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ספיר יונס
אברא כדברא
הָ עֵ י ַניִם יו ְֹדעוֹת ָדבָ ר ֶׁשאֵ ינְ ָך יוֹדֵ עַ אַ ְך ִקּיּומ ֹו יָדּועַ לְ ָך .גַם ְמכ ֹונַת
הַ פֶׁ ה אֶׁ ת הַ ּקוֹלוֹת
ּושמוֹנִ ים מַ עֲ לוֹת
יקה בַ חֶׁ ֶׁרש .הַ מַ בָ ט ֶׁנעֱצַ ר בְ פָ חוֹת ִממֵ ָאה ְ
ְמפִ ָ
יציָאה
ישי הַ ֶּׁק ֶׁשב ִמ ְתנ ְַּקזִ ים בִ ִ
הָ אוֹן ִמזְ ַדהֵ ר ִמּתוְֹך הַ ִחכָיוֹן ,כְ בִ ֵ
ַאחַ ת.
כָל עוֹד הָ עֲ צָ מוֹת בוֹלְ טוֹת וְ הַ זָהָ ב נ ֹוגֵעַ אֲ נ ְַחנּו בַ מָ קוֹם הַ נָכוֹן
וְ ִאם הַ מָ קוֹם ִמ ְתבַ לְ בֵ ל יֵש לַהֲ ִשיב ֹו לִ ְשפָ ת ֹו

הַ ָשפָ ה ִהיא הַ ּׁש ֹו ַשנָה ֶׁשל הַ לֵב

בֵ ין ִאם בְ ָרכָה א ֹו ְק ָללָה ִהיא אֲ נ ְַחנּו נִ ְהיֶׁה בַ מָ קוֹם הַ ִהיא
וְ ִאם ְמקוֹמָ ּה בְ תוְֹך הַ גּופָ ה הַ ִהיא ,עָ לֶׁיהָ לְ ִה ְתעַ צֵ ם עַ ד ְמאוֹד.
כִ י בָ נּו בָ חֲ ָרה וְ ֹלא אֲ נ ְַחנּו בָ חַ ְרנּו בָ ּה וְ ָר ִצינּו לְ ַשלֵחַ בָ ּה אֶׁ ת כָל
אּורי הַ זְ מַ ן ,הַ מָ קוֹם ,הַ ִמ ָדה ּולְ הוֹכִ יחַ לָּה
ֵּת ֵ
ֶׁשֹּלא אֲ נ ְַחנּוֶׁ ,שאֵ ין בָ נּו מָ קוֹם לְ ָתאֵ ר
וְ ִהיא מָ ְד ָדה כָל ִמלו ֵֹתינּו ּופְ גָמֵ ינּו
וְ י ְָצ ָקה וְ י ְָצ ָרה
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הדרה לוין
והגדּת | הדרה לוין ארדי
ְ
לְ א ֶֹׁרְך ִציר הַ זְ מַ ן הָ א ֹוזֵל
אֲ נִ י נִ ְת ֶׁקפֶׁ ת חֻ לְ שוֹת ֶׁשל ַאפְ סּות
ידה,
וְ אוֹמֶׁ ֶׁרת לְ עַ ְצ ִמי הַ מַ גִ ָ
בִ ְשבִ יל מָ ה לְ הַ גִ יד ,בִ ְשבִ יל מָ ה?
