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 מֹוֶלֶדת ִׁשיֵרי
 
 
* 

 ָלָבן יֹום חֹוֵגג ַמֲעֻרַמִיְך ַעל
 
 ,ָלָבן יֹום חֹוֵגג ַמֲעֻרַמִיְך ַעל
ָהֲעִׁשיָרה ַהַדָלה ַאתְּ   .ֹכה וְּ
 ,ָקָפא ָהִרים ֵנד

תּוִעים ָׁשקּוף ַכֲחזֹון  .ַתעְּ
 .ָדֵבק ָהֹאֶפק ֶאל

ֲחֵבי ָצֳהָרִים. דֹוַתִיְך ֶמרְּ ֲהִבים שְּ ַתלְּ  ִמׁשְּ
ַׁשֵדְך ֵלהַ  ָכִליל ּולְּ ַלהְּ עֹוֶלה ִמתְּ  וְּ

ָבִנים ַהָשַמִים מּול  ,ַהלְּ
ָמָסְך  ִיָפֵסק ֹלא כְּ
ָׁשְך רֹוֵעד ִנמְּ  .וְּ
תֹוְך  ַהִמיׁשֹור ּבְּ
ָעה ַׁשד ֵתרֹום ִגבְּ  ָעֹגל כְּ

ֹראָׁשה  ;חֹוֵפף ָלָבן ֶקֶבר ּולְּ
צּוִרים ָשדֹות ּוַבֲעזּוַבת  קְּ

 .רֹוֵבץ ָּבָדד ָאָטד
ָהָיה  ָהַעִין ִתיַעף ִכי וְּ

ֵמי תּוֵעי ִמִזרְּ  אֹור-ַתעְּ
ָלה ָטבְּ ֶיֶרק וְּ ִחיל ָהָאָטד ּבְּ  ,ַהַמכְּ
תֹוְך ֵרַכת ִכבְּ ִנים ַמִים ּבְּ  .צֹונְּ

ִדיִמים ֲחִריַצִיְך ַעל ֹכה ַהַדָלה ַאתְּ   ַהַמאְּ
ַהב תֹוְך ַחִקים זְּ  ַהֶמרְּ
ֵעי ִעם קְּ ָחַלִיְך ַקרְּ ָבִנים, ַהֲחֵרִבים נְּ  –  ַהלְּ

 !ָיִפית ַמה
 

 פתח תקוה, סיון תרפ"ג
1923 
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* 
ָלַלִיְך ִעם ִלִּבי  מֹוֶלֶדת, טְּ

 
ָלַלִיְך, מֹוֶלֶדת,  ִלִּבי ִעם טְּ

דֹות  ָלה ַעל שְּ  ֲחֻרִלים,ַּבַליְּ
ִקמֹוׁש ָלח רֹוִׁשים וְּ ֵריחֹות ּבְּ  ּולְּ

ֹרש.  ָכָנף ֲחבּוָיה ֲאִני ֶאפְּ
ָרַכִיְך-ֲעִריסֹות  חֹול ַרכֹות דְּ

טּוחֹות, רֹות ַהִשָטה ׁשְּ  ֵּבין ִגדְּ
ֵני ֶמִׁשי ַצח ַעל פְּ  כְּ
עֹוָלם ָּבם ָאנּועַ   לְּ
ָתר,-ֲאחּוַזת ֶקֶסם ֹלא  ִנפְּ

קּוִפים ר ִקיִעים ׁשְּ  ֹוֲחִׁשיםּורְּ
 ַעל ַמֲחַׁשֵכי ָים ֵעִצים ֶׁשָקָפא.

 
 פתח תקוה, סיון תרפ"ג

1923 
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ָיה ַברְּ  טְּ
 
 

ֻחִלים כּוִכים  כְּ
ִלים סְּ ַסלְּ  ,ַעֶצֶבת מְּ

ַמת ָלה ַגג ָעקְּ  פֹוזְּ
 .ַּבַמֲעֶלה

ָנה הֹוד  :ִזקְּ
 דֹורֹות-ֹדֶמן
 ָמתֹוק, ָדֵׁשן

ָפְך ַבׁש ִנׁשְּ  ִכדְּ
ִמַטת ָטא-ּבְּ  .ִסמְּ

ָרן, ֶׁשֶמן  ,ִעטְּ
ֵלי  ,ֲחמֹור ֶגלְּ

 ָרחֹוק פֹוֵעם
ָדל  ָאֹדם ַסנְּ

מּוק  ָצֹהב, ֶלִחי-ּוצְּ
 "ַהֵנס ַּבַעל" ֵמִאיר

ַּב"ם ָהַרמְּ  וְּ
 *"ֲחִמִשיֹוֵתיֶהם"

ִטים ִחילּו פֹוׁשְּ  ִּבדְּ
ַהל ַעל ִרים קְּ ַזמְּ  מְּ

ֵבי ַערְּ  ;ַׁשָּבתֹות ּבְּ
חֹור-ֲאָבֵני ֵּבין ַּבֲערּוִצים  ,ׁשְּ

חֹול ֹתם כְּ חּו וְּ  ָמׁשְּ
ֵדי תֹות יְּ מּוקֹות ַסבְּ  :צְּ

בֹוד  –  ַׁשָּבת כְּ
בֹוד  –  .ַׁשָּבת כְּ

 
1930 

 
 

___________ 
 אצבעות על פתח הבית לשם סגולה.-יד פשוקת-צורת כף *
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* 
תֹות דֹוׁשֹות ַסבְּ  ִּבירּוָׁשַלִים קְּ

 
דֹוׁשֹות  תֹות קְּ  ִּבירּוָׁשַלִיםַסבְּ
ֶכן ָתֵגן ָעָלי: כּותְּ  זְּ

ִחים ֵדִסים פֹורְּ ָמַדר ּוַפרְּ  ֵריַח סְּ
ֵקיִתי;  ִעם ֲחֵלב ֵאם ָהׁשְּ

ַלִים  ַכפֹות ַרגְּ
ָיַדִים  ַרכֹות כְּ

ׁשֹות; ַמשְּ חֹול לֹוֵהט מְּ  ּבְּ
רּוִעים ִטים פְּ ֶאַקִליפְּ  וְּ

בֹוִרים ָרעֹות ּודְּ עּוֵני צְּ  טְּ
 דֹוֵבבֹו;ִׁשיר ֶעֶרש ִלי 

ָים ִתיכֹון ּבֹול ּבְּ  ֶׁשַבע ֶאטְּ
ַראת ָדִוד ַאלּוִפי ַהֶמֶלך  ִלקְּ

ֵרי ַהרְּ ַאַעל ֵאָליו ּבְּ רּוָשַלִים-וְּ  יְּ
 ֲהדּוָרה.-ֲאיָֻמה

בֹוָרה ַתַחת ַהֹתֶמר ִעם דְּ  וְּ
תְּ ַקֲהָוה ַוֲאשֹוֵחחַ   ֵאׁשְּ

ָחָמה.  עַל ֲהַגָנה ּוִמלְּ
דֹוׁשֹות ִּבירּושָ  תֹות קְּ  ַלִים,ַסבְּ

ֶכן ָתֵגן ָעָלי. כּותְּ  זְּ
ַאִפי ֵדיֶכן ּבְּ  ָעָלה ֵריח ִּבגְּ

ָטִלין.-ֵריַח ֵנרֹות ַנפְּ  ַׁשָּבת וְּ
 

1930 
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 ָאִביב ֵתל
 
 

ךְּ  ֵאיָכה ָעה ֵאבְּ ִדמְּ  .ָאִין וְּ
ָטפֹוף ָהלֹוְך ֵלי וְּ ַרגְּ  ֶמִרי ּבְּ

ָמֵתְך חֹול ַעל  .ַאתְּ   –  ַאדְּ
ֹלא ֹגֶרן ֹלא  ,ַזִית וְּ

לוֹ  ֲערּוגֹות לֹוקְּ  תקְּ
ֲחִטי ָכאן  ,ִתסְּ

ֵני ַאבְּ  ֶמֶלט-וְּ
 .ָהָרֶזה ָחֵזְך ַעל

פּו עֹוד ֲעָרַבִיְך לְּ  ָמה ִיזְּ
לּוִחית ֶאל כֹוָכִבים-ִמיץ  ;ָים-ַלחְּ

ַּבק עֹוַתִיְך ׁשּוֵלי ֶאל ֶעֶרב ִעם ֶאדְּ  ,ִגבְּ
ָפה ִחלְּ ִחיָחה כְּ ַיֶּבֶבת צְּ  .מְּ

 
1928 
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ֶמל ַעל  ַהַכרְּ
 
 

ָׁשה ַכֲאַבִטיִחים ָליּו ַּבִמקְּ  ִיׁשְּ
 ;ַּבָשֶפל אֹורֹות

ָׁשַמִים ָים ֵּבין ַטֵפס כֹוָכב לְּ  ;מְּ
ָנה ֵמתֹות ֳאִניֹות  ִתָצַמדְּ

ָרץ ֶׁשֶמן ֶאל  ;ַהִמפְּ
הֹון ִתמְּ  ֵיׁשּות-מֹוֵחק ָרִקיעַ  וְּ

ַאג ָמָמה ִיׁשְּ ָכִסים ַעל ַּבדְּ חֹוִקים רְּ  ,רְּ
ֵגל ֹאֶפק ֶאל ֵמֹאֶפק ַגלְּ  ,ֵהדוֹ  ִיתְּ
רּוִחי ִגָליו ָאָבק  –  וְּ ַגלְּ  ,לְּ
 ?ֶרֶדת אוֹ  ֲעלֹות

 ִלי ַאַחת עֹוד ַרק
קֹול ָקרֹוא  :ּבְּ
 ,ָהָאהּוב, ּבֹוָאה

ֵזב ַהכְּ גּוֵעי וְּ  –  –  –  סֹוף-ֵאין ַגעְּ
 

1928 
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 ָלָאב
 

 במלאת חמשים שנה לעלותו על אדמת פתח תקוה
רּוכֹות ַהָיַדיִ   םּבְּ

עּו  ֲאֶׁשר ָזרְּ
ֵרי ָבקְּ  ֹחֶרף,-ּבְּ

ִזיִרים ָעִטים ַׁשת ַזרְּ ִאוְּ  –  לְּ
מֹות ָרה ֲאֻדמֹות;-ַׁשדְּ  ַחמְּ

ריכּו ַהֶגֶפן ַּבֲעָנָוה  ֲאֶׁשר ִהבְּ
ֵלי ִניחֹוחַ  ִדגְּ ִטים כְּ לּו ֵאָקִליפְּ ָׁשתְּ  וְּ

קֹון;  ַעל ֵמי ַירְּ
נּו ַהסּוס  ֲאֶׁשר ִרסְּ

ִמידּו רֹוֶבה ַלֶלִחי ִהצְּ  וְּ
ָגֵרׁש אֹוֵיב ֵמַעל ֻסָכה ַדָלה,  לְּ

לֹוִמים מֹוֶלֶכת-ֻסַכת  ׁשְּ
ַימּבּוט;  ֲעֵלי חֹולֹות וְּ

ֻרָקה ַעָזה ַעִין יְּ  ּובְּ
רֹוִחים: ַפֵקַח ַעל ָהֶאפְּ  יְּ

ִׁשיָנה רּוֵעי ַכרְּ  דּוָנִמים ַרִכים זְּ
ֵמי ִצים ּבְּ ָפר רֹובְּ ָוִרים ִמסְּ  ִּבָצה...-ּוׁשְּ

ָּברחֹוֵרש   ַהֶתֶלם ַעל ַאף ַהִמדְּ
ַמת ַאדְּ תּוָלה:-ּבֹוֵקַע ִראׁשֹון ּבְּ  ּבְּ

רּוכֹות ַהָיַדִים!  ּבְּ
 

1929 
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* 
ָרה ִקמֹוׁש ָפַרץ  ַּבַחמְּ

 
ָרה ִקמֹוׁש ָפַרץ  ַּבַחמְּ

ַתֵפְך ָחָלב ַוִיׁשְּ  כְּ
ֵני ֲאָדָמה ַעל  ;פְּ

ַלֵקק ּוַבֵלילֹות  ָיֵרחַ  יְּ
חֹות  ָנעֹות ָחָלב ַצלְּ

עֹוִלים ַעל  .ַדִקים ִגבְּ
כּו ֹׁשֶבל ׁשְּ ָנם-ַוֲעָנִנים ִימְּ  ,ָלבְּ

לּו ּבְּ ֶקֶצף ִיטְּ   ִקמֹוׁש ּבְּ
 ,פֹוֵרַח ׁשֹוֵטף
ַרִקים ַרקְּ ֻרִקים ּוׁשְּ  ַּבֲהמֹוִנים יְּ

רּו גְּ ַגרְּ הּו יְּ לְּ  ִויַלהְּ
אּו ֵרָסם ִויַמלְּ  כְּ
 רֹוֲחִׁשים ֲחָרִקים

חֹות ַצלְּ ָבנֹות ִקמֹוׁש ּבְּ  ;לְּ
רּו ּבּוִטים ָסגְּ  ִקמֹוׁש ַעל ַימְּ

 ;ַהחֹול ַגם ִיָכֵבׁש ַּבל
ּבּוט ֵריחַ   נֹוֵזל, ַרְך ַימְּ

ֵריחַ  ַדֵקר ָחִריף ִקמֹוׁש וְּ  –  ִמזְּ
ֵבקּות ֶזה ַעל ֶזה ִקים ִּבדְּ ַרפְּ  ִמתְּ

אּו ָרה ַרֲחֵבי ּוִמלְּ  ַחמְּ
טּוָחה ָגֶביהָ  ׁשְּ  .ִּברְּ
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 ִׁשיָבה
 
 

ֶלה ַעָתה  ,ָכאן ֶאׁשְּ
ֵחיק ֹראִׁשי ָאִטיל ִקיעֹות ּבְּ  ֹחֶרף-ׁשְּ

מֹות  ,עֹומְּ
ַאף ִחיל ֶאׁשְּ  ָחָדׁש ֶצַבע ֵריחַ  ּבְּ

 ;ַעָתה ֶׁשהּוַקם ָצחֹור ַּבִית תֹוְך
ִתיל ָכל ֶאל   ֹאֶרן ׁשְּ

ִקיעַ   חֹולֹות ַמבְּ
 ,ֶאֱאַרח

ִעיָרה ָכֵתף ָכל  צְּ
ׁשּוָרה ִלי ֶׁשֶלת קְּ ַׁשלְּ  ָאח ּבְּ

יֹום ָוָעה ּבְּ  זְּ
יֹום ֶנָחָמה  –  ָׁשלֹום ּובְּ  ;לְּ

 ִויָקרֹות ַעִתיקֹות ַׁשָּבתֹות
נֹות  ַּבֲחָדִרים נֹוגְּ
פּוֵדי  ֹלֶבן רְּ

ֵלילֹות  ִׁשִשי ּבְּ
ִרירֹות "ַצפְּ ָאִלים" וְּ "ִיגְּ  "וְּ

וּוֵיי ַתפּוֵחי ָחָלב רְּ   ָזָהב-וְּ
ָבִנים ַהָּבִתים ַמֵלאּו ַהלְּ  .יְּ

 
1925 

  



– 15 – 

* 
 ָקִהיָרה, ָקִהיָרה

 
 !ָקִהיָרה, ָקִהיָרה

רּוָמה  ,זֹוָנה ָּבָלה ּופְּ
א רּו ָׁשוְּ ַקטְּ  ,ֹמר ֵׁשיַכִיְך יְּ

  ָהֲאֵפִלים ּוִמַמֲחבֹוַאִיְך
 ַהטֹוָבה ַהַקֲהָוה ֵריחַ 

 ,ַתֲעִלי
ֵצל ָגַדִיְך ּבְּ  הֹוד-ִמסְּ

ָלה  ָעֵצל ַאלְּ
פּול ָליו ֵיֵׁשב-קְּ  ,ַרגְּ

ֵתַבת ָרה-כְּ חּוָקה ִזמְּ  ׁשְּ
ָדִלים ֵמָראֵשי ַחָזֵנְך ֵגעַ  ִמגְּ ַגעְּ  יְּ

ִפָלתוֹ   ָכרֹוִזים ִעם ּותְּ
ָעֵרב ַּבשּוק  .ִתתְּ

 
ּבּוִׁשים ּבּוִׁשים, ַתרְּ  ,ַתרְּ

ָּבִרים  ,כּוִׁשים, ַּברְּ
 !ִליִלי, ַתַרָרח, ַהְך

 ֲחִליִלים, ֻתִפים
ָללֹות, אּוִלי אּוִלי ָוחֹות יְּ   ּוצְּ

נֹות קֹונְּ ח ַהמְּ  :רֹותוֹ ַהשְּ
 ;ִויֵלל ָחֶזה ַהְך

רּו ַּבָסְך ּוֵמִתים ֲחֻתנֹות  ַיַעבְּ
חּוצֹות ֻקָשָטה ָקִהיָרה ּבְּ  ,ַהמְּ

ָוחֹות ַהֲעָויֹות צְּ  וְּ
ַלל ָוִנים ּוׁשְּ   גְּ
ֵריחַ  קְּ  וְּ ֶהה מּושְּ  ...חּוִׁשים ַמקְּ
ָהָיה ֵני ָיצּופּו ִכי וְּ  :ָאָדם פְּ

 –  ֵמַצח, ֵעיַנִים
ָאה ִנשְּ  ִׁשכֹוָרה, ֵלָאה ָהַעִין וְּ
א חֹוֶתֶרת  .ַחִמים ֵאִדים ֵּבין ַלָשוְּ

 
1926 
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* 
ָמִרים נֹוף  ַהתְּ

 
ָמִרים נֹוף  ַהתְּ

קּו ִעיִפים ּבוֹ  ָדבְּ  ַהצְּ
ַאט ָזִעים ֵּבין וְּ  –  גְּ

 –  הֹוד-ַעמּוֵדי
ִרים ֵהם ַּבדְּ  .ִמתְּ
 

ָרִחים ַכֲעָנֵקי  פְּ
עֹוִלים ֲעֵלי  ,ַדִקים ִגבְּ

 ַהַצָמרֹות ִמַמַעל ָצפֹות
 ֲהָזָיה-ִציּוֵרי, ֶדֶׁשא-ָכֵרי
ִדים ָהאֹורֹות תֹוְך    –  אֹובְּ
תֹוֵעי ַהֲחלֹום נֹוף ָּבר-לְּ  ִמדְּ

אֹור ַבד ָשב יְּ רֹועַ -כְּ  ,זְּ
ָלָדה צּוָקה ִכפְּ  ,יְּ

ָמִרים ֵּבין  ַהתְּ
ַלֵחְך  ;ֶׁשַטח, ֶׁשַטח יְּ

 ,ָרִקיעַ  ּוִמַמַעל
ֵעין ָרה כְּ ֵלאֹוַפטְּ  ,קְּ
 –  ָהֶעֶרב ּבֹוא ִעם ֵכֶהה-ָיֹרק

 .זֹוֵמם
 

 חילואן, תרפ"ד
1924 
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* 
ֵעיֶניָך ֵלאֹות, ָהאֹורֹות לְּ  ַהמְּ

 
ֵעיֶניָך ֵלאֹות, ָהאֹורֹות לְּ  ,ַהמְּ

 ;ֲחיֹות טֹוב ַמה
אֹוָרן  ָמתּוחַ  ֵאֶבר ָכל לְּ

טֹוס ֶאָקִליפְּ  :ַאָתה ַסַער ַאַחר כְּ
ָנע ֵאיָתן, ָעֵיף  –  ָּברּוחַ  עֹוד וְּ

 ,ָחֶזָך ַעד ַיִגיעַ  ֹראִׁשי
ֵעיֶניָך  ִמַמַעל וְּ

ָנה ָעַלי ֲחִמימּות ַעפְּ  .ִתרְּ
 

1922 
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ִפָלה  תְּ
 
 

ָקִרים ָׁשִרים יְּ  ַהקְּ
נּו ָּבעֹוָלם ָלֵשאת  ,ָגַמרְּ

ֵכנּו אֹור  –  ֵאמּון ִויִהי  ַדרְּ
ָטֳהָרה  ֶדַמע-טֹוַבת וְּ

ַרח ָעֵלינּו יֹוָמם  ;ִתזְּ
ָהיּו ָלֵדינּו וְּ  יְּ
ֵני  ָוֹיֶׁשר חֹוָבה ּבְּ

ָזרּו ָערֹות ָלמוֹ  וְּ  סְּ
ָרִכים לֹוזֹות ּודְּ  –  נְּ

ִהי ָנא  !ֱאֹלַהי, ֵכן יְּ
 

1926 
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* 
ֶפֶסת ֵמַעל  ַּבִית ִמרְּ

 
ֶפֶסת ֵמַעל  ַּבִית ִמרְּ

ָכה ַחיְּ ַקת ִלי מְּ  .ָים-ֶחלְּ
 רּוחַ  טֹוֵפחַ  יֹום-יֹום
ָחַיי ַעל פּוחֹות ִתינֹוק ִּביֵדי לְּ  –  תְּ

ַקת  ָיִדי ַעל ָים-ֶחלְּ
ֹראׁש ָתנּוחַ  ָסל, ָטלּול ִתינֹוק כְּ ֻסלְּ  מְּ

מֹותוֹ  עֹוֶלה ָזר ּוכְּ ָשִרי וְּ   ִמּבְּ
ֻעָמִתי ַחֵיְך לְּ  .תְּ
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 ָהִאיׁש ַאָתה

 
 –  ָהִאיׁש ַאָתה

 ,ֵעֶליָך ַגֲאָוִתי
תָ  ֲאֶשר ֵּבר ָיַדעְּ  ַהדְּ

 ֹלָעם ָפֲערּו ַהַתִניִנים ָכל
ֵעִני ָבלְּ  ;לְּ

ָלַעי-צּוֵקי ֲאֶשר ָהִאיׁש ַאָתה  סְּ
תָ   , ִחיּוְך ָזַרעְּ

ִדידּות  ַּבֲחֵׁשָכה תֹוֶעה ֶכֶלב ּובְּ
בּוָרה ִאִתי תָ  ִּבגְּ  .ִחַלקְּ

 
1923 
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* 
ַחָיה ֲאִני ֲעָנָוה ַהיֹום  כְּ

 
ַחָיה ֲאִני ֲעָנָוה ַהיֹום  ,כְּ

טּוָחה ָכֵרי ׁשְּ וּוִיים ֶדֶׁשא כְּ  ,רְּ
ָיד ַטָנה ּבְּ ֵמָנה קְּ  ַחַיי אֹוִביל ׁשְּ
ֶאל ָהַרֲחִמים ֶאל ָלִדים וְּ  .ַהיְּ

ַרב ַהיֹום  ֵאַלי ִיקְּ
ָכל ָזר ָכל  ,כֹוֵאב וְּ

ֶגֶׁשם ִביַבי כְּ קּו סְּ ׁשְּ ַתקְּ  ִיׁשְּ
נֹות ָבִבי-ַמתְּ ַטנֹות לְּ  ַהקְּ
ַהָמָחר ָבר וְּ  –  נֹוֵשאת ֲאִני כְּ

 ָסגּור ֹכֶבד
ַזֵנק  ׁשּוב ּומְּ

ִתי ֶאל  .ָידּועַ  ַהִּבלְּ
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 ֵאֶליָך נְּשּואֹות ַכַפי

 
שּואֹות ַכַפי  ,ֵאֶליָך נְּ
ַעט ֶאל  ָהאֹוָרה מְּ

ֵעיֶניָך ִלי עֹוד ֲאֶשר  ,ּבְּ
ַאָתה  לֹוֵטׁש ִׁשֶניָך  –  וְּ

ָשִרי-ֹרְך ֶאל  ;ַהָצֹהב ּבְּ
לּו ֵני ַעל ֶזה ָּבָשר וְּ ַלְך ָשֶדה פְּ  יֻׁשְּ

ַעִיט  –  לוֹ  ִמַמַעל ָחג וְּ
שּואֹות ַכַפי עֹוד  ,ֵאֶליָך נְּ
ַעט ֶאל  ָהאֹוָרה מְּ

ֵעיֶניָך ִלי עֹוד ֲאֶשר  .ּבְּ
 

1926 
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ֵאׁש ָאח ֹלא  ִכיַרִים וְּ
 

ֵאׁש ָאח ֹלא  ִכיַרִים וְּ
ָך    –  ֲאַטֵפחַ  לְּ

ֻרקֹות ַחָיה ֵעיֵני דֹות יְּ  ,עֹומְּ
ָרִקים ֻחִלים ּובְּ  כְּ

ׁשּו ִגִצים יֹורּו  ִויַגשְּ
 ֵמֵעֶבר ֲאֶשר ֶאת

ֵבדֹות ַלִּבצֹות  –  ַהַחמֹות ַהכְּ
ָראֵׁשי ָּבעֹות ּובְּ ָבר ֶזה ָתֹרן ֶאצְּ  כְּ

 טֹוָבה ֹּבֶקר-ִצַנת
ִעיָדה  ַמרְּ
ַראת  ...עֹוד ָהיּו ֹלא אֹורֹות ִלקְּ

 
ֶיֶלד ֵעת ַאְך ָלְך כְּ  ֻמׁשְּ
ַכי ַעל  –  ָתנּוחַ  ִּברְּ

רּו ּבְּ ִנצְּ ָבנֹות יֹוִנים ֲהמֹון וְּ  לְּ
ׁשּו רְּ ִרׁשְּ ַרֲחִמים וְּ ָטֳהָרה ּבְּ  וְּ

ִביב ָך סְּ  ,ַהנּוֶגה ֹראׁשְּ
ָך ּוָבנּו ָבִבי ֵקן לְּ  –  ִּבלְּ
 ,ַחָמה ִכיָרה, ַתָמה ֻסָכה

 
צּוֲעָך ֵמַעל  ,ָתִרים ָכֵבד ֹראׁש יְּ
ָך  ,ַיֲעֹגב ָמה ַעל ֵיַדע ֹלא ִלּבְּ
ִלי ִכי, ָהה ָלה ָכל ַדַעת ּבְּ  ַהַליְּ

ָרַכי, ַאֲחַרי  ,ַהָקׁשֹות ִּבדְּ
ָבִלים ִתיָך ִיָנֵתקּו ֹלא ִּבכְּ ַררְּ  .גְּ

 
1926 
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 ָהָאָטד ַתַחת ֲאִני

 
 ֲאִני ַתַחת ָהָאָטד

 ,ַקָלה, ֵזידֹוָנה
 קֹוָציו צֹוֶחֶקת

ִתי; ָך ָזַקפְּ ָראתְּ  ִלקְּ
ָחב,  אֹור ַמֶכה ַעל ַהֶמרְּ

ָלִתי ִשמְּ  ָכל ִקיפּול ּבְּ
ַחׁש:  ִלי ִילְּ

ַראת ָמֶות  ִלקְּ
חֹוֶלֶלת ָבָנה ּומְּ  לְּ

ָאה.  ַאתְּ יֹוצְּ
 –  ַאָתה מֹוִפיעַ 

 ַקָלה צֹוֶהֶלתַוֲאִני 
ִניָפה ֶחֶרב נֹוֶצֶצת  מְּ

ֶעֶצם ָצֳהַרִים  ּובְּ
ָבִנים ֵמאֹור ָשדֹות לְּ  ּבְּ

ִתי   ֶאת ִדיֵננּו ָגַזרְּ
ֶאחָ   ת!ּבְּ

 
1922 
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ִצפֹור  ַהֶזֶרם ַעל ֵמָתה כְּ

 
ִצפֹור  ַהֶזֶרם ַעל ֵמָתה כְּ

תָ  ָראִתי ָאז ַצפְּ  .ִלקְּ
דּו ָכבֹות ֵעיֶניָך  ָעמְּ

ָזָהב ּוִמַּבַעד  ָעמּום לְּ
 ;ָלָחׁשּו עֹוד ֶרַגע

רֹועֹוֶתיָך   ֲעֵיפֹות זְּ
 .ֶעֶצב רֹוֲעפֹות

 ,ָעֵלינּו ַדל ַזִית
ָלִלים ִרים צְּ ֵלינּו ִחוְּ ַרגְּ  .לְּ

 
1922 
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 ֹתאֲהֵבִני ָכָכה

 
 ָכָכה ֹתאֲהֵבִני

ַרע ָך ָעַלי יֹום יֹום ִתקְּ ִלּבְּ  –  וְּ
ָיה  עֹוָלםַיַען ַרעְּ  לְּ

ָך ֹלא ֶאִהי;  לְּ
רֹוֵמי  ַהַצַער-ַיַען ַרק ַעל מְּ

 ָננּוָחה
ֶׁשֶפל ַספֹות ַּבֲחָדִרים  ּולְּ

 ֹלא ֵנֵרָדה;
ָבה ֲאִני  ַיַען עֹוד אֹורְּ

ִטים ַחִמים  –  ַתַחת ֶאָקִליפְּ
רּוַפת  ַאֲהָבה.-טְּ

 
1926 
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 ָקִרים ָיִמים ֹזְך ָלַעד ֹלא
 

 ָקִרים ָיִמים ֹזְך ָלַעד ֹלא
ֹחם ִקים ֵלילֹות וְּ ַאפְּ  ִמתְּ
בּוָרה ִאִתי ַחֵלק ִּבגְּ  .תְּ
ָלה ֵיׁש עֹוד  ַליְּ

ֶׁשֶטף ָמעֹות כְּ  ,ָיבֹוא דְּ
ֵזר ִליִלים כְּ ֵּבעַ  צְּ ַבעְּ  מְּ

 .ָים  –  ַמֲעַמִקים
ָלה עֹוד גֹוָרֵלנּו ֶאָחד ַליְּ  ּבְּ

 ,ָיִחיד ָתלּוי
הֹומֹות ֲעֵלי זֹוֵהר  .תְּ

 
1928 
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* 
יֹוַתי ַאחְּ ָערֹות, ָהֲעִניֹות לְּ  ַהִנסְּ

 
 פ. תרֶ ולוֹ  לשושנה ב.

 *אשר הלכו ללא שוב 
יֹוַתי ַאחְּ ָערֹות, ָהֲעִניֹות לְּ  ,ַהִנסְּ

ׁשֹול ַגַעׁש ֲעֵלי ַהָצפֹות  ַהַנחְּ
 :אֹוֵבד ֱאֵלי

ֵדיֶכן שּואֹות ֵאַלי יְּ עֹוֵתיֶכן, נְּ ּבְּ ֶאצְּ   וְּ
ֵני ֵמַעל הֹום פְּ ׁשֹות ַהתְּ ַבקְּ  ,ֲאִחיָזה מְּ

קּוחֹות ֵעיֵניֶכן ֵבקֹות ַהפְּ  :ִּבי דְּ
ָרה  !ֶעזְּ

ֵלי ַאְך קּו ַהַהָצָלה ַכבְּ  נֻתְּ
ָבר ֶזה ַיד כְּ  ,ַהגֹוָרל ּבְּ

ָיַדי  .נֹוָתרּו ַעָכִביׁש קּוֵרי ַרק ּובְּ
 ,ָלֵכן ִלִּבי ַדם ִהֵנה

 ִנָשאֹות ַהִנָשאֹות ַהָיפֹות
רֹות עֹובְּ  ...ָפַני ֵמַעל וְּ

 
ָבה ַוֲאִני  ַהיֹוׁשְּ
 ַהֶסַלע צּוֵקי ֲעֵלי

ֵסם ֶחֶרש ַכרְּ ׁשֹול מְּ  ,ָהֶאֶבן ֶאת ַהַנחְּ
ִגיֵדי פֹוֵרר חֹול וְּ  ִמתְּ

ַּבע ֶאצְּ  תֹוָהה ּבְּ
ֹרר יֹום-יֹום  ,ֶאגְּ

ֶעֶרב  ֶאָחד וְּ
נַֻפץ ֶפַתע  ,ַהֹכל יְּ
ָאַחז ׁשֹול וְּ  ַהַנחְּ
ָנָשא  –  –  –  לוֹ  ֲאֶשר ֶאת וְּ

 
 חילואן תרפ"ד

1924 
 
 
 
 

____________ 
 ל )א.ב.ע.(קַ סְּ ת פַ רֶ לוֹ ן וְּ יגִ וֹ שושנה ּב *
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* 
ִׁשי ִּבי ָגֲאָתה ִכי, ֲאָהה  ָהֶעֶרב ַנפְּ

 
ִׁשי ִּבי ָגֲאָתה ִכי, ֲאָהה  ָהֶעֶרב ַנפְּ

 ,ָמקֹום ֶאֶפס ַעד
ַרן ֵכן ַעל   עֹוִרי ִיקְּ

ֵעיִני ֵלהַ  וְּ ַלהְּ  .תְּ
 ֵחֵלָכה ִגֵדם
 ,ִקמֹוׁש, ָצָבר

ֶכם קְּ  .ִאִתי ַרב ִכי ַאׁשְּ
אּו ִהֵנה גְּ  ִתשְּ

 ,ַאֶתם ַמִדים ִגּבֹוֵרי
ֵכיֶכם ִפיִפיֹות ֶחֶרב ַירְּ  ּבְּ

ֻרַחב יֹון וְּ  ;ַאָמַתִים ַהִשרְּ
ָעדּו ָּבֲעָרָבה ָּבַני ִהֵנה   ִיצְּ

ֵלִחי בּוָרה וְּ  .ָיֹרן ָּבֶהם גְּ
 

1929 
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* 
 ַּבַשַער ַכֲאבּוקֹות ֵעיַנִים

 
 ,ַּבַשַער ַכֲאבּוקֹות ֵעיַנִים

 ,ָנבֹוא ּבוֹ  ַהַשַער ֶזה
ִנים ֵאין ֶזה נֹוגְּ  ,ַהַשַער ּבְּ
ִליל ַרק ֻמָשְך צְּ  הֹוֶמה מְּ

זּום ִזמְּ גֹוִלים כְּ  ַחרְּ
ָצֳהֵרי  .ַקִיץ ּבְּ
ֹמן  ,ָפַני ַּבחֹול ֶאטְּ
ָגָמל ַחֵפש כְּ דֹות ֳאָרחֹות מְּ  ;אֹובְּ

ַלח  ֲאֻרָכה ֶרֶגל ֶאׁשְּ
בּולֹות ֵמֵעֶבר ֶאל  –  ַהֵיׁש ִלגְּ

ֵתי  ,ַּבַשַער ֲאבּוקֹות ׁשְּ
ַעל  :ַכֹחק ַהֵמַצח וְּ

 ".ּבוֹ  ָתבֹואּו ּבֹוא"
גֹוִלים ַחרְּ ֵדי כְּ  ָעִסיס ִכבְּ

ַדֶדה תֹוְך נְּ  ַהַשַער לְּ
ֵאי ָבר ֶזה לְּ ַפֶתֶלת כְּ  ִמתְּ
ָבָנה ֶדֶרְך ָדה לְּ  .ּבֹודְּ
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* 
ָגִרים  –  צֹוֲעִנים  הּונְּ

 
ָגִרים  –  צֹוֲעִנים    –  הּונְּ

ַיִין ָדִמי ָהַפְך ֶזה ִמי  ,לְּ
ֶדֶרְך   ֵלילֹות וְּ

תֹוְך ָערֹות ִכבְּ   מְּ
ָיד ֵבָדה ּבְּ  .יֹוִבילּוִני כְּ

דּו ַלי ָכבְּ סּוכֹות ַרגְּ  , ֵׁשָנה-נְּ
ָרַבי ַרק  ,ָיֹרנּו ִּבי קְּ

ִפים ָנָהר ׁשֹוטְּ  ,ָרָחב כְּ
ִקים  ַחִיים ִמיץ ׁשֹוקְּ

ִׁשים ַגשְּ ִפצּוֵלי ּומְּ ָינֹות כְּ  ַמעְּ
ִאיׁשֹון  ַלִיל ּבְּ

ֵני  ...ֲעזּוָבה ֵתֵבל פְּ
 

1926 
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דוֹ   רֹונְּ
 
 
ָיד ָיד  ,ַנֲערֹוַתי, ּבְּ
ָיד ַיד ַמֲחֹרֶזת ּבְּ נֹוַעַעת ּבְּ  ִמתְּ

 ,ַהמֹוֵקד ֶאל ַנַעל
 , ִאָשה ֱהיֹות: מֹוֵקד

 .ֲאהּוָבה, ֵאם
ָיד ַיד  ,ָמחֹול ָנחּול ּבְּ

ָרֵבינּו ֵׁשנּו  –  קְּ  .ַנפְּ
 ַאֲהָבה ִמֶנֶסְך
ֶנֶסְך   ַהָדם וְּ

ֵׁשא  ,ֶאֶרץ ַתדְּ
דּו ָכבְּ קּו וְּ ָחזְּ   וְּ
 .ַהדֹורֹות ָעֵליהָ 
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 ַמֲחָלפֹות ֶׁשַבע! ֲאיָֻמה

 
 –  ַמֲחָלפֹות ֶׁשַבע! ֲאיָֻמה
 .ָלרּוחַ 
ֵני ַהֲחֵזק ִצָפרְּ  ֶנֶׁשר-ּבְּ

ֶזה  ָהֹראׁש ּבְּ
ַהְך  .ַּבִקיר וְּ

ַּבַקע  ַהֶפִרי ִנתְּ
כּו ּוִמתֹוכוֹ  ֹטֶרת-ֲעַׁשן חּוֵטי ִיָמׁשְּ  קְּ

 ,ָעל ֶאל ַדִקים
ַלֲחכּו ֵמי יְּ ֹחֶׁשת-ׁשְּ  ,נְּ
רּו ַזמְּ ָמעֹות, ֹמחַ : ַּבָלאט יְּ   דְּ

ִתירֹוׁש  .ָדם-וְּ
 ,קּום, ָנפֹול, ָזנֹוק

ָזנֹוק ִעגּול ֹסב... וְּ  ּבְּ
 –  ָוָהס

ָתה ֹטֶרת ָכלְּ   ַהקְּ
 .ָּבֹראׁש

 
1929 
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* 
רֹועַ  ַהֵרם  ָוָהְך  –  זְּ

 
רֹועַ  ַהֵרם  ,ָוָהְך  –  זְּ
 ,ֵריָקה ָרִקיעַ -ַקֲעַרת ַנֵפץ

ֶכֶסת ַפרְּ  ,ָאִביב ּבֹוא ִעם ֵמָעל ַהִמתְּ
ֹרס  –  ֶרֶגל ָהֵרם  :ּודְּ

ִלים ַהתֹוָלִעים ַעגְּ  ,ֵעיֵניֶהם מְּ
ִניִנים דֹוׁשֹות ִכפְּ  .ִמָסִביב קְּ

 ,ֶאָחת ֶדֶרְך ָהֲאָדָמה ַעל
תּוֶליהָ  ָך ַנפְּ  ַתֲעִמיק לְּ

ֵעי ֵּבין  –  ָמגֹור-ַסלְּ
ֹפל: ָּבה ֵלְך  .ָוקּום נְּ

 ִתֹפל ּוַבֲאֶשר
ֵהא לּוִלית תְּ ָך ׁשְּ  ָדמְּ

ָך  .ָׁשָלל לְּ
ִליל ָׁשִני ַחכְּ ִוים וְּ  –  ַּבמֹוָרד ִנקְּ
ֵהב ָך ַהרְּ  ָּבם ֵעינְּ
ֵצה ֵצה, ּומְּ  .ֹתם ַעד מְּ

 
1930 
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* 
אּו  ֲחָלַלי, ִלי שְּ

 
אּו  ,ֲחָלַלי, ִלי שְּ

ֶכם ִמָיִדי ֹלא  .ֹזאת ָּבַאתְּ
אי ָיִדי ֶחֶרב ָנַתן ֶפלְּ  ּבְּ
ַצו ָחָמה ָעַלי ַויְּ  .ִמלְּ

רֹוֵכב  ׁשּורֹוֵתיֶכם ֶאֱעֹבר ִעֵּור כְּ
סּוִסי רּוב וְּ  ָשָטן-כְּ
ִסלּוִדים דֹוֵרְך  ּבְּ
ִעיִרים גּוִפים ֲעֵלי  ;צְּ
ַגת  ַּבָתֶוְך ַהַחִיים ּבְּ

ֵּבחַ  עֹוֵמד  –  ִלי ִמזְּ
ֵאל ֲאַקֵטר  ֶאָחד לְּ
 ...ֵיָראּו ֹלא ּוָפָניו
ֹׁשט ָלֵכן  ָּבֶכם ֶאפְּ

ַדֲהרֹות  סּוַסי ַדֲהרֹות-ּבְּ
ֶכם ַשרְּ  ָהַרְך ּובְּ

סֹוָתיו ִצירחָ  ַפרְּ קֹות לְּ  .ַהדֹולְּ
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* 
ִמים זְּ ַזמְּ ִפים, מְּ  חֹולְּ

 
ִמים זְּ ַזמְּ ִפים, מְּ  חֹולְּ

 סֹוף-ֵאין ַרֲחֵבי ַעל
ִלים: ָאָדם-ַיתּוֵׁשי  .ָחָלל נֹופְּ
פֹוֵרר פֹור ָּבָאֶרץ  ִיתְּ

ַרק, ֵגו-ֲהַדר  ַעִין-ּבְּ
ֵיין ֻׁשָמר ַהָדם וְּ  ַהמְּ

ָפא  .ֶּבָעָפר ֹדם ִיקְּ
 ,ַׁשכּול ָאח, ָיד ַהב

ֹגר ֶׁשֶרת ּוסְּ  ַהַשרְּ
ַרת ָלחּול עֹוד  ,ַחִיים ִכבְּ
ָדו ֱהיֹות ָעֵרב ָעֵרב  ,ַיחְּ

ֵּבב ַכִזיק ֲאֻדָמה ָלׁשֹון  ַׁשרְּ
רֹום  .ַחִיים-ַחֵגי ִממְּ

ֹכר ֹלעַ  שְּ  ֶאָחד ֶאָחד ּבְּ
ָתִחים  .ַחִמים עֹוָדם נְּ
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ַנֵגן ַמן ַלמְּ  הּוֶּברְּ
 
 
ָאֹים ָגדֹול ַפן  ,וְּ

ֵכנּו ָך ָמׁשְּ תְּ ַקׁשְּ ָלִאים-ּבְּ  פְּ
 ,ַעד-ַיֲערֹות ֲעִבי ֶאל
יֹוִנים ֶאל פּוֵדי ֶחבְּ  ָׁשָרְך-רְּ

ַכן ִרים ִמׁשְּ ַטבְּ  ,ִקנְּ
נּוַעת  ִעֶקֶׁשת ָשָפה ִּבתְּ

ַגֵלי ֵמַעל ַהלֹוט ַגֵלה  ֵתֵבל-ַגלְּ
חֹוִרים ָינּועּו  ׁשְּ
 ,דֹוֶמֶמת ַהָכָרה ַסף ַתַחת
רּום ָקלֹוף  ַהַקר ַהקְּ
 ,עֹוֵמם ֶאֶרץ-ַכדּור

ַלֲהטּו ֵראִׁשית ִאֵשי יְּ  ּבְּ
הֹומֹות ֲחשּוִפים  ַּבתְּ

ֶקֶצב  ַהָנָעה ַהָיד לְּ
 ָוֶרֶדת ָעֹלה
 ,ָוֶרֶדת ָעֹלה

לֹות ֵעיֶניָך  פֹוזְּ
זּוֵרי ֶאל  ,עֹוָלמֹות פְּ

ִרים גְּ ַגרְּ ִמים כְּ  ִאלְּ
ָך דְּ ַמֵללּו ֶנגְּ  :יְּ

ֵפנּו ַכף ָאסְּ ִגיָנֶתָך ּבְּ  ,נְּ
ָחֹצה ָשֹחה רֹועַ  וְּ  ַאִדיָרה ִּבזְּ

 –  ָכֹחל, ָׁשטּוחַ  ָים
ַאָתה, ַהָים ָאנּו  .ַהשֹוֶחה וְּ

 
1929 
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ֵתר ִׁשיֵרי  ַראּב ֶאסְּ
(1963-1930) 
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 נּוִגים ֳאָפִקים
 
 
* 

 ִמֶזה ָמֶות-ֵאיַמת
 

 ִמֶזה ָמֶות-ֵאיַמת
ֵאיַמת  ִמֶזה ַחִיים-וְּ

 ִנָצִבים ֵנד מּול ֵנד
 ּוֵבינֹוָתם
ׁשֹול  חֹוֵתר ַחַיי ַנחְּ

ֵעין  טֹוָבה ָיה וְּ
 .ֵמָעל ָעַלי
ִצי חֹול ַלי נֹוֵׁשק ַארְּ  ַרגְּ

ָתב ּוַבֵלילֹות  כֹוָכִבים-כְּ
ֹתר ִלי ַחִיים: ֶאפְּ  ?ַלָמֶות אוֹ  לְּ
ָך! ָיה ָידְּ  ֲאִני ּבְּ

לּו ִהי וְּ ִגיר גֹוַרל גֹוָרִלי יְּ  ַגרְּ
ַפת ַעל ִלי ָים שְּ ַסִים ּבְּ  .ָאפְּ
 

ִהיֹות ָיֶדיָך ֵאי  ָהַאבְּ
טֹות רֹור ָכל ַהלֹוקְּ  צְּ

ֶיה ֲאֶשר ׁשֹול ִלי ִיהְּ ִמכְּ  לְּ
ִכי ֲעֵלי  ;ַדרְּ
 ?ַהֶנֶפׁש ֵאי, ַהֵיׁשּות ֵאי

ָזָרה הֹוִמָיה  וְּ
ָיה ֲאִני  ;ָהֶאֶפס ַעל עֹוטְּ
 ַאֲחֶריָך רּוִחי ֵתַתע ֶעֶרב ִעם
ֵכֶלת ֶאל  ָרִקיעַ  תְּ

ַרַחׁש  :חֹוִפים ֲעֵלי ָים וְּ
יָֻתמֹות ָיַדי ֹטל ָיֶדיָך ַהמְּ  ּבְּ
קּו ִהֵנה ִכי לְּ ָׁשָמה-ֵנרֹות ִנדְּ  נְּ
ַחֶייָך ַחַיי רּום ַעל  .וְּ
 

1930 
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* 
חּו ָרה ִלי ָארְּ ֶחבְּ  לְּ

 
חּו ָרה ִלי ָארְּ ֶחבְּ  לְּ
 .ֵּביִתי ִקירֹות

רֹועֹות ִלי ֵרעּו  –  ָאח ִכזְּ
 ָלֶבַטח ָנחֹות

 ,ָיִמיָמה ִמָיִמים
ֹטֶרת  ,ַאַחת ֵיׁשּות-קְּ

ָעב הּוָבה כְּ  ,זְּ
ִליָגה  ִמַתֶמֶרת, ַמפְּ

ֵצל רֹוִנים לְּ  ִקמְּ
מֹוָגה  ;ָלֲאִריִחים ֵּבינֹות ּונְּ

 ִחפּו ָוֶׁשַכח חֹול
ִביִלים  ,ִמָסִביב ׁשְּ
ַחלֹונֹות רּוִעים וְּ  קְּ

 ,ַלָים ַרק
ֵצה  ַגג ּוִמקְּ

ַעד  ָקֵצהּו וְּ
 כֹוָכִבים ָיֹסלּו

ָתם צּובֹות ַקׁשְּ  ,קְּ
ִקים ּוֵמֵטיאֹוִרים  ּבֹוזְּ

 ִמָיִדי ִּביָעף קּוִרים
 .סֹוף-ָהֵאין ֶאל

 
1932 
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מּות  ָוֶאֶבן ַיתְּ
 
 

ִתי ֶזה-ֵמֵאי ַלעְּ  ִנקְּ
ִני ִהנְּ  :ָכאן ֻמַנַחת וְּ

 –  ַאֶתם ַאף
רּוִעים, ָכֲאָבִנים ִביִבי זְּ  סְּ
ִמים ֵלילֹות  –  דֹומְּ  ,ַׁשַחר ֹלא לְּ
לּות ִתפְּ  ,ָיִמים-ֵצרּוף  –  לְּ

ֵאֶלם ִּבין לְּ  ַמלְּ
ִהי ַּבִים ּבְּ  ;ַערְּ
 ,ֲאֵויר ֵאין ָחָלל
ֹלא צֹור לְּ ַסִים  –  ַמעְּ  ָאפְּ
ָאָבק ֵיׁשּות  –  וֹנַגה ָסֵפק כְּ  ,כְּ
ִכי ָנמֹוג  –  ִּבבְּ
ֹלא  ֵׁשִנית ֹלאלְּ  ׁשּוב לְּ
ֹלא  –  –  לְּ

 
1932 
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ֵני ֵאָנה ֵעיִטים ׁשְּ  ֶאָחת ּותְּ
 
 

ֵני  –  ֵעיִטים ׁשְּ
ֵאָנה  ,ֶאָחת ּותְּ
לּוִיים ִליָמה ַעל תְּ  ּבְּ

ֵדי ֹחֶרת כְּ ַחרְּ  ;ֹראׁש-סְּ
ָתִחים  ָים ֱאֵלי  –  פְּ

ָעִרים  ,ָׁשַמִים ֱאֵלי  –  ּוׁשְּ
 ָוֳאָרִנים ָעִבים ֵּבין

ָעִרים  ;ִנפְּ
רּוׁש  ,ַגַפִים ִרׁשְּ

ַהל רֹוִקים קְּ  ,יְּ
ָהרֹות ִׁשים ִכנְּ ַאּוְּ  מְּ
 .ַּבֹקֶדׁש

ֵני  –  ֵעיִטים ׁשְּ
ֵאָנה  ֶאָחת ּותְּ
לּוִיים   תְּ

ִליָמה ַעל  ...ּבְּ
 

1932 
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* 
ָתִרים  ַוֲעָלָטה ּבְּ

 
ָתִרים  ,ַוֲעָלָטה ּבְּ
גֹוָרל  –  וְּ
 :ֵמָעל ָכָנף ַמֶכה

 ,ָאח מּול ָאח
ָבבֹות ָתִרים  –  לְּ  ,ּבְּ

ִאים ַנשְּ ִקים ִמתְּ  זֹונְּ
 ;ֶזה מּול ֶזה

 ָאח ֶאל ֵמָאח
ָתִרים ֵּבין ִגיד  ּבְּ

ָׁשְך  ,ִנמְּ
 –  ָפַעם ֹהֶלם

ָעצֹור  וְּ
 –  ָפַעם ֹהֶלם

ָאֵפס  .וְּ
ָתִרים  ַוֲעָלָטה ּבְּ
גֹוָרל  .ֵמָעל ָכָנף ַמֶכה וְּ
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* 
רּו  ַהַחג ָעַלי ָאסְּ

 
רּו  ַהַחג ָעַלי ָאסְּ

ַצּוּוִני  ,ֹחל ַויְּ
 ָארּוג קּוִרים-ֵמֶאֶפס
ֹתֶנת ָׁשָמה ַפִסים-כְּ  ;ַלנְּ

ֹגֶרת  ,ָלה ַשק-ַהַמחְּ
ִהיָרה  ?ַליְּ

כּות ִכֵסא  –  ַמלְּ
ַרת  ָעָנן-ַחׁשְּ
ַלִים-ַוֲהדֹום  –  ַרגְּ
 .ָזָהב-חֹולֹות
ֵצה  ַגַעת ֹּבֶהן ִּבקְּ

ֹלא  ...ַגַעת וְּ
ָכן ָהֹראׁש  :ִנרְּ
ֶכֶתר  –  ֵמָעל ָצף וְּ
ַגל  ֶׁשֶמׁש ַגלְּ
ָמד  ,ָזהּוב ִנצְּ

ָכן ָהֹראׁש ַפֵלל ִנרְּ  :ּומְּ
דֹוָׁשה אֹוָרה"  "...קְּ
 

1932 
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 ֶעֶרב
 
 

ַעִפים ָרמּו אּו ַׁשרְּ  –  ָים-ַכֲהמֹות ַוִיגְּ
ָאן-ֵאי   ?...ַהנֹוֲעִזים תֹוִליכּו לְּ
–  –  –  –  –  –  –  –  – 

 ָנָגעּו ָּבֶזה ֶזה נּוִגים ֳאָפִקים
ָנָעה ַהכְּ ִצדּוק ּבְּ  ;ַהִדין וְּ

 ָיִחיד כֹוָכב דֹוֵמעַ 
ִעיף ִמין ָים-ֵריחַ  ּוַמרְּ ַיסְּ  ;וְּ
ָנִפים ִנכְּ עּוִרים וְּ  נְּ

ִלים צְּ ַצלְּ ֵהד ּומְּ  כְּ
רּוׁש ִרׁשְּ ָדִפים ּבְּ  צְּ

 –  ּבֹוֵדד חֹוף ֲעֵלי
ַגל ַתֵער עֹוד ַאֲחרֹון וְּ  ִמשְּ

נֹוֵפחַ   רּוחוֹ  ַאט וְּ
ַכת מּול  .ַהֵליל-ֶחׁשְּ

 
1934 
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 * 
ֹזג  ַהַיִין מְּ

 
 א
 
 

ֹזג  –  ,ַהַיִין מְּ
לֹוא   ,ַהֻקַּבַעת מְּ

 ,ַהָשחֹור ָהֱאֶמת-ֵיין
ַתק הּוא ַרק ִחִכי ִימְּ   לְּ

 ַהַמר ַהָיָׁשן ִניחֹוחוֹ  ּוֹבֶשם
ַאִפי ַיֲעֶלה ֲאֶשר  ,ּבְּ
 ַכיֹום ַגם ִלי ֶיֱעַרב

ֶלֶחם  .ֻחִקי כְּ
ֶכם ִלי ַמה קְּ  ָמתְּ

 .ַמֲעֵשיֶכם ּוֶוֶרד
ָחבֹות פּו ִכסְּ  ַיַעטְּ

 ָהֱאֶמת גּוף
 ?ַהטֹוב ַהָנאֹור

 ָמָרה ֱאֶמת ִלי ָהבּו
לּוַית   ֵעיַנִים ּוגְּ

ָכה ָגאֹון ַהמֹולְּ  ּבְּ
ַזב ַעל תּוִעים-ַאכְּ  .ַהַתעְּ
 

1935 
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 ב
ִרית ֵעין  ַהָגפְּ

 
ִרית ֵעין  ַהָגפְּ

ֵהב ַלֶשֶקר ַהבְּ  ;ָּבֵעיַנִים ַהמְּ
ֵני ַעל ָחה ָכל פְּ   ָקרְּ

ִמית-ֲעַׁשן ַתֵמר ַהַתרְּ ֵאר יְּ  פְּ
נּוד ִנדְּ בּוָכה וְּ   ַהמְּ

ֹזם ַגִלים ַיֶכה ִיפְּ  :וְּ
אֹוָרה, אּוַלי" ָיכֹול, ִלכְּ  !"ִיָתֵכן, ִכבְּ

ַרע  ,ַהלֹוט קְּ
לּו ָנזְּ סּות-ֵמי וְּ  ַאפְּ

לֹוֵאי ַעל  ...ָהֲעִטיפֹות-ּבְּ
 

 * 

ַאָתה ֵׁשם, וְּ ָרא ֹלא ּבְּ  ֶאקְּ
ַאָתה ֵׁשם, וְּ ָרא ֹלא ּבְּ  ,ֶאקְּ
ָבבוֹ  ִאיׁש עֹוד ֲהִיָשא  לְּ
ָגלּוי ֵעיֹרם  ?ָפֶניָך מּול וְּ

ָך ִׁשמְּ ֶפַתע ִיֹפל ִכי וְּ  לְּ
ֻבַקע ֵהן ַקַעת יְּ  רֹוׁש-ִכפְּ
 ...ָזָרה ָשָפה ַעל

 ,ָּבֹאֶהל ֲאִני ָאָמה
ֵצאִתי  ָים-ַרֲחֵבי מּול ֹּבֶקר ִעם ּובְּ

ה ַתֲחוְּ ָמה ּוָפַני ֶאׁשְּ  :ֵקדְּ
ֹצר  ִמֶשֶקר ָאֳהִלי נְּ

ּבּול ִערְּ  ָהִעִתים וְּ
ֵאד ֵאַלי ָהעֹוֶלה  .כְּ

 
1935 
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* 
ַלִיְך ֹפה ָאנּו ַרגְּ  מֹוֶלֶדת לְּ

 
 1933מוקדש לעולים 

ַלִיְך ֹפה ָאנּו ַרגְּ  מֹוֶלֶדת לְּ
ָבר נּו כְּ  ִּביֵליל ָכַרעְּ

ִחים ַתִנים ַכֲעַדת  ֵקרְּ
 ,ַקִיץ סֹוף ִעם

רּוֵפי  .ֵליל-טְּ
 ,ַהִזיק ִנָתז ּוֶפַתע

ָוה ַתֲעלּוַמת ּבֹוֶזֶקת  ִתקְּ
 :ַיֲענּו ַּבָסְך ַוֲהמֹוִנים
לּוָיה  !ַהלְּ

 
מֹוֵדד ֶפִלאי  :ִמתְּ
ַלֵהט קֹוֵרן  ;ִמתְּ
ַגל נֹוֵׁשף ַגלְּ  ,ָהִעִתים ּבְּ
ִעיד ַמִסיעַ   .ּוַמצְּ

 
ֵכֶלת" ַאַחת" ָלָבן-תְּ  –  ּבְּ

ִקים תֹוְך  הֹוֵלם עֹורְּ
דֹוׁשֹות ָפרֹוכֹות ַזֲהרּוֵרי  קְּ
ֵלי ִדגְּ ָכן-וְּ   ִמׁשְּ
ִׁשַית ֵמֵעֶבר  דֹורֹות-ִלנְּ

