲע ָט ָתם ַ /
יוֹצר רוּם וְ ַת ְח ִתּיָּה?"
ְבּקוֹל "אַיֵּה ְ /מקוֹם ֶא ְהיֶהֵ / ,
ָליל  /יִ ְתאָבוּ:
ֶה ָדּר  /יוֹם ו ֵ
ֶא ָדּר ַ /הנּ ְ
ְראוֹת נ ְ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֶא ֵליםָ ,הבוּ!
ָעידוּ,
יעית  /י ִ
כוּסי הוֹד ְ /ל ָך ָשֹהוֹד ָ /בּ ְר ִב ִ
ְט ֵ
וְ ִא ְמ ָר ְת ָך  /וְ זִ ְמ ָר ְת ָך ִ /עם ְר ָפ ֵאל  /י ִַגּידוּ,
ַע ִנידוּ,
וְ ִציץ ָמעֹז  /וְ ֶכ ֶתר עֹז ְ /ל ָך יִ ְק ְֹשרוּ  /וְ י ֲ
ַצ ִמידוּ.
ַת ִמידוּ  /וְ י ְ
אַר ַבּ ְע ָתּם ִֹ /שיר ִמ ְכ ָתּם  /י ְ
וְ ְ
יִדאָבוּ:
יִיגעוּ /וְ ְ
ִח ַבּ ְר ָתּם  /וְ ִג ַבּ ְר ָתּם ְ /ל ַבל ְ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
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יְרנֵּנוּ,
ַחד ַ /
יצוֹצים ִ /נ ְק ָבּ ִצים ְ /ל ָך י ַ
ִנ ִ
יְחנֵּנוּ,
קוֹלם ַ /
מוּסים ְ /ל ָך ָ
מוּסים ַ /ה ֲח ִ
ְבּ ַעד ֲע ִ
יהם  /יְכוֹנֵנוּ.
אָת ָך ַ /ר ְג ֵל ֶ
יִר ְ
ימ ְת ָך  /וְ ְ
ְבּ ֵא ָ
ֹֻשּ ְת ָך  /יְ ַֹשנֵּנוּ,
ְבּקוֹל ָחזָק ְ /כּמוֹ ָבזָק ְ /קד ָ
ֶע ָרבוּ:
ֲענוֹת ָקדוֹֹש ְ /ל ֵאל ָקדוֹֹש ְ /למוּל ָקדוֹֹש  /י ֱ
ָהבוּ ַלאדֹנָיְ ,בּנֵי ֵא ִליםָ ,הבוּ!
שוכן עד מאז
.30
עוֹל ִמים
כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ָ
ַמ ְל ְ
ֹש ִני ְל ִצדּוֹ
ֻחד וְ ֵאין ֵ
ֹשם ַמ ְלכוּתוֹ ְמי ָ
ֵ
ֹשוֹכן ַעד ְמאָז ִנ ְשֹגָּב ְל ַבדּוֹ
ֵ
ֶח ָתּ ִמים
ִבּ ְשׁל ָֹשה ְס ָפ ִרים נ ְ
עוֹלמוֹ ֵמאוֹר ְלבוֹּש ַמדּוֹ
ִֹש ְכ ֵלל ָ
ַל ֲע ַצת אָמוֹן ִנ ְכ ַסף ִנ ְכסוֹף
ֶגדּם ֲע ָש ָֹרה ְב ֵאין סוֹף
ִל ְב ֵלר ְכּנ ָ
סוֹדם ִי ָבּ ֵהל וְ יִ ְפ ָחד
ֵמ ִבין ָ
סוֹפר ִל ְפנֵי ֶא ָחד
אַתּה ֵ
ַמה ָ

ַל ֲה ַקת ֶע ֶשֹר ְס ִפירוֹת ָיזַם ַל ְחשֹף
וְ ָח ֵמֹש ְבּ ָח ֵמֹש ְמ ֻה ְס ָכּ ִמים
ֻחד
יּוֹצר ְמי ָ
ַש ִֹכּיל ִכּי ַה ֵ
ֵמ ֶהם י ְ
וְ הוּא רֹאֹש ְל ָכל רֹאֹש וְ ָרם ַעל ָכּל ָר ִמים

ֵדע וְ יָצוֹר
ַה ַמּ ְש ִֹכּיל ָבּ ֶהם י ַ
ֲה ִכי ֶע ֶשֹר ֵהם ֲאחוּזוֹת ְבּ ָמצוֹר
ֻר ָס ִמים
וּמפ ְ
וְ ֵע ָדיו ְגּלוּיִ ים ְ
ַעצֹר
יּוֹצר ֲא ֶֹשר ָבּם י ֲ
הוּא ַה ֵ
וּל ַמ ָטּה ַמיִ ם
ִה ְג ִבּיל ֵאֹש ְל ַמ ְע ָלה ְ
אוֹתיּוֹת ֶע ְש ִֹרים וּ ְֹש ַתּיִם
ֵהן ְבּ ִ
רוֹמים
יע ֵבּ ְינ ַתיִ ם וּ ְֹשנֵים ָע ָשֹר ַמזָּלוֹת ַבּ ְמּ ִ
רוּח חֹק ַמ ְכ ִר ַ
ילם ְבּ ַ
ִה ְב ִדּ ָ
דוֹלים ֵמ ֵאין ָכּמוֹהוּ
מּוּדים ְגּ ִ
ָצר ֶמ ֶמֹש ִמתֹּהוּ ִקיֵּם ַע ִ
ָקנָה ֵמאַיִ ן ֵיֹש וְ י ַ
הוֹמים
ימי ְת ִ
יוֹצ ִאים ֵמ ֵ
וּמ ֶהם ְ
ֵ
אַב ֵני בֹהוּ
תוֹך ַקו ָירֹק ְ
ָק ַבע ְבּ ְ
תוּמים ִבּ ְֹשמוֹ ִט ְל ֵטל ֵאֹש ִמ ַמּיִ ם ְבּ ָת ְקפּוֹ וְ ָע ְצמוֹ
ֹשֹש ְק ָצווֹת ֲח ִ
ָט ַבע ֵ
ָמים
וּלי ִ
מוֹע ִדים ְ
וּל ֲ
ְלאוֹתוֹת ְ
וּצ ָבא ְמרוֹמוֹ
ִט ֵכּס ָבּם ִכּ ְסאוֹ ְ
ֹשר ָֹשת ַבּכֹּל ִנ ְת ָלה עוֹ ָלם ְבּיָדוֹ ְכ ֶא ְֹשכֹּל
ִנ ָשֹּא ַעל כֹּל ְשׁמוֹ ֲא ֶ
עוֹל ִמים
ִכּי ְביָהּ יְ ָי צוּר ָ
ִנ ְשֹגָּב ִמ ָמּקוֹם וְ הוּא ָמקוֹם ַלכֹּל
ֹשר ָֹשת ִכּ ְסאוֹ נָכוֹן בּוֹ ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ֵמאָז יִ ְֹשכֹּן
רוּח ָמרוֹם ֲא ֶ
ְבּ ַ
עוֹל ִמים
רוּח ֱאל ִֹהים ַחי ָה ָ
הוּא ַ
ֹשל ַבּכֹּל וְ ִתיכוֹן
ְבּ ֵכן מוֹ ֵ
וּמ ַהכֹּל ַתּ ִקּיף
ָרם ַעל כֹּל ֵ
רוֹדה ַבכֹּל וְ ַעל ַהכֹּל ַמ ִקּיף
ֶ
יוֹצר ַהכֹּל ְבּ ַמ ֲא ָמר ְבּ ִלי ֶפגַע
ֵ
סוֹבל ַהכֹּל ְבּ ִלי ֶיגַע
יָהּ ֵ

רוֹאה ַהכֹּל וְ ַעל ַהכֹּל ַמ ְֹש ִקיף
ֶ
ָמים
ְצוּרים ִבּ ְֹשמוֹ ַקיּ ִ
וְ ָכל ַהי ִ
ָחיד ַמ ְנ ִהיג ַהכֹּל ְכּ ֶרגַע
יִ
לוֹכד ְבּ ָע ְר ָמם ֲח ָכ ִמים
ֵ

ֻדּת ְֹש ָח ִקים
ַלגֵּל ֲאפ ַ
הוּא ַה ְמג ְ
ָקים
אוֹמר יְ ִהי ֵכן וְ י ִ
הוּא ָה ֵ
ַק ִהיל וְ י ְַפ ִריֹש
ֹשר י ְ
וְ הוּא ֲא ֶ
ֹשר יְ ַפ ְצ ֵפּץ וְ ַי ְק ִריֹש
וְ הוּא ֲא ֶ

ֻדּת ֲא ָר ִקים
תּוֹלה ֲאג ַ
הוּא ַה ֶ
לוּמים
יוֹציא ָלאוֹר ָכּל ַתּ ֲע ִ
וְ ִ
יוֹריֹש
ַע ִֹשיר וְ ִ
ֹשר י ֲ
וְ הוּא ֲא ֶ
ַח ִבּיר ְתּמוּנוֹת ַל ְגּ ָל ִמים
וְ י ְ

ַא ִפיל
ָאיר וְ י ֲ
ֹשר י ִ
ְדּעוּ ִכּי הוּא ֲא ֶ
ַפּיל
ֹשר יִ ְסמ ְֹך וְ י ִ
וְ הוּא ֲא ֶ

ַֹש ִפּיל
ֹשר י ִָרים וְ י ְ
וְ הוּא ֲא ֶ
ָכּל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים
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.31

.32

צוּרים ִס ְפ ָקם
יְמ ֵלּא ַליְ ִ
ֹשר ַ
הוּא ֲא ֶ
וּמ ְשׁ ָקם
הוּא ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ַמ ֲא ָכ ָלם ַ
יְחיֶּה ְמ ֵתי ֶח ֶלד
הוּא ֲא ֶשׁר ַ

יפם ֶל ֶחם ֻח ָקּם
ַט ִר ֵ
ֹשר י ְ
הוּא ֲא ֶ
יוֹריד ַה ְגּ ָשׁ ִמים
הוּא ֲא ֶשׁר ִ
ֶלד
ֹשר יְכוֹנֵן גּוּף ַהיּ ֶ
הוּא ֲא ֶ

ֶלד
ֹשר יִ ְקרֹם ַהגּ ֶ
הוּא ֲא ֶ
ֹשר יִ ַפּח ַבּגּוּף ְנ ָֹש ָמה
הואּ ֲא ֶ
יבהוּ ָל ֲא ָד ָמה
ֹשר יְ ִֹש ֵ
הוּא ֲא ֶ

יְסוֹכ ְך ָה ֲע ָצ ִמים
ֵ
ֹשר
הוּא ֲא ֶ
וֹננֵהוּ ְב ָע ְצ ָמה
ֹשר יְכ ְ
הוּא ֲא ֶ
עוֹרר ִנ ְר ָדּ ִמים
ֹשר יְ ֵ
הוּא ֲא ֶ

ובכן היה לאין
וּב ֵכן ָהיָה ְלאָיִ ן
ְ

ַמ ְח ַמד ָכּל ָעיִן

ירה
לֹא אַ ְרמוֹן וְ לֹא ִב ָ

ירה
לֹא ָגזִ ית וְ לֹא ִד ָ

יכל וְ לֹא ָווִ ים
לֹא ֵה ָ

לֹא ֶז ַבח וְ לֹא ֲח ָל ִבים

ילה וְ לֹא ָידוֹת
לֹא ְט ִב ָ

לֹא כֹ ֶפר וְ לֹא ְל ִה ְתוַדּוֹת

לֹא ִמזְ ֵבּ ַח וְ לֹא ְנ ָס ִכים

לֹא סֹ ֶלת וְ לֹא ֲע ָר ִכים

לֹא ָפר ֶֹכת וְ לֹא ְצ ָל ִפים

לֹא ְקט ֶֹרת וְ לֹא ְר ָצ ִפים

יכה וְ לֹא ִתימ ֶֹרת
לֹא ְשׁ ִפ ָ

לֹא ְשׁמוֹנָה וְ לֹא ְל ִת ְפ ֶא ֶרת

לֹא ִמ ְד ָבּר וְ לֹא ָהאוֹזֵל

לֹא ָשׂ ִעיר וְ לֹא ֲעזָאזֵל

שחרתיך בכל שחרי
אַפּי.
וּפ ַר ְש ִֹתּי ְל ָך ַכּ ַפּי וְ ִ
יך ְבּ ָכל ַֹש ְח ִרי וְ ִנ ְֹש ִפּי ָ /
ְֹש ַח ְר ִתּ ָ
שׁוֹאל ֲע ֵלי ִפ ְת ִחי וְ ִס ִפּי.
ְל ָך ֶא ְה ֶמה ְבּ ֵלב ָצ ֵמא ,וְ ֶא ְד ֶמה ְ /ל ַדל ֵ
תּוֹך ְס ִע ִפּי!
קוֹמ ָך ְ
אוּלם יֵשׁ ְמ ְ
ילוּך ְל ִשׁ ְב ָתּ ְך –  /וְ ָ
יְכ ָ
ְמרוֹמוֹת לֹא ִ
ַע ָברִ -פּי:
ָבר ִח ְשׁ ְק ָך ַעד י ֲ
בוֹד ָך  /וְ ג ַ
ֲהלֹא ֶא ְצפֹּן ְבּ ִל ִבּי ֵשׁם ְכּ ְ
אַפּי.
ֹשם ֲאדֹנָי ְ /בּעוֹד ִנ ְשׁ ַמת ֱאל ִֹהים ַחי ְבּ ִ
הוֹדה ֵ
ֲא ִני ַעל ֵכּן ֲא ֶ
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שדי אשר יקשיב
ֵע ֵתר
ַק ִשׁיב ַל ַדּל וְ י ָ
ַשׁ ַדּי ֲא ֶשׁר י ְ
ַליִל וְ יוֹם ֶא ְעטֹף ֶא ְק ָרא ְב ֵלב נָכוֹן

ַעד אָן ְתּ ִהי ָרחוֹק ֶמ ִנּי וְ ִת ָסּ ֵתר
ָתר
אוֹדה ְל ָך ָת ִמיד ִכּי ַח ְס ְדּ ָך י ֵ
ֶ

אוֹחיל ִל ִבּי ְב ָך יִ ְב ַטח
ַמ ְל ִכּי ְל ָך ִ
ָתי
ִהנֵּה ְשׁ ֵא ָל ִתי ַה ְק ֵשׁב ְתּ ִחנּ ִ

פוֹתר
חוֹלם ֲחלוֹם ָסתוּם יִ ְב ַטח ֲע ֵלי ֵ
ְכּ ֵ
יוֹתר
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ לֹא ָפחוֹת וְ לֹא ֵ
ָ

שתי בך מחסי מוריש
יך ְתּ ִח ַלּת ְדּ ַבר ַה ִשּׁיר
ַח ְד ָ
מוֹרישׁ וְ ַה ַמּ ֲע ִשׁיר ַ /ק ְמ ִתּי ְלי ֶ
ַשׁ ִתּי ְבּ ָך ַמ ְח ִסי ִ
יך ִל ְראוֹת ְבּטוּב ָצפוּן ָ /ע ַלי ְפּרוֹס ֶח ֶסד ַדּ ְר ִכּי ֲאזַי ַתּ ְכ ִשׁיר
ַלוֵּה ְמ ָשׁ ֶר ְת ָ
יוֹצר וְ אָנ ִֹכי ַ /שׁחוּ וְ גַם ִהסּוּ ִמ ִנּי ְבּנוֹת ַה ִשּׁיר
אתי ֵ
ַמה ָלּ ְך ְבּ ַח ָטּ ִ
יך [........................................] /
יל ִתי ְבּ ָע ְמ ִדי ְלנ ְֶג ֶד ָ
ַה ֵבּט ְבּ ִח ָ
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שוכב עלי מטות זהב
מוֹני?
אַד ִ
מוֹניָ / ,מ ַתי יְ צוּ ַעי ,יָהָּ ,תּ ִכין ְל ְ
אַר ִ
ָהב ְבּ ְ
שׁוֹכב ֲע ֵלי ִמטּוֹת ז ָ
ֵ
מוֹני?
ירי וְ ֶח ְר ִ
ישׁן – וְ ַה ַשּׁ ַחר ָ /ע ָלה ְכנֵס ַעל רֹאשׁ ְשׂ ִנ ִ
ֶח ָמדִ ,תּ ַ
ָל ָמּהְ ,צ ִבי נ ְ
מוֹני.
אַתּ טוֹב ְל ָכ ִ
מוֹך ,וְ ְ
ַע ַלתֵ -חן ִ /ה ְנ ִני ְל ָכ ָ
וּנ ֵטה ְלי ְ
ֵמ ַעל ְפּ ָר ִאים סוּרְ ,
מוֹני.
מוֹרי וְ ִק ְנ ִ
מּוֹניִ ,
מוֹני יִ ְמ ָצא ְב ַמ ְטמוֹ ִני ָ /ע ִסיס וְ ִר ִ
אַר ִ
ַה ָבּא ְב ְ

.36
כתר מלכות
ֹשׁר וּזְ כוּת.
ֶבר ִ /כּי ָבהּ י ְִל ַמד י ֶ
ִבּ ְת ִפ ָל ִתי י ְִס ָכּן גּ ֶ
אַך לֹא ַב ֲא ִריכוּת.
ִס ַפּ ְר ִתּי ָבהּ ִפּ ְל ֵאי ֵאל ַחי ִ /בּ ְק ָצ ָרה ְ
יה ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּת.
את ָ
וּק ָר ִ
יה ַעל רֹאשׁ ַמ ְה ָל ַלי ְ /
ַשׂ ְמ ִתּ ָ

א

יוֹד ַעת ְמאֹד:
ַפ ִשׁי ַ
יך וְ נ ְ
ִנ ְפ ָל ִאים ַמ ֲע ֶשׂ ָ
ֶצח וְ ַההוֹד,
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַה ְגּ ָ
ְל ָך יְ ָי ַה ְגּד ָ
עשׁר וְ ַה ָכּבוֹד.
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ ,וְ ָה ֶ
ְל ָך יְ ָי ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ
ָעידוּ,
וּמ ָטּה י ִ
רוּאי ַמ ְע ָלה ַ
ְל ָך ְבּ ֵ
ֹאבדוּ –
ִכּי ֵה ָמּה י ֵ
אַתּה ַת ֲעמֹד.
וְ ָ
סוֹדהּ ִנ ְלאוּ ַר ְעיוֹנֵינוּ ַל ֲעמֹד,
בוּרה ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ְל ָך ַה ְגּ ָ
ִכּי ָע ַצ ְמ ָתּ ִמ ֶמּנּוּ ְמאֹד.
ְל ָך ֶח ְביוֹן ָהעֹזַ ,הסּוֹד וְ ַהיְסוֹד.
ֶע ָלם ִמ ְמּ ֵתי ָח ְכ ָמה,
ְל ָך ַה ֵשּׁם ַהנּ ְ
ימה,
עוֹלם ַעל ְבּ ִל ָ
סּוֹבל ָה ָ
וְ ַהכּ ַֹח ַה ֵ
לוּמה.
הוֹציא ָלאוֹר ָכּלַ -תּ ֲע ָ
וְ ַהיְ כ ֶֹלת ְל ִ
יך,
רוּא ָ
ָבר ַעל ְבּ ֶ
ְל ָך ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר גּ ַ
יך.
יר ֶא ָ
וְ ַהטּוֹב ַה ָצּפוּן ִל ֵ
ילם ֵשׂ ֶכל וְ ַר ְעיוֹן,
יְכ ֵ
ְל ָך ַהסּוֹדוֹת ֲא ֶשׁר לֹא ִ
יהם ִכּ ָלּיוֹן,
ֹשר לֹא ִי ְשׁ ַלט ֲע ֵל ֶ
וְ ַה ַחיִּים ֲא ֶ
ַע ֶלה ַעל ָכּלֶ -ע ְליוֹן,
וְ ַה ִכּ ֵסא ַהנּ ֲ
וְ ַה ָנּוֶה ַה ִנּ ְס ָתּר ְבּרוּם ֶח ְביוֹן.
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ְל ָך ַה ְמּ ִציאוּת ֲא ֶשׁר ִמ ֵצּל ְמאוֹרוֹ ִנ ְהיָה ָכּל הֹוֶה,
אָמ ְרנוּ ְבּ ִצלּוֹ ִנ ְחיֶה.
ֲא ֶשׁר ַ
ֵיהם ְגּבוּל.
ָת ָתּ ֵבּינ ֶ
עוֹל ִמים ֲא ֶֹשר נ ַ
ְל ָך ְשׁנֵי ָה ָ
ָה ִראשׁוֹן ְל ַמ ֲע ִשׂים וְ ַה ֵשּׁ ִני ִל ְגמוּל.
ימהוּ,
ַתּ ֲע ִל ֵ
יקים ו ַ
ְל ָך ַה ְגּמוּל ֲא ֶשׁר גָֹנַזְ ָתּ ַל ַצּ ִדּ ִ
ַתּ ְצ ְפּנֵהוּ.
ַתּ ֶרא אֹתוֹ ִכּי טוֹב הוּא – ו ִ
וֵ
ז

אַתּה אוֹר ֶע ְליוֹן,
ָ
אוּך,
ַכּה י ְִר ָ
ֶפשׁ ז ָ
וְ ֵעינֵי ָכּל-נ ֶ
ימוּך
ַע ִל ָ
ֶיה י ֲ
ווֹנים ֵמ ֵעינ ָ
וְ ַע ְננֵי ֲע ִ
עוֹלם ַהזֶה,
ֶע ָלם ָבּ ָ
אַתּה אוֹר נ ְ
ָ
עוֹלם ַה ִנּ ְר ֶאה,
וְ ִנ ְג ֶלה ָבּ ָ
ֵר ֶאה.
ְבּ ַהר יְ ָי י ָ
עוֹלם,
אַתּה אוֹר ָ
ָ
וְ ֵעין ַה ֵשּׂ ֶכל ְל ָך ִתּ ְכסוֹף וְ ִת ְשׁ ָתּ ֶאה,
ֶא ֶפס ָק ֵצהוּ ִת ְר ֶאה וְ כֻלּוֹ לֹא ִת ְר ֶאה.
ט

