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ללא כותרת

זֹו ַהַּגֲחָמה ֶׁשל ָהֶרַגע
ַהַּמְׁשִּכיָחה ֶאת ַהַּמָּסע

ְוַהֶּדֶרְך ֶאל ַהַּיַעד ַהִּנְכָסף.
ַהַּיַעד ַקָּים ַּבֶּמְרָחִבים ַהְּפתּוִחים ָהֵאיְנסֹוִפִּיים

ַהַּמְרִהיִבים ְּבָיְפָיים
ַהַּמִּׁשיִקים ָלֹאֶפק ַהִּמְתַקֵּים

ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ֶׁשל ָהָאָדם.
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מין דימוי

ִמְתַּגְלֵּגל ּוִמְתָּפֵרץ ַהַּדף ֵמַהֵּסֶפר
ּגֹוֵלׁש ַעל ַהַּסָּפה ּוִמְתַרֵּוַח ַעל ַהֻּׁשְלָחן

ֶהָעגֹל, ֻמְכָּתם ִּבְנִגיעֹות ַרּכֹות ֶׁשל ָקֶפה
ַחם ּוְמַחֶּכה ִלי. ִלַּטְפִּתי אֹותֹו

ְּבִהְתַרְּגׁשּות ָנַגְעִּתי ּבֹו ַעד ֶׁשָּנַמס
ְלתֹוְך ָיַדי, ִנְבַלע ְּבתֹוָכן

ִנְלַעס ִעם ַהִּמִּלים ֶׁשֶּטֶרם ֶנֶאְמרּו
ּוְלַבּסֹוף ִנְזַרק ֶאל ָהֲאִויר ְּבִלי הֹוָדָעה

ֻמְקֶּדֶמת ְוָצַנח ֶאל ַקְרָקִעית
ַהַּכָּונֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשל ַהְּסָפִרים

ֶׁשֹּלא ִנְכְּתבּו, ַעד ֶׁשֶּנֱעַצר
ִהְתַרֵּפק ַעל ָהַאָּגָדה ֶׁשָּלַחׁש לֹו

ְׁשֵכנֹו אֹודֹות ְּדָבִרים ֶׁשִּמְתַּגְּלִמים
ִּבְנָיר ּוְמַׁשִּנים ְּדָבִרים ֲאֵחִרים
ְּבֶעֶצם נֹוְכחּוָתם. ִנְרָעד ִקָּוה

ְלַמָּזל ֶׁשָּכֶזה, ְוִהְתַעֵּטׁש
ַעד ֶׁשַּׂשְמִּתי ֵלב ֵאָליו
ְוִאַּמְצִּתי אֹותֹו ְלֵחיִקי

ְּכמֹו ֵאם ְמגֹוֶנֶנת ַעל ְּבָנּה
ָׁשַמְרִּתי ַעל ַהַּדף ַהְּמֻקָּמט
ַעד ֶׁשִּנְׁשַּבְרִּתי ְוַיַחד ִאּתֹו
ָצַלְלִּתי ַּבֲחָזָרה ֶאל ַהֵּסֶפר

ִמּתֹוְך ַהְׁשָלָמה ִעם ַהִּדּמּוי,
ַהִּדּמּוי ֶׁשִּלי ְּבֵעיֵני

ַעְצִמי.
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שקיפות עצמית

ַמֶּׁשהּו ָּבּה ִהְׁשַּתָּנה, ֲהִליכֹוֶתיָה
ֹלא ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום, ְּתנּועֹוֶתיָה

ֲחַמְקַמּקֹות, ִמְסּתֹוִרית ִהיא ִּפְתאֹום.
ֵעיֶניָה ּבֹוהֹות ַרּכֹות ֶאל ֹאֶפק ֹלא נֹוַדע

ְׂשָפֶתיָה ְקפּוצֹות, ָיֶדיָה ְּפׁשּוטֹות
ֵמֵעֶבר ַלֹּכל ִהיא ְׁשקּוָפה.

ְׁשקּוָפה ִהיא ֶּבֱאֶמת ְׁשקּוָפה
ַמֶּׁשהּו ִמן ַהֶּקֶסם ַהֶּזה

ְמַבְעֵּבַע ְּבתֹוְך ָּכל ִמי ֶׁשְּסִביָבּה
ׁשּוב ִהיא ְמֻסֶּגֶרת ְּבַעְצָמּה
ַהַּפַעם ִּבְׁשִקיפּות ְמֵלָאה.

ִמְסּתֹוֶבֶבת ֵעיֻרָּמה ָּבְרחֹוב
נֹוֵׂשאת ְּבָיָדּה ַׁשְרִביט

ְמַמְלֶמֶלת ַמֶּׁשהּו ְלָאְזנֹו ֶׁשל ַקְּבָצן
ּוַמְמִׁשיָכה ָהְלָאה ְּכִאּלּו ְׁשָמּה

ֵאינֹו ְׁשָמּה, ִזְכרֹוָנּה
ֵאינֹו ִזְכרֹוָנּה ַוֲעִתיָדּה ִּביֵדי ָׁשַמִים.

אֹוְמִרים ֶׁשאּוַלי ִהיא ִהְׁשַּתְּגָעה, ֲאָבל
ָלּה ֵיׁש ִמי ֶׁשְּמַחֶּכה ָלּה.



��

אני בשינוי

ְּכֶׁשֻּכָּלם נֹוְזִלים ֲאִני ִמְתַאָּדה
זֹוֶרֶמת ְּכֶׁשֻּכָּלם קֹוְפִאים, ִּכי

ַּגם ְּבֶטְמֶּפָרטּוָרה ְנמּוָכה ֵיׁש ֵאׁש
ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִהָּלה.

ֵאין ׁשּום ָּדָבר ָחׁשּוב ִמְּלַבד
ֱהיֹות ַעְצְמָך ָׁשֵלם ְּבָך

ּוִבְתנּוָעה ַמְתֶמֶדת ִּבְתׁשּוָקה ֲעֻמָּקה
ַלִּנְׂשָּגב ַּבַחִּיים.

קֹוֵראת ְלָך ִלְמֹצא
ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשְּבִלְּבָך

ִעם ַמְפֵּתַח סֹול ְוַקְמצּוץ ְּתעּוָזה
ֶׁשִּקַּבְלָּת ְּכֶׁשָּנַגְעִּתי ְּבָך

ָלִראׁשֹוָנה.



��

תובנה על דיבור

ִאם ְּתַדֵּבר ָעַלי יֹום ֶאָחד
ַאל ַּתִּגיד ִהיא ָהְיָתה ָיָפה

ִאם ִּתְרֶצה ְלַׁשֵּבַח אֹוִתי ַּתִּגיד
ִהיא ָהְיָתה ִאָּׁשה

ִאָּׁשה ְמֵלָאה, ְׁשֵלָמה, ֲאִמִּתית
אֹוֶהֶבת

ַרק ַאל ַּתִּגיד ִהיא ָהְיָתה ֶׁשִּלי
ִּכי ֹלא ָהִייִתי ֶׁשְּלָך ְּכִאָּׁשה.

