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 //6     (77/ו) –ֱאלֹוֵהי ָהרּוחֹות ְמַשֵלַח ָבנּו אֹוָתן ִמָכל ַהִפּנֹות -

ֶֹּדש וְרּוַח ְשטּות, רּוַח ָרָעה, רּוַח טֹוָבה  ,רּוַח ַהק

 ,ָכל ַאַחת ְלַעְצָמּה אֹו ְבַחְברּוָתה, וְֵהן ְמשֹוְטטֹות ָבעֹוָלם

ֹּ   ּוְמחֹוְללֹות ּוְבָך   וְֵהן ְמַשּטֹות ִבי  .ַמְהֵפָכה אֹו   עגַ ר

 ,ְבֶעֶצם ֶאְפָשר ִלְמנֹות ַהְרֵבה יֹוֵתר ֵמַאְרַבע ָהרּוחֹות

 ,ַהַמֲעלֹות 063ְלָפחֹות ַכִמנְיָן ָהֶאְפָשִרי ְבַמֲעַגל 

 ,ֶחֶסד ּוְכנּוָעה, ֵגָאה ּוְגבֹוָהה,ְלָמָשל רּוַח נְִדיָבה

 .ה וְָכֵהנָהוְָכֵהנָ , ִרּצּוי ּוִמְלָחָמה, רּוַח ְקָרב ּוִפּיּוס

 ַהְבָעיָה ִהיא ֵכיָצד ַאָתה ַמְתִקין ַעְצְמָך ִלְקלֹוט

 אֹו ְקבּוָצה ֶשל רּוחֹות , אֹו ָהֲאָחדֹות,ֶאת ָהַאַחת

 .ְלנֵַפַח ֶאת ִמְפָרֶשיָך ְלַהְפָלָגה ְביַם ַהַחּיִים ַהּסֹוֵער

 ,רְלַמה ֶשַאָתה ֶבֱאֶמת שֹוחֵ ,ֹלא ְמֻזָמן ַהָּצפּוי, ְלַמֲעֶשה

 ,ּוְכֶשרּוַח ַהְשטּות ִמְתַגֶבֶרת ֲהֵריִהי ְמַהֶתֶלת ִבי

 ...וְשֹוֶלֶלת ַמה ֶשָהיִיִתי לֹו ֵער, ְבַחְברֹוֶתיָה ָהרּוחֹות

ֶֹּפק ַחּיַי ְכִמין ְקטֹוֶרת  רּוחֹות ַהִמזְָרח ְמנְַשבֹות ְבא

ַֹּגע וְַשְלוָה  ,נְמֹוָגה ֶשל ַאְשָליָה ְמֻתָקה ְלר

 ָרב ַמְסִעירֹות ֶאת חּוַשי ְבֵגרּויֵי ִפְרסֹוֶמתרּוחֹות ַמעֲ 

ֶֹּפש וְִרּסּון וְַאְכָזבֹות ַעד ְבִלי ַדי  ,וְַשַעְטנֵז ֶשל ח

 רּוחֹות ַהָּצפֹון ַמְקִפיאֹות ָדם ְבֶחְזיֹונֹות שֹוָאה ּוְמשֹוָאה 

 ,ְלָכל רּוַח ְמצּויָה וְֶשֵאינָּה ְמצּויָה, ִמָשם ִתָפַתח ָהָרָעה

 ,ּוחֹות ַהִמְדָבר נֹוְשאֹות ְבַכנְֵפיֶהן חֹול ְמַסֵמא ַעיִןוְר

 ...ַסֲהרּוִרּיּות ִמְתַלֶהֶטת ֶשל ֻחְרָבן ּונְָקָמה

ֶֹּלת ָהרּוחֹות ֲאנִי ִמַּטְלֵטל ְלָכל ִכּוּונֵי ַהשֹוַשּנָה  - ּוְבַמַעְרב

 ,ּוחַ ֵמרּוַח ְתָזִזית ְלאֹוֶרְך ר, ֵמרּוַח ְפָרִצים ְלרּוַח ֶצוֶת

 ,ּוֵמִרְפיֹון רּוַח ִלְשָאר רּוחַ , ֵמרּוַח זָָרה ְלרּוַח ֱאמּונָה

    …וְַהְרֵבה נְִשָאר ֶשֹּלא צּויַן ִמַמה  ֶשנְִכנְָסה ִבי ָהרּוחַ 
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 //7      (67/ו) ,ָאנו ֻמְשָלִכים ֶאל ּתֹוְך ַהּבֹור-

 ַאֵחינּו ִהְשִליכו  ֶאל ַהּבֹור ֶשֹלא

 ,ְוָהַעְקַרִּבים ֶשִמְסִביֵבנּו ֶאָלא ַהְנָחִשים

 ,ְמַשְלִחים ָּבנּו ֶאת ַאְרָסםֵאֶלה הַ 

 ,ֵאֶלה ַהנֹוְשִכים ָּבנּו ְּבעֹוְקָצם ְלַכלֹוֵתנּו

 יםַהְמֻאָחד –ָכל ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל  -ְוָאנּו 

 ִשְנַאת ַעְצֵמנּו ּוְבִשְנַאת ָזִריםּבְ 

 ,ֹו ֵריקֶשֵאינ,ָשַפְלנּו ְלַתְחִּתּיֹות ּבֹור

 :ְכִפי ֶשָדְרשּו, ֶאָלא ָמֵלא ַמִים

 ְוָשם ְּבַמֲעַמִקים, ֵאין ַמִים ֶאָלא ּתֹוָרה

 ְמַחְדִשים ּוַמֲעִמיִקים,ָאנּו ְמַפְלְפִלים

 –ּוָבּה ְּבָשָעה , ְּבִסְתֵרי ּתֹוָרה

 רֹוְקִחים-ַהְשָרִצים ֶשִמְסִביֵבנּו רֹוֲחִשים

 ,ֶאָלא ִלְמחֹוֵתנּו, ֹוֵתנּוֹלא ְלַחּי, ֹלא ְלמֹוְכֵרנּו

 ,ֵמִתים -ָאנּו ַהַחִּיים –ּוְברֹוב ִאַּוְלֵּתנּו 

 ,ֵאיֶננּו ְמִריִצים אֹוָתנּו, ֵאיֶננּו ִמִתַנֲעִרים

 ,ָלשּוף ֶאת אֹוְיֵבינּו, ְלַהֲחִליף ֶאת ּגֹוָרֵלנּו

 ,ְמַפְלִלים ְלגֹוֲאֵלנו, ְמַצִפים,ְוַרק ִמְתַנֲחִמים

- ֵאל ְנָקמֹות , הּוא ְיַחְלֵצנּו, הּוא יֹוִשיֵענּו

 ...ֶשָּיגֹול ֶחְרָפֵתנּו, הּוא ֶשַּיִציֵלנּו

 :ְכלּום ָשַכְחנּו ֶאת ַהְקִריָאה ֶשל ִּגּבֹוֵרינּו

 ,ַאֶּתם ִּתָלֲחמּו, ֵה ָח ְל צ ּו   ֵמ ִא ְּת ֶכ ם

 ְצאּו ִמֶּגיא, ַאל ַּתֲחִרישּו ֶאָלא ִהְתקֹוְממּו

 ַח ֱאמּוַנְתֶכם ּוְרצֹוְנֶכםַהֲהֵריָגה ִמכוֹ 

 …ְּבֶטֶרם ֵיָהֵפך ֲעֵליֶכם ּבֹוְרֶכם ְלִקְבְרֶכם
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    //6      (77/ו)

 ,ְבַכְרֵמי ַאְרִצי ָכְרעּו ָהֶאְשכֹולֹות ָלָאֶרץ וְֵאין ְמַאֵּסף-

 וְֵאין ָחֵפץנֹוְשִרים ַהַתפּוזִים , ַבַפְרֵדִסים ֵאין קֹוֵטף

 ,ֵפירֹות ֲאִסיִפים, תּוִתים וְָכל ְמָגִדים, ְתֵאנִים ּוְתָמִרים

 ְפזּוִרים ּונְטּוִשים ְבָכל ַרֲחֵבי ֶחְלָקִתי וְֵאין אֹוֶרה ּוְמַלֵקט

 ,ֶלֶחם ּוְבִבְקַעת נְטֹוָפה ְכָבר ָשָחה ַהִחָּטה-ְבַשְדמֹות ֵבית

 וְַהֶשַפע ֹלא ָהַפְך ִלְמִחיָתה   , ךוְֵאין צֹורֵ ,ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה

   - -וְֵאין ַבְרנַש ֻמזְנָח ,ח כֻמְבטַ , ֶאֶרץ ָזֶבת ָחָלב ּוְדַבש

 !ִהגיַע ַהזְַמן ְלָהִקיץ! ֵאיֶזה ִקיְטש ,ֲחלֹום ָשְבָעה, הֹו

 –ֶהיֵשִגים ְלִתְפֶאֶרת  –ִהַשְגנּו , נַָחְלנּו, ָכַבְשנּו, נִַּצְחנּו

 ְלִמְגֶעֶרת ָחזֹון וְאֹונִי, ְלִתְפֶעֶרת עֹוֶשר וָעֹונִי ֶהיֵשִגים 
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 7/6     (67/ו) ,ְכמֹו ַחָּיה ְּבֻסָּגָרּה,ְמֹבָעת,ְּבַמָּבט ִנְפָחד-

 

-  - -ַהִנָשא ָּבֲאלּוְנָקה , שֹוֵאל ַהֶּיֶלד

 ?ֵאין ִלי ַאָּבא? ַאֵּיה ַאָּבא

 ,ֵאיִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָיתֹום

 …ָהבּו ִלי ַאָּבא, ָהבּו ִלי ַאָּבא

 

 

 ְמַלִּוים, ּבֹוִכים,ָשַמִים ְשחֹוִרים

 ,ֶאת ַהַּבת ַהְפגּוָעה ְלֵבית ַהחֹוִלים

 –ּוְבַמָּבט ֵעיָנּה שּוב ִנְשֶאֶלת ַהְשֵאָלה 

 ,ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ִעָמּה? ַאֵּיה ִאָמא

 …ֹלא רֹוָצה ִלְהיֹות ְיתֹוָמה, ָהבּו ִלי ִאָמא

 

 

 ,ָבר ָעטּוף ִמַמּה ֶשָהָיה ַּבְשִמיָכהְוַאָּבא כְ 

 ,א"י ַזָק "ְוִאָמא ְכָבר ִנְלְקָטה ִמְשִריֶדיָה ע

 ,ְמִכיתֹות ַהִמְשָפָחה עֹוָדם ְפזּוִרים ְלהֹוָבָלה

-  - -כֹוחֹות ַהֲהָצָלה ִמְתרֹוְצִצים ְּבֶבָהָלה 

 "...ָיהּבֹואּו ַלְלוָ : "ְוַהַפָנִסים ְמַהְבֲהִבים ְכקֹוְרִאים
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 //7     (/6/ו)  ָהָאֶרץ ְמֻקֶפֶלת ִלְמַרֲאשֹוַתי-
 ְלִמן ַהִהְתַּגלּות ַלָּבִחיר  ֶשַּבֲאבֹוַתי

- ּוָבָאֶרץ ַהֹזאת ְשכּוִבים לֹוֲחַמי 
 ,נֹוֲחֶליָה ְּבִמְלֲחמֹוַתי,ָּבַני ּוְבנֹוַתי

 ,ֶשָכְך ְכָבר ֶנֱאַמר ַלָּבִחיר ֶשַּבֲאבֹוַתי
 ...ֶליָה ְוִנְרַמז ַעל ַהשֹוְכִבים ַּתְחֶתיהָ ֶשָשַכב עָ 

 
 ֵעָשו ְוָלָבן ָחְברּו ְכאֹוְיַבי,ֶזַרע ִיְשָמֵעאל 

 ִלְדחֹות ֶאת ֲחזֹון ַהָשלֹום ֶשל ְנִביַאי
 :ּוְברּוָחם  ַהְקָצָרה ַמְפִטיִרים ְמיָֻאַשי 

 ,ה ְלַפֵזר ֶאת ְשֵאַרי"ְצָדָקה ַיֲעֶשה ַהָקּבָ 
 ,ְוֶאָחי ְּברֹוב ַאְרצֹות ְפזּוַריָכְך ְיִשיַשי 

 ...ַהשֹוֲאִפים ַרק ְלִהָקֵבר ָּבה ַכַמת ֶהָחי
 

 ,ַמֲאִמיִנים ַּבֶזַרע ַהַחי, ֲאָבל ָאנּו ַהַחִּיים ָּבּה
 ,ִלְמסֹור ַנְפשֹו ָעֶליהָ , ֶשַּיְמִשיְך ִלְפרֹות ָּבּה

 ,ֶשֹּלא ִּתָשֵמט ַאְרֵצנּו ִמָּיֵדינּו ְלאֹוְיֶביהָ 
 ,ּו ַהַמֲאִמיִנים ּבֹוְטִחים ּוְמַקִּוים ְכדֹוְרֶשיהָ ָאנ

 ,ֶשַאְרֵצנּו ִּתְתַפֵשט ַיַחד ִעם ִּגדּול ּתֹוָשֶביהָ 
 ...ֵכן ְסֻגלֹוֶתיהָ  -ְוִכְמַשל עֹור ַהְצִבי ְלִהְתַמֵּתַח 

 
 ,ַאְרֵצנּו ִּתְתַמַּתח ְוִתְקלֹוט ֶאת  ֻכ ָל ם

- ָעָפר ְוכֹוְכֵבי ָעל ַּגם ִאם ִמְסָפָרם ִיְהֶיה כֶ 
 ,ֶכָעָפר ָלדּוש ֲאָבל ְכַגְרִגיָריו ְלִהָדֵבק ְלגּוש

 ,ַעל רּוַח ְנִביֵאי ִיְשָרֵאל,ְלָהֵגן ַעל חֹוַמת ַהִּבְנָין
 –ָצפֹוָנה ָוֶנְגָּבה ,ִלְפרֹוץ ָיָמה ָוֵקְדָמה

 ...ְלָהִניב ְּבָרָכה ְלָכל ִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה
 

 ֹלא ַרק ְפִריָצה ֶדמֹוְגַרִפית …ְצָּת ּוָפַרְצָּת ּוָפַר 
 ,ְלָכל ִפְתֵחי עֹוָלם, ֶאָלא ְפִריָצה ְלָכל ָהרּוחֹות

 ,ָּיִפית-ֵלאֹור ִמן ַהָמקֹור ּוְלָהִאיר ִמַּתְרּבּות ַמה
 ,ִלְחיֹות ָּבָדד ְוִעם ֹזאת ִלְחיֹות ַיַחד ִעם ֻכָלם

 ,ָהַעִמיםֱאלֹוִהים ּוֵפירּוָשיו ְּבָכל -ִלְשמֹור ֻחֵקי
 ...ְלַכֵּבד ְּתִחיַקת ִנְבָחֵרי ַעם ְּוְזֻכּיֹות ָכל ָאָדם

 
 

 ,ּטֹובּו ֲחלֹומֹוֶתיָך ַיֲעֹקב-ַמה
 ,ִמְבַטִחים -ִמְשְכנֹוֶתיָך 

 ִכי ָכאן ָּבָאֶרץ ַהֹזאת
 ִּתְתַּגֵשְמָנה ָכל ַהִּתְקוֹות

 ,ָּבִנים ְוָאבֹות, ְלֶשֶבת ַאִחים
 ,ֹות ּוִמְפַלּגֹותִסיע, ְשָבִטים ְוֵעדֹות

 ִכי ָכאן ָּבָאֶרץ ַהֹזאת
 ַמה ּטֹוב ִלְשּגֹות ְוִלְרצֹות
 ,ִכי ִאיש ָאִחיו ֹלא ַיֲעקֹוב

 ,ְוֶאת ַהֵשם ֹלא ִיקֹוב, ְּגבּולֹו ֹלא ַיִסיג
-  - -ּוְבֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה 

 …ָרע-שּוב ֹלא ְיתֹוַאר ַהַמָצב ְּבִכי
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 ///7     (76/ו)  ,ה"אשּות רֹוְממּות ַּבְקֵטֵרנּו  ק ֹו ִל י  ירְּבָר -

 , וסגניתו  ַכ ְל ָּב ִס י ְל ָי ה   ְפ ֵנ י א ֹו ַמ ְנ ָי ה

 ִהְתַכַנְסנּו ַחְיַדֵקי  ָר ֵח ָל ה 

 –ג "פ -ִלְכבֹוד יֹום ֻהַלְדָּתּה הַ 

 ְוֶהְחַלְטנּו  ְל ָה ִפ י ג  ָכל ְפעּוָלה

 ,ַהחֹוִלי-ּוף ַהֶזה ְטעּוןִמן ַהּג

 ,  ר ק ֹו ִל י"ְלִפי ֶשהּוְכַרע  מו

 ,ּוְלִפי ְּגַזר ִדיָנּה ֶשל ְסָגִניתֹו ַהַכְלָּבה
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 ְוָלֵכן ָאנּו ַמֲעִלים ֶדֶגל ָלָבן ַעל ֵנס

 ,ִלְכִניָעה ִּבְפֵני  ָה א ֹו ְפ ל ֹו ֶד ְק ס

 ?ּוַמה ְנַאֵחל ַלּגּוף ַהְמֻפָנק ְוַהְמֻעָדן

 ַּיְמִשיְך ָכל ַהְזַמןשֶ 

 , ִלְבחֹול ְּבשּום ּוָבָצל

 ,ְלִהָנֵזר ִמָכל ְמֻטָּגן

 , ּוִמָכל ַמְשֶקה ְמֻבָשם

 ,ְלַהְרּבֹות ְּבִויַטִמיִנים ּוִפְשָּתן

 ,ָהרּוַח ַהַמְקִסיָמה –ְוָהרּוַח 

 ,ְכַמֲאַמר ַהֶנְכָדה" חֹוְפִשית"הַ 

 , ּתֹוִסיף ָכָרִגיל ְלַהְפִעיָמה

 ,ֵליָהנֹות ִמְסָדרֹות ַהִמְרָקע

  -ֶשֶנְהַפְך ְליֹוָמּה  -ּוַבַלְיָלה 

 ,ִּתְשַּתֵלם ְּבַמָדֵעי ָהְרפּוָאה

 ְוַתִשיא ֵעָצה ְוַהְדָרָכה

 ,ְלָכל ִנְצָרְך ּופֹוֶנה ְלֶעְזָרה

 ֵהן ְּבסּוְגיֹות ִּבשּול 

-  - -ֵהן ְּבִעְנְיֵני ֶעְמָדה ְוִנהּול 

 ֹוִסיף ִאחּול ְוִיחּולְוֶאְפָשר ְלה

 עֹוד ְועֹוד ְוכּוִלי ְוכּוִלי

 ֶאָלא ֶשֵּביָנַתִיים ָנְפָלה ַּתְרֵדָמה

 ַהְסָגִנית  ְוָאדֹון קּוִלי,ַעל ַהַחְיַדִקים

 ְוַהְפרֹוטֹוקֹול ִנְשָאר ְּבִלי ֲחִתיָמה

 ...     ַעד ְלתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה ַהָּבָאה

 

 
 ///7     (77/ו)  - -ֶאת שּורֹוַתי  ְּבעֹוֶדִני ַמְדִפיס-

 ,ֲאִני שֹוֵמַע ְמֵעין ֲחִריַקת ְּגַנאי
 ,ַהּיֹוֵצאת ִמַמְדֶפֶסת ַהְנָיר

 ,  ְכִמין ַזֲעַקת ְנָיר ָלחּוץ
-  -ֶשָאנּוס ְלַהְשִמיָע ִדּבּור ֶשל ְדָוי 

 
 ,ְּבַאְשַפּתֹות ֻּגַדְלִּתי, ְסַמְרטּוט ָהִייִתי

 ,י ְלֵבית ִמְבַשל ַהְנָירִמָשם ִנְלַקְחִּת 
 ,ֻרַּתְחִּתי ְוֻהַּתְכִּתי  ְונֹוַצְקִּתי ְלִעיָסה

 , ֶשִמֶמָנה ָלשּו ִמֶמִני
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 ,ּוִמְשָאר ְסַמְרטּוֵטי ֲחֵבַרי
 ,ָעִבים ְוַדִקים, ְּגִליֵלי ְנָיר

 , ְּגדֹוִלים ּוְקַטִנים
- ְמחּוְסָפִסים ַוֲעִדיִנים 

 ,ְּבָכל ַהְמַמִדים
 ְך ִנְתַּגְלַּגְלִּתי ַּגם ְלֻשְלָחְנָךְוכָ 

 ...פֹוְליֹו ּוְקַוְרטוֹ ,  Aַּבֲחִבילֹות 
 

 ,ִצִפיִתי ְלַהִּגיַע ֵמַאְשָפה ִלְגֻדָלה
 ,ָלבֹוא ֶאל ַהְמנּוָחה ְוַהַנֲחָלה

 ,ִלְהיֹות ָצרּור ְּבִכְתֵבי ָאָדם ַהַמֲעָלה
 ,ַעד ֶשנֹוַכְחִּתי ְּבָטעּוִתי ָהֲאיָֻמה

 ִהְשַלְכָּתִני ַאֲחֵרי ֵּגְוָך  ִכי 
 , ִכְטיּוָטה ֶשֵאין ֵחֶפץ ָּבּה

 ּוְבֶאְגרֹוְפָך ַהָקמּוץ ְּבַזַעם ַאְכָזָבה 
 ,ְזַרְקַּתִני ְלֹלא ַרֵחם ְלַסל ָהַאְשָפה

 ַלֲחזֹור ְוִלדֹון ְּבָכל ִיסּוֵרי ַהִּיצּור
 ִקִּויִתי ְלִהְשַּתֵמר, ֶשל ַהְנָייר ְלסּוָגיו

 ִלְהיֹות ָצרּור ִּבְצרֹור, ף ַעל ַהַמָדףְכַד 
 ֶשֵאיָנם ִנְזָרִקים, ַהְכתּוִבים ַהַקָּיִמים

 ְולּו ְלָפחֹות ְכאֹוָתם ַדִפים , ִכְלַאַחר ָיד
 , ַהִנְכָרִכים ִלְסָפִרים ְשמּוִרים ָלַעד

 , ְואּוַלי ְסָתם ָכָכה ֻמָנח ַעל ִאְצַטָּבה
 ,נּוז ְּבִתיק ְמֻשָמשֵּבין ּגָ , ֵּבין ְמכֹוָרְך

