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הקדמה
לקידום  המורים  מסוגלות  לשיפור  "אַליְך"  החינוכי  במיזם 
הלמידה וההתפתחות של תלמידיהם בקהילה החרדית, החל 
חינוך  בנשות  פגשתי  במסע  הלב.  את  ומחמם  מרגש  מסע 
עליהן  שפר  לא  שגורלן  אלו  גם  לתלמידותיהן,  המחויבות 

ושחשות שבית הספר אינו מקום בטוח בעבורן.
מיזם "אַלִיְך" המשותף לאשלים-ג'וינט, משרד החינוך וסמינר 
'מרכז בית יעקב', מכוון להצמיח עשייה חינוכית המקדמת את 

הלמידה וההתפתחות של כלל התלמידים בקהילה החרדית.
ה. פריד, מנחה במיזם "אַלִיְך", מנחילה בקרב נשות החינוך את 
התפיסה והפרקטיקה של ההכללה החינוכית הפסיכו חברתית 
PSEIA, המשנה את יכולתן של המחנכות להיות במגע מגדל עם 

תלמידותיהן. 
זהו ספר השירים השני של ה. פריד. ספר השירים הראשון פרי 
יצירתה "מילים שרוצות לגעת" משמיע את קולם של ילדים, 
שלא נשמע, עד שלא פגשו במחנכים שיודעים מהי המחויבות 

של מחנך המשמש כמשענת חיה.  
של  כוחו  את  מחייה  הנפש"  "עיני  שלפניכם  השירים  ספר 
המפגש האנושי ופותח צוהר לנפש האדם הצמא לאדם. הספר 
מפגיש אותנו עם תנועת ההתפתחות של אלה הגדלים בצל 
הסיכון – המתחילה בהשמעת המילים העצורות בגוף ובנפש, 
מגרונם,  היוצאת  לזעקה  ההופכות  לצאת,  המסרבות  מילים 
וסופה בסיפור המשחרר המגלם את מי שגבר על תנאי חייו 

בזכות היד המושטת. 
בספר "עיני הנפש" ה. פריד מגלמת את קולם של אלה ש"אינם 
יכולים להמתין" ובמקום לדבר פורצים ב"שאגות לא מווסתות" 
"אינך  ולכאב:  לבכי  להקשיב  שממאנת  המורה  קול  ואת 
"גבולות"  להציב  הניסיון  את  ומבקרת  ליפחות..."  מקשיבה 

לאלה שכה צמאים למבט של חמלה: 
האם זה סיפור של גבולות?
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הרימו המסך!
עם קצת חמלה בלב

תראו,
אני צמא עד כלות!

במבט עמוק ולא מתפשר ה. פריד מביטה לתוך נפשה, ממפה 
מבטים.  מחליפה  בקלידוסקופ  וכמו  והסבל  הכאב  אזורי  את 
ממבט של אם על ביתה למבט של בת על אימה, למבט של 
לרגע  ללכוד  מנסה  כל המבטים  ומתוך  מורתה,  על  תלמידה 
עולם  של  היחסים,  של  והחמקמקה  השלמה  המציאות  את 

הקשרים העדין הזה שבונה את מי שאנחנו. 
ומן האושר.  נבהלת מן הכאב הגדול, מן הצער  ה. פריד לא 
היא מביעה רגשות בעוצמה, בלי לרחם ולחמול על עצמה ובלי 
להגן ולטשטש, מחפשת את האמת ומתבוננת בפניה בלי כחל 

וסרק. 
אשמה שגדלתי

אשמה במותי
אשמה בחיי!

נוקב עם תוצאות היחסים חסרי הנפרדות של  באה בחשבון 
אם וביתה:

תראי אותי אמא
ולו פעם אחת 

משוחררת מעצמך?!

בהחלמה,   , בסיכוי  נוגעת   היא  "אשמה"  השיר   שם  למרות 
וביכולת  להתנתק "מהאם הכובלת":

אושיט את ידי,
אשתוקק לחיים

אשר יהיו פנויים
מתהומותייך.

ולהתקרב לחופש:
רוצה לעמוד

חשופה במרחב
ולהרגישך על פניי.

בזרימה הזו
המלטפת,
הפותחת,

המאפשרת
לנשום בלי גבול!

החינוכי"  "המעשה  של  כוחו  את  מגלם  זה  שירים  ספר 
"אַליְך" בקריאתו לאנשי חינוך להרחיב את  שבתשתית מיזם 

מבטם ולהתבונן בעיני אלה שכה זקוקים לו, לעצמיותם. 

 ד"ר פלורה מור,
ראש תחום בכיר חינוך, אשלים- ג'וינט 
ויוזמת מיזם "אַליְך".
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 "הבט ימין וראה ואין לי מכיר,
אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי"
)תהילים קמב, ה(

היכולת לראות
בעיני הנפש

היא יכולת התפתחותית
תוך אישית

הנרכשת בעמל...
ככל שנזכה לראות את עצמינו

כך ניטיב לראות את הילדים
היכולת לראות משכללת

את המיכל והמשענת
שאנשי חינוך מסוגלים להעניק...
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ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון
ָצֳהָלָתם ֶׁשל ַהְּיָלִדים

ִעם ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון ִנְׁשַמַעת,
ְזִריַמת ַהַחִּיים ֹלא ּגֹוַוַעת,

ִמְתַּגְעֵּגַע ַלִּלּמּוִדים...

מֹוֶנה ֶאת ַהִּטּפֹות
ַהּנֹוְׁשקֹות ְלִׁשְמַׁשת ַהַחּלֹון,

ֶנֱאַנק ִמְּמִליחּות ִּדְמעֹוַתי
ַהּזֹוְלגֹות ֶחֶרׁש

ָּכְך, ְּכמֹו ַהֶּגֶׁשם.
ַּבֲחַׁשאי, 

ְלֹלא ְמַנֵחם...

ַּגם ַהּיֹום ֹלא ָהַלְכִּתי ַלִּלּמּוִדים,
ִמְתַּגְעֵּגַע ַלּמֹוֶרה ְוַלְּיָלִדים.

ַּגם ַהּיֹום ֹלא ָׁשַלְחְּת אֹוִתי ִאָּמא
ְוֹלא ָזַכְרְּת ֶאת ִקּיּוִמי!

זֹוֵכר ֵאיְך ָׁשַמְרְּת
ָעַלי ְּכֶׁשָהִייִתי ָקָטן,
ְּכֶׁשַאָּבא ָצַעק ְוָגַער

ָעַטְפְּת אֹוִתי ְוָלַחְׁשְּת
ַהִחּבּוק ְמאֹד ָעַזר...

זֹוֵכר ֶאת ִּבְכֵיְך
ּכֹוֵאב ְּכמֹו ַּתַער.

זֹוֵכר ֶאת ַהַּמּכֹות ְוַהַּצַער.
ָּבִכינּו ְּבַיַחד

ּוַבחֶֹרף ָהָיה ַחם...

ְוִהֵּנה ַּבחֶֹרף ֶאְׁשָּתַקד
ָלְקחּו אֹותֹו, ֶאת ַאָּבא
ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֶׁשָּצַרח,

ְוַגם אֹוָתְך ִאָּמא
ֵאיִני ַמְצִליַח ִלְמצֹא
ְוֹלא ֵמִבין ִמי ָלַקח?

ַּפַעם,
ָהָיה ָלנּו ַּבִית

ַאף ֶשִהְסַּבְרְּת ִלי
ֶׁשָאז ָהִיית ָקְרָּבן,

ְוָכֵעת
ֵאין ִלי ַאָּבא!

ְוִאָּמא ֵיׁש ִלְפָעִמים
ַרק ְּכֶׁשחֹוֵזר ָלְך ַהּכַֹח

ְוַאְּת ֹלא ִנְׂשֶרֶפת ִּבְפִנים...

ׁשּוב ַהֶּגֶׁשם יֹוֵרד,
יֹוֵרד ְלֹלא ֲהפּוָגה.

ְּבַוַּדאי ָהֲאָדָמה ִנְרַּגַעת,
ַמְרִּגיָׁשה ֲאהּוָבה,

ְוָכל ָהעֹוָלם ָׁשר
ְוָיכְֹלִּתי ִלְהיֹות ְמֻאָּׁשר...

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,
ֲאִני ַרק ֶיֶלד ָקָטן

ְּבַוַּדאי ַאָּתה ְמַרֵחם,
ַהֶּגֶׁשם ְמעֹוֵרר ֶאת

ַמֲעַין ִּדְמעֹוַתי
ְוֵאין ְמַנֵחם.
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ַאֵחר
ָּדחּוי

ֵמָהֶרַגע ֶׁשֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַעְצִמי.
ָּדחּוי.

ֵׁשמֹות ֶׁשִּנְׁשְזרּו ַּבֲהָוָיִתי.
ַּגֵּלי ְצחֹוק ֶׁשּנֹורּו ְלֶעְבִרי.

ֶאְצָּבעֹות ֵאיְנְספֹור
ֶׁשהֹורּו ְוֹלא ִּבְלִחיָׁשה

אֹוִטיְסט.
מּוָזר.

ַאֵחר...

ִמְתַחֵּפר ָעמֹק ְּבתֹוְך ַהְּמִעיל,
ִמְׁשּתֹוֵקק ְלַמֲעֶטֶפת

ֶׁשָּתֵגן ָעַלי,
ִמְּלׁשֹוָנם ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות.

ֲהֵיׁש ִסּכּוי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ָחֵבר?
ֲהֵיׁש ָאָדם

ֶׁשִּיְרֶאה אֹוִתי
ִמַּבַעד ַלַּמֲעֶטֶפת?

ִמְתַּבֵּגר,
ִמְתַאֵּמץ ְלַגֵּבׁש ֶזהּות...

ְלִהְתַקֵּים.
ַהּכֹל ִמְתָּפֵרק ִלי
ְלֶאֶלף ְרִסיִסים.

ַהַּמְרָאה ַהְּמֻעֶּוֶתת,
ַהַּמְרָאה ַהְּפגּוָמה.

ֲהֵיׁש ִלי ִסּכּוי
ְלִהָּבנֹות ִמּתֹוְך
ַהֵּגיִהּנֹם ַהֶּזה?

ֵמִקיא ֶאת ַעְצִמי,
ֵמִקיא ַעל ָהעֹוָלם,

ֵמִקיא ֶאת ּתֹוִכי
ַהָּפגּום...

אּוַלי ְצָלִליִתי ַהֶּנֱעֶלֶמת
ֹלא ְּתַאֵּים ֲעֵליֶכם?

אּוַלי ְלַאַחר ֶׁשַהָּפגּום
ֵיָהֵרס

אּוַכל ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש?

ׂשֹוֵנא ֶאְתֶכם ַהְּבִרּיֹות
ֶׁשֹּלא ְנַתֶּתם ִלי ִסּכּוי...

ָזקּוק ָלֶכם נֹוֲאׁשֹות
ְוֵאין ִלי ִמּלּוי.

ֶׁשֲהֵרי ִמי הּוא ַעְצִמי
ְלֹלא ָהַאֵחר ַהֹּלא ֻמָּׂשג?!
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ּבֹוא ְּכָבר ֶּגֶׁשם
ּבֹוא ְּכָבר ֶּגֶׁשם,

ַּגע ִּבְרָגַבי ַהֲחֵרִבים.
ֵרד ְּכָבר ֶּגֶׁשם

ַהְרֵוה ֶאת ִרְגׁשֹוַתי
ַהּדֹוֲאִבים.
ַּגע ְּבַנְפִׁשי
ַהְּיֵבָׁשה,
ָהְרֵעָבה,

ַהִּנְׁשַּכַחת.
ַהּיֶֹבׁש ְמָטֵרף אֹוִתי,
ַהְּבִדידּות ַהִּקּיּוִמית.
ַהִאם ַחי ֲאִני ָּבעֹוָלם

ֶׁשּבֹו ֵיׁש ִלי ִסּכּוי?
ֵעין ֱאנֹוׁש ֹלא ִּתְׁשזֹף אֹוִתי,

ַהֶּׁשֶמׁש ׂשֹוֶרֶפת ֶאת
ּתֹוִכי ַהָּפגּום.

ַוֲעַדִין
ֵיׁש ִּבי ִּתְקָוה!

ּבֹוא ְּכָבר ֶּגֶׁשם,
ַהְרֵחב ֶאת ֳאָפַקי,

ָהַנח ִלי ִלְנׁשֹם
ְנִׁשימֹות ֲעֻמּקֹות

ְמֵלאֹות ַעד ְּכֵאב.
ִמְתַאֶּוה ָלרּוץ ַּבֶּגֶׁשם,

ְלַׁשְחֵרר ַלְּיקּום
ֶאת ֶאְנַקת ָהָאִסיר.

ֲאִסיָרם ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות
ֶׁשֵאיִני נֹוֵׂשא ֵחן ְּבֵעיֵניֶהם...

ֵרד ְּכָבר ֶּגֶׁשם!
ֵריַח ַהְּׂשֵרפֹות

ִנָּׂשא עֹוד ַּבֲאִויר,
ֵריַח ִׂשְנָאתֹו ֶׁשל ָהאֹוֵיב.

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִאְּבדּו ֶאת ֵּביָתם,
ַוֲאִני ֶאת ֵּביִתי ַהְּפִניִמי

ִאַּבְדִּתי...
ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ֵאׁש
ִּכּלּו ֶאת ַהחֶֹרׁש, 

ַוֲעַדִין ֵאיִני ִמְתָיֵאׁש,
ִמְתַאֶּוה ְלַהְבִריא ֵמַהּׁשֶֹרׁש.

ִנְלָחם ַעל ַהַחִּיים ְּבִצָּפְרַני,
ְּבתֹוְך ָּכל ַהָּמֶות ַהֶּזה.

ֶנֱאָבק ַעל ְּבׂשֹוָרִתי ָלעֹוָלם
ְּבתֹוְך ָמַסְך ֶהָעָׁשן.

ּבֹוא ְּכָבר ֶּגֶׁשם.
ַחֵּדׁש ֶאת ַהָּיָׁשן,

רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּבִריא.
זֹו ַנְפִׁשי ַהֶּנֱאֶנֶקת

ְלֹלא ְיכֶֹלת ְּבִחיָרה,
ְמִקיָאה ֶאת ַהְּטָראּומֹות

ֶׁשל ַחַּיי...
ֵרד ְּכָבר ֶּגֶׁשם,

ָהֵׁשב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְלֵביָתם.
ַהְזֵּכר ָלֶהם

ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם,
ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ְוֶחְסרֹוָנן...

נּו ְּכָבר ֶּגֶׁשם,
ַמֵּלא ִלי ְמַעט ִמן ֶהָחֵסר

ְּכָבר ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהְתַיֵּסר,
הֹוִׁשיַע ְוַאל ְּתַאֵחר.

ַרֵּפא ֶאת ֵעיָניו ֶׁשל ָהַאֵחר!
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ַהּמֹוָרה ֶׁשְּבתֹוִכי
זֹוֶכֶרת ְּפִסיעֹוַתי ָהִראׁשֹונֹות

ְלִמְבֶנה ְּגַדל ַהִּמּדֹות.
ַיְלָּדה ַרָּכה, ְנמּוָכה,

ַהּמֹוָרה ִחְּיָכה ְוָתְמָכה.
ָלַמְדִּתי ַהּכֹל ְּבִׂשְמָחה.

ְּבִכָּתה ד' ְוה'
ְּכָבר ֵאין ִלי ְּתמּוָנה.

ָיַׁשְבִּתי ְּבַרַעד ִמְּפֵני ַהּמֹוָרה,
אּוַלי ִהיא ִּתְכַעס,

ַּבִּכָּתה ִהְׁשִליָטה ַהס,
ִנְמֵלאִתי מֹוָרא...

ָצַעְדִּתי ְלָאחֹור ְּבתֹוִכי,
ִּבְׂשָפַתי ֹלא ָהִגיִתי ִמָּלה...

ָּפֶניָה ְקמּוטֹות,
ֵעיֶניָה ְקַטּנֹות,

ּוְבִלָּבּה ֹלא ַחְׁשִּתי ֶחְמָלה...

ָאְבדּו ַהָּׁשִנים,
ִזְכרֹונֹות נֹוָׁשִנים,
ְוֵאין ִלי ְּתמּוָנה!

ָּבבּוָאה
ָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם 

ַעל ַעְצִמי,
ַאְך ַחְׁשִּתי

ִמְתַקֶּׁשה ִלְהיֹות ָׁשם ְּבַעְצִמי...
ִמְתּבֹוֵנן ַּבֵּמיָכל ָהֵריק

ּוְמַאֵּתר
ָּבבּוָאה

ַלֲחָויֹות ַהִּבְלִּתי ְּפתּורֹות ֶׁשל הֹוַרי.

ֲאִני ַמֲחִזיק ָלֶהם ֶאת ַהֲחָויֹות
ּוְמַאְפֵׁשר ָלֶהם ָלנּוַע

ַלְמרֹות ַהִּפּצּול.
ִלְחיֹות ֶאת ַחֵּייֶהם...

ְמַׁשְחֵרר ָלֶהם ֶאת ָהאֶֹפק
ְּבֶעֶצם ֲהָוָיִתי ַהְּמַדֶּמֶמת.

ֵמִכיל
ֶאת ְּכֵאָבּה ֶׁשל ִאִּמי,

ֶאת ְּדמּוָתּה ַהַּׁשְבִריִרית.
ְמַׁשְחֵזר ֶאת ַחֶּייָה,

ׁשֹוֵמר ָעֶליָה
ֶׁשֹּלא ֵּתֵלְך ְלִאּבּוד.

ְמַחֵּיְך ִחּיּוְך ְמַרֶּצה ְלָאִבי,
ְמַסֵּפק ְלָכל ֶאָחד ְּבִנְפָרד

ֶאת ְצָרָכיו...
)עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהְתָּגְרׁשּו(

ֶיֶלד הֹוִרי
ְמַׁשְכֵּתב ֶאת ִסּפּוָרם ַהֻּמְרָּכב

ְּבֶעְפרֹון ַהֶּנֶפׁש.
ְמַכֶּלה ֶאת ַחַּיי.
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ַחַּית ַמְחָמד
ִאָּמא ָעִציץ.

אּוַלי ַּגם ְּבָעִציץ,
ֵיׁש יֹוֵתר ַחּיּות

ִמְּלִאָּמא ֶׁשִּלי...
ָּכְך ּפֹוַסַעת ְּבׁשּוֵלי ַהַחִּיים.

ּפֹוַסַעת ִּבְלִחיָׁשה
ְּבֵאין ַמִּביט.

ֵאין ַנְפָׁשּה ֻמְרֶּגֶלת,
ְּבֵעיֵניֶהם ַהּׂשֹוְרפֹות

ֶׁשל ַהְּבִרּיֹות.
סֹוֶפֶרת ֲאִריִחים

ְּכָבר ָׁשִנים,
ַמָּבָטּה

סֹוֵפר ֲאִריִחים,
ִנְמָלט ֵמאֹוָרּה ַהְּמַפֵּזז

ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש,
ִמְּמקֹור ַהַחִּיים...

ִאָּמא ֶׁשִּלי!
ְלִעִּתים ְמַלֶּטֶפת ֶאת

ֶאת ֵׂשַער רֹאִׁשי
ְּכמֹו ַחַּית ַמְחָמד,

ְמַבֶּקֶׁשת ַּבָּקׁשֹות ְקַטּנֹות
ְמַנָּסה ְלָהֵגן...

ֶׁשֹּלא ִיְפְּגעּו ִּבי
ְּכִפי ֶׁשָּפְגעּו ָּבְך,
ְּכֶׁשָהִיית ְקַטָּנה

ְוֹלא ְראּוָיה.

ְלִעִּתים,
ְמִציָפה ֶאת

ֶאת ֵעיַני ִּבְדָמעֹות,
צֹוַבַעת ֶאת ּגֹוָרֵלנּו ַהְּמֻׁשָּתף

ִּבְצָבִעים ַחד ּגֹוִנִּיים,
ְּדהּוִיים.

ְּבָכל יֹום הֹוֵלְך ּוִמַּטְׁשֵטׁש לֹו
ֶצַבע נֹוָסף ְּבַנְפִׁשי...

ִלְפָעִמים
ֲאִני ִמְתַאֶּוה ְלַהִּביט,

ַאְך ֵאין ִלי ְיכֶֹלת ִלְראֹות
ִמַּבַעד ְלַעְדׁשֹוַתי ַהְּפָרִטּיֹות.

עֹוָלִמי הֹוֵלְך ּוִמְצַטְמֵצם
הֹוֵלְך ְוֶנֱעָלם,

ֶקֶׁשת ַאִּדיָרה ֶׁשל ְצָבִעים 
ִנֶּגֶרת ֶאל ִּביַצת ֵּביֵתנּו,

ְוִהֵּנה עֹוד ֶרַגע ָקט
ִיְהֶיה ַרק ָׁשחֹר!
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ָהֵאם ֶׁשל ַחַּית ַמְחָמד 
ְמַדֶּבֶרת

ָמה ָלֶהם ַהִּמְתַנְּׂשִאים
ָהְרִגיִלים, ַהְּמֻדָּיִקים,

ְּבַנְפֵׁשנּו ַהְּפִריָכה, ָהֲעִדיָנה.

ָמה ָלֶהם ַהחֹוְדָרִנִּיים,
ַהּפֹוְסִעים

ְּבַמָּגַפִים ַּגּסֹות
ִעם ִּדְגֵלי ַהָּצָלה,

ּפֹוְלִׁשים ֵאל ֵּביֵתנּו
ְלֹלא ְנִקיָׁשה,

ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו ֲאִויר...

ָמה ָלֶהם ֵּביִתי,
ָלֶהם ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ָּכִרים ּוְכָסתֹות

ְמֻלָּפִפים ְּבֶצֶמר ֶּגֶפן,
ּפֹוְסִעים ַּבֲאִריזֹות ֶצלֹוָפן
ַמְפִּגיִנים "ָחְכַמת ַחִּיים"

ּוִמְׁשָּפִטים ְׁשגּוִרים ְמֻלָּמִדים.
ָמה ָלֶהם ְלִהְתַיֵּמר

ָלבֹא ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַנְפֵׁשנּו?

ֵהם ִמְתָקְרִבים,
ַוֲאִני ִמְתַרֶחֶקת.

ֵהם ַמִּציִעים ִלי ֶמְרָחב,
ַוֲאִני יֹוֶרֶדת ַלּבּוְנֶקר.

ֵהם ְמַדְּבִרים,
ַוֲאִני אֹוֶטֶמת ָאְזַנִים.

ֵהם ְּבטּוִחים,
ֶׁשּיֹוְדִעים טֹוב ִמֶּמִּני

ַהַחָּלָׁשה, ַהַּׁשְתָקִנית
ַהּפֹוַסַעת ְּבׁשּוֵלי ְּדָרִכים,

ָמֶהם ַהְּצָרִכים ֶׁשל ְּבנֹוַתי.
ַוֲאִני ִמְתַאָּוה

ַלֲחרֹץ ְלׁשֹוִני ְּבֻחְצָּפה,
ְּכִפי ֶׁשֵהַעְזִּתי ְּכֶׁשָהִייִתי ְקַטָּנה

ְולֹוַמר ָלֶהם:
ֹלא ֲהַבְנֶּתם ְּכלּום!

ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים?!

ָהִניחּו ָלנּו
ְלַנֵהל ֶאת ַחֵּיינּו,

ִלְׂשרֹד ְּבִזְמזּום מֹונֹוטֹוִני
ֶאת ָהעֹוָלם ַהּׁשֹוֵאט

ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה,
ִּדְמיֹוִנית.

ְמָמֵאן ְלַהְקִׁשיב
ְלֶקֶצב ָהַאֵחר,

ַלְּפִסיעֹות ַהְּקַטּנֹות,
ַלְּנִׁשימֹות ַהְּקצּובֹות,

ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט,
ְּבִלי ְלַהְפִריַע ְלִאיׁש...
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ִּדְמעֹוֶתיָה ֶׁשל...
ָהְיָתה זֹו ְסִטָּיה ַקָּלה ִמן ַהּנֹוְרמֹות.

ָּכל ָּכְך ַקָּלה,
ֶׁשֵעין ֱאנֹוׁש ֹלא ָיְכָלה ָּבּה ְלַהְבִחין.

ַאְך ִּבי ִהיא ָחְרָתה, 
ֶׁשָּיָדיו ֶׁשל ָאָדם

ְיכֹולֹות ְלָהֵפר ֶאת ַהּתֹם ְוַהּטַֹהר,
ְלַבְלֵּבל ְלַטְׁשֵטׁש ֶאת ַהְּגבּולֹות,

ְלַנֵּכר, ְלַאֵּבד ֶאת ַהּקֹול.

קֹוִלי ֶנֱאַלם.
ֶׁשֲהֵרי ִאם ִיָּׁשַמע
ִּתָּפַגע ַהִּמְׁשָּפָחה.
ְוֵאיְך ִיָּׁשַמע קֹוִלי,
ְוהּוא ָחָזק ְוַנֲעָרץ

ַוֲאִני ְקַטָּנה ְוִטְּפָׁשה?
ְוַהִאם ֵיׁש ִלי ְזכּות, 

ְלַפֵּצל ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי ַהְּמפֶֹאֶרת,
ְוִאם ָאֵעז

ַהִאם יּוְכלּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוִלי???
ַהִאם ֶאֱהֶיה ְּבֵעיֵניֶהם ְׁשפּוָיה ַּדִּיי?

ַיְלָּדה ְקַטָּנה ֶׁשָהְלָכה ְלִאּבּוד...

ָהַלְך סֹוִדי ִעִּמי,
ָׁשַקע ָעמֹק ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּנִׁשָּיה.
ָּתַבע ֶאת ַמְׂשֻּכְרּתֹו ֶנֱאָמָנה,
ָטַבע ֶאת ְרָׁשָמיו ְּבִנְׁשָמִתי,

ְּבַנְפִׁשי,
ְּבָכל ֱהיֹוִתי.

ָקְרָּבן.

ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִּתְחֶיה 
ַוֲאִני ָאמּות ְלַמֲעָנם.

ֲהָתִבינּו ֶאת ּגֶֹדל ַהְּקִריָעה?!
ִאם ֶאְבַחר ִלְחיֹות

ֶאְזַרע ֻּפְרָענּות
ְּבֶקֶרב ַהְּקרֹוִבים ִלי ְּביֹוֵתר,

ְוִאם ָאמּות ַּבֲחַׁשאי
ְּבִקְרִּבי אַֹמר:

ִאם ֵאֶּלה ֵהן ֲחָויֹוַתי,
ַנְפִׁשי ַהְּקַטָּנה ַנָּׂשִאית 

ֶׁשל ָּכֶזה ִמן ִסּפּור,
ַמֶּׁשהּו ָּפגּום ִּבי.

ֲאִני ִהיא זֹו
ֶׁשֹּלא ְמִביָנה ָנכֹון?

ְוַהַהְׁשָּפָעה ַמְרִחיַקת ַהֶּלֶכת,
ֶׁשל ְרָגִעים ֲעמּוִמים ִנְצִחִּיים ֵאֶּלה

ֶׁשֶּנְחְרתּו ָעמֹק ִּבְבָׂשִרי,
ְמַנֶהֶלת אֹוִתי

ְלֹלא ָּכל ְיכֶֹלת ְּבִחיָרה! 
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ּבֹוִאי ִאָּמא
ֲעָרבֹות ֶׁשל ֶׁשֶלג ְלָבנֹות

ְצחֹורֹות
ֵאיְנסֹוִפּיֹות

ְמַכּסו ֹת ֶאת ְׂשדֹוַתי,
ְוֵאין אֶֹפק

ְוָׁשַמִים.
ְוַהִאם ֵאי ַּפַעם
ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח?

ִקָּפאֹון
ׂשֹוֵרר ְבַעְצמֹוַתי.

ְלָתא ַהַהְקָּפָאה ֶׁשִּלי
ִּכְמַעט ְוֵאין ְּכִניָסה,

ַרק ֶסֶדק ָקָטן
ֶׁשֲעַדִין ְמַחֶּכה.

ַּבַּלְיָלה הּוא ָׁשר
אֹו ּבֹוֶכה,

ַּבֲחלֹומֹות ְרחֹוִקים
ִמְּׂשדֹוַתי ַהְּצִחיִחים...

ּבֹוִאי ִאָּמא,
ְולּו ְלֶרַגע ָקט

ָהַלְכִּתי ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת.
ּבֹוִאי ִאָּמא,

ִלִּבי ֹלא ֻיְׁשַקט
ַּגם ֵאי ָׁשם ַּבַּמְחֶּתֶרת.

ְּכָבר ָׁשִנים
ֳחָדִׁשים, ָׁשעֹות ְוָיִמים
ֶׁשָרַחְקְּת ִמִּלִּבי ַהָּקָטן.

עֹוד ְלָפַני ֶׁשָּגַדְלִּתי
ִוַּתְרְּת ְוָדַחְקְּת

ֶאת ִטְבִעי ַהֹּלא ְמֻרָּסן!

ׂשֹוֵנאת אֹוָתְך ִאָּמא,
ִׂשְנָאה ְּתהֹוִמית.

ִוַּתְרְּת ָעַלי,
ְּבִגיל ּכֹה ָצִעיר.
ְלַבד ָּכְך ָּגַדְלִּתי,

ַהּכֹל ִהְסַּתֵּבְך.
רֹוֶעֶדת

ָרחֹוק ִמִּלֵּבְך.

ַּבחּוץ ְמַׂשֶחֶקת
"ֲעָסִקים ָּכָרִגיל"

ִלּמּוִדים,
ֲחֵברֹות,

ִלִּבי ָאז ָיִגיל...

ִּבְפִנים ֲחֵׁשָכה,
צֹוַרַחת, ּבֹוָכה.
ַהְּתהֹום לֹוֵפת

ֶאת ַנְפִׁשי ּכֹוֵפת!

ִהְקֵּפאת אֹוִתי ִאָּמא
ְּבָתא ַיְלדּוֵתְך,
ׂשֹוֵנאת אֹוָתְך
ְּבאֶֹפן נֹוָאׁש.

ָעמֹק ָׁשם ַּבַּלְיָלה
ְּכֶׁשֹּלא ֵאָרֵדם,

ֲאַחֶּכה ָלְך
אּוַלי עֹוד ָּתבֹוִאי...

ִאָּמא!!!
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 ַהֶּיֶלד ֲהִכי ְמֻטָּפח
ְּבֵבית ַהֵּסֶפר...

ֲאִני ַמִּגיַע ֲאֵליֶכם
ְּבֻחְלָצה ְמֻכְפֶּתֶרת,

ָנִקי ּוְמֻסָּדר,
ְמַעט ׁשֹוֶנה ִמֻּכָּלם.

ְּבַוַּדאי ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִאים
ָלָּמה ֲאִני ָּכאן,

ַּבָּקֶצה ֶׁשל ַהָּקֶצה ֶׁשל ָהעֹוָלם?

ַההֹוִרים ַּגם ֵהם
ֲעַדִין ִמְתַלְּבִטים

ַהִאם ֶזה ַהָּמקֹום ַהַּמְתִאים...
ָאז ֵאיְך ֶזה

ֶׁשַּגם ַּבָּקֶצה ֶׁשל ַהָּקֶצה
ֵאין ִלי ָמקֹום?

ּבֹוֵרַח, ִמְתַחֵּבא
ְמַׂשֵחק ְּבִלְהיֹות אֹו ֹלא ִלְהיֹות,

ֶיֶלד ְמֻגָּדל
ֶּבן ְׁשָנַתִים אֹו ָׁשלֹוׁש

ֲעַדִין ֹלא ְמֻׁשְכָנע,
ֶׁשֵּיׁש ֶהָחֵפץ ְּבִהָּמְצאּוִתי,
ֲעַדִין ַּבִּמְׂשָחק ָהִראׁשֹוִני

ֶׁשל ֵאיפֹה ֲאִני?
ְואּוַלי ַאֶּתם ְמֻעְנָיִנים

ַלֲעזֹר ִלי ִלְמצֹא?
ֶּבָחָלל ַהֶּזה,

ֶׁשל ַהַּפַחד ִלְראֹות
ֶאת ֶהָחָלל ֶׁשל ַעְצִמי,

ְוַהְּבִריָחה ַלֲחָלִלים 
ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר,

ֲאִני ּפֹוֵגׁש ֶאת ַהּׁשּוַלִים.
ִמְתָּגֶרה ִעם ִּתְקָוה

ְוחֹוֵטף ָּבַרְגַלִים.
ֶנֱעָלם ְוִנְׂשָרף,

ְּכמֹו ְמטָֹרף,
ָרֵעב ְלַאֲהָבה...

ְמַסֵּכן ֶאת ַעְצִמי ַעד ָמֶות.

ָהְרִתיָחה ַהּזֹאת ַעד ָלֲעָצמֹות,
ַמֲעִניָקה ִלי ַסם ְמַׁשֵּכְך ְּכֵאִבים.

ַמְרִּדיָמה ְמַעט ֶאת ֲחָויֹות ַהְּדִחָּיה
ֶׁשֶאת ַנְפִׁשי ּפֹוְגמֹות...

ַעד ָמַתי ֶאֱעמֹד ַעל ֶרֶגל ֶאָחת
ָּתֵמַּה ִאם ֵיׁש ִלי ָמקֹום ְליֹוֵתר???
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ֶיֶלד ִעם ַׂשִּקית
ְּבָכל ּבֶֹקר 

ֲאִני ּפֹוֵסַע ְלֵבית ַהֵּסֶפר
ִעם ַׂשִּקית ְּבָיִדי.

ֻּכְּלֶכם צֹוִפים ַּבֶּׁשַפע
ַהִּנָּתן ִלי ְלֹלא ְּגבּול.

ֲאִני אֹוֵכל ְואֹוֵכל 
ּוְכִאּלּו ִנְרָּגע,

ְוַאֶּתם ְמֻׁשְכָנִעים 
ֶׁשּטֹוב ִלי.