ְּכֶׁשָאַהְבָּת אֹוִתי
ָהִייִתי ְקַטָּנה ְוִטְּפָׁשה

ְּבֵעיֵני ַעְצִמי.
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אי סדר מוחלט
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אז והיום

ָאז ָהָיה ָלנּו טֹוב אֹוְמִרים
ֶזה ֶׁשֶקר ְוִזּיּוף ַאָּתה אֹוֵמר

ֹלא ָהָיה ָאז טֹוב, ָהְיָתה
ִּתְקָוה ְוֶזה ַהֹּכל.

ַהִּתְקָוה ִהיא ֶׁשִהְרִחיָקה ְראּות
ִהיא ֶׁשִחְּבָקה ֶאת ָהָאָדם ַהּבֹוֵדד

ְוַהּיֹום, ִהיא ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה
ָׁשם ׁשֹוֵכן ַהָּׁשלֹום

ְלָכאן הּוא ֹלא ָּבא.
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אי סדר מוחלט

ַחָּיה ְּבִאי ֵסֶדר ֻמְחָלט
ַהֵּסֶדר ַהֻּמְחָלט ְמַסֵּדר אֹוִתי

ְוַהֹּכל ִנְרֶאה "ְּבֵסֶדר"
ֵמָהֶרַגע ֶׁשִּנְכַנְסָּת ֶאל ּתֹוְך ַחַּיי

ִהְׁשַּתֵּלט ָעַלי ַהֵּסֶדר ֶׁשל ָהִאי ֵסֶדר
ַהֻּמְחָלט.

ֵמרֹב ֵסֶדר ָהַלְכִּתי ְלִאּבּוד ֻמְחָלט.
ָּפַתְחִּתי ְסִניף ְלאֹוְבֵדי ֶּדֶרְך
ּוְבִחָּנם ִלַּמְדִּתי ֵּכיַצד ְלַאֵּבד

ֶאת ַהְּׁשִפּיּות ְלֹלא ַהָּכָרה.
ַהֵּסֶדר ֶׁשְּבתֹוְך ָהִאי ֵסֶדר ָהָיה ְמַפֶּתה

ַּגם אֹוִתי ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר
ֲאָבל ַהְּסָדִקים ֵהֵחּלּו ְלַבְצֵּבץ

ְּבתֹוְך ֵסֶדר ַהּיֹום.
"ׁשּוִבי ְלֵביֵתְך יֹום ֶאָחד ְוַאל ִּתְּגִעי

ִּבְכלּום ִמְּלַבד ַעְצֵמְך",
הּוא ָאַמר.

ִנִּסיִתי ַלֲהֹפְך ֶאת ַהֵּסֶדר ַהֻּמְחָלט
ֶאת ַהֵּסֶדר ַהִּכְבָיכֹול ֲאִני

ּוִפְתאֹום ִנְמֵצאִתי ִמחּוץ ַלִּמְׂשָחק.
ַהֵּסֶדר ָהַפְך ִּבי ִּכְרצֹונֹו ַהֻּמְחָלט

ַוֲאִני ָהִייִתי לֹו ִׁשְפָחה
ָהִייִתי ְמכּוָרה ֶלֱאֶמת ְׁשחּוָקה

ְוִנְזַרְקִּתי ַהחּוָצה ֵמַעְצִמי.
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ָּבֶרַגע ֶׁשִהְׁשַּתְחַרְרִּתי ֵמַהַּפֲעמֹון ַהְּמַצְלֵצל
ַהְּמַהְּפֵנט ָאְזַנִים ְוָלׁשֹון ַּבּגּוף

ַהַחי ַהַחי
ּוֵמת,

ִהְׁשַּתְחַרְרִּתי ִמְּמָך ְּבָרצֹון.
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אהבה אחרת

הּוא ֹלא ַחי ֶאת ַעְצמֹו
ָאז ֲאִני ַחָּיה אֹותֹו

ְּבָיַדִים ֲחׂשּופֹות ְּפׁשּוטֹות
ְּבֵלילֹות ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף ַוֲחלֹומֹות

ִמּתֹוְך ּגּופֹו ֶׁשִאֵּבד ֶאת ְּבָעָליו
ּוִמין ַהַחִּיים ְּבִיְצרֹו, ַהחֹוֵׁשב ָעַלי ְלֶרַגע

ַהִאם ֶזה הּוא אֹו ֲאִני.
ַאֲהָבֵתנּו ְמֻׁשָּנה

ְלֹלא ֶנָחָמה ְלֹלא ְּבִחיָרה
ִּכְׁשבּוִיים ְּבִסּפּור ַאָּגָדה.

הּוא ַחי ְּבגּוף ַאֵחר
ְמֻׁשְעָּבד ְלַמְחָׁשבֹות ַעל ִאָּׁשה ַאֶחֶרת
ְמֻׁשַּלל ְיִדיַעת ַהּגּוף ָהאֹוֵהב ַהּׁשֹוֵמר

ְּבֲאִדיקּות ַעל ּגּופֹו ַהַחם ּבֹוֵער
ׁשֹוֶמֶרת ַעל ֻחָּמּה ֶׁשל ָהַאֲהָבה

אֹוֶגֶרת ִזְכרֹונֹות ְּכֵדי ֶׁשַּפַעם ְּכֶׁשַּיְחֹזר
ְלַעְצמֹו, ִיָּזֵכר ִּבי ַעְצמֹו

ִּבי ָהִאָּׁשה ֶׁשּלֹו
ֶׁשהֹוִתיָרה ַמְּתנֹות ֶקֶסם ְּבתֹוכֹו
ֶׁשִּיְלַמד ֶאת ַּדְרּכֹו ַהַּבְיָתה ַּבּיֹום

ֶׁשַהֵּלב ְיַׁשְחֵרר ַהֹּכל ְוִיָּוַדע ְלָעְצַמת
ַהִּוּתּור ַהַהְקָרָבה ַהַהָּכָרה

ַּבִנּתּוק ּוַבְּפֵרָדה
ֵמְרצֹונֹו ָהֲאִמִּתי ֶלֱאֹהב אֹוִתי

ַעד ְּכלֹות ַהְּנִׁשיָמה.



��

*

ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים ִמְתַקִּׁשים ִמְתּפֹוְרִרים
מּוָצִקים ְּבתֹוְך ַהּגּוף ִמְתָּפְרִקים ִלְרִסיִסים

ִמְתַרְּגִׁשים ְּבעֹוָלָמם ַהָּקׁשּוַח ְּבֶהְסֵּתר
ְּבִלי ְלַהְפִּגין ֶאת ַהַּקְׁשיּות ֶׁשל ַעְצָמם

ִּכי ֵהם ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים
ַהְּדָבִרים ַהְּמַאְתְּגִרים ִמְתַּפְּצִחים

ַרק ְלִעִּתים ְּבַמָּגע ַרְך ְוָתִמים.

ַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים ּכֹוֲאִבים
ַמְחִּדיִרים ְסֵפקֹות ּוְפָחִדים ִמְתָקְרִבים

ּוִמְתַרֲחִקים ַעד ֶׁשֶּנֱעָלִמים יֹום ֶאָחד
ֵּבין ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשּקֹוִרים ְוִנְקָרִעים

ַּתַחת ֵנֶטל ַעְצָמם ְוֹכָחם
ִמְׁשַּתֶּנה ְּכמֹו ַהְּזַמן

ֶׁשֵּמֵעז ִלְהיֹות ְקָצת ׁשֹוֶנה ֲאִפּלּו הּוא
ִנְדֶמה ִּכְמֻׁשֶּנה.

ְוֵיׁש ֶׁשַהְּדָבִרים ַהָּקִׁשים ַקִּלים
ַּבֲחלֹומֹות ְוִאְּתָך.
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הלב השבור

ָקָטן ְוָזעּוף הּוא ַהֵּלב ַהָּׁשבּור
ְּכקֹוִצים ְּבַכף ָיד ִמְתַעֶּיֶפת.

ֵמרֹב ְּכֵאב ֵאין אֹוִנים ִמְתַּפֵּלל
ִליׁשּוָעה ֶׁשַהְּזַמן ְמַסֵּפק ְּבָסֵפק.

ָקָטן ְוָאבּוד הּוא ַהֵּלב ַהָּׁשבּור
ָהִעֵּור ְלאֹורֹות ְוֻתִּמים, סֹוֵבב ְסִביב ַעְצמֹו

ְּבִלי ִלְראֹות ֶאת ַהּסֹוד
ֶׁשָּטמּון ּבֹו ִּבְפִנים.

ָקָטן ְוָעצּוב הּוא ַהֵּלב ַהָּׁשבּור
ַהְּמַנֵּפץ ַמְחָׁשבֹות ִלְרִסיִסים

ַעל ִמְזַּבח ָהֶרֶגׁש ַההּוא ֶׁשּנֹוַאׁש
ֵמֶחְׁשַכת ַהָּיִמים.

ָקָטן ְוָעצּום הּוא ַהֵּלב ַהָּׁשבּור
ַהַּמְצִליַח ִלְפֹעם ּוְלַדֵּבר

ַעל ָעִתיד ֶׁשל ַׁשְלָוה
רּוַח ֶעֶרב ַרָּכה,

ְּבִסּפֹו ֶׁשל עֶֹמק ְּכֵאב.
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לא אכפת לי

ֹלא ִאְכַּפת ִלי ֶׁשָהַלְכָּת
ְוָעַזְבָּת ּוָפַגְעָּת ְוָדָבר ֵאינֹו

ָחׁשּוב ִמַּדי ֵמָהֶרַגע ֶׁשִּנְגַמר.
ֹלא ִאְכַּפת ִלי ֶׁשָּנַתָּת ְוִסַּפְקָּת
ֹחם ְלֶרַגע ּוְבִדּיּוק ְּכֶׁשָרִציִתי

ֶנֱעַלְמָּת ְּבָחָלל ָׁשֹחר.
ֹלא ִאְכַּפת ִלי ַמה ִאְּתָך ְוָלָּמה

ֵאין ְלָך ִמָּלה ּוְכֶׁשִחַּבְקִּתי
ָמָצאִתי ַרק ִהְׁשַּתְּקפּות ֶׁשְּלָך.

ֹלא ִאְכַּפת ִלי ֶׁשִּנִּסיִתי ְוָעִׂשיִתי
ָּכל ַמה ֶׁשּטֹוב ְלָך

ֲאִני ָׂשַמְחִּתי ִּבְׁשִביְלָך.
ֹלא ִאְכַּפת ִלי ֶׁשָּמָחר ִּתְׁשַּכח

ֶאת ְׁשִמי ְוֶאת ָיַדי
ּוִמיֶׁשִהי ַאֶחֶרת ֶאת ִלְּבָך ִּתְכֹּבׁש.

ֹלא ִאְכַּפת ִלי ְּכָבר ִמְּמָך
ּוֵמַהִּׁשְגעֹונֹות ֶׁשְּלָך, ִנְדֶמה ִלי

ֶׁשִּמִּציִתי ֶאת ַהֹּכל.
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כדור האש שלי



��
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כדור האש שלי

ִמּתֹוְך ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם
ָּבַחְרִּתי ְּבָך, ַּכּדּור ָהֵאׁש ֶׁשִּלי.
ֵעיֶניָך ִזְּמרּו ְּכֶׁשָּפְגׁשּו ְּבֵעיַני

ַוֲאִני ָיַדְעִּתי, ֶׁשַהִּמְקֶרה
ָהָיה ֹלא ְּבִמְקֶרה ָּכֵאׁש ְּבַעְצמֹוַתי.
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הפנטזיה על האהבה החופשית

ַקל ְלִהָּׁשֵאב ֶאל ּתֹוְך ַהַפְנַטְזָיה ֶׁשְּלָך
ּבּוַעת ֲאִויר ְּגדֹוָלה ּוְמתּוָקה

ְמַרֶּכֶזת ֶאת ַהָּנִׁשים ֶׁשָּכל ַחֶּייָך ָאַהְבָּת
ְּבִמָּטה ַאַחת ְּגדֹוָלה ּוְבֶמְרָּכָזּה ַאָּתה

ַמְצֵלַמת ִויֵדאֹו ַהְּמַתֶעֶדת ֶאת ַהּקֹול
ְוֶאת ָהַאֲהָבה ַהָחְפִׁשית

ַהִּנְׁשֶּפֶכת ְלָכל ֵעֶבר, נֹוֶזֶלת ַהחּוָצה
ִמן ַהַּבִית ֶאל ְׁשִביֵלי ַהּתֹוָדָעה.
ַאָּתה ֲהֵרי יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ִהְמֵצאִתי

אֹוָתּה, ֶאת ִמְׁשֶאֶלת ַהֵּלב ַהּזֹו
ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְמֻאָּׁשר ִאִּתי

ָהִאָּׁשה ַּבֲעַלת ֶאֶלף ַהַּפְרצּוִפים,
מֹוֶׁשֶלת ָּבַאֲהָבה ְּכַרב חֹוֵבל ִּבְסִפיָנה

ַּגם ִלי ֻמָּתר ִלְחיֹות ְּבבּוָעה.