 ,ַוֲאִפלּו ֹלא ְיַמְשְמשּו ִבי ְלעֹוָלם
 , ְוֹלא ִיְקְראּו ֹלא שּורֹות ְוִשירֹות

 ,ִעּיּוִנים ּוִפְזמֹוִנים,ֹלא ֲהִגיִגים
 ,ֶשֹּלא ְיַעְלֲעלּו ִּבי ּוִבְשָאר ַדֵפי ָקְבִצי

 ,ּוִבְלַבד ֶשֹּלא ֶאָקַרע ִלְגָזִרים
 ַכדּור ְּבֶאְגרֹוף ֶרַשעֶשֹּלא ֶאְסַמְרֵטט  כְ 

 ...ְלִהָזֵרק ַלַסל ְכִנדֹון ִלְשֵרָפה
  –ְוִלְגֻדָלה ָעִליִתי , ְסַמְרטּוט ָהִייִתי

 ְלַמֲעַלת ַהְנָיר ַהַמֲעֶלה ַעל ַהְכָתב
 ,ִשיִרים ַוֲעִלילֹות, קֹורֹות ַחִּיים

 ,ַאְך ֹלא ָזִכיִתי ְכתּוִבים ְלַהֲחיֹות
 ,ים ַּבֲחָויֹותְלַהֲעִשיר קֹוְרִא 

- ּוִמי ָשפֹוט ִיְשפֹוט 
 ... ?ִאם ְּבֶצֶדק הּוְחַזְרִּתי ָלַאְשפֹות

 
 
 7//7     (76/ו)  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע -

 ,ְכִאלּו ִּבְשִבילֹו ָהָיה ְכַדאי ְלִהָּוֵלד
 ,ְכִאלּו ִּבְשִבילֹו ְכַדאי ָלעֹוָלם ְלִהְתַקֵּים

 ,ן ֶשנֹוַתר ְלִהָשֵרדִכי ֶזה ָהֶרַגע ָהַאֲחרוֹ 
 ...ִכי ֶזה ָהֶרַגע ְלַהְכִריַע ֶאת ַהְמַאֵּים

 
 

  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע 
 ,ֹלא ְּבַבָּטַלת ְרִגיָעה ְוִשָממֹון
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 ,ָשְוא ֶשל ֶהָהמֹון-ֹלא ְּבַאְשָליֹות
 ,ֶשל ַהִמְתַנֵחם" ָאכֹול ְוָשֹתה"ֹלא ּבְ 

 ...ֵכלֹלא ְּבַהְדָחַקת ַסָכָנה ְוֶכֶשל ִמְתנַ 
 
 

  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע 
 ,ּוְלָהִכיל ְּבתֹוכֹו ֶאת ָכל ַמֲחזֹות ָהֵאיִמים

 ,ֶשל ְשסּוִעים ְוָנִכים,ֶשל ְשרּוִפים ּוְטבּוִחים
 ,ַּתֲהלּוכֹות ֶּבִכי ְוֶהְסֵפִדים ַעל אֹוְבַדן ַיִקיִרים

 . ..ְלַמָּגִעים ִמְתַפְשִרים,ֵנֶפץ ָכל ּתֹוֶחֶלת ְלִפּיּוִסים
 
 

  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע 
 ,ּוְלַהְשִלים ִעם ַהְזדֹונֹות ְוַהַחָּטִאים

 ,ַהַחִּיים ְוַקָּיִמים ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
 , ִמְּבִלי ְלִהְשַּתֵלב ְּבאֹוָתם ַהַמֲעָגִלים

 …ֶאָלא ָּבֲאֵחִרים ֶשל ַטַעם ִאיֵדיַאִלים
 
 

  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע 
 ,י ַפְרָשִנים ּוְמַרְאְיִניםֶשֵאין ּבֹו ִשדּוֵר 

 ,ֶשֵאין ּבֹו ֲחָדשֹות ַעל ְזָועֹות ַהָּיִמים
 ,ְלִהְשַּתְחֵרר ִמִמְכשּור ָהֲעָבִדים

 ...ַהִנְרָצִעים ְלַתְכִתיֵבי ִּתְקשֹוָרִנים
 
 

  –ִלְחיֹות ֶאת ָהֶרַגע 
- --  -  --  -   --

 ,ֶרַגע ֶשל רֹוַגע
 ,ֶרַגע ֶשל שֹוַבע

  ֶרַגע ֶשַהּגּוף
 ,ְלֹלא ֶפַגע

 ,ֶרַגע ֶשַהֶנֶפש
 ,ְצמּוָדה ְּבָחְזָקה

 ְוֵאיָנּה רֹוָצה 
 ְלִהָפֵרד 

 ...ֲאִפילּו ְלֶרַגע
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 6//7     (76/ו)  ָאָדם חֹוֵטב ֵעִצים

 ְלַפִלס ֶאת ַדְרכוֹ 

 ,ִּבְסַבְך ַיֲערֹות  ַהַחִּיים

 ,ְוָהֵעִצים ְמַשְמִשים ִלְמגּוִרים

 ,ִּבְמדּוַרת ֳחָרִפיםְלִהְתַחֵמם 

 ,ְלַהְשִחיז ַקּתֹות ְלַקְרדֹוִמים

 ,ְלָבֵרא ִאיָלנֹות ְלִשכּוִנים

 ,ִלְגרֹוס ְּגָזִעים ְלִעּתֹוִנים

 ,ְלַהִציב ֲאָדִנים ַלַפִסים

 ,ַּתְמרּוִרים ְלעֹוְבֵרי ְדָרִכים

 ,ְכלֹוְנָסאֹות ְּבַמַּטע ַהְּגָפִנים

 ,יםַעמּוֵדי ֻחָפה ַלֶנֱאָהבִ     

 ,מֹוטֹות ִמְשָען ַלְקִשיִשים   

 ,ַקַּבִּיים ִלְפגּוֵעי ַּגַפִּיים  

 ,ִכי הֹוֵלְך ָהָאָדם ַּבָשֶדה

 ָטעּון ֲחִבילֹות ָהֵעִצים

 ,ַעל ֹראשֹו ְוַעל ִשְכמוֹ 

 ְוֵאינֹו ָחש ִכי ֶאת ַהְמדּוָרה

 ... וֹ סֹוִפית הּוא ֵמִכין ְלַעְצמ-ָהֲאִמיִתית                        
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 6//7     (77/ו)  ַּבַמְטְּבעֹות ֶשָנְפלּו ִלי ִּבירּוָשה-
 , ֶנֶעְרמּו ְקַטנֹות ּוְגדֹולֹות

 ,ִמָכל ִמיֵני ְּתקּופֹות ּוְמִדינֹות
 , ַוֲחקּוקֹות ָּבֶהן ָכל ִמיֵני צּורֹות

 ,ָשִרים ְוָשרֹות, ְמָלִכים ּוְמָלכֹות
 ,ְמֵלי ָדתֹותִס , ִמְזָרקֹות, ִטירֹות

 ,ֵשמֹות ְוַהְקָדשֹות,אֹוִתּיֹות
 ,ֵפירֹות ְוִאיָלנֹות, ִצּיּוֵרי ַחּיֹות

 ,ְוַהִמְדָרש ְמַסֵפר ַעל ַאַחד ָהָאבֹות
  –ֲאִבי ָאבֹות  –ַאְבָרָהם 

 הּוא ַהַמְטֵּבעַ ,ֶשַהמֹוִניִטין ֶשלוֹ 
 ,ַההֹוֵלְך ְלָפָניו ְלַפְרְסמֹו ָּבעֹוָלם

 ּוְבתּוָלה ִמָכאןָהָיה ַּבחּור 
 .ָזֵקן ּוְזֵקָנה ִמָכאן

 ? ּוַמה ֶזה ָּבא ְלַסֵמל
 ?ֶשַּבִזְקָנה ֹלא ְלַבְזֵּבז ָממֹון

 ֶשֹּלא ְלִהְתהֹולל ַּבַּבֲחרּות ְּבִבְזּבּוז ָּבהּול 
 ?ְכֶשַהֵשֶכל ֹלא ָכל ָכְך  ָשקּול

 אֹו אּוַלי ִלְזכֹות ְלִבְרַכת ֵשיָבה 
 ֵשִנים ְוָהַרֲעַנִנים ְּבכֹוחֹות ַהְד 

 ? ְכמֹו ִּבְשנֹות ֵשירּות ַהחֹוָבה
 

 ?ֲאָבל ָלָמה ָכל ֹזאת ַהַהְקָדָמה
 ?"ָמה ַהמֹוִניִטין ֶשְלָך"ִמשּום ֶשִנְשַאְלִּתי 

 
 ?ַמה ִּיְהֶיהָחקּוק ַּבַמְטֵּבַע ָהִאיִשי ֶשִלי

 ּוְבֵכן ַהמֹוִניִטין ֶשָּבַחְרִּתי ּבֹו 
 ,ן ַהקֹורֹות ֶאת ַיֲעֹקבַמֶשהּו ִמ 

 –ַהְשִליִשי ָּבָאבֹות , ַהֶנֶכד-ָהָאב
 הּוא ַהמֹוִניִטין ִלירּוַשת ַהָּבִנים 

 : ּוְלַסַחר ָּבֲעֵקב ַהְמאֹוָרעֹות 
 

 , ַּבַצד ָהֶאָחד ֻסָלם
 ,ַהֻמָצב ִלְמַראשֹוָתיו ֶשל ָכל חֹוֵלם
 ֻסָלם ְכֵסֶמל ַהַמֲעלֹות ְוַהמֹוָרדֹות 

 ,ְּבַחֵּיי ָכל ָאָדם ְוָכל ַעם
 ,ַמֲאָבק ִעם ַמְלָאך –ּוַבַצד ַהֵשִני 

 ,ִעם ְשִליַח ָשָטן ְוֹראש ַפְרעֹות
 , ִלְשרֹות ְוֹלא ְלַהְרפֹות

 ,ְלַהִּגיב ְוֹלא ִלְשהֹות
 ,ְלֵהָאֵבק ְּבִמְתַנֵכל ּוְמַחֵּבל

 ...ִלְפגֹוַע ַּבִמְתַאֵּבד ְּבֶטֶרם ֵעת
 

 ֵּבַע ֶשָהִייִתי ּבֹוֵחרֹזאת ַהַמְט 
 ,ִלְהיֹוָתּה עֹוֶבֶרת ִמדֹור ְלדֹור

  …עֹוֶבֶרת ַלסֹוֵחר –ֵמָאב ְלֵבן 
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 ///7     (/7/ו)  ,נֹוַלְדִּתי ְּבִפְסַּגת ָהָהר-

 ,ְכֵדי ִלְהיֹות ָפתּוַח ָלעֹוָלם

 ,ִלְהיֹות ְמלָֻּטף ִמָכל ָהֲעָבִרים

 לֹותֲאָבל ִּבְסַחְרחֹוֶרת ַהַמַעְרּבוֹ 

 ֶשָנְשבּו ִמָכל ָהרּוחֹות

 ,ֻטְלַטְלִּתי ַלִמְדרֹון ֶשַּבַּגְיא

 ,ַלָשֶדה, ַלִמישֹור ַהָשטּוחַ 

 ְוָכְך ָנַשְרִּתי ִמן ַהַצֶמֶרת 

 ,ְוָהַפְכִּתי ִלְסָתם ָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה

 ,ִּגַדְלִּתי ִמְקֶנה, ָּבִניִתי ִלי ַּבִית

 , ֲאָבל ֹלא ָהִייִתי ְמרּוֶצה

 ,ִכי ָהאֹוֶפק ָהָיה ָחסּום ּוֻמְגָּבל

 ּוְבַמָצב ָכֶזה, ִּבְלִתי ִנְרֶאה

 ,ֹלא ִנְסָּבל  ְוִנְלֶאה

 ָסַלְלִּתי ְשֵדה ְּתעּוָפה 

 ,ְלַהְמִריא שּוב ְלַחֵּיי ַהִפְסָּגה

 ִלְספֹוג שּוב  ַצחּות ַהַמָשב 

-  - -סֹוף -ֶשל ָהֵאין

 ֲאָבל ַהִנּוּוט ָהָיה כֹוֵשל

 …ִהְתַנַפְצִּתי ֶאל ַהסֹוףוְ 
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 ///7     (/7/ו) ,ַהנֹוְסַטְלְגָיה ַמִסיָעה אֹוִתי ְּבַגֲעגּוִעים ְלָאחֹור-

  –ָשִנים ֶששֹוַרְרנּו ָּבֶהן ְּבתֹוף ּוָמחֹול , ִלְשנֹות ָעשֹור

 ִכי ְּבאֹוָתן ָשִנים, "ַמה ּטֹובּו ָאֳהֶליָך ַיֲעֹקב"

 ,"ֳאָהִלים"כּוִנים ָהיּו ָכל ַהְמגּוִרים ְוַהִש 

 ,קֹומֹות-ְפֵאר ֶשל ַרֵּבי-ֹלא ִמְגְדֵלי

 , ְוֵהיָכלֹות ַלֲעִשירֹוִנים, ִוילֹות-ֹלא ַפְרְוֵרי

 ,ִהְכַשְרנּו ַעְצֵמנּו ָּבֶהם ַלֲהָגָנה ְוָלַהְכָשָרה, "ָאֳהִלים"ַּגְרנּו ּבָ 

 ...ָהֲאהּוָבהָלַמְדנּו ָאז ִלְתקֹוַע ְיֵתדֹות ֲעֻמִקים ָּבֲאָדָמה 

 ִכנּוִיים ֵהם –ֶשל אֹוָתם ַהָּיִמים " ַיֲעֹקב-ָאֳהֵלי"

 ,ִלְשכּונֹות ַדלֹות ְפֵאר, ִלְצִריִפים ּוָבֵּתי חֹוֶמר

 ,ֶשֹּלא ֵהִכילּו ַהְרֶּבה" ָאֳהִלים" –ְלָבִּתים ִשְפֵלי קֹוָמה 

 , ֶשִהְצַטְּינּו ִּבְצִניעּות ֹּתֶכן ּוַמְרֶאה

 ,לֹוֲחִמים-י ַיֲעֹקב ֻטְפחּו ַאְחַות ַאִחיםּוְבאֹוָתם ָאֳהלֵ 

 , ּוִפְתֵחיֶהם ָהיּו ְמֻכָּוִנים ְלֵרעּות ְשֵכִנים

 ...ְלַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ִלְגִמילּות ֲחָסִדים

 ַּגֲעגּוִעים ְלִשיַרת ָהֳאָהִלים ֶשִהְשַּתְפָכה ִמְּגרֹונֹות 

 ַח  ֲהָדִריםִשיָרה ְּבשּוָמה ְּבִניחוֹ , ֲחלּוִצים ַוֲעָנִוים

 "...ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנִעים ֶשֶבת ַאִחים ַּגם ַיַחד" 

 ,ְוַהַּגֲעגּוִעים ִמְתַרְפִקים ֹלא ִלְשַלל ַמְרַבִדים

 ,ֹלא ְליּוְקַרת ִקשּוִטים, ֹלא ְלִשְפַעת ִמְקֶנה ַוֲעָדִרים

 ְלַפְשטּות ֲהִליכֹות,ֶאָלא ִליִריעֹות ְפשּוטֹות ֶשל ִעִזים 

 ...ְלִחין ְיָחִסים ֵּבין ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים, דּוִליםַוֲעַמל ּגִ 

 ּוְכֶשֶהְעַּתְקנּו ְמגּוִרים ָנָשאנּו ָּתִמיד ֶאת ִמְטָעֵני ַהֵסֶמל

 ֶשל ִמְשָטִחים, ֶשל ְמִתיַחת ֵמיָתִרים, ֶשל ְיֵתדֹות ְּתקּוִעים

 . ..ַחִּיים ְמֻאָשִרים-ַלֶנֱאָהִבים ַהִמְסַּתְפִקים ְּבֻתַמת
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 ///7      (/6/ו) ,ֹזאת ֵאיֶנָנה ִשְנַאת ִחָנם
 , ֹזאת ִשְנַאת חֹוָבה

 ,ִשְנַאת ִמְצָוה
 , ִשְנָאה מּוַדַעת

 –ִמֶפה ָוֵלב 
 

 ִשְנַאת שֹוְפֵרי ַּתֲעמּוָלה
 ,ֶשל שֹוְנִאים ְואֹוְיִבים

 ִשְנַאת ְּבֵני ַעִמי
 ,נֹוְטֵשי ַהֵּיעּוד ַהִצּיּוִני
 ,עֹוִטים ֶדֶגל ַפֶלְשִתיִני

 חֹוְגִרים ְּבִסיְסַמת 
 ַהּגּוש ַהְשלֹוִמי

 ,ֶאת ַהִפְגיֹון ַהְּטרֹוָיאִני
 ,  ְשִכיֵרי ְמַשְנִאי ְלֻחְרָּבִני

 ...ֱאמּוִני-ַהסֹוְתִרים ְּבִרית
 

 ִשְנָאה ֶשָכֹזאת 
 ֵאיָנּה ַמֲחִריָבה

 , ֶאָלא ּבֹוָנה עֹוָלמֹות
 ֹזאת ִשְנָאה ֶשכָ 

 ְמַכַסַחת  קֹוִצים 
 , ַוֲחרּוִלים ִמֶכֶרם ִיְשָרֵאל

 ִשְנָאה ָקָשה ִמָכל ַהּתֹוָכָחה
 ַהְכתּוָבה ַּבּתֹוָרה
 ,ַעל ְמָהְרֵסי ְפִנים

 ַעל ַמֲעִמיֵדי ָפִנים 
 …ֶשל ֶצֶלם ֱאלֹוִהים

 
 ַרֲחָמִנים ְּבֵני ַרֲחָמִנים

 ַעל ָנִשים ִויָלִדים 
 ִמְתַאְּבִדים -ְּבִליםָהעֹוְטִפים ְמחַ 

 ְּבַאֲהַבת ְשִליִחים 
 ֶשל ְשַטן ַהַמֲאִמיִנים

 ִכי ָצִריְך ְלַהְשִמיד 
 ְוַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד

 ֶאת ָכל ֶזַרע ַהְּיהּוִדים 
- ַּבֲאֶשר ֵהם ְיהּוִדים 

 ֵמֵעֶבר ְוִלְפִנים ָכל ַהַקִּוים
 ...ַהְּיֻרִקים ּוְספּוֵגי ַהָדִמים

 
 נֹוא חֹוָבה ִלְש 

 ,ְמָהְרִסים ּוַמֲחִריִבים
 ַאְכָזִרים ְכַלֵפי ַרֲחָמִנים 
 , ְוַרֲחָמִנים ְכַלֵפי ַאְכָזִרים

 ,מֹוַח ּתֹוַעְמָלִנים-ְשטּוֵפי
 , ּבֹוְגִדים ְוַחְתָרִנים
 ַהְנגּוִעים ְּבַמֲחלֹות

 ְנגּוִפים -ְנִגיִפים

 , חֹוֵלי  ַעְצָמם ּומֹוַרְשָּתם
 ,י אֹוֵיבְמֻדְּבֵקי ַחְיַדֵק 

 ... ּוַמְרִעיֵלי ְּבֵארֹות ְמקֹוָרם
 

 חֹוָבה ִלְשנֹוא
 ִנְבָחִרים ַהְמַיְצִגים 
 ,ַּתְרּבּות ֶשל ֶהְשֵמד
 ַקְרָיִנים ּוְמַרַאְיִנים

 סֹוְכֵני ִּביָמה
 ,ְלִשְקֵרי ָכָזב

 ,סֹוְפִרים ְוִעּתֹוָנִאים
 ,ַּתְסִריָטִאים ּוַמֲחָזִאים

 יםטֹוְפֵלי ַאְשַמת כֹוְבִש 
 ,ַעל ַחָּיִלים ּוִמְתַנֲחִלים

 ...ַהַמִציִגים ֵתאּוִרים ְמַסְלִפים
 

 ,ִמְצָוה ִלְשנֹוא
 ,ִלְמחֹות ִמן ַהֵלב

 ,ִנְבָחֵרי ַעם ְמַלְקֵקי ָרִאיס
 ,ּבֹוְלֵשי ַמֲאָחִזים

 ַמְלִשיֵני ִיצּור 
 ,ָכל ֶשִמחּוץ ַלָּגֵדר
 ְמַפְרְסֵמי ִשְטָנה 

 ,הַעל ִּגּבֹוֵרי ְּתִהלָ 
 ְמִפיֵצי ַרַעל ְוֵאיָבה

 ְכַלֵפי ְּבֵני ַעָמם 
 ... ְּבִתְקשֹוֶרת עֹוָלם

 
   ְמָאְרִבי ַהּיֹוֵשב ְּבִקְרִּבי

 ,ֵאינֹו ַרק ָהֲעָרִבי
 ,ֶאָלא ָאִחי ְוֵרִעי

 ,ֶּבן ְזהּוִתי ָהִעְבִרי
 ַהחֹוֵתר ְלַנֵשל אֹוִתי

 ,ַנֲחָלִתי-ֵמַאְרִצי
 ּופֹוְשֵקי ְשָפַתִיים

 ֵקץ ַהִמְלָחמֹות ַעל
 ְכָבר ַמְשִמיִעים

 ְּבקֹול ַענֹות
 :ֶאת ֲחזֹון ַהִּתְקָוה

 קֹום ָּתקּום 
 ְמִדיַנת ַפֶלְשִתין

 ּוְבִשיַרת ִּביַלאִדי ִּביַלאִדי
 …ֵנֵצָאה ִּבְמחֹולֹות
 ַהֵחְרִשים ְשָמעּו

 ,ְוָהִעְּוִרים ַהִּביטּו ִלְראֹות
 ָכל עֹוד ֹלא ַיִכירּו

 ִלְהיֹות ְוִלְחיֹות ִּבְזכּוֵתנּו
 ֶאְתֶכם ְואֹוָתם

...נֹוִסיף ְּבָכל ְמאֹוֵדנּו ִלְשנֹאת
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 7//7     (66/ו) :ֲאִני ָאמּור ִלְהיֹות ָחצּוי-
  –" ֱאלֹוִהים-ִאיש"

 ֶשֲהֵרי, ְכמֹו ֹמֶשה
 ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְשָרֵאל

 .ֵיש ַכָּידּוַע ַמֶשהּו ִמֹמֶשה
 ַמְחִציִתי ִאיש 

 ,ִתי ֱאלֹוִהיםּוַמְחִצי
 ָחלּוק ֵּבין 

 ,ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים
 ,ִמְתַקֵדש, ִמְתַעֶלה
 ִמְשַּתֵּגב , ִמַּטֵהר

 ,ְלִפְסַּגת ְמרֹוִמים
 , ְוַגם ִאיש

 , ָנטּוַע ָכֵעץ
 , אֹו ָכֵעֶשב

 ְּבֶחְלַקת ְּבֵני ָהָאָדם 
 .ַּבָשֶדה

 , ַשח ַכֶדֶשא
 ,ְמַתֵמר ָכֶאֶרז

 ּוַח עֹוֵמס ָּבר
 .ֶמֶגד ָשַמִים

 :ְוָכְך אֹוְמִרים
 ֶחְציֹו ָלֶכם "

