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זֶה ֹלא נָכֹון שֶ הַ ּדיאַ פָ סֹון שֶ ל עֲ טַ לֵּפִ ים ו ְדֹולְפִ ינִים 21/

ה061

ּושְ ָאר מִ ינֵּי זַמְ זּומִ ים ּומְ עֹופְ פִ ים גָדֹול מִ שֶ לִי - - -
אֲ נִי שֹומֵּ עַ ְצלִילִים ּבֹוקְ עֵּ י ְרקִ יעֵּ י ְרקִ יעִ ים,
ְיֹורדִ ים לִתְ הֹומֹות שְ אֹולִים
אֲ נִי שֹומֵּ עַ הֶ מְ י ַת מַ חֲ ִליקִ ים ו ְ
ו ְהֵּ ם – ְלכְָך ֹלא מְ סּו ָגלִים !
ָאמְ נָם אֵּ ינֵּי ּבָנּוי לְהַ שְ מִ יעַ ּבְקֹולִי אֶ ת כָל הֶ יקֵּ ף הַ ְצלִילִים,
אֶ ת ַגלֵּי הַ קֹולֹות הַ מִ תְ פַ שְ טִ ים ְּבכָל הָ עֹולָמִ ים,
אֲ בָל אֲ נִי מְ סּוגָל לִשְ מֹועַ אֹותָ ם ,לִקְ לֹוט אֹותָ ם ,לְשַ ּדֵּ ר אֹותָ ם
ּבְתָ ו ִיםּ ,בְתַ ְרשִ ימִ יםּ ,בְקֹודִ ים ּובְמַ כְשִ ִ
ירים,
כִי ַרק אֲ נִי הָ ָא דָ ם מּוכְשָ ר לִשְ מֹועַ אֶ ת הֵּ דָ ם,
כִי ַרק אֲ נִי הָ ָא דָ ם יֹוצֵּר אֶ ת הַ מּוסִ יקָ ה הַ מְ כִילָה אֶ ת כּולָם,
כִי ַרק אֲ נִי הָ ָא דָ ם מְ סּו ָגל לְהַ ּבִיעַ אֶ ת כּולָם,
לְהַ לְחִ ין אֶ ת כָל הַ לְחָ נִים שֶ ּבָעֹולָם,
הַ ְרמֹונְיֹות שָ מַ י ְמִ ּיֹות וְצ ֶֶרמֹונְיֹות ּדֶ מֹונִּיֹות,
כִי אֲ נִי גַם גֹועֶ ה ּופֹועֶ ה ,צֹוהֵּ ל ו ְשֹואֵּ גֵּ ,
חֹורק ּומְ חַ ְרחֵּ ר,
וְגַם ּדֹומֵּ ם ּומְ זַמְ זֵּם ,לֹוחֵּ ש ו ְרֹוחֵּ ש ,נֹוהֵּ ם ּומְ צַפְ צֵּף,
וְגַם סֹועֵּ ר ו ְגֹועֵּ ש כָל שֶ נֶחֱ ו ֶה ּומִ תְ ַרחֵּ ש,
ּומִ ימֵּ י י ּו ָב ל ,אֲ בִי כָל ּתֹופֵּ ש כִיּנֹור ו ְעּוגָב,
אֲ נִי עֹוגֵּב עַ ל קֶ שֶ ת ְצלִילֵּי הַ ּדִ יאַ פָ סֹון ּבֶחָ לָל ּובְחָ זֹון,
ִירתִ י אֶ ת
ּבַמְ צִיאּות ּובַּדִ מְ יֹון ,ו ְרֹוקֵּ ם ְּבנַפְ שִ י ּובִיצ ָ
צֹורמַ ים,
הָ עֲ נּוגִים-הַ ּדַ קִ ים-עֲ דִ ינִים-מְ תּוקִ ים-סֹועֲ ִרים-גֹועֲ שִ יםְ -
כָל שֶ מִ שְ ּתַ מֵּ עַ מִ ן הַ ּדֹומֵּ ם ,הַ צֹומֵּ חַ ו ְרֹוחֵּ ש חַ ּיִים,
ּומִ ימֵּ י י ּו ָב ל אֲ נִי מֹובִיל ּומְ נַּבֵּל אֶ ת הֶ מְ י ַת הַ לֵּב וְנֶפֶ ש הָ עֹולָם
ּורחִ יפָ ה ּבֶחָ לָל שֶ ל שֶ קֶ ט ו ְשַ ְלו ָה - - -
ִּב ְצלִילֵּי מְ צּולָה ְ
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אֲ נִי  -הַ ה ֹו מ ֹו – מַ ִז י ק ו ְ הַ ה ֹו מ ֹו  -מ ּו ִז י ק...
הֵּ ם מְ שַ לְחִ ים אֵּ ש ְּבי ַעֲ רֹותַ י  1ו ְהִ יא ְכבָר לֹוחֶ כֶת אֶ ת סִ יפַי ו ַאֲ דָ נַי 212 1
ְּבי ִישּובַיּ ,בִשְ כּונֹות מְ ַ
גּורי  1ו ְאֵּ ש הַ מְ שְ ְרפֹות כ ֹו ֶב שֶ ת אֶ ת מִ קְ לָטַ י 1
מַ חֲ סֹות פְ לִיטַ י ּושְ ִרידַ י  1לִמְ חֹות אֶ ת שְ מִ י מִ ּתַ חַ ת שְ מֵּ י אֲ דֹונָי 1
ָארץ הַ קְ דּומִ ים 1
הֵּ ם מְ הַ פְ כִים סֵּ דֶ ר זְמַ ּנִים  1כ ְ
ְיֹורשֵּ י הָ ֶ
ְכצֶאֱ צָאֵּ י י ְבּוסִ יםְ ,כנַעֲ נִים ּופְ לִישְ ּתִ ים ּ 1ובְמַ חֲ זֹור הַ ּדָ מִ ים 1
שֶ ל מִ לְחֲ מֹות הַ ּיְהּודִ ים עִ ם הַ שְ ֵּכנִים  1מְ פַ עְ פַעַ ת ּבָם שִ נְַאת מְ נּוצָחִ ים 1
חֶ ֶרב הָ אִ יסְ לַאם ֹ 1לא ָצלְחָ ה כָאן  1לְהַ אֲ דִ יר אֶ ת ַ
מֹורשְ ּתָ ם 1
כְמֹו ּבְַאסְ י ָה ,אֵּ ירֹופָהַ ,אפְ ִריקָ ה  1לִשְ לֹוט ּבְחֶ לְקֵּ י תֵּ ֵּבל 1
לַעֲ שֹות נְפָ שֹות לְאֱ מּונָתָ ם  1מִ ּדִ ין מּוחַ מַ ד ּבְסֵּ ייף  1מֵּ עֲ ָרב אֶ ל הַ מַ עֲ ָרב ּו ָבבֶל
מֹורשֶ ת מ ֹשֶ ה,י ְהֹושֻ עַ ּדָ ו ִד ו ִירֹובְעָ ם 1
כָאן חַ ְרּבָם ֹלא כ ְָרתָ ה כְתִ קְ ו ָתָ ם ֶ 1
ו ְהִ יא נְעּוצָה ּבְשִ בְרֹון ִלּבָם  1כִמְ נּושָ לֵּי עָ ם 1
ּומּורשִ ים מִ ּנַחֲ לָתָ ם 1
ָ
ַככְבּושִ ים הָ עֲ שּוקִ ים
ּדָ אּוד ּבֵּית-הַ לַחְ מִ י הָ פַך לַאֲ בִיהֶ ם שֶ ל יַלְּדֵּ י הָ אֲ ָבנִים 1
הֵּ ם הַ מְ קַ לְעִ ים ּבְגֹו ְלי ַת הָ עִ ב ְִרי אֶ ת נִדְ ָּבכֵּי קֹומְ מִ ּיּותָ ם 1
ַארסֶ נַל 1
כִי ֶרחֶ ם הָ אֵּ ם  1הָ עֲ ָרבִית-י ִשְ ְראֵּ לִית ּופַ לֶשְ תִ ינָאִ ית  1הּוא הָ ְ
הֵּ ם גֹונְבִים אֶ ת כָל הַ ֵּכלִים  1מְ תַ עְ ּתְ עִ ים ְּבכָל הַ הֶ סְ כֵּמִ ים 1
מִ י כְמֹוהֶ ם מּומְ חִ ים  1סֹוחֲ ִרים מּומְ לָחִ ים י ִשְ מְ עֵּ אלִים 1
לִמְ כֹור מַ ְרכּולְּתָ ם ּבַאֲ ֶרשֶ ת שֶ ל הֹולֵּך ּתָ מִ ים 1
הֵּ ם "אַ שָ פִ י"ם ּבְתַ עֲ מּולָה ו ְהַ סְ ָּב ָרה ּבְחּוצֹות עֹולָם 1
ירים אֶ ת הַ ּיְלָדִ ים ל ֵּ
הֵּ ם מַ פְקִ ִ
ְעֹורר ַרחֲ מִ ים 1
ּובִמְ קֹום הַ ּנֶעֱ דָ ִרים פ ִָרים ו ְָרבִים ּבִמְ מַ ּדִ ים מַ בְהִ ילִים 1
הֵּ ם ָכבְשּו לִּבֹות ַרּבִים מִ ָּבנַי ָּ 1בנִים כֶחָ שִ ים 1
הַ מַ אֲ שִ ימִ ים אֶ ת ְּבנֵּי עַ מָ ם כְַאחְ ָראִ ים  1ל ַ
ְגֹורל הַ פַ לֶשְ תִ ינָאִ ים 1
הֵּ ם ו ְהַ ָּבנִים ּתָ קְ עּו טְ ִריזִים ִּבגְבּולַי  1פָקְ קּו אֶ ת צִיּנֹורֹות חַ ּיַי 1
הֵּ ם הִ ְגנִיבּו ְגי ָסֹות טְ רֹוי ָה ּב ְַרחֲ בֵּי ַאדְ מֹותַ י 1
הֵּ ם מִ תְ חַ זִים "ּבְתַ הֲ לִיכֵּי שָ לֹום" לַעֲ קֹור אֶ ת י ִשּובַי 1
ל ֶָרשֶ ת אֶ ת פִּתּוחַ י ִּבב ְִרית הַ שְ מָ דָ ה עִ ם שְ ֵּכנַי 1
חֹורבֹות "אֹוסְ לֹו"" ,קֶ מְ פְ -דֵּ ייו ִויד" ּוו ַיי  1יֹושְ בִים מְ קֹונְנַי 1
ו ְעַ ל ְ
ְּבבָּתֵּ י מִ דְ ָרשַ י  :חֲ ֵּרדִ ים – אֲ קָ דֵּ מָ אִ ים – שְ מָ א ָלנִים ּ -ומַ טִ יפִים לִי ּולְאֶ חַ י
ָארץ ּתָ קִ יא אֹותָ נּו כְמַ מְ ִרים ו ְחַ טָ אִ ים ּוכְסֹוטִ ים מִ ּב ְִרית-שְ לֹומָ י…
הָ ֶ
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מַ ה ֶּשהָ יָה הּוא לַאו ַדוְ ָקא מַ ה ֶּשיִּ ְהיֶּה –  23/ב223
לְ מָ ָשל:
יד ֵקר בְ פִ גְ יוֹן "עֶ גְ לוֹן";
חֲ גּור חֶ ֶרב ,כְ מ ֹו אֵ ה ּו ד ,עָ לּול לְ ִה ָ
עוֹף דו ֵֹרס כְ מ ֹו פֶ ֶר ס עָ לּול לְ עוֹפֵ ף כְ דו ֵֹרש ָשלוֹם;
עַ ל ֲע ָר בִ י ם בְ ת ֹו ֵכנּו תָ לִ ינּו כִ יּנוֹרוֹתֵ ינּו בִ נְ גִ ינוֹת ָשלוֹם וְ אֵ ין ָשלוֹם;
ַארצוֹת הַ חַ יִ ים;
ִקיּוִ ינּו לִ ישּועַ ת הַ ֵשם בְ אֶ ֶרץ חַ יִ ים וְ צָ פינּו בִ ְש ֵרפָ תֵ נּו לְ ְ
נּורא וְ ִק ְטרּוגֵי מַ נְ ִהיגֵי זְ ָר ִמים וְ עֵ דוֹת
חֲ ָרפוֹת וְ ַש ְמּתוֹת ,פּולְ סֵ י ְד ָ
יִ ְהיּו מו ֶֹר ֶשת ְק ִהילַת ַי ֲעקֹב ;
זֶ ֶרם הַ ָי ִמ י ן י ְַמ ִשיְך לְ ִה ְתפַ צֵ ל לְ בִ י בֵ י פְ לַגִ ים וְ נִיצּוחֵ י "נֶאֱ מָ נִ ים";
הּודים
מַ הַ פְ ָכנֵי "הַ ִמ ְתיַּוְ נִים" וְ הַ ִחילוֹנִ ים יִ ְשאֲ פּו לַהֲ פוְֹך ֶאת ְמ ִדינַת הַ יְ ִ
לִ ְמ ִדינַת ָכל הָ אֶ זְ ָר ִחים;
דּורי ָקמֵ עוֹתָ יו יִ ַכ ְד ֵרר;
דּורי ַכ ֵ
הָ ַרב עוֹבַ ְדיָה בְ פֶ צַ ח ָאלוֹת יוֹסֵ ף ,וְ הָ ַרב ַכ ִ
הּודים וְ הַ ְש ֵכנִ ים לְ ֹלא ְש ִמיטַ ת
כָל ֶשבַ ע ָש ִנים שּוב יִ ְתחַ ְדשּו ִמלְ חֲ מוֹת הַ יְ ִ
ימיִ ים;
ִסכְ סּוכִ ים עִ ם אוֹיְ בִ ים ִחיצ ֹו ִנים ּופְ נִ ִ
יפּוקים
ימּותים יִ ְתפַ ְשטּוִ ,א ִ
ִ
הֶ ְסכ ִֵמים יּופְ רּוִ ,אי ְנ ִתיפָ אדוֹת יִ ְתעַ ְצמּו ,עִ
רּואיְ נּו,
יתים יְ ְ
אשי הַ ְמ ִס ִ
ֵָאסרּוִ ,מ ְתנַחֲ לִ ים יֵעָ ְצרּוָ ,ר ֵ
יְ אּוכְ פּו ,פו ְֹרעִ ים י ְ
יק ִאים לְ טוֹבָ תָ ם יִ ְדרוֹש ֹו;
יט ָ
יּוא ְשמּו ,וְ הַ פוֹלִ ִ
הּודים ָּת ִמיד ְ
הַ יְ ִ
אשי מ ֹועֲצוֹת וְ יִ ישּובִ ים עַ ְרבִ יִ ים ,חַ בְ ֵרי וַ ע ֲַדת
חַ בְ ֵרי הַ כְ נ ֶֶסת הָ עַ ְרבִ יִ יםָ ,ר ֵ
הַ מַ ע ֲָקב ,סוֹפְ ִרים ,אֳ מָ נִ ים ,אֲ ָק ֵדמָ ִאים עַ ְרבִ יִ ים שּוב י ְַחזְ רּו וְ י ְַצ ִהירּו כִ י הֵ ם
נֶאֱ מָ נִים לִ ְמ ִדינַת יִ ְש ָראֵ ל וְ ֵאינָם רו ִֹצים לְ ִהיסָ פַ ח ַליֵשּות הַ פַ ל ְֶש ִתינ ִָאית;
הַ זִ י ָכרוֹן – בוֹר סּוד ֶשאֵ ינ ֹו ְמאַ בֵ ד ָדבָ ר וְ אֶ פְ ָשר לִ ְדלוֹת ִמּתוֹכ ֹו בְ כָ ל ֶרגַע ּובְ כָל
ישים וַ ע ֲִדינִים ּולְ ע ֹולָם ֵאינָם ִמ ְת ַכּוְ ִצים.
ָשעָ ה כֹל פְ ִריט .הַ ְש ִר ִירים גְ ִמ ִ
מּורג ִָשים כְ ֶשעוֹלִ ים וְ יו ְֹר ִדים בַ מַ ְד ֵרגוֹת .הֶ ְת ֵקפִ ים ,מַ חֲ לוֹת,
הַ פְ ָר ִקים ֵאי ָנ ם ְ
ּומּורג ִָשים .בַ ְבג ִָדים אֵ ין צו ֶֹרְך לְ הָ בִ יא ִשיּנּויִ ים.
ְ
כְ אֵ בִ ים כִ ְמעָ ט ֶש ֵאינָם קו ִֹרים
צּומ ְצמּו
ָארץ יְ ְ
הַ ִה ְס ַּתגְ רּות מֵ חַ יֵי חֶ ְב ָרה ִּתגְ בַ רְ .נ ִסיעוֹת וְ ִטיּולִ ים בְ ַרחֲ בֵ י הָ ֶ
יקה לִ פְ גִ ישוֹת ִמ ְשפָ חָ ה תֶ ְחלַשִ .ה ְתנ ְַּתקּות מֵ עַ ְס ָקנּותִ ,מגַבָ אּות,
לּוטין .זִ ָ
לַחֲ ִ
רּושים.
יבּורית וְ ִה ְת ַרכְ זּות בְ ד' ַאמוֹת ֶשל חַ יִ ים פְ ִ
ִמפְ עִ ילּות ִצ ִ
יתי וְ עַ כְ ָשיו ֵאינִי כְ לּום ,עַ כְ ָשיו אֵ ינִי כְ לּום אֲ בָ ל אֶ ְהיֶה;
הָ יִ ִ
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ֶשהֲ ֵרי – ִאם ָהיָה יִ ְתרוֹן
ֹלא ָהיִ ינּו זוֹכִ ים לְ מַ נְ ִהיגִ ים כָ אֵ לֶ ה,
וְ ֹלא ָהיִ ינּו בוֹחֲ ִרים ְבנִ ְבחָ ִרים כָ אֵ לֶ ה...
ֶשהֲ ֵרי – ִאם ָהיָה יִ ְתרוֹן
ֹלא ָהיִ ינּו זוֹכִ ים לְ ִת ְקשו ָֹרנִ ים כָ אֵ לֶ ה,
וְ ֹלא ָהיִ ינּו קו ְֹר ִאים ִעיּתוֹנִ ים כָ אֵ לֶ ה...
ֶשהֲ ֵרי – ִאם ָהיָה יִ ְתרוֹן
ֹלא ָהיִ ינּו זוֹכִ ים לְ מַ נְ גְ נ ֹונֵי מֶ ְמ ָשל כָ אֵ לֶ ה,
חּוקים כָ אֵ לֶ ה ,לְ שו ְֹפ ִטים וְ שו ְֹט ִרים כָ אֵ לֶ ה,
לְ ִ
וְ ֹלא ָהיִ ינּו ִמ ְתיַגְ ִעים ִב ְדבָ ִרים ְבטֵ לִ ים כָ אֵ לֶ ה,
יעּוטים כָ אֵ לֶ ה...
ִ
וְ ֹלא ְדבֵ ִקים ִבזְ כּויוֹת ִמ
ֶשהֲ ֵרי ִ -אם ָהיָה יִ ְתרוֹן
קּודים כָ אֵ לֶ ה,
ֹלא ָהיִ ינּו ִמ ְתעַ ְס ִקים ְב ִת ְפ ִ
ימים ִעם גְ זֵירוֹת ְמפַ ְק ִדים כָ אֵ לֶ ה,
וְ ֹלא מַ ְשלִ ִ
וְ ֹלא ַמאֲ ִמינִ ים לְ ַה ְב ָטחוֹת כו ְֹשלִ ים כָ אֵ לֶ ה,
ירּועים כָ אֵ לֶ ה
ִ
וְ ֹלא מַ ְבלִ יגִ ים עַ ל אֵ

