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ניסים ברכה 

היתה זו שעתי הגדולה

ְוָהְיָתה ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה
ָׁשָעה ֶׁשָּיָצאִתי ֵמֶרֶחם ִאִּמי

ּוָפַתְחִּתי ֶאת ָיַדי ְּכַׁשֲעֵרי ַּבְרֶזל ִנְפָרִצים  
ָצַרְחִּתי ְּבַרַעד ּוְבקֹול

ִהְצַהְרִּתי ַעל ּבֹוִאי
אּוָלם ֵאיִני זֹוֵכר ִמָּׁשם ָּדָבר

ָהְיָתה זֹאת ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה 
ֵעת נֹוְלדּו ִלי ְיָלַדי

ְוֵהם ְמַבְּׂשִרים ִאָּתם  
אֹוְנטֹולֹוְגָיה ְוֶאִּפיְסְטמֹולֹוְגָיה ָיָפה ַאֶחֶרת ְלָחַיי

ַאְך ֹלא ָהִייִתי ָׁשם ְּבַגִּפי

ְוָהְיָתה ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה
ַהִאם ָהְיָתה ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה?

ֵהיָכן ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה?
ָׁשָעה ֶׁשָּיַׁשְבִּתי מּול ַהָּמָסְך

ְוָרִאיִתי ּבֹו ֶיֶלד ִמּסּוְרָיה 
ֶׁשֹּלא ָאַכל ִׁשְבָעה ָיִמים,

ָׁשָעה ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ָּבַרְדיֹו ִּבְדַבר
ֶרַצח ִעם ְּבַאְפִריָקה,

ָׁשָעה ֶׁשָּקָראִתי ָּבִעּתֹון ִּכי ָּבִעיִרָּיה
ֶהְחִליטּו ְלַקֵּצץ ְּבעֹוְבִּדים סֹוִצָיאִלִּיים,

ָׁשָעה ֶׁשֵאין ֲאִני ָזקּוק ְלֵׁשרּוָתם
ַרק ְלִפי ָׁשָעה

ְוֹלא ָקַפְצִּתי ִמִּכְּסִאי
ְוֹלא ָנַסְעִּתי ָּבֶרֶכב ַלֶּמְרַחִּקים 

ֹלא ָצַרְחִּתי ָלֱאֹלִהים
ֹלא ָּפַרְצִּתי ְּגבּולֹות

ְוֹלא ָהַפְכִּתי ֻׁשְלָחנֹות.

ִחַּפְׂשִּתי ֶאת ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה
ְּבַדֵּפי ָהִעּתֹון ּוְבמּוָסף ַהַּתְרּבּות

ְוֹלא ָקָראִתי ֶאת ִׁשיַרי ְּבִמְזְּבלֹות
ְוֹלא ִּבְפֵני ָהֲאסּוִרים ְּבֵבית ַהּסַֹהר

ַהִאם ָהְיָתה ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה?
ְּכמֹו ֻּכָּלם ִהְמַׁשְכִּתי ְּבִׁשְגַרת ַחַּיי

ְׁשָעִתי ַהְּגדֹוָלה ֹלא ָהְיָתה.

מכתוב

ִאָּמא,
" ֶׁשַאְּת אֹוֶמֶרת ְבּ ַהִּמָּלה "ַמְּכֻתּ

עֹוָלה ְּבָקֶנה ֶאָחד
ִעם ַהֶדֶטְרִמיִניְזם

אֹו ִעם "חֹק ַהְּׁשִליִׁשי ַהִּנְמָנע״ֶׁשל ָאִריְסטֹו.
ַה–"ֻּכל ֳווְאְחד ּוְמֲז׳לֹו"*

ִמְסַּתֵּדר ִעם
"ָהָאָדם הּוא ִמַּדת ָּכל ַהְּדָבִרים״ָּתלּוי ֵאיְך 

ַמְגִּדיִרים ַמָּזל
ּוַמָּזל הּוא ְּתַנאי ְלָכל ַהְּדָבִרים

ָּכְך ֶׁשִאיׁש ֹלא ָיכֹול
ְלַהִּטיל ָסֵפק

ָּבְך.

ֵאיְך ִזְלַזְלִּתי
ְוִחַּפְׂשִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר

ֶאת ַהִּמִּלים 
ַהְּגבֹוהֹות ְּגבֹוהֹות

ֶׁשָּצִריְך ָהִייִתי ְלַטֵּפס ֲאֵליֶהן
ְּבֵזָעה ּוַבֲחִריַקת ִׁשַּנִים

ְּכֵדי ְלַהִּביט ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה 
ְּכֵדי ִלְראֹות 

אֹוָתְך.

* כל אחד ומזלו במרוקאית

אם אשכחך/ שיר אהבה

ֹלא ֶאְׁשְּכֵחְך
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני ִאֵּטר ָיד ְיִמיִני

ַּבְּׂשָמאִלית
ֶאַּגע ָּבְך

אלון מורדוך

בכל גופי

יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ִּכֵּסא ֶׁשָּזז
ְּכמֹו ֶּפַרח 

ְּבתֹוְך ָעִציץ, ֹלא ָזז
ְוֹלא ֶׁשָהִייִתי ֶּפַרח 

ְוֹלא ֶׁשֲאִני ָעִציץ

ְמַבְצֵּבץ ָאָדם
זֹוַרַחת ּבֹו ֵאׁש

הּוא ִנְׂשָרף
ַאֵחר צֹוֵמַח ַּתְחָּתיו

ִנסתר

ֶאת ַהָּמֶות ֶׁשִּלי ֹלא ָחזּו ַאֲחרֹוֵני ַהַּמְלִעיִזים
ַלְּׁשֵאָלה ֵאיְך ֲאִני ַמְרִּגיׁש, ֹלא ֵאַדע ַלֲענֹות 

ָלַקח ִלי ָׁשִנים ְלָהִבין 
ַהּכֹל ִנְסָּתר ֶאְצִלי ִּבְפִנים

ַעל ִּכֵּסא ַהַּגְלַּגִלים ִהְתַיַּׁשְבִּתי
ְּכָבר ֹלא זֹוֵכר ֵאיְך ֶזה ִּבְלָעָדיו

פגמים בלבנה  

ַּגם ַּבְּלָבָנה ֵיׁש ְּפָגִמים
ִאם ִמְסַּתְּכִלים ֵהיֵטב ְּבתֹוְך ַהַחִּיים
ִנְדַּפְקנּו ֲחִריִׁשית, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים

ְוַהְּכֵאב ֹלא ָיכֹול ַלֲהֹפְך ְלִׁשיר
ַעל ַאף ְוַלְמרֹות ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ֶזה

ְלעֹוָלם ֹלא ֵּתַדע ָמה ָקָרה 
ְוֵאיְך ַהַהְרָּגָׁשה

ֶזה ֹלא ַמָּגע ְקִטיָפה
ֵיׁש ֵאין ְסֹפר ַּגְבׁשּוִׁשּיֹות
ַרק ְלִעִּתים ִנְגֶלה ָהאֹור

ַּבְּלָבָנה ֵיׁש חֹר
ְוָאז נֹוְפִלים




