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איתקה

ַּדֵּבר ְלַאט, אֵַּמן ֶאת ָהֲאִויר ְוָהאֹור
ְּבאֹותֹו ִׁשיטּוט ֲחַסר ַמָּטָרה ֶׁשל ַרְגֶליָך.

ְּדָבִרים ְמַעִּטים, ָעֶליָך ְלַהִּניַח ְּדָבִרים ְמַעִּטים
ַּבְּצרֹור, מּוָכן ָּתִמיד ִלְגנֹב ְּגבּול.

ַהַּנח ַּכָּמה ְּפָתִקים ַּבִּכיס – ִטּפֹות ַהֻּדְבְּדָבִנים
ַּבַּגִיס ָהָאפֹר ֶׁשל ְטרֹום ַׁשַחר,

ְּתֵאָנה ְמֻבַּקַעת ַעל ֶרַקע ַאְסַפְלט.
ְזָרִדים ִנְתָּפִסים ָלֵאׁש ְּכָצֵמא ֶׁשָּמָצא ַמִים

ְלַבְּדָך ִעם ֲחִמָּׁשה ֵמיָתִרים ְוַסם ַקל
ְּבֶטֶקס ָּפָגִני ּבֹו ַאָּתה ַהּכֵֹהן ְוֶהָהמֹון.

ְּדחֹף ְלָׁשם ֶאת ָהֵאד ֶׁשָעָלה ִמיֵדי ִאְּמָך ִּביֵמי ִׁשִּׁשי
ַהֶּבָהָלה ֶׁשל ָאִביָך ֵמֱהיֹותֹו ֶּגֶבר,

ֶאת ַהֶּדֶלת ַהִּנְטֶרֶקת ֵמֲאחֹוֶריָך ְּכַפֲעמֹון ֶזן –
ֵער ָּכל ַהַּלְיָלה ַעל ַסְפַסל ֵעץ ָׁשם ְׂשַפת ַהּכֹוָכִבים ִהיא ֶוָדה.

ַהִּמְזָרח ֶׁשִהִּציל ֶאת ַחֶּייָך ְוָטַמן ָּבֶהם
ַּכָּמה ַזְרֵעי ַחְרָּדל ֶׁשל ֵאִלים ְועִֹני, ֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ַהִּנְמֶׁשֶכת

ְּבֵלילֹות ְירּוָׁשַלִים, ׁשֹוֶתה, ְמַנֶּסה ִלְמהֹל 
ֶאת ַהַּקְרָמה ַהְּכֵבָדה ֶׁשל ַהִּסְכסּוְך,

ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּנִביִאים ְוַהִּמְדָּבר.
ָּכֵעת, ָהִאיֵדאֹות ָהֵעיֻרּמֹות

ֶׁשל ְּדֵבקּות ְוִריק, ִאיָתָקה ֶׁשל ַהִּׁשיר, 
ִמְׁשַּכן ַהַּמְחָׁשָבה ִּכי ַהּיִֹפי

ְיַנַּצח ִויִהי ָמה.

https://he.wikipedia.org/wiki/ודות


8

שיווה 

ּבֶֹקר, ָעָׁשן ָמתֹוק עֹוֶלה ְלַאט ָנמֹוג ִמְתַאֵחד ְּבָרִקיַע ָהִּדי ָעכּור ִמְתעֹוֵרר
מּול ֲעֵרמֹות ְזָרִדים, ְיתֹוִמים ַמִּציִתים ֵאׁש ְּבִבְגֵדי ָלָבן

ְסָרִטים ְּבָזָהב ְוַאְרָּגָמן ְּכָלִבים נֹוְבִרים ָּבֲעָצמֹות ַהֲחרּוכֹות ֶׁשל ַהֵּלב. 
ַׁשְבִּתי ָלִעיר ַהּזֹו עֹוֵלה ֶרֶגל

ָנע ְלאֶֹרְך ִּגּתֹות ֲאחּוז נֹוֵפי ַיְלדּות ׁשֹוְמרֹון ַזִית ְּתֵאָנה 
ָנִביא ְּפרּוַע ֵׂשָער ְּבאֹור ָחִריף ַעל ֵאם ַהֶּדֶרְך ִלירּוָׁשַלִים

ֲחִסיד ָקאִלי ֻמַּקף ֻּגְלּגֹולֹות,
ַיְלֵדי ְקִריְׁשָנה רֹוְקִדים ָהַרֶּכֶבת ׁשֹוֶפֶכת ֶאת ְּבֵני ֶּבְנָּגל ָמְדָיה ְּפָרֵדׁש אּוָטר ְּפָרֵדׁש

ַאְלָמנֹות ּגֹוְססֹות ְּבִמְנְזֵרי ֶאֶבן סֹוֲחֵרי ֵעץ ּוִמְׁשְּפחֹות ַהֵּמִתים 
ָנִעים ְלֵמי ָנָהר. 

ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנּה ָמקֹום ֵאיָנה ְּגָבעֹות ְמַטְּילֹות ְלֵעֶבר ֶמַלח, ְירּוָׁשַלִים
ִּבְׁשַעת ֶעֶרב – ַטאְּבָלה ִסיָטאר ַהְרמֹוְניּום ִמְזמֹור ָלַאְטָמן ַהָּכבּוי ֶׁשִּלי ֶּפַרח 

ְמֻצָּנף, ֻחְרָּבה, ַצֲעֵדי ָיֵרַח ַעל ִמְרֶצֶפת ְסדּוָקה, ִמְזמֹור ָלַאְטָמן ַהְּמֻׁשָּגע
ִּבְתנּוַעת ְּבַרְהִמין ָיַדי ֵאׁש ָיַדי ְקטֶֹרת ָיַדי ַמִים, ְּתִפַּלת ַעְרִבית. 

ַאָּתה זֹוֵכר יֹוָנָתן ָׁשלֹוׁש ַּבּבֶֹקר ַּבּכֶֹתל ְּבֶאְמַצע ַהחֶֹרף ַההּוא ֶׁשל ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע?
ֶּפֶתק ּוְבָדִלים, ְזכּוִכית ְוקֹר. 

מּול ֶסַלע ְמֻׁשָּמן ָנִזיר ְּפָרבֹוְסָלִבי ֶקֶבר ֵיׁשּוַע ַלח ִּבְׁשַנת ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע? 
ַעְכָׁשו ָיֵחף ַעל ֶּגָחִלים רֹוֵקד ַּבִּׁשיָואַרְטִרי ּדֹוִדי ְּבַהאְנג ְוִׁשיֵרי ּבֹוִליוּוד, יֹוָנָתן! 

ְמִסירּות ֵאיָנּה ְמָעָרה ִמְנָזר ִאּסּוִרים ִהיא ִׁשיֵרי ּפֹוּפ
ִטְּפׁשּות, ָיַדִים מּוָנפֹות ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ַּבְּכִביׁש ָהָראִׁשי ֵּבין

ְמנֹוִעים ֲחֻנּיֹות ֵהיָכן ֶׁשָּקִניתי ְּפָרִחים ְוסֶֹלת ְמתּוָקה ְלַהֲעִניק ְלִׁשיָוה 
ַּבְּיִציָאה ֶעְדֵרי ּבּוָפלֹו ְׁשרּוִיים ִּבְנַהר 

ַּגְנֶּגס ְמֻטָּנף ְמֻאָּבק נֹוֵׂשא ֵאֶפר
ָטהֹור ְּכמֹו ִמְדָּבר ַּתֲחָנה ֶמְרָּכִזית ָרְבֵעי עֶֹנג ֵעירֹם ִּפַּסת ְנָיר ְּברּוַח חֶֹרף 

ְּכמֹו ַהְּטֵמִאים ִּבְסָחבֹות נֹוְׂשִאים ְּגָזִעים ְמַׁשְחְרִרים ְנָׁשמֹות 
ֲאִני ְמַבֵּקׁש

https://he.wikipedia.org/wiki/שיווה
https://www.gilihaskin.com/הודו-מורה-נבוכים-בנושא-האלים-ההינדיים/
https://www.gilihaskin.com/הודו-מורה-נבוכים-בנושא-האלים-ההינדיים/
https://he.wikipedia.org/wiki/אטמן_(הינדואיזם)
https://he.wikipedia.org/wiki/אטמן_(הינדואיזם)
https://www.masa.co.il/article/הראגה-ההודית-המוזיקה-שצובעת-את-הנפש/
https://www.masa.co.il/article/הראגה-ההודית-המוזיקה-שצובעת-את-הנפש/
https://he.wikipedia.org/wiki/הכנסייה_האורתודוקסית_הרוסית
https://he.wikipedia.org/wiki/הכנסייה_האורתודוקסית_הרוסית
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ָלׁשּוב ְלפֹה ַחָּיה ְקַטָּנה ֹלא ְלַהְטִריד ִלְפסַֹע ַעל ָעֶלה ָעָנף
ַלְחּפֹר ַּבֲאָדָמה ַלָחה ְלִהָּסֵחף ְּבמֹוְנסּון ְנטּול ֲאִחיָזה יֹוֵרד ִנְׁשָטף ְלַמָּטה 

ַלָּמקֹום ְּכמֹו ֶזה – ֲחצֹות, ָיֵרַח ַעל ַמְדֵרָגה ְׁשבּוָרה ֵנר ּבֹוֵדד ְׁשֵאִרית ְּתִפָּלה 
נֹוֵסַע ְּבַקֲעִרית ְלֵעֶבר ַהָּגָדה ָהַאֶחֶרת

ֵריָקה ְטעּוָנה ּבַֹהק.
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אבק 

ְּבֵעיַני אֹוֶּפָרה ּוָבּה ֵמָאה קֹולֹות: ַיְלָּדה ְּבָלָבן
ְּבֶפַתח ִמְקַּדׁש ָהֵאׁש, מֹוִׁשיָטה ֶאת ּגּוָפּה ְלָאהּוָרא־ַמְזָּדא,

ִׂשיֵחי ֶּפֶרא ְוֻזֲהָמה ְסִביב ַמֵּצבֹות "ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל", 
ַעְצמֹות ַהְּיהּוִדים ַהְּמַטְּפסֹות ִלירּוָׁשַלִים,

ְסִביב ֵעירֹם ַהַג'ְיִנים, 
ַּכָּמה ָקֶׁשה ֹלא ַלֲהרֹג! ַלְחסֹם ֶאת ַהֶּפה ַהְּמֻקָּלל ְוָהָרֵעב! 

ַאְלֵפי ְּכָבִסים ַעל ַסְלֵעי ַהָּנָהר, 
ֶקֶצף ָעצּוב ֶׁשל ַסּבֹון ְוֵאֶפר.

ָּפָניו ָהֲאֻדּמֹות ֶׁשל ָּגֵנׁש, ִמְׁשַחת ֵעץ ַהַּסְנָּדל ַעל ְּפֵני ְּבַרְהִמין
ָאבּוד ְּכרֹוֵחץ עֹורֹות, 

ָאבּוד ְּכֶבן ַּבְנָּגלֹור מּוָאר ְּבַחְׁשַמל, 
ָאבּוד ִּכְבנֹו ֶׁשל ַהּכֹוֵבׁש ַהּפֹוְרטּוָגִלי ְּבַאְנג'ּוָנה, 

ָאבּוד ַּבַּמְנְטָרה ָהעֹוָלה ִמִּמְקַּדׁש ַהָּזָהב, 
ָאבּוד ְּכֵלילֹות ָקָואִלי ְסִביב ּגּופֹו ֶׁשל ֲחַכם ִצ'ְסִטי ְּבָאְג'ֵמר, 
ָאבּוד ִּכְבֵני ַאְמֶּבְדָקר ַהַּמִּניִחים ֶאת ָהֶעְלּבֹון ְלַרְגֵלי ּבּוְדָהה. 

ֲאִני ׁשֹוֵכב ַעל ַהִּמָּטה ּוֵמִליט ֶאת ָּפַני, ָרָעב, 
ִּתינֹוקֹות ֵעִרים ְוֵאיָנם קֹוְרִאים ְלִאיׁש, 

ַזְנבֹות ַהִּביִדי ֶׁשל ַיְלֵדי ַהַרָּכבֹות. 
ֵּכיַצד ִליׁשֹן ְּכֶׁשַּבְּתָעָלה ְּבָגִדים ֻמְפָׁשִלים 

ֵּכיַצד ְלֵהָרֵדם ְּכֶׁשַהְּמַעִּנים ֵהם ֲאַנְחנּו, ַאְרַנק ָהעֹור,
ְמַאְוְרֵרי ֲעָנק, ִּכּלֹות, ַחּלֹונֹות ְסגּוִרים ִמַּבַעד ָלֶהם ִמְתרֹוֵמם

ָעָנן ֵּכֶהה, ָּדחּוס? ְּתִפָּלה ֹלא ַּתֲעֶׂשה ָּדָבר, 
ֵאל ַׁשְתָקן, מּוְמַּבי ֲאִני ְמַמְלֵמל ְלַעְצִמי, 

ְּתִעָּיה ַחְסַרת ֵּפֶׁשר, ַּתְרִּבית קֹולֹות, ִׁשיָרה ְמֹלֶהֶטת
ֻזֲהָמה ּוְנִׁשימֹות. 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/אהורא_מזדא
https://he.wikipedia.org/wiki/אהורא_מזדא
https://he.wikipedia.org/wiki/זורואסטריות
https://he.wikipedia.org/wiki/זורואסטריות
https://www.bh.org.il/he/בני-ישראל-ממומבאי-הודו/
https://www.bh.org.il/he/בני-ישראל-ממומבאי-הודו/
https://www.gilihaskin.com/הודו-דת-הגיין-הגייניזם/
https://www.gilihaskin.com/הודו-דת-הגיין-הגייניזם/
https://www.lametayel.co.il/articles/4mkyr
https://www.lametayel.co.il/articles/4mkyr
https://www.masa.co.il/article/סופים-הודים-מאזינים-לשקיעת-החמה/
https://www.masa.co.il/article/סופים-הודים-מאזינים-לשקיעת-החמה/
https://he.wikipedia.org/wiki/בהימרו_רמג'י_אמבדקאר
https://he.wikipedia.org/wiki/בהימרו_רמג'י_אמבדקאר
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זמן

ַאְרַּבע ָׁשעֹות מּול ִרּׁשּוֵמי ֶּפָחם, נֹוף ׁשֹוְמרֹון, ֶּכֶלב ְמֻצָּנף ּוָפָניו ַהְּמֻאָחִרים ֶׁשל 
ֶרְמְּבַרְנְּדט, ַּבחּוץ ְּתָעלֹות ְוֵריַח ָקַנִּביס, ִסיַגְרָיה ְמֻגְלֶּגֶלת 

ְּבֶּפר ָלֵׁשז ֶמֶלְך ְלָטָאה ְּבִמְכְנֵסי עֹור, ִנְׁשָען ְּכֶנֶגד
ַמֵּצָבה ֲחִצי יֹום צֹוֵעק ְּתִפָּלה ָאֶמִריָקִאית – 

ֻּגְלּגֶֹלת ְמטֶֹרֶפת ְּבָזָקן ָאַנְרִכיְסִטי, 
ִלְקרֹא ֶאת ִּגיְנְסֶּבְרג, ִמְגָרׁש ְמֻגָּבב ֶחְלֵקי ַמֶּתֶכת ַוֲערּוַגת ַסְחָלִבים

ְּבֶצַבע ַהּקֹוָקִאין מּול ַים ַהָּגִליל, ְלִהְתַחֵּנן ְלַסְקסֹופֹון, ְּכִלי ַמְרְּתִפים
ְוֵגרּוׁש ֵׁשִדים. 

ְלִהָּכֵנס ַלַּמִים ְּבחֹוף ְמֻנַּקד ְסָלִעים ְוִלְקרֹא 
ְּכֶנֶגד ָהֶעְרָוה ַהָּקִריִּבית ֶׁשל ִקיר ִצְמִחָּיה ְלרּוחֹות ּבֶֹקר

ְלַחֵּסל ֶרֶמץ ְּפִניִמי ֶׁשֵאינֹו ָחֵדל ְוַהּמּוִזיָקה 
ִּבְנִסיעֹות ַהַּלְיָלה, ְּתָעָלה ַּבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשעֹות 

ַּבֶּדֶרְך ְלָּבָגאן ׁשּוב ָוׁשּוב ָהַאְלּבֹום ֶׁשְּלַאַחר מֹות ַהֶּיֶלד 
ֶטֶלפֹון ְמַצְלֵצל ְּבֶחֶדר ֵריק,

ַצֲעֵדי ִאָּׁשה ִנְגָרִרים ְּבִמְטָּבח ּדֹוֵמם. 
ָׁשִנים ֲאִני עֹוֵמד מּול ֲארֹונֹות ְסָפִרים ְּבֵבית ִמְדָרׁש

ְּבִסְפִרּיֹות ְּבַאְכַסְניֹות ִּבְׁשלֹוָׁשה אֹו ַאְרָּבָעה ֲחָדִרים – 
ַּגן ְירּוַׁשְלִמי ֻמַּקף ָּבִתים ַעְרִבִּיים, ָחֵצר

ֵּתל ָאִביִבית ַנְילֹון ֶעְגַלת ִּתינֹוק ֲהרּוָסה – 
ִלְבהֹות ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ַאֲחֵרי ָּפסּוק ֶׁשל ִריְלֶקה אֹו ִמילֹוׁש, 

ִּביׁשֹוּפ אֹו ֵצָלאן ָלֵתת ַלִּמִּלים – ְּפִתיִתים ְמֻפָּיִחים – ְלַרֵחף
ִּביֵמי ַהֶּׁשֶלג ַהְּמתּוִקים ֶׁשל ַהְּכִתיָבה, ְלָקֵרר ָמנֹוַע ְּתִמיִדי ֲחַסר ְמנּוָחה

ֶנְגּדֹו ִהְתרֹוְממּו ִקּמּוֵרי ָהֶאֶבן ֶׁשל ַהָּדתֹות, ָּכל ַהְּגִויִלים ַהְּמֻפָּתִלים ֶׁשָּלנּו, 
ִמין ֶּכֶלב ַעְקָׁשן

ֲאִני ָיכֹול ִלְמנֹות ֶאת ַהֲהפּוגֹות:
      ֵעירֹם ַעל ֶסַלע לֹוֵהט ְּבקֹוְסָטה ְּבָרָוה ְוִהיא, ִּבְׂשַער ַעְרמֹוִנים, ֶנֱעֶלֶמת ַּבַּמִים, 

http://zone47.com/crotos/?l=he&p=&nb=100&disp=1&s=&y1=-40000&y2=2016&p31=93184&p170=5598
http://zone47.com/crotos/?l=he&p=&nb=100&disp=1&s=&y1=-40000&y2=2016&p31=93184&p170=5598
https://he.wikipedia.org/wiki/ג'ים_מוריסון
https://he.wikipedia.org/wiki/ג'ים_מוריסון
https://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.4475036
https://www.haaretz.co.il/literature/poetry/.premium-1.4475036
https://www.masa.co.il/article/בגאן-בורמה-ארץ-המקדשים-היפים/
https://www.masa.co.il/article/בגאן-בורמה-ארץ-המקדשים-היפים/
https://www.youtube.com/watch?v=xKq39e7SBOE
https://musaf-shabbat.com/2014/01/17/שני-שירים-צסלב-מילוש/
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ְמַטְׁשֶטֶׁשת ַּגם ֶאת ַמֵּצַבת ַהַּבְרֶזל ֶׁשל ַוְלֶטר ִּבְנָיִמין
      ֶזה מּול ֶזה ַּבד ֶׁשל ּפֹולֹוק ַּבד ֶׁשל ִקיֶפר ַּבחּוץ ִמְׁשּתֹוֵלל ֶּגֶׁשם ַמְחִריב ַקְרטֹון 

ָעָליו יֹוֵׁשב ֲחַסר ַּבִית
      ְּתִפַּלת ְנִעיָלה ֶּבן ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ֶנֱאָמן ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה 

ְלַאְבָרָהם ְוִלירּוָׁשַלִים
      ְמֻפָּתִלים ְּכמֹו ָחָלב ָקרּוׁש ַּבַּלְיָלה ֶׁשּבֹו ִהְתַעַּבְרְּת נֹוָתִרים ֵעִרים ָלחּוׁש 

ֵזָעה ִמְתָקֶרֶרת ְּברּוַח ְמתּוָנה.

https://www.haaretz.co.il/gallery/benjamin/1.1748759
https://www.haaretz.co.il/gallery/benjamin/1.1748759
https://artsandculture.google.com/entity/אנסלם-קיפר/m03fqnx?hl=iw
https://artsandculture.google.com/entity/אנסלם-קיפר/m03fqnx?hl=iw
https://www.basis.org.il/מגזין/חדשות/מחשבות-על-ג׳קסון-פולוק
https://www.basis.org.il/מגזין/חדשות/מחשבות-על-ג׳קסון-פולוק
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מערות

ְצִליל ַהֵּׁשם ּוְתמּוָנתֹו ֶׁשל ָרָמאָנה:
ֵעירֹם, ֲחַסר ּכֹל, ָנִקי. 

ֵסֶדר יֹום ַקְּפָדִני, ַּבּבֶֹקר ַּכָּמה ְּפָרִקים
ַּבֵּסֶפר ַהְּיָוִני ֶׁשל ִמיֶלר, ַמֲאִמין ֶׁשּגּוִפי ָעׂשּוי ִלְנדּוִדים

עֹוֶלה ַלְּמָערֹות. ֶמִדיַטְצָיה ֲאֻרָּכה ִּבְקִרירּות ַלָחה,
ְּתמּונֹות ֵמַהַּבִית, ְּכֵאֵבי ּגּוף ְואֹותֹו ִמְׁשָטח ֵריק,

ְּפִניִמי, ְּדמּוי ֵׁשָנה ְוֵער ְלַגְמֵרי.
ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ְּבִסְפִרַּית ָהַאְׁשָרם, ָׁשקּוַע ַּבֵּסֶפר

ֶׁשל ַהּמֹוֶרה, ְמַמְלֵמל ְלַעְצִמי ִמי ֲאִני
ּומֹוֵחק ְּבַסְבָלנּות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ְּתׁשּוָבה

ְוָאז, ְוֶאל ּתֹוְך ָהֶעֶרב, ִׁשיֵרי ְּדֵבקּות, 
ָהֵאׁש ְוַהְּפָרִחים, ֶהָחָלב ְוַהֶּׁשֶמן. 

ַמְעָּגִלים הֹוְלִכים ְוגֹוְבִרים
ְסִביב ּגּופֹו ֶהָעׂשּוי ָזָהב, ֻמְׁשַחת ְּבחֶֹמר, ֶׁשל ַהּגּורּו.

ָחְפִׁשי יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּוְמֻפָחד.
ָהֵאל ַהָּיָׁשן ָהַלְך ְוָדָהה 

ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ְלֹלא ָהָרִקיַע, ַהַּתֲחנּוִנים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/ראמנה_מהארשי
https://he.wikipedia.org/wiki/ראמנה_מהארשי
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2070837,00.html
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יד 

ִהַּנְחִּתי ֶאת ַהָּיד ַעל ָידֹו, ְמַבֵּקׁש ְלַהְזִרים ְלתֹוִכי ֶאת ּגּופֹו ָהָרפּוי,
ִחּיּוְך ַהֶּיֶלד, ַמִּביט ְּבַאְלֵפי ַהְּפִליִטים ַהָּנִעים ְסִביב ַהִּמְקָּדׁש, 

חֹוְלִמים, ְּכַדְרֵּכנּו ָּתִמיד, ַעל ָמקֹום טֹוב ְּבַהְרֵּבה. 
ׁשֹוְמִרים ְּבָׁשחֹר ֵהִזיזּו ֶאת ָיִדי, ַאְך הּוא

ַּדְוָקא ִהְׁשַּתָהה. ְּכֶׁשָרַכן ָיכְֹלִּתי ִלְראֹות ַעל עֹורֹו ֶּכֶתם
ֵּכֶהה ֶׁשֵּיֵלְך ְוִיְתַּפֵּׁשט, ֲחָזִזית ַהְּזַמן, ַצַער:

ַּגב ָּכפּוף ְמַעט, ִאיׁשֹוִנים ַלִחים, ְּבתֹוָכם סּוס עֹוֵבר ְּגבּול ִּבְגֵנָבה, 
ְמטֹוִסים ַרִּבים ֶׁשָּתִמיד ִמְתַרֲחִקים ִמְּלָהָסה.

