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לבר ורון
אליהם אני נלווה
מרגע לידתם

רכות היד הזו

אמור
ֱאמֹר ִלי ִמ ָּל ְתָך
ָתָך
ֱאמֹר ִצּפֹור ִׁשיר ְ
ֱאמֹר ִט ְפטּוף נִ ְׁש ָמ ְתָך
ֲב ְרָך
ֲענַן ע ָ
יֹומָך ַהּיֹום
ַמ ַּׁשב ְ
ֶׁש ֵאין ֵׁשנִ י לֹו
ְונָגֹוז ְּב ֶה ְב ְלָך
אֹומר סֹודֹות ֵעינֶיָך ָהעֲצּומֹות
ָה ֵ
		
ּנִּצת ְּב ֶק ֶדם.
ְלמּול ַה ֶּׁש ֶמׁש ַה ָ
			
ֶׁש ֶקט אֲנִ י
		
ֶק ֶׁשב ַהחֲלֹוף
		
ְּב ֵא ְרָך ְל ַה ְרוֹות
		
ֲבה.
ַאה ָ
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את לי האבן
אֹוחז ַּב ַּצ ָּמרֹות
ֶׁשם ֵ
ּג ֶ
תּוח
ְמ ַמ ֵען ְל ִפי ַה ָּפ ַ
ִּפי ָצ ֵמא
ּות ֵכ ֶלת.
חֹול ִלים ִּב ְכלּולֹות ָעב ְ
ִל ְמ ְ
אֹותְך נְ ַמ ָּקה ְל ָפנַי,
ָבׁש ִּפי ִּב ְר ֵ
יַ
עֹוטף ֶא ֶבן ְלֹלא קֹולִּ ,בזְ ַמן ְלֹלא ַעיִן,
ָאבק ָה ֵ
חֹולְך ָ
ְמ ֵ
ֲׁשירָה:
נּועה ע ִ
יקה ַמ ְס ִּתירָה ִל ְת ָ
ְּכסּות ַּד ִּק ָ
ִא ִּטית ְל ַמ ְר ֶאה ַעד ִּכי ְלַאיִן ִּת ְד ֶמה.
ָאּנָא ַמיִם
ָה ֶא ֶבן ִׁש ְטפּו
ירּוה
ֱא ָ
ָמ ְרקּו ָז ֳהרָּה ה ִ
ֶיה
ְל ַה ִּציגָּה ִּכ ְפנִ ינָה ְּב ֵעינ ָ
יקּה ְּג ֵד ִלים.
ּופרַח ֶׁש ְּב ֵח ָ
עֹולם ֶ
ְּב ֵעינֵי ָ
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הלילה הטוב
יחתֹו ֶׁשל ַה ַּלי ְָלה ַהּטֹוב*
יֵין ְּפ ִר ָ
ימנּו
אֹותנּו ְּבי ְָפיֹו ְל ַה ְר ִּד ֵ
ְמ ַׁש ֵּכר ָ
ֲד ָׁשה.
יס ָתּה ֶׁשל ַה ָּׁשנָה ַהח ָ
ִעם ְּכנִ ָ
ׁשּוע ִלים ָאנּו
אֹותנּו ִּכי ָ
רֹוד ִפים ָ
ָמינּו ְ
יֵ
סּוסים
ּוב ִ
אֹותם ִּב ְכ ָל ִבים ְ
ְוָאנּו ָ
ׁשֹוטים
קֹותם ְּב ִ
ְל ַה ְל ָ
ִּׁשּנּו
ְל ַבל י ָ
ִעם ֵקץ ַה ַּלי ְָלה
ַי ֲהפְֹך ַה ָּׁשנִ י ְלחּום
ַחם וְ נָמֹוג
ילנּו ְּברַּכּות ָה ְלָאה.
הֹוב ֵ
ְל ִ
ַה ַּלי ְָלה ַהּזֶה
יקה אֹו ִּד ְמ ָעה
ֶׁשָארְַך נְ ִׁש ָ
ָחיד ֶׁשּנ ִַּכיר.
הּוא ָה ֶרגַע ַהּי ִ

*הלילה הטוב (  )El flor de noche buenaהוא פרח אדום פריחה
אשר נמכר בכל רחבי מקסיקו לכבוד חג המולד.
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היינו לשביל
ֶק ָטר.
ְט ִלינִ י נָא ַחּי ִָתי ֶאל ַהּנ ְ
ָׁשים ִל ְרוֹות
ְק ִחינִ י יָד ְּביָד ִמן ַה ָּׁשר ִ
ִל ְלּגֹם ְּד ַבׁש ָה ֶא ְפ ָׁשר.
ֱה ִבים נִ ְׁש ַּתּנֶה
ָתְךְ ,ל ֶנא ָ
ַׁשּנִ י צּור ֵ
ֲמינִ ים ְּבנִ ִּסים
פּואים ְּב ֶא ֶבןָּ ,בּה י ִַּקיׁשּו ַה ַּמא ִ
ְק ִ
ִמ ֶּמּנָה ַמיִם י ְַפּכּו ְל ַל ֵּמד ֶק ֶצבִׁ ,שּנּוי ְלהֹורֹות.
ַלנּו ַּבֶּד ֶׁשא
ַלּג ְ
ַחָּדו ִה ְתּג ְ
ַצנּו י ְ
רְ
ָל ְדנּו זֶה ֶאת זֶה ְּכ ִאּלּו ָהיִינּו ֶא ָחד
יַ
ָהיִינּו ִׁש ְב ִעים.
ְל ִמי נִ ְס ַּפר?
עֹור ֵקינּו ָהיָה ָלנּו סֹוד
ְו ַה ַּל ַחׁש ֶׁשל ַהָּדם ַהּזֹורֵם ְּב ְ
ָׁש ְבנּו ַּב ָּלאט
יַ
נּועה ֶׁשל ַה ֵּלב
ַּב ְּת ָ
ְלֹלא קֹול אֹו ִא ְו ָׁשה
ָהיִינּו ֵמָאה ְו ֶע ְׂש ִרים
ִמי י ְִר ֶצה זֹאת ִל ְראֹות?
עֹוקב
ָצאנּו ַלֶּדֶרְך ַצ ַעד ֵ
יָ
ָהיִינּו ִל ְׁש ִביל ֶׁשל ְּפ ִסיעֹות
ַער ַּבּבֹץ אֹו ַּב ַּמיִם
ַּבחֹול אֹו ַּבּי ַ
ּׁשֹומ ַע ְל ִמי עֹוד ִא ְכ ַּפת
רֹואה ִמי ַה ֵ
ִמי ָה ֶ
ּוׁש ִביל
ָהיִינּו ְל ַצ ַעד ְ
ֵדע?
ִמי י ַ
11

