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הקדמה
המשוררים הצעירים שכינסו את פירות ביכוריהם בספרון הקצר הזה הם בני
חבורה צעירה ,בגילאי החטיבה העליונה בתיכון דרכא על שם זבולון המר
בבת ים.
במהלך השנה וחצי נרקמה חברות מיוחדת של קשב ועידוד יצירתי ,של
העזה וחיפוש .הכתיבה הנציחה על הנייר את זרמי התודעה הכמוסים,
הכומסים מחשבות עמוקות וניסוחים פואטיים מפתיעים .הנושאים שעלו
זכו לפירוק ופרשנות מחודשת ,למין היחס לקהילות מהן אנחנו מגיעים ועד
הגדרת האני או חשיבה מחודשת על מושגים יומיומיים :קשישים וזקנה ,פחד
ומלחמה ,אהבה ,משפחה ,אמונה וייאוש ,וכמובן תהליכי הגאולה האישית
שביצירה.
חלק מהכותבים הם בעצם משוררים שנחשפו לראשונה וחלק חשפו
לראשונה בתוכם את ניצני השירה.
תודה מיוחדת מסורה לנועם סאסי ,מנהל בית הספר וליועצת אילת טאוב
שליוותה את התהליך .הוצאת החוברת לאור ובכלים נאים שכאלה תודות
לשרון פילוסוף ,האחראית על החינוך האישי בעיר כמו על תכניות ומיזמים
חינוכיים רבים ולמעצבת ענת שטיינברג דוידאי.
ברכות ינוחו על ראשו של אלעזר שפרבכר שהתנדב מזמנו ומכשרונו כדי
לנקד את החוברת ולחשוף לעין את החיות הזורמת בה.
הסדנא היא פרי שיתוף פעולה בין בית הספר המר ,מעבדת פיס לתרבות,
'בית סיסטם עאלי' בת-ים ופרויקט 'משפחה מזמינה' ביפו.
אנחנו נהנינו מאוד ונקווה שגם אתם.
יונתן קונדה,
אבי טאוב
שבט ,ה'תשע"ו
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״מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות ,אי אפשר לו
להיסגר בתלמודו השטחי לבד ,כי שלהבת הנשמה עולה היא מאליה ואי אפשר
לעצור אותה ממהלכה״ .הרב קוק
קהילה חינוכית יקרה,
אנו שמחים להגיש את פרי היצירה של תלמידי בית ספרנו.
בשנים האחרונות בית הספר חמ"ד דרכא המר מוביל תהליכים פדגוגים של
למידה משמעותית שמטרתם להוציא את הלומד מהמקום של המובן והקיים כאן
ועכשיו ,אל עבר מחוזות ששם נוצרת היצירה וההתחדשות והגילוי והרלוונטיות
לחיים.
ישר כח לתלמידים היוצרים ולמדריכים היקרים אבי ויהונתן על התהליך המדהים
שעשו ועוד יעשו בבית הספר ,לשותפים הנוספים שעזרו לנו להוציא לפעול את
יצירתם של התלמידים ,למפעל הפייס ,לעיריית בת ים ולרשת דרכא.
נועם סאסי
מנהל בית הספר

"ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב"-מילותיה אלה של נעמי שמר מבוססות
על תורתו החסידית של ר' נחמן מברסלב.
בשיר הידוע ,שכה רבים אימצו כשיר תפילה ,טמונה תובנה חינוכית
משמעותית .לכל אחד מאיתנו ,בני האדם ,ניגון ייחודי .כוחה של השירה הוא
להביא לידי ביטוי את הייחודי והרוחני שבאדם .השירה חושפת את המתחולל
בנפשו של האדם היוצר ובו זמנית מצליחה להזמין קהל של קוראים להיות
שותפים במהלך הקריאה לחוויות ולתובנות מחייהם שלהם.
בית הספר דרכא המר בבת ים מצטיין ביצירת עולמות שונים ומגוונים :עולמות
של מצוינות אקדמית ,עולמות של מצוינות ערכית והעמקה רוחנית ,עולמות
של ערבות קהילתית וחברתית .לצד אלה ,נוספה בשנה האחרונה יצירה חדשה
 יצירה אמנותית בדמות סדנאות לשירה ,אשר חוברת זו הינה פרי ביכוריםמרגש שלה.
יישר כח לרשות המקומית ,אשר מקדמת תהליכי חינוך הרגישים לשאיפותיו
ולצרכיו של כל אחד ואחד מתלמידיה ,ואשר סדנה זו הינה אחת ממפעלותיה
הברוכים .יישר כח לצוותים המקצועיים והחינוכיים בניהולו של הרב נועם
סאסי על החתירה הבלתי פוסקת לקידומו של כל תלמיד ותלמיד בכל
המישורים.
יוצרים וקוראים יקרים ,יהי רצון שתנופה יצירתית זו תתרום להמשך קידומה
של קהילה של ערבות ומצוינות בבית הספר ,בעיקר ובחברה הישראלית כולה.
ד"ר נועם סרי
סמנכ"ל חינוך וחברה ,רשת דרכא.

6

7

ברכה אסתר פרון
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ליאל אריה
גיל המנוחה

מילים ולחן

נֹותרּו ִמ ִּלים
ֹלא ְ
ֵמ ָר ָעב ָאב ַד ה ֵַּת ָאבֹון
יקים עַל ה ְַּׂש ָפתַיִ ם
ֲאזִ ִ
אֹותי ֶה ָעוֹון
ׁשֹובר ִ
ֵ

ְמח ְַּפ ִׂשים ִמ ִּלים וְ לַחַן
ּתחַת
יקה ִּפ ְתאֹום נִ ְפ ַ
מּוס ָ
ִ
ִמ ְת ָּפ ְר ִקים עַל ֵאיזֶ ה ּד ַף
נֹוח ִתים ֶאל ּתֹוְך הַּנַחַת
וְ ֲ

ָל ָּמה ִהיא ִמ ְתר ַּגֶ ֶׁשת
נֹורא
ֵמהַּמַּזָ ל ֶׁש ָהיָ ְה ָ
ֵאיְך ִהיא ְמבֻ ּיֶ ֶׁשת
ִמ ְּלק ֵַּבל ֶאת ָה ֶעזְ ָרה

ּג ַם ּב ֶַּׁש ֶקט יֵ ׁש ָלּה י ִֹפי
ּוב ֶע ֶצב יֵ ׁש ָלּה א ִֹפי
ָ
עֹולם ִמן ה ִַּמ ְר ָּדף
עֹוצ ֶרת ָ
ֶ
ילֹוסֹופית
ִ
ּומד ֶַּב ֶרת ִפ
ְ

יה הַּנְ פּולֹות
ֹלא ֶא ְׁשּכ ַח ֶאת ָּפנֶ ָ
בּוכה
ּומ ָ
ה ְַּמ ֵלאֹות ָּדם ְ
ַּכֹועס ָמ ֵלא ְׁש ֵאלֹות
עַל ּגְ רֹונִ י ה ֵ
נּוחה
ָעצּוב וְ א ְַכ ָזר ּגִ יל ה ְַּמ ָ

קיץ 2014

גאולה ויצירה
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אֹותי ה ְַרּגָ ָׁשה ְׁש ֵלוָ ה
עֹוט ֶפת ִ
ֶ
הַּגֶ ֶׁשם עֹוד ֶרג ַע נִ ְרּגָ ע
יחים ִמּב ַחּוץ ֲא ָד ָמה ְר ֻט ָּבה
ְמ ִר ִ
הַּנֶ ֶפׁש ֶׁש ִּלי ֹלא נִ ְפּגְ ָעה
ִמ ְתּכ ַּנְ ִסים ְּבתֹוְך ּב ַיִ ת ,א ַָּבא מַּגִ יעַ
ִעם ִר ְׁשרּוׁשּ ,ד ְַרּכֹו הּוא ָסל ַד
א ֲַח ֵרי ֵאיזֶ ה ִׁשיט ,יָ ֵבׁש ְּכ ָבר ְּבגֵ ָהה
ְצ ָרחֹות ְמתּוקֹות ֶׁשל עֹוד ֹלא נֹול ַד.

