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 קח את השיר הזה והעתק אותו 

 

שיר הזה והעתק אותו בכתב ידך על דף אחר. ושים מילים היוצאות קח את ה

מלבך בין המילים שהעתיקו ידיך. ושים עינייך בחיבורים שעושות המילים 

שהוציאו ידיך ובחיסורים שעושים סימני הפיסוק, הרווחים והשורות הנשברות 

ה רחובבתוך חייך. קח את השיר הזה והעתק אותו אלף פעמים וחלק לאנשים בִ 

הראשי של העיר. ואמור להם אני כתבתי את השיר הזה את השיר הזה אני 

כתבתי זה השיר אני כתבתי זה אני כתבתי זה כתבתי זה. קח את השיר הזה 

ה את והכנס במעטפה ושלח לבחירת לבך וצרף לה מכתב קצר. ולפני שתשלח שנ  

ל וגשר הסדק ר הד. והמתק המר והעש  כותרתו וקבע בסוף טוריו חרוזים מחרוזיָך

ה את המת וחרוז את האמת. שירים רבים יכול אדם שנפער והקל המסורבל והחי  

-כי אף לקחת ולעשותם שלו. קח דווקא את השיר הזה ועשה דווקא אותו שלָך

מה המושך את הלב לעשותו שלך גם אין בו רכושנות זאת -פי שאין בו דבר-על

זכות להתערב בו ולבקש בו  שאומר אדם שירו הוא רכושו הוא רק שלו ולך אין

אלא דווקא זה השיר מבקש ממך להתערב בתוכו למחוק ולהוסיף והוא נמסר לך 

חינם וחופשי מוכן להשתנות תחת ידיך. קח את השיר הזה ועשה אותו שירה שלך 

וחתום עליו שמך ומחק שם קודמך אך זכור אותו וזכור כי כל מילה היא שירה 

רבים ולא יחיד. וגם את שירך ייקח אחר אחריך היא נולדת שירה והשירה שירת 

המשוררים קחו את השיר הזה והעתיקוהו על דף -ויעשהו שלו ויצווה אחריו לבני

 אחר ועשוהו שלכם בכתב ידכם. 
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 ר )להלוי, במילותיו(טוב לכתי אח  

 

ר  ְכִתי ַאח  ְמ טֹוב ל  ֵזר ה  ח ֵאין ְלָלְקטוֹ פ   ְבֹדל 

ל חּוטוֹ סֹ א  ֹלא י   ִזים ִאישרּוֵרי ח  בְ ין ִש י בֵ ִת בְ ִש וְ   ף א 

ְחיוֹ חָ לְ ָד עֹות בְ ְמ ִכי ִד  ֵלי ל   ְבתֹוְך ִלִבי נ ְחְרטּו יו ע 

ֵלִוי  ע ה  מ  ָבל ד  י ְבִרְדָתם נ ְחָפִזים א   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ְדָמע 

י ְבִרְדָתם נ ְחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְוד   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ה 

ְנִתיה כֹ  מ  א  ְפִריָדה  ה   ֹוטוֹ ן ָידֹו ְבשֵעת ָנָטה ְזמ  ל 

ְנִתי מ  א  ד ֹלא ה  ִני ֵיין ְש ֵעת ִה  ע  טּוק  ְשכֹולֹות ִשָניו ָשח   א 

 ֵעטוֹ בְ ִפיו ּוָחְכָמה ָמְצָאה ֵקן בְ ה   ֵעת ָרִאיִתי ִכי

ק ָעטּו ד  ֵלי ִשְכמֹו ְמִעיל צ   .ֵעת ַאְרֵיה ּוְצִבי ע 

י ְבִרְדָתם נ ְחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְוד   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ה 

ְך ִים ִלי ְוָאְזנ ִים א  ק  ֵעינ   וֹ ּטְמע  ֵהן ִגלּו ִלי ר 

ְבִתי כְ  ִגלּוש  כְ ּו י ְוָכת  ִני ְבֵעינ   ִריתּותֹו ְוִגּטוֹ ִנְמַאס ְזמ 

נ ְחנּו ְשָבִטים נֹוְדִדים ְוהּוא מֹוֵלְך ְבִשְבטוֹ   א 

ְחנּו ִמָדֵתנּו נ  א  ְלכֹו ו   ָמצֹוא ְוָחטֹוא. הּוא מֹוֵצא ְואֹוֵחז ְבמ 

י ְבִרְדָת  ע  ם נ ְחָפִזיםְדָמע  מ  ֵלִוי ְוד   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ה 

ֵליְמָצאִתיו  ָתה ֹלא ַאְסִכין ְלָשְמטוֹ  ע   ְדָרִכים ּוֵמע 

ע ש   ְדו  ִת עְ ג  נְ נִ ְבָכל נ ג   י הּוא ֵמִבין ְכָללֹו ּוְפָרטוֹ יִת וֵ ְד נִ ה ש  י ּומ 

ן ִכי ִאם ל   ְזמ  ם ב  ס  טוֹ ֵאין ֵאש ָבעֹוָלם ְוֵאין ק   ה 

ק ּוִמְשָפט ִכי ִאם  ד   ְפטֹו.שָ בְ ֵאין ְתשּוָבה ְוֵאין צ 

י ְבִרְדָתם נ ְחָפִזים ע  ְדָמע  מ  ֵלִוי ְוד   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ה 

 טוֹ ּוּׁששּוב ֵאֵלינּו ִמ ֵדי יָ נ ְמִתין ע  

תע    ֹוטוֹ ְמש ֵדי ָיִשיב ֵאֵלינּו ֹכח  ְמִזּמֹוָתיו ּוְתנּופ 

ְכֵת  ר ַאנּו טֹוב ל  ְמ ח  ֵזר ה  ח ֵאין ְלָלְקטוֹ פ   ְבֹדל 

ל חּוטֹו. ֹסף א  רּוִזים ִאיש ֹלא י א   ְוִשְבֵתנּו ֵבין ִשְבֵרי ח 

ְחָפִזים נּויְדָמעֵ  ע  ְבִרְדָתם נ  מ  ֵלִוי ְוד   יֹוֵרד ְלִאּטֹו.ה 

 

 



פ  א  ומות ב  חל  ָיהנ  ס 

 ר זכרונו לברכההוקדש באהבה רבה לסבי יצחק במ 

 

  ,וֹ יְר ל אֵד נְ א, הסמוכה לכפר ק  ראח  בֵ זרתי לעירו של סבי, ח

 יכר המרכזית התקשרתי אליו. קו טלפון ארוךמן הכו

 יצר את מרחק געגועיו של יהודה הלוי, וסבא יכול היה לשמועק

 אתע ת קול עירנו שבסוף המערב, אני יכולתי לשמוא

 י שבקצה המזרח. דמיונו זכר את בחאר כעיר נמללב תמּולה

 טנה, חוף אוניות תרשיש שירדו מגדולתן, ואני מצאתי את העירק

 הרים משבעת צדדיה, ולא סיפרתי לו שהוא יכול היה להיוולד שם, וקפתמ

 אותמגם למצוא את מותו, בין פני הזקנים שלא השתנות ב  ו

 רץ,אם מגרשנו. כשחזרתי ל  ודאז הגירוש, ובדמם התערבב דמנו מש

 אותי השארית ימיו, יכולתי לספר לו שנערה ספרדיה כמעט אהב לא

 עביר שם חיים שלמים. "ושם משפחתהעיר שלנו, ושגם אני יכולתי להב

 ".וֹ נאר  אח  יה בֵ ה

 

 כך, אוטובוס שוב האריך בי געגועים בנסיעה בתוך נופים-חרא

 . עוד פרידה קשהידליליים גשומים שהפרידו את בחאר ממדרג

 התרככות בקצוות, כשמגע ידיה סומך את ההנאה אל הכאב. םע

 ומקבל האורחים בבחאר,באולם הכניסה של מלוני, ביתי הזמני , כן-פניל

 נשי ונשותיהם המודאגות, כתבתי לה מיליםה רֹוס בלבושםֵר ן טוֹ יב

 רונות. בדרך מן המלון לתחנת האוטובוסים המרכזית, אתר תיירותחא

 ע בקצה כל עיר, ראיתי איך היו כל הציפורים מעלינוקבו

 ניסיתי לאחוז אוויר, ואותה מתרחקת.ויות ב  לת

 בלוחות הפלדה הכבדים של שפתיה,מושכות שערה האילם, וב

 ולנו מדברים שפות זרות.: כצולות, ויכולתי ללחושמהיו עוגנים המושכים ל  ש

 

 י חייםורחיבוק אחרון היא תמיד מתרככת, יודעת שיש סיפב

 איש אין אומץ לכתוב. ובמושב האחרון של האוטובוסלש

 יליתי את כיוון הגרביטציה של הדמעות בין מילותיה הכתובות.ג

 כולתי לומר לה: בשעה ענייה זו מילותיי הן כפות ידייםי

 קוחות לנדבות, ועיניים קוראות הן קהל רחוב אדישפ

 ,תִליוֹ ינְ פ  ְס ל נפשות קמוצות. יכולתי לומר: סבי נולד בְ ש

 סבא, בשפה שאיש לא ישמע,-לב ברלין, ומת בכפרב

 שתיהן תמיד יהיו רחוקות מבחאר כמרחק כל הגעגועים,ו

 שבה כף רגלו מעולם לא דרכה.אר בח

 

 



ָשָנה ֲחָדָשה יר ל    שִׁ

 

ל ִאישֹוןָרָעב ל  הָ י "כִ     ְפִריד ֵמע   / ָעִני ָכל ֵשָנה י 

ִניח  לֹו ִלישֹוןה  ם ג      ָעִשיר ֵאינ נּו מ   ", רבי יהודה הלויָשָבע ל 

 

ְּמָקֵרר ל ה  ִּמיִלים א  ֵלב ִמן ה  ת ה  ִגיר  ָּׁשָנה ָבָאה ה   ה 

ָפִנים  ְסֵתר ה  ְגִביָנה ְוה  ע טּות ה  ִּמְטָבח. ִהְתמ  רֹונֹות ה  א   ו 

לֹות יֹוֵתר, ש   ְיָלִדים ק  ת ֵקבֹות ה  ׂשּו א  ְיָרקֹות ע   ל ָהעֹופֹות ְוה 

פֹות, ְונ ְחל ש ֹכָחן ְבקּוְבָלנֹות ּוְצָעקֹות. ְבגּוף ִאְשִתי  ח  ט ְמר   ִכְמע 

ָקָשה, ּומֹוְכֵרי  בֹוָדה ה  ן ָהע  ְחְסָכה ֵמה  נ  ִים ְכש  ֵּמע  ְּמחּו ְמִחילֹות ה   ׂש 

ל ָפָלאפ   ֵבְרכּו אֹוִתי ָבְרחֹוב ְלָשלֹום ִמְבִלי ְלָעֵרב ִביִדידּוֵתנּו ה 

י ל ִפּטּור  ְּמנ ֵהל ע  הֹוִדיע  ִלי ה  ְלָכִלִיים. ְכש  ִסים כ  ר   ִאיְנט 

ְרֵעִבים", ְוִחֵיְך ִבְׂשִביעּות ָרצֹון.  ת ְכש  ב   ִהְזִכיר: "ִשיָרה ִנְכת 

ְצִמ  ְבִתי ְלע  ִני ִחּׁש  א  ל ִמיִלים, ו  ִגיָרה ְפִניִמית ש   י: ִשיָרה ִהיא ה 

ְלִתי מֹוֵכר ִשיִרים  ְצמֹו. ְוִהְתח  ְרֵחק ֵמע  ֵלב ה  ל ה  ֻרָכה ש  ִליָכה א   ִהיא ה 

ִפים ִמיֹוָמִני לְ  ְּמִחיִרים, תֹוֵלש ד  ְרִבים ב  ּמ  ֵבִרים ְול   ח 

ִניח  ְפר י  ְלָקם בין ָכל ִמי ש  ףְכֵדי ְלח  ִדי -ּוָטה ְבכ   י 

ל ִעיר.  ְפשּוָטה ִבְרחֹוָבּה ש   ה 

ְמָשלֹות ּוִמְׂשְרֵדי ָהאֹוָצר  ּמ  ד ה  ל צֹום ְכנ ג  י ִהְכִריזֹו ע   ְיָלד 

ְחִליָטה  ם, ִאְשִתי ה  ל הֹוֵריה  ֵּׁשָנה ש  ר ה  ד  ל ת ח   מּול ד 

ל ִלְפֵני  ְשמ  ח  ִים ְוה  ּמ  פֹון, ה  ל  ּט  ת ה  ה ֵכן ָהִעיִרָיה, ְלנ ֵתק א  ׂש  ע  ת   ש 

יָה ָלדּור ְבִגיָנּה ִצבּוִרית. ר  ְכִתי ַאח  ִני ָהל  א   ו 

י בלי שיבואו במקומם חדשים ת ָכל ִשיר  ְרִתי א  ָּמכ  ֵרי ש   ַאח 

ְבִתי  ּׁש  ָצִבי, ְורק ח  ְשִלים ַאט ַאט ִעם מ  ְלִתי מ   ִהְתח 

רֹון, ִש  ְכֹתב ִהְרהּור ַאח  י א  ָדָשה שאפרסם אּול   יר ְלָשָנה ח 

ִּמיִלים תמורת תשלום ב   ְסרֹון ה  ל ח  ָּמה ִמיִלים ע   עיתון, ּובֹו כ 

ְיָלה ב   נֹוָתר ָכל ל  ם ה  ל ח  ל ה  ע ש  פ  ּׁש  ל ה  ְך ּמ  ְוע  ִפיֹות, ָבֵצק ר   א 

פְ  ִּמד  ֵלב ה  ְהֵפכֹות ה  ת מ  ִּמים ְוִלְדחֹות א  י  ת ֹקִשי ה  ֵכְך א   קֹות ְלר 

ֵחִרים. ִּמים ָהא  י  ד ל   ע 

 



 לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח

 שני שירי שילוב לרבי יהודה הלוי

 

 ר(זו  נוסח א' )מעין שיר א  

 לילותעת חדרים יצמצמו ימותיהם לְ 

 ות יעמיקו מחילותתוך בורובורות בְ 

 :תפילותעמודי עשן יאירו רמז לִ 

 ים ל אביהםגזרי הלבבות הומים כ   

 .צאן ל אביהםגצי הלהבות דומים כ   

 גבר ְלעלילותתבל אינה עומדת כ  

 ואדמתה גוזרת מים וחורצת מסילות

 מה עונים הזמן והגורל בשאלות:עִ 

 ָיֹחן עליהםאולי נכמרו נחומיו וְ  

 ו וירון עליהם.שמא נסכרו מנוחי 

 סגולת הקיים זורה חסד בקללות

 ֵסר באלף פעולותמברכת את הח  

 והם רואים עכשיו שיניו הזוללות:

 אריה בחרדת אימיו רודף אחריהם 

 ת שמיו שואף אחריהם.כוכב בחשכ   

 

 נוסח ב'

 והם רואים עכשיו שיניו הזוללות, כאריה

 בחרדת אימיו רודף אחריהם, ככוכב

 אף רגליהם. עת חדריםת שמיו שובחשכ  

 לילות, עת בורותיצמצמו ימותיהם לְ 

 בתוך בורות יבקיעו מחילות, אז

 עמודי עשן יאירו לפניהם רמז ִלתפילות.

 

 , גנזי עשן ים ל אביהםגזרי לבותיהם הומים עכשיו כ  

 כוכבים במסילותיהם. והםמים בתוכם כ  ואות סּו

 אםקין, לם אם ינודו כְ חרדים לכובד עֻ 

 פאות עולם מאין עד אין, אםּו ֹמדיָ 

פּו את כולם מכיתומים יְ   עין.ומ לבצ 

 

 ואדמתם גוזרת מים וחורצת עלילות, קוראת 

 לענותגלות, תבל לצאת מן הנסתר אל הנִ ל  

 עם הזמן והגורל בשאלות. אולי נכמרו נחומיו 

 , אולי נסכרו מנוחיו ועוד ירון ָיֹחן עליהםעד  ְ

 ליון, ויהי כִ  רחוקאליהם. ואיך תעמוד בְ 

 דיון, ואין פִ  איך יהיו למשל וִלשחוק

 איך יבוא ִקצם בלי חוק

 רחוק.ותעמוד בְ 

 



 עבדים בתוך חורבות מקדשיוהם שפלו ל  

 והם ישנים תחת כנפי מעיליהם, הם,אלילי

 והרחיק דר מרומים את רחמיו מעל אוהליהם, 

  ָך.ה, עד יתפארו ועינינו למעונ  כָ לֵ נֵ  יָךל  עד יאמרו אֵ 

 כי מתעמרת בהם סגולת הקיים וזורה 

 ערב ובוקרֵסר חסד קל בקללות, מברכת את הח  

 , עד יקומו בהמון מחניהם,באלף פעולות

 עד יעבירו מעליהם ממשלות זדוניהם, 

 משכנעת את עצמה כי עוד יבעירו אש במוקדיהם.

 

ב ְבִציֹוןונפשי נמשלת כחֹ   , נושאת אל השללר 

 עפעף עומדתי אביון, עצלה מנשוא עינֵ 

 .ואין חזיון

 

 

 

 

 



 )א( ליהודה הלוי, במילותיו

 

 א.

לֹות ְכמֹו ָיֵרח  ִת ל ַא ָלה ִאָשה ע   ְשא 

לֹות ְכמוֹ שָ א ֹל ָלה ִעָמְך ע  שש   א   מ 

ס ֹפֵרח  בֵ יא ִה  ד  ן ְכה  ֵצי ֵעד   ין ע 

 ואתה ככוכב נידח וככסיל זורח

 

 ב.

 ְרָנָנהתעלה ִמְלשֹון ִאֵלם האזיני איך 

 וראי איך אל עין עיוור תיכנס תמונה

 ואת עדיין עומדת כחרב בנדנה

 את שומעת הכל ואת לא עונה

 

 ג.

סֹוִני יבוא תָ יֹום בְ   להתארח  תוך ביתי נּוִדי א 

 ובלבי יגוני יהיה את שמחותיו שוכח

 יזכור כי לא הותרת אחריך ריח

 סולח ועל געגועיו לא יהי

 

 .ד

ְדֵרי החדריםלָ י ד    ְך ְשֹכן ח 

 י הנהדריםצאי וראי שיר  

 ששון מוסכיםי ב  את כל דמע  

 חיוכיםי מוזגים ב  את כל עצב  

 

 .ה

קּוהלבָ ְבֵני ַא  ְךיִ ֵמימָ  בֹות ָשח 

 וחצי הבבות עוררו שיריך

 אין לי כי אם עמוד בשעריך

 אחכה עד אשתחווה לפני אחרון מאהביך

 

 .ו

ָרבּוָאְך ֵקֵרב ִמְזָרח ָר יֹום בְ בְ ל אֵ  ע   מ 

 אסף אל טבורך הנחושת והזהב

 יהי חושך ציווה על שער ראשך

 ויהי אור אמר למצחך ולצווארך 

 

 .ז

 ואם אומר כי אני הים והמון גליו

 כי לבי אוקיינוס עולה על גדותיו

 איים ולסוף הסתיוכי חדריו צמאים ל  



 י אינו יודע את סך מיליוכי שיִר 

 

 .ח

 רה מה לך בין עילגיםשפה ברו

 י אליליםמים חיים מה לכם בין מקדשֵ 

 יונת רחוקים מה לך בין נשרים

 איילת חן מה לך בין זאבים

 



 ליהודה הלוי, במילותיו )ב( 

 

 א.

ֵתי ֵתבֵ כי כן ע   א   ָהָרהכעת נְ  לל ָכל פ 

ָנָנהצ  ר אוֹ   ח ְוֵאין ָעָליו ע 

ל ס אם יִ   ְסערהלבב כל בִ הלילה ְתע 

 חמה תחזיר אור לבנה מחראזי 

 

 ב.

 ובין הדסיה עופרים עמדו ָךלְ היא מּו

 ומתוך ענפיה ציפורי דרור נולדו

 פרחו כל רעיונותיבך למובזמן 

 ירדוין עליו ד  עֵ -בשתיקות שמח פיָךי

 

 ג.

 הרסיסיםא בֵ ָעב הָ ראו לְ ִק 

 מלא הגפן ויניבו העסיסים

 ראש לטף כסות השביסיםי עלֵ 

 י העילוסיםת קרב שיֵר וֹ בי לִ ואלֵ 

 

 ד.

ִיְך יום פגשתיך ִמ   ְנָחִשים ביְגעּו פָ ְלָחי 

 למחרת קמו עלי שני שדייך כרמחים

 יםמחשכִ שוכן ב   ְךלב ארי ל

 י קרב נסיםכשל עופר אלֵ  ועפעפייְך

 

 ה.

ָד לְ   ס רימוניםֵד ְר ים / חופתו נפתחת כפ  נִ חתן חתונתו זמן ע 

 יםנִ גוֹ יְ פירוד ול  ים / מזכירים סוף ל  נִ פּורימוניו לו לבדו צְ 

 חברים מריבה עם חתנים / וחופה היא זמן אובדניםול  

 יגונים נקמה ב  ם כוסות לִ יין פירוד החבר מקוננים / ומשיקיב  

 

 ו.

 עיניי צביית חן פצעו בלבך פצעים נאמנים

 רבי אלי הרשפיםואתה לוחש לה בואי וק  

 כפנינים כרביבים והם בעינייָך והם בעינייָך

 רי אשר מפיק הרופא מן הפתנים.והם כצ  

 

 ז.

 עם שתי עיניך איך אחיה ואותי הן מלטפות וגוזרות 

 ולי הם פיתיון ואסון ובין שני שדייך איך אלין

 יום אחד אני נופל תחת מילותייך המרות



 ששוןנשיקותייך טובע בְ בויום שני אני קם ו

 

 ח.

 עינייםיונה על אפיקי מים / תאווה היא ל  

 שיריםאיילה על צוקי הרים / מבטה רך כ  

 לה כשמחת רביביםגפן מעל מפגש אוהבים / צִ 

 כבדיםקלים התאנה בין שפתיי ידידים / תהפוך לְ 

 

 

 



יםס     ו ד עּוברִׁ

 ביאור לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר רביעי )כ"ה(, 

 ולספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום

 

   כל לידה בריאה מחודשת

עולם  ְבקדמוניות ה 

 פני תהום-וראשיתה חושך על

   פני מים-ורוח מרחפת על

  ותוהו ובוהו בין ארץ ְלשמים.

  דיל בין מים למיםואז נמצא מב

 החוקק חוצב תוהו ובוהו ורפש וטיט

 ועושה ממש את שאינו ממש

 עמודים גדולים מאוויר שאינו נתפס מקיםו

 מציבם כמעין חומה 

 מסוכך עליהם כסוכה

 עפר.שוב יוצק עליהם מים עד שהם נעשים ו

 

בטנים   והעוברים סוד בריאתם ב 

 שהם נקבה

 בות.כולם ֵנֵקבות עשויות ִנְקבות ִנְק 

 ּוְבחודש שני או שלישי

  גלגל חוזר עובר בהן

 לש בהן מותחן ומהפכן

 ומשנה בריות ובריאות

 ומעצבן.

 כי כן נודע שכל איברי הזכר הם הם איברי הנקבה

 רק מהופכים הם לצד חוץ

 זכר ונקבה אותם איברים הם

 רק אצל זאת מהופכים הם לצד פנים

 ואצל זה מהופכים הם לצד חוץ.

  חה ושקיעהכמו גם זרי

 אשר אינן כניסה ויציאה

 כי כלפי הגלגל עצמו אחת הן

 ורק כלפי יושבי ארץ מהופכות הן.

 

 והלידה והבריאה ְבדיבור

 ּוְבהבדלה ּוִבנתינת שם.

 צאי וחשבי, צא וחשוב: מה שאין הפה

אוזן  יכול לדבר, ומה שאין ב 

 יכולת לשמוע, אין לגוף ְבגוף

  יכולת לברוא.

 

 



 )להלוי, במילותיו(  כי אעבור על תל

 

ֵלי ד ל ֵתל ָאה  ֹבר ע  ע  ה ִש ִכי א  ְבכ  ָמֵרר ְוא   ֵרָפִתימֹוָתיו ּוְׂש ְמ ֹוד / א 

ן ְבתֹוְך ִגְזֵרי ְלָבִבי ְמִסלז  עָ   ִסָלִתימֹות ֵביתֹו ְמ ְמ ֹוָתיו / ּוֵבין ִש ב ְוָנת 

ץ ְבִדְמָעִתי / ו  ְר מ  ד ּומֵ י עוֹ נִ א  ו   ר  יֵ ה ְפֵני א   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ר יִ  ה ְלָך קּוע  צְ ִקירֹות ִלִבי ְבמ   י ֹפה ִאם ֹלא ְקבּוָרִתיה לִ / ּומ   ִמיֹפה ּו מ 

 ִתייו ָאתּור ְמנּוחָ בָ גָ ין ְר בֵ י / ּוִמ ְח ל   רוֹ פָ ד ע  וֹ ד דדוֹ ֹום נְ ִמי

ץ ְבִדְמָעִתי /  ר  ה ְפֵני א  ְרו  ִני עֹוֵמד ּומ  א  יֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ש   ה ְמקֹום ִחבּוק א  ְרא  ִביד / ְושָ ֵאֵלך ְוא  א  ְמצָ ר ה  י א  ֵבָדִתים אּול   א א 

י ח   מוֹ ק ְש ע  צְ ֹום א  ב  ָשא ה / ּמָ ל  ב ָלעֹוְרִבים א  ר   ִתייָ כִ בְ ּוְלֵעת ע 

ץ ְבִדְמָעִתי /  ר  ה ְפֵני א  ְרו  ִני עֹוֵמד ּומ  א  יֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ָבה ִלי ְלָדת בִ  ְנדִדין ַאה  ָבל ה  הּוִבי / א   תֹוָרִתיכְ  ינוֹ ד אֵ וֹ ְרצֹות א 

מּו / אּו ָליו י ה  ָוָיִתית  ִהְש בְ י ּוה בִ צ  ְר י יִ ל  ִקירֹות ְלָבִבי ְלִקירֹות ָאה   ח 

ץ ְבִדְמָעִתי /  ר  ה ְפֵני א  ְרו  ִני עֹוֵמד ּומ  א  יֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

 ַאְנָחִתי ְךר  ז ֵת י ָאל  / אּו יתוֹ בֵ ים לְ נִ בֵ לְ י כִ ִד בֵ כְ ּוְלָבִבי ל ּטֹ יִ י וְ ֵננִ ִמי ִיְת 

הּוְבָך ִש ְולָ  ע א  ֵיד  ע ְוהּוא שאֹוְמִרים ה  נ ה ֹלא ֵיד  ע   ִתיזָ חֻ א  ן ב  כֵ וֹ ְבְרָך / א 

ץ ְבִדְמָעִתי /  ר  ה ְפֵני א  ְרו  ִני עֹוֵמד ּומ  א  יֵ ו   ה ִדְמָעִתיְוהּוא ֹלא שֹוֵאל א 

ֵלי דִמי ִיֵת  ל ֵתל ָאה  ל ע   יִת בְ צ  ע  מ  ת ֵביתֹו ּומוֹ ְמ ה ִש י  ח  י / יְ ֹוִד ן ט 

ה עִ  ְבכ   יִת בָ ה  ַא יעוֹ ִד אוֹ וְ  ֵרָפִתיה ְׂש ב  כ  ד א  י / ע  בִ ת לִ עוֹ ְמ ל ִד ּט  ם ה  א 

ץ ְבִדְמָעִתי /  ר  ה ְפֵני א  ֹמד ְוַאְרו  ע  יֵ ַאְש יִ ְוהּוא ֹלא א   ה ִדְמָעִתיל א 

 



ל מחולל-הואל  יל וימיםל  -א 

 יי כִ דֵ י ע  בִ -יבִ בָ ל לְ מוֹ -למוֹ ְת א  "כְ 

 ים"ִמ יָ יל וְ לֵ -ללֵ ה  ן א  רוֹ -ןרוֹ ְש פִ בְ   

 ר' יהודה הלוי    

ה ְנֹשא ֵלב עֹול ִשְבָיה    "ִיְלא 

ָמִרים     ָמִרים" –ָשח א 

 ר' ישראל נג'ארה    

 

 א. 

 ְוָיִמים ֵליל-ְמחֹוֵלל ֵאל-הואל

 חד תמימים-אֹות ְלאחד-ונפלאות

ָהָבה  בבות נדהמים-ָהָבה ִבלבבות-ל 

ָמן-ובחפזון  ָמן ובשמים.-זון ְלנ א 

 

 ֵער ִויְשנים-ָמן ְלנֵער-זָמן

 מעות יָשנים-זוב ודמעות-לעזוב

 בם בתבונים-שים לבבם-ל אנשים

 חיק ומעונים.-דינים הרחק-ולעדינים

 

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 הר ענקים?-אי וְבנהר-ְלבוראי

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 ראי מעמקים?-פה ְלבוראי-בכנֵפי

 

ְך ך לנ ְאָדר-אבר  ר   ָדר שחקים-ב 

ן ן-והב   אל להקים-שואל ב 

ן לבבי-ְלחֵתן  בי ל עשוקים-ת 

 ושנים רחוקים.-שיב שושנים-ולמקשיב

 

ִני  ֹפה ל דבקים-ֵעיִני כפוֹ -הודיע 

 ליל וארקים-לי מחולל-מחוללי

 שקיםכִבים ונו-נים כוכִבים-בששונים

 בי אפיקים.-חקים בלבבי-שחקים

 

 ב.

 ִעיר ּומִדיָנה-ִרים להִעיר-שעִרים

רחוב-מלִכי  חוב יגונה-ִכי ב 

 עוָנה ִבנגיָנה-ָמה ממעוָנה-אדָמה

אדָמה-וְבטמיוָנה  דָמה ִוששונה? -יֹוָנה ב 

 

 ִדין ּומלונה?-ָמה לגלמוִדין-אדָמה

 דרים ְברינה?-ִעם נהדרים-ורשִעים

 מרים ּומנה-אמרים שים-ל נושים

 זימות ועננה.-צודה מזימות-ובמצודה



 

ְיאור-איום  אור יקרות-יום ב 

ְך ורחוָמְך-רוגָזְך  ָמְך להורות-ז 

 ערי הבצורות-ָדִרים שערי-ְלנ ְעָדִרים

מות ואסורות.-קן נשמות-לתקן  ש 

 

עלי-ִצלו   ִלי לבדי-לֹו ומ 

 לשוני ועתידי -עוני וקלשוני-מעֹוִני

 בא יחיִדי-ִלבהעין ב-ִתשֵען

חֹוִסים-ואמונה  ִשים מיילדי.-נא ל 

 

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 הר ענקים?-אי וְבנהר-ְלבוראי

 בי ויקים-ָשר לבבי-אפשר

 ראי מעמקים?-פה ְלבוראי-בכנֵפי

 



 איך ישכחו

 

 נע"אוהב יכתוב שיר אהבה והאוהב יּמָ -"יש שהלא 

 משה אבן עזרא, ספר העיונים והדיונים  רבי  

 

ִיְסעּוֵאיְך יִ  י ְכש  ָבָתם? אּול  ִבים ַאה   ְשְכחּו ָהאֹוה 

ְגִדי, ִתְתחֹוֵלל ְתאּוָנה, ִיְשְכחּו. נ  ְסלּול ה  ּמ   ְבִרְכָבם ּומּוָלם, ב 

ְיָלה ָקָצר ְבֵשָנה ֵיִפים ִמל  ִיְתעֹוְררּו ע  י ְכש   ְואּול 

ִהִניחּו ָסמּו ִים ש  ּמ  ת כֹוס ה  ְפׂשּו א   ְך ְלֹראָשם, ִיְשְכחּו.ִויח 

ָגדֹול, ט ה  ק  ּׁש  לֹומֹות, ב  ְיָלה, ֵבין ח  ל  ע ה  ְמצ  י ְבא   ְואּול 

ָצמֹות, ִיְשְכחּו. ע  ם ָיֵחלּו נ  ט ְוֵעיֵניה  ר  ִיְראּו ס   אֹו ְכש 

הּוָבה ְּׁשרּו ָהָאהּוב אֹו ָהא  ִיְתק  ְוָקא ְכש  י ד   ְואּול 

ָדִשים ְלֹלא  ֵרי ח   ִמָלה, ְוִיְראּו ְשָמםַאח 

פֹון, אֹו ִיְשְמעּו ָלִראשֹוָנה שּוב קֹוָלם, ל  ּט  ְך ה  ל ָמס   ע 

ל ִשְכָחה: ִמי? ע ש  ג  ְצָמם ְבר  לּו ע   ִיְשא 

ְכזּו ְבִחזּוק ִיְתר  ף ִיְשְכחּו, ְכש  ֹחר   ְוִלְפָעִמים ב 

ָּואָרם ָבְרחֹוב. ל צ  ָצִעיף ע   ִלפּוף ה 

ָבה ִיְשְכחּוְוִלְפעָ  ת ִשיר ַאה   ִמים ְבֵעת ְכִתיב 

ְצִליחּו ְלִהָזֵכר ִדּמּוִיים ֹלא י  ת ה  ת ְבִחיר  ר  ע  ְבס   ְכש 

הּוָבה,  ל ָהָאהּוב אֹו ָהא  ִצָפְרנ ִים ש  ע ְקצֹות ה  ג   ְבמ 

נִ  ְצָמם: ִמיְוי  לּו ע  ְצמּו ֵעינ ִים ְוִיְשא  ע  ת ָהֵעט, י   ?יחּו א 

 



 על הנשמה הבקש

 

ִני גּוש א  ן דּוָמה"ָדָמה / ְכִלי א  ר ִמן הָ ְוִרָּמה / ָעפָ  "ו  ב   ָמֵלא ְכִלָּמה / א 

ִבירֹול, "כתר מלכות" רבי   שלמה ִאְבן ג 

 

י אלֵהי כל הנ ֹלה  / ואיני יודע מְכלימה שות וֹ יים במה / ובעינשמה / בלב מלא ִמרפונה אני אליך א 

פנה אליך קודם / עפר אל עפר מן האדמה / ואם לא א   רימהת ָמה ולָמה / ועוד מעט אני נוֹ ע  

פנה אליך עד ארד דּוָמה / על כן פונה אני אליך עומד על שתהיה נפשי תמימה / חושש אני שלא א  

אני שלא מוכנה לי עדיין גאולה שלמה /  בלימה / לָך כל החכמה / ולי אין פתרון התעלומה / יודע

ב  אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי לאך  כן פונה אני אליך עכשיו ואני עדיין מלא ל דוָמה / על ה 

א אשמה ועל מה / חטַאי בתוך נפשי מנהלים מלחמה / ואם ה / כי מי יפנה אליך אם לא ִיְמלָ מאְש 

ממה / ואם אתה נלחם בי אני הופך שממה / בד לָךאתה לא נלחם בעבורי אני חולף ואיך אהל  

/ ואם לא אפנה אליך עכשיו במילים אמור לי במה / ואם  תומּה/ עד  ּהונפשי שופכת עד תום דמָ 

ימה / וזמן י אֵ דונִ א מול גדולתך מול זְ מלָ לא עכשיו אפנה אליך אמור לי להמתין כמה / וכבר אני נִ 

ה / ּמָ דמה וי  / אתה מושל בעלמא / יודע כל תולדות ֵק כֹוף ברך וראש וקומה ד לָ רב יעבור עד אלמ  

רמה / ועמוסה לכלוך וזוהמה / ואם / שהיא מלאה עו ואני אף אצל נשמתי איני יודע כל זממּה

יָךמה / היא לעולמים אולי לא שָ לָ א  ָמה / היא נ  הזה חולף בה ואין אתה נותן לה בָ הרגע   בה עד 

תחת החמה / ואין אני מוצא עוד מקומה / ואין לה עוד  כה ממלאה את חייהוהיא נעלמה / וחשֵ 

מייאוש  נחמה / על כן פונה אני אליך להקימה / להזכיר לה את שמה / לצנן זעמה / או לעוררּה

/ ועולמָך  מּהמה / שרק יצאה את רחם ִא דהָ אותה למה ּומה / שהיא כתינוקת נ ענותותרדמה / ול  

/  אל רחמּה מּהך העצומה / ומבקשת לשוב נעימה / אל ִא עדיין אינו עולמה / עומדת מול מלכות

 ה שמש והיא אדומה / ואתה חי עולמים והיא בת יממה.עדיין חדשה היא עם כל פעימה / רוָא

 

 



 עוד בקשה על הנשמה

 

ק ְנדָ  ְך ר  ִני ֹלא ְלֹצר  ָבה..."ִכי ְבָראת  ְכֵרח  ִכי ִאם ְבָרצֹון ְוַאה  ה ָהָאָדם... ְוִיְש  ָבה / ְוֹלא ְבה  ת ְוהּוא ִכי מ  ָּמו  ח ה  כ 

ֵזק ְבִריֵחי ְש  ָריו... ִויח  ָדָריו /ַאח  ח  ת ב  ָּמו  ה ש ָעָריו / ְוה  ְרב  ר / ְוָהאֹוֵרב יֹושֵ ְוי  ר...ֹוְמִרים ִמָכל ֵעב  ד  ח  י  ב לֹו ב  ֹלה  א 

מ ָך י ה  ְעמ  י ז  ל ה ָעל  יָך / ְוַאל ְתכ  מ  ח  י ר  ְש / ּו ָעל  ּמ  ְלָאְך ה  ּמ  ֹמר ל  א  י / ו  ְעָבד   ִחית ָדי"ְוַאל ִתְגְמֵלִני ְכמ 

ִבירֹול, "כתר מלכות" רבי      שלמה ִאְבן ג 

 

ן שמע בתוך שאון גליו / והמוה האלהים אליו / כי אין נִ פנ  היו / בבקשה שיִ פונה אדם אל אֹל

י ָכה אח  נָ הים מתהלך לרוח היום בג  מעשיו וגלגליו / קול האֹל י יו / וקורא א  ר ברואיו // ואתה אֹלה 

ח רק נדבה / ואני שוכח יום יום חסד י // נטעת בי חיים ללא כור  / שאני פונה אליך לפנות אל  

לב מוכן ומזומן / פעולותיך באהבה / המרחיקות ממני דאבה // ומזכיר אני לך כי יכולָת לתת בי 

ן // ף זרים ונשען על הּמָ צּוק ִמ י הזמן / רוחֵ יתויֵ שאהיה זוכר תמיד ומרחיק עצמי מן החטא ומפ

ן // ואם תבקש להחליק לבי אבל נתת בי לב קשה עשוי אבן / רחוק מן הָבר ומצוי אצל הת   ב 

ימים // על כן למענך י עד סוף האלץ להכאיבִ ימים / יודע אתה כי לשם כך תבשטף הדמעות והָד 

י והְמ ולא למעני / עׂשֵ  ני / שאוכל לשוב אליך ולבקש מחילת זדוני / ק עווֹ ֵת ה מחסום לכאב 

י / שאין אני יכול לשוב אליך ללא רגע של מנוחה והרווחה ויציאה מלחץ ועֹוני // נִ ומחיקת מדוֹ 

ני קצר / ואתה ראשון יק וזממך הגדול בשמי הקטן / שתהיה לי לשטן // שאני הבל וִר ומה לִש 

לם // ומזל אותי בתוכו כצופה באּו חָת נ  מי שבראת עולם / וִה ואחרון ואין מי שעליך צר // ומזל עִ 

נחת עמי שאין עולמך כולו דין / שאם היה עשוי רק בדינך היה מיד מתפוצץ והיינו נאבדין // שִה 

שאולי אנחנו מחטאינו בעולמך גם חסד ורחמים / להמתיק את הימים // ולעודד הרשעים 

י אים // אך לא יכולת להניח בעולמך רק חסדך / שיש מי שבלעֵד אים / ואתה מושיע החלכָ נרפָ 

ך ובמסירות ת בדין ובכוח ובשרירות / ולא ברוֹ // שדרכם לזהות מלכּו ין לא היו מזהים הודָךהִד 

ר והמלכות / אך עינינו ָק // ואתה המלך הבאת אותנו חדריך / עד כי נמשכנו אחריך // לראות היְ 

אין / -של-ן / שאתה עיןת // שאתה עין / פקוחה מעל כל איִ כּורואות רק העפר ועיוורות מול הזְ 

ן / או לברר עדיין // ואנחנו רואים רק מניינים יינ  רואה כל הדברים כשלעצמם בלי לשאול ִמ 

רים / ואנחנו רואים רק ְק ך נִ ים המחלוקות // שכל הדברים ללא גבול וגדר לפנירבִ וחלוקות / ומ  

רים / רק מילים ושקרים // שאין בעולמך הבדל בין החי ל מת / בין שקר ְלאמת // בין גבולים וגָד 

ְמ  ף גּוש הנפש מן הגוף / הרוח מן החומר הנָ ר // ואף לא נמצא הפֵר עובֵ ר / בין העומד לָ דבֵ השותק ל 

גופה באשמה // לא ידעה לומר זה חומר // נשמה שבי לא ידעה שהיא נשמה / עד שלא מילאה 

וזאת צורה / זה שלם וזאת שבורה // שלפניך הכל שווה / בלי עתיד או עבר הכל הווה // ואתה 

ל ידך כדי להיות ד מצֵ ָך // ואני כבר שנים בורח / נָ מחזיק עולם בבטנך / אין קרוב ואין רחוק ִמנְ 

כעוף המבקש מנוס ומנוחה מן  א מן המים /א מוצָ ה למצוא בתוכך כדג המנס  ח // כלּואוֵר  ָךבאפְ 

אני  יָךשב // אבל עד  ח  כחה את החושב / כחשבון המבקש להתנתק מן הְמ ם // כמחשבה ששָ השמיִ 

חסה והגנה / ומסתור מכל סכנה / לנשמתי נה / ומ  כאב // מבקש שוב בך תָק ב / בכל פעם שאני נִ שָ 

 נה.המסכֵ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שמואל הנגיד, במילותיו רביל

 

 .א

י ְזמ   י  ל ח  ב  ִין ָרִאיִתי ְבה  ן ק  ִני ב   ן ָהפּוְךא 

ֵפס ָאָדם ש   ם ְיט  קְוָיִמים ְמֻשִנים, ָבה   ח 

ָבה ְמעֹוִנים, ע לֹו ְתהֹום ר  ת פ  ְויִ  ְוִיְקב  ָּמו  ְך ה  ְלא   –ן ְלמ 

ר ִתְרְדֵפִני ָשְוא, –ְוֵאין לֹו ָפִנים   ְוֹיאמ 

ֹלָהיו ְוָאִביו:  נ ה לֹו קֹול ָאִחיו אֹו קֹול א  ע   ְוי 

ְעָת  ל ָשָרָשיו"ְוֹלא ָיד   ?"ִכי ָכל ָעָנף ָישּוב א 

 

 .ב

י ִכי ֵאין ָרחֹוק י  ל ח  ְרִתי ְבֵאב  ן ִאיֹוב ָאמ  ִני ב   א 

ָבא, יֹום ה   ְלִאיש ִכְתמֹול, ְוֹלא ָקרֹוב ְכמֹו ה 

ת, ְוסֹוף ָכל ַאְרמֹון ֵלי ָמו  י א  ח   ִכי סֹוף ָכל ה 

חָ   ד יֹוֵצא ִלְקָרב,ִלְהיֹות ָחְרָבה, ּוְבעֹוד ָאָדם א 

ר ְרָחָבה, ָזר ְבֵלב ָזרנִ שֵ  ב  ת ק  ְלק   י חֹוֵפר לֹו ח 

ם ֻשָתִפים לְ  ב, ּוְקרֹוֵביה  ר  ְחִדירּו ח   .ָבהָאעֹות ְד ְמ ִד י 

 

 .ג

ץ ְלָאָדם  ר  י ִכי א  י  ל ח  ב  ת ִגִליִתי ְבח  ל  ן ֹקה  ִני ב   א 

ד ל  ֵבית כ   ב ְוע  ר  רא ָכל ָיָמיו, ָירּוץ ֵמע   ֹבק 

ת ָשָמיו, ָבָריו חֹומ  ד ּוִמָכל ע  ד ְסָפר  ָרב ע   ֵמע 

ל"  ְוִהיא ִמְתָגָרה בֹו: "קּום ֵצא ִאם תּוכ 

ק ְמֻגְלגָ  ד   לְוהּוא ְבתֹוְך ֵביָצה ְבִלי ס 

ע ב   ג  ָפָרּה ּוְבעֹוד ר  ע ָיָצא ֵמע  ג  ָפָרּה ְמֻאָכלר   .ע 

 

 .ד

ְמִתי ְבֵתֵבל ָּוה ׂש  ן ח  ִני ב  ד ָאְמָרה ִלי: א  י, ע  י   ח 

ר ד  ב ח  ר  , ׂשֹוֵכר ָלע  ץ אֹוֵרח  ָתה ָבָאר  ֹּלא א   "ה 

ר ָבָנה ֵביְתָך ש  , ֵצא ּוְרֵאה א  ְפֵתח  ּמ  ְחִזיר ה  ר מ  ֹבק   ְול 

ָריו  ְוהּוא שֹוֵכן ְבתֹוְך ָבֵתי ְקָבִרים, ְלָמָחר ֵתֵלְך ַאח 

ֵחִר  ִית א  ב  יָך ִיְשְכנּו ה  ר   ים", ָאְמָרה ְוָהְלָכהְוַאח 

ְפִשי ִבְמרֹוִרים ִכיל נ  א   .ְוהֹוִתיָרה אֹוִתי ְלה 

 

 .ה

ִני ב   ְרִתי:א  ד ָאמ  י, ע  י  ל ח  ְבִתי ְבֵסב   ן ִמְשֵלי סֹוב 

ן  ן, ִכי ֵאין ְלָך ְזמ  ְזמ   "ִלִבי, ַאל ָתִריב ִעם ה 

ּׁשָ  ד ה  ן, ְוֵאין ְלָך ָשָעה ִמְלב  ְזמ  ֹזאת,ִכי ִאם ב   ָעה ה 

ד ֵאין ָמקֹום ּוְלֵאין ָשָעה". ֹכל ע  בֹוֵרא ָבָרא ה   ְוה 

ם ֵיש  ָיָמיוָעָנה ִלִבי: "ג  ִכי, ש  ב  ח ב  ו   ְלִאיש ר 

ִכי חֹוֵרשלֵ ֵצל ע   ב  ל י ֵתֵבל, ְוה  ֵסב   ".ָבּה ִסיָמן ל 

 



 .ו

ן ְתִהִלים  ִני ב  י ִכי ל ב  נֵ י ב  ִת ְח ִׂשּמ  א  י  ְבִתיח   ָחש 

ְמָצא ָמָחר  י א  ה ִכי אּול  ל יֹום ז  ה ע  ְבכ   ֹלא א 

נּו וְ  ע ִמּמ  ְנִתי ָדָברַאְת א  ר   ב ְלשּובֹו, ְוִשנ 

ְפִתי ֵיי ָאָדם ֵבין ְשֵתי ְבִכיֹות", ְוהֹוס  ר: "ח  מ  נ א   ש 

נֹוש ֵבין ְבִכיֹות ת ֵלב ִיְמָצא א  ם ִׂשְמח   ִכי ג 

ְתהֹומֹותִכיר ָהאֹור ְבִלי ְראוֹ ְוֵאיְך י   ל תֹוְך ה   ?ת א 

 

 

 



  ם )שני שירים לחג השבועות(יו  ַא

ק ְבִלי ֻסָלם"ש      ", אלעזר בן יעקב הבבליח 

 א.

