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ִפים וְדֹוְלִפינִים   106ה     /21  ֶזה ֹלא נָכֹון ֶשַהּדיַאָפסֹון ֶשל ֲעַטלֵּ

  - - -ּוְשָאר ִמינֵּי ַזְמזּוִמים ּוְמעֹוְפִפים  ָגדֹול ִמֶשִלי 

י ְרִקיִעים י ְרִקיעֵּ ַע ְצִליִלים ּבֹוְקעֵּ  ,ֲאנִי שֹומֵּ

ַע ֶהְמיַת ַמֲחלִ   יִקים וְיֹוְרִדים ִלְתהֹומֹות ְשאֹוִליםֲאנִי שֹומֵּ

ם   ! ְלָכְך ֹלא ְמסּוָגִלים  –וְהֵּ

ף ַהְצִליִלים ינֵּי ָּבנּוי ְלַהְשִמיַע ְּבקֹוִלי ֶאת ָכל ֶהיקֵּ  ,ָאְמנָם אֵּ

י ַהקֹולֹות ַהִמְתַפְשִטים ְּבָכל ָהעֹוָלִמים  ,ֶאת ַגלֵּ

ר אֹוָתם, לֹוט אֹוָתםִלקְ , ֲאָבל ֲאנִי ְמסּוָגל ִלְשמֹוַע אֹוָתם  ְלַשּדֵּ

 ,ְּבקֹוִדים ּוְבַמְכִשיִרים, ְּבַתְרִשיִמים, ְּבָתוִים

ָדם  ,ִכי ַרק ֲאנִי  ָה ָא ָד ם  מּוְכָשר ִלְשמֹוַע ֶאת הֵּ

 ,ִכי ַרק ֲאנִי  ָה ָא ָד ם  יֹוצֵּר ֶאת ַהמּוִסיָקה ַהְמִכיָלה ֶאת כּוָלם

 ,ל ְלַהִּביַע ֶאת כּוָלםִכי ַרק ֲאנִי  ָה ָא ָד ם  ְמסּוגָ 

 , ְלַהְלִחין ֶאת ָכל ַהְלָחנִים ֶשָּבעֹוָלם

 ,ַהְרמֹונְיֹות ָשַמיְִמּיֹות וְֶצֶרמֹונְיֹות ֶּדמֹונִּיֹות

ג, ִכי ֲאנִי ַגם גֹוֶעה ּופֹוֶעה ל וְשֹואֵּ ר, צֹוהֵּ ק ּוְמַחְרחֵּ  ,חֹורֵּ

ם ּוְמַזְמזֵּם ש, וְַגם ּדֹומֵּ ש וְרֹוחֵּ ם ּו, לֹוחֵּ  , ְמַצְפצֵּףנֹוהֵּ

ש ש ָכל ֶשנֱֶחוֶה ּוִמְתַרחֵּ ר וְגֹועֵּ  ,וְַגם סֹועֵּ

י י ּו ָב ל ש ִכיּנֹור וְעּוָגב, ּוִמימֵּ  ,ֲאִבי ָכל ּתֹופֵּ

י ַהִּדיַאָפסֹון ֶּבָחָלל ּוְבָחזֹון  ,ֲאנִי עֹוגֵּב ַעל ֶקֶשת ְצִלילֵּ

ם ְּבנְַפִשי ּוִביִציָרִתי אֶ , ַּבְמִציאּות ּוַבִּדְמיֹון  תוְרֹוקֵּ

 ,צֹוְרַמים-גֹוֲעִשים-סֹוֲעִרים-ְמתּוִקים-ֲעִדינִים-ַהַּדִקים-ָהֲענּוִגים

ם ַע ִמן ַהּדֹומֵּ ש ַחּיִים, ָכל ֶשִמְשַּתמֵּ ַח וְרֹוחֵּ  ,ַהצֹומֵּ

ב וְנֶֶפש ָהעֹוָלם ל ֶאת ֶהְמיַת ַהלֵּ י י ּו ָב ל  ֲאנִי מֹוִביל ּוְמנַּבֵּ  ּוִמימֵּ

י ְמצּוָלה ּוְרִחיָפה    - - -ֶּבָחָלל ֶשל ֶשֶקט וְַשְלוָה ִּבְצִלילֵּ
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 ...מ ּו ִז י ק  -ַמ ִז י ק   וְ ַה ה ֹו מ ֹו  –ַה ה ֹו מ ֹו   -ֲאנִי 

ש ְּביֲַערֹוַתי   ם ְמַשְלִחים אֵּ  120ו    212    1וְִהיא ְכָבר לֹוֶחֶכת ֶאת ִסיַפי וֲַאָדנַי  1  הֵּ
ש הַ 1  ִּבְשכּונֹות ְמגּוַרי  , ְּביִישּוַבי  1ְמְשְרפֹות כ ֹו ֶב ֶש ת  ֶאת ִמְקָלַטי  וְאֵּ

י ֲאדֹונָי  1  ַמֲחסֹות ְפִליַטי ּוְשִריַדי    1 ִלְמחֹות ֶאת ְשִמי ִמַּתַחת ְשמֵּ
 

ֶדר ְזַמּנִים   ם ְמַהְפִכים סֵּ י ָהָאֶרץ ַהְקדּוִמים  1  הֵּ  1ְכיֹוְרשֵּ
י יְבּוִסים  1 ְבַמֲחזֹור ַהָּדִמים  ּו1  ְכנֲַענִים ּוְפִליְשִּתים  ,ְכֶצֱאָצאֵּ

נִים    1 ְמַפְעַפַעת ָּבם ִשנְַאת ְמנּוָצִחים 1 ֶשל ִמְלֲחמֹות ַהּיְהּוִדים ִעם ַהְשכֵּ
 

 1 ְלַהֲאִדיר ֶאת מֹוַרְשָּתם 1  ֹלא ָצְלָחה ָכאן 1  ֶחֶרב ָהִאיְסַלאם 
ירֹוָפה, ְכמֹו ְּבַאְסיָה בֵּ 1 ַאְפִריָקה , אֵּ י תֵּ  1  ל ִלְשלֹוט ְּבֶחְלקֵּ

ייף  1 ַלֲעשֹות נְָפשֹות ְלֱאמּונָָתם  ֲעָרב ֶאל ַהַמֲעָרב ּוָבֶבל1 ִמִּדין מּוַחַמד ְּבסֵּ  מֵּ
 

 1יְהֹוֻשַע ָּדוִד וִירֹוְבָעם ,מֹוֶרֶשת מֶֹשה1 ָכאן ַחְרָּבם ֹלא ָכְרָתה ְכִתְקוָָתם  
י ָעם  1 וְִהיא נְעּוָצה ְּבִשְברֹון ִלָּבם   1 ִכְמנּוָשלֵּ

 1ְכבּוִשים ָהֲעשּוִקים ּומּוָרִשים ִמּנֲַחָלָתם  כַ 
 

ית י ָהֲאָבנִים -ָּדאּוד ּבֵּ  1 ַהַלְחִמי ָהַפך ַלֲאִביֶהם ֶשל יְַלּדֵּ
ם ַהְמַקְלִעים ְּבגֹוְליַת ָהִעְבִרי ֶאת נְִדָּבכֵּי קֹוְמִמּיּוָתם   1הֵּ

ם  ִלית ּוַפֶלְשִתינִָאית -ָהֲעָרִבית1 ִכי ֶרֶחם ָהאֵּ  1הּוא ָהַאְרֶסנַל 1 יְִשְראֵּ
 

ם גֹונְִבים ֶאת ָכל ַהכִֵּלים   1 ְמַתְעְּתִעים ְּבָכל ַהֶהְסכִֵּמים 1 הֵּ
אִלים 1 ִמי ְכמֹוֶהם מּוְמִחים   1סֹוֲחִרים מּוְמָלִחים יְִשְמעֵּ

ך ָּתִמים   1ִלְמכֹור ַמְרכּוְלָּתם ַּבֲאֶרֶשת ֶשל הֹולֵּ
 

ם   1ָרה ְּבחּוצֹות עֹוָלם ם ְּבַתֲעמּוָלה וְַהְסּבָ "ַאָשִפי"הֵּ
ר ַרֲחִמים  ם ַמְפִקיִרים ֶאת ַהּיְָלִדים ְלעֹורֵּ  1הֵּ

 1ּוִבְמקֹום ַהּנֱֶעָדִרים ָפִרים וְָרִבים ִּבְמַמִּדים ַמְבִהיִלים 
 

ם ָכְבשּו ִלּבֹות ַרִּבים ִמָּבנַי    1 ָּבנִים ֶכָחִשים  1  הֵּ
 1ְלגֹוַרל ַהַפֶלְשִתינִָאים  1    ַהַמֲאִשיִמים ֶאת ְּבנֵּי ַעָמם ְכַאְחָרִאים
ם וְַהָּבנִים ָּתְקעּו ְטִריזִים  ִּבְגבּוַלי    1ָפְקקּו ֶאת ִציּנֹורֹות ַחּיַי  1  הֵּ

 
י ַאְדמֹוַתי   ם ִהְגנִיבּו ְגיָסֹות ְטרֹויָה ְּבַרֲחבֵּ  1הֵּ

ם ִמְתַחִזים  י ָשלֹום"הֵּ  1ַלֲעקֹור ֶאת יִשּוַבי  " ְּבַתֲהִליכֵּ
נַי  ָלֶרֶשת  1 ֶאת ִפּתּוַחי ִּבְבִרית ַהְשָמָדה ִעם ְשכֵּ

  
ייוִויד-ֶקְמפְ ", "אֹוְסלֹו"וְַעל חֹוְרבֹות   1 יֹוְשִבים ְמקֹונְנַי 1 ּווַיי "  דֵּ

י ִמְדָרַשי  ִדים : ְּבָבּתֵּ ָמִאים  –ֲחרֵּ  ּוַמִטיִפים ִלי ּוְלֶאַחי  -ְשָמאָלנִים  –ֲאָקדֵּ
  …ְשלֹוָמי-ְמִרים וְַחָטִאים ּוְכסֹוִטים ִמְּבִריתָהָאֶרץ ָּתִקיא אֹוָתנּו ְכמַ 
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ְהיֶּה  יִּ ָהָיה הּוא ַלאו ַדְוָקא ַמה שֶּ  322ב   /23  –ַמה שֶּ

 
 :ְלָמָשל

 ;"ֶעְגלֹון"ָעלּול ְלִהיָדֵקר ְבִפְגיֹון , ְכמֹו  ֵא ה ּו ד, ֲחגּור ֶחֶרב
 

 ;ש ָשלֹוםעֹוף דֹוֵרס ְכמֹו ֶפ ֶר ס ָעלּול ְלעֹוֵפף ְכדֹוֵר 
 

 ;ַעל  ֲע ָר ִב י ם  ְבתֹוֵכנּו ָתִלינּו ִכיּנֹורֹוֵתינּו ִבְנִגינֹות ָשלֹום ְוֵאין ָשלֹום
 

 ;ִקיִּוינּו ִלישּוַעת ַהֵשם ְבֶאֶרץ ַחִיים ְוָצפינּו ִבְשֵרָפֵתנּו ְלַאְרצֹות ַהַחִיים
 

 ְנִהיֵגי ְזָרִמים ְוֵעדֹות פּוְלֵסי ְדנּוָרא ְוִקְטרּוֵגי מַ , ֲחָרפֹות ְוַשְמּתֹות
 ; ִיְהיּו מֹוֶרֶשת ְקִהיַלת ַיֲעֹקב

 
 ;"ֶנֱאָמִנים"ֶזֶרם  ַה ָי ִמ י ן  ַיְמִשיְך ְלִהְתַפֵצל  ְל ִב י ֵב י  ְפַלִגים ְוִניצּוֵחי 

 
 יםְוַהִחילֹוִנים ִיְשֲאפּו ַלֲהפֹוְך ֶאת ְמִדיַנת ַהְיהּוִד " ַהִמְתַיְּוִנים"ַמַהְפָכֵני  

 ;ִלְמִדיַנת ָכל ָהֶאְזָרִחים
 

 ;ְוָהַרב ַכדּוִרי ַכדּוֵרי ָקֵמעֹוָתיו ִיַכְדֵרר, ָהַרב עֹוַבְדָיה ְבֶפַצח ָאלֹות יֹוֵסף
 

ָכל ֶשַבע ָשִנים שּוב ִיְתַחְדשּו ִמְלֲחמֹות ַהְיהּוִדים ְוַהְשֵכִנים ְלֹלא ְשִמיַטת 
 ;ּוְפִניִמִייםִסְכסּוִכים ִעם אֹוְיִבים ִחיצֹוִנים 

 
ִאיפּוִקים , ִעימּוִתים ִיְתַפְשטּו, ִאיְנִתיָפאדֹות ִיְתַעְצמּו, ֶהְסֵכִמים יּוְפרּו 

 ,ָראֵשי ַהְמִסיִתים ְירּוְאְינּו, ִמְתַנֲחִלים ֵיָעְצרּו, פֹוְרִעים ֵיָאְסרּו, ְיאּוְכפּו
 ;ֹוָבָתם ִיְדרֹושוֹ ְוַהפֹוִליִטיָקִאים ְלט, ַהְיהּוִדים ָּתִמיד יּוְאְשמּו