ַהִאם ָרָאה ֶׁשָרִאיִתי? ִאם ֹלא, ַמּדּוַע ִהְסּתֹוֵבב ְּבֶטֶרם ִנְכַנס ָלֶרֶכב, 
ִחֵּפׂש ֵּבין ֶהָהמֹון ְוָאַמר ָׁשלֹום ְּבאֹוִתּיֹות ִעְבִרּיֹות?

ְמַגֵחְך, ּפֹוֵתַח ֶאת ַּכְנֵפי ָהִאירֹוְנָיה, ֶאת ָהִרחּוף ַהַּקל, 
ַהַּמָּבט ֵמָרחֹוק, ַמֲעִניק ֶאת ַהֶהֵּׂשג ַהּבּוְדִהיְסִטי:

ֲחִצָּיה ֶּבָחָרָבה ְּבֶעְזַרת ַמֲהַתָּלה ַעל ַהְּזַמן,
ְּבַכּדּור ַהְּזכּוִכית ֶׁשל ָהֶרַגע ַהֶּׁשֶלג ַרְך.

https://he.wikipedia.org/wiki/טנזין_גיאטסו
https://www.haaretz.co.il/misc/1.736845
https://www.haaretz.co.il/misc/1.736845
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לבן 

ַּתַחת ָקֶתְדָרלֹות ַהּצּוִקים ִחַּפְׂשנּו ַאְלֻמִּגים:
ִעיר ָּבּה ָהֶאֶבן זֹוֶהֶרת, ְמפֶֹרֶרת ְּכמֹו ֶחֶסד. 

ַעל חֹוף ׁשֹוֵמם ָעְמדּו ִּגְזֵרי ֵעץ ְסחּוִפים, ֵעדּות ְלֶהֶרס,
ָנַגְענּו ָּבֶהם ִמּתֹוְך ֻׁשָּתפּות, ֵעיֻרִּמים,

ְמַחְּפִׂשים ָאב ֶנֱעָדר, ֵריַח ָקְרָּבן ַעל ָיָדיו. 
ַהַּלְיָלה ָיַרד ּוָפֵנינּו ִהְבֲהבּו ְּבמֹוְרס ַהְּמדּוָרה, 

ִׁשיָרה, ְנִׁשימֹות, ְנָהמֹות, ָמה ְלַהִּניַח
ְּבִפְסַּגת ֲאָרָרט? ַעְלָוה ְצפּוָפה ָהְפָכה ָנָהר, 

ַהר ִזֵּנק ְּבָכל ּכֹוחֹו, ֲחָרִקים, עֹוֵלי ֶרֶגל
ַעְקָׁשִנים ְּבֵאׁש ַהָּתִמיד ֶׁשל ַהַּמָּסע.

ַהּבֶֹקר ָעָלה: ַׁשָּיָרה ַהַּמֲעָלה ְּבִאִּטּיּות ֶאֶבן ְּכֵבָדה.
ָחַתְרנּו ְלֵעֶבר ָטַגְנָּגה, ַהְּכָפר ְּבָלָבן, 

ְמגָֹרִׁשים ֵמַהַּגן ּוְכָבר ָנִעים ׁשּוב ִלְקָראתֹו.
ַהֶחֶסר הּוא ִעַּלת ַהְּתנּוָעה.

סֹוד ַהְּנִׁשיָמה, ַהָּׁשעֹות ְוָהאֹור.
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גובה 

יֹוְצִאים ֵמַהְּבָקתֹות, ַּבּגַֹבּה 
ֵאיכּות ַהֲחלֹום ְצלּוָלה: ְסִביֵבנּו ֲעַדִין

רֹוֶחֶׁשת ֶאֶרץ ְסחּוָפה, ִקיְקלֹוּפ ְוַׁשַער ָנעּול,
ַמֵּסכֹות ְמֻעָּותֹות ְוֵלילֹות ֶחְברֹון.

עֹוד ָחׁשּוְך ְּבעֹוֵדנּו ַמְתִחיִלים ְלַטֵּפס, ּבֹוֲעִרים ִמֶּצַבע
ַעל ַהר ָלָבן, ְמַחְּפִׂשים ַחְמָצן, הֹוָכָחה

ֶׁשֶּיְׁשנֹו חֹם. ְמֻכָּנִסים ִלְתנּועֹות,
ָּכל ַאַחת ֵמֶהן ַמָּסע ְמֻמָּׁשְך.

ְּכפּוִפים ְואֹוֲחִזים ַרק ְּבַמְנְטַרת ַהְּנִׁשימֹות.
ַהּבֶֹקר ֶׁשעֹוֶלה ַמְחִליק ַעל ָהֲאִויר,

ַמֲעִניק לֹו ַקְרָקִעית.
ְּבַמֲעַבר ַהָּפס ָאנּו ְמַגִּלים ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשְּלַמָּטה:

ִׁשיטּוט ּוְתִהָּיה ֶׁשל ִצְמִחָּיה ְוֶאֶבן ִמְסַּתֵּים 
ְּבַקֵּוי ִמְבִנים ַהִּנְרִאים ְּכִאּתּוֵתי מֹוְרס ַעל ִאי ָאבּוד.

ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ָלׁשּוב, ְלפֹוֵרר ֶאת ַהֶּוָדה ְּבִמִּלים.
ָּכל ְׁשִאיָפה ְמעֹוֶרֶרת ַּבּגּוף ֶמְנָטה ְוֵחרּות.
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תעלות

חּוָאן ִהִּניַח ֲעֵלי קֹוָקה ַעל ּגּופֹו ָהָאדֹם ֶׁשל ַהָּׂשָטן, 
ְּבָדִלים ְוֶזֶרם ָטהֹור ֶׁשל ַאְלּכֹוהֹול ְמֻזָּקק, "ּבֹואּו",

ָיד ְּבָיד ֲאִני ְוַהָּקָנִדית ִעם ַהּפֹוִני ַהַּיְלדּוִתי
ְוַהִּסּפּוִרים: ְּכֵנִסָּיה ְּפרֹוֶטְסַטְנִטית ְוֻדִּבים,
ַאָּבא ְואֶֹסף ְּכֵלי ֶנֶׁשק ַּבֲארֹונֹות ְזכּוִכית,

"ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָאַהב ֶרַצח, ַהֶּבן זֹוָנה ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי". ָּפַנס ָהרֹאׁש ֶׁשל חּוָאן
ַחְׁשַמל ַעל ִקיר ָהרּוס ִמִּדיָנִמיט, קֹול ָחרּוְך, 

"ּפֹה ֵמִתים ַעד ִּגיל ְׁשלֹוִׁשים, ַהְּסָטִטיְסִטיָקה ֶׁשָּלנּו, ִּתְתַּפְּללּו ּפֹה,"
ֶצֶלם ֲאדֹם ָּפִנים,

"ֵּתְרדּו ַעל ַהִּבְרַּכִים ּוְתַבְּקׁשּו ֶׁשִּיַּקח ִמֶּמִּני 
ַמֲחַלת ֵראֹות", קֹול ָמחּוץ ְּבַלַעג, ִהְׁשַּתֵעל ְוָיַרק ֲעֵלי קֹוָקה ַעל ְמִריַצת ַמֶּתֶכת,

ַאְרָּבָעה ּכֹוִרים ָצֲחקּו ְּבקֹול. ַּבַּלְיָלה ְּבִמְסָעָדה מּול ְּכֵנִסָּיה,
"ַהְּמַאֲהִבים ֶׁשִּלי" ָאַמְרְּת ִלי ְמֻאָחר, "ַמְמִּתיִנים ִלי ְּבּבּוֶאנֹוס ַאְיֶרס 

ִּביֵמי ִראׁשֹון ַּבַּפְרק ִעם ְפָלֶמְנקֹו,
ֶּפַרח ָאדֹם ַעל ֻחְלָצה ְׁשחָֹרה, ַהָּׂשָטן ֶׁשּלֹו הּוא ַהָּׂשָטן ֶׁשִּלי".

חּוָאן ִמְׁשַּתֵעל ַּבִּדיָרה ֶׁשּמּול ֶסרֹו ִריקֹו,
ַּכְסִּפית זֹוֶהֶרת ַעל ָקאָסה ֶּדה ָלה מֹוֵנָדה ַעל טֹוֶרה ֶּדה ָלה קֹוְמַּפְנָיה

זֹוֶהֶרת ִּבְּׁשַּתִים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְּבִהָּלה ַעל ָהַאָּבא ַהְּמטָֹרף ֶׁשָּלְך,
ֶׁשִּלי, ִּפיֶהם ָחׁשּוְך ְוֵריק ִּכְתָעלֹות ּפֹוטֹוִסי,

ַׁשִּליִטים ַעל ִמְכֵרה ַהַּלְיָלה ֶׁשָּלנּו – ֲחלֹומֹות – ַאְּת ְמַמְלֶמֶלת
ַעל ֻּדִּבים ְוֶׁשֶלג חּוָאן יֹוֵרק ֵער ְּבַתְכִריֵכי ִּגיל ְׁשלֹוִׁשים

ַּכְסִּפית עֹוָלה ְּבזַֹהר חֹוֶלה ִמָּׁשלֹוׁש ְזכּוִכּיֹות – ַחּלֹונֹות – 
ָּבֶהם עֹוֶמֶדת ְּכֵנִסָּיה ְסָפַרִּדית, "טֹוֶטם ְיֵמי ַהְּתִהָּלה ֶׁשל ָהִאיְמֶּפְרָיה" ָצַחק חּוָאן,

"ָהִיינּו ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ַּבַּיֶּבֶׁשת, ֲהמֹון ֶּכֶסף, ְיַדְעֶּתם?"
ָיַרק ִמַּתַחת ְלֶפֶסל ֲאדֹם ָּפִנים –

ַהָּׂשָטן – ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֲאדֹון ֲחלֹום. ָׁשַמְעִּתי ְיָבָבה ְּכמֹו ְצִבי ָלכּוד

https://he.wikipedia.org/wiki/פוטוסי
https://he.wikipedia.org/wiki/פוטוסי
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ָׁשַמְעִּתי אֹוָתּה ִּבְׁשַּתִים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ֵמַהַּצד ֶׁשָּלּה, חּוָאן? ָׁשַאְלִּתי
"ֵּכן, חּוָאן ּוְׁשַאר ַהְּגָבִרים", ֻּכּתֶֹנת ְלָבָנה ְׁשקּוָפה ַעל עֹור ָקָנִדי ִחֵּור, 

ִנָּצִתים ִּפְרֵחי ֵאׁש ְזִעיִרים ַטָּבק ְנָיר ִנְׂשָרף 
ִמְנָחה ַלֶּפֶסל ֶׁשָּמָצאנּו ְּבתֹוֵכנּו 

ִּבְקֵצה ִמְכֶרה.
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חופש

ִסְפרֹו ֶׁשל אֹוְרֶול, ָּפֶניָה ֶׁשל אּוְנג ַסן סּו ִצ׳י, ְמַאְוֵרר ָעצּום
ְּבלֹוִּבי ֻמַּקף ְּדָקִלים, ַּתֲחנֹות ַרֶּכֶבת ְּבִכּתּוב ָלִטיִני, 

ַהְפָּגנֹות ְּכֶנֶגד ַהחּוְנָטה ִּבְׁשַעת ָצֳהַרִים ַעְצָּבִנית 
ֻמַּכת ַעְרִּפיַח – ָּבַרְחִּתי ָעִליִתי ַלְּׁשֶוְדּגֹון – ָנִזיר ָיַׁשב ְּבכֹוַח צֹוֵנן

ֹלא ָזז ָׁשָעה ֲאֻרָּכה, ְקטֶֹרת ָזָזה, 
ָנִׁשים ִהִּניחּו ִמְנָחה ְלַרְגֵלי
ּבּוְדָהה חֹוֶלה ֵמרֹב ָזָהב. 

ַּבַּלְיָלה ַאְנֵׁשי ַהִּסּיּוַע ְּבָּבר ֶטְקָסִני יֹוִרים ִחִּצים
ׁשֹוְמִעים ִניְרָוָנה יֹוְצִאים ִליָלִדים ְּבִמְכָנַסִים ְקָצִרים

ַהַּמִּניִחים ָיד חֹוָלה ַעל ַחּלֹון ַאְרַּבע ַעל ַאְרַּבע 
ְמַמְלְמִלים "ֲאדֹוִני ֲאדֹוִני ֲאִני ׁשֹוֵמר ְלָך" 

ְּבקֹול ַחָּלׁש ָרֵעב ָיתֹום. 
ִלְברַֹח ְלָמֳחָרת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ַּבְּתמּוָנה ֶּבן ּגּוְריֹון ְּבִׂשְמָלה ָמֵגן ָּדִוד ֲאכּול ָעׁש,
ׁשֹוֵמר, ְּבָנּה ַהָּיִחיד ֶׁשל ְקִהָּלה ַפאְרִסית ְמַבֵּקׁש ַמְטְּבעֹות

ַּגם הּוא ָרֵעב חֹוֶלה ְמֻבְלָּבל. 
ִלְברַֹח ֵמַעְרִּפיַח ַרְנּגּון ְלִמְסָעָדה

ְנׁשֹות ִּדיְּפלֹוָמִטים עֹוְבֵדי ִסּיּוַע ִאיְנֶטְרֶנט ַקו ָנִקי ֶאְסְּפֶרסֹו 
ְּכִריִכים ְיָרקֹות ְׁשטּוִפים ֶעֶרב ִּגְׁשֵרי ַּבְרֶזל אֹוֲחִזים ְנִטיֵפי ֻזֲהָמה 

ֶחֶדר ְלֹלא ַחּלֹון ְמַאְוֵרר ַמֶּכה ַּבֲחָרִקים. 
"ַהֻּטְמָאה", ָאַמר ִלי ְיִדיִדי ֶּבִני ְׁשִביִלי 

"ְתַנֵּׁשק אֹוָתּה, ֶאת ַאְדַמת ַהָּדרֹום",
ָּפגֹוָדה ִהיא ְּבַסְך ַהּכֹל ִמָּטה ְמַאְוֵרר ֵסֶפר ֹלא ֶלֱאכֹל

ָסִדין ְמֻלָּפף ְּבֶרֶגל ַעְצָּבִנית ַמְמִּתין ְלַמֲעֶנה ְלִמְזמֹור 
ַעְרִּפיַח ּבֹו ְמַמְלֵמל ֶיֶלד ׁשֹוֵמר ַהַּנֲעַלִים ַּבִּמְקָּדׁש

ֶׁשָאַמר ִלי "ְּבַבָּקָׁשה ֲאדֹוִני ְּבַבָּקָׁשה
ֵאין ִאָּמא".

https://he.wikipedia.org/wiki/אונג_סן_סו_צ'י
https://he.wikipedia.org/wiki/אונג_סן_סו_צ'י
https://www.haaretz.co.il/literature/safrut/print/1.1835689
https://www.haaretz.co.il/literature/safrut/print/1.1835689
https://www.yahav.org/far_east_photos/burma_photos/yangon_photos/shwedagon_photos/6971.htm
https://www.yahav.org/far_east_photos/burma_photos/yangon_photos/shwedagon_photos/6971.htm
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צהריים 

ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשֹּלא ַאִּגיַע, ְמׂשּוכֹות קֹוִצים
ְוָאָבק, אֶֹפק ְזרּוי ָּדם

ִּבְׁשַעת ַעְרִבית 
ִנְרֶאה ְּכָדָבר ָחתּום.

ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֹּלא ַאִּגיַע ֲאָבל ִהֵּנה ָּבִתים
עֹוִלים ְּכֵעֶׂשב, ַטַחב ָאפֹר ַעל ְּפֵני ְּגָבעֹות ַרּכֹות,

עֹולֹות ְּבֶלָהָבה ֶׁשל ֶאֶבן.

ְּכֶׁשָּיָצאִתי ָנעּו ֲעָנִנים ַּבֶּמְרָחק
ַמִּציִתים ּוְמַכִּבים ָׂשדֹות.
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שלוש או ארבע תנועות 

ָצֳהַרִים, ַּפִחּיֹות ִּביָרה ְוַהִּׁשיִרים ַהְּׂשֵמִחים
ֶׁשל ַהָּקִריִּבִּיים ְּבהֹוְסֶטל ַאְרֶּגְנִטיָנִאי.

ָיָצאנּו, ַלְיָלה, ֵנאֹון, ַקְנַקֵּני ַיִין
ּוִפְלֵחי ַּתּפּוז. ֵהם ִּבְּקׁשּו ֶׁשֲאַסֵּפר,

ָהִאיׁשֹוִנים ֶׁשָּלֶהם, ְנָעִרים אֹוְסְטָרִלים, 
מּול ְּתמּוַנת ֶצֶמד ִרּמֹוִנים ְּבֵאפֹוד, ִּתיפּוף ַהֶּיִרי,

ִרּקּוד ְסֶטְּפס ְּבֶחֶדר ֵריק: ָׁשלֹוׁש אֹו ַאְרַּבע
ְּתנּועֹות ַעל ַהֶהֶדק, ִזּקּוֵקי ִטיַח, ְּדֻמּיֹות ִנְׁשָמטֹות.

ָהַאְנְּגִלי ַהְּמטָֹרף ָׁשָתה ִאָּתנּו, 
ְמֻאָחר יֹוֵתר, ָקרֹוב ַלּבֶֹקר

ַהָּיד ֶׁשּלֹו ַעל ֶהָחֶזה ֶׁשִּלי ְוַהִּמָּלה רֹוֵצַח.
ַּכָּמה ָיֶפה ָנָעה ַהְּזכּוִכית ְלֶעְברֹו, חֹוֶלֶפת ַעל ְּפֵני ָהרֹוְקִדים,

ָּדם, ְׁשָבִרים נֹוְצִצים ְבעֹורֹו ָהַרְך. 
אֹור ַחָּלׁש ַאֲחֵרי ֶׁשָּדֲחפּו אֹוִתי ַהחּוָצה.

ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה ַלָּמלֹון ַׁשְרִּתי מּול ַיַער ַיִּתיר, 
ֲעטּוף ְנִׁשימֹות ַחּמֹות ֶׁשל ֵמָאה ְנָעִרים. 
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מעבר יבוק

ָּפַני הּוֲארּו ִזּקּוִקים
ֵמַעל ַמֲעַּגן ְסִפינֹות, רּוַח ָהִאִּיים

ָנְפָלה ִטְּפָלה ָּבעֹור, 
ְמַצֶּנֶנת 

ֶאת ַהָּׁשעֹות 
ְּבנֹוף ַּבֶּזֶלת ְוַזִית.

ָיֵרַח ַעל ִּבּצּוֵרי ָאתּוָנה, ַעל 
ּגּוִפי, ַּבַּמִים, ֶמַלח זֹוֵהר

ַעל עֹור ְמַטֵּפס ְּבתֹוִכי ְלֵעֶבר
ָהַאְקרֹוּפֹוִליס, ַעּמּוִדים ַמִּקיִפים ְרָחָבה

ּוָבּה ִמְזֵּבַח ְוֵאׁש 
אֹוֶכֶלת ֶאת ָהֲאִויר 

ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמָך ְלִהָּכֵנס 
ִלְמָעָרה ֵּכָהה ּוְמַהְבֶהֶבת – ָים – 

ִצֵּיר ָׁשם ֶאת ַהּׁשֹור ַהְּמַדֵּמם
ְוֶאת ֲעֵיפּות ַהַּצָּיד, ֶאת ֶיֶרְך ַהַּמְלָאְך

ְוָיָדיו ַהַּגּסֹות, ֶאת ְנִסיַגת ַהֶּנֶפׁש ֵמַהָּבָׂשר
ְוֶאת ָהֲאַגִּמים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל

אֹור ַהּבֶֹקר. 
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אור

ּכּוְך ָזז ְּבֵנרֹות, ִאָּמהֹות ְּבִמְטַּפַחת, ָקדֹוׁש ְמֻבָּׂשם ְּבֶׁשֶמן ּוְקטֶֹרת, ֵּבן ָאבּוד.
ִקירֹות ִמְבַצר נֹוִבי ָסאד ְּכֵלי ַּבְרֶזל ְמַנְּגִחים ֵמי ָּדנּוָּבה יֹוֵרד יֹום ְּבִהְרהּור ָסגֹל, 

ֶעֶרב ָנסֹוג ְּכָצָבא מּוָבס מֹוִתיר ַׁשְרֶׁשֶרת נּורֹות
ִמְלמּול ְמֻחְׁשָמל ֶׁשל ָנִביא, ְוַהּיֹום ַההּוא ְּבִוָּיה־טּוָנאִרי, יֹוָנָתן? 

ֲחצֹות ֶּבָחֵצר ִעם ַהְּבֵאר ְוַהְּזֵקָנה ְּבֶבֶגד ִצְבעֹוִני מֹוִׁשיָטה ֵּתה ְמָבֶרֶכת אֹוְתָך 
ּוְבֵהָעְדָרּה נֹוְתָרה ֵאׁש ַחָּלָׁשה ְוִצָּנה, ִׁשיָרה ְלֶפַתע ּוְבָחְזָקה ְּכֶנֶגד

ָיֵרַח ְמֻטְׁשָטׁש ְּבחּום, ָמה ֶזה ָהָיה, יֹוָנָתן, 
ַהְּללּוָיה ְּבִגְרַסת ֵג'ף ַּבאְקִלי? 

ִליטּוְרְּגָיה ְּפָרִטית, ֶצֶמד ָיַדִים ֻמָּנחֹות זֹו ַעל זֹו ְּכֶׁשּיֹום ָעָלה ַעל צּוִקים, ָעָלה 
ְוִהִּצית ֲאַגם ֶמַלח, ֲהֵרי ֱאדֹום, ֶנֱאָבק ְּבַמֲעַבר ַיּבֹק ֶׁשל ַהְּזִריָחה

ַמִּציל ֲחבּוַרת ְנָעִרים ִמַּצֵּוי ִּגּיּוס.
ָהאֹור ָנַגע ִּבי, ֵּכיַצד ְלַהְסִּביר? ָהאֹור ָעָלה ְמֻרָּכְך ַּבֲעָנֵני מֹוְנסּון, ָמהּול ְּבַמִים ְוָאז 

ָנַפל ַעל ֵעֶמק ַּפְרָוִטי, ְמֻכֵּסה ַעְלָוה,
ַּפְרָוה ַהְּמַחֶּמֶמת ַחָּיה ֲעצּוָמה ְוקֹוֶדֶרת –

ֲאָדָמה ָעֶליָה ִמְתרֹוְצִצים ַלִּפיִדים ִּבְמָעָרה ֵּכָהה, ִנְתָקִלים ֶזה ָּבֶזה, ִנְכִּבים.
מּוְלָך יֹוָנָתן ַצֲעקֹות "ָהִרי ָראם" ְּבִעירֹו ֶׁשל ִׁשיָוה, ַקִּדיׁש מּול ֳחָרבֹות ַהִּליְפָּתא

ְּפָרִחים – ַׁשְגִריֵרי ָהעֹוָלם ַהָּבא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – מּול ְׂשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל. 
ָּבָׂשר הּוא אֹור – ִאִּמי ֵמַעל ִמָּטה ְקַטָּנה, ַהִּׁשיר ֶׁשָּלּה – "ְׁשמֹר ַעל ַהְּנָעִרים",

ְלַהְמִּתין ְלבֹוא אֹוָתּה ַמְנִּגיָנה ַעל ָּפַני ְּבֵליל ֶחְברֹון, ֵליל ּגֹוָאה, ֵליל ּבֹוגֹוָטה, 
ַמְנִּגיָנה ִהיא אֹור ָלֵכן ַהִּׁשיר – ִּפינּו ָמֵלא ִמְזמֹור ְיֵמי ִׁשִּׁשי ְיֵמי 

ַׁשָּבת ְיֵמי ִראׁשֹון ְמַרְּסִקים ִקיר עֹוִלים ְּכֵאזֹוב, ָאנּו צֹוְמִחים ֶזה ַעל ֶזה
ִהֵּנה ֵעֶׂשב ֲעבּוְרָך ָאִחי ֲאחֹוִתי –

ָמָטר ַּדק ְּבעֹוִדי ְמַטֵּפס ַעל ָהר ְוֶיְטָנאִמי ַּבִּפְסָּגה ְׁשֵאִרית ְמדּוָרה ְּכלֹוַמר ָּדָבר 
ֶנֱאָבק ְּבָדָבר ְלֶפַתע ְקִריָעה ַּבֲעָנִנים ַמִּציָתה ְמדּוָרה נֹוֶסֶפת אֹוֶחֶזת 

ַיַער, ַּכָּמה ַחּיֹות, ָיד עֹוָלה ְּבֶלָהָבה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/נובי_סאד
http://www.zaznoo.co.il/destination/villa_tunari
http://www.zaznoo.co.il/destination/villa_tunari
https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4
https://www.youtube.com/watch?v=y8AWFf7EAc4
https://www.sipurderech.co.il/הודו/טיול-בכפרים-של-עמק-פרוואטי-chanderkani-pass-בשלושה-י%D7%25
https://www.sipurderech.co.il/הודו/טיול-בכפרים-של-עמק-פרוואטי-chanderkani-pass-בשלושה-י%D7%25
https://he.wikipedia.org/wiki/שיווה
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ארס 

ֵהם ָעלּו ִלְקָראִתי, ְּבֵני ַהּמֹוְנג, ְּפֵניֶהם
ֶמִׁשי מֹוְנּגֹוִלי, ְלגּוָפם ִרְקָמה ְׁשחָֹרה.