ִפים רְּ ַרפְּ  מְּ
ִקים ַּבָדם ָזִעים דֹולְּ  .וְּ

 
  ָוָים ָׁשַמִים

ָמֵתְך ִויִריַעת  ַאדְּ
ֵשיֹות ּוָבָנִיְך טּוחֹות כְּ  ׁשְּ

ַלִיְך ַרגְּ  !ֵאם  –  לְּ
 

 [1932]"מכביה", 
1933 
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* 
 ַהָכֹחל ַהָשלֹום, ִלי ַאָתה ָּברּוְך

 
 ,ַהָכֹחל ַהָשלֹום, ִלי ַאָתה ָּברּוְך

 .ָהֵעיַנִים ּוִמן ַהָים ִמן ָהעֹוֶלה
 מֹוִריק ָהָאחּו עֹוד: ֵאַדע ָידֹועַ 

ִׁשפּוֵלי  ָהר-ּבְּ
ֵהָמה ֹׁשְך ָׁשם ּובְּ  .ַּבֶתֶלם ִתמְּ

 ,ִּבעּוִתים גֹוֲעִׁשים ּוֹפה
ָרָרה  –  ָוֶהֶבל שְּ
ֵרי  ָאָדם-ֶעדְּ

 .ָּבֶבל ָלמוֹ  ּבֹוִנים
ַנִים ֵקי פֹוֲחִזים ׁשְּ  ֹעל-פֹורְּ

ָלטּו ָהִאי ֶאל  .ִנמְּ
ָדל ַעל תֹוֵלל ַהִמגְּ  :ַהַשר ִיׁשְּ

ִרית" ֵני ּבְּ  !"ָּבֶגד-ּבְּ
 ,ָאִחי, ַהס

רּוָסה  –  ָלְך רּוָסהפְּ , ִלי פְּ
ֵסם ֶחֶרש ַכרְּ  ...ַהֵנַצח ֵמעּוַגת נְּ

כּוִחים ֻחֵלי, ִמֵלב ׁשְּ  ,ַעִין כְּ
ֶנה  ,ַתנּוִרים ָלנּו ִנבְּ

יָֻתִרים ֹתם-ַצֲעצּוֵעי  .מְּ
 ַיִשיֵגנּו ֹלא ַרק לּו, ָהה

ֻמֶנה ֹכֶנת ַעל ַהמְּ ֵבִנים-ַמתְּ  ,ַהלְּ
 !ַהנֹוֵגש ָעֵלינּו ָפַסח לּו
 

 1935אביב, תל 
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ִוי  ַהָכֹחל ַהֶשכְּ
 
 

קֹות בֹות ֵהן, ַהֵלב-ַצלְּ  ,דֹובְּ
ֹעֶמק ׁשּוִמים-ָאִביב-ֵלילֹות-ּבְּ  ּבְּ

ֵלילֹות בֹות ָאִביב-ּבְּ  –  ַהַצָלקֹות דֹובְּ
רֹון" ִׁשגְּ ָרִקים-כְּ  "פְּ

ֵהד ָהעֹוֶנה ֵאִבים-ּבְּ  כְּ
ַטַחב  :ָוֶגֶׁשם לְּ

ִביִעים צּו גְּ  נֻתְּ
ֵהם ָפַתִים ֶטֶרם וְּ  ִלשְּ

 .ִהִגיעּו
ִסים ַהֵזִרים נֹוסְּ  ַהִמתְּ

ַלִים ַרגְּ ָמסּו ּבְּ   ִנרְּ
אֹורֹות   ַהזֹוֲהִרים ֶהָחג-וְּ

ֲעִמים ַעמְּ ָכִבים מְּ  ;וְּ
ִוי ֶשכְּ  ַהָכֹחל-וְּ

  ָפַרח ַׁשַחר ִעם
יֹוֵני ֶחבְּ  ַיַער-לְּ

ֵרי ִסתְּ  ַגִנים-לְּ
 ַהַשַחר

ֵצה עֹוד ָנָפיו קְּ  כְּ
ָזָהב ּבִ  ּבְּ  ילִהטְּ

ֵעיָניו  ּובְּ
ִניִנים ִליק פְּ  –  ִהדְּ

ִוי ָפַרש רֹוִמים ַהֶשכְּ  ִלמְּ
ֵני ַענְּ חֹוִרים ֶנֱעָרִמים ֹּבֶקר-וְּ  ...ׁשְּ
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 ָחֵצר
 
 

ֵאר ֲעֻמָקה ָחֵצר  ,ֲאֵפָלה ִכבְּ
חֹוִרים ִקירֹות ִכים ׁשְּ  ,ָרִקיעַ  תֹומְּ

ֵרי ֵכֶלת ִגזְּ  ֲאֻרּבֹות ֵּבין תְּ
פֹות  ,חֹוָלה אֹוָרה  –  ֵמָעל זֹולְּ
נּוַבת ַנִים גְּ חֹוָקה ֶׁשֶמׁש ִמִני, ַקרְּ  ;רְּ
ֵאר  –  ֶהָחֵצר ֲהפּוָכה ִכבְּ
ִהיָרה ַמִים ַאַמת  :ֵמַעל ַהָשַמִים  –  ּבְּ

ֵלי ַהיֹום ָכל  ָעָנן ָׁשבְּ
ִכים ָּבה ָכם שֹורְּ  :ַדרְּ

ִצים ַקּבְּ ִלים, ִמתְּ ַפתְּ ִפים ִמתְּ חֹולְּ  ;וְּ
קֹור ִזיז ֱאֵלי ּוִמכּוְך  ָוִסיס ַאנְּ
ָרִקים ִנָתִזים ִחים, ִכבְּ  ,ִנִצים, צֹורְּ
ִתי ִטיסֹות טֹוִוים  –  ָוֵעֶרב ׁשְּ

קּוִרים  ;ִזיז ֱאֵלי ִמכּוְך כְּ
ֵבדֹות יֹוִנים  –  ָׁשטֹות כְּ

ִׁשּבּוטֹות ֵמנֹות כְּ  ֶּבָחָלל ַמֲחִליקֹות ׁשְּ
ֵכי ּוִמתֹוְך ָנב ִסבְּ  ָרם ֶאׁשְּ
רֹועוֹ  יֹוִׁשיט  .ָאֹדם ֵגָרִניּום זְּ
ִמיק, זֹוֵעק ֶפה ַמסְּ  –  כְּ

ֵני ַעל חֹור פְּ  .ַהִקיר ׁשְּ
עּוֵני ָבִסים ּוטְּ  ַהֲחָבִלים ָנִעים כְּ

ָכל ֵעי ּובְּ ִכים ַהֶקֶׁשת ִצבְּ ַחיְּ ֵדי מְּ  .ִתינֹוקֹות ִּבגְּ
חֹות ַנפְּ   ַהֻכֳתנֹות ֲחֵזיֶהן מְּ

וּוֵליֶהן ּוַמכֹות ַׁשרְּ א ַעל ּבְּ  ,ֵחטְּ
ׁשֹול ִליִלים ַנחְּ  –  צְּ
ֵבִדים חֹוִקים ַפֲעמֹוִנים: ֲעמּוִמים כְּ   רְּ

ִמַתַחת ֵרִבים  –  ַלַמִים כְּ  ,ַגִלים ַגִלים קְּ
ַרֲחִקים, גֹוִאים, ִנָשִאים  –  ִמתְּ

ִעים גֹווְּ  .וְּ
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 ֲחלֹום
 
 

כּוִכית יֹוֵני ֵרכֹות ַעל ַהזְּ ֵדה" ּבְּ  "ֱאִליָׁשע שְּ
שּו ָנַפִים ָפרְּ קּופֹות כְּ ָעפּו ׁשְּ רֹוִמים וְּ  .ַלמְּ

ֵדרֹות מֹון-שְּ  ...ֶהֱאִפילּו ַלחֹות ַערְּ
ֲהָבה אֹורֹות-ּוַמֲחֹרֶזת ָתה ִהבְּ ָכבְּ  ;וְּ
ָחק ֵטל ַהֶמרְּ ַערְּ "ַׁשַער ַעד ִהתְּ  "ַהִנָצחֹון לְּ

קֹול ָׁשַטף ָיה ָרָחב ּבְּ פֹונְּ ִסימְּ הֹוֶבן כְּ ֶּבטְּ  לְּ
ַמת ִנׁשְּ ִקיָזה וְּ ֲהָדה, תֹוָעה ַמרְּ רּוָפה ִהדְּ  טְּ

חֹורֹות חֹומֹות ֵּבין  ׁשְּ
ַיֶּבֶבת טּועֹות מְּ  ֲעזּוָבה ַכֲחתּוָלה קְּ

חֹובֹות כּו, ָׁשפּו רְּ ׁשְּ לּו ִנמְּ ָנפְּ  –  וְּ
ג תֹוְך ּבּורְּ ֶסמְּ  "ַה"לּוקְּ

ֹאד ֲעָנִנים-ַוֲעֶטֶרת ֹבָהה מְּ  ֶוֱאֹלִהית גְּ
ָתה  –  ַלָגן ֵמַעל ָחנְּ

צּול ֶזֶלף ַפֲעמֹוִנים ִצלְּ  ָקדֹוׁש כְּ
ֵחי ַעל ָנַׁשר יֹות-ִׁשטְּ פּופֹות ַדלְּ  ֹראׁש-כְּ

ֹאד  –  –  –  ֲאֻדמֹות ּומְּ
פּוט קֹוִרים ִפטְּ נֹוף ָנַדם ַאנְּ  ָהֲאֵׁשרֹות ּבְּ

 ָהִעיר ַעל ָכֹחל ֶגֶׁשם-ֹׁשֶבל ָצַנח ּוֶפַתע
ָנה עּוָגִבים ַוֵתֹערְּ ֶכיָנה הֹוִגים כְּ  ֶחֶרש ַוִתבְּ

 ָּבִעיר ָהֲאֵׁשרֹות ָכל
ךְּ  ָלה ָכל ָפִריס ַוֵתבְּ ֶגֶׁשם ַהַליְּ  .ָוֹרן ַלַהט ּבְּ
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 רֹוִמִיים נֹוִפים
 
 

רֹות ָתִרים ֳאָרִנים ַצמְּ  ֲעגִֻלים ִככְּ
ָראֵׁשי ָבעֹות ּבְּ  –  ָצִפים גְּ
א ָבִרים ּוַבַגיְּ  –  ָוֳחָרבֹות קְּ
הֹוד  ;ַׁשִחים ַעמּוִדים וְּ

ֵהי ַעל  –  ֶפֶטר ַסן ָגבְּ
 ֵקיָסר ֵנירֹון, ָׁשלּוחַ 
ֶרֶכב  ;דֹוֵהר ֵאׁש ּבְּ

 –  ָהֲעָבִדים ׁשּוק  –  ּוַבֵשֶפל
 ;גֹוֵעׁש  –  ַכָים

ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ּוֵמָרָעב   ַהכְּ
 ,ַהקֹולֹוֵסאּום ַׁשֲעֵרי

 :ַלִחים ֲאֻדִמים
ֵפי  ,ָוָדם ֶיַזע נֹוטְּ

ֵני ַעל תּוָתה ֶאֶבן פְּ  –  ַעִתיָקה סְּ
ַדל נּות ַסנְּ ּבוֹ  ַאדְּ  הֹוֵלם ִקצְּ

ָיה קֹולֹונְּ ָיה לְּ ִריַטנְּ  ,ִלּבְּ
 ,ִלירּוָׁשַלִים

בֹות ֶאל ִריֵקי-ַערְּ  –  ַאפְּ
יֹונֹות  רֹוָמא ִלגְּ

ָכם  .עֹוִשים ַדרְּ
ַעל  –  ֶׁשָּבֵעֶמק ִטיטּוס ַׁשַער וְּ

נֹוַרת ַעת-מְּ  –  ַהָקִנים-ִׁשבְּ
בּוָיה זֹוֶעֶקת  :ׁשְּ

ָעה ִׁשבְּ  הֹוִמָיה קֹולֹות ּבְּ
ָעה ָׁשַמִים מּול ַׁשּוְּ  מְּ

ִעים ׁשֹומְּ ֵני וְּ רּוָׁשַלִים ּבְּ  ,יְּ
ִפים  ֹראָׁשם זֹוקְּ

ָנם ַמִטים  ָאזְּ
ִרים עֹוטְּ  וְּ

ַלַהט ֵנֶזר  –  ּבְּ  –  כְּ
 ,ִעיָרם ֶאת

ִעים ִלים כֹורְּ  –  ִלָּבה ַעל נֹופְּ
 ...ֹכחֹוָתם
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ֵני ֶמל ָארְּ  ַהַכרְּ
 
 
ַרק ֲעִסיס ָכל מֹוִנים יְּ ִגי ַּבַגן ַהַערְּ ּבּורְּ ֶסמְּ   ַהלּוקְּ
ַסאי ֲאֵׁשרֹות ָכל זּוזֹות ֶורְּ רּוקֹות, ַהגְּ  –  ַהשְּ

ֶכם ֵני ַּבֲעבּורְּ ֶמל ָארְּ  !ַהַכרְּ
ֻרִקים ַאַחי  ,ָהָרִזים, ַהיְּ

ִׁשים ֻפָתִלים, ַהנֻקְּ רּוֵעי, ַהמְּ  ,ַהַצֶמֶרת פְּ
מּוֵדי רּוחֹות ַהַסַער לְּ  ;ַעזֹות ָים וְּ
לּוָיה ִליָמה ַעל תְּ  ּבְּ
ֶכם ָׁשָטה תְּ  –  ַלָים ָׁשַמִים ֵּבין ַצַמרְּ

רֹות ַאדְּ ִביִאים כְּ ׁשֹות נְּ ַאּוְּ פֹות, מְּ עֹופְּ  ;ִמתְּ
ֶכם ִעי ֻכלְּ ָרָחה םכֹורְּ  –  ִמזְּ
דֹוִׁשים ֲעַדת ִפים קְּ ַתגְּ  !ִמסְּ

ֵמִאים ִׁשים ּוצְּ ַגשְּ ֵׁשיֶכם מְּ ִרים ָׁשרְּ חֹותְּ  וְּ
ַׁשד ֶאל  ָהַעִתיָקה ָהֲאָדָמה לְּ

רּוַעת  ;ַההֹוד ַוֲחפּוַפת ַהֶסַלע זְּ
חּוַצת ֶאֶבן ֵליֶכם ֶגֶׁשם רְּ ַרגְּ  –  לְּ

ֵּבחַ  ִמזְּ ִרים ַמֲחֵטיֶכם ָעטּור כְּ  ;ַהנֹוׁשְּ
ֵפיֶכם ֻרִקים ֵנרֹות  –  ַענְּ פּוִפים יְּ  –  ִלָּבם ֵמֹחם כְּ

ִרים ַקטְּ ָחִבים ָׁשַמִים מּול מְּ  רְּ
ָרם ֶאת רּוִרי ִויָרָקם ָכפְּ  ;ַהָנמֹוג ָהַאפְּ

ֵני ֶמל ָארְּ ִבים ַהַכרְּ ַיּבְּ  ,ָּברּוחַ  ַהמְּ
ִׁשים ַאּוְּ ִבים, ַהמְּ דֹובְּ ָלִכים ַעל ַהמְּ ִביִאים מְּ  ,ּונְּ

ֵני ֶמל ָארְּ ֻפָתִלים ַהַכרְּ  –  ַהַשִחים, ַהמְּ
הֹוִרים, ָהָרִזים ַאַחי  !ַהטְּ
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 ַּבַחלֹון ֳאָרִנים
 
 

 –  ָהֳאָרִנים ַהִנָּבִטים ַּבַחלֹון
ִדיַדי.  יְּ

רּוָעה  ֵעָדה ֲחֻסָנה פְּ
ָכִמים ֻכרְּ ָזִעים ֵאיָתִנים מְּ  גְּ

ָפִסים ֵכִהיםֲעָנִפים  ֻחסְּ  מְּ
ַׁשד. דֹות לְּ  ּוֹפארֹות ִכבְּ

לּוִלים דּוִרים-ֲאִמיִרים טְּ  ּבְּ
ָּבעֹות. ֶאצְּ ַזִלים ַרִכים כְּ ַזלְּ  וְּ

ׁשֹות ַגשְּ ָּבעֹות מְּ  –  ֶאצְּ
דֹות, נְּ ַנדְּ ֵריֶהם חֹוִחיֹות ִמתְּ ִסתְּ  ּבְּ

רֹות דְּ ִניִנים ִמַדרְּ  ַמֲחרֹוזֹות פְּ
 ַכֲאפּוִנים ַעל ַמַגׁש

ֹחׁשֶ  ֵני-תנְּ ִקיָעה.-ַענְּ  ַהשְּ
ֵלג ָעָנף ֵגֶאה ַמזְּ  –  ּובְּ

 ַקן תֹור.
ָחִגים ִחים ַהתֹוִרים וְּ  פֹורְּ

ָנָבם ִניַפת זְּ ִשים מְּ  פֹורְּ
 ָׁשחֹור-חּום-ָלָבן

ֵפל. ֵריַח ׁשֹוָׁשן ָמהּול ִפלְּ  וְּ
ַרף  ֳאָרִנים ָּברּוַח.-ֶלב-שְּ

ׁשּו:ַיִּביטּו ֳאָרִנים,  רְּ ַרׁשְּ  יְּ
... ַאתְּ ַאַחת...  ַאַחת ַאתְּ
 ָאנּו ִאָתְך... ִאָתך ָאנּו...
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 ֲחָדִׁשים ִׁשיִרים
 
 

ֶפֶרג  חַ ָּברּו ִנָשא כְּ
 
 

ֵׁשִני ָתלְּ בֹוֲאָך לְּ  ֵאִלי ּבְּ
ֵפי ָהרּוחַ  ַכנְּ ֵרה ֶאת ָעַלי ּבְּ  זְּ

טּול ֶפֶרג נְּ ִתי כְּ ַארְּ ִנׁשְּ  ֹראׁש-וְּ
ַׁשחֹוִתי ֱאֵלי ֲעַפר ִצי-וְּ  ַארְּ

ִחיֵחי ָגִבים-ַוֲאָספּוִני צְּ  –  –  –  רְּ
ֵהא ָאז ַׁשַחק ָאֹפר  ָכֹחל-יְּ

 ִנָּבט ֵמָעל
ַדל ָקֵצהּו,-ּובְּ ָלְך ּבְּ  ָעָנן ָׁשכּוַח ֻמׁשְּ

ֶׁשֶרת ָהִרים ַמֲאִזיָנה ֵהא ַׁשרְּ  תְּ
ַעִפים ֵדי ַשרְּ ִריִזים ִכבְּ ֵעיָבל ּוגְּ  וְּ

ִחירּו ִמֵצל  ַיׁשְּ
רֹוִׁשים ֵכִהים ָינּועּו ָּברּוחַ   ּבְּ

ֵדי ָשדֹות ִכבְּ טּוִחים ֲעֵדיֶהם,-וְּ  ֶיֶרק ׁשְּ
ִׁשים רְּ ַרׁשְּ יּו ָפׁשֹוִׁשים מְּ  ִיהְּ

רֹות ַהִשָטה ִגדְּ  ּבְּ
ּבּוִלים יֹון ּוֻבלְּ ֶחבְּ ִרים ּבְּ ַנסְּ ֵדִסים,-מְּ  ַפרְּ

ִטיִח  שּו ׁשְּ רְּ ָדל ּוַּבּבּוַנג ִיפְּ  יםַחרְּ
   –  ַעל ַרֲחֵבי חֹולֹות

ַרֶחֶפת ֲעֵליֶהם רּוִחי מְּ  וְּ
ֶפֶרג ַדל ִנָשא ָּברּוחַ   –  –  –  כְּ
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כּוִחים ַקִיץ-נֹוֵפי  ׁשְּ
 
 

ֵארֹות ֶׁשָרִאיִתי  ּבְּ
ֹדַלח  ָלֵייֶהם ִטפֹות ּבְּ גּו דְּ ָזלְּ  וְּ

ָבָנה חּוָקה לְּ  –  ֲעֵלי ֶאֶבן ׁשְּ
ִליּוַמֲעַמִקים   ֶׁשָפַגע ָּבֶהם ַהדְּ

ִנֵתר ַעל ֶׁשַטח ָחָלק ָוַקר.  וְּ
ֻאֶּבֶקת ֵאָנה ֲאֹפָרה מְּ  תְּ

 –  ֶׁשֵהִגיָחה ִמן ַהָנִקיק
ִחיַחת ָצָמא,-ָעִלים-צְּ ֻקָפִלים ּבְּ  מְּ

 ּוַפג ָצמּוק ָקֶׁשה נֹוֵשר ַעל ֶסַלע ַּבֲחָבָטה.
יֹוזֹות ַקבְּ טֹות-סְּ מֹות, שֹורְּ זְּ ַזמְּ  ַקׁש מְּ

ָרִכים ִצֵדי דְּ  ֲעֵלי ֶאֶבן ּבְּ
ֹהֶלם ִביל ָאבּוד.-וְּ ָדל ִּבׁשְּ  ַסנְּ

ֵהד חֹוִקים-וְּ ִריָאה ֶּבָהִרים רְּ  קְּ
ַּבִים.  ֵּבין ָהַערְּ

ִעיף ֲעָרֶפל  ֵעָנב ָיֹרק עֹוֶטה צְּ  ,ָלָבןוְּ
ַנִים ַכד ָאֹדם ַלח ָמתְּ  וְּ

יֹוֵני ֶגֶפן ֶחבְּ  ַאֶדֶרת.-ּבְּ
ֵלי ׁשּו-ּוִבצְּ  –  ָחָצב ֶׁשָיבְּ

 ָבִנים ֲעֻרִמיםלְּ 
ִדים ֶּבָערּוץ, יֹורְּ ִלים וְּ גֹולְּ  ִמתְּ

ָׁשְך ִגיד ֶׁשל ֶיֶרק ִנמְּ  –  וְּ
א;  תֹוֶעה ַּבַגיְּ

ַין ׁשּוָעה-ַמעְּ ָזב-יְּ ַאכְּ ֶאָחד-וְּ  כְּ
פּוָפה ָגָחה ָעָליו. ָמה כְּ ִׁשקְּ  וְּ

רֹון ִסים ַּבִמדְּ ַטפְּ  ֵזיִתים מְּ
ֵכי-ֲאֹפִרים ֻחִלים נֹוסְּ ָוה-כְּ  ַׁשלְּ

ָרזֵ  ִפים אֹוָתם,-יוְּ  דֹורֹות עֹולְּ
ֹראש ָבִנים ּבְּ רֹוִנים לְּ ִקמְּ  ָהר-וְּ

ֹסֶמק רּוִרית וְּ ַאפְּ ִלים ּבְּ  ָעָנן.-טֹובְּ
 

1953 
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 נֹוף
 
 

ַנת  ֶצֶמר ַענְּ
 .ַּבֵצל רֹוֶדֶמת ַמִים ֶמִׁשי ַעל

טֹוס  ,ָפרּועַ , ָשב ֶאָקִליפְּ
מּוד  ,ֵמֵאׁש ֹחַרְך ֱאנֹוׁש ּולְּ
ִנַצת  ּבֹוֵדד ָעֶלה נֹוֵׁשר ֵשָער כְּ
ׁשֹול ִנָשא ַנחְּ  .ָכֹחל-ָיֹרק ּבְּ
ַדת  ִמֶנֶגד ֶקֶדם גְּ

טּוַפת כּוִחים ֲעָברּוהָ , ַרִּבים ַמִים ׁשְּ  –  ׁשְּ
ֶלֶדת ָשֶרֶטת ָפֶניהָ  ַעל  .ִנגְּ

ֵדַרת  ,ֲאֹפָרה קֹוֶרֶסת ַקָזִרינֹות ׁשְּ
חּוַפת ֲעמּוָמה  .רּוחֹות ּוסְּ

 
ׁשּוק  -סּוף-ֵריחַ   –  ַהָנָהר-ִׁשקְּ

ָדָגה  ָחִריף ָחִמים וְּ
ִליף ַהָפִנים ַעל  .ַמצְּ

ַנִפיר ַלֵטׁש סְּ  ַּבֶשֶמׁש ִמתְּ
ַלַהב חֹוֵלף  –  כְּ  .וְּ

ִעים ַעלְּ ָרִמים ּומְּ ָקם זְּ  ,ֶהָעמּום ָעמְּ
ֵמִנים, ֵכִהים טּוֵמי, ׁשְּ ָׁשִמים פְּ  ,גְּ

ֵבִדים ִנָשִאים ַבֲחלֹום  –  כְּ  ...כְּ
ֶאל ַהָגדֹול ַהָים ֶאל  .סֹוָפם וְּ

 
1952 
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ַמַזל  ַתמּוז ּבְּ
 
 

ַמַזל ֵׁשנּו ַתמּוז ּבְּ ּבְּ  ַהָים ִיכְּ
תוֹ  ֶכלְּ ַיִין ָּבנּו ּותְּ ַמר כְּ  –  ֶיחְּ

ֵכֶלת-ֵיין ַבד, ַהתְּ  ,ַהַטַעם-כְּ
ַבד  ,ַהֶצַבע-כְּ

 ,ָהַאצֹות-ִניחֹוחַ  ָעמּוס
יֹוֵרד ָליֹות וְּ ֶאֶבן כְּ  .כְּ
ַמַזל ֹחן ָנקּום ַתמּוז ּבְּ  ,ִמגְּ
ֹרש  –  ָנׁשּוט, ָכָנף ִנפְּ

בּול-ֵאין ֶאל  ,גְּ
 .ַלֵיׁשּות ֵמֵעֶבר ֶאל

רֹוֵמי ֻרִקים חֹוָפיו ִממְּ  –  ַהיְּ
 ,ַיִטיֵלנּו ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֵּבין, ַהָים

ֹׁשר ַגֵפינּו ֲאֻרָכה ָכָנף ִיקְּ  לְּ
ֶׁשַטח  ָקפּוא ֲחלֹום וְּ

ַמֲאַוֵיינּו  .ַהָצִפים לְּ
ַמַזל ֹחן ָנקּום ַתמּוז ּבְּ  ,ִמגְּ
ֹרש  –  ָנׁשּוט, ָכָנף ִנפְּ

בּול-ֵאין ֶאל  ,גְּ
 .ַלֵיׁשּות ֵמֵעֶבר ֶאל

 
1957 
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* 
ֵעת ַאָתה ָגדֹול ַמה  ֶעֶרב לְּ

 
ֵעת ַאָתה ָגדֹול ַמה  ֶעֶרב לְּ

ָגב ָאֹפר ִנשְּ  ,וְּ
ַאֵים ׁשֹוֵדד מְּ  ,וְּ
ַיֵתם מֹוֵחק  ,ּומְּ

ֵאי ָתה וְּ ָצא ָּבה ַהִּבקְּ ָלט ֶאמְּ ָך ִמפְּ  !ִממְּ
ַנֲחֵמִני ַהֶשֶכם ֵאי ָך יְּ לְּ  ?ִמָגדְּ

ֵאי ִליְך ָּבה ָהַעִין וְּ  ַאׁשְּ
ַחֶקיָך ַהחֹוֵזר ַמָּבִטי-ֹעֶגן  ?ִמֶמרְּ

רּוִרית  –  עֹוָלה ֶעֶרב-ַאפְּ
 .ִלי ַהצֹוֶפה ַהחֹוף ֵאי

ִריַעת תּוָחה ֹאֶהל-יְּ  פְּ
ִּבי ָעצְּ ָך לְּ ָמתְּ ָעצְּ  ?ּולְּ
ִגיר ַגרְּ  ,ַגֶליָך ֵּבין ִאָטֵחן כְּ
ַחֵקי בּולֹוֶתיָך-ֶמרְּ ִצים גְּ ִּבי פֹורְּ ִקרְּ   לְּ

ִסים הֹורְּ ַסִים ֶאל וְּ  .ָאפְּ
עֹוֶתיָך חּו ׁשְּ ָרה ִלי ָארְּ ֶחבְּ  לְּ
ַמֲחֹרֶזת ִקים ַגִלים ּבְּ  .ׁשֹוקְּ

הּו ָגבְּ ֹאד ַהָשעֹות וְּ  .מְּ
ִלֲחכּו ָבִבי וְּ  .לְּ

ִתי ַעד ַארְּ ֶצֶדף ִנׁשְּ  ֵריק כְּ
ָך ַעל ָפתְּ  .שְּ
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 ַהִתיכֹון ַלָים ִׁשיר
 
 
גֹוַני ָכל  ִנָגִרים יְּ
ָך ֶאל ּבְּ  ִקרְּ

ָהרֹות  ַאִדיִרים ִכנְּ
ִמים  ַּבמֹוָרד זֹורְּ

 ,ּבֹוֵלעַ , גֹוֵעׁש  –  ֵאֶליָך
ָׁשר  ֶעֶרש-ִׁשיֵרי ִלי וְּ

 ,ַעִתיִקים
ֵכי ַהָּבִאים ַמִנים ִמִנבְּ  זְּ
 ,ֲאֵחִרים

ָעה-ֵנֶטף ָהִייִתי ֵעת  ;ִדמְּ
אּוַלי ֵאב וְּ  ֵאם-כְּ

 ;ִלָּבה ִמַתַחת
 ֶקֶצף ָהִייִתי ֵעת

ָׁשִאים ָבִנים דְּ  לְּ
 ַמִים-ֵנד אוֹ 

 ;גֹוֶאה ָיֹרק
ֵראִׁשית ַאצֹות ָנעּו ֵעת  –  ּבְּ

ֵרי רֹום-ֻעּבְּ  ;ֱהיֹות-טְּ
אּוַלי  ֲאַזי ָהִייִתי וְּ
 ֶׁשָכָבה כֹוָכב

קוֹ  ָדפְּ  ַחי עֹוֶדנּו וְּ
הּוא  ַחם ִנָּבט וְּ

ִאי ֶאל ֲחָך רְּ  ...ַהַקר ִׁשטְּ
 

1960 
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 ׁשּוָעָלה
 
 

ָשדֹות ֵעָבה ׁשּוָעָלה ֵליִלִיים ּבְּ  רְּ
 .ָּבָדד תֹוַקַעת
ִקיָעה  .ָוֹדם  –  ַאַחת תְּ

ָדם תֹוְך קֹוָלה ִנָגר כְּ  .ַהַלִיל לְּ
בֹוָדה ֵיַחד ֹלא ִחים ֵּבין כְּ ִעים אֹורְּ תֹובְּ  –  וְּ

 ,תֹוַקַעת ִהיא ֲעצּוָבה
ַהס  –  ַפַעם ַרק  .וְּ

ֵאֶלם ָלה עֹוִנים ֲחֵבי ּבְּ  .ַהַלִיל ֶמרְּ
 ,ַהגּור ָיֹמץ ַאֲחרֹון ָחָלב
ֶוה עֹוָלם-תּוַגת  .קֹוָלה ָאז ִירְּ
ַאֵים, זֹוֵמם ֹאֶרן גּוׁש  .מְּ

ֵדרֹות  ,ָזִעים ָאִצים גְּ
דֹות ַעל ַהֲחרּוִלים ֹמר  ַהָּבר שְּ

 .ַכֲעָרֶפל ָעֶבה
פּוִנים עֹופֹות  ַּבלּול סְּ
ָלִבים ַוֲעַדת ַנַצַחת כְּ  –  ֶּבָחָלל ִמתְּ

ֵעָבה ׁשּוָעָלה  .ִכיָמה ֶאל ֹראׁש נֹוֵשאת רְּ
ָקף ַקר כֹוָכב ֵעיָנה ִנׁשְּ  ,ּבְּ
ָעה זוֹ  אּוַלי ִאיׁשֹוָנה ִדמְּ  .ּבְּ
ַׁשד ַהגּור ָיֹמץ  –  נּוֶגה ַחִיים לְּ

ַלת  .ַהַלִיל ּבֹוֶתֶרת ׁשּוָעִלים ִילְּ
 

1955 
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 ָאִסיף
 
 
ִקיַדִני ִמי ֵאי  ָכאן ִהפְּ
דֹות ַעל ָחִבים ֶׁשֶלף-שְּ  רְּ

ָבנֹות ָעָנן-ֵשיֹות ָרֹעה  לְּ
ֵמי ָתו-ִּבׁשְּ ִרים סְּ ַקדְּ  ִמתְּ

ִשיֵחי ָדה ּובְּ ִקיָעה ִעם ַהִג'יָקַרנְּ  ׁשְּ
ֵהל קֹוִרים ַהקְּ  ָהַאנְּ
ִׁשיר לּוָיה לְּ  ;ַאֲחרֹון ַהלְּ

ֹצר ֻחִּבי נְּ לֹות ּבְּ כְּ  כֹוָכב-ֶאׁשְּ
ֵלילֹות  .ֲחלֹום-ּבְּ

הֹוִוים ָהיּו ָיִמים ָהגּות ַעל  –  וְּ
 ,ַפֵלל, ַרֵחׁש
ֶאת  ָהרּוחַ  וְּ

נֹוף  ָחפֹון ַהגּוַאָיָוה ּבְּ
ֵׁשאת מוֹ  וְּ ִצי ֵריחַ   –  ָּבשְּ  ַארְּ
 .ַּבֶטֶנא

ִתי ַדׁשְּ ָעִמים ֵריחֹות ִנגְּ  ּוטְּ
רֹוִמים-ַוֲחֵלב רֹוֵנן מְּ  .ִמתְּ

 ָהֶעֶרב ֶאשֹור ִכי ֹזאת ֵאין
ִתי ַיַען ֹאד ָּבַׁשלְּ  .מְּ

 
1947 
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 ֵאַלִיְך
 
 

ׁשּוב ִתִני וְּ  ִקַּבלְּ
ׁשּוב ׁשּוַלִיְך ָפַני וְּ  ָאִליט ּבְּ

ֶׁשִלי ֶׁשָלְך סֹוד  וְּ
 הֹוגֹות ַוֲאִני ַאתְּ  ַרק
ַחֵקי ָהַרִיְך ַקו  ָים-ִמֶמרְּ

 ...ָקֵרב ֵאַלי
עּו ָעלּו ּוָבקְּ   וְּ

 ַעִתיִקים ֲחלֹומֹות
ִבים דֹובְּ ַמֲעִני מְּ  .לְּ

ִקמּוֵרי  ָשַמִיְך וְּ
ִשים ׁשּוב ַחפְּ  מְּ

ָרִכים ָדִמי דְּ  ּבְּ
הּוא  עֹוֶנה וְּ

ַרת ֻחמְּ  ָאֹרְך גֹוָרל ּבְּ
ַחִקים ָנעּוץ  .ַּבֶמרְּ
ׁשּוב  וְּ
 ֲחבּוִיים ִזיִזים
ֹאֶרְך ָצִחים לְּ  נְּ

 –  ַּבִשָכרֹון
ֹאֶׁשר  .ֶפִלאי וְּ

 
1959 
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ָבִרים ׁשּוִטים דְּ  פְּ
 
 

ּבּול  ָאֹפר ֻּבלְּ
ֵנד ַנדְּ   ִמתְּ

ַזל ַעל  ָעֹרם ַזלְּ
 ֵעץ-ַּבֲאִמיר
רּוט  –  ַׁשֶלֶכת-מְּ
ָעָנן  ;לוֹ  ֵמֵעֶבר דֹוֵלק ָפרּועַ  וְּ

 ֲאָבִנים ֲעֵרַמת
דֹולֹות כּוחֹות גְּ  ׁשְּ
 ֲעקּורֹות
חֹוִקים ֵמָהִרים  ;רְּ
ָקִנים ָתַקד ֶׁשל ַּברְּ  ֶאׁשְּ

ִחים ַחכְּ  ָּבֶזה ֶזה ִמתְּ
ִקים  חֹורְּ

רּוחַ  עּוַנת ּבְּ  ;ֶגֶׁשם-טְּ
 ָאץ ֶרֶגל ַדק ַנֲחִליֵאִלי

ֵני ַעל  ַהָּואִדי חֹול פְּ
ָמִלים פֹות נְּ עֹופְּ קּופֹות מְּ  ַּבֶשֶמׁש ׁשְּ
ָפה ֵבָׁשה ִחילְּ ֶרֶׁשת יְּ ַרׁשְּ  מְּ

בֹות ִעקְּ   ַצִּבים וְּ
 .ַרָכה ַּבֲאָדָמה
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יֹום  ָהִראׁשֹוִנים לְּ
 
 

ֵני ָחַיִים ֲחִריִצים ׁשְּ  ִּבלְּ
ָמִטים   ַּבֵמַצח ּוקְּ
ִעגּוִלים ֻחִלים וְּ  כְּ
ִרים    –  ָהֵעיַנִים עֹוטְּ

ָהַעִין  ֵדָהה  –  וְּ
דֹוַמַעת ָעא וְּ    –  –  –  ִקמְּ

ֵני  !ֲחֹלף ּבְּ
ֵני  !ֲחֹלף ּבְּ

מּוָרה עּוִרים תְּ  ִלנְּ
   –  –  –  ַאִין
 ַּבצּוק ַזִית ַרק

ַות ַענְּ ָרִמים-וְּ   כְּ
 ָּבֲעָמִקים

 ָּבִנים-ַוֲהַדר
קּוִפים זּוִפים זְּ  ׁשְּ

ֵני  ָּבִנים-ּובְּ
תֹוִרים ָרִחים ַכפְּ  ;ּופְּ

רּו ַהָשִנים  ָראֵׁשיֶכם ָעטְּ
 –  ֹלֶבן

 ָעטּו ֲאֶׁשר ַהָשִנים
ֲעֶכם ֲעֵליֶכם ָבלְּ  לְּ

ָנה עֹוד ַזֵמרְּ  תְּ
ֶכם דֹורֹות ִׁשירְּ    –  –  –  לְּ

 
1963 
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ֵלי ָרִדים אֹוכְּ  ַהּוְּ
 
 

ִתי" ָלנּו ָשא ִבלְּ  –  "מֹוִעיִלים לְּ
ַרֲחִפים ֱהיֹוֵתנּו ַעל  ,מְּ
 –  ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֵּבין

ִטים ַלקְּ  ;ַּבֵלילֹות כֹוָכִבים ּומְּ
  ֹנאַכל ֲאֶׁשר ַעל

ָרִדים  –  ָּבֲעָרִבים וְּ
ָננּועַ  ֵלי וְּ סְּ ַערְּ ִקיס ּבְּ  ַנרְּ

ָקִרים  ;ִלבְּ
ַעל ֹפן וְּ ָזדֹון ֶׁשַנחְּ   ּבְּ

ִליִליֹות ֻרקֹות ַגחְּ צֹות יְּ  –  נֹוצְּ
ַנִטיֵלן   ִּביָעף וְּ
תֹוְך  ,ַהַמֶסֶכת-ֲאֵפר לְּ

ֵרי ַחדְּ  ֲחָדִרים ּובְּ
ֵדי כּות-ִּבגְּ ֵבִדים ַמלְּ  כְּ
ֶאֶרת ָלנּו ֶנֱאֹרג ִתפְּ  –  לְּ
ֵדי כּות-ִּבגְּ  ,ׁשּוַלִים-ֲאֻדֵמי ַמלְּ

ַהֵלְך  –  ַקַּבִים ַעל ָּבם ּונְּ
ִתי רֹוִאים ִאים ּוִבלְּ  ;ִנרְּ

ַעל ִעיַצת וְּ  ֹׁשֶרׁש-נְּ
ֵדה ָזב-ִּבשְּ  ;ַאכְּ

ַעל ִליַׁשת וְּ  ִציץ תְּ
ָערּוץ  ;ָזר ּבְּ

 –  ָלנּו ָשא
ַמט ִכי ַעל ֶזן ִנׁשְּ   ַהַגרְּ

ָנַפל  .ַלַמִים וְּ
 

1954 
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ֶיֶלד ִׁשיר  ָקָטן לְּ
 
 

ַכֶפיָך ַטנֹות ּבְּ  ַהקְּ
ָחק-ַכדּור ָנח  ִמשְּ

ַכדּור  ָהָאֶרץ כְּ
ָך ִבילְּ  ;ֱאֹלִהים ָּבָרא ִּבׁשְּ

 ַּבֶזֶרת ָדֵבק ַטל-ֵאֶגל
ַעת ִדמְּ ֵראִׁשית-כְּ  –  ּבְּ

ָקֶצהָ   ;זֹוֶהֶרת ּבְּ
קּוחֹות ֵעיֶניָך  –  ַהפְּ

ָנה ִּבי  –  ַתֵּבטְּ
דֹורֹות ֵמֵעֶבר  –  לְּ

 ָאָדם-ֶפַקע ָׁשם
ִקיעַ  ַעָתה ֶזה  ִהבְּ
רּום ֶאת  ַהקְּ

חֹוקֹות ַלֲאָדמֹות ֲאֶׁשר  .רְּ
ַאֵּוׁש, חֹוֵתר  –  מְּ

רֹוִמים ֶאל  ;ַחִמים מְּ
 –  ָּבֵעיַנִים אֹוָרה
ֵהב עֹוֶלה ַלח ַׁשַחר ַהבְּ  –  מְּ
ִקיס  –  ַּבָשֶדה ָׁשם  ;ָלָבן ַנרְּ

ַבְך  –  ָּבר-ֵזיֵתי ּוסְּ
ָתב ׁשֹוֵזר תֹוִרין-כְּ  ִמסְּ

רֹון ַעל  –  ֹאֶפק-ִחוְּ
 –  ָנם עֹודוֹ 
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ַקַעת  פְּ
 
 

רּו ָרִכים ָעַלי ָסגְּ  –  ָסִביב דְּ
 ,תֹוֶעה ָאֹפר ֶגֶׁשם ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֵּבין

ֵראִׁשית ָוֹבהּו ֹתהּו  .ֱהיֹות וְּ
ַדל   ָרדּום ָרוּוי ָעָנן ּבְּ
ֹּבט חֹוֵזר  .ִלנְּ

ִמי ֲאִני ַעצְּ ִרים ֶזה ַעל ֶזה וְּ  –  סֹוגְּ
 

ַקַעת  ,ֲעֻגָלה פְּ
ָבָנה, זֹוֶהֶרת  ,לְּ

 ,ֹדֶפן יֹוֵצא ֵאין
ָיר ֵאין  .ׁשְּ

 ַרַחׁש ַּבַמֲעַמִקים
ִביָטה ָתִרים ּונְּ ִמסְּ  .ּבְּ

 ִאיׁש ָיבֹוא ַאל
ִמי ֲאִני ּבוֹ  ָלִאי ַעצְּ  !חֹוִנים וְּ
ִחיֵקם ֵאִלי  ,ֵמָעַלי ַהרְּ

ַלח  ַרִּבים ַמִים ׁשְּ
ֵביָנם ֵּביִני  –  לְּ

 
ִתי נֹוַתרְּ ִמי ִעם וְּ  ַעצְּ

ָך אֹורְּ  .ָיֵהל ֹראִׁשי ַעל וְּ
 

1956 
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ֶרט טְּ  ִאָשה ֶׁשל פֹורְּ
 
 

ָמה ֵראִׁשית  :ָחכְּ
ָך ֱהיֹות  –  ִאתְּ

ִהי  ַכֲאֶׁשר יְּ
 .ָּבִאיָלן ָהרּוחַ 

ָמה ֵראִׁשית  :ָחכְּ
ָך ַצֵית  –  לְּ

ַצֵית עֹוָפה ִצפֹור כְּ  .ִלמְּ
ָמה ֵראִׁשית  :ָחכְּ

ָך ֱהיֹות  –  ֶׁשלְּ
ִהי ַכֲאֶׁשר  תְּ
 .ָלֲאָדָמה ַהֶגֶפן

 
1962 
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 ׁשֹוֵטף ָנָהר ֱהיֹות
 
 

  ׁשֹוֵטף ָנָהר ֱהיֹות
ֹלא  .ָיֶרֶקת ַמֲעֶלה ֲאַגם וְּ
דֹוָתיו עֹוֵקר ָנָהר  ִמגְּ

ָׁשנֹות ֲאָבִנים  יְּ
ֻכסֹות ָחב ֵאזֹוב מְּ  .ּוטְּ
 ַּבֲעִליצּות ָתלּוׁש
ַזֵלי  .ַדִקים-ֲעָרָבה-ַזלְּ

ֵחק ֵשאָתם  –  ַהרְּ
 ;מֹוָצא ֱאֵלי

ֵּבל ִפיֵסי ַערְּ  ֵעץ-כְּ
 ֲאֹפִרים ֵמִתים

ָסחֹוף  ַהָיָמה וְּ
ָׁשטֹוף ָאה וְּ  ָהלְּ

 ָדָבר ָּבא ֹלא ִכי
ּבוֹ  ֶאל  ִקרְּ

ָלִגים-ֵמי ֶאָלא  ׁשְּ
רֹוֵמי  .ֶהָהִרים-ִממְּ

 
1962 
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ֵתי ֶסֶרָנָדה ָצפֹות ִלׁשְּ  ַצפְּ
 
 

ִתי ָהֶעֶרב ִגיָׁשה ָעַרכְּ  פְּ
ֵתי ִעם ָצפֹות ׁשְּ  ַנֲעלֹות ַצפְּ

ֶדֶקל  ;ָרם ֶאָחד וְּ
נֹות ַגם כְּ  ָאָדם-ִמׁשְּ

ָתם  ,ַחִמים, טֹוִבים  –  ֶׁשִמַתחְּ
ִׁשים ַאּוְּ ַכָּורֹות  –  ּומְּ  ;כְּ

 –  ֲאִני ַאְך
ָלה טֹוב ִלי  ַהַליְּ

ֵתי ִעם ָצפֹות ׁשְּ  ַצפְּ
ֶדֶקל  ;ָרם ֶאָחד וְּ

ָעִבים ָתם ַקִלים וְּ ַצַמרְּ  ;ּבְּ
ֵדרֹות ֶׁשֶסק ֵריחַ   –  ַּבגְּ

ָלִלים ט ַעל צְּ ַפלְּ  .ָהַאסְּ
 

1962 
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 ֶאָחד ֶעֶרב
 
 

כּו ָרֲחקּו ָהלֹוְך ָהלְּ ֹאד וְּ  מְּ
ִתיָך ָּבֶהם ַהָיִמים  ֲאַהבְּ

ַמע ֹלא ֵליֶהם-ַפֲעֵמי עֹוד ֶאׁשְּ ּבְּ  –  ִענְּ
ָחה  ...ֲאבּוָדה ֹארְּ
ִציּון  :ִלי ַאָתה ֶדֶרְך כְּ

דּוׁש רּוחֹות ֲאכּול, ָיָׁשן ִדׁשְּ ַמִנים-וְּ  ,זְּ
כּוָחה נּוָגה ֶדֶרְך ִציּון ֹאד ּוׁשְּ  ;מְּ
 ָׁשֵלו יֹוֵרד ֶעֶרב

ֹגהֹות ִציִצית אֹוֲחִזים ּונְּ  ֹראִׁשי ּבְּ
 :ָרָמה ֲעָנִנים ַלֲהַקת
ִביֵלי  ָׁשַמִים-ׁשֹוַׁשן ׁשְּ

ַנֲהִלים  ֲחלֹום-ֲאחּוֵזי ִמתְּ
ָך  –  ֵאַלי ָיָׁשר מּוָרתְּ  ;תְּ

ַהָים ֹלא וְּ בּול לְּ  גְּ
ַמֵלא  כֹוַרַעת ֵיׁשּות מְּ

 ;ָמקֹום ֶאֶפס ַעד
ֶמֶלת ָהרּוחַ  ַמלְּ  –  ַהמְּ

דֹוֶתיָך ֹלא  ,ָּבָאה ִהיא ִמשְּ
 ָלה ַאֶחֶרת ָשָפה
ַאֵחר  .ַהֵפֶׁשר ַגם וְּ
ָּבר  ַהֶקֶסם ִנׁשְּ

ִסיָסיו ֵרי ַרק ּורְּ כּוִכית ִׁשבְּ  .ַדָלה זְּ
 

1951 
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נּות ִׁשיר מְּ  ָהַאלְּ
 
 

ָך אּוַכל ֹלא ָׁשלֹום ַדֶּברְּ  –  לְּ
ָפִאים-ֵמֶאֶרץ ֶזה, ָהַאֵחר ִכי  רְּ

עֹוֵמד ָּבא ָיִדי וְּ  ,לְּ
הֹוִׁשיט אּוַכל ֹלא ָך לְּ  –  ָיִדי לְּ
ֻדַשת ִכי  .ָיִדי ַעל ַהַטַּבַעת-קְּ

ִחי ַאף אּוַכל ֹלא ָך ִמצְּ  –  ֵתת לְּ
ִחי ִכי נָֻשק ִמצְּ  ,מְּ

ֵעיַני תּוחֹות וְּ  ...ִמֶזה-ֵמֵעֶבר ֶאל פְּ
 

 –  ּבֹוֵדד ֵהֶלְך ַצֲעֵדי
ִׁשים ִרים  –  ַכֲאִסימֹוִנים נֹוקְּ   נֹוׁשְּ

ֵני ַעל ָרָכה פְּ  –  ִמדְּ
תֹוְך ֶאָחד ֶאָחד ָמָמה לְּ  ;ַהדְּ

ִסים כֹוָכִבים ַטפְּ ַלֵּבי מְּ ִריס-ִּבׁשְּ  תְּ
ִטים ַּבע ּופֹורְּ ֶאצְּ ִסיָפה ּבְּ  –  ַמכְּ

ִגיָנה  ...ֶׁשלוֹ   –  ַאַחת ַרק ַמנְּ
ָעִלים ַרֲחִמים ַׁשֲעֵרי  ִננְּ
ַזַעף  ;ַוֲחִריָקה ּבְּ

ַׁשֲעֵרי ִדידּות וְּ ָעִרים ּבְּ  –  ִנפְּ
ֵחי ִפתְּ  ...ֶנֱעָזִבים ֵהיָכלֹות כְּ

 
1951 
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נּו  ָׁשִנים ָראֵׁשי ָעַרפְּ
 
 

נּו  ַרּבֹות ָׁשִנים-ָראֵׁשי ָעַרפְּ
נּו ָזַרקְּ  ;ֶלָעָבר  –  אֹוָתן וְּ
 ָׁשִנים ִניחֹוחַ 
עֹוֶלה ִמַתֵמר  ...וְּ
ָרן  ַהיֹוֶרה ֶאפְּ

ֶּבה ַאט  ִיכְּ
 

ַקַעת ֶאָחד ַעל  ִנרְּ
ִטיִנית ִכָפה סְּ  ֶסקְּ

 –  ַמֲחַמִדים-ֲעטּוַרת
 :הּוא ַאְך

ֶפֶרת   ֲחַפרְּ
 ;ַּבַמֲעַמִקים חֹוֵתר
 ֶאָחד
ֹראׁשוֹ  ַגג ֵאין  –  לְּ
רֹות ַרק  ֵעִצים-ַצמְּ

ִכיֹוָתיו  ,שְּ
ֵהב" ֹנַגה" ַהבְּ  מְּ

ָׁשַמִים  ֵקץ-ֵאין וְּ
רּוחוֹ   .לְּ

 
ֵתנּו, ַּבֶדֶרְך ֶלכְּ ָתה ּבְּ  ַהָמוְּ

ִמים ָאנּו  –  חֹולְּ
ִחִצים  ַגֵּבנּו ֶאת וְּ

ִבים  נֹוקְּ
 –  ָעמֹוד לַא

 ,ֶלֶכת ַרק
ַעד. ַהֲחלֹום ַאֵמץ  –  ַהָקֶצה וְּ
 ...ֶלֶכת

 
1962 
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 ֲעָמִמי ֶזֶמר
 
 

  ַהָגדֹול ַהָנֵמר
 –  ֲאֵהַבִני

ִתיו ַוֲאִני  ;ֲאַהבְּ
 ֵעיַנִים לוֹ  ָהיּו

ֻחלֹות בּויֹות-כְּ  כְּ
ָהעֹור ִביָבן ָתלּוי וְּ  :סְּ

ָמִטים ָמִטים, קְּ  ...קְּ
ִתי ָמִטים ֵּבין ִחַפשְּ   ַהקְּ

 ֵעיָניו-ַכחֹול
ַמִים  ;ָּבֲעָרֶפל ָקִרים כְּ

 ,ַיַער-ֵריחַ  לוֹ  ָהָיה
 :ַצָיד-ֵריחַ 
ָנִׁשים ַחיֹות ַצַיד  :וְּ
 ַחי הּוא

ַמן ֵמֵעֶבר  ,ַלזְּ
 ָהָיה הּוא

ִחי ַהָנֵמר"  –  "ַהִנצְּ
 ,ַהֲהָזיֹות ַמֲעִניק
ִציב  ַהֲחלֹומֹות ַמקְּ
צֹוֵבר ֵאִבים וְּ  ...ַהכְּ

 
1962 
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ִקי ֶפֶסל רּוסְּ  ֶאטְּ
 
 

ֵבדֹות ֵעיֶניָך   כְּ
כֹות ַחיְּ  ֵאַלי מְּ

ֵפי ֵמֵעֶבר ַאלְּ  ָׁשִנים-לְּ
 יֹוֵדעַ  ֲאֶׁשר ִפיָך

ַפֵקד ָיסֹות ַעל לְּ   גְּ
ַנֵשק ֵתי ּולְּ  –  ָנִׁשים-ִשפְּ
ֶמֱחָצה ָפתּוחַ   לְּ

 ֶרַגע עֹוד
 ַהִדֵּבר ּוָפַרץ
ָפֶתיָך ִמֵּבין ׁשּוקֹות שְּ  ַהפְּ

ֵלאֹות בֹונֹות ַהמְּ  –  ַהנְּ
ֵהא ַמה  ?ַהִניב יְּ

ֶיה ָרִקים ּבֹוֵרק ֲהִיהְּ טּוִעים ּבְּ  קְּ
ֵרי ַסמְּ  ֵשָער-ּומְּ

ַדֵמר אוֹ  נּוגֹות ַרכֹות ִיזְּ  –  וְּ
ָתו-ַכֲעֵלה ִיֹפל  סְּ

ַקע ִיׁשְּ    –  ַּבֵלב ָעֹמק וְּ
ָך ָפמְּ ֹסָרק שְּ ִעי מְּ ִמׁשְּ  לְּ
ָך ָקנְּ  –  ָעשּוי ּוזְּ
ֻחָדד ֵׁשה מְּ  –  ֵשָער-ּוקְּ
ָך ָחָזק ָיָׁשר ַצָּוארְּ  וְּ
ַחִיים ָרִזים ּוָפֶניָך  –  וְּ

ָך רּוָכה ָהֲאִציָלה ֵיׁשּותְּ   ַהדְּ
 –  ֻכָלה ָּבה ָחָׁשה ֲאִני
ָך ֵתֵרד ַּבל ַרק ָלה ִמַכנְּ  ַהַליְּ
 ָהֶאֶלף-ֶּבן
   –  –  –  ַמָגֲעָך ָיֵראִתי ִכי
 

1963  
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יֹוָקן ִמי דְּ  ַעצְּ
 
 

אּו ִאם צְּ מֹוַתי ִתמְּ ֵפי ַאַחר ַעצְּ  ָׁשִנים ַאלְּ
ָצא" ַיִגידּו ִאם  –  "ִממְּ
נּוחַ  ֶזה  :ַהִפעְּ

ָׁשרֹות-ֲאֻרכֹות ֲעָצמֹות  יְּ
 ָלֱאֶמת ֲעָצמֹות

ַצַעד ָחב וְּ   ִנרְּ
ֵכי ַדרְּ  .טֹוָבה מֹוֶלֶדת ּבְּ
ֹגֶלת ִקָיה-ֲעגָֻלה ֻגלְּ   נְּ

ָׁשב ַמחְּ  .ָחָלק לְּ
 ֲאָכלּוהּו תֹוָלִעים ַהֵלב

לּוֵבי ִעם ֵדִסים ִלבְּ  ַפרְּ
ִכסּוִפים  ָּבאּו-ֹלא-וְּ

דּו אוֹ   .ָאבְּ
ִלי  ...ַאֲהָבה ּבְּ

 
1963 
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 ֶׁשֵאיָנם ֵאֶלה
 
 

רּוִבים ַכֲעַדת  –  ָהֶעֶרב  –  נּוִגים כְּ
ֶכם  :ָעַלי ַׁשֶתם ֻכלְּ

 ֱהיֹות ָהָיה ָיכֹול ֲאֶׁשר ָכל
ֹלא ָיה וְּ  –  ִנהְּ

ָקף ַלי, ֵאֶלה ֵמֵעיַנִים ִנׁשְּ  ;ַאלְּ
ִביִעים ָכל  ,ָהֵריִקים ַהגְּ

רּוִעים ַמֲעֵצָבה זְּ  –  לְּ
מֹוַרד א ֶזה ּבְּ  :ַהַגיְּ

ִביעַ   ,ַתָמה ֵאם-ַאֲהַבת גְּ
ִביֵעי ַּבִלים ּוגְּ  ,ֲענִֻגים ֲחַבלְּ
ֵפי  ,ָוַטל ֶׁשֶנף נֹוטְּ
ָנִעים רּוחַ  וְּ  ,ֹּבֶקר-לְּ
ִׁשי יוֹ -ּומְּ  ,ִתינֹוק ֶׁשל ֶלחְּ
ִריֵסי  –  ָכָנף ַמִכים ִאָשה וְּ