היום
הַּיֹום הַּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ִּלי ִמ ְתל ְַכ ֶל ֶכת
ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶ ה נְ ִקּיָ ה
ִּכי הַּיֹום עֹוד יֵ ׁש ִלי ָל ֶל ֶכת
יעה
ּוב ָע ִתיד ֶא ָּט ֵהר ִּב ְכנִ ָ
ֶ
ֶאל הַּסֹוף אַּגִ יעַ ְּבנֶ ֶפׁש
ֶצ ָחה וְ נָ אוָ ה
ֵּבינְ ּתַיִ ם ֶא ְתעַּנֵ ג ָּב ֶר ֶפׁש
ׁשּובה
ִמּפַחַד ֵמה ְַּת ָ

והרוח
יֹורד עַל ָה ִעיר ְׁש ֵל ָמה
ֶמתַח ֵ
זֹולג ְמטַר ִמ ְל ָח ָמה
ֵמ ָר ִקיעַ ֵ
זְ ָעקֹות ָּבאַזְ ָעקֹות
ְלה ֲַאזִ ין ְלמַּכֹות

אֹותי
ׁשֹואב ִ
ֵ
ֶע ֶרב
מּוזה ְמ ֻח ֶּד ֶׁשת
ֶאל ָ
יאה
ה ֶַּד ֶרְך ֶאל ה ְַּב ִר ָ
ּכֹוב ֶׁשת
ֶאת ְל ָב ִבי ֶ

יֹותר
ידה עֹוד ֵ
ְּד ָמ ָמה מ ְַפ ִח ָ
ּפֹותר
יליֹונִ ים נִ ּסּו אַף ֶא ָחד ֹלא ֵ
ִמ ְ
ָענָ ן ְמ ֻט ְׁש ָטׁש
ְמ ִּטיל ְמלֻ ָּטׁש

אֹותי
עֹוט ֶפת ִ
ֶ
ימה
אֹורה מ ְַׁש ִל ָ
ָה ָ
ימה
ִמּתֹוְך נְ ִׁש ָ
ֶאל ּתֹוְך נְ ָׁש ָמה

גשם עצוב
עֹולם
ּגֶ ֶשם וְ ח ֶֹרף ָעצּוב ָּב ָ
ֲאנָ ִׁשים ְמח ְַּפ ִׂשים ִמ ְק ָלט
ח ֶֹרף ּגְ ָׁש ִמים ֲאנִ י ֹלא נֶ ְע ָלם
ח ֶֹרף ֶׁש ֶקט ֻמ ְח ָלט

ח ֶׁשל הַּיָ ם
וְ ָהרּו ַ
ִמ ְּכלּוםָּ ,תבֹוא ֵאל ַיִ ְך
ֶׁשּת ְַרּגִ י ַע ְק ָצת ְרגָ ִעים ֶׁשל חֹם
חֹם ְּב ִלי ֲענָ נָ ה
יה
ֹלא חֹם ֶׁשל יָ ֶד ָ
אֹותּה הַה ְַרּגָ ָׁשה
ֹלא ֶׁשל ָ
א ַָּתה מ ִַּכירֵ ,אין ְּת ִהּיֹות
ח ֶׁשל ה ֵַּלב
וְ הַּכֹ ַ
ָע ְצ ָמה ֶׁשֹּלא ִהּכ ְַר ָּת
יסה ֶׁשל א ֲַה ָבה
אּול ַי ִּפ ָ
ילים ֶׁשל ִּד ָּכאֹון
אּול ַי ְצ ִל ִ
ּוכ ֶׁש ֵּת ֵלְך הַּב ַיְ ָתה
ְ
וְ ִתזְ ּכֹר
ֶאת ְקדֻ ּׁשַת ה ְַּל ָבנָ ה
ָּת ִאיר ְּבקֹר
ֶאת ָהא ֶֹפק ה ַָּׁש ֵקט
עֹולם
ֶׁשל מ ַָּבט ִמּצּוק ָ
אּול ַי ְּכנִ יעַה ֶׁשל ִמ ְל ָח ָמה
רַעַׁש נִ ְב ָלע וְ נֶ ְע ָלם

מנגינות
יט ָרה ֶׁש ִה ְרנִ ינָ ה מַנְ ּגִ ינֹות
ּגִ ָ
וְ ֵעט ֶׁשֹּלא ִה ְפ ִסיק ִל ְרׁשֹם
חַּיִ ים ְּתלּויִ ים ּבַּד ַף
אֹו אּול ַי ָּכל זֶ ה ִמ ְר ָּדף
ל ֲַהפְֹך חֹול ִל ְפ ֵאר
אֹו ֶא ְצ ִלי זֶ ה יִ ָּׁש ֵאר
ּוצ ִליל ַי
ָּכל ִמּלֹותַי ְ
לֹודיָ ה
וְ ִׁש ְב ֵרי ֶמ ְ
ָּכל ה ְַׁש ָר ָאה ִמ ָצ ֵל ֶקת
טֹוריָ ה
יס ְ
ֶׁשל ה ִַה ְ
עֹל ֶׁש ָּפר ְַק ִּתי ְּב ִצ ֵּדי ה ֶַּד ֶרְך
ֶׁשהֹות ְַר ִּתי ֵמ ָאחֹור
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִלי ִּב ָּטחֹון מ ְַס ִּפיק
ְּכ ֵדי ל ֲַחׁשֹב ִל ְבחֹר
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מולאט אשטה

אביב מעברי
ללא שם

הייתי קטן

מהי שירה?

מסתכל

ָׁשלֹוםֱ ,א ֶמתְ ,צחֹוק ,חַּיִ יםָ ,ל ֵצאת,
ְל ִה ָּכנֵ סִ ,ל ְׁשֹלחְַ ,ל ָה ִביאְ ,לה ְַצ ִחיק,
יֹודעַֹ ,לא
ׁשּורהֵ ,אין ֹלא ֵ
ירהָ ,
ִׁש ָ
יָ כֹול,
ּתֹורהִ ,מ ְצוֹותִ ,חּנּוְך,
ה ֵַּׁשםָ ,
ּפֹורטִ ,מ ְקצֹועַ,
ְס ְ
ּגֹולן ,מַיִ ם,
ּקּודיםֱ ,איָ ל ָ
יריםִ ,ר ִ
ִׁש ִ
ֵאׁש
ִּב ְלּבּולְ ,לק ְַׁש ֵקׁשְ ,לצַּיֵ ר
יֹוקי
יקרֹופֹוןָ ,ק ָר ִ
ֻא ְל ָּפן ,ר ְַמקֹולִ ,מ ְ
ְׁש ִתּיָ ה ,א ְַלּכֹוהֹול,

יֹודעַ ְּכלּום
יתי ָק ָטן ֶׁשֹּלא ֵ
ָהיִ ִ
עֹולם
וְ ָלמ ְַד ִּתי ֵאיְך ִמ ְתנ ֵַהל ָה ָ
יׁשהּו
ֶׁשּיֵ ׁש ִמ ֶ
ֶׁשהּוא
ֵמעַל ּכֻ ָּלם ְמר ֵַחם
יֹודעַ
אֹוהב וְ ֵ
ח ֵ
סֹול ַ
ֵ
הַּכֹל

ּזֹוע ֶקת
הַּנְ ָׁש ָמה ֶׁש ֶ
רּוחנִ ּיּות
ִל ְמעַט ָ

ִמ ְסּת ֵַּכל ִמ ָּס ִביב וְ ֵאין עֹוזֵ ר
ִמ ְסּת ֵַּכל ְלמ ְַע ָלה ו ַה' ִא ִּתי
ּפֹונֶ ה ְּבת ֲַחנּונִ ים ל ֲַחזֹר ְל ָׁש ְר ִׁשי
ּג ַם ּבַח ֶֹׁשְך
ְלֹלא יֵ אּוׁש ְמצ ֶַּפה ִל ְמעַט
אֹור

ִמ ָּלה,
ֵׁשם.