אַתּה ָח ָכם,
ָ
נוֹב ַעת,
וְ ַה ָח ְכ ָמה ְמקוֹר ַחיִּ ים ִמ ְמּ ָך ַ
אָדם ִמ ָדּ ַעת.
וְ ָח ְכ ָמ ְת ָך ִנ ְב ַער ָכּלָ -
אַתּה ָח ָכם,
ָ
וְ ַק ְדמוֹן ְל ָכלַ -ק ְדמוֹן,
וְ ַה ָח ְכ ָמה ָהיְ ָתה ֶא ְצ ְל ָך אָמוֹן.
אַתּה ָח ָכם,
ָ
יך,
וְ לֹא ָל ַמ ְד ָתּ ִמ ִבּ ְל ָע ֶד ָ
זּוּל ֶת ָך.
ית ָח ְכ ָמה ִמ ָ
וְ לֹא ָק ִנ ָ
אַתּה ָח ָכם,
ָ
ֻמּן,
אָצ ְל ָתּ ֵח ֶפץ ְמז ָ
וּמ ָח ְכ ָמ ְת ָך ַ
ֵ
פוֹעל וְ ֻא ָמּן.
ַשׂ ְמתּוֹ ְכּ ֵ
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שׂך ֶמ ֶשׁ ְך ַהיֵּשׁ ִמן ָהאָיִן,
ִל ְמ ְ
יּוֹצא ִמן ָה ָעיִן.
ְכּ ִה ָמּ ֵשׁ ְך ָהאוֹר ַה ֵ
שׁוֹאב ִמ ְמּקוֹר ָהאוֹר ִמ ְבּ ִלי ְד ִלי,
וְ ֵ
וּפוֹעל ַהכֹּל ְבּ ִלי ֶכ ִלי.
ֵ
וְ ָח ַצב וְ ָח ַקק,
וְ ִט ַהר וְ זִ ַקּק.
וְ ָק ָרא ֶאל ָהאַיִ ן – וְ ִנ ְב ַקע,
וְ ֶאל ַהיֵּשׁ – וְ ִנ ְת ַקע,
עוֹלם – וְ ִנ ְר ַקע.
וְ ֶאל ָה ָ
ֶרת,
וְ ִת ֵכּן ְשׁ ָח ִקים ַבּזּ ֶ
ַלּים ְמ ַח ֶבּ ֶרת,
ַלגּ ִ
וְ יָדוֹ א ֶֹהל ַהגּ ְ
קוֹשׁ ֶרת,
יְריעוֹת ַה ְבּ ִריאוֹת ֶ
ֻלאוֹת ַהיְ כ ֶֹלת ִ
וּבל ְ
ְ
ַעת ַעד ְשׂ ַפת ַה ְבּ ִריאָה ַה ְשּׁ ָפ ָלה ַה ִחיצוֹנָה –
וְ כ ָֹחהּ נוֹג ַ
יעה ַה ִקּיצוֹנָה ַבּ ַמּ ְח ֶבּ ֶרת.
יְר ָ
ַה ִ
י

יך,
בוּרוֹת ָ
ֶ
יְמ ֵלּל ְגּ
ִמי ַ
ֶח ָלק ִל ְשׁנַיִ ם –
אָרץ נ ֱ
שׂוֹת ָך ַכּדּוּר ָה ֶ
ַבּ ֲע ְ
ַבּ ָשׁה וְ ֶח ְציוֹ ָמיִ ם?
ֶח ְציוֹ י ָ
רוּח,
ַלגַּל ָה ַ
וְ ִה ַקּ ְפ ָתּ ַעל ַה ַמּיִ ם גּ ְ
רוּח,
הוֹל ְך ָה ַ
סוֹבב ֵ
סוֹבב ֵ
ֵ
ָנוּח,
יבוֹתיו י ַ
וְ ַעל ְס ִב ָ
ַלגַּל ָה ֵאשׁ.
רוּח גּ ְ
וְ ִה ַקּ ְפ ָתּ ַעל ָה ַ
אַר ַבּ ְע ָתּם –
וְ ַהיְ סוֹדוֹת ָה ֵא ֶלּה ְ
ָל ֶהם יְסוֹד ֶא ָחד,
וּמוֹצאָם ֶא ָחד,
ָ
וְ ָשׂמוּ ָל ֶהם רֹאשׁ ֶא ָחד.
וּמ ְת ַח ְדּ ִשׁים –
יוֹצ ִאים ִ
וּמ ֶמּנּוּ ְ
ִ
אשׁים.
אַר ָבּ ָעה ָר ִ
וּמ ָשּׁם יִ ָפּ ֵרד וְ ָהיָה ְל ְ
ִ
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יד

יך,
סוֹדוֹת ָ
ֶ
ָבין
ִמי י ִ
ישׁי
ַלגַּל ְשׁ ִל ִ
ַלגַּל ַה ֵשּׁ ִני גּ ְ
יפ ָך ַעל גּ ְ
ְבּ ַה ִקּ ְ
יה,
וּבוֹ נֹגַהּ ִכּ ְג ֶב ֶרת ֵבּין ֲח ָי ֶל ָ
יה?
וְ ַכ ַכּ ָלּה ַתּ ְע ֶדּה ֵכ ֶל ָ
יה,
יל ָ
וּב ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ִתּסֹּב ְגּ ִל ֶ
ְ
אָרץ
גוּפהּ ְכּ ֵח ֶלק ִמ ִֹשּ ְב ָעה וּ ְֹשל ִֹשים ִמן ָה ֶ
וְ ָ
יה.
יל ָ
וּמ ְשׂ ִכּ ֶ
סוֹדהּ ַ
יוֹד ֵעי ָ
ְל ְ
בּוֹראָהּ
עוֹלם ִבּ ְרצוֹן ְ
וְ ִהיא ְמ ַח ֶדּ ֶשׁת ָבּ ָ
ַה ְשׁ ֵקט וְ ַשׁ ְלוָה,
יצה וְ ֶח ְדוָה.
וְ ִד ָ
וּרנ ִָנים,
וְ ִשׁירוֹת ְ
וּמ ְצ ֲהלוֹת ֻחפּוֹת ֲח ָת ִנים.
ִ
וּשׁאָר ַה ְצּ ָמ ִחים –
וְ ִהיא ְמ ַק ֶשּׁ ֶרת ְפּ ִרי ְתנוּבוֹת ְ
יְר ִחים.
ֶרשׁ ָ
וּמ ֶמּגֶד גּ ֶ
ִמ ֶמּגֶד ְתּבוּאוֹת ֶשׁ ֶמשׁ ִ
טז

ֻלּ ְת ָך,
ִמי י ִָכיל ְגּד ָ
ָמים וְ ָשׁ ִנים,
אוֹתהּ ִל ְמנוֹת ָבּהּ י ִ
ַבּ ֲעשׂוֹ ְת ָך ָ
ֻמּ ִנים,
וְ ִע ִתּים ְמז ָ
עוֹשׂה ְפּ ִרי,
יח ָבּהּ ֵעץ ֶ
וּל ַה ְצ ִמ ַ
ְ
וּמוֹשׁכוֹת ְכּ ִסיל ְדּ ֵשׁ ִנים וְ ַר ֲענ ִַנּים?
ְ
ימה
וּמ ֲע ַדנֹּת ִכּ ָ
ַ
הוֹל ֶכת ִל ְפאַת ָצפוֹן
וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ֶ
ְל ַח ֵמּם ָה ֲאוִ יר וְ ַה ַמּיִ ם וְ ָה ֵע ִצים וְ ָה ֲא ָב ִנים,
וּכ ִפי ִק ְר ָב ָתהּ ַל ָצּפוֹן
ְ
ַא ִריכוּ ַה ְזּ ַמ ִנּים,
ָמים וְ י ֲ
יִ ְג ְדּלוּ ַהיּ ִ
יִמּ ֵצא ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְג ַדּל יוֹמוֹ,
ַעד ָ
ֶא ָמ ִנים.
מוֹפ ִתים נ ֱ
ַעד ֱהיוֹתוֹ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ְבּ ְ
תוּנים,
ָלים ְנ ִ
הוֹל ֶכת ִל ְפאַת ָדּרוֹם ְבּ ַמ ְעגּ ִ
וְ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִֹשים ֶ
יִמּ ֵצא ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְג ַדּל ֵלילוֹ,
ַעד ָ
בּוֹח ִנים.
ַעד ֱהיוֹתוֹ ִשׁ ָשּׁה ֳח ָד ִשׁים ְל ִפי ִמ ְב ַחן ַה ֲ
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בוֹראָהּ
וּמ ֶמנָּה יִ וּ ְָדעוּ ְק ָצת ַדּ ְר ֵכי ְ
ִ
בוּרוֹתיו,
ָ
וְ ֶשׁ ֶמץ ִמ ְגּ
אוֹתיו.
ֶעזוּזוֹ וְ ִנ ְפ ְל ָ
וֱ
נוֹד ַעת,
ֻלּת ָהאָדוֹן ַ
ֻלּת ָה ֲע ָב ִדים ְגּד ַ
ִכּי ִמ ְגּד ַ
יוֹד ֵעי ָד ַעת.
ְל ָכלְ -
וּכבוֹדוֹ –
ָלה תּ ֶֹקף ָהאָדוֹן ְ
וְ ַעל ָה ֶע ֶבד יִ גּ ֶ
וְ ָכל-טוּב ֲאדוֹנָיו ְבּיָדוֹ.
כד

יך,
יאוֹת ָ
ָבין סוֹדוֹת ְבּ ִר ֶ
ִמי י ִ
ַלגַּל ַה ֵשּׂ ֶכל,
יעי גּ ְ
ַלגַּל ַה ְתּ ִשׁ ִ
ימ ָך ַעל גּ ְ
ַבּ ֲה ִר ְ
יכל ִל ְפנָי?
הוּא ַה ֵה ָ
ירי יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ ַליְ ָי!
ָה ֲע ִשׂ ִ
ַע ֶלה ַעל ָכּלֶ -ע ְליוֹן,
ַלגַּל ַהנּ ֲ
וְ הוּא ַהגּ ְ
ַשּׂיגֵהוּ ַר ְעיוֹן,
ֲא ֶשׁר לֹא י ִ
וְ ָשׁם ַה ֶח ְביוֹן,
אַפּ ְריוֹן.
בוֹד ָך ְל ִ
ֲא ֶשׁר הוּא ִל ְכ ְ
כז

יך,
ַע ֶשׂה ְכ ַמ ֲע ֶשׂ ָ
ִמי י ֲ
בוֹד ָך,
שׂוֹת ָך ַתּ ַחת ִכּ ֵסּא ְכ ֶ
ַבּ ֲע ְ
יך?
יד ָ
ַפשׁוֹת ֲח ִס ֶ
ַמ ֲע ָמד ְלנ ְ
וְ ָשׁם ְנוֵה ַה ְנּ ָשׁמוֹת ַה ְטּהוֹרוֹת,
ֲא ֶשׁר ִבּ ְצרוֹר ַה ַחיִּים ְצרוּרוֹת.
יעפוּ
יִיגעוּ וְ יִ ָ
ַא ֶשׁר ְ
וֲ
ַח ִליפוּ.
ָשׁם כּ ַֹח י ֲ
יעי כ ַֹח –
וְ ָשׁם יָנוּחוּ י ְִג ֵ
וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי-נ ַֹח.
וּבוֹ נ ַֹעם ְבּ ִלי ַת ְכ ִלית וְ ִק ְצ ָבה,
עוֹלם ַה ָבּא.
וְ הוּא ָה ָ
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וּמ ְראוֹת
וְ ָשׁם ַמ ֲע ָמדוֹת ַ
צּוֹבאוֹת,
עוֹמדוֹת ְבּ ַמ ְראוֹת ַה ְ
ַל ְנּ ָפשׁוֹת ָה ְ
וּל ֵה ָראוֹת.
ֶאת ְפּנֵי ָהאָדוֹן ִל ְראוֹת ְ
יכ ֵלי ֶמ ֶל ְך,
שׁוֹ ְכנוֹת ְבּ ֵה ְ
עוֹמדוֹת ַעל ֻשׁ ְל ַחן ַה ֶמּ ֶל ְך,
וְ ְ
וּמ ְת ַע ְדּנוֹת ְבּ ֶמ ֶתק ְפּ ִרי ַה ֵשּ ֶֹכל –
ִ
וְ הוּא יִ ֵתּן ַמ ֲע ַדנֵּיֶ -מ ֶל ְך.
ַח ָלה,
נוּחה וְ ַהנּ ֲ
זֹאת ַה ְמּ ָ
ָפיָהּ –
טוּבהּ וְ י ְ
ֲא ֶשׁר ֵאין ַתּ ְכ ִלית ְל ָ
וּד ַבשׁ ִהיא וְ זֶה ִפּ ְריָהּ.
ָבת ָח ָלב ְ
וְ גַם ז ַ
כח

יך,
פוּנוֹת ָ
ֶ
ַלּה ְצ
ִמי יְ ג ֶ
אוֹצרוֹת,
שׂוֹת ָך ַב ָמּרוֹם ֲח ָד ִרים וְ ָ
ַבּ ֲע ְ
נוֹראוֹת ְספוּרוֹת,
ָבּ ֶהם ָ
וּד ַבר ְגּבוּרוֹת?
ְ
אוֹצרוֹת ַחיִּים,
ֵמ ֶהם ְ
וּנ ִקיִּים;
ְלז ִַכּים ְ
ֶשׁע –
אוֹצרוֹת י ַ
וּמ ֶהם ְ
ֵ
ְל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע;
ָפ ִרית,
ַח ֵלי ג ְ
אוֹצרוֹת ֵאשׁ וְ נ ֲ
וּמ ֶהם ְ
ֵ
עוֹב ֵרי ְב ִרית.
ְל ְ
אוֹצרוֹת שׁוּחוֹת ֲע ֻמקּוֹת לֹא ִת ְכ ֶבּה ִא ָשּׁם –
וְ ְ
זְ עוּם יְ ָי יִ ָפּלָ -שׁם.
וּס ָערוֹת,
אוֹצרוֹת סוּפוֹת ְ
וְ ְ
יקרוֹת.
וְ ִק ָפּאוֹן וִ ָ
אוֹצרוֹת ָבּ ָרד וְ ֶק ַרח וְ ִציָּה וְ ֶשׁ ֶלג,
וְ ְ
גַּם חֹם וְ נוֹזְ ֵלי ֶפ ֶלג.
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ַע ָר ֶפל,
וּכפוֹר וְ ָענָן ו ֲ
וְ ִקיטוֹר ְ
ַע ָל ָטה ָוא ֶֹפל.
וֲ
ינוֹת ְב ִעתּוֹ,
ַהכֹּל ֲה ִכ ָ
ִאם ְל ֶח ֶסד ִאם ְל ִמ ְשׁ ָפּט ַשׂ ְמתּוֹ –
יח יְ ַס ְדתּוֹ.
הוֹכ ַ
וְ צוּר ְל ִ
כט

ִמי י ִָכיל ָע ְצ ָמ ֶת ָך,
הוֹרה,
בוֹד ָך יִ ְפ ַעת ְט ָ
ְבּ ָב ְר ֲא ָך ִמ ִזּיו ְכּ ְ
ָרה,
ִמצּוּר ַהצּוּר ִנ ְגז ָ
ֻקּ ָרה.
וּמ ַמּ ֶקּ ֶבת בֹּר נ ָ
ִ
רוּח ָח ְכ ָמה,
יה ַ
אָצ ְל ָתּ ָע ֶל ָ
וְ ַ
את ְשׁ ָמהּ ְנ ָשׁ ָמה.
וְ ָק ָר ָ
צוּבה,
יתהּ ִמ ַלּ ֲהבוֹת ֵאשׁ ַה ֵשּׂ ֶכל ֲח ָ
ֲע ִשׂ ָ
בּוֹע ָרה ָבהּ.
וְ ִנ ְשׁ ָמתוֹ ְכ ֵאשׁ ֲ
וּל ָשׁ ְמ ֵרהוּ,
וְ ִשׁ ַלּ ְח ָתּה ַבּגּוּף ְל ָע ְב ֵדהוּ ְ
וְ ִהיא ְכ ֵאשׁ ְבּתוֹכוֹ וְ לֹא ִת ְשׂ ְר ֵפהוּ.
ִכּי ֵמ ֵאשׁ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ִנ ְב ָרא ַהגּוּף
ָצא ֵמאַיִ ן ַליֵּשׁ –
וְ י ָ
ָרד ָע ָליו יְ ָי ָבּ ֵאשׁ.
ִמ ְפּנֵי ֲא ֶשׁר י ַ
לא

יך,
טוֹבוֹת ָ
ֶ
ִמי ִי ְגמֹל ַעל
ְבּ ִת ְתּ ָך ַה ְנּ ָשׁ ָמה ַלגּוּף ְל ַה ֲחיוֹתוֹ,
וּל ַה ְראוֹתוֹ –
וְ א ַֹרח ַחיִּ ים ְלהוֹרוֹתוֹ ְ
ְל ַה ִצּיל לוֹ ֵמ ָר ָעתוֹ?
ְק ַר ְצתּוֹ ֵמ ֲא ָד ָמה,
ָפ ְח ָתּ בוֹ ְנ ָשׁ ָמה,
וְ נ ַ
רוּח ָח ְכ ָמה,
אָצ ְל ָתּ ָע ָליו ַ
וְ ַ
ֲא ֶשׁר ָבּהּ יִ ָבּ ֵדל ִמ ְבּ ֵה ָמה,
ַע ֶלה ֶאל ַמ ֲע ָלה ָר ָמה.
וְ י ֲ
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עוֹל ְמ ָך ָסגוּר,
ַשׂ ְמתּוֹ ְבּ ָ
אַתּה ִמחוּץ ָתּ ִבין ַמ ֲע ָשׂיו וְ ִת ְר ֶאנּוּ,
וְ ָ
ימנּוּ –
ַע ִל ֶ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵמ ְמּ ָך י ְ
וּמחוּץ ְתּ ַצ ֶפּנּוּ.
ִמ ַבּיִ ת ִ
לג

ֱאל ַֹהי,
ֶיך:
בּ ְֹשׁ ִתּי וְ ִנ ְכ ַל ְמ ִתּי ַל ֲעמוֹד ְל ָפנ ָ
ֻלּ ֶת ָך –
ְל ַד ְע ִתּיִ ,כּי ְכ ִפי ָע ְצ ַמת ְגּד ָ
לוּתי.
לּוּתי וְ ִשׁ ְפ ִ
ֵכּן ַתּ ְכ ִלית ַדּ ִ
יְכ ְל ֶתּ ָך –
וּכ ִפי ת ֶֹקף ָ
ְ
יְכ ְל ִתּי;
ֵכּן ֻח ְל ַשׁת ָ
מוּת ָך –
וּכ ִפי ְשׁ ֵל ֶ
ְ
יע ִתי.
יְד ָ
ֵכּן ֶח ְסרוֹן ִ
אַתּה ֶא ָחד,
ִכּי ָ
אַתּה ַחי,
וְ ָ
אַתּה ִגבּוֹר,
וְ ָ
אַתּה ַקיָּם,
וְ ָ
אַתּה גָדוֹל,
וְ ָ
אַתּה ָח ָכם,
וְ ָ
לוֹהּ;
אַתּה ֱא ַ
וְ ָ
ַא ִני גּוּשׁ וְ ִר ָמּה,
וֲ
ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה,
ְכּ ִלי ָמ ֵלא ְכ ִל ָמּה,
דּוּמה.
ֶא ֶבן ָ
עוֹבר,
ֵצל ֵ
הוֹל ְך וְ לֹא יָשׁוּב,
רוּח ֵ
ַ
ֲח ַמת ַע ְכשׁוּב,
ָעקֹב ַה ֵלּב,
ֲע ַרל ֵלב.
ְגּ ָדל ֵח ָמה,
וּמ ְר ָמה.
חוֹרשׁ אָוֶן ִ
ֵ
ְגּ ַבהּ ֵעינַיִ ם,
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אַפּיִ ם,
ְק ַצר ַ
ְט ֵמא ְשׂ ָפ ַתיִ ם,
ֶע ַקשׁ ְדּ ָר ַכ ִים
נְ
וְ אָץ ְבּ ַר ְג ַליִ ם.
ָמה ֲא ִניֶ ,מה ַחיַּי?
וּמה ִצ ְד ָק ִתי?
בוּר ִתיַ ,
וּמה ְגּ ָ
ַ
יוֹתי
יְמי ֱה ִ
ֶח ָשׁב ְלאַיִ ן ָכּלֵ -
נְ
מוֹתי.
אַח ֵרי ִ
וְ אַףִ -כּי ֲ
מוֹצ ִאי,
ֵמאַיִ ן ָ
מוּב ִאי?
וּלאַיִן ָ
ְ
ֶיך ֲא ֶשׁר לֹא ַכ ָדּת,
אתי ְל ָפנ ָ
וְ ִהנֵּה ָב ִ
ְבּ ַעזּוּת ָפּ ִנים,
יוֹנים.
וְ ֻט ְמאַת ַר ְע ִ
ֵצר זוֹנֶה,
וְ י ֶ
לּוּליו פּוֹנֶה,
ְל ִג ָ
ַבּ ָרה,
וְ ַת ֲאוָה ִמ ְתגּ ְ
ֶפשׁ לֹא ְמטֹ ָה ָרה,
וְ נ ֶ
וְ ֵלב ָט ֵמא,
אוֹבד וְ ִנ ְד ֶמה,
ֵ
וְ גוּף נָגוּף,
ָמ ֵלא ֲא ַס ְפסוּף –
יוֹסיף וְ לֹא יָסוּף.
ִ
מ

ֱאל ַֹהי,
ֶיך –
ָד ְע ִתּי ִכּי ַה ִמּ ְת ַח ְנ ִנים ְל ָפנ ָ
יַ
טוֹבים ֲא ֶשׁר ִה ְק ִדּימוּ,
יהם ַמ ֲע ִשׂים ִ
י ִָליצוּ ֲע ֵל ֶ
יהם ֲא ֶשׁר ֵה ִרימוּ;
קוֹת ֶ
אוֹ ִצ ְד ֵ
ַא ִני,
וֲ
ֵאין ִבּי ַמ ֲע ִשֹים,
ָרק,
ִכּי ֲא ִני נָעוּר ו ֵ
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בּוֹקק;
ֶפן ֵ
ְכּג ֶ
וְ ֵאין ִבּי
ֹשׁר,
לֹא ֶצ ֶדק וְ לֹא כ ֶ
ֹשׁר;
לֹא ֶח ֶסד וְ לֹא י ֶ
לֹא ְת ִפ ָלּה וְ לֹא ְת ִחנָּה,
לֹא ֻת ָמּה וְ לֹא ֱאמוּנָה,
טוֹבה,
לֹא ֶצ ֶדק וְ לֹא ִמ ָדּה ָ
שׁוּבה.
בוֹדה וְ לֹא ְת ָ
לֹא ֲע ָ
ֶיך,
וּב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְלּ ָפנ ָ
ְ
בוֹתינוּ,
יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ וְ אל ֵֹהי ֲא ֵ
עוֹל ִמים,
ִרבּוֹן ָכּלָ -ה ָ
ְל ַר ֵחם ָע ַלי,
ית ָקרוֹב ֵא ַלי;
וְ ָהיִ ָ
ְל ָפ ְק ֵד ִני ִבּ ְפ ֻק ַדּת ָשׁלוֹם,
ֶיך,
וְ ָל ֵשׂאת ֵא ַלי אוֹר ָפּנ ָ
ֶך.
יא ִני ִחנּ ָ
וּל ַה ְמ ִצ ֵ
ְ
וּכ ִפי ַמ ֲע ַשׂי אַלִ -תּ ְג ְמ ֵל ִני,
ְ
ימ ִני,
ָבל אַל ְתּ ִשׂ ֵ
וְ ֶח ְר ַפּת נ ָ
ָמי אַל ַתּ ֲע ֵל ִני,
וּב ֲח ִצי י ַ
ַ
ֶיך ִמ ֶמ ִנּי.
וְ אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
ֹאתי ַט ֲה ֵר ִני,
וּמ ַחטּ ַ
ֵ
יכ ִני,
ֶיך אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
וּמ ְל ָפנ ָ
ִ
וּב ָכבוֹד ְתּ ַחיּ ִֵני,
ְ
אַחר ָכּבוֹד ִתּ ָקּ ֵח ִני.
וְ ַ
יא ִני,
תּוֹצ ֵ
עוֹלם ַהזֶּה ִ
וּב ֵעת ִמן ָה ָ
ְ
יא ִני,
עוֹלם ַה ָבּא ְבּ ָשׁלוֹם ְתּ ִב ֵ
ְל ַחיֵּי ָה ָ
וְ ֶאלָ -על ִתּ ְק ָר ֵא ִני,
יב ִני,
תּוֹשׁ ֵ
ידים ִ
וּבין ַה ֲח ִס ִ
ֵ
וְ ִעם ַה ְמּנוּיִ ים ֵמ ֶח ֶלד ֶח ְל ָקם ַבּ ַחיִּ ים ִתּ ְמנ ִֵני,
ַכּ ִני,
ֶיך ְתּז ֵ
וְ ֵלאוֹר בּאוֹר ָפּנ ָ
ֵיני
וְ ָתשׁוּב ְתּ ַחיּ ִ
אָרץ ָתּשׁוּב וְ ַת ֲע ֵל ִני,
וּמ ְתּהוֹמוֹת ָה ֶ
ִ
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אוֹמר:
וְ ַ
ַח ֵמ ִני.
וּתנ ֲ
אַפּ ָך ְ
ַפ ָתּ ִבּי ,יָשׁוּב ְ
אוֹד ָך ,יְ ָיִ ,כּי אָנ ְ
ְ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ְגּ ַמ ְל ַתּ ִני,
וּל ָך ,יְ ָיֶ ,ח ֶסד ַעל ָכּלַ -ה ָ
ְ
מוֹתי ִת ְג ְמ ֵל ִני.
ַא ֶשׁר ַעד יוֹם ִ
וֲ
וְ ַעל ָכּל-זֶה ֲא ִני ַחיָּב
אוֹת ְך:
רוֹמם ָ
וּל ֵ
ְלהוֹדוֹת ְל ַה ֵלּל ְל ָפ ֵאר ְ
יך,
רוּא ָ
ִתּ ְשׁ ַתּ ַבּח ְבּ ִפי ְב ֶ
יך,
ישׁ ָ
ִתּ ְת ַק ַדּשׁ ְבּ ִפי ַמ ְק ִדּ ֶ
יך,
ַח ֶד ָ
ַחד ְבּ ִפי ְמי ֲ
ִתּ ְתי ֵ
יך,
ִתּ ְת ָפּ ֵאר ְבּ ִפי ְמ ָפ ֲא ֶר ָ
יך,
רוֹמ ֶמ ָ
רוֹמם ְבּ ִפי ְמ ְ
ִתּ ְת ֵ
יך –
ַשּׂ ֶא ָ
ַשׂא ְבּ ִפי ְמנ ְ
ִתּ ְתנ ֵ
מוֹך ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי,
ִכּי ֵאין ָכּ ָ
יך.
וְ ֵאין ְכּ ַמ ֲע ֶשׂ ָ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי,
ֶיך,
וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
גוֹא ִלי.
צוּרי וְ ֲ
יְ ָי ִ

