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 //5    ( 44/ה) –ְירּוָשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה 

 ,ַהר ְשמּוֵאל, ִפְסַגת צֹוִפים

 ,ֶרֶכס ִגיֹּלּה ְוַתְלִפּיֹות

  –ֲאָבל ֶאת  ָה ָה ר 

 ,ַהר ַהּמֹוִרָּיה, ֵקָדהַהר ָהעֲ 

  -ַהר ַהַבִית ְוַהִּמְקָדש 

 ַתְלִפּיֹות ַלפֹוִנים ֵאָליו-ֵתל

 ...ְכָבר ֵאין רֹוִאים

 ,ַהר ֶזה ָחבּוי ּומּוְצָנע

 ,ָדחּוק ּומּוְסָתר ְכָבר ַגם ֵמֲחזֹוֵננּו

 ?ּוְלִמי הּוא ְמַנְצֵנץ ִבְזֶהב ִכָפתוֹ 

 ...ּוַרק ְלחֹוְמֵדי ְירּוָשֵתנ

 ֶהָעָנן ֶשָרַבץ ָעָליו

 עֹוד ִמיֵמי ַאְבָרָהם 
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 ,ֵיָרֶאה' ְבַהר ה

 ַוֲעַנן ַהְקטֹוֶרת ַהִּמַתֵּמר 

 ,ַכֲעמּוד ָזקּוף ֶשַגם ָברּוַח ֹלא ִנְתַפֵזר

 ֲעַנן ַהְשִכיָנה ִהְתפֹוֵגג ַוֲהמֹוֵני ִיְשָרֵאל

 ,ַהִנְרֶאה' שּוב ֵאיָנם רֹוִאים ֶאת ַהר ה

 ,כָֻּלנּו ַעם ַהדֹוֶמה ַלֲחמֹורַהִאם 

  –ָהרֹוֶאה ַרק ֶאת ַהחֹוֶמר 

 ? ְכמֹו ַהְנָעִרים ֱאִליֶעֶזר ְוִיְשָמֵעאל

 

 ,ָנמֹוג, ַהַּמְנֶחה, ֲעַנן ַהָכבֹוד

 ,ַעּמּוד ָהֵאש שּוב ֵאינֹו ֵמִאיר

 ,ֶאָלא ְמַכֶלה ָבנּו ְשכֹול ַמְמִאיר

 ַוֲעַנן ַאֵחר ָקשּור ֵמַעל ָהִעיר

 ,ַנן חֹוֵסם מֹוָצאעֲ 

 ,ֲעַנן ְלתֹוֵעי ֶדֶרך ָבֱאמּוָנה

 ְוֵאין ָלנּו ֹמֶשה 

 ... ְלַדֵבר ֶאל ָהָעם ִמַבַעד ֶלָעָנן

  

 

 5/0     (02/ה)     ַעל ֶאֶדן ַהַחלֹון ֶשל ַהַבִית ִמּמּול-

 ,הֹוִמים ּוְמַהִּמים,זּוג ַהּיֹוִנים, ֵהם עֹוְמִדים

 ,ה ָבֶזה ְלֹלא ַרֲחִמיםְמַחְטִטים זֶ ,ְמַנְקִרים

 ...ְוַאַחר סֹוְכִכים ְבֵצל ַכְנֵפיֶהם ּוִמְתַרְגִעים

 ...ֶשֵאיִני ֵמִבין ֶאת ֲהִגיֵגיֶהם, ֵהם חֹוְשִבים

 ֶשֵהִבין, ָאְמָנם ֵאיֶנני ָחָכם ִכְשֹלֹמה

 ,ִשיחֹות ִאיָלנֹות ּוְדָשִאים, ְשַפת ַחָּיה ָועֹוף

 ,ְשִתי ַבֲהָבַנת ָהעֹופֹותֲאָבל ַמֶשהּו ִמֶּמנּו ָירַ 

 ,ְבִייחּוד ַמה ֶשדֹוְבבֹות ַהּיֹוִנים ַהְלָבנֹות

 ִכי ֶאת ֵאֶלה ָהַאֲחרֹונֹות, ֹלא ַהְשחֹורֹות

 ְבִגְרגּוָרן ֵהן עֹוטֹות, ִאי ֶאְפָשר ַמָּמש ִלְקלֹוט

 ...ִרְמֵזי ְרָמִזים ֶשל אֹותֹות ְמַבְשֵרי ָרעֹות

 ֹכה ָנאֹות,ַהֲחמּודֹות, ְלָבנֹותֲאָבל ַהּיֹוִנים הַ 

 ,ָהֲאִמיִתית, ַהְבִהיָרה,ְבֶהְמָיָתן ַהְצלּוָלה
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 ,ָהעֹוֶרֶגת ִלְשלֹום ֶבן ַהזּוג ְבַגֲעגּוֵעי ַאֲהָבה

 ,ְוֶזה ָבֶזה ִיְתַחְככּו ְבַדְרֵכי רֹוַגע ְוֶעְרָגה

 ּוִבְכלֹות ְזַמן ִחזּוָרם ִבְתנּודֹות ַתֲאָוה

 ,ֶזה ְבַצד ֶזה ְלֹלא נֹוַע ּוְבדּוִמָּיהַיַעְמדּו 

 ,ִכְסָמִלים ַחִּיים, ַכֲחנּוִטים, ִכְקפּוִאים

 ,ַהַּמְשִקיף ְלֶעְבָרם, ּוְכֶשֵהם ַמְרִגיִשים ִבי

ָּמִתי  :ִיְלֲחשּו ְבִגְרגּור ַלֲעָגִני ְלעֻּ

 ָאנּו יֹוְדִעים ֶשעֹוד ְמָעט ִתְספֹוק ַכֶפיָך

 ,ּו ֵמֶעְמַדת ֲאָדֵננּוְלַהְבִריַח אֹוָתנ

 ,ְוָאנּו ֵנָאֵלץ ִלְפרֹוַח ְבֶמְרָחֵבי ָשַמִים

 ...ָלתּור ִמְקָלט ַאֵחר ְלַהְבָטַחת ְשלֹוֵמנּו

 ,ַאְך ַהַפַעם ַעל כֹוְרִחי ִנְמַנְעִתי ִמְלַסְלָקן

  -ְלֹלא נֹוַע  -ּוְכמֹוָתן , נִ ְִשַקְפִתי ְלֶעְבָרן

 , ָפָתןִניִסיִתי ַרק ִלְרמֹוז ִבשְ 

  –ְלַהְבִטיָחן , ַלֲהִביָנן

 ִכי ַנֲעֵניִתי ְלַרֲחֵשי ִלְבָנָתן

 …ְוֹלא אֹוִסיף עֹוד ְלַהְטִריָדן

  

 

 //5     (4//ה)   ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו ִמֶטַבע ְבִרָּיתוֹ -

 ,ּוִמָכאן ִטיבֹו ִלְלקֹות ִבְרִאָּיתוֹ 

 ,ִכי ַהִקְרָבה קֹוַטַעת ֶאת ַהְתמּוָנה

 ,ֵאיָנּה ֵמיִטיָבה ִעם ַהְפֶרְסֶפְקִטיָבה

 ,ְוָלֵכן ַהִהְתבֹוְננּות ֵאיָנּה ְמֵלָאה

 ,ְנכֹוָנה-ֹלא, ְפגּוָמה,ַהִהְשַתְקפּות ֶחְלִקית

 ְוַהְשִפיָטה ָהַעְצִמית ִמְשַתֶבֶשת

 ...ִאם ְבִחשּוף ַהדֹוִפי אֹו ְבעֹוֶדף ַהּיֹוִפי

- ָה ִע ְב ִר י  לּו ֱאִהי  ַא ְב ָר ָה ם  

 ,ְלַעְצְמָך-ֵמֵעֶבר ְלָך –ִלְהיֹות  ֵמ ֵע ֶב ר 

 ַלֲחרֹוג, "ִאְצַטְגִנינּוְתָך"ָלֵצאת מֵ 

 ,ִמַּמְעַגל ַהִחשּוק ֶשל ַאּמֹוֶתיָך

 ,ִלְבחֹון ִמֶּמְרָחק ֶאת ֲהָוָיְתָך

 ,ּוְכָאב ָרם  ְלִהְתרֹוֵמם ִלְגָבִהים
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 –אֹו ְלִהְתַמֵתַח ִכְמַטֲחֵוי ֶקֶשת 

 ,ְכֵדי ִלְראֹות ֶאת ָכל ַהְגָוִנים

 ,ְואּוַלי ְלַהְרִקיַע ַעד ַלכֹוָכִבים

 ּוְלַהְשִקיף ִמָשם ְוָלדּון ִמָשם

 ַבַּמֲעִשים ּוַבֶּמְחָדִלים ֶשֵאיָנם ִנָבִטים

 ,ֶאָלא ִמחּוץ ּוֵמֵעֶבר ַלַּמָבִטים ַהְנגּוִעים

 ,ֶמְרָחק ִכי ִלְהיֹות  ֵמ ֵע ֶב ר ַמְשָמע ִלְשמֹור

 ֵאיֶזה ְטַוח ְרִאָּיה ֶשֵאינֹו מּוְשָפע ֵמֶהֵסִטים

 ...סּובֶיְקִטיִבִּיים-ַהְמכּוִנים ִאיִשּיּוִתִּיים

 ֶאָלא ֶשֹּלא ָכל ָאָדם ְוֹלא ָכל ַעם

 ,ִמִטְבָעם ַהַצר, ִמן ַהֵּמַצר, יֹוְצִאים ִמִגְדָרם

ָגר  ,ת עֹוָרםִמיכֹוְלָתם ְלַהִשיל אֶ , ַהָסגּור ּוְמסֻּ

 ,אֹו ְלַהִתיְך ֶאת תֹוך תֹוָכם

 אֹו ְלִהְתַהֵפְך ְבִגְלגּוָלם

 ,ִמַזַחל ְלגֹוֶלם ּוְלַפְרֵפר ָבעֹוָלם

 ,ָהִעְּוִרי-ֶצֱאָצא ָלִעְבִרי, ַוֲאִני ִבְכָלָלם

- ִמְשַתֵדל ִלְשמֹור ֵאיֶזה ַיַעד ְיהּוִדי 

 ...ָרחֹוק ֵאֶצל ַעְצִמי-לּו ֱאִהי ָקרֹוב

 5/4     (00/ה)  מ ב ט י ם    ג נ ו ב י ם-

 עֹוְמִדים ִמְשֵני ִצֵדי ַהְכִביש

 .ְונֹוֲעִצים ֵעיַנִיים ַעְצָבִנּיֹות ָבַרְמזֹור

 ָהאֹור ַהָּירֹוק בֹוֵשש ִמֵלאֹור

ָלשֹות ֲהלֹוְך ְוָחזֹור  ְוָהֵעיַנִיים ְמפֻּ

 ...ָלעֹוְמִדים ִמְשֵני ֶעְבֵרי ָהְרחֹוב

 ,ד ְמַהֵסס ַלֲחצֹותָכל ֶאחָ 

  …ְמַחִכים ֶשַהַצד ַהֵשִני ָיֵעז ִראשֹון

 ,ֵאין ְתנּוָעה, ַהְכִביש ֵריק

 ,ּוְבָכל ֹזאת ִנְמָנִעים ִמְתזּוָזה

 ,ִמְתֲחִזים ְכשֹוְמֵרי חֹוק ֲהגּוִנים

 ,ְנֶטְלֶמִנים'ֲהֵרי ָאנּו גֶ , ַגם ְבֵאין שֹוֵטר

 ָמִנים ּוְלִסְדֵרי ַהַּמֲעָבר ָאנּו ֶנאֱ 

 ...ְוֵאיֶננּו ְכנּוִעים ְלַמֲאַוִּיים ַמִדיִחים

 ,ָהְרָגִעים ִמְתַמְשִכים, ָהָאדֹום ִמְשַתֶהה

 ,ְוִכְמָעט ְמִגיִחים, ַהַסְבָלנּות פֹוַקַעת

 ,ֲאָבל ַהְשִפּיּות גֹוֶבֶרת ְודֹוֶחֶקת ִפתּוִיים

 ַרק ַהַּמָבִטים עֹוָדם ְגנּוִבים 

 ים ְבַהְכָרַעת ַהִדין ְכִמְתנֹוְדדִ 

 ?ַלֲחצֹות אֹו ְלַהְמִתין

 , ְמשֹוְטִטים ַבסּוֶפר ְלאֹוֶרְך ַהַּמָדִפים ָהֲעמּוִסים

 ,שֹוִהים  ְכבֹוְדִקים ּוִמְתַעְנְיִנים ַבְּמִחיִרים

 ,ַמְשִוים מּוָצִרים ּוְמִחיִרים ִעם ֲאֵחִרים

 ַהֵזיִתיםַאְך ְבִעָקר ִמְתַעְכִבים ְלַיד דּוָכֵני 

 ,ַהְפתּוִחים ְוַקְנָקֵני ַהֲחמּוִצים ִמָכל ַהסּוִגים

 ְבַמָבִטים ְגנּוִבים ִמְסַתְכִלים ְלֵסירּוִגין

 ,ַלָבִאים ְוהֹוְלִכים ִבְנִתיֵבי ַהַּמְרכֹול

 , ּוְבֵאין רֹוִאים ָיד שֹוֶלֶפת ֵאיֶזה ְמָלְפפֹון

 ,אֹו סּוִרי ָפצּוחַ ַזִית ָשחֹור ַמְסִליִני ,ְזַנב ַמלּוחַ 

  –ְזִעיִרים " ֶשרי"ְואּוַלי ְשַנִיים ְשלֹוָשה 

 ?ָלָּמה ַהְמִחיִרים ֶשָלֶהם ֹכה ַמֲאִמיִרים

 ,ְלִקנּוַח ְלדּוָכן ַהֵפירֹות ַהְּיֵבִשים -ִמָכאן 

 ,ָהֵעיַנִיים ָתרֹות ַאַחר גֹוֵני ָהֱאגֹוז ְוַהִּמְשֵמש
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 ,א ַרק  ְלַמְשֵמשְוִתְפזֹוֶרת שֹוקֹוַלִדים ֶשֹּל

 , ְוָאנּו ִמְתָרִאים ְכחֹוְכִכים ְבִמי ֵמֶהם ִלְבחֹור

 ,ּוֵבינֹות ַלִחשּוִבים  טֹוֲעִמים ְבִשתּוק קֹול

 ,ְדחּוַית ְשִחיָקה,ְשטּוָחה, ִבְלִעיָסה ְנמּוָכה

 ְבִייחּוד ְכֶשִאָּמהֹות ִויָלִדים עֹוְבִרים ְבָסמּוְך

 ֶלד ְלִהָּמַנע ִמַקַחת ְוָהֵאם גֹוֶעֶרת ַבּיֶ 

ָכִרית ֱאגֹוִזית  ,ְוֹל ֹא ַלֲחפֹון מּוָצֵרי ֶמְרַקַחת,סֻּ

ָתִרים  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְכָבר ְיָלִדים בֹוְגִרים ּומֻּ

 ,ְלַמֵשש ּוְלַמֵּמש ִשקּוִלים, ְלִהָּוַכח,ִלְטעֹום

 ...ְוָידּוַע  ֶשֵאין ָאנּו ְסָתם ַגָנֵבי ַמְטַעִּמים

 

ִבים   ַבֲחַדר ָהאֹוֶכל ֶשל ַהָּמלֹון ִעם ֲעָשָרה ְמסֻּ

ְלַחן ָהאֹוֲכִלין ָּמִנים ְבשֻּ  ,ְשֵכִנים ַהְסמּוִכים ּוְמסֻּ

 ,ְמַפְטְפִטים ַעל ָדא ְוָהא,דֹוְרִשים ְבָשלֹום

 הֹוְלִכים ָרצֹוא ָושֹוב ְלַמֵלא ֶאת ַהַצָלחֹות 

 ,  ִשיםָהַאָשִפים ַבַּמגָ -ִמָכל ַמְטַעֵּמי ַהֶשִפים

ָבִחים  , ֶשֵכן ָכל ַהַּמְרֶבה ֲהֵריהּו ִמן ַהְמשֻּ

 ִמן ַהֵּמיִטיִבים ְלַנֵצל ַמדּוֵחי ַתְבִשיִלים 

 ?ְוָלָּמה ִלְטמֹון ָיַדִים ִמן ַהֶהיֵגִשים

 ּוְבעֹוָדם גֹוְרִסים ְולֹוֲעִסים ִנְשָלִחים

 אְכָבר ַהַּמָבִטים ַהְגנּוִבים ֶשל ְבֵני ַהַחְברּותָ 

 ֶז ֶשָצִריְך ְלִהְזָדֵרז ְבָמטּוָתא"ּוְמַרְּמִזים ֶזלָ 

 , ְלֵהָעֵרְך ִלְקַראת ַהְּיִציָאה ְלִטּיּוִלים

 ְרִחיצֹות ַבָּים אֹו ַבְבֵרָכה ְוִלְסָתם ,ְלִסבּוֵבי ְקִנּיֹות

ְלִהְצַטֵּיד ִבְכִריִכים ּוְשָאר ַמֲאָכִלים , ָשָעה ְבֵטָלה

 ,  ּיֹום ָגדֹול ַעד ְשַעת ָהֶעֶרבְמִזיִנים ִכי עֹוד הַ 

 ...ַעד בֹוא ְשַעת ָהֲארּוָחה ַהְבָשִרית ַהִנְכֶסֶפת

 ִגְמָלִאים ֵהם ֲעִתיֵרי ִניְסיֹון ַחִּיים ּוְלֵאירּוִעים

 ֶשל ַחג ָונֹוֶפש ֵהם ְמצּוָיִדים  ְבַשִקּיֹות ְוַנְילֹוִנים 

 ֵבין  ְמַלאי ָמזֹוןֶלֱארֹוז ִלְשָאר ְשעֹות ַהּיֹום ֶשֵבין לְ 

 ?ְלַכְלֵכל ֶאת ֵשיָבָתם ְוֵקיָבָתם ֶשֵכן ַמה  ֵּיֵלד יֹום

 –ִמָכל ַהּמּוָצע  -זּוג הּוא ָשִליַח ִלְדַבר ֲאִגיָרה -ָכל ֶבן

גֹות,ַלְחָמִנּיֹות ֻּ  ,ַתפּוַח ַוֲאַפְרְסמֹון,ְגִבינֹות,ְמִריחֹות,ע 

 ,ִמיֵצי ִלימֹון ֵתה אוֹ , ְלַמֵלא ֶטְרמֹוִסים ְבָקֶפה

  –ְוַאַגב ִשיחֹות ּוְנִעיַצת ֵעיַנִיים בֹוְלשֹות 

 ַהָּיַדִיים עֹוְטפֹות ּוַמְחִליקֹות ִכְלַאַחר ָיד 

 ֶאת ַהָּמנֹות ָהֲארּוזֹות ַלִתיִקים ַהּמּוְחָזִקים ֵבינֹות ָלַרְגַלִים 

  -אֹו ְבִצֵדי ַהִכְסאֹות ַעד ֶשָהֵעיַנִיים ְמאֹוְתתֹות  

ְמתּוִקים  ִ -ְבַמָבִטים ְגנּוִבים



 

 יעקב  נימן                                                                           5       ש   ו   ר   ו   ת      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 5/5     (/0/ה), "ִשיר ִאֵלם"ִאם קֹוְרִאים ַלִצּיּור  -

 , "ִצּיּור ִעֵּור: "ְוַלִשיר 

- ָאז ָהֳאָמן ֵאינֹו ֶאָלא ַבַעל מּום 

 מּום עֹוֵבר ַהָזקּוק ַגם ְלֶעְזַרת ִחֵגר

  * 

 ֵאיִני ָכנּוַע ְלַתְכִתיֵבי ַהחֹוֶמר 

 ,ַהּמֹוֵחק ְוחֹוֵרת, ֲאִני ַהפֹוֵסל ִכי

 ֲאִני ַהָלש ְויֹוֵצק ְויֹוֵצר 

 ֶאת ַהַּמָבע ֵמחֹוֶמר ַהֶגֶלם

  * 

 ,ָהֳאָמן ָהִראשֹון, ְכמֹו ַאְבָרָהם

 , אֹוֶמן-ֱאמּוַנת-ָאָמן

 , ַגם ֲאִני ִנְקָרא ְלַהִביט ַהָשַמְיָמה

 ,ֶמרְלִהְתַנֵתק ִמַפַעם ְלַפַעם ִמַקְרַקע ַהחוֹ 

 ,ְלִהְתַעלֹות ְלֶהיֵבט ַמִקיף ִמְלַמְעָלה

 ,ִלְסקֹור ֵאין סֹוף ֶהיֵבִטים

 ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים, ִמְתנֹוְצִצים ַככֹוָכִבים

 ...ן ְטָעִמים ָכל סּוְגָיה ְוָכל אֹוֶמר"ְבקַ 

 ,ָבֲאֵפַלת ַהָכָרה ְוַהְבָהָרה, ּוְבֶחְשַכת ַלִיל

 ,נּוַח ַתֲעלּוָמהֵהם ַמְבִריִקים ְלִפעְ 

 ,ַגם ְבִכסּוי ְשֵמי ֲעָנָנה, ּוְלמֹוָצא ִמן ָהֲעָלָטה

 ,ְכֶשִלְכאֹוָרה ַהכֹול ְבִהירּות ַוֲהָבָנה, ַוֲאִפילּו ְבאֹור יֹום

 ,ֵהם ַמְמִשיִכים ִלְקרֹוץ ְבֵאין רֹוִאים ְבגֹוְבֵהי ְמרֹוִמים

 י ַהְקָלִעיםִנְסָתִרים ְכרֹוְמִזים ֵמֲאחֹורֵ -ֲעלּוִמים

 ְלִהְתַהֵלְך ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה  -ְלֶהיֵבִטים נֹוָסִפים 

- ַאְך ָלֵשאת ֶאת ָהֵעיַנִים ַלְּמרֹוִמים 

 ...ְלִשְבִעים ַהָפִנים ֶשל ָכל ַהְדָבִרים ַהְגלּוִיים ְוַהִנְסָתִרים
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ע רּוחֹות ע- ְזרּו ְלַאְרבַּ   //5      (42/ו)  ,ֹוָלםִשְבֵרי ֱאנֹוִשּיּוֵתנּו ִנְתפַּ

ְקבּוִרים ל הַּ ִסים עַּ  ,ִשְבֵרי ִמְגָדִלים קֹוְרִסים עֹוָדם ְמכַּ

רֹוִרים טֶּ ְסמּוִכים לְַּתאֹוִמים וְלָכל ְתאֹוֵמי הַּ  ּוָבְרחֹובֹות הַּ

ֲעשּוִעים שַּ ֲחזֹות הַּ תֹוִרים ָהֲאֻרִכים ְלמַּ  ...ְכָבר עֹוְמִדים בַּ

 

ְנִסי ֲעָצרֹות ֲאֵבִליםֹפה ָוָשם ִמְתכַּ  ,ם ִלְתִפּלֹות וַּ

ְדִליִקים ֵנרֹות ְפְנִפים ְדָגִלים, מַּ ְרִכיִנים ָראִשים, ְמנַּ  ,מַּ

 ,נֹוְשִאים ְנֻאִמים ִנְלָהִבים ִבְגנּות ָהרֹוְצִחים, ָשִרים ִהְמנֹוִנים

ת ֲחֵבי ַאְלִבּיֹון ְוָצְרפַּ מּוָבן ִבְמִדינֹות מּוָסה ,ּוְברַּ  ,ֲעָרב- ְוכַּ

ָנִאים ְכבָ  קַּ ת הַּ ֲעִרים ֵמָהֲאָשמַּ  ר ִמְתנַּ

ִּיְשְרֵאִלים ת ָהֲאֵמִריָקִאים בַּ ִפּגּוִעים ִבְתִמיכַּ ָבלֹות ְוהַּ חַּ ת הַּ  ...ְותֹוִלים אֶּ

 

ִמים ְנִהיֵגי עַּ ם ָהֲאָקֵדָמִאים-ְיֵפי, מַּ  ,רּוחַּ ְבתֹוֵכנּו ּוָבֲעִמיֵתיהֶּ

ְשָמאָלִנים סֹוְפִרים ְוָהֳאָמִנים הַּ ְשִתיָנִאים, ְוָכל הַּ לֶּ פַּ ל הַּ ֲחֵרִדים ְלגֹורַּ  ,הַּ

ְקָרִנים ְסיַּת ָהעֹוָלם ּוְבִפְרסּוֵמי אֶּ ְרהֶּ ֲאִשיִמים אֹוָתנּו ְבפַּ  מַּ

ְמעֹוְרִרים ִנְכָבִשים ֵהם ֵהם הַּ ִמְסֵכִנים הַּ ְשִליָטה בַּ ִכבּוש ְוהַּ  ִכי הַּ

קֹולוֹ  ל הַּ ם עַּ עַּ ץ זַּ רֶּ ִרי ּופֶּ ת מֶּ ת ָהרֹוְצִחים ִלְתגּובַּ ִּיְשְרֵאִליםאֶּ ִליְסִטים הַּ  ,ְניַּ