ָׁשִנים ָעְמדּו ַּתַחת ַהַפְנִסיָּפן ּוִבְּקׁשּו ֵמָהָאבֹות
ְלָהִניַח ָלֲאָדָמה ִלְנׁשֹם ַּדְרָּכם,

ַמִּניִחים ַעל ֵׁשם ַהֵּמִתים ֵיין־אֶֹרז ְוַטָּבק.
ְׂשדֹות אֶֹרז ָּבֲהקּו ִמַּמִים, ִמְתרֹוְמִמים ְּבַגִּלים ֻמְׁשָלִמים. 

ְּכמֹו ְּכָתִמים ֵהם ָנעּו ַעל ִמְדְרכֹות ָהִעיר,
ְמֻבָּיִׁשים מּול ְמכֹונֹות ַמָּזל, ְזכּוִכּיֹות ָּבֵּתי ָמלֹון

ְוַיְלֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ְּבִתְלּבֶֹשת ְּבגֹוֵני ָאפֹר,
ְמַחְּפִׂשים ָמקֹום ּבֹו סּוִסים ַמְבִעיִרים ֶאת ָהֵעֶמק ִּבְתנּוָעה 

ְועֹור ְיָלִדים ֵעיֻרִּמים ִמְתַרֵּכְך ַּבִּדְמּדּוִמים.
ָיָדם ִטְּפָסה ְלֶעְבֵרנּו, ַמָּבָטם ֵריק,

ְמַבְּקִׁשים ַמְטֵּבַע, ֶאת ֶצַבע ַהֲחֻלָּדה ֶׁשָּׁשַטף ַּבּמֹוָרד,
רֹוֵקן ֶאת ָּבֵּתיֶהם ַּבּבֶֹקר, ַמְׁשִאיר ַרק ַּכָּמה ְזֵקִנים

ְמַהְמֲהִמים ְלאֶֹרְך ְׁשעֹות ַהּיֹום
ֶאת ַהְּזַמן ַההּוא ּבֹו ְּכָפר ְמבָֹּדד ַחי ִּבְׁשעֹון ָהאֹור 

ְוִסְפרּות ַהּכֹוָכִבים ִנְקֵראת ּבֹו ִּבְמִהירּות,
ְּכתּוָבה ַעל עֹור ֶׁשל ֶּבן ְּבִרית. 

https://he.wikipedia.org/wiki/מיאו_(קבוצה_אתנית)
https://he.wikipedia.org/wiki/מיאו_(קבוצה_אתנית)
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מולדת 

ֵעֶׂשב ְוָעָליו ֵאׁש ָהָאָבק, יֶֹבׁש ַהּצֹוֵמַח ֵמַהַּקְרַקע ְּכעִֹני.
ִטַּפְסִּתי ְלַאט ַעל ֶאְנטֹוטֹו, ְמגָֹרׁש ֵמַהְּכֵנִסָּיה ָּבּה ָעָלה 

קֹולֹו ַהָּקדּום ֶׁשל ֵיׁשּוַע, ִהְתַיַּׁשְבִּתי ֵּבין ֳחָרבֹות.
ְמקֹוֶנֶנת ֵהִניָפה ֶּפָחם ַּכֲעַׁשן ְקטֶֹרת

ַעל ְּפֵני ִמְזַּבח ָהֵעֶמק, ַיְלֵדי ַמְקֵהָלה ַרִּבים ִמְּספֹר
ַעל ְּגדֹות ַהּקֹוְנּגֹו ְמַטֲהִרים ֲאִויר ְמֻטָּנף ֵמֶהֶרג.

ַהּפֹוְלִׁשים ֹלא הֹוִתירּו ָּדָבר ָּבֲאָדָמה ִמְּלַבד ָמֶות.
ְּבֶמְרָקטֹו, ֲחֻלָּדה עֹוָלה ְּכמֹו ִקיסֹוס, 

ִמְסְּדרֹון ָׁשֵלם ֶׁשל ַּבְרֶזל –– 
ְׁשָמּה ַהְּפָרִטי ֶׁשל ַהִהיְסטֹוְרָיה.

ָנַסְעִּתי ִּבְדָמָמה, ְמַחֵּפׂש ֶאת ֵאד ַהָּקֶפה, 
ַּכָּמה ְּפִעימֹות ְקלּויֹות ְלַרֵּכְך ֶאת ַהִּבָּזה:

ַאִחים ֶׁשָּלְקחּו ַהּכֹל ֵמַאִחים.
ַיָּבׁשֹות נֹוֲהמֹות זֹו ֶאל זֹו ְּכַתִּנים ַהְּמַחְּפִׂשים ִמְׁשָּפָחה.

https://he.wikipedia.org/wiki/אנטוטו
https://he.wikipedia.org/wiki/אנטוטו
https://www.masa.co.il/article/מסתרי-התרבות-הנוצרית-האתיופית/
https://www.masa.co.il/article/מסתרי-התרבות-הנוצרית-האתיופית/
https://he.wikipedia.org/wiki/זוועות_קונגו
https://he.wikipedia.org/wiki/זוועות_קונגו
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שחרור

ֵמי ָלגּוָנה ִהְתַחְלפּו ִמָּכחֹל ְלָכחֹל.
ִאָּׁשה ְּבֵׂשָער ָאדֹם ְמָבֶרֶכת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש,

נֹוֶׁשֶמת ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות.

ֶמַלח ִנְצָּבר ַעל ָהעֹור,
זֹוֵהר ַּבֲעִדינּות ִמֶּמִּני ָוָהְלָאה.
ַמִים ַמְמִׁשיִכים ְלָכל ָמקֹום. 

הֹוַתְרִּתי ֵמָאחֹור ֲעִלַּית ַּגג, ְּדָגִלים
ְוֶאת ַרֲחבֹות ַהִּמְסָּדר.

ַהחֹם ִהְתּפֹוֵגג, ִּדְמּדּוִמים ָּבֶהם ָּבֲערּו ַמָּגבֹות
ַעל ַקו ַהַּמִים ְוַעְכָׁשו ָחִליל, ֵּתה ָמהּול ְּבאֹוְּפיּום,

ָהִאָּׁשה ְמַסֶּפֶרת ַעל ָּבָנאֶרס,
ַהִהיָמָלָיה, ָּפֶניָה ְּכָבר ֹלא ִנְראֹות, קֹוָלּה

ַמִּגיַע ִמַּיֶּבֶׁשת ַאֶחֶרת, ֻמַּקף ְזַעְפָרן.

ִמי ֶׁשָהָיה ָּכאן ָקם ְוָהַלְך, 
צֹוֵעד ֶאל ּתֹוְך ַאְפִריָקה, 

ֶאל ָהָהר ַהָּגבֹוַּה, ֶּדֶרְך ַהֶּמִׁשי
ְלתֹוְך ִמָּלה ִנְפָלָאה ְּכמֹו ָסַמְרַקְנד.

 

https://www.gilihaskin.com/מהי-דרך-המשי/
https://www.gilihaskin.com/מהי-דרך-המשי/
https://www.masa.co.il/article/סמרקנד-יפהפייה-על-דרך-המשי/
https://www.masa.co.il/article/סמרקנד-יפהפייה-על-דרך-המשי/
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מצור 

ֶעֶרב ַּבְלָקִני ְסִביב ּדּוְכֵני ַקַּבאּב, 
ֶזה ְלַיד ֶזה ְׁשלֹוָׁשה ָּבֵּתי ְּתִפָּלה:
ַהֶּמְרָחק ַהּמֹונֹוֵתִאיְסִטי ֵמָהֵאל,

ּכֹוחֹו ַהֻּמְחָלט, ֶנֱעַדר ַהֶּצַבע.
ְּבֵבית ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ִמְׂשַחק ְקָלִפים ַאֲחרֹון,

ִלְפֵני ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה עֹוְמִדים ַמְּקלֹות ֲהִליָכה.
ַּבְּיִציָאה ָנָהר ָנע ְלַצד ַקְניֹון ָחָדׁש,

ַחְׁשַמל רֹוֵקד מּול ַהְּגָבעֹות
ָׁשם ָנחּו ֵעיֵני ַצָּלִפים, 

ָאז, ַּבַּלְיָלה, ִׁשיטּוט נֹוְתִבים ִנְגַמר ְּבִטיַח, 
ַמַּכת ָאָבק ֵהִטיָלה זַֹהר ָחטּוף.

ָּכֵעת, ְמַגֵּׁשׁש ַאֲחֵרי ִמְׁשָען ָיָצאִתי ִמּמּוֵזאֹון ַהִּמְלָחָמה.
ְסֶרְּבֵרִניָצה ָלַחׁש ְרחֹוב ָפַרְדָג'ה, ָגאִזי הּוֶסְרב ֶּבג, 
ָקֶתְדָרַלת ַהֵּלב ַהָּקדֹוׁש, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְסֶרְּבֵרִניָצה.

ִאָּמהֹות ְּבִמְטַּפַחת ְׁשחָֹרה.
ֵׁשמֹות, עֹוד ְועֹוד ֵׁשמֹות
אֹוֲחִזים ַּבַּלְיָלה, ִנְׂשָרִפים

ְונֹוָתִרים ְלַטֵּפס ִּבְצִעיִפים ֵּכִהים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/טבח_סרברניצה
https://he.wikipedia.org/wiki/טבח_סרברניצה
https://he.wikipedia.org/wiki/טבח_סרברניצה
https://he.wikipedia.org/wiki/טבח_סרברניצה
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העיר הגבוהה

ֵעיַני ֶׁשַּבַּמְרָאה ִנְּצּתּו, ְׁשלֹוָׁשה ַּפֵּסי
ֶמַלח ּוְׁשָטר ְמֻגְלָּגל.

רּוַח ֲחצֹות ִמְתַנֶּפֶלת ַעל ֶּבטֹון.

ִּבְרחֹוב ִחיֵמֶנז ּכֹוְבֵעי ָיאִטיִרי ְׁשחִֹרים 
ִמְתּגֹוְדִדים ְּבֵמַזח ָאֵפל, ִׁשּכֹוִרים ּכֹוְׁשִלים

ְלֶעְבִרי, ָיָדם מּוֶׁשֶטת ְּכָעָנף חֹוֶלה.

ֵאיִני ָיכֹול ְלֵהָרֵדם ְּכֶׁשרּוַח 
ַהֵּקצ'ּוָאה ִנְגֶרֶרת ִּבְסִדיִנים ְמֻטָּנִפים

ְסִביב ְּכֵנִסַּית ַהְּמַעִּנים 

ְּנטּוָעה ְּבֵלב ַרֲחַבת עִֹני ֶׁשל ַּפחֹוִנים ְוֵחָמר ָאדֹם.
ֵאיִני ָיכֹול ְלֵהָרֵדם, ָעִלים ָמִרים נֹוְגִעים 

ִּבְׁשִמי, ַמְרִעיִלים ֶאת ַהּבֶֹקר

ְּבַבָּקָׁשה ְלׁשּוָבן ֶׁשל רּוחֹות ַההּוָאָקה, ִאיְנִטי ּוְבנֹו,
קֹוָלם ּבֹוֶכה ֵמרֹב ֵצל, זֹוֵרק ָּכֵעת ִצְלָצל

ַעל ִלְוָיַתן ַהֶּׁשֶמׁש ָהעֹוֵמד ְלִהְתַאֵּבד ְּבִמְפָרץ ְמֻלְכָלְך ְּבַחְׁשַמל. 

https://he.wikipedia.org/wiki/קצ'ואה_(עמים)
https://he.wikipedia.org/wiki/קצ'ואה_(עמים)
https://he.wikipedia.org/wiki/המיתולוגיה_של_האינקה
https://he.wikipedia.org/wiki/המיתולוגיה_של_האינקה
https://he.wikipedia.org/wiki/אינטי_ריימי
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התופת 

ֻמַּכת אֹורֹות, רֹוֶעֶדת ַּפַעם ַאַחר
ַּפַעם ְּכֵנִסָּיה ֲאֵפָלה ֶׁשל ְזרֹועֹות ִמְתַחְּננֹות.

ֲעֵצי ְּפַלְסִטיק, ִׁשְמִׁשּיֹות – ִּדּמּוִּיים ְמֻגֲחִכים
ְלַרֵּכְך ַּתֲאַות ָּבָׂשר – ֵׂשָער ָצבּוַע ִמְתַנֵּפץ ַעל ְּפֵני

מּוָלִטית, ָיד ִמְתַעֶּסֶקת ְּבַאָּגן ָרֶזה.

ָרִאיִתי, ְּבעֹוד ַהַּלְיָלה ִמְתַעֶּבה
ֶּגֶבר ְלֶבן ֵׂשָער, ֻחְלָצה ְּפתּוָחה

ְוַעל ִּבְרָּכיו ָׁשלֹוׁש
ִמְתַּפְּתלֹות ְלִהָּמֵלט אֹו ּגֹוֲהרֹות, 

ְוֶאת ַהְּצחֹוק ֶהָעמֹק, ֲחֵבָריו ַעל ַסּפֹות
ַרּכֹות, ְּתָמנּון ַהָּיַדִים, ַאְרְנֵקי עֹור ְוכֹוסֹות.

ִמְבָטא ֶטְקָסִני נֹו ֵבר ָּבֲאִויר ָהאֶדס אֹו ְצָעִדים ַקִּלים
ֶׁשל ַקח ְוֵתן, ְּבִריַח ַמְטְּבעֹות ַעל ִמְפַּתח ֶהָחֶזה.

ָהיּו ָׁשם ִצּפֹוִרים, ִּבְלׁשֹון ַהְפָרָזה, ְוַצִיד
ַּבֲאֻחּזֹות ְּגדֹולֹות ְוקֹוְדרֹות, ַהָּדָבר 

ֶׁשְּמֻכֶּנה ָממֹון, ַקְרחֹון 
ִאִּטי ּוְמֻגָּׁשם. 
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מחילות 

ַלחּות ְטרֹוִּפית ַעל ֻחְלצֹות ִּפְרחֹוִנּיֹות, 
ָעָׁשן ְוַחּיֹות ָמנֹוַע ְזִעירֹות, 

ְּבִריִטים ְמטָֹרִפים ִמֶּׁשֶמׁש ְּבַקֲעקּוִעים ְּדהּוִיים. 
ֵנאֹון ְּפָלָזה, סֹוי ָקאּוּבֹוי, ִּדְגֵלי ְמִדינֹות ְוַיְלדֹות ְּכָפר

ְמֻנָּתחֹות, ְמַתְּקנֹות ְׂשָפַתִים ַאֲחֵרי ֲחצֹות, 
ְמַנּקֹות ְּבַמְטֲאֵטא ֵעץ ִּכּנּוֵיי ָּבָמה 

ִמיִמי, ֶג'ִני, ִניָנה, צֹוֲחקֹות ְּבֶפה ָּפעּור. 
ּדּוְכֵני ֲחָרִקים ְצלּוִיים, ּבּוְדָהה ְּבֶעְׂשִרים ֶמֶטר

ּוְנִזיִרים ַהחֹוְלִפים ְּבֹלא קֹול, ְּבַקְניֹוֵני ֲעָנק ְיָלִדים ְמַרְּסִקים 
ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני ַעל ַמַסֵּכי ֲעָנק.

ּדּוְכֵני ְרחֹוב ְלאֶֹרְך ָיָואָראט, ָאדֹם קֹומּוִניְסִטי, 
ֲחִליפֹות ּפֹוֲעִלים ְּבָחִקי ָּכחֹל ּוְדָלֵיי ֵּפרֹות,

ַּבִּמְקָּדׁש ּבּוְדָהה ְּבָזָהב, ַנֲעָרה רֹוֶכֶנת, ֵאִלים ְׁשקּוִעים ְּבַׁשְלָוה, 
ַמּדּוַע ֵאיָנם ַמְמִׁשיִכים ֶאל ַחְדֵרי ָהַאְרָּגָמן ֶׁשל ִמיִמי ְוֶג'ִני? 

ֵאיָנם ְמַדְּבִרים ְּבָׁשָעה ְּכמֹו ָׁשלֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר 
ָּבּה ֵלְיִדי ּבֹוְיז צֹוְבִטים ִּבְזרֹוִעי, צֹוֲחִקים ְּבַלַעג ְלֵעֶבר ְׁשָמם ַהּקֹוֵדם,

הֹוֵריֶהם ָהָרִזים ָנִמים ְּבִבְקָּתה ְרחֹוָקה.
ֵהיָכן ַהּמֹוָצא ֵמְרחֹוב ַהָּקָואָסן, ָנִׁשים ְּבדּוְכֵני ַהַּמָסאז׳ נֹוְגעֹות 

יֹום ַאַחר יֹום ְּבַכּפֹות ַרְגַלִים ְמֻבָּקעֹות, 
ַאְחיֹוַתי ִמיִמי ְוֶג'ִני ַהְּנָעִרים ַהִּטְּפִׁשים 
ְוַהְּגָבִרים ְמֻרְּקֵני ַהֶּזַרע, ָנָהֵגי טּוְקטּוק, 

ְיָלדֹות ַעל ַרֶּכֶבת ַהַּלְיָלה ִמַּצ'ְנג ַמאי,
ְּגָבִרים ַּבֲחִליפֹות ּוְמַאְבְטִחים ְּבָׁשחֹר, ַעּמּוֵדי ַמֶּתֶכת ְוֶעְרָוה ְּגלּוָיה, 

ִחּיּוְך ָקפּוא ֶׁשל ַנֲעָרה ַעל ָּבָמה. 
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עורבים 

ַּבּבֶֹקר ָלַקְחנּו ֶרֶכב ָקָטן ִלְׂשדֹות ַהֶּקֶטל ֶׁשל ּפֹול ּפֹוט, ִמְגַּדל ֻּגְלּגֹולֹות ָנע 
ְּכַלֵּפי ָרִקיַע ַּגְרִזִּנים ַמְחִליִדים ַּבֲאָדָמה ְּתחּוָחה, ָלַקְחנּו ֶרֶכב ָקָטן

ְלֵבית ֵסֶפר טּואֹול ְסַלאְנג, ָּתֵאי ֶּבטֹון, ִמּטֹות ַּבְרֶזל ּוְכֵלי ִעּנּוִיים. 
ִּביָרה ּוְבָגִדים ְרפּוִיים ַעל ַטֶּיֶלת, זֹונֹות,

ְיָלדֹות ְצבּועֹות ָחָזק ְמַנְּׁשקֹות ֶאת ָהֲאִויר ִלְקָראֵתנּו, 
ִמְתּגֹוְדדֹות, ְּגָבִרים ַמִּביִטים ִּבְׂשָפַתִים ֲאֻדּמֹות, ֵצל ָּכחֹל ְּבֵעיַני.

ַּגב ֶאל ַּגב ְּבֶחֶדר ָטחּוב ְסִדיִנים 
ְמהּוִהים ִמֵּזָעה ְוֶזַרע, ָיִדי נֹוֶבֶרת, ְמַחֶּפֶׂשת ַחִּיים, ַנֲעֵרי ְּכָפר ַמִּכים ְּבַאּלֹות 

ְמַנְּפִצים ִמְׁשָקַפִים
ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ַנַער ָהַלְכִּתי ָּבְרחֹוב ִחַּפְׂשִּתי ַאַחר ְּבֵני

ָקָואֶרְסָמה ַיְלֵדי ַאּבּו ְסִניָנה
ַּגם ֲאִני ְוַקת ָהרֹוֶבה ְּבַחּלֹון ָהֶרֶכב ַההּוא ִּבְׁשַנת ַאְלַּפִים ְוַאַחת ַּבֶּדֶרְך 

ְלַרְמַאְלָלה. 
ִסיֵאם ִריּפ ֵנאֹון ִׁשיֵרי ְנעּוִרים, אֹותֹו ְּבלּוז ֶׁשל ֻחְפׁשֹות ַקִיץ ּוְנָערֹות 

ְּבִמְכָנַסִים ְּגזּוִרים, ַמְׁשֶקה ִראׁשֹון ִחָּנם ּפֹוּפ ְּדִלי ְּפַלְסִטיק.
ֲהִריסֹות ַאְנְּגקֹור ָואט ִּבְׁשַעת ַלְיָלה

ֲהִריסֹות ַאְנְּגקֹור ָואט ִּבְׁשַעת ְזִריָחה,
ִאיְמֶּפְריֹות ֲאבּודֹות ּוְרחֹוקֹות – ַנְבָרִנים ַהּזֹוְלִלים ֲאָדָמה ִּבְתנּוָעה ִעֶּוֶרת, 

ִּגּדּוִלים ֵּכִהים 
צֹוְמִחים ָּבעֹור ֶזה ַאַחר ֶזה – ּכֲֹהִנים ְועֹוֵלי ֶרֶגל מּול ַהר ֵמרּו, ְּפֵני ּבּוְדָהה 

חֹוְזרֹות ִמָּכל ֵעֶבר ַאְּת ׁשֹוֶאֶלת 
ָמַתי ַּתְפִסיק ִעם ַהִּמִּלים, ֵעִצים אֹוְכִלים ֶאת חֹומֹות ַהִּמְקָּדׁש עֹוִלים ַעל 

חֹומֹות ֶאֶבן מֹוֲחִצים ְּפָסִלים
קֹוְרִעים ְזרֹועֹות ֶאֶבן ְּפֵני ֶאֶבן ָמַתי ֶּתְחַּדל, ָׁשָרִׁשים ָּבֲאִויר,

ָמַתי? ְּבִמְקָּדׁש ַאֲחרֹון ַאֲחֵרי ֵמָאה ַמְדֵרגֹות ַּכּדּור ַלָּבה ָצַנח ִהְסַּתֵּלק

https://he.wikipedia.org/wiki/פול_פוט
https://he.wikipedia.org/wiki/פול_פוט
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_העם_בקמבודיה
https://he.wikipedia.org/wiki/רצח_העם_בקמבודיה
https://he.wikipedia.org/wiki/אנגקור
https://he.wikipedia.org/wiki/אנגקור
https://he.wikipedia.org/wiki/אנגקור
https://he.wikipedia.org/wiki/אנגקור
https://he.wikipedia.org/wiki/מרו_(הינדואיזם)
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רּוַח טֹוָבה ְמַקֶּלֶפת ֵזָעה מֹוִתיָרה ַמֶּׁשהּו ְּדמּוי ְקִטיָפה ַּבד ּבֹו ָאנּו טֹוְמִנים 
ָּפִנים זּוג עֹוְרִבים ֲעֵיִפים ִמַּמּפּוִחית ַקְמּבֹוְדָיה ַמּפּוִחית ְׂשדֹות ֶקֶטל ְמַוְּתִרים 

יֹוְׁשִבים ֹלא עֹוִׂשים ָּדָבר ִעם ָהַרְגַלִים ָהֵעיַנִים
ַהֵּלב. 
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נמל 

ֲאַנְחנּו צֹוֲעִדים ַאֲחָריו ְמֻבְלָּבִלים, ִמָּכאן ִהַּגְעָּת?
ָנִׁשים ְּבִמְטַּפַחת מֹוְכרֹות ַּתּפּוִחים ְספּוִרים,

ַעל ִקירֹות ַהִּמְטָּבח ִּפיַח, 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֻּדְבְּדָבִנים ּבֹוֲעִרים

ְּבַרַעד ַהַחְׁשַמל, ִסָּמן ָיִחיד ְלֻסָּכר ְּבַאְרָּבָעה ֲחָדִרים.