ָיה ַעל בֹוא ֶלחְּ  ;ַהַלִיל ּבְּ
ֶלֶחם ָחן ַעל ַחם וְּ  ,ַהֻשלְּ
ִצַנת ֵגו ֻכֹתֶנת-וְּ  ֵלֶאה לְּ
קֹול ַרִקים וְּ ַרקְּ  –  ֶהָעִפים ַהשְּ

ֵלילֹות ֵדי ָאִביב-ּבְּ  ;כֹוָכב-ִכבְּ
ֶגֶׁשם  ...ֳאָרִנים ַעל פֹוֵרט ַקל וְּ
 –  ַהֶזה ָהֶעֶרב ִכי! אֹוָיה
ָחֶזה נֹוֵׁשם ֶהֶבל, כְּ  –  ִפיו וְּ

ָרִחים  .ַלִחים פְּ
ִקיִעים ׁשּוֵלי  –  ַמֲחִויִרים רְּ
מֹוֵתיֶכם ֵאֶלה ַהֵאין   ִנׁשְּ

ֲהבֹות ַהבְּ ָקמֹות מְּ ִנרְּ  וְּ
ַרֲחֵבי  ?ָרחֹוק ֵנַצח ּבְּ

 
1950 
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ֵחי ַהֵּבן ָאִביב-ִפרְּ  ַהֵמת וְּ
 
 

נּו ַהיֹום ֵעיֵני ִהַּבטְּ לּולֹות ַהִסָגִליֹות ָכל לְּ  ַהטְּ
ָך  ,ֶׁשָהַלְך ַהֵּבן ַּבֲעבּורְּ

ַמַען ֵעיַנִים ֶתֱחֵזם לְּ ֹלא  –  ּבְּ  –  רּוחַ  וְּ
ִדי עֹוַלת: ַאָתה  –  ָהַרְך ַהגְּ

ֵּבחַ  ַעל ֵלינּו ֶזה ִמזְּ ַרגְּ  ֶׁשלְּ
ָך ֶׁשָלנּו ֶׁשלְּ  .וְּ

 ֲעלּוֶמיָך-ֲהַדר ֶאת
ֵקִדיֹות" ֵּבין נֹוִביל חֹות" ׁשְּ  פֹורְּ

ָך ַמַענְּ ַחר-לְּ  :ִתבְּ
ָבָנה ַאַחת  –  ַזָכה ַאַחת, לְּ

ַכָלה  .כְּ
ִאיִריִסים ֻחִלים וְּ  ,כְּ

ַרֵפד ָך-ַׁשַחר ָּבֶהם לְּ  ֲחלֹומְּ
ִתי  ;ֶנֱאֹסף  –  ָגמּור ַהִּבלְּ

אֹוב ֲהלּומֹות ַלֶפַתע ֵעיֵנינּו ַאְך  ַמכְּ
זּורֹות ַכָלִניֹות ִמֹסֶמק  –  פְּ

ֵפי  !ָדם-ִנטְּ
 ...ָלַעד מֹוִריִקים ָשדֹות-ַרֲחֵבי ַעל
 

1949 
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ָוָיה  לְּ
 
 

 ָוָאֶרץ ֶׁשֶמׁש ֵּבין
 –  גֹוֵלׁש ָאֵפל ָמָסְך
רּוָכה ָכָנף ִמֵצל  דְּ
ִחיִלים ַאט ָפֵנינּו  ;ַמכְּ
ֵלהַ  ָצֹהב אֹור ַלהְּ  מְּ

תוֹ  ַכבְּ  .ַהָמֶות ַמַסע ֶׁשל ִמֶמרְּ
הֹוד ֵגל מֹוָראוֹ  וְּ ַגלְּ  ַהִמתְּ

ֵהב ַהבְּ עֹוֵמם, מְּ  ,ָהאֹור וְּ
ׁשֹונֹות ׁשֹוֵלחַ   ,לְּ
תֹוְך חֹוֵרׁש  –  ַחָלִמיׁש ִכבְּ

זֹון ָחֵיינּו רְּ  .ַהֻשפֹות לְּ
ָקִרים ֵמֵתינּו ָכל  ;ַהיְּ

ַהֵמִתים ַהַחִיים  –  וְּ
ִכים ַאֲחֵרינּו  !ַּבָסְך הֹולְּ

ֶנֱאָרִגים  ַפֲעֵמיֶהם ֵהֵדי וְּ
ַית ֶהמְּ ָעֵדינּו ּבְּ ִטים צְּ  ;ָהרֹוטְּ
ֵנינּו ִכים ָאזְּ פְּ ַמׁשְּ  ַחִמים כְּ

תּוִחים ָזִעים פְּ  וְּ
קֹול ִדים ַצֲעֵדיֶהם לְּ ַהדְּ  ;ַהמְּ

רּוָמה ָיד לּוָחה גְּ  –  ׁשְּ
אֹות לּוָיה כְּ  :ֵמָעל תְּ
עֹוֵרק  ָאֹדם, ַדק, ֶאָחד וְּ
ִזִקית ָעָמה כְּ  –  ִנפְּ
ֹאם ֶהֱאִפיר  ִפתְּ

ָזַחל יֹוִנים ַאט וְּ ֶחבְּ  –  –  –  ַחִמים לְּ
 

1948 
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 ָוָמֶות ָאִביב ִׁשיר
 
 
עּו ָהֵריחֹות ָכל קְּ ִלִּבי ִנתְּ  ּבְּ

ָעשּוהּו ָבָרה וְּ  ִככְּ
ַּבִלים ָכל  ;ֵעיֵניֶהם ִּבי ָנֲעצּו ַהֲחַבלְּ

לּוָיה ַוֲאִני ִליָמה ַעל תְּ  ּבְּ
ֹראִׁשי ַחר וְּ ַחרְּ  סְּ

ַרח ִאָנֵתק ַעד ֶאפְּ ַפר וְּ ַפרְּ  .כְּ
 

* 
 

ִביֵלי  ָאִביב ֶאל מֹוִביִלים ַהַגן ׁשְּ
מּוָרה ֲאֶׁשר  לוֹ  ֵאין תְּ
ָיֵרחַ  ִטיחַ  ָזֵקן כְּ  ַמבְּ

לוֹ  ּופֹוֵׁשט  .ַרגְּ
 

* 
 

ִביִעים ַטִנים גְּ  קְּ
לּוִיים ָפַתִים תְּ  ִכשְּ

עֹוִלים ַעל  .ַדִקים ִגבְּ
עּו ַמה ּבְּ  ,ָלֶהם ִיתְּ

 ,ָׁשַמִים-ֵמֵאֶפר
ֶחֶסד  ?ַחמֹות רּוחֹות וְּ

לּות הֹולְּ ּבּוִלים וְּ  ֻּבלְּ
דּור ִדרְּ  ?חֹוִחיֹות וְּ
ֵּבש ָׁשַכח ָהָאִביב  ֵהלְּ

ָצפֹות  –  ַהַצפְּ
סּופֹות רּוגֹות כְּ  ,שְּ
 ;חֹוֵׁשב ַמֲעֵשה

בֹוהֹות  ִנָשאֹות גְּ
 ,ָכֱאֶמת  –  ַוֲעֻרמֹות

 ֵגאֹות
ָנִׁשים  ֶׁשָעלּו כְּ

 –  ַהָנָהר ִמן
בּוָׁשן ַכח ּולְּ  ...ָׁשם ֵאי ִנׁשְּ

 
1961 
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* 
ֲאלּו ַאל  ַלֵמת ִתׁשְּ
 

 לברוך
ֲאלּו ַאל  –  ַלֵמת ִתׁשְּ

ָרב ַלֵמת ֵאר ּבְּ  .ָוֶטֶכס פְּ
 –  ֶלָחי ַׁשֲאלּו

ִעים ַהֵמת-ַהַחי יֹום ִׁשבְּ  ,ּבְּ
 ַלּבֹוֵדד ַׁשֲאלּו

אֹור ַההֹוֵלְך  –  רֹוֵעד כֹוָכב לְּ
מֹוִני  .ָלַאלְּ

חוֹ   –  ׁשֹוֵתת ָדם ִמצְּ
ָחה ֲאָבִנים-ִמיֹוֵדי ִשמְּ  ;ּבְּ
  ֲאֶׁשר ָלֶזה ַׁשֲאלּו

ִבילוֹ  ֶאל ִלּבוֹ   ׁשְּ
ֵעיָניו  ָרמֹות וְּ

ִׁשיבּו ֶמֶׁשְך ַהקְּ ִבילוֹ -לְּ  ׁשְּ
 .ֶנֱאָמן ִכי
 
 

ֹלל תֹוְך ִלצְּ ָמָמה לְּ  ַהדְּ
ַהֲעלֹות  ִׁשיר-ַאצֹות ּולְּ

 ...זֹוֲהרֹות
ָמעֹות ֵזר  :דְּ
ַות ַעל ָך-ַענְּ  ַגֲאָותְּ
ָך-ֲהַדר ַעל  –  ֵיׁשּותְּ

ִריעּו ֲאֶׁשר  ִהכְּ
ֵמׁש-ַּבַעל"  "ַהֶחרְּ

ֹכָער  !ַהָלֶזה ַהמְּ
מֹול  ,ַהָמֶות ָעַלי ָפַסח  –  ֶאתְּ

 ַהיֹום ַאְך
 רֹוֲעִמים ָפָניו
ַחֵיי  .יֹום יֹום  –  כְּ

 
1961 
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ִדיס ֶדה רֹופֹונְּ  פְּ
 
 

ַוי ֶׁשל ֹּבֶקר  דְּ
ִפָלה ָפַתי ַעל ּותְּ  ;שְּ

 ַפַעם ַרק לּו, ָהה
תָ  ִעי ָנַׁשקְּ  –  ִפצְּ
ָרָפא  ;ִלי וְּ

תָ  ַפַעם ַרק לּו  :ִלי ָאַמרְּ
 ".ִּבִתי", "ִּבִתי"
 

ֵאב ָּבא  ַהָגדֹול ַהכְּ
ָדר ָּבא  .ַהֶנאְּ

ִתי  :לוֹ  ָאַמרְּ
 –  ַהָּבא ָּברּוְך

ִתי  :לוֹ  ָאַמרְּ
ָבה  ,ָנא ׁשְּ

ִלי ַרגְּ ִלִּבי, ּבְּ ֹראִׁשי, ּבְּ  ּבְּ
ָבה ֶצה ַּבֲאֶׁשר, ׁשְּ  ,ִתרְּ

ִפיז  :ָנֶאה ֻאׁשְּ
 
 "ִיסּוִרין ֲחִביִבין"
 ";ִיסּוִרין ֲחִביִבין"

ִׁשי  ,ֵמֵאֶליהָ  ִמַתֶמֶרת ַנפְּ
ָך ֲאֶׁשר ֶאל  ;ָׁשם ֵאינְּ

ִׁשי  ִמַתֶמֶרת ַנפְּ
ָך ֵמֵעֶבר  ,לְּ

הֹוָרה  –  טְּ
ֵעי ֶניָך ִמִפצְּ  .ִצָפרְּ

 
ַוי ִשי ַעל ָנח ַהדְּ  ,ַערְּ

 –  ָכִרי ַעל ִהִטיל ֹראׁשוֹ 
פֹות ֶׁשַבע לְּ בּוָרה ַמחְּ  –  לוֹ  גְּ

ֵהן זּורֹות וְּ  ;ָכִרי ַעל פְּ
 ,ֲעִמיִתי ַאָתה ַנֲעֶלה ַמה

חֹוָרה ֵאׁש ֵעיֶניָך  ,ׁשְּ
פֹות ָצרְּ  ,ִסיִגים מְּ
 –  לֹוֲהטֹות

ֵצה ַעד ֵמֹראׁש ָּבעֹות קְּ  .ֶאצְּ
 

1962 
  



– 87 – 

נַֻתַחת  ַהמְּ
 
 

ִזין ֶאֶתר ֵריחַ   ּוֶּבנְּ
ָחַיִיְך  ;ָׁשפּו ּולְּ
 ָאֹפר ִחָּורֹון
 :ָּבֶהן הּוַצק
רֹון  ,ֲאָדָמה ִחוְּ

חּוָׁשה לּוָחה, כְּ  ...מְּ
ַאְך  ַחָּבָלה-ַמלְּ

ָחַיִיְך  פֹוֵסל ִּבלְּ
ִתיל  ַחַיִיְך ּופְּ

ַטֵמק  ,ִמצְּ
ֵרף, ַדק ַרפְּ  מְּ
 –  ִריַסִיְך ֵּבין

ֵהב ַהבְּ  ,מְּ
ֵאי ַחִקים ָׁשם וְּ  ,ַּבֶמרְּ

 ...ֶנֱאָחז
מוֹ , ַהֶחֶרס ַצלְּ  ,ּבְּ

 –  ָעָשה ָהֵאל
ָתָריו ִמסְּ ַדק ּבְּ  –  ִנסְּ
ִצית ַתמְּ  ַחָייו-וְּ

 ;ִנֶגֶרת, ִנֶגֶרת
 ,ַּבֲחַׁשאי זֹוֶרֶמת
ַמֲעַמִקים חֹוֶתֶרת  ;לְּ

 ,ָעָפר ֱאֵלי
 ...ָעָפר ֱאֵלי

 
1962 
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 משירי קץ העולם
 
 
* 

 ַהָנָחׁש ֵרִעי
 

 –  ַהָנָחׁש ֵרִעי
 !ֲאִני ֵעיַנִים גלּוַית

סּוָמה ֻעֶלֶפת קְּ  ,מְּ
 -ַלֲהטּוֵטי ֲאחּוָזה

עֹוֶתיָך ִאירֹות ַטּבְּ  ;ַהמְּ
אּוָרה ֲעֵלי ֶפֶתן  !מְּ
 ִּבי נֹוֵתן
 :ָקמֹות ָזָהב-ֵעיֵני

ַלה ַלהְּ ִריק, יְּ  ,ַיבְּ
ֵפעַ  ַפעְּ ֵור, יְּ ַסנְּ  –  יְּ

ַהַחי  ;ִיָטֵחן ֶלָעָפר וְּ
נּוץ  ,ַטַּבַעת-ִנצְּ
ַקַעת ַלֵלב ֶחֶרב  ,ִנתְּ

גּול  –  ַעִין-ִגלְּ
ַׁשַקע וֹות יְּ ֻרקֹות ִתקְּ  ;יְּ

ֻחָלל ֹזַהר  –  מְּ
 !ֶאֶמׁש ָיִמיׁש
ָנַׁשר  ,עֹוָלמֹות-ֵאֶפר וְּ
 –  ָמֶות  –  ָמָטר
ַמֵגר  –  ָלָאֶרץ יְּ

תוֹ  ָכל חוֹ  ָכל, ַחיְּ  ִצמְּ
ֹתהּו ֹחֶׁשְך  –  ָוֹבהּו וְּ  וְּ

ֵני ַעל  .ַרִּבים ַמִים פְּ
 

1960 
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ֹׁשֶרת  נְּ
 
 

ֹׁשֶרת  ;כֹוָכִבים-נְּ
 ;עֹוָלמֹות-ֲאַבק

ַות ָצִחים-ַׁשלְּ  ;נְּ
ִמים ָצפֹון-אֹורֹות  –  קֹוסְּ
 ַהֵקץ ֵהִקיץ

ָגֵעיֶכם-רּום ַעל  :רְּ
ֵׁשי פְּ  ָאָדם-ִפׁשְּ

 ָּבֶכם ָפׁשּו
ַאט מּו וְּ סְּ ַכרְּ ֶכם יְּ בּולְּ  .זְּ
ִאם  ִניִני ָיקּום וְּ

ָעָלה ִרי ַפַעם וְּ ִקבְּ  לְּ
ָתַמה ָתה וְּ ָתבְּ  :ִלכְּ

קּו" ֵבי ִלי ָמתְּ  ֲעָפֵרְך-ִרגְּ
קּו ַכֲאֶׁשר  –  מֹוֶלֶדת  ִלי ָמתְּ

ֵני  "  –  ָׁשַמִיְך-ַענְּ
ֵני חֹוֵרי ָׁשַמִים ַענְּ  ֵאיִמים-ׁשְּ

 !ֵמֶהם נֹוֵׁשר ּוָמֶות
ָתא  ׁשֹוָטה ַסבְּ

 ַגם ָׁשָרה ַוַדאי
 ,"ִחֵּור ָיֵרחַ " ַעל

מֹול ַרק ַוֲאִני  תְּ
ִתי  ֶׁשָלְך ִמָיֵרחַ  ָחַזרְּ
ִעיָדה ָתא וְּ  ,ַסבְּ
ִעיָדה ָלֶנָטִרית-ֵּבין וְּ  ,פְּ

מֹוָסֵאי ֶׁשל  ,ָחָלל-קֹוסְּ
ָתא  !ׁשֹוָטה ַסבְּ

 ָעֶליָך ֲאַוֵתר ֹלא
 ,ַחַיי-כֹוַכב  –  "ֹנַגה"

ָך ָאז ָיֶפה עֹודְּ  כְּ
 –  ָלִראׁשֹוָנה ֲחִזיִתיָך

ַסל ֵמַעל דּוִתי-ַערְּ  :ַילְּ
ֹחל ָך כְּ   אֹורְּ

ָדִמי  –  הּוַצק ָאז ּבְּ
ָלַעד ֶּבה ֹלא וְּ  ;ִיכְּ
ִעם ִתי וְּ  ֶקֶבר ִרדְּ
ָמִתי ֹטל  ִנׁשְּ

ֵלי ַחלְּ ָבִהים-לְּ  –  גְּ
ָטה ִעָמה  ִהָמלְּ

ָסה ֶאל  ַאֶחֶרת ַגַלקְּ
 ָאָדם-ַיד ָּבה
ָך ֹלא  .ַתִשיגְּ

 
1961 
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 חֹוף ִעיר
 
 

 –  ֶמָגטֹון, ֶטֶלפֹון, ֶמָגפֹון
ָנָפיו פֹוֵרש ֵמַעל  כְּ

ַאְך  ;ָהֲאַבדֹון ַמלְּ
ָבנֹות ֻקִּביֹות  ,לְּ
חֹורֹות, ֲאֹפרֹות  :ׁשְּ

 .ָחָכם ֱאנֹוׁש ָּבֵתי
 ,ֶמָגטֹון, ֶטֶלפֹון, ֶמָגפֹון

ָנָפיו פֹוֵרש ֵמַעל  כְּ
ַאְך  ;ָהֲאַבדֹון ַמלְּ

 ַהָים ַרק
תוֹ  ַקׁשְּ  ַהַתָמה ּבְּ

 –  ַהחֹוף ִעיר ֶאת סֹוֵבב
עֹוָלם  ,ָלה ָׁשר לְּ
ַאַחר   ָיד-ִכלְּ

ִלי ִלי, ִכּוּון ּבְּ  ;ַּבָלם ּבְּ
ֶגֶלת ָעָליו ָהרּוחַ  ַגלְּ  מְּ

הֹום הֹום ִמתְּ  ִלתְּ
 ֹתהּו ֱאֵלי
צֹון ֶאת  –  ,ָהֱאֹלִהים רְּ

צֹון  :ָהֱאֹלִהים רְּ
 !ֱהיֹות

ָצמֹוחַ  ֱהיֹות"  –  "וְּ
צֹון  ;ָהֱאֹלִהים רְּ

ַּבע ֶוֱאנֹוׁש ֶאצְּ ֵרָדה ּבְּ  צְּ
ָגֵרד ָחָקיו מְּ  –  ׁשְּ
 ֶמָגטֹון, ֶטֶלפֹון, ֶמָגפֹון

חֹורֹות ֻקִּביֹות ֵּבין  ,ׁשְּ
ָבנֹות, ֲאֹפרֹות  –  לְּ
 ּבֹוֵדד ִתינֹוק
ַיֵלל  –  –  –  מְּ

 
1962 
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* 
ִתי  ָחַלמְּ

 
ִתי  :ָחַלמְּ

ֻכָסה ֵתֵבל  –  ֵאֶפר מְּ
ָאה ִשנְּ  .וְּ

ִתי נֹוַתרְּ ַבִדי וְּ  :לְּ
ַרע ֶאזְּ ֵני ִלי וְּ ָזִרים ׁשְּ  גְּ

ַמֲאָכל  ;לְּ
ֵקִדָיה ָבָנה ּוׁשְּ  לְּ

ַשֵמחַ  ָבִבי לְּ  ;לְּ
ַדל  –  ֵעֶשב ּובְּ

ַהִניחַ   ;ֹראִׁשי ָעָליו לְּ
ֵני ָפִרים ּוׁשְּ   ַפרְּ
 ִּביָעף ָּבאּו
ִסיל ָיָׁשר   ִמכְּ
ֹלא ָאָגה לְּ  –  דְּ
ֵניֶהם ַוַדאי עּו ׁשְּ וְּ  ;ִיגְּ

ֵבִקים  ָּבֶזה ֶזה דְּ
ַאֲהָבה  –  ַרָּבה ּבְּ

 ...ָהַאֲהָבה ַפָסה ֹלא ִכי
 ",ָהַאֲהָבה ַפָסה ֹלא ִכי"

ֹזם תֹוְך ִלי ֶאפְּ  לְּ
 ֶהָחָלל
ַדל  ָהֵעֶשב-ּובְּ
ַעד קֹוִלי ִירְּ  –  –  –  לְּ
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 ָחזּות
 
 

ַמן ַפֵגר ַהזְּ  –  ַאֲחַרי מְּ
ַחִקים יֹוַדַעת ֲאִני ֶמרְּ  ,לְּ
ַות יֹוַדַעת ֲאִני מּות-ַׁשלְּ  רֹומְּ

ָמָמה ַאַחר ּודְּ  ;ַהַמּבּול-ֶׁשלְּ
 ֹנחַ -ֵתַבת רֹוָאה ֲאִני

יֹוָנה חֹוָרה וְּ  צְּ
 ִמֹצַהר ָגָחה

ָעֶלה ִפיהָ  שֹוֵחק וְּ  ;ּבְּ
חּוׁש רֹוָאה ֲאִני  :ּבְּ

 ,ָׁשלֹום-יֹוַנת
ָוה  :ֲעֻמָקה ַׁשלְּ

 –  –  –  ֵראִׁשית
 –  –  –  נֹוֵבט עֹוָלם-ֶפַקע
 רֹוָאה ֲאִני

ֵרי ָאְך-ָשָרף-ִפגְּ   ַמלְּ
ֵדי ִׁשלְּ ָרָאה-ַתֲחנֹות-וְּ  –  ַהמְּ

ֻפָיחֹות  –  –  –  מְּ
 רֹוָאה ֲאִני

ָבָנה ֹנחַ -ֵתַבת  לְּ
ֵרי ַעל ָנָחה הּוָדה-ַהרְּ  ;יְּ
ַעִין  צֹוִפָיה וְּ
ֵרי ַעל  ִאיָקרֹוִסים-ִפגְּ

 :גּוָפם
ָאְך ָשָרף  ַמלְּ

ָשָטן ֶאָחד וְּ  –  כְּ
ֵפיֶהם ֲאֶׁשר   ַכנְּ

 –  –  –  ִכֵתתּו ַלֲחָרבֹות
ָהַעִין ַחָכה צֹוִפָיה וְּ  ּומְּ

מֹוֵׁשְך  ַהֶתֶלם-לְּ
נֹוֵטעַ   –  –  –  ַהֶכֶרם לְּ

 
1963 
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ן טּורְּ  נּוקְּ
 
 

ֹאֶפל ַדִלים אֹורֹות ִקים ּבְּ  ;דֹולְּ
 ֲאָדָמה-אֹורֹות
כּוָחה ֲעזּוָבה  ׁשְּ

ַבד  –  ַלִיל תֹוְך  ;ָוסֹוד ֵריחַ -כְּ
ִקיִעים ִקיִעים ֵמַעל ּורְּ  :רְּ

ָחִבים ֵאין רְּ בּול-לְּ  –  גְּ
 לֹוֲחׁשֹות תֹוָכם כֹוָכִבים-ֲעֵרמֹות

ָמד ֲאֵליֶהן ֵעץ-ֲאִמיר  ִנצְּ
ַטאֵטא, ָּבֶהן ּבֹוֵחׁש  –  ָוֹכה ֹכה מְּ

ִצים ַכּוְּ ִרים ּוִמתְּ ַפזְּ  –  ּוִמתְּ
ִעיֵני כֹוָכִבים  עֹוָלמֹות-ַגרְּ

ִעים פְּ ַפעְּ ִׁשים, מְּ רְּ ַרׁשְּ רּוחַ  מְּ  ֵליל-לְּ
 :ֶּבַקע  –  ּוֶפַתע

ַסִכין ַחד קֹול  כְּ
ָמָמה חּוָסה ַּבדְּ  ַהדְּ

ָקע חֹוֵתְך ִנתְּ  –  וְּ
 –  ַתן אוֹ  ָאָדם קֹול
 ִשיִחים ֵּבין
חֹונוֹ  ַעל  ?זֹוֵחל גְּ

ַטר ַנֵפץ ֵהִדים-ּומְּ  נֹוֵׁשר, ִמתְּ
 ֵמָעִלים, ֵמֲעָנִפים

רּוִׁשים  –  ּוִמַמֲחבֹוִאים ִמיִרים ִרׁשְּ  ...טְּ
ׁשּוב ָמָמה-ֵאֶלם וְּ  דְּ

צּולֹות ִבמְּ  ָים-כְּ
ִמַתַחת  ַרִּבים ַמִים כְּ

 ...טֹוַבַעת טֹוַבַעת ָּבֲאֵפָלה ֵתֵבל
 

1959 
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ִמיָהה  כְּ
 
 

ַמה ֵמי ֶאכְּ ַאגְּ  ָיֵרחַ -לְּ
ֻכִלים  ָקִרים-תְּ

ָהה מְּ  ָלֶזה-ֵמֵעֶבר ֲאֶׁשר ֶאל ֶאכְּ
 זוֹ  ֲאָדָמה ֵלָאה ֹכה
ֵון  ,ָדחּוס ָמֶות-ַוֲאִויר ָדִמים-יְּ

ֹלא, ָטעּון  ;עֹוֵמד  –  ִזיעַ -לְּ
ָחִקים ָגמּועַ  ִסיל, ׁשְּ ִכיָמה כְּ  וְּ
ַחִקים ַקֵפל  ;ַּבֶמרְּ

לּוא ַלֶשֶמׁש ָקרֹוב ֶרַגע וְּ  –  לְּ
 ָכָנף-ֲחרּוְך ּוִאיָקרֹוס

ָצה  –  –  –  ָצנּוחַ  ַארְּ
ַמה ֵמי ֶאכְּ ַאגְּ  ָיֵרחַ -לְּ

כּוִחים ִעים ׁשְּ רֹוגְּ  ...וְּ
ִציֵבי-ַלֲעזּוַבת  ֶמַלח-נְּ
ֵעי ֵּבין זֹוֲהִרים ָצִחים-ַסלְּ  נְּ

ָזָפַתם ֹלא  –  ֶאָלא ׁשְּ
ָאם-ֵעין ָדם ּבֹורְּ ִהָּולְּ  ּבְּ
ִחלֹוָתם ָזֲחלּו ֹלא  ִּבמְּ

לּוד-ַמֲאַוֵיי  ;ָעָפר-יְּ
ִריַקת ִשיִאים-ֹקר ֵראִׁשית-רּוחֹות-ּוׁשְּ  ּבְּ

ַות  ֲאֹפרֹות ָרמֹות-ַׁשלְּ
ֵרי ֶעדְּ חֹוִרים ָעָנן-וְּ  ,צְּ

תּוִלים-נֹוֵפי ֻרִקים ּבְּ   יְּ
 ,ָׁשַמִים-ַּבֲערּוגֹות

ֵמי ָלִגים-ִּבׁשְּ  ׁשְּ
ִניחֹוחַ  ָלִחים וְּ  ;ִנָגִרים מְּ

ָהה מְּ ֹרְך ֶאכְּ ַקע ַעל דְּ  ַקרְּ
ָכה ֹלא  ֱאנֹוׁש-ֶרֶגל עֹוד ָדרְּ

 ָעֶליהָ 
ִּביעַ  ָעַמי ִהטְּ  –  ָּבה ִראׁשֹוָנה פְּ

ַפֲעמֹון לּו כְּ צְּ ַצלְּ ָעַדי יְּ  צְּ
רּו ַזמְּ ָטֳהָרה יְּ  ּבְּ

ֵהִדים נּום ֹלא ֵמעֹוָלמֹות כְּ  ִׁשַערְּ
 –  –  –  ַיֲענּו מּוִלי

 
1958 
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ִפָלה  ַאֲחרֹוָנה תְּ
(1971-1964) 
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ֹּבעַ  ִמִשיֵרי  ַהִגלְּ
 

 
 יחזקאל בתודה -לכפר

ָלה ֹּבעַ  ַליְּ  ַּבִגלְּ
 
 

ָלה ֵאיִמים ַליְּ  וְּ
ֶלֶׁשת ֵעֶמק ּופְּ ֶעאל-ּבְּ רְּ  ;ִיזְּ

ִעמוֹ  ֶזל-ֶרֶכב וְּ  :ַּברְּ
 –  צֹוֵעד ַלַמֲחֶנה ִראׁשֹון

 ;ָגִמיׁש ָנֵמר  –  ֶאָחד
פֹות לְּ ָערוֹ -ַמחְּ  שְּ
קֹות ֶקֶצב ִמַדפְּ  ּבְּ

יוֹ  ַעל  ֶלחְּ
 ,ַהָקָׁשה ,ָהָרָזה

קּוָעה מּות ָהרְּ ַהלְּ  ;ַפִטיׁש-ִכבְּ
ָראֵׁשי ִׁשָניו  ִחָציו וְּ

ִריִקים ֵאׁש ַמבְּ ָבָנה כְּ  לְּ
אֹור  –  –  –  כֹוָכִבים לְּ
ֵנַפת ַחִקים סּוס-צְּ  ,ַּבֶמרְּ
רּוׁש ַרַחׁש ִרׁשְּ  :וְּ

ָלמֹות ׁשֹוַקִים שְּ  –  וְּ
ֵכי ִסבְּ ַדר-ּבְּ  ;ַהַדרְּ

ַדר-ּומֹור  זֹוֵלף ַהַדרְּ
ֵריחַ  ָחִריף  .ָדם-כְּ
ֹּבעַ -ִקמּור  ַהִגלְּ
 ָׁשחֹור, מּוָצק רֹוֵבץ

ֹלָׁשה דֹוִלים כֹוָכִבים ׁשְּ  גְּ
 :ָעָליו ָנִחים

 ֲהפּוָכה" ָהֲעָגָלה"
ַהָיצּול ַדֵקר וְּ  –  –  –  ַלָשַמִים ִמזְּ
ָלִלים  ָנִעים צְּ

ֹּבעַ  ַעל  :ַהִגלְּ
 ּוָבָניו ָׁשאּול

ַהַנַער" מֹוֵתת וְּ  "ַהמְּ
רּוׁש ִרׁשְּ מֹות וְּ  ַהִנָגִפים ַשלְּ

ַבְך ַדר ִּבסְּ  ַהַדרְּ
ַבְך ּומֹור  ַהסְּ
 ַכָדם ָחִריף

ִריַחת  ַלִיל-עֹוף ּוצְּ
 ָפגּום ָיֵרחַ  מּול  –  ָלָבן

ָהִרים קּוִפים וְּ  :ִמֶנֶגד ׁשְּ
ֵדן-ֵעֶבר  –  –  –  ַהַירְּ
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ַדֵקף ַהֶמֶלְך  מּוָלם ִמזְּ
 ,ָאֹרְך ַמָּבט ָּבֶהם ַמִּביט
ֹחֶׁשת-ַּבָמֵגן ַמִּביט  –  ַהנְּ

ַטֵלל ָפגּום)  –  (ַהָיֵרחַ  ּבוֹ  ִמצְּ
ַאט ּבוֹ  ַעל וְּ  ַחרְּ
 –  –  –  נֹוֵפל הּוא

 
1964 
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 ָהָהר
 
 

ֶקֶרן  ַהֶפֶלד ּבְּ
ֶלֶׁשת מֹוֵׁשְך  –  פְּ

ַחד ָרם  ,ַהקֹול וְּ
תֹוְך ַכֲחִנית  ָהֹאֶזן לְּ
 .צֹוֵלל

תֹוֵקעַ   ,ׁשֹוָפר וְּ
ִרי ׁשֹוָפר  –  ִעבְּ
ָחִקים ּבֹוֵקעַ    ׁשְּ

תּוָגתוֹ   :ּבְּ
ִקיָעה ָבִרים, תְּ  ,ׁשְּ
ָבִרים ִקיָעה, ׁשְּ  –  תְּ

 ֵעֶבר-רּוחַ 
 ,ַּבשֹוָפר

 :ָּבָרמֹות תֹוֵקעַ 
 ָהִרים ֱאֹלֵהי
 .ֵעֶבר ֱאֹלֵהי

ֶלֶׁשת ִמים פְּ  זֹורְּ
ֲחֵבי  –  ָים ִמֶמרְּ

ֲחֵבי ֶאל  :ֲאָדָמה ֶמרְּ
ָּבם ֶזל-ִרכְּ  ַּברְּ

ֵגל ַגלְּ  ;ִמתְּ
 ;סּוס-ָצֳהַלת
ִליל  צְּ
ֹגעַ  ָסה ִּבפְּ  ַפרְּ
ֶסַלע  ;ּבְּ
 ;ׁשֹוֵרק ׁשֹוט

ַפֵצחַ   ִמתְּ
ַגל  ֶרֶכב-ַגלְּ

 ;חֹוֵרק ָּבֵעֶמק
 ֶעֶׁשת-גּוף

 ָדֵבק ַלסּוס
ָמָתם  –  ָּברּוחַ  ּוַרעְּ
 –  ַדֲהרֹוָתיו ִמַדֲהרֹות

ִרים ָעלּו  ָהִעבְּ
 –  ֶהָרה
ִהי  ָהָהר ָלֶהם ַויְּ

ֵּבחַ  ִמזְּ  –  לְּ
רֹוִמים  ,כֹוָכִבים ֵּבין, ַּבמְּ

ַבְך ַהַשִית ָהֵאָלה ִּבסְּ  :וְּ
ָתה  ָהֲאָדָמה ָׁשתְּ

 .ֶחֶרׁש  –  ָדָמם
 

1967 
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ַמֲעֵלה ֹּבעַ  ּבְּ  ַהִגלְּ
 
 

ָלה  –  ַהַליְּ
 ֹראִׁשי ָצַנח
ָך ַעל ֵתפְּ  –  כְּ
 !ָקדֹוׁש-ַהר

וּוי  ַעִתיק-ָדם-רְּ
 –  ָוֵגא

ֹגד  –  ַוֲאַפֵלל ֶאסְּ
ָך ָּבאִתי ִכי סֹודְּ  .ּבְּ

ָתִרים ַהיְּ ָתִרים  –  וְּ   יְּ
ָך ֵּביֵני  ּוֵבינְּ

 ֲאִני ָכמֹוָך
ַבְך  ָוֶאֶבן סְּ

כֹול  :ָוֶעֶצב ׁשְּ
ָׁשָרֶׁשיָך ֹּבֶקר  לְּ

ֹגד  –  ֶאסְּ
ֶעֶרב  –  וְּ
 ֹראִׁשי ַאִניחַ 

ָך ַעל ֵתפְּ  ...כְּ
ִשיחַ  ָלה-לְּ  .ַליְּ

 
1964 
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 ָהָהר ִמִשיֵרי
 
 

ָלה  –  ַּבַליְּ
 ָהָהר ֶנֱאָנח
 ֲעֻמָקה ֲאָנָחה

ֵפי-ַּבת  :ָׁשָנה-ַאלְּ
ִמים סְּ ַכרְּ  –  ּבוֹ  מְּ

 ָאָדם
כֹוָנה  –  טֹוֶחֶנת ּומְּ

ָדם ִרי-וְּ  ַעִתיק ִעבְּ
 לֹוֵחׁש
ִגיר ִשיחַ , ּבְּ  :קֹוָרִנית-ּובְּ

ָגאֹון ָדם  –  וְּ
ַחק  ...ֶלָעָפר ִנׁשְּ

 
ַלִים-ַקל  ַרגְּ

 –  ַּבֵלילֹות דֹוֵרְך
 –  ַהִגיר ַעל

 ָׁשאּול ֶּבן יֹוָנָתן
ָתֵמהַ  ָׁשת  ,וְּ
ֶזל ַעל   ַהַּברְּ

ֵצל ַצלְּ  :ַהמְּ
ִרים כֹוָכִבים  עֹוטְּ

 –  ֹראׁשוֹ 
הּוא  .ָעֵצב וְּ

 
1967 
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* 
ֹּבעַ  ַעל ּוָמָטר ַטל  ַהִגלְּ

 
ֹּבעַ  ַעל ּוָמָטר ַטל  –  ַהִגלְּ

 הֹוד-עֹוֶטה ָׁשחֹור
ַבד ַעף-ּוכְּ  ַשרְּ

לֹוָתיו ַעל גְּ דֹוָתיו-ַמרְּ  שְּ
ֻרִקים  ;חּוִמים, יְּ
 ַהיֹוֶרה-ִניחֹוחַ 

ַרק ַעל  ַהָשדֹות-יְּ
 ָּבָקר-ֵעֶדר

נָֻמר  ָלָבן-ָׁשחֹור מְּ
 ָנע ָהֹאֶפק-ַקו ַעל
ָעד ֵּבין ֹּבעַ  ִגלְּ  ,ַלִגלְּ

נָֻמר ֵעֶדר  מְּ
ֶדֶׁשן  –  ׁשֹוֵקעַ  ָשדֹות-ּבְּ

 ָוחּום ָיֹרק ֵּבין
ֻמיֹות  :ָנעֹות דְּ

רֹועֹות ֵבדֹות מּוָרמֹות זְּ  כְּ
ָחן ֻפלְּ  ,ִכבְּ

ֻמיֹות  :ַאִדירֹות דְּ
 ֲאָדָמה-ֹכֲהֵני

ָּבִלים ֻסרְּ  ַעִתיִקים מְּ
ֵבי  :סֹוֲאִנים ִפיִלים-רֹוכְּ

 ֲעָנק-ַמֲחֵרׁשֹות
קּוִסים ִדסְּ ֵחי וְּ ַפלְּ ָרִׁשים-מְּ  ;טְּ

טּוֵרי ָרָכה-ֶצנְּ  ַהּבְּ
ֵעי נּוָבה-זֹורְּ  ַהתְּ
 ֲאָדָמה-ֹכֲהֵני

ֵבִדים  :ַאִדיִרים, כְּ
 ַעִתיִקים, ֲחָדִׁשים
ַמת ַאדְּ ַנַען-ּבְּ ִׁשים כְּ  –  –  חֹורְּ

 
1963 
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 ֲחִסידֹות
 
 

ֵלִאים ַהָשַמִים  מְּ
ָבִנים ַגַפִים  לְּ

 –  ֲאֻרִכים, ָׁשִטים
ָאִכים ֲעַדת  –  ֵזר  :ַמלְּ

ָבָנה ִהָלה  –  ֲעגָֻלה, לְּ
ֹּבעַ  ֹראׁש ַעל  –  ַהִגלְּ

ַרֶחֶפת  :מְּ
חֹול ָנַפִים-מְּ  ,ָרם כְּ
 –  סֹוֵבב, הֹוֵלְך
 ִהָלה  –  ָקדֹוׁש ִעגּול
 :ֵמָעל צֹוָפה
ֵמי  ָדם-ִכתְּ

ֹּבעַ  ַעל  ...ַהִגלְּ
חֹורֹות ֲחִסידֹות  –  צְּ

ִעגּול ָחגֹות  –  ּבְּ
דֹות ַאט  יֹורְּ

 ַלָשדֹות
ַתִים ַתִים, ׁשְּ  צֹוֲעדֹות ׁשְּ

ֹלא ֹלא, קֹול לְּ  ֶהֶגה לְּ
זוֹ  זוֹ   :ַמִּביטֹות ּבְּ

ַפת  ,ַאֲהָבה-שְּ
ַפת  ,ֵאֶלם-שְּ
ַפת  ,ֵאֶלם-שְּ

ָמָמה ָבָנה ּודְּ  .לְּ
 

1965 
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ָׁשִנים ִׁשיִרים  יְּ
 
 
* 

רֹוׁש-ֵאֶלם  ּבְּ
 

 לזכר גלותמן
רֹוׁש-ֵאֶלם  ּבְּ
סֹוד  ֹפארֹות וְּ
ַעל  ָׁשחֹור סּוס וְּ
ֵדה ֶאל  ַתֲעלּומֹות-שְּ

 ,ֶעֶלם ָיָצא ָיצֹוא
לּוָחה ָידוֹ  ֵמׁש ׁשְּ ֶחרְּ  ָיֵרחַ -לְּ
ֹצר ּבוֹ  ָמָמה ִיקְּ  ,ָשֵדהּו ִּבדְּ

ָהָיה  ָקַצר ִכי וְּ
ִאֵלם  –  ֲאֻלמֹות וְּ

ָשֵדהּו  ...ַהַשַחר ָעָלה ֹלא ּבְּ
ַעד ָהֲאגּוָדל ּוִמן  ַהֶזֶרת וְּ

ַּבע ּוִמָכל  ֶׁשָּבֶרֶגל ֶאצְּ
ָתה ָעֹלה  :ֲחַבֶצֶלת ָעלְּ

 ַׁשַחר ּבוֹ  ָעָלה ֹלא ּוַבָשֶדה
 .זֹוַרַחת ֶפַתע ֶעֶלם גּוַפת

 
1936 
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* 
ַתח  ַּבָשַמִים ֹצַהר ֲהִנפְּ

 
ַתח  ַּבָשַמִים ֹצַהר ֲהִנפְּ
ֵהִריק ֵני וְּ  ?ָהֵריחֹות-ֶעדְּ
ִביל ֲהָנַׁשר ָצה ֶהָחָלב ׁשְּ  ַארְּ
ַטר ֵחי-ִּבמְּ לּולֹות-ִפרְּ  ?כְּ
 ָכָנף-ֲאֻרכֹות ֵפיֹות

יֹון ַאִפרְּ פֹות ָלָבן ּבְּ נְּ ַנפְּ  מְּ
תֹוְך פֹות ָדם ִטפֹות ַהֵנַצח וְּ טְּ ַטפְּ  :מְּ

ַכלֹות  ,ּוֵמתֹות ַחיֹות וְּ
ִׁשיָקה  ,ַאֲחרֹוָנה ִראׁשֹוָנה ִּבנְּ

ֵמי ֶאל  ָהָאִביב ׁשְּ
ָמָתן ִריחֹות ַהַזָכה ִנׁשְּ  .ַמפְּ

 
1936 
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* 
 ֶאֹתץ ָכֵעת

 
 ֶאֹתץ ָכֵעת

א-ֱאִליֵלי ָכל  –  ָׁשוְּ
מוֹ  ִתי ָיַדי ּבְּ  –  ִעַצבְּ

ִריִכיִני ִצי, ַהבְּ  ,ַארְּ
ִחיִני ֵדה  –  ַׁשטְּ  ַצח ַּבּבֹוָנג ִכשְּ

 ֲעָמַקִיְך ַעל
ִרי ִקטְּ ָרַבי וְּ  –  קְּ

 ַלָשַמִים
ֶלה ַעד  ֹּבֶשם ִיכְּ

אֹוִני  –  ִצמְּ
ִחָטה רּוחַ  הֹוָמה כְּ  ;לְּ

ִחיִני ֵאֶׁשל ַׁשלְּ  כְּ
ֵני-ַעל  ;חֹולֹות פְּ
ַרִקים ִעם ַרקְּ ִזים ׁשְּ  –  עֹולְּ

ֵני ֶאֱחֶצה חֹור-ַענְּ  צְּ
ֶאֱהֶמה ֵזיַתִיְך וְּ  –  ּבְּ

יֹוַנת  .ָּבר-כְּ
 

1950 
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ִצֳפִרים ִמִלים  כְּ
 
 

 ַאֲהָבה
 
 

נוֹ  הּוא  –  ֶיׁשְּ
 .ָהָיה הּוא ִכי

ִליף הּוא   ַמזְּ
ֵמי   ָׁשַמִים-ָּבשְּ

ַשֲערֹוַתי ָבנֹות ּבְּ  ,ַהלְּ
ֵתַפי ַעל גֹוֵלׁש הּוא  ,כְּ
 חֹוֵשף הּוא
ָקָרה אֹוָרה ֻגַלת  –  יְּ
 ָחִריף-ָמתֹוק ֶחֶסד
ָצִחים-ֵנַתח  .ָרחֹוק נְּ
נֹוֵצץ הּוא ֵעיַני ִמתְּ  ,ּבְּ
ִעיף הּוא עּוִרים ַמרְּ  נְּ

ֵכן ַלגּוף  ַהִמסְּ
מוֹ  ַהזֹוֵקף  ַעצְּ
צֹוֵעד  –  ַאט וְּ

ָתה  .ַהָמוְּ
 

 ָלנּו דֹוִדים ֵעת ֹלא
ַראת ִלקְּ  –  ֶעֶרב וְּ

ָקנוֹ  הּוא  , ַיֲעֶשה ֹלא זְּ
 ַוֲעָשִבים, ֲעָשִבים ָעלּו ִכי

יוֹ  ֶלחְּ  .ַהָיָפה ּבְּ
ָעִרי ֶׁשֶלג ַרק  –  שְּ
ֹמז לוֹ  ַחִקים ִירְּ  :ִמֶמרְּ

ִגיָׁשה ָאבֹוא ּבֹוא  ...ַלפְּ
ָלה  –  ָאֵהב ֲאֶׁשר ַּבִשמְּ

הּוא  ָפָניו ֶאת וְּ
ָעִרי  :ָיִליט ִּבשְּ

 ִאָשה ֶׁשל טֹוב ֵריחַ 
ָעֵרְך  ...נֹוֵדף ִמשְּ

 
1963 
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* 
ִצֳפִרים ִמִלים ֵיׁש ִדירֹות כְּ  נְּ
 
ִצֳפִרים ִמִלים ׁשיֵ  ִדירֹות כְּ  נְּ

 ;ֵאַלי ָעפֹות
 ָׁשם-ֵמֵאי ָּבאֹות
 –  ַלַהָכָרה ֵמֵעֶבר
בֹוָתן אֹור ֹׁשֶבל ִעקְּ  ;ּבְּ

ֲעמֹות זֹוֲהרֹות ֵיׁש ַעמְּ  ּומְּ
ֶגָחִלים  ;לֹוֲחׁשֹות כְּ

לֹות ֵיׁש צְּ ַצלְּ ַפֲעמֹון מְּ  –  ָעמּום כְּ
ֵיׁש חֹורֹות וְּ ֶקֶבר ַוֲעֻמקֹות ׁשְּ  .כְּ
 .ָּבאּו ִמַנִין ֵאַדע ֹלא

ׁשֹות רְּ ַרׁשְּ   ַכִצֳפִרים ֵהן מְּ
ַפֲעִמיֹות מּוָזרֹות  –  ַחדְּ

ַמָגע  ִמֶזה ֹלא כְּ
 ...ֶפִלאי ֶאָחד ִעם

 
1964 
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* 
ָתִרים ָכל ֶליָך ַאִניחַ  ַהכְּ ַרגְּ  לְּ
 
ָתִרים ָכל ֶליָך ַאִניחַ  ַהכְּ ַרגְּ  :לְּ

 ָׁשַמִים-ֲחַתן
 –  ָּבא ֹלא ֲאֶׁשר
 .ָיבֹוא ֹלא ֲאֶׁשר

 ,ִמֹכל ֲאמּוָלה
 ַּבֶפַתח ָאָמה

 –  ֲאַחֶכה
ָך דְּ ַחסְּ  .ָהַאֲחרֹון לְּ

 
1964 
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 ַהצֹוִפים מֹות
 
 

ִתי כּו ֹלא ָיַדעְּ  ָיַמי ַיַארְּ
 .זוֹ  ֲאָדָמה ַעל
ֹאד ֵתַחם ִאם ַגם  ַהָיד מְּ

ִתיף  וְּ
ִאם ִתיק ַגם וְּ  עֹוד ַימְּ
ַזֵמר ַהָדם  –  לְּ

ָהָטיו ׁשֹוֵקק  ִּברְּ
ֵדָריו יֹוֵצא  –  ִמגְּ

 ַהַנֲעֶלה ַהָּבָשר ֶזה
 –  ֶהָעצּוב
ָעתוֹ   :ָתבֹוא ּבֹוא ׁשְּ

 "ַהֵשיֹות-ֵגז"
יֹום ִעָיה וְּ דֹוָלה ַהגְּ  –  ַהגְּ
ַחק ֹלא  עֹוד ִירְּ

ֵעֶמק  ;ֶזה ּבְּ
ָך  –  ָהֵאל אֹודְּ

ַתִני ִכי  ַשמְּ
 צֹוִפים ִעם

ָראֵשי ָדִלים-ּבְּ  ;ִמגְּ
בֹוא  –  ָהֵעת ּובְּ

ָראּו ֶזה ֶאל ֶזה  :ִיקְּ
ֵאֶלם בּוָנָתם-ּבְּ  תְּ

ִלילּות  ֲהָוָיָתם-ִּבצְּ
הֹוד ָוָתם-ּבְּ  –  ַׁשלְּ

ָמָתם ֵצאת ַעד  .ִנׁשְּ
 

1964 
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* 
ֵּבה לוֹ  ֵיׁש ָאָדם  ַהרְּ

 
ֵּבה לוֹ  ֵיׁש ָאָדם  ַהרְּ

 –  ַצָּואִרים
הּוא ָחט וְּ  ִנׁשְּ

ָעִמים  ,ַרּבֹות פְּ
  לוֹ  ֵיׁש ָאָדם

ֵּבה ָצִרים ַהרְּ  יְּ
ֵהם ָחִׁשים וְּ  ִנבְּ
ֵדי-ַעל  ",טֹוב ַהֹּלא" יְּ

 לוֹ  ֵיׁש ָאָדם
ָלאֹות ִטירֹות  ֻמפְּ
ֵמי  ָׁשַמִים-ּוׁשְּ
ֵרי דְּ  ;ַּבֹקֶדׁש-ֶנאְּ
ִביל  –  ַצר ּוׁשְּ

 ַעד, ָהֶעֶרש ִמן
 –  –  –  ַלֶקֶבר

 
1964 
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ֹטָרף  ַהמְּ
 
 

ָרה דְּ ַסָלַמנְּ דֹוָלה כְּ  גְּ
רּוַפת  ֵאׁש-צְּ

ַּבץ  ָעֹרם ִירְּ
ֵחי ִפתְּ ֵראִׁשית-לְּ  :ּבְּ
נּוָקא  –  ָוָׁשב יְּ
ַלַעג  ַּבשּוק ִתינֹוקֹות וְּ
 ָעָליו ִנַתְך

 ַהֶיֶלד ָיִציץ ֵמֵעינוֹ  ִכי
ֹראׁשוֹ   פֹוַרַחת ַהֵשיָבה ּובְּ

חֹוב ּוָמֵלא   ִחיּוכוֹ  ָהרְּ
 –  ָקֵצהּו ֶאל ִמָקֶצה
ָתִמי  ,ָתֹכל, סְּ

ָרִקיעַ  טּוף-כְּ  .ֶגֶׁשם-ׁשְּ
 

1964 
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 ֶּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 
 
 

ָלַאִני ָאִחי ָגז כְּ  ָּבַארְּ
ִמיד ַדת ִהצְּ  ֹתֶפת-ַקסְּ
ֹראִׁשי  ;לְּ

ָבִלים ָאַסר  ָיַדי ִּבכְּ
ַלי ָנַתן  –  ַרגְּ

 ;ַּבַסד
 :ֶּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 

ֹחׁש  –  ָרעֹות לְּ
ֹלחַ   –  ַחָדה ָלׁשֹון ׁשְּ
ֶׁשן ָתִנים-כְּ  פְּ

ִסית  –  ַארְּ
 :ֶּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 
ֹקעַ  ַגִּבי ַסִכין תְּ  –  ּבְּ
 ,ָהָאח ֲאִני
 :ֶּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 

 –  ַהָפצּועַ  ֲעִמיתוֹ 
קֹום ָטִחים-ִלמְּ  ִמבְּ

ֵאת  ;שְּ
 ָחֵזהּו ַקֵער
ֵביתוֹ  ָמֵגן  לְּ

 ,ַהָמט
 –  ַמֲאַוָייו-ִמִשיא
 –  עֹוָלמֹות-רּום ִמֵּבין
ַרע  :ָאח ַעל ָמֶות ִיזְּ
 .ֶּבֱאנֹוׁש ִהיא רּוחַ 

 
1964 
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 כֹוָכִבים-ֵליל
 
 

ֵפי נֹות-ַאלְּ  ,אֹור-ׁשְּ
ָך  –  ּוֵביֵני ֵּבינְּ
 :יֹוֵׁשב ַאָתה

ִדים ַמאְּ  –  ּבְּ
ֹנַגה  –  ּבְּ

רּוָיה  ֲאִני ׁשְּ
ּבּועַ , ַגֲעׁשּוִׁשים  :ַּבעְּ

תֹועֹות ַנִים וְּ  ַהַקרְּ
ָיה ֵפלְּ ַמאְּ  ,ּבְּ

 –  ָעֶדיָך
ִני  –  ַתִגיעַ  ֹלא ַקרְּ
ָך נְּ  –  ,ַקרְּ

 :ָעַדי ֹלא
ֵפי נֹות-ַאלְּ  אֹור-ׁשְּ
ָך  .ּוֵביֵני ֵּבינְּ

 
ִביל  ֶהָחָלב-ׁשְּ

תֹוִכי ִנָגר  –  לְּ
ׁשֹוֵקעַ   ָכֵבד וְּ
הֹוֶמה  :וְּ
ִעיֵני  כֹוָכב-ַגרְּ

ִטים  ,נֹובְּ
ִחים ִׁשים, טֹופְּ רְּ ַרׁשְּ  –  מְּ

ִׁשי ֶאָנֵתק ִהֵנה  –  ִמָשרְּ
ֶעה ֶאתְּ  וְּ

רֹוִמים  –  ִלי-ֹלא-ִּבמְּ
 

ֵאׁש ִּבי כֹוָכִבים-וְּ  .ִקרְּ
ֶאֶבן  ,לֹוֶהֶטת כְּ

 –  ָהֹאֶפק ֶאֱחֶצה
ַקע ֶאׁשְּ ָמָמה וְּ  ,ִּבדְּ

ֵפי נֹות-ַאלְּ  –  אֹור-ׁשְּ
ָך  .ּוֵביִני ֵּבינְּ

 
ִקיִעים  –  ֵאֶלה רְּ

יּו  ִנָּבִטים ִיהְּ
ֶאה ֵעיִני  –  אֹוָתם ִתרְּ
 :ָלַעד
 אֹוָתם קֹוֶלֶטת ֵעיִני
 ...ֵמֵעֶבר ַעד
 .ַעד... ֵמֵעֶבר ַעד
 

1965 
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ֵכן ָהעֹור  ַהִמסְּ
 
 

ֻבָתר ָהעֹוָלם  ַהמְּ
ָסְך ֻסכְּ  .ַהמְּ

 :ִציָריו ַעל חֹוֵרק
 ,ֶהָעֵיף ַּבֵלב ּבֹוֵחׁש

 –  ַהקֹוֵדחַ , ַההֹוֶמה
 ...ַגִלים ַגִלים ּבוֹ  ַמֶכה

 .ַעִמים ִקפֹוֵדי
ִפים  ,ִזיִפים זֹוקְּ

ִרים ַכדְּ  –  ִמתְּ
קֹות ִׁשַנִים  ,חֹורְּ

רֹוִפים ָפִצים ֶאגְּ  ;ִנקְּ
ִריאֹות   ַזַעם קְּ
פֹות  –  צֹולְּ

ֵצה  ֵתֵבל ִמקְּ
 .ָקֶצהָ  ַעד

  ּוֶפַתע
 ָצף ֵמַעל
 ָיִחיד ָאָדם
 ּבֹוֵדד ָׁשט

 אֹוֵרב ָכַעִיט
ָעֶלה ַהֵלב  :ָּברּוחַ  כְּ
ִרין ִזיָזיו  ַמקְּ

 :ַלֲעָבִרים
ָקעֹות חֹוקֹות ִמּבְּ  רְּ

 ֲחִריִפים ֵאִדים
ִרים ַתמְּ  מְּ
ָערֹות ַהיְּ  –  ַהָנִמים וְּ
 –  ֶהֶרג ַמֲחבֹוֵאי
ִדים  ,סֹולְּ

ִרים ַתמְּ  ,ִמסְּ
ִאָתם ִמיר וְּ  ַמסְּ
ֵכן ָהעֹור  ...ַהִמסְּ

 
1965 
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 ָיָׁשן ַקִיץ ִׁשיר
 
 

 –  הּוא ַהַקִיץ
ָרִחים ָלִתי ַעל ַהפְּ  ;ִשמְּ

ֵדה  ,ַהֶשֶלף-שְּ
ָתֵרעַ   ,ָּבֹאֶפק ַהִמשְּ
ָפֶתיָך  ַהָנחֹות ּושְּ

ָפַתי ַעל  ;שְּ
 –  הּוא ַהַקִיץ

ָרִגים  ,ַאֲחרֹוִנים פְּ
ִדיִמים  –  ַמאְּ

ַהב  ;ָשדֹות-ִּבצְּ
ֵטרֹות  ַממְּ

ִרירֹות  ;קְּ
ֵדרֹות  –  ַלחֹות גְּ

 ;ַּבֲחצֹות
 ַהָכֵתף עֹור

זּוָפה  –  ַהשְּ
 ַהטֹוב ַכֶלֶחם

ַכפֹות  –  ָיֶדיָך-ּבְּ
 ;ַהֲחָזקֹות

ַׁשד ָקִרים-לְּ  ַהּבְּ
פּוֵגי  –  ַטל-סְּ
ִקים עֹוָדם  ,דֹולְּ
ִפֵלי ִמַּבַעד ַמן-ַערְּ  .זְּ

