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אֱ לֹוהֵ י הָ רּוחֹות מְ שַ לֵחַ בָנּו אֹותָ ן מִ כָל הַ פִּנֹות – (ו)77/רּוחַ טֹובָה ,רּוחַ ָרעָ ה ,רּוחַ הַ ק ֹּדֶ ש ו ְרּוחַ שְ טּות,
ו ְהֵ ן מְ שֹוטְ טֹות בָעֹולָם ,כָל ַאחַ ת לְעַ צְמָ ּה אֹו בְחַ בְרּותָ ה,
ו ְהֵ ן מְ שַ ּטֹות בִי ּובְָך ּומְ חֹולְלֹות ר ֹּ ַגע אֹו מַ הְ ֵפכָה.
ַארבַע הָ רּוחֹות,
בְעֶ צֶם אֶ פְשָ ר לִמְ נֹות הַ ְרבֵה יֹותֵ ר מֵ ְ
לְפָ חֹות כַמִ נְי ָן הָ אֶ פְשָ ִרי בְמַ עֲ גַל  063הַ מַ עֲ לֹות,
לְמָ שָ ל רּוחַ נְדִ יבָה,גֵָאה ּוגְבֹוהָ ה ,חֶ סֶ ד ּוכְנּועָ ה,
רּוחַ קְ ָרב ּופִּיּוסִ ,רּצּוי ּומִ לְחָ מָ ה ,וְכָהֵ נָה וְכָהֵ נָה.
הַ בְעָ י ָה הִ יא כֵיצָד אַ תָ ה מַ תְ קִ ין עַ צְמְ ָך לִקְ לֹוט
אֶ ת הָ ַאחַ ת,אֹו הָ אֲ חָ דֹות ,אֹו קְ בּוצָה שֶ ל רּוחֹות
ְלנַפֵ חַ אֶ ת מִ פְ ָרשֶ יָך לְהַ ְפ ָלגָה ְבי ַם הַ חַ ּיִים הַ ּסֹועֵ ר.
לְמַ עֲ שֶ הֹ ,לא מְ זֻמָ ן הַ ּצָפּוי,לְמַ ה שֶ אַ תָ ה בֶאֱ מֶ ת שֹוחֵ ר,
ּוכְשֶ רּוחַ הַ שְ טּות מִ תְ ַגב ֶֶרת הֲ ֵריהִ י מְ הַ תֶ לֶת בִי,
בְחַ בְרֹותֶ יהָ הָ רּוחֹות ,ו ְשֹו ֶללֶת מַ ה שֶ הָ י ִיתִ י לֹו עֵ ר...
טֹורת
רּוחֹות הַ מִ ז ְָרח מְ נַשְ בֹות בְא ֹּפֶק חַ ּיַי כְמִ ין קְ ֶ
נְמֹוגָה שֶ ל ַאשְ ָלי ָה מְ תֻ קָ ה לְרֹּגַע ו ְשַ ְלו ָה,
רּוחֹות מַ עֲ ָרב מַ סְ עִ ירֹות אֶ ת חּושַ י ְבגֵרּוי ֵי פִ ְרסֹומֶ ת
ו ְשַ עַ טְ נֵז שֶ ל ח ֹּפֶש ו ְִרּסּון ו ְַא ְכזָבֹות עַ ד ְבלִי דַ י,
רּוחֹות הַ ּצָפֹון מַ קְ פִיאֹות דָ ם בְחֶ זְיֹונֹות שֹוָאה ּומְ שֹוָאה
מִ שָ ם תִ פָ תַ ח הָ ָרעָ הְ ,לכָל רּוחַ מְ צּוי ָה ו ְשֶ אֵ ינָּה מְ צּוי ָה,
ו ְרּוחֹות הַ מִ דְ בָר נֹושְ אֹות ְב ַכנְפֵ יהֶ ן חֹול מְ סַ מֵ א עַ י ִן,
סַ הֲ ִ
רּורּיּות מִ תְ לַהֶ טֶ ת שֶ ל חֻ ְרבָן ּונְקָ מָ ה...
ּובְמַ עַ ְרבֹּלֶת הָ רּוחֹות אֲ נִי מִ ּטַ לְטֵ ל ְלכָל כִּוּונֵי הַ שֹושַ ּנָה -
ְאֹורְך רּוחַ ,
מֵ רּוחַ פ ְָרצִים לְרּוחַ ֶצו ֶת ,מֵ רּוחַ תְ ָזזִית ל ֶ
מֵ רּוחַ ז ָָרה לְרּוחַ אֱ מּונָהּ ,ומֵ ִרפְיֹון רּוחַ לִשְ ָאר רּוחַ ,
ו ְהַ ְרבֵה נִשְ ָאר שֶ ֹּלא צּוי ַן מִ מַ ה שֶ נִ ְכנְסָ ה בִי

הָ רּוחַ …
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אֶ ל הַ ּבוֹר ֶשֹלא ַאחֵ ינּו ִה ְשלִ יכו
אֶ לָא הַ ְנחָ ִשים וְ הָ עַ ְק ַרּבִ ים ֶש ִמ ְסבִ יבֵ נּו,
ַארסָ ם,
אֵ לֶה הַ ְמ ַשלְ ִחים ּבָ נּו ֶאת ְ
אֵ לֶה הַ נו ְֹשכִ ים ּבָ נּו ּבְ עו ְֹקצָ ם לְ ַכלו ֵֹתנּו,
וְ ָאנּו  -כָל ִשבְ ֵטי יִ ְש ָר ֵאל – הַ ְמאֻ חָ דים
ּבְ ִשנְַאת עַ ְצמֵ נּו ּובְ ִשנְ ַאת זָ ִרים
ָשפַ לְ נּו לְ תַ ְח ִּתּיוֹת ּבוֹרֶ ,שאֵ ינ ֹו ֵריק,
אֶ לָא מָ לֵא ַמיִ ם ,כְ פִ י ֶש ָד ְרשּו:
אֵ ין מַ יִ ם אֶ לָא ּתו ָֹרה ,וְ ָשם ּבְ מַ עֲמַ ִקים
יקים
ָאנּו ְמפַ לְ פְ לִ יםְ ,מחַ ְד ִשים ּומַ ע ֲִמ ִ
ּבְ ִס ְת ֵרי ּתו ָֹרהּ ,ובָ ּה ּבְ ָשעָ ה –
הַ ְש ָר ִצים ֶש ִמ ְס ִביבֵ נּו רוֹחֲ ִשים-רו ְֹק ִחים
ֹלא לְ מוֹכְ ֵרנּוֹ ,לא לְ חַ ּיוֹתֵ נּו ,אֶ לָא לִ ְמחו ֵֹתנּו,
ּובְ רוֹב ִאּוַ לְ ֵּתנּו – ָאנּו הַ חַ ּיִ ים-מֵ ִתים ,
יצים או ָֹתנּו,
אֵ ינֶנּו ִמ ִת ַנע ֲִריםֵ ,אינֶנּו ְמ ִר ִ
לְ הַ חֲ לִ יף אֶ ת ּגו ָֹרלֵנּו ,לָשּוף ֶאת אוֹיְ בֵ ינּו,
וְ ַרק ִמ ְתנַחֲ ִמיםְ ,מצַ פִ יםְ ,מפַ לְ לִ ים לְ גוֹאֲ לֵנו,
הּוא יו ִֹשיעֵ נּו ,הּוא יְ חַ לְ צֵ נּו ,אֵ ל ְנ ָקמוֹת -
הּוא ֶשּי ִַצילֵנּוֶ ,שּיָגוֹל חֶ ְרפָ תֵ נּו...
כְ לּום ָש ַכ ְחנּו אֶ ת הַ ְק ִריָאה ֶשל ּגִ ּבו ֵֹרינּו:
הֵ חָ לְ צ ּו מֵ ִא ְּת ֶכ םַ ,א ֶּתם ִּתלָחֲ מּו,
ַאל ַּתחֲ ִרישּו אֶ לָא ִה ְתקו ְֹממּוְ ,צאּו ִמּגֶיא
הַ הֲ ֵריגָה ִמכ ֹוחַ אֱ מּונ ְַתכֶם ְּורצ ֹו ְנ ֶכם
ּבְ טֶ ֶרם יֵהָ פֵ ך ֲעלֵיכֶם ּבו ְֹרכֶם לְ ִקבְ ְרכֶם…
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ָָארץ ו ְאֵ ין מְ אַ ּסֵ ף,
ַארצִי כ ְָרעּו הָ אֶ שְ כֹולֹות ל ֶ
 ְבכ ְַרמֵ י ְבַפַ ְרדֵ סִ ים אֵ ין קֹוטֵ ף ,נֹושְ ִרים הַ ַתפּוזִים ו ְאֵ ין חָ פֵץ
תְ אֵ נִים ּותְ מָ ִרים ,תּותִ ים וְכָל מְ גָדִ ים ,פֵירֹות אֲ סִ יפִ ים,
פ ִ
אֹורה ּומְ לַקֵ ט
ְזּורים ּונְטּושִ ים ְבכָל ַרחֲ בֵי חֶ לְקָ תִ י ו ְאֵ ין ֶ
בְשַ דְ מֹות בֵית-לֶחֶ ם ּו ְבבִקְ עַ ת נְטֹופָ ה ְכבָר שָ חָ ה הַ חִ ּטָ ה,
אֶ ֶרץ נָתְ נָה י ְבּולָּה,ו ְאֵ ין ֵ
יתה
צֹורך ,ו ְהַ שֶ פַ ע ֹלא הָ פַ ְך לִמְ חִ ָ
אֶ ֶרץ ָזבֶת חָ לָב ּודְ בַש ,כמֻ בְטַ ח ,ו ְאֵ ין ב ְַרנַש מֻ זְנָח - -
הֹו ,חֲ לֹום שָ בְעָ ה,אֵ יזֶה קִ יטְ ש ! הִ גיעַ הַ זְמַ ן לְהָ קִ יץ!
נִּצַחְ נּוָ ,כבַשְ נּו ,נָחַ לְנּו ,הִ שַ גְנּו – הֶ ישֵ גִים לְתִ פְאֶ ֶרת –
הֶ ישֵ גִים לְתִ ְפעֶ ֶרת עֹושֶ ר ו ָעֹונִי ,לְמִ גְעֶ ֶרת חָ זֹון ו ְאֹונִי
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שוֹאֵ ל הַ ֶּילֶד ,הַ נ ִָשא ּבָ אֲ לּונ ְָקה - - -
אַ ּיֵה אַ ּבָ א? אֵ ין לִ י אַ ּבָ א?
אֵ ינִי רוֹצֶ ה לִ ְהיוֹת יָתוֹם,
הָ בּו לִ י אַ ּבָ א ,הָ בּו לִ י

אַ ּבָ א…

ָשמַ יִם ְשחו ִֹריםּ,בוֹכִ יםְ ,מלַּוִ ים
אֶ ת הַ ּבַ ת הַ פְ גּועָ ה לְ בֵ ית הַ חוֹלִ ים,
ּובְ מַ ּבָ ט עֵ ינָּה שּוב נ ְִשאֶ לֶת הַ ְשאֵ לָה

–

אַ ּיֵה ִאמָ א? אֲ נִי רוֹצָ ה לִ ְהיוֹת עִ מָ ּה,
הָ בּו לִ י ִאמָ אֹ ,לא רוֹצָ ה לִ ְהיוֹת

יְתוֹמָ ה…

וְ אַ ּבָ א כְ בָ ר עָ טּוף ִממַ ּה ֶשהָ יָה ּבַ ְש ִמיכָ ה,
ידיהָ ע"י זַ ָק"א,
וְ ִאמָ א כְ בָ ר נִלְ ְקטָ ה ִמ ְש ִר ֶ
זּורים לְ הוֹבָ לָה,
ְמכִ יתוֹת הַ ִמ ְשפָ חָ ה עו ָֹדם פְ ִ
כוֹחוֹת הַ הֲ צָ לָה ִמ ְתרו ְֹצ ִצים ּבְ בֶ הָ לָה - - -
וְ הַ פַ נ ִָסים ְמהַ בְ הֲ בִ ים כְ קו ְֹר ִאיםּ" :בוֹאּו לַלְ וָ יָה"...
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ָארץ ְמקֻ פֶ לֶת לִ ְמ ַראֲ שוֹתַ י (ו)6//
הָ ֶלְ ִמן הַ ִה ְתּגַלּות לַּבָ ִחיר ֶשּבַ אֲ בוֹתַ י
ָארץ הַ זֹאת ְשכּובִ ים לוֹחֲ מַ י -
ּובָ ֶ
ּבָ נַי ּובְ נוֹתַ י,נוֹחֲ לֶיהָ ּבְ ִמלְחֲ מוֹתַ י,
ֶשכָ ְך כְ בָ ר נֶאֱ מַ ר לַּבָ ִחיר ֶשּבַ אֲ בוֹתַ י,
ֶש ָשכַ ב עָ לֶיהָ וְ נ ְִרמַ ז עַ ל הַ שוֹכְ בִ ים ַּת ְחתֶ יהָ ...
יִשמָ עֵ אל ,עֵ ָשו וְ לָבָ ן חָ בְ רּו כְ אוֹיְ בַ י
זֶ ַרע ְ
לִ ְדחוֹת אֶ ת חֲ זוֹן הַ ָשלוֹם ֶשל נְבִ יַאי
ָֻאשי :
ּובְ רּוחָ ם הַ ְקצָ ָרה מַ פְ ִט ִירים ְמי ַ
ְצ ָד ָקה ַיע ֲֶשה הַ ָקּבָ "ה לְ פַ זֵ ר אֶ ת ְשאֵ ַרי,
זּורי,
ַארצוֹת פְ ַ
ישי וְ אֶ חָ י ּבְ רוֹב ְ
יְש ַ
כָ ְך ִ
הַ שוֹאֲ פִ ים ַרק לְ ִה ָקבֵ ר ּבָ ה כַ מַ ת הֶ חָ י...
אֲ בָ ל ָאנּו הַ חַ ּיִ ים ּבָ ּה ,מַ אֲ ִמינִים ּבַ זֶ ַרע הַ חַ י,
ֶשּי ְַמ ִשיְך לִ פְ רוֹת ּבָ ּה ,לִ ְמסוֹר נַפְ ש ֹו עָ לֶיהָ ,
ַארצֵ נּו ִמּי ֵָדינּו לְ אוֹיְבֶ יהָ ,
ֶשֹּלא ִּת ָשמֵ ט ְ
ּומ ַקּוִ ים כְ דו ְֹר ֶשיהָ ,
ָאנּו הַ מַ אֲ ִמינִים ּבו ְֹט ִחים ְ
ַארצֵ נּו ִּת ְתפַ ֵשט יַחַ ד עִ ם ּגִ דּול ּתו ָֹשבֶ יהָ ,
ֶש ְ
וְ כִ ְמ ַשל עוֹר הַ ְצבִ י לְ ִה ְתמַ ֵּתחַ  -כֵ ן ְסגֻלוֹתֶ יהָ ...
ַארצֵ נּו ִּת ְתמַ ַּתח וְ ִת ְקלוֹט אֶ ת ֻכ ָל ם,
ְ
ּגַם ִאם ִמ ְספָ ָרם י ְִהיֶה כֶ עָ פָ ר וְ כוֹכְ בֵ י עָ ל -
יריו לְ ִה ָדבֵ ק לְ גּוש,
כֶ עָ פָ ר לָדּוש אֲ בָ ל כְ ג ְַרגִ ָ
יִש ָראֵ ל,
לְ הָ גֵן עַ ל חוֹמַ ת הַ ּבִ ְניָן,עַ ל רּוחַ נְבִ יאֵ י ְ
לִ פְ רוֹץ יָמָ ה וָ ֵק ְדמָ ה,צָ פ ֹונָה וָ נֶגְ ּבָ ה –
לְ הָ נִיב ּבְ ָרכָ ה לְ כָ ל ִמ ְשפְ חוֹת הָ אֲ ָדמָ ה...
ּופָ ַר ְצ ָּת ּופָ ַר ְצ ָּת… ֹלא ַרק פְ ִריצָ ה ֶדמוֹגְ ַרפִ ית
אֶ לָא פְ ִריצָ ה לְ כָ ל הָ רּוחוֹת ,לְ כָ ל פִ ְתחֵ י ע ֹולָם,
לֵאוֹר ִמן הַ מָ קוֹר ּולְ הָ ִאיר ִמ ַּת ְרּבּות מַ הּ-יָפִ ית,
לִ ְחיוֹת ּבָ ָדד וְ עִ ם זֹאת לִ ְחיוֹת יַחַ ד עִ ם ֻכלָם,
ירּושיו ּבְ כָל הָ עַ ִמים,
ָ
לִ ְשמוֹר חֻ ֵקי-אֱ לו ִֹהים ּופֵ
ָאדם...
יקת נִבְ חָ ֵרי עַ ם ּוְ זְ כֻּיוֹת כָל ָ
לְ כַ ּבֵ ד ְּת ִח ַ
מַ הּ-טוֹבּו חֲ לוֹמוֹתֶ יָך ַי ֲעקֹב,
ִמ ְשכְ נוֹתֶ יָך ִ -מבְ טַ ִחים,
ָארץ הַ זֹאת
כִ י כָאן ּבָ ֶ
ִּת ְתּג ֵַש ְמנָה כָל הַ ִּת ְקווֹת
ַאחיםּ ,בָ נִים וְ ָאבוֹת,
לְ ֶשבֶ ת ִ
ּומפְ לַּגוֹת,
ְשבָ ִטים וְ עֵ דוֹתִ ,סיעוֹת ִ
ָארץ הַ זֹאת
כִ י כָאן ּבָ ֶ
מַ ה ּטוֹב לִ ְשּגוֹת וְ לִ ְרצוֹת
ָאחיו ֹלא ַיעֲקוֹב,
כִ י ִאיש ִ
ּגְ בּול ֹו ֹלא י ִַסיג ,וְ אֶ ת הַ ֵשם ֹלא יִקוֹב,
ירה - - -
ּובְ אֶ ֶרץ הַ ּבְ ִח ָ
שּוב ֹלא יְתוַֹאר הַ מַ צָ ב ּבְ כִ יָ -רע…

יעקב נימן
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ּבְ ָראשּות רו ְֹממּות ּבַ ְקטֵ ֵרנּו ק ֹו לִ י יר"ה( ,ו)76/וסגניתו כַ לְ ּבָ ִס י לְ ָי ה פְ ֵנ י א ֹו מַ ְנ ָי ה,
ִה ְתכַ נ ְַסנּו חַ יְ ַד ֵקי ָר חֵ ָל ה
ּתּה הַ  -פ"ג –
לִ כְ בוֹד יוֹם הֻ ל ְַד ָ
וְ הֶ ְחל ְַטנּו לְ הָ פִ י ג כָ ל פְ עּולָה
ִמן הַ ּגּוף הַ זֶ ה ְטעּון-הַ חוֹלִ י,
לְ פִ י ֶשהּוכְ ַרע מו"ר ק ֹו לִ י,
ּולְ פִ י ּגְ זַ ר ִדינָּה ֶשל ְס ָגנִית ֹו הַ כַ לְ ּבָ ה,
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וְ לָכֵן ָאנּו מַ עֲלִ ים ֶדגֶל לָבָ ן עַ ל נֵס
לִ כְ נִיעָ ה ּבִ פְ נֵי הָ א ֹו פְ ל ֹו ֶד ְק ס,
ּומַ ה נְַאחֵ ל לַּגּוף הַ ְמ ֻפנָק וְ הַ ְמע ָֻדן?
ֶשּי ְַמ ִשיְך כָ ל הַ זְ מַ ן
לִ בְ חוֹל ּבְ שּום ּובָ צָ ל,
לְ ִהנָזֵ ר ִמכָ ל ְמטֻ ּגָן,
ּומכָ ל מַ ְש ֶקה ְמב ָֻשם,
ִ
לְ הַ ְרּבוֹת ּבְ וִ יטַ ִמינִים ּופִ ְש ָּתן,
וְ הָ רּוחַ – הָ רּוחַ הַ מַ ְק ִסימָ ה,
הַ "חוֹפְ ִשית" כְ מַ אֲ מַ ר הַ נֶכְ ָדה,
ּתו ִֹסיף כָ ָרגִ יל לְ הַ פְ עִ ימָ ה,
לֵיהָ נוֹת ִמ ְס ָדרוֹת הַ ִמ ְר ָקע,
ּובַ ַל ְילָה ֶ -שנ ְֶהפַ ְך לְ יוֹמָ ּה -
ִּת ְש ַּתלֵם ּבְ מַ ָדעֵ י הָ ְרפּוָאה,
וְ תַ ִשיא עֵ צָ ה וְ הַ ְד ָרכָה
לְ כָ ל נִצְ ָרְך ּופ ֹונֶה לְ עֶ זְ ָרה,
הֵ ן ּבְ סּוגְ יוֹת ּבִ שּול
הֵ ן ּבְ עִ נְיְ נֵי עֶ ְמ ָדה וְ נִהּול - - -
וְ אֶ פְ ָשר לְ הו ִֹסיף ִאחּול וְ יִחּול
עוֹד וְ עוֹד וְ כּולִ י וְ כּולִי
אֶ לָא ֶשּבֵ ינָתַ יִ ים נָפְ לָה ַּת ְר ֵדמָ ה
יְד ִקים,הַ ְס ָגנִית וְ ָאדוֹן קּולִי
עַ ל הַ חַ ַ
וְ הַ פְ רוֹטוֹקוֹל נ ְִשָאר ּבְ לִ י חֲ ִתימָ ה
יקה הַ ּבָ ָאה...
עַ ד לְ תו ְֹצאוֹת הַ ּבְ ִד ָ