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דין מילים־ודברים | הדרה לוין ארדי
יתי אֶׁ ת עַ ְצ ִמי לְ עו ֶֹׁרכֶׁת עֶׁ לְ י ֹונָה .עָ לַי
זו ִֹהי ְשעָ ִתי הַ ָּק ָשהִ .מנִ ִ
ל ַָדעַ ת ִמדוֹת .לְ פַ ֵּתחַ עַ מּוד ִש ְד ָרה .לַעֲ מֹ ד בְ ַד ְרכָם ֶׁשל ִש ִירים
מֵ הַ פְ נִ ים הַ גוֹעֵ ש אֶׁ ל הַ חּוץ הַ ִמ ְתיַפְ יֵף .בוֹדֶׁ דֶׁ ת ,מוֹדֶׁ דֶׁ ת,
נִ ְתעֶׁ בֶׁ ת ,יו ַֹדעַ ת אֶׁ ת ֶׁנפֶׁ ש בְ הֶׁ ְמ ִתיְ ,מ ַקבֶׁ לֶׁת עָ לַי אֶׁ ת עֻ לִ י,
ים־ּודבָ ִרים אֶׁ ת
ְ
ִאיש ֹלא יָבוֹא בִ ְמקו ִֹמי לִ נְ ֹקב כְָך בְ ִדין ִמלִ
הָ הָ ר הַ זֶׁה.
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מה את עושה | הדרה לוין ארדי
יקה אֶׁ ל
בו ַֹרחַ ת ,זֶׁה מָ ה ֶׁשאֲ נִ י עו ָֹשה .בו ַֹרחַ ת מֵ הַ מּוזִ ָ
אריסִ ,מסֵ ם
הַ ִמלִ ים ,מֵ הַ ִמלִ ים אֶׁ ל הַ ִצּיּור ,מֵ הַ ִצּיּור אֶׁ ל סֵ ם הָ ִ
אריס אֶׁ ל הַ בַ ר הַ ְמקו ִֹמי .נִ ְת ֶׁקלֶׁת בַ אֲ נ ִָשים .לִ פְ עָ ִמים
הָ ִ
נִ ְת ֶׁקלֶׁת בְ עַ ְצ ִמיּ ,ובו ַֹרחַ ת .וְ זֹאת בְ נִ גּוד לַדֵ עָ ה הָ רוֹוַ חַ ת,
ֶׁשהָ אָ מָ נּות הָ עַ כְ ָשוִ ית ִמ ְתעַ סֶׁ ֶׁקת ַרק בַ ַּת ַחת ֶׁשל עַ ְצמָ ּה.
לִ פְ עָ ִמים אֲ נִ י מַ גְ זִ ימָ ה אֶׁ ת עַ ְצ ִמי ל ַַדעַ תִ ,מ ְתפַ ֶּׁׁשטֶׁ ת עַ ל פְ נֵי
הַ מֶׁ ְרחָ ב בְ חָ סּות הַ ַּייִן וְ הַ חֲ ֵשכָה ,נו ֶֹׁתנֶׁת וְ לו ַֹקחַ ת ,מַ ְחלִ יפָ ה
ִמלִ ים ,מַ ְחלִ יפָ ה ַק ְרעֵ י דֵ עוֹת ִעם הַ בְ ִרּיוֹת ,דֵ עוֹת ֶׁש ָּק ַר ְע ִּתי
ִמ ַד ְע ִּתיֶׁ ,שנִ ְשאֲ רּו פְ רּומוֹת בַ ְּקצָ ווֹתֶׁ ,ש ִאי אֶׁ פְ ָשר לְ הַ ְש ִמיעָ ן
עַ ל כָל ּתו ָֹר ָתן וְ ֹלא עַ ל ֶׁרגֶׁל ַאחַ ת .דֵ עוֹת אֵ ינָן ִמ ְק ָשה ַאחַ ת.
