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הקדמה

אלייך" – הוא מיזם חינוכי המקדם מענים פנים בית ספריים לתלמידות 
במצבי נשירה סמויה וגלויה במערכת החינוך בחברה החרדית. במיזם זה 
נמנית אריאלה גורדון, כחברת סגל המנהיגות החינוכית, והיא המחברת 

של חוברת השירים "השתקפויות" שבידכם.
מיזם "אליך", המשותף לאשלים-ג'וינט, משרד החינוך-מחוז חרדי וסמינר 
בית יעקב, מכוון להצמיח עשייה חינוכית המקדמת את הלמידה ואת ההתפתחות 

של כלל התלמידות במערכת החינוך של הקהילה החרדית. 
שיריה של אריאלה גורדון משמשים מטפורה למיכל הנוצר בנפשה של דמות 
משמעותית במרחב בית הספר המבקשת לסייע לתלמידות במצבי סיכון ומצוקה.

המושגים מיכל והכלה הם מושגים חשובים בהסתכלות פסיכולוגית על חינוך 
ועל בית הספר. 

מושג ההכלה, שפותח על ידי ביון, הפך לחלק מהשפה המדוברת, אבל רבים 
אינם מכירים במורכבות פעולת ההכלה ובעולם הרעיוני הכלול במושג זה. במקור, 

מושג ההכלה עסק במגע האם עם ילדה.
נפשיים  "חומרים"  בעיבוד  כרוך  האם  של  הנפשי  תפקידה  כיצד  תיאר  ביון 

שתינוקה לא יכול להחזיק בתוכו. 
הכלה, מההיבט הנפשי, היא פעולה פנימית שהמבוגר מבצע בתוכו לשירות 

הילד שבאחריותו. 
ההתפנות לעולמה של הנערה ועיבוד תחושותיה המועברות באופן לא מודע 
"מבטן לבטן" )בתהליך המונע על ידי הזדהות השלכתית( אפשרו לאריאלה ליצור 
תמורה בעולמה הפנימי של הנערה, כמו להפוך תסכול לחשיבה, חרדה לרגש 

מזוהה, ובדידות לשיתוף. 
בתהליך ההכלה, אריאלה קלטה תכנים רגשיים שהנערה אינה מסוגלת לעכל, 
ומאפשרת  להתפתחות  חיונית  זו  רגשית  התפנות  בעבורה.  לעבדם  והתפנתה 
לנערה להפנים את יכולת ההכלה של המבוגר שמולה, כך שהיא יכולה כתוצאה 

מכך להכיל את עצמה.

"
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כאשר הנערה אינה מסוגלת להתמודד עם חרדותיה, כאשר העולם הפנימי לא 
מצליח לעבור לעולם של חשיבה ועיבוד, הנערה חשה מאוימת באופן בלתי מודע 

ופועלת להיפטר מהחומרים הבלתי מעוכלים שבתוכה או "להקיאם" החוצה. 
לעתים קרובות ניתן לראות כיצד תחושות בלתי מעובדות של הנערה, כגון: חוסר 
אונים, כעס מציף, נחיתות קשה ואובדן בלתי מנוסח עומדות מאחורי התנהגות 
ביכולת הכלה  זה, מעידה על קושי  לפי הדגש  סיכונית. ההתנהגות הסיכונית, 
עצמית, ובהיעדר אלטרנטיבה אחרת הוא יוצר ערוץ זמין המאפשר "להיפטר" 
מתכנים רגשיים מאיימים. "אילוף" או אמצעי אכיפה משמעתיים אינם עוזרים 
להתמודד עם קשיי הכלה פנימיים. האתגר הניצב לפני המבוגרים המתמודדים 
והאחראיים לאותה נערה הוא להתפנות רגשית ולהעמיד לשירותה את המרחב 

הפנימי המכיל של עצמם.
בתוך  הנערה  של  הפנימי  העולם  עיבוד  נעשה  שלפניכם  השירים  בחוברת 

המרחב הפנימי של הדמות המכילה: אריאלה. 
דרך השירה ודרך היצירה אפשרה אריאלה הגדרה מדויקת ומעובדת של התכנים 
הרגשיים שפרצו מן הנערה קודם לכן ללא שליטה באופן המשפיע בהדרגה על 

תחושת העצמית הקוהרנטית ותחושת המסוגלות העצמית.

ד"ר פלורה מור,
ראש תחום חינוך,
מומחה בכיר אשלים-ג'וינט,
ויוזמת תוכנית "אליך"
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של  תנועה  יצרה  מור  פלורה  ד"ר  של  ובמנהיגותה  בהובלתה  "אליך"  וכנית 
אנרגיה ייחודית ונדירה. 

דבר מה עבר בין המילים, שדר המדבר ונוגע בלבבות. אמת פנימית שנובעת 
מעבודת הנפש של כל אחת ואחת השותפה לתהליך. 

כשאדם בודד מצליח לגעת בנפשו, הוא נוגע באלוקות שבו, והחיבור הזה הוא מה 
שמחבר אותו לזולתו, זהו מגע קדוש.

ברגעים של מפגש עם נערה המתמודדת עם מצב סיכון, מתחיל תהליך עמוק ומורכב 
בין שתי נפשות. אלו רגעים גדולים ומגדלים, גם אם הם לעיתים כואבים ומאתגרים. 

השירים שלפניכם הם מטפורה לריקוד המשותף עם הנפש שמולי.
הם מכילים את ההכרעה, ההסכמה להיות המיכל שמחזיק, מעבד ומרפא.

יש את  גם לנפש  יש את המאפיינים שבהם נרקמת היצירה.  בכל סוג של אומנות 
ה"תווים" שלה, את צעדי הריקוד הייחודיים לה.

הריפוי, ללא ספק, מתחיל במגע. 
והכואבים,  הקשים  לחומרים  בתוכי  מקום  נתינת  לזולתי,  נפשי  השאלת  של  מגע 

שיוכלו לחלחל לתוך נפשי.
או אז, נוצרת התנועה בתוכי, עיבוד החומרים הפנימי בדמיון, במשחק ובחלום.

התהליך התחיל בהתכתבות עם עצמי, בצלילה לתוך הכאב ותרגומו למילים, לצבעים 
ולגוונים מדויקים. 

הרגשית המלאה  החוויה  את  הזולת,  נפשי את מצוקת  ליילד מתוך  עזרה  הכתיבה 
והעשירה לטוב ולמוטב. 

נולד בתוכי מקום חדש, "מקום בטוח" שמחזיק את החוויה בעבורי ובעבור הנערה 
שמולי. נוצר חיבור – שנלחם בבהלה, בניכור, בחרדה.

"המקום הבטוח" הוא האפשרות להישענות חדשה – לה, וגם לי.
ברגעי החיבור נלמדה התקשרות בטוחה לנפש. נפש שיכולה להבין ולהכיל. רגש 
הומר לגשר, שהעביר אותי ואת הנערה ממיצר למרחב, מכאב לתובנה, מחוויה ליצירה, 

מלבד לביחד. 

לא הסיפור הוא שמסופר אלא הטיול הפנימי. המגע שנוגע בנפש פנימה ומנסה לדייק,
להכיל את החוויה בלי להירתע ומבלי לטשטש. 
ועצם המגע, כולנו יודעים, הוא הנחמה הגדולה.

אריאלה גורדון

ת
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פריזמה: קרן האור הלבנה עוברת דרכה, 
מתנפצת ומתפזרת למגוון צבעי הקשת.

השירים מטיילים בין הגוונים, נוגעים בצבעים, 
צובעים את הכאבים, נושמים את החיים.

תוכן העניינים

ַמְלכּותּבֹוֶחֶרת

ְמִרירּותנִּתּוק

ַמָּבט ִעּוֵרַאְפרּוִרּיּות

ִלְראֹות ֶאת ָהִעּוָרֹוןִמְלָחָמה

ְרדּות וְׁשּוב ָהִעּוָרֹוןִהּשָׂ

נְִראּותִהְתַרְּסקּות

יְִדידּות ִעם ַהְּבִדידּותזַַעם

ִׁשְבִעים וְִׁשְבָעה 
ִהְתַּפְּכחּותַמנְעּוִלים

ְמִציאּותְׁשִתיָקה ׁשֹוֶתֶקת

ְלִהּוֵָלדַאְכזָָבה

ִצְבעֹונִּיּותַלֲחלֹם
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יְִדידּות ִעם ַהְּבִדידּות

ֲחֵברּות

ֶקֶׁשר

ַעְמָלנּות

ִהְתַמְּלאּותַהְקָׁשָבה

ַׁשּיָכּותּגְבּולֹות

ִׂשְמָחהִמְפּגָׁש

ִהְתַחְּברּותּגְַעּגּוַע-1

ְּפֵרָדהּגְַעּגּוַע-2

ִהָּפְרדּותּגְַעּגּוַע-3

ִהְתַרּגְׁשּותְּדֵבקּות

ְּתִפָּלהְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה

אֶֹׁשרְמֵלאּות

ַׁשְלוָהֲחִמימּות
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50
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4859
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ְּבִאזְֵמל ְמקָֻּדׁש ְמַפֶּסֶלת ֶאת ְּבִחירֹוַתי
ּבֹוֶרֶרת, ְמָבֶרֶרת מֹוץ ֵמֲאנִיַצי.

מּוֶבֶלת ַלּצֶֹמת ׁשּוב, ַרַעד ְּבַעְצמֹוַתי
ִלְבחֹר ְלַהְחִליט, יֲַעֵדי ַחּיַי.

ֵאיזֹו ְׁשטּות, ֵאיזֹו ַאְׁשָליָה
ָּכל ְּתחּוַׁשת ַהחֶֹפׁש ַהְּמדָֻּמה

"ֲאנִי ּבֹוֶחֶרת" – ְּבִדיָחה ְמֻׁשּנָה.

ְּתחּוַׁשת ַהְּבִחיָרה ַקּיֶֶמת – 
ַרק ָּכל עֹוד ֲאנִי ִעּוֶֶרת

ָּבֶרגַע  ֶׁש ר ֹו ָא ה ֶאת ָהֱאֶמת ָהֵעירָֻּמה,
זְקּוָקה ַרק ְלִמינִימּום יְַׁשרּות וְַהְכנָָעה,

ְלַהִּכיר ַּבְּמִציאּות ַהּנְכֹונָה – ְלהֹודֹות ָּבֱאֶמת ַהּיְִחיָדה
ְלוֵַּתר ַעל ַהְּבִחיָרה –
וְִלְהיֹות  מֻ ְכ ָר ָח ה.