 
ַחְבֵרי ַוֲעַדת , ָראֵשי מֹוֲעצֹות ְוִיישּוִבים ַעְרִבִיים, ַחְבֵרי ַהְכֶנֶסת ָהַעְרִבִיים

ֲאָקֵדָמִאים ַעְרִבִיים שּוב ַיְחְזרּו ְוַיְצִהירּו ִכי ֵהם , ֳאָמִנים, סֹוְפִרים, ַהַמֲעָקב
 ;ים ְלִהיָסַפח ַלֵישּות ַהַפֶלְשִתיָנִאיתֶנֱאָמִנים ִלְמִדיַנת ִיְשָרֵאל ְוֵאיָנם רֹוצִ 

 
בֹור סּוד ֶשֵאינֹו ְמַאֵבד ָדָבר ְוֶאְפָשר ִלְדלֹות ִמּתֹוכֹו ְבָכל ֶרַגע ּוְבָכל  –ַהִזיָכרֹון 

. ַהְשִריִרים ְגִמיִשים ַוֲעִדיִנים ּוְלעֹוָלם ֵאיָנם ִמְתַכְּוִצים. ָשָעה ֹכל ְפִריט
, ַמֲחלֹות, ֶהְתֵקִפים. ם מּוְרָגִשים ְכֶשעֹוִלים ְויֹוְרִדים ַבַמְדֵרגֹותַהְפָרִקים ֵאינָ 

 .ַבְבָגִדים ֵאין צֹוֶרְך ְלָהִביא ִשיּנּוִיים. ְכֵאִבים ִכְמָעט ֶשֵאיָנם קֹוִרים ּומּוְרָגִשים
 

י ָהָאֶרץ ְיצּוְמְצמּו ְנִסיעֹות ְוִטיּוִלים ְבַרֲחבֵ . ַהִהְסַּתְגרּות ֵמַחֵיי ֶחְבָרה ִּתְגַבר
, ִמַגָבאּות, ִהְתַנְּתקּות ֵמַעְסָקנּות. ִזיָקה ִלְפִגישֹות ִמְשָפָחה ֶתְחַלש. ַלֲחלּוִטין

 .ַאמֹות ֶשל ַחִיים ְפרּוִשים' ִמְפִעילּות ִציבּוִרית ְוִהְתַרְכזּות ְבד
 

 ;ֲאָבל ֶאְהֶיה ַעְכָשיו ֵאיִני ְכלּום, ָהִייִתי ְוַעְכָשיו ֵאיִני ְכלּום
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 422ב    442     ֲאִני ַמְסִכים ְבֶהְחֵלט ְלקֹוֶהֶלת

 ...ֶשֵאין ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהִסְכלּות

 

 ִאם ָהָיה ִיְתרֹון –ֶשֲהֵרי 

 ,ֹלא ָהִיינּו זֹוִכים ְלַמְנִהיִגים ָכֵאֶלה

 ...ְוֹלא ָהִיינּו בֹוֲחִרים ְבִנְבָחִרים ָכֵאֶלה

 

 ם ָהָיה ִיְתרֹוןאִ  –ֶשֲהֵרי 

 ,ֹלא ָהִיינּו זֹוִכים ְלִתְקשֹוָרִנים ָכֵאֶלה

 ...ְוֹלא ָהִיינּו קֹוְרִאים ִעיּתֹוִנים ָכֵאֶלה

 

 ִאם ָהָיה ִיְתרֹון –ֶשֲהֵרי 

 ,ֹלא ָהִיינּו זֹוִכים ְלַמְנְגנֹוֵני ֶמְמָשל ָכֵאֶלה

 ,ְלשֹוְפִטים ְושֹוְטִרים ָכֵאֶלה, ְלחּוִקים ָכֵאֶלה

 ,א ָהִיינּו ִמְתַיְגִעים ִבְדָבִרים ְבֵטִלים ָכֵאֶלהְוֹל

 ...ְוֹלא ְדֵבִקים ִבְזכּויֹות ִמיעּוִטים ָכֵאֶלה

 

 ִאם ָהָיה ִיְתרֹון -ֶשֲהֵרי 

 ,ֹלא ָהִיינּו ִמְתַעְסִקים ְבִתְפקּוִדים ָכֵאֶלה

 ,ְוֹלא ַמְשִליִמים ִעם ְגֵזירֹות ְמַפְקִדים ָכֵאֶלה

 ,יִנים ְלַהְבָטחֹות כֹוְשִלים ָכֵאֶלהְוֹלא ַמֲאמִ 

  …ְוֹלא ַמְבִליִגים ַעל ֵאירּוִעים ָכֵאֶלה

 

 ִאם ָהָיה ִיְתרֹון -ֶשֲהֵרי 

 ,ֹלא ָהִיינּו כֹוְתִבים ְשטּויֹות ָכֵאֶלה

 ְוֹלא ִמְתַגְדִרים ִביִצירֹות ָכֵאֶלה

 ֶאָלא גֹוְנִזים ִדְבֵרי ֶהֶבל ָכֵאֶלה

 ... ּוִמְשַּתְבִחים ִמָכל ֵאֶלה ְוֹלא ְשֵמִחים
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 414ב     ְבֵליל ַשָבת ֲאִני ְמַלֶּוה אֹותֹו 

     /44    ,ַאַחר ַהְּתִפיָלה ִמֵבית ַהְכֶנֶסת ְלֵביתוֹ 
 ,ָשחּוַח ַעל ִמְשַעְנּתוֹ , ְוהּוא ְכַדְרכוֹ 

 ,ּפֹוֵסַע ְּפִסיָעה ַקָלה ְועֹוֵמד ַעל עֹוְמדוֹ 
 :ל ְסִביבֹו ְואֹוֵמרגֹוֵנַח ְוצֹוֶפה עַ 

 ?ָּפְתחּו ָכאן ִמְסָעָדה ֲחָדָשה, ַמה ֶזה"
 –ִאיש ָשלֹום ְוקֹוֶלק ,ִבְתקּוַפת ָקִריב

 ַרק אּוְלֶמְרט ְמסּוָגל , ֶזה ֹלא ָהָיה
 "...ְלַסֵדר ֶאת ַהָדִתִיים ָכְך

 ּוְלַאַחר ְּפִסיעֹות נֹוָספֹות 
   -הּוא ַמְפֶנה ָּפָניו ַלֲעָבָריו 

 , ל יֹוֵאל ֹמֶשה ַסָלמֹוןאֶ 
 ,ּוְשלֹום ִציֹון ַהַמְלָכה, ֶנַרִלי'גֶ 

 :ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר
 ,ְירּוָשַלִים ֶזה ְכָברַמֶשהּו ַאֵחר"

 ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִּתְשִעים
 ,ּוַמה ֶשּנֹוַלד ָכאן ֶזה ֹלא ְלַטֲעִמי
 "...ֹלא ֶאל ָהִעיר ַהֹזאת ִהְתַּפַלְלִּתי

 ,ֲאִני ְבִלִבי ְוָאַמְרִּתי
 ,ַמה ּטֹוב ֶשהּוא ַמְקִדים ְלִמְשָכבוֹ 

 ִכי ַמה ֶשִמְתַרֵחש ַבֳחצֹות 
 ְוַעד ַאְשמֹוֶרת ַהבֹוֶקר 

 ְבִכיַכר ִציּון ּוִמְסְבאֹוֶתיהָ 
 ֶשָחְברּו ָלּה ִמָכל ֲעָבֶריהָ 

 הּוא ֵאינֹו רֹוֶאה ְוֵאינֹו שֹוֵמעַ 
 ...ְוִחילּוֶליהָ ְוֵאינֹו חֹוֶוה ְמחֹולֹוֶתיָה 
 ּוְבֵליל ַשָבת ָהַאֲחרֹוָנה
 ,הּוא ֶנְעַדר ֵמַהְּתִפיָלה

 ,"ֲהַדָסה"ִכי ָלָקה ְבִלבֹו ְולּוַקח לַ 
 ,ּוִמשּום ָמה ֹלא ָאִבין ְוֹלא ֵאַדע

 ָלָמה ַדְוָקא ַעָּתה ִנְרֲאָתה
 ְירּוָשַלִים ַאֶחֶרת ִמֶשָהְיָתה

- ִבְתִמיָהה  ָדִוד ָהָיה ּפֹוֵסעַ ' ְכֶשרַ 
 ,ִכי ִנְסְגָרה ַהִמְסָעָדה

 ,ָשְבָתה ֲהמּוַלת ַהּנֹוַער ְבִכיָכָרּה
 ,ָנַדמּו ַרְמקֹוֵלי ַהְזָוָעה

 ,ָּפְסקּו ְצִפירֹוח ְמכֹוִניֹות ַהְמשּוָבה
 ?ָמה ֲאַבֶשְרָך, ָדִוד' רַ , ָדִוד' רַ 

 ...  סֹוף סֹוף ָבָאה ְמנּוָחה, ָבָאה ַשָבת
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 18/ב      2/7    :ֶאְפָשר ְלַחֵלק ָכְך ֶאת ַהְבִריֹות

 טֹוב ַלְבִריֹות ְוטֹוב ַלָשַמִים

 טֹוב ַלְבִריֹות ְוַרע ַלָשַמִים

 ַרע ַלְבִריֹות ְוטֹוב ַלָשַמִים

 ַרע ַלְבִריֹות ְוַרע ַלָשַמִים

 יןְוַהֲחלָֻקה ֵאיֶנָּנה בֵ 

 ַצִדיק ְוכֹוֵפר, ָחִסיד ְוָרָשע

 ֶאָלא ְבַשַעְטֵנז ַהיֹוֵצר

 ָהָארּוג ִבי ּוְבָך ּוְבָכל ֶאָחד ַאֵחר

 ּוְלִפיָכְך ְכאֹותֹו ַצִדיק ֹלא ֲאַוֵּתר

 ְלַנְעֵנַע ֲעִריַסת ִּתינֹוק ֹבוֶכה 

 ַאֲאֵחר" ָכל ִנְדֵרי"ַגם ִאם לְ 

 אֹו ִמְתִפיַלת ַהָקָהל ֵאָעֵקר

 ְלִפיָכְך ֲאקֹוֵשש ֵעִצים ּו

 ,ַאְלָמָנה ֲעזּוָבה ְלָהֵחם

 ,ָהִעיֵּור,ְוַלסּוס ַהחֹוֶלה

 ֹלא ַאִּניַח ָבָרָעב ְלִהְתַיֵסר

 ּוְלִפיָכְך ַאֲהֵדר ְּתִפיָלִתי ְלַכֵּון 

 ְוצֹוְרֵכי ָיִחיד ְוִציבּור ְלַנֵדר

 ְדָרַכי ְלַיֵשר ְכִמְצַות ַהֵלב ְוָהֵאל

 ַרְגַלי ִמפֹוְשֵעי ִיְשָרֵאל ּוְלַהִדיר

 ּוְלִפיָכְך ֲעַבְרָיִנים ֶאְשַאף ְלַמֵגר

 ְוִעם שֹוְטִנים ְושֹוְנִאים ּוַמִסיִתים

 ְוִעם אֹוְיִבים ְוָצִרים ּוְשֵכִנים

-  - -ֶאְשַאף ְלִהְסַּתֵדר  -ַלְמרֹות ַהכֹול 

  –ָכמֹוִני ָכמֹוָך  –ֲהֵרי ֵאלּו ָכֵאלּו 

 !ְיצּוֵרי ָהֵאל ְבֶחְזַקת 

 ּוָבנּו ָבַחר ִלְהיֹות ֶדֶגם ָאָדם 

 ַהְמסּוָגל ְלַהֲעִביר ַעל ִמידֹוָתיו

 ּוְלַשֵבץ ִבְפֵסיַפס ֵאיכּות ַחָייו

 …ָהָאָדם-ַגם  ֶאת ַחַית
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 152/ב       2/8      ַה ָש עִּ י ר   ַה מֵּ לִּ י ן

 ,ָהִייִתי ָשִעיר ֵבין ַהְשִעיִרים

 ְתָקֵרב יֹום ַהִכיפּוִריםּוְבִה 

 ,ָחל ְוִהְזַדְעַזע ָכל ָהֵעֶדר

- ֵהֵחל ַהִּניחּוש ְוַהֵחֶקר 

 ?ִמי ַלַחִיים ּוִמי ַלָמֶות

 …ִמי ָלֵאל ּוִמי ַלֲעָזאֵזל

 ַנְחֵבאִתי ַבִמְכָלָאה

 ְבֵאיזֹו ִפיָּנה

-  -ְלַמֵלט ַנְפִשי ִמגֹוַרל ַהִמיָתה 

 ְפָסה ַאְך ָיד ַנֲעָלָמה ָּת 

 (ֶשַאְך ֶזה ִציַמח)בִציַצת ְזָקִני 

 ְוִהִציַבְתִני ְבשּוַרת ְבֵני ָמרֹון

 ...ַלֲעבֹור ֶאת ַהִסימּון ְבֶפַתח ָהֲעָקָלתֹון 

 ָשִעיר ֲאִני ֵבין ְשִעיִרים

 ,ֲאָבל ִחיל ֲאָחָזִני ְכַמְבִכיָרה

 ֵהן עֹוֶדִּני ָצִעיר ְלָיִמים

 ם ַחִייםֶשֹּלא ָטַעם ַדיֹו ַטעַ 

 ָלָמה יּוְקְרבּו ַחַיי

 ?ַעל ִמְזַבח ָהֵאל אֹו ֲעָזאֵזל

 ִבְנאֹות ֶדֶשא ָרִעיִתי

- ִעם ִעיזֹות ָנאֹות ִביִליִתי 

 :ְוָתִהיִתי

 ?ָלָמה ִיְסְמכּו ָעַלי ֶחְטֵאי ֲאֵחִרים

 ?ָלָמה ְיַגְלְגלּו אֹוִתי ַעד ְלֵפירּוק ֲעָצַמי

 צֹותָלָמה ָיִטילּו ָעַלי ְלַר 

 ?ְרצֹון ֵאל אֹו ֲעָזאֵזל

 ַרק ִמשּום ֶשֲאִני ָשִעיר

 ?ַחָיב  ֲאִני ִבְשִליחּות ֶשֵאיִני רֹוֶצה ָבּה

 ָלָמה ַדוָקא ֲאִני

 ? ַהָשִעיר ַלֲעָזאֵזל
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 2/9      35/ו        ָא נ ּו   ָא נ ּו   ַה נִּ ְפ ָג עִּ י ם