…

ֶשהֲ ֵרי ִ -אם ָהיָה יִ ְתרוֹן
ֹלא ָהיִ ינּו כו ְֹת ִבים ְשטּויוֹת כָ אֵ לֶ ה,
יצירוֹת כָ אֵ לֶ ה
וְ ֹלא ִמ ְתג ְַד ִרים ִב ִ
אֶ לָ א גוֹנְ זִ ים ִד ְב ֵרי ֶהבֶ ל כָ אֵ לֶ ה
ּומ ְש ַּת ְב ִחים ִמכָ ל אֵ לֶ ה...
וְ ֹלא ְשמֵ ִחים ִ

ש ו ר ו ת

יעקב נימן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ב144
ְבלֵיל ַשבָ ת אֲ נִ י ְמלַ ּוֶ ה אוֹת ֹו
ַאחַ ר ַה ְּת ִפילָ ה ִמבֵ ית ַהכְ נֶסֶ ת לְ בֵ ית ֹו44/ ,
וְ הּוא כְ ַד ְרכ ֹוָ ,שחּוחַ עַ ל ִמ ְשעַ נְ ּת ֹו,
יעה ַקלָ ה וְ עוֹמֵ ד עַ ל עו ְֹמד ֹו,
ּפוֹסֵ עַ ְּפ ִס ָ
ג ֹונֵחַ וְ צוֹפֶ ה עַ ל ְס ִביב ֹו וְ אוֹמֵ ר:
"מַ ה זֶהּ ,פָ ְתחּו כָ אן ִמ ְסעָ ָדה חֲ ָד ָשה?
שלוֹם וְ קוֹלֶ ק –
ִב ְתקּופַ ת ָק ִריבִ ,איש ָ
זֶה ֹלא ָהיָהַ ,רק אּולְ מֶ ְרט ְמסּוגָל
לְ סַ דֵ ר אֶ ת ַה ָד ִתיִ ים כָ ְך"...
ּולְ ַאחַ ר ְּפ ִסיעוֹת נוֹסָ פוֹת
הּוא מַ ְפנֶה ּפָ נָיו לַ עֲ בָ ָריו -
אֶ ל יוֹאֵ ל מ ֶֹשה סַ לָ מוֹן,
ּושלוֹם ִציוֹן ַהמַ לְ כָ ה,
ֶג'נ ֶַרלִ יְ ,
וְ ח ֹוזֵר וְ אוֹמֵ ר:
רמ ֶשהּו ַאחֵ ר,
רּושלַ יִ ם זֶה כְ בָ ַ
"יְ ָ
הֲ ֵרי אֲ נִ י כְ בֶ ן ִּת ְש ִעים
ּומַ ה ֶשּנוֹלַ ד כָ אן זֶה ֹלא לְ טַ עֲ ִמי,
ֹלא ֶאל ָה ִעיר ַהזֹאת ִה ְתּפַ לַ לְ ִּתי"...
וְ ָאמַ ְר ִּתי אֲ נִ י ְבלִ ִבי,
מַ ה ּטוֹב ֶשהּוא מַ ְק ִדים לְ ִמ ְשכָ ב ֹו,
כִ י מַ ה ֶש ִמ ְת ַרחֵ ש בַ חֳ צוֹת
ַאשמו ֶֹרת ַהבו ֶֹקר
וְ עַ ד ְ
יה
ּומ ְס ְבאוֹתֶ ָ
ְבכִ יכַ ר ִציּון ִ
יה
ֶשחָ ְברּו לָ ּה ִמכָ ל עֲ בָ ֶר ָ
הּוא אֵ ינ ֹו רו ֶֹאה וְ אֵ ינ ֹו שוֹמֵ עַ
יה...
יה וְ ִחילּולֶ ָ
וְ אֵ ינ ֹו חוֹוֶ ה ְמחוֹלוֹתֶ ָ
ּובלֵיל ַשבָ ת ָהַאחֲ ר ֹונָה
ְ
הּוא נ ְֶע ַדר מֵ ַה ְּת ִפילָ ה,
לּוקח לַ "הֲ ַדסָ ה",
כִ י לָ ָקה ְבלִ ב ֹו וְ ַ
ָאבין וְ ֹלא אֵ ַדע,
ּומשּום מָ ה ֹלא ִ
ִ
לָ מָ ה ַדוְ ָקא עַ ָּתה נִ ְראֲ ָתה
רּושלַ יִ ם ַאחֶ ֶרת ִמ ֶש ָהיְ ָתה
יְ ָ
יהה -
כְ ֶש ַר' ָדוִ ד ָהיָה ּפוֹסֵ ַע ִב ְת ִמ ָ
כִ י נִ ְסגְ ָרה ַה ִמ ְסעָ ָדה,
ָש ְב ָתה הֲ מּולַ ת ַהּנו ַֹער ְבכִ יכָ ָרּה,
נ ַָדמּו ַר ְמק ֹולֵי ַהזְ וָ ָעה,
ּפָ ְסקּו ְצ ִפירוֹח ְמכוֹנִ יוֹת ַה ְמשּובָ ה,
ַר' ָדוִ דַ ,ר' ָדוִ ד ,מָ ה אֲ בַ ֶש ְרָך?
נּוחה...
בָ ָאה ַשבָ ת ,סוֹף סוֹף בָ ָאה ְמ ָ

ש ו ר ו ת

יעקב נימן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

יעקב נימן

ש ו ר ו ת

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אֶ פְ ָשר לְ חַ לֵק כְָך אֶ ת הַ בְ ִריוֹת2/7 :
טוֹב לַבְ ִריוֹת וְ טוֹב ל ַָשמַ יִם
טוֹב לַבְ ִריוֹת וְ ַרע ל ַָשמַ יִם
ַרע לַבְ ִריוֹת וְ טוֹב ל ַָשמַ יִם
ַרע לַבְ ִריוֹת וְ ַרע ל ַָשמַ יִם
וְ הַ חֲ ל ָֻקה אֵ י ֶנּנָה בֵ ין
חָ ִסיד וְ ָר ָשע ,צַ ִדיק וְ כוֹפֵ ר
אֶ לָא בְ ַשעַ ְטנֵז הַ יוֹצֵ ר
הָ ָארּוג בִ י ּובְ ָך ּובְ כָל אֶ חָ ד ַאחֵ ר
ּולְ פִ יכָ ְך כְ אוֹת ֹו צַ ִדיק ֹלא אֲ וַ ֵּתר
לְ נַעְ נֵעַ ע ֲִריסַ ת ִּתינוֹק בֹוכֶה
גַם ִאם לְ "כָ ל נ ְִד ֵרי" ַאאֲ חֵ ר
א ֹו ִמ ְתפִ ילַת הַ ָקהָ ל אֵ עָ ֵקר
ּולְ פִ יכָ ְך אֲ קו ֵֹשש עֵ צִ ים
ַאלְ מָ נָה עֲזּובָ ה לְ הָ חֵ ם,
וְ לַסּוס הַ ח ֹולֶה,הָ עִ יּוֵ ר,
ֹלא אַ ּנִיחַ בָ ָרעָ ב לְ ִה ְתיַסֵ ר
ּולְ פִ יכָ ְך ַאהֲ ֵדר ְּתפִ יל ִָתי לְ כַּוֵ ן
וְ צו ְֹרכֵי י ִָחיד וְ צִ יבּור לְ נ ֵַדר
ְד ָרכַ י לְ י ֵַשר כְ ִמ ְצוַ ת הַ לֵב וְ הָ אֵ ל
יִש ָראֵ ל
ּולְ הַ ִדיר ַרגְ לַי ִמפו ְֹשעֵ י ְ
ּולְ פִ יכָ ְך עֲבַ ְר ָינִים אֶ ְשַאף לְ מַ גֵר
יתים
וְ עִ ם שו ְֹטנִים וְ ש ֹונ ְִאים ּומַ ִס ִ
ּושכֵ נִים
וְ עִ ם אוֹיְבִ ים וְ צָ ִרים ְ
ל ְַמרוֹת הַ כוֹל  -אֶ ְשַאף לְ ִה ְס ַּת ֵדר - - -
הֲ ֵרי אֵ לּו כָ אֵ לּו – כָ מ ֹונִי כָמוָֹך –
יְצּורי הָ אֵ ל!
ֵ
בְ חֶ זְ ַקת
ָאדם
ּובָ נּו בָ חַ ר לִ ְהיוֹת ֶדגֶם ָ
הַ ְמסּוגָל לְ הַ עֲבִ יר עַ ל ִמידוֹתָ יו
ּולְ ַשבֵ ץ בִ פְ סֵ יפַ ס אֵ יכּות חַ יָיו
ָאדם…
גַם אֶ ת חַ יַת-הָ ָ