יֹום  ַאיֹום ֵתן ָנא ִלי ִפְדיֹום ה 

ן ִהָגיֹון  ְמֵצא ָבה  י ְוה  נ ח ְלָך ִמלֹות   ה 

 

ָּמקֹום ת ה  ד א  ְיֵהא ח  ֵׂשה ִלִבי ש   ע 

ֵפא ְנדּוֵד  ע קֹולְור  ד ִיָּׁשמ  י ע   י ְשִתיקֹות 

ת ְתהֹום ל ְׂשפ  ת ִפיָך א  ֵגש ְׂשפ   ה 

ל ִפי ִשְמָך ַאיֹום ק ע   ּוְתהֹום ִתּׁש 

 

יֹום  ַאיֹום ֵתן ָנא ִלי ִפְדיֹום ה 

ל ִפי ִשְמָך ַאיֹום ק ע   ּוְתהֹום ִתּׁש 

 

 ב.

 בֹוֵרא עֹוָלם ְבֵנה ֻסָלם

ל   ע   ה בו ְוא 

ֵמק ְמִחיָלה ע   יֹוֵצר ְתִפָלה ה 

 ְואעבור בה

ֵסה אֹוָרּה  נֹוֵתן תֹוָרה כ 

ה ִס  ז  ח   ְתָרּהְוא 

 ם ֵתן ִפְדיֹוםיוֹ ֵאל ַא

 ְואחיה היום

 



לּוסי חשק ותלונה ל  יר  מנחת שִׁ  ד    ַאנ 

ל חֹוְשִקים", יעקב בן  ִיל ְוהֹוי ע  ל ְבֵני ח  ם הֹוְרִגים / הֹוי ע  ק ּוִמְלָחָמה ְשֵניה   אלעזר, ספר המשלים-"ֵחש 

* 

 , אלבישְך יום שמלות שירהצבי

 לבל תעוורי עין חמה,

ִיל, בתוך חדר   ל   י חרוזיְך אתירּוב 

 ּוְבֵאין אוזן אשורר לְך שירה עירומה.

 

* 

 תתלי בי עינייְך הכלה, למה כצבי

 ּותרמזי לי בדמעות שבויה,

ר כלביאה את לבי תמחצי בין שינייְך  וַאח 

 עד אשורר כעלמה בוכיה?

 

* 

 למה, יעלה, תשלחי ממרחק המוֵני חצייְך 

 ות,שדתניחי שרועים ב   –לא הכרת  –ורבבות חללים 

  –מבקֵשי חוק דודייְך  –ולקמים פצועים אֵלי יצועייְך 

 ת סוד רפואות?לוֹ תסרבי גָ 

 

* 

 צביה, משורר נאמנים שיריו מאהבתו:

מה את גבותייך לְ   קשתות בלי לתת בך מבטו, יד 

ת מבטייך ישווה לְ   חצים בתוקף מחשבתו, וא 

 וַאת מן המיטה קוראת לבואו והוא לא מניח עטו.

 

* 

מה עינייך והן כיונים על אפיקים שוכנות, שיר אחד י  ד 

 ובשני יתרברב בצאתן אליו כספינות לוחמות,

 דע צבען כשהן על מיטתו עצומות, אבל לא יֵ 

 שקד חומות.ויכתוב על מעמקים של שחור והן כ  

 

* 

  –כלה, עזרי נא לי צאת מבית כלאי 

 אני אסיר השיר,

 פתחי נא לי השער הנועל את עולמי

 אסיר.  –אהיה שלך ולעולמים 

 

 

 

 

* 

 מרבֵדי נשיקות רבדתי תחת גופך ליל כלולותייך



 ובתמרוקים נתתי בשרך,

י תפילות אימותייך  ואת רבדת תחת 

 ובבשרי נתת בשרך.

 

* 

 לילה ראשון ל משכב תכשיט בתולייְך 

לבן, סדין ה   נותר אחרינו מונח על ה 

 דם אין לקטוף-שושנת

 מלב חתן.

 

* 

 ם האודם של פיטמותייך בלב חיוורון שדייך לילה שני ל משכב אג

 הזכיר לי את כתם הדם המתוק על סדין הבתולין,

 ומאז כל לילה בנשקי דדייך

 מתחדשים עלינו אירוסין.

 



 אז כוננת עולם 

 ב חסד", יוֵסי בן יוֵסי היתום, כהן גדול"אתה כוננת עולם ברֹ    

 "אתה כוננת עולם מראש", סדר עבודה אנונימי ליום הכיפורים   

 

ל ְבִלי ְנָת עֹוָלם / ע  ל / ְתהֹום וָ וָ ְבָשְרשֹו ֹתהּו ָמה / -ָאז כֹונ  ב  ָדָמהה  א   ֹבהּו ו 

ן ֵצל  ָדָמה ְבעֹוָדּה ִצָיה / ִמְשכ  ת / ִשְעש  -א  ְדָךָמו  ָתה ָהָאדֹון ְלב   ְעָת ִבְׂשחֹוק ּוִבְבִכָיה / ְוא 

ח   ף דֹוִרים / ָעְלָתה תֹוָרְתָך ְבמ  ל  ם א  ר  ָבהוָ ָשָבה / ִעָּמּה ִדין ְבט  ִּמְשָפט ְוָלַאה  ד / ֵעינ ִים ל  ס   ח 

ם ְקרּו  ם ֵהם נֹוָצִרים / ּוְכָבר ְשמֹוֵתיה  ר  ָבה ְלָכל ְיצּוִרים / ְבט   ִאים / ְוֵהם ֵאיָנם ְברּוִאים ַאה 

ְרָת ְקצֹות א   ָת ְח ת  מָ ְגבּול  ָך ִלְשֹכן / ְגנּוָזה ְבָגְבֵהי ְשָחִקיםִק ָר ְלמֹוָשְבָך / ָגד  ְשָת רּוח   ים / ֵגר 

פ  ם ֵעינ יָך ִין / ּוִמּׁשָ ּוְרָך ע  שָסֵתר / ְבִלי ְת ָבם ִת  ְשָחִקים   ַאִיןס וָ ְישֹוְטטּו / ְבָכל א 

ם ָכל דֹור ּה ְכנ ְגָדם / ֹקד  ְבָת ֹנג  ְשָת ֵמאֹור / ִהצ  ְך ֵגר  ֵפָלה / ֹחש  ְשָת סֹוף ָלא   ָדר 

ר ִכִסיתָ   נֹו ֹזה  ע  רֹון דֹור ִראשֹון ָצִפיָת / ְמֻסְנָור ְבאֹור ָפנ יָך / ְלמ   / ָשמּור ְלדֹור ַאח 

 

ְר  ְדָת ֹדק ְלֵכס / ָבח  דֹום / הֵ הֹוע  ה  ְיִהי יֹום ָת פְ נ  ָת ֵתֵבל ל  ָמְרָך ְכֵנס / ָקָראָת ו  א   מ 

ִדיִקים  ב צ  ְרָת / ְלָהִאיר מֹוש  ָגנּוז ָשמ  ר ה   יֹום ָלאֹור ָקָראָת / ְלָהִאיר ְלחֹוְטִאים ּוְלֵבינֹוִנִיים / ְוֹזה 

ֵחף ִלְפֵני ָפנ יָך  ְלָאִכים / ְלר  ְקֵהלֹות מ  ְדָת מ  יָך / לָ ִוע  ת ְמָלִכים / ּוְדָרִכים ִמְּמָך ֵאל   ִשיר ְגבּור 

יָך ִיְבְרחּו נֹוָצִרים / ּוִמְּמָך ְבבֹוָאם ִנְפָחִדים / בִ   ח  ְתבּוָנה ּובְ ֵאל   ִיְרָאה נֹוְדִדיםָשָבה ְצרּוִרים / ְבֵאיָמה ּובְ מ 

ִים ְבִדיל ְבעֹוָלְמָך ָשמ  ִים / ְלה  ִים ִמּמ  ְעָת מ  ת ְרִקיִעים ִזְעז  ה ִתְקר  ה ְתהֹומֹות ִנְבָקִעים / ּוִמז   / ִמז 

ת ְרִקיִעים ִנָשִאים ְביָ   יָך / ְונֹוְׂשִאים א  יָך  ָךא  לְ / ְלהֹוִדיע  פִ ָך א  ִכְס ד  ל ּוָמָטר ִבְרכֹות  יָך / ט  ׂש  ע   ּומ 

ִזיָת ְבעֹוָלְמָך ֻאְמָלִלים / הֹוְלִכים ְבִלבֹות ִנְשָבִרים ן נֹוְגִנים ְוִשיִרים ח  ח  ם ִמִלים / ְול  ְנָת ָלה   / ֵהכ 

יָך סֹוְפִרים / ְמָמְרִרים / בִ  ָלִשירִשיִרים   ְלָאכ  ָנִשים נ  ל  ְדָמעֹות ּומ  סּוִרים בֹורֹוְפִלים בְ נל  וְ / ְמדֹוִרים ִבְנִדידֹות ע    א 

 

ְח  ִים ת  ְעָת מ  לֹות / הֹוד  ָדָמה ְלִהְתג  םטֹוָבה א  ֵליה  ְנעּול ּוְבִריח  ְלג  ם / מ  ְמָת חֹול ִבְגבּוֵליה   תֹוִנים / ְוׂש 

ִניִנים ְגדֹוֵלי עֹוָלמוֹ   ד ְתהֹומֹות / ִלְוְיָתֵני ָנָחש ָבִריח  / ת  ר  ם ָרִצים ְכִמְתָמְרִדים / זֹוְכִרים מ  ֵליה   ת ג 

ְחתֹוִנים / ִגְזֵרי י ם סּוף / ִים ת  ְעָת מ  ְמָת ב   ִיד  בּולּמ  ּוִפְרס  ת ּומ  ש  ְליֹוִנים / בֹוא ק   ִים ָהע 

ָּׁשמּור ִעְּמָך /   בּול ה  ְזִהיר חֹוְרֵשי ר   קֹוֵדםמ  ִים / ְלה  ָּׁשמ  ץ ְול  ִיםָלָאר  ָדָמה מ  ְמִשיל ָבא   ע / ּוְלה 

ָׂשִבים ְוִׂש  ץ ֵהִקיצּו / ע  ר  ֵבר ָדָבר / ִדְשֵאי א  לֹוְתָך ד  ן ְכֻחָפהְככ   יִחים ֵהִציצּו / ְבִגנ ת ֵעד 

ָּוה / ּוְלָכל  ְנָת ְבעֹוָלְמָך / ְלָאָדם ָהִראשֹון ּוְלח  ה ֻחָפה ֵהכ  ָשד  מֹות ה  ה   זּוג ִעְּמָך / ֵמָהעֹופֹות ּוִמב 

ת   ִים / ו  ּה ִשְבָעת  ץ ִלְשֹכח  / אֹור ֹנג  ר  ְדָת א  ֹרְך ֵנרֹות ָבְרִקיע  ִלּמ  ְיָלה םיִ ע  ל  יֹום ּוב   / ִלְמֹשל ב 

לֹונֹות ְוָכִבים / רֹוְמִזים ָצפֹון ְוָדרֹום  כֹוָכִבים / דֹוְלִקים ְברּוח  ִפיָך / צֹוִפים ֵמח  ְלָבָנה ְוה  ְיָלה ה   ל 

 

ְדָת / צִ  ִים הֹול  ּמ  ִדיִקים ִלְוְיָתִנים / וְ בְ ִמן ה  ִניִנים / ְלִמְשֵתה צ   ִביא בֹוֵרח  נָ א לְ ל  כ  אֹות ָדִגים ְות 

ְבָקִרים  ֵנהּו ל  ע  ָתה ת  ֵלילֹות / ְוא  ָהִרים / ִיְקָרא ִשְמָך ב  ִּמְדָבִרים ְוה  ל ה  ְנָת / ְוא  ָים ִכּו   בֹוֵרח  ל 

ִים / ְוֵהם ָקִמים ְכִמְתלֹוְצִצים / מֹוְתִחים ְכנָ  ָך / ְלָהִעיר עֹופֹות ָשמ  ִים ְברּוח  ְרָת מ  ִים ְוָרִציםִנע   פ 

ָּטֵמא  ָכֵשר / ְוִסיָמן ָלעֹוף ה  ל ְבִקיִעים / ְבגּוָפם חֹוָתם ל   ָרִצים ֵבין ְרִקיִעים / חֹוְתִרים א 

ד בֹוא יֹום ן ֵהיֵטב / ע  ָּמה / ְוִעם ְלָבָנה ִבְמקֹוָמּה / ִלְלֹמד ְמִסלֹוֵתיה  ְחָת ִעם ח   ׂשֹוח 

ָיֵרח  ֹלא ָרץ יֹום יֹוִדיעּום ֹדם / ְבִגְבעוֹ   ש ֹלא ָאץ / ְוה  מ  ּׁש  ָילֹון / ְוה  ק א   ן ּוְבֵעמ 

ְיתוֹ  ץ יֹוֵצר ִבְבִריָאתֹו / ָׂשׂש בֹוֵרא ִביִציָרתֹו / ָרָאה ִכי טֹוָבה / ח  ץ ְלִמיָנּה-ָעל  ר   א 

ה ְבִמְזְבחֹו / ּוִמי ְתשֹוֵטט ִבְׂשדֹותָ   ל  ע  ע ְברּוחֹו / ִמי ת   יו / ְוֹלא תּוָבא ְלֵביתוֹ ְלִמיָנּה ָקב 

 

ׂש ְּמנּוחֹות ָסמּוְך  ָפר  א ה  ש  ֻּׁשְלָחן ָערּוְך / ְוד  ר מּוָכָנה ֻסָכתֹו / ּוְלָפָניו ה   ָהָאדֹון ִבְרָכתֹו / ְוָאמ 

ן בוֹ וָ ָסמּוְך הּוא   כֹוס / ּוִמי ְיֻשּמ  ּטֹוב ב  ן ה  מ  ּׁש  ן בֹו / ה   ֵריק / ּוִמי ְיֻדּׁש 

ת עֹוָלםִצָּוה מ   ל  ְכִניסֹו ְבד  ָכִמים ִכֵנס / ְשָאָלם ִמי ִנְבָרא / ְונ  ת ח  צ  ֵנס / מֹוע   ְלָאָכיו ְלִהְתכ 



ָלתֹו / נ    ן נ ח  ן ֵעד  ט בְ  יחוֹ נִ עֹוָלם ִיְהי ה ֵביתֹו / ְוג   ָחְכָמהְלָשְמָרּה ּוְלָעְבָדּה / ְונ ְחִסיֵרהּו ְמע 

ל   ע ּוִמְבֵרָרה ָדם / ֵמָעָפר ּוֵמרּוח  ְדמּות ּובְ ם ּובִ ָקְראּו ִנְבָרא ָאָדם / ְבצ  ָדָמה / ִמּטֹוב ּוֵמר   ּוֵמא 

ֵלל  ֵלל / ִאם ִיְתקֹוֵשש ְוִיְשתֹוֵלל / ִאם ִיְתאֹוֵשש ִויפ  ְלֵקל ִויק  ֵלל / ִאם ְיק   ְבֵרָרה ִאם ִיְתפ 

ֵׂשי ע  ם / הֹוִדיָעם ִפְתרֹון מ  יֹוםָרָצה ָהָאדֹון ִדְבֵריה  ְכִניסֹו ה  ן נ  ג  יֹום ִנְבָרא ָאָדם / ל  ם / ְלה   ה 

יֹום נְ   ן / ִיָכֵנס ְכמֹוֵשל ְלאּוָלם / ֵיֵצא ְכִנדֹון ְוִנְכָלם וֹ שְר גָ ה   ְלעֹוָלם / ֹלא ָיִלין ְבֵעד 

 

ם ְרָגִבים ּוִמִזָכרֹוןָׂשְמחּו ּוָבכּו  ע  ְלָאִכים / ָאְמרּו ִנצֹור ָאָדם / ִמּט   / ְלהֹוִדיעֹו ְזכּות ְוָחרֹון מ 

רֹון ָהֵאל ל    צֹותּמ  ח  ֹתר ָבם ּוְלר  ע  ֵכן ֵשמֹות / ל  ְסדֹו ְלָכל ָהעֹוְתִרים / ְבִלבֹו ְנש   ְמִרים / ְוח 

ֹלּה  / ֵהִפיח  ְבַאף ְנָשָמה ָבָׂשר א  ר ב  ן ָאָדם / ִהְזִהירוֹ נִ / ִה  ָתפ  ג  ְשָמה יח  ב   ִמָכל א 

ְש   ְצִפיתֹו / ְלָשְמרֹו ִמְפֵני ְנִפיָלתוֹ א  ע ת  ן / ּוָבָרִקיע  ָקב  ג  ל / ֵמָהֵעץ ְבתֹוְך ה   ָמה ִאם ֹיאכ 

ת ִנְרָדם ָנה ָיש  שֵ  יֹות / ְלָהִקיץ א  ח  ד ָבאּו ה  ן / ע  ג  ֵצל ְבתֹוְך ה   ן ָהָאָדם / ב 

ם ֵהִקיץ וְ   ר ע  נְ נִ ִנְרד  דר / ָקם ִהִביט ְוִנְזכ  ר / ָפָנה ל   / ָעמ  ְך ְוִנְדב   רֹלּה  ִנְסָת א  ָהל 

נוֹ ג  ָר  ע  ֵקש מ  ְרִעיש עֹוָלמֹו / ִמי ְמב  ֹלּה  ִמְּמקֹומֹו / ִמי קֹוֵרא ִבְשמֹו / ִמי מ   ש א 

ף דֹוִרים / ּו  ל  ם א  ע / ֹקד  נֹו ְכָבר ָקב  ע  ר / ְוִהְצִפינוֹ  בוֹ תָ כְ מ  ל ֵספ   יםְכֻתִּמים ּוְכאּוִר  ע 

 

ׂש ּוִמָלָתםָקָרא לְ  מ   ָאָדם ָהִראשֹון / ְוִלֵּמד לֹו ָלשֹון / ָכל ְבֵהָמה ּוְׂשָפָתּה / עֹוף ְור 

ח ָאָדם / ְוָהָיה עֹונ    ן ִצפ  ִמָלָתם ָלק  ל ִעְני  ְּׁשָוִריםה ְסִביבֹו / ע  ל ִדְבֵרי ה   ִרים / ְוע 

מֹוִריםָצָפה ִמָּׁשָמיו ְוָרָאה / ֵאין עֹונ ה ָלָאָדם  ח  גּוִרים ְוה  ְדבֹוִרים / ִמן ָהע  ְנָשִרים ְוה   / ִמן ה 

ִרים / ְוָהָאָדם נֹוָתר ִבְבִדידּותֹו / ְוֵאין עֹונ ה ִלְנִעיָרתֹו / ּוְלִציּוצֹו ּוְלִזְמזּומוֹ   ם נֹוע  מֹוִרים ֵביֵניה  ח  ָגתוֹ ה  א    ּוְלש 

ֵּמד / ָלָאָדם ְלשֹון ָאפָ  ְלָאָכיו ְלל  ד מ  ל ֵאלק  ֹּלא ְיִהי בֹוֵדד / ּופֹונ ה א   ָדם / ש 

ִּטים ֵמִקיםל ְבשָ אֵ   ם ְמע  ִבים חֹוֵשב / ֵמה  ץ נֹוֵפל / ְדָבִרים ר   ָמיו יֹוֵשב / ְוָאָדם ָלָאר 

ן / ִה ר  עָ  ג  ִיםִפיל שֵ ְך ָמקֹום ב  מ  ע  ְך ְבגּופֹו ְשנ ִים / ָזָכר ּוְנֵקָבה פ   ָנה ָבָאָדם / ָחת 

ִים פ  פ    מ  ם בְ ע  ח  ִים ֵלב ְוָגרֹון / ְור  מ  ע   ִהְשִאיר / ּוְתשּוָקה ְבִלבֹו ִהְבִעיר גּוָפּהה ְוָלשֹון / פ 

 

ם ָבָׂשר בְ  ָּוה ָאָדם ִהִציג ָסת  ָּוה / ְלח   ָבָׂשר / ְוֵהִעיר ְיָלָדיו ְמֻאָּׁשר / ִשֵדְך ְלָאָדם ח 

ל ם   ִציג / וְ ִהִציג ְונ ע  ּמ  ִסים גּוָפם ה  ָלִמים ִמִלים בְ נֹוְתרּו ְשנ ִים ֵעיֻרִּמים / ְמכ  ע  ָזְכרּו ִמּמֹוִרים נ   / ש 

ת ְשָמּה / הֹוִדיָעה ִבְלשֹוָנּה לְ  ָּוה ִבְמקֹוָמּה / ִשְנָנה א  ְמָדה ח  ןה יָ ָאָדם / מ  נ ע  ג  ה ה   פ 

ה ָלֵעינ ִים / ְוטוֹ   ן ָיפ  ג  ְשפָ ה  ןב ִפְריֹו ב  ג  ן ְבתֹוְך ה  ג  ת / ה  ע  ִים / ְוהֹוִדיָעּה ָאָדם ָלד    ת 

ש  ל ְגחֹונֹו ָלח  ל ֵבינֹוָתם ָנָחש / ע  א ָהָרֹטב / ָזח  ש  ד  ם ְבטֹוב / ָשְכבּו ב   ִמְלאּו ִׂשְפֵתיה 

ש ָנָחש ִבְלשֹונֹו / ִכֵחש מֹות   ת/ ִנחֵ ן תּומֻ יְ ָלח  ו  א  ִיםֵעינ ִים / ָיד   ש ת   ע ִיְפְקחּו ֵעינ 

ְיָלה וָ  יֹום / ִמּמֹוֵשל ל  ְתרּו ְברּוח  ה  ם / ִהְסת   יֹוםָלְמדּו ֵעיֻרִּמים ֵהם / ָתְפרּו ָעִלים ִבְמבּוֵשיה 

ְריֹוָנּה  ב ה  צ  ְרבֹות ע  ָדָמה / ְלה  ת ָהא  ֹבד א  ע  ְרָכם / ל  ְיָלה ֹגְרשּו ְלד  ם / ל  ן ת   יֹום ְבֵעד 

 

ן ֹגְרשּו / ם מֵ ִכיָלִדי לְ ְזרֹועֹות בִ ֵעד  ת / ָקְראּו ִר ְזרֹועֹות ִאְּמצּו / ָראּו ה  ר  ִיןנָ וֹ אשָבָנה נ ְחס   ם ק 

ִין ְלה    ָדָמה ִש ְוק  ל ָאח / ָדָמיו ָבא  שח ּט  ב  ֵבן ָכָאבֹות ֹגר   / ָחָטא ְוֹלא ִנְסל ח / ה 

ר ִדְבֵרי ָאָדם / ְלדֹורֹוָתיו ּוְלדֹורֹות תֹוָרה / ְלָך ְלעָ ְיָלָדיו / ִנכְ  י ת  ל ה   ְבָדּה ּוְלָשְמָרּהְתבּו ע 

ִרים  ָהִרים / ְוָכל גֹוִיים נֹוה  ר ְבֹראש ה  ָיִמים / ה  ִרית ה  רֹון / ְוָהָיה ְבַאח   ְלָשְמָרּה ְלדֹור ַאח 

ְאָדר בְ  ֹלּה  נ  ְזִכיר ְגבּורֹות / א  ף  ִשירֹות / ְבסֹוףטֹוב ְלה  ל  ֵללא  ֵבח  ְלרֹוֵמם ְלה   דֹורֹות / ְלש 

ְסדֹו ִבְרָננוֹ   ֵשר ח  ְזִכיר ִצְדָקתֹו ִוישּוָעתֹו / ְלהֹוִדיע  ְשמֹו ִמְתהֹומֹות / ְלב  ֵלל ֵאל ְוָחְכָמתֹו / ְלה   תְלה 

ָיִבים יֹודּו ְבחֹוָבם / ְלבֹוֵרא ְויֹוֵצר ְונ עְ  ה ְוִנְסָת ח  ֵלל ּוֵמִקיץָלם / ְלאֹוֵמר ְועֹוׂש   ם / ִלְמחֹוֵלל ּוְממ 

ר הֹוֵלְך  ב  ם ְלק  ח  ֹכל ְוִלְׂשֹבע  ּוְלָבֵרְך / ּוֵמר  א  ְחָמם / ל  ֹבד ְלל  ע  ת ִנְרָדם / ִמְתנּומֹות ל   ֵמִקיץ א 

 

ֵלל / ּוְלמ   ֵים ְלה  ס  ֹרב ָלָאָדם / ְוֹלא א  ן י א  נֹוש ְוֵתֵבלל ְגבּורֹות אֵ לֵ ְזמ   ל / תֹוְלדֹות א 



רֹוִנים ְוִראשֹוִנים הֹוְלִכים / ְוֵהם ֵאיָנם ִנְזָכִרים  ל / ְוַאח  ב  ה  ל / סֹוֵבב הֹוֵלְך ה  ב   ֵתֵבל ְקשּוָרה ְבח 

ת ֵבי ְוִר ּוְקָדמּוִני ַאְלֵפי ְמשֹוְרִרים /  ְזִכיִרים / ְכִפי חֹוב  ט מ   צּוִריםיְ ה  ִרְבבֹות ִשיִרים / ְוֵהם ְמע 

ם ְנַאֵחרְיצּוִרים ְבָיְד   ר  ָׂשיו ְבט  ע  ֵּמר / מ  ֵנן ְוָלִשיר ּוְלז  בֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה / ְלר   ָך נֹוְצרּו / ה 

ְרִתי מֵ  ָׂשיו / ְושֹור  ע  ְרִתי ְקָצת מ  ט ְתָאָריו / ְוִספ  ְרִתי ְמע  ִּׁשיר / ְוָזכ  ם ה  ָחדל  א  ִהֵנה ִית   ף א 

נ ְחנ  א  ָחד הּוא ְבעֹוָלמֹו / ו  נֵ א  ְחנּו ְזמ  נ  א  ח הּוא ּוְשמֹו / ו  ִבים / נ צ   נּו ִנְקָצִביםיּו ְבעֹוָלֵמנּו ר 

ְעֵתנּו ק   ְחנּו ד  נ  א  ן ּוְתבּוָנה / ו  ת ָנת  ע  מּוָנה / ו  ד  ח ֵתֵבל נִ ָלה / ֹלא ָכָפה א  ְלְקָלּהק   ְלק 

ְלְקָלּה ִמְּׁשֵלמּותָ   ן / ְלק  ְלְקָלּה ִמְּׁשֵלמּות ֵעד  ֹתהּו / ְלק  ְלְקָלּה ִמְּׁשֵלמּוָתּה בָ ּה ב  ִיןיִ ַאְלק  ְחנּו ְבֵני ק  נ   ן / א 

 

ֹלּה  אֹ גָ  א  ָים / ּוְנָהרֹות ְוָכל ָדְכָים / ו  ְחנּו ְבָלשֹון ְקשּוָרה ה ָגָאה ה  נ  א   ְבִשְבִעים ָלשֹון / ו 

סּוָרה פ  חּוט ל  ְקשּוָרה בְ   ה ּולִ ה / א  ד כֹוְכֵבי / ִמנְ -ְבָרן ה /פ  יָ לְ ְנִמְבז  ְסָעָרה י ח  רה  ֹבק  ב ּוב  ר   ָבע 

ץ ִמת   ר ָנָׂשאנּו ֵעינ ִים / ָלָאר  ֹבק  ִים / ָרִאינּו כ  ב  ָּׁשמ  ת ְול  ד ִיְבלּו חּולָ ְמ ָעָשן נִ ח  ג  ב   / ּוְכמֹו ה 

יָה /  ם יֹוְשב  יָה / ִוישּוָעתֹו ְלדוֹ  ןתּומּויְ  ִיְבלּו ג  ָבהָכל תֹוָשב   ר דֹוִרים / ְוִצְדָקתֹו ִמְתהֹום ר 

ְחֹקר ְונ ִכיר ִכיר / ְגבּולֹו ֹלא נ ִשיג / ְדָרָכיו נ  ע ְוי  י ָנִשיר / בֹוֵרא ִיְשמ  ְרנּו אּול   ָאמ 

ֵשר / ָנִשיר ְוִלְכבֹודֹו ְנז   טֹוָבהנ ִכיר   ע ְמב  ד ִנְשמ  ֵיינּו קֹוֵצר / ע  ת ח  א  יֹוֵצר / ש   ֵּמר:ל 

ל ְבִלי ְנָת עֹוָלם / ע  ל / ְתהֹום וָ וָ ְבָשְרשֹו ֹתהּו ָמה / -ָאז כֹונ  ב  ָדָמהה  א   ֹבהּו ו 

ן ֵצל  ָדָמה ְבעֹוָדּה ִצָיה / ִמְשכ  ת-א  ְדָך ָמו  ָתה ָהָאדֹון ְלב  ְעָת ִבְׂשחֹוק ּוִבְבִכָיה / ְוא   / ִשְעש 

 

 



י ר אהביש, ּוןנ'ג  מ  א ּול  י  ל    ה צּופִׁ

 ִדין רּוִמי-אל א  ל  'ג  ווה למח

 

 מופרזת כך-כל הדיבמא ְיל  ְלל   ןְג'נּואת אהבת מ   ילדהגים והלא

 .הטמסד עשתונותיו כשראה את כלבה רץ בְ בלא ול השגרמ

  הפירות ק אתשמנ ההי קבעקבותיה בין דוכני השו ךולהיה הוכש

 הלש יותהקנל סמ פלושנ

  יהםנהעניקו לה מחריפות תבלישים רמוכהאת 

  ם באותה שעה בבניין העירייה.אשנ האבי ואת

 תומהחה חכה שעות מול דלתהמיה הון נמג'

 בחוריה המתעלמות ממנו בצאתה ל  רק כדי לחזות בעינ

 קשובותת וקתיוא שלמצ דיתמ הימד בהן

 חל נל   החריא ךהול היה ואז

 יםמלא ב  יל יה שלנפ מאונות בהשתקפותציי לפא והרומ

 תות.שן לורצה עלו תוֹ ֵרבגים על כל האדמות הח  דם העחח וומש

 

 לת לילא "למה אושלרגע משתיקתה מולו היתה  הבטל יתההוכש

 לחוש ת לוא לתי שלכמו משוגע, מג'נון?", ומתרחקת כד ה ביפצו אתה

 נות של קצות אצבעותיהיהעד , אתריבודל קצות שפתיה אחרי הם שוהח תא

 ת זרעי המים של פחדיהואר, קוה ותימב

 רי שלוות עיגולי עיניהומאח פיםטהנו

 ןולימות חיוכיה. לילא לא נענתה למג'נאאת  ניםנומצ

 יהלל חיזורים, ולא נתנה לו לנשק את כפות רגש שנים ךלאור

 צן,מצי ותרנכך להביט. והוא -לכ בהא ןהסות, בת, הגהיפו

  עה לראותת, טורתותיה היוצאושממבאחת  תורק כדי לחזת גוהגן ביץ ר

 עין זריחות של עולם אחר, צודק אולי יותר מכולםמ ןולכ ותעישקב  

 ן הנאמןנועת טעמה של אהבה כמג'דל ולד יכי עוכי מ

 סימן. וה שנים וחודשים בלי אות אילעשמר  רשא

 

   ,אןט  ְס ּודנְ ילִה  השיב לת שולומחה יללגים ב  אום שיפילהכל 

 חלומותיו אל לילא, שר על חירותו של השטן,ב יללין מוג'נמו

 ,ורא ולוכש עגרבְ ר נהצבע השחור, ואז הופך ל   תוך אל דנול

 ם שישי ל יוגד שובמס. ו צלל יןשאם, ולעוה ב  עושד עו ןשאי

 להלא ינפלתודותיו  לל, שוטחומתפ שעותשאר היה נ

  ם,ילות הגדורהיפי אבן הכעבה, על שצף הנ , עלהכבירתו הריאל בע

 הנילוס, ועל כל איבר מאיברי גופה של לילא.ו קלידהחת, פרה

 

 ות הכלא, מוחהמסגד היה מג'נון זורק גרזן על  ןה מרחז ךדרב

 פההוא לְ  זקוק אוליושב ד מחבריו שרוי שם במצוקה, חחי אלאו בחוש

  עיו האסורים.גוכל גע אתבו  פרלסם הותכ  ק מוועע קירב כ  חשיהיה ר

 ה, היתה יוצאת אל הכרמים והבוסתנים שמאחורי ביתה,שע תהובאלא, לי

 , יםלתופי חסריפם של האוהבים, מחפשת חיבה אצל עצים וטירבטת במתל

 פנות בין הגפנים לתאנים,וצות מעדושאת הונ



 המנעולים, תופכל עובר ע וטףנה רמוֹ את הריח ת להמהסס

 מחשבותמ ת לבהא יקשתלה הנסמ

 ים.נומריהס עסית רבעז

 

 

 

 

 

 

 



 תיו  לִׁ יו  נ  פ  אציות ס  ורי

 

 זרתמח  דיאלוג בין אם לִׁ  א. 

ִיְך – ת, ַאל ָתִטיִלי ֵעינ  ר  ְבִרי ִלְפֵני ֵביִתי, ְגב  ע   ַאל ת 

י   ה ִמד  ה, ָיפ  ְלִתי, ֵיש ִלי ֵבן ָיפ  ל ד   ע 

 ְגִבְרִתי. ְךִבְשִבילֵ  

ת ְבֵנְך – ָבִטי א  ֵפׂש ְבמ  ח  ְלֵתְך, ִאָּמא, א  ֹבר ִלְפֵני ד  ע   א 

ח אֹותוֹ   ק  ה ָכמֹוְך, א  לֹונֹות, ִאם ְבֵנְך ָיפ  ח   ְבָכל ה 

ִית ִלְבנֹות.   ִעִּמי ב 

ְבִר  – ע  ִיְךַאל ת  ְחְשבֹות  ְלִאי ְבמ  ת, ַאל ְתמ  ר  ֵצִרי, ְגב  ח   י ב 

ֵתן אֹותוֹ   ְך ֵעינ ִים, ְוֹלא א  ִני, ֵיש ִלי ֵבן ר  ת ג   א 

 ְבָיד ַאְלמֹוִנית. 

ֵצֵרְך, ִאָּמא, ָאִשיר ִלְבֵנְך ִשיִרים – ח  ֹבר ב  ע   א 

ִצי  ָבה, ִאם ֵעיָניו ָיפֹות ְכֵעינ ִיְך, א  ל ַאה   ת ְבִלבוֹ ש 

ָהָבה.   ֵאש ל 

ָכִלים – א  ּמ  ִמי ִמן ה  ת, ַאל ִתְטע  ר  ל ִמְטָבִחי ַאל ִתָכְנִסי, ְגב   א 

ת ְבִני  ֵבד א  א  ֵּׁשל, א  הּוא אֹוֵהב, ִאם ִתְלְמִדי אֹוָתם ְלב   ש 

 ְבֵלב דֹוֵאב.  

ִביִרי ְבֵנְך ְלפָ  – ע  ת, ִאָּמא, ה  ב  ִני אֹוה  יְכָבר אֹוָתְך א   נ 

ָבה  יֹום ָבַאה  ע ה  ה, ִאם אֹוָתְך אֹוֵהב הּוא ָכמֹוִני, ִנָּׁשב  ז  ח   ְוא 

ה.ֹזאת לָ    ז 

 

 בןדיאלוג בין המחזרת ל   ב. 

ת – ע  ש שֹוק  מ  ּׁש  הּוִבי, ה  ל ת, א  ד  ח ִלי ה   ְפת 

ִני אֹוְתָך ִלְראֹות.   ְורֹוָצה א 

ח לָ  – ְפת  הּוָבה, ִאִּמ  ְךֵאיְך א  ל ת, א  ד  ת ְלָיִדיה  ב   י יֹוש 

ת ִלי ֻחְלצֹות.  ר   ְותֹופ 

ֵּׁשָנה – ל תֹוְך ה  הּוִבי, ְוא  ט, א  ח  ּמ   ְגֹנב ָלּה ה 

ע.   ֹראָשּה ִיְשק 

ת – פ  ת ֹראִשי רֹוד  הּוָבה, א  ְיָלה, א  ל   ֵאיִני ִנְרָדם ב 

ח    ל ְנִשיָקה. ָשָבהמ   ע 

ש  – מ  ּׁש  הּוִבי, ה  ל ת, א  ד  ח ִלי ה   ְכָבר ָשְקָעהְפת 

ִני ָלִשיר ְלָך ִשיִרים.   ְורֹוָצה א 

ח לָ  – ְפת  הּוָבה, ָאִבי עֹוֵמד ְךֵאיְך א  ל ת, א  ד   ה 

ְסָפִרים.  ש ִמן ה   ְוקֹוֵרא ְבל ח 

ֵּׁשָנה – ל תֹוְך ה  הּוִבי, ְוא  ִים, א  ִּמְשָקפ   ְגֹנב לֹו ה 

 ֹראשֹו ִיְצנ ח. 

ִני ָיֵשן, א  יָ ב   – לֹוםִמים א  ת ֹראִשי רֹוֵדף ח   הּוָבה, א 

ח  ְבר  ל יֹום ִאָתְך א   .ע 

ח – ט ִתְזר  ש עֹוד ְמע  מ  ּׁש  הּוִבי, ה  ל ת, א  ד  ח ִלי ה   ְפת 

ִני אֹוְתָך ִלְראֹות   .ְורֹוָצה א 

ח לָ  – ְפת  הּוָבה, ְךֵאיְך א  ל ת, א  ד  ת ה  מ  חֹוִתי ֵאיָנּה ִנְרד   א 



ת ַאְכָזבֹות  ב   .ִהיא כֹות 

ֵּׁשָנהְגֹנב  – הּוִבי, ּוב  ת ָהֵעט, א   ָלּה א 

 ֹראָשּה ִיָלֵכד. 

ְיָלה – ֵאינֹו יֹום אֹו ל  ן ש  הּוָבה, ְזמ  ֵפׂש, א  ִני ְמח  ן א  ְזמ   ָכל ה 

ל ִעָּמְך ְלִהְתַאֵחד.  אּוכ   ְכֵדי ש 

הּובִ  – ש, א  מ  ּׁש  ח  ְכָבר ָעְלָתה ה  י ל  י,י, ָעל  ל ֵבית הֹור   ֹזר א 

ֹמד.  ע  ב שּוב ִלְקֹרא ְלָך א  ר   ְוִעם בֹוא ָהע 

חֹוִתי  – ל ת, א  ד  ח ָלְך ה  ְפת  ָכה, א  הּוָבה ר   ַאל ֵתְלִכי, א 

ֹבד,  ע  ָחֵצר, ָאִבי ָיָצא ל  ל ה  ָרה א  ֵּׁשָנה, ִאִּמי ִמה  ָזה ָבּה ה   ָאח 

ִכי ִלי   ָכה, ח  הּוָבה ר   ַאל ֵתְלִכי, ַאל ֵתְלִכי, א 

ִיְך ְנִשיָקה.ְוַאְטִמ    ין ֵבין ִׂשְפתֹות 

הּובִ  – ן א  ְיָתה בִ ש  ב  ן, ָאִבי קֹוֵרא ִלי, ָארּוץ ה   ְשִתיָקהי ש 

ש ָאשּוב,   מ  ּׁש  ת ה  ד  ְסִמיָקה, ְוִעם ר  ה ִבי מ  ז  ֹּלא י ח   ש 

ְכִניס ָאהּוב  י ָמָחר אֹוִתי ת   .אּול 

 

סנְ אציה לשני ק  ורי אסוֹ "פְ  –יהודית, הראשון -דיתשירים ליריים בספר ,ִטיג  ל פ  איוֹ " )מפי ָארֹוִהיִבידֹו א  ָלה מ   – (, והשניכהן ילידת רודוס-ֵמִלי ִפיָהא ילידת תורכיה וְסט 

ל" )מפי רוזה ַאדֹוס סֹון ִאיְנקֹוְנֵבְנֵיְנֵטס"טוֹ  אד  ר  ף ילידת רודוס-ְבז  ד  ", וזכו בנוסח ין בּוֵאן ִסיָמןפרה "אֵ שחק וראו אור בס-ידי שושנה וייך-(; השירים הוקלטו עלאלח 

 עברי של אבנר פרץ.

 

 

 



    לונה היא לבנה בספניולית

 לזכרה של לונה )לבנה( הלל    

 

 ה, שנקראה לבנה בלשונו של הלל הזקן,נָ לּו

 . ק הגדול שעשו גולי ספרדסיפרה לנו על המרח

 שנזרקו על כתפיים יתומות  עם תרמילים עצובים

 תיכוןה  -יםשמיים לכל אורך חופי ה  מתחת ל   רגלהם הלכו ב  

 משם עד ירושלים, ושרוס ּול  ְט ַאה ל  יָ נְ פ  ְס אֵ מֵ 

 כשהגיעו מול חומות ירושלים, עמדו ושרו,

איֵק  ימֵ ִאיְר עוד לפני שידעו עברית שרו: "   ְדֵרירֹו מ 

 ". ללכת אמא אני רוצה עד ירושלים. ירושלים הָא

 

 שניםמרחק הגדול בְ סיפרה לנו לונה ונזכרה ב  

 שעשתה בעצמה מילדותה בעיר העתיקה, 

 בין ערבים וארמנים ושומרונים וקראים,

 בטים שיצאו מן היהדות,כולם ש

  ובין יהודים ספרדים ויהודים אשכנזים,

 קנתה במורד רחוב הפלמ"ח,ועד זִ 

 בירושלים דלמטה. 

 

 וקראה:ם ּולנזכרה לונה באביה יצחק שָ 

 ""איזה גבר היה! איזה גבר היה!

  וסיפרה איך היה מרעיד את לבבות העיר העתיקה

 ש,קוד-שר את ההגדה בעברית, לשוןשבערב פסח, כ

 יהודית. בלילה ההוא היתה מתקבצת כל העיר העתיקה-ובספרדית

 לפני חלונות ביתם, ערבים ויהודים מהמגרב ועד פרס. 

 י סיפר איך ביקש את ידהוִ ובעלה לֵ 

 מן האב שהיה מרפא את עצמות כל העיר העתיקה.

 

 היא נזכרה איך נולדה בעיר העתיקה

 םבין כל הערבים, דם אחד, איך אביה ניגש אליה

 ", יםִה אר  בְ ִא ענו לו: "כש", ומי האבא שלכם?ושאל: "

 ",אבא שלי אברהםהגם "אמר: 

 ,איך אמה אמרה: "רק האנגלים עשו את זה

  ,מיררו את חיי הערבים והיהודים

 ולונה שהיא לבנה הוסיפה: , "חילקו את האדמה

 חיינו אתם . ואנחנו לא ידענו מה זה שלנו ושלהם"

 היתה האדמה. שלא היה כמו אחים. הלוואי שלא 

  . "על מה להילחם

 

 "כל השפות יפות" סיפרה לונה, "אבל לאדינו

 זה שפת אם שלי. לא דיברנו שפות אחרות בבית". 