ֲחתּוִמים עַּ   י  ֵמאֹות ַאְנֵשי רּוחַּ ְוִאיִשים ְמפּוְרָסִמים"ְבמֹוָדעֹות ָהִעתֹוִנים הַּ

ֲהמֹוִני ח הַּ צַּ ת ָשְרֵשי ָהרֶּ ְסִביר אֶּ ְמִשיִכים ְלהַּ ִכים ֵהם מַּ סַּ מַּ ל הַּ ֲאיֹונֹות ֵמעַּ  ...ּוְברַּ

 

ְבִחין בֵ -ָקלֹון ֱאנֹוִשי ם ְיהּוִדימּוָסִרי מַּ  , ין ָדם ֲאֵמִריָקִאי ְלדַּ

רֹור ִטְבִעי ְצָמאּותוֹ , ֵבין טֶּ ם ְלעַּ ל עַּ ְמתֹו שֶּ ע ִמְלחַּ קַּ ל רֶּ  ֻמְצָדק ּוֻמְסָבר עַּ

רֹור ִּגְזָעִני ְרבּוִתי, ִאיְסלַּאִמי, פֹוִליִטי, ּוֵבין טֶּ ן תַּ ִמְתנֵַּכל ְלחֹוסֶּ ֲעָרִבי-הַּ ְלָכִלי מַּ  ...כַּ

רֹור ֲאֵמִריָקִא  הטֶּ ע ְויּוכֶּ חֹוְפִשי, י יּוקַּ ם לַּ ת עַּ מֶּ ן ְכִמְלחֶּ רֹור ִיְשְרֵאִלי יּובַּ  ,ְוטֶּ

ת ִמָדה מַּ ג ְבאֹוָתּה אַּ ח ֲאָבל ֹלא יּוצַּ צַּ ח הּוא רֶּ צַּ ֵּגיאֹוְגָרִפי, רֶּ ע הַּ קַּ ָּלא ְכשֹונֶּה ְלִפי ָהרֶּ  ,אֶּ

 

ר  ְמבֶּ ְפטֶּ בֹו ָפְרָצה  –סֶּ ָשָנה שֶּ ְתִשיִעי בַּ ש הַּ חֹודֶּ ת ָהעֹוָלם ָהֲארּוָרה 93 -בהּוא הַּ מֶּ  ,ִמְלחֶּ

ם ב בֹו נְֶּחתַּ ש שֶּ חֹודֶּ ְסֵכם אֹוְסלֹו ָהָראּוי ְלִשְמָצה 39 -הּוא הַּ  ,הֶּ

ש ב חֹודֶּ ה הַּ ְרִניֵטינּו 4222 -ּוְבזֶּ ֵהִמיטּו ָעֵלינּו ִעְּוֵרי ְקבַּ ת אֹוְסלֹו שֶּ מֶּ  ,ָפְרָצה ִמְלחֶּ

ה ִבְשנַּת  11 -וב ש זֶּ נוֹ  4221ְלחֹודֶּ ע הַּ רֹור ָבֲאֵמִריָקהֵארַּ טֶּ ְבִפּגּוֵעי הַּ  ָרא שֶּ

 !      סֶּ ְפ טֶּ ְמ בֶּ ר    הַּ ָש ח ֹו ר 
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 5/1     (1//ה)  :ֶאְקָרא ֶאל ֱאלֹוִהים ְבחֹוְזָקה-

 ,ַנֲחַלת ֲחָזָקה, ֶאֶרץ ַנֲחָלה

 ,ֶאֶרץ ַהְבָטָחה, ֶאֶרץ ְירּוָשה

 ...ַעְוָלה-ֵאיָכה ִנְקַרַעת ִמֶּמנּו ִלְבֵני

 ְבֵני ַהִפַלְגִשים ּוְלֱאדֹום ָהָרָשעלִ 

 ,ָנַתָת ְלַנֲחָלה ֶאֶרץ ֵעָשו ִליֵרָשה

 ָשם ֵמֵעֶבר ִלְנַהר ַהַּיְרֵדן

 ְוַהְרֵחק ִבְדרֹום ָהֲעָרָבה 

 ,ָשם הֹוַעְדָת ְשכּוֵני ָאֳהֵלי ֵקָדר

 ,ִלּמּוֵדי ִמְדָבר, ְלאֹוָתם ְפָרִאים

ָברְוֵהם ִמְתַנְכִלים ַלָכתּוב ּולְ   ,ָכל ַהְמדֻּ

 ַכָכתּוב ְבָכל קֹורֹות ֶהָעָבר

 מֹוֶרֶשת תֹוָרְתָך ְוִדְבֵרי ְנִביֵאינּו

 ,ֵהִמירּו ֵמ ֶא ָח ד ְלמּוַחַּמד

 ,ְלתֹוַרת ַהֶחֶרב –ְוֶאת תֹוַרת חֹוֵרב 

 ...ֶחֶרב ַהַקָנאּות ַהִּמְתַהֶפֶכת ַעל ָראֵשינּו

 ,ֵאלשֹוֵמר ִיְשרָ , ָלָּמה ִתיַשן, עּוָרה

 ,ַבַשַער. גִ .ֵהן ַאָתה ֹלא ִסיְנְדרֹום ַהשִ 

- ָזֵקן ָוַנַער , ֵאֶליָך ְיַפֵלל ָכל ִאיש

 ? ַמדּוַע תֹאַכל ֶחֶרב ֶאת ְשֵאִרית ִיְשָרֵאל

 ,ֲהִתְרֶצה ָכל יֹום ָקְרַבן ִאֶשה ֶשל ִאָשה

 ?ַהֵּמִניָקה ֶאת ִתינֹוָקּה

 ֹוֵצץֲהִתְרֶצה ְבמֹות ַהֵּמת ַהִּמְתפ

 ?ַעל ִמְשַמְרתֹו אֹו ְבנּועֹו ְבַדְרֵכי ַאְרצוֹ 

 : ָבאנּו ְלַחלֹות ָפֶניָך ְבֶלב ָשבּור ְוִנְדֶכה

 ,ַאל ָנא ִתְסֶטה –ִמְבִרית ַאֲהָבֵתנּו 

 ,ֵהן ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹוֵתינּו ְבתֹוֶקף ֲעֵשה

 ִכי ָעֹנה ֵנָעֶנה , ִכי ָזֹכה ִנְזֶכה

 

 ֲחֶמיָך ַעל ַעֶּמָךִיגֹולּו רַ 

 , ֶשֹּלא ֵנָחֵשב ָבַעִּמים ֲעלּוֶביָך

 ִכי ֵאין ָלנּו ֹלא ַמְנִהיג ְוֹלא ְמַנֵהל

 ...ִלְרעֹות ֶאת ֹצאֶנָך
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ְבָרה -  //5     (00/ו)ְירּוָשַלִים ֶשל ַמָטה ְכִעיר ֶשחֻּ

 ,ָלּה ִעם ְירּוָשַלִים ֶשל ָמְעָלה

ְבְקעּוִכְשֵני ִמְגְדֵלי ְתאֹוִמים שֶ   הֻּ

ְפְרדּו ַהדֹורֹות , ּוֹפְרקּו ַהחֹומֹות  ְוהֻּ

 ,ְבִמְלֲחמֹות ְקָרב ְוִקְרַבת ֱאלֹוִהים

 ְבֵני ֱאדֹום ְוִיְשָמֵעאל ָערּו ָערּו ָבּה

 ,ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָמרּו ָמרּו ְבִחבּוָרּה

 ,ִהְרִחיבּו ְגבּוָלּה ּוָפְרצּו ֶאת ְקדּוָשָתּה

 ֵאיָנם עֹוְמִדים ְכחֹומֹות –ּה ְוֶהָהִרים ָסִביב לָ 

 ,ֶיִרי ְלִקֵני ְמַרְצִחים-ֶאָלא ֶעְמדֹות

 ,ַמְדֵגרֹות ַבֵגיָאיֹות ְלַחָבלֹות ּוְלִפגּוִעים

 יֹוֲעֶציָה ְושֹוְפֶטיהָ ,ַמְצִביֶאיהָ ,ָראֶשיהָ 

 ,נֹוֲאִמים ַבְכֶנֶסת ְבקֹול חֹוֵצב ֶלָהבֹות

 ,ם ָבַהְלָויֹותנֹוְשִאים ֶהְסֵפִדי -ְוַאַחר 

ְתָרה ָהִעיר ַהְמאּוָחָדה ְויֹוְשָבה ְבדּוָדה  ,ֵאיָכה בֻּ

 ,ֵאיָכה ָנְשאּו ְוָנְתנּו לֹוֲחֶמיָה ַעל ֲחלּוָקָתּה

 ?ַמדּוַע ַמֲעִדיִפים ַמְפִגיֵני ְשלֹוָמּה ֶאת נֹוְטֵלי ַנְפָשּה

 שּוב' ִכי ִמִצּיֹון ְכָבר ָיְצָאה ַהתֹוָרה ּוְדַבר ה

 ,ְפָרט ְלֵגיָטאֹות ְנטּוֵרי ַקְרָתא –ִנָשא ָבָרָמה  ֵאינוֹ 

 ,ִבְבנֹות ָהִעיר ִגיֹלה ְוָרָמה ִמְתַקְלִסים ְבָרָמה

 ,  ֶשֶסף ֶחֶרב מּוַחַּמד ַהַקָנא-ַקְלָגֵסי ֶטרֹור ְפצּוֵחי

 ּוָבְרחֹובֹות ִמְתפֹוְצִצים ַהִּמְטָעִנים 

 ,ִריםִמְסַתגְ ,ְוַהתֹוָשִבים ִנְפָחִדים

 ,ֵאין יֹוֵצא ּוָבא -ּוְלֵעת ֶעֶרב 

 ְירּוָשַלִים ָהֶאֶבן ָהֹראָשה רּוְסָסה ָלֲאָבִנים 

 ,ַהִנְזָרקֹות ַעל ָראֵשי ַהִּמְתַפְלִלים

 ְוִצפֹוֵרי ְפָלָדה ֵאיָנן ָעפֹות ִבְשֵמי ְמרֹוָמּה 

ָזּה    …ַלֲהָגָנָתּה ְלִשקּום ִתְפֶאֶרת עֻּ

ְבְקָעה ְירּוָשלַ   ִים ַהִביָרה ִמַּמְשאֹות ֶחְזיֹוָנּההֻּ

 ֵמִחבּוָרּה ִלְמקֹוָרּה ְלַחבּוַרת ֲחבּוָרה ֶשל חּוְלַשת ֱאמּוָנה 

 ...ֵעיִני בֹוִכָּיה -רֹום  –ְתהֹום  –ְוַעל אֹום 
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 //5     (/0/ו)   ִבְנְיֵני ַהְתאֹוִמים ַהְּיצּוִקים ִמְפָלָדה-

 ,ֶמר ַהּמּוָתְך ַבֶלָהָבהֵאיָנם ֶאָלא ְגִויֵלי ַהחוֹ 

 ֲאָבל רּוַח ַהְפָלָדה ְמַרֶחֶפת ְבאֹוִתּיֹות פֹוְרחֹות

 : ַהחֹוְרתֹות ִבְשֵמי ָאָבק ַוֲעָנָנה

 !אֹוִתי ֹלא ַתתיְך ְוָתֵמס ַקָנאּות ֶטרֹור ְשֵפָלה

 ,ְלַקְעֵקַע ְיסֹודֹות ִבְנָין,ֶאְפָשר ְלַרֵסק ְפָלָדה

ָּמהַאְך ִאי ֶאְפָשר ְלבָ   , ֵער רּוַח אֻּ

 ,ֲחסּוָנה-ֵאין ְלמֹוֵגג רּוח ְנחּוָשה

 ְלַהִסיג ּוְלַהְכִשיל,ְלַהְכִניעַ ,ֵאין ְלַהְפִחיד

 ...ִמְקָדש ֵחירּות ֶשְיסֹודֹו ֹחֶפש ִשְויֹון ְוַאְחָוה

ְשָחִתים  ,ֲחשּוִכים-טֹוְרֵפי ָאָדם ַקָנִאים, ַבְרָבִרים מֻּ

ִקים  ,ִרים ֶדמֹוְקָרִטיםְלִמְשטָ ,ִמְתַנְכִלים ַלחֻּ

 ,נֹוֲעֵצי ֶחֶרב ָהִאיְסַלאם ְבִלָבּה ֶשל ַתְרבּות ַהַּמֲעָרב

 , ִבְגִלימֹות ַהַחָבָלה ֶשל ֲעָרב, ְשִליֵחי ַהָשָטן

 , ַלאֶדן-ִמְדָרָשם ֶשל ֲעָרַפאת ּוֶבן-ַתְלִמיֵדי ַהֶטרֹור ִמֵבית

 , ִאיָראן ְוִעיָראק,ַיְרֵדן,ִמְצַרִים,ֲחִניֵכי ָהִאְרגּוִנים ְבסּוְרָיה

 ְמִגיִחים ִמְמָערֹות ָהִאּמּוִנים ְבַאְפָגִניְסַטאן ּוָפאִקיְסַטאן

 ,ִמִּמְדָבִרּיֹות לּוב ְוסּוַדאן ּוִמְוִעיַדת ַהֲהָסָתה ֶשל ֶדְרֶבן ְלסּוָגיו

 ,פֹוְרִשים ֶאת ִרְשתֹות ָהֶאֶרס ְוַהֶהֶרס ְלַמֵגר ַתְרבּות ְנאֹוָרה

 ,ִמְתַנֵכר ְלַאְזָהרֹות מֹוָסד ּוִבּיּון ְבִיְשָרֵאל ּוָבַעִּמים -  -ָהעֹוָלם וְ 

 , ְמַשֵלם ְמִחיר ָאיֹום ְבֶשל ִזְלזּול ְוִעְורֹון חּוִשים

 יַהאד ְוָחָמס'ִכי ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוַרת ַהֶטרֹור ֶשל ִמְתַאְבֵדי גִ 

 ל ַהָשחֹור ִמְשחֹורְועֹוָלם ָחֵנף ֶשְבעֹוְרָקיו ַהנֹוזֵ 

 ְלֵהָאֲחזּות ְשֵאִרית ִתְקָוֵתנּו ,ְלקֹוְמִמּיּוֵתנּו,עֹוֵין ְלִמְפָעֵלנּו

 ַשֵלם ְיַשֵלם ְבִכְפֵלי ִכְפַלִים , ְבֶאֶרץ ָאבֹות

 ...      ְי ְבֵני ֹחֶשְך ְבַמַעְרכֹות ְשנֹות ַאְלַפִיים"ְכָכל ִנְרָדֵפי ְבֵני אֹור עַ 
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 2//5    44/א , ַמְסִפיִקים-חֹוְמִקים ְוָאנּו ֹלא-ים חֹוְלִפיםַהַחּיִ -

 ַרק ְמַעִטים זֹוִכים ְלִצּיּוִנים יֹוֵתר טֹוִבים

 

 ְכֶשִמְתעֹוֵרר ִבי ַהָסֵפק ֲאִני ְכִאלּו ִמְתַעֵטף 

 ,   ֵמִביְך  ְואֹוֵפף ֶאת ַדְרִכי, ָבֲעָרֶפל  חֹוֵסם

ָגל ְלֵהָחֵלץ - ְלִהְתעֹוֵפף , ֵאיִני ְמסֻּ

 ַרק ְלַבֵקש ֶשַהֶשֶמש ָתִפיג אֹותֹו ִמַדְרִכי

 

 , ִמיָתה ִהיא ִגְלגּול ֶאל  ָה ִר י ָמ ה

- ִגְלגּול ָצפּוי ֶאל ֵישּות ֲחָדָשה 

 ְלֹלא ֲחָשש ֶשִמיֶשהּו ָכאן  ִר י ָמ ה 

 

 ְמִציאּות ַחַּיי ַדָלה ֵמָהִכיל 

 יעֹות ֲחלֹומֹות ַוֲהָזיֹות ַהַּמְרקִ 

 ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ְלָכל ְשָחִקים ְואֹוָפִקים

 

 :ִמְתַחְתִנים ּוִמְתָבְרִכים,ִמְתָאְרִשים

 ,"ִעְנֵבי ַהֶגֶפן ְבִעְנֵבי ַהֶגֶפן"

 ,ַגם הּוא ֵבין ַהְקרּוִאים, ּוַמְלַאך ַהָּמֶות

 :ָמֵלא ִחּיּוִכים

 "ַיִגיַע ְזַמְנֶכם ִלְבצֹור ַגם ֶאְתֶכם"

 

 !י   ַבְּמרֹוִמים  ַס ֲה דִ 

 , ֲאִני ַמְצִהיר ַעל ִותּוִרים

  - - -ַעל ֲאִריכּות ָיִמים 

 ְבַמֲחָלקֹות ַהִסעּוִדים
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ִזי - זי ּוָמעֻּ  ///5  41/א  –עֻּ

 , "ע ּו ִז י"ַבָּיד ָהַאַחת ַהַּמְחֶזֶקת  בָ 

 ְוַהֵשִנית ְבֵסֶפר ַהְתִהלֹות 

 ְלָמעּוִזי ְוֵאל ְישּוָעִתי

 

 , ֶקף כֹוִחי ְבִמְרַקם ְתִמימּוִתיתוֹ 

ֶזֶגת ְבִאיִשּיּוִתי  ,ֲאָבל ַגם ִפְקחּוִתי ְממֻּ

 

 ְתחּוַשת ְשִליחּוִתי ְמַהֶּמֶמת 

 ָכל ִמַלת הֹוָקָרה ּוְמַעֶּמֶמת 

 ָכל ַהָבַעת תֹוָדה 

 

 ַתְלמּוִדי יֹוֵנק ַמַדַעת ְזֵקִני 

 ֶשָחְכָמתֹו ְברּוָרה ִמֶּמִני

 

 , ְפָעִמים ְלשֹוִני ְסָתִמיתלִ 

 ,   ְלשֹון ִלְמלּום ְוִרטּון

 ְוִלְפָעִמים תֹוַחַחת ֶאת ָהֲאִויר 

 ְבִהבּור ָברּור ְוָהגּון

 

 ?"ַמה ִנְשַמע"ַהשֹוֲאִלים 

 "ַמה ִנְשַמץ:"ִמְתַכְּוִנים ְבֶעֶצם לְ 

 

 ַהּמּוֵזיאֹון ַהְּיהּוִדי ִמְתַהֵלְך ִעִּמי

 ְבִהְתַהְלִכי ְבַאְרִציְבִטּיּוִלי ּו
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 0//5     (///ה) ,ּוִקים עֹוִלים ָעֵלינּו ְבכֹוֶשר ְשִרידּוָתם'ג-

 ,ְוצֹוְדִקים ַהַּמְדָעִנים ַהטֹוֲעִנים

 ...ֶשְלַזן ִקּיּוָמם ִיְתרֹון ַעל ְבֵני ָאָדם

 ִמְבעֹוד ַלְיָלה ֲאִני ְמַרֵסס ְבִמְטָבִחי: עּוְבָדה

 , ֹוָצא ְלִזנּוָקם ָהֶאְפָשִריְנקּודֹות מ

 ,ּוְלֵעת ֹבֶקר ְבשֹוְפִתי ֶאת קּוְמקּוִמי

 ֵהם חֹוְזִרים ּוְמִגיִחים ּומֹוִכיִחים ִלי 

 ּוְבעֹוְמָדם ָכְך ַבֵלילֹות ּוַבָּיִמים, ֶאת כֹוֶשר ֲעִמיָדָתם

 ,ֵהם ִכְמדּוֶמה ְמַהְתִלים ִבי ּוָבִרסּוִסים ַהַּמְרִעיִלים

 ,ִזים ְבַדְרֵכי ֲעַקְלָקלֹות ֵמחֹוִרים ִלְסָדִקיםֶנְחפָ 

 ַמֲעִדיִפים ּוְמַחְבִבים ,ֵמֲאחֹוֵרי ַתנּוִרים ּוִמְשָארֹות

 , ְבִייחּוד ֶאת ִמְשַטח ַהַשִיש ֶשִּמַתַחת ַלִּמיְקרוֹ 

 ,ִמְתַפְזִרים ּוִמְתַכְנִסים, ָשם ֵהם ִמְתַחְּמִמים

 ,ם אֹו ְבֵמרּוץ ְשִליִחיםְבִהְתַגְנבּות ִיִחיִדי

 :ְוֶאת ֵישּוָתם ַהִנְצִחית ִבְשָמם ַמְצִהיִרים

JEW-KIM –  ֲאַנְחנּו ! 

 ,ִמְתמֹוְדִדים ְכמֹו ַהְּיהּוִדים,שֹוְרִדים,נֹוְדִדים

 , ַחִּיים ְוַקָּיִמים ַעל ַאָפם ַוֲחָמָתם ֶשל ַהַּמְרִעיִלים

 , ַהְרסּונּוּוְלאֹוֶרְך ָיִמים ַסֵּמי ָהֶאֶרס ֹלא יַ 

 ,ֹלא ַיְצִמיתּו ְוֹלא ַיְכִחידּו ֶאת ִקּיּוֵמנּו

 , שּום ַבְקבּוִקים ֹלא ִיְכְלאֹו ֶאת גֹוָרֵלנּו

 ,ִכי ֹלא ִדינֹוַזאּוִרים ָאנּו ֶאָלא ְקַטֵני ָאֶרץ

 ִמְתַעְצִמים ְוהֹוְלִכים , ָפִרים ְוָרִבים

 ַהל ַהַּמָקִקיםְוָכל ַהַסִּמים ֵיָהְפכּו ָלנּו ּוְלָכל קְ 

 :    ְלַסִּמים ַחִּיים ּוְלִתְפֶאֶרת ָכל ַהִנְשָרִדים

 …ּוִקים ְלעֹוָלִמים'ָברּוְך ֶשְבָרָאנּו ג
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 ,ְבֵמרּוץ ַהְזָמן ָלַמְדִתי ִלְבחֹור ַבַּמְסלּול ַהָנכֹון-

 ,ֲאָבל ֹלא ִהְתַמְדִתי ָלרּוץ בֹו ְלֶהיֵשִגים

 ,ִלְשאֹוף ֲאִויר, ָלנּוַח ִקְמָעא, ָעַמְדִתי ָלפּוש

 ,ְוָאז ָחְלפּו ַעל ָפַני ָכל ָהָרִצים ָהֲאֵחִרים

 ִנְפַנְפִתי ָלֶהם ְבֵמיַטב ָהִאחּוִלים ְלָשלֹום

 ...ְוֵאין ֵעיִני ָצָרה ָבֶהם ִמֹכל ָוכֹול

 

 ,ֵאיִני אּוָמן ְבִתקּון ְשָבִרים

 ,ֶאת ִשְבֵרי ְלָבִבי –ְבקֹוִשי 

 ן ֶשֹּלא אּוַמְנִתיָכל ֶשכֵ 

 ְלַתֵקן ִשְבֵרי עֹוָלִמי

 

 יםַלְקָטה ְבבּוְסַתן ַהּיֹוְצִר אֲ 

 ,ִשיִרים-ִשֳבֵלי ַדַעת ּוִפְרֵחי

 ַוֲאִני כֹוֵתב ִמְפֵני ֶשֲאִני מּוְכָרח

 ֲאָבל ֹלא ְבֶהְכַרח ַהכֹול מּוְצָלח

 

 –ֲאִני טֹוֶעה ַוֲאִני תֹוֶהה 

 ?קֹוֶרה ַמדּוַע ַדְוָקא ִלי ֶזה

 ְלִפיָכְך ְלִפי מֹוַרְשִתי ַזַכאי ֲאִני

 ְלָפֵרש ְבִשְבִעים ָפִנים ֶאת ְזהּוִתי

 

 ,ְבִקְברֹות ַהַתֲאָוה ְקבּוִרים ַהַּמֲאַוִּיים

 ,ּוִמֵדי ַפַעם ֵהם זֹוִכים ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים

- ְבֶנָהַמת ִלִבי ֶאְשַמע ַגם קֹול ֹלא ָכל ָכְך ְצָדִדי 

 ַאל ִתְתֵנהּו ְלַהְשִמיַע ֵהיֶפְך ֶחְפִצי, ֵאִלי, הֲאהָ 

 

 ַנְפִשי ִמְתַרֶקֶמת ָהגּוִתי-ְבקּוְנִכַּית

 ְשִניָנה ִמְשַתֶקֶפת ַהְפִניָנה-ּוְבֹבַהק

 ִסְתֵרי ְדמּוִתי-ְבִקְפֵלי

 קֹוֶרֶנת ְוֵכָהה, ִחֶּוֶרת ְוֵלָאה
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 ֶאְגַמע ִלְרָוָיה ִמַכף ַהַחִּיים

 ָהְרפּוָאה ְלָכל ַהַתְחלּוִאיםִכי ִהיא 

ָשִמים אֹו ַסֵּמי ַהַתְרֵעָלה -ֲאָבל ַהֲחלֹומֹות   ַכֵּינֹות ַהְמבֻּ

 ַבָלָהה-נֹוְסִכים ָבנּו ֶעְדַנת ַמְרֵגָעה אֹו ֶחְזיֹונֹות

 

 

 ,ְוָאנּו ַהַשְחָקִנים -ָהעֹוָלם ָבָמה 

 ְוָאנּו מֹוִדים ְבִקיָדה -ָהעֹוָלם ִחיָדה 

 