ִמּפ ֹה? ָים ֵּכֶהה, ִמְלמּול ִׁשּכֹוִרים ַּבַּטֶּיֶלת,
ָּפִנים ְצרּובֹות ִמּכֹוַח.

ָאִביב, ֲאָבל ַהּגּוִפים ְסֵביֵבנּו עֹוד ׁשֹוִהים ַּבחֶֹרף,
ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵּכיַצד ְלַטֵּפס ִמֶּמּנּו,

ְלַהְׁשִליְך ֶאת ַהחֹם ַעל ַהֶּנֶפׁש.

ְּבִמְבֵנה ָהאּוִניֶבְרִסיָטה, ְלֶפַתע,
ְּכמֹו נֹוַלְדִּתי ָׁשם, ִּפי ָטעּון ְּבָׂשָפה ַמְתִאיָמה ְלִוּדּוי,

ּגּוִפי ָּכֵבד יֹוֵתר, מּוָכן ְלַמֲהלּומֹות.
ַהָּים ַהָּׁשחֹר ִמֵּדי ַׁשָּבת.

ָּכל ֶזה ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ֵאֶליָך, ַאָּתה ֶׁשּצֹוֵעד ְוצֹוֵעד

ְוֵאיְנָך ַמְצִליַח ְלַהִּגיַע, ֲאִבי ֶׁשֶּנֱעַצר ֵהיָכן ֶׁשָהְיָתה ַהִּגָּנה.
ּפֹה, ּפֹה ֵהם ָׁשרּו ִעם ִהְסַּתְּלקּות ַהֶּׁשֶמׁש,

ְמִגִּנים ַעל ַהֶּיֶלד.
ֵאיִני ַמִּכיר ֶאת ַהָּׂשָפה, ֵאיִני ָיכֹול ָלִׁשיר,

ֹלא ָלַמְדנּו ָלַגַעת, ְמַפֲחִדים ִמָּמה ֶׁשִּיְתַגֶּלה. 
נֹוְתרּו ַּבַּגן ְמַעט ֲעָׂשִבים, ְוֵעץ ְּפִרי ּבֹוֵדד ַהָּקֵרב ְלמֹותֹו.
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צלול

ָהִרים רֹוְבִצים ַעל ְּגדֹות ָהֲאַגם
ְּכמֹו ַחּיֹות ְּפֵרִהיְסטֹוִרּיֹות.

ָּכל ַהָּצֳהַרִים ִטַּפְסִּתי ְוָכֵעת
ֲאִני ׁשֹוֵקַע ְּבַמִים. ַעל ַהחֹוף

ַנֲעַלִים ְקרּועֹות ְוֻחְלָצה ֻמְכֶּתֶמת ֵזָעה.
ֶזֶרם ֵמִניַע ֶאת ֵעֶׂשב ַהּגּוף

ִּבְתנּוַעת ְיָבָבה.
ָּבאָג'ן ָהֶעֶרב ְסִביב ַּגֲחֵלי ִּדְמּדּוִמים:

ִמְדרֹונֹות הֹוְפִכים רְֹך, ַמְׁשִקים
ְּבַחְׁשַמל ַמְחָצב ֵּכֶהה, נֹוְטִלים ִמֶּמּנּו ֶאת ֶצַבע

ַהְּנחֶֹשת ּוְמִׁשיִבים ְּדֵלָקה.
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חומר לבן 

ַאַחר ָצֳהַרִים ְּבַמְעָינֹות ַחִּמים, ַמָּבט ַאֲחרֹון ְּבַפֵּסי ֶׁשֶלג
הֹוְפִכים ְנָהָמה ַחָּלָׁשה, זֹוֶהֶרת. 

ִצּפֶֹרן ְוָחָלב, ְקֵצה ִסיַגְרָיה ְמֻגְלֶּגֶלת, 
ַּגְחִליִלית ְמטֶֹרֶפת ֵמחֹם. ִוּכּוַח ְּבֵבית ַהֵּתה –

ַחָּיִלים ֵמִתים ִּבְלָבנֹון, ִמְלָחָמה, ֲאִני ְוַאְּת, 
ַנֲעָרה ְּבִריִטית ִּבְצָבִעים ֲעִליִזים ְוֵסֶמל ָׁשלֹום.

ְמאֹות ַּתּפּוִחים ְּבַאְרְּגֵזי ֵעץ, 
ָעִסיס ִנְקָרׁש ְוִנְמָהל ְּבבֹץ, ֵאּלּו ַהַחִּיים ֶׁשָּלֶהם,

ֹלא, ַאּת ְמָסֶרֶבת ִּבְתנּוַעת רֹאׁש ַיְלדּוִתית. ַּבְרֶזל
ָקרּוַע ְּבֶׁשַטח ִּכּנּוס, ֲהִריסֹות, 

ֵּתַבת ֶקֶׁשר ְמֻבְלֶּבֶלת ּוְצרּוָדה. ִהיָמָלָיה,
ם ְמקָֹרר, ָעסּוק ְּבִהְתרֹוְממּות, יֹום אֹותֹו שִֵ

ָׁשֵלם ְלַמְלֵמל ְוֶלֱאחֹז ִּבְסָלִעים, ָלנּוַע ַעל ִּפי ַקֵּוי ַמִים ָּבֵעֶׂשב.
ִלְקרַֹע ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶאת ָהַעְלָוה,

ְלִהְתַקֵּדם ְלֵעֶבר ׁשּוָליו ַהּבֹוֲעִרים ֶׁשל ִמְצּבֹור ֶסַלע. 
ַּפְרָּפִרים, ַאִחים ְזִעיִרים, ִטַּפת ַהָּדם ֶׁשל ּגּוָפם

ֵּכָהה יֹוֵתר ִמֶּׁשִּלי, ְסִמיָכה ִמּצּוף. 
ְלַטֵּפס ֶאל ָׁשלֹוׁש ְּפָסגֹות, ֵהיָכן ֶׁשָעְיָפה ָהֲאָדָמה.

ְלָהִניַח קֹר ַעל ֶחְלקֹות עֹור ְּפתּוחֹות, ְלַהְרִטיב ַנֲעַלִים
ֲאֻדּמֹות ּוִבְגֵדי ָחִקי ְוֶאת ַהַּלְיָלה, 

ָׁשם ָעַבְדנּו ִּבְרִצינּות, ֲאִני ְוִהיא: עֹוד
ַקֵּוי ַמִים ַהְּמַסְּמִנים ּגַֹבּה, ְׁשִתיָקה ּוְנִׁשימֹות ְמִהירֹות,
ֶצֶמד ַחּיֹות ָנעֹות זֹו ִלְקַראת זֹו, ְקרּועֹות ֵמַהַּלֲהָקה. 
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ימי גבול 

ַהְּיָלִדים ָלְקחּו אֹוָתנּו ִלְמָערֹות ָּבֶהן ֵהִקימּו ֵּבית חֹוִלים ָׂשֶדה 
ִלְפצּוֵעי ַהָּנַּפְלם, ַאַחר ָּכְך ְטִביָלה ְּבַמִים ְמתּוִקים ּוַמָּבט ָחטּוף ַּבֲחֵזה

ַהַּבחּוָרה ַההֹוַלְנִּדית. ְמֻאָחר יֹוֵתר ְּכָפר ָקָטן ּבֹו ַּכָּלה ְמבֶֹהֶלת
ֵאיָנּה מּוָכָנה ָלֵצאת ֵמֶחֶדר, 

ַמִּביָטה ְּבִמְׁשַּפַחת ֶהָחָתן ּוְׁשֹלֶשת ְּדָלֵיי ַהָּלאֹו ָלאֹו –
ִויְסִקי ְמקֹוִמי, ְּגָבִרים ִׁשּכֹוִרים.

ַהַּמֶּגֶבת ֶׁשָּלְך ַעל ַמֲעֶקה ַּבְרֶזל ְוַהַּמָּבט ַהֻּמְפֶנה ְלֵעֶבר
ָעִתיד ֵריק ִמֶּמִּני. ַּכּדּוֶרֶגל ַּבְּׁשִקיָעה, ַּכּדּור ִמְסַּתְחֵרר 

ֶאל ֶרֶׁשת ְקרּוָעה, ְיֵמי ַהְּגבּול ֶׁשָּלנּו
ִּבְכָפִרים ְקַטִּנים ָּבֶהם ֵאין ָּדָבר ִמְּלַבד ִׂשְמַחת ָצֳהַרִים –

ַּתְרְנגֹולֹות ְוִחָּטה, ַיְלֵדי ֵּבית ַהֵּסֶפר ַּבָּׂשֶדה ְוַהּמֹוָרה,
ַמְצִּביָעה ַעל ְׁשמֹות ַהְּפָרִחים. 

ֵאּלּו ָיִמים ַעל ָנָהר ַּבֶּדֶרְך ֶאל ְּגבּול,
ִּביָרה ְוִגּלּוי ֵלב מּול ֵאׁש, זֹו ִמֶּבְרִלין ֶׁשָאִביָה ֵמת
ְוזֹו ֵמַאְמְסֶטְרָּדם ֶׁשָּבְרָחה ִמְּבִגיָדה, ְׁשִתיָקה, ַּכָּמה

ׁשּורֹות ֶׁשל ֵסִפיִריס ְוַרַחׁש ָנָהר. ֵׁשָנה ְלַצד ַהְּגבּול, צּוִקים ְמֻכִּסים
ָירֹק ְוַהַּמָּבט ֶׁשָּלְך ָּבָאפֹר ַהָּדִליל ֶׁשל מֹות ַהִחָּבה. 

ָיִמים ֵּבין ְׂשדֹות אֶֹרז ּוְתָעלֹות ַמִים, 
ְוִריִדים ַחָּלִׁשים ּוְצלּוִלים, ְרָוָיה, ַמֶּׁשהּו ִמְּבֵראִׁשית,

ַוְיִהי אֹור, ַוַּיְרא ִּכי טֹוב? 
ָמה ִלי ְוַלֲעֵרמֹות ַהְּסָפִרים, ִמִּלים,

ָלֶלֶכת ְּפִניָמה ַּבְּסַבְך, ֵאד ַקר ְוַעְלָוה ְצפּוָפה
ְלַאַחר ַקו ַהְּגבּול ְוֶאל ּתֹוְך אֹוָתּה ֶאֶרץ ֶׁשִהְבִטיחּו ָלנּו,

ַהְׁשָּבָעה ְּפִניִמית, ֻסַּכר ַהֵּלב,
ַּבַעל ַחִּיים ָזִעיר ָזז, ֶּפה ַלח, ְּתנּוָעה ַקָּלה ֶׁשל ְקֵני ַּבְמּבּוק

מֹוְרְפיּום ֶהָעִלים ְוָהֵעירֹם, ִמין ְצחֹוק ָעִׁשיר, רּוַח ְזִריָזה ְּבִׂשיא ַהחֹם.

https://he.wikipedia.org/wiki/לאו_לאו
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סלעים 

ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני ָלַקְחנּו ִּפְטִרּיֹות.
ִמְתַרֲחִקים, ְמַבְּקִׁשים ֶאת ַהְּבִדידּות ַהְּנחּוָצה

ָלֶרֶדת ְוַלֲעלֹות ֵמאֹותֹו ֵעֶמק ַהִּנְׁשָּפְך ְלאֹוְקָינֹוס נֹוָסף.

ִסירֹות ַּדִיג – ַחּיֹות ְרֵעבֹות ָנמּו
ְלַאַחר ֶקֶטל. ֶהָהמֹון, ְצִעיִרים ִאיְנְּדָיאִנים ְלַמְרֶאה

ִיְקְמלּו ְּבעֹוד ָׁשעֹות ֲאָחדֹות, ְּבָצֳהֵרי ִּגיל ְׁשלֹוִׁשים.

ֲאַגם ַהַּמִים ַהְּמתּוִקים ָהָמה ּגּוִפים ְמֻעְרָטִלים,
ָנִעים ְּבָחְזָקה ֶזה ִלְקַראת ֶזה.

ִצְמִחָּיה ֲעֻבָּתה ָסְגָרה ִמָּכל ֵעֶבר, ַחְמָצן ִנְלַּגם ִּבְרַעְבָּתנּות.

ְצָעִדים ִמַּבַעד ַלְּסַבְך, ְׂשִריטֹות ְוֵזָעה ָעלּו ָּבעֹור,
רֹוֵטט ְּכַמְצֵּפן ָׁשבּור, ַעָּתה, ְּכֶׁשִּנְקְטמּו ַמֲחֵטי ַהְּזַמן ְוַהָּמקֹום.

ִהַּנְחִּתי ֶאת ּגּוִפי ַעל ֶסַלע ֶׁשָּנַסק ְּכַקְרחֹון

ִמַּבַעד ְלִׂשיִחים ְוֵעִצים. ְנִׁשימֹות, ִאִּטּיֹות ּוָבזֹו ַאַחר זֹו.
ּגּופֹו ַהְּמֻחְסָּפס, ַהַּסְבָלִני, ִהְמִּתין ִעָּדִנים ִלְהיֹות ְמֻחָּבק. 

https://www.tripo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/900-300-248.jpg
https://www.tripo.co.il/wp-content/uploads/2019/01/900-300-248.jpg
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לבדי על נהר הגנגס

א.
ְּגַדת ָנָהר מֹוִריָדה אֹור ְלֵעֶבר ַהַּמִים.

ָנִזיר טֹוֵבל ָׁשם, ֵעירֹם ּוְבֵעיַנִים ֲעצּומֹות.
ִּבִּליִתי ֶאת ַהּיֹום ַּתַחת ֶסַלע,

ַמְטִלית ַהֵּצל, ׁשּוב ָוׁשּוב, ַעל ֵמַצח ְוִקְדַמת ָחֶזה.
ָהרּוַח ִהְתאֹוְׁשָׁשה ִמֵּדי ַּפַעם

ֶחֶרק ֶהְחִליק ָעֶליָה ְּכמֹו ֶיֶלד ְמָׁשֳעָׁשע.

ב.
ָעַלי ִלְמצֹא ַּכָּמה ְזָרִדים, ְלַקֵּדם ֶאת ַהֲחֵׁשָכה ְּבֵאׁש,

ִהְבהּוב נֹוָסף ְלַצד אֹורֹות ָהַאְׁשָרם, ְּבתֹוכֹו
אֹוָתן ֶלָהבֹות ְזִעירֹות ֶׁשל ִחּפּוׂש ַאַחר ַמֲעֶנה.

ַהּגּורּו ֶׁשִּלי – ֶזֶרם ְמַנֶּקה ִקיר ֶסַלע,
ַּכָּמה ֵעִצים ֲאֵפִלים, ָּגֵדר ְׁשבּוָרה ְוִיְלַלת ַחָּיה –

ָעַלי ְלַנּקֹות ֶאת ַרְגָליו. 

ג.
ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָאקּום ֶאְפּגֹש ַּבִּמְזמֹור.

ַּגֲחֵלי ַהּכֹוָכִבים ֵאיָנם ַמְקִׁשים ְּכָלל ַעל ָהֶרֶגל ַהְּיֵחָפה.
ָהֵעיַנִים ְצָעִדים, ַקִּלים ּוְנטּוֵלי ַמֲאָמץ.

נּורֹות ְקַטּנֹות ִנְלֲחמֹות ַּבֲחֵׁשָכה.
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ד.
ְסַמְרטּוִטים ַלִחים, ְטבּוִלים ְּביֹוד, טֹוְפִחים ַעל ָהֲאִויר.

ַהּבֶֹקר ְמַקֵּבל ָחָלב ַחם, ְמַעט ִצּפֶֹרן ְוִקָּנמֹון. 
ֶאָּׁשֵאר ְלַבִּדי עֹוד ָׁשָעה ֲאֻרָּכה

ַעד ֶׁשִאִּמי ְּתַסֵּים ִלְקרֹא ִלי ַּבְּקִרירּות ָהעֹוָלה ֵמַהַּמִים.
ַהִּמְטַּפַחת ֶׁשָּלּה ֵריָחִנית 
ַוֲאִני טֹוֵמן ָּבּה ֶאת ָּפַני. 
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שמיכות כפור 

ֶׁשֶלג ִׁשֵּיף ֶאת ַהַּלְיָלה
ֶׁשָּנַפל ַּבֲעֵרמֹות ְּגדֹולֹות. 

ֶקַרח: טֹון ַהַּבְרֶזל, ֶמִׁשי ֶׁשִהְתַקָּׁשה ְלֶאֶבן.
ָהִאיְמֶּפְרָיה ֻנְּצָחה, מֹוִתיָרה ִמְבִנים ְמֻגָּדִלים 

ֲאָבל ַהִּקְרָקס
עֹוד ַמְרִּתיַח ֵלב ְיָלִדים.

ָצַעְדִּתי ָּבֶרֶגל, ַהָּנָהר ָקָפא:
עֹוֵרק ֶׁשָּנע ְלִעָּדן ֻמָּתׁש

ַעל ִסּפֹו ִמְלְמלּו ִׁשּכֹוִרים ִּבְדַבר ַמֲעִׂשים ְמפֲֹאִרים, 
ְסָטִליְנְּגָרד ָזֲהָרה ֵמֵאׁש. ֲאִבי,

ֶזה ֲאִבי ֶׁשָרַכן ֶאל ָהַאְנַּדְרָטה? 
ֵאּלּו ָּפָניו ַהְּסחּוִפים, ִנְפָּתִחים ְוׁשֹוְקִעים ְּבִהְמהּום

מּול ּגּוָלאִגים ׁשֹוְמִמים? 
ֵאּלּו ָּפַני ֶׁשִּבְּקׁשּו ֶאת ְׁשָמם ַהְּצפֹוִני.

ְּבאֹוִתּיֹות ִקיִריִלּיֹות ֲאִני ְמׂשֹוֵחַח ִעם ָסִבי
ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי, 

אֹוֵסף ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי ַהּנֹוֶדֶדת ִּבְמִעיִלים ְּכֵבִדים. 

https://www.tripadvisor.co.il/Attraction_Review-g294448-d4891741-Reviews-Belarusian_State_Circus-Minsk.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=88515695
https://www.tripadvisor.co.il/Attraction_Review-g294448-d4891741-Reviews-Belarusian_State_Circus-Minsk.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=88515695
https://he.wikipedia.org/wiki/קרב_סטלינגרד
https://he.wikipedia.org/wiki/קרב_סטלינגרד
https://he.wikipedia.org/wiki/הבור_(אתר_הנצחה)
https://he.wikipedia.org/wiki/הבור_(אתר_הנצחה)
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שלג 

ָמה ֶׁשָהָיה ְּגֵדרֹות ַּתִיל, 
ֶׁשַטח ֶהְפֵקר ֶׁשל ֻקִּבּיֹות ֶּבטֹון ְוִרְׁשתֹות ַהְסָוָאה

ָהַפְך ַּבַּלְיָלה ְלֶצֶמד ַּגִּלים ְמַרֲחִפים ְּבָעָנן ָנמּוְך, 
ְּגָבעֹות ְוֵעֶמק ַהַּמְמִׁשיִכים ֶזה ֶאת ֶזה.

ָיָצאנּו ֵמַהַּבִית, ְמֻבְלָּבִלים ֵמַהְּגבּול ַהָּמחּוק.
ָיַרְדנּו ְּכַלֵּפי ַמָּטה, ֶּגֶׁשם ַעְצָּבִני ִנְכַנע, ֵהֵאט, 

ִמְתַעְרֵסל ׁשּוב ָוׁשּוב,
הֹוֵפְך ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ֶּפַרח ָעצּום,

ַסְביֹוִנים ַלִחים ֶׁשָּׁשְטפּו
ֶאת מֹוְרדֹות ָהָהר, ְמִקיִמים ְלַמָּטה
ַּכָּורֹות רֹוֲחׁשֹות ֶׁשל ְּדַבׁש ָׁשקּוף. 

ַהַחְׁשַמל ָנַפל, ָּפָנֵסי ְּגבּול ָעְמדּו 
ְּכַדְחִליִלים ַּבָּׂשֶדה ֶהָעצּום ֶׁשִּנְגָלה ְּבָפֵנינּו, 

ָחָלק, ְּכִפי ֶׁשַחְׁשִּתי ְּבתֹוִכי. 
ִמן ַהַּצד ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהֵעֶמק

ִהְמִּתינּו ָלנּו ַרק ַמִים ֶׁשִּנְדֲחסּו ַּבּקֹר,

ְּתנּוָעה ְלָבָנה ָנְגָעה ְּבָבֵּתי ֶאֶבן ּוַבֲחֵצרֹות מּוַגּנֹות
ִּביִריעֹות ְנחֶֹשת, ַקְרטֹוִנים ּוַבִּדים

ּוִמַּתַחת ָלֶהם ְיָלִדים ֶׁשָּיְרדּו ַּגם ֵהם, ִהִּביטּו ָּבנּו, 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּכמֹונּו ַּבֶּׁשֶלג ִּבְכֵדי ְלָהִניף ִזּקּוִקים ָלָרִקיַע. 
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הבלוז היהודי 

ַהּמֹוֶרה, ֲחִסיד ַקְרִלין, ִׁשָּניו ֲהרּוסֹות ִמִּניקֹוִטין, 
הֹוִליְך אֹוָתנּו ֵּבין ַסְפְסֵלי ֵעץ.

ַהִהְמהּום ָהַלְך ְוָגַבר, ְלַבּסֹוף ָהַרְגַלִים ֹלא ָיְכלּו עֹוד 
ְוַהּכֹל ָרַעד. ַהִּנּגּון ָהָיה ֶאֶרץ ַאֶחֶרת:

ִמְדָּבר, ֲאָבל ְּבתֹוכֹו ַמִים, ִצְמִחָּיה ְסבּוָכה.
ַהֶּלֶחם ָעַבר, ְוַהַּיִין, ְועֹוד ָּדָבר, ָעגּום ּוְמַנְצֵנץ.

ָיַדִים, ָחֶזה, ֵעיַנִים ִהְתרֹוְממּו ְמַעט ְּבִחּפּוׂש ַאַחר ָאב ְוֵאם,
ֵיׁש ָלנּו ִמְׁשָּפָחה ּכֹה ֲעֵנָפה

ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְתקֹף ַהְּבִדידּות.
ָהִרּקּוד ְוַהִּׁשיָרה ֵּפרּוָׁשם ֶׁשַהּגּוף הּוא ְּכִלי

ְוֵיׁש ִמי ֶׁשּנֹוֵׁשף ַּדְרּכֹו.
ֲאִני ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהְּסֻעָּדה ַהְּׁשִליִׁשית, ִּכּסּוף.

ְמַחֵּפׂש ֲחִסיד ְקַטן ּגּוף ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִהִּניַח ָעָליו ָיד
ְוַתַחת ַרְגָליו ַהָּיִציַע ָרַעד,

ֵהיָכן ַהָּנָהר ַההּוא ְוקֹול ַהִּקיָנה ִמן ַהָּגדֹות?
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעִׂשיָת ָּכל ְמָלאָכה

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהַּיֶּבֶׁשת ָהַאֶחֶרת, ִּבְגֵדי ַהָּלָבן
ֵהיָכן ֵהם ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ְוָהַרִּבי ֶׁשְּזָקנֹו ָטהֹור?

ְּבלּוז ְיהּוִדי, ַהֻּפְרָענּות ִוירּוָׁשַלִים.
ֵעֶרב ִׁשִּׁשי ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים. 

ֶהָחִסיד ֶׁשִּבי ָצֵמא, ֱאמֹר ִלי, ַהִאם עֹוד ֶיְׁשנֹו ִנּגּון?

https://he.wikipedia.org/wiki/חסידות_קרלין
https://he.wikipedia.org/wiki/חסידות_קרלין
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יריד

ָּכל ַהּיֹום ׁשֹוַטְטִּתי, ְמַחֵּפׂש ֲעֵקבֹות.
ַהַּבִית ֶׁשֻהְפַצץ ִנְבָנה ֵמָחָדׁש ִּבְצָבִעים ְּבִהיִרים,

ֵּבית ָהָאבֹות – ְמקֹום ַהִּכּנּוס ָהַאֲחרֹון
נֹוַלד ֵמָחָדׁש ִּכְמגּוֵרי ְסטּוֶדְנִטים.