בן
צֹוחק,
אֹותָך ֵ
אֹותי ְ
ֲׁשר ָמ ְׁש ָלה ְּב ָפנַי ִּב ְר ִ
ַה ִּד ְמ ָעה א ֶ
ָאמרָה ִלי ַּדי ְּב ָכְך.
ְ
ַּבים
ָמים ר ִ
ַה ִּד ְמ ָעה ִה ְרוְ ָתה ֶאת ִצ ְמאֹונִ י י ִ
ָאביב.
יחה ְּבָך ִ
ְו ִה ְפ ִר ָ
ֵּבחֹם ַה ַּקיִץ ַעל ָּפנַי י ְָב ָׁשה
ה'ּדי' .
ָבש ַאף ַ
ְוי ַ
יתי.
ָל ִ
ַלחֹרֶף ּג ִ
ָאּנָא ְצ ַחק ֵׁשנִ ית
ָאביב.
יע ׁשּוב ֶאל ָה ִ
ַאּג ַ
ֶׁש ִ
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אם אלך
יע?
ַאּג ַ
יכן ִ
ִאם ֵא ֵלְך ַעד ֵה ָ
ַאחר?
ֲמ ֵע ֶבר ַל ִּפּנָה ִמ ְס ַּת ֵּתר אֲנִ י ֵ
הֵ
יכן ָאבֹוא?
ַאּת ֵה ָ
ְו ִאם ֵּת ְל ִכי ְ
הֲנִ ָּׁש ֵאר ָאנּו זֶה ַלּזֶה ִּב ְג ַלל ַה ִּכי?
הֲנִ ָּׁש ֵאר ִּכי ֵאין ָח ָדׁש ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּפּנָה?
ָע ִדיף
ֲלה ָּב ָהר ָל ֵׂשאת ַמ ָּׂשא ָחזֹור וָׁשֹוב
ֶׁש ַּנע ֶ
ַלעֲלֹות ְּב ַהר ַהחֹול.
ִּכי
ּוב ָּמקֹום
ָּד ַב ְקנּו זֶה ַּבּזֶה ַּבֶּדֶרְך ַ
ֲבה ְו ַכ ַעס,
ִר ְג ֵעי ַאה ָ
ימה ְו ִׂשיא
ִּד ְמעֹות ֵא ָ
קֶֹדׁש ֵה ָּמה
ֲלֹותנּו ָּב ַהר
ַלע ֵ
ּוביֹום ַה ִּדין
ְ
נָעּוף.
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קול תנשמת
ֹלא ָה ַל ְכ ִּתי ְל ַב ִּדי ַּדי
ְּכ ֵדי ִל ְׁשמ ַֹע
קֹול ִּתנְ ֶׁש ֶמת,
ּתֹוכי ֵא ַליְִך
קֹורא ִלי ִמ ִ
קֹולְך ֵ
ֵ
יפנִ י ִמּכֹל ְוקֹול.
ַמ ִּק ֵ
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עת תבכי רוטטת
ֲדינִ ים
ְׁש ִב ִילים ע ִ
רּוח;
רֹוט ִטים ָּב ַ
ְל ַה ְפ ִליא ְ
ָהב
ָל ְבנָם ְּכז ָ
ְּכ ֵעי ַניְִך,
רֹוט ֶטת
ֵעת ִּת ְב ִּכי ֶ
ֵעת ִּת ְת ַחּנְ נִ י ַעל ַחַּייְִך.
ֲדינִ ים ֹלא ָּפחֹות,
ֲב ֵתנּו ע ִ
ילי ַאה ָ
ְּפ ִת ֵ
רּוח
ּתֹופ ִרים קֹוץ ְּב ַ
ְ
ֲד ָמה,
יטים ִׁשיר ַוא ָ
ַמנְ ִּב ִ
ִצ ְב ָעם ָׁשקּוף ִּכ ְת ֵכ ֶלת.
ָלְך ֶא ְטוֶה ִׂש ְמ ַלת ַחג
ֲט ֶפת
ּומע ֶ
ַ
ּומ ֵא ֶּלה,
ֵמ ֵא ֶּלה ֵ
ָּב ֶהן ֵּת ְל ִכי ּב ֶֹקר ְו ֶערֶב
ּות ַכ ִּסינִ י ֵעת ֶא ֱעצֹם ֵעינַי.
ְ
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כשלכת
רּוח
ֲבנִ ים ָּב ַ
ְּכ ֶׁשּיָעּופּו ָהא ָ
ֲבה,
נּוכל ִל ְראֹות ַאה ָ
ַ
רּוח ָּב ֶא ֶבן
יע ָה ַ
ּתֹופ ַ
ְּכ ֶׁש ִ
נּוכל ִל ְפרֹק ְּכ ֵאב.
ַ
אּולי הּוא ָּכ ֵעת
ֶרגַע ִל ְפּנֵיֶׁ ,ש ַ
אּולי
ְו ַ
ְלֹלא ֵעת
עֹותי
עּופי ֶאל ְקצֹות ֶא ְצ ְּב ַ
ָּת ִ
ַּכ ַּׁש ֶּל ֶכת.
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רעיתי
יה
ֶפן ְצ ָע ֶד ָ
ּג ֶ
יה
ׁשּוׁש ָ
ִענְ ֵבי ַל ְח ֶ
ָׁשרּו ְּכ ִצּפֹור ַהּב ֶֹקר ְּב ִמ ָּט ִתי,
ֶיה
נֹוקנֹות ִסּפּור ָ
ְק ְ
ֲב ָתּה
ְּב ִציר ַאה ָ
יֹומי,
ידה ְּב ַת ְר ִמיל ִ
ֵצ ָ
ֵלאמֹר
דֹודי ִמן ַה ָּׂש ֶדה
ׁשּוב ִ
יע ָתּה
ְל ָברְֵך ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּב ְׁש ִק ָ
דֹודי ִמן ַה ָּׂש ֶדה
ׁשּוב ִ
ַל ֲערְֹך ֻׁש ְל ָחן
ֲבה.
ָלַאה ָ

17

רכות היד הזו
ַעת ְּב ִׁשירַת ַהחֹול
רַּכּות ַהּיָד ַהּנֹוג ַ
ַאחת ְל ֶא ְגרֹוף ַמ ְה ֵּפ ָכה
ִמ ְת ַה ֶּפ ֶכת ְּב ַ
ַּלים
ֹלבן ַהּג ִ
ּקֹוט ֶפת ֶאת ֶ
רַּכּות ַהּיָד ַה ֶ
ַאחת ֶל ֱאחֹז ְּב ִּמ ָּלה ְל ַבל ִּת ְׁש ַּתּנֶה
נִ ְק ֶמ ֶצת ְּב ַ
יֹוׁש ֶבת ְּב ָחזִ י
רַּכּות ַהּיָד ַהּזֹו ֶ
מֹולל ֶה ֶבל נִ ְׁש ָמ ֵתְך ֶׁש ִה ְפ ִליג
ְל ֵ
ֵא ַלי ְּבזֶה ַה ַּליִל.
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***
ַאּת
ְּד ָמ ָמה ַּד ָּקה ְ
ֶׁש ֵאין ְּבכ ָֹחּה
ֱֹלּה
ַל ְחׂשֹף א ַ
ילא ְּב ָכל ְצ ָע ַדיְִך
ַהּגָלּוי ִמ ֵּמ ָ
ַאּת
ּכֹוׁש ֶלת ְ
ּגַם ְּכ ֶׁש ֶ
ְּב ֶא ֶבן
סֹודּה.
ַּלה ָלְך ָ
ַה ְּמג ָ
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לב להתגלם