 –" 'ְוֶחְציֹו ַלֵשם
 ֲאָבל ַהֲחלּוָקה 

 ,ֵאיָנּה ָשָוה
 ֵאיָנּה ְיכֹוָלה 

 ,ִלְהיֹות ְמדּוָדה
 ִכי ְּבגּוף ַהחֹוֶמר 

 ,נֹוֶשֶבת ָהרּוחַ 
 ּוְבֵמעּוף ָהרּוַח 
 ,ִמַּטְלֵטל ַהּגּוף

 ְוֵאין יֹוֵדַע 
 ֶלת ֵהיָכן ַמְתחֶ 
 ּוִמְסַתֶּיֶמת 

 ַהַמֲחִצית ָהַאַחת
 ְוֵהיָכן פֹוֶסֶקת 

 …ּוַמְתֶחֶלת ָהַאֶחֶרת
 ֲאִני ָחצּוי 
 ,ָשחֹור-ֹלא ְּבָלָבן
 , ַּבָמקֹום, ֹלא ַבְזַמן

 ,ְּבֵעֶרך ַהִשְויֹון
 ֶאָלא ָמשּול 
  -ְלֶמַטפּוָרה 

 ִלְרִאָּיה ְצלּוָלה 
 ,ֶשל ָפִנים ֶאל ָפִנים

 ְבִהיִקיםמַ -זֹוֲהִרים
 ,ְכַאְסַפְקַלְרָיה ְמִאיָרה



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

 אֹו ָפִנים ָהרֹוִאים 
 ,ַרק ֶאת ָהָאחֹור

 …ֶאת ֲאחֹוֵרי ַהְּתמּוָנה
  –ִלְהיֹות ֵכאלֹוִהים 

 ,יֹוֵדַע טֹוב ָוַרע
 ְוִלְהיֹות ְכִאיש 

 ,ַהסֹוֵבל ִעם ַהסֹוְבִלים
 ִלְהיֹות ָחֵסר 

 ַרק ִמְקָצת ֵמאלֹוִהים
  ְוִלְהיֹות ָשֵלם

 ,ְּבַצֲעָרם ֶשל ֲאֵחִרים
 ְלִהָנֵשא ָּברּוַח 

 ,ְּבחּוְצַפת ַשִּגיִאים
 ּוְלַהֵלְך ְשחֹוַח 

 ,ְּבַעְנַות ֲהֵבל ֲהָבִלים
 ְוַהְשִנּיּות ַמְכִאיָבה 

 ְּבֶקֶטב ִקצֹוִנּיּוָתּה
 ֲאָבל ְנִעיָמה ָּבַהְשָלָמה 

 …ֶשל רּוַח ְנִדיָבה
 ָאמּור ֲאִני ִלְהיֹות ָחצּוי 

 ,ֹמֶשה ִאיש ָהֱאלֹוִהיםכְ 
 ,ִכי ֶזה ַהָשֵלם ָהֲאִמיִתי

 ,ַהחֹוֵפף ֶאת יֹוְצִרי ְוִיְצִרי
ַההֹוֵלם ֶאת ַצְלִמי ָהֱאנוֹ 
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 /7/7     (67/ו)  ְלִהָקוֹות ֶאל ָמקֹום ֶאָחד-

 :ֲאָבל ֹלא ַּבִסיְסָמה

 ,"ְּבֵלב ֶאָחד, ְכִאיש ֶאָחד"

 ,ִטָפה ִמן ַהָּים ַהָּגדֹולֶאָלא כְ 

 ,ַהשֹוָנה ֵמַחְברֹוֶתיָה ְּבַטֲעָמּה

 ,ִהיא ַּגם ְמלּוָחה ְוַגם ְמתּוָקה

 ,ִהיא ַּגם ָמָרה ְוַגם ֲענּוָגה

 ְמֻאָדה ּוְמֻעָּבה ִמְמקֹור ַהַמִים

 ...ַהִנְקִוים ָּבֶעְליֹוִנים ּוַבַּתְחתֹוִנים

 

 ,ֲאטּוָמה-ִלְהיֹות ִטָפה ְשקּוָפה

 , ֶשַּטֲעָמּה ְּבִיחּוָדּה, ֹוָמה ְושֹוָנהד

 ִלְהיֹות ִטָפה ַמְרָוה 

 ,כֹוֶתֶרת ְשדּוָפה שֹוֵקָקה

 ,ְלַחְלֵחל ְּבֵלב ֶסַלע ָקשּוחַ 

 ּוְלַפכֹות ַּבֶזֶרם ַהֵמֵקר 

 ,ְלַהְשקֹות ָאָדם ּוְבֵהָמה

 ,ְלמֹוֵסס ֶרֶגב ָצֵמא ְלַטל ְּתִחָּיה

 …ַקעְלַלְחֵלַח ָכל ְיבֹוֶשת ַקְר 

 

 ,ִלְהיֹות ִטיפ ִטָפה ְּבִמְקֶוה ָהעֹוָלם

 ְמעֹוֶרֶבת ְוִנְפֶרֶדת ְוחֹוֶזֶרת ְלֵאד

 ,  ְמַרֵחף ַלֲערֹות צּוף ֶשל ִטְפטּוף

 ִלְהיֹות ִטָפה ֶשֵאיָנּה אֹוֶבֶדת

 ֶאָלא חֹוֶזֶרת ּוִמְתַּגְלֶּגֶלת 

 ,ְּבַתְהפּוכֹות חֹוֶמר ְוֶאֶנְרְגָיה

 ,ָרבְלנֹוַחם ַּבֲעַקת שָ 

 ,ְלֶדַמע ְּבֶשֶבר ָאסֹון

 ,ְלֵזָעה ַּבֲעַמל עּוְבִדים

 ...ְלִשקּוי ָמתֹוק ַלֶנֱאָהִבים
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 /7/7     (66/ו), ַהָּיִמים ִמְתַקְצִרים-
 ,ַהְשִקיעֹות ַמְקִדימֹות

 ,ְמַיֲחִלים ְלֵצאת ַהכֹוָכִבים
 ,ְוֵהם ִמְתַכִסים ֶּבָעִבים

 ,ַהֵלילֹות ֲאֵפִלים
 ,י ָהְרחֹוב ְכבּוִייםַפַנסֵ 

 ,ָהְרִציִפים דֹוְמִמים
 ,דּוִמַּית ְמֻשָּתִקים

 ,ְוַרק ְּבאֹור ַהַזְרקֹור
 ,ֶשְּבחֹוף ַהִמְגָדלֹור

 ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהִנְסָחף
 ,ַּבַּגִלים ַהסֹוֲעִרים

 עֹוד ְמָעט הּוא ִיְתַנֵפץ
 ...ְּבחֹוף ַהִמְבָטִחים

 
 

 םַהָּיִמים ְכָבר שֹוְקִעי
 ,ְּבָכל ַקְצֵוי ַהַּיִמים
 ַהחֹוֶשְך ִמְתָפֵרש

 ,ִמָכל ָהֲעָבִרים
 ַּבֲחָדִרים ָהֲאֻטִמים
 ִנְפָחִדים ְועֹוִטים
 ,ַמֵסכֹות ֶנֶגד ַּגִזים

 ֲחֻתִלים ְוִתינֹוקֹות
 ,ְכָבר ֹלא ְמַיְלִלים
 עֹוד ְמָעט ִּתָשַמע
 –ְצִפיַרת ַהֶמְחָדל 

 ֱהיּו מּוָכִנים
 ...ל  עֹוָלִמיםְלִטְלטּו

 
 ְוָהָאֶרץ ָּתשּוב ִלְהיֹות

 ,ְכִביֵמי ְּבֵראִשית
 ּוִמַסְמַמֵני ַהְשִקיָעה

 ֶשל ּתֹוהּו ָובֹוהּו
 ְוחֹוֶשְך ַעל ְפֵני ְתהֹום

 אּוַלי ִּתָּבֵרא
 ,ֵישּות ֲחָדָשה

 ּוְלָאָדם ֹלא ִּתָנֵתן
 ְרשּות ַהְּבִחיָרה
 ,ִלְרצֹוַח ְוִלְנאֹוף

 ,נֹותִלְגנֹוב ּוְלעַ 
 ֶאָלא ַרק ְלַנְצֵנץ

 …ְככֹוָכב ְּבֶנַצח ַהְּבִריָאה
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י- תִּ טָּ ְמַראשֹוֵתי מִּ לּוי לִּ ינֹור תָּ  /6/5     (35/ו)  כִּ

ים מִּ ְפעָּ ְתַנֵגן לִּ  ְוהּוא מִּ

ים  ר ַהיָּמִּ  ְכֶשֵארּוֵעי ְבֶשְכבָּ

ים יו ַהּנּוגִּ רָּ ים ֶאת ֵמתָּ ידִּ ים-ַמְרעִּ  .ֲחלּודִּ

ְךֲחלֹומֹות ַיְלדּות ְמס   ים ַבסָּ ים עֹוְברִּ  יָּטִּ

ים ים -נּוגִּ יא  - - -נּוגִּ ה ַההִּ ן ַהַיְלדָּ  ,ֵהיכָּ

ים ב, ַבת ַהְשֵכנִּ הָּ  ,ַבֲעַלת ַצּמֹות ַהזָּ

ה רָּ ְתגָּ שֹון מִּ י לָּ תִּ ּמָּ ה ְמַשְרֶבֶבת ְלע  ְיתָּ  ?ֶשהָּ

י ב ְושֹוֵטף ֶאת ַגבִּ י זָּ מִּ ְתאֹום דָּ  , ּוַמה פִּ

ין ֶשל ה בֹו ַהַסכִּ ְנֲעצָּ י ֶשּנִּ בִּ ֲערָּ  הָּ

ים ְמַטת ְרחֹוב ַהְיהּודִּ י ְבסִּ  ...ְבַטְילִּ

ם  ,ְמַלְחֵלַח ְוקֹוֵלחַ , שֹוֵטף שֹוֵטף ַהדָּ

י  ק ֶשל ְדֵליַקת ֵביתִּ ַעת ַהַּמֲחנָּ ְזוָּ  ּומִּ

י ְלחֹוְרַשת ְשֶנֶלר ים אֹותִּ  ,ְמַחְלצִּ

ים א ַעל ַכַפיִּ שָּ י נִּ י,ַוֲאנִּ י ְלעֹורִּ  ,כ תֹוְנתִּ

ים ְושּוב ְמַחֶיֶכת י ַבת ַהְשֵכנִּ דִּ ֵשאת ְלצִּ  ַהּנִּ

ה ֵאש, ּוְלשֹונָּה ֹכה ֲחרּוכָּ ה בָּ  ...ֹכה ְשרּופָּ

ים עִּ ְך רָּ ל כָּ  ?ַמדּוַע ַהֲחלֹומֹות כָּ

ים מִּ ים ְבֵאש ְודָּ ְכרֹונֹות ְטבּולִּ  ,ַמדּוַע ַהזִּ

ים ְכֶזֶבת ּוְבַמְראֹות ֵאימִּ ה נִּ  ?ְבַאֲהבָּ

ים בְ  אִּ ְפלָּ ים נִּ יּו יָּמִּ  ,ַכְרֵמי ְרחֹובֹותֲהלֹוא הָּ

ים יף ַהְשֵקדִּ ְקטִּ ה, בִּ ַאֲהבָּ ְבַעת הָּ יֹות גִּ  ַבֲחוָּ

ים רִּ יחֹוַח ַהֲהדָּ ְכרֹון נִּ  ?ּוְבשִּ

ים אִּ ּנֹור ְבֶהְמַית ְנכָּ ים ֵמְתֵרי ַהכִּ  ,רֹוֲעדִּ

ים רִּ ים מָּ ילִּ ים, ְוַהְצלִּ ים, צֹוְרמִּ  ,ְמַצְמְררִּ

ים יט ַמֲחזֹות ֲעקּודִּ יַצת ְפלִּ יקִּ  ּובִּ

ְתהַ  י מִּ יםֲאנִּ י ְבחֹוֶסר אֹונִּ בִּ ְשכָּ  ,ֵפְך ַעל מִּ

ְקוֹות  ,ְבַהְלמּות ֵלב ַעל ַתֲעתּוֵעי תִּ

ב ַאֵחר י ְלַמשָּ ּנֹורִּ  ּוְמַנֶסה ְלַטְלֵטל ֶאת כִּ

ינֹות ֲעֵרבֹות ן, ֶשל ַמְנגִּ ל הּוא ְמכ ּוָּ  ֲאבָּ

ים קִּ ים ַהיֹוֵתר ֲעמ  עִּ ְרֶאה ַלְשקָּ  ...ַכּנִּ
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יָּה ַזְרֲעָך ַכֲעפַ "- ָאֶרץְוהָּ  6/56     (35/ו)  - - -" ר הָּ

 

ּה  ְמלֹואָּ ה בִּ ְתַגְשמָּ ית זֹו הִּ ה ֱאלֹוהִּ חָּ  !ַהְבטָּ

ה  ,ֲעַפר ַזְרֵענּו ְמַדֵשן ֶאת ַשְדמֹות ֵאירֹופָּ

ין ְוֶגְרַמְניָּה מּון ְלַרְגֵלי פֹולִּ  ,ֵאֶפר גּופֹוֵתינּו טָּ

שות ֵלינּו ְמַחְלֵחל ְבַיבָּ לָּ  ְרַקב ַעְצמֹות חָּ

יקָּ  ה ְוַאְסיָּהַאְפרִּ  ,ה ֵאירֹופָּ

ה-ַדם קֹוְרְבנֹוֵתינּו זֹוֵעק ְבֶאְנַקת  ַשְועָּ

ים ים ַבְיהּודִּ יּות ַהפֹוְגרֹומִּ נִּ יר פּוְרעָּ  ,ַעל ְקצִּ

ֵאל ְשרָּ י ֶזַרע יִּ קֹום, כִּ  ,אֹוֲהבֹו ֶשל מָּ

קֹום ל מָּ תּול ְבכָּ  ,שָּ

לֹות לָּ  ְוַאְבֵני ַהַּמֵצבֹות ַהְמח 

ל ֲאתָּ  ידֹות ְבכָּ רֹותְמעִּ  ֵרי ַהְקבָּ

קֹום ַחת ַהּמָּ ּה ַהְבטָּ  ַעל אֹותָּ

ְמַראשֹוֵתי ַיֲעֹקב ְשַעת ַהֲחלֹום לִּ  ...בִּ

ֵגן ְתַלְקטּו ָאז ְלֶאֶבן ַהּמָּ קֹום הִּ  ,ַאְבֵני ַהּמָּ

אֹוְרבֹות ל ַחיֹות ַהֶטֶרף הָּ  ֲאבָּ

עֹות ים ּוְבֵלילֹות ַהְפרָּ ים ֲאֵפלִּ  ְביָּמִּ

ּה ְבַמְסֵעי ַהֶטבַ  ְפצּו אֹותָּ יםנִּ  ח ַבְיהּודִּ

בֹות בֹוֵאי ְרבָּ ְספּו רִּ  ְושִּ

דּוש ַהֵשם ְשְרפּו ַעל קִּ טּו ְונִּ ְשחָּ  ,ֶשּנִּ

ְתַגלּות –ּוֵמָאז  ּה ְנבּוַאת ַההִּ  ֵמאֹותָּ

ּה  ְתַהּותָּ ה ְבהִּ ּמָּ א  י הָּ - ַלֲאבִּ

לּות ל ְפזּוֵרי ַהגָּ ר ְבכָּ פָּ ק ֶלעָּ ְשחָּ  ַזְרֵענּו נִּ

ְתַגֶשֶמת ְלֵעיֵנינּו יא מִּ אֹות ְוהִּ ְתלָּ  בִּ

בֹונּוֵתנּו ֵקנּו ַעל ְתקּוַמת רִּ  ...ַמֲאבָּ
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נֹות - ּמָּ י בֹוש ְלהִּ   /6/5      (35/ו) - - -ֵאינִּ

ם ם שֹוֲאֵבי ַהַּמיִּ  ,עִּ

ְתי  ירָּ י ַבֲחתִּ י ְכבֹודִּ  כִּ

ים ם ַהַחיִּ ְמקֹור ַהַּמיִּ  ,לִּ

ים  ם ְטהֹורִּ ְשאֹוב ַמיִּ  לִּ

ה ה ְוֶחְמלָּ  ,ֶשל ַאֲהבָּ

בֹות ְלַהְשקֹות בַ   ֵלב ַמֲחשָּ

 ,ְוַהְרגָּשֹות טֹובֹות

ַמֲעיָּנֹות ַהֶּנֶפש   ְלַהֲערֹות מִּ

ים ם ְטהֹורִּ  , ַמיִּ

בֹות ְפסּולֹות  , ֶשְיַכבּו ַמֲחשָּ

עֹות  דֹות רָּ ן מִּ ל אֹותָּ  ְוכָּ

נּות  ,ֶשל ֵגאּות ְוַקְפדָּ

ְתַנְשאּות  ... ֶשל ַכַעס ְוהִּ

י סּוקִּ י ַעל עִּ  ,  מֹוֶדה ֲאנִּ

א ַהּנֹוֵסְך ְפלָּ סּוף נִּ י כִּ  , בִּ

י עּודִּ צּום ְביִּ פּוק עָּ  , סִּ

ים קִּ ים ְמז קָּ  , ַטַעם ֶשל ַחיִּ

ְשאֹוב  י לִּ  ַמה טֹוב ֶחְלקִּ

ים ם ַחיִּ ה ַמיִּ ֲהרָּ ְקֶוה ַהטָּ ּמִּ  ,מִּ

ְגֵדי ם-מִּ ַמיִּ ְּמַטר שָּ ל מִּ  ,עָּ

ה ְצֵרי ַתֲאוָּ  , ֶשְיַבֲערּו יִּ

ה רָּ ְשבָּ יחּו רּוַח נִּ  , ֶשַיְצמִּ

ְרבּו ישּות ֶשְיקָּ  ְרגִּ

ה ּוְלֶנֶפש ַנֲענָּה רָּ  ,ְלָאח ַבצָּ

ְשתֹוְקקּות  חּוש ַבהִּ  ַמה טֹוב לָּ

ְתַעלּות ְתַרְעְננּות, ְלהִּ  , ְלהִּ

ְנָאה  יֵון קִּ ְלצּות מִּ  ְלֵהיחָּ

ילּות י ְרכִּ קּוי ְסחִּ  , ְלנִּ

ם נּו שֹוֲאֵבי ַמיִּ ְהֶיה כ לָּ ם נִּ  ,ְואִּ

ה    ְמַחת ֵבית ַהשֹוֵאבָּ  ָאז ְבשִּ

הַנדְ  יק ֶאת ַהַּמשּוָאה ֶשל ַאֲהבָּ  ,לִּ

נָּה ְנָאה ְוַטֲהַרת ַהַכּוָּ  ... ֶשל ְשֵרַפת שִּ
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ַעְדנּו ְבַמֲעֶלה ַהדֹורֹות-  /6/5     (35/ו) צָּ

ים סּורִּ  ְטעּוֵני ְצרֹורֹות יִּ

ים ינִּ ֵלינּו ֶאת ַהדִּ ְצַדְקנּו עָּ  ,ְוהִּ

ַגְענּו ְלשֹוַאת דֹוֵרנּו  ּוְכֶשהִּ

ים גּועִּ ְתקּוַמת ַעֵּמנּו ְוַלפִּ  ,בִּ

ָאֶרץ ַּנְחנּו ֶאת ַהְצרֹורֹות לָּ  הִּ

ְתַיַצְבנּו י הִּ  ּוַבֲחַמת ֶמרִּ

יֵננּו ְפַסק דִּ ר לִּ  ְכֶאְתגָּ

ים ַטְחנּו ְכַלֵפי יֹוֵשב ְמרֹומִּ  :ְוהִּ

ים  ֵתנּו, ֵאיֶנּנּו מֹודִּ  ֹלא ְבַאְשמָּ

 ,ְוֹלא ְבַאְשַמת ֲאבֹוֵתינּו

ים, ָאנּו,ְוָאנּו ּמִּ ים, ַהְמר  ּמִּ  ,ֹכה ְמר 

ים מִּ חָּ ְהיֹות ְמר  ים לִּ  ...ֵאיֶנּנּו רֹוצִּ

ים  דּוי ַהֲהמֹונִּ ה ַהיֹום וִּ ּנָּ ְך ש    –כָּ

ם תָּ ְפכּו ֶאת תֹוֶכן ַאְשמָּ  ,ֶשהִּ

ים  גִּ יָּ ים ּוְמס  ּנָּם בֹוֲעטִּ  ְוהִּ

ים עִּ ים ּוְרשָּ ילִּ ם ֱאוִּ ְלַכּנֹות ַעְצמָּ  ,מִּ

ים טִּ ְפרָּ ם ַהּנִּ עִּ ֲעוֹונֹות ְוַהְפשָּ  הָּ

םנִּ  ים ְלֶעְברָּ כִּ ְשלָּ ים ּומ  קִּ  ְפרָּ

ים ם , ֶשל ֲאֵחרִּ ְתחָּ  ְלפִּ

ּמֹות ְשֵעי א   ,ֶשל רִּ

שֹות ה ַבַיבָּ רָּ  ,ֶשל ְזדֹוֵני ְשרָּ

ֵצמנּו ַעת ַעְ י ַדי ַדֵינּו ְבַהְרשָּ  ,כִּ

ים  ן ַהֲחַרכִּ יץ מִּ ה ַהֵּמצִּ  ְוַאתָּ

יב ְלַמֵקד   ַמדּוַע ֹלא ֵתיטִּ

ים צֹודִּ  ֶאת ֶרֶשת ַהּנִּ

נּוְבַעוְ  ים ֶשֵמֵעֶבר לָּ אִּ  ,לֹות ַהֲחטָּ

ים ים, ֵמֵעֶבר ַליָּמִּ  ...ֵמֵעֶבר ַלַיּמִּ
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ם- ְהיֹות ָאדָּ  /6/5     (556/ד)  -לִּ