ּבְ עו ֶֹדנִי מַ ְדפִ יס אֶ ת שּורוֹתַ י ( - -ו)77/יקת ּגְ נַאי,
אֲ נִי שוֹמֵ עַ ְמעֵ ין חֲ ִר ַ
הַ ּיוֹצֵ את ִממַ ְדפֶ סֶ ת הַ ְניָר,
כְ ִמין זַ ע ֲַקת ְניָר לָחּוץ,
ֶשָאנּוס לְ הַ ְש ִמיעָ ִדּבּור ֶשל ְדוָ י - -
ַאשפַ ּתוֹת ּג ַֻדלְ ִּתי,
יתיּ ,בְ ְ
ְסמַ ְרטּוט הָ יִ ִ
ִמ ָשם נִלְ ַק ְח ִּתי לְ בֵ ית ִמבְ ַשל הַ ְניָר,
רֻ ַּת ְח ִּתי וְ הֻ ַּתכְ ִּתי וְ נוֹצַ ְק ִּתי לְ עִ יסָ ה,
ֶש ִממֶ נָה לָשּו ִממֶ נִי,
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ּומ ְשָאר ְסמַ ְרטּוטֵ י חֲ בֵ ַרי,
ִ
ּגְ לִ ילֵי ְניָר ,עָ בִ ים וְ ַד ִקים,
ּוקטַ נִים,
ּגְ דוֹלִ ים ְ
חּוספָ ִסים וַ ע ֲִדינִים -
ְמ ְ
ּבְ כָ ל הַ ְממַ ִדים,
וְ כָ ְך נ ְִתּגַלְ ּגַלְ ִּתי ּגַם לְ שֻ לְ חָ נְָך
ּוקוַ ְרט ֹו...
ּבַ חֲ בִ ילוֹת  ,Aפוֹלְ י ֹו ְ
ַאשפָ ה לִגְ דֻ לָה,
יתי לְ הַ ּגִ יעַ מֵ ְ
ִצפִ ִ
לָבוֹא אֶ ל הַ ְמנּוחָ ה וְ הַ נַחֲ לָה,
ָאדם הַ מַ ֲעלָה,
לִ ְהיוֹת צָ רּור ּבְ כִ ְתבֵ י ָ
עּותי הָ אֲ יֻמָ ה,
עַ ד ֶשנוֹכַ ְח ִּתי ּבְ טָ ִ
כִ י ִה ְשלַכְ ָּתנִי ַאחֲ ֵרי ּגֵוְ ָך
כִ ְטיּוטָ ה ֶשאֵ ין חֵ פֶ ץ ּבָ ּה,
ּובְ אֶ גְ רוֹפְ ָך הַ ָקמּוץ ּבְ זַ עַ ם ַאכְ זָ בָ ה
ַאשפָ ה,
זְ ַר ְק ַּתנִי לְ ֹלא ַרחֵ ם לְ סַ ל הָ ְ
יִסּורי הַ ּיִצּור
ֵ
לַחֲ זוֹר וְ לִ דוֹן ּבְ כָל
יתי לְ ִה ְש ַּתמֵ ר
ֶשל הַ ְניָיר לְ סּוגָיוִ ,קּוִ ִ
כְ ַדף עַ ל הַ מַ ָדף ,לִ ְהיוֹת צָ רּור ּבִ ְצרוֹר
הַ כְ תּובִ ים הַ ַקּי ִָמיםֶ ,שאֵ ינָם נִזְ ָר ִקים
כִ לְ ַאחַ ר יָד ,וְ לּו לְ פָ חוֹת כְ אוֹתָ ם ַדפִ ים
מּורים לָעַ ד,
הַ נִכְ ָרכִ ים לִ ְספָ ִרים ְש ִ
וְ אּולַי ְסתָ ם כָ כָה מֻ נָח עַ ל ִא ְצטַ ּבָ ה,
ּבֵ ין ְמכו ָֹרְךּ ,בֵ ין ָּגנּוז ּבְ ִתיק ְמשֻ מָ ש,
וַ אֲ פִ לּו ֹלא יְמַ ְש ְמשּו בִ י לְע ֹולָם,
וְ ֹלא יִ ְק ְראּו ֹלא שּורוֹת וְ ִשירוֹת,
ֹלא הֲ גִ יגִ ים,עִ ּיּונִים ּופִ זְ מ ֹונִים,
ֶשֹּלא יְעַ לְ עֲלּו ּבִ י ּובִ ְשָאר ַדפֵ י ָקבְ צִ י,
ּובִ לְ בַ ד ֶשֹּלא אֶ ָק ַרע לִ גְ זָ ִרים,
ֶשֹּלא אֶ ְסמַ ְרטֵ ט כְ כַ דּור ּבְ אֶ גְ רוֹף ֶר ַשע
לְ ִהזָ ֵרק לַסַ ל כְ נִדוֹן לִ ְש ֵרפָ ה...
יתי –
יתי ,וְ לִ גְ דֻ לָה עָ לִ ִ
ְסמַ ְרטּוט הָ יִ ִ
לְ מַ ֲעלַת הַ ְניָר הַ מַ ֲעלֶה עַ ל הַ כְ תָ ב
קוֹרוֹת חַ ּיִ יםִ ,ש ִירים וַ עֲלִ ילוֹת,
יתי כְ תּובִ ים לְ הַ חֲ יוֹת,
אַ ְך ֹלא זָ כִ ִ
לְ הַ ע ֲִשיר קו ְֹר ִאים ּבַ חֲ וָ יוֹת,
יִשפוֹט -
ּומי ָשפוֹט ְ
ִ
ַָאשפוֹת?...
הּוחזַ ְר ִּתי ל ְ
ִאם ּבְ צֶ ֶדק ְ
לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע – (ו7//7 )76/כְ ִאלּו ּבִ ְשבִ יל ֹו הָ יָה כְ ַדאי לְ ִהּוָ לֵד,
כְ ִאלּו ּבִ ְשבִ יל ֹו כְ ַדאי לָע ֹולָם לְ ִה ְת ַקּיֵם,
כִ י זֶ ה הָ ֶרגַע הָ ַאחֲ ר ֹון ֶשנוֹתַ ר לְ ִה ָש ֵרד,
כִ י זֶ ה הָ ֶרגַע לְ הַ כְ ִריעַ אֶ ת הַ ְמאַ ּיֵם...
לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע –
ֹלא ּבְ בַ ּטָ לַת ְרגִ יעָ ה וְ ִשמָ מוֹן,
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ַאשלָיוֹתָ -שוְ א ֶשל הֶ הָ מוֹן,
ֹלא ּבְ ְ
ֹלא ּבְ "ָאכוֹל וְ ָשתֹה" ֶשל הַ ִמ ְתנַחֵ ם,
כֶשל ִמ ְת ַנכֵל...
ֹלא ּבְ הַ ְדחָ ַקת סַ כָ נָה וְ ֶ
לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע –
ימים,
ּולְ הָ כִ יל ּבְ תוֹכ ֹו אֶ ת כָ ל מַ חֲ זוֹת הָ אֵ ִ
בּוחיםֶ ,של ְשסּועִ ים וְ נָכִ ים,
ּוט ִ
ֶשל ְשרּופִ ים ְ
ַּתהֲ לּוכוֹת ּבֶ כִ י וְ הֶ ְספֵ ִדים עַ ל אוֹבְ ַדן י ִַק ִירים,
ּיּוסים,לְ מַ ּגָעִ ים ִמ ְתפַ ְש ִרים...
נֵפֶ ץ כָל ּתוֹחֶ לֶת לְ פִ ִ

לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע
ּולְ הַ ְשלִ ים עִ ם הַ זְ דוֹנוֹת וְ הַ חַ ּטָ ִאים,
הַ חַ ּיִים וְ ַקּי ִָמים לְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמים,
ִמּבְ לִ י לְ ִה ְש ַּתלֵב ּבְ אוֹתָ ם הַ מַ ֲעגָלִ ים,
ידיַאלִ ים…
אֶ לָא ּבָ אֲ חֵ ִרים ֶשל טַ עַ ם ִא ֵ
–

לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע –
ּומ ַר ְא ְינִים,
דּורי פַ ְר ָשנִים ְ
ֶשאֵ ין ּב ֹו ִש ֵ
ֶשאֵ ין ּב ֹו חֲ ָדשוֹת עַ ל זְ וָ עוֹת הַ ּי ִָמים,
לְ ִה ְש ַּת ְח ֵרר ִמ ִמכְ שּור הָ עֲבָ ִדים,
הַ נ ְִרצָ עִ ים לְ תַ כְ ִתיבֵ י ִּת ְקשו ָֹרנִים...

לִ ְחיוֹת אֶ ת הָ ֶרגַע
 -- - -- - --ֶרגַע ֶשל ר ֹוגַע,
ֶרגַע ֶשל שוֹבַ ע,
ֶרגַע ֶשהַ ּגּוף
לְ ֹלא פֶ גַע,
ֶרגַע ֶשהַ נֶפֶ ש,
מּודה ּבְ חָ זְ ָקה,
ְצ ָ
וְ אֵ ינָּה רוֹצָ ה
לְ ִהפָ ֵרד
אֲ פִ ילּו לְ ֶרגַע...

–
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ָאדם חוֹטֵ ב עֵ צִ ים (ו)76/
ָ

7//6

לְ פַ לִ ס אֶ ת ַד ְרכ ֹו
ּבִ ְסבַ ְך ַיעֲרוֹת הַ חַ ּיִים,
גּורים,
וְ הָ עֵ צִ ים ְמ ַש ְמ ִשים לִ ְמ ִ
דּורת חֳ ָרפִ ים,
לְ ִה ְתחַ מֵ ם ּבִ ְמ ַ
לְ הַ ְש ִחיז ַקּתוֹת לְ ַק ְרדו ִֹמים,
לְ בָ ֵרא ִאילָנוֹת לְ ִשכּונִים,
לִ גְ רוֹס ּגְ זָ עִ ים לְ עִ ּת ֹונִים,
לְ הַ ִציב אֲ ָדנִים לַפַ ִסים,
רּורים לְ עוֹבְ ֵרי ְד ָרכִ ים,
ַּת ְמ ִ
כְ ל ֹונְסָ אוֹת ּבְ מַ ּטַ ע הַ ּגְ פָ נִים,
מּודי חֻ פָ ה ַלנֶאֱ הָ בִ ים,
עַ ֵ
ישים,
מוֹטוֹת ִמ ְשעָ ן ל ְַק ִש ִ
ַקּבַ ּיִ ים לִ פְ גּועֵ י ּגַפַ ּיִים,
ָאדם ּבַ ָש ֶדה,
כִ י ה ֹולְֵך הָ ָ
טָ עּון חֲ בִ ילוֹת הָ עֵ ִצים
עַ ל רֹאש ֹו וְ עַ ל ִשכְ מ ֹו,
דּורה
וְ אֵ ינ ֹו חָ ש כִ י אֶ ת הַ ְמ ָ
יתית-סוֹפִ ית הּוא מֵ כִ ין לְ עַ צְ מ ֹו...
הָ אֲ ִמ ִ
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ירּושה (ו)77/
ָ
ּבַ מַ ְטּבְ עוֹת ֶשנָפְ לּו לִ י ּבִנֶעֶ ְרמּו ְקטַ נוֹת ּוגְ דוֹלוֹת,
ּומ ִדינוֹת,
ִמכָ ל ִמינֵי ְּתקּופוֹת ְ
וַ חֲ קּוקוֹת ּבָ הֶ ן כָל ִמינֵי צּורוֹת,
ּומלָכוֹתָ ,ש ִרים וְ ָשרוֹת,
ְמלָכִ ים ְ
ִטירוֹתִ ,מזְ ָרקוֹתִ ,ס ְמלֵי ָדתוֹת,
או ִֹתּיוֹתֵ ,שמוֹת וְ הַ ְק ָדשוֹת,
ּיּורי חַ ּיוֹת ,פֵ ירוֹת וְ ִאילָנוֹת,
ִצ ֵ
וְ הַ ִמ ְד ָרש ְמסַ פֵ ר עַ ל ַאחַ ד הָ ָאבוֹת,
ַאבְ ָרהָ ם – אֲ בִ י ָאבוֹת –
ִיטין ֶשל ֹו,הּוא הַ מַ ְטּבֵ עַ
ֶשהַ מ ֹונ ִ
הַ ה ֹולְֵך לְ פָ נָיו לְ פַ ְר ְסמ ֹו ּבָ ע ֹולָם,
הָ יָה ּבַ חּור ּובְ תּולָה ִמכָ אן
זָ ֵקן ּוזְ ֵקנָה ִמכָאן.
ּומַ ה זֶ ה ּבָ א לְ סַ מֵ ל?
ֶשּבַ זִ ְקנָה ֹלא לְ בַ זְ ּבֵ ז מָ מוֹן?
ֶשֹּלא לְ ִה ְתהוֹלל ּבַ ּבַ חֲ רּות ּבְ בִ זְ ּבּוז ּבָ הּול
כְ ֶשהַ ֵשכֶ ל ֹלא כָל כָ ְך ָשקּול?
א ֹו אּולַי לִ זְ כוֹת לְ בִ ְרכַ ת ֵשיבָ ה
ּבְ כוֹחוֹת הַ ְד ֵשנִים וְ הָ ַר ֲע ַננִים
כְ מ ֹו ּבִ ְשנוֹת ֵשירּות הַ חוֹבָ ה?
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אֲ בָ ל לָמָ ה כָל זֹאת הַ הַ ְק ָדמָ ה?
ִיטין ֶשלְ ָך"?
ִמשּום ֶשנ ְִשַאלְ ִּתי "מָ ה הַ מ ֹונ ִ
ישי ֶשלִ י?
מַ ה ּי ְִהיֶהחָ קּוק ּבַ מַ ְטּבֵ עַ הָ ִא ִ
ִיטין ֶשּבָ חַ ְר ִּתי ּב ֹו
ּובְ כֵ ן הַ מ ֹונ ִ
מַ ֶשהּו ִמן הַ קוֹרוֹת אֶ ת ַי ֲעקֹב,
ישי ּבָ ָאבוֹת –
הָ ָאב-הַ נֶכֶ ד ,הַ ְשלִ ִ
ירּושת הַ ּבָ נִים
ַ
ִיטין לִ
הּוא הַ מ ֹונ ִ
ּולְ סַ חַ ר ּבָ ע ֲֵקב הַ ְמאו ָֹרעוֹת :
ּבַ צַ ד הָ אֶ חָ ד סֻ לָם,
הַ מֻ צָ ב לִ ְמ ַראשוֹתָ יו ֶשל כָל ח ֹולֵם,
סֻ לָם כְ סֵ מֶ ל הַ מַ עֲלוֹת וְ הַ מו ָֹרדוֹת
ָאדם וְ כָ ל עַ ם,
ּבְ חַ ּיֵי כָ ל ָ
ּובַ צַ ד הַ ֵשנִי – מַ אֲ בָ ק עִ ם מַ לְ ָאך,
עִ ם ְשלִ יחַ ָשטָ ן וְ רֹאש פַ ְרעוֹת,
לִ ְשרוֹת וְ ֹלא לְ הַ ְרפוֹת,
לִשהוֹת,
לְ הַ ּגִ יב וְ ֹלא ְ
ּומחַ ּבֵ ל,
לְ הֵ ָאבֵ ק ּבְ ִמ ְתנַכֵ ל ְ
לִ פְ גוֹעַ ּבַ ִמ ְתאַ ּבֵ ד ּבְ טֶ ֶרם עֵ ת...
ִיתי ּבוֹחֵ ר
זֹאת הַ מַ ְטּבֵ עַ ֶשהָ י ִ
לִ ְהיוֹתָ ּה עוֹבֶ ֶרת ִמדוֹר לְ דוֹר,
מֵ ָאב לְ בֵ ן – עוֹבֶ ֶרת לַסוֹחֵ ר…
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נ ֹול ְַד ִּתי ּבְ פִ ְסּגַת הָ הָ ר( ,ו)7//כְ ֵדי לִ ְהיוֹת פָ תּוחַ לָע ֹולָם,
לִ ְהיוֹת ְמלֻּטָ ף ִמכָ ל הָ עֲבָ ִרים,
אֲ בָ ל ּבִ ְסחַ ְרחו ֶֹרת הַ מַ עַ ְרּב ֹולוֹת
ֶשנ ְָשבּו ִמכָ ל הָ רּוחוֹת
טֻ לְ טַ לְ ִּתי ל ִַמ ְדרוֹן ֶשּבַ ּגַיְ א,
ל ִַמישוֹר הַ ָשטּוחַ  ,ל ַָש ֶדה,
וְ כָ ְך נ ַָש ְר ִּתי ִמן הַ צַ מֶ ֶרת
ָאדם עֵ ץ הַ ָש ֶדה,
וְ הָ פַ כְ ִּתי לִ ְסתָ ם ָ
ִיתי לִ י ּבַ יִ תּ ,גִ ַדלְ ִּתי ִמ ְקנֶה,
ּבָ נ ִ
יתי ְמרּוצֶ ה,
אֲ בָ ל ֹלא הָ יִ ִ
כִ י הָ אוֹפֶ ק הָ יָה חָ סּום ּומֻ גְ ּבָ ל,
ּבִ לְ ִתי נ ְִראֶ הּ ,ובְ מַ צָ ב כָ זֶ ה
ֹלא נ ְִסּבָ ל וְ נִלְ אֶ ה,
סָ לַלְ ִּתי ְש ֵדה ְּתעּופָ ה
לְ הַ ְמ ִריא שּוב לְ חַ ּיֵי הַ פִ ְסּגָה,
לִ ְספוֹג שּוב צַ חּות הַ מַ ָשב
ֶשל הָ אֵ ין-סוֹף - - -
אֲ בָ ל הַ נִּוּוט הָ יָה כו ֵֹשל
וְ ִה ְתנַפַ ְצ ִּתי אֶ ל

הַ סוֹף…
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הַ נו ְֹסטַ לְ גְ יָה מַ ִסיעָ ה או ִֹתי ּבְ ַגעֲגּועִ ים לְ ָאחוֹר( ,ו)7//ששו ַֹר ְרנּו ּבָ הֶ ן ּבְ תוֹף ּומָ חוֹל –
לִ ְשנוֹת עָ שוֹרָ ,שנִים ֶ
"מַ ה ּטוֹבּו ָאהֳ לֶיָך ַי ֲעקֹב" ,כִ י ּבְ אוֹתָ ן ָשנִים
גּורים וְ הַ ִשכּונִים הָ יּו "אֳ הָ לִ ים",
כָ ל הַ ְמ ִ
ֹלא ִמגְ ְדלֵי-פְ אֵ ר ֶשל ַרּבֵ י-קוֹמוֹת,
ֹלא פַ ְרוְ ֵרי-וִ ילוֹת ,וְ הֵ יכָלוֹת ַלע ֲִשיר ֹונִים,
ּג ְַרנּו ּבָ "ָאהֳ לִ ים"ִ ,הכְ ַש ְרנּו עַ ְצמֵ נּו ּבָ הֶ ם לַהֲ ָגנָה וְ לָהַ כְ ָש ָרה,
לָמַ ְדנּו ָאז לִ ְתקוֹעַ יְ תֵ דוֹת עֲמֻ ִקים ּבָ אֲ ָדמָ ה הָ אֲ הּובָ ה...
"ָאהֳ לֵיַ -י ֲעקֹב" ֶשל אוֹתָ ם הַ ּי ִָמים – כִ נּויִים הֵ ם
לִשכּונוֹת ַדלוֹת פְ אֵ ר,
לִ ְצ ִריפִ ים ּובָ ֵּתי חוֹמֶ רְ ,
לְ בָ ִּתים ִשפְ לֵי קוֹמָ ה – "ָאהֳ לִ ים" ֶשֹּלא הֵ כִ ילּו הַ ְרּבֶ ה,
ֶש ִה ְצטַ ּיְנּו ּבִ צְ נִיעּות ּתֹכֶן ּומַ ְראֶ ה,
ַאחים-לוֹחֲ ִמים,
ַאחוַ ת ִ
ּובְ אוֹתָ ם ָאהֳ ֵלי ַי ֲעקֹב טֻ פְ חּו ְ
ּופִ ְתחֵ יהֶ ם הָ יּו ְמכֻּוָ נִים לְ ֵרעּות ְש ֵכנִים,
לִ גְ ִמילּות חֲ סָ ִדים ,לְ הַ כְ נָסַ ת או ְֹר ִחים...
ירת הָ אֳ הָ לִ ים ֶש ִה ְש ַּתפְ כָה ִמּגְ רוֹנוֹת
ַּגעֲגּועִ ים לְ ִש ַ
ירה ּבְ שּומָ ה ּבְ נִיח ֹוחַ הֲ ָד ִרים
חֲ לּוצִ ים וַ ֲענָוִ יםִ ,ש ָ
ַאחים ּגַם יַחַ ד"...
"מַ ה ּטוֹב ּומַ ה נָעִ ים ֶשבֶ ת ִ
וְ הַ ַּגעֲגּועִ ים ִמ ְת ַרפְ ִקים ֹלא לִ ְשלַל מַ ְרבַ ִדים,
שּוטים,
יּוק ַרת ִק ִ
ֹלא לְ ִשפְ עַ ת ִמ ְקנֶה וַ ע ֲָד ִריםֹ ,לא לְ ְ
אֶ לָא לִ ִיריעוֹת פְ שּוטוֹת ֶשל עִ זִ ים,לְ פַ ְשטּות הֲ לִ יכוֹת
וַ עֲמַ ל ּגִ דּולִ ים ,לְ ִחין יְחָ ִסים ּבֵ ין ְקרוֹבִ ים ְּורחו ִֹקים...
גּורים נ ָָשאנּו ָּת ִמיד אֶ ת ִמ ְטעָ נֵי הַ סֵ מֶ ל
ּוכְ ֶשהֶ עְ ַּת ְקנּו ְמ ִ
ֶשל יְ תֵ דוֹת ְּתקּועִ יםֶ ,של ְמ ִתיחַ ת מֵ יתָ ִריםֶ ,של ִמ ְשטָ ִחים
ַלנֶאֱ הָ בִ ים הַ ִמ ְס ַּתפְ ִקים ּבְ תֻ מַ ת-חַ ּיִ ים ְמאֻ ָש ִרים...
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זֹאת אֵ י ֶננָה ִשנְַאת ִחנָם( ,ו)6//
זֹאת ִשנְַאת חוֹבָ ה,
ִשנְַאת ִמצְ וָ ה,
מּודעַ ת,
ִשנְָאה ַ
ִמפֶ ה וָ לֵב –
ִשנְַאת שוֹפְ ֵרי ַּתעֲמּולָה
ֶשל ש ֹונ ְִאים וְ אוֹיְבִ ים,
ִשנְַאת ּבְ נֵי עַ ִמי
נו ְֹט ֵשי הַ ּיֵעּוד הַ צִ ּיּונִי,
עו ִֹטים ֶדגֶל פַ ל ְֶש ִתינִי,
יסמַ ת
חוֹגְ ִרים ּבְ ִס ְ
הַ ּגּוש הַ ְשלו ִֹמי
אֶ ת הַ פִ גְ יוֹן הַ ְּטר ֹויָאנִי,
ירי ְמ ַשנ ְִאי לְ חֻ ְרּבָ נִי,
ְשכִ ֵ
הַ סו ְֹת ִרים ּבְ ִרית-אֱ מּונִי...
ִשנְָאה ֶשכָ זֹאת
אֵ ינָּה מַ חֲ ִריבָ ה
אֶ לָא ּב ֹונָה ע ֹולָמוֹת,
ִשנְָאה ֶשכָ זֹאת
ְמכַ סַ חַ ת קוֹצִ ים
יִש ָראֵ ל,
וַ חֲ רּולִ ים ִמכֶ ֶרם ְ
ִשנְָאה ָק ָשה ִמכָל הַ ּת ֹוכָחָ ה
הַ כְ תּובָ ה ּבַ ּתו ָֹרה
עַ ל ְמהָ ְרסֵ י פְ נִים,
ידי פָ נִים
עַ ל מַ ע ֲִמ ֵ
ֹהים…
ֶשל צֶ לֶם אֱ לו ִ
ַרחֲ מָ נִים ּבְ נֵי ַרחֲ מָ נִים
עַ ל נ ִָשים וִ יל ִָדים
הָ עו ְֹטפִ ים ְמחַ ּבְ לִ יםִ -מ ְתאַ ּבְ ִדים
יחים
ּבְ ַאהֲ בַ ת ְשלִ ִ
ֶשל ְשטַ ן הַ מַ אֲ ִמינִים
כִ י צָ ִריְך לְ הַ ְש ִמיד
וְ לַהֲ רוֹג ּולְ אַ ּבֵ ד
ּיְהּודים
ִ
אֶ ת כָ ל זֶ ַרע הַ
יְהּודים -
ִ
ּבַ אֲ ֶשר הֵ ם
מֵ עֵ בֶ ר וְ לִ פְ נִים כָל הַ ַקּוִ ים
ּוספּוגֵי הַ ָד ִמים...
הַ ּיְ רֻ ִקים ְ
לִשנוֹא
חוֹבָ ה ְ
ְמהָ ְר ִסים ּומַ חֲ ִריבִ ים,
ַאכְ זָ ִרים כְ לַפֵ י ַרחֲ מָ נִים
וְ ַרחֲ מָ נִים כְ לַפֵ י ַאכְ זָ ִרים,
ְשטּופֵ י-מוֹחַ ּתוֹעַ ְמ ָלנִים,
ּבוֹגְ ִדים וְ חַ ְת ָרנִים,
הַ נְגּועִ ים ּבְ מַ חֲ לוֹת
נְגִ יפִ ים-נְגּופִ ים
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ח ֹולֵי עַ ְצמָ ם ּומו ַֹר ְש ָּתם,
יְד ֵקי א ֹויֵב,
ְמדֻ ּבְ ֵקי חַ ַ
ּומַ ְרעִ ילֵי ּבְ אֵ רוֹת ְמקו ָֹרם...
לִשנוֹא
חוֹבָ ה ְ
נִבְ חָ ִרים הַ ְמי ְַצגִ ים
ַּת ְרּבּות ֶשל הֶ ְשמֵ ד,
ּומ ַרַאיְ נִים
ַק ְר ָינִים ְ
סוֹכְ נֵי ּבִ ימָ ה
לְ ִש ְק ֵרי כָזָ ב,
סוֹפְ ִרים וְ עִ ּת ֹונ ִָאים,
ַּת ְס ִריטָ ִאים ּומַ חֲ זָ ִאים,
ַאשמַ ת כוֹבְ ִשים
טוֹפְ לֵי ְ
ּומ ְתנַחֲ לִ ים,
עַ ל חַ ּיָלִ ים ִ
אּורים ְמסַ לְפִ ים...
הַ מַ ִציגִ ים תֵ ִ
ִמ ְצוָ ה לִ ְשנוֹא,
לִ ְמחוֹת ִמן הַ לֵב,
נִבְ חָ ֵרי עַ ם ְמל ְַק ֵקי ָר ִאיס,
ּבוֹלְ ֵשי מַ אֲ חָ זִ ים,
מַ לְ ִשינֵי יִצּור
כָ ל ֶש ִמחּוץ ַלּג ֵָדר,
ְמפַ ְר ְסמֵ י ִש ְטנָה
עַ ל ּגִ ּבו ֵֹרי ְּת ִה ָלה,
ְמפִ יצֵ י ַרעַ ל וְ אֵ יבָ ה
כְ לַפֵ י ּבְ נֵי עַ מָ ם
ּבְ ִת ְקשו ֶֹרת ע ֹולָם...
ָארבִ י הַ ּיו ֵֹשב ּבְ ִק ְרּבִ י
ְמ ְ
אֵ ינ ֹו ַרק הָ ע ֲָרבִ י,
ָאחי וְ ֵרעִ י,
אֶ לָא ִ
הּותי הָ עִ בְ ִרי,
ּבֶ ן זְ ִ
הַ חוֹתֵ ר לְ נ ֵַשל או ִֹתי
ַאר ִצי-נַחֲ ל ִָתי,
מֵ ְ
ּופו ְֹש ֵקי ְשפָ תַ יִים
עַ ל ֵקץ הַ ִמלְ חָ מוֹת
כְ בָ ר מַ ְש ִמיעִ ים
ּבְ קוֹל עַ נוֹת
אֶ ת חֲ זוֹן הַ ִּת ְקוָ ה:
קוֹם ָּתקּום
ְמ ִדינַת פַ ל ְֶש ִתין
ַאדי
ַאדי ּבִ יל ִ
ירת ּבִ יל ִ
ּובְ ִש ַ
נֵצֵ ָאה ּבִ ְמחוֹלוֹת…
הַ חֵ ְר ִשים ְשמָ עּו
וְ הָ עִ ּוְ ִרים הַ ּבִ יטּו לִ ְראוֹת,
כָ ל עוֹד ֹלא יַכִ ירּו
ּבִ זְ כּותֵ נּו לִ ְהיוֹת וְ לִ ְחיוֹת
אֶ ְתכֶ ם וְ אוֹתָ ם
לִשנאֹת...
נו ִֹסיף ּבְ כָל ְמאו ֵֹדנּו ְ
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אֲ נִי ָאמּור לִ ְהיוֹת חָ צּוי( :ו)66/ֹהים" –
" ִאיש-אֱ לו ִ
כְ מ ֹו מ ֶֹשהֶ ,שהֲ ֵרי
ּיִש ָראֵ ל
ּבְ כָ ל אֶ חָ ד ִמ ְ
יֵש כַ ּיָדּועַ מַ ֶשהּו ִממ ֶֹשה.
יתי ִאיש
מַ ְח ִצ ִ
ּומַ ְחצִ י ִתי אֱ לו ִֹהים,
חָ לּוק ּבֵ ין
עֶ לְ י ֹונִים וְ תַ ְחּת ֹונִים,
ִמ ְתעַ לֶהִ ,מ ְת ַק ֵדש,
ִמּטַ הֵ רִ ,מ ְש ַּתּגֵב
לְ פִ ְסּגַת ְמרו ִֹמים,
וְ גַם ִאיש,
נָטּועַ כָעֵ ץ,
א ֹו כָ עֵ ֶשב,
ָאדם
ּבְ חֶ לְ ַקת ּבְ נֵי הָ ָ
ּבַ ָש ֶדה.
ַשח כַ ֶד ֶשא,
ְמתַ מֵ ר כָ אֶ ֶרז,
עוֹמֵ ס ּבָ רּוחַ
מֶ גֶד ָשמַ יִם.
וְ כָ ְך או ְֹמ ִרים:
"חֶ ְצי ֹו לָכֶם
ַשם'" –
וְ חֶ ְצי ֹו ל ֵ
לּוקה
אֲ בָ ל הַ חֲ ָ
אֵ ינָּה ָשוָ ה,
אֵ ינָּה יְכ ֹולָה
דּודה,
לִ ְהיוֹת ְמ ָ
כִ י ּבְ גּוף הַ חוֹמֶ ר
נו ֶֹשבֶ ת הָ רּוחַ ,
ּובְ מֵ עּוף הָ רּוחַ
ִמּטַ לְ טֵ ל הַ ּגּוף,
וְ אֵ ין יו ֵֹדעַ
הֵ יכָן מַ ְתחֶ לֶת
ּומ ְסתַ ּיֶמֶ ת
ִ
הַ מַ חֲ צִ ית הָ ַאחַ ת
וְ הֵ יכָ ן פוֹסֶ ֶקת
ּומַ ְתחֶ לֶת הָ ַאחֶ ֶרת…
אֲ נִי חָ צּוי
ֹלא ּבְ לָבָ ןָ -שחוֹר,
ֹלא בַ זְ מַ ןּ ,בַ מָ קוֹם,
ּבְ עֵ ֶרך הַ ִשוְ יוֹן,
אֶ לָא מָ שּול
פּורה -
לְ מֶ טַ ָ
לִ ְר ִאּיָה ְצלּולָה
ֶשל פָ נִים אֶ ל פָ נִים,
יקים
זוֹהֲ ִרים-מַ בְ ִה ִ
ירה,
ַאספַ ְקל ְַריָה ְמ ִא ָ
כְ ְ
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א ֹו פָ נִים הָ רו ִֹאים
ַרק אֶ ת הָ ָאחוֹר,
אֶ ת אֲ חו ֵֹרי הַ ְּתמּונָה…
ֹהים –
לִ ְהיוֹת כֵאלו ִ
יו ֵֹדעַ טוֹב וָ ַרע,
וְ לִ ְהיוֹת כְ ִאיש
הַ סוֹבֵ ל עִ ם הַ סוֹבְ לִ ים,
לִ ְהיוֹת חָ סֵ ר
ַרק ִמ ְקצָ ת מֵ אלו ִֹהים
וְ לִ ְהיוֹת ָשלֵם
ּבְ צַ ע ֲָרם ֶשל אֲ חֵ ִרים,
לְ ִהנ ֵָשא ּבָ רּוחַ
יאים,
חּוצפַ ת ַשּגִ ִ
ּבְ ְ
ּולְ הַ לְֵך ְשחוֹחַ
ּבְ עַ נְוַ ת הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים,
וְ הַ ְשנִּיּות מַ כְ ִאיבָ ה
ּבְ ֶקטֶ ב ִקצ ֹונִּיּותָ ּה
אֲ בָ ל נְעִ ימָ ה ּבָ הַ ְשלָמָ ה
של רּוחַ נ ְִדיבָ ה…
ֶ
ָאמּור אֲ נִי לִ ְהיוֹת חָ צּוי
כְ מ ֶֹשה ִאיש הָ אֱ לו ִֹהים,
יתי,
כִ י זֶ ה הַ ָשלֵם הָ אֲ ִמ ִ
יִצ ִרי,
הַ חוֹפֵ ף אֶ ת יו ְֹצ ִרי וְ ְ
הַ ה ֹולֵם אֶ ת צַ לְ ִמי הָ אֱ נ ֹו

