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אודות המחברת

אֶׁ לָה ד ֹור-אוֹן,
משוררת ,כתבה חמישה ספרי שירה.

רבים משיריה פורסמו בעיתונים ,בספרי לימוד
ובאנתולוגיות לשירה.

נולדה וגדלה במוסקבה ,ברה"מ.
עלתה לישראל ב .9157-בת לאם ניצולת שואה.

בוגרת אוניברסיטת תל-אביב בספרות אנגלית
והיסטוריה של המזרח התיכון.
מורה לאנגלית ,מתרגמת ועורכת.
מתגוררת בחולון.

ִש ַירי – אַ ֶׁתם כְ מ ֹו יְ ָל ַדי,
בָ ַג ְר ֶׁתם וְ ָיצָ אתֶׁ ם ַלמֶׁ רחָ ב.
ִמי יְ ַדפְ ֵדף בָ ֶׁכם ו ִמי יִ ְק ָרא?
ִמי יְ בָ ֵרְך ו ִמי יִ פְ ַגע?
ר ֹוצָ ה ָל ַדעַ תֹ ,לא אֶׁ ַדע...

גם המבוגרים טועים (  )9114סנדלים (  )9117המילים שאמא אמרה ()9114
מספר על היד (  )9111טרם פג החלום ()1119( Цветёт Мориа  )9111
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להורי

אַ ֶׁתם הֲ יִ יתֶׁ ם לִ י ִמ ְשעֶׁ נֶׁת,
דֻּ גְ מָ א לְ חֹסֶׁ ן רוחָ נִי.
אַ ֶׁתם הֲ יִ יתֶׁ ם הַ מַ ְצפֵ ן,
אֲ ֶׁשר ִה ְד ִריְך אֶׁ ת כִ וונִי.
חָ לְ פו ָשנִים הַ ְרבֵ הִ ,הזְ ַקנ ְֶׁתם,
וְ ִה ְתחַ לְ פו הַ ַתפְ ִק ִידים –
עַ כְ ָשו אֲ נִי עַ מוד הַ סֶׁ לַע,
אַ ֶׁתם פְ גִ יעִ ים כְ מ ֹו ְיל ִָדים.
קוקים לְ חֹם ,לְ יָד תוֹמֶׁ כֶׁת,
זְ ִ
לַבִ טָ חוֹן ֶׁשל הַ מֻּ כָ ר,
כְ מ ֹו הֵ לְֶׁך בְ ִמ ְדבָ ר פָ תוחַ –
תוֹעִ ים בִ נ ְִתיבֵ י הַ מָ חָ ר.
רוֹצָ ה לְ ִה ְתיַצֵ ב בְ לַהַ ט
מול גְ זַ רָ-אבְ ָדן ָק ֵרב ,נוגֶׁה,
לִ ְמרֹד בַ עַ ִריצות הַ זְ מַ ן
אוסט ,לוֹמַ ר לְ ֶׁרגַע:
כְ מ ֹו פָ ְ
ְתחַ כֶׁה!
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בהשראת המקרא
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ָאדם וחוָה
ָ
"ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו
ולא יתבששו"
[בראשית ב,כה]

הַ גוף ְמע ְֻּרטָ ל
הַ נ ְָשמָ ה חֲ שופָ ה –
ֹלהי
ִשלוב א ִ
ֶׁשל הַ ְרמ ֹו ְניָה ְמלֵָאה.
גופָ ּה ֹלא חָ טוב
לְ פִ י צַ ו הָ ָאפְ נָה,
רֹאש ֹו ְקצָ ת מַ ְק ִריחַ ,
זָ ְר ָקה ב ֹו ֵשיבָ ה.
כָ אן ע ֶֹׁדף ִמ ְש ָקל,
ָשם כֶׁ תֶׁ ם ל ֵָדה –
ֹלהים
יְציר א ִ
ִ
ֹלא פְ אֵ ר הַ בְ ִריָאה...
ִמ ְתהַ לְ כִ ים עֵ ירֻּ ִמים –
בושה וכְ לִ מָ ה,
בִ לִ י ָ
טוחים בְ עַ צְ מָ ם –
בְ ִ
ישה.
בְ לִ י חֶׁ ְר ַדת נ ְִט ָ
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חַ יִ ים בְ ָשלוֹם
עִ ם הַ טוֹב וְ הָ ָרע,
עֵ ינֵיהֶׁ ם ִמ ְש ַת ְקפוֹת,
קוקים לְ מַ ְרָאה.
ֹלא זְ ִ
נָגְ סו מֵ עֵ ץ ַדעַ ת
– כְ ִמ ְצוַ ת הַ נָחָ ש –
וְ עָ בְ רו לְ חַ יִים
עִ ם קו ֶֹׁד ְקס חָ ָדש.
הַ ֶׁש ֶׁקר הוֹלִ יד
הַ אֲ ָשמוֹת וְ ִרחוק,
בִ ק ֶֹׁרת ,חֲ ָשש
וְ חֹסֶׁ ר ִספוק.
ִה ְתעַ ְטפו בִ בְ ג ִָדים
– בְ ִשכְ בוֹת הֲ ַגנָה –
כְ ֶׁשפָ סַ ק הָ אמון
ופָ ְס ָקה הֲ בָ נָה...
ָאדם
יִשַאף הָ ָ
וַ ְ
לְ ַשלְ וָ ה ִמנִי ֶׁק ֶׁדם,
לְ הַ ְרמ ֹו ְניָה ְמלֵָאה –
לְ חַ יִים בְ גַן עֵ ֶׁדן.
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ירתָ ּה ֶׁשל וש ִתי
ב ִח ָ
"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך
אשר ביד הסריסים"
[אסתר א ,יב]

ירה,
שושן הַ בִ ָ
בְ פָ ַרס הַ ְקדומָ ה ,בְ ַ
חַ י אֲ חַ ְשוֵ רוֹש עִ ם ִא ְשת ֹו הַ מַ לְ כָה.
הַ מֶׁ לְֶׁך עָ ַרְך ִמ ְש ֶׁתה ַל ָש ִרים
ושמ ֹונִים י ִָמים.
ֶׁשנ ְִמ ָשְך מֵ ָאה ְ
כְ טוֹב לִ ב ֹו בַ ַייִן פָ ַקד עַ ל סָ ִריסָ יו:
"הָ בִ יאו אֵ לַי אֶׁ ת וַ ְש ִתי  -עַ כְ ָשו!
מוקיהָ ַתצִ יג לְ ַראֲ וָה,
אֶׁ ת חַ ֶׁ
יהיֶׁה לִ י יָפְ יָּה – ְמקוֹר גַאֲ וָ ה! "
וִ ְ
הַ ִאם הַ מַ לְ כָה ִת ְמחַ ל עַ ל כְ בו ָֹדּה?
הַ ִאם ִת ְתיַצֵ ב עֵ ירֹם וְ עֶׁ ְריָה
לְ ַשע ֲֵשעַ ע ֲַדת ִשכו ִֹרים –
הֲ תַ ְשפִ יל אֶׁ ת עַ ְצמָ ּה בִ פְ נֵי הַ גְ בָ ִרים?
ַארמוֹן ,כִ ְרכָ ָרהְ ,מ ָש ְר ִתים,
יֵש לָּה ְ
בְ ג ִָדים לְ מַ כְ בִ יר ,ע ֲָדיִ ים י ְָק ִרים.
כָ ל ִא ָשה ְמ ַקנֵאת בָ ּה .בְ סֵ תֶׁ ר לִ בָ ּה
כָ ל ַאחַ ת מוכָ נָה לִ ְהיוֹת בִ ְמקוֹמָ ּה!
ִאם הַ מַ לְ כָה ַתעַ מֹד בְ ִמ ְריָה,
ִאם ֹלא ְתצַ יֵת לִ פְ קֻּ ַדת בַ ֲעלָּה,
יֹאבַ ד לָּה הַ כֹל – הַ עָ ְצמָ ה ,הַ ְש ָר ָרה,
ע ֶֹׁשר ,פְ אֵ ר ,חֲ ִצי מַ ְמ ָלכָה...
ִהיא בָ חֲ ָרה בְ כָבוֹד אנו ִֹשי –
כורה כְ מוֹפֵ ת לְ מֶׁ ֶׁרד נ ִָשי.
וזְ ָ
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צוֵי הלֵב
"כשך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי
ואת אשר נגזר עליה"
[אסתר ב ,א]

ָאדם ַרב עָ ְצמָ ה –
הַ מֶׁ לֶׁך אֲ חַ ְשוֵ רוֹש – ָ
ַשלִ יט עַ ל ֶׁשבַ ע עֶׁ ְש ִרים ומֵ ָאה ְמ ִדינָה.
ִמ ְש ַתחֲ וִ ים ל ֹו אַ פַ יִם גַם ַשר ,גַם ִאכָ ר,
יִשק הַ ָדבָ ר.
ְמצַ וֶׁ ה – וְ עַ ל פִ יו ַ
ִא ְשת ֹו הַ מַ לְ כָה הֵ פֵ ָרה פְ קֻּ ָדה –
לְ ִשלְ טוֹן הַ ְש ָר ָרה צְ פויָה סַ כָ נָה!
הַ גְ בָ ִרים בְ פָ ַרס ומָ ַדי מֻּ ְדָאגִ ים –
ִהיא דֻּ גְ מָ א לְ ִחקוי לִ ְשָאר הַ נ ִָשים!
יֵש לְ הַ ְחזִ יר הַ ִשלְ טוֹן עַ ל כַנ ֹו –
"לִ ְהיוֹת כָ ל ִאיש ש ֹו ֵרר בְ בֵ ית ֹו".
הַ מַ לְ כָה ְתג ַֹרש וְ אֶׁ ת מַ לְ כותָ ּה
יִ ֵתן הַ מֶׁ לֶׁך לִ ְרעותָ ּה הַ טוֹבָ ה.
הַ זְ מָ ן ְמ ַשכֵ ך כְ עָ ִסים וְ חֵ מָ ה –
הַ מֶׁ לֶׁך נִזְ כָ ר בְ ִא ְשת ֹו הַ יָפָ ה.
לִ ב ֹו ִמ ְתמַ לֵא בְ ִרגְ ֵשי חֲ ָרטָ ה
עַ ל הַ ִדין ֶׁשחָ ַרץ עַ ל ִא ָשה אֲ הובָ ה.
ַאך אֲ ב ֹו! גַם ַשלִ יט כָ ל יָכוֹל
ְמחֻּ יָב לַפְ קֻּ ָדה ֶׁשגָזַ ר עַ ל הַ כֹל.
לַמֶׁ לְֶׁך ָאסור – ל ְַמרוֹת הַ כְ אֵ ב –
לְ צַ יֵת לַצַ וִ ים ֶׁשמַ כְ ִתיב ל ֹו הַ לֵב.
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ִמגדל בָ בֶׁ ל
"הן עם אחד ושפה אחת לכולם"...
[בראשית יא ,ו]

דומים,
ַאחֲ ֵרי הַ מַ בול ,בַ י ִָמים הַ ְק ִ
ידים.
ָארץ ָשפָ ה ְודבָ ִרים אֲ ִח ִ
כָ ל הָ ֶׁ
ומגְ ַדל –
נ ְִתכַוְ נו לְ הָ ִקים לָהֶׁ ם עִ יר ִ
נ ְִצמָ ִדים לַמֻּ ְסכָם ,סוֹגְ ִדים ל ְַמקֻּ בָ ל.
ימים ְמשֻּ לְ הָ בִ ים:
ִא ִידילְ יָה ֶׁשל ְת ִמ ִ
ִיגודים!
חַ יִ ים בְ לִ י מַ ְשבְ ִרים ,בְ לִ י נ ִ
ֹלהים עָ ָשה,
ֹלא ֹענֶׁש ,כִ י ִאם חֶׁ סֶׁ ד א ִ
כְ ֶׁשבִ לְ בֵ ל ְשפָ תָ ם וְ ִה ִצילָם מֵ אֲ ִחידות ֵדעָ ה.
ה ֹו ,אֵ יזֶׁ ה ִשעֲמום וְ אֵ יז ֹו סַ כָ נָה,
כְ ֶׁשיֵש ַלכָלָ ,ת ִמידֵ ,דעָ ה ְקבועָ ה!
מַ ה ע ֲֵרבִ ים קוֹלוֹת בִ ְשלָל גְ וָ נִים,
בְ ֶׁקצֶׁ ב ִמ ְש ַתנֶׁה ,בִ לְשוֹנוֹת ש ֹונִים!
כִ י הַ גָאוֹן הָ אנו ִֹשי מַ ְר ִקיעַ ל ְַשחָ ִקים
הוֹדוֹת לְ ִקיומָ ם ֶׁשל אֶׁ לֶׁף ִמגְ ָדלִ ים.
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בלִ י להבִ יט ָאחו ָרה
"ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח"...
[בראשית יט ,כו]