יצחק אבן-גיאת
.1

אסבלה נדודי
ָלוּתי,
ילה ְבג ִ
אָג ָ
דוּדי – ִ /
ֶא ְס ְבּ ָלה ְנ ִ
ילה ְב ַמ ְח ָל ִתי.
אוֹח ָ
ידי – ִ /
ֶא ֱעבֹד ַמ ְע ִב ִ
מוּס ִרי,
ֶע ַרב ִלי ִשׁ ְביִי / ,לֹא אָקוּץ ְבּ ָ
יֱ
מוּס ִרי,
ֶא ְשּׂאָה ֶאת ָח ְליִ י / ,לֹא ֶא ְמאַס ְבּ ָ
וּמוֹס ִרי –
ֵ
ֶא ְתּנָה ַעל ֶל ְחיִ י  /עֹל ָצ ִרי
לּוּתי,
ישׂה ְב ַד ִ
אָשׂ ָ
ידיִ / ,
ֶא ֱעלֹז ְבּ ֵא ִ
רוּדי – ֵ /ה ָמּה ִלי ְת ִה ָלּ ִתי!
וּמ ִ
ַמ ֲח ִלי ְ
נאוּני,
ֲרי ַעל ָדּ ְת ָך ִ /שׂ ְנאַת ָשׁוְ א ְשׂ ִ
צוֹר ַ
אוּני,
וּבלֹא ֵאל ִק ְנ ִ
ית ָך ְ /
ִשׁ ְקּרוּ ִבּ ְב ִר ְ
יאוּני.
זוּל ְת ָך ִ /כּ ְמ ַעט ֶה ֱח ִט ִ
ַל ֲעבֹד ָ
ָלוּתי,
יך ֱאי ִ
עוֹדי – ַ /שׂ ְמ ִתּ ָ
ַא ִני ְב ִ
וֲ
ֶא ֱעמֹד ַעל ָע ְמ ִדי / ,לֹא אַט ִמ ְמּ ִס ָלּ ִתי.
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צוּק ִתי
ָח ְדלוּ ַר ְעיוֹנַי ַ /ל ְחקֹר ֵקץ ְמ ָ
בוּאָתי,
ִ
גּוֹלה ְנ
ִנ ְס ְתּמוּ ֶחזְ יוֹנַי ֵ /אין ֶ
שׁוּע ִתי.
תּוֹתי יְ ָ
ֶע ְלמוּ ֵמ ֵעינַי ִ /ע ֵ
נְ
ַח ָל ִתי,
בוּלי וְ נ ְ
אוֹיְ ַבי ְלנ ְֶג ִדּי ִ /בּ ְג ִ
ַח ָל ִתי.
ֵהם ְל ִשׂ ִכּים ִצ ִדּי ֵ /עת ִשׁ ְב ִרי וְ נ ְ
יע
אוֹשׁ ַ
יע וְ ִ
אַשׁ ִמ ַ
"קוֹל ְמ ַב ֵשּׂר ִפּ ְדיוֹן ְ /
יע.
אוֹפ ַ
אָשׁוּבה וְ ִ
ָ
וּל ִציּוֹן /
אוֹה ִביְ ,
ֲ
יע
ֶא ְתּנֵהוּ ֶע ְליוֹן ַ /על ָכּל ָעם וְ י ְַר ִגּ ַ
יקר ֵבּית ְתּ ִפ ָלּ ִתי,
הוֹדי  /וִ ָ
ֶחזֶה ְב ִ
יֱ
כּרה לוֹ ַח ְס ִדּיֶ / ,א ְגאַל ֶאת ְגּ ֻא ָלּ ִתי!"
ֶאזְ ָ
יוסף אבן-סהל
.1

ופרעושים כפרשים ירוצון
עוֹרי יְ אוּצוּן,
עוֹשׁים ְכּ ָפ ָר ִשׁים יְרוּצוּן  /וְ ָכעוֹף ֶל ֱאכוֹל ִ
וּפ ְר ִ
ַ
נוּמ ִתי יְ ִקיצוּן.
אוֹתי ִמ ְתּ ָ
יבי  /וְ ִ
יְר ֵקּדוּן ְס ִב ִ
ירים ַ
וְ ִכ ְשׂ ִע ִ
ַע ִריצוּן.
יעם – וְ ֵהם לֹא י ֲ
וְ ִנ ְל ֵא ִתי ֲהרוֹג ָק ָטן וְ גָדוֹל ְ /ל ַה ְכ ִנ ָ
ַא ִמיצוּן,
יהם י ֲ
ְכּ ִגבּוֹ ִרים ְבּ ִמ ְל ַח ְמ ָתּם ְק ֵשׁי ֵלבֲ / ,א ֶשׁר ִבּ ְנפוֹל ֲא ֵח ֶ
ֶח ָרצוּן.
וְ ִאם י ְִהיוּ ְמ ַעט ַבּיּוֹם ֲע ֵצ ִליםְ / ,בּבֹא ַליִל ְכּ ַגנָּב י ֱ
אוֹתם יְ קוּצוּן
ָדי ֵמ ֲהרוֹג ָ
ַפ ִשׁי ְבּ ָכל יוֹם ָק ְצ ָרה ָבם  /וְ י ַ
וְ ֵהן נ ְ
יכ ָתם ְבּ ָשׂ ִרי ֲ /ח ַב ְרבּוּרוֹת ְכּמוֹ ִרמּוֹן יְ ִניצוּן.
וְ ָה ַפ ְך ִמ ְנּ ִשׂ ָ
ַעלֹצוּן!
ימםִ ,כּי ְב ִלי נוּם ֲ /א ִני ָדוֶה – וְ ֵה ָמּה י ֲ
ֱאל ִֹהיםַ ,ה ֲח ִר ֵ

.2

.3

שירך גביר נפשי
ַפ ִשׁיֲ ,ענַק ַצוַּאר ְמ ֵתי-
יר ְך ְגּ ִביר נ ְ
ִשׁ ָ
ָדּ ָמה ֲחרוּזִ ים ִמ ְפּ ִני ֵני ִשׁירֲ ,א ָבל

ילים ַע ְכסוֹ
מוּסר ֱאוִ ִ
ֶשׂ ֶכל ,וְ ֶאל ַ
יר ְך ְל ֵאל ִמ ַמּ ֲח ַמ ָדּם ִמ ְכסוֹ
ִשׁ ָ

ֵדים ְבּלֹא ַח ָכּה וְ לֹא
ֹשׂך ֵל ַבב ז ִ
יִמ ְ
ְ

ֻכסוֹ
ילים ר ְ
ֻכ ֵסי ֵלב ֲעוִ ִ
ַשׁ ִאיר ְבּר ְ
יְ

איכה יועם זהב סגור
יך ֶכּ ֶתם ַהטּוֹב יִ ְשׁנֶא –
ָהב ָסגוּר  /אוֹ ֵא ְ
יוּעם ז ָ
יכה ַ
ֵא ָ
ָקרוּ ִמ ָפּז ִ /תּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ְכנָה ֵמ ֵאין קוֹנֶה!
אַבנֵי ִשׁיר י ְ
ִכּי ְ
ַה ֵאל ִה ְשׁ ִמין ִלבּוֹת ִמ ִבּין?  /אוֹ ֵמ ַה ִבּיט ִע ֵצּם ֵעינֵי
אַחר ַע ְפרוֹת ֵ /תּ ֵבל ִל ְצבֹּר ִלבּוֹ פוֹנֶה?
עשׁרַ ,
ָכל ִאישׁ ֶ
ָקר ֵ /מהוֹן ָע ֵתק ִל ְקנוֹת שׂוֹנֵא –
ָעים י ָ
וּבד ַֹלח ִשׁיר נ ִ
ְ
ַענֶה.
אַחרוֹן ַח ְסדּוֹ י ְ
וּלדוֹר ְ
אַחר מוֹתוֹ ְ /
י ִַגּיד ָע ָליו ַ
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ַפשׁוֹ יוֹנֶה –
וּבזֹאת נ ְ
ַמה נּוֹאַל ִאישׁ ֶפּ ִתי! ַתּ ִשּׂיג  /יָדוֹ ְ
אַח ָריו ָכּבוֹד קוֹנֶה!
ֵרד ְ
ַעזֹב ֵחילוִֹ ,כּי לֹא  /י ֵ
וּלזָר י ְ
ְ
לוי אבן-אלתבאן
.1

למה יחידתי
ֲלי? ִ /אם ַעל ְפּ ָשׁ ַעיִ ְך ְמאֹד ִתּ ְת ַח ְל ֲח ִלי
יד ִתיְ ,בּ ָדם ִתּ ְתגּוֹל ִ
יְח ָ
ָל ָמּהִ ,
ֲלי?
ַתּ ְשׁ ְפּ ִכי ִל ֵבּ ְך ְכּמוֹ ַמ ִים ְפּנֵי ֶ /ע ְליוֹן ,וְ ַעד אָן ִמ ְכּ ֵאב ִתּ ְשׁתּוֹל ִ
וִ
ֲלי!
יִחוּד ְשׁמוֹ בּ ֶֹקר וְ ֶע ֶרב ַצ ְל ְצ ִלי / ,כֹּל ַה ְנּ ָשׁ ָמה יָהּ ְתּ ַה ֵלּל – ַהל ִ

.2

לפני אלהיך שחי
ַח ָמתוֹ ַשׁ ְכּ ִכי
ֻמּה ו ֲ
ִל ְפנֵי ֱאל ַֹהיִ ְך ְשׁ ִחיִ ,תּ ְת ַה ְלּ ִכי ֶ /ע ְריָה ֲער ָ
ַפ ִשׁי ,וְ ִד ְמ ָעה ַכ ְנּ ָח ִלים ִשׁ ְפ ִכי.
יחה ַב ְקּ ִשׁי / ,נ ְ
וּב ַעד ְפּ ָשׁ ַעיִ ְך ְס ִל ָ
ְ
אַפּ ְך – ָבּ ְר ִכי!
רוּח ְך ְבּ ֵ
יד ִתי ,וְ ַליִל ֶאת ְשׁמוֹ – ִ /מ ֵדּי ֱהיוֹת ֵ
יְח ָ
יוֹמםִ ,
ָ
בחיי אבן-פקודה

.1

בני יחד יחידתך
צוּר ְך,
יד ְת ָך ְל ָ
ַחד י ְִח ָ
ְבּ ִני י ֵ
ַח ְד ָך ְל ֵאל ֶא ָחד יְ ָצ ָר ְך.
ְבּי ֶ
וּדרוֹשׁ ,וְ ִה ְתבּוֹנֵן ְפּ ָלאָיו
ֲחקוֹר ְ
זוֹר ְך.
וְ ִשׂים ֵשׂ ֶכל וְ ַדת ֶצ ֶדק ֲא ָ
דוֹתיו וְ ֻח ָקּיו
יְרא ָה ֵאל ,וְ ֵע ָ
ָ
שׁוּר ְך.
ְשׁמוֹר ָל ַעדְ ,ל ַבל ִתּ ְמ ַעד ֲא ֶ
מוּך
מוּך ְל ָב ָב ְך וְ ָת ְ
יְ ִהי ָס ְ
טוּח ְבּצוּר יִ ְהיֶה ְב ֶעזְ ָר ְך.
וּב ַ
ָ
ְבּ ֵלב ָטהוֹר ֲע ֵשׂה ֻח ָקּיו ְל ַמ ְענוֹ,
דוֹר ְך.
אָדם ְבּ ָ
וְ אַל ִתּ ָשּׂא ְפּנֵי ָ
ְר ֵאהִ ,כּי סוֹף יְ ִציר ָע ָפר ְל ָע ָפר,
גוּר ְך.
וְ ַשׁחִ ,כּי חוֹל וְ גוּשׁ ָע ָפר ְמ ָ
יְרי ֶב ָך ְלשׁוֹן ִשׂ ְכ ָל ְך ְל ִס ְכ ָל ְך
ִ
שׁוּבה ִמ ְזּדוֹן ִל ָבּ ְך וְ יִ ְצ ָר ְך.
וְ ָ
וּמישׁוֹר
וְ ַד ְר ֵכי ֵאל ְבּ ִדין ֶצ ֶדק ִ
ֲח ַכם ָלתוּר ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָב ְך וְ ִס ְת ָר ְך.
ְס ֵחה י ְַלדוּת וְ ַשׁ ְחרוּת ִמ ְלּ ָב ָב ְך
עוּר ְך.
וְ אַל ִתּ ְתאָו ְל ַמ ְח ַמ ֵדּי ְנ ָ
ְפּנֵי ֵאל ַחי ֲאזַי ִתּ ְר ֶאה ְבּ ֶח ְשׁ ָקְך
צוּר ְך.
יד ָת ְך ְל ָ
ַחד יְ ִח ָ
וְ ִת ְתי ֵ
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משה אבן-עזרא
.1

כל-איש דוה לבב
ֵח
ֶה ֶמה ִל ְבּ ָך וְ יֵאָנ ַ
וּמר צ ֵֹר ַח  /אַל-י ֱ
ָכּלִ -אישׁ ְדּוֵה ֵל ָבב ַ
ירי וְ ִת ְמ ָצאָ -ל ְך ְצ ִרי ָ /ע ְצ ָבּ ְך וְ ָשׁם ָתּ ִגיל ְכּרֹן פּ ֵֹצ ַח
בֹּאָה ְלגַןִ -שׁ ַ
יחם ְלמוּלוֹ ָמרְ -דּרוֹר ס ֵֹר ַח
ֵמר וְ גַם ֵ /ר ָ
נ ֶֹפת ְלמוּל ַט ְע ָמם ְל ֶפה י ַ
ֶחזוּ ִעוְ ִרים וְ ָרץ ִפּ ֵסּ ַח
ָבּם ָשׁ ְמעוּ ֵח ְר ִשׁים וְ ִע ְלּ ִגים ִדּ ְבּרוּ ַ /ויּ ֱ
וּמר צ ֵֹר ַח.
ֶע ָצ ִבים וְ גַם ָ /כּלִ -אישׁ ְדּוֵה ֵל ָבב ַ
ָבּם יִ ְשׂ ְמחוּ ִנ ְכ ִאים וְ נ ְ

.2

תנה כוסי
ַשּׁק
ְדי א ֶֹפל יְ נ ֵ
כוֹסי ְבּ ֵעת נָטוּ ְצ ָל ִלים  /וְ ַה ֶשּׁ ֶמשׁ י ֵ
ְתּנָה ִ
חוֹשׁק.
חוֹלה  /וְ א ֶֹדם ָתּ ֳארוֹ ֻשׁנָּה ְכּ ֵ
וְ ָרעוּ ַעד ְמאֹד ָפּנָיו ְכּ ֶ
ֶשׁק!
יְר ֵדּף ֵחיל יְ גוֹנַי –  /וְ הוּא ַח ָלּשׁ ְבּ ִלי ֶשׁ ַלח וְ נ ֶ
ֲה ִכי יִ ִיני ַ

.3

זמן הקר כצל ברח
וּפ ָר ָשׁיו וְ ִר ְכבּוֹ,
זְ ָמן ַהקֹּר ְכּ ֵצל ָבּ ַרח ,וְ ִג ְשׁמוֹ ְ /כּ ָבר ָח ַלף ָ
קוּפתוְֹ ,כּ ֶמ ֶל ְך ַעל ְמ ִסבּוֹ,
וְ ָחל ֶשׁ ֶמשׁ ְבּרֹאשׁ ָט ֶלהֲ ,ע ֵלי חֹק ְ /תּ ָ
וּמישׁוֹר – ָכּ ְתנוֹת ִדּ ְשׁאוֹ וְ ֶע ְשׂבּוֹ,
וְ ָח ְבשׁוּ ִמ ְג ְבּעוֹת ִצ ִצּים ְגּ ָבעוֹת ִ /
ְמוֹתי ַה ְסּ ָתיו ָט ַמן ְבּ ֻחבּוֹ.
ירינוּ ְקט ֶֹרת  /י ֵ
יְ ַשׁ ַלּח ֶאל ְנ ִח ֵ
ָסיר ִמ ְלּ ָב ִבי ַמ ֲע ָצבוֹ,
שׂוֹשׂי  /וְ י ִ
ָשׂיר ְמ ִ
ְתּנָה ַהכּוֹסֲ ,א ֶשׁר י ִ
וְ ַכ ֵבּה ֶאת יְ קוֹד ִאשּׁוֹ ְבּ ִד ְמ ִעיְ / ,ל ַמ ַען ִכּי ֲח ָמתוֹ ָבּ ֲע ָרה בוֹ.
נוֹתיו ְ /כּרֹאשׁ ֶפּ ֶתן ְמ ַעט נ ֶֹפת ְבּ ִק ְרבּוֹ
וְ גוּר ֵמ ַה ְזּ ָמן ִכּי ַמ ְתּ ָ
פוּכוֹתיו ְבּ ַע ְרבּוֹ!
ָ
ַחל ַתּ ֲה
ַפ ְֹש ָך בּ ֶֹקר ְבּטוּבוֹ –  /וְ י ֵ
וְ ַה ִשּׁיא נ ְ
ְשׁ ֵתה ַביּוֹם – ֲע ֵדי יִ ֶפן וְ ֶשׁ ֶמשׁ ֲ /ע ֵלי ַכ ְספּוֹ יְ ַצ ֶפּה ֶאת זְ ָהבוֹ,
אַחז ֶאת ֲע ֵקבוֹ.
וּב ַלּי ְָלה – ֲע ֵדי יִ ְב ַרח ְכּ ָשׁחוֹר  /וְ יַד ַשׁ ַחר ְמ ֵ
ַ

.4

והשכמנו הלומי יין ידידות
יְדידוֹת  /וְ ֵאין ָבּנוּ ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך יְ כ ֶֹלת
לוּמי יֵין ִ
וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמנוּ ֲה ֵ
רוּחי ְב ָשׂ ָמיו  /וְ ֵה ִריחוּ ְכ ִק ָדּה אוֹ ְשׁ ֵח ֶלת
ָפחוּ ֵ
ֱא ֵלי ַכר נ ְ
וְ ֶשׁ ֶמשׁ ָר ְק ָמה ָפנָיו ְבּ ִצ ִצּים  /וְ ָע ָליו ָפּ ְרשׂוּ ֶבגֶד ְתּ ֵכ ֶלת.