 ַיַחד ִעם ַהִּנְפָגִעים

 –ם אֹוָתנּו ַה ַמ ְכ א ֹו ִב י ם טֹוְרִפים גַ 

 ,ֵאלּו ַהְכֵאִבים ַעל ֵקהּות חּוִשים

 ,ַעל ֱהיֹוֵתנּו שּוב  ָושּוב  ְמרּוִמים

 ְמרּוִמים ֶשֹּלא נִ ְִזַהְרנּו ִמַמְלכֹוֶדת

 ,"ָהֶאְזָרִחים ַהֶּנֱאָמִנים"

 ,ֶשֹּלא ָלַמְדנּו ִלְקֵחי ֶחְברֹון ּוְפָרעֹות ָדִמים

 ְשנּו ִסיפּוֵרי ְזֵקִניםֶשֹּלא הֹוַר 

 , ַעל ֲחֵבִרים, ַעל   ְש ֵכ ִנ י ם

 ַעל ַמֲעִסיִקים ּופֹוֲעִלים

 ,ֶשָקמּו ְוָנֲעצּו ְבֵמיִטיֵביֶהם ֶאת  ַהִפְגיֹוִנים

 !ֲאַנְחנּו ַהִּנְפָגִעים ? ֵהם ַהִּנְפָגִעים

 ,ִנְפָגִעים ִמּתּוַמת ְכָבִשים ִנְשָחִטים

 ,ִקיּום-ְלֵיעּוד ֶשל דּו ִנְפְגֵעי ֱאמּוָנה

 :ְוֹלא ָשַמְענּו ֶאת ְמִזיַמת ַהֵלב

 …"ִאיְטַבח ֶאל ָיהּוד"

 ,ּוִבְסַחְרחֹוֶרת ַהְשכֹול

 ,ַהֶכֶשל ְוָהעֹוִני

 ,ִמְתפֹוְגִגים כֹוחֹות ָהאֹוִני

 ּוְבחֹוַמת ָהִעיר ְכָבר ִנ ְנֲעצּו 

 –ִציפֹוְרֵני ַהֲחִזיר 

 ,מֹוןִלְבשֹוַרת ַהַשר ָר 

 ֶשָזַרק ֶאת ּתֹוכֹו ַהְיהּוִדי

 ,ְוֶאת ְקִליַפת ַהְלאֹום

 ִנְזַדְעְזָעה ַאְרֵצנּו -ּוֵמָאז 

 ,ק ַפְרָסה"ק ַעל ַּת "ַּת 

 ,ְוִהְתַפְשטּו ְמאֹוָרעֹות ַהְזָוָעה

 ,ָחַבר ַהֶשַסע ִעם כֹוחֹות ָהֶרַשע

 ְוטֹוְרִפים ַהַמְכאֹוִבים

 ִכְבָחזֹון ַּתֲעתּוִעים

 ...ֶאת ִקיּום ְמִדיַנת ַהְיהּוִדים 

 



 ש   ו   ר   ו   ת                                                   י ע ק ב   נ י מ ן
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 2/11      31/ב         , ִאם ֹלא ַּתְפִּתיעַ 

 .כֹוָכְבָך ֹלא ַיְפִציעַ 

  –ִאם ְרצֹוְנָך ְלִהְתַפְרֵסם 

 ! ַכְרֵסם 

  –ַגֵדף ְבָכל ָלשֹון ֶשל ִשיקּוִצים 

 .ְבַמְסֶוה לֹוֵחם ִלְמעּוִנים ּוְלחּוִצים

 ,ֹוִפיַחֵלל יֹוִפי ְבד

 ,ֱאמֹור ַלּטֹוב ַרע ְוָלַרע טֹוב

 .ִכי ַלִּתְקשֹוֶרת ֶזה טֹוב ְמאֹוד

 ֲהפֹוְך ָבּה ַוֲהפֹוְך ָבּה ַבּתֹוָרה

 ,ְבִשיַּטת ָהִאיְפָכא ִמְסַּתְבָרא

 ַהְסֵער מֹוחֹות צֹוִפים

 ,ְבמֹוָפֵעי ְכָזִבים

 ,ְבִסיפּוֵרי ַבִדים

 ,ְבִחְדלֹון ַמֲעִשים

 ,ת ַאִפיקֹוְרִסיםְבֵדעוֹ 

 ,ַסֵגל ְשִנינּות ֶשל ְמַקְטְרִגים

 ,ַהַּטח ֲאָשמֹות ִזיְגַזִגים

 ְשַלח ִחיֶציָך ַהזֹוֲעִמים

 ַהְמרּוִחים ַבֲעִסיֵסי פ   ְִתָגִמים

 ,ִשיִחים-ְבדּו, ַבֲעִמיִתים

 ,ַהִּנְבָחִרים-ְבִדיּוֵני ֵבית

 , ְבִזימּוִנים ִעם אֹוְיִבים ְוֵרִעים

 אֹו ְבִריְאיּוִנים ֲחטּוִפים

-  -ַאַגב ָכל ִמיֵני ִביקּוִרים 

 ּוְדָבֶריָך ּוְתמּוָנְתָך יֹוִפיעּו

 ,ְבָכל ַהִמְרָקִעים ְוָהִעיּתֹוִנים

 ֲאָבל ְלִפְרסּוִמים מֹוִעיִלים

 ָכל ִמיֵני ַּתֲעלּוִלים

 ְבִציּוִנים  -ֶשְשָכָרם ְבִציָדם 

 ֵסֶפר ַהֶהיֵשִגיםֶשל ַהִשיִאים בְ 

 …ְוַעל ָכְך ְנשֹוֵרר ְבָיִמים ֲאֵחִרים
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ים ַלֲעלוֹת  //23      322ב           ְבֹמאְזַניִּ
 

 ,ְלַהְכִריַע ֶאת ַהַכף 

 , ֶאת ַהַכף ַהֵשִנית 

 ,ְוָכְך ְל ַה ְנ ִח י ת 

 ָכל ֶשהּוא  ַּת ת 

 

 ַלֲעלֹות ּוְלֵהָעלֹות 

 תֹותַבִמידֹות ַהְּנאוֹ       

 ְוִלְדחֹוק ִמְתָפְרצֹות       

 ְלרּום ַהַמֲעלֹות    

 

 ,ַגם ְבַמָזל ֹמאְזַנִיים

 ,ַסֵלק ְפָשרֹות ֵביַנִיים

 ,ַסֵלק ִאיזּוִנים

 , ַהַמְשִליִמים ִעם ֵאיְמָתִנים

 

 חֹוָבה ְלַהְכִריעַ 

 ְוָצִריְך ְלַהְדִביר

 ֶאת ָכל ַהִּנְדָחק

 "...ִבירַהגְ "ִלְהיֹות ַדְוָקא 
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 2/12      31/ב            ?ַמה ֵבין דּוְגָמא ְלדּוְגָמן

 ִעיסּוקֹו ֹלא ְבַעְצמֹו , דּוְגָמן הּוא מֹוַפע ִחיצֹון

 הּוא ַמִציג ֶאת ַעְצמֹו , ֶאָלא ִבְקַהל ַהצֹוִפים

 ,ְוִלְפָעִמים ַגם ְבַמֲערּוִמים, ְבָכל ִמיֵני ְלבּוִשים

 ,ַהְמַעֵצב אֹוְפָנה אֹו הֹוָפָעה, א ָשַרת ֶשל ֲאדֹוָניוהּו

 ,ִמְּתִהָיה ַעל ַקְנָקנוֹ , ְוִאילּו הּוא ָפטּור ִמְבִחיַנת ַעְצמוֹ 

 ,ַאְתֵלִטי,ִכי ְבָמהּותֹו הּוא ֶשֶקף ֶשל טֹוֶפס ֶאְסֵתיִטי

 , הּוא ַמִּטיף, ּוְבִהילּוְך ֶשל ִטיפּוף ְוִעיכּוס ַעכּוז

 ,ִמיְסיֹוֵנר ְלִעיצּוב ַטַעם ֶהָהמֹוןהּוא 

 ,הּוא ָשִליַח ַמְשִפיַע ִמכֹוַח ִפְרסּום ְמַהֵמם

 ...הּוא ַהסֹוֵכן ְלָהִפיץ ֶאת ַהמֹוֶדל ַהְמַחֵיב

 

 ,ְשקּוָעה ִבְלַבִדיּוָתּה, דּוְגָמא ָכל ְכבּוָדה ְפִניָמה

 ,ת ִלְשָאר ְבֵני ִמיָנּהֵאיָנּה ִמְתַנֶכֶר , ֲאָבל ַגם ְבִבידּוָדּה

 ,דּוְגָמא ִהיא ַּתְבֵעָרה ְפִניִמית ֶשֵאיָנּה ְקטּוָמה

 ,ִמְתַלַקַחת ְבתֹוְך ּתֹוָכּה ִלְבִדיָקה ַמְתִמיָדה

 ,ִקְנָאה ְוָלשֹון ָהַרע, ְלָבֵער ְזדֹוֵני ֵלב

 ,ַהד  וְגָמא מֹוַנַעת ֶאת ִפְרסּום ַעְצָמּה

 ,ָתּהבֹוֶחֶלת ְבִחישּוף ַמֲעלָ 

 ,דֹוָחה ֶאת ַהְמַבְקִשים ִמֶמָּנה ָקֵמַע ַלֲהָצָלה

 ,ִכי כּוָלּה ְמכּוֶּנֶסת ַרק ְבַעְצָמה ְוַעְצִמיּוָתּה

 ,ִכי כּוָלּה ְמרּוֶכֶזת ַבֲעבֹוַדת ִאיִשיּוָתּה

  -ְלִהְתַקֵדש ִבְסגּוָלָתּה ּוְסגּוִליּוָתּה 

 ,ם ַאַחת ַבָשָנהַככֹוֵהן ְבקֹוֶדש ַהקֹוָדִשי

 שֹוֲחֶריָה ְמַבְקִשים ַלֲחסֹות ְבִציָלּה

 ...ִלְשאֹוב ַּתֲעצּומֹות ֶנֶפש ֵמִהיַלת עֹוְצָמָתּה

 ?ִמי ַיְטִביַע חֹוָתמֹו ָעֶליָה ? ּוַבֶמה ִּתיָבֵחן ַהֶחְבָרה

 ?ַהִּתְקשֹוָרִנים? ַהדּוְגָמִנים

 , ַהִּנְבָחִרים, אֹו  ַהמּוָעִטים

 ? ְבֵני ַהדּוְגָמא -ָהֲעִלָיה   ְבֵני

 ? אֹור ַהִּתְקָוה , ַהָּתִמיד-ִמי ִיְהיּו ְבֶעֶצם ֵנר
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       151/ב  2/13       ַהְכֶנֶסת ֶשָלנּו-ֲאִני ַמְבִחין ֵבין ָבֵאי ֵבית
 :סּוִגים שֹוִנים ֶשל ְיהּוִדים

 חֹוְבֵשי ִכיפֹות,ֵיש ְיהּוִדים ֶשל ֲאֵבלּות
 ,ְבִביקּוֵרי ַּתְנחּוִמים,ָויֹותַבלְ 

 אֹו ְכֶשֵמת ָלֶהם ֵמת  ֵהם ִמְתַכְּוִנים ֶבֱאֶמת
 .נ ַהִּנְפָטר"לע" ַקִדיש"לֹוַמר 

 ְבִכיָסם ֶשל ֲהָללּו ֹלא ָּתִמיד ְּתחּוָבה
 ּוְלִפיָכְך ֵהם רֹוְמִזים ַלַגַבאי , ִכיָפה ְלֵעת ְמצֹוא

 ,ִלְשלֹוף ַאַחת ִמן ַהְמַלאי
 ,ְוַהִכיָפה ֵאיָנּה ִנְדֶבֶקת ָיֶפה ְלֹראָשם

 ,אֹו ֶשִהיא ִמְתַנֵשאת ְכִפיָרִמיָדה ְמחּוֶדֶדת
 ,אֹו ֶשִהיא ְשמּוָטה ֲאַלְכסֹוִנית ַעל ִמְצָחם אֹו ְצָדָעם