ִליחּות, ַלְּבִחיָרה ִלְהיֹות מְֻכָרָחה – ַלּׁשְ
ָלִרּקּוד ַהְּמֻׁשָּתף ִעם ַהּנֶֶפׁש ֶׁשּבֹוָכה

ִליחּות ְּכַלֵּפי ַהּיֶֶלד, ַהַּתְלִמיד ֶׁשִּמּמּוִלי, ַהּׁשְ
ְמַרֵּפאת ּבֹו זְַמּנִית ֶאת ַהּיֶֶלד ֶׁשְּבתֹוִכי.

נֹוָצר ֶמְרָחב ָחָדׁש ֶׁשל ִהְתַּפְּתחּות, ֶׁשל ּגְִדיָלה 
ֲהָדִדּיּות ֶׁשל נֶֶפׁש ְּתאֹוָמה,

ְּפָצִעים נְִרָּפִאים, ֲחָלִלים ִמְתַמְּלִאים
אּוַלי זֹו ַמְׁשָמעּוָתם ֶׁשל ַרֲחִמים.

ּבֹוֶחֶרת
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כשהספור נפרש בפניי 
הטלטלה עברה אליי

וכדי שהטלטלה תהא מועילה
היא עברה הכלה והתמרה

משהו חדש בי נבט – ויצר יצירה
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ַהּכֹל זֹוֵרם, ָעִׁשיר, ֵמִאיר, ְמחָֻּבר,
ַחי, ָּתִמים ָמֵלא ִּתְקוָה.

יְַלדּוִתי, ָׂשֵמַח, ְמנֶַּסה ּוִמְתנֶַּסה
ַמֲאִמין, ָּפתּוַח, נֹוגֵַע.

ִהָּתְקלּות ֲחזִיִתית – ִאָּמאֶל'ה, ּפֹוֶחֶדת,
ִהיא ַאִּליָמה, לֹא מּוֶבנֶת, ּכֹוֶאֶבת.

הּו ַּבֵּלב קֹוֵפא ָלַעד, ַמּׁשֶ
נִגְָמר, נְִסּגָר, נְִסָּדק, נְִׁשָּדד.

"ְלִכי ִמָּכאן" – ְּדִחּיָה ַמְׁשִּפיָלה,
"ַאל ְּתַסְּפִרי ְלַאף ֶאָחד" – סֹוד נֹוָרא,
"ַּתְׁשּגִיִחי ָעָליו" – ַאְחָריּות ְמִמיָתה.

ִמְתַקְּבִעים ְּדפּוִסים ֲחָדִׁשים, זִָרים ּוְמנָֻּכִרים
נְִסָלִלים ַמָּסעֹות ּוְׁשִביִלים ַמְכִאיִבים,

וֲַאנִי ְלַבד – ְלָפחֹות ִעם ַעְצִמי,
ֲאָבל ַעל ַהָּפנִים.

נִּתּוק
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ַאְפרּוִרּיּות ִמָּכאן – ַהַּפַחד ְּכָבר נִֵּתק
ְלָׁשם – ַהּסֹוד ַהּנֹוָרא מֹונֵַע ְלִהְתַחֵּבר

ְלִמי ֲאנִי ַׁשּיֶֶכת ?!

ִחּבּוק ַמְקִּפיא ֶׁשל ְּבִדידּות
צֹוֵרב אֹוִתי ִמִּבְפנִים.

ִחּיּוְך מְֻדָּבק ֵהיֵטב
ּדֹוֵאג ֶׁשָהֵאיָמה לֹא ִּתְׁשַּתֵּלט ַעל ַהְּפנִים.

ַהּיִֹפי ַהּזֹוֵרם וְַהֵּמִאיר,
ַקּיָם – ַאְך ְמַׁשּנֶה ִּכּוּון.

ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת ַהַּמְדִהיִמים, ָהְרגִיִׁשים
ִמְתַּכּנְִסים, נְִסּגִָרים, ִמְתיְַּבִׁשים.

ַהְּצָבִעים ַהּיִָפים ֶׁשִּלי ּדֹוִהים ַאט ַאט
ֲאנִי ְמַאֶּבֶדת אֹוָתם – ֵהם נֹוְׁשִרים ֶאָחד ֶאָחד.

ְמנַָּסה ָלגַַעת – מֹוִׁשיָטה יָד
ּפֹוגֶֶׁשת ַרק ָׁשחֹר ָעצּוב, וְַקר ְלַבד

ֲאנִי ְלַבד – ְּבִלי ַעְצִמי,
ַהְּפנִים נְִׁשָמד.
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ִמְלָחָמה – ְּכַמָּצב ִקּיּוִמי ְּתִמיִדי וְָקבּוַע
ֵאין ְמִציאּות ַאֶחֶרת – 

ְמִדינִּיּות ֵטרֹור ׂשֹוֶרֶרת.

ע וְַאְכזִָרי ֶצנְזֹור ַאְרִסי, ְמרֻּׁשָ
ֶׁשְּמַסֵּפר ִלי ֶאת ַהִּסּפּור ַהַּמְכִאיב ְּביֹוֵתר

וְתֹוֵקַע ִלי ְמָחִטים ַּבֵּלב.
ֶׁשּיֹוֶרה ִטיִלים ְלֵאזֹור ַהּנֵכּות

ּכָֻּלם ְּביַַחד – וְָכל ֶאָחד ְלחּוד.

ּכִֻּלי ְמַדֶּמֶמת – ְממְֻׁשַמַעת ַלַּצו ְּפנִיִמי:
"ָאסּור ְלַהְבִריא!"

ַעד ֶׁשִּמְתַרֶּקֶמת ְקִלָּפה ְּבִריָאה,
ִמּיָד נְִתֶלֶׁשת – וְַהָּסאגָה ַמְמִׁשיָכה.

ִמְלֶחֶמת עֹוָלם – נְִלֶחֶמת ַעל ַחּיַי.
ְמיֶַחֶלת ִלְכנִיָעה – ְמנִיָפה ֶּדגֶל ָלָבן,

ַּבּסֹוף ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ּבֹו, ְּכַתְחּבֶֹׁשת ִלְפָצַעי.

ִמי רֹוֶאה? 
ִמי ׁשֹוֵמַע? 

ַעד ָמַתי?

ִמְלָחָמה
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ְרדּות ִהּשָׂ

ים ַמֲעלֹות סֹונָר ְּתִמיִדי ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ְמאֹות ִׁשּׁשִ
ּבֹוֵדק, קֹוֵלט, ּבֹוֵלׁש

ָמה ַהַּמָּצב? ָמה קֹוֶרה ִמָּסִביב?
"ַצו 8" ְּתִמיִדי – ְּדִריכּות ְּכנַֹהל ַּתִּקין.

ה חּוִׁשים, ַחּלֹונֹות ָלעֹוָלם ַאָּבא – נַָתָּת ָלנּו ֲחִמּׁשָ
וְעֹוד ַמָּתנָה – ַחּלֹון ֶאָחד ְּפנִיִמי, ְלתֹוִכי

ִמּׁשּוׁש ּדֹוֵפק ִרגְִׁשי ֶׁשל נְַפִׁשי
וְגַם הּוא נֱֶחַמס – 

ְרדּות! ִהּשָׂ

ַהַחּלֹון ַהְּפנִיִמי נֱֶאַטם ַּבֲעֵרַמת ַׂשֵּקי חֹול.

ְׂשִמיַכת ֶצֶמר ּדֹוְקָרנִית ּדֹוֶאגֶת ְלַהֲאָפָלה.
ְמטֹוֵסי אֹויֵב ְמַׁשּיְִטים ַּבֶּמְרָחב –

ָצִריְך ְלִהּזֵָהר!
ָהאֹור ַהְּפנִיִמי ַחּיָב ִלְהיֹות מְֻסָּתר –

ַסָּכנָה!
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ַהְּדָמעֹות ּבֹוכֹות אֹוִתי ִמִּבְפנִים
ְמַחְלֲחלֹות ַּבְּסָדִקים

ְמַחְּפׂשֹות נְִתיִבים
ַעד ְלִׁשְכַבת ַהֶּסַלע ַהּיְֵבָׁשה, ִּבְדָמָמה

נְִסָּפגֹות, נְִקוֹות, רֹוְתחֹות
ַמְׁשִאירֹות ִמְׁשָקע ֶׁשל ַּתְדֵהָמה.

ִהְתַעְּלמּות – ִאְּלמּות – ַאִּלימּות
ְּדפּוס ְמסָֻּדר, ִרּקּוד ֶׁשּלֹא נִגְָמר

ַהֶּקֶצב נְִׁשָמר
ַמר, ַמר ֶׁשּלֹא נֱֶאָמר.

ּפֹוזָה ּגְלּויָה ֶׁשל ְּפָלָדה יְצּוָקה,
ּוִמּנֶגֶד –

ָּברֹוֶמֶטר ְּפנִיִמי, ֶחְמָאה נְַמָּסה, ִעיר ֲהרּוָסה.
ּכָֻּלם נְִׁשָענִים, מֹוֲחִאים ַּכַּפיִם, ְמִריִעים,

ֲאנִי, נְִׁשֶּבֶרת ָּכל ְׁשָעַתיִם ִלְרִסיִסים.
ַהַחּיִים ַהּיִָפים.

ִהְתַרְּסקּות
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זַַעם ֵאין סֹוִפי ִמימֹות ַהְּבִריָאה,
ְמַמֵּלא ּוֵמִציף נְַפִׁשי,
ָׁשחֹר, ָסִמיְך, ַמְקִציף
סֹוֵער ּוַמְבִעיר ִלִּבי.

ַהּזַַעם ְּבִׁשְטפֹונֹו
ְמַכֶּלה ּוְמַבֵער ַסְלֵעי ְּכֵאַבי

ֵמִסיר ּוְמפֹוֵצץ
ָּכל ַמְחסֹוֵמי ַעָּכבֹוַתי.

ָרץ ָאדֹם ּובֹוֵער
ׁשֹוֵעט ּובֹוֵעט.

ׁשֹור מּול ִמְטַּפַחת ֲאדָֻּמה
ְמנַּגֵַח ַאְׁשָליָה.

ַלָּבה ֲאדָֻּמה נֱֶהֶפֶכת ְלַבּזֶֶלת ֲחזָָקה ּוְׁשחָֹרה
זֶהּו, ַהּכֹל נְִרּגָע,

ַּכָּמה ַאְּת יָָפה.