 

 ,ְכמֹו ָהַרִבים ָהֲאֵחִרים, חֹוִרין-ם ֲאִני ֶבןגַ 

 ְוכָֻּלנּו קֹוְדִחים ָבֲאָדָמה חֹוִרים ַלֲחָלִלים

 

 

 ,ָכל ַהְנָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָּים

 ַוֲאִני ַהֶפֶלג ַהָקָטן זֹוֵרם ְלַבד ְוֹלא ִנְכָלל ַבְכָלל
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 5//5     (/0/ו) ,ְלרֹוְחָבּהְלִהְתַהֵלְך ָבָאֶרץ ְלאֹוְרָכּה ּו-

 ,ע ַבָגִליל ּוִבְרחֹובֹות ַהִביָרה"ְבֶישַ 

 ְו ָל ַד ַע ת  ֶשְבָכל ֶרַגע ַמְלַאְך ַחָבָלה

 ,ִמְתַנֵכל ְלָך ְלהֹוְרֶגָך, אֹוֵרב ְלַנְפְשָך

 ֶשְבָכל ָמקֹום ַאָתה ָעלּול ְלִהְתפֹוֵצץ

-  - -ש אֹו ְיִרי ּומֹוקֵ ,יַהאד ִמְתַאֵבד'ִעם גִ 

 !ַמה נֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶזה

 ,ַוֲאִני ַמְמִשיְך ְלִהְתַהֵלְך ְלִאִטי

 ,ְלַבִדי אֹו ִעם ְבִני ֵביִתי, ְלִאִטי ְּולחֹוְפִזי

 ,ַוֲאִני   י ֹו ֵד ַע  ֶאת ַהָצפּוי ִלי

- ִכי הּוְזַהְרִתי ִמַקְדַמת ְדָנא 

 ,ַעל ִשְנַאת ַהִּיְשְמֵעאִלי

 ,ת ָהֲאדֹוִמיַעל ִנְקמַ 

 ַעל ִנְכֵלי ֶצֱאָצֵאי ָהֲעָמֵלִקי

 ִמי"ַעל ַחַטאת ָהִאְרגּון ָהאּו

 ,ַעל ִרְשעּות ַהצֹוֵרר ָהֵאירֹוִפי

 ,ַעל ְצִביעּות ַהּמּוָסר ַהנֹוְצִרי

 ,ֵכ ַאְמִשיְך ְלִהְתַהֵלְך ְבַאְרִצי"ְוַאַעִפי

 –ִכי יֹוֵדַע ָאנֹוִכי ַמִהי ִצְדַקת ִקּיּוִמי 

 ם ֶשֲאִני ָחש ַעל ְבָשִרי ֶאת גֹוָרִליעִ 

 ,"ְבָדַמִייך ֲחִיי"ַהָצפּוי ִלי ְבנֹוַסח  

 ,אּוַלי ְבֵעת כֹוְתִבי -ַהכֹול ֵאְפָשִרי 

 ,אֹו ְבעֹוִדי ִמְתַהֵלך ְבִכְכרֹות שּוִקי

ַטש ְלֶמְחָצה ִלְשִליש ְוִלְרִביעַ   ,אּוַלי ֲארֻּ

 ִנְתֵזי ְבָרִגים ּוַמְסֵמִריםאּוַלי ֲאנַֻּקב ִכְכָבָרה  בְ 

 ,ּוְשִליֵחי ֱאמּוַני יּוְזָעקּו ְלַלֵקט ֶאת ַעְצמֹוַתי

 ְלטֹוְמָנם ְבַהר ְמנּוחֹות  ְבֶטֶרם בֹוִאי

 ,ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַנֲחָלה

 ,ַחָּיַלי ּוָמִגיַני, ְוֶאת קֹוְרְבנֹות ַאַחי ְוֵרַעי

 ְלֵעת  ֶח ְב ִל י  ּוְמצּוָקִתי

 ...ִיַלּוּו ְבִטְקֵסי ְשָרד ּוְשָרָרה ְלַהר ִצְבאֹות ֲהרּוַגי

 ָמה חֹוֵשב ּוַמה ָצִריְך ַלְחשֹוב ָאָדם ַהּיֹוֵדעַ 

 ?ֶשהּוא ָצפּוי ְלָכל ֶפַגע ְבָכל ֶרַגע

 ַמה ַּמְרִגיש ּוַמה ָצִריְך ְלַהְרִגיש ָאָדם ַהּיֹוֵדעַ 

 ,ד ְבִעָקר ָהִעָקִריםֶשַחָּייו ְספּוִרים ְוָעָליו ְלִהְתַמקֵ 

 ?ַבָּיָקר ּוֶבָחשּוב ְביֹוֵתר ַבַחִּיים ַהְשאּוִלים
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 ///5     (5//ו) –" ַה ְפ ָר ָד ה"ְמַדְבִרים ַהּיֹום ַעל  -

 ?ַמה ַּמְשָמָעה ֶשל ַהְפָרָדה ְלִדיִדי

 ,זֹו ֲחִציָצה ֵביִני ְלֵבין ַהְסָפִרים

 ,יםֵביִני ְלֵבין ָהֵרִעים ַהטֹובִ 

 , ַהְּיִדיִדים ַהֶנֱאָמִנים ִמֶשְכָבר ַהָּיִמים

 ,ַהִנָצִבים מּוִלי ַעל ַהַּמָדִפים

 ...ְמבּוָיִשים ְוִנְכָלִמים ֵמחֹוֶסר ַמָגִעים

- ְסָפִרים ֶשלא ַמְרִבים ְלַמְשֵמש ָבֶהם 

 , ַתְלמּוִדים ּוִמְדָרִשים,ְלָמָשל ִמְשָניֹות

-  ִסְפֵרי ָהגּות ְוִסְפרּות

 ָכל ֵאֶלה ִנְדֲחקּו ְלֶקֶרן ָזִוית

 ,ִמְפִליָשָתם ֶשל ֲאַסְפסּוֵפי ִעתֹוִנים ַוֲעלֹוִנים

 ... ַהְמִסיִחים ֶאת ַהַדַעת ִמְקִריָאה ְוִעּיּוִנים

 ּוְלָכל ֵאֶלה ַהְמִסיִחים ְוַהְמִסיִתים 

 , נֹוָסִפים ַגם ִשדּוִרים ּוִבדּוִרים

 ,ל סּוֵגי ַהְצָבִעיםִפתּוֵיי ְסָרִטים ְבכָ 

 ֶשְבִתְחכּוֵמי ִפְרסּוִמים , ַגְזָלֵני ְזַמִני ָהַאִליִמים

 , ֵהם ְמַשְּמִשים ְשִליֵחי ַהִסיְטָרא ַאְחָרא

 , ְלַהְקהֹות חּוִשים ַבֲהָצגֹות ְמאּוסֹות, ְלַהְכִשיל ְיָצִרים

 ְלַהְסִעיר ְרָגשֹות ְבַפֲעלּוֵלי ֲעַבְרָיִנים 

 ,ַלֲחשֹוף ֶאת ָכל ַהכעּוִרים, ִמין ְוסֹוֵטי

 ,ְלִהְתגֹוֵלל ְבַאְשַפתֹות ַהַתֲאוֹות 

 ִלְטבֹול ְבִמְקֵוי ַהְסִחי ִבְמבֹואֹות ַהָקלֹון

 ...ֶשל ְמנָֻּּוֵני ַתְרבּות ְושֹוֲחֵרי ֶבַצע ּוְפָשִעים

 

  -ַה ְפ ָר ָד ה  ְברּוָכה ָכֹזאת ֲאִני  ְמַחְּיָבּה 

 ,ַנֵתק  ִמְשִליֵחי ַהָשָטן ַהַּמִדיִחיםְלִהתְ 

 ְלַרצֹות ּוְלַפֵּיס, ַלֲחזֹור ּוְלִהְתַאֵחד

 ,ְסָפִרים ִנָדִחים ַוֲעזּוִבים ּוְנטּוִשים

 ּוְלִפיָכְך ַעל ַסף ַהָשָנה ַהֲחָדָשה  אֹוַמר 

 :ב "ֶאת ַהְיִהי ָרצֹון ֶשִלי ְבנֹוְטִריקֹון  ַתְשסַ 

 ,ָרָכהבְ י  ְִפרֵ ס ְַנת שֵחל תָ 

 ,ָטָלהבַ פּוֵקי סִ ַנת שְ ְכֶלה תִ 

 ַאְקָרִניםבָ אּוב סִ דּוֵרי שִ ְסגֹור תִ 

 ... ֵמיָטָבםבְ ָפִרים סְ ּוב שֲעִדיף תַ 
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הִנְשַתנ ַמה    

ַהְזַמִנים ִמְשַתִנים ּוְמֵלִאים ,ַח ַבֶנֶפשַהָתא ִמְתַחֵלף ַבגּוף  ּוַמַצב ָהרּו !ֵאין ְלָך ָדָבר ֶשֵאינֹו ִמְשַתֶנה ! ַהכֹול ִמְשַתֶנה

ֲהלֹוא ְבָכל ֶרַגע ְּוְבָכל ַמָצב ,ְוַגם ֶאת ַהֲחלֹומֹות ְמַפְעְנִחים ְבשֹוִני,ֲהלֹוא ַגם ֶאת ַהִזְכרֹונֹות  זֹוְכִרים ְבשֹוִני,ִחדּוִשים

ָדִשים, ֹנוֵשם ּוֵמת, צֹוֵמַח ְודֹוֵמםּוַבַּמָצִבים ַהִּמְשַתִנים ֲאִני ַחי וְ ,ְמִגיִבים ְבשֹוִני , ָכְך ְלָמָשל,ּוִמְתעֹוֵרר ְלַחִּיים ְמחֻּ

ָבן ְלֹלא שֹוִני ְכֶשֲאִני דֹוֵמם ְוֹלא ַחי דֹוֶמה ֲאִני , ַמְצִמיַח ִמֵלב ָהֶאֶבן ְירֹוֶקת ֵאזֹוב, ִנְבָקע, ֶאָלא ִנְסָדק,ְכִמי ֶשֵאיֶננּו ְמאֻּ

נֹוֵטש ְפָקעֹות ,ַמֲחִליף ָשָרִשים, ַגם ֲאִני ַמִשיר ָעִלים, ּוְכֶשֲאִני דֹוֶמה ְלִמי ּוְלַמה ֶשצֹוֵמחַ  ,מֹוִניאֹו חֹוֵשף ְיצּור ַקדְ 

ֶשָעָשִני ַעל ְמָנת , מֹוֶדה ְלֵאל ַחי, ְוָלֵכן ֲאִני  ַהַחי,ַמְגִביַּה ַכְברֹוש אֹו ָקֵמל ְונֹוֵבל ַעד ְבאֹוש, ּוַמְצִמיַח ֲחָדשֹות

, ְלַרְגִלי ֶשָבֵצָקה ְוֶאְנַעל ִמְנָעִלים ֲחָדִשים, ּוְלִפיָכְך ַאֲחִליף ִשְמלֹוַתי,אֹו ַחי ּוְמַדֵבר, ִאם ְבתֹור דֹוֵמם ְוצֹוֵמחַ ,ִהְשַתנֹותלְ 

אֹו ִבְלָבָנה , ָפה ְשחֹוָרה ִבְסרּוָגהַאֲחִליף ְלֵסירּוִגין כִ , ָאִמיר ֵדעֹות ּוַמֲעִשים ְבִהְשַתנֹות ָהִעִתים, ֲאַשֶנה אֹוְרחֹות ַחִּיים

ּוִבְמקֹום ַאְבֵנט ,ִכי ֲעִדיִפים ְבֵעיַני ַהִּמְכָנַסִים ַהְקָצִרים ּוְגִליָמה ְשחֹוָרה ָאִסיר ְבחֹוְרִשי ַלְבָקִרים,  ְכִמְשַנת ֲחִסיִדים

 ְוַלֶשֶמש ַלְחדֹור ּוְלַהְשִחים עֹור ָלָבן ְבִשזּוף   ֹות ֹראש ְוגּוף ָכבּושַאִניַח ָלרּוַח ְלַבֵדר ַמְחְלפ ּוִמְגַבַעת ּוִמְצֶנֶפת ַתְרבּוש

ְוַכֶדֶשא ִנְמַשְלִתי ִלְהיֹות מֹוִריק , בֹוֵסר ּופֹוֶרה, ּוַמִשיר ַפַעם ִלְהיֹות ְכמֹו ֵעץ ַהָשֶדה עֹוֶטה -ִכי אֹוֵהב ֲאִני ְלִהְשַתנֹות 

-ּוְכַחַּית,ּוְכמֹו ֲחָרק ֲאַני עֹוֵקץ ּובֹוֵרחַ , ִמְתַעֵלס ָברּוַח ּוְמַקֵנן ְבֹראש ַצֶּמֶרת,ֹור ֲהֵריִני דֹוֶאה ְוצֹוֵנחַ ּוְכֶשֲאִני ִצפ,ּומֹוִביש

ָתף לַ ,ְוָשרּוַע ָלנּוחַ ,ּוְמָגֵרם,עֹוֵרף ּופֹוֵהק,ּוְמַזֵנק ּוְמַשֵסף,ְואֹוֵרב,ְוצֹוֵהל,שֹוֵעט ָבר פֹוֵעל , ִּמְכֶוֶרתּוִבְקַהל ָאָדם ֲאִני שֻּ

ַבַעת, ָכֶאֶבן ַהדֹוֶמֶמת,ִכי ָהִעָקר ֹלא ִלְהיֹות ַכַּמֶצֶבת, ְוִנְפָטר ְלֹלא תֹוֶחֶלת, חֹוֵבר ּופֹוֵרש, ּוְמָשֵרת גֹוֵמל ּומֹוֵעל , ַהְמקֻּ

ֶשֵאיָנּה ַמַבַעת , ֶשֵאיָנּה נֹוֶטֶפת,ֶאֶבן אֹוֶטֶמתֹלא ֶאְהֶיה כְ ?ַשָלָמה ֶאְהֶיה ָכֶאֶבן ֶשֵאיָנּה ִמְתַחְלֶחֶלת,ֶשֵאיָנּה ִמְתפֹוֶרֶרת

ּוְפָעִמים ,ַכגּוש ַהְמגָֻּבב ֵמַעְפרֹות ַהַבְרֶזל,ְוִלְפָעִמים ָקֶשה ְונּוְקֶשה, ַרְך ּוָפִריְך ָכֲאָדָמה, ָאָדם ֲאִני...ּוַמֶקֶרת ַמִים ִמֶסַלע

ָדד, ַפַעם ָחֵרב,ם ְוַשְלֶשֶלת תֹוָלִעיםִנְבֵטי ְצָמִחי, ָכֶרֶגב ַהֵּמִכיל ַרֲחֵשי ַחִּיים ָלל, ַפַעם ְמשֻּ ָלל ּוַפַעם ְמדֻּ ָאָדם , ַפַעם ְמתֻּ

ָתְך, ָעִקיב, תֹוִכי ַיִציב,ֶשֵאינֹו ִמְקַשת ֶעֶשת , ֲאִני ּוְכָעָנן , ָכֶבה ְוָחרּוְך ְבעֹוֶצר ָיגֹון, דֹוֵלק ְבֵאש ְתשּוָקה ְוָחזֹון, ַאְך ַגם מֻּ

 ִמן ַהלּוחֹות ַהִנְשָבִרים ָלמּוד ֲאִני,ְוַכֶחֶרס ַהִנְשָבר ָדבּוק ְוָאחּוי ִמְמִכיתֹות ִקּיּום ֶשל ֶרֶצף ְושֹוִני, ָאָבק ֶנֱעָרם ּופֹוֵרחַ ּוכְ 

ַעל ַמֶצֶבת -ִיים ּוֵפרּוִשים ְוַהדֹורֹות מֹוִסיִפים ִרֵבִעים ַוֲחִמיִשים ַעד ֵאין סֹוף ִשנּו,ְשִנִּיים ּוְשִליִשים,ִכי ֵיש ַתֲחִליִפים

 !ְיִחי ַהִנָסיֹון ְוַהִנָשיֹון , ָהְלָאה ַהִקָבעֹון:ָהָאָדם ֵיָחֵרת ְלעֹוָלִמים
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לֹו ְלִפְרֵקי ְיָתהִשְגָרה ְצמּוָדה הָ ,"אֹוַרח ַחִּיים"ֶשִבְזַמִנים ָעָברּו ָהָיה ַלְּיהּוִדי ?ַמה ִנְשַתָנה ַהְזָמן ַהֶזה ִמְזַמִנים ֶשָעְברּו

ְלִשיחֹות ,ְלִשנּון ֲהָלכֹות, י ְותֹוְספֹות"ְלִעּיּון ְבַרשִ , ְלִלּמּוד ִמְשָניֹות ְוַדֵפי ְגָמָרא, ַלֲאִמיַרת ְתִהִלים,ִשעּוִרים

ֶּוה כָ ,ְלתֹוְכחֹות מּוָסר ּוְדָרשֹות,ַמִגיִדים ל ְיהּוִדי ְלַהְקִדיש ִעִתים ָחֵרד ָהָיה ְלַהְשִלים ְלָפחֹות ִמְכַסת חֹוָבה ַכְמצֻּ

יְוִשיַרת ְתִהִלים ִמְזַדֶּמֶרת ִמפִ ,ַוֲעֶקֶרת ַהַבִית ֹלא ָימּוש ַהִסדּור ֵמֵעיֶניהָ "...ֹחק ְלִיְשָרֵאל"וְ " ֵעין ַיֲעֹקב"ְלָפחֹות בְ ,ַלתֹוָרה

 ו,סּוִקים ְכִמְרָשִמים ְבדּוִקים ְלֶרַוח ַוֲהָצָלה ֵמעֹוִני ּוַמֲחָלהִלְדֹבק ַבפְ , ֶשֹּלא ְלַהְשִמיט אֹות אֹו ִמָלה,ְבַלַחש ּוִבְנִעיָמה

שּוב ֵאין ֲארֹון ,ְברֹוב ָאָדם ּוְברֹוב ַהְזָמן, ְברֹוב ָמקֹום -ְוַהּיֹום ,  ְשָפֶתיָה ְמַרֲחשֹות ְבָרָכה ְוִשנּון ְתִפָלה ְלֶצֱאָצֶאיהָ 

ָשה,הּוִדיַהְסָפִרים תֹוֵפס ִעְנָין ְבֵבית ַהּיְ  ַבִית ֶשל , ַבִית ֶשֵאינֹו ַאְכַסְנָיהְלִבָטחֹון ְוֱאמּוָנה, ֲחַסר ַשְלָוה, ְוַהַבִית ְנטּול ְקדֻּ

ּוִמְשפֶשֵאיָנּה חֹוֶפֶפת ַעל ָטֳהַרת ַחֵּיי ֹאֶשר ,ֲאֵויָרה ָזָרה

, ְוַהְּיָלִדיםְוהּוא ְוָהִאָשה, ְוַהְצָלָחה ִמים ּוְבפתּוִיים ֶשל ַמָזלִכי ַהֶגֶבר ָרץ ְלִהּמּוֵרי ָשְוא ֶשל לֹוטֹו ְוטֹוטֹו ְוִנְתֶלה ְבִפְרסּו

ָתִפים ְלִנחּוֵשי ִמְסָפִרים ְותֹוְצאֹות ִמְשָחִקים ְוִלְפָעִמים ִמְשַתַעְשִעים ְבֶנָחַמת ִתְקָוה ִלְזכֹות ,  ַַחד ִעם ָהאֹוְרִחים שֻּ

ָגִנים ִמָסִביב לְ ְוַחֵּיי ַהבַ ,ְבֹעֶשר ַקל ֶשַבַקִלים ְלַחן ָערּוְך"ִית שּוב ֵאיָנם ְמעֻּ ֶאָלא ְלַמְטַעִּמים ֶשל ָתְכִנּיֹות ִבדּור " שֻּ

ִמְתַאְּמִנים , ַכְקַטִנים ְוַכְגדֹוִליםְבִמְשָחֵקי ַמְחֵשב, ְוִעם ָכל ַהְנָעִרים ִנְסָחִפים ּוְשטּוִפים כָֻּלם, ּוְסָדרֹות ֶשל ַמַעְרכֹוִנים

, ֶהֶרג- ְלֹוְמִדים ִפְרֵקי ִהְתַמחּות ְבַמֲעֵשי  ַָלִמים ְוַגָנִבים ְושֹוְדִדים ְורֹוְצִחים ְוַאָנִסים ּוְשָאר ְמַחְבִלים  ַתְכִסיֵסיבְ 

ֵהם , ת ְבַשֲערּוִרּיֹות נֹוְכִליםַהְלכּודוֹ , ּוְבִנצּוֵחי ְכנּוְפיֹות, חֹוִזים ּוְמַיְשִמים ִהְשתֹוְללּות ִבְריֹוִנים, ִבְדִקירֹות ַסִכיִנים

ִבְבֵני , בִּמְתַנְגִדים, ָשם ֵהם פֹוְרִקים ֶאת ְיִהירּות ַגְברּוָתם ַבשֹוִנים, יֹוְזִמים ִתְגרֹות ְבָבֵתי ַמְרֵזַח ּומֹוֲעדֹוִנים

 , ְלמֹוָפֵעי ֶעְרָוה,ִרְשתֹות ַהַנֲאפּוִפיםִלְגִליָשה בְ , ּוְלַהְסָעַרת ִיְצָרם ֵהם ִנְצָרִכים ִלְמאּורֹות ַסִּמים, ַתֲחרּוָתם

ָגִרים ְטִטים ִעם ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים בַרֲחִשים ְמֹזָהִמים אֹו ְבִקלּוִחים נֹוֲאִלים ֶשל עֹוְגִבים 'ְמצַ , ִנאּוֵפי ְקִטיִנים ּוְמבֻּ

ֶשֹּלא ְלַוֵתר ַעל ִשיחֹות , ֶשֹּלא ְלַהְפִסיד ְתִפָלה, ִמיץ ְבָרָכהְוָהִאָשה ֶשָהְיָתה ַפַעם ְמַדְקֶדֶקת ֶשֹּלא ְלַהחֲ ...ְורֹוַמְנִטיִקים

אֹו ,    ֶֶרק ַבִסְדָרה ֶשל רֹוַמן ְמָשְרתֹות ֶשֹּלא ְלַהֲחִמיץ, ְשקּוָדה ַכּיֹום ֶשֹּלא ְלַהֲחִמיץ ָתְכִנית ְתֵפָלה, מּוָסר ְוִחנּוְך

ְכָנן , ְבִריאּות ְוִזְקָנה, ְפָנהִשיחֹות ַרְדיֹו ְבִעְנְיֵני ְרִכילּות ְואוֹ  ְוַכָּמה ִהיא ֲחֵרָדה ִלְבֹדק מֵראִשית ַהָשבּוַע ָכל ֶשתֻּ

, ַסֵּמן ְתַסֵּמן ִבְדֵבקּות ְמדּוְקֶדֶקת ְבָכל יֹום ּוְבָכל ָשָעה ָמה ָראּוי ִלְצִפָּיה אֹו ְלַהֲאָזָנה, ְבִשדּוֵרי ָהַרְדיֹו ְוַהֶטֶלִויְזָיה

 ְלַהִנִציַח ֲעִלילֹות ַאֲהָבה ְוִשיָחה ְבנֹוְשֵאי ַמָדע , ת ַהַהְקָלָטה פֹוֲעלֹות ְבֶמֶשְך ַהְּיָמָמהּוַמַעְרכוֹ 

 יְוֵשִדים ּוְשָאר ִתְקשּוִר ְכֶהֶבל ִפיֶהם ֶשל ַמֲאִמיִנים ְבֹכחֹות ַנֲעָלִמים ֶשל רּוחֹות , ְוֶשְלַמְעָלה ִמָכל ַמָדע 

 ?ַמה ִנְשַתָנה

ֶשֵאיָנם ִמְסַתְפִקים ְבִדבּוִרים ֶאָלא ַמְגִשיִמים , חֹוִזים ְוהֹוִגים ְוַאְנֵשי ַמֲעֶשה, ּו ְזַמִנים ֶשָהיּו ָלנּו ַמְתֵוי ְדָרִכיםֶשָהי

ֶנֶפש ַעל ַטַעם  ֶשל ְמִסירּות, ֶשָהיּו ְזַמִנים ֶשל ַאְחַות חֹוְלִמים ְולֹוֲחִמים. ֲהָלָכה ְלַמֲעֶשה ֶאת ַהָנֶאה ֶשֵהם דֹוְרִשים

, ַגם ְכֶשַהַחִּיים ָהיּו ֵדי ָקִשים, ֶשָהיּו ְזַמִנים ֶשֲעֵליֶהם ָאנּו ִמְתַרְפִקים, ֶשֹּלא ָנְבָקה ָהרּוַח ִבְמצּוַקת ָהֵאירּוִעים, ַחִּיים

 .. ַוֲחֵסִרים ָכל ַהּמֹוָתרֹות ֶשְמַסְפִקים ָלנּו ַהְזַמִנים ַהֲחָדִשים
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 /5/0(     //ו – 0//ה) ,ַהְבָרִגים ֶשִחַלְצנּו ִמגּופֹות ַהִּמְתפֹוְצִצים
 