רוֹצָ ה לִ ְצ ֹעד ָק ִדימָ ה,
בְ לִ י לְ הַ בִ יט ָאח ֹו ָרה חֵ ֶׁרף וְ ַל ְמר ֹות,
לְ ִהפָ ֵרד ִמן הֶׁ עָ בָ ר
בְ לִ י חֲ ָרטָ ה,
בְ לִ י מועָ ק ֹות.
לִ ְצ ֹעד לִ ְק ָראת –
לִ ְמ ֹעד בַ ֲע ָרפֶׁ ל,
לִ פְ סֹעַ בִ ְד ָרכִ ים ֲע ַקלְ ָקל ֹות,
שש ולְ פַ חֵ ד מֵ הַ בָ א ֹות –
ַלחֲ ֹ
ַרק ֹלא לְ הֵ הָ פֵ ְך לְ אֵ ֶׁשת ל ֹוט!
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צָ דק קהֶׁ לֶׁת
"הבל הבלים הכל הבל"...
[קהלת א ,ב]

הֶׁ בֶׁ ל הֲ בָ לִ ים – ָאמַ ר קֹהֶׁ לֶׁת –
ַאחֲ ֵרי ְש ִה ְתוַ ַדע לְ מַ נְעַ מֵ י ֵתבֶׁ ל,
טָ עַ ם אֶׁ ת טַ עַ ם הַ חָ כְ מָ ה וָ ֹע ֶׁשר,
אֶׁ ת טַ עַ ם הָ עֶׁ ְרגָה בְ מֶׁ תֶׁ ק-לֵיל.
הֶׁ בֶׁ ל הֲ בָ לִ ים – ָאמַ ר קֹהֶׁ לֶׁת –
ַאחֲ ֵרי ֶׁש ִה ְתוַ ַדע לִ ְמחוֹזוֹת זָ ִרים,
נ ַָדד מֵ עֵ בֶׁ ר ֶׁלהַ ִרים ,חָ צָ ה י ִָמים,
ָרָאה אֵ יְך אֲ נ ִָשים חַ יִים ,אֵ יך הֵ ם מֵ ִתים.
הֶׁ בֶׁ ל הֲ בָ לִ ים – ָאמַ ר קֹהֶׁ לֶׁת –
ַאחֲ ֵרי ֶׁש ִה ְתוַ ַדע ַלצַ עַ ר וְ ל ְַשכוֹל,
ידת ֵרעִ ים וָ ע ֶֹׁשק,
חַ וָ ה בְ גִ ַ
עָ מַ ד עַ ל פִ י ְתהוֹם – ולְ ֻּכ ָלם יָכוֹל.
ה ֹוֵ ,תן גַם לִ י אֹלּהַ ,
בְ טֶׁ ֶׁרם אֶׁ ְתכַ סֶׁ ה ִרגְ בֵ י עָ פָ ר,
לִ גְ מֹעַ אֶׁ ת הַ כוֹס –
ומן הַ מַ ר,
לִ ְטעֹם ִמן הַ מָ ֹתוק ִ
לְ ִה ְתרוֹמֵ ם לְ רוֹם פְ סָ גוֹת,
לִ פֹל לִ ְתהוֹמוֹת ְמאֻּ פָ לִ ים,
וְ ַאחַ ר כָ ְך לוֹמַ ר:
צָ ַדק קֹהֶׁ לֶׁת ,הֶׁ בֶׁ ל הֲ בָ לִ ים!
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בנֵי ַאב ָרהָ ם
"וימת אברהם ...ויקברו אותו יצחק
וישמעאל בניו"
[בראשית כה ,ח-ט]

יקה,
בְ ִס ְמ ְטאוֹת הָ עִ יר הָ עַ ִת ָ
עַ ל אֲ בָ נִים בְ נֵי ַאלְ פֵ י ָשנָה,
אֲ נִי פוֹסַ עַ ת ְמבֻּסֶׁ מֶׁ ת ִמיָפְ יָּה
ֶׁשל עִ יר ָדוִ דִ ,ק ְריָה נֶׁאמָ נָה.
כָ אן הַ י ָָשן עִ ם הַ מ ֹו ֶׁד ְר ִני בִ כְ פִ יפָ ה,
הַ ק ֶֹׁדש וְ הַ ֹחל – בְ עִ ְרבובְ ָיה,
ְהודים וַ ע ֲָרבִ ים,
ָאדם ֶׁשל י ִ
הֲ מוֹן ָ
בְ ַקו פְ נֵיהֶׁ ם כִ ְמעַ ט ֹלא ִנבְ ָדלִ ים.
יִשמָ עֵ אל –
צֶׁ אצָ אֵ י יִצְ חָ ק וְ ְ
לְ כָ ל אֶׁ חָ ד ָשפָ הַ ,ת ְרבות וָ אֵ ל.
ה ֹוִ ,מי יִ ֵתן וְ תַ ֲע ֹבר ִמן הָ ע ֹולָם
ִשנְַאתִ -חנָם בֵ ין ְשנֵי עַ ִמים
ִמזֶׁ ַרע ַאבְ ָרהָ ם!
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מול פֶׁ ֶׁסל ָדוִ ד *
"גבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר
ואיש תאר"
[שמואל א' טז ,יח]

יְהודה –
ָ
יִשי ִמבֵ יתֶׁ ְ -לחֶׁ ם
בֶׁ ן ַ
רוֹעֵ ה צֹאן בְ אֶׁ ֶׁרץ צִ יָה,
הַ מַ כֶׁ ה אֶׁ ת הַ דֹב וְ הָ אֲ ִרי,
"יְ פֵ ה עֵ ינַיִם וְ טוֹב ֹר ִאי".
ְעורים וְ חָ כְ מָ ה,
בְ רוְך נ ִ
כְ מ ֹו אַ בִ יר ִמתוְֹך אֲ ג ָָדה –
יִשא לְ ִא ָשה,
אֶׁ ת בַ ת מֶׁ לְֶׁך ָ
ִאם יְ נַצַ ח ֲע ָנק בְ עָ ְרמַ ה.
יְהודה –
ָ
יִשי ִמבֵ יתֶׁ -לחֶׁ ם
בֶׁ ן ַ
ְמלֵא-א ֹון ,זְ קוף-קוֹמָ ה,
כָ ל ְש ִריר ,כָ ל וְ ִריד בְ גופְ ָך
ח ֹו ֵשף אֶׁ ת ִתפְ אֶׁ ֶׁרת עֻּזְ ָך.
ידי
בְ מַ ֵקל ובְ ֶׁק ַלע צוֹעֵ ד י ְִח ִ
לִש ִתי.
בְ זַ עַ ם עָ צור ,לִ ְק ַראת הַ פְ ְ
ִאיש עִ בְ ִרי אֶׁ ל מול גו ָֹרל ֹו:
הֲ י ִָמית א ֹו י ְִמצָ א אֶׁ ת מוֹת ֹו ?
פירנצה1111 ,

______________

*פסל דוד של מיכלאנג'לו
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עֵ ץ הזיִ ת
"זית רענן יפה פרי-תאר"...
[ירמיהו יא ,טז]

עֵ ץ זַ יִת סָ ב ,בָ א בַ ָי ִמים,
שוֹחַ ח עִ ם אֵ ָלה בְ רוכַ ת ֲעלו ִמים.
חָ לָל גָדוֹל ִנפְ עָ ר בְ גִ זְ ע ֹו,
כְ ִאלו בָ ַקע ִמצַ עַ ר לִ ב ֹו.
ָשמַ ט זְ רוֹעוֹתָ יוִ ,ה ְרכִ ין אֶׁ ת רֹאש ֹו,
וְ הֵ צֵ ר חֲ ִרי ִשית עַ ל מַ ר גו ָֹרל ֹו:
יתי מָ קוֹר בִ לְ עָ ִדי
פַ עַ ם הָ יִ ִ
לְ ֶׁשמֶׁ ן טָ הוֹרְ ,משֻּ בָ ח ,אַ ג ִָדי.
כַ יוֹם ִמ ְתחָ ִרים בִ י ַאחַ י הַ ְשמָ ִנים –
ירס וְ ֶׁשמֶׁ ן בָ ְטנִים.
ס ֹו ָיה וְ ִת ָ
בְ ַש ְמ ִני מָ ַשח ְשמואֵ ל אֶׁ ת ָדוִ ד,
סַ בוֹן מֵ עֵ ץ זַ יִת כָ ל ֶׁכתֶׁ ם הו ִֹריד,
נָתַ ִתי מָ אוֹר בְ יוֹם חַ ג וְ עָ מָ ל –
וְ עָ כְ ָשו עו ָֹשה זֹאת חֶׁ בְ ַרת הַ חַ ְשמַ ל!
פַ עַ ם – יֵש ֶׁלחֶׁ ם וָ זַ ִית –
יֵש הַ ָכל ,יֵש ֶׁשפַ ע בְ בַ יִ ת.
כַ יוֹם ,כְ ֶׁשהַ בַ ִית מָ לֵא ִמכָל טוב –
מַ ְרגִ יש ָאנֹכִ י ְמיֻּ ָתרֹ ,לא חָ שוב...
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ידי!
ְמ ִשיבָ ה הָ אֵ ָלהִ :ה ְתעו ֵֹדד ,יְ ִד ִ
ִחודי.
השינוי – עו ְֹדָך י ִ
ל ְַמרוֹת ִ
אַ ָתה אֶׁ חָ ד ִמ ִשבְ עַ ת הַ ִמינִים
וְ א ֶֹׁרְך חַ יֶׁיָך – מֵ אוֹת בַ ָשנָיִם.
אשָך ְמעַ טֵ ר בְ עָ לִ ים מַ כְ ִסיפִ ים
ֹר ְ
יתים!
אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ הַ ק ֶֹׁדש ,אֶׁ ת הַ ר הַ זֵ ִ
יאים וְ הַ ֹזהַ ר:
ִמ ְתקופַ ת הַ ִמ ְק ָרא ,הַ נְבִ ִ
"זַ יִ ת ַר ֲענָן ְיפֵ ה פְ ִרי-תַֹאר".
ָת ִמיד ְמהֻּ ָדרֹ ,לא עוֹמֵ ד בַ ַשלֶׁכֶׁ ת,
כְ ִאלו הַ זְ מָ ן פָ סַ ק ִמ ֶׁל ֶׁכת...

17
epoet@walla.com

© 2015 Ella Dor-On
Powered by A. Kogan EDV

elladoron.akogan.de

יקה
מנו ָרה ע ִת ָ
"לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי"...
[זכריה ד ,ו]

יקה
ְמנו ָֹרה עַ ִת ָ
עִ ם ִשבְ עָ ה ָקנִים
ושנֵי עַ נְפֵ י זַ יִ ת –
ְ
זְ קופִ ים בַ ְצ ָד ִדים.
יקה
ְמנו ָֹרה עַ ִת ָ
סֶׁ מֶׁ ל לָעָ ם,
ַארצ ֹו –
ֶׁשפָ ָדה אֶׁ ת ְ
בְ ֶׁיזַ ע וָ ָדם.
ְמנו ַֹרת הַ ָקנִים –
עֵ ץ הַ מ ֹו ִשיט
ֲענָפִ ים ל ַָשמָ יִם –
ש ָר ָשיו נְטועִ ים בַ ַק ְר ַקע,
ְמ ַשוְ עִ ים לְ מֶׁ ְרחָ ב ולְ מַ יִ ם*.
ְמנו ַֹרת הַ ָקנִים-
ירה –
אֵ ש אַ ִד ָ
ְמגִ נָה עַ ל הָ עֵ ץ
מֵ הֶׁ ְשמֵ ד וכְ ָל ָיה.
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כִ י הָ עֵ ץ
הַ פ ֹו ֵרש זְ רוֹעוֹתָ יו בִ ְתפִ לָה,
הוא עֵ ץ הַ חַ יִ ים
ִמ ְתקופַ ת הַ ִמ ְק ָרא.
וְ הָ אֵ ש,
הַ ב ֹו ַקעַ ת ִמת ֹוְך ֲע ָנפִ ים,
כְ מ ֹו בַ ְסנֶׁה הַ ב ֹועֵ ר –
ִה ָנה אֵ ש הַ חַ יִים.
ְמנו ַֹרת הַ ָקנִים
ִהיא הַ סֶׁ מֶׁ ל
ַלחֲ ז ֹון ַאחֲ ִרית הַ י ִָמים –
וְ ָגר זְ אֵ ב עִ ם כֶׁ בֶׁ ש
וְ הָ אֵ ש ֹלא ֹתאחַ ז בָ עֵ ִצים.