ִאם ֲאַסֵּפר ָלֶכם
ֶׁשַהַּׂשִּקית ְמִכיָלה

ֶאת ִרְגׁשֹות ָהַאְׁשָמה ֶׁשל ִאָּמא ֶׁשִּלי
ֲהתּוְכלּו ְלָהִבין?

ֶׁשִּמן ַהַּׂשִּקית
ֲאִני ְמַנֶּסה ֶלֱאכֹל ֶאת ָהַאֲהָבה.

ֶעֶצם ָהַאֲהָבה
ֶׁשֵאֶליָה ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע

ַעד ְּכלֹות!
ָּבּה ֲאִני רֹוָצה ָלַגַעת 

ּוְלִהְתַמֵּלא
ַאְך ְּבאֶֹפן ָּפָרדֹוְּכָסִלי

ֵאיִני ַמְצִליַח ִלְׂשּבַֹע...

ְרֵעָבה ַנְפִׁשי.
ַהִאם ֵיׁש ָמזֹון

ֶׁשָּיכֹול ְלַחֵּסל ֶאת ָהָרָעב ֶׁשִּלי?

ַהִאם ֵיׁש ַׂשִּקית 
ֶׁשְּתַלֵּטף ֶאת ֶהָחָלל ַהֶּזה

ֶׁשֵּיׁש ִלי ִּבְפִנים?
ֶהָחָלל הֹוֵלְך ְותֹוֵפַח

ַהְרֵּבה ֵמֵעֶבר
ִלְמַמֵּדי ּגּוִפי...

ָאז ָמה ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִאים
ֶׁשָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון

ֶׁשֲאִני ֹלא ָחׁש מּוָגן,
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַמְצִליַח ִלְפגַֹע ִּבי,

ֲאִני ִמְתָּפֵרק?

ָמה ַאֶּתם ְּתֵמִהים
ֶׁשָּכל ִמָּלה ֲאֶׁשר ֹלא הֹוֶלֶמת

ֶאת ֲהָוָיִתי ַהְּמֻגֶּׁשֶמת,
ִנְנֶעֶצת ִּבְבָׂשִרי

לֹון ַהֶּזה, ַהְיֵׁשר ַלבָּ
ָהֵריק,

ַהִּמְׁשַּתֵּלט ַעל ַחַּיי...

29 28

עיני הנפש עיני הנפש



ָים ֶׁשל ְּדָמעֹות
ָים ֶׁשל ְּדָמעֹות,

ָּכְך ֲאִני קֹוֵרא ַלֵּלב ֶׁשִּלי.
ְוֵאין ָׁשם ִּפָּסה ֵריָקה ִמִּדְמעֹוַתי,

ְוָכל ַמֲחָׁשָבה נֹוֶסֶפת
ֲעׂשּוָיה ִלְפּתַֹח ֶאת ֶסֶכר ִלִּבי,
ְוֹלא ִּתָּׁשֵאר ַיָּבָׁשה ָּבעֹוָלם...

ָים ֶׁשל ְּדָמעֹות,
ַעל ַאָּבא ְוִאָּמא

ַהֶּנֱאָבִקים ַעל ַהְּיָלִדים,
ּוְלֶרַגע ֶאָחד
ֹלא ַקּׁשּוִבים

ְלָמה ֶׁשּקֹוֶרה ַּבֵּלב ַהָּקָטן ֶׁשִּלי!

ַהּיֹום ֲאִני ּדֹוֵאג
ָמה ֲאִני אַֹכל,

ֵהיָכן ֶאֱהֶיה ְּבַׁשָּבת,
ּוִמי ִיְקֶנה ִלי ַנֲעַלִים.

ַאְך ֶּבֱאֶמת ָעמֹק ְּבתֹוִכי
ֲאִני יֹוֵדַע

ֶׁשעֹוד ֶרַגע ֶאָחד
ְוֹלא אּוַכל ְלַהֲחִזיק

ֶאת ַהָּים ַהֶּזה...
ְוֵאיֶנִּני ָּבטּוַח

ֶׁשְּכַדאי ִלי ִלְחיֹות ֶּבֱאֶמת.

ִּכי ָּבֶרַגע ַהֶּזה ֶׁשֶאֱהֶיה ָים,
ָים ֶׁשל ְּדָמעֹות,

אַֹבד ְּבִקְרִּבי ָלַעד.

ֲאִני ִמְתַקֵּׁשר ֵאַלִיְך
ִאָּמא,

אּוַלי ֶאְצֵלְך ֶאֱהֶיה ְּבַׁשָּבת?
אּוַלי ְּבַׁשָּבת זֹו

ֶאְזֶּכה ֶלֱאכֹל אֶֹכל ַחם.
ְוִנְׁשַאר

ַּבָּמקֹום ַהִהָּׂשְרדּוִתי ַהֶּזה!!!
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ַצֲעַדת ַהַחִּיים
ִמיָכֵאל ַמְלָאְך ָּפעֹוט

ַרְך ְוַזְך,
ַּכָּמה ְזכּות ֵיׁש ְּבתֹוְך ַהִּיּסּוִרים?

ַּבִּמָּטה ַהְּגדֹוָלה ָהֵאיְנסֹוִפית
ֶׁשל ֵּבית ַהחֹוִלים

טֹוֵבַע ּגּוְפָך ַהָּצנּום,
ָעמֹק ְּבַעְנֵני ַהַּמְחָלָקה

ָהאֹוְנקֹולֹוִגית...

"ִאָּמא, ֲאִני ּפֹוֵחד!
ֲאִני ּפֹוֵחד ָלמּות!"

ָּכְך ַאָּתה ְמַמְלֵמל ֵּבין ִטּפּול ְלִטּפּול...

ָּכאן ְמַדְּבִרים ַעל ַהָּמֶות.
הּוא אֹוֵרב ְּבָכל ִּפָּנה ֶאְפָׁשִרית,

ְּבָכל יֹום ֲעׂשּוָיה ְלִהְתַּיֵּתם ִמָּטה אֹו ְׁשַּתִים.
ְּבָכל ָׁשבּוַע ִנְמָחִקים ִחּיּוִכים
ֶׁשל ְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּבֲחרּו ְלַחֵּיְך

אֹוָתם ַעד ִרְגָעם ָהַאֲחרֹון.

ִמיָכֵאל!
ַּכָּמה ִיּסּוִרים ְּבגּוף ָצנּום ֶאָחד?!

ִאָּמא!
זֹוֵעק ִמְּתהֹומֹות,

ִנְלָּפת ִמְּכֵאֵבי ַהֶּבֶטן
ַהּפֹוֲעִרים ְלׁשֹוָנם

ְלֹלא ֲהפּוָגה.
ַלְחָצן ָהאֹוְּפַטְלִּגין

הּוא ִּכְמַעט ַהִּמְפָלט ַהָּיִחיד.
ַהֶּדֶרְך ְלִהָּמֵלט ִמן ַהְּכֵאב

ְוָהֵאיָמה ַהְּספּוָגה ָּכאן
ְּבָכל ַמָּבט, ְּבָכל ָיד...

ֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות!
ָּכְך ֲאִני ִמְתַאָּוה ְלַׁשֵּנן ְלָך ִמיָכֵאל.

ֶזה ִּבּטּוי ׁשֹוֶנה ְּבַתְכִלית.
ִּתְרֶצה ִלְחיֹות, ִמיָכֵאל,

ָאָּנא ִמְּמָך, ְלַמַען ַהֵּׁשם, ִּתְרֶצה ִלְחיֹות!

ִהֵּנה ָּכאן ֵּבינֹות ָלָראִׁשים ַהֵּקְרִחים,
רֹאְׁשָך ְּבאַֹרח ִּפְלִאי ִמְזַּדֵּקר, ִמְתַהֵּדר

ִּבְפאֹוֶתיָך ָהֲאֻרּכֹות, ַהְּמָפֲארֹות
ֶאת ָּפֶניָך ָהֲעִדינֹות.

ַהֵּפאֹות ֶׁשָּכל ָּכְך ָחַׁשְׁשָּת ְלַאֵּבד...

ִּתְרֶצה ִלְחיֹות, ֶיֶלד ֶׁשָּלנּו,
ָאָּנא ִמיָכֵאל ִּתְחֶיה!

ִּתְחֶיה.
ְּכָבר ִנַּצְחָּת ֶאת ַהָּמֶות

ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים ְּבַחֶּייָך ַהְּצִעיִרים.
ָאָּנא ְּבַיַחד

ְנַנַּצח אֹותֹו ׁשּוב.
ִניֶרה ּבֹו ָּברֹוֶבה ַהָּגדֹול

ֶׁשִּקַּבְלָּת ַהּיֹום,
ִניֶרה ּבֹו ַּבָּמֶות ַהַּמר ַהֶּזה
ְוִנְצַעד ְצָעָדה ֶׁשל ַחִּיים!!!
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ִמְכָּתב ַלֶּצֶות – ִמיָכֵאל ע"ה
ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ְוֻכָּלנּו ְרֵעִבים ִליׁשּועֹות. ִהְצַלְחנּו ְלַהְתִחיל 
ֶאת ַהָּׁשָנה ְּבֶרֶגל ָיִמין, ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ִלְפֵני ַהַחִּגים ִנְפָרִדים ְלִמְסַּפר 
ָׁשבּועֹות, ְמַקִּוים ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים ְלָׁשָנה ֶׁשל 

ֲעבֹוָדה ְוִהְתַעּלּות.
עֹוֶמֶדת  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ֶׁשְּפִטיָרתֹו  ַלֲחׁשֹב  ָיכְֹלִּתי 
ְלִהָּׁשַכח, ּוְתקּוָפה ֻמְרֶּכֶבת ֶׁשל ַאְרַּבע ָׁשִנים הֹוֶפֶכת ְל – "ַּכֲחלֹום 

ָיעּוף".
ַאְך ֲאִני ַחֶּיֶבת ְלַׁשֵּתף ֶאְתֶכם ְּבִהְרהּוִרים ַרִּבים ֲאֶׁשר חֹוְלִפים 

ְּבַנְפִׁשי ְלֹלא ֲהפּוָגה.
ְּכֶׁשֲאִני ְמִעָּזה ְלִהְסַּתֵּכל ְּפִניָמה, ְוֹלא ּבֹוַרַחת ֵמַהְּכֵאב, ֵראִׁשית 
– ֵיׁש ֵּביֵנינּו ִאיׁש ֶצֶות, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּתְפֵקד ְּכמֹו ַמְלָאְך. ֵאין ִלי 
ִמִּלים ְלַבֵּטא ֵּכיַצד ְּבֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ָׁשִנים הּוא ָּדַאג "ִלְהיֹות ָׁשם" ָּכל 

ָׁשבּוַע. ְּבַנְפׁשֹו, ְּבגּופֹו ּוְברּוחֹו.
ְמֻדָּבר ְּבֶעְזָרה ְלִמיָכֵאל, ִּגּיּוס ַמְׁשַאִּבים, ֲעבֹוָדה ִעם ַיְלֵדי ִּכָּתתֹו 
ֶהרֹוִאי,  ַּתֲהִליְך  ּוְבַמֲעָבר  ַהְּפִטיָרה.  ַעל  ּוַבֶהְמֵׁשְך  ַהַּמֲחָלה,  ַעל 
ֶׁשְּבתֹוכֹו ִעם ָּכל ַהְּטָרֶגְדָיה ְוַהְּכֵאב, ָזִכינּו ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ִּבְצִמיָחה 

ַנְפִׁשית ְורּוָחִנית ֶׁשל ִמיָכֵאל ְוִאּמֹו.
"ַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם" – ָאָדם ָיכֹול ַלֲעבֹר ַחִּיים ְׁשֵלִמים ְוֹלא ִלְזּכֹות 
ְלִהָּכֵנס  ָּפַחד  הּוא  ֵאֵלינּו,  ֶׁשִהִּגיַע  ִמיָכֵאל  ִמיָכֵאל.  ֶׁשל  ַלֶהֵּׂשִגים 

ַלִּכָּתה, ָּפַחד ְלִהָּפֵרד ֵמִאָּמא ֶׁשּלֹו ְוָהָיה ָעסּוק ְּבִעָּקר ְּבִלְברַֹח. 
ּוַבֶהְמֵׁשְך, ִהְתַּגְעֵּגַע ַלִּכָּתה, ִהְתַחֵּנן ֶׁשָּיבֹואּו ְלַבֵּקר אֹותֹו, ְוָזָכה 
ֻּכָּלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבַּקְיָטָנה  עֹוד  ַאֲחרֹוִנים  ִחּיּוִכים  ְלַחֵּיְך 

ָיכְֹלנּו ְלַמֵּׁשׁש ֶאת ַהָּמֶות ָהאֹוֵרב ְּבָכל ִּפָּנה...
ִמיָכֵאל ֵּבֵרְך אֹוָתנּו, ִהִּכיר ָלנּו טֹוָבה, ָרָצה ִלְחיֹות ַעד ָהֶרַגע 

ָהַאֲחרֹון.
ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ַהָּמֶות – ִּבֵּקׁש ְלַהְרִּדים אֹותֹו, ֱהיֹות ֶׁשָהָיה 

ּבֹו ַרק ַחִּיים!
ְּבֻכָּלנּו  ְוָנַגע  ִּבְזִחיָלה,  ִּכְמַעט  ַהְּׁשָנִתי  ַלִּטּיּול  ֶׁשִהִּגיַע  ִמיָכֵאל 

ִּבְגבּוָרתֹו!

ִמיָכֵאל ֶׁשַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְפֵני ֶׁשָּיָצא ְלַמַּסע ִטּפּוִלים 
ְמָפֵרְך, ָהָיה – ֹלא ְלַאֵּבד ֶאת ַהֵּפאֹות! ּוְבאַֹרח ֶּפֶלא, רֹאׁשֹו ִהְמִׁשיְך 
ְוֶאת  ַהֵּקְרִחים,  ָהָראִׁשים  ֵּבין  ָהאֹוְנקֹולֹוִגית  ַּבַּמְחָלָקה  ְלִהְזַּדֵּקר 

ָּפָניו ָהֲעִדינֹות ְמַעְּטרֹות ְּפאֹוָתיו ַהִּנְצִחּיֹות.
ָאז ָמה ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ָלֶכם? 

ֵראִׁשית, ֲאִני ְמַׁשֶּתֶפת ֶאְתֶכם ִּכי ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּנַיֵּסד ִּפַּנת ִזָּכרֹון 
ְוֹלא ִנֵּתן ָלְרָגִעים ַהְּיָקִרים ָהֵאֶּלה ְלִהְתמֹוֵסס ְוָלֶלֶכת ְלִאּבּוד.

ָהָאָדם  ָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ָהַרב   – ּוְלַהְזִּכיר  ָלׁשּוב  ִּבְרצֹוִני  ֵכן,  ְּכמֹו 
ִאיִׁשי  ְּבאֶֹפן  ֲאִני רֹוָצה ְלהֹודֹות לֹו  ַהְּמָלאָכה.  ִעַּקר  ֶׁשָעָׂשה ֶאת 
ַעל ֲאִצילּות ַנְפׁשֹו, ְוַהְּמָכל ָהֵאיְנסֹוִפי ֶׁשִּיֵּצג ֶאת ֵּבית ַהֵּסֶפר ְוֶאת 
ְׁשִנָּיה  ְוִהְזַּדְּמנּות  ְמַגֶּדֶלת  ַסְמכּות  ֶׁשִהָּוה  ֲהָדָרם.  ִּבְמלֹוא  ַהַחִּיים 

ְלַחִּיים טֹוִבים יֹוֵתר ְלִמיָכֵאל.
ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהֶהֵּׂשִגים  ְוֶאת  ַהַחִּיים,  יֶֹקר  ֶאת  ְּבַיַחד  ִמַּׁשְׁשנּו 

ִלְזּכֹות ָּבֶהם ְּבָכל ְנִׁשיָמה נֹוֶסֶפת ֶׁשִּמיָכֵאל ָזָכה ִלְנׁשֹם. 
ַהַחִּיים  ַהַחִּיים,  עֶֹמק  ֶאת  ְלָהִבין  ָלַמְדנּו 

ַהִּנְלָמִדים ִמן ַהָּמֶות. ֶׁשֲהֵרי ֵאיזֹו ַמְׁשָמעּות ֵיׁש 
ַלַחִּיים ְלֹלא ַהָּמֶות?!

ָחׁשּוב לֹוַמר – ֲאַנְחנּו ַמֲעֶרֶכת!
ּוְבתֹור ַמֲעֶרֶכת ֻּכָּלנּו ֲאִסיֵרי ּתֹוָדה ָלַרב 

ִיְׂשָרֵאל, ְוֻכָּלנּו ַחָּיִבים לֹוַמר זֹאת ְוִלְהיֹות 
ִאּתֹו ָּבְרָגִעים ַהָּקִׁשים.

ְלַלּוֹות  ַמְמִׁשיִכים  ֶׁשָּלנּו  ַהְּיָלִדים 
אֹוָתנּו. ָּכל ֶיֶלד ֶׁשִּנְפַרְדנּו ִמֶּמּנּו ַמְמִׁשיְך 
ַמֶּׁשהּו  ֵיׁש  ַהַחִּיים.  ָּכל  ְּבִלֵּבנּו  ְלִהָּזֵכר 

ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם ֶׁשּנֹוֵגַע ָעמֹק יֹוֵתר.
ַּגם ֶאת ִמיָכֵאל ִנְזּכֹר ָלֶנַצח!

ַהֵּלב  ֵמעֶֹמק  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּׁשָנה  ְוִנְזֶּכה 
ַּבַחִּיים...  ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ְלַחִּיים  "ָזְכֵרנּו 

ְלַמַעְנָך ֱאֹלִקים ַחִּיים"!
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סֹודֹות
ָּכל ּבֶֹקר ַאֶּתם ְמַקְּבִלים אֹוִתי

ְוֵאיְנֶכם ְמִביִנים:
ָמה קֹוֶרה ִלי ִּבְפִנים?

ֵעיִני ְקפּוצֹות, ּכֹוֲעסֹות
ַּכַעס ְמַבְעֵּבַע

ִמָּמקֹום ָּכל ָּכְך ָעמֹק.
ְלִעִּתים ַאֶּתם ְנבֹוִכים,

ְּתֵמִהים,
ֵאיְך ֲאִני ַמֲחִזיק

ֶאת ָּכל ַהִּמְטָען ַהֶּזה ִּבְפִנים...

ָּכל ּבֶֹקר
ְּכָבר ָׁשָנה ְויֹוֵתר

ִנְׁשָאלֹות ְׁשֵאלֹות:
ַהִאם זֹו ַהִּמְזָוָדה ֶׁשִאָּתּה ִהַּגְעִּתי ָלעֹוָלם?

ַהִאם ֵיׁש ַּבַּבִית ַאִּלימּות?
ַהִאם ֵאין ֲעבּוִרי

ַסְמכּות ְמַגֶּדֶלת...

ְוִהֵּנה ֶאְתמֹול,
ִהִּגיָעה חֹוֶקֶרת ְיָלִדים ְלֵבית ַהֵּסֶפר

ְוֹלא ִסַּפְרִּתי.
ִּכי ַהּסֹוד ֶׁשִּלי 

הּוא ַמְפִחיד
ְוֹלא ִנָּתן ְלַׁשְחְררֹו ָלעֹוָלם
ְּכמֹו ֶׁשַּמְפִריִחים ָּבלֹוִנים 

ַהְיֵׁשר ֶאל ַהַּמְצֵלָמה.
ַאְך ָלֶכם ָּפַתְחִּתי צַֹהר

ְואּוַלי ָּכֵעת ַאֶּתם ַמְתִחיִלים ְלָהִבין...

ְנִסיָכה
ַּבת ְיִחיָדה

ְנִסיָכה ֲאִני, 
ְלהֹוַרי ַהְּמֻבָּגִרים.

ַמָּתָנה ֶׁשָעֶליָה 
ֵהם ְלהֹודֹות ַמְרִּבים...

ָאז ַמּדּוַע 
ַמְרִּגיָׁשה ֲאִני ֶאת ַעְצִמי

ַּכֲחִביָלה ֲאֶׁשר ָּבָאה ָלעֹוָלם
ְּכֵדי ְלַמֵּלא 

ָחָלל ֵאין סֹוִפי?

ַמּדּוַע ֲאִני ָחָׁשה
ֶׁשָעַלי ַלֲענֹד

ְלַמֲעַׂשי ּוַלֲהָוָיִתי 
ֶסֶרט ָורֹד?

ֲהֵיׁש ִלי ַהְּזכּות
ְּבתֹוְך ָּכל ָהעֶֹמס
ַהֶּזה ֶׁשל ַחֵּייֶהם,

עֶֹמס ֶׁשל ַהִּמְפָּגׁש ֵּביֵניֶהם
ִלְחיֹות ֶאת ַחַּיי?

ְלִעִּתים 
ְלֹלא ָּכל ְיכֶֹלת ְּבִחיָרה
ַמֲחָׁשָבה אֹו ַאְזָהָרה,

ֶנֱעָלִמים ְּפִריִטים ִאיִׁשִּיים
ֶׁשְּיכֹוָלה ֲאִני ְלַקֵּבל ִלְכאֹוָרה,

ְלַקֵּבל ַעל ְּתַנאי...
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ַאְך ֶאת ָהַאֲהָבה,
ֶאת ֶעֶצם ָהַאֲהָבה
ְלִמי ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת,

ַהִּמְפָּגׁש,
ַהְּיָחִסים ַהְּפׁשּוִטים, 

ֲאֵליֶהם ֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת
ִמְׁשּתֹוֶקֶקת,
ְּבאֶֹפן נֹוָאׁש.

ֶאל ַהֵּלב ַהֶּזה 
ֶׁשִּמְתַּכֵּוץ ִמִּׂשְמָחה

ֶאת ַהֵּלב ַהֶּזה
ֶנֱאֶלֶצת ֲאִני ִלְגנֹב...

ּגֹוֶנֶבת ַאֲהָבה,
ְמַאֶחֶדת ֶאְתֶכם 

ְלַמֲעִני
ׁשּוב ָוׁשּוב,

ַעד ֶׁשַּתְצִליחּו
ְלִהְתַקֵּים ְּכהֹוִרים!

ִּתְראּו אֹוִתי
ַאָּבא,

ֲאִני רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת 
ַּבִּכָּתה ְּכמֹו ֻּכָּלם,
ִלְהיֹות ֶיֶלד ׁשּוב

ָּכמֹוָך ֻמְׁשָלם!

ַהּמֹוָרה,
ֲאִני ְמאֹד ִמְׁשַּתֵּדל

ִּתְכְּתִבי ִלי ֶּפֶתק טֹוב.
ֲאִני ְּכָבר ִמְתַרֵּגל
ֵמַהּלּוַח ֶאְכּתֹב.

ָאז ָמה ִאם ַקְמִּתי ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים,
ִּתְרִאי ֵאיְך ָיַׁשְבִּתי
ַלְמרֹות ַהּקֹוִצים...

ֲאִני ִמְתָּפֵרק 
ִמן ַהַּמֲאָמץ

ְוַאֶּתם ֹלא רֹוִאים,
ְוַאָּבא ַמְבִטיַח

ַאָּתה ֶיֶלד ָרִגיל!
רֹוֶצה ְלַהֲאִמין לֹו

ִמָּכל ַהֵּלב
ָאז ָלָּמה ַּבּסֹוף

הּוא ָּתִמיד ִמְתַאְכֵזב?!
ְוִאָּמא ָלֲחָׁשה ִלי ַמָּמׁש ְּבסֹוד

ֶׁשִהיא רֹוָאה ֶׁשָּקֶׁשה ִלי
ְוָכל ַהָּכבֹוד!

ִהיא ִנְּסָתה ְלַהְסִּביר ִלי
ְּבִמִּלים ָיפֹות, 
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ֶׁשַאָּבא ֵּגֶאה ִּבי
ְוֹלא ִמְתַּכֵּון...
ּוָפֶניָה ִנְראּו 
ְמאֹד ֲעֵיפֹות.

ָעמֹק ָׁשם ַּבֶּבֶטן,
ַמֲאָבק ִמְתַרֵחׁש

ֶזה הֹוֵלְך ְותֹוֵפַח, 
ַּבחּוץ ַרק רֹוֵחׁש.

ַאָּבא ָׂשֵמַח אֹו ְמֻאְכָזב?
ְוִאָּמא ּדֹוֶאֶגת ְּכמֹו ַנַחל ַאְכָזב.

ָעָבר ְוָעִתיד 
ַעל ַהֶּפֶרק ָּתִמיד,

ַוֲאִני ַרק ֶיֶלד 
ֶׁשרֹוֶצה ְלַׂשֵחק,

ַהַּמָּׂשא הּוא ָּכֵבד
ְוָעַלי ְמַאֵּים,

ֶאת ַיְלדּוִתי ֲאִני ְמַאֵּבד!

ִמי ַיְרִּגיַע 
ֶאת ַאָּבא

ֶׁשָהָיה ָקָטן,
ִמי יֹאַמר ְלִאָּמא
ֶׁשַּגם ֲאִני ָּכאן?

ֶׁשֶקט!
ָהַרַעׁש ִמָּסִביב ּכֹה ָּגדֹול
ָלָּמה ֲאִני ָצִריְך ִלְסּבֹל?

ֲאִני ָצֵמא
"ֲאִני ָצֵמא!"
ַאָּתה נֹוֵאק

ִּבְׁשָאגֹות ֹלא ְמֻוָּסתֹות.
"ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְמִּתין",

ֵאיֵנְך ַמְקִׁשיָבה ַלְּיָפחֹות...
ֶאְפָׁשר ַהּכֹל ְלַהְקִטין

ְּכֶׁשּפֹוְגִׁשים ֶאת ְקֵצה ַהַּקְרחֹון,
ַאְך ְּבֵעיֵני ַהֶּנֶפׁש

רֹוִאים: ָחֵסר ִלי ִּבָּטחֹון.

"ָצָמא ַנְפִׁשי",
ָׁשַמְעְּת ַעל ֶזה ַהּמֹוָרה?

ִאָּמא נֹוֶטֶׁשת ְלֹלא ַאְזָהָרה,
ַקְרַקע ִנְׁשֶמֶטת,
ַאְׁשָמה ּבֹוֶלֶטת.

ִהיא ַחָּיה ַאְך ֹלא ִּבְׁשִביִלי
אּוַלי ֶזה ִּבְגָלִלי?

ֲאִני נֹוֵאק
ִעם ָּכל ֶרַגע

ֶׁשּטֹוֵמן ְּבֻחּבֹו ָחָסְך.
ַהִאם ֶזה ִסּפּור ֶׁשל ְּגבּולֹות?

ָהִרימּו ַהָּמָסְך!
ִעם ְקָצת ֶחְמָלה ַּבֵּלב

ִּתְראּו,
ֲאִני ָצֵמא ַעד ְּכלֹות!
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...ְושּוב
ָחַזר ַהֶּגֶׁשם

ָיַרד ְּבִלי ֲהפּוָגה.
ִנְצַמְדִּתי ֶאל ַחּלֹון

ְּכמֹו ְּבַהְפָלָגה,
רֹוֶצה ָלִראׁשֹוָנה

ָלחּוׁש ָעְצַמת ַהַהְצָּפָנה...

ְלֶפַתע
ֶנֶעְלמּו ַהְּגבּולֹות,

ָּבִכיִתי ִּבְפִנים,
ָּבִכיִתי ַּבחּוץ,

ָּבִכיִתי
ִּבְזִריָמה

ֶׁשֵאין ָלּה ִמִּלים...

ְוֹלא ָהָיה ִלי ׁשּום ַמֲחסֹום,
ְוֹלא ָהָיה ִלי ׁשּום ִמְסּתֹור,

ַרק ִחּבּור ְלָמקֹום ְמאֹד ָרחֹוק
ְלֶׁשֶבר ֶׁשָּקבּור ָעמֹק ָעמֹק...

ָרִציִתי ְּכמֹו ָּכל ַהְּיָלִדים
ִלְהיֹות מּוָגן,

ְוִאָּמא ָּפְסָעה ְּבַנְפָׁשּה
ַהְרֵחק ִמָּכאן.

ְוַסְבָּתא ִנְּסָתה ִלְׁשמֹר, ְלַהֲחִזיק
ַאְך ָהָיה ָׁשם אֹוֵרב, ָהָיה ַמִּזיק.

ְּכָאִסיר ַהָּקבּור ָעמֹק,
ָּכבּול ְּבִצינֹוק

ְוִלּבֹו ִמְתַּפֵּקַע.
ֹלא ָחֵדל ִמִּלְזעֹק

ְוֵאין ׁשֹוֵמַע...
ְוֵאין מֹוֶחה

ְלֵאיְנְספֹור ִּדְמעֹוַתי,
ַּבֲאֵפָלה, ַּבֲחַׁשאי!

ֲהַתְקִׁשיבּו, ֲהָתִבינּו?
ַהִאם ָהָיה ָׁשם
ִמיֶׁשהּו ִאִּתי?
ִּבְבִדידּוִתי...

ְוַרק ַעָּתה
ְּכֶׁשָּפַסק ַהָּמָטר,

ְוֵיׁש ַהְרָּפָיה
ּוְגבּול,

ֵּבין ָמה ֶׁשָהָיה
ַלֶּמְרָחב ָהַאִּדיר

ֶׁשִּנְהָיה,
הּוַסר סֹוָרג.
ֵּבית ַיְלדּוִתי
ִנְזַעק ְּבקֹול,
ּוְבֵהד נֹוָרא,

ְוׁשּוב ִנְלַחׁש:
"ֵלְך ְלָך ַיְלִּדי

ְּגֻאָּלְתָך ִהִּגיָעה.
ְּפַסע ַלֶּמְרָחב,

ַהַּׁשַחר ִהְפִציַע.
ְוָאִביָך ִעְּמָך".
ְּכַהּיֹום הֹוֶוה,

ָּכְך ַּגם ָאז ָהָיה.
הּוַסר ַהָּמָסְך,

ּוְבעֶֹמק ַהֲחָוָיה
ִנְבְנָתה ַהֻחְלָיה

ַלַחִּיים!

43 42

עיני הנפש עיני הנפש



ְמַצִּפים ְלָך ֶיֶלד
ֵאיְנְספֹור ְּדָמעֹות,
ְמִציפֹות, ׁשֹוְקעֹות

ְּבֵעיַנִים ְּגדֹולֹות
ְלֹלא ְיכֶֹלת ִנּקּוז...

ֲערּוֵצי ַנַחל, ְיֵבִׁשים
ֲחֵרִבים,

ֶנֱאָנִחים, ִמְׁשּתֹוְקִקים.

ַּכָּמה ַהְּדָמעֹות ְיכֹולֹות
ְלִהְתַמְהֵמַּה?

ְלַמֵּלא ַעד ֶאֶפס ָמקֹום
ַעד ְּכלֹות,

ְלֹלא ְיכֶֹלת ְזִריָמה,
ְלֹלא חֹוף.

ַמַאְגֵרי ֲעָנק ׁשֹוֵמִמים
ְנטּוִׁשים,

ֲהיּוְכלּו ָלַעד ֶלֱאגֹר
ֶאת ְּתהֹומֹות ַהְּכֵאב,

ִמְכוֹות ֵאׁש,
ַהֶּנֱאָספֹות ְלֹלא ֲהפּוָגה?!

ְמַצִּפים ְלָך ֶיֶלד
ֶׁשַּתְסִּכים יֹום ֶאָחד
ִלְכֹאב אֹוָתם, ְלַנֵּקז

ְלַהְדֵהד ַׁשְוָעְתָך,
ָּבעֹוָלם ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ְלָהִכיל

ֶאת ֱהיֹוְתָך ּבֹוֵדד,

ָיֵגַע,
ְמֻנָּכר,

ְוֵאיְנָך מּוָכן ִלְבטַֹח ְּבִאיׁש.

ֲהתּוַכל
ְלָהִמיר ֶאת ְרצֹון ַהָּנָקם

ְּבֶחְמָלה
ַעל ִמי ֶׁשֹּלא ָיכֹול ִלְראֹות

ֶאת ְלׁשֹונֹות ַהֶהֶרס ְוַהָּיגֹון?
ִלְמקֹור ַמִים ַחִּיים

ַהָּכֵמַּה
ָלׁשּוב ַלְּזִריָמה ָהֵאיְנסֹוִפית

ֶׁשל ַהַחִּיים ְוַהּטַֹהר?

ֲהֵתאֹות ְלַאֲהָבה ּוְלנַֹחם
ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלַחֵּבק אֹוְתָך

ִחּבּוק
ֶׁשָּיֵמס ֶאת ַהּכֹל?

ֲהַתֲאִמין
ֶׁשַּצַעד ָּפעּוט ֶׁשְּלָך

ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהָּמֶות
ֶׁשָּגַזְרָּת ַעל ַעְצְמָך?!

ָאָּנא ֶיֶלד,
ְּפַתח ָלנּו ַׁשַער,
ַהְּבִחיָרה ְּבָיְדָך

ְוָהעֹוָלם ִנְמָלא ַהְמָּתָנה!
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"אשא עיני אל ההרים"
)תהילים קכא, א(

הורות
היא המגע העמוק בנפש

באלוקות, בתכלית הבריאה.
הדיאלקטיקה בין שייכות לנפרדות

בין אני ללא אני
בין גבול למרחב פוטנציאלי

בין עצמי לרבדים אינסופיים
של העברה בין דורית....

מייצרת קונפליקטים ועושר אינסופי....
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ַּבר ִמְצָוה
ִהֵּנה,

ִהַּגְענּו ַיְלִּדי ַהְּמֻיָחד
ְליֹום ַקָּבַלת ַהִּמְצוֹות.

יֹום ֱהיֹוְתָך ְלָבחּור
ְלנֹוֵׂשא ָּבעֹל.
עֹל ַהְּבִחיָרה,
עֹל ֲהִפיָכְתָך
לֹוֵחם ַּבֲחִזית

ָהִראׁשֹוָנה,
ְלַמַען ֲהָפַצת ַהּטֹוב

ָּבעֹוָלם.
ֲהָפַצת ָהאֹוָרה,
ִלּמּוד ַהּתֹוָרה!