 . ֲעַראי ֶשֹּלא ִהְתַיְשָבה ָכָראּוי ַעל קֹוְדקֹוָדם-ְכאֹוַרַחת
 ים ַכמּוָבן ַהְיהּוִדיםְלַהְבִדיל ֵמֵאֶלה ַקָיִמ 

 ,ַהְּתִמיִמים,ַהֶנֱאָמִנים, "ַהמֹוְשִלים ְבִכיָפָתם"
 ,ַהמֹוְשִכים ֶאת ַמסֹוֶרת ֲאבֹוָתם

 ה"ּוְלעֹוָלם ֹלא ֵנַדע ִבְזכּות ִמי ְבֶעֶצם ַהָקבָ 
 ...סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ָלנּו ֲעוֹון ָהֲעמּוִסים ִפְשָעם

 ,"ַמסֹוְרִתִיים", ְוַחגְוֵיש ְיהּוִדים ֶשל ַשָבת 
 ,ֶשֵאיָנם ְמַהְדִרים ְבָכל ַהִמְצוֹות
 ,ֲאָבל ַמְקִפיִדים ַלּתֹורה ַלֲעלֹות

 ְוַעל ְיִשיָבה ְסמּוָכה ָלַרב
 ,ְבקּוֶגל ַהִקידּוש ֶשל ַשָבת

 ֹל ֹא יוֹ ִֹקירּו ַרְגֵליֶהם " ַמסֹוְרִתִיים ְפלּוס"ְוהַ 
 ,ַגם ִמְסעּוָדה ְשִליִשית

 ,ַקֵּנַח ִבְזִמירֹות ְזַנב ַמלּוַח ּוִביְסְקִויטלְ 
 ,ָיָדם ֵאיָנּה ְקפּוָצה ִמְּתרּוָמה ְנִדיָבה
 ,ֵמַהָצַבת ִשְלֵטי  ִזיָכרֹון ְלַיִקיֵריֶהם

 ,ַמפֹות ּוָפרֹוכֹות,ּוַמְתנֹות ֲאִביָזֵרי קֹוֶדש
 .ְוַאף ִסְפֵרי ּתֹוָרה ּוְמִעיֵליֶהם

  -ל "ֶסת ַקָים ִבְזכּות ְנִדיבּות ָכל הנַהְכנֶ -ֵבית, ְלַמֲעֶשה
 ,  ְוֹלא ִמַּתְקִציָבם ֶשל ִמְשָרד ַהָדתֹות אֹו ַהמֹוֲעָצה ַהָדִתית

 ...ִכי ָהָרשּויֹות ָהֵאֶלה ְמַפְרְנסֹות ְבִעיָקר ֶאת ַהְקרֹוִבים ַלַמְלכּות
 ל ּתֹוָרה ּוְתִפיָלהְוֵיש ְיהּוִדים ַהִמְזַדְמִנים ָלַאְכַסְנָיה ֶשָלנּו שֶ 

 ,ָהעֹוְבִרים ַבְשכּוָנה, ְיהּוִדים ַמִציָצִנים, ָכָכה ְסָתם
 ,ּוְמשּוַפַעת ַכיֹום ְבַמְרְזִחיּוָתּה, ַהּנֹוַדַעת ְבִהיְסטֹוִריּוָתּה

 ,ְושֹוְמִעים קֹול ֶזֶמר ַאְשְכָנִזי  ְוִסְלסּול ְסָפַרִדי ְבִריָּנה
 ,ָהרֹוְקִדים ְלאֹור ַהְלָבָנה ְוִנְמָשִכים ְלַמֲעַגל

 ַהְּנטּוִעים ְבֶלב , ִמְשָּתִאים ִלְדיֹוְקָנאֹות ֶשל ְיהּוִדים ֲאֵחִרים
 ּוִמְתַעְקִשים ְלַהְשרֹות , ַפאִבים ּומֹוֲעדֹוִנים

 ,ַמֶשהּו ִמן ַהְקדּוָשה ֶשִהְשַּתְיָרה ְלתֹוך ּתֹוכֹו ֶשל ַהחּוִלין
 ְכֶשַהְשכּוָנה ָהְיָתה הֹוָמה, יםַמֶשהּו ִמָיִמים ֲאֵחִר 

 ,ִבְשַלל ִמְנָיִנים ֶשל ֲחִסיִדים ּוְפרּוִשים
 ְוַרְמקֹוֵלי ַהלֹוֲעִזים, ְסָפַרִדים ְוַאְשְכַנִזים

 …ֹלא ִהְשַּתְרְבבּו ִבְתִפילֹות ַהַמֲאִמיִנים
 

 ...ְלִכיםֲהָללּו ִמְתַמֲעִטים ְוהוֹ  –ִויהּוִדים ַרֲחָמִנים ְבֵני ַרֲחָמִנים 
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 2/14      151/ב        –ְב ִה ְת ַח ֵד ש   ָש ָנ ה 

 ֶא ָש א   ְּת ִפ י ָל ה 
 ,ֶש ֹּל א  ֲא ַק ְב ֶל ָּנ ה  ְב ִש ְג ָר ה  
 ,ֶש ֹּל א  ִּת ְת ַח ֵד ש   ָע ַל י  ִכ ְמ ל ּו ָמ ָד ה   
 ..ִע י ָּת ּהְכ ִמ ְצ ַו ת  ְּת מ ּו ַר ת  ְז ַמ ִּנ י ם  ְב    
 ֶא ָש א   ְּת ִפ י ָל ה 
 ֶש ֶא ְת ַח ֵד ש   ְכ מ ֹו ָת ּה  
 ֹל א  ְכ ָא ֵב ל  ַע ל  מ ֹו ָת ּה     

     ֶש ל  ק ֹו ַד ְמ ָת ּה
  ,ֶא ָל א  ְב ִח י ּו ת  ֶש ל  ִש ְמ ָח ה

 ֶש ֹּל א  ֶא ְש ַק ע  ְב ַע ְצ ב ּו ת  
 …ּו ת   ַה ָמ ָר ה ַע ל   ַה ְמ ִצ י א   
 ...ְו ֶא כ ֹו ן   ְל ע ֹו ז   ַה ְּת מ ּו ָר ה    
 ֶא ָש א  ְּת ִפ י ָל ה 
 ְל ִה ְת ַח ֵד ש    

 ִמ ְב ִל י   ְל ִה ְת ַב ֵי ש
 ֶב ָע ָב ר  ַה ָי ֶפ ה  ַה ִמ ְת ַב ֵק ש      

 …ָּת  ִמ  י  ד    ְל  ִה  י  ָד  ֵר  ש   
 ,ֵע ת   ִי ְז כ ֹו ר ּו ְל 

 ,ְב ִה י ָש נ ֹו ת   ָה ִע י ִּת י ם  
 , ּו ְב ִח י ל ּו ֵפ י  ַה ְז ַמ ִּנ י ם   

 ,ַי ֲע ל ּו    ִמ ֶש ְכ ָב ר   ַה ָי ִמ י ם                      
 ,ְר ָג ִע י ם         

 ,ָש ע ֹו ת     
 ְו ָי ִמ י ם      

   ֶש ֹּל א   ִי ָמ ח ּו   ְל ע ֹו ָל ם                        
 ַו ֲח ק ּו ִק י ם  ִי ְה י ּו     

 ְב ָכ ל  ַה ְז ַמ ִּנ י ם   ָה ֲע ִת י ִד י ם                
    

      
     -ה  י נ   ד   מ   ל    06ת   נ   ש   –ְב הִּ ְת ַח דֵּ ש   ָש ָנ ה 

 ,א  ֲא ַק ְב לֶּ ָנ ה  ְב שִּ ְג ָר ה שֶּ ֹּל3    א   ְת פִּ ָל ה אֶּ ָש  
 ,שֶּ ֹּל א  תִּ ְת ַח דֵּ ש   ָע ַל י  כִּ ְמ לֻ ָמ ָד ה 
 ...ְכ מִּ ְצ ַו ת  ְת מ ּו ַר ת  ְז ַמ נִּ י ם  ְב עִּ ָת ּה 
 שֶּ אֶּ ְת ַח דֵּ ש   ְכ מ וֹ ָת ּה3    אֶּ ָש א   ְת פִּ ָל ה 
     ֹל א  ְכ ָא בֵּ ל  ַע ל  מ וֹ ָת ּה  שֶּ ל  ק וֹ ַד ְמ ָת ּה 
  ,אֶּ ָל א  ְב חִּ י ּו ת  שֶּ ל  שִּ ְמ ָח ה 
 שֶּ ֹּל א  אֶּ ְש ַק ע  ְב ַע ְצ ב ּו ת   
 ,ַע ל   ַה ְמ צִּ י א ּו ת   ַה ָמ ָר ה 
 ...ְו אֶּ כ וֹ ן   ְל ע וֹ ז   ַה ְת מ ּו ָר ה 
 ְל הִּ ְת ַח דֵּ ש  מִּ ְב לִּ י   ְל הִּ ְת ַב יֵּ ש3    ְת פִּ ָל האֶּ ָש א   
 ָת  מִּ  י  ד    ְל  הִּ  י  ָד  רֵּ  ש בֶּ ָע ָב ר  ַה ָי פֶּ ה  ַה מִּ ְת ַב קֵּ ש  
 ,ְב הִּ ָש נ וֹ ת   ָה עִּ תִּ י ם,ּו ְל עֵּ ת   יִּ ְז כ וֹ ר  
 י ם ַי ֲע ל ּו    מִּ שֶּ ְכ ָב ר   ַה ָי מִּ ,  י םּו ְב חִּ ל ּו פֵּ י  ַה ְז ַמ נִּ  
   שֶּ ֹּל א   יִּ ָמ ח ּו   ְל ע וֹ ָל ם, ְו ָי מִּ י ם ,ָש ע וֹ ת ,ְר ָג עִּ י ם 
   ...ָכ ל  ַה ְז ַמ נִּ י ם   ָה ֲע תִּ י דִּ י ם בְ    ַו ֲח ק ּו קִּ י ם  יִּ ְה י ּו 
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 2/15      34/ב       ירֹות ַאְדָמִתיפֵ 

 ,ְטִעיִמים ִמָכל ֵפירֹות ֶשָבעֹוָלם

 ,ִכי ָגְדלּו ְבֵחיִקי

 ,ִכי ִהְשִקיִתים ְבֵזיַעת ֲעָמִלי

 ,ֲאדּוִמים, ִכי ְבגֹוִנים ְזהּוִבים

 ,ְמפּוְסָפִסים ּוְמנּוָמִרים

 ִעיַּטְרִּתי ָזֵני יֹוָנָתן ְוָעָנה

 ,גֹוָלן ְוָהֵרי ְיהּוָדה

 ת ֶטֶנא ַהְפִריאֶ 

 ,ַאֲעֶלה ְלָכל שּוֵקי ַאְרִצי

 ְלהֹוִקיר,ְלָהִזין, ְלַהְטִעים

 ,ֲעִסיֵסי תֹוַצְרִּתי

 ,ִבְמלֹוא אֹוִני, ַוֲאִני

 :ַאְפִטיר ְבִשְמַחת ְיבּוִלי

 שּוב ֵאיִני אֹוִבד

 ,ֹלא ֲאַרִמי ְוֹלא ִמְצִרי

 שּוב ֵאיִני נֹוֵדד

 ,ּוְמנּוָּתק ֵמֶחְבֵלי ַנֲחָלִתי

 ,ָחַרְשִּתי ְוָנַטְעִּתי

 ,ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִניחֹוחֹות ַפְרֵדִסי

 ,ְלַנֵכש  מֹוֶרֶשת ַיְבִליִתי ַרק ִנְשַאר ִלי

 ְלַחֵסן ֶאת ִפְרִיי

 ִמִפְגֵעי ַבֲעֵלי ְכָנַפִיים

 ,ּוְמַחְבֵלי ַעל ְשַתִיים

 ּוְבָכל ָשָנה ְבשּוב ֵאֵלינּו

 " ִכי ּתבֹוא"ָפָרַשת 

 ,יא ֵראִשית ִביכּוִריםְלָהבִ 

 ִכי ֶאת ָהָאֶרץ ::ִנְזכֹור  ְוַנְזִכיר

 ,ָלֶשֶבת, ִלְנחֹול,ָצִריְך ָלֶרֶשת

 ,ִלְבנֹות ְוִלְנטֹועַ , ַלֲעבֹוד

 ּוְבָכל ַהּטֹוב

 …ִלְשמֹוחַ , ִלְשמֹוחַ , ִלְשמֹוחַ 
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      15ה     //21  ִשְמָחה ֲאִמיִתית פֹוֶקֶדת ְּבִעיָקר 