ֵריחֹות ֲחִריִפים ֶׁשל ּבֶֹׂשם ְוֶזַרע, ַחִּפים ֵמַאְׁשָמה. 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ֶקֶׁשת ֶאֶבן ּבֹוֵדָדה

ְמחּוָצה ֵּבין ִּדירֹות ַמֲעָמד ֵּבינֹוִני, ַטְבִלית ַמֶּתֶכת
ַהּדֹוֶחֶסת ָׁשלֹוׁש ֵמאֹות ְלׁשּוָרה ְקָצָרה.

ָצַעְדִּתי ׁשּוב ָוׁשּוב ֵמַראְּפְׁשְטָראֶסה ְלֵבית ָהָאבֹות,
ְמַבֵּקׁש אֹוָתם, קֹוֵרא ָלֶהם ְלָהִעיד.

ַרק ֲעֵלי ַהִּתְרָזה ִהְׁשִמיעּו קֹול, ֵמִתים ְּבקֹול ִנּתּוק ַרְך.
ִנִּסיִתי ֶאת ָהֶאְלֶּבה, ַמִים ָנעּו ּפֹה, ְנטּוֵלי ְּפִנּיֹות, ַּגם ָאז.

ֹלא, ַרק ֲאִטימּות הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה, ְּתנּוָעה
ֶׁשֵאיָנּה ַמְבִחיָנה ָּבנּו, ֶׁשֹּלא ִהְבִחיָנה ָּבֶהם.

ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ָיַרְדִּתי ַלָּיִריד ֶׁשִּמַּתַחת ַלָּמלֹון,
ְמַבֵּקׁש ְלֵהָחֵלץ ֵמַעְצִמי. 

ִמְתְקֵני ַׁשֲעׁשּוִעים, ָּבָׂשר ּוָבֵצק ַׁשְמנּוִני. 
ַהְּיָלִדים ָצְרחּו ְּבעֶֹנג, ַהְּמֻבָּגִרים, ְמֻעָּוִתים ִמֵּנאֹון ְוַאְלּכֹוהֹול.

ִהֵּנה הּוא, ָהעֹוָלם ֶׁשִּמַּתַחת, ֶזה ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי.
ַחּיֹות ְמֻעּנֹות ׁשֹוֲעטֹות ְּבתֹוֵכנּו, 

ִמְתרֹוְצצֹות ְלָכל ֵעֶבר.
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הלם

ַּבִּסּיּור, ְמבֹוְך ְּתָעלֹות, ַמְלּכֹודֹות ֶרֶׁשת ֵמַעל ּבֹורֹות, ַהּלֹוֲחִמים ָּפְרצּו 
ֵמָהֲאָדָמה, "ַהַּנָחִתים ֶׁשִּנְלֲחמּו, זֹו ֹלא ָהָאֶרץ ֶׁשָּלֶהם,

ַאֶּתם ְמִביִנים, ֹלא ַמִּכיִרים ׁשּום ָּדָבר ֵמַהִּצְמִחָּיה,
ֵמָהאֹור, ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהָּפִנים, ְנָעִרים ָּכֵאֶּלה ְלָבִנים, 

ָזַרְקנּו ִרּמֹוִנים ֵמַהֶּפַתח ַהֶּזה" – ָיד חּוָמה
ַמְצִּביַע ַעל ֶצֶמד ֵעִצים, צֹוֵחק ְּבִׁשַּנִים ֲחֵסרֹות ֻמְכָּתמֹות ַטָּבק ַּגם ַאָּתה ָּכמֹונּו

ָצִריְך ַמֶּׁשהּו ְּכֵדי ֹלא ִלְׁשמַֹע? ִמיְליֹוֵני ַּבחּוִרים 
ְּכמֹו ְּכָלִבים ִעם קֹול ִסיֶרָנה ְמטָֹרִפים ְרחֹוִקים ֵמַהַּבִית ְמַחְּפִׂשים ַּגג. 

מֹו ִמַּגְעּגּוַע ָהַלְכִּתי ְלמּוֵזאֹון ַהִּמְלָחָמה ֶאְיֵג'ְנט אֹוַרְנג' ָנַּפְלם  ּכְְ
ָׂשדֹות ְטבּוִחים ְּבֵאׁש ְּכמֹו ִמַּגְעּגּוַע ְמַלֵּטף ַמְרִּגיַע ַטְנק ַּבְּכִניָסה 

ַחָּיה ְלכּוָדה ְּבַבְרֶזל ְּכמֹו ַּגְעּגּוַע ְלָמאּוזֹוֵלאֹום ַמְנִהיג ָחנּוט ָחנּוט 
ַהַּלְיָלה ְּבֶחְברֹון ָּדִוד ֵמת ְמֻכֵּסה ַטִּלית ָּכַתְבִּתי ְּכָבר 

ּבֹואּו ְנִׁשימֹות, ּבֹואּו ְנִׁשימֹות 
ה ֵנץ ָעָלה ֶנֶׁשר ֹלא ָּבאּו ָעָלה ַּתן ָעלָָ

נֹוצֹות ְׁשחֹרֹות. ֲחנּוָטה ֵג'ִנין ְמפֶֹאֶרת ְּבתֹוָתִחים ְמטֹוִסים
ַמְרֵּגמֹות ְמפֶֹאֶרת ְּבִמְטָעִנים

ִלְפרֹץ ִקיר ְלַגּלֹות ֶצֶמד ַרְגַלִים ַּתַחת ַּגל ֲאָבִנים ָחנּוט ַהַּלְיָלה ִּבְׁשֶכם
ֶיֶלד ָקָטן ָחָלב ַּבָּיד עֹוֵצר ֶּכֶתם ֶׁשֶתן ְּבִג'יְנס ְמֻרָּפט

ַהָּקֶנה ֶׁשִּלי ַהְּקִליִעים ֶׁשִּלי ַהַּמָּבט ֶׁשִּלי ָחנּוט ּבֹו הֹוֵלְך ְלָהִביא ְלַאָּבא ִאָּמא 
ַּבְקּבּוק ָחָלב, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֲאִני יֹוֵרד ְּבנַֹהל ַהֲחִניָּבָעל ֶׁשל ַהַּלְיָלה

"ֻּכָּלם ֵמִתים" ָאַמר ָקִצין, "ֲעֵרָמה ַאַחת ֲאַנְחנּו ֵהם 
ֵאין ֶׁשִבי ַּבְּפֻלָּגה ֶׁשִּלי ִאָּמהֹות ּבֹוכֹות! ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֹלא ֶאְצִלי! 

ְּבֵני זֹונֹות ֶאְצָּבעֹות ְּבִוי ֵמַחּלֹון אֹוטֹוּבּוס ַּבֶּדֶרְך ִלְלָבנֹון ְלַעָּזה ְלֶחְברֹון ֹלא 
ֶאְצִלי!" ְּפֻקּדֹות ְקָרב ָּפִנים ְצבּועֹות ְסַבְך אֹוַפּנֹוִעים ַסְיּגֹון ַלְיָלה ְמנֹוִעים ַרַעׁש 

אֹורֹות ֲהמֹון ָאָדם, ֲאִני ֶּכֶלב 
ִמַּתַחת ֻׁשְלָחן. 

https://he.wikipedia.org/wiki/אייג'נט_אורנג'
https://he.wikipedia.org/wiki/אייג'נט_אורנג'
https://he.wikipedia.org/wiki/נוהל_חניבעל
https://he.wikipedia.org/wiki/נוהל_חניבעל
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נפקדות

ֲאַגֵּמי ַּבֶּזֶלת ְזִעיִרים, ְקפּוִאים ַּבחֶֹרף 
ַהּיֹוֵרד ְּבָחְזָקה ִמּסּוְרָיה. ַלְיָלה 

ְּבֶחְבַרת ְּכֵלי ַּבְרֶזל, ַחּיֹות ַקְטָלִנּיֹות ְמֻרָּככֹות 
ְּבָעָׁשן ְוֵסֶפר ִׁשיָרה. ַּבִּדים ַּבֲחֵׁשָכה, 

ִמְתרֹוְמִמים ָהִרים
ַהֶּנְחָּתִמים ְּבַפס ָּכסּוף ְּבדֹו ֶמה ִלְפִנים

ֶלָהָבה. ַחָּיה ְקֵרָבה, ְמַלֶחֶכת, 
ֲחָרִקים ְמַתֲחִחים ֲאָדָמה, רּוַח ַמָּכה

ִּבְכַנף אֶֹהל, קֹול ִׁשעּול ֶׁשַאֲחָריו ֲאָנָחה.
ֲעֵרַמת ְּבָגִדים מּוֶאֶרת ְלַאט

ַּבָּיֵרַח, ְּכמֹו ַהֶּנֶׁשק ֶׁשִּנְׁשַּכח, ְצָעִדים,
ֹלא יֹוֵתר ֵמַאְרָּבָעה אֹו ֲחִמָּׁשה ּוְכָבר ְּבתֹוְך ָהֵעֶׂשב.

ֶזֶרם ִראׁשֹון חֹוֵדר ֵמָהאֶֹפק ְּבַלָּבה נֹוֶסֶפת, 
ִנְׁשֶּפֶכת ִמָּיַדִים ֶׁשֵאיִני רֹוֶאה

ֲאָבל ָנחֹות ָּכל ָהֵעת ַעל ָחֶזה ֵעירֹם. ַעְצמֹוַתי
זֹוֲהרֹות ִמִּסיָדן ְּבֵעיַני ַהְּסגּורֹות. ֹלא ֶאֱהרֹג.
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הקסבה

ֲאָדָמה ְסחּוָפה ִמֵּבית ַהְּקָברֹות ַהֻּמְסְלִמי
ִנְרֶמֶסת ְּבַרְגֵלי ְיָלִדים ָהאֹוֲחִזים
ִּכּפֹות ַּבד ְּבָיָדם, ָּבַאֶחֶרת ֶאֶבן.

ָּבֲאִויר ַהָּצלּול עֹוֵמד ִמְלמּול ִמְתַּפְּלִלים: 
ָׂשָפה ַאַחת ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ְמָעָרה ְמֻבֶּצֶרת. 

ְמַבְּקִׁשים ֶאְצָּבעֹות ִּבְלִּתי ִנְראֹות 
ַעל ְּכֵלי ְנִגיָנה ְּכֻחִּלים. ַלֲהַקת ַּבֲעֵלי ָּכָנף

ַהַּמְרִעיִדים ְּבׁשּוָרה ָרִקיַע ָנמּוְך

ְּבעֹוִדי ְמַלֵּטף ִמְּבִלי ֵמִׂשים ֶצֶמד ִרּמֹוִנים, ֵּפרֹות
ַּבְׂשָרִנִּיים ּוְדחּוִסים, ִנְזָּכר ַּבֶּגֶׁשם ַההּוא

ַּבְּיִרידֹות ְלַים ַהֶּמַלח. 
ּתֹוֵסס ַעל ָהַאְׁשְלָּגן, ַעל צּוִקים

ּוַמִים ְקפּוִאים ִמֶּמַלח. ִהֵּנה ַהּצּוִקים, ִהֵּנה ַהֶּמַלח,
ׁשּוב ִנְפָעִרים חֹוִרים ְזִעיִרים: 

ַהּפֹוֲעִלים, ְּתעּודֹות ְמרּוטֹות,
ֶאְזָרחּות ְרֻטָּבה ִמְתּפֹוֶרֶרת ֵּבין ָיֵדינּו. 
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שמירה

ִׁשְטפֹונֹות ָזִזים ָּבאֶֹרן, ָעָׁשן נֹוֵפל
ְּכַלֵּפי ַהּמֹוָרד ְונֹוֵסק. ֵעֶרב. 

ַחְׁשַמל ִמְתָּפֵרץ ְלֵעֶבר ֶעְמַּדת ַהְּׁשִמיָרה
ְּבקֹול ַהַּתן. ֶהָהִרים, 

ִנְׁשָטִפים ָירֹק ְוָאז ֶנֱהָרִסים ְּבָאפֹר.
ַהְּנָיר ֶׁשַאָּתה ׂשֹוֵרף – ַטָּבק, ֲחִציר ַהְּבֵהָמה ַהְּפִניִמית.

ְלָבנֹון, ְנָיר ַאֵחר ֶׁשעֹוֶלה ְּבבֶֹׂשם ָחִריף,
ֲאָרִזים ִּבְבֵעָרה ִאִּטית

ְּבָאח ָּבּה ְמַמְלְמלֹות ִמִּלים –
ַמִים ָזִרים ָקִרים נֹוְזִלים, ַמִים ָזִרים, ָקִרים*

קֹול ַהֶּקֶׁשר, ֵאל ְקַצר רּוַח, ֲחצֹות ַלִיל 
ִמְנָחה ַמֲעָלה ִניחֹוַח, ֶּגֶדר ַּתִיל, ַהַּפְטרֹול,

ִטיֵלי ַהָּכֵתף, ַּתת ַמְקֵלַע ְּבקֹול ְנבּוָאה ָרדּוף. 
ִצָּנה ַעל ִּפְגיֹון ַהַּקִיץ, ְנִביַחת ָיֵרַח

ֵמַעל ַּתְכִריֵכי ְּגָבעֹות ְמֻקָּמִטים 
ָצפֹון, ִּתָּפַתח ָרָעה?

ֹלא. ּדֹוְרִסים ְיֵפְהִפִּיים יֹוְרִדים ִלְתהֹום, ַעִּתיָקה ְוִׁשּכֹוָרה
ָהרּוַח, ַמִּסיָעה ֶאת ִּדְגֵלי ַהִחְזָּבאְלָלה ְּכמֹו ִּדְגֵלי ְּתִפָּלה

ְּבַהר ַקאְיָלׁש, ֵאיָנּה יֹוַדַעת ָּדָבר, ְמֻטְמָטם ֲאִני רֹוֵחץ ָּבּה
ּוְמַמְלֵמל, ָאח ּבֹוֶעֶרת ְּבִמִּלים ַמְעַין ַחִּיים,

ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים נֹוְזִלים ִמן ַהְּלָבנֹון.* 

* ירמיהו, יח, יד

* שיר השירים , ד, טו

https://www.masa.co.il/article/הר-קאילש-מסע-בטיבט-להר-הקדוש/
https://www.masa.co.il/article/הר-קאילש-מסע-בטיבט-להר-הקדוש/


48

כחול 

ֵאד זֹוֵהר עֹוֵטף ֶאת ּגּוף ַהָּנִׁשים.
ִמְׁשְטֵחי חֹול, ַהָּקֶצה ָהַרְך ֶׁשל ָהֲאָדָמה. 

ָקֵני ַּכּדּור ְמַזְּנִקים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ָלאֹוְקָינֹוס ַׂשחְְ
ְלַצֵּנן ַיְלדּות ֶׁשָאֲחָזה ָּבֶהם.

ִּכְמַעט ְוִהְצַלְחִּתי ְלַאֵּבד ֶאת ַהּמֹוֶלֶדת ְוִׁשיֵרי ַהֶּלֶכת.
ַּבֶהְמֵׁשְך ְנַגֶּלה ְׁשִביל ַהּמֹוִביל ְלַבִית ָקָטן, טֹוֵבל ְּבִצְמִחָּיה ַסְסּגֹוִנית

ְּכמֹו ִצּיּוִרים ְּפִריִמיִטיִבִּיים ֶׁשָּיֵדנּו ַהְּזִעיָרה, ַהֹּלא ְמֻאֶּמֶנת,
חֹוֶלֶמת ְּבָהִקיץ ִּבְׁשַעת ִׁשעּור ַּבִּכּתֹות ַהְּנמּוכֹות.

ָּבֶעֶרב ָמַצְצִּתי ִּפַּסת ַקְרטֹון, מֹוֵהל ֶאת ַהְּמִרירּות ַהִכיִמית
ְּבַכָּמה ַּפִחּיֹות ְסקֹול.

ַאְרַּבע ְנָערֹות, טֹוגֹות ְּבֶצַבע ָהָאַסאי ְלגּוָפן, 
ָראּו אֹוִתי הֹוֶזה, ֵמִזיַע ְויֹוֵרד ְלַבד ֶאל ַהַּמִים.

ְּבַמְעָּגִלים ִאִּטִּיים ִהְסַּתְחְררּו ְסִביִבי,
ְמִניעֹות ֶאת ְּכַנף ַהְּזרֹוַע ִּבְדִאָּיה ִנינֹוָחה.
ַעד ַקו ַהַּמִים, ָאז ֶנֶעְלמּו ְּבקֹולֹות ְצחֹוק,

ְמִניסֹות ֶאת ַהִּמְׁשַלַחת
ַהְּמַבֶּקֶרת ֶאת יֹוְצֵאי ְׂשדֹות ַהְּקָרב. 

ָׂשִחיִתי, ְוָאז נֹוַתְרִּתי ָלצּוף, ָנע ְלאֶֹרְך ַהחֹוף ָהֵריק,
ָּכחֹל יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשָהִייִתי ָׁשקּוף,

ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֹלא ַמְפִריַע ַלְּדָבִרים ַלֲעבֹר ַּדְרִּכי:
ַלחֶֹשְך, ַלַחְׁשַמל ְוַלָּיֵרַח, ִלְפֵני ַהֵּמִתים. 

http://cafe.themarker.com/media/t/172/987/file_0_big.jpg?1235666216
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גוףנר

ַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ֶּבְרְגַהְין ֶחֶדר ָחׁשּוְך ְּתנּוַעת ֵּגִוים ֲחָלִקים ְמִזיָעה ִּפְתאֹום 
ַמַּכת אֹור ַחְׁשַמל ְמהּוַמת ָיַדִים, ִנְפַלְטִּתי ַעְנֵפי אֹוגּוְסט ֵריִקים,

ַאְסַפְלט ְּכמֹו עֹוְרִקים, ֲהָזָיה, ִמְסָּדר ְצָבִאי ְנִקיׁשֹות ַנֲעֵלי עֹור אֹוָתם ְנָעִרים 
ְּבֶלִחי ַרָּכה ְּתפּוִסים ָלַעד ְּבִהְתַרְּגׁשּות חֹוְלִמים ִהְסַּתֲערּות ְּגבּוָרה 

ִזּנּוק ֵאׁש, ִמְסָּדר ְצָבִאי ְּבתֹוִכי, ַּבְרָּבִרי! ְמַבֵּקׁש ִׁשיָרה ַאֲחֵרי ִמְׁשַּפַחת 
ִעָּמנּוֵאל ֵמַהְמּבּוְרג ַאָּבא ִאָּמא ַיְלָּדה ְּבַמָּׂשִאית ְּבַרֶּכֶבת ָּבֶרֶגל ְלֵעֶבר ְּכתֶֹבת 

ְנחֶֹשת! ֵאין ִאיׁש ָּבְרחֹוב ֵאין ָאָדם, מּוִלי חֹוָמה
ְנַהר ְׁשְּפֶרה ְּכֵנִסָּיה ַחּלֹון ִצְבעֹוִני ְּפֵני ֵיׁשּוַע ֻמֻעּנֹות־ֲחָרָדה – ֶמְנֶדְלסֹון רֹוָזה 

ַמְרֵסל ִיְצָחק ִהיְרׁש ַהָּסַחת ַּדַעת ָאַמר ַהְּמַטֵּפל מּול ֲחָרָדה ְלַמְלֵמל ֵׁשמֹות 
ִרְבָקה ָרֵחל ֵלָאה ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב, ֶנֶׁשר ֶאֶבן

עֹוֶלה ְּבִקְרֵעי ִּדְמּדּוִמים ֵמַעל ִמְׁשְּפחֹות רֹוָמה ַחְסֵרי ַּבִית ֲאִני ֶּבן רֹוָמה הֹוֵלְך 
ָּתִמיד ַמְמִׁשיְך ְּכִאּלּו ִּבְקֵצה ָהֲאָדָמה ָׁשָּמה ֶיְׁשנֹו עֹוד ָּדָבר ֵמֵעין ַמַּפל ְצִניָחה 

ְלֵעֶבר ַהַּצד ָהַאֵחר. ֶּבן רֹוָמה ְּבעֹוד יֹום נֹוֵגַע ְּבֻקִּבּיֹות ֶאֶבן ֲאַתר ַהְנָצָחה 
ְׂשֵדה ַמֵּצבֹות, ִמַּבַעד ְלֶאֶלף ְּתַׁשע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּבְרָּבִרים ְמַהְּלִכים 
ִנְכָנִסים ַלִּמְׂשָרִדים ֶחְברֹות ַאְׁשַראי ְּפִקיֵדי ִמְמָׁשל ְמַנֲהלֹות ְּבַתֲאִגיד מֹוְכֵרי 

ָמזֹון ַּבְרָּבִרים ּכֹוסֹות ָקֶפה ָּבֵצק ַחם ָמתֹוק ַּבְרָּבִרים ִמְׁשַּתֲעִלים ּבֹוְלִעים 
ַמִּביִטים ְמַחְּיִכים, ֶּפה ָיֵבׁש ֶׁשֵאינֹו ָחֵדל ְלַמְלֵמל ְׁשמֹות ּגּוף נֹוֵׁשר ִמַּתַחת 

ָלֵעִצים ְּבתֹוְך ָהֵעֶׂשב ְׁשמֹוֶנה ַּבּבֶֹקר ֵנר ּבֹוֵדד ָיַדִים ַרְגַלִים ֻּגְלּגֶֹלת ְמַרֵּצד ְּכמֹו 
ִמְתַּפֵּלל ִמְתַּפֵּתל ְּבתֹוְך ֻּכּתֹונֹות עֹור רֹוֵקד ַּתַחת ִּתְרָזה ִיְזּכֹר ַאְׁשָּכָבה. 

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium-1.2074585
https://www.haaretz.co.il/gallery/music/.premium-1.2074585
https://he.wikipedia.org/wiki/צוענים
https://he.wikipedia.org/wiki/צוענים
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נופי משפחה 

ַּגם ַעל ָהָהר ַהָּגבֹוַּה ֹלא ָיכְֹלנּו ְלַדֵּבר. 
ַמֲעִביִרים ֶזה ָלֶזה ַּבְקּבּוק ַמִים 

ְמַסְּמִנים ְרִטיבּות ַאֶחֶרת.
ַסְלֵעי ָהֲעָנק ֶׁשל ַואִדי ַרם ָעְמדּו ְּכִטּפֹות ֲאֵפלֹות

ְמהּוַמת ַהחֹול ְסִביָבם ְּכִמְלמּול ֶׁשל ָזֵקן.
ֵּבין ֲהִריסֹות ַהִּמְדָּבר ִהַּבְטנּו 

ְּבִהְתָאְרְּגנּות ָהאֹורֹות: ַהָּׂשָפה ֵמָעֵלינּו. 

ְּכֶׁשִּנְרַּדְמנּו ָרִאיִתי ֶאת ֲאִבי ַמְמִׁשיְך ְלַהְבֵהב,
צֹוֵעד ְלַבּדֹו, ְמַעֵּׁשן, ּכֹוֵתב ַעל ֲאִויר ָיֵבׁש.
ַּבֶּטְנֶּדר ֵּבין ַג'ַרׁש ְלֶּפְטָרה ָּבִּתים ְנטּוִׁשים, 

ָעִרים ְנטּוׁשֹות ִמְּלאּו ֶאת ָהֲאָדָמה. 

ֹלא ִהַּבְטנּו ֶאָחד ַּבֵּׁשִני ְּבעֹוֵדנּו עֹוְבִרים ַּבֲחָדִרים,
ֹלא ָהָיה ָּבֶהם ָּדָבר, ַרק ְלָבבֹות 

ֶׁשִהְתַמְּלאּו ֲאִויר ְוִהְתרֹוְקנּו ְּבִאִּטּיּות. 

ֲאִבי, ֶאַחי, ָצֲעדּו ְלִצִּדי, ְמׁשֹוְטִטים 
ִמְתַאְּבִלים ַעל ֲאָחיֹות ֶׁשָּׁשרּו ֵמַעל ִמּטֹות ַהְּיָלִדים,

ַאִחים, ִאָּמהֹות ַהַּמְמִּתינֹות ְלׁשּוֵבנּו: 
ִמְׁשָּפָחה ֲעצּוָמה נֹוֶדֶדת ֵמָעֵלינּו. 

https://he.wikipedia.org/wiki/ואדי_רם
https://he.wikipedia.org/wiki/ואדי_רם
https://www.4x4.co.il/article/12757
https://www.4x4.co.il/article/12757
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עלייה לרגל 

יֹום קֶֹדם ָנַסְעִּתי ִמחּוץ ָלִעיר,
ּפֹוֵסַע ְלַצד ִמְׁשָלחֹות ְּגדֹולֹות ַהַּמִּביטֹות ַּבֲעֵרמֹות ַנֲעַלִים.

