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 ִׁשיִרים ַהְּמַבְּקִׁשים ִמְקָלט
 

 אפרת
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 נֹוִפים

 

 

 ַּגם ִאם לֹא ַאִּגיַע 

 ְלָכל ִּפְסגֹות ֶהָהִרים

 ּוְלָכל ַהֵּגיָאיֹות ְוָהֲעָמִקים

 ַּגם ִאם ָאבֹוא ְּבׁשּוֵלי ְּגִליָמתֹו 

 ֶׁשל ָהָהר ַהָּגדֹול

 ַּגם ִאם ַאְחִליק ַּבּמֹוָרד

 ּוְבַמִים לֹא ֶאְטּבֹל

 ת נֹופֹו ֶׁשל ָהֵעץֶא

 ְוֵריַח ֵּפרֹוָתיו ֶאְגַמע

 ָוִאיַקץ ְוִהֵּנה ַאָּתה הֹוֵלְך ְלִצִּדי 

 ְוֶאְחּפֹן ַרּכֹות ָידֹו ֶׁשל ַיְלִּדי

 ָוֵאַדע ֶׁשָּכל ְּפִסיָעה ִהיא ַהר 

 .ְוָכל ַמָּבט הּוא ַּגְיא

 

 

 ָּכל ַהחֶֹרף ֵהם ָנמּו ֶאת ִּתְקָוָתם ַלַּקִיץ

  ַהֶּׁשֶמׁש ַהַחָּמהּוְכֶׁשָּזְרָחה

 ֵהִאיָרה ְּבָפִנים ׂשֹוֲחקֹות



 3

 ֵהֵחּלּו ֵהם ָלנּוַע ְּבׁשּורֹות ִּכְמַעט ְיָׁשרֹות 

 ְלַחֵּפׂש ַחִּיים ֲחָדִׁשים 

 ֲאָדָמה לֹא ֻעְּבָדה 

 ִקִּנים ִלְבנֹות , ְלמֹוֵלל ָעָפר

 ֶלֱאסֹף ָמזֹון ִלְגָלִמים ֶׁשָּקִמים ִלְתִחָּיה

  ְיֵׁשֵני ָעָפר ּוִמְּלאּו ָּכל ַקִיץ ֵהִקיצּו

 ֶאֶרץ ׁשּורֹות ּפֹוֲעלֹות ְמׂשֹוֲחחֹות

 ִׂשְמַחת ַהֵּפרּור

 ֶׁשהּוא ִאם ָנִבין ָיכֹול ִלְהיֹות 

 . ִׂשְמַחת ָּכל ָּבָׂשר

 

 

 ְּבַיַער ַחַּיי 

 ֵעת ֵצל נֹוֵׁשק ְלאֹור

 ִמּתֹוְך ַהְּסַבְך ִנְפָרִׂשים ָׁשַמִים 

 ֵעת ְּבִלִּבי ֶעֶצב 

 ִלִּבי ִׂשְמָחהֵעת ְּב

 ְּבִכי ּוְצחֹוק ִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים ֵאַלי

 ְּכָבר ָרַקְמנּו ְׁשִטיַח קֹוִצים ְלַרְגַלִיְך 

 ַאְך ֻחָּפֵתְך ֲעָנִנים

 

 ּוֵבין ָהֵעִצים ַנְדֵנָדה ָׁשָרה ִּבי

 ֵרד ֲעֵלה ֵרד ֲעֵלה

 ִצּפֹוִרים ּפֹוְרחֹות ֵמַעל ְלרֹאִׁשי 

 רְמַחְּפׂשֹות ַּבִית ְלַזֵּמ

 ַעל ֶמְרַחִּקים ַעל ְיָערֹות 

 .ּדֹוִמים ָּכל ָּכְך ְלַיַער ַחַּיי

 עֹוד ַאְמִׁשיְך ָלֶלֶכת 

 ְוַנְדֵנָדה ְּכמֹו ֶמְטרֹונֹום ְּתַגֶּלה 
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 ֲעֵלה  ֵרד
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 י"רשב