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לְ ִה ָקווֹת אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד (ו)67/יסמָ ה:
אֲ בָ ל ֹלא ּבַ ִס ְ
"כְ ִאיש אֶ חָ דּ ,בְ לֵב אֶ חָ ד",
אֶ לָא כְ ִטפָ ה ִמן הַ ּיָם הַ ּגָדוֹל,
הַ ש ֹונָה מֵ חַ בְ רוֹתֶ יהָ ּבְ טַ עֲמָ ּה,
תּוקה,
ִהיא ּגַם ְמלּוחָ ה וְ גַם ְמ ָ
ִהיא ּגַם מָ ָרה וְ גַם עֲנּוגָה,
ּומעֻּבָ ה ִמ ְמקוֹר הַ מַ יִם
ְמאֻ ָדה ְ
הַ נ ְִקוִ ים ּבָ עֶ לְ י ֹונִים ּובַ ַּת ְחת ֹונִים...
לִ ְהיוֹת ִטפָ ה ְשקּופָ ה-אֲ טּומָ ה,
ִחּודּה,
דוֹמָ ה וְ ש ֹונָהֶ ,שּטַ עֲמָ ּה ּבְ י ָ
לִ ְהיוֹת ִטפָ ה מַ ְרוָ ה
כוֹתֶ ֶרת ְשדּופָ ה שו ֵֹק ָקה,
לְ חַ לְ חֵ ל ּבְ לֵב סֶ לַע ָקשּוחַ ,
ּולְ פַ כוֹת ּבַ זֶ ֶרם הַ מֵ ֵקר
ָאדם ּובְ הֵ מָ ה,
לְ הַ ְשקוֹת ָ
לְ מוֹסֵ ס ֶרגֶב צָ מֵ א לְ טַ ל ְּת ִחּיָה,
ק ְר ַקע…
לְ ל ְַחלֵחַ כָל יְבו ֶֹשת ַ
לִ ְהיוֹת ִטיפ ִטפָ ה ּבְ ִמ ְקוֶ ה הָ ע ֹולָם,
ְמעו ֶֹרבֶ ת וְ נִפְ ֶר ֶדת וְ חוֹזֶ ֶרת לְ אֵ ד
ְמ ַרחֵ ף ַלעֲרוֹת צּוף ֶשל ִטפְ טּוף,
לִ ְהיוֹת ִטפָ ה ֶשאֵ ינָּה אוֹבֶ ֶדת
ּומ ְתּגַלְ ֶּגלֶת
אֶ לָא חוֹזֶ ֶרת ִ
ּבְ תַ ְהפּוכוֹת חוֹמֶ ר וְ אֶ נ ְֶרגְ יָה,
לְ נוֹחַ ם ּבַ ע ֲַקת ָש ָרב,
לְ ֶדמַ ע ּבְ ֶשבֶ ר ָאסוֹן,
לְ זֵ עָ ה ּבַ עֲמַ ל עּובְ ִדים,
לְ ִשקּוי מָ תוֹק ַלנֶאֱ הָ בִ ים...
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7/7/

הַ ּי ִָמים ִמ ְת ַק ְצ ִרים( ,ו)66/הַ ְש ִקיעוֹת מַ ְק ִדימוֹת,
ְמיַחֲ לִ ים לְצֵ את הַ כוֹכָבִ ים,
וְ הֵ ם ִמ ְתכַ ִסים ּבֶ עָ בִ ים,
הַ לֵילוֹת אֲ פֵ לִ ים,
פַ נַסֵ י הָ ְרחוֹב כְ בּויִ ים,
הָ ְר ִציפִ ים דו ְֹמ ִמים,
דּומּיַת ְמשֻ ָּת ִקים,
ִ
וְ ַרק ּבְ אוֹר הַ זַ ְרקוֹר,
ֶשּבְ חוֹף הַ ִמגְ ָדלוֹר,
אֲ נִי רוֹאֶ ה אֶ ת הַ נ ְִסחָ ף
ּבַ ּגַלִ ים הַ ס ֹוע ֲִרים,
יִתנַפֵ ץ
עוֹד ְמעָ ט הּוא ְ
ּבְ חוֹף הַ ִמבְ טָ ִחים...
הַ ּי ִָמים כְ בָ ר שו ְֹקעִ ים
ּבְ כָ ל ַק ְצוֵ י הַ ּי ִַמים,
הַ חו ֶֹשְך ִמ ְתפָ ֵרש
ִמכָ ל הָ עֲבָ ִרים,
ּבַ חֲ ָד ִרים הָ אֲ טֻ ִמים
נִפְ חָ ִדים וְ עו ִֹטים
מַ סֵ כוֹת ֶנגֶד ּגַזִ ים,
חֲ תֻ לִ ים וְ ִתינוֹקוֹת
כְ בָ ר ֹלא ְמיַלְ לִ ים,
עוֹד ְמעָ ט ִּת ָשמַ ע
ירת הַ מֶ ְח ָדל –
ְצפִ ַ
הֱ יּו מּוכָ נִים
לְ ִטלְ טּול ע ֹול ִָמים...

ָארץ ָּתשּוב לִ ְהיוֹת
וְ הָ ֶ
אשית,
כְ בִ ימֵ י ּבְ ֵר ִ
ּומסַ ְממַ נֵי הַ ְש ִקיעָ ה
ִ
ֶשל ּתוֹהּו וָ בוֹהּו
וְ חו ֶֹשְך עַ ל פְ נֵי ְתהוֹם
אּולַי ִּתּבָ ֵרא
יֵשּות חֲ ָד ָשה,
ָאדם ֹלא ִּתנָתֵ ן
ּולְ ָ
ירה
ְרשּות הַ ּבְ ִח ָ
לִ ְרצוֹחַ וְ לִ נְאוֹף,
לִ גְ נוֹב ּולְ עַ נוֹת,
אֶ לָא ַרק לְ נַצְ נֵץ
כְ כוֹכָ ב ּבְ נֶצַ ח הַ ּבְ ִריָאה…
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כִּ ינוֹר ָּתלּוי לִּ ְמ ַראשו ֵֹתי ִּמטָּ ִּתי (ו)35/וְ הּוא ִּמ ְת ַנגֵן לִּ פְ עָּ ִּמים
כְ ֶשאֵ רּועֵ י בְ ֶשכְ בָּ ר הַ י ִָּּמים
לּודים.
מַ ְר ִּע ִּידים אֶ ת מֵ ָּת ָּריו הַ ּנּוגִּים-חֲ ִּ
חֲ לוֹמוֹת יַלְ דּות ְמסי ִָּּטים עוֹבְ ִּרים בַ סָּ ְך
נּוגִּים-נּוגִּים  - - -הֵ יכָּן הַ יַלְ ָּדה הַ ִּהיא,
בַ ת הַ ְשכֵנִּים ,בַ עֲ לַת צַ ּמוֹת הַ זָּהָּ ב,
ֶשהָּ י ְָּתה ְמ ַש ְרבֶ בֶ ת לְ עּמָּ ִּתי לָּשוֹן ִּמ ְתג ָָּּרה?
ּומַ ה פִּ ְתאוֹם ָּד ִּמי זָּב וְ שוֹטֵ ף אֶ ת גַבִּ י,
ֶשּנִּ נְעֲ צָּ ה ב ֹו הַ סַ כִּ ין ֶשל הָּ עֲ ָּרבִּ י
ְהּודים...
בְ טַ יְלִּ י בְ ִּס ְמטַ ת ְרחוֹב הַ י ִּ
שוֹטֵ ף שוֹטֵ ף הַ ָּדםְ ,מל ְַחלֵחַ וְ ק ֹולֵחַ ,
יתי
ֵיקת בֵ ִּ
ּומזְ וָּ עַ ת הַ ּמַ חֲ נָּק ֶשל ְדל ַ
ִּ
ְמחַ לְ ִּצים או ִֹּתי לְ חו ְֹר ַשת ְש ֶנלֶר,
נִּשא עַ ל כַפַ יִּים,כת ֹונ ְִּתי לְ עו ִֹּרי,
וַ אֲ נִּי ָּ
ּנִּשאת לְ צִּ ִּדי בַ ת הַ ְשכֵנִּים
וְ שּוב ְמחַ ֶיכֶת הַ ֵ
ּולְ ש ֹונָּה כֹה חֲ רּוכָּה ,כֹה ְשרּופָּ ה בָּ אֵ ש...
מַ דּועַ הַ חֲ לוֹמוֹת כָּל כְָּך ָּר ִּעים?
מַ דּועַ הַ זִּ כְ רוֹנוֹת ְטבּולִּ ים בְ אֵ ש וְ ָּד ִּמים,
ימים?
בְ ַאהֲ בָּ ה נִּ כְ זֶבֶ ת ּובְ מַ ְראוֹת אֵ ִּ
הֲ לוֹא הָּ יּו י ִָּּמים נִּ פְ ל ִָּּאים בְ כ ְַרמֵ י ְרחוֹבוֹת,
בִּ ְק ִּטיף הַ ְש ֵק ִּדים ,בַ חֲ וָּ יוֹת גִּ בְ עַ ת הָּ ַאהֲ בָּ ה
ּובְ ִּשכְ רוֹן נִּיחוֹחַ הַ הֲ ָּד ִּרים?
רוֹעֲ ִּדים מֵ ְת ֵרי הַ כִּ ּנוֹר בְ הֶ ְמיַת נְ כ ִָּּאים,
וְ הַ ְצלִּ ילִּ ים מָּ ִּרים ,צו ְֹר ִּמיםְ ,מצַ ְמ ְר ִּרים,
קּודים
יקיצַ ת פְ לִּ יט מַ חֲ זוֹת עֲ ִּ
ּובִּ ִּ
אֲ נִּי ִּמ ְתהַ פֵ ְך עַ ל ִּמ ְשכָּבִּ י בְ חוֹסֶ ר אוֹנִּים,
בְ הַ לְ מּות לֵב עַ ל ַתעֲ תּועֵ י ִּת ְקווֹת,
ּומנַסֶ ה לְ טַ לְ טֵ ל אֶ ת כִּ ּנו ִֹּרי לְ מַ ָּשב ַאחֵ ר
ְ
ֶשל מַ נְ גִּינוֹת עֲ ֵרבוֹת ,אֲ בָּ ל הּוא ְמכּוָּ ן
כַּנִּ ְראֶ ה ל ְַש ָּק ִּעים הַ יו ֵֹתר עֲ מ ִּקים...
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ָארץ" ( - - -ו)35/
"-וְ הָּ יָּה ז ְַרעֲ ָך כַעֲ פַ ר הָּ ֶ

6/56

הַ בְ טָּ חָּ ה אֱ לו ִֹּהית ז ֹו ִּה ְתג ְַשמָּ ה בִּ ְמלוֹאָּ ּה !
עֲ פַ ר ז ְַרעֵ נּו ְמ ַד ֵשן אֶ ת ַש ְדמוֹת אֵ ירוֹפָּ ה,
אֵ פֶ ר גּופו ֵֹתינּו טָּ מּון לְ ַרגְ לֵי פוֹלִּ ין וְ ג ְֶרמַ נְ יָּה,
ְר ַקב עַ ְצמוֹת חָּ ָּללֵינּו ְמחַ לְ חֵ ל בְ יַבָּ שות
ַאסיָּה,
יקה אֵ ירוֹפָּ ה וְ ְ
ַאפְ ִּר ָּ
ַדם קו ְֹרבְ נו ֵֹתינּו זוֹעֵ ק בְ אֶ נ ְַקתַ -שוְ עָּ ה
ְהּודים,
פּורעָּ נִּיּות הַ פ ֹוגְרו ִֹּמים בַ י ִּ
עַ ל ְק ִּציר ְ
כִּ י ז ֶַרע י ְִּש ָּראֵ ל ,אוֹהֲ ב ֹו ֶשל מָּ קוֹם,
ָּשתּול בְ כָּל מָּ קוֹם,
וְ ַאבְ נֵי הַ ּמַ צֵ בוֹת הַ ְמחלָּלוֹת
ְמ ִּעידוֹת בְ כָּל אֲ ָּת ֵרי הַ ְקבָּ רוֹת
עַ ל או ָֹּתּה הַ בְ טָּ חַ ת הַ ּמָּ קוֹם
בִּ ְשעַ ת הַ חֲ לוֹם לִּ ְמ ַראשו ֵֹתי יַעֲ קֹב...
ַאבְ נֵי הַ ּמָּ קוֹם ִּה ְתל ְַקטּו ָאז לְ אֶ בֶ ן הַ ּמָּ גֵן,
אֲ בָּ ל חַ יוֹת הַ טֶ ֶרף הָּ או ְֹרבוֹת
בְ י ִָּּמים אֲ פֵ לִּ ים ּובְ לֵילוֹת הַ פְ ָּרעוֹת
ְהּודים
נִּ פְ צּו או ָֹּתּה בְ מַ ְסעֵ י הַ טֶ בַ ח בַ י ִּ
וְ ִּש ְספּו ִּרבוֹאֵ י ְרבָּ בוֹת
נִּש ְרפּו עַ ל ִּקדּוש הַ ֵשם,
ּנִּשחָּ טּו וְ ְ
ֶש ְ
ּומֵ ָאז – מֵ או ָֹּתּה נְ בּוַאת הַ ִּה ְתגַלּות
ּותּה -
לַאֲ בִּ י הָּ אּמָּ ה בְ ִּה ְתהַ ָּ
זּורי הַ גָּלּות
נִּשחָּ ק לֶעָּ פָּ ר בְ כָּל פְ ֵ
ז ְַרעֵ נּו ְ
וְ ִּהיא ִּמ ְתג ֶַשמֶ ת לְ עֵ ינֵינּו בִּ ְתלָּאוֹת
ֹנּותנּו...
מַ אֲ בָּ ֵקנּו עַ ל ְתקּומַ ת ִּרבו ֵ

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
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אֵ ינִּי בוֹש לְ ִּהּמָּ נוֹת ( - - -ו)35/עִּ ם שוֹאֲ בֵ י הַ ּמַ יִּם,
כִּ י כְ בו ִֹּדי בַ חֲ ִּת ָּיר ְתי
לִּ ְמקוֹר הַ ּמַ יִּם הַ חַ יִּים,
לִּ ְשאוֹב מַ יִּם ְטהו ִֹּרים
ֶשל ַאהֲ בָּ ה וְ חֶ ְמלָּה,
לְ הַ ְשקוֹת בַ לֵב מַ חֲ ָּשבוֹת
וְ הַ ְרגָּשוֹת טוֹבוֹת,
לְ הַ עֲ רוֹת ִּממַ עֲ יָּנוֹת הַ ּנֶפֶ ש
מַ יִּם ְטהו ִֹּרים,
ֶש ְיכַבּו מַ חֲ ָּשבוֹת פְ סּולוֹת,
וְ כָּל או ָֹּתן ִּמדוֹת ָּרעוֹת
ֶשל גֵאּות וְ ַקפְ ָּדנּות,
ֶשל כַעַ ס וְ ִּה ְתנ ְַשאּות...
סּוקי,
מוֹדֶ ה אֲ נִּי עַ ל עִּ ִּ
הַ ּנוֹסֵ ְך בִּ י כִּ סּוף נִּפְ לָּא,
ִּעּודי,
ִּספּוק עָּ צּום בְ י ִּ
טַ עַ ם ֶשל חַ יִּים ְמז ָּק ִּקים,
מַ ה טוֹב חֶ לְ ִּקי לִּ ְשאוֹב
ִּמ ִּּמ ְקוֶה הַ טָּ הֲ ָּרה מַ יִּם חַ יִּים,
ִּמגְדֵ י-עָּ ל ִּמ ְּמטַ ר ָּשמַ יִּם,
ֶשיְבַ עֲ רּו יִּצְ ֵרי ַתאֲ וָּ ה,
ֶשיַצְ ִּמיחּו רּוחַ נ ְִּשבָּ ָּרה,
ֶשי ְָּק ְרבּו ְרגִּישּות
לְ ָאח בַ צָּ ָּרה ּולְ נֶפֶ ש נַעֲ נָּה,
מַ ה טוֹב לָּחּוש בַ ִּה ְשתו ְֹקקּות
לְ ִּה ְתעַ לּות ,לְ ִּה ְת ַרעְ נְנּות,
לְ הֵ יחָּ לְ צּות ִּמיוֵן ִּקנְָאה
לְ נִּקּוי ְס ִּחי ְרכִּ ילּות,
וְ ִּאם נ ְִּהיֶה כלָּנּו שוֹאֲ בֵ י מַ יִּם,
ָאז בְ ִּש ְמחַ ת בֵ ית הַ שוֹאֵ בָּ ה
נ ְַדלִּ יק אֶ ת הַ ּמַ שּוָאה ֶשל ַאהֲ בָּ ה,
ֶשל ְש ֵרפַ ת ִּשנְָאה וְ טַ הֲ ַרת הַ כַּוָּ נָּה...

6/5/
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צָּ עַ ְדנּו בְ מַ עֲ לֶה הַ דוֹרוֹת (ו)35/ִּסּורים
ְטעּונֵי ְצרוֹרוֹת י ִּ
וְ ִּה ְצ ַד ְקנּו עָּ לֵינּו אֶ ת הַ ִּדינִּים,
ּוכְ ֶש ִּהג ְַענּו לְ שוַֹאת דו ֵֹרנּו
גּועים בִּ ְתקּומַ ת עַ ּמֵ נּו,
וְ לַפִּ ִּ
ָָּארץ
ִּהּנ ְַחנּו אֶ ת הַ ְצרוֹרוֹת ל ֶ
ּובַ חֲ מַ ת מֶ ִּרי ִּה ְתיַצַ בְ נּו
כְ אֶ ְתגָּר לִּ פְ סַ ק ִּדינֵנּו
וְ ִּהטַ ְחנּו כְ לַפֵ י יו ֵֹשב ְמרו ִֹּמים:
ַאשמָּ ֵתנּו
אֵ ינֶּנּו מו ִֹּדיםֹ ,לא בְ ְ
ַאשמַ ת אֲ בו ֵֹתינּו,
וְ ֹלא בְ ְ
וְ ָאנּוָ,אנּו ,הַ ְמר ִּּמים ,כֹה ְמר ִּּמים,
אֵ ינֶּנּו רו ִֹּצים לִּ ְהיוֹת ְמרחָּ ִּמים...
כְָּך שּנָּה הַ יוֹם וִּ דּוי הַ הֲ מ ֹונִּים –
ַאשמָּ ָּתם,
ֶש ִּהפְ כּו אֶ ת ת ֹוכֶן ְ
ּומסיָּגִּים
וְ ִּהּנָּם בוֹעֲ ִּטים ְ
ִּמלְ כַּנוֹת עַ ְצמָּ ם אֱ וִּ ילִּ ים ְּור ָּש ִּעים,
הָּ עֲ ווֹנוֹת וְ הַ פְ ָּש ִּעם הַ ּנִּ פְ ָּר ִּטים
נִּ פְ ָּר ִּקים ּומ ְשלָּכִּ ים לְ עֶ בְ ָּרם
ֶשל אֲ חֵ ִּרים ,לְ פִּ ְתחָּ ם
ֶשל ִּר ְשעֵ י אּמוֹת,
ֶשל זְ ד ֹונֵי ְש ָּר ָּרה בַ יַבָּ שוֹת,
כִּ י ַדי ַדיֵנּו בְ הַ ְר ָּשעַ ת ְ ַעצֵ מנּו,
וְ אַ ָּתה הַ ּמֵ ִּציץ ִּמן הַ חֲ ַרכִּ ים
יטיב לְ מַ ֵקד
מַ דּועַ ֹלא ֵת ִּ
אֶ ת ֶר ֶשת הַ ּנִּ צו ִֹּדים
בְ עַ וְ לוֹת הַ חֲ טָּ ִּאים ֶשמֵ עֵ בֶ ר לָּנּו,
מֵ עֵ בֶ ר ַלי ִָּּמים ,מֵ עֵ בֶ ר ַלי ִַּּמים...