 ,ֶאת ִגיל ַהּיְַלּדּות

 ,אּוַלי ַגם ֶאת ִגיל ַהַּבֲחרּות

 ?ֲאָבל ְּבַחּיֵּי ַהִגְמָלאּות

יְך ֶאְפָשר ָלצֵּאת ִּבְמחֹולֹות - ?  אֵּ

יִטיבֹות ִלְראֹות ינָן מֵּ ינַיִים אֵּ  ,ְכֶשָהעֵּ

ין ַהקֹולֹות ינָן ַמְבִחינֹות ּבֵּ  ,וְָהאֹוְזנַיִים אֵּ

ינָן נֹוְשאֹותוְָהַרְגַליִים כְ  דֹות וְאֵּ  ,בֵּ

יאֹות  ינָן ְכִתְקנָן נֹוְשמֹות –וְָהרֵּ  ,אֵּ

יְך ֶאְפָשר ִלְשמֹוַח ּוְלהֹודֹות  ?ָאז אֵּ

ן  - וְַאף ַעל ִפי כֵּ

 , ִמְצוָה ְּבִשְמָחה ִלְחיֹות

חַ "  ,"וְָהיִיָת ַאְך ָשמֵּ

ד  ,ֹלא ַרק ְּבַחג ּומֹועֵּ

ד  ֶאָלא ְּבָכל ֶרַגע ֶשעֹוְדָך עֵּ

ַח ַּבַליְָלהְלשֶ   ,ֶמש זֹוַרַחת וְיָרֵּ

 ,ְלֶגֶשם ְּבָרָכה ּוְסָעָרה ְמיְַלָלה

 ,ִכי ָכל עֹוד ַאָּתה ָכאן

 ,ֲאִפילּו מּוָצב ַּבִפיּנָה

 ְשַמח ַעל ַמְתנַת ַחּיֶיָך

 ּוְבקֹול ּתֹוָדה ְּבָכל ְמאֹוֶדָך

ר  " !א ֹו ֶד ךָ : "ַזמֵּ
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א נֶ         821ג    /281    .ַצחֵיש  י ֹו ם  ֶשהּוא ֹלא יֹום ֶאלָּ

ה זָּ  :ֵמָאז ַהַהְכרָּ

ה" מָּ ֵאל ַאֶתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִמְלחָּ  "ְשַמע ִיְשרָּ

 ֶאת ַהְמַאֵּים  -ֵמֶאְתמול ְוַהּיֹום  -ָאנּו שֹוְמִעים 

ה דָּ  ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי: "ַעל ַהַהְכחָּ

ֵאל עֹוד ֵכר ֵשם ִיְשרָּ  ,"ְוֹלא ִיזָּ

 ה ְואֹוֶכֶלת ַלֶנַצח ָאְכלָּ 

ֵאל ה ֶאת ִיְשרָּ דָּ  ...ֶחֶרב ַהַהְשמָּ

ל ֵיש ְבִקְרֵבנּו ִכְבֵדי ֶשַמע  ,ֲאבָּ

ְרשּו אֹוְזֵניֶהם ִמְשמֹוַע   ֶשחָּ

דֹות,ַעל ְּגֵזירֹות עֹות ּוְשמָּ  ,ְפרָּ

ה ְוגּופֹות   ַעל ְשֵריפֹות תֹורָּ

צֹות ְודֹורֹות  - ְבמֹוְקֵדי ֲארָּ

הּו ֵעיֵניֶהם   ְוֵיש ֶשכָּ

 , ֲעַשן ַהִמְשֵרפֹותבַ 

ד ִהְתַּגְשמּו   ִמִלְראֹות ֵכיצָּ

נֹות ְוַהִהְתַנְכלּויֹות  ַהַכּוָּ

לּוּיֹות ֵאל ְוִקיבּוץ ּגָּ  . ִלְתקּוַמת ִיְשרָּ

ה ַרבּו ֲאטּוֵמי ֵלב ְואֹוֶזן  ,מָּ

ה רָּ ַאְזהָּ ְרִבים ִלְשמֹוַע ֶאת הָּ  ַהְמסָּ

ה מָּ  , ַעל ִקְרַבת ַהִמְלחָּ

ֵאלַעל ִשְנַאת יִ  ֵאל, ְשרָּ  ַעל ִשְנַאת ַדת ִיְשרָּ

ֵאל  ,ַעל ֶעֶצם ִקּיּומֹו ֶשל ִיְשרָּ

ם ַמֲאִזיִנים " ֵסירּוְבִניִקים"ְוהַ  נּו ֵאינָּ  ֶשלָּ

תֹות ַהמּוֲאִזיִנים  ,ַלֲהסָּ

ִאים  ,ְלִהְתַחְמשּות ַהַפֶלְשִתינָּ

ַפאת ְוִאְרּגּוֵני ַהֵסירּוב זֹות ֲערָּ  ,ְלַהְכרָּ

לֹוםְוֵהם ִמיַתְמִמי  ,ם ִכי ֵיש יֹום ֶשל שָּ

ש ַלִמְזַרח ַהִתיכֹון  דָּ ן חָּ -  - -ִכי ִעידָּ

ֵאל ֶאת ְקִריאֹות ַהִהיכֹון  ְשַמע ִיְשרָּ

 ,ְלִשיַבת ַהְפִליִטים, ִלְתקּוַמת ַפֶלְשִתין

ב זָּ  ְלִביעּור ַהִהְתַנֲחלּויֹות ְוִסְחרּור כָּ

ִשים ְבדּו  …ִקּיּום-ַעל ַחִּיים ֲחדָּ
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 /281     822ג       ְרשּות ִמְלֶחֶמת 

שּוט  ִהיא פָּ

ה  ִמְלֶחֶמת חֹוְרמָּ

ה לָּ  ,ְבֶטרֹור ְוַחבָּ

ה  ְך ִהיא ַהחֹובָּ - כָּ

ַלת ְרשּות  ַּגם ְבִלי ַקבָּ

 "...הָּ רָּ ש ּו ת"ִמן 

 ָאנּו ְמצּוִּוים 

ה מָּ ֵצאת ַלִמְלחָּ  ,לָּ

 ,ִלְקַרב ֶאל ִעיר

ֶליהָּ  ֵחם עָּ  ,ְלִהילָּ

צֹור ֶאל ִעיר יִָּמים רֶ   ,ִביםלָּ

ה שָּ רָּ תּוב ַבפָּ ל ַהכָּ  ְככָּ

ַאְקטּוַאְליָּה )  ַעֵּין בָּ

 ,"(ִכי ֵתֵצא"ֶשל  

ה ּה ְנתּונָּ ְרשּות ֵאינָּ ל הָּ  ֲאבָּ

עּות, ִלירֹות  ,ַּגם ִאם ְבטָּ

 ִאיש ֶאל ָאִחיו 

ה  ...ְבֶכֶשל ְמִשימָּ

ה  - ְוֹזאת ַהְתחּושָּ

ֵאל ן ִיְשרָּ  ִכי ַאְלמָּ

ן"ְבֶכֶשל   ,"דּוְבְדבָּ

ןְואֵ  אֹוְבדָּ  ...ין ִניחּוִמים ַעל הָּ
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      822ג     /282  ָאנּו ְמַכְתִתים ֶאת ֲחִניתֹוֵתינּו ְבֶטֶרם ֵעת

לֹום  ,ֹלא ְלַמְזֵמרֹות ַחדֹות ֶשל שָּ

א ִלְזִמירֹות ְמזּוּיָּפֹות   ֶאלָּ

לֹום  לֹום שָּ לֹום  -ֶשל שָּ   –ְוֵאין שָּ

 ,ֹלא ִמַּיְרֵדן אֹו ִמְצַרִים

ִאיםּוַודַ   ,אי ֹלא ִמַצד ַהַפֵלְשִתינָּ

לֹום ֶשל ֲאִחיַזת –ִמִמְצַרִים   ,ַעִין-שָּ

 ַמֲעִליִמים ַעִין –ִמַּיְרֵדן 

 ,ְכַבִסיס ֲאחֹוִרי ְלִזינּוֵקי ְמַחְבִלים

ִמים וַ  ִאים מּוְסלָּ  "...ֲחמּוִסים"ְלִצּיּוד ַקנָּ

ֵפל  זֹון תָּ ִחים חָּ   -ְנִביֵאי ַהֶשֶקר טָּ

הִנְבֶנה חַ " דָּ  , ִיץ ֶשל ַהְפרָּ

ֵדר ִקים ּגָּ ה, נָּ ה ִמן ַהחֹומָּ קָּ  ,"ֲחזָּ

ֵרר  ? ּוַמה ִמְתבָּ

ה מָּ רּוץ ִמְתַּגֵבר ְלַסַער ִמְלחָּ  …ֶשַהפָּ

ה ְכֶשָאַמר  ה מֹוטָּ עָּ ֵדינּו"טָּ  ,"ַהר ַהַבִית ְביָּ

יו ֶאת ַהַּואְקף  לָּ ה ַדַּיין ְכֶשִהְשִליט עָּ עָּ  טָּ

ֵלינּו  , "ַהחּוֵסייִנים" ְבִשיתּוף, ְו ִה ּק יף עָּ

 ,ַהְמקֹוִמִּיים ְוַהַּיְרֵדִנים

ם ְוִחיסּונָּם ֶשל אֹוְיֵבינּו  ...   ֶאת חֹוְסנָּ

ֵעיַנִיים ֶשֵביֵנינּו נּו ִלְמַאֲחֵזי הָּ ִעינּו כּולָּ  ,טָּ

ל ְנִביֵאי ַהֶשֶקר ֶשֶנֶאֱחזּו ִביַשְעיָּהּו  ,ְלכָּ

ר ֶשל צ ה ְבנֹוף זָּ  ,ֹוִפיםִקְריָּה ְיֵפהִפּיָּה עּוְטרָּ

ל ֶשל ֵזיִתים רֹות ְמחּולָּ  , ִבְשֵדה ְקבָּ

ה עָּ רָּ ה הָּ ֵעצָּ ִרים ֶשל ַהר הָּ  ,ִבְשלּוחֹות ְכפָּ

ִרים ֲעבָּ ל הָּ ִרים ִמכָּ נּו ַהצָּ  ,ִכיְתרּו אֹותָּ

 ְוַהר ַהַבְית נּוַטש

ה-ְבָאְזַלת  ,יָּד ֶשל  ּג ּו   ר ַאְרֵיה ְיהּודָּ

ֵלם  ה -תֶנֶצר ֵבי-ֵנֶפל -ְוֵסֶמל ְירּושָּ - ְמלּוכָּ

ה ה ֲעלּובָּ ַפְך ְלִכְבשָּ  ,הָּ

זּוב ְוָאזּוב  ַהמּוֶתֶרת ְלַרְגֵלי ַהִּקיר ֶהעָּ

ה ֶהֶגה ֶשל ֵאיכָּ  ... ְלַהְמִשיך  ְבִקיִנים וָּ
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 /212  ,ִלְהיות מ ּו ְט ֶר ֶד ת כָּל ִאשָּה ִהיא מּוְעֶמֶדת

  –בֵּין יָּפָּה בֵּין ְמכוֶעֶרת 

 ,ַעּוֶרתִכי עֵּין ַהֶגֶבר לוקָּה ְב

 ְואֵּינו ַמְבִחין ִלְפעִָּמים

 ,בֵּין ֲחֶבֶרת

 , ִפיֶלֶגש

 ,ּוְמשֶָּרֶתת

 :ְואוְמִרים ַהּנוֲאִפים

 ִטְפשָּה הִָּאשָּה  

 ִאם אֵּינָּה ְמסּוֶגֶלת

 ...ִלְהיות מּוְטֶרֶדת

 ַוֲעצָּתָּם  ַהְמחּוֶכֶמת

 ִלְהיותָּּה ְמשּוֶלֶשת

 ...ְבִשילּוש ִמיּדות הִָּאיּוֶלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה        811ד   812ב    2822    בת מזל עקרב ,ֵיש ִלי ִאשָּ

ב  ,ַבת ַמַזל ַעְקרָּ

ַתע  ֶשֹּלא ֵתירָּ
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ב ֵנס ְלִזיַרת ַהְּקרָּ  ְלִהיכָּ

ה ל ַמֲחלָּ  ,ִעם כָּ

ם ֹלא ִתְכַרע  ִהיא ְלעֹולָּ

א ִתְתמֹוֵדד   ֶאלָּ

ק  ַכֲאלּוַפת ַמֲאבָּ

ה דָּ  ,ְנטּוַלת ֲחרָּ

 ּהָּ רֹוְפֶאיהָּ ִהְכִתירּו

 ְכמֹוֶדל ְרפּוִאי

ֵלל  ְראּויָּה ְלִהיכָּ  הָּ

 ְבֵסֶפר ַהִשיִאים 

ה כָּ ה ְוַהֲערָּ רָּ  ...ִבְמלֹוא ֲהדָּ

ה מָּ ֵחל ֶנֱאלָּ ּה רָּ ה זֹו ֵאינָּ  ִאשָּ

ּה א ְלִביָאה ַהְמַזֶנֶקת ְלגֹוְננָּ  ֶאלָּ

ה  ,ַּגם ְכֶשִהיא ְפגּועָּ

ה ה, ְכרּותָּ  ,ְמשּוֶלֶלת ֲחִסינּות ַהַבלּוטָּ

ּה מּוַסר ָאבִמּיַ  ּה ֹלא ִהְכִניעָּ  ,ְלדּותָּ

ם ה ַעל ִנְבֲחֵרי עָּ ּה ִפיְּקדָּ  ,ְבַבֲחרּותָּ

ה א ַהֲהַגנָּ ה ִלְצבָּ ְרמָּ לּוי תָּ  ,ַבַמְחֶתֶרת ּוְבגָּ

ה ַמְעִפיִלים ה ְוִאְרְּגנָּ  ִהְדִריכָּ

ה  ,ּוִמְתַנְדִבים ֵמַהּגֹולָּ

ה ה ְבצּורָּ ה ְכחֹומָּ ְמדָּ  עָּ

פֹות ַעל ּגּופָּ  ַהְתקָּ  ּהבָּ

ה נָּ ֵאיתָּ ּה הָּ  ַאְך רּוחָּ

ם ה ּוֵמעֹולָּ  ֹלא ִנְפְּגעָּ

ה ה ֶדֶגל ְכִניעָּ  ֹלא ֵהִניפָּ

ּה - ִריַע ִלְכבֹודָּ ר ֶשֹּלא ְלהָּ  ?  ֶאְפשָּ

 2822    8111ב       ?ַמה דֹוְרִשים ֶאְצֵלנּו ַהמֹוִכיִחים

ֵעיַנִיים   !ְלַדֵבר ְבגֹוַבּה הָּ

ִנים  ? ַמה ְמַבְּקִשים ִמן ַהְמרּוְאיָּ
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ֵעיַנִיים ר בָּ  ,ְלִהְסַתֵכל יָּשָּ