 אמרה, ושפתיה התמלאו געגועים  כל השפות יפות,



 ה שלה, ואוזניה התמלאו ציפייה ס  לְ דּוִליְנְגָוה ל  

אס שלהס  נְ מ  רוֹ ליום בו נכדותיה ישיבו לה את ה    .אס ֵפְרִדיד 

 

 אנחנו הספרדים " ", אמרה,"האשכנזים היו מאוד מודרניים

 אמרה וחשבה  .שמרנו על חוסר המודרניות"

 וכל החרוזים  על כל הפסוקים הממלאים את התנ"ך,

 ל, ירוֹ בִ ג  -ןבְ ִא עזרא ו-ןבְ הממלאים את שיריהם של ִא 

 ,שהרמב"ם לימד והסביר בנימוקים וכל תרי"ג המצוות

 וכל אלפי הבוסתנים וריח היסמינים 

אנִ ים והסּויִר אזִ ו  ה  וְ   יםְלט 

 של חיי אבותיה ושל הרומנסות שלה.

 

 היא סיפרה על מטוס שהחזיר אותה אל ארץ אמהותיה, 

 ס, לכמה ימים, לּוד  נְ ַא-לְ א  -היָ נְ פ  ְס א  -ספרד

 שם ראתה יהודים מומרים, אנוסים, 

 מדליקים נרות שבת במרתפים,

 הכנסת -ה שבת לפני שער בית'ה ד  צ  ם כל הנוֹ ויושבי

  הנעול מאז הגירוש, מאמצים את מחשבתם להיזכר,

 לא יודעים להתפלל, ממלמלים שברי מילים שרק

 יבין. דוֹ נְ ל מּוא   דוֹ ה טוֹ ר ד  יוֹ ינְ ל ִס א  

 

 וכששאלתי אותה בעורמת גילי הצעיר מה יהיה על שפתה 

 , היא ענתה לי בתשובה יםבעוד מאה שנ

 שהכילה את כל חוכמת הסבלנות:

 "אתה יודע כמה זמן אנחנו מדברים ספניולית? 

 חמש מאות שנים. אז אתה סופר לי את השנים הקטנות?".

 ואני דימיתי שבלבה היא חושבת: "אולי לא אנחנו 

 אולי הספניולית מדברת אותנו. מדברים ספניולית,

 עד שנשוב אליה?  אבל כמה דורות היא תמתין לנו

 מתי תחכה?".עד 

 

 

 

 

 

 



 שיר הייקו ארוך

 (1762-1826לאיסא, משורר הייקו יפני )

 

 ל הגוףחרי שנסגרו דלתות המלחמה שא

 מתה אישתו, נותרו הקירות לבדם לשמועו

 ובד קובלנות איסא, משורר סביוני ההייקו,כ

 מבעד לחלון עיוור שוילונו עוד לא הוסטו

 צללית הר געש קרוב רוטטת ברוח סתיו ראה

 הרות דם שמיים. איסא נזכר בגשם אביבנו

 בפיהוקי אישתו, והבין שמכל גופוו

 ק צלו נותר שלם בעולם של טלר

 לאב

 

 

 

 

 



יקלִׁ  ר  הירח  ה   י ָבאי ו 

 

ירח  המלא ִלי ָבאי ניסה ְלחבק את ה 

עולם  מת. הוא פנה אל ה  נהר. ו   ונפל ל 

 ת סיניות שיכורות אותן אביןוְבסימני

אתפכח. ְואני רציתי ל קום  רק אחרי ש 

 ּוְלנסות ְלחבק את מילותיו, אבל הבנתי

אתפכח ירח. רק אחרי ש   כמה ריק עכשיו ה 

 גם אני לחבק את הירח השחוראנסה 

 מגג ביתי מגג לבי השיכור מגג חיי המתנדנדים.

 אני, שלא חייתי אף פעם לצד נהר,

 מביתי הרחקתי אלפי מיליןלא ולא למדתי לחבק עד ש

 ודיברתי שפה זרה, מכיר את עצב רגע מותו:

 ברגע מותו היה ִלי ָבאי מילה שיכורה

מים. שחיבקה את האוויר הנחצה ושמחה ִלטבול  ב 

נהר או לב גדול   וגופו היה אבן שנפלה ל 

 שעלה על גדותיו או חלום שהתרוקן אל המים

 ְבמוות קצר. העולם דיבר אליו במילים שיכורות,

 והוא שתה כדי להבין, וידע שאין זמן לפילוסופיה.

 , אבל לי אין אומץ המלא גם אני, כמוהו, אוהב את הירח

 את לבי ואת הירח הריק, מחבק לחבקו. אני 

 שלא יפול, שלא ניפול.

 

 ונודע כשתיין גדול 61בגיל  תמינית, מהשי באי, משורר סיני בן המאה ל

 



 עיין פרחי האפרסקמ

 

 ייגד

 שט

 בנחל

 בדרכוֹ -ּומרחיק

 פתאֹום

 אפרסק-עצי-חורש

 נפעם

 לקצה-משתוקק

 הוא

 שט

נחל-מקור-עד  ה 

 והר

 צר-פתח-ובו

 ּופתע

 מואר-עמק-נוף

 ואנשים

 לב-ביוטו-שמחים

 שאלוהּו

 למקומוֹ 

 ובשר-ביין-ואירחוהּו

 

 לכתו-וקודם

 ביקשוהּו

 איש-ישמע-שלא

 מקומם-דבר

 עד

 יפלו

 שושלות-אלף

 עד

 יקומו

 חדשות-אלף-עוד

 

ן )המוכר גם כָטאּו יו'ָאן שנה, וגרסתה  1400-ִמיְנג(, שחי לפני כ-)ברוח האוטופיה הסינית הקטנה "מעיין פרחי האפרסק" של ָטאּו ְצ'י 

י ה ִליְנג-ירית של בןהש י(, שנשאה את אותה הכותרת(-דורו, ֹשְ  יו'ן )או ָואְנג ו 

 



 ר בחמישה מובניםשי

 

ְח  .1 ִני קֹונ ה ִלי ר   י ְנָיר ִבְפסּוֵקי ְדיוֹ מֵ א 

ְּמֹלָהט. ל ָעְרִפי ה  ְּׁשִקיָעה ע  ת ה  ת ְסִליח  ֵקש א   ּוְמב 

ק ְבִעְבִרית ם מּוָבן ר  ֵיש ָלה  ֵבר ֵבין ְצִליִלים ש  ִני ְמח   א 

ֵקש  ה.ּוְמב  ז  ף ה  ד  ל ה  י, א  ְרֵכְך ֵאל  ת ד   ִלְקֹסם א 

 

 ְכֵאב ִלִבי הּוא ֵחל ק ִמִלִבי .2

ת ִלִבי ִהיא ֵחל ק ִמִלִבי ִשְמח   ְכמֹו ש 

ֵסרֹות ֵהן ֵחל ק ִמִבְכִיי: ח  י ה  ִדְמעֹות   ְכמֹו ש 

ל. ל ַאְכָזב הּוא נ ח  ם נ ח   ְבִעְבִרית ג 

 

  ָאֵפל ִגָלה: ְבֵערּות ִנְמָצִאים ִפילֹוסֹוף ְיָוִני .3

ד ְבאֹותֹו ָהעֹוָלם, ח   ָכל ְבֵני ָהָאָדם י 

ְכָתם ִליֹשן פֹונ ה ָכל ִאיש  ּוְבל 

לֹוִמי ָהִייִתי ִאָתְך ח  ִני ב  א  לֹו. ו   ְלעֹוָלמֹו ש 

ד. ְרִתי ְלב   ְוִהְתעֹור 

 

ב .4 ם ִסיִני ִלֵּמד: ר   ָחכ 

ְשלִ  ֵיש ְלה  ה ש  ֵישמ  ה ש   יְך ִמּמ 

ּׁשֹוֵכח  מֹוִסיף,  ְלהֹוִסיף. ִכי ה 

נּו ָדָבר. ְדִתי ִמּמ  ִני ֹלא ָלמ  א  . ו  זֹוֵכר גֹוֵרע   ְוִאלּו ה 

 

ר: ֵאין ִזְכרֹון. .5 ל ת ָאמ   ֹקה 

הּוֵמָאז לְ  ּו  ְדִתיו ִמְשָפטֹו ְמל   ּמ 

י. י  ת ח   א 

 

 



ים עצ תפללִׁ מִׁ  ו ת ל 

 

צער,-נגד-נטּוי: ִלפעִמים ִהיא מחתרת-ִפיָלה ִהיא ִקירת  ה 

צערלְ   עצמֹו. ִאם חֹובת תִפילה עליָך-ִעיִתים ִהיא ה 

ל קֹולָךבֹואָך ְבקהל בְ  קהל ִלגבור ע   אנִשים תן ְלקֹול ה 

ל-עינהמֵ חמֹוק וְ   רשּות. ֵפן תהא ִהיא רֹוָאה ְבכאבָך-ש 

ה אָתה ְבשמחָתה. ִאם את לבדְך ְוֵאין תִפילות פֵ   ִגילות ִלשפתייְךרן תחז 

לילה, פרֹוזדֹורּו  טֹוב-ֵמאֹור, כמוֹ -ארֹוך, ֵריק-ְלפניְך מּונח ה 

 גדוָלה-אל תֹוכֹו: ִהתחזי ְלִתינוקת וזעִקי צעָקה ל תסִכיִמי ל חמֹוק ְבשקטַא

תחרש אֹוזָנהא ד ש  ל-שר כמוָה לא נהיָתה ְוכמוָה לא ִתיווסף, ע   רשּות.-ש 

 א רוָאה אֹושרְך.ין תחִזי באביוָנה, ֵפן תהא ִה פ

רשות ִבלשוןפ ל ה  היא תשנ ה את ִמיָנה-נ ה א  ד ש   זכר, ע 

ִהיא ִתפנה אליָך ִבלשוןע    ִאם נפשְך ִהיא ִמדבר נקָבה.-ד ש 

ד ִח  יבשות ע  סִכין ְלדברש  תִמי שפתייְך ה  רשות ת   ה 

גם גּוָפה יתנֹודד, ְואז ִעצִרי, ענ ד ש   נִעי גּופְך ע 

 ְלִהתנדנד. ךִעמִדי שותקת. ִהיא תמִשי

לל ְלגשם: עֹוד שָנה אחת שחּוָנה ְוִיסתמּו כל מעיינֹותב   תפילה.-חורף ִהתפ   ה 

תפילה: א ִין. עָצה אחרֹוָנה:ּולי זאת ה  ע   ִלשאֹוב מים מן ה 

 עִזים-ה ְבחלֹוָמה תִעיר ְבִליָבה געגּוִעיםילרֹוָאה תפה  

ע-ִתתפלל ְבתחנּוִניםוְ  ה תפילָתה קב  תעש  ד ש   רִבים. ע 

יעשּו חלומותיָה ארעיים.ע    ד ש 

 

 

 

 



 ה של אלוהים, חלק ראשון גיאומטריה

 

 פילוסופיהמעונה שני ל  -מי שהיה קדוש  הערה ביוגרפית:

 גג מנּוָדה-ומת בעליית   

    ששאפה לראותייה יותר מדי מאבק העדשות    

 שליטש למחייתו 

    רומית רזהתרגם לְ    

 ל ייחוד האלערעיונות ֵשִמִיים עתיקים    

 ספר.עולם בְ -וזכה בחיי   

 הזקן-יה מאהב אומלל לאלוהיםהוא ה   

 משוכנע באושרו   

 ואהבתו היתה רק ביטוי   

 לאהבת האל את עצמו   

ִפינֹוָזה,    ה ֹשְ  כלומר גם אותו, ֵבֵנִדיְקטּוס ד 

רּוְך.     ב 

 הוא היה עוד גבר עיקש בשרשרת גברים עקשנים,   

 נביא בוער של בשורת האל האחד, כמו הרמב"ם,   

 ד, כמו שלמה, כמו משה.מ  ח  כמו מֻ    

 ולּו היה לֹו בן היה עוקדו מול שערי הקהילה היהודית   

 של אמשטרדם כדי לומר: אני הקצנתי מכם   

 ומאבינו אברהם את המונותאיזם העתיק.   

 לפני מותו:  ואז היה עוקד עצמו כדי לצעוק   

 אלוהינו ה'שמע ישראל 

 הכל. ה'   

 גג הולנדית מנוָדה-לייתי שחי בעמ ערה ביוגרפית שניה:ה

 צאצא לאנוסי פורטוגל ששבּו אל דתם   

  יכול היה לבנות בראשו עולם אחר   

 שנכנע לסדר גיאומטרי.   

 יאני חי בדירת סטודנטים רגילה למד     

 בעירי ירושלים   

 חיים לא גיאומטריים בעליל   

 והעולם בונה אותי   

 בלי קווים ישרים, בלי מעגלי מחוגה,   

 רציונליים-ומספרים אי שברים-כולי שברי   

 סופי.-שסודם אין   

 אני כותב עברית   

 שפתי שהיתה גם שפתו   

 כדי לסכסך שוב   

 האדם-בין המשולשים לבני   

  כדי להיחלץ מן העולם   

  שערה-התלוי באלוהים כבחוט   

 נופל אל תוכו   

 ונשאר במקומו, בפנימו.   



פילוסוףפ  המידות שלָך-ני קורא בספרא :ניה אישית ל 

 מופתים והערותגדרים ואותו מילאָת    

 ומושכלות ראשונים ואחרונים   

 ומשפטים יוצאים ונגזרים   

 והעיקר חסר מן הספר.   

 ואני כותב עכשיו עברית כדי לחשוב את אלוהים   

 ולהכריז על חירותי שלי   

 בין מחסומי המילים.   

 יך יכוליםא  אלה מנחה:ש

 אלוקים ואדם   

 בזמן?-להתקיים בו   

 

 

 

 



  רות רבותדי

 אור לפרק ל"ו בספר התניאבי

 

 ודם שנברא עולםק

 יה לבדו יתברךה

 חיד ומיוחד י

 ממלא כל המקום הזהו

 בד.ל

 אז פירשו חז"לו

 נתאווהש

 ברוך הואקדוש ה

 תהיה לו דירהש

 תחתונים.ב

 זו תכלית ו

 ריאת עולם הזה.ב

 הפריד חושך מאורו

 בנה חווהו

 יצר אדםו

 נתן תורהו

 בויריידי -עלו

 בושים המסתיריםלה

 ורא

 אה השתלשלות העולמותב

 ירידתם במדרגותו

 ד הדף הזהע

 ד המילה הזאתע

 היא חומרית ממש וגשמית ממשש

 חתונה במדרגהת

 למטה ממנהאין תחתונה ש

 מעליה פניו המוסתרים ו

 צעיפי עננים.ב

 חושך כפול ומכופלו

 לא קליפותמ

 ד שאפילו למלאכיםע

 ין עיניים לראותא

 יופנור א

 חרון אפו. וא

 באופק רק צל גופוו

 עיניו הבורקותו

 מדמות חשוכא לנהוראה

 ל סיטרא אחראש

 קורא עוז:ה

 ני ואפסי עוד.א



 שמי עולם אינסוףו

 א התהפוכותנויים משם בורפ

 היה לאפס לתוהו ולריק.ש

 אין עוד מלבדו.ו

 ק עין של איןר

 ופה בעולמותצ

 עולמוב

 לי להיות.ב

 דירות רבותו

 יקותר

 בון הנשכחותלרי

 חתית העולמותתב

 סתרותנ

 חדרי לבבותב

 סופי מסדרונות.ו

 קץ הימיןו

 קליפה הזאתל

 וא שיתאוו ברואיםה

 תהיינה להם דירותש

 עליונים.ב

 

 



  כר מצווהש

 ביאור לפרק ל"ז בספר התניא

 

 הוא המצווה עצמה שכר מצווה

 גילוי אור  ממשיך אדם כי בעשייתה

  מלמטה למעלה הזה-בעולם סוף-אין

  סוף-ואז אור אין ומלמעלה למטה.

 שהיה תחילה הזה-עולם מתלבש בגשמיות

 וקיבל חיותו מתוכה. תחת ממשלת קליפה

  לבטא בשפתיים לנפש האלוהית אפשר-כי אי

 נפש החיונית ידי-כי אם על ופה ולשון ושיניים

  וכל מה שמדבר ממש. המלובשת איברי הגוף

 הוא המכניס ומלביש בכוח גדול יותר

  בדיבורים אלו חיוניתמנפש ה יותר כוחות

 סוף-שפע אור אין אומרות עד שכל העצמות

 נאבקים בשכחה ורמ"ח איברים

 הנפש והגוףהיא מקליפת  כי שכחה

 שהם כל אוכלין או נפש של דם ושס"ה גידים

 נהפכים מרע לטוב ונעשו דם שאכל ושתה ומשקין

 ומלא תעשה לעשה מעשה ללא תעשה מטוב לרע

  עורלת הלב למבקשות למו ותרי"ג מצוות

 ואין לה נגיעה משל עצמה שהיא קליפה

 ונשארת רק מצווה אחת לדיבור או לשכחה.

  ויתבלע ויתבטל שיראה עין בעין מצווה סתם

 שאדם נותן מיגיע כפיו. בסוד צדקה

 מלובש היה  נפשו החיונית כי אחר שכל כוח

 ונשתכר בה מעות  בעשיית מלאכתו

 כל נפשו החיונית כשנותנן לצדקה

 פעם אחת וצריך אדם ולה להשם.ע

 לפקוח כף ידו מדי חודש בחודשו

 ולדור בעולמות האביונים

 נדבהעם קול תחינתם לִ 

 מילה.לְ  וקול שתיקתם

 בתום יום קבצנותו ולא יתן כספו

 אלא ירכוש לו עצמו כנדבה לאחר

 צרים ומרים אוכלין ומשקין

 וידע שאנשים נתנו ויאכל וישתה

 ר מעות אלומיגיע כפיהם וידע שהשתכ

 מיגיע כף ידו הפקוחה

 וכל נפשו החיונית תהא עולה להשם.

 וצדקה תציל

 



   ן עץזרג

 

 הופך רעלם דש  כ

 עצמוֹ  כאבל  פך הוֹ  גוףה  

 רתכנִ ה   יערה   כמֹו עץ

 נות.אילל   ורתת גרזן כקיות הל

חכְ ּו  גרזן אחדל ש וֹ יבע בִא דגש שלם נִ ורש 

חסיוגת החלוֹ ה תגלָ תמ  שביקדי אשר ם ה 

 ל.גדוה  וש ייארת ה  שבילה בגדוות ה  עצבעזרת ה  את 

 ו מלחמה במוות בעזרת אלף מיתות קטנותמכ

 ידן לפורר את פחד המוות הגדולתפקש  

 כנעי נאנִ עד ש  ים, קטנִ ים י פחִד בריֵר של

 ן.יִ כל אותיותיו והופך ַאסמ

 קלחת אורה ה  י תחיינ  י אשנֵ ים נִ יש הסמוְך דרחב  

מפחיהם את המרא  י ֵמעינר  והמנורה, כך חוסכים ה לש  ידה ה 

 קרסך מהם לעת בונח ה. כְךחשכם ב  נעלה   םעולה   לש

 לילה   תיצדש מתוך בֵ מח המראה הנפלא של העולם הבוקע   םג

 רצעיביש באורו את כל החפצים והפחדים. אולי בגילם ה  למוִין ַאה  ו

 אינו רעל, והכאב עצמו אינו מפחיד יותר םד

דכְ עדיין לא יודעים ש   םה לי. אור עצמוֹ אושה   ןמ  םש 

 הופך כאבפך רעל, ה  וה

 תי.אמיה   וףגל  

 

 

 



 זיווגי אותיות

ָדא ֵשם י"ה בְ הּוא ּוְש  א ְבִריְךד ֻקְדשָ "לשם ִיחּו ישראל, הריני מוכן לומר שנים ו"ה, ְבִיחּוָדא ְשִלים, בשם כל ִכיְנֵתּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלי ח 

י ואלהֵ ועשרים אותיות התורה הקדושה. ו אותיות אלו לתבות כרצונך, כי רחום אתה  י אבותי, שתצרף ברחמיך הרבים אתיהיה רצון מלפניך ה' אלה 

 ".תאוותנו, ואנחתנו ממך לא נסתרה ומרבה להטיב, ואנחנו עבדיך, בניך בני ְבחּונ יָך, כוונתנו לעשות רצונך. ה' נגְדָך כל

 חכמים, חלק שני, סדר לימוד ַאְלָפ"א ֵביָת"ארבנו יוסף חיים )"הבן איש חי"(, ספר לשון   

 

ר.י"ן ִהיא ִשְכָחה. ָדָבר ַאחֵ ִש  ק   ר ש 

 י"ןב ִש "ו תֹוָרה ְתִמיָמה. ָלָּמה ֵקר  תָ וְ 

ר לְ  ק  ּׁש  ֵתר תָ ה  ִאם ְיו  ְתִמיָמה? ְלהֹוִדיע  ש   "ו ה 

ה כְ  ר ְוֵיָעׂש  ק  ּׁש  ֵרי הּואתָ ה  ְתִמיָמה, ה   "ו ה 

ְך ִאם ָת שֹוֵכח  לוֹ  ֵׂשית, א  ע   "ו נ 

ר ה   ְקָרִנית, ֵאין שֹוֵכח  ָלּה. ְוַאח   "וָת ש 

ת. ּובֵ ל  ָא מ  ת ָאּהָר י"ת בְ "ף א  מ  ְצִמיד ָלא   ְלה 

רימ  ִסיָמן. גִ  ר ָגלּות ָבּה ָאמ   "ל ְדב 

חל  ה. ּוְבָד לָ ָעם. ָדָבר ַאֵחר ְגאֻ לָ   "ת ָפת 

ל ת, ִכּוּון א   ן ד   ָגלּות, ִכּוּון דחָ ִלְשֵתיה 

 , ְוֵאין יֹוֵדע  ִמי עֹוֵמדהלָ ְגאֻ ַאֵחר 

ד ַאֵחר. הֵ  ה, ּוִמי ְלצ  ד ז   "אְלצ 

ל וָ  ֵּׁשמֹותלִ וֹ י"ו תְשמֹו, ְוע   ין ָכל ה 

ְלָאִכיםיִ ין. ז  כִ ח  ְמ ּו ָהיּו מ   "ן ֹזאת ִזְמָרה ש 

ְּמִרי  ְלָפָניו ִמן ָהאֹוִתיֹות. ָדָבר ַאֵחר ןְמז 

ָהיּו זוֹ ֵאלּו ַא מּוָנה ש   ים ַאףכִ ע  ְנֵשי א 

ְּט ָשם. חֵ ח  ְבל   ְמרֹות ח  ֵקש ְלָפָניו ל  ְנב   אֹוֵתינּוי"ת ש 

ֵני ְטָענֹות, נ ְחנּו טֹוע  א  ָרטֹות, ְכש  פּוֵיי ח  נ ְחנּו ח  א   ְכש 

נ ְחנּו יֹוְדֵעי ְישּועֹות. ְבכ   א  ח אֹוִתיֹוָתיוְכש   "ף ָפק 

 "ם"ד ּוְלמֵ מ  ְללָ  ָאָדם, ְוִהְצִמיָדּה-יְנָדָבה ִלְבנֵ לִ 

ְלכּות. נּו ֵּמד אֹוָתנּו מ  ח,ְלל   "ן נ ְפתּוֵלי נ צ 

צּוֵרי ָעֵק יִ ְסחּוֵפי ָסֵפק, ע   "ְךמ  סָ   ב,"ן ע 

ָפִנים פֹונֹות, ֵאָליו ְצִריכֹותפ   ִאם ה   "ה ש 

 ק, ָדָבר ַאֵחרד  י צ  ֵק ע  "י צוֹ ִד ִלְפנֹות, צָ 

ִדיק, קוֹ  ם. ְוֵר ָצֵרי צ  ד   י"ש"ף ָקֵמי ק 

ם ָא ְפִריד ֵביֵניה  ּמ   "ף,ל  ָראִשים ְוָרִשים, ְוָכל ה 

ם  ְפִריד ֵביֵניה  ּמ  ֵעינֹו ְבָכל"עָרשָ ְוָכל ה   , ש 

ְוָעָתם. ִש  ה ְלש   י"ןָרש, ְוֵאין הּוא שֹוע 

ם ְשִנָיה ָשלֹום. ָדָבר ַאחֵ  ע   ר ָׂשָטן.פ 

 חֹות.ר תֹוכֵ ת. ָדָבר ַאחֵ "ו ְשִנָיה תֹוָלדוֹ תָ וְ 

בֹות  ְוִזּוּוֵגי אֹוִתיֹות אֹות ְבאֹות ְלִמִלים ר 

ְדנֹו ְוחוֹ ימ  ֻכָלן שֹוְכנֹות ְבגִ  ן ע   צֹות"ל ג 

ְברֹות"תוֹ לָ יֹום יֹום עֹוָלמֹות ְועֹוְברֹות ְד   .ת ּוִמְתע 

 

 



  חוט מושך מן הלשון 

 

 פנים הפה שך מן הלשון תחתיו בִ חוט מוֹ 

חּותאת ולמהר לשון מכביד את הדיבור מצֵ    צ 

 והמילים לאט נגנבות פנימה אל תוך הבטן

  נות אל ריבון העולמים אשר נתןפו

 ם בדיבור אחדל  יע  עולם והֵ 

 מתחננות.

 

 איני בקי בשבעים לשונות אשר נתת 

 אדם להפרידם ולחברם,-בין בני

 יםִר יצ  ם בין מֵ יִ ר  צְ חיתוך לשון ִמ 

 צר לי, לשון אשדוד שודדת ממני

 את סודה, ולשון אשקלון לשון מידה 

 . לשוןי הופכת ִק ומשקל נכון בין שינ  

 ירושלים לשון שלמה הופכת ירושה כבדה 

 להשיל מעלי אל ים, וחכמת לשון בגדאד

 לשון בגד על בגד הופכת בפי לשון בגידה. 

 יי,ל צופיה מצטופפת אל תוך אוזנ  כֹ צפת ב  

 ת לשון חיפה יושבת על חופיםחפּו

 אוסרת מעלי כל חופש והופכת חרפה,

 ימיםויפו לשון יופי מתרחקת ב  

 י.ה עמִד עומדת פֹ  ושוב אינה

 

 אדם-שבעים לשון נתת בין בני

 להפרידם, ואני מחובר ומופרדלחברם ו

 ונתלש.ֵבק י, ד  כִ בין לשוני לִח 

 ך י וחוט משּועולם והיעלם עומדים לפנ  

 פנים הפהביניהם, מן הלשון מעלה בִ 

 ךה. חוט ארוך משּוואין מחס  

 וסופרות הלשונות י אחוזות בוושתי יד  

 ת, דבקות ונתלשות.לשוֹ ת וִנְת קוֹ בֵ ד אצבעות,ב  

 

 

 

 



 אין העניות מן העבירות

 

 תירוֹ בֵ ע  ן ה  ִניּות ִמ ין הע  אֵ 

כּויֹותן ה  ת ִמ ירּוִש ע  ין ה  אֵ וְ   .ז 

 רוֹ ְש עוֹ ם בְ ָד ע ַאד  א יֵ ל  אֵ 

 קוֹ נ  ְר ַאר בְ בֵ צוֹ א ר הּוים אש  לִ צֵ לְ צ  ְמ ין ה  י אֵ כִ 

 שוֹ כּוֵר 

 דוֹ יָ -ףכ  ים ִמ לִ פְ נוֹ ים ה  לִ צֵ לְ צ  ְמ ין ה  אֵ וְ 

 .תוֹ ד  בֵ ַא

 יוֹ נְ עוֹ ם בְ ָד ם ַאע גָ ד  יֵ וְ 

 נוֹ וֹ בְש חֵ בְ  ים לוֹ ִר סֵ ח  ים ה  לִ צֵ לְ צ  ְמ י ה  כִ 

 נוֹ רוֹ ְס ם חֵ ינָ אֵ 

 יסוֹ ע כִ ת  ה פֵ כ  ם זוֹ ה  ים ל  לִ צֵ לְ צ  ְמ ה  וְ 

 לוֹ שֵ  ינוֹ אֵ ש  ה ִמ בָ ד  ם נֵ ינָ אֵ 

ְצִדיקה ַאָק ד  צְ  אוֹ  ר ת   נוֹ כֵ ְש  תא   ש 

 כּושוֹ ת ֵר ב  ש  ה ה  עָ דּויְ ה יָד ִמ ם בְ א ה  ל  אֵ 

ר ל ב  ז  גְ שר נִ ל ַאז  ל גֵ י ע  יצּופִ  אוֹ  ב   .תוֹ ְח פ  ְש ִמ ִמ ע 

 מוֹ ִא  אוֹ  יובִ ַא ּולְמ א ע  ם ֹלע ִא ד  י יֵ י ִמ כִ 

ףים לְ ִק ק  זְ נִ ים ה  לִ צֵ לְ צ  ם ְמ תָ ת אוֹ ס  נ  ְר פ  לְ   דוֹ יָ -כ 

 תוֹ בִ  אוֹ  נוֹ ם בְ ָר בּובע   לּוְמ ע  א י  ם ֹלִא וְ 

 בעבורם יום יום בצערו ובמכאובו.הוא  ֵמלאם לא ע  

 שמייםעמל אינו הצדק מתחת ל  וה  

 והעמל אינו שווה לפני האלוהים

 אדם כמידת יגיעת כפיו.ואין המצלצלים באים ל  

 

 תירוֹ בֵ ע  ן ה  ִניּות ִמ ין הע  על כן אֵ 

כּויֹותן ה  ת ִמ ירּוִש ע  ין ה  אֵ וְ   ז 

 אלא ידע אדם כל ימי חייו

 ת, עניּו ת לו, או מכתבין אם עשירּו

 או שפע בינוניות,

 כי אין פרנסתו פרנסת אמת בעמלו

 או בירושת אביו או אמו

  אלא רק באלוהים הזן אותו בטובו.

 ולא יהיה הוא גואל את עולמו 

   לא יירש בן העשיר את עושרו עד אשר

 ולא יירש בן העני את עוניו 

 אלא יירשו כולם את האלוהים ואת תורתו.

 

א)כיום א  ר וֹ דאג  "שבט יהודה" לרבי יהודה בן מוייאל האדמו"ר הגאון נר המערב, אשר נולד במוֹ ביאור למאמר כ"ה ב יר  לחוף ש( צּוו 

בשנת תק"ץ, ונפטר בירושלים עיר הקודש בשנת תרע"א, וספרו יצא לאור, אחרי שהיה גנוז כמאה שנה,  במרוקוהאוקיינוס האטלנטי 

 ידי נכדיו.-בשנת תשנ"ד על
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 אדם שוכחים זה את זה באמנויות הדרך"-"הדגים שוכחים זה את זה בנהרות ובאגמים, בני 

 לפנה"ס 4-דזה )תרגום: דן דאור(, סין, המאה הג'ואנג   

 "איכה אוכל לחיות ככה / מבלי הבין את כל זאת / האם לשכוח ולשמוח / או לזכור הכל ולבכות" 

 19-אברהם אליהו קפלן, אוקראינה, המאה ה רבי  

 

ְצֵמנּו ת ע  ְּמִצים ִלְשֹכח  א   ְוָהִיינּו ִמְתא 

ְּׁשִלים לִ  ד ִזָכרֹון, ִמְתר  דע   ְזֹכר ע 

ְחנּו נ  א  ף ְגָמָרא ֵביֵנינּו, ו   ִשְכָחה. ד 

 ְיהּוִדים חֹוֵלי ִזָכרֹון, ָזֵבי ִהיְסטֹוְרָיה,

ִרים ְפסּוִקים ֵבין ִריִכים. סֹוח  א   ְמֻשְגֵעי ת 

ְחִליִפים ִמְשָפִטים ֵבין ָרִמית, מ  א   ִעְבִרית ל 

ָרִבית ְלִייִדיש, ֵבין ִייִדיש ִלְספ    ְניֹוִלית,ע 

ִנים ֵבין ע   ְזמ  ת ה  ִנים א   ִריםבָ ְמש 

בֹוֵתינּו ל   ְלְבִלים ֵבין ר  ִתיִדים, ְמב  ְלִמיִדים.לְ ע   ת 

ר ְדנּו.-ַאח   ָכְך ָמר 

ת נ ְפֵשנּו ְשנּו ִלְהיֹות ְיָוִנים ְוָלדּון א   ִבק 

לֹוגֹוס. ִפילֹוסֹוְפָיה ְול  ְשנּו ִלְהיֹות ִלְגֵדרֹות ה   ִסיִנים ִבק 

ְך ֵריִקים, ְבָמקֹום בֹו ֵאין ר  ד   ּוְלשֹוֵטט ב 

רֹות ע  חּוִזים ֵאלּו ְבֵאלּו ְכׂש  ְדָבִרים א  ִּמִלים ְוה   ה 

ד ת ָהעֹוָלם ְבתֹוֵכנּו, ע  ְחֵבאנּו א   ָזָקן, ְוה 

ִאיש ֹלא ָמָצא אֹותֹו, ֹלא ָמָצא  ש 

ָדִגי ָנָהר, ְבִליאֹוָתנּו. ְוָהִיינּו ִמְצָטְרִפים ל   ם ב 

ָחָרָבה, ְבִלי ִלְזֹכר, ְבִלי ֵחד ִמן ה   ְלפ 

 ִלְׂשֹמח  אֹו ִלְבכֹות.

ִּמִלים ְבנּו. ִעם ָכל ה   ְוָאז ש 

ף ְגָמָרא ְחנּו ֵביֵנינּו, ד  ְחנּו ׂשֹוח  ָּׁשכ   ש 

ֵתה, ְוָהַאִין  ֵביֵנינּו, ְבָיֵדינּו כֹוסֹות ה 

ִביט ָבנּו ְבֵעינוֹ  ִציָבה, מ  י  ת, ה   ָהַאח 

ֵחד ְפִסיק ְלפ  ִנְצִחית, ּוְלַאט ְלַאט מ   ה 

ְפִחיד ְפִסיק ְלה   .ֵמִאָתנּו, מ 
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ח ֵבית ת  י הֹוִרישּו ִלי ְבפ  בֹות  ִּמְדָרש-ר   ה 

ֵתר ָנָהר ֵאל ִמְסת  ף ְרחֹובֹות ה  ל ס   ע 

ֵת  ָזָקה ַאל ְתו  ע ח  ְצב   רְוָהיּו מֹוִרים ִלי ְבא 

ְביֹון ְפִריר ח  ֵתר ְבֵלב ַאֵחר ְבתֹוְך ש   ִלְראֹותֹו ִמְסת 

לֹותוֹ  ְעיֹון. ְלג  ְשבֹון ְור  ְרגֹוִדים ּוִמלֹות ח  ר פ   ֵמֵעב 

ָנָהר י ֵמְרחֹובֹות ה  בֹות  ל ר   ְוָהִייִתי ָשב א 

תּוָמה ְסתּוָמה ְבחֹוָתמֹו ח  ְזִכיָרם תֹוָרתֹו ה   ְלה 

רָלָמה נ עְ ְוִהיא  ָכְבָדה ְכה  ְזִכירֹו תֹוָרָתם ש   ְלה 

יָֻּמה ר ְוִהיא א  ָרה ֹזה   .ְוָזה 

ָנָהר ל ְרחֹובֹות ה   ְוִלִבי ָהָיה יֹוֵצא ִנְמָהר ָשב א 

ְתבּוָנה  ד ָעִריצּות ה  מּוָנה ְלִהְתקֹוֵמם נ ג  ֵלי א  ֵפׂש ִלי נ ח   ְלח 

ֻמִקים ִמצּוף ְמתּוִקים ִים ע   ִלְדלֹות מ 

ִין  ָחד ִבְתהֹום ָהע   ְדִלי א 

 ּוְדִלי ֵשִני ְבֵאיְנסֹוף ָהַאִין

לְוָיד   נ עְ ֹות ִמשֵ י ק   ָלםאת ָכְבדֹו ה 

 .םְכֵבדֹות ֵמֹרב עֹולָ 
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ְכָשו פֹוֵרׂש ָיָדיו ְכָאב ֵאל  ֵתר ִלי. ְוהּוא ע   ִהְסת 

ִים ָּׁשמ  ב ה  ְרח  ל ַאִין ָכל מ   ֵמַאִין א 

ִהְסִכים ָלבֹוא ִעִּמי ִלְמקוֹ   ִמישֹוֵכח  ש 

י  שֹוֵכח  ָכל ְפָרֵטי ָתֵוי ָפנ 

ְכֵאב.  ד ה   ִמְלב 

 

ָנָהר, ִבְמֵגרֹות ֵאל  ֵתר ִלי. ִבְרחֹובֹות ה   ִהְסת 

ְשחֹוק  ְנטּוִשים, ְבָתֵאי ה  ָבִתים ה  ֻּׁשְלָחן, ב   ה 

ֵאינָ  ִנים ש  ְזמ  ְקָללֹות, ב  ְבָרכֹות ְוה  ִכי, ִבְלשֹונֹות ה  ב   ם ְוה 

יֹום  ְיָלה, בִ ִמן ה  ל  ֵאיָנם ְוֵאיָנם ִמן ה   ְמקֹומֹות ש 

ח  ְמֻקָדִשים ְוֵאיָנם ְמֻחָלִלים, בְ  ֵאיָנּה  ָשָבהמ   ש 

ת.  ח  ת ְוֵאיָנּה שֹוכ  ר   זֹוכ 

 

ִני רֹוצ  ֵאל  א  ֵתר ִלי. ו  ְכָשו ְלהֹוִדיעוֹ ִהְסת   ה ע 

ְבִתי א   ִית ָאה  ב  ֻּׁשְלָחנֹותִכי ִמָכל ָרִהיֵטי ה   ת ה 

ְבִתי ִּמִלים ָאה  ם ְמֵגרֹות, ִמָכל ה  ָלה   ש 

ת ְשִתיקֹוָתיו, ִמָכל ָהאֵ   ִליםא 

ק הּוא ֵתר ִלי ר   .ִהְסת 

 

 

 

 

 



* 

 (, 1903-1975דוד בוזגלו  )לרבי    

 20-גדול פייטני יהדות מרוקו במאה ה

 

 רּוֵ ה עִ יָ הָ יָון ש  כֵ ִמ 

גִ וֹ לב ל  ם לֵ ֹלא ׂשָ   שוֹ ּוְרבים ְלת  ע 

 ְדשוֹ ץ ָק ר  א  בְ  תוֹ ש אוֹ בֵ יְך חוֹ ְמִש ְוִה 

 .אשוֹ ל רֹ ר ע  ק  ר בֹ ק  בֹ 

 

נָ ְוהָ   יםיִט בִ ים מ  ִש א 

 נוֹ ְורוֹ ת עִ ים א  ִא ֹלא רוֹ 

 שד  קֹ ץ ה  ר  א  בְ ה ָר ס ָק נֵ 

 ם.נָ ְורוֹ ת עִ ה א  ָאֹלא ָר 

 

 



  פר אחד בחייו""ס

 ל אמיר גלבועש דם באמת אינו צריך""אריאציה לוא

 

ל אדם יכֹוִלים ְלִהתקבץ ְלעיניוכ  ל חייו ש 

 ספר פתּוח  אחדבְ 

 ֹותר ממנֹו אדם באמת אינֹו ִנצרך.ילְ ש  

 קרא בֹו ָדף אחר ָדף ויֹום אחר יֹוםיִ 

זמן נִ וְ   מזג בקִריאתוירגיש ֵאיְך ה 

ת חייו ּומֹותֹו.וְ  שקטות מפרשֹות א  אותיות ה   ֵאיְך ה 

ספר הּוא יאסף ְברחִמים רִביםוְ  ל ה   א 

נעזבִא  ספר ה  ת ה   ם יקִפיד ל אסוף אליו א 

 אלא ְלאדם אחד ְבחייו.ך באמת אינֹו צִריש  

ספר קֹורא ב  וְ   דם זמן אחר זמן ְותּוָגה אחר ִשמָחהאה 

מתפוררים ְבידיו. מֹוזג את סליחֹותּו דפים ה  ל עֹומק ה   וטינֹות חייו א 

 משא כבד הֹופך ִמיִלים חרּוזֹות, והברֹות בֹודדֹות הן עֹוגניםּו

אין ָבה א  ף.סוֹ בל ָגם ִמשקֹולֹות המֹושכֹות ְלקרקעית ש 

 חיים הם עכשיו דִפים חבּוִקים ְבמעטפת אחת,וְ 

 –לא ִנכתב  –מֹותֹו ּו

 בנעז ּוא ספר נעזב ְועצב ספרה

 שכח נעלב ְוכבה ִבסגֹור ימיו.נִ 

 



 לפרימו לוי ורות ש

 

מ  נו אף תפילה לא תצילממקום ב 

 ל המילים הן תפילות, וגם שתייתכ

 רק מפינכה נעשית ניגון של תפילה.מ

 ב, והמספר המוטבע ביד,רעהמכות, והקור, והו

 הם ממחזור התפילות. םלקוחים ג

 שנפתחו שעריי אושוויץ הכבדים ויצאו צללי האנשיםכ

 ש מחילהתח ּובכה ּוביקפשב אלוהים סמוך ל  י

 תפלל לעמו שיסלח לו. סליחות אדםהו

 אדם אין מהן מנוס,ל

 

 ן נורא מסליחה לאלוהיםאי

 

 



 מיים נפתחו כתהום הש

 ל פאול צלאן" שחה בהריםשיר "פוריאציה לסיוא

 

 וטל על אבןמ

 אהובים-הלא-זיכרון באהבת-תשוש זכרתָ נ

 הידיים-שר גדעה מגופה את פעמונייא

 הלשון-כרתה מפיה את חיוכיו

 האילנות-צל-עקרה מעולמה את חיבתו

 קדושה.-לא-נותרה כולה אשו

 כשראשך על האבן הקשהו

 תרוקן ממחשבות ונמלא דםה

 גליך רחפו באווירר

 שמיים נפתחו כתהום פעורה תחתיךהו

 ניסית ללכתו

 ברוחל

 העקיפין האפשריות-כל דרכיב

 כולן הובילו אותך לבא

 מך אליךמ

 היית מוקף רביםו

 שינה-בלי-שניםולם מוטלים יכ

 חלום-ללא-בויים בחלומותש

 כולם לא אוהבים אותךו

 י איך אפשר לאהוב אותךכ

 דם אחדא

 אהבה-אתה השבת איו

 םביי הם היו רכ

 יך יכול אחד לאהוב את כולםאו

 תוודית לפני עצמך.ה

 את אהבתך הצנומהו

 התרגלה במשך דורות לשתיקתךש

 לא התבקשה זמן רב להשמיע קולהו

 חד שבער והוסיף לבעוריוונת לנר אכ

 פינה השמאלית ביום השביעיב

 יה הנר שלוה אהוי כ

 נר שאבי אמותינו הדליקה

 יהה אהוא רק מדליק הנר ל

 אחרון אהבת את שרפתו-שביעי הלאה ביוםו

 דבר אחר בעולם-וב לא אהבת שוםשו

 ק את שריפתו אהבתר

 י יכולת לראות איך הפעםכ

 רפתו את כל המחשבותש תכלה

 כל האבנים הקשות תעכל אתו

 תשים קץ לעולמוו



 כאב המיתות המשונות והנוראותל

 השרת-לבכי מלאכיו

 נשפך כגופרית צהובהה

 ייםנתבי-ל ראשי הניצוליםע

 ותרו עדיין מוטלים על האבניםנש

 ין המתים הרביםב

 שוועים לאהבתםמ

 עצמם שוועים למותמ

 שוועים שלא ינקום הפעםמ

 ק באוייביהם האנושייםר

 ב הפעם אינו רק אדםי האוייכ

 לא רק חטאי העםו

 פעם גם הוא אוייבםה

 קץ לעולם-כן עליו לשים-עלו

 ם.השיבו למים, לתהום, לעפר, לאש, לדול

 

 



 אותו דיבור ממית

 לפאול צלאן   

 סירבָת להלל אל אשר סרב

 להלל אותָך. סירבת לחפור באדמתו

 של מי שביקש לחפור באדמתך

 את מותו. לקחת בידך שושנה

 איש,-ן, של שוםיִ של ַא

 בר על קמילתך.כדי לד

 תהילים חדש,-פרק כתבתָ 

 מוות, כדי להעיד-קצר מפוגת

 שמיים-על אבקן שומם

 ועל מילים של ארגמן

 בין החוחים. ותמיד עיגול עיניים,

 תמיד אבק פרחים.

 

 כתבת גרמנית, אותו דיבור ממית,

 שפה-דרך סורג

 אשר סגר עליך ויצר לך צוהר

 עד שפיך נמלא

 הפה-עד שצעקת שתיקות מלוא

 אמר דברולא דרשת שיֹ 

 העבר.-או יסביר את צל

 אלוהי הכדים המלאים חלב שחור

 השותים את עיניי העיוורים הריקות

 ששוב אינן מצפות

 בקרים. אלוהי שקי השקדים המרים,ל  

 מחורר.-אלוהים האילם, תהום מעורטל

 ותמיד אבן קלה, תמיד לילה כבד.