אֹותי
ּדּותי ִל ְּמדּו ִ
ִמּי ְַל ִ
ח
סֹול ַ
אֹוהב ֵ
ֵ
עַל
ח
ׁשֹוכ ַ
ֵ
ֲא ָבל ֹלא
ֶׁש ָּב ְרגָ ִעים ֲה ִכי ָק ִׁשים
הּוא נִ ְמ ָצא ָּת ִמיד
ּומג ֶַּבה
ּתֹומְך ְ
ְליָ ְדָך ֵ
אֹותָך אַל ִּת ְפחַד
ְ
הּוא ָּת ִמיד ִא ְּתָך
ְּכ ֶׁשּמַּגִ יעַ סֹוף ָׁשבּועַ
הֹולְך ְל ֵבית ה ְַּכנֶ ֶסת
ֲאנִ י ֵ
ִמ ְתּפ ֵַּלל ְּבכ ַּוָ נָ ה
הֹולְך ְלס ְַב ָּתא וְ ס ַָּבא
ֵ
לֹומַר ׁש ַָּבת ָׁשלֹום
ְׁשמֹור ֶאת הַּׁש ַָּבת
אֹותָך
ְּכ ֵדי ֶׁשהּוא יִ ְׁשמֹר ְ
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לפעמים
ִל ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ְׁש ִביל ְמ ֻפ ָּתל
ִל ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ְׁש ִביל יָ ָׁשר
ה ְַּׁש ִביל ה ְַמ ֻפ ָּתל
ִמּלַחַץ ֶח ְב ָר ִתי
מֹוליְך ֶאל הַּג ִַּלים
ִ
ֶׁש ִא ָּתם
מֹודד
ָק ֶׁשה ְל ִה ְת ֵ
גּופינּו
מֹותינּו וְ ֵ
ִעם הַּזְ מַן נִ ְׁש ֵ
ּצֹוע ִדים
ִמ ְתק ְַל ְק ִלים תֹוְך ְּכ ֵדי ֶׁש ֲ
נִ ְק ָל ִעים ְלמ ְַׁש ְּב ִרים ֶׁש ְּמ ָמ ְר ִרים
ֶאת חַּיֵ ינּו
וְ ִל ְפ ָע ִמים ְׁש ִביל יָ ָׁשר
ֹלא ְמה ֵַּלְך ֶאל תֹוְך הַח ֶֹׁשְך
זֹועק ִמן הַּבֹור ְלק ֵַּבל ֶעזְ ָרה
ֵ

חור באדמה
ּסּורים
ֵמרֹב הַּיִ ִ
ּזֹועק ִמּתֹוְך ִלּבֹו
יקנּות ֶׁש ֵ
וְ ָה ֵר ָ
ִל ְמצֹא ֶאת מ ְַׁש ָמעּות חַּיָ יו ֶׁש ָהיּו
ֵמ ֵע ֶבר לַּיָ ם ְּכמֹו הַּצַעַר ֶׁשּנִ ְמ ָצא
ּתחַת ָל ֲא ָד ָמה
ִמ ַ
ֶׁש ָּכל מ ֲַע ֶׂשה ָק ָטן
ימן
עֹוׂשה ָּבּה ִס ָ
ֶׁש ֶ
ֶׁשל חֹור
אֹוצר
וְ ֶרג ַע ִל ְפנֵ י ֶׁשּמַּגִ יעַ ֶאל ָה ָ
ּבֹוכה
נֹופל ְּביֵ אּוׁש ְּכמֹו ִּתינֹוק ֶׁש ֶ
ֵ
ח
ּבַּל ַיְ ָלה ְּכ ֶׁשהּוא ֹלא מ ְַצ ִלי ַ
מֹודד ִעם הַּק ִֹׁשי
ְל ִה ְת ֵ
ְּב ִל ְמצֹא ֶאת הַּמ ַָּט ָרה

ֹאׁשי ֶאל ֶמ ֶלְך מ ְַל ֵכי
ֵמ ִרים ר ִ
ה ְַּמ ָל ִכים
יענִ י ָל ֶל ֶכת
ּיֹוׁש ֵ
ֶׁש ִ
ּב ֶַּד ֶרְך הַּנְ כֹונָ ה
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צבי יהודה עזרא
הכל או כלום
חּוׁשה ֶׁשל ִסּפּוק
ְּת ָ
ֹלא ֶׁשל ה ְַצ ָל ָחה
ֶק ֶרן ּבֹוקַעַת
אֹור ָח ָדׁש
נְ ָׁש ָמה
ִמּגֵ אּות ְל ָה ָדר
יקה ְליָ ם
ִמ ְּב ֵאר ֵר ָ
ִמּיָ גֹון ְל ִׂש ְמ ָחה
ֵמר ַע ְלטֹוב
ִמ ְּכלּום ֶׁש ָחׁש ְַב ָּת ֶׁשהּוא הַּכֹל
ְלהַּכֹל.

רשרוש מפתחות בדלת
אֹותָך
ּדֹורְך ְ
ֵ
רַעַׁש ְמנַּגֵ ן
ִׂש ְמ ָחה
אֹוהב
יׁשהּו ֶׁשא ַָּתה ֵ
ִמ ֶ
ָּבא

הּובָך?
ֵאיְך ָחז ַר ֲא ְ
ָׂש ֵמחַָ ,עצּוב?
ָּכל זֹאת נֵ ד ַע
ָעד ְּש ִת ְפ ָצע ִמ ִּפיו ה ִַּמ ָּלה
ָה ִראׁשֹונָ ה:
ָׁשלֹום!
אֹו – ֶׁש ֶקט –
*צעקה*

מהי אמונה?
ח ֶֹסר ׁש ְַלוָ הִּ ,פּנָ ה ח ַָּמה
ָמ ֵלא ּכַעַסְ ,מעַט נֶ ָח ָמה
רּורה
ָּת ִמיד מ ְַר ָאה ְמאֹד ְּב ָ
ֵצא ְל ִטּיּול ֶאל ח ֶֹׁשְך ִמ ְצר ַיִ ם
אַל ִּת ְר ֶאה,

לבי נשבר בקרבי
ִל ִּבי נִ ְׁש ָּבר ְּב ִק ְר ִּבי
וְ ע ְַצ ִמי מ ְַפנֶ ה ִלי ע ֶֹרף
ְל ִע ִּתים ֵאין ִּבי ֱאמּונָ ה
יֵ אּוׁש וְ א ְַכ ָז ָבה
אּול ַי זֹאת ֹלא ה ֶַּד ֶרְך הַּנְ כֹונָ ה
יצים
ֲעד ַת ָע ִר ִ
ִּב ְּקׁשּו נ ְַפ ִׁשי יֹום יֹום
וְ ֹלא ָׂשמּו ְּכנֶ גְ ָּדם ֶאת ָה ֱא ֶמת
הַּפַחַד מַנִ יע
ְּתחּוׁשַת ִה ְתח ְַּסדּות
ּומד ְַּב ִרים
ִמ ְתח ְַּׁש ִבים ְ
ִעם ֹלא ְכלּום
קֹומ ֶמת
ה ְַּת ִמימּות ה ְַמ ֶ
ְּתחּוׁשַת א ְַׁש ָליָ ה