ַּבִּכָּכר מּול ַהָּמלֹון ָמחּו ְּכֶנֶגד ִאּסּור ַעל ַהָּפלֹות.
ִהְתַיַּׁשְבִּתי ֻמְקָּדם ַּבּבֶֹקר ַּבָּקֶתְדָרָלה

ַמִּביט ַּבְּפָצִעים ּוְמַבֵּקׁש ְמִחיָלה:
ַהְּבִגיָדה ְמַבֶּקֶרת ֶאת ֻּכָּלנּו ָּתִדיר, ָאָדם ְלָאָדם, ְוָאָדם ְלַעְצמֹו.

ָהֵאֶפר ָמַׁשל ָּבֲאִויר, ְּכמֹו ֲעַדִין ָעלּו קֹולֹות ְמֻהִּסים
ֵמַהֶּגטֹו, ְיָלִדים עֹוד ָּתֲחבּו ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה

ְלִכיֵסי ְמִעיל ְמֻטָּלא, ָהָרָעב ְמַנֶּקה ָּכל ִסָּמן ְלרְֹך.
ָּבאִתי ֵאֶליָך ְלַבֵּקׁש ּכֹוַח, ַמִּביט

ְּבַחּלֹון ְמסָֹרג ֶׁשל ָמה ֶׁשָהָיה ֵּביְתָך.
ַהַּגן ּבֹו ָעַבְדָּת, 

יֹוְנֵקי ַהְּדַבׁש ּוִפְרֵחי ַהַּיֲעָרה.

ִנְׁשָען ַעל ַמֲעֵקה ֶאֶבן ֲאִני קֹוֵרא ּוֵמִניַח ַלּיֹום ַלְחֹלף –
ֵאם ּוִבָּתּה יֹוְצאֹות ִעם ֶּכֶלב ָזִעיר,

ְנָעִרים מֹוֲחִצים ֶאת ַהָּצֳהַרִים ִּבְצחֹוק –
ֶזה – ַאָּתה ַמְצִּביַע ֲעבּוִרי ַעל ַקֲעִרּיֹות ַהֶּׁשַפע,

ַּכָּמה ֵמֶהן ְמֻנָּתצֹות, ֲאֵחרֹות ַקּלֹות,
ְמֻעָּטרֹות ִזּגּוג ִסיִני. ֵאיְך ַאְבִּדיל,

ֶהָעָׁשן ַהָּלָבן ֵמַעל ָהֶאֶבן –
ֶלֶחם אֹו ְקָרב?
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באוויר  
 

ַּבֶּדֶרְך ְלָצְרַפת ְמׂשֹוֲחִחים ַעל ֶצ'ְטִוין,
ְנִתיֵבי ַהֲחלֹום ֶׁשל ָהָאּבֹוִריִג'יִנים, ָּפַני ֲעֻקּמֹות

ֵמִהְתַחְּכמּות. עֹוד ְמַעט ְיַחְּלקּו
ָּתג ְוכֹוסֹות ַיִין. ִמִּלים ַעל ַהַּמָּצב,

ַהִּסְכסּוְך, ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה,
ֵׁשמֹות ֶׁשל ָּבֵּתי הֹוָצָאה, ַּכּמּות ֳעָתִקים, ָׂשפֹות

ְּבִתְרּגּום. ֲאִני ִמְתעֹוֵרר ְוִנְרָּדם,
ָהֲאָדָמה ְקֵרָבה, ַׁשְרֶׁשֶרת ָהִרים

נֹוֶפֶלת ַלַּמִים, ַהַּמִים ַמְמִׁשיִכים ָהְלָאה ְּבכֹוַח
ֹלא ִנְרֶאה, ְמַחְּפִׂשים ַיָּבָׁשה. ַּכָּמה ְזַמן ִחַּפְׂשָּת?

ַּבּבֶֹקר ַאֲחֵרי ֲחלֹום ָיד ַעל ַהֶּלִחי. 
ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ְּתנּוָעה ִאִּטית ַעד ֶׁשַקע ַהַּצָּואר.

https://www.haaretz.co.il/literature/1.943034
https://www.haaretz.co.il/literature/1.943034
https://www.haaretz.co.il/literature/1.943034
https://www.haaretz.co.il/literature/1.943034
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משורר

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְמֻעָּטר ָּכֵעת 
ִּבְצָבִעים ֲחָזִקים ֶׁשל ִּפְרסֹומֹות קֹוְלנֹוַע.

ָקָראנּו ִׁשיָרה ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ַהְּיהּוִדי
ּוְמֻאָחר יֹוֵתר ֶאת פּוַגת ָמֶות 

ְּבאּוַלם ַהְּקִהָּלה ַהָּיָׁשן,
ְּפֵני ַהַּבְרֶזל ֶׁשל ֵצָלאן 

ָנְצצּו ָּכל ַהּבֶֹקר ְּבֶגֶׁשם ִעֵּקׁש. 
ַהְּכֵליְזֶמר ְמַנֵּגן ְלָכל אֶֹרְך ְרחֹוב קֹוִּביִליְנְסָקָיה,

ֵמיְתֵרי ַחְׁשַמִּלית חֹוְרִקים ָּברּוַח.
ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ָּכל ָּכְך ָהִיינּו,

ְמַמְלְמִלים ִייִדיׁש ִּבְרָחָבה מּוֶאֶרת ֶׁשל ֶעֶרב ִׁשִּׁשי,
ַמֲעִביִרים ֶזה ָלֶזה ְנָיר ָּכתּוב ְּבֶעְפרֹון ֶּפָחם.

ָׁשָעה ֻמְנֶׁשֶמת ְּבַכָּמה ָּפָנִסים,
ֲאִני עֹוֵקב ַאֲחֵרי ֶיֶלד ִּבְרחֹוב ָוִסיְלקֹו ָחֵמׁש, 

ְּבֶטֶרם ַהְּפִריָחה ָהַאִּדיָרה
ֶׁשל ַהָּגז, ֹלא יֹוֵדַע ְּכלּום אֹודֹות ַהִּׁשיָרה,

זֹוֶרה ָּכל ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָעִלים ִלְנַהר ַהְּפרּוט.
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ספריית השירה 

יֹום ְמֻנָּפח ָּבֲעָרֶפל, ֶּגֶׁשם ִעֵּקׁש.
ְסִביב ַאְרמֹון ָנִעים ְּבֵני ָאָדם ְּבַהְמָּתָנה ְלֵמָאה ַאֶחֶרת, 

ְנָׁשִפים ְּבאֹו ר ִנְבָרׁשֹות, ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה ַעל ִמְקטֶֹרן.

ַּבָּגֶלְרָיה ִמְתַחְּלִפים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ַהַּמְסֶטִרים,
ְמַחְּפִׂשים ֶּדֶרְך ָלַגַעת ָּבאֹור, ְּבִדּבּור ִמְּלַמְעָלה.

ָּבְרחֹובֹות, ְלַצד ַהֵּתַאְטָראֹות, ֵהֵחָּלה ְׁשַעת ֶהָהמֹון,

צֹוֲחִקים, ְמַחְּמִמים ָיַדִים, אֹוְגִרים ְּבֶטֶרם
ָיׁשּובּו ְלַרֵּבי קֹומֹות.

ַזָּמֵרי ְרחֹוב, ַקְּבָצִנים, ְמַהֵּגר ְמַרֵחף ֵמַעל ַהַּקְרַקע ּוְמַבֵּקׁש ַמְטֵּבַע.

ְלַצד ְּכֵנִסָּיה ַקְּבָצן ְקטּוַע ֶרֶגל, ָידֹו ְּפתּוָחה ְלֶעְבִרי, רֹוֶעֶדת ְמַעט.
ֻמַּקף ְּתִחָּנה ַוֲחַסר ִמִּלים ֲעבּוָרּה
ֲאִני ִנְכָנס ְלֶחֶדר ְמֻצַּלק ַמָּדִפים.

ְסָפִרים ַעל ֻׁשְלָחן ָלָבן, ֶאָחד
ְמַבֵּקׁש ַּכָּמה ְיֵמי ֶׁשֶמׁש, ַאֶחֶרת ִמְתּגֹוֶרֶרת

ְּבַמֲעֵבה ַהַּיַער ּוְמַלָּוה ִצּפֹור ֵמָתה ְּבמֹוַרד ַהֶּזֶרם, ּוַבת ַהָּמקֹום,

ִצְבעֹוִנים ְקֵמִלים ַעל ּגּוָפה.
ִמַּבַעד ַלְּזכּוִכית ַּגְלַּגל ֲעָנק ְוָהעֹוָלם, 

ָנע ְנטּול קֹול. 
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צליין בסן מיקלה 

אֹוגּוְסט ַמֶּכה ַּבַּמִים, ַּגם ָׁשם, ַּבָּׁשקּוף, עֹוֶלה ָרָקב.
ְּבֵבית ַהְּקָברֹות, ִׁשּכֹור, ִסַּפְרִתי ְליֹוִסיף ַעל ֲאִבי, 

הּוא אֹוֵהב אֹוְתָך, ְוַדְרְּכָך ֶאת ְׁשעֹות ִסיִּביר: 
ֵאין ִאיׁש, זַֹהר עֹוֶלה ִמַּקְרַקע ְקפּוָאה. 
ָסִבי ָעַבר ָּכאן ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ֲחָדָׁשה, 

ָּכמֹוהּו ְּבִכַּכר ַסן ַמְרקֹו ֲאִני ְמַפֵּזר אֶֹכל ַלּיֹוִנים 
ּוְמַבֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ָקדֹוׁש ֶׁשּיֹוֶרה ֵהיָכן ַהַּבִית. 

ִּפּתּוֵחי ֶאֶבן ַּבְּכִניָסה ַלָּבִזיִליָקה, ְּבתֹוָכּה ָהאֹור ְמֻסָּנן
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַּתַחת ָרִקיַע ֻמְזָהב:

ְּתחּוַׁשת עֶֹשר, ַמְּטַרת ַהָּדת.
ַּבחּוץ ִהְתַּפְּתלּו ַּתָּיִרים ַּבִּסְמָטאֹות ּוַבְּגָׁשִרים, ְמַחְּפִׂשים

ְּבַעְקָׁשנּות הֹוָכָחה ַלחֶֹפׁש, ַלָּבָרק ֶׁשָעָלה ֵמַהְּברֹוׁשּוִרים. 
ָּדָבר ִמֶּוֶנְצָיה ֹלא ִנְפַּתח ֲעבּוִרי, ַמִים ֶהֱעלּו ֵאד ָחמּוץ

ְוַהִּמְסָחר ִהְכִּתים ֶאת ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ַהַּׁשְמנּוִנּיֹות
ֶׁשל מֹוְכִרים ְוקֹוִנים. ִנְמַלְטִּתי ְלָגֶלִרַית ָהָאָקֶדְמָיה,

ָהַעִין עֹוֶבֶדת, ַהֶּפה ַוֲאדֹונֹו ָנִחים. 
ִהֵּנה ִהיא, ֶוֶנְצָיה ֶׁשִּלי! ַהְּזֵקָנה ֶׁשל ג'ֹוְרג'ֹוֶנה ַמְצִּביָעה ַעל ַעְצָמּה, 

ְּכֵמָהה ְליִֹפי, ּוִבְגָללֹו ֲהרּוָסה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/יוסף_ברודסקי
https://he.wikipedia.org/wiki/יוסף_ברודסקי
https://mataniko.files.wordpress.com/2010/04/giorgione.jpg
https://mataniko.files.wordpress.com/2010/04/giorgione.jpg
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הגעגוע לאימפריה 

לאונור, אחי לשירה.

ַהְּנִטיִפים ֶׁשל ִסיָנאן, ָמבֹוא ְלַאְסָיה – 
ִעּטּוִרים ְמֻעָּדִנים ַעל ְּפֵני ָרִקיַע ֵריק.

ָנָעה ְּפִניָמה ִּכְמָעָרה, ֲעׂשּוָיה ַׁשִיׁש ְמֻבָּׂשם. 
ֶלֶחם ְוָדג מּול ַמְעּבֹורֹות ֲעָנק. 

ֲאָדָמה עֹוָלה ַעל ֲאָדָמה,
צּורֹות ְמֻנָּגדֹות ֶׁשל מּוִזיָקה ְוכֹוַח,
ֵמי ְוָרִדים ְוַחְרִסיָנה, ָיָון ַהְּׁשֵכָנה. 

ָּכל ַהּיֹום ִחַּפְׂשנּו ֶאת ָהִאיְמֶּפְרָיה – 
ַרְגַלִים ְיֵחפֹות ַעל ְׁשִטיַח ְּתִפָּלה, ַהָּבָזאר, ֶּדֶרְך ֶמִׁשי

ַהַּמְמִׁשיָכה ְלַגֵּני ַהֵּקיָסר, ָקֶפה מּול ַהָּמקֹום ּבֹו
ַהּׁשֹוְטִרים ִהְרִּביצּו ְלָך.

ַהִּכָּכר ָּבֲעָרה, ָאִביב ּוֶמִרי.
ָפִרים, ְלֶפַתע,  ַּבַּצד ָהַאֵחר, ָקאִדיֵקי, ַּבֲחנּות ַהּסְְ

ַהִּלְבלּוב ַהִּסיִני ֶׁשל ָּפֶניָך. 
ָהִאיְמֶּפְרָיה, ְׁשֵנינּו ָצַחְקנּו

ְּכֶׁשֶּמִׁשי ֵּכֶהה ִנְמַּתח ַעל ַהַּמִים. 
ָיֵדינּו ַהּכֹוְתבֹות ַמֲאִכילֹות ֶאת ַהּסּוָרה

ַהֵּמָאה ְוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַּבְּזָרִעים ַהָּיִפים ֶׁשל עִֹני ּוֶמֶרד.
 

https://he.wikipedia.org/wiki/סינאן
https://he.wikipedia.org/wiki/סינאן
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4386814,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4386814,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/סורה
https://he.wikipedia.org/wiki/סורה
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שקיעה

ָּפגֹודֹות ְמַנְּצחֹות ֶאת ַקו ָהֵעִצים, 
ָׁשטֹות ִּבְמִתינּות ְלֵעֶבר ָהָרִקיַע.

ַּפֲעמֹוֵני ָזָהב ְוֵחָמר ִנְדָלִקים ֶזה ַאַחר ֶזה ְּבִהְבהּוב 
ְמדּורֹות ַהְּמַבְּׂשרֹות ַעל ִהְתַּכְּנסּות. 
ְּבאֹור ָצרּוד ִמְתרֹוְממֹות ְסטּוּפֹות, 

ְסִפינֹות ֶאֶבן ְּבֵמי ָהֵעֶמק.
ָחַלְפנּו, ִנְקַּבְרנּו ֶּבָעָפר, ַאְך ַּבֵהיָכל עֹוד ָׁשִרים,

ָּפֵנינּו ִנְׁשָטפֹות ִהְתַמְּסרּות ּוִוּתּור.
ַהָּגדֹול ֵמִאָּתנּו, ַהֹּלא ָידּוַע, ְוָיָדיו ָהַרּכֹות.

https://eureka.org.il/item/19791/מהם-מקדשי-באגאן-והפגודות-של-מיאנמר
https://eureka.org.il/item/19791/מהם-מקדשי-באגאן-והפגודות-של-מיאנמר
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רוח

ִצָּנה ּוְגִליֵלי אֹור, ִרְצָּפה ְרחּוָצה ְּבֶׁשֶמן
ֻּגְמחֹות ְוִהְסּתֹוְדדּות ַהִּוּדּוי. ֵעיַנִים 

ְמַחְּפׂשֹות ֶאת ֶּפְטרּוס. ַּבחּוץ ָצֳהַרִים ׁשֹוֲחִקים
ֲאָבִנים ְמֻרָּפטֹות. ֵּבין ַהֲהִריסֹות ִמְתרֹוֵמם 

עֶֹנג ְמֻׁשֶּנה –

ִאיְמֶּפְרָיה, ַהִהיְּבִריס ְּגַבּה ַהּקֹוָמה ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו –
ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ַמּפֶֹלת. ְזַמן ִנְמָּדד

ְּבִמְלמּול ָהֵאׁש, ֲאָּגִבית ְוִעֶּקֶׁשת
ִּכְזֵקָנה. ָהַנח ַלַּיִין ַהָּלָבן, 

ִלְׁשעֹות ָהֶרֶנַסְנס ֶׁשל ָהֶעֶרב. 
ְטֶרְסֵטֶוֶרה ְּבאֹוַפּנֹוִעים ְוֵׂשָער ְמֻׁשָּמן,

ַרְגַלִים ֲאֻרּכֹות, 
ַלחּות ֵזָעה ַעל עֹור ְמֻבָּׂשם, ַּפְלצּור ַהּיִֹפי
יֹוֵרד ַעל ַאָּגן ִאיַטְלִקי, ָחֶזה ָּכֵבד ַמֲעִניק

ֶאת ִהַּלת ַהָּמדֹוָנה 

ַלְּכֵנִסּיֹות, ֲאִויר ְמֻרָּכְך ִּבְקטֶֹרת,
ִמְזֵּבַח ְוַיִין? ֹלא, ֹלא ֶאֶבן.

ַּגן ֵריק, ִצְמִחָּיה ּוַמִים, ְואֹוָתּה ַמְטִלית
ְּבָיָדיו ֶׁשל ָאב ַהַּמְמִּתין ְלָך ָּתִמיד ְּבֵצאְתָך 

ֵמַהִּמְקָּדִׁשים.

https://499509-1582234-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2018/08/god-2058084_19201-e1605081122244-1024x657.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/85/90/fd/bancarelle.jpg
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0f/85/90/fd/bancarelle.jpg
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מפרץ

ַעל ַהִּקיר ְּפֵני ָמדֹוָנה ְרחּוִצים ִּפיַח.
ַאְלֻמֵּגי ֵחֶלב, ׁשּוִנּיֹות: ְּכֵנִסּיֹות ֲעזּובֹות. 

עִֹני ְוַהּצֶֹרְך ְּבֵאל, 
ִאיקֹונֹות ְמֻבָּׂשמֹות, ַלחֹות ֵמרֹב ִנְזָקקּות.

ַעל ַהַּמְדֵרגֹות ְּפֵני ְקדֹוִׁשים ְוַנֲעֵלי ַּכּדּוֶרֶגל.
ִנְפַלְטִּתי ֵמַהָּמבֹוְך, ֶׁשֶמׁש ַמָּכה ַעל ַהר ֶוזּוב, ַעל ַהַּמִים ְוַעל ַיְלֵדי

ֶּדה־לּוָקה ֶׁשִּזְּנקּו ֵמַהְּסָלִעים, ִמְדרֹון ָהָהר
ִמְתַרֵּסק ִלְקָראָתם ִּבְמִתינּות.

ַהֶּיֶלד ָׂשָחה ֵמֵעֶבר ַלַּמֲעָגן ּוֵמֵעֶבר ַלִּמְפָרץ
ֵמֵעֶבר ְלִסירֹות ָהֵעץ ֵמֵעֶבר ְלקֹול ַהְּצָעקֹות,

ִמְתַאֵחד ָּבַאְפלּוִלית, ָנמֹוג ְּכמֹו ְׁשַאר ַהֵּיׁש ֶאל ֵחרּות ֵּכָהה.
ֹלא ַלַּיָּבׁשֹות ַהְּסגּורֹות ְּכֶאֶבן,

ָלֲאָדָמה ְוַצְּלקֹות ַהָּצָמא ֶׁשָּלה, ֹלא ָלֵאִלים ֶׁשִהְבַעְרנּו ְּכֵדי ֹלא ָלמּות
ֹלא ְלָאב ּוְלֵאם, ְנָירֹות ַהְּמִדיָנה

ֵּבין ַּגְחִליִלּיֹות ְמֻׁשָּגעֹות ֶׁשל ַמַּגע ַהַּמִים ְוַהֶּׁשֶמׁש, ָיָדיו ַקּלֹות, 
ּגּופֹו ְמַהְבֵהב.
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מזרח מערב 

ְּבֵביָתּה ֶׁשל ִאָּמא ֶּתֶרָזה ְמצָֹרִעים ַמִּביִטים ִּבי 
ִמַּבַעד ְלַחּלֹונֹות ְמסָֹרִגים, ְרִטּיֹות ְלָבנֹות ַעל עֹור ְמֻחְסָּפס, 

ִמחּוץ ַלִּצּלּום ִהְמנֹוֵני ַהָּדת, ְלֵעת ֶעֶרב, מּול ַהִּמְזֵּבַח.

ַּבחּוץ, ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ֻמְקֶּדֶמת, ְיָלִדים
ִנְרָטִבים ַּבִּמְזָרָקה, קֹוָלם נֹוֵגַע ְּבִמְבִנים ֵנאֹו־ְקָלִסִּיים

ּוְּמפֹוֵרר ֶאת ַהַּגֲאָוה ָהַעְצִמית: 
ִוירּוס ַהָּנע ַּגם ְּבתֹוִכי. 

ֶּגֶׁשר, ְּכֵנִסָּיה ְזִעיָרה, מּוֵזאֹון ּבֹו מֹוִסיָפה ִלְגסֹס
ְׂשַפת ַהָּלִדינֹו ּוִמֵּקץ ַאְרַּבע ַּדּקֹות ֲהִליָכה 

ְמבֹוְך ָהִעיר ָהַעִּתיָקה: ְצִריֵחי ְּתִפָּלה ְוֵריַח ָקֶפה.
ַּבֲחנּות ְמתּוִקים ַנַער ְמַנֶּקה ֶאת

ַהְּזכּוִכית ּוְמַדֵּבר ַעל ַהּכֹוְפִרים, ָהֲאבּוִדים ַּבחֶֹמר.

ַּפַחד ָיָׁשן ַמְקֶׁשה ֶאת ַהְּׁשִריִרים:
ַמֲחֵנה ְּפִליִטים ַאֲחֵרי ֲחצֹות, ְּפֵני ָׁשִהיד ַעל ִקיר ֶּבטֹון.

ְּבֶפַתח ַהִּמְסָּגד ַנֲעַלִים, ִׁשְטֵחי ְּתִפָּלה ְוַהִהְׁשַּתֲחוּות.
ַהָּדת, ֶנֱעֶדֶרת ָּכֵעת ָּכל ֶצַבע ִמְּלַבד ָאפֹר,

ְמֻלֶּפֶפת ְסִביב עִֹני, ִנְדֶחֶקת ְלַחְדֵרי חֹוִלים
ּוָבֵּתי ְקָברֹות. 