 ַאָּתה ָּבַרְחָּת ִלְמָעָרה 

 ָהִעִּתים ִהְׁשַּתּנּו ִמְּסִביְבָך

 ְוַאָּתה ָהִייָת ְּבֶׁשְּלָך 

 לֹא ָּפַחְדָּתְו

 ִמן ֶהָעִתיד ִמן ֶהָעָבר 

 ֵמַהִּנְסָּתר

 ַאֲחֵרי ֵכן ִנְקֵראָת 

 ָלֵצאת ֵמַהֵּתָבה

 ְלַהֲחיֹות ְּבכֹוַח ַמְחְׁשבֹוֶתיָך 

 ָאָדם ּדֹוֶמה ְלֶעְליֹון 

 .ַאְך ּכֹה ָקרֹוב ְלָעָפר
 

 ָּכאן ְּבֶפַתח ַהְּמָעָרה עֹוֶמֶדת

 יְוַהָּׁשַמִים ּכֹה ְּגדֹוִלים ֵמָעַל

 ֲעָנִנים ִמְׁשַּתִּנים ָּכל ָהֵעת ִּבְמרּוָצָתם

 ַוֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִלְהיֹות ֶּגַזע

 .יֹוֵדַע ֶאת ְמקֹומֹו
 

 ַהָּׁשַמִים קֹוְרִאים ִלי 

 ִהְצָטְרִפי ֵאֵלינּו 

 ַאל ִּתְפֲחִדי

 ֵמָהַעְננּות ְּבתֹוֵכְך 

 צּורֹות ַרּבֹות ָיכְֹלְּת ִלְלּבֹׁש

 ֹול ֵאין ָמָחר ֵאין ֶאְתמ

 .ֶיְׁשָנּה ָהרּוַח ֶׁשְּמִאיָצה

 ֶהָעָנן ִיָּפַתח ְלַהֲחיֹות ּבֹו 

 ֶּגַזע ֶּפַרח ְוָאָדם 

 ַאט -ְוָיבֹוא ָאִביב ְוָהרּוַח ִּתְׁשקֹט ַאט

 .ְוַגם ַאְּת
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 ְּבָהֵרי ְירּוָׁשַלִים 

 

 ֵיׁש ִמן ַהָּכחֹל ַהָּכחֹל ַהֶּזה 

 ֲאֶׁשר קֹוֵרא ָלַעֶּצֶבת 

 " ְּבַאְרֵצְךְּדרֹור ִיָּקֵרא"

 ֲאֶׁשר ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּלב

 ַלָּטהֹור ַהָּטהֹור ַהֶּזה

 ֲאֶׁשר הֹוֵפְך אֹוָתנּו ַּכת ְמֻׁשָּגִעים 

 . ַהְּצֵמִאים ִלְגֻאָּלה

 

 

 

 ַּגם ָהֵעִצים ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים 

 יֹוְדִעים 

 ֶׁשַּלְּזַמן ֵיׁש ַׁשְלָוה ִמֶּׁשּלֹו

 ַּגם ְּכֶׁשַּיְחְלפּו ּדֹורֹות 

 ִפְצֵעיֶהם יֹאֲחזּו ָּבֲאָדָמה ּו

 ֵהם ַיַעְסקּו ְּבִׂשיַחת ַהָּׁשַמִים 

 ְוַעל ְּדָבִרים ֶׁשָאְבדּו 

 ֵהם ֵאיָנם ְמַבִּכים

 ַוֲאִני עֹוד ָמָצאִתי 

 ִּבירֹק ָהֵעִצים ֶאת ַהְּתֵכֶלת

 ּוְבִתְקָוָתם ֶאת

 .ַנְפִׁשי ַהְּצֵמָאה
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 1אֹוטֹוּבּוס 

 ַחּלֹונֹות ְּגדֹוִלים 

 ִים ְרָחִבים ָׁשַמ

 ְוחּוִטים ַּדִּקים ַרִּכים 

 קֹוְׁשִרים 

 ֲאָדָמה, ָׁשַמִים

 ֵּבית ְקָברֹות ִמְּׂשמֹאל (

 )ֵעִצים ִמָּיִמין

 ְּגִמיִׁשים ַהחּוִטים ַהָּללּו

 ִאם ִּתְפַסע ְּבָחְזָקה

 אּוַלי לֹא ָּתחּוׁש

 ֵאֵלְך חּוַׁשי ְּפתּוִחים

 ְרפּוִיים 

 )ֵאֵלְך ַּבֲאֶׁשר ֵּתֵלְך(

 ָאִריַח ֶאת ָהרּוַח 

 ַהְּמִניָעה 

 חּוִטים ַרִּכים ַּדִּקים

 ֲעַנן ְּדָמעֹות ִנְפָּתח 

 .ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹוְך ִלִּבי

 