______________________________________________

*ההסתעפות של צמחי המוריות ,הגדלים בשדות הארץ ,משקפת את תאור מנורת המקדש
בשמות לז ,יז-כג
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לָמָ ה בָ כתָ ה המנו ָרה
"ויעש את המנורה זהב טהור"...
[שמות לז,יז]

ירה,
ירושלַיִם הַ בִ ָ
ָ
בְ ִציוֹן הַ בְ נויָה ,בִ
מול כְ נֶׁסֶׁ ת הָ עָ ם נִצֶׁ בֶׁ ת ְמנו ָֹרה.
יטים מֻּ כָ רים,
עַ ל ָק ֶׁניהָ ִשבְ עָ ה – ַתבְ לִ ִ
אֶׁ ת תוֹלְ דוֹת הָ אֻּ מָ ה דומָ ם ְמסַ פְ ִרים.
נִצֶׁ בֶׁ ת אֵ יתָ ן ,פְ ל ָָדה חֲ צובָ ה,
ירה וְ ָיפָ ה – אַ ְך בַ ֵלב עֲצובָ ה.
ְת ִמ ָ
מ ֹו ִשיטָ ה בִ ְת ִח ָנה זְ ר ֹוע ֹותֶׁ יהָ אֶׁ ל-עַ ל,
אֶׁ ל ְתכֵ לֶׁת ָר ִקיעַ וְ ֶׁשמֶׁ ש מֵ עַ ל.
ֹאשּה,
עֵ ת עֶׁ ֶׁרב יו ֵֹרד ,מַ ְרכִ י ָנה אֶׁ ת ר ָ
ישיתִ .מי יָבִ ין לְ נַפְ ָשּה?
ובו ָכה חֲ ִר ִ
סַ בְ יוֹן ְצהַ בְ הַ ב חַ דְ -ש ִמיעָ ה
הֵ ִקיץ ִמ ְשנָת ֹו וְ תַ מָ ה:
" ְמנו ָֹרה יְ ָק ָרה! ְמנו ָֹרה מֻּ פְ ָלָאה!
מַ דועַ ִתבְ כִ י וְ אַ ְת כֹה נָָאה!"
ְמ ִשיבָ ה הַ ְמנו ָֹרהַ " :רב תוֹד ֹות!"
ְודמָ עוֹת מֵ עֵ י ֶׁניהָ ז ֹולְ ג ֹות.
כַ ָלנִית אֲ דֻּ מַ ת עֲטָ ָרה
ָש ְמעָ ה אֶׁ ת הַ בְ כִ י וְ ָא ְמ ָרה:
" ְמנו ָֹרה חֲ בִ יבָ ה! ְמנו ָֹרה י ְָק ָרה!
ירה!"
מַ דועַ ִתבְ כִ י וְ אַ ְת כֹה ְת ִמ ָ
ְמ ִשיבָ ה הַ ְמנו ָֹרהַ " :רב תוֹדוֹת!"
ִיחנִי בְ ֶׁש ֶׁקט לִ בְ כ ֹות".
הֲ נ ִ
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ַר ֶׁקפֶׁ ת הָ ִרים חֲ בו ָיה
ֹאשּה בִ פְ לִ יָאה:
זָ ְקפָ ה אֶׁ ת ר ָ
" ְמנו ָֹרה יְ ָק ָרה! ְמנו ָֹרה אֲ הובָ ה!
מַ דועַ ִתבְ כִ י וְ אַ ְת כֹה נ ְִש ָגבָ ה?"
ְמ ִשיבָ ה הַ ְמנו ָֹרהַ " :רב תוֹדוֹת!
אד.
ֹלא ַאכְ ִחיש – עָ צוב לִ י ְמ ֹ
יתי זָ הָ ב עֲשויָה,
פַ עַ ם הָ יִ ִ
ָש ִני וְ אַ ֶׁד ֶׁרת מַ לְ כות ֲעטו ָיה,
ִמכָ ל כְ לֵי הַ ק ֶֹׁדש בְ בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש,
יִיתי הַ כְ לִ י הֲ כִ י ְמקֻּ ָדש.
הָ ִ
א ֹו ִרי הַ ֹזהֵ ר הֵ ִאיר אֶׁ ת הַ כֹל,
אֲ הָ ֻּב ִני ֻּכ ָלם – ִמ ָקטָ ן עַ ד גָדוֹל.
ושה!
וְ עַ כְ ָשו – אֲ בוֹי ַלב ָ
מודה – בְ לִ י או ָֹרה ,בְ לִי ְקדו ָשה"...
גַלְ ָ
הַ ַשחַ ר ִהפְ ִציעַ  ,זָ ְרחָ ה הַ חַ מָ ה,
נ ְָשָאה הָ ַר ֶׁקפֶׁ ת ק ֹולָּה בָ ָרמָ ה:
" ְמנו ָֹרה יְ ָק ָרה! ְמנו ָֹרה חֲ בִ יבָ ה!
יטי סָ בִ יב עַ ל הָ עִ יר הַ ְש ֵלוָ ה,
הַ בִ ִ
ידי הַ ִמ ְק ָדש,
עַ ל חוֹמוֹת ,הַ ח ֹובְ ק ֹות אֶׁ ת ְש ִר ֵ
עַ ל ִק ְריַת מֶׁ לְֶׁך ַרב ,הַ ִנבְ ֵנית מֵ חָ ָדש,
יְהודה הַ ק ֹו ְר ִנים,
ָ
עַ ל הָ ֵרי
עַ ל ִספור בֶׁ ן ַאלְ פַ יִ ם ָשנִים.
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אַ ְת הַ סֶׁ מֶׁ ל בְ לֵב הָ אֻּ מָ ה,
ֶׁש ָש ְר ָדה ִמש ֹוָאה לִ ְתקומָ ה.
אַ ְת הָ א ֹור ,הַ ִש ְמחָ ה ,הַ ִת ְקוָ ה –
זָ ה ֵרְך מֵ ע ֹולָם ֹלא כָ בָ ה!"
ִחיְ ָכה הַ ְמנו ָֹרה בִ ְתשובָ ה:
ישה חֲ שובָ ה!"
"אֲ נִי שוב מַ ְרגִ ָ
וְ זָ ְקפָ ה קוֹמָ תָ ּה ְִב ָגאוֹן
מול כְ נֶׁסֶׁ ת הָ עָ ם בְ ִציוֹן.
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מנ ִהיג הָ עָ ם
"מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא"...
[דברים לב ,נב]

יאים,
מ ֶֹׁשה ,אֲ דוֹן הַ נְבִ ִ
מַ נ ְִהיג ִראשוֹן ֶׁשל הָ עִ בְ ִרים,
ֶׁשה ֹו ִציָאם ִמ ִשעְ בוד לִ גְ או ָלה,
ֶׁשהֶׁ עבִ יר אוֹתָ ם בָ ח ָרבָ ה;
זֶׁ ה ֶׁשעָ מַ ד בִ ְנ ִחישות וְ ַגאֲ וָ ה
ירה;
מול סַ ְרבָ נות פַ ְרעֹה הַ יְ ִה ָ
זֶׁ ה ֶׁשחָ ַלק ִא ָתם אֶׁ ת הַ ְתלָאוֹת
וְ הֶׁ ע ִניק לָהֶׁ ם אֶׁ ת הַ לוח ֹות;
הָ יָה לִ בְ נֵי עַ מ ֹו לְ פֶׁ ה בִ פְ נֵי הָ אֵ ל –
מָ חָ אִ ,ס ְנ ֵגר וְ ִה ְתפַ לֵל;
ַארבָ עִ ים ָשנָה,
זֶׁ ה ֶׁש ִה ְנ ִהיג י ֹותֵ ר מֵ ְ
ָשפַ טִ ,ח ֵנְך בְ רוחַ הַ תו ָֹרה –
ָארץ ִמ ֶׁנגֶׁד,
עָ לָיו נִגְ זַ ר לִ ְראוֹת אֶׁ ת הָ ֶׁ
אֲ בָ ל אֵ לֶׁיהָ ֹלא לָבוֹא.
בַ מֶׁ ה פָ ָשע? בַ מֶׁ ה חֶׁ ְטאו?
וְ הוא בִ ֵקש וְ ִה ְתחַ נֵן:
בַ טֵ ל אֶׁ ת רֹעַ הַ גְ זֵ ָרה!
אֲ בָ ל הָ אֵ ל ֹלא ַנ ֲע ָנה...
ִאם דוֹר הַ ִמ ְדבָ ר ֹלא זָ ָכה –
ֹלא זָ כָ ה גַם ִמי ֶׁש ִה ְנ ִהי ָגם.
יִש ָראֵ ל ִנ ְספו בַ ֲעו ֹו ָנם
בְ נֵי ְ
וְ הוא הֶׁ עָ ָנו – בְ יַחַ ד ִא ָתם.
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רגעי קסם ומכאוב
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ִשירי
ירי – אַ ֶׁתם כְ מ ֹו ְיל ַָדי
ִש ַ
ָיל ְַד ִתי בְ עֵ צֶׁ ב.
ידכֶׁם בַ חֲ ָר ָדה
ָאחַ זְ ִתי בִ ֵ
שורה
שורה ַאחָ ר ָ
וְ יַחַ ד – ָ
פָ סַ עְ נו בַ ִמ ְשעוֹל
לִ ְק ַראת בַ גְ רות וְ הַ ְשלָמָ ה.
ִשי ַרי – אַ ֶׁתם כְ מ ֹו ְיל ַָדי.
חֶׁ לְ ִדי וְ נ ְִשמָ ִתי
זו ְֹר ִמים בָ כֶׁ ם לָעַ ד.
ְתקופָ ה ְקצָ ָרה הָ יִינו לְ אֶׁ חָ ד,
הַ כֹל זו ֵֹרם –
עַ כְ ָשו אַ ֶׁתם לְ בַ ד.
ירי – אַ ֶׁתם כְ מ ֹו ְיל ַָדי,
ִש ַ
בָ ג ְַר ֶׁתם וְ יָצָ אתֶׁ ם לַמֶׁ ְרחָ ב.
ומי יִ ְק ָרא?
ִמי י ְַדפְ ֵדף בָ כֶׁ ם ִ
ומי יִפְ גַע?
ִמי יְבָ ֵרְך ִ
רוֹצָ ה ל ַָדעַ תֹ ,לא אֶׁ ַדע...
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ַאהֲ בָ ה

ִהיא מָ זוֹר לִ ְנ ָשמָ ה ְמיֻּסֶׁ ֶׁרת,
ירה כְ מַ ַתת הָ אֵ לִ ים –
ְנ ִד ָ
כְ מ ֹו קוֹסֵ ם חַ בורוֹת ְמאַ ֶׁת ֶׁרת
וְ ע ֹוזֶׁ ֶׁרת מַ הֵ ר לְ הַ חֲ לִ ים.
ְמפִ י ָגה ֲעיֵפות וְ עַ צֶׁ בֶׁ ת,
ֶׁשחָ ְרצו ִס ְרפְ ֵדי הַ חַ יִים –
אֶׁ ת חֶׁ ְשכַ ת הַ נ ִָתיב ֶׁשל הַ ֶׁד ֶׁרְך
ירה בְ ַאלְ פֵ י כוֹכָבִ ים.
ְמ ִא ָ
ִהיא כְ מֵ הָ ה לְ ָיד ְמלַטֶׁ פֶׁ ת,
לְ קוֹל וְ ִחיוְך מֻּ כָ ִרים –
ִהיא ִמפְ לָט ִמבְ ִדידות ֹלא מובֶׁ נֶׁת
ָאדם הַ מֻּ ָקף אֲ נ ִָשים.
ֶׁשל ָ
ִהיא א ֹו ַרחַ ת ְקרוָאה בְ לִ בֵ נו,
עַ ד מָ תַ י ִת ָשאֵ רֹ ,לא נ ֵַדע –
בְ לִ י מֵ ִשים ִמלִ בֵ נו ח ֹומֶׁ ֶׁקת
בְ לִ י לוֹמַ ר אֶׁ ת ִמלַת הַ פְ ֵר ָדה.
לִ פְ עָ ִמים ִהיא ח ֹוזֶׁ ֶׁרת אֵ לֵינו,
לִ פְ עָ ִמים ְמ ַש ֶָׁנה אֶׁ ת ְדמותָ ּה –
לְ עִ ִתים ְניַחֵ ל כָ ל חַ יֵינו
ָלגַעַ ת בִ כְ נַף גְ לִ ימָ תָ ּה.
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ִמשָא ָלה