ִמּתֹוְך
ָּכל הַּיֵ אּוׁש
ָּכאן ִמ ְתּג ֵַּבר
הַּיִ עּוד
ח
ָּפתּו ַ
ְלֹלא ּגְ בּול
יעה ֶא ָּלא
ּוכנִ ָ
ֹלא עֹוד ּפַחַד ְ
רֹוממּות
ִה ְת ְ
הֹוראֹות
ֹלא עֹוד ק ַָּבל ַת ָ
ִּת ְקוָ ה
אֹותּה ִּת ְקוָ ה ֶׁשל ְׁשנֹות א ְַלּפַיִ ם
ָ
אֹותּה ּג ֲַאוָ ה ֶׁש ָּׁשכ ְַחנּו
ָ
ימה
ִל ְצעֹד ָק ִד ָ
ִעם מ ְַראַת ֶּד ֶרְך
ּומ ְׁש ֶק ֶפת ָחזֹון
ִ
ִעם ֱאמּונָ ה נִ ְׂשּגֶ ֶבת
ּוב ָּטחֹון
ִ

ּת ְַרּגִ יׁש.
ֱאמּונָ ה.

רַחַׁש ָז ִעיר
ָּתו ִראׁשֹון ְּבמַנְ ּגִ ינָ ה
תּובה
ָּתו ְּבמ ְַח ֶּב ֶרת ָּתוִ ים ֹלא ְּכ ָ
יֹודעַ
א ַָּתה ֹלא ֵ
ֶמה ה ַָּתו ה ַָּבא
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יואל פרץ
לברוח מהמציאות
א ַָּתה מ ִַּציב ְּב ָפנ ַי מ ְַר ָאה
ֲאנִ י ִמ ְתּבֹונֵ ן
ימה
ִמ ְסּת ֵַּכל ָק ִד ָ
לֹוחם?
אּול ַי ֲאנִ י ֵ
אֹו ְּב ֶע ֶצם ׁשּום ָּד ָבר א ֵַחר...
ָק ֶׁשה ִלי ְלה ִַּביעַ ְּכל ֵַּפי חּוץ
יֹודעַ ֶּב ֱא ֶמת ִמיהּו ִּב ְפנִ ים
ָּכל ֶא ָחד ֵ
רֹוצה ל ֲַחׂשֹף
ֲא ָבל אַף ֶא ָחד ֹלא ֶ
ֶאת ע ְַצמֹו
ֲאנִ י ִמ ְתּב ַּיֵ ׁשְ ,מפ ֵַחד ִמ ְּתגּובֹות,
ֵמה ְַּכ ָלל
ח ֵמה ְַּמ ִציאּות
רֹוצה ִל ְברֹ ַ
ֲאנִ י ֶ
עֹולם
וְ ִל ְחיֹות ְּב ָ
ֶׁשּבֹו הַּכֹל
יָ כֹול ִל ְהיֹות

כמעיין המתגבר
כֹותב
יֹוׁשב ּפֹה ְלב ַד וְ ֵ
ֲאנִ י ֵ
רֹודף יֹום
ָרץ ְּבמ ֲַח ָׁשבֹות :יֹום ֵ
ָּכל יֹום ָא ָדם ָצ ִריְך
ָלדַעַת ֵמ ֵאיפֹה הּוא ָּבא וְ ִל ְפנֵ י
עֹומד
הּוא ֵ
ְל ִדין
זֹועק ה ַָּׁשמַיְ ָמה
ֲאנִ י ֵ
ֶאת ה ַָּׁשלֹום
ֶאת הַּיֹום ֶׁשּבֹו נ ְַפ ִסיק ִל ְלחֹם
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וְ נ ְַת ִחיל ִלנְ ׁשֹם
מ ֵַהר
ְּכמ ְַעיָ ן ה ִַּמ ְתּג ֵַּבר
ּות ִמימּות
ִׂש ְמ ָחהִ ,חּיּוְך א ֲַה ָבה ְ
זֹו ֹלא ֻח ְל ָׁשה
זֹו ה ְַרּגָ ָׁשה
ְמח ֶַּכה לַּיֹום ֶׁשּבֹו יִ ְהיֶ ה ִׁש ְחרּור
ִמ ְּׁשנֵ י ע ִַּמים
וְ נִ ּגָ ֵאל ֵמע ְַבּדּות ְל ֵחרּות
ָלעּוף עַל ּכ ַנְ ֵפי ה ִַּצּפֹור
ֶׁש ְּמר ֶַח ֶפת ָלּה עַל ְּפנֵ י הַּמַיִ ם,
ָּב ָר ִקיעַ
יה
דֹואגֵ ת ְל ָבנֶ ָ
ִֵ
יל ֵדינּו
ָּכך ּג ַם ֲאנ ְַחנּו נִ ְדאַג ִל ָ
עֹובר
עֹובר וְ ֵ
הַּזְ מַן ֵ
חֹולף ּבַחַּיִ ים
ֶרג ַע ֵ
הַּיָ ד ֲעיֵ ָפה ִמ ִּל ְכּתֹב
רֹוצה עֹוד
ֲא ָבל ָ
ִּכי ִהיא ְמד ֶַּב ֶרת ֵמה ֵַּלב

רואה אותך בחלומי
לֹומי
אֹותְך ּב ֲַח ִ
רֹואה ָ
ֶ
ֵּבין ֶה ָע ִריםּ ,ב ְַּכ ָפ ִרים
ָק ֶׁשה ְלהַּגִ יעַ ֵאל ַיִ ְך יָ ָפ ִתי
מ ֶַּׁשהּו מֹונֵ עַ ְל ִה ְת ָק ֵרב
עֹוד ּכ ַָּמה ָׁשנִ ים
יֹוד ִעים
ֲא ָבל ָּכ ֶרג ַע ֲאנ ְַחנּו ֹלא ְ
ְמפ ֲַח ִדים
חֹוקה
רֹובה אְַך ְר ָ
א ְַּת ְק ָ
אֹותְך
מ ֶַּׁשהּו מ ְַפ ִחיד ָ
ֲאנִ י ִמ ְסּת ֵַּכל ְל ָאחֹור וְ הַּכֹל נֶ ְע ָלם
א ְַּת ְּב ֶע ֶצם ֹלא נִ ְמ ֵצאת
ילי
אֹותְך ִּב ְׁש ִב ִ
ֲא ָבל ה' ָּב ָרא ָ
ּומ ֳח ָרתַיִ ם
ְמח ֶַּכה ָלְך ָמ ָחר ָ
ּתֹובב ֵּבין ֲח ָל ִקים ֶׁשל
ּב ֵַּלילֹות ִמ ְס ֵ
ֲחלֹומֹות
יעי
עַד ֶׁשּתַּגִ ִ

יֹום ֶא ָחד
נַּגִ יעַ
נִ ּג ַע
ָּבאֹור
עֹולם יִ ְהיֶ ה ׁשֹונֶ ה
ּג ַם ִאם ָה ָ
ֹלא נ ְַפ ִסיק ל ֲַחֹלם
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שלומי שרוקה
בראשית הייתי

אני

תסתכלו

יתי יֶ ֶלד ָק ָטן
אׁשית ָהיִ ִ
ְּב ֵר ִ
ידה
אֹוהב ר ַק ּגְ ִל ָ
רֹוצה וְ ֵ
ֶׁש ֶ
יתי יֶ ֶלד
אׁשית ָהיִ ִ
ְּב ֵר ִ
ּופ ְתאֹום ֲאנִ י ָקם
ִ
יֹוׁשב וְ ָקם
הֹולְך וְ ֵ
וְ ֵ

