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*

ִבְטָנּה ּבְ ינֹוקֹות  ּתִ ֶלת  ְמַגּדֶ ֲאהּוָבִתי  ילֹות  ּלֵ ּבַ

ָהֶרֶחם. ל  ׁשֶ ת  ֵבית־ַהֲחרֹׁשֶ ּבְ

ֵאיָבִרים ֶנת  ְמַתּקֶ ִהיא  ִמים  ּוַבּיָ

ֶהן ּבָ ַבק  ּדָ ׁשֶ ג  ַהּדָ רּום  ִמּקְ עֹות  ֶאְצּבָ ַמְפִריָדה 

ים ַקְדמֹוִנּיִ ְזָנבֹות  יָלה  ִ ַמּשׁ

ים ִנּיִ ַעְקׁשָ ִים  ַעְפַעּפַ ֵמֲאחֹוֵרי  ֵעיַנִים  ּפֹוַקַחת 

ִעימֹות ּפְ ֶקֶצב  ַעל  סֹודֹות  ָבבֹות  ַלּלְ ֶדת  ְמַלּמֶ

ִראׁשֹונֹות ְרַנִים  ִצּפָ קֹוֶצֶצת 

ִראׁשֹונֹות ָערֹות  ׂשְ סֹוֶרֶקת 

ֵקבֹות. ִמּנְ ְזָכִרים  ּוַמְבִחיָנה 

ִמים ּיָ ּבַ ִנים  ְיׁשֵ ינֹוקֹות  ְוַהּתִ

ִבְטָנּה ּבְ ֵעִרים  ֵהם  ילֹות  ּוַבּלֵ

ּוִמְתַרֲחִבים ִמְתָאְרִכים  ַעְצָמם  ּבְ צֹוִפים 

ַאַחת ּוֵביִצית  ֶאָחד  ֶזַרע  ָהָיה  ׁשֶ ְוֶזה 

ָהאֶֹרז ר  ַגְרּגֵ ּכְ ָבר  ּכְ ְדלֹו  ּגָ

ָבָנה ַהּלְ עּוִעית  ְ ּשׁ ּכַ ָהְיָתה  ׁשֶ ְוזֹאת 

ה. ַהְיֻרּקָ ָהֲאפּוָנה  ת  ְקִלּפַ ּכִ ְדָלּה  ּגָ

ילֹות ּלֵ ּבַ ֲאהּוָבִתי  ְלָהִעיר  ים  ְמַנּסִ ינֹוקֹות  ְוַהּתִ

ְכָחה ָ ּשׁ ׁשֶ פֹות  ׂשָ ּבְ ים  ִמּלִ ָלּה  ים  לֹוֲחׁשִ

ֶטן ּבֶ ל  ׁשֶ ָפנֹות  ּדְ ָלּה  ִפים  ְמַלּטְ

ַטּבּור ַחְבֵלי  ִכים  מֹוׁשְ

ְלָיה ׁשִ ִקירֹות  ַעל  ים  ַמּכִ

ֶרֶחם. ְמִחּלֹות  ַעל 
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ִמְתעֹוֶרֶרת ֵאיָנּה  עֹוד  ְוִהיא 

ְוִהיא ִבְטָנּה  ּבְ ּתֹוֵפַח  אֶֹרז  ר  ְרּגֵ ּגַ

ָנָתּה ׁשְ ַמֲאִריָכה 

ּה ְלִלּבָ אֹוֶמֶרת 

ילֹות ּלֵ ּבַ ַאֲחֵריֶהם  ִמְתעֹוֶרֶרת  ֲאִני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ עֹוד 

ִליׁשֹן. ִליׁשֹן  ה  ַעּתָ

ְיָלה ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ִמְתעֹוֵרר  ִלְפָעִמים  ַוֲאִני 

ְטָנּה ּבִ ּיֹות  ְלַתְחּתִ אֶֹזן  ְלַהְצִמיד 

ֵלב ְועֹוד  ֵלב  ְלַזהֹות 

ִמְתַרֵחב י  ִלּבִ ם  ּגַ יַצד  ּכֵ ְלַזהֹות 

ּלֹו. ֶ ִמּשׁ ֵהָריֹון  ּבְ
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בני	שקט	עכשיו	בבטן	אמו

מֹוֶנה ַהִאם  ִאּמֹו.  ֶבֶטן  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֵקט  ׁשָ ֵני  ּבְ

יֹומֹו, ָעָליו  ִהְרִעיף  ׁשֶ ֲחָסִדים  ְזִעירֹות  עֹות  ֶאְצּבָ ּבְ הּוא 

ָמָחר יֹום  י  ְלַמֲאַמּצֵ ִריָריו  ׁשְ הּוא  ֵמִכין  ַהִאם 

ָנָתּה ׁשְ תֹוְך  ּבְ הּוא  ן  ָיׁשֵ עֹוָלמֹו?  ִמּתֹוְך  ִגיַח  ּיָ ׁשֶ ּכְ

ְמַמְצְמצֹות ֵעיָניו  ַמִים,  קֹות  נֹוׁשְ ָפָתיו  ׂשְ י,  ּתִ ִאׁשְ ל  ׁשֶ

ִעימֹוֶתיָה. ּפְ ֶקֶצב  ֶאל  תּוַח  ּפָ ַטּבּורֹו  ֲחלֹום,  ִמּתֹוְך 

סֹוד ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ ַמְחִליִפים  ֵהם  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ֲאִני  ִלְפָעִמים 

ָקִרים ּבְ ּבַ ֲאָבל  ִלי.  ּלּו  ִיְתּגַ ֹלא  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ֲחלֹומֹות 

ל ּכָ ְוהּוא  ָחְלָמה,  ׁשֶ ֵננּו  ּבְ ֲחלֹומֹות  י  ּתִ ִאׁשְ ׁשֹוַכַחת 

ִזְכרֹונֹות  ל  ּכָ ֶאָחד  ֶרַגע  ִאְבַחת  ּבְ ּכַֹח  ִלׁשְ ִמְתּכֹוֵנן  ּגּופֹו 

יטּו ְוַיּבִ ָניו  ּפָ ִציצּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ַבר,  ּצָ ׁשֶ ָהֶרֶחם  ָעלֹות  ּתְ

י,  ּתִ ִאׁשְ ְלַצד  ן  ָיׁשֵ ֲאִני  ּוְבָפַני.  ֶדת  ַהְמַיּלֶ ְפֵני  ּבִ

ַלֲחלֹומֹות  ֶתר  ּסֵ ּבַ ְלַהֲאִזין  ה  ְמַנּסֶ ָהֵריָקה,  ִבְטִני  ּבְ ּבֹוֵדד 

ֲחָסִדים  עֹות  ֶאְצּבָ ּבָ ִלְמנֹות  ֲאִני  ם  ּגַ ה  ְמַנּסֶ ְטָנּה,  ּבִ

ְליֹום  ַעְצִמי  ְלָהִכין  ה  ְמַנּסֶ יֹוִמי,  ָעַלי  ְרִעיף  ּמַ ׁשֶ

עֹוָלִמי. ּתֹוְך  ֶאל  הּוא  ְלֶפַתע  ִגיַח  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָמָחר, 
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זמנים ועוד	 תשעה	חודשים,	

א.

יִמית. ַהּמֵ ֶרה־ִהיְסטֹוְרָיה  ַהּפְ ן  ִעּדַ ֵהם  ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ

ְוָהֲאָדָמה. ָהֲאִויר  ִעם  ַהִהיְסטֹוְרָיה,  ַמְתִחיָלה  ְך  ַאַחר־ּכָ

ץ. ַהּקֵ ֶאת  ְלָקֵרב  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֶגד,  ִמּנֶ ָהֵאׁש  ְוָתִמיד 

ִלְהיֹות ב  ַחּיָ ִהיְסטֹוְרָיה,  ּבַ ִמיד  ּתָ מֹו  ּכְ ית,  ָהֵראׁשִ ְוֶרַגע 

ַלּבֹוֵרא, ְוָקא  ּדַ ִלְכאֹב  ב  ַחּיָ ִריָאה.  ּבְ ּכַ ְורֹוֵעׁש  דֹול  ּגָ

ְוֵאׁש. ֲאָדָמה  ַוֲאִויר,  ַמִים  ב  ְלַעְרּבֵ

 

ב.

ֶטן, ַהּבֶ ַמְלכּות  ס  ּכֵ ַעל  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ּכְ ּנֹוַלד,  ׁשֶ ַעד 

ָיה. ֶאְתיֹוּפְ יְסֵרי  ִמּקֵ ֵקיָסר  ם  ׁשֵ ּבְ לֹו  ָקָראנּו 

יֹות ַהּטָ ּבְ ינֹוק,  ּתִ ׁשּוט  ּפָ לֹו  ָקָראנּו  ּנֹוַלד  ֶ ִמּשׁ

ינֹוֵקנּו.  ּתִ ינֹוְקָך,  ּתִ ינֹוֵקְך,  ּתִ ינֹוִקי,  ּתִ ׁשֹונֹות, 

לֹו קֹוְרִאים  ִהְתַחְלנּו  ִרית  ַהּבְ ְוַאֲחֵרי 

ִבים. ַהּסָ ַאַחד  ם  ׁשֵ ְוַעל  ְלָאִכים  ַהּמַ ַאַחד  ם  ׁשֵ ַעל 

ְכָחה, ִ ַהּשׁ ְוָעֵלינּו  ָעָליו  ט  ּלֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲאָבל 

ְמָצְרִפים ֲאַנְחנּו  מֹו  ׁשְ ּבִ קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ְלָאְך ַהּמַ ֶזה  אֹוְמִרים  מֹוָתיו,  ׁשְ ֶלת  ׁשֹוׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 

יָסר ַהּקֵ ם  ׁשֵ ּבְ ם  ּגַ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ב  ַהּסָ ם  ׁשֵ ַעל  רּוי  ַהּקָ

מֹו, ׁשְ ִמְתָאֵרְך  יַצד  ּכֵ ִאים  ִמְתּגָ ׁשּוט,  ּפָ ינֹוק  ּתִ ְוַגם 

עֹוֶנה הּוא  ְמַעט  עֹוד  יַצד  ּכֵ ְקִריָאֵתנּו,  ִמְתָאֶרֶכת  יַצד  ּכֵ

ָלנּו. ֲעִניק  ּיַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו,  ֲעִניק  ּיַ ׁשֶ מֹות  ׁשֵ ּבְ ָלנּו 

ג.

ּתֹוָרה. ִלּמּוד  ּבְ ִרית  ַלּבְ ּקֶֹדם  ׁשֶ ּמּוִרים  ׁשִ ֵליל 

יִנים. ְוַסּכִ ם  ּדָ ַחד  ּפַ ל  ׁשֶ ּבֶֹקר  אֹור  ְך  ַאַחר־ּכָ

ִלּמּוד ּבְ ִרית  ַהּבְ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ּמּוִרים  ׁשִ ְוֵליל 
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ַהְחָלַפת ּבְ ִכי,  ּבֶ קֹול  ּבְ ְתעֹוְרִרים  ַהּמִ ָניו  ּפָ ֵוי  ּתָ

ּיּוִסים: ּפִ ְוִדְבֵרי  ֻלּיֹות  ִהְתַנּצְ ּוְבִמיֵני  ַהִחּתּוִלים, 

ָעֶליָך  ֶהֱעַבְרנּו  ׁשֶ זֹו  ין  ַסּכִ ֲעבּור  ּבַ

ְתָך, ִמּטָ ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ְלעֹוָלם  ָך  ִמּמְ ִנְדרֹׁש  ֹלא 

ַחת, ּלַ ַהּצַ ִמן  ָהאֶֹכל  ִלְגֹמר  אֹו  ַחְדְרָך,  ֶאת  אֹו 

ִנית ֵ ּשׁ ּבַ ּגּוְפָך  ַעל  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ְלעֹוָלם  יר  ַנּתִ ֹלא 

ִחית. ּוַמׁשְ ָנה  ַסּכָ ִלי  ּכְ ל  ּכָ

ד.

ִאם א  ֶאּלָ ַעְצמֹו.  ּבְ נֹו  ּבְ ֶאת  ָלמּול  ב  ַחּיָ ָאב 

ִאם  אֹו  רֹוֲעדֹות,  ָיָדיו  ִאם  אֹו  יֹוֵדַע,  ֵאינֹו 

ב ַחּיָ ְוָאז  ין.  ּכִ ְוַהּסַ ם  ַהּדָ ֵני  ִמּפְ ִמְתָיֵרא  הּוא 

ְויֹאַחז מֹו,  ׁשְ ּבִ נֹו  ּבְ מּול  ּיָ ׁשֶ ַאֵחר  ְלַמּנֹות  הּוא 

ָהל ַלּקָ ָהָאב  ְויֹאַמר  ם.  ַהּדָ יז  ְוַיּקִ ין  ּכִ ּסַ ּבַ ֵהיֵטב 

ֲאַנְחנּו ׁשֶ ֵאּלּו  ִמים  ּדָ ְוַעל  ִמים,  ּדָ ֲחַתן  ִני  ּבְ ֶזה 

ִמיַרת ׁשְ ּבִ ֵננּו  ּבְ ֱאֹלֵהי  ָלנּו  ם  ּלֵ ְיׁשַ ִמּגּופֹו  יִזים  ַמּקִ

ר. ׂשָ ְוַהּבָ ָהרּוַח  ְרפּוַאת  ּבִ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ם  ַהּדָ

ה.

ֶאְתמֹול, ּנֹוַלד  ׁשֶ ִמי  ֵני  ּפְ ָניו  ּפָ ֶזה,  ינֹוק  ּתִ

ָהֶרֶחם, ְמִחּלֹות  ֶאת  ֵמעֹוָלם  ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּוְפֵני 

ים. ַהַחּיִ ְמִחּלֹות  ָכל  ּבְ ָעַבר  ׁשֶ ֵמָאה  ן  ּבֶ ָזֵקן  ּוְפֵני 

ו.

רֹט ִלׂשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרַני  ִצּפָ קֹוֵצץ  ֲאִני 

ְרָניו ִצּפָ ֶאת  ְוקֹוֵצץ  ִני,  ּבְ ֵני  ּפְ עֹור  ֶאת 

ַני. ּפָ עֹור  ֶאת  ֹרט  ִיׂשְ ֹלא  הּוא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָהִייִתי ׁשֶ ֵאּלּו,  ָיִמים  ַעל  לֹו  ר  ְלַסּפֵ ּוִמְתּכֹוֵנן 

ֲעֵרָמה ּבַ אֹוָתן  ְואֹוֵסף  ֵנינּו  ׁשְ ְרֵני  ִצּפָ קֹוֵצץ 
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ה,  ָהִרְצּפָ ַעל  יָלן  ְלַהּפִ ֹלא  ִנְזָהר  ַאַחת, 

ְרָנה. זֵּ ְתּפַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ז.