 ,ְבָרִגים ֶשִרְטשּו ְוִרְסקּו ִתינֹוקֹות ִויָלִדים
 ְנַחֵבר ְוַנְבִריג ְבִרְקַמת ַהִבְנָין ֶשִצּוּו ָלנּו 

 :ַמֶשהּו ְבנֹוַסח ְקדּוִמים, ִגיםַהְפצּוִעים ְוַהֲהרּו
 ,ִשְקִמים גָֻּדעּו ַוֲאָרִזים ַנֲחִליף

 ,ְוָאנּו ִנַטע ְוִנְבֶנה,ֵהָּמה ִיְתשּו ְוִיְתצּו
 ,ֵהָּמה ְיַבְקשּו ְלַהְכִריֵענּו ְוָאנּו ָנקּום ְוִנְתעֹוָדד

 , ְועֹוד ַמֶשהּו ֶשֹּלא ִמְכָבר ַהָּיִמים
 , ִמיֵמי ִמְגָדל ְוחֹוָמה, ֲחלּוִצים נֹוַסח ָשגּור ְבִפי

 ַמֲעֶנה-ְתגּוַבת,ִמיֵמי עֹוז ּוְגבּוָרה ֶשל ִצּיֹונּות ְטהֹוָרה
 ,שּוֵקייִרי ּוְמֵרָעיו,יְלֶדה'גִ -ַאבּו,ְלפֹוְרֵעי חּוֵסייִני

 ,ים ְוַשאִהיִדים'נֹוַסח ֲעִמיָדה ֶשֹּלא ַשח ֵמֵאיֵמי ַחגִ 
 ּוְבכֹוחֹות ְנחּוָשה,ִמים"ְואּוֶשֹּלא ָנמֹוג ִמַלַחץ ַעִּמים 

 ּוְרצֹון ַבְרֶזל ֹלא ַחת ֶאָלא ִסֵכל ְגֵזירֹות ְסָפִרים ְלָבִנים
 ִכי ָיַדְענּו ָאז ֵאיך ְמַחְבִרים, ּוְסִגיַרת ְשָעִרים ַלְפִליִטים

 ,ֵאיְך ְמַנְצִלים ַמְסֵמִרים ְנטּוִשים ְלַקֵבץ ְפזּוִרים,ְבָרִגים
 , ַלְחתֹור ֶנֶגד ַהְמָגְרִשים, ְלַהְכִשיר ְמִגיִנים, יִליםְלַגֵּיס ַמְעפִ 

 , ְבַחְבֵלי ְבשֹור ְוָלִכיש,ְלַהִציב חֹומֹות ָמֵגן ַבֲחִניָתה
 ,ֵשיֹות ִנָדִחים, ְלָהִעיז ַאְרָצה ִמְקֶנה ֹצאן ַעֵּמנּו

 ,ַמְעִפיֵלי ֳאִני ְוהֹוְלֵכי ֶרֶגל ִמִּמְדָבִרּיֹות חֹוִלי
 ... ְוכּוִלי ְוכּוִלי, ַתְרבּות,ְלַהֲחיֹות ָשָפה,ַח ִשְממֹות ֶנֶגבְלַהְפִרי

 ,ִכי ְלַמְנִהיֵגי ַהִּישּוב ְוַהֲהָגָנה ּוַמְחָתרֹות ָהאֹוִני
ָבִרים , ְבאֹוָתם ַהָּיִמים ֹלא ִנְתרֹוְפפּו ַהְבָרִגים  ְוכָֻּלנּו ָהִיינּו ְמחֻּ

 ...ֵדי קֹוְרְבנֹות ַהִכְבָשִניםְלִתְקוֹות ּוַמְשאֹות ֶנֶפש ֶשל ְשִרי
 ַמְסֵמִרים ּוְבָרִגים ֶשָתְקעּו ַהְמַפְגִעים ְבַטף ְוָנִשים

 ,ִשְּמשּו ָלנּו ְלַיֵצב ַפחֹוִנים ּוְצִריִפים ְוָקָרָוִנים
 ,ֲאָבִנים ֶשִּידּו ָבנּו ְלַשֵתק ְתנּוָעה ַבְדָרִכים

ְטְמנּו ְלָיֵרא ּוְלָירֵ   ,ש ִמְתַנֲחִליםִמְטָעִנים ֶשהֻּ
 מֹוְקִשים ּוַפָגִזים ֶשנֹוֲעדּו, ְצרֹורֹות ּוְפָצצֹות

 , ְלַהְכִחיד ִנְקָבִצים אֹו ְלָגְרָשם ְלֶאֶרץ מֹוָצָאם
ָזִקים ְוֵאיָתִנים    ִהַתְכנּו ְוָיַצְקנּו ִביסֹודֹות ְמחֻּ

 .יִריםְבַמֲאָחִזים ּוְבִמְפָעִלים ַאדִ , ְבִשכּוִנים, קֹומֹות-ְבַרֵבי
 ,ֵהָּמה  ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד, ֵהָּמה ִלְשִליָלה ְוָאנּו ְלִחּיּוב

 ְתגּוָבה ַאִדיָרה-ְוָאנּו ִבְתנּוַפת, ְלַהְשִמיד ְוַלֲהרֹוס
 ,ִלְקלֹוט ְוִליצֹור ְבֶטְכנֹולֹוְגָיה ּוַמָדע, ְלַיֵשב ּוְלַפֵתחַ 

 ְתַנֲחלּות ֶקַבעְבהִ   -ָכְך ֵהַשְבנּו ִשְבָעַתִיים ֶאל ֵחיָקם 
 ַמֲאָחז ְבָכל ֵתל ְוִגְבָעה ְוחֹוֶרש, ְבָכל ֲאַתר ֶשֵאַרע ִמְפָגע

ְמַאת ַהֶהֶרס" ֹטַהר ַהֶנֶשק"ָכֶזה ָהָיה , ֶשִשֵּמש ְלַמֲאָרב  ,נֹוַכח טֻּ
 ְלַשֵקם ּוְלַהְשִתית ֶאת ְיסֹוֵדי ַהִקּיּום ָבָאֶרץ ַהֹזאת 

 . ְבָרִגים ֶשִּמְקשּו ָלנּו ֶאת ַהַחִּייםְבֶעְזַרת ַהַּמְסֵמִרים ְוהַ 
ָטִשים  ָתִרים ְוַהְשסּוִעים ְוַהְמרֻּ  ִכי ָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶשְמַהְמבֻּ

 ,ִמְבִנים ֲחָדִשים, ְכמֹוֶרֶשת ִראשֹוִנים,ָיקּומּו ִלְתִחָּיה
 , ּוִמַדם ֲחָלִלים ְיַלְבְלבּו ַמָטִעים ְוַגִנים ּוִמְפָעִלים

 , ַאְנַדְרָטאֹות ַהִשקּום, ְלֵעִדיםֵאלּו ַהגַ 
 ,ֹלא ִכָכרֹות ַהְבִכָּיה ְוַהְדָלַקת ַהֵנרֹות

 ,ֹכַח ַהַּמַחץ ֹלא ְבִאפּוק ָהעֹוֶטה ָאְזַלת ָיד ֶשל מּוָבִסים 
ָזִרים –ְוָהִעָקר    ֹלא ִלְשכֹוַח  ְלַהְבִריג ִמן ַהְבָרִגים ַהְמפֻּ
 ַהְטעּוִנים ִחזּוִקים, ים ְדגּוִלים ּוְרפּוִפיםַכָּמה מֹוחֹות ֶשל ַמְנִהיגִ  
 ִיְהיּו ַהַּמְסֵמִרים ְנטּוִעים ְלִאחּוי ַהְקָרִעים. ְוִשפּוִצים ֶשל ִעּוּוִתים 
 ...  ְבִלָבם ּוְבמֹוַחם ֶשל ַהתֹוִעים ּוַמְתִעים אֹוָתנּו ְבַסֵּמי ַמְרֵפא ְשגּוִיים 
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 5/00(      – /0/ו)  ,חֹוִליםַבְקרּו ְבָבֵתי הַ 
 ,ַבְקרּו ַבַּמְחָלקֹות ַהִסעּוִדּיֹות ֶשל ָבֵתי ָאבֹות

 ,ַבְקרּו ְבֵבית ֶלִויְנְשֵטְיין
ְמָלִלים  ,ַבְקרּו ְבָבֵתי ַהַּמְחֶסה ְלַחְסֵרי ַבִית ְואֻּ

כֹות ְוִנְפְגֵעי ִמְשָפחֹות ֲהרּו  ,סֹותַבְקרּו ַבְּמעֹונֹות ְלָנִשים מֻּ
 ,ַבְקרּו ַבּמֹוָסדֹות ְלִשקּום ֲעַבְרָיִנים
 ,ַבְקרּו ַבּמֹוָסדֹות ִליָלִדים ְמַפְגִרים

 ,ִלְקִשיִשים ַגְלמּוִדים" ָבִתים מּוָגִנים"ַבְקרּו בְ 
 ,ַבְקרּו ְבָבֵתי ַאְלָמנֹות ִויתֹוִמים

 ,ַגִליםַבְקרּו ֶאת ִרְבבֹות ַהָנִכים ַעל ִכְסאֹות ַגלְ 
 ,ַבְקרּו ֶאת ַאְלֵפי פֹוְשֵטי ַהָּיד ִבְרחֹובֹות ֶהָעִרים

 ,ַבְקרּו ֶאת ָבֵתי ַהַתְמחּוי ְלַאְלֵפי ְרֵעִבים
 ,ַבְקרּו ֶאת ַהתֹוִרים ְוַהְדִחּיֹות ְלַאְלֵפי ִנתּוִחים

 ח"ַבְקרּו ֶאת ָהְרָבבֹות ַהִנְזָקִקים ְבָכל יֹום ְלֵשרּוֵתי קּופַ 
ְבָטִלים  ,ַבְקרּו ֶאת ֶרַבע ִמיְליֹון ָהּמֻּ

 ,ַבְקרּו ֶאת ַהְפָקִקים ָבעֹוְרִקים ַהָצִרים ֶשל ַהְדָרִכים
 ְוֹעֶשק ַהַּמְשַכְנָתאֹות,ַבְקרּו ֶאת ְתָנֵאי ַהדּיּור ָהֲעלּוִבים

 ,ַבְקרּו ֶאת ַצֲחַנת ָהֲאִויר ְוַהְרָעַלת ִגדּוֵלי ַהָּמזֹון
 ,ְקרּו ֶאת ֵסֶבל ָהאּוְכלּוִסים ַבִּמְשָרִדים ַהֶּמְמַשְלִתִּייםבַ  

 ,ְדָרִכים-ַבְקרּו ֶאת ַהִשעּוִרים ַהַּמְבִהיִלים ֶשל ְתאּונֹות
 ,ַבְקרּו ֶאת ַהִנְפָגִעים ִבְפעּולֹות ֶטרֹור ְוַחָבָלה ֶשל ָהֲעָרִבים

 ,ַהִנְגָרִמים ֵמחּוְלַשת ֶמְמָשִליםַבְקרּו ֶאת ַהְנָזִקים ְוַהֶּמְחָדִלים 
 ,ַבְקרּו ֶאת הֹוָנַאת ַהִצבּור ִבְתָכֵכי ַהפֹוִליִטיָקִאים

 ,ָרַמת ַהַחִּיים,ַהָשָכר,ַבְקרּו ֶאת ְמצּוַקת ַהַּמִים
 ,ַבְקרּו ֶאת ַפַער ַהָשָכר ֵבין ָהֲעִשירֹוִנים

 ,יםַבְקרּו ֶאת ִנצּול ָהעֹוְבִדים ַהָזִר 
 ,ַבְקרּו ֶאת חֹוֶסר ָהאֹוִנים ְבַמְשְבֵרי ִבָטחֹון ְוַכְלָכָלה

 ,ַבְקרּו ֶאת ַהשֹוְפִטים ַהְמֵקִלים ְבִדיֵני ֳעָנִשים
 ,ַבְקרּו ֶאת ָהַרָבִנים ַהִנְתָפִסים ְבַשֲערּוִרּיֹות ְכָסִפים

 ,ּוִעים ְבִסְכסּוִכים ִאיִשִּייםַבְקרּו ֶאת ָהִאיִשים ְבֵני ָדת ּוִמְפַלָגה ַהְנג
 ,ַבְקרּו ֶאת ִהְשַתלטּות ַהִּמְשָפחֹות ָהֲעִשירֹות ַעל ָהִעתֹוִנים

 , ַבְקרּו ֶאת ְצִביַרת ַהכֹוַח ִביֵדי ַהַשִליִטים ַעל ִתְקשֹוֶרת ְוִשדּוִרים
 ,ן ִצּיֹוִנים ּוְגאּוִליםַבְקרּו ֶאת ַהִנּוּון ָהִאיֵדיאֹולֹוִגי ְוִהְתרֹוְפפּות ֲחזוֹ 

 ,ַבְקרּו ֶאת ַסָכַנת ַהַּמִתיָרנּות ְוִהְתַגְברּות ַהֶפַשע ְוָהֲאִלימּות
 ,ַבְקרּו ֶאת ָהָמַרת ַהַּמְנִהיגּות ָבַעסָקנּות

-  - -ַבְקרּו ֶאת ִהְתַפְשטּות ַהִכעּור ְוַהִּמדֹות ַהְשִליִלּיֹות ַבְּיָחִסים 
 

 ?"ַהַחִּיים ַהטֹוִבים"ַאֶתם ְמשֹוְרִרים ַעל   -ל ֵאֶלה ְוַאֲחֵרי כָ 
 ?ַאֶתם אֹוְמִרים ֶשַהַחִּיים ַכָדִאִּיים  -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 
 ?ַאֶתם ַמֲאִמיִנים ֶשַהִתקּוִנים ֶאְפָשִרִּיים  -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 
 ?ִּמְתָיֲאִשיםַאֶתם עֹוד גֹוֲעִרים בַ   -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 
 ?ַאֶתם ַמְמִליִצים ְלִהְתַעֵלם ִמָכל ַהְקָשִיים  -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 
 ?"ָכְך ֵהם ַהַחִּיים:  "ַאֶתם ִמְתגֹוְנִנים  -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 
 ?ַאֶתם חֹוְמִקים ּוַמְמִשיִכים ְבֵאין ִפְתרֹוִנים  -ְוַאֲחֵרי ָכל ֵאֶלה 

 ?ַאֶתם חֹוְשִבים ֶשֶאְפָשר ְלִהְתַנֵחם ִבְפסּוִקים  -ֵאֶלה  ְוַאֲחֵרי ָכל
 ...יחד אתכם לכל הרוחות לדראון עולמים  -ואחרי כל אלה 
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 /5/0     (2//ה)   –? ַמה ִּיְקֶרה ִבְתִחַּית ַהֵּמִתים-

 ,ֹזאת ֵיִטיבּו ָלַדַעת ִמֶּמִני ַהֲחָכִמים ַהַּמֲאִמיִנים
 ?חּוֵמייִני ַוֲעָרַפאת,ִהיְטֶלר,ַגם ָהָמן? ַהִאם כָֻּלם ָיקּומּו

 ?ּוִמי ִמִרְשֵעי ִיְשָרֵאל ּופֹוְשֵעי ַהדֹורֹות ִיְזכּו ַלֲחִניָנה
 ?ִעם אֹו ְבִלי ַהְפרֹוֶטזֹות,ָיקּומּו ִעם אֹו ְבִלי ַהּמּוִמים

 ?ְבִנְפָרד אֹו ִעם ַהִּמְשָפחֹות? ְבִבְגֵדי חֹול אֹו ַשָבת
 ? ִבְתרּוָעה ְוקֹול שֹוָפר? ֱאַרע ַהַּמְהָפְךְוֵכיָצד יֶ 

 ? ְוֵאיֶזה ָמִשיַח ִיְתַקע ַבֲחצֹוְצרֹות ַהְבשֹוָרה
 ֲהִיְהֶיה ָמקֹום ְלָכל ְבֵני ַהדֹורֹות ָלשּוב ְוִלְחיֹות 

 אֹו ֶשָּמא ִיְתאֹוֵנן ֶגֶבר אֹו עֹוָלל? ִבְצִפיפּות ַיְחָדיו
 ְואּוַלי ֶזה ִבְכָלל ֹלא ָחזֹון ַלגּוִפים ?ִכי דֹוֲחִקים ֶאת ַרְגָליו

 , ֶאָלא ַרק ַלְנָשמֹות ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ֶכָחזֹון ְלדֹורֹות
 ֶאָלא ַרק ְלַפתֹות , ֶשֹּלא ָאמּור ִמָכל ָוֹכל ִלְהיֹות

 ָכל דֹור חֹוֵלף ֶשְבִגין ְתשּוָבה ּוַמֲעִשים טֹוִבים 
 ?ְמקֹום ָלמּות ִנְתַחֵלף ִלְחיֹותּובִ , ְנַבַלע ֶאת ַהָּמֶות

 ,"ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים"ַגם ֲאִני ְמָבֵרְך ְבָכל יֹום ֶאת 
 ,ֲאָבל ַהְרֵבה יֹוֵתר ִמָשלֹוש ְפָעִמים

 ִכי ֲאִני ָחש ֶאת ַהָּמֶות ֲעָשרֹות ְפָעִמים 
 ,ְוֶאת ְתִחַּית ַהֵּמִתים ֲחָדִשים ַלְבָקִרים

 !?ם ֹלא ֶהְעֵדר ַהִחּיּות ְוַטַעם ַהַחִּיים ִכי ַמהּו ַהָּמֶות אִ 
 ,ְשִקיָעה ַבֲהָבִלים, ַחֵּיי ְבֵהָמה,ַבָטָלה? ִכי ַמהּו ַהָּמֶות

ִכים  ,ָכל ָשָעה ֶשגֹוְזִלים ֶאת ְזַמני ְבתֹוִרים ֲארֻּ
 ,ָכל ֶרַגע ֶשַּמְטִריִדים אֹוִתי  ְלִבלּוִיים ְתֵפִלים

 ...ֹות ִבְסָרִטים ְמַשֲעֵמִמיםאֹו ְבִשדּוִלים  ִלְצפ
ָּמן ֶאְצִלי ַהָּמֶות ְבִרְגֵעי ַהִפהּוִקים  , ָכָכה ְמסֻּ

 ,ִבְצִניַחת כֹוחֹות ַהֶנֶפש ְבחֹוֶסר אֹוִנים
 ,ָכָכה ְבָכל ַהָשעֹות ָהָרעֹות ְוַהָקשֹות ֶשל ִדְכדּוִכים

 ,םְכֶשִתְקַצר ַהֶנֶפש ֵמרֹוב ַאְכָזבֹות ְוִתְסכּוִלי
 ֵמחֹוֶסר ִספּוק ְוַהְרָגַשת ַהְחָמָצה ּוִבְזבּוז ִזּמּוִנים

ָגִלים ְלַהֲעִניק ֲחָוַית ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא  ַהְמסֻּ
  - - -ִמָכל ַהִּמְרָבִצים ַהִקּיּוִמִּיים ָהְרדּוִדים 

 ,ִכי ַמהּו ַהָּמֶות ִאם ֹלא ֶפֶסק ְזָמן ַבַחִּיים ַהַּמְשָמעּוִתִּיים
 ,ַהְכָתִמים ַהְלָבִנים ַהְמַשְבִשים ֶאת ֲהָבַנת ַהְכתּוִבים ֵמֵעין

 ְוָלֵכן ֲאִני ַמֲאִמין ִבְתִחַּית ַהֵּמִתים ֹלא ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים
 ְכֵגאּות ַהַגִלים -ְבָכל ָשָעה ּוֵבין ַהְפָרִקים ,ֶאָלא ְבָכל יֹום

 ה ְוַהֲחַלְקָלָקה ַהְתֵפלָ , ִמן ַהֵשֶפל ְוָהְרִדידּות ַהֲחָלָקה
 ִלְקַראת ִהְתַעלּות ְוִהָנְשאּות ְברּוַח ְמרֹוִמים 

 , ֱאֵלי ִחדּוִשים ְבִשְפֵעי ְשָפִעים,ֱאֵלי אֹוָפִקים ּוֶמְרָחִבים
 ְיִציָרה ּוְדֵבקּות -ֱאֵלי ִשְפֵכי ַהְזָרִמים ָהַאִדיִרים ֶשל ְתנּוַבת

 , ִקִּיים ִמַּמֲאַבֵקי ַקְטנּוִניםנְ , ַנֲעִלים, ְבַטעם ַחִּיים ְנִדיִרים
  –ֲאִני ֵמת ּוִמְתעֹוֵרר ְלַחְּיים ָכאן ְוַעְכָשיו 
 ,ְלָמָשל ְכֶשֲאִני כֹוֵתב ֶאת ֵאלּו ַהְדָבִרים

 ...ּוָברּוְך ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים ְבָכל ַהְזַמִנים
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 5/04     (/0/ה)  ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, יֹוֵשב  ְמרֹוִמים-

 ,אּוַלי ַאָתה מּוָכן ִלְמשֹוְך ְקָצת ַבחּוִטים

 ?ֶשֹּלא ִיְלֲחצּו ִלי ַהחּוְליֹות ַעל ָהֲעָצִבים

 

 ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, יֹוֵשב ְמרֹוִמים

 ,אּוַלי ַאָתה מּוָכן ִלְמשֹוְך ְקָצת ַבחּוִטים

 ?ְלַנֵער ִמְּמקֹוָמם ֶאת ַהְנִציִגים ַהְדֵבִקים ְלִכְסאֹוָתם

 

 ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, ֵשב ְמרֹוִמיםיוֹ 

 ,אּוַלי ִתְמשֹוְך יֹוֵתר ָחָזק ַבחּוִטים

 ?ֶשִּיְפלּו ְוֹלא ָיקּומּו ִרְשֵעי ָאָדם ִמָכל ָהַעִּמים

 

 ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, יֹוֵשב ְמרֹוִמים

 ,אּוַלי ְתַשְלֵשל ִלי ְקֵצה ָקֵצהּו ֶשל חּוט

 ?יזֹו ְתלּותֶשַגם ָאִני אּוַכל ְלַבֵּים אֵ 

 

 ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, יֹוֵשב ְמרֹוִמים

 ֵאיְך ַאָתה ַמְפִעיל, ֵתן ִלי חּוט ַמֲחָשָבה ְלָהִבין

 ?ֶאת ַהְנָפשֹות  ַעל ִביַמת ַהַחִּיים

 

 ,ַהּמֹוֵשְך ַבחּוִטים, יֹוֵשב ְמרֹוִמים

 ִנְלֵאיִתי ַבֵקש ְבֶטֶפש ִסְכלּוִתי

 ,ָנִתיֶאת ַהִנְשָגב ִמִבי

 ֲאָבל ַרק עֹוד ַאַחת ֶאְשַאל 

 :ְוַאל ִיַחר ַאְפָך ִבי

 ָמה ַאָתה עֹוֶשה ְכֶשנֹוָצר 

 ?ֵאיֶזה ְפלֹוְנֶטר ַבחּוִטים

 ֵאיְך ַאָתה ַמִתיר 

 ?ֶאת ְפַקַעת ַהִסבּוִכים

 ֵאיְך ַאָתה ֶנְחָלץ 

 ?ִמן ַהְתָכִכים ֶשל ַהחּוִטים
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 " ָכל יֹום ֵמִמית אֹוִתי ֲהָמַתת ָמה:"ָבהָרֵחל ַהְּמשֹוֶרֶרת ָכתְ 

 "ָכל יֹום ְמַחֶּיה אֹוִתי ִחּיּות ָמה: "ְוָרֵחל ָהִאָשה ִלי ָאְמָרה

                                    
 ְוַהֵּמִבין ַק ְצ ָר נ ּו ת ְיַפְעַנח אֹוָתן ִלְפִנים ְוִלְפַני, ִבְרִשימֹוַתי -ְק ִצ י ר  ַחַּיי 

                                   
 ;ֲהלֹוא ִהיא  ר  ּו  ִח  י -ֶאת ֵזר ַאֲהָבִתי ֲאִני ַמִגיש ִלְבִחיַרת ִלִבי 

                                  
 ;ֲאָבל ֵהם זֹוִכים ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ְבִקְברֹות ַהַתֲאָוה ְקבּוִרים ַהַּמֲאַוִּיים

                                   
 ;ְגַמע ִלְרָוָיה ִמַכף ַהַחִּיים ִכי ִהיא ָהְרפּוָאה ַהּמּוֶשֶטת ְלָך ְלָכל ַהַתֲחלּוִאים

                                   
 הּוא ַהִּמְקָלט ֶשבֹו ֲאִני ,ֵביִתי הּוא ַהָּמקֹום ֶהָחִביב ָעַלי ְביֹוֵתר ְלִהְתַאְשֵפז 

 ;ֵצא ַמֲחֶסה ִמן ַהשּוק ְכֵדי ִלְברֹוַח ֶאל ַהַחִּייםמוֹ               

                                  
ָשִמים אֹו ַסֵּמי ַתְרֵעָלה -ַהֲחלֹומֹות   ֵיש ֶשֵהם נֹוְסִכים ָבנּו ֶעְדַנת, ַכֵּינֹות ַהְמבֻּ