 זַַעם
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 ִׁשְבִעים וְִׁשְבָעה ַמנְעּוִלים

ַהּכֹל ָּפתּוַח, ַהּכֹל זֹוֵרם, ּגֹוֵלׁש ְּבנִינֹוחּות
ַעד – 

ֶׁשַהַּתְפאּוָרה נֱֶעֶלֶמת,
ַהְּמִציאּות ִמְתּפֹוגֶגֶת 

וְנְִפּגִָׁשים ֲחזִיִתית – ְּבִקיר, ְּבחֹוָמה.
ְּתאּונָה,

ָמה ָקָרה?

ַאְׁשָליָה ֶׁשל ְּפִתיחּות.
ַהּכֹל נָעּול, ָחתּום, ָאטּום

נְֶחנָק.
ְּתנּו ִלי ֲאוִיר!

ְּתנּו ִלי ִלנְׁשֹם!
ַהִּדּבּור נֱֶאָטם

ֵאֶצל ִמי ַהַּמְפֵּתַח?!
ַהּקֹול )וְַהּכֹל( נָָדם.
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ֲעטּוָפה ִּבְׁשִתיָקה ְמַׁשֶּתֶקת – ְּכמֹו ְּבנַיְלֹון נְִצָמד,
ְסגּוָרה ִּבְקִלָּפה ִאֶּלֶמת – ָּכל ֶרגַע ִקְרָבה נְִׁשָמד.

ְּכֵדי ִלְׂשרֹד – ַמְתִחיָלה ִלְהיֹות ּדֹוָמה,
ְּכֵדי ְלָהגֵן – הֹוֶפֶכת ַאִּליָמה.

חֹוֶתֶרת ְּבאֶֹמץ נֱֶאֶחזֶת ְּבִמָּלה
ָצָפה ַעל ְּבִליָמה,

ְרֵעָבה ְלֵפרּוֵרי ַמּגָע 
ַהּׁשֹוְמִרים ַעל נְַפִׁשי ִמּגְוִיָעה.

ִּדּבּור ֲאִמִּתי – ְּכמֹו נְוֵה ִמְדָּבר,
ִפּיּות, ַמֲחזִיר ֶלָעָבר, ַמֲחזִיר ַלּׁשְ

ִלְצחֹוק ְמֻׁשְחָרר, ְלעֶֹמק ֶׁשל ֶרגֶׁש
ִׂשְרטּוט ֲחוָיָה, ְּפגִיַׁשת נְָׁשָמה.

ַהִּמְדָּבר ֵריק ּוְמיֵַּבׁש ָּכל ַלְחלּוִחית ֶׁשל ִקְרָבה,
ַהחֹולֹות נֹוְדִדים ֵאין ִסּכּוי ְליֵָתד ְקבּוָעה.

רּוַח צֹוֶלֶפת – ַׁשִּליָטה יְִחיָדה,
רּוַח ְמַמְלָלא – ְמַצָּפה ִליׁשּוָעה.

ְמַחֶּפֶׂשת ְּבֵאר ֲחפּוָרה, ֲעמָֻּקה, יֹוֶרֶדת ַעד ְּתהֹום,
ַמִּקיָפה אֹוִתי ְּבחֹם

ַמְרוָה, ַמְרּגִיָעה, ְמִכיָלה, ְמַפָּכה,
ִמִּלים, ִמִּלים – אֹוִתי ַמְׁשָקה.

ְׁשִתיָקה ׁשֹוֶתֶקת
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ָאסּור ִלי ְלַאְכזֵב 
ִּכי ּגַם ָּכָכה, ְּכָבר ִאְכזְַבִּתי ֶאת ּכָֻּלם.
הּו ִקּיּוִמי ִּבי – לֹא ָהיָה ַּכְּמצֶֻּפה ַמּׁשֶ

ָאז ִצִּפיִתי ֶאת ַעְצִמי ְּבַמֲעֶטה.
ַמֲעֶטה ֶׁשל – "לֹא ֲאנִי"

ַרק ֶׁשל – "ָמה ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים, ֶאֱהיֶה!"

"ֲאנִי" – ָצִריְך ְלִהְתַחֵּבא 
ה". וְ"לֹא ֲאנִי" הֹוֵפְך ְל-"ֶפּ

הֹוקּוס ּפֹוקּוס ִמּיִָדי,
ִרּצּוי ְּתִמיִדי,

יֶָפה יֶָפה!

"ֲאנִי" – ָעטּוף ְּבַמֲעֶטה ֶׁשל ֲעָלָטה ְׁשחָֹרה ְּכֵבָדה,
"לֹא ֲאנִי" – מּוָאר, 

מּוָפז, 
קֹוֵרן,

ִמְׁשַּתֲחוֶה וְַקד ִקָּדה.

ָהַעְבדּות ָקָׁשה ִמּנְׂשֹא
ָהֲאזִיִקים ְּכָבר ְקָצת ְׁשחּוִקים

"לֹא ֲאנִי", ָעיֵף יָגֵַע, ַמּגִיׁש ַּבָּקַׁשת ְּפטֹור ִעם ִאּׁשּוִרים.
"ַּדי!", ֵׁשַרִּתי ְּכָבר ַמְסִּפיק, 

ַׁשְחְרִרי אֹוִתי ִמִּמּלּוִאים.
ְלהֹוִריד ַמִּדים, ִלְלּבֹׁש ִּפיגָ'ָמה

ְלַהְתִחיל,
ַלֲחלֹום ֶאת ַהַחּיִים.

ַאְכזָָבה
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ָהיּו ְלכָֻּלם ֲחלֹומֹות ְלגַַּבי
ם –  ָהיִיִתי ַהֲחלֹום ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתּגַּׁשֵ

ּוְלַהְבִריא ֶאת ּכָֻּלן,
ְלַהֲחזִיר ֶאת ַהָּכבֹוד ָהָאבּוד –

ֶׁשָהַלְך ְלִאּבּוד ְּכָבר ִמּזְַמן.

ּוִפְתאֹום – ְּבנִּגּוד ַלִּצִּפּיֹות, ַלַּתֲחזִּיֹות
ּבּוַעת ַהַּסּבֹון ַהִּצְבעֹונִית, ַהַּמְדִהיָמה, ַהּיְֵפהִפּיָה

ִהְתּפֹוגְגָה
ּוִבְמקֹוָמּה נַָבט זֶַרע ָקָטן וְָעלּוב,

זֶַרע ֶׁשל ֲחלֹום, ֶׁשָּבַרח ִמן ַהְּכלּוב.

ּנֵס, וְָצַלל ְּפנִיָמה ִהְתַרֵחב, ִהְתַכּ
ִּכְמַעט נְִרַקב, ִהְתָּפֵרק ְלגֹוְרָמיו

ִאֵּבד ֶאת ַעְצמֹו, ָׁשַכח זֶהּותֹו
ִחֵּפׂש ֲאָדָמה, ַחָּמה ְמזִינָה

ֵהָאֲחזּות – 
ֲאוִיר ִלנְִׁשיָמה.

ְּכֶׁשֲחלֹום ִמְתּפֹוגֵג – נִגְֵלית ְמִציאּות.
ְּכֶׁשְּמִציאּות ִמְתּפֹוגֶגֶת – ַמְתִחיל ַהִּסּיּוט.

ַלֲחלֹם
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ְצלּוָלה, נְִקּיָה, ְׁשקּוָפה
נְִׁשֶאֶרת ֲעִמיָדה מּול – ִׁשּגָעֹון, ְצָעָקה, ֶּבָהָלה.

לֹא ִמְתַעְרֶּבֶבת, נְִבֶּדֶלת, נְִפֶרֶדת, סֹוֶפגֶת,
ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָפאסֹון – ַמְלָּכה.

ֵאי ָׁשם ָּבֳעָמִקים –  נְִתינִים ַמְתִחיִלים ִלְמרֹד.
מְֻרָעִבים, ְמבָֹהִלים, ּבֹוְדִדים.

"ָהִבי ָלנּו ֶלֶחם!" , "ָהִבי ָלנּו ֵּפֶׁשר – ֶקֶׁשר",
צֹוֲעִקים ֵהם ְּבִלי ִלְרעֹד.

ַמְלָּכה נְִדיָבה ִמְתעֹוֶרֶרת ִמְּתנּוָמה,
ַאְׁשָליָָתּה ׁשּוב נְֻּפָצה,

ְׁשָבִרים ּדֹוְקִרים ִמְּסִביב ְלַאַּדְרָּתּה ַהְּקרּוָעה.
ְּדָמָמה ֶׁשל ֲחלֹום

וְַהֶּמֶלְך –  ׁשּוב ֵערֹום.

ֵאי ָׁשם ָּבֳעָמִקים – נְִפָּתִחים ַהִּמְטָּבִחים,
נְִׁשָלִפים ַהַּמְתּכֹונִים.

ִאם ֵאין ֶלֶחם, 
נְִסַּתֵּפק ְּבעּוגֹות ּוְׁשֵקִדים.

ַמְלכּות
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ִמְכֶרה ֶׁשל ְמִרירּות ִעם ְּתפּוָקה ֵּדי ּגְבֹוָהה,
ַׂשִּקים ַעל ַׂשִּקים נְִכִרים ָּכל יְָמָמה.

עֹוֶמֶדת ַּבֲחזִית סֹוֶפגֶת ָּכל ַמֲהלּוָמה,
וְַהֶּמֶלְך ִעם ַּתְדִמית ְמלֶֻּטֶׁשת ַעד ֵאיָמה.

ּכָֻּלם מֹוֲחִאים ַּכַּפיִם, מֹוִדים ּוְמִריִעים
וְַאָּתה יֹוֵׁשב ְמרֹוִמים,

ְמַבּיֵם ֶאת ַהְּבִדיָחה ּכֹוֵלל ַהְדָרנִים.

ַהַּתְפאּוָרה ְּכָבר ִמְתּפֹוֶרֶרת, 
ְחָקנִים ּגַם ֲעיִֵפים, ַהּשַׂ

ַהַּמְלָּכה ְׁשחּוָקה, ּבֹוָכה ַּבִּמְסָּתִרים,
'ִּמִּלים. וְַהֶּמֶלְך ֶהָערֹם ׁשֹוֵכַח ַתּ

ְמִרירּות
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לא כל מה שרואים
אפשר לשנות 

אבל – 
אי אפשר לשנות את מה

שלא רואים.
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הּוא רֹוֶאה ַּדְרִּכי.
ֲאנִי ְׁשקּוָפה.