ָל ַגעַ ת שוב בְ גוף מֻּ כָ ר וָ חָ ם,
מעַ אֶׁ ת הַ ק ֹול הַ ְמ ַלטֵ ף,
לִ ְש ֹ
שם ְמֹלוא הָ ֵרא ֹות אֶׁ ת ְישו ְתָך
לִ ְנ ֹ
א ֶׁשר ְמטָ ֵרף.
ולְ ִהמ ֹוג בְ ֹ
קד לִ צְ לִ יל גִ יטָ ָרה ִמ ְת ַנ ֵגן,
לִ ְר ֹ
ָלחוש מַ ָגע ָי ֶׁדיָך עַ ל מָ ְת ַני,
לְ ִה ְת ַר ֵגש ִמן הָ עֶׁ ְר ָגה בְ ת ֹוְך עֵ י ֶׁניָך,
אֲ ֶׁשר ַת ִצית אֶׁ ת הַ בָ ָרק בְ ת ֹוְך עֵ י ַני.
כְ ִאלו ֹלא ִנפְ ַר ְדנו מֵ ע ֹו ָלם,
וְ ֹלא הָ יְ תָ ה ִא ָשה זָ ָרה בֵ י ֵנינו.
כְ ִאלו ֶׁנעֶׁ לְ מו הָ עֶׁ לְ ב ֹונ ֹות,
וְ הָ ע ֹו ָלם ֻּכל ֹו ַש ָיְך לִ ְש ֵנינו.
הב,
כְ ִאלו ֹלא ִהפְ סַ ְקנו ֶׁלא ֹ
כְ ִאלו ֹלא ִהפְ ֵנינו אֶׁ ת הָ ֹע ֶׁרף,
כְ ִאלו ַאחֲ ֵרי הַ ַקיִ ץ בָ א ָאבִ יב
ו ֶׁנעֶׁ לְ מו בְ לִ י שוב הַ ְסתָ ו וָ ח ֶֹׁרף.
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ִשיחָ ה ִא ֶׁלמֶׁ ת

הֵ ם נִפְ גְ שו בַ חֲ תונה לִ פְ נֵי ָשבועַ ,
כְ ֶׁש ִהגִ יעו בְ נִפְ ָרד וְ ַיחַ ַד ָלאולָם.
הֵ ם ִה ְתי ְַשבו לְ יַד אוֹת ֹו שֻּ לְ חָ ן ָרבועַ –
לִ פְ נֵי כֵן ֹלא ִהכִ ירו מֵ ע ֹולָם.
י ְָשבו זֶׁ ה לְ צַ ד ז ֹו –
מֶׁ ְרחַ ק ֶׁשל סַ נ ְִטימֶׁ ְט ִרים –
ָאכְ לוָ ,שתוִ ,חיְ כו אֶׁ ל הֶׁ חָ תָ ן וְ הַ כַ לָה,
ִהבִ יטו בַ חֲ טָ ף ִאיש בְ ֵרעֵ הו
וְ ֹלא הֶׁ חלִ יפו בֵ ינֵיהֶׁ ם ִמלָה.
ובְ אוֹתָ ּה ָשעָ ה לְ ת ֹוְך הַ נֶׁפֶׁ ש פְ נִימָ ה
– כְ מ ֹו ֶׁק ֶׁרן אוֹר ִמבַ עַ ד ֶׁדלֶׁת נְעולָה –
פָ ַרץ הָ ֶׁרטֶׁ ט הַ פִ לְ ִאי וְ הַ פָ רועַ
שוקה לִ פְ עולָה.
הַ ְמ ַד ְרבֵ ן ְת ָ
כְ מ ֹו ֲענָפִ ים הַ נ ְִמ ָשכִ ים לְ ֶׁק ֶׁרן ֶׁשמֶׁ ש,
כְ מ ֹו פַ ְרפָ ִרים הַ ְמזַ ְנ ִקים אֶׁ ל צוף פְ ִריחָ ה,
יְדיהֶׁ ם ִמ ַתחַ ת לְ מַ פַ ת הַ מֶׁ ִשי
כַ ף ֵ
נָגְ עו וְ ִה ְש ַתלְ בו מֵ ֹחק הַ ְמ ִשיכָ ה.
י ְָשבו שו ְֹת ִקיםַ ,רק יְ ֵדיהֶׁ ם אוֹחֲ זוֹת בְ לַהַ ט,
נ ֹוגְ עִ ים בְ חֹם ,בַ ע ֲִדינותֹ ,לא בְ מַ פְ גִ ין.
בְ מֶׁ תֶׁ ק-סוֹד ְמנַהֲ לִ ים ִשיחָ ה ִא ֶׁלמֶׁ ת
ִמ ַתחַ ת ַלשֻּ לְ חָ ן – לְ סֵ רוגִ ין.
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שוקה ֶׁש ָגאֲ תָ ה בָ ם –
ָת ְמהו עַ ל הַ ְת ָ
בְ ִשיחַ עִ ם הַ יָד הָ ַאלְ מ ֹו ִנית
ִספְ רו עַ ל ַרחֲ ִשי גופָ ם ,אֲ ֶׁשר לְ פֶׁ תַ ע,
ִנ ְשבָ ה בְ ֶׁקסֶׁ ם הָ עֶׁ ְר ָגה הַ פִ ְתא ֹו ִמית...
ֹלשה י ִָמים ִחכְ תָ ה כִ ְמהֻּ פְ ֶׁנטֶׁ ת,
ְש ָ
ר ֹו ַגעַ ת ובוֹטַ חַ ת עַ ד אֵ ימָ ה.
ל ְַמרוֹת ֶׁשלא ָאמַ ר – גופָ ּה ָאמַ ר לָּה –
ֲע ַדיִ ן ִשיחָ תָ ם ֹלא ִה ְס ַתיְ מָ ה...
לִ בְ סוֹף ִהגִ יעַ לִ פְ נוֹת עֶׁ ֶׁרב.
ִהבִ יטָ ה בְ פָ נָיו הַ ְמחַ יְ כ ֹות בַ סַ ף.
ִחפְ ָשה בְ תוְֹך נַפְ ָשּה הַ ְמ ַיחֶׁ ֶׁלת
אֶׁ ת הָ ִרגוש וְ אֶׁ ת הָ ֶׁרטֶׁ ט הַ ִנכְ סָ ף...
הַ ֶׁקסֶׁ ם פַ ג .כַמָ ה מוזָ ר!
ה ֹו ִשיטָ ה ָיד ָק ָרה לְ ֶׁגבֶׁ ר זָ ר.
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ִאשתו

אַ ָתה ִא ִתי לִ זְ מָ ן ָקצוב ,קבועַ ,
א ֶׁשר עַ ד בְ לִ י ַדי,
ָשעוֹת ְקצָ רוֹת ֶׁשל ֹ
נ ְִשמַ ע לִ ְמח ֹוגֵיָ -שעוֹן חוֹזֵ ר אֵ לֶׁיהָ ,
אֲ בָ ל בְ מַ חֲ ָשבוֹת חוֹזֵ ר אֵ לַי.
אַ ָתה ִא ָתּה בַ יוֹם וְ גַם בַ ַל ְילָה,
כָרים לָּה הֶׁ ְרגְ לֵי ְשנ ְָתָך,
כֹה מֻּ ִ
נ ְִר ָדם ִא ָתה – אֲ בָ ל בֶׁ חֲ לו ְֹמָך קו ֵֹרא לִ י –
אֲ נִי פוֹסַ עַ ת בַ ְשבִ ילִ ים ִא ְתָך.
אַ ָתה ש ֹולֵחַ לִ י פְ ָר ִחים עִ ם פֶׁ תֶׁ ק,
ק ֹונֶׁה לִ י מַ ָתנוֹת בַ ע ֲִטיפָ ה נָָאה,
ִא ָתּה – ה ֹולְֵך לַשוק ִמ ֵדי ָשבועַ ,
עו ֵֹרְך ְקנִיוֹת חֻּ לִ ין בְ הַ כְ נָעָ ה.
ִא ִתי אַ ָתה בַ ִמ ְסעָ דוֹת א ֹו בַ קוֹלְ נוֹעַ ,
יד ִידים.
כָרים וִ ִ
ִא ָתּה ה ֹולְֵך לְ מַ ִ
ִא ִתי – כֹה אַ בִ ִירי ,רוֹמַ נ ְִטי,
ִא ָתּה ח ֹולֵק אֶׁ ת הַ ִשגְ ָרה ֶׁשל הַ חַ יִ ים.
אַ ָתה נו ֵֹשק לָּה בְ לִ י עֶׁ ְרגָה ,כְ מ ֹו ֵרעַ ,
או ִֹתי – כְ מ ֹו הֶׁ חָ תָ ן אֶׁ ת הַ כַ לָה,
נ ְִשאֶׁ לֶׁת הַ ְשאֵ לָה :מַ דועַ
אֲ נִי רוֹצָ ה לְ ִה ְתחַ לֵף ִא ָתּה?
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הָ ֵרי יהו ָדה

הָ עִ יר הַ ֹזאת ז ֹו ֶׁרמֶׁ ת בְ ַד ְמָך –
אַ ָתה ָנטועַ כְ מ ֹו ָש ִתיל בִ ְר ָגבֶׁ יהָ ,
ישי לִ יהו ִדים י ֹוצְ אֵ י ֵתימָ ן,
ד ֹור חֲ ִמ ִ
מַ ְצ ִמיחַ ש ָר ִשים בְ ת ֹוְך ְס ָלעֶׁ יהָ .
הָ עִ יר הַ ֹזאת ז ֹו ֶׁרמֶׁ ת בְ ַד ְמָך –
אַ ָתה מַ כִ יר אֶׁ ת טַ בו ָרּה וְ אֶׁ ת ְשבִ י ֶׁליהָ ,
ִהיא זִ כְ ר ֹונ ֹות ַילְ דות ו ְנעו ִרים –
אַ ָתה ָקשור בְ ִנ ְשמָ ְתָך אֵ ֶׁליהָ .
הָ עִ יר הַ ֹזאת ז ֹו ֶׁרמֶׁ ת בְ ַד ְמָך –
צ ֹוחֵ ק ִא ָתה ,מ ֹוחֶׁ ה אֶׁ ת ִד ְמע ֹותֶׁ יהָ ,
בִ ימֵ י סַ גְ ִריר ובְ ֵליל ֹות סופָ ה
ש ֹואֵ ף ַת ֲעצומ ֹות ִמת ֹולְ ד ֹותֶׁ יהָ .
הָ עִ יר הַ ֹזאת ז ֹו ֶׁרמֶׁ ת בְ ַד ְמָך –
ִמ ֹנעַ ם זָ ה ָרּה ק ֹו ְר ִנים פָ ֶׁניָך,
כְ מ ֹו עָ לִ ים ֶׁשל זַ ִית מַ כְ ִסיפִ ים,
ז ֹוהֶׁ ֶׁרת הַ ֵשיבָ ה בְ ַש ֲער ֹותֶׁ יָך.
הָ עִ יר הַ ֹזאת ז ֹו ֶׁרמֶׁ ת בְ ַד ְמָך
ַי ְח ָדו עִ ם הֶׁ הָ ִרים אֲ ֶׁשר סָ בִ יב ָלּה,
כִ ְשמָ ם ִש ְמָך הוא יְ הו ָדה –
וְ ַגם עַ ל ִמ ְדר ֹונ ֹות חַ ֶׁייָך פ ֹו ַרחַ ת הָ אֵ ָלה...
ירושלים9117 ,
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פ ֵר ָדה
כְ בָ ר ִנ ְש ְקלו ָכל הַ בְ עָ ד וְ ֶׁנ ֶׁגד
מאזְ ֵני הַ זִ כָ ר ֹון
הו ַשם עַ ל ֹ
כָ ל הַ ָיפֶׁ ה וְ ָכל הַ ְמ ֹכעָ ר
כְ בָ ר ִנפְ ְרמו חוטֵ י הָ ֶׁר ֶׁגש
אֲ ֶׁשר טָ וו בִ גְ ֵדי כְ לול ֹות
לְ י ֹום מָ חָ ר
כְ בָ ר ֶׁנא ְמ ָרה ִמ ַלת פְ ֵר ָדה
וְ ִנ ְט ְר ָקה הַ ֶׁד ֶׁלת
וְ הַ ָי ָקר ִמ ָכל הָ פַ ְך לְ זָ ר
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ילדות

ֹלשים ָשנָה...
חָ לְ פו ְש ִ
אֲ נִי פוֹסַ עַ ת בַ ִס ְמטָ ה בְ פַ ְרבָ ֵרי מו ְֹס ְקבָ ה
וְ שוב אֲ נִי יָלְ ָדה ְקטַ נָה –
עֵ ִצים גְ בו ִֹהים ,ג ֵָדר זָ ָרה,
ל ֵַַביִ ת הַ ָקטָ ן נו ְֹספָ ה קוֹמָ ה,
הַ כֹל צָ מַ ַח וְ ִה ְש ַתנָה.
ֹלשים ָשנָה,
ל ִָראש ֹו ָנה ַאחֲ ֵרי ְש ִ
ִמתוְֹך הַ ִשכְ חָ ה וְ הַ זָ רות
עוֹלִ ים בְ זִ כְ ר ֹונִי ֵריחוֹת מֵ הַ יַלְ דות...
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שעת ב ֶׁקר

רושלַיִם,
יְ ָ
ְמלוֹן הַ מֶׁ לֶׁך ָדוִ ד.
ִמ ְרפֶׁ סֶׁ ת פְ תוחָ ה,
ָאמיד,
אֵ רוחַ ִ
ִציוץ צִ פ ִרים,
הֶׁ ְמיַת הַ יונִים,
מָ נוֹף ִמזְ ַד ֵקר
מֵ עַ ל בִ ְנ ָינִים,
ְד ָקלִ ים ִמ ַת ְמ ִרים
לְ ָשמַ יִם זַ כִ ים,
מַ ְש ִקיפִ ים עַ ל חוֹמָ ה
יקים.
ומגְ ַדל עַ ִת ִ
ִ
ַשלְ וָ ה וָ ֹרגַע
וקדֻּ ָשה
ְ
וְ אוֹר גָדוֹל
וְ צֵ ל חֻּ ְר ָשה –
כְ מ ֹו בְ צִ יור ְתלַתְ -ממַ ִדי
ָקפְ או בְ ֶׁרגַע אַ ג ִָדי...
או ַֹרחַ ת פֶׁ תַ ע ֹלא ְקרוָאה
אֲ נִי נִכְ נֶׁסֶׁ ת ל ְַתמונָה.