 
1965 
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* 
ִפיחַ   ַחֶייָך-סְּ

 
ִפיחַ    ַחֶייָך-סְּ
 –  רֹוֵטט, ָחֵרד
ֵני ֶאל עֹוַתי-ָדפְּ  ַצלְּ

 ִמַדֵפק
ֹרץ ָכֵמהַ   ,ִלפְּ
 –  ַוֲאִני

 :יֹוָדה ּבוֹ  ֲאָבִנים
 ,ֹראׁש ָיִרים ַּבל

 !ַהֶצַפע
הּוא  –  ֶצַפע ֵאינוֹ  וְּ
 ,ׁשֹוָׁשן הּוא
 ,ֲעָשִבים-ָראֵשי הּוא

ִהיִרים, ַרִכים  ,ּבְּ
 אֹור-נֹוֵטף ֵשַער הּוא

ֵצה ָּבעֹות-ִּבקְּ  .ָהֶאצְּ
ַגלּות  –  ִהתְּ

ֵׁשי  –  ַהֶפֶלא-ָׁשרְּ
ַכִים  :ֶאֹכף לוֹ  ִּברְּ
 ַהָסִפיחַ 

 ַהֹזַהר הּוא
ָמעֹות ַהדְּ  –  ָּבֵעיַנִים וְּ
רֹות, ָהֲעֵׁשׁשֹות  .ַהזֹוכְּ

 
1965 
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* 
רֹור ָרִחים-צְּ ָראִתי ָנָשאתָ  פְּ  ִלקְּ

 
רֹור ָרִחים-צְּ ָראִתי ָנָשאתָ  פְּ  :ִלקְּ

ֻחָלה ֵאׁש-ַכֲאבּוַקת  כְּ
 אֹוָתה ֶהֱעֵליתָ 

רֹוֵמי ֶאל  ;ַהֵיׁשּות-מְּ
ָרִחים ֲהבּו ַהפְּ   ָנעּו, ִהבְּ

ִניד  :ָהֳאִנָיה ּבְּ
ָרִחים-ֲאבּוַקת  –  פְּ

ֶהֶבת ָהֵאׁש ַהבְּ  מְּ
ָעה  ִעִמי ָנסְּ

ַחִקים  :ַלֶמרְּ
ֹלא  ,ֹׁשֶרׁש-לְּ
ֹלא  ,ַּבִית-לְּ

ִאיָרה ֲחֵבי מְּ  ָים-ֶמרְּ
ִפֵלי ַערְּ  .ֲחלֹום-וְּ
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ֵאיַלת ׁשֹוָפרֹות  ּבְּ
 
 

יֹון ֶעצְּ  ָגֶבר-ּבְּ
ִעים  –  ׁשֹוָפרֹות תֹוקְּ
ִריִעים קֹוִלים מְּ  :ַרמְּ

 !ָּבָאה ֲאִני
 –  נֹוֵשאת ֲאִני
ַהב  אֹוִפיר זְּ
 סּוף-ַים ֵמי ַעל

 :עֹוָלה ֶׁשֶמׁש
ִרים ֵבִדים ִעבְּ  כְּ

ִעים  ַּבשֹוָפרֹות תֹוקְּ
יֹון ֶעצְּ  ָגֶבר-ּבְּ

 –  ֵאלֹות ֶאת ֲאֶׁשר
 :ָּבָאה ֲאִני

 –  ָּבֲאִני
ַהב  ,אֹוִפיר-זְּ

ֻמִגים  ,ַאלְּ
ָהב ֻתִכִיים ֶׁשנְּ  :וְּ

יֹון ֶעצְּ  ָגֶבר ּבְּ
 –  ֵאלֹות ֶאת ֲאֶׁשר

ִעים  .ׁשֹוָפרֹות תֹוקְּ
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 ָמִריר ֵריחַ  ִׁשיֵרי
 
 

רֹוִמים ֱאֹלֵהי  !מְּ
ָלִיים ָכל  :ָעַלי ָׁשתּו ַהדְּ

ֻחִלים, ֲאֻדִמים ֻהִּבים, כְּ  –  צְּ
ַגל ַגלְּ סּוָפה, כְּ  –  כְּ

 ָסִביב ֵהם
 
 

 –  ֹראִׁשי ָאִשים ֵאי  –  ַוֲאִני
ִלי ֶגֶזר ַדי וְּ  ֶאָחד ּבְּ

ֵתי נֹוי ַרָקפֹות ּוׁשְּ  לְּ
 –  ָׁשַמִים ַהנֹוֶטה, ֵאִלי
 ֵמַעל ָׁשלֹום ֵתן

ַמַען ָלִדים לְּ ָתִאים"וְּ  ַהיְּ  "ַהפְּ
 ֲאֵהבּוָך, ֲאֶׁשר

 
 

 ֵהִביָאה ֹלא ַהיֹוָנה
 ַזִית-ֲעֵלה
ִפיהָ  ָטָרף  –  ּבְּ

ָלרּוחַ   –  וְּ
 :ָמִריר ָדם-ֵריחַ 

ַנֵשב ָמָחר  ָצפֹון-רּוחַ  תְּ
 :ָדרֹום-רּוחַ  נֹוֶׁשֶבת ַהיֹום
 ָלרּוחֹות ָלֶהן ֵריחַ 

ַרֲהֵטי ַׁשד-וְּ  ַהלְּ
ִעים ַׁשּוְּ  ַזִית-ַלֲעֵלה מְּ

ִפיהָ  ָטָרף  –  ּבְּ
 .ָוַאִין
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צּוָעה ַהָכָנף ִׁשיר  ַהפְּ
 
 

ָפְך ַהָדם ָתִרים ַהִנׁשְּ  –  ַּבִמסְּ
ֹלא  קֹול-לְּ
ֹלא  ֶצַבע-לְּ
ֹלא  ...ֵריחַ -לְּ

צּוחַ   ֲחָרבֹות-ִצחְּ
 :ַּבַמֲעַמִקים

ֵרֵעהּו ִאיׁש ֶחֶרב  –  ּבְּ
ָאח-ָאח  –  ּבְּ

דֹות   ֶנֶפׁש-שְּ
ִניִבים  –  מְּ
 –  ּבֹוֲעִרים
ֶלָהבֹות עֹוִלים  –  ּבְּ

ִכים  .ֵאֶפר-הֹופְּ
ָפְך ַהָדם  –  ַהִנׁשְּ
ֹלא  קֹול-לְּ
ֹלא  ֶצַבע-לְּ
ֹלא  ...ֵריחַ -לְּ
ֹלא  .ַטַעם-לְּ
רּוָפה-ֵתֵבל ַעל ַזִכים ַמִים ָזלֹוף  טְּ
 –  ָהפֹוְך

ֹרק  ֵאיָבה-יְּ
ָכֹחל  לְּ
 :רֹוֵגעַ  ָעֹמק
 ַהֵתז

ִמיעַ  ַגז"  –  "ַמדְּ
עֹות  ,ַאֲחָוה-ִדמְּ

ֹׁשֶרת" כּות-נְּ ַדכְּ  "...ִהזְּ
ֵפא ַהֲעלֹות  ַמרְּ
עֹוָלם  .ָדֶוה לְּ

 
1965 
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 זֹוֵעק ַּבִית
 
 

 ,גֹוֲעִׁשים ִפיִלים
ִחים ַנגְּ  –  ִקירֹוַתי מְּ

ִׁשים ַרטְּ ִני מְּ  –  ִּבטְּ
ָעַלי  –  ָכפּוף, ׁשֹוֵתק ּובְּ
   –  –  –  ֵמָרחֹוק עֹוֵמד

 !ָּבַנִני הּוא
ֵני ֲעָשַאִני  ָגִזית-ַאבְּ
ֻהּבֹות ֻסָתתֹות, זְּ  ,מְּ
ָקַמר ָעִפים-ַגג ָעַלי וְּ  רְּ

ִאיִרים-ֲאֻדִמים  –  מְּ
 ?ֵמָרחֹוק ַיֲעֹמד ֵאיָכה

ִתי ִפיַעת ָׁשַמעְּ  –  ָהִראׁשֹון ִתינֹוקוֹ -צְּ
עֹוִדי  ;ָטִרי ֶצַבע ֵריחַ  ֵמִפיץ ּבְּ

זּוָזִתי ַעל תּו מְּ  ָחרְּ
 ִגדּוָלם-ַקֵּוי

 –  ּוָבנֹות ָּבִנים
ִּבי פּו ִמִקרְּ עֹופְּ  :ִהתְּ
ַּבע ַארְּ  ;ַהָשַמִים-רּוחֹות לְּ

ָעַלי  –  ִּבי ָדַבק ּבְּ
לּול ַׁשּבְּ ִכָיה כְּ קֹונְּ  .ּבְּ
ִתי חֹוקוֹ  ָׁשַמעְּ יוֹ  צְּ  ;ּוִבכְּ

חֹוָתיו ַאנְּ  ;ַּבֵלילֹות וְּ
 ;ּוִמיתֹות ֵלדֹות ָרִאיִתי
ִתי ֵּבה ַחִיים ָסַפגְּ  –  ַהרְּ

 ִקירֹוַתי ֶׁשֵהִאירּו ַעד
בּוָנה ָיִמים ֵמֹרב  ;ּותְּ

ִתי ַדִני הּוא: ָאַמרְּ  ִיסְּ
ָבָניו לוֹ   ּולְּ

ֵני ִלבְּ  ;ַאֲחָריו ָּבָניו-וְּ
ַעָתה ִסים וְּ  ִּבי נֹוגְּ
  גֹוֲעִׁשים ִפיִלים

ִׁשים ּוַפִטיִׁשים ַרטְּ ִני מְּ  ִּבטְּ
 ָהָרִמים ָהֵעִצים  –  ַוֲחֵבַרי

ָצִחים ִזִנים ִנרְּ ַגרְּ  ,ּבְּ
ָעַלי  ָרחֹוקמֵ  עֹוֵמד ּובְּ
ׁשֹוֵתק ָכפּוף    –  –  –  וְּ
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ִפָלה  ַאֲחרֹוָנה תְּ
 
 

 סֹוף ִׁשיֵרי
 לנעמי גלבע

 
* 
 
 

 –  ָמה לֹוֶחֶׁשת ָהרּוחַ 
 ,ָסתּום ַלַחׁש

ִעית  ...ַמבְּ
 ַהֶזה ָהֲעָרֶפל
ַצֶמֶרת  –  ָהֵעץ-ּבְּ

 ?ִמַנִין
 ?ַהֵעיַנִים

ִתי ֹלא  ,ֲעָנִנים ָאַהבְּ
ָכֵעת  אֹוֶסֶפת ֲאִני וְּ

ִצָמאֹון חֹוֶפֶנת   ּבְּ
 –  ֶכֱאֹסף
 ַּבד-ִפסֹות

גֹוִני  ,ַססְּ
דֹוָלה ַהֻּבָּבה ֲעבּור  –  ַהגְּ

ָתה ָהַאַחת  –  ִלי ֶׁשָהיְּ
ֻחַלת  ...ָהֵעיַנִים-כְּ

 ,ַהֶנֶכד ֵעיֵני)
ֻחלֹות  !(יֹוֵתר כְּ
ֶׁשֶמׁש  –  ַעִליָזה זוֹ  וְּ
ִני  –  ִלַּותְּ

 –  רֹוֵגעַ -ַמר ִחיּוָכה
ֵעת  ;ֶעֶרב לְּ

 –  מֹוִריִקים ָשדֹות
 ,ֶׁשִלי ֹלא

ִתי-ָשדֹות  –  ָזַרעְּ
ַבר חֹוִקים כְּ  .רְּ

  ַתַחת ֵאֵׁשב
ָדֶרֶכת  –  ֲחשּוָפה ִאזְּ

 –  ָעֵרב ַהֹחם
ֵאָבִרים  ֵלִאים לְּ

ַמח ֹלא  –  ֶאשְּ
ַעֵצב ֹלא  ֶאתְּ
 –  ַּבַשֶלֶכת ֲאִני

ָדֶרֶכת ִאזְּ  .כְּ
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* 
ָבעֹות ָהִרים  ּוגְּ

 
ָבעֹות ָהִרים  ּוגְּ

 –  ָלֵעיַנִים ִמַתַחת
קּוחֹות  –  ַהפְּ

ִתי ַהִּבלְּ  :רֹואֹות-וְּ
ָינֹוִסים  אֹוקְּ

 ,אֹור-ֶׁשל
הֹומֹות ָיה ּותְּ ֵפלְּ  ַמאְּ

ַאתְּ  ִגיר וְּ ַגרְּ  כְּ
 –  ָנָעה ָּבֶהם
חּוט  –  ַהַשֲעָרה-וְּ

 ;ַחַיִיְך ֵהם
ִתיָלה ַדָקה  ַהפְּ

ַתַחת  –  ִנמְּ
 :ַהַאִין ֶאל

 ָוו וֵאין
ֹׁשר ּבוֹ   –  ִלקְּ

 ;ַהָנמֹוג ַהחּוט
 –  ַהֵמיָתר ָפַקע

ֵפר ַפרְּ ֵני-ַעל מְּ  :ָהֶאֶפס פְּ
ָכֶבה ֵמִאיר  וְּ
 ...ּוֵמִאיר ָכֶבה
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 הּוא
 
 

 לד.ב.ג
 ;ֶזהּותוֹ  ִאֵּבד הּוא

ֹּבֶלת ַערְּ  ַּבמְּ
ׁשּות ַכתְּ ִהתְּ  ּבְּ

 :ַּבַסַער
ָטה ִהיא מְּ  –  ֵמָעָליו ִנׁשְּ

 –  ֶזהּותוֹ 
דֹוָׁשה ַטִליתוֹ   –  ַהקְּ

 :ַהָיֶפה עֹורוֹ 
ָתֶריהָ   ּובְּ

לּו  –  ָנפְּ
 ַהֻדִּבים ַכפֹות ֵּבין

עֹות תְּ ֵמִרים ּוַמלְּ  :ַהנְּ
 ָשרּוט, הּוא

ָסם, ֻכרְּ  מְּ
ָרף  ,ִנטְּ

ֹטָרף  .ּומְּ
  הּוא ֲאָבל

עֹוֵרר  –  ִיתְּ
ֶפַתע  :לְּ
ָתָריו ֶיֱאֹסף   ּבְּ
ַנִים ִמֵּבין  ִצָפרְּ

ָתעֹות  .ּוַמלְּ
ָתָריו  –  ּוִמּבְּ

 :ִיָּבֶנה ָאָדם
ֶיה ׁשּוב הּוא  –  ִיהְּ

 "הּוא"
 .הּוא ַרק
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 ָים ִׁשיֵרי
 
 

 דּוָמם
 
 

 –  ֵמָעל ָׁשַמִים מּול
ֶצֶדף  :כְּ
 ;ַּבחֹול ָתקּועַ 

 –  ָהאֹור מּול
ִגיר ַגרְּ  ;כְּ
ָקף  –  ַהֵנַצח ֶאל ִנׁשְּ

ֹלא  ,ִניעַ -לְּ
ֹלא  –  קֹול-לְּ

דֹוֵמם  –  כְּ
 ִאֵלם, ֱהיֹות
ִלי  –  ַהָכָרה-ּבְּ

 .דֹוֵמם
 ֵחֶלק ֱהיֹות

חֹוָקה-ִמֵיׁשּות  –  רְּ
ֹלא    –  –  –  ֹזאת ָלַדַעת-וְּ
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ָתו  ַּבָים סְּ
 
 

 ,ֶהֱחִריף ָהַאָצה-מֹור
 ֵמתֹות ּוֶמדּוזֹות

כּוִכית גּוֵׁשי ֻחָלה זְּ  כְּ
 ַהָזֹהב ַהחֹול ַעל

ֻרָכְך אֹור  מְּ
ִריֵרי ַׁשבְּ ָדִפים ּבְּ  צְּ

ֵלֵאי  ;ַמִים-מְּ
וּוי ָעָנן ָטרֹות-רְּ  מְּ

 יֹוֵצק
 ֲחָדָׁשה עֹוֶפֶרת
 –  ַּבַגִלים

הֹומֹות ַמֲעִמיק  :תְּ
ֵאיָמה  .ֵכָהה ּבְּ
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 גֹוֵעׁש ִניחֹוחַ 
 
 

 ַהֹּבֶקר
 ַהָים ִהִגיׁש
ִביעַ   :ִניחֹוִחים גְּ
 ַאָצה ֵריחַ 

ַנִפיר  ,ּוסְּ
 ָים-ֶמַלח

 ֶדַמע,-ּוֶמַלח
ִהָיה ֵהד  נְּ

ִחּבּוק ֵהב וְּ ַהבְּ  מְּ
ִזָכרֹון  מֹוֵצץ וְּ

ַׁשד  .ֲעָצמֹות לְּ
 הּוא ַהֹּבֶקר

ַטח  ֶמִׁשי ִמׁשְּ
 תֹוכוֹ  ַאְך

 ;הֹוָמה" ַלָּבה"
ָחִפים ַוֲעַדת  ׁשְּ

עּוָרה  סְּ
 ַמר צֹוַרַחת
ָחק  .ַּבֶמרְּ

 
1966 
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* 
נּוִבים ַמִים  גְּ

 
נּוִבים ַמִים  –  גְּ
ָתקּו ֹלא  :ִימְּ

 ֵהם ָמִרים
ַלֲעָנה  כְּ

לּוִחים  ּומְּ
ָעה ִדמְּ  .כְּ

ִחלֹות  –  ּוַבמְּ
 .ֹחֶׁשְך

ָחִבים ַעל לּוִיים ֶמרְּ  גְּ
ִעיָרה ֶׁשֶמׁש  צְּ
ַגֵלי ָתִניעַ   ;ִעִתים-ַגלְּ

ָהֹרֶתם  ַהָלָבן וְּ
 ָעָלה ֲאֶׁשר

 ,ָּבָאִביב
ֶאת  ַהָצִעיר ָהֹראׁש וְּ
 ,ָעַטר ֹלא
ַׁשי יַֻנח  כְּ
 –  ַהַגל ַעל

ָתו  .ַּבסְּ
 

1966 
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ֵני מּוָנה ִלפְּ  ֵמת ַצָיר ֶׁשל תְּ
 
 

 לשמואל עובדיהו
ִקפּוֵלי  ַהֶזה ֶהָעֶלה ּבְּ

ָבָנה ַלשֹוַׁשָנה ֲאֶׁשר  ,ַהלְּ
רֹון ִחּוְּ ִמיָלה ּבְּ  –  ַהקְּ

ָך ָנסּוְך ָכאן ּבְּ  ָעצְּ
 ,ַהקֹוֵבל, ָהַרְך

ׁשֹוַׁשָנה  זוֹ  ּובְּ
 :ָהֲאֻדָמה

ָך ָכל  –  ֶנֱאָגר ָדמְּ
 ,ּוִפֵקחַ  חֹוֵמר
ָרֶוה ָּבֵׁשל  ,וְּ

ָען ִנׁשְּ  ַעל וְּ
נֹות  ;ַחֶייָך ׁשְּ

ֶפַקע  –  ֶזה ּובְּ
 –  ֹראׁשוֹ  ָׁשַמט ֲאֶׁשר

ָך ָכל  :ָכלּול גֹוָרלְּ
ָנע ָכמֹוהּו  ִנכְּ

ָׁשר  ,וְּ
ָנע ָׁשר ִנכְּ  –  וְּ

ִפים  :ַחֶייָך נֹוטְּ
 –  ִטָפה ִטָפה

 :ַהַּבד ַעל
ָתם ָכאן  ,ֲאַספְּ

תָ  ַכֲאֶׁשר  –  ִּבַקׁשְּ
 .ָלַעד

 
1966 
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חּוִמים  ַתנְּ
 
 
 ַהִקיר ַעל ָעִלים-ֵצל

ַנֲעֵנעַ   :ִנחּוִמים מְּ
ֵלי סְּ תּוִעים-ַערְּ  –  ַתעְּ

ַוי ֶעֶרש-ִׁשיר  :ַלדְּ
 זֹוֵרם ַהֵנַצח  –  נּום

בּוִעים ַּבֲערּוִצים  –  קְּ
 ָיד ָתִניעַ  ַאל
 :ָתִעיר ַאל

ֵׁשב  ...זֹוֵרם ַהֵנַצח, ַהקְּ
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ָצִרים ִׁשיִרים  קְּ
 
 
* 

רֹונֹות  ַהִזכְּ
 

רֹונֹות  –  ַהִזכְּ
ׁשּוֵתנּו ֵאיָנם, ֵהם  :ִּברְּ

ַגִנים תּוִלים כְּ  ׁשְּ
 –  ָּבנּו ֵהם

 ֵמָאז
ִחים ֵחק פֹורְּ  ַהרְּ

ִעים וֵאין  יֹודְּ
 –  ָהֲאִמִתִיים ַגֵנינּו ֵאי

אֹור ִאם  –  ַהיֹום-לְּ
ַמֵני אוֹ  ִמכְּ  .ַמֲחַׁשִכים-ּבְּ
 

1966 
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* 
 ַהִמִלים

 
 ,ַהִמִלים

קּו ֲאֶׁשר  –  ִמִפי ִנתְּ
ֵטי ִׁשבְּ  –  ֵאׁש-כְּ

 ,ִּבי ִהכּו
ָרִקים ֵאם עֹוד ִכבְּ  ֶארְּ

 –  ַּבֲחלֹומֹוַתי
ִמי ֲאִני ַאְך  –  ַעצְּ

ָבר ֵאֶפר ָעָפר כְּ  .וְּ
 

1966 
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* 
ָעָפר  ָוֵאֶפר כְּ

 
ָעָפר  –  ָוֵאֶפר כְּ
ַהַקִיץ  ִלי ֹלא וְּ

ִגינֹות ַהַמנְּ  וְּ
 –  ָּברּוחַ  ַהִנָשאֹות
רֹות ֶמַלח נֹוׁשְּ  כְּ

 ,ַהַצָלקֹות ַעל
ִלידּו ֶׁשֹּלא  ,ַיגְּ

עֹוָלם  .לְּ
 

1966 
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 ּוָבָניו ַהָזֵקן
 
 

ֵמִחים ֵהם  שְּ
ֵאיד ָעִרי לְּ  ,ַהָלָבן שְּ

ִדים ִדים חֹומְּ סֹולְּ  –  וְּ
ֵני  ָּבֳהקוֹ  ִמפְּ

 ;ַהָכסּוף
 תֹוִהים ֵהם

ִסים ַפיְּ  –  ַרכֹות ּוִמתְּ
ָבִבי-ֹדֶפק ִעם  ,לְּ

ָנמֹוג ַההֹוֵלְך  ;וְּ
ִכים ַחיְּ  –  מְּ
ֶאה ַמרְּ  ;ַהָמִהיר ִהלּוִכי לְּ
ָוִתי   ַׁשלְּ

 ;רּוָחם ַמֲעִכיָרה
תּוָגה גּוָעה  –  ֲחסּוָדה  –  ּבְּ  –  רְּ

אּו  ,ֲארֹוִני ִישְּ
  ָיבֹוא ּבֹוא ִאם

ָבר  –  ַהֵנס כְּ
 

אֹותוֹ   –  ֶעֶרב וְּ
ַרח  ַהֵנץ ֲהִיצְּ
ֶאה ַמרְּ ֵני לְּ ֹחֶׁשת-ַענְּ   נְּ

ֵדי ִקיָעה-ִכבְּ  ?ׁשְּ
 ָגדֹול כֹוָכב
 –  ַּבָשַמִים ַיֲעֹמד

ֻחִלים-ֲאֹפִרים  :כְּ
עּון ֶעֶרב  ָאִביב-טְּ

ָׁשִנים  ,וְּ
ָכל  ַהָיִמים וְּ
יּו  .ֲאבּוִדים ִיהְּ

 
1967 
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גּור ָאָדם ָלִבים-וְּ  כְּ
 
 
ֶזל-ֵרַאת"  "ַּברְּ
ִטיק ֵלב" ַלסְּ  –  "ִמפְּ
 "ִמגּוִמי ֵמַעִים"

ִׁשיָמה  –  נְּ
 –  ֶפה ֶאל ִמֶפה

 ּבוֹ  ֵהִפיחּו
 :ַחִיים-רּוחַ 
 –  ָלמּות הֹוֵלְך הּוא
גּור  כְּ

קֹור ַאנְּ  –  כְּ
ִגיר ֶׁשָאַכל  –  ָאֹדם ַגרְּ
 ...ַּבָשֶדה

גּור ֵמת  –  כְּ
הּוא  :ָאָדם וְּ

 –  ֹראׁשוֹ 
 זֹוֶהֶרת ֲאבּוָקה

 –  ִלּבוֹ 
ָיה  !ַלִפידְּ

ָיָדיו רֹות וְּ   יֹוצְּ
 –  ֵאל ִכיֵדי
 הֹוֵלְך הּוא

ִצפֹור  –  ֵמָתה כְּ
 –  ֲאָדָמה ַגל ֶאל

 .ַאָמה ַעל ַאָמה
 

1967 
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ָאלֹות  ִמׁשְּ
 
 

 –  ָיִפים ֵעִצים רֹוָצה ֲאִני
ֹלא ָחמֹות וְּ  !ִמלְּ

ֹתֶנת  ַפִסים-ּוכְּ
ֹלא  ָצָבא-ַמֵדי וְּ
ָכל  ;ַיִקיַרי לְּ
 ֶגֶׁשם רֹוָצה ֲאִני

ָלִמים  ;מֹוִריִקים ּותְּ
ֵלִאים ּוָבִתים  מְּ

 ;ִתינֹוקֹות
ִריתֹות-לּוחַ   ּבְּ

 "ָהַאֲחָוה-ִכַכר"וְּ 
ַרַעם  –  ּוָבָרק וְּ

 ;ַּבָשַמִים
ֵמי ִגׁשְּ ָרָכה-וְּ  ּבְּ

 ָהֲאָדָמה ַעל
ֹכם ַכרְּ  ָוֹרד וְּ

ִקיִקים  ;ַּבנְּ
ֻרָּבִלים טְּ ִאצְּ  וְּ

 ֵריָחִני ַמָצע ַעל
ָחִטים ֶׁשל  –  מְּ

 ;ֳאָרִנים ַתַחת
ָצֳהַלת ּבּוִלים וְּ  ֻּבלְּ
ַות ַעלְּ ֵדִסים-ּבְּ  ַפרְּ

ֵשי רְּ  ָׁשלֹום-ּוִמפְּ
 ;ַהִתיכֹון-ַים ַעל

רֹון"וְּ  ָתו ִתמְּ  "סְּ
ֵטימֹות ֶׁשל ֵריַזנְּ ָבנֹות כְּ  –  לְּ

 ַּבַגִנים
ַכדּוִרים ִלים ֲאֻדִמים וְּ גְּ ַגלְּ  ִמתְּ

ִביִלים  ַּבשְּ
וּוֵלי ַׁשרְּ  ִתינֹוק-וְּ

ִתים אֹותְּ ָוה מְּ  –  ַׁשלְּ
 ...ַהֶחֶבל ַעל
 

1967 
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דֹוֶבֶבת ֲאָדָמה  מְּ
 
 

 ָהֵאם
 
 
ֵפי ִלי ָהיּו לּו  –  ָיַדִים-ַאלְּ

 אֹוָתן ׁשֹוַטַחת ָהִייִתי
ֲעֵליֶכם ַתַחת ֻסָמרֹות ִמנְּ  ,ַהמְּ

ֶכם ִעם ַענּות  –  גּופְּ  ;ִהתְּ
ֵהי ַעד ָגבְּ  ָׁשַמִים-לְּ

ֵפר גֹוֵנן  –  ֲעֵליֶכם ַפרְּ  ;וְּ
ֹצר  –  ַהֵּבן ִלנְּ

ַהֲעלֹותוֹ  רֹוִמים וְּ  ,ִלמְּ
 –  ַתָמה עֹוָלה

ֵני ָבבֹות ׁשְּ ֻחִּבי לְּ  ,ּבְּ
 ?ֶאֱאֹצר ֵאיָכה

 
1968 
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ָתו פֹוִליִטיָקה  ַּבסְּ
 
 

חֹונֹות  ַהִנצְּ
ִויֹות צּורֹות ַהגְּ  ,ַהקְּ

ֵמי  –  ַהָדם-ִכתְּ
ִדים ִריִרים עֹומְּ  :ׁשְּ
ַהֶשֶקר  –  וְּ

ִליָעם  .ַמבְּ
ִחי  ָיד-ִּבמְּ

ִׁשיַמת  ָהַאף-ּוִבנְּ
 ;ַהּבֹוֵאׁש

ַמן  צֹוֵעד ַהזְּ
ֶרֶגל ֵבָדה ּבְּ  כְּ

ָצִעים ַעל  ,ַהפְּ
ַמן נֹוֵקף  ַהזְּ

ֵפי ַעל ָתו-ִצדְּ  –  סְּ
ַחִקים ַהָים ָגַרף  ;ִמֶמרְּ

ָהרּוחַ   ַעָתה ָקָרה וְּ
ָדֶרֶכת  .ַהֲעֻרָמה ָּבִאזְּ

 
1968 
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ֹלָׁשה  ֹחֶרף ִׁשיֵרי ׁשְּ
 
 

 ָזָרה ִעיר
 
 

 ,ָסגּור, ָׁשֵמן ַּבִית
 –  ֵמַאֲחָריו

ַחֵיְך ָלָבן ֶאָחד  :מְּ
ָרֶזה ָגבֹוהַ   ,וְּ

רֹוׁש  ;ּבוֹ  ָדֵבק ָצִעיר ּובְּ
חֹוב  ָתלּול רְּ

 ,ּוָבִתים
ַקב ֶגֶׁשם-ִניחֹוחַ   .ָעִלים-ּורְּ

ַעל  ַגגֹות וְּ
גֹות לְּ ֶטנֹות-ַמזְּ  –  ַאנְּ

רּוִעים ֲעָנִנים ּבֹוֲחִׁשים  .קְּ
ֹלָׁשה ָלִדים ׁשְּ ִכים יְּ ָפַני הֹולְּ  לְּ

ֵפיֶהם אֹות, ָהָרזֹות ִכתְּ  –  ֶהָעִתיד-נֹושְּ
ָחמֹות ָעִתיד ָועֹות ִמלְּ  .ּוזְּ

 
1968 
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* 
 
 

 ַהֲהָזָיה-ַתֲחַנת סֹוֵבב
 –  ַהֵמָאה ַּבַפַעם

ֹלא ִגיר לְּ  –  ַמָמׁש-ַחֵיי ֶׁשל ַגרְּ
ָקסּום ּבֹוֵדד  ,וְּ

 .ָּברּוחַ , ַּבֶגֶׁשם
 

1968 
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* 
 
 

 ,ָּבָׁשן, גֹוָלן
מֹון רֹות ֶחרְּ ִכנְּ  וְּ

 ַהמֹוֶרֶׁשת ָכל
ַמָּבט ָחבֹוק  :ּבְּ

 ָים-ַוֲחלֹום ָהִרים-הֹוד
 ָאבֹות-ֵואֹלֵהי
ֵאלּו  –  ַהָשַמִים ּבְּ
ַעד ָאִחיל ֶארְּ  ...וְּ

 
1968 
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ֵאיֶננּו  –  ָהָיה  וְּ
 
 

 לעדה זמורה
תָ  ֶזה ֵאי  –  ָצַללְּ

ֶרַגע ָׁשָעה, לְּ ָתִמיד, לְּ  ?לְּ
ָלֲעָך  –  ַהֵנַצח ּבְּ
ַמִים ִכָסה ֵאין כְּ  ֵצאת-לְּ

עֹות  ,ָהֵעיַנִים גֹווְּ
ָּבעֹות ִרינֹות ֶאצְּ  ;ַמקְּ

ִויֹות ָראֹות  –  גְּ תְּ ַצנְּ  –  ָזָהב-כְּ
ֲהבֹות ִמֶזה ֵמֵעֶבר ַהבְּ  מְּ

פֹות זֹולְּ  :ֹהֶוה-ֹּבֶשם וְּ
ַזֵנק ֵפר, מְּ ַפרְּ  ,מְּ
 ?ֵנַצח, ַדָקה, ֶרַגע
 –  ֲאִני ָכאן
 ...ֲאִני ַרק

טֹוָבה ֻמָכָרה  –  ִלי וְּ
סּוָעה  –  ּוׁשְּ
ַקעֹות ֲעמּוָסה  –  ָעִתיד-פְּ
ָכה ָאָמה ַמלְּ  .וְּ

 
1968 
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שֹוָרה  ּבְּ
 
 

 לזכר אחי בנימין
 ַהָדם-יֹוַנת
ָהֵאם ָהָאב ֶׁשל  וְּ

 :ֲעֻמקֹות ָלֲחָׁשה
ָרַבִים צּו ַהקְּ ַכּוְּ  ;ִנתְּ

 ָחָגה ִהיא
ִביב  ֹראִׁשי סְּ

ָתה ָהגְּ  :נּוגֹות וְּ
ָקִעים חּו ּבְּ תְּ  ִּבי ִנפְּ
ָבִהים  ;ֶחֶרׁש ָּבכּו ּוגְּ

 :ַההֹוָמה ָהִעיר
יֹון א ִדמְּ  –  הּוא, ָׁשוְּ
חֹוָקה ֲהָזָיה  –  רְּ
ָחק ָׁשם ָסה ַתק, ַּבֶמרְּ  ַפרְּ

 ִמָכאן
ַחֵלל ִמיֶׁשהּו  :ֶּבָחִליל מְּ

 הּוא ֶיֶלד
ַהִגָנה תּוָחה וְּ  פְּ

ֵני  :ַהַּבִית לפְּ
ִּבי ִקרְּ  ,הֹוֶמה ּבְּ

 –  ֲעמּומֹות
לוֹ " ַהִצֳפִרים ִׁשיר" ַפּבְּ ס לְּ  :ָקַזלְּ

ַלם, ָנע ֶנעְּ  וְּ
חֹוֵזר  וְּ
הֹוֵלְך אֹוֵבד וְּ  –  וְּ
תּוַגת  :עֹוָלם-ּבְּ
חֹוֵזר  וְּ
הֹוֵלְך אֹוֵבד וְּ  –  וְּ
תּוַגת  :עֹוָלם-ּבְּ

 ַהָדם-יֹוַנת
ִביִבי ַמֲחִליָקה  :סְּ

 "ֹראׁשוֹ  ַעל ָיֵדְך ִשיִמי"
 ָלמּות הֹוֵלְך הּוא ִכי
 –  "ִשיִמי  –  ָאָנא"

 ;ָהַאֲחרֹון ַהֹּבֶקר ֶזה ִכי
 –  ַּבחּוץ אֹור
 :ֲאֵפָלה ׁשֹוַמַעת ַוֲאִני

ָׁשמֹות" ׁשּורֹות ַהנְּ  –  "קְּ
ָרה  ַהיֹוָנה ָאמְּ

ֵהן ָרדֹות וְּ  ,ַעָתה ִנפְּ
 –  ַלֶקַרע ֵלב ִשיִמי
תֹות הּוא  ַרּבֹות ִיׁשְּ

 –  ֹראׁשוֹ  ַעל ָיֵדְך ִשיִמי
 ָלמּות הֹוֵלְך הּוא ִכי
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לּו חֹוב ָמֵלא ַגם וְּ  ָהרְּ
ַית  ,ַחִיים-ֶהמְּ

ַאתְּ   ּבוֹ  חֹוָזה וְּ
ִלֵּבְך  חֹוֵתְך ּבְּ
ָלם ֶאָחד  –  ֶנעְּ
ַאט  –  ַהחּוט ֶאת לְּ

ׁשֹוֵחט  .ָהַאֲחָוה-יֹוַנת ֶאת וְּ
 

1968 
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* 
מֹוִלי  ָאֹרְך תְּ

 
מֹוִלי  ָאֹרְך תְּ

ֵכן ׁשֹוַמי ַגם וְּ  –  ִׁשלְּ
ִאלּו  –  .ָמֳחָרת עֹוד ֵיׁש, ִלי וְּ

ִריֶאר"ּבִ  ִחָטה ִנִפיִתי  "טְּ
ֹלא ָתה וְּ  ָכמֹוִני ָהיְּ

ֵגל יֹוַדַעת ַגלְּ  לְּ
ַגל  –  ַהַגלְּ

 ;ָיַדי ָהיּו ֲחָזקֹות ִכי
ִתי ִעיֵני ָזַרעְּ  ַגרְּ

ָלִעים ֵּבין ֹאֶרן  –  סְּ
ִתי הֹוַבלְּ ָלִדים ֵעֶדר וְּ  ,יְּ

ָבַשי"  ",כְּ
 .ַהמֹוֶלֶדת-נֹוֵפי ֶאל

ֵׁשם ָקָראִתי  ָוֶפַרח ֶצַמח ָכל ּבְּ
ֶאת ָדִוד ָׁשאּול וְּ  ַהֶמֶלְך וְּ

 ;ִמִפי ִהִכירּו
 ָהיּו ֹעִני ֶלֶחם

עּוַרי ֹרב  ;נְּ
ָמה בּוָסה ַהַשלְּ  כְּ

ַדָלה.  וְּ
 –  ַוֲאִני

 ".יֹום יֹוםד'  ָּברּוְך"
 –  ֱאֹלִהים ָכֵעת" ֲאָבֵרְך"הַ 

ָאמּות  ?וְּ
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טֹוס ִׁשיר  ָלֶאָקִליפְּ
 
 

ֲעָך  –  ָהָרָחב ַהָיִׁשיׁש ִגזְּ
 –  ֲעָנֶפיָך אֹון

דּו  –  ָׁשִנים ֶגֶׁשם ָעמְּ  ,ָוַסַער ּבְּ
דּו ָראּוִני, ָעמְּ ֵדָלה וְּ ַגַּבַהת גְּ  ,ִמתְּ

ַראת ָך ִלקְּ תְּ  –  ַצַמרְּ
ִמיָהה ֹראִׁשי נֹוֵשאת  ִּבכְּ
ַׁשת ִאוְּ ָך לְּ ָותְּ  ַעלְּ
 ַחֶייָך ִניחֹוחַ  ׁשֹוֶאֶפת
ֵבי ַערְּ ִמים ַקִיץ ּבְּ  ;דֹומְּ
ַחָכה ָתו מְּ  ,ַּבסְּ

ִׁשיַרת ָך ִלנְּ ִלָפתְּ  –  קְּ
ִקָנמֹון ֵריָחִנית  ,כְּ
עֹוֶזֶרת ָך וְּ  ,לְּ
ָפה ַקלְּ ַהִשיָרה, לְּ  ,לְּ

ַמַען ָך ַגלֹות לְּ  –  ֶהָחָדׁש עֹורְּ
ַּבן-ַהָיֹרק ַבנְּ  –  ָהַרֲעָנן, לְּ
עֹור  ;ָאָדם כְּ

ָך ַהַעלֹותְּ ָתו ִנָצה ּובְּ  ַּבסְּ
 –  ִמָסִביב ָיֵבׁש ַהֹכל ֵעת

ָך ָבָנה ִנָצתְּ ִעיָרה ַהלְּ  ַהשְּ
ֵריָחה ָצת ָהָאטּום  –  ֶהָחִריף וְּ ִמקְּ   ּבְּ

לּוָיה כֹולֹות ַהתְּ כֹולֹות, ֶאׁשְּ  ֶאׁשְּ
ִסֶניָך ַעל ֶנֱאָחזֹות, ַסנְּ  ָּבֶהן וְּ

בֹוִרים ָרעֹות, דְּ  ,ּוצְּ
מֹות, הֹומֹות זְּ ַזמְּ  ,מְּ
ֵריָחן  הּוא ַאף וְּ

ָעֵרב ֵריֲחָך ִמתְּ  ּבְּ
ֵעי"וְּ  ָך-"כֹובְּ תְּ ַרחְּ  ִתפְּ

ִכים ִרים הֹולְּ נֹוׁשְּ ֶליָך וְּ ַרגְּ  ,לְּ
 –  ָהַרְך ַהחֹול ַעל

ִרים רְּ ַׁשחְּ ִעיָרה ַהִנָצה ֶאת מְּ  ַהשְּ
ָתה מּוָרה ֶׁשָהיְּ  ַוֲחתּוָמה ׁשְּ

 –  תֹוָכן
ָתן ַוֲאִני  אֹוַספְּ
ֵהן ֻרקֹות וְּ ִהירֹות יְּ  ,ּבְּ

ָנאֹות  ,ַכֲחרּוִזים וְּ
 ,ַגִלים, ַגִלים צֹוֶבֶרת

ׁשֹוֶזֶרת  –  חּוט ַעל וְּ
ֶגֶרת ֲעָנק ַגרְּ  –  לְּ

חּוָמה  ;ַהשְּ
ָעִלים ִרים וְּ  ,ֲאֻדִמים נֹוׁשְּ
 –  ִויֵבִׁשים ֲאֻרִכים
ָתם ַתחְּ ִבים, וְּ לְּ ַלבְּ  מְּ

ִהיִרים, ַרִכים ָכם, ּבְּ ַתֶנֶנת ַדרְּ   ַהֶשֶמׁש ִמסְּ
נֹוֲעִעים ֵחן ִמתְּ  ּבְּ
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ָכל  ַקָלה רּוחַ  לְּ
 ;ַהָים ִמן ָּבָאה

קֹוִרים ַאנְּ ִנים וְּ ַקנְּ רֹוֲחִׁשים מְּ  וְּ
 ַּבֶדיָך ֵּבין ַהיֹום ָכל

רֹוחַ  ֶאפְּ  ָעֹרם וְּ
 ;ַהחֹול ַעל ַּבֲחָבָטה נֹוֵפל

ֻחִלים ּוֵמָעיו ָקִפים כְּ  ִנׁשְּ
עֹורוֹ  ִמַּבַעד  .ַהַדק לְּ

רֹוחַ  ֶאפְּ   יֹוֵתר ָגדֹול וְּ
הּו ֲאֶׁשר ַׁשתְּ  ֵגרְּ
 –  ַהֵקן ִמן ִאמוֹ 

הּוא  ,ָצֹהב ַמקֹורוֹ   –  וְּ
ַנֶסה ָנָפיו מְּ  ,כְּ

 –  ָלִראׁשֹוָנה
ַנֵתר עֹוֵפף מְּ  ,ּומְּ

ֶהָחתּול בֹוָתיו וְּ ִעקְּ  ;ּבְּ
ֵעת  ֶעֶרב ּולְּ

ִדים  ַהִנִצים עֹומְּ
ַרֲחִפים ִאים-מְּ קֹופְּ  –  ָּבֲאִויר, וְּ
ִבים ָך סֹובְּ ִקים אֹותְּ ׁשֹורְּ  ,וְּ

ִשים ַחפְּ עֹון ּומְּ ָלה-מְּ  –  ַליְּ
ָך תְּ ַצַמרְּ  ;ָגבֹוהַ  ָגבֹוהַ   –  ּבְּ

ַנִים ַנִים, ׁשְּ  –  ָּבִאים ֵהם ׁשְּ
ֵלי ָללּון סְּ  ֲעָנֶפיָך-ָּבַערְּ

שּוִמים  –  ַהּבְּ
ִבים זּוג ַגם ּוָבא  ,עֹורְּ

ִרים קְּ ַקרְּ ַזַעף מְּ  –  ּבְּ
ִחים ַוכְּ  ,ֲאֻרכֹות ִמתְּ

 –  ֶׁשִשיָחם ַעד
הֹוֵפְך הֹוֵלְך  וְּ

פּוט  ָׁשֵלו ִפטְּ
צּוִרים ֶׁשל  ֵׁשָנה ֲאחּוֵזי  –  יְּ
ַאף  –  ָכֵעת רֹוֵגעַ  ַאָתה וְּ

ַזֶליָך ַאט ָנִעים, ָהֲאֻרִכים ַזלְּ  –  לְּ
ֵׁשִנים ַהָכָנף ַּבַעֵלי  ,יְּ

ָזֹהב ָגדֹול ָיֵרחַ   ,וְּ
הּוָדה-ָהֵרי ֵמַעל עֹוֶלה  ,יְּ
נֹוֵטל ָך ַאף וְּ  אֹותְּ

רֹועֹוָתיו ֵדַמת ִּבזְּ ַתרְּ  -לְּ
 –  ָקסּום  –  ַלִיל
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 ַאלֹון
 
 

  ָקדּום ַאלֹון
ַגֶלה ִחיּוְך ָׁשָרָׁשיו מְּ  –  ּבְּ
ָזֵקן ֵאִרית ֶאת כְּ  ׁשְּ
 –  ִׁשָניו
 ;ָהֵריק ַּבֶפה
לּוִׁשים ָעָליו  –  קְּ

 ַהָשחֹור גּופוֹ  ַעל
ֻצָלק  ;ַהמְּ

 לֹוֵחׁש הּוא
ַפת דּוִמים ִּבשְּ  –  קְּ
רּו ַרִּבים ַתי ָעבְּ  :ַתחְּ
ַנֲעִני ַבד כְּ  ֶגֶרם כְּ
ָרִפים ָתָלה  ,ֲעָנַפי ֵּבין תְּ
ִרי זָֻקן ִעבְּ  מְּ
ֵצה ֲאֶׁשר מוֹ  ִּבקְּ ִתי ַכרְּ  ָעַמדְּ
ִצִלי ַמכֹוׁשוֹ  ִהִניחַ   ,ּבְּ

ַעֵטף ַטִליתוֹ  ִהתְּ  ּבְּ
ָׁשַפְך  ִשיחוֹ  וְּ
ֵאל  ;ַּבָשַמִים ָיִחיד לְּ
 ָּברּוחַ  רֹוֲעִדים ָעָליו
ֵהם ִלים וְּ מְּ ַמלְּ  מְּ

ִליל דּומֹות ָשפֹות ּבְּ  :קְּ
 ָוֵגא ָרם ַאִּביר

ִצִלי ָגַוע  ּבְּ
ֶׁשֵחץ  ָתקּועַ  כְּ
ָלב  ָהָרקּום ַּבצְּ
 ;ַגּבוֹ  ֶׁשַעל
ֵדי ַעָתה ִרים-ַילְּ  ִעבְּ

 אֹוִתי ַמִקיִפים
עֹות ַפקְּ ָרִחים כְּ  ,פְּ
ִצִלי שֹוֲחִקים  –  ַהַדל ּבְּ

ָפָתם ִתי שְּ עּוַרי ָׁשַמעְּ  ;ִּבנְּ
ֻצָלק, ָׁשחֹור  ,מְּ

ָמִטים ַוֲחרּוׁש  קְּ
רּוחַ  רֹוֵעד  ֶעֶרב-ּבְּ
לֹוֵחׁש ָשב ַאלֹון  –  וְּ
ָקדֹוׁש ֶפֶרא  .וְּ
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* 
ִפיחַ  ָיה-סְּ  ֶהמְּ

 
ִפיחַ  ָיה-סְּ  ֶהמְּ

ַנֵגן ֶעֶצב ִמתְּ  :ּבְּ
 ;ָיִמים-סֹוף, ָיִמים-סֹוף
חֹוָקה ָמה דּות רְּ  ַהַילְּ

רֹוָבה ּוַמה  –  קְּ
ִתי ַׁשַעל ַרק ֵהן  ,ָעַברְּ

 ַגִּבי ַעל ָנָשאִתי ַהֲאִני
ָען  ?ֶזה ִמטְּ
 ?ֹזאת ַהַאתְּ 

ֻדָּבר אוֹ  ִמיֶׁשהּו ַהמְּ  ?ַאֵחר ּבְּ
רֹוֵנן ָסִפיחַ  ַׁשת ִעם ִמתְּ  ַאלֹוִנים-ִאוְּ

מּות ִאי ַהדְּ  –  ָּברְּ
גּוָעה  :רְּ
תֹוְך  ,ֲאַגם ִכבְּ

ַטׁש ֻטׁשְּ בּולֹות-מְּ  ;גְּ
לּוִלית ִקים ַאפְּ  יֹוצְּ

ֵני ָתו-ַענְּ  ,סְּ
ִכים ַמשְּ ִמיָהה ִמתְּ  –  ִּבתְּ

 :ִלי ֹיאַמר ִמי
ָלה" ִסיָכה, טֹוב ַליְּ סּוָמה נְּ  ".קְּ
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ָתא  ָּבבְּ
 
 

 לאברהם הרצפלד
ֵעין ָצֳהַרִים  :ֶגִדי-ּבְּ

הּוֵבי ַלַהט ִהבְּ  ָׁשָרב-וְּ
ֵלי ַרגְּ ָמִרים לְּ  –  ִנָשִאים תְּ

 ,רֹוֵעד ָקלּוׁש ֵצל
ֶרֶׁשת ָים-רּוחַ  ַרׁשְּ  ,מְּ

ֶטֶלת ַטלְּ ִסִנים מְּ  ;ָרִמים ַסנְּ
ָתא קּוָפה ָּבבְּ  :זְּ
ִעיף ָתה צְּ ֹראָׁשה ָלָבן ִפׁשְּ  –  לְּ

ֲעדֹות ֶליהָ -ֶאצְּ  ;ַהָיפֹות ַרגְּ
ִחים ַמִים ַקלְּ ָעלֹות מְּ  ;ַּבתְּ

ֲעדֹות ֶליהָ -ֶאצְּ   ַרגְּ
לֹות ֶחֶרׁש צְּ ַצלְּ  –  מְּ

ָתא ַהֶלֶכת ָּבבְּ ֵחָפה מְּ  יְּ
ֵבי ַעל ָמָתה-ִרגְּ  ,ַאדְּ

חֹוָרה  ;ָהַרָכה ַהשְּ
ֵעיָנה ֶעֶצב  :ַהָיָפה ּבְּ
 –  ָלה ֵאין ָמֵגן
 ;ַאלּוָפה ֵמת

ָתא ַחֶשֶבת ָּבבְּ ּבֹוָנה מְּ  :ֶחׁשְּ
ָכְך ַאת ּבְּ ָמִרים-סְּ  ,תְּ
ָכְך  ָהֵאיָפה וָכְך ּבְּ
ִהין ַכְך ַהַיִין וְּ  :ּבְּ

נֹוֵגש  ;ַהִמִסים גֹוֵבה  –  ָקֶׁשה וְּ
ָיָדה ַהָיֶפה ַסָלה  ּבְּ

ִביָרה ּומֹוִציָאה  ַהגְּ
 :ָוֶחֶרט ֶחֶרס

ַחֶשֶבת, כֹוֶתֶבת  :מֹוֶחֶקת, מְּ
ָקָסה ַמֲעִביָרה ִפנְּ  :לְּ

ַקס ָלף-ִפנְּ  –  קְּ
ִגָלה ַטָנה ִכמְּ  –  קְּ

ִתיקוֹ  ַנרְּ  –  וְּ
 ;ָטהֹור ֶכֶסף

 ָיֶדיהָ -ַכפֹות
 ֲחָזקֹות ֲאֻרכֹות

זּופֹות  –  ֶׁשֶמׁש-ׁשְּ
קּופֹות ֲאֻדמֹות ַוֲאָבִנים  ׁשְּ
ֵפי ִנטְּ  ָדם-כְּ

עֹוֶתיהָ  ַעל ּבְּ צֹות ֶאצְּ  :נֹוצְּ
ָתא  ֲאָבִניםּבַ  ַמִּביָטה ָּבבְּ
הֹוָגה ַאלּוָפה וְּ    –  –  –  ַהֵמת ּבְּ

ַקר ַהַּבִית ֵריק  וְּ
ָתא  ַאֲהָבה-ַאֶיֶלת ּוָבבְּ

ֵעין ָדה ֶגִדי-ּבְּ מּוָדה ּבֹודְּ  ;ַגלְּ
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 ,ָתרֹות ָהֹאֶפק ַעל ַהָיפֹות ֵעיֶניהָ 
ֵהב ַהבְּ    –  –  –  ַהָשָרב מְּ
רּוחַ  רֹוֲעִדים ִסֵני ּבְּ  ָתָמר-ַסנְּ

ִלים צְּ ַצלְּ ָעֶדיהָ  ּומְּ ֶעֶצב צְּ  –  ּבְּ
ֵבי ַעל ָמָתה ִרגְּ חֹוָרה ַאדְּ  ;ַהשְּ

   –  –  –  ָתרֹות ֵעיֶניהָ 
   –  –  –  ָאָבק ַעמּוד  –  ָהֹאֶפק ַעל

דּוד ָחק צֹוֵעד רֹוָמִאי גְּ  –  ַּבֶמרְּ
 –  ָהֲאָדָמה ַעל ִהיא צֹוַנַחת

ָען ָתָמר ַעל ַגָּבה  ִנׁשְּ
זּופֹות ָפֶניהָ  ַעל  ַהשְּ

ַשֲחִקים ָלִלים מְּ  :ַהצְּ
ָכְך ָכְך ֵבלֹות וְּ  ,דְּ
ָכְך ָכְך  ,ִצמּוִקים וְּ

ָכְך ָכְך וְּ  :ַיִין ִהין וְּ
 ,מֹוֶחֶקת, כֹוֶתֶבת ִהיא

ֹזאת ֹזאת וְּ  –  וְּ
 ,ַּבכֹוֵבׁש ַללֹוֲחִמים
 :ָּבָהר ָלֲאָנִׁשים
ָקִרים  –  ָיָקר ִמָכל ָלה ַהיְּ
ִגּבֹוָרה  :ַהַנֲעָרץ לְּ

 –  ִהיא ָעָפר
ָליו ַכפֹות ַתַחת דֹוׁשֹות ַרגְּ  ;ַהקְּ

ִהיא ֵלילֹות ֵיׁש  קֹוֵראת וְּ
ָעִרים  –  פֹוֶקֶדת, ַלנְּ

ִסים ֵהם  עֹומְּ
 ;ַגֶניהָ  ִמטּוב

ֵבִלים  ִצמּוִקים דְּ
ָמִרים ַיִין  –  ּותְּ

 ֲחמֹוִרים ֶׁשל ֲאֻרָכה ַׁשָיָרה
ֵלילֹות  –  ֲאֵפִלים ּבְּ
ָשֶרֶכת ָכה מְּ ָּבר ַדרְּ  ַּבִמדְּ
רֹות עֹוֶקֶפת מְּ  :אֹוֵיב ִמׁשְּ

ִהיא  ַהֵכָהה ָנאָקָתה ַעל וְּ
ֵעֶדר ָּבֲחָרה ֲאֶׁשר ַמֶליהָ  ּבְּ  גְּ

חֹוִרים עֹוָטה עּוָלה  –  ׁשְּ  –  רְּ
לּויֹות  ָהֵעיַנִים ַרק גְּ

 ָתרֹות ֵצל ָכל ַאַחר
  ִזיעַ  ָכל ִניד ָכל

ָּבר ִמדְּ  ָידּועַ  ָלה ּבְּ
ֵלילֹות  –  ֵאֶלה ּבְּ

ָצִנית, ִהיא ַעִליָזה  ,ַקפְּ
 ,ָּבר-ֲחתּוַלת

ִעיָרה ַנֲעָרה  –  הֹוִמָיה, צְּ
ָּבר-ַּבת  ִמדְּ

ִליַדת  ֶגִדי-ֵעין יְּ
  ָתרֹות ֵעיֶניהָ 
ִהיא ָחה נֹוֶהֶגת וְּ ִבטְּ  –  ּבְּ
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ָצָרה, ַאלּוָפה-ֶחֶרב  –  ַהקְּ
ָנה ֶאל  –  ָקָרה מּוָדה ָמתְּ  צְּ

 .ָהֲעמּוָסה ַׁשָיָרָתה נֹוֶהֶגת
 –  ַׁשַחר ִעם

ָליו כֹוַרַעת ִהיא ַרגְּ  –  לְּ
 :ֹראָׁשה ַעל יֹוֶרֶדת ָידוֹ 

רּוָכה"  –  "ִּבִתי, ַאתְּ  ּבְּ
ֶזה ָכָרה וְּ  ;שְּ
ָלה ִעם  חֹוֶזֶרת ִהיא ַליְּ

רֹוֶקֶנת ֲעצּוָבה  מְּ
ַלִים ִכפְּ    –  –  –  ּבֹוֶדֶדת וְּ

ָתא  ,ַהָיָפה ָּבבְּ
ַּבר הּוָדה-ִמִמדְּ  !יְּ
ָתא  ,ֶגִדי-ֵמֵעין ָּבבְּ

 !ָגבֹוהַ  ָתָמר
ֵרי  –  ַגָנה ִמַתמְּ
ֵעיֶניהָ   ;ָׁשֵקד וְּ
ָתא ָעד גֹוָזל ָּבבְּ  ִנרְּ
מּוָדה ִאָשה  ַגלְּ
ֶלב ָּבר-ּבְּ  :ִמדְּ

ָתא ָערֹות ָּבבְּ  –  ַהֶמֶרד-ִּבמְּ
 !ֲחמּודֹות ָגזּו
ֹלא הֹוד ֹלא  –  ָהָדר וְּ