ֲאנִי ָחָלל.
ֲאנִי ְּכֵאב ְמחָֻּלל.

יֹוֵׁשב ּבֹוֶהה, ִמְתַעֵּלם – לֹא רֹוֶאה,
נְַפִׁשי ְמַקֶּבֶצת נְִדַבת ַמָּבטֹו ַהּתֹוֶעה.
ְמיֶַחֶלת, נְִכֶסֶפת, ְמַחֶּפֶׂשת, זְקּוָקה

"ֵאין לֹו ְּכלּום ַּבֲעבּוֵרְך!" 
ּתֹוָדָעה ַמְבִליָחה.

ַהּיְַלָּדה ַהּטֹוָבה ִמְׁשַּתְכנַַעת – ְּבאֶֹפן מְֻחָלט
ַהּגָרּוַע ִמּכֹל – קֹוֶרה ְּבַתֲהִליְך ָּבזָק,

"ָהִעּוָרֹון" – מְֻפנָם ָעמֹק וְָחזָק.
ִעּוֶֶרת – ֵחֶרֶׁשת – ִאֶּלֶמת

ֲהִכי ָּפׁשּוט, ֲהִכי ָחָלק.

"הּוא" ׁשֹוֵכן ְּבתֹוִכי – ָעמֹק, ְּבִסיִסי, יְסֹוִדי
ִּבְדָמָמה ַמְבִעיָתה.

ִהְׁשַּתֵּכן ַאַחר ָּכבֹוד – ְּבנְַפִׁשי,
ּוַמָּבטֹו ָהִעּוֵר ַהּנֹוֵקב ַמנְֶחה ֶאת ַּדְרִּכי

ַאָּבא!
ַּתְרֶאה ִלי אֹוִתי!

ַמָּבט ִעּוֵר
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ַהְּמקֹומֹות ָהֲאטּוִמים, ָהִעּוְִרים
ַהִּמְתַעְּלִמים, ַהֵחְרִׁשים

ְּבַעל ָּכְרִחי אֹוָתם רֹוָאה,
ְּבָעְרָמה ָהְפכּו ְלַמָּטָרה.

ֲאנִי ַחּיֶֶבת ְלִהְתַקּיֵם ַּדוְָקא מּול ִעוְרֹונָם
ֲאנִי ַחּיֶֶבת ְלָהֵסב ֶאת ְּתשֹּוַמת ִלָּבם

ֲאנִי ַחּיֶֶבת ִלְצעֹק מּול ֵחְרׁשּוָתם
ִּבְלֲעֵדיֶהם – ֲאנִי לֹא ָּכאן. 

ַאְׁשָליָה!

ִׁשְחזּוִרים ֵאין סֹוִפּיִים ְמבֻּיִָמים ְּבַׁשְרֶׁשֶרת,
ְמנֹוָעּה ֶׁשל ַהִּתְקוָה ַהּנֹוֶאֶׁשת

אּוַלי ַהַּפַעם יְִהיֶה ַאֶחֶרת?!

ַאְׁשָליָה! 
ִּתְתַּפְּקִחי!

ִלְראֹות ֶאת ָהִעּוָרֹון

26



ְמגַָּלה –
ַּכָּמה ְמַפֶּתה ּוָמתֹק הּוא ָהִעּוָרֹון,

וְַכָּמה ּגְדֹוִלים ּוְרָחִבים ַהֶּמְרָחִבים.
וְַכָּמה ְמחָֻּכם ַהְּסִליל ֶׁשעֹוֵטף אֹוָתְך ְּכמֹו ּגֶֹלם

ְּכָבר ַהּיִָמים". נְַכלּוִלי, ַעְרמּוִמי, ְּכמֹו "יִָדיד ִמּׁשֶ

וְַאְּת ְּכמֹו ְמכּוָרה ִלְצִליל ֲחִלילֹו,
הֹוֶלֶכת ְּבַדיְָקנּות ַציְָתנִית – ּוִמְתנֶַּפֶצת ִלְרִסיִסים,

ַאְך ַמָּבט ֶאָחד ַאִּמיץ וְיִָׁשיר ֶׁשל ֱאֶמת, 
ָקִרים ְמַקֵּלף ְּבַאַחת ֶאת ָּכל ִׁשְכבֹות ַהּׁשְ

ַהְּמֻׁשָּתִפים.

וְָאז – ִמְתעֹוְרִרים ַלַחּיִים,
וְָאז –  נֹוְׁשִמים,

ַעד ָּכאן!  
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים.

וְׁשּוב ָהִעּוָרֹון
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ְלִהְתַּכְרֵּבל ֵהיֵטב, ָהדּוק ְּבתֹוְך ַהָּדגָה
ַּדוְָקא ְּבִלי ׁשּום ְּתחּוַׁשת ְמצּוָקה

ַהִהָּבְלעּות ְמתָֻּקה,
ַמְרּגִיָׁשה מּוגֶנֶת, ֲאהּוָבה, ֲעטּוָפה,

ַעד ֶׁש... נְֶחנֶֶקת ְּבתֹוָכּה.

ִּפינֹוְקיֹו וְגַ'ֶּפטֹו – 
ַפנְַטזְיַת יְַלדּות ְקסּוָמה,

ֵאיְך אֹוְּביְֶקט נְִלָחם ִּבְמִציאּות ְמַׁשֶּכֶרת, 
ׁשֹוֶלֶטת, ּדֹוֶקֶרת ֶאת נְַפׁשֹו ְמנֶַּצֶלת,

ַעד ֶׁש...

נִיחֹוַח ַּדִּקיק ֶׁשל ֵאמּון וְַקָּבָלה
יֹוֵצר, ֶמָטמֹוְרפֹוזָה ַּבּנְָׁשָמה,

ל. וְנֹוָלד לֹו סּוְּביְֶקט ָרגִיׁש, ְמחֻּׁשָ
ֶאת ַּדְרּכֹו ְמַפֵּלס יֶֶלד ָהֵעץ ֶאל ָהָאב,

ֶאל ַמָּבט רֹוֶאה – ְמַחּיֶה – ְמאָֹהב.

נְִראּות
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ֵאר ְלַבד, ַהְּבִדידּות ֶׁשִּלי לֹא אֹוֶהֶבת ְלִהּׁשָ
ְמַחּזֶֶרת ַאֲחַרי ְּבאֶֹפן ִעְקִבי.

נְִצֶמֶדת, נֱֶאֶחזֶת, חֹונֶֶקת, ְמאֶֹהֶבת
אֹוֶרֶבת ִלְׁשַעת ּכֶֹׁשר – ּוִמְתיֶַּצֶבת ִמּיָד.

לֹוֶפֶתת ֶאת ִלִּבי ְּבִחּבּוק ְמַמֵּכר,
ְמַסנְוֶֶרת ֶאת ֵעינַי ְּבמֹוָפע ְמַׁשֵּקר

ַמְׁשִמיָעה ְּבָאזְנַי נְאּום ְמַׁשֵחד
"לֹא ִּתְמְצִאי ִמיֶׁשהּו טֹוב יֹוֵתר – ֲחָבל ְלִהָּפֵרד".

ֲאנִי ָּכל ָּכְך ְממְֻׁשַמַעת, ַציְָתנִית, נֱֶאָמנָה,
זּוגִּיּות ּכֹה ֲעמָֻּקה לֹא קֹוְטִעים ִּבְׁשנִּיָה.

ֲאנְַחנּו ָּכל ָּכְך ְמיָֻּדדֹות, ַמִּכירֹות, ִמְסַּתְּדרֹות
ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִהיא ּגַם לֹא ַמְרָׁשה ִלי ִלְהיֹות.

ַאֲהָבה ַאַחת ְמבֻּיֶֶׁשת ַמְמִּתינָה ִלי ַּבִּפּנָה,
ַרק ְּתהֹום ַאַחת ֲענִָקית ַמְפִריָדה ֵּבינִי ּוֵבינָּה.

ַהְּבִחיָרה ַמָּמׁש לֹא ְּפׁשּוָטה – 
ָלמּות אֹו ִלְחיֹות,

ֵאָלה. זֹו ַהּׁשְ

 יְִדידּות ִעם ַהְּבִדידּות
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ָּפׁשּוט ִלְפקַֹח ֵעינַיִם ַלְּמִציאּות ַהּמֶֻּכֶרת 
ּוְלִהְתַעֵּלף ֵמִעוְרֹונִי.

ְלַהִּביט נְכֹוָחה ַעל ַחּיַי – ֶׁשִּלי
ּוְלָהִבין סֹוף סֹוף ֶאת ְּכַתב ַהִחיָדה.

ִלְקרֹא ֶאת ַהַּתְרּגּום ְּבגּוף ַהֶּסֶרט,
ִלְכאֹב ֶאת ַהַהְחָמָצה,

ַהּנֶֶפׁש ְמַבֶּקֶׁשת נְָקָמה-נֶָחָמה,
ְּכֵאֵבי ַהִּציִרים ֲאיִֻּמים נֹוָרִאּיִים.

הּו ָחָדׁש נֹוָלד. ַמּׁשֶ
נְִׁשיָמה ָחְפִׁשּיָה ֶׁשל ַחּיִים.

ִהְתַּפְּכחּות
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ִלְצלֹל ְּבֵעינַיִם ְּפקּוחֹות 
ְלַתְחִּתית ּבֹור ַהּנִָּסיֹון

ְלֵהָחֵבט ַּבְּדָפנֹות, ְּבִקְרטּוֵעי ָהִעּוָרֹון
ֶׁשַרק הּוא, ָהִעּוָרֹון – מֹוִליד 

ֶאת ְּכוִּיַת ָהַאְכזָָבה, 
ְצִריַבת ַהְחָמָצה.

ַעד ֶׁשַּמָּכה ַאַחר ַמָּכה
ְּבֶחֶסד ֶעְליֹון, 

ַמּגִיָעה ַהַהְכנָָעה.

וְַאְּת יֹוַדַעת – 
ֶׁשֶאת זֹאת ְּבִדּיּוק

נְַפֵׁשְך ִּבְּקָׁשה.

ָרצֹון ִמַּתַחת ְלָרצֹון,
ָּבֳעָמִקים ִּבְלִּתי נְִתָּפִסים.
ָׁשם – ְּבִדְמַמת ְמנְַּצִחים

נֹוֶצֶרת ַמָּפה, נְִקָּבִעים יְָעִדים.
ּגָלּוי ָמה ֶּב ֱא ֶמ ת

רֹוִצים.