ים ְלַהְרּדִ ֵדי  ּכְ ילֹות  ּלֵ ּבַ ִני  ּבְ ֶאת  ְמַנְדֵנד  ֲאִני 

ם, ְלִהְתַחּמֵ ֵדי  ּכְ ְלגּוִפי  ּגּופֹו  ְמָקֵרב  ְכיֹו,  ּבִ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַאּתָ זֹוֵכר  ַהִאם  ֵאלֹות:  ׁשְ לֹו  לֹוֵחׁש 

ה ַאּתָ זֹוֵכר  ַהִאם  ֵלד?  ְלִהּוָ ָך  ְזַמּנְ יַע  ִהּגִ

קֹוְדִמים ים  ַחּיִ ּבֹו,  ָחִייָת  ׁשֶ קֹוֵדם  עֹוָלם 

הּוק ְוׁשִ הּוק  ּגִ ְוָכל  עֹוָלם?  אֹותֹו  ּבְ ָחִייָת  ׁשֶ

ׁשּובֹות. ּתְ ִלי  ִנים  ְמַסּמְ ִמּגּופֹו  ָהעֹוִלים  ּוִפהּוק 

ח.

ֵאם אֹו  ָאב  ה  ַנֲעׂשֶ ָאָדם  ָלֶזה:  זֹאת  ׁשֹוֲאִלים  ֲאַנְחנּו 

ֲאַנְחנּו  ה  ְוִהּנֵ ָאִבי?  אֹו  י  ִאּמִ נֹו  ּבְ לֹו  ָרא  ּקָ ׁשֶ ִלְפֵני 

ִכים מֹוׁשְ א,  ִאּמָ א,  ַאּבָ ָלזֹאת:  ֶזה  קֹוְרִאים  ָבר  ּכְ

אֹוֶמֶרת ְוזֹאת  ִחּתּול  ַמְחִליף  ֶזה  ָפָניו,  ּבְ ים  ַהֲחָדׁשִ מֹות  ֵ ַהּשׁ

אֹוֵמר  ְוֶזה  ְלָהִניק  ֶבת  יֹוׁשֶ זֹאת  ָאִביָך,  ה  ִהּנֵ

ָלנּו, ה  ָעׂשָ ֶחֶסד  יֵנינּו:  ּבֵ ה  ְלִחיׁשָ ּבִ אֹוְמִרים  ָך,  ִאּמְ ה  ִהּנֵ

ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ הֹוָריו  ְוַאף  נֹוַלד  ן  ַהּבֵ ָלאֹות,  ּפְ ֶלא  ּפֶ

נֹוְלדּו.
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הכל בני	אומר	בשמחה	

ַהּכֹל ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹוֵמר  ִני  ּבְ

ֶזל ַהּפָ ֶחְלֵקי  ְלָכל  ן  ּוֵ ּוִמְתּכַ

גֹו ַהּלֶ ּיֹות  ֻקּבִ ְלָכל  אֹו 

ה. ְחָמִנּיָ ַהּלַ ְלָכל  אֹו 

ה ׁשָ ַהְדּגָ ְלצֶֹרְך  ְוִלְפָעִמים, 

ָעִמים: ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ה  ּלָ ַהּמִ ַעל  חֹוֵזר  הּוא 

ַהּכֹל. ַהּכֹל  ַהּכֹל 

ְלַמד ּיִ ׁשֶ רֹוֶצה  ֵאיִני 

ֲחָלִקים. ַרק  ֵאּלּו  ׁשֶ
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בלגו בני	משחק	

ִעּמֹו. ֵחק  ְמׂשַ ַוֲאִני  ֶלגֹו  ּבְ ֵחק  ְמׂשַ ִני  ּבְ

בֹוִהים ּגְ ִלים  ִמְגּדָ ּבֹוֶנה  ֲאִני 

ֶרַגע, ּבְ ְמָפֵרק  ְוהּוא  ִרים,  ּוְגׁשָ

ִמּקֹול ֶנֱהֶנה  יֶמְטְרָיה,  ּסִ ּבַ מֹוֵאס 

ה, ָהִרְצּפָ ַעל  ַהֲחָלִקים  ֲחָבַטת 

ַלי. ִמְגּדָ ְרקּות  ִהְתּפָ ְלַמְרֵאה  ְוצֹוֵחק 

ֶרת ְחּבֶ ַלּמַ ּנּו  ִמּמֶ הֹוֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ

ֶלגֹו ּבְ ֵחק  ַהְמׂשַ ִני  ּבְ ַעל  ִלְכּתֹב 

ּבֹוֶכה הּוא 

ַמן זְּ ּבַ ַאֲהָבֵתנּו  ֶאת  ִלְלּכֹד  ָעַלי  ׁשֶ ִלי  יר  ַמְזּכִ

יִרים. ִ ּשׁ ּבַ ַמן  ַהזְּ ֶאת  ְוֹלא 
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לי בני	אומר	

ִלי: אֹוֵמר  ִני  ּבְ

ַמְפִחיִדים. ֹלא  י  ּלִ ׁשֶ יִרים  ִ ַהּשׁ



22

בבוקר ומתעורר	בחמש	 בן	שנה	 בני	

תֹו ּטָ ִמּמִ נֹוְטלֹו  ֲאִני  ּבֶֹקר.  ּבַ ָחֵמׁש  ּבְ ּוִמְתעֹוֵרר  ָנה  ׁשָ ן  ּבֶ ִני  ּבְ

כֹור ַהּבְ ִני  ּבְ ַנת  ׁשְ ְלַהֲאִריְך  ח,  ְטּבָ ַלּמִ י  ִעּמִ ּומֹוִציאֹו 

ָהאֶֹכל ְלַחן  ׁשֻ ְלַיד  ָעַלי  ב  יֹוׁשֵ ָטן  ַהּקָ ן  ְוַהּבֵ ִאּמֹו.  ַנת  ּוׁשְ

ְלַאט ְלַאט  יַצד  ּכֵ רֹוִאים  ַחּלֹון,  ּבַ יִטים  ַמּבִ ַוֲאַנְחנּו  ּוְמַמְלֵמל, 

ְלִמְלמּוָליו, יב  ַמְקׁשִ ֲאִני  ָבִרים.  ַהּדְ ין  ּבֵ ַמְבִחין  ָהאֹור 

ה ַהזֶּ מּוס  ַהּכָ ַהּיִֹפי  ׁשֶ ים,  ְלִמּלִ ָקרֹוב  ּבְ ַיַהְפכּו  ֵהם  ׁשֶ ְמַפֵחד 

לּוי. ּגָ ְוַיֲהפְֹך  ִרים  ֻמּכָ ְצִליִלים  ּבִ ר  ּדֵ ִיְסּתַ

ִאּמֹו ת  ִמּטַ ֶאל  ְמִביאֹו  ֲאִני  ִכי  ּבֶ הֹוֵפְך  ְלמּול  ַהּמִ ּוְכׁשֶ

אֹוָתם ְוהֹוֵפְך  קֹולֹוָתיו  ֶאת  יַע  ַמְרּגִ ְוֶהָחָלב  ִליֹנק, 

ִתיָקה. ִלׁשְ
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על	אֹלהים לבני	 לגיל	שלוש	לא	סיפרתי	 שהגיע	 עד	

ֱאֹלִהים, ַעל  ִלְבִני  י  ְרּתִ ִסּפַ ֹלא  ֹלׁש  ׁשָ ְלִגיל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד 

רּות. ֶהּכֵ יֵניֶהם  ּבֵ י  ָעַרְכּתִ ֹלׁש  ׁשָ ן  ּבֶ ה  ֲעׂשָ ּנַ ּוְכׁשֶ ִיְפַחד.  ּלֹא  ׁשֶ

ֵלאֹלַהי. י  ָאַמְרּתִ ִני,  ּבְ ֶזה  ִלְבִני.  י  ָאַמְרּתִ ֱאֹלַהי,  ֶזה 

ַאל: ׁשָ ִני  ּבְ ֶזה.  ַעל  ֶזה  ֵאלֹות  ׁשְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֲאלּו  ׁשָ

ָסב, מֹו  ּכְ רֹוֵבינּו,  ִמּקְ ֶאָחד  הּוא  ֶזה  ֱאֹלֶהיָך  ַהִאם 

ַאל: ׁשָ ֱאֹלַהי  לֹו.  ָעִניִתי  ִדּיּוק,  ּבְ ֹלא  ּדֹוד?  מֹו  ּכְ

ִלְבִני, ים  ַרּבִ מֹות  ׁשֵ לֹו  ָעִניִתי  ְנָך?  ּבִ ם  ֵ ּשׁ ַמה 

ַוֲחמּוד־ֵאל,  ָחמּוד  ּוְמתֹוק־ֵאל,  ָמתֹוק 

לֹו  ָעִניִתי  ֱאֹלֶהיָך?  ם  ֵ ּשׁ ַמה  ַאל:  ׁשָ ִני  ּבְ ַוֲחִביב־ֵאל.  ָחִביב 

הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוהּוא  נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  הּוא  ֵלאֹלַהי,  ים  ַרּבִ מֹות  ׁשֵ

ֵואֹלַהי. ֵואֹלִהים  ֵאל  ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ְוהּוא  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְוהּוא 

ַעְצִמי י  ְמּתִ ֵהׂשַ ד  ּוִמּיָ  , ָאַהְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ְיִחיְדָך  ְנָך  ּבִ אֹוֵמר:  ֵהֵחל  ֱאֹלַהי 

יֹוֵתר?  ּתֹאַהב  ִמי  ֶאת  ַאל:  ׁשָ ִני  ּבְ קֹולֹו.  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ּוב  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ּכְ

יִעי ַהְצּבִ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ י  ְחּתִ ִהּסַ ד  ּוִמּיָ ִדּבּורֹו,  ּבְ ַאֲהָבה  ה  ּלָ ַהּמִ הֹוִפיָעה  ׁשֶ י  ַמְחּתִ ְוׂשָ

א. ּוִבְמקֹום לֹוַמר לֹו ׁשֶ ּדֶ ּבַ יֵנינּו  ּבֵ ָעְבָרה  ית ׁשֶ ַמִים ְוַעל ִחּפּוׁשִ ָ ּשׁ ּבַ ָחַלף  ַעל ָמטֹוס ׁשֶ

ָנכֹון? ָיִפים,  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ֱאֹלַהי,  י  ַמֲעׂשֵ ֵאּלּו  ל  ּכָ
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ּכּוַתאּב

ללמדו... לבנו  וחייב לשכור מלמד  תורה...  ללמדו  חייב  "קטן אביו 
עצמו" ללמד את  חייב  אביו  לימדו  מי שלא 

א' פרק    הרמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, 

לֹון. ּסָ ּבַ ִני  ּבְ ִעם  ָקָטן  ּכּוַתאּב  י  ֵהַקְמּתִ

ם ֻמְקּדָ י  ִעּמִ ָקם  הּוא  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ְבָקִרים  ּבִ

מֹוֶרה ֵאין  ֶחֶדר  ּבַ י  ּכִ לֹו  יר  ַמְזּכִ ַוֲאִני  ִלְלמֹד, 

ַיַחד ִנים  ּנְ ְמׁשַ ַוֲאַנְחנּו  ְלָפֵנינּו,  ּתֹוָרה  ַרק  ְלִמיד,  ּתַ ְוֵאין 

ַוֲעָרִבית. ית  ַוֲאַרּמִ ִעְבִרית  ּבְ סּוִקים  ּפְ

ֱאֹלִהים יֵניֶהן  ּבֵ ַרּבֹות,  ים  ִמּלִ ּבְ ִנְזָהִרים  ֲאַנְחנּו 

יַצד ּכֵ רֹוֶאה  ֲאִני  ּוְכׁשֶ ים,  ָהַרּבִ מֹות  ֵ ְוַהּשׁ ּה  ְוַאלַלּ

אֹוִתּיֹות לֹו  יק  ַמְמּתִ ֲאִני  ָפָניו,  ּבְ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ה  ָקׁשָ ִיְרָאה 

ַהּכּוַתאּב יַצד  ּכֵ ִעּמֹו  ְמַתְכֵנן  ְדַבׁש,  ּבִ

ָלֶהם ם  ּגַ יק  ְוַנְמּתִ ְוַאְחיֹוָתיו,  ֶאָחיו  ִעם  ִיְתַרֵחב 

ִלים, ְכׁשָ ַלּנִ ִנְלַעג  ְוֹלא  ְדַבׁש,  ּבִ ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת 

סּוִקים. ַהּפְ ְוַאֲחֵרי  ִלְפֵני  ַיַחד  ּוְנָבֵרְך 

ּמּוד, ַהּלִ תֹם  ּבְ ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ לֹו  אֹוֵמר  ַוֲאִני 

דֹו ְלַלּמְ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ּתֹוָרה,  ִלְבנֹו  ד  ְלַלּמֵ ב  ַחּיָ ָאב 

דֹו, ְלַלּמְ ִעירֹו  ֵני  ִמּבְ ִלְבנֹו  ד  ְמַלּמֵ ּכֹר  ִלׂשְ ב  ַחּיָ

ַהּיֹום ָיבֹוא  ם  ּגַ ׁשֶ ִלְזּכֹר  ָעֶליָך  ִני,  ּבְ ה,  ַאּתָ ֲאָבל 

ָאִביו, דֹו  ִלּמְ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ יׁש  ְלַהְרּגִ ב  ַחּיָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

סּוִקים ַהּפְ ל  ּכָ ַעְצְמָך  ד  ְלַלּמֵ ב  ַחּיָ ְהֶיה  ּתִ ְוָאז 

יֵנינּו, ּבֵ ָחְלפּו  ּלֹא  ׁשֶ ִגים  ְוַהּתָ ְוָהאֹוִתּיֹות  מֹות  ֵ ְוַהּשׁ

ַאַחת ה  ִמּלָ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ִלי  ּבְ ָחְלפּו  ׁשֶ ֵאּלּו  ְוָכל 

ינּו. ַחּיֵ ּבְ ְמקֹוָמם  ַעל 
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הנשמה על	 בקשה	

ּדּוָמה" ֶאֶבן   / ה  ְכִלּמָ ָמֵלא  ִלי  ּכְ  / ָהֲאָדָמה  ִמן  ָעָפר   / ה  ְוִרּמָ גּוׁש  "ַוֲאִני 
"כתר מלכות" ירֹול,  ַגּבִ ן  ִאּבְ   רבי שלמה 