אבן
ְל ָכל ֶא ֶבן ָמקֹום
קֹומי?
ַאּיֵה ְמ ִ

22

שער
ַאּבד
רָצּוי ִל ְמצֹא ֶאת ֶׁש ֵאין ְל ֵ
יּוכל ְל ִה ָּמ ֵצא הּוא ַה ָּבא ִּב ְׁש ָערֶיָך
ְו ֶׁשֹּלא ַ
ִּכי לֹו ַהּב ֶֹקר
נּוחה
ְולֹו ַה ְּמ ָ
ִּכי ַה ָּבא ִּב ְׁש ָעֶריָך
לֹו ִעיר ִמ ְק ָלט
ֶח ֶסה
ְּבָך י ְ
ִּכי ָענִ י ִּב ְׁש ָערֶיָך
ּומ ֶּכה
יָתֹום ֻ
ְּפ ַתח לֹו
ֲמ ִלי ָע ִדין ִע ִּמי,
יֹומי ַוע ָ
אֲנִ י ָמה א ַֹמר ְלָך ִּכי ָערַב ִ
ַע ִּתי.
ֲציתֹו ֹלא ִהּג ְ
ּומח ִ
ּבֹונֶה אֲנִ י ַׁש ַער ִמּיֹום ָה ֶא ְתמֹול ַ
ּיֹוצ ִאים.
ֵאיְך ֶא ְפ ְּת ֵחהּו ְו ַד ְלּתֹו ֹלא ָק ַב ְע ִּתי ַל ְחסֹם ַה ָּב ִאים ַה ְ
ֶא ְתמֹול ַח ְׁש ִּתי ִּכי ֵאין ִלי צֹרְֶך ַּב ַּׁש ַער וְ ֵאין ִלי צֹרְֶך ְלֶד ֶלת ּבֹו,
ּוב ַׁש ַער ָע ֵמל אֲנִ י ִמּב ֶֹקר ַעד ֶערֶב
מֹולי ַ
ָה ֶא ְתמֹול ָח ַלף ְּכ ָכל ֶא ְת ַ
ּיֹוציא הּוא ִמ ֶּמּנִי
ַהּיֹום ֶׁשּי ְִהיֶה עֹוד ֶרגַע ָל ֶא ְתמֹול ֶׁשל ָמ ָחר ַמה ִ
ֲרי ֶּפ ֶלא אֹו ִטיט נֵס אֹו ָמגֹוף
ִמי ֶא ְמ ָצא ַה ָּבא ְּב ַׁשע ִ
ִּכי ָענִ י אֲנִ י ִּב ְׁש ָעַרי
ּומ ֶּכה
יָתֹום ֻ
ָּפ ַתח ִלי.
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***
ַהּיֹום ְמ ַח ֵּפׂש
ְּב ָכל ָּד ָבר ְו ִענְ יָן
תֹוע ֶלת,
ֶרוַח ְו ֶ
ׁשֹוכ ַח ִּכי
ְו ֵ
ֲב ִתי
ְּבַאה ָ
ֹלא ֶא ְמ ָצא
ֹלא ֶאת זֶה
ְוֹלא ֶאת זֹאת.
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בינו לבינו
ָאדם ִקיר ֶׁשל ֶא ֶבן
יּה ָ
ְּכ ֶׁש ַּמ ְג ִּב ַ
ְלנ ַֹכח ָׁש ַמיִם
ֵמ ֵצר ַה ִּקיר ִׁש ְדרָתֹו
יד ְר ִמיס
ִל ְכ ֵדי ֶא ִּפ ֶ
ֵּבינֹו ְל ֵבינֹו.
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נשמות אחיות ללמד מלאכים
ַאחת ֶׁשּי ְָלָּדה ִׂש ְמ ָחה.
ֲׂשה ְּב ִא ָּׁשה ַ
ַמע ֶ
ֲׂשה ָּב ִא ָּׁשה ֶׁשּי ְָלָדה י ְַלָּדה.
ַמע ֶ
ֲלה,
ִּלֹודה ֶאת נִ ְׁש ָמ ָתּה ָׁשא ָ
ַאחת ֶׁשּי ְָל ָּדה ְו ַהּי ָ
ֲׂשה ְּב ַ
ַמע ֶ
ֻּמה ְמ ַה ֶּל ֶכת
זֹו ֵעיר ָ
חֹוב ֶקת.
ְוזֹו נִ ְׁש ָמ ָתּה ֶ
ֲלְך ַהנְ ָׁשמֹות ְּכ ֶס ֶבב ַה ַּמיִם ַה ְק ֵּפד י ְַק ִּפיד
ַמה ַ
ַעל סֹוד ְו ֵס ֶדר ְל ִב ְטחֹון ִה ְת ַנהֲלּות ֶע ְליֹונִ ים.
ֶיה.
ַּתגֹל ַהּלֹוט ֵמ ֵעינ ָ
ָאבָדה ו ָ
ַת ֵלְך ָה ִראׁשֹונָה ְל ַח ֵּפׂש נִ ְׁש ָמ ָתּה ֶׁש ְ
ו ֵּ
ֵבה ַה ְּב ֵאר
ֶא ֶבן ִּתּגֹול ֲחר ָ
ֹאׁשּה ַעל ָה ֶא ֶבן
ַּתּנַח ר ָ
וַ
ִהּנֵה ֵל ָדה ִהיא רֹוָאה
ֹלא ַּבת ְוֹלא ַּביִת
ֹלא ָּבר ְוֹלא ַּת ְרנְ גֹול
ַּכה
ֻּלה ְור ָ
ֵלַדת נְ ָׁש ָמה ְּתכ ָ
ָכה
ֲד ָׁשה ְוז ָ
ֵלַדת ח ָ
ֵלַדת נִ ְׁש ָמ ָתּה ֶׁש ָּלּה
נִ ְׁש ָמ ָתּה ַה ְּׁשנִ ּיָה.
ּומ ְר ֵּפאְ ,ל ַע ְצמֹו ְלנ ְַפׁשֹו,
ָאדם ַ
טּוח אֲנִ י ּגַם ַהּיֹוםֶׁ ,ש ָּמזֹור י ְִמ ָצא ָה ָ
ָּב ַ
ֲריתְּ ,ב ֶׁשּלֹו ַה ֵחיק;
ֵאׁשית ְו ַעד ַאח ִ
ֵמר ִ
ַחזֹר ִׁש ְב ָע ַתיִם,
ֲׁשר ִמ ֶּמּנּו י ִָּל ַקח ֵא ָליו י ְ
ְו ָכל א ֶ
ׁשּובם ֶאל ַהּיָם ֶׁשל ַנהֲרֹות ַה ַּמיִם,
ְּכ ָ
נִּסיֹון וְ ָׂשׂשֹון.
תּוקיםַ ,ע ִּתירֵי ָ
ֲׁש ִיריםְ ,מ ִ
עִ
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ַאר ָּב ִעים יֹום