וְ ַאחֲ ֵרי הַ דֵ עוֹת וְ הַ בְ ִרּיוֹת ,בו ַֹרחַ ת עוֹד ,אֶׁ ל ַל ְילָה בוֹלְ עָ נִ י ,אֶׁ ל
חֲ לוֹמוֹת בַ לָהוֹת .הָ פַ כְ ִּתי מֻ ְמ ִחית לִ בְ ִריחוֹת ,וְ יָכוֹל לִ ְהיוֹת
ֶׁשז ֹו מֻ ְמ ִחּיּות ֶׁש ְמבִ יסָ ה אֶׁ ת עַ ְצמָ ּה בַ מּובָ ן הַ חֶׁ בְ ָר ִתי־כַלְ כָלִ י,
כְ ֶׁשאַ ָּתה נִ ְד ָרש לַעֲ נוֹת בְ ִמ ְשפָ ט אֶׁ חָ ד ,עַ ל ֶׁרגֶׁל ַאחַ ת ,מָ ה
ּומּיָד רוֹצֶׁ ה לִ בְ רֹחַ ִמזֶׁה ,א ֹו אֲ פִ לּו בְ פִ ְס ָקה
אַ ָּתה עו ֶֹׁשהִ ,
ה־דבָ ִריםִ ,אם ִּתכְ ּתֹב אֶׁ ת כָל זֶׁה ,י ִָּק ֶׁשה
ל־שלו ָֹש ְ
מֻ ְרחֶׁ בֶׁ ת ,עַ ְ
לְ הָ בִ ין מָ ה אַ ָּתה עו ֶֹׁשה" .נַגִ יד ,מָ ה אַ ְּת עו ָֹשה כְ ֶׁשאַ ְּת ָקמָ ה
בַ ב ֶֹׁקר"ָ ,שַאל או ִֹתי נָהַ ג הַ מוֹנִ ית ֶׁשנִ סָ ה לְ הָ בִ ין כַמָ ה זֶׁה
ע ֹולֶׁה .מָ ה הַ ְמ ִחיר ֶׁשל כָל זֶׁה .אֵ יְך אֶׁ פְ ָשר לֶׁאֱ רֹז ,לְ ַת ְמחֵ ר
וְ לִ ְמכֹר" .אֲ נִ י לוֹמֶׁ דֶׁ ת אֶׁ ת הַ ְמ ִחיר ּתוְֹך כְ דֵ י נְ ִסיעָ ה"ָ ,אמַ ְר ִּתי
ארקּור
ל ֹו ּתוְֹך כְ דֵ י בְ ִריחָ ה" ,אֲ נִ י ְמ ַשפֶׁ ֶׁרת אֶׁ ת ְקפִ יצוֹת הַ פַ ְ
ארקּור עוֹמֵ ד הַ מַ עֲ בָ ר מֵ עַ ל
ּיּומי ֶׁשלִ י .בִ יסוֹד ֹו ֶׁשל הַ פַ ְ
הַ ִּק ִ
מַ עֲ ִקים ,גַגוֹתִ ,מכְ שוֹלִ יםְּ ,תהוֹמוֹת וְ חוֹמוֹת ,כְ ֶׁשהַ מַ טָ ָרה
ִהיא לְ הַ גִ יעַ ִמנְ קֻ ָדה ַאחַ ת ל ְַּׁשנִ ּיָה בְ אֹפֶׁ ן אֵ פֶׁ ְק ִטיבִ י ּומָ ִהיר,
יכּותּה הָ אֶׁ ְס ֵּת ִטית ֶׁשל הַ ְּתנּועָ ה"ָ" .אז
ָ
ּתוְֹך ִה ְתמַ ְּקדּות בְ אֵ
אַ ְּת ְספו ְֹרטָ ִאית"ָ ,אמַ ר הַ נַהָ ג־מוֹנִ ית.
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אירן דן
מצאתי את המזוודה  /אירן דן
אתי אֶׁ ת הַ ִמזְ וָ ָדה ֶׁשלְ ָך ִמבֵ ירּות ,אַ בָ א
מָ צָ ִ
ָארזְ ָּת לַדֶׁ ֶׁרְך
בָ ּה ַ
ִש ֵירי עַ בְ ד אֶׁ ל־חָ לִ ים חָ אפֶׁ ז וְ ִאיב מוֹנְ טָ ן.
כְ בֵ ָדה וְ נִ ְשכַחַ ת בְ יָד ֹו ֶׁשל גֶׁבֶׁ ר מּובָ ס
ה ֹולְֵך ָאנֶׁה וָ ָאנָה
ִמ ְס ַּתכֵל עַ ל הַ ּיָם יֶׁהֱ מּו מֵ ימָ יו,
לִ גְ אֻ לָה.
