
קטבים
ספר שירים



קטבים
שירים: בת שבע



בעקבות המיזם החינוכי “אַליְך”, למתן הזדמנות 
מוצאות  שאינן  החרדית  הקהילה  לתלמידות 
מרגש  מסע  החל  החינוך,  במערכת  מקומן  את 
ו”מחכים את הלב” שהפגיש אותי עם נשות חינוך 
“תלמים” של רשת עמל  ביה”ס  נפלאות מצוות 
צוות  פגשתי  רוזמן.  אסתי  הגב’  של  בניהולה 
חינוכי עם מחויבות מלאה, המעניק עומק אחר 
עם  אמיתי  במפגש  המתגלם  החינוכי,  למעשה 
נערות במצבי מצוקה וסיכון, שיש בו כדי לשנות 

חייהן מקצה לקצה. סיפור  את 

בניהולו  לאשלים-ג’וינט  משותף  “אַליְך”,  מיזם 
של ד”ר רמי סולימני ולמשרד החינוך -  הגב’ 
עשייה  להצמיח  מכוון  המיזם  אלמליח.  רות 
חינוכית המגדלת תלמידות הזקוקות לבית הספר 
ההכללה  בגישת  והתפתחות,  ללמידה  כמרחב 
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ספר השירים “ קטבים” פרי עטה של ב., שהתחנכה 
בבית הספר תלמים וכיום לקראת סיום לימודיה 
של  מסע  עם  הקוראים  את  מפגיש  ב”בצלאל”, 
התפתחות התודעה המלווה את צמיחתה, מנערה 

שלא ידעה מנוחה לאישה מלאה כרימון.

קריאת שיריה של ב. היא כקריאה של הולדתה 
של תודעה בנפש עצורה. בשירים הבראשיתיים, 
עד  ברגש  כך  כל  מלאה  כשהיא  התודעה  עולה 
שהמוח כמעט מאבד מיכולתו לחשוב ומיכולתו 
סיפור,  לה  כמו תמונה שאין  להביע את עצמו. 
שעיניה  כמי  הוויה,  ללא  התרחשות  רסיסי 
שלה  לא  כוונות,  בלי  המתרחש  את  שמספרות 
ולא של מי שמולה, עין שמצלמת, ללא תודעה. 

כה  נפשית  שירים שנכתבים תחת השפעת סערה 
את  ומאבדים  יתר  תגובת  לעיתים  יוצרים  חזקה 
הבהירות. המוצפות הנפשית לנוכח הרגש העוצמתי 
מסיחה את התודעה המתגוננת מפני מפגש המאיים 
לשבור את הרוח. בהעדר יכולת אמתית להתמודד 

עם הסיטואציה, התודעה פשוט נאטמת. 

ובכל זאת, כאשר הרגש נוכח אפשר לראות זאת 
כהזדמנות פז. אף על פי שרגע זה עשוי להיות 
רגע כואב, היכולת להישאר נוכח ומחובר לחום 

ולאנרגיה, היא שמאפשרת לנו להשתחרר. 

ואישית,  להכשירם מבחינה מקצועית  ומיועדת  והמטפלים 
להם  בכלים שיאפשרו  אלו  לצייד תלמידים  כדי שיצליחו 
להתגבר על המכשולים השונים העומדים בדרכם, להשתלב 
בחיי בית הספר ולממש את יכולותיהם באופן מרבי. עיקרי 

התפיסה מופיעים בספרים ובמאמרים רבים. 

שחרור  של  אמיץ  מסע  מגלמים  ב.  של  שיריה 
ומפותל של מסע של הבנה,  הנפש, מסע ארוך 
השלמה וקבלה עצמית וניסיון להבין את העבר 
ומתוכו לבנות את העתיד: “בכביש רחב מול אין 
לתת  נוהגים,  כיצד  מתלמדת  תמרורים,  ספור 
בפנים  לקולות.  “להקשיב  ולכאב:  לכעס  מקום 
לתסכול  בתוכך”  מקום  להן  יש  עמוק.  בפנים 
נפלת  “את  ולתקווה:  לכוחות  גם  אבל  ולייאוש 
פרצת  אבל  לצאת,  תקווה  לך  היתה  לא  עמוק, 

בתנופה”.  הכל, 

מה  משנה  שלא  בהבנה  ונחמה  כוח  מוצאת  ב. 
היו נסיבות החיים, אי אפשר להתעלם מן העבר, 
אי אפשר לדחוק אותו ולשכוח, שכן העבר הוא 
להביט  היכולת  ניצבים”  אנו  שעליה  “הקרקע 
בעבר, להבין ולפענח אותו, לתת מילים לרגשות 

לתקווה.  המפתח  היא  המציפים 

רגשות  על  לחשוב  ה”יכולת  היא  מנטליזציה 
את  לראות  היכולת  המחשבות”,  את  ולהרגיש 
תהליך  זהו  מבפנים.  האחר  ואת  מבחוץ  עצמי 
עצמו  את  בלהבין  האדם-מושקע  שבו  אינסופי 
עם  בקשר  מתחילה  המנטליזציה  וסביבתו. 
הדמויות המשמעותיות אבל אינה פוסקת לעולם. 
ב. נמצאת במסע של מנטליזציה, מסע של מיפוי 
למילים  ההתרחשויות  רסיסי  והפיכת  פנימיותה 

שלמה.  ולהוויה 

תשומת  כ”הקדשת  נוכחות  מגדיר  סיגל  דניאל 
וקבלת האחר בפתיחות, ללא שיפוט  לב מלאה 

67



ובסקרנות.” ב. מאמצת מבט של נוכחות חדשה 
על עצמה: “מהיום אראה את דמותי חלקה, כמו 
חדש, במבט עירני. היא מנסה למפות מה עוזר 
סיבה”  שאין  גם  “לחייך  אותה:  מקדם  מה  לה, 
למה  תאמיני  “אל  לאחור:  אותה  מחזיר  ומה 
שאת חושבת, כי מחשבה היא רגעית, עוד יבואו 
לרגשותייך  אך  להאמין,  שווה  שלהן  מחשבות 
לבחור  אמיצה  החלטה  מתוך  לנצח.  תאמיני 

בחיים. 

לאחר שהפנימה דמויות שגידלו בה את היכולת 
ב. מחפשת את הדרך לשמש  להתבונן בעצמה, 
גדול  חיבוק  לעצמך  “תני  לעצמה:  כזאת  דמות 

ותבטיחי לעצמך, שאין עוד מלבדך”.  גדול, 

החינוכי”  “המעשה  של  כוחו  את  מגלם  זה  ספר 
שבתשתית מיזם “אַליְך” שבו נשות חינוך הופכות 
יומיומית  בעשייה  אשר  משמעותיות  לדמויות 
מאומצת ומחויבת מפלסות, יחד עם הנערות, את 
דרכן ויוצאות יחד איתן למסע של גילוי ושחרור 

התודעה. 

ד”ר פלורה מור,

ראש תחום בכיר חינוך, אשלים- ג’וינט, 

ויוזמת מיזם “אַליְך”
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“אם הכוכבים מוארים כדי שכל אחד יוכל למצוא 
את הכוכב שלו באחד הימים,

הסתכל בשלי.
הוא מעלינו ממש... אבל כמה הוא רחוק.”

                                                                                  
)אנטואן דה סנט-אכזיפרי, הנסיך הקטן(

אני חושבת שכל אחד ואחת מרגישים לפעמים 
שההצלחה שלהם בו תבוא, אך היא רחוקה.

מה שאני יודעת ורציתי לשתף אתכם, מי שאתם 
איך שאתם והיכן שאתם שוהים כרגע...

שאנחנו ורק אנחנו מזמנים לעצמינו את שקורה 
איתנו, בצורת הראיה שלנו...

שלנו,  הכאבים  לגבי  נכונה  הזאת  העובדה 
המהמורות בחיינו, התמודדויות וכל אתגר ואתגר 

שקיים.
היא גם נכונה לגבי התרגשות ריגוש או רגש.

כל דבר בחיינו הוא עניין של הסתכלות.
כאשר נדע להיטיב עם עצמנו ולייקר את נתוני 
אחריות,  ניקח  בעינינו,  חשובים  נהיה  חיינו, 

בעצמנו. נשקיע  וממילא 

בחרתי בספר זה להשקיע בניירות הערך שאני 
מאמינה שיכולים להעניק פן של מבט נוסף לחיי 

הזולת, בהתמקדות על חייו של הנוער. 

ניירות ערך



יכולת  את  לי  שהעניק  יכול  לכול  אודה  ראשית 
הכתיבה.  – המופלאה  הביטוי 

שהקדישה  מכול,  לי  היקרה  מור  פלורה  לד”ר 
והתעקשה  זמנים,  לא  בזמנים  מרובות,  שעות 
להוציא את לקט השירים הזה מהכוח אל הפועל. 

ריקים.  נשארים  הדפים  היו  את,  לולא 

את  להגשים  לי  ומסייע  בי  שמאמין  לבעלי, 
הן  ופינה מזמנו כדי שאוכל להתמקד  רצונותיי 
לאור...  בהוצאה  הכרוכה  בעשייה  והן  בכתיבה 

תודה.

להוצאה  ההתקדמות  את  שהובילה  לימן,  למיכל 
לפועל צעד אחר צעד בלי לוותר. האוזן הקשבת 
 – בסדר  שהכול  ש"אומר"  שלך  התמידי  והחיוך 

סייעו לי מאוד.

לשפרה זיידמן, שתרמה את חלקה הן בעריכה והן 
בניקוד ובשדרוג.

את  דופן  יוצאת  בצורה  שערכה  פרידמן  לחני 
המדהים.  לגימורו  והביאה  הספר 

ואחרונה חביבה, לסבתי שדאגה כל כך שהספר 
יצא לאור ושאלה כל הזמן בשלומו.

תודה עצומה, ישלם לכם ה’ כגמולכם.
                                                       
בת שבע.

יוצא  ללא  לכולם  נוגעים  לא  שהתכנים  כמובן 
מן הכלל, ולמרות זאת רציתי להביא ַאְּת ִויִחיָדה 

בשטח... מהמלחמה  העולים  הקולות 

דווקא כיום, בתור בוגרת, אני יודעת לחשוב על 
הדברים משני קצוות המתרס.

לומר  לעצמי  מרשה  ואני  ואם,  רעיה  אני  כיום 
כן! של:  ראיה  שאני 

והכן הזה הוא הכן לחיים הטובים, לחיים הפשוטים. 

מהאוטנטיות הזו אני משתפת עימכם את נבכי 
הפנימית. נפשי 

מעלה  יעלו  אלו  שמילים  תפילה  אשא  ובזאת 
ברוח ויפיקו את הטוב מכל אחד ואחת שיתקלו 

הזו.. החיובית  בחשיפה 

הנכון  באור  העולם  את  לראות  שנזכה  הלוואי 
המיוחד.  אורנו  ואת  שלו 

ולמרות החשכה, נבין שישנם אין ספור בצבוצי 
אור.

שנבחר לראות...

                                                                                                  
בת שבע

תודות
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ַאל ַּתֲאִמין ְּבַאף ֶּבְנָאָדם –
ֻּכָּלם ּבֹוְגָדִנים. 