ְהיֹות  ב ֹו ֵר ר  ע לִּ  !ַמְשמָּ

ן ַהֶתֶבן ֶאת ַהַבר בֹור מִּ  ,לָּ

ב    –ֲהֵרי ַהכֹול ְמעֹוְרבָּ

ַרע ר, ַהטֹוב ְוהָּ ֶפה ְוַהְמכֹועָּ  ,ַהיָּ

ֶלהַהְמג ּנֶ   ...ה ְוַהְמע 

א ים ֶאת ַסְבתָּ א, זֹוְכרִּ ּמָּ  ,ֶאת אִּ

פֹות ְוַהְפסֹוֶלת  ְבֵבירּור ַהְקלִּ

ים שִּ ֲעדָּ  ?ֵמֲעֵרמֹות הָּ

ים ְנְצנֹות ַהֶקַמח ְוַהפֹולִּ ים ֶאת צִּ  ,זֹוְכרִּ

ים יסִּ יֹות ְוַהְגרִּ ְטנִּ  ,קּוְפְסאֹות ַהקִּ

ים  ֲאפּונִּ ית ְוהָּ ֵלי ַהְשעּועִּ  ? ְמכָּ

ְצרָּ  ל ַהּמִּ יםכָּ ים,כִּ כִּ ֲערָּ ל הָּ  , ְכמֹו כָּ

ים ֵבירּור ַאַחר ֵבירּור  , ַהְטעּונִּ

ים טּוטִּ יקֹות ְוחִּ ְסרִּ ים לִּ דִּ  ַהּמּוְעמָּ

ים שּולִּ  ...ַלְפֵני ַמְטַעֵּמי ַהבִּ

אֹור ם ַהּנָּ ָאדָּ  ֵהן זֹו ְמֶלאֶכת הָּ

 !לָּ ַד ַע ת  לִּ ְב ח ֹו ר 

לּוי  עִּ שּוט ְוהָּ ם ַהפָּ ָאדָּ  –ֵהן זֹו ְמֶלאֶכת הָּ

פּוי       !ַהֵבירּור ְוַהּנִּ

עֹות ֶאְצבָּ י עֹוֵקב ַאַחר הָּ  ֲאנִּ

ים ילִּ  ַהבֹוְלשֹות ְוסֹוְרקֹות ּוְמַפְלסֹות ְשבִּ

ים ים ַהטֹובִּ ינִּ  ,ַלְפסֹוֶלת ְוַלַגְרעִּ

ן ַהַסְבתֹות ְלמֹוד מִּ ים לִּ חִּ ְכרָּ  ְוחֹוֵשב ֶשּמ 

הֹות ּמָּ אִּ נּו, ְוהָּ ין אֹותָּ זִּ יבֹות ְלהָּ  ַהֵּמיטִּ

לֹות ֲעֵרבֹותְבַמאֲ  ְלמֹוד ּוְלַלֵּמד ,כָּ  לִּ

נּות זֹו  ְטחֹון ְבַנְפֵשנּו  -אּומָּ ד לִּ  ֵכיצָּ

ם  ָאדָּ ר בָּ יְרַסת ַהּמֹותָּ - ֶאת גִּ

ְהיֹות בֹוֵרר ּוְמַזֵקק ל ֵעֶרְך, לִּ  ְמַסֵּנן כָּ

ַפת ַהֵשֶכל ְוַהַּמְצפּון ים, ְבנָּ צִּ  ְלַסֵלק ֲחצָּ

ים יקִּ יפֹות ְוֶאֶנְרְגי, ַמזִּ עֹות ְקלִּ  ֹות רָּ

ים ים ַהטֹובִּ ינִּ עֹוְטפֹות ֶאת ַהַגְרעִּ  , הָּ

ה  ירָּ נּו ַהְברִּ י לָּ  !ֹלא  ְב ֵר י ַר ת  ֶמ ְח דָּ ל  -כִּ
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 /6/7     (74/ו)  !ב  כ  ל      ע  ת       -

בכל עת :"המרחף בכל עת לנגד עיני הוא מאמר קוהלת, הנוקב,המעורר,המאמר המרשים

. ה ובהרחבה צריך להבין זאת כמעמדו של האדם לפני מיתהבהשאל". יהיו בגדיך לבנים

, משל לאדם.הבגדים הלבנים הם התכריכים המזומנים לעטוף את צאתך מהעולם הזה

מה יעשה אותו  …כך וכך ימים וכך וכך שעות קצובים לך עלי אדמות: שרופאו פסק לו

אילו  ה ו א  עומד הרי כל אחד צריך לראות בכל רגע ובכל שעה כ! והרי זה כל אדם? אדם

, מה ולמי לתת, מה לומר, במה לעסוק –ולנגד עיניך מרחפת השאלה . להסתלק מכאן

האפשר לתאר את המתח שאין דוגמתו שבו מצוי המועמד להכיל בזמן היקר הקצוב את 

, הרי הייתי שונה בכל הליכותי, מתח זה אילו היה מתמיד בנפשי? המיטב והמירב האפשרי

, לא מתבטא בגסות רוח, ולא כותב דברים שדופים, שמיע מלים נבובותברור שלא הייתי מ

כלום הייתי מתייחס כאשר התייחסתי . ולא נטפל לזוטות בחיים ולכינויים וגינויים נלוזים

הרי אין לתאר כיצד ? כלום לא הייתי שונה במשאי ומתני עם זולתי? לאשתי ולבני ביתי

להתהלך בארץ ... בלימודי ובכל אורחות חיי, ליבלבושי ובמאכ, הייתי שונה באורחי ורבעי

כאילו בכל רגע אתה עלול , הארץ הנקובה מכל חלומות עבר ועתיד, הפגועה הזאת

אילו תודעת , כאילו אורב לך מלאך המוות בכל כביש ובכל פינה, להתפוצץ ולהתרסק

ר החשש מתקלות דוד מתפוצץ או קצ, יראת הפגע, אימת החיסול, חרדת הקיום,האיום

כסיוטים , ב היו  ב כ ל   ע ת סובבים במוחך"אילו כל אלו וכיו –שורף חמודות גניזותיך 

בייחולי , או אולי כנצנוצי תקווה ועידוד לחיים מתוקנים יותר,המבעיתים של הרגע האחרון

במראות חיוביים להווית הווה , בזיקה עמוקה לרעך, באמונת חסד, בתפילת רחמים, חזון

כלום לא היית טורח תמיד לכבס את ? כלום לא היית  א ח ר  משהנך, ועתיד משופרים

 ?  הבגדים הצואים שילבינו כל רבב וכל כתם הפוגמים את הדר הלבוש של האדם העליון

כמי שבכל עת אני , לדבר ולעשות כאילו בכל עת אינני,לחשוב: לנגדי" ש י ו י ת י"זה ה 

הן ,הן המיסטיקן, הן הכופר,ן המאמיןזה מה שצריך לשוות לעיניו ה. עלול לא להיות

 !  נלבש  לָבנים  –עכשוויסטים ,משיחיסטים,ריאליסטים,הומניסטים -כולנו , הרציונליסטן
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ֶֹּקר ָאנּו נֹוְטִלים יַָדיִים-  ///6     (0//ו)  ְבָכל ב

 ,ְלַהֲעִביר ֶאת רּוַח ַהּטּוְמָאה

 ִהְפַקְדנּו רּוַחנּו ַהְשחּוָקה וְַהְבלּויָה

 ,ְכֵדי ְלַקְבָלּה ֲחָזָרה ְמֻחֶדֶשת ְבָטֳהָרָתּה

 ,ְבָכל יֹום, ֲאָבל ִמְסַתֵבר שּוב וְשּוב

ֶֹּקר  ,ָצֳהַריִים וֶָעֶרב, ב

 ֶשַהּנְִטיָלה ֵאינָּה נֹוֶטֶלת ֵמַהּיַָדיִים ַהְמסֹוֲאבֹות

 ,ֶאת טּוְמַאת ַהִמְשמּוש ָהַעְסָקנִי

 ,ֲענְּיִיםשֹוד הָ , ֶאת ְגֵזַלת ַהֲהמֹונִים

 ,ְמצּוַקת ַהֻמְבָטִלים, ְשִפיכּות ַהָדִמים

 ,ִלְגנֵיָבת ַדַעת ּוָממֹון, וְֵהן ִמְשַתלחֹות ְלִבְצָען

 ְלַהְמָרצֹות ֲהָדִדּיֹות ֶשל ַמָשִאים ּוַמָתנִים

 ,ְלַהֲאִדיר מֹונֹופֹוִלין, ְלַהְגִביר ְשָרָרה

 ןִכי יָד אֹוֶחֶזת יָד ְבֶהֶגה ַהִשְלטֹו

 ,ִלְסטֹות ְלַדְרֵכי ֲעָקָלתֹון ֱאֵלי ִשְרטֹון

 ,ִכי ַהּיַָדיים ָהַעְסָקנִּיֹות ִמְשַתְכְשכֹות ְבֵמי שֹוְפִכין

 ,ַבַמיִם ֶשֻהְמְלחּו וְזֹוֲהמּו ְבַתֲאוֹות שֹוְרִרים

 ...ְבֵמי ְתהֹום ֶשל ִהְתנְַשאּות ֲעִריִצים ְשַתְלָטנִים

 ֲאָבל ַהַמיִם ֶשָלנּו, ֵרא ַהּנִָביאקֹו, "ִהַזכּו, ַרֲחצּו"

 ַהְמיּוָעִדים ִלנְִטיַלת יַָדיִים ֻמְתָפִלים ְבִתְפלּות

 וְַהמֹוִביל ָהַאְרִצי ֵאינֹו ְמַזֶכה אֹוָתנּו, ִמְבָצִעים

 …ְבַמיִם ְטהֹוִרים ְלַהֲעִביר ֶאת ֶחְלַאת ַהַחּיִים
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 0//6     (///ו) ,ִדי ִמְמקֹוָמןְכֶשנַָפְלִתי נְָקעּו ֶאְצְבעֹות ַכף יָ -

 ,וְַהְתחּוָשה ָהיְָתה ְכִאלּו פ ּו ְז ר ּו ַעְצמֹוַתי

 ,וְֶהֶלם ַהַמָכה, ֶשְבִתְפזֹוֶרת ָהרּוחַ , מּוָזר

 ,ָצץ ִפְתאֹום ְבמֹוִחי ֵאיֶזה ַמֲאָמר ֶשל ַהְבָרָקה

 ,"דֹורֹות ִראשֹונִים"ְבעֹוֶדּנִי ָשטּוַח ְבַמֲעלֹות 

 ,"ָמלֹון ִצּיֹון"ָמש מּול ֶדֶלת ַהְכנִיָסה לְ מַ 

 אּוַלי נְִרַמז ָאז ְלֶאְצָבִעי ַהְשבּוָרה 

 ,ל ַעל ָגלּות ּוְגאּוָלה"ְמָשלֹו ֶשל ַהַמֲהרָ 

 ,ִכי  ַה ְפ ז ּו ָר ה  ִהיא  ָגלּות ֶשֹּלא ִבְמקֹוָמּה

 ,,וְָכל נְִקיָעה ִהיא ֲחִריָגה ִמְמקֹוָמּה

 ,פֹוֵגם ַבֵּסֶדר ַהַתִקין ֶשל ַהְבִריָאהַמֶשהּו הַ 

 , ִמֵבית מֹוָשָבּה, ָגְלָתה ֶאְצָבִעי ִמִפְרָקּה

 ...ִמֵביָתּה ַהָקבּועַ , וְָגְלָתה יְהּוָדה ֵמַאְרָצּה

 ?ֵאיְך ְמַחְבִשים ֵאפֹוא ֶאת ָהֵאיָבר ַהָפגּועַ 

 ?ּועַ ֵכיָצד ְמַאִחים ִשְבֵרי נִָדִחים ִלְמקֹום ַהִקב

 , ְלִשקּום ּוְלִקמּום, ֵאיְך נֵָרֵפא ְבאֹוֶפן ָכֶזה

 ?ֶשֹּלא נִָשֵאר ַבֲעֵלי מּום

ֹּאת    –ֶשִתְהיֶה ִמין ְגֻאָלה ֶשָכז

 ...ְבִלי ֲהָזיֹות ְמַאְכְזבֹות, ָרב-ְבִלי ֵעֶרב

 ַהֶאְזֶכה ְלַגֵבס ֶאת ַתֲחלּוֵאי ַהַמָכה ַהְדוּויָה

 ?ִקיָקה ָהֲאִמיִתית ִלְגֻאָלהְבִמְמָסך ַהשְ 

  -ֶשּנְִזָכִרים ְבַרֲעיֹונֹות ָכֵאֶלה , ֹלא מּוָזר

 , ְבַמָּצב ֶשל נָטּוש וְָכאּוב ְלִפי ָשָעה

 ..  ?.נָקּוַע ֵמַהֵּסֶדר ַהַתִקין ֶשל ַהְבִריָאה
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פֹוְתִחים  ָל ֶה ם  , ֶלְשִתינִָאיַאנְֵשי ַהּיִָמין ַהְלֻאִמי ַהִקיצֹונִי ַהפַ , ַהַמְכִשיִלים ֶשָבנּו* 

 ;ֶשֵהם ַעְצָמם ֹלא ֶהֱעלּו ְבַדְעָתם ִלְטעֹון , ַטֲענֹות

       

ַמְרִחיִקין ֶאת  ַה ּנְ ֵב : "ֵבין ְשָאר ְדָבִרים ֶשַמְרִחיִקים ִמן ָהִעיר מֹונָה ַהִמְשנָה * 

 ...ת  ּוְמִפיצֹות ֶאת ֵריָחן ָהַרע וְנֹוִסיף ֲעֵליֶהן ַגם ֶאת ֵאלּו  ַה ַח ּי ֹו,"ל ֹו ת

       

וְִאלּו ִמן ָהֲאָרצֹות , רּוַח ִמְזָרִחית ִהיא ְבֶדֶרְך ְכָלל  ַח ָמ ה  ּוְמנֶַשֶבת  ְב נַ ַח ת* 

 ;ִהיא  צ ֹו נֶ נֶ ת   וְ ע ֹו יֶ נֶ ת , "ְמִדינֹות ַהִמְזָרח"ַהְמכּונֹות , ַהְשֵכנֹות

       

ֶֹּתל, ת  ָה יָ ה  ְביֵָדינּוַהר ַהַביִ  *  ֲאָבל ֶאת ַהְשִכינָה ִהְגַבְלנּו וְִצְמַצְמנּו ִלְתחּום ַהכ

 ;ִבְלַבד

       

ֶשְכַדאי ָהיָה ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ְמנַת ַהֻדִמּיָה , ַחּיִים גּוִרי אֹוֵמר ַעל ִשיִרים* 

ְכֵדי ֶשּיִַכירּו ֶאת ַעְצָמם וְיָבֹורּו ֵבין , יְלִהְתיֵַחס ֲאֵליֶהם ְבאֹוֶרְך רּוַח ָראּו,ַהּנְִדֶרֶשת

ֹּאְמרּו ֶאת ֶעְרָכם ֶאָלא ְלָכל , וְַהְדָבִרים יִָפים ֹלא ַרק ְלַגֵבי ִשיִרים…ְלֵבין וְי

ֶשמּוָטב ִאְלָמֵלא , ַעל ַהִמִלים ַהּנֱֶאָמרֹות–וְאּוַלי ָחשּוב ִמכֹול , ַהשּורֹות ַהּנְִכָתבֹות

 ...רֹותָהיּו נֱֶאמָ 

       

וְַעָתה ִהיא ַמֲאִשיָמה ֶאת , ֵאינָּה מּוָכנָה ָלֶרֶדת ֵמַהכֹוָתרֹות, שּוַלִמית ֲאלֹונִי

" ֵעד ְמִדינָה"ִהיא ְבוַַדאי ַתְסִכים ְלַשֵמש ַגם . ל מֹוָפז ְכפֹוֵשַע ִמְלָחָמה"ָהַרַמְטכָ 

ֵמַהנִ ,ְבֵבית ַהִדין ַהֵבינְְלאּוִמי ְבַהאג ְּ ַמדּוַע ִהיא נְִטֶפֶלת ַלַפְרִסים וְַלכּוְרִדים , יּ 

 ?ֵאין ָלּה ַגם נֶֶגד ַהָמרֹוָקִאים –

       



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

 

 –ָלָמה ָאנּו ְמַבְקִשים ֵמָהעֹוָלם ְלַהְפִסיק ֶאת ַהֲהָסָתה ֶשל ָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי נְֶגֵדנּו 

 ?ַלֵפי ַעְצֵמנּופֹוֲעִלים ְלַהְפִסיק אֹוָתּה ְבתֹוֵכנּו כְ  וְֵאין ָאנּו

       

ַדי  –ֹלא ִעָמֶהם וְֹלא ִעָמנּו  –" ַמְפִריֵסי ַהַפְרָסה"ְפָרֵסי יְִשָרֵאל ֹלא ֵהיִטיבּו ִעם 

ִמן ָהָראּוי ֶשְבִחיַרת ַהמּוֲעָמִדים . ַטְרָטקֹוֶבר ודומיהם, ֲאלֹונִי, ְלַצּיֵן ֶאת ֵחֶפר

קֹוְבֵעי ְפָרס . ְשָרד ַהִחּנּוְך ֵהן ַבַּוֲעדֹות ַהְממּונֹותֵהן ְבמִ , ֵתָעֶשה ְביֶֶתר ַהְקָפָדה

ְביִחּוד ֲהָללּו , יּוְקָרִתי ֶזה ְצִריִכים ְלִהזֵהר ִבְבִדיַקת  ַכ ְש ר ּו ָת ם ֶשל ַהּנְִבָחִרים

כל אחד ...*ֲהָצַתת ֵאיָבה ּוַמֲחלֹוֶקת-ַהַמֲעִלים ֵגָרה ֶשל ִשנְַאת ַאִחים וֲַהָסַתת

יב את סולמו סמוך לרשות חבריו ואינו נזהר שמא הנְִמּיָה שבֹו או מצ

 ;ברשותו תקפוץ מן השלבים לטרוף את היונים שבשובכי  החברים

       

רשות ציבורית מפקירה את מי השופכין לזחול ברחובות הכפר או העיר *

 ?;ולמי איכפת אם הילדים משכשכים בזוהמת התחלואים

       

ואין איש , כולאים אותן בקובות זנות, מתעללים בהן כפילגשיםסוחרי נשים *

או שבט  בישראל שיבתר את גופות הסרסורים לשלחם בכל גבול ישראל 

  "!ככה ייעשה להם:"

                      

, ח נ י ת א,  היו ג ד ר ה"  בדרך למדינה"גדרות המגן שבנינו פעם *

להיאחזות ,דה אלא להרחבהועשרות יישובים שנועדו לא למטרות הפר

 ;אבל כנראה איבדנו את הדרך בחיי המדינה, לא שסועה,בארץ שלמה
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נקודים ,עקודים, אבותינו חפרו כאן בארות להשקות את כל סוגי הצאן*

-והיום  ח ו פ ר י ם  קברים למורשת תרבות של אחים נידחים, ומטולאים

 ;נקבצים

       

שכן אי אפשר להעמיד , ורשת ישראלבמ" נטע זר"דמוקרטיה היא *

ץ  של שופטי מדינת " בַצו ָהֵאל  או ב ב ג  –להצבעה ולהכרעה במי לבחור 

 ;ישראל

       

, אינה מספיקה לזרות את המוץ מן הבר, המצויה באנשי הרוח, כוח הרוח*

 ;להפריח את התבן הנערם בכרי הנצבר בגורן היצירה כאן

       

רוצחים , מכים,רי אוויר ארצנו מטומאת סוטיםמטה! דרושים! דרושים 

     .בחוץ ובפנים ועוכרי ישראל
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 7/66     (//ה)  ש ֹו ַש  ַנ ת    ַי ֲע ֹק ב-

 

 ַהְרֵּבה ִשיֵחי שֹוַשִנים

 ,עֹוָלִמי-ָּגְדלּו ְּבַגן

- ֵמֶהם ֵריָחִנים ֵמַחְבֵריֶהם 

 ְוָאַהְבִּתי יֹוֵתר ֶאת ַהִניחֹוִחים

 

 ,ִהיא ָרֵחל –שֹוַשַנת ַיֲעֹקב 

 ,ָאַהְבִּתי ַּגם ֲאֵחרֹות

  –ֲחִריָפה ְכמֹוָתּה -ֲאָבל ִניחֹוִחית

 ֶהֱעַדְפִּתי ִמָכל ֶשָמָצאִתי ַּבֵּתֵבל 

 

 ,ִהיא מּוִסיָקה –שֹוַשַנת ַיֲעֹקב 

 ,ָאַהְבִּתי  ֶאת  רֹוב  ַהֵכִלים

 :יֹוֵתר  –ֲאָבל ִמֻכָלם 

 ים ִלְפַסְנֵּתרֶאת ַהקֹוְנֶצְרִט 

 

 ִהיא  ִשיָרה –שֹוַשַנת ַיֲעֹקב 

 ,ֹלא ָאַהְבִּתי ֶאת ַהמֹוֶדְרָנה

 ִנְשַאְרִּתי ֵאפֹוא ִעם ַהְקַלִסיָקה

 ִעם ֵלָאה ְוִעם ָרֵחל

 

 ִהיא ַּבִית ּוִמְשָפָחה –שֹוַשַנת ַיֲעֹקב 

 ,ִּבלּוֵיי חּוצֹות, ֹלא ְנִסיעֹות

 ִריך ִליִכי ַחְדִרי ַמִקיף  ָכל ֶשצָ 

 ְלִהְתַּבֵשם ִמן ַהָּבִאים ּוִמְמקֹוִרי

 

 פֹוַרַחת ִּבְכִתיָבִתי –שֹוַשַנת ַיֲעֹקב 

 ,ְוִניחֹוָחּה ָשמּור ַרק ִעִמי

 ָרֵחל ְּתַעְלֵעל ְוַתִּגיַּה ֶאת ְשִגיָאִתי

 ...  ְוֵתיָהֶנה ְלִפי ָשָעה ַעד ְּבלֹוִתי
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 /7/6     (6/ה) –ְו ה ּו א  ֵאל ִמְסַּתֵּתר -