ב18/
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ב152/

הַ ָש עִּ י ר הַ מֵּ לִּ י ן 2/8
יִיתי ָשעִ יר בֵ ין הַ ְשעִ ִירים,
הָ ִ
יפּורים
ּובְ ִה ְת ָק ֵרב יוֹם הַ כִ ִ
חָ ל וְ ִהזְ ַדעְ זַ ע כָל הָ עֵ ֶדר,
הֵ חֵ ל הַ ּנִיחּוש וְ הַ חֵ ֶקר -
ּומי לַמָ וֶ ת?
ִמי לַחַ יִים ִ
לעֲזָ אזֵ ל…
ּומי ַ
ִמי לָאֵ ל ִ
אתי בַ ִמכְ לָָאה
נ ְַחבֵ ִ
בְ אֵ יז ֹו פִ יּנָה
לְ מַ לֵט נַפְ ִשי ִמגו ַֹרל הַ ִמיתָ ה - -
אַ ְך יָד ַנ ֲעלָמָ ה ָּתפְ סָ ה
בציצַ ת זְ ָקנִי ( ֶשאַ ְך זֶ ה צִ ימַ ח)
ִ
שּורת בְ נֵי מָ רוֹן
וְ ִה ִציבַ ְתנִי בְ ַ
ַלעֲבוֹר אֶ ת הַ ִסימּון בְ פֶ תַ ח הָ ע ֲָקלָתוֹן ...
ָשעִ יר אֲ נִי בֵ ין ְשעִ ִירים
ירה,
אֲ בָ ל ִחיל אֲ חָ זָ נִי כְ מַ בְ כִ ָ
הֵ ן עו ֶֹדּנִי צָ עִ יר לְ י ִָמים
ֶשֹּלא טָ עַ ם ַדי ֹו טַ עַ ם חַ יִים
יּוק ְרבּו חַ יַי
לָמָ ה ְ
עַ ל ִמזְ בַ ח הָ אֵ ל א ֹו עֲזָ אזֵ ל?
יתי
בִ נְאוֹת ֶד ֶשא ָרעִ ִ
יתי -
עִ ם עִ יזוֹת נָאוֹת בִ ילִ ִ
יתי:
וְ תָ ִה ִ
לָמָ ה יִ ְס ְמכּו עָ לַי חֶ ְטאֵ י אֲ חֵ ִרים?
לָמָ ה יְ גַלְ גְ לּו או ִֹתי עַ ד לְ פֵ ירּוק עֲצָ מַ י?
לָמָ ה י ִָטילּו עָ לַי לְ ַרצוֹת
ְרצוֹן אֵ ל א ֹו עֲזָ אזֵ ל?
ַרק ִמשּום ֶשאֲ נִי ָשעִ יר
חַ יָב אֲ נִי בִ ְשלִ יחּות ֶשאֵ ינִי רוֹצֶ ה בָ ּה?
וקא אֲ נִי
לָמָ ה ַד ָ
הַ ָשעִ יר ַלעֲזָ אזֵ ל?
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2/9

ָא נ ּו ָא נ ּו הַ נִּ ְפ ָג עִּ י ם
יַחַ ד עִ ם הַ ּנִפְ גָעִ ים
טו ְֹרפִ ים ַגם אוֹתָ נּו הַ מַ כְ א ֹו בִ י ם –
חּושים,
אֵ לּו הַ כְ אֵ בִ ים עַ ל ֵקהּות ִ
רּומים,
עַ ל הֱ יוֹתֵ נּו שּוב וָשּוב ְמ ִ
רּומים ֶשֹּלא ִנִזְ הַ ְרנּו ִממַ לְ כו ֶֹדת
ְמ ִ
"הָ אֶ זְ ָר ִחים הַ ּנֶאֱ מָ נִים",
ֶשֹּלא לָמַ ְדנּו לִ ְקחֵ י חֶ בְ רוֹן ּופְ ָרעוֹת ָד ִמים,
יפּורי זְ ֵקנִים
ֶשֹּלא הו ַֹר ְשנּו ִס ֵ
עַ ל ְש כֵ ִנ י ם ,עַ ל חֲ בֵ ִרים,
יקים ּופ ֹועֲלִ ים
עַ ל מַ ע ֲִס ִ
יטיבֵ יהֶ ם אֶ ת הַ פִ גְ י ֹונִים,
ֶש ָקמּו וְ ָנעֲצּו בְ מֵ ִ
הֵ ם הַ ּנִפְ גָעִ ים? אֲ נ ְַחנּו הַ ּנִפְ גָעִ ים !
נִפְ גָעִ ים ִמּתּומַ ת כְ בָ ִשים נ ְִשחָ ִטים,
נִפְ גְ עֵ י אֱ מּונָה לְ יֵעּוד ֶשל דּוִ -קיּום,
וְ ֹלא ָשמַ עְ נּו אֶ ת ְמזִ ימַ ת הַ לֵב:
יטבַ ח אֶ ל יָהּוד"…
" ִא ְ
ּובִ ְסחַ ְרחו ֶֹרת הַ ְשכוֹל,
כֶשל וְ הָ ע ֹונִי,
הַ ֶ
ִמ ְתפוֹגְ גִ ים כוֹחוֹת הָ א ֹונִי,
ּובְ חוֹמַ ת הָ עִ יר כְ בָ ר ִנ ְנעֲצּו
ִציפו ְֹרנֵי הַ חֲ זִ יר –
לִ בְ שו ַֹרת הַ ַשר ָרמוֹן,
יְהּודי
ִ
ֶשזָ ַרק אֶ ת ּתוֹכ ֹו הַ
וְ אֶ ת ְקלִ יפַ ת הַ לְ אוֹם,
ַארצֵ נּו
ּומֵ ָאז  -נִזְ ַדעְ זְ עָ ה ְ
ַּת"ק עַ ל ַּת"ק פַ ְרסָ ה,
וְ ִה ְתפַ ְשטּו ְמאו ָֹרעוֹת הַ זְ וָ עָ ה,
חָ בַ ר הַ ֶשסַ ע עִ ם כוֹחוֹת הָ ֶר ַשע,
וְ טו ְֹרפִ ים הַ מַ כְ אוֹבִ ים
כִ בְ חָ זוֹן ַּתעֲתּועִ ים
יְהּודים ...
ִ
אֶ ת ִקיּום ְמ ִדינַת הַ
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ִאם ֹלא ַּתפְ ִּתיעַ ,
כוֹכָ בְ ָך ֹלא יַפְ ִציעַ .
ִאם ְרצ ֹונְָך לְ ִה ְתפַ ְרסֵ ם –
כַ ְרסֵ ם !
של ִשיקּוצִ ים –
ג ֵַדף בְ כָל לָשוֹן ֶ
בְ מַ ְסוֶ ה לוֹחֵ ם לִ ְמעּונִים ּולְ חּוצִ ים.
חַ לֵל יוֹפִ י בְ דוֹפִ י,
אֱ מוֹר לַּטוֹב ַרע וְ ל ַָרע טוֹב,
כִ י ל ִַּת ְקשו ֶֹרת זֶ ה טוֹב ְמאוֹד.
הֲ פוְֹך בָ ּה וַ הֲ פוְֹך בָ ּה בַ ּתו ָֹרה
בְ ִשיּטַ ת הָ ִאיפְ כָ א ִמ ְס ַּתבְ ָרא,
הַ ְסעֵ ר מוֹחוֹת צוֹפִ ים
בְ מוֹפָ עֵ י כְ זָ בִ ים,
יפּורי בַ ִדים,
בְ ִס ֵ
בְ ִח ְדלוֹן מַ ע ֲִשים,
בְ ֵדע ֹות אַ פִ יקו ְֹר ִסים,
סַ גֵל ְשנִינּות ֶשל ְמ ַק ְט ְרגִ ים,
הַ ּטַ ח אֲ ָשמוֹת זִ יגְ זַ גִ ים,
ְשלַח ִחיצֶ יָך הַ ז ֹוע ֲִמים
רּוחים בַ ע ֲִסיסֵ י פ ְִתג ִָמים
הַ ְמ ִ
יחים,
יתים ,בְ דּוִ -ש ִ
בַ ע ֲִמ ִ
בְ ִדיּונֵי בֵ ית-הַ ּנִבְ חָ ִרים,
בְ זִ ימּונִים עִ ם אוֹיְבִ ים וְ ֵרעִ ים,
יאיּונִים חֲ טּופִ ים
א ֹו בְ ִר ְ
יקּורים - -
ִ
אַ גַב כָ ל ִמינֵי בִ
ּותמּונ ְָתָך יוֹפִ יעּו
ְּודבָ ֶריָך ְ
בְ כָ ל הַ ִמ ְר ָקעִ ים וְ הָ עִ יּת ֹונִים,
סּומים מוֹעִ ילִ ים
אֲ בָ ל לְ פִ ְר ִ
כָ ל ִמינֵי ַּתעֲלּולִ ים
ידם  -בְ ִציּונִים
ֶש ְשכָ ָרם בְ ִצ ָ
ישגִ ים
יאים בְ סֵ פֶ ר הַ הֶ ֵ
ֶשל הַ ִש ִ
ָמים אֲ חֵ ִרים…
וְ עַ ל כְָך נְשו ֵֹרר בְ י ִ
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בְ מֹאזְ נַיִּ ים ַלעֲלוֹת

ב223
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לְ הַ כְ ִריעַ אֶ ת הַ כַף,
אֶ ת הַ כַף הַ ֵשנִית,
וְ כָ ְך לְ הַ ְנ ִח י ת,
כָ ל ֶשהּוא ַּת ת
ַלעֲלוֹת ּולְ הֵ עָ לוֹת
בַ ִמידוֹת הַ ּנְא ֹותוֹת
וְ לִ ְדחוֹק ִמ ְתפָ ְרצוֹת
לְ רּום הַ מַ עֲלוֹת
גַם בְ מַ זָ ל מֹאזְ נַיִ ים,
סַ לֵק פְ ָשרוֹת בֵ ינַיִ ים,
סַ לֵק ִאיזּונִים,
ימתָ נִים,
ימים עִ ם אֵ ְ
הַ מַ ְשלִ ִ
חוֹבָ ה לְ הַ כְ ִריעַ
וְ צָ ִריְך לְ הַ ְדבִ יר
אֶ ת כָ ל הַ ּנ ְִדחָ ק
לִ ְהיוֹת ַדוְ ָקא "הַ גְ בִ יר"...