ַת ַּהר ְּב ַהר ְ
ו ַּ
ַאר ָּב ִעים ַליִל
ְו ְ
ַּת ַצם ָּב ָהר ַעד ְּכלֹות
וַ
ַתרֵד
ו ֵּ
ַת ֵלד.
ו ֵּ
ַמיִם ֵּת ֵלד
ָעים ֶׁשל ָע ָבר
ִרּבֹוא ְרג ִ
ֲרית
יּבֹואים ִמ ֵּקץ ְו ַעד ַאח ִ
ִרּבֹוא ִר ִ
ַאחרֶת
ָּת ָׁשב ֶ
ַאחת ו ָ
ָּת ָׁשב ַ
וָ
ֲחֹותּה
ִׂש ְמ ָחה ִהיא ַה ַּבת ְו ָה ֵאם א ָ
ָאכים.
ֲחיֹות ְל ַל ֵּמד ַמ ְל ִ
נְ ָׁשמֹות א ָ
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***
נֵס
בֹותיו אֲנִ י
ְּב ִע ְק ָ
אֹובד.
ֲק ָביו ֵ
ַּבע ֵ
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ואני טעם
ֶאת ִא ָּמּה ָּב ְל ָעה ַה ִּתינ ֶֹקת ֶרגַע ֵלָד ָתּה.
ִׁש ְּל ָחה ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ְלׁשֹונָּה
עּוד ָתּה ַה ְּמ ַבֶּד ֶלת.
ִל ְלּכֹד ְס ָ
ַואֲנִ י ָׁשְוא.
ִּכי ָה ִרּקּוד נִ ְמ ָׁשְך ְמ ֶׁש ֶמׁש ַעד ֶׁש ֶמׁש
ִּכי ָה ִרּקּוד נִ ְת ַּפר ֶאל ּתֹוְך ַה ְּל ָבנָה
ִּכי ַה ֻּת ִּפים ַמ ִּכים ִמ ְק ָצב ַלּנְ ָׁשמֹות
ַה ַּמ ְב ִּדילֹות ֵּבין ֵאם ְל ִב ָּתּה
ֲרּוח ָתּה
ַה ַּמ ְב ִּדילֹות ֵּבין ְצ ַפ ְר ֵּד ַע ַלא ָ
ַה ַּמ ְב ִּדילֹות ֵּבין ָׁשְוא ְו ַט ַעם.
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לב להתגלם
הֹופכֹות ִמ ְּק ַטּנֹות ִל ְגדֹולֹות
ימת ַה ְּמ ִריבֹות ֶׁש ְ
ֵא ַ
רֹוב ֶצת ָע ֵלינּו ְּכ ַס ַהר ְו ֶחרֶב,
ֶ
רֹוצה ְל ַה ְצ ִמית ִמזְ מֹור ְו ַחּיִים,
ָ
ַחל
ֶׁש ֵאינָם ׁשֹונִ ים ֵמ ִה ְמנֹונָיו ֶׁשל ַהּז ַ
ַּלם ּבֹו,
ַה ִּמ ְתַּד ֵּפק ַעל ֶּד ֶלת ִל ֵּבנּו ְל ִה ְתּג ֵ
ׁשֹואף ְל ַהנְ ִּביט ַּפ ְר ָּפ ִרים
ֵ
ֲׁשר הּוא
ַה ְּמ ַׂש ְּמ ִחים ֵלב ַּבא ֶ
ַהּנִ ָּבט
ְּב ֵחן
ָפיִם
יפת ְּכנ ַ
ִּב ְמנִ ַ
ּופרַח,
יׁשת ַּפ ְר ַּפר ֶ
ִּב ְפ ִג ַ
ַהּנִ ָּבט
ימה
ּדּומם ְּב ֵא ָ
עֹומ ִדים ָ
ָּב ְ
ְמ ַח ִּכים ְּברֹוְך ַעד ִּכי ַּת ְחֹלף,
דֹולה
ֲבה ַה ְּג ָ
ִּכי ָל ֶהם ָהַאה ָ
ִּכי ֵהם ַה ַּפ ְר ַּפר
ָמיו ְּכג ֶֹלם
ּזֹוכר י ָ
ַה ֵ
ַחל
ּזֹוכר ַמ ָּסעֹו ְּכז ַ
ַה ֵ
ַּלם.
ַה ְּמ ַח ֵּפׂש ֵלב ְל ִה ְתּג ֵ
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ישנה חוכמה
אּוכל ִל ְׁשּכ ַֹח
ֶׁשנָּה ָח ְכ ָמה ֶׁשֹּלא ַ
יְ
ָתי.
אֹותּה ָל ַמ ְד ִּתי ִמ ְּצ ְר ַצר ְּב ִגּנ ִ
ָ
רֹוצה ִל ְׁשּכ ַֹח
ֶׁשנָּה ָח ְכ ָמה ֶׁש ֵאינִ י ֶ
יְ
ִאם ִּכי ֶל ֱאחֹז ָּבּה ֹלא ַקל ְּכ ָלל.
ֶׁשנָּה ָח ְכ ָמה ָּב ֶא ֶבן אֲצּורָה
יְ
עֹותי
טֹוט ֶפת ֵּבין ֶא ְצ ְּב ַ
ֶ
ְל ַצ ְר ֵצר ִע ָּמּה
ְל ָכל ָמקֹום.
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נביאייך בראשי
ּפֹור ַח ְּב ִעּתֹו,
קֹור ִאים ִלי ִמּתֹוְך ֶּפַרח ַה ֵ
ֲבי ַה ִּמ ְד ָּבר ְ
ֶמ ְרח ֵ
ַחל,
אתי ְּב ִר ְד ִּתי ַלּנ ַ
מּוסים ְּב ַחּלּוקֶׁ ,ש ֵה ֵב ִ
יתן ְּכ ִ
ַס ְל ֵעי ֵא ָ
ֲפים ְּכ ֶצוֶת יֹונִ ים הֹומֹות.
ֹאׁשי ְמ ַרח ִ
נְ ִביַאיְִך ְּבר ִ
ַאחד ַהּכֹל
ַאְך ֶרגַע ֶא ָחד ָח ַסר ִלי ְל ֵ
ֵח.
ָהר ּפֹור ַ
ְלנ ָ
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עת לטעת ועת לעקור נטוע
קוהלת ג ,ב