ֲאִני צֹוֶעֶדת ִעְּמָך
ְׁשלּוַבת ְזרֹוַע

ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה,
ֱהיֹות ֶׁשֵהַכְנָּת

ִלְּבָך ְּכאּוָלם
ְליֹוְמָך ַהָּגדֹול,

ֱהיֹות ֶׁשעֹוד ְּכֶיֶלד
ָנָׂשאָת ָּבעֹל!

ֲאִני לֹוֶחֶׁשת ְלָך,
ַיְלִּדי ָהַרְך

לֹוֶחֶׁשת ְלִלְּבָך
ֶהָעמֹק, ַהַּזְך:

ִמְלָחָמה רֹוֶחֶׁשת ָּבעֹוָלם,
ְוַאָּתה ַיִּקיִרי

ַחָּיל ַּבַּסֶּיֶרת ַהֻּמְבֶחֶרת ְּביֹוֵתר,
ְּבֵלב ִלּבֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם.

ְמַתֵּקן, ְמַזֵּכְך
ְּבִלּמּוְדָך ַהָּטהֹור,
ִּבְמִסירּוְתָך ְמֻגָּלם

ִּגּלּוי ָהאֹור.

ֲאִני ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלַהְמִׁשיְך
ְלַיֵּצר ֲעבּוְרָך
עֹוָלם מּוָגן,

ַאְך זֹו ָהֱאֶמת
ְוַאָּתה ְּכָבר מּוָכן.

ַוֲאִני ַיִּקיִרי,
ּפֹוַסַעת ְּבִעְקבֹוֶתיָך...

ְמַנֶּכֶׁשת ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים
ְּבָיַדי ַהְּמֻחְסָּפסֹות,

ְמַפָּנה ְּבִצָּפְרַני ַהִּמְׁשעֹול
ִמַּתְעּתּוִעים ְוסּופֹות חֹול.

ִמְלָחָמה ָּבעֹוָלם ַיִּקיִרי,
ֲאִני ָחָׁשה אֹוָתּה

ַהּיֹום ְּבָעְצָמה,
ְּבָמקֹום ֶׁשל ְקֻדָּׁשה
ִנְדֶרֶׁשת ְׁשִמיָרה...

ֲאִני עֹוֶמֶדת ִנֶּצֶבת
ִעם ֵלב ֶׁשל ְּדָמעֹות,

ִעם ַׁשַחר ִנְרַּתְמִּתי ְּבָכל ַהּכֹחֹות,
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ְּתִפּלֹוַתי ָׁשַפְכִּתי
ְּכַמַעְינֹות ַמִים ַזִּכים,

ִהְתַחַּנְנִּתי ְלָהִסיר
ֶאת ָּכל ַהַּמִּזיִקים.

ֵלְך ְלָך ְּבִני,
ְלַתְפִקיְדָך ָהָרם
ְּבֵסֶתר, ְּבֶׁשֶקט 
ַטֵהר ָהעֹוָלם!

ֵיׁש ְמקֹומֹות ְמאֹד ֲחׁשּוִכים
ֵיׁש ֵסֶבל, ְּכֵאב

ְוָאָבק ֶׁשל ְּדָרִכים.
ּוְבתֹוְך ִמְנָהָרה
ֶיְׁשָנה ֲעָטָרה,

ֵיׁש ְׁשִביל ַהֻּמָגן
ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה.

ִהְתּבֹוֵנן ָאהּוב,
ְוַאל ְּתַפֵחד,
ֶזה ַרק ִנָּסיֹון

ִּתְתַחֵּזק, ִּתְתעֹוֵדד!
ַאָּתה ְּבִמְׁשעֹול ָהֱאֶמת

ְמָבֵרר ְוסֹוֵלל,
ְוִאָּמא ִעְּמָך

ְּבֵלב ִמְתַּפֵּלל...
עֹוֵקר ָהִרים

ַמְבִהיר ֻקְׁשיֹות,
ַּתְלִמיד ָחָכם

ָּבַחְרָּת ִלְהיֹות.
ַהְמֵׁשְך ַלֲעלֹות ְלֹלא מֹוָרא

ַעד ִּביַאת ַהּגֹוֵאל
ֶׁשָּיבֹא ִּבְמֵהָרה!

ְיהּוִדים ֲאַנְחנּו
ֲאִני נֹוַסַעת ֵאֶליָך

ֲאִבי.
ֲאִני נֹוַסַעת.

ְוַהְּדָרִכים – ֲחסּומֹות, ֲעַקְלַקּלֹות...
ֲאִני נֹוַסַעת,

ִּביָעף, ְּבָכל ַהּכֹחֹות –
...ְוֹלא ַמְצִליָחה ְלַהִּגיַע...

ַהְּׁשָלִטים ְמַהְּתִלים,
ַמֶּׁשהּו עֹוֵצר, ַמְפִריַע.

ְּכָבר ָׁשִנים, 
ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ְלָפחֹות,

ֶׁשֲאִני ַּבֶּדֶרְך –
ֹלא ַמְצִליָחה ְלַהִּגיַע...

ָעְברּו ֵמָאז ַחִּיים ְׁשֵלִמים,
ַוֲאִני עֹוָטה ִׁשְריֹון ַוֲהָגָנה.

ְמֻטְׁשֶטֶׁשת ֵמֲאַבק ְּדָרִכים,
ּפֹוֶגֶׁשת אֹוְתָך ֵמָרחֹוק...

ִהֵּנה ַאָּתה,
ַאָּבא ֶׁשָעַזב ֶאת ַהַּבִית,

ַאָּבא ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹוָתנּו,
ּוְבָכל זֹאת ַאָּבא – ֶזה ַאָּבא,
ְוָהָיה ַּגם ַהְרֵּבה ְמאֹד טֹוב.
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...ַהִנּכּור ְמַחֵּסל ֲחָלִקים ְׁשֵלִמים ְּבתֹוִכי,
ֲאִני ֹלא ְמֻסֶּגֶלת ֵאֶליָך ְלִהְתָקֵרב.

ַּגם ְּכֶׁשַאָּתה חֹוֶלה, ַחָּלׁש, ַוֲעִריִרי
ְוִלִּבי ָהַרחּום ִנְצַּבט ִמְּכֵאב...

ִהֵּנה, 
סֹוף סֹוף ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן

ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻאָחר...
ֲאִני ּבֹוָכה ֵאֶליָך ֲאִבי ֲאהּוִבי:

ָּתִסיר ֶאת ַהַּמְחסֹוִמים,
ִּתְסֹלל ִלי ֶּדֶרְך ֲחָדָׁשה,

ֵהן ְׁשעֹון ַהחֹול אֹוֵזל – ְוֵאין מֹוָצא.
ַאָּבא!!!

ַאָּתה ִמְתַרֵּפק ָעַלי –
ְּכִאּלּו ֶהְחַלְפנּו ַּתְפִקיִדים.

ּוְבִלִּבי ְמַפִּכים ְּדָמעֹות, ְנָחִלים
סֹוף סֹוף ִהַּגְעִּתי ֵאֶליָך

ִמַּמֲעַמִּקים, 
ָּכל-ָּכְך ְרחֹוִקים ֲאַנְחנּו

ּוִבְפִניִמּיּוֵתנּו ּדֹוִמים.
ִאיִׁשי ַהָּיָקר ְמַזֶּכה אֹוְתָך 

ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין
ְוַאָּתה,

ִמָּמקֹום ָּכל ָּכְך ַרְך ְוָחלּוׁש
זֹוֵעק:

"ד' הּוא ָהֱאֹלִקים!!!"
ֶׁשַבע ְּפָעִמים...

ֲהֵיׁש ִקּדּוׁש ד' ָּגדֹול ִמֶּזה?
ֲהֵיׁש ֶמְרָחק ְּבֶזה ָהעֹוָלם

ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעבֹר ְּבָכזֹו ְמִהירּות?
ֲהֵיׁש ִחּבּור ָעמֹק ְוָיָקר

ֵמַהִחּבּור ַהָּפׁשּוט, ַהִּטְבִעי – ֶלֱאֹלִקים?

ֲאִבי, ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּכאן
ַהּגּוף ְּכָבר ָּדָוה, ָעֵיף, ֹלא ְמֻסָּגל

ְוַאָּתה ָּכנּוַע, 
נֹוֵתן ָלנּו ָיד,

ְואֹוֵמר ִמָּמקֹום ֲאִמִּתי:
"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ד' ֱאֹלֵקינּו,

ד' ֶאָחד!"

ְוֵאין ֵלב ֶׁשָּיכֹול ְלָהִכיל,
ְוֵאין ְּדָמעֹות ֶׁשּיּוְכלּו ִלְסּפֹג

ֶאת ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשל ַהִּנּתּוק,
ָהִרחּוק, ְוָהֲאִטימּות.

ְיהּוִדים ֲאַנְחנּו –
ְוֵיׁש ְּתהֹומֹות ֶׁשְּיכֹוִלים ְלֵהָעֵלם

ְּבֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ֱאֶמת.
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ְמֻבָּגר-ֶיֶלד
ְמֻחָּבר  ַהְּיָלִדים,  ְּכָכל  הּוא,  ּוִבי.  ַהָּצִעיר  ִּבְבִני  ִמְתּבֹוֶנֶנת  ֲאִני 
ְלָכאן ּוְלַעְכָׁשו, ְוֶזהּו ּכַֹח ָעצּום ֶׁשל ַחּיּות ְוִהְתַחְּדׁשּות – ְלִהְתמֹוֵדד 

ִעם ָּכל יֹום ֵמָחָדׁש.
ַוֲאִני –

ְּבתֹוִכי ִהְסַּתְּכלּות ְרָחָבה יֹוֵתר, ַהִּנְׁשֶעֶנת ַעל ֶיַדע ֶׁשל ָּכל ִמיֵני 
ָחְכמֹות ֱאנֹוִׁשּיֹות, ְוַגם ִהְתּבֹוְננּות ְוִיחּול ֶלָעִתיד, ַהְּמַאְפְׁשִרים ִלי 

ְלַהְמִׁשיְך ְלִהְתַחֵּנן ּוְלַצּפֹות ִליׁשּוָעה.
ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבָך, ַיִּקיִרי, ְוׁשֹוֶאֶבת ּכֹחֹות ִמִּמְצֲהלֹות ַהַּיְלדּות 
ֹלא  ְוִלְקָׁשִיים  ְלִמְגָּבלֹות  ֶׁשְּלָך  ַהְּמִהיָרה  ּוֵמַהִהְסַּתְּגלּות  ֶׁשְּלָך 
ְוַהְּתִמימּות ֶׁשְּבֵעיֶניָך  ִּגיְלָך ַהָּצִעיר  ֲאִני ַּגם ְׂשֵמָחה ַעל  ְּפׁשּוִטים. 

מּול ּגֶֹדל ַהִּנָּסיֹון.
ֲאִני יֹוַדַעת, ַיִּקיִרי, ֶׁשֵּיׁש ִלי ָהמֹון ָמה ִלְלמֹד ִמְּמָך. ֶׁשֲאִני ְצִריָכה 
ְלִהָּפֵרד ֵמַהָחְכָמה ָהֱאנֹוִׁשית ַהֻּמְגֶּבֶלת. ֲאִני ְזקּוָקה נֹוָאׁשֹות ַלַּמָּבט 
ַהְּתִמימּות  ַעל  ְׂשֵמָחה  ֲאִני  ָקָטן.  ֶהֵּׂשג  ִמָּכל  ַהָּׂשֵמַח  ַהַּיְלדּוִתי 

ְוָהֵאמּון ַהֻּמְחָלט ֶׁשֵּיׁש ְלָך ִּבי. ִמי ִיֵּתן ִויֵהא ֶזה ֶחְלִקי ִעם ֲאִבי!
ַרּבֹות  ּוְקִלּפֹות  ָהמֹון,  ִמְּמָך  לֹוֶמֶדת  ְּבִני,  ִמְּמָך,  לֹוֶמֶדת  ֲאִני 
– ְוַרִּכים  ְּפִניִמִּיים  ַחִּיים  ּוְמַאְפְׁשרֹות  ִמֶּמִּני  ִנָּגרֹות  עֹוְדפּות   ֶׁשל 

ְּכמֹו ֶׁשל ֶיֶלד...
ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבָך ּוִבי, ְוחֹוֶׁשֶבת:

ָּכְך ַּגם ֲאִני מּוְלָך, ֲאִבי. ֲאִני רֹוָאה ְמַעט ָקִדיָמה ְּבֵעיֵני ַהָּבָׂשר 
ַהְּמֻטְׁשָטׁשֹות ֶׁשִּלי –

ֶאת ַהֶּנַצח,  ֶאת  ֶרַגע  ְּבָכל  יֹוֵדַע   – ְוַקָּים  ַחי  ֶמֶלְך  ֵקל   ְוַאָּתה 
ַהּטֹוב ָהֲאִמִּתי.

ּוְבָכל זֹאת, ְּבַרֲחֶמיָך, ְּבתֹוְך ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ָּכל ַהִהְׁשַּתְלְׁשֻלּיֹות, 
ָּכל ָהְרִקיִעים – 

ֵמִאיר אֹוְרָך ַעד ֵאֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, ְמַאֵחד ְּבִמְפָּגׁש ֶנֱאָצל 
ֵּבין ַהּטֹוב ָהֲאִמִּתי ַלּטֹוב ַהֻּמְגָּבל ַהִּנְצֶּפה ְּבֵעיֵנינּו ַהְּמֻצְמָצמֹות.

ַאֲהָבְתָך  ִמְתַּגֶּלֶמת   – ֶהָעִדין  ַהִּמְפָּגׁש  ֶׁשל  ַהֶּזה,  ַּבָּמקֹום   
ַהּנֹוָרָאה.

ּוְמַמֵּלאת אֹוִתי אֶֹׁשר ָעמֹק ַעד ְּכֵאב,
אֶֹׁשר ֵמעֹוַלם ָהֱאֶמת,

אֶֹׁשר ֶׁשּנֹוֵתן ִלי ּכַֹח ַלֲעבֹר ֶאת ַהּכֹל
ִלְזחֹל ֲחׂשּוָפה ַעל ָעָפר,

ַּפְרָסאֹות –    
ְלַמַעְנָך, ֱאֹלִקים ַחִּיים!     
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ָׁשִנים, ַיִּקיִרי,
ֶׁשֲאִני ִמְתַּגְעַּגַעת ַלֲעמֹד ָׁשם, ִעָּמם, 

ְּכבּוָׁשה ּוְכנּוָעה, ַעל ַהחֹוף...
ְוִהֵּנה, ֲאהּוִבי, ְּבַיַחד, 

ִהַּגְענּו ְּבַיַחד...
ְועֹוד ַנִּגיַע, ִנְכּבֹׁש,  

ִנְכּבֹׁש ֶאת ַהחֹוף!   

ַׁשְתָקִנים ֲאַנְחנּו...
ַׁשְתָקִנים ֲאַנְחנּו,
ְּבִני ַהָּצִעיר ַוֲאִני,

ְוֵעיֵנינּו ְקרּועֹות, ּבֹוְלעֹות עֹוָלמֹות ָלעֶֹמק.
ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבֵעיֶניָך ַהְּגדֹולֹות,

ַּבְּתֵכֶלת ָהַרְך ּוַבָּירֹק ַהּגֹוֵעׁש, ַהִּנְסָער – 
ֵעת ְלָכל ַהְּיָלִדים ֻמָּתר – 

ּוְלָך ָאסּור.
ַאָּתה ֹלא אֹוֵמר ִלי ָּדָבר,

ַאְך ֵעיֶניָך ַמְצִליפֹות ִּבי, ְמַמְּלאֹות ֶאת ִלִּבי ִּבְכֵאב.
ַהְּׁשִתיָקה אֹוֶמֶרת יֹוֵתר...

ַׁשְתָקִנים ֲאַנְחנּו,
ְוַהְּׁשִתיָקה אֹוֶמֶרת יֹוֵתר.

זֹוֶכֶרת ֵאיְך ֶאֶמׁש ִהְתַּגְלֵּגל ְצחֹוְקָך ּוִמֵּלא ֶאת ַהַּנַחל. 
ָזַרְמָּת ַּבַּמִים ְלֹלא ׁשּום ַמֲעצֹוִרים...

ַהּיֹום – ַמָּבְטָך הּוא ַאֵחר. 
ַאָּתה רֹוֶצה ׁשּוב ִלְזרֹם – 
ַאְך ִמיֶׁשהּו ְּכִאּלּו אֹוֵרב...

ֲאִני מֹוִׁשיָטה ְלָך ָיד, ְּבִלי ִמִּלים.
ַאָּתה ֹלא ָזקּוק ְלִמִּלים.

ָיְדָך ְּבָיִדי, 
ְוַאָּתה ֵמִניַע ֶאת ַעְצְמָך, 

ְמַעט ְמַהֵּסס, ִנְתָמְך, ְמַפְרֵּפר– 
ַאְך ְּבֵעיֶניָך ָרצֹון ַעז ִלְחיֹות!!!

ַׁשְתָקִנים ֲאַנְחנּו,
ְּכמֹו ֲעֵצי ֶאיָקִליְּפטּוס ַעל חֹוף ַים ִּכֶּנֶרת

ְּכבּוֵׁשי ֵׁשָער, ְּכנּוִעים ְלָכל רּוַח,
ְלָכל חֹוף.
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ֲאִני עֹוֶצֶמת ֶאת ֵעיַני
ְלֶרַגע ֶׁשל ִיּׁשּוב ַהַּדַעת.

ִהְתַאֲחדּות.
ְמַאֶּתֶרת ֶאת ִזְכרֹונֹות ַהָּמֵגן.

ֲאִני יֹוַדַעת ֶׁשַהְּתׁשּובֹות ְּבתֹוִכי,
ֵיׁש ָהמֹון ָמה ַלֲעׂשֹות,

ַרק ֹלא ְלַפֵחד,
ְלַהְרִּגיׁש ְמֻחֶּבֶרת, ַׁשֶּיֶכת.

ְוִהֵּנה ֲאִני רֹוָאה אֹותֹו
ֲעַדִין ְמֻטְׁשָטׁש

ֲאָבל ַקָּים!

ַאָּתה ָּכאן ִאִּתי
ָקרֹוב ָּכל ָּכְך,

ַוֲאִני ְקַטָּנה ַוֲחלּוָׁשה
הֹוֶלֶכת ְלִאּבּוד ַמֵהר ָּכל ָּכְך...

ֶרַגע ֶׁשל ִחּבּור, ִהְתַאֲחדּות
ַוֲאַנְחנּו ׁשּוב ַעל ַהֶּגֶׁשר
ַמֶּׁשהּו ֲאִפּלּו ִהְתַרֵחב

ִהְתַעֵּצם!

ָהְרָגִעים ָהֵאֶּלה 
ַהְּמֻטְׁשָטִׁשים, ַהֹּלא ְּבטּוִחים

זֹוְרִעים ִּבי
ֵאיָמה ָוַפַחד.

"ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי"
ִהֵּנה ֲאִני ׁשּוב...
ְמַהֶּלֶכת ַּבִּמְדָּבר

ַהּכֹל ָעמּום, ֹלא ָּברּור
ִנְלָחִמים ַעל ַהַחִּיים
ַמֶּׁשהּו אֹוֵזל, ִנְגָמר
ְׁשעֹון ַהחֹול ִנְסָּדק,

ַהֵּלב ִנְרָעד
ּוֵמעֶֹמק ַהֵּלב ִנְזַעק:

ְוִדין ַאל ִּתְמַּתח!

ְּבִני ַהָּצִעיר ְמַהֵּלְך ְלִצִּדי
זֹוֵעק ְּבקֹול ַמֲחִריׁש ָאְזַנִים:

"ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי
ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 

ְוָעֵיף ְּבִלי ָמִים"!

ֵאיְך ְלָהִזין אֹותֹו?
ׁשּוב ִנְזֶעֶקת ַהְּׁשֵאָלה.

ֵּכיַצד ְלָהִזין אֹותֹו?
ֵּתן ִלי ַמְפֵּתַח ָחָדׁש!

סּוַפת חֹול זֹוָרה חֹול ְּבֵעיַני
ַוֲאִני ֹלא רֹוָאה ֶאת ַהֶּגֶׁשר.

ַאֵּיה הּוא ַהֶּגֶׁשר,
ֶּגֶׁשר ַהַחִּיים.

ֲאִבי!!!
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ֲאִני רֹוָצה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּבן ֶׁשִּלי
ְּבָמקֹום ָּבטּוַח,

ָעמֹק ְּבתֹוְך ְזרֹועֹוַתי ַהֲחסֹונֹות
ְּכמֹו ֶאת ָּכל ְיָלַדי, ְיָלֶדיָך

ּוְבִני ֶׁשִּלי!

ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְסִליחֹות.
ְׁשעֹון ַהחֹול אֹוֵזל,

ָׁשָנה ֶׁשל ַחִּיים.
ֻּכָּלנּו ְּבאֹותֹו ָמקֹום,

ֲאִמִּתי
ֹלא ָּברּור, ָעמּום,

ֹלא יֹוְדִעים.
ִמְתַחְּנִנים
ְמַׁשְּוִעים

ְלַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה,
ְלַרֲחִמים,

ה ֶׁשל ַחִּיים ְלִפסָּ
ְלַמַעְנָך ֱאֹלִקים ַחִּיים!

ִנּזֹוִנים ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה
ֲאִני ַמְׁשִּגיָחה
ָעֶליָך, ַיִּקיִרי 

ְּכֵאם ַעל עֹוָלל,
ְּכִצּפֹור ַעל ּגֹוָזל

ִּבְזכּוִכית ַמְגֶּדֶלת.

ִהֵּנה ַאָּתה 
ִנּזֹון ֵמאֶֹכל ָּבִריא, 

ׁשֹוֵמר ַעל ִהיְגֶיָנה ַנְפִׁשית
ְוָרץ ְּברֹן ִעם ְׁשַאר 

ַהְּיָלִדים.

ְּכָבר ִהְתַרַּגְלָּת
ָלֵעיַנִים ֶׁשִּלי

ַהֻּמָּנחֹות ַרּכֹות 
ַעל ָּכל ַצַעד ֶׁשְּלָך.

ְוִאם ַאָּתה ְלֶרַגע ֹלא ַמְרִּגיׁש
ַאָּתה ׁשֹוֵאל:

ִאָּמא, ַאְּת רֹוָאה אֹוִתי?

ֵּכן ַיִּקיִרי,
ַּגם ְּכֶׁשֲאִני ֵמָרחֹוק

ֵאין ִלי ֶרַגע ֶאָחד ִּבְלָעֶדיָך
ְּבתֹוְך ַהִּנָּסיֹון.

ָּכְך, ַּגם ַאָּתה, ֲאִבי, 
ַמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו

ִּבְזכּוִכית ַמְגֶּדֶלת.
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ֵאין ֶרַגע ֶאָחד 
ֶׁשַאָּתה ַמִּסית ַמָּבְטָך.

ְוִאם ְלֶרַגע ֲאַנְחנּו
ְמבָֹהִלים,
ֲאבּוִדים,
ׁשֹוֲאִלים:

ַאָּתה רֹוֶאה אֹוָתנּו, ַאָּבא?

ִמָּיד 
ַאָּתה ַמְרֶאה ָלנּו

ֶׁשַעְכָׁשו, 
ְּבָכל ֶרַגע, 

יֹוֵתר ִמָּתִמיד,
ְּבתֹוְך ַהִּנָּסיֹון,
ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון
נֹוֵתן ָלנּו ַחִּיים,

ֵמִזין אֹוָתנּו
ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה...

ַמְסלּול ִיחּוִדי
ִהֵּנה ֲאַנְחנּו, ְּבִני,

מּול ַהָּים,
יֹוְׁשִבים ַעל ַהֵּמַזח.

ַאָּתה ִמְתַּכְרֵּבל ְּבתֹוִכי
ְמַחֵּפׂש ֶנָחָמה

 מּול ַנְחׁשֹוֵלי ָהֲעָנק
ֶׁשִּכּסּו ֶאת ָּפֶניָך

ְּבחֹול ּוֶמַלח צֹוֵרב.
ֲאִני ׁשֹוֶטֶפת ֶאת ָּפֶניָך

ְּבַמִים ְמֻתִּקים
ְולֹוֶחֶׁשת ַעל ִלְּבָך 

ִמּלֹות ֶנָחָמה...
ה' ַהּטֹוב

אֹוֵהב אֹוְתָך, 
ַיְלִּדי,

הּוא ָּבַחר ְּבָך 
ְלַמְסלּול ִיחּוִדי, 

מּוָרם.
ֲאַנְחנּו ְּבַיַחד

יֹוְׁשִבים ַעל ַהֵּמַזח.
ֲעַדִין ֲחׂשּוִפים

 ְלרּוחֹות ְסָעָרה ַעּזֹות
ְלֶמַלח, חֹול

ְוַנְחׁשֹול.
ִּדְמעֹוֵתינּו זֹוְלגֹות

ְלֹלא ֲהפּוָגה, 
ִמְתַעְרְּבבֹות ְלֵיׁשּות ַאַחת...

ָלָּמה ַּדְוָקא ֲאִני?
ַאָּתה רֹוֶצה ִלְׁשאֹל אֹוִתי
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ַוֲאִני ַמִּניָחה 
ֶאְצָּבִעי ַעל ִׂשְפתֹוֶתיָך...

ִּתְרֶאה, ַיִּקיִרי,
ֶאת ַהְּיׁשּועֹות,

"ֲאִני ֶאָּלֵחם ָלֶכם –
ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון"...

ַהָּים ָנע ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר,
ְׁשאֹון ַנְחׁשֹוָליו

 ַמֲחִריׁש ָאְזַנִים,
ְורּוַח ֶׁשל ְסָתו

 ְמַלֶּטֶפת ַרּכֹות ֶאת ָּפֵנינּו,
ְמַיֶּׁשֶרת, ְמַרֶּכֶכת

ִקְמֵטי ֶהָעָבר.
ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש 

ׁשֹוַלַחת ָלעֶֹמק ַקְרֶניָה,
ַמְרָאה ָלנּו
אֶֹפק ָחָדׁש.

ַאָּתה רֹוֶאה, ַיִּקיִרי –
ֲאִני לֹוֶחֶׁשת ְלָך.

ִהֵּנה ַאָּתה צֹוֵעד 
ְּבֶדֶרְך ה',

ֹלא ְּכמֹו ָּכל ַהְּיָלִדים
 ְּבֵני ִּגיְלָך,

ַהּצֹוֲעִדים – ְמַחִּקים
ַצֲעֵדי ֲאבֹוָתם.

ַאָּתה, ַיִּקיִרי,
ְצָעֶדיָך ִיחּוִדִּיים,

ַחד ַּפֲעִמִּיים,
ְמֵלִאים ַּבֲחָויֹות

 ֶׁשל ְיׁשּוָעה ִאיִׁשית,
ֶׁשל ַּתֲעצּומֹות ֶנֶפׁש,

ֲחִׁשיָבה ַעל ַהַּתְכִלית,
ֶׁשל ְּגבּוָרה,
ֶׁשל ִאּפּוק,

ֶׁשל הֹוָדָיה.
ִנּזֹון ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה!

ַאָּתה ַמִּביט ִּבי
ְּבֵעיֶניָך ַהְּתכּולֹות

ְמֵלאֹות ַהַּמָּבע
ְוֹלא אֹוֵמר ִלי ָּדָבר...

ַּבַּלְיָלה,
ַעל ִמָּטְתָך

ֵעת ַמְלָאִכים ֵמיִטיִבים ְיצּוֲעָך
ֲאִני ַמִּביָטה ְּבָך

קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע
ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך –

ַוֲאִני יֹוַדַעת
 ֶׁשַאָּתה ַיִּקיִרי, ֲאהּוב ַנְפִׁשי,

ִמְתמֹוֵדד ְּכמֹו ֶׁשָּיכֹול ַרק 
ֶיֶלד ְיהּוִדי,

ַחָּיל ַּבֲחִזית ָהַאֲחרֹוָנה
ְּבסֹוף ַהָּגלּות, 
סֹוף ַהּדֹורֹות...

ַחָּיל ְיהּוִדי ָּפעֹוט
ֶׁשעֹוֶׂשה רֶֹׁשם ַרב
ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות!
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ָּכל ַהּיֹום
ָּכל ַהּיֹום

הֹוֶלֶכת ֵאֶליָך ְּבִני
ְמֻלֶּפֶפת ְּבָצִעיף

ְסבּוְך חּוִטים
ֶׁשל ְּדָאָגה...

ַהחֶֹרף ֵהִביא ְּבֻחּבֹו
ֶאת ְׂשִמיַכת ַהָּקָרה,

קֹר חֹוֵדר ֲעָצמֹות
ְוַאָּתה ַּבִּמְנָהָרה...

חּוַׁשי ִנְדָרִכים
ּפֹוַסַעת ֵאֶליָך ְּפִסיעֹות

ְּבַנְפִׁשי.
אּוַלי עֹוד ַהֶּגֶׁשם ֵיֵרד

ְוִלְּבָך
ִיְתַמֵּלא ִּבְדָמעֹות?

ָּכל ַהּיֹום
ִלִּבי ְּבָך ֶיְהֶּגה,

ֲהתֹוִאיל ִלְראֹות
ֶאת ָהאֶֹפק ָרָחב,

ֲהַתֲאִמין
ַּגם ַּבחֶֹׁשְך

ִיְזַרח לֹו ּכֹוָכב...?

ָּכל ַהּיֹום ְּתִפָּלִתי 
ּפֹוֶרֶסת ָעֶליָך

ֶיֶלד ֶׁשִּלי,

ְוָעִלים נֹוְׁשִרים ַּבַּׁשֶּלֶכת
ּוַמְרָאם ַהִּׁשְלִּדי

ֶׁשל ְׂשֵדַרת ָהִאיָלנֹות
ְמַמֵּלא ֶאת ִלִּבי.

ְוָעִלים נֹוְׁשִרים ְּבִקְרִּבי,
ַוֲחָלִקים ְׁשֵלִמים

ְּכֵמִהים ְלַחֵּבק אֹוְתָך,
ְּכמֹו ֶׁשָהָיה

ְּכֶׁשָהִייָת ָקָטן
ַוֲחַסר אֹוִנים,
ַאְך ָּגַדְלָּת ְּבִני

ִמְתַאֶּוה ַאָּתה ָלֵצאת ַלֶּמְרָחב...

ַּגם ַהּיֹום, 
רֹוָאה ְּבֵעיֶניָך
ָים ִמְׁשּתֹוֵלל
ּוַבת ְצחֹוק.

ְוֵאיְך ְּכֶׁשָהִייָת ָקָטן
ִחּיּוְך ֹלא ָיכְֹלָּת ִלְמחֹק.

ְוִהֵּנה ָּגַדְלָּת,
ּוִמְּלַמְעָלה

ָעַלי ִהְּנָך ַמִּביט
ְּכִאּלּו ֵאין ָּבעֹוָלם ָאָדם
ֶׁשאֹוְתָך יּוַכל ְלַמֵּלא...

ַוֲאִני ָּכל ָּכְך ְקרֹוָבה
ְוָכל ָּכְך ְרחֹוָקה,

ִנְכֶסֶפת ּוְמִעיָקה.

אּוַלי זֹו ַהָּפגּות ֶׁשְּלָך
צֹוֶעֶקת ָעמֹק

ִעם ַהְּסָתו,
ָלׁשּוב ֶאל ָהֶרֶחם.

ֻּכָּלנּו ְלִעִּתים ְּכֵמִהים
ְוַאָּתה ְּבִני

ֲהִתְגַּדל? ֲהתֹאַהב?
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ִנְפָרדּות
ַּבֶּמְרָחב

ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלְּזַמן
יֹוַדַעת אֹוְתָך ְּבִני

ֶׁשִּלְּבָך ָעׂשּוי ֵמֲאָבִנים טֹובֹות.
יֹוַדַעת

ֶׁשַּגם ְּכֶׁשַהַּלְיָלה ָאֵפל
ְמַמְלֵמל ַאָּתה ְּתִפּלֹוֶתיָך

ְּבִכּסּוִפים ּוְדָמעֹות...

ְוֵאיְך ַאְרִחיב ַהְּמָכל
ְוֵיׁש ָיִמים ֶׁשִּנְדֶמה

ֶׁשָּפִריְך ַאָּתה
ְוִלְּבָך

ִנְׁשָּבר ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים,
ּוְדָמעֹות רֹוְתחֹות

ְמַמְּלאֹות ֶאת ִלִּבי.

ְוֵאיְך אּוַכל ְלַהֲחִזיק
ְוֵיׁש ָיִמים

ֶׁשִּנְכָסף ַאָּתה ֶאל ַהָּים,
ְוֵאיִני ְּבטּוָחה 

ֶׁשָּתׁשּוב ִּבְׁשֵלמּות...
אּוַלי ִיְתַּפְּזרּו ֲאָבֶניָך

ְלַאְלֵפי ְרִסיִסים
ְוֵכיַצד ֶאָּׂשא ְוַאִּביט ְּבֵעיֶניָך?

ְויֹוַדַעת ָעמֹק ְּבִקְרִּבי
ֶׁשִהִּגיָעה ָהֵעת ְלַׁשְחֵרר,

ְלַהְרּפֹות

ּוְלִהְתַמֵּלא ְּבֵאמּון.
ָהֵאמּון הּוא ֶׁשַּיְגִּדיל ּכֲֹחָך

ְלַהֲחִזיק
ְוִלְבטַֹח

ַּבְּנִתיבֹות ַהְּמִאיִרים.

ִמְתַּבֵּגר ַאָּתה
ֶיֶלד ֶׁשִּלי,

ְוַהְּדָרִכים ִנְפָּתלֹות
ְוַהַּמָּבט ְלִעִּתים ָעמּום,

ְוֵאין ַאָּתה עֹוד ֶיֶלד ָקָטן
ַהִּמְתַנֵחם ְּבִחּבּוק...