 ;ַבָלָהה-ַמְרֵגָעה אֹו ֶחְזיֹונֹות                      

                                  
ָגִלים ְלפֹוְתָרּה -ָהעֹוָלם ִחיָדה   ;ְוָאנּו מֹוִדים ְבִקיָדה ִכי ֵאיֶננּו ְמסֻּ

                                 
 ;ֲאָבל חּוט ֶאָחד ֶשל ְתֵכֶלת ִיְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ֵחֶלק, ַטִלית ֶשל ְתֵכֶלת כִֻּלי ֵאיֶנִני

                                 
 , ֵמָאז ִהְתַפַכח ָאָדם ִמַּמֲערּוָמיו ַלֲחגֹור ָעֶלה ְתֵאָנה ְבָמְתָניו ִהְתַרבּו ֲעִטיפֹוָתיו

 ;ִזּיּוָפיו ְוִרבּוי ָפָניו                         

                                

 ְשִניָנה ִמְשַתֶקֶפת ַהְפִניָנה-ְבֹבַהקַנְפִשי ִמְתַרֶקֶמת ָהגּוִתי ּו-ְבקּוְנִכַּית

 ;ִסְתֵרי ְדמּוִתי-ְבִקְפֵלי                       
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 /5/0     (/5/ה)  "ֶא ְע ְב ָר ה    ָנ א"-

 ,ַלֲעֹבר ְוִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה –ָכְך ִמְתַחֵנן ֹמֶשה 

 ,ְועֹוִלים ֲחָדִשים, ָאֶרץְיִליֵדי הָ , ְבֵני ַהֵּמָאה ָהֶעְשִרים, ְוָאנּו

 ,ַגם ָאנּו ִהְשתֹוַקְקנּו ִלְראֹות ְבמֹו ֵעיֵנינּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה

 , ְבִטּיּוֵלי ַהֹנַער, ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה, ְוָאֵכן ָזִכינּו ַלֲעֹבר ָבּה

 ,ל"ְבַצהַ , ִריִטיַבָצָבא ַהבְ ,ַבנֹוְטרּות,ַבַּמְחָתרֹות,ח"ַבַפְלמַ ,ַבֲהָגָנה

 ָבַהְכָשרֹות, ִכְבֵני ֶמֶשק,ְכַחָּיִלים,ְכִמְתַנְדִבים,ַכֲחלּוִצים

--  -ָבִנינּו ְוִנְבֵנינּו ָבּה , ִיַשְבנּו אֹוָתּה,ּוְבָכל סּוֵגי ַהִתְפקּוִדים

 ,ְוַהְדָבִרים ְידּוִעים ּוְכתּוִבים ְבֶחְבֵלי ַהְתקּוָמה ְוַהְּמִדיָנה

 ֶשֶבֱאֶמת, לּום ָהְיָתה ֹזאת  ָה ָא ֶר ץ   ַה ט ֹו ָב הֲאָבל כְ 

ֶבֶצת ְבַדם ָבֶניהָ ? ִהְשתֹוַקְקנּו ָכֹזאת ִלְראֹוָתּה  ?בֹוֶניהָ -ְמרֻּ

 ?ַחָּיֶליהָ -ְמִשיָבה ְלֵחיק ַאְדָמָתּה ֶאת ֵמיַטב ְמִגיֶניהָ 

ְכֶסֶכת ְבִריֵבי פְ , ִמְתַנֶכֶלת ִלְשלֹום ֶאְזָרֶחיהָ   ? ָלֶגיהָ ְמסֻּ

 ?ְבִמְלֶחֶמת עֹוָלם ִראשֹוָנה? ַבֶּמה ּוָמַתי ָהְיָתה טֹוָבה

 ?ט"ַתְרצָ -ו"ִבְמאֹוָרעֹות ַתְרצָ , ט"ַתְרפָ , א"ִבְפָרעֹות ַתְרפָ 

 ,ִסיַני,ְבִמְלֶחֶמת ַהקֹוְמִמּיּות ? ְבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְשִנָּיה

 ?ָהִאיְנִתיָפאדֹות, ַהָתשֹותהַ , יֹום ַהִכפּוִרים, ֵשֶשת ַהָּיִמים

 ֵאיָכה ֶנֶהְפָכה –ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ַבֲחזֹון טּוֵבי ַמְנִהיֶגיָה 

 ?ֵאיָכה ִנְסָתֲאָבה ְבַכַחש ְלָשְרָשּה, ַלֲחֵרָבה ְבִדְלדּול ֲחזֹוָנּה

ְרַבן ְירּוָשַלִים ּוִמְקָדָשּה ָּמה ַעל חֻּ  ,ּוְביֹום צֹום אֻּ

 ...ֹוֶניָה ְלִמְשָתאֹות ַיִין ְוֵשָכר ִבְשַעת ִמְשַבָתהְמִסִבים ִרְבבֹות ִחל

 ֶשָתִלינּו ְבִישּוָבּה ֶאת ִכנֹורֹוֵתינּו? ֹזאת ָהָאֶרץ  ַה ט ֹו ָב ה

 ?ְלַמְנִגינֹות מֹוָרָשה ִמְתַחֶדֶשת ְבָעְצָמה

 ּהֲהֹלוא  ִמְסִביָבּה ּוְבתֹוכָ ? ּוְכלּום ֶאְפָשר ַלֲעֹבר ָבּה ְבִבְטָחה

 !ָכל ִשקּוִצים ֶשָבעֹוָלם, ְבֶעְזַרת ִאיְמֶפְרַית ָהִאיְסַלאם, ְמַיִדים ָבּה

 ,ִמְתַנֶכֶלת ְלַחֵּיינּו, ְוָהָאֶרץ ִמְתַעֶבֶרת ָבנּו –ֶאְעְבָרה ָנא 

 ְצֵמָאה ַלַּמִים ַהַחִּיים, ִמְזַדֶהֶמת ְבִמאּוֵסי ַתְרבּויֹות, טֹוֶרֶפת ֶאת ָבֵנינּו

 ...ִכי ֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב ְוֵאין עֹוֵצר ְבִיְשָרֵאל, ְּמקֹורֹות ְיֵבִשיםְוהַ 

 ,ָשַמְעִתי קֹול ַרַחש ְבמֹוִחי, ּוְבעֹוִדי ִמְתלֹוֵנן ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֶשִאְכְזָבה

 !ָבה ָהָאֶרץ טוֹ :"קֹול ְמַזְמֵזם ְונֹוֵגס ְוקֹוֵדַח ִכְשִריַקת ַאְזָעָקה ּוְצִפיַרת ְיָלָלה

 ְזעּוִמים, ֲחָגֵבי ְזִליָלה, ֲאָבל יֹוְשֶביהָ ! ְדֵשָנה ִמָכל טּוָבּה ָלְראּוִיים ָלּה

ָשָתּה ֲעתּוִדים ַלֲהָקָאה,ּוְמֹזָהִמים ְבִסְכסּוֵכי ִשְטָנה ּוִמְלָחָמה  ...  ּוְמַחְלֵלי ְקדֻּ
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ֲאִני צֹוֶפה ! לֹו ָע ֶו ל ֲהֵרי ֶזה ִדבּור ֶשכֻּ ?   ֵאיְך ֶאְפָשר לֹוַמר ֶשַהֹכל ָהֶבל- 

ַמֲעִניק ַלֲהָוָיִתי , ְוַהִּמְשַתֵקף בֹו שֹוֵפַע ְלַמֵלא ֶאת ָאְשִרי,  ְבעֹוָלִמי ְכמֹו ִבְרִאי

ְוֵסֶדר יֹוִמי ֹלא ָיִכיל ְוֹלא , ְמַהֶנה ְבָכל ֶרַגע ֶאת ְמִציאּוִתי, ַטַעם ַחִּיים ִעָלִאי

, ֲחִסידּות, מּוָסר, ֲהָלָכה, ְגָמָרא, ִלּמּוֵדי תֹוָרה: ְפָשִרייּוַכל ְלָהִכיל ֶאת טּובֹו ָהאֶ 

ֹעֶנג ַמְרֶוה ֹכחֹות ֶנֶפש  ֶשֵאין ְלַמצֹותֹו , ַפְרָשנּות ְוָהגּות, ַמְחֶשֶבת ִיְשָרֵאל

ּוֵבין , ֶאָלא ִבְלִגימֹות ְמֹסָרגֹות ּוְקצּובֹות ֶשל ַטַעם ַחִּיים, ְוִלְדלֹותֹו ְבִמלּואוֹ 

ֲאִני ִנְפֶנה ְלִשטּוט ּוְגִליָשה ְבֵאין , ּוֵקי ַבִית ְלֵשרּוֵתי ִצבּור ּוִבקּוֵרי אֹוְרִחיםִעס

ֶאל ַהּמּוִסיָקה , ַוֲאִני ְמזָֻּּמן ִלְשמֹוַע ֶאל ָהִרָנה ְוֶאל ַהְתִפָלה,  סֹוף ְרָשתֹות

ְצִליֵלי ַגן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדמֹות ַהִנְפָלָאה ַהְמַעֶדֶנת  ּוְמָפְרֶנֶסת ֶאת ַנְפִשי ַהְצֵמָאה לִ 

ְפָעם ִמִּויְרטּואֹוְזיּות , סֹוִליְסִטית, ִשיִרית, ִסיְמפֹוִנית, ָקאֵמִרית - ּוְכִשכֹור מֻּ

ָנֵני ֵאל ָסע ִלְמחֹוזֹות ַתת ְוָעל ֶשל ֲהָשַגת ַהחּוִשים, ַהִבצּוַע ֶשל ְמחֻּ ,  ֲאִני מֻּ

ְלַהִביַע , ִתיַבת ְפסּוִקים ֶשל ִתְפלּות ְוַטַעםִנְתָפִסים ִלכְ  –ּוְבנֹוַח  ָהרּוַח 

ְבשּורֹות ְפרּוזֹות ַוֲחרּוזֹות ִרגּוִשים ַוֲהִגיִגים ִלְפרֹוק ִבְרִשימֹות ְוִזְכרֹונֹות 

ֲהֵרי ֶזה ַמָּמש ָעֶול לֹוַמר ? ָאז ָלֶזה ִיָקֵרא ֶהֶבל - - -ִמְטָעֵני ָעָבר ְוהֹוֶוה לֹוֲחִצים 

,  ְבִסקּור ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְונֹוֶפיהָ , ְוֹלא ִהְזַכְרנּו ְצִפָּיה ְבמֹוָפֵעי ַהִּמְרָקע! לֶשַהֹכל ָהבֶ 

ְבִשיג ְוִשיַח  ,ְבַנְפתּוֵלי ְדָרמֹות ֱאנֹוִשּיֹות, ַהֶטְכנֹולֹוְגָיה ְוַהִקְדָמה, ְבִפְלֵאי ַהַּמָדע

ּוַמדּוַע ִיָגַרע ֶחְלָקּה , ַחִּיים ַוֲעִליָלהֶשל ֲחָכִמים ְוֶהְדיֹוטֹות ְברּוֵמי נֹוְשִאים  ֶשל 

ֲהֵריִהי ְמַנְשָאה אֹוְתָך ַעל ַכְנֵפי ? ֶשל ַהְקִריָאה ְבִסְפרּות אֹו ִעתֹונּות ַמְרִשיָמה

ִּמים, רּוַח ְלִסְתֵרי ְנָבִכים , ְלַסֲערֹות ְרָגשֹות ּוְתָכֵכי נֹוְכִלים, ְלאֹוְצרֹות ֵמיַדע ֲחתֻּ

ְלָפִליםְלִבלּוש ְמתֻּ  , ְלַמְראֹות ֹנוף ְוצּורֹות ֶטַבע ַמְקִסיִמים,ְחָכם ּוְלִדיַאלֹוִגים ְמפֻּ

, ְלִספּוֵרי ִאיִשים ְוִתְסבֹוכֹות ֶשל רֹוָמִנים, ְלִחשּוף ִפנֹות ֵתֵבל ַוֲאָנִשים ְמיָֻּחִדים

ִעְנְיֵני ְבִריאּות ְלִשדּוִרים ִחּיּוִנִּיים בְ , ִלְסָדרֹות ְמלֻּּוֹות ֵאירּוִעים ְמַרְתִקים

ּוְתחּושֹות ִספּוק ְוֹאֶשר ,ְוֶטֶרם ִהְזַכְרנּו ָכל אֹוָתן ְשעֹות ַאֲהָבה. ְואֹוַרח ַחִּיים

ְוָכל אֹוָתם ְרָגִעים ִנְפָלִאים ֶשַאָתה ַמֲעִניק ...ֶשל ַחֵּיי ַצְוָתא ּוִבלּוֵיי ִמְשָפָחה

ְוֹלא זֹו ִבְלַבד ֶאָלא ָכל ַהַּמֲאַמִצים ְלַשֵכְך , ִדיםַלְנָכִדים ַהְזקּוִקים ְלֶעְזָרה ְבִלּמּו

ָכל  –ְוֹלא זֹו ַאף זֹו , ְלַהְשִכין ַיֲחֵסי ָשלֹום ְוִרסּון ֵבין ְשֵכִנים ּוְקרֹוִבים, ִריִבים

... ִניםַהִגְנַזִכים ְוָהַאְרִכּיוֹ ,ָהַאְלבֹוִמים, ָהְרִכישֹות ְוָהאֹוָסִפים, סּוֵגי ַהַתְחִביִבים

ָהֵסר  ֵמָעֵלינּו ֶכֶתם ֶזה ֶשל ָהאֹוְמִרים ִכי ַהֹכל ֲהֵבל , ִרבֹון ָהעֹוָלִמים, ֲאָהה

ָנְפלּו ָלנּו ַבנ ְוַחֵּיינּו -ָנַתָת ָלנּו ַחִּיים ,ֲהֵרי ַאָתה יֹוֵצר ַהַחִּיים –ֲהָבִלים 
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/5/2      (13/ו) ֹז א ת    ָה ָא ֶר ץ-
 

 
 , מֹוֵקד ֵאש ֱאמּוָנה –רֶּ ץ ֹזא ת   ָה ָא 

 ,ְיקֹוד ְמִשיָכה ְלִרְבבֹות ִיְשָרֵאל
 ֵא י ָכ ה  ָהְפָכה , עֹוִלים ּוְבֵני גֹוָלה

ת"מֵ  חַּ ֻמְבטַּ ץ הַּ  "ָהָארֶּ
ת חַּ ץ  שֶּ ֵא י ָנ ּה  מּוְבטַּ  ... ָלָארֶּ
ץ ְקבּוָרה רֶּ  ,ֵאיָכה ָהְפָכה ְלאֶּ

ָאנּו ֲעִתיִדים ָלבֹוא ָבּה  , שֶּ
 אֹו ְמנֹוָחה    ְבתֹור ָמנֹוחַּ 

נֲַּחָלה  ל הַּ ְמנּוָחה ְואֶּ ל הַּ -  - -אֶּ
ה ִנְראֶּ ְּיעּוָדה כַּ ץ הַּ  ֹזאת ָהָארֶּ

ְרֵּגָמה ָטֵחי מַּ  ְלִפּגּוֵעי ְכָבָרה ּומַּ
ִמְתנֲַּחִלים ָבּה  ְּיהּוִדים הַּ  בַּ

ו ּוְתחּום    A,B, Cֵבין  -ְבָכל קַּ
 ,ָכֹחל אֹו ָסֹגל,ָיֹרק

ת ִשְגגַּ ץ שֶּ יהָ  ֹזאת ָהָארֶּ ְרִניטֶּ  ְקבַּ
ם ם ּוִותּוֵריהֶּ ְמיּות ֵעיֵניהֶּ  ְוסַּ

ְבָלֵני אֹוְיֵבינּו  ִסְפקּו ְלחַּ
ת ְרֵכי ִגיָשה ְלַאְסָפקַּ  רֹוִבים ְודַּ

ְבֵדי גִ  ד ּוִמְתאַּ אד'ִמְטָעֵני צַּ  ,יהַּ
ת ְּגבּוָלּה ְבנּו אֶּ ִהְרחַּ ץ שֶּ  ֹזאת ָהָארֶּ

ֵשט ְלתֹוָכּה ְּלָבנֹון ִמְתפַּ  ְוהַּ
ָבָלהִביבּוא מּוְמִח  רֹור  ְוחַּ ל טֶּ  , ים שֶּ

 ְוחְזְבָלֵני ִפּצּוִצים ְוִצּלּוִמים
ֵסק ָבִתים ְוֵאיָבִרים   ְדִריִכים ְלרַּ  מַּ

ָתִמיד ן הַּ ת ָקְרבַּ ְקִריב אֶּ  ְלהַּ
ָּיִלים ל חַּ ְזָרִחים,שֶּ ף ְוָנִשים,אֶּ  ...טַּ

ץ ָלבֹוא  ָבּה   ֹזאת ָהָארֶּ
ש לֹוָקה מֶּ  ,ְכִביַאת שֶּ

ִתְקוָ  ש הַּ מֶּ ם ָזֳהָרּה ְכשֶּ ֻהעַּ    -ה שֶּ
ם ָזָהב ָחזֹון , ֵאיָכה יּועַּ ב  הֶּ  ְזהַּ

ם ִמְתנֵַּשא ָכֲאִרי ְבאֹון ל עַּ  ...שֶּ
ָחְתרּו ֵאֵליהָ  ץ שֶּ  ֹזאת ָהָארֶּ

ֲערֹות סּוָפה  , ְבסַּ
ְלאּובֹות ִצָּיה ְרֵכי תַּ  ,ְבדַּ

ת-ֲחלּוֵצי  ,עֹוֵלי ְרָגִלים, ֱאמֶּ
ֲחִזיק ָבּה ֲחיֹוָתּה ּוְלהַּ  ,ְלהַּ

פְ   ,ִריָחּה ִמִשְממֹוָתּהְלהַּ
ֲעִפיֵלינּו ְרסֹות מַּ פַּ ץ שֶּ  ָהָארֶּ

ָּים ָטְבעּו ָבּה ָעלּו ִמן הַּ  שֶּ
ם  ת חֹותַּ  ְבַאְדָמָתּה אֶּ

ֵאיָנם ִנְרָתִעים ְעִפיִלים שֶּ מַּ  ...הַּ
ֲהמֹוֵני ָאָדם ץ שֶּ  , ֹזאת ָהָארֶּ

ן ִמֵתיָמן  , ְתִמיֵמי ֹאמֶּ
ְנֵפי ְנָשִרים  ל כַּ  ָצְנחּו ֵמעַּ

ת ַאְדָמָתּהְלנַּשֵ   ,ק אֶּ

ְּצצּו  ָכאן ְיקַּ  ְוֹלא ִשֲערּו שֶּ
ְשָתם ת ֵפאֹות מֹורַּ  ,אֶּ

 
ם  ְלֵדיהֶּ ת יַּ ְחְטפּו אֶּ  יַּ

ְנִכים ְמחַּ ִביֵרי הַּ ר אַּ  ...ְלִמְסדַּ
ץ נֲַּחלַּת ֻמֵכי ִיסּוִרים  ,ֹזאת ָהָארֶּ

ל ִישּוִבים ֲהָגָנה עַּ ת וַּ חַּ דַּ  ,ִיסּוֵרי קַּ
ְחָתרֹות ּוְצבָ   א פֹוְרֵקי עֹוללֹוֲחֵמי מַּ

 ,ְבִריִטים  ְוִיְשְמֵעאִלים, תּוְרִכים
ָדע ּוְרפּוָאה ֲעִשּיֹות מַּ ת ְלתַּ רֶּ ץ ִתְפאֶּ רֶּ  ,אֶּ

ִדיָרה ְכנֹולֹוְגָיה אַּ ת , ְלטֶּ ְקָלאּות ֲעִתירַּ ְלחַּ
יֵשִגים ְחָקר ְוהֹוָרָאה, הֶּ  ,  ְמכֹוֵני מֶּ

 ,ְיִשיבֹות ְוֻאְלָפִנּיֹות ּוִפְרסּוֵמי תֹוָרה
ְבִליִגיִתי ֲעֵלי ָיגֹון  ֵאיָכה   –ָהְפָכה ְלמַּ

ר אֹוִנים ת ִמִשְלטֹון ֲחסַּ בֶּ ץ ִנְכזֶּ רֶּ  ,ְלאֶּ
ת ִשְנַאת ַאִחים חַּ פַּ ץ ְמטַּ רֶּ  ,ְלאֶּ

ְרִחיָבה ְפָעִרים ץ מַּ רֶּ  ,ְלאֶּ
ת שֹוִעים לֶּת ִשְכבַּ דֶּ ץ ְמגַּ רֶּ  ְלאֶּ
ת ֲעִנִּיים  ְועַּ ְּלִמים ִמשַּ ִמְתעַּ  ...הַּ

ֻהְקְבעּו בָ  ץ שֶּ  ּהֹזאת ָהָארֶּ
  –ַאְרָבִעים ּוְשמֹוָנה ָעֵרי ִמְקָלט 

ץ ִמְקלַּט רֶּ  ֵאיָכה ָהְפָכה ֻכָּלה ְלאֶּ
ִמים ְבִריֵחי סַּ  ,ְלמֹוֲעֵלי ְכָסִפים,ְלמַּ

ָנִסים ּוְשָאר פֹוְשִעים,ְלרֹוְצִחים  , אַּ
 ,ְמֻבָקֵשי ָכל ָהֲאָרצֹות

ִשיָבה ה ִבְזכּות הַּ ֲחסֶּ  ...ִלְמצֹוא מַּ
ְרסּוֵרי נֲַּאפּוִפיםֵאיָכה ִנְקְלטּו בָ   ,ּה סַּ

 ,סֹוֲחֵרי ָאָדם ְוזֹונֹות
ֵהן ְבִמְקְדֵשי ְפעֹור  ְלכַּ

אי  ...ְבמֹוֲעדֹוִנים זֹוֲהִרים ְוֵשירּוֵתי ְלוַּ
ְשַאת נְַּפָשם ָהְיָתה מַּ ץ שֶּ  ֹזאת ָהָארֶּ

דֹוֹרות ל לֹוֲחִמים ְוחֹוְלִמים ְבָכל הַּ  ,שֶּ
ץ רֶּ ת-אֶּ ְמדַּ ֲעִשים ּוִמ -חֶּ ל מַּ ְבָרה שֶּ  ,ְצוֹותחֶּ

ֲאָוה ְוֵחירּות  ל ּגַּ ץ ְצִבי ְכֵסמֶּ רֶּ   –אֶּ
ת  ָכאן ְוָשם ִנְשְבָעה ֻאָמה ְשבּוָיה ִבְשבּועַּ

ִים ִּיים -ְלקֹוֵמם ֵבית, ִצּיֹון ִוירּוָשלַּ חַּ
ֲעָרב  ...ְלִנְרְדֵפי  ְיהּוִדים, ִלְפִליֵטי שֹוָאה וַּ

ּיֹוֵבל  ָעָפר קֹוְמִמּיּות הַּ  ֵאיָכה ָשְפָלה לֶּ
ד הַּ  גֶּ ְכִחיֵדנּו ִמּגֹוי נֶּ  ,זֹוְמִמים ְלהַּ

ת ַאְרֵצנּו ת אֶּ שֶּ ת ִקּיּוֵמנּו ְוָלרֶּ  ...ְלרֹוֵשש אֶּ
ִנְגְנָזה ת שֶּ רֶּ ל ִתְפאֶּ  ,ֵאי ִקיָנה עַּ

ֻחְּלָלה ת שֶּ שֶּ ל מֹורֶּ ִכְזָבה, עַּ ְנִהיגּות שֶּ  ,מַּ
ת  חַּ שּוב ֵאיָנּה נֹופַּ ל רּוחַּ ְקדּוִמים שֶּ  עַּ

ֲהרּוִגים ְבשוֹ  ִּיים ּובַּ חַּ ת ְתִחָּיּהבַּ  ...רַּ
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- ָהָבה ֵנֵצא ִבְמחֹולֹות -

ְלָויֹות  ּיֹום ֵאין הַּ  !ִכי הַּ
ְבנּו קֹוְרָבנֹות ּיֹום ֹלא ִהְקרַּ  ,הַּ

ּיֹום ֹלא הּוְקזּו ָדִמים ִבְתאּונֹות  ,הַּ
 ּוְלִפיָכְך ָעֵלינּו ְלהֹודֹות

 ְבתֹודֹות ְוִתְשָבחֹות 
ָבלֹות  ,ִכי ִנְמְנעּו חַּ

 !ינּו ִסְכלּו ְפִגיעֹותכֹוחֹותֵ 
 ,ָאְמָנם ֹפה ָוָשם ֵיש ְיִרּיֹות

 , ֹפה ָוָשם טֹוְמִנים ִמְטָעִנים
ְדָרִכים  ,אֹו אֹוְרִבים ְבִצֵדי הַּ

ְּיִמים   ְוָהִאְרגּוִנים ְמאַּ
ְקְתקֹות ל ְפָצצֹות ְמתַּ  ,עַּ

ִהיִדים ְדרּוִכים ְלִבּצּוִעים ל שַּ  ,עַּ
ֵאיָנן ּג ְרֵּגמֹות שֶּ ל מַּ  ,ֹוְרמֹות ְנָזִקיםעַּ