אֵ יְך יַעֲ מֹ ד ל ֹו כֹחוֹ?
מַ ְמ ִּתין לְ בוֹא ֹו ֶׁשל ַשחַ ר
עַ ל סַ פְ סַ ל ַּתחֲ נַת אוֹטוֹבּוס בְ פַ ְרדֵ ס חַ נָה.
פָ ַת ְח ִּתי אֶׁ ת הַ ִמזְ וָ ָדה ֶׁשלְ ָך ,אַ בָ א
יקה.
וְ ִהיא הָ י ְָתה ֵר ָ
מתוך :מספר הסיפורים ,הוצאת פרדס2017 ,
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נדידות ארוכות  /אירן דן
ָּתַאי נו ְֹש ִאים זִ כָרוֹן
כָל אֵ יבָ ר מֵ אֵ יבְ ֵרי גּופִ י
כָל בֶׁ כִ י ִמבִ כְ יִי
עֲ מּוסֵ י בְ ִדידּות
פְ חָ ַדי נִ פְ עָ ִרים
בָ ְר ָקמוֹת,
ה ֹו ִמים או ְֹמ ִרים
נְ ִדידוֹת אֲ רֻ כוֹת,
נְ דּודֵ י אֲ בו ַֹתי
דּודי.
נְ ַ
ִמיהּו בַ עַ ל הַ מַ סָ ע? אֲ נִ י ּתוֹהָ ה
ִיתי ֶׁשלְ ָך
הַ ִאם אֵ י פַ עַ ם הָ י ִ
ִיתי אֲ נִ י?
הַ ִאם אֵ י פַ עַ ם הָ י ִ
בַ מַ סָ ע הַ זֶׁה
ִדבַ ְר ִּתי בִ ְשפַ ת הַ ְמקו ִֹמּיִים
ְמאוֹת הַ ָּׁשנִ ים
ִיתי
ַאחֶׁ ֶׁרת הָ י ִ
וְ ז ָָרה,
ָשם ַּת ְר ִּתי ַאחַ ר זֶׁהּות
בְ אֶׁ ֶׁרץ הַ ָּׁשמַ יִם הַ כְ חֻ לִ ים
בְ אֶׁ ֶׁרץ הַ נַּוָ ִדים,
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ְהּודּיָה ְספָ ַר ִדּיָה
ִיתי י ִ
הָ י ִ
ִיתי בִ ְספָ ַרד ּובְ טָ טּוַאן*
חָ י ִ
ִיתי ְשח ָֹרה ּולְ בָ נָה
הָ י ִ
יצילְ יָה ּובְ ָקלַבְ ִר ָּיה.
ִיתי בְ ִס ִ
חָ י ִ
י ַָד ְע ִּתי לִ ְקרֹא בִ ְשמוֹת
הַ נְ הָ רוֹת וְ הַ ְצמָ ִחים
בְ ִש ְמָך
וְ הַ ּיוֹם אֲ נִ י
עֲ ָשבִ ים צו ְֹמ ִחים
ָאבוֹא אֵ לֶׁיָך ְמ ֻפּיֶׁסֶׁ ת
ֹלא אֶׁ ְהיֶׁה עוֹד ְשבָ ִרים.