ְוָעַלי ְלַהֲחִזיק ִּבְגבּוָרה
ֶאת ְׁשָבַרי

ֶׁשֹּלא ֻיְׁשְלכּו ָעֶליָך
ִּכי ִמְתַחֵּזק ַאָּתה ְוָגֵדל,

ּוִמְׁשּתֹוֶקֶקת ֲאִני ִלְהיֹות ִלְמָכל.
ִּבְדָמעֹות ַמְגִּדיָלה אֹותֹו ָּכל ַלְיָלה

ִנְמַּתַחת ַעד ְּכֵאב!

ִמי ָאַמר ֶׁשַהֵּלָדה ִמְתַרֶחֶׁשת ַּפַעם ַּבַחִּיים?
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפָעִמים

ָיַלְדִּתי אֹוְתָך ְּבִני,
ְוִהֵּנה 

ֵאיְנָך עֹוד ָזקּוק ִלי
ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן.

ִמְׁשּתֹוֵקק ַאָּתה ְלַמָּבט ְמֻמָּקד
ֶׁשל ֵאמּון,
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ַלֲאִמיָרה ְּבטּוָחה ְמַׁשְחֶרֶרת
ְּבָמה ֶׁשִּתְהֶיה!

ֲאִני ְּכָבר ִּכְמַעט ָׂשם...
ְּבִני,

עֹוד ְקָצת ְוַנִּגיַע
ְוִתְהֶיה עֹוד ִנְפָרדּות.

ָּפַני ְמִאירֹות
ְּבאֹור ֶׁשל ְמֵלאּות,

ֶזה ָהָיה ַמָּסע ְמָפֵרְך!

ׁשּוב נֹוַלְדָּת ְּבִני,
ַוֲאִני ְמַוֶּסֶתת ֶאת ֶחְרדֹוַתי,

ְונֹוֶלֶדת ַּגם!

 "שמרני כאישון בת עין
בצל כנפיך תסתירני"
)תהילים יז, ח(

הטיפול האינטרסובייקטיבי
המגע בתוך היחסים

מעורר חלקים עמוקים רדומים
וגלומה בו האפשרות

למסע תוך אישי, מסע של קרחונים במצולות ים.

החוויה של טרנספורמציה רגשית
עשויה להתרחש בטיפול
וגם בקבוצות ההכשרה

הרגעים הניצחיים האלה שחלקים רדומים שבים להיות בחיות
שחלקים מתים מתעוררים לחיים

שעולם שלם נראה מחדש
באור זוהר המייצר משמעויות וחוויות 

חדשות ועמוקות יותר
גורם לאושר אינסופי....
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ְוַאֲחֵרי ַהֲחֵׁשָכה
ְוַאֲחֵרי ַהֲחֵׁשָכה

ָּבא ַהּבֶֹקר.
ֶּגֶׁשם ָּדַפק ַעל ַחּלֹוִני,

ִטֵהר ֶאת ַהֲהָוָיה.
ֵריחֹות ְמַׁשְּכִרים

ֶׁשל ַחּיּות
ִמְּלאּו ֶאת ָּכל ֵיׁשּוִתי.
ֹלא ִחיצֹוִנית ַהֲחָוָיה 

ִּכי ִאם ְּפִניִמית,
ְטהֹוָרה,
ֲחָדָׁשה,

ַזָּכה.

ַמֶּׁשהּו ִנְרַּגע ְּבתֹוִכי,
ִהְתַחֵּזק,

ִאְפֵׁשר ִלי ְּתנּוָעה ֲחָדָׁשה,
ְצִמיָחה ִמָּמקֹום ֹלא ֻמָּכר.

ִמְתּבֹוֶנֶנת ַּבָּמקֹום ַהֶּזה,
ְוִנְמֵלאת ְּבָרצֹון ָעְצָמִתי

ְלַקֵּים:
"ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש"!

ְּכֶׁשִהְרֵּפיִתי
ְוַעְכָׁשו

ְּכֶׁשִהְרֵּפיִתי
ִמַּתְעּתּוֵעי ַהְּׁשִליָטה,

ִמִּדְמיֹונֹות ֱהיֹוִתי ֲחָזָקה...
ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשְּמַדֶּמֶמת

ִׁשְלַית ֲהָגנֹוַתי
ָזִכיִתי ְלַהְרִּגיׁש

ֲחׂשּוָפה ְוִנְזֶקֶקת,
ֲחבּוָטה ְוִנְרֶעֶדת.

ְּתִפּלֹוַתי
"ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו",

ְּכמֹוֶנה ָמעֹות.
ִמּלֹוַתי ְמֻדָּיקֹות,
ִּדְמעֹוַתי ַזּכֹות...

ַהֵאין זֹו ְּכִמיָהתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי?
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ָנַגְעָּת ִּבי
ָנַגְעָּת ִּבי

ִּבְמקֹומֹות ֲחבּוִיים,
ְמֻכִּסים,
ַחָּלִׁשים.

ֵהַסְרָּת ֵמָעַלי
ֲחִליַפת ַהָּמֵגן,
ַקְסַּדת ַהחֶֹזק,

ֲאִזיַקי.
ְּבתֹוִכי

ּגֹוֲעִׁשים
ַנְפּתּוֵלי ַיְלדּוִתי,
ִיּסּוֵרי ְּבִדידּוִתי,

ְרצֹוִני ַהָּכמּוס
ִלְהיֹות ַיְלָּדה טֹוָבה...

זֹוֶכֶרת
ִהְתַרְּסקּוִתי ְּבָכְתֵלי עֹוָלִמי ַהַּצר,

ִחּפּוִׂשי ָהַעז ַאֲחֵרי ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּיִכיל,
ְּכִמיָהִתי ְלאֶֹזן ַקֶּׁשֶבת,

ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשִּיְרֶאה אֹוִתי ְּבַעְצִמי.

ְּתהֹומֹות ֶׁשל ְּכֵאב
ִנְקִוים ִמִּלִּבי.

ִמְתַנְּקִזים,
ְמַטֲהִרים,

ְמַאְפְׁשִרים
ְזִריָמה ֲחָדָׁשה ֶׁשל ֲאִויר.

ְׁשקּוָעה
ִּבְתנּוָחה ֻעָּבִרית,
ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות,
ִּבְתנּועֹות ְקַטּנֹות.

ִמְתַרֶּפֶקת
ַעל ָּדְפנֹות ַרֲחֶמיָך,

ְמַׁשַּוַעת
ְלָמקֹום ֵמִכיל.

ְוַגם ַעְכָׁשו
ְוַגם ַעְכָׁשו

ְּכֶׁשָּיֵבׁש ְוָחסּום
זֹוֶכֶרת

ֶאת ַהַּנַחל ַהּזֹוֵרם,
ַהָּקסּום.

ִנְמֵלאת ַּבֲחָוָיה,
ֶׁשל ֶׁשַפע

ְלֹלא ְּגבּול,
ִמְׁשּתֹוֶקֶקת

ְלַמָּגע
ְלעֶֹמק, ְלָעְצָמה.

ִנְזֶּכֶרת
ָּבֵעִצים ַהְּתִמיִרים

ַעד ָׁשַמִים,
ְּבָירֹק ַעד

ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאינֹו ָחֵסר ַמִים.
ַּבַחּיּות ַהִּנֶּבֶטת ִמָּכל ַצד,
ְּתחּוָׁשה ֶׁשֵאין ַמְחסֹור, בַּ

ֵיׁש ֶׁשַפע ְלָכל ֶאָחד.

ּוְבָכל זֹאת,
ָהָיה ָׁשם ֶּגַזע ָּכרּות

ְוֵעץ ִּבְמצּוָקה,
ֶׁשֶאת ַעְצמֹו ֹלא ָמָצא...

ּוְבִלִּבי ֵיׁש ַיְלָּדה
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ֶׁשָּכל ַהְּזַמן זֹוֶעֶקת,
ְורֹוָצה,

ּוְלִעִּתים ֵאין ׁשֹוֵמַע,
ְוִלְפָעִמים ֵאין רֹוֶאה,

ְוֵיׁש ֵלב ֶׁשִּמְתַּפֵּקַע
ְוֵאין ִמי ֶׁשָּיִכיל.

ְוַגם ְּכֶׁשָּכל ָּכְך ּכֹוֵאב,
ְוֵיׁש ְּבִדידּות נֹוָרָאה

ְוָחָלל ָּפנּוי –
יֹוַדַעת ָלעֶֹמק

ֶׁשֶּזה ֶמְרָחב ָסלּול ֲעבּורי.

ְלִגּדּול
ָעמֹק ּוְפִניִמי,

ֵאֶליָך,
ֶׁשּיֹוֵדַע

ֶׁשַרק ָּכְך, ַרק ָּכְך,
ֶּבֱאֶמת ֶאְצַמח,

ְוֶאְהֶיה ֵחֶלק ִמְּפֻעָּלְתָך –
ּוְבָכל זֹאת: ֲאִני.

ִאָּמא
זֹוֶכֶרת ְּכִמיָהֵתְך

ְלִאָּמא,
ּבֹוָכה ִנְצִחית

ֶאת ַיְתמּוֵתְך...
ְּבתֹוְך ִקירֹות

ֶאל מּול ַחּלֹון,
ַרק ִאָּמא.

ִּכּסּוִפים ְלִאָּמא
ַוֲעבּוִרי ֵאיֵנְך.

ִאָּמא,
ִאִּמי ַהְּיתֹוָמה,
ֵאיְך ְּבַיְתמּוֵתְך
ֵהיַנְקְּת אֹוִתי,

ִהְׁשַאְרְּת אֹוִתי
ּכֹה ְמַצָּפה

ְלַהְצִליַח ְוִלְהיֹות
ָלְך ַמְתִאיָמה.

הֹוי,
עֹוד ָארְֹך ַהַּמָּסע.

ָמַתי ַאִּגיַע,
ֹלא ֵאַדע.

רֹוָצה אֹוָתְך ְּכָבר ְלָהִזין,
רֹוָצה ִלְהיֹות, ְלַהֲאִזין.

ְוֹלא ִהְצַלְחִּתי ָּבְך
ְּבָיַדי ָהְרִגיׁשֹות ָלַגַעת,

ֹלא ָהִיית ִלי ִאָּמא,
ֹלא ָהִייִתי ַּבת!
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ִאָּמא ֶׁשִּלי
ָּכל ָּכְך ָרִצית
ֶׁשִּתְהֶיה ָלְך

ִאָּמא,
ַּבת.

ָרִאית ַּבֲחלֹוֵמְך ְּדמּוָתן,
ִהְמַּתְנְּת,

ִמן ַהַחּלֹון ֵהַעְפְּת ַמָּבט.

ּוְכֶׁשָּבאִתי ֵאַלִיְך
ְוֵעיַני ּבֹוְרקֹות ַאֲהָבה,

ְוָיַדי ַהְּקַטּנֹות
מּוָׁשטֹות ַעד ָׁשַמִים,

ָהָיה ֶזה ֲעבּוֵרְך
ּתֹוְבָעִני

ְוֹלא מּוָבן.

ִאָּמא,
ֲאָבל ָּכל ָּכְך ָרִציִתי

ֶׁשִּתְׂשְמִחי.
ִהְתַאַּמְצִּתי
ְוֹלא ָרִאית.

ָמַתְחִּתי ָּכל ֻּכִּלי
ְּכֵדי ְלַוֵּתר,

ּוְכֶׁשֹּלא ִהְצַלְחִּתי
ׁשּוב ָהָיה ֶזה

ֲעבּוֵרְך ּכֹה ְמַאְכֵזב.

ִאָּמא,
ֲאָבל ַּתִּביִטי ִּבי,

ִּבי ְּבַעְצִמי,
ְּבֵעיַנִים ְּפנּויֹות

ִמְּפִרי ֲחלֹומֹוַתִיְך.
ִזְכִרי

ֶׁשַאְּת ָהִאָּמא,
ְוַהַּיְלָּדה ֶׁשִּבי

נֹוְתָרה ָּכל ָּכְך ְלַבד,
ּוְבתֹוָכּה ְּכִמיָהה

ְלַמָּבֵטְך,
ְלָיד.
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ֲאִני
ֲאִני

חֹוָוה אֹוְתָך
ֶּגֶׁשם,

חֹוֵדר ֶאת
ַהּתֹוָדָעה ֶׁשִּלי

ִּבְבׂשֹוָרְתָך ַהַּזָּכה.
ֲאִני

חֹוָוה אֹוְתָך
ֶּגֶׁשם,

ְמַטֵהר ֶאת ִלִּבי
ְּבֶׁשַפע ּוְבָרָכה.

ֲאִני 
חֹוָוה אֹוְתָך

ֶּגֶׁשם,
ּדֹוֵפק ַעל ַחּלֹוִני,
ְמעֹוֵרר ֵמֶחְביֹון

ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּבי.

רֹוָצה ַלֲעמֹד
ֲחׂשּוָפה ַּבֶּמְרָחב,

ּוְלַהְרִּגיְׁשָך ַעל ָּפַני,
ַּבְּזִריָמה ַהּזֹו

ַהְּמַלֶּטֶפת,
ַהּפֹוַתַחת,

ַהְּמַאְפֶׁשֶרת
ִלְנׁשֹם ְּבִלי ְּגבּול.

ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ַּגם
ָלרּוץ ִּבְׁשָאגֹות

ֶׁשל ָאִסיר ְמֻׁשְחָרר,
ּוְלַהְרִּגיְׁשָך
ַמְצִליף ִּבי

ְּבָכל ּכֹחֹוֶתיָך,
ַעד ֶׁשֵאַדע
ְּבָכל ַנְפִׁשי,
ְּבָכל ּגּוִפי,

ַעד ְּכלֹות רּוִחי,
ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך

ְּבָכל ֶרַגע ָנתּון.
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ְּכֶׁשֶּנֱחצּו ַהָּקִוים
ָהָיה ֶזה ְּבֵנר ְרִביִעי ֶׁשל ֲחֻנָּכה,

ְלֹלא ָּכל ֲהָכָנה ֻמְקֶּדֶמת.
ָּבְרָגִעים ֶׁשָּבֶהם ֲאִני ְמַנָּסה

ַלֲחפֹן ֶאת ִרּבּוי ָהאֹור
ּוְלהֹוִריד ְיׁשּועֹות ְקַטּנֹות ּוְגדֹולֹות

ֶאל ֵּביִתי,
ְּדָרָמה ִמּסּוג ַאֵחר ִהְתַרֲחָׁשה

ְּבֵביָתּה ֶׁשל ֲחֶבְרִּתי ָהֲאהּוָבה ָעַלי ְּכַנְפִׁשי.
ֵעת ִהְרִּגיָׁשה עֹוָלמֹות ִמְתַרְּסִקים,

ְוִנְדֶמה ֶׁשְּמַאֶּבֶדת ִהיא ֶאת ַאֲחִרית
ָהֵאמּון ָּבעֹוָלם.

ֲחדּוַרת ְׁשִליחּות ָׁשַאְטִּתי ַּבְּדָרִכים ָצפֹוָנה
ְמֵלַאת ֱאמּוָנה

ֶׁשאּוַכל ְלָהִפיַח ָּבּה רּוַח ַחִּיים,
ַאְך ַהַּצו ְּכָבר ֶנְחַּתם,

ְוַהִּמְפָּגׁש ִעם ָהֲעָלָטה ּוְתהֹומֹות ַהְּכֵאב
ֶׁשִּפְעְּפעּו ְלֹלא ֲהפּוָגה

הֹוִתירּו ִּבי חֹוָתם ָעמֹק ְלָכל ַהַחִּיים.

ָאַסְפִּתי ֶאת ָּכל ָהאֹור ֶׁשָאַגְרִּתי ְּבתֹוִכי
ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחַּיי,

ְוִהְסַּתַעְרִּתי ַעל ַהֶּנֶפׁש ָהֲאבּוָדה
ַההֹוֶלֶכת ְוֶנֱעֶלֶמת,
הֹוֶלֶכת ּוִמְתַנֶּתֶקת

ֵמַהָּיַדִים ַהּמּוָׁשטֹות ְלֶעְבָרה.
ִהיא ָרֲאָתה אֹוִתי.

ָרֲאָתה ֶאת ָהאֹור ֶׁשִּלי,

ֶאת ָהָרצֹון ָהַעז
ָלַגַעת ָּבּה.

ְוָנְתָנה ִלי ְרׁשּות ְלַחְלֵחל ַאט ַאט ְלַנְפָׁשּה,
ַאְך ָנְצָרה ֶזה ָהָרז

ֵּביֵנינּו,
ִּכי ִעם ָהעֹוָלם

ָהיּו ָלּה ֶחְׁשּבֹונֹות ֲאֵחִרים.
ַמֶּׁשהּו ָּכל ָּכְך ָעמֹק ִנְסַּדק.

ַהְּגֵזָרה ֶנְחְּתָמה,
ְוִנְדֶמה ְּכִאּלּו ָהֱאנֹוׁשּות ֻּכָּלּה

ֶנְחְרָדה, ֶנֶאְטָמה
ֵהִקיָאה ִמּתֹוָכּה

ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ַהֹּלא ָּברּור
ַהְּמֻטְׁשָטׁש,
ַהְּמֻעְרָּבב,

ַהֶּנֱאָנק.
ְוהֹוִציָאה ַצו,

ַצו ַהּמֹוִליְך ְלעֹוָלם ֶׁשּבֹו
ַהֻחִּקים ֲאֵחִרים,

ַהְּדָלתֹות ְסגּורֹות,
ָעבֹות,

ְמֻנָּכרֹות,
ְוַהַּמָּבע ֶנֱעָלם ִמן ַהָּפִנים.

ִנַּצְבִּתי מּול ַׁשַער ָהֶאֶבן
ַהַּמִּתיׁש ַהֶּזה,

ְּכֶׁשָּדִמי אֹוֵזל ִּבְמִהירּות ִׂשיא,
ְוֵאיִני יֹוַדַעת ִאם ֶאְזֶּכה

ִלְראֹות אֹוָתּה ׁשּוב
ַּבֶּמְרָחב ַהָּנִדיר ֶׁשָּלנּו,

ָהִאיְנִטיִמי, ָהאֹוֶתְנִטי, ַהְּמַגֵּדל.
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ְלֶפַתע,
ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ְּתהֹומֹות ַהַּצַער ֶׁשָּלּה,

ֵעת ִנְנַעל ַהַּׁשַער,
ַוֲאָבָניו ֹלא ִאְפְׁשרּו ֲאִפּלּו ַמָּבט...

"ְּבָמקֹום ֶׁשַהְּדָלתֹות ְסגּורֹות"
קֹוִרים ְּפָׁשִעים,

ָנַאְקִּתי ְלֶעְברֹו ֶׁשל ִאיִׁשי.
ְוהּוא ִהְנֵהן ֲחִריִׁשית,

ּוְבִפיו ֵאין ֶנָחָמה.

חֶֹסר ְמנּוָחה נֹוָרִאי
ִהְטִריף אֹוִתי

ֵמָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ִנְסַּגר ַהַּׁשַער ַהּנֹוָרא,
ַוֲחֶבְרִּתי ָּפְסָעה נּוגֹות

ֶאל ַהֹּלא נֹוָדע,
ְלפּוָתה ַּבֲחָרָדה

ֵמָהעֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש,
ְויֹוֵתר ִמָּכְך

ְמבֶֹעֶתת
ִמָּמה ֶׁשֶּבֱאֶמת ָקָרה.

ֹלא אּוַכל ִלְהיֹות ַּבָּמקֹום
ַהּכֹוֵאב, ַהַּמְסִעיר ְוַהְּמַרֵּסק,

ֹלא אּוַכל ְלַהְׁשִלים
ִעם ָמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש

ְּכֶׁשְּבִלִּבי ּתֹוָבָנה ֲעֻמָּקה,
ֶׁשְּבָמקֹום ּבֹו ֶנְחצּו ַהַּקִּוים

ָאַבד ָהֵאמּון,
ִנְפַּגע ַהֶּצֶלם,

ֵיׁש ָלֵתת ֶׁשַפע ֶׁשל
ִּתְקָוה, ֱאנֹוִׁשּיּות, ֵאמּון,

ְוָכל ָמקֹום ַאֵחר הּוא ְּפִציָעה ָקָׁשה
ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַכח,
ֶׁשֹּלא ֵּתָרֵפא,
ֶׁשֹּלא ִּתָּסַלח.

"ִמי ָחָצה ֶאת ַהַּקִּוים?"
ֲאִני זֹוֶעֶקת ִמְּתהֹומֹות ִלִּבי,

ַמּדּוַע ִהְסַּתֲערּו ּוָפְלׁשּו
ְלֶנֶפׁש ְּתׁשּוָׁשה ַוֲאבּוָדה

ִּבְכָפפֹות ְמֻחְסָּפסֹות 
ְוֵלב ֶׁשל ֶאֶבן?

ִמי יּוַכל ְלָהִׁשיב?
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ַיְלָּדה ֶׁשִּלי
ַהּבֶֹקר

ַּבְּזַמן ֶׁשִהְתּבֹוַנְנִּתי 
ַּב"ְּׁשִביל ַהִּנְסָּתר"

ֶאל ַהָּואִדי,
ַּבְּׁשִביל ֶׁשּקֹוֵרא ִלי
ְּבָיִמים ֶׁשל ִחּבּור,

ִנְזַּכְרִּתי ְּבֶעְרָּגה
ַּבֲחָוָיה ַהּזֹו

ָהֲעֻמָּקה,
ַהַּמְרִעיָדה,
ַהְּמֻגֶּבֶׁשת...

ַאְּת ׁשֹוַמַעת אֹוִתי,
ַיְלָּדה ֶׁשִּלי,

ַּתְקִׁשיִבי,
ֵאַלִיְך ֲאִני ּפֹוָנה:

ַהּיֹום ַהֶּזה
ֶׁשהֹוַׁשְטִּתי ָלְך ֶאת ָיִדי

ּוָבאת ֵאַלי ִּבְזרֹועֹות ְּפתּוחֹות
ְּבִלי ׁשּום ַמֲעצֹוִרים

ְוָהַפְכנּו ַאַחת...

ַהּיֹום ַהֶּזה,
ֶׁשּבֹו ִהְתמֹוְססּו חֹומֹות

ֶׁשל ַּבְרֶזל, חֹול ָוֶאֶבן,
ִנְרְּגעּו ְּכֵאִבים
הּוַסר ַהָּמָסְך,

ָהִרחּוק,
ַהִּנּכּור,

ְוִהְרַּגְׁשנּו זֹו ֶאת זֹו
ַּבֲחָוָיה ְמֻׁשֶּתֶפת –

ָּגַרם ִלי אֶֹׁשר
ֶׁשֵאין לֹו ִמִּלים...

אּוַלי, אּוַלי ְּכמֹו
ְׁשֵני ָהֵעִצים

ֶׁשִּזִהיִתי ְּבַמָּבִטי,
ִנְכָסִפים

ְלַׁשֵּלב ְזרֹועֹוֵתיֶהם
ְּבִכּסּוִפים נֹוָרִאִּיים,

ִנְדֶמה ֶׁשַעְנֵפיֶהם צֹוְמִחים,
ִמְתּכֹוְנִנים

 ְּכָבר ָׁשִנים,
ּוְלֶפַתע

ַמָּגע רֹוֵטט
ְוָיד!

ַאֲהָבה, 
ַאְחדּות,

ִהְתַמְּזגּות,
ֶאָחד...

ָמה נֹוָרִאים 
ְרָגִעים ֵאֶּלה.

ָמה צֹוֵרב ִזְכרֹון ַהְּפֵרָדה,
ַהִּנּכּור,

חֶֹסר ַהְּׁשֵלמּות
ְּבתֹוֵכְך.

ַעד ַּכָּמה ַאִּדיָרה
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ּוְמַרֶּגֶׁשת
ָעְצַמת ַהִחּבּור,

ָהַאֲהָבה,
ַהֶּנָחָמה.

זו עֹוד ַמָּתָנה ֶׁשִּקַּבְלִּתי
ְּבִׂשיַח ָעמֹק ִעם ּבֹוְרִאי,

ְּבִהְתּבֹוְדדּוִתי.

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ָׁשִנים,
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ּדֹורֹות,

ִּכּסּוִפים נֹוָרִאים,
ְנָאקֹות ּוְמקֹומֹות ֹלא מּוָכִלים.

ַעד ֶׁשָּמָצאִתי אֹותֹו, 
ֶאת ָהַרב ֶׁשִּלי

ֶׁשָעַזר ִלי סֹוף סֹוף
ָלַגַעת ַּבְּבִדידּות ֶׁשְּבתֹוִכי.

ְלָהִסיר ַהִּנּכּור
ַהִּבְלִּתי ִנְסָּבל ֶׁשִּבי,

ּוְלַהְתִחיל ָלנּוַע,
ַאַחת

ְלַמַען ֱאֹלִקים ַחִּיים!

ָהְראּות ַהַחָּדה ְּביֹוֵתר
ֲאִני ּפֹוַסַעת ַּבְּׁשִביל,

ַעל מֹוְרדֹות ָהָהר.
ַמְׁשִקיָפה ַעל ַהִּפְסָּגה ַהֻּמְׁשֶלֶגת,

ַהּזֹוֶהֶרת ְּבזַֹהר ַקְרֵני ַחָּמה.
ַמֶּׁשהּו ָנִעים ִלי ַּבֶּמְרָחב ַהֶּזה...

ְלֶפַתע ֲאִני ַמִּגיָעה ָלַׁשַער.
ַׁשַער ְּגַדל ְמַמִּדים,

ָסגּור ּוְמסָֹרג.
ֵאין ִלי ַמֲעָבר.

ֲאִני ַמִּביָטה ַלְּצָדִדים,
ּוֻמְפַּתַעת ְלַגּלֹות ֶאת...

ִאָּמא ֶׁשִּלי.
ִאִּמי יֹוַלְדִּתי,

ִאִּמי ָהֲאהּוָבה!

ֲאִני צֹוָפה ָּבּה ֵמָרחֹוק:
ִהיא ְקַטַּנת ְמַמִּדים,

ֹלא ֻמֶּׂשֶגת.
ֲאִני ְמַנָּסה ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה,

ְלהֹוִׁשיט ָלּה ָיד,
ְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ַמְפֵּתַח ַלַּׁשַער...

ּוְלֶפַתע ִהיא הֹוֶפֶכת ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה.
ַמֶּׁשהּו ַּבְּמַמִּדים ֶׁשָּלּה,

הֹוֵפְך ֲחַסר ְׁשִליָטה.
ִהיא ִמְׁשַּתֶּלֶטת, חֹוֶדֶרת ְלָכל ַהֶּמְרָחב,

ֵאין ִלי ִּבְכָלל ָמקֹום!
ֲאִני נֹוֶׁשֶמת ַמֵהר

ְּכֵדי ִלְהיֹות ְּבטּוָחה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲאִויר,
ִמְתַּכֶּנֶסת ְּפִניָמה,
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ְוזֹוֶכֶרת ֵאיְך ִהְקַטְנִּתי אֹוָתּה ְּבתֹוִכי.
ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ָּבּה:

ִּבְתהֹומֹות ָהַאֲהָבה ֶׁשָּלּה,
ַּבֲחָסִכים ֶׁשָּלּה,

ַּבְּמַעט ֶׁשִהיא ִּבְּקָׁשה ִמֶּמִּני...
ְוׁשּוב מֹוִׁשיָטה ָלּה ָיד.

ּתֹוְך ְּכֵדי ַההֹוָׁשָטה
ִהיא ְמַקֶּבֶלת ְמַמִּדים ִטְבִעִּיים.

ַהּטֹוב ֶׁשָּלנּו ִנְפָּגׁש,
ְוֶׁשַפע ָעצּום יֹוֵרד ִמְּלַמְעָלה:

ַהִּמְׁשעֹול ִמְתַמֵּלא ְּפָרִחים ַעֵּזי ְּגָוִנים,
ַהִּפְסָּגה ָהעֹוָטה ָלָבן ַצח,

ִנְרֵאית ְלֶפַתע ְקרֹוָבה,
ּוְלֹלא ָּכל ַמְפֵּתַח –

ַהַּׁשַער ִנְפָּתח!   
ֲאַנְחנּו ִנְכָנסֹות ַיַחד,

ַאְך ָּכל ַאַחת ּפֹוַסַעת ְלַדְרָּכּה.
ִהיא ְמִביָנה ֶׁשָעַלי ָלֶלֶכת ְלַדְרִּכי.

ָהְרָגִעים ָהֵאֶּלה נֹוְתִנים ִלי ּכַֹח
ְלָכל ַהַחִּיים.

ִקַּבְלְּת אֹוִתי, ִאָּמא,
ִּבְמֹלא ַהַּפְׁשטּות ְוָהַאֲהָבה,

ּוִלְׁשֵּתינּו ָהָיה ָּברּור
ֶׁשֵּיׁש ְנֻקּדֹות ִמְפָּגׁש,

ַאְך ַהֶּדֶרְך ַחֶּיֶבת ְלִהְתַּפֵּצל.

ֵיׁש ַהְפָרדֹות,
ֵיׁש ְלַבִּדּיּות,
ֵיׁש ְצִמיָחה.

ֲאִני ּפֹוַסַעת ִּבְפִסיעֹות ַקּלֹות,
ְמַפֶּזֶזת ְּבָצֳהלֹות ִׂשְמָחה

ֹלא ְמֻוָּסתֹות.
ּוְלֶפַתע, עֹוד ַׁשַער!

ַהַּפַעם ֶזהּו ַׁשַער ֶׁשל ֶאֶבן,
ֹלא ִנָּתן ְלַהִּביט ֶּדֶרְך סֹוָרָגיו.

ֵיׁש ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ֲאִטימּות ֻמְחֶלֶטת.
ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת אֹוָתְך נֹוָאׁשֹות,

ְורֹוָאה אֹוָתְך ֶנֱאֶבֶקת ָעמֹק ְּבתֹוְך ַהְּסַבְך.
מּוִלי ַהִּפְסָּגה ַהּזֹוֶהֶרת,

ְוַאְּת רֹוָאה ַרק ְסַבְך ֵעִצים ְוַדְרַּדר...
ָעִבים ֲעצּוֵמי ְמַמִּדים ִמְתָקְרִבים ְלֶעְבִרי,

ּוְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל ַהֶּמְרָחב.
ָהֲאִויר ַאט ַאט ִמַּדְלֵּדל

ַוֲאִני צֹוֶעֶקת ִמְּתהֹומֹות ִלִּבי:
"ׁשּוָבה ד', ַעד ָמָתי?"

"הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך" - - -
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך ִמְתַּפֶּתֶלת,

ַאְך ַאְּת ֹלא רֹוָאה אֹוִתי.
ֲאִני צֹוֶעֶקת ָלְך,

ַמְׁשִליָכה ְלֶעְבֵרְך ֶחֶבל –
ְוַאְּת ֹלא ׁשֹוַמַעת...

ֶחְבֵלי ָמֶות אֹוְפִפים אֹוִתי,
ֲחָלִקים ְׁשֵלִמים ְּבתֹוִכי ִנְקָרִעים, ִנְׁשָּבִרים...

ַהֶּמְרָחב ֶׁשִּלי הֹוֵלְך ּוִמְצַטְמֵצם,
ִּכְמַעט ְוֵאין ִלי ָמקֹום.
ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ַלֲעמֹד,

ְּבקִֹׁשי ָלֶׁשֶבת...
ֲאִני ְמַׁשֶּלֶבת ֶאת ָיַדי

ִּבְתנּוָעה ֶׁשל ִהְסַּתְּגרּות ְּבתֹוְך ַעְצִמי.
ַהְּכֵאב נֹוָרִאי, ִּבְלִּתי ִנְסָּבל –

ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך,
ְוֹלא ְמֻסֶּגֶלת ְלִהְתַקֵּדם ֲאִפּלּו ַצַעד ֶאָחד.
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ַאְּת ַמְגִּדיָרה אֹוִתי.
ַאף ֶׁשִּנְדֶמה ִלי

ֶׁשָּבַחְרִּתי ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת –
ֲחָבִלים ֲעֻבִּתים לֹוְפִתים אֹוִתי,

ְמַקְּבִעים אֹוִתי ְלָמקֹום ָחׁשּוְך, ָאֵפל.
ַמר ִלי,

ֲאָבל ָּכאן ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְנׁשֹם,
ַלְמרֹות ַהְּיִדיָעה ֶׁשָּנַטְׁשִּתי אֹוָתְך.
ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא רֹוָאה ֶאת ַהַּׁשַער.

זֹוֶכֶרת ֶאת ַהֲחָוָיה ֶׁשל ַמְרֵאהּו ָהָאטּום,
ֲאָבל ֹלא ְמַנָּסה ְלִהְתמֹוֵדד 

ׁשּוב, מּולֹו.
ֲאִני ִאָּתְך, ַמָּמׁש ְּבתֹוֵכְך,
ְוַאְּת ֹלא ַמְרִּגיָׁשה אֹוִתי.

ֲאִני ָחָׁשה ָלעֶֹמק ֶאת ִסְבֵלְך,
ַאְך ֹלא מֹוָחה ֶאת ִּדְמעֹוַתִיְך,

ֵאין ָּכאן ִּבְכָלל ִמִּלים...

ַהָּמקֹום ַהֻּמְרָּכב ַהֶּזה
ִנְמַׁשְך ַהְרֵּבה ְזַמן.

ָׁשִנים, ּדֹורֹות ֶׁשל ִקָּבעֹון,
ֶׁשל ֵסֶבל ֱאנֹוִׁשי,

ֶׁשל ְׁשִקיָעה ִמְתַמֶּׁשֶכת,
ֶׁשל חֶֹסר ִּתְקָוה.

ְלֶפַתע ַמֶּׁשהּו ִמְתעֹוֵרר ִּבי.
ְּכמֹו ִטָּפה ִמן ַהָּׁשַמִים

ֶׁשָּגְרָמה ְלַלְחלּוִחית ְּבָמקֹום ָיֵבׁש ְמאֹד:
ֲאִני ִמְסַּתֶּכֶלת ָעַלִיְך ִמַּבחּוץ.