 ֲאָבל תֹוָדה ְלֵאל נֹוָרא ֲעִלילֹות
ק ִנְסָקִלים רַּ  ,ִנְרָגִמים,שֶּ

 ,ְלֹלא ִרסּוק ֵאיָבִרים
ּיֹום ֵאין ֲהרּוִגים  , ְוהַּ

ת ִקּיּום  ְויֹוְצִאים ְיֵדי חֹובַּ
ֱחָינּו ִמּיֹום ְליֹום הֶּ ּגֹוֵמל ְושֶּ ת הַּ  ...ְבִלי ִבְרכַּ

לְ  ה טֹוב חֶּ  ֵקנּוַאְשֵרינּו ּומַּ
ם ְמִדינֹות עַּ ְלנּו ִלְמנֹועַּ זַּ ִהְשכַּ  ,שֶּ

כֹוחֹוֵתינּו ִנְמְנעּו ִמְתגּובֹות  ,שֶּ
ְמָשלֹות ץ ְשִליִחים ּומֶּ ִרִפינּו לַּחַּ  ,שֶּ
ְצָהרֹות ְנבּובֹות ְכֵמי ָשֵרינּו ְבהַּ  ,ְוחַּ

ת ְבקֹוֵלי קֹולֹות ת ִתְשקֹורֶּ  :ּוִפְרסֹומֶּ
ְגנּו ִהְבלַּ  ַאְשֵרינּו שֶּ

ְשִקיט  ת ָהרּוחֹות ְלהַּ  !אֶּ
ָכְך שֹוְמעֹות  ,אֹוי ָלאֹוְזנִַּיים שֶּ
ל כֹוחֹות  ...ִכי ָהִאפּוק ֵמִעיד עַּ

 ָהָבה ֵנֵצא ִבְמחֹולֹות 
ִמדֹות ל הַּ ֲעִביִרים עַּ  ,ִכי ָאנּו מַּ

ְפִקים ְבִליִגים,ִמְתאַּ  ,מַּ
ִּוים ֲאֻדִמים  ,ֹלא חֹוִצים קַּ

ת ֲעִביָרה רֶּ  ְוָכְך ֲעִביָרה גֹורֶּ
ְמִדיָנה ְוֹזאת הָ  - ֲאֵויָרה בַּ

את ָהִאפּוק טַּ  ִכי ְלחַּ
ָפָרה  ...ֵאין ִכפּור ְוכַּ

ס סֹוֵלל שּוב ְנִתיבֹות רֶּ  פֶּ
חֹוְתרֹות  ,ִבְתָכֵכי ְדָרָכיו הַּ

ְּצִחים ּוְמִדינֹות ֵבי ְמרַּ  ,ָלדּון ִעם רַּ
ם דֶּ  ְועֹוְמִרי ֲהֵרי ָידּועַּ ִמקֶּ

ל בֶּ ָּגִעים ִעם ִאיזֶּ  ,ְלמַּ
ִדבּוִריםְונְַּפִטיר עַּ  ָּגִעים ְוהַּ מַּ  : ל ָכל הַּ

ל בֶּ ֹכל הֶּ  ... ֲהֵבל ֲהָבִלים הַּ
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המצרים בין 

/5/3     (92/ו)

, "ֶאל ַאְקָצה"ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ִכיֵמי ִאיְנִתיָפאָדת 

 -ֶשָבֶהם ֲהמֹוֵני ֵבית ִיְשָרֵאל חֹוְגִגים ִמָקֶצה ְוַעד ָקֶצה 

ְכִמי , ְכִמי ֶשֵאיָנם ַשכּולים, יָנם ִנְפָגִעיםְכִמי ֶשאֵ 

 ...ֶשֵאיָנם סֹוְבִלים ֵמִהְתמֹוְטטּות ָבִתים

ַוֲהמֹוֵנינּו , ִתְקַרת ַהְמִדיָנה ִמְתמֹוֶטֶטת ֵמַעל ָראֵשינּו

ְלַמּצֹות ָכל ִטיַפת ֲהָנָאה ,  ִנְמָלִטים ִלְמצֹוא ַמֲחֶסה

ִכי ְבֵאין ָחזֹון ִיְפַרע ָהָעם , הְבִשְבֵרי ַהֶהֶרס ְוַהְמצּוקָ 

, ֶאת ֶחְשבֹון ַאְשָליֹוָתיו ְוִתְקוֹוָתיו ַבֲהָנאות ָשְוא

ְונֹוַכח ַהְסִתירֹות , ְבַהְשָקַעת ֲחזֹונֹוָתיו ְבִבַּצת ָהַעְכָשיו

ַהְיָחִסים ,ָהֲעָצִבים לֹוִקים -ֶשְבִגּלּוֵיי ַהַחִיים ַהְכפּוִלים 

ְכֵדי ְלֵהָרַגע ְמִציפֹות אֹוָתנּו ֶחְברֹות ּו, ִמְתַמְתִחים

ְלֵהָרַגע , ַהַתָירּות ְבִפתּוֵיי נֹוֶפש ְבָכל ֶחְלֵקי ֵתֵבל

ַגם ְבָכל ( ִבְמִחיִרים ֶשֵאיָנם ָשִוים ְלָכל ֶנֶפש)ּוְלַבּלֹות 

ְוַהִפְרסּוִמים ֵהם ֶלֶחם ֹחק , ֲאָתֵרי ַהֹחֶפש ְבִיְשָרֵאל

ֵאל ְלֵהָרֵשם ּוְלִהְתַחֵיב ְלָכל סּוֵגי ַהִמְבָצִעים ְתזּוַנת ִיְשרָ 

, ְלַבְזֵבז ֶאת ְשֵאִרית ַהֶחְסכֹונֹות ְבַחֵיי ָשָעה -

, ִמי ֵייִטיב ְלַנֵּצל ָכל ָשָעה טֹוָבה -ְבַתֲחרּויֹות ֶהֵשִגים 

כָֻּּלנּו , ֲהֵרי כָֻּּלנּו ֶנֱחָנִקים ִמְשִתַית ַהַמִים ַהָמִרים

ְוִאם ָבּה , ְלִטהּור ַהְנָשָמה ַהַחָיה, ים ְלַהְחָיָאהְזקּוִק 

? ָאז ָמה, ִמיֶשהּו ֶנֱהַרג ַבְתאּוָנה, ְבָשָעה ִמיֶשהּו נֹוָרה

ּוָבּה ְבָשָעה ִמיֶשהּו ַמִדיר , ְוִאם ִמיֶשהּו ִנְדַקר ִבְקָטָטה

 , ְמִגיָנה, אֹו ִנְקָרא ִלְפִעילּות ְיזּוָמה, ֵשָנה ַבְשִמיָרה

, ֲהֵרי ַהְמָתִחים ֵאיָנם ִנְרִפים? ָאז ָמה, סֹוֶתֶרת ְפִגיָעה

ְוַהְּלָחִצים ִמָכאן ּוִמָשם , ְוָהֲעָצִבים עֹוד יֹוֵתר ְרִגיִשים

ַהִאם ֶזה מֹוֵנַע ִמַּלֲחגֹוג ַגם  -ִמְתַגְבִרים ְוהֹוְלִכים 

 ַהֶשבר ַבסֹוִליַדְריּות   …?ְכֶשַלֲאֵחִרים ֵאין ַחִיים

ֶששּוב ֹלא ִאיְכַפת ִאם  ֹפה ָוָשם , ַהְּלאּוִמית ֹכה ָעמֹוק

ַמדּוַע ַלֲעצֹור ֶאת ֶשֶטף , ִנְקָטִעים ְלִמיֶשהּו ַהַחִיים 

ַמדּוַע ִלְסכֹור ֶאת ִהְתָפְרצּות ? ַהַחִיים ַהתֹוְסִסים

ַמדּוַע ִלְבלֹום ֶאת , ִשְפַעת ַהִבּלּוִיים ַהקֹוְרִצים

ַהיִמים ָאְמָנם ? ּות ַהֵפְסִטיָבִלים ִמָכל ַהסּוִגיםִהְסָתֲער

ָיִמים ֶשל ֲאֵבלּות , ָיִמים ֶשל ִצְנָעה, ְיֵמי ַהְמָצִרים

ְרָבן, ְוִקיָנה ַעל ֶבַקע חֹומֹות ְבִמְבַצר ָהַאְחדּות , ַעל חֻּ

ָמה ְלֶיֶתר ֶחְשבֹון ,ָיִמים ָהְראּוִיים ְלֶיֶתר ֶשֶקט , ֶשל ָהאֻּ

, "ֵגִאים"ְבִמְצָעֵדי ?ַבֶמה ֶאְצֵלנּו עֹוְסִקיםּו, ֶנֶפש

, ְבִהְתָפְרצּות ַהתֹוֶמֶכת ְבָכל ַשֲעשּוֵעי ַהַנֲאפּוִפים

, ְבַסַחף ְזכּויֹות ִהמּוִרים, ְבַהְמָלצֹות ְלִשדּוֵרי פֹוְרנוֹ 

ִבְפָרִסים ְמַפִתים ְלָכל ִמיֵני ַפֲעלּוֵלי ַתֲעתּוִעים ְבמֹוָפֵעי 

, ְוַהְנָעִרים ְלִפי ַהָשָעה ִמְתַלֲהִטים ְודֹוְקִרים... ּורִבד

ְוַהַסִמים ְמַשְכִרים ּוְמַפִתים ִלְפָשִעים ,רֹוְצִחים ְוגֹוְנִבים

ְוַהָנִשים ְבֵצל , ְוַהְבָעִלים ַמִכים, יֹוֵתר ֲחמּוִרים

, "יםִעּוּותִ "ְמַתְקִנים , ְוַהִנְבָחִרים חֹוְגִגים , ַהִמְקָלִטים

, ֵמיִטיִבים ִעם ַעְצָמם ְוִעם ְקָהָלם, ַמֲעִלים ֶאת ְשָכָרם

ִמְתַכְתִשים ְלַמְרִאית ַעִין ְבֵעין ַהַמְצֵלמֹות ְכֵדי ְלְרכֹוש 

, ַמֲחִריִפים ָלשֹון ּוִבּטּוֵיי ִשְמָצה ּוְגַנאי, אֹוֲהִדים

ת ּוַמִּטיִלים ִשקּוֵצי ֲעִלילֹות ְבִזיַרת ַהִהְתַנְגשּויוֹ 

ְוַהֶשֶקט , ּוִמְסָתֲעִרים ֶזה ַעל ֶזה ַעד ְכֵדי ַמֲהלּומֹות

ְוַהִבָּטחֹון לֹוֶקה ְבֶיֶתר ְשֵאת , ָרחֹוק ִמָכל ַהַהְצָהרֹות

ֶשהּוְדחּו ְכֵדי ַמֶשהּו ,  ִמִביֵמי ֶמְמָשלֹות קֹוְדמֹות

ֵאִלי ,ַעל ָכל ֵאֶּלה  –ְוַהְשֵאלֹות ַמְטִרידֹות , ְלַשנֹות

ֹלא ָהיּו ָיִמים : ְוֵיש ַהְמִשיִבים? ְכַדאי ִלְחיֹות,  ּטֹובהַ 

, טֹוִבים ְלִיְשָרֵאל ִכְבָיִמים ֵאֶּלה  ֶשל ֵבין ַהְמָצִרים

ֵהם ְתגּוַבת ַעם חֹוֵגג ַלֵכִפים ַהְמַאְיִמים " ֵכִפים"ְוהַ 

ּוְלִפיָכְך ְמַנְּוִטים ֶאת , ְלַשְרֵטן ֶאת ְסִפיַנת ַהְמִדיָנה

ּוְלִפיָכְך  ַעם ִיְשָרֵאל , ֲהָלָכה ְלַמֲהָלִכים ֶשל ַחֵיי ָשָעהמַ 

, ְבַכְרִמיֵאִלים, ְבֶפְסִטיָבִלים –יֹוֵצא ִבְמחֹולֹות 

ְבִכנּוֵסי ְיהּוִדים ִמָכל , ְבקֹוְנְגֵרִסים, ְבַמַכִביֹות

, ְולּו ְלִמְסַפר ָשבּועֹות, ְלַשְתָפם, ְלָקְרָבם, ַהְתפּוצֹות

ְכוּוָיה , ָבל ָהָאֶרץ ַהְקדֹוָשה בֹוֶעֶרת ְבֵאש ַהַמְשֵטָמהאֲ 

מּוְשֶמֶצת ַבֲהָסָתה  ְוִהְתַנְכלּויֹות ְלֶעֶצם , ַבַחָבלֹות

ָשה, ְוָהָאֶרץ ֲחֵנָפה…ִקיּוָמּה  , ִמְתַחֶּלֶלת ֵמֶעְרֵכי ַהְקדֻּ

 ...ּוְנבּוַאת ַהֲהָקָאה ְכָבר ְמַחְלֶחֶלת ִבְגרֹוָנּה

ַוֲהָללּו , ֲהָללּו יֹוְשִבים ָלָאֶרץ ּוְמקֹוְנִנים –ין ַהְמָצִרים בֵ 

ֵאלּו ִמְתַנֲחִלים , יֹוְשִבים ְלֵכַרת ְיִדידּות ִעם ַהשֹוְנִאים

ְוֵאלּו קֹוְרִאים ִלְקרֹוֶע , ּוִמְתַאֲחִזים ְבֶאֶרץ ְירּוָשָתם

ים ְשָטִחים ִמַנֲחַלת ֲאבֹוָתם ּוְלַהֲעִניָקם ַלִמְתַנְכלִ 

קֹוְבִרים ֶאת  –ִאיש ְלאֹוֲהֶליָך ִיְשָרֵאל , ְלהֹוְרָגם

ַהֵמִתים ִמַתַחת ְלַגַעש ָהֲאָדָמה ּוִמְתַפִנים ִבְשִקיָקה 

ֲאָבל ֵאלּו ָוֵאלּו ִמְתַאֲחִדים . ִלְשלֹול ֶאת ְשַלל ַהַתֲאָוה

ח ִמַמּטַ ,ִלְברֹוַח ֱאֵלי נֹוֶפש ּוַמְרֵגָעה,ִלְמִשימֹות  ַהֲהָנָאה

ְוַלֲעצֹום ֵעיַנִיים ְבָכל ִרְגֵעי ַהֲהָנָאה ֶשֵבין , ַהַמְרֵגָמה

ְרָבן ְלָצֳהָלה, ֵבין ֶטרֹור ְלִמְלָחָמה, ַמָכה ְלַמָכה  . ֵבין חֻּ
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 5/39     (2//ה)  ,ַחִיים ִנְסָבִלים-ֲחתּוִלים ֵהם ַבָיִמים עֹוד ַבֲעֵלי-

ָיִטים ֲאָבל  .ַבֵּלילֹות ֵהם ַמָמש ְיצּוִרים ְמסֻּ

 ִבְשעֹות ַהיֹום ֵהם ְמשֹוְטִטים חֹוְפִשים
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 ,ַבֲחַדר ַהַמְדֵרגֹות ְכאֹוְרֵחי ֶקַבע ַבֲעֵלי ִרְשיֹונֹות

 ,ַאְך ֹלא ִנְרָתִעים, ִמְתַבְּלִטים-ֹלא, ְצנּוִעים

 , ִיתַהבַ -ִכי ְמַשֲחִרים ֵהם ְלִפְתָחּה ֶשל אֹוֶמֶנת

ִּלִיים ְוַהֲחָלִבִיים   …ַהּטֹוַרַחת ְלַפְרֵנָסם ִמֵמיַטב ַהַמֲעַדִנים ַהֲחתֻּ

 

 ,ִמְסָתֲעִרים-ִמְתָפְרִצים, ַבֵּלילֹות ֵהם ְמַשִנים ֶאת ִטְבָעם

 ,ֲהפֻּ  ָגה ַהַמִדירֹות ֶאת ְמנּוַחת ַהְיֵשִנים-ְלֹלא-ִביָללֹות

 ַהְשֵכִניםְוִכי ָתקֹוץ ָבם ֶנֶפש ַאַחד 

 ְוָיַצק ַעל ֹראש ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות ְמיָֻּחִמים ַמִים ַחִמים

 ָישּוב ַהֶשֶקט ִלְשרֹור ְבִזיַרת ַהּלֹוֲחִמים

 .ִתינֹוקֹות ַבֵּלילֹות ַהָבִאים-ַעד ִחדּוש ַהִמְלמּוִלים ֶשל ְבִכי

 

 ,ָחֵצרַאָתה פֹוֵגש ָבֶהם ִבְשעֹות ַהיֹום ַבַמְדֵרגֹות אֹו בֶ 

ְבָטח, ּוִמְתַרֵשם ִמְתחּוַשת ַהַבַעלֵבִתיּות ֶשָּלֶהם  ,ְבִהּלּוָכם ַהמֻּ

ָפח  ,ְבִישּוָבם ַעל ַעכּוָזם  ְכַעל ֵכס ַמְלכּוָתם, ְבֵגרּוָדם ַהְמטֻּ

 ,חֹוֵדר ַעד ַמֲעָמק, ְיַרְקַרק-חּום, ְוֵהם נֹוֲעִצים ְבָך ַמָבט

ָכר ִמֶשְכָברַמְפִתיַע ְכֵאיֶזה ִגלְ   ,גּול מֻּ

 ... ֵאיֶזה ַמָבט דֹוֶמה ִמן ֶהָעָבר

 

 ,ְבִתְמהֹון ֵלָבב ֲאְני חֹוֵמק ְועֹוֵבר ַעל ְפֵני ַהשֹוֶשֶלת

 ,ַהְּצמּוָדה ַלִמְדרּוג ֶשִּלְפֵני קֹוַמת ָהאֹוֶמֶנת

 ּוִמתֹוְך ֲהָבָנה ֶשל תֹוֶחֶלת

 , ָשלֹום ְוַשְלָוה ְבִרית,  ְכרּוָתה ָלֶהם ַגם ְבִריִתי

ַּלת  ...     ִנְשָכָחה -ֲעָרֶפל ַיְלדּות ְרחֹוָקה-ֲחתֻּ

 

 

 

 

 

 

ָתף  5/33     (64/ה) .ַהְרֵבה ַהְרֵבה ָשִנים. ֲאַנְחנּו ָגִרים ְבַבִית ְמשֻּ

 ,ְוַגם ֹלא ְיהּוִדים,ָזִרים,עֹוִלים,ָוִתיִקים: ִמָכל ַהסּוִגים –ְוַהַדָיִרים 

 אֹו ְסטּוֶדְנִטים, ִעם ְיָלִדים ַמְרִעיִשים, י ִמְשָפחֹותֵמֶהם ַבֲעלֵ 
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ָתִפים ֲאֵחִרים, ַרָּוִקים  ...ּוְבֵני זּוג ַהחֹוְלִקים ֶאת ַהְמגּוִרים ִעם שֻּ

   ...ֶשָּלקֹוחֹוֵתיֶהם ְמַזֲהִמים ֶאת ַהַמְדֵרגֹות, ִמיעּוָטם ַבֲעֵלי ִמְשָרִדים

ָבִשים, ְוַהְיָחִסים עֹוִלים ְויֹוְרִדים     , ִמְתַיְשִבים ּוִמְתָפְרִעים,ַתִקיִנים ּוְמשֻּ

 ...ֹלא ַכָּצפּוי ַבִפְתָגִמים ַעל ְשֵכִנים ַהּטֹוִבים ֵמַאִחים ְרחֹוִקים

     ,ַהַחִיים ִבְלִתי ִנְסָבִלים, ּוְכֶשַהִחכּוִכים ִנְמָשִכים ּוַמֲחִריִפים

 ,ְבאֹוַרח ַחיים ַמָמש ַמְפִריִעיםַהֶהְבֵדִלים , ַהֶהְרֵגִלים שֹוִנים

    ,"ַפִכים ְקַטִנים"ָרִבים ַעל , ַמְקִפיִדים ֶזה ַעל ֶזה ְבִחשּוִבים ַקְטנּוִנִיים

 :ִמְתַכְתִשים ְבִסְכסּוִכים  ֶשִאי ֶאְפָשר ְלַהְבִליג ֲעֵליֶהם –ּוְבִעָקר 

ָתִפיםִזְלזּול ְבִנְקיֹון ַהֲחלָ , ִאי ַתְשלּום ִמִסים      ,ִקים ַהְמשֻּ

 ...ֵמִהְתַנְדבּות ְלֶעְזָרה ֲהָדִדית,ִמֵשירּות,ִהְתַחְמקּות ִמַשָיכּות

 ,ִבְצִריחֹות ּוִבְשִריקֹות, ֲהָללּו ַמְרִעיִשים ְבקֹוֵלי קֹולֹות

      ,אֹוְרִחים ְוָלקֹוחֹות, ְבַקְבָלם אֹו ְבִהָפְרָדם ֵמֲחֵבִרים

 ,ַטם ְמַטְמְטִמים-אז ּוִמְקְצֵבי ַטם'ִלים ְצִליֵלי גַ ַוֲהָללּו ְמַרְמְק 

     עֹוְרִכים ְמִסיבֹות ִלְקרּוִאים ְמפּוְקָפִקים, ֵאלּו ְמַאֲחִרים ַבֶנֶשף

 שּוִמים ְוָדִגים ְבִניחֹוחֹות ִמְתַפְשִטים,ְוֵאלּו ְמַמְנְגִלים ְבָשִרים

     ֹלא מֹוִעילֹות ַהֶהָערֹות  .ַהקֹומֹות ְוַהֲחָדִרים, ְבָכל ַהְמבֹואֹות

 ,ְמַנְּטפֹות ַמְדֵרגֹות, ֶשֹּלא ְלהֹוִריד ֶאת ַהֶזֶבל ְבַשקיֹות ְנקּובֹות

     ,ְיֵדי ָהעֹוֵבד ַהָקבּועַ -ֶשַאְך ֶזה ִנְשְטפּו ַאַחת ַבָשבּוַע ַעל

 ,רֹותְוֶשֹּלא ְלַהְשהֹות ֲעֵרמֹות ַאְשָפה ִמְצַטְברֹות ַבְכִניָסה ַלִדי

      ...ְוֵהן ַמִדיפֹות ֵריַח ַרע ַעד ְלִסּלּוָקן ְלֵעת ְמצֹוא

 ,ְוֵיש ַהְמַבְזְבִזים ַכמּויֹות ֲעצּומֹות ֶשל ַמִים ִלְשִטיָפה ּוְכִביָסה

     ...ְוֵאיָנם ָחִסים ַעלהֹוָצאֹות ַהְּצִריָכה ֶשָחלֹות ְבִגיָנם ַעל כָֻּּלם

 ,ְלַבּלֹות ְונֹוְקשֹות ַבֲעֵקָבן  ְבִרְדָתן ַבַמְדֵרגֹותַמְרִגיזֹות ַגם ַהיֹוְצאֹות 

 ,ֵהן ֵהן ַהְמַעְכסֹות ְבַקְבַקֵבי ֵעץ ֵמַעל ְלָראֵשי ַהִדירֹות ַהַתְחתֹונֹות

ָשה, ְוֵיש ִבְכָלל ִדירֹות ְנטּושֹות     ,ֶשַבֲעֵליֶהן ִהְפִקירּון ִבְגַלל ְמִריבֹות ְירֻּ

 ,ְוַנְרקֹוָמִנים חֹוְדִרים ְלֶבַצע ְמזָֻּמִנים,ַרִבים ֲחָרִקים ְוִקֵני יֹוִניםּוַבַהְזָנָחה ִמתְ 

     ,ְכֶשֵאין ְלָך ַפְרְטֵנִרים ְלַיֲחֵסי ְשֵכִנים ֲהגּוִנים, ָקֶשה, ָקֶשה

   -ְלִפּצּוֵיי ְפִריָשה ,ְלִשנּוי ִדיּור, ְלַהְרָחָקה, ַלָשְוא ָכל ַהִשדּוִלים ְלִהָפְרדּות

   :ַוַעד ַהַבית ְוָהֲאגָֻּדה ְלַתְרבּות ַהִדיּור ָפשּוט ֵאיָנם ְמִשיִבים ַעל ַהְשֵאָלה

ָתף ְכָמָשל -ֵאיְך ֶאְפָשר ִבְכָלל ִלְחיֹות   ...?ִעם ְשֵכִנים ֶשָכֵאֶּלה -ַבבִית ַהְמשֻּ

 5/36     (65/ה)  ,ַהֶיֶלד ֶשְבתֹוִכי ֹלא ִנְגַמל ְלֵעת ִזְקָנִתי_

 ?"ָלָמה ֶזה ָאנֹוִכי:"ְוהּוא חֹוֵזר ְושֹוֵאל

 ?"ָלָמה ֶזה ָכָכה"? "ַמדּועַ "? "ָלָמה"
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 …ִכי ַתֲאַות ַהְשֵאלֹות ֹלא ָשָכָכה