��

בן המלך

ְּבֶעֶצם ֵאין ָׁשם ְּכלּום ָּבַאֲהָבה ַהּזֹו
ְּכמֹו ֶׁשֵריק ָהְרחֹוב ָהָראִׁשי

ְּבִיּׁשּוב ְנטּול ֲאָנִׁשים, ַחּיֹות ְוֵעִצים,
ֲאָבִנים ּדֹוְממֹות ּוְנָחִׁשים

ִמְסַּתְּתִרים ִמְּפֵני ָהֱאֶמת ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶלְך.
ֶּבן ַהֶּמֶלְך ָּגַזר ַעל ַעְצמֹו ְׁשִתיָקה
ִמְתַּגֵּדר ְּבַאְרמֹונֹו ַּבֲעָדֵיי ָחְכָמה

ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְׁשַמע.
ֵאין ַּתָּקָנה ְלעֹוָלם ְנטּול ַאֲהָבה
ָּכְך ָאַמר ְלַעְצמֹו ְוִנְרַּדם ִלְׁשַנת

חֶֹרף ֲעֻמָּקה ְּכעֶֹמק ַהִּׁשְכָחה.
ְּכֶׁשִּגָּלה ֶׁשֵאין ָׁשם ְּכלּום

ָׂשַמח ְלֶפַתע ֵהִרים ֹראׁשֹו ַהְּמֻעָּטר
ֶאל ַהָּׁשַמִים ַהַּזֲהרּוִרִּיים

ָהֲאָדָמה ִחְּבָקה אֹותֹו ְּבָחְזָקּה
ָצֲעָדה ְלִקְרּבֹו ֶאל

ּתֹוְך ַהָּמקֹום ֶׁשָאַהב
ְוִנְרָּפא.
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חלום של שלום

ִּבַּקְׁשִּתי ֲחלֹום ֶׁשל ָׁשלֹום
ִמּתֹוְך ַהָּׁשלֹום, ִמין ָׁשלֹום

ּוַבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ֲחלֹום ֶׁשָעָליו ַהָּׁשלֹום
ָיַצר ָׁשלֹום ֶׁשל ֲחלֹום.

ַהָּׁשלֹום ֵמַהֲחלֹום ָאַמר ִלי ָׁשלֹום
ְוָחַזר ְלעֹוַלם ַהָּׁשלֹום, ְּכַבֲחלֹום.
ַּבֹּבֶקר ִהְׁשִאיר אֹוִתי ִעם ֵּפרּוֵרי

ִזָּכרֹון ַעל ֲחלֹום
ֶׁשֵאי ַּפַעם ִיְהֶיה ּפֹה ָׁשלֹום

ֲאִמִּתי ַמָּמׁש
ֹלא ְסָתם.
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על הספסל*

ָקַבְענּו ְלִהָּפֵגׁש ְּבֵׁשׁש
ֲאָבל ַאָּתה ֹלא ִהַּגְעָּת.

ָיַׁשְבִּתי ַעל ַהַּסְפָסל ְלַבד.
ְּבֶׁשַבע ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהּיֹוָמן

ַאַחר ָּכְך ֶאת ַהֻחְלָצה ֵהַסְרִּתי
ָׁשלֹום ַלְּתִמימּות. עֹוֵבר ֹאַרח

ִמְׁשּתֹוֵמם מּול ַמְרֵאה ַהָּׁשד
ֶהָחׂשּוף ִּבְׁשַעת ָהַעְרַּבִים.

ָהֵעִצים רֹוֲחִׁשים ְוַהַּתִּנים ְמַיְּלִלים
ְמַבְּׂשִרים ֶׁשֵהם ַּבֶּדֶרְך )ְוַאָּתה ֹלא(.

ֹלא ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְּכֶׁשָהִאיׁש ֵהִסיר ַּגם הּוא
ֶאת ֻחְלָצתֹו, ַאַחר ֶאת ִמְכָנָסיו

ְוִנְׁשַאר ִעם זּוג ַּגְרַּבִים ֹלא ּתֹוֲאִמים.
ְּבֵליל ָיֵרַח ָמֵלא ִנְׁשַּכְבִּתי ַעל ַהַּסְפָסל

ְוִהְתַמַּסְרִּתי ַלָּזר ַהּמּוָזר.

* השיר פורסם בגיליון 87 )2009( של הליקון - תמונות מחיי זוגיות.
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התפעמות

ְּפִעיָמה ְּבגּוף ֶאָחד
ִּכְנִׁשיַקת ַהַּמִים ָּבֵאׁש,

ִמְצַות ָהַאֲהָבה ָהֲאִמִּתית
ִהיא ָּבְך ְלִהְתַרֵּגׁש.

ׁשֹוֵמַע ֶּדֶרְך ַהִהְתַנְּגדּות
ַחִּיים ְׁשֵלִמים ְטבּוִעים ְּבַמָּבט

ַהַּפַחד ָנסֹוג ְלָאחֹור
ַוֲאִני ָלְך ְּבָכל ִמְׁשָּפט.

ַׂשְמִּתי ֹּפה ֶאת ְיָהִבי
ּוְבִלִּבי ִׁשיָרה ְוֵצל

ַהִּמְצַטְלֵצל ְּכֶׁשַאְּת ֹלא ְלָיִדי
ּוְכֶׁשֲאִני נֹוֵפל.

ְּפִעיָמה ְּבגּוף ֶאָחד
ְּכֶהְמַית ָהרּוַח ְּבַחּלֹוִני,

ִמְתֶוה ֶׁשל ֶּדֶרְך ֶאל ַהֹּלא נֹוָדע
ּוְבסֹוָפּה, ֲאִני.

ִהְתַּפַעְמִּתי ְּכֶׁשְרִאיִתיְך ָלִראׁשֹוָנה,
ַמְלָאְך, ְּדמּוֵתְך ַהִּנְׁשֶקֶפת

ִמַּבַעד ַלֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן
ּפֹוֶגֶׁשת אֹוִתי ְוֶזהּו ָהִעְנָין.
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חלומו של איזי

ִאיִזי לֹוֵקַח ַהֹּכל ְּבַקּלּות
ַהַחִּיים ְמַחְּיִכים ֵאָליו ָּכל ֹּבֶקר

ִעם ֶעֶרב ַמְתִקין ֲחִליַפת ַטָּיִסים
ְוָטס ֶאל עֹוַלם ַהְּקָסִמים.
ְלִאיִזי ֵיׁש ֲחֵבָרה ֲהפּוָכה

ְמַעְצֶּבֶנת ֲאָבל ֲחִתיָכה
ְּכֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלָפֵרק ָלּה ֶאת ַהּצּוָרה

הּוא ְּבִאיִזי ַמְכִניס ַלַּמְׁשֶקה
ֶאת ְּתרּוַפת ַהְּקָסִמים,

ְוִהיא ַעִּליָזה. הּוא ַמִּטיף ַאֲהָבה
ֵמִציץ ַלְּנִזירֹות ַּבֵּלילֹות

ִמְתַּפֵּלל ַלְּתׁשּוָקה ַהָּבָאה.
ִאיִזי חֹוֵלם ֲחלֹומֹות ֲאסּוִרים

ַעל ְּדָבִרים ֶׁשָּבִאים ְּבַקּלּות
ְוִנְׁשָאִרים ְלָתִמיד. הּוא יֹוֵדַע

ֶׁשֶּזה ֹלא ָּפׁשּוט ְלַהְמִציא
ֶזהּות ֲחָדָׁשה ִּבְמקֹום זֹו ַהּדֹוֶקֶרת

ֶאת ַהּגּוף ִּבְמקֹומֹות ְרִגיִׁשים.
ִאיִזי לֹוֵקַח ַהֹּכל ְּבַקּלּות

ֲאִפּלּו ְּכִתיַבת ִׁשיִרים.
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תמונת הגעגוע
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תמונת הגעגוע

ַּגע ִּבי ְּבַגְעּגּוִעים
ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים

ְוִעם ֹזאת ְקרֹוִבים ִּכְבֵראִׁשית.
ְּכִאּלּו ְקרֹוִבים ָאנּו,

ִמּׁשּוָמקֹום ְלׁשּוָמקֹום.
ְוָאז...אּוַכל ִלְסֹּגר ֶאת ַהַּמְעָּגל.