ּבֹושות  ובעיניים   / ִמרמה  / בלב מלא  כל הנשמה  ֱאֹלַהי אלֵהי  פונה אני אליך 

עפר  אל  עפר   / רימה  אני  מעט  ועוד   / וָלמה  ָמה  ֲענֹות  יודע  ואיני   / לימה  מּכְ

אני  חושש   / תמימה  נפשי  שתהיה  קודם  אליך  ֶאפנה  לא  ואם   / האדמה  מן 

שלא ֶאפנה אליך עד ארד דּוָמה / על כן פונה אני אליך עומד על בלימה / לָך 

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

שלמה / אך אם אין אתה גואלני עכשיו נשמתי לֶהֶבל דוָמה / על כן פונה אני 

ִיְמָלא אשמה  אליך עכשיו ואני עדיין מלא אְשמה / כי מי יפנה אליך אם לא 

בעבורי  נלחם  לא  אתה  ואם   / מלחמה  מנהלים  נפשי  בתוך  חטַאי   / מה  ועל 

 / שממה  הופך  אני  בי  נלחם  אתה  ואם   / בדממה  אהֶללָך  ואיך  חולף  אני 

ונפשי שופכת עד תום דָמּה / עד תומּה / ואם לא אפנה אליך עכשיו במילים 

וכבר   / כמה  להמתין  לי  אמור  אליך  אפנה  עכשיו  לא  ואם   / במה  לי  אמור 

ָלכֹוף ברך  ְזדוִני ֵאימה / וזמן רב יעבור עד אלַמד  אני ִנמָלא מול גדולתך מול 

ואני   / ה  וַיּמָ ֵקדמה  תולדות  כל  יודע   / בעלמא  מושל  אתה   / וקומה  וראש 

ועמוסה לכלוך   / / שהיא מלאה עורמה  זממּה  כל  יודע  אף אצל נשמתי איני 

 / ֶנֱאָלמה  היא   / ָמה  ּבָ לה  נותן  אתה  ואין  בה  חולף  הזה  הרגע  ואם   / וזוהמה 

חייה  את  ממלאה  וחֵשכה   / נעלמה  והיא  עֶדיָך  ָשבה  לא  אולי  לעולמים  היא 

תחת החמה / ואין אני מוצא עוד מקומה / ואין לה עוד נחמה / על כן פונה 

אני אליך להקימה / להזכיר לה את שמה / לצנן זעמה / או לעוררּה מייאוש 

יצאה  שרק   / נדָהמה  כתינוקת  שהיא   / ּומה  למה  אותה  וַלענות   / ותרדמה 

העצומה  מלכותך  מול  עומדת   / עולמה  אינו  עדיין  ועולמָך   / ִאמּה  רחם  את 

כל  עם  היא  חדשה  עדיין   / רחמּה  אל  ִאמּה  אל   / נעימה  לשוב  ומבקשת   /

יממה. בת  והיא  עולמים  חי  ואתה   / והיא אדומה  רוָאה שמש   / פעימה 
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בתי־הסוהר שיר	לאסירי	

ָהָרחֹוק.  ָהאֶֹפק  ּתֹוְך  ֶאל  ָנַסע  ַהְמׁשֹוֵרר  נֹו  ּבְ ׁשֶ ּכְ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ְחּדֹו  ּפַ ר  ִמְצַטּיֵ ִזְכרֹוִני  "ּבְ
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַמר  ְוׁשָ י  ַאְל־ֻמַתַנּבִ ל  ׁשֶ ֲאגֹוָתיו  ׁשַ ֶאת  ָאַהב  ְמאֹד  הּוא  יָרה.  ׁשִ ֵנא  ּשָׂ ׁשֶ ֹלא 
ַיַעְסקּו  ָניו  ּבָ ׁשֶ ָרָצה  ֹלא  ֲאָבל  יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ֵנא  ׂשָ ֹלא  ַאּבּו־ֻנַואס.  ל  ׁשֶ ה  ּמָ ַהזִּ סּוֵקי  ִמּפְ
ְרֶצה  ּתִ ִאם  רֹוֵפא  ֱהֵיה  ִלי:  אֹוֵמר  ָהָיה  זֹוֵכר,  ֲאִני  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ּה.  ּבָ

ת־ֶלֶחם." ּפַ ִניב  ּתָ ֹלא  יָרה  ִ ַהּשׁ ן.  ּבֵ ִטים,  ּפָ ִמׁשְ ְלַמד  אֹו 
קיר הבית החדש", על  הורים שאינם  "צילום של    סמיח אל־קאסם, 

  תרגום: ששון סומך

ְלָאִבי. אֹותֹו  ְוֶהְרֵאיִתי  י־ַהּסַֹהר  ּתֵ ּבָ ֲאִסיֵרי  ַעל  יר  ׁשִ י  ַתְבּתִ ּכָ

נּו ּלָ ּוַמה  ָלֲאִסיִרים,  יִרים  ִ ַהּשׁ ַעְזרּו  ּיַ ַמה  ָאַמר: 

ְוַהְמחֹוְקִקים? ֹוְפִטים  ְוַהּשׁ ַהּסֹוֲהִרים  ִצְדַקת  ּבְ ְנַזְלֵזל  י  ּכִ

א, ַאּבָ ּכֹוֵתב,  ֲאִני  נּו  ּלָ ׁשֶ ֲאָסר  ַהּמַ ַעל  י:  ָאַמְרּתִ

ְמֻרָחק, סֹוֵהר  ל  ׁשֶ ִלְרִמיָזתֹו  ין  ַמְמּתִ א,  ַלּתָ חֹוֵזר  ֲאִני  יֹום־יֹום 

ׁש ְיַבּקֵ ִאם  ים,  ֲאִזּקִ ּבַ ָיַדי  ֶאְכּבֹל  ִיְרֶצה  ִאם 

ַהַחּלֹון.  סֹוְרֵגי  ַעל  ַמּכֹות  ּבְ ְלחֶֹפׁש  ְלָפָניו  ן  ֶאְתַחּנֵ

עֹוֵמד ַעְצְמָך  ה  ְוַאּתָ ִרים,  ְמַדּבְ יָך  ִמּפִ יר  ִ ַהּשׁ ֲחלֹומֹות  ָאַמר: 

ן, ּבֵ ְלַמֲאָסר,  ִנים  ּבָ י  הֹוַלְדּתִ ֹלא  ֲאִני  ֶלא,  ַהּכֶ ְלחֹוַמת  ִמחּוץ 

ְואּוַלי ִטים  ּפָ ְלִמׁשְ ַלָפקּוְלָטה  אֹוְתָך  ַלח  ֶאׁשְ ְרֶצה  ּתִ ִאם 

ין ְזֵרי־ּדִ ּגִ ְכּתֹב  ּתִ יִרים  ׁשִ ְמקֹום  ּבִ ׁשֹוֵפט,  ְהֶיה  ּתִ

ְנָך, ּבִ ֲאִני  ׁשֶ ָאִבי,  י:  ָאַמְרּתִ ָהעֹוָלם.  ֵאֵבי  ּכְ ַעל  ְלָהֵקל 

ֵנינּו, ְ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ֶלא  ְוַהּכֶ ְלַפֵחד,  הֹוִרים  ִלי  י  הֹוַלְדּתִ ֹלא 

ַהּסֹוֵהר ו  ַעְכׁשָ ְלָך  ן  ְמַסּמֵ ה  ִהּנֵ ֵנינּו,  ׁשְ ַעל  סֹוֵגר 

ָלֵצאת ֹלא  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ַמֲאָסְרָך,  ּבְ יר  ְלַהּכִ ָסֵרב  ּתְ ׁשֶ

נּו ּלָ ּכֻ ֲאִסיִרים  ן  ּכֵ ִאם  ָאַמר:  א.  ַהּתָ בּולֹות  ּגְ ֶאת 

ָמה ַאְך  ֲעָבָדיו,  נּו  ּלָ ּכֻ ִני,  ּבְ ֱאֹלִהים,  ל  ׁשֶ ְלאֹו  ֵבית־ּכִ ּבְ

ֶאָחד ְוֵאין  צֹוְדִקים,  ם  ּלָ ּכֻ ִטים,  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ַהֻחּקִ

ה ַהזֶּ ֶלא  ַהּכֶ ֶאת  י:  ָאַמְרּתִ  ? ַכְחּתָ ׁשָ ַהִאם  ֶיֱחָטא,  ּלֹא  ׁשֶ

ָלֶהם עֹוְזִרים  ֲאַנְחנּו  ְויֹום־יֹום  א,  ַאּבָ נּו,  ּבָ ָאָדם  ֵני  ּבְ
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ַמְצֵלמֹות, יב  ְלַהּצִ ים,  ֲאַגּפִ ְלהֹוִסיף  תֹו,  ְבִנּיָ ּבִ יְך  ְלַהְמׁשִ

ם ּלָ ּכֻ ֶאת  רּו  ְיַפּטְ ְלסֹוֲהִרים,  ְזקּוִקים  ֵאיָנם  ָבר  ּכְ ְמַעט  עֹוד 

ֵאֵלְך ֹלא  ֲאִני  ַעְצֵמנּו,  ַעל  ֹמר  ִלׁשְ יְך  ַנְמׁשִ ַוֲאַנְחנּו 

ְלַהְפִסיק י  ֶהְחַלְטּתִ ָבר  ּכְ ַאְך  ִטים,  ּפָ ְלִמׁשְ ַלָפקּוְלָטה 

י הֹוַדְעּתִ ָבר  ּכְ ה  ִהּנֵ  ? ֶהְחַלְטּתָ יַצד  ּכֵ ָאַמר:  יִרים.  ׁשִ ִלְכּתֹב 

ֵבית־ַהּסַֹהר ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ֲאַגף  ּבָ רֹון  ְסּדְ ַהּמִ ל  ּכָ ְלאֶֹרְך 

לֹוְמִדים ָבר  ּכְ ְחרּור,  ִ ַהּשׁ ְליֹום  יִרים  ׁשִ ּכֹוֵתב  י  ּלִ ׁשֶ ן  ַהּבֵ י  ּכִ

א, ַאּבָ ׁשֹוֵמַע,  ֲאִני  י:  ָאַמְרּתִ ִרים.  ּוְמַזּמְ יִרים  ִ ַהּשׁ ֶאת  ֵכֵנינּו  ׁשְ

ַהּסֹוֲהִרים, יֵרי  ׁשִ ֵהם  ה  ֵאּלֶ ִרים,  ְמַזּמְ ֵהם  יַרי  ׁשִ ֶאת  ֹלא  ֲאָבל 

ִגְזֵריֶהם, ּבְ ְלִהְתָחרֹות  ין  ְזֵרי־ּדִ ּגִ ֶאְכּתֹב  ֲאִני  ֵמַהּיֹום 

ְלָך ֶאְכּתֹב  ְפסּוֵקיֶהם,  ּבִ ְלִהְתָחרֹות  ין  ְסֵקי־ּדִ ּפִ ֶאְכּתֹב 

ְחרּור ִ ַהּשׁ י  ּכִ ר  ֲאַבּשֵׂ ֶהם  ּבָ ִאי  ִמּתָ ִבים  ִמְכּתָ א  ּוְלִאּמָ

ָארְֹך ֲאָבק  ַהּמַ ֶנְכֵדיֶכם,  יֵמי  ּבִ ֹלא  ם  ּגַ ָיבֹוא  ֹלא 

יִרים. ִ ַהּשׁ ל  ּכָ לּו  ׁשְ ּכָ יִרים,  ִ ַהּשׁ ְלָתֵאר  ּיּוְכלּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ
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ט'	באב	ה'תשס"ט,	תחת	הכר

ר ַהּכַ ַחת  ּתַ ֶאֶבן  י  ְמּתִ ׂשַ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֵליל  ּבְ

י רֹאׁשִ ָעָליו  י  ְחּתִ ְוִהּנַ

ֲחלֹוִמי. ּבַ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ ׁשֹוֵאל  ָהִייִתי  ְוֹלא 

נֹוָלד יֹוֵסף  ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְיָלה  ַהּלַ י  ּכִ י  ְוָיַדְעּתִ

ִנְרָצח הּוא  ְיָלה  ְוַהּלַ

ֲחלֹוִמי. ּבַ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ ׁשֹוֵאל  ָהִייִתי  ְוֹלא 

ר ַלּכַ ַחת  ִמּתַ ָהֶאֶבן  ְלהֹוִציא  י  ַכְחּתִ ְוׁשָ

ְרצּוִפים ֵלילֹות  ה  ֹלׁשָ ׁשְ

י רֹאׁשִ ָעֶליָה  יַח  ַמּנִ ְוָהִייִתי 

ְוִנְרָצִחים נֹוָלִדים  יִחים  ְמׁשִ ָנִתי  ׁשְ ּבִ ְוׁשּוב 

י רֹאׁשִ ַחת  ּתַ ֵלילֹות  ה  ֹלׁשָ ׁשְ

ֲחלֹוִמי. ּבַ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ יב  ֵמׁשִ ָהִייִתי  ְוֹלא 

ָקְדֳקִדי ּבְ ֵאב  ּכְ י  ּתִ ַחׁשְ ָהְרִביִעי  ְיָלה  ּלַ ּבַ ִליׁשֹן  י  ְבּתִ ּכַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ֲחֵסִרים לֹומֹות  ּוׁשְ ְוִנְרָצִחים  ְונֹוָלִדים  ֲחלֹומֹות  ֵמרֹב 

ר ַהּכַ ֶאת  י  ְוֵהַרְמּתִ

ר ַהּכַ ַחת  ּתַ י  ְחּתִ ִהּנַ ׁשֶ ָהֶאֶבן  ֶאת  ּוָמָצאִתי 

י רֹאׁשִ ָעֶליָה  י  ְחּתִ ִהּנַ ְוֹלא  ְוהֹוֵצאִתיָה 

ֲחלֹוִמי. ּבַ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ יב  ֵמׁשִ ָהִייִתי  ֹלא  ַוֲעַדִין 

ְמֵגָרִתי ּבִ י  ְחּתִ ִהּנַ ָהֶאֶבן  ְוֶאת 

ְרצֹוִני ּכִ ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ל  ׁשֶ ָיִמים  ִלי  יב  ְלָהׁשִ

ָרֵאל ְלִיׂשְ טֹוִבים  מֹוָתם  ּכְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ

ִמים. ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ

ְוִנְרָצִחים נֹוָלִדים  יִחים  ְמׁשִ ּוֵביְנַתִים 

ְונֹוָלִדים ִנְרָצִחים 

ֲחלֹוִמי. ּבַ ְלִאיׁש  לֹום  ׁשָ יב  ֵמׁשִ ֵאיִני  ַוֲאִני 
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פולשים

א.