ֻּכָּלם עֹוִׂשים ָמה ֶׁשּטֹוב ָלֶהם.
ָאסּור ָלֵתת ְּבַאף ֶאָחד ִּתְקָוה –

ֻּכָּלם ַׁשְקָרִנים,
ֻּכָּלם ֱאנֹוִכִּיים ַּבְּדָרִכים ֶׁשָּלֶהם.

ֵאין ִּתְקָוה, ֵאין.
ֵאין ִסּכּוי ַּגם ֵּכן.

ֹלא ְמִביִנים ְצָרִכים ֶׁשל ָאָדם ַאֵחר,
חֹוְׁשִבים ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ַהֹּכל.

ָּכל ָאָדם ְלִהְתַנֵּצל ְיַאֵחר,
ּוְכֶׁשהּוא ֹלא צֹוֵדק ָיִרים ֶאת ַהּקֹול.

ֲאָנִׁשים ַסְחָטִנים נֹוְלדּו ָלעֹוָלם,
ַרק ִעם ָמִניּפּוַלְציֹות ּפֹוֲעִלים.

ָהָאנשים ַהּנֹוְטִלים ִמֻּכָּלם,
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֶאת ַחֶּייָך ּגֹוְזִלים.

רֹוָצה ַאֶחֶרת,
רֹוָצה ׁשֹוֶנה,

ְלַבֵּקׁש ְּבֶדֶרְך ָיָפה, ִלְׁשֹאל,
ֹלא ְּבֶדֶרְך ְמֹכֶעֶרת, ִלְפֹעל.

ֵאמּון

ַהֹּכל ֵהֵחל ִמּיֹום ֹחֶרף ֻמְׁשָלג ְסָתִמי,
ִעם ָרצֹון ְלִמְׂשֲחֵקי ֹּכחֹות ִעם ַעְצִמי.

ּוַבִּמְׂשָחק ֵיׁש ְמַנֵּצַח ֶאָחד ְוהּוא ַעְרמּוִמי,
ַלְמרֹות ִּבְטחֹוִני ַהֻּמְפָלג, ַהְּׁשֵמיִמי.

ָקֶׁשה ְלהֹודֹות: ֲאִני רֹוֶעֶדת,
ָחַׁשְבִּתי ֶזה ִנְגָמר ַאְך ִהְנִני ִנְׁשֶּדֶדת.

ֶזה ּגֹוֵמר ַאְך ֲאִני ִמְתמֹוֶדֶדת,
ּוֵמַהיי ְלָדאּון ִּבְתִדירּות נֹוֶדֶדת.

ֹלא ְמִביָנה ֵאיְך ְוַעל ָמה ֲאִני עֹוֶמֶדת,
ֵמֹחֶסר ַהַּיִּציבּות ֲאִני רֹוָצה ָלֶרֶדת.

ִמָּטעּות ְקַטָּנה ִנְכַנְסִּתי ִלְמַעְרֹּבֶלת.
ִמְּבִלי ָלַדַעת, 

ָמַׁשְכִּתי ִמִּפיָרִמיָדה ֵחֶלק ִמָּבִסיס ֶׁשָּגַרם ְלַמֹּפֶלת.
ֹלא ִהְרַּגְׁשִּתי ַעד ַּכָּמה ֲאִני ֶנְחֶּבֶלת,

ֹלא ֵהַבְנִּתי ֶׁשְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ַאְחִזיק ְּבָכל ֶרַגע ִמְׁשֹקֶלת.

ְּבסֹוף ַהִּסּפּור ֶזה ַמָּמׁש ֹלא ָׁשֶוה.
ֹלא ָהָיה ָּדָבר טֹוב אֹו ֲאִמִּתי,

ַיַחד ִעם ַהֵּמַצר ֶׁשִּמְתַלֶּוה.
ֹלא ָהָיה ֹּתֶכן, 

ַאְך ֶאְצִלי ִנְׁשַאר ֹחר ַמְׁשָמעּוִתי.

ֹחר ָׁשֹחר ִמְּׁשחֹור
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ְּכמֹו ֹקֶדם.
ַחֵּיי ְּבעֹוָדם ֹאֶדם.

ִמְּזַמן ֶנֱעַלם ִלי ַהָּבָרק.
ַהֶּנַפח ַמֶּכה ְּבָגְדלֹו,

ְלָׁשם ֹלא ַׁשְבִּתי ְוַגם ֹלא ֶהֱחַלְמִּתי.

ִמְּסִפיַרת ַהְּמַלאי
ָאְזלּו ִחּיּוֵכי ַהְּסָרק.
ִׂשְפֵתי ַחַּיי ַקָּימֹות, 

ֵיׁש ֹּפה ֶּפה.
ְוָאז ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו ְלִעְּצבֹוִני, 

ִמֶּׁשְּיַקְּבלוּ ְּתׁשּוָבָתם ֶׁשִּצּפּו,
ְּתגּוַבת ַרִּבים ִּבי ַּתֲהֹלם.

ַחֵּיי זֹולּות ַחַּיי ַטַעם ְלַואי.
ַחִּיים ֶׁשָהָרצֹון הּוא ִלְקֹרא ָלֶהם ַחִּיים.

ַחִּיים ִעם ְקָצת ְמִתיקּות, ַהְלַואי.
ַחֵּיי ֻזֲהָמה,

ַחֵּיי ִהְתּבֹוְססּות ְּבֵמי ִּביִבים.
ַחֵּיי ְׁשֹחר,

ַחֵּיי ְמרֹוִרים.
ַחֵּיי ְצִביעּות,

ַחֵּיי ֶׁשֶקר.
ַחִּיים ְמֻנָּכִרים ִמֶּפֶׁשר.

ֹּגַעל ּוְסִליָדה,
ׁשּוב ַטַעם ַהְמִּעיָדה.

ַהֹּכל ָעלּום, ַקֶּיֶמת ִחיָדה.
ְוִאּלּוֵלא ִהְתַנַחְמִּתי –

ָאז ֹלא, ֲאִני ֹלא ַהְּיִחיָדה.
ַהֹּכחַ ָּפַרׁש ְלִגְמָלאֹות,

ֶאת ְמקֹומֹו ָּתְפָסה ָחָזק ַהֵּלאּות, ָהַעְצבּות.
ּוְבֵכנּות, 

ֹלא ָהִייִתי ַמְמִׁשיָכה
ִעם ַהְּמבּוָכה, ַהִּׁשְכָחה, ַהְּמִׁשיָכה,

ְוָהֱאֶמת ֶׁשְּכָבר ָיַצְרִּתי ַּתְדִמית ֶׁשל ְּבִדיָחה.
ֵאין ְּכָבר ִׂשְמָחה,

ֵאין ֵעֶרְך ַלַהְצָלָחה.
ֲאִני ְמעּוָכה, 

ֹלא ִנּנֹוָחה

ָמנֹוס
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ֲאִני רֹוָצה ְלִהְתָּפֵרץ,
ִלְצֹרַח,

ְלִהְתָּפֵרַע,
ְלִהָּטֵרף,
ִלְנֹּבַח,

ְלִהְתַרֵּגׁש, 
ְלִהְתַרֵחק,

ְלִהְתָקֵרב, 
ְלִהָּנֵעל,
ְלִהָּפַתח,
ִלְצֹעק,
ִלְׁשֹּתק,

ָהִעָּקר ְלַהְרִּגיׁש ְּבָעְצָמה, 
ִלְהיֹות ֲאִפּלּו ֲאֻיָּמה,

ָהִעָּקר ְלַהְרִּגיׁש.

ִמְׁשּתֹוֶקֶקת

ְלַבד. 
ֵּבין ִמיְליֹון ֲאָנִׁשים,

ַאְך ּבֹוֵדָדה.
ֵאין ׁשּום ַהְׁשָוָאה, 

ֵאין ׁשּום ִמָּדה.
ָעצּוב ְורֹוָצה ְלִהָּכֵנס ְלַעְצִמי,

ַהְרָּגָׁשִתי ְמֻנֶּכֶרת ְּבָמקֹום ְׁשֵמיִמי.

רֹוָצה ִלְקֹלַע ֵחץ ְּבָבבּוָאִתי, ָלֵצאת ִמֶּמָּנה,
ַמְרִּגיָׁשה מּוָזָרה, ַאֶחֶרת, ַּבחּוָרה ׁשֹוָנה.

ְיכֹוָלה ִלְׁשּתֹות ֵּתה ְוֹלא ִלְטֹעם ַּתְמִצית,
ְּכמֹו ֲעָנָנה.

 

ְלַבד
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ֶׁשְּלָך ָּכל ַהַּצַער, 
ֶׁשְּלָך ַהָּיגֹון.

ֶׁשְּלָך ָּכל ַהְּכֵאב,
ְוַכּמּוָבן ַהִּׁשָּגעֹון.

ֶׁשְּלָך ַהֶּבִכי,
ֶׁשְּלָך ַהְּדָמעֹות,
ֶׁשְּלָך ַהִּיּסּוִרים,

ֵהיָכן ַהְּתׁשּועֹות?.
ֶׁשְּלָך ָּכל ַהֵּסֶבל,
ֶׁשְּלָך ָּכל ַהָּיגֹון.

ִמי ָּבָרא ֶאת ַהָּׁשַמִים,
ִמי ָּבָרא ֶאת ַהָּים?
ִמי ִהְצִמיַח ָחִציר,

ּוִמי ִמֵּלא ֶאת ָהֲאַגם?

ֶׁשל ִמי ָּכל ַהֹּיִפי,
ֶׁשל ִמי ַהִהְתַרְּגׁשּות?

ֶׁשל ִמי ָּכל ַהֶּפֶלא,
ֶׁשל ִמי ַהִהְתַּגּלּות?

ֶׁשְּלָך ָּכל ַהַּצַער,
ֶׁשְּלָך ָהֶעְלּבֹון.

ֶׁשְּלָך ָּכל ַהֵּסֶבל,
ֶׁשְּלָך ָּכל ַהָּיגֹון.

ִמי ָּבָרא ֶאת ָּכל ַהֹּיִפי,
ִמי ֶאת ָּכל ָהָעְצָמה?

ִמי ִהְפִליא ְּבָכל ַהֶּפֶלא,
ּוִמי ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה?

ֶׁשל ִמי ָּכל ַהָּזָהב, 
ֶׁשל ִמי ָּכל ַהֶּכֶסף?
ֶׁשל ִמי ָּכל ַמְחָצב,
ֶׁשל ִמי ָּכל ַהֶּקֶסם?

ִמי ָּבָרא ֶאת ַהָּׁשַמִים
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ִנְבֶּדֶלת, ְּכֵאב ַאְך ֹלא ַמָּמִׁשי.
ֵמַחּבּוָרה ֶנֱאֶנֶקת, ַאְך ֶזה ֹלא מּוָחִׁשי.

ָלֹרב ׁשֹוֶבֶרת ַהְּפִגיָעה ַהִּמיְסִטית,
ַאְך ִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ְלִהָּמֵדד ִמְּבִחיָנה ְסָטִטיְסִטית.

ָמה עֹוֵזר ַלֲעֹבר ַהֹּכל, ִלְהיֹות ְּגדֹוָלה ְוֹכה ְקַטָּנה.
ֵאין ִהָּגיֹון, ָקֶׁשה לֹוַמר ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ִסָּבה.