ַהְּתמּוָנה ְׁשֵלָמה, ַהְּצָבִעים ַרִּכים ְוַהְּזַמן ֵמִפיַח ָּבּה ַחִּיים.
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ביום הולדתו

ַהּכֹוָכִבים ָׁשרּו ִׁשיר ַהֵּלל
ְוָאז ָנְפלּו ְּבֶרֶׁשת ֲחׁשּוָכה

ְלִמְסּתֹוֵרי ָהַאֲהָבה ֵאין ִּפְתרֹוִנים.
ָׁשֲאָלה ַהֶּׁשֶמׁש ְלִקָּצּה

ְוָהרּוַח ִיְּבָבה ְּבֶׁשֶקט ֶזֶמר נֹוָׁשן
ֶׁשל ַחִּיים ְמתּוִקים ֶׁשָּיְדעּו אֹוָתּה

ְוִנְגְּדעּו ְּבִאָּבם.
ָהַאָּגָדה עֹוד ְמַסֶּפֶרת ִנְפָלאֹות
ָאָדם ְוֶטַבע ֶׁשָחְברּו ָלֶהם ַיְחָּדו
ְּבִרְקַמת ְּבִריָאה ֵאי ָׁשם ַּבֶּנַצח

ְונֹוְלָדה ְּבֶרֶגׁש ַחד ַּפֲעִמי ַהֲחָוָיה
ֶׁשֵאין ֵׁשִני ָלּה.

ִמְתַהֶּלֶכת ַהֲחָוָיה ְּבֶעֶצב ֵּבין
ָׁשַמִים ְוֶאֶרץ ְודֹוֶרֶׁשת ַלֲאדֹוָנּה

ְוקֹוֵראת ִּבְׁשמֹו ְּבַגְעּגּוַע.
ַהּכֹוָכִבים ִסְּימּו ָלִׁשיר ְוָאז ָרְקדּו

ְלִפי ַהֶּקֶצב ֶׁשל ְּפִעימֹות ִלּבֹו, ַהֹּכל
ִלְכבֹוד יֹום ֻהַּלְדּתֹו.



��

בעדינות

ַּבֲעִדינּות ַאָּתה ְמַלֵּטף אֹוִתי
ּבֹוֵחן אֹוִתי ּוִמְסַּתֵּלק.

ַּבֲעִדינּות ַאָּתה קֹוֵׁשר ֶקֶׁשר ְוָאז
ִמְׁשַּתְחֵרר ּוַמִּתיר ָלׁשֹון.

ִאְּתָך ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ְּכלּום

ַמָּגע ֶׁשֶּנֱאַלם ִּבי ֹלא ֶנֱעַלם.
ֲאִני ּבֹוֶחֶרת ְלִהְתַעֵּדן ְּבָך ְּכֵדי

ֶׁשִּתְתַקֵּׁשַח ִּבי.

ִאְּתָך ַהֹּכל ֻסַּפר ּוְכלּום ֹלא ָקָרה
ַעל ְּפֵני ַהֶּׁשַטח.

ַּבֲעִדינּות ַאָּתה ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּדֶלת
ִנְכָנס ִמְתַיֵּׁשב ְוחֹוֵׁשב.

ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך ַּבֲעִדינּות,
ְמַחֶּבֶקת ֶאת ַהּנֹוְכחּות ֶׁשְּלָך.
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שלכת

ְסָתו ָּבְרחֹוב ְוִלִּבי ִמְזַּדֵּקן ִעם ָּכל ָעֶלה
נֹוֵׁשר. ַהָּׁשַמִים נֹוְזִלים ְלתֹוְך

ְּבֵאר ַהְּתִפּלֹות ַהּדֹוְממֹות ִּבְקֵצה ָהִעיר.
ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶנְחָּפִזים ְלַיֲעָדם

ְּבֶעֶצב ּפֹוְתִחים ֶּדֶלת ְמכֹוִניָתם
ָהֲעטּוָפה ִּבְׁשָיֵרי ָרִקיַע ְמֻקָּמט.

ֵהם ׁשֹוְלִחים ַמְחָׁשָבה ֶזה ָלזֹו
ְמַבְּקִׁשים ַלֲעֹמד ִמֶּלֶכת ְלֶרַגע

ְלַהִּביט ְּבֵנר ּבֹוֵער ְּבַחּלֹון ַאְקָרִאי.
ַאְׁשֹמֶרת ַהַּלְיָלה ְמַנֶהֶלת ִצּפֹור

ֲאבּוָדה ְלִפַּנת ִמְסּתֹור ְיֵבָׁשה
ְוֵריָחִנית, ִצּיּוָצּה

ֲחִריִׁשי ְוִנְכָלם.
ְסָתו ָּבְרחֹוב ּוְלַאף ֶאָחד ֹלא ִאְכַּפת

ֵמָהֵעץ ַהִּמְתַּפֵּׁשט ָהעֹוֵמד ָׁשם
ְּכָבר ְזַמן ָמה, ִמְתַמֵּסר ַלַּתֲהִליְך

ַהְּפִניִמי ֶׁשל ָהרּוַח ַהְּמַבֶּׂשֶרת ִׁשּנּוִיים
ְמַעֶּנֶגת ְּבֶׁשֶקט ֶאת ַהחּוִׁשים.
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פלפל

הּוא ְמַפְלֵּפל אֹוָתּה
ִּפְלּפּוֵלי ָלׁשֹון ַּדִּקיִקים

ִמְסּתֹוִרִּיים ֶנֱאָמִנים
ִּפְלּפּול ֶאָחד ֶׁשּלֹו ְוִהיא ֶׁשּלֹו
ִּפְלּפּול ֵׁשִני ּוְכָבר ִהְתַּפְלְּפלּו

ַהְּׁשַנִים.
ֵהם ְמֻפְלָּפִלים ְּבִמָּדה
ְוהּוא ַהִּפְלֵּפל ֶׁשָּלּה –

ֵיׁש ָלֶהם ַאֲהָבה ִּפְלְּפִלית.
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ציפור אחת

ׁשּוב ָהֵעץ נֹוַתר ֵעיֹרם
ָעָליו ְׁשבּוִרים ַעל ָהֲאָבִנים

ּוְכמֹו ָּתִמיד אֹוָתּה ָטעּות
ִהְתַאֲהבּות ְּבִלי ֵמִׂשים ְּבבּול ֵעץ

ַמְזִקין, ָעֵיף ּוְמֻיָּבׁש.
ּכֹוֵאב ִלְראֹות ֵעץ ָׁשבּור

ְודֹוֵמם ָהֶרַגע.