ים? ִנּסִ ִהְתַרֲחׁשּו  ׁשֶ ַאּתְ  זֹוֶכֶרת   —
ר, ְלָבׂשָ ֶחם  ַהּלֶ ְלַיִין,  ָהיּו  ִים  ַהּמַ

ְלֵביתֹו? ָהַלְך  יָסר  ְוַהּקֵ ָקָרא  ְרְנגֹול  ַהּתַ

ְלֵביתֹו, יָסר  ַהּקֵ ָהַלְך  ׁשֶ י  ָזַכְרּתִ ֹלא   —
יתֹו? ּבֵ ְמָלָכה  ַהּמַ ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ  — ֵיֵלְך  יַצד  ּכֵ

ב.

ֶקֶבר, ֱאֵלי  הֹוְלִכים  נּו  ּלָ ּכֻ ֵמֶרֶחם,  אנּו  ּבָ נּו  ּלָ ּכֻ

ים, ְלָבּתִ ִנְפֹלׁש  ְרחֹובֹות,  ּבָ ב  ִנְתַעּכֵ יְנַתִים  ּבֵ ֲאָבל 

ָטָרה. ׁשְ ַלּמִ  — ַוֲאַנְחנּו  ַלּיֹום  ין  ַמְמּתִ ְיָלה  ַהּלַ ֵנַדע: 

ג.

גּוף, ּבְ ּגּוף  ע  ַמּגַ ּבְ ִלים  ֻמְרּגָ ֹוְטִרים  ְוַהּשׁ

ר ׂשָ ַהּבָ ֲהָרַמת  ּבַ יִנים,  ַמְפּגִ ְיֵדי  ֲאִחיַזת  ּבַ

ָלָכתֹו  ַהׁשְ ּבְ ָלֲאִויר,  ָהֲאָדָמה  ִמן 

עּוָרה.  ּפְ ֶדת  ַנּיֶ י  ּפִ ֶאל 

עּוִרים  ׁשִ ְולֹוְמִדים  ד  ְלִהְתַנּגֵ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ַוֲאַנְחנּו 

ֶדת  ַנּיֶ מּול  ׁשּוָרה  ּבְ ָיַדִים  אֹוֲחִזים  ר,  ׂשָ ַהּבָ ע  ַמּגַ ּבְ

ִביָדה  ַהּכְ כַֹח  ּבְ ֶנֱאָחִזים  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְלָעְצָרּה, 

ִבים  ְ ְמַחּשׁ ַהּצֶֹמת,  ֵלב  ּבְ ָהַאְסַפְלט  ַעל  יָבה  יׁשִ ּבִ

ֲאַנְחנּו ּמּוֵלנּו,  ׁשֶ ָהאֹוטֹוּבּוס  ֶנַהג  ִראׁשֹון,  ַנע  ִיּכָ ִמי 

ִביָדה. ַהּכְ ּכַֹח  אֹו 

ד.

ְסָמאֹות, ַהּסִ ִמן  ְמָטאֹות,  ַהּסִ ִמן  ָנבֹוא 

ָהָהר, ִמיׁשֹור  ּבְ ָהר,  ַהּנָ ְרחֹובֹות  ּבִ ַנֲעמֹד 
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רֹות, ְרּכָ ַהּכִ ֶאת  ַנְחסֹם  רֹות,  ּכָ ּכִ ּבַ ץ  ִנְתַקּבֵ

ְוַהּסּוִסים, ים  'יּפִ ַהּגִ ֶאת  ָהאֹוטֹוּבּוִסים,  ֶאת 

בּול. ַהּגְ ַעל  ׁשֶ ְלָחמֹות  ּמִ ּבַ ִנְצַהל  ְוֹלא 

ה.

ְרחֹובֹות, ּבָ ָנִקיא  ְרחֹובֹות,  ּבָ ן  ִניׁשַ

ָעֵלינּו, ֵמֵגן  ְיָלה  ַהּלַ ְך  חֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ ַמְדֵרגֹות  ַחְדֵרי  ּבְ ם  ִנְתַחּמֵ

ַהּיֹום. ְלחֹם  ה  ְנַחּכֶ ּוֵביְנַתִים 

אֹוֲהִבים־זֹוֲעִמים, ָנבֹוא  ֵבִעים,  ְרֵעִבים־ׂשְ ָנבֹוא 

ְצָעקֹות. ל  ׁשֶ ְלמּוס  ּבֻ ֵדי  ּכְ ַעד  ִמים  ִאּלְ ָנבֹוא 

ו.

ִנְפֹלׁש ְך  ּכָ ִאם  ים.  ּפֹוְלׁשִ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָאְמרּו 

ים, ַהְמַפּנִ ל  ׁשֶ ּגּוָפם  ּתֹוְך  ֶאל  יֹוֵתר,  ָרחֹוק 

ִנְפֹלׁש  בֹוֵתיֶהם  ַמְחׁשְ ּתֹוְך  ֶאל 

ים, ּלִ ַהּמִ ֶאל  יִרים,  ִ ַהּשׁ ֶאל 

ים, ָהַרּבִ רּוִתים  ֵ ַהּשׁ ַחְדֵרי  ֶאל  ִנְפֹלׁש 

יָסר. ַהּקֵ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ִחים,  ַהְמֻרּוָ

ז.

נּו ִעּמָ גּור  ּיָ ׁשֶ יָסר  ַהּקֵ ֶאת  ַנְזִמין  ְוִאם   —
ֹוְטִרים, ַהּשׁ מּול  נּו  ִעּמָ ֲעמֹד  ּיַ ׁשֶ ּכּוִנים,  ִ ּשׁ ּבַ

ַרְגָליו ְוִיְכֲאבּו  ֲאִחיָזָתם  ּבַ ָיָדיו  ְתחּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ

ָיִבין? אּוַלי  ֶדת,  ַנּיֶ ֱאֵלי  ַלְך  ׁשְ ּיֻ ׁשֶ ּכְ

ֲאִמין? ּתַ ֲעַדִין  יָסר?  ַהּקֵ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְוַתֲאִמין   —
לֹו  אֹוְמִרים  יֹוֲעָציו  ַאְך  ּבֹוֵער,  ְסאֹו  ּכִ אּוַלי 

ּבֹוֵער. ׁשֶ הּוא  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ זֹוֵהר,  ְסאֹו  ּכִ ׁשֶ
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נטושים בניינים	 מתוך	

ה ִרְצּפָ ּבָ ֶבר  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ י  ִנְכַנְסּתִ

ּבֹר ִלׁשְ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

ָרִאיִתי. ְוֹלא 

ה ּפָ ַאׁשְ ֲעֵרמֹות  ֶרְך  ּדֶ י  ָעַבְרּתִ

ִלְבעֹר ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

יִתי. ּלִ ּגִ ְוֹלא 

ירֹות ַהּקִ ֲעֵיפּות  ְגַלל  ּבִ י  ַאְרּתִ ִנׁשְ

ּדֹורֹות. ִרים  ֶעׂשְ ָבר  ּכְ ִית  ַהּבַ ֶאת  י  ָעַזְבּתִ ְוֹלא 

ַלֲעבֹר ֶאָחד  ִכּוּון  ּבְ ַרק  ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

יִתי. ִחּכִ ְוֹלא 

ֵמֲאחֹוָריו ָהעֹוָלם  ַעל  יט  ַאּבִ ׁשֶ י  ָחַלְמּתִ

ָבָריו ׁשְ ֶאל  ְוֶיֶאְסֵפִני  אֹותֹו  ֶאֱאֹסף 

ָריו ּיָ ּדַ מֹות  ׁשְ ִמּנִ ַאַחת  ַרק  ָהִייִתי 

ֲחֵצָריו. ין  ּבֵ ל  ְלַטּיֵ מֶֹרת  ַאׁשְ ּבְ י  ַקְמּתִ

ָנטּוׁש ְנָין  ּבִ תֹוְך  ּבְ ר  ּגָ ֶמֶלְך 

נּו ּלָ ּכֻ תֹוְך  ּבְ ִמְתּגֹוְרִרים  ים  ְנטּוׁשִ ּוִבְנָיִנים 

ָנטּוׁש ְנָין  ּבִ ִמּתֹוְך  ר  ׁשָ ְמׁשֹוֵרר 

ִמּתֹוכֹו. ִרים  ׁשָ ים  ְנטּוׁשִ ּוִבְנָיִנים 

ּיֹות ִהְתַלֲחׁשֻ י  ַמְעּתִ ׁשָ י  ּכִ אִתי  ּבָ

ִניָמה ּפְ ִהְזִמינּו  ְזִהיִרים  קֹולֹות 

ב? ּלֵ ּבַ ָבִרים  ׁשְ ִמּתֹוְך   — ֵאֵצא  ְוֵאיְך 

ְוִתּקּוִנים. ּפּוִצים  ׁשִ ּבְ יו  ַחּיָ ֵאִרית  ׁשְ ֶאת  ה  ְמַבּלֶ ָאָדם 

ָעַלי ֵגּנּו  ּיָ ׁשֶ ָתִקים  ּפְ י  ְחּתִ ִהּנַ ִמְכָנַסי  ִכיֵסי  ּבְ

ּכַֹח ִלׁשְ ָעלּול  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ֵני  ִמּפְ

ּוְכָפפֹות ּכֹוַבע  י  ִהְכַנְסּתִ ְמִעיִלי  ִכיֵסי  ּבְ

ילֹות.  ּלֵ ּבַ ים  טּוׁשִ ַהּנְ ְנָיִנים  ּבִ ּבַ ַקר 
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ָנִסים ּפָ ֵהִאירּו  ָטרֹות  ִמׁשְ אּו  ּבָ

ְמדּוָרה ְסִביב  ִמים  ִמְתַחּמְ ים  ֲאָנׁשִ ַעל 

ה. ִפּלָ ּתְ ִמּתֹוְך  ִרים  ׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ַעל 

ים ַהּפֹוְלׁשִ ֶאת  ים  ְמַפּנִ ֵהם  ו  ַעְכׁשָ

ִמְזָרִנים  ֵמַחּלֹונֹות  ִליִכים  ַמׁשְ ֵהם  ו  ַעְכׁשָ

ים ֲאָנׁשִ ֵמִקיא  ֵלם  ׁשָ ְנָין  ּבִ

ָהְרחֹובֹות. ֶאת  א  ְמַמּלֵ יא  ְוַהּקִ

ּדֹורֹות ִרים  ֶעׂשְ חֹוְלִפים  ֵלילֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ִלְפָעִמים 

ִנים ׁשָ ֵמאֹות  ְך  ִנְמׁשָ ֶאָחד  ּדֹור  ִלְפָעִמים 

ָרִפים ִנׂשְ ּוְבֵני־ָאָדם  ָרִפים  ִנׂשְ ְוכֹוָכִבים 

ִעיִלים. ּמְ ּבַ קֹוְפִאים  ַוֲאַנְחנּו 

ָטרֹות ִמׁשְ אּו  ּבָ

ָנִסים ּפָ ֵהִאירּו 

ֵצא ּנֵ ׁשֶ קֹול  ּבְ ָצֲעקּו 

ים ֲאָנׁשִ ֵמִקיא  ֵלם  ׁשָ ְנָין  ּבִ

ּוְלִהְתרֹוֵקן ָלׁשּוב  ׁש  ְמַבּקֵ הּוא 

 — ָטרֹות  ׁשְ ִמּמִ  — יִרים  ִ ִמּשׁ  — ים  ֵמֲאָנׁשִ

ָהִיינּו. ֹלא  מֹו  ּכְ

ים ַהּפֹוְלׁשִ ֶאת  ים  ְמַפּנִ ֵהם  ו  ַעְכׁשָ

ִנְפֹלׁש

יֹוֵתר ָרחֹוק  ִנְפֹלׁש 

ים ַהְמַפּנִ ל  ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ּתֹוְך  ֶאל  ִנְפֹלׁש 

יָרה ׁשִ נֹאַמר  ים  ְנטּוׁשִ ְנָיִנים  ּבִ ִמּתֹוְך  ֲאָבל 

אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַעט  ּכִ זֹוֲעִמים 

ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַעט  ּכִ ים  ְמיָֹאׁשִ

ים. ּלִ ַהּמִ ִמן  ֵבִעים  ׂשְ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַעט  ּכִ ְרֵעִבים 

אֹוִתּיֹות ין  ּבֵ ן  ִניׁשַ

יר ׁשִ ל  ׁשֶ ַבִית  ּבְ ָנגּור 
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ים ֲאָנׁשִ ֲאֵליֶהם  ֶיֶאְספּו  ַלִים  ְירּוׁשָ ְרחֹובֹות  אּוַלי 

ֲעבֹוָדה ּוְפִליֵטי  ָפה  ׂשָ ֵרי  ְמַהּגְ

חּו ּכְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ֵדי  ּוְמַלּמְ

ְרסּו ּקָ ׁשֶ ּגֹות  ּגַ ּוַבֲעֵלי 

ָהְרחֹובֹות. לּו  ְיַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  אּוַלי 

ָהְרחֹוב ֶאל  ָלִכים  ׁשְ ַהּמֻ ַצֲעקֹות  ֶאת  ו  ַעְכׁשָ ׁשֹוְמִעים  ֵהם 

ָהְרחֹוב ֶאל  ַההֹוְלִכים  ַצֲעקֹות  ֶאת 

ָהְרחֹוב ֶאל  ְתעֹוְרִרים  ַהּמִ ינֹוקֹות  ַהּתִ ִכי  ּבְ ֶאת 

ּבֹר ִלׁשְ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

ִלְבעֹר ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

ַלֲעבֹר. ֶאָחד  ִכּוּון  ּבְ ַרק  ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
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עמידר בשערי	

בן אברהם לעובדיה 

ִלּבֹו ּבְ בֹות  ַרּכָ ט  ַ ַמּשׁ ֲאִפּלּו  ָעֵיף.  ָיפֹו  ְרחֹוב 

ים ַוֲאָנׁשִ ִנים.  ָ ַהּשׁ ְיִגיַעת  ֶאת  ֵמָעָליו  ָיִסיר  ֹלא 

ֶאָחד ל  ּכָ ְלִהְתּגֹוֵדד,  ִלי  ִמּבְ ֲחנֹות  ּתַ ּבַ ְלָאְרּכֹו  יִנים  ַמְמּתִ

מּול  ְדָרָכה,  ַהּמִ ַעל  ׁשֹוֵכב  ְוֶאָחד  ָיָדיו.  ּבְ ַוֲחָפָציו 

ל ִמְגּדַ ּבֹוֲאָכה   ,17 ָיפֹו  ְרחֹוב  יָדר,  ַעּמִ ֲעֵרי  ׁשַ

ִמי חֹוְלִפים,  חֹוְלִפים  ׁשֶ ִמי  ּכּוִנים.  ִ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק  ִוד,  ּדָ

ָידֹו ּבְ אֹוֵחז  ַאְבָרָהם  ן  ּבֶ ְועֹוַבְדָיה  עֹוְצִרים,  עֹוְצִרים  ׁשֶ

הּוי, ּדָ ִצּלּום  ּבְ ל  ֻמְגּדָ יתֹו,  ִמּבֵ ּנּוי  ַהּפִ ַצו  ֶאת 

בֹות. ָהַרּכָ חֹוְלפֹות  ֵעיָניו  ּומּול 

זֹאת ָכל  ּבְ יִרים?  ִ ּשׁ ּבַ יָדר  ַעּמִ ֶאת  יר  ַיְזּכִ ִמי 

ֵאיָנּה  ִצּפֹור,  ֵאיָנּה  ּכֹוָכב,  ֵאיָנּה  ַרח,  ּפֶ ֵאיָנּה 

ִקּפּוַח יָדר  ַעּמִ "ל  ְלַמְנּכַ ִיְכַאב  ֹלא  ְוַהִאם  ַנַחל. 