.5

ידידי הזמן חדש
אַח ֵרי מוֹת ָה ֲערֻגוֹת
ידי ַה ְזּ ָמן ֻח ַדֹּש וְ ָחיוּ ְ /כּ ַהיּוֹם ֲ
יְד ִ
ִ
ָמן ֲארֻגוֹת
אַרגּ ָ
תוֹל ַעת וְ ְ
ימיו וְ ָש ָֹמם ְ /בּ ַ
יקם ַה ְסּ ָתיו ֵמ ָ
ֱה ִנ ָ
וְ ִצ ִצּים ָשׂ ֲחקוּ ִבּ ְראוֹת ֲענ ִָנים ְ /בּ ַשׁ ַחק יִ ְגּרוּ ֵמ ֵאין ֲה ֻפגוֹת
ירים  /וְ ַהיּוֹנוֹת ְבּקוֹל הֹמוֹת וְ הֹגוֹת
יסים ִצ ְפ ְצפוּ ַעלָ -ה ֲא ִמ ִ
וְ ִס ִ
ָמית ַה ְדּאָגוֹת
ְלזֹאת רוּץ-נָא ְנ ַחיֶּה ַה ְשּׂ ָמחוֹת ְ /בּ ַבתֶ -כּ ֶרם וְ נ ִ
ילי ְשׁגָגוֹת.
וְ ַקח ֵמ ַה ְזּ ָמן יוֹם י ְִתּנָה ָל ְך  /וְ ַדע ִכּיַ -מ ְתנוֹת ִכּ ַ
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.6

חזה העט
ְרוֹצץ
יִרקֹם וְ ַכ ָבּ ָרק י ֵ
יְכ ֵתּב ֲ /א ָבל ְ
ֲחזֵה ָה ֵעט ְבּיַד ַה ָשּׂר ַ
תוֹתי מֹר ְמ ַפזֵּר ַעלְ -כּפוֹרוֹ  /וְ ִאם-נ ֶֹפ ְך ֲע ֵלי-שׁ ַֹהם ְמ ַק ֵצּץ
ְפּ ֵ
נוֹצץ
אָכן ְ /בּ ֵעין ַה ֵלּב ְכּמוֶֹ -שׁ ֶמשׁ יְ ֵ
וְ ַה ֵסּ ֶפר ְכּ ֵעין ַס ִפּיר וְ ֵ
וּמוֹצץ
ֵ
וּמ ִפּי ַה ְדּיוֹ ֵעת ִצ ְמּאוֹנוֹ ְ /ל ִר ְק ַמת ַה ְכּ ָתב יוֹנֵק
ִ
פוֹצץ.
ֵקד וְ ַכ ַפּ ִטּישׁ יְ ֵ
וְ ַה ִדּ ֵבּר ְכּ ִמ ִפּי ֵאל וְ ִכ ְמ ַעט ְ /כּ ֵאשׁ י ַ
.7

תאות לבבי
וּמ ְח ַמד ֵע ִיני –
ַתּ ְאוַת ְל ָב ִבי ַ
ימ ִיני!
ע ֶֹפר ְל ִצ ִדּי וְ כוֹס ִבּ ִ
יבי – וְ לֹא ֶא ְֹש ָמ ֵעם,
ַרבּוּ ְמ ִר ַ
יעם,
אַכ ִנ ֵ
ַא ִני ְ
בּוֹאַ ,ה ְצּ ִבי ,ו ֲ
יִר ֵעם.
וּמוֶת ְ
יְכ ֵלּם ָ
וּזְ ָמן ַ
יא ִני
בּוֹאַ ,ה ְצּ ִבי ,קוּם וְ ַה ְב ִר ֵ
יע ִני!
ִמצּוּף ְשׂ ָפ ְת ָך וְ ַה ְשׂ ִבּ ֵ
ָל ָמּה יְ ִניאוּן ְל ָב ִביָ ,ל ָמּה?
וּב ְג ַלל אַ ְֹש ָמה
ִאם ַבּ ֲעבוּר ֵח ְטא ִ
ָפי ְָך – ֲאדֹנָי ָֹש ָמּה!
ֶא ְשׁגֶּה ְבי ְ
אַל יֵט ְל ָב ְב ָך ְבּ ִניב ְמ ַענּ ִֵני,
ַסּ ִני.
ִאישׁ ַמ ֲע ַק ִשּׁים ,וּבוֹא נ ֵ
ִנ ְפ ָתּה ,וְ ַק ְמנוּ ֱא ֵלי ֵבית ִאמּוֹ,
וַיִּ ט ְלעֹל ֻס ֳבּ ִלי ֶאת ִשׂ ְכמוֹ,
יוֹמם ֲא ִני ַרק ִעמּוֹ.
יְלה וְ ָ
ַל ָ
יט ִני,
ַפ ִשׁ ֵ
ָדיו – וְ י ְ
ֶא ְפ ַשׁט ְבּג ָ
יק ִני.
ֵינ ֵ
ִאינַק ְשׂ ָפ ָתיו – וְ י ִ
ַכּ ְא ֶשׁר ְל ָב ִבי ְבּ ֵעינָיו ִנ ְפ ַקד,
גַּם עֹל ְפּ ָשׁ ַעי ְבּיָדוֹ ִנ ְשׂ ַקד –
ָדּ ַרשׁ ְתּנוּאוֹת וְ אַפּוֹ ָפ ַקד,
ָצ ַעק ְבּאַף " ַרב ְל ָךָ ,עזְ ֵב ִני,
אַל ֶתּ ְה ֳדּ ֵפ ִני וְ אַל ַתּ ְת ֵע ִני!"
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אַל ֶתּ ֱאנַף ִבּיְ ,צ ִביַ ,עד ַכּ ֵלּה,
ידיַ ,ה ְפ ֵלא,
יְד ִ
צוֹנ ָךִ ,
ַה ְפ ֵלא ְר ְ
יד ָך וְ ֶח ְפצוֹ ַמ ֵלּא!
וּנ ַשׁק יְ ִד ְ
ְ
ַפ ָשׁ ְך ֲחיוֹת – ַחיּ ִֵני,
ִאם יֵשׁ ְבּנ ְ
אוֹ ֶח ְפ ְצ ָך ַל ֲהרֹג – ָה ְרג ִֵני!
יום הנדוד
אוֹתי ְבּיֵין ַה ַתּ ֲאוָה ִה ְשׁ ִכּיר,
יוֹם ַה ְנּדוֹד ַה ַמּר וְ ַה ִנּ ְמ ָהר ִ /
ַפ ִשׁי ָבם וְ לֹא ַמזְ ִכּיר.
דּוֹרשׁ ְלנ ְ
שׁוֹמם ֵבּין ְפּ ָר ִאיםֵ ,אין ֵ /
ֵא ֵשׁב ְמ ֵ

.8

ָמין – וְ ֵאין ַמ ִכּיר!
קוֹרא – וְ ֵאין עוֹנֶהֶ / ,א ְפנֶה ֲע ֵלי י ִ
ִל ְשׂמֹאל ֲא ִני ֵ
.9

יזכר גבר
קוּח,
ימי ַחיָּיו ִ /כּי ַל ָמּוֶת הוּא ָל ַ
ֶבר ִבּ ֵ
יִזְ כֹּר גּ ֶ
ָנוּח:
ַחשֹׁב ִכּי י ַ
אָכן י ְ
יִסּע ָכּל יוֹם ַמ ַסּע ֵ / -
וּלאַט ַ
ְ
רוּח!
ֵדא ַעל ַכּ ְנ ֵפי ַ
אַך י ֶ
שׁוֹקט ַעל ִציְ / ,
דּוֹמה ֶאל ִאישׁ ֵ
ֶ

.10

ובן-יונה בראש אמיר
בּשֹׁם ֲע ֵלי ַמה-זֶּה יְקוֹנֵן
אָמיר ְמ ַקנֵּן ְ /בּגַןֶ -
וּבן-יוֹנָה ְבּרֹאשׁ ִ
ֶ
יְכזֵּבוּ ְל ֻמלוֹ  /וְ ֵצל ָתּ ָמר ֲע ֵלי רֹאשׁוֹ ְמגוֹנֵן
יקיו לֹא ַ
ֲא ִפ ָ
יְרנֵּנוּ ְל ָפנָיו  /וְ הוּא ָל ֶהם זְ ִמיר ִפּיהוּ יְ ַשׁנֵּן
וְ ֶא ְפר ָֹחיו ַ
וּבנָיו ְ /ל ֵמ ָרחוֹק וְ ֵאין ַט ְר ָפּם ְמכוֹנֵן
נוֹדד ָ
ְבּ ֵכה גּוֹזָל ְבּ ֵכה ֵ
ֵיהם  /וְ לֹאִ -י ְשׁאַל ְל ַבד אוֹב אוֹ ְמעוֹנֵן
יִר ֶאה ְפנ ֶ
יִר ֶאה ֲא ֶשׁר ְ
וְ לֹאְ -
ילת וְ ַרנֵּן
גוֹדד ָלנוֹדוֹ  /וְ אַל-נ ְֶגדּוֹ ְת ַשׁו ִגּ ַ
ְנ ֵהה ָע ָליו וְ ִה ְת ֵ
אַר ָצם יְחוֹנֵן.
ַע ַפר ְ
יהם ו ֲ
יך ֲ /א ֵל ֶ
ָפ ָ
יך ְכנ ֶ
וְ ָה ָבה-לּוֹ ֲא ָב ֶר ָ

.11

מה-לי וזמן
נוֹדד
כּוֹאב  /יִ ְצפֹּר ָל ִניד ִצפּוֹר ֵ
ַמהִ -לּי וּזְ ָמן י ְַכ ִאיב ֵ
יִהיֶה שׁוֹ ֵדד
יך ָשׁדוּד ְ
יכה יָרוּץ ִל ְשׁלֹל ָשׁלוּל  /אוֹ ֵא ְ
ֵא ָ
בּוֹדד
ִכּי-לוֹ ֵה ַצר ַל ְעלוֹת ִמ ְב ָצר  /וִ ְהיוֹת ָשׁ ָמּה ַעל-גַּג ֵ
נוֹדד
ַענָה ִכּי יִ ְת ֵ
לֹא-יִ ְשׁ ַמע ַרק ִמ ְס ַפּד ַתּ ִנּים  /אוֹ ֶבן-י ְ
גּוֹדד
ַע ֵלי ִפיהוּ הוּא יִ ְת ֵ
ֶשׁר ָק ְר ָחה  /ו ְ
נ ְֶגדּוֹ י ְַר ִחיב נ ֶ
רוֹדד
כּוֹכ ִבים ֵה ִכין ִר ְבעוֹ  /גַּם ַתּ ְח ָתּיו ָֹשת ָענָן ֵ
ִעםָ -
מוֹדד
יע ִל ְהיוֹת ֵ
כּוֹכ ֵבי ָמרוֹם  /אוֹ ָר ִק ַ
ֻצוָּה ִל ְספֹּר ְ
עוֹדד.
ָההּ ַעלֶ -א ֶרץ ֵאין ָבּהּ ֵר ַע  /יָנוּד לוֹ אוֹ בוֹ יִ ְת ֵ
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.12

קברים מן זמן קדם
עוֹלם יְ ֵשׁ ִנים,
וּב ֶהם ָעם ְשׁנַת ָ
ְק ָב ִרים ִמן זְ ָמן ֶק ֶדם יְ ָֹש ִנים ָ /
יבת ְשׁ ֵכ ִנים.
אַה ָבה וְ לֹא ֵא ַ
תוֹכם  /וְ לֹא ְ
וְ ֵאין ִשׂ ְנאָה וְ לֹא ִק ְנאָה ְב ָ
דוֹנים!
זוֹתםְ / ,ל ַה ְפ ִריד ֵבּין ֲע ָב ִדים ַל ֲא ִ
וְ לֹא י ְָכלוּ ְשׂ ִע ַפּיַ ,בּ ֲח ָ

.13

בני לו תחזה אותי
גוּרי,
וּב ַשּׁ ַחת ְמ ִ
אוֹתי ְבּ ִק ְב ִריֲ / ,א ִסיר ֶכּ ֶלא ַ
ְבּ ִני! לוּ ֶת ֱחזֶה ִ
יוֹצא וְ ֵאין ָבּאְ / ,כּמוֹ ֶט ֶרף ְבּ ִצ ָפּ ְרנֵי ֲע ָפ ִרי,
ֶח ָבּא ,וְ ֵאין ֵ
ְבּבוֹר נ ְ
ֶה ַפּ ְך ְל ַמ ְשׁ ִחית / ,וְ ִר ָמּה ַכּ ְמּ ִעיל ֵמ ַעל ְבּ ָשׂ ִרי –
וְ הוֹד ָפּנַי ֲא ֶשׁר נ ְ
עוֹרי.
מוּתיְ / ,ל ַמ ַען ָח ְשׁכוּ ָפנַי וְ ִ
ֲאזַי לֹא ִת ְהיֶה ַמ ִכּיר ְדּ ִ
ָכ ִרי?
אַחי ְכּנ ְ
אוֹתי ִח ְשׁבוּ ַ
רוֹבי  /וְ ִ
נוּני ְק ַ
יך מוּזָר ְנ ָת ִ
וְ ֵא ְ
הוֹרי!
ַד ִתּי וְ ָשׁ ַכ ְח ִתּי ְל ִ
יְל ַדי –  /וְ ֵכן ז ְ
אוֹתי ָ
וְ ָכ ֵהם ז ְָנחוּ ִ
יהם יְ ִהי ָמ ָחר ְכּ ִמ ְק ִרי:
וּמ ְק ֵר ֶ
ְמ ַעט ִמזְ ָער יְ ִהי ִשׁ ְכנָם ְבּ ֵת ֵבל ִ /
ֹאכ ֵלם ְבּכוֹר ָמוֶת ,וְ זִ ְכ ָרם  /י ְִהי ִנ ְשׁ ָכּח ֲע ֵלי ֵת ֵבל ְכּזִ ְכ ִרי.
ֲה ִכי י ְ
ירי!
ֵל ְך ֲע ִר ִ
ֹשר י ֵ
יוֹליד ֲא ָל ִפים ְ /כּ ִמ ְק ֵרה ִאישׁ ֲא ֶ
ֱא ֶמתִ ,מ ְק ֵרה ֱאנוֹשׁ ִ

.14

אשר בנה עלי ארץ
וּב ֵתּי ֵשׁן וְ ֵה ִכין ָבּם ֲע ִליּוֹת
עוֹנים ָ /
ֲא ֶשׁר ָבּנָה ֲע ֵלי ֶא ֶרץ ְמ ִ
וּמ ְח ַמ ֵדּי ְשׂ ִכיּוֹת –
ָחים ַ
צוּפים ְ /מ ֻרוּ ִ
מּוּדים ֲע ֵלי ָב ִתּים ְר ִ
וְ ַע ִ
אַרמוֹנָיו – ְשׁ ִאיּוֹת.
יוֹשׁב ,וְ ְ
ַלּים ְ /בּ ִלי ֵ
יתימוֹ ְכּג ִ
ְל ִפי ֶרגַע ְר ִא ִ
שׁוֹתם וְ אַיֵּה ַה ְגּוִ יּוֹת?
ַפ ָ
ֱאמֹר ,אַיֵּה ֲא ֶשׁר ָבּנוּ וְ ָשׁ ְכנוּ  /וְ נ ְ
ַחל  /וְ ֵעינָיו ֶאל ְשׁאוֹל ָכּל יוֹם ְתּלוּיוֹת?
וּמה ִתּ ְקוָה ְל ִאישׁ ָמוֶת יְ י ֵ
ַ
וּמוֶת – ְ /כּ ַמ ְא ֶכ ֶלת ,וְ ָכל ַהיְ קוּם – ְכּ ֵשׂיוֹת.
נוֹקדָ ,
ְכּ ִאלּוּ ַה ְזּ ָמן – ֵ

.15

בני עולם אשר עולם
עוֹלם ְבּ ִל ָבּם ְ /נ ָתנוֹ ֵאל ְלחֹק ִמיּוֹם ְבּ ָראָם
עוֹלם ֲא ֶשׁר ָ
ְבּנֵי ָ
ַחל ֲא ֶשׁר יִ גַּר וְ יִ ְשׁתּוּ  /וְ לֹא-יִ ְרווּ וְ לוּ ַהיָּם ְנ ִשׂיאָם
וְ הוּא נ ַ
ימיו ְל ֶמ ַלח  /וְ ֵלב ָצ ֵמא ְשׁתוֹת א ָֹתם ְק ָראָם
ְכּ ִאלּוּ ִנ ְתּנוּ ֵמ ָ
אַך לֹא-יִ ְשׁ ְבּרוּ ָל ַעד ְצ ָמאָם.
ֵיהם יְ ִגיחוּן  /וְ ְ
יהם ֲהמוֹנ ֶ
ֱא ֵלי ִפ ֶ

.16

הקיצתי תנומת רעיוני
ַשּׁן ַתּ ֲאוַת ַנ ְפ ִשׁי וְ ֵעינַי,
נוּמת ַר ֲעיוֹנַי ְ /לי ֵ
ֱה ִקיצ ִֹתי ְתּ ַ
ידוֹתיו ְלאָזְ נַי,
יע ֲע ִת ָ
חוֹלפוֹת ַה ְזּ ָמן ַתּ ְר ִתּי ְבּ ִל ִבּי ְ /ל ַה ְשׁ ִמ ַ
וְ ְ
צוּרי ְל ָפנַי,
ַצּיב ִמ ְפ ְלאוֹת ִ
ְחוּ ִֵני ְגדוֹלוֹת / ,וְ י ִ
וּפי ֵד ִעי י ַ
ִ
וְ ַיגֶּד ִלי ְצפוּנֵי ַת ֲעלוּמוֹתֲ / ,ע ֵדי ֶא ְחשֹׁב ְבּנֵי ֶע ְליוֹן ְשׁ ֵכנַי.
אָבין ִכּי ְב ִק ְר ִבּי יֵשׁ ֲאדֹנָי,
אַחז ַמ ֲחזֵה ַשׁ ַדּי ְבּ ִשׂ ְכ ִלי  /וְ ִ
וְ ַ
ְקר ַע ְצמוֹ ,וְ ִנ ְג ָלה ְ /ב ִמ ְפ ָע ָליו ְל ֵעינֵי ַר ֲעיוֹנַי.
ֲא ֶשׁר ִנ ְס ַתּר י ָ
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ילי ַת ְח ְכּמֹנַי,
יח ִני ְשׁ ִב ֵ
ְבּ ִפ ְג ִרי ֶה ֱע ָלה נֵרִ ,מ ְכּבוֹדוֹ ְ /י ִשׂ ֵ
יוֹסיף ֵעת זְ קוּנַי,
ֵל ְך וְ יֵאוֹר  /יְ ֵמי נ ַֹער וְ ִ
וְ הוּא ָהאוֹרֲ ,א ֶשׁר י ֵ
יְהי ִמסּוֹד ְמאוֹרוֹ – ֲ /אזַי יָסוּף ְספוֹת כּ ִֹחי וְ ָשׁנַי.
וְ ִאלּוּ לֹא ִ
אַעל ְ /בּ ִלי ֻס ָלּם ֱא ֵלי ִגנַּת ֲע ָדנַי.
ֲא ַח ֶפּשׂ בּוֹ ֲח ַדר ָח ְכ ָמה ,וְ ַ
ֲה ִכי ֶח ְל ִדּי ְכּאַיִן ָשׂם ,וְ ֵא ֵל ְך ְ /בּ ֶד ֶר ְך כֹּל ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ְל ָפנַי,
אַחן ַבּ ֲא ֶשׁר ָחנוּ זְ ֵקנַי,
בוֹתי / ,וְ ַ
ָסעוּ ֲא ַ
וְ ֶא ַסּע ַכּ ֲא ֶשׁר נ ְ
וּמ ְע ַשׂי יִ ְהיוּ ֵע ַדי וְ ָדנַי!
יא ִני ְב ִמ ְשׁ ָפּט ַ /
וְ ַעל כֹּל ֵאל יְ ִב ֵ
ית ִני וְ ַת ִשּׁיא ִבי זְ דוֹנַי,
ְלזֹאת ֶא ְמאַס ְשׁכֹן ֵתּ ֵבלְ ,ל ִב ְל ִתּי ְ /ת ִס ֵ
ַע ִלי ָלרֹק ְבּ ָפנַי.
יה – ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְטּ ֵשׁ ִני  /וְ ַת ְחלֹץ נ ֲ
ְנ ַט ְשׁ ִתּ ָ
ֹאשׁי  /וְ ַס ַהר י ְִהיֶה ִמ ַשּׂ ֲהרוֹנַי,
וְ לוּ ֶשׁ ֶמשׁ ְתּ ַשׁו ֶנזֶר ְלר ִ
ידי ַצוְּ רוֹנַי –
ֶיה ְר ִב ֵ
וּבנ ָ
רוֹעי ָ /
וְ ֶא ְצ ָע ָדה ְת ִהי ָעשׁ ַעל זְ ִ
ַלגַּל ְמעוֹנַי!
ֲאזַי לֹא ֶא ֱחמֹד ֻעזָּהּ ,וְ ִאלּוּ ְ /ת ַשׁוֶּה ַמ ֲעלוֹת גּ ְ
וּבינֵימוֹ ְמלוֹנַי,
מוּסר ֵ
ֲא ָבל ֶח ְפ ִצי ְנתֹן ִס ִפּי ְל ִס ֵפּי ְ /מ ֵתי ָ
יִמ ְשׁכוּ ַח ְב ֵלי ֲעוֹנַי
יהם –  /וְ ַר ְג ַלי ְ
וְ ַכ ָמּה ֶא ְשׁ ֲא ָפה ָלסוּר ֲא ֵל ֶ
עוּני ,וְ ֵכן לֹא ֲ /א ִני ֵמ ֶהם וְ ֵהם לֹא ֵמ ֲהמוֹנַי.
יְד ִ
תוֹך ַעם לֹא ָ
ְבּ ְ
ְבּ ֵעת א ַֹמרְ :נ ַשׁ ְק ִתּימוֹ ְל ָשׁלוֹם –  /יְ ִשׂיחוּןִ ,כּי ְנ ַשׁ ְכ ִתימוֹ ְב ִשׁנַּי!
ירי יְ גוֹנַי,
יהם ְצ ִרי ִצ ֵ
ָתי / ,וְ ִס ְפ ֵר ֶ
חוֹל ִפים ַשׂ ְמ ִתּי ְמנ ִ
עוּדת ְ
ְתּ ַ
ֶא ָמנַי.
ֻלּת נ ֱ
ַען ֵהם ְסג ַ
סוֹדיְ / ,בּי ַ
וְ ִע ָמּ ֶהם ֲא ִני ַמ ְמ ִתּיק ְל ִ
ָמיםְ ,פּ ִנינַי
ַר ְגּרוֹת י ִ
וְ ִאם ֶא ְשׂ ֶחה ְבּיָם ִשׂ ְכ ָלםֲ ,א ַל ֵקּט ְ – /ל ַה ְעדּוֹת גּ ְ
ַענוּ ִשׂ ְפ ֵתי ְר ָננַי,
וּבם ִי ְשׁ ַתּ ְע ְשׁעוֹ ֵעינַי וְ ִל ִבּי / ,וְ ָל ֶהם י ֲ
ָ
יח ִק ְנּמוֹנַי –
אַפּי ְכּ ֵר ַ
ְמאוֹר ֵעינַי וְ ִשׁיר אָזְ נַי וְ צוּף ִפּי / ,וְ ֶאל ִ
וּבם ָכּל ַמ ֲע ָינַי.
וּבם ֶא ְת ַעל וְ ֶא ְת ַה ֵלּל וְ ֶא ְהגֶּה  /יְ ֵמי ַחיַּי ָ
ָ
.17

נהה גבר
ָמיו
נוֹתיו  /וְ ָספוּ ַכ ֲע ַשׁן ִכּ ְב ָשׁן וְ י ָ
ֶבר ֲא ֶשׁר ָכּלוּ ְשׁ ָ
ְנ ֵהה גּ ֶ
אַר ֶבּה ֲא ָשׁ ָמיו
אַך יִ ְת ַח ְבּרוּ ַכחוֹל זְ דוֹנָיו  /וְ גַםַ -רבּוּ ְכמוֹ ְ
וְ ְ
עוֹלם ֲחלֹמוֹת  /וְ ַה ָמּוֶת ְכּ ֵשׁ ֶבר ַל ֲחל ָֹמיו.
וְ ָהיוּ ָכלְ -שׁנוֹת ָ

.18

יצא לבבי
ַעקֹב ֵ /מת ַעל-זְ רֹעוֹת נ ְֹשׂאָיו ָר ָכב
ָצא ְל ָב ִבי ַבּ ֲחזוֹת י ְ
יָ
כוֹכב.
ישׁים ְבּ ָע ָפר ָק ְברוּ ָ
ֶחזוּ ִב ְל ָתּם ֲע ֵלי ֵת ֵבל ִ /א ִ
לֹא נ ֱ

.19

אצעק במרה
ַפ ִשׁי ִ /פּ ְתאֹם ְבּ ַשׁ ַחק ִנ ְת ְכּנוּ ָב ָתּיו
ֶא ְצ ַעק ְבּ ָמ ָרה ַעלְ -גּזוּר נ ְ
מוּתי ֲא ִני ַהיּוֹם ְבּ ִני ַתּ ְח ָתּיו.
ִתּן ִ /
וּמי-י ֵ
ַצרִ -לי ְמאֹד ָע ָליו ִ
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אמת תבל כחותם
גוּרי
חוֹתם ַצר ְל ָפנַי  /וְ ַכ ֶכּ ֶלא ְב ֵעינַי ֵבּית ְמ ָ
ֱא ֶמת ֵתּ ֵבל ְכּ ָ
גוּרי.
מוֹת ָך ְבּ ִני ָחלוּ ְמ ָ
ירא זְ ָמן ָל ַעד ְל ַמ ַען ְ /ל ֶ
וְ לֹאִ -א ָ