 2אֹוטֹוּבּוס 

 חֶֹׁשְך ְמַכֶּסה ֶאת ָהעֹוָלם 

 לֹא רֹוִאים ָּדָבר 

 . ּוִמֶּמְרָחק אֹורֹות ַמִּביִטים

 ִאיׁש ִאיׁש ְוִנְׁשָמתֹו 

 ִדְמיֹונֹו ִנְמָלט ֶאל ִּפָּנתֹו ְל

 חֶֹׁשְך ְוָהֲאֵפָלה ּכֹה ַרָּבה 

 ְוָנמֹות ָּכל ְׁשֵאלֹות ַהַּדַעת 

 ְוַעִין ֶׁשּלֹא ָיְדָעה ָׂשְבָעה 
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 ְוָנם ְיצּור ֲעָנק ֲאֶׁשר ָיַצְרָּת

 )ַּבֲחַׁשאי(ּוִמְתַּגֶּלה ָאז 

 ֶׁשַּגם אֹותֹו ֲעָנק 

 ָּכֵמַּה ְלַמָּגע ֲאֶׁשר 

 .ִיְסּגֹר ֵעינֹו

 

 

 ֵעץ ַהַּזִית 

 ָּפַתח ֶאת ַּכָּפיו 

 ְּכַחּלֹון

 ְּכמֹו ְּכִלי

 ְמַבֵּקׁש ְלַהְמִריא

 ְּכֶׁשִהְׁשַקְפִּתי

 ָרִאיִתי ָּבִּתים ְואּוַלי 

 ֶאת ֵּביִתי 

 ְנָמִלים ִטְּפסּו

 ָעלּו ְוָיְרדּו 

 ַּבֶּדֶרְך ִנְפְּגׁשּו ְלָׁשלֹום

 ַחִּיים ָלֲחׁשּו

 ְוָׁשַמִים ְּבִהיִרים

 ִהינּוָמה ָחְפפּוְּכמֹו 

 ַעל ֵעץ ַזִית 

 ֶׁשָּפַתח ֶאת ַּכָּפיו ְּכַחּלֹון 

 ְּכמֹו ְּכִלי 

 .ְמַבֵּקׁש ְלַהְמִריא
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 ְזַמִּנים
/ ַעד ְּכלֹות / ַׁשְרִּתי ֶאת ַהֵּלב / ָיַדְעִּתי ּבֹו ָלִׁשיר  /ְלֶזה ֶׁשְּלָפָניו / יֹום ּדֹוֶמה / עֹוד / ְוָהָיה ֶזה עֹוד יֹום 

 ְלֶזה ֶׁשְּלָפָניו/ עֹוד יֹום ּדֹוֶמה/ עֹוד יֹום / ְּבעֹוד  /ֶנֱאָמִנים ָּכל ָּכְך / ְפפּו ְלֶקֶצב ַהָּׁשַמִים ַרְגַלי טֹו

 

 

 

 

 ָעַבְרִּתי ָלֶׁשֶבת

 ִמִּכֵּסא ִּדין ְלַרֲחִמים 

 ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלִֹקים

 ֵאיְך

 ִּבְלּבּול ְוַצַער מֹוִריִקים 

 .ְצִמיִחים ֵּפרֹות ֻמְפָלִאיםַמ
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 ָלַבְׁשִּתי ָלָבן 

 ַעל רֹאִׁשי ֶּכֶתר ַמְלכּות

 ָוֵאֵׁשב ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים

 )ֶׁשל ָזָהב ּוְפִניִנים(

 ּוְבתֹוְך ַהֶחֶדר

 ָּפַתְחִּתי ַחּלֹון

 ִלְרקֹם ַמְנִּגיַנת ֶהָהמֹון 

 ִיְבבֹות ִלִּבי ִלְׁשזֹר ְּבָזָהב 

 ִלְצעֹק

 דֹוָלהְּתִקיָעה ְּג

 ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם

 ָּכאן 

 .ַעְכָׁשיו

  

 ָרִציִתי ִלְתקַֹע ְּתרּוָעה 

 ְוקֹוִלי ִנְתַהֵּפְך ְׁשָבִרים ְׁשָבִרים 

 ַים ִלִּבי ְמַחֵּפׂש לֹו חֹוף ִמְבַטִחים

 ַהָּים ַהָּגדֹול ִנְבָקע 

 ִרְבבֹות ַּגִּלים ִמְתַנְּפִצים

 ַּלִיְךאּוַלי ֶזהּו ַהּיִֹפי ְּבקֹול ֲהמֹון ַּג

 ִנְגֶלה ַהּסֹוד ִקְמָעה 

 .ַהֶּׁשֶבר ִנְבָקע ְלקֹול ְּתרּוָעה

 