* טטואן – עיר בצפון מרוקו
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אתה סולח לי  /אירן דן
אַ ָּתה ס ֹולֵחַ לִ י ֶׁשאֲ נִ י
ְשסּועָ ה פְ גּומָ ה
רּותה,
לְ שוֹנִ י כְ ָ
ֶׁשאֵ ינִ י יו ַֹדעַ ת לַהֲ גוֹת אֶׁ ת ְש ִמי
ִיתי ִא ָּׁשה טוֹבָ ה
ס ֹולֵחַ ֶׁשֹּלא הָ י ִ
ִאמָ א טוֹבָ הַ ,ר ְעיָה לְ ָך
לְ א ֶֹׁרְך הַ ָּׁשנִ ים
ס ֹולֵחַ ֶׁשאֲ נִ י
ֹלא ְמפַ סֶׁ ֶׁקת ִש ִירים כ ָָראּוי
ֹלא ְמפַ ֶׁש ֶׁקת ְשפָ ַתיִם
חו ֶֹׁר ֶׁשת בַ ִמלִ ים ,זו ַֹרעַ ת ָשדוֹת
צוֹעֶׁ ֶׁקת הֶׁ ְמיַת הָ רּוחַ
ס ֹולֵחַ ֶׁשאֲ נִ י ִמ ְתג ְַעגַעַ ת
דּותי
לְ עֵ ץ הַ ְּתאֵ נִ ים בְ אֶׁ ֶׁרץ יַלְ ִ
ֶׁשפֵ רו ָֹתיו מַ ַּתת ַאהֲ בָ ה
יו ֶֹׁשבֶׁ ת ַּת ְח ָּתיו ,מַ ְמ ִּתינָה לְ ָך
ֶׁשכְ אֵ ב ִא ִמי הָ פַ ְך לִ כְ אֵ בִ י ֶׁשלִ י
נוֹפֵ ל וְ שו ֵֹקעַ בִ י
ֶׁשאֲ נִ י נוֹדֶׁ דֶׁ ת ִמ ְמקוֹמוֹת
אֶׁ ל ְמקוֹמוֹת אֲ חֵ ִרים
ֶׁשנ ֹול ְַד ִּתי בְ בֵ ירּות ּובְ טָ טּוַאן
בְ חֵ יפָ ה ּובְ יָפוֹ ,נ ֹול ְַד ִּתי גַם בְ יַפָ ן
וְ הַ בַ יִת ֶׁשלִ י ִמגִ זְ עֵ י עֵ ִצים
אַ ָּתה ס ֹולֵחַ לִ י
ֶׁשאֵ ין ִהגָיוֹן בַ ְדבָ ִרים
וְ אֵ ין סֵ דֶׁ ר בְ ג ְַעגּועַ י
ּובַ ִמלִ ים ֶׁש ִמחּוצָ ה לִ י
ֶׁש ִהפְ ַק ְד ִּתי בְ יָדֶׁ יָך
ַרק ִמלִ ים.
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אירן דן
לכשאלך ֵ /
הַ ְחזֵק
בִ י
ֶׁשֹּלא
אֶׁ ְמעַ ד
כַסֵ ה אֶׁ ת מַ עֲ רֻ מַ י
אֶׁ ת גּופִ י
בְ חֹם גּופְ ָך
ֶׁשֹּלא ַּת ְחדֹר
רּוחַ ָק ָרה
ַקח או ִֹתי
יקים
אֶׁ ל הַ כְ ָר ִמים הָ עַ ִּת ִ
הַ גְ דֵ לִ ים לְ ֹלא מַ יִם
בּותי מַ ְרוָ ה ִצ ְמא ֹונָם
ֶׁשעַ ְצ ִ
ִמּתוְֹך ַד ְרכֵי הֶׁ עָ פָ ר
הַ לְ בָ נוֹת
ישי ע ֹולֶׁה
ְצלִ יל חֲ ִר ִ
נְ צֹר אוֹת ֹו
בְ לִ בְ ָך.
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רות אשור
דבר אחרון ללילה הזה  /רות אשור
לָמַ ְדנּו ְּתנּועַ ת אֵ ל ְֶׁק ְטרוֹנִ ים בְ מַ ְסלּול סָ גּור (אֲ נִ י בַ ת עֶׁ ֶׁשרִ ,שעּור מַ ָד ִעים) .זֶׁה ֹלא ִה ְספִ יק.