יִרים? ִ ּשׁ ּבַ ֶחְבָרתֹו  ְמקֹום 

ן ּבֶ עֹוַבְדָיה  ְסִביב  יָדר,  ַעּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ַלֲעמֹד  אנּו  ּבָ

ִוד,  ּדָ ל  ִמְגּדַ ּבֹוֲאָכה   ,17 ָיפֹו  ְרחֹוב  ַאְבָרָהם, 

עֹוְצִרים  ׁשֶ ִמי  חֹוְלִפים,  חֹוְלִפים  ׁשֶ ִמי  ּכּוִנים.  ִ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק 

ַוֲאַנְחנּו נֹות,  ַהְפּגָ ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ַוֲאַנְחנּו  עֹוְצִרים, 

נּו ּבָ יִטים  ַמּבִ יָדר  ַעּמִ י  ְוַאְנׁשֵ זֹוֲעמֹות,  ְלׁשֹונֹות  ּבִ צֹוֲעִקים 

ִאם ם  ּגַ יִרים?  ִ ּשׁ ּבַ יָדר  ַעּמִ ֵכר  זָּ ּתִ ֹלא  ֵאיְך  ַהַחּלֹונֹות.  ִמן 

ֵאיָנּה  ִצּפֹור,  ֵאיָנּה  ּכֹוָכב,  ֵאיָנּה  ַרח,  ּפֶ ֵאיָנּה 

ֶאָחד?  יר  ׁשִ ּבְ ְלָפחֹות  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ָראּוי  ֹלא  ַהִאם  ַנַחל, 

ַעת ׁשְ ּבִ אֹוָתנּו  ַמְכִניס  ְוֵאין  יָדר  ַעּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ָעַמְדנּו 

ַאְבָרָהם  ן  ּבֶ ְועֹוַבְדָיה  ֶמת.  ֻמְקּדֶ ּבֶֹקר 

ּבֹוֲאָכה   ,17 ָיפֹו  ְרחֹוב  ָנה,  ׁשֵ ק  ׂשַ ּבְ ׁשֹוֵכב 

חֹוְלִפים,  חֹוְלִפים  ׁשֶ ִמי  ּכּוִנים.  ִ ֵמַהּשׁ ָרחֹוק  ִוד,  ּדָ ל  ִמְגּדַ



35

ֶאת  ְמַדְמְיִנים  ָהִיינּו  ַוֲאַנְחנּו  עֹוְצִרים,  עֹוְצִרים  ׁשֶ ִמי 

יִרים  ַמְזּכִ ְוָהִיינּו  ֵבִדים,  ַהּכְ יָדר  ַעּמִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ אֹוֵחז  ְמׁשֹון  ׁשִ

ַאל  לֹו  ים  לֹוֲחׁשִ ְוָהִיינּו  זּוזֹות,  ַהּגְ ֲערֹוָתיו  ׂשַ לֹו 

ַסְרֵני  ל  ּכָ י  ּכִ לֹו  אֹוְמִרים  ְוָהִיינּו  ָנָקם, 

עֹוַבְדָיה. חֹוק  ׂשְ ּבִ רֹוִאים  ג  ַהּגַ ַעל  יָדר  ַעּמִ
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ְחִריר ַא־ּתַ כיכר	

ַהּלֹוֲחׁשֹות ָחִלים  ַהּגֶ ּבֶֹקר  ִלְפנֹות  ְחִריר  ַא־ּתַ ר  ִכּכַ ּבְ ׁשֶ ּכְ

ְקָצָרה נּוָמה  ּתְ ִלְתּפֹס  ְמַנּסֹות  ָכה  ְהּפֵ ַהּמַ ל  ׁשֶ

ֵמַחּלֹונֹו ָקף  ׁשְ ַהּנִ ילּוס  ַהּנִ ז,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ הּוְקמּו  ׁשֶ אָֹהִלים  ּבָ

ֵאינֹו ם  ּגַ ַאְך  ִליׁשֹן,  לֹו  ֵמִניַח  ֵאינֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ

ָהָרִעים.  ֲחלֹומֹוָתיו  ֶאת  ּפֹוֵתר 

יִרים ִ ּשׁ ּבַ ְוַרק  ְרעֹה,  ּפַ ְמֹלְך  ַאֲחֵרי  נֹוְלדּו  ם  ֻרּבָ

ַאֲחָריו, ׁשֶ ִמים  ְוַהּיָ ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ֶאת  ְמְינּו  ּדִ ּוַבֲחלֹומֹות 

נֹות ַהַהְפּגָ ְלֵטי  ׁשִ ַעל  ם  ּגַ ְלַדְמֵין  ים  ְמַנּסִ ֵהם  ו  ַעְכׁשָ

ָהִאיְנֶטְרֵנט. ּוְבֶמְרֲחֵבי 

רּותֹו ּטְ ִהְתּפַ ַעל  ר  ַבּשֵׂ ּתְ ֶלִויְזָיה  ַהּטֶ ׁשֶ ּכְ ּסֹוף,  ּבַ

ֵמת ַפְרעּון,  ַמאת  ם,  ְלִלּבָ ים  ָהֲאָנׁשִ ִיְלֲחׁשּו 

ּוַפֲעַמִים, ַעם  ּפַ ִיְלֲחׁשּו  ָהַאֲחרֹון,  ְרעֹה  ַהּפַ

ם. ְלִלּבָ ַמֲאִמיִנים  ֵאיָנם  ִאּלּו  ּכְ

ְוָיָצאִתי ְלַעְצִמי  י  ּתִ ָלַחׁשְ ָהַאֲחרֹון,  ְרעֹה  ַהּפַ ֵמת 

ֲחִפירֹות ּבַ ַהֲחצּוָבה  ִעיִרי,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקה  ר  ּכָ ַלּכִ

ׂש ְמַחּפֵ ה,  ּלָ ַהּקַ ֶבת  ָהַרּכֶ ל  ׁשֶ ָהַאְרֵכיאֹולֹוִגּיֹות 

ּנֹוְלדּו ׁשֶ ַהּלֹוֲחׁשֹות  ָחִלים  ַהּגֶ ּה  ּבָ ִיְבֲערּו  ֵהיָכן 

ְלַדְמֵין  ֵהֵחּלּו  ֹלא  ֲעַדִין  ׁשֶ ְרעֹוִנים,  ַהּפַ ְמֹלְך  ַאֲחֵרי 

ַרק אּוַלי  ְרעֹוִנים,  ַהּפַ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ֶאת 

יִרים. ִ ּוַבּשׁ ֲחלֹומֹות  ּבַ
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אישה	מצפה	להפצצה

למנאל מיקדאד

ְלֵהָרֵדם, ָהָארְֹך  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ילֹות,  ּלֵ ּבַ ָבּה  ּכָ ִמׁשְ ַעל 

ָתּה. ְלִסְפִרּיָ ָאְסָפה  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ַעל  ֶבת  חֹוׁשֶ ִהיא 

ל ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ַבע  ְוַהּטֶ ּיּוִלים  ַהּטִ ִסְפֵרי  ֶאת 

א ַהּבָ ִיץ  ּקַ ּבַ ִלְראֹות  חֹוֶלֶמת  ׁשֶ ה,  ּתָ ַהּכִ ִמן  ַהּטֹוָבה  ּה  ֲחֶבְרּתָ

ִפים  ּדָ ַהּמַ ַעל  ּנֹוְתרּו  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ִסְפֵרי  ֶאת  ִרּיֹות,  ּוִמְדּבָ ְנָחִלים 

ַהּיֹוָמִנים  ֶאת  ְלָחָמה,  ַהּמִ ּתֹוִליד  ׁשֶ ַהְיתֹוִמים  ְלֵבית  חּו  ּקְ ּיִ ׁשֶ ַדאי  ּכְ

אֹוָתם,  ִמיד  ַיׁשְ ֹלא  יצּוץ  ַהּפִ ִאם  ֹרף  ִלׂשְ ֵמָאִביָה  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ַדאי  ּכְ

ְנָתה  ּקָ ׁשֶ ִלית  ַאְנּגְ ּבְ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ֵכִנים,  ְ ֵמַהּשׁ ם  ּגַ ׁש  ְלַבּקֵ אּוַלי  ַדאי  ּכְ

ֲחלֹומֹוָתיו  ַעל  ָלּה  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּדֹוָדּה,  ְלֶבן  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ַדאי  ּכְ ָקְרָאה  ֹלא  ְועֹוד 

ֶאְצָלם ִאירּו  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֲחֵבִרים  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ַלֲעזֹב, 

ֵהם ְוִיְבֲחרּו  תֹוָכם,  ּבְ ִלְכּתֹב  ְוֹלא  ט  ְלַקּמֵ ֹלא  ַיְבִטיחּו  ִאם 

נֹוֶסֶפת. ַהְפָצָצה  ל  ׁשֶ ִמְקֶרה  ּבְ אֹוָתם  ְלהֹוִריׁש  ְלִמי 

ילֹות. ּלֵ ּבַ ַחד  ּפַ ַרק  ָלּה,  ָסִביב  ּבֹוִרים  ּגִ ֵאין  ָתּה,  ִמּטָ ה  ִהּנֵ

ַאֲחֶריָה. ֵסר  ְלִהּמָ רֹוִצים  ֵהם  ְלִמי  מֹוִדיִעים  ֵאיָנם  ׁשֹוְתִקים,  ָפִרים  ַהּסְ

ֲחלֹומֹות ְלֹלא  ָנה  ְלׁשֵ ְלֵהָרֵדם  ַעם  ַהּפַ ְלַהְצִליַח  ה  ְמַקּוָ ְוִהיא 

ֵכִנים ְ ַהּשׁ ַיְלֵדי  ֲחֵקי  ִמׂשְ ַרַעׁש  ּבְ ְפַרע  ּתֻ ּלֹא  ׁשֶ ַהַהְפָצצֹות,  ַרַעׁש  ּבְ ְפַרע  ּתֻ ּלֹא  ׁשֶ

ָהלֹות. ּבֶ ְטָנם  ּבִ ל  ּכָ ׁשֶ
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ה'תש"ע ַג'ַראח,	 יח'	 ׁשֵ

כבושה", מססמאות ההפגנות בעיר  "אין קדושה 

א.

ֶרְך ַהּדֶ ל  ּכָ ַוֲאִני  ֶכם.  ׁשְ ֶרְך  ּדֶ ַמֲעֵלה  ּבְ ים  ֻתּפִ ּבְ אנּו  ּבָ

ֵכִנים, ְ ַהּשׁ ְמנּוַחת  ַמְפִריַע  ָהַרַעׁש  ֵאין  ַהִאם  ׁש  חֹוׁשֵ ָהִייִתי 

ְרחֹוִבי. ּבִ ים  ֻתּפִ ּבְ עֹוְבִרים  ׁשֶ ּכְ ֵמַח  ׂשָ ֵאיִני  ֲאִני  ׁשֶ י  ַכְרּתִ זָּ ׁשֶ

ֶעֶצב ֶאת  א  ְלַבּטֵ י  ִמּדַ ֵמַח  ׂשָ ְקָצב  ַהּמִ ֵאין  ַהִאם  ׁש  חֹוׁשֵ ְוָהִייִתי 

ָהְרחֹוב. ִמן  ִאים  ַהּבָ ַזַעם  ֶאת  ְרחֹוב,  ֱאֵלי  ָלִכים  ׁשְ ַהּמֻ

ב.