ֶּפַרח ֶׁשָאַהב ָנַפל ָחָלל
ָיד ֲעֻנָּגה ִלְּטָפה ֶאת ַהֶּפַרח

ִּדּבּור ַרְך ְלֶפַתע
ְוָהֵעץ ִמְתעֹוֵרר ְלַחִּיים

נֹוֵׁשק ֶאל ַהָּׁשַמִים
ְמְפַלְרֵטט ִעם ִצּפֹוִרים

ֵעירֹם ֲעַדִין.
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שיר אחר

ֵיׁש ָלנּו ִׁשיר ַאֵחר ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַמִּכיר
הּוא ֵּביֵנינּו ִמְתַנֵּגן ְּבֶׁשֶקט ִּבְצִליִלים ִעִּלִּיים

ְמַחֵּבר ֵּבין ּגּוֵפינּו ְּבֹצֶמת ְּדָרִכים
הּוא ָׁשט לֹו ַּבֶּמְרָחִבים ֵאי ָׁשם.

ֵיׁש ָלנּו ִׁשיר ַאֵחר
ַהַּמְזִּכיר ָלנּו ִמי ֲאַנְחנּו.

ָמזֹון ִלְבִריאּות ַוֲחלֹומֹות.
ַמְתּכֹון ְלִׁשּקּום ָהֵראֹות ְוָהֲעָצמֹות.

ַמְרֵּפא ְלַמְחָׁשבֹות ְׁשִליִלּיֹות.
ַמֲעֶנה ִלְׁשֵאלֹות ַמְטִרידֹות.

ֶזהּו ַהִּׁשיר ֶׁשָאנּו ׁשֹוְמִעים ְּבתֹוְך ַהְּנָׁשמֹות
ֵמֵעֶבר ְלִמִּלים ּוְכָלִלים.
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שיר לידה

ַהִּמָּלה ְמַצֶּיֶנת יֹום ֻהֶּלֶדת ּוְמַבֶּקֶׁשת ִמן ָהאֹות
ַלְחֹּגג ִעָּמּה ֶאת ָהֵארּוַע.

ָּכל ַהּכֹוָתרֹות ָחְברּו ַיְחָּדו ַלְּמִסָּבה
ְוֵהִביאּו ִעָּמן ַהְפָּתָעה.

ִסיַמן ַהְּקִריָאה ָקָרא ָלֶהן
ְוִסיַמן ַהְּׁשֵאָלה ָהַלְך ַלְּׁשֵכִנים,

ְלַבֵּקׁש ּכֹוס ֻסָּכר.
ַהְּנֻקָּדה ָׁשְמָעה ֶאת ַהְּׁשמּוָעה

ְוָחְׁשָבה ַעל ַמָּתָנה.
ֵאיְך ֲאַׂשֵּמַח ֶאת ִלָּבּה ֶׁשל ַהִּמָּלה

ְּביֹום ֻהַּלְדָּתּה?
ְּבעֹוָדּה חֹוֶׁשֶבת, ַהִּמְסָּפר ִהִּגיַע ָלֵארּוַע

ְוָקַבע ֶאת ְמקֹומֹו ֵּבין ָּכל ַהּנֹוְכִחים.
הּוא ְמאֹוד ָׂשַמח ִלְטֹעם ִמן ָהעּוָגה

ְוִלְסֹּפר ֶאת ַהָּקלֹוִרּיֹות ֶׁשָּבּה.
ַהְּנֻקָּדה ֵּביְנַתִים ָמְסָרה ַלִּמָּלה ַמֲעֶרֶכת ְנִגיָנה,

ֶׁשּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ִאָּתּה הֹוָפַעת ֶזֶמר ֶנְחָמָדה.
ְוָכְך ַהְּמִסָּבה ָהְיָתה ְלֵארּוַע ֶׁשֵאין ֶאָחד

ֶׁשֹּלא ִקֵּנא ַּבִּמְׁשַּתְּתִפים ּבֹו.
יֹום ֻהֶּלֶדת ַלִּמָּלה, יֹום ַחג ְלָכל ּדֹוֵבר,

הֹוֶגה, סֹוֵפר.
ָהאֹוִתּיֹות ֵהִרימּו ֶאת ַהִּמָּלה

ַעל ִּכֵּסא ֶׁשל ָּכבֹוד ְוַהִּמָּלה ָנְגָעה
ַּבָּׁשַמִים ְּבָכל ַּפַעם ּוַפַעם.

ִהיא ָהְיָתה ְמֻאֶּׁשֶרת.
ֶזה ּיֹום ַהֻהֶּלֶדת ֲהִכי טֹוב ּוְמַהֶּנה ֶׁשָהָיה ִלי.

ֲאִני מֹוָדה ְלֻכְּלֶכם ַעל ֶׁשַאֶּתם ָּכאן ִאִּתי,



��

ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמָחִתי.
ָּכל ּכֹוֶתֶרת ֵהִאיָרה ִּבְפֵני ַהִּמָּלה

ֶאת ְּתרּוָמָתּה ֲעבּוָרּה.
ַהִּמְסָּפר ָמָצא ֶּדֶרְך ְלַסֵּכם ְּבַדְרּכֹו ַהִּמְסּתֹוִרית.

ַהִּסיָמִנים ָהיּו ְּברּוִרים,
ֶזהּו ֵארּוַע ֶׁשַחָּיִבים ְלַׁשְחֵזר אֹותֹו.

ֲהֵרי ַהֲהָנָאה ָהְיָתה ּכֹה ְּגדֹוָלה.
ְוָכְך יֹום ֶאָחד ְּבָמקֹום ְמֻיָחד,
ִמָּלה ַאַחת נֹוְלָדה ַוֲאִני ָּכאן

ְלַסֵּפר ֶאת ִסּפּוָרּה,
ֶׁשֵּתְדעּו,

ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות
ַהִּמָּלה ֶׁשָּלֶכם.
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בחורף חיי

ְּבֹחֶרף ַחַּיי, ְׁשִתיקֹות ִנְרָׁשמֹות ַעל ַהַּדף.
ַאָּתה ְמַטֵּיל ְּבַוַּדאי ַעל ַהחֹוף.

ַהִאם זֹו ֲעֵיפּות ַהֹחֶמר
ֶׁשַהֹּכל ְּבתֹוִכי ִמְתַּבְלֵּבל?

ְמַצָּפה ְלִמְכָּתב ִמְּמָך, ֶׁשִּנְגַאְלָּת
ִמן ַהֹחֶרף ַההּוא, ַהּפֹוֵׁשט ְּבגּוְפָך
ְמֻצָּנן ִמן ַהְּדָרִכים ָהֲאֻרּכֹות ִמַּדי

ְמֻסָּגל ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהֵּכִלים ְוִלְבֹרַח.
ַוֲעַדִין, ַהְּׁשִתיקֹות ֲחָזקֹות ֵמַהֹּכל

ְוַהֹחם הֹוֵלְך ּוִמְתָקֵרב ַוֲאִני ַמִּזיָעה
ָּבָאה ְוהֹוֶלֶכת ִמּתֹוְך ַעְצִמי.