ש ו ר ו ת
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ב2/12 31/
מַ ה בֵ ין דּוגְ מָ א לְ דּוגְ מָ ן?
דּוגְ מָ ן הּוא מוֹפַ ע ִחיצוֹן ,עִ יסּוק ֹו ֹלא בְ עַ ְצמ ֹו
אֶ לָא בִ ְקהַ ל הַ צוֹפִ ים ,הּוא מַ ִציג אֶ ת עַ ְצמ ֹו
ֲרּומים,
בּושים ,וְ לִ פְ עָ ִמים גַם בְ מַ ע ִ
בְ כָ ל ִמינֵי לְ ִ
הּוא ָש ַרת ֶשל אֲ ד ֹונָיו ,הַ ְמעַ צֵ ב אוֹפְ נָה א ֹו הוֹפָ עָ ה,
וְ ִאילּו הּוא פָ טּור ִמבְ ִחינַת עַ ְצמ ֹוִ ,מ ְּת ִהיָה עַ ל ַקנ ְָקנ ֹו,
ַאתל ִֵטי,
יטיְ ,
כִ י בְ מָ הּות ֹו הּוא ֶש ֶקף ֶשל טוֹפֶ ס אֶ ְסתֵ ִ
ּובְ ִהילּוְך ֶשל ִטיפּוף וְ עִ יכּוס עַ כּוז ,הּוא מַ ִּטיף,
יסי ֹונֵר לְ עִ יצּוב טַ עַ ם הֶ הָ מוֹן,
הּוא ִמ ְ
הּוא ָשלִ יחַ מַ ְשפִ יעַ ִמכוֹחַ פִ ְרסּום ְמהַ מֵ ם,
הּוא הַ סוֹכֵ ן לְ הָ פִ יץ אֶ ת הַ מו ֶֹדל הַ ְמחַ יֵב...
בּודה פְ נִימָ הְ ,שקּועָ ה בִ לְ בַ ִדיּותָ ּה,
דּוגְ מָ א כָ ל כְ ָ
ידּודּה ,אֵ ינָּה ִמ ְתנַכֶ ֶרת לִ ְשָאר בְ נֵי ִמינָּה,
ָ
אֲ בָ ל גַם בְ בִ
ִימית ֶשאֵ ינָּה ְקטּומָ ה,
דּוגְ מָ א ִהיא ַּתבְ עֵ ָרה פְ נ ִ
ידה,
יקה מַ ְת ִמ ָ
ִמ ְתל ַַקחַ ת בְ תוְֹך ּתוֹכָ ּה לִ בְ ִד ָ
לְ בָ עֵ ר זְ ד ֹונֵי לֵבִ ,קנְָאה וְ לָשוֹן הָ ַרע,
הַ דוגְ מָ א מ ֹונַעַ ת אֶ ת פִ ְרסּום עַ ְצמָ ּה,
בוֹחֶ לֶת בְ ִחישּוף מַ ֲע ָלתָ ּה,
דוֹחָ ה אֶ ת הַ ְמבַ ְק ִשים ִממֶ ּנָה ָקמֵ עַ לַהֲ צָ לָה,
כִ י כּולָּה ְמכּוּנֶסֶ ת ַרק בְ עַ צְ מָ ה וְ עַ ְצ ִמיּותָ ּה,
ישיּותָ ּה,
כִ י כּולָּה ְמרּוכֶזֶ ת בַ עֲבו ַֹדת ִא ִ
ּוסגּולִ יּותָ ּה -
לְ ִה ְת ַק ֵדש בִ ְסגּולָתָ ּה ְ
כַ כוֹהֵ ן בְ קו ֶֹדש הַ קו ָֹד ִשים ַאחַ ת בַ ָשנָה,
שוֹחֲ ֶריהָ ְמבַ ְק ִשים לַחֲ סוֹת בְ ִצילָּה
לִ ְשאוֹב ַּתעֲצּומוֹת נֶפֶ ש מֵ ִהילַת עו ְֹצמָ תָ ּה...
ּובַ מֶ ה ִּתיבָ חֵ ן הַ חֶ בְ ָרה? ִמי י ְַטבִ יעַ חוֹתָ מ ֹו עָ לֶיהָ ?
הַ דּוגְ מָ נִים? הַ ִּת ְקשו ָֹרנִים?
א ֹו הַ מּועָ ִטים ,הַ ּנִבְ חָ ִרים,
בְ נֵי הָ עֲלִ יָה  -בְ נֵי הַ דּוגְ מָ א?
ִמי י ְִהיּו בְ עֶ צֶ ם נֵר-הַ ָּת ִמיד ,אוֹר הַ ִּת ְקוָ ה ?
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אֲ נִי מַ בְ ִחין בֵ ין בָ אֵ י בֵ ית-הַ כְ נֶסֶ ת ֶשלָנּו
ְהּודים:
סּוגִ ים ש ֹונִים ֶשל י ִ
ְהּודים ֶשל אֲ בֵ לּות,חוֹבְ ֵשי כִ יפוֹת
יֵש י ִ
ְחּומים,
יקּורי ַּתנ ִ
ֵ
בַ לְ וָ יוֹת,בְ בִ
א ֹו כְ ֶשמֵ ת לָהֶ ם מֵ ת הֵ ם ִמ ְתכַּוְ נִים בֶ אֱ מֶ ת
לוֹמַ ר " ַק ִדיש" לע"נ הַ ּנִפְ טָ ר.
בְ כִ יסָ ם ֶשל הֲ לָלּו ֹלא ָּת ִמיד ְּתחּובָ ה
כִ יפָ ה לְ עֵ ת ְמצוֹאּ ,ולְ פִ יכְָך הֵ ם רו ְֹמזִ ים ַלגַבַ אי
לִ ְשלוֹף ַאחַ ת ִמן הַ ְמלַאי,
ֹאשם,
וְ הַ כִ יפָ ה אֵ ינָּה נ ְִדבֶ ֶקת יָפֶ ה לְ ר ָ
חּוד ֶדת,
ידה ְמ ֶ
יר ִמ ָ
א ֹו ֶש ִהיא ִמ ְתנ ֵַשאת כְ פִ ָ
א ֹו ֶש ִהיא ְשמּוטָ ה אֲ לַכְ ס ֹונִית עַ ל ִמצְ חָ ם א ֹו ְצ ָדעָ ם,
כְ או ַֹרחַ ת-ע ֲַראי ֶשֹּלא ִה ְתי ְַשבָ ה כָ ָראּוי עַ ל קו ְֹדקו ָֹדם.
הּודים
לְ הַ בְ ִדיל מֵ אֵ לֶה ַקי ִָמים כַמּובָ ן הַ יְ ִ
ימים,
"הַ מו ְֹשלִ ים בְ כִ יפָ תָ ם" ,הַ נֶאֱ מָ נִים,הַ ְּת ִמ ִ
הַ מו ְֹשכִ ים אֶ ת מַ סו ֶֹרת אֲ בוֹתָ ם,
ּולְ ע ֹולָם ֹלא נ ֵַדע בִ זְ כּות ִמי בְ עֶ צֶ ם הַ ָקבָ "ה
ֲמּוסים פִ ְשעָ ם...
ס ֹולֵחַ ּומוֹחֵ ל לָנּו עֲווֹן הָ ע ִ
יְהּודים ֶשל ַשבָ ת וְ חַ ג" ,מַ סו ְֹר ִתיִים",
ִ
וְ יֵש
ֶשאֵ ינָם ְמהַ ְד ִרים בְ כָל הַ ִמ ְצווֹת,
ידים לַּתוֹרה ַלעֲלוֹת,
אֲ בָ ל מַ ְקפִ ִ
יְשיבָ ה ְסמּוכָה ל ַָרב
וְ עַ ל ִ
בְ קּוגֶל הַ ִקידּוש ֶשל ַשבָ ת,
וְ הַ "מַ סו ְֹר ִתיִים פְ לּוס" ֹלֹא י ֹו ִֹקירּו ַרגְ לֵיהֶ ם
ישית,
עּודה ְשלִ ִ
גַם ִמ ְס ָ
יס ְקוִ יט,
לְ ַקּנֵחַ בִ זְ ִמירוֹת זְ נַב מַ לּוחַ ּובִ ְ
י ָָדם אֵ ינָּה ְקפּוצָ ה ִמ ְּתרּומָ ה נ ְִדיבָ ה,
יריהֶ ם,
מֵ הַ צָ בַ ת ִשלְ טֵ י זִ יכָרוֹן לְ י ִַק ֵ
ּומַ ְתנוֹת אֲ בִ יזָ ֵרי קו ֶֹדש,מַ פוֹת ּופָ רוֹכוֹת,
ּומעִ ילֵיהֶ ם.
וְ ַאף ִספְ ֵרי ּתו ָֹרה ְ
לְ מַ ע ֲֶשה ,בֵ ית-הַ כְ ֶנסֶ ת ַקיָם בִ זְ כּות נ ְִדיבּות כָ ל הנ"ל -
וְ ֹלא ִמ ַּת ְק ִציבָ ם ֶשל ִמ ְש ָרד הַ ָדתוֹת א ֹו הַ מ ֹועֲצָ ה הַ ָד ִתית,
יקר אֶ ת הַ ְקרוֹבִ ים לַמַ לְ כּות...
כִ י הָ ָרשּויוֹת הָ אֵ לֶה ְמפַ ְרנְסוֹת בְ עִ ָ
ּותפִ ילָה
יְהּודים הַ ִמזְ ַד ְמנִים לַָאכְ סַ ְניָה ֶשלָנּו ֶשל ּתו ָֹרה ְ
ִ
וְ יֵש
יְהּודים מַ ִציצָ נִים ,הָ עוֹבְ ִרים בַ ְשכּונָה,
ִ
כָ כָ ה ְסתָ ם,
ּומשּופַ עַ ת כַיוֹם בְ מַ ְרזְ ִחיּותָ ּה,
יסטו ִֹריּותָ ּהְ ,
הַ ּנו ַֹדעַ ת בְ ִה ְ
ַאשכְ נָזִ י וְ ִסלְ סּול ְספָ ַר ִדי בְ ִריּנָה,
וְ שו ְֹמעִ ים קוֹל זֶ מֶ ר ְ
וְ נ ְִמ ָשכִ ים לְ מַ ֲעגַל הָ רו ְֹק ִדים לְ אוֹר הַ לְ בָ נָה,
יְהּודים אֲ חֵ ִרים ,הַ ּנְטּועִ ים בְ לֶב
ִ
ִמ ְש ָּת ִאים לִ ְדיו ְֹקנָאוֹת ֶשל
ּומ ְתעַ ְק ִשים לְ הַ ְשרוֹת
פַ אבִ ים ּומ ֹועֲד ֹונִיםִ ,
דּושה ֶש ִה ְש ַּתיְ ָרה לְ תוֹך ּתוֹכ ֹו ֶשל הַ חּולִ ין,
מַ ֶשהּו ִמן הַ ְק ָ
מַ ֶשהּו ִמי ִָמים אֲ חֵ ִרים ,כְ ֶשהַ ְשכּונָה הָ יְתָ ה הוֹמָ ה
רּושים,
ידים ּופְ ִ
בִ ְשלַל ִמ ְנ ָינִים ֶשל חֲ ִס ִ
ַאשכְ נַזִ ים ,וְ ַר ְמק ֹולֵי הַ ל ֹועֲזִ ים
ְספָ ַר ִדים וְ ְ
ֹלא ִה ְש ַּת ְרבְ בּו בִ ְתפִ ילוֹת הַ מַ אֲ ִמינִים…
יהּודים ַרחֲ מָ נִים בְ נֵי ַרחֲ מָ נִים – הֲ לָלּו ִמ ְתמַ ע ֲִטים וְ ה ֹולְ כִ ים...
ִ
וִ
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בְ ִה ְת חַ ֵד ש ָש ָנ
אֶ ָש א ְּת פִ י ָל ה
ֶש ֹּל א אֲ ַק בְ ֶל ָּנ ה בְ ִש גְ ָר ה,
ֶש ֹּל א ִּת ְת חַ ֵד ש עָ ַל י כִ ְמ ל ּו מָ ָד ה,
כְ ִמ ְצ וַ ת ְּת מ ּו ַר ת זְ מַ ִּנ י ם בְ עִ י ָּת ּה..
אֶ ָש א ְּת פִ י ָל ה
ֶש אֶ ְת חַ ֵד ש כְ מ ֹו תָ ּה
ֹל א כְ ָא בֵ ל עַ ל מ ֹו תָ ּה
ֶש ל ק ֹו ַד ְמ תָ ּה
אֶ ָל א בְ ִח י ּו ת ֶש ל ִש ְמ חָ ה,
ֶש ֹּל א אֶ ְש ַק ע בְ עַ ְצ ב ּו ת
עַ ל הַ ְמ צִ י א ּו ת הַ מָ ָר ה…
וְ אֶ כ ֹו ן לְ ע ֹו ז הַ ְּת מ ּו ָר ה...
אֶ ָש א ְּת פִ י ָל ה
לְ ִה ְת חַ ֵד ש
ִמ בְ לִ י לְ ִה ְת בַ ֵי ש
בֶ עָ בָ ר הַ ָי פֶ ה הַ ִמ ְת בַ ֵק ש
ָּת ִמ י ד לְ ִה י ָד ֵר ש…
ּו לְ עֵ ת יִ זְ כ ֹו ר ,
בְ ִה י ָש נ ֹו ת הָ עִ י ִּת י ם,
ּו בְ ִח י ל ּו פֵ י הַ זְ מַ ִּנ י ם,
ַי ֲע ל ּו ִמ ֶש כְ בָ ר הַ ָי ִמ י ם,
ְר ָג עִ י ם,
ָש ע ֹו ת,
וְ ָי ִמ י ם
ֶש ֹּל א יִ מָ ח ּו לְ ע ֹו ָל ם
וַ חֲ ק ּו ִק י ם ִי ְה י ּו
בְ כָ ל הַ זְ מַ ִּנ י ם הָ ֲע ִת י ִד י ם
בְ ִּה ְת חַ דֵּ ש ָש ָנ ה – ש נ ת  06ל מ ד י נ ה -
אֶּ ָש א ְת ִּפ ָל ה ֶּ 3ש ֹּל א אֲ ַק בְ ֶּל ָנ ה בְ ִּש גְ ָר ה,
ֶּש ֹּל א ִּת ְת חַ דֵּ ש עָ ַל י כִּ ְמ לֻ מָ ָד ה,
כְ ִּמ צְ ַו ת ְת מ ּו ַר ת זְ מַ נִּ י ם בְ עִּ ָת ּה...
אֶּ ָש א ְת ִּפ ָל ה ֶּ 3ש אֶּ ְת חַ דֵּ ש כְ מ וֹ תָ ּה
ֹל א כְ ָא בֵּ ל עַ ל מ וֹ תָ ּה ֶּש ל ק וֹ ַד ְמ תָ ּה
אֶּ ָל א בְ ִּח י ּו ת ֶּש ל ִּש ְמ חָ ה,
ֶּש ֹּל א אֶּ ְש ַק ע בְ עַ צְ ב ּו ת
עַ ל הַ ְמ צִּ י א ּו ת הַ מָ ָר ה,
וְ אֶּ כ וֹ ן לְ ע וֹ ז הַ ְת מ ּו ָר ה...
אֶּ ָש א ְת ִּפ ָל ה  3לְ ִּה ְת חַ דֵּ ש ִּמ בְ לִּ י לְ ִּה ְת בַ יֵּ ש
בֶּ עָ בָ ר הַ יָ פֶּ ה הַ ִּמ ְת בַ ֵּק ש ָת ִּמ י ד לְ ִּה י ָד ֵּר ש
ּו לְ עֵּ ת יִּ זְ כ וֹ ר ,בְ ִּה ָש נ וֹ ת הָ עִּ ִּת י ם,
ּו בְ ִּח ל ּו פֵּ י הַ זְ מַ נִּ י םַ ,י ֲע ל ּו ִּמ ֶּש כְ בָ ר הַ יָ ִּמ י ם
ְר ָג עִּ י םָ ,ש ע וֹ ת ,וְ ָי ִּמ י םֶּ ,ש ֹּל א יִּ מָ ח ּו לְ ע וֹ ָל ם
ַו חֲ ק ּו ִּק י ם יִּ ְה י ּו בְ כָ ל הַ זְ מַ נִּ י ם הָ ֲע ִּת י ִּד י ם...
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ַאדמָ ִתי
פֵ ירוֹת ְ
ימים ִמכָל פֵ ירוֹת ֶשבָ ע ֹולָם,
ְטעִ ִ
יקי,
כִ י ג ְָדלּו בְ חֵ ִ
יתים בְ זֵ יעַ ת עֲמָ לִ י,
כִ י ִה ְש ִק ִ
דּומים,
כִ י בְ ג ֹונִים זְ הּובִ ים ,אֲ ִ
ּומנּומָ ִרים,
פּוספָ ִסים ְ
ְמ ְ
עִ יּטַ ְר ִּתי זָ נֵי י ֹונָתָ ן וְ עָ נָה
ְהּודה,
ג ֹולָן וְ הָ ֵרי י ָ
אֶ ת טֶ נֶא הַ פְ ִרי
ַארצִ י,
שּוקי ְ
ַא ֲעלֶה לְ כָ ל ֵ
לְ הַ ְטעִ ים ,לְ הָ זִ ין,לְ הו ִֹקיר
ע ֲִסיסֵ י תוֹצַ ְר ִּתי,
וַ אֲ נִי ,בִ ְמלוֹא א ֹונִי,
ַאפְ ִטיר בְ ִש ְמחַ ת יְבּולִ י:
שּוב אֵ ינִי אוֹבִ ד
ֹלא אֲ ַר ִמי וְ ֹלא ִמ ְצ ִרי,
שּוב אֵ ינִי נו ֵֹדד
נּוּתק מֵ חֶ בְ לֵי נַחֲ ל ִָתי,
ּומ ָ
ְ
חָ ַר ְש ִּתי וְ נָטַ עְ ִּתי,
ָארץ נִיחוֹחוֹת פַ ְר ֵד ִסי,
ּומָ לְ ָאה הָ ֶ
יתי,
ַרק נ ְִשַאר לִ י לְ נַכֵ ש מו ֶֹר ֶשת יַבְ לִ ִ
לְ חַ סֵ ן אֶ ת פִ ְריִי
ִמפִ גְ עֵ י בַ ֲעלֵי כְ נָפַ יִ ים
ּומחַ בְ לֵי עַ ל ְשתַ יִ ים,
ְ
ּובְ כָ ל ָשנָה בְ שּוב אֵ לֵינּו
פָ ָר ַשת "כִ י ּתבוֹא"
יכּורים,
אשית בִ ִ
לְ הָ בִ יא ֵר ִ
ָארץ
נִזְ כוֹר וְ נַזְ כִ יר: :כִ י אֶ ת הָ ֶ
צָ ִריְך ל ֶָר ֶשת,לִ נְחוֹל ,ל ֶָשבֶ ת,
ַלעֲבוֹד ,לִ בְ נוֹת וְ לִ נְטוֹעַ ,
ּובְ כָ ל הַ ּטוֹב
לִ ְשמוֹחַ  ,לִ ְשמוֹחַ  ,לִ ְשמוֹחַ …
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שִ מְ חָ ה אֲ מִ יתִ ית פֹוקֶ דֶ ת ּבְעִ יקָ ר 21//
אֶ ת גִיל הַ ּיַלְּדּות,
אּולַי גַם אֶ ת גִיל הַ ּבַחֲ רּות,
אֲ בָל ּבְחַ ּיֵּי הַ גִמְ לָאּות?
אֵּ יְך אֶ פְשָ ר ָלצֵּאת ּבִמְ חֹולֹות? -
כְשֶ הָ עֵּ ינַי ִים אֵּ ינָן מֵּ יטִ יבֹות ל ְִראֹות,
ו ְהָ אֹו ְזנַי ִים אֵּ ינָן מַ בְחִ ינֹות ּבֵּין הַ קֹולֹות,
ו ְהָ ַר ְג ַלי ִים ְכבֵּדֹות ו ְאֵּ ינָן נֹושְ אֹות,
ו ְהָ ֵּריאֹות – אֵּ ינָן כ ְִתקְ נָן נֹושְ מֹות,
ָאז אֵּ יְך אֶ פְ שָ ר לִשְ מֹוחַ ּולְהֹודֹות?
ו ְַאף עַ ל פִי כֵּן -
מִ ְצו ָה ּבְשִ מְ חָ ה לִחְ יֹות,
"ו ְהָ י ִיתָ אַ ְך שָ מֵּ חַ ",
ֹלא ַרק ּבְחַ ג ּומֹועֵּ ד,
אֶ לָא ְּבכָל ֶרגַע שֶ עֹודְ ָך עֵּ ד
לְשֶ מֶ ש ַ
זֹורחַ ת וְי ֵָּרחַ ַּב ַליְלָה,
ְלגֶשֶ ם ּב ְָרכָה ּוסְ עָ ָרה מְ י ַ ְללָה,
כִי כָל עֹוד אַ ָּתה כָאן,
אֲ פִילּו מּוצָב ַּבפִיּנָה,
שְ מַ ח עַ ל מַ תְ נַת חַ ּיֶיָך
ְּבכָל מְ אֹודֶ ָך ּובְקֹול ּתֹודָ ה
זַמֵּ ר" :א ֹו דֶ ךָ" !
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יֵש י ֹו ם ֶשהּוא ֹלא יוֹם אֶ לָּא ֶנצַ ח.
מֵ ָאז הַ הַ כְ ָּרזָּה:
" ְשמַ ע י ְִש ָּראֵ ל אַ ֶתם ְק ֵרבִ ים הַ ּיוֹם ל ִַמלְ חָּ מָּ ה"
ָאנּו שו ְֹמ ִעים  -מֵ אֶ ְתמול וְ הַ ּיוֹם  -אֶ ת הַ ְמאַ ּיֵם
עַ ל הַ הַ כְ חָּ ָּדה" :לְ כּו וְ נַכְ ִחידֵ ם ִמּגוֹי
וְ ֹלא ִי ָּזכֵר ֵשם י ְִש ָּראֵ ל עוֹד",
ַלנֶצַ ח ָאכְ ָּלה וְ א ֹו ֶכלֶת
חֶ ֶרב הַ הַ ְשמָּ ָּדה אֶ ת י ְִש ָּראֵ ל...
אֲ בָּ ל יֵש בְ ִק ְרבֵ נּו כִ בְ דֵ י ֶשמַ ע,
ֶשחָּ ְרשּו אוֹזְ נֵיהֶ ם ִמ ְשמוֹעַ
ּושמָּ דוֹת,
עַ ל ּגְ זֵירוֹת,פְ ָּרעוֹת ְ
עַ ל ְש ֵריפוֹת תו ָֹּרה וְ גּופוֹת
בְ מו ְֹקדֵ י אֲ ָּרצוֹת וְ דוֹרוֹת -
וְ יֵש ֶשכָּהּו עֵ ינֵיהֶ ם
בַ עֲ ַשן הַ ִמ ְש ֵרפוֹת,
ִמלִ ְראוֹת כֵיצָּ ד ִה ְתּג ְַשמּו
הַ כַּוָּ נוֹת וְ הַ ִה ְתנַכְ לּויוֹת
לִ ְתקּומַ ת י ְִש ָּראֵ ל וְ ִקיבּוץ ּגָּלּוּיוֹת.
מָּ ה ַרבּו אֲ טּומֵ י לֵב וְ א ֹוזֶן,
הַ ְמסָּ ְרבִ ים לִ ְשמוֹעַ אֶ ת הָּ ַאזְ הָּ ָּרה
עַ ל ִק ְרבַ ת הַ ִמלְ חָּ מָּ ה,
עַ ל ִשנְ ַאת ִי ְש ָּראֵ ל ,עַ ל ִשנְ ַאת ַדת י ְִש ָּראֵ ל
עַ ל עֶ צֶ ם ִקּיּומ ֹו ֶשל י ְִש ָּראֵ ל,
נִיקים" ֶשלָּנּו אֵ ינָּם מַ אֲ זִ ינִים
וְ הַ "סֵ ירּובְ ִ
לַהֲ סָּ תוֹת הַ מּואֲ זִ ינִים,
לְ ִה ְתחַ ְמשּות הַ פַ ל ְֶש ִתינ ִָּאים,
לְ הַ כְ ָּרזוֹת עֲ ָּרפַ את וְ ִא ְרּגּונֵי הַ סֵ ירּוב,
ית ְמ ִמים כִ י יֵש יוֹם ֶשל ָּשלוֹם,
וְ הֵ ם ִמ ַ
ידן חָּ ָּדש ל ִַמזְ ַרח הַ ִתיכוֹן - - -
כִ י ִע ָּ
ְשמַ ע י ְִש ָּראֵ ל אֶ ת ְק ִריאוֹת הַ ִהיכוֹן
יטים,
לִ ְתקּומַ ת פַ ל ְֶש ִתין ,לְ ִשיבַ ת הַ פְ לִ ִ
לְ בִ יעּור הַ ִה ְתנַחֲ לּויוֹת וְ ִס ְחרּור ָּכזָּב
שים בְ דּוִ -קּיּום…
עַ ל חַ ּיִים חֲ ָּד ִ
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ִמלְ חֶ מֶ ת ְרשּות