ְמַנָּסה ָּכל ַהְּזַמן ֹלא ִלֹּפל ּוְלַהֲחִזיק ָּבֱאמּוָנה,
יֹוֵצאת ְמֻתְסֶּכֶלת,

ִּכי ׁשּום ִאיתּות ֶׁשל ִכּּוּון אֹו ֶּדֶרְך ֹלא ָּבא.

ֹלא ְּכמֹו ֻּכָּלם, ַמֲעִדיָפה ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּצד, 
ֹלא ְמֻסֶּגֶלת ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה ֶׁשאֹוִתי ִמיֶׁשהּו ָצד.

ִנְדֶהֶמת ֵמָעְצַמת ַהִּתְחּכּום ֶׁשאֹוִתי ִהְצִליַח ִלְׁשֹּבר,
ֹלא ְמַעֶּכֶלת ָמה ָקָרה, ֵאיְך ָעַלי ֶזה ָיֹכל ִלְגֹּבר.

ֵאיְך ַהְּתִמימּות ְּבָכזֹו ַקּלּות ִמֶּמִּני ִהְתַנְּדָפה,
צֹוַרַחת ַּבַּיַער ֲאחּוַזת ֵטרּוף. 

ֵאיְך ַהּמּוָדעּות ְּבַפְׁשטּות ֶׁשָּכזֹו אֹוִתי ָׁשְטָפה,
ָּפְרָצה ִּבי ָּכל ֵחֶלק ֶׁשּנֹוַתר ָאפּוף.

ִּבְלּבּול, ֵאין ִלי ֻמָּׂשג ְלָאן ִלְפנֹות,
ֹלא רֹוָצה ְלַהְכִריַע ַהְחָלָטה ּגֹוָרִלית.

ִמְתַלֶּבֶטת ִאם ָנכֹון ֶאת ַּדְרִּכי ְלַׁשּנֹות,
ֹלא ְמֻעְנֶיֶנת ְלִהָּמֵצא ִעם ַהְרָּגַׁשת ַמְצּפּון ְּתִמיִדית.

ִנְבֶּדֶלת

ִאם ֶאְתָיֵאׁש ֶזה ִיְהֶיה מּוָזר,
עֹוָלִמי ָקֶׁשה ְלִעִּתים ַאְכָזר,

ְמִביָנה ֶׁשָהַרע ִּבְׁשִביִלי ְּכָבר ֹלא ַזר.

ַאְך ַּגם ְּבָכל ַהֻּזֲהָמה ַהּזֹו, 
ְלִעִּתים ַהֹּיִפי ִנְׁשָזר.

      ִמְתַלֶּבֶטת ִאם ָנכֹון ֶאת ַּדְרִּכי ְלַׁשּנֹות,
ֹלא ְמֻעְנֶיֶנת ְלִהָּמֵצא

 ִעם ַהְרָּגַׁשת ַמְצּפּון ְּתִמיִדית



2425

ִנְמֵצאת ְּבַאְׁשָלָיה ֶׁשִּלי טֹוב,
אּוַלי ַאֲעֶלה ָחָכם ָּבאֹוב.

ִנְדֶמה ֶׁשִּלְחיֹות ָּכְך ְּכַדאי ַאְך זֹו ֹלא ָהֱאֶמת,
ִמְּפֵני ֶׁשָּכְך ֶנְחָׁשב ָאָדם ְּכמֹו ֵמת.

ֵאין ֵמַאִין ִטּפֹות ֶׁשל ֹחֶזק ִלְׁשֹאב,
ְלַבד ְצִריָכה ַעל ַחַּיי ַלֲחֹׁשב.

ִמְתַלֶּבֶטת ִעם ַעְצִמי ָחָזק, אּוַלי ְלִהְׁשַּתֵּמט,
ֵּכן אֹו ֹלא, ֻמְכָרָחה ִעם ַעְצִמי ְלִהְתַעֵּמת.

ְּכָכל ֶׁשַהַּלְיָלה ָחׁשּוְך ָּכְך ִנְגִלים ּכֹוָכָביו,
ֲאַגֶּלה ּכֹוָכִבים ִּבְׁשִמי ַחַּיי.

ֶיְׁשָנן ְּתקּופֹות ֶׁשָּבֶהן ַהַּנַחל ָמֵלא ְּבעֹודֹו ַאְכָזב,
ֲאַגֶּלה ֶאת ַהַּמִים ְּכֶׁשָאִׁשיר ֶאת ִׁשיַרי.

ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת ָצִריְך ַמָּמׁש ַלֲעֹבד,
ְּכֵדי ָלַדַעת ָמה ָנכֹון ֶזה ְּכמֹו ַּבֶּסַלע ַלֲחֹצב.

ָעצּוב ָּכל ָּכְך – ֵאין מֵַאִין ְלַקֵּבל ָמׁשֹוב,
ַהִּמְׁשָּפט ָנכֹון: “חֹוֵסְך ַּדַעת חֹוֵסְך ַמְכאֹוב”.

ִנְמֵצאת ְּבַאְׁשָלָיה ֶׁשִּלי טֹוב

ְּכֵאב ֻמְגָלִתי.
ֲחַסר ֶרֶגׁש, ֲחַסר ִהְתַחְּׁשבּות.

ּבֹוֵעט, ְמַאְגֵרף, הֹוֵדף, רֹוֵדף, ֹלא ַּתְכִליִתי.
ַמְׁשִאיר ִּדּמּום ְוגּוף ָחבּוט.

ְׁשבּוָיה ַלֲאִזיִקים ֹלא מּוָחִׁשִּיים,
ָּתְפסּו ָעַלי ְׁשִליָטה ֵמָרחֹוק ִלְצִמיתּות.

ָּכל ֶרַגע ָחַׂשְפִּתי ְּפָצִעים ִאיִׁשִּיים,
ָהַפְכִּתי ִּבן ֶרַגע ִמְּפָלָדה ִלְסַמְרטּוט.

ְסִחיָטה ִפיִזית, ַנְפִׁשית ְּכֶאָחד, 
ֹלא ְיכֹוָלה יֹוֵתר ְּכמֹו ַיְלָּדה ִלְהיֹות. 
ָּתְקעּו ְּבֵעת ִחּבּוק ְּבַגִּבי ַסִּכין ַחד,

ּגֹוְנִבים ִלי ֶאת ַהְּיֹכֶלת ִלְחיֹות.
ָהְפכּו ִלי ֶאת ַהַּצַער ֲהִכי ָּגדֹול ַלֲהָנָאה,

ָהְרסּו ִלי ֶאת ְיֹכֶלת ַהַהְבָחָנה. 
ָּגְרמּו ִלי ִלְפֹעל ְּבצּוָרה ֶׁשל טֹוָבה ַּתַחת ָרָעה, 

ׁשֹוְבִרים אֹוִתי ִלְרִסיִסים ְּכֶׁשִּלי ֵאין ְּכַלל ֲהָבָנה. 
ַעד ֶׁשָּפַקְחִּתי ֶאת ֵעיַני, ַהֹּכל ִהְתַנֵּפץ ִלי ַּבָּפִנים,

ִנְכַנְסִּתי ְלֶסֶרט ָחׁשּוְך ְוֵאיְמָתִני.
ַהֹּכל ָּברּור ְוֹלא ַיַעְזֵבִני עֹוד ָׁשִנים.

ָהאֹוִתּיֹות ִהְבֲהבּו, 
ֵאין יֹוֵתר ַּבת ֶׁשַבע, ֵאין יֹוֵתר ֲאִני, 

ֲחלֹוִמי ִהְתַנֵּפץ ִלי ַּבָּפִנים. 
ֵאין יֹוֵתר ֲחלֹום ַעל זּוג יֹוִנים,

ְוַהֵּיאּושׁ מּול ַהִּתְקָוה ָהַפְך ִראׁשֹוִני.
ָּכל ָהעֹוָלם, ָהֲאָרצֹות, ֶהָעִרים, ָהְרחֹובֹות, ְּבֵעיַני ׁשֹוִנים,

סּוג ֶשל ְּכֵאב ֻמְגָלִתי

      ֵאין ֵמַאִין ִטּפֹות ֶׁשל ֹחֶזק ִלְׁשֹאב,
ְלַבד ְצִריָכה ַעל ַחַּיי ַלֲחֹׁשב
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ַמְרִּגיָׁשה מּוָזר ְּבָכל ֶרַגע. 
ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָחָׁשה ְּכמֹו ָחִבית, 

ְלֹלא ַיִין ֵריָקה, ְּכמֹו ָלְקָחה ֲהפּוָגה. 
ַהֹּכל ָאֹפר ִנְמָצא ַּבֲעָרֶפל, 
ְמקֹוִמי ָּכֶרַגע ָמקֹום ָאֵפל,

ַהְרָּגָׁשִתי ִהיא ְּכמֹו ָאָדם ָׁשֵפל, 
ָּכל ָקֶצה ֶׁשל ָּדָבר טֹוב ִמָּיִדי נֹוֵפל.

ְמֹיֶאֶׁשת.

ֵיׁש ָּבעֹוָלם עֹוד ֲעֵלה ַׁשֶּלֶכת ּבֹוֵדד,
ֵיׁש ָּבעֹוָלם עֹוד ִמְסֵּכן ֶאָחד, ֹלא ִמְתעֹוֵדד.

ַרק עֹוד ְׁשֵאִרית ֵעץ,
ֹלא ָׂשֵמַח, ֹלא ִמְתלֹוֵצץ.

ָעִציץ ְקַטְנַטן,
ָעזּוב, ָעצּוב ּוְמֹרָקן.

ֵיׁש לֹו ְּבָעיֹות ָלֵעץ, 
ֵיׁש לֹו ְּכֵאִבים ְּכֶׁשהּוא ִמְתַאֵּמץ.

ֵעץ

ֵיׁש ָּבעֹוָלם עֹוד ִמְסֵּכן ֶאָחד
     ֹלא ִמְתעֹוֵדד
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ְמַנָּסה ִלְמֹצא ֶאת ַהֹחֶפשׁ, ֶאת ַהְּדרֹור,
ֹלא רֹוָצה ָלחּוׁש ְּכמֹו ִצּפֹור ְּכלּוָאה.

רֹוָצה ָלֶלֶכת ְלֹלא ַּפַחד, ְּבִלי ֹצֶרְך ִלְבֹרר, 
ַאְך ְּכמֹו ִנְנָעל ָעַלי סֹוָרג ִּבְׁשבּוָעה.

ַּגם ִאם ֵיׁש ְזַמן ִּבְׁשִביל ֶׁשֶקט ַנְפִׁשי, ָחָׁשה מּוָעָקה.

ָּדָבר ֵאינֹו עֹוֵזר ֵאיִני ָחְפִׁשָּיה,
ְּכמֹו ְּבֶרַגע ֶׁשַאָּתה ִנְמַלט ִמִּמְסּתֹור, 

ִנְׁשַמַעת ְּדִפיָקה ּוְלַאֲחֶריָה ֲאָנָקה.
ְמַנֶּסה ַלֲחֹׁשב ִעם ַעְצִמי ְּבֶרַגע ּדּוִמָּיה, 

רֹוָצה ֶׁשָהֲאָדָמה ִּתְפַּתח ֶאת ִּפיָה,
ַמְרִּגיָׁשה ְּכִמְכָּתב ָאגּוד ְּבגּוִמָּיה. 