.21

אל תקראו עור
יְהי חֹזֶה
אַלִ -תּ ְק ְראוּ ִעוֵּר ִ /אישׁ ֵמ ְראוֹת ֵעינָיו ָ /כּהוּ וְ ֵעין ִלבּוֹ ֶ /צ ֶדק ִ
יִל ַעג וְ גַם יִ ְבזֶה
בוֹדם ְ /
וּב ְכ ָ
ֻדּ ָעיו ִ /עוֵּר ִ
ִק ְראוּ ְל ִמ ְת ַכּ ֵבּד ִ /בּ ְקלוֹן ְמי ָ
וּב ַחר לוֹ ֶ /ע ֶצב ְמאֹד ִנ ְבזֶה.
ַעד ֵמ ֱאנוֹשׁ ָדּ ָמה ֶ /אלִ -אישׁ ֲא ֶשׁר ָעזַב ָ /ה ֵאל ָ

.22

.23

מהרו נא
הוּבים!
ַמ ֲהרוּ נָא ֱא ֵלי ְמעוֹנֵי ֲא ִ

נוֹתרוֹ ֲח ֵר ִבים
ִפּ ְזּ ָרם ַה ְזּ ָמן וְ ְ

עוֹנים ,וְ ִהנָּם
ָל ֳע ָפ ִרים ֲאזַי ְמ ִ
ֵליל
ַא ַקת ְצ ִביָּהְ ,תּי ִ
ֶא ְשׁ ְמ ָעה נ ֲ
עוּרים
הוּבהּ ְתּ ַב ְך וְ אַלּוּף ְנ ִ
ַעל ֲא ָ
יְדידֹת
כוּני ְכּ ַב ֲא ִשׁישׁוֹת ִ
ַס ְמּ ִ

ירים ְמעוֹן וְ גַם ַל ְזּ ֵא ִבים
ַל ְכּ ִפ ִ
וּמ ְא ַסר ֲע ָר ִבים –
לוּאי ֱאדוֹם ַ
ִמ ְכּ ֵ
גַּם ְתּ ַענֶּה ְבּ ַמ ֲא ָמ ִרים ֲע ֵר ִבים
דוּני ְבּ ִמ ְג ְדּנֵי ָה ֲא ָה ִבים:
ַר ְפּ ִ

מה לאהובי
ָאה
הוּבי ִכּי י ְִקצֹף וְ יִ ְתגּ ֶ
ַמה ַלּ ֲא ִ
אַח ָריו ְבּ ִעי ִמ ְד ָבּר
ָשׁ ַכח זְ ָמן ֶל ְכ ִתּי ְ
ַס ִתּיר
אוֹחיל ,וְ ִאם י ְ
ֵהן יִ ְק ְט ֵל ִני לוֹ ִ
לֹא יִ ְשׁנוּ ַח ְס ֵדי אָדוֹן ֱא ֵלי ָע ֶבד

.24

ָע ַלי ,וְ ִל ִבּי יָנוּד ְכּמוֹ ָקנֶה?
ַענֶה –
יך ֶא ְק ָרא ַהיּוֹם וְ לֹא י ְ
ָתּ ֵאב ,וְ ֵא ְ
אַבּיט וְ גַם ֶא ְפנֶה
ָפּנָיו ,וְ ֶאל טוּבוֹ ִ
יך יִ ְשׁנֶא?
יוּעם וְ ֵא ְ
יך ְנ ִעים ֶכּ ֶתם ַ
ִכּי ֵא ְ

מהיום הבא
וּמ ַפּ ַחד ֱהיוֹתוֹ
ֵמ ַהיּוֹם ַה ָבּא ִ /
מהוּמתוֹ,
ָ
ֻבּה ַ /תּ ַעל
ֶכּ ָע ָשׁן ֵמ ֲאר ָ
יוּכל ְשׂ ֵאתוֹ
וּמי ַ
בוּסתוֹ ַר ָבּה – ִ /
ְתּ ָ
עוֹמד ְ /בּ ֵה ָראוֹתוֹ?
וּמי ָה ֵ
ִ
ימה ְת ַב ֲע ֵתהוּ,
וּבוֹט ַח – ֵ /א ָ
ֵ
שׁוֹקט
ֵ
בוֹאהוּ,
שׁוֹכ ַח –  /שׁוֹאָה ְת ֵ
וּמוֶת ֵ
ָ
ירהוּ,
שׁוֹכב ָשׂ ֵמ ַח – ְ /צ ָע ָקה ְת ִע ֵ
וְ ֵ
אַד ָמתוֹ.
ֵתּ ֵצא ִנ ְשׁ ָמתוֹ  /יָשׁוּב ְל ְ
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בּוֹער,
הוּא ַהיּוֹם ַה ַמּרַ / ,כּ ַתּנּוּר ֵ
סוֹער,
ֵמר  /וְ ָכמוֹהוּ ֵ
ְכּ ֵמי ַהיָּם י ַ
וְ כוֹס ַייִן ָח ַמר ֵ /מ ַשׁ ֵכּר ָכּל נוֹ ֵער,
נוּמתוֹ ַ /ל ֲע ֵדיַ -עד ְשׂנָתוֹ!
ֵמ ַמ ֵהר ְתּ ָ
יִר ֶאה ְ /בּ ִאישׁוֹנֵי ְמזִ ָמּה,
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ְ
ְ
אתהּ ַה ְנּ ָשׂ ָמה,
ִכּי ָגאֹה ִת ְג ֶאה ְ /בּ ֵצ ָ
יכ ֵלי ַה ָח ְכ ָמה,
וְ ַת ַעל וְ ִת ְשׁ ָתּ ֶאה ְ /ל ֵה ְ
נוּחה ַל ֲחנוֹתוֹ.
וְ ָתתוּר ִצ ְד ָקתוֹ ְ /מ ָ
.25

אל נורא עלילה
ילה
ַה ְמ ִציא ָלנוּ ְמ ִח ָ
ילה
נוֹרא ֲע ִל ָ
ֵאל ָ
ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

רוּאים
ְמ ֵתי ִמ ְס ָפּר ְק ִ
ילה
וּמ ַס ְלּ ִדים ְבּ ִח ָ
ְ

נוֹשׂ ִאים
ְל ָך ַעיִן ְ
ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

ַפ ָשׁם
שׁוֹפ ִכים ְל ָך נ ְ
ְ

ְמ ֵחה ִפּ ְשׁ ָעם וְ ַכ ֲח ָשׁם

ילה
יאם ְמ ִח ָ
וְ ַה ְמ ִצ ֵ

ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

ֱהיֵה ָל ֶהם ְל ִס ְת ָרה
ילה
וְ ָח ְת ֵמם ְלהוֹד וְ ִג ָ

ילם ִמ ְמּ ֵא ָרה
וְ ַה ִצּ ֵ
ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

אוֹתם וְ ַר ֵחם
חֹן ָ

לוֹחם
לוֹחץ וְ ֵ
וְ ָכל ֵ

ילה
ֲע ֵשׂה ָבּ ֶהם ְפּ ִל ָ

ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

יהם
זְ כֹר ִצ ְד ַקת ֲא ִב ֶ
וּת ִח ָלּה
ְכּ ֶקדם ְ

יהם
ְמ ֶ
וְ ַח ֵדּשׁ ֶאת י ֵ
ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ

ְק ָרא נָא ְשׁנַת ָרצוֹן
אָה ָלה
יבה וְ ֳ
אָה ִל ָ
ְל ֳ

וְ ָה ֵשׁב ְשׁאָר ַהצֹּאן
ילה:
ְבּ ָשׁ ַעת ַה ְנּ ִע ָ
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יוסף אבן-צדיק
.1

.2

קחה שיר זה לנחמה
ֶח ָמה
ְק ָחה ִשׁיר זֶה ְלנ ָ

ֲח ַתן ָדּ ִמים ֲא ֶשׁר ָדּ ָמה

יקי ָמיִ ם
ְלאַיָּל ַעל ֲא ִפ ֵ
ַע ֶלת ֵח ֶשׁק
ֲח ֵדה ִעם י ֲ
אוּלם שׁוּר וְ אַל ִתּגָּע
וְ ָ
וְ אַל ַתּ ִסּיג ְגּבוּל ָלשׂוּם

יוּכל ְשׁבוֹר ָצ ָמא
וְ לֹא ַ
קוֹמה
יְ ַפת ַמ ְר ֶאה יְ ַפת ָ
ימה
ְכּמוֹ ָתשׁוּר ְפּנֵי ִכ ָ
ְדּ ֵמי ָשׁלוֹם ְבּ ִמ ְל ָח ָמה

וְ ִה ְת ַע ֵצּב ְל ָך ִכּי ִמיץ
וְ ִכי ִמחוּץ ְל ָך ִב ְט ָחה
ֲהלֹא ִע ִתּים ֲא ָח ִדים ֵהם
וְ ַת ַעשׂ ָכּל ֲא ֶשׁר ַתּ ְחפֹּץ

ַע ֶלה ֵח ָמה
ֲח ָל ִבים י ֲ
ימה.
וּמ ָח ֶדר ְל ָך ֵא ָ
ֵ
נוּמה
יְ עוּפוּן ַכּ ֲחלוֹם ָ
ְל ֵעינֵי כֹל ְבּיָד ָר ָמה

נוֹדע ַה ְבּ ַמ ֲח ִנים ִאם
וְ ַ
ְבּיוֹם ָתּבוֹא ֲחמוּץ ֶבּגֶד
ַפ ִשׁי
ְל ֵשׁ ַמע ָדּ ֲא ָבה נ ְ
אַחים
ְמ ֵצ ָרה ַעל ְקדוֹשׁ ִ

שׂוּמה
יר ָך ָ
ְבּ ִמ ְב ָצר ִע ְ
וְ ִשׂ ְמ ָל ֵת ְך ְמ ֻא ָדּ ָמה
הוֹמה
ֵח ְכּיַם ָ
וּמ ְתאַנּ ַ
ִ
ֱהיוֹת ֵבּין כּ ֲֹהנֵי ָב ָמה

ֲא ֶשׁר ִנ ְשׂגָּב וְ ֵאין ֵבּ ִיני
ָרים
וְ ָהיִ ינוּ ְכּ ִמ ְתגּ ִ
אָחי
ָח ְנ ָךִ ,
ֱאל ִֹהים י ְ
ַע ֶלה ְל ָך ַמ ְע ָלה
וְ ֵעת י ְ

חוֹמה
וּבינוֹ שׁוּר וְ לֹא ָ
ֵ
וְ לֹא ַעל ָמה וְ לֹא ָל ָמּה
צוּמה
וְ יַט ָל ְך עֹז וְ ַת ֲע ָ
ְתּ ִהי ַעל רֹאשׁ ְכּ ִסיל ָר ָמה

וְ ִאם ִתּ ְמ ָצא ֲא ֶשׁר ֶא ְמ ָצא

ֶח ָמה.
ְק ָחה ִשׁיר זֶה ְלנ ָ

יפתה עלמת חן
ֶע ָל ָמה:
וּמ ַעיִן  /נ ֱ
י ְָפ ָתה ַע ְל ַמת ֵ /חן ֵ
יך וְ ָל ָמּה".
ַבּ ֲע ֵלי ָח ְכ ַמת ֵ /לבְ ,דּעוּ "אַיִןֵ / ,א ְ
צוּרה
אַסּף  /גֵּו וְ ָ
י ְָר ָדה ֶאל ֵבּית ִ /טיט ְבּ ִה ְת ֵ
צוּרה.
ֶח ֵבּאת ָ /שׁם ְבּ ֵאין כּ ֶֹסףַ / ,רק ֲע ָ
ַתּ ִהי נ ְ
וְ
כוּרה
לֹא ְביָד ִנ ְשׁ ֵבּית  /גַּם ְבּ ִלי ֶכ ֶסף ִ /היא ְמ ָ
ימה
אַד ַמת  /גּוּף ,וְ ָל ִשׂים לוֹ  /הוֹד וְ ֵא ָ
ַל ֲעבֹד ְ
וּב ְמזִ ַמּת ֵ /לב ְל ַה ְב ִדּילוֹ ִ /מ ְבּ ֵה ָמה.
חֹקִ ,
יאָת ָך ַ /מה ְמּאֹד יִ ְג ַבּר / ,צוּרְ ,ל ָה ֵבן!
סוֹד ְפּ ִל ְ
יאָת ָך ָ /בּ ֱאנוֹשׁ – ֻח ַבּר ָ /פּז ְל ֶא ֶבן
עֹז ְבּ ִר ְ
רֹאשׁ פֹ ְֻע ָלּ ְת ָך ִ /היא – וְ ֶאת ַה ַבּר ַ /מה ְלּ ֶת ֶבן?
ָל ִמי ֶ /אל ְנ ָשׁ ָמה,
ִח ְבּ ָרה ָע ְצ ַמת  /י ְָד ָך גּ ְ
כּוֹ ֲננָה ִר ְק ַמת ַ /מ ֲחזֵה ַצ ְל ִמי ֵ /מ ֲא ָד ָמה.
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ידה
יְח ָ
ָשׁ ֲא ָלה ח ֶֹפשׁ ֵ /מ ֲא ֶשׁר ֻע ַבּד ָ /בּהּ ִ
בוֹדה,
ָפשׁ  /בּוֹ ,וְ אַל ִתּ ְכ ַבּד ָ /ה ֲע ָ
יוֹם ְל ִהנּ ֵ
ידה,
ֹאבד  /יוֹם ְפּ ִר ָ
ֶפשׁ ַ /חי ְבּ ִלי י ַ
ִכּי יְ סוֹד נ ֶ
דוּמה,
ַבּ ֲא ֶשׁר ִק ְד ַמת  /גּוּף יְ ִהי ִנ ְמ ָצא ִ /היא ְק ָ
עוּמה.
אַך ְל ִפי ֻת ַמּת ַ /מ ֲע ִשׂים ִנ ְר ָצה  /אוֹ זְ ָ
ְ
וּמ ָלּ ְת ָך ָ / -מן וְ נ ֶֹפת,
יָהְּ ,תּ ִה ָלּ ְת ָך  / -צוּףִ ,
וּמוֹפת.
ֵ
ֻלּ ְת ָך  /אוֹת
עֹז ְפּ ֻע ָלּ ְת ָך ַ /על ְגּד ָ
ֶא ֶס ֶפת!
חֹן ְק ִה ָלּ ְת ָך ֵ /בּית ְתּ ִפ ָלּ ְת ָך  /נ ֱ
אָמה,
ַתּ ֲעטֹף ִנ ְשׁ ַמת ָ /כּל ְבּנֵי ֶח ֶלד ָ /ל ְך ְכּ ָ
יוֹצר ָ /כּל ְנ ָשׁ ָמה!"
קוֹל ְבּ ִלי ִנ ְצ ָמת ַ " /הלֲלוּ ֵ

שלמה אבן-צקבל
.1

אשר ירוץ לצודד
צוֹדד ָה ֳע ָפ ִרים ְ /בּ ִמ ְד ַבּר יָם וְ ָה ֵרי ַה ְבּ ָת ִרים –
ֲא ֶשׁר יָרוּץ ְל ֵ
לוּאים ַבּ ֲח ֵצ ִרים  /וְ ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ַח ְד ֵרי ַה ֲח ָד ִרים!
ֲח ַדלִ ,כּי ֵהם ְכּ ִ

.2

דופק עלי דלת
דּוֹפק ֲע ֵלי ֶד ֶלת וְ לֹא ֵ /מאָז ְבּ ָפנָיו ִנ ְנ ֲע ָלה –
ֵ
תּוֹח ָלה.
ַרק הוּא ֲא ֶשׁר ָתּ ָעה וְ ָחַ / -לף לוֹ ְבּ ֶא ֶפס ֲ
אוּכ ָלה?
יך ְ
יך ֶא ְשׁ ְכּ ָחה?  /אוֹ ֶא ְנ ֲע ָלה – ֵא ְ
ִאם ֶא ְפ ְתּ ָחה – ֵא ְ

.3

אני עפר בעפעפיו יצודד
צוֹדד ֱ /אנוֹשׁ ַחיִל וְ יִ פֹּל ַבּ ֲח ָב ָליו –
ֲא ִני ע ֶֹפר ְבּ ַע ְפ ַע ָפּיו יְ ֵ
וְ ַחנּ ִֹתי ֲא ֶשׁר אָחֹן וְ ֶא ְשׁמֹרְ / ,ל ִב ְל ִתּי ֶא ְמ ְנ ָעה טוֹב ִמ ְבּ ָע ָליו".
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יהודה הלוי
.1

ליל גלתה אלי צביה
ֵליל ִגּ ְלּ ָתה ֵא ַלי ְצ ִביָּה ַנ ֲע ָרה
ֶיה וְ ַצ ַמּת ַשׂ ֲע ָרהּ
ַח ַמּת ְל ָחי ָ
ָצהֹב – ְכּ ֵעין א ֶֹדם ְבּ ַכסּוֹתוֹ ֲע ֵלי
ַר ַקּת ְבּד ַֹלח ַלח ְתּמוּנַת ָתּ ֳא ָרהּ –
לוֹתהּ ַתּ ֲא ִדים
ָדּ ְמ ָתה ְכ ֶשׁ ֶמשַׁ ,בּ ֲע ָ
ָה ָרהּ.
ֶשׁף ְבּ ַל ַהב ז ֳ
ֶאת ַע ֲננֵי נ ֶ

.2

עפרה תכבס
יה ְבּ ֵמי
ָע ְפ ָרה ְת ַכ ֵבּס ֶאת ְבּ ָג ֶד ָ
ָה ָרהּ,
ִד ְמ ִעי וְ ִת ְשׁ ְט ֵחם ְל ֶשׁ ֶמשׁ ז ֳ
לֹא ָשׁ ֲא ָלה ֵמי ָה ֲעיָנוֹת – ִעם ְשׁ ֵתּי
ֵעינַי ,וְ לֹא ֶשׁ ֶמשׁ – ְלי ִֹפי ָת ֳא ָרהּ.

.3

לו שחרים
רוּח
פוּני ְב ַ
יִר ְדּ ִ
לוּ ְשׁ ָח ִרים ַ
נוֹפף
גוּפהּ יְ ֵ
יה וְ ָ
ַשּׁק ִפּ ָ
ַה ְמנ ֵ
לוֹמי
ָשׂאוּ ָלהּ ְשׁ ִ
ַענ ִָנים לוּ נ ְ
וֲ
יְרוֹפף
קשׁי ְל ָב ָבהּ ֵ
אָז ְכּ ָמ ְתנָהּ ִ
נוּחה
ַע ָלה ָבּ ֲח ָרה ֲע ֵלי ָעשׁ ְמ ָ
יֲ
ְעוֹפף:
ַר ֲח ִמי ֶאתֲ -א ֶשׁר ֲע ֵדי ָעשׁ י ֵ

.4

יום שעשעתיהו
יוֹם ִשׁ ֲע ַשׁ ְע ִתּיהוּ ֲע ֵלי ִב ְר ַכּי ַ /ויּ ְַרא ְתּמוּנָתוֹ ְב ִאישׁוֹנַי,
ָשׁק וְ לֹא ֵעינַי!
ָשׁק ְשׁ ֵתּי ֵעי ַני ְמ ַת ְע ֵתּ ַע – ֶ /את ָתּ ֳארוֹ נ ַ
נַ

.5

צבית חן שביתני
ית ִני ְבּ ִצ ְבי ְֵך
ְצ ִביַּת ֵחן ְשׁ ִב ִ
וּפ ֶר ְך ֶה ֱע ַב ְד ִתּ ִני ְבּ ִשׁ ְבי ְֵך
ֶ
וּמיּוֹם ַה ְנּדֹד ָבּא ֵבין ְשׁנֵינוּ
ִ
ָפי ְֵך
ְדּמוּת לֹא ֶא ְמ ְצאָה ִנ ְמ ָשׁל ְלי ְ
פּוּח ֲא ַד ְמ ָדּם
וְ ֶא ְסּ ֵעד ְבּ ַת ַ
אַפּ ְך וְ ֶע ְדי ְֵך
ֲא ֶשׁר ֵריחוֹ ְכמֹר ֵ
וְ ַת ְב ִניתוֹ ְכ ָשׁ ַדיִ ְך וְ ֵעינוֹ
ְכּ ֵעין א ֶֹדם ֲא ֶשׁר ִנ ְראָה ְב ֶל ְחי ְֵך:
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.6

.7

אט לי חזק לבב
אַט ִלי ֲחזַק ֵל ָבב ְר ֵפה ָמ ְתנָיִ ם
ַא ִני
ָשׁגוּ ְב ָך ֵעינַי ְל ַב ָדּם ו ֲ
ֶה ֶרף ְל ַעיִ ן ֶתּ ֱא ֶרה ִמ ָתּ ֳא ָר ְך

אַפּיִ ם
אַט ִלי ֲע ֵדי ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָ
אָמנָם ְטהוֹר ֵלב לֹא ְטהוֹר ֵעינָיִ ם
ְ
שׁוֹשׁן ִנזְ ְרעוּ ִכ ְלאָיִ ם
ֶרד וְ ָ
וֶ

ֵאשׁ ֶל ְחיְ ָך ֶא ְח ֶתּה ְל ַכבּוֹת ֵאשׁ ְבּ ֵאשׁ
יקד ְכּמוֹ
אוֹדם ֲא ֶשׁר ִתּ ַ
ָמצֹה ְשׂ ַפת ֶ
חוּטי ְשׁ ִני
לוּאים ֵבּין ְשׁנֵי ֵ
ַחיַּי ְתּ ִ
לֹא ֶא ְמ ְצאָה ַע ָתּה ֵלילוֹת ֵקץ וְ אָז

ֵעת ֶא ְצ ְמאָה ִכי ֶא ְמ ְצאָה בוֹ ָמיִם
קוֹחי ְכּ ֶמ ְל ָק ָחיִ ם
וּמ ְל ַ
ִר ְצ ָפּה ַ
מוֹתי ְבּ ֵבין ַע ְר ָבּיִם . . .
תוֹלע ֲא ָבל ִ
ָ
יוֹמיִם
תוֹך ָ
לֹא ָבא ֱאשׁוּן ַליִל ְבּ ְ

ִכּ ְהיוֹת זְ ַמ ִני ֵבּין י ְֵדי ֶח ְפ ִצי ְכמוֹ

אָבנָיִ ם
חוֹמר וְ ַה ַגּ ְלגַּל ְכּמוֹ ְ
ֶ

מי יתנני כפר
ִמי יִ ְתּנ ִֵני
ֵיני
צוּפי וְ י ִ
ִ
שׁוּעי
ֶאתַ -שׁ ֲע ִ
רוֹעי
ֵעת ֵבּין זְ ִ

ַשׁ ֵק ִני
כּ ֶֹפר ְלע ֶֹפר י ְ
ִמ ֵבּין ְשׁנֵי ִשׂ ְפתוֹת ָשׁ ִני:
ֶאזְ כֹּר וְ טוּב י ְַר ֵחי ֶק ֶדם
ָהיָה ֲא ִחי ֶשׁ ֶמשׁ ר ֵֹדם

יעי
ִמ ִפּיו ְגּ ִב ִ
וּב ִיני
ֵבּינוֹ ֵ
וּת ַח ְבּ ֵר ִני
ְ
ֹשׁק ְל ָב ִבי
עֵ

דוֹלח ִעם א ֶֹדם
ֶא ְמ ֶצה ְב ַ
אַה ָבה ִתּ ְס ָע ֵד ִני
יַד ֲ
יא ִני:
ֵא ָליו וְ לֹא ַת ְח ִט ֵ
ָע ַלי ֲח ָמ ִסי לֹא ָע ָליו

ֵעת ַרב ְכּ ֵא ִבי
ַו ִיּ ְפ ְגּ ָעה ִבי
וַיִּ ְמ ְשׁ ֵכ ִני
ִכּי יִ ְשׂ ְט ֵמ ִני

יוֹם ָר ֳח ִקי ֵמא ָֹה ָליו
יב ִני ֵא ָליו
אוּלי ְי ִשׁ ֵ
ַ
יוֹר ִני
חוּט ִמ ְזּ ָמן זָר ֵ
יוֹר ִני:
ידה ֵ
ַדּ ְר ֵכי ְפ ִר ָ

ידי
יְד ַ
יַם סוּף ִ
ִכּי ַעלְ -כּ ֵב ַדי
ִמיּוֹם ְצ ָע ַדי
עוֹני ְב ֵע ִיני
ִ

מוּל יַם ְדּ ָמ ַעי ַכּ ִצּיּוֹת
ֵעינַי ְבּ ִלי ַר ְח ָמ ִניּוֹת
ָכ ִריּוֹת
ָדּ ְרכוּ ֲא ָרצוֹת נ ְ
יִ ֵתּן ְל ָפנַי יָם ֵשׁ ִני

ֶפּן יִ ְשׁ ְט ֵפ ִני
ֶא ְשׁ ַכּח ְבּ ָדוִ יד
ָל ֵתת ְכּ ָר ִביד
ֶא ְג ַער ְבּ ַמ ְכ ִבּיד

ַמ ֵשׁ ִני:
ֶא ְפ ַחד ,וְ ֵאין ִמי י ְ
טוֹבוֹתי
ָ
ָכּל-זֹאת וְ ֶאזְ כֹּר
ירוֹתי
ַעלַ -מ ֲה ָל ָליו ִשׁ ָ
אוֹתי
אַר ֶבּה ִצ ְב ָ
ֶא ְב ִלי וְ ְ

אַשׁ ִכּיר ֲאז ִֵני
ְ
ָר ֵשׁ ִני
וּלג ְ
ְ
יוֹנָה ְת ַקנֵּן
ֵעת ִשׁיר ֲא ַשׁנֵּן

יר ִני
ַשׁ ִכּ ֵ
ִמ ַדּם זְ ָמן י ְ
יר ִני:
ִנ ָכּר ,וְ לֹא י ִַכּ ֵ
ֵבּין ַה ֲה ַדס ִבּי ִת ְתבּוֹנֵן
אוֹ ַעל-זְ ַמ ִנּי ֶא ְתאוֹנֵן

קוֹלהּ ְתּ ַחנֵּן
ָ

ֵא ַלי ְכּ ַע ְל ָמה ִתּ ְתרוֹנֵן
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בין סירי ביני
דשה אלזמאן
 7ב.