 

 לגרזן פורח, לקבר  שרתָ 

 ן יִ ַא-של-ןיִ שניתן לנו ברוח. וע  

 נפקחה מעל רעש של רגע בנהר הסיינה

 ושוב נעצמה. ותמיד המילים שבורות

 בהעדר תשובה, תמיד הגוף שוקע

 במים. והמוות, אומן מגרמניה,

 ים.-מילא פיך שתיקות
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 חוזרים אליו ריקיםה

 

חי   הגוף הוא המצבה ל 

מוות גוף. ּוב   השם המצבה ל 

 מוחלף הגוף בלוח שיש

 . ויש שקבריםעליו חרוט השם

 מזדקנים, נוטים למות, גוועים

 עם שם מחוק. ואז לוח השיש הריק

 הוא מצבה אחרונה ל שם שהיה חקוק עליו. וכשיפול הלוח

 תקום גם לו מצבה: הבור שיפער באדמה.

 אבי היה אולי לוחש: אני המצבה לאבי, ְבגּוִפי.

 ואנחנו מוסיפים להלך ממקום למקום. מצבות חיות.

 

 כנראה צדק:פנחס שדה 

 אלוהים אוהב את החוזרים אליו ריקים.

 

גוף  ואסורות לנו הנאות ה 

 עד שנצא מן השבעה, השלושים, השנה,

 החיים. כך קיבלנו עלינו בשבועה.

 ולפתע שמחנו על כך שהחיים הם מחלה סופנית,

 שלא ל נצח תעמוד שבועתנו.
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ָלח ב    יבשהמ 

 יִט ְר ב  לְ לרפאל ַא 

 

 א.

ְפָרן ִעֵּור ָבָשה, ס  י  ָלח ב  ִני מ   א 

ִשי ְירֹות מ  ֵבי ִמְדָבר, ִאיש ש  ְרח   ְבמ 

נּות כָ  ח  ִליֹות ָבאֹוְקָינֹוס.ב  ע  ר מ   ְלבֹו, נ ע 

ח, ָדם ל  ם מ  ִני ג  ָבל א   א 

ִלים. ְמָצן, ָבָׂשר ְוג  ָדָמה. אֹו: ח  א   ו 

ָללּו ְוַאף ְדָבִרים ה   אֹו: ָכל ה 

ם.  ָחד ֵמה   ֹלא א 

 

 .ב

ּמֹוָר  ע ה  ְצב  ְת ָהא  ִני ְוא  , א  ָיֵרח  ל ה   ה א 

צְ  ל ָהא  ִביָטה א  ּמ  ִין ה  ְת ָהע  ע. א   ב 

ִני  לֹום, א  ח  ת ל  מ  ְגבּול ֵבין ָהא   ה 

ְת  ְצבּות. א  ִשְמָחה ָלע  ְשֵפְך ֵבין ה  ּמ   ה 

ְרִתי, אֹו ָדָבר ֹּלא ִהכ  ְדָבִרים ש   ָכל ה 

ִכיר ֵמָאז ּוִמָתִמיד ִני מ  א  ָחד ש   .א 

 

 .ג

ָבָשה י  ָלח ב  ל ח, ָדם: מ  ָדָמהִרְגֵבי וְ  מ   ,א 

ְמָצןג   :ָבאֹוְקָינֹוסָפָרש    ,ִלים, ָבָׂשר ְוח 

ְפָרן ָעצּוב  ִלים ָבִעיר, ס  ְירֹות ְגמ   ִאיש ש 

ְדִוי  ְפתּוִחים, ב  ְרָחִבים ה  ּמ   ב 

ְסִקימֹוִאי   ִבְפָסגֹות ֻמְשָלגֹות, א 

ְחְשִבים  ְכֵנת מ  ת, ְמת  ח  ש קֹופ  מ   ְבש 

ְנִט  ן ַאְטל   יסִבְמָעָרה, ב 

ת ְׂשִרים ְוַאח  ֵּמָאה ָהע   .ב 

 

 .ד

ָּוִדים, מ   ְחנּו נ  נ  ְכָשו א  ָבָשה,לָ ע  י   ִחים ב 

ִלים ב   ת,ּמֵ מֹוִביֵלי ְגמ  ְׂשִרים ְוַאח   ָאה ָהע 

ָּוִרים ְמָקְרִרים, ד  ח ְלדֹור ה  ר   מֹוְכֵרי ק 

גּוףבִ  ָבה? ה  ְחְשִבים. ְוָהַאה  ל מ  ן ש   ְזמ 

קזֹוֵכר אֹוָתּה.  ָּמקֹום זֹוֵכר. ר  ִפלּו ה   א 

ת ַאט ְלָמקֹום ַאֵחר ש גֹול ש  נ פ   .ה 
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 יום אחד

 (רטירפאל אלב"כבר אהבתי אישה אחת. כבר כתבתי ספר אחד" ) 

 

ם ָהִאִיים ה   ד ָהִאִיים ִיְטְבעּו. ג   ְגדֹוִליםיֹום ַאח 

ִּמְלָחָמה ָבָשה. ּוְכֵלי ה  ָתה ְלי  ִזים ע  ִּמְתח   ה 

ּמּוָכִנים ָתִמיד ְלָעִתיד נֹוָרא ֹלא ֵיְדעּו  ה 

ָהִיינּוה ל  מ   ְחנּו, ש  נ  א  ָים. ו  ד ה  ׂשֹות ְכנ ג   ע 

ָּוִדים ָבאֹוְקָינֹוס, ָבָשה, ִנְהָיה נ  י  ָלִחים ב   מ 

כָ  ֵגל ָלאֹור ה  ֹכל.ְוִנְתר  ת ה  ָעמּום ָהעֹוֵטף א   ֹחל ה 

ב, ְוִיְהיּו ָהִראשֹונֹות ג  ל ה   ָנִשים ָהרֹות ִיְׂשחּו ע 

ִים. ּמ  ל ה  ָגדֹול ש  ם ה  ח  ְבָגִדים ָבר  ל ה  ֵתר ע   ְלו 

ְשִתִיים ב  י  ְלבּוִשים ה  ּמ  ת ה  ְנָערֹות א  ִּׁשילּו ה  ן י  ֵריה   ַאח 

ן ֵיְלכּו ה   ְמ ָנִשים ּוְבִעְקבֹוֵתיה  ְגָבִריםה  רֹוִנים ִיְהיּו ה   ֻבָגרֹות. ְוַאח 

ְמִשיכּו  ְרָוָתם. ָשִנים י  ת ע  ְסִתיר א  ִין ְינ סּו ְלה  ד  ע   ש 

ֹּלא ְלהֹוִדיע   ל עֹור, ש  גֹורֹות ש  ח  סֹות ב   ְלִהְתכ 

י ָקָמה ל ת ּוָמת  י רּוָחם נֹופ   ָמת 

ֻכלֹו ָחׂשּוף ִמּמ   ק עֹור ְואֹורְבעֹוָלם ש  ָנִשים. ְרח  ָבל ה   א 

ל ִתינֹוקֹות ִויָלִדים, ְרִגיִלים ִלְׂשחֹות, ֵדְלָנה דֹור ָחָדש ש   ְתג 

 ְלבּוש,-ְרִגיִלים ָלצּוף, ְרִגיִלים ִלְצֹלל, ְרִגיִלים ְלִאי

ִנְמָשְך ִמִבְטֵני ָהִאָּמהֹות ְלִבְרֵכי ָהאֹוְקָינֹוס. ם ה  ח   ָבר 

ְנָערֹות קּו ָלָאבֹות  ה  ְמ ִיְצח  ְכרּוָתם,ה  ת ז  ִסים א   כ 

חֹוִריֹות א  ִים ִקְדִמיֹות ו  פ   ְויֹוִשיטּו ג 

ְצִעיִרים.  ִליֵדי ָהַאִחים ה 

ד ִלְפֹתח   ִים ִיְלמ  ּמ  ד ִליֹנק ְבתֹוְך ה  ִיְלמ   ּוִמי ש 

ְחָמן, ְלנ ֵּׁשק ְמָצן ִמפ  ְפִריד ח  ָים, ְלה  בּור ל  ּט  ת ה   א 

נֹות ְזרוֹ בִ  ִפיִרים,ְנִשיקֹות ְקט  ְצִמיחּו ְסנ  י  ד ש   עֹות ע 

ד  יְ ע  ָבה ֹלא בְ ג  ש  ֵּמן ַאה  ִשים, ּוְלס  ְׂשק   ִמִלים,ְדלּו ק 

ק בְ  ִים, בִ ר  ִויר ְסגּורֹות ְבתֹוְך מ  ל א   ָרִכיםְׂש בּועֹות ש 

ְרָוה. ִנְגָרִרים ִמן ָהֹראש ּוִמן ָהע  ל ֵׂשָער ש   ש 

ְזִכירּו נְ  ִנים, ְוי  ְקט  ָדִגים ה  ְדדּו ִעם ה   ָערֹות ִיְתי 

ְרֵבה גֹורֹות ְבה  ח  ת ה  ָסר  ה  ִפְריֹון ָתלּוי ב  ְגָבִרים ִכי ה   ל 

ְגלּות ל ָים, ּוְבִהְתר  ה ִפנֹות ש   ִלְהיֹות ִמְתבֹוְנִנים ֵאל ה ְבֵאל 

ד ֵאל ה ָפִרים ְוֵאל ה ָר   ָדִגים, ִגים בְ ִבים, ָד ֵכיצ 

 .ִלְוְיָתִניםָנִשים, ִלְוְיָתִניֹות בְ ְגָבִרים בְ 
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* 

 "מספיק דיברנו על האהבה בחדרים קודרים"  

 ם" , "אּויבִס סלים נ  

 מספיק דיברנו על אהבה 

 חדרים קודרים, אמרה,בְ 

 ה,עתה גם העולם כבָ 

 מספיק דיברנו, ואין

 מה לומר עכשיו.

 עכשיו היא רק אוחזת 

 ידי, נושמת -בכף

 נשימות אחרונות של לילה

 כמו מצפה בואם של השינה

 ומעשי האהבה, וכל מרחק הציפייה 

 להתעוררות השחר במזרח השחור.

 

 י אמרנו, אמרה,ד

 עתה נשתוק. נשתוק ונסתגר 

 גוף וגוף, או נצא החוצה יחד להביט 

 על ההתנשפויות הכבדות של הנילוס,

 על התנועה הקודרת הסוחפת את הרחובות,

 על אלמוניות אהבותינו בעיניי האל.

 

 יי,מחר היא שוב תשיר את מלות  

 את הכאב הנורא, ודיבורי האהבה שלנו 

 הקונצרטים המוארים יבעירו את אולמות

 אותן כבש הרדיו של קהיר.שואת הארצות 

 אבל עכשיו היא עדיין רק אוחזת 

 יד שהיא אולי שלי, ונושמת -בכף

 נשימות אחרונות של לילה. כבר מרגישה

 הקפה הצפופים,-קולה תעורר את בתי-איך בת

 ותציע להרבה נפשות עצובות 

 לאחוז באחיזה נואשות את שולי מטפחתה.

 

 חד משומעיה ינשום כל א

 בנשימות כמו אחרונות 

 את שברי הברותיה המתפתלות 

 כמו יצפה בואם של ההזיה

 ומעשי האהבה, וכל מרחק הציפייה 

 להתעוררות השחר במזרח השחור.
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ל ַא  זאת תקווהמ 

 

י, י  י אִתי ֵאלּו ח  ל ֹזאת ִתְקָוה, ח   ַאמ 

ן   יםִש ֵהם ִנְפגָ ש  ּוִבְזמ 

יָה ְׂש ֵבין   ל ֻאם ֻכְלת'ּוםש  ָפת 

ִים   ִליש  ְלֵבין ָהָאְזנ 

ִבים כֹוִרים ְבֵארֹות  ִצְמאֹונֹות ר 

 ְבִלִבי. 

 

 

 

 

 ْقَوةت ِ هي امل

 

 َحَياي، هي اتييَِحَِ ت ْقَوة، يَِهِ  لأمَِ

  انِ يَِق ِتَِْلِتَِ امَِدَِنِْوعِ 

 كلثوم أم شفتي بين

 يِ ذن ِوا ِ

  ابارِ آ رف ِحِْيَِ شديد طشع

 .قلبي في
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  פמיניסטי(-ה )שיר טרוםר  ל ַאי  ן א  ס א  ארו  אח  פ  

 

 יִר צְ ל ִמ כשתתקרב השבת אל חלון דירתי הירושלמית, אני אכין פּו

 עם שברי עגבניות ושיני שום חתוכות דק דק ובצל מטוגן שרוף שרוף, 

 ן טוב טוב.ואורז לבן לבן כזה כמו שרק אמי יודעת להכי

 ה שרה לי בספרדיתסָ ס סוֹ ֵד סֵ ְר ובינתיים מֵ 

 שמיים:על זרועות אמה שנראות לה כמו ציפורים ב  

 בילדותי זרועות אמי היו ארוכות ארוכות

  וידעו להגיע בזמן אחד לכל החדרים

 ולעורר את כולנו, ילדיה, ליום החדש.

  כשניסינו להאריך בשינה עצלה היה גם קולה מגיע

   ד בריחות של טיגון ותבלינים.מלווה תמי

 מטבחת ּווכך בזיכרוני ילדּו

 בקרים מהירים.בִ מלח ּוהתערבבו בְ 

 

 ת הסירים,כל בוקר הייתי בוחן מחדש את מלאּו

 ומבקש רק כריכים פשוטים,

 של לחם ושוקולד, ואת הבטחת אמי לשוב בצהריים.

  ים,הספר כבר היתה אמי עומדת בין בעבועיי הסיר-מבית זרנּובחֹ ּו

  תבשילים בעלי הריחות הסודיים,ושוב סירבתי ל  

 וביקשתי רק אורז לבן לבן ושעועית אדומה אדומה

    או שניצל פשוט דק דק.

 

 אמי היתה שבה אחר הצהריים לעבודתה, 

 ואנחנו פנינו לטלוויזיה, לשיעורים, למחשב. 

 ובערב כששוב עמדה במטבח

 זרועותיה היו מגיעות לכל המסדרונות

 לשחק עמנו ילדיה.כדי 

 אנחנו לא חשבנו לעזור לה

  והיום אני לא יודע לבשל הרבה

 מלבד אורז לבן עם פול מצרי ועגבניות ושום ובצל.

 

   היום ידי אמי עדיין ארוכות ארוכות

  ומסדרונות הבית התקצרו מאוד מאוד.

    קשה לקצר זרועות שהתארכו 

 או לגמול לאם על אריכות ידיה.
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  מאון בארות ישניםצ

 עזרא-"וכל שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו", ר' משה אבן

, שן עמק איומהוואמר ש ...עדן עיר פרוצה אין חומה, שיעשה מן הזכרים נקבות, והפך הדבר וחו"לשון הקודש ביד ר' אליעזר נ

 עזרא-ברהם אבן", ר' אבעבור שתהיה חרוזתו עשירה

 ינפלד  יעקב קלצקין ודוד וואין אני חושש מן המדקדקים", "  

 

 י יתמלאו צמאון בארות ישנים שהגשם זנח לפני שניםאשכ  

 הדרכים-הקדושים שבצידי-אם יתכנסו כל העקרות והעקרים בקברי

 בטנים-עבור פֹוִריּות ִשיפּוֵליבהמונים משותפת -וִישאּו תפילת

 וב ִלנדודים ארוכים.וִישבעו לא לצאת ש

  ִלִבי יקבל את צורת הירח הכתום

 האדמה הקרבֹות-ואות אודות רעידותהמלא נב

 אם בכל חלון וחלון יופיעו הגבירות הזקנות

 ויקראו בקולן הגדול בשמם של אהובי ילדותן

 אשר חזרו להתגורר ברחובות הסמוכים לביתן

 הסודות.-הספר וצבירת-ְוִנשאּו לחברותיהן הטובות מימי בית

 חזי יהמה רחש ליויתנים והרבה חופים אבודים

 היריםוירכי יתמסטלו מנשיקות חרקים סוערים מ

ְנְטי אגוֹ  ה-אם לא אגיע ביום מן הימים עד ס   קּוָבה-ד 

 על מרכבת מים שחורים

ְרִסָיה לֹוְרָקה ִריקֹו ג  ד   ואקרא את שיריו של פ 

 מול הרוח והגלים ואדי היינות השתויים

 ת המשוטיםלקצב מכו

 לקצב כל חלומותיי הטובעים.

 יתמלאו צמאון בארות ישנים יאשכ  

 אם אשמע את שמי נלחש בקול ילדים

 י היגעיםמתוך מעבה חלומות לילות  

 ואדע שכשאתעורר אשכח את הדרך בה שמעתי את שמי

 ולא אשוב להאמין בניסים.
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 הדָ רּונ   לו  אב  לפ  אציות ורישש 

 

 Veinte poemas de") תקווה" חסר ואחד אהבה שירי "עשרים מתוך לשירים עיבודים-תרגומים

amor y una canción desesperada", 1924)  ֹאְבלו  נ רּוָדה לפ 

 

 (...)הלילה אני יכול לכתוב 20שיר מס' 

פעם. אני יכול -י איהלילה אני יכול לכתוב שורות הרבה יותר עצובות מכל מה שכתבת

לכתוב, למשל, שהלילה ההוא היה מלא כוכבים, כוכבים כחולים, רועדים, אשר עדיין 

מביטים בי ממרחק רב ומעוררים בי געגועים. רוח הלילה חג ברקיע ושר, ואני יכול לכתוב 

פעם. כי אני אהבתי אותה, ולפעמים  שירים כה נוגים, כאלו שלא כתבתי, שלא הכרתי, אף

כשהיא היתה שלי היא היתה נכנסת אל בין כמו הלילה לילות בְ הבה אותי גם כן: היא א

האינסופיים. היא  שמיםבוא פעמים מתחת לחופת היי, ואני נשקתי לה אלף רזרועות  

אהבה אותי, ולפעמים אהבתי אותה גם כן: איך יכולתי שלא להיות מאוהב בעיניים 

הרבה יותר קודרים מאלו. כי איך אני יכול אבל אני יכול לכתוב חרוזים  ?הענקיות שלה

להתחיל לחשוב על כך שהיא כבר לא שלי? איך אני אמור להרגיש עתה, אחרי שאיבדתי 

י אותה? אני מקשיב ללילה העצום, הנצחי, ומגלה שהוא גדל מאז שהיא עזבה, וחרוז  

י רוז  ר ביתי; הייתי רוצה שחקרים כשהטל נספג בעשב שבחצ  נספגים בנשמתי כמו בבְ 

'ה מלא כוכבים והיא נה שאהבָ פגו בנשימתה. ומה זה מש  יסָ י תי לא החזיקה מעמד? הנֹוצ 

ל. ממרחק גדול מגיע אלי קולו של אדם שר. ונפשי אינה ותי. שם בחוץ נמצא הכלא כאן ִא 

יודעת לשמוח מאז שאיבדתי אותה. כל הזמן מבִטי מחפש אותה, כמו מנסה להתקרב 

גם כן, בתוך קהל הנשים האחרות, מרובות המבטים; והיא לא אליה; ולבי מחפש אותה 

נמצאת עמדי. אני זוכר את אותו הלילה שבו יצאנו וצבענו את כל העצים בלבן, אני זוכר 

שמאז כבר דבר לא נותר כשהיה, הפכנו אנשים אחרים, שני זרים, זרים. אני כבר לא אוהב 

ז? קולי חיפש רוח שתישא את שירו אותה, בכך אני בטוח, אבל כמה, כמה אהבתי אותה א

כמו לפני  ,אל אוזניה. עכשיו היא של אחר: אולי היא שקטה עם אחר –את צעקתו  –

הן גדלות  ...רו את שלוות גופה. הקול שלה, גופה הזורח, עיניה האינסופיותי הפֵ שנשיקות  

לי בכל שלמים. אני כבר לא אוהב אותה, כמובן, אבל או םשמיִ עכשיו בדמיוני וממלאות 

כחה הרבה יותר יה, ואילו הִש י? האהבה היא תמיד כל כך קצרה וענאוהבזאת אני קצת 

י, לא . ובגלל שבלילות כמו זה היא היתה מונחת בין זרועות  וארוכה לב ונדיבה רחבת

כן אני יודע שזה -פי-על-ממהרת להתפרק, נפשי כבר לא יודעת לשמוח מאז אובדנה. ואף

 רמה לי, ואלו הן השורות האחרונות שאני אכתוב לה. היה הכאב האחרון שהיא ג

 

 (...)אפילו את השקיעה החמצנו 10שיר מס' 

מנו לב איך מאוחדות, ולא ׂש יםידיבאפילו את השקיעה החמצנו באותו ערב, כשישבנו 

ָדה אחת, כמו מטבע אוצר עשוי זהב, הציתה ורק מֹונָ  .לילה כחול צונח וממלא את העולם

המערב  יםכף ידי הפנויה. אני ראיתי מחלוני את חג שקיעת החמה בְ  חתיכת שמש בתוך

יך. נפשי, יתיכונית קצרה אותה פגשתי בלעד-מעבר לגבעות הירוקות, בשעת דמדומים ים

כרותך אתי, י, הזכירה לך את עצב הלת, לא מוכנה להתערבב בשלְךשנותרה תמיד נבד  

י? בין אילו אנשים? בין אילו ת אז, לפנ  העצב שנולד בך מאז ידעת אותי. אם כן: היכן היי

כאשר  ות החיים,מהלוממתוך אחת משנולדה שלי, האסון  אהבתאת מילים? ולמה מכרתי 

וראיתי אותך רחוקה רחוקה? הספר, אשר תמיד היינו מושכים  ךהבחנתי בעצב שנולד בלב
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לי גלימתי. עד והתגלגל עד שעצר בשומהערביים, נפל, וכמו כלב פצוע -מן המדף בשעת בין

תמיד, בהתקרב שקיעות, היית בורחת אל אותה נקודה באופק בה הלילה נוזל אל תוך 

יות קט ויודעת: הלילה מוחק בשנִ היית צופה בזרימת החושך השָ  .היום במשפך הדמדומים

 נות.בְ יום לקח שנים לִ פסלים ואנדרטאות של  

 

 )פיסה דקה של שמש...( 1924, מהדורת 9שיר מס' 

של שמש צהובה עומדת, לא שוקעת אף פעם, לא נוזלת עם דם הרקיע, לא נעה פיסה דקה 

 ונדה ממקומה. רק רוכנת מעל הים החיוור, ומראה פנים אנושיות: פיה ענק וטהור, סּו

ה, והוא רוקם אותנו בנשיפות עזות על גבעולי ראשינו הכבדים, ָר ּוי פה ִא סָ נְ מֵ ינְ ה ִא ָק וֹ ב

וים מחוץ ה מפיצה אור בתוך החפצים ההוֹ יו הכבויים. הדומיובנשיקות נועזות במצח פנינ

לזמן, ומזכירה אזהרות שותקות של דברים רחוקים, רחוקים יותר ממשך חיי אדם 

ענה לה. כאבים טריים הם כאבים ישלמים, או מאורך יד מושטת לשלום כשאין יד שתֵ 

מו אש וצלליות ישנים שנולדו מחדש, וכאבים מתים הם נבואות פסימיות על חזרה, כ

תקי את יופי, נ   , אהובתי, אישה רחוקה ורבתי אותי מאהבתְךצִ לְ קות על חלון אחד. ח  פְ ד  הִמ 

ילה י נדודי השינה הלבנים של סירתי האחת, המפהחבלים השקופים, שחררי את מפרׂשֵ 

 ך וריחוקך אני מתייסר יום יום בערגונות, אורג כעכביש חוטיםייך. בשל יופייבשבי את יד

דקים של ציפיות, מפליג אל תוך חלומות בהקיץ שאין להם קץ, ולא נותן לאף רגע לחזור 

ולהיות כפי שהיה, כפי שאת היית, כמעט עכשיו, כך פשוט, מולי. נפשי נעה ונדה ממקומה, 

ס, לוֹ קּוְס ּופֵר ְק ְבְסִטינ דֹוס ס אוֹ ה לוֹ אר ד  ל מ  מתרחקת מן הים של השקיעות העיקשות, א  

ידיים  וסטלגית הנשאבת אל תוך הצימאון בו היא הסתבכה. הים הוא רחבבתעייה נ

וחופשי כדי להבטיח שאיש מהשוכנים לחופיו לא יהיה עצוב, וכדי שסירה אחת ששוב לא 

שטה תחוש ביטחון כאשר היא תיקשר בעוגנים של משי וזהב! עוגנים הם צימאון, וגם 

 משי וזהב.

 

 (...בות)מבושם מנשיקות קיץ נדי 9שיר מס' 

של שושנים הנוטה לכיוון  ם מנשיקות קיץ נדיבות ואיומות אני מנווט סירת מפרׂשׂשמבּו

נים; מותו של היום הצנום. אני והסירה מתבוססים בבולמוס נוקשה, חסר פשר, של ספָ 

יה לים אותה באש, טורפים את תרנ  י, והמים מכ  והיא חיוורת בזמן שהיא עוגנת אל מימ  

יה של הנהר דרך ריח חמוץ יתיה; והיא מנסה לברוח, עוברת לגדה השנוזוללים את קורו

בוש אפור ומכוסה צלילים מרים; ציפור אחרונה, עצובה, של של אקלים חשוף, אשר לָ 

יה. אני הולך, מחזיק מעמד מול תאוות, קצף זנוח, שנותרה נטושה, מתיישבת על מפרׂש

משי, בוער, צונן, פתאומי. אני חי, ִש יֵר  פעמי של תשוקות כבויות, נחשול-רכוב על נחשול חד

. ותיים לבנים ומתוקים כמו ירכיים חצופהמזל, צופה אל ִא  ינבמנמנם בוואדי הצר של 

היא רועדת בלילה הלח ממלבוש הנשיקות בו כיסיתי אותה; עמוסת מטענים חשמליים 

יות היא מעשה גבורה המתחלק לשניים, בזמן חלום, והשתכרו –היא דומה למטורפת 

ד בלב הגלים כּורגלות את תעוזתן. אני מוקף מים: לָ הוורדים שלה מנסות בי מזלן, מת  

י, וסערות ים מכות טני וחלצ  הבוערים, בין המים העליונים והתחתונים, גשם ניתך על בִ 

ברית המבקשים לנתק בינינו; אך גופְך מקביל לגופי, תפוס בקרס י, כולם התאחדו בִ בגבִ 

גופי, בין זרמי האנרגיה  כתטי בבֵר וחה נחפז וִא נצח לנפשי, ׂשדג הדבוק לָ  י, כמוזרועות  

 .שמיםהמים והשל קרקעית תכולה -התת
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ר ', גרסא ב1שיר מס'   (...)הו  מּוח 

גופים קשים:  יהֹו מּוֵחר, אישה של אהבה, תמונה של אהבה, בין גבולות בגדים רכים וקצוו

כתרים של שמש חורפית, חשוכה, משיבות את גבעות לבנות מסרבות חרישית, מתגאות ב

נשיקת פרפר )וכמבט סבי(, ואהבה כִ מים, וקמח, כְ ת, כ  אהבות קלוֹ . מחשבות על םי ריקיד  

י, כרוח מדבר, וכחומות ירושלים )וכמבטי שירשתי מאבי(. ממהרת להיקשר, כבדה כחי  

י ערוגות, דלתֵ  מזדרזת להיפרם, ממאנת להתפורר. תחת סליחת חופי רקיע, בפתח צומת

הן של כלים שבורים המבקש את סליחת שפת י סתיו של ארצות אחרות: נשארתי כֹ ראית

י במחילות וסעיפי סלעים שהיו פעם גופִ  ,וחוף שתיקתך בים זר של אויבים קשים גופְך

קינון לעטלפים. ושפתיים שותקות מילים וידיים נסוגות ממעשים: אני בא  יוהיום הם בת

 התכוננות לבבות אשר המתינו שנים, אולי יוֹ ייך הכבדות, הגומעות בשנִ ער נשיקותבש  

חיים שלמים. כאבים קשים של אהבות רכות ואצבעות דקות. אהבות רכות כקמח, 

נהר, כפסלים ה ובמלקוש, כלטיפת פרפר; וקשות כמים ב  יור  כנשיקות טיפות הגשם ב  

לופי עונות, בנעיצות מחטים, בסלע, כחומות ירושלים. תשוקות כבויות, תלויות בחי

ונשק  שמיםקפץ ל ,ניין הלב. חוט בין העצים נפל תחת רגלינובתנודות קטנות שאינן מעִ 

פל מותה העכורה, המזכירה עְר לירח; אהבת קיץ מהירה בשעה הענייה הזאת, עם התבׂש

 מיםשקת הות גופך, בין רעש הכוכבים לשתיקת יומך, בין דלֵ ת: בין רעד הלילה לשלו  ינקּו

ך, בין שער מחת הירח לחרון אפֵ לצינת עורך, בין התפרצויות הרקיע לבדידות שמך, בין ִׂש 

 גלה לאמּהר רחמך. אהבה קלה כנחל בחורף וקשה כִקצו האכזב, כאהבת ע  השמש לסגוֹ 

ח: עת לעזוב, עת ה. קרן אור אחרונה, אדומה, מעל מזח זנּולּוִסיָ זית בַאְנָד  רה תחת עץהפָ 

י חיי פוגשים את חייה, ומתנפצים הרבה לפני שובר ֵקן דמיונִ להביט בגלים; בְ  לחזור, עת

 כך הרבה גלים.-הגלים. קרן אור מעל מזח, כדי להביט בגלים: כל

 

 (...)גוף של אישה 1שיר מס' 

י , מופיע לעינ  ותגוף של אישה, מּוֵחר, נושא כתר גבעות לבנות, מתפתל במורד ירכיים לבנ

י החקלאי שלי יֵד  .ותה של המסירות. וגופי גוף איכר, פראי ואכזרכל העולם כהתגלמ

בה. חייתי לבדי בעולם האדמה, מנתר אל תוך לִ  של קרקעית בנּה –בור, ואני  ָךירות תחתוֹ כ

י סו ממני, והלילה פלש בלי רחמים אל תוך קרב  כמנהרה החצובה בהר: הציפורים נָ 

קשתי בְ  דת גופי שיהיה כמו צבא, כמו חץ אחשנכנעו לו. כדי לשרוד בניתי א, ניםהמרוָק 

ד שלי. אבל שעת הנקמה כבר חלפה, דוִ  אבן אחד, קטן ומדויק, בקלע המתוחה, כמו חלוק

ועכשיו אני אוהב אותך. גוף של עור מתוח ומתקפל, של טחב במורדות נחלים צמוקים 

יים של הדם השוקקים של החזה! אח, העינ יתן. אח, כליוסבוכים, של חלב חם ואֵ 

של הערווה! אח, ההיעדרות, של רוחות הרפאים המאכלסות את עולמי! אח, גן הוורדים 

של אישה  טי ועצוב, זוחל על גופי ומפורר את נשמתי ומרעיד את לבי! גופּהקולך כשהוא ִא 

י ללא קץ, ן שלו, באדיבותו ובחסדו. צימאוני חסר תחתית, כיסופ  תמיד בלי גבול בחֵ שלי, מ  

ערוצים אפלים של נחלים שאין להם מוצא י בְ ס לא בטוח! הצימאון רודף אחר  נתיבי מהוס

ת והֵלאּו .נים והולכים, שאני במרכזםנצח על האדמה במעגלים קטֵ מתמשכים לָ הם ים, ול  

 י ברחוב כצל, כמרגל, והכאב אינסופי, ממלא את התבל.רכת אחר  ׂשנִ 
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ח  ורישמונה  יס בו ר  ה לּואִׁ ח   ס אציות לחו ר 

 

ימצא בספרו שיר שיקוראיו בראש אחד מספריו וביקש את סליחתם במידה  בורחס התנצל לפנימכיוון ש

אחד שמח, מוצא אני לנכון להתנצל כאן מראש לפני הקוראים ומודיע מבעוד מועד כי אם אהיה כה חסר 

דע נא מיד נימוס עד שאכניס בין מילותיו העצובות חרוז אחד מאושר משלי או ביטוי אחד משועשע מלבי, יֵ 

 רה לא היתה לי רשות לעשותה, ואין בבורחס עצמו אשמה כלל.דע הקוראת כי זו העבֵ הקורא או ת

 

1. 

פינת רחוב נטושה והעביר בראשו מחשבה לפני  השחר חסר התועלת מצא אותָך נשען על

שאמר אותה: "חייָת יותר מן הלילה". ורציָת לומר לו: "הלילות דומים ְלגלים כחולים 

פסגות ועמוסים בכל קולות המחאה הם נזעקים כנגד  יכהים, מלאים בגאווה וכבֵד 

סבירים". אבל השחר -בלתידברים רים, בשעה שהם עמוסים בִ הפינוקים המתוקים, המוכָ 

לילות יש מנהג לח   לק מתנות וסירובים מסתוריים: הם נותנים דברים ללא יודע כי ל 

החשוך. "לילות תמורה, ומונעים אחרים ללא סיבה, וגודשים בהנאות את חצי הכדור 

לית של אותו הלילה השחר, והתנועה הג   , הקניט אותך"ךמתנהגים כך, אני אומר ל

אים סיכוי: כמה חברים שנּוההשאירה לך רק את הקרעים והדברים הקטנים חסרי 

ב כל דברים בהם אין ללבך הרעֵ  –פר מר מם, מוזיקה לחלומות, ועישון של אֵ לשוחח עִ 

רבה לילות הוא שהביא אותך לנקודה הזאת, וגם מילים, שימוש. אבל הגל הגדול של ה

 ולי גם משפט אחרון שאמרָת: "הייתאיזה שהן מילים שנזרקו וגררו עמן את צחוקך, וא

יְך, למשל כשסיימנו לשוחח וכבר שכחְת את ית ִנגלתה בכל כתלכשהעצלּו כך-כלה יפָ 

  המילים".

כות, ודווקא במדרכה של ה את רסיסיו על כל המדרהשחר מנפץ את החושך וזור  

הרחוב הנטוש ביותר בעירי, שם אני עומד, הוא מתעכב. הוא מזכיר לי בעצבותו את 

המתרחק, את הצלילים שהצטרפותם יוצרת את שמך, את הזווית של  הפרופיל שלְך

דומה לך וחשבתי שעד שאתקרב אליה ת הפעם ההיא שראיתי מרחוק מישהי , אחיוכך

: כל הצעצועים המהוללים שהשארת לי לשחק בהם. כל תַאיוכל האל להופכה שתהיה 

 לילה אני מאבד אותם והשחר מוצא לי אותם, ושוב אני משליך אותם אל הכלבים חסרי

ט את השחר, ושוב הוא מחזיר לי אותם, את הבית, אל הכוכבים התועים המנסים להאֵ 

 חייך הכהים והעשירים... 

 יך בדרך כלשהי".יאני חייב לשוב אל ת חיית יותר מן הלילה והשחר יחדיו,"ַא

רת לי, ומבקש לסחור בהם, לבקש תמורתם ותאני מניח בצד את הצעצועים הללו שה

ה הקרה , החיוך שרק המרָאםאת מבטך הנסתר ואת חיוכך האמיתי, שהוא בודד ומבויָ 

 שלך מכירה.

 

2. 

ואת הירח של  ? אני מציע לך רחובות כחושים, שקיעות נואשותאיך אני יכול לאחוז בְך

נה לבָ ת של גבר שהתבונן שנים ארוכות ב  רים המשוננים. אני מציע לך את המרירּוווהפר

-רפאים של ברונזה: אבי י, גברים מתים שהפכו רוחותהגלמודה. אני מציע לך את אבות  

קבו את ריאותיו וחיילים ישל בואנוס איירס, שני כדורים נ ְספראבי המזוקן שנרצח ב  

אמי שכשהיה רק בן עשרים וארבע -רות; וסביפתו והחביאו אותה בין הרבה פָ עטפו את גו

רּו מול צבא המדינה, ועתה הם שלוש עמד בראש הסתערות של שלוש מאות גברים בפֵ 

רפאים על סוסים שקופים בשדות ֵפרּו. אני מציע לך כל רעיון שתוכלי למצוא  מאות רוחות
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תי. אני י או ברחובות של שיָר י חי  וכלי למצוא בדפֵ י, כל גבריות או הומור שתבאחד מספר  

מציע לך את הנאמנות של גבר שמעולם לא היה נאמן. אני מציע לך את הגרעין האמיתי 

זמן, נגע אבל בלי קשר ל  שלי ששמרתי איכשהו, אשר סוחר אבל לא בחלומות, אשר נוגע ונִ 

לך את הזיכרון של ורד  אשר הוא לב שלא עוסק בהנאה, במצוקה או במילים. אני מציע

סברת ותיאוריות צהוב הנראה בשקיעה, שנים לפני שנולדְת. אני מציע לך הסברים שִה 

 נית על עצמך ורק אני זוכר, וחדשות מפתיעות ואותנטיות ביחס לעצמך. שבָ 

לה שלי, את הרעב של לבי; במקום זאת אני אני יכול לתת לך את בדידותי, את האפֵ 

 הוודאות, עם הסכנה, עם התבוסה.-אי ד אותך עםמנסה לשחֵ 

 

שו לִביַאְטִריס , הוקד1934נכתבו באנגלית בשנת ש"שני שירים אנגליים" עיבוד ל-ות הן תרגוםהראשונ אציותוריוה יתש

ה בּוְייִריץ'ְבְסֵטר ּו   ִביִבילֹוִני ל ִמיְסמֹו" )האחר, ה, וד  ל אֹוְטרֹו, א  זהה(, שיצא לאור התפרסמו בספרו החמישי של בורחס, "א 

 .1964בשנת 

 

3. 

לות של החלום והשינה, ם, התעָ ת של הָד נראוֹ -אני: הגולגולת, הלב הסודי, הדרכים האי

ער הזה, הקרביים, העורף, השלד. אני הדברים הללו. ואף כי זה בלתי ייאמן אני גם יׂשה

זהב, בְ ב גלמודה הצוללת אל הים ומתפזרת הזיכרון של חרב אחת נשלפת ושל שמש מעָר 

צלליות, ְבַאִין. אני הוא זה שראה ראשון את חרטומי האוניות מן הנמל, אני הספרים בִ 

ח את יגיעת הזמן. שווקים, המודפסים על קלף או נייר כדי לנצֵ תים וב  בפה ב  -הנקראים על

 אני זה שקינא לאלו אשר כבר מתו. 

 של בית אחד.  מילים בחדר אחדזר חיים בְ נדיר יותר להיות האדם אשר שָ 

 

רֹוָסה ְפרֹופּוְנָדה" )הוורד  ה"ל  של בורחס, הפותח את ספרו התשיעי  שיר"יֹו" )אני(, העיבוד ל-היא תרגום ואציה זורי

 .1975שיצא לאור בשנת  ,הסגור(

 

4. 

ס. החשכה דורשת עיניים פקוחות לראות, כמו הקול והשקט אשר אוֹ כה ולא כלא חשֵ 

ס דורש עיניים עצומות לא לראות, כמו הראי אשר בִשברונו דורשים את השמיעה, והכאו

טעם. לא מרחב  רות, מנצנצות, סרותהופך צורה אחת בודדה, מיוחדת, להרבה צורות מוכ

ולא זמן. אפילו לא נצח אחד המאפשר את השקט הפנימי של הלילה הראשון של הזמן, 

כו שאין להשיב לאחור שאת מהלָ  פל,ס הָאיטּולִ ְק ר  שהוא תמיד נצחי. כי בנהר הגדול של הֵ 

 ר העתיד, והִשכחה זורמת תמיד אל עבר הִשכחה. ר זורם תמיד אל ֵעב  לא ניחשתי, העבָ 

מה חי וקיים שכבר סובל ומתחנן ומתייסר. -ל דברוביאו לי קודם ככן אני אומר הָ  על

 כך תקריאו לי היסטוריה אוניברסלית.-אחר

 עכשיו.

 

 .רֹוָסה ְפרֹופּוְנָדה" ה"ל  הספר תוך הוא מ", גם קוסמוגוניה"לשיר עיבוד -היא תרגום ואציה זורי

 

5. 

נצח רק דבר אחד ַאִין: ִשכחה. אֹל הים כותב ְבצופן אל תוך זיכרונו הנבואי את כל ב 

חם. ת המתכות והפ  זמן שהוא צופה בשקט בהשתנּוחים שיהיו ואת אלו שכבר היו בִ היָר 

מפזרות אלפי בבואות תחת השמש, והוא לוחש לעצמו פניו נטשו זה מכבר את המראות ה

עשה". והיקום הוא שנעשה הוא שיֵ -שהיה הוא שיהיה ומה-המתרחקים: "מה םשמיִ ואל ה
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קריסטל מנופץ לרסיסים, אינסוף רסיסים של זיכרונות שונים המתפצלים בפרוזדורי 

נסגר לקול צעדי ער הק בקצהו ש  סוף ורר חס  מבוך ארוכים ומייגעים, כל אחד מהם כמעט 

 הים. האֹל

ְנְטָרה בין החורבות מקום ב  בצד השני של השקיעה,  בו קינות חוזרות ונשמעות כמו מ 

הים האבודים מבראשית, והם לראות נפילים מסתוריים, בֵני האֹלדות השרופים, אפשר לׂשָ 

 בורקים בהוד, נעלמים וכמעט נשכחים.

 

 .הספר "אל אוטרו, אל מיסמו"מתוך במקור השם באנגלית(, "נצח" )עיבוד לשיר -היא תרגום ואציה זורי

 

6. 

הים מחאה כשרעמה ההכרזה על גדולת האֹלאיש לא הזיל דמעה מעיניו ואיש גם לא קם ב

אשר באירוניה מופלאה העניק לי ברגע אחד את הספרים ואת הלילה. וכך הייתי לאדם 

היכולות להתענג על הקריאה רק  ,מאור ר בעיר של ספרים ובבעלותו זוג עיניים ריקותהגָ 

 יערך ומהם רבֵ  יבספריות חלומותיו. ופסוקים רבים מן השירים שלא שיננתי, מהם קלֵ 

הים אל השחר שלו, הרחק מן השחר שלי. ערך, נשרפו ְבאש תשוקתו הבוערת של האֹל

 י מאז בתוך ספריו האינסופיים, שהם קשים ומייגעים יותר מכל כתביולשווא חולפים ימ  

 ת אלכסנדריה. יהיד השרופים של ספרי

היסטוריון יווני סיפר על מלך אשר מת ברעב ובצמא בין המעיינות ועצי הבוסתן של 

דרך בין קווי האופק התוחמים את הספרייה העיוורת הזאת  רחצר ארמונו, ואני נואש חס  

יעים לי העמוקה והרחבה; אני נתקל כל הזמן בקירות העמוסים המצ של חיי, אובד בבטנּה

אנציקלופדיות ואטלסים, ספרי קודש של מזרח ומערב, ספרי היסטוריה עם יובלות 

אודות הקוסמוס ותיאורים ישנים של קוסמוגוניות, ועוד על ושושלות, ספרי מדע חדשים 

רת של הבל הפה. אני לפני שקראתי אחד מהם אני יודע כי כולם מלאים בגאוותנות המוכ

הרדומים, חוקר ביניהם בעזרת מקל הליכה הססן המתקשה  טי על הספריםמשליך צל ִא 

להחליט על דרכו, וכשעוצמים עלי הדמדומים הנבובים אני נזכר כי פעם, כמה רחוק הזמן, 

 ה.יהעדן ְלספרי דימיתי בתוך שיר את גן

המקרה, תכנן את  מישהו אשר איש לא מעז לכנותו בשמו, אבל אני יודע כי הוא יד

והצרים הללו ומושל בכל הספרים הנכתבים, ובלילות  המסדרונות המתעקלים

המטושטשים אני צללית העוקבת אחר קול צעדיו בין שורות המדפים; הוא שב מנדודים 

ימה ראה מעיר בי חרדה עצלה ואֵ נִ -ארוכים בין הגלריות האיטיות של האדמה, ומבטו האי

אמשיך  –ת, זה סופי המֵ ר, אני דאות אחת: אני הוא האחֵ ת בי ו  דקדושה, עד שלפתע נול  

 רים ובין אותם המדפים כל הימים.לפסוע מגשש בין אותם מעבָ 

חס הדמות שבאה בין אנשים רבים שניים יכלו לכתוב את השיר הזה, אני יודע: בור

אולמות הרועשים, או בורחס הצללית הבודדה והעיוורת המכירה היטב את עומק ב

י נותן על הדף? מה משמעות השם אשר ספרייתה; אבל מה חשיבות המילים הללו שאנ

ס דּו אותי, ִקראו לי בֹוְרח  בלּו אותי או נ  וץ כמו קללה? ק  וָ ראה ומכֻ נ-יתן לי, אם גם הוא אינ

ס, רק אני רואה את העולם הזה, שהוא  ומיותר, איך צורתו נפגמת יום יום קר או בֹוְרח 

ב אל תוך חלומותי, מעיד על חיוור מתגנ רפ  אֵ כמו בשל הפסקת חשמל פתאומית, ועכשיו 

 שינה או ִשכחה.

 

ה לֹוס דֹוֵנס" )הפואמה של האדונים(, עיבוד לשיר -היא תרגום ואציה זורי ל מתוך "פֹוֵאָמה ד  ספרו הרביעי של בורחס, "א 

 .1960ַאֵסדֹור" )בורא העולם(, שיצא לאור בשנת 
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7. 