***
דּודים
אֲנִ י ָּבא ִמּנְ ִ
אֲנִ י ָּבא ֵמ ַה ַּׁש ֶּל ֶכת
			
אֲנִ י ָּבא ֵמ ָע ְמ ֵקי יָם
ָקר
ְלָך ֵעץ י ָ
ָטּוע
ֵעת ַל ֲעקֹר נ ַ

לֹומר
ַ

ֲמ ֵּלט נ ְַפ ִׁשי
ִמּנְ ֻח ְׁש ַּתיִם א ַ
ִמ ְּכ ָב ִלים ֶא ְפּטֹר י ִָדי
ֲרב
אֹותיר ְּב ֵלב ַמעָ
עֹגֶן ִ
ָקר
ְלָך ֵעץ י ָ
ָטּוע
ֵעת ַל ֲעקֹר נ ַ

ִל ְלחֹׁש

לֹותנִ י ֵמ ָהמֹון רַב
ִל ְׁש ֵ
ּדֹוהר
ְל ַל ְק ֵטנִ י ִמּסּוס ֵ
			
יפנִ י ִמ ִּסּפּון
ְל ָהנִ ֵ
ָקר
ִלי ָח ֵבר י ָ
ֵעת ְל ִה ְת ַחּיֵב ְּב ֵעץ

לֹומר
ַ

ֲבֹודה
ְל ַב ְּק ֵׁשנִ י ִּב ְׁשעֹות ָהע ָ
		
ְלָד ְר ֵׁשנִ י ִּב ְמ ִסּבֹות ֶח ְבָרה
			
יצה
ְל ָע ְצרֵנִ י ֵמ ִר ָ
ָקר
ִלי ָח ֵבר י ָ
ֵעת ְל ִה ְת ַחּיֵב ְּב ֵעץ.

ִל ְלחֹׁש
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נירים
רּוח
ַס ְביֹונִ ים ָל ַ
ילת ָס ִבים
ְמ ִח ַ
ָעים
ַל ְּמ ַׁש ְּל ִחים זְ ר ִ
ְּב ֶה ֶבל ֶּפה.
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***
ָתי
ֶּפרַח ֶׁש ָע ָלה ְּב ִגּנ ִ
ֹלא ְל ַק ְּׁש ָטּה ָּבא
יע ּבֹוָאּה
הֹוד ַ
ְוֹלא ְל ִ
ֶׁשל עֹונָה נְ כֹונָה
ֹלא ָּכְך
ַאחרֶת
ְוגַם ֹלא ֶ
ְס ָתם ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִם ָּבא.
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***
מּותי ַאיִן
ַע ְצ ִ
עֹולם נְ דֹד
ְּב ָ
ִמ ֵּלב ֶאל ִלּבֹו
לּוליָן
ֶׁשר ְ
ַעל ּג ֶ
ֲׂשי
ָּד ִליל ַמע ִ
ִחיל ִּב ְל ָב ִבי
ָמנֹוד ַקל
ֶׁשל רְֹך.
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ימים שחורים

גנזך המדינה (ימים שחורים)
ָּפקֹוד ֶא ְפקֹד
ֲטַאיְִך
ַאר ִצי ַעל ח ָ
אֹותְך ְ
ָ
ּובנִ י
ָאחי ְ
ָאביִ ,
ָאתָך ִ
ִקנְ ְ
ָּפקֹוד ֶא ְפקֹד.
ָתי
ַּג ֲאו ִ
ַאפ ִקיד
ָּפקֹוד ְ
ֵּבין ְּג ָנ ַזיְִך
ְל ָפ ְק ָדה
ֻּדה.
ְּביֹום ְּפק ָ
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אימתם הניבטת
ָּכל ְּפ ָחַדי נ ְָקׁשּו ְל ֶפרַח.
ֱיֹותי,
ֲׁשר ִקּנְ אּו ִּבי ַעל ה ִ
ֲסם ֶׁשל ֵאלּו ,א ֶ
ַּכע ָ
ֲבה.
יחה ְוַאה ָ
ּקּועי ַּב ְרזֶל ֶׁשל ְס ִל ָ
ָה ַפְך ַס ָּדן ְל ִר ֵ
יע
ַּפ ִחים ַה ָּׁש ִרים ְל ַה ְכנִ ַ
ַח ָּדו ִמ ְק ַצב נ ָ
נְ ַנּגֵן י ְ
ֲכ ֶלת.
ֵׁשה אֹו ַמא ֶ
ֵלד ַמ ְחר ָ
קּורנָס ֶׁשּי ֵ
ימ ָתם ַהּנִ ֶּב ֶטת ִמּתֹוְך ְ
ֵא ָ
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אל נקמות אנכי
זָכֹור
ֲח ִרים.
ֲׂשית ִּב ֵידי א ֵ
אכּתֹו ַנע ֵ
ַצ ִּדיק ְמ ַל ְ
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סוף מעשה
ֲרֹוצץ ְּב ַמ ֶּק ֶבת
ֲד ָּמה א ֵ
רֹאׁש ָּפרָה אֻ
ֹאׁשְך ִלנְ ָתזִ ים זְ ִע ִירים
ר ֵ
אֹוׁשיט
ֲכ ֶלת י ִָדי ִ
ְל ַמא ֶ
אֹוׁשיט
ּול ָׁשלֹום ִ
ְ
ַאחרֶת.
ָה ֶ

43

זמן ופרידה

עדין ושר
יום חדש ִ
ֲסי ַעד ָח ְר ָמה
ַהּיֹום ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִּכי ֶא ְרּדֹף ַּכע ִ
ֲמ ֵלק ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ַאּכה ּבֹו ְּכ ִאּלּו ָהיָה ע ָ
ְו ֶ
ַהּיֹום ָע ַבר ְו ַה ַּכ ַעס נִ ְׁשָאר.
ַהּיֹום יֹום ָח ָדׁש ָע ִדין ְו ָׁשר
ּולֹלא ַה ִּמ ְד ָּבר
ֲמ ֵלק ְ
ְלֹלא ע ָ
ַחֹלף ְוַי ֲהפְֹך ְל ָמ ָחר.
יֹום ֶׁשּי ְ
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רגע מולדת
ֹאפה:
בּוע נ ֶ
ָּכל ַה ָּׁש ַ
ֲבן ֶׁשל ְּדרֹור
ְמ ַתא ֵ
ֲבה,
ּוק ֵדרַת ַאה ָ
ְ
ַּפאי ַּתּפּוזֵי ִה ְת ַע ְּלסּות
ְו ֶל ֶחם ֶח ְמ ָלה,
ְּכ ָע ִכים ְל ַמ ְלָאְך
ְו ַתּפּוד ַה ְׁש ָל ָמה.
ֹאפה עּוגַת ֻה ֶּל ֶדת
ְּב ֶערֶב ַׁש ָּבת נ ֶ
נִ נְ ּגֹס ְונִ ְגֹלׁש ְּב ִמ ְג ֶל ֶׁשת ָה ֵעת
ַארּגַז ַהחֹול ֶׁשל ַהּזְ ַמן.
ְל ְ
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***
ֲרי ַהּזְ ַמן
ִאם ָּתבֹוא ְּב ַׁשעֵ
ָּת ִבין ֹלא ְמ ַעט.
ֱמת
ַמה ֶּׁש ָּת ִבין ֶּבא ֶ
הּוא ָּד ָבר ְו ִׁשּנּוי,
זֹאת ָס ָחה ִלי ַּת ְרנְ ג ֶֹלת
עֹופּה ָׁש ְכ ָחה
ֶׁש ְּמ ָ
ּופנְ ָתה.
ִמ ְּל ָלה ָ
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עכבר העיר
ֹאמ ִרי ֶאל ַה ֶּׁש ֶקט 'סּורָה ִמ ַּד ְר ִּכי
ָאּנָא ַאל ּת ְ
ַאּתה!'
ַע ְכ ַּבר ָׂשדֹות ָ
יחי לֹו
ָהנִ ִ
ְּב ַח ְּפׂשֹו ַא ֲח ַריְִך ְל ָׁש ְר ֵתְך
דֹותיְִך ַע ְכ ָּבר.
ַאת ַע ְצ ֵמְך ִּב ְמבֹוְך ֶח ְר ַ
ִּכי ְּ
ׁשּובי ַל ָּׂש ֶדה ַוי ְִהי
ׁשּובי ִ
ִ
ַע ְכ ָּבר ַה ֶּנ ֱהנֶה ִמ ֶּל ֶקט ֵּפָאה ִמ ֶּל ֶקט ִׁש ְכ ָחה ֶׁשל ַהּזְ ַמן.