לֹא ֶׁשָאסּור ְלַׁשֵּקר,
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵּקר.

ְמִציאּות
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ִלְצלֹל ְּבֵעינַיִם ְּפקּוחֹות 
ְלַתְחִּתית ּבֹור ַהּנִָּסיֹון

ְלֵהָחֵבט ַּבְּדָפנֹות, ְּבִקְרטּוֵעי ָהִעּוָרֹון
ֶׁשַרק הּוא, ָהִעּוָרֹון – מֹוִליד 

ֶאת ְּכוִּיַת ָהַאְכזָָבה, 
ְצִריַבת ַהְחָמָצה.

ַעד ֶׁשַּמָּכה ַאַחר ַמָּכה
ְּבֶחֶסד ֶעְליֹון, 

ַמּגִיָעה ַהַהְכנָָעה.

וְַאְּת יֹוַדַעת – 
ֶׁשֶאת זֹאת ְּבִדּיּוק

נְַפֵׁשְך ִּבְּקָׁשה.

ָרצֹון ִמַּתַחת ְלָרצֹון,
ָּבֳעָמִקים ִּבְלִּתי נְִתָּפִסים.
ָׁשם – ְּבִדְמַמת ְמנְַּצִחים

נֹוֶצֶרת ַמָּפה, נְִקָּבִעים יְָעִדים.
ּגָלּוי ָמה ֶּב ֱא ֶמ ת

רֹוִצים.

לֹא ֶׁשָאסּור ְלַׁשֵּקר,
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵּקר.

נֶֶפׁש ְצלּוָלה, ְׁשקּוָפה ְרהּוָטה
יֹוֵצאת ְלַמָּסע.

ַּפַחד ֵאיָמה, ֶחְׁשַכת ֲעָלָטה
ְּבָפנָס ֶׁשל ּכּוִרים

ְמנַּוֶֶטת ַּדְרָּכּה,
ֲאבּוָדה, ּבֹוֵדָדה.

ֵאיְך נִֵּתן ָלּה ָּכְך – ַלּיְַלָּדה
ָלֶלֶכת ְלַבָּדּה?!

סֹוד ָּכמּוס-ּגָנּוז
ְלַאנְֵׁשי ַהְּדָמָמה.
ַמגְנֶט ַרב ָעְצָמה

ְמחָֻּבר ְלִלָּבּה.
ְמַסֵּמן ָלּה ְּבִאיתּוִתים ֶׁשל ְּכֵאב,

לֹא ִלְסטֹות ִמַּמְסלּוָלּה,
ְלַחֵּבר ּתֹוָדָעה ְליֹוְצָרּה-ַּתְכִליָתּה.

"ֲאנִי ַרק ְּביְָדָך",
צֹוֶעֶקת יְַלָּדה,

"ֵחֶלק ִמְּמָך, ֲחבּוָקה, ֲאחּוזָה".

ֵאין עֹוד ִמְּלַבְּדָך!
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ַּכָּמה ַחּיִים ְצִריִכים ִלְחיֹות,
ַעד ֶׁשּנֹוָלִדים.

עֹוד ִׁשְכָבה, עֹוד ִקּלּוף,
ַעד ֶׁשִּמְתַּבַקַעת ַהְּקִלָּפה.

וְנֹוְׁשִמים נְִׁשיָמה ַאַחת ֲאִמִּתית
ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹונָה

ּוִמּנְִׁשיָמה ִלנְִׁשיָמה
ֶאֶלף ָׁשנִים עֹוְברֹות ִּביגִיָעה.

ְעּבּוד, נְִׁשיָמה ָחְפִׁשית ִמּׁשִ
נְִׁשיָמה ְמחֶֻּבֶרת ְליִעּוד,

ִלְחיֹות ֶּבֱאֶמת – 
ַמָּמׁש לֹא ָּפׁשּוט.

ְלִהּוֵָלד
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ִצְבעֹונִּיּות

ַהְּצָבִעים ְמַׁשְּכִרים אֹוִתי
עֶֹמק ֵאין סֹוִפי ֶׁשל ָחְכָמה וְַתְעּתּוַע
ֵמֶהם ִהְתנַַּתְקִּתי, וֲַאֵליֶהם ָחזְַרִּתי.

ְּכֵאב יֹוֵקד – ְּכִציר ְמַאְרּגֵן ֶׁשל ַחּיַי.

ָס ָל ַמ נְ ְּד ָר ה
ָּכל ָמוֶת מֹוִסיף ָלּה ַחּיּות ֲחָדָׁשה

ְקִלָּפה ִמְתַקֶּלֶפת
ְמגַָּלה ַמהּות ְּפנִיִמית ַמְפִּתיָעה

ַאָּבא – זֶה ּכֹוֵאב ְלַהְבִריא!
זְָעָקה מֹוִליָדה ְרִטּיָה ְמַרְּפָאה.

לֹא ְמוֶַּתֶרת ַעל ַהְּצָבִעים ֶׁשִּלי
ֵאר ְּבָׁשחֹר-ָלָבן. לֹא מּוָכנָה ְלִהּׁשָ
צֹוֶלֶלת ָלעֶֹמק ּוַמְרּגִיָׁשה ַּבּדֶֹפק

זֶה ַמָּמׁש לֹא ַרק "אֶֹרְך ּגַל".
ָּכל ֶצַבע – ִאיִׁשּיּות מְֻבֶחנֶת,

ִעם ְּתכּונֹות וָאִֹפי 
ְרצֹונֹות וָיִֹפי.
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נֶֶפׁש ְּתאֹוָמה, 
ַאֲהָבה ֲחִמיָמה, 

עֶֹמק ֲהָבנָה,
ְצחֹוק,

ַמּגָע ֶׁשל נְָׁשָמה.

ִהְתַמּזְגּות, 
נְִפָרדּות, 
ִהָּבְלעּות

ַעְצָמאּות וְגַם ְּתלּות,
ִּדינִָמיקֹות ֶׁשל ִהְתַחְּברּות.

ָהְרצֹונֹות ַהֲחזִָקים – חֶֹמר ּגֶֶלם ִלְפָחִדים,
ְמַאּיְִמים ּוַמְבִריִחים.

ְּדפּוס ְּפנִיִמי, נֱֶעָלם, ַקְדמֹונִי,
ַהּיֹוֵצר ַּתְסִריט, ֶׁשָּלרֹב הּוא נֶגְִּדי.

וְָכְך – 
ְלכּוִדים ְּבַמְעּגִָלים ַאְכזִָרּיִים,

ִמְסּתֹוְבִבים ְּבָקרּוֶסָלה ֶׁשל יְָחִסים.
ְמִציאּות ִחיצֹונִית ַרק ְמעֹוֶרֶרת ְּפָצִעים ְרדּוִמים,

אֹוֲהִבים וְנֹוגְִעים,
ּפֹוְצִעים וְנְִפָצִעים.

"ׁשֹוְבִרים ֶאת ַהֵּכִלים וְלֹא ְמַׂשֲחִקים".
ְּכֵאב – מֹוִליד ַחּיִים ֲחָדִׁשים,

ֶּדֶרְך ּתֹוָבנָה – נְִרָּפִאים, ַמְחִליִמים,
ַהֶּקֶׁשר – ֶרֶחם ַהַחּיִים.

ֶקֶׁשר
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ֲחֵברּות

חּוִטים ְּפרּוִמים – ִמְתַחְּבִרים, נְִקָׁשִרים,
ְלָבבֹות ְׁשבּוִרים – נְִצָמִדים, ִמְתַאִחים,

ְּכֵאִבים יְָׁשנִים – ָצִפים וְנְִרָּפִאים.

ְׂשֵדה מֹוְקִׁשים, ֵמרֹוץ ִמְכׁשֹוִלים
ַהְּדפּוִסים ַהּיְָׁשנִים ִּכזְִקיִפים ַמְתִריִעים:

"ַסָּכנָה ִמְתָקֶרֶבת! ַהְפִעיִלי ַחיְָׁשנִים!"

ֶמְרַחק ֲהגָנָה – ִמּיָד ְמסָֻּמן,
ִקְרָבה נְִכֶסֶפת – נְִבֶלֶמת ַּבּזְַמן.

ַהּיְָחִסים ְמהֻנְָדִסים ַלְּדפּוס ַהּנֹוָׁשן,
וְָכל עֹוד ַהְּדפּוס ַחי ּופֹוֵעם – ֲאנִי לֹא ָּכאן.

וְִהיא ֲחֵבָרה יְָקָרה, ֲאהּוָבה,
נְִלֶחֶמת ּבֹו – ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה,
לֹא ְמוֶַּתֶרת, נְחּוָׁשה ַאִּמיָצה,

"ֲאנִי ַמּגִיָעה!", קֹוַבַעת עְֻבָּדה.

עֹנֶג וֲַחָרָדה ְמעְֻרָּבִבים, נְִמזָגִים.
ֵמיִׁשיָרה ֵאָליו ַמָּבט – 

ַהְּדפּוס ִמְתּפֹוֵרר, ּכֻּלֹו ְסָדִקים
וֲַעַדיִן – 

ְטָלָפיו ְּבִלִּבי נְעּוִצים.
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נְגִיָעה ְמדֻּיֶֶקת,
ּוֵמיָתִרים ַמְתִחיִלים ְלנַּגֵן.

ֲענַן ָאָבק ִמְתַאֵּבְך, ִמְתרֹוֵמם.
ְצחֹוק ֶׁשל ִחּבּור,

ָסֵפק ִמְסַּתֵּלק.
ֲאנִי ַמְתִחיָלה ִלנְׁשֹם.

ַהַּמנְּגִינָה ּכָֻּלּה ַׁשְבִריִרית,
ֲענּוגָה.

זְקּוָקה ְלאּוְלְטָרה ַהְקָׁשָבה.
נֱֶאֶלֶמת ִּבְׁשנִּיָה,

ִמְתַחֵּבאת ָּבֲעָלָטה, 
ַעד ֶׁשֲאנִי ׁשּוב
אֹוָתּה ַמזְִמינָה.

יְַלָּדה ֲעטּוָפה ִּבְדָמָמה
ְמַחֶּפֶׂשת ֵּתַבת ְּתהּוָדה.

ַהְקָׁשָבה
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נְגִיָעה ְמדֻּיֶֶקת,
ּוֵמיָתִרים ַמְתִחיִלים ְלנַּגֵן.