ֶׁשַהִּׂשְמָחה ֵאיְמָתִנית, ֵריָקִנית, ֲעִנָּיה,
ֹלא ְמַגָּלה ָמה קֹוֶרה ָׁשם ִּבְפִנים.
ִּבְלּבּול ֶאָחד ָּגדֹול ְּכמֹו ְׁשִנָּיה, 

ַאֲחֵרי ֶׁשָּבֲעטּו אֹוָתְך ְלָכל ָהרּוחֹות.
ָחָׁשה ֶאת ֹחֶסר ָהאֹוִנים,

ַּדי, ֹלא רֹוָצה ָלחּוׁש ֹזאת עֹוד ָׁשִנים.
ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלַהְתִחיל ְלַאחֹות.

ַמְרִּגיָׁשה ְוֹלא ַמְרִּגיָׁשה, 
ְנִגיָׂשה ְלֶרֶגׁש ְוֹלא ְנִגיָׂשה.

עֹוֶבֶרת ָעַלי ְּתקּוָפה ָקָׁשה, 
ֵּבין ִאם ֲאִני ַמְרָׁשה אֹו ֹלא ַמְרָׁשה. 

ְוִאם ֶהָעָבר ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַאֶחֶרת, 
ְוִאם ַלֲעֹצר ַהֹּכל, ָאז ֹלא ָהִייִתי ְמַאֶחֶרת. 

ְלַאְׁשָמה ֵאין ָּכאן ָמקֹום, לֹוְקִׁשים ֵאיֶנִּני מֹוֶכֶרת,
ַאְך ַמּדּוַע ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְלַעְצִמי ֹּכה ְמֻנֶּכֶרת? 

ָלָּמה ֵאיֶנִּני ַמְסִּפיק ַקּׁשּוָבה ְלַעְצִמי, 
ִמי ִהְכִּתיב ִלי ֶאת ַחַּיי ֵאיְך ִלְחיֹות, ִמי?!
ֲאִני ַמָּמׁש ּכֹוֶעֶסת, ִנְּפצּו ִלי ֶאת ֲחלֹוִמי.

ְוֹלא נֹוְתרּו ְולּו ְּכֵדי ִלְׁשֹאל ִּבְׁשלֹוִמי.

ְלָפחֹות ָהָיה ְּכֵאִבי ָספּוג ְּבָדם ּוְדָמעֹות, 
ַאְך ֹלא ָּכְך ְּכֵאִבי ִנְרֶאה, 

ֶאת ְּכֵאִבי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות.
ִרְגׁשֹוַתי ָלֵצאת ַהחּוָצה ְּכֵמִהים

ִלְפֹרץ ָּכל ָּגֵדר ְצֵמִאים.

רֹוָצה ָלעּוףְרָגׁשֹות

ִמי ִהְכִּתיב ִלי ֶאת ַחַּיי ֵאיְך ִלְחיֹות, ִמי?!ָלָּמה ֵאיֶנִּני ַמְסִּפיק ַקּׁשּוָבה ְלַעְצִמי, 
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ְׁשַעת ֵחרּום,
ָּפׁשּוט ָערּום.

ִמֶּמִּני ֵמַעְצִמי,
ֵמֲעִתיִדי, ֵמֲחלֹוִמי,

ִאּלּו ַרק ָהָיה ֲחלֹום,
אֹו אּוַלי ֵּביִני ְלֵביִני ָׁשלֹום.

ַהֹּכל ְמֻנָּגד, 
ִנְבָּגד.

ֵאין ְמֻסָּגלֹות ְלִהָּׁשֵאר,
ׁשּום ָּדָבר ֹלא ָּברּור ַאְך ּבֹוֵער.

ַהַּיַער ֶׁשִּנְקַלְעִּתי ֵאָליו ָסבּוְך,
ַהֶּקֶצב ֶׁשִהְקַצְבִּתי ָנמּוְך.

ִלְבֹרחַ,
ֲאָבל ֵאין ְלָאן,
ֲאָבל ֵאין ֵמָאן.

ִלְצֹרחַ,
ְלָפֵרק,

ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֵריק.
ֵאין,

ִאי ֶאְפָׁשר.
ֲאִני ֹלא ַמְרֶׁשה,
ֲאִני ֹלא ַמְסִּכים.

ֶזה ִמַּדי ָקֶׁשה
ֶאת ַעְצִמי ׁשּוב ְלָהִקים.

ַּדי

    ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות
ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ָהֵריק
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02

השתהות
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אושר

ַאְּת, 
ִמי ַאְּת ְּבתֹוִכי?

ַאְּת, 
ַּכָּמה ַאְּת ֶׁשִּלי? 

ְּכַלֵּפי ִמי ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֲהִכי? 
ִמי ֹלא נֹוֶתֶנת ָמקֹום ַלְּׁשִליִלי?

ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה אֹוָתְך, 
ְּכֶׁשָעצּוב ָלְך ֲאִני ּבֹוָכה ַיַחד ִאָּתְך. 

ְּכֶׁשַאְּת ְמַחֶּיֶכת ֲאִני ְמֻאֶּׁשֶרת, 
ַאְּת ַהַּטַעם ְלַחַּיי, 

ַאְּת ַהַּמְׁשָמעּות ֶׁשִּלי. 

ִּבְלָעַדִיְך ׁשּום ָּדָבר ֹלא ְׁשֵוה ֵעֶרְך, 
ֲאִני ַמְקִּדיָׁשה ָלְך ֶאת ָּכל ֻּכִּלי. 

ֲאִני ָעָפר ְלַרְגַלִיְך ַּבֹּכחֹות ֶׁשָּלְך. 

ַהֹּיִפי ֶׁשָּלְך ָׁשָבה אֹוִתי,
ֹלא ֹאַהב ָּכָכה ַעד יֹום מֹוִתי.

ִנְלַחְמִּתי ָעַלִיְך ִּכי ָיַדְעִּתי אֹוָתְך,
ָיֹדַע ָיַדְעִּתי ַּכָּמה ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתְך.

ָחַרְטִּתי אֹוָתְך ַעל לּוַח ִלִּבי, 
ַאְּת עֹוָׂשה ִלי ָמה ֶׁשעֹוׂשֹות ִצָּפְרַנִים ַעל לּוַח. 
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ַאְּת ִצּפֹור ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִּלי, 
ִאָּתְך ֲאִני חֹוָוה ֶאת ַהְּכֵאב, 

ֶאת ַהִּתְסּכּול, 
ֶאת ַהִּתְקָוה, ֶאת ַהַּׁשְלָוה.

ַאְּת אֹור, 
אֹור ָּגדֹול ַּבֲחָׁשׁש, 

ָּבֲאֵפָלה ֲהִכי ְּגדֹוָלה. 
ֲאִני ֲהִכי ֲאִני ָּבעֹוָלם. 

ְלָפֶניָך ֹלא ָחִייִתי,
ֹלא ָחִייִתי ָּכָכה. 

ְוַאְּת זֹו ַרק ַאְּת, 
ֶׁשְּמִביָאה ִלי ֶאת ָּכל ָהֹאֶׁשר ַהֶּזה, 
ֶאת ַהֶּקֶרן ַהּזֹו ְּבָכל ָהֹאֶפל ַהֶּזה. 

ַאְּת, 
ְוַאְּת, 

ְוַרק ַאְּת. 
ִעם ַהִחּיּוְך ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֹלא ְלַחֵּיְך ַּבֲחָזָרה, 

זֹו ַאְּת ְוַרק ַאְּת. 

ַאֲהָבֵתְך ֵאַלי ֲחָזָקה,
ִנָּׁשֵאר ָלֶנַצח ַיְחָּדו,
ֲאַנְחנּו ּגּוף ָוֶנֶפׁש

ֲאַנְחנּו ַאַחת ֶאֶפס מּול ַהְּיקּום!
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ֵאּלּו ַחִּיים

ָלָּמה ֲאִני? 
ָאז אֹוְמִרים ֶׁשַרק ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעֹבר ֶאת ֶזה. 

ָאז ָמה ֶזה ֶאת ֶזה? 
ֲאִני ֵמָתה ַלֲעֹזב ַהֹּכל, 
ַאְך ַּגם ֵמָתה ְלִהָּׁשֵאר.

ֶזה ָיכֹול ַלֲהֹרס ִלי ֶאת ַהַחִּיים, ַלֲעֹבר ַצד,
ַאְך ִמַּצד ֵׁשִני ַלֲעׂשֹות ִלי ֶאת ַהַחִּיים. 

ָלָּמה ִלי? 
ָלָּמה ִלי ִלְחיֹות ְּבִמְגָּבָלה? 

ִמי ֶהֱחִליט ֶׁשַהַּצד ַהֵּׁשִני הּוא ִמְזָּבָלה?
ּכֹוֵאב ִלי, ּכֹוֵאב ִלי נֹוָרא. 

ָמה ִיְהֶיה ִאִּתי? ֲאִני ֶׁשֶבר ְּכִלי. 
רֹוָצה ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות, 

ָּבא ִלי ָלמּות, ָּבא ִלי ִלְחיֹות. 
ֲאָבל ִאם ֶזה ִלְחיֹות ָאז ַחִּיים טֹוִבים. 

ֶּבֱאֶמת ִלְחיֹות. 
ַיְלדּות ָקָׁשה. 
ַּבְגרּות ָקָׁשה. 

ֹלא רֹוָצה ְלַהְמִׁשיְך ֶאת ַהַּמְעָּגל ַהֶּזה, 
רֹוָצה ִלְהיֹות ִאָּׁשה, 

ִאָּׁשה ֶׁשּטֹוב ָלּה. 
ָמה ַרע ְּבָלֶלֶכת ַאַחר ְנִטּיֹות ַהֵּלב? 

ֲהֵרי ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָּבאנּו ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵדי ֵלָהנֹות. 
ָּפׁשּוט ִמְתָחֶרֶטת ֶׁשֹּלא ִנְׁשַאְרִּתי ְּכמֹו ֶׁשָהִייִתי. 

ָאז ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵפט, 
ַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ְיכֹוָלה, 

ַהְּׁשֵאָלה ָלָּמה, ָלָּמה ִלְסֹּבל.
ְוַהֵּסֶבל ַּבַּצד ַהֶּזה הּוא ֶהְכֵרִחי, 
ַהֵּׂשֶכל ְוָהֶרֶגׁש ִמְתַעְרְּבִבים ִלי. 

ַהֹּכל ְמֻבְלָּגן, 
ֲאִני ִּבְסָעָרה. 

ָמה ֹזאת ִּבְכָלל ְנִפיָלה? 
ִמי ֶהֱחִליט ֶׁשֵּיׁש ָּכֶזה ָּדָבר ִּבְכָלל? 

ֲאִני ֹלא רֹוָצה ִלְכֹּפר ָּבִעָּקר,
ֲאָבל ַהִאם ֲאִני ַמִּכיָרה ַמהּו ָהִעָּקר? 

ַמֲחָׁשָבה יֹוֶצֶרת ְמִציאּות, 
ֲאִני רֹוָצה ַעְצָמאּות,

ַאְך ֹלא יֹוַדַעת ְּבֵאיזֹו ֶאְמָצעּות.
ָמה ִיְהֶיה? 
ִמי יֹוֵדַע? 

ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן ְּבִחּפּוׂש ּוְתִהָּיה, 
ָמה, ָמה ֲאִני רֹוָצה. 