ָרִאיִתי אֹוְתָך ַּבֲחלֹום ַמָּמִׁשי
ֹלא ָנַגְענּו ֶזה ָּבזֹו ַרק ִהַּבְטנּו

ְוַאָּתה ִחַּיְכָּת ָהמֹון.
ָרִציִתי לֹוַמר ְלָך ַמֶּׁשהּו, ֲאָבל

ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי ָאְמרּו ְׁשִתיָקה ָיָפה
ָלאֹוֲהִבים.

ַמה ֵיׁש ְּבָך ֶׁשּגֹוֵרם ִלי ְלִהְתַרֵּסק?
ַרק ַאָּתה ְּבַוַּדאי יֹוֵדַע.
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שירי חיזוק
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הודיה

ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ַהָּגדֹול ָּבַקע ְנִחיל
אֹור ִחֵּור ְוִסֵּלק ֶאת ָּכל ַהְּסֵפקֹות

ַהְּפָחִדים ְוֻחְלַׁשת ֶׁשִריֵרי ַהֵּלב
ַהָּפִנים ְוַהֶּבֶטן. ֹאֶׁשר ִּבְלִּתי ָצפּוי

ֵהֵחל ְלִהָּוֵצר ֵאי ָׁשם ַּבּתֹוָדָעה
ַהְּמֻעְמֶעֶמת ֶׁשל ַהּגּוף ֶהָעֵיף,

ִסֵּמן ִּבְנִגיעֹות ְקַטּנֹות ֶאת ִקּיּומֹו.
ַמְנִּגיָנה ֲאֻדָּמה ָזְרָמה ְלתֹוְך
ַהַהְרמֹוְנָיה ַהֲחָדָׁשה ּוָפְתָחה

ֶאת ָהָאְזַנִים ִלְׁשֹמַע
ַמה ַיִּגיד יֹום.

הּוא אֹוֵמר ֶׁשְּלָכל יֹום ֵיׁש ֶאת
ָהֶרֶגׁש ַהְּמֻיָחד ֶׁשּלֹו ּוְבָכל יֹום

ִהְזַּדְּמנּות ִמְתַּדֶּפֶקת ַעל ַהֶּדֶלת.
ַהִּמְרָקם ֶׁשּנֹוַצר ֶהֱעִצים ִנְפחֹו
ְוֶהְחִּדיר ִלְגָוָניו עֶֹמק ַמְרִהיב

ֶׁשָהָיה ֹּכה ַמְלכּוִתי
ָּבֶרַגע ַהֶּזה, ֶׁשִּקֵּבל ֶאת

ַהֵּׁשם: הֹוָדָיה.
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אמונה

.1
ַאְּת ִמְתּבֹוֶנֶנת ְּבַעְצֵמְך

ְוׁשֹוַמַעת ֶאת ַהִהְתּבֹוְננּות
ִּבְפִגיָׁשָתּה ֶאת קֹול ַמְחְׁשבֹוַתִיְך.

ַאְּת ְמַזָהה ֶאת ַעְצֵמְך, נֹוַגַעת,
ְוָחָׁשה ֶאת ַהִּנְבָּדל ִמֵּמְך ְוָהְלָאה ְּבִלּטּוַפִיְך.

ְוִלֵּבְך אֹוֵמר
ַהֲאִמיִני ְּבַעְצֵמְך ּוִמּתֹוֵכְך ִּתְּתִני.
ַהֲאִמיִני ַּבּטֹוב ּוִמֻּדְבׁשֹו ִיֵּתן ָלְך.

ַהֲאִמיִני ִמּתֹוְך מּוָדעּות ַלֵּמַמד ָהֱאנֹוִׁשי.
ַהְרִּגיִשי ִּכי ֵאיֵנְך ְלַבד ְוהּוא ֶׁשָּלְך, ִאָּתְך.

ַאְּת ַמְׁשִליָמה, ְׁשֵלָמה ּוֻמְׁשֶלֶמת.
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.2
ָהֱאמּוָנה ֶּבָעָבר ֶׁשּמֹוִביל אֹוִתי ָקִדיָמה

ְּבַעְצִמי ַעל ִמי ֶׁשֲאִני ְוֹלא ֲאִני
ַהָּסֵפק מֹוִפיַע ְּבַתְמרּור ֲעֹצר

אֹוֵחז ְּבֹכַח ְמַקֵּבַע ַלֻּמָּכר.
ִלְפרֹץ ְּגבּולֹות ֶאל ַהֶּנֱעָלם ֶׁשִּבי

ֵעת ְלַהְמִציא ַהְמָצאֹות
ֵעת ְלַהֲאִמין ִּבְקָסִמים

ְּבִעּבּוד ֹּכחֹות ִנְסָּתִרים
ִמַּמֲעַמִּקים

ַּדְוָקא ְּביֹום ָחׁשּוְך ְוסֹוֵער.
ָהֱאמּוָנה ַלֲעֹבר ֶאת ָהָהר ַהֶּזה

ְּבַהְצָלָחה ְיֵתָרה ַלֲעֹבר אֹותֹו ִמָּסִביב
ֹלא ָלַגַעת ַּבִּפְסָּגה

ָׁשם ָהֲאִויר ָּדִליל, ָקֶׁשה ִלְנֹׁשם
ֶאת ַהְּפִריָחה ַהְּמתּוָקה ֶאל ָהֵראֹות.

ַהַּמְחָׁשָבה ִהיא ַמְחסֹום ָלֶרֶגׁש
ָהֶרֶגׁש ֶׁשל ֲאִני ִּבְתנּוָעה

ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַעד ַהּסֹוף
ַעד ַהּסֹוף ֶׁשל ַהֲחלֹום.
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התעוזה

.1
ָהֵעִּזי ִלְבֹרא ָלְך עֹוָלם ִמֶּׁשָּלְך ֶׁשְּמַדֵּבר ּוְמַסֵּפר ַרק אֹוָתְך ֵּבין 
ַהִּמְדָּבר ַלָּׁשַמִים נּוִעי ְּברַֹגע ַעד ֶׁשִּיַּתּמּו ָּכל ַהְּכֵאִבים. ָהֵעִּזי 
ְלַהְמִציא ֶאת ַעְצֵמְך ֵמָחָדׁש ְּבַאֲהָבה ֲאִמִּתית ַלַחִּיים. ִמְצִאי 

ַמְׁשָמעּות ַּבְּפָרִטים ַהְּקַטִּנים. ַהּכֹל ָּתלּוי ָּבְך, ְּבִלֵּבְך. ַהְקִׁשיִבי 
ַלּקֹול ַהְּפִניִמי ְּבתֹוֵכְך, ָהֵעִּזי. ּתֹוְך ְּכֵדי ֲעִׂשָּיה ִמְצִאי ֶאת ַהֶּדֶרְך 

ֶׁשָּלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ַהְּדָבִרים ִמְתַחְּבִרים ֶאל ַמהּות ַאַחת 
ְׁשֵלָמה. ַאְּת ַהְּיִחיָדה ֶׁשּיֹוַדַעת ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ָלֵכן

.2
ְּבִאם ֵיׁש ְּבתֹוְכָך ָּדָבר ָהרֹוֶצה ִלְפֹרץ ַהחּוָצה! ַהָּדָבר ַהּטֹוב ַהֶּזה 
ֶׁשרֹוֶצה ִלְהיֹות ָחְפִׁשי ּוְמֻׁשְחָרר, הּוא ֲחלֹום ַהָּמצּוי ְּבָך. ָעֶליָך 

ִלְמֹצא ֶאת ַהְּתעּוָזה ְוָלֵתת לֹו ָלעּוף ְּכִצּפֹור. ָעֶליָך ָלחּוׁש אֹותֹו 
ִּבְפִנים ּוְלָהִבין ֶׁשהּוא, ַאָּתה, ָּכמֹוָך, ֵחֶלק ָחׁשּוב ְוִנְכָּבד ְּבָך. ָאז 
ַאל ַּתְחֹסם אֹותֹו ִמָּלֵצאת, ַאל ִּתֵּתן ַלִּכָּׁשרֹון ְוַלֹּיִפי ַהֶּזה ֶׁשְּבָך 

ְלֵהָעֵצר ְּבִקיר ָּגדֹול ֶׁשל ְּפָחִדים ְוִזְכרֹונֹות. ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשָּמצּוי 
ְּבָך, ִיַּקח אֹוְתָך ַמְעָלה ַמְעָלה ֶאל ַהֶּמְרָחב ָהֵאיְנסֹוִפי ַהֶּזה ֶׁשהּוא 

ַאָּתה ְוִיֵּתן ְלָך ְלַהִּביט ַעל ָּכל ָּדָבר ְּבצּוָרה ְׁשֵלָמה, ָּבֵעיַנִים 
ַהֲחָכמֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָך, ְּבִׁשּקּול ַּדְעְּתָך. ִאם ַּתְקִׁשיב ַלּקֹול ַהֶּזה 

ִּבְפִנים, הּוא ָלַעד ִיָּׁשֵאר ָׁשם ְוֵיֵלְך ְוִיְצַעק ַיַחד ִאְּתָך.

ַהְּתעּוָזה ִּתֵּתן ְלָך ֶאת ַהַּׁשְלָוה. ַהַּׁשְלָוה אֹוָתּה ַאָּתה ְמַחֵּפׂש. ִהיא 
ִּתְגֹרם ְלָך ֵלָהנֹות ִמַּמה ֶׁשֵּיׁש ְלָך ְוזֹו ַהְּׁשִאיָפה ַהְּפִניִמית ַהְּכמּוָסה 

ְּביֹוֵתר ְוֹלא ַרק ֶׁשְּלָך. ְלָך ָהָעְצָמה ַלֲעׂשֹות ֹזאת, ְוָלֵכן ַּדע ֶאת 
ָעְצָמְתָך.
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האושר

ֲהָבָנה ֶׁשל ֶרַגע
ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ְּבַיַחד

ִׂשְמָחה ִמְתָּפֶרֶצת ְלֶפַתע
ִחּבּוק

ַרַעד ֶׁשל ֶרֶגׁש ָעצּור
ֲחָוָיה ֶׁשל ָּכאן ְוַעְכָׁשו

ַטַעם ֶׁשל עֹוד
ִּדּבּור ְמכֹוֵנן

ָׂשָפה ְמַעֶּנֶגת
ַמָּגע ִמְתַלֵהט
ְזִריָמה ֶׁשַּבֵּלב

ֲחלֹום ִמְתַּגֵּׁשם
ַּדף ָחָדׁש

ַאֲהָבה.
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שיר לא אחרון

ַהּכֹוַבע ָהָאֹדם ַעל ֹראָׁשּה ָהַאְדמֹוִני
ִנְרָאה ְּכמֹו ָקִריָקטּוָרה ֶׁשל ָאְפָנה

ָאַמְרִּתי ָלּה ַּתְחִליִפי ּכֹוַבע ְּכָבר
ְוִהיא ָעְנָתה ְּבכֶֹבד ֹראׁש:

ִלי ֻמָּתר ַהֹּכל ַהּיֹום
ִּכי ִהַּגְעִּתי ֶאל ַהִּׁשיר ָהַאֲחרֹון.

ָׁשַאְלִּתי ַמהּו ַהִּׁשיר ָהַאֲחרֹון
ְוִהיא ָאְמָרה ֶׁשהּוא ַהחֹוָתם ַעל ִלָּבּה

ַהְּמַנֵּבא ְׁשִתיָקה.
ִהַּבְטִּתי ְּבֵעיֶניָה ַהָּיפֹות ֶׁשָאְמרּו

ֻחְלָׁשה ּוְמבּוָכה.
ַאְדמּוִמּיּות ַעל ְלָחֶייָה ְּכֹרְך ֶׁשל ׁשֹוַׁשָּנה.

ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה
ַהִּׁשיר ָהַאֲחרֹון

ָּתִמיד ֵיׁש עֹוד ַמֶּׁשהּו ִמְסַּתֵּתר
ִמְתַמֵּׁשְך ֵמֵעֶבר ַלִּנְרֶאה ְוַלִּנְׁשָמע

ָאז ְקִחי ָלְך ִׁשיר ֹלא ַאֲחרֹון
ּוְבַבָּקָׁשה,

ַהְחִליִפי ְלִמְטַּפַחת ְיֻרָּקה.
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שירים שקטים

ִׁשיִרים ְׁשֵקִטים ְמִאיִרים ִסְמָטה ֲחׁשּוָכה ְּבתֹוִכי
ְּבִדְגּדּוג ָעֹנג

עֹוְטִפים ְרָגׁשֹות ֻמְדָחִקים
ּוְבַרּכּות, ְּבִדּיּוק ַּבְּזַמן

ְמַׁשְחְרִרים אֹוָתם ִמִּלִּבי.

ִׁשיִרים ְׁשֵקִטים ָלַאֲהָבה ֶׁשָּלנּו ַהּנֹוָׁשָנה.
ֲאִני ַמֲאִזיָנה ָלּה ְּבֶעְרָּגה ִמְתַמֶּסֶרת

ּוְמַצָּפה ל־PLAY ֶׁשְּלָך.

ָאַסְפִּתי אֹוָתם ִמן ַהְּדָרִכים ָהֲאבּודֹות
ְוַעְכָׁשו ֵהם ֻמָּגִׁשים ְלָך ַּבֲאִריָזה ֲחָדָׁשה

ְּבִתְקָוה ֶׁשֹּתאַהב
אֹוָתם. אֹוִתי.

ִׁשיִרים ְׁשֵקִטים
ַלּמּוִזיָקה ַהְּפִניִמית

ַלָּתו ַהְּמֻזָּכְך.

ְשְשְשְשְש.....
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