34
epoet@walla.com

© 2015 Ella Dor-On
Powered by A. Kogan EDV

elladoron.akogan.de

לִ שחות עִ ם ה ָדגִ ים

יָם סוֹף .לְ חוֹף ְמלוֹן הַ נ ְִסיכָ ה
אֲ נִי ש ֹוחָ ה עַ ל פְ נֵי הַ ְתכֵ לֶׁת הַ זַ כָ ה.
הָ רוחַ ְמ ַק ֵדם פָ ַני בִ לְ ִטיפָ ה,
אֲ נִי לְ בַ ד – מֻּ ֶׁקפֶׁ ת יָם וְ יַבָ ָשה.
חוֹבֶׁ ֶׁשת ִמ ְש ְקפֵ י ְצלִ ילָה
ומַ בִ יטָ ה אֶׁ ל ַק ְר ַקעִ ית ְצלולָה –
בורה,
ָדגִ ים בִ ְש ַלל ְצבָ עִ ים ש ֹו ִחים בַ חֲ ָ
הֵ ם ִמ ְת ָק ְרבִ ים אֵ לַי לְ ֹלא מ ֹו ָרא.
ע ֹולָם רוֹחֵ ש חַ יִ יםְ ,תנועָ ה,
ירה.
אוֹסֵ ף או ִֹתי אֵ לָיו כְ מ ֹו ֶׁרחֶׁ ם אַ ִד ָ
ש ֹוחָ ה בֵ ין ַאלְ מֻּ גִ ים וְ הַ ָדגָה
דורת ַשלְ וָ ה.
ְמ ֵלַאת ִה ְתפַ עֲלות וַ חֲ ַ
ִט ְרדוֹת הַ יוֹם ,הַ ְדָאגוֹת ,הַ חֲ ָר ָדה
ֶׁנעל ִָמים מול פֶׁ לֶׁא הַ בְ ִריָאה.
עָ בָ ר ,עָ ִתיד – א ֹובְ ִדים בְ תוְֹך הַ נ ְִשיָה...
חַ יִ ים עַ כְ ָשו – ַת ְמ ִצית הַ הֲ וָ יָה!
ֹאשי מֵ עַ ל הַ ְמצולָה,
זו ֶֹׁקפֶׁ ת אֶׁ ת ר ִ
ש ֹוחָ ה עַ ל פְ נֵי הַ ְתכֵ לֶׁת הַ זַ כָ ה.
הָ רוחַ ְמ ַק ֵדם פָ ַני בִ לְ ִטיפָ ה,
אֲ נִי לְ בַ ד – מֻּ ֶׁקפֶׁ ת יָם וְ יַבָ ָשה.
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צועָ נִ יָ ה

ְסתָ ו .ב ֶֹׁקרַ .שלֶׁכֶׁ ת זְ הֻּ בָ ה –
ָש ִטיחַ ֶׁשל עַ לְ וָ ה ַר ֲע ָננָה.
קורי ֵשנָה
הָ ְרחוֹב ָאפוף ֵ
וְ ג ֶֶׁׁשם ַקל מֵ עִ יר אוֹת ֹו ִמ ַת ְר ֵדמָ ה.
ַרעַ ש ַגלְ ַג ֵלי עֶׁ גְ לַת-מַ ָשא
יקה אֶׁ ת הַ ְדמָ מָ ה.
מֵ פֵ ר בַ חֲ ִר ָ
ִהיא ִמ ְת ַק ֶׁדמֶׁ ת לְ ִאטָ ּה –
אַ יֵה הַ סוס וְ הָ ִר ְתמָ ה?
בְ תוְֹך הָ ֲע ָגלָה עָ טוף ְש ִמיכָה,
י ֵָשן ִתינוֹק ָשחום כְ בֵ ן ָשנָה.
וְ גֶׁבֶׁ ר ְמשֻּ פָ ם בַ חֲ לִ יפָ ה בָ ָלה
שו ֵֹרק פִ זְ מוֹן נו ָֹשן בַ הֲ נָָאה.
ירה,
צוֹעָ ִניָה ְשחו ַֹרת ֵשעָ רְ ,ת ִמ ָ
אוֹחֶׁ זֶׁ ת בַ מוֹטוֹת בְ כָ ל כֹחָ ּה.
זְ קופַ ת קוֹמָ ה פוֹסַ עַ ת בְ בִ ְטחָ ה,
מו ֶֹׁשכֶׁ ת אֶׁ ת יָלְ ָדּה ובַ ֲעלָּה.
הָ ָאב עָ יֵף ִממַ סָ ע ֹו,
עַ כְ ָשיו ִהיא עֵ זֶׁ ר כְ נֶׁגְ ד ֹו.
הֵ ם ִמ ְתחַ לְ פִ ים ִמ ֵדי ָשעָ ה,
מו ְֹשכִ ים י ְַח ָדו אֶׁ ת הַ מַ ָשא.
שֻּ ָתפות גו ָֹרל בַ ֲע ָגלָה –
אֵ םָ ,אב וָ ֶׁילֶׁד – ִמ ְשפָ חָ ה.
רומניה9171 ,
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זִ כרונות ִמתֻּ רכִ יָ ה

ַארמוֹן הַ דוֹלְ מַ בָ ְהצֶׁ 'ה – בֵ ית ַקיִ ץ ְמפָֹאר
ְ
ֶׁשל סולְ טָ נִים ַרבֵ י ְש ָר ָרה.
כָ אן כָל ָר ִהיט ,כָל חֵ ֵֶׁפץ ,כָל ְתמונָה –
יְ ִחיד ְס ֻּגלָה ,בְ פַ ז ֹלא יְסֻּ לָא!
ַארמוֹן
יְציָאה ִמן הָ ְ
בַ ִ
אֶׁ ל זֶׁ ֶׁרם ַתי ִָרים נִפְ עָ ם
בורה ֶׁשל ְיל ִָדים –
פ ֹול ֶֶׁׁשת חֲ ָ
בְ נֵי ֵשש וְ ַאף פָ חוֹת חֶׁ לְ ָקם...
הֵ ם מַ ִקיפִ ים או ִֹתי כְ מ ֹו טַ בַ עַ ת הֲ דו ָקה
יטים קֻּ פְ סָ ה ֶׁשל מַ פִ י ֹות ְקטַ נָה.
ומו ִֹש ִ
אֵ י ֶׁננִי ְמבִ ינָה אֶׁ ת הַ ָשפָ ה,
אֲ בָ ל ק ֹולָם הַ ִמ ְתחַ נֵן אוֹמֵ ר,
ירה.
ֶׁש ִהיא לִ ְמכִ ָ
אֲ נִי נוֹתֶׁ נֶׁת ְשטַ ר נ ִָדיב
ומ ַקבֶׁ ֶׁלת מַ ָתנָה –
ַל ָיד הֲ כִ י ְקרוֹבָ ה ְ
יָלְ ָדה ְשחומָ ה קו ֶֹׁרנֶׁת ִמ ִש ְמחָ ה!
ִהיא ְמנוֹפֶׁ פֶׁ ת בְ י ָָדּה לְ אוֹת תוֹדה...
הָ אֲ חֵ ִרים ֲע ַדיִ ן נ ְִדחָ פִ ים,
צו ְֹר ִחיםִ ,מ ְתחַ ְננִים,
וְ ִקנְָאתָ ם ָק ָשה ִמ ֵשאת...
אַ ְך לָהֶׁ ם ֹלא נָתַ ִתי –
וְ הָ יָה לִ י לָתֵ ת.
איסטנבול9117 ,
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חֲ ָז ָרה הביתָ ה

אֵ ירוֹפָ ה! כֹה ְמשֻּ פַ עַ ת אַ ְת בְ מֵ י גְ ָש ִמים
יחים עֵ ִציםָ ,שדוֹת ,כְ ַר ִמים.
הַ מַ ְצ ִמ ִ
כֹה ַר ֲענָן הַ צֶׁ בַ ע הַ ָירֹק,
ֲצומים הַ מֶׁ ְרחָ בִ ים
כֹה ע ִ
הַ ִמ ְש ָת ְרעִ ים לְ מֵ ָרחוֹק.
ַאר ִצי הַ ְקטַ נְטָ נָה –
אֲ נִי חוֹזֶׁ ֶׁרת אֶׁ ל ְ
ַאדמָ תָ ּה הַ ִמ ְתיַסֶׁ ֶׁרת ִמצָ מָ א,
אֶׁ ל ְ
רורי,
אֶׁ ל הַ ָירֹק הַ ְמאֻּ בָ ק הָ ַאפְ ִ
אֶׁ ל הַ מַ חֲ נָק ֶׁשל ַקיִ ץ ִשגְ ָר ִתי.
חוֹזֶׁ ֶׁרת אֶׁ ל הַ נוֹף הַ ִמ ְדבָ ִרי,
לַהֲ מולָה ֶׁשל שוק יַםִ -תיכ ֹונִי,
יקה
אֶׁ ל הַ ָשפָ ה הַ ע ֲִת ָ
עִ ם ִשיחַ ְמחֻּ ָדש –
נו ֶֹׁשמֶׁ ת ְמל ֹואֵ -ריאוֹת
ומ ְס ַת ֶׁגלֶׁת מֵ חָ ָדש.
ִ
שורה בַ עֲבוֹתוֹת כְ אֵ ב וַ הֲ נָָאה –
ְק ָ
אוֹהֶׁ בֶׁ ת בְ לִ י ְתנ ִָאים –
כְ מ ֹו אֵ ם אֶׁ ת פְ ִרי בִ ְטנָּה.
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ַאנ ֵטנות ב ִמדבָ ר

דואי בְ אֶׁ ְמצַ ע הַ ִמ ְדבָ ר,
מַ אֲ הָ ל בֶׁ ִ
ְקבוצוֹת ֶׁשל ע ֲָד ִרים רוֹעִ ים.
דואית עֲבַ ת-גִ זְ ָרה אוֹחֶׁ זֶׁ ת כַ ד,
בֶׁ ִ
פְעִ יוֹת הַ צֹאן וָ הֲ מולָה ֶׁשל יְ ל ִָדים.
תוחים,
כָ אן אֵ ין ְדלָתוֹת – פִ ְתחֵ י הָ אהָ לִ ים פְ ִ
יטי ,חָ שוף לִ ְרשות ַרבִ ים.
הַ כֹל ִא ִ
דומים –
ומנְהָ גִ ים ְק ִ
שוטים ִ
ָארחוֹת-חַ יִ ים פְ ִ
ְ
הַ ֶׁשמֶׁ ש הַ קוֹפַ חַ ת אֵ ינָּה יו ַֹדעַ ת ַרחֲ ִמים.
הָ אהָ לִ ים ,בִ גְ ֵדי נ ִָשים וְ צֶׁ בַ ע הַ גְ מָ לִ ים
ִמ ְתעַ ְרבְ בִ ים עִ ם צֶׁ בַ ע הֶׁ הָ ִרים.
אֲ נִי צוֹפָ ה בָ ם בִ פְ לִ יָאה גְ לויָה:
הֵ ם ְרחו ִֹקים ְשנוֹת דוֹר מֵ הַ ִק ְדמָ ה!
א ֹו ֶׁשמָ א אֲ נוֹכִ י טוֹעָ ה? מֵ עַ ל הַ מַ אֲ הָ ל
ַאנְטֵ נוֹת טֶׁ ֵלוִ יזְ יָה ִמ ְתרו ְֹממוֹת אֵ ל-עַ ל...
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אפו ָקלִ פ ָסה

אֲ נ ְַחנו מַ כְ ִח ִידים חַ יוֹת וְ צִ פ ִרים,
יְצורי הַ יָם הַ מַ ְר ִהיבִ ים,
ֵ
אֶׁ ת
ְמזַ הֲ ִמים י ִָמים ונְהָ רוֹת,
ְמזַ לְ זְ לִ ים בְ עָ ְצמָ תָ ם ֶׁשל ְמאוֹרוֹת.
אֲ נ ְַחנו ִמ ְתעַ ְמ ִרים ִאיש בְ ֵרעֶׁ הו,
ומ ַדכְ ִאים,
פוֹגְ עִ ים ומַ ְשפִ ילִ ים ְ
ידים אֶׁ ת בְ נֵי ִמינֶׁנו
אֲ נ ְַחנו מַ ְש ִמ ִ
ומשונִים.
בְ תֵ ירוצִ ים ש ֹונִים ְ
כְ מ ֹו ַאלְ פֵ י דוֹרוֹת ֶׁשחָ יו לְ פָ נֶׁינו
אֲ נ ְַחנו בְ נֵי-חָ לוֹף ,אֶׁ ל הֶׁ עָ פָ ר נָשוב.
ִאם ְננ ֵַתק אֶׁ ת ֶׁרצֶׁ ף הַ ַש ְר ֶׁש ֶׁרת
נֵס הַ בְ ִריָאה י ְֶׁח ַדל .הָ ִאם יָשוב?