 .א

 ְזַמן ּכֹה ַרב ַהָּׁשַמִים ָהיּו ֲאפִֹרים ְוִאְּלִמים

 ְוָׁשַתְקנּו ְולֹא ָיַדְענּו ְלַהִּגיד

 ְּדַבר ַהִּדין אֹו ְּדַבר ַהֶחֶסד

 ִמי ׁשֹוֵלט הּוא ָּבעֹוָלם

 ּוֶבָחֶזה ָנְבָטה ָלּה
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 ה ְצָעָק

 ְּכמֹו ַּגְרִעין ִהיא ִהְׁשִריָׁשה

 ְוהֹוִציָאה ֶאת רֹאָׁשּה

 ְוָצְמָחה 

 לֹא ָיכְֹלנּו ִלְצעֹק

 .ָּדָבר ֶׁשל ֶּגֶׁשם לֹא ָּבא ֶאל ִּפינּו

 

 ָּבִכינּו ְּדָמעֹות ֲעֻגּלֹות ְּגדֹולֹות

 ַלֲעמֹד ַּבֶּמְרָּכז

 ֵאֶצל חֹוִני ַההּוא

 ַהְּמַעֵּגל ּוְמַחֵּבר עֹוָלם 

 ִמים ִּדיִנים ְלַחְסֵדים ְרָע

 נֹוְזִלים ַוֲעֻגִּלים

 לֹא ָיַדְענּו ֵאיְך

 ּוִפינּו ִהְתַמֵּלא ִׁשיָרה 

 .ֵמֲהמֹון ִטּפֹוָתיו

 

 

 .ב

 ִלְפָעִמים ְואּוַלי ָּתִמיד

 ִנָּתן ְלַחֵּבר עֹוָלמֹות ְמֻסְכָסִכים

 סֹוְכִכים

 אֹו ִלְזרֹק ֶאֶבן ַּבַּמִים

 ְלַצֵּיר ִעּגּול ְמַרֵּקד

 .ְךַר
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 ָיַׁשְבנּו ְוִהְקַׁשְבנּו לֹו, ַהֶּגֶׁשם לֹא ָּפַסק

 ְיָלֵדינּו ָרְקדּו ַּגם ִלֵּבנּו ָצַחק

 ְּבִקְרֵּבנּו ֻנְּצחּו ֲחֵׁשכֹות

 ְוַעל ִׁשְמַׁשת ַהַחּלֹון

 .אֹורֹות ָנְטפּו ַמִים

 

 

 ִּבְׁשַלל ְצָבִעים נֹוְטִפים אֹוֶדה

 ְוֶאֱעמֹד ַוֲאָבֵרְך 

 ְרִקיבּו ְוָצְמחּוַעל ָיִמים ֶׁשִה

 ַעל ֲאָנִׁשים ֶׁשִּכְּזבּו ְוָצֲחקּו 

 ַעל ַעְצִמי ֶׁשָאַבְדִּתי ּוָמָצאִתי 

 ְמֻעֶּטֶרת ְּבַהר ֶׁשל ָזָהב 

 ּוִמְבָצר ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות

 ְואֹוְתָך ֲאָבֵרְך ֶׁשעֹוד ַאְרִקיב ַוֲאַאֵּבד ַאְכִזיב ַוֲאֻכָּזב 

 ּוְבֵאׁש ַהֵּנר ִיְבֲערּו 

  ַוֲחֵבַרי ְוַגם ִׁשיַרי ָיַמי

 ּוְבַּלַהט ַיֲעלּו ָהאֹורֹות זֹוֲהִרים 

 מֹוִדים ִּבְׁשַלל ְצָבִעים

 

 

 ֲאִני ְלָבָנה ָּבָרה ַוֲעֻגָּלה

 ּוְלֶפַתע ְּבִלי ֶׁשָאִבין ִמְׁשַּתָּנה

 ֻּתָּמִתי ֶנֱעֶלֶמת ּוִבְמקֹוָמּה

 ַּבַסַהר אֹוֶחֶזת ַמִּזיָלה ִּדְמָעה

 ּוִלי ְמַחֵּיְך ֵאַליְוַאָּתה ֶׁשֶמׁש מ

 ֶׁשֶמׁש ַּדְּבִרי ֶׁשֶמׁש ָהִאיִרי ִּבי

 ִנְסֶּתֶרת ֵמֵעיַני , ַאָּיָלה, ַיְלָּדה

 ְלִעִּתים ְּכַאַחת ַהְּׁשָפחֹות, ְוׁשּוב ִנְגֵלית
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 ְּכֵרֵסְך ֵּבין ִׁשַּנִיְך ָיָפה ּוְׁשֵלָמה 