אלקררש תאוה ביני
כן פליו בן אלדיין

כוכבי תבל
כּוֹכ ֵבי ֵת ֵבל ַכּיּוֹם ָח ְברוּ ִ /בּ ְצ ָבא ָמרוֹם לֹא ִנ ְמ ָצא ָכּ ֵהם
ְ
ֵיהם
ימה ֶח ְב ָר ָתםִ ,כּי  /רוּח לֹא ָיבֹא ֵבינ ֶ
ָח ְמ ָדה ִכ ָ
יהם
נוֹת ֶ
כּוֹכב ִמזְ ָרח ָבּא ַל ַמּ ְע ָרב ָ /מ ָצא ֶשׁ ֶמשׁ ִבּ ְב ֵ
ַ
חוּפּת ַע ְנ ֵפי ָעבוֹת ַ /ל ֶשּׁמשׁ ָשֹם א ֶֹהל ָבּ ֶהם.
ֵה ִקים ַ

.8

.9

שער שיבה
ֹאשׁיְ ,ק ַט ְפ ִתּיהוּ ְבי ִָדי.
ידי ֲ /ע ֵלי ר ִ
יְח ִ
יבה ְבּ ֵה ָראוֹת ִ
ְשׂ ַער ֵשׂ ָ
ּדוּדי?"
אַח ַרי ְג ִ
וּמה ַתּ ְע ֶשׂה ְבּבוֹא ְ
יְכ ְל ַתּ ִני ְל ַב ִדּי – ַ /
יב ִני " ָ
ֱה ִשׁ ַ
אם הזמן
ִאם ַה ְזּ ָמן יִ ְהיֶה ֲע ֵלי ר ְֹא ְשׁ ָך ְל ֵצל
גּוּר ֶפּן-יְ ִהי ָמ ָחר ְל ַר ְג ָל ְך ָר ָשׁת
טוּבוֹ ְכּ ֶא ְב ָרה ָהיְ ָתה ָכּנָף ְל ֶבן-
ֶשׁר וְ ִהיא ֶא ְב ָרה ֲע ֵלי ֶבןָ -ק ֶשׁת.
נֶ

.10

יפה מראה פקח עין
יְ ֵפה ַמ ְר ֶאה ְפּ ַקח ַעיִ ן ְר ֵאה ֶאת-
ְנ ִעים שׁ ֶֹמן ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ְלנ ְֶג ָדּ ְך
ֶחזֶה אֹתוֹ וְ יָרוּץ
ְבּ ֶט ֶרם י ֱ
ישׁב ְל ִצ ָדּ ְך.
אָכ ֵלהוּ ֲא ֶשׁר ֵ
ְל ְ

.11

אחי שכל
ָדיו ְלא ְֹר ִחים
ֲא ִחי ֵשׂ ֶכל ֲא ֶשׁר י ָ
ַדּב ְבּנֵי ָעב
וְ ַל ֵה ָל ְך ְבּ ִה ְתנ ֵ
ְמ ֵלאָה ִמ ְנּ ִעים א ֶֹכל ְתּנ ִֵני
טוּפים ֵהם ְבּ ָר ָעב.
ְלנ ְֶג ָדּם ִכּי ֲע ִ

.12

כלי מכיל
ְכּ ִלי ֵמ ִכיל ְל ֵאין ַתּ ְכ ִלית וְ ֵק ֶצה
ֹאחזֵהוּ
וְ הוּא ָקטֹן ְבּי ְָד ָך ת ֲ
וְ ָרחוֹק ִמ ְמּ ָך ִל ְתפֹּשׂ ֲא ֶשׁר-בּוֹ
וְ ִאם ַעיִן ְבּ ַעיִן ֶתּ ֱחזֵהוּ.
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.13

ומה דקה ורקה
ַח ָל ָקה
וּמה ַד ָקּה וְ ַר ָקּה ו ֲ
ֶ
וְ ִא ֶלּ ֶמת ְמ ַד ֶבּ ֶרת ְבּ ָחזְ ָקה
ישׁית
אָדם ֲח ִר ִ
וְ ה ֶֹרגֶת ְבּנֵי ָ
יקה.
יה ֵמ ִר ָ
ילים ְבּמוֹ ִפ ָ
וְ ַדם ֵא ִ

.14

ומה מת על-פני ארץ
וּמה ִמת ַעלְ -פּנֵי ֶא ֶרץ ְמ ֻשׁ ָלּח
ֶ
ָשׁים
וְ ָערוֹם י ְִק ְבּרֻהוּ ָה ֲאנ ִ
יוֹליד
ֻרתוֹ וְ ִ
תּוֹך ְקב ָ
וְ יִ ְחיֶה ְ
ֻלּם ְל ֻב ִשׁים.
ֵצאוּ כ ָ
יְל ִדים י ְ
ָ

.15

ומה בכה בלי עין
וּמה בּ ָֹכה ְבּ ִלי ַעיִן וְ ַע ְפ ַעף
ַ
ְבּ ִב ְכיָהּ יִ ְשׂ ְמחוּ ָבּ ִנים וְ אָבוֹת
וְ ֵעת ִתּ ְשׂ ַחק וְ לֹא ִת ְב ֶכּה ְב ֵעינָהּ
ְבּ ָשׂ ֲח ָקהּ ַתּ ֲע ִציב ָכּלַ -ה ְלּ ָבבוֹת.

.16

ליל הנדד הארך
אַחר
ֵליל ַה ְנּדֹד ַה ֲא ֵר ְך וְ ִה ְת ֵ
ידים נ ְֹס ִעים ָמ ָחר
יְּד ִ
ִכּי ַה ִ
וּפרֹשׂ
ַה ָלה ְ
וּל ִא ְטּ ָך ִה ְתנ ֲ
ְ
ָה ֵרי ַשׁ ַחר ְכּנַף ִמ ְשׁ ָחר
ַעל-ז ֳ
ֶשׂם
וּב ִכי ְשׂ ֵתּי ֵעינַי ֱהיֵה ג ֶ
ְ
יִס ָחר
ֵעת ַתּ ֲעצֹר ִר ְכ ָבּם וְ לֹא ְ
וִ יגוֹן ְל ָב ִבי ַק ְדּ ֵמם ַבּ ְענַן
יִראוּ ֲעלוֹת ַשׁ ַחר
חשׁ ְך ְל ַבל ְ
ֶ
חוֹתי
אַנ ַ
ירי ֵצא ְב ְ
ַע ַשׁן ְנ ִח ַ
וְ
ֵחר
ַה ֵכּס ְבּ ַל ַבּת ֵאשׁ ֲא ֶשׁר י ָ
יוּכלוּ ִל ְרחֹק
יך ְ
ַעד י ְֵדעו ֵא ְ
אָה ִלי ַעד יוֹם ֲא ֶשׁר ֶא ְב ָחר.
ֵמ ֳ

60

Cole, Dream of the Poem

.17

ידענוך נדד
דוּמים.
ַחל ְק ִ
ַחל ַה ְבּ ִכי – נ ַ
לוּמים / ,וְ נ ַ
ימי ֲע ִ
נוּךְ ,נדוֹדִ ,מ ֵ
יְד ְע ָ
ַ
ָמים!
ָמים? וְ ֵאין ָעוֹן ְלי ִ
ֲהרֹב ִעם ַה ְזּ ָמן ַעל לֹא ֲח ָטאָה?  /וְ ִעם י ִ
רוֹמים –
ְפּ ָל ִכים ֵהם ְבּ ַקו ֶצ ֶדק יְרוּצוּן / ,וְ ֵאין ִנ ְפ ָתּל וְ ִע ֵקּשׁ ַבּ ְמּ ִ
שׁוּמים.
יה ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֵאל ְר ִ
ֲהזֶה ָח ָדשׁ? וְ ֵאין ֵתּ ֵבל ֲח ָד ָשׁה  /וְ ֻח ֶקּ ָ
תוּמים,
ֻלּם ְ /בּ ַט ַבּ ַעת י ְִמין ֶע ְליוֹן ֲח ִ
יה? וְ כ ָ
יך יִ ְשׁנוּ ְד ָב ֶר ָ
וְ ֵא ְ
וְ ָכל ִס ָבּה ְמצוּאָה ַב ְמּ ִס ָבּה  /וְ ָכל ָח ָדשׁ ְכּ ָבר ָהיָה ְפ ָע ִמים!
הוֹציא ִמ ְלּאֹם ֶא ָחד ְל ֻא ִמּים,
וְ לֹא ֻח ַבּר ֱאנוֹשׁ ִכּי ִאם ְל ֶפ ֶרדְ / ,ל ִ
לוּלא ִנ ְפ ְרדוּ ֵמאָז ְבּנֵי ִאישֲׁ / ,אזַי לֹא ָמ ְלאָה ֶא ֶרץ ֲע ָמ ִמים.
וְ ֵ
ֵרע / ,וּבוֹ ִשׁקּוּי וְ ָר ָקב ָל ֲע ָצ ִמים.
יטב וְ י ַ
וְ יֵשׁ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ַ
עוּמים –
ָעיו ַה ְזּ ִ
ְבּ ִה ְת ַק ֵצּף ֱאנוֹשׁ יוֹמוֹ יְ ַק ֵלּל  /וְ יִ קֹּב ֶאת ְרג ָ
ימים.
וְ הוּא ַהיּוֹם ְי ָב ְרכוּהוּ ֲא ֵח ִרים ֲ /א ֶשׁר אוֹתוֹ יְ ַבלּוּ ַב ְנּ ִע ִ
חוֹלה ְר ָת ִמים,
וְ ָכל ַמ ְא ָכל ְבּ ִפי ָב ִריא ְכּנ ֶֹפת –  /וְ ַהנּ ֶֹפת ְבּ ִפי ֶ
ַע ָל ִמים –
אוֹרים ְבּ ֵעינָיו  /וְ לֹא י ְִר ֵאם וְ ֵהם לֹא נ ֲ
ֶח ְשׁכוּ ִ
דוֹאג י ְ
וְ ֵ
יוֹרדוֹת זְ ָר ִמים!
משׁה ,וְ ֵהם ְ
יהם ְ /לנוֹד ֶ
ְכּ ֵעינַי יוֹם ְשׁכֹן ָענָן ֲע ֵל ֶ
וּמ ְח ַצב ַה ְכּ ָת ִמים,
ְמקוֹר ָח ְכ ָמהֲ ,א ֶשׁר ֶא ְמ ָצא ְבּ ִפיהוּ ְ /מקוֹם ַה ָפּז ַ
תוּמים,
ַפשׁוְֹ / ,בּעוֹד ִר ְכ ֵבי ְנדוֹד ֵאינָם ְר ִ
ַפ ִשׁי ְבּנ ְ
יְדידוּת ָק ְשׂ ָרה נ ְ
ִ
ָמים ְשׁ ֵל ִמים.
ידה  /וְ ִא ָתּנוּ ְבנֵי י ִ
ַפ ִשׁי ְפ ִר ָ
ְבּעוֹד לֹא ִנ ְסּ ָתה נ ְ
אוֹמים,
יְל ַד ְתנוּ ְת ִ
אַה ָבה ָ
וּבת ְ
רוּדיםַ / ,
ָמים ְפּ ִ
יְלדוּנוּ ְבנוֹת י ִ
ָ
יוֹנ ֵקי שֹׁד ְשׁ ֵדי ַבת ַה ְכּ ָר ִמים!
מוּנים ַעל ֲערוּ ַגת ַה ְבּ ָש ִֹמים / ,וְ ְ
ֱא ִ
יך ֲע ֵלי ָה ֵרי ְב ָת ִרים ְ – /תּמוֹל ָהיוּ ְב ָך ָה ֵרי ְב ָשׂ ִמים –
זְ ַכ ְר ִתּ ָ
גוֹל ָלה ְב ָד ִמים.
גוֹל ִלים ְבּ ִד ְמ ָעה / ,וְ ַה ִדּ ְמ ָעה ְמ ָ
וְ ַע ְפ ַע ַפּי ְמ ָ
חוֹל ִמים.
ָמים ֲ /ע ַב ְרנוּמוֹ וְ ָהיִ ינוּ ְכּ ְ
יך וְ ִנזְ ַכּ ְר ִתּי ְלי ִ
זְ ַכ ְר ִתּ ָ
לוֹמים,
וּב ִפיו ְשׁ ִ
יר ָך ִלי זְ ָמן בּוֹגֵד ְבּ ָכל ִאישׁ ֲ /א ֶשׁר ִלבּוֹ ְק ָרב ְ
ֱה ִמ ְ
שׁוּמים.
מוּרת ַמ ְנּ ָך ָח ִציר וְ ִ
יהם ְ /תּ ַ
ֲא ַד ֶבּר ָבּם ,וְ ִאם ֶא ְמ ָצא ְבּ ִפ ֶ
ֵיהם ֲח ָכ ִמים,
ַח ָמ ִתי ַעל ְפּ ָת ִאים ֲ /א ֶשׁר ֵה ָמּה ְב ֵעינ ֶ
ֲח ָמ ִסי ו ֲ
ָתי ְק ָס ִמים,
יהם ֱאמוּנוֹת  /וְ ָק ְראוּ ֵשׁם ֱאמוּנ ִ
ֲא ֶשׁר ָק ְראוּ ְל ִשׁ ְק ֵר ֶ
נוּמים.
יהם  /וְ ָשׂ ְמחוּ ָבם ,וְ ִאם ֵה ָמּה ְצ ִ
ֲא ֶשׁר ז ְָרעוּ וְ ָק ְצרוּ ִשׁ ֳבּ ֵל ֶ
ימים,
וְ ִחיצוֹנֵי ְד ַבר ָח ְכ ָמה ֲח ָר ִשׂים ְ /ל ַכסּוֹת ַה ְפּ ִנ ִינים ַה ְפּ ִנ ִ
אוֹציא ִמ ְגּ ָנזָיו ַה ְלּ ָשׁ ִמים,
וְ ִלי נֵרוֹת ֲא ַח ֶפּשָׂ -בּם ֲח ָד ָריו  /וְ ִ
ֻמּים!
ֻמּ ִתי ֲאל ִ
וְ לֹא ֶא ְשׁקֹט ֲע ֵדי ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן ְ /בּ ָח ְכ ָמה ַל ֲאל ָ
ָמים?
יתיוֲ / :ע ֵלי אַף ַה ֲחזִ יר ַמה ַל ְנּז ִ
וְ ָס ָכל ִכּי יְ ַב ֶקּשׁ-סוֹד ֲע ִנ ִ
ֶרע ֲא ַב ֵקּשׁ ֲ /ע ָננַי ַל ֲערֹף ָע ָליו ְגּ ָשׁ ִמים?
יך ַעל לֹא ְמקוֹם ז ַ
וְ ֵא ְ
ָקל ,וְ ִנ ְד ֶמה ְ /כּמוֹ צ ֶֹר ְך ְנ ָשׁ ָמה ַל ְגּ ָשׁ ִמים,
וְ ָצ ְר ִכּי ַל ְזּ ָמן נ ֵ
ָב ַתם ְצ ָל ִמים.
ילוּה ְתּ ַחיֵּם / ,וְ ִאם ִנ ְלאוּ – ֲעז ָ
יְכ ָ
ֲא ֶשׁר ִמ ֵדּי ִ
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עבדי זמן
ַע ְב ֵדי זְ ָמן ַע ְב ֵדי ֲע ָב ִדים ֵהם – ֶ /ע ֶבד ֲאדֹנָי הוּא ְל ַבד ָח ְפ ִשׁי:
ַפ ִשׁי.
אָמ ָרה נ ְ
ַעל ֵכּן ְבּ ַב ֵקּשׁ ָכּל ֱאנוֹשׁ ֶח ְלקוֹ ֶ " /ח ְל ִקי ֲאדֹנָי!" ְ

.19

אלי רפאני
אַפּ ְך וְ ֶא ָסּ ֶפה!
ֶח ֶרה ָ
ֵא ִלי ְר ָפ ֵא ִני וְ ֵא ָר ֵפא / ,אַל י ֲ
וּבין ָר ֶפה.
וּבין ָחזָק ֵ
וּמ ְר ָק ִחי ְל ָך – ֵבּין טוֹב ֵ /בּין ַרעֵ ,
ַס ִמּי ֶ
ָפה.
אָניַ / ,על ַדּ ְע ְתּ ָך ָה ַרע וְ ַהיּ ֶ
אַתּה ֲא ֶשׁר ִתּ ְב ַחר וְ לֹא ִ
ָ
צוֹפה.
פוּאָת ָך ֲא ִני ֶ
ְ
פוּאָתי ֲא ִני ִנ ְס ָמ ְך – ַ /רק ֶאל ְר
ִ
לֹא ַעל ְר

.20

לקראת מקור חיי אמת
אָקוּצה.
ָ
אָרוּצה – ַ /על ֵכּן ְבּ ַחיֵּי ָשׁוְ א וְ ִריק
ָ
ִל ְק ַראת ְמקוֹר ַחיֵּי ֱא ֶמת
יצה.
אַע ִר ָ
ַמּ ִתי ְל ַבד / ,לֹא ֶא ֱערֹץ ִבּ ְלתּוֹ וְ לֹא ְ
ִל ְראוֹת ְפּנֵי ַמ ְל ִכּי ְמג ָ
יצה.
אָק ָ
עוֹלם וְ לֹא ִ
ישׁן ְשׁנַת ָ
ִמי יִ ְתּנ ִֵני ַל ֲחזוֹתוֹ ַב ֲחלוֹם! ִ /א ַ
חוּצה.
לוּ ֶא ֱחזֶה ָפנָיו ְבּ ִל ִבּי ַביְ ָתה –  /לֹא ָשׁ ֲאלוּ ֵעינַי ְל ַה ִבּיט ָ

.21

.22

כל כוכבי בקר
יהם ִמ ְמּ ָך יַזְ ִהירוּ,
ָה ֵר ֶ
ָשׁירוִּ / ,כּי ז ֳ
כּוֹכ ֵבי ב ֶֹקר ְל ָך י ִ
ָכּל ְ
ַא ִדּירוּ,
ֶא ָדר י ְ
עוֹמ ִדים ַעל ִמ ְשׁ ְמרוֹת ַ /ליִל וְ יוֹם ֵשׁם נ ֱ
וּבנֵי ֱאל ִֹהים ְ
ְ
ָעירוּ!
ית ָך י ִ
דוֹשׁים ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם ,וְ ָכל ַ /שׁ ַחר ְל ַשׁ ֵחר ֵבּ ְ
וּק ַהל ְק ִ
ְ
יחידה שחרי האל
אַפּיו!
יר ְך ְבּ ָ
ידהַ ,שׁ ֲח ִרי ָה ֵאל וְ ִס ָפּיו / ,וְ ִכ ְקט ֶֹרת ְתּ ִני ִשׁ ֵ
יְ ִח ָ
ֹאמ ִרי ִכּי ֱא ֶמת ֵהם ָכּל ְכּ ָשׁ ָפיו,
ֵך / ,וְ ת ְ
ֲהלֹא ִאם ִתּ ְר ְדּ ִפי ַה ְב ֵלי זְ ַמנּ ְ
נוּמה ִמ ְנּ ָשׁ ָפיו –
יוֹמ ְך  /וְ ֶת ְע ַרב ָל ְך ְתּ ָ
יל ְך וְ ֵ
אַח ָריו ֵל ֵ
וְ ֵתזְ ִלי ֲ
ָפיו.
יִיבשׁוּ ָמ ָחר ֲענ ָ
אוּמהֲ / ,א ָבל ֵעץ ְ
ָדיִ ְך ְמ ָ
ְדּ ִעי ִכּי ֵאין ְבּי ַ
ָפיו:
וּמ ְל ֵכּ ְך ֲ /א ֶשׁר ָבּאת ַל ֲחסוֹת ַתּ ַחת ְכּנ ָ
ֲהיִי ִל ְפנֵי ֱאל ַֹהיִ ְך ַ
אַפּיו!
לוֹהּ ַחי ְבּ ָ
ְשׁמוֹ יִ ְג ַדּל וְ י ְִת ַק ַדּשׁ ְבּ ִפי כֹל ֲ /א ֶשׁר ִנ ְשׁ ַמת ֱא ַ