 ,ַהֶיֶלד ֶשְבתֹוִכי ָהָיה ְמַקֵפץ ִמְשֵאָלה ִלְשֵאָלה

 ,ְוֹלא ִחיָכה אֹו ִהְתַעְנֵין ַהְרֵבה ַבְתשּוָבה

 ֹוֶהה ַעל ָכל ְשֵאָלהַהָזֵקן ֶשִבי ש

 ...ְויֹוֵדַע ֶשָּלרֹוב ֵאין ָלּה ְתשּוָבה

 ְבַיְלדּוֵתנּו ֹלא ָשַאְלנּו ֶאת ָאִבינּו ּוְזֵקֵנינּו

 ,ְלַהִגיד ָלנּו ָמה ָאנּו ּוֶמה ַחֵיינּו

 ,ֹלא ִנְזַקְקנּו ְלֶהְסְבֵריֶהם ַעל ַטַעם ַחֵיינּו

 ,ְדַקת ַדְרֵכנּוָדִחינּו ְדָרשֹות ּוִפְלפּוִלים ַעל צִ 

 :ִבְבֵראִשית' י ַעל ָפסּוק א"ְלַרבֹות ָהָרִש 

 כֹוַח ַמֲעָשיו ִהִגיד ְלַעמֹו " 

 "...ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת גֹוִיים

 ,ְבִחּלֹוִניּוֵתנּו,ְבִציֹוִניּוֵתנּו, ִכי ָבַטְחנּו ְבֱאמּוָנֵתנּו

 ,ָדע ְלִתְפָאָרהְבֶמֶשק ּומַ ,ְבִכבּוֵשי ָשָפה ַוֲעבֹוָדה

 ,ִכי ֵיש ְלֵאל ָיֵדנּו, ִהְתַיַמְרנּו ִבְתשּובֹוֵתינּו

 ,ָשַאְטנּו ֶנֶפש ַבֲעֵלי ְסֵפקֹות ְורֹוְדֵפי ִספּוִקים

 ,"ִמְשַתְמִטים"ִהְגַבְהנּו ַמָבט ַעל יֹוְשֵבי גֹוָלה ּו

 ,ֲאָבל ַחְיַדֵקי ַהִביָּצה ֶשִיַבְשנּו עֹוָדם רֹוֲחִשים

 ,ִמְגָלֵלי ַהְשֵאלֹות ַהְמִציקֹות פֹוְרִצים ַהְנִגיִפיםּו

 , ַמִכים ָבנּו, ַמְטִריִדים,עֹוְקִצים

  -ָבֲאָלִפים   -ְוַהֲחָלִלים 

 ,ַבָזְרים ּוַבִמְתַנֲחִלים, ַבָּוִתיִקים ּוַבִנְקָלִטים

ָסִנים, בָכל ַהִגיִלים  ,ְבָכל ַהִבְלִתי ְמחֻּ

 י ָהֵאירּוִעים ַהִנְקָבִרים ְבַכל ִנְפָגעֵ 

 ...ְבִלי ְלָהִשיב ַעל ְשֵאָלת ַטַעם ַהַחִיים

 ,ַהָזֵקן ֶשִבי חֹוֵזר ְוִנְפָגש ִעם ַהֶיֶלד ֶשִבי -ְוָאז 

 ְמַלֵּטף ֶאת ְלָחָייו ַלחֹות ַהִדְמָעה

-  - -ּוְמַלֵחש ְבֶשֶבר קֹול ּוְבַמֲחַנק ְבִכי 

 ... יְבנִ , ֱאלֹוִהים  ָיְחְנָך
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 5/35     (4//ה), ֱאלֹוִהים הּוא יֹוֵצר ַהכֹול-

 ,כֹוחַ -בֹוֵרא ּוְמַחֵדש ַרב

 , ַהָיצּור ְבֶצֶלם ֱאלֹוִהים, ַוֲאִני

 ,ִקַבְלִתי ִמֶמנּו ִיפּוי כֹוחַ 

 ,ִלְהיֹות ָאָדם יֹוֵצר ּוְמַחֵדש

 , מֹוֵפת ְמַהֵּלך ֲעִתיר כֹוחַ 

- ֲעִמיִתי  –ְוָכמֹוִני 

 ,ֶשַגם לֹו אֹותֹו ִיפּוי כֹוחַ 

  –יֹוֵצא ֶשכָֻּּלנּו 

  –ָכל ְבֵני ֶחְבָרֵתנּו 

 ְמַהִּוים ִמין ַתֲאִגיד 

 ...כֹוחַ -ֶשל ָבֵאי

 ְוָכְך הּוְסַמְכנּו ִלְפעֹול 

 ְלִפי ַהחֹוק

 ,ֶשל ָהְרשּות ָהֶעְליֹוָנה

      -ֶאָּלא ֶשָכאן ַמְתִחיָלה ַהְבָעָיה 

 ,ָבַהְרָשָאה ֶשִנְתָנה ֵיש מֹוֵעל

 ,ֵיש ִמְתַכֵחש ִלְסִעיֵפי ַההֹוָרָאה

 ,ֵיש ְמַשֶנה ּוְמַעֵקם ַבַכָּוָנה

 ,ְוֵיש טֹוֶעה ַבֵפירּוש אֹו ְבַכָּוָנה

 ,ִמְתַאְגדֹות ְקבּוצֹות כֹוחַ  -ָלרֹוב 

 ,ְלמֹונֹופֹוִלין ַרב עֹוְצָמה ְוַהְשָפָעה

 ם ֲאדּוֵקי ֱאמּוָנהּוְכֶנְגָדם ִמְתַגְיִסי

 ,ֲאִפּלּו ִכְזַנב ַהְּלָטָאה, ְלִבְלִתי ַשנֹות ְמאּוָמה

 ,ּוְלִפי ֶשָכל ֶאָחד ִמְתַיֵמר ְכנֹוַטְריֹון ְלַעְצמוֹ 

 ִמְתַעֵּלם אֹו סֹוֵתר , ֲהֵריהּו חֹוֵלק ְוחֹוֵתר

- ָעִמית ְשֵוה כֹוחֹו , ְפִסיָקה ּוֵפירּוש ֶשל ֲעִמיתוֹ 

 ...ּוְמַיֵחד קֹוֶדְכס ִנְפָרד ַלֲחבּוָרתוֹ  ְוהּוא בֹוֶנה

 ,ֶשל ְשַלל כֹוחֹות, ְבֶחְבָרה ָכֹזאת

   -ַהְמַתֲחרֹות ִמי יֹוִליד יֹוֵתר כֹוַח 

 ָעלּול שּוב ִריבֹון ָהעֹוָלִמים

   …ְלַסֵּלק אֹוָתנּו ִמַמְנַדט ֶחֶבר ַהֶנֱאָמִנים
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 5/34     (5//ה) ,דֹור ַהֲחָשִאיןֶשִנְפַתח ְמ , ֵיש ְרָגִעים ַבַחִיים -

 ,ְוַאָתה ְמזָֻּמן ְלִהָכֵנס ִלְפַני ְוִלְפִנים

- ֹלא ַאַחת ַבָשָנה 

- ַכֹכֵהן ַהָגדֹול ְביֹום ַהִכפּוִרים 

 ַבֲהָקַשת נּוְסַחת ַהְקָסִמים, ֶאָּלא ְלֵעת ֶעְרָגה

 ,ַעל ֶדֶלת ַהְפָלִאים

 ָדִשיםְוַאָתה חֹוֵדר ְלֹקֶדש ַהקֳ 

 ,ֶשל ִמְשָכן ַהְנָשָמה ָהֶעְליֹוָנה

 ,ַהְנָשָמה ַהְיֵתָרה

 ... ַהנֹוֶתֶנת ֶאת ַטַעם ַהַחִיים

 ּוְבִרְגֵעי ַהִיחּוד ִעם ַהָכמּוס ֵמֵעיֵני ָזִרים

 ַאָתה ִנְתָקף ְבֵמחּוֵשי ֶעְדָנה ֶשֵמַעל ּוֵמֵעֶבר

ִּלין  ,ֲהָוָיה ִמְתרֹוֵקן ִמִתְפלּות, ְלָכל ִשְגָרה ְוחֻּ

ְפָקר ַלַהְקָרָנה ַמֲאִציָלה, ֶשֵאיְנָך יֹוֵדַע ִפְשָרּה  ּומֻּ

 ...ִיְפַעת הֹוד ְוסֹוד ֶשל ַרַחף ְמרֹוִמים

ְפָשט ִמַמֲחָלצֹות ַהיֹוְמיֹום  מֻּ

 ,ַאָתה עֹוֶטה ֲחָויֹות ֶשל ֵשירּות ַבקֹוֶדש

ָשם ִבְקטֹוֶרת ִניחֹוַח ֶשל ְמַעט ֱאלֹוִהים  ,ְמבֻּ

כֶ   ,ה ֶהֶלם ְוַסֲהרּור ַסְנֵוִריםּוְכמֻּ

 ... ַעד ֶשל ֵאין אֹוִנים-ַאָתה ָקפּוא ִבְתשּוַקת

ַּלם ַהִכסּוִפים ַאָתה  ָשרּוַע ְלַרְגֵלי סֻּ

 ,ִמְתַאֵזר ּוְמַזֵנק  ְלגֹוְבֵהי ְשָחִקים

 ,ְמַחֵבק ֵאין סֹוף עֹוָלמֹות ֶשְּלֹלא ְזָמן ּוָמקֹום

 ֲעִסיָסם -ֶּלֶסת ְבֶמֶתקטֹוֵבל ַבֲהָוָיה ַהִמְתעַ 

 ...ֶשל ַחִיים ִנְצִחִיים

 ,ַכֶסֶפת ָהֶעְדָנה ְוַהִזכּוך, ָכֶזה הּוא ְמדֹור ַהֲחָשִאין

 ;ֶשִמֶמָנה דֹוִלים ַהֶנֱאָהִבים אֹוְצרֹות ַמֲחַמִדים

 ָכֹזאת ִהיא נּוְסַחת ַהְפָלִאים ֶשל ָהַאֲהָבה

  ַהפֹוַתַחת ַשֲעֵרי ִמְסתֹוִרין

ָשִרים  ;ַלַהְרַפְתָקאֹות ֹנַעם ְוַחִיים ְמאֻּ

- ֶזהּו ִמְקַלט ַהִמְבָטִחים ִמָכל ְדָוי ּוַמְכאֹוִבים 

 ...ד  ַהְנָשָמה  ָהעֹוָלה ַעל ָכל ַהְמַמִדים" ֵמ ַמ 
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 /5/3     (55/ה) ,ַגם ֲאִני ַשָיְך ַלֲחבּוַרת ַהמֹוֶרֶשת ֶשל רֹוְצִחים-

 , רֹוְצֵחי ַהַחִיים ְבִשעּוִרים ְקצּוִבים ,רֹוְצֵחי ַהְזָמן

- ְכִפי ֶשִהְמִליצּו ֲחָכִמים ַרִבים ְוטֹוִבים 

 ,ְלַאֵבד ִכְשִליש ַהַחִיים ִבְשַנת ְיָשִרים

 ָאנּו ְמַאְבִדים, ָכמֹוִני, ָכמֹוָך, ְוָכְך

 ,ְכִפי ֶשָפְסקּו דֹורֹות ִראשֹוִנים, ֶאת ַעְצֵמנּו

 "ְמנּוָחה ַלָיֵגעַ "ָשְוא ְוָכָזב ֶשל ּוְבִסיְסמֹות 

 , ַהְזָמן אֹוֵבד" ְמתּוָקה ְשַנת ָהעֹוֵבד"ּו

 ...ִכי ְלכּוִדים ִהְננּו ְבִמְנַהג ִנְפָסד ֶשל ְשַנת ִיתּוִרים

 ֲאָבל ָאנּו רֹוְצִחים ִמַדַעת ּוְבֵעָרנּות  ַגם ֲחָלִקים

 –ִמְשָאר ְשֵני ַהְשִליִשים ֶשל ַהַחִיים  

 ַכְרְסִמים ֶאת ְזַמֵננּו ְבַבָּטָלה ְוִשיחֹות ְסָרק ְמ 

 ,ִעם ַמֲעִסיִקים ְועֹוְבִדים,ִעם ְשֵכִנים ּוְקרֹוִבים

 ,ְמשֹוְטִטים ְלֹלא ַמָּטָרה ְוִעְנָין ְבשּוק ַהַחִיים

 ,שֹוֲחֵרי ֵאירּוִעים, רֹוְדֵפי ֵגירּוִיים, ְמשּוֲעָמִמים

 ,ֲחָדשֹות ִמְרָקִעיםלַ , ְרתּוִקים ְלַמדּוֵחי ְסָרִטים

ָבִלים ְבִשיג ַגס ְוָתֵפל, ִלְרִכילּויֹות ֲערּוֵצי ֵתֵבל  ,ַהְמתֻּ

 ,ִנְתָפִסים ְבֶרֶשת חֹוְבָבִנים ּוִמְקצֹוֲעִנים

 , ַהְמִשיִחים ּוַמִסיִחים ִמן ָהִעָקר ֶאל ַהָּטֵפל

 ,נֹוְפִלים ֲחָלִלים ֲחָלִלים, ְוָהְרָגִעים חֹוְמִקים

 !רֹוְצִחים -ִכי ָאנּו ַאְרִכי –ּוְלַרְגֵלינּו  ְבָיֵדינּו

 ,ָלַמְדנּו ַעל ֲעָנִקים ֶשָעשּו ֵלילֹות ַכָיִמים

 ִהַכְרנּו ְדמּויֹות ֶשִהְתַגְברּו ָכֲאָריֹות

 ,ַעל ַתֲענּוִגים ּוִבְזבּוז ְזַמִנים, ַעל ִשְכרֹון ֵשָנה

 ים ִנְשָמִתיןָקָראנּו ַעל  ָד ִו ד  ֶשִהְסַתֵפק ְבִשיִש 

 ,ֵבין ִחבּור ִפְרֵקי ִשיָרה ְוִעסּוק ְבִענְ ְיֵני ְמלּוָכה

 ,ִקֵנאנּו ְבטֹוְבֵלי ַרְגַלִיים ְבִגיִגית ַמִים

 ,ְלָהִפיג ֵשָנה ּוְלַהֲעִדיף תֹוָרה ְוִעיּוִנים

 ִהְתָפַעְלנּו ִמַמְדָעִנים ּוִמיֹוְצִרים ַהְּלמּוִדים

  - - -ַנֵּצל ָכל ֶרַגע ַבַחֵיים לְ , ָלחּוס ַעל ְזַמָנם

 ...לּו ְיִהי ֶחְלִקי ֹלא ִעם  רֹוְצֵחי ַהְזָמן
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 5/34     (64/ה) ,ְלָכל ָאָדם ֵיש ְבַתְשֵבץ ַחָייו ֵאיזֹו ִמְשֶבֶצת -

 ,ֶשִאם ִהְתַמְּלָאה ָבאֹות ַהִנְדֶרֶשת

 ...ַחְפִשים ֶאת ָהֲאֶחֶרתפֹוְסִחים ָעֶליָה ּוְמ 

 

ְרֶכֶבת  ְלָכל ָאָדם ְתמּוַנת פֹוְרְטֶרט ַהמֻּ

 ,ִמַקִּוים ּוְנקּודֹות ָהרֹוְקִמים ֶאת ַהְדמּות

 ...ֲאָבל ַרק ִמֶמְרָחק ִהיא ִנְרֵאית ַכָיאּות

 

 ,זּוג-ְלָכל ָאָדם ְמזֶֻּמֶנת ַבת

 ,ְוִאם הּוא ַבַעל ִיחּוד

 ...ַהִּצמּוד -ִפי ַמַדדִיְצַלח ַהִזּוג לְ 

 

 ְלָכל ָאָדם ֵיש ָלשֹון ְמַמְּלָלה

 –ּוְכֶשִהיא ָרָעה ּוִמְתַנְּוָלה 

 ַבִית ָצִריְך ְלכֹוְלָאּה-ְבַמֲאַסר ֶפה

 

ֶבֶלת  ְלָכל ָאָדם ֵיש ְיִציָרה ֲאהּוָבה ּוְמקֻּ

 ְבנֹוֵפי ַטֶיֶלת,ַבמּוִסיָקה,ָבֳאָמנּות,ַבִסְפרּות

 ָהַעְצִמית ַהִזיָקה ְכפּוָלה ּוְמכּוֶפֶלת-ֹוִריתֲאָבל ַלְמק

 

 ְלָכל ָאָדם ָהְרשּות ְלַהֲחִמיר ַעל ַעְצמוֹ 

- ֲאָבל ָלָמה ִיְגזֹור ֶאת חּוְמָרתֹו ַעל זּוָלתֹו 

 ?ַעל ְבֵני ֵביתֹו ְוַאְנֵשי ְקִהָּלתוֹ 

 

 ְלָכל ָאָדם ֵיש ָשעֹות ָקשֹות

 ְבַהְרָגשֹות ּוִבְתחּושֹות ָמרֹות

 ֲאָבל ַגם ַמָּצֵבי רּוַח ֶאְפָשר ְלַהְמרֹות

 

  –ְלָכל ָאָדם ָצפּוי ִחקּור ִדין  

 ? ָהִייָת ַגס אֹו ָעִדין

 ...ַוֲאִני חֹוֵשש ִמְגַזר ַהִדין
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גם . לגלים גבוהים ותהומות מעמקים, מתוקים ומלוחים, ובִמקֶוה הגדול הם מתערבים, כל הנחלים הולכים אל הים-

: גם הם מכּונים במונחים שונים, אגמים וימים, ובדומה לשמות של נהרות ונחלים, פש נקווים במקוה האישיותהזרמים בנ

-או  בהמי, משמעותי-זהותי-או קיומי, מודע-מודע ועל-מודע-או תת, רגש ורצון-או שכל, האני העליון-האני-הסתמי

רמים שעל פני השטח וזרמים שמעל השטח כמטרות ז, קרקעיים-והזרמים הם תת. נשמתי-רוחני-או נפשי, אלוהי-אנושי

והשאלה היא מהי ספינת הדגל המשייטת במקוה ,  והם זורמים ומפכים ָבנו ואלינו בחַשאי ובסערות מזג עכור וצלול. על

, לטמא, לכשר, לאדם, לבהמה, לחיה, בתיבת נח היו מדורים נפרדים? לאן מועדות פניה של תיבת השיוט, האישיות

רוחניות , קטגוריות נפשיות. אבל מדורי הנפש אינם נבדלים ומופרשים זה מזה אלא פתוכים ומעורבים, למיטהר

-לפי איזה ַמְצֵפן וַמד? מהו אפוא המכריע באורחות החיים. ומשמעותיות של שכל ורגש ורצון  מנווטות את מהלך החיים

המַאזן דחפים רגשיים ושיקולים , פיע ומכריעהמש, למי  מכוחות הנפש  הכוח הסגולי? מעלות מתנהלת ספינת החיים

אפשר לדלות ממעמקי ? מחדלים וכשלונות, דוחק ומעורר פעולות ויוזמות, בידי מי ההגה המבקר ופוסק, רציונליים

שאלת המוקד , והשאלה המרכזית. של עליות ומורדות" תורת השלבים"זאת . בראשית גם את האלגוריה של סולם יעקב

המונחים ? המורה לרדת או לעלות, המנווט"  רב החובל"ומיהו " עליות וירידות"המשמעות של מה  –והמפתח היא 

הפועלים מכוח יצר ואינסטינקט וטבע ירושה אל תבונה , מֵשֶפל הויה של חיה ובהמה, שהוזכרו לעיל מציינים דירוג כלשהו

מיקתא של מּוָלדּות נתונה השרויה בהוויתה אל מבירא ע. שינוי ותמורה, לשלבים עליונים יותר של יכולת הכוונה, ויצירה

, "איש הסרגלים"האדם המשמעותי לדידי יהיה אפוא . בחירה חופשית ועשייה רצונית, רובד מתקדם של תכנון ויוזמה

שכדי לקבוע את זהותם ומשמעות , אבל גם כאן יש מודדים. המודד ושוקל ומעריך כל פעולה ומחשבה, " איש המידה"

צורכיהם .לפי האנשים שבסביבתם, ים כאילו מעצמם ומודדים את הישגיהם לפי קריטריונים חיצונייםהווייתם חורג

עושר ואושר בחיי , מעמד ושררה, מה הוא בעל מכונית ודירה. ומשאלותיהם נקבעים אפוא יחסית לאלו של עמיתיהם

הוא מתעלה אמנם מן , אפוא  חיצוניסרגל הזהות הוא . אף אני אתמודד עמו להעפיל עליו  בתחרות ההישגים,המשפחה 

 –לעבר  השלב   ה ה י ש ג י , השלב  ה ק י ו מ י

לפיכך האדם המשמעותי לדידי הוא המודד את . אבל בסופו של דבר הוא נמדד לפי קריטריונים חיצוניים, ת ח ר ו ת י

קיף את כל הזהויות בזיכוך וזיקוק המ, השלם, המאחד, אלא לפי הקריטריון  ה פ נ י מ י, מהותו לא לפי הסרגל החיצוני

 .מהותי

מנווט ומפלס את דרך , המנחה ומכוון, הקריטריון העליון ביותר –" ש י ו י ת י"אקרא לסרגל פנימי ועמוק זה בשם 

שיויתי , שיויתי לא לפי סיפוק היצרים והדחפים שבקרבי, ש י ו י ת י  לא לפי שכני ומיודעי. האישיות בכל רגע ובכל שעה

לסיגול , שיויתי כמונח עליון להתבוננות בחיים. פי  אינטרסים ומטרות הנעוצים באידיאולוגיות פוליטיות וכלכליותלא ל

 ולהתהלך לפי קריטריון זה של " האני העליון"להתכללות בתוך , כושר עמידה ובחינה

:  חייתיות ובמלה אחת-יצריות-הישרדות-אז אפשר לסכם את המדורים בתיבת השיוט כמדור תחתון של  קיום. צלם אלוהים

-ובמדור העליון את  הקריטריון הפנימי,  ר ו ח: ובמלה אחת,משמעות וזהות-מוסר-אנושיות –במדור גבוה יותר . נ פ ש

 : ובמלה אחת, התכללות בצלם אלוהים,שלמות,יעודי של אהבה-תכליתי-מהותי

הנשמה . חלק מיישותו, מה שנפח בי נפח משלו –וכמאמר חכמים , שנפח בי יוצרי, זו הנשמה שבקרבי. ש י ו י ת י

. להעלות נרן תמיד –ן " נ ר   -נשמה  -רוח-נפש. היא הדרגה העליונה מיראה לאהבה ולקדושה, הטהורה היא המדריכה

 .      לעלות ולהתעלות בשלבי הסולם למרומי הויה של מודעות אנושית למשמעות תפקודה
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 /5/6     (54//ה) ,ֹבֶקרְושּוב ִנְתַקְלִתי בֹו בַ -
 ,יֹוֵאל-ְלַיד ִסְמַטת ֵבית

 ַבְיִריָדה ַלַמְדֵרגֹות ֶאל  
 ".ַיֲעֹקב-ַנֲחַלת"ַהְכֶנֶסת -ֵבית

 ְבַעְרִפיִלית ָהֲאִויר ְוִחְורֹון ָהאֹור
 ,הּוא ִנַּצב ְבֵכהּות ְסַמְרטּוֵטי ְבָגָדיו

 , ָעמּוס ַתְרִמיֵלי אֹוָסָפיו
 ,ִמְשֵני ְצָדָדיו ַהֲחגּוִרים לוֹ 

 ,ַעל ִשְכמֹו ּוְבָיָדיו, ַעל ַגבֹו ּוְלָפָניו
 , ְכגּוש ָגדּוש ֶשל ַנְילֹון ָנפּוחַ 
 ְוַרק ָהרֹאש ָחבּוש ַהַקְסֵקט

 ְוָזָקן ָעכּור ִמְתַפֵתל
 .ְמַבְצֵבץ ֵמָעל ּוִמְתַבֵּלט 

 ,ַאֲחֵרי ָכל ְפִסיָעה הּוא נֹוֵפש
 ,ה ֶשל ְבִחיָלהשֹוֵאף ּופֹוֵלט ֲהָבָר 
 רֹוֵקק ֵלָחה ְדֵשָנה 

 ,ֲאַגב ִמְלמּול ֶשל ְקָלָלה
 ִמְתָגֵרד ְוָחֵרד,ְמַנְדֵנד ּוִמְתַנְדֵנד

 ...ֶשַשִקית ָכְלֶשִהי ֹלא ֵתֵרד
 ,ְלַאַחר ֶלֶקט ָכל ִשְכָחה, ָכְך הּוא נֹוֵהג

 .ָלפּוש ַעל ַסְפָסלֹו ַהָקבּוַע ְבַגן ַהְשכּוָנה
 ,ַעם הּוא ָעַמד ַעל ָעְמדוֹ ֲאָבל ַהפַ 

 ,ַמָמש ְלָידוֹ , ִחָכה ֶשֶאֱעֹבר ָסמּוְך לוֹ 
  -ְוָאז ָנַעץ ִבי ַמָבט ַמְדֵקָרה ִבְשֵאָלה ְשנּוָנה 

 ,ָנכֹון ֶשָהָיה ִמי ֶשָאַמר, יֹאַמר ָנא ַמר
 ? ֶשְבסֹופֹו ֶשל ָדָבר  ַה כ ֹו ל  ִי ְק מ ֹו ל