 ּוְבֶרַגע ִנְפָעם ֲאָחזּוְך

 .ִציר ּוְרָעָדה, ִחיל

 צֹוֶחֶקת, ּכֹוֶעֶסת ּוְׂשֵמָחה, ת ּובֹוַרַחתִנְלֶּפֶת

 .ּובֹוָכה

 ֶׁשֶמׁש ָהִאיִרי ִּבי 

 

 

 ִאם ָּבַרְחִּתי ְוֶנֱעַקְרִּתי ֲחלֹום ָּגַנְזִּתי 

 ְלַׂשֵחק ַיְחָּדו ּוְלָהִאיר ִּפְרֵחי ִּתינֹוקֹות 

 ֶׁשֶמׁש ַּדְּבִרי ֵאַלי 

 .ֶׁשֶמׁש ַׂשֲחִקי ְּבָפַני
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 ַאֲהָבה

 
 

 ִּכי ַיְלָּדִתי ַאְּת ַח

 ַאְּת ַחִּכי ְוָאבֹוא

 ַעל ְּכַנף רּוַח ָאבֹוא 

 ְוַאִּתיר ְסֵפקֹוַתִיְך

 ַאְּת ִחִּכית ִלי ַיְלָּדה 

 ִּתְקָוֵתְך לֹא ָּפַרְמְּת

 ָּפַתְחְּת ַחּלֹוֵנְך 

 ַׁשְרְּת ִלי ִׁשיַרִיְך

 ֶאת ַיֵּמְך עֹוד ֶאְפַּתח

 ַיַעְמדּו ׁשּוב ַהַּמִים 

 ָּת ְלַבֵּקׁש ֶאת סֹוִדי/ֵאיְך ֵהַעְזְּת

 ְלַבֵּקׁש ַיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַמִים

 ְוֵהיַטְבְּת ֶאת ַמְרֵאְך 

 ְׂשָעֵרְך ָקַׁשְרְּת ִּבְסָרִטים 

 ַאף ֶׁשּלֹא ָּבאִתי

 .ֲעַדִין

 

 



 15

 ְׁשִתיַקת ָהעֹוָלם ִהיא ַּגם מֹוָראֹו

 ַוֲאִני ְמַפֶחֶדת

 ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַפֶחֶדת

 ַפֶחֶדת ֶׁשֲאַפֵחד ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמ

 ְולֹא אּוַכל ִלְפסַֹע ִּבְׁשִתיָקה 

 מֹוָרא ָהעֹוָלם הּוא ַּגם ִׂשְמָחתֹו

 מֹוָרא ַהִּמְפָּגׁש ֵּבין ּגּוף ְלגּוף 

 ֵּבין ָׁשַמִים ַלֲאָדָמה 

 ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִנְפָּגִׁשים ֵהם

 ָׁשַמִים ִמְתּפֹוְרִרים ְרָגִבים ְרָגִבים 

 חִֹרים ַמְפִרים ְוִרְגֵביֶהם ַהְּצ

 .ַזְרֵעי אֹור ָּבֲאָדָמה ַהֵּכָהה

 

 ִהָּנְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך 

 ָצַחְקִּתי? מּום ֵאין ִּבי

 ֲהֵרי ּכֹה ַרִּבים ֵהם ְּפָצַעי 

 ֵהן ָחַלְמִּתי ַרּבֹות ְולֹא ִהַּגְעִּתי

 ?ַהִאם ֶזה ַאָּתה

 ִהְּנָך ָיֶפה

  ֲאַרֵּפא ֶאת ַחּבּורֹוֶתיָך

 ְוַאְׁשִאיר ִלי ַּכָּמה ְלִזָּכרֹון 

 ִזָּכרֹון ְלגּוְפָך ַהִּמְתַּפֵּלל

 ֶׁשּלֹא ָּפַחד ִלּפֹל

 ְוֶאת ֲחלֹומֹוֶתיָך ָׁשִתיִתי

 ִׁשּקּוי ְמַרֵּפא ֵהם ְלִלִּבי

 ָּפַרְמִּתי חּוֵטיֶהן ְלַדִּקין ַּדִּקין 

 ֵמֶהם ִנְרקֹם ִליָלֵדינּו 

    ֲאִריג 

          ּכֹוֲהִנים
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 מּוָזר ָהִייִתי ִלְבֵני ָאִבי ַוִּיְׂשְנאּוִני 