ְמַדֶּבֶרת ְּכמֹו ַהַּנַער, ִּבְמִהירּות ְוַכַעס. 

https://he.wikipedia.org/wiki/האם_תרזה
https://he.wikipedia.org/wiki/האם_תרזה
https://he.wikipedia.org/wiki/לאדינו
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אימפאריום )התבוננות באימפריה(

ַמַּכת ֲחצֹוְצָרה, ֶּגֶבר ַאְפרֹו־ָאֶמִריָקִאי ְּבֵׂשָער ָלָבן רֹוֵכן ִלְפַסְנֵּתר ְמִסַּלת ַרֶּכֶבת
ְיִציָאה ִמִּמְצַרִים ָּכֵעת ַּבְּסמֹוְלס, הֹוָפָעה ְׁשִנָּיה ְּבֶרֶצף, ְמֻאָחר יֹוֵתר

ַּבָּפאט ָקאט ֶג׳ז ָלִטיִני ְמַחֵּפׂש ַאָּגן. ְׁשַּתִים ִלְפנֹות ּבֶֹקר יֹוֵׁשב ַּבַּתְחִּתית ַרק 
ְלַמַען ְּתנּוָעה, ַּבַּצד ַהָּקִריִּבי, ַהְרֶלם, ַּכָּמה ְקָללֹות ִּבְסָפַרִּדית ֵמַהַּבחּוִרים ְלַיד

ֶּבֶרז ַהִּכּבּוי, "ֲאַנְחנּו ֹלא ְצִריִכים ֶאת ַההֹומֹוִאים ִמּקֹולֹוְמְּבָיה ּפֹה". 
ַּבְּכֵנִסָּיה ַּבַּצד ַהֵּׁשִני יֹום ִראׁשֹון, ַרק ָנִׁשים נֹוְפלֹות ַאַחת ְלתֹוְך ַהְּׁשִנָּיה רֹוֲעדֹות 

ְמַמְלְמלֹות ְּבֶקֶצב ְׂשדֹות ִּתיָרס ַמַּכת ׁשֹוט ּגֹוְסֶּפל ַאְפִריָקִאי.
ֲחִליפֹות ְּכֻחּלֹות, ָּבָניו ֶׁשל ַמְלקֹוְלם ֶאְקס ֻאַּמת ָהִאְסָלאם חֹוָברֹות

ַּבְּכִניָסה ַלִּמְסָּגד "ֹלא ֲאדֹוִני, ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס, ְּבׁשּום ָּפִנים". 
ַּבֵּדי ָג'ַמְיָקה ָמָקרֹוִני ִצ'יז עֹוף ְמֻטָּגן סֶֹלת,

ׁשֹוְטטּות – ְנִׁשיָמה – ֶקֶצב, ָּבֶעֶרב אֹוְרָחן ָּפאמֹוק 
ְוַהּזּוגֹות ַהּגֹוְסִסים ֶׁשל ָהַאֶּפר ַסְיד לֹוֲחִׁשים ִנְרָּגִׁשים "ִּדיְקָטטּוָרה" 

קֹולֹות ׁשֹוֲחֵרי טֹוב ְּבָיַדִים ְנִדיבֹות, "ַהּסֹוֵפר, ַאָּתה עֹוד ָיכֹול ְלַדֵּבר ָׁשם ַּבַּצד 
ָהַאְסָיאִתי?" ְמֻאָחר יֹוֵתר ֶחֶדר ְּבָלָבן ְוָׁשחֹר

ַמֵּסכֹות ַאְפִריָקִאּיֹות ַּפֵּסי ַמֶּתֶכת ִחּקּוי ְלָג'קֹוֶמִטי, ִׁשעּור ַקָּבָלה
ֹלא ִמּתֹוְך ָהֲאָרִמית 

ִמַּבחּוץ, ַמְחָׁשָבה ִּבָּקְרִּתית, ְמֻהְרֲהִרים ְנִקִּיים ַיֲהדּות ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ְזֻכּיֹות ָאָדם 
ִמיְקרֹופֹון ְוגֹוְסֶּפל "ִּתּקּון עֹוָלם".

ֶטֶקס ִזְּכר ִרּקּוד סּוִפי ְוַתְׁשִליְך ְּבוֹוִׁשיְנְּגטֹון ְסְקֶור ֵהיָכן ֶׁשַהַּנַער 
ַהָהִּדי ִּדֵּבר ַעל ֲחָדִרים ְזִעיִרים, ַאְרָּבָעה ֻׁשָּתִפים ִמַּבְנָּגלֹו ר, ִמָּצ'אִני, ְמַחְּפִׂשים 

ֶּדֶלת ָׂשָפה ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהַּבחּורֹות ֵמֵאן־ַוי־יּו.
"ֹלא," ָהרֹאׁש ֶׁשּלֹו ָנע "ַההֹוִרים ִיְקְּבעּו ַּבּסֹוף, ַּבּסֹוף ַנְחזֹר ַלָּמקֹום ֶׁשָּלנּו, 

ְלֶאֶרץ ַהַּצָּלִמים", ְלָמֳחָרת
ַהֶּגֶבר ַהִּיְׂשְרֵאִלי ַהָעצּוב ֶׁשִאְׁשּתֹו ָהְלָכה, ֶחֶדר ִּבְּברּוְקִלין ְסָפִרים

ְּבָכל ִּפָּנה, ָּבֶעֶרב ֵעיָניו ַלחֹות מּול ַהּסֹוֵפר ָהָאֶמִריָקִאי ִּבְקֵצה ָּבר ֶׁשָאַמר 
"ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיׁש ֵסֶפר ַעל ִאָּׁשה ָּפִליט ִמעּוט

https://he.wikipedia.org/wiki/מלקולם_אקס
https://he.wikipedia.org/wiki/מלקולם_אקס
https://www.google.com/search?q=ג'קומטי&sxsrf=ALeKk00sqxjyep1Nz5GwiqWw_vSvzvO85Q:1608545365981&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Q9TniQn8CS2ljM%252CK7edMo4GdZFMEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRphV9AGjFxsm_Sl6Kbg_NATCWo2Q&sa=X&ved=2ahUK
https://www.google.com/search?q=ג'קומטי&sxsrf=ALeKk00sqxjyep1Nz5GwiqWw_vSvzvO85Q:1608545365981&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Q9TniQn8CS2ljM%252CK7edMo4GdZFMEM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRphV9AGjFxsm_Sl6Kbg_NATCWo2Q&sa=X&ved=2ahUK
https://he.wikipedia.org/wiki/סופיות


62

ֲאִני ֹלא ָיכֹול ֶּגֶבר ָלָבן ַאֶּתם ְמִביִנים,
ִּתְרּגּום ְלָׂשפֹות ֲאֵחרֹות, ְמָלגֹות ִאי ֶאְפָׁשר ְלַסֵּכן ַהּכֹל ַהֶּיֶלד ָהִאָּׁשה". 

ַההֹוָפָעה ֶׁשל ַאְרֵקיד ַפְיר ַּבָּגְרֶּדן 
ּוִמיס ַסְיּגֹון ִּבְּברֹוְדֵוי ַהִהיְּפנֹוָזה ַהְּמתּוָקה ֶׁשל ָמַסֵּכי ַטְיְמס ְסְקֶור

ִלְבהֹות ָּבאֹור, ַּבּקֹולֹות ַהְּגבֹוִהים, ַמֶּׁשהּו ְּדמּוי ִמיָסה ֵדאּוס ֶאְקס ָמִכיָנה 
אֹותֹו סֹוף טֹוב ִמְגַּבַעת הֹוִליוּוד –

ִּגּבֹור ְמַדֵּמם ְׂשִמיָכה ְלגּופֹו ַהַּנֲעָרה ִמְתַיַּפַחת ַּבֲהַקָּלה,
ִהְתַּגְּפפּות ַּתַחת ְׁשֵמי ָהַאְרָּבָעה ְּביּוִלי.

ִאיְמֶּפְרָיה ִהיא ֶחֶסד־ֶהֶרס ְלַעִּמים ִנָּדִחים,
ְמִסּלֹות ְסחֹורֹות ִקְדָמה, ֵהיְכֵלי ֶצֶדק ֶאֶבן ְמֻקֶּמֶרת ָּבֵּתי סַֹהר 

ַעְבדּות, ִאיְמֶּפְרָיה ִהיא אֹותֹו ִקיסֹוס ֶׁשל ַהֲאָזנֹות ֵסֶתר סֹוְכִנים מֹוֶטִלים ֵנאֹון
ֶּדְלְּפֵקי ֵעץ ִּכְתֵמי ָקֶפה ִנְתֵחי ָּבָׂשר ִסירֹוּפ ֶּבָהָלה ְּתִהַּלת ַהְּמַנֵּצַח ֵהיָכן ִהיא?
ַאְרַּבע ִלְפנֹות ּבֶֹקר ַהָּבחּור ְּבֻחְלָצה ֶׁשל ִּדיֶלן – ַמַּסע הֹוָפעֹות עֹוְזֵרי ָּבָמה 

ְמַנֲהִלים ָממֹון – ָׁשר ַעל ֶּגֶׁשם ְּבַסן ְפַרְנִסיְסקֹו
ְׁשַנת ִׁשִּׁשים ְוֵתַׁשע, ָקם ְוֶנֱעָלם 

ִנְבָלע ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZD7CNRSq28
https://www.youtube.com/watch?v=TZD7CNRSq28
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סיזיפוס 

ִנְפַלְטִּתי ִמַּסן ֶזנֹו, ָּפָניו ַהְּמֻעּנֹות. 
ַּתַחת ִּגְׁשֵרי ֶאֶבן לֹוֲהִטים ֵמחֹם

ַמִים ְמתּוִנים.

מּול ָהָאֶרָנה ִמְצַטְּנִנים ַהַּתָּיִרים, ֲעֵיִפים
ֵמִחּפּוׂש ַאַחר ֶהָעָבר: ֵראִׁשית ָהֱאמּוָנה,

ֵהיָכן ֶׁשְּנִזיִרים ִּכְבֵדי רֹאׁש ְמַפְעְנִחים ִּבְמִתינּות

ֶאת ִסַּבת ַהֵּסֶבל. ְּבֵניֶהם חֹוְלִפים 
ְּכרּוחֹות ְרָפִאים ַּכָּמה ְּדֻמּיֹות

ְּבִבּגּוד ַחם: ַהַּגל ַהְּתִמיִדי

ֶׁשל ְנִדיַדת ָהַעִּמים. ִלְקַראת ֶעֶרב
ָעִליִתי ַלִּטיָרה, ָרִקיַע ֵריק ִנְדָקר

ִּבְצָלִבים, אֹור ִמְתַרֵּכְך

ְּכמֹו ִּפיֶהם ֶׁשל אֹוֲהִבים ְצִעיִרים
ְוַהְּקֵרִבים ָלמּות. ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים נֹוֵצץ

ַּבֲעָרָבה מּוֶצֶפת ָיֵרַח

ֻסַּכר ַהֶּדֶרְך ּתֹוֵסס ְּבַעְצמֹוַתי: ִׁשיטּוט
ְּגָבעֹות ַאֲחֵרי ַמִים, ַהֶּפה ַאַחר ִמְזמֹור.

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x477f5f579360c0a3%3A0x4431d28d753867a5!3m1!7e115!4s%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fproxy%2FgDuI2USJ2x_K-VFjRA_2ft6mBUxLQnY7xdHY7ijy6z_Yn5jdL6YnkebZiSHm0stH21sbPGuqxg7JTR0kkh1BlbRbTWvMYuuKf7oGT4SYpvN1bYcet-GQa2zN5XQg9
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x477f5f579360c0a3%3A0x4431d28d753867a5!3m1!7e115!4s%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fproxy%2FgDuI2USJ2x_K-VFjRA_2ft6mBUxLQnY7xdHY7ijy6z_Yn5jdL6YnkebZiSHm0stH21sbPGuqxg7JTR0kkh1BlbRbTWvMYuuKf7oGT4SYpvN1bYcet-GQa2zN5XQg9
https://www.yahav.org/_media/mediabank/2636_mb_file_e503c.jpg
https://www.yahav.org/_media/mediabank/2636_mb_file_e503c.jpg
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דם 

ִרְצַּפת ֵעץ, צֹוֲעִנים ִּבְתנּוָעה ִּפְתאֹוִמית.
ִאָּׁשה ְּגדֹוָלה ׂשֹוֲחָחה ְזַמן ַרב ַעל ֶמְרָחק

ּוְלַבּסֹוף ָצֲחָקה ּוָמֲחָצה ֵאֶפר ִּבְצלֹוִחית ְלָבָנה.
ַלְיָלה ַאֲחֵרי מֹוַפע ְפָלֶמְנקֹו

חֹם ֶׁשהֹוֵרס ַהּכֹל עֹוֵמד ַלֲעלֹות, ְמׁשֹוְטִטים, 
ְמַחְּפִׂשים ֶאת ִמְפַעל ַהַּטָּבק, 

ֶאת ַּכְרֶמן ֶׁשָהִיית ְּבִגיל ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ִּבְמַגַּמת ֵּתַאְטרֹון,
ְּתנּוַפת ַּבִּדים ַהַּמְמִׁשיָכה ְּפִניָמה.

ֶּדֶלת ֹלא ְנכֹוָנה, ֶּכֶנס ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה,
ְמַדְּבִרים ַעל ַהָּים ַהִּתיכֹון, ְּפָׁשִעים

ּוַמְּסעֹות ִּכּבּוׁש ִמְצַטְּנִנים ִּבְסָפִרים ָעִבים.
ָהאֹור הֹוֵלְך ְוָגֵדל, ׂשֹוֵרף ֶאת ַהָּקִליְגַרְפָיה ַהְּמֻעֶּדֶנת
ֶׁשל ָּבֵּתי ַהּמּוִרים, ֶקֶבר ַהַּבְרֶזל ֶׁשל ְמַגֵּלה ָהֲאָרצֹות,

קֹולֹוְמּבּוס, ְּתׁשּוַקת ַהְּיהּוִדי. 
ָּכל ֶזה ְּכֵדי ְלִהְתַעֵּיף, 

ְלִהָּגֵרף ְּבִסְמְטאֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה 
רֹוֶחֶׁשת ְּבַגֲחֵלי ַהִּסיֶאְסָטה, ְּדָלתֹות 

ְנעּולֹות, ִמְלמּוִלים ְוֵזָעה, ּבֶֹׂשם ָצֳהַרִים
ַעל ִמָּטה ְלָבָנה, ָיַדִים, ֶצַמח ְמַטֵּפס ַהִּמְׂשָּתֵרג

ְּבֶכֶרם סֹוִדי, ְּתנּועֹות ְּבגּוף ַלח.

https://he.wikipedia.org/wiki/מורים
https://he.wikipedia.org/wiki/מורים
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בזיליקת הלב הקדוש 

ָרִצית ִלְראֹות ֶאת ַהִּמְסָעָדה ֶׁשל ָאֵמִלי.
ְּבֵעיַנִים ְׁשחֹרֹות ְּגדֹולֹות ַאְּת רֹוָאה

ַקְּבָצִנים, ְנָעִרים ַחְסֵרי ַּבִית, 
ָנִׁשים ְלֹלא ַאֲהָבה. 

ְלָחַיִיְך ְּתפּוחֹות,
ְּתנּועֹוַתִיְך ְמַמֲהרֹות, ֲעִליזֹות ָּתִמיד. 

ַרְבנּו ַּבַּלְיָלה, ֹלא ָיכְֹלִּתי ְלַדֵּבר.
ַּכָּמה ָיִמים ְלַבד ּוְכָבר ִחַּפְׂשִּתי 

ִמִּלים ְּגדֹולֹות – ִהְתַּגּלּות, ַמֲעֶנה, ְיׁשּוָעה –
ַמִּביט ְּכַלֵּפי ַמְעָלה.

ָיַׁשְבנּו מּול עּוָגה ְוַצֲעקֹות ַּתָּיִרים, 
ְּבתֹוְך ַרַעׁש ַמְצֵלמֹות,

ֶזה ָמה ֶׁשַאּתְְ עֹוָׂשה, ְמָקֶרֶבת אֹוִתי
ַלּקֹולֹות, ַמְצִּביָעה ֲעבּוִרי ַעל ָּפִנים

ַחִּמים ִמֻּסָּכר, ַעל ְיָלִדים
ָרִצים ְּבָיַדִים ִמְתנֹוְפפֹות. 

ָעִלינו ַעל ַהִּגְבָעה
ָחִצינּו אֹוָתּה ְוִהַּבְטנּו ַעל אֹורֹות ָהִעיר: 

ְסִפינֹות ְמַרְּצדֹות ְּבַמִים ֵּכִהים. 

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֵּמְך ַמִים, ְצחֹוק, ִקְרָבה ַלַּמֲעִׂשים,
אֹותֹו ָּדָבר ָעגֹל ְוָחָלק ֶׁשַאְּת נֹוֵׂשאת, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֵּמְך

ּוִמַּתַחת ַלָּבִזיִליָקה ַאְּת ַמְסִּכיָמה.
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האטלנטי

ַהּיֹום ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ַּכָּמה ֵּפרֹות ַּבּׁשּוק ְוֵריַח ָהַאְטַלְנִטי,
ְּכֵנִסָּיה ְלָבָנה ְמַצֶּנֶנת ִּכָּכר ְואֹוָתנּו, ְּבַבִּדים ַקִּלים.
ָהָיה ָלְך ְּכָבר ְקָצת ָקֶׁשה ָלֶלֶכת, ַהַחִּיים ַהּנֹוָסִפים 

ִעְּגלּו ַהּכֹל – ַהָּצֳהַרִים, ָהָרִקיַע, 
ְואֹוָתן ְמָערֹות ְקַטּנֹות ֵּבין חֹוף ְלחֹוף.

ְסִפיַנת ַּבְרֶזל ָחְצָתה ֶאת ַהַּמִים, ָרַעְדִּתי ְלֶרַגע, ַהִּזָּכרֹון,
ֲאָבל ַאְּת ָהַלְכְּת ְלַחֵּפׂש ְצָדִפים ַוֲאִני ַמִּביט ָּבְך 

מֹוִפיָעה ְוֶנֱעֶלֶמת, ָיַדִיְך נֹוְצצֹות, ׁשֹוְברֹות ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש.
ַאְּת ְמַדֶּלֶגת, ֵאיֵנְך ְיכֹוָלה ִּכְמַעט ְלָהִכיל ֶאת ַהִּׂשְמָחה ֶׁשַּבִחּפּוׂש,

ָהֶרֶגל ַהִּנְרֶטֶבת ִמֵּדי ַּפַעם ּדֹוָמה ִלְצחֹוק.
ַהְּיִדיִדים ַהְּזִעיִרים ִמְתַחְּמִמים ַעל עֹוֵרְך

ַלִחים, ֲחָלִקים ְוַסְבָלִנִּיים, ָּכמֹונּו, 
ְמֻאָחר יֹוֵתר ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ַּבֶחֶדר.
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תפילה

ִמְלמּול ִיְרְמָיהּו ַעל ְּפֵני ִסיָרה קֹוָצִנית ּוִמְזֵּבַח –
ַּגל ֲאָבִנים ָהרּוס ְּכמֹו ַנַער, ֲאִני, ָּדהּוי ִמָּקַנִּביס ְוַׁשָּבת, 

ִמְתַּפֵּלל ָלִראׁשֹוָנה ְּבֶהְעֵּדר ִמְנָין ְוַדִּפים, 
ָמקֹום מּוָאר ֹלא ְמרָֹהט

ּבֹו ָיַרְדִּתי ַעל ִּבְרַּכי מּול ִׁשיָוה ְזִעיר ְמַמִּדים 
ֵריַח ֶׁשֶמן ְוֵחֶלב ְצָעקֹות עֹוֵלי ֶרֶגל ְּבָרכֹות 

ַעל רֹאָׁשן ֶׁשל ַּפְרָוִטי ְוַלְקְׁשִמי,
ִאָּמהֹות ֶׁשָּלְקחּו ֶאת ָיִדי ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ְּכֶנֶסת

ִּבְרחֹוב ָהֲעבֹוָדה, ִקיטֹון ֵּכִלים ְמֻלְכָלִכים ְולּוִחּיֹות ְלֵזֶכר ֵמִתים, 
ֶעֶרב ִׁשִּׁשי, ְּתבּוָסה ָים ִּתיכֹוִנית ְּבגֹון ַהִּלימֹון ְסִביב ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ְוַהֵּלל, 

ַהְּללּוָיה ְּפָעִמים ַרּבֹות ָּכל ָּכְך! 
ִּבְכֵנִסָּיה ְקַטָּנה ְּבמֹוַרד ִּגְבַעת ַהְּזֵאִבים ְּבָאתּוָנה ָׁשם ֵמָאה ָנִׁשים

ְּבָׁשחֹר ְוכֲֹהִנים רֹוֲחִצים ִקירֹות ְמָעָרה ְּבִהְמנֹון 
ְואֹוָתּה ַאַחת ִמַּתַחת ַלִּמְבָצר ְּבֶּבְלְגָרד ֵהיָכן ֶׁשֵּנרֹות ִּגְּדלּו ֶּפָחם, ָהְפכּו 

ֲאָדָמה נֹוֶצֶצת, ַמְחָצב ֵּכֶהה.
ַנָּגֵני ָקָואִלי מּול ֶקֶבר סּוִפי, ֲעֵרמֹות ְּפָרִחים ׁשֹוְטפֹות

ַׁשִיׁש ָרַג'ְסָטִני ְמֻבָּׂשם, ָּתו ּבֹוֵדד ְלאֶֹרְך ַלְיָלה ָׁשֵלם
ִהְמהּום ַמְנְטרֹות ַּבִּמְדָּבר ַהָּגבֹוַּה, ַלה, 

ְנִזיִרים ִּכְמַעט ְיָלִדים חֹוְזִרים 
ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ַעל סּוְטַרת ַהַּיֲהלֹום 

נֹוְגִעים ְּבַּגְלַּגֵּלי ְּתִפָּלה ְוִקירֹות ִמְנָזר ַמְמִׁשיִכים ְלאֶֹרְך ַהּבֶֹקר
ֵאיָנם ִמְתָיֲאִׁשים, לֹוֲחִׁשים ֲעבּוֵרנּו, ְנָעִרים ְּבֵׂשָער ָארְֹך ְוִכְתֵמי ַטָּבק, 

ַהִאם ַאְצִליַח ְלִהְתַּפֵּלל ֲעבּור ֲאֵחִרים? 
לּו ִיְהיּו ַהִּמִּלים ֶׁשִּלי ֻסַּכר ַהִּמְזמֹוִרים 

ֶׁשִּלי ְּבָרכֹות ַּבֲעבּור ִאִּמי ִאְׁשִּתי 
ִּבִּתי ְבִּני. 

https://he.wikipedia.org/wiki/לדאק
https://he.wikipedia.org/wiki/לדאק
http://www.heart-dharma.org.il/Sutras/DCSutraTH-Pecha.pdf
http://www.heart-dharma.org.il/Sutras/DCSutraTH-Pecha.pdf
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בית

בעקבות מונטלה  

.1
ִסּדּור ְמֻרָּפט, ִּכְתֵמי ָקֶפה ְוֶאְצָּבעֹות ְמִזיעֹות ַעל ַדִּפים,

ְּתִפָּלה, ַאְּת ָׁשָרה ָלּה 
ַּבַּמְחבֹוא ֶׁשָּלֶכן,

רֹוְכנֹות ְלַצֲעצּוִעים ִעם ֶצֶמד ַּפֲעמֹוִנים.
ֲאִני ִנָּגׁש ִמָּׁשם, ֵהיָכן ֶׁשֵעיַני ֲעצּומֹות.

ָׁשִטיַח, ִמיׁשֹור ַהָּסלֹון,
קֹול ַהּמֹוַּבְיל, ִליטּוְרְּגָיה ְנטּוַלת ִמִּלים.

.2
ַהְּמֻׁשָּגע מּול ַהָּים ַּבְּפִגיָׁשה ָהִראׁשֹוָנה, 

ְמַדֵּבר ַמֵהר ּוֵמִזיַע, ָּפַחְדְּת,
ַּגם ֲאִני.

מֹוִנית ֵׁשרּות ִמירּוָׁשַלִים ְּבַׁשָּבת, 
ְלבּוִׁשים ְּבָׁשחֹר ְוצֹוֲעִקים

ֵהם ָנַדּמּו ַלְּבׂשֹוָרה ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ַהַּטֶּיֶלת
ְוַהְּגִליָדה, אֹור ִמַּבַעד ַלֲחַרֵּכי ְּתִריס

ַעל ָסִדין ַלח.
ַּבחּוץ ְמַטֵּפל ַהַּלְיָלה ַּבַּלְיָלה, ְמַטְפֵטף

ְּבַעְקָׁשנּות.

.3
ְׁשֵנינּו ָלַמְדנּו ְלִהְצַטֵּנף,

ַּבֲחַדר ַהַּמְדֵרגֹות, ֶּבֶרְך ֶאל ָחֶזה
ְּכֶׁשֵהם ָרבּו.
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ַאַחר ָּכְך ַאִּלימּות ַאֶחֶרת. ְנעּוִרים.
ִלְטרֹק ֶּדֶלת. ַאְלּכֹוהֹול. ְנִסיעֹות

ְמֻׁשּנֹות ְלֹלא ַמָּטָרה. 

ָרטֹב ְוַחי ָהָיה ַהַּלְיָלה 
ְלַצד ַהַּמִים ּוְלֹלא ְּבָגִדים.

ְּפָראּות, ִמָּלה ֶׁשֵּיׁש ְּבתֹוָכּה ִצְמִחָּיה.

.4
ָהִעיר ַהְּיָׁשָנה ֶׁשָּלְך, ְּתָעלֹות

ְוֵריַח ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ָקַנִּביס ְואֹוַפַּנִים.
ִנַּצְחֶּתם ֶאת ַהַּמִים, ּגֹוְרִרים ָעָפר

ַלֲעֵרמֹות ְּגדֹולֹות.
ַאְּת ַמִּניָחה ְּדָבִרים ְּבָכל ָמקֹום,

ְּבָגִדים ּוַמְחָּברֹות, ִמִּלים.