יַח ָמׁשִ ל  ׁשֶ ה,  ּתֵ ּכֹוסֹות  ל  ׁשֶ ָזָקן,  ל  ׁשֶ ְיהּוִדי  ֲאִני 

ַמְבִטיַח ֲאִני  ּדֹורֹות  ה  זֶּ ּמִ ׁשֶ ַרּבֹות  ִמְצוֹות  ל  ׁשֶ ָיבֹוא,  ֹלא  ָבר  ּכְ ׁשֶ

ַעְרִבּיֹות ים  ִמּלִ ת  ַ ְקֻדּשׁ ִזְכרֹון  ל  ׁשֶ ַמְצִליַח,  ְוֵאיִני  ָמן  ְלַקּיְ י  ְלִלּבִ

ַהּסֹוְרִגים ֶדר  ּגֶ ֶעְבֵרי  ֵני  ְ ִמּשׁ ּוְלֶרַגע,  ִעְבִרי.  אֹות  ּבְ

ָלְרחֹוב, ֶלֶכת  ׁשְ ַהּמֻ ַע'אִווי  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ית  ּבֵ ן  ִמְפּתַ ַעל  ְמָחה  ּצָ ׁשֶ

ָאח, ּכְ ֵבדֹות  ּכְ מֹות  ַהֲאׁשָ י  ּבִ ֵמִטיַח  ְוהּוא  ְוִזְכרֹונֹות  ָזָקן  לֹו  ם  ּגַ נּו.  ׁשְ ִנְפּגַ

אֹוֵהב ַעְצִמית,  ְנָאה  ׂשִ ֲאכּול  רֹוֵעם,  הּוא  לּוִתי,  ּגָ יִתי  ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ

יֹוֵתר ן  ְמֻסּכָ יִרים,  ִ ּשׁ ּבַ י  ַעּמִ ֵני  ּבְ ַעל  ין  ַמְלׁשִ ּבֹוֵגד,  ַעְרִבים, 

ים ַעזִּ ֵתאּוִרים  ּבְ ִלי  יר  ַמְזּכִ ְוהּוא  ַקאּפֹו,  ִמים,  ָהַאְנִטיׁשֵ ִמן 

ְבִטיַח ַהּמַ ֱאֹלִהים  ל  ׁשֶ טּוָיה  ַהּנְ ָידֹו  ְוֶאת  ִויץ  ַאּוׁשְ ל  ׁשֶ ָרפֹות  ׂשְ ַהּמִ ֶאת 

ְלַאְרצֹו. ַעּמֹו  ֶאת  אֹו  ְלַעּמֹו,  ַאְרצֹו  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ

ַאַחת, ת  ּדָ ֵני  ּבְ ִלְהיֹות  ׁשּוב  ּנָ ׁשֶ רּות  ָהֶאְפׁשָ ַעל  י  ְבּתִ ָחׁשַ ְלֶרַגע 

ָידֹו  ֶאת  י  ָנַטְלּתִ מֹות.  ֵמַהֲאׁשָ ֲעֵיִפים  ְיהּוִדים  ֵני  ׁשְ

ְמעֹון ׁשִ ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ֶאל  ַנִים  ׁשְ ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ לֹו  י  ְעּתִ ְוִהּצַ

ַצְענּו ּפָ ׁשֶ ָצִעים  ַהּפְ ְוַעל  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ִכּיֹות  ּבְ ה  ְוַנְרּבֶ יק,  ּדִ ַהּצַ

ֶבר ֶ ַהּשׁ עֶֹמק  ְוַעל  ָעֵלינּו  יק  ּדִ ַהּצַ ה  ִיְבּכֶ אּוַלי  ׁשֶ ַעד  ֵקן,  ַהזָּ ִלּבֹו  ּבְ

ְלַפַלְסִטין. ְרַמְנָיה  ּגֶ ין  ּבֵ ָרֵאל,  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ּבֹר  ִלׁשְ ם  ַהְמַאּיֵ
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ג.

מֹו ּכְ ְיהּוִדים.  ׂש  ְמַחּפֵ ֲאִני  ּוְכָבר  ַג'ַראח  יח'  ְלׁשֵ י  ְעּתִ ִהּגַ ַרק 

ְלִמְנָין, ָעה  ׁשְ ּתִ ֲחֵבִרים  ׂש  ְמַחּפֵ ַוֲאִני  ְרחֹוָקה  ְלֶאֶרץ  י  ְעּתִ ִהּגַ

ֶמְרַחק ַוֲאִני  ְוַחג.  ת  ּבָ ׁשַ ּוְסעּודֹות  ר  ׁשֵ ּכָ אֶֹכל  ִעם  ה  ּנָ ּפִ אֹו 

ִניַסת ּכְ ְזַמן  י.  ּלִ ׁשֶ ֶנֶסת  ית־ַהּכְ ִמּבֵ יִתי,  ִמּבֵ ֶרֶגל  ל  ׁשֶ ְרָגִעים  ִרים  ֶעׂשְ

ַצֲעַקת ְנכֹוָנה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵלאֹלַהי  לֹוֵחׁש  ַוֲאִני  ּדֹוֵחק,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְלָפָניו ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ַלת  ַקּבָ י  ְנּתִ ּקַ ּתִ ִאּלּו  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ְסָמאֹות  ַהּסִ

ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ּוְכִאּלּו  ָרֶכיָה,  ּדְ ָכל  ּבְ ֶנת  ְמֻתּקֶ

כֹונֹות.  ַהּנְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ָכל  ּבְ ְלָפָניו  ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ

ד.

ָטָרה ׁשְ ַהּמִ ַמְחסֹום  ֶאת  ַלֲעֹבר  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ

ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ִעם  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָלֶרֶדת 

יק ּדִ ַהּצַ ִלְפֵני  יר  ָנׁשִ ים.  ַוֲחִגיִגּיִ ְרחּוִצים  ם  ּלָ ּכֻ ִאים  ַהּבָ

ִלי יר  ּתִ ּיַ ׁשֶ ׁשֹו  ַוֲאַבּקְ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ּוְנַקּבֵ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

יִנים ְפּגִ ַהּמַ ֶאת  ם  ּגַ יק  ְצּדִ ּיַ ׁשֶ ׁשֹו  ַוֲאַבּקְ ָהֲעַבְרָיִנין,  ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַלִים. ירּוׁשָ ּבִ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְלַקּדֵ ֵדי  ּכְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלים  ַהְמַחּלְ

ה.

ָנה ְלַהְפּגָ ַג'ַראח  יח'  ְלׁשֵ ָנבֹוא  ילֹות:  ַהּלֵ ַאַחד  ּבְ חֹוֵלם  ְוָהִייִתי 

ּגְֹרׁשּו ׁשֶ יָמִנים  ַהּתֵ ִיְצֲעדּו  ּוְבתֹוֵכנּו  ים,  ְמגָֹרׁשִ ל  ׁשֶ דּוִדים  ּגְ דּוִדים  ּגְ

"ט, ְרּפַ ִמּתַ הּוִדים  ַהּיְ ֶחְברֹון  ּוְפִליֵטי  ֶרת,  ּנֶ ּכִ ָבה  ַהּמֹוׁשָ ִמן 

א ִליְפּתָ ָעִרים,  ׁשְ ֵמָאה  ָקָטמֹון,  ֶיה,  ַטְלּבִ ְקָעה,  ּבַ י  ְוַעְרִבּיֵ

הּוִדי ַהּיְ ָהרַֹבע  ּוְפִליֵטי  ה,  ּבָ ּכְ ּנַ ּבַ ּגְֹרׁשּו  ׁשֶ ֶרם  ּכָ ְוֵעין 

ַעל־ְיֵדי  יֶהם  ּתֵ ּבָ ֻהְלֲאמּו  ּוְב־67'  ִנים  ְרּדֵ ַהּיַ ַעל־ְיֵדי  ּגְֹרׁשּו  ־48'  ּבְ ׁשֶ

ְפִליטּוָתם, ּבִ ִאיָרם  ּוְלַהׁשְ ַרב  ֶכֶסף  ּבְ ֵכר  ְלִהּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶלת  ֶמְמׁשֶ

־67',  ּבְ ַלְטרּון  ִביב  ּסְ ׁשֶ ָפִרים  ַהּכְ ִמן  ּגְֹרׁשּו  ׁשֶ ְוַהַפַלְסִטיִנים 

ִנים ׁשָ ַאֲחֵרי  ה,  מׁשֶ ְיִמין  כּוַנת  ְ ִמּשׁ ּגְֹרׁשּו  ׁשֶ ְזָרִחים  ְוַהּמִ

ֵבי ְותֹוׁשָ ִרים,  ּיָ ְוַלּצַ ָלֳאָמִנים  ָמקֹום  ְלַפּנֹות  ֵדי  ּכְ ִפים,  ּלָ ַהּצַ ֵעין  ּבְ
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אֹות ְנּתָ ּכַ ׁשְ ַהּמַ ֵעי  ְוִנְפּגְ ֶגב,  ּנֶ ּבַ ִרים  ַהּלֹא־ֻמּכָ ְדִוים  ַהּבֶ ָפִרים  ַהּכְ

ּומּוְסָרָרה ָיפֹו  ֵבי  ְויֹוׁשְ ַלּפַֹעל,  ַההֹוָצָאה  י  ַצּוֵ ּבְ יֶהם  ּתֵ ִמּבָ ָלִכים  ׁשְ ַהּמֻ

ִסיְלַואן י  ְוַאְנׁשֵ ֵמֶהם,  יר  ָעׁשִ ְלטֹוַבת  יֶהם  ּתֵ ּבָ ֶאת  ְלַפּנֹות  ְדָחִקים  ַהּנִ

יָתם. ּבֵ ַעל  ם  ְמַאּיֵ ֲהִריָסה  ו  ּצַ ׁשֶ

ו.

ַג'ַראח יח'  ׁשֵ ילֹות:  ַהּלֵ ַאַחד  ּבְ חֹוֵלם  ַלִים  ְירּוׁשָ ָהִעיר  רֹאׁש  ְוָהָיה 

ֵאָנה, ּתְ ַעם  ּפַ ּה  ּבָ ָרָאה  ׁשֶ ּוִמי  דֹול,  ּגָ ֲחָנָיה  ִמְגַרׁש  ְלַאְסַפְלט,  ְהֶיה  ּתִ

ֲעָנק, ִמְגַרׁש  ּבְ ְמכֹוִנּיֹות  ִיְרֶאה  ֶרם,  ּכֶ ּה  ּבָ ָרָאה  ׁשֶ ִמי  ַזִית,  ּה  ּבָ ָרָאה  ׁשֶ ּוִמי 

ֵלָוה. ׁשְ ֲאֶמִריָקִאית  ֲעָיָרה  ּבַ ְקִנּיֹות  ז  ֶמְרּכַ מֹו  ּכְ ָהאֶֹפק,  ְקֵצה  ַעד 

אּוַלי  ַלִים,  ְירּוׁשָ ל  ׁשֶ ַהֲחָנָיה  ָעיֹות  ּבְ ל  ּכָ ְתרּו  ִיּפָ ַג'ַראח  יח'  ׁשֵ ּבְ

ּה ּלָ ּכֻ ַפַלְסִטין  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ ַהֲחָנָיה  ָעיֹות  ּבְ ל  ּכָ ְתרּו  ִיּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ

סֹוף סֹוף  יַע  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַאְסַפְלט  ּבָ הּוא  ְתרֹון  ַהּפִ י  ּכִ ַאְסַפְלט,  ה  ֻכּסֶ ּתְ

ָעֵלם. ּתֵ ׁשֶ ָהֲאָדָמה,  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ִריָבה  ַהּמְ ֶאת 

ז.

כּוָנה. ְ ַלּשׁ ִניָסה  ּכְ ּבַ ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ַמְחסֹום  מּול  יִנים  ַמְפּגִ ֵמאֹות  ְוָעַמְדנּו 

ִבים ְוׁשָ ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ִמן  ִקים  ִמְתַחּמְ ּוְנסֹוִגים,  ְקֵרִבים  ַוֲאַנְחנּו 

ֹוְטִרים ַהּשׁ ֲעֵדי  יִעים  ַמּגִ ְמַעט  ּכִ ִלים,  ַמְעּגָ ּבְ ָנִעים  ְזרֹועֹוֶתיָה,  ֶאל 

ּכֹוֲעִסים ָאבֹות  ּכְ נּו  ּבָ ים  ַמּכִ ְוֵהם  ִלְברַֹח.  ּוִמְסּתֹוְבִבים 

ְלַהְחִזיר. ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ ית־ֵסֶפר  ּבֵ ַיְלֵדי  ּכְ ְך,  ְלַחּנֵ ּתֹוְקִקים  ׁשְ ַהּמִ

ֵקִנים, ַהזְּ ַעל  ַלְחֹמל  ֵמֶהם  ׁש  ְלַבּקֵ ִאם  יֹוְדִעים  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו 

ַאֲהָבה, ּבְ ּכֹות  ַהּמַ ל  ּוְלַקּבֵ ַלֲעמֹד  ִאם  ף,  ְוַהּטַ ֶהָהרֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ

ָלׁשּוב. ֵדי  ּכְ ׁשּוב,  ְוִלְברַֹח  ִלְפנֹות  ִאם 

ח.

כּוָנה. ְ ַלּשׁ ִניָסה  ּכְ ּבַ ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ַמְחסֹום  מּול  יִנים  ַמְפּגִ ֵמאֹות  ְוָעַמְדנּו 

ַהּנֹוֶסֶפת ֶמֶרת  ׁשְ ַהּמִ ִמן  ֲעֵיִפים  ִמּקּוְרס,  יעּו  ִהּגִ ַרק  ׁשֶ ֹוְטִרים,  ַהּשׁ ֵטי  ּוַמּבְ

יִנים,  ְפּגִ ְוַהּמַ ִדים  ַהְמַפּקְ ֲעקֹות  ִמּצַ ל,  ּדַ ָכר  ִמּשָׂ ֲעֵליֶהם,  ִפינּו  ּכָ ׁשֶ
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ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ּתֹוְך  ֶאל  ָנה  ַהַהְפּגָ ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ בּוַע  ָ ַהּשׁ ם  ּגַ י  ּכִ ים  ׁשִ חֹוׁשְ

ַיַהְדפּו ֹלא  ִאם  ִביׁש,  ַהּכְ ִמן  אֹוָתנּו  ַלֲהֹדף  ֲעֵליֶהם  ּפֹוֵקד  ָדם  ּוְמַפּקְ

אֹוָתם  ׂשֹוְנִאים  ה  ַמּכָ ל  ּכָ ִעם  ַוֲאַנְחנּו  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ֻחְפׁשַ ֶאת  ָלֶהם  ל  ְיַבּטֵ

ט. ּפָ ׁשְ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ָהִעיר,  רֹאׁש  ֶאת  ָדם,  ְמַפּקְ ֶאת  ְוׁשֹוְכִחים 

ָגאפֹון  ַהּמֶ ֶאת  ָלַקַחת  ֹוְטִרים,  ַהּשׁ ְלַצד  ַלֲעֹבר  י  ִלּבִ ּבְ ְוָרִציִתי 

ִלְקרֹא:  ר,  זֵּ ְלִהְתּפַ יִנים  ְפּגִ ַהּמַ ִמן  ְכֵאב  ּבִ ׁש  ּוְלַבּקֵ ָדם,  ְמַפּקְ ל  ׁשֶ

ֹלא, ית,  ֻחּקִ ֵאיָנּה  ׁשֶ ָנה  ַהַהְפּגָ ַעל  ַמְכִריִזים  ֹלא  ֲאַנְחנּו  בּוַע  ָ ַהּשׁ

ל ְמַקּבֵ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֶזה  ַכר  ׂשְ ּבִ ּנֹות  ְלִהְתּפַ ם  ִמּכֶ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ַרק  ֲאַנְחנּו 

ִלְנׁשֹוֵתינּו ִהְבַטְחנּו  ׁשֶ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ ָנה,  ַהְפּגָ ַעת  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ָקִלים  ׁשְ ְוָכְך  ְך  ּכָ

ֵביתֹו ּבְ ין  ְלַהְפּגִ ְלכּו  בּוַע  ָ ַהּשׁ ה,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִלְסעּוַדת  בֹוא  ּנָ ׁשֶ

ים, ּתִ ּבָ ָלֶהם  ּקֹוֶנה  ׁשֶ יְליֹוֶנר  ַהּמִ ל  ׁשֶ ָלה,  ְמׁשָ ַהּמֶ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָהִעיר,  רֹאׁש  ל  ׁשֶ

ה. ׁשָ ַבּקָ ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ַרק  ָלנּו  ִניחּו  ּתָ ֵכֵניֶכם,  ׁשְ ל  ׁשֶ הֹוֵריֶכם,  ל  ׁשֶ לֹון  ּסָ ּבַ

ט.