49

יונה עם עלה של זית
ַאּגיׁש
ֲפה יֹונָה ִ
ִעם ָע ֶלה ֶׁשל ַזיִת ַמא ֵ
ָאחי
ְל ִמ ְפ ָּתנְ ָךִ ,
סֹוער
יתָך ְּביֹום ֵ
ִמ ְפ ַּתן אֱגֹוז ֵּב ְ
עֹותיָך ַאחֲרֹונֹות.
ְל ַהנְ ִעים ְׁש ֶ
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***
זֹו ָה ֵעת ַל ֲהרֹג
ָאמר ַה ַּת ְליָן ְו ֵהנִ יף
ַ
ֶאת ַה ֶחרֶב.
ַה ֶּזה הּוא ַה ֵּקץ
ּומ ְצ ֵמץ
ָשַאל ַה ָּק ְר ָּבן ִ
מּול ַה ֶחרֶב.
זֹו ִהיא ֵעת ְּכ ָכ ְל ֵעת
ָקרָא ַה ָּק ָהל
ְו ַל ֶחרֶב ָצ ַהל,
ֳלה
ָצ ַהל ָצה ָ
ָפה
ִּכי ַל ְּב ִריאּות ִהיא י ָ
רּועה.
ּופ ָ
ָח ְפ ִׁשּיָה ְ
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רבבה מיתות
עֹולם
י ְָרדּו ָל ָ
ִמיתֹות ְר ָב ָבה
ַאחת ְמ ֻׁשּנָה
ְו ַ
זֹו ִהיא
ַה ָּבָאה
ַה ָּבָאה ִּבזְ ַמּנָּה
ְו ֵאין ָּבּה ַק ָּב ָלה.
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לרוח מוצי
ֲחי
עֹותי ,א ִ
י ְָבׁשּו ִּד ְמ ַ
ָה ֶע ֶצב ִּבי ַּתׁש,
זִ ְכרֹו ְל ַבּדֹו
יענִ י ַּד ִּקיק
ְמנִ ֵ
מֹוצי
רּוח ִ
ָל ַ
ֶה ְב ִלי הּוא אֲנִ י
ַואֲנִ י הּוא ַה ְּב ִלי.
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קדיש צלילו שונה
יֹורד
ַק ִּדיׁש ְצ ִלילֹו ׁשֹונֶה ְּכ ֶׁש ֶּׁש ֶלג ֵ
נֹוׁשב.
רּוח ִמ ֶּק ֶדם ֵ
ַאחר ִעם ָה ַ
ְונִּגּונֹו ֵ
עֹולל ַּב ֶּמ ֶׁשְך נִ ְס ַּפג
ִה ְמנֹון ַ
רּוח ְּב ָע ִלים.
ְו ַחּיָיו ְק ָצ ִרים ְּכ ַ
ׁשּותי ִה ְת ַמ ְד ִּתי
ְּב ֵח ְר ִ
יעת ָהרֹק
ילי ְּב ִל ַ
ַמ ִּכיר ִּב ְל ַבד ְצ ִל ֵ
ְו ִג ְרּגּורֵי ַה ֶּב ֶטן.
ֱמר ָהיָה ְל ַפ ַעם
ֲׁשר ֶנא ַ
ָּכל א ֶ
לּולית.
ּפֹועם ַּב ֵחן ְּכ ֶה ְמיַת ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ַּב ְּׁש ִ
ַה ֵ
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***
ָע ְמ ָדה ִא ָּׁשה ְּב ַטּבּור ְר ָח ָבה
קֹורָאה
ֶיה ְ
ְּב ֵעינ ָ
ֲבנִ ים
ֵעת ְל ַה ְׁש ִליְך א ָ
ּלּוקים ְל ָה ִטיח.
ֵעת ַח ִ
ֲמ ָּלה
יבּה ה ֻ
ַהּכֹל ְס ִב ָ
יצה ַה ְר ַּפ ְת ָקה ְו ִׂש ְמ ָחה.
ִּד ָ
ֻּלה.
ֻּלה סֹוף סֹוף ְּפע ָ
ְּפע ָ
ֵעת ְל ָס ְק ֵלנִ י ַעד ָמוֶת
ֵעיְ ,מ ַח ְּפ ַׂשי,
ִּב ֵידי ָּכל ר ַ
יבי,
ְמ ִט ַ
ִּכי ִּגּלּונִ י
ּגֹומ ַעת ִק ְר ָבה
ַ
לֹוק ֶקת ֶח ְמ ָלה.
ֶ
ֶא ֶבן ְל ֶא ֶבן ִּכּנ ְַס ִּתי
ַּביִת ִל ְבנֹות
ַאחת
ַאחת ְל ַ
אתי ַ
ָׂש ִ
נָ
קֹומן
יחן ִּב ְמ ָ
ְל ָהנִ ָ
ּתּוט ְחנָה
ֹאׁשי ַ
ְו ֵאּלּו ְּב ִדּיּוק ְּבר ִ
ַאחת.
ַאחת ְל ַ
ַ
ַאחת ְלי ְִרָאה ְו ָכל ַה ְּׁשָאר
ַאחת ְל ִקנְ ָאה ְו ַ
ַ
ָּכ ָכה ְס ָתם ְל ֵׁשם ֲהנָָאה.
ֶא ְל ַחׁש ִמ ָּלה ַאחֲרֹונָה
ְלֹלא ֶׁש ֶמץ ָח ְכ ָמה
ַהּזֹו ֵעת ְל ַה ְׁש ִליְך? ְו ֶאת ָמה?
ְו ִאם ֹלא ַע ְכ ָׁשו ֵאי ָמ ַתי?
ִּכי ְּב ֶרגַע זֶה ִמ ְת ַּכּנְ ִסים ַחּיַי.
55

***
ֶבת
עֹותי ְמ ַנּג ֶ
ֶא ֶבן ִּד ְמ ַ
ז ַֹהר ֵעי ַניִם ְּב ָכ ְת ָבּה
ִׁשיר ָּב ֵעת.
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טנדו