.5
ֲאַנְחנּו ּכֹוְתִבים, ֵּכן. אֹותֹו ָּדָבר ְמֻיָּׁשן ְוָכֵבד.

ׁשּוב ְוׁשּוב ַהִּמָּלה ָצָמא.
ַּכָּמה ֶאְפָׁשר ְלַהְטִריד ֶאת ָהעֹוָלם?

ֲעָרִבים ְמֻגָחִכים ִעם ָאֶרֶׁשת ִנְלֶהֶבת.

ֲאָבל ַּגם ַהֶּדֶרְך ָּבּה ַאְּת ָקָמה, ְמַחֶּיֶכת.
ְמַסֶּלֶקת ִּבְמִהירּות ַּכָּמה ְמַבְּקִרים ֹלא ְרצּוִיים,

ַסְקָרִנית, חֹוֶׁשֶבת ְּכָבר ַעל ִמָּלה.
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.6
ַאְּת זֹוֶכֶרת, ַּפְרָּבִרים ַּבֶּדֶרְך ְלאּוְטֶרְכט.

ִמיׁשֹור זֹוֵהר ִמִּצְמִחָּיה
ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ִמֶּטָרסֹות ַהִּמְקָרא,

ָנִביא ֻמֵּכה ֶׁשֶמׁש, ֵּפרֹות ַזִית ִנְרָקִבים.

ַאְּת עֹוָׂשה ָּדָבר ָּכֶזה
ִמְתרֹוֶמֶמת, ְנטּוַלת ַסְבָלנּות ַלָּׁשעֹות

ַהְּיהּוִדי ַהְּמַרֵחף ְּבִמְׁשָטח ֵריק.
ָׁשָגאל ְורֹוְתקֹו ְּכָמָׁשל.

ְמַמֲהִרים ַעל ַהֶּגֶׁשר ְלתֹוְך ֵריַח ִמְפַעל ַהָּקֶפה,
ַאְּת ָׁשָרה ְּבקֹול, ְמִׁשיָבה ֶאת ַהּגּוף ַלַּיְלדּות.

.7

ִּכֵּסא ְנָצִרים ָאכּול ּוַמֲאֵפָרה.
ְׁשִטיַח ִרְצָּפה ִנְׁשָּכח ַּבֶּגֶׁשם.

ִמְרֶּפֶסת ּוְׁשעֹות ַׁשָּבת ְמֻעְרָסלֹות ָּבִריק.

ֵמֵעֶבר ַלִּגְבָעה ַּפֲעמֹוִנים ַוֲחִצי ַסַהר,
ְּכֵנִסַּית ַהֶּקֶבר, ֶׁשֶמן ַעל ַּבִּדים ְסָלִבִּיים.

ִּפְתְקאֹות ְנָיר ּוְׁשמֹות ַהחֹוִלים.

ּפֹה ְּתָמִרים ְוָקֶפה, אֹור ָמתּון. 
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.8
ְּבָכל ּבֶֹקר ְיָלִדים ַמִּכים ְּבַכּדּור ְּכֶנֶגד סֹוְרֵגי ֵּבית ֵסֶפר,

ֶהָעָבר: ֵעֶׂשב ָים סֹוֵתם ֶאת ַהַּקְרָקִעית.
ִמיֶׁשִהי צֹוֶחֶקת ִמַּבַעד ַלְּמׂשּוָכה,

ֻמְפֶקֶרת ִויֵחָפה.

ַהִּלימֹון זֹוֵרַח ׁשּוב ְוׁשּוב
ַּבִּסְמָטאֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשָּלנּו.

ַהְּכָפר ַהְּיָוִני ֶׁשל ַהַּיְלדּות ְּבָכחֹל ְוָלָבן

ַמְפֵּתַח ְלַמְחָסן ֻמֵּכה ָאָבק
ָׁשם אֹוַפַּנִים ְמֻרָּכִכים ְּבבֹץ

מּוָטִלים ְּכִפי ֶׁשָהיּו, ְקפּוִאים 
ִּבְקִריָאה ִלְראֹות ְפָלִמיְנּגֹו ּתֹוֶעה.

.9
ֶּגֶׁשר ֵעץ ְּבִטיַרת ֶּדה ָהאר,

עִֹני ֶׁשל ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ַוֲאָדָמה ַלָחה.
ְּפֵני ָצפֹון ִחְּוִרים.

ַמּדּוַע ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ָלׁשּוב ְלפֹה?
ְלַגּלֹות ְוִריֵדי ְּתָעלֹות ְקפּוִאים

ֲחַדר ְּתִפָּלה ְּפרֹוֶטְסַטְנִטי
ָנִקי ִמְּצָבִעים –

ְּבתֹוִכי ִׁשירֹו ֶׁשל ַהָּדרֹום יֹוֵרד ַּבֶּטָרסֹות
ּוְמַבְזֵּבז ְּבִטְּפׁשוּת אֹור –

ֲאַנְחנּו צֹוֲעִנים ֶׁשּזֹוְרִקים ָלֵאׁש ֶמְרָחק.
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.10
ָמה ָיכְֹלִּתי ַלֲעׂשֹות ְּבֶחֶדר ִמְסָּפר ֶאָחד?

ִהיא ָנְקָׁשה ֲעבּוֵרנּו ִמּתֹוְך ַהַּמִים,
ִמְתָקֶרֶבת ַלֵּנאֹון.

ַּדי מֶֹתק, ַּדי, ִּנּגּון ֲעבּוִרי אֹו ֲעבּוֵרְך?
מּוִזיַקת ַהֵּמִדיַטְצָיה ֶׁשָּלְך, ַהְרמֹוְניּום

מּול ֶאִּפידּוָרל ְוָחלּוק ֻמְכָּתם.
ֹלא ִנַּתן ָלּה ָּדָבר ֵמַהִּׁשיָרה, סֹוַנר ּדֹוְלִפין
ִּבְתהֹום ָהַאְטַלְנִטי, ָקָנִרית ָנָעה ַּבֲעִוית.

 
.11

ָמה ָיכְֹלִּתי ַלֲעׂשֹות ְּבֶחֶדר ִמְסָּפר ֶאָחד?
ִהְבִהילּו אֹוָתְך ְלִנּתּוַח ֵקיָסִרי

ִהְרַּגְעְּת ֶאת ָהרֹוֵפא.
"ִלְפָעִמים ֶזה ָּכָכה, ָעִׂשיָת ַהּכֹל"

.12
ְסַבְך ַאְׁשָּפה ְמֻטָּפל ָּברּוַח,

ֵאֶפר קֹר ַעל ְּפֵני ֶזֶפת ַוֲאָבִנים.
ֶּכֶלב ְמפֹוֵרר ְנִׁשימֹות ַאֲחרֹונֹות ַּתַחת ַהְּתֵאָנה

ַּבְרֶזל ַהְּבִריַח 
ּבֹוֵער ְּבַהְזָמָנה ְמֻלְכֶלֶכת.

ִׁשיֵרי ַלַעג ַּבָּׁשִנים ַהֻּמְקָּדמֹות –

ָלֶנַצח ְּבַסָּפה ְוֻכְרָסה,
ַאְרַּגז ַצֲעצּוִעים.
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.13
צּוִקים ָיְרדּו ְּבָירֹק, 

ְּתנּוָעה ֶׁשל ִמְפָרִׂשית ְּבָלָבן –
ָאָדם ְּבַדְרּכֹו ִלירּוָׁשַלִים.

ֶעֶצם ַהָּגָדה ַרָּכה ִמֶּגֶׁשם, 

ֲאַגם ָמג'ֹוֶרה ִעם ְׁשִקיָעה, 
יֹום ְמַדֶּדה ְּבִׁשְכרּות

ִנְפָטר ִמִּכיָסיו ַהְּמֵלִאים ְוׁשֹוֵקַע

חֹוָמה ֶׁשל ַטַחב ֵליִלי –
ְׂשָפַתי ְמַרּמֹות ִצָּנה ִּבְׁשִריָקה.

ְלֶפַתע, ְּבתֹם ְׁשלֹוָׁשה ֲעׂשֹוִרים
ַרֲעַנּנּות ְוָעֶלה ְמֻבָּׂשם, ְׁשֵמְך. 
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מטאמורפוזה

ָעַלי ַלֲהפְֹך ֶאת ַהַּלְיָלה ְלַרֶּכֶבת.
ֵעֶׂשב ָחׁשּוְך ַמְפִליג ַּבְּצָדִדים,

סּוִסים ַהְּמִגיִחים ִלְׁשּתֹות ַמֲעִניִקים ְיִדידּות ְּבַגָּבם ָהרֹוֵעד
ּוַמִים ִמְתָקְרִרים ֵמַרַעׁש ִמְפֲעֵלי ָהֲעָנק.

ַהֶּדֶרְך הֹוֶפֶכת ֶּגֶׁשם, ְמַעט ִמֶּמּנּו ּומּול ַהָּפִנים.
ָּכל ִמְקַּבץ אֹורֹות סֹוֵגר ַעל ֵּבית ְּתִפָּלה,

ַלחּות ָהֶאְצָּבעֹות ִמְתַנֶּדֶפת ֵמַעל ַהַּסְפָסִלים
ַהְּסָפִרים ְוָהָאְבָדן ֶׁשַעל ָּכל ֶאָחד ְלַנּקֹות ְלַבּדֹו.

ָהָיה ָעַלי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּכֵעת ַּבָּיֵרַח, ְּבַחְׁשַמל, ֵנר ּבֹוֵדד ַעל ֶאֶדן
ַאְך ִּבְרצֹוִני ְלִהָּוֵתר ְלֹלא ִאיׁש ִּבְכֵדי ְלִהְתַּגְעֵּגַע.

ִּבִּתי חֹוָלה ְּכָבר ָׁשבּוַע ְוָעַלי ְלַהְחִזיר ָלּה ֶאת ָהָאב
ֶׁשָּיַדע ֶאת ַמֲחִצית ַהַּלְיָלה ֵּבין ְמקֹומֹות ִיּׁשּוב

ֵהיָכן ֶׁשֹּלא ִּתָּתֵכן ְּבִרָּיה ֶׁשֵאיָנּה ָיָפה,
רֹוְכנֹות ֻּכָּלן ָלַרַהט ַהָּכסּוף ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה.



75

ירושלים

ִעיר ַהְּמׁשּוָחה ְּבֶצַבע ָהֲעָצמֹות. 
ָּבֵּתי ַהִּליְפָּתא ִנְדִמים ְּכַמְמָלָכה ֶׁשִּנְנְטָׁשה ְּבַאַחת

ְּכמֹו ַהֶּנֶפׁש ַּבַּמֲעָבר ִמַּיְלדּות ִלְנעּוִרים.
ְסָלִעים ְוִצְמִחַּית ִּפְתָקאֹות 

ְּכמֹו ִּדְגֵלי ְּכִניָעה ִּבְפֵני ֻחְמַרת ַהִּדין. 
ַהִּסְמָטאֹות ָהַעְרִבּיֹות ַהָּללּו ּדֹומֹות ָּכל ָּכְך

ְלִׂשיָחה ִעם ָהעֹוָלם –
ְצָבִעים ַעִּזים, ֵריַח ַהֶּׁשֶמן ַהְּמֻבָּׂשם, ַהֶּלֶחם

ְוַהִּסּבּוְך ְנטּול ַהּמֹוָצא.
ַלֲהקֹות ַצְלָיִנים, ִצּפֹוִרים ַהּמֹוְצאֹות ֶאֶרץ ַחָּמה

ְמַמְלְמִלים ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְוחֹוְבִטים ַּבְּכָנַפִים.
ֲאָבל ֵהיָכן עֹוֵלה ָהֶרֶגל ֶׁשָהָיה ּפֹה

נֹוֵׂשא ִמְנָחה ְּבתֹוְך ַעְצמֹו, ִׁשּכֹור ֵמֵריַח ַהַּתּפּוִזים?
ַּבִּמיׁשֹור ַהְּפִניִמי ֲאִני נֹוֵבר ַּבֲעֵרַמת ַׁשַחת,

עֹוֵבר ֵּבין ְׁשלֹוׁש ָהִאָּמהֹות ַהְּזֵקנֹות ִעם ָחָלב ַחם,
ַמְרִטיב ְׂשָפַתִים ְמֻבָּקעֹות.
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איש־ציפור

יֹום חֶֹרף, ַּבִּדים ְרֻטִּבים
ּוְמַרק ְׁשעּוִעית ְּבכּוְך ְּבַמֲחֵנה ְיהּוָדה.

ֲחֶזֶרת ֵמַאְזָּכָרה, ּכֹוִסּיֹות ָעָרק ּוְפסּוֵקי ְּתִהִּלים
ְלַצד ַהִּמְלמּול, ַרק ֶׁשל ַהְּזֵקִנים, ְּבַּפְרִסית.

ַהַּיְלָּדה ֶׁשְּלָך ִהְדִאיָגה אֹוְתָך
ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשָּלנּו ֶׁשָּגְררּו ַׂשִּקּיֹות ְוָעְצרּו ָלנּוַח

ַעל ּדּוְכֵני ַמֶּתֶכת, ִחְּוִרים יֹוֵתר ִּבְגַלל
ֲאִריזֹות ַהַּמְמַּתִּקים ַהּזֹוֲהרֹות.

ֲעבּוִרי ַאָּתה אֹותֹו ֶּגֶבר ָצִעיר ְּבַפְרֵּדס ְיָוִני
מּול ְמדּוָרה ָּבֲאִויר ָהָרטֹב ֶׁשל ַהָּגִליל.

נֹוֵסַע ָּכל ַהַּלְיָלה מּול ַים ַהָּמֶות, ַהִּגיָטָרה ִנְלֶחֶמת.
ְּבָאְזַני, ַּבַּלְיָלה מּול ְלָבנֹון ָהַאְרָנב ַהָּלָבן ְוֵתַבת ִהּלּוִכים

ְּתקּוָעה ְּבֶרֶוְרס, ְּבַמָּׂשִאית ְצָבִאית ְּבָלָדאק
ַּפֲעמֹוִנים ּוְׁשִתיַקת ָהֲאָדָמה, ַּבְּיִציָאה ִמָּסָרֶיבֹו

ְרחֹוב ָהַאָּגס ַוֲאָרִמית. ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְפַּגְׁשנּו,
ֶטֶלפֹון ֵמַהֻּמָּצב ְּבֶחְברֹון ְוַההֹוָפָעה ַּבָּבר ַהְּירּוַׁשְלִמי, 

ַּכץ ֶׁשֵמָאז ְּכָבר ֵמת ּוֵמָאה לֹוֲחִמים
ֶׁשּתֹוָכם ְרחֹוב ַהֻּׁשַהַדאא׳, ָּפָנס ַחָּלׁש ְוַאְסַפְלט ֵּכֶהה. 

ַלְיָלה ָׁשֵקט עֹוֵבר ַעל ּכֹוחֹוֵתינּו, ַהַּמּפּוִחית ֶׁשְּלָך 
ָהְיָתה ֲעבּוִרי ָהִרים ְּגבֹוִהים, ָנָהר ָארְֹך, ָזר, ֵאׁש

ּוַמֶּׁשהּו ַחם ְּבכֹוס ַּפח. ַאָּתה ָקם, סֹוֵגר ֶאת ַהְּמִעיל, ְּכָבר ְמֻאָחר.
ָּבֶזה ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים, ְוַנֲעסֹק ַלְמרֹות ַהּכֹל –

ְּבִרָּיה ְמַעט ְּכפּוָפה ִנְבַלַעת ַּבֲהֻמָּלה,
ְּבֵריַח ַהִּלימֹוִנים, חֹם ַהָּׂשָפה, ָהעִֹני, ַהִחּזּור ְוַהִּזְקָנה.
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יופי

ֲאִני ִנְזָּכר ַּבִּסּדּור ַהְּסָפַרִּדי ּוְתִהִּלים, ְּפֵני ְיָלִדים ְּבחֹם ָצֳהַרִים ֵהיָכן ֶׁשָּואִדי 
ִנְקָטם ִּבְצִריַח ִמְסָּגד

ּבֹוֵדד ּוְכמֹו ְמַרֵחף ְלֵעֶבר ַיְרֵּדן, 

ְּבָצִעיף, ַמֲחִצית ַּבְקּבּוק וֹוְדָקה 
ְנעּוִרים ַעל ַמְדֵרגֹות ִּכַּכר ִצּיֹון ְמֻטָּנפֹות ִּבְבָדִלים

ְוקֹוְנּדֹום, עֹוִלים ַּגם ֵהם ִעם ְזִריָחה ִאִּטית.

ָהֵרי ְיהּוָדה ַּבְּׁשִקיָעה מּול ְזרֹועֹות ַרְגַלִים ְּבָחִקי
קֹוָלּה ֶׁשל סּוָזן ֶוָגה ְמַׂשֵחק ְּבֶנֶׁשק ַרְך ִמֶּׁשֶמן.

ׁשֹוֵכב ְּבַעְרָסל ַעל חֹוף ָנטּוׁש ַאֲחֵרי ִׁשיר קֹולֹוְמְּבָיאִני, ַנֲעָרה ְּבֶבֶגד ָים ְּבֶצַבע 
ָהָרִקיַע ָצַלְלנּו ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ִנְמָהִלים ִּבְלָהקֹות ּוְּפַלְנְקטֹון,

זֹוֲהִרים ְוַחְסֵרי ִהְתַנְּגדּות ְּכֶנֶגד 
ָעֵרי ֶּפֶרא ֶׁשל ַאְלֻמִּגים. 

ָּבַרֶּכֶבת ִהְצַטַּנְפנּו ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה
ִלְקַראת ֲעָירֹות ַהחֹוף ֶׁשל ִאיְמֶּפְרָיה ּפֹוְרטּוָגִלית מּוֶבֶסת. 

ַטְּבעֹות ָזָהב ִהְבֲהבּו ָּבֶאְצָּבעֹות ְּכמֹו ָהְרִדיד ַהָּלָבן ֶׁשֵהַסְרִּתי ִמָּפַנִיְך.

ְּבֵבית הֹוַרִיְך ָּפַנִיְך ְּפתּוִחים ּבֶֹקר ָׁשֵלם ְּבִׂשְמַחת ַהָּׂשָפה ַהְּיָׁשָנה.

ׁשּוַרת ַמְדֵרגֹות ֵעץ ֲעֵליֶהם ְׂשרּוִעים ּגּוִפים ְמטָֹרִפים ֵמאֹון ּוַבֲחסּות ֶקֶצב
ַהַּמְזִּכיר ִמְקָּדִׁשים ְקדּוִמים ַמִּציִגים ֶזה ָלֶזה ֲחָלַצִים 

ָׁשם ָּבֲעָיָרה ַעל ְּגבּול ַאְלַּבְנָיה ְּבעֹוִדי ְמַחֵּפׂש ֶקֶבר ֶׁשל ָנִביא, 

https://www.youtube.com/watch?v=0df0racc3vk
https://www.youtube.com/watch?v=0df0racc3vk
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ַהִחּפּוׂש ֵאינֹו ֶאָּלא ִעָּלה ָלֵצאת
ֵמָהאּוָלם ּבֹו ָחנּוט הֹו ִצ'י ִמין ּוְלַגּלֹות ּדּוַכן ִאְטִרּיֹות ְוַנֲעָרה ַהָּׁשָרה ְלַעְצָמּה

ִׁשיר ּפֹוּפ ֵמַרְדיֹו ְמֻקַּלף ֶצַבע ְּבֵעיַנִים
ֲעצּומֹות ְּבעֹוָדּה ְממֹוֶלֶלת ֵׂשָער ְּבגֹון ַהֲחֵׁשָכה 

ּוַבְּיִציָאה ֵמָהאּוָלם ּבֹו ִּדְּברּו ְמׁשֹוְרִרים ַעל קֹוָלם ֶׁשל ִמעּוִטים ָעְמָדה ֲאבּוַקת 
ָיֵרַח ַחָּלָׁשה ְוִהְתַעְּסָקה ַּבַּמִים ָּבֶהם ִנְסֲחָפה ִסיַרת ְנָיר 

ִמַּתַחת ַלֻּׁשְלָחן ָעָליו ָנח ֵסֶפר ַּתְלמּוד ְוקֹולֹו ֶׁשל ָהַרִּבי 
ַמְחֶּבֶרת זֹוָלה ִּכְתֵמי ְּדיֹו ָצְמחּו ַעל ָיַדי ִׁשיֵרי ַאֲהָבה 

ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ֵמָאז ְוָלַעד ְלאֹוָתּה ְּתנּוָעה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית ְּבתֹוְך ַהְּזַמן ּוְכֶנְגּדֹו. 

https://he.wikipedia.org/wiki/הו_צ'י_מין
https://he.wikipedia.org/wiki/הו_צ'י_מין
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סדר השירים

7 איתקה 
8 שיווה 
10 אבק  
11 זמן 
13 מערות 
14 יד  
15 לבן  
16 גובה  
17 תעלות 
19 חופש 
20 צהריים 
21 שלוש או ארבע תנועות 
22 מעבר יבוק 
23 אור 
24 ארס 
25 מולדת 
26 שחרור 
27 מצור 
28 העיר הגבוהה 
29 התופת 
30 מחילות 
31 עורבים 
33 נמל  
34 צלול 
35 חומר לבן  
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36 ימי גבול 
37 סלעים 
38 לבדי על נהר הגאנגס 
40 שמיכות כפור  
41 שלג  
42 הבלוז היהודי  
43 יריד 
44 הלם 
45 נפקדות 
46 הקסבה 
47 שמירה 
48 כחול  
49 גוףנר 
50 נופי משפחה  
51 עלייה לרגל  
52 באוויר  
53 משורר 
54 ספריית השירה  
55 צליין בסן מיקלה  
56 הגעגוע לאימפריה  
57 שקיעה 
58 רוח 
59 מפרץ 
60 מזרח מערב  
61 אימפאריום ) התבוננות באימפריה( 
63 סיזיפוס 
64 דם  
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65 בזיליקת הלב הקדוש  
66 האטלנטי  
67 תפילה 
68 בית 
74 מטאמורפוזה 
75 ירושלים 
76 איש־ציפור 
77 יופי 
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רשימת מקומות 

אור - ריבוי מקומות
חיפוש - המבורג, גרמניה

נופי משפחה - ירדן
יד - מקלוד גאנג', הודו

תעלות - פוטוסי, בוליביה
שמירה - גבול לבנון

מזרח־מערב - סקופיה, מקדוניה
מול ביתו של צ'סלב מילוש - קרקוב, פולין

שמיכות כפור - מינסק, בלארוס
שורש ללא עץ - אודסה, אוקראינה

שלג - פסגות, ישראל
שיווה - וארנסי, הודו

מעבר יבוק - אגינה, יוון
מפרץ - נאפולי, איטליה

צלול - לוגאנו, שוויץ
ספריית השירה - לונדון, אנגליה

באוויר - טולוז, צרפת
תפילה - ריבוי מקומות
שקיעה - באגן, בורמה
מצור - סרייבו, בוסניה

תופת - ריו דה ז'נארו, ברזיל
מחילות - באנקוק, תאילנד

הלם - האנוי, וויאטנם
משורר - צרנוביץ', אוקראינה

גוף נר - ברלין, גרמניה
צהריים - סאן ג'מינינו, איטליה
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סלעים - ארמבול, הודו
מערות - טירובנמאלאי, הודו

למעלה - טריון, הודו
ימיי גבול - נונקאיי, לאוס
חומר לבן - ואשישט, הודו

הגעגוע לאימפריה - איסטנבול, טורקיה
סיזפוז - ורונה, איטליה

כחול - אריאל דה אג'ודה, ברזיל
זמן - ריבוי מקומות

אתר התפילה תמיד בחוץ - רומא, איטליה
אבק - בומביי, הודו

ליל קוקאין - לה פז, בוליביה
חופש - יאנגון, בורמה

הקסבה - חברון, ישראל
שחרור - ראס אל שטן, מצרים

עורבים - פנום פן, סיאם ריפ, קמבודיה
שלוש או ארבע תנועות - סלטה, ארגנטינה

ארס - סאפה, ויאטנם
מולדת - אדיס אבבה, אתיופיה

אימפריום - ניו יורק, ארצות־הברית
גובה - תרונג פאדי, נפאל
לבן - טגאנגה, קולומביה

פנים - ונציה, איטליה
בזיליקת הלב הקדוש - פאריז, צרפת

דם - סביליה, ספרד
בית - אוטרכט, הולנד - ירושלים, ישראל

יופי - ריבוי מקומות