ג228

ִהיא פָּ שּוט
ִמלְ חֶ מֶ ת חו ְֹרמָּ ה
בְ טֶ רוֹר וְ חַ בָּ לָּה,
כְָּך ִהיא הַ חוֹבָּ ה -
ּגַם בְ לִ י ַקבָּ לַת ְרשּות
ִמן "הָּ ָּר ש ּו ת"...
ָאנּו ְמצּוּוִ ים
לָּצֵ את ל ִַמלְ חָּ מָּ ה,
לִ ְק ַרב אֶ ל ִעיר,
לְ ִהילָּחֵ ם עָּ לֶיהָּ ,
לָּצוֹר אֶ ל ִעיר י ִָּמים ֶרבִ ים,
כְ כָּל הַ כָּתּוב בַ פָּ ָּר ָּשה
ַאקטּוַאלְ יָּה
(עַ ּיֵן בָּ ְ
ֶשל "כִ י ֵתצֵ א"),
אֲ בָּ ל הָּ ְרשּות אֵ ינָּּה נְ תּונָּה
לִ ירוֹתּ ,גַם ִאם בְ טָּ עּות,
ָאחיו
ִאיש אֶ ל ִ
בְ כ ֶֶשל ְמ ִשימָּ ה...
חּושה -
וְ זֹאת הַ ְת ָּ
כִ י ַאלְ מָּ ן י ְִש ָּראֵ ל
בְ כ ֶֶשל "דּובְ ְדבָּ ן",
יחּומים עַ ל הָּ אוֹבְ ָּדן...
ִ
וְ אֵ ין נִ
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ָאנּו ְמכ ְַת ִתים אֶ ת חֲ נִיתו ֵֹתינּו בְ טֶ ֶרם עֵ ת 282/
ֹלא לְ מַ זְ מֵ רוֹת חַ דוֹת ֶשל ָּשלוֹם,
אֶ לָּא לִ זְ ִמירוֹת ְמזּוּיָּפוֹת
שלוֹם –
ֶשל ָּשלוֹם ָּשלוֹם  -וְ אֵ ין ָּ
ֹלא ִמּי ְַרדֵ ן א ֹו ִמ ְצ ַריִם,
ּווַ ַדאי ֹלא ִמצַ ד הַ פַ ל ְֵש ִתינ ִָּאים,
ִמ ִמ ְצ ַריִם – ָּשלוֹם ֶשל אֲ ִחיזַת-עַ יִן,
ימים עַ יִן
ִמּי ְַרדֵ ן – מַ עֲ לִ ִ
ינּוקי ְמחַ בְ לִ ים,
כְ בַ ִסיס אֲ חו ִֹרי לְ זִ ֵ
מּוסים"...
מּוסל ִָּמים וַ "חֲ ִ
לְ ִצּיּוד ַקנ ִָּאים ְ
נְ בִ יאֵ י הַ ֶש ֶקר טָּ ִחים חָּ זוֹן ָּתפֵ ל -
"נִ בְ נֶה חַ יִץ ֶשל הַ פְ ָּר ָּדה,
נ ִָּקים ּגָּדֵ ר ,חֲ ז ָָּּקה ִמן הַ חוֹמָּ ה",
ּומַ ה ִמ ְתבָּ ֵרר?
שהַ פָּ רּוץ ִמ ְתּגַבֵ ר לְ סַ עַ ר ִמלְ חָּ מָּ ה…
ֶ
טָּ עָּ ה מוֹטָּ ה כְ ֶשָאמַ ר "הַ ר הַ בַ יִת בְ יָּדֵ ינּו",
אקף
טָּ עָּ ה ַדּיַין כְ ֶש ִה ְשלִ יט עָּ לָּיו אֶ ת הַ ּוַ ְ
וְ ִה ּק יף עָּ לֵינּו ,בְ ִשיתּוף "הַ חּוסֵ יינִים",
הַ ְמקו ִֹמּיִים וְ הַ ּי ְַרדֵ נִים,
אֶ ת חו ְֹסנָּם וְ ִחיסּונָּם ֶשל א ֹויְבֵ ינּו...
טָּ ִעינּו כּולָּנּו לִ ְמַאחֲ זֵי הָּ עֵ י ַניִים ֶשבֵ ינֵינּו,
יש ְעיָּהּו,
לְ כָּל נְ בִ יאֵ י הַ ֶש ֶקר ֶשנֶאֶ חֱ זּו בִ ַ
עּוט ָּרה בְ נוֹף זָּר ֶשל צוֹפִ ים,
ִק ְריָּה יְפֵ הפִ ּיָּה ְ
ֵיתים,
בִ ְשדֵ ה ְקבָּ רוֹת ְמחּולָּל ֶשל ז ִ
בִ ְשלּוחוֹת כְ פָּ ִרים ֶשל הַ ר הָּ עֵ צָּ ה הָּ ָּרעָּ ה,
יתרּו או ָֹּתנּו הַ צָּ ִרים ִמכָּל הָּ עֲ בָּ ִרים,
כִ ְ
וְ הַ ר הַ בַ יְת נּוטַ ש
ְהּודה,
ַאריֵה י ָּ
בְ ָאזְ לַת-יָּד ֶשל ּג ּו ר ְ
ְרּושלֵם  -נֵפֶ ל-נֶצֶ ר בֵ יתְ -מלּוכָּה -
וְ סֵ מֶ ל י ָּ
הָּ פַ ְך לְ כִ בְ ָּשה עֲ לּובָּ ה,
מּות ֶרת לְ ַר ְגלֵי הַ ִּקיר הֶ עָּ זּוב וְ ָאזּוב
הַ ֶ
לְ הַ ְמ ִשיך בְ ִקינִים וָּ הֶ גֶה ֶשל אֵ יכָּה...
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ד ת,
ְ ֶר ֶ
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יֵש לִ י ִא ָּשה ,בת מזל עקרב
בַ ת מַ זַל עַ ְק ָּרב,
ֶשֹּלא ֵת ָּיר ַתע
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לְ ִהי ָּכנֵס לְ זִ ַירת הַ ְּק ָּרב
ִעם כָּל מַ חֲ לָּה,
ִהיא לְ ע ֹולָּם ֹלא ִתכְ ַרע
אֶ לָּא ִת ְתמוֹדֵ ד
כַאֲ לּופַ ת מַ אֲ בָּ ק
נְ טּולַת חֲ ָּר ָּדה,
רוֹפְ אֶ יהָּ ִהכְ ִתירּוּהָּ
פּואי
כְ מוֹדֶ ל ְר ִ
הָּ ְראּויָּה לְ ִהי ָּכלֵל
יאים
בְ סֵ פֶ ר הַ ִש ִ
בִ ְמלוֹא הֲ ָּד ָּרה וְ הַ עֲ ָּרכָּה...
ִא ָּשה ז ֹו אֵ ינָּּה ָּרחֵ ל נֶאֱ לָּמָּ ה
אֶ לָּא לְ בִ יָאה הַ ְמ ַזנ ֶֶקת לְ גוֹנְ נָּּה
ּגַם כְ ֶש ִהיא פְ גּועָּ ה,
רּותהְ ,משּו ֶללֶת חֲ ִסינּות הַ בַ לּוטָּ ה,
כְ ָּ
דּותּה ֹלא ִהכְ נִ יעָּ ּה מּוסַ ר ָאב,
ִמ ַּילְ ָּ
יּק ָּדה עַ ל נִ בְ חֲ ֵרי עָּ ם,
רּותּה פִ ְ
בְ בַ חֲ ָּ
בַ מַ ְח ֶת ֶרת ּובְ גָּלּוי ָּת ְר ָּמה לִ ְצבָּ א הַ הֲ ַגנָּה,
ִה ְד ִריכָּה וְ ִא ְרּגְ נָּה מַ ְעפִ ילִ ים
ּומ ְתנ ְַדבִ ים מֵ הַ ּג ֹולָּה,
ִ
צּורה
עָּ ְמ ָּדה כְ חוֹמָּ ה בְ ָּ
בָּ הַ ְת ָּקפוֹת עַ ל ּגּופָּ ּה
יתנָּה
אַ ְך רּוחָּ ּה הָּ אֵ ָּ
ֹלא נִ פְ ּגְ עָּ ה ּומֵ ע ֹולָּם
ֹלא הֵ נִ יפָּ ה דֶ גֶל כְ נִ יעָּ ה
 אֶ פְ ָּשר ֶשֹּלא לְ הָּ ִריעַ לִ כְ בו ָֹּדּה?יחים?
מַ ה דו ְֹר ִשים אֶ ְצלֵנּו הַ מוֹכִ ִ
לְ ַדבֵ ר בְ גוֹבַ ּה הָּ עֵ י ַניִים !
רּואיָּנִ ים ?
מַ ה ְמבַ ְּק ִשים ִמן הַ ְמ ְ
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לְ ִה ְס ַתכֵל י ָָּּשר בָּ עֵ י ַניִים,
לְ מָּ ה הֵ ם ִמ ְתכַּוְ נִ ים?
ֶשמַ נְ ִהיגִ ים וְ עַ ְס ָּקנִ ים י ְַדבְ רּו עַ ל הָּ ִענְ יָּנִ ים
יק ִאים,
יט ָּ
ֹלא בְ הֶ ְס ֵתר פָּ נִ ים ֶשל פוֹלִ ִ
אֲ בָּ ל מָּ ה הֵ ם שוֹכְ ִחים?
ֶשצָּ ִריְך לְ ִה ְס ַתכֵל י ְִשירוֹת - - -
ַּג ם