ֲענַן ָאָבק ִמְתַאֵּבְך, ִמְתרֹוֵמם.
ְצחֹוק ֶׁשל ִחּבּור,

ָסֵפק ִמְסַּתֵּלק.
ֲאנִי ַמְתִחיָלה ִלנְׁשֹם.

ַהַּמנְּגִינָה ּכָֻּלּה ַׁשְבִריִרית,
ֲענּוגָה.

זְקּוָקה ְלאּוְלְטָרה ַהְקָׁשָבה.
נֱֶאֶלֶמת ִּבְׁשנִּיָה,

ִמְתַחֵּבאת ָּבֲעָלָטה, 
ַעד ֶׁשֲאנִי ׁשּוב
אֹוָתּה ַמזְִמינָה.

יְַלָּדה ֲעטּוָפה ִּבְדָמָמה
ְמַחֶּפֶׂשת ֵּתַבת ְּתהּוָדה.

ּגְבּולֹות
חֹוֶצֶבת, ְמַפֶּסֶלת ּגְבּולֹות ְּפנִיִמּיִים

ֲאזֹוֵרי ְסָפר ְמתָֻחִמים
ְּפָרצֹות ַּבּגֶֶדר – 

עֹוְברֹות ִׁשּפּוִצים.

אֶֹׁשר ְמַפֵעם ְמאֹוֵתת ִלי:
"ֶאת זֶה ְּבִדּיּוק! ָהיִינּו ְצִריִכים".

ֲאנִי ִעם ַעְצִמי,
ַעְצִמי ִעם ֲאנִי,

טֹוֲעִמים ִּבזְִהירּות 
ּגְִביִׁשים ֶׁשל זֶהּות, נְִפָרדּות.

ֲחֵברּות ֶׁשל ֱאֶמת
זֹוַרַעת ֲחִמימּות,

ְמֵפָרה ֶאת ַהְּבִדידּות,
ַמְבִׁשיָלה ַעְצָמאּות.
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ָצָפה ְּבַאְמָּבט ֶׁשל ַאֲהָבה,
ֲעטּוָפה ֲחבּוָקה ְּב"גְַלּגַל ַהָּצָלה".

יֶֹבׁש ִמְדָּבִרי נְִׁשָטף – ַּבֲחוָיָה,
ֲחָדָׁשה, ְמַמֶּכֶרת, ֲעִׁשיָרה, ְמִמָּסה.

ָרחֹוק, ָרחֹוק ִמן ַהִּמִּלים
ָעמֹק, ָעמֹק ִמָּכל ַהּנִּסּוִחים,

ַמְעָלה ַמְעָלה ִמָּכל ּתֹוָבנֹות וְנִּתּוִחים,
נֹוגַַעת – ְּבֶעֶצם ַה ַח ּיִ י ם.

הּוא ָמתֹק, הּוא ַחם,
ֲאִמִּתי, נֹוֵׁשם ַמְׂשִּביַע,

ִקּיּום ֲאִמִּתי.
הּו ּבֹוֵעט ָׁשם, ַמּׁשֶ

ַאָּבא ַאָּתה ַקּיָם.

ִמְפּגָׁש
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ּגְַעּגּוַע-1

)ג' ֶּבֱאלּול(

ֵאיפֹה ַאָּתה?
ַהּזְַמן ּדֹוֵחק, לֹוֵחץ, ַמְלִחיץ

ָקַבְענּו ְלִהָּפגֵׁש, 
ַמּגִיָעה ּוְמַחָּכה.

יֹוַדַעת ַהּכֹל – ְמִבינָה ַהּכֹל – אֹוֶמֶרת ַהּכֹל.

ֲאָבל – 
לֹא ַמְרּגִיָׁשה.

ִאְּלמּות ֶׁשל ְּתחּוָׁשה.
נַיְלֹון נְִצָמד
עֹוֵטף ֲחוָיָה.

ָאז ָמה? 
ַמְמִׁשיָכה ַּבחֶֹׁשְך ַלֲחתֹר

ְליֵַחל ְלַמּגָע
ְלַבֵּקׁש ֲחנִינָה
ִלנְׁשֹם נְִׁשיָמה

וְׁשּוב – 
ְלֵהָאֵטם ִּבְׁשנִּיָה.
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)י' ֶּבֱאלּול(

זֶה ָּכל ָּכְך ָּברּור
ִּביִדיָעה וַָּדִאית ּומְֻחֶלֶטת ֶׁש – 

ַאָּתה ָּכאן,
ָּכל ַהּזְַמן,

ָּכאן.

וְָכל ָּכְך מְֻסָּתר ַלֲחלּוִטין ֶׁש – 
ַאָּתה ָּכאן, 
ָּכל ַהּזְַמן,

ַמָּמׁש ָּכאן.

ֵאיזֶה ַּפַער ָעצּום ֵּבין יְִדיָעה ִלְתחּוָׁשה
ָמַתי ִּתָּסֵדק ַהחֹוָמה?

ִׁשְכַבת ֶקַרח נֹוָרִאית
ֲחָׁשִאית וְַעְרמּוִמית,

ְמָקֶרֶרת ֱאמּונָה,
סֹוֶדֶקת זְִריָמה,
ּפֹוַצַעת ִׂשְמָחה,

ְמַטְׁשֶטֶׁשת ַאֲהָבה.

רֹוָצה אֹוְתָך, 
ַמָּמׁש ַּבֲהוָיָה.

ּגְַעּגּוַע-2
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ּגְַעּגּוַע-3
)י"ז ֶּבֱאלּול(

ַהְפָּתָעה ְמַסְחֶרֶרת,
ַהְּדִפיָקה ַעל ַהֶּדֶלת – ִהיא ֵמַהַּצד ֶהָהפּוְך,

"קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק" – 
ַהְּדִפיָקה ְּבתֹוִכי ְּפנִיָמה – ָּכל ָּכְך ָסמּוְך.

ִאינְִטיִמּיּות ְמִביָכה עֹוֶתֶקת נְִׁשיָמה, 
ֲעטּוָפה, ֲחִמיָמה,
ֵאין ָמקֹום ָּפנּוי.

ְּתהֹומֹות וֲַחָלִלים ִמְתַמְּלִאים
נֹוְכחּות ְמנֶַחֶמת, 
וְָכל ַהְּפנִים ּגָלּוי.

ִׁשְכרֹון חּוִׁשים,
עֹנֶג ִעּנּוגִים, 

ִּפְסּגַת ַהַּמֲאוַּיִים.
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נָה( )רֹאׁש ַהּׁשָ

ִמְתעֹוֶרֶרת ְּבַדיְָקנּות ְׁשוֵיָצִרית
ִרּגּוׁש ֶׁשל ַּפַחד ּגֹוֵלׁש ִמֶּמּנִי ַלַּביִת

ַאָּבא, ִאָּמא ּוֵבן – נְֶחָּפזִים ְּבֶׁשֶקט ַּבחֶֹׁשְך ַלִּדין,
זֶֶרם נְָׁשמֹות ְּבָלָבן זֹוֵרם ִלְתִפַּלת וִָתיִקין.

ָמקֹום ְמסָֻּדר – ִסּדּור ְממָֻּקם,
ַמְתִחיָלה ְלַטֵּפס ַלַּמֲעַמִּקים,

נְִפֶּתֶלת ִּבְתִפָּלה – ִרּכּוז ַלִּמָּלה – ִחּבּור ַלֲאדֹון ְמרֹוִמים
ָּכלּו ַהִּמִּלים – 

נְַפִׁשי ְּתקּוָעה ּוַמְתִריָעה ֶאת ַהְּכֵאב, 
ֶאת ַהַהְחָמָצה

ָבִרים" ֶאת ַה"ּׁשְ
וְָאז – ְּתרּוַעת ַהֶּמֶלְך! 

ַעּזָה, ְצלּוָלה, ַאִּדיָרה
אֹוֶפֶפת ֶאת ּכִֻּלי ְּבַהְפָּתָעה.

ִחּבּור ְׁשֵמיִמי – ְלנְַפִׁשי ַהִּמְתַאּוָה.
ְלקֹול ֱאלַֹקי ֶׁשְּמַחֵּבׁש ְּפָצַעי, ְמַמֵּלא ְסָדַקי

ְמַרֵּפא ְלָכל ַּתְחלּוַאי.

ְּתחּוָׁשה ְמִציאּוִתית, ָעְצָמִתית, ְמדֻּיֶֶקת
"ִמי זֹאת עָֹלה ִמן ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת...

ַעל ּדֹוָדּה",

ַהֶּמֶלְך!

ְּדֵבקּות
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ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה

ַאֲחֵרי ִמיְליֹון ִקילֹוֶמְטִרים
ֶׁשל ִמִּלים,

ַאֲחֵרי טֹונֹות ִּתְפקּוִדים 
ּוַמֲאַמִּצים,

ַאֲחֵרי ִליְטִרים ֶׁשל ְּכֵאִבים.
ַמּגִיָעה ַלַּתֲחנָה ָהַאֲחרֹונָה – 

ְּבגֲַעגּוִעים,
ַסְך ַהּכֹל ִסּפּור ֶׁשל ַאֲהָבה.

יֵׁש ָּכאן ִמיֶׁשהּו.
ָחְכָמה ֶעְליֹונָה ְמִציָצה

ְּבִחּיּוְך, 
ִּבְׁשִתיָקה

ַאְּת רֹוָאה?

ֲאנִי – נֱֶאֶלֶמת – נֱֶעֶלֶמת – 
נְִלֶחֶמת,

ּבֹוֶעֶטת – נְִבֶעֶטת – 
ִמְתמֹוֶטֶטת,

ַמיִם ִּבְכנִיָעה. ְמִריָמה יַָדיִם ַלּׁשָ
ֱאֶמת זֹו ֱאֶמת –  ֵאין ָּכאן 

ְּבִחיָרה.

ֶעֶרב יֹום ִּכּפּור ַּתְׁשָע"ז 

46



ָאז...
ְּבִלי ִסּפּור ֶׁשל ַאֲהָבה.

וִּדּוי וְעֹוד וִּדּוי
י"ג ִמּדֹות

וְעֹוד "ֵקל ַרחּום וְַחּנּון"
ֲאנִי מְֻׁשֵרית

ְּבַאְמָּבט ֶׁשל ַּכָּפָרה,
הּוא יְִתָּבַרְך –

עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעבֹוָדה.
ָהָארֹון נְִפָּתח ּוֵמִאיר

ֶאת נְַפִׁשי ַהּיְגֵָעה,
ֶׁשִּמְתַקֶּלֶפת ִמְּׁשָכבֹות
ֶׁשל ִּפּצּול וְַהְסָּתָרה.