41
epoet@walla.com

© 2015 Ella Dor-On
Powered by A. Kogan EDV

elladoron.akogan.de

זֵר פ ָר ִחים

זֵר ִצבְ ע ֹונִי עָ טור עַ לְ וָ ה,
פִ ְרחֵ י שו ָֹשן בְ תַ ְר ֵדמָ ה.
עוֹד חֲ בויִ ים בְ תוְֹך עַ ְצמָ ם,
עו ָֹדם נו ְֹצ ִרים אֶׁ ת ַרז יוֹפְ יָם.
לְ ַאט ,לְ ַאט הֵ ם נִפְ ָת ִחים,
ומ ְתעַ גְ לִ ים.
ִמ ְת ַרחֲ בִ ים ִ
בְ א ֶֹׁדם עַ ז ,בְ ֹלבֶׁ ן צַ ח
חו ְֹשפִ ים נ ְִדבָ ְך וְ עוֹד נ ְִדבָ ְך.
י ִָמים חוֹלְ פִ ים – עו ָֹדם פו ְֹר ִחים
ְעורים!
ומ ַרגְ ִשים כְ מ ֹו נ ִ
ְ
וְ הַ צוֹפִ ים בָ ם ִמ ְתנַבְ ִאים:
פְ ָר ִחים – סוֹפָ ם ֶׁשהֵ ם נוֹבְ לִ ים...
ידם!
ַאל ִתזְ ָד ְרזו לְ הַ ְספִ ָ
בְ בוֹא הַ עֵ ת יָבוֹא יוֹמָ ם –
זֵ ה יִחוד ֹו ֶׁשל זֵ ר פְ ָר ִחים,
ִחודם ֶׁשל הַ חַ יִים...
זֶׁ ה י ָ
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ִמקדמת-דנָה

חוף הַ יָם בְ יָפ ֹו.
נָמָ ל ע ֲִתיק י ִָמים.
ַגלֵי הַ יָם שוֹלְ ִחים לַחוֹל הַ לַח
ַאלְ פֵ י ְצ ָדפוֹת בִ ְשלַל ְצבָ עִ ים.
מַ ָתת – אֲ ֶׁשר נ ְִמ ַשְך כְ בָ ר ִמלְ י ֹונֵי ָשנִים...
כְ מ ֹו יְ ל ִָדים ְמשֻּ לְ הָ בִ ים
פשים אֶׁ ת הַ יוֹתֵ ר ְמיֻּחָ ִדים –
אֲ נ ְַחנו ְמחַ ִ
או ְֹספִ ים אוֹתָ ם אֶׁ חָ ד-אֶׁ חָ ד – ל ִָשים בַ חֲ ָד ִרים.
כְ בָ ר הֻּ ְשלְ מָ ה הַ ְמלָאכָה וַ ע ֲֵרמַ ת ְצ ָדפוֹת
מֻּ נַחַ ת בְ ַש ִקית ְשקופָ ה –
ִצבְ עָ ם ָדהָ ה ,בְ לִ י הַ לַחות הַ ְמלוחָ ה...
לְ פֶׁ תַ ע ,צְ עָ ָקה ָרמָ ה פִ לְ חָ ה
אֶׁ ת הָ ִא ִידילְ יָה הַ ְשלֵוָה –
כְ מ ֹו יְ ל ִָדים ֶׁשנ ְִתפְ שו בְ אֶׁ ְמצַ ע ַקלְ ָקלָה,
ַאנ ְֲחנו ְמצֻּוִ ים לִ זְ רֹק ַליָם אֶׁ ת ֶׁשָאסַ פְ נו בְ חֶׁ ְדוָ ה.
כֹל הַ ְצ ָדפוֹת ָשבִ ים לְ מֵ י הַ יָם ,שו ְֹקעִ ים,
וְ שוב ז ֹו ְר ִחים בִ ְשלָל ְצבָ עִ ים!
אֲ נִי עוֹמֶׁ ֶׁדת ְמאֻּ כְ זֶׁ בֶׁ ת ,עַ ל סַ ף ִד ְמעָ ה,
כוֹעֶׁ סֶׁ ת עַ ל פְ גִ יעָ הַ בַ הֲ נָָאה
ידי הַ זַ ר  ,אֲ ֶׁשר חָ לַף
ִמ ֵ
וְ נֶׁעלַם כִ לְ עומַ ת ֶׁשבָ א...
חָ לְ פו י ִָמים ...בְ מַ ְח ָשבָ ה ְש ִניָה,
צָ ַדק אוֹת ֹו זָ ֵקן ,הַ חַ י בְ יַחֲ סֵ י ְשכֵנות ְקרוֹבָ ה
ירי-הַ יָם וְ הַ ָדגָה –
יְצ ֵ
עִ ם ִ
כָ אן ְמקוֹמָ ם לָעַ ד,
הֵ ם ַשיָכִ ים ַליָם עוֹד ִמ ַק ְדמַ תְ -דנָה...
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ִספור חד-פעָ ִמי
לרחל קוגן

ַאחֲ ֵרי הַ הַ לְ וָ ָיה,ד ֹואֶׁ בֶׁ ת וב ֹוכָ ה,
אֲ ִני ח ֹוזֶׁ ֶׁרת אֶׁ ל בֵ יתָ ּה ֶׁשל הַ ְמנ ֹוחָ ה –
כָ ִרים פְ זו ִרים עַ ל הַ ִמטָ ה,
חָ לוק זָ רוק עַ ל הַ סַ פָ ה,
ְתמונ ֹות ְממֻּ ְס ָגר ֹות ,פִ ְרחֵ י גִ ָנה,
וְ סֵ פֶׁ ר עַ ל שֻּ לְ חַ ן כְ ִתיבָ ה
פָ תוחַ בְ עַ מוד עֶׁ ְש ִרים –
מול ֲע ֵרמָ ה ֶׁשל ִמכְ ָתבִ ים ְסדו ִרים.
כָ ל חֵ פֶׁ ץ – ַגם זֶׁ ה ֶׁשלְ מַ ְר ִאית פָ שוט וַ הֲ מ ֹו ִני –
ט ֹומֵ ן בְ ַא ְמ ַת ְחת ֹו ִספור חַ ד-פְ עָ ִמי...
המ ַק ֵררִ ,ת ְקתוק הַ ְשע ֹו ִנים –
זִ ְמזום ְ
ַי ְתמות נ ֹוצֶׁ ֶׁרת בְ ת ֹו ָכּה חַ יִ ים!
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...ומעץ החיים לא תאכל
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שעת בֵ ין-ערביִ ם

ַאט ַלנ ְִטי .חוֹף.
ל ֹונְג בִ יץ' .הָ או ְֹקיָנ ֹוס הָ ְ
בֵ יתָ-אב ֹות ְמפָֹאר .חַ לוֹנוֹת נ ְִש ָקפִ ים אֶׁ ל הַ נוֹף.
ַארגָמָ ן,
הָ אֹפֶׁ ק – מֶׁ ְרחָ ב בְ צִ בְ עֵ י ְ
הַ מַ יִם נו ְֹש ִקים לְ זָ הָ ב ְמלֻּבָ ן,
ְשחָ פִ ים לְ בָ נִיםַ ,רחַ ש כְ נָפַ יִם,
הֶׁ ְמ ַית הַ גַלִ יםְ ...שעַ ת בֵ ין-עַ ְרבַ יִ ם.
חושה ֶׁשל פְ ֵר ָדה וְ עֶׁ צֶׁ ב מֻּ כָ ר –
ְת ָ
יִתחַ לֵף לְ אֶׁ ְתמוֹל – ִממָ חָ ר.
הַ יוֹם ְ
הַ חֶׁ ֶׁדר – ִרבועַ ֶׁשל ִקיר וזְ כוֹכִ ית.
יקה ֹלא ִטבְ עִ ית.
וְ הַ ס ִמסָ בִ יב – ִמין ְש ִת ָ
ִאיש ְקטַ ן-קוֹמָ ה ,זָ ֵקן ע ֲִר ִירי,
מַ בִ יט בַ ְש ִקיעָ ה בְ מַ בָ ט עַ ְרפִ לִ י...
ִא ָשה ִת ְמה ֹונִיתְ ,שקועָ ה בְ עַ ְצמָ ּה,
מַ פְ ָנה לִ ְש ִקיעַ ת הַ חֲ מָ ה אֶׁ ת גַבָ ּה...
ידים בֵ ין הַ חוץ וְ הַ פְ נִים,
חַ לוֹנוֹת מַ פְ ִר ִ
וש ִקיעַ ת הַ חַ יִ ים.
בֵ ין ְש ִקיעַ ת הַ חֲ מָ ה ְ
יִתנַפְ צו אֵ ֵלי חוֹף –
הַ גַלִ ים לְ ע ֹולָם ְ
ָאדם בֶׁ ן-חֲ ל ֹוף...
הַ טֶׁ בַ ע נ ְִצ ִחי ,הָ ָ
לונג איילד9111 ,
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ער ִפ ֵלי תו ָגה

כְ ֶׁשעָ ָנן מֵ עִ יב עַ ל ְשמֵ י הַ ֶׁנפֶׁ ש,
וְ עַ ְרפִ ֵלי תו ָגה ח ֹובְ ִקים אֶׁ ת ֵישו ִתי,
קר וָ עֶׁ צֶׁ ב,
כְ ֶׁשהַ ֵלב ִנ ְצבָ ט ִמ ֹ
כְ ֶׁשאֲ ִני בְ מַ צַ ב-רוחַ סַ גְ ִר ִירי,
אֲ ִני פ ֹותַ חַ ת סֵ פֶׁ ר ַא ְס ְטר ֹונ ֹו ְמ ָיה,
ארד ֶׁשל כ ֹוכָ בִ ים,
פ ֹו ֶׁג ֶׁשת ָשם ִמילְ ַי ְ
ָג ַל ְק ְסי ֹות יְ דוע ֹות וַ ֲעלומ ֹות ָל ֶׁנצַ ח –
אֲ ַנ ְחנו ַרק ִניצ ֹוץ בַ מֶׁ ְרחָ בִ ים.
אֲ ִני פ ֹותַ חַ ת אֶׁ ת עָ רוץ הַ טֶׁ בַ ע –
כָ ל הַ יִ ל ֹוד וְ ָכל צ ֹומֵ חַ בְ ֵני ְתמותָ ה.
צ ֹופָ ה בַ ִצ'יטָ ה הַ ט ֹו ֶׁרפֶׁ ת ַא ְנ ִטיל ֹופָ ה –
אֵ ין ַקו מַ פְ ִריד בֵ ין ַרז חַ ֶׁייהָ ומ ֹותָ ּה...
ַאחַ י הַ ְשחָ ִקים ,הַ חַ י ֹות ,הַ ְצמָ ִחים!
אֲ ִני כְ מ ֹוכֶׁ ם – יְ ִציר הָ אֲ ָדמָ ה.
וְ הָ ָאבִ יב ח ֹוזֵ ר לִ ְש ֹכן בַ ֶׁנפֶׁ ש –
אֲ ִני חֶׁ לְ ִקיק בְ פָ אזֶׁ ל הַ בְ ִריָאה.
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ִהשתקפות במר ִ ָאה