ָאז ַנֲעֶׂשה ּבּוׁשֹות ַלהֹוִרים,
ֲאָבל ְלָפחֹות ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ְמַמָּצה ֶאת ַעְצִמי. 

ֹלא ֶׁשֵאין ִלי ַהָּכַרת טֹוָבה, 
ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלסּוג ַהַחִּיים ֶׁשֲאִני ּבֹוֶחֶרת.

      ָמה זֹאת ִּבְכָלל ְנִפיָלה? 
ִמי ֶהֱחִליט ֶׁשֵּיׁש ָּכֶזה ָּדָבר ִּבְכָלל?

37
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ֲאִני ְצִריָכה ִלְבֹחר, 
ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ִלְחיֹות ֵּבין ַחִּיים ְלָמֶות
ַעל חּוט ֶׁשל לּוְלָין ְּבִלי ִׁשּוּוי ִמְׁשָקל.

ָמַתי ֶאָּפֵטר ִמָּכל ַהֵּטרּוף ַהֶּזה? 
ֲאִני רֹוָצה ְלַנֵּפץ ֶאת ַהֲחָפִצים ַהֲחׁשּוִדים ֶׁשִּבי, 

רֹוָצה ְלִהְתַאֵהב 
ֹקֶדם ֹּכל ְּבַעְצִמי.

ְּבִלי ֶקֶׁשר ְלֵאיֶזה סּוג ֶׁשל ַחִּיים ֲאִני רֹוָצה ֶׁשִּיְהיּו ִלי.

ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ָמה ֲאִני ֲהִכי רֹוָצה ָּבעֹוָלם, 
ָהִייִתי עֹוָנה ֶׁשֶּזה ְמֻסָּבְך, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה. 
ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ִאם ֲאִני ְמֻאֶּׁשֶרת

ָהִייִתי עֹוָנה ֶׁשֵּכן. 
ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ָלָּמה, 

ָהִייִתי עֹוָנה ִּכי ֵיׁש ִלי ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה. 
ִאם ָהיּו ֲחָפִצים ָלַדַעת ַאֲהָבה ַמִהי, 

ָהִייִתי לֹוֶחֶׁשת ֶׁשְּיַחְּפׂשּו ַּבִּמילֹון. 
ִאם ָהיּו ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי

ָמה ַהָּדָבר ֶׁשֲהִכי ֶאְרֶצה ִלְרֹּכׁש, 
ָהִייִתי ּדֹוַמַעת ְואֹוֶמֶרת

ָלַדַעת ֶלֱאֹהב ֶאת ַעְצִמי. 
ְוִאם ָהיּו חֹוְתִרים ָלֱאֶמת

ְוׁשֹוֲאִלים ֵהיָכן ָהֲאִני ֶׁשִּלי ִנְמָצא, 
ֶׁשַּמְחְׁשבֹוַתי  ֵהיָכן  ֶזה  ֶׁשִּלי  ֶׁשָהֲאִני  ְמִׁשיָבה  ָהִייִתי 

הֹוְלכֹות.
ִאם ָהיּו רֹוִצים ְלַגּלֹות ָמֶהן ַמְחְׁשבֹוַתי, 

ָהיּו ְמַגִּלים ֶאת ֲהִגיַגי ַהּסֹוְתִרים.

ֲחִתיָרה
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ֲאִני ָאָדם ֵמַהָּׁשַמִים. 
ָׁשַמִים ְׁשֹחִרים,

ַוֲאִני מּוָאר,
מּוָאר ְּבאֹור ַאֵחר.

ַאֵחר ִמָּמה ֶׁשַּמִּכיִרים
ָהֲאֵחִרים ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים

ַהְּמחֹוָרִרים ְּבבֹורֹות ּבֹורֹות,
ֶׁשְּמֵלִאים ְּבבֹוץ.

ֵּכן ָהאֹור ֶׁשִּלי ִמָּׁשם,
ִמָּׁשם ְוטֹוב ִלי, 
טֹוב ִלי ָּכָכה. 

ִעם ַעְצִמי ְוַגם ִעם ָהֲאֵחִרים
ֶׁשֹּלא ַמְסִּפיק, ֹלא ַמְסִּפיק

ַמִּכיִרים.

ִמָשם

 

    ֵּכן ָהאֹור ֶׁשִּלי ִמָּׁשם,
ִמָּׁשם ְוטֹוב ִלי, 
טֹוב ִלי ָּכָכה. 

ְרָפִאים

ֲאִני ּבֹוֶחֶרת ַּבֲחָרָטה
ֶׁשאּוַכל ִלְחיֹות ִאָּתּה טֹוב יֹוֵתר, 

ֲאָבל ֶזה ֹלא הֹוֵפְך ֶאת ַהְּכֵאב ְלָמֹתק.

ַאְּת ְצִריָכה ְלַהְחִליט
ְלֵאיֶזה ָקֶצה ֶׁשל ַהַּמַחט ִּתְהִיי: 

ֶזה ֶׁשָּקׁשּור ַלַּמַחט
אֹו ֶזה ֶׁשְּמֹחוֵרר ֶאת ַהַּבד. 

ֲאִני ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ַלָּדָבר ַהֶּזה
יֹוֵתר ֵמַהְּנִׁשיָמה ַהָּבָאה ֶׁשִּלי. 

ֲאִני צֹוַרַחת
ְּכֵדי ְלָהִעיר ֶאת ֱאֹלִקים ֵמַהֵּׁשָנה. 

ַהְּבִחיָרה ִהיא ַהְּזכּות ֶׁשִּלי,
ְוָהֶרַגע ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהְּזכּות

ַּכֲאֶׁשר ִהיא ִנְגֶזֶלת. 

ִנְתַקְלִּתי ְּבֶחֶדר ֶׁשַעל ִקּיּומֹו ֹלא ָיַדְעִּתי,
ּוְכֶׁשִּנְכַנְסִּתי ִּפְּלָחה אֹוִתי רּוַח ָהְרָפִאים

ֶׁשל ִמי ֶׁשַּפַעם ִמֵּלא אֹותֹו, 
ְוזֹו ֲאִני ִּבְדמּות ַאֶחֶרת. 
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ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי

ִהיא ֹלא ָׁשָוה ֶאת ָהֲעלּות.

ְּפָעִמים ּגֹוָבה ַאִּלימּות.
ִהיא ֹלא נֹוֶתֶנת ְזכּות ַקָּימּות,

ְונֹוֶתֶנת ְמִחיר ֶׁשל ֵסֶבל ְּבַכּמּות.

ּוְכֶׁשְּבתֹוְך, ֵאין ְיֹכֶלת ִהְתַחְּמקּות.
ְוַגם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַעֵּלם ֵמַהְּלקּות,

ִהיא ַמְטִריָפה ֶאת ַהַּדַעת,
ּוַבְּבִריאּות ִהיא נֹוַגַעת-ּפֹוַגַעת.

ִהיא ַמְטָעה, ַמְסָוה ַעְצָמּה ְּבָמָסְך ָנִקי.
ָׂשָמה ָּפֶניָה ְּכחֹוב ֶעְרִּכי.

ַאְך ִהיא ֹלא ָׁשָוה ֶאת ָהֲעלּות.
אֹוָתּה ַאַחת ְמַיֶּסֶרת – 

ַהְּתלּות.

 

ַעְצָמּה  ַמְסָוה  ַמְטָעה,  ִהיא 
ָנִקי. ְּבָמָסְך 

ָׂשָמה ָּפֶניָה ְּכחֹוב ֶעְרִּכי.

ְרַעב ָהֵאמּון

ַהְּיצּור ֲהִכי ִנְבָּגד ֲעֵלי ֲאָדמֹות.
ִמן ְיצּור ָּכֶזה ֶׁשְּמחֹוְלִלים ּבֹו ַׁשּמֹות.

ּוְלִמי ִאְכַּפת ִּבְכָלל
ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ֻאְמָלל?!

ָאז נֹוְתָרה לֹו ַרק ְזכּות ַאַחת ַאֲחרֹוָנה,
ִהיא ְׁשִתיָקה,

ָלֵתת ַעְצמֹו ּוְלַהֲחִזיק ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה,
ּוְלַלֵּטף, ְלַלֵּטף ֶאת אֹוָתּה מּוָעָקה...

ּוְלַהֲעִביר ָהְלָאה,
ִלְפֹסַע ְלַמְעָלה.

ֲאָנָחה ְספּוַגת ְּכֵאב.

ִטְרָחה ְלֵאמּון ָרֵעב.
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ְּבֵהָחֵבא

ָמה ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה.
ָמה ֶׁשֵּכן.

ָּדָבר ַמִּזיל ִּדְמָעה,
ּגֹוֵרם ְלִהְתרֹוֵקן.

ְוִאם ַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע,
ָאז אּוַלי ֶזה ֶּבֱאֶמת ֹלא ַקָּים.

ְוִלְפָעִמים ִמיֶׁשהּו ּפֹוֵגַע,
ִּכי הּוא ַמְרִּגיׁש ָאֵׁשם אֹו ְמֻאָּים.

ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֶחֶנק ִּבְׁשִביְלָך,
ְּכֵדי ֹלא ְלָהִעיק ַעל ֲאֵחִרים.

ְלִהְתַּגֵּבר ִעם ָּכל ַהִּטְרָחה,
ְּבֹכחֹות ֹלא ְידּוִעים, ְמֻׁשָּמִרים.

ָאז ֻּכָּלם עֹוְבִרים,
אּוַלי ִּבְצִליָעה,

ַאְך זֹו ֹלא ֶמְרַּכז ַהְּבָעָיה.
ִהְתמֹוְדֻדּיֹות, ַמְׁשְּבִרים,

ֲאָבל ְלַהְרֵּבה ֵיׁש ָמקֹום ְלַׁשֵּתף,
ַוֲאִני ַרק ְצִריָכה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְלִהְתַעֵּטף.

ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ֵיַדע ָחִליָלה,
ֶזה ַיֲהֹרס ֶּבָעִתיד עֹוד ַהְרֵּבה.

ְוִאם ָהָיה ֶאְפָׁשר ִלְתלֹות ֶׁשֶלט, ַוֲאִפילּו ֹלא חּוצֹות, 
ֵמיָלא,

ֲאָבל ְלַצֲעִרי ָצִריְך ָעֹמק,
ָעֹמק ְלִהְתַחֵּבא. 

ָאז ָמה ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה,
ּוָמה ֶׁשֵּכן,

ֲאִני – ֲאִני ִעם ַהֹּכחֹות ּוְבִלי.
ִעם ַהַּתְדִמית ַהְּמֹכֶעֶרת,

אֹו ַהָּיָפה –
ִעְנָין ֶׁשל ַטַעם.

ָאז ֲאִני ַּגם ְּתקּוָעה, 
ְוַחָּיה ְקָצת ְּבַפַעם. 



ַוֲאִני ֲהִכי יֹוַדַעת ֶאת ֶזה ָּבעֹוָלם, 
ֲהִכי ְמִביָנה ְּבֶזה
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ַהָּסָחה

ֹזאת ַהְחָלָטה. 
ֲאִני ַמְפִסיָקה ֵמַעָּתה.
ַּדי ְלָכל ַהִּתְסֹּבֶכת, 

ֹזאת ְׂשִריָטה. 
ַוֲאִני ֲהִכי יֹוַדַעת ֶאת ֶזה ָּבעֹוָלם, 

ֲהִכי ְמִביָנה ְּבֶזה. 
ָאז ָאַמְרִּתי ַּדי ְלַעְצִמי, 

ּוְכֶׁשֶּזה ָצף 
ֲאִני ָּפׁשּוט סֹוֶפֶרת ָעִלים ַעל ָהֵעץ. 