ֲאנִ י עֹוד ֶא ָחד ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשים
יֹותר ֵמ ֲא ֵח ִרים
ֹלא ֵ
וְ ֹלא ָּפחֹות ֵמ ֲא ֵח ִרים
ֲאנִ י זֶ ה ֲאנִ י
וְ ֵאין א ֵַחר

ּופ ְתאֹום
ִ
רֹואה
ֲאנִ י ֶ
ֵאׁש ּומַיִ ם ּומַיִ ם וְ ֵאׁש
ידה
וְ ֵאין ע ְַכ ָׁשיו ּגְ ִל ָ
ר ַק ֵאׁש ּומַיִ ם ּומַיִ ם וְ ֵאׁש
וְ ע ְַכ ָׁשיו
רֹוצה ל ֲַחזֹר
ֲאנִ י ֶ
ידה
ל ַּגְ ִל ָ

ּפֹורט ֶא ְתּגָ ִרי
אֹוהב ְס ְ
ֲאנִ י ֵ
ֲה ִליכֹות ּב ַּנֶ גֶ ב ּוב ַָּצפֹון ָה ָרחֹוק
אֹוהב ֶל ֱאכֹל טֹוב
אֹוהב ָּבנֹות ֵ
ֵ
ִמ ְתנ ֵַּדב ִּב ְמכ ֵַּבי ֵאׁש
ַּדּורסַל
וְ ִל ְפ ָע ִמים ְמׂש ֵַחק ּכ ְ

ִּת ְסּת ְַּכלּו ִּת ְתּבֹונְ נּו וְ ָת ִבינּו
ֵאּלּו הַחַּיִ ים
ִל ְחיֹות אֹו ל ֲַחדֹל
ָׁשחֹר אֹו ָל ָבן
ֵאין ּפֹה עֹוד ְצ ָב ִעים
ּוכ ָבר נִ גְ ְמרו ִלי ה ִַּמ ִּלים
ְ
ֵמרֹב ֶׁש ָּק ֶׁשה ִלי ְלד ֵַּבר
בּועים
עַל ֲאנָ ִׁשים ְצ ִ

שירה
ירה ִהיא קֹול
ִׁש ָ
יֹוצא ִמּתֹוְך ֶרגֶ ׁש
ֵ
ֹלא חַּיָ ב
ִל ְהיֹות
קֹול יָ ֶפה
ָה ִע ָּקר ֶׁשהּוא י ֲַע ֶׂשה
ְלָך טֹוב ּב ֵַּלב
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אוראל ישראלי

אֹוהב ֶאת הַחַּיִ ים
ֵ
ירים
ׁשֹומעַ ִׁש ִ
ֵ
ְמפַּיֵ ט ְּכ ֶׁש ָּצ ִריְך
ֲאנִ י הַּיֶ ֶלד ה ַָּׁש ֵקט
ֶׁש ִּב ְק ֵצה ה ִַּכ ָּתה
יֹודעַ ה ְַר ֵּבה ָע ָליו
ֶׁשאַף ֶא ָחד ֹלא ֵ
יֹודעַ ה ְַר ֵּבה עַל ֲא ֵח ִרים
ֲא ָבל הּוא ֵ
זֶ ה ֲאנִ י
הַּיֶ ֶלד ה ַָּפׁשּוט

א ֵַחינּו ה ֵַּכ ִהים
ֲאנָ ִׁשים ּגֵ ִאים
מֹוכם
ֹלא ְּכ ֶ
נִ ְל ָח ִמים נֶ גֶ ד ָה ָעם
ְּכ ֶׁשּנִ ִּסינּו ְל ִה ְתח ֵַּבר ל ַּגֶ ְר ָמנִ ים
הֹוכיחּו ָלנּו
ֵהם ִ
ֶׁש ָאנּו ָּת ִמיד ׁשֹונִ ים

עֹוׂשה אֹותֹו נָ ָחׁש
ֹלא ֶ
ח
ָּד ָבר ֶא ָחד ָּבטּו ַ
ִאם ִת ֵּתן לֹו ֶא ְצּב ַע
הּוא יִ ֵּתן ְלָך יָ ד

בראשית הייתי
יתי זֶ ר ַע
אׁשית ָהיִ ִ
ְּב ֵר ִ
יתי ֶא ֶפס
ָהיִ ִ
יתי
יתי ְּכֹלא ָהיִ ִ
ָהיִ ִ
אתי
ֵמה ֶַּב ֶטן ְּבק ִֹׁשי יָ ָצ ִ
אֹותי
ְּבק ִֹׁשי ָרצּו ִ
ָאז ק ְַמ ִּתי וְ נִ ְלח ְַמ ִּתי
ֵהר ְַמ ִּתי ֶאת ָהרֹאׁש וְ ֵהב ַנְ ִּתי
ֲאנִ י ָצ ִריְך ְלה ִַּׂשיג ֶאת ָמה ֶׁש ָּכל
יתי
הַּזְ מַן ָר ִצ ִ

אֹומ ִרים ֶׁש ָּׁשחֹור הּוא ָא ָדם
יֵ ׁש ְ
א ִַּלים אֹו ְמלֻ ְכ ָלְך
ׁשֹומ ִרים ֵמ ֶהם ֶמ ְר ָחק
ְ
וְ ָל ֵכן
ֲא ָבל ְל ָכל ָא ָדם יֵ ׁש טֹוב
וְ אּול ַי ֲא ִפּלּו ּג ַם ִמ ְר ָקם

מּוזר
אֹותי וְ ִה ְרּגִ יׁש ָ
ֹלא ֵה ִבינּו ִ
ה ִַּמ ְׁש ָּפ ָחה ָצ ֲחקּו ו ֲַאנִ י ִה ְרג ְַׁש ִּתי ָזר
ָּכל הַּזְ מַן ְלע ְַצ ִמי ָצע ְַק ִּתי
עֹולם ֹלא ֵהב ַנְ ִּתי
ְל ָ
ָמה ׁשֹונֶ ה ִּבי ִמ ָּכל ְׁש ָאר הַּיְ ָל ִדים
ָּכל ה ְַּפ ִציעֹות וְ ה ְַּׁש ָב ִרים
ֶׁש ָעב ְַר ִּתי
יבים וְ הַּמַּכֹות
ָה ִר ִ

ָל ָּמה ָצ ִריְך ְלהַּגִ יעַ ְלמ ַָּצב
ירים ִּב ְפנֵ י ע ְַצ ָמם?
ֶׁש ֵהם ֲא ִס ִ
אּול ַי ִּבגְ ָל ֵלנּו אּול ַי ִּבגְ ָל ָלם?
זֶ ה ֹלא ְמׁשַּנֶ ה
טֹועה
ּג ַם ִאם הּוא ִל ְפ ָע ִמים ֶ
ּג ַם ִאם הּוא ִל ְפ ָע ִמים ח ַָּלׁש

ּתֹובב ָּב ְרחֹובֹות
ִמ ְס ֵ
יֹוׁשב ִל ְׁשּתֹות
ֵ
יתי
ִמ ְתּבֹונֵ ן ּב ֶַּמה ָהיִ ִ
וְ ע ְַכ ָׁשיו
ֲאנִ י ְמע ֵַּבד ָּכל ְׁשנִ ּיָ ה
טֹוריֹון
יס ְ
ְּכמֹו ִה ְ