ההר
אֲנִ י ַהר.
ִיתי ַהר.
ָּת ִמיד ָהי ִ
אֹומרֶת ֶׁש ִהיא ַהר
ִהיא ֶ
ְו ִאם ִהיא ַהר ִמי אֲנִ י?
ֹלא!
נֹוב ַע ַמ ְעיָן
ְּב ַת ְח ִּתית ָּכל ַהר ֵ
ָחים
יקים ֶאת ַה ְּפר ִ
ימיו ְמנִ ִ
ּומ ָ
ֵ
ָאדיׁש
יקים ַאּלֹון ִ
ימיו ְמנִ ִ
ֵמ ָ
ֶקת ְלַאּלֹוןֹ ,לא ָּת ִמיד ִל ְרצֹונִ י ֹלא ָּת ִמיד ַמחֲזִי
ְוַאף אֲנִ י ֵמינ ֶ
ַואֲנִ י ָה ָהר.
ָחים ְוֹלא רַק ְלַאּלֹון
ּפּוע ְוֹלא רַק ֶׁשל ָח ָלב ְוֹלא רַק ֶׁשל ְּפר ִ
אֲנִ י ַה ִּפ ְע ַ
ּפּוע
אֲנִ י ַה ִּפ ְע ַ
ַאכזָב
ּפּוע ֶׁשל ְ
אֲנִ י ִּפ ְע ַ
ַאכזָב
ּפּוע ָח ָלב ְ
אֲנִ י ִּפ ְע ַ
ּפּוע ֶׁשל ֶּב ִכי ִא ֵּלם
אֲנִ י ִּפ ְע ַ
אֹומרֶת ֶׁש ִהיא ַהר
ִהיא ֶ
יֵׁש ְוגַם אֲנִ י ַהר
ַאר ַּבע
ֲבל רַק ֵּבין ָׁשלֹוׁש ְל ְ
אָ
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ִמ ְתעֹו ֶררֶת
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ְר ֻט ָּבה
אֹומרֶת ֶׁש ִהיא ַהר
ִהיא ֶ
ֱמת ַהר
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ִהיא ֶּבא ֶ
ִל ְפ ָע ִמים אֲנִ י ֶ
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ְּכ ֶׁשאֲנִ י ָּבָאה ִהיא ָּת ִמיד
ּבֹוכה ִהיא ָּת ִמיד
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ָ
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ֵא ֵלְך ִהיא ָּת ִמיד
אֹומרֶת
ִהיא ַהר אֲנִ י ֶ
ְּכ ֶׁש ִהיא ְמַד ֶּברֶת ֶאל ַאּלֹון.
אֹומר ֶׁש ִהיא ַהר
ַאּבא ֵ
ָ
ׁשֹות ֶקת.
אֹומר ִ'היא ַהר' ְכ ֶׁש ִהיא ֶ
ַאּבא ֵ
ָ

ּפּורים
אֲנִ י ַהר ֶׁשל ִס ִ
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ִא ָּתְך אֲנִ י ָּתבֹור
אֲנִ י ְּדיּונָה
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ִאּתֹו
יזּוּביּוס
אֲנִ י ְּדיּונָה אֲנִ י ִמ ְד ָּבר אֲנִ י ִו ְ
אֲנִ י נְ ַחׁש ִּפיתֹון ֶׁש ָּב ַלע ִּפיל
יׁשֹורים.
רּוח ַהּגָדֹול ֶׁשל ַה ִּמ ִ
אּולי ָה ַ
אּולי יָם וְ ַ
ּול ִע ִּתים ֵאינֶּנִ י ַהר ְּכ ָלל ְו ַ
ְ

ְּכ ֶׁשאֲנִ י ְל ַבד
ַאכזָב
ּפּוע ָה ְ
אֹוה ֶבת ֶאת ַה ִּפ ְע ַ
אֲנִ י ֶ
יתנָה
ּפּועית ָה ֵא ָ
אֹוה ֶבת ֶאת ַה ַּפ ְע ִ
אֲנִ י ֶ
אֹוה ֶבת ְל ַב ֵּׁשל
אֲנִ י ֶ
אֹוה ֶבת ְל ַב ֵּׁשל ֶאת ַה ִּל ָּבה
אֲנִ י ֶ
ֶׁש ַּת ֲהפְֹך ְל ַל ָּבה ְל ִפי ַהזְ ָמנָה
ֶׁש ִּת ָּׁש ֵפְך ְל ָכל ַה ִּכּוּונִ ים וְ ִתּגַע ָּבַאּלֹון
ּׁשֹופר
יע ַּב ָ
וְ ָת ִר ַ
ִהיא ַהר
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ְל ַבד אֲנִ י
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אֲנִ י ֹלא ַהר
ָהר אֲנִ י יָם
ַחל אֲנִ י נ ָ
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ְל ַבד אֲנִ י נ ַ
ְּכ ֶׁשאֲנִ י ְל ַבד אֲנִ י ָענָן
ֶׁש ָהיָה וְ ֵאינֶּנּו
ֶׁשל ִּב ְפנִ ים וְ ֶׁשל ַּבחּוץ
ֲרּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִם
אֲנִ י ָענָן ַּבא ַ
ֲרּוחת ֵליל ִׁש ִּׁשי
אֲנִ י ָענָן ַּבא ַ
ּגֹומרֶת
יסה ֶ
אֲנִ י ָענָן ּגַם ְּכ ֶׁש ְּמכֹונַת ַה ְּכ ִב ָ
אֲנִ י ָענָן ֶׁשל יֹום ָּב ִהיר.
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שירת האבנים
ּבֹוכה
ֶׁש ֶ
ּבֹוכה
ֶׁש ֶ
ְּכמֹו ֵעץ
ּנֹוׁשב
ֶׁש ֵ
ֲׁשׁש
ַּבח ָ
ֲׁשׁש ָּב ֲארֻּבֹות
ַּבח ָ
אֲנִ י ָענָן
ֱלם
ָצפּוף ְו ֶנע ָ
ָס ִפיג ְוגַם ָּפ ִריק
נֹוכ ַח וְ ַנּוָד
ֵ
ָענָן אֲנִ י
אֲנִ י ָמחֹול
רּוח
אֲנִ י ָה ַ
ַּפ ְר ַּפר וְ ֶא ֶבן
יֹוקד
ֵצל ֵ
ְלָך ֵּבן
אֲנִ י ָענָן.
ָאבי ִמ ָּפנַי ָיג ְֹר ָּת
ִ
רּוח ִּכּוּונִ ים
ִּכי ֵאין ָּב ַ
ֹלא ַׁש ְלוָה ֹלא ַה ְב ָט ָחה
ַחל ַס ָּפן וְ גַם ָענָן
ּדּומם ָלּה ְמי ֵ
ָ
ַאּתה ַאל ַּפ ַחד
ָאכן ָענָן ָ
ֵ
רּוח ּפֹה
ָה ַ
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ּגָדֹול
ִל ְקצֹות ֵּת ֵבל ָמׁשּוְך.
ָאכן ָיג ְֹר ִּתי
ֵ
ּגַם ָח ַפ ְצ ִּתי
ָאכן ִּכי
ֵ
רּוח
ָענָן ִמ ְת ַה ֵּפְך ָּב ַ
רּוח ְמ ַה ֵּפְך ְל ָענָן
ַ
ַהּזְ ַמן הּוא ֶׁשּי ְִב ֲחנֵנּו
רּוח
ּומי ָה ַ
ִמי ָענָן ֵ
ֲצית ֶש
ּוב ַקו ַה ַּמח ִ
ְ
ָע ְביֹו ָׁשקּוף
ַח ָּדו
נ ְַק ִׁשיב י ְ
ֶׁשם
ְל ִׁשירַת ַהּג ֶ
ֻח ֶדת
ּומפ ֶ
ַּכה ְ
רָ
ַּסרֶת
ּומ ְתי ֶ
ָאית ִ
ְּפר ִ
ֲבנִ ים.
ִׁשירַת ָהא ָ
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אנתק טבוריים
ֻּלּה ִה ַּׁש ְר ְּת
ּכֹות ְר ֵּתְך ּכ ָ
בּוצין ַ
ַעת ְּכ ִ
ֶׁשּנִ ְפּג ַ
ּובֹוע ֶטת
ֻק ָׁשה ֶ
קּופה נ ְ
ֱמ ְד ְּת זְ ָ
ֶנע ַ
דֹ-לא-עת
ֵ
זְ קּורָה ִּכ ְמנֹורַת ָקנִ ים נְ כֹונָה ִל ְבעֹר ַע
ֲׁש ָכה ֻמ ְח ֶל ֶטת.
ִל ְבעֹר ַּבח ֵ
ַע ְּת ֹלא ֶה ְח ַׁש ְכ ְּת ִמּיָד
ְּכ ֶׁשּנִ ְפּג ְ
ַע ְּת ֹלא ִה ַּׁש ְר ְּת ִמּיָד
ְּכ ֶׁשּנִ ְפּג ְ
ַאר ְּת
ּפֹול ִרי ֵה ְ
ְּב ָצהֹב ָ
ְּכק ֶֹטב ְמק ֶֹטב נ ְַס ְּת
ֶלת ְצפֹונִ ית
ַאּי ֶ
ֶלת ְספּונִ ית
ַאּי ֶ
ֻח ֶקת
ָלה ְמר ֶ
ַאּי ָ
ָלה ַמ ְר ֶח ֶקת.
ַאּי ָ
ָאבי ָאּנָא ְל ַחׁש ִלי
ִ
ַּד ְר ֵּכְך ִהיא ֶּדרְֶך
ֲסֹוכְך
ַואֲנִ י ַעל ָאזְ נִ י א ֵ
ָאבי ָאּנָא ְצ ֵפה ִּבי
ִ
ֶצת ִלי ְּכ ֵה ֶלְך
ּפֹור ֶ
ֲּמ ֵּסְך.
ַואֲנִ י ַה ַחיִץ א ַ