 , אּוַלי ְּבֵאיֶזה חֹור ָשחֹור

 ,ָּגדֹול ְמאֹוד

 ,ֵמֲאחֹוֵרי ָעִבים ְשחֹוִרים

 ַהְמִעיִבים, ָעִבים ְמאֹוד

 ,ַעל ֲחִדיַרת ַקְרֵני ַרֲחִמים

 ,ְוַחְכֵמי ֱאמּוָנה אֹוְמִרים

 ִכי ַּגם ִמַּבַעד ֶלָעִבים 

 , ְמַלְמִדים קֹורֹות ַהָּיִמים

 ַמֲעִשים ָכל הַ  -ֶשָכאן ְלַמָּטה 

 ,ִמְלַמְעָלה ֶנְחָּתִכים

 ְוֵאי ָשם ְּבַפַמְלַית ְמרֹוִמים

 ,ִנְקָלִטים ֵהֵדי ִשְנַאת ַאִחים

 ְוַהְּגמּוִלים ֶנְחָּתִמים

     ...ִּבְמלֹוא ִמצּוי ַהִדין

 ? ַעל ָמה ְוָלָמה ֵהם ִנְגָזִרים 

 ?ּבֶמה ְּבֶעֶצם ָאנּו ֲאֵשִמים

 ...ִאיש ֵאינֹו ֵמִבין

 ,ַרק ָידֹוַע ֵנַדע

 ִכי ָהַעִין ָהרֹוָאה

 ְוָהאֹוֶזן ַהשֹוַמַעת 

 ,ְפקּוָחה ָכאן ְלַמָּטה

 ,ְוִהיא ֵכָהה ַוֲעמּוָמה

 ,ְוִהיא ְצרּוָמה ַוֲאטּוָמה

 ,ֵמָהִבין ֶאת ִסְתֵרי ַהְּבִריָאה

 ְוָאנּו ַהּיֹוְשִבים ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון

 ּוי ּוְבֶחְביֹוןַנְמִשיְך ְּבָגל

  –ִכי ְבָכל ְדָרֵכינּו , ְלהֹודֹות

 ,ֹלא ֵנָדֵעהּו

 ְוַנְכִחיש ִמְצַות ּבֹוְרֵאנּו

 ...ֶלֱאהֹוב ָכמֹונּו ֶאת ֵרֵעינּו
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 /694     שולחן בעל שלוש רגליים-

 

כלומר לאלה המסתגרים ,לחוד ולעבודה לחוד" תורה"נחצתה ל" תורה ועבודה"הסיסמה 

, כך לדעתם, לאלה המתיימרים שבזכותם,קים בתמיכה ללומדי תורהבישיבות ומסתפ

פשוטה , "עבודה"ולאלה שכל עניינם , שבלימודם נזכה גם אנו לגאולה, מתקיימת האומה

, לקורבנות ותפילה, שהתכוון לעבודת המקדש, לא במובנה של שמעון הצדיק, כמשמעה

לא לפסיקת חכמיה , להוראתההללו אינם נזקקים לא לתורה ולא , לעבודת הקודש ביראה

מה , נישואין כדת משה וכשרות המאכלים, כי זרים להם חוקי טהרת המשפחה, ודורשיה

היא הרגל , השסועים בין דת ומסורת וחיי חולין ותרבות שונה, שנשאר לחלקי האומה

אבל גם מהם !  גמילות חסדים –השלישית  משלוש הרגליים שעליהם שעליהן העולם עומד 

, כמסורת האמיתית של עזרה הדדית, לא כמיטב המסורת של פעם, שעה די גמולים אנו לפי

להכנסת כלות וחופות , לפדות שבויים, של היחלצות בגוף ובנפש בכל קהילה של יהודים

כי מה שנשתנה היום בחברה , "כל ישראל ערבים"לכבד אישית , ומתנות לאביונים

והם ,בחלוקת המשאבים בינם לבין מקורבםהמודרנית שלנו הוא שהֲעֵרבים עסוקים כיום 

מנהלי הבנקים והחברות , האקדמאים, השופטים, בראש וראשונה השרים והסגנים

מנגנוני הלחץ , ראשי הביטוח והפקידות, הדרגים הבכירים במשק העסקי, הממשלתיות

זה מה , "גמול לי ואגמול לך: "כמו שנאמר, אלה וכיוצא באלה גומלים זה לזה, ברשויות

( /: )שהתפרק לשלושה שולחנות נפרדים, קרה בעצם לשולחן האחד בעל שלוש הרגלייםש

שבצילו חוסים הכופרים מכול וכול בציונות ובמדינה , "שולחן ערוך"בעלי ה –לאלה 

( /),הגורסים גם פריצת דרך להלכות חקוקות מכוח ריבונות מדינית  -ובצדם , החילונית

( 7), לתפנוקי יתרון של הקרובים למלוכה, י שררהלמטעמ" שולחן האוכל"בעלי  –לאלה 

המניפולטורים ברשתות תקשורת , שולחני הכספים, "שולחן העסק והממון"ולאלה בעלי 

יש הזוכים ליותר משולחן . במסחר ועסקי יבוא ויצוא, כבירי ההשקעות במניות, ופרסומת

השולחן שכולנו  ,אבל שולחן הציבור, או לפרנסה טובה וכלכלה, לתורה וגדולה, אחד

שלא תהא הרגל , מסבים אליו לא יחזיק מעמד אלא אם כן יישען על שלוש הרגליים כאחד

שלוש רגליים תואמות לא רק . זו מוצקה וזו רופסת ומוטה, האחת קצרה והשנית ארוכה

אם תסב האומה לשולחן הזהב של חלוקה נבונה .כמשולש שוה שוקיים אלא שוה צלעות

 …הזה לטעום משהו מן הצפוי לנו בחיי העולם הבא אולי נזכה גם בעולם
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 /7/6     (//ו)ְּבִתְקָוה ֶשֶאְתעֹוֵרר  -

 ,ְוַתֲחזֹור ֵאַלי רּוִחי

 ִהְפַקְדִּתי  ְּב ָי ד ֹו  

 ,ֶאת ְשֵלמּוִתי

 , ֲאָבל ְכֶשִהְתפֹוַצְצִּתי

- ְכֶשִהְתַרַסְקִּתי 

  –ְּבָכל ֵאיְבֵרי ֵגִוי 

-  - -הּוִתי ִאַּבְדִּתי ֶאת זְ 

 : ַוֲאִני שֹוֵאל

 –ְּבֵעת ְּתִחַּית ַהֵמִתים 

 ?יּוְחַזר ִפְקדֹוִני

 ַהֶאְזֶכה ָאז ְלָפחֹות

 ?ְלִרְקַמת ְמֵלאּוִתי

 ְלרּוִחי ַהשֹוֶכֶנת

 ?ִּבְשֵלמּות ְּגִוָּיִתי

 

 ֶאְקָרא ְּבֻתִמי 

  –ְלצּור ֶחְבִלי 

 ,ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי

 י ֲחָבִלים ַהחֹוְבִלים ּבִ 

 ,ָּבָאֶרץ ּוִמְמרֹוִמי

  –ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ְוָלנּו 

 ,ֹלא ַּבְנִעיִמים

 ,ֶחְבֵלי ִיסּוִרים

 ֶחְבֵלי ֵליָדה ִלְמִדיָנה

 ,ְואֹוְמִרים, קֹוַצַרת ָדִמים

 ,ֶשָהרּוַח ָּתשּוב ֵלאלֹוִהים

 ,ֲאָבל ַהּגּוף ַהְלֻאִמי

 ,ֶהָחִסין ַאְלֵפי ָשִנים

 ֶשָקם ֵמֶאְפרוֹ 

- כֹוֵנן ָכאן ִמְקָלטֹו לְ 

 ֲהַיְמִשיְך ִלְהיֹוֹת ָעִמיד

 ? ְלִאּיּוֵמי ַהְכָחָדתוֹ 
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 /7/6     (//ו) ָאִביב-ָיַרְדנּו ִלְשַפת ַיָמּה ֶשל ֵּתל-

 ,ב"ְּבֵליל ְשִביִעי ֶשל ֶפַסח ַּתְשסָ 

 ,שֹוִטים ּוְתִמיִמים,ַמֲאִמיִנים, ּוִבְמחֹול ֲחִסיִדים

  -ת ָהאֹוְיִבים ְּבַמִים ַאִדיִרים ַשְרנּו ַעל ֵנס ַהְצָללַ 

  -ְּבִשיַרת נֹוְצֵרי ֱאמּוַנת ְקדּוִמים , ְכמֹו ָאז

 ,ב"ֲאָבל ְּבֵלילֹות ַהִשמּוִרים ֶשל ֶפַסח ַּתְשסָ 

 .…ָנם שֹוֵמר ִיְשָרֵאל -ֹלא ְכמֹו ָאז , ַעְכָשיו

 ,שֹוְמִרים ִהְפַקְדנּו ָאנּו ְּבחּוצֹות ִיְשָרֵאל

 ,ֹוְצצּו ַּבֲחִסיָמָתם ֶאת  ַהִמְתַאְּבִדיםְוֵהם ִהְתפ

 ,ְלֵזֶכר ְלשֹונֹות ַהְּגֻאָלה, כֹוסֹות ַהַּיִין

 ,ְוַהֵנס ֹלא ָקָרה, ִהְתַנְפצּו ִלְרִסיֵסי ַחָּבָלה

 ,נֹוְתָרה ֲעלּוָבה,ֵריָקה,ְיתֹוָמה,כֹוס ֵאִלָּיה

 עֹוֶדָנה צֹוִפָּיה, ּוֵבין ֲהִריסֹות ֵליל ַהֵסֶדר

 ...אֹו ֶשל ַהשֹוֵפְך ֵחיָמהְלבוֹ 

 ,ֶאת ִסְדֵרי ַחֵּיינּו ַמְשִּביִתים ְּבֵני ַעְוָלה

 ,ְמַכלֹות ְּבַיֲעֹקב  ְוָנֵוהּו,ִשֵני ִיְשָמֵעאל נֹוְגסֹות

 , ל ֵאינֹו ַמְקֶהה את ַהִשַנִיים"ְוַצהַ 

 ַרק ְּבֵהָחְלצֹו ְלָבֵער ִקֵני ְמַרְצִחים

 ּוְבַלַחץ ֶצֱאָצִאים, "ְנאֹוֵרי עֹוָלם"ֶנֱאָסְפים 

 ,ְּבֶחֶסד ְלֻאִמים ַחָּטאת, ִיְשָמֵעאל ְוֱאדֹום-ֶשל ֲעָמֵלק

  –ּגֹוְזִרים ּוְמַצִּוים , ְמַאְּיִמים ּופוְקִדים.ַמְתִרים ּוַמְזִהיִרים

 .ָלֶסֶגת ֵמֲעִשַּית ִדין ַּבֲאַסְפסּוֵפי ֲעָרב

 , ֵהם ֹלא ָמְנעּו ֶאת שֹוַאת ַעֵמנּו

 , ִמְשְרפֹות, ִּגיזּו ְמִסלֹותֵהם ֹלא ִהפְ 

 , ֵהם ֹלא ִסְכלּו ֶאת ַהָּתְכִנּיֹות ְלַהְשָמָדֵתנּו

 ,ֵהם ִנְמְנעּו ִמִלְקלֹוט  ְפִליֵטי ַמֲחנֹות 

 ,ֵהם ָחְסמּו ְנִתיֵבי ֲהָצָלה ִלְשִריֵדי ַהִכְבָשִנים

 , ּוִמן ַהֵכס ַהָקדֹוש ֶדֶרְך ְכֵנִסּיֹות ַהנֹוְצִרים

 ֵהלֹות  ֲהָסָתה  ִעם ִמְסְּגֵדי ַהִשְטָנהְּבַמְק 

 ,ּבירּוַשת ֲאבֹוֵתינּו, ַמִּטיִפים ְלַקצֹות ְּבַנֲחָלֵתנּו

 ְלַהִציב ֶאת ֶלְחֵינּו ַהְמרּוָטה ְלִמְכוֹות נֹוָספֹות

 ...ֶשל ִשְנַאת ִיְשָרֵאל ַּבְּתפּוצֹות ּוָבָאֶרץ ַהְקדֹוָשה
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 /7/6     (///ה) , ה ַהְלָבָנהִגְרּגּוֵרי ַהֶהְמָיה ֶשל ַהּיֹונָ -

 ֶשָמְצָאה ָלּה ִדיָרה ֵּבין ֲעִציֵצי ַהִּגיָנה

 ,ַעל ִמְרֶפֶסת ֲחַדר ַהֵשָנה

 ,ְכמֹו ִּתְקּתּוֵקי ַהָשעֹון ַהְמעֹוֵרר, ְמִעיִרים אֹוִתי

 ,ִלְפֵני ֲחָדשֹות ַהָשָעה ֵשש

 ,ַוֲאִני ֵמִקיץ ְּבֶנֶפש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה

 ּוְפסּוֵקי ַשֲחִרית" ֲאִנימֹוֶדה "לְ 

 .ֶשִלְפֵני ְפסּוֵקי ְדִזְמָרה

 ,ֶשֵאיִני יֹוֵדעַ ,ּומֹוֶדה ֲאִני

 ,ִאם ֶאְהֶיה ַּגם ַהּיֹום ֲחִסין ִמיָתה

 ,ִאם ְּבֶלְכִּתי ְלַיד ַהִמְדְרחֹוב

 "ַיֲעֹקב-ַנֲחַלת"ַהְכֶנֶסת -ְּבַדְרִכי ְלֵבית

 ,ֹלא ִיְתפֹוֵצץ ֵאיֶזה ִמְטַען ַחָּבָלה

 ,ְכִפי ֶשֶזה ְכָבר ָקָרה

- ַהִאם ִּתָנֵתן ִלי ַנְפִשי ּוִמְשַאְלִּתי 

 ,ְלהֹוִסיף עֹוד יֹום ֶאָחד

 ,ְלהֹוִסיף עֹוד שּוָרה ֶשֶּטֶרם ִנְכְּתָבה

 ?עֹוד שּוָרה ּבֹוִכָּיה אֹו ְמעֹוֶרֶרת ִּתְקָוה

 ,ּוְבעֹוֶדִני ְמַהְרֵהר ַּבָצפּוי ִלי ֵמֵעֶבר ַלִפָנה

 ֹוֶדִני ְמָתֵאר ַמֲחזֹות קֹוְרֵעי ֵלבּוְבע

 ,ֶשל ַהְמַבִכים ֶאת ָהֲאֵבָדה

 ,חֹוֶלֶפת ִסיַעת עֹוְרִבים ְשחֹוִרים

 ,ְקַרע קֹוְרִאים-ְכִמין ַמְפִציֵצי ְקַרע

 ,ּוִבְצִריחֹות ָמרֹות ַכִנְרֶאה לֹוֲעִגים ְלַמַפח רּוִחי

 ,ְמַקְרְקִעים  ּוְמָקְרִעים ֶאת  ֶחְשּבֹוִני

 ָכה ֶזה ַּבּבֹוֶקר ְּבֶלְכִּתי ְלַהְשִלים ֶאת ַהִמְנָיןכָ 

 ,ַהַמְמִּתין ִלי ְכָבר ְּבֵבית ַהְכֶנֶסת

 ,ְוָשָעה ֶשֲאִני ְמלֶֻּוה ְבֵמעּוף עֹוְרִבים סֹוֵכְך ֶזה

 ֶשאּוַלי ְּבָכל ֹזאת ֵאין ֶזה,ָעַלי ְלהֹודֹות 

 ,ִמְנַין צֹוְפֵרי הְשחֹורֹות

 ,ִמְתַמֵלא ִתְקוֹותְוָכְך ֲאִני ַדְוָקא 

 ...ֶשאּוַלי ִלי ֶזה ֹלא יּוַכל ִלְקרֹות
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 7/67     (//ו) ,ַיֲעֶשה ַהָדם –ַמה ֶשֹּלא ַיֲעֶשה ַהֵשֶכל -

 ,ּוְלִפי ָשָעה ַהָדם ֹלא ִנְשַפְך ַמְסִפיק

-  -ְוָכל עֹוד ֹלא ִנְתַמְלָאה ַהַכמּות ֶשַּתְסִפיק 

 ...ִיְהֶיה ְלָהִפיק ֶאת ַהָשלֹום ִאי ֶאְפָשר

 

 –ְוִאם ֹלא ַיֲחלֹוקּו , ְשַנִיים אֹוֲחִזים ְּבַטִלית

 ...ְלַכסֹות ֶאת ֲארֹונֹות ַהְקבּוָרה ִהיא ֹלא ַּתְסִפיק

 ,ִכי ִאם ֹלא שֹוְבִרים ֶאת ַהֵכִלים

 ,ּוַמְמִשיִכים ַּבִמְשָחִקים ֶשל ְנָקָמה ְוִחסּוִלים

 ,ְצָדִדיםְשֵני הַ , הֹוְלִכים ְוָכִלים

 ...ְוָהָאֶרץ ֹלא ָּתִכיל ְלַקֵּבר ֶאת ַהֲחָלִלים

 

 ָזכֹור ֶאת ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ַהְסמֹול

 ,ְּבֶלְכְּתָך ֶאת ַאְרְצָך ְוַעְמָך ִלְגאֹול

 ְוָזכֹור ִּתְזכֹור ֶאת ֶשָעָשה ְלָך ַהָּיִמין

 ,ֶשִּוֵּתר ַעל ְשֵלמּות ָהָאֶרץ ְוֶהֱחִזיר ְשָטִחים

 ְשֹמאל ְוַהָּיִמין ֲאִני ָחש ֶאת ָהְרָגִביםּוֵבין הַ 

 ,ַהּטֹוְמִנים אֹוִתי ְּבַאְדַמת ַמָּטִעי

 ...ְוַאט ַאט ִנְסָּתם ְוהֹוֵלְך ַהּגֹוֵלל ַעל ֲחזֹוִני

 

 ,ְל ַפ ֵח ד –ְוָהִעָקר : ַוֲאִני שֹוֵכב ּוְמַפֵזם

 ֶשֶפֶרץ ַהָדם, ְלַפֵחד ְמאֹוד ִמן ַהְכָלל

 …ֶאת ֵשֶכל ָהָאָדםֲעלּול ְלַשֵּתק 

 

 ?"ָאז ָמה ָהַאְלֶטְרָנִטיָבה"

 ,ְלִהָקֵבר ַּבְּתחּום ַהְפִניִמי ֶשל ַהַקו ַהָּירֹוק

 ,ְּבִמְלֶחֶמת ַאִחים ַהְּידּוָעה ִמָכל ַהְזַמִנים

 ,אֹו ָלֶסֶגת ִמן ַהָּירֹוק ֶאל ַהַקו ַהָכחֹול

 ?ְּבַים ַהְפִליְשִּתים, ָעמֹוק ָעמֹוק, ְלֵאי ָשם
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 7/66     (//ו) ,ִעם ַהִנָשא ָּבֲאלּוְנָקה, ֲאִני שֹוֵכב ַיַחד ִאּתוֹ -

 ...ָלַהְלָוָיה ֶשל ִאְשּתוֹ , ַהָפצּוַע ְּבִבְרכוֹ 

 ,ֲאִני חֹוֵזר ִאּתֹו ַהָּבְיָּתה ְלַהְרִגיַע ֶאת ְיתֹוָמיו

 ...ְלִהְתַאְרֵּגן ֵמָחָדש ְכַאְלָמן ִיְשָרֵאל ְלדֹורֹוָתיו

 

 ,ִעם ַהִּתינֹוק ְּבֵבית ִמְדָרשוֹ , ִמְתַחֵּבא ַיַחד ִאּתוֹ ֲאִני 

 ְכֶשהּוא ְמַמְלֵמל ִשְבֵרי ְּתִהיִלים ְלַהִציל ֶאת ִנְשָמתוֹ 

 ,ֵמִרסּוק ֵאיָבִרים ֶשהּוָעפּו ְכמֹו ִמָכל ְּבֵני ִמְשַפְחּתוֹ 

 ...?"ֶנְחָמד"ַדְוָקא ַּבֵשם   -ְמַנֲחִמים אֹוָתנּו ַּבֵשם ָהֶאָחד  

 

 ,ֲאִני שֹוֵתת ָדם ִמַצָּואר ֶשֶנְחַּתְך ְּבַסִכין ַהְמַחֵּבל

 ,ְכֶשִהְשָּתַעְרִּתי ָעָליו ְּבעֹודֹו ַמְמִשיְך ְלַחֵסל

 ְוָדִמי ַהְדרּוִזי ִמְתָעֵרב ַעד ַּתְמִצית ַּבָדם ַהְּיהּוִדי

 ...ָעָפר-ְכִביש ְוַדְרֵכי, ַהִנָּגר ַיְחָדיו ְּבָכל ַמְחסֹום

 

 ,ֲאִני ֶנֱחָלץ ִעם ַהֲחֵרִדים  ְלֶיַשע ַוֲהָצָלה ַאֲחֵרי מֹות

 ,ַלֶחְבָרה ַקִדיָשא ַהְמַלֶקֶטת ְמִכיתֹות ָּבָשר ַוֲעָצמֹות

 ,כֹוֵבש ְּבקֹוִשי ֶאת ַהְּבִחילֹות ְלַמְרֶאה ַהְזָועֹות

 ...ּוִמְתַקֶשה ְלַהְצִדיק ִדינֹו ֶשל ֱאלֹוֵהי ְצָבאֹות

 

 ל ַהַהְלָויֹות ֲאִני מּוְזָמן ַלִדּיּוִנים ְוַאֲחֵרי כָ 

 , ֲאָקֵדָמִאים, ִּבְטחֹוִנים –" מּוְמִחים"ִעם הַ 

 , ִנְבָחִרים  ֶשִנְכְשלּו, ֶשהּוְטְרחּו ִמִמְגַדל ַהֵשן

 " אֹוֶפק ַהְמִדיִני"ְועֹוד ִמי ֶשָהיּו ְוחֹוְלִמים ַעל הָ 

 

 ,ת ְלִפְתרֹונֹותְוָכְך ֲאִני ֶנְחָסם ְּבָמבֹוְך ַהַהָצעוֹ 

 ,ְנָקמֹות ְוַהְכָרעֹות,ִנְקָרע ֵּבין ִגישֹות ֶשל ְּתגּובֹות

 ְמֻסָּבְך ְלֹלא מֹוָצא ֵמַהְמצּוקֹות ַהמּוָסִרּיֹות 

 ...  ַהפֹוְרמֹות ִחדּוש ִרְקַמת ַחִּיים ְּבֶאֶרץ ָאבֹות

 ִלְכאֹוָרה ַא ְח ד ּו ת  ַאְך ְלַמֲעֶשה ַח ד ּו ת  

 ,ַהְכָנסֹות-ַפֲעֵרי, ַמֲעָמדֹות, תֵּבין ָרמוֹ 

 ... ִצְביֹון ַהֵּגרּות  ְוִהָפְרדּות ֵמעֹול ַהִמְצוֹות ַּבַּיֲהדּות
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 7/66     (///ו)ֲאִני ָמשּול ִלְספֹוג -

  -ַהסֹוֵפג ָצרֹות ְוִיסּוִרים 

 ֻמַּתש , ִנְמָחץ, ִנְסָחט

 ּבְפִנים ּוִמָכל  ָהֲעָבִרים

 

 ֲאִני ָמשּול ֶלָעָפר

 ַהֻמְשָפל ְוָרמּוס , ַהָנדֹוש

 ְּבִמְדַרס ְמַחְּבִלים ַאְכָזִרים

 ִּבְפִנים ּוִמָכל ָהֲעָבִרים

 