שחור הוא אדם
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ליאור עמור
ליבי
ִל ִּבי נִ ְׁש ָּבר
ְּב ִק ְר ִּבי ְמ ֻט ְל ָטל ֲאנִ י
ִמּמ ֲַחׁש ְַב ִּתי ֶׁשּגָ ְר ָמה ִלי
עֹול ִמי
יֹותי ְּב ָ
ְל ָה ִבין ֶאת ֶע ֶצם ֱה ִ
נ ְַפ ִׁשי ָּד ְל ָפה ִמּתּוגָ ה
ּג ְַעּגּועַ ָלא ֲַה ָבה הַּיְ ָׁשנָ ה
צֹוב ֶטת ֶאת ה ֵַּלב
ֶ
"א ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ה ְַּׁש ֵל ָמה"
ֶ
ֲא ָבל ֵאיְך אּוכ ַל ְל ִה ְתק ֵַּדם
ְּבמ ֲַחׁש ְַב ִּתי
יצים ִּב ְּקׁשּו נ ְַפ ִׁשי
ְּכ ֶׁשּג ַם ֲעד ַת ָע ִר ִ
ֲאנִ י ר ַק ְמי ֵַחל ְל ָע ִתיד נָ ִקי
ח עַל ָמה ֶׁש ֶּש ִּלי
ְּב ִלי וִ ּכּו ַ

החיים מתקדמים
הַחַּיִ ים ִמ ְתק ְַּד ִמיםֲ ,אנָ ִׁשים
ִמ ְתּב ַּגְ ִרים
ח ה ַָּטמּון ִּבי ִּב ְפנִ ים
ְמח ֵַּפׂש ֶאת הַּכֹ ַ
ֶאת ֱאמּונ ַת הַחַּיִ ים

אסף לחיאני
נֹופ ִלים וְ נִ ְק ָר ִאים
ֵאיְך א ֵַחינּו ְ
'ח ָל ִלים'
ֲ
ירים ֶׁשֹּלא ָראּו עֹוד
חַּיָ ִלים ְצ ִע ִ
ְּכלּום ּבַחַּיִ ים
ִּפ ְתאֹום
נֶ ֱע ָצר ה ִַּד ְמיֹון
ֶׁשעַד ע ְַכ ָׁשיו ָהיָ ה ָּכל ָּכְך ֻמזְ ָהב
ֲא ָבל ע ְַכ ָׁשיו
ְּכ ֶׁש ָּק ֶׁשה ְלה ְַמ ִׁשיְך ִעם ָּכל ה ְַּכ ֵאב
ְל ְתמּונה
נִ ְכנֶ ֶסת ָה ֱאמּונָ ה
ימה
ה ְַּת ִמ ָ
רּופה ְל ָכל מ ֲַח ָלה
ֶׁשר ַק ִהיא ְּת ָ
ַּבֹורא
ר ַק זְ ָע ָקה ְקטַּנָ ה ל ֵ
אֹותָך ִמ ָּצ ָרה
יֹוׁשיעַ ְ
ּומּיָ ד ִ
ִ
יֹודעַ ֶׁש ְּלכֻ ָּלנּו ָק ֶׁשה
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹוכ ִחים
ְ
וְ כֻ ָּלנּו
ַחֹובה ֶׁש ָּלנּו ְלהֹודֹות ל ַה'
ֲא ָבל ה ָ
עַל ָּכל ֶרג ַע וְ ֶרג ַע ֶׁשהּוא ָחס ָע ֵלינּו
א ִַחים יְ ָק ִרים
ֲאנ ְַחנּו ָּבנִ ים ֶׁשל ֶמ ֶלְך
ֲח ִצי ּד ַָּקה ִמּזְ מַּנֵ נּו ה ַָּכר ַת הַּטֹוב
ְלה ֵַּׁשם יִ ְת ָּבר ְַך

חימום טוב
ִחּמּום
זֶ ה ָלקּום ּבַּב ֶֹקר ְלהֹודֹות
עֹולם עַל ֶׁש ֶה ֱחזִ יר נִ ְׁש ָמ ִתי
בֹורא ָ
ְל ֵ
ִחּמּום
זֶ ה ְלנ ַּקֹות ֶאת ָהרֹאׁש
ֵמהַּמ ֲַח ָׁשבֹות ֶׁשל ֶא ְתמֹול
וְ ל ֲַעׂשֹות ָמקֹום
ְלהַּיֹום

מטרה שאני
מ ַָּט ָרה ֶׁש ֲאנִ י מ ִַּציב ְלע ְַצ ִמי
יה עַד הַּסֹוף
הֹולְך ָע ֶל ָ
וְ ֵ
ָּד ָבר ֶׁש ֲאנִ י ְמת ְַכנֵ ן
עֹוׂשה אֹותֹו
וְ ֶ
ֲא ָבל ָּת ִמיד זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות ָּד ָבר
ֶׁשּי ְַת ִחיל ִמ ְּכלּום
וְ י ֲַהפְֹך ְלמ ֶַּׁשהּו ָקסּום
ּקֹורה ֲא ִפּלּו ִמּס ְַב ָלנּות ֶׁשל
ָּד ָבר ֶׁש ֶ
ֶּבן ָא ָדם
עַד ֲא ִפּלּו מ ֶַּׁשהּו ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ָחל ַם

ָׁשלֹום ֵּבין ְמ ִדינֹות
ְּב ִלי ִמ ְל ָחמֹות
ּגּועים
יֹותר ִּפ ִ
ׁשֹומ ִעים ֵ
ְ
וְ ֹלא
ּב ֲַח ָדׁשֹות
ֲא ִפּלּו ָׁשלֹום ּפֹה יָ כֹול ִל ְהיֹות

אש
ּבֹוע ִרים
ָה ְרחֹובֹות ֲ
וְ כֻ ָּלנּו ְמח ִַּכים
ִל ְמכ ֵַּבי ֵאׁש
ֶאת ה ְַּׂש ֵר ָפה נְ כ ֶַּבה
ְּכ ָבר ֵאין ה ְַר ֵּבה
נ ִַּציל ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
נְ פַּנֶ ה ֶאת ּכֻ ָּלם
עֹולם
ִהּצ ְַלנּו ָ
נִ גְ ְמרּו ִלי ה ִַּמ ִּלים
ּכֹות ִבים
ּכֻ ָּלם ּפֹה ְ
ל ַּזְ מַן ְמח ִַּכים
תּוחים ָלדַעַת
ּכֻ ָּלם ְמ ִ
ִאם הַּמַיִ ם
ָּב ֵאׁש
יּוכלּו ָלגַעַת
ְ