ָתא ָלִדים ֵּבין ֶׁשֶלד ָּבבְּ  ׁשְּ
ָערֹות    –  –  –  ָהֲעצּובֹות ַהֶמֶרד-ִּבמְּ

 ָנֶאה ַסל ַרק
ַסֵפר  :ִספּוָרה לְּ
ָתא ֶׁשל ַסָלה   ָּבבְּ
 –  ַחֶייהָ  ִׁשיר ָׁשר

 –  ָאֹרְך ִספּור אֹוֵצר
רֹורֹות ַסָלה ֲערּוִכים צְּ  :ּבְּ

ָכִסים, ֵּבן, ַּבַעל  –  נְּ
 ִאָשה-ַחֵיי

קּוָפה ֵגָאה  זְּ
ָתא ִרָיה ָּבבְּ דּוָמה ִעבְּ  קְּ
ִחית ִאָשה    –  –  –  ָיָפה ִנצְּ

 
1968 
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דֹוֶבֶבת ֲאָדָמה  מְּ
 
 

חֹוָרה ֲאָדָמה  ,ׁשְּ
 ִגיִרית ֲאָדָמה
ִעית ֲאָדָמה  –  ַסלְּ

 :ַכָדם ַוֲאֻדָמה
רּום  ָנלֹוׁש קְּ

ֵפי ַאלְּ  ,ָאָדם ַצֲעֵדי ּבְּ
 ָּבר-ַחַית

 ;ָשֶדה-ּוֶבֱהַמת
ֵפי  ,ָׁשָנה ַאלְּ
כּו סּו, ָדרְּ  ָּבְך ּבֹוסְּ
ֻאִמים ַעִמים  –  ּולְּ
   –  –  –  ַצֲעֵדיֶהם ׁשֹוַמַעת ַוֲאִני
 ַעִתיק ֵריחַ 

ַנֶדֶפת  ,קֹוָרִנית מְּ
ָתה  –  ַּבֶסַלע ּוִמַתחְּ

ִאי ֶׁשַקע  :ִפלְּ
ֵדָמה יָׁשרּו ַתרְּ  –  ּבְּ

 ?ֲחָצבוֹ  ִמי
ָבָנה ָיד ֶדֶמת-לְּ  ֲאַדמְּ
זּוָפה ָיד  ;ֵכָהה ׁשְּ

ִביִלים ִתיֵבי, ׁשְּ  –  ַתֲעלּוָמה-נְּ
ִחָיה-ַּבֲעִבי ָנִמים  ,ִצמְּ

ֵסיָפס ִרּבּוֵעי  ,ָאֹדם פְּ
 ;ָׁשחֹור, ָיֹרק
ַטָנה ֶאֶבן   קְּ

רּוַפת  ֶׁשֶמׁש-שְּ
טּוַפת  ;ֶגֶׁשם-ּוׁשְּ

ֵאר  ָהרּוס פְּ
ָאבּוד    –  –  –  וְּ
 :ָיָפה ֲאָדָמה
ֵקָנה ִעיָרה זְּ  –  ּוצְּ

 ַהֵחץ-ָראֵׁשי ָכל
עּו ֲאֶׁשר קְּ  ִנתְּ
ֵלב ַנֲעִנים ּבְּ  ,כְּ

ִרים צּוִעים ִעבְּ   פְּ
 –  מּוָבִסים ִויבּוִסים

ִלים עֹוד גֹולְּ  ִמתְּ
ָגַבִיְך ֵּבין  .רְּ
 ַהֵחָמר ֵנרֹות ָכל

  ֵהִאירּו ֲאֶׁשר
ַכת ָערֹות ֶחׁשְּ בּוָרה-מְּ  ,קְּ
 ָּבִתים-ִרּבּוֵעי

ִטירֹות ָלִכים-וְּ  :מְּ
נֹורֹות  ֲעטּורֹות מְּ

לֹות כְּ ֵאָנה ַוֲעֵלי ֵעָנב ַאׁשְּ  –  תְּ
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ִרי ֵצְך פְּ  ַארְּ
ֵלי ָכל ַהִתירֹוׁש ַהַיִין-כְּ  וְּ

 ָכאן ִפכּו ֲאֶׁשר
ִהלּולֹות  :ּבְּ

ָתִנים ַכִדים סְּ  ַכרְּ
נֹות  –  ַצָּואר-ַדקֹות אּורְּ

 –  ַכֲחִסידֹות
בֹות עֹוָתם עֹוד ַהָיַדִים-ִעקְּ ַצלְּ  ,ּבְּ
ִסיָמֵני ָפַתִים וְּ  ַהשְּ
קֹות ֶהָעבֹות  –  ַהשֹוקְּ

ַהַדקֹות כֹות וְּ ַחיְּ ׁשּוֵליֶהם  –  ַהמְּ  ;ּבְּ
ִׁשיֵטי ׁשֹוַתִיְך ַתכְּ  –  נְּ
ָמִתי  –  ַאדְּ
ַתָנה ָין מְּ  :ָיפְּ

בֹוהֹות  –  ַעִליזֹות, גְּ
אֹות ָמחֹול יֹוצְּ  :ּבְּ

ֲעדֹות ֵליֶהן-ֶאצְּ  ,ַרגְּ
 –  ָטהֹור ָזָהב
ִטיַפת ֲעֵלי   ָהעֹור קְּ

 ,ַהָשחּום
ִזים ָהֲעִגיִלים ַפזְּ  מְּ

ִלים צְּ ַצלְּ  ּומְּ
ַפֲעמֹוִנים   כְּ

ֵניֶהן ָאזְּ  ַהֲחטּובֹות ּבְּ
ִביד  ַהָכֵבד ַהֶכֶסף ּורְּ
 –  ִלָּבן-לּוחַ  ַעל דֹוֵפק
ֶקֶצב  :ַהָמחֹול ּבְּ

ָגל ֵהן ׁשֹוֲעטֹות ַמעְּ  –  ּבְּ
ֶהֶנף ָמה-וְּ   ַהַשלְּ

ֵרׁש ַרׁשְּ  מְּ
ָכָנף ָבָנה כְּ  .לְּ

 –  ֲעָנק-ַכד
ִרי ִּביֵדי  ָרם ִעבְּ
 ָאֹדם ֶזֶרם יֹוֵצק
תֹוְך  .ָפעּור ֶפה לְּ

 סֹודֹוַתִיְך ֵיַדע ִמי
ִעית, ִגיִרית ֲאָדָמה  ַסלְּ
ָלַעִיְך ָכִמים סְּ ֻכרְּ  מְּ

ַנֲעצּוִצים ֻרדֹות ַרָקפֹות  –  ּובְּ  וְּ
כֹות ַחיְּ  מְּ
ֶסַלע ּוִמַתַחת  לְּ

ִרי  ָקדּום ִעבְּ
 ,ָקבּור
ׁשֹוֵמעַ  ֵאַלי ַמִּביט הּוא ָפִתי וְּ  .שְּ

 
 1969טבעון 
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 ִאָשה ִׁשיַרת
 
 

 –  ִאָשה ֶׁשָעַשִני ָּברּוְך
ָאָדם ֲאָדָמה ֶׁשֲאִני  ,וְּ
ֵצָלע  ;ַרָכה וְּ
 ֶׁשֲעִשיַתִני ָּברּוְך

 –  ִעגּוִלים ִעגּוִלים
ַגֵלי ַגלְּ  ַמָזלֹות כְּ
 –  ֵפרֹות ּוִעגּוֵלי
 ַחי ָּבָשר ִלי ֶׁשָנַתתָ 
 ,פֹוֵרחַ 

ֶצַמח ַוֲעִשיַתִני  –  ַהָשֶדה כְּ
ִרי נֹוֵשא  ;פְּ

ֵעי  ,ֲעָנֶניָך ֶׁשִקרְּ
ֶמִׁשי ַמֲחִליִקים  כְּ

 ;ִויֵרַכי ָפַני ַעל
דֹוָלה ַוֲאִני  גְּ

ַבֶקֶׁשת יֹות ּומְּ ָדה ִלהְּ  ,ַילְּ
 ,ִמַצַער ּבֹוִכָיה

צֹוֶחֶקת ָׁשָרה, וְּ קֹול וְּ  ,ּבְּ
 –  ַהַדק ִמן ַדק

ָרַצר  ָזִעיר ִכצְּ
ֵהַלת ַמקְּ רּוֶביָך ּבְּ  כְּ

 –  ַהַנֲעָלה
ַטָנה ַטנֹות קְּ  –  ֶׁשִּבקְּ

ַשֶחֶקת ֲאִני  מְּ
ֶליָך ַרגְּ  –  לְּ
ִאי  !ּבֹורְּ

 
1969 
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ִני  ּבְּ
 
 

ִני ִתי ֲאֶׁשר ּבְּ  –  ָיַלדְּ
ַהָמֶות ָלׁשוֹ  וְּ ַאַחת תְּ  :ּבְּ

 .ָיִדי-ַעל הּוא
ָיבֹוא ֵיׁש   וְּ
 ֶעֶרב ִעם

ֵיֵׁשב ַלי וְּ ַרגְּ  ,לְּ
 –  ֶעֶרב ִעם

ַכי ַעל ֹראׁשוֹ  ַיִניחַ   .ִּברְּ
ִני  :ֵעיַני ֶאת ָיַרׁש ּבְּ

ֻרקֹות ֻרָחקֹות יְּ  ּומְּ
לֹות ַעט ּופֹוזְּ  .מְּ

 סֹוֵלד ַאפוֹ 
חוֹ   ָגבֹוהַ  ּוִמצְּ

הּוא  חֹוֵלם וְּ
 ָעם-ֲחלֹום
 –  ֵתֵבל-ַוֲחזֹון

ָנָפיו  ,ֲחָזקֹות ּוכְּ
ִמיר  גּוף-תְּ

ַקל ַלִים וְּ  ,ַרגְּ
ָצעֹות ָיָדיו ֻהקְּ  מְּ

הּוא ָרִכים סֹוֵלל וְּ  דְּ
ָׁשִרים ּובֹוֶנה  .גְּ
ִניד ַעָפיו-ּבְּ  ַעפְּ
ַנַחת ֲאִני ַפעְּ  מְּ
ָזבֹוָתיו ֶאת  ,ַאכְּ

סֹוד ִתיָקה וְּ  ַהשְּ
 ;ֵּביֵנינּו ָקדֹוׁש
ֵהט ֻוצֹוָתיו-ּבְּ  קְּ

ִהירֹות  ַהיְּ
ֶאה  ֶארְּ

ׁשֹוָתיו ֶאת  –  נְּ
קֹות ָעָדיו ַהנֹוׁשְּ  .צְּ

ִני ֵתפוֹ  ַעל הּוא, ּבְּ  כְּ
 –  ֲארֹוִני ַלֶקֶבר ִיָשא

ֹתל  ָעָליו ִיׁשְּ
טֹוס ַאֵּוׁש ֶאָקִליפְּ  ,מְּ

נּו ַקנְּ  ּבוֹ  יְּ
ִחים ִנִצים   ַהצֹורְּ

ִריַחת ֶאת דּוִתי-צְּ  ;ַילְּ
 "ַקִדיׁש" ֹיאַמר הּוא

ַין ִבנְּ  ֶגֶׁשר-ּבְּ
 –  ּוֵבינוֹ  ֵּביִני
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ִחיל ַינְּ  וְּ
 ֵעיַני ֶאת

ֶצֱאָצָאיו  .לְּ
 

1969 
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ַהֵקן ַהֶחֶרב  וְּ
 
 

 ַמַחט-ֶׁשל-ֻחָדה מּול ַחִיים ָאנּו
ֵרי ַעל  ;ַפַחת-ִפי ֶעבְּ

בּול הֹום ִּבגְּ  –  ַהתְּ
ִלים ָאנּו  ,ַגִנים ׁשֹותְּ

ִדים ָלִדים יֹולְּ  ,יְּ
ִפים ִרי קֹוטְּ  ;פְּ

ִביֵלי  ֲאבֹוֵתינּו ׁשְּ
טּוֵעי  ַהשֹוָׁשן נְּ

ִסיעֹות  ַהֶשִפי-ּופְּ
פּו רְּ ָבר ֶזה ִנטְּ  :כְּ
ָיֵדינוֹ   ֶחֶרב ּבְּ

ִלֵּבנּו  ,ַזִית-ֲעֵלה  –  ּובְּ
 ֵׁשן-ֲהדּוֵקי

 ,לֹוֲחִמים ָאנּו
ַחִכים ַהָשדֹות ָכל  ,מְּ
ֵלִאים ַהִקִנים ָכל  מְּ

רֹוִחים  –  ֶאפְּ
ֶחֶרב לּוָיה וְּ  .ֵמָעל תְּ
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 ּבֹוֵדד ַטָיס
 
 

דֹות  ֵליִלִיים-ָׁשַמִים-ִּבשְּ
 –  ַהֶיֶלד-גּוף

 –  ַהָמֶות ּוֵבין ֵּביֵנינּו
 ;חֹוֵצץ

 הֹוֶמה הּוא, ָּבֲאֵפָלה
 .ַמֲחִליק

ֵני-ַעל ִביל"  –  פְּ  ":ֶהָחָלב-ׁשְּ
רּוִבים-ֵעיֵני  –  כְּ

ִקים  ּבוֹ  ּבֹורְּ
ֵעיֵני  ;ָאֹים ָשָרף ּבְּ
ֵלי  ָעָנן-ָׁשבְּ
 –  ֵלִאים

ָׁשִכים מֹוִגים, ִנמְּ  :נְּ
ִביל  –  ֶהָחָלב-ִּבׁשְּ

 ;תֹוֶעה ּבֹוֵדד ַטָיס
 ,ּבֹוֵדד ַטָיס

 ?ַהַיַעד ֵאי
 –  ַּבָשַמִים ָלָבן ָעָנן

סּות  ֶנַצח-כְּ
ִריָרה  ?קְּ
רֹועֹות ָיה-זְּ  –  ַרעְּ
ִטיָפה  ַחָמה קְּ

ֵני-ַעל  ?ָהֲאָדָמה פְּ
 ּבֹוֵדד ַטָיס

ַחִקים הֹוֶמה  ,ַּבֶמרְּ
מּוד ַנַער  ַגלְּ

דֹות  ֵליִלִיים-ָׁשַמִים-ִּבשְּ
 ?ַהַיַעד ֵאי
 ?ַהַיַעד ֵאי
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ָבָנה ִׁשיר  ַללְּ
 
 

ִרי פְּ  עֹוד ֲהַתחְּ
ֵארֹות  תּוָגה ֶׁשל ּבְּ
ַבב  ?ֱאנֹוׁש-ִּבלְּ

 עֹוד ֲהַתֲחִזיִקי
  ַהָים ֶאת

ִציִצית  ?ֹראׁשוֹ -ּבְּ
כוֹ  ָמׁשְּ  ,ֵאַלִיְך לְּ

ִכי פְּ  –  ִכשּוַפִיְך עֹוד ֲהִתׁשְּ
ֻחִלים  ָהרֹוֲעִדים ַהכְּ

דּוִמים ַגִנים ַעל  רְּ
ָבנֹות ַוֲעָרבֹות  –  לְּ
ָכם ָהפְּ ֵאין לְּ  סֹוף-לְּ

ִמיָהה ֶׁשל  ?כְּ
ַאֵהב עֹוד ֲהִיָשא  מְּ
 –  ֵאַלִיְך ֵעיָניו

ִפָלה  –  ִּבתְּ
ֶאל  ?נּוָגה ֲאהּוָבה כְּ
ִׁשים ֵהם ַגשְּ  –  מְּ

ָלַעִיְך  ,ִּבסְּ
ַדִדים  ֹלַעִיְך ַעל מְּ

ִעים ִעיִפים קֹורְּ  ,צְּ
ִסים ָסִמים דֹורְּ  –  קְּ

 –  ָלְך גּוִרי
בּוֵלְך ָאָדם  :ִּבגְּ

ֵאל רּוב ָשָטן, ֶארְּ  .ּוכְּ
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* 
 ָמתּוחַ  ֵמיָתר

 
 ָמתּוחַ  ֵמיָתר
ִׁשיָמה-עֹוֵצר  –  נְּ

 .ֵמֹאֶפק
 ;ִאֵלם

דֹות מֹורְּ ֶמל-ּבְּ  ַהַכרְּ
ֶלָהבֹות ֲעָרֶפל  ;וְּ

 ,ֲעֵׁשָנה ֶעֶרש ַעל
 ,מּוָבס ִחֵּור ֶפֶגר

ַהָכָרה ֵמֵעֶבר  לְּ
ָניו לֹוֲהִטים  ;ִצָפרְּ

ָמָמה  –  דְּ
ָתח ֵמיָתר  –  ִנמְּ

ַּבֵקעַ  ִהתְּ  לְּ
 ָׁשם-ֵאי

 –  דֹוֵמם ִמיֶׁשהּו
 ...ֵמָעיו ַכדּור ִפַלח

ָמָמה  ;דְּ
ָמִמית ַצֶיֶצת שְּ  מְּ

 ,ַדקֹות
ַפֶתֶלת  –  ִמתְּ

 ,ָזִעיר ַתִנין
 –  ַהַחלֹון ֶרֶׁשת ַעל

פוֹ  ַעל ָעָטה  ;ַטרְּ
 רֹוֵבץ ֹחֶׁשְך

ָנָפיו ַעל צּוצֹות כְּ  ;ַהקְּ
ֹלא נּוָעה לְּ  –  תְּ
 ,ַחָייו קֹוֵבר ָאָדם

ִניחֹוחַ   ...ָוַמִים ִגנֹות ּבְּ
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* 
ָרַכִיְך ָאז דְּ  כְּ

 
ָרַכִיְך ָאז דְּ  –  כְּ

ִּביִלים  ַמהְּ
ִצֵדיֶהן  ּולְּ
ִרים ַדקְּ  –  ִמזְּ

ָקִנים  –  ֵגִאים ַּברְּ
ֵפי  ,מֹור נֹוטְּ

רֹוִׁשים ֻאָּבִקים ּבְּ  ,מְּ
ָרף-ַחֵמי   שְּ
ֵעת  ;ָצֳהַרִים לְּ

 ַּבָננֹות-ַגֵני 
ִפים נְּ ַנפְּ ֻרקֹות מְּ  ,יְּ
ָנַפִים  ;ַקלֹות ִּבכְּ
ֵדִסים  –  ַפרְּ

ֵדי ָוה ִכבְּ  –  ַעלְּ
ַבֲהמֹות תֹוְך כְּ  –  ָנָהר ּבְּ
ִצים וּוִיים רֹובְּ  ,רְּ
ִצים  ;ַּבֲחַׁשאי ַמִים מֹוצְּ

ַתַחת ִטים וְּ  ,ֶאָקִליפְּ
ֵלי לְּ ֻדבְּ  –  ֵׁשֶבט-מְּ

  ַעִליִזים ַגגֹות
ִדיִמים  ;ַמאְּ

ִביִלים ִלים עֹוד ׁשְּ ַפתְּ  ִמתְּ
ַמת ַאדְּ ִחיָחה ּבּור-ּבְּ  ,צְּ

ַעל ַעת וְּ  חֹול-ִגבְּ
ָבָנה  לְּ
 ;גֹוֵחן ּבֹוֵדד ַאלֹון

ָרַכִיְך ַרק  –  דְּ
ָרִטים חֹוִרים סְּ  ,ׁשְּ
ֵרי ִׁשיָמה-עֹוצְּ  –  נְּ

ָלִעים  ִנבְּ
 –  ָמִהיר אֹוַפן ַתַחת
ֹלא  ,ֵהֶלְך לְּ
ֹלא ָגָמל סּוס לְּ  :וְּ

ָרִקים טֹוִרים טְּ ַרקְּ  טְּ
דֹוֶזִרים ֶטסֹות ִג'יִפים ּבּולְּ קֹונְּ   וְּ

ֵעֶדר ֹטָרף כְּ  –  מְּ
ָרַכִיְך ִלים ִּבדְּ תֹולְּ  .ִמׁשְּ
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 ּבֹוכֹות ָהֵעיַנִים

 
 ּבֹוכֹות ָהֵעיַנִים

ֹלא  ֶדַמע-לְּ
אֹוָתן ַעל ָך רְּ  –  אֹותְּ

 ַּבֶקֶבר
ָך ַעל   ׁשֹוֵמעַ  ֶׁשֵאינְּ

'יוֹ  ֶאת  ַהֲחִמיִׁשית ִמן ַהֲאַדגְּ
הֹוֶבן ֶׁשל  ֶּבטְּ

ֶאת  ֶהָחִליל-ֶקַטע וְּ
ֵפאּוס לּוק ֶׁשל" ֵמ"אֹורְּ  גְּ

תָ  ֲאֶׁשר  ָאַהבְּ
ָך ַעל ָהִריחַ  ָיכֹול ֶׁשֵאינְּ  לְּ

טֹוס ֲעֵלי ִנים ֶאָקִליפְּ ַעשְּ  מְּ
דּוָרה  ִאִטית ִּבמְּ

רּוחַ   ַהָצֳהַרִים-ַאֲחֵרי ּבְּ
ָך ַעל ִקיף ָיכֹול ֶׁשֵאינְּ ַהׁשְּ  לְּ
ֲחֵבי ַעל ָרִמים ֶיֶרק-ֶמרְּ  כְּ

תָ  ֲאֶׁשר ָבעֹות ַעל ָפַרשְּ  ַרּבֹות גְּ
ֵלי ַרגְּ הּוָדה ָהֵרי לְּ  .יְּ

ַמת ַעל  ;ַהֵשָער-ַרעְּ
ֶאֶרת ִסיַמן  –  ָאבֹות ִתפְּ

ָצִחים ִאים מְּ ִפִלין נֹושְּ  –  ֹראׁש ֶׁשל תְּ
 ,ַרִּבים דֹורֹות

ֶאת ָך ָטֳהַרת וְּ תְּ  –  ַמֲחַׁשבְּ
 .ַהסֹוף ַעד
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 ַהּבֹוָכה ָהִאָשה
 
 

  ַהּבֹוָכה ָהִאָשה
 
 

ִּבי ִקרְּ  ּבֹוָכה ּבְּ
 ָזָרה ִאָשה

 –  ָּבִנים ָלה ָהיּו
ָלה ִׁשכְּ  ;אֹוָתם וְּ

ֶחֶרב ֶאָחד  ,ּבְּ
ַקַדַחת ֶאָחד  ,ּבְּ

ֶאָחד ָאַבד ָנַדד וְּ  ;וְּ
 ָהִאָשה ִמי

ִּבי ַהּבֹוָכה ִקרְּ  ?ּבְּ
 –  ֲאִני ֹלא
ָמעֹות ָזרֹות ִלי  ,דְּ

 ָהַאֶחֶרת ָהִאָשה ַאְך
ָיִנית ִהיא  –  ַּבכְּ

 ,אֹוָתה ָהַרג ִמיֶׁשהּו
ִהיא  ֵמָתה וְּ

 :ַּבֵלילֹות ּבֹוָכה ִהיא ַאְך
 ָּבֶניהָ  ַעל
ָמה ַעל  ַעצְּ

ַעל  .ֶׁשֲעָזָבה ִאיָשה וְּ
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 ֹלא
 

 –  ֹלא
 ָחׁשּוב ַאָתה ֵאין
בּוב ֹלא ַאף   ָיֹרק ִכזְּ
 ,ֶזה
ָמָלה ֹלא ַאף  –  ִכנְּ

ָתה ֶׁשַבע  ָעלְּ
ׁשּוִׁשית ַעל  ָעָפר-ַגבְּ

ָרה ָחזְּ ָלה וְּ ָנפְּ  –  וְּ
ָלה ָרה ָנפְּ ָחזְּ  ;וְּ

ָעֶלה ֹלא ַאף  –  ֶזה ָצֹהב כְּ
 ָחבּוט ֵמַאלֹון ָנַׁשר
 –  ֹלא

 ֲחָדִׁשים ֲעָנִנים ָיבֹואּו
פּוֵגי  ;ָמָטר-סְּ

רּוִרית  ,ֵכָהה ַאפְּ
ֹטף  ִתׁשְּ
לֹות ֵאב-ַיּבְּ ַהנֹוי ַהכְּ  –  וְּ

תָ  ַארְּ  ֲאָדָמה ֲעֵלי ִהׁשְּ
ָך לְּ ָזחְּ  –  ָעֶליהָ  ּבְּ
ַהֶפֶכת ַהֶחֶרב  :ַהִמתְּ

  ַהֲחׁשּוָבה ִהיא
 ַהָדָנה ִהיא
ִליָטה ִהיא  :ַהַמחְּ

 –  ֶחֶרב ֹלא ַאָתה
 ַצָּואר ַאָתה
ֵלב  וְּ

ַעט ּוַבֵלב  אֹוָרה מְּ
ֵּבה ַהרְּ ֵאב וְּ  כְּ

וּויֹות  –  ֲחטֹוָטרֹות  :דְּ
 ֹיִפי ָסֵפק
 –  ָרחֹוק עֹוָלם ָסֵפק

ַיֵשב ֹלא  ִהתְּ
ַהֶפֶכת ַהֶחֶרב ִעם  :ַהִמתְּ

טֹות  ַהֲחטֹוָטרֹות נֹובְּ
לֹות נֹובְּ  וְּ

רּוחַ  ַפַעם  ,ָאִביב-ּבְּ
ֹקר ַפַעם ִּבי-ּבְּ  ָקטְּ

 .ֵעת ּבֹוא ַעד
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ָוה-ֶפַתח  ִתקְּ
 
 

ֵלָאה ֲאִני  ֵׁשמֹות מְּ
ַתֲאִריִכים  ;וְּ

ֹאָרעֹות נֹוֶצֶרת ֲאִני  מְּ
 ָיִחיד ֶׁשל

ָקָהל ֶמִרי וְּ  –  ּבְּ
 ;צֹוֵעד
ַאֵּבד ָיִחיד  –  ִמתְּ

 ֵריָקה ֶאֶרץ-ִממּוֶעֶקת
ִסיַסת סֹודֹות-ּותְּ  ;יְּ
ָצצֹות קֹות ּופְּ  ׁשֹורְּ
ַכדּוִרים ִלים וְּ ַילְּ  ,מְּ
ִריָאה ָרה  –  ּוקְּ ֶעזְּ  לְּ
ָׁשַמִים  ֵליִלִיים וְּ
 ,ַרִכים ֵקיִצִיים
 ִמכֹוָכִבים הֹוִמים
 –  ֲאֻדָמה ַוֲאָדָמה
 –  חֹוֶמֶרת
ֵרי ָׁשמֹות ִמִשמְּ  :נְּ

 –  תֹוַפַחת עֹוָלה
ִעָסה  .כְּ
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 ֹאֶרן ֱהיֹות
 
 

 ֹאֶרן ֱהיֹות
ֹלא  ָאָדם וְּ

ִּביהַ   ֶצַמח ַהגְּ
ַלח  ֲעָנִפים אֹון ּוׁשְּ
ֵשי  ַכַפִים-פֹורְּ

ָבִהים  ִלגְּ
עֹות ִהִזיל ָרף-ִדמְּ  שְּ

פֹות  ֹּבֶשם נֹוטְּ
ֵפס ַחסְּ  ֶגַזע לְּ

 ָעִמיד
רּוחֹות צֹוֵחק  לְּ

ַהכֹות ֶסַלע לְּ  ּבְּ
רוֹ  פֹורְּ ָעָפר לְּ  ֵמִזין לְּ

ֵׁשן  ֵאיָתן ֹׁשֶרׁש ּבְּ
ֹרחַ   –  ִלפְּ

ָנה ַעד ַעֵטׁשְּ  ִתתְּ
ִבירֹות ָכל  ַהגְּ

ִׁשיל ַהבְּ ֻרָּבל לְּ טְּ  ;ִאצְּ
עֹוֵפף ֶזַרע ָמֵלא  ;מְּ

ָפִרים ַפרְּ  ַחִיים כְּ
ֵשי ַחפְּ  ֶרֶגב-מְּ
ַהִשיר ָחִטים לְּ  :מְּ
 ָעֶבה ָׁשִטיחַ 
ִפיִצי  קְּ

 ֵריָחִני, ָמֵלא
ִמין  –  ֵלֶאה ָכל ַמזְּ

נּוָחה  ;ִלמְּ
ֹמחַ   –  ִלצְּ

ַפֵלל ִהתְּ ֶגֶׁשם לְּ  ,לְּ
ַׁשת ִאוְּ ָתו ּבְּ ֵבָׁשה סְּ  ,יְּ
 ,ֲחִריָפה
ֹחק ַזִלים ִלצְּ ַזלְּ ִהיִרים ּבְּ  –  ּבְּ

ַראת  ָאִביב ֶׁשֶמׁש ִלקְּ
ַנֵצחַ  ֶיֶרק לְּ ָחִטים-ּבְּ  –  מְּ

 ,ָהֶאֶפס ֶאת
יֹות ִלהְּ  !ַקָים, ַקָים וְּ
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 ַהֶנֶכד
 
 

ֹמע ָתא" ַהִמָלה ֶאת ִלׁשְּ  "ַסבְּ
ַנֶגֶנת  ָפׁשֹוׁש ִמִפי ִמתְּ

ֹחל  ,ֵעיַנִים-כְּ
ָתא"  "ַסבְּ

 –  ַמֲחִריָדה ִמָלה
עּוִרים ֲאֶׁשר ֵאֶלה ֶאת  נְּ
ָבָבם עֹוד  –  ִּבלְּ

ִניָנה  ,ּוַמרְּ
ָזִעים  –  ָמִטים גְּ

ַבֶשֶרת  ,ָקרֹוב ֵקץ מְּ
 עֹוֶלה
ֶפֶרץ  ַרֲעָנן ֹחֶטר כְּ
 ָנקּוב-ֶגַזע ִמתֹוְך

ִטיחַ  ָאַרת ַמבְּ  ַהֶנֶפׁש ַהׁשְּ
ַהגּוף  :וְּ
ֵׁשְך ֻחלֹות ָהֵעיַנִים ֶהמְּ  ,ַהכְּ

 ַהסֹוֵלד ָהַאף
 :ַלשֹוֶׁשֶלת

בּוַנת  ,ַהַכַפִים תְּ
ִריץ ַתמְּ  ַהֹמחַ -וְּ

 –  ַהֶנֶכד
ָאַרת  !ַהֶנֶפׁש ַהׁשְּ

 
1970 

  



– 169 – 

ֵני ָאִכים ׁשְּ  ַמלְּ
 
 

ָאְך ִריֵאל ַהַמלְּ  –  ַעזְּ
 ,עֹוֵזר ֵאינוֹ 
 –  ׁשֹוֶעה ֵאינוֹ 

ַבָקָׁשֵתנּו  –  לְּ
 :ָעסּוק הּוא
 טֹוֶוה הּוא
 :ַהֹהֶוה ֶאת

ָׁשִכים ַהחּוִטים  ,ִנמְּ
 –  ָהֲאָדָמה ִמן

 –  ַלָשַמִים
ִלים ַאְך  ׁשּוב נֹופְּ

ָּבִרים ִנקְּ ַמֹפֶלת וְּ   -ּבְּ
 ;ָעָפר
 ,ָׁשֵקט הּוא

ָאְך  –  ַהַמלְּ
 –  ַרְך ֵאינוֹ  ִלּבוֹ  ַאְך

 ,ָעסּוק הּוא
ָאְך  ַהַמלְּ

דֹוֵבר  ָקׁשֹות ֵאֵלינּו וְּ
ֵני, ָפָניו ָׁשו-פְּ  ,ַעכְּ
ֵני  ,ָמָחר-ּופְּ
 ֵאיָנם ֵהם ַאְך

ֵמִחים  ,שְּ
 :ֲעצּוִבים ֹלא ףַא

 ,ָעסּוק הּוא
 ,ָמָחר טֹוֶוה הּוא
 ,ֶׁשֵאינוֹ  ָמָחר
 –  ָאָדם ׁשּום ֶׁשל
 :ֶׁשלוֹ  ַרק
ָאְך ֶׁשל ִריֵאל ַהַמלְּ  ,ַעזְּ

ָאְך  –  ַוֲעִמיתוֹ  ִריֵאל ַהַמלְּ  .ַגבְּ
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 זּוג
 
 

ִחים ִנִצים  צֹורְּ
 ֶעֶרב ִעם

רֹוֵמי טֹוס ִממְּ  ;ֶאָקִליפְּ
 –  ָהֵעץ ַתַחת
ֵני  :ֲאָנִׁשים ׁשְּ

ַּבע  –  ָיַדִים ַארְּ
ֵקנֹות ֻגָידֹות, זְּ  –  מְּ

 ָלזוֹ  זוֹ 
קֹות ַחּבְּ  .מְּ

ָתִמים  .ָּבעֹור חּוִמים כְּ
ָּבעֹות  ָלֶאצְּ

ַנִים  :ַדלֹות ִצָפרְּ
מּוִׁשים ָעִלים  כְּ
ֶגַזע  .ָנבּוב ּבְּ
ֵני  ִפיֹות ׁשְּ

ִכים ַחיְּ  ,מְּ
ֵלֵאי  –  תֹוָתבֹות ִׁשַנִים מְּ

 ֵמָאז ּוַבִזָכרֹון
ִסיָנה-ֹלֶבן  ַחרְּ

 .ּבֹוֵהק
ַּבע  ֵעיַנִים ַארְּ
 ָכבֹות
ָקַפִים ַתַחת  –  ָעבֹות ִמׁשְּ

 ֵמָאז ּוַבִזָכרֹון
ֵכֶלת  ,ֲעֻמָקה ןַעיִ -תְּ

קּוָפה  ,ׁשְּ
 ַיַער-ִויַרק

ַאֵּוׁש  –  –  מְּ
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עֹות ֵאיָנן ַהִצֳפִרים  יֹודְּ
 
 

עֹות ֵאיָנן ֵהן ַהִצֳפִרים  יֹודְּ
 –  רֹואֹות ֵאיָנן ֵהן
ֵעי ֶאת ָלה-ִפׁשְּ  :ַהַליְּ

נֹות  –  ֹראָׁשן נֹותְּ
ֵפיֶהן ַתַחת  ,ַכנְּ

ַתִים ַתִים, ּוׁשְּ  ,ׁשְּ
ֹחם  –  ָעָנף ַעל  –  גּוָפן וְּ

ֻׁשָתף  –  מְּ
 ָגדֹול ָעֶלה ַמֲחֶסה ַתַחת
ַרְך  –  וְּ
 ֹקר ֹלא, ַטל ֹלא

ַתִים ַתִים, ׁשְּ  –  ׁשְּ
ַצד זוֹ   ,זוֹ  ּבְּ

ֵצל  ;ַרְך ָעֶלה-ּבְּ
ַבְך  ָהֵעץ-ּוִבסְּ

 –  ָּבֲאֵפָלה ָאָדם
 :ָיד ׁשֹוֵלחַ 
ֶנֶפׁש ִלּבוֹ , ֵרעוֹ -לְּ  ,וְּ
ֵביתוֹ   –  לְּ

עֹות ֵאיָנן ֵהן ַהִצֳפִרים  ,יֹודְּ
רֹות ֹּבֶקר ִעם עֹורְּ  ,ִמתְּ

ַכסֹות ִליֵלי מְּ  :ִׁשיָרה-ִּבצְּ
 ,ַהָדם ֶאת

ֻרָסק ַהגּוף  ,ַהמְּ
 .ֶהָהרּוס ַהַּבִית
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 ל"תש ָאִביב
 
 

ִליל  ;ֵריחֹות-ּבְּ
ָדָרְך ָהָדר ִאזְּ  ,וְּ

ַׁשד  ,ֹאֶרן-לְּ
 ,ׁשֹוָׁשן-ּוֶפַקע

ַעל  :ַהֹכל וְּ
ָּבר ֹאֶבְך  ִמדְּ
ֵריחַ   –  ֶנֶפץ-וְּ

ִעיַכת ַׁשע ּודְּ ֵרה-תְּ נֹוָתיו ֶעשְּ  –  ׁשְּ
ִרים  !ַאַחת ָפחֹות, ֶעשְּ
ָכֵהָנה  ;ָוֶכֶפל ָכפּול וְּ
ָמה ַעד צֹוֵרב  –  ָחרְּ
ִליל  :ֵריחֹות-ּבְּ

ָדָרְך ָהָדר ִאזְּ  ,וְּ
ַׁשד  ,ֹאֶרן-לְּ
 –  ׁשֹוָׁשן-ּוֶפַקע

דֹוֲעכֹות ַׁשע וְּ ֵרה-תְּ נֹוָתיו ֶעשְּ  ׁשְּ
 –  ֵאם-ּוֵמֲחֵלב

ָפָתיו ַלחֹות עֹוד  ...שְּ
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* 
ִׁשים ַקדְּ  ַהַפִכים ַעל ַהמְּ

 
ִׁשים ַקדְּ  ַהַפִכים ַעל ַהמְּ

ִריִמים ֵעָלה כֹוס ֶאת ּומְּ  –  ַהַתרְּ
ִדילּו ָמׁשֹות ֵּבין ִכי! ַהבְּ  .ָּבא  –  ׁשְּ

ָעה ִכי  ;ַהֶשֶמׁש ָׁשקְּ
 ,ָהִרימּו ַהכֹוס ַּבֹחֶׁשְך

ֵדרֹות-ַּבֲאֵפַלת  ,גְּ
ַבְך  :ֵעִצים-ִּבסְּ

ַהָפִנים  –  ֵיָראּו ַּבל, וְּ
 ,עֹושֹות ַהָיַדִים ַרק

ַהָיַדִים) ֵדי וְּ  ?!(ֵעָשו יְּ
 –  ַהָדם ָלֶכם ֶיֱעַרב

ֵמִאים  .לוֹ  ַהצְּ
ֶמל ָחבֹוק ֹּבעַ  ַכרְּ ִגלְּ  וְּ
ֵשָיה חּוָטה כְּ  ׁשְּ
 ָכרֹועַ 

ֶכם לְּ ַרגְּ  .ָהַרי לְּ
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ַתָקד-קֹוֵצי  ֶאׁשְּ
 
 
* 
 
 
 ֵאֶפר-ַגל

ָהרּוחַ  ַשֶחֶקת וְּ  ;ּבוֹ  מְּ
 ָכָבה ָהֶרֶמץ

 ,ֶרֶׁשף ֹלא
 –  ִניצֹוץ ֹלא

ַהֶחֶרס  לוֹ  ָאַבד וְּ
הּוא  –  ִעֵּור וְּ

ָסִביב ַתָקד-קֹוֵצי, וְּ  –  ֶאׁשְּ
דּוָמה תּוָגה  .רְּ
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* 
 יֹום, יֹום

 
 יֹום, יֹום

ָדע  –  ָעָנף ִנגְּ
ַהֶגַזע  הֹוֵלְך וְּ

 :ָוָמט
 –  ַהֹשֶרׁש ִמן ֲאָבל
 –  ֹחֶטר ֵיֵצא

ַראת  –  עֹוָלה ֶׁשֶמׁש ִלקְּ
ַעד  .ִירְּ
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בֹואֹות  ֵחיָפה ִּבמְּ
 
 

ָבר ִהיבֹות כְּ קֹות, ַמצְּ  ,ּבּור-ֶחלְּ
 ,ַקִיץ-ֲחרּוכֹות

שּומֹות ַדר-ּבְּ  –  ַדרְּ
ַצד ָיִנים ּבְּ ָבִנים ִּבנְּ  ;לְּ

רֹות ָקִלים-ַצמְּ  –  דְּ
ֵני-ַעל ָׁשִטים ֲחֵבי פְּ  –  ָים-ֶמרְּ

רֹוֵסי ַּבטְּ ַאלְּ  –  ֲעָנק-כְּ
לּוִׁשים רּוִטים, תְּ  ;ָּברּוחַ  מְּ

ָבעֹות  ,ַעִתיקֹות גְּ
רּוסֹות ַמִנים-ֶרֶגל-דְּ  ,זְּ

 –  הֹוזֹות
 ;ָרחֹוק ָעָבר

ׁשּוֵלי  ֶדֶרְך-ּבְּ
דּוף  ,ָוֹרד ַהרְּ
רּוק ֵכֶלת ׁשְּ  –  ָים-תְּ
ַחֵיְך  ,מְּ

ֵקי ַפֲעמֹוִנים ָזִרים-ֵמִעמְּ  –  ִמנְּ
ִלים צְּ ַצלְּ  :מְּ

ָּבִנים יֹון-עֹוֵטי ַצלְּ  ,ִׁשרְּ
כּוֵבי דֹוִלים סּוִסים רְּ  ,גְּ
ֵפי ֵבדֹות ֲחָרבֹות ׁשֹולְּ  ;כְּ

נּוניֹות ִניצֹוצֹות ּוסְּ  כְּ
גֹות ָּבֲאִויר  –  אֹורְּ

ִתי  ִציּוִצים ֶׁשל ָוֵעֶרב ׁשְּ
 ַרִכים
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ַנַען ִמיָנה כְּ  ָדִנֵיאל יּוִלי ֶאת ַמזְּ
 
 

 ָדִנֵיאל יּוִלי
ִרי  ,ַהַתַנ"ְך ִמן ִעבְּ
ָך ִני ִׁשמְּ ָאזְּ  –  ּבְּ

ַדֵמר ָאִביב ִמזְּ  :כְּ
ָטִמיר ָצִעיר  ,וְּ

ֵעיֶניָך  –  וְּ
ִרי-ֵעיֵני  –  ָקדּום ִעבְּ

חֹורֹות ִהיבֹות ׁשְּ  ,ַמרְּ
 –  ָדִנֵיאל יּוִלי

ֵקי  ,ַהֹגב-ֵמִעמְּ
ֶקיָך קֹוֵלחַ  ִׁשיר עֹורְּ  –  ּבְּ
 –  ִלִּבי ֶאל ָיָׁשר
 ,פֹוֵעם ֵהדוֹ 

 ,ֶלָהבֹות ִמֵּבין
ָך-ִציִצית  –  ַהנּוָגה ֹראׁשְּ
ֶלֶטף ִריָרה ָיִדי-לְּ  –  ַהקְּ
ֵמָהה  כְּ

 !ָדִנֵיאל יּוִלי
ַנַען ּבֹוא  ,ִלכְּ

ַנַען ֵאר ַעל, ִּבכְּ  ,ַהּבְּ
 .ָהַעִתיָקה זוֹ 

 ,ַחִיים-ַמִים ַכד
 ,ַּבֹּבֶקר, ַּבֹּבֶקר –

 –  ֹראִׁשי ַעל
ָך ָראתְּ  ,ִלקְּ

ֹקֶדׁש  .ֶאָשא ּבְּ
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ִפָלה  ַאֲחרֹוָנה תְּ
 
 

 ָכְך ָכל טֹוָבה ַתֲעֵשִני ַאל
ַדָלה ֻרֶשֶׁשת וְּ  ,ּומְּ

ֵריָקה  ,וְּ
יֹוַדַעת" ֵני וְּ  "עֹוֶמֶדת ַאתְּ  ִמי ִלפְּ

 ָהַאֲחרֹוִנים ָיַמי ַתֲאִפיל ַאל
ֵמִני ַאל רֹומְּ  ,תְּ

ַאל  ַתֲעֵשִני וְּ
 ,ָכְך ָכל ֲעָנָוה
ַאל ֵנִני וְּ  ִתתְּ

ָברֹות  לְּ
ָכל  ,ֵחֵלָכה לְּ
ָכל  ,ָזב לְּ

ֵׁשר  ,ֵגִוי ַהיְּ
ַאֵמץ ָרַבי וְּ  ;קְּ

ֹלׁש ִלי ֵתן ִקיִסים ִלתְּ  ַנרְּ
מּוַרת ָך-ִּבׁשְּ  ַגנְּ
 ,ָהֲאסּוָרה

ָקם ָזרְּ  ,ָלרּוחַ  לְּ
לּו  ַאַחת ַפַעם ַרק וְּ

ִאלּו  ָהָאָסם ָמֵלא עֹוד כְּ
 ;טּוב ָכל
ִגיׁש ִלי ֵתן ַהרְּ  לְּ

ַשֵקי ֵקִדים-ּבְּ  ׁשְּ
ָפה ֵריחַ  ַמִזיֵלי  ִרכְּ

ֶפֶסת  ;ַּבִמרְּ
ֵריחַ   ,ִתירֹוׁש-ּובְּ

 ַּבֲעָגלֹות
ֵלאֹות  ֵעָנב-מְּ
 .ֶּבָחֵצר
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 ִגיל
 
 

ֵקָנה ִאי ַהזְּ    –  ָּברְּ
 ?ִהיא ִמי

ִעים  –  ָׁשָנה ִׁשבְּ
ַאַחת  –  וְּ

 ?ִמי ֶׁשל
  תֹוֶלֶׁשת ִהיא

ִקיִסים  ַנרְּ
 ,ַּבִּבָצה

ִריֹות אֹוֶסֶפת  ִפטְּ
ַאַחר  ,ֶגֶׁשם-לְּ

ַמת ַאדְּ  "ַהָשָלל"-ּבְּ
ֵׁשָנה חֹוָרה ַהדְּ  ַהשְּ
ס" ַעל קֹוֶפֶצת  –  "ַהנְּ

ִקיָעה ִעם  ,ׁשְּ
ָהָרה  ַאֲחרֹוָנה ִלדְּ

ֵני  ;ַהַלִיל ּבֹוא ִלפְּ
 ָעִלים חֹוֶטֶפת

 ִּביָעף
  אֹוָתם מֹוֶעֶכת

ַהֲעלֹות  ִניחֹוָחם לְּ
ָדִסים ֶאֶלף  ֻקנְּ

ֶאָחד  וְּ
ִדים ַרצְּ ֵעיֶניהָ  מְּ  ,ּבְּ

ִלָּבה  :ּבְּ
 –  ִחָּבה, ַזַעם, ַלַעג

ַעָתה ֶדֶמת ִהיא וְּ  ִנרְּ
רֹות ַצמְּ  ֳאָרִנים ּבְּ
רֹועֹוֵתיֶהם ֲחבּוָקה  ִּבזְּ

שּומֹות  .ַהּבְּ
ִעים ַּבת ַאַחת ַהִשבְּ  –  –  –  וְּ
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נּו  ָׁשהּות ִלי תְּ
 
 

נּו  ָלמּות ָׁשהּות ִלי תְּ
ָכל ִמַתַחת ָחמֹות לְּ  ַהִמלְּ

נּו  ָׁשהּות ִלי תְּ
ַעֵכל  ָהֲאסֹונֹות ָכל לְּ
ֹצר ִלנְּ ַעט וְּ ֵכֶלת מְּ  תְּ
מּורֹות ִמַתַחת  –  ֵעיַני-ִלׁשְּ

נּו  –  ָׁשהּות ִלי תְּ
 ;ָלמּות
ִאי ִּביֵדי  –  ּבֹורְּ

צֹונוֹ   ִכרְּ
מּו ַאל  ַתַערְּ

ָלִעים  ִלִּבי ַעל סְּ
 –  הּוא ִכי

ִליל  ,ַאֲחרֹון צְּ
ַים  ָהֵאֶפר-ּבְּ

ֶתם ֲאֶׁשר   ֲעַרמְּ
 .ָעַלי
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ָנה  ִזקְּ
 
 

ָכִאים  ָוִהי נְּ
ָסֵפק ִכי וְּ  ּבְּ
 ֹּבֶקר ֶאל ּוֹבֶקר
 ֶנֱחָרז

ָׁשה ִאוְּ  –  ֲחלּוָׁשה ּבְּ
 גֹוֵבר ַהֵצל

ַחִיים  ִנָגִרים וְּ
ָכִלים רּופֹות-ֻקַּבַעת וְּ  –  תְּ
ֶׁשֶכת ֵאֶליהָ   ָהַעִין ִנמְּ

יֹון ִכלְּ  ֶנֶפׁש-ּבְּ
ִזיק ָוה ּבְּ  ִתקְּ
ֵיׁש  ּבֹוָהה ַעִין וְּ

עֹוָלמֹות חֹוִקים וְּ  רְּ
תֹוָכה  ּבְּ

ֵיׁש  ֹאֶזן וְּ
תּוָמה ֶקֶבר סְּ  כְּ

ֵיׁש קּוָחה ַעִין וְּ  פְּ
ִעֶּוֶרת  וְּ
ַאַחת ֶגֶרת ָלַעד וְּ  ִנסְּ

ַלם ַתם ִנׁשְּ ַכח, וְּ ִנׁשְּ  וְּ
ָהָיה ֹלא וְּ  .ָהָיה כְּ
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ֵלָאה ג לְּ ֶּברְּ דְּ  גֹולְּ
 
 

ָדה ִאָשה ֱהיֹות  ,ּבֹודְּ
ֵּבך ִׁשיָרה ִעם ִקרְּ  ;ּבְּ

ֵאת ׁשֹות שְּ ָלִדים-ַנפְּ  –  יְּ
ַרֲחִמים  ,ּבְּ

רֹועַ  ֶוֱאֹסף  –  ֵריָקה זְּ
 ;ָחֵזְך ֶאל

ֵפה ֶאת ֱאֹהב  ָהֵעיַנִים-יְּ
ֶׁשֵעיַנִיְך עֹות כְּ  ָדם-דֹומְּ

 –  ַהַדל ַהַגב ַעל ַהֲעֵמס
ָלב ִליָחה-צְּ  ,ָכֵבד סְּ
ָכל  צֹוֵלף לְּ
ָכל  –  חֹוֵבט לְּ

ָׁשתֹוק  ;וְּ
תֹוֵכְך  –  ָדלּוק וְּ
אֹור הֹוֶמה  ,לְּ
ַחִיים גֹוֵעׁש  –  לְּ
הּוא ֵרי סֹוֵפר וְּ גְּ  ָיֵבׁש חֹול ַגרְּ

 ַאט ִנָגִרים
ָּבעֹות ֵּבין  –  ָהֶאצְּ
 –  סֹוֵפְך ַעד, סֹוֵפְך ַעד
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* 
ֵסֶדר ַהֹכל" ָעיֹות ֵאין, ּבְּ  "ּבְּ
 
ֵסֶדר ַהֹכל" ָעיֹות ֵאין, ּבְּ  "ּבְּ

ַמִנים ַצֲעֵדי ֵהד ׁשֹוַמַעת ֲאִני  זְּ
מֹוִגים תֹוְך נְּ  סֹוף ָהֵאין לְּ

ֵסֶדר ַהֹכל"  "ּבְּ
ָוָחה ֵאין ֶפֶרץ ֵאין  צְּ

ִריָמה  ,ַכָדת ַהזְּ
ֵפי  ֵמִתים ֲאָנִׁשים ַאלְּ
ֶרַגע  –  ֶזה ּבְּ
 .ָזע ֵאינוֹ  ִאיׁש

ֵפי   ִתינֹוקֹות ַאלְּ
 נֹוָלִדים
ַהַמִים גּוִעים וְּ  ָּבֲאַגִמים רְּ
ַזִלים  ֲאֻרִכים ַזלְּ

 .ֲעָרבֹות ֶׁשל
ִלים ָהרֹות טֹובְּ  ִּבנְּ
ֻחִלים  –  כְּ
ַמן ַהזְּ  ִנָגר וְּ

ָּבעֹות ֵּבין צּועֹות ֶאצְּ  פְּ
ִקים ַטנְּ ָּבר לֹוֲהִטים וְּ  ַּבִמדְּ

ַמן ַהזְּ דּוִמים זֹוֵכר וְּ  ַּבִדמְּ
הֹוֵלְך ָכֶבה וְּ  וְּ

ֹמחֹות ֵקִנים ּבְּ  זְּ
 ֲחלּוִׁשים

ַמן ַהזְּ  רֹוֵקד וְּ
ֵנף  –  ַּבַשַער ַנפְּ   ִמתְּ
ָלק  ַכָּבָרק ִנדְּ
ָכֶבה  .וְּ
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* 
ַּבל  ָעֹנג, ָלָבן ֲחַבלְּ

 
ַּבל  ,ָעֹנג, ָלָבן ֲחַבלְּ

חּוט ָתלּוי  –  ַהָגֵדר ַעל ּבְּ
ֻגִלים ַקִּוים ִדים סְּ ִׁשירֹות יֹורְּ  יְּ
תֹוְך ִביעוֹ  לְּ  :ָהַרְך גְּ

כֹול  ָזִעיר ַחִיים-ֶאׁשְּ
ִליָמה ַעל ָתלּוי  ּבְּ
 ָמתֹוק ֶׁשֶנף-ֵריחַ 

עֹורוֹ   .ִתינֹוק ֶׁשל כְּ
 ַּבֹּבֶקר

ַּבל ֵריחַ   ֲחַבלְּ
 ַרכֹות ָנח
 ,ַצָלקֹות ַעל

ִטיחַ  ָלָיה ַמבְּ ָבָנה ַאׁשְּ  –  לְּ
 ,ַׁשַחר ָלה ֵאין
 –  ַצָלקֹות ַעל ָנח ָמתֹוק ֵריחַ 

ַרֵפא, לֹוֵטף  :מְּ
לּוָחה ַנֲעָלָמה ָיד  :ׁשְּ

דוֹ  ַּבל ֶׁשל ַחסְּ  .ָעֹנג ֲחַבלְּ
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* 
לּו ָעַלי ַאּבְּ  ִיתְּ

 
לּו ָעַלי ַאּבְּ  –  ִיתְּ
ֵזי ַהֲחתּוִלים ָכל  –  ָהָרָעב-מְּ

ֶקֶפת עֹוָלם-ֶׁשתּוַגת  ִנׁשְּ
דֹולֹות ֵמֵעיֵניֶהם  ;ַהגְּ

לּו ָעַלי ַאּבְּ  ,ַהתֹוִרים ָכל ִיתְּ
טּו ִעיִנים ֶׁשָלקְּ  –  ַגרְּ

 ;ִמַכִפי
ַרִקים ַרקְּ רּו, ׁשְּ ַפזְּ  ,ִחָנם יְּ

דּוֵרי  –  קֹוָלם ֶכֶסף-ִדרְּ
ָחִבים  ,ַלֶמרְּ

 ָפז-נֹוַצת
ֶהֶבת ַהבְּ  –  ַּבֶשֶמׁש מְּ

ֹלא  ;רֹוֶאה לְּ
לּו ָעַלי ַאּבְּ  –  ִיתְּ

ַּבִלים  –  ֲחַבלְּ
ִביֵעיֶהם  ָׁשִתיִתי ּוגְּ

ֶׁשֶנף ַטל ָקִרים וְּ  ַּבּבְּ
ָלִבים ָכל  ,ַהתֹוִעים ַהכְּ

ִעים ָרִזים צֹולְּ  וְּ
ֵני  ;ַצָלִפים-ֵמַאבְּ

ׁשּוִפים ַהַינְּ חּו וְּ ַיפְּ  ִיתְּ
ֵאב  ַּבֵלילֹות  –  ִמכְּ

ֵאין  ָלֶהם ׁשֹוֵמעַ  וְּ
ָמִלים ַרק ׁשֹות ַהנְּ  ַהִטפְּ

ָנה ֵׁשכְּ לּול ָלנּועַ  ַתמְּ  –  ַּבַמסְּ
ֹלא  , ֶהֶרף לְּ

ָהֵעִצים חּו וְּ מְּ  ִיצְּ
ַהִשיִחים ָוה יֹוִסיפּו וְּ  ַעלְּ

ִמין ַיסְּ  ַלח וְּ
ֹלף  ִניחֹוחוֹ  ִיזְּ

ָאָדם ַקע וְּ  –  ַסִכיִנים ִיתְּ
ַשר  –  ָאָדם ִּבבְּ
ָתקֹועַ  ָהלֹוְך ָתקֹועַ  ָהלֹוְך וְּ  וְּ

ִלי  –  –  –  ֵקץ ּבְּ
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* 
 "ִטפּול"לְּ " ִטפּול" ֵּבין, ֵאִלי

 
"ִטפּול" ִטפּול" ֵּבין, ֵאִלי  "לְּ

 –  ָהִעָדן ִּביֵדי
ַנֵשק ִלי ֵתן ֵלי לְּ  ָהֶריָך-ַרגְּ

 ;ַהָיִפים
פּור ֵּבין פּור ִפרְּ ִפרְּ  לְּ
ָרב ַהמּוָבִלים ַהָּבִנים ַעל  ַלקְּ
ַהִּביט ִלי ֵתן ָׁשֶמיָך לְּ  ;ָהֲעֻמִקים לְּ

ִׁשיָמה עֹוד  –  ַאַחת נְּ
 –  ַצח ֲאִויר ֶׁשל
 ,ַמִים כֹוס עֹוד

לּוִלים  צְּ
ֶטֶרם ָתה ֵאֵלְך ּבְּ  .ַהָמוְּ
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* 
ָתו ַכֲעֵלה ִנֵשאת ֲאִני  סְּ

 
ָתו ַכֲעֵלה ִנֵשאת ֲאִני  סְּ
 ָהרֹוֵתחַ  ָהִעָדן ֶזֶרם ַעל

ָכל ִרי וְּ ֶלה  –  ָהַרב ָאׁשְּ  :ִיכְּ
ּבּוץ  ,ָהֲעָשִבים ִּבצְּ
ַאַחר  ַהֶגֶׁשם לְּ

יֹוִנים ֵריחַ   ַדק ַסבְּ
ֹכם ַכרְּ  ָוֹרד  –  ָסֹגל וְּ
ֵלי ַרגְּ  ,ָׁשֵמן ֶרֶגב לְּ
ַהָים ָתֵרעַ  וְּ ָפַני ַהִמשְּ  –  לְּ
ֶּבה ַאַחת  –  ִיכְּ  .ּבְּ
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ק  ֵליִלי ַפרְּ
 