ביניהן למבוך של  אפורות ממלאות את אלף ואחד הלילות והופכות את הקריאהטהמ

מרבד, והנהר אשר אינו ים ועל כן הוא וערב ב   ימראות: אלו חוטי הִרקמה הסבוכים שִת 

ה והמפָ  יק שהוא המבוך האמיתי, והחלום החוזרמאיץ כל הזמן את מהלכו, והמדבר הֵר 

דמיון, הזמן. טחו אין גבול ב  ארץ בלתי מוגדר אשר לִש  אפשרית של אותו חבל-הבלתי

 נאה.דת תמיד מן הדימוי פורחת בין המטאפורות הללו, כמו גם הִׂש שר נול  והאהבה א

אפשרית של הזמן רומזת לאבסורד החבוי בכל ניסיון -המטאפורה של המפה הבלתי

אנושי למדוד ולסדר את הדברים, למשל את השינוי ההדרגתי בגודל הצלליות לפנות ערב, 

נצח. ומתוך הניסיון מתארגנים ש ואת קצב חילופי תמדת של השיִ ליה המ  את הבְ  הדורות ב 

ף, הד, שיבה ועזיבה, ַאִין ואינסושני עברי מתרס כצמדים של ניגודים: קול וכל הדברים ִמ 

כחה, זיכרון וסליחה, גבר ואישה, עולמות של כסף לבן ועולמות של זהב אדום נצח וִש 

 .שמיםונדודי השינה הארוכים של גרמי ה

ובוהו של צבעים ושל חוטים ארוכים  לראווה תוהוהמטאפורה של המרבד מציגה 

קרה. אבל כאשר יד הִמ ותחושה של סחרחורת ידי -אחריות הנשלטים על ומסובכים חסרי

קום, מגלים כי סדר נסתר אוחז בחוטי הבד, מתעוררים אל תוך החלום המקביל, שהוא היְ 

יוצאים לשבעה לים: שבעה אחים נים והרגֵ פר של הלילות אשר עשוי כולו צפָ כמו הסֵ 

מסעות וחוזרים נשואים לשבע אחיות, שלושה דגי זהב מעניקים שלוש משאלות, האוהב 

ער השחור כמו הלילה של הלילות נפגשים שלוש פעמים ונפרדים יר והאהובה בעלת הׂשהזָ 

שלוש פעמים ולבסוף מתאחדים בשלושה חדרים שלושה לילות רצופים, שלושת הווזירים 

ל הצופן הראשון והאחרון של ריבון וירות בשלושה עונשים; ומעל לכנענשים בשל שלוש עב

 האחד. –ח בלילות ח ולא נוכֵ העולם, אשר נוכֵ 

ינון ומן המנוחה שאחרי המטאפורה של החלום ללא שינה נולדה מן הפרדוקסים של ז  

רסים, כאשר באוהלים מאובקים נולדו בלב הלוחמים הזיות על עטת קרבות הפ  ש  

מכושפים של המזרח, על תסיסת הענבים, ועל הטרקלינים המוצנעים הבוסתנים ה

המלאים נשים הנאבקות בעזרת רעלות בהצטברות האבק על העור האנושי. וכך בחום 

היום התברר איך חלום יכול להתפרק לתוך חלום אחר, ואז אל תוך חלום נוסף, ושוב 

. וברגע של היסח דעת, וא הרביםלחלומות אחרים, עד שנארגים יחדיו כל מבוכי השוְ 

ר למלך את ההיסטוריה של כשהתקרב סוף אלף ואחד הלילות, המלכה מתחילה לספֵ 

שניהם, שראשיתה בבגידת הנשים עם העבדים, וקטילת הבתולות, והסיפורים הרבים 

שנולדו מתוך פחד הלילות; וכך חוזר הסיפור להתחלה, שוב ושוב, אחרי ששניהם כבר 

לבה של  , ופתאום שניהם נרגשים מאומץפילוֹ ת כְ עם על קנאּושכחו, ופתאום המלך זו

ה כס מלכותם י המכשפים, לא זוכרים איֵ סֵ , ופתאום הם ילדים נפעמים מול נִ אדאז  ר  ְה ש  

י חלומות, לילה לילה; וכך ת ושינה מלאֵ רּולה, וממשיכים בעֵ כמה שעות מורכבת האפֵ וִמ 

 אף שפתרונו ידוע.  ל סופו, עללהגיע א הספר הנמצא בתוך עצמו מוליד מבוך שאין דרך

המטאפורה של הנהר משחררת מתוך המים הרבים את האבנים הנוצצות של הערבים 

ידי מלחים וסוחרים בין כל קצוות האוקיינוסים ובין אלף ואחת השפות. -אשר פוזרו על

שנ ה האסלאם מגמישים את גופה של בת הִמ -סמי הערבית של טרםוהדימויים שהם ִק 

פרת, ואת גופו של המלך המאזין ואת גופם של גיבורי הסיפורים, וברגע אחד של המס

בד: כמו הדמות המסתורית יכול אפשר שיהיה בו בזמן גם ע  -לע כֹ יצלילּות מתגלה כי קמֵ 

אןן טלבקבוק נחושת הסגור בחותמו של הסּוהכלואה ב פר ; או הידיים הנשטפות באֵ סּוִלימ 
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צימאון  אד, אותו אֹוִדיֵסאֹו אשרב  ְנִדיהמסעות של ִסימטי השנים; או ומתנקות מִק 

אל האחד, הגיבור המסתורי ביותר של כל הספרים; או מנורת הרפתקאותיו דחק אפילו בָ 

הקסמים רגע לפני שהתגלתה; או הקוף שגילה להפתעתו באמצע משחק שחמט כי הוא 

ינה בים בִבטחה במשך ון את הספה הצרעת; או הר המגנט אשר כיוֵ אדם; או המלך מוכ  

שבועות ואז ניפץ אותה אל תוך סלעיו; או השייח' והצבייה; או היקום השופע צורות 

קרה, עד כפופות לצו הגורל או ליד הִמ שאין יודע אם הן  , צורותמשונות כמו עננים

ות מלאך והמערה הנפתחת שמתגלה לקורא כי שניהם זהים; או הקבצן שיכול היה להי

 תו לילה לילה לדין החרב.בועת המלך להסגיר את מלכָ ְש  ; אולצליל שמּה

הערבים אמרו כי אדם אינו יכול לעבור לקרוא בספרים אחרים, אף לא בקוראן, 

כן, קורא  ולזמן אין יכולת לישון; ועללאחר שהסתיימו הלילות, כי הלילות הם הזמן כולו, 

מות היום ותיפול עליך יים, ספר חדש, מיד יניקר, כאשר תפתח מחר, בלילה האלף וש

אד תתייצב עם העלטה לצד מיטתך, מקבלת על עצמה סיכונים אז  ר  ְה שינה והמלכה ש  

 כתּהעצומים בשם כל בנות המוסלמים; היא תספר לך את ההיסטוריה שלך, ומעט לפני ל  

תלחש לך אזהרות מפני פתיחת ספרים נוספים, ותסביר כי מקובל בין הערבים לומר 

חיוכים ה לקנות לעצמה בְ ה את המחר בין ימי חייו, מנסָ אשר אינו מונ   שחסיד הוא אדם

 מנוחה ממלאכת סיפור הסיפורים.

ויהיה עליך לומר לה, קורא יקר, מילים של לילה אחרון, כדי שתוכל גם היא לישון:  

אד, המכשפים את המלך וקונים מחדש אז  ר  ְה יך, ש  ית סיפורות יכולה להתרוקן ממחרוז"ַא

לילה הבא, ולהשקיט את לילה; את יכולה להפסיק להתכונן לולייך לילה אחר את בת

אר, כבר ְהִרי  הלחשים שלמדת בילדותך, עד שתיפול עליהם תרדמה. המלך המאושר, ש  

אד הקטנה, כבר הלכה לחדרה, ואלף לילה ועוד לילה חלפו. מלא שינה, ואחותְך, ִדינ אז  נִ 

ריות זיכרונך אחר סיפורי ההיסטוריה של הערבים בכל ספ ועתה, אחרי שאלף ימים תרְת 

-לא  ארּון יף ה  'לִ ועם כל הג'ינים הטובים שבִבטנך על עלילות הח  אד ִדינ אז  והתייעצת עם 

'ְעפ  ִש ר   כִ -לְ ר א  יד ועוזרו ג  ְרמ  ספר, לא לגרוע ס את כל אגדות הערבים בְ י, הגיע הזמן לכנֵ ב 

החתומים. הגיע הזמן להתרוקן מן הצורך  ולא להוסיף, ולהתרחק מספריות הספרים

יך השינה הטובה המצילה כל אדם יפים עד שתבוא עלי ועלבמילים, ולהיכנע לעייפות הכשָ 

 היו".אויביו ואֹל ,מעצמו ומניחה אותו לילה לילה בידי אוהביו

 

'ס" )עיבוד לשיר -היא תרגום וריאציה זו ה ל אס ִמיל ִאי אּוָנה נֹוצ  אס ד  אפֹור  מתוך מטפורות של אלף לילה ולילה(, "ֵמט 

'ה" )היסטוריה של הלילה(, שיצא לאור בשנת -ספרו האחד ה ָלה נֹוצ   .1977עשרה של בורחס, "ִאיְסטֹוְרָיה ד 

 

8. 

וכב, ציוץ ציפורים. צלליתה מתארכת עכשיו על המדרכה כשהיא כמטה ִמ מרחק, לְ ב  

ל קולו כמעט מנחם אותה כשהיא פוסעת בין שני פנסי רחוב, והזמיר לא יודע כי צלי

 נה חדשה, עדיין לא פגומה, עוברת לאט בין שני בניינים נמוכים.מתבוננת ורואה איך לבָ 

 

ְייקּו שכתב בורחס )שירים היא  ואציה זורי שירי הייקו(, בספרו  17מתוך קובץ של  17-ו 15, 12הכלאה בין שלושה שירי ה 

 .1981יצא לאור בשנת פרה(, שעשר, "ל ה ִסיְפָרה" )הִס -השנים
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נ טלאציות ורישלוש  ר  ד  ינ  בִׁ  אגו רט   ר 

 

1. 

ד הימני, רק כדי למצוא כעבור רגע נחמה לפיו מו מרחיקה אותו מן הש  התינוק בוכה כשִא 

ן החיים הללו כתינוק, נזכר איך ואני שעודני עומד על מפת   טמת השד השמאלי.הצועק בפִ 

 לי הצעה להפליג עמָך כשהתחיל בוקע מן הרקיע העונג הנדיר של אור השחר לחשָת 

רגל המשותפת לנו שאין עולם תדע על כך, על העלייה לָ סירה, רק אתה ואני, בלי שנפש בָ בְ 

נתי את האוקיינוס בו נפליג ובאמצעיתו אף ארץ או מטרה. באותו רגע דמיילהגיע לְ  פּהסוֹ 

דממה מחויכת בזמן שאני שר לפניך את השירים סירתנו, וראיתי אותך מקשיב לי שם בִ 

י מתגברים ךשל  לט המילים.רוכבים על הגלים, חופשיים ממ  הם וככל שעובר הזמן, , ושיר 

דמיינתי ילה, ל שאנו קוראים לו ר החופיםוצנח על העולם האוקיינוס חס   ואז כשלא באתָ 

ים, וראיתי את הציפורים החולפות אובדת ב   שקיעהבִ אחרונה אור את הסירה שלנו כקרן 

לידי, בחדרי,  ךהחשכה. שעות חיפשתי אות ימוצאות חופים של מנוחה במעופן כנגד סיכויֵ 

רק נולד תינוק ההוא ש  ועתה שקוע במחשבות ראיתי את עצמי כ  , ךבלי למצוא את פני

בלי  ךגע שאמו לקחה אותו בזרועותיה, ולחשתי לב אינו זר בתוך העולם מר  היום, ששו

את  ךסירה שלי אל הים, אשמיע לב   ךכי בלילה הבא אקח אני אות ךלחפש את צללית

לא  ךף עד שאפְ פרחים מלאים בסוד הצּו ךלרקוד, אביא ל ךהמוזיקה שלי עד שאגרום ל

נשיקות דודים אסורות  ךועל פי ךק על פניאּׁש   רים,יוכל עוד לעמוד בגודש הניחוחות המשכְ 

ש את הוד לב  אדם, כל גופי י-א. ואז, לרגע, אדמיין את עצמי כֹלךחיוך בין שפתי דולעד שייוָ 

פתע שיתגלה לי  ךכרוח קיץ נעימה, גופ ךי גופש את כובדו, ואעבור על פנֵ והדרו ויחּו ךגופ

 אנושי. 

 

 95-ו 62, 42י: מס' 'אלִ ג  אנְ יט  מתוך גִ עיבוד לשלושה שירים של טאגור -תרגום

 

2. 

אהבה כדי אני רק מחכה לָ . כדי להסגיר עצמי סוף סוף אל תוך ידיָך אהבהה לָ אני רק מחכ  

ולא הולך,  ךכן אני ממתין זמן רב כל כך לפני דלת על. ָךלמחוק את עצמי ולהתמסר ל

. כמה זמן עוד תיתן כהומקימים בי חשֵ י והעננים מתאספים על   תלמרות שהשעה מתאחר

רחובות אני עובד בָ ם, ית הצהרישעות העמוסות של גאּושעות היום, ב  לי להמתין? בִ 

ואומרים שהם רואים  יים מביטים בי ובציור  בצייר, ועוברים ושָ המאובקים של השוק כְ 

האנשים האלו לא יודעים ה. ואני כמעט שכחתי איך אתה נרא  י. מביט בכל עבודות   ךאות

באותם ימים לא טרחתי ללמוד את . ךשחק עמללוקח אותי מתוך שנתי  הייתשפעם 

קלט את המנגינות ואת עולמן וחי לי ולא שיננתי אותם, רק לבי  משמעות השירים ששרתָ 

. ךמשתוקק להיזכר במילה אחת של עכשיו, גופי שךתן, וכל גופי היה רוקד אז לצליליִא 

י לגעת בכפות בעזרת קצה הכנף של שיר  תן לי שתי ךומבקש ממ ךוהיום אני עומד לפני דלת

איני יודע איך אעבור את השעות  ךראה לי את פנישאם לא ת   ך, אני צועק לפניךרגלי

צה ומבקש בלחישה שרק תאפשר לי תר  , אני מוותר וִמ ךהללו בלעדי והגשומות הארוכות

רנות ובעֵ ם יִ ת השמלהמשיך לבהות בקדרּו, כדי שאוכל ךלהניח את מיטתי לפני דלת

, ירות מנוחה. אם אתה לא תדבר באוזנ  חְס  ךי תוכלנה ליילל באוזניפת  , כדי שְׂש הכוכבים

אלף אלפי  ךאת שמר י עד שלא אומ  כִ ולשוני לא תדבק לִח  ךאני אמלא את לבי בשתיקת

 פעמים. 
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 103-ו 102, 97, 19, 18, 17, 2ס' עיבוד לשבעה שירים מתוך גיטאנג'אלי: מ-תרגום

 

3. 

ורר לובש דמות עלמה קבצנית ומבקש לקרוא מול כל איש העובר מולו: טיפש, איך המש

? למה אתה מנסה? מטורף, מה הטעם לנקוש על ךעל כתפיך של תוכל לשאת את עצמָך

? הוא יושב בצד דרך מאובקת ומחכה ךולהתחנן לנדבה? מי ישמע את תחינת ךשל ךדלת

תם מן העבודה ולוקחים מן הפרחים בהם היו, וגברים חולפים על פניו חוזרים לבילאֹל

ם שיקדימו יאות, בוקר מתחלף בצהריביקש לקנות את לב מאהבו. השעות עצמן כבר לֵ 

ציפייה מים קץ ל  ראות אינם ׂשלהביא את הערב, ועיניו מתערפלות מלראות, כי כל המ  

תארכים של האנשים. לים פניו תחת צלליהם הִמ ואינם מביאים אליו את האהוב שהע  

שה המולידה בו דימוי חדש, והוא טנו בּומשורר ממלאים את בברים המביטים ב  י הגחיוכֵ 

י, למתי מעל פנ  ב כעלמה מקבצת נדבות, אני מושכת ׂש  פונה אל עצמו בדברים: אני יוש

למה ׂש  . והיוכשהם שואלים אותי מה רצוני, אני לא מעניקה תשובה ומשפילה מטה עינ  

נים אך מגלה טפח מן הגוף, וברגע הבושה הגדולה פָ לה מסתירה את ההנמשכת מעְ 

מתעוררת התשוקה הגדולה, תשוקה המושכת את הגברים ההולכים בדרך, ועליה למשוך 

י הקבצנית כבר ריקה כמעט מפרחים, ובעינֵ -המשורר לתיסלסאת המאהב הנחבא. 

חת ושואלת: ם, נאניִ ים לשמהים הוא אוויר, ואילו הנערה נושאת עיניהגברים החולפים אֹל

רואים אותי יושבת אני מחכה, ושאתה הבטחת לבוא, והם  ָךאיך יכולתי לומר להם שלְ 

י אליך מותר לבטא רק בִ ׂש  כאן ו שירים, לא לפני קהל. ספרים או בְ למתי אבק? את מילות 

, ושוקעת בחלומות על םשמיִ ה בובינתיים אין רמז לקול גלגלי מרכבותיו, והנערה בוהָ 

נתיים היא שומרת כנדוניה לצדו. ובי מעפר ויושיבּה הָ , שירימ  י של אהובּהההוד הפתאומ

בה, מאזינה לקול קרקוש התהלוכות האחרות שאינן , מחבקת גאווה זו בסוד לִ ּהאת עוניָ 

מם מאחורי קהל האנשים, והיא היחידה ל דּוצֵ . המאהב עוד רגע יעמוד ב  י מאהבּהשל רכבֵ 

ובכל זאת בסוף היא תוכל ה ותייחל לו בערגונות שווא. לה שעותיבכה ותכ  שתחכה לו וִת 

 מת? שוכנת אלמלא הייתי קיי ךם כולם, היכן היתה אהבתי השמיהֵ י, אֹלה  לומר: הו אֹל

 

 56, 41, 9מתוך גיטאנג'אלי: מס'  עיבוד לשלושה שירים-תרגום

 

 

 



75 

 

ילנִׁ  אנִׁ ב  אר ק    , מעיל תשבץ משיריו יז 

 

1. 

 רוִפיימידת טהיתה מגיעה לְ  ם מידת טירופְךִא 

 י.עינ   תוְךבאה לישון בְ ּו י תכשיטייְךמשליכה את כל צעצועֵ  הייְת 

  ירופְךמידת ִט י היתה מגיעה לְ ם מידת טירופִ ִא 

 לבן.ה   תוך דפְךנרדם בְ י משליך את המילונים מספרייתי וְ ִת היי

 אדם אחרים-מידה כמו בניאהוב בְ אני שונא לְ 

 אדם אחרים.-מידה כמו בניכתוב בְ אני שונא לִ 

 ,מותְךּו , חייְךי, כמו אהבתְךשיר  הלוואי וְ 

 חזור.ִש היו ניתנים לְ לא 

י, חי  הלוואי ואהבתְך  י,ומוִת  י, כמו שיר 

 י.ערבִ עולם ה  ספרים של ה  כל חנויות ה  ת בְ היתה מתועד

 ביתמראות ה  בקרים אני מחפש אותך בְ ב  

 מביטות בי ריקות.מראות האבל 

 ימראות מחפשות אותך בִ ה  ערבים אני מרגיש ש  ב  

 .מזכירות לי כמה אני חסר בלעדיְך

 

2. 

 יכשהתאהבתי בך הדמדומים נרדמו בתוך מעילִ 

 .ְךועטפו אותי, השמש זרחה מתוך צחוק

 לבנהה  חמה וְ הפכתי ילד המשחק עם ה  

 נקות.כאילו הן חברותיו מי  

 עץ,נער חשקתי בך עירומה כְ עם השנים השתניתי: כְ 

 מקדש.התבגרתי חשקתי בך מכוסה כְ ש  כְ 

 גם את השתנית: כשבאת רצחת אלף נשים בתוך זיכרוני

 אשיר לך עליהן. כדי להיות יחידה, אחר ביקשת ש  

 אחד, וכשבכיתהעצבות הפכה אותנו לְ 

 י טבעו בתוכו.עינייך היו לילה גשום ומילות  

 אל דאגה אהובתי, אמרתי לך, גם אם תזדקני 

 י.בין דפ  ו תמיד שחורות ישארשערותיך 

 

3. 

 הרבה שנים אני מבקש לגלות דרך לאהוב אותך

 אשר אינן מילים.  בכל השפות בלי מילים,

  שבהן.רק הגוף יודע את כל השפות, ועונה ביפות אבל 

  אל חדרי.נכנסת  הבש שעהה י אתיר למזכהגוף 

 גופְך ופתאום בא ,מאות שנים לא התרחשו ניסים

 ת כל הניסים של המוסלמים, הנוצרים והיהודים.הערום והשכיח א

 באותו היום ירופְךמידת ִט י היתה מגיעה לְ ם מידת טירופִ ִא 

 יי י משליך את כל מחברות השירים ממגרות  הייִת 
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 .ניםלבה   ין שדייְךנרדם בוְ 

 באותו היום רוִפיימידת טהיתה מגיעה לְ  ם מידת טירופְךִא 

  משליכה את כל חלומות לבְך הייְת 

 י.ר  יש תוְךבאה לישון בְ ּו
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 יאנִׁ ב  אר ק  יז  אציות לנִׁ וריי"ז 

 

 קבאני לניזאר )0197 ,"حب رسالة مئة") אהבה" מכתבי "מאה מתוך לשירים דיםעיבו-תרגומים

 

 א.

ָדָשה ְכֵדי ִלְכֹתב ָבּה  ְמִציא ָׂשָפה ח  ה ְלה  ִני רֹוצ   א 

ִּמלֹוִנים ְרֵחק ִמן ה  ה ִלְנֹסע  ה  ִני רֹוצ  הּוָבִתי, א   ל א 

ֵגר ִמְלש ה ְלה  ִני רֹוצ  ְדֵפי ִסְפִרָיִתי, א  ל מ  ע   ֹוִני.ש 

ִני רוֹ  ח  א  ל ל  ָבּה אּוכ  ה ָׂשָפה ש  םצ  ש  ִּמָלה ג  ת ה   ֹרז א 

ֹפִרים, ָנִנים א  ְצבּות ע  , ִעם ע  ָיֵרח  ק ה  ב   ִעם א 

ָדָמה  ל ָהא  ת ע  כ  ל  ֵלי ש   ִעם ְכֵאב ְנִפיל ת ע 

לּול. ש א   ְוִעם ֹחד 

 

 .ב

ְלדּו ר ָקָראִתי ְבי  ש  ְסָפִרים א  ת ָכל ה   ִתיְקחּו א 

ְחְברֹות ֵבית ת ָכל מ  י-ְקחּו א  ְרִתי ִבְמֵגרֹות  ר ָצב  ש  ר א  ֵספ   ה 

ְּמָחִקים וְ  ת ה  ְפרֹונֹות ְוָהֵעִטים, ְקחּו א  ת ָהע  ְמ ְקחּו א  ְדִדים.ה   ח 

ְתל ה ְכָעִגילְּמ ְול   א  ָדָשה ש  ת ח   דּו אֹוִתי ִמָלה ַאח 

ן  ל ֹאז   . ִתייב  בִ ח  ע 

 

 .ג

ה  ִני רֹוצ  ל ִלְכֹתב א  אּוכ  ָדשֹות ְכֵדי ש  ְצָבעֹות ח   א 

ִג'יָרפֹות אר ה  ּו  ֻרכֹות ְכצ  ְצָבעֹות א   ִשיָרה, א 

ן  ש  ע  ִדינֹות כ  ע  ְּמ ו  ְצָבעֹות ָכֵאלּוה   דּורֹות. ִעם א 

ל ִמִלים, ְמֻדָיק ּוִמְקצֹוִעי, ָיט ש  ְהי ה ח   א 

ְלבּוֵשי ִש  הּוָבִתי מ  א   יָרהתֹוֵפר ל 

ְתָפִרים ט ְוה  ח  ּמ  ל אֹודֹות ה  לּו ָדָבר ע  ֹּלא ְיג   ש 

ת ָהָאִריג. ְחִזיִקים א  ּמ   ה 

 

 .ד

ָדר ש א  ר יֹום ִמיֵמי ֹחד  י ְבֹבק   ָבאת ֵאל 

ש, הָיפָ  מ  ּׁש   ְכָחרּוז. ִעָּמְך ִנְכְנָסה ה 

 . ִעָּמְך ִנְכנ ס ָהָאִביב

 

 .ה

ְרְת  ר ִבק  ש  א   תֹו יֹוםאֹוִתי ְבאוֹ  כ 

ָדהיִמ  ָדָמה ָרע  ָדר ָהא  ש א   ֵמי ֹחד 

ל ֵאי  ָשם ָבעֹוָלם.-כֹוָכב ָנפ 

שיְ ה   כֹוָכב הּוא עּוִגי ת ְדב  ה   ָלִדים ָחְשבּו ש 

לֹוִמים ה  ׂשּוי י  הּוא ָצִמיד ע  ָנִשים ָחְשבּו ש   ה 

ִים הּוא אֹות ִמָּׁשמ  ְגָבִרים ָחְשבּו ש   ְוה 
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ְמ  ִים,שֹוְרִרים ִה ה  ָּׁשמ  ָדָמה ּוב   ִביטּו ָבא 

ְגָבִרים, ָנִשים ּוב  ְיָלִדים, ב   ב 

ִּמִלים ְתִחיִלים ב  ּמ   :ְוִהְתִחילּו ִלְכֹתב ִשיִרים ה 

הּוָבִתי א  ָדָשה ְכֵדי ִלְכֹתב ָבּה ל  ְמִציא ָׂשָפה ח  ה ְלה  ִני רֹוצ   .א 

 

 .ו

ְלֵדי ָהעֹוָלם ת י  ְדִתי א   ִלּמ 

ֵית  ת ְשֵמְךְלא   א 

ם ָהְפכּו ְלִׂשיֵחי תּות.  ְוִׂשְפתֹוֵתיה 

ל ָהֵעִצים ְבִשיִלים ע  ּמ  ֵפרֹות ה  ת ה  ְרִתי א   ִהְזה 

ְת ְרחֹוָקה. ם א  ָיִמים ָבה  ָמם ב  ע  ק ט  ל ִיְמת   ְלב 

ת ָיְפָיּה  ה א  ְרא  ֹּלא ת  ְשִתי ש  ְלָבָנה ִבק   ִמן ה 

ל ִעיִרי ְוַאְרִצי ִבְרגָ  ִיְךֵמע  ם ְׂשָפת   ִעים ָבה 

י.  ֵאיָנן נֹוְשקֹות ִלְׂשָפת 

ִיְך ל  ְלת  ָחם ת  ת פ  ְתָסֵרק א  ְרִתי ִלְפֵני ָהרּוח  ש   ָעת 

ְך ִהיא ֵסְרָבה ְבָא ן ָקצָ א  ְזמ  ה   רְמָרּה ש 

 ּוְׂשָעֵרְך ָאֹרְך.

 

 .ז

ִני אֹוֵהב אֹותָ   ...ְךא 

ֵחק ִעּמָ  ׂש  ִח  ְךְוֹלא א  ק ה  ת ִמְׂשח   זּורא 

לָ  ָים... ְךם ִעּמָ חֵ ֹלא א  ל ְדֵגי ה  ְיָלִדים ע   כ 

 ...ְךָדג ָאֹדם לָ 

 ָדג ָכֹחל ִלי...

ְכֻחִלים... ֻדִּמים ְוה  ָדִגים ָהא  ִזי ְבָכל ה  ח   א 

הּוָבִתי... ְמִשיִכי ִלְהיֹות א   ְוה 

ָלִחים... ּמ  ת ה  ִסירֹות, א  ת ה  ָים, א  ת ה   ְקִחי א 

ת כָ  דְקִחי א  ְמנּו י ח  ִצל  ְתמּונֹות ש   ל ה 

ְצָבעֹות... ִים ְוא  ק ֵעינ  ְשִאיִרי ִלי ר  י ּוְבָׂשִרי ְוה  ְחְשבֹות  ת מ   ְקִחי א 

ק ְמשֹוֵרר ִני ר   א 

י... ְחְברֹות   ָכל ְרכּוִשי ְבמ 

ָבט ֵעינ ִיְך  ...ּוְבמ 

 

 .ח

ְטִתי ִלְנֹדד ָבעֹוָלם ְחל   ה 

ְך בִ  ר  ת ָהרּוח  -ְלִתיְבאֹוָתּה ד  ד   ֻחִקית ָבּה נֹוד 

ּׁשֹוְטִרים ִריםפ  צִ ּוָבּה נֹוְדדֹות ה   ִלים אֹוִתי ה  ּׁשֹוא   . ּוְכש 

ל  ְגבּולֹות ע    ְכָתְבִתיָהעֹוְמִדים ב 

ִּמְדָרכֹות ת ה  ל ַאח  ם ע  ֵפר ָלה  ִני ְמס   א 

רֹוָנה. ְכְת ָלַאח  ן ָדר  ֵליה   ע 

ְקִש  ֵהם ְמב  יּוְכש  ת ִמְסָמכ  ִני א   ים ִמּמ 
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ת ְתמּונ ת ֵעינ ִיְך,  ם א  ה ָלה  ְרא  ִני מ   ,ִתייב  בִ ח  א 

ת. כ   ְוֵהם ְמִניִחים ִלי ָלל 

ְמ , ש  ִתייב  בִ ח  ֵהם יֹוְדִעים,   ֻשָגִעים,ה 

ְמ  ְּׁשִמיָרהה  ִבים נֹוְלדּו ִלְפֵני ִמְגְדֵלי ה   שֹוְרִרים ְוָהאֹוה 

ְצפִ  ת  טּוִמְשְקפֹות ה  ָבל עֹוד ְמע  ֹבר. א  ע  ִין ְמִניִחים ָלנּו ל  ד   ית ְוֵהם ע 

ְכָשו ָדשֹות, ֵהן עֹוְברֹות ע  ח  ְפֻקדֹות ה  ִגיעּו ה   י 

ְרנֵ  ְגָרף ּוָבִאיְנט  ל  ּט   ט, ְוג ם רּוחֹותב 

ּׁשֹוְמִרים.  ָבר ִלְפֵני ה  ע  ְשרֹות מ  ִציג א   ִיְצָטְרכּו ְלה 

ְתִחילּו לִ  ט ֵהם י  ם עֹוד ְמע   .רּוחֹותבָ ירֹות ג 

 

 .ט

ת ְשמֹות ָהֵעִצים ְדִתי אֹוָתְך א  ִני ִלּמ   א 

ְיָלה. ל  ִצְרָצִרים ב  ת ִׂשיחֹות ה  ְמִתי ָלְך א   ְוִתְרג 

כֹוָכִבים ָהְרחֹוִקים ת ְכתֹובֹות ה  ִתי ָלְך א   ָנת 

ְמִתי אֹוָתְך ְלֵבית ל ָהָאִביב.-ְוָרש  ר ש  ֵספ   ה 

ְדִת  צִ י אִלּמ  ת ְלשֹון ה   ִריםפ  ֹוָתְך א 

ְנָחִלים. ל ה  ְפֵבית ש  ת ָהָאל   ְוא 

ם ש  ג  ְחְברֹות ה  ת ְשֵמְך ְבמ  ְבִתי א  ִני ָכת   א 

ָרִנים ג ְוִאְצְטֻרְבֵלי ָהא  ל  ּׁש  ל ְסִדיֵני ה   ְוע 

ּׁשּוָעִלים ֵבר ִעם ָהַאְרָנבֹות ְוה  ְדִתי אֹוָתְך ֵאיְך ְלד   ְוִלּמ 

ָּטל ה ָבָאִביב.ְוֵאיְך  ר ה  מ  ת צ   ְלָסֵרק א 

צִ  ת ִמְכְתֵבי ה  ְרֵאיִתי ָלְך א  ִני ה  ֹּלא ֻפְרְסמּופ  א   ִרים ש 

ף ֹחר  ִיץ ְוה  ק  פֹות ה  ת מ  ְחִתי ָלְך א   ּוִפְענ 

ִחָּטה ת ה  ח  ִתְלְמִדי ֵאיְך צֹומ   ְכֵדי ש 

ָיֵרח  ְוֵאיְך ִנגָ  ָחָלב ִמְּׁשֵדי ה   ...ר ה 

 

 .י

 דֵר פָ נִ ּׁש  ִמ 

ִיְך ק ִלְׂשָפת  ִיּׁש  ר ש  ב   ָכל ג 

ן ֵליה   ִיְמָצא ֵמע 

ָנִבים ָקָטן ם ע  ר   כ 

י ָשְתלּו ִדְמעֹות   ...ש 

 

 .אי

ע ל  ִני ָעֵיף ְכס   א 

ע ל  ִני זֹוֵעם ְכס   א 

ע ל  ִני ִנְכָנע ְכס   א 

ע ל  ִני זֹוֵכר ְכס   א 

ע.א   ל  ס  ח ה  ָּׁשכ   ת ש 

ִני  ע א  ל  ה ָשִניםְכמֹו ס  כ   ְמח 

ִריִצים ְבָפנ ִיְך ח  ת ה  לֹות א   ְלג 
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י. ת ְתגּובֹות  ְסִתיר א   מ 

ִיְך ֵים ְלִהָזֵרק ָעל  ִני ְמא   ִהֵנה א 

ִני מ   הנִ ְוָנסֹוג, א  ָשד  ְצִמי ב   יח  ע 

ֵת  הש  כ  ִני ְמח  , א  י ָלנּוח   ְשִבי ָעל 

ִיְך ת ָפנ י ִעם ִדְמעֹות  ְחִליִקי א  ת   ,ש 

ת ְבִלי ָלזּוז כ  ְת הֹול  א  ִני רֹוֵבץ ִבְמקֹוִמי ְכש   א 

בִ  ְתִאים לְ ָכל ִזיז ש   .ִפָנה ְבגּוֵפְךי ְכָבר מ 

 

 .בי

נ ְחנּו הֹוְלִכים?-ֵאי ְת בְ ש  חָ ה   ם ְלָאן א  ע   פ 

ִסירֹות יֹוְדעֹות ְלָאן ֵהן ָשטֹות  ה 

ָדִגים יֹוְדִעים ְלָאן ֵהם ׂשֹוִחים  ְוה 

 ִרים יֹוְדעֹות ְלָאן ֵהן ָעפֹותפ  צִ ְוה  

ִים ּמ  ק בֹוִהים ב  ְחנּו ר  נ  א   ו 

ְחנּו לֹוְבִשים  נ   ְבִלי ְלֵהָרֵטב. א 

ל ְמקֹוֵמנּו. ָסע ְוִנְשָאִרים ע  ּמ  ת ִבְגֵדי ה   א 

נ ְחנּו כֹוְתִבים ִמְכָתִבים ְבִלי ִלְשֹלח  אֹוָתם.   א 

ְרִטיִסים נ ְחנּו קֹוִנים כ  יֹוְצאֹות  א  ִּטיסֹות ה   ְלָכל ה 

ִני ְונֹוָתִרים ִבְׂשֵדה א  ְת ו  ל ֵבירּות. א  ְתעּוָפה ש   ה 

ִים ָּׁשמ  ִביִטים עֹוד יֹום ב  ָחֵצר, מ  ְסָלִעים ב   ְוה 

שּובֹות ח  ְחָלטֹות ה  ה  ת ָכל ה  ָּמָחר נ ְחִליט א  ְבִטיִחים ש   ּומ 

ָסע ָהָאֹרְך  ּמ  ר ֵבין ה  ת ה  ְוִנְבח  ד   ָלִדים.יְ ְלַאְפִריָקה ְלֵבין ֻהל 

ִכים ִים ְמח   . ֵביְנת 

 

 .יג

ְכְת אֹוִתי שֹוָלל.  הֹול 

ָרצֹות ְרחֹוקֹות. א  ִדי ל  ִני ָטס ְלב  א  ְבִתי ש   ָחש 

ָבל ְבָכל ְׂשֵדה  ְתעּוָפה  א 

ּמֹוְכִסים ָמְצאּו אֹוָתְך   ה 

י. ת ִמִּמְזְודֹות  ת ְבַאח  ר  ת   ִמְסת 

ְבִריח  אֹוָתְךחָ  ִני מ  א   ְשבּו ש 

ְרִטיס ת ְמִחיר כ  ְחֹסְך א  ת ְכֵדי ל  ְשר  ִּטיָסה ְוא  ְכִניָסה. ה   ה 

ִני בֹוֵרח   א   ֵהם ֹלא ָיְדעּו ש 

ָלנּו ְּמקֹומֹות ש   ִמן ה 

ִני בֹוֵרח   א   ֵהם ֹלא ָיְדעּו ש 

ִיְך.  ִמָפנ ִיְך ֵאל 

א   ת ְת ֵהם ֹלא ָיְדעּו ש  ח    בֹור 

ְּמקֹומֹות  ל ה   א 

ְשנּו ם עֹוד ֹלא ִנְפג   ָבה 

א   י ְת ֵהם ֹלא ָיְדעּו ש  ת ִמֵבין ְכֵאב  ח   בֹור 

י ל תֹוְך ִשיר   .א 



81 

 

 

 .יד

אי ִאָּׁשה ַאְלמֹוִנית ד  ְת ְבו  ֵחִרים א  א   ל 

ּמֹוִנית ל ה  י א  ר  ת ַאח   ִנְכנ ס 

ְת  ֵחִרים א  א  אי ִאָּׁשה ְבתֹוְך הָ  ל  ד   ֹוןמְבו 

ת ְבִלי ְלהֹוִתיר ִזָכרֹון. פ   חֹול 

ְחִזיר אֹוָתְך ְלַאְלמֹוִניּוֵתְך ה ְלה  ּׁש  ִני ִמְתק  ָבל א   א 

ָהמֹון ל ה  ְצִליח  ְלָהִשיב אֹוָתְך א  ִני ֹלא מ   א 

ִהְשַאְרְת  ִנים ש  יֹוֵתְך ִבְדמּות ְפָתִקים ְקט  ְזָכרֹות ֵמה  ְדִרי ָמֵלא מ   ח 

מּוִס  י ע  ְחְת ים בְ ָכל ָימ  נ  נ א  ָנחֹות ש  א  ְרְת ו  ָאמ   ִמְשָפִטים ש 

ִיְך ִבְבִהירּות ְמֵלָאה ת ָתֵוי ָפנ  ה א  ִני רֹוא  ֵלילֹות ָהֵריִקים א   ּוב 

 ֵאין ִאיש ְךּוִמְסִביבֵ 

ִני  .ַאף ֹלא א 

 

 .טו

ְעִתי ָנה ָיד  ח  ת  ל ְרִציף ה   ע 

ר ַאֵחר ב  ל ג  ָפנ ִיְך א   ש 

נָ  ת ִמְזְודֹות  ּוְכש  ְעִתי ִיְךָׂשאִתי א   ָיד 

ר ַאֵחר. ב  ל ג  ְדרֹו ש  ֵהן ִיָפְרקּו ְבח   ש 

ת רּוח  ִסיִנית  ָהִייִתי ְמִניפ 

ל ֵבירּות  ִיץ ש  ק  ִיְך ֵמֹחם ה  ֵהֵגָנה ָעל    –ש 

 מּוָכָנה ְלִהָזֵרק ִעם ִחלּוֵפי ָהעֹונֹות.

ָבה א   ִּמְכְתֵבי ָהַאה  ְעִתי ש  ְכֹתב ָלְךָיד  ר א   ש 

ְראֹות  ְמ ִיְהיּו ָלְך ְכמ  ָוֵתְךה  א  ת ג  ְקפֹות א   .ש 

 

 .טז

ִיְך ָפצ  ת ח  ָשא א  ָבל א   ְוִעם ֹזאת, ְכס 

ִביבֵ  ד ִעם ְצרֹורֹות ח   ְךי ח 

ְזְת  ִיְך ָאר  ָפצ  ֵרי ֵבין ח  ה   ו 

י   ת ְמִתיקּות ְיֵמי ח   .יא 

 

 .יז

י ְכַאְלָמָנה ִני ח   א 

ְכְת.ֵמָאז ש    ָהל 

ִית ב  ת ה   ֵאיִני יֹוֵצא א 

ָלא ִבְלבּוש ְשח  ִריםוֹ א 

ּׁשּוק ְוֵאיִני קֹונ    ה ְיָרקֹות ב 

ָלא ִאם ה    ָלִדים ְרֵעִבים.יְ א 

ְעִתי ָלְך יֹום ִזָכרֹון   ָקב 

ִני ְמׂשֹוֵחח  ִעם ָאִביְך ְוִאֵּמְך   ּובֹו א 

ִיְך ִיְך ְוַאְחיֹות   ְוָכל ַאח 
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ט ִנָפֵגש ְבֵביתְכִאלּו עוֹ  ְקָברֹות. ד ְמע   ה 

ר ִתָּוֵלד ִלי ש   ִבִתי א 

ת ְשֵמְך  ִתָשא א 

י י ְוַאְחיֹות  ֵקש ג ם ֵמַאח  ב  א   ו 

ם.  ִלְקֹרא ִבְשֵמְך ִלְבנֹוֵתיה 

ְמ ְתמּוָנֵתְך  ת ְשחה  ר   ִריםוֹ ֻמְסג 

ָסלֹון ל ִקיר ה   ְתלּוָיה ע 

ל בֵ  ָים ש  ל חֹוף ה   ירּותְוע 

י י ְבָיד  ל  ע  ִני הֹוֵלְך ְונ   א 

ִים ְיֵחפֹות ְגל  ֵכְך ָכמֹוְך ר   ְמח 

ִים. ּמ  ל ְגבּול ה   ע 

ָעִתיד  ְּׁשִנָיהב  ֵפר ְלִאְשִתי ה  ס  ִיְך א   ָעל 

ָנהִא  ְנִתי ִמּמ  ִהְתַאְלמ   ְשִתי ָהִראשֹוָנה ש 

 ִבְנִסבֹות ִמְסתֹוִריֹות 

ֵּמעוֹ ְוֹאמ   ל ְלִהְתַאֵהב שּובר ָלּה ש  אּוכ  ְבִתי ש   ָלם ֹלא ָחש 

ִיְך ר   .ַאח 
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 הסוהר-שיר לאסירי בתי

 

ְח " ֵיר פ  בְ דְבִזְכרֹוִני ִמְצט  ָבא ְכש  ל א  ק הָ  נוֹ ֹו ש  ל תֹוְך ָהֹאפ  ע א  ְמשֹוֵרר ָנס  ל ה  גֹוָתיו ש  א  ת ש  ב א  ָשֵנא ִשיָרה. הּוא ְמֹאד ָאה  ִבי -ַאלְ ָרחֹוק. ֹלא ש  נ  ֻמת 

בּו ל א  ִזָּמה ש  ת נ ְפשֹו ִמְפסּוֵקי ה  ר א  אס-ְוָשמ  בוֹ נֻו  בֹות, ְפָעִמים ר  ְסקּו ָבּה. ְפָעִמים ר  ע  ָבָניו י  ָבל ֹלא ָרָצה ש  ִּׁשיָרה א  ת ה  ִני זֹוֵכר, ָהָיה . ֹלא ָׂשֵנא א  ת, א 

ה אֹו לְ  ֵיה רֹוֵפא ִאם ִתְרצ  תאֹוֵמר ִלי: ה  ִּׁשיָרה ֹלא ָתִניב פ  ד ִמְשָפִטים, ֵבן. ה  ם-מ  ח   ."ל 

 יר הבית החדש", תרגום: ששון סומךקאסם, "צילום של הורים שאינם על ק-סמיח אל  

 

ִסיֵרי ָבֵתי ל א  ְבִתי ִשיר ע  ֹסה  -ָכת  ְר ה   ֵאיִתי אֹותֹו ְלָאִבי.ר ְוה 

ר: מ   ִּׁשיִרים לָ ה י  ָאמ  ְזרּו ה  ִסיִרים, ּומ  ע   נּוה לָ א 

ּׁשֹוְפִטים וְ  ִרים ְוה  סֹוה  ת ה  ְלֵזל ְבִצְדק  ְמ ִכי ְנז   חֹוְקִקים?ה 

ָבא, ִני כֹוֵתב, א  ָלנּו א  ָסר ש  א  ּמ  ל ה  ְרִתי: ע   ָאמ 

ְמִתין-יֹום ָתא, מ  ִני חֹוֵזר ל  ל סֹוֵהר ְמֻרָחק, יֹום א   ִלְרִמיָזתֹו ש 

ֵקש ִזִקים, ִאם ְיב  א  י ב  ְכֹבל ָיד  ה א   ִאם ִיְרצ 

לֹון.  ח  ל סֹוְרֵגי ה  כֹות ע  ש ְבמ  ֵנן ְלָפָניו ְלֹחפ  ְתח   א 

ְצְמָך עֹוֵמד ָתה ע  ְבִרים, ְוא  ִּׁשיר ִמִפיָך ְמד  לֹומֹות ה  ר: ח   ָאמ 

ל א, א   כ  ת ה  ָסר, ֵבן,ִמחּוץ ְלחֹומ  א  ְדִתי ָבִנים ְלמ   ִני ֹלא הֹול 

י ָפקּוְלָטה ְלִמְשָפִטים ְואּול  ְשל ח אֹוְתָך ל  ה א   ִאם ִתְרצ 

 ִדין-ִתְהי ה שֹוֵפט, ִבְמקֹום ִשיִרים ִתְכֹתב ִגְזֵרי

ִני ִבְנָך, א  ְרִתי: ָאִבי, ש  ל ְכֵאֵבי ָהעֹוָלם. ָאמ   ְלָהֵקל ע 

ְדִת  ל א ָגדֹול ִמְּׁשֵנינּו,ֹלא הֹול  כ  ֵחד, ְוה   י ִלי הֹוִרים ְלפ 

סֹוֵהר ְכָשו ה  ֵּמן ְלָך ע  ל ְשֵנינּו, ִהֵנה ְמס   סֹוֵגר ע 

ֵקש ֹלא ָלֵצאת ְתב  ָסְרָך, ש  א  ִכיר ְבמ  ְתָסֵרב ְלה   ש 

ִסיִרים ֻכָלנּו ר: ִאם ֵכן א  ָתא. ָאמ  ת ְגבּולֹות ה   א 

ְך ָמהִכְלאֹו -ְבֵבית ָבָדיו, א  ֹלִהים, ְבִני, ֻכָלנּו ע  ל א   ש 

ָחד ִּמְשָפִטים, ֻכָלם צֹוְדִקים, ְוֵאין א  ֻחִקים ְוה   ה 

ה ז  א ה  ל  כ  ת ה  ְרִתי: א  ְחָת? ָאמ  ִאם ָשכ  ָטא, ה  ֹּלא י ח   ש 

ָבא, ְויֹום ם-ְבֵני ָאָדם ָבנּו, א  נ ְחנּו עֹוְזִרים ָלה   יֹום א 

ְמִש  ְצֵלמֹות,ְלה  ִציב מ  ִפים, ְלה  ג   יְך ִבְבִנָיתֹו, ְלהֹוִסיף א 

ת ֻכָלם ְּטרּו א  ִרים, ְיפ  ט ְכָבר ֵאיָנם ְזקּוִקים ְלסֹוה   עֹוד ְמע 

ִני ֹלא ֵאֵלְך ְצֵמנּו, א  ל ע  ְחנּו נ ְמִשיְך ִלְשֹמר ע  נ  א   ו 

פְ  ְטִתי ְלה  ְחל  ְך ְכָבר ה  ָפקּוְלָטה ְלִמְשָפִטים, א   ִסיקל 

ְעִתי ְטָת? ִהֵנה ְכָבר הֹוד  ְחל  ד ה  ר: ֵכיצ   ִלְכֹתב ִשיִרים. ָאמ 

ָלנּו ְבֵבית ף ש  ג  ִּמְסְדרֹון ָבא  ְך ָכל ה  ר-ְלֹאר  ֹסה   ה 

ִּׁשְחרּור, ְכָבר לֹוְמִדים ִלי כֹוֵתב ִשיִרים ְליֹום ה  ֵבן ש   ִכי ה 

ְּמ  ִּׁשיִרים ּוְמז  ת ה  ָבא,ְשֵכֵנינּו א  , א  ִני שֹוֵמע  ְרִתי: א   ִרים. ָאמ 

ָבל ֹלא  ִרים,א  סֹוה  ְּמִרים, ֵאל ה ֵהם ִשיֵרי ה  י ֵהם ְמז  ת ִשיר   א 

ְכֹתב ִגְזֵרי ִני א  יֹום א  ם,-ֵמה   ִדין ְלִהְתָחרֹות ְבִגְזֵריה 

ְכֹתב ִפְסֵקי ְכֹתב ְלָך-א  ם, א   ִדין ְלִהְתָחרֹות ִבְפסּוֵקיה 

ִּׁשְחרּור א ִמְכָתִבים ִמָתִאיּוְלִאּמָ  ֵשר ִכי ה  ב  ם א   ָבה 

ָבק ָאֹרְך א  ּמ  ם, ה  ְכֵדיכ   ֹלא ָיבֹוא ג ם ֹלא ִביֵמי נ 

ִּׁשיִרים.ה ּׁש  ּמ  ִמ  ִּׁשיִרים, ָכְשלּו ָכל ה   יּוְכלּו ְלָתֵאר ה 

 



84 

 

 לפרננדו פסואה

 

 שירשורות ה  שבירה בְ מי שם לב ל  

 מקוםאלא אם כן היא מגיעה בְ 

 ניםשוקולות ה  בלתי צפוי? ומי שם לב ל  

 עולים מתוך גרונו של משוררה  

 אלא אם כן הוא ייתן להם שמות שונים?