יקים ִמ ְסּתוֹבְ בִ ים בְ כִ ּוּון
יתי לִ ְראוֹת ז ֶֶׁׁרם אֶׁ ת ֶׁשצֶׁ ף הַ נְ זִ ילָה ֶׁשטֶׁ ף הַ ְּתנּועָ ה בְ מַ ְעגַל חֶׁ לְ ִק ִ
ָר ִצ ִ
אֶׁ חָ ד ,עוֹבְ ִרים דֶׁ ֶׁרְך אֵ ל ְֶׁק ְטרוֹדוֹת ,רו ְֹדפִ ים ַאחַ ר עַ ְצמָ ם.
יתי ְמסֻ כָן לַחֲ צוֹת בֶׁ אֱ דוֹם לַעֲ מֹ ד בִ ְקצֵ ה-צּוק לְ מַ ֵּׁשש חַ ְשמַ ל
י ַָד ְע ִּתי מוֹלִ יְךְ ,מסֻ כָן ָר ִצ ִ
לְ ִה ְתחַ ְשמֵ ל לָנּועַ בַ מֶׁ ַתח לְ ִהטָ עֵ ן לִ ְהיוֹת מוֹלִ יְךֶׁ ,שּי ְִשרֹף א ֹו יִכְ ַאב ֶׁשּי ְַדלִ יקָ .אזִ ,הכְ נ ְַס ִּתי
ִסכַת רֹאש בְ תוְֹך ֶׁש ַקע אֶׁ ְצבַ ע מַ ֶּׁתכֶׁת ס ֹוג ֶֶׁׁרת ִחבּור.
יקים ֶׁשחו ְֹד ִרים
ַאחַ ת .בִ ְשנִ ּיוֹת בְ לִ י ִחכּוְך ז ֶֶׁׁרם מּוצָ ק שוֹטֵ ף כָל-פִ נָה ,חּוטֵ י בַ ְרזֶׁל ְד ִק ִ
לַּוְ ִר ִידים ִמ ְס ַּתעֲ פִ ים מֵ אֶׁ ְצבַ ע ַאחַ ת אֶׁ ל הַ ּיָד הַ ְּׁשנִ ָּיה עַ ד ְקצֵ ה הָ ַאגָן הָ עֲ ֵקבִ ים .פֶׁ ֶׁרץ ְקצַ ר
וְ הַ גּוף כֻל ֹו נִ ְשטָ ף ,נִ ְמ ַּתח עַ ד לִ ְקצו ָֹתיוְ .ש ַּתיִם.
ַאר ָקהָ .שלוֹש .נִ ַּת ְק ִּתי מַ גָע .
הָ ְ
זֶׁה ִה ְמ ִשיְך לְ ִה ְסּתוֹבֵ ב בַ גּוף ַאחַ ר-כְָך ,זֶׁה עֲ ַדיִן ִמ ְסּתוֹבֵ ב ְמז ְַמזֵם בְ ֶׁש ֶׁקט בְ מו ַֹרד הַ ֶּׁׁשלֶׁד,
מֵ חֻ לְ יָה לַחֻ לְ יָה ְמעַ ְקצֵ ץ בִ ְקצֵ הֹ -אזֶׁן ,לְ א ֶֹׁרְך י ֵָרְך עַ ד לְ שוֹק( .וְ נִ מוֹל-הַ ְשפָ ַתיִם)ַ .ל ְילָה-טוֹב,
אֲ נִ י אוֹמֶׁ ֶׁרת.
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צַ ּוָ ָאה ַאחֲ ר ֹונָה וְ דַ י ( / )06.08.2022ניקולא יוזגוף אורבך
יתי ,אֲ בַ ֵּקש לְ ִה ָש ֵרף בְ עו ִֹדי חַ י,
בְ ַאחֲ ִר ִ
יתי
אש ִ
כְ ֵשם ֶׁשנִ ְש ַרפְ ִּתי בְ ֵר ִ
בַ ּיוֹם ב ֹו צָ ַרב ָאבִ י אֶׁ ת עו ִֹרי בְ סַ כִ ין ְמלֻבֶׁ נֶׁת בְ גִ יל  10חֳ ָד ִשים
בַ ּיוֹם ב ֹו לְ חָ יַי בָ עֲ רּו כַאֲ ֶׁשר ָגנַבְ ִּתי ַּתפּוזִ ים מֵ הַ ּי ְַר ָקן
ֹנּותי.