ָל ָּמה ָּכְך ָּב ַח ְר ְּת ְל ַפ ֵּל ַח
ּבֹונּותְך ַה ֻּמּגָׁש
ֵטס ִר ֵ
ָמים
ְל ָהזִ ינְֵך ִרּבֹוא י ִ
ָל ָּמה ָּכְך ָּב ַח ְר ְּת ְל ַה ְׁש ִליְך
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ֲפ ָלה ְלר ְַג ַלי ְל ַה ְל ִּביׁש
אֵ
רּוחי ָע ָׁשן.
ִ
יח ִתי ֵאינָּה ַמ ֶּכרֶת
ְּפ ִר ָ
ַאחר
ֶּדרְֶך ֵ
ַטּבּור וְ ַטּבּור
ֹלא נִ ְפרַם ַה ֶּת ֶפר
ּגַם ִאם חּוטֹו ָארְַך
ָמים
ַלחֲצֹות ָה ִרים וְ י ִ
ּכֹות ְר ִּתי ְּכ ִאּלּו
זַן הּוא ַ
ֹלא ִמ ְּכ ָבר ֵהנ ְַצ ִתי
ַאְך ּבֹו אֲנִ י ַק ְצ ִּתי.
צֹול ַח
ַמ ָּס ֵעְך ֵ
ַּתק ַטּבּו ַריִים
ֲאנ ֵ
יח ֵתְך
ְל ַה ְצ ִהיב ְּפ ִר ָ
זֹוהרֶת
ּבּוצּנִ ית וְ ֶ
ִ
ָכּיִים
ְל ָה ִאיר ְדר ַ
ְל ִה ְׂש ָּתרֵג ֵמ ֵעת ָל ֵעת.
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נהר הגפן
סֹודְך
ֲׁשי לֹו ֶאת ֵ
'ֹלא ִּת ְלח ִ
ִּכי ִמּיֵינְֵך ָׁש ָתה
ּכֹוחֹותיְִך ִּכי
ַ
ַּלי
ְוֹלא ְּתג ִ
ָׁשב'
ְּב ִצ ֵּלְך י ַ
ָאמרָה ָה ָהר
ְ
ָאמ ְר ָּת
ַאּתה ַ
ְו ָ
ֶפן
ַאּת ִלי ַהּג ֶ
ְ
ֱׂשה
ִּכי ִמ ִּפ ְריְֵך ַייִן ֶאע ֶ
ָׁשיְִך
ְל ַה ְׁשקֹות ּבֹו ָׁשר ַ
ׁשּוק ֵתְך
ּול ַה ְג ִּדיל ְּת ָ
ְל ַה ְרוֹות ִצ ְמאֹונְֵך ְ
ְל ַחַּייְִך
ְל ַׂש ֵּמ ַח ְל ָב ֵבְך ְל ַׂש ֵּמ ַח ְל ָב ִבי
יל ֵדינּו ְּבבֹוא ַהּיֹום.
אֹותם נ ִַּגיׁש ִל ָ
ָ
קֹולי ִלי
אֹומר ִ
ָד ְע ִּתי ָמה ֵ
אֲנִ י ֹלא י ַ
ָד ְע ִּתי ִאם ִל ְרוֹות
ָׁשי ֶל ֱאחֹז ַּב ַּמיִם ַה ָּב ִאים ֵמ ֶה ֶבל ִּפיָך ְוֹלא י ַ
ָל ֵכן ָׁש ַל ְח ִּתי ָׁשר ַ
ֶפן ַלעֲׂשֹות,
יתי זֹאת ִּכי ָּכְך ֶּדרְֶך ּג ֶ
ּכֹולֹותי אֹו ָע ִׂש ִ
ַ
ַּדל ֶא ְׁש
יתי אֹו ְלג ֵ
ָצ ִ
רִ
הֹול ִכים אֹו
ַעתְ ,מ ִצ ָּלה ַל ְ
ַּׂשאת אֹו ִמ ְׂש ָּתר ַ
יחּוה; ִמ ְתנ ֵ
ָאחז ַּב ָּמקֹום ּבֹו הֱנִ ָ
ְל ֵה ֵ
חֹוסה ַעל ַהּנ ִָעים ַעל ְּגחֹונָם.
ָ
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