יטים בִ י פָ ַני –
ִמת ֹוְך הַ מַ ְרָאה מַ בִ ִ
ר ֹוָאה אֶׁ ת עַ צְ ִמי ִמ ְש ַת ֶׁקפֶׁ ת אֵ ַלי.
הָ ע ֹור הַ ָיבֵ ש ְמ ֻּעטָ ר בִ ְקמָ ִטים,
ֶׁשה ֹו ִתירו עָ ָליו עִ ְקב ֹות הַ ָש ִנים.
ְש ִר ִירים ְרפויִ ים ,כְ תָ ִמים ֶׁשל זִ ְק ָנה,
ירה:
נ ֹו ְצ ִרים בְ ת ֹוכָ ם ְנ ָשמָ ה ְצעִ ָ
מַ בָ ט ח ֹולְ מָ נִי ,כְ ִמיהָ הִ ,מ ְשָאל ֹות –
הַ זְ מָ ן ֶׁשחָ ַלף ֹלא ה ֹו ִתיר ֲע ֵקב ֹות.
יטים בִ י פָ ַני –
ִמת ֹוְך הַ מַ ְרָאה מַ בִ ִ
בָ בוָאה מֻּ כָ ָרה וְ זָ ָרה לְ מַ ַדי.
בֵ ין הַ גוף ַל ְנ ָשמָ ה – ֶׁשנ ֹולְ דו ְתא ֹו ִמים –
ֵיש פַ עַ ר גִ ילִ ים ֶׁשל עַ ְשר ֹות בַ ָש ִנים...
ֹ
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יל ִדי הבו ֵגר

ַילְ ִדי הַ ב ֹו ֵגר –
זָ ָקן ְמעַ טֵ ר אֶׁ ת פָ ֶׁניָך,
ו ְנ ִתיב הַ חַ ִיים הַ סָ בוְך
ִנפְ ַרש בִ ְמל ֹוא ֹו לְ פָ ֶׁניָך.
ע ֹוד אֲ ַיחֵ ל לְ ג ֹו ֵנן,
עַ ל סַ ָכנ ֹות לְ הַ ְת ִריעַ ,
לִ ְמ ֹנעַ ַאכְ זָ ב ֹות וְ ֵלב ד ֹואֵ ב,
מר ולְ ה ֹו ִשיעַ .
ִמטָ ֻּעי ֹות לִ ְש ֹ
ע ֹוד אֶׁ ְתעַ ֵקש לְ ס ֹו ֵכְך,
לִ ְצ ֹבר ולְ ה ֹו ִריש ִנ ְסי ֹון-חַ יִ ים,
יקָך מֵ ָרע,
כְ ֵדי לְ הַ ְר ִח ְ
כְ ֵדי ֶׁשֹּלא תַ חֲ ֹזר עַ ל הַ ִמ ְשגִ ים.
מד עַ ל בְ ָש ְרָך –
אֲ בַ ל אַ ָתה ָנחוש לִ לְ ֹ
ולְ ַש ֵלם אֶׁ ת הַ ְמ ִחיר בְ עַ ְצ ְמָך...
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לזִ כרו ֶׁשל ָי ִדיד
לשמעון הרצברג

חָ לְ פָ ה ָש ָנה – אַ ָתה אֵ י ֶׁננו –
ָנסַ עְ ָת לְ בַ ְדָך לְ אֶׁ ֶׁרץ ְרח ֹו ָקה ,
כָ ל כָ ְך ֹלא ָאפְ ָי ִני לְ ָך – לְ פֶׁ תַ ע,
לְ ִה ְס ַת ֵלק ִמבְ לִ י ל ֹומַ ר ִמ ַלת פְ ֵר ָדה.
חָ לְ פָ ה ָש ָנה – אֲ בָ ל הַ זְ מַ ן פָ סַ ק ִמ ֶׁלכֶׁ ת –
ִנזְ ֹכר א ֹו ְתָך ָת ִמיד כְ מ ֹו ָאז ,לִ פְ ֵני ָש ָנה,
כִ ְתמ ֹולִ -שלְ ש ֹום ַנזִ יל ִד ְמעָ ה ֲע ַדיִ ן –
הַ זִ כְ ר ֹונ ֹות כ ֹו ְרעִ ים מֵ ֹעמֶׁ ס הַ מַ ָשא...
חָ לְ פָ ה ָש ָנה – ַגם ִאם אַ ָתה אֵ י ֶׁננו –
ִספור חַ ֶׁייָך ֹלא ִנ ְש ַלם.
כָ ל ע ֹוד חָ רות בְ זִ כְ ר ֹו ָנם ֶׁשל א ֹוהֲ בֶׁ יָך –
אַ ָתה נ ֹו ֵשם! אַ ָתה ַק ָים!
מאי 9117
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ַאחֲ ֵרי מו ִתי
לישעיהו לייבוביץ'

אֲ נִי זוֹכֵ ר אֶׁ ת ָאבִ י וְ אֶׁ ת ִא ִמי,
אֵ ינִי בָ טוחַ ִ ,אם אֲ נִי זוֹכֵ ר אֶׁ ת סָ בִ י.
בְ ַילְ דו ִתי ִהכַ ְר ִתי אוֹת ֹו,
אֲ בָ ל אֵ ינִי יו ֵֹדעַ אֶׁ לָא אֶׁ ת ְשמ ֹו...
ְכָדי .הַ ִאם יִ זְ כְ רו או ִֹתי?
אֲ נִי חו ֵֹשב עַ ל נ ַ
אֲ נִי מַ אֲ ִמין ֶׁשהֵ ם יִ זְ כְ רו או ִֹתי.
כַ מָ ה זְ מַ ן עוֹד אֶׁ ְח ֶׁיה? אֲ נִי ה ֹולְֵך ומַ זְ ִקין –
בְ עוֹד חָ ְד ַשיִ ם יִוָ לֵד לִ י נִין.
הוא בְ וַ ַדאי ֹלא ַיכִ יר או ִֹתי,
אולַיֹ ,לא י ֵַדע אֲ פִ לו אֶׁ ת ְש ִמי...
בְ ָקרוֹב אֲ נִי אַ גִ יעַ לְ סוֹף ַד ְרכִ י.
מַ ה חֲ ִשיבות ִאם יִ זְ כְ רו או ִֹתי ַאחֲ ֵרי מו ִֹתי?
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מותו ֶׁשל חיָ ל

נ ֹול ְַד ָת ומַ ָת בָ ָאבִ יב –
כְ ֶׁשזו ַֹרחַ ת ֶׁשמֶׁ ש וְ הַ ָשמַ יִם בְ ִה ִירים,
כְ ֶׁשהַ ָשדוֹת ְמלַבְ לְ בִ ים בִ ְשלַל ְצבָ עִ ים
ומ ַשכְ ִרים...
וְ נִיחוֹחוֹת פְ ִריחָ ה ָשבִ ים ְ
נ ֹול ְַד ָת ומַ ָת בָ ָאבִ יב –
ָת ִמיר כְ מ ֹו עֵ ץ בְ ִשיא ִתפְ ַרחַ ת!
ֲלומים ,בְ גִ יל עֶׁ ְש ִרים
ְקצַ ר-ע ִ
ָָארץ הַ מֻּ בְ טַ חַ ת.
הָ יִיתָ לְ ֹעולָה ל ֶׁ
נ ֹול ְַד ָת ומַ ָת בָ ָאבִ יב –
נמהָ ר ,ש ֹועֵ ט ָק ִדימָ ה,
נ ְִמ ָרץְ ,
יְשנִי,
חַ ָיל ְק ָרבִ י וְ ַנעַ ר בַ ָ
נָבוְֹך ִמנ ְִשיקוֹת ֶׁשל ִאמָ א.
נ ֹול ְַד ָת ומַ ָת בָ ָאבִ יב –
יְ פֵ ה-בְ לו ִֹרית ,מָ קוֹר לְ גַאֲ וָ ה וָ ַנחַ ת.
הו ִֹרים הַ ִמ ְתאַ בְ לִ ים עַ ל יַלְ ֵדיהֶׁ ם –
ִהפוְך יו ְֹצרוֹת בָ ָא ֶׁרץ הַ מֻּ בְ טַ חַ ת...
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ש ֵתי ִאמָ הות

יְהודה,
ָ
לַיְ לָה יו ֵֹרד עַ ל הָ ֵרי
הֵ ם נ ִָמים לְ תֻּ מָ ם בַ חֲ סות חֲ ֵשכָ ה.
י ֵָרחַ מָ לֵא מַ ְש ִקיף בְ ִחבָ ה
עַ ל הָ עִ יר הָ ְשרויָה בְ ֵש ָנה עֲמֻּ ָקה.
רוחַ ְסתָ ו ָק ָרה מַ ְש ִמיעָ ה ק ֹולָּה –
יְהודיָה.
ִ
ירה ִמ ְש ַנת אֵ ם
ְמעִ ָ
ַרחַ ש ֲענָפִ ים וְ ִר ְשרוש עַ לְ וָ ה –
ְמעִ ִירים ִמ ְשנָת אֵ ם עַ ְרבִ יָה.
ֶׁילֶׁד ִמ ְש ַתעֵ לַ .קר בַ ע ֲִריסָ ה.
יְהודיָה ְמ ַכסָ ה אֶׁ ת בְ ָנּה.
ִ
אֵ ם
בֶׁ כִ י ֶׁשל ִתינוֹק .הַ אֵ ַרע ְדבַ ר מָ ה?
אֵ ם עַ ְרבִ יָה מַ ְרגִ יעָ ה אֶׁ ת בְ ָנּה.
ְש ֵתי נ ִָשים זָ רות ל ֹוחֲ ש ֹות ְתפִ לָה,
ֶׁשיִ גְ ַדל הַ בֵ ן בְ ָשעָ ה טוֹבָ ה –
בְ עִ ָדן חָ ָדש ,בִ ְתקופָ ה ש ֹו ָנה
יִהיֶׁה חוֹבָ ה.
בָ ּה ֵשרות ְצבָ ִאי ֹלא ְ
ְש ֵתי ִאמָ הוֹת חֲ רוש ֹות ְדָאגָה
מַ בִ יט ֹות עַ ל הַ בֵ ן הַ ָקטָ ן בְ ִת ְקוָ ה.
ְש ֵתי ִאמָ הוֹת בְ לֵיל ְסעָ ָרה
ַאחוָ ה.
לְשלוֹם וְ ְ
ְמיַחֲ לוֹת כָ ל ַאחַ ת ָ
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ֶׁשם
ת ִפלָה לג ֶׁ

עורה ִמצָ מָ א,
ַאדמַ ת-לֵס פְ ָ
ְ
יטים ֲענָפִ ים בִ ְת ִחינָה,
עֵ ִצים מו ִֹש ִ
פֵ רוֹת בֹסֶׁ ר נו ְֹש ִריםְ ,קמֵ לָה הַ ָקמָ ה,
ִצפ ִרים ִמ ְת ַקבְ צוֹת עַ ל בְ אֵ ר חֲ ֵרבַ ה.
ִאכָ ִרים ְמיַחֲ לִ ים לְ בוֹא ֲע ָננָה,
הַ ָשמַ יִם זַ כִ ים – לְ ֹלא הַ בְ טָ חָ ה.
יְשימוֹן
ִמ ְתַאחֵ ר הַ מָ טָ ר וְ ח ֹוגֵג ִ
בְ ָשדוֹת וכְ ָר ִמים בַ ִמזְ ָרח הַ ִתיכוֹן.
"מַ דועַ נ ְִמ ָשְך הַ ָש ָרב ,מַ ה יִ ְהיֶׁה?" –
שוֹאֲ לִ ים הַ בְ ִריוֹת לְ ֹלא מַ ֲענֶׁה.
וְ הָ עַ ְרבִ יָה חַ ִדי ָג'ה ,הַ יו ֶֹׁשבֶׁ ת בְ פֶׁ תַ ח בֵ יתָ ּה,
ידה:
הַ גְ תָ ה בְ פַ ְשטות אֶׁ ת פִ ְתרוֹן הַ ִח ָ
יְהודים,
ִ
יְהודים הו ְֹרגִ ים ע ֲָרבִ ים ,ע ֲָרבִ ים הו ְֹרגִ ים
" ִ
ַאלְ ָלה כוֹעֵ ס – ֹלא ש ֹולֵחַ גְ ָש ִמים"...
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הוד מלכותו כו ֵרע בֶׁ ֶׁרְך

הוֹד מַ לְ כות ֹו כו ֵֹרעַ בֶׁ ֶׁרְך
מול ָאב ַשכול וְ ִאמָ א אֲ בֵ לָה*.
הֵ ם יְשובִ ים עַ ל הָ ִר ְצפָ ה,
ִמנְהָ ג עַ ִתיק – יְ מֵ י ִשבְ עָ ה.
ה ֹוד מַ לְ כות ֹו כ ֹו ֵרעַ בֶׁ ֶׁרְך –
מול פְ ֵני הַ מָ וֶׁ ת הֵ ם ְשוֵ י-כָ תֵ ף.
חַ ָיל בִ ְצבָ א ַי ְר ֵדן ָי ָרה בַ ְנעָ ר ֹות –
הַ מֶׁ ֶׁלְך ְמ ַג ֶׁנה אֶׁ ת הַ ת ֹו ֵקף.
הוֹד מַ לְ כות ֹו כו ֵֹרעַ בֶׁ ֶׁרְך
כְ ָאב לִ יל ִָדיםַ ,שלִ יט בָ ָשר וָ ָדם,
ְהודים ְק ֵשי-רוחַ
וְ עַ ל פְ נֵיהֶׁ ם ֶׁשל י ִ
ע ֹו ֶׁלה ִחיוְך ִמנֹעַ ם ִדבור ֹו הַ חַ ם.
הוֹד מַ לְ כות ֹו כו ֵֹרעַ בֶׁ ֶׁרְך
ירה.
בְ מֶׁ חוָ ה הומָ נִית נ ְִד ָ
בֶׁ ן-בְ ִרית הַ ְמחֻּ יָב לְ ֶׁד ֶׁרְך חֲ ָד ָשה
עִ ם הָ א ֹויֵב לְ ֶׁשעָ בַ ר מַ זִ יל ִד ְמעָ ה.