ְּכֶׁשֶאְצָטֵרְך ֶּבֱאֶמת ֵאיזֹו ַהְחָלָטה, 
ַאְחִליט ֶׁשְּבֶעֶצם ַהַהְחָלטֹות ַהְּדַרְסִטּיֹות 

ַחְסרֹות ֲחִׁשיבּות, 
ִמֵּמיָלא ֵהן ִמְתַּבְּטלֹות ְלַאַחר ְּתקּוָפה. 

ָאז ֲאִני ַמְחִליָטה ֶׁשֵאיֶנִּני ַמְחִליָטה, 
ּוְכֶׁשֶּזה ָצף 

ֶאְזֹּכר,
ֶׁשֶהָעִלים ָּפׁשּוט נֹוְׁשִרים ַאט ַאט ַמָּטה. 

ִהיא ֶׁשָעְמָדה

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו,
ִהיא עֹוָדּה עֹוֶמֶדת ְוֵאיָתָנה 

ֵהן ְּבֵדעֹוֶתיָה ְוֵהן ְּבָמה ֶׁשִהיא ַמֲאִמיָנה.
ִהיא ַּתְמִׁשיְך ַלֲעֹמד מּול ַהֶהֶדק,

ִהיא ַּתְמִׁשיְך ִלְהיֹות, ִלְחיֹות 
ִּבְׁשָמּה, ִּבְלׁשֹוָנּה ּוְבַמְלּבּוָׁשּה.

ִהיא ֹלא ִנְכַנַעת ַלּבּוָׁשה, 
ֹלא ֵמַעְצָמּה, ֶׁשל ַעְצָמּה, 
ּוִבְמֻיָחד ֹלא ֶׁשל ֲאֵחִרים,

ֹלא ֶׁשל ַּגָּננֹות, מֹורֹות, ַאִחים, ֲאָחיֹות, 
מֹוִרים ּוִבְמֻיָחד הֹוִרים.

ִאם ָצִריְך ֵמַח ְלֶעֶצם ָהִעְנָין 
ָאז ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשֶאת ֶׁשל ַעְצמֹו ְּכָבר ָּתַרם,

ַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ָחָרם.
ִּכי ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות 

ָּפָרֶמִדיק ֹלא ִיְהֶיה ֶזה ֶׁשִּיְקַּבע ָמֶות, 
ִּכי ִאם הּוא ְיַנֶּסה

ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ִיְצָטֵרְך ָלֶׁשֶבת.

ָאז ֲאַדֵּבר ָּכאן ְּבגּוף ִראׁשֹון,
ֲאִני ַּגם ּכֹוֶאֶבת ְוַגם ֹלא ַמְצִליָחה ִליֹׁשן.

ֲאִני ֹלא ּכֹוֶתֶבת ֹלא ִקיָנה, 
ְוֹלא ַעל ַׁשּמֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ִּבְקִטיָנה, 

ָקֹטְנִּתי ִמְּלָהִבין ְוַגם ֹלא אּוַכל, 
ַאְך ֲאִני ַאַחת ְלמּול ֶּפַׁשע ָהרֹוָאה ֱאמּוָנה.
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ִמי יֹוֵדַע ְלָאן ְוֵאיְך ֶאָּקֵׁשר,
ַאְך ֹלא ֲאִני ֲאַׁשֵּקר.

ֹלא ְּבֵמַצח, ֶאָּלא ָלֶנַצח ֶאָּׁשֵאר ְנחּוָׁשה,
ְלָהִסיר ֵמָהעֹוָלם ָּכל ּבּוָׁשה.

ּוַבת קֹול ֵּתֵרד ַמָּטה-ִּבְזָעָקה, 
ְוַתְׁשִמיַע ֶאְנַקת ֶאְביֹון

"ֵהיָכן ָאַבד ִצְביֹון".

ַוֲאִני ֶאֱעֹנד ִּתְליֹון ֶׁשּמֹוִכיַח ַעל ִנְצחֹוִני,
ֶאְצַעד ְּבֹעז ְואֹוִכיַח ֶאת ִצְדָקִתי.

ִסּכּוִיים ְלקּוִיים ֹלא ַיְפִחידּו אֹו ַיֲחִרידּו,
ֵהם ַיֲעִמידּו ְלִדין ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָעְמדּו. 

ִהיא ֶׁשָעְמָדה, ִהיא ֶׁשָעְמָדה ַל
ְּביֹוֵתר ֵמֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות.

ֶׁשָעְמָדה ְּבִבְזיֹונֹות
ִּבְקִׁשירֹות,
ַהְׁשָּפלֹות,

ַהְקָנטֹות, ַהְקָטנֹות.

ֶׁשָּיְדָעה ַלֲעֹמד ַעל ֶׁשָּלּה, 
ִלְצֹעד ְּבַגֲאָוה, ְּבִצְנָעה

זֹו ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ְוַקֶּיֶמת,
ֶאת ַחֶּייָה ְלַאֵּמת, 

ֶׁשֹּלא נֹוֶתֶנת ָלֲעָולֹות
אֹוָתּה ְלַהְׁשלֹות.

ֲאִני יֹוֵצאת ֵמֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות
ּוְמַנֶּתֶקת ֶאת מֹוְסרֹוַתי,

ֲאִני עֹוֶמֶדת ַעל ֶׁשִּלי ְנחּוָׁשה,
ֵאיָתָנה ַוֲחָזָקה ְּבֵדעֹוַתי.

ִהיא ֶׁשָעְמָדה ְוַתְמִׁשיְך ַלֲעֹמד, 
ְּתׁשֹוֵרר, ִּתְׁשַּתֲעֵׁשַע ְוִתְרֹקד.

ְוַהָּקדֹוׁש הּוא ֹלא ִיֵּתן ְלַכּלֹות
הּוא ַיִּציל ִמָּיָדם,

ִּכי ַלֹּכל הּוא ְוַרק הּוא ָקַדם.



ְקָצת יֹוֵתר ֶצַבע,
ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֵּכיף ָלקּום ְּבֶׁשַבע.
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ְּדרּוָכה

ַעל ַחַּיי לֹוַקַחת ַאְחָריּות 
ֲאִני רֹוָצה ַחּיּות

ִלְחיֹות,
ִלְהיֹות,

ְמַצָּפה ַּגם ְלֹלא נֹוָדע, 
ַּבּמּוָדע ַּגם ְּבַתת מּוָדע.

ַמְמִּתיָנה ְלָמה ֶׁשָּתִביא ִאָּתּה ַהְּסָעָרה,
ְוֶאְתמֹוֵדד ִאָּתּה ְּבֵלית ְּבֵרָרה. 

ֵּכן, ֵּכן ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה,
ִמֶּזה ֶאֱהֶיה ְמֻרָּצה.

ְוִאם טֹוֲעִנים ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה,
ָאז ָעַלי ַהֶּׁשֶקט ַמְקֶׁשה.

ֲאִני ׂשֹוֵנאת ֶאת ֹחֶסר ָהַרַעׁש,
ֶׁשַהְּקָצת ֶׁשֵּיׁש ִּבי ֶנֱעָנׁש.

רֹוָצה ְּתנּוָדה ְּבַחַּיי,
ַמֶּׁשהּו ַאֵחר אּוַלי,
ְקָצת יֹוֵתר ֶצַבע,

ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ֵּכיף ָלקּום ְּבֶׁשַבע.
ֶׁשֹאַהב ַּגם ְּבָקִרים, 

ֶׁשַהּיֹום ֶׁשִּלי אֹוִתי ָיִרים. 
ֶׁשֲאִני ֹאַהב ֶאת ַעְצִמי יֹוֵתר, 
ֶׁשַעל ׁשּום ִרּגּוׁש ֹלא ֲאַוֵּתר.

ֲהָכָלה, ַקָּבָלה ּוָמקֹום, 
נֹוֶתֶנת ֶאְפָׁשרּות ָלַאֲהָבה ִלְרֹקם.

ֲאִני ֲהִכי ְזקּוָקה ָלּה –
ֵמַעְצִמי, 

ַאֶחֶרת ִמִּמי ֲאַקֵּבל אֹוָתּה? ִמִּמי?
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גאווה שלווה

ֵיׁש ְּבָמה ְלִהְתָּגאֹות,
ְלִהְסַּתֵּכל ְוִלְראֹות.

אֹור
ְּבָכל ַהְּקָצוֹות,

אֹור
ְורֹוִאים ְיׁשּועֹות.

אֹור ְּבִלי ֹרַע,
אֹור ְּבִלי ָרָעב,
אֹור ְּבִלי ֹקר,
אֹור ִּבְצרֹור.

ַׁשְלַות ְמנּוָחה,
ַאֲהַבת ְרָוָחה,

ְיִדידּות ֵאיְנסֹוִפית,
ֲחֵברּות ֲהָדִדית!

ַיְלָּדִתי

ֲאִני רֹוָצה אֹוָתְך ָקרֹוב ֵאַלי, 
ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִלְראֹות ָמה קֹוֶרה ִאָּתְך. 

ַאְּת ְמֻרֶחֶקת 
ִּכי ּכֹוֵאב ָלְך ַמֶּׁשהּו, 

ַרק ֶׁשֵאין ִלי ֻמָּׂשג ָמה. 
ֲאִני ּדֹוֶאֶגת ָלְך, 

ֲאִני רֹוָצה ְּתׁשּובֹות 
ְלָכל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי. 

ֲאִני רֹוָצה ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, 
ֲאָבל ַאְּת ְקָצת ַמְכִאיָבה ִלי,

ָאז ֵיׁש ִלי ְלָהִכיל ַּגם ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשָּלְך
ְוַגם ֶאת ֶׁשִּלי. 

ֲאִני ְצִריָכה אֹוָתְך ָּכאן, 
ָּכאן ְוַעְכָׁשו. 

ַאְּת ִּבְׁשִביִלי ָהמֹון,
ֵאין ְלָך ֻמָּׂשג ַעד ַּכָּמה. 
ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹטף אֹוָתְך,

ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּדִפיקֹות ִלֵּבְך, 
ֲאִפּלּו ְּכֶׁשְּתַׁשְחְרִרי ֶּבִכי, 

ַוֲאִני ֶאֱהֶיה ָׁשם ִאָּתְך. 
ֲאִני רֹוָצה ַלֲחוֹות אֹוָתְך, 

ְלַהְרִּגיׁש אֹוָתְך, 
ִלְהיֹות ָׁשם ִּבְׁשִביֵלְך,

ֲאִני רֹוָצה ִלְצֹלל ָלֵעיַנִים ֶׁשָּלְך
ֶׁשּמּוָצפֹות ְּבֹחם.
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ְּכָנַפִים

ֹלא רֹוָצה ִלְהיֹות ְזִהיָרה ֶאָּלא נֹוֶעֶזת. 
ֹלא חֹוֶׁשֶבת ֶאָּלא עֹוָׂשה. 