6/5/
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6/5/

ָאדם( -ד)556/
לִּ ְהיוֹת ָּמַ ְשמָּ ע לִּ ְהיוֹת ב ֹו ֵר ר !
לָּבוֹר ִּמן הַ ֶתבֶ ן אֶ ת הַ בַ ר,
הֲ ֵרי הַ כוֹל ְמעו ְֹרבָּ ב –
הַ טוֹב וְ הָּ ַרע ,הַ יָּפֶ ה וְ הַ ְמכוֹעָּ ר,
הַ ְמג ֶּנה וְ הַ ְמעלֶה...
זוֹכְ ִּרים אֶ ת סַ בְ ָּתא ,אֶ ת ִּאּמָּ א,
בְ בֵ ירּור הַ ְקלִּ פוֹת וְ הַ פְ ס ֹולֶת

מֵ עֲ ֵרמוֹת הָּ עֲ ָּד ִּשים?
נְצנוֹת הַ ֶקמַ ח וְ הַ פוֹלִּ ים,
זוֹכְ ִּרים אֶ ת ִּצ ְ
יסים,
קּופְ ְסאוֹת הַ ִּק ְטנִּ יוֹת וְ הַ ִּגְר ִּ
עּועית וְ הָּ אֲ פּונִּים ?
ְמ ָּכלֵי הַ ְש ִּ
כָּל הַ ִּּמצְ ָּרכִּ ים,כְ מ ֹו כָּל הָּ עֲ ָּרכִּ ים,
הַ ְטעּונִּים בֵ ירּור ַאחַ ר בֵ ירּור,
טּוטים
הַ ּמּועְ מָּ ִּדים לִּ ְס ִּריקוֹת וְ ִּח ִּ
לַפְ נֵי מַ ְטעַ ּמֵ י הַ בִּ שּולִּ ים...
ָאדם הַ ּנָּאוֹר
הֵ ן ז ֹו ְמלֶאכֶת הָּ ָּ
ָּל ַד עַ ת לִּ בְ ח ֹו ר !
ָאדם הַ פָּ שּוט וְ הָּ ִּעלּוי –
הֵ ן ז ֹו ְמלֶאכֶת הָּ ָּ
הַ בֵ ירּור וְ הַ ּנִּפּוי !
אֲ נִּי עו ֵֹקב ַאחַ ר הָּ אֶ ְצבָּ עוֹת
ּומפַ לְ סוֹת ְשבִּ ילִּ ים
הַ בוֹלְ שוֹת וְ סו ְֹרקוֹת ְ
לַפְ ס ֹולֶת וְ ַלג ְַר ִּעינִּים הַ טוֹבִּ ים,
וְ חו ֵֹשב ֶשּמכְ ָּר ִּחים לִּ לְ מוֹד ִּמן הַ סַ בְ תוֹת
יטיבוֹת לְ הָּ זִּ ין או ָֹּתנּו
וְ הָּ ִּאּמָּ הוֹת ,הַ ּמֵ ִּ
בְ מַ אֲ כָּלוֹת עֲ ֵרבוֹת,לִּ לְ מוֹד ּולְ לַּמֵ ד
אּומָּ נּות ז ֹו  -כֵיצָּ ד לִּ ְטחוֹן בְ נַפְ ֵשנּו
ָאדם -
גִּירסַ ת הַ ּמו ָֹּתר בָּ ָּ
אֶ ת ְ
ּומז ֵַקקְ ,מסַ ּנֵן כָּל עֵ ֶרְך
לִּ ְהיוֹת בו ֵֹרר ְ
בְ נָּפַ ת הַ ֵשכֶל וְ הַ ּמַ ְצפּון ,לְ סַ לֵק חֲ צָּ ִּצים
יקיםְ ,קלִּ יפוֹת וְ אֶ נ ְֶרגְיוֹת ָּרעוֹת
מַ זִּ ִּ
הָּ עו ְֹטפוֹת אֶ ת הַ ג ְַר ִּעינִּים הַ טוֹבִּ ים,
כִּ י לָּנּו הַ בְ ִּר ָּירה ֹ -לא בְ ֵר י ַר ת מֶ ְח ָּד ל !
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ב כ ל

ע ת ! (ו)74/

6/7/

המאמר המרשים,המעורר,הנוקב ,המרחף בכל עת לנגד עיני הוא מאמר קוהלת":בכל עת
יהיו בגדיך לבנים" .בהשאלה ובהרחבה צריך להבין זאת כמעמדו של האדם לפני מיתה.
הבגדים הלבנים הם התכריכים המזומנים לעטוף את צאתך מהעולם הזה.משל לאדם,
שרופאו פסק לו :כך וכך ימים וכך וכך שעות קצובים לך עלי אדמות… מה יעשה אותו
אדם? והרי זה כל אדם! הרי כל אחד צריך לראות בכל רגע ובכל שעה כאילו ה ו א עומד
להסתלק מכאן .ולנגד עיניך מרחפת השאלה – במה לעסוק ,מה לומר ,מה ולמי לתת,
האפשר לתאר את המתח שאין דוגמתו שבו מצוי המועמד להכיל בזמן היקר הקצוב את
המיטב והמירב האפשרי? מתח זה אילו היה מתמיד בנפשי ,הרי הייתי שונה בכל הליכותי,
ברור שלא הייתי משמיע מלים נבובות ,ולא כותב דברים שדופים ,לא מתבטא בגסות רוח,
ולא נטפל לזוטות בחיים ולכינויים וגינויים נלוזים .כלום הייתי מתייחס כאשר התייחסתי
לאשתי ולבני ביתי? כלום לא הייתי שונה במשאי ומתני עם זולתי? הרי אין לתאר כיצד
הייתי שונה באורחי ורבעי ,בלבושי ובמאכלי ,בלימודי ובכל אורחות חיי ...להתהלך בארץ
הפגועה הזאת ,הארץ הנקובה מכל חלומות עבר ועתיד ,כאילו בכל רגע אתה עלול
להתפוצץ ולהתרסק ,כאילו אורב לך מלאך המוות בכל כביש ובכל פינה ,אילו תודעת
האיום,חרדת הקיום ,אימת החיסול ,יראת הפגע ,החשש מתקלות דוד מתפוצץ או קצר
שורף חמודות גניזותיך – אילו כל אלו וכיו"ב היו ב כ ל ע ת סובבים במוחך ,כסיוטים
המבעיתים של הרגע האחרון,או אולי כנצנוצי תקווה ועידוד לחיים מתוקנים יותר ,בייחולי
חזון ,בתפילת רחמים ,באמונת חסד ,בזיקה עמוקה לרעך ,במראות חיוביים להווית הווה
ועתיד משופרים ,כלום לא היית א ח ר משהנך? כלום לא היית טורח תמיד לכבס את
הבגדים הצואים שילבינו כל רבב וכל כתם הפוגמים את הדר הלבוש של האדם העליון?
זה ה "ש י ו י ת י" לנגדי :לחשוב,לדבר ולעשות כאילו בכל עת אינני ,כמי שבכל עת אני
עלול לא להיות .זה מה שצריך לשוות לעיניו הן המאמין,הן הכופר ,הן המיסטיקן,הן
הרציונליסטן ,כולנו  -הומניסטים,ריאליסטים,משיחיסטים,עכשוויסטים – נלבש לבָ נים !
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ְ -בכָל ב ֹּקֶ ר ָאנּו נֹוטְ לִים י ָדַ י ִים (ו)/0/
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לְהַ עֲ בִיר אֶ ת רּוחַ הַ ּטּומְ ָאה,
הִ פְ קַ דְ נּו רּוחַ נּו הַ שְ חּוקָ ה ו ְהַ בְלּוי ָה
כְדֵ י לְקַ ְבלָּה חֲ ז ָָרה מְ חֻ דֶ שֶ ת בְטָ הֳ ָרתָ ּה,
אֲ בָל מִ סְ תַ בֵר שּוב ו ְשּובְ ,בכָל יֹום,
ב ֹּקֶ ר ,צָהֳ ַרי ִים ו ָעֶ ֶרב,
שֶ הַ ּנְטִ ילָה אֵ ינָּה נֹוטֶ לֶת מֵ הַ ּיָדַ י ִים הַ מְ סֹואֲ בֹות
אֶ ת טּומְ ַאת הַ מִ שְ מּוש הָ עַ סְ קָ נִי,
אֶ ת ְג ֵזלַת הַ הֲ מֹונִים ,שֹוד הָ עֲ נְּיִים,
שְ פִ יכּות הַ דָ מִ ים ,מְ צּוקַ ת הַ מֻ בְטָ לִים,
ו ְהֵ ן מִ שְ תַ לחֹות ְל ִבצְעָ ןִ ,ל ְגנֵיבָת דַ עַ ת ּומָ מֹון,
לְהַ מְ ָרצֹות הֲ דָ דִ ּיֹות שֶ ל מַ שָ אִ ים ּומַ תָ נִים
לְהַ ְגבִיר שְ ָר ָרה ,לְהַ אֲ דִ יר מֹונֹופֹולִין,
כִי י ָד אֹוחֶ זֶת י ָד בְהֶ גֶה הַ שִ לְטֹון
לִסְ טֹות לְדַ ְרכֵי עֲ קָ לָתֹון אֱ לֵי שִ ְרטֹון,
כִי הַ ּיָדַ יים הָ עַ סְ קָ נִּיֹות מִ שְ ַתכְשְ כֹות בְמֵ י שֹופְ כִין,
בַמַ י ִם שֶ הֻ מְ לְחּו ו ְזֹוהֲ מּו ב ַ
שֹור ִרים,
ְ
ְתאֲ וֹות
בְמֵ י תְ הֹום שֶ ל הִ תְ נַשְ אּות עֲ ִריצִים שְ תַ לְטָ נִים...
" ַרחֲ צּו ,הִ זַכּו" ,קֹו ֵרא הַ ּנָבִיא ,אֲ בָל הַ מַ י ִם שֶ לָנּו
הַ מְ יּועָ דִ ים ִלנְטִ ילַת י ָדַ י ִים מֻ תְ פָ לִים בְתִ פְ לּות
אֹותנּו
ָ
ַארצִי אֵ ינֹו מְ ַזכֶה
מִ ְבצָעִ ים ,ו ְהַ מֹובִיל הָ ְ
בְמַ י ִם טְ ִ
הֹורים לְהַ עֲ בִיר אֶ ת חֶ לְַאת הַ חַ ּיִים

…
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כְשֶ נָפַ לְתִ י נָקְ עּו אֶ ְצבְעֹות כַף י ָדִ י מִ מְ קֹומָ ן( ,ו)///ו ְהַ תְ חּושָ ה הָ י ְתָ ה כְאִ לּו פ ּו ְז ר ּו עַ צְמֹותַ י,
זֹורת הָ רּוחַ  ,ו ְהֶ לֶם הַ מַ כָה,
מּוזָר ,שֶ בְתִ פְ ֶ
צָץ פִ תְ אֹום בְמֹוחִ י אֵ יזֶה מַ אֲ מָ ר שֶ ל הַ ב ְָרקָ ה,
בְעֹודֶ ּנִי שָ טּוחַ בְמַ עֲ לֹות "דֹורֹות ִראשֹונִים",
מַ מָ ש מּול דֶ לֶת הַ ְכנִיסָ ה ְל"מָ לֹון צִּיֹון",
בּורה
אּולַי נ ְִרמַ ז ָאז לְאֶ ְצבָעִ י הַ שְ ָ
מְ שָ לֹו שֶ ל הַ מַ הֲ ָר"ל עַ ל גָלּות ּוגְאּולָה,
כִי הַ פְ ז ּו ָר ה הִ יא גָלּות שֶ ֹּלא בִמְ קֹומָ ּה,
וְכָל נְקִ יעָ ה הִ יא חֲ ִריגָה מִ מְ קֹומָ ּה,,
מַ שֶ הּו הַ פֹוגֵם בַּסֵ דֶ ר הַ תַ קִ ין שֶ ל הַ ב ְִריָאה,
ָגלְתָ ה אֶ ְצבָעִ י מִ פִ ְרקָ ּה ,מִ בֵית מֹושָ בָּה,
ֵיתּה הַ קָ בּועַ ...
ַארצָּה ,מִ ב ָ
ו ְ ָגלְתָ ה י ְהּודָ ה מֵ ְ
אֵ יְך מְ חַ בְשִ ים אֵ פֹוא אֶ ת הָ אֵ יבָר הַ פָ גּועַ ?
כֵיצָד מְ ַאחִ ים שִ ב ְֵרי נִדָ חִ ים לִמְ קֹום הַ קִ בּועַ ?
אֵ יְך נ ֵָרפֵ א בְאֹופֶ ן ָכזֶה ,לְשִ קּום ּולְקִ מּום,
שֶ ֹּלא נִשָ אֵ ר בַעֲ לֵי מּום?
שֶ ִתהְ י ֶה מִ ין גְאֻ לָה שֶ כָז ֹּאת

–

ְבלִי עֵ ֶרבָ -רבְ ,בלִי הֲ זָיֹות מְ ַא ְכזְבֹות...
הַ אֶ ְזכֶה ְל ַגבֵס אֶ ת ַתחֲ לּואֵ י הַ מַ כָה הַ דְ וּוי ָה
בְמִ מְ סָ ך הַ שְ קִ יקָ ה הָ אֲ מִ יתִ ית ִלגְאֻ לָה?
ֹלא מּוזָר ,שֶ ּנִ ְזכ ִָרים ב ְַרעֲ יֹונֹות כָאֵ לֶה -
בְמַ ּצָב שֶ ל נָטּוש וְכָאּוב לְפִ י שָ עָ ה,
נָקּועַ מֵ הַ ּסֵ דֶ ר הַ תַ קִ ין שֶ ל הַ ב ְִריָאה..?.
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* הַ מַ כְשִ ילִים שֶ בָנּוַ ,אנְשֵ י הַ ּיָמִ ין הַ לְאֻ מִ י הַ קִ יצֹונִי הַ פַ לֶשְ תִ ינָאִ י ,פֹותְ חִ ים ָל הֶ ם
טַ עֲ נֹות ,שֶ הֵ ם עַ צְמָ ם ֹלא הֶ עֱ לּו בְדַ עְ תָ ם לִטְ עֹון ;

* בֵין שְ ָאר דְ ב ִָרים שֶ מַ ְרחִ יקִ ים מִ ן הָ עִ יר מֹונָה הַ מִ שְ נָה " :מַ ְרחִ יקִ ין אֶ ת הַ ּנְ ֵב
ל ֹו ת",ו ְנֹוסִ יף עֲ ֵליהֶ ן גַם אֶ ת אֵ לּו הַ חַ ּי ֹו ת ּומְ פִ יצֹות אֶ ת ֵריחָ ן הָ ַרע...

* רּוחַ מִ ז ְָרחִ ית הִ יא בְדֶ ֶרְך ְכלָל חַ מָ ה ּומְ נַשֶ בֶת ְב נַ חַ ת ,ו ְאִ לּו מִ ן הָ אֲ ָרצֹות
הַ שְ כֵנֹות ,הַ מְ כּונֹות "מְ דִ ינֹות הַ מִ ז ְָרח" ,הִ יא צ ֹו נֶ נֶ ת ו ְ ע ֹו י ֶ נֶ ת ;

*

הַ ר הַ ַבי ִת הָ י ָ ה ְבי ָדֵ ינּו ,אֲ בָל אֶ ת הַ שְ כִינָה הִ ְג ַבלְנּו וְצִמְ צַמְ נּו לִתְ חּום הַ כ ֹּתֶ ל

ִב ְלבַד;

גּורי אֹומֵ ר עַ ל שִ ִ
* חַ ּיִים ִ
ירים ,שֶ כְדַ אי הָ י ָה לָתֵ ת לָהֶ ם אֶ ת מְ נַת הַ דֻ מִ ּיָה
ְאֹורְך רּוחַ ָראּוי ,כְדֵ י שֶ ּיַכִירּו אֶ ת עַ צְמָ ם וְי ָבֹורּו בֵין
הַ ּנִדְ ֶרשֶ ת,לְהִ תְ י ַחֵ ס אֲ ֵליהֶ ם ב ֶ
ְלבֵין ו ְי ֹּאמְ רּו אֶ ת עֶ ְרכָם…ו ְהַ דְ ב ִָרים י ָפִים ֹלא ַרק ְל ַגבֵי שִ ִ
ירים ,אֶ לָא ְלכָל
הַ שּורֹות הַ ּנִכְתָ בֹות ,ו ְאּולַי חָ שּוב מִ כֹול –עַ ל הַ מִ לִים הַ ּנֶאֱ מָ רֹות ,שֶ מּוטָ ב אִ לְמָ לֵא
הָ יּו נֶאֱ מָ רֹות...

שּולַמִ ית אֲ לֹונִי ,אֵ ינָּה מּו ָכנָה ל ֶָרדֶ ת מֵ הַ כֹותָ רֹות ,ו ְעַ ָתה הִ יא מַ אֲ שִ ימָ ה אֶ ת
הָ ַרמַ טְ ָכ"ל מֹופָ ז כְפֹושֵ עַ מִ לְחָ מָ ה .הִ יא ְבו ַדַ אי תַ סְ כִים לְשַ מֵ ש גַם "עֵ ד מְ דִ ינָה"
ַכּורדִ ים
ְבבֵית הַ דִ ין הַ בֵינְלְאּומִ י בְהַ אג ְּּ,מֵ הַ נִי ,מַ דּועַ הִ יא נִטְ פֶ לֶת לַפַ ְרסִ ים וְל ְ
– אֵ ין לָּה גַם נֶגֶד הַ מָ רֹוקָ אִ ים?
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לָמָ ה ָאנּו מְ בַקְ שִ ים מֵ הָ עֹולָם לְהַ פְ סִ יק אֶ ת הַ הֲ סָ תָ ה שֶ ל הָ עֹולָם הָ עֲ ָרבִי נֶגְדֵ נּו

–

ו ְאֵ ין ָאנּו פֹועֲ לִים לְהַ פְ סִ יק אֹותָ ּה בְתֹוכֵנּו ְכלַפֵ י עַ צְמֵ נּו?

פְ ָרסֵ י י ִשְ ָראֵ ל ֹלא הֵ יטִ יבּו עִ ם "מַ פְ ִריסֵ י הַ פַ ְרסָ ה"

–

ֹלא עִ מָ הֶ ם ו ְֹלא עִ מָ נּו

–

דַ י

ְל ַצּיֵן אֶ ת חֵ פֶ ר ,אֲ לֹונִי ,טַ ְרטָ קֹובֶר ודומיהם .מִ ן הָ ָראּוי שֶ בְחִ ַ
ירת הַ מּועֲ מָ דִ ים
תֵ עָ שֶ ה ְבי ֶתֶ ר הַ קְ פָ דָ ה ,הֵ ן בְמִ שְ ָרד הַ חִ ּנּוְך הֵ ן ַבּוַעֲ דֹות הַ מְ מּונֹות .קֹובְעֵ י פְ ָרס
יּוקְ ָרתִ י זֶה צ ְִריכִים לְהִ זהֵ ר ִבבְדִ יקַ ת ַכ שְ ר ּו תָ ם שֶ ל הַ ּנִבְחָ ִריםְ ,בי ִחּוד הֲ לָלּו
הַ מַ עֲ לִים ג ֵָרה שֶ ל שִ נְַאת ַאחִ ים ו ַהֲ סָ ַתת-הֲ צ ַָתת אֵ יבָה ּומַ חֲ לֹוקֶ ת*...כל אחד
מציב את סולמו סמוך לרשות חבריו ואינו נזהר שמא הנְמִ ּיָה שבֹו או
ברשותו תקפוץ מן השלבים לטרוף את היונים שבשובכי החברים;

*רשות ציבורית מפקירה את מי השופכין לזחול ברחובות הכפר או העיר
ולמי איכפת אם הילדים משכשכים בזוהמת התחלואים?;

*סוחרי נשים מתעללים בהן כפילגשים ,כולאים אותן בקובות זנות ,ואין איש
או שבט בישראל שיבתר את גופות הסרסורים לשלחם בכל גבול ישראל
":ככה ייעשה להם"!

*גדרות המגן שבנינו פעם "בדרך למדינה" היו ג ד ר ה ,ח נ י ת א,
ועשרות יישובים שנועדו לא למטרות הפרדה אלא להרחבה,להיאחזות
בארץ שלמה,לא שסועה ,אבל כנראה איבדנו את הדרך בחיי המדינה;
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*אבותינו חפרו כאן בארות להשקות את כל סוגי הצאן ,עקודים,נקודים
ומטולאים ,והיום ח ו פ ר י ם קברים למורשת תרבות של אחים נידחים-
נקבצים;

*דמוקרטיה היא "נטע זר" במורשת ישראל ,שכן אי אפשר להעמיד
להצבעה ולהכרעה במי לבחור – בצַו הָ אֵ ל או ב ב ג " ץ של שופטי מדינת
ישראל;

*כוח הרוח ,המצויה באנשי הרוח ,אינה מספיקה לזרות את המוץ מן הבר,
להפריח את התבן הנערם בכרי הנצבר בגורן היצירה כאן;

דרושים ! דרושים! מטהרי אוויר ארצנו מטומאת סוטים,מכים ,רוצחים
ועוכרי ישראל בחוץ ובפנים.
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ק ב (ה)//
-ש ֹו ַש ַנ ת ַי ֲע ֹ
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הַ ְרּבֵ ה ִשיחֵ י שו ַֹשנִים
ּג ְָדלּו ּבְ גַן-ע ֹול ִָמי,
מֵ הֶ ם ֵריחָ נִים מֵ חַ בְ ֵריהֶ ם -
וְ ָאהַ בְ ִּתי יוֹתֵ ר אֶ ת הַ נִיחו ִֹחים
שו ַֹשנַת ַי ֲעקֹב – ִהיא ָרחֵ ל,
ָאהַ בְ ִּתי ּגַם אֲ חֵ רוֹת,
ֹחית-חֲ ִריפָ ה כְ מוֹתָ ּה –
אֲ בָ ל נִיחו ִ
אתי ּבַ ֵּתבֵ ל
הֶ ע ֱַדפְ ִּתי ִמכָל ֶשמָ צָ ִ
יקה,
מּוס ָ
שו ַֹשנַת ַי ֲעקֹב – ִהיא ִ
ָאהַ בְ ִּתי אֶ ת רוֹב הַ כֵלִ ים,
אֲ בָ ל ִמ ֻכלָם – יוֹתֵ ר :
אֶ ת הַ ק ֹונְצֶ ְר ִטים לִ פְ סַ נ ְֵּתר
ירה
שו ַֹשנַת ַי ֲעקֹב – ִהיא ִש ָ
ֹלא ָאהַ בְ ִּתי אֶ ת הַ מו ֶֹד ְרנָה,
יקה
ַאר ִּתי אֵ פוֹא עִ ם הַ ְקל ִַס ָ
נ ְִש ְ
עִ ם לֵָאה וְ עִ ם ָרחֵ ל
ּומ ְשפָ חָ ה
שו ַֹשנַת ַי ֲעקֹב – ִהיא ּבַ יִת ִ
ֹלא נ ְִסיעוֹתּ ,בִ לּויֵי חּוצוֹת,
כִ י חַ ְד ִרי מַ ִקיף כָ ל ֶשצָ ִריך לִ י
ּומ ְמקו ִֹרי
לְ ִה ְתּבַ ֵשם ִמן הַ ּבָ ִאים ִ
שו ַֹשנַת ַי ֲעקֹב – פו ַֹרחַ ת ּבִ כְ ִתיבָ ִתי
וְ נִיחוֹחָ ּה ָשמּור ַרק עִ ִמי,
יָאתי
ָרחֵ ל ְּתעַ לְ עֵ ל וְ תַ ּגִ יּהַ אֶ ת ְשגִ ִ
וְ תֵ יהָ נֶה לְ פִ י ָשעָ ה עַ ד ּבְ לו ִֹתי...
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וְ ה ּו א אֵ ל ִמ ְס ַּת ֵּתר – (ה)6/אּולַי ּבְ אֵ יזֶ ה חוֹר ָשחוֹר,
ּגָדוֹל ְמאוֹד,
מֵ אֲ חו ֵֹרי עָ בִ ים ְשחו ִֹרים,
עָ בִ ים ְמאוֹד ,הַ ְמעִ יבִ ים
ירת ַק ְרנֵי ַרחֲ ִמים,
עַ ל חֲ ִד ַ
וְ חַ כְ מֵ י אֱ מּונָה או ְֹמ ִרים,
כִ י ּגַם ִמּבַ עַ ד לֶעָ בִ ים
ְמל ְַמ ִדים קוֹרוֹת הַ ּי ִָמים,
ֶשכָ אן לְ מַ ּטָ ה  -כָ ל הַ מַ ע ֲִשים
ִמלְ מַ עְ לָה נ ְֶח ָּתכִ ים,
וְ אֵ י ָשם ּבְ פַ מַ לְ יַת ְמרו ִֹמים
ַאחים,
נ ְִקל ִָטים הֵ ֵדי ִשנְַאת ִ
וְ הַ ּגְ מּולִ ים נ ְֶח ָּת ִמים
ּבִ ְמלוֹא ִמצּוי הַ ִדין...
עַ ל מָ ה וְ לָמָ ה הֵ ם נִגְ זָ ִרים ?
ּבמֶ ה ּבְ עֶ צֶ ם ָאנּו אֲ ֵש ִמים?
ִאיש אֵ ינ ֹו מֵ בִ ין...
ַרק יָדוֹעַ נ ֵַדע,
כִ י הָ עַ יִן הָ רוָֹאה
וְ הָ אוֹזֶ ן הַ שוֹמַ עַ ת
פְ קּוחָ ה כָאן לְ מַ ּטָ ה,
וְ ִהיא כֵהָ ה וַ עֲמּומָ ה,
וְ ִהיא ְצרּומָ ה וַ אֲ טּומָ ה,
מֵ הָ בִ ין אֶ ת ִס ְת ֵרי הַ ּבְ ִריָאה,
וְ ָאנּו הַ ּיו ְֹשבִ ים ּבְ סֵ תֶ ר עֶ לְ יוֹן
נ ְַמ ִשיְך ּבְ גָלּוי ּובְ חֶ בְ יוֹן
לְ הוֹדוֹת ,כִ י בְ כָל ְד ָרכֵינּו –
ֹלא נ ֵָדעֵ הּו,
וְ נַכְ ִחיש ִמצְ וַ ת ּבו ְֹראֵ נּו
לֶאֱ הוֹב כָמוֹנּו אֶ ת ֵרעֵ ינּו...
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-שולחן בעל שלוש רגליים