ה ֵהם ִמְתַכְּוִנים  ? ְלמָּ

ִנים ִעְניָּ ִנים ְיַדְברּו ַעל הָּ  ֶשַמְנִהיִגים ְוַעְסקָּ

ִאים ִנים ֶשל פֹוִליִטיקָּ  , ֹלא ְבֶהְסֵתר פָּ

ה ֵהם שֹוְכִחים ל מָּ  ? ֲאבָּ

ִריְך ְלִהְסַתֵכל ְיִשירֹות    - - -ֶשצָּ

 , ם ַּג ם    ַל שָּ ַמ יִ 

 ,ִלְראֹות ַעִין ְבַעִין

ֵעיַנִים  ְגשּו שּוב הָּ   -אּוַלי ִיפָּ

ֵעיַנִיים ַהְמשֹוְטטֹות   הָּ

רֹות ֵעיַנִיים ַהתָּ  ִעם הָּ

 ... ַאַחר ַהַתֲאוֹות

ֵעיַנִיים ְמַשְּקפֹות   ִכי הָּ

שֹות  ,ֶאת ַהְמַפֶכה ַבְנפָּ

ֵעיַנִיים ַמִביעֹות   ִכי הָּ

 ,כֹוֶסף ִמְשָאלֹות

ֵעיַנִיים ְמַרְטטֹות ִכי   הָּ

- ְבִרְגַשת ְפִגישֹות 

ה  ,ְכמֹו ֵבין ִאיש ְלִאשָּ

ע ּה ַמבָּ ה ֶשֵאין לָּ ַאֲהבָּ  ...ִכְלִחיַשת הָּ

ִרים  ,ֵנֵצא ֵאפֹוא ִמן ַהִמְסתָּ

 ,ֵנֵצא ִמן ַהַמֲחבֹוִאים

 ְוִנְרֶאה ַעִין ְבַעִין 

ִרים ִנים ְלֵמישָּ ִעְניָּ ד ִמְסַתְדִרים הָּ  ֵכיצָּ

 ...ם ֵביֵנינּו ְוַגם ֵבין ַהְמרֹוִמיםּגַ 

  

       463ב     /242     ,ִאיּלּו ָהִייתי ֶנֱאַלץ ִלְשמֹוַע ָכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה ַרק ֶאת ַבאְך

 .ָהיּו ְצִריִכים ְלַהְלִביש ָעַלי ֶאת ְכתֹוֶנת ַהְמשּוָגִעים

 ,ט ֹו ב –א ך  טֹוב ֶשעֹוָלֵמנּו ֵאיֶנּנּו ָבנּוי ַרק  בַ 

 ,ֶבְרִליֹוז, ְבַרהַמס,ַמה ּטֹוב  ֶשֵּיש ַגם ֶבְטהֹוֶבן
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  –ְוַהְרֵבה מּוִסיָקה ִנְפָלָאה ַגם ְבאֹוִתּיֹות ֲאֵחרֹות 

  -שּוַמאן , שֹוֶפן,אֹו  שּוֶבְרט, ַמאהֶלר,ֶמְנֶדְלסֹון,מֹוַצְרט

 ,ם ַוֲחָסָדיועֹולָ -ָכל ֵאלּו אֹותֹות  ָהאֹוֶשר ְלִפְלֵאי ְיִצירֹות

 אֹוְשֵרנּו  ְוִשְמַחת ֶחְלֵקנּו . ֶשֵאיָנם ִמְתַמִצים ְבשּום ַאֶלְפֵבית

 ,ְספֹור ַהּקֹולֹות ְוַהַמְראֹות-ְבֵאין, ְספֹור ְגָוִנים ְוָזִנים ּוִמיִנים-ְבֵאין

 , ְבקֹורֹות ָהִעִתים, ְבַסֲערֹות ָהַאְקִליִמים,ְבצּורֹות ָהֲעָנִנים

 ,ְספֹור ֵצירּוִפים ֶשל ִשירֹות ְוִשיִרים-ּוְבֵאין, ֵשי ַהְזַמִּניםְבִחיּדּו

 ,ִבְשַלל ַהְסָפִרים ְוָהִעיתֹוִנים, ְבֶשֶזר ִניִבים ּוִפְתָגִמים, ְבַמֲחרֹוזֹות ֲחרּוִזים

 ...ְבִמְבַחר ִשיּדּוִרים ְוִתְקשּוִרים ִעם ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ְקרֹוִבים ְוִניָּדִחים

 ַאמֹות ֶשל ְיִשיבֹות ּוָבֵתי ְכֵנִסּיֹות' ַהְמצּוְמָצִמים ְבַד  ַגם

 ֶאָּלא ְמשֹוְטִטים , ְבַדֵפי ְגָמָרא, ֵאיָנם ִמְסַתְפִקים ְבִפְרֵקי ְתִהִּלים

 , ִמְתַבְשִמים ִמִמְדָרש ַוֲאָגָדה, ַמְקִשיִבים ִלְדָרשֹות מּוָסר ַוֲהָלָכה, ְבִעּיּוִנים

 ִכי ַגם ְבַאְרַבע ַאמֹות, ִכים ִבְזִמירֹות ְוִניגּוִנים ּוְבַלֲחֵני ְתִפיָּלהִמְשַתפְ 

 ַפְרֵדס עֹוָלֵמנּו, ַגן ָהֵעֶדן ֹלא ִנְגַנז ֵאפֹוא. ֶאְפָשר ְלַהְטִעין עֹוָלם ּוְמלֹואוֹ 

 ,י ֶדֶשא ְוַיַערֲעֵצי נֹוי ּוִמְשְטחֵ . נֹוֵשא ֵפירֹות  ְוָכל טּוב ְמָגִדים, ִניחֹוחֹו ִעמוֹ 

 ִכי ְשַלל ַהְבִרּיֹות, ַקְרחֹוִנים ּוַמָפִלים ִמְשָתְרִעים ִמגֹוְבֵהי ָהִרים ְלַיֲערֹות ַעד

 . ְוַהּנֹוִפים ַמְשִליִמים ֶאת ְשֵלמּות ַהְבִריָאה ַּדְוָקא ְבִריבּוי ַהָפִנים

 ִפּיּוִטים ְוַהִמְזמֹוִרים הַ , ָכָכה ִמְשַתְּלִבים ַגם ַהִּניגּוִנים ָהַעִתיִקים

 .ִשיָרה ְוַהְמָצָאה ִמָכל ַהְזַמִּנים, ִעם ְיִצירֹות ַהְפֵאר ְוַההֹוד ֶשל ִעּיּון ּוַמְחָשָבה

 ,ַאְדִריָכלּות ּוַמָּדע, ִצּיּור ְוֳאָמנּות, מּוִסיָקה ְוֵתיַאְטרֹון, ִשיָרה ּוְנִגיָנה, ְּדָרָמה ּוָמחֹול

   -ְשִחָּיה ַבָּים ּוְבַתְלמּוד תֹוָרה , ְקִריָאה ּוְמנּוָחה, ִטּיּול ּוְמִסיָבה, ה ְוֶחְבָרהִמְשָפחָ , ֶטַבע ְונֹוף

 ּוִמָכל טּובֹו  ַאל ְיַחְסֵרנּו ֶאָּלא ָיזֹון ֶאת רּוֵחנּו, עֹוָלם ֶשכּוּלֹו טֹוב

 ,ִחיּדּוִשים נֹוָסִפיםַיֲעִשיר ִויַחֵסן ֶאת כֹוַח ֲעִמיָדֵתנּו ְוֶהיֵשֵגינּו ַבֲהָנאֹות וְ 

 . ַבֲחִשיַפת ָהאֹוָצרֹות ַהְגנּוִזים, ְבִאְלתּוִרים נֹוֲעִזים

 ִמיִניַקת אֹוֶשר ָהעֹוֶשר,  ַאף ֹלא ְלֶרַגע, ִאי ֶאְפָשר ְלִהיָבֵטל

 חֹוִרין ִמְּלהֹודֹות-ֵאין ָאָדם ֶבן, ֶשל ַהּיֹוֵצר ְוָהָאָדם ַהּיֹוֵצר

 ,ַהֶצַבע ְוַהֶתַנע, ִפיֵקי ַהֶשַמע ְוַהְצִלילַעל ָכל ַהזֹוֵרם ַבאֲ 

  …ַבֵשֶכל ּוָבֶרֶגש, ַבְּדפּוס ּוַבֶּקֶשר, ֶפה ְוִגיּלּוֵיי ַהֶּטַבע-ְבֶמֶלל

 ְצֵפה ְוַהְסֵכת ְלמֹוָפֵעי, ד ִלְצִליֵלי ַקְנָטָטה ְואֹוָרטֹוְרָיה ָבֶרַקע"ְקָרא ַפַרק ק

 ,ִהְתמֹוֵגג ִמִסְרֵטי ֲעַליָלה ְוִשיַח ֶיַדע, ר ַחְדשֹות עֹוָלם ְוַזֲעזּוֵעי ֶפַתעֲעקֹוב ַאחַ , סֹוָלן ְוִתְזמֹוֶרת

 , ּדּון ִעם ְבִחיַרת ִלֶבָך ַוֲחֵבֶריָך, ַחֵּדש ְבָכל יֹום שּוָרה אֹו שּורֹות  ֵמַרֲחֵשי ִלֶבָך

- ִמְשֶתה ִויכּוֶחיָך ְמזֹוג ְבַנַחת ֶאת ַטַעְמָך ַהּטֹוב בְ , ִהְתַנַצח ַעל ֶעְמּדֹוֶתיָך

 ... ִהְתָבֵרְך ְוהֹוֶדה ַעל ָכל ַמה ֶשעֹוֶלה ָעֶליָך, ִהְתַפֵעל, ִהְשָתֶאה

 

ה   2/25    35/ב      !ְבֵעיֵני רּוֲחָך –ְוִאם ֵאין ְלָך ֵעיַנִיים !  ְבֵעיֵניָך ֶשְלָך ! ַאָּתה  –ְראֵּ

 ,ת ֶהָעִתיד ָלֵצאת ִמָכאן ּוְלַהָבאֶאָלא ַגם אֶ , ְרֵאה ֹלא ַרק ֶאת  ָה ַע ָּת ה

 ,ֲאָבל ַאל ִּתְתַעַלם ִמְסִביְבָך, ְרֵאה קֹוֶדם כֹול ֶאת ַעְצְמָך

 ִמַמה ֶשְמַסְפִרים ֶשרֹוִאים, ִמְכָלל ֶחְבָרְתָך
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 ,ַהְמֵשְך ְלַדְקֵדק ִבְרִאָיְתָך -ַאָּתה , ָכל ָהֲאֵחִרים ַהַחִיים ִאְּתָך

 ,ִאם ִהיא ְבֵעיֵניָך טֹוָבה,  ַהֲחֵזק ְבַדַעְתָך, ן ַבֲאִמינּות ַמָבְטָךַהְמֵשְך ְלַהֲאִמי

 , ֶשִהיא ְבֵעיֵניָך ָרָעה, ְוַאל ִּתְתַרֵשם ֵמְרִאַית ָהַרִבים

 , ְלִפי חּוֵקי ַהֶדמֹוְקַרְטָיה -ַגם ְכֶשַאָּתה ְמצּוֶּוה ְלַהּטֹוָתּה  

 "...ֹלא ְלָרעֹותֲאָבל  –ַאֲחֵרי ַרִבים ְלַהּטֹות "

 ,ֶאת ַהִהְשַּתְמעּויֹות ַהּנֹוְפלֹות ָעֶליָך,  ְבדֹוק ּוְבַחן ֶאת ַהּנֹוֵבַע ִמַמְרֵאה  ֵעיֵניָך