ַל ָּש מַ ִי ם,

לִ ְראוֹת עַ יִן בְ עַ יִן,
אּולַי יִפָּ גְ שּו שּוב הָּ עֵ י ַניִם -
הָּ עֵ י ַניִים הַ ְמשו ְֹטטוֹת
ִעם הָּ עֵ י ַניִים הַ ָּתרוֹת
ַאחַ ר הַ ַתאֲ ווֹת...
כִ י הָּ עֵ י ַניִים ְמ ַש ְּקפוֹת
אֶ ת הַ ְמפַ כֶה בַ נְ פָּ שוֹת,
כִ י הָּ עֵ י ַניִים מַ בִ יעוֹת
כוֹסֶ ף ִמ ְשָאלוֹת,
כִ י הָּ עֵ י ַניִים ְמ ַר ְטטוֹת
בְ ִרגְ ַשת פְ גִ ישוֹת -
כְ מ ֹו בֵ ין ִאיש לְ ִא ָּשה,
ישת הָּ ַאהֲ בָּ ה ֶשאֵ ין לָּּה מַ בָּ ע...
כִ לְ ִח ַ
נֵצֵ א אֵ פוֹא ִמן הַ ִמ ְס ָּת ִרים,
נֵצֵ א ִמן הַ מַ חֲ בו ִֹאים,
וְ נִ ְראֶ ה עַ יִן בְ עַ יִן
יש ִרים
כֵיצָּ ד ִמ ְס ַת ְד ִרים הָּ ִענְ יָּנִ ים לְ מֵ ָּ
ַּגם בֵ ינֵינּו וְ גַם בֵ ין הַ ְמרו ִֹמים...
אִ יּלּו הָ יִיתי ֶנ ֱאלַץ לִ ְשמוֹעַ כָל הַ ּיוֹם וְ כָל הַ ַּל ְילָה רַ ק אֶ ת בַ אְך,
הָ יּו צְ ִריכִ ים לְ הַ לְ בִ יש עָ לַי אֶ ת כְ ת ֹונֶת הַ ְמשּוגָעִ ים.
טוֹב שֶ ע ֹולָמֵ נּו אֵ ינֶּנּו בָ נּוי רַ ק בַ א ך – ט ֹו ב,
מַ ה ּטוֹב שֶ ּיֵש גַם בֶ ְטהוֹבֶ ן,בְ רַ המַ ס ,בֶ ְרלִ יוֹז,
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וְ הַ ְרבֵ ה מּוסִ יקָ ה נִפְ לָָאה גַם בְ אוֹתִ ּיוֹת אֲחֵ רוֹת –
מוֹצַ ְרט,מֶ נ ְֶדלְ סוֹן,מַ אהלֶר ,א ֹו שּובֶ ְרט,שוֹפֶ ן ,שּומַ אן -
כָל אֵ לּו אוֹתוֹת הָ אוֹשֶ ר לְ פִ לְ אֵ י יְצִ ירוֹת-ע ֹו ָלם ַוחֲסָ ָדיו,
שֶ אֵ ינָם ִמתְ מַ צִ ים בְ שּום ַאלֶפְ בֵ ית .או ְֹשרֵ נּו וְ ִש ְמחַ ת חֶ לְ קֵ נּו
ּומינִים ,בְ אֵ ין-סְ פוֹר הַ ּקוֹלוֹת וְ הַ מַ ְראוֹת,
בְ אֵ ין-סְ פוֹר גְ ָונִים וְ ָזנִים ִ
ַאקלִ ימִ ים ,בְ קוֹרוֹת הָ עִ תִ ים,
בְ צּורוֹת הָ ֲע ָננִים,בְ סַ עֲרוֹת הָ ְ
בְ ִחיּדּושֵ י הַ זְ מַ ּנִיםּ ,ובְ אֵ ין-סְ פוֹר צֵ ירּופִ ים שֶ ל ִשירוֹת וְ ִש ִירים,
בְ מַ חֲרוֹזוֹת חֲרּוזִ ים ,בְ שֶ זֶר נִיבִ ים ּופִ תְ ג ִָמים ,בִ ְשלַל הַ סְ פָ ִרים וְ הָ עִ ית ֹונִים,
ִיּדחִ ים...
שּורים עִ ם כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל ְקרוֹבִ ים וְ נ ָ
יּדּורים וְ תִ ְק ִ
בְ ִמבְ חַ ר ִש ִ
צּומצָ ִמים בְ ַד' אַ מוֹת שֶ ל י ְִשיבוֹת ּובָ תֵ י כְ נֵסִ ּיוֹת
גַם הַ ְמ ְ
אֵ ינָם ִמסְ תַ פְ ִקים בְ פִ ְרקֵ י תְ הִ ּלִ ים ,בְ ַדפֵ י גְ מָ רָ א ,אֶ ּלָא ְמשוֹטְ ִטים
בְ עִ ּיּונִים ,מַ ְק ִשיבִ ים לִ ְדרָ שוֹת מּוסָ ר ַו ֲה ָלכָהִ ,מתְ בַ ְש ִמים ִממִ ְדרָ ש ַו ֲאג ָָדה,
ַארבַ ע אַ מוֹת
ִמ ְשתַ פְ כִ ים בִ זְ ִמירוֹת וְ נִיגּונִים ּובְ ַל ֲחנֵי תְ פִ יּלָה ,כִ י גַם בְ ְ
ּומלוֹא ֹו .גַן הָ עֵ ֶדן ֹלא נִגְ נַז אֵ פוֹא ,פַ ְר ֵדס ע ֹולָמֵ נּו
אֶ פְ שָ ר לְ הַ ְטעִ ין ע ֹולָם ְ
ּומ ְש ְטחֵ י ֶדשֶ א וְ יַעַ ר,
נִיחוֹח ֹו עִ מ ֹו ,נוֹשֵ א פֵ ירוֹת וְ כָל טּוב ְמג ִָדים .עֲצֵ י נוֹי ִ
קַ ְרח ֹונִים ּומַ פָ לִ ים ִמ ְשתָ ְרעִ ים ִמגוֹבְ הֵ י הָ ִרים לְ ַיעֲרוֹת עַ ד ,כִ י שְ לַל הַ בְ ִרּיוֹת
ימים אֶ ת שְ לֵמּות הַ בְ ִריָאה ַּדוְ קָ א בְ ִריבּוי הַ פָ נִים.
וְ הַ ּנוֹפִ ים מַ שְ לִ ִ
ּיּוטים וְ הַ מִ זְ מו ִֹרים
ָככָה ִמ ְשתַ ּלְ בִ ים גַם הַ ּנִיגּונִים הָ עַ תִ ִיקים ,הַ פִ ִ
עִ ם יְצִ ירוֹת הַ פְ אֵ ר וְ הַ הוֹד שֶ ל עִ ּיּון ּומַ ְחשָ בָ הִ ,שירָ ה וְ הַ ְמצָ ָאה ִמכָל הַ זְ מַ ּנִים.
ַאד ִריכָלּות ּומַ ָּדע,
יַאטרוֹן ,צִ ּיּור וְ אֳמָ נּותְ ,
ְּדרָ מָ ה ּומָ חוֹלִ ,שירָ ה ּונְגִ ינָה ,מּוסִ יקָ ה וְ תֵ ְ
ּומנּוחָ הְ ,ש ִחּיָה בַ ּיָם ּובְ תַ לְ מּוד תו ָֹרה -
ּומסִ יבָ הְ ,ק ִריָאה ְ
טֶ בַ ע וְ נוֹףִ ,מ ְשפָ חָ ה וְ חֶ בְ רָ הִ ,טּיּול ְ
ע ֹולָם שֶ כּוּל ֹו טוֹבּ ,ומִ כָל טּוב ֹו ַאל יְחַ סְ רֵ נּו אֶ ּלָא יָזוֹן אֶ ת רּוחֵ נּו
יּדּושים נוֹסָ פִ ים,
ַיע ֲִשיר וִ יחַ סֵ ן אֶ ת כוֹחַ ע ֲִמ ָידתֵ נּו וְ הֶ ישֵ גֵינּו בַ ֲהנָאוֹת וְ ִח ִ
תּורים נ ֹועֲזִ ים ,בַ ח ֲִשיפַ ת הָ אוֹצָ רוֹת הַ גְ נּוזִ ים.
בְ אִ לְ ִ
אִ י אֶ פְ שָ ר לְ הִ יבָ טֵ לַ ,אף ֹלא לְ רֶ גַעִ ,מינִיקַ ת אוֹשֶ ר הָ עוֹשֶ ר
ָאדם הַ ּיוֹצֵ ר ,אֵ ין ָאדָ ם בֶ ן-חו ִֹרין ִמּלְ הוֹדוֹת
שֶ ל הַ ּיוֹצֵ ר וְ הָ ָ
עַ ל כָל הַ זוֹרֵ ם בַ ֲאפִ יקֵ י הַ שֶ מַ ע וְ הַ צְ לִ יל ,הַ צֶ בַ ע וְ הַ תֶ נַע,
בְ מֶ לֶל-פֶ ה וְ גִ יּלּויֵי הַ ּטֶ בַ ע ,בַ ְּדפּוס ּובַ ּקֶ שֶ ר ,בַ שֵ כֶל ּובָ רֶ גֶש…
ְקרָ א פַ רַ ק ק"ד לִ צְ לִ ילֵי קַ נְטָ טָ ה וְ אוֹרָ טו ְֹריָה בָ רֶ קַ ע ,צְ פֵ ה וְ הַ סְ כֵת לְ מוֹפָ עֵ י
ס ֹולָן וְ תִ זְ מוֹרֶ ת ,עֲקוֹב ַאחַ ר חַ ְדשוֹת ע ֹולָם וְ ַזעֲזּועֵ י פֶ תַ ע ,הִ תְ מ ֹוגֵג מִ סִ ְרטֵ י ֲעלַילָה וְ ִשיחַ י ֶַדע,
חַ ֵּדש בְ כָל יוֹם שּורָ ה א ֹו שּורוֹת מֵ רַ חֲשֵ י לִ בֶ ָךּ ,דּון עִ ם בְ ִחירַ ת לִ בֶ ָך ַוחֲבֵ ֶריָך,
הִ תְ נַצַ ח עַ ל עֶ ְמּדוֹתֶ יָךְ ,מזוֹג בְ נַחַ ת אֶ ת טַ עַ ְמָך הַ ּטוֹב בְ ִמ ְשתֶ ה וִ יכּוחֶ יָך -
הִ ְשתָ אֶ ה ,הִ תְ פַ עֵ ל ,הִ תְ בָ רֵ ְך וְ הו ֶֹדה עַ ל כָל מַ ה שֶ ע ֹולֶה עָ לֶיָך...