 ככל האדם להיות דמות על כן שאפתָ 

 בתוך רומן בדיוני או ספר שירים,

 להיות דמויות רבות בלי לידה ממשית 

 או מוות גשמי. להגר מן הכורסא 

 אל נבכי עבר או עתיד בלי לארוז 

 יותמזוודות, בלי להביט בפניהם הרצינ

 עד אימה של שוטרי הגבולות.

 מי שיבקש לרגל אחר דמויותיך יגלה

 כי ליסבון אינה קיימת, ופרננדו פסואה

 הוא שמו הבדוי של משורר סיני בן

 מאה אחרת, שהחל את דרכו בחיקוי

 המרובעים של השירה הפרסית.

 הוא יגלה שהוא עצמו נכתב כעת בגלקסיה

 אחרת, שאותיותיה הן כנפיים של חרקים

 שתלשו משוררים אכזריים, והדביקו על

 נייר שהביאו להם מרגלים מסין,

 סין זאת שגם היא אינה קיימת.
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ל יו ָנה וו ל ְךשִׁ  השפעָתה ש   יר ב 

 

 לוהים מזמרת סרנדֹות ִמתחת חלוִניא

ל אֹוִדיֵסיאּוסקוֹ קוָלה מתֹוק כוְ   לֹו ש 

ִסיֵרנֹות  עת ניסה ְלפתות את ה 

 שיר לֹו. ְואני, כמֹו אחתל  

 דעת ְלשקר צּוף הקֹולִסיֵרנֹות, מּוה  

מתֹוק,ה   גּוף ה  ה, ְלשקר דבש ה   יפ 

ריסים. ְועדיין, אִני פֹותחתה    עפעפיים, ה 

ל ָים ָעֵצבפִ   י ל שיר ע 

ְכֵאב ועל יֹונָ וְ  ְינֹות ה  ע  ל מ   הע 

לוֹ ו ְך ְועל תנּועֹות גּופֹו ש   ל 

 ֹוִדיֵסיאּוס: "ָגם אלוהים רֹוָצה ל חזורא

ה. גםה   ל ֵפֵנלֹופ   ִהיא ביתה א 

 קָעה ְבמסע ֵבין גֹוָלה ְלגאּוָלה".ש

 ם היא תהרֹוג את כלג

ה, ְוגם אתמ ל ֵפֵנלֹופ   חזריָה ש 

רּוס בִלי ְלתארִס  ע הֹומ   יפּוָרה יקט 

ל זּוגיּות ְוִה ש  קנּות ְואהָבהזדִנים ש 

ְךש   סֹוף חדָלה. יֹוָנה וֹול   מחִליָדה ּוב 

 שֹוררת סרנדֹות ִמתחת ְלחלוִני ְוקוָלהמ

ִהיא תֹוקמ אלוהים ְכש   כמֹו קֹול ה 

ְךנ  יסָתה ְלפתות את יֹוָנה וֹול 

 שיר ָלה. ּוִמי יִשיר ָלה?ל  
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בכ   יר  ּויעשִׁ   א 

 

 א.

רת ְפרּוִס ִטית לְ נְ ָבה, ְסטּוֵד אֵ כְ ה בִ ִאשָ  צֹוִפים-ִעְבִרית ְבה   ה 

ל ִעם ְצָבעֹות ש  ְק  ְזִריזּות א  י,חָ דוֹ א  ִמיח  ל ְיהּוָדה ע  זֹות ע  ְפר  ר   ִנית ְבפ 

 ְלִאִמי, ֹלא ָלעֹוָלם,ק ר  ה יבָ ִא כְ ָאְמָרה ִלי: "ֵליָדִתי ִה 

ק יִא י י כְ ִת מוֹ . ִלי ֹלא  ם ָשָתק,עֹולָ הָ  יָדִת ילֵ י. בְ לִ ב ר 

א   ם ְהיֹוִתיד עוֹ  ִניו  ר  ת ִרְגֵעי הקץ של ט    .ָחִיִתי א 

ע, ֹלא ִיָגֵזר ְבִמְספְ י הָ ֹוִת מבְ  ל, ב   יֵר עֹוָלם ֹלא ִיָקר    שירע לא ובשרוְרז 

 מֹוִתי,   , בְ יִּמ ִא וְ . יטבור של חיהבל חעת ימקט

י   ק  צ   לוֹ קה א  נְ ִני ֹלא א   ִּמי?".ת ִא ע  מ   יִת ְר פ  יִס , וְ הי לָ ִת ֵהא 

ל ֵחר ה  -ןמָ אוֹ  ע  ת גּופֹו ְכֵדי ְלִהיָוֵלד ֵמָחָדש ְבָמקֹום א  ְּמֵצם א  ְּמצ  ִנית ה  ע   ת 

כְ  ֹותחפָ  ְריֹוָנהבְ  ָשהִא גם : "ְפרֹוָזהן בְ מּואֵ ה לָ ֵאין יָרה ש  בִ ְס ִה  אִהי. ִאיבמ    ה 

ת גּוָפה מבקשת ָבהיִח ְר ּמ  ה  דשד מחפשר לתינוקה להיוולאל א 

נִ במקום א ְש ִת ת מוֹ אִלְקר   יחר פחות מכאיב. וא   ין ְכְמָחָאה. ִמ י א 

י  כְ ְבָכל זֹ אּול  עוֹ ִא את א  רּו ִבבְ יב ל   רוֹ שָ ָלם. ִיְפע 

הּוא ֹלא יֹוכָ כך -לל כָגדוֹ  רחוֹ  ד ש   ִתי ִבְפִנימֹו,וֹ ֵשאת אל לָ ְלגּוִפי ע 

ִּמ לְ  םֹ קוְמ בִ ". וֹ כנגוס בו מתואי נִ א  ש  ד ע   א   דָפה ע  ּוגי בְ ָחְזִת א  נ   יןה 

ג   ת ְכֵאָבה, ִנים א  ש  ְכָבר ִאיְבָדה א  ל ִאָמה ש  ְרִתי ע  ְכֵאב, ְוִדיב  ת ה   ִהְרָגְשִתי א 

ם כְ בְ  וֹ תוֹ אה חָ כְ שָ  אִהי י ג  ח  ֵאבֵ גֹוף ִבָתה )אּול  ְשִתי,לְך י  ְריֹוֵנְך, ָלח   ֹוף ְבה 

ְתאֹוֵבן(.לְ ֹו תאוֹ  יִש יִר תוֹ  ִאם  ב 

ְש ל יגִ בְ " ְר ים וְ ִר ע  ְכֵאב, עֹוד מּוְקָדםא  ל ה  ֵתר ע  ע עֹוד מּוְקָדם ְלו   ב 

 "., עֹוד מּוְקָדם ְלִהְתָאֵהב ְבָךֵהָריֹון לע   רבֵ ְלד  

 

 ב.

ְלִמיָדה ב  ִשְמ ה בְ ִאשָ  ר בירושלים,ה ּוְלטָ קפָ ָחָתה, ת  ָדֵעי ָהאֹוש    ְלמ 

ִהְקִריָאהרֹונִ ְבִסְפִריֹות ִזכְ  ייִד ְלצִ ה בָ ָיְש  ֵרי ש  ח   י, ְוא 

ת ֹולקבְ  ש: "ַא יה ְבלִ ָר ִשיִרי ָאְמ  א  ח  ְדָבִריםל  ת ה  ֵחד. א   ָתה ְמפ 

ה   ְצְמ כוֹ  ִכיש  ְרִחיק ֵמע  ָתה מ  ִים,ַאִבים ְלָך א   ָך, חֹוֵבק ְבסֹוְגר 

 ָךיל  יר. עָ א ְבִש ל  י ָזִרים, כוֹ פִ ִמ  רסֵ וֹ ת, מְרָכאוֹ ימֵ בְ  יאבִ ח  מ  

ִפיסּוא  לְ ד וֹ מלְ לִ  ת ִסיָמֵני ה  ֵבר, ָתִמיד ְבגּוף ִראשֹון: קֵבד א   ּוְלד 

ְכִאיב ִלי ֵאבכוֹ  ָמה ְכִאיב ְלָך? ֵאיְך ת  ְכִאיב ְךי? אֵ ְלָך? ִמי מ   א 

נִ  ש  ִה ָך?". י לְ א  א  ת ִש  הנ  יא ִביְקָשה ש   ,ָרייִש  תי, א  יִר א 

 ְלָמָשל ֵבין ְסִדינ יָה.ִרים. חֵ מֹות ַאְמקוֹ בִ  ְסתֹורִמ ש פֵ ח  א  וְ 

 

 .ג

ִמ ב  ש  וֹ ה, ישָ ִא  ל ְקֵצה ה  ְמעלִ יָטה ש  ת ע   ֹונֹות ְוֹלאי ב 

א  ע  ל   הנָ כָ מּו ִני מ  ָלה ִאם א  ם ן יִּמ זֹוב, ָשא  ָבה. ג   ינִ א  ְבַאה 

ת ע   ֵאלחֹוֵזר ְושוֹ  םע  י פ  ִמֵד  ִד ִמי, לְ ְצ א  ִניעם ִא י, ב   ֹוד 

ן: ֹו א  ְכמ ינִ ָבה. א  ה  ַאין בְ ִמ א  מ    זֹוְרִקים אֹוָתהב 

ָקה ִהיא ִמְתנ פ  נְ בִ אש ֵמרֹ  תָין ְועֹוד ד   צ 
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בָ  ִוירשש  ל כְ א  א  ִין ב  ד  ִהיא ע   ֹוַאִלים אֹוָתה כש 

ןָהא   ִהיא אֹוה  נָ עוֹ  ב  ת ִליפֹול, ִהיא בה ש  ת לִ ֹוח  ב   ֹול.יפר 

בָ  ִניא   ְךכָ  ִמין ְבַאה  א    ָבה.ה  ָבַא ר. בֹוחֵ המ 

 

 ד.

ִני כָ ה. ְלכָ הָ ה ִאשָ   ל ְפֵריָדה חֹוֵזר ְוִנְפָרד ְוא 

ק ִמן ס  מ  ד  וֹ ה  ס  ָדָשה ְמה  ח  ְפֵריָדה ה   כּות,ר  בְ  תת. ה 

מ  פוֹ  ְפֵריָד ּות שר  ת חּוֵטי ה  ִני ִנְפגָ יהָ נ  פָ לְ ש   הב א   ש, ְוא 

יָ אֵ כְ ה   םעִ  ְרבֵ ָשן. ב ה  ה  ִראשֹוָנה, ש  ְכָתהא   הִנְזָכר ב  ֵרי ל   ח 

ֵליָה: "ְבִלי וֹ ה אלָ י ִת בְ ת  כָ  ְת ִנְרֵאית ֵעירֹוָמה", ע   ְדָמעֹות א 

ְרֵבהְש ב   ָכרִנזְ  ה  ְעִתי ִלְכתֹובנֵ פְ לִ  ִנָיה, ש   י בֹוָאה ְכָבר ָיד 

ְת  על אוֹ  יהָ ֵאל   יָה: "ְוא   י ִבְשֵאלֹות".לִ  ִשיָבהְמ  אֹודֹות 

נִ   ים, סּוִקים, ְוִחיּוכִ פְ ּויִלים, ן ְצלִ נֵ ש  י ְמ א 

ְך ָבה הֹוְלִכין, זְ מֹו: ֵאין חוֹ כְ ת וֹ ָלכְוה   ר   ִרין ְבד 

פֵ ּוְמ  נִ זְ בִ ים, ְשָמעּויֹות ְבִמילִ ש מ  ח   ים, ְבָפִנים, מ 

ְךן זֹוְכִר יאֵ : וֹ מכְ  יםֵאבִ כְ בְ  ר   ין ד 

 .יןכִ לְ הוֹ  הבָ 

 

 ה.

    מד ִשיעּוֵרי כאבלוֹ  יאנִ  שוב

 ִתיוֹ א םימִד לוֹ  םְוה

 דד ִשיעּוֵרי כאבמוֹ  יאנִ  שוב

 י.ִת אוֹ  םיִד דוֹ מ םְוה

  באֵרי כב ִשיעּואוֹ כי נִ א ובש

 י.אנִ  םְוה
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  יטפו ןשִׁ 

ָמהא" ת עתה הפרידה ליד הפגישהמֻ  ָבל ְרִאי, כ  מ   יהודה עמיחי ,"גז 

 

ת מ   רִאי, אהבִתי היָתה מּוגז 

ת כּוִלי  ִהיא ִמילָאה א 

 ְוַאז החָלה ִלְגלֹוש

 ּוִביקשִתי ְלהעִביר מעט ִממָנה אליְך

לא ִתשפְך ל שווא  ש 

 אבל ַאת כבר היית מלָאה ְבאהָבה אחרת

 ְוִלי לא נֹותר בְך מקֹום

 

 יבּול צִרים מלהִכיל()אנחנּו כֵלי ִק 

 

ת מ  שִקיָעה מּוגז   ְרִאי, כָמה ה 

ת מ   מִזיָעה, ִמתאדמת, מבָכה, ִמתנש 

 ָגם ָלה ֵיש טעם ְלדראָמה

ְפריָדה  ִבשעת ה 

 

תְר  מ   ִאי, ָגם תִחינִתי מּוגז 
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 דרך-יר מצדש

 

דרְך-א פעם עצרִתי ְבצדל  ה 

לוְ   ִקיר אֹו חֹוָמה אֹו גדר אֹו ִשיח  אֹו ֵעץ הטלִתי מִים ע 

י ל יהּוָדה עִמיח  שתן ִניתז ִנזכרִתי ְבשּורֹות ש  ה   ּוְכש 

ת חיי לא ִשינּו א  אלּו ש   כ 

 ְולא ִמיהרִתי ל חזור ל דרְך

מרָאה הבטִתי בילדּוִתי ב  שמִיים ְכִפי ש   ְוִהבטִתי ב 

ה ִלראות ֵאיְך פנ    י ִמשתִניםמצפ 

גם  לילהְוִנזכרִתי ש  עולם היה ה  ה ב  ִכי יפ  מקום ה   ִנפרש ֵמעלינו  ב 

מכִריִחים אותו ללכת ִלישון מסדר ִמיטה ְבאִריכות ְכש   עצוב, ְכילד ה 

ה ִבי צופ  אולי ֵיש ִמי ש   ְושכחִתי ש 

עִשיִתי ְבסתר עִשיִתי לא כל מה ש   ש 

ִלִבי לוֵמד יוָגה  ְוהבנִתי ש 

 יםֵמחפש את גבול גִמישותו ְבתרִגיִלים חדִש 

 

ִקיר חומה או ב  גדר או ב  ִשיח  או ב  עץ או ב  סוף אִני נוגע  ב   ב 

 אוֵסף הוכחות ְלקיוִמי

ת ִלִבי ֵמעצִמימ  רִחיק א 
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 לפני המצור ואחריו

 

ְחנּו ָא נ  ן א  ט  ְרִויש, ֹלא אֹוְיִבים ִמב  ְחמּוד ד   ִחי מ 

ֵקב ֵרֵעהּו  ז ִאיש ע  ִנְתגֹוֵשש ְוִנְתרֹוֵצץ ְוֹנאח   ש 

ל ְבכֹוָרה ִויֻרָּׁשה,  ָבִקים ש  א   ְבמ 

ל ִפי  כֹוָכִבים ְביֹום ֵלָדֵתנּו קוֹ ְמ ֹלא אֹוְיִבים ע   ם ה 

ה ְלִהָלֵחם,  ה מּול ז   ּומֹוֵתנּו ָאנּו, ֹלא ָהֵאל ָׂשמנּו ז 

ָבֵקנּו ָהִעֵקש.  א  ל מ   ּוְבִסְפֵרי ָקְדֵשנּו ֵאין ְנבּואֹות ע 

ת  ר  ְעָיה ְמֻחז  ת ְקֻדָּׁשה, ר  ת ָלנּו ְמֻרב  פ  ת ְמֻשת  ד   מֹול 

ל ִח  ֵלק ִבְקֻדָּׁשָתּה:מֵלָאה ֵשמֹות ש   ָבה, ְוָעֵלינּו ְלִהְתח 

ְסִטין ְוִציֹון, ַא ל  ִים ְוַאח  -לפ  ְברֹון, ְירּוָשל   ְדס,קֻ -ל'ִליל ְוח 

א. א, ָיפֹו ֹוי אפ  כ  כֹו ְוע  ם ְונ אְבלּוס, ע   ְשכ 

ִיםּו  ,ְבנ ְפֵשנּוּו גּוֵפנּובְ  ּוָרהצ ר, צָ ֵלינּועָ  רצָ  ָּמצֹורה   ֵביְנת 

   .ֵנינּוְש  ֵאבכְ  ֹולק תא   ְלָהִכילִמ  ָרהצָ  ָנהשָ  ָאהמֵ  תב   הָצָר וְ 

ְכֵאבוְ  תחֵ  ִכיה   ְנֻקָדהב   ֹוֵגע  נ ְלָךש   ה  ש   ,ִליש   ר 

ְכֵאבוְ  תִא  ִכיה   ְנֻקָדהב   ֹוֵגע  נ ִליש   ה   ,ְלָךש   ל מ 

ֵברנְ  ֵאיְךוְ  ענִ  וֹ א ד   ?ְשמ 

 ֵיינּוח   ֵאבכְ  תא   ִמירנָ  יְךאֵ , ְרִוישד   ְחמּודמ   ִחיָא

םר   תא   ְשִקיטנ   יְך? אֵ ְּמֻשָתִפיםה    ,ִעְקשֹותהָ  ְפָצצֹותה   ע 

הנ   יְךאֵ  תה   ֵניִש  דחֹ  תא   ְקה    ְסֹגרנִ  יְך, אֵ ָקשֹותה   ָּמו 

 ֵרדנֵ  יְך? אֵ ְפתּוחֹות, ה  ְכֵבדֹותה   ִּמְלָחָמהה   ְלתֹותד   תא  

ֵחקוְ  יםְּמטֹוִס ה   ְּׁשֵמיִמ   ֵדי, כְ אֹוטֹובּוִסיםהָ  ְרחֹובֹותמֵ  ִנְתר 

לש   ְקִשיבּו ּובש ִהָפֵגשלְ  נּוכ   ? ְלה 

 ִתיִקיםע   ִמִייםשֵ  ָיִמיםִמ  ֻשָתףְמ  לֹוןִמ  נּולָ  ש, יֵ ְרִוישד   ְחמּודמ   ִחיָא

ִניםה   ִמןּו אִהים. ִא ָללּוה   ְזמ   ֹוָתנּוא ֵּמדלִ  ִבינּוָא ְבר 

 ֹוָרתוֹ ת תא   ֹוְרִאיםק ָאנּו, וְ ָחדא   םהֵ  ַאְלָלהוְ  ֹלִהיםא  ש  

המֹ  ִפיִמ  דמֻ ּו שּו, י  ש  מ   , פּוִכיםה   ָבֵטינּומ   ְכָשוע   ָבל. א  ח 

ָּׁשִהידוְ  מֹוןפ   ְלצּולצִ  ְהיֹותלִ  כֹוליָ  ְלָךש   ה    ע 

נ תבְ  ח  רֹוָנההָ  אֹוטֹובּוסהָ  ת  יח   לש   ַאח   ,מֹוִתיּו י 

עשָ  אֹל ִלי"ל ש  הרמטכו בִמ  לע   מ    ָרספָ  ְקצ 

לוְ  ֵקשְמ  הּוא, וְ ְנָדלּוסַא ּוג תת ע  ֵתתלְ  ב    כ 

ִליֵלינּו ו   מסֹוִקיםל נֹורֹוֵתינּוכִ   .רֹוִבים ולכוונם עליָךלְ ח 

 ָלנּוש   ִהיְסטֹוְרָיהה   תא   ְכֵסְךִס  י, ִמ ְרִוישד   ְחמּודמ   ִחיָא

ְךלְ  ִקיףזָ  ֹוִתיא ִהִציבוְ   ְגבֹוִהיםה   ְּׁשִמיָרהה   ְגְדֵליִמ  ֹאר 

ֵריש   לע   צֹוִפיםה    ְכֵבִדיםה   ָזהע   ע 

ְךד   ִתיםבָ  לֹונֹותח   לע   ֹוֵלשב  ?ֹוִביםר ָּונֹותכ   ר 

לּו טֹוןב   לש   ֹומֹותח יֵנינּובֵ  ִקיםהֵ  יִמ  ְרז    ְצֵלמֹותמ   ֵעינ יוְ  ב 

 ִנְכָבִשיםוְ  יםכֹוְבִש כְ  יֵנינּובֵ  ִהְפִרידוְ 

רכ   ש   ?ִחיםַא ְהיֹותלִ  ֵלינּועָ  א 

 לא רואה , גּורֹותְס  ֵעינ ִיםבְ  נוב ִביטמ   אלוהים

 איך אנחנו מאמנים את ילדינו לראות איש ברעהו
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תִס  תא    ,נ ְחנּוא   ִחיםַא ָנִשיםא   ָבלא   סֹוָנם.א   ב 

ְרִתיִד  ָנהשָ  ִּׁשִּׁשיםִמ  חֹותפָ  ִלְפֵניוְ  תש ָרִביתע   ב  פ   יָראִקיעִ -הּוִדייְ  ִניבבְ  ֹוט 

ָתה, וְ ְגָדאדב   לש   ֵתהה  -ָבֵתיבְ  ֵקרלְ  ָגִלילה   ןִמ  אבָ  ִייתָ הָ  א   ,ב 

לה   ֵפיִפיֹותיְ  לע   יִריםִש  ֹוֵתבכ ק  ֵעץ, ּוִחד    ִחזּוִריםבְ  ִּמיעִ  ִמְתי 

לְ ִה  ֵמָאז. ּוְבִליֹותבָ  הּובֹותא   ֵחרַא ְלג    ֹפרְס -יןאֵ  ָעִמיםפְ  נּוְתג 

ִיים.ה   ְמִחלֹותבִ  ִני ח  ְחִתישָ  א  ל, בְ כ   , ֻשנֹותְמ  בֹותִס  ש 

ָתה, וְ ָפֵתנּוְׂש  תא   ְדָת ל א   , ָפִתיְׂש  תא   לפני ּמ 

תְׂש  יְת  פ  ִתיקֹותהָ  ִפלֹות  ְעגּוֵעיוְ  ע   ִּמְתעֹוְרִרים,ה   ג 

ָתהוְ  יָךלִמ  תא   ְקֹראלִ  כֹוליָ  ִניא   ע  ְךד   קר   ֹות  ְךמָ  ר   .ִתְרגּוםה   ס 

ֵריַא ְנֹדדלִ  ֵדיכְ  ָגִלילה   ןִמ  ָצאתָ יָ  ָתהא    ,ְּמָךעָ  לש   ָגלּותה   ְסלּולמ   ח 

ִניו    ,ִּמיע   ְמקֹוםלִ  ְבִתיש   א 

ֵריַא יש   ח  יה הֹוֵריוְ  הֹור  ִנילְ  דּוִדיםנְ  ׂשּועָ  ֹור  ע   .מ 

יֹוםוְ  ִני, ו   ָלהָרָמאלְ בְ  יח   ָתהא   ה  ִיםבִ  א   .ירּוָשל 

דוְ  ֵבירּות, ִמ ָּמצֹורה   ְמשֹוֵררלִ  ִייתָ הָ  ָתהא    , ָכאןלְ  ע 

ִניו   תבִ  ְרִכיד   תא   ְתִחילמ   קר   א   . ִּׁשיִריםה   ְכִתיב 

ָתה ְבָת כָ  א   , ָּמצֹורה   לע   2002 נּוָאריָ  לש   ָרָמאְלָלהבְ  ת 

ִניו   הר ִייִתיהָ  א  ִיםבִ  ְכֹתבלִ  ֹוצ   ,ֹופוֹ ס לע   2003 ּוִניי לש   ירּוָשל 

םט   לע   וֹ א הְמ  ִני. א  יֹותוֹ ה   ר   , מֹונֹולֹוגבְ  יָאלֹוגִד  ְכֹתבלִ  נ ס 

ב"מ   ִסְפְרָךבְ  ָראִתיָק  בּוע  שָ  ְפֵנילִ  יכִ  ְשִתי" ּוצֹורמָ  צ  ֵברלְ  ִבק  יָך,אֵ  ד   ל 

ְרִתיח   ְתמֹולא   ָבלא   ָהְיָתהכְ  יצּוץפִ  ְמָעהשָ  ב  נּותב   ש   ָגִדיםבְ  ח 

ָתהוְ  ָיְצָאהוְ  תג ָרא    ֻפָחםְמ  ֹוטֹובּוסא ּופ 

 , ִייםח   ּוח  ר ִליבְ  ִעירהָ  לש   ָראִשיהָ  ְרחֹוָבּהבִ  ּוָטלמ

תוְ  ִריָחָתּהבְ  ְסלּולמ   תא   קר   רואה ִנְמְלָטהוְ    ִדיָרהלְ  ּוָתְפָתּהש די  -ףכ   א 

 ָרהצָ  ִסְמָטהלְ  ָפְנָתהש   דע   ָמהְש נָ  ֹלאוְ  ְלִריָצה.ּו

דה   יכִ  ח  יהָ ֵר  לע   צֹורמָ  םׂשָ  פ   ועכשיו אני .אֹות 

 מביט בך בעיניים סגורות, ומי יפקח אותן? 

אקהָ  קר   ְפָעִמים, לִ ְרִוישד   ְחמּודמ   ִחיָא ר    ע 

יעָ  ֹוֵמרש  .ְרחֹובֹותהָ  ינ תִט  ְפֵניִמ  ל 

ִיםּו למֵ  ֵביְנת    יֵנינּועֵ  מּול, ּוְּמטֹוִסיםה   ֵמיְש  אֵשינּוָר  ע 

ָדִשים ה   ִהיְסטֹוְרָיהה   ְפֵריִס , וְ אֹוטֹובּוִסיםהָ  חֹובֹותְר   ח 

  הופכים אותנו לאֹויבים. התנ"ך שלי הוא גם שלך, 

תִש ו  שלך היא גם שלי, ואם נשנן אותם יחד  ִהיִלָיה'אג  ה   יר 

 ָּמצֹור?ל   ץֵק  ִׂשיםלָ אולי נצליח 

ֹפְךל   ְצִליח  נ   יְך, אֵ ְרִוישד   מּודְח מ   ִחיָא  ְכֵבִדיםה   ְּׁשָעִריםה   תא   ה 

רא   ְבִדיםִמ  ְמשוִניםִש  נּולָ  ֹוְמִדיםע ְחָתםת   ש   ְתא 

ְקִשיםה   ִפיללְ  ְּמב  יעָ  ה  יָךוְ  ל  ּמּוִדיםהָ  לכָ  תא   ָעל  ָבִתיםוְ  ע   ה 

ֵרילְ  ע   ?יָרהִש  ש 
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* 

 "ִהנשא ְלִאשה כלשהי  

 מהזרים, יפה יותר מבנות השכונה. אבל אל  

 תאמין לשום ִאשה זולתי"  

 מחמוד דרוויש, "הוראותיה של חּוִרָיה"   

 

הספר היסודי או בתיכון, לא ִנשאתי לזאת שהלכה -בסוף לא התחתנתי עם אחת מבנות כיתתי בבית

חוב שלי. הן לא רצו בי, ואני לא התעקשתי. כרוב האנשים הלכתי רחוק כדי במהירות במורד הר

לחזור בסוף, ולפחות לאישה אחת אמרתי: את ההבטחות אכתוב לך בעט אחר מזה שאני חותם בו על 

ההמחאות. כמה פעמים אהבתי בלי לומר, וכמספר הזה גם שנאתי בלי לומר. צעקתי משלושה ראשי 

שהתרוקנו ריאותי מאוויר, וראיתי הרבה יותר נשים עירומות ממה שרציתי, הרים בארצות שונות, עד 

אר ואיסטמבול וקהיר רק כדי לכתוב עליהן -וגם הרבה פחות. הרחקתי עד ניו ר וֵבח  יורק ופראג ופּוְשק 

שירים, ומעולם לא כתבתי שיר על רעננה. שאלתי מילים רבות משפות זרות, ושנים רבות מדי חייתי 

מתחת למיטתי. התאהבתי בנשים מתולתלות שער רק כדי שאוכל למשוך בשערן בלי עם רובה 

להכאיב, ולמדתי לנעול דלתות במקום לפתוח. התפללתי לאלוהים כשלא האמנתי בקיומו, ושתקתי 

סבתי קראו ַאדֹוְלף, ובכל שנה בצפירה ביום השואה דמיינתי אנשים -באוזניו כשהאמנתי. לאבי

כיפור שבו -הכיפורים, אבל לא עצמתי עיניים באותו יום-מגיל עשר ביום נשרפים בתנורים. צמתי

ים, ליער -הים בבת-ראיתי אישה מתפשטת באחד מחלונות הבתים הסמוכים. לקחתי נערות לחוף

ס, לפירמידות, לבית ְנג  קברות -שעל הכרמל, למועדון ביפו, לגלידה בטיילת של נתניה, לשיט על הג 

מגורים זר לפנות בוקר, וחלמתי לפחות פעמיים שאני -בבסיס צבאי, לחצר ביתהצופים, לגג בניין -בהר

נרצח, פעם אחת בדקירת מפתח במצחי, והצטערתי למות. ִקנאתי באנשים רבים, וכשראיתי לוע 

אקדח מכוון אל ראשי ברחוב שבו גדלתי לא הופתעתי. רציתי להיות יהודי, להיות אדם, להיות אב, 

י בערבית ובספניולית, להקים מפלגות, להזדקן, והסתפקתי באפשרות לכתוב ספרים  לדבר עם ילד 

י מילים רבות שלא העזתי להכניס ב   לילות, חושש להעיר את אהובִתי. לחשתי על אוזֵני אהובות 

שירים ל מלחמות. פחדתי מעצמי יותר משפחדתי  נהצאת, ורציתי שיוולדו לי רק בנות, שלא כמותן ב 

חדתי מאלוהים. שתקתי לאורך שנים עם כמה אנשים, עד שלא מצאתי מילים מכל אדם, ומעולם לא פ

לשבור בהן את השתיקה, אבל רק פעמיים או שלוש חששתי באמת לשפיותי. גידלתי שפם, גידלתי 

מקדש זקן, חיכיתי לכמה נערות שנים, ואת האישה היפה ביותר בעולם ראיתי במקרה, לכמה דקות, בְ 

אִרי צהוב, ולא העזתי להישאר -של קרישנה, מוקפת אחים ובניההולדת -יוםהודו בְ בְ  דודים, יחפה בס 

תינוק לפניהן וקינאתי בבעליהן, -שם או לפנות אליה. התבוננתי בנשים הרות ובנשים המובילות עגלת

-ותמיד כשנשקתי לתלתלי ערווה חייכתי. מאז הגן לא הססתי ללכת מכות עם כל מי שהציע לי, ובכל

י על צלקותיי. לפחות פעם אחת רציתי לבכות בשל יופיה של סיפורי גבורה לספר לילד  זאת אין לי 

אנּון, ומכיתה א' ועד י"ב שמעתי שנה שנה בדיחות נלחשות ונצעקות על צורת -מוזיקה, לקול מנגינת ק 

אפי וגודלו. מעולם לא ביקשתי למות, אבל כמה פעמים ביקשתי להתעוור או להתחרש, ובילדותי 

כלא כדי שאספיק לקרוא ולכתוב כפי חפצי, והרגלתי עצמי -להעביר כמה שנים בתא בביתחלמתי 

לאכול פרוסות לחם יבשות עם מלח. הייתי ילד רציני עד מוות, ועד לפני כמה שנים האמנתי לדמות 

בספר שטענה שכל סופר חייב לפחות פעם אחת בחייו ללכת לזונה. שתיתי דמעות של נערות שאהבתי, 

שאחת מהן עזבה אותי עזבתי אני אחרת כנקמה. בכיתי ברחוב כשנערה עזבה אותי, בכיתי  וכל פעם

במקלחת תחת המים, אבל בחדרי בכיתי תמיד בחסותה של מוזיקה חזקה. כל פעם שאישה התפשטה 

לפני הופתעתי, גם אחרי שנים. כמה פעמים קניתי לי רגעים של שקט במחיר איבת דורות, אבל 

ויתרתי על לילות של אהבה בלי כל סיבה, אולי מפחד. לא אחזור בתשובה, לא  בזמנים אחרים גם

אחזור בשאלה, לא אתחיל דת חדשה, שיקרתי לעצמי הרבה יותר מששיקרתי לאחרים, אפילו 



93 

 

ספור פעמים עד שנעשיתי צרוד, צפיתי ביותר מדי תוכניות טלויזיה, -יי שיקרתי. שרתי איןלגעגוע  

פעם לצאת לגלות, לא אצליח להתרגל לשפה אחרת. -עד שאם אצטרך אי עבריתכך ל  -והתרגלתי כל

רציתי להיות קפקא, רציתי להיות בוב דילן, רציתי להיות מרטין לותר קינג, רציתי להיות עומר שריף, 

והייתי צנזור של עצמי הרבה לפני שהתרתי לאחרים לקרוא בשירי. חציתי את אותו הנהר פעמיים, אך 

י מאיימים לשרוט את בשר השמיים. עשיתי גיליתי ששמי השתנ ה, ששמו נשכח ממני, ששוב זיפ 

עשרה, והפרתי איסורי נגיעה ואיסורים רבים נוספים, מדאורייתא -חשבונות לחיי מגיל ארבע

י מלאים בהבטחות ומדרבנן. כל חיי התאמנתי כיצד להתפלל עם כוונה, ושולי דפים הזרוקים במגרותֵ 

 תי.שהבטחתי לעצמי וכבר שכח
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 אני לא מכאן

 

 .א

ִים ָכאן ָזִרים ִלי,  ָּׁשמ  ִני ֹלא ִמָכאן. ְוֵאין ִלי ִזְכרֹונֹות. ה   א 

ְזִכיִרים ָפִנים מ  ָּמה ִמן ה  ֵּׁשמֹות. ְוכ   ְוָהְרחֹובֹות, ְוה 

הּו, ְכמֹו ֵהד ָר  ּׁש  ָבל ָהֹרב ָזִרים. ִלי מ   חֹוק, א 

י ְבִני ִיְהי ה ִמָכאן, ִיְהיּו לֹו ִזְכרֹונֹות.   אּול 

י, יֹוֵשב ָכל יֹום  בֹות  ת א  ְיָלה ְושֹוֵכח  א  ִני יֹוֵשב ָכל ל   א 

ְרֵחק ִמָכאן  ְדִתי ֹלא ה  י. ִאם נֹול   ְוִנְזָכר ִביָלד 

ל ֵגאֹוְגָרִפים. ִאם  ק ָטעּות ש   ָאמּות ָכאן ֹזאת ר 

ִלי.  ִית ִמּׁש  ר, סֹוף סֹוף ִיְהי ה ִלי ב  ב   ְוָיִקימּו ִלי ק 

ק ֵאֵשב  ְקרּו אֹוִתי. ר  ְיב  ֵקש ש  ב  ֵקר ִאיש, ֹלא א  ב   ֹלא א 

ְתבֹוֵנן ב   ִקים, ב  ִּמ ְוא  ח  ִיְהיּו ִלי ִּמ ְתר  ד ש   ְתָקְרִבים. ע 

ְהי ה ִמָכאן, ע   א  ד ש  ִים ֻמָכִרים,ִזְכרֹונֹות, ע  ָּׁשמ  ִיְהיּו ה   ד ש 

ְּׁש  ל ְשָאְוה  ֵּׁשמֹות ע  ָבִניםִביִלים, ְוה   .ר ָהא 

 

 .ב

ִני ֹלא ִמָכאן ִים  .יִת ְח כ  , שָ ִזְכרֹונֹותי לִ  יּום הָ ִא . א  ָּׁשמ    לּולָ ה  ה 

ֵחִרים  ֻמָכִרים ִים א  ה ָשמ  ִין רֹוא  ד  ִני ע  י ִלְבִני, א   אּול 

ֵחִר  ִני זֹוֵכר,ּוָפִנים א  א   ים. ָהְרחֹובֹות דֹוִמים ָלְרחֹובֹות ש 

ם.  ָיֵריה  ת ד  ם ְוא  ת ְשמֹוֵתיה  ְחִליפּו א  ָבל ֵהם ה   א 

כֹוָכִבים.  ש ְוה  מ  ּׁש  . ְוה  ָיֵרח  הּוא אֹותֹו ָיֵרח  ק ה  ָפָנִסים ֻהְחְלפּו. ר  ִפלּו ה   א 

ֵאין ָכאן, ֹלא קוֹ  ָנָהר ש  ָים, ֹלא ה  ָנִשים.ֹלא ה   לֹות ָהא 

ִני זֹוֵכר יֹום יֹום  י ּוְבִני ִנְזָכר, א  בֹות  ת א  ְיָלה א  ְיָלה ל  ִני שֹוֵכח  ל   א 

ְיָלה, ֵאינֹו יֹום ְוֵאינֹו ל  . ְתנּו ָלנּו יֹום ש  ת ָהִאָּמהֹות ּוְבִני שֹוֵכח   א 

ְיָלה ְוֵאינֹו יֹום, ְוָנשּוב א   ֵאינֹו ל  ְיָלה ש   ל אֹותֹו ָמקֹום ְתנּו ָלנּו ל 

ת, ר  ֵאיָנּה ֹזאת ְוֵאיָנּה ַאח  ֵבר ְבאֹוָתּה ָלשֹון ש  ֵאינֹו ָכאן ְוֵאינֹו ָשם, ּוְנד   ש 

ָראּוי ִלְזֹכר ה ּׁש  ת ָכל מ  ח א  , ִנְשכ  ָראּוי ִלְשֹכח  ה ּׁש   .ְוִנָזֵכר ְבָכל מ 

 

 .ג

ל ְבִני ִתְהי ה ִמָכאן, ִיְהי י ִבתֹו ש   ּו ָלּה ִזְכרֹונֹות. אּול 

ִני עֹוד ֹלא ִמָכאן. ְכָבר ֹלא ִמָכאן. ֵאין ְלָך דֹור   א 

ֵאינֹו ָשב. ְוִעָּמנּו חֹוְלפֹות  ֵאינֹו חֹוֵלף, ְוֵאין ְלָך דֹור ש   ש 

ן ָהִאִּטי ְזמ   ָמִהיר -ָהִאָּמהֹות ְוחֹוְלִפים ָהָאבֹות. ב 

ן  ְזמ  ר, ב  ֹבק  ל ה  ְפָקִקים ש  ָּמִהירב   ִאִּטי -ה 

ְיָלה ִּׁשיָבה ְלֵעת ל  ל ה    .ש 
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 אבות

 

ִתיָקה ְבִייִדיש, / ְבֵצאְתכ  " ְרָת ִעם ִאִּמי ְבָׂשָפה ע  ִדב  יֹוֵדע  ָׂשפֹות, / ש  ָתה ש  ל ַאְבָרָהם, א  ֹלִהים ש  ָבת / ֵבין א  ם ְבש 

כֹוָכִבים // ָהִעְבִרית  ִלי ֹלא ְנִקָיהה   " ש 

 (1976)אבות ישורון, "ָגאט פּון ַאְבֻרם", "שיר בקשר", 

 

ים למשפט", ועברנו יִ נִ משפט, שפקידי העירייה אהבו לשבש ל"ע  יניים ל  יום שעזבנו את רח' עֵ ִמ 

נון, אף אחד ברחוב שלנו כבר לא מדבר יידיש. שם היו ילדים מדברים ביניהם -לרח' יהושע בן

ת, כאילו לא ת שלהם שאינך יודע, שני בתים מימין, והמילים במתיקות ילדּופת ילדּוביידיש ש

י, וכאן אין קול. נזקקו לזיכרון קשה שיצרוף אותן או יעלה אותן באוב. הייתי אוסף אותן באוזנ  

אז התחלתי מתהלך ברחובות עם ספרים של אבות ישורון, שיעורר בי מעט מן היידיש הזאת. כך 

ראם, אך הספרים כמו ד יומם ולילה לקותמֵ ים בתיק, ואין אני מוציא אותם דרך ה  ספריו מונח

יה, נון פינת עוזִ -משקולות מזכירים כובדם. אבות, אני מוצא את עצמי אומר לו ביהושע בן

זיה כבר דורות, היא לא תערוך את התפילה על אף אחד, אף לא על לספרות העברית יש אמנ  

א, אבות שברו אבותיהם, איך לא סָ נון פינת ָא-אומר לו ביהושע בןעצמה. אני מוצא את עצמי 

כחת אשמתם ושמחתם. אבות אינו רו עד כדי ִשכחת עצמם וִש רו בנים אבות, שוב ושוב ישבְ שבְ יִ 

אוו שבתוך לילות הרחובות הקטנים של תל אְסִניְסט  י הֵר ואביב עיר קודש, וכאן צ-עונה, נודד לְקר 

בין יות, לא רק בכתלים, עוד שומעים ערבית, אבל מי מֵ פִ יש עוד נמצאת ב  ירושלים עיר חול, ייד

מנים את הערבית והיידיש שתתבונֵ לּו בין בה. ה לשון רעהו, מה מֵ פֹ  נה פעם יכולנו היינו מז 

כים, יה הזאת של הביאליקים, של השלונסקים, של האלתרמנים, של הזָ יאחרונה בעברית הנק

ודאי היו מתבוננות בה אבוִתים. -דב  לְ , של שדרני הרדיו, של כל הִמ של ספרי הלימוד לכיתה א'

מה והיינו מתקינות זו לזו שברים וכיסויים, ועכשיו לרגע והולכות יחדיו, אומרות פעם הלכנו עִ 

 כים וילדי כיתות בתינשברה זאת אף לעצמה. וכל הביאליקים והשלונסקים והאלתרמנים והזָ 

מים לב למבֵטי שתי אלו. אבות עדיין אינו אבותים כלל לא היו ׂש-לבדי הרדיו והִמ הספר ושדרנֵ 

עונה, ומרוב שהתמשך בי חסרון היידיש ניסיתי אף אני לומר משפט אחד משלי ביידיש זאת 

ועְלט של ילדי השכנים ושל אבות, ואמרתי בה בנחרצות, ִדי  שלהם, אר אּוְנְדז. מעולם ו  ִאיז ִניְשט פ 

ת, ממני יידיש לשון עצבּו, לא איבדתי אותה ולא מצאתי, והנה יוצאת לא היתה לי היידיש בית

ה ושמחה, כאילו לא שמעתי עליהן. כך סתם, בירושלים של כאילו לא קמו בה גם לשונות חיב

ליו. עוד מעט, ר בו, איך נדבר עליו, איך נדבר אֵ , ואיך נדבֵ העולם הזה הוא לא בשבילנוחול, 

של אבות ואבקש המודעי, אולי אפגוש באיש עם רעמת שער לבנה כְ נון פינת אלעזר -ביהושע בן

ממנו להעניק לי כמה מילים בכל לשון שיזכור, ולא אבטיח דבר, אף לא שאענה לו, שכבר נעשיתי 

ניח לי רגע להשיב אבות הזה, זורק מילים והולך, בלי שיָ -לבדוהאיש הזה, הִמ  שיחה מאוד.-דכב  

הֵ   בּוִדים.א   עןיר זיינ  ִמ יכ לו או לבקש הסבר, ֵהיכ ו 
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 1967שכם, 

 

    אן שותקת שיריםָק וא טּוו  ְד הנה פ  

  י.ִס לּואבְ בפתח ביתה הנ  

 וקציני הצבא החונים בחצרה פוחדים 

 ושואלים:

 שיר אחד-האם לא יעלה בית

 עטה של פדווא טוקאןבְ 

 להיאבק בנו?