 ?ֶאֱעמֹולָאז ִמי ִייַרש  ָכל ַמה שֶ 
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 5/69     (55//ה)  ?ֵאיְך ִנְסֹלל ֶאת ַהֶדֶרְך ַלֲחמֹורֹו ֶשל ַהָמִשיחַ -

- ֶשֹּלא ִיְקֶרה לֹו ְכמֹו ְלקֹוְדמֹו 

 ?ֶשֲאָכלּוהּו עֹוְבֵדי ָהֲעבֹוָדה ַהָזָרה

 ֵאיְך ַנִּציל ֶאת ַהָבא ִבְמקֹומֹו  

 ,ְנַחֶקהֶשֹּלא ִיָּטֵרף ְבמֹו ָיֵדינּו ִאם 

 ? ְנַסֵגל ּוְנַאֵמץ ֶאת ִמְנָהֵגי ָהֲעבֹוָדה ַהָזָרה

 :ָהָבה ִנְזֹכר

 ְכֶשִהְתַחְלנּו ְבַהְכָשַרת ַהַקְרַקע  

ָּלה  ְב ַא ְת ַח ְל ָת א  ,ֶהֱאַמנּו ֶשַהְגאֻּ

 , ָפַצְחנּו ְבִשיַרת ַהַמְגֵרָפה

 ְוָחלּוץ ַוֲחלּוָצה 

 ָשה ִצְירּו ָבֵאת ּוַבַמֲחרֵ 

 ,ֶאת ַתְלֵמי ָהָאֶרץ ַהְקדֹוָשה

 ִקַדְשנּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָהַעְצִמית 

 ,ֵהַגנּו ַעל ַהָּלשֹון ָהִעְבִרית

 ִיַעְדנּו ְלָבֵנינּו ַהְגָשָמה ַמֲעִשית 

 ,ְוָכַרְתנּו ְבִרית ְלַעְרבּות ֲהָדִדית

 גּוַיְסנּו ְלשּורֹות ֲהַגָנה ּוַמְחֶתֶרת 

 ,ת ּוִמְפָעִלים ְלִתְפֶאֶרתָבִנינּו מֹוָסדוֹ 

 תְלנּו ַעל ִמְזַבח ַהמֹוֶלֶד ל ְוָנפַ "ֵשַרְתנּו ְבַצהַ 

 ֲאָבל ַהִאם ֹלא ִהְסַכְלנּו 

 ?ְבַהְנָחַלת ֲעָרִכים ּומֹוֶרֶשת

 ַהִאם ֲחמֹורֹו ֶשל ָמִשיַח 

 י ָזֵרינּו "שּוב ֹלא ִנְטָרף ע

 ?ֶאָּלא ִביֵדי ְיִליֵדי ֵביֵתנּו

 , ֹכל–ר ֲעִדיף  ִאם  ַה ֹח מֶ 

 ִאם ְרִדיַפת ַהֶהיֵשג 

 ,  ְשקּוָלה ְכֶנֶגד ֹכל

 !ַהָמִשיַח הּוא ָעָקר 

 ,ֵאיְך נֹוִריש ִלְבֵני ַהדֹור

 , ִכי ֹלא ַהֹחֶמר הּוא ָהִעָקר

 ַהֹחֶמר-ִכי ִמדֹור ָהרֹוֵכב ַעל ֲחמֹור

 !ַהָמִשיַח ֶנֱעָקר 
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 5/63     (62/ה)  ,ְמָמֵאס ָעֶליָך ֶאת ֹקֶצר ָיֶדָך,ְךְמַדְכדֵ ,ה ָכל ָכְך ְמָיֵאשזֶ -
 ,ִלְראֹות ֶאת ָכל ַהְסָפִרים ַהֲחָדִשים ַהמֹוִפיִעים

 , ִעְבִרִיים ְולֹוֲעִזִיים, ֶאת ִשְפַעת ַהַמָגִזיִנים ְוָהִעתֹוִנים
 ֶאת אֹוַצר ַהַמָדע  ְוַהֶיַדע ֶשָבִאיְנֶטְרֶנט ַלגֹוְלִשים  

ָּצִעים ֲעֵלי ִמְרָקעֶאת ִמ   ,ְבַחר ַהְסָרִטים ַהמֻּ
 ,ַהמּוִסיָקה ְוָהֳאָמנּות, ֶאת ִכנּוֵסי ַהַתְרבּות

 ְיֵמי ָהִעיּון ְוַהִהְשַתְּלמּויֹות , ֹגֶדש ַהַהְרָצאֹות
 ,ְבֵמיַרב ּוְבֵמיָטב  ַהנֹוְשִאים  ִבְתחּוֵמי ַהַחִיים

ְקָדִשים , יִשיֶאת ָבֵתי ַהִמְדָרש ִביֵמי ִש   סֹוֵפי ָשבּוַע ַהמֻּ
 ּוָמה ַעל חֹוַבת ָהִעיּון ... ְלִשיַח ָקָהל ִעם ַמְרִצים

 , ְבִמְשָניֹות ּוִמְדָרִשים,ַבַדף ַהיֹוִמי,ְך"ְבַתנַ ,ְבָפָרִשיֹות ַהָשבּועַ 
   - - -מּוָסר ּוַמְחֶשֶבת ִיְשָרֵאל , ֲחִסידּות,ְבִפְרֵקי ָהגּות 

 ,ֶשֵאין ְזָמן ֲאִפּלּו ְלַדְפֵדף, ַכָמה ֶזה ְמָיֵאש, ֶשל עֹוָלם ִרבֹונוֹ 
 ְוֵאין ִסֵפק , ְוַהֶנֶפש ִמְתַאָּוה, ֶשָהַעִין רֹוָאה ְוַהֵּלב חֹוֵמד

 ,ֵאיְך ִתְתַעֵשר ַנְפְשָך ָהְרֵעָבה, ַאף ְבִמּלּוי ַקְמצּוץ ֶשל ַתֲאָוה
 ,ָמָשל ְלִמְשָפָחה ְברּוַכת ְיָלִדים, ה ַדל ְוָצרְוהּוא כֹ , ֵכיָצד ִתְשַמח ְבֶחְלְקָך

 , ֶשֵאיָנּה ְמִזיָנה ֶאת ַהְנָפשֹות ָהְרֵעבֹות ִבְמַנת עֹוף אֹו ָבָשר, ַדַּלת ֶאְמָצִעים
 ,ּוִמְצַטְמֶצֶמת ְבַמֲחַנק ַהִקיּום ֶשל ֶלֶחם ַצר ְוַכְלָכַלת ַלַחץ

ָּצִגים ֶשל ִעדּוֵניִשְפַעת ַמְטַעִמים ְבַראֲ –ּוִמֶנֶגד   ...ֲעָדִנים-ַות מֻּ
  –לּו ְלָפחֹות ֹלא ָהיּו ַהָיִמים חֹוְמִקים ֹכה ַמֵהר 

 ? ְלַהִקיף ּוְלַסְחֵרר, ַמה ֵמִאיץ ָבֶהם ַלֲחלֹוף? ְלָאן ֵהם ְמַמֲהִרים
 , ְיֵמיֶהם-לּו ְלָפחֹות ָהיּו ֲאמּוִרים ְלַהֲאִריְך ֶאת ָיֵמינּו

ֵיןְלַהְסִפיק ִלְלמֹ  ַ  ,ְלַהְשהֹוֵתנּו יֹוֵתר ְבַגן ֵעֶדן ַהִמִּלים, ד ּוְלע 
 ?ָלָמה ָאנּו ְמֹגָרִשים ְבַמְטַאֵּטא ַהְזָמן ְכָעֵלי ַהַשֶּלֶכת ֵמֵעץ ַהַחִיים

 ֶחֶטף ְנִהיָגה -ַהחֹוְלִפים ְבֶחֶתף" ֶאֶגד"ֵהם ַמְזִכיִרים ִלי ֶאת ֶנָהֵגי 
 ְלַהִסיַע ִנְזָקִקים  , ְוֵאיָנם ַנֲעִנים ִקְמָעא,יִניםַעל ְפֵני ַהנֹוְסִעים ַהַמְמתִ 
 , ַמדּוַע ֵהם ֶנְחָפִזים ְלִהְתַכֵנס ֶאל ַתֲחַנת ַהמֹוָצא , ְלַתֲחנֹות ַהַיַעד ְוַהְיִציָאה

 ... ּוְלִהְתַעֵּלם ִמָּצְרֵכי נֹוְסֵעיֶהם, ְלַפְטֵפט ִעם ַחְבֵריֶהם
 ,חֹוְלִפים ְועֹוְבִרים, ים ַכֶנָהִגיםָכְך נֹוֲהִגים ָבנּו ַהָיִמ 

ְרטֹוב ֶשַבחֹוֶמר  , ְוָאנּו ֹלא ַמְסִפיִקים ֵליָהנֹות  ִמקֻּ
 , ִמקֹוֶרט ְקִריָאה ּוְכִתיַבת ַכָמה ִאְמֵרי ֹאֶמר

 ... ֶטֶרם ֲחלֹוף יֹום ִביָעף, ִמְבַדל ִעיּון ּוְלִמיָדה
  –ִליָמה ֶשל ַהַּלְיָלה ַוֲאִני תֹוֵפס ִבְתִחָנה ְבשּוֵלי ַהגְ 

 ,ָאָנא ַשֵמר ְוַשֵיר ִלי ָשעֹות ֲאָחדֹות , ַאל ֵתָחֵפז, ָאָנא
 ָהֵסר ֵמָעַלי קּוֵרי ְתנּוָמה , ָאָנא ַמְלַאך ַהֵשָנה, ַהָיפֹות ְלִעסּוק ַבתֹוָרה

 ...ַהחֹוְנִטים ְלַבֵּטל ֶאת ֵמיָטב ְתפּוַקת ַהְתנּוָבה
  -- -ֹכה ְמָמֵאס ָעֶליָך ֶאת ֹקֶצר ָיֶדָך ,ֹכה ְמַדְכֵדְך,ְמָיֵאשְוֶזה ָכל ָכְך 

 ,ְוַהֶחֶסר ָבֶהְסֵפק ֹכה ְמַדְכֵדְך, ְוָכְך ַהֹחֶמר ֶנֱעָרם ְוהֹוֵלך
 ,ִכי אֹוֵהב ָחְכָמה ָוַדַעת ֵאינֹו ִמְסַתֵפק ְבַפת ָוֶמַלח 

 ,ִמָכל טּוָבּה ִלְשֹבעַ , הּוא רֹוֶצה ַלֲחֹבק ֵתֵבל ּוְמלֹוָאּה
 ,ָלזּון ֶאת ַהֶנֶפש ָהְרֵעָבה ְבָכל ַמְטַעֵמי ַהְיִציָרה

 ,ּוְלִפיָכְך ֲהֵריִני מֹוֶחה ּוִמְתָמֵרד ֶנֶגד ִקְצַבת ַהְזָמן ַהִמְזָעָרה
ָבה, ָהֵאט ֶאת ְמִהירּות ַהֲחלּוָפה, ִרבֹוִני, ָאָנא  !    ִכי ַהְמָלאָכה ֹכה ְמרֻּ
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ר לְ - נֹוָלה, ָךִאם ֹאמַּ ר ֲאִני אֹוֵכל ְּגרֶּ ֹבקֶּ בַּ  5/22     (55/ה) ,שֶּ

ה ְגִניב ְבֵאין רֹוִאים ִאְשִתי, לֹוֵגם כֹוס ָקפֶּ  ּומַּ
ג ְוֱאגֹוִזים רֶּ ת פֶּ  ,רֹוָגלֶּה אֹו ֻעּגַּ

ָקלֹוִריֹות ָהְרצּוָיה  ת הַּ ְרֵבה ִמִמְכסַּ  –הַּ
ת ִשיִרי ֲעזֹור ְלָך ְלָהִבין אֶּ ה יַּ  ?זֶּ

 
ר ְלָך ֲחִמים, ִאם ֹאמַּ ל רַּ ְגָבִנּיֹות ֵאצֶּ ֲאִני קֹונֶּה עַּ  ,שֶּ

ל ֹכֵהן ֲחֻמִּצים ֵאצֶּ  ,ֵזיִתים וַּ
ִניָצה ע בַּ בַּ ְרִעיִנים ּומּוָצֵרי טֶּ  ,ּגַּ

ֵתיָמִני  ְך הַּ לֶּ מֶּ ל בַּ פֶּ לַּ ָהִרי ּופַּ   –ִפּצּוִחים ְבבֶּ
ת עֹוָלִמי ֲעזֹור ְלָך ִבְתִפיסַּ ה יַּ  ?זֶּ

 
ר ְלָך ֲאִני קֹונֶּה אֶּ , ִאם ֹאמַּ  ת  ִמְכחֹוִלי שֶּ

ְרְשֵטיין ר ְתמּוָנִתי  ְבִזיְלבֶּ ת ָששַּ  ,ִלְמֹרחַּ אֶּ
ִדים בַּ ת הַּ פּוס, אֶּ ן ִבְגרַּ מֶּ שֶּ ּגֹוַאש ְוהַּ  ,ִצְבֵעי הַּ

ן כַּ ת הַּ ל ְרָפֵאל , אֶּ ִמְסָּגרֹות ֵאצֶּ ְנבּוס ְוהַּ קַּ  –הַּ
ת אּוָמנּוִתי ֲעזֹור ְלָך ְלנֵַּתחַּ אֶּ ה יַּ  ?זֶּ

 
ר ְלָך ְחשֵ , ִאם ֹאמַּ מַּ הַּ ישֶּ ת ְרִשימֹותַּ ֵמִפיק אֶּ  ב הַּ

ְנְטיּום  ת  9הּוא פֶּ סֶּ ְדפֶּ   HP 535ּומַּ
ְנָיר   , 2-02-52/ –ְוִגְליֹונֹות  הַּ

י  ל ְנִקישֹותַּ שֶּ ת כֶּ ֵקן אֶּ ְמתַּ   –ּוְבִני הּוא הַּ
י ק ְכָתבַּ ת ְלֹעמֶּ דֶּ ֲעזֹור ְלָך ָלרֶּ ה יַּ  ?   זֶּ

 

ר ְלָך ִני קֹוֵרא ִעתֹוִנים, ִאם ֹאמַּ ֵאינֶּ  ,שֶּ
ֵאי ִני קֹוֵרא ִסְפרּות ִעְבִרית ֲחָדָשהשֶּ  ,נֶּ

ְרָשִנים פַּ ה ְבִמְשְדֵרי הַּ ֵאיִני צֹופֶּ  ,שֶּ
ָדִמים  ק ְלֵאירּוֵעי הַּ ת רַּ בֶּ שֶּ אֹוְזִני קַּ   –שֶּ

ֲחרּוִזים י בַּ ֲעֵנחַּ ְתגּובֹותַּ ֲעזֹור ְלָך ְלפַּ ה יַּ  ?זֶּ
 

ר ְלָך ק ֵאת , ִאם ֹאמַּ ֲאִני שֹוֵמעַּ רַּ מּוִסיָקה"שֶּ  ,"קֹול הַּ
 ,ְכֵנִסָּיִתּיֹות ְוִיְשְרֵאִלּיֹות,ֲעָדִתּיֹות,ָרט ְלָתְכִנּיֹות ִקְצִבּיֹותפְ 

ָקאֵמִרּיֹות ְּיִצירֹות הַּ י ְביֹוֵתר הַּ ֲחִביבֹות ָעלַּ  ,שֶּ
ְנֵתר ל ְפסַּ ֵתר עַּ ת  ,ִמְבִלי ְלּוַּ   -ִכנֹור  ְוִתִזֹמרֶּ

שּו ש ֵבין הַּ ֲעזֹור ְלָך ָלחּוש ִפְרפּוֵרי נֶּפֶּ ה יַּ  ?רֹותזֶּ
 

ר ְלָך י ֵמֲהָצגֹות ְוִכנּוִסים, ִאם ֹאמַּ ְגלַּ ִדיר רַּ ֲאִני מַּ  ,שֶּ
ל ְקרֹוִבים ְלָכל ִמיֵני ֵארּוִעים ְזָמנֹות שֶּ  ,ֵמהַּ

ִּגים חַּ ִים ְשלֹוָשה ִטּיּוִלים ִויִציָאה בֶּ ֵפק ִבְשנַּ  ,ִמְסתַּ
ְפָשר ֵמִעסּוִקים ִצבּוִרִּיים  ֵמק ְכָכל ָהאֶּ   –ִמְתחַּ

ֲעזוֹ  ה יַּ ִשיִריםזֶּ ִּיים בַּ חַּ ת הַּ ת עֹוְגמַּ  ?ר ְלָך ְלָהִבין אֶּ
 

ר ְלָך ל ָהא, ִאם ֹאמַּ ל ָדא ְועַּ  , עַּ
ג ֵקש ֵיָחֵשף ְויֻּצַּ ְתבַּ ָקָשה : "ְוָכל שֶּ  ! ְבבַּ

ת ָהֲעמּוָקה ִאם ְתֻצּיַּר ְלָך ְתמּונַּת ָהֱאמֶּ  ?הַּ
ת ְבָכל ִמָּלה ְושּוָרה טֶּ ש  ָהרֹוטֶּ נֶּפֶּ  ,ְתמּונַּת הַּ

הּות ֲחִקיָרה מַּ בַּ ָּלה ִמָכל ְפָרט שֶּ ִמְתעַּ ְּיִציָרה הַּ  ... ?הַּ
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הּוא  חֶּ סֶּ ר -חֶּ סֶּ ד  ְלֻאִמים  חַּ ָט א ת - ד  שֶּ סֶּ  5/25     (12/ו) ,חֶּ

ל ְיהּוִדים ְבִיְשָרֵאל ִּיים שֶּ ד חַּ סֶּ ל עֹוָלם ִמְתנֵַּכר ְלחֶּ ר שֶּ סֶּ  ...חֶּ
ָטאת ָהעֹוָלם ְמרֹות חַּ  ,ְולַּ

טָ  חַּ ֵפר הַּ רְתכַּ סֶּ ל חֶּ  את ְכקֹוְרָבן שֶּ
ּיֹוֵבל ְחְדֵלי ִיְשָרֵאל ִבְמשֹוְך הַּ ל מֶּ  ,עַּ

ֵשִני ּיֹוֵבל הַּ  ְוָאנּו מֹוְשִכים לַּ
ת  ֲעוֹוֵנינּו ְוַאְשמֹוֵתינּו  ,אֶּ

ֵפי ֱאֹלֵהינּו בּו ְבַאְרֵצנּו ּוְכלַּ רַּ  ,שֶּ
ֵשִני ּיֹוֵבל הַּ  ְוָאנּו מֹוְשִכים לַּ

ת ְפָעֵרינּו ּוְשִחיתֹוֵתי  ...נּואֶּ
ה, ָדֵמנּו שֹוֵתת ֵמנּו ָדוֶּ  עַּ

ה ל ֵחְטא ְבלֶּב מֹודֶּ ִכים עַּ  :ְוָאנּו מַּ
ֵּיי ֵחירּות  ְלנּו ְלחַּ ם ָבשַּ רֶּ  !טֶּ

ָחרּות ה שֶּ ה  מַּ ֵּיינו זֶּ ל  לּוחֹות חַּ  :ִכי  עַּ
ת, קּוָמה שֶּ ְרֵכי מֹורֶּ  ,ִהְתנֵַּעָרה ֵמעֶּ

ל ֲחלּוִצים ְוִקיבּוִצים ֲעיֹונֹות שֶּ  ,ֵמָאבֹות רַּ
ָטִאיםסַּ  ְרבּות חַּ ל תַּ ְפסֹולֶּת שֶּ ת הַּ  ... ֵּגל אֶּ

ֲחלֹומֹות ב  הַּ ת ֵמיטַּ ְלנּו ִבְתִחָּיֵתנּו אֶּ  ְוָכְך ִחּלַּ
ֵּיי ָשָעה ּוְרָוָחה ל חַּ  ,ִבְנִזיד ֲעָדִשים שֶּ

ת ְצָמאּות ֱאמֶּ ְלנּו ְלעַּ ם ָבשַּ רֶּ  ,טֶּ
ד ם יַּחַּ ת ַאִחים ּגַּ בֶּ ְרנּו ְלשֶּ ם ֻהְכשַּ רֶּ  ,טֶּ

ֲעשֹוֵרי ּי-ּובַּ  ,ֲעקּוִדים ְונֱֶּהָרִגים,ֹוֵבל ָבֵנינּו נֹוְבִליםהַּ
ֲחָיֵלינּו ִנְרָּגִמים  ,ִישּוֵבינּו ֻמְפָּגִזים וַּ

הַּ  ל ְלֵאין אֹוִנים"צַּ  ,ל ֻדְלדַּ
ְעתּוִעים ְנִהיֵגינּו תֹוִעים ִבְמבֹוְך תַּ  ,מַּ

ְכִחיְדנּו זֹוְמִמים  ,ְשֵכֵנינּו ְלהַּ
ה ְזקּוִקים, ְוָאנּו ְזקּוִקים  מַּ

ד ְלאּוִמיםְלחֶּ   ְלָחסּות עֹוָלם, סֶּ
ת ִקּיּום ִעם ְשֵכִנים ִּיְפרֹוש ָעֵלינּו ֻסכַּ  ,שֶּ

ְצֵמנּו  ,ִכי ֵאין ְלֵאל ָיֵדנּו ְלהֹוִשיעַּ ְלעַּ
ִמים ֲאֵחִרים נַּת עַּ  ...ִכי ְטעּוִנים ָאנּו ֲהגַּ
ע ְבטּוָחה בַּ ת טֶּ  ,כי רֹוִצים ָאנּו ְשמּורַּ

ל ּגּוף ְמִדיִני אוֹ  ט שֶּ ְנדַּ ֲעָצָמה ְגדֹוָלה מַּ  מַּ
ְשָמָדה ֲעֵדנּו ִנְכֵלי הַּ ִּיְגדֹור בַּ  , שֶּ
ת ת ִתְגבֹורֶּ קֹולֹות -ּוְכָבר שֹוְמִעים אֶּ ת הַּ - ִתְקשֹורֶּ

ט ֲאֵמִריָקִני ְנדַּ ת, ֵאירֹוִפי, ָהבּו ָלנּו מַּ  ,ֲעָרִבי-ִליגַּ
ל ִאְרּגּון ֵבין-אֹו ְשלּוָחת  ,ְלֻאִמי-ָחסּות שֶּ
הֲ  ֵּינּו בַּ ת ָדִמיםִכי דַּ ֵּינּו ְבִהְמנּוִנים כֹוְזִבים,ָקזַּ  ,דַּ

ל ֵחירּות ִמִפּגּוִעים  ,ְבִתְקוֹות ָשְוא שֶּ
ְשרֹות ָשִנים ל עַּ  ְבִפְתרֹונֹות ָכָזב שֶּ

ֻכִּלים ְוֻאְמָלִלים ֵּיי שַּ ֵמְררּו חַּ  ,שֶּ
ֳחָלִיים ש ָוְ ל ִרְבבֹות ָנִכים ּוְפגּוֵעי נֶּפֶּ  שֶּ

טֹוֲעִנים ְרִשיִמים ִכי , ְוָכל הַּ ֵשֵגינּו מַּ - הֶּ
ָדִמים ְרֵתי הַּ ל תַּ ָכֵבד שֶּ ְמִחיר הַּ ְּלִמים ֵמהַּ  ,ִמְתעַּ

ִים ִנְדָלִחים ְוהֹוְלִכים מַּ ִים ְמקֹורֹות הַּ  ,ּוֵביָנתַּ
ִבים ְוהֹוְלִכים ְשָסִעים  ְוִשְנַאת ַאִחים ִמְתרַּ  , הַּ

ְנעּוִרים ִמְתרֹוְקִנים ֵמִאיֵדיַאִלים  ,ְבֵני הַּ
ֵשִגיםִמְתלַּ  ת הֶּ ר ְרִדיפַּ  , ֲהִטים ַאחַּ

ְבָרִתִּיים חֶּ ְשֵבִרים הַּ מַּ ל הַּ בֹוְגִרים פֹוְסִחים עַּ  ,ְוהַּ
ֻחִקים ִקינּות הַּ  ,בֹוְגִדים ְבִשְויֹונּות ּוְבתַּ

ְדִהיִמים ְפָעִרים מַּ ְביֹוִנים , ְוהַּ  ְוָאנּו פֹוְשִטים יַּד  אֶּ
ֲאֵמִריָקִאים ְשבֵ ,לַּ מַּ ֵּלץ אֹוָתנּו מַּ ְלָכִלִּיים ּוְצָבִאִּייםְלחַּ  ,ִרים כַּ

ִכישּוִלים ִפישּוִלים ְוהַּ ת הַּ ֲעטֹוף אֶּ  ָאז ָלָמה לַּ
ְבָצִנים ל קַּ ת ֲעִנִּיים שֶּ  ...?ְבֵאיזֹו ִשְמחַּ

ד ְלֻאִמים סֶּ ה ְבָגלּוי ְבחֶּ ָטאת לַּ  ָהָבה נֹודֶּ חַּ ר ְוהַּ סֶּ חֶּ  –ְמרֹות הַּ
ֵּיינּו ה ְלֵפרּוק ּוֵמרּוק חַּ י ִנְזכֶּ ְמסֹוָאִבים אּולַּ  ... הַּ
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