ְראֵּ ה – אַ ָּתה ! בְ עֵ ינֵיָך ֶשלְ ָך ! וְ ִאם אֵ ין לְ ָך עֵ י ַניִים – בְ עֵ ינֵי רּוחֲ ָך!
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ְראֵ ה ֹלא ַרק אֶ ת הָ עַ ָּת ה ,אֶ לָא גַם אֶ ת הֶ עָ ִתיד לָצֵ את ִמכָאן ּולְ הַ בָ א,
ְראֵ ה קו ֶֹדם כוֹל אֶ ת עַ ְצ ְמָך ,אֲ בָ ל ַאל ִּת ְתעַ לַם ִמ ְסבִ יבְ ָך,
ִמכְ לָל חֶ בְ ָר ְתָךִ ,ממַ ה ֶש ְמסַ פְ ִרים ֶשרו ִֹאים
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כָ ל הָ אֲ חֵ ִרים הַ חַ יִ ים ִא ְּתָך ,אַ ָּתה  -הַ ְמ ֵשְך לְ ַד ְק ֵדק בִ ְר ִאי ְָתָך,
הַ ְמ ֵשְך לְ הַ אֲ ִמין בַ אֲ ִמינּות מַ בָ ְטָך ,הַ חֲ זֵ ק בְ ַדעַ ְתָךִ ,אם ִהיא בְ עֵ ינֵיָך טוֹבָ ה,
וְ ַאל ִּת ְת ַר ֵשם מֵ ְר ִאיַת הָ ַרבִ יםֶ ,ש ִהיא בְ עֵ ינֵיָך ָרעָ ה,
חּוקי הַ ֶדמו ְֹק ַר ְטיָה,
גַם כְ ֶשאַ ָּתה ְמצּוּוֶ ה לְ הַ ּטוֹתָ ּה  -לְ פִ י ֵ
"ַאחֲ ֵרי ַרבִ ים לְ הַ ּטוֹת – אֲ בָ ל ֹלא לְ ָרעוֹת"...
בְ דוֹק ּובְ חַ ן אֶ ת הַ ּנוֹבֵ עַ ִממַ ְראֵ ה עֵ ינֵיָך ,אֶ ת הַ ִה ְש ַּת ְמעּויוֹת הַ ּנוֹפְ לוֹת עָ לֶיָך,
ירּושים וְ הַ ְס ִתירוֹת ְשמוֹר עַ ל הַ ְשפִ יּות הָ עַ ְצ ִמית,
ִ
ּובְ עִ ְרבּובְ יַת הַ פֵ
לְֵך " ֶשפִ י" ,גָבוֹּהַ ִמכָל הַ ְשפָ עָ ה ,בְ עִ ְקבוֹת ִש ְרטּוטֵ י ְתפִ יסוֹתֶ יָך,
יטיב לִ ְראוֹת אֶ ת ֶשלְ פָ נֶיָך,
אֲ בָ ל ְראֵּ ה גַם מַ ה ֶשמֵ אֲ חו ֶֹריָך ,לְ מַ עַ ן ֵּת ִ
ִה ְס ַּתכֵל בַ מַ ְרָאה ,כִ נְהַ ג הַ ְמכ ֹונִית  ,הָ רוֹאֶ ה ִמבַ עַ ד ל ִַמ ְש ַּת ֵקף מֵ ָאחוֹר
אֶ ת מַ סַ ע הַ ֶד ֶרְך ָק ִדימָ ה .הֲ יֵה חָ כָ ם הָ ר ֹו אֶ ה אֶ ת הַ ּנ ֹולָד !
ישהּו אֵ ינ ֹו ְמסּוגָל לִ ְראוֹתֶ ,שֹּלא זָ כָה ,א ֹו ֶשל ָָקה,
וְ ִאם ִמ ֶ
וְ לִ כְ או ָֹרה אֵ ין ל ֹו עַ ל ִמי לִ ְסמוֹך  - - -מַ ה ַלעֲשוֹת?
כָ זֶ ה י ִֵּתן אֶ ת הַ בְ כו ָֹרה לְ חּוש ַאחֵ ר – לִ ְקלוֹט קוֹלוֹת ,לְ מַ ֵשש אֶ ת הַ ְמ ִציאּות,
לִשמוֹעַ אֶ ת הַ מַ ְראוֹת ,כֵשם ֶשפַ עַ ם ָראּו אֶ ת הַ קוֹלוֹת,
לִ ְקר ֹוא ּ -ובְ עיִ ָקר ְ
אדאר הַ ּנֶפֶ ש ,לִ ְסלוֹל בִ בְ ַרייל הַ ּנֶפֶ ש גִ ישוֹת וַ עֲמָ דוֹת,
אֶ פְ ָשר לְ גַבֵ ש אֶ ת ַר ַ
חּושים הָ אֲ חֵ ִרים...
ַארבַ עַ ת הַ ִ
כִ י נ ְִר ִאים הַ ְדבָ ִרים גַם בְ עֶ זְ ַרת ְ
שּוח ֶר ֶרת מֵ עִ יּוּותֵ י הַ מַ ְראוֹת,
ְקּודת גוֹבַ ּה כָ זֹאת הַ ְמ ְ
ְר אֵּ ה ִמּנ ַ
יח ִידים ,מֵ ִסילּופֵ י מַ חֲ זוֹת,
יבּורים וִ ִ
נּוט ֶרלֶת ִמלְ חָ ִצים ֶשל ִצ ִ
הַ ְמ ְ
סַ לֵק הֶ יבֵ ִטים מַ ְתעִ ים הַ ּנוֹצָ ִרים בִ פְ ֶר ְספֶ ְק ִטיבוֹת נְמּוכוֹת,
אַ ְך ִהיזָ הֵ ר ֶשֹּלא ִּת ְס ַּת ְח ֵרר ִמגַבְ הּות מַ בָ ט לְ הַ ע ֲָרכָה נְכ ֹונָה ֶשל הָ ְראּות,
ְר אֵּ ה אֶ ת כָל הַ ּנ ְִראֶ ה ,וְ ֹלא כָ ל הַ מָ צּוי ָראּוי ֶשי ֵָראֶ ה,
לְ פִ יכְָך ְראֵ ה גַם מַ ה ֶשֹלא מָ צּוי וְ ראּוי ֶשיִ מָ צֵ א,
ְר אֵּ ה מֵ עֵ בֶ ר לַח ֹולֵף,
מֵ עֵ בֶ ר ַלע ֲַראי,
ְראֵ ה אֶ ת הַ ּנ ְִש ָקף וְ נ ְִצפֶ ה
מֵ עֵ בֶ ר לְ אוֹפֶ ק הַ ּוַ ַדאי-הַ בַ ַדאי...

ָאז טוֹבִ ,קיבַ לְ תִ י עוֹד כַמָ ה שָ נִים לִ ְחיוֹת2423 ,
מּוטרָ ד – לִ הְ יוֹת א ֹו ֹלא לִ הְ יוֹת...
ּובֵ ינָתַ יִים אֵ י ֶנּנִי ְ
ָאז טוֹב ,טוֹב ְמאוֹד ,טוֹב עַ ד מוֹת,
אֲקַ בֵ ל עוֹד הַ זְ מָ נוֹת לִ בְ ִריתוֹת א ֹו ַלחֲתּונוֹת,
אֲטַ פֵ ל עוֹד בְ בַ עְ יוֹת שֶ ל כָל מִ ינֵי בְ ִרּיוֹת,
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אֶ הְ יֶה חַ ּיָב לְ הִ ְשתַ תֵ ף בָ הַ לְ וָיוֹת,
א ֹו לְ הֵ יעָ נוֹת לִ ְד ִרישוֹת הָ אִ שָ ה,הַ ְּנכ ִָדים,הַ מִ ְשפָ חוֹת,
ַאמ ִשיְך בגַבָ אּות ּובְ ֲה ָכנַת דּו"חוֹת,
בְ בֵ ית-הַ כְ נֶסֶ ת ְ
לְ וַעַ ד הַ בַ יִת אֶ תְ בַ ּקֵ ש לִ תְ רוֹם הַ צָ עוֹת,
מֵ הַ ְש ֵכנִים אֶ ְדרוֹש לְ הַ נְמִ יְך אֶ ת הַ ּקוֹלוֹת,
לְ רֹאש הָ עִ יר שּוב אֶ כְ תוֹב עַ ל הוֹפָ עוֹת
ּומחוֹלוֹת,
שֶ ל ִחיּלּולֵי תַ ְרבּות וְ נֶהָ מַ ת תּופִ ים ְ
וְ אֵ יך ֹלא – כָל אוֹתָ ן בְ ִדיקוֹת עֲרָ אִ ּיוֹת ְּוקבּועוֹת,
שֶ ּלִ י ,שֶ ל הָ אִ שָ ה ,שֶ ל הַ ּדוֹדוֹת,
לַּטֶ לֶפ ֹונִים ,לָפַ ְקסִ ים ,מּוכְ רָ ִחים ַלעֲנוֹת,
ַלח ֲָדשוֹת בָ רַ ְדי ֹו ּובַ ּטֶ לֶוִ ויזְ יָה
חוֹבָ ה א ֹוזֶן לְ הַ ּטוֹת ,וְ עִ ית ֹונֵי סוֹף שָ בּועַ
ַועֲל ֹונֵי פָ רָ ִשּיוֹת ְמחַ כִ ים לְ תוֹרָ ם לְ הִ יּקָ ְראוֹת,
ַָאשפַ תוֹת,
אִ לּו לְ עִ ּיּון,אִ לּו לְ ִרפְ רּוף וְ אֵ לּו יָשָ ר ל ְ
וְ עוֹד צְ פּונוֹת הַ ֲחוָיוֹת הָ עִ יּקָ ִרּיוֹת בַ חֲנּויוֹת,
בַ מַ ְשבִ יר,בַ סּופֶ ִרים ,בַ שּוק,לִ ְקנִּיוֹת
ִמצְ ְרכֵי מָ זוֹן ּותְ רּופוֹת ,וְ כֵן מַ תָ נוֹת
ָלאֲחָ יוֹת,לָרוֹפְ אִ ים ,לַּיוֹלְ ִדים וְ הַ ּנִשָ אִ ים,
(הַ ּיְ ל ִָדים מַ ע ֲִדיפִ ים ַכּיָדּועַ שֶ ִקים א ֹו ְמזּומָ נִים),
ּוכְ שֶ ָאנּו מּוזְ עָ ִקים לְ בִ יּקּורֵ י חוֹלִ ים
בְ נוֹפִ ים" א ֹו בְ בָ תֵ י הַ חוֹלִ ים – ָאנּו בָ אִ ים וְ נוֹטְ לִ ים...
וְ ָככָה חוֹלְ פִ ים הַ ּי ִָמיםּ ,וכְ כָל שֶ מִ תְ קָ ְרבִ ים
ְמצַ פִ ים לְ מַ תְ נַת חֶ סֶ ד שֶ ל עוֹד כָהֵ נָה וְ כָהֵ נָה שָ נִים,
אּולַי נוֹסִ יף עוֹד כַמָ ה ַּדפִ ים,
הּורים,
בְ ַו ַּדאי ַנ ֲעלֶה עַ ל הַ כְ תָ ב הִ ְר ִ
רַ עֲיוֹנוֹתִ ,שירוֹת וְ ִש ִירים ,שֶ בֵ ין כֹה ָוכֹ ה
חּוץ מֵ הָ אִ שָ ה אֵ ין לָהֶ ם ּדו ְֹר ִשים...
הַ תִ ִיקים ִמתְ מַ ּלְ אִ ים ּולְ פָ חוֹת כְָך ָאנּו ְמקַ ּיְ ִמים
חּוּקים
לִ הְ יוֹת עֲמֵ לִ ים  -אִ ם ֹלא רַ ק בַ תוֹרָ ה ּובַ ִ
הֲרֵ י לְ פָ חוֹת בְ חּוּקַ ת הַ חַ ּיִ ים שֶ ָאנּו ָאנּו הַ מַ כְ תִ יבִ ים...

הַ פָ ִנ י ם אֵ ינָם חו ְֹשפִ ים אֶ ת הַ פְ ִנ י ם,
הֵ ם מַ מָ ש מַ ְטעִ ים !
ֲמּוקים,
רּושים כִ ְתל ִָמים ע ִ
יתי ַקּוִ ים חֲ ִ
ָר ִא ִ
יתי ְקמָ ִטים ְמפּותָ לִ ים,
ָר ִא ִ
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ּוכְ פִ ילֵי בָ ָשר ְשמַ נְמַ ּנִים,
נ ְִת ַקלְ ִּתי בְ ָק ָרחוֹת ְמלֵאוֹת א ֹו לְ סֵ ירּוגִ ין,
יתי לִ נְגוֹס בְ עֶ ְדנַת ל ִֶחי
ִה ְתאַ ּוֵ ִ
רּודה לְ מַ ע ֲַדּנִים,
צֶ חָ ה-לְ בָ נָה-וְ ָ
יּטּורים
ִ
ּובְ יִחּוד ִה ְר ִשימּו הָ עִ
הַ צ ֹונ ְִחים מֵ הָ רֹאש כְ תַ לְ ַּתלִ ים,
זּורים א ֹו אֲ סּופִ ים ,
פְ ִ
חֲ ל ִָקים א ֹו ְמסּולְ סָ לִ ים,
גַם הַ ִמ ְש ָקפַ יִים נ ְִצ ְרכּו לִפְ עָ ִמים
מּוטים
צּורתָ ם – ִאם כִ ְש ִ
כְ עֵ ִדים בְ ָ
עַ ל אֲ פַ ְרכֶ סֶ ת הָ ַאף,
א ֹו ְתחּובִ ים בִ בְ לו ִֹרית הַ ֵשעָ ר,
אֵ לּו וְ עוֹד ִסימָ נִים בֵ ין הַ ְשָאר
ֹלא הוֹעִ ילּו ל ֵַּתיאּום הַ ּנ ְִשעָ ר
בֵ ין אֲ ֶר ֶשת הַ פָ נִים עִ ם הַ פְ נִים...
יּטּוטים,
ִ
יפּוריםִ ,ח
הַ ְש ָּתלוֹתִ ,א ִ
ִסיג ְָריוֹת ְמשּולְ ָשלוֹת בְ ִס ְד ֵקי ְשפָ תַ יִ ים,
וְ סֵ בֶ ר פָ נִים כְ בּויִ ים א ֹו ְמ ִא ִירים,
לְ ַרבוֹת עִ יּוּותֵ י אֵ יבָ ִרים
ֹלא צָ לְ חּו לְ נִיחּוש הַ ּנְתּונִים
ישּורים...
ִ
ישּורים לַכִ
וְ נ ְִתבַ דּו כָל הַ ִק ִ
ַרק הַ קוֹלוֹת הַ יו ְֹצ ִאים,
בְ קוֹל עַ ּנוֹת א ֹו ַרכוֹת,
בְ ָרמוֹת נִימָ תָ ם,נְעִ ימָ תָ ם,נֶהֱ מָ תָ ם,
הֵ ם ֶשג ְֵרדּו בְ ִמ ְקצָ ת
ישיּות ֶשלְ עּומַ ת,
אֶ ת ַּתעֲלּומַ ת הָ ִא ִ
כִ י הַ פַ ְרצּוף – יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶשל פַ ר
א ֹו ֶשל צּוף
אֲ בָ ל הַ פְ נִים הָ פּוְך ֹ -לא ַּתם אֶ לָא חָ צּוף...