.23

יה אנה אמצאך
ֶע ָלם!
ַע ֶלה וְ נ ְ
קוֹמ ָך נ ֲ
יָהּ אָנָה ֶא ְמ ָצ ֲא ָך? ְ /מ ְ
עוֹלם! . . .
בוֹד ָך ָמ ֵלא ָ
וְ אָנָה לֹא ֶא ְמ ָצ ֲא ָך? ְ /כּ ְ
יך,
את ָ
ָדּ ַר ְשׁ ִתּי ִק ְר ָב ְת ָךְ / ,בּ ָכל ִל ִבּי ְק ָר ִ
יך.
את ָ
אתי ְמ ָצ ִ
את ָך – ִ /ל ְק ָר ִ
אתי ִל ְק ָר ְ
וּב ֵצ ִ
ְ
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ידעתני בטרם תצרני
רוּח ָך ִבי – ִתּ ְצּ ֵר ִני.
יְד ְע ַתּ ִני ְבּ ֶט ֶרם ִתּ ְצּ ֵר ִני / ,וְ ָכל עוֹד ֲ
ַ
ֲהיֶשׁ ִלי ַמ ֲע ָמדִ ,אם ֶתּ ְה ְדּ ֵפ ִני / ,וְ ִאם ִלי ַמ ֲה ָל ְךִ ,אם ַתּ ְע ְצ ֵר ִני?
אוּכל ֲעשׂה ַעד ַתּ ְעזְ ֵר ִני?
וּמה ַ
וּמ ְח ָשׁ ִבי ְבי ְָד ָך! ָ /
וּמה א ַֹמר? – ַ
ָ
צוֹנ ָך ַת ְע ְט ֵר ִני,
יך ְבּ ֵעת ָרצוֹן – ֲענ ִֵני  /וְ ַכ ִצּנָּה ְר ְ
ְדּ ַר ְשׁ ִתּ ָ
ֲר ִני!
יר ָך  /וְ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ְל ַב ֵר ְך עוֹר ֵ
ימ ִני ְל ַשׁ ֵחר ֶאת ְדּ ִב ְ
ֲה ִק ֵ

.25

יעלת חן ממעונה רחקה
כּוֹעס – וְ ָל ָמּה ָצ ֲח ָקה?
אוֹה ָבהּ ֵ
ַע ַלת ֵחןִ ,מ ְמּעוֹנָהּ ָר ֲח ָקהֲ / ,
יֲ
וּבנוֹת ֲע ָרב ַ /ה ְמ ַב ְקשׁוֹת ַל ֲחשֹׁק דּוֹד ָח ְשׁ ָקה!
ָצ ֲח ָקה ַעל ַבּת ֱאדוֹם ְ
ַע ָלה ַעל ַה ְצּ ִבי ִה ְת ַר ְפּ ָקה?
יִדמוּ ֱא ֵלי  /י ֲ
יך ְ
ֵהן ְפּ ָר ִאים ֵהם – וְ ֵא ְ
נוֹרהֵ ,אי ֲארוֹן ַ /ה ְבּ ִריתֵ ,אי ַה ְשּׁ ִכינָה ָדּ ְב ָקה?
ֵאי ְנבוּאָהֵ ,אי ְמ ָ
בּוּה – וְ ִהיא ֵאשׁ ִנ ְשּׂ ָקה!
אַה ָבהִ / ,כּי ְת ַכ ָ
אַלְ ,מ ַשׂ ְנאַי ,אַל ְתּ ַכבּוּ ֲ

.26

יונת רחוקים נדדה יערה
ַע ָרה.
ַע ָרה ָ /כּ ְשׁ ָלה וְ לֹא י ְָכ ָלה ְל ִה ְתנ ֲ
ֲדה י ֲ
חוֹקים נָד ָ
יוֹנַת ְר ִ
סוֹע ָרה,
סוֹח ָרה ֲ
דוֹדהּ ֲ
חוֹפ ָפה ָ /ס ִביב ְל ָ
נוֹפ ָפהֲ ,
עוֹפ ָפהִ ,ה ְת ֲ
ִה ְת ֲ
אַך ָח ְפ ָרה ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ָשׁ ֲע ָרה.
מוֹע ָדהּ – ְ /
ַתּ ֲחשֹׁב ֶא ֶלף ְל ֵקץ ֲ
וַ
ַפ ָשׁהּ ֶאל ְשׁאוֹל ֶה ֱע ָרה –
דּוֹ ָדהּ – ֲא ֶשׁר ִענָּהּ ְבּא ֶֹר ְך ְנדוֹד ָ /שׁ ִנים ,וְ נ ְ
בּוֹע ָרה.
אָמ ָרה "לֹא ֶאזְ ְכּ ָרה עוֹד ְשׁמוֹ!" ַ /וי ְִהי ְבתוֹך ִל ָבּהּ ְכּ ֵאשׁ ֲ
ֵהן ְ
ֶשׁ ֲע ָך ָפּ ֲע ָרה,
יה ְל ַמ ְלקוֹשׁ י ְ
ָל ָמּה ְכאוֹיֵב ִתּ ְהיֶה ָלּהּ? וְ ִהיא ִ /פּ ָ
נוֹא ָשׁה – ִ /אם ָכּ ְב ָדה ִב ְשׁמוֹ וְ ִאם ָצ ֲע ָרה.
ַפ ָשׁהּ וְ לֹא ֲ
ַתּ ֲא ִמין נ ְ
וַ
יביו ֵאשׁ ְמאֹד ִנ ְשׂ ֲע ָרה!
ֶח ַרשׁ – ַ /על ָכּל ְס ִב ָ
יָבוֹא ֱאל ֵֹהינוּ וְ אַל י ֱ

.27

נמת ונרדמת
ַמ ָתּ וְ ִנ ְר ַדּ ְמ ָתּ וְ ָח ֵרד ַק ְמ ָתּ – ָ /מה ַה ֲחלוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָח ַל ְמ ָתּ?
נְ
אַתּה ַר ְמ ָתּ?
ַא ָך ִ /כּי ַדל וְ ִכי ָשׁ ֵפל – וְ ָ
לוֹמ ָך ֶה ְר ֲא ָך שׂוֹנ ֲ
אוּלי ֲח ְ
ַ
ָע ְמ ָתּ!
ַאוָה ִ /מ ֶבּןְ -גּ ִב ְר ְתּ ָך ֲא ֶשׁר ז ַ
ִא ְמרוּ ְל ֶבןָ -הגָרֱ :אסֹף יַד גּ ֲ
אוּלי ְבּ ָה ִקיץ ֵכּן ְכּ ָבר ָשׁ ַמ ְמ ָתּ,
שׁוֹמם ַבּ ֲחלוֹם – ַ /
יך וְ ֵ
ית ָ
ָשׁ ָפל ְר ִא ִ
ָמ ְמ ָתּ.
ַאוָהֵ / ,תּבוֹשׁ וְ ֶת ְח ַפּר ֵמ ֲא ֶשׁר ז ַ
וּשׁנַת ְתּ ַת"ץ ֻתּ ַתּץ ְל ָך ָכּל גּ ֲ
ְ
וּמה ָע ַצ ְמ ָתּ?
אַתּ ֲא ֶשׁר ִנ ְק ָרא ְשׁ ָמ ְך ֶפּ ֶרא ֱאנוֹשׁ ַ /מה ָכּ ְב ָדה י ְָד ָך ֶ
ַה ְ
ישׁי זְ בוּל ִנ ְל ַח ְמ ָתּ,
ַא ֶשׁר ְבּ ַק ִדּ ֵ
אַתּ ְמק ָֹרא ֻפּם ְמ ַמ ֵלּל ַר ְב ְר ָבן  /ו ְ
ַה ְ
רוֹמ ְמ ָתּ,
את וְ ִה ְת ַ
אַח ִרית ָבּ ָ
אַתּ ֲח ַסף ִטי ָנא ְבּ ַר ְג ֵלי ַפ ְרזְ ָלא ָ /בּ ֲ
ַה ְ
אַבנָא ִדי ְמ ָחת ַ /צ ְל ָמא וְ ִשׁ ֵלּם ָל ְך ֲא ֶשׁר ִה ְק ַדּ ְמ ָתּ!
ָפ ָף ֵאל ְבּ ְ
אוּלי ְנג ְ
ַ
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מאז מעון האהבה היית
ית.
ית – ָ /חנוּ ֲא ָה ַבי ַבּ ֲא ֶשׁר ָח ִנ ָ
אַה ָבה ָהיִ ָ
ֵמאָז ְמעוֹן ָה ֲ
ית.
ְענּוּ ֶאת ֲא ֶשׁר ִע ִנּ ָ
יבי ָע ְרבוּ ִלי ַעל ְשׁ ָמ ְךָ / ,עזְ ֵבם – י ַ
תּוֹכחוֹת ְמ ִר ַ
ְ
ית.
רוֹנ ָך אוֹיְ ַבי – ָוא ֲֹה ֵבם ִ /כּי ָר ְדפוּ ָח ָלל ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
ָל ְמדוּ ֲח ְ
ית –
ית ִיני ֲא ִניִ / ,כּי לֹא ֲא ַכ ֵבּד ֶאת ֲא ֶשׁר ָבּזִ ָ
ית ִני ְבּזִ ִ
ִמיּוֹם ְבּזִ ַ
ית.
ַח ָל ְת ָך זֹאת ֲא ֶשׁר ָפּ ִד ָ
ַעם וְ ִת ְשׁ ַלח עוֹד ְפּדוּת ֶ /אל נ ֲ
ַע ָבר-ז ַ
ַעד י ֲ

.29

אדני נגדך כל תאותי
אַע ֶלנָּה ַעל ְשׂ ָפ ִתי.
ָתי / ,וְ ִאם לֹא ֲ
ֲאדֹנָי! נ ְֶג ְדּ ָך ָכל ַתּ ֲאו ִ
וּמי יִ ֵתּן וְ ָתבוֹא ֶשׁ ֱא ָל ִתי,
צוֹנ ָך ֶא ְשׁ ֲא ָלה ֶרגַע – וְ ֶא ְגוַעִ / ,
ְר ְ
ָתי!
ָשׁ ְנ ִתּי וְ ָע ְר ָבה ִלּי ְשׁנ ִ
רוּחי ְבּי ְָד ָך  /וְ י ַ
אַפ ִקיד ֶאת ְשׁאָר ִ
וְ ְ
מוֹתי,
מוֹתי ְב ַחיַּי / ,וְ ִאם ֶא ְד ַבּק ְבּ ָך – ַחיַּי ְבּ ִ
ְבּ ָר ְח ִקי ִמ ְמּ ָך – ִ
בוֹד ִתי וְ ָד ִתי.
וּמה ִתּ ְהיֶה ֲע ָ
ֲא ָבל לֹא ֵא ְד ָעה ַבּ ָמּה ֲא ַק ֵדּםַ / ,
בוּתי,
יךֲ ,אדֹנָיַ ,ל ְמּ ֵד ִני / ,וְ שׁוּב ִמ ַמּ ֲא ַסר ִס ְכלוּת ְשׁ ִ
ְדּ ָר ֶכ ָ
נוּתי,
הוֹר ִני ְבּעוֹד יֶשׁ ִבּי יְ כ ֶֹלת ְ /ל ִה ְת ַענּוֹת ,וְ אַל ִתּ ְבזֶה ֱע ִ
וְ ֵ
יִכ ַבּד ְק ָצ ִתי ַעל ְק ָצ ִתי,
ְבּ ֶט ֶרם יוֹם ֱא ִהי ָע ַלי ְל ַמ ָשּׂא / ,וְ יוֹם ְ
ֹאכל ֲ /ע ָצ ַמי ָעשׁ וְ ִנ ְלאוּ ִמ ְשּׂ ֵא ִתי,
וְ ֶא ָכּנַּע ְבּ ַעל ָכּ ְר ִחי ,וְ י ַ
נוֹתי.
נוֹתם ַתּ ֲח ִ
וּב ְמקוֹם ַתּ ֲח ָ
בוֹתיִ / ,
ָסעוּ ֲא ַ
וְ ֶא ַסּע ֶאל ְמקוֹם נ ְ
ַח ָל ִתי.
אוּלם ִכּי ְבּ ִב ְטנָהּ נ ֲ
תּוֹשׁב ֲא ִני ַעל גַּב ֲא ָד ָמה / ,וְ ָ
ְכּגֵר ָ
יתי?
וּמ ַתי גַּם ֲא ִני ֶא ְע ֶשׂה ְל ֵב ִ
ַפ ָשׁםָ / ,
עוּרי ַעד ֲהלֹם ָעשׂוּ ְלנ ְ
ְנ ַ
יתי!
אַח ִר ִ
ָע ִני ְל ַב ֵקּשׁ ֲ
ָתן ְבּ ִל ִבּי ְ /מנ ַ
עוֹלם ֲא ֶשׁר נ ַ
וְ ָה ָ
ָתי?
עוֹדי ֲ /א ִסיר יִ ְצ ִרי וְ ֶע ֶבד ַתּ ֲאו ִ
יוֹצ ִרי – ְבּ ִ
יכה ֶא ֱעבֹד ְ
וְ ֵא ָ
חוֹתי?
וּמ ָחר ִתּ ְהיֶה ִר ָמּה ֲא ִ
יכה ַמ ֲע ָלה ָר ָמה ֲא ַב ֵקּשׁ – ָ /
וְ ֵא ָ
יטב ָמ ֳח ָר ִתי?
טוֹבה ְל ָב ִבי / ,וְ לֹא ֵא ַדע – ֲהיִ ַ
יִיטב ְבּיוֹם ָ
יך ַ
וְ ֵא ְ
לוֹתי,
ָמים וְ ַה ֵלּילוֹת ֲע ֵר ִבים ְ /ל ַכלּוֹת ֶאת ְשׁ ֵא ִרי ַעד ְכּ ִ
וְ ַהיּ ִ
יתי.
יתי / ,וְ ֶל ָע ָפר ְי ִשׁיבוּן ַמ ֲח ִצ ִ
רוּח ְיזָרוּן ַמ ֲח ִצ ִ
וְ ָל ַ
לוֹתי?
עוּרי ַעד ְבּ ִ
יִר ְדּ ֵפ ִני ְ /כּאוֹיֵב ִמ ְנּ ַ
וּמה א ַֹמר – וְ יִ ְצ ִרי ְ
ָ
ָתי?
ָתי – ַמה ְמּנ ִ
וּמה ִלי ַבּזְ ָמן – ִאם לֹא ְרצוֹ ְנ ָך?  /וְ ִאם ֵא ְינ ָך ְמנ ִ
ַ
סוּתי
שׁוֹלל וְ ָערֹם  /וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְל ַב ָדּהּ ִהיא ְכ ִ
ֲא ִני ֳמ ַמּ ֲע ְִשׂים ָ
ָתי!
יך ָלשׁוֹן וְ ֶאשׁאַל? ֲ /אדֹנָי ,נ ְֶג ְדּ ָך ָכל ַתּ ֲאו ִ
אַא ִר ְ
וְ עוֹד ָמה ֲ
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מי יתנני עבד
לוֹהּ עוֹ ֵשׂ ִני,
ִמי יִ ְתּנ ִֵני ֶ /ע ֶבד ֱא ַ
יב ִני!
ַק ִר ֵ
יר ֲח ֵק ִני ָ /כּל דּוֹד וְ הוּא י ְ
וִ ַ
ית,
ַפ ִשׁי וְ גֵוִ י ָק ִנ ָ
רוֹעי / ,נ ְ
יוֹצ ִרי וְ ִ
ְ
ית,
בוֹתי ָר ִא ָ
וּמ ְח ְשׁ ַ
ַבּ ְנ ָתּ ְל ֵר ִעי ַ /
ית.
ֵר ָ
אָר ִחי וְ ִר ְב ִעי  /וְ ָכל ְדּ ָר ַכי ז ִ
ְ
יל ִני!
ִאם ַתּ ְעזְ ֵר ִני – ִ /מי זֶה ֲא ֶשׁר י ְַכ ְשׁ ֵ
יר ִני?
ַתּ ֵ
אוֹ ַת ְע ְצ ֵר ִני – ִ /מי ִב ְל ְתּ ָך י ִ
יך,
רוֹבים ֵא ֶל ָ
ָהמוּ ְק ָר ַבי ִ /ל ְהיוֹת ְק ִ
יך,
יְר ֲחקוּם ֵמ ָע ֶל ָ
אוּלם ֲע ָצ ַבי ַ /
ָ
יך,
ָל ָ
יבי ֵ /מ ַעל ְנ ִתיב ַמ ְעגּ ֶ
יַטּוּ ְנ ִת ַ
יכ ִני,
יָהַּ ,ל ְמּ ֵד ִני ַ /בּ ְא ִמ ְתּ ָך ַה ְד ִר ֵ
יע ִני!
וּלאַט ְנ ֵח ִני ַ /ב ִדּין ,וְ אַל ַתּ ְר ִשׁ ֵ
ְ
צוֹנ ָך ִמ ְת ַר ֶפּה,
ַא ִני ְב ֶע ְדנָה ַ /ל ְעשׂוֹת ְר ְ
וְ
ַא ַצ ֶפּה?
ַחל ו ְ
אַף ִכּי ְבזִ ְקנָה – ַ /מה זֶּה ֲאי ֵ
אַל ,נָא ְר ָפא נָאִ / ,כּי ִע ְמּ ָךֵ ,אלַ ,ה ַמּ ְר ֵפּא.
יוֹם ִתּ ְתּ ֵשׁ ִני  /זִ ְקנָה ,וְ כ ִֹחי יִ ְנ ֵשׁ ִני,
צוּרי ,וְ אַל ַתּ ַעזְ ֵב ִני!
אַל ִתּ ְטּ ֵשׁ ִניִ / ,
ָעי,
ַדּ ָכּא וְ ֻא ְמ ָלל ֵ /א ֵשׁב ,וְ ָח ֵרד ִל ְרג ַ
תּוּעי,
שׁוֹלל ֵ /א ֵל ְך ְבּ ַה ְב ֵלי ַת ְע ַ
ָערֹם וְ ָ
וּפ ָשׁ ַעי,
חוֹלל ֵ /מרֹב ֲח ָטאַי ְ
ַא ִני ְמ ָ
וְ
יל ִני,
וּב ִיני ָ /עוֹן ֲא ֶשׁר י ְַב ִדּ ֵ
ֵבּ ְינ ָך ֵ
אוֹר ָך ֵע ִיני!
ַח ְשׂ ֵכ ִני ִ /ל ְראוֹת ְבּ ֶ
ַויּ ְ
כוּת ָך,
בוֹדת ַמ ְל ְ
ַה ֵטּה ְל ָב ִבי ַ /ל ְעבֹד ֲע ַ
ֹהוּת ָך,
וּמ ֲח ָשׁ ִבי ַ /ט ֵהרְ ,ל ֵד ָעה ֱאל ְ
ַ
אוּת ָך,
אַחר ִר ְפ ְ
וּב ֵעת ְכּ ֵא ִבי  /אַל נָא ְת ֵ
ְ
וּת ַענּ ִֵני,
ֵא ִליֲ ,ענ ִֵני / ,אַל ֶתּ ֱח ֶשׂה ְ
בדּ ְךִ :הנּ ִֵני!
ֶאמֹר ְל ַע ָ
ֵשׁ ִנית ְקנ ִֵני  /ו ְ
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ציון הלא תשאלי
יריִ ְך,
ִציּוֹןֲ ,הלֹא ִת ְשׁ ֲא ִלי ִל ְשׁלוֹם ֲא ִס ַ
ֶתר ֲע ָד ַריִ ְך?
לוֹמ ְך וְ ֵהם י ֶ
דּוֹר ֵשׁי ְשׁ ֵ
ְ
ימן ְשׁלוֹם
וּמ ָצּפוֹן וְ ֵת ָ
וּמזְ ָרח ִ
ִמיָּם ִ
ָרחוֹק וְ ָקרוֹב ְשׂ ִאי ִמכֹּל ֲע ָב ַריִ ְך,
נוֹתן ְדּ ָמ ָעיו ְכּ ַטל-
וּשׁלוֹם ֲא ִסיר ַתּ ֲאוָהֵ ,
ְ
אָה ָלה – ֶא ְשׁ ֶתּה ֲח ָמ ֵת ְך ,וְ ֶאזְ -
ֵעת ֶאזְ ְכּ ָרה ֳ
יבה – וְ ֶא ְמ ֶצה ֶאת ְשׁ ָמ ַריִ ְך!
אָה ִל ָ
כֹּר ֳ
אַה ָבה וְ ֵחן ִתּ ְק ְשׁ ִרי
ֳפיְ ,
ילת י ִ
ִציּוֹן ְכּ ִל ַ
ַפשׁוֹת ֲח ֵב ַריִ ְך –
וּב ְך ִנ ְק ְשׁרוּ נ ְ
ֵמאָזָ ,
כּוֹא ִבים
ָת ְך וְ ַה ֲ
ֵהם ַה ְשּׂ ֵמ ִחים ְל ַשׁ ְלו ֵ
וּבוֹכים ַעל ְשׁ ָב ַר ִי ְך.
ִ
מוּת ְך
שׁוֹמ ֵ
ַעל ֲ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
וֹא ִפים נ ְֶג ֵדּ ְך ִ
ִמבּוֹר ְשׁ ִבי ְשׁ ֲ
ִאישׁ ִמ ְמּקוֹמוֹ ֱא ֵלי נ ַֹכח ְשׁ ָע ַריִ ְך,
ֵךֲ ,א ֶשׁר גָּלוּ וְ ִה ְת ַפּ ְזּרוּ
ֶע ְד ֵרי ֲהמוֹנ ְ
ֵמ ַהר ְל ִג ְב ָעה וְ לֹא ָשׁ ְכחוּ ְג ֵד ַריִ ְך,
אַמּ ִצים
וּמ ְת ְ
שׁוּליִ ְך ִ
יקים ְבּ ַ
ַה ַמּ ֲחזִ ִ
ַל ְעלוֹת וְ ֶל ְאחֹז ְבּ ַס ְנ ִסנֵּי ְת ָמ ַריִ ְך.
ָד ָלם ,וְ ִאם
כוּך ְבּג ְ
ַע ְר ְ
וּפ ְתרוֹס ֲהי ַ
ִשׁ ְנ ָער ַ
אוּריִ ְך?
יְדמּוּ ְל ֻת ַמּיִ ְך וְ ַ
ֶה ְב ָלם ַ
יחיִ ְך וְ ֶאל ִמי ְנ ִבי-
יְדמּוּ ְמ ִשׁ ַ
ֶאל ִמי ַ
אַיִ ְך וְ ֶאל ִמי ְלוִ ַיּ ִי ְך וְ ָשׁ ַריִ ְך?
ַחלֹף ְכּ ִליל ָכּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֱא ִליל –
יִ ְשׁנֶה וְ י ְ
ָריִ ְך.
עוֹלםְ ,לדוֹר וָדוֹר ְנז ַ
ֵך ְל ָ
ָח ְסנ ְ
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ
למוֹשׁב ֱאל ַֹהיִ ְך ,וְ ְ
ָ
ִאוּ ְָך
יִ ְב ַחר יְ ָק ֵרב וְ יִ ְשׁכֹּן ַבּ ֲח ֵצ ַריִ ְך!
יע וְ י ְִר ֶאה ֲעלוֹת
אַשׁ ֵרי ְמ ַח ֶכּה וְ י ִַגּ ַ
ְ
אוֹר ְך וְ יִ ָבּ ְקעוּ ָע ָליו ְשׁ ָח ַר ִי ְך,
ֵ
יריִ ְך וְ ַל ְעלֹז ְבּ ִשׂ ְמ-
ִל ְראוֹת ְבּטוֹ ַבת ְבּ ִח ַ
עוּריִ ְך!
שׁוּב ְך ֱא ֵלי ַק ְד ַמת ְנ ַ
ָח ֵת ְך ְבּ ֵ
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.32