 

 חודש ועוד חודש

 שתיקתה מתארכת

 ובכל בית ושדה 

 מן השטחים שכבש הצבא

 היא שותקת שירה

 ים.כנגד קני הרוב

 מכוונת מילים של דיו לבנה

 מול קני הרובים.

 

  אן שותקת שיריםָק וא טּוו  ְד הנה פ  

 י.ִס לּואבְ פנים ביתה הנ  בִ 

 חצרההצבא חונה בְ 

 חלונה והיא מנופפת ִמ 

 שירים של דיו לבנה.

 ָלהגוֹ לא אורזת חפציה ויוצאת לְ 

 אך כבר שירתה גולה ממנה.

 חודש ועוד חודש

 שתיקתה מתארכת

 שיר שלא נולדו-יוהרבה בת

 מטביעים את לבה בדיו לבנה.
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*  

נע "וידוע מה שכתב רבינו הגדול הרמב"ם שהשמחה בעבודת השם יתברך ובאהבתו בעשיית מצותיו עבודה גדולה היא, וכל המו

עצמו משמחת מצוה זאת ראוי ליפרע ממנו... ועל זה סמכו גדולי הדורות של עדות המזרח לחבר שירים ופזמונים בלחן של שירי 

ערבים לשורר ולזמר להשם יתברך במסיבות של חתן ובר מצוה ובמילה, ובשבתות וימים טובים, בשירים המיוסדים על פי לחן 

 על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו"  של שירים ערביים. ויש להמליץ על זה:

 ר' עובדיה יוסף

 

 שִביתת קֹול המּוַאִזין ִבשכּונִתי החדָשה

 הותירה את אוזנ י

 ְבציפייה בלתי משתלמת

 הכנסת-עד שהתחלתי הולך יום יום ְלבית

 עְרִבית, שחִרית ּוִמנָחה. למה לנו

 רק שלוש תפילות ְביום, שאלתי את הרב,

 ם ְבעוז ממגדלים.למה אנחנו לא קוראי

 הוא סיפר לי על אברהם בן הרמב"ם

 הכנסת שלו היו מתפללים על שטיחים-שבבית

 בכריעה מוסלמית, ואני סיפרתי לו 

ר שאול, שקרא לעצמו ִאְבן ַאל ְוַאל, -על ַאְנו  מ   ס 

ִלָיה הערבי 'אה   יהודי, והספיד ְבמסגד -בן משורר הג 

ִצי-ְבבגדאד את ראש  ָדה מפוארת.ממשלת עיראק בק 

 ערב שבת אחד כששליח הציבור ירד לפני התיבה

אם ק   וקרא את הקדיש באחד מסולמות המ 

 הצלחתי סוף סוף לשמוע שוב את המואזין

 קורא ל מאמינים ל עבודת האלוהים.

 המקדש בירושלים-אם לא זימרו הלוויים בבית

אִלים ערביים בעודם מנצחים ומרננים ו   ְבמ 

ִגִתית, ִבְנִגינֹות, במזמו ל ה   רים, בשירים ע 

ָלמֹות ִשיר, על יֹונ ת ֵאל ם ְרֹחִקים,   על ע 

 הכנסת -וודאי זימרו בהם המתפללים ְבבית

 של רבי יהודה הלוי כשהתכוננו

 לשיר את פיוטיו, וודאי נטלו את הפסוק

ל ָרִבים ְבתֹוָכּה ָתִלינּו ִכֹנרֹוֵתינּו-ע   ע 

 כוונה גדולה.ופירקו כל הברה להרבה צלילים ב
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אב  כּות 
 

 וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו... "קטן אביו חייב ללמדו תורה... 

 מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו"

 הרמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק א'

 

ָסלֹון. אב ָקָטן ִעם ְבִני ב  ְמִתי כּות   ֵהק 

ל יֹום ִשִּׁשי הּוא ָקם ִעִּמי ֻמְקָדם  ִבְבָקִרים ש 

ְזִכיר  ִני מ  א  הִלְלֹמד, ו  ר ֵאין מֹור  ד  ח   לֹו ִכי ב 

ד ְנִנים י ח  ְחנּו ְמש  נ  א  ק תֹוָרה ְלָפֵנינּו, ו  ְלִמיד, ר   ְוֵאין ת 

ָרִבית. ע  ִּמית ו  ר  א   ְפסּוִקים ְבִעְבִרית ו 

ֹלִהים ן א  בֹות, ֵביֵניה  נ ְחנּו ִנְזָהִרים ְבִמִלים ר   א 

ּהוְ  נִ וְ  ַאלל  א  ִבים, ּוְכש  ֵּׁשמֹות ָהר  דה  ה ֵכיצ   י רֹוא 

ְמִתיק לֹו אֹוִתיֹות ִני מ  ת ְבָפָניו, א  ש  ב   ִיְרָאה ָקָשה ִמְתל 

אב כּות  ד ה  ְכֵנן ִעּמֹו ֵכיצ  ש, ְמת   ִבְדב 

ָחיו ְוַאְח  ֵחב ִעם א  םִיְתר  ם ָלה  ְמִתיק ג   יֹוָתיו, ְונ 

ִנְכָשִלים, ג ל  ש, ְוֹלא ִנְלע  ת ָהאֹוִתיֹות ִבְדב   א 

ְפסּוִקים.ּו ֵרי ה  ד ִלְפֵני ְוַאח  ח   ְנָבֵרְך י 

ִלּמּוד, ר ְבֹתם ה  ִני אֹוֵמר לֹו ְבָכל ֹבק  א   ו 

ְּמדוֹ  ֵּמד ִלְבנֹו תֹוָרה, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלל  ָיב ְלל   ָאב ח 

ְּמדֹו, ֵּמד ִלְבנֹו ִמְבֵני ִעירֹו ְלל  ָיב ִלְׂשֹכר ְמל   ח 

ָתה ָבל א  י ,א  יֹוםְבִני, ָעל  ם ָיבֹוא ה  ג   ָך ִלְזֹכר ש 

ֹּלא ִלְּמדֹו ָאִביו, ְרִגיש ְכִמי ש  ָיב ְלה  ִתְהי ה ח   ש 

ְפסּוִקים ְצְמָך ָכל ה  ֵּמד ע  ָיב ְלל   ְוָאז ִתְהי ה ח 

ֹּלא ָחְלפּו ֵביֵנינּו, ָתִגים ש  ֵּׁשמֹות ְוָהאֹוִתיֹות ְוה   ְוה 

ָחְלפּו ְבִלי  תְוָכל ֵאלּו ש  ְרנּו ִמָלה ַאח  ָאמ   ש 

ֵיינּו. ל ְמקֹוָמם ְבח   ע 
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  באותו לילה כתבתי על קירות הספרייה

 

 פניםבְ ספרייה ִמ ל קירות ה  י ע  אותו לילה כתבִת בְ 

 : "אלוקים לאקבלהל פרופסור זקן לְ מילים ש  

 ישביעו אותו אלפֵ בה ִה שפה ש  וותר אילם ב  יִ 

 לחזור אל חיינו". הספרים פערושוב וְ פעמים לָ 

 לחשים פיות ואיימו להוציא מתוכם מילים איומות ּו

 קשים, ואני הבטחתי להם שאלוהים לא ישתוק 

 שבה ישבו אלפי דורות של חכמים  שפהבְ 

 ת וגאונים ומקובלים וסופרי סת"ם לכתוב לפניו. הדלתו

 נעלו עצמן בין החדרים וביקשו לכלוא אותי, 

 ואני הבטחתי להן שאלוהים לא ישתוק בשפה 

 שבה דיברו נביאיו אל העם עד שפתחו 

 פתחים מבעד לעורלת לבו. ראשי נרדם על 

 הספרים ששאלתי בבוקר וניסה ליישן גם אותי, 

 ואני הבטחתי לו שאלוהים לא ישתוק בשפה 

 ן שֵ וף היָ שבה דיבר הלב הער אל הג

 אלפיים חמש מאות שנה. באותו לילה כתבו 

 קירות הספרייה בתוך הספרים אלפי משפטים מבולבלים 

 על אלוהים, באותו לילה מחקו הספרים במחאה 

 את המשפט שכתבתי על קירות הספרייה, באותו 

 לילה ישנתי כפי שלא ישנתי בחיי. ואם 

 התעוררתי ולא שמעתי את אלוהים שותק, היה 

 ה לבי שדרש שאצטרף לצעקות הספרים שביקשו ז

 להחריש את קולו. באותו בוקר מחקתי ממחברותיי 

 אלפי מילים שלא זכרתי את משמעותן, וכשנכנסו 

 ה על הקירות הספרנים הם מצאו אותי מכ  

 שמחקו מהם הספרים מילים שלא הצלחתי לשכוח, 

 וניסיתי להבטיח להם שאלוהים לא ישתוק אבל 

 צלחתי לומר היה שאני לא כל מה שה

 אשתוק עד שהם לא ינסו, עד שאנחנו  

 לא ננסה, להשביע את אלוהים לחזור לחיינו.

 

 ום במכתב לפרנץ רוזנצווייגלשם גרשוֹ 

 :26.12.1926מז' בטבת תרפ"ז, 

 שפה וותר אילם ב  "אלוקים לא יִ 

 י פעמים שביעו אותו אלפֵ בה ִה ש  

 רמנית(.לחזור אל חיינו" )במקור בגשוב וְ לָ 
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  ללויקים הרה  ים פרכה  

 

 ןִמ  םייּוותרּו סמ, נרוועיה  ו טנמברים לְ יווהיו עִ ים נת שועשר, ש  ללּושקטים הה   יםכפרה  

ע "ת חיה  וְ ן "יעד ה  כוביכוְך ר לע   שקדהת ושמוֹ י ילופחְלשחק בְ  הר למָד ש, איתעברין ה  ה 

ת וֹ במצכְ ם ידִד ל עמוד בו רונותם ש  תיבת וֹ ירק לע   שמרּוקתם בשתי הםוְ מזרחיות. ה  

 נּוינשא, וְ פר דלגש   בשעה  ין בֵ  זרופהתש   םינִ בל אנּו ע  הגם, יוצִ יצפה   וע הדוגרי ש  חא

 ם.ִקיחּותיהם המוֹ מש תא ה דֹורמזש וטנה   םלבב

הד מורים ב  פכִ שנ דוֹ ע אתָ ִליפְ י : בתשליםירולִ ערב ממה לועה  ך רדב   וֹ מכ  אין, וְ יררה 

יים שינות ה  חוֹ ּורל ע  ורִאים תגר קִבים, וזִצי עים, חִס רוה ים, ְוהם חצִ סיכנה ש  רוע

ל ה  ו הפלָד יות שועה    בעליבְ  ם,יפִא ות רוחרבְ  רקלסת כאּומ אתָ יפְ לִ . םיחדשה   תומשע 

נערות ים ְלשאליניע םיוצִמ עו יןמעיב   לטבולִ ם באיב ה  ְסלֵ ָר בְ ני בה משיָר ו הבָ שות ות ה 

חולפות,   .יםכִ מושל יםִמ סי זרקמבְ , ּורותלקיגג וְ ואשֹות לְ ה נָק וקזתם הבאות שגזובְ ה 

, יםפִ מתחל םיאורִח  לי שדה מדשָ חלת וֹ פסים ִא לּו המללה בתיםה יןהיֹום, בת צוֹ חבְ ּו

ד וֹ בה ענכתר, ש  . יזהסל ש  ו אתנבובִ כר זנִ י אנִ וְ  ישארלְ  ֹולשפת ּורעֵ  חלוםים, רוִא לא ק

היא, ה  חמלה  ימי ב ם ייקרה   םבתיה   : לא לנצח יוכלּוורלגה-רתָשה, הק, ה  הכָ ארומה ה 

 תקירוֹ הת, וֹות ישנוֹ צעק ְבהדֹולם ק את ּומירי הםו אם, יֹום יבוֹ קתשִתיב ידתמהלְ  ללּוה

ירו תהוש  נים שונם ה  הבישיוֹ  ִבשפת דברּויוים, חדִש הם השביוֹ ם לייזכירּו את עבר

ת להיוֹ עדיין  מחכהה   הילָ פִ ְוספר תה, חָ רתיי נפה לִ פק ה,מיכָ מת שה חהם מיטָ אחרי

 ה.כָ רהבה ותָ אקרא מנ

אחרון, יששליקדש ה  מה  -יתבֵ  ם. יִה לוֹ י אדעשה ימ ּולוֹ כ םמייה   ְבאחד םרד ִמשמייי, ה 

רבים, י יםפרכה  , רפכם ה  וג כברושביים עִ הים, ואלה  י ישממ דּורה  וד, אמ ּוזקנ הם ש 

י עמֵ ם זוֹ נייילסטים פיִט פלִ -תנוֹ חמ יןת, בֵ דמוֹ א-יעלֵ כים ארודיהם ה  קץ לנדוץ היִק י כְךוְ 

ת וֹ ריאוק הפילָ תה למָ כשהֹות הא: קריםשניֹולֹות היהק שּובוֹ יע ברגּות. נוֹ כרוֹ יז

קִנים זה וריםסיפה   ספרימ ללם שוֹ ק, ותנוֹ בחתוֹ ה ּואהבָ ה בָר ישה   תלוֹ וֹ קת, וֹ אימהה

 אתם ייִמ ו תלילוֹ  אלף משְךבְ  רּואכשית הלָ גדוה   םקצחו-ּובתים, אדיֵרי השפִמ 

 .מחדש םתתמלאּוהים וכפִר ת הנּותרוקה

א בינ אסָ מּו כאתיהם, ם את ילדיחקֹו, לוֹ נמזחד באה הלְכאלים, רבִ  ריםוֹ ה םינתייבו

ארץ את להם איםר, ומתוֹ וֹ מני פל לראיש  הרימים, ִק ם ריִריכפה עָ ּורזהת טחובמה   ה 

רבים, הגבונבֹו ה    . בִביסם יִד מעוֹ ם, ה  יה 
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ל, שיר ערש יהודי ק  ז  ָלה וח  'ח   בגדאדי-צ 

 

נהוג לשיר את דית, שתרגומיו הולידו שיר זה. יהו-ליצחק אבישור, מאסף שירי עם של יהודי עיראק בערבית

ילדים בִעתות של חמסין וגעגועים, בניגון איטי, כשהם צעירים מכדי להבין את המילים, שלא ידעו  השיר ל 

אִלי", עליתי גבוה גבוה.  אִלי ְבע  ת ע  ע   איך כמעט ולא ִנשאו הוריהם, והוא פותח במילים "ְטל 

 

מים עליתי ְבסולם אל הגג ְלהניח   את כֵדי ה 

י, רוח והתפתלה בין יד  רוח, באה ה   להצטנן ב 

 נפלתי, נפל הסולם, נפלו הכדים.

ְזֵקל גג לראות אם בא ח  עץ אל ה   עליתי ְבסולם ה 

 מן המסע, רוכב על סוסה יגעה ועמוקת עיניים,

 לראות מה הביא לי מאוצרות הממלכה,

 שבה הרוח והתפתלה בין עיניי, נפלתי, 

 נפל מבטי. נפל הסולם,

סולם והנהר הרחב כולו היה ערש ְלרוחי,   עליתי ב 

 והגשרים הגבוהים היו כריות ְלראשי,

חצר שבע מניפות התנופפו ביֵדי הנערות.  ּוב 

 נרדמתי על הגג בעודי לוחשת לחזקל שלי:

 "אתה יונתי, מצחך הצחור קנה בושם, גבותיך הכהות

 ניךקנה בושם, שושן אדום מן הבוסתן בלחייך, שי

 הצורה, ירחם עלינו הרחמן, -חן לבנות, אנחנו תאומי-אבני

 בוא נלך יחדיו אל הצורף ונבקש ממנו שיצרוף לי טבעת 

 עליה יחרוט: 'עוד מעט קט שב חזקל מן המסע'".

 

חצר,  עליתי ְבסולם אל הגג וחזקל יֵשן ב 

 שוכב על הערסל וכל הנערות סביבו חושקות בו,

 האל. מבקשות להעניק לו מאוצרות

 באה הרוח והתפתלה סביב חזקל,

 התהפך הערסל, נפל חזקל, צחקו נערותיו.

י, אל תקנאו ִבי, אל תעשקו ְלאהוִבי,  לחשתי: "נערות 

י,  אבקשנו לרדת ולרחוץ בנהר ולבוא רק אל 

י".  ויביא לי מי תמרים למלא בהם את הכדים שביד 

חצר,  עליתי ְבסולם אל הגג וחזקל יֵשן ב 

 ההולכים מבגדאד ְבדרך מּוצּול אל סוריה,לחשתי: "אתם 

 קחו אותי ואת חזקל, קחו אותנו בתוך כפלי משאותיכם,

דרך   הסתירו אותנו מן הנערות, ואם יגמר כספכם ב 

 מכרו אותנו בדמשק, ואעמוד מעל נהר פרפר 

 כפי שעומדת אני עתה על החדקל. אבל אם תמכרונו, 

 ירים, לראשי השרים,מכרו אותנו יחדיו, מכרו רק לעשירי העש

אם-לגדולי הווזירים, ל סולטאן, ואבקש מבנות א    ש 

 אשר יבואו במרוצה אחר ידידי, אל תקנאו ִבי, אל תעשקו ְלאהוִבי, 

ן נערים רבים יפים ְבדמשק, וחזקל לי יחידי".  ָלכ 
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חצר, כך תמיד,  עליתי ְבסולם אל הגג וחזקל יֵשן ב 

 וחזקל שלי יוצא ְלמסע. חזקל שלי ישן ואני ערה, אני ערה 

 אולי אינו רוצה לחזור, אולי אינו רוצה להתעורר, אולי עטלפים

 פלשו למחשבותיו, אולי שערותיו כבר אינן כחוֵטי הפנינים

 בליֵלי הירח. קראתי אל הנערות: "אין אתן זוכרות

נ את א   א  -איך היינו בגאווה קוראות: 'ִנְחָנה ב  ְמס ו  ָנה-ש  ְמס ִאמ   ש 

אלְ ס  ו   בּוָנה ו  ְמָנה'? אנחנו בנות השמש-ִהיל א  ְמר ִאְבן ע   ק 

 דודנו,-והשמש אמנו, כוכב הצפון אבינו והירח בן

 כך היינו צועקות בימים ובלילות". והן צוחקות.

 לחשתי: "אתם ההולכים בדרך ְלִהיְנד, קחו אותי לבדי

המתנה לידידי, קחו אותי לִהיְנד וִמצאו לי ש כברכי   ם מאסתי ב 

 חתן. ואם יגמר כספכם בדרך מכרו אותי באמצע המדבר,

 מכרו אותי ְלעניי העניים, שַאכל ה ְימות חיי ְבאוהלים,

 עד שאצעק ְלאלוהים, עד שיודיעני אלוהים כי גם ְימות חזקל ָכלים,

 כי עזבוהו כל הנערות וכל המסעות, כי גם הוא עולה בסולמות

 בי, מחכה בחלומותיו ְלשובי". ושוכב על גגי כל השעות, נרדם והוגה

 

 

 

 

 



103 

 

לחִׁ  . יּוכו  ש   פרנץ ק 

 

 קא שרף דִפיםקפ

 הם ִחיממו ֵלילות קִרים ְבפראג ּוְבברִלין.וְ 

ת האווירהֵ   ם ִמילאו א 

נידון ל אשבְ   ֵריח  ִנייר ש 

כל הָיה עצבּווְ   גדוָלה. תה 

ל דיוֹ ד  מעֹות ש 

 ְךנחרְך ְונחתש  

ל ִריצָפה אִדיָשהשנ  רּו ע 

היו פעם ִמיִלים.וְ   שכחּו ש 

 

ת דֹוָרה ִאיֵלץ לִ גָ  הם א  ת מעש  ת חייו, א   שרֹוף א 

שָנה שלהם ְבברִלין. ְוִהיא בכָתה, ְוִהיא ָגם זוֹ י  דיו, ב 

ת גבוֹ ש   ל ִקברֹו, ְואביו הפָנה א  סֹוף ִהתעלָפה ע   ב 

אבִלים.וְ   ִהתרחק ְואחריו ה 

 הּוא ִחיפש ָבה שער ְלִהימלט בוֹ ש   ֹומִניד

עֹוָלם. שער ְלִהיחבא בֹו ֵמעצמֹו.ִמ   ן ה 

שער כבר ָשִניםם אִני גָ   ִבגללֹו, ְבִעקבֹותיו, מחפש אחר ה 

ל דלתֹות נעּולֹות אולי רק ִלכאֹוָרה.וְ   נֹוקש ע 

 

ל ָדת חדָשהה  ּוא הָיה נִביא ש 

חֹוקא ל סִעיף אחד ב  ממּונ ה ע   ֹו פִקיד ה 

אִני מצטט אֹותֹו:א עכשיווְ   ִני מרִגיש ש 

 

ע ש  כִ   י אִני לא יֹודע  ִאם דֹוָרה שִלי ֵתד 

 יבת עֹוָלם אִני חב ִבְבשָרה, ש  ִח 

 ה. ש  ָר עִמיהת עֹוָלם אִני תֹולה ְבשֹ ת

 ה.ָר עקוות עֹוָלם אִני מחפש ְבשִת 

 ִני לא יֹודע  ֵאיְך ִהיא תדע.א

 

 ,יִני רֹוצה ִלשרֹוף שּוב, ִעם דֹוָרה שלִ א

ל קפקא. ְוִלְבכֹות יחד,א   שרּוִפים ש   ת דפיו ה 

ִא ִה   ּו גּוף ְוצּוָרה.יבדיא, ְואִני, ְודִפים ש 

שנָיה,א זאת, ה  פעם ה  ב   ִני רֹוצה ש 

ֵאשיִ  בחר להיות ִנידֹון ל  אוויר ְבִניחוח  נייר ש   תמלא ה 

כל יהיה ִשמָחה גדֹוָלה.וְ   ה 

 

.א ל פרנץ ק  חיּוכֹו ש   ִני רֹוצה ש 

שריָפה.י    על ה כֵדי ְלנחם אֹוִתי מתֹוְך ה 
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 חייםמשוררים גם 

 טוב ממניכותבים 
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 ו שתיקהכמ

 

 יֵלן אהב ִאיָשה ִעם ֵעיניים עצובותִד 

 אהוב נִשים ִעם ֵעינייםלְ  גם אִני ִמשתדלוְ 

 ובות. אהּובתו ִדיבָרה כמו שִתיקהצע

ַאהובותיי ידברו לגם אִני ִמשתדוְ   ש 

ָים ֵמאחוֵרי שובר גִלים.כ  מו ְשִתיקה. ְכמו ה 

 

שמונים ִשיריו ִכמעט ִהתרוקנו ֵמאהָבה.ְש בִ   נות ה 

אִני הייִתי זקוק ָלה יותר מכל.ד  ווקא ְכש 

 דע. אִני לא ידעִתי.ּוא לא יה

כוכב נופל עורר בֹו רחִמים.ע  ד ש 

רחִמיםלִ   ִבי כבד מכל ה 

 ְועל אחִרים. ליריחמו עש  

 

ל רחִמים.אּו  לי הִגיעה שעת ִלִבי ְלִהיפתח ְולהיות בנק ש 
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 השיר -רבע הערות על העירום של ראשיתא

 

1. 

'אק ֵדִריָדה, הוא יעקב דרעי יליד פעמית של ז  -בהרצאה ירושלמית חד –לפני שנתיים 

ת גבולות אחצות ל   ְנְגִליִזית מצורפתת ומגורמנת על חוסר היכולתשדיבר בִא  ,אלִז'יר

קורא לבוא ולנסות את ת גם קוראת ל  יזמנ-השפה, ועל התנגדות השיר לתרגומו אשר בו

קראתי בקובץ תרגומים  –האפשרות כבניסיון בראשית -ולאמץ שפתיו ולשונו באי כוחו

ְיימערבית לעברית שהתקין נ   ר  'אר שבגליל, לשירי ַאדֹוִניס, הוא יליד הכפר ְמ  ִדי,ִעים ע  ע 

ִעיד ַאיליד דמשק ע   המשורר הלבנוני ד ס  רִלי ַאְחמ   .ְסב 

 

2. 

שלוש נקודות, העירום של  עירום, אשר תמיד קודמות לותורגם שר על ה  מאדוניס ה

בין השיר החופר גבולות בתוך חולות היקום הנובל וחושף גופות מילים זרוקות -ראשית

-הרי השירים הגוועים. האש של השירים, של אדוניס, אבדה במרחבי הזמן הקיים והלא

הלבנון שוב לא -עולם שמעבר להריבקיים, ושפתו התחלפה באחרת, מצומצמת, וצעדיו 

 היו צעדיו. 

 

3. 

וכשחזר היו בגרונו מילים , ֹוְסט, נעלם פתע מן האולם הגדול שבראשידרידה, דובר הפ

ולתת עם -על אוזניי הקרועות, ומתוך שחידד את כאבו בחוסר רצונו לשאתקשות להטיח 

, אלא של העולם םהקץ אמר כי כל מוות הוא מותו של העולם, לא של עולם אחד מרבי

האחד כולו. והניצול מאותו מוות, הסביר, נידון לחיות לבדו את מות קרובו או רחוקו, 

ל אן, יליד הוא קרא שיר שכתב פ  את העולם המת על גבו. ואז  ונידון לשאת לבד אּול צ 

ְרנֹוִביץ' לשעבר של הממלכה ההאבסבורגית. הוא קרא את -פרובינציה ֹוקֹוִביָנה,שבב ְטש 

רמנית, שפת מותו של צלאן, ואחר קרא את תרגומו לאנגלית. ואני התחלתי גהשיר ב

 שיר הזה.-לכתוב את המילים הללו, הספק

 

4. 

ו של שטף כוכבים שחורים, אשר מחליקים הרחק ממנו ומן צלאן המתורגם שר על זמזומ

ן, האייל שהיה בהשמיים, מתרחקים ועדיין נשמעים. הוא שר על מצחו המבותר של הקור

הזמן, ששוב אין בהן זעם או תשוקה לקרב, -כפרתו של יצחק, ובין קרניו היבשות ואכולות

מפשע, אף לא -ינו חףאיש בעולם א-איש, ידע צלאן, שום-הצער. שום-חקק את דמות

עצמו מת, הבין -עצמו או האיל שמנע את פשעו של אברהם. העולם-עצמו או השיר-העולם

צלאן, או שהבין דרידה, או שהבנתי אני דרכו, ועתה עלי לשאת אותו כולו על גבי עד מותי 

 שלי.
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יס ורי  אציות לַאדו נִׁ

 

 עלי אחמד סעיד אסבר(אדוניס )ל (7195, "أولى قصائد)"שירים ראשונים" מתוך "עיבודים לשירים -תרגומים

 

1. 

ת: ָשָר  ר  ָדָמה אֹומ  ְבִכיםש  ָהא   י ִמְסת 

ְלִאים גּופִ  ח ָהָאֹרְך, ְממ  נ צ  ל ה   י ְכִמיהֹות,א 

ֵלב ִלְשֹאלְמִעיִרים ְד   ִפיקֹות ב 

ה,  ָיפ  ל ה  ל ָהָרָעב א   ע 

ְזִכיר ֵאיְך ְכָבר ָבֵראִשית  ְלה 

ה  ָחז  ֹיִפי ב  ד ִציּור ה   נֹול 

ֻמָקה ָוה ָהע  א  ת   ְוִעּמֹו ה 

ֵאיָנּה מ    .ָפהְר ש 

 

2. 

פּוִחים ת  ת ְׂשֵדה ה  ה ִלְראֹות א  ְזכ  ְסִפיק ִלי: ֹלא א  יֹום ֹלא י   ה 

יִמְת  ה ְבִגְבעֹות  ז  ח  ר, ֹלא א  ל ֹבק  ֵלא ט   מ 

ֹצר ְלנ ֵּׁשק ע  ִים, ֹלא א  ר  ר ָצה  ע ֹזה  פ   נֹוְטפֹות ש 

ְּׁשִקיָעה, י ִלְפֵני ה  ֻרבֹות ֵעינ  א  ה ב  ת ָהאֹור ָהרֹוע   א 

ל ֵביִתי ְבִתי ע  ִהצ  נֹוְטִרים ש  ִזין ל   ֹלא ַאא 

ְיָלה ְבִׂש  ל  ת ה  ִלים א   ם כֹוָכִבים,יחֹות עִ ְמב 

ְיָלה ְבשּוֵלי ָהָרִקיע   ל  ץ ה  ָנע  ְסְמִרים ש  ּמ  ת ה  ע א  ְשמ   ֹלא א 

גֹות. ג  ל ה  ָּמה ע  ח  ת ה   נֹוְפִלים ִעם ְיִקיצ 

ה, ָקש  ָגנּוז ִבְבָׂשִרי ה  חֹוב ה  ת ה  ֵלם א  ש   ֹלא א 

ק ֵאיֹפה ָבנ י, ְצע  י ְוא  יֹום ְבִמְקָלט  ֵתר ה  ְסת   א 

מֹ  ע  ָישּובּוד וְ א  ד ש  ם ע  ְקָרא ָלה   א 

ִים, ֹצם ֵעינ  ע  ְשַאל אֹוָתם ֵאיֹפה קֹוִלי, א   ְוא 

ק קֹול  ְהי ה ר  א  ד ש  ִים, ע  ֹטם ָאְזנ ִים, ַאְרִחיק ָיד  א   א 

ָּטה,  ּמֹוֵשְך מ  ה ה  ָקש  גּוף ה  ד ה  ָשדֹות ְבִלי ֹכב  ל ה   עֹוֵבר ע 

ף ְגרֹונֹות ִמְתרֹוְמִמ  ל  ק א  ְעָלה ְוקֹוְרִאים ר   ים מ 

 ִני.דוֹ , ַאי ָכה א  ֵאיֹפה, ֵהיָכן

 

3-4. 

כֹות ִעְּורוֹ  םת מ  ע  י ֹלא פ  ת ֹכחֹות   :ִהִתישּו א 

ן ְלִהָכנ ע ְדִתי ֵמה  ָלמ  ד ש  ן ע  ְמִתי ָבה   ָלח 

ת גּוִפי לְ  ֹפְך א  ה  ְשלָ ְול  ל ה   ָמה.ֻסָלם ש 

ָגִמיש מ   ְך ְוה   ְלִביש אֹוִתי יֹום יֹוםֵמָאז ָכל ָהר 

 ְבָגִדים, עֹוֵטף אֹוִתי ִבְשָכבֹות ְׂשֵמחֹות בִ 

ִני מ   א  ְך ְמֻרבֹות סֹודֹות, ו   יח  אֹוָתן נִ א 

ִליִלים ד ִעם ָכל ִפְסֵלי ָהא  ח  ֹּמאְזנ ִים י  פֹות ה  ל כ   ע 

ְצִליִחים ְלִהְתנ ֵגד ק ֵהם מ  ׂשּוִיים ֹבץ. ר   ָהע 
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ד ָהאֹוִת  ְּׁשחְלֹכב  ֵּׁשִני.וֹ יֹות ה  ד ה  צ  ֻּמָנחֹות ב   רֹות ה 

ִפלּו  א  ד ש  ִנים, ע  ְזמ  ׂשּו ֵחְרשֹות ִעם ה  נ ע   ָהאֹוִתיֹות ש 

ְתִפָלה ֵאיָנן שֹוְמעֹות עֹוד,  ְשָכָמה ל  ה  ת ְקִריאֹות ה   א 

ִלְּמדּו אֹוִתי ְשִכיָמה ְוֵהן שֹוְתקֹות. ֵהן ש  ש מ  מ  ּׁש   ה 

ִתיִקיםלִ  ִיים ע  ְחזֹוִרִיים ּוְבֵראִשיִתִיים, -ְחיֹות, ח  ָדִשים, מ   ח 

ל מֹוֵרה ת. ש  ָיר ְבֵעת ּוְבעֹוָנה ַאח  ְך ְות  ר   ד 

ש מ  ּׁש  ל ה  ְשִכים ִעִּמי א  ִני קֹוֵרא ְלבֹוְרִאי ּוְלִנְבָרַאי ְלה  ְכָשו א   ע 

ְתִפָלה, ִלְה  ת ה  ת ֵחל ק ִבְמל אכ  ח   יֹות ְשִליֵחי ִצבּורְוָלק 

 ִעְּוִרים-שֹוְמִעים ְורֹוִאים-ְוִלְהיֹות ָקָהל, ִלְהיֹות ֵחְרִשים

ָדשֹות ִמן ָהאֹוִתיֹות   ָשנֹות, יְ ה  ּוְלהֹוִליד ִמִלים ח 

ִנְהי   ד ש  ָחד, ע  ָחד, ְבָמקֹום א  ן א   ה ֻכָלנּו ֵמִתים ְונֹוָלִדים ִבְזמ 

 .אֹו ַאֵחר
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  ם לו  ח  ף ל  ס  א יו  ֹל

 לרבקה מרים    

 שון עכשיו,ף לא מניחים לי ליסֵ פתר יוֹ חלומות ש  ה  

 ב ר  ע  ת הָ עֵ משכב לְ ן ה  ה ִמ ד אני עול  וִ כמו ָד ּו

 גגות. שבע רוחץ על ה  -יופיה של בתלצפות בְ 

  רוֹ ְיאל ה  נם עומדים ע  ים נפש ברזוֹ לִ ה  ב  החלומות מֵ 

 מאוד. בריאת בשרה ּוא  ְר ת מ  ב  ואילו האישה טוֹ 

 

 תח  ר  פוֹ ן כְ פ  ה ג  מדבר עולָ ים ב  יִק ֵר ת ה  רוֹ וֹ בד ה  ח  ַאמֵ ּו

 יםבִ נָ ע   יהָ ת  ולוֹ כאְש  ילּוִש בְ ים ִה יגִ ִר ה שָ שָ לוֹ ן ְש פ  ג  ב  ּו

  ים ים וממלאים כוסות יין רבִ ִט ח  ְש המה נִ 

 .מוֹ חד חלוֹ פִמ  דוֹ יָ בְ  סוֹ וֹ יש כִא 

 

 ת שפת האתונותם א  עָ לְ בִ ת למד ִמ מוֹ לוֹ ח  ל ה  ע  ב  

ם ִש לֵ פונה ַא  יִת ְמ לָ ר חָ ש  ה ַאז  ם ה  לוֹ ח  ה  ָנא -עּוְמ יה 

 ת.מוֹ אלּוכוכבים, ל  חיות, ל  מנסה לקרוא שמות חדשים ל  

 

 יו.תָ מוֹ לוֹ ח   יּוְה ה יִ ה מ  א  ְר נִ וְ  הּוְת לָ כָ ה ַאעָ ה ָר יָ נאמר ח  

 כמו אביו ניסה שנים למשוך סולמות אל השמיים

 אולם הקול קולו ואילו הידיים אינן ידיו.

  לילותי לא הצליח לכתוב שירי אהבה ב  ִת ִח ה ה  ִריָ כמו אּו

 חלומות.מלחמות וה  י ה  דרך מול פנֵ בהם ב   קתאבלא היה ִמ א

 

ְיִשימֹוןע  ְשָקף כמו אביו נותר לבדו נִ   ל ְפֵני ה 

 דמותו עד עלות שחר-והתגושש עם בן

 ן.יוורוֹ עִ ץ לָ ָאר  ין הָ ת עֵ ה אבק א  סָ עד כִ 

 ןתרוֹ ה הקיץ בבוקר במיטתו ולחלומותיו אין פִ עֹ ְר כמו פ  

 ע  רֹ ם לָ יִ ר  צְ ץ ִמ ר  א  -לכָ הם בְ מוֹ ה כָ א רָאֹל

ל ִקרבולא נוֹ  ע ִכי ָבאּו א   ֹו.ד 

 

 ָנא ִלי ֵאיֹפה,-ִגידּוש, אמר, ה  ֵק ב  י ְמ כִ נֹ חי ָאת ה  א  

 לילותאת החי. שמן הזית שב אל הזיתים ב  

לּוִניוהחי מחזיקים אותי שבוי בבארות. אל יְ  ה   ב 

 אברהם מחזיקים אותי ִבזמן ש   ְעיֹונ י,ר  

 ים, אחריו שבים ִד ְש כ  -רן, שב אל אּוָר שב אל חָ 

 ל, אפרים, מנשה ובנימין.אֵ ָר ְש ו ויִ שָ ק וישמעאל, עֵ חָ צְ יִ 

 ְרחֹותרחק  אֹ ארץ מצרים כבר רחוקה מ  

 ם בכל הארצות. ח  ואין ל  
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 בארות ואין מים בכל הארצות. הבן נשכח ב  

 . םָד יָ ִמ  תוֹ ִציל אוֹ ן ַאע  מ  לְ  וֹ ב חּולְ ל ִתְש ד ַאיָ 

  ה הוא מן היאור כשבע הפרות היפות.עול  עוד מעט 
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  מצוות עשה 

 

ם ֵאָלי" ְתכ   שמות יט, ד ,"ָוָאִבא א 

 לירוֹ בִ ן ג  בְ ר' שלמה ִא  ,"בוֹ בָ לְ ִמ  בוֹ בָ ל לְ ה  בְ ר נִ ש  "א  

ְרָחק..ק... וְ ֵק י שוֹ נִ א   ְךֵר פָ "ע   ק ִמּמ   יצחק רואשר'  ,י"יבִ בִ ְס ת ִמ מוֹ חָ לְ ִמ ה   מּות  . יִ ִלְראֹוֵתְך ֹלא ִנָתן ר 

 ר' דוד בוזגלו ,ים"ִק הָ י לְ ִמ יל ּופִ ְש ה  י לְ ים... ִמ ִק נָ ל ע  ל כָ ים ע  ִק חָ ן ְש כֵ וֹ ם לשיוֹ  י... כִ ִפיִלים יהיו ִלְנָפִליםנְ ח.. ּונ  ת   לַא ָךְמ קוֹ "ְמ 

 השירים ג, י-שיר ,ה"בָ ה  ף ַאצּוָר  כוֹ וֹ "ת

יד אחד -פי כתב-)עלי את ן גִ בְ יהודה ִא  ,כמלכת שבא / תבוא לנסותי""מושך בחוט אהבה / נפשי באד דאבה / חידות 

 הלוי(יהודה של מבעולם, ויתכן שהשורות 

 שביט-יעקב שי ,אלא את עולמו" מכיר"השיר אינו  

 

ם ֵאָליה  י דבר אֹלזכרִת  ְתכ   י הייִת וְ  י ָוָאִבא א 

 הכָ ִכָיה ארּוי בְ יִת בכִ ים. ּוים רבִ מחכה יִמ שב ּויוֹ 

 י כִ  יה לִ יָר י וִהזכִ תָ ערוֹ ְש ה בִ ר משכָ ש  א  

 םיָ ניים מחיינו ב  ים קדמוֹ ים רבִ יִד שִר  נּועֹוד יש ב

 בוֹ בָ לְ ִמ  בוֹ בָ ל לְ ה  בְ ר נִ ש  א  איש ת. כְ ין האצוֹ בֵ 

 ייבִ שבעתיים קמתי ולא נקמתי אשם איש ִר 

 יה  ה אֹלסָ תכִה בֹו. וחיפשתי כל דרך לעזוב את ארץ הנְ 

 נסותוים לְ ים הרבִ פִ שר הגּובְ בִ ּות הזמן גלימוֹ בִ 

 יבִ י לִ י ולנדוֵד נפילִת ולא שעה לִ 

 י.יבִ בִ ְס ת ִמ מוֹ חָ לְ ִמ ה   מּות  י יִ תחינִת לְ ּו

 עולם כרוחב הדף צעקתו ואין מרחק

 חצ  נָ ומי יְ  תוֹ מוֹ ד  לראותו ואין מרחק לְ 

 ב ראשית לאחריתו. מצוות עשהקֵר על מלאכת השיר לְ 

 גלותהיות בְ מיום שחרב הבית לכל ישראל ל

 גלות מצוות עשה עליהםואם אינם נולדים בְ 

 ת מביתםלוֹ גְ מדאורייתא ומדרבנן לצאת ולִ 

 אל הדרכים והשברים. ואינם שוברים כלי גולתם

 אלא כדי לחברם מחדש ואינם משיבים יד גואלם

 אלא כדי להניחו ריקם. ומקומם אינם מניחים בשאלתם

 ים איך ידעִק נָ ל ע  ל כָ ים ע  ִק חָ ן ְש כֵ וֹ ם ְלשאם יוֹ 

 ים מי לאשמדאיִק הָ י לְ ִמ יל ּופִ ְש ה  י לְ ִמ 

 כוֹ וֹ ה ואם תדאבָ לְ ֹו ומי נפשו באלוקים. ואם דרכ

 ה ואם חידותיו קשות מכל מחשבותבָ ה  ף ַאצּוָר 

 תרעת גערוֹ ים גוֹ ת שבא. ואם ערגת רגעִ מלכ

 ִניעוֹ ְמ י יבוא בִ י ִמ י איך אדע אנִ בדמיונִ 

 והרי השיר אינו יודע דבר י. ֹונִ ע  ומי לא יסלח ל  

 על עולמו הוא מחופר בתוך עצמו 

 כעובר במעי אמו כולו פנקס מקופל 

 סגור בחותמו. והשיר אינו קורא את עצמו

 ִפיִלים יהיו ִלְנָפִליםואין בו להשיב איכה נְ 

ְרָחק תוֹ ִלְראוֹ איכה אם  ק ִמּמ   ֹלא ִנָתן ר 
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 ק ואיכה אם בתוכו ח  הְד  םיעלאיכה 

 חשש  לָבטיִ איכה  א לב חדשצֵ מ  לא יִ 

 ועפרו אני שוקל אני שותק אני שואל אני שוקק.