 

יֹוִנים  –  ַּבַקנְּ
ִחלֹות יֹוִנים ִּבמְּ ֶחבְּ  –  ּבְּ

ָרִכים ֵדִלים ֲאֻרִכים ׁשְּ  ;גְּ
ֵכי ֹדַלח-ַׁשרְּ  ּבְּ
ֵכי  –  ֶפָחם-ַׁשרְּ

ִלים ַפתְּ  –  ִמתְּ
ִאָטם ָנִעים  ;ָּברּוחַ  לְּ

ִליִליֹות ַגחְּ זֹות וְּ  –  רֹומְּ
ָלקֹות ָכבֹות ִנדְּ  :וְּ
ֵקי ַמִנים-ֵמֻעמְּ  ,זְּ

תֹות אֹותְּ עֹות  –  מְּ ׁשֹוקְּ  ;וְּ
 ָעָנן-גּוֵׁשי

 :תֹוִעים
פּוֵחי  ַרַעל-תְּ

ׁשּוֵליֶהם ִריִדים וְּ  ַמוְּ
ֵרָפה חֹוָקה ִמשְּ  :רְּ

 –  ִדינֹוַזאּורּוס
ַזַעם ַמֶכה   ּבְּ
 , ֶקֶצף, ֶׁשֶצף
ָנבוֹ  ֻׁשָנן זְּ  מְּ
ָאֹים  –  וְּ

 ָיִמין ַעל
ֹמאל ַעל  שְּ

 –  ִניצֹוצֹות ַמִתיז
 לֹוֲהטֹות ֵמֵעיַנִים

תֹוֵלל  ,ִמׁשְּ
 ,דֹוֵהר
 –  ִׁשכֹור

 ַהֹתהּו ֶאל ָיָׁשר
ָטָאה-ַוֲאָנָפה  לְּ

ַרֶחֶפת  ֵמָעל מְּ
 –  ָיָׁשר
 –  ֶׁשל ַגּבוֹ  ַעל

 –  ִדינֹוַזאּורּוס
 ...חֹוָנה

ַקָשיו ֵּבין  ַקשְּ
 –  ַהָקִׁשים
ַנֶקֶרת  ֵפרּוִרים מְּ

ַהֲחיֹות  ,לְּ
ָׁשה  .ַנפְּ
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* 
 ָיִמים ֵיׁש עֹוד

 
 ָיִמים ֵיׁש עֹוד
ַבׁש-ַלֲעָנה ֶׁשל  ּודְּ

עֹות  ָאִביב-ּוַפקְּ
ָבנֹות  –  לְּ

בּולֹות ֶזֶפת טְּ  ;ּבְּ
פּוִרים ֵיׁש עֹוד  ִפרְּ
 –  צֹוֵלעַ -ֵלב ֶׁשל

ֶׁשַאַחד  ָהֲאִביִבים כְּ
רֹועוֹ  ַמִקיֵפְך  ִּבזְּ
ִחּבּוק  .ַאֲחרֹון-לְּ
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ַמִנים ִמֵּבין ִׁשיִרים  ַהזְּ
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* 
ָך ַעל חֹונְּ ַחל גְּ  ִתזְּ
 
ָך ַעל חֹונְּ ַחל גְּ  ִתזְּ

ַלֵחְך ָעָפר  !תְּ
ֵתי רֹועֹוֶתיָך ׁשְּ רּושֹות ֵאַלי זְּ  פְּ

ִריאֹות ָׁשכֹות ִכקְּ  ִנמְּ
ָּבר תֹוְך  סֹוף ֵאין ִמדְּ

ַלי ַרגְּ ָנָחׁש! לְּ  כְּ
ִציֵרי ִעם ָך יְּ  ֵגוְּ

 ...ַהֲחטּוִבים ַהַדִקים
ׁשּוֵלי ָלִתי ּבְּ  ִשמְּ

 !ִתַגע ַּבל
ִציר  ֹתֶפת יְּ
ַחָטא ָׁשחֹור ֶגֶבר  !וְּ

• 
1923 
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לֹוֶרת  *לְּ
לֹוֶרת  לְּ

 
ֵכי ֵּבין ִמין ִסבְּ ָעֵרְך-ֲהַדר ָעֵׁשן עֹוד ַיסְּ  שְּ
בֹות עֹוד ַלִיְך ִעקְּ  ַהַזכֹות ַרגְּ

חֹול אֹור ַהַגן ּבְּ   –  ָנמֹות ָיֵרחַ  לְּ
ֶלָהָבה ָבָנה כְּ ַקע ֵמֹאֶפל ָעִלית לְּ  ַהַקרְּ

ַדת ִליָאה-ִכבְּ גֹוָרל פְּ  .וְּ
ָדה ִכי ַעד  ָּבְך ָנַגע ֶגֶבר ַיד ָסלְּ

תּוָלה אֹון  –  ָהִיית ָוֵאם ּבְּ ָבִרים וְּ  גְּ
נֹוף ֵתְך ִּבמְּ  .ַמֲחַׁשבְּ

ִחי לֹוַתִיְך ַּבֲעַנן ֶעֶרב ִעם ָעֵלינּו ׁשְּ ָבנֹות ִשמְּ  ַהלְּ
ֵני ַעל ָרִמים פְּ  ...ֵאֶלה כְּ

נּו ַלִיְך ַכפֹות ַתַחת ָיֵדינוֹ  ּוָפַרשְּ  .ַהַזכֹות ַרגְּ
• 

 אלול, תרפ"ה .פ"ת
1925 

 
 
 
 

___________ 
ַקל לֹוֶרת *  (.)א.ב.ע ַפסְּ
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* 
ִתי ִגיָנה ָשַבעְּ ֲחֵקי ַמנְּ א-ּוִמשְּ  ָׁשוְּ

 
ִתי ִגיָנה ָשַבעְּ ֲחֵקי ַמנְּ א-ּוִמשְּ  ָׁשוְּ

ָזָרא ִלי ָהיּו ָהַרֲאָוה ַחלֹונֹות ָכל  לְּ
ִריִסי ַעָתה  ָאִגיף תְּ

דּוָמם ַתי וְּ  ֵאֵׁשב ַתחְּ
ַמע ַּבל ִעַית ֶאׁשְּ  אֹוטֹומֹוִּביִלים גְּ

ַלַהג ִרים וְּ  ַּבשּוק מֹוכְּ
ֶאה  ַדִלים יַתיזֵ  ָאז ִתרְּ

ֵני ַעל ָעה פְּ ִעים ַהִגבְּ  כֹורְּ
ָנִוי  הּוַקם ֹלא ֲאֶׁשר וְּ
זֹוֵני ַעל ָך רְּ ָשרְּ ָך ּבְּ   –  ִעמְּ

ֵטף ַטפְּ ַחׁש יְּ ִילְּ  .ָכֵאׁש וְּ
• 

1926 
 
 
 
 

___________ 
 (.לאחר השיר "קהירה, קהירה!" )א.ב.ע *
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* 
 ִתיָרא ַאל
 

 ִתיָרא ַאל
ָיִדי ִלִּבי עֹוד  ּבְּ

 ֲאִני ֲהגּוָנה ִאָשה
עֹוַתי ֹתאֵחז ֲעִוית ּבְּ   –  ֶאצְּ
ִלִּבי ָיִדי וְּ  ּבְּ
ֶאל רֹוִמים וְּ  ָׁשַכנּו ֲעֵליֶהם מְּ
 ַיַעל ֹלא ַיַעל ֹלא

• 
1926 

 
 
 
 

___________ 
 (.שואות אליך" )א.ב.ענלאחר השיר "כפי  *
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ִגינֹות  *ָאָמה ִמַמנְּ
ִגינֹות  ָאָמה ִמַמנְּ

 
ָלה ַליְּ ָלה וְּ ַדל ַליְּ ׁשּוָקִתי ִתגְּ  תְּ

 ַהָקׁשֹות ַהַדקֹות ׁשֹוֶקיָך ֱאֵלי
ַאָתה  ָוָזר ֵגא וְּ

ַהֵלְך ֵגִוי ֲעֵלי  תְּ
ָשֶדה  ,ָקצּור  ִכבְּ
ָרָכה ֻהָּבה ַהּבְּ   –  ַהזְּ
ֶליָך ַרגְּ בֹוֵסס ּבְּ  מְּ

• 
1926 

 
 
 
 

___________ 
 )א.ב.ע.("   –  הונגרים  –  "צועניםלפני השיר * 
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1. 
 

ַקַעת  *פְּ
ַקַעת  פְּ

 
רּו ָרִכים ָעַלי ָסגְּ  ִמָסִביב דְּ

 תֹוֶעה ָאֹפר ֶגֶׁשם ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֵּבין
ֵראִׁשית ָוֹבהּו ֹתהּו  ֱהיֹות וְּ
ֵצל  ָרדּום ָעָנן ּבְּ
ֹּבט ֵמָחָדׁש  –  ֵאִלי  !ִלנְּ
ִמי ֲאִני ַעצְּ ִרים ֶזה ַעל ֶזה  –  וְּ  סֹוגְּ

ַקַעת  ֲעֻגָלה פְּ
ָבָנה זֹוֶהֶרת   –  לְּ
ִלית ֵלמּות-ַתכְּ  ׁשְּ

 ֹדֶפן יֹוֵצא ֵאין
ָיר ֵאין   –  ׁשְּ

 ַרַחׁש ַּבַמֲעַמִקים
ִביָטה ָתִרים ּונְּ  ַּבִמסְּ

 ִאיׁש ָיבֹוא ַאל
ִמי ֲאִני ּבוֹ  ָלִאי ַעצְּ  חֹוִנים וְּ
ִחיֵקם ֵאִלי  ֵמָעַלי ַהרְּ

  –  ַרִּבים ַמִים ַׁשַלח
ֵביָנם ֵּביִני  לְּ

ִאָּוֵתר ִמי ִעם וְּ  ַעצְּ
ָך אֹורְּ  ָיֵהל ֹראִׁשי ַעל וְּ

• 
 
 
 
 

___________ 
 הופעתו במחזור גנוז של שלושה שירים )א.ב.ע.(כ* נוסח מוקדם לשיר "פקעת", 
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2. 
 

 ָׁשכּוחַ  נֹוף
 
 
ִאיִתיֶכם ֶזה ֵאי   –  רְּ

בֹות     ָּבכּות-ַערְּ
כּונֹות ַמִים ַעל  רְּ
ִתי ֶזה ֵאי ָתה ֵהַרחְּ רּוָסה ֶמנְּ  דְּ

ֵאזֹוב רּוחַ  ָחִריף וְּ  ִנָשא ֶעֶרב ּבְּ
ַנִפיר ִהָכה ֶזה ֵאי   סְּ

ֹדַלח ֶאת ִאי ּבְּ ָבעֹות ָהרְּ מּו ּוגְּ  ָסִביב ָדמְּ
ָׁשִרים לּוִיים גְּ ִליָמה ַעל ָהיּו תְּ  ּבְּ

ִקיָעה מּול  ׁשְּ
ָמִלים ַוֲאָנִׁשים חֹורֹות ִכנְּ רּו ׁשְּ ָשדֹות ָקצְּ חֹוִקים ּבְּ   –  רְּ

ַהב ַהב  –  ָשדֹות-זְּ ִקיָעה-זְּ  ?ׁשְּ
ִאיִתיֶכן ֶזה ֵאי  מּוָארֹות ַרָכבֹות רְּ

ָחִׁשים ִלים ִכנְּ ַפתְּ  ִמתְּ
ִחים ֵקי ּבֹורְּ ִעמְּ  ֳאָפִקים לְּ

ָלה תֹוְך ִאטוֹ  יֹוֵרד ַליְּ  .לְּ
• 
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3. 
 

ַרִים ִחילּוַאן ִמצְּ  ּבְּ
 
 

 ֲעמּומֹות הֹוגֹות ָּבר יֹוֵני
ִמין-ִשיֵחי ֵּבין  ָעבֹות ַיסְּ

ַׁשת ִסִנים ִאוְּ  ַסנְּ
ִטפֹות ׁשֹות ֶגֶׁשם כְּ רְּ ַרׁשְּ דֹות מְּ ַרצְּ  מְּ

ֵעי ֵמַעל ָקִלים ִגזְּ ִרים דְּ ַתמְּ   –  מְּ
 ;ֵכִהים ַעמּוִדים ׁשּוַרת

ָּבר רּוחַ  ִחיָחה ָׁשָטה ִמדְּ   –  צְּ
ָאה ַטאטְּ חֹובֹות מְּ ִריָקה רְּ  ,ִּבׁשְּ

טּוָחה תּוָחה ָהֲעָיָרה ׁשְּ ֻבָטָלה פְּ   –  מְּ
ֵלב ֻכָלה ָּבר ּבְּ תּוָנה ִמדְּ  נְּ

ֵאין ָׁשַמִים ִמים סֹוף לְּ  מֹוֲחִקים זֹורְּ
חֹובֹות  ֲחֵצרֹות, רְּ

 ֵמַעל ָעִטים ָׁשַמִים
ִפים ִמיִכים ׁשֹוטְּ  ַוֲאָנִׁשים ָּבִתים קֹוַמת ַמנְּ

רּוחַ  ָׁשַמִים פּו וְּ  ַחי ָכל ָגרְּ
רּו נֹותְּ ַבָדם וְּ ָּבר, לְּ   –  ַּבִמדְּ

• 
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 ַהגֹוָרל ַיד
 
 

ִעיִטיִני ִעיֵני ַהלְּ  ַלֲעָנה ַגרְּ
ִפיִני ַכף ַלטְּ ִטיָפה-בְּ  קְּ

ִרי ִריֹות ּוזְּ ֵמי ִזכְּ ַתלְּ כּוִחים ֵלב ּבְּ  ׁשְּ
ִרי ִׁשי ִעקְּ ִתי ִחרְּ  ָוֵעֶרב ׁשְּ

ֶּבֶרת ִכי  ֲאִני ָּבֵאֶבל ִנקְּ
 ֲחלּוָמה
טּוָׁשה רּוַעת נְּ ֵבי ּוזְּ  ָּבר-ִעשְּ

ִציֹות ַחרְּ  זֹוֲהרֹות וְּ
ֵהא ֲאֶׁשר ֶאל  יְּ

 ָלֶלֶכת ֹכֵחְך
 ִעָמְך ֵאֵלְך

ָלט ֵאין ִכי   –  ִמֵמְך ִמפְּ
ַקל ִביל ַוֲעַקלְּ   –  ַהשְּ

הּוא ָׁשְך וְּ ֵראִׁשית ִנמְּ  ִמּבְּ
ֵאין טֹות וְּ ֹמאל ִלנְּ ָיִמין שְּ  וְּ

ֵני  –  הּוא ִכי   –  ֱהיֹוִתי ִמִלפְּ
הּוא ָדִמי ָטבּועַ  וְּ  .ּבְּ

• 
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* 
רֹונֹות ָעַלי ָעטּו  ִזכְּ

 
רֹונֹות ָעַלי ָעטּו  ִזכְּ

ָצִנים ַכֲעַדת רּוִעים ַקּבְּ  ָזִבים צְּ
 עֹוד עֹוד ָהִבי ָהִבי

מּו ִּביֵדיֶהם ַאיְּ  :ָפַני תֹוְך יְּ
 ָסִמיְך ִכי, ָדֵמְך ִכי, ֹלא
ִהי ָלנּו  ;יְּ

רּו ִביל ַּבֲעִדי ָסגְּ  ַהשְּ
רֹוֵפיֶהם ֶאגְּ רּוִעים ּבְּ  ,צְּ

ִחין ֵניֶהם-ׁשְּ   פְּ
ַעֶּוה  ִיתְּ

ֶאה ַמרְּ ָחַיי לְּ חֹות לְּ  ַהפֹורְּ
ָצִנים  ַהִצָדה, ַקּבְּ
ָקה  ֵמֲעֵליֶכם ֲאַזנְּ

 !ַאַחת
ֵתי ַלִים ּוִבׁשְּ  ַרגְּ

ִתי תֹוְך  .ָידּועַ -ַהִּבלְּ
• 
 
  

  



– 201 – 

* 
ָך ֵאיָכה ִתי ִמָידְּ ַלטְּ  ִנמְּ

 
ָך ֵאיָכה ִתי ִמָידְּ ַלטְּ  ?ִנמְּ
 !ָאֹים קֹוֵצר

ַתִים רֹועֹות ׁשְּ רּומֹות זְּ  גְּ
תָ  ִלי   –  הֹוַׁשטְּ

 ָדַמי ִּבי ַוָיִהימּו
ֵאיָמה  ;ּבְּ
ִמיֵצי גֹול-כְּ   –  ַחרְּ

ַראת  ;ַהדֹוֵרס ֶרֶגל ִלקְּ
ִפים ָיִמים   נֹוקְּ
 ֹאֶפל הּוא תֹוָכם
  –  כּוׁש ֵמֶאֶרץ
 ָׁשִנים-ַצֲעֵדי
 ;ַּבָסְך קֹוֵצב
ֵתי  ,ָיַדי ׁשְּ
מוֹ  ַני לְּ ַחץ ָאזְּ  ;ֶאלְּ
ִרים ָיִמים-ֻתֵפי ֶאָשא ֹלא  עֹובְּ
 !ֵשָיה ֹלא ֲאִני ֵשָיה ֹלא

  –  ָוֹרַמח ֲחִנית ִלי ָהבּו
הּו-ָמן ַעל ַתֵער דְּ  ִהסְּ
הּו-ָמן ַעל  ָׁשאֹוג דְּ

ַּבַקע ִהתְּ  ,וְּ
ָתִמיד ַאַחת   ּולְּ

• 
1940 
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ִמין ִניחֹוחַ   ָוָדם ַיסְּ
 
 

ִמין ֵריחַ   ֹאֶׁשר-ַכֲחלֹום זֹוֵלף ַיסְּ
ִתיר ֹלא הּוא  ַהָדם-ֵריחַ  ֶאת ַיסְּ
ַכֶסה ֹלא הּוא ִזמֹות יְּ  מְּ

ֵסֶתר גֹוֲעׁשֹות עּוִרים ֹמחֹות-ּבְּ  סְּ
ִגיַנת ַיֶפה ֹלא ִהיא  –  ׁשֹוֶפן ִמנְּ  תְּ

ֹלא ֵיאּוׁש ַעל  .מֹוָצא-לְּ
צֹות לְּ לֹוִזים ַהַחִיים-ַמחְּ   –  ַהנְּ

 קּוִרים ַרק
ַלת ָאזְּ ָגִרים ֶׁשל ָיד-וְּ  פְּ
 ֵרֵעהּו ַדם ַעל ֲעִמיָדה
רּו ַכֲאֶׁשר  ַחלֹונֹות ִיָסגְּ

ָהֵאֶבל ֹכן וְּ   –  ַּבַּבִית ִיׁשְּ
ַהל  ִמָסִביב ֵלב ָכל ִיצְּ
חּו ָדם-ֵכַרת ּבְּ  ָלֱאִליל ִיזְּ

ִרירּות ֵׁשֶפל ׁשְּ  וְּ
 ֵרֶעָך ַדם ַעל ַתֲעֹמד רַכֲאׁשֶ 
ָכל  ֲאטּוִמים ַהֶנֶפׁש ַחלֹונֹות וְּ

• 
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 גֹוָרל
 
 

ָמָמה ִמַתַחת  ַלדְּ
 פֹוֲעִמים ַפֲעמֹוִנים

 ֲעֻמקֹות
 גֹוָרל-ַפֲעמֹוֵני
חֹוִקים  רְּ

ֶאה ָמז ַמרְּ  ִנרְּ
ַסַחף  ָעָנן וְּ

ָחק   ַּבֶמרְּ
ָתב  ֱאלֹוהַ  ָיד-ִככְּ
ֹרַחב  ַהָשַמִים לְּ

אֹוֵתת  מְּ
 פֹוֵעם ָעִתיד

ָמָמה ִמַתַחת   –  ַלדְּ
ָׁשה  ִמָכאן ֹלא ִאוְּ

ֹלא נּוחַ  לְּ  ִפעְּ
ָמָמה ִמַתַחת   –  ַלדְּ
מּות  ֵלָבב-ַהלְּ
ַרַחׁש ָׁשמֹות וְּ  נְּ

 ַּבַמֲעַמִקים
מּול ָפַתִים ִמלְּ  שְּ

מּול   רּוחֹות ּוִמלְּ
 צֹוֵעד

הֹונֹות ַעל  .ּבְּ
• 
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* 
ִתי ֹלא  הֹוד-סּוֵסי ַעל ָדַהרְּ
 

ִתי ֹלא  הֹוד-סּוֵסי ַעל ָדַהרְּ
רּוֵעי ָמה-פְּ  ַרעְּ

ֹלא ִתי וְּ  ָלרּוחַ  ָזַרעְּ
ָגה-ֶקֶצף  ִמתְּ
  –  ֶׁשִלי סּוס
 ָנֶכה

ָקצּוץ   –  וְּ
 ַאַחת ֶקֶׁשת ַרק
ָמה ִלי  ָקסְּ
ָקא  –  זוֹ  ַדוְּ  זוֹ  וְּ

 ֹכל ֵמֵעיֵני ַהַנֲעָלָמה
ִתי ֵאֶליהָ   ֶתֶלם ָמַׁשכְּ

ִביל  ָטִמיר ִּבׁשְּ
ִתי ִתי  –  ָנַפלְּ  ַקמְּ

 ָדם ׁשֹוֶתֶתת ַוֲאִני
ָזַפָתה ֹלא ַיַען   –  ַעִין-ׁשְּ

ָאה ֹלא ַהֶדֶרְך זוֹ  מְּ  ִנטְּ
ֹלא ָסה וְּ רְּ ֶרֶגל ִנדְּ   –  ֱאנֹוׁש ּבְּ

• 
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* 
ָאן  ִתָשִאיִני לְּ

 
ָאן  ִתָשִאיִני לְּ

 רּוִחי
ֶאָחד ָחִתים לְּ   –  ַהפְּ

ָרָמה אוֹ   ָקָרה לְּ
ֶאה  ֶארְּ

נָֻתִצים ֱאִליַלי ֶאת  מְּ
ִרים ִחוְּ  וְּ
ִכים ָלִמים הֹולְּ ֶנעְּ  וְּ
ִתָפַתח  ַהֶדֶרְך וְּ

 ַהשֹוֵמָמה
• 
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* 
 יֹוַדַעת ֲאִני ַגם
 
 יֹוַדַעת ֲאִני ַגם

ַחֵיְך   –  לְּ
ֵמיִמי ָמתֹוק  ּוׁשְּ
ֹקחַ  ַלֲעֹצם ִלפְּ  וְּ
ִמימֹות ֵעיַנִים   –  תְּ
ֵתר  ַסִכין ַהסְּ

ִחיַצת   –  ָיד-ִּבלְּ
ֵרי ַהרְּ ֶׁשּבְּ  ַהֵלב-כְּ

ָתקֹות  ֶנעְּ
ֵבדֹות ֲאָבִנים  כְּ

רֹות דְּ ַרַעׁש ִמַדרְּ ֵאב ּבְּ  ּוִבכְּ
מּוִסים ַלֲעָמָקיו  ַהכְּ

• 
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1. 
ֶיה ֶׁשֶאהְּ  ֵמת ָפׁשֹוׁש כְּ

 
ֶיה ֶׁשֶאהְּ  ֵמת ָפׁשֹוׁש כְּ
רֹות ֲאׁשֹוֵטט ַצמְּ  ָהֳאָרִנים ּבְּ
ֵלילֹות   –  ָיֵרחַ  ּבְּ

ַבֵקר ָאבֹוא  ָהַאלֹון ֶאת לְּ
 ֶׁשִלי

תּו ָרִאים ֶׁשָכרְּ   ַהפְּ
רֹועוֹ  ֶאת ָמִנית זְּ  ַהיְּ

 ַהָיָפה
עוֹ  ֶאַשק  ִפצְּ

ִלָפתוֹ  ֶאת  קְּ
ֶפֶסת ֻחסְּ  ַהמְּ

ֹרק  ֲאָבִנים ֶאזְּ
 ַּבַחלֹונֹות
ִהיל ַאבְּ  וְּ

ֻעָלִפים ֶאת  ַהמְּ
ָנָתם  ִּבׁשְּ

• 
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2. 
 "ֲעגּוָנה" ֲאִני

 
  –  "ֲעגּוָנה" ֲאִני

ֶגֶבר  ֶיֶלד-לְּ
ָהֹעֶגן   –  וְּ

 ָטהֹור-ָזָהב
ֻׁשַּבץ  ַיֲהלֹוִמים מְּ

הּוא   –  צֹוֵמחַ  וְּ
ִּבי  ִמִקרְּ
ָרַבי  לוֹ  ָשִשים ּוקְּ

ֶאל   –  ַחג כְּ
ִחי  ָפׁשּוט ִנצְּ
ַׁשת ַרק ֲאֶׁשר  ָעִלים-ִאוְּ

ַמַעת  ּבוֹ  ִנׁשְּ
ַלַחן  ָרחֹוק וְּ

דּות ֶׁשל ֻרָקה ַילְּ  יְּ
 ָׁשכּוחַ  עֹוָלם
ֶמֱחָצה-ָרדּום  לְּ

דֹוֵבב  תְּ
ִׁשיַרת רּוִרים כְּ  ַׁשחְּ

  –  ַקל ֶגֶׁשם ַאֲחֵרי
• 
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* 
ֵצאת ֹלא ֲאִני  ִנמְּ

 
ֵצאת ֹלא ֲאִני  ִנמְּ

תֹוְך  גּוִפי ּבְּ
ִתי ָבר ֶזה ֵמָעָליו ָרַחקְּ   –  כְּ
ֵצה  ָהעֹוָלם ִמקְּ

 :ּבוֹ  חֹוָזה ֲאִני
ָרף הּוא ֵכיָצד   –  ִנשְּ

ֹלא  –  ָתג ַאַחר ָתג ֵאב לְּ  כְּ
לּו ֹלא ַהֲעלֹוֵתִני תּוכְּ דֹום לְּ  ַלַגרְּ

דֹום בּוִלי הּוא ַהַגרְּ   –  זְּ
 ָעָליו ׁשֹוֶכֶנת ֲאִני

ׁשֹוֶתֶלת ָרִחים וְּ  ַּבֲערּוָציו פְּ
ִריָחה ַמִגיִעים ֵיׁש  ִלפְּ

ֵיׁש ִאָּבם ִליםנֹובְּ  וְּ   –  ּבְּ
• 
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* 
 ִאיָרא ֹלא
 

 ִאיָרא ֹלא
 ֲעָנֶניָך-גּוֵׁשי

ִלים גְּ ַגלְּ חֹוִרים ַהִמתְּ  ׁשְּ
ֹראִׁשי ֵמַעל   –  לְּ

ֹסר ִׁשי ֶאת ָלֶהם ֶאמְּ  ַנפְּ
ָתה ָהיְּ ָעֶלה וְּ  כְּ
רּוחַ  ַהִנָשא  ִפיָך-ּבְּ

ַמל ִאיָרא ֹלא ָרֶקיָך ַחׁשְּ  ּבְּ
ִציִצית ָהאֹוֲחִזים  ִלִּבי-ּבְּ
ַנֲעִרים  אֹותוֹ  ּומְּ

 ֻחִלין-ֵמֲאַבק
ָך ָידְּ דֹוָׁשה ּבְּ   –  ֲאִני ַהקְּ
ֵעיֶניָך ַכטֹוב ִּבי ֲעֵשה  ּבְּ

• 
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* 
ַלאי ֵאין ָגׁשֹות  –  ּבְּ  ָלרְּ

 
ַלאי ֵאין ָגׁשֹות  –  ּבְּ  ָלרְּ
מוֹ    –  ַיֲהלֹוִמים כְּ
ָלִפים ֵהם  ִנׁשְּ

ָך ּבְּ  ִמִקרְּ
ַאָתה ָך וְּ  ֵאינְּ
 ָלֶהם מּוָדע

ִצים ֵהם  נֹוצְּ
ִאיִרים  ּומְּ

ִאים ַמלְּ  ֵעיֶניָך ּומְּ
עֹות ָחה-ִדמְּ  ִשמְּ
 .ַגֲאָוה ַוֲאִפלו

• 
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* 
 ָמָצאִתי ַהֹּבֶקר

 
 ָמָצאִתי ַהֹּבֶקר

 ֲחלֹוִמי ֶאת
ַסל ָירֹות ּבְּ ָׁשִנים נְּ  יְּ

 אֹותוֹ  הֹוֵצאִתי
ִתי ַרׁשְּ  ִהבְּ

ַהב ֶאת ָערוֹ -זְּ  שְּ
ִתי חֹול ֶאת ָצַבעְּ  ֵעיָניו-כְּ
ִתי  ָעָליו ָגַהרְּ

 אֹותוֹ  ֶהֱחֵייִתי
ִׁשיַמת  ַאִפי-ִּבנְּ

ִתי  ָדִמי ִהַקזְּ
ֵקיִתיו ִהׁשְּ   –  וְּ

  הּוא ַאְך
ַאר ָעֶלה ִנׁשְּ  כְּ
ָיִדי נֹוֵבל   –  ּבְּ

• 
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ָמָמה  ַהדְּ
 
 

ָמָמה ִמַתַחת  ַלדְּ
מּות  ַהלְּ

 ֲעֻמִקים ַפֲעמֹוִנים
אֹות ֻרָמִזים ַמרְּ  מְּ

חֹוִקים  רְּ
 ָעָנן-ַסַחף

ָתב  ֱאלֹוהַ -ִככְּ
ֵני ֵני מְּ   –  מְּ

ֵצה  ָׁשַמִים ִמקְּ
ֵציֶהם ַעד  קְּ

ָׁשה   –  ִמָכאן ֹלא  –  ִאוְּ
 ַתֲעלּוָמה

ָמָמה ִמַתַחת  ַלדְּ
מּות  ֵלָבב-ַהלְּ
 .ֲעצּוָמה

הֹומֹות ַרַחׁש   –  תְּ
• 
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* 
 פֹוֵרחַ  ַנֲעָרה-גּוף

 
 פֹוֵרחַ  ַנֲעָרה-גּוף

פֹוֵרר ָרָקב ִמתְּ  לְּ
א, ַּבָנִקיק  ַּבַגיְּ

  ֱאֹלִהים-ֶצֶלם ַעל
ָתח   –  "ָגַרב" ִנמְּ

  –   ָדלּוחַ  ֵאֶפר
סּותוֹ   ;כְּ
ָלִקים ֹמחֹות  ִנדְּ

ַמשּואֹות   –  ַרַעל-כְּ
ִתים אֹותְּ  ;ָקרֹוב ָמֶות מְּ

ִעים ִחָנם  ֲעָנִנים ׁשּוֵלי צֹובְּ
ָים   –  ֶלחְּ
 ;ָוֶעֶרב ֹּבֶקר
ָתם ָעֹנג ָוֹרד  :וְּ

 ָרִמים עֹוָלמֹות
מֹוִגים ִדים נְּ אֹובְּ   –  וְּ

ַהֹכל ָלם הֹוֵלְך וְּ ִנׁשְּ  .וְּ
• 

  



– 215 – 

* 
ֻתִמי הֹוֶלֶכת ֲאִני  לְּ

 
ֻתִמי הֹוֶלֶכת ֲאִני   –  לְּ
 יֹוַדַעת ֲאִני

 ִעִמי ַהֶצֶדק
 ַרע ָעִשיִתי ֹלא

ִאם  ָׁשִגיִתי וְּ
 ָסַלח ֵאִלי

ֵאֵבי  ֲעָרבֹות זְּ
ִריִחים  ִּבי מְּ
ָדה  ּבֹודְּ

ִדיָרה ַחָיה  ֲאִני נְּ
עֹוָלם  ַאֲחַרי ֵהם ּולְּ

ָדה ֲאִני עֹוד  ַילְּ
רּו ִסכֹות ָדקְּ  ּבְּ

עֹוִרי   –  ָהַרְך ּבְּ
 ַהחֹוֵלם ּוַמָּבִטי
ִחיז  ִהׁשְּ

ַדר ֶאת  ָּבֶהם ַהַדרְּ
 ַחַיי ָכל
ִריָחה ָהיּו  ֵמֶהם ּבְּ
ִדיָרה ַחָיה ֲאִני ַאְך  נְּ

ֵריִחי  ָשנּוא וְּ
  ֲעֵליֶהם

ִסיָעה ֵהם ַחַיי ָכל   –  נְּ
ֵאִבים ַהזְּ  ַאֲחַרי וְּ

ֹרק ַפַעם ִמֵדי  ַמֶשהּו ֶאזְּ
  –  ּבוֹ  ֶׁשֹיאֲחזּו

פּו ַירְּ  וְּ
 ֻכִלי ֶאת רֹוִצים ֵהם ַאְך

ֹרף ָמה ַעד ִלטְּ   –  ָחרְּ
 יֹוֵדעַ  ַאָתה ֵאִלי
  –  ַהַכָּוָנה ֶאת
ָגֵרׁש ַאָתה ֵאין ִאם  מְּ
ֵאֵבי ֶאת  ָהֲעָרבֹות זְּ

 ֵמָעַלי
 עֹוֶשה ַאָתה ֹזאת ִאם

ֵהא   –  ֵכן יְּ
 ֲחָטַאי ַרּבּו אּוַלי
ִתי ֹלא ַוֲאִני  ָיַדעְּ

ִתי ֻתִמי ָהַלכְּ   –  לְּ
 הֹוִבילּוִני ַלֶשִבי

ָרִכים ָלאֹות ִּבדְּ  ִנפְּ
 ַהָדָבר ָהָיה ָנלֹוז ֹלא

יֹוִני  ֹזאת ָאַמר ֶהגְּ
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ֵאִבים ַרק  ַהזְּ
ִדים ָתִמיד ֵהם   ּבֹוגְּ
ֵאב ַרֲחִמים ֵאין  ַלזְּ

• 
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* 
ָפֶניָך ֻמַנַחת ִהיא ִהֵנה  לְּ

 
ָפֶניָך ֻמַנַחת ִהיא ִהֵנה  לְּ

ֶטֶרף  ּבוֹ  ִמֵלאתָ  ֲאֶׁשר ָיָׁשן כְּ
ָך ִׁשי ַרֲעבֹונְּ  ַהַנפְּ

ֵשָיה סּוָעה כְּ   ׁשְּ
ִפי ִפיר ּבְּ  ָצִעיר כְּ
ֹדד עֹוד ֹלא  ִתמְּ

ָׁשרֹות ׁשֹוֶקיהָ  זּופֹות ַהיְּ  ַהשְּ
 ָלה ֹתאַמר עֹוד ֹלא

ַתֵנית ֹלא"  "ִנׁשְּ
ִהיא ָתה וְּ ַתנְּ   –  –  –  ָכְך ָכל ִהׁשְּ

ָאר ַמה ִכי ִקיָקה ִמן ִנׁשְּ  ַהשְּ
ֵעיֶניָך ַההֹוִמָיה   –  ּבְּ

  ֹלא ָדָבר
• 
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* 
 ֶקַבע ִעמוֹ  יֹוֵצאת ִהיא

 
 ֶקַבע ִעמוֹ  יֹוֵצאת ִהיא

 ַהָכֹחל ָלעֹוָלם
ֶאל  ֵמֵעֶבר ֲאֶׁשר וְּ

ֵתי ָׁשמֹות ִלׁשְּ  .ָהֲאָחיֹות ַהנְּ
לֹות ַטיְּ   מְּ
עֹוִלים ֵרגֹות וְּ ָגה ַמדְּ  ֶערְּ

 ַהַגִנים ֶאל
ֻחִלים  ַהכְּ

• 
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 ִׁשיָבה
 
 

ָשה רֹועֹות ָפרְּ ִביֶליהָ -זְּ  ַהמֹוֶלֶדת  –  ׁשְּ
ֵיה-ֵׁשן" ֲעטּוֵרי ַכָלִניֹות" ַארְּ  וְּ

ַׁשֶלֶכת ָרִמים-ּבְּ ָמה כְּ  ,עֹוֶמֶדת עֹוד ַהִשקְּ
ָעה ִגזְּ ָכם דֹורֹות-ֶּבן וְּ ֻכרְּ  ,מְּ

ִטים ָבִטים-ֲאֻרֵכי, ַאִדיִרים, ֶאָקִלפְּ  ,ׁשְּ
ִׁשים ַאּוְּ הֹוִמים מְּ  :וְּ

 ?"ַהַּבת ֹזאת ַהַאתְּ "
ֵאי ֵאי? ַהַצָמה וְּ  ?ַהַמָּבט וְּ

ֵתי רֹועֹוַתי ׁשְּ ֹראִׁשי זְּ  ַהָשב וְּ
ִקפּוֵלי ֵתְך ּבְּ  ָאִליט ַאַדרְּ

ַגן ֶכֶרם: ָהָדר-ַאֶדֶרת  ...ַרְך וְּ
ָאז ֲעפּו כְּ   ַהָשַמִים ִירְּ
ֵביֶהם ֶאת  ,ַּבֵלילֹות כֹוכְּ

ָאז ֵרר ּוכְּ ַתחְּ  ָהֹראׁש ִיסְּ
ִקיִעים ֵּבין   –  ָרִמים רְּ
 .עֹוָלמֹות-ֲאַבק ֱהיֹותוֹ  ַעד
 

1955 
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 ֶעֶרב ַאָגַדת
 
 

ֵתי ָבנֹות ֲאָנפֹות ׁשְּ ֵליֶהן, לְּ חֹורֹות ַרגְּ  ,ׁשְּ
שֹות, ָעפֹות  –  מּוָׁשטֹות ֵמָאחֹור ַחפְּ  מְּ

ֵמנֹות ָפרֹות ֵני ַעל ׁשְּ  ;ָהֲאָדָמה פְּ
ֵני ִאים ָּבֲאִויר ִנִצים ׁשְּ  :קֹופְּ

ִפים רְּ ַרפְּ ֵפיֶהם מְּ  ,ַכנְּ
ִדים רֹוֲעִדים עֹומְּ  ;וְּ

ֵני ִבים ׁשְּ ׁשֹוִטים עֹורְּ חֹוִרים ִּבמְּ  ׁשְּ
רֹוׁש ֹראׁש ֶאל ִרים ַהּבְּ  ;חֹותְּ

ֵני ָחִפים ׁשְּ ִמים ַמֲחִליִקים ׁשְּ חֹולְּ  כְּ
ַהָים ַהֶשֶמׁש מּול  .ָהָרחֹוק וְּ

 
1956 
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* 
 ַפָנִסים ָכבּו

 
 ַפָנִסים ָכבּו

ָדה ֲאֵפָלה  ָלעֹוָלם ָירְּ
עּוַנת  ָכֵבד ֹרְך טְּ

קּו ַהכֹוָכִבים ָכל לְּ  ַּבָשַמִים ִנדְּ
ַטִנים דֹוִלים קְּ  גְּ

ָבִלים ַּבֲעֵרמֹות  ּוִבׁשְּ
כּוִתית ִּביִחידּות  ַמלְּ

ַות ַענְּ ָתא ּובְּ ֶהֶבת ַצוְּ ַהבְּ  מְּ
ֶפַתע ֻכָלם  ַמִּביִטים לְּ

ֵּבנּו ֶאל  ִקרְּ
ִחים כּוִחים ֵמיָתִרים מֹותְּ  ׁשְּ

 ּוֵביָנם ֵּביֵנינּו
נּום ַכחְּ אֹור ׁשְּ חֹוב-ֵסיַפנָ  לְּ  רְּ

ִרים ֵהם ַעָתה  ָּבנּו חֹופְּ
ִתית ַעד ּבֹוֲחִׁשים  ַהֵיׁשּות ַתׁשְּ

מּו ָכָכה  ָרקְּ
ִרַית  הֹוד-ִפטְּ
ָוה ַׁשלְּ  וְּ
חּוֵטי  ֶנַצח ּבְּ

ִתי ַעל  ֶׁשַּבחֹולֹות מֹוַלדְּ
ָלִעים  ֶׁשַּבסְּ
ִחלֹות   –  ּוַבמְּ

• 
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ָלה  ָעצּוב ַליְּ
 
 

ֵמׁש   ָיֵרחַ  ֶחרְּ
 ִנָּבט
 ָפגּום עֹוָלם ֶאל

ִמים ֵעִצים  נֹוׁשְּ
 ֶעֶצב

ֹלא ֵעִצים   –  רּוחַ  לְּ
ַחִיים ָלִטים וְּ  ִנמְּ

רֹוֲעִדים  וְּ
ִחלֹות   –  –  –  ֲאֵפלֹות ִּבמְּ

  ָטַרף ִמי
 ?ִמי ֶאת

יוֹ  ֶאת ָהעֹוָלם  ?ָיפְּ
  –  ָהעֹוָלם ֶאת ַהִכעּור אוֹ 

 ָהַרג ִמיֶׁשהּו
 ?ֱאֹלָהיו ֶאת
ַׁשֵסעַ  ָׁשם ֵאי   –  מְּ

ֵאִרית ָצבּועַ   ׁשְּ
ִוָיה  ַהגְּ

ָכָבה הֹוֶלֶכת ָׁשם ֵאי  וְּ
ָך ּבְּ ִקרְּ  ּבְּ

  –  ֹכל ַהּבֹוֵרא ֵעין
 

ִאים ֻכָלם ֹלא  נֹושְּ
 ַלָשַמִים ַכֵפיֶהם

ָאִכים ַרק ֹלא  ַמלְּ
ִרים  ִׁשיָרה אֹומְּ

 ֵׁשִדים ִׁשיַרת ַגם ֵיׁש
• 
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* 
ָׁשה ַהָפִנים  ַּבִשמְּ

 
ָׁשה ַהָפִנים  ַּבִשמְּ

ֵני ֵהם  "ַהקֹוֵצר" פְּ
ָלם ֵמִציץ ֶנעְּ  וְּ
ָלם  ּוֵמִציץ ֶנעְּ

ַחק  לוֹ  ַמֲחבֹוִאים-ִמשְּ
 .ִעָמנּו
 : ַיֲעדוֹ 
 ֵשיָבֵתנּו הֹוד

 ַחֵיינּו ֲעֶטֶרת
• 
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* 
יֹות ָהָיה ָיכֹול ֲאֶׁשר  ִלהְּ

 
יֹות ָהָיה ָיכֹול ֲאֶׁשר  ִלהְּ

ֵאיֶננּו  :וְּ
  –  ַחַיי ֵהם ֵאֶלה

ָיִדי ִהיא ַהַחָכה  :ּבְּ
 .ׁשֹוִנים, ֲאֵחִרים

 ָׁשַמִים-ִצֳפֵרי ֵיׁש ִלי
 ַוֲעָנִנים

ִדים ַלכְּ ָׁשִטים ִמתְּ  וְּ
מֹוִגים  ֶרַגע-ִּבן ּונְּ

• 
 

1965 
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* 
ָנֶפיָך ֲעֵלה  ִּבכְּ

 
 לנעמי גלבע

ָנֶפיָך ֲעֵלה  ִּבכְּ
 ַּבֻסָלם
 ַוֲחֹתר ַהֵכה
 ַוֲעֵלה ֲחֹתר

 ִאם ַגם
צּוָעה דֹוֶאֶבת  ַהפְּ

ַׁשֵקר ֹלא ִהיא  תְּ
 ֵמַעל רּוחַ 

 ָעֶליהָ  ׁשּוָרה
 ִהיא ֲחֹתר

ַׁשֵקר ֹלא  תְּ
 דֹוֶאֶבת ַרק ִהיא
ִנָיה עֹוד  ַאַחת ׁשְּ

רֹוִמים ַוֲאִויר ָך מְּ  לְּ
ֶליָך ַרגְּ יָֻתרֹות וְּ  מְּ

• 
1966 
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1. 
 קֹוֶצֶרת ֲאִני

 
 קֹוֶצֶרת ֲאִני

 ִלי ָזַרע ֲאֶׁשר
  –  גֹוָרִלי

 נּוגֹות ֲאֻלמֹות
ַדר  ַדרְּ  ָּבֶהן וְּ

קֹוִצים ֵּבה וְּ   –  ַהרְּ
 ַהַכָלִניֹות ֶאת

ִאירֹות  ָהֲאֻדמֹות ַהמְּ
 ָהֵאל ָקַבע

ַרֲחָמיו   –  ּבְּ
ִלִּבי  ּבְּ

• 
1966 
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2. 
 ָקדֹוׁש ֵעץ ַזִית

 
 ָקדֹוׁש ֵעץ ַזִית
  ַהֶשֶמן ּוַפְך

ֵפי ֵמֵעֶבר ַאלְּ  ָׁשָנה לְּ
 ֵראִׁשית ֶאל

 ָהָרכּון ַהֶמֶלְך
 ַעִתיָקה ַּבֲאָדָמה ָאחּוז

ִביֶבָך  ּוסְּ
זָֻקִנים ָאבֹות  מְּ
 חֹוִנים
ָטבּול ָקדֹוׁש   –  וְּ

רֹונֹות  ִזכְּ
ֻרִקים-ֲאֹפִרים  יְּ

ֲעָך ֻפָצל ִגזְּ  :מְּ
קֹוֵרן  –  קֹוֵדר ֵסֶמל  וְּ
 !ָקדֹוׁש ֵעץ  –  ַזִית

• 
1966 
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* 
עֹות ֶמל ַצלְּ  ַהַכרְּ

 
עֹות ֶמל ַצלְּ  ַהַכרְּ

ִקים ִפִלים חֹובְּ  ַערְּ
ִאָטם ָזִעים  ֲאֹפִרים לְּ

מֹוִגים  נְּ
ִצים ַכּוְּ  ֲחִליפֹות ּוִמתְּ

ַעל ָסגֹות וְּ  ַהפְּ
 ָׁשחֹור ָעָנן ָנח

 ֶאֶבן ַעל עֹוֶפֶרת
  –  גֹוֵחן

ַאֵים   –  מְּ
  ָהַאלֹוִנים ַעל

ִבים לְּ ַלבְּ  ַהמְּ
ָקם ָירְּ  ַהָּבִהיר ּבְּ
אּו ִחיּוָכם ָקפְּ  ָגַוע וְּ

רֹוִׁשים חֹוִרים ּבְּ   ׁשְּ
ָיה עֹוִנים ֶהמְּ  ֲעֻמָקה ּבְּ
  –  ֵמַעל ַהָכֵבד ֶלָעָנן

• 
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עֹון ַאלֹוֵני  ִטבְּ

 
 

ִחים ֵהם ִלים צֹומְּ ַפתְּ  ִמתְּ
 ַחִיים ַכֲאָנִׁשים
ָחִמים  ּובֹוִכים ִנלְּ

צֹוֲחִקים  ִקיּוָמם ַעל וְּ
ֵפי ִקיּום  ָׁשִנים-ַאלְּ

לֹות צֹוֲחִקים ֵהם גֹורְּ  ֲאָנִׁשים לְּ
 ָּבִאים ַעִמים ָראּו ֵהם

ַעִמים ִכים וְּ   –  הֹולְּ
ֵהם  ָׁשָרִׁשים ֶהֱעִמיקּו וְּ
ִכים ָראּו ֵהם חּוִטים תּורְּ  ׁשְּ

ִבים ַערְּ רּוִיים וְּ  יְּ
ׁשּו ִויהּוִדים  ֲאָפָרם ַעל ָחרְּ

ִעיִרים ַעִמים ָראּו ֵהם  צְּ
ַעִמים ֵקִנים וְּ  זְּ

ֵׁשיֶהם ֵרָפה ֵריחַ  ָעָלה ִמָשרְּ  שְּ
ַׁשָדם ֲאָבל ֵפעַ  ַחי לְּ ַפעְּ  ּומְּ
ַחק ָּבא הּוא  דֹורֹות ִמֶמרְּ

ֻאִמים ֲעלּוֵמי ֵמאֹון  לְּ
• 
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1. 
 

 ַּבֶנֶגב ֲאִפיִקים
 
 

 ַּבֶנֶגב ֲאִפיִקים
 ָּבֲעָרָבה ֲעָנִקים
ֵקי  ַמִים עֹורְּ
 ֲעָרָבה-ַדם-עֹוֵרק
 ָצִחיחַ 

ָעלֹות פּודֹות תְּ  רְּ
ָבָנה ֶאֶבן ַחלּוֵקי  לְּ

 ָהֲעָרָבה ַדם  – ! ַמִים
ֹרם ַגַעׁש ִיזְּ  ּבְּ
ֵעת   –  ֵמַעל ֶחֶסד לְּ
ֶאה תֹוֵלל ִיגְּ  ִיׁשְּ
ֵמל פֹוֵרץ ַמלְּ  מְּ
ֵמי מּול  סֹוף ֵאין ׁשְּ

 ָעָנן ֲאֹפֵרי
ַחׁש ָלִעים מּול ִירְּ  סְּ
יֹון  ֵאל ִדמְּ
ָרָאם   ּבְּ
 ִעָמם ָיִשיחַ 
 גֹוִאים ַמִים-ִׁשיַרת

ִפים ָחם ׁשֹוטְּ ָרתְּ   –  ּבְּ
 ֵמַעל ָהִרים ַיִּביטּו

חֹוִרים  תֹוִהים ׁשְּ
ִרים ָעָדה-ֵעת זֹוכְּ  ;רְּ
ִרית  ָוֵאׁש ָגפְּ
ָתה ָּבם ָהיְּ  ;ִקרְּ
 ַעִתיק ַעז  –  ִזָכרֹון
 ִלָּבם הּוַחם ֵכיַצד
נּור עֹוָתם ָׁשַטף וְּ  ַצלְּ

חֹוִרים ֻקָמִטים ׁשְּ  מְּ
ִרים ֵהם ִרים זֹוכְּ  זֹוכְּ
 ַהֵאל ָּבַחׁש ֵעת

ֵביֶהם ִתיחַ  ִקרְּ ִהרְּ  ָדָמם וְּ
פּוִאים ַעָתה  ֵהם קְּ

 ֲעצּוִבים
ֵלֵאי  ;הֹוד-מְּ
נֹות  ִנַתן ֶאֶלף ׁשְּ
 ָלֶהם
ָׁשמֹור ָזכֹור  וְּ
ֵמי ָיה ֵאׁש-יְּ  ַלֶהֶבתְּ

• 
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2. 
 