 ֲאִני ָמשּול ַלכֹוָכִבים

 ,ַהִמְתפֹוְצִצים ְּבֶמְרָחֵבי ְיקּוִמים

 ַמְזִהיִרים ְוָכִבים , דֹוְרִכים

 ִמְשחֹור ְפִנים ּוְמִשיכֹות ֲעָבִרים

 

 ָּים  ֲאִני ָמשּול לַ 

 ,ְלַים ֶשל ְשכֹול  ְוִתְקוֹות

 צֹוֵלל ְוָצף ְּבַסֲערֹות ַהָּיִמים

 ְּבַמַעְרּבֹולֹות ְורּוחֹות ֵאיָתִנים

 

 ַלַחץ-ֲאִני ָמשּול ְלַמד

 ַהִמְתנֹוֵדד ֵּבין חּוְלשֹות ְוִסכּוִנים

 ְוַהָדִמים זֹוְרִמים ָּבעֹוְרִקים

 ְּבַלֲחֵצי ְפִנים ְוחּוץ ַמִזיִקים

 

 י ָמשּול ְלחֹוֵלםֲאנִ 

 ַעל ְספֹוג ְוַעל ָעָפר

 ַלַחץ-ַעל כֹוָכִבים ּוַמד

 ,ָדרּוְך ְוִנְרָמס, סֹוֵפג ְוִנְסָחט

 ,ִמְתַנֵפַח ּוִמְתפֹוֵצץ, ָצף ְוצֹוֵלל

 ... חֹוֵלם ְוֵנעֹור ְלַבָלהֹות ַההֹוֶוה
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 7/67     (6/ו) ,ְשִחיתּות  ִהיא  ֲהָפַרת ָכל ְכָלֵלי ָהִאישּות-

 ִהיא כֹוֶלֶלת ַּגם ֵּגֶזל ְוָחָמס ּוְשָאר ֲעֵבירֹות

 ֶשֵאיָנם נֹוְגִעים ַרק ְלִדיֵני ָממֹונֹות

 , ֶאָלא ְלָכל ְּתחּוֵמי ָהֲעָריֹות

 ,ְלִהְתַפְשטּות ַהְזנּות ַּבֲהמֹונֹות

 ...ַלְּבִעיטֹות ַהְשֵמנֹות ֶשל ַּבֲעֵלי ַהְּיכֹולֹות

 ,כֹו ֶשל ָכל ָּבָשרָנכֹון  ֶשְשִחיתּות ִהיא ַדְר 

 ,ְלַגֵּבי ָכל  ָשר –ֲאָבל ָנכֹון ַהָדָבר ְּבִעָקר 

 , ִכי ְלִמְנַעֵמי ַהִשְלטֹון הּוא ִנְגָרר

 ,ּוִמֶדֶרְך ַהָּיָשר הּוא ַכמּוָבן ָסר

 ּוְכָבר ִהְמִליץ ֶהָחָכם ִמָכל ָאָדם

 :ַמְנִהיג  ְושֹוֵרר ָּבָעם, רֹוֶעה, ְלָכל ֶמֶלְך

  -" ִשית ִלְּבָך ַלֲעָדִרים, ֹדַע ֵּתַדע ְפֵני ֹצאֶנָךיָ "

 ,ֹלא ַלמּוְבָטִלים,ֹלא ַלָנִכים –ֲאָבל מּוְשָחִתים ֵאיָנם פֹוִנים 

 ,ֹלא ַלֲהמֹוִנים ָהְרֵעִבים ְוֹלא ַלֲעשּוִקים ִמַכְלָכַלת ְנִגיִדים

 , ִגיםִכי ַהמּוְשָחִתים ּוְשִליֵחיֶהם ָהַעְסָקִנים ִמָכל ַהסּו

 ,ִמַמָּגִעים ֵהם ֶנֱעָדִרים, ִמְפִגישֹות ִנְמָנִעים

 ,ִמִּביקּוִרים ְּבִמְשְכנֹות עֹוִני ַרְגֵליֶהם ַמִדיִרים

 ...ְוַרק ְּבטֹוַבת ַעְצָמם ֵהם ְמעּוְנָיִנים

 ,שֹוְדֵדי קּופֹות ַהִציּבּור, ִכי ַהמּוְשָחִתים ֵהם ַהִּבְריֹוִנים

 ,ִּביִתים ֵשירּוֵתי ְּבִריאּות ְוִחינּוְךַמְנִהיִגים ַהַמְש 

 ַּבְזְּבָזִנים ַהְמשּוָכִנים ֹלא ִּבְצִריֵפי ְנִשיִאים 

 ֶקַבע-אֹוְרֵחי, זֹוְלֵלי ַמֲעַדִנים, ֶאָלא ִּבְמלֹונֹות ְפֵאר

 ,מּוְזָמִנים ִראשֹוִנים ְלָכל ַהמֹוָפִעים,ִּבְסעּודֹות ְמָלִכים

 ְשִליֵחי ַעְצָמם,ִעידֹות ְוקֹוְנְגֶרִסיםֲעמּוֵסי ַהְזָמנֹות ִלוְ 

 מֹוְכֵסי ֲאחּוִזים, ִרים ֶשל ִאְרגּוֵני ֶאְביֹוִנים"ְוַשָד 

 ... ִמַמְגִּבּיֹות ּוְקָרנֹות ִסּיּוַע ַלִנְזָקִקים

 ּוְכֶשַּבֲעֵלי ִתְפקּוִדים , ֵהם ַהְמֵרִעים" ָהרֹוִעים" 

 ,ִמְתַכֲחִשים ּוַמְזִניִחים ֶאת חֹוָבָתם

 ֵריֶהם ַמְטִּביִעים ְּבִהְתַנֲהגּוָתם הֲ 

     …ֶאת חֹוַתם ְשִחיתּוָתם ַעל ֹצאן ַמְרִעיָתם
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 7/66     (6//ה) ,ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן ְלִהְתַיֵחד ִעם ֱאלֹוַהי, ַאמֹוַתי' ְּבַד   -

 ,ִלְשֵאָלה ּוְתִמיָהה,ְלִשיָחה, ְלִיחּוד ְּתִפָלה

 ,ֶרַגע ֶשל ִהְתַעְצמּות ִעם ָהֱאמּוָנהאֹו לְ ,ְלַבָקָשה ּוְכִניָעה

 ,ִרְבבֹות ַעם ּוַמְקֵהָלה, ֵאיִני אֹוֵהב ֵהיָכל ִּתְפָאָרה

 ,ִכי ָשם ָלרֹוב ַדְעִּתי מּוָסָחה

 ,ֵאיִני ָצִריְך ִלְקַהל ַעם ְוַהְדַרת ְמלּוָכה

 ...ְלִכּבּוש ָפִנים ַּבַקְרָקע,ֵאָלא ִלְשִתיָקה ּוְדָמָמה

 ,ֶשֲאִני ָצִריְך ָלַדַעת ִלְפֵני ִמי ֲאִני עֹוֵמד, ֲאִני יֹוֵדעַ 

 ,ֶשָעַלי ָלחּוש  ֶש ה ּו א  נֹוֵכַח ְּבָכל ֶשֵאֵלְך ְוֶאְפֶנה, ֲאִני יֹוֵדעַ 

 ,ֶשְמלֹוא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודוֹ , ֶשהּוא ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכים

 ,ַאמֹוַתי ְּבָכל ָמקֹום  ּוְבָכל ְזַמן ֶשֶאְהֶיה' כֹוֵלל ַד 

 ,ְפִריָסה ָכְלֶשִהי ֶשל ְשִכיָנה ְשרּוָיה ַּגם ְּבִפָנִתישֶ 

 ,ֶשַהכֹול ַּגם ִנְדָחק ְוִנְשָכח, ֲאָבל ֲאִני  ַמִכיר ְויֹוֵדעַ 

 ,ֶשָלֶהם ֵאיִני ִנְזָקק, ְלִפְרֵקי ְזָמן ְקָצִרים אֹו ֲאֻרִכים

 ִכי ֵאיֶנִני ְמֻסָּגל,ַוֲאִני ַמִכיר ְוָחש

 ,ִכי ָקָצר כֹוַח ְנִשיָמִתי,ְסַּגת ָהָהרְלִהָשֵאר ְּבפִ 

 ִכי ַסָפק כֹוַח ִקּבּוִלי ֵאינֹו ַדִּיי

 ,ִלְשִאיַפת הֹוד ֶשֶגב ְמרֹוֵמי ִהְתַעלּוִתי

 ,ִכי ַהָסֵפק ָהֲעָמֵלְקי ְמַזֵנב ִמֵדי ַפַעם ְּבֶחְלָקִתי

 ,י עֹוָלִמיְלשֹוֵטט ְּבשּולֵ ,ּוְלִפיָכְך ֲאִני צֹוֵנַח ּוַמְשִפיל ָלֶרֶדת

 ,ַּבֵּגיָאיֹות ָהֲעמּומֹות ַהְמַשְעְממֹות ֶשל ַחֵּיי ַנְפתּוִלי

 ,ְכמֹו ְּבֵמחּוֵשי ִלִּבי, ְוָכְך קֹוֶרה

 ,ְכמֹו ַּבֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶשל ַלַחץ ָדִמי

 ,ְלִיחּוֵדי  ַאְרָּגָעה, ָשֲאִני ָזקּוק ְלִתְרּגּוֵלי ַהְחָיָאה

 ,ְלִיחּוד ֶשל ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, אּוָיה ִלְשָמּהְלַחֵדש ְפִעיָמה ְר 

 ְוַעל חּוָדּה ֶשל ִהְתנֹוְדדּות ֵּבין ְסֵפקֹות ְוֱאמּוָנה

 ...ִמְשָּתַרַעת ְיִריַעת ַחַּיי ְּבִלי ֶהֶרף ּוְלֹלא ַהְרָפָיה
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 /7/6     (//ו)  ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם      ּו ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם-
 

 יֵני ִמ י ל ּו ִא י ם  ְמעֹוְדִדים ַסְרָבִניםְכֶשְקצִ 
 ֲאִני ַמְרִּגיש ֶשָאנּו הֹוְלִכים ּוִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם

 
 כ  ְמ ר ֹו ְק ִנ י ם ִנְצחֹונֹות ָקִשים"ְכֶשְּבִכיֵרי  ַהַשּבַ 

 ֲאִני ַמְרִּגיש ֶשָאנּו  ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  ְּבָראִשים ְּבאּוִשים  
 

 י ַהָשלֹום  ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ִּבְגַלל ַהְמִדיָנִאיםְכֶשִסכּויֵ 
 ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  ַהְשָמאָלִנים ְּבַאֲהָדה ַלַפֶלְשִתיָנִאים

 
 ְכֶשְרחֹובֹות ַהִּביָרה ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ֵמֲאָנִשים רֹוְקִדים

 ָחִדיםֲאִני ַמְרִּגיש ֶשֵהם  ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  ְּבִסּיּוֵטי פְ 
 

 ְכֶשַעְרִבֵּיי ִיְשָרֵאל  ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ִמֶנֱאָמנּות ֵרִעים
 ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  חּוצֹוֵתינּו ְּבסּוֵסי ְטרֹוָיה ֶשל ְמַפְּגִעים

 
 ְכֶשְנִגיִדים ְוַכְלְכָלִנים  ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ִמּתּוִשַּית ְמבֹוִכים

 ִרים  ֶשל מּוְבָטִלים ּוַפֲעֵרי ַאִחיםִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  ַהִמְספָ 
 

 ְכ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ֵמַאְרֵצנּו ַּתֲעִשּיֹות ּוִמְפָעִלים
 ֵהם  ְמ ַמ ְל ִא י ם  ֶאת  ַרְוַחת  ַהְשֵכִנים ָהֲעֵמִלים

 
 ְכֶשַהְמָשִקים  ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ִמפֹוֲעִלים ְיהּוִדים ַהפֹוְרִשים 

 ַמ ְל ִא י ם  ְּבפֹוֲעִלים ָזִרים ְכיֹוְרִשים  ֵהם ִמ ְת 
 

 ְכ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ָּבֵּתי  ְּבָעִלים ַמִכים ְורֹוְצִחים
 ִמ ְת ַמ ְל ִא י ם  ַהְמעֹונֹות ֶשל ָנִשים ִויָלִדים מּוְבָרִחים

  
 ְכ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם ְּבֵני ַהנֹוַער ִממֹוֶרֶשת ָאבֹות 

 ְת ַמ ְל ִא י ם  מֹוֲעדֹוֵניֶהם ִּבְזִמירֹות ֲחָדשֹותִמ 
 

 ַא ְך  ָש ְו א –ְכ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ֲחלֹומֹות ַהָשלֹום 
 ְל ִה ְת ַמ ֵל א   ְּבִציִפּיֹות ְלִהְתַּגְשמּוָתם  ַע ְכ ָש י ו 

 
 ְכ ֶש ִמ ְת ר ֹו ְק ִנ י ם  ְשֵמי ַאְרֵצנּו ֵמֲאִויָרה ְקדֹוָשה
 ִמ ְת ַמ ֵל א ת  ֲהָוָיֵתנּו ְּבַעְכרּוִרית ְשִחיתּות ְמִביָשה

 
 ְכֶשִמְתרֹוְקִנים ַהַמְצֵּבִרים ֵמֶאֶנְרְגיֹות ִּבָּטחֹון ְוֱאמּוָנה

 ִמְתַמְלִאים ַהַמְשֵּבִרים ְּבַחֵּיי ַהמּוָסר ְוַהֶחְבָרה
 

 ַהְצָמִחים, ָהִאיָלנֹות, ָכֵרי ַהֶדֶשא,ַהֶמְרָחִבים ִמְתרֹוְקִנים 
 ּוִמְתַמְלִאים  ִמְגְרֵשי ַהֲחִנָּיה ֶמְרְכֵזי ֲעָסִקים ּוְמָגְרֵדי ַהְשָחִקים

 
 , ִמְתרֹוְקִנים ַהַמֲאָגִרים ֶשל ַהַמִים ַהַחִּיים

 ,ִמְתרֹוְקִנים מּוָצֵרי ַהָמזֹון ַהִּטְבִעִּיים  
 , ִמְתַמְלִאים ַהְשָפִכים   

 יִלים ְוזֹוֲהַמת חֹוִפיםַהְדָשִנים ַהַמְרעִ     
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ְמַראשֹוַתי- יָתה עֹוֵמד לִּ   /6/5  (111/ה)  ,יֹום ַהמִּ
ימּוָתּה ֶשל ַהְתחּוָשה    –ַוֲעצִּ

 ,ּוָרה ָאְמָנם ְבַעְצמֹוַתיֲחד
יָעה ָעַלי  ,ֲאָבל ֵאיָנּה ַמְשפִּ
י ְמַשֶנה ֶאת ֶהְרֵגַלי י ֵאינִּ  ,כִּ
ְצַבת ַחַיי ְתלּוָיה ְבַמֲעַשי  ,קִּ

ָדֶחה ֵפְרעֹון ָהַאְשַראי יָכְך יִּ  ְלפִּ
ים ְלָפַני  ...ְלעֹוד ַכָמה ָשנִּ

י ְלָכל יֹוְדַעי    –ְוֹזאת ֲעָצתִּ
ְתַעֵלם ְתַקֵדם  !ְלהִּ יְך ְלהִּ  ! ְלַהְמשִּ

ם ְתַקיִּ ָשֵאב ּוְלהִּ  ְלהִּ
ים ְתַעְלמִּ ים ַהמִּ כֹוח ָהֲעלּומִּ  , מִּ

ְתַנֵהג ְכֶגֶבר ָזֵקן  ...ְוֹלא ְלהִּ
י   ָכמֹוָך ֲעבֹור ַנֲעבֹור –ָכמֹונִּ

ים ְבֵעֶמק ָעכֹור    -ֶאת ָכל ַהְשַלבִּ
ַיְלדּות ְלַבְגרּות  ֵמַרָּוקּות ְלַאְבהּות ,מִּ

ַגְענּו ְל ָס ב ּו ת  ,ּוְבֶעְזַרת ַהֵשם הִּ
ָזֵהר ? ַמה  נֹוַתר    -ְלהִּ

ְסָתֲאבּות ְשַלב ַההִּ  ...מִּ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 6/63     (////ה)  ָאנּו ָשִרים ְבָכל יֹום-
ֶֹּשה עֹוד    -ִכי ֹלא ָקם ְביְִשָרֵאל ְכמ
 ,ַמנְִהיג ָמשּוי ֵמַענְוַת ַמנְִהיגּות
 ,נִָביא ֶשִאֵפס יֵשּויֹות ַעְצמֹו 

 ,ֲאָבל ַשח ַגְבהּות, ֲענִָקיםָאָדם ָגדֹול בָ 
 ,ִבֵּטל ִהְתנְַשאּות? "ִמי ָאנֹוִכי"ָענָו ֶשבְ 

 ,ַמנְִהיג ֶשנַָמס ְכנֵר ִלְפנֵי ֲאבּוָקה
 ,ֶשָבַרח ִמְכהּונָה, ֶשָדָחה ְשִליחּות

 , ֶשִהְקִטין ַעְצמֹו וְִהְתַעָלה ְלִאיש ֱאלֹוִהים
 ת ַבֵלבַהְּסנֶה ַהבֹוֶערֶ -ֶשִהְתוַַדע ְלֵאש

ֹּאן ַמְרִעית-ּוְבֱאמּונַת  ...אֹוֶמן ָרָעה צ
- וְָאנּו ָשִרים וְנִָשיר ְבָכל יֹום  

 ְלוַאי וְיָקּומּו ַגם ָלנּו
 ,ָשִרים ֶשּיְִלְמדו ַמֶשהּו ִמֶמּנּו

 ָשִרים ּוַמנְִהיִגים ִמַמנְִהיֵגי יֵָמינּו
 ,ֶשֵאינָם סֹוְרִרים וְֵאינָם ִמְשָתְרִרים

 קּומּו ָכֵאֶלה ֶשֲעֵליֶהם יְַצִביעּו ֶשּיָ 
 ,ִכי ְדֵבִקים ֵהם ְבַמֶשהּו ִמֶמּנּו

 :ֹלא צֹוְרֵחי ְבִחירֹות ְבַגֲאוַת ְשָרָרה 
 , מ"ֲאנִי ֲאנֵַהל מו, ֲאנִי ֲאנַּוֵט"

 " ,ֲאנִי וְֵאין ִבְלִתי, …ֲאנִי הּוא שֶ 
ֶֹּשה    –ַמֶשהּו ֶשְבַמֶשהּו ִממ

 יִים ֵמַהַמיִם ַהָמִריםִלְהיֹות ְמשּו
 ,ֶשל ִהְתנְַּצחּויֹות וְַתֲאוַת ִהְשָתְררּות

 ,ָכֵאֶלה ֶשּיָקּומּו ֶאל ַאֵחיֶהם ִלְראֹות ְבִסְבלֹוָתם
 , וְֹלא ַרק ִלְקנֹוָתם ְבִפתּויֵי ַתֲעמּוָלָתם

 ָכֵאֶלה ֶשֵאינָם מֹוְכִרים ֶבָהמֹון 
 ,ת רֹוְממּות ַמֲעָלָתם אֶ , ֶאת ַמְרכֹוֶלת ִאיִשּיּוָתם

 ָכֵאֶלה ַהּסֹונְִטים ּובֹוֲחִלים ְבָכל אֹוָתם 
 ,ַמנְְגנֹונֵי ַתֲעמּוָלה  וְסֹוְכנּויֹות ִפְרסֹוֶמת וֲַהָפָקה

 ַהְמִפיִצים ֶאת ְדיֹוְקנָאֹוֵתיֶהם ְבִתְפאֹורֹות ַהְבָטָחה
 ,  ְרוָָחה ּוִבְטָחה, ּוְבָכל יְכֹוֶלת ְלַהֲענִיק ָשלֹום

 , ָכֵאֶלה ֶשֵאינָם ְמַתֲחִרים ְבַהְשָמצֹות ַהּיְִריִבים
 ,ְבַהְשָחַרת ָפנִים ֶשל ְשָאר ַהמּוְעָמִדים

 ...ְבַהְלָבנַת ָפנִים ּוְְבִגּנּויים ֶשל ָכל סּוֵגי ַהְּצָבִעים
 ,ֵאין ְגֻדָלה ֶאָלא ְבָמקֹום ֶשְמצּויָה ַענְוָה

 ,ִהיג ְכַבד ֶפה וְָלשֹוןוְֵאין ְגֻדָלה ֶאָלא ְלַמנְ 
 ,ַהַמְשִכיל ְלַדְקֵדק ְבִדבּוִרים

 ,ַהֵמיִטיב ִלַהֲחִריש ּוְלִהָמנַע ִמִגלּויִים
 ,ַהֵמִבין ֵכיָצד ְלַהְסִתיר ּוְלַעְמֵעם  ִהגּויִים

 ָאנּו ָשִרים וְנִָשיר ִלְכבֹוָדם ֶשל ַמנְִהיִגים פֹוְרִשים
 ,ִמַלֲהטּוֵטי ְבִחירֹות,ִריםִמֶּצֶרמֹונְיֹות ֶשל נֹוכְ 

 ֵמִהְשַתְבחּויֹות ַעְצִמּיֹות ֶשל ִפּיֹות
 ...ְמַדְבֵרי ָעָתק ּוְמַבזְְבֵזי הֹון ָעֵתק
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 /6/6     (0///ו) (יעקב נימן:  תרגם)     רודיארד קיפלינג/  ם  אִ -

ֹּאְשָך ְכֶשֵאֶלה ִמְסִביְבָך   ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ָלֵשאת ֶאת ר
ֹּאָשם וְתֹוִלים ֶאת ָהַאְשָמה ְבָךמְ   ,ַאְבִדים ֶאת ר

 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ִלְסמֹוְך ַעל ִעְצְמָך
 ,ַלְמרֹות ַהְּסֵפקֹות ֶשֻכָלם ַמִּטיִלים ְבָך

ֹּאת ַגם ְלִהְתַחֵשב ִבְסֵפָקם  ,וְִעם ז
 ל ְלַהְמִתיןגָ ִאם ַאָתה ְמסֻ 

 ,הוְֹלא ְלִהְתיֵַגַע ִבְגַלל ַהַהְמָתנָ 
 ,אֹו ִלְהיֹות ְמֻרֶמה וְֹלא ְלִהָזֵקק ְלִמְרָמה
 ,אֹו ִלְהיֹות ָשנּוא ִמְבִלי ְלִהָתֵפס ְלִשנְָאה

 ; ַאְך ַגם ֹלא ְלִהְתַחזֹות ְכטֹוב ִמַדי אֹו ָחָכם
 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ַלֲחלֹום