 ַּתַחת ַאֲהָבִתי ְׂשָנאּוִני 

 ֶאת ַּבָּקָׁשִתי לֹא ֵהִבינּו 

 ִּכי ִּבַּקְׁשִּתי ַאֲהַבת ֶחֶסד ֵּביֵניֶהם

 ִּכי ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו ֶזה ֶאת ֶזה

 ְללֹא ֶהְבֵּדֵלי ֶצַבע ְוֵׁשם

 ַאַחי ִּכי ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת 

 ֶאת חּוֵטי ִנְׁשמֹוֵתיֶהןם ַהַּדּקֹות ַהִּמְתַחְּברֹות

 ּוְכֶׁשָּיַרְדִּתי ַלּבֹור 

 ִּגִּליִתי ֶאת ֶׁשֶקט ַנְפִׁשי

 ְוֶאת ַהֲחלֹומֹות ֶׁשָּיַדְעִּתי ִמֶּׁשְּכָבר

 ֵּכיַצד ְיכֹוִלים ֵהם ְלִהָּוֵלד ֵמָחָדׁש ְּבִצּיּוִרים 

 ְללֹא ִמִּלים ְמַזְּיפֹות 

 יִתי ַלִּצּיּור ָהֶאָחד ְוִחִּכ

 ֶׁשּבֹו ֻּכָּלם ַיַהְפכּו ַלֲאֻגָּדה ַאַחת 

 . רֹוְקִדים ְלַאְרַּבע רּוחֹות

 

 ֲאִני ׁשֹוַלַחת ֶאת ָיִדי 

 ָיִדי ְקָצָרה ָּכל ָּכְך 

 ֵּכיַצד ָאבֹוא ָעֶדיָך

 אּוַלי ֶאְמָצא ֵּתָבה ּוְבתֹוָכּה אֹוָצר

 ַאְלַלי ֵהיָכן ַיְלִּדי 

 ִים ְיֵפה ֵעיַנ

 ֲאַנֲחֵמהּו ִמִּבְכיֹו 

 ַאְׁשֵקהּו סֹודֹות ֶׁשל ַיִין ַוֲעִסיס ִרּמֹוִנים

 ֲאַרְּפֵדהּו ַרּכֹות ִסּפּוִרים

 ֲאַנְּגֵנהּו ְצִליֵלי אֹורֹות ֲעלּוִמים

 ַאל ַלל ִלי 

 ?ָיִדי ַהְּקָצָרה ֶּתֱאַרְך
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 ב"יום השואה תשע

ַּגם ִאם ֲאַהֵּלְך ְּבֵגיא / ִנְצחֹון ִצּפֹוֵרי ַהּבֶֹקר ְלַאַחר ַהִּמְלָחָמה / ָבִתי ִנְצחֹון ָסִבי ְוָס/ ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי 

רּוחֹות ַהְּקָרב / ַּגם ִאם ִאיָרא ַרע / ַמְלָאְך ַהְּמַלֵּמד ֶאת ַיְלִּדי ּתֹוָרה /  צֹוֵמַח  DNAַחִּיים ְּבתֹוִכי/ ַצְלָמֶות 

ָּכל / ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ָלָבן ּוְצִאי ִלְרקֹד / ָסָבִתי ִּתְקָרא ִלי ְּבַחְדֵרי ֲחלֹוִמי / ֹות ִלְׁשמּור/עֹוד ְמַנְּׁשבֹות ֵמֵעֶבר ַלְּׁש

/ ְּבגּוף ְמֻנָּקב ִמְּפָצִעים / ֵאֵׁשב ַעל ִמְׁשָּכִבי ְמֻפֶּיֶסת / ָּתִרים ַאַחר ָהאֹור / ְוֶנְכֵּדְך ְוִניֵנְך / עֹוד ַאְּת ְוַיְלֵּדְך 

 .ַמְנִּגיַנת ִנָּצחֹון ַלָּׁשִבים/ ַרִּכים ְיַעְרְסלּו ִנְׁשָמִתי ְצִליֵלי ַהּקֹולֹות ָה

 

 