 ,ּוְבִעְרבּוְבַית ַהֵפירּוִשים ְוַהְסִתירֹות  ְשמֹור ַעל ַהְשִפיּות ָהַעְצִמית

 , ִשְרטּוֵטי ְתִפיסֹוֶתיָך ְבִעְקבֹות, ָגבֹוַּה ִמָכל ַהְשָפָעה, "ֶשִפי"ֵלְך  

ה ֲאָבל    , ְלַמַען ֵּתיִטיב ִלְראֹות ֶאת ֶשְלָפֶניָך, ַגם ַמה ֶשֵמֲאחֹוֶריָךְראֵּ

 ָהרֹוֶאה ִמַבַעד ַלִמְשַּתֵקף ֵמָאחֹור, ִכְנַהג ַהְמכֹוִנית ,  ִהְסַּתֵכל ַבַמְרָאה

 !ר ֹו ֶא ה  ֶאת ַהּנֹוָלד ֲהֵיה ָחָכם   ָה .     ֶאת ַמַסע ַהֶדֶרְך ָקִדיָמה

 , אֹו ֶשָלָקה, ֶשֹּלא ָזָכה, ְוִאם ִמיֶשהּו ֵאינֹו ְמסּוָגל ִלְראֹות

 ?ַמה ַלֲעשֹות - - -ְוִלְכאֹוָרה ֵאין לֹו ַעל ִמי ִלְסמֹוך 

 ,ְלַמֵשש ֶאת ַהְמִציאּות, ִלְקלֹוט קֹולֹות –ָכֶזה ִיֵּתן ֶאת ַהְבכֹוָרה ְלחּוש ַאֵחר 

 ,ֵכשם ֶשַפַעם ָראּו ֶאת ַהקֹולֹות, ּוְבעִיָקר ִלְשמֹוַע ֶאת ַהַמְראֹות -א ִלְקרוֹ 

 , ִלְסלֹול ִבְבַרייל ַהֶּנֶפש ִגישֹות ַוֲעָמדֹות, ֶאְפָשר ְלַגֵבש ֶאת ַראַדאר ַהֶּנֶפש

 ...ִכי ִנְרִאים ַהְדָבִרים ַגם ְבֶעְזַרת ַאְרַבַעת  ַהחּוִשים ָהֲאֵחִרים

 ,ִמְּנקּוַדת גֹוַבּה ָכֹזאת ַהְמשּוְחֶרֶרת ֵמִעיּוּוֵתי ַהַמְראֹות  ְר אֵּ ה

 ,ֵמִסילּוֵפי ַמֲחזֹות, ַהְמנּוְטֶרֶלת ִמְלָחִצים ֶשל ִציבּוִרים ִויִחיִדים

 ,ַסֵלק ֶהיֵבִטים ַמְתִעים ַהּנֹוָצִרים ִבְפֶרְסֶפְקִטיבֹות ְנמּוכֹות

 , ר ִמַגְבהּות ַמָבט ְלַהֲעָרָכה ְנכֹוָנה ֶשל ָהְראּותַאְך ִהיָזֵהר ֶשֹּלא ִּתְסַּתְחֵר 

 ,ְוֹלא ָכל ַהָמצּוי ָראּוי ֶשֵיָרֶאה, ֶאת ָכל ַהִּנְרֶאה  ְר אֵּ ה

 ,ְלִפיָכְך ְרֵאה  ַגם ַמה ֶשֹלא ָמצּוי ְוראּוי ֶשִיָמֵצא

 ,ֵמֵעֶבר ַלחֹוֵלף  ְר אֵּ ה

 ,ֵמֵעֶבר ַלֲעַראי

 ִנְצֶפה ְרֵאה ֶאת ַהִּנְשָקף וְ 

 ...ַהַבַדאי-ֵמֵעֶבר ְלאֹוֶפק ַהַּוַדאי

  

 

       2423      ,ִקיַבְלִתי עֹוד ַכָמה ָשִנים ִלְחיֹות, ָאז טֹוב

 ...ִלְהיֹות אֹו ֹלא ִלְהיֹות –ּוֵביָנַתִיים ֵאיֶנִּני מּוְטָרד 

 ,טֹוב ַעד מֹות, טֹוב ְמאֹוד, ָאז טֹוב

 ,ִריתֹות אֹו ַלֲחתּונֹותֲאַקֵבל עֹוד ַהְזָמנֹות ִלבְ 

 ,ֲאַטֵפל עֹוד ְבַבְעיֹות ֶשל ָכל ִמיֵני ְבִרּיֹות
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 ,ֶאְהֶיה ַחָּיב ְלִהְשַתֵתף ָבַהְלָויֹות

 ,ַהִמְשָפחֹות,ַהְּנָכִדים,אֹו ְלֵהיָענֹות ִלְדִרישֹות ָהִאָשה

 ,חֹות"ַהְכֶנֶסת ַאְמִשיְך בַגָבאּות ּוְבֲהָכַנת דּו-ְבֵבית

 ,ד ַהַבִית ֶאְתַבֵּקש ִלְתרֹום ַהָצעֹותְלַועַ 

 ,ֵמַהְשֵכִנים ֶאְדרֹוש ְלַהְנִמיְך ֶאת ַהּקֹולֹות

 ְלֹראש ָהִעיר שּוב ֶאְכתֹוב ַעל הֹוָפעֹות

 ,ֶשל ִחיּלּוֵלי ַתְרבּות ְוֶנָהַמת תּוִפים ּוְמחֹולֹות

 ,ָכל אֹוָתן ְבִדיקֹות ֲעָרִאּיֹות ּוְקבּועֹות –ְוֵאיך ֹלא 

 ,ֶשל ַהּדֹודֹות, ֶשל ָהִאָשה, ֶשִּלי

 ,מּוְכָרִחים ַלֲענֹות, ָלַפְקִסים, ַלֶּטֶלפֹוִנים

 ַלֲחָדשֹות ָבַרְדיֹו ּוַבֶּטֶלִוויְזָיה

 ְוִעיתֹוֵני סֹוף ָשבּועַ , חֹוָבה אֹוֶזן ְלַהּטֹות

 ,ַוֲעלֹוֵני ָפָרִשּיֹות ְמַחִכים ְלתֹוָרם ְלִהיָּקְראֹות

 ,ִאלּו ְלִרְפרּוף ְוֵאלּו ָיָשר ָלַאְשַפתֹות,ִאלּו ְלִעּיּון

 ,ְועֹוד ְצפּונֹות ַהֲחָויֹות ָהִעיָּקִרּיֹות ַבֲחנּויֹות

 ִלְקִנּיֹות,ַבשּוק, ַבסּוֶפִרים,ַבַמְשִביר

 ְוֵכן ַמָתנֹות, ִמְצְרֵכי ָמזֹון ּוְתרּופֹות

 ,ַלּיֹוְלִדים ְוַהִּנָשִאים, ָלרֹוְפִאים,ָלֲאָחיֹות

 ,(ַהְּיָלִדים ַמֲעִדיִפים ַכָּידּוַע ֶשִקים אֹו ְמזּוָמִנים)

 ּוְכֶשָאנּו מּוְזָעִקים ְלִביּקּוֵרי חֹוִלים

 ...ָאנּו ָבִאים ְונֹוְטִלים –אֹו ְבָבֵתי ַהחֹוִלים " ְבנֹוִפים

 ּוְכָכל ֶשִמְתָקְרִבים, ְוָכָכה חֹוְלִפים ַהָּיִמים

 ,ל עֹוד ָכֵהָנה ְוָכֵהָנה ָשִניםְמַצִפים ְלַמְתַנת ֶחֶסד שֶ 

 ,אּוַלי נֹוִסיף עֹוד ַכָמה ַּדִפים

 ,ְבַוַּדאי ַנֲעֶלה ַעל ַהְכָתב ִהְרהּוִרים

 ֶשֵבין ֹכה ָוֹכה, ִשירֹות  ְוִשיִרים,ַרֲעיֹונֹות

 ...חּוץ ֵמָהִאָשה ֵאין ָלֶהם ּדֹוְרִשים

 ְמַקְּיִמים ַהִתיִקים ִמְתַמְּלִאים ּוְלָפחֹות ָכְך ָאנּו

 ִאם ֹלא ַרק ַבתֹוָרה ּוַבחּוִּקים  -ִלְהיֹות ֲעֵמִלים 

 ...  ֲהֵרי ְלָפחֹות ְבחּוַּקת ַהַחִּיים ֶשָאנּו ָאנּו ַהַמְכִתיִבים

 

 

 

      37/ב       2/27     ,ַה ָפ ִנ י ם  ֵאיָנם חֹוְשִפים ֶאת  ַה ְפ ִנ י ם

 !ֵהם ַמָמש ַמְטִעים 

 , ִּוים ֲחרּוִשים ִכְתָלִמים ֲעמּוִקיםָרִאיִתי ַק 

 ,ָרִאיִתי ְקָמִטים ְמפּוָתִלים
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 ,ּוְכִפיֵלי ָבָשר ְשַמְנַמִּנים

 ,ִנְתַקְלִּתי ְבָקָרחֹות ְמֵלאֹות אֹו ְלֵסירּוִגין

 ִהְתַאֵּויִתי ִלְנגֹוס ְבֶעְדַנת ֶלִחי

 ,ְורּוָדה ְלַמֲעַדִּנים-ְלָבָנה-ֶצָחה

 ָהִעיּטּוִרים  ּוְבִיחּוד ִהְרִשימּו

 ,ַהצֹוְנִחים ֵמָהֹראש ְכַתְלַּתִלים

 ,ְפזּוִרים אֹו ֲאסּוִפים 

 ,ֲחָלִקים אֹו ְמסּוְלָסִלים

 ַגם ַהִמְשָקַפִיים ִנְצְרכּו ִלְפָעִמים 

 ִאם ִכְשמּוִטים –ְכֵעִדים ְבצּוָרָתם 

 ,ַעל ֲאַפְרֶכֶסת ָהַאף

 ,אֹו ְתחּוִבים ִבְבלֹוִרית ַהֵשָער

 ֵאלּו ְועֹוד ִסיָמִנים ֵבין ַהְשָאר

 ֹלא הֹוִעילּו ַלֵּתיאּום ַהִּנְשָער

 ...ֵבין ֲאֶרֶשת ַהָפִנים ִעם ַהְפִנים

 ,ִחיּטּוִטים,ִאיפּוִרים,ַהְשָּתלֹות

 ,ִסיָגְריֹות ְמשּוְלָשלֹות ְבִסְדֵקי ְשָפַתִיים

 ,ְוֵסֶבר ָפִנים ְכבּוִיים אֹו  ְמִאיִרים

 יּוּוֵתי ֵאיָבִריםְלַרבֹות עִ 

 ֹלא ָצְלחּו ְלִניחּוש ַהְּנתּוִנים

 ...ְוִנְתַבדּו ָכל ַהִקישּוִרים ַלִכישּוִרים

 ,ַרק  ַהקֹולֹות ַהיֹוְצִאים

 ,ְבקֹול ַעּנֹות אֹו ַרכֹות

 ,ֶנֱהָמָתם,ְנִעיָמָתם,ְבָרמֹות ִניָמָתם

 ֵהם ֶשֵגְרדּו ְבִמְקָצת

 ,ּות ֶשְלעּוַמתֶאת ַּתֲעלּוַמת ָהִאיִשי

 ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשל ַפר –ִכי ַהַפְרצּוף 

 אֹו ֶשל צּוף 

 ...  ֹלא ַּתם ֶאָלא ָחצּוף -ֲאָבל ַהְפִנים ָהפּוְך 

 /282     /814ב      –ַוֲאַנְחנּו כֹוְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים 

ִתִּיים  ,ְלאּוִמִּיים-ַפַעם ְלֵעֶבר ַהִצּיֹוִנים ַהדָּ

ִאים  ,ּוַפַעם ְלֵעֶבר ַהֲחֵרִדים ְוַהַּקנָּ
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ִנים אלָּ  ,פֹוִנים ְלֵעֶבר ַהְשמָּ

ִתִּיים", "ַהִחילֹוִנִּיים"  ,"ַהחּוּקָּ

ִנים-ֵניאוֹ ", "ַהֶנֶפש-ְיֵפי"  ,"ַמַהְפכָּ

 ,אֹוִניֶבְרַסִלים-ִאיְנֶטֶלְקטּוַאִלים

עֹוִלים ְוהַ  ִחים"ּוַפַעם ְלֵעֶבר הָּ  ,"ִמְזרָּ

 ,ש ַעל ִקְבֵרי ַהנֹוְפִליםַנְרִכין ֹרא

ֲאֵבִלים  ,נָּחּוש ֶאת ְכֵאב ַהחֹוִלים ְוהָּ

ם ֶשל ֲעִנִּיים ֵקל ִמִסְבלָּ  ,ְנַשַּוע ְלהָּ

ם דָּ ר וָּ שָּ  ְלַתֵּקן ְבַמְלכּות בָּ

ִחים ר ֶשל ְמקּופָּ כָּ  ,ַעְולֹות שָּ

ִרים  ִנְמֶחה ַעל ָאְזַלת יָּד ֶשל שָּ

יֹות ֶשל ֵאיכּות ַחִּיי  םִלְפתֹור ְבעָּ

ָאֶרץ ַאַפִּים  ,ְוַכֲאֶשֹר ִנְכַרע לָּ

 ְכמֹו ְשֵכֵנינּו ַהסֹוְגִדים 

ֳהַרִיים ְוַעְרַבִיים  ,ִבְתִפילֹות בֹוֶקר צָּ

ֵעיַנִיים  ַנֲאִמין ְבִמְפַּגש הָּ

 ְקדּוִמים-ְלַהְצִמית ֵאיַבת

רֹוֲחִשים ֲעַדִיין ם הָּ קָּ  ...ְוִיְצֵרי נָּ

ִנים ִאיר פָּ ה ִנְפֶנה ְונָּ בָּ  ,הָּ

בָּ  יו ִנְפרֹוש ַכַפִיים הָּ  ה ַיְחדָּ

ל ִכיתֹות ַהֵביַנִיים  ,ְלכָּ

ה   ְוִנְתַעֵטף ְבַטִלית ַזכָּ
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ה לֹום ְוַאְחוָּ  ,ֶשל  שָּ