ֹלא ַמִּציַתת ֵאׁש ֶאָּלא ְמִפיָצה.
ְוֹלא ַרק ָּכָנף ַאַחת ֶאָּלא ַּגם ְׁשִנָּיה. 
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משותקת

ְּכֵעץ נֹוַצְרִּתי,
ִּכְׁשִנָּיה ָחַלְפִּתי
ַעל ַיד ַהָּׁשעֹון.

 
ְּכַנַחל ָזַרְמִּתי,

ַהֶּדֶלת ֵאיֶנָּנה ִנְפַּתַחת.

ְצָבַעי ָהיּו ְוֵאיָנם,
ִחֶּוֶרת.

ֻחְלָׁשִתי עֹוֶדָּנה ַקֶּיֶמת,
ֵאיֶנִּני ֻמְפֶנֶמת,
ֵאיֶנִּני ֻמְׁשֶלֶמת,

ְּכֵאב ְוׁשּוב ְּכֵאב.
ַהִּדְמָעה צֹוֶרֶבת,

ְיִציָרה ַאַחר ְיִציָרה ֶנֱעֶרֶמת,
ֲאִמיָרה ַאַחר ֲאִמיָרה ִנְרֶׁשֶמת.
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ֵּכנּות

ִׁשְלטֹון ָהֶרֶגׁש ׁשֹוֵלט ִּבי,
ְמַנָּסה ִלְפֹרץ ַאְך ֹלא ַמְצִליָחה.

ַמֶּׁשהּו ָּגדֹול ְוָחָזק חֹוֵסם ֶאת ִלִּבי,
ְוִאם ִּפְתאֹום יֹוֵצא לֹו ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֶרֶגׁש, 

ִמְׁשַּתֶּלֶטת ָעַלי ְמבּוָכה.

ָמה קֹוֶרה ִלי, ָּכל ִׁשיַרי ֲעצּוִבים,
ְנטּוֵלי ִּתְקָוה, ַחְסֵרי ֶצַבע.

ֹלא רֹוָאה ָאִביב, ֹלא ְּפָרִחים ְמַלְבְלִבים,
ַהֹּכל ָאטּום, ְוַהָּׁשֹחר ָהַפְך ְלֶקַבע.

רֹוָצה ַלֲהֹפְך ַהַּגְלַּגל 
ְלִׂשְמָחה, ִּתְקָוה ְוִסּכּוי.

רֹוָצה ִלְׁשֹּכחַ
ִּדְבֵרי ֶעֶצב ּוַמְכאֹוב.

ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבִתי, 
ַלֲעׂשֹות ִנּקּוי.

ִנְמָאס ֶׁשִאם ַאָּתה טֹוב, ְמַצִּפים ִמְּמָך.
ִנְמָאס ֶׁשְּכֶׁשַרע ְלָך, ַאָּתה ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִׂשְמָחה.

ִנְמָאס ִלי ִלְצֹחק ָּבֶרַגע ֶׁשֲאִני ּבֹוָכה.
ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם ֶׁשּמּוִלי ֹלא ִיְהֶיה ַחד ְצָדִדי ַלִּׂשיָחה.
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03

רסיסי
 הבנה
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ַאְּת ִויִחיָדה

ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה.

ַאְּת, 
ַאְּת ְּבִלי ִּתְקָוה. 

ָלָּמה ַאְּת ֹלא ְראּוָיה
ֶלָעִתיד.

ָמה קֹוֶרה? 
ִמי ָלְך אֹותֹו ִהְׁשִמיד?

ָלָּמה ַאְּת ֹלא ַמֲאִמיָנה?
ָלָּמה ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ָלְך ִקְנָאה?

ִמי ֶהֱאִכיל אֹוָתְך ֶסֶרט? 
ִמי ָמַכר ָלְך ֶאת ָהעֹוָלם ְּכִפי ֶׁשִהֵּנְך רֹוָאה אֹותֹו? 

ֵאיְך ָיְכלּו ְלַהְכִאיב ְלָך ָּכָכה?
ְוֶׁשעֹוד ַּתְמִׁשיִכי ִלְכֹאב ְּבִלי ְּגבּול,

ָׂשְרפּו ָלְך ֶאת ָּכל ַהְּיבּול. 

ֲאָבל ֹלא ַאְּת,
אֹוָתְך ֹלא ַיְצִליחּו ִלְׁשֹּבר. 

ָנכֹון ֶׁשַאְּת ֹלא ְיכֹוָלה ֶאת ֶהָעָבר ִלְקֹּבר. 
ֲאָבל ַאְּת ִּתְצְמִחי ִמָּכל ַהֶּזֶבל,

ַאְּת ֵּתְצִאי ֵמָהֵאֶבל. 

        

       ַאְּת ִּתְבִני 
ַאְּת ָּתִקיִמי, 

 ַאְּת ְּתַקְּיִמי 
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ַאְּת ִּתְבִני 
ַאְּת ָּתִקיִמי, 
ַאְּת ְּתַקְּיִמי 

ֶאת ָמה ֶׁשִּנּסּו ְלָהִמית. 
ַאְּת ִּתְחִיי ֵמָחָדׁש. 
ַאְּת ָנַפְלְּת ָעֹמק, 

ֹלא ָהְיָתה ְלָך ִּתְקָוה ָלֵצאת.
ֲאָבל ָּפַרְצָּת ַהֹּכל 

ִּבְתנּוָפה. 
ַאְּת ַמְסִּכיָמה ֶׁשַאְּת ָיָפה 

ְּבָכל מּוָבן. 
ַאְּת ַמְקִסיָמה, 
ֵיׁש ְלָך ֹּכחֹות
ַּגם ְלַאחֹות.

ֵיׁש ְזַמן, ְזַמן ֶׁשְּמַרֵּפא,
ְזַמן ֶׁשַּמְרֶּפה.

ָיַדִיְך ְּכָבר ֵאיָנן ְּכבּולֹות,
ֵהן ְּכָבר ְמֻיָּבלֹות

ֵמֲעבֹוָדה. 
ַּתְרִּגיִׁשי ַעד ַּכָּמה ַּבת ַמָּזל ֶׁשַאְּת, 

ַאְּת ָיָצאת ִמָּכל ַהִּסּפּור ַהֶּזה. 
ָנכֹון ֶׁשַהִּסּפּור ֹלא ִנְגַמר ַאֲחֵרי ַהַּדף ָהַאֲחרֹון, 

ָנכֹון ֶׁשעֹוד ְמֻבְלָּגן ָהָארֹון, 
ֲאָבל ִּתְמְצִאי ִּפְתרֹון 

ְוֵיׁש ְלָך ִיְתרֹון.



60

ַאְּת ִּתְפְרִסי ָּכָנף 
ֶאל ָמקֹום טֹוב יֹוֵתר, 

ַאְּת ְצִריָכה ְלַוֵּתר. 
ֲאָבל ֶזה ֹלא ַעְכָׁשו 

ֶזה ִיְקֶרה יֹוֵתר ְמֻאָחר. 

ִמּתֹוֵכְך ַּתַעְקִרי ָעָנף 
ְוָתִביִני ְלָאן ָּכל ֶזה חֹוֵתר. 

ַרק ֹלא ְלַקֵּטר, 
ֶזה חֹוֵלף ָוָׁשב, 

ֲאָבל ַּתְחְׁשִבי ַעל ַהָּמָחר. 

ַהָּׁשַמִים ָיִאירּו ָלְך 
ַרק ַּתִּביִטי ָּבֶהם. 

ֵהם ֹלא ְלַגְמֵרי ְׁשֹחִרים 
ֵיׁש ּכֹוָכִבים. 

ַאְּת ְיכֹוָלה ִלְבֹחר ּכֹוָכב ֶאָחד ּבֹוֵדד
ְוֵאָליו ְלִהָּצֵמד. 

ַּתֲעִׂשי ַרק ָמה ֶׁשַאְּת אֹוֶהֶבת, 
ַּתֲאִמיִני ְלָמה ֶׁשַאְּת ּכֹוֶתֶבת. 

ַּתְמִׁשיִכי ִלְׁשֹאב ֵמֵהיָכן ֶׁשַאְּת ׁשֹוֶאֶבת 
ְוִתָּזֲהִרי ְּכֶׁשַאְּת ִמְׁשּתֹוֶבֶבת. 
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ָהִכיִלי ֶאת ַעְצֵמְך,
ַקְּמִטי ֶאת ֶהָעָבר ַלְּסִפיָנה 

ֶׁשּתֹוִביל אֹוָתְך ֶלָעִתיד ָמֵלא אֹור.
ִּכי טֹוב ֶזה אֹור, 

ָּתִאיִרי ָלְך ֶאת ַהּגֹוָרל.
ֵאיֵנְך יֹוַדַעת ָמה הּוא טֹוֵמן ְּבתֹוכֹו,
ַאל ַּתֲאִמיִני ְלָמה ֶׁשַאְּת חֹוֶׁשֶבת. 

ִּכי ַמֲחָׁשָבה ִהיא ִרְגִעית 
עֹוד ָיבֹואּו ַמְחָׁשבֹות ֶׁשָּלֶהן ָׁשָוה ְלַהֲאִמין

ַאְך ְלִרְגׁשֹוַתִיְך ַּתֲאִמיִני ָלֶנַצח. 

ְּתִני ְלַעְצֵמְך ִחּבּוק מלא עוצמה, 
ְוַתְבִטיִחי ְלַעְצֵמְך 

ֶׁשֵאין עֹוד ִמְּלַבֵּדְך. 
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ֵיׁש ִלי

ֵיׁש עֹוד ְקָצת ֶמְרָחק ִּבְׁשִביִלי.
ַהַּפַער ָנמֹוג ְּכֶׁשֲאִני ְּבֶׁשִּלי.

ֶיְׁשָנה ֶּדֶרְך ַאַחת – 
ֵאין ָלּה ִמְתָחִרים,

ִהיא ֹלא ַמְתִאיָמה ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים.

ֵיׁש ִלי אֹוִתי ַוֲאִני ַרק ֶאָחד.
ֵיׁש ִלי אֹוִרי הּוא אֹור ְמֻיָחד.

ֵיׁש ַרק ָמקֹום ּבֹוֵדד,
ֶׁשּבֹו ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלִהְתעֹוֵדד.

ְוִאם ִהְקַרְבִּתי,
ַרק ִהְתָקַרְבִּתי.

טֹוב ִלי, טֹוב ִלי ִמִּבְפִנים.

ַמהּו טֹוב,
ִאם ֹלא ַהָּקרֹוב?

ֲהִכי ָקרֹוב ְלַעְצֵמְך!

ֵיׁש ְוֵיׁש ֵמַאִין.
ִליֹצר ֶאת ַהָּׁשֵלם.
ֹלא, ֹלא ְלֵהָעֵלם!

ֶחְלִקיֵקי ְׁשֵלמּות.
ַקָּימּות.
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ֹּבֶקר

ֶזה ַהְּזַמן ְלַהְתִחיל
ַלֹחֶׁשְך אֹור ְלַהְׁשִחיל.

ִלְהיֹות ְלַעְצֵמְך ַהֵּמִכיל,
ְוָׁשלֹום ֵּביֵנְך ְלַהְנִחיל.

ְלַהְקִׁשיב ַלּקֹולֹות,
ִּבְפִנים ִּבְפִנים ָעֹמק.