 ֲעָרָבה
 
 

יֹון  ֵאל ִדמְּ
 ָיַצר אֹוָתְך

ָבעֹות  ַּבֵגָאיֹות ַּבגְּ
ֵעי ַסלְּ  ָמגֹור ּבְּ

ִׁשים תְּ  ַּבַמכְּ
ָקעֹות   –  ּוָבָרמֹות ַּבּבְּ

ַית פֹונְּ ִסימְּ הֹוֶבן כְּ  ֶּבטְּ
 :גֹוָאה

ִפָלה  ָהַרִיְך ֵירֹומּו ִכתְּ
ִפָלה  רֹוֶחֶׁשת ֲאֵפָלה תְּ
 ֲעָנק ֹכחֹות ֶאל נֹוָהה
 ָלֵאל דֹוֶמה ֱהיֹות

ִליִלים ּוַבֲחִריַצִיְך  ַרִכים צְּ
ִכים ַחיְּ יֹוִנים מְּ  ַחִיים ַסבְּ

 ָעֹמק ָצרּוב ִחיּוְך
 ִמָכאן ֶׁשֹּלא

ִׁשָטה טּוָחה וְּ  ׁשְּ
ִתיָעה קּוָתה ַמפְּ ַירְּ  ּבְּ

 ָעָנן ֶׁשֶבר ֵעת
 אֹוָתה ָפַקד

 ִנָצב ָעָנן ָּבָרִקיעַ 
יוֹ  ָׁשחֹור  ִכדְּ
ֶרַקע יֹון כְּ ֶחזְּ ָרב-לְּ  קְּ

ָרִקים ִרים ּובְּ ַציְּ  מְּ
 ֵאׁש-ִציּוֵרי

ָזִויֹות  הֹוד-ּבְּ
ָתב  ֱאלֹוהַ  ִככְּ

רֹוֵמי  ִסיַני-ִממְּ
• 
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ַמן ִׁשיר כְּ ַאיְּ  לְּ
 
 

תָ  ֲאֶׁשר ַאָתה ַקעְּ ַשר ִקעְּ  ָאָדם-ִּבבְּ
ֵקעַ  ַקעְּ ַשר כְּ ֵהָמה ִּבבְּ  ּבְּ

ַנַעל תָ  ַהֶיֶלד וְּ   –  ָאַספְּ
ֵלי ֲאֶׁשר  ַרגְּ

עּוָטה הֹוָרה ַהפְּ  ַהטְּ
ָעה טְּ ָפה ִנקְּ רְּ ֲעָכה ִנשְּ  ;ִנמְּ

תָ  ֲאֶׁשר ַאָתה  ָלַעד ִזַהמְּ
ֻחִלים ָׁשַמִים  כְּ

ַעמּוֵדי   –  ָׁשחֹור-ָעָׁשן ּבְּ
מֹות ִמֶדֶׁשן  ;ָאָדם-ַעצְּ
תָ  ֲאֶׁשר ַאָתה ִגינֹות ִחַללְּ   –  ַמנְּ

ָּבן ִקצְּ תָ  לְּ תָ  ָׁשַחטְּ תָ  ָחַבטְּ   –  ָשַרפְּ
 !ַאָתה ָארּור

• 
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קוֹ  טּוֶׁשנְּ ֶיבְּ  לְּ
 
 

קוֹ  טּוֶׁשנְּ ַהנֹוָעז ַהָתם ַנֲעִרי  –  ֶיבְּ   –  וְּ
ֵפה  ,ָהֵעיַנִים-יְּ

דֹוָלה ָהֲאָדָמה ֶּבן   –  ַהגְּ
ָהרֹות ַהנְּ ָחִבים וְּ  ,ָהרְּ
ָחִלים דֹוֵתיֶהם ִעם ַהנְּ  ָהַרכֹות גְּ
תּולֹות  ּבֹוִכיֹות ֲעָרבֹות ׁשְּ
ִנים ִלבְּ ִסיִפים וְּ  ;ַמכְּ

ֵהָלָתה ֲאֶׁשר, ָהֲאָדָמה ֶּבן  ַמקְּ
  –  ֲאִחידּות ָׁשָרה

בֹוִרים-ַכֲעַדת מֹות דְּ זְּ ַזמְּ  מְּ
יֹום  ;ָזהּוב, ָכֵבד, ַקִיץ-ּבְּ

נֹוזּוִמים'ַהצֶ  ֶּבן  רְּ
ָהֲעָרבֹות ָלגֹות וְּ  ;ַהֻמׁשְּ

 ,ׁשֹוֵצף גּור
ַחב  ַכף-רְּ

ַבד   –  ִצֹפֶרן-ּוכְּ
תָ  ֵאִבים-ֲעַדת מּול ִנַצבְּ  זְּ

רּוָעה ַיֶלֶלת, פְּ   –  מְּ
ַבד  .לְּ
תָ  סֹולוֹ    –  ַׁשרְּ

 !ֶאָחד ַרק
ָאה-צּוֵקי מּול  ַרִּבים ִשנְּ
 ,ַרִּבים מּול ֶאָחד

ָתִמים ַעז   –  וְּ
ָנִביא ֵרי ַעל כְּ רּוָׁשַלִים-ַהרְּ  יְּ

קוֹ  טּוֶׁשנְּ ִני ֶיבְּ   –  ּבְּ
ַשֵחק ֶיֶלד  מְּ
אּוַרת ַעל ָתִנים-מְּ  ...פְּ
 

1963 
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ֶמר ַהיְּ הּוִדי אֹוֶפנְּ  ַהיְּ
 
 

ֵתֶפיָך ָצרֹות  כְּ
 ָהָאֶרץ ַכדּור ֶאת ָלֵשאת

ַלס ַאָתה ֵאין  ַאטְּ
ָך בּוָעה ַיֲהדּותְּ  טְּ
ִׁשקּוי מֹוֶתיָך ּבְּ  ַעצְּ
ַאָתה תָ  ֹלא וְּ  ָיַדעְּ

תָ  ַלס ִכי ָחַׁשבְּ  ַאָתה ַאטְּ
ַתֲעִמיס  ָהָאֶרץ ַכדּור וְּ

ֵתֶפיָך ַעל  ַהָצרֹות כְּ
ָתׁשּוב ָך ָהרּוחַ  וְּ ָפָעמְּ   –  לְּ
ָרֵאל ֵואֹלֵהי  ָהַעִתיק ִישְּ

ַדֵּבר ֵהֵחל ָך מְּ רֹונְּ  ִמגְּ
ַבֲעַלת   –  אֹוב כְּ

ָך רֹונְּ  ּוִבגְּ
  –  לֹוֶקה ֲאֶׁשר

ָך ִהָכה ִכי  ָהֵאל ּבְּ
מֹות ֶׁשָרִציתָ  ַעל   –  ִלדְּ

הּוִדי ֵתַפִים ַצר יְּ  כְּ
תָ  ֹלא ִכי ַעל  ָיַדעְּ
 ִמָמַעל ֱאלֹוהַ  מּוַסר ִכי

ִׁשקּוי ָטבּועַ  מֹוֶתיָך ּבְּ  ַעצְּ
ָך ֻהֵכיתָ   רֹונְּ   –  ִּבגְּ

אּוַלי תָ  ֲאֶׁשר ַעל וְּ  ִדַּברְּ
 ָגבֹוהַ  ָגֹבהַ 
ִרַית ַעל  ַהָמֶות ִפטְּ

ָכל  ָהֲאָדָמה ֶׁשַעל ַחי לְּ
• 
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 ֱאלֹוהַ  הֹוִציֵאִני

(1981-1972) 
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ָבר ִתיָך כְּ ַגׁשְּ  ַפַעם פְּ
 
 

 ֶׁשֶמׁש-ׁשֹוַׁשַנת ָלָאָדם
 
 

 ֶׁשֶמׁש-ׁשֹוַׁשַנת
ֵלית  ִנתְּ

 ֹּבֶקר, ֹּבֶקר
רוֹ -ִקיר ַעל  ַחדְּ
 ;ָאָדם ֶׁשל
ִחי  ִתינֹוק-לְּ

ִריָרה  קְּ
ָלה-ֵמרּוחַ   ַליְּ
 נֹוַגַעת
יוֹ  ֶלחְּ  ;ָאָדם ֶׁשל ּבְּ

תוֹ -ֵעיֵני  ִאׁשְּ
ָקחֹות  ַלחֹות ִנפְּ
ֻעָמתוֹ   ;לְּ

ִדים ֶאת  ַהּבֹודְּ
ָשם ַעל   –  ַערְּ

ִקים ֵני חֹובְּ  ָהָהר-ַאבְּ
 ,ִממּול
ׁשּוֵלי ִריָחה-וְּ חֹוָקה זְּ  רְּ

ֹראׁשוֹ    –  ּבְּ
ִריָדה  ;יֹוָמם ַמוְּ

 ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר
ִקים ַלקְּ  ֵהם מְּ

ָעה ָׁשָנה ִדמְּ  יְּ
לּוָחה  מְּ

לֹוֲעִסים   –  אֹוָתה וְּ
 .ַהטֹוָבה

 
1972 
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* 
 ָסִביב ָהִעגּול

 
 ָסִביב ָהִעגּול
ָחן  ֶזה ֻׁשלְּ
 ֲעַדִין רֹוֵטט

ַנִים ַעל   –  ַהשְּ
ָפִרים ַאְך  ַהסְּ
  –  ַהִקיר ַעל

ִבים ַיּבְּ   –  ֶחֶרׁש מְּ
מּות ֶאת  ַּבֵלילֹות ַהדְּ

• 
1972 
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 ָים-ִׁשיֵרי
 "ַהֵפָאה-ֲאֹדם"
 
 "ַהֵפָאה-ֲאֹדם"

ָזב ֶצַמח הּוא   –  ַאכְּ
ֶפַתע  ,ָנע הּוא לְּ
 ,ַּבַמִים רֹוֵעד

ֵתי כְּ ַירְּ  :ֵתֵבל-ּבְּ
 ּבֹוֵדד ִאי ַעל

ָים רֹוִמי-ּבְּ  דְּ
ָים  ָים ֶׁשֵאינוֹ  ּבְּ

ֶפַתע   –  לְּ
 ,ֹאֶזן הּוא
 ֹאֶזן-ֲחִצי

 ,ִזיִזים
ִטים   –  רֹוטְּ

ִריִרית ֵגאּות  ַׁשבְּ
קּוָפה  ׁשְּ

 ָקָמה
ֶצֶלת ַטלְּ   –  ַּבֲאִטימּות ִמצְּ

לּוָיה  !ַהלְּ
 
 

  



– 239 – 

* 
 ַהֶצֶדף

 
 ַהֶצֶדף

ָנה ֶׁשָתִליתָ  ָאזְּ  ּבְּ
ִניָנה ֵהִכיל  פְּ
ַטָנה   קְּ

ַזֶמֶרת  :מְּ
ָכל ֵעי ּבְּ   –  ַהֶקֶׁשת-ִצבְּ

רֹוֲעָך  ,ַהָקָׁשה זְּ
 ,ַהַחָמה
ָתה ֶניהָ  ָלפְּ   –  ָמתְּ

ִריִרים ַהַלִחים  ַהקְּ
ָלא ּוִפיָך ַקִשים ִנמְּ  ַקשְּ

ֻרִקים ִצים, יְּ  נֹוצְּ
ָנָבה   –  ַהָמתֹוק ִמזְּ

תָ  ֲאֶׁשר  .ָנַׁשקְּ
 

1972 
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ֹלא מֹוֲעִדים ָחה לְּ  ִשמְּ
 ַרּבֹות ָׁשִנים

 
 ,ַרּבֹות ָׁשִנים
 ,ָנחֹות

ִביעַ    –  ַחֵיינּו ִּבגְּ
  –  ַהָקָטן

ֲהִגיחוֹ  ֵאין   –  לְּ
ִחָפזֹון  ;ּבְּ

 ָלנּו ֵתן
הּות   ׁשְּ
ֹצר ִביֵענּו ִלנְּ   –  גְּ
  –  ַהָקָטן
ֹלא  :ַתָקָלה לְּ

 ּבֹוא ַעד
 ;ַהָגדֹול ָהאֹור
ֵפר ַהֵלב ַפרְּ   –  מְּ

  –  ִטָפה ָכל ַעל
ֻׁשָמר ַיִין  ,מְּ

 ,ָחִריף
ֹסְך  ּבוֹ  ִננְּ

ָתו ַגם  סְּ
ַגם  .ָאִביב וְּ
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* 
 ִּבי ֵהִעיר הּוא

 
  –  ִּבי ֵהִעיר הּוא

 ;ָהרּוחַ 
זוֹ   ָּבָאה וְּ

ִני   –  ֲעָטַפתְּ
דֹוִלים ַרֲחִמים  ,גְּ
ָפה   –  ִלטְּ

לּוֵלי ָעִרי-ַדבְּ   –  שְּ
 ,ַהַלח
 :ִיסּוִרים ֵאין

 ָׁשַלח הּוא
  –  ָהרּוחַ  ֶאת

ִהיא  ,ָּבָאה וְּ
ָעה  ָצבְּ

 ָיֹרק ַהֹכל
 ַרְך
 ַגִּבי ַעל

 ;ֵכֶהה ָיֹרק
ֵקי ָּבא אֹורוֹ   ָהִאי ֵמִעמְּ

מּותוֹ    –  ּודְּ
 ֶפַתע

ֲהָבה   –  ִהבְּ
ַגלּות  .ִהתְּ

 
1976 
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 ָאמֹוַדאי
 
 

 מוקדש לראובן
חֹות אֹוֵהב ֵאיִני  ַהֶשַטח ַעל ִלשְּ
ֻחִלים ַמֲעַמִקים אֹוֵהב ֲאִני  כְּ

ֵלי ָלִעים-ִצלְּ ֻרִקים סְּ   –  יְּ
ֵבי  ָים-כֹוכְּ
 ָזִעים
ַקע חֹול  ַזְך ַקרְּ

ָרִכים ִלים ּוׁשְּ ַפתְּ  ;ִמתְּ
ַרק ַנִפיר-ּבְּ  ,סְּ
ֵני לּול-ַקרְּ  ַׁשּבְּ

ֻהִּבים  זְּ
ָדפֹות ִאירֹות צְּ  מְּ

אֹור ָמׁשֹות ֵּבין ּבְּ  ;ׁשְּ
ֵקי ַגם  ַצָמרֹות ֻעמְּ

לּולֹות   –  ָהֲאָדָמה ַעל טְּ
 ֹאַהב

ִליֵלי ָבִנים ָעָנן-ּוגְּ  לְּ
חֹוִרים, ֲאפֹוִרים   –  ׁשְּ
 ֶנֱעָרִמים

 ,ֶזה ַעל ֶזה
  –  ָּברּוחַ  ָטִסים

ָרִשים רּוִעים ִמפְּ  פְּ
ִעים  ֶזה ֶאת ֶזה ּבֹולְּ
ִרים רֹוֲעִמים עֹובְּ   וְּ

 
1973 
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* 
ָכֶתיָך ַירְּ ִפָנה ּבְּ חֹוָקה ּבְּ  רְּ

 
ָכֶתיָך ַירְּ ִפָנה ּבְּ חֹוָקה ּבְּ  רְּ

ִפיִחים ָצִצים  ַהסְּ
ֵפאֹות כּוחֹות כְּ  ׁשְּ

ִאיר ֲאֶׁשר  ִהׁשְּ
ַגֵלחַ  ַהָים  ִכמְּ

ָך ָקנְּ  ִּבזְּ
ִפיִחים  ַהסְּ

 זֹוֲהִרים
ַהב ִקיָעה ִּבזְּ  ׁשְּ

ָעַתִים ָיָפה  ִׁשבְּ
ִריָחה  ִמזְּ

בֹות נֹוׁשְּ  ָׁשם וְּ
 ִמָכאן ֹלא ַעד רּוחֹות

רֹות קֹוׁשְּ  וְּ
ִטיחֹות  ּוַמבְּ

ַאַחר עֹוָלם  ֶׁשלְּ
ַאַחר עֹוָלם  ?ֶׁשלְּ

 ֲעִתיִדים-ֵריחַ 
 יּוַחׁש ֲאֶׁשר
ִלי  חּוִׁשים ּבְּ
ִכיר ַהס ַהזְּ  ִמלְּ
 ִמַלֲחֹלם ַהס
רּו ַהֵכִלים ִכי  ִיָּוצְּ

  ָהֵעת ּבֹוא ִעם
• 
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* 
ָבר ִתיָך כְּ ַגׁשְּ  ַפַעם פְּ

 
ָבר ִתיָך כְּ ַגׁשְּ  ַפַעם פְּ
ֵני ַמִנים ִלפְּ  זְּ
 ָלַעד ֲאֶׁשר
ָבר תָ  כְּ ָיִדי ָאַחזְּ  ּבְּ

ַמָגע  ִמָכאן ֹלא ּבְּ
ָבר   –  ָעַלי ָנחּו כְּ

 ֵעיֶניָך
ִפֵלי ִמֵּבין ָקַפִים ַערְּ  :ִמׁשְּ

ָמעֹות חֹוק דְּ   –  ּוצְּ
ָבר  ִתֵמר כְּ

 ַהֶזה ַהגּוף
ַגן  ַחַיי-ּבְּ

רֹוִמי  ,ַהטְּ
ַמַען  ֲחצֹות לְּ

ֵלי גְּ ַמעְּ  ַמָזלֹות-ּבְּ
 ,ִיחּוִדי-גֹוָרל
 .ּבֹוֵדד

• 
1973 
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* 
רֹועֹות ָגרֹות זְּ  ִנסְּ

 
רֹועֹות ָגרֹות זְּ  ִנסְּ

  –  ֶאֶפס ַעל
 ֵשַער-ֹכֶבד

 ;ָכֵתף ַעל גֹוֵלׁש
ָך חֹוָקה ָידְּ   –  רְּ

ִאיָרה  מְּ
אֹוֶתֶתת  מְּ

 .ֶעֶרב, ֶעֶרב
• 

1974 
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ָתו  סְּ
 
 

 ֶאֶרץ-ַכדּור
מוֹ  ָׁשַמט  ִׁשכְּ

ֶטמֹות ֵריַזנְּ   –  ּוכְּ
פֹות  ַטל-נֹוטְּ
ָקִרים  ַּבּבְּ

  –  ָּבִאים ִפיּוס-ַגֵלי
ַחִקים  ִמֶמרְּ

ִבים ַיּבְּ  ;ֶחֶרׁש מְּ
 ִכסּוִפים

  –  ָנִעים
ָך ָראתְּ  ;ִלקְּ

ָאְך   –  כֹוֵרעַ  ַמלְּ
 ֶפַתע

ֹראׁשוֹ  ֶכיָך ַעל וְּ  .ִּברְּ
• 

1974 
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 ֹאִפי
 
 

 אֹוָרה-ָּבבּוַאת
 ֲאִציָלה

סּוָיה עֹוָלה  כְּ
 גֹון-ַוֲחִצי גֹון

ֵפקֹות ָסֵפק  ּוסְּ
ׁשּוֵׁשי   –  ֶׁשֶקר-ַרחְּ

אֹות  ֲחצּוָבה וְּ
ָיד  ֲחָזָקה ּבְּ

ָסִמים ֲהִבים קְּ ַהבְּ  מְּ
ִדים תֹודְּ ָכִבים ִמסְּ  וְּ

• 
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 ַהִקיָקיֹון ֵצל
 
 

ַסַער ָועֹות-ּבְּ   –  זְּ
 ָלפּוׁש טֹוב

  –  ַהִקיָקיֹון ַתַחת
ֶטֶרם  ָעֶליָך ַתֲעִרים ּבְּ
ֵוה  ;ִנינְּ
ֵצל  ַהִקיָקיֹון ּבְּ

ֵקָטה רּוחַ  נֹוֶׁשֶבת  ;ׁשְּ
ָׁשו פֹוֵרחַ   ַעכְּ
 ;רֹוֵטט
  ִהָגיֹון ֹחֶסר

ֹחֶסר  ;ֹכל וְּ
ִריֹות ֵעיֵני ִזכְּ  ַהִקיָקיֹון ּבְּ

הּוא ַחֵיְך וְּ  מְּ
• 
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* 
ָהֵאל  ֵהִעיר וְּ

 
ָהֵאל  ֵהִעיר וְּ

 רּוחַ 
 ֵמַעל ִּבי
זוֹ  ִני וְּ ַקתְּ  ִחּבְּ

רֹועֹוֶתיהָ   ִּבזְּ
ָקה ָנׁשְּ ֵצה וְּ  קְּ

 ַשֲערֹוַתי
ַהִיסּוִרים  וְּ

מּו   –  ֶנֶעלְּ
 הּוא

 אֹוָתה ִלי ָׁשַלח
ִהיא  ָּבָאה וְּ
  –  ִמֶמנּו

ָעה ִצבְּ ַרק וְּ ַרקְּ  יְּ
ַרק ָּבִהיר  ֵכֶהה ִויַרקְּ

ַחק ָערוֹ  ּוִמשְּ  ָהָאֹדם שְּ
 ָּבא

ֵקי  ֶהָעזּוב ָהִאי ֵמָעמְּ
מּות ִמיָחתוֹ  ּודְּ  צְּ

ֲהָבה ֶהֶבת ִהבְּ ַׁשלְּ  כְּ
• 

1974  
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* 
ָרב ֲאִני ַבת  –  כְּ חֹוק-לְּ  שְּ

 
ָרב ֲאִני ַבת  –  *כְּ חֹוק-לְּ  שְּ

ִסָיה"לַ  ָך" ַגַלקְּ  ֶׁשלְּ
אֹור פֹוֵרחַ  ַדם ּבְּ  ֲאַדמְּ

 ָאִביב-נּוִריֹות ַמֲעֶלה
ֵבי ַחצְּ ָתו-וְּ  ;סְּ
ָתו ָאִביב  ּוסְּ

 ;ֵּביֵניֶהם ָׁשלֹום ֵאין
ָך ֶתֱאֹסף ִאם   –  אֹורְּ

ָוע  .ֶאגְּ
• 
 
 
 
 
 

_________ 
 )א.ב.ע.(*  אדמה חרושה בסוף החורף ומוכנה לזריעת תבואת הקיץ 
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ַאַחר   מֹוִתי לְּ
 
 

ַות ַׁשלְּ ַּבִים-ּבְּ  ,ַערְּ
ֶמל ֵּבין ָתבֹור ַכרְּ  :וְּ

ַרֵחף ָמִתי ָכאן תְּ   –  ִנׁשְּ
ִלי  ,גּוף ּבְּ
ִלי ָקל ּבְּ  ,ִמׁשְּ

ִעיף  ָעֶליָך ַתרְּ
 ,ָוֹרְך ִחיּות-ַטל

ַלֵטף  תְּ
  –  ָפֶניָך

רּוחַ   ֶעֶרב-ּבְּ
גּוָעה  .רְּ

• 
1974 
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גּול ִגלְּ  ַאֵחר ּבְּ
 
 

 )זמר עממי(
 

ַות  ָעִלים-ַעלְּ
ִרּבּועַ    –  ַחלֹון-ּבְּ

 :נֹוֶׁשֶבת רּוחַ 
ִרים ָעִלים ַציְּ  מְּ
ִציֵרי יֹון-יְּ  ִדמְּ
  –  ִאָשה

ֵפָאה ִרית ּבְּ   –  ָנכְּ
בּוָׁשה  רֹוקֹוקוֹ  לְּ
ָעָרה   –  ּושְּ

ֵתָפה ַעל גֹוֵלׁש  ;כְּ
  –  ִצפֹור
 ,ָכָנף-ֲאֻרַכת

חֹוָרה  ,ׁשְּ
ַאֶיֶמת  מְּ

ִׁשים ָעִלים ַאּוְּ  מְּ
ֵׁשד  ָקָטן וְּ

 רֹוֵמז ֵמִציץ
צֹוֵחק  :וְּ

ָרַעִיְך ַעל" ָרַבִיְך כְּ   –  "ּוקְּ
  –  אֹוָתְך ַמִכיר ֲאִני
ִתי ֶטֶרם עֹוד   –  נֹוַלדְּ

ִתי ַגׁשְּ  , ָּבְך ִהרְּ
גּול ִגלְּ  ַאֵחר ּבְּ

ִתי  ָלְך ָיד הֹוַׁשטְּ
ִתי ִלַטפְּ  ַהָיָפה ַצָמֵתְך וְּ
ִתי ָלַחׁשְּ  :וְּ

ִהָתֵקל ֲעלּוָלה, ַאתְּ   ִּבי לְּ
עֹות ִלרְּ ָגַלי וְּ ַמעְּ  ;ּבְּ
גּול ִגלְּ   –  ַאֵחר ּבְּ

 :ָעִניִתי
 ַאָתה ָעלּול

 ָהעֹוֶלה ָּבאֹור ַלחּוׁש
ִּבי   –  ִמִקרְּ
שוֹ  ָתפְּ ֵגל, לְּ ַגלְּ ָך לְּ  .לְּ

ָחק-ַכדּור  ,ִמֶמנּו ִמשְּ
 ַאָתה ָעלּול עֹוד

ֹפש ֵצה ִלתְּ ִעיִפי קְּ עֹוֵפף צְּ  ַהִמתְּ
ָמט ִנׁשְּ ָך וְּ  ִמָידְּ
ֵגם ַגמְּ ָלׁשֹון, ּולְּ ֵבָדה ּבְּ  :כְּ

  –  –  –  "ַאִין ָכמֹוְך"
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ִריַצת ַלִים-ּובְּ ַטנֹות ַרגְּ  קְּ
ִביֵלי   –  ָׁשַמִים-ִּבׁשְּ

ַאֵּבד ָעֶליָך ֶאת לְּ  נְּ
ֵבדֹות   –  –  –  ַהכְּ

• 
1975 
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* 
ִפיחַ  עּוִרים סְּ  נְּ

 
ִפיחַ  עּוִרים סְּ  נְּ
ֶפַתע ָפַרץ  לְּ

ֵצה ָּבעֹות ִלקְּ    ָהֶאצְּ
ִתי ֵעת ַער ָּבַחׁשְּ  ִּבשְּ

ָדר ָחֵזהּו   –  ַהֶנהְּ
רֹועוֹ   ָחִזי ַעל ָנָחה זְּ
ֵבָדה  ִויָקָרה כְּ

ִטיל  ָזָהב-ִכמְּ
ַנת ַמתְּ   –  זֹוֶהֶרת ֵאל-כְּ

ַחִקים ָתָעה ַמָּבטוֹ  ַרק ֶמרְּ  ּבְּ
דּוִעים ֹלא  ִלי יְּ
נּוָעה ָכל ָכה תְּ  הֹופְּ

 ֵסֶמל
ֵלַאת צֹוֶלֶלת ִמָלה ָכל  מְּ

ָלִאים ַפֲעמֹוִנים ֵמָאה  ִנפְּ
ֵהִדים   –  ִמֶזה ֶׁשֹּלא וְּ

• 
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ֹחֶׁשת ִאיׁש  ַהנְּ
 
 

מֹוִנית ִאיׁש ָרִאיִתי   –  ּבְּ
ֹחֶׁשת ִאיׁש   –  ָקָלל ִמנְּ
 ,ָקמֹות ֵעיָניו

ֹראׁשוֹ    –  ִלי ֹלא וְּ
נֹוֵצץ ֶרַגע   –  ִהתְּ

ָבָרק  ָאֹדם כְּ
ִקיָעה מּול   –  ַהשְּ

ָחַלף  ;וְּ
ֹחֶׁשת ַאְך   –  ַהנְּ

ָמה  ִּבי ָהלְּ
ׁשֹון  ;ֵאׁש-ִכלְּ
ָּבל ִטיר ִענְּ  ִהמְּ

ִליִלים  צְּ
  ָהִרים ֵמֵעֶבר

חֹוִקים   –  רְּ
ָתה ִקיָעה ָהיְּ  ׁשְּ
 ֲאֻדָמה

ֵני ַעל  ָים פְּ
 ָרגּועַ 

 
1979 
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ִסיָעה  נְּ
 
 

ֶצַמח ָהִייתָ    –  כְּ
ִאיִתיו ֶׁשֹּלא ַמן רְּ   –  ַרב זְּ

ִׁשיל ִהבְּ ַתִים וְּ  ;ֵּבינְּ
 ;ָיִדי ַעל  –  ָׁשֵקט, ָמֵלא
ֵתי  ָהֲאֻדמֹות ַהֵפאֹות ׁשְּ

צּו ָך ָפרְּ  ִמתֹוכְּ
ָיפֹות לֹוֲהטֹות   –  וְּ
ַהִסיִבים ָבִנים וְּ   –  ַהלְּ

ִסיֵבי ֵׁשָלה ִחָטה-כְּ   –  ּבְּ
ָך ַרָקתְּ  ּבְּ
  ֵאַלי ַהפֹוָנה
רּות, ָלֲחָׁשה  ;ַּבגְּ

ָלה ֶרַגע ָך ָטבְּ   –  ֵעינְּ
ֵעיִני   –  ּבְּ

ׁשֹוִלים  ;ַנחְּ
  –  ּוֶפַתע

 !ָפסּוק-סֹוף
• 

1977 
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* 
 ֲחלֹום ֵהם ַהַחִיים

 
 ֲחלֹום ֵהם ַהַחִיים

ָהִקיץ ָעֵלינּו ֲאָבל  לְּ
ַחֵיי   –  ֶנַצח-לְּ

 ?ֶנַצח ֶזה ַמה
 ָּברּוחַ  ִנָשא ַהֹכל
ֹלא   –  ָׁשָנה לְּ

ִחיַצת  ָיד-לְּ
 ַחָמה

  –  ֶנַצח ָּבה ֵיׁש
  –  ֶנַצח ּבוֹ  ֵיׁש ַמָּבט

ָאר ָכל  ַהשְּ
יֹות   –  ֶדקֹוַרצְּ

פֹות ֵהן ַחלְּ  ִמתְּ
 ֵכן ַאֲחֵרי ַרק

ֶיה ָוה ִתהְּ  ַׁשלְּ
ָך ָאבֹוא אֹותְּ  ִלרְּ

  –  ִמֶמִני ִתיָרא ַאל
• 

12.7.1978 
 בי"ח רוטשילד, הכרמל
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ָתו ֲעֵלה  סְּ
 
 

 בתודה לראובן שהם
 , ַלֶפַתח רֹוֵבץ הּוא
 ָלִעִתים ּבוֹ  פֹוֶגֶׁשת ַוֲאִני
ִעית ֵאינוֹ  הּוא   –  ַמבְּ

 ;ַהֲאִמיָנה
  –  ֲחָוָיה הּוא

מּוָרה  ִלי ׁשְּ
יֶֻחֶדת ֲחָוָיה הּוא  מְּ
דֹוָלה ֲחָוָיה הּוא  גְּ

ִתיָנה  ;ִלי ַהַממְּ
ִאלּו   ָחִייִתי כְּ

  –  ֵלָדִתי ֶאת
ִמי  –  ֶׁשִלי   –  ַעצְּ
 רֹוָצה ֲאִני

ֵהא   –  ָיָפה ֶׁשתְּ
זּוָרה ֶקֶצב ׁשְּ  ;ֵתֵבל-ּבְּ

 ַאלֹון ַעל
ָתח  ַלַחִיים ִנפְּ
  –  ָוַרְך ָּבִהיר, ָיֹרק ָעֶלה

ִאטוֹ  ַנֲעֶשה  :ֵכֶהה ָיֹרק לְּ
 ַטל ׁשֹוֶתה
ַׁשד  ,ָׁשָרִׁשים-ּולְּ

רּוִרים  לוֹ  ָׁשִרים ַׁשחְּ
 ָוֶעֶרב ֹּבֶקר

ֶסֶלת ַאֲהָבה ֻסלְּ  מְּ
ֶגֶׁשם רֹוֵחץ  ָאִביב-ּבְּ
שּום, פֹוֵׁשר  ;ֲהָדִרים-ּבְּ

נֹוֵצץ  ,ַּבֶשֶמׁש ִמתְּ
 ֵמִאיר ֵהֵחל ַעָתה
אֹור ָתו-ֶׁשֶמׁש ּבְּ  סְּ

ֻאֶחֶרת  מְּ
ֵהַלת רּוִבים-ּוַמקְּ ָלִמים כְּ   –  ִנכְּ
ִתיִרים ֵניֶהם ַמסְּ  פְּ
ִחים ַית ּופֹותְּ פֹונְּ ִסימְּ  ּבְּ

ַּבע"  "ַהָשָנה ִעתֹות ַארְּ
ִדי ִויַולְּ  לְּ
ָׁשַמִים ֵאין וְּ  ֵקץ לְּ
 ִאָתם ָׁשִרים
ַות ִגיָעה-ַׁשלְּ  רְּ
ָגה ֶערְּ ִחית וְּ  ִנצְּ

 
1978 
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ָגה  ָלֹעֶלׁש ֶערְּ
 
 

ִביל ָהַאלֹון ָהֵאָלה ׁשְּ  וְּ
 
 
ָמעֹות ָכאן ָׁשַפְך ִמי  ?דְּ

לּויֹות ֲעַדִין   –  ֵהן תְּ
 ,ָהֲעָנִפים ֵּבין

ַשֲחִקים אֹור ַהמְּ ֵצל ּבְּ  ;נּוֶגה וְּ
 :ָכאן לֹוֲחִׁשים ֲעַדִין
ָזָהב ָאֹדם  וְּ
 :ָעָבר ֶׁשל
ָתו  ָעִלים  –  סְּ

ִביל ָנסּוְך   –  ַּבשְּ
ַאלֹון ֵאָלה ֵּבין  :וְּ

פּוג ָעָבר   –  דֹורֹות-סְּ
  –  ַׁשֶלֶכת
ֹזֶרת  ָעִלים-ִּבפְּ
כּוָחה, ֲחלּוָמה  ׁשְּ

ָעָנף  , ֶאָחד וְּ
ָלל ֻדבְּ  ,מְּ

ַצע ָתלּוי ֶאמְּ ִביל ּבְּ   –  ַהשְּ
רֹועַ  בּוָרה ִכזְּ  ,ׁשְּ

ֵני ַעל הֹום פְּ  ,ָהִעִתים-תְּ
נֹוֵעעַ   :רֹוֵמז ִמתְּ

 , ָעַבר ַהֹכל
 ,ָעַבר ַהֹכל
ִקים ֵאין  יֹוֵתר ָכאן נֹוׁשְּ
 ,ָיַדִים לֹוֲחִצים ֵאין
 ָכבּו ָהֵעיַנִים ָכל
ָבר ֶזה  ,כְּ

 ...ִאיׁש ָכאן ֵאין, ִאיׁש ָכאן ֵאין
 

1972 
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ָגה  ָלֹעֶלׁש ֶערְּ
 
 

 ,ָכֹחל ֹעֶלׁש
 ,ּבֹוֵדד ֹעֶלׁש

ׁשּוֵלי  ָשדֹות-ּבְּ
ֵעיֹרם ָלִפים-ּבְּ  ;ׁשְּ

ֵתי ֹעֶלׁש כְּ ַירְּ   –  ָשדֹות ּבְּ
 ,חּוִמים, ֲחרּוִׁשים
ַראת בּואֹות ִלקְּ ַצִפים ַקִיץ-תְּ   –  מְּ

ַחֵיְך ֹעֶלׁש  ,מְּ
ֵעף ַעפְּ ֵכֶלת ֶאל מְּ  תְּ
 ,ִמָשַמִים נֹוֶטֶפת
יוֹ  ַאֲחרֹון ִעטּור ָיפְּ  ּבְּ

ַרֲחֵבי ֵבִׁשים ָשדֹות-ּבְּ  ,יְּ
טּוִחים ַּבֶשֶמׁש  ;ׁשְּ

ַגת, ֹעֶלׁש ֵחָפה-ֶרֶגל ֶערְּ  יְּ
 .ַחָיה ֵעיֻרָמה ַלֲאָדָמה

 
1972 

  



– 261 – 

* 
רֹוחַ  קֹוִרים-ֶאפְּ  ַאנְּ

 
רֹוחַ  קֹוִרים-ֶאפְּ  ַאנְּ

ַצֵיץ  ַהַשַחר-ַּבֲעלֹות מְּ
ֵתֵבל, ָאבּוד, ַרְך ָרה ֶׁשֶטֶרם ּבְּ עֹורְּ  ִהתְּ

ַבת  –  ַהקֹול ּבֹוֵדד ִיבְּ  ֶנֱעָזב ֲחתּוִלים גּור כְּ
יֹון ֶחבְּ  ַהָגֵדר ּבְּ
ִעַית ָלה חֹוֶלה ִתינֹוק ִכפְּ  ַּבַליְּ

צּוֶריָך ַעל ַרֵחם ָהַרֲחִמים ֵאל  !יְּ
• 
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* 
ֹלא ֵלילֹות  ֵׁשָנה-לְּ

 
ֹלא ֵלילֹות  ֵׁשָנה-לְּ

ִפים ַׁשַחר ִעם ָטרְּ ּבּוִלים  –  ֵאַלי ִמצְּ  ַהֻּבלְּ
רּוִרים ַגם ַהַשחְּ ָדג וְּ   –  ּבֹוֵדד ַׁשלְּ

ִלי ָכאן ַחי הּוא ֵאיְך יֹוֵדעַ  ָהֵאל   –  –  –  ַמִים ּבְּ
• 
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* 
בֹוֲאָך ֹצר ּבְּ ָך ִלקְּ ִצירְּ  קְּ

 
בֹוֲאָך ֹצר ּבְּ ָך ִלקְּ ִצירְּ   –  קְּ

פּוִני ַלטְּ ַזֵלי יְּ   –  ֲעָרבֹות-ַזלְּ
לֹות ֵמי טֹובְּ  ָנָהר-ּבְּ

ָדג ַרע ַׁשלְּ ִריָעה ִיקְּ  קְּ
ֵהִדים נּוִגים ֲאֻרִכים ּבְּ   –  וְּ

ַבְך ֵּבין  ,ַהסּוף-סְּ
ֹדַלח  ַהָנָהר-ּובְּ

ֵהא ָיֹרק חֹוֵלם יְּ   –  –  –  וְּ
• 

1974 
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* 
 ַּבֹּבֶקר

 
 ַּבֹּבֶקר

 ָאִׁשיר  –  ִצֳפַרי ִעם
 ַמכֹוַתי ֲאַתֶנה

 ֹּבֶקר אֹור ִעם
 רֹוָצה ֲאִני

ִקיָעה  נּוָגה ׁשְּ
• 

1977 
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* 
 ַהֶפֶלג

 
 ַהֶפֶלג

 ָסמּוי עֹוֵרק  –  הּוא
ַזֵלף   –  ֲחלֹומֹות מְּ

ָוה ֹרְך ִתקְּ  וְּ
  –  הּוא ַהֶפֶלג

בּול  ַהֵנס ִּבגְּ
• 
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* 
סֹוֶעֶרת ַחֶפֶשת וְּ ֵכי מְּ  ֵאל-ַדרְּ

 
סֹוֶעֶרת ַחֶפֶשת וְּ ֵכי מְּ  ֵאל-ַדרְּ

ֹלא ֵכי וְּ   –  ֶאֶרץ-ַדרְּ
ָמה   –  ַהָזָרה ָהַעלְּ

לּוהָ  מֹוֶריהָ  ַרק ֲאֶׁשר ַהלְּ  ,יְּ
רּוהָ  ֹלא ָּבנֹות   –  ִאׁשְּ

עּו ֹלא  –  ּוָבִנים ָרה ָידְּ  ִפׁשְּ
כּו ָהלְּ ִעגּול וְּ ִביָבה ּבְּ ָקפּוהָ  אוֹ  סְּ   –  תְּ
ִהיא ֵאֶלה ַגם וְּ ַגם ּבְּ ֵאֶלה וְּ  ָמֲאָסה ּבְּ

• 
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* 
זּום ִביִבי ִזמְּ לּולֹוַתי יֹום, סְּ  ֲאָלִפים כְּ

 
זּום ִביִבי ִזמְּ לּולֹוַתי יֹום, סְּ  ֲאָלִפים כְּ
ַני ָׁשִרים ָאזְּ לֹות וְּ  ַחָלָׁשה ַמה הֹוי צֹולְּ

ָנַפי ֲאִני פֹות כְּ ַעלְּ ַעט עֹוד ִמתְּ ֶאֹפל מְּ  וְּ
ָצה ֶפַתע ַאְך ַארְּ קֹות ַגַפִים לְּ ַחּבְּ  מְּ
 ׁשֹוַמַעת ַוֲאִני ֵאָליו אֹוִתי לֹוֲחצֹות אֹוִתי

ָבבוֹ  ֹדֶפק ֶאת  דֹורֹות ֵהד ׁשֹוַמַעת ַוֲאִני לְּ
ׁשּוָרה ֶׁשֲאִני סֹוד ֲאֵליֶהם קְּ   –  ָגדֹול ַשָיכּות וְּ
ָפַני ַרִּבים דֹורֹות רֹוָאה ֲאִני, אֹוִתי עֹוֵטף  ִמלְּ

כּוָדה ֹדֶפן ּולְּ  ָהעֹוָלם ּבְּ
ׁשֹוַמַעת ֲאִני ֵפי, ַכָּורֹות ַרַחׁש וְּ  ַאלְּ

ִביִבי רֹוֲחׁשֹות ִאמֹוַתי ֶׁשל ַכָּורֹות  סְּ
ִלִּבי ָבר ּובְּ ַחת כְּ ִתיקּות הֹוָמה ַהֶזַרע ִשמְּ  ,ִּבמְּ

ַהל, ַעָזה ָבר ֵּביֵציֶהם קְּ ִּבי כְּ ִקרְּ   –  ּבְּ
ִפים ֶצֱאָצַאי ַלֲעִתיד ַלטְּ ָרַבי מְּ  קְּ

ָבר הּוא  גּוִפי ִלי ַקר עֹוֵפף כְּ
ָרַבי ֲאָבל רֹוֵעד ַחת ַרִנים קְּ ִשמְּ  עֹוָלם ּבְּ

ֵבָדה ֲאִני ֻאֶשֶרת כְּ ָצה ֶאֹשר ֵתֶכף ּומְּ  ַארְּ
ִתי ָאׁשּוב ִכי ֹלא ַכַּורְּ ֵלָאה ַהַחָיה לְּ פּוָשה מְּ  ּותְּ

ֵחן עֹוד תּוִקים ַגָפיו ּבְּ  ַהמְּ
ֶׁשֶרת ַטַּבַעת ֲאִני ַׁשרְּ   –  ּבְּ

 ֶׁשֲאֵהַבִני ָאַמר ֹלא ֲהֹלא
ִתי ֹלא ַוֲאִני ִתיו לוֹ  ָאַמרְּ  ֶׁשֲאַהבְּ
ָמעֹוף ֲאָבל ַכת ֶׁשל ּבְּ  ַמלְּ

 הּוא ָהָיה ַהַכֶּוֶרת
ָלַאִני ַהָיִחיד  ַגָפיו ֵּבין ֶׁשכְּ

ַלהֲ  ַּבל   –  בּותִהתְּ
 ָּבנּו ָפֲעלּו ָׁשַמִים ֻחֵקי ַרק

• 
1977 
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* 
תּוִלים יֹוֵצר ָּברּוְך  ֲחַתלְּ

 
תּוִלים יֹוֵצר ָּברּוְך  ֲחַתלְּ

ַטִנים  קְּ
ַּבִלים לּוִיים ַוֲחַבלְּ   תְּ

חּוט ֵדרֹות ֲעֵלי ּבְּ  גְּ
ֹלֶׁשת  ֲחתּוִלים ׁשְּ
ַטִנים  קְּ

 ָלָבן ֶאָחד
 ָׁשחֹור ֶאָחד
 ָאֹפר ֶאָחד

ֵנָפה   ֵחן ֶׁשל צְּ
גּול   ִחיּוִכים ִגלְּ

 ַהַטל ִמִילּוֵדי
חֹוק ָחה צְּ ִשמְּ  וְּ
ֵני ַקרְּ  ֶׁשֶמׁש כְּ
ֻרִדים ַאִפים   וְּ
ָנבֹות ִעיִרים זְּ   זְּ

ִרים ַדקְּ   ִמזְּ
ֵנָפה  ׁשֹוֵבָבה צְּ

ַחֶיֶכת  עֹוָשה מְּ
  –  ֵחן ִגנּוֵני

 ַעָתה ֶזה
אּו  ִמַתַחת ָיצְּ

 ַהּבֹוֵרא ַיד
ַלִים ַכפֹות   ַרגְּ

ִעירֹות   זְּ
קּוחֹות ֵעיַנִים   פְּ

ֵלאֹות ָחה מְּ  ִשמְּ
אּו ַעָתה ֶזה  ָיצְּ

 ַהּבֹוֵרא ַיד ִמַתַחת
רֹור  ַחִיים ִחיּוִכים צְּ
 ֵחן ָמֵלא
 ָוֹתם

• 
1978 
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ַדן ַעל תּוִקים ַהַחִיים ָאבְּ  ַהמְּ
 
 

ֶתם ִוי ֶאת ִחַסלְּ   –  ַהָשכְּ
 ַהַנֲעָלה ִּביָנתוֹ 

ִריַאת   –  ֶגֶבר-קְּ
 :ַּבֲחצֹות

ִנין ַטגְּ   –  ּבֹוֵדד ִאיצְּ
 ַּבכֹוָכִבים חֹוֶזה

ַׁשת ָחׁש  :גֹוָרלֹות-ִאוְּ
חֹוִגים, צֹוֶפה חֹוִקים מְּ   –  רְּ

תֹות ַדלְּ ִציעַ  ַׁשַחר ּבְּ  .ַמפְּ
 

ֶתם ִעיַרת ֵגַרׁשְּ   –  ֲחמֹור-נְּ
  –  ַוֲאֻרָכה ַתָמה

  –  ַהֵליל ֶאת ַּבֲחצֹוָתה
ַנִים  ;ִלׁשְּ

ֹמז ֵעת  ִתרְּ
ָכל ָכה לְּ  ֵחלְּ

דֹוֵאב    –  וְּ
ַהֵפְך ִהתְּ ִצדוֹ  לְּ  לְּ

ַיֵשר   –  ַגּבוֹ  לְּ
ָפֶרְך ָהעֹוֵבד  .ּבְּ

 
ֶתם ַּבדְּ   –  ִׁשעְּ

ָלִבים ֶאת   –  ַהכְּ
ִדיֵדינּו  ,יְּ

ִאים  עֹוָלם ַצַער ַהנֹושְּ
ָּבם ִקרְּ  ,ּבְּ
ֵמִהים ֹתחַ  ּוכְּ  ִּביָלָלה ִלפְּ

  –  ֲעֻמָקה
ַדן ַעל   –  ָאָדם ָאבְּ

עּוִלים ָׁשַמִים מּול  ;נְּ
ִמים נּוִעים, דֹומְּ   –  ַּבֵלילֹות ּוכְּ

ִחים ֵהם רְּ ַרחְּ ָיה: "מְּ  ",מֹוִריַחנְּ
ֵנבֹות-ַצֲחַנת  גְּ
ֵריחַ   ָנִקי ָדם וְּ
ָפג ֶעֶצב ִנסְּ  .ָּבֲאָדָמה ּבְּ

 
 ֲחתּוִלים-גּוֵרי
  –  ַהֵאל ָיַצר

ֶרַגע  ִחיּוְך-ֶׁשל-ּבְּ
ַשֵמחַ    –  ָּבֶהם לְּ

ַבב ֵכן ֱאנֹוׁש-לְּ  ִמסְּ
  ֵעיֵניֶהם ּוִמֵלא

דֹולֹות   –  ַהגְּ
ִמיָהה  ַרָּבה תְּ

ׁשּוַבת  ֵחן-ּומְּ
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ֶאת  ִאמֹוֵתיֶהם וְּ
כֹות ַהלְּ   ַהמְּ

ָלכֹות  ,ֵגאֹות ִכמְּ
מֹורֹות נּועֹות כְּ  ִלתְּ
  –  ֲאִצילֹות

ֶתם ַעלְּ  !ִהרְּ
 

רֹונוֹ -עּוַגב ֶאת  גְּ
רּור ֶׁשל  ַהַשחְּ

ֵחל ַחלְּ   –  ָטלּול ַהמְּ
ֶתם   –  ֲחַנקְּ

ָאִכים-ִׁשיַרת   –  ַמלְּ
ַאַחר  ,ַקל ֶגֶׁשם לְּ
 ,ָעצּור, פֹוֵרט

  –  ֳאָרִנים-ַמֲחֵטי ַעל
 .ֶעֶרב-ֶרֶדת ִעם

 
1978 
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* 
 ִמתֹוְך ָעף ֶיֶלד

 
 ִמתֹוְך ָעף ֶיֶלד

  –  ַחלֹון
לוֹ  ֶהָחָלל   ִקּבְּ
הּוא  ָכֵבד ָנַׁשר וְּ
ִרי   –  ֹּבֶסר-ִכפְּ

ַקע ַּבֲחָבָטה  ;ַלַקרְּ
 ּבֹוֶכה. כֹוֵאב ֶיֶלד

עֹוָתיו ִדמְּ קֹולוֹ  וְּ  :וְּ
ִליִלים  ,ַרִכים צְּ
ִרִיים  טְּ

ֵאב   –  ָטִרי-כְּ
ֵאב  ֹּבֶסר-כְּ
 ָוָרם ָקֶׁשה

ָטהֹור  ;וְּ
הּוא ַסֵפר וְּ  מְּ
ִכי  :ִּבבְּ
ִתי  ַעפְּ

ִתי ָנַפלְּ  ,ֵמַחלֹון וְּ
ַקע  ָקָׁשה ַקרְּ

  –  ָחבּוט ֲאִני
 ָכֹחל

 ָטהֹור
ַכדּור  כְּ
ַרק   ֶׁשִנזְּ
ָקַפץ   –  וְּ
הּוא ָׁשֵלם ָעֹגל וְּ  :וְּ
 ַהֵשם ָּברּוְך
ֵאִבים ֵאיְך   –  ?ַהכְּ

 ַהָזֵקן ָהרֹוֵפא
 ,ָעמּום קֹולוֹ 
 ָעָׁשן-ֲחרּוְך
 חֹוֵרק קֹולוֹ 
ִׁשֵני  ַמשֹור-כְּ
 ,ָוַרְך ָעֹמק

ָסקֹות  ַּבַהפְּ
תוֹ  ַטרְּ ִפיו ִמקְּ  ּבְּ

ֵאִבים ֵאיְך   –  ?ַהכְּ
ַחֶיֶכת ָהִאָשה  מְּ
ַהֶפה ַכֵּוץ וְּ   –  ִמתְּ
ֵאב   ִּבכְּ

ָמעֹות  זֹוֲהרֹות דְּ
כּות ַמלְּ ֵאב-ּבְּ  ַהכְּ

ִאיׁש ֵמִאיׁש   לְּ
ָתח   –  ָסמּוי חּוט ִנמְּ
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 ָחִמים חּוט
 זֹוֵהר ָצף

 תֹוֶעה ָטהֹור ַמָּבט
• 
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ִעין  ַגלְּ
 
 

ָתה ִהיא  ָהיְּ
ִעין  ָקֶׁשה ַגלְּ

ִעין ַגלְּ ִרי-כְּ   –  פְּ
 ִיָתַקע ִאם ֲאֶׁשר

ֵמָנה ַּבֲאָדָמה   –  ׁשְּ
ַלח ִמָיד  ִיׁשְּ

 ,ָּבה ָׁשָרִׁשים
ֵני ִסיִגים ּוׁשְּ   –  פְּ

 :ָהעֹוָלם-ַלֲאִויר
ָתה ִהיא  ָהיְּ

 ,ִאָשה
ִׁשיר ִעם  ֵלָדה-ַמכְּ

ֻעֶלה  ,מְּ
ֹראׁש ָנֶאה ָקָטן וְּ  ;וְּ

ָלה ִהיא קְּ  ,ּבוֹ  ִנתְּ
ָחה   –  ֹׁשֶרׁש ּבוֹ  ָׁשלְּ

ָתה ֶהֶעלְּ ִסיִגים וְּ  ,פְּ
הּוא ָנָפיו ָגַרר וְּ  כְּ

  –  ַאֲחֶריהָ 
ָגרֹור ָהלֹוְך  ,וְּ

  ֶׁשָלה ַהַחדֹות ּוַבִפנֹות
לּו קְּ ָנָפיו ִנתְּ   –  כְּ
ִנזֹוקּו  וְּ

ָגַוע ָהַלְך הּוא   –  וְּ
ִציַצת ָנַפִים-ִמקְּ  כְּ

ַיד ּוֵמת ִעין לְּ  ַהָקֶׁשה ַהַגלְּ
ִעין  ָׁשַתל ֲאֶׁשר, ַהַגלְּ

עוֹ   ַהטֹוב ַזרְּ
ֶאֶרץ  .ַהַחִיים-ּבְּ

 
1972 
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ַרק ַרקְּ  ּבֹוֶכה ׁשְּ
 
 
 עֹוף-ֶּבן ַגם

ֹנחַ  יֹוֵדעַ   ַּבֵלילֹות ִלגְּ
ֹלא   –  ָאָדם-ֶּבן ַרק וְּ

צּוָקה ֶׁשמְּ  :ָעָליו ָּבָאה כְּ
סּו  ,ִקנוֹ  ָהרְּ
פּו  ;גֹוָזָליו ָטרְּ

  –  ָהֶעֶרב ֵמֵראִׁשית עֹוד
ִתי  :קֹולוֹ  ָׁשַמעְּ

ָיה   –  ַרָּבה ֶהמְּ
ָבָבה  יְּ

ֵלַאת  ָיגֹון-מְּ
 ָׁשָטה

 ;ָהעֹוָלם-ַּבֲחַלל
ִעיר ַרִקים-צְּ ַרקְּ   –  ׁשְּ
 ַרְך ֶטנֹור
ֵהי ָחַזר ֲאֶׁשר  ָׁשַמִים-ִמָגבְּ
ַעל ַהב ַגּבוֹ  וְּ  ַהֶשֶמׁש-זְּ

ָנָפיו   –  ּוכְּ
ֻחלֹות   –  ָעֹמק כְּ
ִפי ָכָרִקיעַ   ַהָחרְּ
 ;ַהָקִריר

ַחת זוֹ  ֵאין ִפיָרה-ִׁשמְּ   ַהצְּ
רֹונוֹ  ַהיֹוֵצאת   –  ִמגְּ

ָכִאים  הֹוֶגה הּוא נְּ
חֹות  ַחִיים-ַאנְּ

ִכים ָכִלים ַההֹולְּ   –  וְּ
הּו אּוַלי  ֲעָזַבתְּ

עּותוֹ   רְּ
  ָחַטף אּוַלי

ִעין ָעל-ַגרְּ   ֻמרְּ
ָכֵעת   –  וְּ
ָרָביו ָרִעים קְּ   ִנקְּ
נוֹ  ִבטְּ   ּבְּ
ַצַער   עֹוָלם-וְּ
  זֹוֵרם
תֹוְך   ַהַלִיל ּבְּ

ִדים   עֹומְּ
ִׁשיִׁשים ַאלֹוִנים  יְּ
ֵדי ֻלמְּ ָלאֹות-מְּ   תְּ
ִניִעים  ֶחֶרׁש מְּ

ַות ָתו-ַעלְּ  סְּ
לּוָׁשה  קְּ
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ֶפַתע  ּולְּ
  ֶאָחד ָעֶלה נֹוֵׁשר
  –  ָגדֹול

צּול ִצלְּ  נּוֶגה ּבְּ
ֵלי ָהֶאֶבן ַעל ַרגְּ  ֶׁשלְּ

  ָהֵעץ
 ִמַמַעל ַהכֹוָכִבים
ַכִסים ַאט ִמתְּ  לְּ
 ַקִלים ַּבֲעָנִנים

ִטַפת   נֹוֶׁשֶרת ֶגֶׁשם וְּ
ַרק ַרקְּ ַהשְּ  ּבֹוֶכה וְּ

 .ָמָרה
 

1.12.1980 
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 ַהַּבִית ִּבי ַחי
 
 
* 

ֵכי ַמן-ִמִנבְּ  ַהזְּ
 

ֵכי ַמן-ִמִנבְּ  ַהזְּ
ַצֶיֶצת חּוָגה ׁשֹוַמַעת ֲאִני  מְּ

 ַרכֹות
ֶנֶמת הֹוָגה ַנמְּ  מְּ
תֹוְך דּוֵמי ּבְּ  ִדמְּ
ִפי ַׁשַחר  ;ָחרְּ
ַהֵלְך ָאִבי  מְּ

ֵבדֹות  ,ּוַבטּוחֹות כְּ
  ַמֲחֵרׁשֹות מֹוִציא

ָסן ִמן  ;ַהַמחְּ
 ׁשֹוַמַעת ֲאִני

צּול ִזִלי ִצלְּ  ַּברְּ
 ָעמּום

ַהחּוָגה   –  וְּ
ַחֵזק קֹוָלה הֹוֵלְך ִמתְּ  וְּ
קֹול  ַהסּוִסים וְּ

ִפים תֹוְך ַהנֹוׁשְּ  ַהֹּבֶקר-רּוחַ  לְּ
ִעיִדים  ֶאת ַמרְּ

     –  –  –  ִלִּבי
  –  ָאִבי
ֹקר  ַהֹּבֶקר ּבְּ

 ַּבֹחֶרף
דּוֵמי ִעם  ַׁשַחר-ִדמְּ

• 
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* 
 ַאָּבא

 
  –  ַאָּבא

רֹוׁש ֵצל  ַהּבְּ
ָאֵרְך   –  ִמתְּ

רּוחַ   ִמן ָּבָאה וְּ
  –  ַהָים

  –  ׁשֹוַקַעת ַהֶשֶמׁש
  –  גֹועֹות ַהָפרֹות
 ;ָּבֶרֶפת

ֹתם  ָלנּו רְּ
ס" ֶאת  "ַהנְּ

 ַהָלָבן, ַהָזֵקן
ִנַסע דֹוֶתיָך וְּ   ִלשְּ

  –  ַּבָקרֹון
ֵמׁש   ַהֶחרְּ

ָך ַעל ֵתפְּ ָחָבה כְּ  ָהרְּ
  ָפֶניָך הֹוֶלֶמת

זּוִפים  ַהשְּ
 ַמָשב  –  הּוא

ִטיחַ  ָיֶדיָך ַחִיים ַמבְּ  ּבְּ
 ִעגּוִלים ִעגּוִלים
צּוִרים ִעי קְּ ִמׁשְּ  לְּ

ָך רּוָכה ִמָידְּ   –  ַהּבְּ
• 
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* 
רּוִרים  ַהַשחְּ

 
רּוִרים  ַהַשחְּ

ַּבִים ֵּבין  –  הֹוִגים  ָהַערְּ
ִפיר-ֵעיֵני ֶאת  ַהכְּ
  הֹוִגים ֵהם
הוֹ  ֲהַדר ֶאת  ָגבְּ
ָניו ֶאת  ַהָצִרים ָמתְּ

לּוִחים ֶגַזע ַהשְּ  כְּ
  ָמרֹום ֶאל

• 
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* 
 אֹותוֹ  נֹוֵשאת ֲאִני

 
 אֹותוֹ  נֹוֵשאת ֲאִני

ַעַפי ִמַתַחת  ַעפְּ
ֶקֶרן ֶהֶבת אֹור  –  כְּ ַהבְּ  מְּ

ַתֵיר  ָגדֹול ִמיֹום ֶׁשִנׁשְּ
 ָפָניו רֹוָאה ֲאִני

מּורֹות ַתַחת  ֵעיַני ׁשְּ
אֹות   ָעִלים ִכרְּ

ִׁשים ַאּוְּ   –  מְּ
 ֲעבֹוָדה יֹום ַאֲחֵרי

ֻרִקים ֵעִצים ֵּבין  יְּ
מּות ָחָׁשה ֲאִני  דְּ

ַׁשִיׁש ֲחצּוָבה  כְּ
  –  ָקֶׁשה

ַחָמה  וְּ
ֹאֶרן  ַּבֶשֶמׁש כְּ

• 



– 280 – 

ָיה ַרפְּ  ִּביֹוגְּ
 
 

 ַהַּבִית ִּבי ַחי ֵכיַצד
רּו ּבוֹ  עּוַרי ָעבְּ  ;נְּ
 חּוט ַעל ָיָמיו ָכל

  –  ֲחרּוִזים
 :ֶזה ַאַחר ֶזה
ִהיִרים ֵיׁש  ,ּבְּ

ֵיׁש בּוֵלי וְּ ָמעֹות-טְּ  .דְּ
 ָּבָרק ֶׁשל ָיִמים ֵיׁש

  –  ֵמַעל-ִגלּוי
ָיִמים ָרה ֶׁשל ֲאֹפִרים וְּ ֵפָלה ִׁשגְּ  ;תְּ

ָצִרים ִצרְּ ֵלילֹות וְּ  ,ַקִיץ-ּבְּ
ִרים ַזמְּ  ֶהָעִתיד ֶאת מְּ

ַלֲהבּות ִהתְּ  ;ּבְּ
רֹוֵחי קֹור-ֶאפְּ  ַאנְּ
ִצים ַציְּ  ַרכֹות מְּ

דֹוִנים ַחרְּ ִרים וְּ ַספְּ  ַאָגדֹות מְּ
 ֲאָבִנים ַגל ֵמַעל

ָחִׁשים חֹוִרים ּונְּ   ׁשְּ
ֵסֶתר ֵּבן-ּבְּ   –  ַהַמתְּ

 ִאֵמנּו ַחָּוה ֶׁשל ֵעֶדן-ַגן
ָהרּוחַ   ָנָעה וְּ

ָינֹוִסים ַעל חֹוִקים אֹוקְּ  ;רְּ
ִזיִזים נִ  וְּ  יִמִייםפְּ

ִׁשים ַגשְּ ַמִנים מְּ חֹוִקים זְּ   –  רְּ
 ;ֶּבָעָבר
ָעִתיד ַגֵלם וְּ   ִמתְּ

ַתת  ;ַהָכָרה-ּבְּ
חּוׁשֹות ָרקֹות תְּ ַהבְּ  וְּ

ָיִמים ֵפִלים וְּ  תְּ
ַזַעם   –  ַהֵלב-וְּ

ַמן  ,ֲעבּורוֹ  ָאבּוד זְּ
ֶפַתע   –  ּולְּ
 :ֲחלֹום-ַאָגַדת

  –  ֲאַגם
ָקִלים ֻמָקף  ;דְּ
ָלִאים ֹאֶׁשר-ִויֵמי   –  ֻמפְּ

ִדי ַילְּ  ַהֵמת וְּ
  ֵקץ ָלֶהם ָשם

עֹוף"  "ַהחֹול וְּ
ָרף ָּבר ִנשְּ  ַּבִמדְּ

ַית ֶהמְּ ֵקָטה ֶאֶרץ-וְּ  ,ָיָפה, ׁשְּ
חּוִמים יֹוֶצֶקת   –  ַתנְּ
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עֹוף"  "ַהחֹול וְּ
ִחָיה ָקם  .ִלתְּ

 
1974 
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* 
ַשֶחֶקת ֲאִני ַתֲעלּומֹות מְּ  ּבְּ

 
ַשֶחֶקת ֲאִני ַתֲעלּומֹות מְּ  ּבְּ

ַחק  ֻּבּבֹות-ִמשְּ
 ;יֹוִמי יֹום

 :ַאַחת ָקָמה ִהֵנה
ַדָדה ַוֲהִליָכָתה   –  מְּ

בּולֹות ֶאל  ;ָהֹאֶפק גְּ
ֶרֶרת ֲאִני  ַאֲחֶריהָ  ִנגְּ

ֵלי ַחבְּ  ;ֶקֶסם-ּבְּ
  –  ִעֶּוֶרת ַאַחת

ֵמי ַרק   –  ֶצַבע-ִכתְּ
מּורֹות ִמַתַחת   –  ַהשְּ
 ;עֹוָלָמה

 ֵגא ֶאָחד
ֹחל   –  ֵעיַנִים-כְּ

 ַּבֲחִלילוֹ  ִלי קֹוֵרא
  –  ַוֲאִני

ָרה ֶחבְּ  ;טֹוָבה ּבְּ
  –  ֲאִני עֹוד ָכל

ִריחַ   ַהָלָבן-ַּבצְּ
ִאלּו ִצי  –  וְּ   ַהּבֹוֶעֶרת ַארְּ

ָסקֹות ַהפְּ  ִקיּוָמה ֶאת ּבְּ
ִאלּו ִכי וְּ   ַמלְּ
ִריחַ  עֹוד   –  ַהָלָבן ַּבצְּ