______________________________________________
*במרס  9117הגיע חוסיין מלך ירדן לישראל לביקור תנחומים אצל
כל אחת משבעת המשפחות,שבנותיהן נורו בידי חייל ירדני בנהריים.
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...הרהורים
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הורים
ִהר ִ

***
הַ ֹּלא-נו ָֹדע הוא הַ נִתוק מֵ הֶׁ עָ בָ ר,
מֵ ִהצָ ְמדות ל ִַמ ְסגְ רוֹתִ ,מבִ טָ חוֹן מֻּ כָ ר.
הוא ְמפַ ֶׁתה – כְ מ ֹו נִיחוֹחַ הַ פְ ִריחָ ה –
הוא הַ סֻּ לָם לְ ִה ְתחַ ְדשות וְ לִ ְצ ִמיחָ ה.

***
לִ ְשח ֹות עִ ם הַ ַגלִ ים וְ ֶׁנ ֶׁגד הַ ַגלִ ים –
ַלחֲ צ ֹות אֶׁ ת א ֹו ְק ָינ ֹוס הַ חַ ִיים.
לִ זְ ֹרם עִ ם הַ הֵ ִדים וְ הַ כְ ִמיה ֹות –
לְ ִה ְתפַ עֵ ל ִממַ ֲע ֵשי ָא ָדם וֵ אֹלהים.

***
ָאדם הוא ק ֶֹׁדם כָל הָ ֶׁרגֶׁש
ָ
וְ ַאחַ ר כָ ְך הַ ִהגָיוֹן וְ הַ ְתבונָה.
חושה – לַטוֹב וְ גַם ל ַָרע –
זוֹכֵ ר אֶׁ ת הַ ְת ָ
יוֹתֵ ר ִמן הַ ִמלָה ֶׁשנֶׁאֶׁ ְמ ָרה...
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***
ִשלְ הֵ י הַ מֵ ָאה הָ עֶׁ ְש ִרים –
בְ ע ֹולָם ִמ ְש ַתנֶׁה ,הֲ ֵרה-אֲ סוֹנוֹת,
גַם לַחֲ לוֹם ֶׁש ִה ְתג ֵַשם
אֵ ין עֲרֻּ בוֹת ,אֵ ין בִ ְטחוֹנוֹת...

***
צוקי הַ חוֹפִ ים –
הַ גַלִ ים נ ְִשבָ ִרים אֶׁ ל ֵ
בְ לִ י לֵאות נְסוֹגִ ים וְ ָשבִ ים.
ַגלֵי הַ חַ יִ ים מַ כִ ים עַ ל חוֹפֵ י נ ְִשמָ ִתי –
יסים...
ְמנַפְ ִצים אַ ְשלָיוֹת וב ֹונִים ְמ ִציאות מֵ ְר ִס ִ

***
ָאדם יְצור מֻּ פְ לָא ,אַ ְך ְמסֻּ בָ ְך –
ָ
עִ ִתים ָשטָ ן ,עִ ִתים מַ לְ אַ ְך.
ַרק זֶׁ ה אֲ ֶׁשר ְיִרחַ ק מֵ הַ ְקטָ בִ ים
ֹלהים.
ָראוי לְ ִה ָק ֵרא :נִבְ ָרא בְ צֶׁ לֶׁם א ִ
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***
מודעַ ת,
יֵש ִיְריבות ְסמויָה ,בִ לְ ִתי ַ
בֵ ין אֵ ם לְ כַ לָתָ ּה – עַ ל ַאהֲ בַ ת הַ בֵ ן.
ִיקה,
בֵ ין ז ֹו ֶׁשאֶׁ ת חַ יָיו ל ֹו הֶׁ ענ ָ
לָז ֹו אֲ ֶׁשר חַ יִים לִ יל ָָדיו ִת ֵתן.

***
לְ אַ בֵ ד אֵ ם א ֹו ָאב – גַם בְ גִ יל מֻּ פְ לָג -
הַ חַ ִיים נ ְִמ ָשכִ ים ,הַ כְ אֵ ב ֹלא פָ ג.
כָ ל הו ֶֹׁרה כִ י יָמות,
מו ִֹתיר ַאחֲ ָריו חָ לָל ֶׁשל י ְַתמות...

***
ָאדם בְ מוֹת ֹו נִפְ ָרד ִמ ִמ ְשפַ ְחת ֹו,
ָ
נִפְ ָרד מֵ חֲ בֵ ָריו ,נִפְ ָרד ִמ ְסבִ יבָ ת ֹו,
לִשמ ֹו –
ִמכָ ל ֶׁשָאהַ ב וְ ִה ְש ִקיע ְ
אַ ְך בְ עִ ָקר הוא נִפְ ָרד מֵ עַ צְ מ ֹו...
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***
כְ ֵדי ֶׁש ִת ְשכֹן ַאהֲ בָ ה,
כְ ֵדי ֶׁש ִת ְשרֹר הֲ בָ נָה,
יֵש צ ֶֹׁרְך בְ ִמפְ גָש ֶׁשל נ ְָשמוֹת,
בְ ִה ְצטַ לְ בות ֶׁשל ִמ ְשָאלוֹת הֲ כִ י כְ מוסוֹת...

***
ל ֹו ַרק נ ִַתן לַחֲ ֹזר בַ זְ מַ ן ָאחו ָֹרה
ולְ הַ בִ יט עַ ל הָ ע ֹולָם בְ עַ יִן ְמנ ֻּסֶׁ ה,
לַחֲ זֹר עַ ל הַ ִמ ְשגִ ים ,עַ ל הָ ִריבִ ים –
ולְ מַ צוֹת אֶׁ ת הַ מַ ָתת ֶׁשל הַ חֶׁ ְמלָה.

***
ְשנֵי אֲ נ ִָשים זָ ִרים
תו ִֹהים עַ ל סַ ע ֲַרת ַאהֲ בָ תָ ם –
וְ ִהיא אֵ ינָּה אֶׁ לָא עֵ דות
לְ עָ ְצמָ תָ ּה ֶׁשל בְ ִדידותָ ם...
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***
ַתחַ ת עֵ ץ הָ אֶׁ ָקלִ פְ טוס,
לְ ח ֹוף כִ ֶׁנ ֶׁרת הַ ְש ֵלוָ ה,
מול ה ֹוד ְקדו ִמים ,בָ ֲע ָלטָ ה,
אַ ָתה – ָא ָדם ,אֲ ִני – חַ וָ ה.

***
אַ ָתה הַ ח ֹוף וְ אָ נ ֹוכִ י הַ ַגל –
ָנע בְ ָנ ִתיב חֲ סַ ר מ ֹוצָ א.
ָנס ֹוג וְ שוב עַ ל עִ ְקב ֹותָ יו ח ֹוזֵ ר –
או ַלי ובַ ין ְס ָלעֶׁ יָך ֵיש פִ ְרצָ ה?

***
ִמ ְת ַג ֲע ַגעַ ת כְ ֶׁשע ֹו ְדָך ִא ִתי,
ישה הַ חֲ ָד ָשה,
ע ֹו ֶׁר ֶׁגת ַלפְ גִ ָ
ח ֹווָ ה אֶׁ ת ֵישו ְתָך בְ ָכל ָתאֵ י גופִ י –
הַ ֶׁק ֶׁשר הַ מֻּ פְ ָלא בֵ ין ֶׁגבֶׁ ר לְ ִא ָשה.
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***
יֵש הָ רו ִֹאים בַ נ ְִתינָה ִה ְתרו ְֹששות –
עַ ל כֵן ְממָ אֲ נִים לָתֵ ת.
ֹלא הָ ִאיש אֲ ֶׁשר ַרב ל ֹו – עָ ִשיר,
אֶׁ לָא הַ מַ ְרבֶׁ ה לָתֵ ת.

***
ירת ְרכוש ִהיא אַ ְש ָליָה
ְצבִ ַ
ֶׁשל בִ טָ חוֹן ח ֹולֵףֶׁ ,של חֹסֶׁ ן ִמכְ ָליָה.
כַ מָ ה ָק ֶׁשה אֶׁ ת הַ נִגְ זָ ר ל ֵָשאת:
כָ ל אֲ ֶׁשר לָנו יְחֻּ ַלק בְ בוֹא הָ עֵ ת.

***
הַ ִאם לִ ְתלוֹת אֶׁ ת ִקלְ לַת הַ דוֹר בְ מַ נ ְִהיג ֹו,
א ֹו ֶׁשמָ א הַ מַ נ ְִהיג הוא ִה ְש ַת ְקפות עַ מ ֹו?
ִאם הַ מַ נ ְִהיג סָ ַרח – אֶׁ פְ ָשר לְ הַ חֲ לִ יפ ֹו.
ִאם עַ ם פָ ַשע – כָ ל ִאיש ֶׁשיְ תַ ֵקן עַ ְצמ ֹו...
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***
הַ תו ָֹרה נ ְִתנָה בַ ִמ ְדבָ ר –
שורה בְ אֶׁ ֶׁרץ ,עִ יר א ֹו כְ פַ ר.
ֶׁשלא ִת ְהיֶׁה ְק ָ
ָאדם –
ִהיא נ ֹוע ֲָדה לְ כָ ל ָ
כְ ֵשם ֶׁשהַ ִמ ְדבָ ר פָ תוחַ לְ ֻּכלָם.

***
בְ ֵני הָ ָא ָדם ד ֹו ִמים לְ ֹזהַ ר כ ֹוכָ בִ ים –
מוהו ִנ ְד ָל ִקים וְ שוב כָ בִ ים.
כָ ֹ
א ֶׁרְך חַ ֵייהֶׁ ם הַ ְמ ַרבִ י –
וְ ֹ
ִניצ ֹוץ ָקטָ ן בְ ַליְ ָלה אֵ י ְנס ֹופִ י...

***
חַ יִ ים – בְ ִחיר ֹות י ֹום-י ֹו ִמי ֹות
ִמת ֹוְך אֵ י ְנ ְספ ֹור אֶׁ פְ ָשרֻּ י ֹות.
א ֶׁרְך הַ ָש ִנים
אֶׁ ת ֶׁשאֶׁ בְ חַ ר לְ ֹ
יֻּגְ ַדר ַאחֲ ֵרי מ ֹו ִתי – ת ֹולְ ד ֹות-חַ ִיים...
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***
הַ אֲ הָ בָ ה בֵ ין ֶׁגבֶׁ ר לְ ִא ָשה
אֵ ינָה ָשוָ ה עַ ל כַ ף הַ מֹאזְ ַניִם.
זֵ ה הָ אוֹהֵ ב בְ יֶׁתֶׁ רֵ -שאת –
הוא הֶׁ חָ לָש ִמבֵ ין הַ ְשנַיִם.

***
ללילי באאזובה
תו ָֹדה ֶׁ ,שֹּלא חָ סַ כְ ְת בִ ק ֶֹׁרת,
ֶׁשהֶׁ אמַ נ ְְת בִ י כָ ל הַ זְ מָ ן,
ֶׁשהֶׁ העַ נ ְַק ְת עִ דוד וָ ֶׁשבַ ח –
רושים לְ נֵפֶׁ ש הָ אֹמָ ן.
ֶׁשכֹה ְד ִ
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