 ְלֶפַתע ָחַדר ֵאַלי ַמָּבְטָך 

 ְלֵלב ׁשֹוֵמם

 לֹא ֵמָתה ָהַאֲהָבה/ לֹא ֵמת ָעַלי ִלִּבי 

 לֹא יּוַנף ַהַּסִּכין ַעל ֶהָעִתיד ְוַעל ֶׁשָהָיה

 ַהְּׂשָמחֹות ַהְּכֵאִבים ְו, ְוָכל ַהְּׁשִתיקֹות ְוַהִּמִּלים

 לֹא יֹאְבדּו

 ְּבֵלב ִמְדָּבר ְללֹא ֶּדֶרְך

 ֵעיֶניָך ִּפּכּו ַנְפִׁשי ְּכֵמי ְּבֵאר צֹוֵנן

 ִנְפְּתחּו ׁשּוב ַהְּסָכִרים

 ֵּבין ְׁשֵני ַיֵּמינּו 

 ְוַׁשְטנּו ַעל ַרְפסֹוָדה ֶאל ֵעֶבר ַקו ָהאֶֹפק ַהְּמַחֵּבר

 

 

 ָהַלְכִּתי ְלַבֵּקׁש ֶאת ְׁשלֹוִמי

 א ַהָּנָהר ַהּׁשֹוֵצף ּוִבֵּקׁש ָּב

 ִהָּכְנִסי ִּבי ִהַּטֲהִרי

 ָהָאָבק ְוַהָּדם, ִׁשְטִפי ֶאת ְיֵמי ַהֻחִּלין

 ַהַּמִים ָּגֲעׁשּו ְּבגּוִפי, ֵהַסְרִּתי ְּבָגַדי

 ָלַבְׁשִּתי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרִּתי
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 ָׁשֲאָלה ִּבְׁשלֹוִמי, ְלֶפַתע ָׁשַמְעִּתי ִצּיּוץ ִצּפֹור

 ה ִּבי ֶׁשֶקט ַאְך לֹא ָרִאיִתי ָּדָברָהָי

 ַּבּכֹל ָהְיָתה ִמְלָחָמה

 ָׁשָרה ַהִּצּפֹור ַעל ָׁשַמִים ְזרּוֵעי ּכֹוָכִבים 

 ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי ִמְתַּגְלְּגִלים

 ַעל ִנְׁשָמִתי ֶׁשִהיא ִניצֹוץ ֵמָהאֹור

 ַעְפִּתי ָּגבֹוַּה ְוַהּכֹל ָׁשֵקט ּוִפְלִאי 

 י ֵהיָכן הּוא ַעִּמי ַאְך לֹא ָיַדְעִּת

 ִהִּגיָעה ְזֵקָנה ְּכחּוָׁשה ּבֹוֶחֶׁשת ְּבִסיר

 ְׁשַאְלִּתיָה ֵהיָכן ֶאְמָצא ֶאת ֶׁשֶקט ַנְפִׁשי

 ַּבְּקֵדָרה: ָצֲחָקה ְוָאְמָרה

 ָׁשם ַהַּמִים ּגֹוֲעִׁשים ְוׁשֹוְצִפים

 ָׁשם ֵאׁש ִמּכֹוָכִבים ְּגבֹוִהים

 ִמְתָּפֶרֶצת ִקְמָעה

 ְּבנֹוַתִיְך,  ְלָבַנִיְךָׁשם ַמֲאָכל

 ְלִאיׁש ַהָּׁשב ֵמַהִּמְלָחָמה

   ָׁשם ָׁשלֹום ְלֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוַתִיְך

 ֵאׁש ְוַחִּיים צֹוֲחִקים ַלִּתְקָוה

 

 

 ֶּפַתע ֵהִאיָרה ִּבי ִנְׁשָמִתי 

 ָהַלְכִּתי ַּבְּׁשִביל ְולֹא ָרִאיִתי

 ִּבְקִלַּפת ַהֲחָפִצים ּוְבִכעּוָרם

 ֵעיַני ָהיּו סּומֹות , ָּבִהיר, ִּבי ָהָיה ָּפתּוַחִל

 ְולֹא ַקְצִּתי ְּבקֹוָצם ֶׁשל ַהְּדָבִרים 

 ְולֹא ַקְצִּתי ַּבָּבָׂשר

 ּוְבִעְורֹוִני קֹוִצים ֶׁשָהַלְכִּתי ֵּבינֹוָתם 

 .ִצְּירּו ְּבגּוִפי ִמְזמֹור ִׁשיָרה
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 ִּבְנֻקַּדת ַהַּמְׁשֵּבר 

 ַהּמּוִזיָקה עֹוָלה

 קֹוֶטֶלת ֶאת ְו

 ֲעַצַּבי ֲעַצֵּבי 

 .ֲהָוָיִתי
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 ְּתִפָּלה 

 
 