ֵיׁש ִלי ְיכֶֹלת ִלְראֹות אֹוָתְך ֵמָחָדׁש.
ַהְּגבּולֹות ִנְבִנים ַּגם ִמִּבְפִנים.

ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתְך,

רֹוָצה ְלָהִסיר ִמַּדְרֵּכְך ְלָפחֹות ָעָנף ֶאָחד
ְּכֵדי ְלַאְפֵׁשר ָלְך ֶמְרָחב ְמֻסָּים,

ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכִלי ִלְראֹות אֹוִתי ּפֹוַסַעת ָקִדיָמה.
ַאְּת רֹוָצה ִּבְׁשִביִלי,

ַאְּת ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ֶׁשִּיְהיּו ִלי ַחִּיים ֲאֵחִרים,
ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשָּלְך,

הּוא ְמַחֵּזק אֹוִתי!
ָהְרצֹונֹות ֶׁשִּלי ֵהם ָּתִמיד ָּכל ָּכְך ֲחָזִקים.

ַעְכָׁשו,
ַהַּמְראֹות הֹוְפִכים ִלְהיֹות ָּכל ָּכְך ְמֻגָּוִנים

ֵאיְנְספֹור ֶאְפָׁשֻרּיֹות.
ָהאֶֹפק ָחָדׁש,

ָהְראּות ַהַחָּדה ְּביֹוֵתר ֶׁשָרִאיִתי ִּביֵמי ַחַּיי,
ְוַהַּׁשַער ִּבְכָלל ֹלא ָׁשם.

ַהִאם הּוא ָהָיה ֶּבָעָבר –
אֹו ֶׁשָהיּו ֵאּלּו ַּתְעּתּוִעים?!

ֲאִני ֹלא נֹוֶטֶׁשת אֹוָתְך,
ִּכי ַאְּת ְּכָבר ֹלא עֹוֶמֶדת ְּבַדְרִּכי.

ַהַּׁשַער ֵאיֶנּנּו,
ְוַאְּת ָּכל ָּכְך ְמַאְפֶׁשֶרת, ְקרֹוָבה,

ַרָּכה ְואֹוֶהֶבת.

ֲאִני ּפֹוַסַעת ֵאֶליָך, ֲאִבי.
ְקִלּפֹות ֶׁשל ַעְצבּות ִנָּגרֹות, ִנָּגרֹות

ֲעָדׁשֹות ֲעכּורֹות, ְמֻטְׁשָטׁשֹות-ִמָּטֲהרֹות.
ְלֶפַתע,

ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבִמְׁשָקַפִים ֲחָדׁשֹות 
ַעל ַהֶּמְרָחב ֶהָעצּום ַהִּנְפָער, ַהֶּנֱחָׂשף ֶאל ּתֹוִכי.

ֲאִני ְמֻאֶּׁשֶרת, ֲאִבי
ַאף ֶׁשֲעַדִין ְמַפֶחֶדת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּכֹל...

ּוִמְתַמֵּלאת ַעד ְּכלֹות ָּבאֶֹרְך ָהֵאין סֹוִפי.   
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ַיְתמּות
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך,
ַמִּביָטה ֵמַהַחּלֹון,

ְמַצָּפה, ִמְתַּגְעַּגַעת.
ֶזה ַמֶּׁשהּו ָעמֹק

ֶזה ַמֶּׁשהּו ָרחֹוק,
ֶׁשּסֹוֵחף,

לֹוֵפת אֹוָתְך,
ֵמִציף ִּבְדָמעֹות...

ְּכֶׁשַאְּת ָׁשָבה
ֵיׁש ָלְך ִמן ַמָּבט ָּכֶזה ָּבֵעיַנִים

ַמָּבט ֶׁשֵּמִכיל ְּבתֹוכֹו עֹוָלמֹות...
ִנְדֶמה ֶׁשִּׁשְמַׁשת ַהַחּלֹון

נֹוְתָרה ְּבֵעיַנִיְך.
ֲאִני ְמַנָּסה ָלצּוד ֶאת ַמָּבֵטְך,

ָלַגַעת ָּבְך,
ֲאָבל ַאְּת ְׁשרּוָיה ְּבָמקֹום ָחֵסר.

ֵעיַנִיְך ְזגּוִגּיֹות,
ַׁשָּיכֹות ְלעֹוָלם ַאֵחר...

ְּכֶׁשֲאִני קֹוֵראת ָלְך
ַאְּת ְמַחֶּיֶכת ֵאַלי,

ַאְך ִחּיּוֵכְך ֹלא חֹוֵדר אֹוִתי.
ַהְּזגּוִגית ֶׁשֵּביֵנינּו
מּוָחִׁשית ְוַקֶּיֶמת.

ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ַלְחּדֹר אֹוָתּה...
ֲאִני ַרק ַּבת ָׁשלֹוׁש,
ְוִרְגׁשֹוַתי ֲעֻמִּקים. 
ַאְּת ַּגם ַמְרִּגיָׁשה 

ֶאת ַהָּמָסְך ֶׁשֵּביֵנינּו.
ַאְּת אֹוֶהֶבת ּוְמַחֶּבֶקת,

ּבֹוָכה ְוצֹוֶחֶקת,
ֲאָבל ֵאין ָּכאן ִּבְכָלל ִמְפָּגׁש!

ְלִעִּתים ֶזה ַּפְרּגֹוד
ְלִעִּתים ָהֲאִויר ָסִמיְך, ֵמִעיק,

ְלִעִּתים ַמֵּסָכה ַעל ָּפַנִיְך...
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך

ֲאָבל ַאְּת – ֹלא רֹוָאה אֹוִתי.
ַאְּת ׁשֹוַמַעת, ַאְך ֹלא ַמֲאִזיָנה,

ַוֲאִני, ַאט ַאט
ַמְפִסיָקה ְלַדֵּבר...

ֵיׁש ּבּוָעה
ֶמְרָחב ָחלּול ֶׁשל ְּבִדידּות.

ְּכלּום ֹלא קֹוֶרה ָׁשם.
ֶזה ַרק ֲאִני ּוַמָּבַטי ַהְּזגּוִגִּיים,

ַמָּבט ֶׁשָּיַרְׁשִּתי ִמֵּמְך.
ַאֶחֶרת, ׁשֹוָנה,

ֹלא ַׁשֶּיֶכת!  
ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ְלָהִבין 
ֵאיְך ַאְּת ָּכל ָּכְך ְקרֹוָבה,

ַוֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ָלַגַעת ָּבְך...
ֵּכן, ֶזה ִמן ָחָלל ָּכֶזה,
ָחָלל ֶׁשַּמִּקיף אֹוִתי,

ָחָלל ֶׁשִּנְפָער ְּבִקְרִּבי.

ֵיׁש ָׂשם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַּגְעּגּוִעים
ְלַמָּמׁשּות, ְלִמְפָּגׁש ֶׁשל ֱאֶמת!

ֵיׁש ַרק ְׁשֵני ֳאָפִנים 
ֶׁשָּבֶהם ֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת אֹוָתְך.

ְּכֶׁשַאְּת ָׁשָבה ִמן ַהַחּלֹון
ּוְלֶפַתע ִנָּצת ָּבְך ָרצֹון ְלַׁשֵּתף אֹוִתי

ַּבַּיְתמּות ֶׁשָּלְך,
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ַּבֲחָוָיה ֶׁשל ֶהְעֵּדר ֵאם.
ֶאת ֶזה ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַמֵּׁשׁש,

ִלְכאֹב ְוִלְדמַֹע.
ָׁשם ֲאִני ִאָּתְך...

ּוַבְּכֵאב,
 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַאְּת ָׁשָבה ֲחבּוָלה ִמן ַהָּים –

ָׁשם ַאְּת ַקֶּיֶמת
ַוֲאִני נֹוֶתֶנת ָלְך ָיד.

ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ָהֲאֵחִרים ַאְּת ֵאיֵנְך.
ֲאִני ָּתָרה ַאֲחַרִיְך

ְּבָכל ּכֹחֹוַתי...
ַאְּת ִאָּמא נֹוַכַחת ְמאֹד.

ָהאֶֹכל ְמֻבָּׁשל, ַהֶחֶדר ְמֻסָּדר,
ְוָכל ַהְּצָרִכים ַהִפיִזִּיים ְמֻסָּפִקים.

ִמַּדי ְמֻסָּפִקים,
ְמָׁשֶרֶתת!

ֲאָבל ַאְּת ֹלא ֶּבֱאֶמת ָׁשם,
ֵאין ָלנּו ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים.

ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת אֹוָתְך,
ִאָּמא ֶׁשִּלי,

ְּבָכל ּכֹחֹוַתי.
ִהָּנּה ַאְּת ִמְתַיָּפה, 

ִמְתַאֶּפֶרת,
נֹוֶעֶלת ַנֲעַלִים ִעם ֲעֵקִבים.

ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ֲעִטיפֹות.
ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ְלָהִבין
 ַמּדּוַע ַאְּת ִנְזֶקֶקת ָלֶהן...

ְלָאן ַאְּת הֹוֶלֶכת,
ְוֵאיְך ַאְּת צֹוֶחֶקת

ְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל ְוצֹוֵהל.

ֵאיֶזה ַחִּיים ַאְּת ַחָּיה ֶּבֱאֶמת?

ֲאִני ָּכל ָּכְך ְרחֹוָקה.
ַחַּיי ׁשֹוִנים, ֲאֵחִרים ִמֶּׁשָּלְך,

ְוַאְּת ֹלא ְמִביָנה אֹוִתי.
ְּתֵמָהה ְלָאן ֲאִני הֹוֶלֶכת,

ַמּדּוַע ֵאיֶנִּני ָנָעה ְּבִעְקבֹוַתִיְך.
ַאְּת ַמִּגיָׁשה ִלי ֲעִטיפֹות.

ֲהמֹון סּוִגים ֶׁשל ֲעִטיפֹות.
ַוֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַעְצִמי,

ְמַקֶּלֶפת ֲעִטיפֹות, 
קֹוַרַעת,

ִמְסַּתֶּיֶגת, סֹוֶלֶדת
ִמָּכל ַהָּמקֹום ַהְּמֻזָּיף ַהֶּזה.

רֹוָצה ָלַגַעת ָּבֶעֶצם,
ְּבֶעֶצם ַהַחִּיים.

ֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת אֹוָתְך
ְּכֶׁשַהְּדָמעֹות ְׁשקּועֹות ְּבֵעיַנִיְך,

ַמְזִרימֹות ָערּוץ ָצבּוַע
ָעמֹק ְּבָפַנִיְך.

ַחַּיִיְך ְסדּוִקים
ְוֵאין ָלְך ָמֵגן,

ֲאָבל ָׁשם,
ַּדְוָקא ָׁשם ַאְּת ַקֶּיֶמת.

נֹוַגַעת ִּבי, 
ַמָּבט ֶׁשּׂשֹוֵרף אֹוִתי.

סֹוֵדק ֶאת ַחַּיי
ַאְך ַּגם ְמַחֶּיה אֹוִתי.

חֹוֵדר ֶאת ַהְּזגּוִגית ְּבֵעיַני,
מֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב.
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ַיְתמּות
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך,
ַמִּביָטה ֵמַהַחּלֹון,

ְמַצָּפה, ִמְתַּגְעַּגַעת.
ֶזה ַמֶּׁשהּו ָעמֹק

ֶזה ַמֶּׁשהּו ָרחֹוק,
ֶׁשּסֹוֵחף,

לֹוֵפת אֹוָתְך,
ֵמִציף ִּבְדָמעֹות...

ְּכֶׁשַאְּת ָׁשָבה
ֵיׁש ָלְך ִמן ַמָּבט ָּכֶזה ָּבֵעיַנִים

ַמָּבט ֶׁשֵּמִכיל ְּבתֹוכֹו עֹוָלמֹות...
ִנְדֶמה ֶׁשִּׁשְמַׁשת ַהַחּלֹון

נֹוְתָרה ְּבֵעיַנִיְך.
ֲאִני ְמַנָּסה ָלצּוד ֶאת ַמָּבֵטְך,

ָלַגַעת ָּבְך,
ֲאָבל ַאְּת ְׁשרּוָיה ְּבָמקֹום ָחֵסר.

ֵעיַנִיְך ְזגּוִגּיֹות,
ַׁשָּיכֹות ְלעֹוָלם ַאֵחר...

ְּכֶׁשֲאִני קֹוֵראת ָלְך
ַאְּת ְמַחֶּיֶכת ֵאַלי,

ַאְך ִחּיּוֵכְך ֹלא חֹוֵדר אֹוִתי.
ַהְּזגּוִגית ֶׁשֵּביֵנינּו
מּוָחִׁשית ְוַקֶּיֶמת.

ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ַלְחּדֹר אֹוָתּה...
ֲאִני ַרק ַּבת ָׁשלֹוׁש,
ְוִרְגׁשֹוַתי ֲעֻמִּקים. 
ַאְּת ַּגם ַמְרִּגיָׁשה 

ֶאת ַהָּמָסְך ֶׁשֵּביֵנינּו.
ַאְּת אֹוֶהֶבת ּוְמַחֶּבֶקת,

ּבֹוָכה ְוצֹוֶחֶקת,
ֲאָבל ֵאין ָּכאן ִּבְכָלל ִמְפָּגׁש!

ְלִעִּתים ֶזה ַּפְרּגֹוד
ְלִעִּתים ָהֲאִויר ָסִמיְך, ֵמִעיק,

ְלִעִּתים ַמֵּסָכה ַעל ָּפַנִיְך...
ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך

ֲאָבל ַאְּת – ֹלא רֹוָאה אֹוִתי.
ַאְּת ׁשֹוַמַעת, ַאְך ֹלא ַמֲאִזיָנה,

ַוֲאִני, ַאט ַאט
ַמְפִסיָקה ְלַדֵּבר...

ֵיׁש ּבּוָעה
ֶמְרָחב ָחלּול ֶׁשל ְּבִדידּות.

ְּכלּום ֹלא קֹוֶרה ָׁשם.
ֶזה ַרק ֲאִני ּוַמָּבַטי ַהְּזגּוִגִּיים,

ַמָּבט ֶׁשָּיַרְׁשִּתי ִמֵּמְך.
ַאֶחֶרת, ׁשֹוָנה,

ֹלא ַׁשֶּיֶכת!  
ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ְלָהִבין 
ֵאיְך ַאְּת ָּכל ָּכְך ְקרֹוָבה,

ַוֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ָלַגַעת ָּבְך...
ֵּכן, ֶזה ִמן ָחָלל ָּכֶזה,
ָחָלל ֶׁשַּמִּקיף אֹוִתי,

ָחָלל ֶׁשִּנְפָער ְּבִקְרִּבי.

ֵיׁש ָׂשם ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַּגְעּגּוִעים
ְלַמָּמׁשּות, ְלִמְפָּגׁש ֶׁשל ֱאֶמת!

ֵיׁש ַרק ְׁשֵני ֳאָפִנים 
ֶׁשָּבֶהם ֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת אֹוָתְך.

ְּכֶׁשַאְּת ָׁשָבה ִמן ַהַחּלֹון
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ּוְלֶפַתע ִנָּצת ָּבְך ָרצֹון ְלַׁשֵּתף אֹוִתי
ַּבַּיְתמּות ֶׁשָּלְך,

ַּבֲחָוָיה ֶׁשל ֶהְעֵּדר ֵאם.
ֶאת ֶזה ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַמֵּׁשׁש,

ִלְכאֹב ְוִלְדמַֹע.
ָׁשם ֲאִני ִאָּתְך...

ּוַבְּכֵאב,
 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַאְּת ָׁשָבה ֲחבּוָלה ִמן ַהָּים –

ָׁשם ַאְּת ַקֶּיֶמת
ַוֲאִני נֹוֶתֶנת ָלְך ָיד.

ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ָהֲאֵחִרים ַאְּת ֵאיֵנְך.
ֲאִני ָּתָרה ַאֲחַרִיְך

ְּבָכל ּכֹחֹוַתי...
ַאְּת ִאָּמא נֹוַכַחת ְמאֹד.

ָהאֶֹכל ְמֻבָּׁשל, ַהֶחֶדר ְמֻסָּדר,
ְוָכל ַהְּצָרִכים ַהִפיִזִּיים ְמֻסָּפִקים.

ִמַּדי ְמֻסָּפִקים,
ְמָׁשֶרֶתת!

ֲאָבל ַאְּת ֹלא ֶּבֱאֶמת ָׁשם,
ֵאין ָלנּו ַמֲעֶרֶכת ְיָחִסים.

ֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת אֹוָתְך,
ִאָּמא ֶׁשִּלי,

ְּבָכל ּכֹחֹוַתי.
ִהָּנּה ַאְּת ִמְתַיָּפה, 

ִמְתַאֶּפֶרת,
נֹוֶעֶלת ַנֲעַלִים ִעם ֲעֵקִבים.

ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ֲעִטיפֹות.
ֲאִני ֹלא ַמְצִליָחה ְלָהִבין
 ַמּדּוַע ַאְּת ִנְזֶקֶקת ָלֶהן...

ְלָאן ַאְּת הֹוֶלֶכת,
ְוֵאיְך ַאְּת צֹוֶחֶקת

ְצחֹוק ִמְתַּגְלֵּגל ְוצֹוֵהל.
ֵאיֶזה ַחִּיים ַאְּת ַחָּיה ֶּבֱאֶמת?

ֲאִני ָּכל ָּכְך ְרחֹוָקה.
ַחַּיי ׁשֹוִנים, ֲאֵחִרים ִמֶּׁשָּלְך,

ְוַאְּת ֹלא ְמִביָנה אֹוִתי.
ְּתֵמָהה ְלָאן ֲאִני הֹוֶלֶכת,

ַמּדּוַע ֵאיֶנִּני ָנָעה ְּבִעְקבֹוַתִיְך.
ַאְּת ַמִּגיָׁשה ִלי ֲעִטיפֹות.

ֲהמֹון סּוִגים ֶׁשל ֲעִטיפֹות.
ַוֲאִני ְמַחֶּפֶׂשת ֶאת ַעְצִמי,

ְמַקֶּלֶפת ֲעִטיפֹות, 
קֹוַרַעת,

ִמְסַּתֶּיֶגת, סֹוֶלֶדת
ִמָּכל ַהָּמקֹום ַהְּמֻזָּיף ַהֶּזה.

רֹוָצה ָלַגַעת ָּבֶעֶצם,
ְּבֶעֶצם ַהַחִּיים.

ֲאִני ּפֹוֶגֶׁשת אֹוָתְך
ְּכֶׁשַהְּדָמעֹות ְׁשקּועֹות ְּבֵעיַנִיְך,

ַמְזִרימֹות ָערּוץ ָצבּוַע
ָעמֹק ְּבָפַנִיְך.

ַחַּיִיְך ְסדּוִקים
ְוֵאין ָלְך ָמֵגן,

ֲאָבל ָׁשם,
ַּדְוָקא ָׁשם ַאְּת ַקֶּיֶמת.

נֹוַגַעת ִּבי, 
ַמָּבט ֶׁשּׂשֹוֵרף אֹוִתי.

סֹוֵדק ֶאת ַחַּיי
ַאְך ַּגם ְמַחֶּיה אֹוִתי.

חֹוֵדר ֶאת ַהְּזגּוִגית ְּבֵעיַני,
מֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב.
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ִלְראֹות ֵמָחָדׁש
ְלֶפַתע  

ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי
ַּבְּיִׁשימֹון, ַּבִּמְדָּבר,
צֹוֶעֶדת ֶּבָחָרָבה,

ְלֹלא ָּתְכִנית ֻמֶּכֶרת,
אֹו ֶּדֶרְך ְסלּוָלה.

ִמְתַחֶּנֶנת, 
ְמַׁשַּוַעת

ְלִמיֶׁשהּו ֻמָּכר –
אֹו ֲאִפילּו ְלַמַּפת ֶׁשַטח,
ֶׁשְּתַסֵּיַע ִלי ְלַנֵּוט, ְלַנֵּתב,

ֶאת ַּדְרִּכי ַהֲחָדָׁשה.
ְמַנָּסה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִזְכרֹונֹות ַהָּמֵגן,

ְלֵהָעֵזר ַּבִפיְלֶטִרים ַהֻּמָּכִרים,
ַּבַּמְחָׁשבֹות, ָּבְרָגׁשֹות

ֶׁשָעְזרּו ִלי ַעד ּכֹה
ִלְׂשרֹד.

ְוַאָּתה ְמַצֶּפה ִמֶּמִּני
 ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה...

ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶאת ַהַּלַחץ ְּבתֹוִכי,
ֶאת קֹוְלָך נֹוֵׁשף ְּבָעְרִּפי,

ֶאת ַהַּצו:
ֶלְך ְלָך!

ֲאִני ּפֹוֶחֶדת, ַאָּבא.
ֶנֱאֶחֶזת ַּבֲעבֹותֹות ַהִּדְמיֹון,

ָּבָרצֹון ָהַעז ַלֲחבֹק ַמֶּׁשהּו ֻמָּכר.
ָאָּנא, ַרֵחם!

ַהְּבִדידּות ְמַרֶּסֶקת אֹוִתי,
ָהַעְפרּוִרּיּות ֶׁשְּבַנְפִׁשי.

ִמְתַאָּוה ַלִּמְׁשָקַפִים ַהְּיָׁשִנים,
ָלֲעָדׁשֹות ָהֲעכּורות,

ִלְצִעיַפי ַהְּמַחְּבִרים אֹוִתי ְלַקְרַקע ֻמָּצָקה,
ְמַחֶּבֶקת, ֵאיָתָנה,

ַמְסִּתיָרה...
ָהֲאָדָמה רֹוֶעֶדת,

ְּתהֹומֹות - - -  
ַא ָּב א !

ְּתהֹומֹות ְּבעֶֹמק ּכֹה ַרב.

ָּכל ָּכְך ּכֹוֵאב ְלַהְבִריא...
ָּכל ָּכְך ּכֹוֵאב ְלַהְבִריא! 

ֵאיְנְספֹור ְצִעיִפים ְמַלְּפִפים אֹוִתי,
ּגֹוְרִמים ִלי ִלְתחּוַׁשת ֶחֶנק,

ִצָּמאֹון...
ְוקֹול ַהְּנָׁשָמה,

ְּכֶאְנַקת ָאִסיר ְמַצֵּוַח,
 ְלעֹוָלם ָטהֹור - - -
ַאָּתה ֵמִניַע אֹוָתנּו

ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר.
ֵאין ְמנּוָחה.
ֵאין ֲעִציָרה.

ְּבָכל ֶרַגע ִנְדָרׁש ַמָּבט ָחָדׁש.
ַהַּמָּבט ַהּקֹוֵדם ֶׁשהֹוִׁשיַע –

הֹוֵפְך ָּכֵעת ְלַסם ָמֶות,
ְלַמֲעצֹור, 

ִלְקִלָּפה ֶׁשֵּיׁש ְלָהִסיר אֹוָתּה.

ֵיׁש ְרָגִעים 
ֶׁשִּנְדֶמה ֶׁשֵאין ִלי ְמֻסָּגלּות.
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ִנְׁשֶטֶפת,
אֹוֶבֶדת ִּבְמצּולֹות ָים,

ְּבַמֲעַמִּקים.
ִׁשְכרֹון ַהַּמֲעַמִּקים –

ַאֶּיָּכה?
ָּדַמי זֹוֲעִקים,

ֵאיֶנִּני עֹוֶמֶדת ַּבֶּקֶצב –
ַאָּבא, ּתֹוִׁשיַע!
ֵאין ִלי ֲאִויר.

ֵאין ִלי ְיכֶֹלת ִלְנׁשֹם.

ֲאִני חֹוֶתֶרת ְּבָכל ּכֹחֹוַתי,
ָהעֹוָלם ִמְסַּתְחֵרר –
ַוֲאִני ְּבָמקֹום ֶאָחד.

הֹוִציֵאִני ֵמחֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות
ּומֹוְסרֹוַתי ְּתַנֵּתק" - - -   

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה...
ִהֵּנה ֲאִני ְמִריָמה ֶאת רֹאִׁשי.

ָהאֹור ֶׁשָּׂשַרף ֶאת ָּכל ַהְּקִלּפֹות
ַמְרֶאה ִלי אֶֹפק ָחָדׁש.

ֲאִני ֹלא ְצִריָכה עֹוד ָלנּוַע,
ַאָּתה עֹוֵטף אֹוִתי ְּבֶׁשַפע ָעצּום

ֶׁשֹּלא ָרִאיִתי ֵמעֹוָלם.
ַהָּמקֹום – אֹותֹו ָמקֹום,

 ְוָהֵעיַנִים – ְטהֹורֹות,
רֹואֹות ֵמָחָדׁש.

ֵאין ְמִחּצֹות,
ֵאין ַהְסָּתרֹות,

ֶׁשַפע ָעצּום ֶׁשל ֵלָדה.

ְּבִרָּיה ֲחָדָׁשה
ֲאֶׁשר ֵהיִׁשיָרה, ִנְגְמָלה ְוִנְפְרָדה 

ֵמעֹוָלמֹות ְׁשֵלִמים ֶׁשל ַּתְעּתּוִעים.
ֲאִני זֹוֶכֶרת ַהּכֹל – 

ֵמָחָדׁש,
ּוְמַצָּפה ְורֹוָאה –

ֵמָחָדׁש.
ּוְפִסיעֹוַתי ַקּלֹות, 

ְמַרֲחפֹות ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים.
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ֲאֵׁשָמה
ָׁשִנים ַאְּת ִנְכֶסֶפת

ְלַמֵּלא
ַיְתמּוֵתְך

ְּבָיַדִים ְמֵלאֹות ַאֲהָבה.
ְלַגֵּדל ֶאת ִּבֵּתְך

ַּבֲערּוֵצי ִּדְמעֹוַתִיְך,
ִּבְדָלִיים ֶׁשל ֶחְדָוה. 

נֹוַגַעת ְּבחֹם
ֶׁשֵאין לֹו ֻאְמָּדן

ְּבַרּכּות ַּתְלַּתַּלי ַהְּזהּוִבים.
אֹוֶסֶפת ֶאת ָּכל ַהִהְזַּדְּקקּות

ַלֲחלֹומֹות
ֲעטּוֵפי ֶצלֹוָפן.

ַאִּביט ָּבְך
ִאִּמי,

ְׁשרּוָיה ַּבֲחלֹום,
ַאִּביט

ִמּתֹוְך ַהּבּוָעה.
ֶאְרֶצה ְלַרּצֹות

ַאְך ְרחֹוָקה ָלּה ַנְפִׁשי,
ִמִּלְהיֹות ָלְך ְלָבבּוָאה...

אֹוִׁשיט ֶאת ָיִדי
ֶאְׁשּתֹוֵקק ְלַחִּיים,
ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְּפנּוִיים

ִמְּתהֹומֹוַתִיְך,
ִיְגֲעׁשּו ַהַּגִּלים

ְיַׁשְחְזרּו ְּבִלי ִמִּלים
ִּפּסֹות ְקַטּנֹות ֵמַחַּיִיְך...

רֹוָצה ְלַרּצֹות,
ַאְך ִּדְמעֹוַתי ַהַּזּכֹות

ְמַׁשְּועֹות ִלְפרֹץ ּגֹוָרֵלְך.
ֲהִתְרִאי אֹוִתי ִאָּמא,

ְולּו ַּפַעם ַאַחת 
ְמֻׁשְחֶרֶרת ֵמַעְצֵמְך?!

ּכֹוֵאב ַהִחּבּוק
יֹוֵתר ֵמַהְּכפֹור

ֶׁשַּבחֶֹרף,
ֵהִציף ִּדְמעֹוַתי.

ֲאֵׁשָמה ֶׁשָּגַדְלִּתי,
ֲאֵׁשָמה ְּבמֹוִתי,

ֲאֵׁשָמה ְּבַחַּיי.
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ִמְתּבֹוֶנֶנת ַּבַּנַחל
ִמְתּבֹוֶנֶנת ַּבַּנַחל

ַהּזֹוֵרם ַּבּגֹוָלן,
ֶהָערּוץ

ָעצּום ְונֹוָרא.
ַסְלֵעי ַהַּבֶּזֶלת

ֲחטּוִבים ִּבְכֵאב,
זֹוֲעִקים

ְלֹלא ֲהפּוָגה.

ָהֵרי ַּגַעׁש
ָרֲעׁשּו ָּכאן,
ָירּו ֲאָבִנים

ָעמֹק ִמֶּבֶטן ָהָהר.
ָּכֵעת ַהַּמְרֶאה

הּוא ָרגּוַע
ַאְך ֹלא ְמֻרָּסן.

ָקְטִּבִּיים ֵהם נֹוֶפיָך,
ַנַחל ֵאיָתן,

ַהּזֹוֵרם ַּגם ִּביֵמי ַהָּׁשָרב,
זֹוְרִמים ֵמיָמיו ִעם ַהֶּׁשֶמׁש

ַהּיֹוֶקֶדת ַּבחֹם,
ִנְכָסִפים ְלֵמי ַהְּתהֹום.

ִהֵּנה הּוא יּוַבל
ַהּׁשֹוֵצף ִעם ַמָּפל,

ׁשֹוֵטף ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה.
ִמְתַאָּוה ְלַהִּניַח ְּברְֹך ֶאת רֹאִׁשי,

ְלִהָּטֵהר ִמּתֹוְך ַהְרָּפָיה...

ָהָיה ָׁשם סֹוֵער
ְלֹלא ֲהפּוָגה,

ַהּנֹוף ְמַסֵּפר ָהָעְצָמה.
ָקְטִּבִּיים ַהַּמְראֹות,
ַמְזִּכיִרים ַהְּקָצוֹות,

ִמַּמֲעַמִּקים עֹוָלה ְנָאָקה...

ֹלא נֹוְצרּו ַהִּמִּלים
ְלָתֵאר ִמְׁשעֹוִלים,

ִמְסַּתֲעִפים ֵהם
ָעמֹק ְּבִקְרִּבי.

ִנְכֶסֶפת ְלַנֵּתב
ֵמָחָדׁש ֶאת ַּדְרִּכי,

נֹוֶׁשֶמת ְלֹלא ַהְּכֵאב.

ַהַּנַחל זֹוֵרם
ׁשֹוֵטף ּוַמְרִּגיַע,

ֶּזֶלת ְׁשחֹרֹות. ַאְבֵני בַּ

ַהחֹם ַהּלֹוֵהט
ֹלא עֹוֵצר, ֹלא ַמְרִּתיַע,

ַמָּפִלים
ּוִמִּלים ֶׁשּיֹוְצרֹות.

ַאִּביט ַעל יּוַבל,
ֶאְתּבֹוֵנן ִלי ֵמַעל,

ִמְׁשַּתְחֶרֶרת ִמְּתהֹומֹות ּוְכָבִלים.
ֶאְלַמד ְלַנֵּוט 

ִלְנסֹק ַלֶּמְרָחב
יֹוִבילּו ַהַּמֲעִׂשים...
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רֹוָאה ֲאִני
ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבַמָּבט ַעל

ַעל ַחַּיִיְך...
ִנְדֶמה ֶׁשִהְנִני ֵמַעל

ַאְך ְטבּוָעה ִּבְתהֹומֹוַתִיְך,
ִמְׁשַּתְכֶׁשֶכת ְּבָדַמִיְך

ַהּזֹוֲעִקים
ִמְתַחְּנִנים ְלָיד...

מֹוִׁשיָטה ָלְך ִאִּמי
ֶאת ָיִדי ַהְּקַטָּנה,

ָהַרָּכה.
ָּכל ָּכְך ַרָּכה

ּוְכָבר רֹוָצה ְלָהֵגן
ַאְך ֵאין ָּבּה,

ַהְּקַטָּנה
ְּכֵדי ְלַנֵחם...

ְמַוֶּתֶרת ַעל ַחַּיי
ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים,

ַאְך ֵאין ָּבֶהם
ְּכֵדי ְלַנֵחם

ֶאת ִצְלֵלי ַחַּיִיְך...

ַמְמִׁשיָכה ְלַׁשֵּמׁש ָלְך ָמֵגן,
ַאְך ְמַאֶּבֶדת ֶאת
ַהְּיכֶֹלת ַהִּטְבִעית

ְלָהֵגן ַעל ַעְצִמי
ַהְּקַטָּנה,

ַהִּנְׁשַּכַחת.

ִמְתַאָּוה ַלֲעצֹם ַעְפַעַּפי
ְוֹלא ִלְראֹות.

לּו ָיכְֹלִּתי ָּכְך ְמַעט
ִלְחיֹות ֶאת ַחַּיי,

ִלְנׁשֹם ְמלֹוא ֵראֹוַתי
ֲאִויר ָצלּול,

ְנטּול ִרְגׁשֹות ַאְׁשָמה,
ְלֹלא ְּכֵאב ַהֲאָׁשָמה.

ַמַאְגֵרי ֲעָנק ֶׁשל ַאְׁשָמה
ַהּלֹוְפִתים ֶחֶרׁש ֶאת ַחַּיי,

ְמַרְּׁשִתים חּוִטים ַּדִּקים, ְׁשקּוִפים
ִמְׁשַּתְּלִטים ַעל ֶמְרָחַבי...

ְּתֵאַבת ַחִּיים ָאנֹוִכי,
ִנְלֶחֶמת ִמְלֶחֶמת ַהָּתָׁשה

ַעל ַאֲחִרית ָהֲאִויר ָּבעֹוָלם...
לּו ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות
ֶאת ָּכל ַהֶּמְרָחב,
לּו ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות

ֶאת ַהֶּמְרָחב ַהּטֹוֵבַע ֶחֶרׁש,
ְּבִבַּצת ִרְגֵׁשי ָהַאְׁשָמה

ְּבֶבֶטן ָהֲאָדָמה,
נֹוֵאק ְלֹלא ֲהפּוָגה
ִמְׁשּתֹוֵקק ְלַחִּיים!
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רֹאׁש ַהִּנְקָרה
ּגֹוֲעִׁשים ַהַּגִּלים

ְמִציִפים ַהְּנָקרֹות,
ְמַמְּלִאים

ִמְׁשַּתְחְזִרים
ָׁשִנים ְודֹורֹות,

ַּבֲחַׁשאי ַהִּטּפֹות
ַּבֶּסַלע חֹוְתרֹות...