ה  נּות ְוַעְנוָּ  ֶשל סֹוְבלָּ

א  ...ְלִבְרַכת ִקּיּום ֶשל ַצְותָּ

 ִכי ְבַמֲעַגל ַהַחִּיים

ִנים ִבים ְלַצֵדד פָּ  ָאנּו ְמחּוּיָּ

ִרים הַ   ,שֹוִניםַלֲעבָּ

 ְוַעל כֹוְרֵחנּו 

 ִמְתַחְבִרים ְלִחילּוִפים

ִדים  ,ְבֶהְתֵאם ְלֶעְמדֹות ַהְצדָּ

ִנים  - ַמה טֹובּו ִריבּוי ַהפָּ

ִמיר ַעזּות ְוַגסּות  ,ְלהָּ

 ִהְשַתְלטּות ַוֲעִריצּות

 ,ְבַרכּות ִנימּוס ַוֲעִדינּות

ַזַעם    –ְמִרירּות וָּ

 ִבְשחֹוק ְונֹוַעם

ח ַמִיםלָּ  ֹון ַתַחת חּוַפת ַהשָּ

 כֹוְפִרים ּוַמֲאִמיִנים 

ִפים  ...ְבִרְקַמת ַהַחִּיים ַהְמשּותָּ
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ה       /8ב  /282    -ָאְדמּו ְפֵני ְשִקיעָּ

ה  ,ָאְדמּו ִמבּושָּ

 ִכי ְבחּוגָּּה ֲעֵלי ֶאֶרץ 

ּה  ִמְשֵמי ְמרֹומָּ

ְשפּו ַקְרֶניהָּ   חָּ

ה-ִטינֹוֶפת  ,ֲאֵפלָּ

ְדרּו קַ   ְרֶניהָּ חָּ

ה-ִלְמצּוקֹות  ,ְמֵארָּ

 ִּגילּו ִפְרכּוֵסי 

ה-ַזֲעוֹות  ,ְמִדינָּ

ִני  ְוִתְקַות חּוט ַהשָּ

תּול  זּור ּופָּ  שָּ

ה ִכים ּוְמִזימָּ  ְבֶאֶרג ְתכָּ

ה  ּוְבֶטֶרם ְצִלילָּ

ה ֳהרָּ  ְבאֹוֶפק יָּם ְלטָּ

ה     -ִתְלַהט ְבִרְמזּורָּ

ב ְלִהְסַתֵלק   מּוטָּ

ה ֵעת  ,ִכי ִהִּגיעָּ

 ּובֹוֶשת ְקלֹוְנֶכם

 ...  ֹלא אּוַכל ְשֵאת
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      106ב     /213      ְּבנֵּי ַהּנְעּוִרים
 ְגחּונִים 

י ִפי ְתהֹום  ,ַעל ֶעְברֵּ
 ַהְמנֹוָעִרים   , וְָאנּו

 ,ִמְשַלל ַהַהְרַפְתָקאֹות
 ְכָבר ָחִשים 

 ,ֶאת ְּתחּוַשת ַהִפְתאֹום
 ...ֹוםֶאת ֶשֶבר ַהּנְִפיָלה ָהָאי

י ְּדָאגֹות ם ְמעּוְרָטלֵּ  הֵּ
 וְָאנּו  ְמסּוָּבִלים

 ,ַּבֲעֶתֶרת ֲחָרדֹות
ינּו יְַשֲחקּו   ,נְָערֵּ

 ,יְַתֲחרּו ְּבָכל ַהִהְתָגרּויֹות
 ִלֹלא ֲחַשש אֹות

 ,ַהַמְזִהיר ִמְפנֵּי ַהָּבאֹות
 ,וְָאנּו ַעל צֹוְלִלים ּוְמַזּנְִקים

 וְַעל ְקִפיצֹות ְמיּוָּתרֹות
 ...יל ֶאת ַהְּדָמעֹותנַזִ 

 ,ַעל ִמְשַטח ַהֶסַלע
 ,ֶשָהָאסֹון ִמֶמּנּו ְכֶפַסע

 ,יְשֹוְררּו, יְַמנְְגלּו
 ,יְהֹוְללּו ְלַבלֹות
 ְּבֶהיַסח ַּדַעת 

ַחּיִים ַהְּתלּוִאים ָלֶהם ִמּנֶֶגד  ,מֵּ
 ,ִמָכל ַמֲחָשָבה ַעל ְכלּות

ס ם יְַמִשיכּו ְלַטפֵּ  ,ְלַזּנֵּק,הֵּ
ירֹותִלְצלֹול וְלִ   ,ְקפֹוץ ְקִפיצֹות יְתֵּ

ל ַּבֲחָרָדה  וְָאנּו נְִתַפלֵּ
 ,ִכי ֹלא ְּתאּוּנֶה ָלֶהם ָרָעה
י ַהִמילּוט  ,ִכי יִָפְתחּו ִפְתחֵּ

 ִכי ְלָבבֹות ַהּנְעּוִלים ִמּתֹוָכחֹות ִמילּוט
ל ִציָלּה ֶשל ְּדָאָגה  ,יִָפְתחּו ְלצֵּ

 ,םִכי אֹוַרח ַחּיִים ֶשל ַּתֲעלּוִלי
 ,  ֶשל ַרֲאוְָתנּות ֶמִרי וְִסיכּון

ָמה יְנֲַהגּונּו ַעל מּות  .הֵּ
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     133ב      2132  ַהּנְִפיָלה ַמְכִשיָרה  ִלְכאֹוָרה

ר ְּבטּוָחה  ,ְלִקיָמה יֹותֵּ
 וְַהְּתחּוָשה  - - -נֹוְפִלים וְָקִמים 

 ... ֶשֶאְפָשר ְלַהְמִשיְך ַלְמרֹות ַהחּוְלָשה
ינֶּנּו  ,ַצִּדיִקים ַגם ִאם אֵּ

ינֶּנּו נְִמנִים ִעם ַהּנְִפיִלים  ,ַגם ִאם אֵּ
 ָאנּו ְמסּוָגִלים ָלקּום ְלַאַחר ִשְבָעה

 ,אֹו ִשְבִעים וְִשְבָעה ִמְכשֹוִלים
 ָאנּו נֹוְפִלים ַּבַחּיִים 
ַהקֹוָמה  ,ָּבְרחֹוב אֹו מֵּ

 , נֹוְפִלים ִּבְגַלל ַּתָקָלה אֹו ִזְקנָה
 ,ְבָרה ֶשל ַהְשָחָתהנֹוְפִלים ְלתֹוְך חֶ 

 ,ְלִמְשָטר ַהּנֹוגֵּש ָּבנּו ְּביַד ֲעִריִצים ָקָשה
י ָחזֹון וְַהְשָקָפה  נֹוְפִלים ִמְמרֹומֵּ

 ,ִלְמִציאּות ָמָרה וֲַעכּוָרה
 ,נְִפָגִעים ּוַמְמִשיִכים, ּוְבָכל זֹאת  נְֶחָלִצים

 ?ָהָהָמנִים? זֹוְכִרים ֶאת ַהַפְרעֹונִים
יינִיםַהִהיְטֶלִרים וְהַ   ?חּומֵּ
 ,סֹוְבִלים ּוִמְתאֹוְשִשים, נֹוְפִלים וְָקִמים

י ַגם כֹוָכִבים נֹוְפִלים  ,ֲהרֵּ
 ,ַגם ְּבנֵּי ַשַחר ּוְשחֹור נְִגָּדִעים ִמְמרֹוִמים
 ,ֲאָבל ַעל ַהּנֹוְפִלים ַּבֲחִזיתֹות ַהִמְלָחָמה

 וְַעל ַהּנֹוְפִלים ַעל ִקּיּום ַחּיֵּי ָהאּוָמה
ין ָלנּו ּתְ   ...ֹלא ֲחִצי וְֹלא ְּבַדל נֶָחָמה, קּוָמהאֵּ

 , הּוא ָפסּוק ֶשל ַהְבָטָחה" ְּבָדַמיִיך ֲחיִי"
ק ינֶּנּו ְמַדּבֵּ  ֲאָבל יֵּעּוד ָכֶזה אֵּ

י ַהִמְשָפָחה  ,   ֶאת ִשְברֵּ
ֶבל ָהאּוָמה ב ְּבאֵּ ֶבל יִָחיד ִמְשַּתלֵּ  אֵּ

 וְָאנּו יֹוְשִבים ָלָאֶרץ ִעם כֹל 
 ,כֹולִמְשְפחֹות ַהשְ 

ב וְשֹוְתִתים, ֲחפּויִים, ְּדוּויִים י לֵּ  ְקרּועֵּ
ינֹו נָמֹוג ְלַאַחר ַהִקיָמה  -  -ַצַער עֹוָלִמים ֶשאֵּ
יָתנִים ִרים ָאנּו אֹוָתּה ְּתחּוַשת אֵּ  …וְכֹה ֲחסֵּ
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 4ש ו ר ו ת    
 

         /444             ,ִקיַבְלִּתי עֹוד ַכָמה ָשִנים ִלְחיֹות, ָאז טֹוב
 ב     /443       הָאְדמּו ְּפֵניש-
 

 /43ב   /444                    , ִאם ֹלא ַּתְפִּתיעַ 
   /43ב      4442          ,ִאילּו ָהִייתי ֶנֱאַלץ ִלְשמֹוַע ָכל ַהיֹום ְוָכל ַהַלְיָלה ַרק ֶאת ַבאְך

   /43ו   441             י םָא נ ּו   ָא נ ּו   ַה ִּנ ְפ ָג ִע 
        443ג     /444       ָאנּו ְמַכְּתִתים ֶאת ֲחִניתֹוֵתינּו ְבֶטֶרם ֵעת

      //44ב     4443          ַהְכֶנֶסת ֶשָלנּו-ֲאִני ַמְבִחין ֵבין ָבֵאי ֵבית
 422ב       442          ֲאִני ַמְסִכים ְבֶהְחֵלט ְלקֹוֶהֶלת

 441ב         447         :ר ְלַחֵלק ָכְך ֶאת ַהְבִריֹותֶאְפשָ 
 

 44/4ב   4442              –ְב ִה ְת ַח ֵד ש   ָש ָנ ה 
 414ב   /44         ְבֵליל ַשָבת ֲאִני ְמַלֶּוה אֹותֹו 
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      /42ב       4434    גחונים על עברי פי תהום       ְבֵני ַהְּנעּוִרים
 441ב         441ב                 ַנִיים ַלֲעלֹותְבֹמאזְ 

 
 /44ו       444          ֵהם ְמַשְלִחים ֵאש ְבַיֲערֹוַתי 
     431ב         4434        ַהְּנִפיָלה ַמְכִשיָרה  ִלְכאֹוָרה

      437ב         4447            ,ַה ָּפ ִנ י ם  ֵאיָנם חֹוְשִפים ֶאת  ַה ְּפ ִנ י ם
 44/4ב          441            ַה ָש ִע י ר   ַה ֵמ ִל י ן

 
 4441       4421ב          –ַוֲאַנְחנּו כֹוְרִעים ּוִמְשַּתֲחִוים ּומֹוִדים 

 
 //4ה        444     ֶזה ֹלא ָנכֹון ֶשַהדיַאָּפסֹון ֶשל ֲעַטֵלִפים ְודֹוְלִפיִנים 

 
  444ג       4441         .ֹום ֶאָלא ֶנַצחֵיש  י ֹו ם  ֶשהּוא ֹלא י

 444ד   /44ב         4444                  בת מזל עקרב    ,ֵיש ִלי ִאָשה
       

 /444         ,ִלְהיות מ ּו ְט ֶר ֶד ת ָכל ִאָשה ִהיא מּוְעֶמֶדת
     

 414ב      443      –ַמה ֶשָהָיה הּוא ַלאו ַדְוָקא ַמה ֶשִיְהֶיה 
 4444         434ב                 ?ַמה ֵבין דּוְגָמא ְלדּוְגָמן

  4444ב    4443             ?ַמה דֹוְרִשים ֶאְצֵלנּו ַהמֹוִכיִחים
   /44ג    4441             ִמְלֶחֶמת ְרשּות 

  
 432ב   /444                  ירֹות ַאְדָמִתיּפֵ 
   

 /444       /43ב        ! ֵעיֵניָך ֶשְלָך בְ ! ַאָּתה  –ְרֵאה 
 

       /4ה        4447    את גיל הילדות ִשְמָחה ֲאִמיִתית ּפֹוֶקֶדת ְבִעיָקר 
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