א ַצּבַ ַמַקאם  ּבְ ד  ְסּגָ ַהּמִ ל  ְגּדַ ִמּמִ ר  ׁשָ ין  ַהּמּוַאזִּ ָנה  ַלַהְפּגָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ֵעיֵנינּו ְוֶתֱחֶזיָנה  יָנה:  ַמְנּגִ אֹוָתּה  ּבְ ֵלאֹלַהי  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ר  ׁשָ ָהִייִתי  ַוֲאִני 

ַרֲחִמים.  ּבְ ַרֲחִמים.  ּבְ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ּבְ

י.

ָהָיה,  דֹוָלה  ַהּגְ ֶנֶסת  ַהּכְ ָיֵרי  ְ ִמּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ׁשִ

סֹוכֹו, ִאיׁש  ַאְנִטיְגנֹוס  ל  ׁשֶ ַרּבֹו  ַהּסֹוֵפר,  ֶעְזָרא  ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ

עֹוֵמד ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ַעל  אֹוֵמר:  ָהָיה  ְוהּוא 

ֲחָסִדים. ִמילּות  ּגְ ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל 

ְלִמיָדיו, ּתַ ְלִמיֵדי  ּתַ ְוֹלא  ְלִמיָדיו  ּתַ ֹלא  ַוֲאַנְחנּו 

ְלִמיָדיו, ּתַ ַעל  ּכְ ָעֵלינּו  ַמִים  ׁשָ מֹוָרא  ֵאין  ּוְכָבר 

ַהֲחָסִדים ִמילּות  ּגְ ַעל  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ְוֵאין 

עֹוֵמד. ֵאינֹו  ׁשּוב  ְוָהעֹוָלם  ַעְצֵמנּו,  ַעל  א  ֶאּלָ

ַכְחנּו  ׁשָ ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ ָהִיינּו  ִרים  ּגֵ י  ּכִ ַכְחנּו  ׁשָ

ר  ְוַלּגֵ ָלנּו  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ַאַחת  ּתֹוָרה  י  ּכִ
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ִרים ּגֵ ֵאיָנם  ַחאנּון  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ י  ּכִ ַכְחנּו  ׁשָ נּו,  ִאּתָ ר  ַהּגָ

ִרים ּגֵ ֵאיָנם  ֶאְל־ּכּוְרד  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ י  ּכִ ַהזֹּאת,  ָלָאֶרץ 

ִרים ּגֵ ֵאיָנם  ַע'אִווי  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ י  ּכִ ַהזֹּאת,  ָלָאֶרץ 

ּכַֹח. ִלׁשְ מֹוִסיִפים  ֲאַנְחנּו  ְועֹוד  ַהזֹּאת,  ָלָאֶרץ 

יא.

"ב  ַמּגָ ל  ַחּיַ ַהְמגָֹרׁשֹות,  ְוַחאנּון  ֶאְל־ּכּוְרד  חֹות  ּפְ ִמׁשְ ֲחַצר  ְלַיד 

ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  אֹוִתי  ׁשֹוֵאל  הּוא  אן?  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ָמה  ִמי.  ׁשְ ּבִ קֹוֵרא 

"ם,  ַרְמּבָ ֲאִריְסטֹו,  ַיַחד  ָקָראנּו  ָנה  ׁשָ ִלְפֵני  ַרק  אֹותֹו.  ֹאל  ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ַהּמֹוִחים ַהְרָחַקת  ַעל  ה  ְמֻמּנֶ הּוא  ה  ְוַעּתָ ְדֶזה,  ְוג'ֹוַאְנג  ַאְלַגַזאִלי 

ְמבּוָכה ּבִ אֹוֵמר  הּוא  י,  ּלִ ׁשֶ מֹוֶרה  ָהָיה  ֶזה  ים.  ַהְמגָֹרׁשִ י  ּתֵ ִמּבָ

ׂשֹוְנִאים ם  ּלָ ּכֻ ּוִמְתלֹוֵנן:  יָחה  ַלּשִׂ ְצָטֵרף  ּמִ ׁשֶ ַאֵחר  "ְבִניק  ְלַמּגַ

טֹון, ל  ׁשֶ ָצצֹות  ּפְ יל  ּפִ ּמַ ׁשֶ ס  ַטּיָ ֵמַעל  יֹוֵתר  ָעֵלינּו  ּכֹוֲעִסים  אֹוָתנּו, 

אן  ּכָ ְלַהְפִריד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ּוַבּסֹוף  אֹוָתנּו,  ִלים  ְמַקּלְ

ֶזה? ַעל  אֹוֵמר  ה  ַאּתָ ָמה  נֹות,  ּנָ ּגַ ָהִיינּו  ִאּלּו  ּכְ ָרִבים  ׁשֶ ְיָלִדים  ין  ּבֵ

ר  ְלַחּבֵ י  רֹאׁשִ ּבְ ה  ְמַנּסֶ ָהִייִתי  עֹוד  ָבר,  ּדָ י  ָאַמְרּתִ ֹלא  ַוֲאִני 

ַג'ַראח. יח'  ֵ ִמּשׁ רּוׁש  ַלּגֵ ְוַאְלַגַזאִלי  "ם  ָהַרְמּבַ ין  ּבֵ
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*

זה  את  זה  שוכחים  בני־אדם  ובאגמים,  בנהרות  זה  את  זה  שוכחים  "הדגים 
באמנויות הדרך"

לפנה"ס ה־4  סין, המאה  דאור(,  דן  )תרגום:  דזה    ג'ואנג 
 / ולשמוח  / האם לשכוח  זאת  כל  הבין את  / מבלי  ככה  לחיות  אוכל  "איכה 

ולבכות" הכל  לזכור  או 
ה־19   רבי אברהם אליהו קפלן, אוקראינה, המאה 

ַעְצֵמנּו ֶאת  ּכַֹח  ִלׁשְ ִצים  ִמְתַאּמְ ְוָהִיינּו 

ַעד ִלְזּכֹר  ִלים  ְ ִמְתַרּשׁ רֹון,  ִזּכָ ַעד 

ַוֲאַנְחנּו יֵנינּו,  ּבֵ ָמָרא  ּגְ ף  ּדַ ְכָחה.  ׁשִ

ִהיְסטֹוְרָיה, ָזֵבי  רֹון,  ִזּכָ חֹוֵלי  ְיהּוִדים 

ין ּבֵ סּוִקים  ּפְ סֹוֲחִרים  ֲאִריִכים.  ּתַ ֵעי  ּגְ ְמׁשֻ

ין ּבֵ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ַמְחִליִפים  ַלֲאָרִמית,  ִעְבִרית 

ְניֹוִלית, ִלְסּפַ ִייִדיׁש  ין  ּבֵ ְלִייִדיׁש,  ֲעָרִבית 

ֲעָבִרים ין  ּבֵ ים  ַמּנִ ַהזְּ ֶאת  ים  ּנִ ְמׁשַ

ְלַתְלִמיִדים. ַרּבֹוֵתינּו  ין  ּבֵ ִלים  ְמַבְלּבְ ַלֲעִתיִדים, 

ָמַרְדנּו. ְך  ַאַחר־ּכָ

נּו ַנְפׁשֵ ֶאת  ְוָלדּון  ְיָוִנים  ִלְהיֹות  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ

ִסיִנים ִלְהיֹות  נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ְוַלּלֹוגֹוס.  ַהִפילֹוסֹוְפָיה  ִלְגֵדרֹות 

ֵאין ּבֹו  ָמקֹום  ּבְ ֵריִקים,  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּוְלׁשֹוֵטט 

ֲערֹות ׂשַ ּכְ ֵאּלּו  ּבְ ֵאּלּו  ֲאחּוִזים  ָבִרים  ְוַהּדְ ים  ּלִ ַהּמִ

ַעד תֹוֵכנּו,  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  אנּו  ְוֶהְחּבֵ ָזָקן, 

ָמָצא ֹלא  אֹותֹו,  ָמָצא  ֹלא  ִאיׁש  ׁשֶ

ִלי ּבְ ָהר,  ּנָ ּבַ ִגים  ַלּדָ ִמְצָטְרִפים  ְוָהִיינּו  אֹוָתנּו. 

ִלי ּבְ ִלְזּכֹר,  ִלי  ּבְ ֶהָחָרָבה,  ִמן  ְלַפֵחד 

ִלְבּכֹות. אֹו  מַֹח  ִלׂשְ

ים ּלִ ַהּמִ ל  ּכָ ִעם  ְבנּו.  ׁשַ ְוָאז 

ָמָרא ּגְ ף  ּדַ יֵנינּו,  ּבֵ ׂשֹוַחְחנּו  ַכְחנּו  ָ ּשׁ ׁשֶ
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ְוָהַאִין ה,  ַהּתֵ ּכֹוסֹות  ָיֵדינּו  ּבְ יֵנינּו,  ּבֵ

יָבה, ּצִ ַהּיַ ָהַאַחת,  ֵעינֹו  ּבְ נּו  ּבָ יט  ַמּבִ

ְלַפֵחד ַמְפִסיק  ְלַאט  ּוְלַאט  ְצִחית,  ַהּנִ

ְלַהְפִחיד. ַמְפִסיק  נּו,  ֵמִאּתָ



45

הנר	הוא	הנשמה	

רֹוֶאה ְוִאם  ָמה.  ׁשָ ַהּנְ הּוא  ר  ְוַהּנֵ

ִמְתָיֵרא ּכְ ר  ַהּנֵ ה  ְמַכּבֶ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲחֵברֹו 

ָהַרע ָהרּוַח  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  דֹו  ְמַלּמְ

ַעל ְוזֹוֵעק  חֹוֶלה.  ּכְ ִליׁשֹן  ְוֹלא 

ָחס ּכְ ר  ַהּנֵ ַעל  ָחס  ּכְ ָאְזָניו 

ִתיָלה ַהּפְ ַעל  ָחס  ּכְ ֶמן  ֶ ַהּשׁ ַעל 

דֹו ּוְמַלּמְ ב.  ַחּיָ יו.  ַחּיָ ַעל  ָחס  ּכְ

ית ְלַהּצִ עֹוָלם  ּבָ ה  ֵאִלּיָ ֵאין  י  ּכִ

ע ֱאִליׁשָ ְוֵאין  ה  ַחּמָ ּבַ ָבה  ּכָ ׁשֶ אֹור 

ָבָנה. ּלְ ּבַ ְכָכה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵאׁש  ְלָהִעיר  עֹוָלם  ּבָ

ָעִמים ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ֲחֵברֹו  ַעל  ּוִמְתמֹוֵדד 

ֵעיָניו ְפַקח  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶאֶלף  ְועֹוד 

חֹם ּכְ ְבָעַתִים  ׁשִ רֹו  ׂשָ ּבְ ְוָיָחם  ְוָיִקיץ 

ָרה. ַהּמָ ַנְפׁשֹו  חּוָצה  ְוגֹוֶהֶרת  ֶלָהָבה 

ֵאיָנּה ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ לֹו  ה  ּוְמַגּלֶ

ּוָבּה ה  ְקַטּנָ ת־ִקיר  ֵמֲעִלּיַ דֹוָלה  ּגְ

ֲחָצָבּה ְוהּוא  ּוְמנֹוָרה  ְלָחן  ְוׁשֻ ה  ִמּטָ

ּוְטהֹוָרה ָרה  ּבָ ַמֲחִזיָרּה  ְוהּוא  ְטהֹוָרה 

ֵנר ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ּבֶֹקר.  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ִמיד  ּתָ

ֵער? ה  ַאּתָ ְלָמַתי  ַלּגּוף:  ְוׁשֹוֶאֶלת 
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הנשמה על	 עוד	בקשה	

ֶמה  י  ּכִ ְוַאֲהָבה...  ָרצֹון  ּבְ ִאם  י  ּכִ ְבֶהְכֵרַח  ְוֹלא   / ְנָדָבה  ַרק  ְלצֶֹרְך  ֹלא  ְבָראַתִני  י  "ּכִ
/ ֲחָדָריו  ּבַ ֶות  ְוַהּמָ  / ָעָריו  ׁשְ ִריֵחי  ּבְ ק  ִויַחזֵּ ַאֲחָריו...  ְוהּוא  ֶות  ַהּמָ ח  ּכַ ְוִיׁשְ ָהָאָדם... 