ח מַּגִ יעַ
זֶ ה ְּכמֹו ֶׁשה ַָּמ ִׁשי ַ
ֶׁש ֵא ָליו ּכל ֶא ָחד יָ ִריעַ
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אמסלו אנדלו
אני
ֲאנִ י ֳאנִ ּיָ ה ְּב ֶא ְמצַע יָ ם
נֹוׁשבֹות רּוחֹות
ִמּצַד ֶא ָחד ְ
ּומּצַד ֵׁשנִ י ָׁש ֵקט
ִ
ּבֹוחר
ֲאנִ י ָא ָדם ֶׁש ֵ
עֹולם ְל ִה ָּכנֵ ס
ְל ֵאיזֶ ה ָ
ה ִַאם ְל ִה ְס ָּת ֵער
רֹואה אֹו
ֶאל ֵע ֶבר ה ַָּד ָבר ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ִל ְהיֹות ָרגּועַ וְ ָׁש ֵלו
ידה
ֲאנִ י ָא ָדם ּגְ ִל ָ
ָּכל ּפַעַם ְמנ ֶַּסה טַעַם א ֵַחר
ֲא ָבל ָּת ִמיד
יֵ ׁש ֶאת ה ַָּמקֹור
ֲאנִ י יָ כֹול ִל ְהיֹות
ָא ָדם ָח ִריף
וְ זֶ ה יָ כֹול ְלה ְַכ ִאיב ְלא ֵַחר וְ ִל ְׂשרֹף
כֹולה ְל ָה ִכיל
ֲאנִ י ֶק ֶׁשת ְׁש ֵל ָמה ֶׁשּיְ ָ
ִסגְ נֹונֹות ׁשֹונִ ים
ּוצ ָב ִעים ְמ ֻׁשּנִ ים
ְ
עֹולם ֶא ָחד
ּולא ֵַחד ֶאת ּכֻ ָּלם ְּב ָ
ְ
ֲאנִ י ֵחץ וָ ֶק ֶׁשת
אֹוהב ִל ְהיֹות חַד
ֲאנִ י ֵ
וְ ִל ְקֹלעַ ל ַּטֹוב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
ֲאנִ י הּוא ָא ָדם ֶׁשא ַָּתה יָ כֹול
ְלהַגְ ִּדיר
רֹואה
ְל ִפי ָמה ֶׁשא ַָּתה ֶ
ֲא ָבל ֲאנִ י הּוא ָא ָדם
ֶׁש ְּמח ֵַּפׂש ֶאת ָה ֲאנִ י ֶׁש ִּלי
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וְ ֶאת זֶ ה
יִ ּקַח ִלי עֹוד זְ מַן ר ַב
ְל ָה ִבין

שחור
ָׁשחֹר זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות ֵׁשם ֶׁשל ֶצב ַע
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ּתֹהּו וָ בֹהּו
רֹואים ְּכלּום
ֹלא ִ
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ֵׁשם ֶׁשל ֶרגֶ ׁש אֹו
יֹום
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ֵׁשם ּגְ נ ַאי
אֹומ ִרים ְל ָא ָדם
ְק ָל ָלה ֶׁש ְ
יקה
ֵמא ְַפ ִר ָ
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ּג ַם ָט ִעים ְּכמֹו
יףּ-כף
ִּכ ֵ
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ֵס ֶמל ְלזִ ָּכרֹון
צּובים אֹו ְׂש ֵמ ִחים
ְּד ָב ִרים ֲע ִ
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות הַּזְ מַן ֶׁשל ֲחצֹות
הַּל ַיְ ָלה
ח ֶאת ה ֵַּלב
ּפֹות ַ
ָׁשם א ַָּתה ֵ
קֹורא ֶאת ָּכל הַּמ ֲַח ָׁשבֹות ֶׁשל
וְ ֵ
הַּיֹום
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות ֶצב ַע ֶׁשל טּוׁש
ְל ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות טַעַם ֶׁשל
קֹולה ,אֹו ֶצב ַע
ָ
ֶׁשל ָשמַיִ ם א ֲַח ֵרי עֹוד יֹום
ְל ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות טַעַם מַר ֶׁשל
ְּכלּום
ֶׁשל ָּד ָבר ְּב ִלי ּת ֶֹכן
ּכֹותב
ּבֹודד ֶׁש ֵ
ֶׁשל ָא ָדם ֵ

ח
מ ֶַּׁשהּו וְ ֹלא מ ְַצ ִלי ַ
ְל ָכל ֶא ָחד יֵ ׁש ֶאת ה ַָּד ָבר ה ַָּׁשחֹור
ֶׁשּבֹו
רֹוצה ְלת ֵַּקן
ֶׁשאֹותֹו הּוא ֶ
ָׁשחֹר יָ כֹול ִל ְהיֹות
ָּכל ָּד ָבר

חלום
אֹותָך
ח ְ
לֹוק ַ
ֲחלֹום ֵ
עֹולם א ֵַחר
ְל ָ
ֶאל ה ִַּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי
ֶאל ֶה ָע ִתיד
ֶאל ה ִַּב ְל ִּתי ָרגִ יל
ֲחלֹום זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות ּג ַם ָל ִׂשים
ֶאת ָהרֹאׁש עַל ָּכ ִרית
וְ ִליׁשֹון

לילה
ל ַיְ ָלה הּוא הַּיֹום
ֶׁשל הַּל ַיְ ָלה
ּב ַָּׁשעֹות ָה ֵא ֶּלה
עֹורר
ה ֵַּלב ִמ ְת ֵ
וְ א ַָּתה מ ְַת ִחיל
ל ֲַחׁשֹב

שירה
ירה זֶ ה רַעַׁש ִעם ִהּגָ יֹון
ִׁש ָ
כֹולה ִל ְהיֹות ּג ַם ָּד ָבר
ירה יְ ָ
ִׁש ָ

ּגֹורם ְלָך ְל ִׂש ְמ ָחה
ֶׁש ֵ
אֹו ְל ִה ְתר ַּגְ ׁשּות אֹו ֶע ֶצב
עֹולם
אֹותָך ְּבתֹוְך ָ
זֶ ה יָ כֹול ִל ְכֹלא ְ
אֹותָך ֶאל ה ַָּמ ָחר
אֹו ְלׁש ְַח ֵרר ְ

נסתר
הּוא ה ִַּב ְל ִּתי יָ דּועַ
ַּמֹוׁשְך ֵא ָליו ֲאנָ ִׁשים
ה ֵ
הּוא ה ַָּד ָבר
רֹוצה ֶׁשּיְ ג ַּלּו אֹותֹו
ֶׁש ֶ

דמעות
ְּד ָמעֹות ֵהן ה ַָּׂש ָפה ֶׁשל ה ֵַּלב
ֵהן ְמלּוחֹות ְּכמֹו הַּמ ַָּצב ֶׁשא ַָּתה
נִ ְמ ָצא ּבֹו
ְמתּוקֹות ְּכמֹו ה ִַה ְתר ַּגְ ׁשּות
וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ֶאת ה ְַּכ ָלל
ַּקּולר
ח ֶאת ה ֶ
ּפֹות ַ
ֶׁשל ָמתַי ֶׁשא ַָּתה ֵ

תפילה
ְּת ִפ ָּלה ִהיא
עֹולם
בֹורא ָ
ָה ָרצֹון ְלהֹודֹות ְל ֵ
ָה ֶרגֶ ׁש הַּנִ ְמ ָׁשל ֶאל הַּנִ ְס ָּתר
נֹודע
ֶאל הַּלא ָ
יׁשהּו
ח ִמ ִּלים ְל ִמ ֶ
ִהיא ִל ְׁשֹל ַ
רֹואה
ֶׁשא ַָּתה ֹלא ֶ
ֲא ָבל ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ְּלָך ְּכל ַָּפיו
ְמנַּוֶ ֶטת ְלָך ֶאת ֶה ָע ִתיד
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אור חי בוננו

חלום

בראשית הייתי

מהו נסתר?

ׁשֹואף ֵא ָליו
ֵ
ָּד ָבר ֶׁשא ַָּתה
ׁשֹואף ֵא ָליו
ֵ
וְ ִאם א ַָּתה ֹלא
ֲח ָבלִּ ,כי ָאז
זֶ ה ְּכ ָבר ֹלא ֲחלֹום

יתי ֶּבן ָא ָדם א ֵַחר
אׁשית ָהיִ ִ
ְּב ֵר ִ
אְַך ְּכ ֶׁש ִה ְתח ְַל ִּתי ְלח ֵַּבר
סֹופר
יתי ֵ
נִ ְהיֵ ִ

הַּגּוף ֲא ֶׁשר ִמ ְתח ֵַּבא ּב ַֻח ְל ָצה,
וְ ה ִַּמ ָּלה ֶׁש ֵאינָ ּה
ִמ ְתּכַּוֶ נֶ ת ָל ֵצאת ֵמה ֶַּפה.

ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁש ִה ְפס ְַק ִּתי
ל ֲַחׁשֹב וְ ל ֲַחֹלם
ָאז ִהּג ְַע ִּתי ֵהּנָ ה ְלפֹה הַּיֹום

אני אדם

בראשית הייתי
יתי יֶ ֶלד ָק ָטן
אׁשית ָהיִ ִ
ְּב ֵר ִ
ֹלא ֵמ ִבין ְּכלּום ֵמהַחַּיִ ים
עַד ֶׁשּנֶ ְחׂש ְַפ ִּתי ְל ָד ָבר ָח ָדׁש
יקה
מּוזִ ָ
נִ ְדל ְַק ִּתי עַל ה ֶַּקטַע
חֹורי ה ְַּפ ָל ָטה
ִל ְהיֹות ֵמ ֲא ֵ
ִל ְקּפֹץ ְּכמֹו ְמ ֻׁשּגָ ע
קֹופ ִצים ִא ְּתָך
וְ כֻ ָּלם ְ
ֲחלֹום ּגָ דֹול ֶׁש ִּלי
ְלה ְַק ִּפיץ ִ 200,000איׁש
יעה
ָה ֲע ִלּיָ ה מַּגִ ָ
וְ ָה ְדרּוּפ ה ִַּמ ְס ָח ִרי ִמ ְתנַּגֵ ן ָּב ֶרקַע
לֹומד
ע ְַכ ָׁשיו ֲאנִ י ֵ
ּומקַּוֶ ה ְלה ְַמ ִׁשיְך
ְ
עֹוד ָׁשנִ ים
ִה ְתאַה ְַב ִּתי

ֵמהַה ְַת ָח ָלה ל ַּסֹוף ֵמ ָה ֶא ְמצַע ֶאל ָה ֶרג ַע
הַּזְ מַן ָהפְַך ִּפ ְתאֹום
מּוזר ֵמה ְַּמ ִציאּות
ְל ָד ָבר ָ
הַחֹונֶ ֶקת ֵמ ָה ִאּפּוק הַּנָ כֹון
ִל ְׁשמֹעַ עֹוד ֶאת ה ְַּצ ִליל ָהא ֲַחרֹון

ֲאנִ י ָא ָדם ׁשֹונֶ ה ֶח ְב ָר ִתית
אֹוהב ָל ֵצאת ֵמה ְַּכ ָלל
ֵ
וְ ִל ְרּדֹף ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק
ּומ ָּטעּויֹותַי
ְמפ ֵַחד ֵמע ְַצ ִמי ִ
ָה ָרצֹון ֶׁש ִּלי הּוא
ִל ְכּתֹב וְ ֶׁש ָּת ִמיד
יִ ְהיֶ ה ִלי עֹוד ּב ְַּמל ַאי

עֹוד ּד ַָּקה
עֹוד ֶרג ַע הַּזְ מַן נִ גְ ָמר
ּכֹותב
ו ֲַאנִ י עֹוד ֵ
עַל הַּזְ מַן

חֹוׁשב
חֹוׁשב וְ ֵ
ֵ
עַל ָּכל ָּד ָבר ׁשֹונֶ ה וְ נָ כֹון

יכ ֶׁשהּו ְמח ֵַּפׂש ִמ ָּלה וְ עֹוד ִמ ָּלה
וְ ֵא ְ
אֹותּה ְּב ִלי ִס ָּבה
מֹוצא ָ
ו ֲַאנִ י ֵ
עֹולה ִלי ָלרֹאׁש
ִהיא ָ
סֹופית ֶׁש ְּמב ְַצ ֶּב ֶצת ְּבָך
ׁשּובה ָה ֵאינְ ִ
ה ְַּת ָ

מ ֲַע ִדיף ִל ְהיֹות ְמהַנְ ֵּדס ָּת ְכנָ ה
יא ִלי
עּודי ָה ֵר ָ
אְַך יִ ִ
ירים ִל ְכּתֹב ְּכ ָא ָדם
הּוא ִׁש ִ
ְּדר ְַס ִטי

מהו חלום?

ְמח ֶַּכה ָלא ֶֹמץ ָה ֲא ִמ ִּתי
ֲא ֶׁשר ְמח ֶַּכה ִלי
ּב ַָּק ֶצה

צּורה
ֲחלֹום ִהיא ָ
ילית
יׁשית ִּד ְמיֹונִ ית ֵל ִ
ִא ִ
מּוז ָרה
ׁשֹונָ הָ ,
וְ אּול ַי ֲא ִמ ִּתית
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אוראל הבה
זכרון

יצירה

קח קח

זִ ָּכרֹון
ָע ָבר ֶׁשֹּלא נִ ְׁשּכ ַח

ירה
יְ ִצ ָ
ָמ ְּשהּו ְׁש ָא ָתה ֵמ ִביא ְמ ָע ְצ ֵמָך
ֵרגֵ ׁש ִמ ְת ָפ ֵרץ ָּבגּוף אֹו ֵמ ָהנְ ָּש ָמה
יחּודי ָלְך
ִ
ָמ ְּשהּו ֵמ ָע ְצ ֵמָך ,יִ
יֵ ׁש ְלָך ָרק
ֵרגֵ ָע
הֹוציא ֵאת ָה ָמנְ גִ ינָ ה
ְל ִ
ִּכי ָה ֵרגָ ע ָהזֵ ה
ָא ְף ָּפ ָעם לׂא יָ ְחזֹור
וְ זּו ָה ָא ְח ָריּות ֵׁש ְלָך
לשמור
ָעל ָהאֹור

קַח קַח ֶאת הַּכֹל
ִּת ְׁשּת ֵַּדל ֹלא ִלּפֹל
א ַָּתה אּול ַי ָעיֵ ף
וְ ג ַם יָ ֵחף
ֲאנִ י ֶאת זֶ ה ָא ִחי
זֹוקף
כּותָך ֵ
ִלזְ ְ
ה ֶַּד ֶרְך ֲארֻ ָּכה
אֹותּה ְמכ ַּסֹות
ֲא ָבנִ ים ָ
ָהר ַגְ ל ַיִ ם נִ ְׂש ָרטֹות
ֲא ָבל ִּתזְ ּכֹר ָח ֵבר
עֹולם ֹלא ְלו ֵַּתר
ְל ָ
ִּכי ּב ַּסֹוף ָּת ִמיד
ִאם ִּת ְסּת ֵַּכל
יֵ ׁש מּוסַר ה ְַׂש ֵּכל

ָמה ֲח ִׁשיבּותֹו
זֹוכר הַּכֹל
ִאם ר ַק א ַָּתה ֵ
זֹוכר
אֹו ֶׁשּג ַם ָהא ֵַחר ֵ
וְ ה ִַאם הַּמ ְַׁש ָמעּות
ִּב ְכ ָלל זֵ ָהה
ִל ְּשנֵ ינּו

גבולות האמונה
מ ֶַהם ּגְ בּולֹות ָה ֱאמּונָ ה
ָמה ֶא ְפ ָׁשר
ּתֹוכּה
ָלקַחַת ִמ ָ
רּוׁשּה
ּומה ֵּפ ָ
ָ
ה ִַאם ִהיא ר ַק ִמ ְב ָחן אֹו
ֶׁש ְּס ָתם זֶ ה ר ַק עֹוד ִענְ יָ ן
ח
כֹולה ל ֲַעׂשֹות ָׂש ֵמ ַ
ָה ֱאמּונָ ה יְ ָ
ֲא ָבל ִל ְפ ָע ִמים ֲאנִ י
ח
ּבֹור ַ
ר ַק ֵ
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