ּומ ְש ַתחֲ וִ ים ּומו ִֹדים –
וַ אֲ נ ְַחנּו כו ְֹר ִעים ִ
אּומּיִים,
פַ עַ ם לְ עֵ בֶ ר הַ ִצּיוֹנִ ים הַ ָּד ִתּיִים-לְ ִ
ּופַ עַ ם לְ עֵ בֶ ר הַ חֲ ֵר ִדים וְ הַ ַּקנ ִָּאים,
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פוֹנִ ים לְ עֵ בֶ ר הַ ְשמָּ אלָּנִ ים,
חּוּק ִתּיִים",
"הַ ִחילוֹנִ ּיִים"" ,הַ ָּ
"יְפֵ י-הַ נֶפֶ ש"" ,נֵיא ֹו-מַ הַ פְ כָּנִ ים",
ִאינְ טֶ ל ְֶקטּוַאלִ ים-אוֹנִ יבֶ ְרסַ לִ ים,
ּופַ עַ ם לְ עֵ בֶ ר הָּ עוֹלִ ים וְ הַ " ִמזְ ָּר ִחים",
נ ְַרכִ ין רֹאש עַ ל ִקבְ ֵרי הַ נוֹפְ לִ ים,
נָּחּוש אֶ ת כְ אֵ ב הַ חוֹלִ ים וְ הָּ אֲ בֵ לִ ים,
נְ ַשּוַ ע לְ הָּ ֵקל ִמ ִסבְ לָּם ֶשל עֲ נִ ּיִים,
לְ ַת ֵּקן בְ מַ לְ כּות בָּ ָּשר וָּ ָּדם
עַ וְ לוֹת ָּשכָּר ֶשל ְמקּופָּ ִחים,
נִ ְמחֶ ה עַ ל ָאזְ לַת יָּד ֶשל ָּש ִרים
לִ פְ תוֹר בְ עָּ יוֹת ֶשל אֵ יכּות חַ ּיִים
ָָּארץ אַ פַ ּיִם,
וְ כַאֲ ֶש ֹר נִ כְ ַרע ל ֶ
כְ מ ֹו ְש ֵכנֵינּו הַ סוֹגְ ִדים
בִ ְתפִ ילוֹת בו ֶֹקר צָּ הֳ ַריִים וְ עַ ְרבַ יִים,
נַאֲ ִמין בְ ִמפְ ּגַש הָּ עֵ י ַניִים
דּומים
לְ הַ ְצ ִמית אֵ יבַ תְ -ק ִ
וְ י ְִצ ֵרי נ ָָּּקם הָּ רוֹחֲ ִשים עֲ ַדיִין...
הָּ בָּ ה נִ פְ נֶה וְ נ ִָּאיר פָּ נִ ים,
הָּ בָּ ה י ְַח ָּדיו נִ פְ רוֹש כַפַ יִים
לְ כָּל כִ יתוֹת הַ בֵ י ַניִים,
וְ נִ ְתעַ טֵ ף בְ טַ לִ ית ַזכָּה
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ַאחוָּ ה,
ֶשל ָּשלוֹם וְ ְ
ֶשל סוֹבְ לָּנּות וְ עַ נְ וָּ ה
לְ בִ ְרכַת ִקּיּום ֶשל צַ וְ ָּתא...
כִ י בְ מַ עֲ גַל הַ חַ ּיִים
ָאנּו ְמחּוּיָּבִ ים לְ צַ דֵ ד פָּ נִ ים
לַעֲ בָּ ִרים הַ שוֹנִ ים,
וְ עַ ל כו ְֹרחֵ נּו
ִמ ְתחַ בְ ִרים לְ ִחילּופִ ים
בְ הֶ ְתאֵ ם לְ עֶ ְמדוֹת הַ ְצ ָּד ִדים,
מַ ה טוֹבּו ִריבּוי הַ פָּ נִ ים -
לְ הָּ ִמיר עַ זּות וְ גַסּות,
ִה ְש ַתלְ טּות וַ עֲ ִריצּות
בְ ַרכּות נִ ימּוס וַ עֲ ִדינּות,
ְמ ִרירּות וָּ זַעַ ם –
בִ ְשחוֹק וְ נוֹעַ ם
לָּחוֹן ַתחַ ת חּופַ ת הַ ָּשמַ יִם
כוֹפְ ִרים ּומַ אֲ ִמינִ ים
שּותפִ ים...
בְ ִר ְקמַ ת הַ חַ ּיִים הַ ְמ ָּ
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ָאדמּו פְ נֵי ְש ִקיעָּ ה -
ְ
בּושה,
ָאדמּו ִמ ָּ
ְ
כִ י בְ חּוגָּּה עֲ לֵי אֶ ֶרץ
ִמ ְשמֵ י ְמרוֹמָּ ּה
חָּ ְשפּו ַק ְרנֶיהָּ
ִטינוֹפֶ ת-אֲ פֵ לָּה,
חָּ ְדרּו ַק ְרנֶיהָּ
לִ ְמצּוקוֹתְ -מאֵ ָּרה,
ּגִ ילּו פִ ְרכּוסֵ י
זַעֲ ווֹתְ -מ ִדינָּה,
וְ ִת ְקוַ ת חּוט הַ ָּשנִ י
ָּשזּור ּופָּ תּול
ּומזִ ימָּ ה
בְ אֶ ֶרג ְתכָּכִ ים ְ
ּובְ טֶ ֶרם ְצלִ ילָּה
בְ אוֹפֶ ק יָּם לְ טָּ הֳ ָּרה
זּורה -
ִתלְ הַ ט בְ ִר ְמ ָּ
מּוטָּ ב לְ ִה ְס ַתלֵק
כִ י ִהּגִ יעָּ ה עֵ ת,
ּובו ֶֹשת ְקלוֹנְ כֶם
ֹלא אּוכַל ְשאֵ ת...
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ְּבנֵּי הַ ּנ ִ
ְעּורים
גְחּונִים
עַ ל עֶ ב ְֵּרי פִ י תְ הֹום,
ו ְָאנּו ,הַ מְ נֹועָ ִרים
מִ שְ לַל הַ הַ ְרפַ ְתקָ אֹות,
ְכבָר חָ שִ ים
אֶ ת ּתְ חּושַ ת הַ פִ תְ אֹום,
אֶ ת שֶ בֶר הַ ּנְפִ ילָה הָ ָאיֹום...
עּורטָ לֵּי ּדְ ָאגֹות
הֵּ ם מְ ְ
ו ְָאנּו מְ סּו ָּבלִים
ּבַעֲ תֶ ֶרת חֲ ָרדֹות,
נְעָ ֵּרינּו י ְשַ חֲ קּו ,
י ְתַ חֲ רּו ְּבכָל הַ הִ תְ גָרּויֹות,
לִֹלא חֲ שַ ש אֹות
הַ מַ זְהִ יר מִ פְ נֵּי הַ ּבָאֹות,
ו ְָאנּו עַ ל צֹו ְללִים ּומְ ַזּנְקִ ים,
ו ְעַ ל קְ פִ יצֹות מְ יּוּתָ רֹות
נַ ִזיל אֶ ת הַ ּדְ מָ עֹות...
עַ ל מִ שְ טַ ח הַ סֶ לַע,
שֶ הָ ָאסֹון מִ מֶ ּנּו כְפֶ סַ ע,
ְשֹוררּו,
י ְמַ נְגְלּו ,י ְ
י ְהֹולְלּו ְלבַלֹות,
ּבְהֶ יסַ ח ּדַ עַ ת
מֵּ חַ ּיִים הַ ּתְ לּואִ ים לָהֶ ם מִ ּנֶגֶד,
מִ כָל מַ חֲ שָ בָה עַ ל כְלּות,
הֵּ ם י ַמְ שִ יכּו לְטַ פֵּ סְ ,ל ַזּנֵּק,
ִלצְלֹול ו ְ ִלקְ פֹוץ קְ פִ יצֹות י ְתֵּ ירֹות,
ו ְָאנּו נִתְ פַ לֵּל ּבַחֲ ָרדָ ה
כִי ֹלא ּתְ אּוּנֶה לָהֶ ם ָרעָ ה,
כִי י ִפָ תְ חּו פִ תְ חֵּ י הַ מִ ילּוט,
כִי ְלבָבֹות הַ ּנְעּולִים מִ ּתֹוכָחֹות מִ ילּוט
י ִפָ תְ חּו ְלצֵּל צִילָּה שֶ ל ּדְ ָאגָה,
כִי ַ
אֹורח חַ ּיִים שֶ ל ַּתעֲ לּולִים,
שֶ ל ַראֲ ו ְתָ נּות מֶ ִרי ו ְסִ יכּון,
הֵּ מָ ה יְנַהֲ גּונּו עַ ל מּות.
213/
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ְאֹורה 2132
ירה ִלכ ָ
הַ ּנְפִ ילָה מַ כְשִ ָ
לְקִ ימָ ה יֹותֵּ ר ּבְטּוחָ ה,
נֹופְ לִים ו ְקָ מִ ים  - - -ו ְהַ ּתְ חּושָ ה
שֶ אֶ פְ שָ ר לְהַ מְ שִ יְך לַמְ רֹות הַ חּולְשָ ה...
גַם אִ ם אֵּ ינֶּנּו צַּדִ יקִ ים,
גַם אִ ם אֵּ ינֶּנּו נִמְ נִים עִ ם הַ ּנְפִ ילִים,
ָאנּו מְ סּו ָגלִים לָקּום לְַאחַ ר שִ בְעָ ה
אֹו שִ בְעִ ים ו ְשִ בְעָ ה מִ כְשֹולִים,
ָאנּו נֹופְ לִים ּבַחַ ּיִים
ּב ְָרחֹוב אֹו מֵּ הַ קֹומָ ה,
נֹופְ לִים ִּב ְגלַל ּתַ קָ לָה אֹו זִקְ נָה,
נֹופְ לִים לְתֹוְך חֶ ב ְָרה שֶ ל הַ שְ חָ תָ ה,
לְמִ שְ טָ ר הַ ּנֹוגֵּש ּבָנּו ְּבי ַד עֲ ִריצִים קָ שָ ה,
נֹופְ לִים מִ מְ רֹומֵּ י חָ זֹון ו ְהַ שְ קָ פָ ה
כּורה,
לִמְ צִיאּות מָ ָרה ו ַעֲ ָ
ּו ְבכָל ז ֹאת נֶחְ ָלצִים ,נִפְ גָעִ ים ּומַ מְ שִ יכִים,
זֹוכ ְִרים אֶ ת הַ פַ ְרעֹונִים? הָ הָ מָ נִים?
הַ הִ יטְ ל ִֶרים ו ְהַ חּומֵּ יינִים?
נֹופְ לִים ו ְקָ מִ ים ,סֹו ְבלִים ּומִ תְ אֹושְ שִ ים,
הֲ ֵּרי גַם כֹו ָכבִים נֹופְ לִים,
גַם ְּבנֵּי שַ חַ ר ּושְ חֹור נִגְּדָ עִ ים מִ מְ רֹומִ ים,
אֲ בָל עַ ל הַ ּנֹופְ לִים ּבַחֲ זִיתֹות הַ מִ לְחָ מָ ה,
ו ְעַ ל הַ ּנֹופְ לִים עַ ל קִ ּיּום חַ ּיֵּי הָ אּומָ ה
אֵּ ין לָנּו ּתְ קּומָ הֹ ,לא חֲ צִי ו ְֹלא ּבְדַ ל נֶחָ מָ ה...
"ּבְדָ מַ י ִיך חֲ י ִי" הּוא פָ סּוק שֶ ל הַ בְטָ חָ ה,
אֲ בָל י ֵּעּוד ָכזֶה אֵּ ינֶּנּו מְ דַ ּבֵּק
אֶ ת שִ ב ְֵּרי הַ מִ שְ פָ חָ ה,
אֵּ בֶל י ָחִ יד מִ שְ ּתַ לֵּב ּבְאֵּ בֶל הָ אּומָ ה
ָָארץ עִ ם כ ֹל
ו ְָאנּו יֹושְ בִים ל ֶ
מִ שְ פְ חֹות הַ שְ כֹול,
ְשֹותתִ ים
ּדְ וּוי ִים ,חֲ פּוי ִים ,קְ רּועֵּ י לֵּב ו ְ
צַעַ ר עֹולָמִ ים שֶ אֵּ ינֹו נָמֹוג לְַאחַ ר הַ קִ ימָ ה - -
אֹותּה ּתְ חּושַ ת אֵּ יתָ נִים…
ָ
ו ְכ ֹה חֲ סֵּ ִרים ָאנּו
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שורות

4

ָאז טוֹבִ ,קיבַ לְ ִּתי עוֹד כַ ָמה ָשנִ ים לִ ְחיוֹת,
ָאדמּו ְּפנֵישה
ְ -

444/
443/

ב

ִאם ֹלא ַּת ְפ ִּתיעַ ,
ִאילּו ָהיִ יתי נֶאֱ לַ ץ לִ ְשמוֹעַ כָ ל ַהיוֹם וְ כָ ל ַהלַ יְ לָ ה ַרק ֶאת בַ אְך,
ָא נ ּו ָא נ ּו ַה ּנִ ְפ ָג ִע י ם
ָאנּו ְמכַ ְּת ִתים אֶ ת חֲ נִ יתוֹתֵ ינּו ְבטֶ ֶרם עֵ ת
אֲ נִ י מַ ְב ִחין בֵ ין בָ אֵ י בֵ יתַ -הכְ נֶסֶ ת ֶשלָ נּו
אֲ נִ י מַ ְסכִ ים ְבהֶ ְחלֵט לְ קוֹהֶ לֶ ת
אֶ ְפ ָשר לְ חַ לֵק כָ ְך ֶאת ַה ְב ִריוֹת:

444/
4442
441
444/
4443
442
447

ב3/4
ב3/4
ו3/4
ג434
ב4//4
ב224
ב414

ְב ִה ְת ַח דֵ ש ָש ָנ ה –
ְבלֵיל ַשבָ ת אֲ נִ י ְמלַ ּוֶ ה אוֹת ֹו

4442
44/

ב4/44
ב144
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עּורים גחונים על עברי פי תהום
ְבנֵי ַהּנְ ִ
ְבמֹאזְ נַיִ ים לַ עֲ לוֹת

4434
ב414

ב2/4
ב414

הֵ ם ְמ ַשלְ ִחים אֵ ש ְביַעֲ רו ַֹתי
ירה לִ כְ או ָֹרה
ַהּנְ ִפילָ ה מַ כְ ִש ָ
ַה ּפָ נִ י ם אֵ ינָם חו ְֹש ִפים אֶ ת ַה ְּפ נִ י ם,
ַה ָש ִע י ר ַה מֵ לִ י ן

444
4434
4447
441

ו4/4
ב314
ב374
ב4/44

ּומ ְש ַּתחֲ וִ ים ּומו ִֹדים –
וַ אֲ נ ְַחנּו כו ְֹר ִעים ִ

ב4214

4441

דיאּפָ סוֹן ֶשל עֲ טַ ל ִֵפים וְ דוֹלְ ִפינִ ים
זֶה ֹלא נָכוֹן ֶש ַה ַ

444

ה//4

יֵש י ֹו ם ֶשהּוא ֹלא יוֹם אֶ לָ א נֶצַ ח.
יֵש לִ י ִא ָשה ,בת מזל עקרב

4441
4444

ג444
ב 4/4ד444

מּועמֶ דֶ ת לִ ְהיות מ ּו ְט ֶר דֶ ת,
כָ ל ִא ָשה ִהיא ְ

444/

מַ ה ֶש ָהיָה הּוא לַ או דַ וְ ָקא מַ ה ֶשיִ ְהיֶה –
מַ ה בֵ ין דּוגְ ָמא לְ דּוגְ מָ ן?
יחים?
מַ ה דו ְֹר ִשים אֶ ְצלֵנּו ַהמוֹכִ ִ
ִמלְ חֶ מֶ ת ְרשּות

443
ב344
4443
4441

ב144
4444
ב4444
ג4/4

ַאד ָמ ִתי
ּפֵ ירוֹת ְ

444/

ב324

ְראֵ ה – ַא ָּתה ! ְבעֵ ינֵיָך ֶשלְ ָך !
יקר את גיל הילדות
יתית ּפו ֶֹקדֶ ת ְב ִע ָ
ִש ְמחָ ה אֲ ִמ ִ

ב3/4
4447

444/
ה/4
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