 / ַרֲחֶמיָך  ָעַלי  ֶיֱהמּו  ֱאֹלַהי  ַבֶחֶדר...  לֹו  ב  יֹוׁשֵ ְוָהאֹוֵרב   / ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ׁשֹוְמִרים  ה  ְוַיְרּבֶ
י" ּדָ ִחית  ׁשְ ַהּמַ ְלָאְך  ַלּמַ ֶוֱאֹמר   / ַדי  ְכַמְעּבָ ְגְמֵלִני  ּתִ ְוַאל  ַזְעֶמָך  ָעַלי  ה  ַכּלֶ ּתְ ְוַאל 

"כתר מלכות" ירֹול,  ַגּבִ ן  ִאּבְ   רבי שלמה 

בתוך  ִנשמע  אין  כי   / אליו  האלהים  שִיפֶנה  בבקשה   / אֹלהיו  אל  אדם  פונה 

יו  בַגּנָ היום  לרוח  מתהלך  האֹלהים  קול   / וגלגליו  מעשיו  והמון   / גליו  שאון 

אַלי  לפנות  אליך  פונה  שאני   / אֹלַהי  ואתה   // ברואיו  אַחר  ה  ּכָ ַאּיֶ וקורא   /

פעולותיך  חסד  יום  יום  שוכח  ואני   / נדבה  רק  כוַרח  ללא  חיים  בי  נטעת   //

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

הזמן  ומּפיתוֵיי  החטא  מן  עצמי  ומרחיק  תמיד  זוכר  שאהיה   / ומזומן  מוכן 

 / אבן  עשוי  קשה  לב  בי  נתת  אבל   // ן  הּמָ על  ונשען  זרים  ִמצּוף  רוֵחק   /

לבי בשטף הדמעות  ואם תבקש להחליק   // ֶבן  הּתֶ ומצוי אצל  ר  הּבָ מן  רחוק 

כן  על   // הימים  סוף  עד  להכאיִבי  תיאלץ  כך  לשם  כי  אתה  יודע   / מים  והּדָ

/ שאוכל לשוב אליך  עוֹוני  ק  והְמּתֵ לכאַבי  ה מחסום  עׂשֵ  / ולא למעני  למענך 

יכול לשוב אליך ללא רגע  / ומחיקת מדֹוִני / שאין אני  זדוני  ולבקש מחילת 

 / הקטן  בשמי  הגדול  לִשמך  ומה   // ועֹוני  מלחץ  ויציאה  והרווחה  מנוחה  של 

ואין  ואחרון  ראשון  ואתה   / קצר  וזמני  וִריק  הבל  שאני   // לשטן  לי  שתהיה 

חּתָ אותי בתוכו כצופה באּולם  מי שעליך צר // ומזל ִעמי שבראת עולם / וִהּנַ

מיד  היה  בדינך  רק  עשוי  היה  שאם   / דין  כולו  עולמך  שאין  עמי  ומזל   //

את  להמתיק   / ורחמים  חסד  גם  בעולמך  שִהנחת   // נאבדין  והיינו  מתפוצץ 

מושיע  ואתה   / אים  נרּפָ מחטאינו  אנחנו  שאולי  הרשעים  ולעודד   // הימים 

אים // אך לא יכולת להניח בעולמך רק חסדך / שיש מי שבלעֵדי הִדין  החלּכָ

ולא   / ובשרירות  ובכוח  בדין  מלכּות  לזהות  שדרכם   // הודָך  מזהים  היו  לא 

ברֹוך ובמסירות // ואתה המלך הבאת אותנו חדריך / עד כי נמשכנו אחריך 

הְזכּות  מול  ועיוורות  העפר  רק  רואות  עינינו  אך   / והמלכות  הְיָקר  לראות   //
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// שאתה עין / פקוחה מעל כל אִין / שאתה עין־של־אין / רואה כל הדברים 

מניינים  רק  רואים  ואנחנו   // עדיין  לברר  או   / ִמַניין  לשאול  בלי  כשלעצמם 

ים המחלוקות // שכל הדברים ללא גבול וגדר לפניך ִנְקרים  וחלוקות / וַמרּבִ

בעולמך  שאין   // ושקרים  מילים  רק   / וגָדרים  גבולים  רק  רואים  ואנחנו   /

העומד  בין   / ר  ַלְמדּבֵ השותק  בין   // ְלאמת  שקר  בין   / ַלמת  החי  בין  הבדל 

 // הָנגּוף  החומר  מן  הרוח   / הגוף  מן  הנפש  הפֵרש  נמצא  לא  ואף   // ָלעוֵבר 

לא   // באשמה  גופה  מילאה  שלא  עד   / נשמה  שהיא  ידעה  לא  שבי  נשמה 

ידעה לומר זה חומר וזאת צורה / זה שלם וזאת שבורה // שלפניך הכל שווה 

/ בלי עתיד או עבר הכל הווה // ואתה מחזיק עולם בבטנך / אין קרוב ואין 

אוֵרח  ָך  באּפְ להיות  כדי  ידך  מֵצל  ָנד   / בורח  שנים  כבר  ואני   // ָך  ִמּנְ רחוק 

מנוס  המבקש  כעוף   / המים  מן  מוָצא  למצוא  המנֶסה  כדג  בתוכך  כלּוא   //

המבקש  כחשבון   / החושב  את  שָשכחה  כמחשבה   // השמִים  מן  ומנוחה 

להתנתק מן הְמַחשב // אבל עֶדיָך אני ָשב / בכל פעם שאני ִנכאב // מבקש 

נה. לנשמתי המסּכֵ  / ומסתור מכל סכנה   / והגנה  וַמחסה   / נה  תּקָ בך  שוב 





זיווגי אותיות
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*

ָיּה  ֶלת  ְמַהּלֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֹלא  ֲעַדִין 

ַסְרָבִני ֶאָחד  ֵחֶלק  ּה  ּבָ ֵיׁש  ֲעַדִין 

ה  ִהּיָ ּתְ ִלּבֹו  תֹוְך  ּבְ ּוַמְצִמיַח  ִמְריֹו  ּבְ עֹוֵמד 

ֲאִני ּבֹוֵדד  ּלֹו  ׁשֶ קֹולֹו  ּבְ לֹוַמר  לֹוֵמד 

ֲהָוָיה  ם  ׁשֵ ָפַתי  ׂשְ ּבִ את  ָלׂשֵ ִלי  ְוֵאין 

ֲעוֹוִני. את  ָלׂשֵ רֹוָצה  ֵאיָנּה  ִהיא  ׁשֶ ַעד 
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זיווגי	אותיות

ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  ּבִ ּה,  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ִיחּוד  "לשם 
ועשרים  שנים  לומר  מוכן  הריני  ישראל,  כל  בשם  ְשִלים,  ִיחּוָדא  ּבְ ו"ה,  ּבְ י"ה  ֵשם 
שתצרף  אבותי,  ואלֵהי  אלַהי  ה'  מלפניך  רצון  ויהיה  הקדושה.  התורה  אותיות 
להטיב,  ומרבה  רחום אתה  כי  כרצונך,  ברחמיך הרבים את אותיות אלו לתבות 
תאוותנו,  כל  נגְדָך  ה'  רצונך.  לעשות  כוונתנו  ְבחּוֶניָך,  בני  בניך  עבדיך,  ואנחנו 

נסתרה." לא  ואנחתנו ממך 
שני, לשון חכמים, חלק  חי"(, ספר  )"הבן איש  חיים  יוסף    רבנו 

יָת"א ּבֵ ַאְלָפ"א  לימוד    סדר 

ֶקר. ׁשֶ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ְכָחה.  ׁשִ ִהיא  י"ן  ׁשִ

י"ן ׁשִ ֵקַרב  ה  ָלּמָ ִמיָמה.  ּתְ ּתֹוָרה  ְוָת"ו 

ר  ְיַוּתֵ ִאם  ׁשֶ ְלהֹוִדיַע  ִמיָמה?  ַהּתְ ְלָת"ו  ֶקר  ֶ ַהּשׁ

הּוא ֲהֵרי  ִמיָמה,  ַהּתְ ָת"ו  ּכְ ה  ְוֵיָעׂשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ

ית ַנֲעׂשֵ "ו  ּתָ ִאם  ַאְך  לֹו,  ׁשֹוֵכַח 

"ו ַהּתָ ְוַאַחר  ָלּה.  ׁשֹוֵכַח  ֵאין  ְקָרִנית,  ׁשַ

ָלֱאֶמת ְלַהְצִמיד  ָרָאּה  ּבְ ּוֵבי"ת  ֱאֶמת.  ָאֶל"ף 

ָאַמר ּה  ּבָ לּות  ּגָ ַבר  ּדְ יֶמ"ל  ּגִ ִסיָמן. 

ַתח ּפָ ּוְבָדֶל"ת  ה.  ֻאּלָ ּגְ ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָלָעם. 

ּוּון ּכִ לּות,  ּגָ ֶאָחד  ּוּון  ּכִ ֶלת,  ּדֶ יֶהן  ּתֵ ִלׁשְ

עֹוֵמד ִמי  יֹוֵדַע  ְוֵאין  ה,  ֻאּלָ ּגְ ַאֵחר 

ֵה"א ַאֵחר.  ְלַצד  ּוִמי  ֶזה  ְלַצד 

מֹות ֵ ַהּשׁ ל  ּכָ ּתֹוִלין  ָו"ו  ְוַעל  מֹו,  ׁשְ

ַמְלָאִכים ָהיּו  ׁשֶ ִזְמָרה  זֹאת  ַזִי"ן  ין.  ּוְמַחּכִ

ַאֵחר ָבר  ּדָ ָהאֹוִתּיֹות.  ִמן  ְלָפָניו  ִרין  ְמַזּמְ

ַאף זֹוֲעִכים  ָהיּו  ׁשֶ ֱאמּוָנה  י  ַאְנׁשֵ ֵאּלּו 

אֹוֵתינּו ַחּטְ ַלְמרֹות  ְלָפָניו  ׁש  ַבּקֵ ּנְ ׁשֶ ֵחי"ת  ם.  ַלֲחׁשָ ּבְ

ְטָענֹות, טֹוֲעֵני  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ֲחָרטֹות,  ֲחפּוֵיי  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ

אֹוִתּיֹוָתיו ַקח  ּפָ ַכ"ף  ּבְ ְיׁשּועֹות.  יֹוְדֵעי  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ
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ּוְלֵמ"ם ְלָלֶמ"ד  ְוִהְצִמיָדּה  ִלְבֵני־ָאָדם,  ִלְנָדָבה 

ֶנַצח, ַנְפּתּוֵלי  נּו"ן  ַמְלכּות.  אֹוָתנּו  ד  ְלַלּמֵ

ָעֵקב, ֲעצּוֵרי  ַעִי"ן  ָסֵפק,  ְסחּוֵפי  ָסֶמ"ְך 

ְצִריכֹות ֵאָליו  ּפֹונֹות,  ִנים  ַהּפָ ִאם  ׁשֶ "ה  ּפֶ

ַאֵחר ָבר  ּדָ ֶצֶדק,  צֹוֲעֵקי  ָצִד"י  ִלְפנֹות, 

ְוֵרי"ׁש ֶקֶדם.  ָקֵמי  קֹו"ף  יק,  ַצּדִ ָצֵרי 

ָאֶל"ף, יֵניֶהם  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ ְוָכל  ים,  ְוָרׁשִ ים  ָראׁשִ

ָכל ּבְ ֵעינֹו  ׁשֶ "ע,  ָרׁשָ יֵניֶהם  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ ְוָכל 

י"ן ׁשִ ְוָעָתם.  ְלׁשַ ׁשֹוֶעה  הּוא  ְוֵאין  ָרׁש, 

ָטן. ׂשָ ַאֵחר  ָבר  ּדָ לֹום.  ׁשָ ה  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ

ּתֹוֵכחֹות. ַאֵחר  ָבר  ּדָ ּתֹוָלדֹות.  ה  ִנּיָ ׁשְ ְוָת"ו 

ַרּבֹות ים  ְלִמּלִ אֹות  ּבְ אֹות  אֹוִתּיֹות  ְוִזּוּוֵגי 

ְוחֹוצֹות ֶעְדנֹו  ן  ּגַ ִגיֶמ"ל  ּבְ ׁשֹוְכנֹות  ן  ּלָ ּכֻ

רֹות. ּוִמְתַעּבְ ָל"תֹות  ּדְ ְועֹוְברֹות  עֹוָלמֹות  יֹום  יֹום 
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*

יָה ְלִתּ ִהַטּ ָיּה  ִשׁ ַהְנּ ֶאל  ִלַסאִני,  ַנִסיֻת 

י ִנּ ִמֶמּ ֶנֶעְרָפה  ֵאיְך  ַאְעֶרף  ַוַלא 

י צֹוַתִתּ ֹלא  ְלַעְצִמי  ׁשּוב  ַצְוִתִה  דּונ  ִבּ

ַאֲחֶריָה ָהְלָכה  רּוִחי  ם  ַגּ י  ַקְלִבּ ַוַמַע 

ה ָנּ ִמֶמּ ִלי  נֹוַתר  ֹלא  ַלאם  ַכּ אְלֻחקּוק  ַוִבּ

ָלּה חֹוֵרג  ֵבן  ְכּ ַאְח'ֻרג'  ַאְנ  ֶאְלַח'ְוף  ַנ  ַלִכּ

אְלַאְג'ַוף י  ַקְלִבּ ִמְעֻת  ַסּ ֶשׁ ַאֲחֵרי  ן,  ֵכּ ַעל 

י ַקְלִבּ ּב  ַיַתַקַלּ י  ִכּ יִתי  ִצִוּ

ָכתֹו ַמְהֵפּ ְבּ י  ִלִבּ ִעם  ַואִקף  ְנֻת  ֻכּ ַוּ

ַטִויָלה, ַאַיאם  ים,  ֲאֻרִכּ ָיִמים 

ִלַסאִני, ַנִסיֻת  ְיַפ  ַכּ ִנים:  ְנּ ְמַשׁ ֵנינּו  ּוְשׁ

יָה. ְלִתּ ִהַטּ ָיּה  ִשׁ ַהְנּ ֶאל  ְך  ָכּ ֵאיְך 

بيهار الموج   /  *

יָה ְלִתּ ָיּה ִהַטּ ִשׁ , ֶאל ַהְנּ ي
نسيت لسا�ن

י ִנּ وال اعرف ֵאיְך ֶנֶעְרָפה ִמֶמּ

י بدون صوته ׁשּוב ְלַעְצִמי ֹלא צֹוַתִתּ

ם רּוִחי ָהְלָכה ַאֲחֶריָה ومع قل�بي ַגּ

ה ָנּ وبالحقوق كالم ֹלא נֹוַתר ִלי ִמֶמּ

ֵבן חֹוֵרג ָלּה لكن الخوف ان اخرج ְכּ

ן, ַאֲחֵרי ֶשׁ سمعت قل�بي االجوف  ַעל ֵכּ

י يتقلب قل�بي  יִתי ִכּ ִצִוּ

ָכתֹו ַמְהֵפּ י ְבּ وكنت واقف ִעם ִלִבּ

ים, ايام طويلة, ָיִמים ֲאֻרִכּ

, ي
ִנים: كيف نسيت لسا�ن ְנּ ֵנינּו ְמַשׁ ּוְשׁ

יָה. ְלִתּ ִהַטּ ָיּה  ִשׁ ַהְנּ ֶאל  ְך  ָכּ ֵאיְך 
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بيهار الموج   /  *

ِهَطْلِتيَه َهْنِشَية  ِال  لساني,  نسيت 

ِمِمِني  ِنِعرَْفة  ِايخ  اعرف  وال 

ُصوتَِتي  ُلو  ْلَعْصِمي  ُشوب  صوته  بدون 

اََحِريَه  َهْلَخة  ُروِحي  َجم  قلبي  ومع 

ِمِمَنة  ِلي  نُوتَر  ُلو  كالم  وبالحقوق 

َله  ُحوِرج  ِكِبن  اخرج  ان  الخوف  لكن 

االجوف  قلبي  ِشسمعت  أََحِري  ِكن,  َعل 

قلبي  يتقلب  ِكي  ِصِويِتي 

بَْمْهِفَخُتو  ِلِبي  ِعم  واقف  وكنت 

طويلة, ايام  أَُرِكيم,  يَِميم 

لساني, نسيت  كيف  ْمَشْنِنيم:  ُوْشِنيُنو 

ِهَطْلِتيَه. َهْنِشَية  ِال  َكخ  ِايخ 