ַעְצִמי ֲאִמִּתי ִמְתּגֵַּבׁש ּוִמְתַהֵּדק,
ַחד, ָצלּול, ָׁשקּוף, ׁשֹוֵתק.

ַהּכֹל ָּכאן ִלְכבֹוֵדְך,
ֵאין ַאף ֶאָחד נֶגְֵּדְך, 

ָהיִיִתי ָׁשם ָּתִמיד ְליֵָדְך,
ִׂשיִמי יִָדי ְּבתֹוְך יֵָדְך - 

ַסְך ַהּכֹל ִסּפּור ֶׁשל ַאֲהָבה.
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)סֻּכֹות(

ֲחָלִלים ִמְתַמְּלִאים,
ְּכָבר ֵאין ֵהד ָּבֲעָמִקים.

נֹוְכחּות ְׁשֵקָטה, ֲחזָָקה, רֹוָאה, וַָּדִאית
ֲאנִי לֹא ְלַבד?!

"ָמְׁשֵכנִי ַאֲחֶריָך ּנָרּוָצה
ֱהִביַאנִי ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו – 

נָגִיָלה וְנְִׂשְמָחה ָּבְך".

ֵמִעיר אֹוִתי,
ַמְלִּביׁש אֹוִתי,
ֵמִכין ִלי ָקֶפה,

ַמזְִמין אֹוִתי ִלְתִפָּלה
ִלְפגִיָׁשה ְמַרּגֶֶׁשת נְִדיָרה.

יֹום טֹוב ִראׁשֹון,
ּכָֻּלם ְמנְַענְִעים ְּבִרגְָׁשה

ה יְרָֻּקה, ַאְרָּבָעה ִמינִים ַמִּדיִפים ֵריַח ֶׁשל ְקדֻּׁשָ
וֲַאנִי ֶאת נְַפִׁשי ְּבִדְמָעה ַמּגִיָׁשה.

ְּפגִיָׁשה.

ְמֵלאּות                                                                                                                                       
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ֲחִמימּות

]חֹל ַהּמֹוֵעד – סֻּכֹות, ַּתְׁשָע"ז[

חֻּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד, 
מֹוֲעדֹו ֶׁשל חֹל. 

ַמְקֵהָלה ֶׁשל ַהֵּלל, 
ָקֶפה ַּבּסָֻּכה – 

ִּדְמַמת ֵאין קֹול.

מֶֻּקֶפת וֲַחבּוָקה – ְּדָפנֹות, וִילֹונֹות, ִקּׁשּוִטים
ֶׁשֶקט ֶׁשל ּבֶֹקר. 

ַאְרָּבָעה ִמינִים, ַּכּפֹות ְּתָמִרים – 
"ַהַחּיִים ַהּטֹוִבים".

ְּכֵאב נֱֶעָקר, ֶקֶׁשב נְִׁשָּתל.
ְלִצּיּוץ ֶׁשל ִצּפֹור, ְלֶתֶדר ֶׁשל ַחג. 

אֹוֶהֶבת, ְמאֶֹהֶבת – ְּבֶקֶצב מֻגְָּבר. 

יְָלִדים, נְָכִדים, ָחָתן וְַכָּלה,  
ֲארּוַחת ְמָלִכים – ּכֻ ָּל ם  ַּבּסָֻּכה,

ִמְׁשָּפָחה.
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)סֻּכֹות ַּתְׁשָע"ז(

ַעְמָלנּות ְמטֶֹרֶפת
ַּדָּקה ַאַחר ַּדָּקה,

ָּבָׂשר ָּבָקר, ַּתְכִׁשיט, ְסָכְך וְַעגְָבנִּיָה.
ְמָחה, ִׁשּכֹוָרה ִמּשִׂ
ְּתׁשּוָׁשה ֵמֲעִׂשּיָה.

ַרק ֲאנִי וְַאָּתה – "ֱהִביַאנִי ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו
נָגִיָלה וְנְִׂשְמָחה ָּבְך".

ַמֲעֶרֶכת יְָחִסים מְֻרֶּכֶבת.
ִלְהיֹות ִאְּתָך ְּבֶקֶׁשר 

ְרדּות ְּפׁשּוָטה, זֹו ִהּשָׂ
ַאְך ֶאְפָׁשר ּגַם ַאֶחֶרת.

יֵׁש "קֹוָמה ְּכֵׁשָרה" ַלֶּקֶׁשר 
ַהזְָמנָה ְּפָרִטית, ִאיִׁשית, ְמתְֻקֶׁשֶרת

ְּפגִישת ִּפְסּגָה ַעל ַהּגֶֶׁשר
ֶרת". ֶלת, נְִבֶחֶרת, "ְמאֻּׁשֶ ְמַבּׁשֶ

ַעְמָלנּות
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ִהְתַמְּלאּות

)ערב פסח ַּתְׁשָע"ז(

ַּתְבנִּיֹות ֵּביִצים, ְׁשֵקִדים וֱֶאגֹוזִים
ֶׁשֶמן זַיִת, ָּדגִים, ְּבָצִלים,

ּתּות ָׂשֶדה, ָּבנָנֹות, ַּתּפּוזִים,
ֶקַמח ַמָּצה, ֶקַמח ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ּוִמיץ ֲענִָבים.

"ִמְׁשנַת יֹוֵסף" "ְׁשֶטֶפנְֶׁשט", "מּוַעְפָרה" "ֵלוִי ָּדגִים"
רֹאׁש ַמְטֲאֵטא, נְיָרֹות ְלָבנִים, ַחד ַּפֲעִמי ּוַמגְּבֹונִים,
ִּכּסּוי ַלַּׁשיִׁש, ִּכּסּוי ַלְּבָרזִים, ִּכּסּוי רֹאׁש וְגְַרִּביֹונִים

ֵּפָאה, ֶּבגֶד, ַּתְכִׁשיט וְִעּתֹונִים,
ַאָּבא – ֵאיזֶה ֶּבֶרז ֶׁשל ֶׁשַפע,

ָּפַתְחָּת ַּבְּמרֹוִמים.
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)ַל"ג ָּבעֶֹמר ַּתְׁשָע"ז(

ה ַאַחת", "יֵׁש ָמקֹום ְלִאּׁשָ
ּפֹונֶה ֵאַלי נַָהג,

ַהזְָמנָה ִאיִׁשית – ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון נְִׁשַלַחת,
נְַפִׁשי ּכָֻּלּה ְּפִליָאה וְַחג.

ָהאֹוטֹוּבּוס ָטס ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים,
ּכִֻּלי נֹוֶטֶפת ִּדְמעֹות ּגְַעּגּוִעים

"ָמקֹום", ִּפְסּגַת ַהִּכּסּוִפים, ַהֲחלֹומֹות, ַהְּכֵאִבים
ִמים?! ַּדוְָקא ַּבָּמקֹום ֲהִכי ָצפּוף ָּבעֹוָלם – ִמְתּגַּׁשְ

ַהּדַֹחק, ָהִרּקּוִדים וְַהְּצִפיפּות
ְמַקְּלִפים ֶאת ִׁשְכַבת ַה"ְּבִדידּות",

ְמַׁשּיְִפים, ַמְלִחיִמים, ְמנֲַחִמים, ְמַטֲהִרים
נְַפִׁשי ְמגִיָחה ֵמַהַּמֲעַמִּקים.

ֲחׂשּוָפה, יְֵפיִפּיָה, ַעְצִמית וְנְִפֶרֶדת
ַרק ַעְכָׁשו – ְמסֻּגֶֶלת ִלְהיֹות ַׁשּיֶֶכת.

אֹוֶהֶבת אֹוָתם,
ִמְתַאֶהֶבת ְּבכָֻּלם,
ְרִסיִסים ַחִּדים – 

ִמְתַעּגְִלים, ִמְתַאּגְִדים
ַהַּליְָלה ַהּזֶה – ַאֶּתם ָּכל ָּכְך יִָפים.

ַׁשּיָכּות
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)ַל"ג ָּבעֶֹמר ַּתְׁשָע"ז(

ה ַאַחת", "יֵׁש ָמקֹום ְלִאּׁשָ
ּפֹונֶה ֵאַלי נַָהג,

ַהזְָמנָה ִאיִׁשית – ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון נְִׁשַלַחת,
נְַפִׁשי ּכָֻּלּה ְּפִליָאה וְַחג.

ָהאֹוטֹוּבּוס ָטס ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים,
ּכִֻּלי נֹוֶטֶפת ִּדְמעֹות ּגְַעּגּוִעים

"ָמקֹום", ִּפְסּגַת ַהִּכּסּוִפים, ַהֲחלֹומֹות, ַהְּכֵאִבים
ִמים?! ַּדוְָקא ַּבָּמקֹום ֲהִכי ָצפּוף ָּבעֹוָלם – ִמְתּגַּׁשְ

ַהּדַֹחק, ָהִרּקּוִדים וְַהְּצִפיפּות
ְמַקְּלִפים ֶאת ִׁשְכַבת ַה"ְּבִדידּות",

ְמַׁשּיְִפים, ַמְלִחיִמים, ְמנֲַחִמים, ְמַטֲהִרים
נְַפִׁשי ְמגִיָחה ֵמַהַּמֲעַמִּקים.

ֲחׂשּוָפה, יְֵפיִפּיָה, ַעְצִמית וְנְִפֶרֶדת
ַרק ַעְכָׁשו – ְמסֻּגֶֶלת ִלְהיֹות ַׁשּיֶֶכת.

אֹוֶהֶבת אֹוָתם,
ִמְתַאֶהֶבת ְּבכָֻּלם,
ְרִסיִסים ַחִּדים – 

ִמְתַעּגְִלים, ִמְתַאּגְִדים
ַהַּליְָלה ַהּזֶה – ַאֶּתם ָּכל ָּכְך יִָפים.

ִׂשְמָחה
ַאְּת ָקָמה ַּבּבֶֹקר,

הּו קֹוֶרה, ּוַמּׁשֶ
ֲעִליזֹות ְמֻׁשּנָה.

ְלֶפַתע ָׂשָמה ֵלב,
ַהִּמְׁשקֶֹלת ֵמַהֵּלב נֶֶעְלָמה!

ְקִלילּות זֹוֶרֶמת – ְמִציָפה.