מּוָצִפים ְּתהֹומֹות,
ַמִּציִתים ְנָפׁשֹות,

ִמְׁשּתֹוְקִקים
ִלְדָרִכים ֲחָדׁשֹות...

ּדֹורֹות ֶׁשל ִׁשְחזּור,
ִהְתַאּוּות ְלִׁשְחרּור

ִמּתֹוְך ַהְּגבּולֹות
ַהֻּנְקִׁשים,

רֹוָצה ְּכָבר ִלְכּתֹב
ִמִּלים ֲחָדׁשֹות
ִמַּמֲעַמִּקים...

ָמה ָנָאה ַאְּת ִּכֶּנֶרת
ָמה ָנָאה ַאְּת ִּכֶּנֶרת,

ְמַחֵּבק הּוא ַיֵּמְך
ַהָּמתֹק.

ְּתֻכִּלים ֶמְרָחַבִיְך,
ֲחָלקֹות ֲאָבַנִיְך,
אּוַכל ְּבֵמיַמִיְך

ִלְׁשּתֹק.

ַהְרֵחק ֶאל ָהאֶֹפק
ַּתְפִליג ָלּה ּדּוִגית,

ּדּוָמם יּוַנף ַהִּמְפָרׂש.
עֹופֹות ְלָבִנים

ִיְפְרׂשּו ׁשּוב ָּכָנף,
ַיְמִריאּו ְלֹלא ַמְחסֹוִמים.

ַאִּביט ֶאל ֵמיַמִיְך
ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,

ַאִּביט ְוַאְרִּגיׁש ִמִּבְפִנים.
ְּבֵעיַני ׁשּוב ְּדָמעֹות

ֶׁשל ַׁשְלָוה ּוַבת ְצחֹוק
ְלֹלא צֶֹרְך ְּבִגּנּוִנים.

ָאז ּתֹוִׁשיט ָלּה ִּבִּתי
ְזרֹועֹוֶתיָה ַּבָּלאט,

ּתֹאַחז ְרטּובֹות ֶאת ָּפַני,
ְּתַמֵּקד ְּבתֹוִכי ְּבֶעְרָּגה ַהַּמָּבט

ְּבִמְפָּגׁש ֶׁשל ִאָּמא ּוַבת.
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ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי
ָמה ָעמֹק ַהַּמְרּגֹוַע
ְּבֵמיַמִיְך ַהְּתֻכִּלים,

ׁשּוב אּוַכל ִּבי ִלְנּגַֹע
ֵמֵעֶבר ַלִּמִּלים.

ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,
ָארּוץ ֶאל ַהחֹוף

ׁשּוב ַלֲחבֹק ְוִלְכסֹף
ֲעֵצי ֶאיָקִליְּפטּוס ְּכנּוִעים.

ׁשּוב ֶאְחֹּבק
ּכֹה ָעמֹק

ֶּגַזע ָעבֹת,
ִעם ָהרּוַח ִיְתַּבְּדרּו ֶהָעִלים...

ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְׁשַקע ַּבָּים ַהִּתיכֹון
ַאְך ֵמיַמִיְך ִּתְצַּבע 

ָלּה ַאט ַאט,
ָהאֶֹפק ָרָחב, 

אֹוָתְך ּכֹה אַֹהב
ְרפּוָיה ֶאְׁשַלח ַהַּמָּבט.

ֶאְׂשֶחה ְּבתֹוֵכְך,
ֶאְׁשּתֹוֵקק ְלִלֵּבְך,

ֶאְחּתֹר ְּבָכל ָהָעְצָמה.
ֹלא ַאְסִּתיר,
ֹלא ֶאְבַרח,

ֲאַׁשְחֵרר ֶאל תֹוֵכְך
ַנֲאַקת ַהַהְׁשָלָמה.

קֹוֵרא ִלי ִּבְׁשִמי ָרֵחל
ִהֵּנה ֲאִני ֲאִבי

ִמְתּבֹוֶנֶנת, ִּבְרָגִעים ְנִדיִרים
ֶׁשל ַהְמָּתָנה.

ִנֶּצֶבת ְּבֵעיַנִים ְּפעּורֹות
מּול ְּתהֹום ַנְפִׁשי.

ָּכל ָּכְך ּכֹוֵאב ִלְׁשהֹות ַּבָּמקֹום ַהֶּזה,
רֹוָצה ִלְהיֹות ִּבְתנּוָעה,

ִמְתַאָּוה ָלנּוַע...
ַהִהְתַּבְּצרּות ַהּזֹאת

ִהיא ָמֶות,
ֵאין ָּבּה ַחִּיים,

ֵאין ָּבּה ֵאמּון...

ָיִמים ֲאֻרִּכים ֶׁשַאָּתה ְמַרֵחם
נֹוֵׂשא, ְמעֹוֵדד
ֵמִאיר ֲאֵפָלִתי.

ְוִהֵּנה ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ִהְתַחְּזקּות,
ֶׁשל ְמֻסָּגלּות,

ַאָּתה ַמְרֶׁשה ִלי ַלֲעמֹד ַּבַּׁשֶּלֶכת
מּול ַהֲהָוָיה ֶׁשִּלי,

מּול ָהִאִּיים ַהֲחבּוִיים
ַהַּתת ַקְרָקִעִּיים, ָהַאְבִנִּיים.

ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּתנּוָעה,
ּוְבֵלב ִלִּבי

ֲחָלִקים ַמהּוִתִּיים
ְמָסְרִבים ָלנּוַע...
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ֲאִני חֹוָוה ֶאת ַהֶּׁשַפע
ֶׁשַאָּתה ַמְטִעים אֹוִתי

ְּבטּוְבָך ָהֵאיְנסֹוִפי.
ֶאת ִׁשּנּוֵיי ַהַּתְפאּוָרה

ַהָּנִעים ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר,
ְמַעְלֶעֶלת ִּבְמִהירּות ִׂשיא

ַּבְּתמּונֹות ֶׁשַאָּתה ֵמִריץ מּול ֵעיַני
ִּבְפִניִמּיּוִתי, ְּבִגְלּגּוַלי...

ַאָּתה ַמִּציב אֹוִתי
מּול ֵאיְנְספֹור ִנְסיֹונֹות

ְלֹלא ֲהפּוָגה...
ֲאִני ִּכְמַעט ֹלא נֹוֶׁשֶמת.

ֵאין ַהְרָּפָיה,
ְלִעִּתים ֵאין ֲאִפּלּו ִמִּלים.

ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאִני ָנָעה,
ֶׁשֲאִני ּפֹוֶעֶלת,

ֲאִני יֹוֶצֶרת,
ְוֵיׁש ִּבי ִהְתעֹוְררּות נֹוָרָאה

ַהְּמַמֵּלאת ֶאת ַנְפִׁשי
ְּבִׂשְמָחה ֵאיְנסֹוִפית.

ֶזה ָחָזק,
ֶזה ֲאִמִּתי,
ֶזה ַמָּמִׁשי,

ֲאָבל...
ַהְּכֵאִבים ַהחֹוְזִרים ּוְמִציִפים אֹוִתי

ְּבַנְחׁשֹוֵלי ֲעָנק.
ַמְזִּכיִרים ִלי

ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ֶמְרָּכִזי, ַמהּוִתי ְּבִקְרִּבי.

ֶׁשֹּלא ָנע,
ֶׁשָּכבּול,

ֶׁשָאסּור ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּברְֶזל.
ִמְתּבֹוֵסס ְּבָמָסְך ָסִמיְך ֶׁשל ַעְצִמּיּות,

ְּכמֹו ֶּבֱהַמת ַמָּׂשא
ַהְּמִניָעה ַמָּׂשא ִּבְתנּוָעה ִסיבּוִבית.

ַמֶּׁשהּו ַנֲעֶׂשה,
ְמִציאּות ִמְׁשַּתָּנה

ַאְך ִהיא ַסָּבה ַעל ִציָרּה,
נֹוֶתֶרת ָעמֹק ִּבְבֵהִמּיּוָתּה,

ְּבִטְבָעּה,
ְסִביב אֹותֹו ִציר,

ְסִביב אֹוָתּה ֲאֵפָלה.

ֲאֵפָלה נֹוָרָאה, ֲעָלָטה
ֶׁשל ֲחִׁשיבּות ַעְצִמית,

ֶׁשל ְּתחּוָׁשה ְנבּוָבה
ֶׁשֲאִני ּפֹוֶעֶלת,

ֶׁש"ַרק ֲאִני ְיכֹוָלה".

ְוָהַאֲחָריּות ֶנֱעֶרֶמת, ֲעצּוָמה ּוַמִּתיָׁשה,
ֵאין ְמנּוָחה.

זֹו ֶרֶׁשת,
ֶרֶׁשת ֵאיְמָתִנית

ֶׁשל קּוִרים
ֶׁשֲאִני אֹוֶרֶגת
ְלֹלא ֲהפּוָגה.

ָּכל ָּכְך ְקרֹוָבה,
ְוָכל ָּכְך ְרחֹוָקה.

ְּתהֹומֹות ֶׁשל ִרחּוק!
ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ַּבִּכּוּון...

117 116

עיני הנפש עיני הנפש



ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
ַמְבִליַח ַּדְרִּכי.

ִניצֹוצֹות זֹוֲהרֹות ֶׁשל 
אֹור,

ֵמִפיץ ּוֵמִפיַח
ַחִּיים ּוְתִפּלֹות.

ֲאִני ְמֻאֶּׁשֶרת, ֲאִבי
ַעל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשַאָּתה

ֵמִניַע ִּבי, ַּדְרִּכי.
ְמַחֶּיה,
ְמַלֵּטׁש,
ַמְרִחיב,

ְויֹוֵתר ִמָּכְך מֹוָדה ַעל
ַהְּמֻסָּגלּות ִלְראֹות
ֶאת עֶֹמק ָהֲאֵפָלה

ַהִּנְפֶעֶרת ְּבִקְרִּבי
ִעם ָּכל ְּתנּוָעה

ֶׁשל ֲחִׁשיבּות ַעְצִמית,
ֶׁשל ַמָּׂשא ִּדְמיֹוִני,

ַעל ִׁשְכִמי ַהַּצר.

ְמַעְלֶעֶלת ְּבַאְלּבֹום ַהְּתמּונֹות
ִּבְמִהירּות ִׂשיא.

ַהְּתמּונֹות ַקָּימֹות, ִמְׁשַּתּנֹות,
ַאְך ֵיׁש ָׁשם ְּבאֹותֹו ָמקֹום ְמַטֵהר,

ְּבאֹותֹו ָמקֹום ַמָּמׁש,
ָמקֹום ָאֵפל, קֹוֵדר

ֶׁשֵאיִני ְמֻסֶּגֶלת ְלַׁשְחֵרר,
ְלַהְרּפֹות, ְלָהִאיר.

ְוַהְּתמּונֹות ַמְמִׁשיכֹות ִלְהיֹות
ֶחְלִקּיֹות, ֻמְגָּבלֹות,

ְצרּורֹות ִּבְכֵאב ִּדְמיֹונֹוַתי.

ֲאִני ְמַׁשְחֶרֶרת
ְוִנְלֶּפֶתת,

ַמְרָּפה ְואֹוֶגֶרת...
ַהּבֶֹקר

ִּבְכִיי ְמַהְדֵהד ָּבעֹוָלם
ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו.

ְּכָכל ֶׁשֲאִני ִמְתָקֶרֶבת,
ֲאִני ִמְתַרֶחֶקת. 

ַא-ָּב-א!!!

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך,
ַמְקִטין ֶאת ַעְצְמָך
ְּבַהְמָּתָנה נֹוָרָאה,

קֹוֵרא ִלי ִּבְׁשִמי ָרֵחל,
ֶׁשֶאְרֶאה ֶאת ָּכל ַהְּתמּוָנה,
ֶׁשַאְרִחיב ֶּבֱאֶמת ֶאת ַנְפִׁשי

ְּבאֹור ַהַחִּיים.
ָאָּנא!

"ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא
ִּבְדָרֶכָך ַחֵּיִני".

ַלֵּמד אֹוִתי ָלנּוַע,
ַאַחת,

ְלַמַעְנָך ֱאֹלִקים ַחִּיים!
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ְּבֶצֶמר ֶּגֶפן
ְּבֶצֶמר ֶּגֶפן
ַרְך ְועֹוֵטף

ִלַּפְפְּת אֹוִתי
ִאִּמי ַהְּיָקָרה,

ּדֹוֶאֶגת ֶׁשעֹוָלם
ֹלא ִיְׂשרֹט.

לּו ָיַדְעְּת
ַּכָּמה ַמְׁשַאִּבים
ָהִייִתי ְצִריָכה
ְלַגּלֹות ְּבתֹוִכי

ְּכֵדי ְלַהִּתיר
ֶאת

ַהְּפָקעֹות ָהֲעֻבּתֹות,
ְלִהְׁשַּתְחֵרר

ִמְּסִליֵלי ַנְפֵׁשְך ַהּלֹוְפִתים.

לּו ָיַדְעְּת
ֶׁשַהֲחָוָיה ֶׁשִּלי 

ֵמָהרְֹך ַהָּלָבן
ִהיא ְּכֶצֶמר ְּפָלָדה

ַעל ְּבָׂשִרי,
חֹוֵרת ַּבָּבָׂשר ַהַחי,

לּו ָיַדְעְּת!

ֵחֶפץ ַמֲעָבר
ִהֵּנה ַאְּת

ְמֵלָאה ִּבי,
ַקר ָלְך,

י ֶׁשָּלְך. ַוֲאִני ַהֻּדבִּ
ַאְּת ְזקּוָקה 

ְלַטֵּפל ִּבי,
ַוֲאִני חֹוָלה.

ַאְּת ַמְרָּבה ְלַהֲאִכיל
ַוֲאִני ַמְרָּבה ִלְפֹלט...
ָּכְך ְמַאְתֶּגֶרת אֹוָתְך
ַעד ְּכלֹות ַהּכֹחֹות.
ִאָּמא ֶׁשִּלי ַהּטֹוָבה,

ַהּטֹוב ֶׁשָּלְך
ִמְׁשּתֹוֵקק ְלַמֵּלא אֹוִתי,

ָאז ַמּדּוַע ֲאִני
ֶנֱהֶרֶסת ִּבְפִנים?

ֵחֶפץ ַמֲעָבר ֶׁשל ִאָּמא!
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ֲחֻנָּכה ע"ז
ְּבֵלילֹות ַהחֶֹרף ַהָּקִרים

ֵעת ִּתְמׁשֹל ֲחֵׁשָכה,
ֶיֱהֶמה ַהֵּלב, ִיְתַאֶּוה
ְלבֶֹקר, אֹור, ִׂשְמָחה.

ֵנר ָקָטן ּדֹוֵלק
ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּנָׁשָמה
ְמַסֵּפר ַעל ִניצֹוץ

ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָּכָבה...

ַמִּביָטה ָעַלִיְך ִאָּמא,
ְׁשרּוָיה ַּבֲחלֹום,

ַיְתמּוֵתְך ָחְרָתה ַצֶּלֶקת,
ְּבִלֵּבְך ַּתֲהֹלם.

ָעמֹק לֹוֵפת ָהֶרֶפׁש
רֹוֶחֶׁשת ָלּה ַהֶּנֶפׁש...

ָלַעד ַהֵּנר ַיִּגיַּה
ִיְרַחׁש, ִיְלַחׁש, ַיְׁשִּפיַע.

ָעמֹק ַהֶהְעֵּדר,
ַנְפִׁשי ָחָלל חֹוֵדר.
רֹוָצה ְלִהְתַקֵּים,

ַהּבֹור ּכֹה ְמַאֵּים...
ֲהֵיׁש ֶמְרָחב ַאֵחר

ֲאֶׁשר ֶנְחֶוה
ִנְפָרד ֵמַעְדׁשֹוַתִיְך?

ַהִּנְגָזר ַעל ֶמְרָחִבי ְלֵהָעֵכר,
ְלִהָּמֵהל ִּבְתהֹומֹוַתִיְך?

ִּבְׁשִמי ָחַרְּת
ֵזֶכר ְלִאֵּמְך,

ִּבְבָׂשִרי ַאְּת ֲחבּוָקה
ְלַהְבִעיר ֲאבּוָקה,

ְלַנְפֵׁשְך.
ִנְמֶלֶטת ָלַעד ִמְּתהֹומֹוַתִיְך.

ָׁשָבה ִלְגלֹות
ְּבִקְרֵבי ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך.

מֹוִסיף ַהֵּנר ְלַהְבֵהב,
ִּדְמָעִתי ָלֶנַצח

ָּתחּוׁש ֶאת ָהַאֵחר
ַּתְרִּגיַע ָּכל ְּכֵאב.

ׁשּוב,
ֵאיִני ּבֹוַרַחת ַלָּׁשְוא.

ָלעֶֹמק יֹוַדַעת
ְּבַנְפִׁשי ּגֹוָרֵלְך ִנְצָרב...
ַמָּבֵטְך ַהָּזקּוק, ַהּׁשֹוֵפט

ָלַעד
ֶאת ַנְפִׁשי לֹוֵפת:

"ִּכי ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי
ה' ֱאֹלַקי ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי".

ַמְדִליָקה ֵנֵרְך, ִאִּמי,
ְּבַהְׁשָלָמה.

123 122

עיני הנפש עיני הנפש



ָרִציִתי לֹוַמר ָׁשלֹום
ֲאִבי,

ָרִציִתי לֹוַמר ָׁשלֹום
ַּבָּים ַהָּׁשֵלו, ַהָּׁשֵקט

ֶׁשּבֹו ִהְפַלְגנּו,
ֵהַרְמנּו ִמְפָרׂש

ֶאל ָהאֶֹפק.

ִהְׁשּתֹוַקְקִּתי
ְלַהְׁשִאיר ִעְּמָך ַיַחד
ְּפִסיעֹות ַעל ַהחֹוף

ְוִלְכסֹף
ְלָים ֶׁשל ֵאין סֹוף.

ַאְך ַהָּמֶות 
ָהָיה ִהְׁשַּתְּקפּות

ֶׁשל ַחֶּייָך,
ִהְׁשּתֹוְללּות ֶׁשל ַּגִּלים

ְוֶקֶצף ֶׁשל ָים,
ַהּזֹוֵעף ְועֹוֵטף

ְּפִסיעֹות ַמֲעִלים.

ֶזה ָעצּום ְוָחָזק,
ְלֹלא ְמנּוָחה.

ֲאִני ִנֶּצֶבת ְלַבד
צֹוֶחֶקת, ּבֹוָכה

ְּבתֹוְך ַהַּנְחׁשֹול...
ַאָּתה ַּבֶּמְרָּכז
ַוֲאַנְחנּו ַּבַּצד,

ְוֵאין ָיד!

ֲאִני ְמַזָהה ֶאת ָהֵאׁש
ֶׁשְּלָך ְּבִקְרִּבי

ּוְמבֶֹהֶלת ִמֶּמָּנה.
ִמְתַאֶּמֶצת ִמִּגיל ַרְך

ְלַעֵּצב אֹוָתּה,
ִלְׁשֹלט ָּבּה, ְלַרֵּסן.

ְוַאָּתה, ִמֶּנֶגד,
יֹוֵצר ְותֹוֵבַע,

ָלנּוַח ֵאיְנָך יֹוֵדַע...

ֵיׁש ִמִּלים ֶׁשל ְּפֻעּלֹות,
ֵאין ִמִּלים ֶׁשל ֱהיֹות.

ַרק ַּבָּים
ִנְסָּפִגים ִרְגׁשֹוֶתיָך,

ִרְגׁשֹוַתי.
ַאָּתה ַמִּביט ּבֹו
ּוַמְרִּגיׁש ַקָּים.

ֶנֱאָסף ֵּבין ַּגָּליו
ַההֹוִמים,

ִנְרָּגׁש ֵמחֹוָפיו ַהְּקסּוִמים...

ַמְפִליג ֶאל ָהאֶֹפק,
מֹוֵתַח ִמְפָרׂש,

ַּבֶּׁשֶקט ֶׁשְּלָך
ֶאל ֵאיְנסֹוף ֶנֱאָסף...

ֶזה ַהּסֹוף, ַאָּבא.
סֹוף ַהַחִּיים.
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ַּגם ְּבַלּוֹוֵתנּו אֹוְתָך
ּדֹוְמִמים,

רּוַח זֹוָרה חֹולֹות ְּבֵעיֵנינּו.
ְוֹלא ָיכְֹלנּו ַלֲעצֹר

ּוְלָהִכיל ֶאת ַחֶּייָך...
ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשֹּלא ָחִייָת...

ְּכמֹו ַהָּמצּוק ַהָּגדֹול, ַהּנֹוָרא
ֶׁשל ַהחֹוף

 ַהִּמְתּפֹוֵרר ְוהֹוֵלְך.

ַרק
ַהֶּגֶׁשר ֶׁשל ְּבִני,

ַהִּמְׁשָניֹות ֶׁשל ְנָכֶדיָך,
ַקִּדיׁש ָיתֹום,

ַהִּמְצוֹות,
ְיַהּוּו ֶּגֶׁשר

ַעל ַהְּתהֹום ֶׁשֵּביֵנינּו.

המוות מושיט לי יד
אבי שלי

אבי האוהב
נפטר
איננו
מת.

הינה אתה, המוות
מושיט לי יד.

קןרא לי להתחכך במחוזותיך.
מבטיח לי מנוחה שלמה

עוטף בשמלתך הסמיכה, שחורה...
הינה אתה, מוות

מזכיר לי, מראה לי בדממה,
זרועים קברים רבים,

ואמא אדמה
רגביה כה רכים...

אני מרגישה אותך, מוות,
לופת בי

קורע
מושך חלקים שלמים מקרבי...

אני עייפה
אני מוותרת
אני מובסת

כל-כך מובסת!!!
הינה אתה, מרפה, מזמין

אל משכנך – מנהרה אפילה
מניח בידי לפיד של אש קרה:

"הסתערי, הלך עייף, לוחם בודד.
רוצי ריצה של תבוסה.
התמכרי לרגעי הרפיה
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של המוות
של החידלון.

הס, הסי, מלחמה!
אני מביטה בך נוגות

היישר אל עיניך השחורות.
ובקרבי קליפת שמחה

של אושר מזויף.
מקשיבה, מאזינה 

לבשורתך, בשורת המנוחה.
כל-כך הרבה שנים, אבי

שלא התאוויתי לנוח.
הינה זה מחלחל, מגיע

רצון לישון שינה כה עמוקה
הרחק מכאן

ללא שעון, ללא זמן
מעבר לזמן...
כן, זה הסוף
אבי הנפטר

אהבתו 
המנוע שכבה

ואנוכי לא ידעתי
עד כמה אכסוף...

אני דוממת, קטנה וחלושה
מתחננת אליך, אבי

לפיסה חדשה של חיים
משהו בי מת, רפה

לא מסוגל!!!
אני מתבוננת בגויתי המושלכת, צרובה

מסתכלת עליה בלא מעט ניכור,
ומישירה את מבטי שוב אל השאול.

מסתכלת בך במבט חדש של חיים

)החיים הנלמדים מן המוות(
וזעם נורא גואה בקרבי:
כבליך הדוקים, כרוכים

סביב צווארי
ונפשי מצווחת כאנקת אסיר:

"לך מכאן, רשע!
הרפה לפיתותיך"

ותעצומות חדשות של חיים, מעינות 
מפכים בי, מתעוררים...

תאוות חיים אני,
כאבי אוהבי

אשר נלחם עד יומו האחרון
"לא אמות כי אחיה,

ואספר מעשי קה"
והחיים, הרצון לחיות,

חיים שלמים
בכל תא פועם

עד כלות!!!
הוא שיאיר את פניו של אבי

הוא הגשר בינינו
גשר החיים.
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ְוָהיּו ְרָגִעים ֶׁשל ְזִריָמה
ְּבָעְצָמה ּוְבֶׁשַפע.

ֶׁשל ַּפְלֵגי ַמִים ַחִּיים
ְלַאַחר ַהְפָׁשַרת ְׁשָלִגים.

לּו ָהִייִתי 
ְמֻׁשְחֶרֶרת ֶּבֱאֶמת,

ְּבַוַּדאי
ַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה זֹוֶרֶמת

ֶאל ָּכל ַהְּתהֹומֹות,
ַאְך ַּבַּלְיָלה 
ֲאִסיָרה ֲאִני,

ְׁשבּוַית ַהֲחלֹומֹות ָּבֲאֵפָלה,
טֹוֶבֶלת ִּבְדיֹו ֶהָעָבר,

ַמְדִּפיָסה ִׁשְכּפּוִלים ְצֻהִּבים
ְלֹלא ּתֹוָדָעה.

ָרצֹון
ָהָרצֹון ִלְחיֹות

ִנְבֶנה ִּבי 
ְּכָכל ֶׁשֶהָעָבר ִהְתַחֵּור,

ִהְתַּבֵהר,
ְוִנַּבט ֵאַלי

ְּבַמָּבט ָּגלּוי
ֶנֱעַדר ַהְסָּתָרה.
"רֹוָצה ִלְחיֹות",

ָנַאְקִּתי
ִמָּמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו

ֶּדֶרְך ֲחָזָרה.

ְוָׁשַאְגִּתי,
ּוָבִכיִתי ֶאת ַעְצִמי

ַעד ְּכלֹות,
ְוָנַגְעִּתי ְּבָכְתֵלי ָעְנִיי,
ּומֹוַסְסִּתי ִּבְדָמעֹות

חּוִטים ֲעִדיִנים ְמֻרָּׁשִתים
ֶׁשֹּלא ַמְרִׁשים ִלְהיֹות,

ְוִהַּבְטִּתי
ְּבָכל יֹום ְּבַמָּבט ַאֵחר

ִעם ָּפחֹות ִרְגֵׁשי ַאְׁשָמה,
ַמָּבט ָנִקי, ּבֹוֵחר.

ְוַהַחִּיים ָׁשבּו
ִּבְגָוִנים ֲחָדִׁשים,

ּוְכָבר ֹלא ָהָיה
ַמָּגע לֹוֵפת,

ְמַטְׁשֵטׁש ּומֹוֵנַע,
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עֹוד
עֹוד

ֹלא נֹוַלְדִּתי ֲאִבי
ַלְמרֹות

ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָחְלפּו
ֵמָאז ֱהיֹוִתי ְלֻעָּבר...

ֶחֶבל ַהַּטּבּור
ַמְכִּביד ְּפַתְלַּתּלֹות

ַעל ַצָּואִרי,
לֹוֵפת

ִּבְלִחיׁשֹות ַהִצִּפָּיה
ֶׁשל ִאִּמי,

חֹוֶתֶמת ַיְתמּוָתּה
ְמֻקְעַקַעת

ָעמֹק ִּבְבָׂשִרי,
ְוֵאין ִלי ָמקֹום...

עֹוד ֹלא נֹוַלְדִּתי ֲאִבי.
ִׁשְריֹונֹו ַהְּמֻחְסָּפס 

ֶׁשל ֲאִבי
עֹוֵצם ַעְפַעַּפי

ֵמְראֹות,
ִמְׁשּתֹוֶקֶקת ְלֵהָחֵׂשף

ְלאֹור ָהעֹוָלם ָהֵאיְנסֹוִפי
ַאְך ְקרּוָמיו

ְמַצְמְצִמים ֶאת ֶמְרָחִבי.

ִׁשְלֵדי ָהֵעִצים
ִׁשְלֵדי ָהֵעִצים

ִּבְׁשִביָליו ֶׁשל ַהחֶֹרף,
ְּבעֶֹמק ַהַּסַער,

ַהּמֹוִביל ִׁשּנּוי ֵאיְנסֹוִפי.
ִנָּצִבים ָלֶהם ְּבַצַער,

ָּבָדד.
ִׁשְלֵדי ָהֵעִצים.
ֶנֶעְדֵרי ַעְלָוה,

זֹוֲעִקים ְּבָעְצָמה,
ְמַמְּלִאים ֶאת ַנְפִׁשי

ְּבִתְקָוה.

ִׁשְלֵדי ָהֵעִצים,
ְּפִניִמּיּוָתם ַהַּתְמִציִתית,

ַמַּפת ַהְּצִמיָחה
ַהּבֹוֶעֶרת,

ּפֹוֶרֶטת ְּבַאְגֶרִסיִבּיּות
ַעל ֵמיָתַרי.

ִׁשְלֵדי ַחַּיי,
ַּתְמִציִתי,

ַעד ָמַתי ֶאְתַיֵּצב
ָּכְך ְּבאֶֹפן ִׁשְלִּדי,

נֹוֶאֶקת ְלֹלא ֲהפּוָגה
ֶאת ַּתְמִציִתי,

ַּגְעּגּוַעי.
ִנְכֶסֶפת

ִלְלבּוׁש ָחָדׁש,
ִליִציָרה!
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ִמְּׂשֵרַפת ֵאׁש ּדֹורֹוַתי
ֶׁשֲעַדִין ּבֹוֶעֶרת
ִּבְמצּולֹות ָים.

לּו ָיכְֹלִּתי ִלְחיֹות ֲאִבי,
ָהָיה ִמְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים

ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש,
ָהִייִתי ְמִפיָחה ַחִּיים ְּבָכל

ַהֵּמִתים ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ִלְחיֹות,
ַהְּכֵמִהים ְלַעִין ֶׁשִּתְׁשזֹף ֶאת ְּבִדידּות ַנְפָׁשם,

ָהְרֵעִבים ְלַמָּגע ָרוּוי ּתֹם...
ַהְתַחֵּיה אֹוִתי

ֲאִבי?!
ֲהתֹוִׁשיט ָיְדָך

ְּבַרֲחֶמיָך
ְלַמֲעַמַּקי,
ְלֶחְביֹוִני?!

עֹוד ֹלא נֹוַלְדִּתי ֲאִבי,
ְוֵיׁש ַהְּבטּוִחים

ֶׁשִהְנִני ַקֶּיֶמת ְוַחָּיה,
ּפֹוַסַעת

ִּבְלִחיָׁשה
ַעל ְמַמַּדי ָהֲעצּוִמים,

טֹוַבַעת
ְּבִאי ְיָכְלִּתי ִלְהיֹות.

ַנֲאקֹות ְּכֵאִבי
ֲחבּוׁשֹות ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּנִׁשָּיה,

לּו ָיכְֹלִּתי ִלְצעֹק
ָהיּו ַזֲעקֹוַתי

ְמַהְּלכֹות ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו.
לּו ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַקֵּים

ִאִּׁשי,
ֹלא ָהְיָתה נֹוֶתֶנת ָמנֹוַח ְלִאיׁש.

לּו ָיכְֹלִּתי ִלְכּתֹב,
ָהִייִתי ְמַמֵּלאת ְיִריעֹות

ֶׁשל ִקּיּום,
ֶׁשל ְזכּות ַהִּקּיּום

ֶׁשל ָּכל ְּבִרָּיה ּוְבִרָּיה...

ָהִייִתי ַמְנִׁשיָמה
ְּבַחּיּות ַּגְעּגּוַעי ַלַחִּיים,

ְּבֵראֹוַתי ַהּצֹוְרבֹות
ִמִּתְקָוה,
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 "כי אליך השם
בכה חסיתי אל תער נפשי"
)תהילים קמא, ח(

חווית האובדן
בלידה שקטה

מזמינה אתגר לא קטן...
אובדן

שעלול להיות מוכחש
היות ולעובר אין נראות חיצונית...

הטראומה
ועצירת החיים המאפיינת
מקבלים משמעות חדשה

בתוך העיבוד
והמגע במשמעויות אינסופיות....
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ֵלָדה
ֵלָדה

זֹו ַּתְמִצית ַהַחִּיים,
זֹו ַהְּיִציָרה ְּבִהְתַּגְּלמּוָתּה,

זֹו ַהְּפֵרָדה ֵמָהֶרֶחם.

ְּבָכל יֹום נֹוָלִדים
עֹוָלִלים ַרִּכים
ֶנֶעְדֵרי ִחְסּפּוס,
ְּבַמָּבֵטי ִחּפּוׂש

ַלַחִּיים ֶׁשִּלְפֵניֶהם.

ְּבָכל יֹום
ִנְפָטִרים ֲאָנִׁשים

ְלֵבית עֹוָלָמם
ְּבִסּיּום ַּתְפִקיָדם

ָּבעֹוָלם.

ַהַּמְעָּגל ַהֶּזה ַהְּׁשֵמיִמי
ֶׁשל ְיִציָרה

ּוָמֶות,
ֶׁשל ַהְּבׂשֹוָרה

ִויִדיַעת 
ַהַחִּיים ִּבְגבּול,

ִהיא ָרז ֵאיְנסֹוִפי
ֶׁשְּבתֹוכֹו

ָעֵלינּו ְלַהְצִליַח ְלִהְתַקֵּים.
ַהּיֹום ֲאִבי אֹוֲהִבי,

ִהַּטְׁשְטשּו ַהְּגבּולֹות
ֶׁשִהַּכְרִּתי.

ָהֲאֵבָדה
ְּבתֹוְך ַהֵּלָדה,

ְּבתֹוְך ַּתְמִצית ַהַחִּיים,
ַהֲאָחָדה

ֶׁשל ַחִּיים ּוָמֶות
ַמְחִריָדה ְּבִקְרִּבי

ַּתְׁשִּתית ּוְמִציאּות.

ָהֲעִריָסה ָהֵריָקה
ֹלא ַּתֲחבֹק

ֶאת ַהִּתינֹוק ֶׁשָּלנּו.
ַהֲחלֹומֹות ֶׁשָרַקְמנּו

יֹאְבדּו ִּבְתהֹום ַהְּנִׁשָּיה.
ְוַזֲעַקת ַהּיֹוֶלֶדת

ֵּים ֹלא ִּתְסתַּ
ְּבִבְכיֹו ַהְּמַׁשֵּכר

ֶׁשל עֹוָלל.