ֵיׁש ָלֶהן ָמקֹום ְּבתֹוֵכְך.
ֵאין ֶאת ַהֹּצֶרךְ ִּבְבִריָחה.

ְלַהֲעִצים ֹּכחֹות ַקָּיִמים.
ְלָהִסיר ֶאת ָהֲאֵׁשִמים.

ְלַהְסִּכים ָלַקַחת ַאְחָריּות.
ְלַהֲחִזיק ַּבִּׁשַּנִים.

ַּבַחּיּות.

ְלַחֵּיְך ַּגם ֶׁשֵאין ִסָּבה,
ְלַהְרּפֹות ֵמַהְּמֻקָּבע.

ִלְהיֹות ַלַחִּיים ַּתְלִמיד.
ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב, 

ְּבָכל ָּדָבר ְלַהְתִמיד...
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ְמַׁשָּנה

ְמַׁשָּנה ֶאת ַהַהְחָלטֹות ַהָּקׁשֹות 
ַרק ֹלא ְלַהְחִליט ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְּבַמָּצב ֹלא טֹוב.

ֹלא ַלֲעֹבר ַיָּבׁשֹות,
ְּבָכל ָמקֹום ֵיׁש ֶאת ַהָּמקֹום ַלַּמְכאֹוב.

ִמִּלים ֶׁשִּנְזָרקֹות,
ִנְׁשָארֹות ֵריקֹות.

ָׁשַכְחנּו 
ֶאת ַעְצֵמנּו ֵמָאחֹור, 

ְּבִלי ְלִהְתַּכֵּון
ַהֵּׂשֶכל ִמְתַאֵּבן. 

ְּכֶׁשרֹוִצים ַמֶּׁשהּו ַּבֵּטרּוף,
ְּכֶׁשַהֵּלב ָׂשרּוף, 

ֹלא ָצִריְך ְלַהְחִליט ִמָּיד, 
ֲחָבל ֶׁשִּנָּׁשֵאר ְלָיד. 
ַהַחִּיים קֹוְרִאים ָלנּו,

ַוֲאַנְחנּו ֹלא ָׂשִמים ֵלב. 
ֲאָנִׁשים ִּבְׁשִביֵלנּו

ְּבָכל ַמָּצב. 
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ָּכל ַּפַעם ֶזה ָחַזר ְוָגַבר

ֵאין ְיִציָאה
ָּכל ַּפַעם ֶזה ָחַזר ְוָגַבר.

ַהַּׁשָּלט “ֵאין ְיִציָאה” ִהְבֵהב.
ָּכל ַמָּבט ְלָאחֹור ָּפָנה ֶלָעָבר,

ָׂשם ָּפָניו ְּכִמְתַלֵהב.

ִמַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵאין ִסּכּוי ְלִהָּגֵמל
יֹוֵצאת ְמֻתְסֶּכֶלת ְּבָמָרה ְׁשֹחָרה,
ְּכמֹו ְסִפיָנה ְקׁשּוָרה ָלֹעֶגן ְּבָנֵמל

ָחָׁשה ַמָּמׁש ְּבתֹוְך ַמֲאֵפָרה.

ַהִּניקֹוִטין, ִמְתַמֶּכֶרת ַלַּמְחָׁשָבה, 
ַאְך ַהִפיְלֶטר ֹלא ְמַטֵהר. 
ֵאיְך ֲעָנָנה ֶׁשִּבי ָנְׁשָבה,

ֵאין ִלי ֹּכחַ ִעם ַעְצִמי ְלַהְרֵהר.
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מּוג ֵלב

ַקח ֶאת ָמה ֶׁשָאַמְרָּת ֲחָזָרה 
ִּכי ֲאִני ֹלא ׁשֹוַכַחת. 

אֹוִתי ֶזה ָׁשַבר, 
ָּגַמר ָעַלי. 

ְּכָבר ָעַבר ַּכָּמה ְזַמן, 
ֲאִני ֹלא ׁשֹוַכַחת. 

ָהִיינּו ֲאמּוִרים ֶלֱאֹהב 
ֲאָבל ׁשּום ָּדָבר ִמֶּזה ֹלא ָהָיה.

ִנַּצְלָּת אֹוִתי 
ַעד ְּכלֹות.

ֵאיְך ָיֹכְלָּת ְלִהְתַעֵּלם
ָּכָכה ֵמְרָגׁשֹות 

מּוג ֵלב ֶׁשָּכמֹוָך.
ֶׁשֵּתֵלְך ְלָכל ָהרּוחֹות,

ְלָפחֹות ָהִייָת עֹוֵמד ְואֹוֵמר ְסִליָחה. 
ֲאָבל ַּגם ֶאת ֶזה ֹלא ָעִׂשיָת, 

ֵלב ֶאֶבן ֶׁשָּכמֹוָך.
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ָעָבר ְּבַקְרַקע ּפֹוִרָּיה

ָלָּמה ְּכֶׁשַּמִּביִטים ֶלָעָבר
רֹוִאים ַרק ְּכֵאב ֶׁשָּׁשַבר.

ָצִריְך ִלְראֹות ַּגם ֶאת אֹור ַהַּגְעּגּוַע,
ֶאת ֶזה ֶׁשָּצַחְקנּו ְּכֶׁשָהִיינּו ְיָלִדים.

ֶאְפָׁשר ְלַהִּביט ַעל ֶהָעָבר,
ְּכַמֶּׁשהּו ָעצּום ִחּיּוִבי,

ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ָּכל ָּדָבר.
ְּבֶעֶצם זֹו ַהַּקְרַקע ֶׁשָעֶליָה ָאנּו ִנָּצִבים, 

ַאְך ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִקיַע
יֹוֵתר ֹּכחֹות ּוַמְׁשַאִּבים.

ִמָּטֻעּיֹות ֶׁשּלֹוְמִדים ָהָיה ָׁשֶוה ִלְטעֹות,
ַעל ָּדָבר ֶׁשרֹוִצים ֶׁשִּיְקֶרה ֵיׁש ְלָהִזיל ְּדָמעֹות.

ָצִריְך ִלְראֹות ָעִתיד ְּכַמָּטָרה,
ְוֵכן ָלִׂשים ֶאת ֵעיֵנינּו ַעל ָהאֹור ֶׁשִּבְקֵצה ַהִּמְנָהָרה.
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ָעִתיד ָרחֹוק

ֵמַהּיֹום ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַעְצִמי, ִמי ֶׁשֲאִני. 
ֵמַהּיֹום ֶאְרֶאה ֶאת ְּדמּוִתי ֲחָלָקה

ְּכמֹו ֲחָדָׁשה, ְּבַמָּבט ֵעָרִני. 
ַעְכָׁשו, ַמָּמׁש ַעְכָׁשו, ַהַּדָּקה.

ֶאְמַחק ָעָבר, 
ֶאְחֶיה הֹוֶוה, 

ֶאְרֶאה ָעִתיד – ְּכָרחֹוק.

ָעִלים נֹוְׁשִרים, ָעִלים ֶׁשל ֶעֶצב,
ַאְצִמיַח ֵעִצים ַרֲעַנִּנים.

ֶאְפַעל ַמָּמׁש ְלִפי ַהֶּקֶצב,
ַאט ַאט ְּכמֹו ָהֲעָנִנים.

ַאְדִליק אֹור ָחָדׁש, 
ֲאַכֶּבה ֶאת ַהּמּוָעקֹות.

ֶאְמֹסר ָלעֹוָלם ֶׁשָּדׁש – ָּד”ׁש,
ַאְׁשִּתיק ֶאת ָּכל ַהֲהָצקֹות.

   ֶאְמַחק ָעָבר, 
ֶאְחֶיה הֹוֶוה, 

ֶאְרֶאה ָעִתיד – ְּכָרחֹוק
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ְּתִפַּלת ַהֶּדֶרְך

ִּבְכִביׁש ָרָחב מּול ֵאין ְסֹפר ַּתְמרּוִרים,
ִמְתַלֶּמֶדת ֵּכיַצד נֹוֲהִגים.

ֵּכן, ָצִריְך מֹוִרים
ַּגם ְּכֶׁשְּגֵדִלים, ֵיׁש ְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ׁשֹוִגים.

ְלַיד מֹוֵרה ְנִהיָגה,
עֹוֵצר, ְמַסֵּמן, ְמַתֵּקן ְּכֶׁשַהּמֹוְׁשכֹות ְּבָיָדיו,

ַהְּבֶרְקס ֶאְצלֹו ְוֵכן ַהָּגז.
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְטֶעה, 

ַהּמֹוֶרה ַמְפִעיל ֶאת ָּכל חּוָׁשיו,
ַהְּׁשִליָטה ַעל ָהֶרֶכב ְּבָיָדיו –

ֻּכּלֹו ְמֻרָּכז.

ְרצֹונֹו ֶׁשֶאְלַמד ִלְנֹהג ְוֶאֱעֹבר ֶאת ַהִּמְבָחן,
ָלֵכן ְמַחֵּיב הּוא ֶׁשֶאְׁשֹמר ַעל ַהְּכָלִלים.

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֹלא הּוא ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות מּוָכן,
ִמי ֶׁשֹּלא נֹוֵהג ָנכֹון ֶאת ִרְׁשיֹונוֹ ׁשֹוְלִלים.

ְּבֶעֶצם...
ַהּמֹוֶרה הּוא ֱאֹלִקים,

ְּבִלּמּודוֹ ְמַאְפֵׁשר ָלנּו ִלְראֹות ֳאָפִקים,
ַאְׁשָלָיה אֹוְּפִטית ֶׁשֲאַנְחנּו ַהּׁשֹוְלִטים,

ִמַּלֲחֹׁשב ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֵמָעֵלינּו – ִנְמָלִטים.

ֵאין ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַהֶהֶגה ַּבָּיַדִים ֶׁשָּלנּו,
ְּבֶעֶצם ֹלא ֲאַנְחנּו קֹוְבִעים ֶאת ַהֻחִּקים.
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ְּבַסְך ַהֹּכל ֶזה ֶׁשֵּיׁש ֵסֶדר ֶזה ִּבְׁשִביֵלנּו,
ַהִהְסַּתְּכלּות ַהְּנכֹוָנה ֶׁשֶאת ַהּטֹוב ֵהם ַמֲעִניִקים.

ָאז ֶאְׁשַּתֵּדל ִלְׁשֹמר ַעל ִמְצוֹוֶתיָך,
ֶאְׁשַמע ָּתִמיד ַלֲעצֹוֶתיָך,
ְּבַבָּקָׁשה ַנֵּתב ֶאת ַּדְרִּכי.

ַיֵּׁשר אֹוָתּה ַוֲעֹזר ִלי ִלְראֹוָתּה ְּבַמָּבט ָּברּור ְוָנִקי!

ה’,
ַאָּתה ָּכל ָיכֹול – ְלָׁשלֹום ִּתְסְמֵכִני,
ַאָּתה ֲהִכי ָּגדֹול – ְלָיָׁשר ַּתְצִעיֵדִני,

ַאָּתה ָּכל ַהְּיקּום – ְלָנכֹון ַּתְנֵחִני
ְּכלּום ֲאַבֶּקְׁשָך – ַרק ְּבַדְרְּכָך ּתֹוִליֵכִני!!!

כתבים מהקטבים שלך
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