694/

הסיסמה "תורה ועבודה" נחצתה ל"תורה" לחוד ולעבודה לחוד,כלומר לאלה המסתגרים
בישיבות ומסתפקים בתמיכה ללומדי תורה,לאלה המתיימרים שבזכותם ,כך לדעתם,
מתקיימת האומה ,שבלימודם נזכה גם אנו לגאולה ,ולאלה שכל עניינם "עבודה" ,פשוטה
כמשמעה ,לא במובנה של שמעון הצדיק ,שהתכוון לעבודת המקדש ,לקורבנות ותפילה,
לעבודת הקודש ביראה ,הללו אינם נזקקים לא לתורה ולא להוראתה ,לא לפסיקת חכמיה
ודורשיה ,כי זרים להם חוקי טהרת המשפחה ,נישואין כדת משה וכשרות המאכלים ,מה
שנשאר לחלקי האומה ,השסועים בין דת ומסורת וחיי חולין ותרבות שונה ,היא הרגל
השלישית משלוש הרגליים שעליהם שעליהן העולם עומד – גמילות חסדים! אבל גם מהם
אנו לפי שעה די גמולים ,לא כמיטב המסורת של פעם ,כמסורת האמיתית של עזרה הדדית,
של היחלצות בגוף ובנפש בכל קהילה של יהודים ,לפדות שבויים ,להכנסת כלות וחופות
ומתנות לאביונים ,לכבד אישית "כל ישראל ערבים" ,כי מה שנשתנה היום בחברה
המודרנית שלנו הוא שהע ֲֵרבים עסוקים כיום בחלוקת המשאבים בינם לבין מקורבם,והם
בראש וראשונה השרים והסגנים ,השופטים ,האקדמאים ,מנהלי הבנקים והחברות
הממשלתיות ,הדרגים הבכירים במשק העסקי ,ראשי הביטוח והפקידות ,מנגנוני הלחץ
ברשויות ,אלה וכיוצא באלה גומלים זה לזה ,כמו שנאמר" :גמול לי ואגמול לך" ,זה מה
שקרה בעצם לשולחן האחד בעל שלוש הרגליים ,שהתפרק לשלושה שולחנות נפרדים)/( :
לאלה – בעלי ה"שולחן ערוך" ,שבצילו חוסים הכופרים מכול וכול בציונות ובמדינה
החילונית ,ובצדם  -הגורסים גם פריצת דרך להלכות חקוקות מכוח ריבונות מדינית)/(,
לאלה – בעלי "שולחן האוכל" למטעמי שררה ,לתפנוקי יתרון של הקרובים למלוכה)7( ,
ולאלה בעלי "שולחן העסק והממון" ,שולחני הכספים ,המניפולטורים ברשתות תקשורת
ופרסומת ,כבירי ההשקעות במניות ,במסחר ועסקי יבוא ויצוא .יש הזוכים ליותר משולחן
אחד ,לתורה וגדולה ,או לפרנסה טובה וכלכלה ,אבל שולחן הציבור ,השולחן שכולנו
מסבים אליו לא יחזיק מעמד אלא אם כן יישען על שלוש הרגליים כאחד ,שלא תהא הרגל
האחת קצרה והשנית ארוכה ,זו מוצקה וזו רופסת ומוטה .שלוש רגליים תואמות לא רק
כמשולש שוה שוקיים אלא שוה צלעות.אם תסב האומה לשולחן הזהב של חלוקה נבונה
אולי נזכה גם בעולם הזה לטעום משהו מן הצפוי לנו בחיי העולם הבא…
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ּבְ ִת ְקוָ ה ֶשאֶ ְתעו ֵֹרר (ו)//רּוחי,
וְ תַ חֲ זוֹר אֵ לַי ִ
ִהפְ ַק ְד ִּתי ּבְ ָי ד ֹו
ֵמּותי,
אֶ ת ְשל ִ
אֲ בָ ל כְ ֶש ִה ְתפוֹצַ ְצ ִּתי,
כְ ֶש ִה ְת ַרסַ ְק ִּתי -
ּבְ כָ ל אֵ יבְ ֵרי גֵוִ י –
הּותי - - -
ִאּבַ ְד ִּתי אֶ ת זְ ִ
וַ אֲ נִי שוֹאֵ ל:
ּבְ עֵ ת ְּת ִחּיַת הַ מֵ ִתים –
יּוחזַ ר פִ ְקד ֹונִי?
ְ
הַ אֶ זְ כֶ ה ָאז לְ פָ חוֹת
ֵאּותי?
לְ ִר ְקמַ ת ְמל ִ
רּוחי הַ ש ֹו ֶכנֶת
לְ ִ
ּבִ ְשלֵמּות ּגְ וִ ּי ִָתי?
אֶ ְק ָרא ּבְ תֻ ִמי
לְ צּור חֶ בְ לִ י –
חֲ בָ לִ ים נָפְ לּו לִ י,
חֲ בָ לִ ים הַ חוֹבְ לִ ים ּבִ י
ּומ ְמרו ִֹמי,
ָארץ ִ
ּבָ ֶ
חֲ בָ לִ ים נָפְ לּו לִ י וְ לָנּו –
ימים,
ֹלא ּבַ נְעִ ִ
יִסּורים,
ִ
חֶ בְ לֵי
ֵידה לִ ְמ ִדינָה
חֶ בְ לֵי ל ָ
קוֹצַ ַרת ָד ִמים ,וְ או ְֹמ ִרים,
ֶשהָ רּוחַ ָּתשּוב לֵאלו ִֹהים,
אֲ בָ ל הַ ּגּוף הַ לְ אֻ ִמי,
הֶ חָ ִסין ַאלְ פֵ י ָשנִים,
ֶש ָקם מֵ אֶ פְ ר ֹו
לְ כ ֹונֵן כָאן ִמ ְקלָט ֹו -
הֲ י ְַמ ִשיְך לִ ְהי ֹו ֹת עָ ִמיד
לְ ִאּיּומֵ י הַ כְ חָ ָדת ֹו?

7/6/

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7/6/

י ַָר ְדנּו לִ ְשפַ ת יַמָ ּה ֶשל ֵּתלָ-אבִ יב (ו)//ּבְ לֵיל ְשבִ יעִ י ֶשל פֶ סַ ח ַּת ְשסָ "ב,
ימים,
ּות ִמ ִ
ּובִ ְמחוֹל חֲ ִס ִידים ,מַ אֲ ִמינִים,שו ִֹטים ְ
ַש ְרנּו עַ ל נֵס הַ ְצ ָל ַלת הָ א ֹויְבִ ים ּבְ מַ יִ ם אַ ִד ִירים -
דּומים -
ירת נו ְֹצ ֵרי אֱ מּונַת ְק ִ
כְ מ ֹו ָאזּ ,בְ ִש ַ
מּורים ֶשל פֶ סַ ח ַּת ְשסָ "ב,
אֲ בָ ל ּבְ לֵילוֹת הַ ִש ִ
יִש ָראֵ ל….
עַ כְ ָשיוֹ ,לא כְ מ ֹו ָאז  -נָם שוֹמֵ ר ְ
יִש ָראֵ ל,
שו ְֹמ ִרים ִהפְ ַק ְדנּו ָאנּו ּבְ חּוצוֹת ְ
וְ הֵ ם ִה ְתפו ְֹצצּו ּבַ חֲ ִסימָ תָ ם אֶ ת הַ ִמ ְתאַ ּבְ ִדים,
כוֹסוֹת הַ ַּייִן ,לְ זֵ כֶר לְ שוֹנוֹת הַ ּגְ אֻ לָה,
ִה ְתנַפְ צּו לִ ְר ִסיסֵ י חַ ּבָ לָה ,וְ הַ נֵס ֹלא ָק ָרה,
יקה,נו ְֹת ָרה עֲלּובָ ה,
כוֹס אֵ לִ ּיָה,יְתוֹמָ הֵ ,ר ָ
ּובֵ ין הֲ ִריסוֹת לֵיל הַ סֵ ֶדר ,עו ֶֹדנָה צוֹפִ ּיָה
לְ ב ֹוא ֹו ֶשל הַ שוֹפֵ ְך חֵ ימָ ה...
יתים ּבְ נֵי עַ וְ לָה,
אֶ ת ִס ְד ֵרי חַ ּיֵינּו מַ ְשּבִ ִ
יִשמָ עֵ אל נוֹגְ סוֹתְ ,מכַלוֹת ּבְ ַי ֲעקֹב וְ נָוֵ הּו,
ִשנֵי ְ
וְ צַ הַ "ל אֵ ינ ֹו מַ ְקהֶ ה את הַ ִשנַיִ ים,
ַרק ּבְ הֵ חָ לְ צ ֹו לְ בָ עֵ ר ִקנֵי ְמ ַר ְצ ִחים
נֶאֱ סָ פְ ים "נְאו ֵֹרי ע ֹולָם"ּ ,ובְ לַחַ ץ צֶ אֱ צָ ִאים
יִשמָ עֵ אל וְ אֱ דוֹםּ ,בְ חֶ סֶ ד לְ אֻ ִמים חַ ּטָ את,
ֶשל עֲמָ לֵקְ -
ּומצַ ּוִ ים –
ּופוק ִדיםּ ,גוֹזְ ִרים ְ
ְ
מַ ְת ִרים ּומַ זְ ִה ִיריםְ .מאַ ּי ְִמים
לָסֶ גֶת מֵ ע ֲִשּיַת ִדין ּבַ אֲ סַ פְ סּופֵ י ע ֲָרב.
הֵ ם ֹלא מָ נְעּו אֶ ת שוַֹאת עַ מֵ נּו,
הֵ ם ֹלא ִהפְ ּגִ יזּו ְמ ִסלוֹתִ ,מ ְש ְרפוֹת,
הֵ ם ֹלא ִסכְ לּו אֶ ת הַ ָּתכְ נִּיוֹת לְ הַ ְשמָ ָדתֵ נּו,
הֵ ם נ ְִמנְעּו ִמלִ ְקלוֹט פְ לִ יטֵ י מַ חֲ נוֹת ,
ידי הַ כִ בְ ָשנִים,
לִש ִר ֵ
הֵ ם חָ ְסמּו נ ְִתיבֵ י הֲ צָ לָה ְ
ּומן הַ כֵ ס הַ ָקדוֹש ֶד ֶרְך כְ נ ִֵסּיוֹת הַ נו ְֹצ ִרים,
ִ
ּבְ מַ ְקהֵ לוֹת הֲ סָ תָ ה עִ ם ִמ ְסּגְ ֵדי הַ ִש ְטנָה
ּבירּושת אֲ בוֹתֵ ינּו,
ַ
מַ ִּטיפִ ים לְ ַקצוֹת ּבְ נַחֲ לָתֵ נּו,
לְ הַ ִציב אֶ ת ל ְֶחיֵנּו הַ ְמרּוטָ ה לְ ִמכְ ווֹת נוֹסָ פוֹת
ָארץ הַ ְקדו ָֹשה...
יִש ָראֵ ל ּבַ ְּתפּוצוֹת ּובָ ֶ
ֶשל ִשנְַאת ְ
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ּגּורי הַ הֶ ְמיָה ֶשל הַ ּי ֹו ָנה הַ לְ בָ נָה( ,ה)///
גִ ְר ֵירה ּבֵ ין עֲצִ יצֵ י הַ ּגִ ינָה
ֶשמָ ְצָאה לָּה ִד ָ
עַ ל ִמ ְרפֶ סֶ ת חֲ ַדר הַ ֵשנָה,
ּתּוקי הַ ָשעוֹן הַ ְמעו ֵֹרר,
ְמעִ ִירים או ִֹתי ,כְ מ ֹו ִּת ְק ֵ
לִ פְ נֵי חֲ ָדשוֹת הַ ָשעָ ה ֵשש,
יְהּודי הו ִֹמּיָה,
ִ
וַ אֲ נִי מֵ ִקיץ ּבְ נֶפֶ ש
סּוקי ַשחֲ ִרית
לְ "מו ֶֹדה אֲ נִי" ּופְ ֵ
סּוקי ְדזִ ְמ ָרה.
ֶשלִ פְ נֵי פְ ֵ
ּומו ֶֹדה אֲ נִיֶ ,שאֵ ינִי יו ֵֹדעַ ,
ִאם אֶ ְהיֶה ּגַם הַ ּיוֹם חֲ ִסין ִמיתָ ה,
ִאם ּבְ לֶכְ ִּתי לְ יַד הַ ִמ ְד ְרחוֹב,
ּבְ ַד ְרכִ י לְ בֵ ית-הַ כְ נֶסֶ ת "נַחֲ לַתַ -י ֲעקֹב"
יִתפוֹצֵ ץ אֵ יזֶ ה ִמ ְטעַ ן חַ ּבָ לָה,
ֹלא ְ
כְ פִ י ֶשזֶ ה כְ בָ ר ָק ָרה,
ּומ ְשַאלְ ִּתי -
הַ ִאם ִּתנָתֵ ן לִ י נַפְ ִשי ִ
לְ הו ִֹסיף עוֹד יוֹם אֶ חָ ד,
שּורה ֶשּטֶ ֶרם נִכְ ְּתבָ ה,
לְ הו ִֹסיף עוֹד ָ
שּורה ּבוֹכִ ּיָה א ֹו ְמעו ֶֹר ֶרת ִּת ְקוָ ה?
עוֹד ָ
ּובְ עו ֶֹדנִי ְמהַ ְרהֵ ר ּבַ צָ פּוי לִי מֵ עֵ בֶ ר לַפִ נָה,
ּובְ עו ֶֹדנִי ְמתָ אֵ ר מַ חֲ זוֹת קו ְֹרעֵ י לֵב
ֶשל הַ ְמבַ כִ ים אֶ ת הָ אֲ בֵ ָדה,
ח ֹולֶפֶ ת ִסיעַ ת עו ְֹרבִ ים ְשחו ִֹרים,
כְ ִמין מַ פְ ִציצֵ י ְק ַרעְ -ק ַרע קו ְֹר ִאים,
רּוחי,
ּובִ ְצ ִריחוֹת מָ רוֹת כַ נ ְִראֶ ה ל ֹועֲגִ ים לְ מַ פַ ח ִ
ּומ ָק ְרעִ ים אֶ ת חֶ ְשּב ֹונִי,
ְמ ַק ְר ְקעִ ים ְ
כָ כָ ה זֶ ה ּבַ ּבו ֶֹקר ּבְ לֶכְ ִּתי לְ הַ ְשלִ ים אֶ ת הַ ִמ ְניָן
הַ מַ ְמ ִּתין לִ י כְ בָ ר ּבְ בֵ ית הַ כְ נֶסֶ ת,
וְ ָשעָ ה ֶשאֲ נִי ְמלֻּוֶ ה בְ מֵ עּוף עו ְֹרבִ ים סוֹכֵ ְך זֶ ה,
עָ לַי לְ הוֹדוֹת ֶ ,שאּולַי ּבְ כָ ל זֹאת אֵ ין זֶ ה
השחוֹרוֹת,
ִמ ְניַן צוֹפְ ֵרי ְ
וְ כָ ְך אֲ נִי ַדוְ ָקא ִמ ְתמַ לֵא ִת ְקווֹת,
ֶשאּולַי לִ י זֶ ה ֹלא יּוכַל לִ ְקרוֹת...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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מַ ה ֶשֹּלא ַיע ֲֶשה הַ ֵשכֶ ל – ַיע ֲֶשה הַ ָדם( ,ו)//ּולְ פִ י ָשעָ ה הַ ָדם ֹלא נ ְִשפַ ְך מַ ְספִ יק,
וְ כָ ל עוֹד ֹלא נ ְִתמַ לְ ָאה הַ כַמּות ֶש ַּת ְספִ יק - -
אֶ ת הַ ָשלוֹם ִאי אֶ פְ ָשר י ְִהיֶה לְ הָ פִ יק...

ְשנַיִ ים אוֹחֲ זִ ים ּבְ טַ לִ ית ,וְ ִאם ֹלא יַחֲ לוֹקּו
בּורה ִהיא ֹלא ַּת ְספִ יק...
לְ כַ סוֹת אֶ ת אֲ רוֹנוֹת הַ ְק ָ
כִ י ִאם ֹלא שוֹבְ ִרים אֶ ת הַ כֵ לִ ים,
ּומַ ְמ ִשיכִ ים ּבַ ִמ ְשחָ ִקים ֶשל נ ְָקמָ ה וְ ִחסּולִ ים,
הוֹלְ כִ ים וְ כָלִ יםְ ,שנֵי הַ ְצ ָד ִדים,
ָארץ ֹלא ָּתכִ יל לְ ַקּבֵ ר אֶ ת הַ חֲ לָלִ ים...
וְ הָ ֶ
–

זָ כוֹר אֶ ת אֲ ֶשר עָ ָשה לְ ָך הַ ְסמוֹל
ַאר ְצָך וְ עַ ְמָך לִ גְ אוֹל,
ּבְ לֶכְ ְּתָך אֶ ת ְ
וְ זָ כוֹר ִּתזְ כוֹר אֶ ת ֶשעָ ָשה לְ ָך הַ ּי ִָמין
ָארץ וְ הֶ חֱ זִ יר ְשטָ ִחים,
ֶשּוִ ֵּתר עַ ל ְשלֵמּות הָ ֶ
ּובֵ ין הַ ְשמֹאל וְ הַ ּי ִָמין אֲ נִי חָ ש אֶ ת הָ ְרגָבִ ים
ַאדמַ ת מַ ּטָ עִ י,
הַ ּטו ְֹמנִים או ִֹתי ּבְ ְ
וְ ַאט ַאט נ ְִס ָּתם וְ ה ֹולְֵך הַ ּג ֹולֵל עַ ל חֲ ז ֹונִי...
ּומפַ זֵ ם :וְ הָ עִ ָקר – לְ פַ חֵ ד,
וַ אֲ נִי שוֹכֵ ב ְ
לְ פַ חֵ ד ְמאוֹד ִמן הַ כְ לָלֶ ,שפֶ ֶרץ הַ ָדם
ָאדם…
עֲלּול לְ ַש ֵּתק אֶ ת ֵשכֶל הָ ָ
"ָאז מָ ה הָ ַאלְ טֶ ְרנ ִָטיבָ ה"?
ִימי ֶשל הַ ַקו הַ ּיָרוֹק,
לְ ִה ָקבֵ ר ּבַ ְּתחּום הַ פְ נ ִ
ַאחים הַ ּיְדּועָ ה ִמכָ ל הַ זְ מַ נִים,
ּבְ ִמלְ חֶ מֶ ת ִ
א ֹו לָסֶ גֶת ִמן הַ ּיָרוֹק אֶ ל הַ ַקו הַ כָחוֹל,
יש ִּתים?
לְ אֵ י ָשם ,עָ מוֹק עָ מוֹקּ ,בְ יַם הַ פְ לִ ְ