ָיַדי ָהֵריקֹות
ְמַחְּבקֹות ֶאת ַהֵּפֶׁשר,
ֵּפֶׁשר ַהַחִּיים ֵמָחָדׁש.

ֵראֹוָתיו ָהֵריקֹות
ֵמֲאִויר ַהַחִּיים

ֶׁשל עֹוָלל,
ַמִּביִטים ָעַלי

ְּבַמָּבט ְמַאֵּים,
ְמרֹוֵקן...

ַהאּוַכל ְלַוֵּתר
ַעל ְּבִריָאתֹו ֶׁשל יֹוְצִרי,

ִצְמצּומֹו
ְלעֹוָלם ִטְבִעי ֻמְגָּבל?

ַהאּוַכל ְלִהָּתֵחם ְּבַמַּפת ַהְּבִריָאה
ָהֱאֹלִקית

ְמֻכָּסה ַרּכּות
ִּבְׂשִמיַכת ָהֱאמּוָנה

ַהְּמַנֶחֶמת?
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ֵאֶבל
ֲאִני עֹוֶצֶמת ֶאת ֵעיַני
ְמֻלֶּפֶפת ַּגְרְּגֵרי ָעָפר,
ִרְגֵבי ֲאָדָמה ְּגדֹוִלים

ְּכֵבִדים ְלַמָּׂשא,
ַמֶּׁשהּו ָעמֹק הּוַפר

ְּבַנְפִׁשי,
ִּפּסֹות ֶׁשל ַחִּיים

ִנְקָרִעים
ְּבֶבִכי 

ֲחִריִׁשי.

ַהְּׁשכֹול
ְמַמֵּלא אֹוִתי,

ָהַעְפרּוִרּיּות ֶׁשְּבַנְפִׁשי,
ֶכמֹות ַהֻּמָּכרֹות, ַהסְּ

ֲחָויֹות ְמֻעְרָערֹות,
ַטֲעמֹו ֶׁשל ָעָפר

ָּדחּוס ְּבִפי...

ְּבָכל יֹום ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת,
צֹוַבַעת ְּבִזיו עֹוָלם.

ְּבָכל יֹום ִהיא ׁשֹוַקַעת
ְוגֹון ַהַחִּיים ֶנֱעָלם.

עֹוַלם ַהְּדָמָמה,
ַחִּיים

ְּבֵאיכּות ַאֶחֶרת.
ְּבָכל יֹום

נֹוָלִדים ִּתינֹוקֹות,
ְוָהעֹוָלל ֶׁשָּלנּו

ִיָּוֵלד ֵלָדה ְׁשֵקָטה.
ֹלא ִיָּׁשַמע ִּבְכיֹו,
ֹלא ִיָּקֵרא ְׁשמֹו

ֵּבין ַהְּבִרּיֹות.

ֲהֵיׁש ְּבִקְרִּבי
ַהְּיכֶֹלת

ְלִהְצטֹוֵפף ָּבֶרֶחם ָהֱאֹלִקי,
ָּבֱאֶמת ַהְּיִחיָדה,

ַּבְּכִניָעה ַהֹּלא מּוֶבֶסת
ְלֵיֶצר ַהַחִּיים

ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ְלִהָּוֵלד
ְלֹלא ֲהפּוָגה?

לּו ָיכְֹלִּתי ִלְפסַֹע
ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק,

ַּפְרָסאֹות
ֶאל ַהּטֹוב ָהֱאֹלִקי

ַהֶּנֱאָצל,
לּו ָיכְֹלִּתי ִּבְזרֹועֹוַתי

ֶׁשָּיְדעּו ְלָהִכיל,
ְלַנֵּׁשק ֶאת ַהִּתינֹוק ַהָּׁשֵקט

ֶׁשּבֹו ָזִכינּו
ִמּתֹוְך הֹוָדָיה!
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ַהֶּגֶׁשם ֹלא ּפֹוֵסק ָלֶרֶדת
ַהֶּגֶׁשם ֹלא ּפֹוֵסק ָלֶרֶדת,

ְלַטֵהר ֶאת ַהֲהָוָיה.
ֲאִני ִמְתּבֹוֶנֶנת ֶּדֶרְך ַהִּׁשְמָׁשה,

ִּדְמעֹוַתי ְּבתֹוִכי.
ְׂשִריֵדי ַהִּטּפֹות ְּדֵבקֹות

ַעל ַהַחּלֹון ְּבאֶֹפן ַעְקָׁשן.
ִמְטרֹות עֹז ַמְצִליִפים,

ִּבְלּבּול ְוָאְבָדן
ַמְחָׁשבֹות ַמְטִריִפים.

אּוַלי זֹו ֲאִני 
ֶׁשּבֹוָכה ֶאת ַהֶּגֶׁשם?

ַמֶּׁשהּו ִּבי ְמָסֵרב ְלַהְׁשִלים.
ִמְתַּגְעַּגַעת,

נֹוֶצֶרת ֲחלֹום,
ֵאין ְּבכִֹחי ְלַהְחִלים.

ַמְׁשָמעּות,
ִרְגׁשֹוַתי

ֹלא ַּתֲהֹלם.
ַאָּבא!

ַּתְקִׁשיב ִלי, ֲאִני ְזקּוָקה,
ֹלא רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחָזָקה.

ִמְתַאָּוה ָלרּוץ ַּבֶּגֶׁשם,
ִלְמחֹק ִמּתֹוִכי

ֶאת ַהְּכֵאב ַהּלֹוֵפת.
ַהִאם ָהָרצֹון ָהַעז ִלְחיֹות

מֹוֵצא אֹוִתי ֵמָתה
ִּבְזַמִּנים ֶׁשל ָאְבָדן?

ֵאיֶזה ִמן ַחִּיים
ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֶאְחֶיה,

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם?

ַהּבֶֹקר
ַהַּׁשַחר ִהְפִציַע, ֹלא ָׁשַכח,

ְוַאָּתה ָאִבי, ְמאֹד נֹוָכח.
ְרָׁשָמיו ֶׁשל ָמָטר נֹוְתרּו ָּבעֹוָלם,

ֲערּוץ ַהְּדָמעֹות ָטבּוַע
ֹלא ֶנֱעָלם...

ֶזה ָהָיה ֶּבֱאֶמת.
ַהִאם ֻמָּתר ִלי ִלְהיֹות ַחָּלָׁשה?

צֹוַרַחת ֶאת ַהֶהְעֵּדר,
חֹוֶבֶקת עֹוָלם ָחֵסר,

ֵלָדה ַאֶחֶרת
ִזַּמְנָּת ָלנּו ּבֹוְרִאי.

ֵלָדה ֶׁשל ֵּפֶׁשר,
ֵּפֶׁשר ַהַחִּיים,

ְצִמיָחה ֱאנֹוִׁשית
ֶׁשֵאין ָלּה ֶּדֶרְך ַאֶחֶרת

ְלִהָּוֵצר...

ַמֶּׁשהּו ַּבַּמָּבט ֶׁשִּלי
ִנְפָרד ִמָּכל ִמְכחֹול

ֶׁשל ֶצַבע ְמֻזָּיף,
ַהְּדָמעֹות ׁשֹוְטפֹות ֶאת ַהּכֹל,

ְוַהֶּמְרָחב הֹוֵפְך
ָצלּול,
ָעמֹק,

ַמְפִּתיַע.
ְוׁשּוב רֹוָצה ִלְבּכֹות.
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ֵאיְך ַּתְׁשִלים יֹוֶלֶדת
ְוֵאיְך ַּתְׁשִלים יֹוֶלֶדת

ְוָנְׂשָאה ְּבִקְרָּבּה
ֻעָּבר ִּתְׁשָעה ְיָרִחים,
ְוֵאיְך ֶהָחָלל ְּבתֹוָכּה

ִיְתַמֵּלא,
ֲחלֹומֹות ּוְצָרִכים
הֹוְפִכים ְרחֹוִקים,

ְלעֹוָלם ֵאיָנם ִנְמָחִקים.

ְוַהּכֹל מּוָכן
ִּבְׁשִביְלָך ֶיֶלד,

ֶהָחָלב ִלְקָראְתָך ְמַפֶּכה.
ַהָּיַדִים רֹוצֹות ְלַחֵּבק,
ֶחֶבל ַטּבּור ִמְתַנֵּתק.

ְוַאָּתה,
ַאָּתה ֹלא ּבֹוֶכה.

ְוֵאיְך נּוַכל ְלַהֲחִזיק
עֹוָלם ָׁשֵלם ֶׁשּנֹוַצר,

ְמֻדָּיק ְוָׁשֵלם ַהּתֹוָצר.
ְוַאָּתה ֻמְׁשָלם ִהְסַּתַּלְקָּת

ְלֵבית עֹוָלְמָך.
ּוַבחּוץ ִנְהָיה ַקר,
ּוִבְפִנים ַסְגִריִרי.

עֹוָלם ֶנֱעַצר,
ִמְרָקם ַׁשְבִריִרי.

ִלְקּבֹר ֲחלֹומֹות,
ָחָלב ְלַיֵּבׁש,

ַנְחׁשֹול ֶׁשל ָעְצמֹות
ִנְסָער, ִמְתַרֵּגׁש.

ָהֵאין ֵאינֹו ַהֵהֶפְך ִמֵּיׂש,
אּוַכל ּבֹו ָלַגַעת

ָחָלל ְלַמֵּׁשׁש,
ְוֵאיְך ֶאְחׁשֹב ַעל ָמָחר,

ְּכֶׁשעֹוָלם ֶנֱעָצר???
ָאְבָדן.
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ֶהְסֵּכִמים ְיָׁשִנים

ֶהְסֵּכִמים ְיָׁשִנים
ּוְתִפָּלה,

ִמְּנֻקַּדת ַמָּבִטי
ֵאין ָּכאן ַעְוָלה...

ַאָּבא
ַהֵּבט, ֲאִני ְזקּוָקה,

ִמַּמֲעַמִּקים
עֹוָלה ְנָאָקה.

ֲאִמּתֹות ַמֲחִרידֹות
ְוִׁשּנּוי ַהְּתנּוָעה,

ַמְסִּכיָמה ְלהֹודֹות
ָלחּוׁש ַהְכָנָעה.

ַּכּדּור ֵאׁש ָקָרה
ִמָּׁשַמִים יֹוֵרד,

ַהַּׁשַחר ִהְפִציַע
ַחִּיים ְמעֹוֵדד.

ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח,
ְּבִלִּבי ֵאין ֲחָׁשׁש.

ָעמֹק ְּבַנְפִׁשי
ָאִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש...

"ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן"
ֹלא אּוַכל ְלַקֵּים,

צֹוַרַחת, ּבֹוָכה
ִהְתַּבֵּטל ַהֶהְסֵּכם!

ַאָּתה ֶׁשָּטַבְעָּת ִּבי
ֵאׁש ּוְתהֹום,

ַמֲחִזיק ְוֹלא ָחל
ֵמָעְצמֹות ּוֶמְחָּדל.

ַאָּתה, ַרק ַאָּתה
ִּתְהֶיה ַהְּמָכל,

ְוֶאְחֶיה.

ָּכל עֹוָלל ֶׁשּנֹוָלד
ָּכל עֹוָלל ֶׁשּנֹוָלד

נֹוָלד ִעם ֱאמּוָנה,
ֶׁשְּנַטֵּפל ּבֹו.

הּוא ִנְפָרד ֶּבֱאמּוָנה
ֶׁשֶאת ִאָּמא הּוא יֹוֵצר,
ַאְך ִהיא ָהְיָתה ַקֶּיֶמת,

ֶזה ָהָרז הּוא נֹוֵצר...
ְוַחי ֶּבֱאמּוָנה.

ְוַנְחנּו ָמה?

ִנְכָסִפים ָלֶעְליֹון,
ְמַחְּפִׂשים ֶנָחָמה.

ַּכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר
ִּבְרצֹותֹו ַמְרִחיב,
ִּבְרצֹותֹו ְמַקֵּצר...

ֱאמּוָנה!

ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּגֵזָרה,
ְלַהֲאִמין ֶׁשֵאין ָּבּה ַרע,

"ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה",
ְוַאָּתה ָיִחיד, נֹוָרא.

ַּבֵּלָדה,
ַּבִּנְגָּדע,

ְוָזר ֹלא ֵיַדע!
ִקְרַבת ֱאֹלִקים,

ִּבְמחֹוזֹות ְרחֹוִקים,
ִנְסָּתִרים...
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ְּבעֹוָלם ֶׁשהּוא ְּפרֹוְזדֹור,
ֵיׁש חֶֹׁשְך ְואֹור,

ּתֹוָפעֹות ַמֲעָבִרּיֹות
אֹוְּבֶיְקט ֹלא ָׁשֵלם,

ְוֵיׁש ֻקְׁשיֹות.

ְוָכאן, ַּדְוָקא ָּכאן
ַּבֵּלָדה,

ַּבְּגִדיָעה,
ֶיְׁשנֹו אֹוְּבֶיְקט ָׁשֵלם,

ֶזה ַרק ַאָּתה!
ְוִהְּנָך ְּבתֹוֵכנּו,

ּגֹוֵזר ְוחֹוֵתם
ּוַבֶּׁשַפע ִנְמָצא,
ַמֲחִזיק, ְמַנֵחם.

ַרק ַאָּתה!!!

ָהָרז ַהֶּזה ֶׁשִּמְתַרֵּקם
ָהָרז ַהֶּזה ֶׁשִּמְתַרֵּקם

ָּבֶרֶחם,
ְּבתֹוְך ָהֵאם,

ֵמֲחָלָבּה ְוָדָמּה.
ִמְתַּפֵּתַח ַעד ִלְהיֹותֹו

נֹוֵׁשם,
ִנְפָרד,

ְוַהּכֹל ְּבַהְסָּתָרה...
ַמְטִעין עֹוָלם ֶׁשל ֲחלֹומֹות,

ְּתמּונֹות ֵאיְנְספֹור ְוִדְמיֹונֹות,
ְוִהְתַקְּׁשרּות ְוַסְקָרנּות,

ְלֶרַגע ַהֵּלָדה,
ַהִהְתַּגּלּות!

ָהֶרַגע ַהֶּזה ַהַּמְסִעיר,
ֶׁשּבֹו ֻעָּבר ִיְהֶיה ִּתינֹוק,

ְוַהֲחלֹום ַהִּמְתַּגֵּׁשם:
ֶאְפָׁשר אֹותֹו ַלֲחבֹק.

עֹוָלל נֹוֵׁשם.
ֶרַגע ַהֵּלָדה.

סֹוד ַהַהְפָרָדה.
ּוְבֶרַגע ַהִּׂשיא

ְוַהְּסִביָבה ַהְּמַיֶחֶלת,
עֹוָלם עֹוֵצר ְּבֶרֶטט,

רֹוֶצה ָלַגַעת
ְּבַמֲעֵׂשה ִנִּסים.
עֹוָלם ֲחִריִׁשי,

עֹוָלם ִמְתַּפֵּתַח ְּבַנְפִׁשי.
ְוֶרַגע ַהְּמִציאּות,
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ְנִׁשיַקת ָהעֹוָלמֹות.
ֵּבין ַהְסָּתָרה ְלִגּלּוי,

ֵּבין ַהְתָחָלה ְלִסּיּום,
ֵּבין ָצְרֵכי ֲאִני
ְלעֹוָלם רּוָחִני.

ְּבֶרַגע ַהִּׂשיא
ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהֶהְעֵּדר,

ֶלֱאצֹר ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה
ְּבתֹוִכי,

ִּבְפִניִמּיּוִתי.

יֹוֶלֶדת ְלֹלא עֹוָלל,
עֹוָלם ִחיצֹוִני

ְלֹלא עֹוָלם ְּפִניִמי.
ַמָּבט חֹוֵׂשף ְוָחָלל,

ְקִפיָאה ְוֵאין ִנְראּות, ְּבִדידּות.
ְּגֵזַרת ַהַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהִחיצֹון,

ְּגֵזַרת ַהָּמֶות ְוַהִחָּדלֹון,
ְּבתֹוִכי, ַּבְּפִניִמּיּות...
ְוֵאיְך ָנִסיר ַמֲעֶטה,
ְוֵאיְך נּוַכל ְלַבֵּטא?

ָאְבָדן.

ְזַמן ָהִעּבּור
ְזַמן ָהִעּבּור

ָהָיה 
ְּבַרּכּות ַוֲחִמימּות.

ָהְיָתה ָׁשם
ְרִתיָחה ֶׁשל ַחִּיים,
ָעְצמֹות ֶׁשל ַחּיּות,

ְּתלּות
ּוְכִמיָהה

ְלִרְגֵעי ַהִהְתַּגּלּות,
ִּגּלּוי ַהְּפִניִמּיּות,

ֵלָדה.

ָהֶרַגע ַהֶּזה
ֶׁשֻּכּלֹו ַהְמָּתָנה,

ָרָחב, ָעמֹק ָהאֶֹפק,
ְוָהעֹוָלם ַמֲעָטָפה
ַלֱהיֹות ֶׁשַּבֵּלָדה.

ִּפְתאֹום ָּדַמם ַהּדֶֹפק,
עֹוָלם ְּפִניִמי ָקָפא,

ִנְבַהל,
ְוָחָלל!

ְוֵאיְך ַהֵּלב ָיַדע?

עֹוָלם ְּפִניִמי
ְוֵאין ֶהְגֵׁשם,
ִּתינֹוק ְּפִניִמי
ְוֵאין לֹו ֵׁשם.
ּוִמי ָאֵׁשם?

ֲחלֹומֹות ִנְבְראּו,

151 150

עיני הנפש עיני הנפש



עֹוָלמֹות ֶׁשָּקְפאּו,
ְזָעקֹות ִנְכְלאּו,
עֹוָלם ֶׁשֶּנֱאַגר

ְוֹלא ִיְזרֹם ַלָּים,
ַים ַהַחִּיים,

ּוָמה נֹוַתר ַקָּים?

ְוֵכיַצד ִיְׁשַּתְחֵרר
ִמְּפִניִמי ְלִחיצֹוִני,

ִמַּקָּים ְּבתֹוִכי
ְלֹלא ַמָּמִׁשי

ּוְבִכי.
ִמְלֶחֶמת ַהַחִּיים,
ִמְפָּגׁש ִעם ָהֵאין,

ַהֵּלב ְלַהֲאִמין ְמָמֵאן.
ֶהָחָלל ַהְּמַיֵּסר.

ֻמָּתר, ְּכַדאי ִלְבּכֹות,
ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות

ְוׁשּוב ַחם.

ְוֵיׁש ַחִּיים.

ַהְכָנָעה
ְרִגיָעה ֲעֻמָּקה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבַעְצמֹוַתי,
ֶּלֶכת ַהִּמְׁשַּתְּקִפים ַּבַחּלֹוִני ֲעֵלי ַהׁשַּ

ְמַרְּצִדים ְּבִאָּׁשם ַהְּכבּוָיה
ְּבַהְכָנָעה ּכֹוֶבֶׁשת.

ַּכָּמה ַחִּיים ֵיׁש ַּבָּמֶות ַהֶּזה?!
ָמָחר

ֵאֵצא ַוֲאַלֵּקט ֶאת ָעַלי ְלתֹוִכי,
ֶאְנצֹר ֲהָוָיָתם ְּבִקְרִּבי,

ֲעִמיָדָתם ִּבְגבּוָרה ִעָּלִאית,
ִהְתַרְּפקּוָתם ָהַאֲחרֹוָנה,

ַׁשְוָעָתם ַלַחִּיים,
ַׁשְוָעָתם ִּבְגָוִנים ְסדּוִקים ַעד ּכְֵאב.

ָמָחר
ִיְׁשַּתֵּקף לֹו ֵעץ ַאֵחר ַּבַחּלֹוִני

ְוֹלא ֶאְבֶּכה,
ֹלא ֶאְבֶּכה!

ִּכי ִאם ַאִּביט ָקִדיָמה
ְּבַגֲעגּוִעים.

ִמּתֹוְך ִצִּפָּיה ֲעֻמָּקה
ְלַהְצִמיַח.

ַאְמִּתין ְלַהְצִמיַח
ַעל ֵאׁש ְקַטָּנה,

ֹלא ֶאְׂשרֹף ְּבִאִּׁשי
ֶאת ָּכל ַהְּגָוִנים,
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"כי חילצת נפשי ממוות
את עיני מדמעה את רגלי מדחי"
)תהילים קטז, ח(

שירה נוצרת ומייצרת 
מרחב פוטנציאלי

מרחב בו עדיין לא ברורה
העמדה הנפשית

והיא הולכת ונוצרת
בתוך היצירה...

לפעמים יוצאים למרחב הזה כדי לכתוב
ולעיתים, השירה מייצרת את המרחב

והמקום לנפש הכמהה...

ַאִּביט ָּבֶהם ְּבֶעְרָּגה
ַּבֲהָנָאה ְּגלּוָיה

ְּבֶהָאָרה.
ַאִּכיר ְּבָעְצָמָתם

ַּגם ְּכֶׁשֹּלא ֵיְדעּו ְלַבֵּטא,
ַּגם ְּכֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְּבֵׁשִלים,

ַּגם ְּכֶׁשַהְּגָוִנים ִיְהיּו ַרִּכים
ְוֹלא ְּברּוִרים,

ַּגם ְּכֶׁשֹּלא אּוַכל ְלִהְזַּדהֹות
ְוֶאְזַעק ִמְּכֵאב,

ַּגם ְּכֶׁשֶאְהֶיה ְרחֹוָקה.
ֶאְמָצא ֶאת ַהּכַֹח
ְלאֹוְסָפם ְלתֹוִכי,

ְלָקְרָבם ֵאַלי ְּבַאֲהָבִתי!
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ְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים
ְׁשַעת ִּדְמּדּוִמים.

ְׂשִריֵדי ַהּיֹום
ׁשֹוְקִעים ְּבִכּסּוִפים

ֶאל ַהָּואִדי.
ִמְׁשַּתֲעַׁשַעת

ָּבְרָגִעים ַהַּמֲעָבִרִּיים
ָהֵאֶּלה,

ַמֶּׁשהּו ִּבי
ִמְזַּדֶהה ִעם ָּכל ָׁשָלב.

ִהֵּנה ָיֵרַח ִחֵּור
ָּתלּוי ְּכָבר ְלַמְעָלה,

ְׂשִריֵדי ָהאֹור
ׁשֹוְפִכים ַּגְעּגּוַעי
ַעל ָמה ֶׁשָהָיה,

ִּכּסּוַפי ֶאל ָמה ֶׁשִּיְהֶיה.
ֶהָהִרים ְנבֹוִכים

ׁשֹוְקִעים ִּבְדָמָמה ְמתּוָנה.
ֵאין ֶזה ְׁשאֹון ַהּיֹום,

ְוַגם ֹלא ָהָעְצָמה ֶׁשל ַהַּלְיָלה.
זֹו ָהַרּכּות ֶׁשל ַהַּמֲעָבר...

ַמִּניָחה ֶאת רֹאִׁשי
ַעל ִּכְתֵפי ָהָהר ַהָּגבֹוַּה,

עֹוֶצֶרת.
ַמֶּׁשהּו ִּבי ְמַנֶּסה ְלָהִבין

ָמה ֲעַדִין ָּפתּוַח,
ָמה ֹלא מּוָכן,

ְלֵהָרַגע, ְלַהְרּפֹות.

ָמה ַמְמִׁשיְך
ְלִהְתמֹוֵסס ְּבִדְמעֹוַתי
ַּגם ִּבְרָגִעים ֶׁשל אֶֹׁשר

ְוהֹוָדָיה.
ּוְבָכל זֹאת

ַמֶּׁשהּו ִּבי ְמֻסָּגל
ִלְהיֹות ָׁשם,

ָּבַרּכּות ֶׁשל ַהַּמֲעָבר,
ַלְמרֹות ְּגָוָניו ַהְּדהּוִיים.

ַעְכָׁשו,
ַהָּיֵרַח ְּכָבר ּבֹוֵלט ְּבאֹורֹו,

ְּבִהָּלתֹו.
ַמֶּׁשהּו ּבֹו ַמְזִּכיר ִלי

ֶאת ַהַחּיּות
ֶׁשל יֹום ֻהַּלְדִּתי

ַהָּקֵרב ּוָבא.

ַאָּבא,
ַהַּפַעם זֹו ֵלָדה ֵמָרצֹון!
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ַרק ַאָּתה ָיכְֹלָּת
ַרק ַאָּתה ָיכְֹלָּת

ָלַקַחת אֹוִתי 
ְּבֶאְמַצע ַקַּדַחת ָהֲעִׂשָּיה

ְלָמקֹום ְּפִניִמי ּומּוָגן.
ַרק ַאָּתה ְּבַהְׁשָּגָחה

ְּפָרִטית ְמֻדֶּיֶקת
ָיכְֹלָּת ְלָהִסיר ֵמַעל

ִׁשְכִמי
ַאְחָריּות

ְועֶֹמס ִּבְלִּתי ִנְסָּבל.

ַרק ַאָּתה ַׂשְמָּת
אֹוִתי ְלִהְתּבֹוֵנן

ֶאל ּתֹוִכי
ְּבִהְתַּפֲעמּות ּוְבֶרֶטט.

ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשִּלי, ַהְסָּתָרה,
ָהֲעִציָרה, ִּגּלּוי,
ְּפֻעָּלִתי ִנְפֶעֶלת,

ְנִׁשיָמִתי, 
ֵיׁשּוִתי,

ַּבֲעִציָרה ִמְתַקֶּיֶמת.

ֶּכֶתר
ֵמַעל רֹאִׁשי

ְּפרּוִׂשים ָׁשַמִים.
ְמַמְּלִאים עֹוָלם

ִּבְתֵכֶלת ְוִתְקָוה...
ּוְבִלִּבי ִיְרָאה ְוִחיל 
מּול ְׁשעֹון ַהחֹול 

אֹוֵזל,
ַהְּמַקֵּׁשר ִּתְקַות ֶאְתמֹול
ְליֹום ָמָחר ֶׁשֹּלא נֹוַדע.

ּוְבִלי ֵמִׂשים ִנְצַעק
ִמָּמקֹום ֶׁשל ִצִּפָּיה ְוַגְעּגּוַע:

ֶּכֶתר!!!
ָלֶאָחד ֶׁשְּבַעְצמֹוַתי ָטבּוַע.

ְוַגם ַנְחׁשֹול
נֹוֵסק לֹו ְּבִלִּבי.

ָּכחֹל ָעמֹק,
ָירֹק ּגֹוֵעׁש

ּוְתֵכֶלת.
ּוְבָעְצָמה ֵמִציף ֶאת עֹוָלִמי:

ֲהֵיׁש ְּבִחיָרה
ָמַתי, ְוֵאיְך,

ִלְהיֹות מּוֶכֶלת?
ׁשֹוֶאֶלת

ּוֵמְרִסיֵסי ְּדָמעֹות,
ֲאָדוֹות ֶׁשל אֹור,
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ְוֶׁשֶבר
ֶּכֶתר!

ִנְצַעק, ִנְזַעק,
ָעמֹק ִמְּלָבִבי.

ּומּול ְׂשִריֵדי ְׁשִקיָעה
ְּכנּוָעה, יֹוֶקֶדת.

ּגֹוֵני ָאדֹם,
ָּכתֹם ֶׁשל ֵאׁש –
הֹוְפִכים ָעמֹק 

ְּבתֹוְך ִקְרִּבי.
ֵהן ַהְתָחָלה ְוסֹוף

ִלְרָגִעים,
ְּבַיַחד ִמְתַקְּיִמים.

חֹוְבִרים 
ִלִּבי ַעד ְּכלֹות

ְלזֹוֵכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים.
ּוַבֲחלֹוִמי,

ִנְרַקם
ָזָהב ּוְתֵכֶלת:

ֶּכֶתר
ְלַחי, ַחי ָהעֹוָלִמים!!

ּוְבתֹוִכי 
ּגֹוֵעׁש ְּבִלי ֲהפּוָגה

ְּכמֹו ַהר ַּגַעׁש
ֶׁשְּבִלּבֹו ַהּבֹור ִנְפַער, ִנְלַחׁש,

ְוָלָבתֹו רֹוַתַחת
ַעד ָרִקיַע, ְּבתֹוָדה.

יֹוֶקֶדת ַאֲהָבה, ּבֹוְרִאי
ֵאֶליָך

ַעל ָּכל ֶרַגע ֶׁשּנֹוַצר,
ַעל ָּכל ִּגּלּוי

ֶנֱחַׂשף ַרּכּות,
ְּבִלי ַהְסָּתָרה...

ַמִּגיָׁשה ִמֵּלב רֹוֵטט,
ְּבקֹול ְלֵא-ִלי,
ׁשֹוֵאג, רֹוֵעד:

ֶּכֶתר!!!
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רֹאׁש ַהָּׁשָנה
ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהְּדָמעֹות

ְוָהֱאֶמת
ְוַהּטַֹהר,

ְוַאֲחֵרי ָּכל ַהַהְתָחלֹות
ְוַהִּקְרָבה
ְוַהּצַֹהר,

ּוְמלֹוא ָּכל ָהעֹוָלם
ִׁשְמָך,

ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבְּדָך.
ּוְבמֹוִחי
ּוְבִקְרִּבי
ּוִבְלָבִבי

קֹול ִמְתַּגְלֵּגל ְונֹוָרא:
ַהֶּמֶלְך!!!

ְמַמֵּלא ֶאת ָהעֹוָלם ְוִנְהֶיה,
ּוְבִקְרִּבי

ָרצֹון ֶאָחד:
ַלֲחבֹר,

ְלִהְתַאֵחד
ִעם ָהֶאָחד!

ּוְבֵעת ְּתִפָּלה
ּוִבְדֵבקּות
ֵּלַח קֹול פִּ

ָעמֹק, ָלהּוט,
ְוֶאת ַאֲחִרית

ָהֲאִטימּות
ֵהִסיר

ְּבֵתַקע ַהּׁשֹוָפר,
ְוֹלא ָהָיה עֹוד

ָמה לֹוַמר...

ּוְכֶׁשִהְקַׁשְבִּתי ְּבִלי ֵלאּות
ְמֵלַאת ְּדֵבקּות
ְּבִלי ִנְפָרדּות,

ָרִאיִתי ְּכמֹו ַּתְסִריט
ָארְֹך נֹוָרא

ֶׁשל ָּכל ָמה ֶׁשִּקִּויִתי
ּוָמה ֶׁשֶּבֱאֶמת ִנְהָיה.

ְוֹלא ָהָיה ִלי ׁשּום ִמְסּתֹור
ְוֹלא ִמְׂשַחק ְצָלִלים ְואֹור,
ַרק ָהֱאֶמת ְּבִלי ְלבּוִׁשים
ִּבְפֵני זֹוֵכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים.
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יֹום ִּכּפּור
ְּכמֹו

ָחבּוׁש ַהִּמְתַאֶּוה
ְלַהִּתיר ַעְצמֹו ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים

ְּבִצָּפְרָניו.
ְּכמֹו ֵהֶלְך ּבֹוֵדד
ַהֶּנֱאָנק ְלֶעְזָרה
ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיֲאִזין

ְלַזֲעקֹוָתיו.
ְּכמֹו

ְסִפיָנה ִנְטֶרֶפת
ְּבַים ַהְּמִציאּות

ּוַמָּלֶחיָה ְמַנְּקִזים ַמִים
ִמּתֹוְך ֲאָנָחה ּוְתִׁשיׁשּות.

ְּכמֹו
ֶסֶכר קֹוֵרס

ַּתַחת ַמָּׂשא ַהַּגִּלים,
ּוָבֵּתי ֶאֶבן ְסחּוִפים
ַּכֲעֵרַמת ַקְרטֹוִנים.

ָּכְך ַּגם ֲאִני.
ָׁשִנים ֶׁשל ְּתִפָּלה,
ֵהָאְזרּות ּוְגבּוָרה,

ִהָּדְּפקּות ַעל ַּדְלתֹוֶתיָך
ַעד ְּכלֹות,

ֵאיְנְספֹור ְּדָמעֹות ּוְתִחָּנה
ְותֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה...

ְוַאָּתה
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים

ַמְקִטין ַעְצְמָך
ְּבַהְמָּתָנה נֹוָרָאה,

ַעד ֶׁשֲאַפֶּנה ְלָך ָמקֹום
ֶּבֱאֶמת.

ִּכי ֹלא ַּתְחּפֹץ ְּבמֹות
ַהֵּמת –

ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו
ְוָחָיה...

ּוְכעֶֹמק ַהַהְמָּתָנה
ְוָהֲאָנָחה –

עֶֹמק ַהִּׁשיָבה ְוַהִּׂשְמָחה!
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ֵעץ ַהַּתּפּוַח
ַהּבֶֹקר

ָּפַקְחִּתי ֵעיַני ֶאל ּבֶֹקר ָחָדׁש.
ַמֶּׁשהּו ַאַחר ִהְתַרֵחׁש ְּבִקְרִּבי.

ֵמֵעֶבר ְלִקירֹות ָהֶאֶבן
ִנָּצב לֹו ְּבאֶֹפן ִּפְלִאי,
ֵעץ ַהַּתּפּוַח ָהֲאִציִלי.

ָהֵעץ ֶׁשָּׂשַרד
לֹו חֶֹרף ָׁשֵלם
ָחֵסר ְוׁשֹוֵמם
ְלֹלא ְּכסּות,

ָהִאיָלן ֶׁשִּנְרֶאה
ֲחַסר ַחּיּות.

ְלֶפַתע
ִנְּבטּו ֶהָעִלים,
ִנְמְלאּו ִנָּצִנים,
ְוֶצַבע ָורֹד ַעז

ָעַלז
ִּבְׁשַלל ְּגָוִנים.

ַהּבֶֹקר
ִנְרַּגע לֹו ַהַּסַער,

ָּבְקָעה ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש
ֶאת ַּגל ַהּקֹר

ַהּנֹוָרא.
ִהְתּבֹוַנְנִּתי ִּבי ְּפִניָמה,

ִהְרַּגְׁשִּתי ֵלָדה.
זֹוֶכֶרת ֵאיְך ֶאֶמׁש

ָיַרד ַהָּמָטר

ְוָכל עֹוָלִמי
ָרַגׁש ְוִנְׁשַּבר.