 ,ִמְבִלי ְלִהְשַתְעֵבד ַלֲחלֹומֹוֶתיָך
 שֹובִאם ַאָתה ְמֻסָגל ַלחֲ 

 ,ִמְבִלי ֶשַמֲחָשבֹוֶתיָך יְִהיּו ַמְטרֹוֶתיָך
 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָששֹון וְָאסֹון

 ,ּוְלִהְתיֵַחס ְבָשוֶה ַלּנֹוְכִלים ַהְשנַיִם
 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ִלְשמֹוַע ִסלּוִפים ֶשל ֲאִמיֶתיָך

 , ִשיםי ַרָמִאים ַהלֹוְכִדים ָבֶהם ֶאת ַהִּטפְ "ע
 אֹו ְלִהּוַָכח ְבִשְברֹון ַהְדָבִרים ֶשּנַָתָת נְַפְשָך ֲעֵליֶהם

 ,וְִלְגחֹון וְִלְבנֹוָתם ֵמָחָדש ְבֶאְמָצֶעיָך ָהְרצּוִצים
 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ַלֲערֹום ֶאת נְִצחֹונֹוֶתיָך 

 ַלֲעֵרָמה ַאַחת ּוְלַסֵכן אֹוָתּה 
 ,ִבְמִחי זְִריַקת ֶהֵּטל ַאַחת

 ַאְבָדה ּוְלַהְתִחיל ַהכֹול ֵמָחָדש לְ 
 , ִמְבִלי ְלַהְשִמיַע ַעל אֹוְבָדנְָך ִמָלה ַאַחת

 ֲעָצֶביָך וְִגיֶדיָך,ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ָלכֹוף ֶאת ִלְבָך
 ,ְלַשֵמש אֹוְתָך ַעד ְכלֹות ּוְבלֹות

 ,ּוְכֶשַאָתה ְמֻרָקן ִמָכל וָכֹול
 ,ְפָרט ְלכֹוַח ָהָרצֹון 

 !נְַמִשיְך ַלְמרֹות ַהכֹול: ַהְכִריַע אֹוָתם ֵלאמֹורלְ 
 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ְלִהְתָעֵרב ֶבָהמֹון
 ,וְִלְשמֹור ַעל ִמדֹוֶתיָך ּוַמֲעלֹוֶתיָך

 ,אֹו ְלִהְתרֹוֵעַע ִעם ְמָלִכים ִמְבִלי ְלַאֵבד ְקָשִרים 
 ,ָךִאם יְִדיֶדיָך וִיִריֶביָך ֵאינָם יְכֹוִלים ִלְפגֹוַע בְ 

 ִאם ֻכָלם יְכֹוִלים ִלְסמֹוְך ָעֶליָך 
 ,ֲאָבל ֹלא ְבַהְגָזָמה ְמֻרָבה

 ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ְלַפּצֹות ֶרַגע ִבְלִתי נְִסַלח
- ְבִשיִשים ְשנִּיֹות  ֵמרּוץ ֶמְרָחק מֹוִעיל 

 ,ְלָך ִהיא ָהָאֶרץ וְָכל ֲאֶשר ָבעֹוָלם
 םּוא ָהָאדה, ְּבִני, ַאָּתה –ָיֵתר ַעל ֵכן 
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 /7/7     (6///ו)ִז ְק ָנ ה   ּו ְנ ע ּו ִר י ם -
 (בהשראת  שייקספיר)
 

 ַזֲעַפת  ִזְקָנה  ַתְצִחיַח  ְצחֹוק
 חק-ְוֶעְדַנת  ְנעּוִרים  ַּתְצִהיל  ְּבִלי

 ֲעָנָנה  ַעל  ְפֵני  ִזְקָנה  ָתִעיב
 ּוִבְשֵמי  ְנעּוִרים  ֶשמש תרהיב

 ְמשּובה-ֲאלּוַפת, הִּבְכָרה ַקלָ  –ְנעּוִרים 
 ְרדּוַפת ְּתשּוָבה, ֵמרּוָצה ָכָלה –ִזְקָנה 

 ֲאִביֵבי  ְנעּוִרים  ִיְלֲהטּו  ְּבעוז
 ְוַחְשַרת  ִזְקָנה ָזֳהָרם  ִּתְגנֹוז

 ְדֵמי ְנעּוִרים ִיְרֲהטּו ְּבִשָקתֹות ַסָכָנה
 ֵמעֹוְרֵקי ִזְקָנה ָיזּובּו ְזִהירּות ְוַהְסָכָנה

 ַהב ְוִתְרַקב ְכַשֶלֶכתִזְקָנה ִתצְ 
 ְנעּוִרים ִלְרַכב ַיְחְפצּו ְוָלֶלֶכת

 חֹום  ְוחֹוָמה –ַהְנעּוִרים 
 ָקָרה  ּוְכנּוָעה  -ַהִזְקָנה 
 ְתנּוָחה ּוְתנּוָמה –ַהִזְקָנה 

 ְּתעּוָפה וְתנּוָפה –ַהְנעּוִרים 
 ,ַאֶּתם  ַמְשַאת  ַנְפִשי –ְנעּוִרים 

     ...ִהְשַּתֵמט ִאי ֶאְפִשילְ , ַמס ַאְּת  –ִזְקָנה 
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ים"-  /6/6     (5/ו – 15/ה)  –" ַסָכָנה ָכאן בֹונִּ
 

ים ים אֹוָתנּו ָכל ַהָשנִּ ירִּ ים ַהַמְזהִּ  , ֵאלּו ַהְשָלטִּ
ים ְזָמן ֶשָבאנּו ַאְרָצה ְכָבנִּ ים-מִּ  , בֹונִּ

ים ירִּ ים ַמְזהִּ ים! הַסָכנָ : ְוַהְשָלטִּ ינִּ ַסכִּ ָזֲהרּו מִּ  !הִּ
ים ְנָינִּ ְקַמת ַהבִּ ים ְברִּ ים ְנעּוצִּ ְשְמֵעאלִּ יֵני ַהיִּ  , ַסכִּ

ים  ְתַנְכלִּ ים ּומִּ  ּוֵמָאז בֹוֵאנּו ַאְרָצה ֵהם דֹוְקרִּ
ים יז ָדמִּ  ,ְלַהקִּ

ים יהּודִּ  ...  ְלמֹוֵטט ְזכּוֵתנּו ַעל ַאְרֵצנּו כִּ
 

ים ַגם הֶ !  ַסָכָנה  ים ָכאן בֹונִּ   –ְסֵכמִּ
ים -ֶהְסֵכֵמי ַמְחֶתֶרת  ים ֶאת ַהְמקֹוְממִּ  ַהְמַסְכנִּ

ְשֵרפֹות  ְפָרעֹות ּומִּ יָנה מִּ  ַעם ּוְמדִּ
ים ים ְנאֹורִּ  , ֶשל ַעמִּ

ים יָנאִּ יֵני ַהַפֶלְשתִּ ים ,ְושּוְשבִּ ים ַהְסמּויִּ  ַהסֹוְכנִּ
ים יָנאִּ ים, ֶשל ַהַסכִּ ים,ֵאיָנם שֹועִּ ינִּ  ,ֵאיָנם ְמבִּ

יםֶשבְ  ינִּ ָנֲעצּו ַהַסכִּ ים ַגם ָבֶהם יִּ ן ַהָימִּ  , יֹום מִּ
ים,ֶהָחָמס, יַהאד'ַמְדֵקרֹות ַהגִּ  ידִּ  ,ַהַפַתח ְוָהָשאהִּ

ים   ְוֵהם ָפשּוט ְמָסְרבִּ
ים ים ֶשל ַהְמֻפָקחִּ  . ְלַקֵבל ֵערּויִּ
ים ְפָגעִּ ים, ּוְכֶשֵהם אֹו ְקרֹוֵביֶהם נִּ ְבָחרִּ  ,אֹו נִּ

ים ים לְ , ָשרִּ יחִּ יםְשלִּ ים ּוַמָתנִּ  ,ַמָשאִּ
ים  ים ּופֹוְלטִּ ְכֵאבִּ ים מִּ  ֲהֵריֶהם גֹוְנחִּ

ים  ים ּוְמֻגְמָגמִּ  "! ַעד ָכאן"ְבקֹולֹות ֲעמּומִּ
ים  , ַכָידּוַע ְוַכְמֻקָבל, ְוַאַחר ָכְך  חֹוְזרִּ

ים  יכִּ ים ַהַמְמשִּ ְגַרת ַהְנעּוצִּ  ְלשִּ
ים  ...ָלֵתת ֶאת ֵגַום ַלַמכִּ

 
יםָלַמְדנּו כֻ  ְמָשכִּ ים נִּ י ַהַחיִּ  , לנּו ְלַדְקֵלם כִּ

י ַלְמרֹות ָכל ַהַסָכנֹות " ים –כִּ ים  -ָאנּו ַהָבנִּ  בֹונִּ
ים ים ּובֹונִּ יכִּ ים, ַמְמשִּ ְרָצחִּ ּוּו ָלנּו ַהנִּ י ָכְך צִּ  " ! כִּ

ים יְסָמאֹות ֶשל ַהְמַנֲחמִּ  , ָכְך פֹוְרחֹות ַהסִּ
ַמְדנּו ַגם ֶאת ְבֵני ים ְוָכְך לִּ  , ַהְנעּורִּ

ים  יש ַעל ְשֶכם ֵרֵעהּו ּוְמַבכִּ ים אִּ  ַהנֹוְפלִּ
ים יתִּ ְדָמעֹות ֶחֶנק ֶאת מֹוָתם ֶשל ָהֲעמִּ  , בִּ

ְתפֹוְצצּו ְלֵעיֵניֶהם  , ְבֵני ָהֶעְשֵרה ֶשהִּ
י ֶבכִּ ים ְלַמְלֵמל ְבָגרֹון ָחנּוק מִּ  : ְוֵהם חֹוְזרִּ

י" ינִּ ם ַהַסכִּ ְחיֹות עִּ יְך לִּ  "...םָאנּו ַנְמשִּ
 

ים ים, ְוָאנּו ַהְמֻבָגרִּ  ,ֶששֹוַרְדנּו ְונֹוַתְרנּו ַבַחיִּ
ים ים ַהְתקּועִּ ינִּ ם ַהַסכִּ ים עִּ יכִּ  , ַמְמשִּ

ים ים, ֶנֱאָנחִּ ים ֲאבּודִּ ים ַעל ַחיִּ  , מֹוחִּ

ים ים ַעל חֹוֵסר אֹונִּ  , זֹוֲעקִּ
ים יִּ ים ַהְזָוֲעתִּ דּורִּ ְצֹפות  ַבשִּ ים לִּ יכִּ  , ּוַמְמשִּ

  –ָסקֹות ּוַבַהפְ 
ְרסֹומֹות ַהנֹוֲאלֹות  יָעף ַהפִּ  חֹוְלפֹות בִּ

ים  ים ְצפּויִּ יֵרי ְסָרטִּ  אֹו ַתְקצִּ
ים ים ַהְקרֹובִּ  .ַבָשעֹות ַהְסמּוכֹות ּוַבָימִּ

ים  ים ַהַחיִּ  ָכָכה ְשזּורִּ
ים  ְרסֹומֹות ּוַמְטַעֵמי ַהַחיִּ  ֵבין פִּ

ים ַעל ֵריחֹות ים ַהקֹוְבלִּ ם ְמרּוְאָינִּ ים עִּ  ְרַקב ָהֵאיָברִּ
ים ְשָרדִּ ירֹות ַהמִּ  .ֶשֻהְדְבקּו ְבֶהֶדף ַהְפָצצֹות ְלקִּ

יר  ֶשָלנּו  ֶאת ַהְתמּונֹות  יף ַהֵממִּ  ָכָכה ַמֲחלִּ
ים ים ּוְמֻפָטרִּ ֻמְבָטלִּ ים, מִּ ים ּוֻמכִּ ָנכִּ  ,מִּ

ים ים ֶאל ַמֲחזֹות ָהֵאֶבל ְוַהֶהְסֵפדִּ ֻמָצֵפי ָבתִּ  .מִּ
ְש  ים לִּ ים חֹוְזרִּ  מֹוַע ֶאת ְשמֹות ַהֲהרּוגִּ

הּוי ֶשל מּוְפָצֵצי ָהאֹוטֹובּוס  , ֶאת ְקָשֵיי ַהזִּ
ים  דּורִּ ים ַעל ֶשֻקַפְחנּו ְבשִּ  ּוְכָבר רֹוְטנִּ

ַננּו ָיֶפה , ֶשל ַתֲחרּות ַסל אֹו ֶרֶגל  ֶשֲהֵרי שִּ
ים  ְקלּומִּ ים ֶאת ָכל ַהדִּ ְמרּוַצת ַהָשנִּ  בִּ

ים ַעל כָ  י ַהַחיִּ יםכִּ ְמָשכִּ  . ְרֵחנּו נִּ
 

גּוַע רֹוֵדף פגּועַ , ָכל ָהָאֶרץ שֹוֶתֶתת ָדם  , פִּ
ים  ים ֵמַהְמָלאִּ ְתרֹוְקנִּ ים מִּ  ָבֵתי ַהחֹולִּ

ים ְתַמְלאִּ ים מִּ ים , ְוַהְקָברִּ יטִּ   –ְוַהְקַבְרנִּ
ים ירִּ ים ּוַמְצהִּ ְתרֹוְצצִּ ים, מִּ ים ֶאת ָהֲאֵבלִּ  , ֹפוְקדִּ

י ים ָבֵעטִּ ים ְוַהמֹוְשכִּ ים ְבַמֲאָמרִּ  ם ְכַדְרָכם תֹוְבעִּ
ים"  ְפָרזֹות ְשחּוקֹות , "ְתגּובֹות נֹוֲעזֹות ַבְמַפְגעִּ

ים אשֹונִּ ים רִּ ָימִּ ים, ְכָבר מִּ ים ְוחֹוְזרִּ  , ְוחֹוְזרִּ
ים יִּ ים ְמקֹורִּ ים ֲחָדשִּ ים ַגם ְבֵצרּופִּ ְפָעמִּ  , לִּ

יֹות ֶטרֹור יַסת ַתְשתִּ  , ַעל ֲהרִּ
ים ְלָשלֹוםַעל ַפְרְטנֵ  ים ֲאֵחרִּ  , רִּ

ית-ַעל ַהְפָרָדה ַחד תּור ְוֵסֶגר, ְצָדדִּ , ַעל כִּ
ים  יחִּ   -ּוַמְבטִּ

ים ים ּובֹונִּ יכִּ ים,ָכאן ַמְמשִּ ם ֹלא ְבֶעְזַרת ָהֲעָרבִּ  אִּ
ים  ים ָזרִּ יא עֹוְבדִּ ים –ָנבִּ ינִּ יפִּ ילִּ ים,פִּ ינִּ ים,סִּ  ... רֹוָמנִּ

י כֹוֵתב  ְרָקע  -ּוְבעֹודִּ ְשַתנֹות ְתמּונֹות ַהמִּ  שּוב מִּ
ְלֵטי ַהֶמָחָאה  ֵתאּוֵרי ַהְזָוָעה ְלשִּ  מִּ

ְרֲחֵחי ָכֲהָנא ים , ֶשל פִּ  ּוֵבין ְלֵבין חֹוְזרִּ
ְרסּוֵמי ַהחֹוָבה יָקה ַהְמַרֲעֶנֶנת , ְלפִּ  ַלקֹוְסֶמטִּ

ים גּועִּ ְמֵטי פִּ    …גּוף ָבֶלה ְוָתשּוש ָמֵלא קִּ
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ְגבּו- תוֹ ְכֵצאת ַהֶשֶמש בִּ  /6/6     (56/ו)  רָּ
י ְבַשְעתֹו   ֲארִּ ַבְרנּו כָּ  גָּ

י ְשְמֵעאלִּ  ,ַעל ַהיִּ
י י ְשֵכנִּ אִּ ינָּ  ,ַעל ַהַפֶלְשתִּ

י בִּ ֲערָּ ינֹות הָּ  ,ַעל ֶחֶבר ַהְּמדִּ
י יּומִּ ית ֶאת קִּ מּו ְלַהְכרִּ  ֶשקָּ

ית ֶחֶרב מּוַחַּמד  ְברִּ י -ּובִּ ידִּ  ,ְלַהְשמִּ
מְ  -ְוַכיֹום  יְבֵצאת ַהיֹוֵבל לִּ תִּ ינָּ  ,דִּ

י  ים ֶנְגדִּ מִּ ים –ֵהם קָּ ים ְואֹוְיבִּ ידִּ  , ְידִּ
חּוץ ת ּומִּ ַביִּ ים,מִּ ל ַהַּמֲחנֹות ְוַהְתחּומִּ כָּ  , מִּ

ים ם ֵהם תֹוְבעִּ עֹולָּ ה ֶשבָּ ימָּ ל בִּ  ּוֵמַעל כָּ
ים ֵתנּו ַלְשֵכנִּ ירּושָּ יר ֵחֶלק מִּ  ...ְלַהֲחזִּ

ה ה ְידּועָּ עָּ ה ! תֹופָּ יּות טֹובָּ  ?ֹלא ֵכן -ְכפִּ
ב ה אִּ ְדרָּ ֵכן -ּוד ַהְזהּות ְוחּוט ַהשִּ תָּ  ?ֲהיִּ

ים ינּו ְבַסְמיּות ֵעיַניִּ קִּ ים, ֲהלָּ ְרַכיִּ יק בִּ  , ְבפִּ
ה ה ְיֵתירָּ נָּ ים ְוַהְשמָּ  ? ְבֶשַפע אֹונִּ

ה ַאְשמָּ ַעת הָּ ה? ַמה ֵפֶשר הֹוקָּ כָּ  ֵאיכָּ
ה חָּ ַשת ַהתֹוכָּ רָּ י ֶזה ְבפָּ  ְנַצֵין ַגם חֹולִּ

ים ְלאֹוְיֵבינּוַעל ַאְנֵשי ֵביֵתנּו הַ   ?חֹוְברִּ
ים  ה ֵהם רֹוצִּ ְמֵשנּו -מָּ יַע ֶאת שִּ  ?ְלַהְשקִּ

ְצחֹונֹוֵתינּו חֹוֵתינּו ְונִּ  ?ֶשֶמש ַהְצלָּ
ְתַנֲחלּויֹוֵתינּו ֵסי הִּ  ?ְלַכבֹות ֶאת ַפּנָּ

יַנת ְיֵרֵחנּו ים ּוְלַשֵקם ֶאת ְמדִּ קִּ  ,ְלהָּ
ֵתנּו? ַעל ֶחְשבֹוֵננּו  ?ַעל ְפֵליַטת ְתקּומָּ

ּמֹות ְנאֹורֹות"ם ֹלא ַדֵיינּו ְבַלַחץ ְכלּו  ?"א 
ים ְתַנְכרִּ ים מִּ ּוּות ַהֶצֶדק ֶשל נֹוְכרִּ  ?ְבעִּ
ים ְתַנְכלִּ ת ֵהם ַבּמִּ ַביִּ ים מִּ ה ַאחִּ ּמָּ  לָּ

ים שִּ יד ֲעדָּ ְנזִּ ם בִּ תָּ ְמכֹור ֶאת  ְבכֹורָּ  ?לִּ
ים ה ֵהם ָאצִּ ּמָּ ים  -לָּ קִּ ים ְלהָּ צִּ  רָּ

י אִּ ינָּ יַנת ַהַפֶלְשתִּ  ? ם ֶאת ְמדִּ
יא  ֵרַח  –ֲהלֹוא הִּ ם ַהיָּ ְמלָּ - ְכסִּ

ְמשוֹ  שִּ  , ַהשֹוֵאב ֶאת ְמאֹורֹו מִּ
נּו  , ֶשֶמש ְמאֹוֵרנּו ְוֶקֶרן ַהֶשַפע ֶשלָּ

נּו ּה בָּ ְתלּותָּ ְסַתֵפק בִּ יא ֹלא  תִּ  ,ֲהלֹוא הִּ
ְטֵחי ַאְרֵצנּו ל שִּ ְשַתֵלט ַעל כָּ א ְתַחֵבל ְלהִּ  ,ֶאלָּ

יא ַהזֹוֶמֶמת  ְרֵשנּוֲהלֹוא הִּ יֵדנּו,ְלגָּ  , ְלַהְכחִּ
ים גּועִּ ְזדֹון פִּ ים, בִּ   …ְבֶטרֹור תֹוַרת ַהְשַלבִּ

ים נּו ַאחִּ יּו לָּ ר הָּ יֶהם ,ְכבָּ ְכרּו ֶאת ַאחִּ  ֶשּמָּ
ים ְשְמֵעאלִּ ים, ְלאֹוְרַחת יִּ נּו סֹוֲחרִּ יּו לָּ ר הָּ  ְכבָּ

ים  ים -ְבַדם ְיהּודִּ ים,מֹוְסרִּ ינִּ ים,ַמְלשִּ  יּוֶדְנַראטִּ
ֵאֶלה ים כָּ ְבֵרי ַהיָּמִּ ְסרּו ְבתֹוֵכנּו ְבדִּ  ,ֹלא חָּ

ים  רִּ ם ֵאֶלה ֵהם ְפֵני ַהְדבָּ ים–ְואִּ אִּ ה ָאנּו בָּ ּנָּ  ? אָּ
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ם   - לָּ י עֹוֶלה ַבס  ל ֶשֲאנִּ  6/63     (/55/ה)  ,ְככָּ
ים י שֹוֵמַע ֶאת קֹול ַהַּמְלָאכִּ  ֲאנִּ
ים ים ַהְגבֹוהִּ ים ַבְשַלבִּ  :ַהְמַזְּמרִּ

 !ַיֲעֹקב -יָּה, ֹקבַיעֲ , ַיֲעֹקב
ֶכיָך  ,ה ּו א ַיֲעֹקב ַאַחר ַמֲהלָּ

ְשמֹוְרָך ֶלָך,לִּ ֶריָך,ְלַהצִּ  ,ְלַמֵגן צָּ
יֶנָך ְלָך ַעל יָּד ְימִּ  ,ה ּו א צִּ

יְלָך יְשָך, ה ּו א ַיֲאכִּ ֶּנךָּ , ַיְלבִּ  ,ְיח 
ְקבֹות ֱאלֹוֶהיָך ה ֵלך ְבעִּ  ,ַאְך ַאתָּ

ְשמֹוט ַרְגלֶ ,ֲעֵלה ְתַעֶלה ְלַבל תִּ  ,ָךהִּ
קֹות ְשֵכֶניָך ֶדָך ְבח   ... ְלַבל תֹאַחז יָּ

 
ם לָּ י יֹוֵרד ַבס  ל ֶשֲאנִּ  ,ּוְככָּ

ים ים ְמקֹוְננִּ י שֹוֵמַע ַמְלָאכִּ  :ֲאנִּ
 ַיֲעֹקב –יָּה, ַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב

ֶתָך ְרכָּ  , ה ו א ַיֲעֹקב ַאַחר סּוְרָך ְוסִּ
 ה ּו א ְיַרֵדף ַאֲחֶריָך 
ֶתָך ְרמָּ ְלַלת מִּ  ,ֶאת קִּ

ֶליָךה ּו א  ְתָך ֵמעָּ טֹול ְבכֹורָּ  ,יִּ
ַעְדתָּ  י מָּ יעּוֶדיָך , כִּ ַעְלתָּ בִּ י מָּ  !כִּ

ְשַפְחֶתָך יֵרי מִּ ה ַתֲעבֹוד ְבכֹוֵרי ּוְצעִּ  ,ְוַאתָּ
ֵעאל ְוֱאדֹום ְשמָּ יָך , יִּ  דֹוְדָך ְוָאחִּ

ֶתָך ּמָּ ֵאיֶהם ְבֵני א   ,ּוְשָאר ֶצֱאצָּ
 

ְתנֹוֵדד  י ַיֲעֹקב ַהּמִּ ה ֲאנִּ כָּ  ְוכָּ
הֵבי ידָּ ירִּ יָּה וִּ  ,ן ֲעלִּ

ים ַשת ָאב ְכֵהה ֵעיַניִּ  ֵבין ְיר 
ם ַמיִּ ְרַכת שָּ ה ְלבִּ  ,ְוֵאם חֹוַלת ַאֲהבָּ

י אֹוֵחז ּוַמְרֶפה ה ֲאנִּ כָּ  ,שֹוֵמט ְועֹוֶלה, ְוכָּ
י ַיֲעֹקב  א ְשמִּ י קֹורָּ   –ֲהכִּ
ְתַעֵכב ְהיֹות עֹוֵקב ּומִּ  , לִּ

 ,עֹוֵקב ְושֹוֵמעַ 
יַאת    "ְש ַמ ע"ַהקֹוֵרא ְקרִּ

יו  יף ַעל מּוֵמי ֲאבֹותָּ  ּומֹוסִּ
 ...ַגם ֶאת כֹוֶבד ַהֵשַמע
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ה- לָּ י ֶאת ֶחֶבל ַהֲהצָּ  6/66     ( 555/ה)  ה ּו א  שֹוֵלַח לִּ
י ַדל ל כֹוחִּ ה, ֲאבָּ י ְרפּויָּה ְוַקלָּ דִּ  יָּ

ה יֵון ְמצּולָּ ְטבֹוַע בִּ י מִּ ְמשֹוֵתנִּ  ...לִּ
 

י  סִּ י ֶאת נִּ  ה ּו א  ְמחֹוֵלל לִּ
מְ  יכִּ י ַהיֹוְמיֹומִּ  נָּת כֹוסִּ

י תִּ ְמנּוסָּ תֹו לִּ חָּ ס ֵמַהְשגָּ י נָּ  ...ַוֲאנִּ
 

ַרע י ֶאת ַהטֹוב ְוהָּ ַטע בִּ  ה ּו א  נָּ
ה פָּ י ֵבין ַהתֹוְך ְוַהְקלִּ ין ְבַעְצמִּ  ְלַהְבחִּ

ה ינָּ ין ֵפֶשר ְוַטַעם ַהְבחִּ י ֵמבִּ ין ֵאינִּ  ...ַוֲעַדיִּ
 

יב ְוַדַין  ֱאֶמתה ּו א  ַהטֹוב ְוַהֵּמיטִּ  הָּ
ים ֵמת ַתיִּ י ֵבינָּ  ּוֵבין ְלֵבין ֲאנִּ

ְגַלל ָאבֹות ים, בִּ נִּ י,בָּ לִּ ְגלָּ ה ֶבֱאֶמת –? בִּ ּמָּ  ?לָּ
 

ר ּוַבהֹוֶוה בָּ ים ֶבעָּ י ַהַּמְפעִּ  ה ּו א  ֲחלֹומִּ
יץ י ֵמקִּ ֲאנִּ ְתַפֵכַח ְושּוב הֹוֶזה, וִּ  מִּ

י ֹלא אֹוֶבה יק ֶאת ֲחלֹומִּ י ְלַהְפסִּ  ...כִּ
  

בֹותה ּו א  רֹוֵכב עֲ  אֹות, רָּ ל ַהבָּ ֵרב ְלכָּ  ,ֶהעָּ
רֹות  חֹות ְוַאְזהָּ ַלח תֹוכָּ נּו שִּ נֹות –ְולָּ  !ְבמָּ

אֹות  נֹות –? ָאז ֶזה הָּ ים ְוַאְלמָּ י ְיתֹומִּ  ?  ֲאבִּ
 

 ה ּו א  ְמקֹומֹו ֶשל עֹולָּם
ם קָּ י ְממ   בֹו ַגם ֲאנִּ

ם קָּ ים ְמש  מִּ ְפעָּ ים נָּטּוש לִּ מִּ ְפעָּ  ...לִּ
 

ֵאש רּוַח ּובָּ י ַהְבֵהר, ה ּו א  בָּ ְבלִּ ֵער מִּ  ,ְבֶדֶרְך בָּ
ֵאר י ְלבָּ ְבלִּ ה מִּ ה ַדקָּ מָּ ְדמָּ ש לִּ ְדרָּ י נִּ  ַוֲאנִּ
י ְלַבֵקש ֶהְסֵבר יַע ֶלֶכת ְבלִּ ה ְלַהְצנִּ ּמָּ  ...לָּ

 
ְסַתֵתר ְגֶלה ּומִּ  ה ּו א  ֵאל נִּ

ה ְלַאֵחר  תֹוֵבַע  ֶעְלבֹונֹו ַעל ֲעבֹודָּ
ֵרב ַלכֹול ֵאְסבֹול ְוֹל י ֶהעָּ  ...א ֲאַמֵלטַוֲאנִּ

 
רֹו ַהכֹול! ה ּו א  ַהכֹול ְדבָּ ְהיָּה בִּ  !ֶשּנִּ

י ַתן ֶאת ַהקֹול, ַיֲעֹקב, ְולִּ  הּוא נָּ
יא ַהכֹול יא הִּ ְרַכת הִּ ֵחל בִּ  !ְלהֹודֹות ַעל רָּ
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 א"מזמור פ

ינֹות ַהיֹום  ְנגִּ  /6/6     (//ד) –מִּ

ְסֵלו ַתְשסָּ ' ב - ב "ְבכִּ

ים ְוַאַחת  ְשמֹונִּ  –בִּ

 ֵח ל ְל רָּ 

 

י, אֹוְדָך  ,ֵאלִּ

י  ,ַעל אֹוְשרִּ

י-ַעל ֵאֶשת  ֵחיקִּ

י ַתתָּ ְבֶחְלקִּ  ...ֶשּנָּ

 

י, אֹוְדָך  ,ֵאלִּ

י יא ְמאֹודִּ י הִּ  ,כִּ

ל יא כָּ י-הִּ  כ לִּ

י  ...ְוֹלא ַרק ֶחְלקִּ

 

י, אֹוְדָך  ,ֵאלִּ

י ַבְתנִּ י ֹלא ֲעזָּ  כִּ

י תִּ ירָּ י, שִּ תִּ ינָּ יא ַמְנגִּ  ,הִּ

י י ְבעֹודִּ ָאתִּ יא  ַהְשרָּ  ...הִּ

 

ְך ֶאְהֶיה מֹוֶנה  :ְוכָּ

 ,ַאַחת ְוַאַחת

ים ְוַאַחת   –ְביֹום ַהְשמֹונִּ

י  תִּ ידָּ יא ְיחִּ ַאַחת –הִּ הָּ
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 /6/6     (/55/ה)ֵר י ַח    ַה שָּ ֶד ה  כְ -

ֶדה ם שָּ ֶדה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ה, ֹלא ְסתָּ א שָּ  ',ֶאלָּ

ים אִּ נֹות ּוְדשָּ ילָּ ְרַכת ַהבֹוֶשם ַהטֹוב ֶשל אִּ  ,בִּ

ים ֵריחַ  יֵרי ַהּנֹוְשמִּ ְנחִּ צֹון בִּ עֹוֶלה ְלרָּ חֹוַח הָּ  ,ַהּנִּ

ה מָּ ֲאדָּ ְגֵדי הָּ יַח ֶאת בִּ רִּ חּוש ֶאת ַהְיכֹוֶלת ְלהָּ  לָּ

ָאֶרץ ְשַמֵּני הָּ ם ֶאת מִּ ַמיִּ ַטל ַהשָּ  ,ַהְמַצַּמַחת מִּ

ֵריחֹות ֶדה ַהְמבֹוֶרֶכת ֶאת ְשַלל הָּ יַח ַבשָּ רִּ  , ְלהָּ

חֹוחֹות  ֶדהְבאוֹ  -ֶאת גֹוֵני ַהּנִּ ּה שָּ  ַהְמז ֶבֶלת , תָּ

ין ין ְושֹוְפכִּ ים ֶשל קֹוְלחִּ עִּ רָּ ֵריחֹות הָּ  ,בָּ

ים יִּ נִּ ים ֵריחָּ דּולִּ ים ְוגִּ חִּ יָאה ְבתֹוֶצֶרת ְפרָּ  ,ּוַמְפלִּ

ים א ַהֶזה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ֱאלֹוהִּ ְפלָּ ְתַהֵלְך ַבַגן ַהּמ   ,ְלהִּ

פֶ  יב נָּ יבֹו ַהבֹוֵאש ְלֵמשִּ יר ֵריַח ַרע ֶאת טִּ מִּ  ,שְבהָּ

ים עִּ רָּ יסֹודֹוֶתיהָּ הָּ ה מִּ ה ַהטֹובָּ יטָּ יכֹוֶלת ַהְּנבִּ ְתַפֵעל מִּ  ,ְלהִּ

ְתנּוַבת ַהְיבּול בּוק לִּ ְפרֹוש ְזרֹועֹות חִּ  ,לִּ

בּול דּול ַעל ַמַצע ַהזִּ ְשאֹוף ֶאת ֶחְדַות ַהגִּ  ,לִּ

ְסבֹול ֶאת הָּ ֶר ַק ע  ְלַמַען  הָּ רָּ קִּ י ַע  ֶשֵּמַעל  ,לִּ

ְנשֹום ְמלֹוא רֵ  ְראּותלִּ ף ְבכֹוֶשר הָּ ְשקָּ  ,יאֹות ֶאת ַהּנִּ

ר יס ַהּמּוצָּ ב ֶאת ֲעסִּ קָּ רָּ ַבַעד ַלַטַחב ְולָּ חּוש מִּ  ,לָּ

יו ֵריַח ֵמֵעֶבר ַלבֹוֵאש ַעְכשָּ  ,ְלַפֵתַח ֶאת חּוש הָּ

יד זֹוֵהר תִּ ְשַלב ַהֶהְכֵשר ַשַחר עָּ  , ּוְלַשֵחר ֵמֵעֶבר לִּ

גְ  ים ַגם ְכֶשבִּ נִּ יַח ֶאת ֵריַח ַהבָּ רִּ יםְלהָּ  ,ֵדיֶהם צֹואִּ

ים ו ַהֲחמּודֹות ְסרּוחִּ ְגֵדי ֵעשָּ  ,ַגם ְכֶשבִּ

ין ים, ְלַהֲאמִּ ְשַתּנִּ ה ַהּמִּ מָּ ֲאדָּ ְגֵדי הָּ  , ְכמֹו ְבבִּ

ים יִּ ים ְנקִּ דִּ ְבגָּ ם לִּ תָּ יכָּ יכֹוֶלת ֲהפִּ ים,בִּ  ,ְטהֹורִּ

ים ים, ְכבּוסִּ מִּ ים,ְמבּושָּ יִּ יסִּ  ,נֹוְטֵפי ֵפירֹות ֲעסִּ

ֲאוִּ  יַח ֶאת הָּ רִּ יםְלהָּ עֹוֵטף ֶאת ַהצֹוְמחִּ  ,יר הָּ

ה מָּ ֲאדָּ עֹוֶלה ֵמֵאיד הָּ ֵאד הָּ ְרָאה ֶאת הָּ ְספֹוג ְביִּ  ,לִּ

ים ֵרך ַעל ֲחַקל ַתפּוחִּ ע  , ּוְלבָּ ק ּוַמטָּ רָּ - ַעל ְשֵדה יָּ

ה  מָּ ֲאדָּ י הָּ ֵעץ ּוְפרִּ י הָּ רּוְך ְפרִּ   –בָּ

עֹוֶטה יש הָּ אִּ רּוְך הָּ ֶדה, בָּ יש ַהשָּ  ... אִּ
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ים - סִּ ְכנָּ ם נִּ ֶעְליֹונָּהאִּ ל ֹזאת ַלבּוְכַהְלֶטְריָּה הָּ  /6/6     (/55/ה) ,ְבכָּ

ים-ַעל-ַאף ים ְמנּועִּ ים ַהְּנבֹונִּ ינִּ י ֶשָאנּו ַהַּמֲאמִּ  ,פִּ

ים  ה ְוַתֲעלּולִּ חָּ יאֹות ַהְשגָּ ין ְפלִּ בִּ ים ְלהָּ ם ְמַנסִּ   -ְואִּ

ים אִּ ם ַעל ַחטָּ ים ֲהמֹוֵני ָאדָּ שִּ ה ֶנֱענָּ ּמָּ  ?לָּ

ְתַרְגשֹות  ה מִּ ּמָּ יֹות ְתמּוהֹות ַעל ַהדֹורֹותלָּ נִּ  ?פּוְרעָּ

ם יֵקי עֹולָּ ים ַהֶחְשבֹונֹות ֶשל ַצדִּ ְתַיְשבִּ  ,ֵאיְך מִּ

ימֹות ֵאל ֲחסּודֹות ּוְתמִּ ְשרָּ לֹות יִּ  ,ֶשל ְקהִּ

ים ַלְּמְשֵרפֹות ְלַלת ְתאּונֹות, ַהְיעּודִּ מֹות, ְלקִּ ְלחָּ ְגֵעי מִּ  ,ְלפִּ

ְשעֵ  ֲאיּומֹות ֶשל רִּ ילֹות הָּ ּמֹותַלְקטִּ א  ל הָּ כָּ  ?י ֶאֶרץ מִּ

ים ְתרֹון ַתְשְבֵצי ַהַחיִּ ים ֶחֶרס ְבפִּ ל ֵאֶלה ַמֲעלִּ  ,ֲהֵרי כָּ

ים ים ְויֹוְנקִּ ֶות ְלעֹוְללִּ בּוֵצי מָּ ים שִּ ְרצִּ רֹות ֶהֶבל ְמתָּ ְסבָּ  , ּובִּ

ֵקן בּור, ֲעַקת זָּ יד ְוצִּ ים, ֵסֶבל יָּחִּ  ,ְבַסֲערֹות ַתֲחלּוֵאי ַהיָּמִּ

חִּ  ְספָּ יםאֹו ֶשֵהם נִּ ל ַהְזַמנִּ ים ֶשְבכָּ  ...ים ַלֲעַדת ַהכֹוְפרִּ

ה יֵמי ֱאמּונָּ ל ֵיש ְתמִּ ים,ֲאבָּ ינִּ יֵקי ְגֵזירֹות  ְודִּ  , ַמְצדִּ

יר ים ְלַהְסבִּ יכִּ ים,ַהַּמְמשִּ אשֹונִּ ֵלינּו ֲעוֹונֹות רִּ ים עָּ ְתַגְלְגלִּ י מִּ  , כִּ

ים ים ְוֹלא ַרק ַעל, ְוָאבֹות  ָאבֹות, ֶשל ָאבֹות, ֶחְטֵאי ְקדּומִּ ֵבעִּ ים ְורִּ ֵלשִּ  ,שִּ

ים ים ֶשֹּלא ֲאַנְחנּו ַהְמחֹוְללִּ עִּ ין ְפשָּ ים ְבגִּ  ,ְוָאנּו סֹוְבלִּ

ים ֵאל? ובמה הם ְמַנֲחמִּ ְשרָּ ית יִּ ְשֵארִּ כּוי לִּ יּוב ֵיש ַגם זִּ ְלַבד ַהחִּ ְך ֶשּמִּ  , ְבכָּ

ֵנינּו נּו ּוְלבָּ ירּו לָּ ים ֶשהֹותִּ ַצד דֹורֹות קֹוְדמִּ ה מִּ ינָּ ירּוַשת ֲחנִּ   לִּ

ים רִּ ְשבָּ ידּות ְלַחיֹוֵתנּו ַבּמִּ ה ֶחֶסד ְשרִּ ְפֵליטָּ  ...לִּ

ְפַסק ם נִּ ת, ְואִּ יש ְבֶחְטאֹו יּומָּ י אִּ ים, כִּ ְמֵצאנּו ְלֵמדִּ  , נִּ

ים ים טֹובִּ ְרֵבנּו ְבַמֲעשִּ לּו הִּ י אִּ ים, כִּ ּמּודִּ ְצוֹות ְולִּ  , ְבמִּ

ְרעֹון ֲעוֹון פִּ נּו מִּ ֵרנּו  ְמַנֶקה אֹותָּ יָּה ְשכָּ ים הָּ  ,ֵזדִּ

ים נִּ ְנַאת בָּ ים ְבשִּ ים ֶשָאנּו לֹוקִּ מִּ ינּו ֶנֱאשָּ יִּ ְך הָּ ידָּ ל ֵמאִּ  , ֲאבָּ

ים אִּ ה ַלֶצֱאצָּ נָּ ים ְזכּויֹות ֲהגָּ שּום ֶשֵאיֶנּנּו ְמַשְירִּ  , מִּ

ים אשֹונִּ רִּ ְזכּויֹות הָּ נּו מִּ יקּו לָּ ֶהם ְכמֹו ֶשֶהֱענִּ יק לָּ  ...ְלַהֲענִּ

ים ֶבֱאֶמת ְבַהְנהָּ  יםַרק ַהּמּוְמחִּ ְרבִּ  ַלת ֶחְשבֹונֹות ְמסָּ

ים יש ְבחֹוֶסר אֹונִּ ים ְלַהֲחרִּ יפִּ ים ּוַמֲעדִּ  ,ְלַקֵבל ֶאת ַהֶהְסֵברִּ

ים  יכִּ ֵרש ַתֲהלִּ ְלפָּ ים מִּ עִּ ְמנָּ ים נִּ ינִּ ֶלֶמד ְמבִּ ים ּומִּ מִּ סֹוד ֲחכָּ  ּומִּ

ם יכֹות עֹולָּ ין ְסתּומֹות ֶשל פֹוַעל ֶעְליֹון, ֶשל ֲהלִּ ֵעז ְלַהְלבִּ י יָּ י מִּ  ?כִּ

ם ַהַתְחתֹון עֹולָּ דּוק ַלַתֲעלּומֹות בָּ א ֵפֶשר ְוצִּ ְמצָּ י יִּ  ?מִּ

ְך  יכָּ ים -ּוְלפִּ ימִּ דֹום ְבאֹוֶמן ְתמִּ ה נִּ בָּ ְזֶכה הָּ ְלֶקה ֵבין ֶשּנִּ  ...  ֵבין ֶשּנִּ
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זֹון- ה ְלחָּ ְתַחזָּ יָּה ַהּמִּ  5//6(     53/ו)  ֵיש ֲהזָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ

 
שָּ  יָּה ֲחדָּ לֹוםֵיש ַאְשלָּ  ה ֶשל שָּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ֵיאּוש ד מִּ ְוא ַהּנֹולָּ  ֵיש ַרֲעיֹון שָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה : ְלמָּ

 
ית יתּות טֹופֹוְגַרפִּ ית-ֵיש ְנחִּ ְטחֹונִּ  בִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

י י ְוֱאנֹושִּ לִּ  ֵיש ֵנֶטל ַכְלכָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה : ְלמָּ

 
יְסְטרַ  ְך אִּ ןֵיש ַמֲערָּ כָּ י ְמס   ֶטגִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ים ּנִּ ים ְמפ  חִּ ְשטָּ ית לִּ ה ֲהמֹונִּ ירָּ  ֵיש ֲחדִּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ

 
ה יצָּ יַרת ַלַחץ ְפרִּ יצִּ  ֵיש ַמְתכֹון לִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ם  ֵיש ָאסֹון ְמצּוַקת ַמיִּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ

 
מֹון הַ  ים רָּ ַרֲעיֹוןֵיש ַחיִּ ק בָּ בִּ  דָּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ְמהּום  -ֵיש ֶבן י ְבהִּ  "ם' א ּו "ַעּמִּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ

 
ן ַחְבלָּ ה ַהקֹוֵראת לָּ ְרצָּ ֵדר ּופִּ  ֵיש גָּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ
 
 

ה ם ַאַחת ֶשֹּלא ַלֲחלּוקָּ ַליִּ  ֵיש ְירּושָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ

 
היֵ  ָאֶרץ כ לָּ בּוד הָּ ם ְלאִּ ְרשָּ  ש מִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ְשלֹון אֹוְסלוֹ  ים ֵתרּוץ ְלכִּ  ֵיש ְמַחְפשִּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ

 
ם ְרכֹוש ַאֲהַדת עֹולָּ ְך נִּ ים ֶשכָּ  ֵיש ַמּניחִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
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י ים ְבַקו ַבְרֵלב מֹוֶדְרנִּ ינִּ  ֵיש ַמֲאמִּ
לְלמָּ   !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  שָּ
 

ק  רָּ  ֵיש מֹוֶרֶשת ְלַדְליָּה ּוְלבָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ

 
נֹון ְלבָּ יָאה מִּ  ֵיש ְלַחקֹות ֶאת ַהְיצִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ
 

יָּה ה ְבַמְחסֹוֵמי ְבדָּ ֵאיבָּ ה לָּ חָּ  ֵיש ַהְנצָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה  :  ְלמָּ

 
ה ַחד יגָּ ית כַ -ֵיש ְנסִּ דִּ אְצדָּ ב ְלַהבָּ לָּ  שָּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה : ְלמָּ
 

ים ְמהֹונִּ בּור ַלתִּ ֵתת ְזכּות דִּ  ֵיש לָּ
ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ

 
ים ְתפֹוְצצִּ ם מִּ ים ֶשְבסֹופָּ  ֵיש ַבלֹונִּ

ל שָּ  !ַה ְפ רָּ דָּ ה :  ְלמָּ
 

ה דָּ ְתרֹון ַלַהְפרָּ  ַי ְר ֵד ן: ֵיש פִּ
 !ָאֵכן ְוָאֵכן 

 
 

 