 ְּתִפָּלה ָלֵאל 

 ּבֹוֵרא ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֲאדֹון ַהַּמֲעִׂשים

 ַעל ְּכִסילּוִתי ֶׁשֵּתָהֵפְך ְלָחָלב ּוְדַבׁש

 ַעל ֵעיִני ַהָּצָרה ֶׁשֵּתַדע ֵּבין טֹוב ְלַרע 

 ַעל ַעְצבּוִתי ְּכִסילּוִתי

 ְברּו ָעמֹק ְּבתֹוְך ַאְדַמת ְטָרִׁשיםֶׁשִּיָּק
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 ְוִיְצְמחּו ְלַרֶּקֶפת ּפֹוַרַחת 

 ְּבָעב ִּכִּסיָת ּוֵמֶהם ָיַרד/ַעל ָׁשַמִים ֶׁשָּב

 .ְּכבֹוד ְׁשִכיָנה

 

 ֵּבינֹות ִּדְמּדּוֵמי ֵׁשָנה ִויִקיָצה

 ֲעָנִקים ְמַאְּיִמים ַּבֲחלֹומֹות

 תַמְדֵרגֹות ִנְסָּתרֹות ְולֹא ִנְגָמרֹו

 ֵּפרֹות ֲעָנק ֶׁשל ָדאִלי

 חֹומֹות ְּגבֹוהֹות

 .ַאְך ַׁשַער ַאִין

 

 ָקם לֹו ָּכֵלב ְלָבִבי ַוִּיְזַעק

 ָיכֹול נּוַכל ָעלֹה ַנֲעֶלה

 ֵהן טֹוָבה ִהיא ָהָאֶרץ 

 ֵּפרֹוֶתיָה ָזָהב

 ַהְׁשִליכּו ָלָאֶרץ ֱאֶמת 

 ַצֲחקּו ִּבְפֵניֶהם ֶׁשל ַיְלֵדי ָהֲעָנק

  ָּבֶניָה ֵהן טֹוִבים ָאנּו

 ְּבִׁשיר ַהֵּלב ּוְבכֹוַח ִּתְקָוה

 ָנבֹוא ֲעֵדי ֶאֶרץ ְסגּוָרה ֲחתּוָמה

 ֻסָּלמֹות ַנִּציב ִמַּמַעל 

 .ְוָׁשם ִיָּגֶלה לֹו ַׁשַער

 

ּוִפים ּג/ ֵמַאְלֵפי ַּפְרצּוִפים / ּוְמׁשּוגֹות ַההֹוֶוה / ְלַאַחר ֲהֻמַּלת ַהַּקָּים / ׁשּוב ִמּתֹוְך ִרְגֵעי ַהֶּׁשֶקט 

ְוַגם / ִּבְתֵכֶלת ַהָּׁשַמִים / ְנִגיָעה /  ַהְּמָקְרֵבִני ֶאל ַעְצִמי/  צֹוֵמַח ִּבי ִׁשיר ַהּיֹום/ ֶאל ָהאֹור / ְמַפְרְּפִרים 

 ִּבְגֻדָּלָתם ַהֵּכָהה
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 ַּבּבֶֹקר

 ֲאִני אֹוֶגֶרת ֶאל ּתֹוִכי מּוִזיָקה

 ּפֹוֶרֶסת ִלִּבי ַלָּׁשַמִים

 ַאַחר ָּכְך 

 ִפים ַאַחר ָּכְך ַלּנֹו

 ָלֲאָנִׁשים 

 ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּתִפָּלה 

 ְונֹוף 

 . ְוָׁשַמִים

 

 ְולֹוַקַחת ֶאת ַהְּצִליִלים 

 ְלַהְקִריב ֶאת ַהְּקטֶֹרת 

 

 

 ֵיׁש ְוִלִּבי הּוא ְׁשִתיָקה 

 ְׁשִתיָקה ְּכַסִּכין ַהחֹוֵתְך ַּבָּבָׂשר 

 ּוַמִּגיר ְּדָמעֹות ֶׁשל ָּדם 

 ת ְוֵעיַני ָיַדי ְרפּויֹו

 ְנׂשּואֹות ֶאל ָהָהר

 ַרְגַלי ֶנֶאְלמּו ְלֵהיָכן ֲאַהֵּלְך

 ְלֵהיָכן אֹוִליְך ְׁשִתיָקִתי

 ַּבְּדָבִרים ַהֶּנֱעָלִמים ֵאין ָיֵדינּו נֹוַגַעת

 ְלִעִּתים ְׁשִתיָקֵתנּו ְּתַנֵּסר

 ּוַבְּדָמָמה ַהַּדָּקה ִיָּבַקע 

 ַׁשַער

 

 