ֹלא ָהיּו ִּבי ְּגבּולֹות,
ֹלא ָהיּו ֲהָגנֹות,

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶנְחֶׂשֶפת,
מּוֶצֶפת ְּדָמעֹות.

ִנְרֶאה ֲעָנִפי ְּכִאּלּו ִנְגַּדע,
ְלֶפַתע ָעַצר 

עֹוָלְמָך ְוִנְרַּגע.
ִהְתּבֹוַנְנִּתי ִּבי ְּפִניָמה

ִנְמֵלאִתי ֶעְרָּגה.
ְּגבּולֹוַתי ׁשּוב ְּברּוִרים,

ָׁשַמי ְּבִהיִרים,
ָהֲעָרֶפל ִהְתּפֹוֵגג,
ַקַּוי ִמְצַטְּיִרים...
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ִהְתּבֹוְדדּות
ּבֶֹקר נֹוָלד.

ְמִסּלֹות ֲחָדׁשֹות
ִנְסָללֹות ִּבְלָבִבי.

ְמִציפֹות אֹוִתי
ְּבֶחְדָוה ֲעֻמָּקה ַעד ְּכֵאב.

ְׁשִביֵלי ַהָּואִדי
חֹוְדִרים ֶאל ַחּלֹוִני,

ַמְזִמיִנים ִּכְמַעט ְּבקֹול:
ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ֵאַלי,

ְרִעי ִּבְׁשדֹוַתי,
ֵהֶלְך ּבֹוֵדד.

ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִדידּות ֶׁשָּלְך,
ַהַּמְזֶהֶרת,
ַהְּכֵמָהה,
ַהְּמָסֶרֶבת

ִלְנטֹׁש ְּגבּולֹות ַעְצָמּה
מּול ְמִציאּות רֹוֶפֶסת

ְוַחְסַרת ַמְׁשָמעּות.
ֲאִני אֹוֵהב ֶאת 

ְּגבּולֹוַתִיְך ַהִּמַּטְׁשְטִׁשים
ְּבִהְתּבֹוְדדּוֵתְך

מּול ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם
ָהֶאָחד,

ַהֵּמֵמס ַאט-ַאט
ִנְפָרדּוֵתְך...

ֲהֵיׁש ִמִּלים ְלַבֵּטא
ֲאִבי ֲאהּוִבי,

ֶאת עֶֹמק ָהַאֲהָבה
ַהִּמְתַּגֶּלֶמת

ְּבִהְתַמְּזגּוֵתנּו
ְּבָׂשדֹות ֻמְפָׁשִטים ִמּגּוף?

ֲהֵיׁש ָיד ְוִחּבּוק ּוָמקֹום
ְּבֶזה ָהעֹוָלם,

ַהָּיכֹול ְלִהָּדמֹות
ִלְרָגִעים ֲעִדיִנים, ִנְכָסִפים,

ָּבם נֹוֵׁשק אֹור ֵאיְנסֹוִפי
ְלִנְׁשָמִתי ַהְּכֵמָהה?
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ֵאיְך אֹוְמִרים ּתֹוָדה ְלַאָּבא
ֵאיְך אֹוְמִרים ּתֹוָדה ְלַאָּבא

ַעל ַמַּפל ַמִים זֹוְרִמים?
ֵאיְך ְמִכיִלים ֶאת ָּכל ַהְּתֵכֶלת

ֶׁשל ִּפַּסת ָׁשַמִים ְקסּוִמים?
ֵאיְך ִנָּׂשאֹות ֶאל ַעל ָיַדִים

ִמּתֹוְך ְּתִפָּלה ֶׁשל ָים ְוִכּסּוִפים?
ֵאיְך רֹוֵטט ַהֵּלב ְּבֶחְדָוה יֹוֶקֶדת

מּול ַּבֵּדי ֵאיָקִליְּפטּוס ֶׁשָּברּוַח ִמְתַּבְּדִרים?
ֵאיְך ִמְצטֹוֵפף ָּכחֹל ֶׁשל ַים ִּכֶּנֶרת

ְּבתֹוְך ָהִרים ַרִּכים, חֹוְבִקים?

ַמְזִּכיִרים ִלי ׁשּוב ִּפָּנה ּכֹה ְמֻדֶּיֶקת
ֶׁשל ִׂשיָחה ִעם אֹוֲהִבי ֶׁשַּבְּמרֹוִמים.

ֶאת ָּכל ַהּטַֹהר ְוַהּיִֹפי
ֶׁשָּבָראָת ָּכאן ְּבעֹוָלְמָך,

ָיכְֹלִּתי ְּבִלִּבי ַהַּצר
ָלֵׂשאת ּוְלָהִכיל,
ַאְך ִׂשיָחִתי ִעְּמָך

ֶאת ָּכל ְּגבּולֹות עֹוָלם ּפֹוֶרֶצת
ְונֹוֶסֶקת ִלְמקֹומֹות ּכֹה ְרחֹוִקים.

ַאָּבא ֶׁשִּלי ַהָּיָקר, ָהֶאָחד,
ֶׁשָּיכֹול אֹוִתי ְלַהְרִּגיַע,

ַאָּבא ֶׁשִּלי ֵאיְנסֹוִפי ּוֵמִכיל,
ְלָאן עֹוד אּוַכל ְלַהִּגיַע? 

ִלִּבי ָהַרְך ִנְמָלא ְּבִכּסּוִפים,
ִּבְכִמיָהה ֻמְפֶׁשֶטת ִמּגּוף,

ַרק ְלַחְדִרי ַהָּקט ֶׁשּבֹו ִנְפַּגְׁשנּו
ְּבִהְתַיֲחדּות ֶׁשֵאין ָלּה ִמִּלים.

ְּבִדידּות
ׁשּוב

ַהְּבִדידּות ְמַחֶּבֶקת אֹוִתי
ִּבְצִעיָפּה ַהַּקר, 

ַהּלֹוֵפת ׁשּוב.
ַמָּגָעּה ֵריק,

ּוַמָּבָטּה ׁשֹוֵפט.

"ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה
ֲאָנִׁשים ּבֹוְדִדים
ִחַּבְקִּתי ַהּיֹום",

ָּכְך לֹוֶחֶׁשת ָלּה,
ִלְבִדידּוִתי.

ְוִהיא ַמְקִׁשיָבה
ַלֶּקֶצב ָהָאיֹם,

ַּבֲחָלָלּה עֹוֶׂשה ָמקֹום,
ְוִחּבּוָקּה ַהַּקר ׁשֹוֵתק.

ׁשּוב,
ַהְּבִדידּות ְמַחֶּבֶקת אֹוִתי,

ּפֹוֶעֶרת ַהְּתהֹום,
נֹוֶעֶצת ַמָּבָטּה,

נֹוֶתֶנת ַהַּמְרָאה:
"זֹו ַאְּת ּבֹוֶחֶרת ַהָּמקֹום!"

נֹוֵׂשאת ֵאֶליָך ַמָּבִטי,
ֲאִבי.

זֹוֶכֶרת ַהְּתִפָּלה:
"ְסַלח ָנא, ָׂשא ָנא".

ֵיׁש ִּבי ַהְּיכֶֹלת,
זֹו ֹלא ַרק ֲהָבָנה.

ִנְלֶּפֶתת ְּבָרֵזי ָרִזים
ֵמעֶֹמק ַיְלדּוִתי,

ִנְפֶרֶדת ִמַּנַחל ָהַאְכָזב,
נֹוֵׂשאת ַּכַּפִים,

ּבֹוֶחֶרת ַּבֶּמְרָחב.
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ַנַחל ַהַחִּיים
ֲאִבי,

ֲאִני ׁשֹוֶאֶגת
ֶאל ָעְצַמת ַנְחׁשֹוֶליָך,

ְוקֹוִלי ֶנֱעָלם
ְּבתֹוָכם...

ִמְׁשַּתֶּלֶבת ַּבַּנַחל.
ְלֶרַגע ֲאִני ְּבתֹוכֹו

ְוִאיִניּוִתי ּבֹו,
ְּבקֹולֹות ַמִים ַרִּבים.

ַמְרָּפה
ַקֵּוי ַּגְׁשִמּיּוִתי ַהַּגִּסים.

ִנְמֶחֶקת ְּבַמִים
ְצלּוִלים ַאִּדיִרים.

ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת,
ֲאִני טֹוַבַעת,

ֲאִני ֵאיִני.
טֹוב ִלי,

ָעמֹק ִלי,
ְוִדְמעֹוַתי ְּבתֹוִכי.

ְוִהֵּנה...
ָּכֵעת הּוא ְּבתֹוִכי,

ְמַטֵהר ְוׁשֹוֵטף
ִנְפָרדּוִתי.

ֲאִני ְמַוֶּתֶרת,
ֲאִני ְּכנּוָעה,

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך
רֹוֶאה אֹוִתי

ָּכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש,
ְּכִאּלּו נֹוַלְדִּתי ַהּיֹום!

ִנְׁשָמִתי
ֲאִני ַמְקִׁשיָבה לֹו

ַלַּסַער
ַהּגֹוֵעׁש ְוִנְפָער,

עֹוֶצֶמת ֵעיַני.
ֵריחֹות ָהָאִביב

ְמַמְּלִאים ֶאת ְׂשדֹוַתי,
ַהְּפִריָחה ְמַרֶּצֶדת

ְּבתֹוִכי
ִּבְׁשַלל ְּגָוִנים,

ְוַנַחל ַאִּדיר
ׁשֹוֵטף ֲאָבַני,

ֵמִסיר ַמְכאֹוַבי.

ַוֲעַדִין
ָעמֹק ִּבְפִנים

ֵריחֹות ִמְלָחָמה.
ַהֶּסֶכר ִנְפָרץ,

ַהְּזִריָמה ַאִּדיָרה,
ׁשֹוֶצֶפת,
ּגֹוֶעֶׁשת,
ְמָמֶאֶנת

ָלׁשּוב ַלְּגבּולֹות...

ַהַּפַעם ֲאִבי,
ֲאִני ֹלא ֶנֱאֶבֶקת.

ֲאִני ַמֲאִזיָנה
ַלְּזִריָמה ָהַאִּדיָרה,

ַהֶּנֱאֶנֶקת,
ַהְּמַׁשַּוַעת

173 172

עיני הנפש עיני הנפש



ְלַמֲעָבר ָנִקי.
ְוִהֵּנה

ַהַּמִים ׁשֹוְצִפים,
ְּגבּולֹוַתי ִמְתַרֲחִבים,

ְוֵאין ֵלב ֶׁשּיּוַכל ְלָהִכיל
ֶאת עֶֹמק ַהִהְתַחְּדׁשּות,

ֶאת ָעְצַמת ַהַחּיּות,
ֶאת ִנְׁשָמִתי.

ֲאִני ּפֹוֶחֶדת ַאָּבא,
ַּתְחִזיק אֹוִתי,

ִּתַּקח ַאְחָריּות,
ִּתֵּתן ִלי ָיד,

ַּתְרֶאה ִלי ֶאת ַהֶּדֶרְך.
ֶזה ָחָזק,
ֶזה ָּגדֹול,

ֶזה ִמְׁשַּתֵּלט,
ֶזה ָעמֹק,

ַּתֲעצֹר ֶאת ֶזה.

ֲאִני ֶנֱעֶלֶמת,
ֶזה ּכֹוֵאב.

ֵאיפֹה ֲאִני?
ֵאיפֹה ַאָּתה?

ֲאִני ַמְרָּפה,
ֲאִני ֹלא ׁשֹוֶלֶטת,

ְוַאָּתה ְלַבְּדָך ַקָּים.

ַהְּפָסגֹות ֵהן ֹלא ֶׁשִּלי
ֶאְפָרת ִּבִּתי ַהְּקַטָּנה ְמַפֶחֶדת ַּבחֶֹׁשְך.

ּגּוָפּה ַהָּפעֹוט ִנְרָעד ּוֻמָּתׁש ֵמעֶֹמק ַהֲחָרָדה.
ֵאין ְּבַנְפָׁשּה ֲעַדִין ּכֹחֹות

ְלָהִכיל ֶאת עֶֹמק ִרְגׁשֹוֶתיָה,
ֶאת ַזֲעָקָתּה.

ֲאִני חֹוֶבֶקת אֹוָתּה ְּבָכל ַהַּיִּציבּות ְוַהִּבָּטחֹון
ֶׁשֵּיׁש ִּבי,

ְולֹוֶחֶׁשת ַעל ִלָּבּה ַהָּפעֹוט
ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה

ְוִחּזּוק...

ַּגם ֲאִני ּפֹוֶחֶדת ַּבחֶֹׁשְך,
ַאָּבא!

זֹוֶכֶרת ֵאיְך ֶאֶמׁש
ָּפַסְעִּתי ַּבָּׂשֶדה ַהָּירֹק

ֶהָעדּוי ַּבֲעֵצי נֹוי ּוְפָרִחים,
ּוְלֶפַתע

ִנְפֲערּו ּבֹורֹות ֲעֻמִּקים,
ְּתהֹומֹות ְלֹלא ַקְרָקִעית.

"ַאָּבא! ֲאִני ּפֹוֶחֶדת ַּבחֶֹׁשְך",

ָזַעְקִּתי ִמָּמקֹום ָּכל ָּכְך ָעמֹק –
"ּוִבְכָלל ֵאין ִלי ּכֹחֹות
ְלִהְתמֹוֵדד ֶרַגע ֶאָחד

ִּבְלָעֶדיָך..."
ְוקֹולֹו ֶׁשל ְמַנֵחם

)ֶיֶלד ּבֹוֵדד ִמֵּבית ַהֵּסֶפר(
ְמַצֵּוַח ִמּתֹוְך ְקָרַבי:
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"ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלְגּדֹל ְּבִלי הֹוִרים!

ֲאִני ֹלא ְמֻסָּגל יֹוֵתר!
ְוַאָּבא ָּכל ָּכְך חֹוֶלה ְוָׁשבּור"...

ּוִמּבֹור ַאֵחר, ְּבגֶֹדל ַמְכֵּתׁש
ְמַצֵּוַח קֹולֹו

ָהַאְרִסי ֶׁשל ָנָחׁש,
ְמַטֵּמא ּוְמַטְׁשֵטׁש:

"ַהְּפָסגֹות ֶׁשָהִיית ָּבֶהן ַּבַחִּגים 

ֶנֶעְלמּו,
זֹו ָהְיָתה ֲאִחיַזת ֵעיַנִים.

ַהּכֹל ִּדְמיֹון!
ַהּכֹל ֶנֱעַלם ְוָנגֹוז

ְוַאְּת ְלַבֵּדְך, ֹלא ְמֻסֶּגֶלת...
ֵאין ְּבַנְפֵׁשְך ּכֹחֹות ְלָהִכיל!"

ְוֵאין ִלי ׁשֹוָפר,
ְוֵאין ִלי ֻסָּכה.

ְוַהּלּוָלב, ֶׁשִהְׁשָרה ָעַלי מּוַגּנּות נֹוָרָאה – ִנְרֶאה ְּכָעֶלה ִנָּדף,
ִהְתַאָּדה...

ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶאת ַהּבֹור ֶׁשִּנְפַער
ְּבָכל ָּתא ִמְּבָׂשִרי,

ְּבעֹוְרַקי,
ִּכְרִסיֵסי ִלִּבי

ְּבַמֲעַין ִּדְמעֹוַתי...
---

ּוְבאֹוָתּה ֱאמּוָנה
נֹוָרָאה ּוְתִמיָמה

ֶׁשָּבּה ִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ִּבְתִפּלֹוַתי,
ֶׁשָּבּה ֶהֱאַזְנִּתי ַעד ְּכלֹות

ְלקֹול ַהּׁשֹוָפר,
ְּבֵאמּון ַהֻּמְחָלט 

ֶׁשַאָּתה ְמַנֶּקה ַּגם אֹוִתי ַעד ּתֹם,
ִּבְבִנַּית קֹוָמִתי ָהֱאנֹוִׁשית ֵמָחָדׁש

ְּבַנֲענּוֵעי ַאְרָּבָעה ִמיִנים,
ַּבֶּקֶסם ַהּנֹוָרִאי ֶׁשַחְׁשִּתי ְּבֵעת

ִׁשּמּוִׁשי ְּבלּוָלב ַּכֲחִנית
ֶנֶגד ָּכל ַהַּמִּזיִקים,

ְּבַהִּתיִרי, ְּבַנְּתִצי ָהֲאִזיִקים,
ְּבִהְתַרְּפקּוִתי ָהֲאדּוָקה

ַעל ָּדְפנֹות ַהֻּסָּכה,
ְּב"ִיָּׁשֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו"

ַּבֲחִביַטת ָהֲעָרָבה,
ְּבִהְתַמְּלאּות ַעד ְּכלֹות 

ּוְבִיחּוד ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה...

ֵּכן, ִזְכרֹונֹות ַהָּמֵגן ַחִּיים ְּבתֹוִכי,
ְמַלִּוים ּוְמַחְּזִקים אֹוִתי 

 ְּבַתֲעצּומֹות ֶנֶפׁש נֹוָראֹות.
ֲאִני ִמְׁשַּתְחֶרֶרת 

ִמְּלִפיָתתֹו ָהַעָּזה ֶׁשל ַהָּנָחׁש
ְולֹוֶחֶׁשת לֹו ִמָּמקֹום ָּכמּוס,

ִּכְבָיכֹול ֶׁשל ַהְסָּכָמה:
"ַאָּתה צֹוֵדק,

ַהְּפָסגֹות ֵהן ֹלא ֶׁשִּלי,
ַוֲאִני ְלַבד – ֹלא ְמֻסֶּגֶלת,

ֹלא ְיכֹוָלה..."
ֲאִני רֹוָצה ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיַני,

ְוִלְזּכֹר ֶאת ַהַהְבָטָחה
ֶׁשַהֶּׁשַפע ַהּנֹוָרא ֶׁשִהִּקיף אֹוָתנּו,

הּוא ְמֻדָּיק ְלַהְפִליא
ְועֹוֵמד ְלָהִזין אֹוָתנּו ָּכל ַהָּׁשָנה.
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ֲאִני ַיְלָּדְתָך ַהְּקַטָּנה, ֲאִבי,
ּפֹוֶחֶדת ַּבחֶֹׁשְך.

ְוַאָּתה חֹוֵבק אֹוִתי
ּומֹוִׁשיט ְּבָכל יֹום

 ֶחְבֵלי ֵלָדה ֲחָדִׁשים,
ְמֻׁשְכָלִלים...

ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו ְּבַיַחד –
ַהְּתהֹומֹות ֵהם עֶֹמק ֶׁשל חֶֹזק ְוֶרֶגׁש,

ַהָּנָחׁש – הּוא ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל,
ְוָכל ָהעֹוָלם הּוא ָׂשֶדה ָרָחב

ִנְפָלא
ֶׁשל הֹוָדָיה

ְואֹור ֵאיְנסֹוִפי - - -  

ְקָצוֹות
ְמצּוֵקי ַהִּמְדָּבר ַהְּתלּוִלים,
ֲערּוֵצי ַנַחל ָצִרים זֹוְרִמים,

ַמֲעָינֹות, ִמַּמֲעַמִּקים ְמַפִּכים,
ּוִמֶּנֶגד, ָנמּוְך ִמָּכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל

ַים ַהָּמֶות ּוֵמיָמיו ַהּדֹוְמִמים.
ְקָצוֹות!

ַנְפִׁשי זֹוֶעֶקת
ֶאת ִׁשיַרת ַחֶּייָה...

ַּגֵּלי חֹם יֹוְקִדים
ִנָּגִרים,

ִמְתַאִּוים ְלָמקֹום ֶׁשּבֹו יּוְכלּו
ִלְפרֹץ,

ִלְהיֹות,
ְלִהְתַּגּלֹות

ְלֹלא ֲהפּוָגה...

ַנְפִׁשי ִמְתַאָּוה,
ִנְכֶסֶפת 

ְּבָעְצמֹות
ֶׁשֵאין ָלֶהן ָמקֹום...

ֲעֵמָלה ְלַוֵּסת,
ִלְתחֹם,

ְלִעִּתים ַאף ְלָהִמית...

ּוִמֶּנֶגד,
ֶהְמַית ַהְּנָׁשָמה,
ָהַרּכּות ַהּנֹוָרָאה
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ּפֹוֶעֶמת ְּבַמְעָינֹות
ְצלּוִלים,

ִּבְגָוִנים ֶׁשל ְּתֵכֶלת ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ִנְרִאים...

ְטהֹוָרה ְוַזָּכה ִהיא,
ֲעִדיָנה,

ִמּסּוג ָהֶעְדָנה
ֶׁשַּפס ִמן ָהעֹוָלם,
ְוֵאין ִהיא ְיכֹוָלה

ְלִהְתַקֵּים...
ָּתָרה ַאַחר ֲהָגנֹות,

ִמְסּתֹור,
ִמִּלים ֶׁשַּיִּביעּו.

ְוֵאין,
ֵאין ָלּה ִמִּלים
ַלֶּנֶפׁש ַהּזֹאת,

ַרק ִמִּלים ֶׁשִּמְתַיְּמרֹות
ְלַהִּביַע,

ַאְך ֵאיָנן ַמְצִליחֹות ְלָהִכיל...

ִמי ְיׁשֹוֵרר
ֶאת ְנֵוה ַהִּמְדָּבר

ֶׁשּבֹו ָׁשִהיִתי ַהּיֹום?
ִמי ַיְקִׁשיב

ְלִהְדהּוד ַהַּׁשְוָעה
ַּבֲחָללֹו ֶׁשל ָמקֹום?

ִמי ַיֲאִזין
ְלַבָּקַׁשת ַמֲחֶסה,

ִמי ַיֲאִמין,
ִמי ִמְתַנֶּסה?

ִמְׁשּתֹוֶקֶקת
ַלֲעֹטף ָּכל ֶנֶפׁש טֹוָעה,

ָלֵצאת ַלֶּמְרָחב,
ְלַׁשְחֵרר ְנָאָקה,

ַמְסִּתיר לֹו ַהחֶֹסן,
ַהָּמצּוק ַהָּגדֹול,

ֶאת עֶֹמק ַהְּתהֹום,
ֶאת ָהרְֹך ְוַהּתֹם.

ֵאֵצא ִלי ֲאִבי
ְלֶמְרֲחֵבי ַהִּמְדָּבר,
ּדֹוְבבֹות ִׂשְפתֹוַתי

נֹוֲהמֹות ִׁשיַרת ַחַּיי.
ִמְתַאָּוה ִלְצעֹק

ְלֹלא ֶהֶרף ִלְבּכֹות,
ִמי יּוַכל ְלָהִכיל?

ְקָצוֹות.
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ַהִּׁשְגָרה
ַלְיָלה.

ְנִׁשימֹות ַרּכֹות ֶׁשל ִׁשְגָרה.
ֵאיֶזה ִחּבּוק מּוָגן,

ֵאיֶזה רַֹגע
ְוֵסֶדר,

ֶׁשֵּמִׁשיב ֶאת ַהְּמָכל
ִלְפעֹם

ְּבֶקֶצב ֻמָּכר,
ּוַמִּתיר

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָכל ַהּכֹחֹות.

ַּכָּמה ַהִּׁשְגָרה ֲאהּוָבה,
ְוֻיְקָרָתּה ֻמְרֶּגֶׁשת ְּבָעְצָמה

ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַבְרנּו אֹוָתּה,
ְוַרְצנּו ְיֵחִפים ֶאל ַהָּים

ְוִחַּבְקנּו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם,
ְוָעַמְדנּו ַעל ָהרֹאׁש,
ְוָצַחְקנּו ַעד ְּכלֹות,

ְוָיַׁשְבנּו ִלְרָגִעים
ְּבאֹותֹו ַאְרַּגז חֹול.

ְוׁשּוב ַּבַּפַעם ָהֶאֶלף
ְּבַדְקֶּתם

ִאם ֵאיִני ִמְתָּפֶרֶקת
ְּכֶׁשֵאין ָלֶכם ְּגבּול...

ְמַחֶּבֶקת ֶאת ָהְרָגִעים ָהֵאֶּלה,
ֶאת ַהִּזְכרֹונֹות ַהְּיָקִרים
ֶׁשָּבֶהם ָיַׁשְבנּו ֲחבּוִקים

ְּבעֶֹמק ַהֻחְרָׁשה ְּבִמירֹון,

ְוַׁשְרנּו ְּבַיַחד
ַעד ַהְּׁשִקיָעה.

ַהֶּׁשֶמׁש
ֲחָקה ִעם ָהֲעָנִנים שִֹ

ְּכִאּלּו ִהיא ֵאׁש,
ְוֵהם, ַהָּים ְוַאְדוֹוָתיו

ַהְּלָבנֹות ְוַהֶּקֶצף,
ָּכְך ַּגם ִׂשַחְקנּו ֵּביֵנינּו

ְוַהֵּלב ִהְתַמֵּלא 
ְוָעָלה ַעל ְּגדֹוָתיו...

ְלִעִּתים ֵיׁש ָרצֹון
ְלַהְנִציַח ְרָגִעים

ְוֹלא ְלִהָּפֵרד,
ַאְך ַהֶּנַצח 

ָטבּוַע ְּבִקְרֵּבנּו.
ֶוֱהיֹוֵתנּו ִּבְתנּוָעה

ִנְפָרִדים ְלֹלא ֲהפּוָגה,
ַמֲעִׁשיר ּוַמֲעִמיק

ֶאת ַהִחּבּור.
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ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת
ַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת

צֹוַבַעת ְּבחֹם ֶאת
ָהֵרי ְירּוָׁשַלִים.

ֵיׁש ְרָגִעים 
ֶׁשִהיא ִנְׁשֶעֶנת

ַעל ִּכְתֵפי ֶהָהִרים,
ַמְמִּתיָנה

ָלעֹוָלם ֶׁשִּיְתעֹוֵרר,
ֶׁשָּיִסיר ַאט ַאט
ֶאת קּוֵרי ַהּיֶֹׁשן

ְוַהַהְסָּתָרה.

ֶׁשַּיִּתיר ְלַעְצמֹו
ֶאת ְּכָבָליו

ְוִיְפַסע ִלְקַראת ּבֶֹקר ָחָדׁש.
"ָאִעיָרה ַׁשַחר"

ּדֹוְבבֹות ִׂשְפתֹוַתי,
ְמעֹוְררֹות ְּבִקְרִּבי

ֶאת ָהָרצֹון ַלֲחוֹות
ָּכל ִּפָּסה ֶׁשל ָׁשַמִים.

ְוֶעֶצם ָהָרצֹון
הֹוֵפְך ֶאת ַהַּמְראֹות

ְמֻגָּוִנים ְמאֹד.

ַעְנֵני נֹוָצה ּתֹוִלים
ַמְחָׁשבֹות ַּבֲאִויר

ִעם ֶאְטֵבי ְּכִביָסה,
ְמַאְפְׁשִרים ְלִהְתּבֹוֵנן...

ַעְנֵני ְּכָבִׂשים

ְמעֹוְדִדים ֶאת ָהַרּכֹות
ִלְזרֹם ּוְלַהְפִציַע.

ִּפַּסת ֲעָנִנים ֲאֻדָּמה
חֹוֶדֶרת ֶאת ּתֹוַדְעִּתי

ּוַמְבִליָחה ַעּזּות ְוָעְצָמה.

ָּכְך ֲאִני נֹוַסַעת ַלֲעבֹוָדה,
ַמְבִחיָנה

ְּבִׁשּנּוֵיי ֶמֶזג ָהֲאִויר
ַהְּמַבְּׂשִרים

ַעל ַהְּמָכל ַהָּגֵדל ְּבִקְרִּבי
רֹוֶאה עֹוד ָועֹוד...

ִנְכָסף.
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ָמה ָקָרה ִלי ַּבֶּגֶׁשם?
ָמה ָקָרה ִלי ַּבֶּגֶׁשם?

ָמה ּבֹו ַּבֶּגֶׁשם
ְמַחֵּבר ֶאת ָּכל ֲחָלַקי

ְּבִחּבּוק ְמַנֵחם?

ַהִאם זֹו
ְנִׁשיַקת ָהעֹוָלמֹות

ַהִּמְתַרֶחֶׁשת
ְּכֶׁשחּוִטים ֶׁשל ֶּגֶׁשם

ִנְמָׁשִכים ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון
ְּבֶחְמָלה

ֶאל ַאְדַמת ָהָאֶרץ
ַהֶּנֱאַנַחת?

ַהִאם ֵאּלּו 
ָהִאיָלנֹות ַהְּכנּוִעים

ֲאֶׁשר ְּבִקּיּוָמם ַהָּׁשחּוַח
ְמַנְּגִנים ִׁשיר ַהֵּלל

ַחי 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך?

ַהִאם ֵאּלּו
ִׁשְלֵדי ָהֵעִצים ַּבַּׁשֶּלֶכת
ֲאֶׁשר ְּבִקּיּוָמם ֶהָחׂשּוף

נֹוְגִעים ִּבי
ַעד ֶעֶצם ַהּלּוז ְּבִקְרִּבי,

ְּתהֹומֹוַתי?
ַהִאם ֵאּלּו

ִּדְמעֹוַתי

ַהּנֹוְׁשרֹות ְלֹלא ְרׁשּות
ִעם ַהֶּגֶׁשם,

אֹו ַהֲחָוָיה ַהְּמַחֶּבֶקת 
ֶאת ָּכל ֲחָלַקי

ְּבַמֲעֶטֶפת
ֶׁשל ֶעְדָנה ָורְֹך?

ַהִאם ֶזה ַהּקֹר
ַהחֹוֵדר ְלַעְצמֹוַתי
ֲאֶׁשר ְמעֹוֵרר ִּבי,

ְּבַנְפִׁשי,
ְמַנֵער ִמַּתְרֵּדַמת ַהַּקִיץ,

ֵמֲאַבק ַהְּדָרִכים,
ִמִּסְדֵקי ָהֲאָדָמה ַהְּמַׁשַּוַעת

ֲחָלִקים ֲאבּוִדים,
ְמַצִּפים?

ָמה ָקָרה ִלי ַּבֶּגֶׁשם?
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ְּתִהִּלים ֶׁשל ַׁשָּבת
ְּתִהִּלים ֶׁשל ַׁשָּבת
ֶנֱאָמִרים ְּבֶעְרָּגה.
ַעְרָסל ִמְתַנְדֵנד,

ַמָּצע ְמעֹוֵדד,
ֲערּוָגה.

ְלַמָּטה, ֵמַעל...
"ֱהיֹות"

ִנְרָקם ֶּבָחָלל...
ֵריחֹות ְמַׁשְּכִרים

ֶׁשל ֲאָדָמה ְרטּוָבה,
ְּתחּוַׁשת ֲהָטָבה.
ֲחָויֹות ֶׁשל ַחּיּות,

ַמְנִּגיַנת ַהֶּנֶפׁש ּוִפּיּוט...

ַׁשָּבת ֵמעֹוַלם ַהַּמֲעֶׂשה,
ְּבִגָּנִתי ֶאְמָצא ַמֲחֶסה.

חֶֹרף ָׁשֵלם ָחַלף,
ָאִביב הֹוִפיַע ִּביָעף.

ֵעץ ַהַּתּפּוַח ּוֵפרֹוָתיו,
ַהֶּגֶפן ְוֶאְׁשּכֹולֹוָתיו

ּוְפִריָחה!

ְּתִהִּלים ֶׁשל ַׁשָּבת
ִמַּמְּפֵלי ַהֶּנֶפׁש,

ֲערּוִצים ִנְסָלִלים,
ַמִים ְמַפִּכים,

ְּפסּוִקים
ִנְצָעִקים

ִמַּמֲעַמִּקים...
עֹוד ְּתנּוָעה ֶׁשל "ֱהיֹות"

ְוֵאין ְיכֶֹלת... 
ַרק ְּדָמעֹות,

ְּדָמעֹות ֶׁשל ַאֲהָבה.
ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים

ִנְסָּפִגים,
ְמַמְּלִאים ֶאת ֲהָוָיִתי,

אֹוְמִרים אֹוִתי...
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ֵּביִתי
ָּכל יֹום ֵּביִתי

הֹוֵפְך יֹוֵתר ֶׁשִּלי...
ַהְּכָתִלים ְספּוִגים ִּבְתִפּלֹוַתי,

ַהֶּמְרָחִבים ְוֶהָהִרים,
ְמֻטְׁשָטִׁשים ַהּסֹוָרִגים,

ּפֹוְרִצים ֶאל ַנְפִׁשי ְּבָעְצָמה.
ַּבִּמְרֶּפֶסת,

ַּבִּגָּנה,
ֲאִויר ָהִרים
ּוַמְנִּגיָנה...

ֵאיְך ֶזה ֶׁשּיֹום ֶאָחד
ִנְהְיָתה ְרׁשּות ְּפִניִמית

ּוַמְּפֵלי ַהֶּנֶפׁש,
ַמִים ְמַפִּכים,
ְוֵאׁש ּבֹוֶעֶרת

ִנְּצָתה ִמַּמֲעַמִּקים
ּוְנִקיִקים...

ַוֲחָלִקים ֶׁשִּנְפְרדּו
ְוָיְצאּו ִלְׁשנֹות ָּגלּות

ָׁשִבים ִלְהיֹות
ְמֻאָחִדים ְּבִהְתַּגּלּות.

ֵאיְך ְּבתֹוְך ֵּביִתי ֶׁשִּלי
יּוַבִּלים ַוֲערּוֵצי ַהֶּנֶפׁש

ּפֹוְרִצים ִמָּכל ִּפָּנה,

ְוָכל ַהְּיָלִדים
ִמְצָטְרִפים ַלַּמְנִּגיָנה.

ְוַהְּזִריָמה
ַנֲחַלת ֻּכָּלם.

ָּכְך ְּביֹום ֶאָחד
נֹוַלד ַהִּׁשיר,

ְוַגְעּגּוַע
ֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ַמִּכיר.
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