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אֲ נִי שוֹכֵב יַחַ ד ִאּת ֹו ,עִ ם הַ נ ִָשא ּבָ אֲ לּונ ְָקה( ,ו)//הַ פָ צּועַ ּבְ בִ ְרכ ֹו ,לָהַ לְ וָ יָה ֶשל ִא ְשּת ֹו...
יְּתה לְהַ ְרגִ יעַ אֶ ת יְ תוֹמָ יו,
אֲ נִי חוֹזֵ ר ִאּת ֹו הַ ּבָ ָ
יִש ָראֵ ל לְ דוֹרוֹתָ יו...
ַארּגֵן מֵ חָ ָדש כְ ַאלְ מָ ן ְ
לְ ִה ְת ְ
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אֲ נִי ִמ ְתחַ ּבֵ א יַחַ ד ִאּת ֹו ,עִ ם הַ ִּתינוֹק ּבְ בֵ ית ִמ ְד ָרש ֹו,
כְ ֶשהּוא ְממַ לְ מֵ ל ִשבְ ֵרי ְּת ִהילִ ים לְ הַ ִציל אֶ ת נ ְִשמָ ת ֹו
מֵ ִרסּוק אֵ יבָ ִרים ֶשהּועָ פּו כְ מ ֹו ִמכָל ּבְ נֵי ִמ ְשפַ ְחּת ֹו,
ְמנַחֲ ִמים אוֹתָ נּו ּבַ ֵשם הָ אֶ חָ ד ַ -דוְ ָקא ּבַ ֵשם "נ ְֶחמָ ד"?...
אֲ נִי שוֹתֵ ת ָדם ִמצַ ּוָ אר ֶשנ ְֶח ַּתְך ּבְ סַ כִ ין הַ ְמחַ ּבֵ ל,
כְ ֶש ִה ְש ָּתעַ ְר ִּתי עָ לָיו ּבְ עוֹד ֹו מַ ְמ ִשיְך לְ חַ סֵ ל,
ּיְהּודי
ִ
וְ ָד ִמי הַ ְדרּוזִ י ִמ ְתעָ ֵרב עַ ד ַּת ְמ ִצית ּבַ ָדם הַ
הַ ִנּגָר י ְַח ָדיו ּבְ כָל מַ ְחסוֹם ,כְ בִ יש וְ ַד ְרכֵי-עָ פָ ר...
אֲ נִי נֶחֱ לָץ עִ ם הַ חֲ ֵר ִדים לְ י ֶַשע וַ הֲ צָ לָה ַאחֲ ֵרי מוֹת,
ישא הַ ְמל ֶַקטֶ ת ְמכִ יתוֹת ּבָ ָשר וַ עֲצָ מוֹת,
לַחֶ בְ ָרה ַק ִד ָ
כוֹבֵ ש ּבְ קו ִֹשי אֶ ת הַ ּבְ ִחילוֹת לְ מַ ְראֶ ה הַ זְ וָ עוֹת,
ּומ ְת ַק ֶשה לְ הַ ְצ ִדיק ִדינ ֹו ֶשל אֱ לוֹהֵ י ְצבָ אוֹת...
ִ
וְ ַאחֲ ֵרי כָ ל הַ הַ לְ וָ יוֹת אֲ נִי מּוזְ מָ ן ל ִַדּיּונִים
מּומ ִחים" – ּבִ ְטח ֹונִים ,אֲ ָק ֵדמָ ִאים,
עִ ם הַ " ְ
הּוט ְרחּו ִמ ִמגְ ַדל הַ ֵשן ,נִבְ חָ ִרים ֶשנִכְ ְשלּו,
ֶש ְ
וְ עוֹד ִמי ֶשהָ יּו וְ חוֹלְ ִמים עַ ל הָ "אוֹפֶ ק הַ ְמ ִדינִי"
וְ כָ ְך אֲ נִי נ ְֶחסָ ם ּבְ מָ בוְֹך הַ הַ צָ ע ֹות לְ פִ ְתרוֹנוֹת,
נ ְִק ָרע ּבֵ ין גִ ישוֹת ֶשל ְּתגּובוֹת,נ ְָקמוֹת וְ הַ כְ ָרעוֹת,
ְמסֻ ּבָ ְך לְ ֹלא מוֹצָ א מֵ הַ ְמצּוקוֹת הַ מּוסָ ִרּיוֹת
הַ פו ְֹרמוֹת ִחדּוש ִר ְקמַ ת חַ ּיִ ים ּבְ אֶ ֶרץ ָאבוֹת...
לִ כְ או ָֹרה ַא ְח ד ּו ת אַ ְך לְ מַ ע ֲֶשה חַ ד ּו ת
ּבֵ ין ָרמ ֹות ,מַ עֲמָ דוֹת ,פַ ע ֲֵרי-הַ כְ נָסוֹת,
ִצבְ יוֹן הַ ּגֵרּות וְ ִהפָ ְרדּות מֵ עוֹל הַ ִמ ְצווֹת ּבַ ּיַהֲ דּות...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אֲ נִי מָ שּול לִ ְספוֹג (ו)///יִסּורים -
ִ
הַ סוֹפֵ ג צָ רוֹת וְ
נ ְִסחָ ט ,נ ְִמחָ ץ ,מֻ ַּתש
ּומכָל הָ עֲבָ ִרים
ּבפְ נִים ִ
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אֲ נִי מָ שּול לֶעָ פָ ר
הַ נָדוֹש ,הַ מֻ ְשפָ ל וְ ָרמּוס
ּבְ ִמ ְד ַרס ְמחַ ּבְ לִ ים ַאכְ זָ ִרים
ּומכָל הָ עֲבָ ִרים
ּבִ פְ נִים ִ
אֲ נִי מָ שּול לַכוֹכָ בִ ים
ְקּומים,
הַ ִמ ְתפו ְֹצ ִצים ּבְ מֶ ְרחָ בֵ י י ִ
דו ְֹרכִ ים ,מַ זְ ִה ִירים וְ כָבִ ים
ּומ ִשיכוֹת עֲבָ ִרים
ִמ ְשחוֹר פְ נִים ְ
אֲ נִי מָ שּול ַלּיָם
לְ יַם ֶשל ְשכוֹל וְ ִת ְקווֹת,
צ ֹולֵל וְ צָ ף ּבְ סַ עֲרוֹת הַ ּי ִָמים
ּבְ מַ עַ ְרּבוֹלוֹת וְ רּוחוֹת אֵ יתָ נִים
אֲ נִי מָ שּול לְ מַ ד-לַחַ ץ
הַ ִמ ְתנו ֵֹדד ּבֵ ין חּולְ שוֹת וְ ִסכּונִים
וְ הַ ָד ִמים זו ְֹר ִמים ּבָ עו ְֹר ִקים
יקים
ּבְ לַחֲ צֵ י פְ נִים וְ חּוץ מַ זִ ִ
אֲ ִני מָ שּול לְ ח ֹולֵם
עַ ל ְספוֹג וְ עַ ל עָ פָ ר
עַ ל כוֹכָ בִ ים ּומַ ד-לַחַ ץ
סוֹפֵ ג וְ נ ְִסחָ טָ ,דרּוְך וְ נ ְִרמָ ס,
ּומ ְתפוֹצֵ ץ,
צָ ף וְ צ ֹולֵלִ ,מ ְתנַפֵ חַ ִ
ח ֹולֵם וְ נֵעוֹר לְ בַ לָהוֹת הַ הוֹוֶ ה...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 ְש ִחיתּות ִהיא הֲ פָ ַרת כָל כְ ָללֵי הָ ִאישּות( ,ו)6/ּושָאר עֲבֵ ירוֹת
ִהיא כ ֹו ֶללֶת ּגַם ּגֵזֶ ל וְ חָ מָ ס ְ
ֶשאֵ ינָם נוֹגְ עִ ים ַרק לְ ִדינֵי מָ מוֹנוֹת
אֶ לָא לְ כָל ְּתחּומֵ י הָ ע ֲָריוֹת,
לְ ִה ְתפַ ְשטּות הַ זְ נּות ּבַ הֲ מוֹנוֹת,
לַּבְ עִ יטוֹת הַ ְשמֵ נוֹת ֶשל ּבַ ֲעלֵי הַ ּיְכוֹלוֹת...
נָכוֹן ֶש ְש ִחיתּות ִהיא ַד ְרכ ֹו ֶשל כָל ּבָ ָשר,
אֲ בָ ל נָכוֹן הַ ָדבָ ר ּבְ עִ ָקר – לְ גַּבֵ י כָל ָשר,
כִ י לְ ִמנְעַ מֵ י הַ ִשלְ טוֹן הּוא נִגְ ָרר,
ּומ ֶד ֶרְך הַ ּי ָָשר הּוא כַמּובָ ן סָ ר,
ִ
ָאדם
ּוכְ בָ ר ִה ְמלִ יץ הֶ חָ כָם ִמכָ ל ָ
לְ כָ ל מֶ לְֶך ,רוֹעֶ ה ,מַ נ ְִהיג וְ שו ֵֹרר ּבָ עָ ם:
" ָידֹעַ ֵּת ַדע פְ נֵי צֹאנֶָךִ ,שית לִ ּבְ ָך ַלע ֲָד ִרים" -
מּושחָ ִתים אֵ ינָם פ ֹונִים – ֹלא ַלנָכִ יםֹ,לא לַמּובְ טָ לִ ים,
אֲ בָ ל ְ
ֲשּוקים ִמכַ לְ ָכלַת נְגִ ִידים,
ֹלא לַהֲ מ ֹונִים הָ ְרעֵ בִ ים וְ ֹלא ַלע ִ
ּושלִ יחֵ יהֶ ם הָ עַ ְס ָקנִים ִמכָ ל הַ סּוגִ ים,
מּושחָ ִתים ְ
כִ י הַ ְ
ִמפְ גִ ישוֹת נ ְִמנָעִ יםִ ,ממַ ּגָעִ ים הֵ ם ֶנע ֱָד ִרים,
יקּורים ּבְ ִמ ְשכְ נוֹת ע ֹונִי ַרגְ לֵיהֶ ם מַ ִד ִירים,
ִ
ִמּבִ
וְ ַרק ּבְ טוֹבַ ת עַ ְצמָ ם הֵ ם ְמעּו ְנ ָינִים...
מּושחָ ִתים הֵ ם הַ ּבִ ְרי ֹונִים ,שו ְֹד ֵדי קּופוֹת הַ צִ יּבּור,
כִ י הַ ְ
יתים ֵשירּותֵ י ּבְ ִריאּות וְ ִחינּוְך,
מַ נ ְִהיגִ ים הַ מַ ְשּבִ ִ
יאים
ּבַ זְ ּבְ זָ נִים הַ ְמשּוכָ נִים ֹלא ּבִ ְצ ִריפֵ י נ ְִש ִ
אֶ לָא ּבִ ְמלוֹנוֹת פְ אֵ ר ,זוֹלְ לֵי מַ ע ֲַדנִים ,או ְֹרחֵ יֶ -קבַ ע
ּבִ ְסעּודוֹת ְמלָכִ ים,מּוזְ מָ נִים ִראש ֹונִים לְ כָ ל הַ מוֹפָ עִ ים,
עֲמּוסֵ י הַ זְ מָ נוֹת לִ וְ עִ ידוֹת וְ ק ֹונְגְ ֶר ִסיםְ ,שלִ יחֵ י עַ ְצמָ ם
וְ ַש ָד" ִרים ֶשל ִא ְרגּונֵי אֶ בְ י ֹונִים ,מוֹכְ סֵ י אֲ חּוזִ ים
ּוק ָרנוֹת ִסּיּועַ ַלנִזְ ָק ִקים...
ִממַ גְ ּבִ ּיוֹת ְ
קּודים
"הָ רוֹעִ ים" הֵ ם הַ ְמ ֵרעִ יםּ ,וכְ ֶשּבַ ֲעלֵי ִתפְ ִ
ִיחים אֶ ת חוֹבָ תָ ם,
ִמ ְתכַ חֲ ִשים ּומַ זְ נ ִ
הֲ ֵריהֶ ם מַ ְטּבִ יעִ ים ּבְ ִה ְתנַהֲ גּותָ ם
אֶ ת חוֹתַ ם ְש ִחיתּותָ ם עַ ל צֹאן מַ ְרעִ יתָ ם…
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-

ּומזֻמָ ן לְ ִה ְתיַחֵ ד עִ ם אֱ לוֹהַ י( ,ה)/6/
ּבְ ַד' אַ מוֹתַ יִ ,ה ְננִי מּוכָן ְ
ּות ִמיהָ ה,
לִשאֵ לָה ְ
לְ יִחּוד ְּתפִ לָה ,לְ ִשיחָ הְ ,
לְ בַ ָק ָשה ּוכְ נִיעָ ה,א ֹו לְ ֶרגַע ֶשל ִה ְתעַ צְ מּות עִ ם הָ אֱ מּונָה,
ָארהִ ,רבְ בוֹת עַ ם ּומַ ְקהֵ לָה,
אֵ ינִי אוֹהֵ ב הֵ יכָ ל ִּתפְ ָ
כִ י ָשם לָרוֹב ַדעְ ִּתי מּוסָ חָ ה,
אֵ ינִי צָ ִריְך לִ ְקהַ ל עַ ם וְ הַ ְד ַרת ְמלּוכָ ה,
ּודמָ מָ ה,לְ כִ ּבּוש פָ נִים ּבַ ַק ְר ָקע...
יקה ְ
אֵ לָא לִ ְש ִת ָ
אֲ נִי יו ֵֹדעַ ֶ ,שאֲ נִי צָ ִריְך ל ַָדעַ ת לִ פְ נֵי ִמי אֲ נִי עוֹמֵ ד,
אֲ נִי יו ֵֹדעַ ֶ ,שעָ לַי לָחּוש ֶש ה ּו א נ ֹוכֵחַ ּבְ כָל ֶשאֵ לְֵך וְ אֶ פְ נֶה,
ָארץ כְ בוֹד ֹו,
ֶשהּוא מֵ ִציץ ִמן הַ חֲ ַרכִ יםֶ ,ש ְמלוֹא כָ ל הָ ֶ
כ ֹולֵל ַד' אַ מוֹתַ י ּבְ כָל מָ קוֹם ּובְ כָל זְ מַ ן ֶשאֶ ְהיֶה,
לְש ִהי ֶשל ְשכִ ינָה ְשרּויָה ּגַם ּבְ פִ נ ִָתי,
ֶשפְ ִריסָ ה כָ ֶ
אֲ בָ ל אֲ נִי מַ כִ יר וְ יו ֵֹדעַ ֶ ,שהַ כוֹל ּגַם נ ְִדחָ ק וְ נ ְִשכָ ח,
לְ פִ ְר ֵקי זְ מָ ן ְקצָ ִרים א ֹו אֲ רֻ כִ יםֶ ,שלָהֶ ם אֵ ינִי נִזְ ָקק,
וַ אֲ נִי מַ כִ יר וְ חָ ש,כִ י אֵ י ֶננִי ְמסֻ ּגָל
לְ ִה ָשאֵ ר ּבְ פִ ְסּגַת הָ הָ ר,כִ י ָקצָ ר כוֹחַ נ ְִשימָ ִתי,
כִ י סַ פָ ק כוֹחַ ִקּבּולִ י אֵ ינ ֹו ַדּיִי
לּותי,
לִ ְש ִאיפַ ת הוֹד ֶשגֶב ְמרוֹמֵ י ִה ְתעַ ִ
כִ י הַ סָ פֵ ק הָ עֲמָ ל ְֵקי ְמזַ נֵב ִמ ֵדי פַ עַ ם ּבְ חֶ לְ ָק ִתי,
ּולְ פִ יכָ ְך אֲ נִי צ ֹונֵחַ ּומַ ְשפִ יל ל ֶָר ֶדת,לְשוֹטֵ ט ּבְ שּו ֵלי ע ֹול ִָמי,
ּבַ ּגֵיָאיוֹת הָ עֲמּומוֹת הַ ְמ ַשעְ ְממוֹת ֶשל חַ ּיֵי נַפְ תּולִ י,
חּושי לִ ּבִ י,
וְ כָ ְך קו ֶֹרה ,כְ מ ֹו ּבְ מֵ ֵ
כְ מ ֹו ּבַ עֲלִ ּיוֹת וְ הַ יְ ִרידוֹת ֶשל לַחַ ץ ָד ִמי,
ַארּגָעָ ה,
יִחּודי ְ
ֵ
ָשאֲ נִי זָ קּוק לְ ִת ְרּגּולֵי הַ ְחיָָאה ,לְ
לִשמָ ּה ,לְ יִחּוד ֶשל יִ ְרָאה וְ ַאהֲ בָ ה,
לְ חַ ֵדש פְ עִ ימָ ה ְראּויָה ְ
חּודּה ֶשל ִה ְתנו ְֹדדּות ּבֵ ין ְספֵ קוֹת וְ אֱ מּונָה
וְ עַ ל ָ
ִמ ְש ָּת ַרעַ ת יְ ִריעַ ת חַ ּיַי ּבְ לִ י הֶ ֶרף ּולְ ֹלא הַ ְרפָ יָה...
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ִ -מ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם

ּו ִמ ְת מַ לְ ִא י ם (ו)//

7/6/

כְ ֶש ְק ִצינֵי ִמ י ל ּו ִא י ם ְמעו ְֹד ִדים סַ ְרבָ נִים
ּומ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם
אֲ נִי מַ ְרּגִ יש ֶשָאנּו הוֹלְ כִ ים ִ
ירי הַ ַשּבַ "כ ְמ ר ֹו ְק ִנ י ם נִצְ חוֹנוֹת ָק ִשים
כְ ֶשּבְ כִ ֵ
אּושים
אשים ּבְ ִ
אֲ נִי מַ ְרּגִ יש ֶשָאנּו ִמ ְת מַ לְ ִא י ם ּבְ ָר ִ
כְ ֶש ִסכּו ֵיי הַ ָשלוֹם ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ּבִ גְ לַל הַ ְמ ִדינ ִָאים
ִמ ְת מַ לְ ִא י ם הַ ְשמָ א ָלנִים ּבְ ַאהֲ ָדה לַפַ ל ְֶש ִתינ ִָאים
ירה ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם מֵ אֲ נ ִָשים רו ְֹק ִדים
כְ ֶש ְרחוֹבוֹת הַ ּבִ ָ
אֲ נִי מַ ְרּגִ יש ֶשהֵ ם ִמ ְת מַ לְ ִא י ם ּבְ ִסּיּוטֵ י פְ חָ ִדים
יִש ָראֵ ל ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ִמנֶאֱ מָ נּות ֵרעִ ים
כְ ֶשעַ ְרבִ ּיֵי ְ
ִמ ְת מַ לְ ִא י ם חּוצוֹתֵ ינּו ּבְ סּוסֵ י ְטר ֹויָה ֶשל ְמפַ ּגְ עִ ים
ּתּושּיַת ְמבוֹכִ ים
כְ ֶשנְגִ ִידים וְ כַ לְ כְ ָלנִים ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ִמ ִ
ַאחים
ִמ ְת מַ לְ ִא י ם הַ ִמ ְספָ ִרים ֶשל מּובְ טָ לִ ים ּופַ ע ֲֵרי ִ
ּומפְ עָ לִ ים
ַארצֵ נּו ַּתע ֲִשּיוֹת ִ
כְ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם מֵ ְ
הֵ ם ְמ מַ לְ ִא י ם אֶ ת ַרוְ חַ ת הַ ְשכֵ נִים הָ עֲמֵ לִ ים
ְהּודים הַ פו ְֹר ִשים
כְ ֶשהַ ְמ ָש ִקים ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ִמפ ֹועֲלִ ים י ִ
הֵ ם ִמ ְת מַ לְ ִא י ם ּבְ פ ֹועֲלִ ים זָ ִרים כְ יו ְֹר ִשים
כְ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ּבָ ֵּתי ּבְ עָ לִ ים מַ כִ ים וְ רו ְֹצ ִחים
ִמ ְת מַ לְ ִא י ם הַ ְמעוֹנוֹת ֶשל נ ִָשים וִ יל ִָדים מּובְ ָר ִחים
כְ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ּבְ נֵי הַ נוֹעַ ר ִממו ֶֹר ֶשת ָאבוֹת
ִמ ְת מַ לְ ִא י ם מ ֹועֲד ֹונֵיהֶ ם ּבִ זְ ִמירוֹת חֲ ָדשוֹת
כְ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם חֲ לוֹמוֹת הַ ָשלוֹם – ַא ְך ָש וְ א
לְ ִה ְת מַ ֵל א ּבְ צִ יפִ ּיוֹת לְ ִה ְתּג ְַשמּותָ ם עַ כְ ָש י ו
ירה ְקדו ָֹשה
ַארצֵ נּו מֵ אֲ וִ ָ
כְ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ְשמֵ י ְ
ישה
רּורית ְש ִחיתּות ְמבִ ָ
ִמ ְת מַ ֵל א ת הֲ וָ יָתֵ נּו ּבְ עַ כְ ִ
כְ ֶש ִמ ְתרו ְֹקנִים הַ מַ ְצּבֵ ִרים מֵ אֶ נ ְֶרגְ יוֹת ּבִ ּטָ חוֹן וְ אֱ מּונָה
ִמ ְתמַ לְ ִאים הַ מַ ְשּבֵ ִרים ּבְ חַ ּיֵי הַ מּוסָ ר וְ הַ חֶ בְ ָרה
ִמ ְתרו ְֹקנִים הַ מֶ ְרחָ בִ ים,כ ֵָרי הַ ֶד ֶשא ,הָ ִאילָנוֹת ,הַ צְ מָ ִחים
ּומג ְָר ֵדי הַ ְשחָ ִקים
ּומ ְתמַ לְ ִאים ִמגְ ְר ֵשי הַ חֲ ִנּיָה מֶ ְרכְ זֵ י עֲסָ ִקים ְ
ִ
ִמ ְתרו ְֹקנִים הַ מַ אֲ ג ִָרים ֶשל הַ מַ יִם הַ חַ ּיִ ים,
ִמ ְתרו ְֹקנִים מּוצָ ֵרי הַ מָ זוֹן הַ ִּטבְ עִ ּיִ ים,
ִמ ְתמַ לְ ִאים הַ ְשפָ כִ ים,
הַ ְד ָשנִים הַ מַ ְרעִ ילִ ים וְ זוֹהֲ מַ ת חוֹפִ ים
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יוֹם הַ ִּמיתָ ה עוֹמֵ ד לִּ ְמ ַראשוֹתַ י( ,ה6/5/ )111/וַ עֲצִּ ימּותָ ּה שֶ ל הַ תְ חּושָ ה –
ָאמנָם בְ עַ צְ מוֹתַ י,
חֲד ָּורה ְ
אֲבָ ל אֵ ינָּה מַ ְשפִּ יעָ ה עָ לַי,
כִּ י אֵ ינִּי ְמשַ נֶה אֶ ת הֶ ְר ֵגלַי,
ִּקצְ בַ ת חַ יַי תְ לּויָה בְ מַ עֲשַ י,
ַאש ַראי
פֵרעוֹן הָ ְ
לְ פִּ יכְָך י ִָּדחֶ ה ְ
לְ עוֹד כַמָ ה שָ נִּים לְ פָ נַי...
וְ זֹאת עֲצָ תִּ י לְ כָל יו ְֹדעַ י –
לְ הִּ תְ עַ לֵם! לְ הַ ְמ ִּשיְך לְ הִּ תְ קַ דֵ ם !
לְ הִּ שָ אֵ ב ּולְ הִּ תְ קַ יִּ ם
ֲלּומים הַ ִּמתְ עַ לְ ִּמים,
ִּמכוֹח הָ ע ִּ
וְ ֹלא לְ הִּ תְ נַהֵ ג כְ גֶבֶ ר זָקֵ ן...
כָמ ֹונִּי – כָמוָֹך עֲבוֹר ַנעֲבוֹר
אֶ ת כָל הַ שְ לַבִּ ים בְ עֵ מֶ ק עָ כוֹר -
ִּמיַלְ דּות לְ בַ גְ רּות,מֵ ַרּוָ קּות לְ ַאבְ הּות
ּובְ עֶ זְ ַרת הַ שֵ ם הִּ גַעְ נּו לְ סָ ב ּו ת,
מַ ה נוֹתַ ר ? לְ הִּ זָהֵ ר -
ִּמ ְשלַב הַ הִּ סְ תָ אֲבּות...
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ָאנּו שָ ִרים ְבכָל יֹום (ה)////כִי ֹלא קָ ם ְבי ִשְ ָראֵ ל כְמ ֹּשֶ ה עֹוד -
מַ נְהִ יג מָ שּוי מֵ עַ נְו ַת מַ נְהִ יגּות,
נָבִיא שֶ אִ פֵס י ֵשּויֹות עַ צְמֹו ,
ָאדָ ם גָדֹול ָבעֲ נָקִ ים ,אֲ בָל שַ ח ַגבְהּות,
עָ נָו שֶ ְב"מִ י ָאנֹוכִי"? בִּטֵ ל הִ תְ נַשְ אּות,
מַ נְהִ יג שֶ נָמַ ס ְכנֵר לִפְ נֵי אֲ בּוקָ ה,
שֶ דָ חָ ה שְ לִיחּות ,שֶ ב ַָרח מִ כְהּונָה,
שֶ הִ קְ טִ ין עַ צְמֹו ו ְהִ תְ עַ לָה לְאִ יש אֱ לֹוהִ ים,
שֶ הִ תְ ו ַדַ ע לְאֵ ש-הַ ּסְ נֶה הַ בֹועֶ ֶרת ַבלֵב
ּובְאֱ מּונַת-אֹומֶ ן ָרעָ ה צ ֹּאן מַ ְרעִ ית...
ו ְָאנּו שָ ִרים וְנָשִ יר ְבכָל יֹום -
ְלו ַאי וְי ָקּומּו גַם לָנּו
שָ ִרים שֶ ּיִלְמְ דו מַ שֶ הּו מִ מֶ ּנּו,
שָ ִרים ּומַ נְהִ יגִים מִ מַ נְהִ יגֵי י ָמֵ ינּו
סֹור ִרים ו ְאֵ ינָם מִ שְ תָ ְר ִרים,
שֶ אֵ ינָם ְ
שֶ ּיָקּומּו כָאֵ לֶה שֶ עֲ לֵיהֶ ם י ַ ְצבִיעּו
כִי דְ בֵקִ ים הֵ ם בְמַ שֶ הּו מִ מֶ ּנּו,
צֹורחֵ י בְחִ ירֹות ְבגַאֲ ו ַת שְ ָר ָרה :
ֹלא ְ
"אֲ נִי אֲ נַּוֵט ,אֲ נִי אֲ נַהֵ ל מו"מ,
אֲ נִי הּוא שֶ … ,אֲ נִי ו ְאֵ ין ִבלְתִ י",
מַ שֶ הּו שֶ בְמַ שֶ הּו מִ מ ֹּשֶ ה –
לִהְ יֹות מְ שּוי ִים מֵ הַ מַ י ִם הַ מָ ִרים
שֶ ל הִ תְ נַּצְחּויֹות ו ְתַ אֲ ו ַת הִ שְ תָ ְררּות,
כָאֵ לֶה שֶ ּיָקּומּו אֶ ל ַאחֵ יהֶ ם ל ְִראֹות בְסִ בְלֹותָ ם,
ו ְֹלא ַרק לִקְ נֹותָ ם בְפִ תּוי ֵי תַ עֲ מּולָתָ ם,
כָאֵ לֶה שֶ אֵ ינָם מֹוכ ְִרים בֶהָ מֹון
אֶ ת מַ ְרכֹולֶת אִ ישִ ּיּותָ ם ,אֶ ת רֹומְ מּות מַ עֲ לָתָ ם ,
כָאֵ לֶה הַ ּסֹונְטִ ים ּובֹוחֲ לִים ְבכָל אֹותָ ם
מַ נְגְנֹונֵי תַ עֲ מּולָה ו ְסֹוכְנּויֹות פ ְִרסֹומֶ ת ו ַהֲ פָקָ ה,
הַ מְ פִ יצִים אֶ ת דְ יֹוקְ נָאֹותֵ יהֶ ם בְתִ פְ אֹורֹות הַ בְטָ חָ ה
ּו ְבכָל י ְכֹולֶת לְהַ עֲ נִיק שָ לֹוםְ ,רו ָחָ ה ּובִטְ חָ ה,
כָאֵ לֶה שֶ אֵ ינָם מְ תַ חֲ ִרים בְהַ שְ מָ צֹות הַ ּי ְִריבִים,
בְהַ שְ חָ ַרת פָ נִים שֶ ל שְ ָאר הַ מּועְ מָ דִ ים,
בְהַ ְל ָבנַת פָ נִים ּוְ ְבגִּנּויים שֶ ל כָל סּוגֵי הַ ְּצבָעִ ים...
אֵ ין גְדֻ לָה אֶ לָא בְמָ קֹום שֶ מְ צּוי ָה עַ נְו ָה,
ו ְאֵ ין גְדֻ לָה אֶ לָא לְמַ נְהִ יג ְכבַד פֶה וְלָשֹון,
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הַ מַ שְ כִיל לְדַ קְ דֵ ק בְדִ ִ
בּורים,
הַ מֵ יטִ יב לִהַ חֲ ִריש ּולְהִ מָ נַע מִ גִלּוי ִים,
הַ מֵ בִין כֵיצָד לְהַ סְ ִתיר ּולְעַ מְ עֵ ם הִ גּוי ִים,
פֹורשִ ים
ָאנּו שָ ִרים וְנָשִ יר ִלכְבֹודָ ם שֶ ל מַ נְהִ יגִים ְ
מִ ּצ ֶֶרמֹונְיֹות שֶ ל נֹו ְכ ִרים,מִ לַהֲ טּוטֵ י בְחִ ירֹות,
מֵ הִ שְ תַ בְחּויֹות עַ צְמִ ּיֹות שֶ ל ִפּיֹות
מְ דַ ב ְֵרי עָ ָתק ּומְ ַבזְ ְבזֵי הֹון עָ תֵ ק...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אִ ם  /רודיארד קיפלינג (תרגם :יעקב נימן) (ו)//0/אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לָשֵ את אֶ ת ר ֹּאשְ ָך כְשֶ אֵ לֶה מִ סְ בִיבְָך
מְ אַ בְדִ ים אֶ ת ר ֹּאשָ ם ו ְתֹולִים אֶ ת הָ ַאשְ מָ ה בְָך,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לִסְ מֹוְך עַ ל עִ צְמְ ָך
לַמְ רֹות הַ ּסְ פֵקֹות שֶ ֻכלָם מַ ּטִ ילִים בְָך,
ו ְעִ ם ז ֹּאת גַם לְהִ תְ חַ שֵ ב בִסְ פֵקָ ם,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ ָגל לְהַ מְ תִ ין
ו ְֹלא לְהִ תְ יַגֵעַ ִב ְגלַל הַ הַ מְ תָ נָה,
אֹו לִהְ יֹות מְ ֻרמֶ ה ו ְֹלא לְהִ זָקֵ ק לְמִ ְרמָ ה,
אֹו לִהְ יֹות שָ נּוא מִ ְבלִי לְהִ תָ פֵ ס לְשִ נְָאה,
אַ ְך גַם ֹלא לְהִ תְ חַ זֹות כְטֹוב מִ דַ י אֹו חָ כָם;
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לַחֲ לֹום
מִ ְבלִי לְהִ שְ תַ עְ בֵד לַחֲ לֹומֹותֶ יָך,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לַחֲ שֹוב
מִ ְבלִי שֶ מַ חֲ שָ בֹותֶ יָך י ִהְ יּו מַ טְ רֹותֶ יָך,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לְהִ תְ מֹודֵ ד עִ ם שָ שֹון ו ְָאסֹון
ּולְהִ תְ י ַחֵ ס בְשָ ו ֶה לַּנֹו ְכלִים הַ שְ נַי ִם,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לִשְ מֹועַ סִ לּופִ ים שֶ ל אֲ מִ יתֶ יָך
ע"י ַרמָ אִ ים הַ לֹוכְדִ ים בָהֶ ם אֶ ת הַ ּטִ פְ שִ ים,
אֹו לְהִ ּוָכַח בְשִ בְרֹון הַ דְ ב ִָרים שֶ ּנָתַ תָ נַפְשְ ָך עֲ לֵיהֶ ם
ו ְ ִלגְחֹון ו ְ ִלבְנֹותָ ם מֵ חָ דָ ש בְאֶ מְ צָעֶ יָך הָ ְרצּוצִים,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לַעֲ רֹום אֶ ת נִצְחֹונֹותֶ יָך
לַעֲ ֵרמָ ה ַאחַ ת ּולְסַ כֵן אֹותָ ּה
בִמְ חִ י ז ְִריקַ ת הֶ ּטֵ ל ַאחַ ת,
ְלאַ בְדָ ה ּולְהַ תְ חִ יל הַ כֹול מֵ חָ דָ ש
מִ ְבלִי לְהַ שְ מִ יעַ עַ ל אֹובְדָ נְָך מִ לָה ַאחַ ת,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לָכֹוף אֶ ת ִלבְָך,עֲ ָצבֶיָך וְגִידֶ יָך
לְשַ מֵ ש אֹותְ ָך עַ ד כְלֹות ּובְלֹות,
ּוכְשֶ אַ תָ ה מְ ֻרקָ ן מִ כָל ו ָכֹול,
פְ ָרט לְכֹוחַ הָ ָרצֹון ,
ְלהַ כ ְִריעַ אֹותָ ם לֵאמֹור :נַמְ שִ יְך לַמְ רֹות הַ כֹול!
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לְהִ תְ עָ ֵרב בֶהָ מֹון
וְלִשְ מֹור עַ ל מִ דֹותֶ יָך ּומַ עֲ לֹותֶ יָך,
אֹו לְהִ תְ רֹועֵ עַ עִ ם מְ ָלכִים מִ ְבלִי לְאַ בֵד קְ שָ ִרים ,
אִ ם י ְדִ ידֶ יָך ו ִִיריבֶיָך אֵ ינָם י ְכֹולִים ִלפְגֹועַ ְבָך,
אִ ם ֻכלָם י ְכֹולִים לִסְ מֹוְך עָ לֶיָך
אֲ בָל ֹלא בְהַ ְגזָמָ ה מְ ֻרבָה,
אִ ם אַ תָ ה מְ סֻ גָל לְפַ ּצֹות ֶרגַע ִבלְתִ י נִסְ לַח
בְשִ ישִ ים שְ נִּיֹות מֵ רּוץ מֶ ְרחָ ק מֹועִ יל -
ָארץ וְכָל אֲ שֶ ר בָעֹולָם,
לְָך הִ יא הָ ֶ
יָתֵ ר עַ ל כֵן – אַ ָּתהּ ,בְ נִי ,הּוא הָ ָאדם
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יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