לבי במזרח
ִל ִבּי ְב ִמזְ ָרח וְ אָנ ִֹכי ְבּסוֹף ַמ ֲע ָרב –
ֶע ַרב?
יך י ֱ
יך ֶא ְט ֲע ָמה ֶאת ֲא ֶשׁר א ַֹכל וְ ֵא ְ
ֵא ְ
ֶא ָס ַריְ ,בּעוֹד
יכה ֲא ַשׁ ֵלּם ְנ ָד ַרי ו ֱ
ֵא ָ
ַא ִני ְבּ ֶכ ֶבל ֲע ָרב?
ִציּוֹן ְבּ ֶח ֶבל ֱאדוֹם ו ְ
יִ ַקל ְבּ ֵעינַי ֲעזֹב ָכּל טוּב ְס ָפ ַרדְ ,כּמוֹ
ֶח ָרב!
ֵקר ְבּ ֵעינַי ְראוֹת ַע ְפרוֹת ְדּ ִביר נ ֱ
יַ

.33

ישנה בחיק ילדות
יְ ֵשׁנָה ְב ֵחיק י ְַלדוּתְ ,ל ָמ ַתי ִתּ ְשׁ ְכּ ִבי!
עוּרים ַכּ ְנּע ֶֹרת ִנ ְנ ֲערוּ!
ְדּ ִעי ִכּי ְנ ִ
קוּמי ְצ ִאי,
ֲה ָל ַעד יְ ֵמי ַה ַשּׁ ֲחרוּת? ִ
מוּסר ִשׁ ֲחרוּ,
יבה ְבּ ָ
ְר ִאי ַמ ְל ֲא ֵכי ֵשׂ ָ
ַע ִרי ִמן ַה ְזּ ָמןַ ,כּ ִצּ ֳפּ ִרים
וְ ִה ְתנ ֲ
ַערוּ.
יְלה יִ ְתנ ֲ
יסי ַל ָ
ֲא ֶשׁר ֵמ ְר ִס ֵ
ְדּ ִאי ַכ ְדּרוֹר ִל ְמצֹא ְדרוֹר ִמ ַמּ ֲע ֵל ְך
ַמּים י ְִס ֲערוּ.
ָמים ְכּי ִ
תּוֹלדוֹת י ִ
וּמ ְ
ִ
ֲהיִי אַ ֲח ֵרי ַמ ְל ֵכּ ְך ְמ ַר ֶדּ ֶפתְ ,בּסוֹד
ָהרוּ!
ְנ ָשׁמוֹת ֲא ֶשׁר ֶאל טוּב ְי ָי נ ֲ

.34

התרדף נערות אחר חמשים
מוּשׁים?
עוֹפף ֲח ִ
יך ְל ִה ְת ֵ
ָמ ָ
אַחר ֲח ִמ ִשּׁים –  /וְ י ֶ
ַערוּת ַ
ֲה ִת ְרדֹּף נ ֲ
ָשׁים,
בוֹדת ָה ֲאנ ִ
בוֹדת ָה ֱאל ִֹהים  /וְ ִת ְכסֹף ֶאל ֲע ַ
וְ ִת ְב ַרח ֵמ ֲע ַ
רוּשׁים,
וְ ִת ְדרֹש ֶאת ְפּנֵי ַר ִבּים – וְ ִתטּשׁ ְ /פּנֵי ֶא ָחד ְל ָכל ָח ֵפץ ְדּ ִ
וְ ֵת ָע ֵצל ְל ִה ְצ ַטיֵּד ְל ַד ְר ָכּ ְך  /וְ ִת ְמכֹּר ֶח ְל ְק ָך ִבּ ְנזִ יד ֲע ָד ִשׁים?
ָתהּ ְתּ ַב ֵכּר ָל ֳח ָד ִשׁים?
ַפ ְשׁ ָך "הוֹן!"  /וְ ַת ְאו ָ
אָמ ָרה ְלּ ָך עוֹד נ ְ
ֲהלֹא ְ
ָשׁים.
ֹשת ָה ְרג ִ
ְנ ֵטה ֵמ ַעל ֲע ָצ ָתהּ ֶאל ֲע ַצת ֵאל  /וְ סוּר ֵמ ַעל ֲח ֵמ ֶ
אָצים וְ ָח ִשׁים,
יך ֲא ֶשׁר ִ
יְמוֹת ָ
ֶ
ֶתר /
יוֹצ ְר ָך ְבּי ֶ
וְ ִה ְת ַר ֵצּה ְל ֶ
ָלב ְרצוֹנוֹ  /וְ אַל ֵתּ ֵל ְך ְל ָך ִל ְק ַראת ְנ ָח ִשׁים,
וְ אַל ִתּ ְדרשׁ ְבּ ֵלב ו ֵ
ָשׁים.
ָמר  /וְ ַקל ִכּ ְצ ִבי וְ ִגבּוֹר ַכּ ְלּי ִ
ֱהיֵה ַל ְעשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ַעז ְכּנ ֵ
וּמ ִשׁים,
ַמּים ְל ָב ְב ָך  /וְ ָה ִרים ֶתּ ֱחזֶה ָמ ִטים ָ
וְ אַל יִ מּוֹט ְבּ ֵלב י ִ
ישׁים,
יהם ַכּ ְמּ ָל ִחים  /וְ ַח ְכ ֵמי ַה ֲח ָר ִשׁים ַמ ֲח ִר ִ
ְד ֶ
וּמ ָלּ ִחים י ֵ
ַ
וּבוֹשׁים,
ִ
יהם
חוֹר ֶ
ֵיהם –  /וְ ָשׁ ִבים ֶאל ֲא ֵ
הוֹל ִכים נ ַֹכח ְפּנ ֶ
ְשׂ ֵמ ִחים ְ
קוּשׁים!
ֶיך ְל ָמנוֹס / ,וְ ֵאין ִמ ְב ָרח ְל ָך ִכּי ִאם יְ ִ
אוֹקיָנוֹס ְל ָפנ ָ
וְ ְ
וְ יָמוּטוּ וְ יָנוּטוּ ְק ָל ִעים  /וְ יָנוּעוּ וְ יָזוּעוּ ְק ָר ִשׁים,
ָשׁים,
נוֹשׂ ֵאי ָה ֳע ָמ ִרים ַבּ ְדּי ִ
רוּח ְמ ַצ ֶח ֶקת ְבּ ַמיִ םְ / ,כּ ְ
וְ יַד ַ
ישׁים,
וּפ ַעם ַתּ ֲע ֶשׂה ֵמ ֶהם ְגּ ִד ִ
וּפ ַעם ַתּ ֲע ֶשׂה ֵמ ֶהם ְגּ ָרנוֹתַ / ,
ַ
ַבּ ָרם ָדּמוּ ֲא ָריוֹת / ,וְ ֵעת ֵה ָח ְל ָשׁם ָדּמוּ ְנ ָח ִשׁים,
ְבּ ֵעת ִה ְתגּ ְ
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עוֹנים וְ ֵאין ָל ֶהם ְל ָח ִשׁים.
רוֹנים ְ /כּ ִצ ְפ ִ
אַח ִ
אשׁוֹנים ְדּ ָלקוּם ֲ
ִ
וְ ִר
ֶח ָל ִשׁים,
אַדּיר / ,וְ ַהתּ ֶֹרן וְ ַהנֵּס נ ֱ
אַדּיר ְכּ ָקט יִ פֹּל ְבּ ִ
וְ ִצי ִ
ישׁים,
בוּכים ְ /כּ ַת ְח ִתּיִּים ְשׁ ִניִּים ַכּ ְשּׁ ִל ִ
ֶיה ְנ ִ
וְ ַה ֵתּ ָבה וְ ִקנּ ָ
ָשׁים,
ֶאנ ִ
ָשׁים – נ ֱ
ַאנ ִ
ָשׁים ו ֲ
וּמוֹשׁ ֵכי ַה ֲח ָב ִלים – ַבּ ֲח ָב ִלים / ,וְ נ ִ
ְ
יהם / ,וְ ָקצוּ ַה ְגּוִ יּוֹת ַבּ ְנּ ָפ ִשׁים.
חוֹב ֵל ֶ
רוּח ֻח ְבּ ָלה ֵמ ְ
וְ ַ
ישׁים,
בּוּלת יְ ִשׁ ִ
וְ ֵאין יִ ְתרוֹן ְלחֹזֶק ַה ְתּ ָר ִנים / ,וְ ֵאין ֶח ְמ ָדּה ְל ַת ְח ַ
רוֹשׁים,
ֶה ְפכוּ ְל ָק ִנים ַה ְבּ ִ
ֶח ְשׁבוּ ְל ַקשׁ ָתּ ְרנֵי ֲא ָרזִ ים / ,וְ נ ֶ
וְ נ ֶ
וּב ְרזִ ֵלּי ֲא ָד ִנים ַכּ ֲח ָשׁ ִשׁים,
ֵטל חוֹל ְבּגַב ָהיָּם ְכּ ֶת ֶבןַ / ,
וְ נ ֶ
אַתּ פּוֹ ֶנה ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים,
וְ ַעם יִ ְת ַפּלֲלוּ ָכּל ִאישׁ ְל ָק ְדשׁוֹ –  /וְ ְ
רוּשׁים,
וְ ִתזְ כֹּר ִמ ְפ ְלאוֹת יַם-סוּף וְ י ְַר ֵדּןֲ / ,א ֶשׁר ַעל ָכּל ְל ָבבוֹת ֵהם ֲח ִ
ימיו ְר ָפ ִשׁים,
יח ְשׁאוֹן יָםְ / ,בּ ֵעת ְשׁיִּ ְג ְרשׁוּ ֵמ ָ
ְתּ ַשׁ ֵבּ ַח ְל ַמ ְשׁ ִבּ ַ
דוֹשים!
וְ ִתזְ ָכּר-לוֹ זְ כוֹת ִל ֵבּות ְט ֵמ ִאים –  /וְ יִזְ ָכּרָ -ל ְך זְ כוּת אָבוֹת ְק ִ
וּמוּשׁים,
ִ
אוֹתיו ִכּי ְת ַח ֵדּשׁ ְ /ל ָפנָיו ִשׁיר ְמחוֹל ַמ ְח ִלים
נוֹר ָ
יְח ֵדּשׁ ְ
ַ
יִחיוּ ָה ֲע ָצ ִמים ַהיְ ֵב ִשׁים.
ָרים / ,וְ ְ
ָשׁיב ַה ְנּ ָשׁמוֹת ַל ְפּג ִ
וְ י ִ
טוּשׁים,
יִדמוּ ֲ /ע ָד ִרים ַעל ְפּנֵי ֶא ֶרץ ְנ ִ
ַלּים ,וְ ְ
וְ ֶרגַע יִ ְשׁ ְתּקוּ ג ִ
וְ ַה ַלּיִל – ְכּבוֹא ֶשׂ ֶמשׁ ְבּ ַמ ְעלוֹת ְ /צ ָבא ָמרוֹם וְ ָע ָליו ַשׂר ֲח ִמ ִשׁים –
ישׁים.
בוּשׁהּ / ,וְ ִכ ְת ֵכ ֶלת ְבּ ִמלּוּאַת ְגּ ִב ִ
ָהב ְל ָ
כוּשׁית ִמ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָ
ְכּ ִ
רוּשׁים,
ֵיהם ְגּ ִ
ֵרים ִמ ְמּעוֹנ ֶ
בוּכים ְ /כּג ִ
כוֹכ ִבים ְבּ ֵלב ַהיָּם ְנ ִ
וְ ָ
ַעשׂוּ אוֹר ְ /בּ ֵלב ַהיָּם ְכּ ֶל ָהבוֹת וְ ִא ִשּׁים.
מוּתם ְבּ ַצ ְל ָמם י ֲ
וְ ִכ ְד ָ
טוּשׁים,
ְפּנֵי ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם ֲע ָדיִים ֲ /ע ֵלי ַליִל ְמט ָֹה ִרים ְל ִ
בוּשׁים –
ַמּים ֲח ִ
ֵיהם אַז ְשׁנֵי י ִ
יע ְבּ ֵעינוְֹ / ,שׁנ ֶ
דּוֹמה ְל ָר ִק ַ
וְ יָם ֶ
ַלּי ְשׁ ָב ַחי ַה ֲח ָד ִשׁים!
ישׁיְ / ,בּשׂוֹא גּ ֵ
ינוֹתם ְל ָב ִבי יָם ְשׁ ִל ִ
וּב ָ
ֵ
.35

יום נכספה נפשי
דוֹדים ַר ַעד –
ֹאחז ִֵני ַל ְנּ ִ
ַעד ַ /ויּ ֲ
ַפ ִשׁי ְל ֵבית ַהוּ ַ
יוֹם ִנ ְכ ְס ָפה נ ְ
ָא ְמ ְצאָה ִל ְשׁמוֹ ְבּ ִל ִבּי ַס ַעד.
ִס ֵבּב ְגּ ָדלֵ -ע ָצה ֲע ִלילוֹת ַל ְנּדוֹד  /ו ֶ
אוֹדנּוּ ֲע ֵלי ָכל ַצ ַעד.
ַעל ֵכּן ֲא ִני ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵא ָליו ְבּ ָכל ַ /מ ַסּע ,וְ ֶ

.36

הבא מבול
ֲה ָבא ַמבּוּל וְ ָשׂם ֵתּ ֵבל ֲח ֵר ָבה?  /וְ ֵאין ִל ְראוֹת ְפּנֵי ֶא ֶרץ ֲח ֵר ָבה,
אָדם וְ ֵאין ַחיָּה וְ ֵאין עוֹף – ֲ /ה ָסף ַהכֹּל וְ ָשׁ ְכבוּ ַמ ֲע ֵצ ָבה?
וְ ֵאין ָ
נוּחה / ,וְ ֶא ֶרץ ָה ֲע ָר ָבה ִלי ֲע ֵר ָבה.
שׁוּחה ִלי ְמ ָ
וּב ְראוֹת ַהר וְ ָ
ִ
יח ְל ָכל ֵע ֶבר – וְ ֵאין כֹּלֲ / ,א ָבל ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵת ָבה,
אַשׁ ִגּ ַ
וְ ְ
יבה.
ַחשֹׁב ְל ֵשׂ ָ
צוּלה / ,וְ ֶא ְחשֹׁב ִכּי ְתהוֹם י ְ
ָתן ְבּ ַה ְר ִתּיחוֹ ְמ ָ
וְ ִלוְ י ָ
ֵבה!
יְכ ֵחשׁ ָבּ ֳא ִניָּהְ / ,כּ ִאלּוּ ִהיא ְבּיַד ַהיָּם ְגּנ ָ
וְ ֵלב ַהיָּם ַ
יה ְק ֵר ָבה.
ַפ ִשׁי ַת ֲעלֹזִ ,כּי ֱ /א ֵלי ִמ ְק ַדּשׁ ֱאל ֶֹה ָ
וְ יָם יִזְ ַעף – וְ נ ְ
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אמר בלב ימים
ָשׂאוּ ָדּ ְכיָם:
ַמּים ְל ֵלב ַרגָּזָ / ,ח ֵרד ְמאֹד ִכּי נ ְ
א ַֹמר ְבּ ֵלב י ִ
ֵצח ְשׁמוֹ ַקיָּם –
ִאם ַתּ ֲא ֵמן ָבּ ֵאלֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂה ַ /היָּם וְ ַעד נ ַ
ַלּיוִ / ,כּי ִע ְמּ ָך ַה ָשּׂם ְגּבוּל ַליָּם!
יד ָך יָם ְבּשֹוֹא ג ָ
ַח ִר ְ
אַל י ֲ

.38

אצעק בלב נמס
וּפיק ִבּ ְר ַכּיִ ם ָ /ל ֵאל ,וְ ַח ְל ָח ָלה ְבּ ָכל ָמ ְתנַיִ ם,
ָמס ִ
ֶא ְצ ַעק ְבּ ֵלב נ ֵ
ָדיִ ם.
יִמ ְצאוּ י ַ
חוֹב ִלים לֹא ְ
תּוֹפ ֵשׂי ָמשׁוֹט ְתּ ֵמ ִהים ַל ְתּהוֹם  /גַּם ְ
יוֹם ְ
וּבין ָשׁ ַמיִ ם!
יך לֹא ְא ִהי ֵכן? ַו ֲא ִני ַעל גַּב ֳא ִני ָ /תּלוּיְ ,בּ ֵבין ַמיִ ם ֵ
ֵא ְ
יְרוּשׁ ַליִ ם.
ָ
תוֹכ ִכי
ָקל זֹאתֲ ,ע ֵדי  /אָחֹג ְבּ ֵ
אָנוּע וְ נ ֵ
אָחֹג וְ ַ

.39

צנפני זמן
יְט ְל ֵטל עוֹד וְ יִ ְצנֹף,
ָפ ִני זְ ָמן ֶאל ִמ ְד ְבּ ֵרי נֹףֱ / .אמֹר ִלזְ ָמןַ :
ְצנ ַ
הוּדה  /וְ אָבוֹא י ְַר ְכּ ֵתי ָצפוֹן יְ ֵפה נוֹף,
ֲע ֵדי ִכּי ֶא ֱחזֶה ִמ ְד ַבּר ְי ָ
וְ ֶא ְע ֶטה ָשׁם יְ ָקר ִמ ֵשּׁם ֱאל ַֹהי  /וְ ֶא ְל ַבּשׁ ֶאת ְפּ ֵאר ָק ְדשׁוֹ וְ ֶא ְצנֹף.

.40

נטה בי אלי צען
חוֹרב
ְנ ֵטה ִבי ֱא ֵלי צ ַֹען וְ יַם-סוּף וְ ַהר ֵ
וְ ֶאסֹּב ֱא ֵלי ִשׁילֹה וְ ֶאל ֵתּל ְדּ ִביר ָח ֵרב
וְ ֵא ֵל ְך ֱא ֵלי ַמ ְס ֵעי ֲארוֹן ַה ְבּ ִריתַ ,עד ִכּי
ֲא ַל ֵח ְך ֲע ַפר ִק ְברוֹ ֲא ֶשׁר ִמ ְדּ ַבשׁ ָע ֵרב.
וְ ֶא ְר ֶאה ְנוֵה נָאוָה ֲא ֶשׁר ָשׁ ְכ ָחה ִקנָּה –
עוֹרב.
וְ ג ְֹרשׁוּ ְבנֵי יוֹנָה וְ ָשׁ ְכנוּ ְבנֵי ֵ

.41

הפשט הזמן בגדי חרדות
ָדיו ַה ֲחמוּדוֹת,
ֲה ָפ ַשׁט ַה ְזּ ָמן ִבּ ְג ֵדי ֲח ָרדוֹת  /וְ ָל ַבשׁ ֶאת ְבּג ָ
ָהב ְר ִפידוֹת?
וְ ָל ְב ָשׁה ָה ֲא ָד ָמה ֵשׁשׁ וְ ִר ְק ָמה  /וְ ָע ְשׂ ָתה ִמ ְשׁ ְבּצוֹת ז ָ
חשׁן ֵהם ֲאפוּדוֹת,
גּשׁן ְבּ ֶ
וְ ָכל ִמזְ ַרע יְאוֹר – ַתּ ְשׁ ֵבּץְ ,כּ ִאלּוּ ְ /נאוֹת ֶ
וּפתוֹם – ָפּז ְרבוּדוֹת.
וּמ ְר ַב ֵדּי ְנאוֹת ִמ ְד ָבּר – ֲחטוּבוֹת / ,וְ ַר ַע ְמ ֵסס ִ
ַ
וְ ִשׁ ָדּה ַעל ְשׂ ַפת ַהיְאוּר וְ ִשׁדּוֹתְ / ,צ ָבאוֹת ֵהןֲ ,א ָבל ֶשׁ ֵהן ְכּ ֵבדוֹת:
יהן ַבּ ְצּ ָעדוֹת.
ידים  /וְ ָצרוּ ַצ ֲע ֵד ֶ
יהן ָכּ ְבדוּ ִמן ַה ְצּ ִמ ִ
יְד ֶ
ֵ
יְלדוֹת
יְל ִדים אוֹ ָ
וְ ֵלב יִ ְפ ֶתּה וְ יִ ְשׁ ַכּח ֶאת זְ קוּנָיו  /וְ יִזְ כֹּר עוֹד ָ
ָהר וְ ָשׂדוֹת.
ְבּגַן ֵע ֶדן ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִפישׁוֹןְ / ,בּגַנּוֹת ַעל ְשׂ ַפת נ ָ
ֻבּשׁוֹת ְבּגָדוֹת,
וְ ַה ָקּמוֹת י ְַר ְק ַרקּוֹת ֲאדֻמּוֹת  /וְ ִל ְר ָקמוֹת ְמל ָ
יפמוֹ ,וְ ִנ ְראוּ ְ /כּמוֹ ִמ ְשׁ ַתּ ֲחווֹת ֶאל ֵאל וּמוֹדוֹת . . .
רוּח יָם ְתּ ִנ ֵ
וְ ַ
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זה רוחך צד מערב
פּוּח,
ָפיו וְ ַה ַתּ ַ
ֵר ְדּ ִבּ ְכנ ָ
קוּח – ַ /הנּ ְ
זֶה רוּ ֲח ָךַ ,צד ַמ ֲע ָרבָ ,ר ַ
רוּח!
אוֹצרוֹת ָה ַ
מוֹצ ֲא ָך ִ /כּי ֵא ְינ ָך ֵמ ְ
רוֹכ ִלים ָ
אוֹצרוֹת ָה ְ
ֵמ ְ
קוּח.
וּכ ָמרְ -דּרוֹר ִמן ַה ְצּרוֹר ָל ַ
ַכּ ְנ ֵפי ְדרוֹר ָתּ ִניף וְ ִת ְק ָרא לוֹ ְדרוֹרְ / ,
לוּח!
ַמה ִנּ ְכ ְספוּ ָל ְך ָעםֲ ,א ֶשׁר ִבּ ְג ָל ְל ָך ָ /ר ְכבוּ ְבּגַב ַהיָּם ֲע ֵלי גַב ַ
ָפוּח!
ַחנֶה ַהיּוֹם וְ ִכי י ַ
אַל נָא ְת ַר ֶפּה י ְָד ָך ִמן ָה ֳא ִניִ / ,כּי י ֲ
נוּח,
ַמּים ,וְ גַע ֶ /אל ַה ְר ֵרי ק ֶֹדשׁ וְ ָשׁם ָתּ ַ
וּק ַרע ְל ַבב י ִ
וּר ַקע ְתּהוֹם ְ
ְ
ָפוּח.
ָשׂים ְל ַבב ַהיָּם ְכּ ִסיר נ ַ
וּג ַער ְבּ ָק ִדים ַה ְמ ָס ֵער יָםֲ ,ע ֵדי  /י ִ
ְ
לוּח?
ַע ֶשׂה אָסוּר ְבּיַד ַהצּוּרֲ ,א ֶשׁר ַ /פּ ַעם י ְִהי ָעצוּר ,וְ ֵעת ָשׁ ַ
ַמה יּ ֲ
רוּח!
וּבוֹרא ַ
יוֹצר ָה ִרים ֵ
אַך סוֹד ְשׁ ֵא ָל ִתי ְבּיַד ָמרוֹם ,וְ הוּא ֵ /
ְ
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