ם ֵאָליה  י דבר אֹלכי זכרִת  ְתכ   י ָוָאִבא א 

 והייתי מחבר אותיות ומפרק אומר

 סתורה אומר תורתו תורתו ברה 

 אורה היא אומר היא אסורה היא 

 מחר -היא רחם ריאֹ -היא ראי לחן-נחל

 רות ארוכות בבל היא שו-היא לבב

 אשר נבהל לבבם מלבבם  של משוררים רבים

 ולא נדם. 
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 על המטבח של סדנאות השירהשיר 

 

 זוג שבטים? וודאי. אך גם תחרות ניצחתימ"   

 שבט במשנהו כחוקות חזית. לש   

 יית עתיד גנוזה שריריה מנפחת...מה   

 צי כוחך הגמוניה אשכנזית"מא   

 ןרמן אלתתנ     

 

 וסקוט יא חרא מוואדי מוסררה,א"

 השמנת אתה הבררה"י נא

 ד אבידןוד  

 

 איו אני הפלפל הממולָ עכש

 נוֹ ִליזְ וֹ מלְ גברת ַאשל 

 נס כך פתאום לשיר של ויזלטירשנכ

 כך פתאום אל סדנת השירה. סנשנכ

 ידעתי אם שמחתי ולא

 לים ממולאיםפלפוא כאן לפתע למצ

 צע הסדנא הזאתבאמ

 עב הזהוהר

 שאני כועס על ויזלטיראו 

 זלינוברת אלמור מגאישהש

 לפלים ממולאיםפרק 

 שאני כועסאו 

 ה בסדנת השירההמנח  על 

 הביא שום שיר שלא

 גברת אלמוזלינו על עצמהשל 

 על משוררים אחריםאו 

 ס.גיויזלטיר, ואלתרמן, וזך, ועמיחי, ואבידן, ופרק 

 

 חייאולי אני לומד עכשיו מקום בְ או 

 ק מויזלטירהרח

 ק מן השירההרח

 חב לממולאים ולמטבקרו

 ק הממולאים והמטבחראם 

 רו ממני בסדנאות השירה.נות
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 רז ביטון, שיר בשני חלקיםלא

 

 .א

 שדה-תאהבת נשים בטעם תּומ

 םיזר לפרבִר חו ייתָ ה

 האחרת תילעבִר ו

 חניכיים עעד פקּו ת על פיָךחפהיתה טוֹ ש

 .םִביביאה עמה ריחות דחויים ואהּומו

 יוצאיָת בערבים היו

 הפקה  -יבתלאכול גלידה מבדולח בְ  מדול

 דבר במילים נקיותל למד את עצמָךמ

 עברית מעודכנת מאודב

 ם הרבה בבקשה, עם הרבה אדוני.ע

 , לא פונה לאנשים סביבָך,שב לבדָךיו ייתָ ה

 לחשוב אולי תרוץ באמצע דיזנגוף א פעם התפתתָ לו

 ת:ָקִאיוֹ רמָ  תִדיּויהצעק בִ תו

ןא ָאנָ " ב מ  ְגר  ְלמ  בנָ ָא א  ְגר  ְלמ  ן א   "א מ 

ְרִבָיה.לבוש רֹוָול בִ כך תעצור ותשב בְ -אחרו ָגאל ְוז   ע 

 שדה-ם תותטעל אהבת נשים בְ בא

 קירוֹ  ןסלוֹ  ךול סיימי בתוֹ חתימדה אותך לשחק בְ ל

 ֹו ְבלֹודְרקהאבודה בקפה מ   חק ממשחקי הסנוקר של ילדותָךרה

ְעפְ  אק והריח הצורבר  הצורב של הע  ם חק מהטערה  ןָר של הז 

 וי הרחק מכפר הולדתה של אמָךבש

ְעָתר תהפך בקירבָךמה ז   עם ריח אדי ה 

 ולה מן המרתפים.עה

 םינה אתה אורז חפצִ ה

 שעה האפלולית של דיזנגוףב

 םירחק מן האנִש ה

 םיחוזר לפרבִר ו

 הרחק אל תוך לבָך קירִח מ

 ניםישלם יהיו וככה ש  חמ

אְךסז משנן ִמ או  ֹות קטנות של ב 

 הודית מרוקאית.יב

 

 .ב

ְנִטיאוֹ  תוֹ ְהילִ  הז   המ    אני יושב בשקט, ת 

 שדה,-ים בטעם תותשנלְ  םיִר יִש  בתכוֹ ו

 ספר להן על טעם רווקותו של קפקאמ

 ל ארז ביטון.ש וֹ תעל ריח בדידּוו

 טתיימף מעל לְ דמשניהם מונחים על ה  ו

 .תכריכות קרטון בלויוב
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 ,אקר  הע  ב ערב, לפני השינה, אני לומד את טעם רע

 ְפָרןעְ ד שאולי אצליח להתרגל, וריח הז  ע

 א בשבילי רק ביטוי משיר של ארז ביטוןוה

 הרית שלי חסָר בעלא זיכרון בקצה האף. ה  ו

 דאדית,גבבית ה  רעוקאית ואת ה  רמודית ה  הית ה  א

 םולם לא ידעתי, ולא אדע, אהבת ילדיעמּו

ְרִביֹות בְ   נות. מה זה להיות אותנטי,לבז 

ִסָיההָ ת זוֹ אחיים אחרים, ולא שמעתי  ילִ  ןיאֵ   ָרה ַאְלפ 

ָבאט כשחיילים נלחמו בסכיניםצ  חָ ה בְ רש  ר המלך בר 

 לגעת בשולי שמלתה, לנשק את קצות אצבעותיה.

 ליד לשכת הסעד, ןקלוֹ אשא מצאתי אותה בְ ל

 ם לשטיחי מלך מרהיביםניי קופסאות סרדיין שיֵר ב

 ",שֹון עינינּויִא ד החמישי מחמרת בקול צרוד: "מּווא

  תגם לא בנוֹ , תוֹ ררולם לא פגשתי בנים של משוֹ ּומע

 .ים, גם לא את בתָךררל משוֹ ש

 שגם אני קצת כותב שירה, סיפרתי לבתָך אל

ץ הזאת., יא לא התחילה לדבר בָךהו  משורר חשוב ָבָאר 

 , לכתוב שירים על ארז ביטוןטיזה להיות אותנ המ

 אמצע דיזנגוף ואצעק:קוות שיום אחד אני ארוץ בלו

אדנָ ָא" ְגד  אד, ָאָנא ִמן ב  ְגד   ".א ִמן ב 
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 שיר לאחר יציאת הספר הראשון

 "משל ליסודות הבית", ארז ביטון  

 

 ההוא ושורות שנטשת מחוץ לספרָך

 :ֵמל להחזיר אל השניאתה ע  

 רגע הפךכיצד בְ  מזכיר לעצמָך

ק ע   ק הְבִכי, ואיךהמ   ָבָכא ְלֹעמ 

 דות הבית התערבבו,יסודות הבית וסו

 עד שלא נותר מהם כל

 איך אדם משל. מזכיר לעצמָך

 נסגר בתוך חדר וחדר הולך

 ונסגר בתוכו, כמעט אדם נסגר

 בתוך ספר והספר הולך ונסגר

 בתוכו. בינתיים אתה הולך ונסוג

 הרבה שפות, פונה אל לשונות

 הילדים, אל לשונות ההורים, אדם

 פונה אל פניו וכל פניו

 נו.פונים ממ
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  תהחרפת גלּו

 הראש-ה... גולה מגלותי", מואיז בן"אני משורר מרוקאי גול  

 

 י: מהיום לא אקרא עודִת י להחריף את גלּוהחלטִת 

 אני אוהב, לא אוכל ממאכלי אמי,ש  ספרים ב  

 לא אתגעגע שוב אל הרחוב שגדלתי בו, לא אזכר

 גלותה שחלקה עמי ריקוד ראשון. מעתה אני עומד לִ ילָד ב  

 מחוץ לשפתי ושפת אמי ואבי, מחוץ לביתי, מחוץ

 את גלותי מוכרות לי. אחריףלב ה  פעימות ה  לְ 

 עד שכצעד אחרון אצעד במחאה החוצה מחוץ לעצמי, 

 אף מחוץ לגלותי. זה לא שיר מחאה פוליטי, ְגל הוא  

 בקושי שיר מחאה משפחתי. זה לא שיר

 גלות, מכתב אחרוןזה מכתב אחרון של נידון לְ 

 שאכתוב בשפה שאינה שפת הגולים. בשבועות הקרובים

 סוף לכתובאלמד את שפת הגולים עד שאוכל סוף 

 גולים, היא שפת השתיקה.שפת ה  י בִ את כל שיר  

 עד שגלותי תתחנן לשמוע קול שאינו שתיקה,

 שיר שאינו מכתב אחרון, מחאה שאינה משפחתית.

 עד שגופי יתחנן לגלות חזרה אל תוך גלותי, 

 תאל תוך זיכרונות הילדּו ,יאל תוך גופי, אל תוך שפתי ושפת הור  

 ה של האישה החולקת עמי את יצוענו. ת, אל תוך גופוהנערוֹ 
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 הדיון על מרחב הכתיבה של שדרות 

 לשמעון אדף

 

   כולהוְ  אם שדרות אינה קיימתוְ 

  שירה?י ה  גבולות ספֵר שרטוטי מילים בִ 

  ימים הבתים ששוב אינם לבניםמקום אחר קיהאם בְ 

 י המתכת האפורים?שמֵ שורות? ּוועומדים גם בהם בְ 

 קלטים האם המוזיקה שבקעה מן הִמ 

 והעניקה שפתיים לבני העיר

 ?קלטים אחריםיכולה היתה לבקוע מִמ 

 מקום חסר אהבהומה הטעם לדבר על אהבה מוחלטת לְ 

 אם אנשיו הם רק דימויים של אנשים

 תיּוְש ק  י לְ רק דימותם וקשיּו

 ת עצמה?יּוְש ולא הק  

 

 "אני נקרא על שם סבי" כתב שמעון אדף

 וסבו אותיות שחורות ומשחירות על מצבה 

 שנה אחר שנה. ערש הזמן הוא מרוקו 

 של סוף שנות הארבעים, ומסע ההורים 

דרך הקשה ר  גְ מן המ    ב עד שדרות, ב 

 שלאורכה לא נשבו רוחות ערבסקות. 

 ר שיצנן את התבערה כשהגיעו לא היה דב

 של המדבר, או יכחיש את סרבנות האדמה 

 ובחצר, באותה אדמה חרוכה,  ,של הדרום

 הזָ יִא תחת השמיים עמוסי החמסינים, אמו הצמיחה לּו

 עניק טעם לתה הגואל תכדי ש

 שעות הארוכות הכבדות.ול  

 

 עשרים שנה עברו עד ששמע את רחש 

 טריקת הערב על הקרקע, והבין 

 ם דורות של שחיקה ילטפו הילדים תוכי בְ 

 את המים באבן. הכאב בשדרות הוליד בו 

 אצולה חדשה, ששכחה את זכויות האבות

 אביב יכול היה-אך לא את כאבם, ובדרכו לתל

 לומר: "אין לי דבר שלם משל עצמי".

 

 אביב -תלבמסע האוטובוס משדרות לְ 

 גופו יצא לקרב אחרון מול ההיסטוריה:

 שמספרים על המזרח", חזר  "זה לא נכון מה

 ואמר שוב ושוב, הרי "אפילו ההורים שלי 

 שותקים משהו במערבולות אוויר קטנות". 
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 , אמר "זה לא נכון מה שמספרים על המזרח"

 איש המבוגר שישב לידו, וקיווה שהואל  

 שנולד במרוקו ירגיע אותו ויאמר: "יש לי דבר 

 ך עמושלם משל עצמי". אבל גילה שהוא אינו ממשי

 אביב.-תללְ 
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 ההיסטוריה שלנו

 למתי שמואלוף, אקטיביסט שירה  

 

 ת ההיסטוריה אם לא יכתבו ההיסטוריונים א

 נכתוב אותה אנחנו המשוררים. יחד נלקט 

 את חרוזי הזמן של אבותינו, נאסוף 

 את אבני החן של זיכרוננו שהטבענו 

 בתוך אוקיינוס הבושה, ונציג אותם לראווה.

 

 וההיסטוריה שהיתה מקום ההפסד הגדול 

 של הורינו, ההיסטוריה ששוב לא היתה שלנו, 

 אפשר לכתוב -יה איההיסטוריה שנגנבה, שבלעד

 שאילצה אותנו לכתוב ההיסטוריה שירה גדולה, 

 אלפי שירים של התנגדות להיסטוריה מול הגנבים ולא 

 שיר אחד למשפחותינו, תהפוך למקום הניצחון. 

 

 נגנוב את המפתחות לחדרים האסורים, 

 ונלחש: "הפצעים  ,נדבר עם ההורים

 לא הגלידו, רק הצעקות הושתקו,

 דיין יושבים ומחכים, אוליוהאסירים ע

 עוד ארבע מאות שנה תיפול החומה".

 ולא נלחש, נצעק: "הדיכוי לא הסתיים, 

 הזעם מבקש לכתוב שיר אנאלפביתי". 

 

 אבל קשה לכתוב שירים אנאלפביתיים, 

 כמו שקשה לאחות שברים שפעם היו

 כוס שלמה. קשה להיאבק באלימות המילים

 מתאגרפים.בלי ללמד את עצמך להיות כאחד ה

 הנה אתה אנאלפבית המלומד באלף שפות, 

 שבר נוצץ שדקירתו אינה מפלה אוהבים מאויבים,

 מתאגרף המבקש לשים קץ לאלימות המילים.

 

 ניסע יחד אל תוך בטנה של הציונות, 

 גנבת ההיסטוריה הגדולה, עד שאולי נשים קץ 

 לשתיקת המשפחה, עד שנלמד את ילדינו לדבר 

 ערבית.
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  ילת אבתפ

 ר ויכוח עם יהודה עמיחי )"לא כברוש"( וסמי שלום שטרית )"לא העולם ילד אותך ילד"(שי

 

   בני,  איד של מים, י  יחה ֵהי  

   חיד של עשבי

 ל אבקש

 ל סוכר.ש

 ם נגד הריבוי מלידתך, יא בני,לחיה

   ה אחדתא

 מץ אל לבך גרגר יחיד של חולא

 פעום נגדו.ל

 י, רק אב אחדאב אחד, יא בנו

 אם אחת,ו

 יא בני,, י לא מרבים נולדתָ כ

 ק שנייםר

 ק זוג של אוהביםר

 תנו לך עולם.נ

 

 מגורים בבית הוריָךל כך שנים ש-אחרו

ע  ולםב 

 מדו אותך למצוא רבים, יא בני,לי

 יָךרטים על פני הומקב  

 יהםדּוִבי

 הבכי שהיה קריאה אחת בפיָךו

  פרק אל תוך מילים רבותתי

 י הדימויים האנושיים.שפת כזבב

 אלוהים האחד, יא בני,ו

 ואבותיָך לוהים האחד של אמהותיָךא

 יו רביםהש

 רביםם שתנה ויהפוך לאלוהיי

   בה ניסים רה

 רבה פנים נסתריםה

 רבה נביאים ונבואות של נייר.ה

 

 גם אתה, יא בני,ו

 חיד בראשיתךי הייתָ ש

 ווה במבט עינייםה ולָךכ

 וכָךת היה הרבה איברים בתוְךת

 רבה מחשבות לבה

 רבה רצונות בטן וידה

 בעותצאוגעגועים ב   ותרבה תשוקה
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 רבה נשיקות מתגרות של שפתיים קלותה

    בשר האלוהים.ב
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 שני שירי פריחה

 

 א.

 קטמוניםיוחאי ב  -רחוב ברמודעות אבל בִ 

 ה מתה אתמול, ודווקאיחָ ֵר מספרות כי פְ 

 ס, דווקא ליחזקאלְר ע  לא היתה נשואה לְ 

 משמעותו שמחה,שורשה היה פרח ש  בעלה. בְ 

 אבל נכדיה ששכחו לדבר ערבית התביישו

 א רצושמה מחוץ לכותלי הבית. לבִ 

 שיצחקו עליהם, וצדקו. גם כך לנכדותיה 

 הספר, -ת בביתיחוֹ ֵר ה קוראים פְ יחָ ֵר של פְ 

 ה זאת שמחה, יחָ ֵר והן לא מסבירות שפְ 

 שנכדות צריכות להיות שמחות כשהן נקראות 

 ה מתה אתמול ולכןיחָ ֵר בשם סבתן, שפְ 

 ת.יחוֹ ֵר הן שותקות כששוב קוראים אחריהן פְ 

 

 ב. 

 היחָ ֵר הילדים אמרו פְ הספר -אתמול בבית

 ס לזה. עצרתי את השיעורְר לזאת וע  

 כדי לשאול מי מהם יודע ערבית.

 תלמיד אחד ידע והסביר מה זאת

 ס.ְר ה, אבל לא זכר מהו ע  יחָ ֵר פְ 

 הוצאתי מהארנק דף מצולם ומקופל, עליו 

 כתוב שיר אחד של סמי שלום 

 ה יחָ ֵר שטרית, וביקשתי מאחד הילדים שיקרא: "פְ 

 ה שם יפה". יחָ ֵר ה אמרה. פְ שם יפ

 שם מצחיק.ֵריָחה קרא והילדים צוחקים. פְ 

 ה יחשבו יחָ ֵר אולי מעתה, חשבתי, כשישמעו פְ 

 על שירה, או על בתיה הלבנים 

 כשיצאתי לרחוב א במרוקו.ד  יְ ְלב  אר א  של ד  

 הספר ראיתי את מודעות -שמול בית

 ה, ולחשתי לה בלי שישמעו יחָ ֵר האבל לפְ 

 מי יביא מעט מעפרה של האבלים: 

 -להניח עם עפר ארץ ָדאיְ אר אְלב  ד  

 ה, נכדות רבות לך,יחָ ֵר , פְ ישראל בקברְך

 אר מי מהן תביא מעט מעפר ד  

 ישראל.-להניח עם עפר ארץ ָדאיְ אְלב  
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   אבי

 

 םוֹ יל ה  כָ יו ש  דָ ס יָ ּופְס "ִח  

 יםִצ עֵ  ְךפֹ ה  ת ל  פוֹ יְ ע  ְת ִמ  יּוהָ  

 ת"נוֹ חָ לְ שֻ לְ  

 אלי אליהו, "התעקשות"  

 

 הרבה שולחנות יצרו ידיו. והרבה שולחנות

 המילים הרבות  ותי למרלא קרסו תחת יד  

 והמבוזבזות שהעמסתי עליהם, חלקם מעשי ידיו. 

 י: בנו של נגר, נכדו של גנן, יאמרו על  

 נינו של מתקן שטיחים, והוא מה? 

 רק זה המספר אודות הנגר, אודות הגנן, 

 מה נוסף -אודות מתקן השטיחים? האין בו דבר

 מלבד אבותיו? מלבד סיפוריהם וזיכרונותיו? 

 , אתה הולך מאחורי אמא מרחק מדוד אני זוכר

 אני כנראה מאחוריכם  מדרחוב של נתניה,ב  

 והים כתמיד לא רחוק. אני זוכר, אני הולך 

 י, ופתאום ברחוב של עיר אחרת, גם כן מאחוֵר 

 י פנ  אני מוצא בְ  חלונות הראווההשתקפותי בְ בְ 

 חולים -קופתבְ  י. אני זוכר, אתה מחכה אחר  יָךנֵ פ  ִמ 

 מכונית מחוץ לביתו של חבר, לחוג או ב   או מחוץ

 כך כי הורות היא רובה המתנה, -ומספר לי אחר

 לצאתי. ומאז  החולים המתנתָ -כבר אז בבית

 אוטובוס, גם אני למדתי אחריך להמתין, לְ 

 עדיין לא זוכר המתנתי  וצאות בדיקה,תל

 אני הייתי ילד האומר מילתו הראשונה  ְבִניִבִתי.לִ 

א,בארמית: א    מילה ראשונה?  ואתה באיזו שפה אמרתָ  ב 

 בן  דנית או גרמנית? אבא או אמא? אתה הייתָ 

 האומר את מילותיו האחרונות להוריו בשפת הבכי, 

 בשפת גידול הזיפים, ועוד קודם לכן שוב בשפת ההמתנה. 

 קנתם החליפו ההורים את הילדים, בישיבתך עמם בזִ 

 שת ידך לפני המדרגות חולים עד קריאת האחות, בהג-בקופת

 הקברות, -לה, ובסוף ביציאה מבית נּוע  עד שי  

 נגמרת לשובם.-עם ההמתנה הבלתי
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 תלויים באוויר

 

ָּמה דֹורֹות, ה כ  ִויר ִמז  ִין ָתלּוי ָבא  ד  ס ע  ִמיָרה ה  ל א  ָּמטֹוס ש   ה 

ְגד   ִין ֹלא נֹוֵחת.אֵבין ב  ד  ְמִריא, ע  ִים, ְכָבר ֹלא מ   ד ִלירּוָשל 

ְרִויש ְחמּוד ד  ל מ  ִּמְזָוָדה ש  ת,ה  ד  ֹרז ָבּה מֹול  א  ֵאין ל   , ש 

ת שּוב ָושּוב  ר  ָפִליט, עֹוב  ה ְול  גֹול  ָנה ל  ם ֵאין יֹוֵתר ִמּמ  ְך ג   א 

ְתעּוָפה. ִבְטחֹוִני ִבְׂשדֹות ה  ִבדּוק ה  ל ה  ִּׁשקּוף ש  ְכִשיֵרי ה  ְך מ  ר   ד 

ל  ִים ש  ְלדּוְרחֹובֹות ִאיְזִמיר ְוָסלֹוִניִקי ִוירּוָשל  ל ה   ִמיכ 

ְעְגִעים ִאיש ֹלא ֵמִבין, ִמְתג  ם ְכש  ְניֹוִלית ג  ֵבר ְספ  ְמִשיִכים ְלד   מ 

ִים ְבִאיְזִמיר. ִים ְוִלירּוָשל   ְלִאיְזִמיר ִבירּוָשל 

 

ִתיקֹות ל ט   ָהע  ד אה  ש  ּמ  נּותוֹ ע   ֻמח  ְך ח   ִלי עֹוד עֹוְמדֹות ְלֹאר 

ּׁשּוק ְבָנְצר   ח ה  ת  ִתיקֹות יֹוֵתר ּוִמְתלֹוְצצֹותְבפ  ׂשֹות ע   ת, נ ע 

ִרים. סֹוח  ל ה  קֹוִנים ע  קֹוִנים ְוִעם ה  ל ה  ִרים ע  סֹוח   ִעם ה 

ְמִשיְך ִלְמֹחק שּורֹות ִמִסְפרֹו, ל ת מ  י ֹקה  ִּמיח  ל ְיהּוָדה ע  ָפיו ש   ֵבין ד 

ם  ק ג  לֹו ִיְמח  ֵים ִלְמֹחק ִמּׁש  ְיס  ֵרי ש  ֵחִרים.ְוַאח   ְפסּוִקים ִמְסָפִרים א 

ִּׁשיָרה ת ָכל ִסְפֵרי ה  ת א  ס  ְרָיה גֹור  ָנת ְזכ  ל ע   ְוִחיִרָיה ש 

ְעְבִעים ְמב  ָדִשים ה  ְמֻמְחָזר ִשיִרים ח  ְנָיר ה  ל ה  ת ע  ב   ְוכֹות 

ֵּטר ִפְסָגתֹו ְבפ   ְמע  ל ה  ב  ר ז  ִמיצּות ה  ח   ְרק ָיֹרק. אב 

 

ְיָטִניםיִ ב  ְוָכאן ב   ד פ  ה ֵכיצ  ִני רֹוא   ת ִמּמּול א 

ת קֹוָלם ְוכֹוְתִבים ֵמָחָדש ִפיּוִטים  ְּוִנים א   ְמכ 

יְושָ  ט ָכל ח   ".ִרים: "ִנְשמ 
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 הערות אחרי ערב שירה עם משוררים רומנים

 

 א.

  גשרים של שפה

 נבנים לאט.

 הבנה-הרבה שיחות של אי

 עד שאתה לומד לסמן כאב או שמחה לשכן זר

 .שפה שאינה שפתָךבְ 

 

 ב. 

 מילים לא יצליחאם סימון הכאב או השמחה בְ 

 אולי יצליחו הבעות הפנים

 ו קיום פשוטא

 כמוך. של מצוות ואהבת לרעָך

 והרי לא נאמר

 .כמוָך למשוררָך ואהבתָ 

 

 ג.

 שירהמשוררים או ל  ואין יתרון ל  

 על פני האדמה.

 נגר מבין טוב יותר נגר אחר

 שפה אחרת.ִמ 

 מתפלל מבין טוב יותר מתפלל אחר

 שפה אחרת.בְ 

 מכשפים הקדומיםביקשנו להיות כ  

 טנוולהוביל בצלילינו את שב

  ונותרנו לכשף רק את עצמנו

 ש אשר ימתין למילותינו.איבלי 

 

 ד. 

 אני כותב

 שורות קצרותלעיתים בְ 

 ארוכות.לפעמים בְ 

 אם יתרגמו מילים שלי לרומנית

 הן לא תהיינה שירה או פרוזה

 אלא פשוט שפה זרה בשבילי.

 

 ה.

 אם לא אמות ראשון

 יוודאי ימותו אחרים לפנ  

 ואאלץ לחיות אחריהם.
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 כך, או שהנך מת

 או שמתים אחרים.

 עובדה זאת לכאורה לא שייכות לשיר זה

 ואין בה הערה על המפגש עם המשוררים הרומנים.

 רומניתחשבתי עליה בזמן הקשבה לשיר בְ  אבל

 שרושאיני יודע את פִ 

 שניסיתי לא מצאתי לה פי-על-אףו

 מקום אחר. 
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 שיר בגידה בשירה

 

ִּטיש..."  ש פ  נ פ  ְסֵמר / ה  ִּׁשיר הּוא ִקיר / ִמָלה ִהיא מ  י: / ה    אּול 

ִני ק    ֹמדא  ע  ִית ָרחֹוק ִמל  ב  ל ת. / ה   "ְבָלִנית כֹוש 

 ענת לוין, "מאיזה צד אוחזים בשפה עכשיו?"   

 

 .א

ִּׁשיר ְדִתי שֹוֵער ְבֹראש ה  מ  ע   ה 

ת ִקיר ב  ְרִתי: ִשיָרה כֹות   ָאמ 

 . ְלִמלֹוָתיו.יםלִ ִּמ ל  ֵבין ָאָדם 

 

 .ב

 ָאָדם יֹוֵצא ִלְנֹדד

ח ִעּמ  ֹו ִסְפֵרי ִשיָרהָלָּמה ִיק 

ְרכֹו? ת ד  ָיֵאּטּו א   ש 

ְך, ר  ד  ָקִרים ב  ֵלילֹות ה  י, ב  ָבל, אּול   א 

ִפים, ד   ִאם ֹלא ֵיָרְטבּו ה 

ְתמּונֹות ם ּוְבַאְלבֹוֵמי ה  ֵּמש ָבה   ִיְשת 

ל ְבָחְפָזה, ְבִטְפשּות, ָנט   ש 

ְדִליק ְמדּוָרה  ?ְלה 

 

 .ג

ִני נֹוֵׂשא ִעִּמ  ת בּורּוִתיא   י א 

ן  ְחָברֹות ְסגּורֹות. ְבאֹותֹו ְזמ   ְבמ 

ֹלִהים בֹוֵרא עֹוָלמֹות  א 

ח   ט ֵאיִניּומ  ִני ִכְמע   ִריָבם. א 

ֹּלא ָהִייִתי ָבל ש   בֹוֵרא ִמִלים. ח 

ְצִביע   ִים שָ  –ָהִראשֹון ְלה   –ם מ 

ֵבר ִים – ּוְלח   . ָשמ 

 

 .ד

צְ  ת ע  ְרִגיע  א  ָבא מ  תמֹו בְ א   ִבֹקר 

ְכֵבדֹות ִׂשיֹות ה  ע  ת  ְמָשָלה ְוה  ּמ  ל ִמְׂשְרֵדי ה   ע 

ֵפי ִעתֹון.   מֹוֵשְך ְבד 

ִסיִרים ל ה   ְוִאָּמא ֵמע 

ֵחְך ת ה  ְרִגיע  א  ְבִשיל ְלה   ְמִכיָנה עֹוד ת 

ןבְ  ִני ְבאֹותֹו ְזמ  ְעגּוִעים. א   ג 

ְצבּות ל ע  ֵבר ע   ֹלא מּוָכן ְלד 

לָ  ְצבּוִתיא   א ִאם ִהיא ע 

ל ִׂשְמָחה ֵבר ע   ֹלא מּוָכן ְלד 

ֵחִרים ת א  ָלא ִאם ִהיא ִׂשְמח   .א 
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 .ה

 ָאָדם יֹוֵצא ִלְנֹדד

ִּׁשיִרים? ָריו ה   ָלָּמה ֵיְלכּו ַאח 

 

 .ו

יֹום ֵיש גּוף ְיָלה ל  ל   ִבְקֵצה ה 

ת כֹוכְ  שבֵ ְמנָֻּׁשל ִמִבז  מ   י א 

ִריִכים א  ם ְוָהֵעִצים מ  ש  ג  ן ה  ת ְזמ   א 

כוֹ מֹוְשִכים ְלַאט לְ  ם ִטפֹות ר  ְנֵפיה   תַאט ֵמע 

ת ְׂשָעִרי ְרִטיב א   ְלה 

ִהְתָקְרחּות ת ה  ְרד  ת ח  ְשִקיט א   ְלה 

ְיָלה ל  ל ָהִאִיים ב  ב ש  צ  ת ָהע   ְוִהיא ֵיש ְבגּוָפּה א 

ְמ  ָבָשה ְגדֹוָלהה  ְּוִעים ְלי   .ש 

 

 .ז

ִני ק ְכָשו א   ֹוֵרא ִדְבֵרי ָחְכָמהע 

ֵחִרים. ל א   ש 

 לֹוֵמד: ָאָדם יֹוֵצא ִלְנֹדד

ְעגּוָעיו ִמְתעֹוְרִרים ם ָלֵכן ג  ָבל ְכָבר ֹקד   .א 
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ח'ּול, שיר ידידּות אן מ  ו  ר   למ 

ב-אל'"זהו מחנה הפליטים    שאני כותב על אודות הבעיה הפלסטינית ולא מתוכה" בו הבנתיש, המקום 'נ ְייר 

 29.1.2007ניירב, בערך", -מרואן מח'ול, "מחנה הפליטים אל    

 

ִייםה נֵ ּומ   ח  ל ה  ע ע  ָּמה ָשִנים. ד  ְׂשִרים ְוכ   ע 

דּורֹות ה   ה  ְבִטים ֵבין מ  נ ְחנּו ִמְתל  ָדשֹותא   ח 

ִים ָּׁשמ  ָנִנים ב   ָנִעים ֵבין, ּוֵבין ְתנּועֹות ָהע 

ֵלב ְעָת . ִאְלמּות ָהֵעינ ִים ְלֵחְרשּות ה   ָנס 

ֹבר בֹו, ע  ח ל  ת  ף ּוָמָצאָת ְלָך פ  ְך כ  ר  ל ָזֵקן,-ד   ָידֹו ש 

ְפִליִטים ַאל ֵנה ה  ח  ל מ  ב-ְלִהָכֵנס א  ְייר   .נ 

ָימּות י ְכש  ִּטיש אּול  פ  ְחנּו ב  נ  ז א  ָזֵקן ֹנאח   ה 

ְח ְוִנְדֹפק ִבְמק ֹּלא ה  ְסְמָריו ש   ִלידּוֹומֹו ְבמ 

ל ִכְתֵפי ִנְצִחי א  ת ֻסָלמֹו ה  ְצִמיד א    ְכֵדי ְלה 

ִים ָּׁשמ  ִּטיש. ה  פ  ת ה  ְחנּו א  נ  י ִנְזֹרק א   אּול 

ִים ָּׁשמ  ל ה  ְפְתחֹות א  ָּמה. ְכמ  ְׂשִרים ְוכ    ָשִנים ע 

נּו ל ִפְצֵעי הֹוֵרינּו ְכָנְכִרים, ָיש  ְפִחים, ְגֵדִלים ע    ְמט 

ת ִשיָרֵתנּו ְּטרּו א  ְיע  ִּמיֵצי ֵלב ש  ְקנּו, ְפָחִדים א   ,ְוָשת 

ַאל ִּמְלָחָמה ְכִפי ש  ל ה  ְוַאל ָשר-ָשִרים ע  מ   ס 

הּוָבתוֹ  ט א  ל ֵשב  ְּמדּוָרה ש  ל ָחְרבֹות ה   .ע 

ִייםה נֵ מ  ּו ח  ל ה  ע ע  ָּמה ָשִנים. ד  ְׂשִרים ְוכ   ע 

ְבִטים נ ְחנּו ִמְתל  ִיְפֹתר , א  בּוֵרנּוְוֵאין ִמי ש   ע 

ְבטּות ִהְתל  ת ה  ְפִליִטים. א  ֵנה ה  ח  ְסָת ְלמ  ְעָת ְוִנְכנ    ָנס 

ֻתָנה ח  ת ה  ֵלָדה, ִמתֹוְך ִדְממ    ִמתֹוְך ִציֵרי ה 

ר ִהְכִריעּו  ש  ֹזר ְלָאחֹור, ִאָּׁשהא  ח    ְוָרִציָת ל 

ָרִאיתָ  ְראֹות ש  ּמ  ט ה  ת ְמע   ְוֵאיְך. ְוֹלא ִלְראֹות א 

קֹוְרסֹות ח ה  פ  ת ִתְקרֹות ה  ֵקן א  גֹוְרמֹות, ְנת   ה 

ָיפֹות ְנָערֹות ה  ִסְמָטאֹות? ִלְבִכי ה  ת ה  ְרִחיב א    ֵאיְך נ 

ְק  רֹונֹות ה  ר א  ב  ע  ת מ  ּמֹוְנעֹות א    ְלָפחֹות, בּוָרהה 

ְחֹדל ת ל  ָּמו  ל ה  ּוֹות ע  ד ְלצ  ד ֵכיצ  ִנְלמ  ד ש   ?ע 

ֵישה יּומ   ְחנּו ְשֵנינּו כֹוְפִרים? ֹוִעיל ִכי ִנְתב  נ  א    ו 

ִים ִּׁשיִרים ְבִפינּו ָרִפים, ִיְרֵאי ָשמ    ֹלא, ְוה 

ִסְסָמאֹות ק ה  ְעגּוֵעי ָהַאְלָמנֹותה נֵ מ  . ר  ע ִמג    ,ד 

ל ָלרּוץ ֵמְרצֹוָנם, ִמִּׁשיֵרי ָהִאְלִמים ג  ל ְקטּוֵעי ָהר   ? ש 

ָלנּו ִּׁשיר ש  ֵחְרִשים, ְוה  ע, ְבָאְזֵני ה    ָמה הּוא ֵיד 

ם ל ָאְזֵניה  ִיים? ע  ְחנּו ח  נ  ָּמה ָשִנים א  ְׂשִרים ְוכ   , ע 

ִיים ח  ל אֹודֹות ה  ְחנּו כֹוְתִבים ע  נ  ִין א  ד  ע   , ו 

ִין  ד   .ֹלא ִמתֹוָכםע 

 

 מחנה פליטים פלסטיני ליד העיר חלב שבסוריה –ניירב' -* 'אל
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 להפצצה מצפה אישה

 למנאל מיקדאד  

 

ל ִמְש  ִנָסיֹון ָהָאֹרְך ְלֵהָרֵדם, ָבּהכָ ע  ֵלילֹות, ב   ב 

ָאְסָפה ְלִסְפִרָיָתּה. ְסָפִרים ש  ל ה  ת ע  ב   ִהיא חֹוש 

ֵבל ְתק  אי ש  ע ְכד  ב  ּט  ִּטיּוִלים ְוה  ת ִסְפֵרי ה   א 

מ   חֹול  ִכָתה, ש  ּטֹוָבה ִמן ה  ְרָתּה ה  ב  ָבאח  ִיץ ה  ק   ת ִלְראֹות ב 

ת ִסְפֵרי  ָדִפים יְ ה  ְנָחִלים ּוִמְדָבִריֹות, א  ּמ  ל ה  נֹוְתרּו ע   ָלִדים ש 

ִיְקחּו ְלֵבית  אי ש  יֹוָמִנים יְ ה  ְכד  ת ה  ִּמְלָחָמה, א  תֹוִליד ה   תֹוִמים ש 

ְש  ִפיצּוץ ֹלא י  ֵקש ֵמָאִביָה ִלְׂשֹרף ִאם ה  ְתב  אי ש   ִמיד אֹוָתם, ְכד 

ָקְנָתה  ְסָפִרים ְבַאְנְגִלית ש  ת ה  ְּׁשֵכִנים, א  ם ֵמה  ֵקש ג  י ְלב  אי אּול   ְכד 

ן דֹוָדּה ִיְתנּו ְלב  אי ש  לֹומֹוָתיו  ,ְועֹוד ֹלא ָקְרָאה ְכד  ל ח  ִסֵפר ָלּה ע   ש 

ְסָפִרים  ת ה  ֹזב, א  ע  לּול  ָּׁשא  י   ש  ְפָשר ש  ֵבִרים א  ְצָלםח   ְשִאירּו א 

רּו ֵהם ֵּמט ְוֹלא ִלְכֹתב ְבתֹוָכם, ְוִיְבח  ְבִטיחּו ֹלא ְלק   ִאם י 

ת. פ  ְפָצָצה נֹוס  ל ה  ה ש   ְלִמי ְלהֹוִריש אֹוָתם ְבִמְקר 

ק פ  ִהֵנה ִמָּטָתּה, ֵאין  ֵלילֹות.ִגבֹוִרים ָסִביב ָלּה, ר  ד ב   ח 

ְסָפִרים שֹוְתִקים, ֵאיָנם מוֹ  יָה.ה  ר   ִדיִעים ְלִמי ֵהם רֹוִצים ְלִהָּמֵסר ַאח 

ּוָ  ם ְלֵהָרֵדם לְ ה לְ ְוִהיא ְמק  ע  פ  ְצִליח  ה  לֹומֹותה   ֵשָנה ְלֹלא ח 

ְּׁשֵכִנים ְלֵדי ה  ֵקי י  ש ִמְׂשח  ע  ע ְבר  ֹּלא ֻתְפר  ְפָצצֹות, ש  ה  ש ה  ע  ע ְבר  ֹּלא ֻתְפר   ש 

ָהלֹות ָכל ִבְטָנם ב   .ש 
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 מדף

 

ל ָדף ע  ּמ  ִסְפִרָיה ה  ת ָרִאיִתי ב  ם א  ל ִסְפֵריה  ֹרן ש   ַאְלֹמג ַאה 

ה ִנְשָעִנים ַאְלֹמג ְורּות ל ז  ה ע  ָבהְבַא ז  תצ  ע   ִביבא  . ה   ב 

ִויר יָשְרשֵ  רב  עֵ  לא   ֹראשוֹ  יןכִ ִהְר  ִביהּוָדה  ִתְראּו ְוִאם, א 

ד ָעָפה ֻסָכה ת, ְמֻבְלָבל ָעמ  ְשמ  ְפָרִנית אוֹ  ִנְרָגש קֹוֵרא ְבא    ס 

ר ָכל לא   ִבְמבּוָכה ְוִחֵיְך, ְפִזיָזה ֻּמְפָרז ָהֹאש  ה ה  ז   ִביִמינוֹ  ה 

ן ָזָרה לְוא   ן ְבג  ְקִתי. ִבְׂשֹמאלוֹ  ֵעד  ְרֵבב ָחש  ְסָפִרים ֵבין עֹוד ְלע    ה 

ֵקש ְיָלה ִכְמב  ל  ה  בוֹ  ש  ִציֹונּות ֵמָתה ש    יקּוִח צְ ת   לֵמַא ִיָפֵרד ה 

ת ש אְבָת ס   א  ם ִזיםנֹועָ  ְפִתיָחה יטֵ ִמְשפְ  ְוִיְלח  ג  ְפִניִמי ָלא    ה 

ָבל, היָ לְ ָנט  , הבָ ה  ַאבְ לְ  אוֹ  ְשִתי א  ן ָחש  ְבֵטיה    יםיִ נִ ָד ְש ח  ה   ִמּמ 

ל  .תוֹ ינִ ָר פְ ס  ה   ש 

ָּמה ְבִתי, ָצִריְךּוָזה ְתע כ  ל ָכְך ִלְשֹכן ְכֵדי, ָחש  ד   ע  ִיים ףמ  ח   ה 

ֹרן רּות, לכֹ  ְלֵעיֵני   ְמבּוָכה ֵמֹרב. הבָ ה  ְבַא ְוַאה 

ת יִת ְט ס  הֵ  בָ  א  ְצִמי ְוָעִׂשיִתי יִט מ  ִני ְכִאלּו ע  ִביט א    מ 

ֵחִרים ְבִסְפֵרי ן ְוָכל, א  ְזמ  בָ  ָהָיה ה    ִלְבֹדק חֹוֵזר יִט מ 

ִאם ִין ה  ד  ְר  ע  תצ  ע   ִביבא   יןכִ מ    ֹראשוֹ  ִביהּוָדה ב 

ל ר א  ִויר ָשְרֵשי ֵעב  ָבה ֹכל ְלֵעיֵני ָכְך, א   .ְבַאה 
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 משוררים מתים

 

 ְמשֹוְרִרים ְמִתים

 כֹוְתִבים טֹוב

ִני  ִמּמ 

ִיים ח  ְּמשֹוְרִרים ה   טֹוב ִמן ה 

עֹוד ֹלא נֹוְלדּו.  טֹוב ֵמֵאלּו ש 

ְה  א   י ה ְמשֹוֵררְכש 

 ְמשֹוֵרר ֵמת

ְכֹתב טֹוב י א   אּול 

ִני  ִמּמ 

ִייםטֹוב ִמן ה    ח 

ִין ֹלא נֹוְלדּו. ד  ר ע  ש  ְּמשֹוְרִרים א   טֹוב ִמן ה 

 

 



 

 

 דר השירים:ס

 

 קח את השיר הזה והעתק אותו

 

 מתים כותבים טוב ממנימשוררים 

 ר )להלוי, במילותיו(טוב לכתי אח  

       לומות באספניהח

 שיר לשנה חדשה

  לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח

 ליהודה הלוי, במילותיו )א(

 )ב( ליהודה הלוי, במילותיו

 סוד עוברים

 וי, במילותיו()להלֵ כי אעבור על תל 

 ְוָיִמים ֵליל-ְמחֹוֵלל ֵאל-הואל

 איך ישכחו

 בקשה על הנשמה

 עוד בקשה על הנשמה

 שמואל הנגיד, במילותיו רביל

 איום )שני שירים לערב חג השבועות(

 מנחת שירי חשק ותלונה לאנדלוס

 אז כוננת עולם

ְג'ּו ְיָלאל         יפִ , שיר אהבה צּוןנּומ 

 אציות ספניוליותורי

 לונה היא לבנה בספניולית

        שיר הייקו ארוך

       הירח הריקי באי ול

        ין פרחי האפרסקמעי

  יר בחמישה מובניםש

         צות למתפלליםע

      יאומטריה של אלוהים, חלק ראשוןגה

          דירות רבות

 שכר מצווה

 גרזן עץ

 זיווגי אותיות

 חוט מושך מן הלשון

 אין העניות מן העבירות

 ]והיינו מתאמצים לשכוח את עצמנו[

 המדרש[-]רבותי הורישו לי בפתח בית

 [ָאבכ. והוא עכשיו פורש ידיו ]אל הסתתר לי

 [מכיוון שהיה עיוור]

   ספר אחד בחייו""



 

 

   שורות לפרימו לוי

   תחו כתהוםהשמיים נפ

   אותו דיבור ממית

   זרים אליו ריקיםוחה

לח ביבשה  מ 

 יום אחד

  [המספיק דיברנו על אהב]

    ל זאת תקווהמ  ַא

 פמיניסטי(-פאחארוס אן אל אירה )שיר טרום

 צמאון בארות ישנים

 דהרּולו נ  אבְ אציות לפ  ורישש 

ה לואיס בוֹ יות לחוֹ אצורישמונה   ס ח  ררח 

נ ט בינר  אציות לורישלוש   ראגוֹ טְדר 

 לניזאר קבאני, מעיל תשבץ משיריו 

 אנייזאר קב  אציות לנוריי"ז 

 הסוהר-שיר לאסירי בתי

 פסואה לפרננדו

     שפעתה של יונה וולךבהיר ש

     יעורי כאבש

        טפֹון יִש 

       ךדר-מצד ריש

 לפני המצור ואחריו 

 בסוף לא התחתנתי[]

 אני לא מכאן

 אבות

 1967שכם, 

 שביתת קול המואזין[] 

 כותאב

 באותו לילה כתבתי על קירות הספריה

  הכפרים הריקים הללו

ְזֵקל, שיר ערש יהודי 'ְחָלה וח   בגדאדי-צ 

.יח       וכו של פרנץ ק 

 

 ים חיים כותבים טוב ממנימשוררגם 

        מו שתיקהכ

     השיר-של ראשית םירועארבע הערות על ה

 דוניסאציות לַאורי

 לא יוסף לחלום

 מצוות עשה

 שיר על המטבח של סדנאות השירה

 לארז ביטון, שיר בשני חלקים



 

 

         שיר לאחר יציאת הספר הראשון

 החרפת גלות

 הדיון על מרחב הכתיבה של שדרות

 ההיסטוריה שלנו

       תפילת אב

 שני שירי פריחה

 אבי

 תלויים באוויר

 הערות אחרי ערב שירה עם משוררים רומנים

 שיר בגידה בשירה

 למרואן מח'ול, שיר ידידות

 אישה מצפה להפצצה

 מדף

 

         וררים מתיםשמ

 מתיםמשוררים 

 

 

 