זִ ְק ָנ ה ּו ְנ ע ּו ִר י ם (ו)//6/(בהשראת שייקספיר)

7/7/

זַ עֲפַ ת זִ ְקנָה תַ ְצ ִחיחַ ְצחוֹק
ְעּורים ַּת ְצ ִהיל ּבְ לִ י-חק
וְ עֶ ְדנַת נ ִ
ֲע ָננָה עַ ל פְ נֵי זִ ְקנָה תָ עִ יב
ְעּורים ֶשמש תרהיב
ּובִ ְשמֵ י נ ִ
ְעּורים – ּבִ כְ ָרה ַק ָלה ,אֲ לּופַ תְ -משּובה
נ ִ
זִ ְקנָה – מֵ רּוצָ ה ָכלָהְ ,רדּופַ ת ְּתשּובָ ה
ְעּורים יִ לְ הֲ טּו ּבְ עוז
אֲ בִ יבֵ י נ ִ
וְ חַ ְש ַרת זִ ְקנָה זָ הֳ ָרם ִּתגְ נוֹז
ְעּורים יִ ְרהֲ טּו ּבְ ִש ָקתוֹת סַ ָכנָה
ְדמֵ י נ ִ
מֵ עו ְֹר ֵקי זִ ְקנָה יָזּובּו זְ ִהירּות וְ הַ ְס ָכנָה
זִ ְקנָה ִת ְצהַ ב וְ ִת ְר ַקב כְ ַשלֶכֶ ת
ְעּורים לִ ְרכַ ב י ְַחפְ צּו וְ ָל ֶלכֶת
נ ִ
ְעּורים – חוֹם וְ חוֹמָ ה
הַ נ ִ
הַ זִ ְקנָה ָ -ק ָרה ּוכְ נּועָ ה
ּותנּומָ ה
הַ זִ ְקנָה – ְתנּוחָ ה ְ
ותנּופָ ה
ְעּורים – ְּתעּופָ ה ְ
הַ נ ִ
ְעּורים – אַ ֶּתם מַ ְשַאת נַפְ ִשי,
נ ִ
זִ ְקנָה – מַ ס אַ ְּת ,לְ ִה ְש ַּתמֵ ט ִאי אֶ פְ ִשי...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"-סַ ָכנָה כָאן ב ֹונִּים" – (ה – 15/ו)5/
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אֵ לּו הַ ְשל ִָּטים הַ מַ זְ הִּ ִּירים אוֹתָ נּו כָל הַ שָ נִּים,
ַארצָ ה כְ בָ נִּים-ב ֹונִּים,
ִּמזְ מָ ן שֶ בָ אנּו ְ
וְ הַ ְשל ִָּטים מַ זְ הִּ ִּירים :סַ ָכ ָנה! הִּ ָזהֲרּו ִּמסַ כִּ ינִּים!
סַ כִּ ינֵי הַ יִּ ְש ְמעֵ אלִּ ים נְעּוצִּ ים בְ ִּר ְקמַ ת הַ בִּ ְנ ָינִּים,
ּומתְ נַכְ לִּ ים
ַארצָ ה הֵ ם דו ְֹק ִּרים ִּ
ּומֵ ָאז בוֹאֵ נּו ְ
לְ הַ ִּקיז ָד ִּמים,
יהּודים...
ַארצֵ נּו כִּ ִּ
לְ מוֹטֵ ט זְ כּותֵ נּו עַ ל ְ
סַ ָכנָה ! כָאן ב ֹונִּים גַם הֶ סְ כ ִֵּמים –
הֶ סְ כֵמֵ י מַ ְחתֶ ֶרת  -הַ ְמסַ כְ נִּים אֶ ת הַ ְמקו ְֹמ ִּמים
ּומ ְש ֵרפוֹת
ּומ ִּדינָה ִּמפְ ָרעוֹת ִּ
עַ ם ְ
שֶ ל עַ ִּמים נְאו ִֹּרים,
שּושבִּ ינֵי הַ פַ ל ְֶשתִּ ינָאִּ ים,הַ סוֹכְ נִּים הַ סְ מּויִּים
וְ ְ
שֶ ל הַ סַ כִּ ינָאִּ ים ,אֵ ינָם שוֹעִּ ים,אֵ ינָם ְמבִּ ינִּים,
שֶ בְ יוֹם ִּמן הַ י ִָּמים גַם בָ הֶ ם ִּי ָנעֲצּו הַ סַ כִּ ינִּים,
מַ ְדקֵ רוֹת הַ גִּ 'יהַ אד ,הֶ חָ מָ ס,הַ פַ תַ ח וְ הָ שָ אהִּ ִּידים,
וְ הֵ ם פָ שּוט ְמסָ ְרבִּ ים
לְ קַ בֵ ל עֵ רּויִּים שֶ ל הַ ְמפֻקָ ִּחים.
ּוכְ שֶ הֵ ם א ֹו ְקרוֹבֵ יהֶ ם נִּפְ גָעִּ ים ,א ֹו נִּבְ חָ ִּרים,
יחים לְ מַ שָ אִּ ים ּומַ תָ נִּים,
שָ ִּריםְ ,שלִּ ִּ
ה ֲֵריהֶ ם ג ֹונ ְִּחים ִּמכְ אֵ בִּ ים ּופוֹלְ ִּטים
ּומג ְֻמג ִָּמים "עַ ד כָאן"!
ֲמּומים ְ
בְ קוֹלוֹת ע ִּ
וְ ַאחַ ר כְָךַ ,כיָדּועַ וְ כ ְַמקֻ בָ ל ,חוֹזְ ִּרים
לְ ִּשגְ ַרת הַ נְעּוצִּ ים הַ מַ ְמ ִּשיכִּ ים
לָתֵ ת אֶ ת גֵוַם לַמַ כִּ ים...
לָמַ ְדנּו ֻכלנּו לְ ַד ְקלֵם כִּ י הַ חַ יִּ ים נ ְִּמשָ כִּ ים,
"כִּ י ל ְַמרוֹת כָל הַ סַ כָנוֹת – ָאנּו הַ בָ נִּים-ב ֹונִּים
מַ ְמ ִּשיכִּ ים ּוב ֹונִּים ,כִּ י כְָך צִּ ּוּו לָנּו הַ נ ְִּרצָ ִּחים" !
כְָך פו ְֹרחוֹת הַ סִּ יסְ מָ אוֹת שֶ ל הַ ְמ ַנח ֲִּמים,
ְעּורים,
וְ כְָך לִּ מַ ְדנּו גַם אֶ ת בְ נֵי הַ נ ִּ
ּומבַ כִּ ים
הַ נוֹפְ לִּ ים אִּ יש עַ ל שְ כֶם ֵרעֵ הּו ְ
בִּ ְדמָ עוֹת חֶ נֶק אֶ ת מוֹתָ ם שֶ ל הָ ע ֲִּמיתִּ ים,
בְ נֵי הָ עֶ ְש ֵרה שֶ הִּ תְ פוֹצְ צּו לְ עֵ ינֵיהֶ ם,
וְ הֵ ם חוֹזְ ִּרים לְ מַ לְ מֵ ל בְ גָרוֹן חָ נּוק ִּמבֶ כִּ י:
"ָאנּו נ ְַמ ִּשיְך לִּ ְחיוֹת עִּ ם הַ סַ כִּ ינִּים"...
וְ ָאנּו הַ ְמ ֻבג ִָּרים ,שֶ שו ַֹר ְדנּו וְ נוֹתַ ְרנּו בַ חַ יִּ ים,
מַ ְמ ִּשיכִּ ים עִּ ם הַ סַ כִּ ינִּים הַ תְ קּועִּ ים,
ֲבּודים,
ֶנ ֱאנ ִָּחים ,מו ִֹּחים עַ ל חַ יִּ ים א ִּ

ז ֹוע ֲִּקים עַ ל חוֹסֵ ר א ֹונִּים,
דּורים הַ זְ וָ עֲתִּ יִּ ים,
ּומַ ְמ ִּשיכִּ ים לִּ צְ פֹ ות בַ שִּ ִּ
ּובַ הַ פְ סָ קוֹת –
חוֹלְ פוֹת בִּ יעָ ף הַ פִּ ְרסוֹמוֹת הַ נ ֹואֲלוֹת
א ֹו תַ ְקצִּ ֵירי סְ ָר ִּטים צְ פּויִּים
בַ שָ עוֹת הַ סְ מּוכוֹת ּובַ י ִָּמים הַ ְקרוֹבִּ ים.
זּורים הַ חַ יִּ ים
ָככָה ְש ִּ
בֵ ין פִּ ְרסוֹמוֹת ּומַ ְטעַ מֵ י הַ חַ יִּ ים
עִּ ם ְמרּואְ ָינִּים הַ קוֹבְ לִּ ים עַ ל רֵ יחוֹת ְרקַ ב הָ אֵ יבָ ִּרים
שֶ ה ְֻדבְ קּו בְ הֶ ֶדף הַ פְ צָ צוֹת לְ ִּקירוֹת הַ ִּמ ְש ָר ִּדים.
ָככָה מַ חֲלִּ יף הַ מֵ ִּמיר שֶ לָנּו אֶ ת הַ תְ מּונוֹת
ּומפֻטָ ִּריםִּ ,מנָכִּ ים ּומֻ כִּ ים,
ִּממֻ בְ טָ לִּ ים ְ
ִּממֻ צָ פֵ י בָ תִּ ים אֶ ל מַ חֲזוֹת הָ אֵ בֶ ל וְ הַ הֶ סְ פ ִֵּדים.
חוֹזְ ִּרים לִּ ְשמוֹעַ אֶ ת ְשמוֹת הַ הֲרּוגִּ ים
אֶ ת ְקשָ יֵי הַ זִּ הּוי שֶ ל מּופְ צָ צֵ י הָ אוֹטוֹבּוס,
דּורים
ּוכְ בָ ר רו ְֹטנִּים עַ ל שֶ קֻ פַ ְחנּו בְ ִּש ִּ
שֶ ל תַ חֲרּות סַ ל א ֹו ֶרגֶל ,שֶ ה ֲֵרי ִּשנַנּו יָפֶ ה
לּומים
בִּ ְמרּוצַ ת הַ שָ נִּים אֶ ת כָל הַ ִּד ְק ִּ
כִּ י הַ חַ יִּ ים עַ ל ָכ ְרחֵ נּו נ ְִּמשָ כִּ ים.
ָארץ שוֹתֶ תֶ ת ָדם ,פִּ גּועַ רו ֵֹדף פגּועַ ,
כָל הָ ֶ
בָ תֵ י הַ חוֹלִּ ים ִּמתְ רו ְֹקנִּים מֵ הַ ְמלָאִּ ים
ִּיטים –
וְ הַ ְקבָ ִּרים ִּמתְ מַ לְ אִּ ים ,וְ הַ ְקבַ ְרנ ִּ
וק ִּדים אֶ ת הָ אֲבֵ לִּ ים,
ִּמתְ רוֹצְ צִּ ים ּומַ צְ הִּ ִּירים ,פֹ ְ
וְ הַ מו ְֹשכִּ ים בָ עֵ ִּטים כְ ַד ְרכָם תוֹבְ עִּ ים בְ מַ אֲמָ ִּרים
"תְ גּובוֹת נ ֹועֲזוֹת בַ ְמפַ גְ עִּ ים" ,פְ ָרזוֹת ְשחּוקוֹת
כְ בָ ר ִּמי ִָּמים ִּראש ֹונִּים ,וְ חוֹזְ ִּרים וְ חוֹזְ ִּרים,
לִּ פְ עָ ִּמים גַם בְ צֵ רּופִּ ים ח ֲָד ִּשים ְמקו ִֹּריִּ ים,
עַ ל ה ֲִּריסַ ת תַ ְשתִּ יוֹת טֶ רוֹר,
עַ ל פַ ְר ְט ֵנ ִּרים אֲחֵ ִּרים לְ שָ לוֹם,
עַ ל הַ פְ ָר ָדה חַ ד-צְ ָד ִּדית ,עַ ל כִּ תּור וְ סֵ גֶר,
יחים -
ּומַ בְ ִּט ִּ
כָאן מַ ְמ ִּשיכִּ ים ּוב ֹונִּים,אִּ ם ֹלא בְ עֶ זְ ַרת הָ ע ֲָרבִּ ים
נָבִּ יא עוֹבְ ִּדים ז ִָּרים – פִּ ילִּ יפִּ ינִּים,סִּ ינִּים,רוֹמָ נִּים...
ּובְ עו ִֹּדי כוֹתֵ ב  -תְ מּונוֹת הַ ִּמ ְרקָ ע שּוב ִּמ ְשתַ נוֹת
אּורי הַ זְ וָ עָ ה לְ ִּשלְ טֵ י הַ מֶ חָ ָאה
ִּמתֵ ֵ
שֶ ל פִּ ְרחֲחֵ י ָכ ֲהנָאּ ,ובֵ ין לְ בֵ ין חוֹזְ ִּרים
לְ פִּ ְרסּומֵ י הַ חוֹבָ ה ,לַקוֹסְ מֶ ִּטיקָ ה הַ ְמ ַר ֲע ֶננֶת
גּוף בָ לֶה וְ תָ שּוש מָ לֵא ִּק ְמטֵ י פִּ גּועִּ ים…

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

כְ צֵ את הַ ֶשמֶ ש בִּ גְ בּו ָּרת ֹו (ו6/6/ )56/גָּבַ ְרנּו כָּאֲ ִּרי בְ ַש ְעת ֹו
עַ ל הַ י ְִּש ְמעֵ אלִּ י,
עַ ל הַ פַ ל ְֶש ִּתינ ִָּּאי ְשכֵנִּ י,
עַ ל חֶ בֶ ר הַ ְּמ ִּדינוֹת הָּ עֲ ָּרבִּ י,
יּומי
ֶש ָּקמּו לְ הַ כְ ִּרית אֶ ת ִּק ִּ
ּובִּ בְ ִּרית חֶ ֶרב מּוחַ ּמַ ד  -לְ הַ ְש ִּמ ִּידי,
וְ כַיוֹם  -בְ צֵ את הַ יוֹבֵ ל לִּ ְמ ִּדינ ִָּּתי,
הֵ ם ָּק ִּמים נֶגְ ִּדי – י ְִּד ִּידים וְ א ֹויְבִּ ים,
חּומים,
ּומחּוץִּ ,מכָּל הַ ּמַ חֲ נוֹת וְ הַ ְת ִּ
ִּמבַ יִּת ִּ
ּומֵ עַ ל כָּל בִּ ימָּ ה ֶשבָּ ע ֹולָּם הֵ ם תוֹבְ ִּעים
ירּוש ֵתנּו ל ְַשכֵנִּ ים...
לְ הַ חֲ זִּ יר חֵ לֶק ִּמ ָּ
תוֹפָּ עָּ ה יְדּועָּ ה! כְ פִּ יּות טוֹבָּ ה ֹ -לא כֵן?
ִּאבּוד הַ זְ הּות וְ חּוט הַ ִּש ְד ָּרה  -הֲ י ִָּּתכֵן?
הֲ ל ִָּּקינּו בְ סַ ְמיּות עֵ י ַניִּים ,בְ פִּ יק בִּ ְר ַכיִּים,
בְ ֶשפַ ע אוֹנִּ ים וְ הַ ְשמָּ נָּה י ְֵת ָּירה?
ַאשמָּ ה? אֵ י ָּככָּה
מַ ה פֵ ֶשר הו ָֹּקעַ ת הָּ ְ
נְ צַ יֵן גַם חוֹלִּ י זֶה בְ פָּ ָּר ַשת הַ ת ֹוכָּחָּ ה
יתנּו הַ חוֹבְ ִּרים לְ א ֹויְבֵ ינּו?
עַ ל ַאנְ ֵשי בֵ ֵ
מָּ ה הֵ ם רו ִֹּצים  -לְ הַ ְש ִּקיעַ אֶ ת ִּש ְמ ֵשנּו?
ֶשמֶ ש הַ ְצלָּחו ֵֹתינּו וְ נִּ ְצחוֹנו ֵֹתינּו?
לְ כַבוֹת אֶ ת פַ ּנָּסֵ י ִּה ְתנַחֲ לּויו ֵֹתינּו?
לְ הָּ ִּקים ּולְ ַש ֵקם אֶ ת ְמ ִּדינַת י ְֵרחֵ נּו,
עַ ל חֶ ְשב ֹונֵנּו? עַ ל פְ לֵיטַ ת ְתקּומָּ ֵתנּו?
כְ לּום ֹלא ַדיֵינּו בְ לַחַ ץ "אּמוֹת נְ אוֹרוֹת"?
בְ ִּעּוּות הַ צֶ דֶ ק ֶשל נוֹכְ ִּרים ִּמ ְתנַכְ ִּרים?
ַאחים ִּמבַ יִּת הֵ ם בַ ִּּמ ְתנַכְ לִּ ים
לָּּמָּ ה ִּ
לִּ ְמכוֹר אֶ ת בְ כו ָֹּר ָּתם בִּ נְ זִּ יד עֲ ָּד ִּשים?
ָאציםָּ -ר ִּצים לְ הָּ ִּקים
לָּּמָּ ה הֵ ם ִּ
אֶ ת ְמ ִּדינַת הַ פַ ל ְֶש ִּתינ ִָּּאים ?
הֲ לוֹא ִּהיא – כְ ִּס ְמלָּם הַ י ֵָּרחַ -
הַ שוֹאֵ ב אֶ ת ְמאוֹר ֹו ִּמ ִּש ְמש ֹו,
ֶשמֶ ש ְמאו ֵֹרנּו וְ ֶק ֶרן הַ ֶשפַ ע ֶשלָּנּו,
לּותּה בָּ נּו,
הֲ לוֹא ִּהיא ֹלא ִּת ְס ַתפֵ ק בִּ ְת ָּ
ַארצֵ נּו,
אֶ לָּא ְתחַ בֵ ל לְ ִּה ְש ַתלֵט עַ ל כָּל ִּש ְטחֵ י ְ
הֲ לוֹא ִּהיא הַ זוֹמֶ מֶ ת לְ ג ְָּר ֵשנּו,לְ הַ כְ ִּחידֵ נּו,
שלַבִּ ים…
גּועים ,בְ טֶ רוֹר תו ַֹרת הַ ְ
בִּ זְ דוֹן פִּ ִּ
ַאחיהֶ ם
ַאחיםֶ ,שּמָּ כְ רּו אֶ ת ִּ
כְ בָּ ר הָּ יּו לָּנּו ִּ
לְ או ְֹרחַ ת י ְִּש ְמעֵ אלִּ ים ,כְ בָּ ר הָּ יּו לָּנּו סוֹחֲ ִּרים
אטים
ְהּודים  -מו ְֹס ִּרים,מַ לְ ִּשינִּ ים,יּודֶ נְ ַר ִּ
בְ ַדם י ִּ
כָּאֵ לֶה ֹלא חָּ ְסרּו בְ ת ֹוכֵנּו בְ ִּדבְ ֵרי הַ י ִָּּמים,
וְ ִּאם אֵ לֶה הֵ ם פְ נֵי הַ ְדבָּ ִּרים –אָּ ּנָּה ָאנּו בָּ ִּאים?