ֶׁשנ ָָדםּ ,ובְ ִאלְ מּות ֹו גִ לָה לִ י אֶׁ בְ יו ִ
בַ ּיוֹם ב ֹו בִ ְטנִ י נִ ְש ְרפָ ה בָ ָרעָ ב ,וְ ֹלא אֻ כְ לָה.
הוֹ ,אֲ הּובִ י
חֲ תּולֵי ְרחוֹב לִ ְּקקּו אֶׁ ת כְ וִ ּיו ַֹתי ּומַ לְ ָאכִ ים גִ לְ גְ לּונִ י בֶׁ עָ פָ ר
עַ ד לִ ְשפַ ת מַ יִם עֲ מֻ ִּקים לְ מַ עַ ן אֶׁ טָ הֵ ר,
אַ ְך נַעֲ ֵרי אַ ְשפַ ּתוֹת ,אֲ הּובִ י ,נִ ְטבָ לִ ים בְ מֵ י ְשפָ כִ ים
אדי בְ חֶׁ בֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ נִ ָדח.
ּומֻ ְטבָ ִעים בַ בִ יבִ ים  -בְ פַ אֲ ֵתי וָ ִ
ָשם ְ -צ ָרחוֹת הַ נֶׁפֶׁ ש הַ נִ ְש ֶׁרפֶׁ ת הֵ ן נְ הָ מָ ה עֲ מּומָ ה,
ֶׁשנִ ֵשאת עֲ לֵי אֲ וִ יר מַ ְחנִ יקֶׁ ,ש ְמ ַילֵל בֵ ינוֹת צַ ָמרוֹת הָ עֵ ִצים.
לּו י ַָד ְע ָּת אֲ הּובִ י,
סַ עֲ רוֹת עַ זוֹת סָ ְתר ֹו וְ צָ לְ פּו בְ פָ נַי ,מֵ אֲ חו ֵֹרי גַבְ ָך
ִטלְ ְטלּו אֶׁ ת מַ סָ ִעי וְ ִע ְרפְ לּו אֶׁ ת ַד ְרכִ י שּוב וְ שּוב לְ מַ עַ ן אֶׁ זְ ַדכְֵך
אתי ִמ ַּׁשאֲ גַת הָ רּוחוֹתַ ,אף ֶׁשכִ ְּתרּונִ י וְ צָ רּו עַ ל הַ נֶׁפֶׁ ש
וְ ֹלא י ֵָר ִ
רּורה ,ז ֹו ֶׁשבְ אֶׁ ֶׁרץ הַ גָלִ יל,
ּובִ ְמכו ָֹר ִתי הָ אֲ ָ
גַם הָ אֲ ָדמָ ה ָר ְדפָ ה או ִֹתי וְ ִהכְ ִשילָה אֶׁ ת ַרגְ לַי
וְ חוֹמוֹת אֲ בָ נִ ים ָא ְסרּו אֶׁ ת ְּתשּוקו ַֹתי
ּובָ ְראּו בִ י נְ ָקבִ ים נְ ָקבִ ים ,חֲ לּולִ ים חֲ לּולִ ים,
ידּועים לִ פְ נֵי כָל ,לְ מַ עַ ן אֶׁ ְתנ ֶַּׁקה ִמכָל חֵ ְטא.
גְ לּויִים וִ ִ
יתי
ִיתי ,אֲ הּובִ י ,וְ עַ ָּתה בְ ַאחֲ ִר ִ
כֹה וְ ַדי ָשנִ ים חָ י ִ
יתי.
אש ִ
אֲ בַ ֵּקש לְ ִה ָש ֵרף בְ עו ִֹדי חַ י ,כְ ֵשם ֶׁשנִ ְש ַרפְ ִּתי ְב ֵר ִ
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