ּגְָרִביַטְציָה ֲהפּוָכה:
ַאְּת נְִמֶׁשֶכת ְלַמְעָלה.

לֹא יֹוַדַעת ֵאיְך,
ִענְיָנִים ִמְסַּתְּדִרים,
ֶחְׁשּבֹונֹות נְִפָּתִרים,

נְַפֵׁשְך ַמָּמׁש ַּבֲענָנִים.

ּגְָלִדים יְֵבִׁשים ֶׁשל ֶעֶצב ִמְתַקְּלִפים,
ּגּוֵׁשי ִטינָה נֹוָׁשנִים ִמְתּפֹוְרִרים,

ִּדּבּור ֲאִמִּתי ּבֹוֵקַע ִמִּבְפנִים,
זֹו ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ֶהָאַרת ָּפנִים.
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זְִריזּות ֶׁשל ַהְׁשָּכָמה,
ה. ִהְתַרּגְׁשּות ְמִמָסּ

"ֶׁשל רֹאׁש" וְ"ֶׁשל יָד"
נְִקָׁשִרים ְּבִרגְָׁשה.

נֶֶפׁש ּגְֵדָלה ָלְך מּול ָהֵעינַיִם
ִּתינֹוק הֹוֵפְך ְלֶעֶלם ְּבַדָּקַתיִם.

נְַחׁשֹול ֶׁשל ִׂשְמָחה אֹוֶפֶפת,
ְרֶׁשֶרת. "ְקִליק" ֶׁשל ִחּבּור ַלּׁשַ

ַאָּבא – הּוא ֵאֶליָך קֹוֵׁשר וְנְִקָׁשר,
קֹוֵׁשר, ְמַפֵּתל, ּבֹוֵדק ְמַהֵּדק.

ְּבִׂשיא ָהְרִצינּות – ָמקֹום ְמַדּיֵק.
ָמע ֵאֶליָך חֹוֵתר, ַחּיָל ְממֻּׁשְ

ַאָּבא – ְׁשמֹר ָעָליו ַחי ּובֹוֵער!

ִהְתַחְּברּות
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ְּפֵרָדה

הּוִריָקן ִּבְפעָֻּלה, ּגֶֶׁשם ֶׁשל ְּבָרָכה, 
ְקנִּיָה וְעֹוד ְקנִּיָה, ַּתְכִׁשיט ּוֶמְלָּתָחה.

נַַעל ּוְׂשִמיָכה, ָּכִרית וְגַם ֵּפָאה
ֶחֶסד ֶׁשל ַהְדָחָקה – יְַלָּדִתי  ה ֹו ֶל ֶכ ת   ְל ַד ְר ָּכ ּה.

ִלְפרֹם ֶאת ַהחּוִטים
ֶׁשַּמְחְּבִרים ּוַמְצִמיִדים,

ֵלב ֶׁשל ִאָּמא ּוַבת,
ַחּיִים ֶׁשּפֹוֲעִמים יְַחָּדו.

זֶה ָׂשֵמַח. 
זֶה ּכֹוֵאב. 
זֶה ְּביַַחד. 
זֶה ְלַבד. 

ַאָּבא – ָאז ָמה ַהַּכּוָנָה?
ַּבִחּבּור ּוַבְּקִריָעה,
ַּבִחּיּוְך ּוַבִּדְמָעה,

ְּבִטְלטּול ַהּנֶֶפׁש ִמְּמנּוָחָתּה, 
אּוַלי –

ַהְכנָָעה?
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)הֶֻּלֶדת נְֶכָּדה(

אֹורֹות ּוְבָרִקים, ָמָטר ֶׁשל ַרֲחִמים
ַאְּת ַּבֲחַדר ֵלָדה מֶֻּקֶפת ַמְכִׁשיִרים.

ַהַּבת ֶׁשָּלְך ֲעטּוָפה ְּבִציִרים,
ּכִֻּלי הֹוֶפֶכת ֲהוָיָה ֶׁשל ַּתֲחנּונִים.

ִמיְקרֹוקֹוְסמֹוס ֶׁשל ַהַחּיִים,
ָּכאן ַהֶּקֶצב מְֻכָּתב ִּבְצָעִדים ְקַטּנִים,

ְּתלּות מְֻחֶלֶטת ְּבִרּבֹון עֹוָלִמים.
ִהיא ַמְחזִיָקה ִּבי ָחזָק – ֲאנִי נְִׁשֶענֶת ָעֶליָך, 

ְּבִרְפיֹון ֵאיָבִרים.

ַאָּבא – ַאָּתה נְִמָצא ָּכאן, נֹוֵכַח ָּכל ָּכְך,
ַהִּקּיּום ֶׁשִּלי וְֶׁשָּלּה ְּכָבר מְֻפָרד.

ֶחֶבל ַהַּטּבּור, לֹא ִמּזְַמן נַֻּתק.
ִהיא ַחּיָה, ִהיא נֹוֶׁשֶמת, 

ֲאנִי ְּכָבר לֹא ְלַבד.

ִהָּפְרדּות
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ִהְתַרּגְׁשּות

ִריִרים, ִהְתַרּגְׁשּות ַּבּׁשְ
ְּדִריכּות ְמתָֻּקה,

ֶאנְֶרגִּיָה ְמיֶֻחֶדת – 
זְִריזּות ַמְדִהיָמה,

ַהַּביִת ְמַׁשֵּתף ִאִּתי ְּפעָֻּלה.

מֹוֵפת ֶׁשל ֵסֶדר ִאְרּגּון וְִטּפּוַח,
ֶלת ַּבִּסיִרים. ִאָּמהּות אֹוֶהֶבת ִמְתַּבּׁשֶ

יְִציָרִתּיּות ֶׁשל יְָרקֹות וְִקּנּוַח,
ִצִּפּיָה זֹוֶרֶמת ֵּבין ַהֲחָדִרים.

ַהְדָלַקת נֵרֹות ִּבְפַלג ִמנְָחה,
ֶרֶטט ֶׁשל ּתֹוָדה ֲעמָֻּקה.

יִֹפי ִּבְלִּתי נְִתָּפס ֶׁשל ַׁשְלֶהֶבת
וֲַאנִי מֹוֵצאת ֶאת ַעְצִמי אֹוֶהֶבת.

נֱֶעֶצֶרת וְׁשּוב נֱֶעֶצֶרת
ֶטף נְִבָלם ַהּׁשֶ

ִמי ֲאנִי, ֵאיפֹה ּכָֻּלם?
ָּבת עֹוֶטֶפת – ֲאנִי ָּכאן. ַהּׁשַ
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ֲחלֹומֹות ְמַׁשּנִים ַמַּצב ְצִביָרה, 
ִמּגַז ַאוְִריִרי, ִהּיּוִלי, ֵּתאֹוֶרִטי

ְלמּוָצק, ְמִציאּוִתי, ּגְַׁשִמי, ֲאִמִּתי.

זֶה קֹוֶרה ֶּבֱאֶמת?!
ֵּכן, זֶה קֹוֶרה.

ַמיִם, ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ִמְתַאָּדה ַלּׁשָ
נֱֶעֶטֶפת ִּבְרצֹונֹו יְִתָּבַרְך. 

סֹוֶפגֶת ִטּפֹות ַטל ְּתִחּיָה,  
ֶמת ְּבעֹוָלֵמנּו – ִּבְלבּוׁש ָּבָׂשר וָָדם. ּוִמְתּגַּׁשֶ

ַמָּמׁש "ַמְחזֹור ַהַּמיִם ְּבֶטַבע"
ְּבֵצרּוף ּכַֹח ַהְּבִחיָרה ַהֵּצרּוף 

ֶׁשהֹוֵפְך:  

ַּבְרזֶל ְלזָָהב,
קֹול ִליׁשּוָעה,  

ַׁשוְָעה ְלִׂשְמָחה, 
ֶחֶסר ְלִקְרָבה.

ַר ק   ַא ָּת ה!

ְּתִפָּלה
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אֶֹׁשר

ַּכָּמה סֹודֹות הּוא ְמַסֵּפר ִלי,
נְִׁשָמִתי נֱֶעֶתֶקת, 

וַָּדאּות ְּברּוָרה ֶׁשל ֲהוָיָה מְֻפָלָאה.

יִֹפי ְּבִלי סֹוף,
ֶׁשֶקט ְּבִלי ּגְבּול,
ֶׁשַפע ְּבִלי ַּפַחד,
ָחְכָמה ְּבִלי רַֹע.

ִטּפֹות ֶׁשל ּגֶֶׁשם ַעל ָעֶלה,
ָּכחֹל ְקִטיָפִתי ֶׁשל ַמְרוָה.

ֲעִדינּות ֶׁשל ַרֶּקֶפת,
יָרֹק ְמַׁשֵּכר ֶׁשל ַעְלוָה,
רְֹך ֵאינְסֹוִפי ֶׁשל וֶֶרד.

ִהְתַרֲחבּות ֲאִמִּתית ֶׁשל אֶֹׁשר ָצרּוף,
ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִחּבּור.

ָּכְך,
ָּכְך ְּבִדּיּוק 

הּוא יְִתָּבַרְך ְמַדֵּבר ִאִּתי.
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ֶחְלַקת ֱאלִֹקים ְקַטּנָה,
ֶׁשּנֹוֵׂשאת ַּבֲעבּוִרי ְּבׂשֹוָרה,

ֶמֶסר ֶׁשל ֶׁשֶקט וְַׁשְלוָה,
נְגִיָעה ֲאִמִּתית ַּבּנְָׁשָמה.

ֶהָחֵצר ֶׁשִּלי קֹוֵראת ִלי – ּבֹוִאי!
ְׁשִבי, נְִׁשִמי, ַהְקִׁשיִבי ֵאַלי, 

ַהּכֹל ָּכאן מּוגָן, מְֻׁשּגָח )ִּבְלָעַדי!(
ְׁשִבי, ֲחיִי, ִׁשְמִעי נִּגּונַי. 

ִלזְִריָמה מְֻפָלָאה ֶׁשל אֹור ּוזְַמן 
ְלִחּבּור ְּתִמיִדי ֶׁשל ֲאָדָמה וְֶׁשל ַמּגָע

ִליגִיָעה ֵאין סֹוִפית ַהּזֹוֶלגֶת ְּבִדְמָעה,
ְלִחּבּוק ֱאלִֹקי ָהעֹוֵטף ִּבְדָמָמה.

ֲאנִי ָּכאן, 
ִהְתַּפְּלִלי.

ַׁשְלוָה
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