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

כְ כָּל ֶשאֲ נִּ י ע ֹולֶה בַ סלָּם( ,ה)55//
אֲ נִּ י שוֹמֵ עַ אֶ ת קוֹל הַ ּמַ לְ ָאכִּ ים
הַ ְמז ְַּמ ִּרים בַ ְשלַבִּ ים הַ גְ בו ִֹּהים:
יַעֲ קֹב ,יַעֲ קֹב ,יָּה-יַעֲ קֹב !
ה ּו א יַעֲ ֹקב ַאחַ ר מַ הֲ ָּלכֶיָך,
לִּ ְשמו ְֹרָך,לְ הַ ִּצלֶָך,לְ ַמגֵן צָּ ֶריָך,
ה ּו א ִּצלְ ָך עַ ל יָּד י ְִּמינֶָך,
ישָך ,יְח ֶּנ ָּך,
ה ּו א יַאֲ כִּ ילְ ָך ,יַלְ בִּ ְ
אַ ְך אַ ָּתה לֵך בְ ִּע ְקבוֹת אֱ לוֹהֶ יָך,
עֲ לֵהִּ ,ה ְתעַ לֶה לְ בַ ל ִּת ְשמוֹט ַרגְ ֶלָך,
לְ בַ ל תאֹחַ ז יָּדֶ ָך בְ חקוֹת ְש ֵכנֶיָך...
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ּוכְ כָּל ֶשאֲ נִּ י יו ֵֹרד בַ סלָּם,
אֲ נִּ י שוֹמֵ עַ מַ לְ ָאכִּ ים ְמקוֹנְ נִּ ים:
יַעֲ קֹב ,יַעֲ קֹב ,יָּה–יַעֲ ֹקב
סּורָך וְ ִּס ְרכ ֶָּתָך,
ה ו א יַעֲ ֹקב ַאחַ ר ְ
ה ּו א י ְַרדֵ ף ַאחֲ ֶריָך
אֶ ת ִּקלְ לַת ִּמ ְר ָּמ ֶתָך,
ה ּו א יִּטוֹל בְ כו ָֹּר ְתָך מֵ עָּ לֶיָך,
כִּ י מָּ עַ ְד ָּת ,כִּ י מָּ עַ לְ ָּת בִּ יעּודֶ יָך !
ּוצ ִּע ֵירי ִּמ ְשפַ ְח ֶתָך,
וְ אַ ָּתה ַתעֲ בוֹד בְ כו ֵֹרי ְ
ָאחיָך
י ְִּשמָּ עֵ אל וְ אֱ דוֹם ,דו ְֹדָך וְ ִּ
ּושָאר צֶ אֱ צָּ אֵ יהֶ ם בְ נֵי אּמָּ ֶתָך,
ְ
וְ ָּככָּה אֲ נִּ י יַעֲ ֹקב הַ ִּּמ ְתנוֹדֵ ד
ידה,
בֵ ין עֲ לִּ יָּה וִּ ִּיר ָּ
בֵ ין יְר ַשת ָאב כְ הֵ ה עֵ י ַניִּים
וְ אֵ ם ח ֹולַת ַאהֲ בָּ ה לְ בִּ ְרכַת ָּשמַ יִּם,
וְ ָּככָּה אֲ נִּ י אוֹחֵ ז ּומַ ְרפֶ ה ,שוֹמֵ ט וְ ע ֹולֶה,
מי יַעֲ קֹב –
הֲ כִּ י קו ָֹּרא ְש ִּ
ּומ ְתעַ כֵב,
לִּ ְהיוֹת עו ֵֹקב ִּ
עו ֵֹקב וְ שוֹמֵ עַ ,
הַ קו ֵֹרא ְק ִּריַאת " ְש מַ ע"
ּומו ִֹּסיף עַ ל מּומֵ י אֲ בו ָֹּתיו
גַם אֶ ת כוֹבֶ ד הַ ֵשמַ ע...

יעקב נימן
ש ו ר ו ת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ה ּו א ש ֹולֵחַ לִּ י אֶ ת חֶ בֶ ל הַ הֲ צָּ לָּה (ה6/66 ) 555/אֲ בָּ ל כו ִֹּחי ַדל ,י ִָּּדי ְרפּויָּה וְ ַקלָּה
לִּ ְמשו ֵֹתנִּ י ִּמ ְטבוֹעַ בִּ יוֵן ְמצּולָּה...
ה ּו א ְמח ֹולֵל לִּ י אֶ ת נִּ ִּסי
כִּ ְמנָּת כו ִֹּסי הַ יו ְֹמיו ִֹּמי
וַ אֲ נִּ י נָּס מֵ הַ ְשגָּחָּ ת ֹו לִּ ְמנּוסָּ ִּתי...
ה ּו א נָּטַ ע בִּ י אֶ ת הַ טוֹב וְ הָּ ַרע
לְ הַ בְ ִּחין בְ עַ ְצ ִּמי בֵ ין הַ תוְֹך וְ הַ ְקלִּ פָּ ה
וַ עֲ ַדיִּין אֵ ינִּ י מֵ בִּ ין פֵ ֶשר וְ טַ עַ ם הַ בְ ִּחינָּה...
יטיב וְ ַדיַן הָּ אֱ מֶ ת
ה ּו א הַ טוֹב וְ הַ ּמֵ ִּ
ּובֵ ין לְ בֵ ין אֲ נִּ י בֵ ינ ַָּתיִּים מֵ ת
בִּ גְ לַל ָאבוֹת ,בָּ נִּ ים,בִּ גְ לָּלִּ י? – לָּּמָּ ה בֶ אֱ מֶ ת?
ה ּו א חֲ לו ִֹּמי הַ ּמַ פְ ִּעים בֶ עָּ בָּ ר ּובַ ה ֹווֶה
וִּ אֲ נִּ י מֵ ִּקיץִּ ,מ ְתפַ כֵחַ וְ שּוב ה ֹוזֶה
כִּ י לְ הַ פְ ִּסיק אֶ ת חֲ לו ִֹּמי ֹלא אוֹבֶ ה...
ה ּו א ר ֹוכֵב עֲ ָּרבוֹת ,הֶ עָּ ֵרב לְ כָּל הַ בָּ אוֹת,
וְ לָּנּו ִּשלַח ת ֹוכָּחוֹת וְ ַאזְ הָּ רוֹת – בְ מָּ נוֹת!
ָאז זֶה הָּ אוֹת ? – אֲ בִּ י יְתו ִֹּמים וְ ַאלְ מָּ נוֹת?
ה ּו א ְמקוֹמ ֹו ֶשל ע ֹולָּם
ב ֹו גַם אֲ נִּ י ְממ ָּקם
לִּ פְ עָּ ִּמים נָּטּוש לִּ פְ עָּ ִּמים ְמש ָּקם...
ה ּו א בָּ רּוחַ ּובָּ אֵ ש ,בְ דֶ ֶרְך בָּ עֵ ר ִּמבְ לִּ י הַ בְ הֵ ר,
וַ אֲ נִּ י נִּ ְד ָּרש לִּ ְדמָּ מָּ ה ַד ָּקה ִּמבְ לִּ י לְ בָּ אֵ ר
לָּּמָּ ה לְ הַ ְצנִּ יעַ ֶלכֶת בְ לִּ י לְ בַ ֵקש הֶ ְסבֵ ר...
ּומ ְס ַת ֵתר
ה ּו א אֵ ל נִּ גְ לֶה ִּ
תוֹבֵ עַ עֶ לְ בוֹנ ֹו עַ ל עֲ בו ָֹּדה לְ ַאחֵ ר
וַ אֲ נִּ י הֶ עָּ ֵרב לַכוֹל אֵ ְסבוֹל וְ ֹלא אֲ מַ לֵט...
ה ּו א הַ כוֹל! ֶשּנִּ ְהיָּה בִּ ְדבָּ ר ֹו הַ כוֹל!
וְ לִּ י ,יַעֲ קֹב ,הּוא נ ַָּתן אֶ ת הַ קוֹל
לְ הוֹדוֹת עַ ל ָּרחֵ ל בִּ ְרכַת ִּהיא ִּהיא הַ כוֹל!
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מזמור פ"א

ִּמנְ גִּ ינוֹת הַ יוֹם – (ד)//
ב' בְ כִּ ְסלֵו ַת ְשסָּ "ב -
בִּ ְשמוֹנִּ ים וְ ַאחַ ת

–

לְ ָּר חֵ ל

או ְֹדָך ,אֵ לִּ י,
עַ ל או ְֹש ִּרי,
יקי
עַ ל אֵ ֶשת-חֵ ִּ
ֶשּנ ַָּת ָּת בְ חֶ לְ ִּקי...
או ְֹדָך ,אֵ לִּ י,
כִּ י ִּהיא ְמאו ִֹּדי,
ִּהיא כָּל-כלִּ י
וְ ֹלא ַרק חֶ לְ ִּקי...
או ְֹדָך ,אֵ לִּ י,
כִּ י ֹלא עֲ זָּבַ ְתנִּ י
ִּש ָּיר ִּתיִּ ,היא מַ נְ גִּ ינ ִָּּתי,
ָאתי בְ עו ִֹּדי...
ִּהיא הַ ְש ָּר ִּ
וְ כְָּך אֶ ְהיֶה מ ֹונֶה:
ַאחַ ת וְ ַאחַ ת,
בְ יוֹם הַ ְשמוֹנִּ ים וְ ַאחַ ת
יד ִּתי – הָּ ַאחַ ת
ִּהיא י ְִּח ָּ

–
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כְ ֵר י חַ הַ ָּש דֶ ה (ה6/6/ )55//ֹלא ְס ָּתם ָּשדֶ ה ,אֶ לָּא ָּשדֶ ה אֲ ֶשר בֵ ֲרכ ֹו ה',
בִּ ְרכַת הַ בו ֶֹשם הַ טוֹב ֶשל ִּאילָּנוֹת ְּוד ָּש ִּאים,
ֵריחַ הַ ּנִּחוֹחַ הָּ ע ֹולֶה לְ ָּרצוֹן בִּ נְ ִּח ֵירי הַ ּנו ְֹש ִּמים,
לָּחּוש אֶ ת הַ יְכ ֹולֶת לְ הָּ ִּריחַ אֶ ת בִּ גְ דֵ י הָּ אֲ ָּדמָּ ה
ָארץ,
הַ ְמצַ ּמַ חַ ת ִּמטַ ל הַ ָּשמַ יִּם אֶ ת ִּמ ְשמַ ּנֵי הָּ ֶ
לְ הָּ ִּריחַ בַ ָּשדֶ ה הַ ְמבו ֶֹרכֶת אֶ ת ְשלַל הָּ ֵריחוֹת,
אֶ ת ג ֹונֵי הַ ּנִּחוֹחוֹת  -בְ א ֹו ָּתּה ָּשדֶ ה ,הַ ְמזבֶ לֶת
בָּ ֵריחוֹת הָּ ָּר ִּעים ֶשל קוֹלְ ִּחין וְ שוֹפְ כִּ ין,
ּומַ פְ לִּ יָאה בְ תוֹצֶ ֶרת פְ ָּר ִּחים וְ גִּ דּולִּ ים ֵריחָּ נִּ יִּים,
לְ ִּה ְתהַ לְֵך בַ גַן הַ ּמפְ לָּא הַ זֶה אֲ ֶשר בֵ ֲרכ ֹו אֱ לו ִֹּהים,
בְ הָּ ִּמיר ֵריחַ ַרע אֶ ת ִּטיב ֹו הַ בוֹאֵ ש לְ מֵ ִּשיב נָּפֶ ש,
לְ ִּה ְתפַ עֵ ל ִּמיכ ֹולֶת הַ ּנְ בִּ יטָּ ה הַ טוֹבָּ ה ִּמיסוֹדו ֶֹתיהָּ הָּ ָּר ִּעים,
לִּ פְ רוֹש זְ רוֹעוֹת ִּחבּוק לִּ ְתנּובַ ת הַ יְבּול,
לִּ ְשאוֹף אֶ ת חֶ ְדוַ ת הַ גִּ דּול עַ ל מַ צַ ע הַ זִּ בּול,
לִּ ְסבוֹל אֶ ת הָּ ֶר ַק ע לְ מַ עַ ן הָּ ָּר ִּק י עַ ֶשּמֵ עַ ל,
ּנִּש ָּקף בְ כו ֶֹשר הָּ ְראּות,
לִּ נְ שוֹם ְמלוֹא ֵריאוֹת אֶ ת הַ ְ
לָּחּוש ִּמבַ עַ ד לַטַ חַ ב וְ ל ָָּּר ָּקב אֶ ת עֲ ִּסיס הַ ּמּוצָּ ר,
לְ פַ ֵתחַ אֶ ת חּוש הָּ ֵריחַ מֵ עֵ בֶ ר לַבוֹאֵ ש עַ כְ ָּשיו,
ּולְ ַשחֵ ר מֵ עֵ בֶ ר לִּ ְשלַב הַ הֶ כְ ֵשר ַשחַ ר עָּ ִּתיד זוֹהֵ ר,
לְ הָּ ִּריחַ אֶ ת ֵריחַ הַ בָּ נִּים גַם כְ ֶשבִּ גְ דֵ יהֶ ם צו ִֹּאים,
רּוחים,
גַם כְ ֶשבִּ גְ דֵ י עֵ ָּשו הַ חֲ מּודוֹת ְס ִּ
לְ הַ אֲ ִּמין ,כְ מ ֹו בְ בִּ גְ דֵ י הָּ אֲ ָּדמָּ ה הַ ִּּמ ְש ַתּנִּים,
בִּ יכ ֹולֶת הֲ פִּ יכ ָָּּתם לִּ בְ ג ִָּּדים נְ ִּקיִּיםְ ,טהו ִֹּרים,
יסיִּים,
בּוש ִּמים,נו ְֹטפֵ י פֵ ירוֹת עֲ ִּס ִּ
בּוסיםְ ,מ ָּ
כְ ִּ
לְ הָּ ִּריחַ אֶ ת הָּ אֲ וִּ יר הָּ עוֹטֵ ף אֶ ת הַ צו ְֹמ ִּחים,
לִּ ְספוֹג בְ י ְִּרָאה אֶ ת הָּ אֵ ד הָּ ע ֹולֶה מֵ אֵ יד הָּ אֲ ָּדמָּ ה,
פּוחים ,עַ ל ְשדֵ ה י ָָּּרק ּומַ טָּ ע -
ּולְ בָּ ֵרך עַ ל חֲ ַקל ַת ִּ
בָּ רּוְך פְ ִּרי הָּ עֵ ץ ּופְ ִּרי הָּ אֲ ָּדמָּ ה –
בָּ רּוְך הָּ ִּאיש הָּ עוֹטֶ הִּ ,איש הַ ָּשדֶ ה...
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 ִּאם נִּ כְ נ ִָּּסים בְ כָּל זֹאת לַבּוכְ הַ לְ טֶ ְריָּה הָּ עֶ לְ י ֹונָּה( ,ה)55//נּועים,
ַאף-עַ ל-פִּ י ֶשָאנּו הַ ּמַ אֲ ִּמינִּים הַ ּנְ בוֹנִּים ְמ ִּ
וְ ִּאם ְמנ ִַּסים לְ הָּ בִּ ין פְ לִּ יאוֹת הַ ְשגָּחָּ ה וְ ַתעֲ לּולִּ ים -
ָאדם עַ ל חַ טָּ ִּאים?
לָּּמָּ ה ֶנ ֱענ ִָּּשים הֲ מ ֹונֵי ָּ
פּורעָּ נִּ יוֹת ְתמּוהוֹת עַ ל הַ דוֹרוֹת?
לָּּמָּ ה ִּמ ְת ַרגְ שוֹת ְ
יקי ע ֹולָּם,
אֵ יְך ִּמ ְתי ְַשבִּ ים הַ חֶ ְשבוֹנוֹת ֶשל צַ ִּד ֵ
ּות ִּמימוֹת,
ֶשל ְק ִּהלוֹת י ְִּש ָּראֵ ל חֲ סּודוֹת ְ
ְעּודים ל ְַּמ ְש ֵרפוֹת ,לְ ִּקלְ לַת ְתאּונוֹת ,לְ פִּ גְעֵ י ִּמלְ חָּ מוֹת,
הַ י ִּ
ל ְַק ִּטילוֹת הָּ אֲ יּומוֹת ֶשל ִּר ְשעֵ י אֶ ֶרץ ִּמכָּל הָּ אּמוֹת?
הֲ ֵרי כָּל אֵ לֶה מַ עֲ לִּ ים חֶ ֶרס בְ פִּ ְתרוֹן ַת ְשבְ צֵ י הַ חַ יִּים,
ּובִּ ְסבָּ רוֹת הֶ בֶ ל ְמ ָּת ְר ִּצים ִּשבּוצֵ י מָּ וֶת לְ עוֹלְ לִּ ים וְ י ֹונ ְִּקים,
עֲ ַקת ז ֵָּקן ,סֵ בֶ ל י ִָּּחיד וְ ִּצבּור ,בְ סַ עֲ רוֹת ַתחֲ לּואֵ י הַ י ִָּּמים,
א ֹו ֶשהֵ ם נִּ ְספָּ ִּחים לַעֲ ַדת הַ כוֹפְ ִּרים ֶשבְ כָּל הַ זְ מַ נִּים...
יקי גְ זֵירוֹת וְ ִּדינִּים,
אֲ בָּ ל יֵש ְת ִּמימֵ י אֱ מּונָּה,מַ ְצ ִּד ֵ
הַ ּמַ ְמ ִּשיכִּ ים לְ הַ ְסבִּ יר,כִּ י ִּמ ְתגַלְ גְ לִּ ים עָּ לֵינּו עֲ ווֹנוֹת ִּראשוֹנִּים,
דּומיםֶ ,של ָאבוֹת ,וְ ָאבוֹת ָאבוֹת ,וְ ֹלא ַרק עַ ל ִּשל ִֵּשים וְ ִּרבֵ ִּעים,
חֶ ְטאֵ י ְק ִּ
וְ ָאנּו סוֹבְ לִּ ים בְ גִּין פְ ָּש ִּעים ֶשֹּלא אֲ נ ְַחנּו הַ ְמחוֹלְ לִּ ים,
ובמה הם ְמנַחֲ ִּמים? בְ כְָּך ֶש ִּּמלְ בַ ד הַ ִּחיּוב יֵש גַם זִּ כּוי לִּ ְשאֵ ִּרית י ְִּש ָּראֵ ל,
ירּושת חֲ נִּינָּה ִּמצַ ד דוֹרוֹת קו ְֹד ִּמים ֶשהו ִֹּתירּו לָּנּו ּולְ בָּ נֵינּו
ַ
לִּ
לִּ פְ לֵיטָּ ה חֶ סֶ ד ְש ִּרידּות לְ חַ יו ֵֹתנּו בַ ִּּמ ְשבָּ ִּרים...
וְ ִּאם נִּ פְ סַ ק ,כִּ י ִּאיש בְ חֶ ְטא ֹו יּומָּ ת ,נִּ ְמצֵ אנּו לְ מֵ ִּדים,
ּמּודים,
כִּ י ִּאלּו ִּה ְרבֵ נּו בְ מַ עֲ ִּשים טוֹבִּ ים ,בְ ִּמ ְצווֹת וְ לִּ ִּ
הָּ יָּה ְשכ ֵָּרנּו ְמנ ֶַקה או ָֹּתנּו ִּמפִּ ְרעוֹן עֲ ווֹן ז ִֵּדים,
ידְך הָּ יִּינּו נֶאֱ ָּש ִּמים ֶשָאנּו לו ִֹּקים בְ ִּשנְ ַאת בָּ נִּים,
אֲ בָּ ל מֵ ִּא ָּ
ִּמשּום ֶשאֵ ינֶּנּו ְמ ַשי ְִּרים זְ כּויוֹת הֲ ָּגנָּה לַצֶ אֱ צָּ ִּאים,
לְ הַ עֲ נִּיק לָּהֶ ם כְ מ ֹו ֶשהֶ עֱנִּיקּו לָּנּו ִּמזְ כּויוֹת הָּ ִּראשוֹנִּים...
ּמּומ ִּחים בֶ אֱ מֶ ת בְ הַ נְהָּ לַת חֶ ְשבוֹנוֹת ְמסָּ ְרבִּ ים
ַרק הַ ְ
לְ ַקבֵ ל אֶ ת הַ הֶ ְסבֵ ִּרים ּומַ עֲ ִּדיפִּ ים לְ הַ חֲ ִּריש בְ חוֹסֶ ר אוֹנִּים,
ּומלֶמֶ ד ְמבִּ ינִּים נִּ ְמנ ִָּּעים ִּמלְ פָּ ֵרש ַתהֲ לִּ יכִּ ים
ּומסוֹד חֲ כ ִָּּמים ִּ
ִּ
ֶשל הֲ לִּ יכוֹת ע ֹולָּם ,כִּ י ִּמי יָּעֵ ז לְ הַ לְ בִּ ין ְסתּומוֹת ֶשל פוֹעַ ל עֶ לְ יוֹן?
ִּמי י ְִּמצָּ א פֵ ֶשר וְ ִּצדּוק ל ַַתעֲ לּומוֹת בָּ ע ֹולָּם הַ ַת ְחתוֹן?
ימים...
ּולְ פִּ יכְָּך  -בֵ ין ֶשּנִּ לְ ֶקה בֵ ין ֶשּנִּ זְ כֶה הָּ בָּ ה נִּדוֹם בְ אוֹמֶ ן ְת ִּמ ִּ
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יֵש הֲ ָּזיָּה הַ ִּּמ ְתחַ זָּה לְ חָּ זוֹן (ו)53/לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !

6//5

ַאש ָּליָּה חֲ ָּד ָּשה ֶשל ָּשלוֹם
יֵש ְ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש ַרעֲ יוֹן ָּשוְ א הַ ּנ ֹולָּד ִּמיֵאּוש
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש נְ ִּחיתּות טוֹפוֹגְ ַרפִּ ית-בִּ ְטחוֹנִּית
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש נֵטֶ ל כַלְ כָּלִּ י וְ אֱ נו ִֹּשי
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יס ְט ַרטֶ גִּי ְמסכָּן
יֵש מַ עֲ ָּרְך ִּא ְ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש חֲ ִּד ָּירה הֲ מוֹנִּית לִּ ְשטָּ ִּחים ְמפּנִּים
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יצ ַירת לַחַ ץ פְ ִּריצָּ ה
יֵש מַ ְתכוֹן לִּ ִּ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
צּוקת מַ יִּם
יֵש ָאסוֹן ְמ ַ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש חַ יִּים ָּרמוֹן הַ ָּדבִּ ק בָּ ַרעֲ יוֹן
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש בֶ ן-עַ ִּּמי בְ ִּה ְמהּום "א ּו ' ם"
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש גָּדֵ ר ּופִּ ְרצָּ ה הַ קו ֵֹראת לָּחַ בְ לָּן
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
לּוקה
ְרּוש ַליִּם ַאחַ ת ֶשֹּלא לַחֲ ָּ
יֵש י ָּ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
ָארץ כלָּה
ֵיש ִּמ ְר ָּשם לְ ִּאבּוד הָּ ֶ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש ְמחַ פְ ִּשים ֵתרּוץ לְ כִּ ְשלוֹן או ְֹסל ֹו
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
ּניחים ֶשכְָּך נִּ ְרכוֹש ַאהֲ ַדת ע ֹולָּם
יֵש מַ ִּ
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
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יֵש מַ אֲ ִּמינִּים בְ ַקו בַ ְרלֵב מוֹדֶ ְרנִּי
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש מו ֶֹר ֶשת לְ ַדלְ יָּה ּולְ בָּ ָּרק
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש לְ חַ קוֹת אֶ ת הַ י ְִּציָאה ִּמלְ בָּ נוֹן
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש הַ נְצָּ חָּ ה לָּאֵ יבָּ ה בְ מַ ְחסוֹמֵ י בְ ָּדיָּה
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש נְ ִּסיגָּה חַ דְ -צ ָּד ִּדית ַכ ָּשלָּב לְ הַ בָּ א
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש ל ֵָּתת זְ כּות ִּדבּור ל ִַּת ְמהוֹנִּים
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש בַ לוֹנִּים ֶשבְ סוֹפָּ ם ִּמ ְתפו ְֹצ ִּצים
לְ מָּ ָּשל :הַ פְ ָּר ָּד ה !
יֵש פִּ ְתרוֹן לַהַ פְ ָּר ָּדהַ :י ְר דֵ ן
ָאכֵן וְ ָאכֵן !