אֹור ֶׁשַעל   –  ַהיְּ
 ;ַחָיתוֹ , ַּבַחִיים
  הֹוָזה ָהִייִתי

 ַהַתֲעלּומֹות ָכל ֶאת
ָהָיה ִקי ֶזה וְּ   –  ֶחלְּ

 ;ַּבַחִיים ַהטֹוב
ָלִאים, ִנִסים  פְּ

הֹומֹות  תְּ
ִחידֹות ָבנֹות וְּ   –  לְּ
ֵרי רֹועֹות ֶעדְּ   –  ֹצאִני ּבְּ

ִלי  ;ַפַחד ּבְּ
  –  יֹוַדַעת ַוֲאִני

 "ַלָמָסְך ֵמֵעֶבר" ֶׁשֲאִני
ֵרי ֶעדְּ ָלִאים-וְּ  ַהפְּ

ָׁשִכים  .ָלֶנַצח ִנמְּ
• 

1976 
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* 
ֶפר ֹמֶׁשה ַטמְּ  ׁשְּ

 
ֶפר ֹמֶׁשה ַטמְּ  ׁשְּ
 :אֹוֵמר

ֶקה ֵתרְּ  ֶאסְּ
 ֲחטּובֹות ָיַדִיְך

 ַהַכף ֵּבין ָחִריץ ֵיׁש
רֹועַ  ַהזְּ  וְּ

ָּבעֹות ָהֶאצְּ תּוקֹות וְּ  מְּ
מוֹ   טֹוב ֻסָכר כְּ

 ַוֲעֻגלֹות ֲאֻרכֹות
ֵצה ַּבע ָכל ּוִבקְּ  ֶאצְּ

ִאיָרה ָקָטן-ֶצַבע  מְּ
 ַהִצֹפֶרן

ָרִחים ֹחֶפן   –  פְּ
ַעל  ָכל ַיד וְּ

ַּבע ָׁשה ֶאצְּ ָׁשרְּ  ּבְּ
  –  צֹוֶחֶקת ֵחן ֹגַמת

ַטנֹות  קְּ
 ָיַדִיְך ֵהן

ֶקה ֶפר ֹמׁשְּ ַטמְּ  אֹוֵמר ׁשְּ
הּוא  ֵׁשׁש ֶּבן וְּ

חֹור  ֵשַער ׁשְּ
ֵעיָניו  וְּ
ֵעיֵני ָלב כְּ ַלבְּ  ֶנֱאָמן כְּ

• 
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ֵעת ִׁשיִרים  )א( ָכֹזאת לְּ
ֵמׁש  ָיֵרחַ -ֶחרְּ

 
ֵמׁש  ָיֵרחַ -ֶחרְּ

 .ָפגּום עֹוָלם ַעל ִנָּבט
ִמים ֵעִצים  ;ֶעֶצב נֹוׁשְּ
ֹלא, ֵעִצים   –  רּוחַ -ַמַשב לְּ
ַחִיים  ,וְּ

  רֹוֲעִדים
ִחלֹות  ...ֲאֵפלֹות ִּבמְּ

 ?ֱאֹלָהיו ֶאת ָהַרג ִמי
ַבְך   –  ַּבסְּ

ַׁשֵסעַ    –  ָצבֹועַ  מְּ
ֵאִרית ִוָיה ׁשְּ  ,ַהגְּ

  –  ֱאֹלהַ -ֵעין
 ַעָתה ֶזה

ָך ּבְּ ִקרְּ ָתה ּבְּ   –  –  –  ָכבְּ
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 ַהֹשֶרׁש
 
 

ֹּבק  ַּבֹשֶרׁש ִלדְּ
לּו ִג'יל"  –  וְּ   –  הּוא" ִאינְּ

ָלֶלֶכת  :ַאֲחָריו וְּ
מוֹ   ִגיד ַאֲחֵרי כְּ

תֹוְך  ,ָהֲאָדָמה ּבְּ
תֹוְך   –  ַהגּוף ּבְּ
 ,ֵאַלי ָלׁשּוב

 ָׁשַמִים מּול
ֻכָכִבים ֵבִדים, מְּ  כְּ
ִפים ַזלְּ  ּומְּ

 עֹוָלמֹות ִחיּות
חֹוִקים  .רְּ
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* 
ֶזר"  ָאֹדם אֹור ֶׁשל" ֵגיְּ
 
ֶזר"  ָאֹדם אֹור ֶׁשל" ֵגיְּ

ָבִנים אֹורֹות ִרים לְּ  :ִחוְּ
אֹול-אֹורֹות   –  ׁשְּ

ִרים ַבתְּ  :ָׁשַמִים מְּ
  –  ַוֲאִני

ֻרָדה ַכָלִנָיה ָיִדי וְּ  ּבְּ
ַאַחת  ,וְּ
ֻגָלה  ;ֵכֶהה סְּ
ֶגֶזר   –  ֶאָחד וְּ

 ;ָהֲערּוָגה ִמתֹוְך
ִטיָרה  ַממְּ

 ַמִתיָזה
ָהִבים ָפִנים ַעל ֻׁשלְּ  מְּ

ַכפֹות ַלי-וְּ סֹות ַרגְּ  ּבֹוסְּ
ַמת חֹוָרה ַנַזז-ַאדְּ  ׁשְּ

ֵריחַ  רֹות  –  וְּ   –  ַהִשָטה ִגדְּ
  –  –  –  ִמַטל ַלִחים

 
1974 
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ֵעת ִׁשיִרים  )ב( ָכֹזאת לְּ
ִמי ֶאת ָמָצאִתי  ַעצְּ

 
ִמי ֶאת ָמָצאִתי   –  ַעצְּ
ִגָנִתי  ,ּבְּ
ִהיא רּוָעה וְּ  זְּ

ֵחי ָכל  ָהרֹוש-ִפרְּ
ִהיִמים ֵריָחם ַהַמדְּ   –  ּבְּ

ֵׁשיֶהם-ֵמֹרעַ  ָצִלִיים, ָׁשרְּ  ;ַהּבְּ
ִקיִסים  ;ַהָשרֹון-ֲחַבֶצֶלת, ַנרְּ

ֻכָלם  ַרֲעָלם ֶאת וְּ
ַקי עֹורְּ  .ִהִזילּו לְּ
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* 
ָטלּול ָרָחב  וְּ

 
ָטלּול ָרָחב  וְּ

ִליל עֹוֶלה  ַהצְּ
ִּבי    –  ִמִקרְּ

 :ֵמָאִבי ַמִגיעַ  הּוא
בּות" תֹוֶרֶׁשת ַישְּ  "ִהתְּ

  –  נֹועַ -ֲחלֹום
 :ָּברּוחַ 
ָרִמים, ִּבצֹות  כְּ

ָשדֹות  וְּ
ָפִרים-ֲחלֹום ֵלִוים-כְּ  ׁשְּ
ָסְך  ִנמְּ
 ָאִבי ֶׁשל ִמֹמחוֹ 

ִנָגר ָדִמי וְּ  ּבְּ
ַלי ַכפֹות ַתַחת  :ַרגְּ

פֹות ֵסיַפס-ִרצְּ  פְּ
רֹות ַזמְּ ַחֵקי, מְּ  :דֹורֹות-ִמֶמרְּ

ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"  "ִישְּ
 :זֹוֲעקֹות

ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"  ".ִישְּ
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* 
ֵצל  ִנָדחֹות ָגֻליֹות ּבְּ

 
ֵצל  ִנָדחֹות ָגֻליֹות ּבְּ

ֻסָיִדים ִקירֹות   –  מְּ
ִדים  :סֹולְּ

 ,ֲעֻרִמים ֵמִרּבּוִעים
ָפִסים ֻחסְּ  :מְּ

ָּבן ֵזֶכר" ֻחרְּ  "לְּ
ָכֵחְך ִאם" רּוָׁשַלִים ֶאׁשְּ  "...יְּ

ג ּבּורְּ ֶרסְּ ִׁשיָבה, ּוִבפְּ  ":ַּב"יְּ
ִרים ָסִבים, ָנִעים  ,ִחוְּ

 ";ַהֹזַהר" ֵסֶפר ַעל
כֹוַכב  ,ִראׁשֹון, ִציֹון-וְּ
ָלק ַׁשַחר, ִנדְּ  .ֵעיָנם-ּבְּ

 
1975 

 
 
 



– 290 – 

ֶפַתח ָוה לְּ  *ִתקְּ
ָוה ֶפַתח ִתקְּ  לְּ

 
ִתי חֹוַתִיְך ָכל ֶאת ָקַדחְּ  ַקדְּ

ִציָנה" רֹוִפית", "ֶטרְּ ָתם" טְּ  ַאַחת ּוסְּ
ָצַעִיְך ֻכֵסיִתי   –  ִּבפְּ

בּוִבים ֻרִקים ּוזְּ ִביִבי ָרֲחׁשּו יְּ   –  סְּ
  ֲעלּוקֹוַתִיְך ֶאת ָרִאיִתי

ָחִביֹות ִתָיה ֵמי ּבְּ  ַהׁשְּ
ָתה ַּבֵלילֹות ֲאָבל ֶׁשָרפְּ  ַהַקַדַחת כְּ

ִתי בֹוִהים ָשַמִיְך ֶאת ָּבַלעְּ ִבים ַהגְּ דֹובְּ  ַהמְּ
ֵלִאים ֶהָעִתיד ֶהָעָבר רּוחֹות מְּ   –  וְּ
ַני ָׁשרּו כֹוָכַבִיְך ָאזְּ  ּבְּ

ַית ִעם  ִניןַהִחי ֶהמְּ
נֹוִנים   –  ָלבֹוא ֲעִתיִדים ִהמְּ

זּוִרים ָּבַתִיְך   ַהפְּ
ִׁשַנִים ָדמּו  ִראׁשֹונֹות לְּ
ִפי   –  ִתינֹוק ּבְּ
ִקיִסים ֶחֶסד ַאְך   ַּבִּבָצה ַנרְּ

עֹוַנִיְך ִצבְּ עֹות וְּ ִגבְּ  ַהּבּור ּבְּ
עּו ִּבי ָנטְּ ִקרְּ  ּבְּ
  ֹאֶׁשר

ֶתה ֶׁשאֹותוֹ    ֶאׁשְּ
ִׁשיָמִתי ַעד  ָהַאֲחרֹוָנה נְּ

• 
1976 

 
 
 

____________ 
 * נוסח ראשון )א.ב.ע(
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ֶפַתח ָׁשִנים ֵמָאה ָוה-לְּ  ִתקְּ
 
 

ִתי חֹוַתִיְך ָכל ֶאת ָקַדחְּ  :ַקדְּ
ִציָנה" רֹוִפיָקה" "ֶטרְּ  ",טְּ

ָתם   –  ַאַחת ּוסְּ
ִלי" ַּבת  "ֵׁשם-ּבְּ

ָצַעִיְך ֻכֵסיִתי  פְּ
בּוִבים ֻרִקים ּוזְּ  יְּ

ִביִבי ָרֲחׁשּו  סְּ
 ֲעלּוקֹוַתִיְך ָרִאיִתי

  –  שֹוחֹות
ָחִביֹות ִתָיה-ֵמי ּבְּ  ַהשְּ

  –  ַּבֵלילֹות ֲאָבל
ֹׁשְך   –  ַהַקַדַחת ּבְּ

ִתי ַעלְּ ָׁשַמִיְך ִעלְּ דֹוִלים ּבְּ  ,ַהגְּ
ֻכָכִבים  ;ַהמְּ

 כֹוָכַבִיְך ַלַחׁש
ֶרֶנן ַנִים ַהִחיִנין וְּ   –  *ַּבָאזְּ

קּו ֹאד ָמתְּ  .מְּ
ֵהַלת ָאִכים-ּוַמקְּ  ַמלְּ
  –  ֲחבּוִיים

 :ֵמָעל ָׁשרּו
 "ַּבֵלָבב עֹוד ָכל"

ָראָתם ַוֲאִני   –  ִלקְּ
 הֹוִמָיה

 
1976 

 
 
 

__________ 
 תרופה לקדחת, הגורמת רעש באזניים  –  חינין *
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ָלה  ַליְּ
 
 

  –  ִלֹדם
 ֶאֶבן-דּוִמַית
ִׁשיָמה-ֲעִציַרת  ;נְּ

ִתיַקת-סֹוד   –  ַהֶסַלע-ׁשְּ
 ;ַדַעת, ַּבֲהָרַרִיְך
ֹמע  :ִלׁשְּ

טּוף   –  ִלֵּבְך-ַדם ִטפְּ
ַמֲחַׁשִכים  :ּבְּ

ֶבֶרז קּועַ , כְּ תֹום-פְּ  ;ַׁשסְּ
ַהֲאִזין  :לְּ
ָקה ָדפְּ ָסא ֶׁשל לְּ  מּורְּ
ֵעי ִפצְּ   –  ָהִעָדן-ּבְּ

ִחים ֵנפְּ זֹוֲעִקים ַהִמתְּ  ;וְּ
 :ָלחּוׁש

פּוֵרי ֵצְך-ִפרְּ   –  הֹוָמה, ַארְּ
ֵמיָתִרים תּוִחים ּבְּ  מְּ

 ;ַוֲאָדָמה ָׁשַמִים ֵּבין
ֵפי ַמַשק  תֹור-ַכנְּ

ַלֵּבט   –  ָחֵרד, ִמתְּ
 :ֶפַתע
 ,ֲחלֹום-ִסיּוט

ַות ַעלְּ  ;ָהַאלֹון-ּבְּ
ָׁשנֹות ַצָלקֹות ַחֵּבק  יְּ

  –  ַוֲחָדׁשֹות
ַצפֹות ַקו וְּ  אֹור-לְּ

 ;ֵמָעל
ִציּוץ רּור-לְּ   –  ַׁשחְּ
נּוָמה-ֲאחּוז   –  תְּ

 .ֹּבֶקר ִעם
 

1975 
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ַדם ַזֲעִקי ֶטרְּ סְּ  ַאמְּ
 
 
* 

ַדם ַזֲעִקי ֶטרְּ סְּ  ַאמְּ
 

ַדם ַזֲעִקי ֶטרְּ סְּ  ַאמְּ
ַאג ט ִיׁשְּ דְּ ַרנְּ ּבְּ   –  ֶרמְּ

 ַחָייו-ָצֳהַלת ֶאת
ּבוֹ  ָעצְּ  ;ַהנֹוֵקב וְּ
ָנָהר  ׁשֹוֵטף כְּ
תֹוְך  :ַהֵנַצח לְּ

 רֹוֲעִדים ִקירֹוֶתיָך
מּוֵזאּום" סְּ   –  "ִריקְּ

 ִפצּוִצים ֵמֵהד
רֹוִבים  קְּ

  קֹוֵדר ָעָנן
  –  "ַהִפיַנקֹוֶטק" ַעל ָנח

ֶכן  ,ַהָיָפה ִמינְּ
ֵאִבים ֵעיֵני חֹוִרים זְּ  ׁשְּ

ִׁשים  ;ַסִכיִנים ָלְך לֹוטְּ
ז  ,ֶאִליֶזה-ַׁשנְּ

ִרי ִוילְּ ר ַהטְּ ַהלּובְּ  ?וְּ
ָעַרִיְך הּוִנים  ִּבׁשְּ
 !ָפִריז

 ָאָבק ַנֵער, עֹוָלם עּוָרה
 !ֵמָעֶליָך

 
1972 
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* 
ַתִני ֵאִלי  ִיַסרְּ

 
ַתִני ֵאִלי   –  ִיַסרְּ

 ,ַּבֹחֶרף
ֹאד ֶזה  ;מְּ

תָ  ַזעְּ  ִזעְּ
 ָהֹעֶלׁש

 ;ָׁשָרָׁשיו ַעד
ַתִני   –  ִיַסרְּ

ֵליֶהם-ִּביֵחפּות   –  ַרגְּ
ָלִדים ֶׁשל   –  ַהיְּ

ֶׁשֶלג מֹון ּבְּ  ,ַהֶחרְּ
 ,ּוַבַטַחב ַּבֹקר

ִפיַדת  עֹור-ִּבצְּ
ֵניֶהם  :פְּ

  ָהֵאם-ֲחֵלב ֲאֶׁשר
תֹוֵתיֶהם ַעל  ִשפְּ

דּוקֹות  ;ַהסְּ
ִׁשיָקה  ִראׁשֹוָנה ּונְּ
  –  ַכחֹוָתם פֹוַרַחת
 ֲעֵליֶהן

• 
1974 
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* 
ַמן ַהֶיֶלד ֵעיֵני ַמנְּ  ַהָתם ַהשְּ

 
  –  מוקדש לרן שוחט

 שנפל בסיני
ַמן ַהֶיֶלד ֵעיֵני ַמנְּ  ַהָתם ַהשְּ

רֹוֵמי זֹוֲהרֹות מֹון-ִממְּ  .ֶחרְּ
דֹוֵבב הּוא  :מְּ

מֹון"  ";ָלָאֶרץ ֵעיַנִים ַהֶחרְּ
ֻרִקים ַקִּוים ֻגִלים ַקִּוים, יְּ  סְּ

ִרים ַבתְּ ָשִרי מְּ  ַּבֵלילֹות ּבְּ
ַדִדים פֹות ַעל מְּ ֵסיָפִסים-ִרצְּ  :פְּ

ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"   –  "ִישְּ
ָבֵתי ֵמִאיר ֶנֶסת-לְּ  כְּ

הּוִדִיים   –  יְּ
ַמִנים ֵמֵעֶבר  ;ַלזְּ

רֹוֵמי מֹון-ִממְּ  ַהֶחרְּ
דֹוֵבב ַהַנַער  :מְּ

  –  "ָלָאֶרץ ֵעיַנִים"
עֹות ַחִקים גֹומְּ   –  ֶמרְּ

 ,ָעִתיד, ֹהֶוה ָעַבר
ָהֲאָהבֹות זֹוִרים וְּ ַרמְּ  כְּ

ַמִנים ֵמַעל ָלאֹות ִלזְּ  ;ּותְּ
רּוִבים   –  יָעלַ  ָעטּו כְּ

ִתים ֵהם  ָדם-ׁשֹותְּ
ֵנַצח ָקף וְּ  .ֵמֵעיֵניֶהם ִנׁשְּ

 
1974 



– 296 – 

 ִסיּוִטים
 
 

ִוַית  ַנַער-גְּ
ֻהָּבה, מּוֶבֶסת  צְּ

דֹוִלים ָעִלים  גְּ
ִׁשים רְּ ַרׁשְּ  ;מְּ

ַחק   –  ָוֵצל אֹור ִמשְּ
 ֲחִליפֹות

פּוִאים ָפָניו ַעל  ַהקְּ
בּוִבים ֻרִקים ּוזְּ  יְּ
ִאים ָנִסים יֹוצְּ ִנכְּ   וְּ

ִחיַרִים   –  ַּבנְּ
 

 ָׁשחּום ֶיֶלד
דֹוָלה ֵעינוֹ   גְּ

  ּבֹוֶלֶטת
פּוחַ    –  ֶּבֶטן-תְּ
ָפתוֹ  ֵבָׁשה שְּ  יְּ

חֹוָרה  ׁשְּ
ֵגר ַגרְּ  ֹאֶרז-וְּ

 ָלָבן
ָקֶצהָ  ָדֵבק  ;ּבְּ
מּוִקים ָפָניו   צְּ

ָמִדים  ִנצְּ
ֵעיַני  לְּ
ִצים ּוֵמַעי ַכּוְּ   –  ִמתְּ

ַאַחת  .ּבְּ
 

ֵני ָׁשִרים ׁשְּ  ַּבָשַמִים נְּ
ֵפיֶהם ַכנְּ צּוצֹות וְּ  קְּ

ֵהם ִלים וְּ ִלים, צֹולְּ  צֹולְּ
 ַכעֹוֶפֶרת

 ַמָטה ַמָטה
ַכדּור  ָהָאֶרץ-וְּ

ֹלא  ֲאִויר-לְּ
ֹלא  ֲאִויר לְּ
ָחִזי ָסגּור  !ּבְּ

• 
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 ַחָיל
 
 

 ,יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  הּוא
ָטִפים   –  ַּבֶגֶׁשם ֶׁשַהנְּ

ִרים ָגִעים סֹופְּ   –  רְּ
ָפם ָצרְּ  ;ֶלָעָבר ּומְּ

 יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  הּוא
ָערוֹ  ִּבין הֹוֵלְך ֶׁששְּ   –  ּוַמלְּ

הּוא   –  ֲעַדִין וְּ
 ;ַנַער
 ,ָחׁש ֵאינוֹ  הּוא

ַמן  ָנמֹוג ֶׁשַהזְּ
ֹחם  ;ָהִעִתים-ּבְּ

ַּבע ֶאצְּ  ,ֶיֶלד-ּובְּ
 ּבֹוֵחׁש הּוא

קּופֹות   –  תְּ
 ַכֲאִסימֹוִנים

 ָּבִלים
נֹוֵשא  ַהָיֶפה ֹראׁשוֹ  וְּ

ַראת  ָעִתיד ִלקְּ
 ;ֲעָרֶפל-לּוט

ָלה   ַּבַליְּ
 ָעָליו ָעִטים

ָפִרים ֻחִלים ַפרְּ  ,כְּ
ִרים ּוַביֹום   –  נֹוׁשְּ
ֻרִקים ָעִלים ָערוֹ  תֹוְך יְּ  .שְּ

 
1976 
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 ַהֵנס
 
 

 לעמי החייל
ָלִדים-ָּבִנים  יְּ
ָּבעֹות-ֲעֻגֵלי  ֶאצְּ

ַנִים סּוסֹות ִצָפרְּ   –  קְּ
ִחינֹות לֹות ִמּבְּ  :כֹוׁשְּ

ִלית גְּ  ,ַמֶתָמִטיָקה, ַאנְּ
ִרָנה   –  וְּ

ֶדֶרת ַדרְּ חֹוָקה מְּ  צְּ
 ַּבִכָתה

ָכל  ָהָראִׁשים וְּ
ִבים ִצָדה סֹובְּ   –  לְּ

ַגם  ;ֶׁשלוֹ  וְּ
 ָהֵאם-ַוֲחֵלב

ָפָתיו ַעל  שְּ
ָדם הֹוֵפְך   –  לְּ

ִׁשיכֹות ָצרֹות ִמנְּ  ;קְּ
  קֹוֵפץ הּוא

רֹוף  ,ָקָטן ֶאגְּ
 ַקת ַעל

  –  "ָה"ֻעִזי
ַהַקת  וְּ
ֵבָקה  ;ַלָיד דְּ

ָמה ִרָנה  ֶנֶעלְּ
ַרק ִשיָמה" וְּ ָרה" ַהמְּ  ;נֹותְּ
אֹות ֶאל ָרֵאל-ִצבְּ  ִישְּ
 דֹוֵלק ָלָבן ָעָנן ַעל

ָעִרים ֵריַסר, ּונְּ  תְּ
רּוִבים ַטִנים כְּ  ;קְּ
ִביבוֹ    –  ָטִסים סְּ

 
1976 
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* 
 ַהִגּבֹור ַהַנַער

 
 ַהִגּבֹור ַהַנַער
חֹור  ָהֵעיַנִים ׁשְּ

 ֶׁשַאֲהָבה יֹוֵדעַ  ֹלא
דֹוָלה ִלּבו גְּ  ּבְּ

 זוֹ  ַלֲאָדָמה
 ָיַנק ֲאֶׁשר ַאֲהָבתוֹ 

דּותוֹ  ַילְּ  ּבְּ
 ָלַאלֹוִנים ִמַתַחת

  –  ַהָשִבים
ֵׁשיֶהם ֶאל ִׁשיבּו ָׁשרְּ  ִהקְּ
  ָהַרָקפֹות ֶאת

פּו  ִמֵּבין ָקטְּ
ֵׁשיֶהם  ָׁשרְּ

ֵריחַ   ָהֲאָדָמה וְּ
 ַהטֹוָבה
ַאָפם ַכֹּבֶשם  ַהָקָטן ּבְּ

• 



– 300 – 

ָחָמה ִׁשיֵרי  ִמלְּ
 
 
1. 

ֵחי ֹלא רּוב-ִקלְּ ִמיִמים כְּ  תְּ
ֵחי ֹלא רּוב-ִקלְּ ִמיִמים כְּ  תְּ
 ,ֵאֶלה ֵהם

ָׁשלֹום ַהָנִחים  ּבְּ
ָלִמים   –  ַּבתְּ

ָצצֹות  ,ֵהן פְּ
ִעיֵני ֹלא ִנים-ַגרְּ  ָּבטְּ
 ֵאֶלה ֵהם

 ָמֶות-ַכדּוֵרי
 ;ֵהם

ָׁשַמִים בֹוִהים וְּ  גְּ
ֻחִלים  ֵאֶלה ּוכְּ

ַפֵלל ַאָתה ֲאֶׁשר  ִמתְּ
  –  ֲאֵליֶהם
כֹוִלים  יְּ
יֹות  ֵאׁש-ֲחרּוֵׁשי ִלהְּ

 ַּבֵלילֹות
 ָעֹמק ָחִריׁש
ִתי  ָוֵעֶרב ׁשְּ

ֵמי   –  ַהֵליל-ִּבׁשְּ
רּו ִכי ַעד וְּ  ַיחְּ
ֵני  כֹוָכִבים פְּ

דּו ָאבְּ אֹור וְּ  ֵאׁש לְּ
 ָאָדם ִהִצית

 
2. 

מֹות ָלִדים-ִנׁשְּ  ַהיְּ
מֹות ָלִדים-ִנׁשְּ  ַהיְּ
 ָּבָרָעב ַהֵמִתים

ַרֲחִפים  ֵמָעֵלינּו מְּ
ָפִרים ַפרְּ חֹוִרים כְּ  ,ׁשְּ

ִעים ּבֹוָנם תֹובְּ   –  ֶעלְּ
ָאנּו   –  וְּ

רּוִפים ֶמֱחָצה שְּ  לְּ
ִרים צּוִעים ִעוְּ  ּופְּ

ִלים ַילְּ ֻעָמָתם מְּ   –  לְּ
ֹלא  ֵעֶזר-לְּ
ֹלא  תּוִׁשָיה לְּ
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3 . 
 ַהזֹוֵרם ַהֶפֶלג

 ַהזֹוֵרם ַהֶפֶלג
תֹוְך   –  ַגִני ּבְּ
 ;ַמִים ֵאינוֹ 
 ֵאַדע ֹלא
 אֹותוֹ  ָצַבע ִמי

  –  –  –  ָאֹדם
• 
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ָחָמה ִׁשיר  ִמלְּ
 
 

ִאים ַהיֹום  ִלי ִנרְּ
 ַהַיֲהלֹוִמים ָכל

ִתי ַחַיי ֶׁשִשַּבצְּ   –  ּבְּ
ֵני ַאבְּ  :ָחָצץ-כְּ

חּוִקים  ,ׁשְּ
ֵפִלים  ,תְּ
 ,ֲאֹפִרים

 ֶהֱעִכיר ִמי
 ?ָזֳהָרם

  –  ָכאן ָזָרה ִמי
 ?ֵאֶפר

ָעִמים ִלים רְּ גְּ ַגלְּ  ִמתְּ
ֵעי  ָׁשַמִים-ַסלְּ
ֵעי   –  ָמגֹור-ַסלְּ
ֵעי ִרים ֶאֶרץ ַסלְּ דְּ ַדרְּ  ;ִמתְּ

 "!ִסיַלס" הֹוי
 –"  ִסיַלס"

 !ַואוֹ  ַואוֹ  ַואוֹ 
ַלת ֵאִבים-ִילְּ  זְּ

  –  ָּבֲעָרָבה
ַבת  ?ֶׁשֶלג-ַערְּ
ַבת  חֹול-ַערְּ

ִרים מְּ   ַמסְּ
ִמים  הֹולְּ

ָוִניֹות ַעל  ַאֲחרֹונֹות ִסתְּ
ֻרדֹות  , וְּ

ָחקֹות  ִנׁשְּ
ָדָמן  ִמיָצן-וְּ

ָעֹנג ַרְך  וְּ
ָפג  .ָּבֲאָדָמה ִנסְּ

 
1974 
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רוֹ  ִזכְּ  לְּ
 
 

 לדוד בן גוריון
  –  ָהרֹוֶאה ָּבֶזה ֵאי

 ַהָנִביא
 ַהָנִביא ָיבֹוא

ַאל  ַהָנִביא ָלנּו ִיׁשְּ
 :ַּבד'

ָחָמה ֲהֵנֵצא  ?ַלִמלְּ
 שּוב ָעָליו ֲהָתנּוחַ 

 ,ַהֹקֶדש רּוחַ 
ַדֵּבר  ָהָעם-ֵנַצח ַהיְּ
רֹונוֹ   ִמגְּ

ֹלא ַׁשֵקר וְּ  ?יְּ
 ?ַהַנֲעֶלה
ֵנם ָיֵדינּו ָהֵאל ֲהִיתְּ  ?ּבְּ

 ,ֵהם ַרִּבים ִכי הֹוי
חֹול ָּבר כְּ  ַהִמדְּ

ָּבר ַהִמדְּ  טֹוב וְּ
ַכף ֵליֶהם לְּ  ;ַרגְּ

 ?ָהרֹוֶאה ָּבֶזה ֵאי
ֵקץ ָהרֹוֶאה  ַהָיִמים-לְּ
ַעם ָהרֹוֶאה  .עֹוָלם לְּ

 
1974 
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 ִציֹוִניּות
 
 

  –  ִציֹוִנית ֲאִני
ַכח ִתׁשְּ ִמיִני וְּ ַכח ִאם יְּ  !ֹזאת ֶאׁשְּ

 
 ִציֹוִנית ֲאִני

 ֶׁשֲאבֹוַתי ִמיֹום
כּו ָמעֹות ָׁשפְּ  דְּ
תֹוְך   –  ָּבֶבל-ַנֲהרֹות לְּ

ָׁשם ַנפְּ ָאה וְּ ֵאד ָיצְּ  כְּ
ָתם מֹוַלדְּ  ;לְּ

 
 ִציֹוִנית ֲאִני

ֵני  ֶׁשֲאבֹוַתי ִמפְּ
ִאירּו ֻרָּבע ִהׁשְּ  מְּ

ָׁשחֹור ָתֵפל   וְּ
ָבִנים ִקירֹוֵתיֶהם ַעל  ַהלְּ

כּו ָׁשפְּ ּבוֹ  וְּ ִקרְּ  לְּ
ָלם ֶאת  ֶאבְּ
ָדׁש ַעל   ַהִמקְּ

 ֶׁשָחַרב
 

 ִציֹוִנית ֲאִני
ֵפי ִקים ֵנרֹות-ֵמַאלְּ  דֹולְּ
  –  ַּבֵלילֹות
ִעים ַגֶחֶלת ׁשֹוקְּ  ַהתֹוָרה ּבְּ

ַהִכסּוִפים מֹוֶלֶדת וְּ  לְּ
 

ָחה ִציֹוִנית ֲאִני  ֶׁשָצמְּ
ֵסיָפִסים ִמתֹוְך  פְּ

פֹות ֶנֶסת-ָּבֵתי ִרצְּ  כְּ
הּוִדִיים ַגלּו יְּ   –  ֶׁשִנתְּ

 ָכתּוב םשָ 
ָכל ֵעי ּבְּ  ַהֶקֶׁשת-ִצבְּ

אֹור ּוֵמִאיר   עֹוָלם ּבְּ
אֹוִתיֹות ִריֹות ּבְּ ִאלּו  –  ִעבְּ   –  כְּ

מֹול ַרק קּו תְּ קְּ  :ֶנחְּ
ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"  "ִישְּ
 

  ִציֹוִנית ֲאִני
רֹוֵמי  "ַמָסָדה" ִממְּ

ִקיָפה  ַעל ַהַמׁשְּ
ָיֵרי  ׁשְּ

 ָהרֹוָמִאי ַהַמֲחֶנה
 

  



– 305 – 

ַכח ִאם  ָהעֹוָלם ֹזאת ִיׁשְּ
ַכח ִמינוֹ  ִתׁשְּ פּונוֹ  יְּ ִלּבוֹ  ַמצְּ  .וְּ

 
1975 
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 ֲעֵׁשִנים ִׁשיִרים
 
 

  לזאב וילנאי
 א.

בּוִיים ֹלעֹות  כְּ
ֵרָפה-ָהֵרי ֶׁשל   –  שְּ

 ;ֲעֵׁשִנים ֲעַדִין
 ַּבֵלילֹות

   –  ֲעָׁשָנם ִמַתֵמר
ִסיָסם  ּובְּ

 :ָאֹדם ֲעַדִין
  –  ַפַעם ִמֵדי

ָעֵׁשן נֹוֵׁשף  ,וְּ
ֶפַתע פֹוֵלט  לְּ
ׁשֹון  ֵאׁש-לְּ

  –  ֲאֻדָמה
ָדם, גֹוֵנחַ  ִנרְּ   –  ׁשּוב וְּ

ֹראׁשוֹ   ;ָחֵזהּו ַעל וְּ
בּוִיים ַהֹּלעֹות  ַהכְּ
ִביִבי ָהַרִּבים   –  סְּ
     –  –  –  ִּבי צֹוִפים

 
 ב.

 ָהַרִיְך
ָערֹות ִעיִרים יְּ  צְּ
  –  ַּבֵלילֹות ֲעֵׁשִנים
 :ּוַבָיִמים

ָרפֹות  ֲחָדׁשֹות ִמשְּ
עֹוַתִיְך רֹות ּוִבקְּ ַספְּ  מְּ

ֵרפֹות ַעל ָׁשנֹות שְּ  :יְּ
ָקעֹות פֹות ַּבּבְּ רְּ ָּבן-ִמשְּ  :ֻחרְּ

ֶנֶסת-ָּבֵתי דֹוִׁשים כְּ   –  קְּ
ָרם ָקִמים  :ֵמֶאפְּ
 ָקדּום ָהָדר
ָׁשר ָקם   –  וְּ

 :ָוָׁשר ָחרּוְך
  –  ֹקֶדׁש-ֲארֹונֹות

ָקעֹות   –  ַּבּבְּ
ִנים רֹונְּ קֹול ִמתְּ  :ּבְּ

ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"  "ִישְּ
ֵסיָפס  ָזָהב ֶׁשל ִּבפְּ

  –  ֵאַלִיְך ָנׁשּוב עֹוד
ֶרַגע ַרק ָיָצאנּו  ;לְּ

ִמים חֹותְּ  וְּ
ַהב ַוִים ִּבזְּ  :ַפרְּ

ֹאָהִבים ֶׁשל  מְּ
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ָרֵאל ַעל ָׁשלֹום"  "ִישְּ
תֹות אֹותְּ   מְּ

ָצפֹות דֹוׁשֹות רְּ  ;קְּ
 ,ַהלּוָלִבים ָנִעים

ִעים תֹוקְּ  ,ַהשֹוָפרֹות וְּ
ַתֲחוֹות  ּוִמׁשְּ

ָמִרים-ַכפֹות  ַהתְּ
רֹוִגים ֶאתְּ ִלים וְּ גֹולְּ   –  ִמתְּ

צֹות ִפצְּ  ָזָהב-כְּ
ִצים נֹוצְּ   –  ִמתְּ

דֹוִלים ִכי גּוִעים גְּ  ַהַגעְּ
ׁשּוִטים ֹאד ּופְּ   –  מְּ

ַכִסים ַלָים ַכַמִים    –  –  –  מְּ
 
 ג.

 ֹּבֶקר ִעם
  –  ֲאִני

 ָיָׁשר
"ַמָסָדה  "לְּ

ֹטף  ֵמָעַלי ִלׁשְּ
 ַהֻחִלין ֶאת

נֹות ִעם ַיַחד ָרֵאל ּבְּ  ִישְּ
ֵׁשרֹות  ַהכְּ

ֹּבל ֵאֵלְך   –  ִלטְּ
ָּבָרה  ַהִמדְּ

ֵרָכה  ;ַּבּבְּ
ָיִדי ָתא לְּ   –  ָּבבְּ

ִמיָלה ָמה ַעל ַתרְּ   –  ִׁשכְּ
דֹוָלה ִכי  ַהָטֳהָרה גְּ

  –  ָכאן
ָאנּו  ֲהדֹום וְּ

ֵלי ַרגְּ  ִגּבֹוֵרנּו לְּ
ַאַחר  ֶזה ּולְּ

ִפָלה ִנָשא  :תְּ
 !ָהֵאל

 
 ַהָצִעיר ֵגֵונּו ִהֵנה

  –  ָטהֹור
ָּבֵננּו ָשא   –  ָקרְּ

ָתא  ִראׁשֹוָנה ּוָבבְּ
חּוָמה ַדָקה  :ׁשְּ

 קֹוֶפֶצת
ֵמי  ַהָקִרים ֶהָהִרים-לְּ

ֶלֶמת ֶנעְּ  :וְּ
ִאיָרה  ַאֲחֶריהָ  ּוַמׁשְּ

 ִתיָקה ֶאת
ֵלי ַהָמֵלא  :עֹוָלם-ַהבְּ

ָמָתה ִנׁשְּ ַנֵשאת וְּ  ִמתְּ
כֹוַכב  ָׁשִביט-כְּ
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ֵמי מּול   –  ַהַשַחר-ׁשְּ
ִציעַ     –  –  –   ַהַמפְּ

 
1979  

 
 
 ד.

ִקיִקים  ּוַבנְּ
ִפים  עֹוד נֹוטְּ

 ַהַמַכִּבים-ַדם ִשיֵחי
ִפים ׁשֹוטְּ  ַלמֹוָרדֹות וְּ

ֶצַבע  :ָדם-כְּ
ָגָמן ִליל ַארְּ ַכחְּ    –  וְּ

ִכים  ָיָמה הֹולְּ
ִכים   –  –  –  ָיָמה הֹולְּ

• 
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נֹות  ַחָּוה ּבְּ
 
 

 לגולדה מאיר
  –  ָנִׁשים ֵיׁש

דֹולֹות ֹכֲהנֹות  גְּ
ִליחֹות   –  ׁשְּ

 ֱאנֹוׁש-רּוחַ 
רּוכֹות  ֵאל-ּובְּ

  –  ָּבֶהן ָנַגע
ֶזֶרת  ;ַקָלה ּבְּ

ַלֲעָנה צּוף ֶנֶסְך  וְּ
  תֹוָכן
ֶרַקע ָׁשן וְּ   –  ַנפְּ
ָחָלב ֶעֶׁשת  :וְּ
 ,ַרָכה ֵצָלע
ַיד ֶזל-וְּ   –  ַּברְּ
ַיד   –  ַהֵקיִנית-כְּ

 ,ָעָשה
גּוָפן ָחַלט  ּבְּ
ֵבי, מֹור ֵראִׁשית ִעשְּ  ּבְּ
דֹולֹות ֹכֲהנֹות ָנִׁשים ֵיׁש  גְּ

דּו   –  ָלֶהן ָסגְּ
חֹות ָלֶהן ָּבנּו ּבְּ  ִמזְּ

ֹראׁש  ;ָהִרים ּבְּ
ָמלֹותּבִ  ָנִׁשים ִהירֹות שְּ  ּבְּ
ָמלֹות ָנִׁשים  :ֵכהֹות ִּבשְּ

 ָלֵהן ָכָנף
חֹוָרה ֲחבּוָיה  צְּ

ַנף לּוָמה-כְּ חֹוָרה פְּ  צְּ
רֹועַ  ֵּבין  זְּ

  –  ַצר-ּוֹמֶתן
ֶרֶשת ֶפַתע  ִנפְּ

 :זֹוֶהֶרת
  –  ֱאלֹוהַ -ֶחֶסד

 :ִמָמַעל
ֵבי מֹור ֵראִׁשית-ִעשְּ  ּבְּ

  –  –  –  ַּבָלאט נֹוֵׁשב
 

1977 
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אּום  נְּ
 
 

הּוָדה רֹון יְּ ֹׁשמְּ  וְּ
ֶכם ִׁשיֹלה ׁשְּ   –  וְּ

ִנית  :ָהִרים-קֹורְּ
ַאִפי ָדִמי ּבְּ  ;וְּ
ִרִזים ֵעיָבל  ,ּוגְּ
ָּבל ִליִלים ִענְּ  ;ּוצְּ
בֹוָנה ִניחֹוחַ   לְּ

ִרי   –  ּוצְּ
ָדִׁשים ִמקְּ  ;ּבְּ
 :ּוָבֲעָמִקים

ַמת   ַכָלִניֹות-ִרקְּ
ֻגלֹות ָבנֹות, סְּ  לְּ

ָדם  .ֲאֻדמֹות וְּ
ֵאר  ,ַעִתיָקה ֲאָדָמה פְּ

תּוָקה  .מְּ
ֵפי ַאלְּ נֹוֶתיהָ  וְּ   –  ׁשְּ
תֹוִכי  :ּבְּ
ָקע  ,תֹוֵסס, ָכֵבד ִמׁשְּ
 ;תֹוֵפחַ 

ִתים ִלׁשְּ  ,ֲעָמֵלִקים, פְּ
  –  ֲאדֹוִמים, יבּוִסים

 !ֵעֶבר ִמָכל
ָּבל ַאְך  ַהָקדֹוׁש ָהִענְּ

ֵצל ַצלְּ  ָלנּו יְּ
ַכת ִברְּ  .ֵמָעל ָיה-ּבְּ

 
1979 
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ֵאיִּבי ִׁשיר  ָנָתן לְּ
 
 

 ָנָתן ֵאיִּבי
ֶתה ַאל  כֹוס ֶאת ִתׁשְּ

ֵעָלה  ַהַתרְּ
ֶתה ַאל ָרֶטס כֹוִסית ֶאת ִתׁשְּ  סֹוקְּ

ָך ֶׁשַמִגיׁש  ֶזה סֹוֶטה עֹוָלם לְּ
 ָנָתן ֵאיִּבי

ָיהּו ֶּבן מְּ  ִירְּ
 ֲעָנתֹות ֵמִעיר

ֶתה ַאל ֵעָלה כֹוס ֶאת ִתׁשְּ  ַהַתרְּ
 ָנָתן ֵאיִּבי
 ָתִמים ַנַער

 ַמֲעִמיִקים ָפֶניָך
 ֲחֹׁשב

ִגיׁש ִהרְּ ָגִעים וְּ  ִלרְּ
 ָנָתן ֵאיִּבי

ָך ָמרְּ  ָהֱאֹלִהים ִיׁשְּ
 ַמֲאִמין ַאָתה ּבוֹ 
• 

1980 
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ׁשֹוַׁשִנים ָנִׁשים  כְּ
ִליל ָליֹות ּבְּ  ָהַאׁשְּ
ִיַׁשי  לְּ

 שי לישי
1. 

ִליל ָליֹות ּבְּ  ָהַאׁשְּ
ַקַעת  ַהֶּוֶרד-פְּ
ֵאֶפר ָבִרים-ּבְּ   –  קְּ

 ַחִיים-ַגֵלי
  –  גֹוִאים

ִהָּבַלע הֹום לְּ פּוִיים ִּבתְּ   –  צְּ
ַתִים  :ָנִׁשים ׁשְּ

סֹות  ,גֹוסְּ
לּויֹות ֶפַקע תְּ  :ֶוֶרד-ּבְּ

רֹות ֵטי ּבוֹ  קֹוׁשְּ  ֲחִניָנה-ַמּבְּ
 ֶוֶרד-ֶפַקע

 ֶקֶבר ַסף ַעל
  –  ָנח

 ַחִיים קֹוֵרן
הֹום-ֵאֶפר תֹוְך ֶאל  ַהתְּ

• 
 א"תשלסוכות, 

1970 
 
 
2. 

ִיַׁשי   –  לְּ
ִקי ַעל ָעַמד ֲאֶׁשר  ָדפְּ
 ;ֹּבֶקר, ֹּבֶקר
ִעיף ֲאֶׁשר ֵפא-ַטל ִהרְּ   –  ַמרְּ
ֵעיַני  ;ָהֲעֵיפֹות לְּ
ֵעת   –  ֶעֶרב-ּולְּ
 ִצֳפִרים-ֲחֵלב ֶהֱעָלה

אּוָרִתי ֶאל  ַהַדָלה מְּ
 !תֹוָדה

• 
22.11.1970 

 הכרמלנוף, -בי"ח יפה
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ָתו  ַּבַגן סְּ
 
 

  –  קֹוִצים-ֲעַׁשן
 ָּבֲאִויר

ֵני ִסין-ַענְּ  ַחמְּ
לּוִׁשים  קְּ
חּוִפים ָהֵעִצים  סְּ
 ֵמָאָבק

ַשֲחִקים ָיֹרק מְּ  ּבְּ
ֹדָרג  מְּ

ִנים כֹונְּ   –  ַלַשֶלֶכת ִמתְּ
לֹות ָלִדים-ֶעגְּ  יְּ
 ֲאֻדמֹות
זֹות  ִּביֵדי חֹופְּ
ָערֹות חֹורֹות נְּ   ׁשְּ

ַהַחִיים ִלים וְּ גְּ ַגלְּ  מְּ
ִאחּור ַמן ּבְּ  זְּ
ֹלָׁשה ִׁשיִׁשים ׁשְּ   –  יְּ

קּוִבים  רְּ
 ֶדֶׁשא-ָכֵרי ַעל

ִנים   –  ַלִחים צֹונְּ
  צֹוֲחִקים ֵהם

לֹוֲעִסים  ָחָצץ וְּ
  –  תֹוָתבֹות ִׁשַנִים

ִפיֶהם  ּבְּ
ֵריחַ   ַרע ֶיַזע-וְּ
 ֵמֶהם עֹוֶלה

• 
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 ַהָזֵקן
 
 

ִתיל  ַדק ַהַחִיים פְּ
ֶהָחֶזה  ָלחּוץ וְּ
ִתי ִאׁשְּ ֵנאַתִני וְּ  שְּ

ַעט לּו  ַאֲהָבה מְּ
 ִהִגיָׁשה ִלי
ִני ָאז ִכי  ֶהֱחַיתְּ
מֹוַתי חֹוֵדר ֹקר  ַעצְּ

ִתיל  ַדל ַהַחִיים פְּ
 !ָוַרַעם ֲחִזיז

ֹזר ֶזל חּוט ּבוֹ  ֶאׁשְּ  ַּברְּ
  ָהֶעֶׁשת ּבוֹ  ֶאֹצק

ִעיס ַהכְּ  :לְּ
ָראֹות ָאִטיל טְּ  ַּבִליסְּ
 ַלָיֵרחַ  ָאטּוס

ִמיד ִלִּבי ַאצְּ  לְּ
 ַרָכה ַנֲעָרה

ָמָתה ֵצאת ַעד  ִנׁשְּ
• 
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 ָהִעָדן
 
 
 ַהַחלֹון-ֶאֶדן ַעל

ֵתי ָמִלים ׁשְּ ַלֲחׁשֹות נְּ  :ִמתְּ
 ָׁשם ִהיא ִהֵנה

 ,ַּבִמָטה
ֵקָנה רּוָטה ַהזְּ  ,ַהמְּ

ָעִרים זוֹ  ִעים ֶׁשנְּ  תֹוקְּ
 ַסִכיִנים

עֹוֶתיהָ  ַצלְּ  ,ּבְּ
ִפים ָנָקה חֹוטְּ  ַארְּ

 ִמָיֶדיהָ 
ִפַנת ָטה ּבְּ  ,ַהִסמְּ

ָתא, ֵהיי  –  !ַסבְּ
 ?ֶׁשָלְך ַהָּבחּור ֵאיֹפה
ָבר ׁשּו כְּ  ָהֲעָשִבים ָיבְּ

תֹוָתיו ִלסְּ   –  ,ּבְּ
ַאתְּ   ?וְּ

 ,ֵמיֵמינּו ׁשֹוָתה
  –  ֲאִויֵרנּו ׁשֹוֶאֶפת

 !ֵהיי
ַמן-ִׁשֵני ָאנּו  ,ַהזְּ
ָמִלים ֲעַדת ָאנּו  נְּ

מֹות סְּ ַכרְּ ׁשֹות, מְּ ַכתְּ  ...מְּ
• 
 



– 316 – 

ֵקנֹות מֹוַׁשב  זְּ
 
 

  –  ַכשֹוַׁשִנים ָנִׁשים
ָטל ׁשּו ָּבֲאַגרְּ ַיּבְּ  ִנתְּ
ִלים ָעִלים ַמִשירֹות  נֹובְּ

חּו ֵעיֶהם ִנמְּ  ִצבְּ
ַקַחת ַעִין ֶגֶרת ִנפְּ ִנסְּ  וְּ
מּורֹות ֵּבין  ׁשְּ

ַעַפִים פּוחֹות ַעפְּ  נְּ
ָמִטים ֵּבין   קְּ
ֵהב עֹוד ַהבְּ  מְּ

ִריד   –  ַמוְּ
 ָזִעיר ֶכֶתם
ֵהד ִׁשיקֹות כְּ  נְּ

חֹוקֹות   –  רְּ
 ֵחן-ֻגַמת

ִחיָרה  ֶׁשִהׁשְּ
ַחֶיֶכת  ֶפַתע מְּ
ִביעַ   ִכגְּ

 ָעֹמק ֶפַרח
ִחיר   –  ֶׁשִהׁשְּ

 ָיַדִים
 ֲאֻרכֹות
ֶרֶׁשת  ִגיִדים ּבְּ
ֻחִלים  כְּ

רֹות ַספְּ  ַעל מְּ
ֵתר ִפַנת ַסנְּ  פְּ
ֵצל ֵבִדים ִוילֹונֹות ּבְּ  כְּ

ַנִים  סֹוֵבב ָּבָאזְּ
ס   –  ׁשֹוֶפן ַולְּ

ָמעֹות ָספּוג ִחיּוִכים דְּ  וְּ
  –  ִמָסִביב ָצף

רֹונֹות ּבֹוֵחׁש  ִזכְּ
ִביֵלי סֹוֵבב  ַגן ִּבׁשְּ
 ִמֶגֶׁשם ַלִחים

ָׁשָנה ַּבמֹוֶלֶדת   –  ַהיְּ
בֹות ֵהן ָכאן  יֹוׁשְּ

פֹות אֹוסְּ   וְּ
ֵאִרית נֹוֵתיֶהן ׁשְּ  ׁשְּ
צֹות רֹוֵפיֶהן קֹופְּ  ֶאגְּ

 ֲעֵליֶהן
ָׁשנּות ַעקְּ  ;ּבְּ

ָעָרן  ַהָדִליל שְּ
  –  ּבֹוֶכה
קּוֵרי   –  ַעָכִביׁש כְּ
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ֹבֶקר ָתו ּבְּ  סְּ
אֹור   ִחֶּוֶרת ֶׁשֶמׁש לְּ

קֹות ֵהן ַלקְּ  מְּ
מֹוֵתיֶהן  ַהכֹוֲאבֹות ַעצְּ

  ֲחתּולֹות ַכֲעַדת
נּומֹות חֹות צְּ  ֵקרְּ

ַאַחר ָללֹות ֵליל לְּ  ַיַחד יְּ
• 

 
  



– 318 – 

יּוטֹות  חֹוִלים-ִמֵּבית טְּ
עּו  גֹוָרלֹות ִּבי ָנגְּ

 
עּו  גֹוָרלֹות ִּבי ָנגְּ

ֵבי כֹוכְּ   –  ִנָתִזים ָׁשִביט כְּ
ִפים ַמָזלֹות עֹופְּ  ִמתְּ

ִקים   –  ׁשֹורְּ
ִתים  ֵאׁש-ַקֵּוי חֹורְּ

 ;ָׁשחֹור ֶרַקע ַעל
 ַהצֹוֵלעַ  ַהָנִביא

  ֶאת ִּבֵקר ֲאֶׁשר
ִׁשיָׁשה  ַהיְּ

  –  ֵאֶליהָ  ִדֵּבר הּוא
 ...ֵמֵעֶבר
ִהיא ֵצה וְּ  :גֹוָרָלה ִּבקְּ
  –  חֹוָלה

ַהַמָּבט  ֵאֶליהָ  ִנָּבט וְּ
ֶאל ָדה וְּ ַפֵתל ַילְּ  ַהִמתְּ

  –  ִמִיסּוִרים
ֵקָנה נּוָמה ַהזְּ  ַהצְּ

ֻסֶגֶרת  :ַהמְּ
ָיָדה חּוט ֶהֱחִזיָקה  ּבְּ

הּוא ַׁשְך וְּ  ֶאל ִנמְּ
 ֵמֵעֶבר

ֶפַתע ִהיא ַחֶייהָ  הּוֲארּו ּולְּ  וְּ
ָלה ָנה ִנצְּ  –  –  ִעָמה ּובְּ
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* 
ָתה ִהיא ֹרס ָרצְּ  אֹוִתי ִלדְּ

 
ָתה ִהיא ֹרס ָרצְּ  אֹוִתי ִלדְּ

  –  ָׁשָטה ִהיא ִכי
ֶכֶבת ִמרְּ  ִנָצחֹון ּבְּ

ֻדָמה  ...מְּ
ִביָבה ִריִעים ּוסְּ  מְּ

ָמִלים ַמֲעִריִצים ֻחׁשְּ  מְּ
ֻסָכִנים  ּומְּ

ִהיא ָמה וְּ  ַעצְּ
ֻסֶכֶנת  :מְּ
ֵלַאת  ַמִים-מְּ

ַּבֵקעַ  ַעד   –  ִהתְּ
ֵהם ָלִטים ֵאיָנם וְּ  ִנפְּ

 ִמגּוָפה
ָׁשה ַנפְּ ִקיָבה וְּ  ַמרְּ
תֹוָכה  ּבְּ

ָרִצים  :ִמֶמָנה נֹוָלִדים ּוׁשְּ
ִרים ַפזְּ ָכל ִמתְּ  ,ֵעֶבר לְּ

ִעים קֹוֵלי ָמה תֹובְּ   –  קֹולֹות-ּבְּ
ִהיא  ַהֶחֶדר ָכל ַעל ַׁשֶלֶטת וְּ

  –  ַהחֹוִלים-ֵּבית ָכל ַעל
ֵלָאה ִהיא  :ַמִים מְּ

 ַמִים ֶׁשל ֵחֶמת
  –  –  –  ַרַעל נֹוֶטֶפת
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 ַמֲחִליָפה ִהיא

 
  –  ַמֲחִליָפה ִהיא

ָמלֹות  :שְּ
ָנה  ,ַאֲחרֹוָנה ָאפְּ

  –  ֲעשּוָיה ִהיא
 :ָלָבן ִגיר

ֻגֶדֶלת גּוָפה  מְּ
פּוַחת   –  ֻׁשָמן-נְּ

ָיָפה ָכל וְּ  :ֹזאת ּבְּ
ֶצַמח  ָרִעיל כְּ

ִשיא ֶׁשעֹוֵמד ִריָחתוֹ  ּבְּ  ;פְּ
 ,כֹוַרַעת ִהיא ֲאָבל

 :ּוָפֶניהָ  ׁשֹוַקַעת
 ,ָטֵפל ָּבֵצק
ֵני ָבִרים ׁשְּ  גְּ

ָצִעים ֻהקְּ ִביָבה מְּ  ,סְּ
ֵהם  ָלִׁשים וְּ
ַשר ֶאת  ,ַהִגיר-ּבְּ

ִּביִעים  ,חֹוָתָמם ָּבה ּוַמטְּ
ִריָאה רֹוִצים ֵהם ַהבְּ  לְּ

ָבה ַעצְּ  :ֵמָחָדׁש לְּ
ֶרַגע עֹוֶרֶרת ִהיא לְּ  ִמתְּ
ׁשּוב פֹוֶרֶרת וְּ   –  ִמתְּ
ִגיר ָטֵפל ָלָבן לְּ  .וְּ

 
1980 
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ִאיֶרָנה ַהֵלל ִׁשיר  לְּ
 
 

ִהיָרה הֹוֶלֶכת ִהיא ִהֵנה  ַהּבְּ
ֻהָּבה  ַהזְּ

ִהיא ָצפֹון ֻכָלה ַמֲעָרב וְּ  ,ּבְּ
 ָהֲעגִֻלים ַּבָפִנים סֹוֵלד ַהָקָטן ָהַאף

בֹות ָהֵעיַנִים  –  ַהָנִאים  ַּבֵמַצח ָיֶפה יֹוׁשְּ
ִהָלה ִדי ֵשַער ֶׁשל וְּ לֹונְּ  ָּבִהיר ָּבִהיר ּבְּ
 ַהָמֵלא גּוָפה  –  ַהָפִנים ֶאת עֹוֵטר

ָצע ֻהקְּ ַהמְּ  ֶאֶרץ ַעל ָׁשר וְּ
חֹוָקה ֵׁשָנה רְּ  ּודְּ

ַגם, ָיָפה ַדֶּבֶרת ָנֶאה וְּ  מְּ
ִחין ָכה-וְּ רֹוֵנן ֶערְּ  ִמתְּ
ָכל  ֵאָבֶריהָ  ּבְּ

רּוָכה ִיי ּבְּ  ִתהְּ
ִכי ַּבֲאֶׁשר  !ֵתלְּ

• 
 מאי 1981אביב 
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ֵהַלת ָכָבה ַמקְּ  ָהַאׁשְּ
 
 

 ַהֶגֶׁשם ַאַחר
 
 

 ָחָדׁש ֶחֶסד
  –  ָׁשַמִים ָעַלי ָרֲעפּו

ֵּבה  :ָׁשַמִים ַהרְּ
ֹלא  ;ָעָנן-לְּ

 :ֵעִצים
ֵלמֹות ֵעדֹות   –  ׁשְּ

ִדיַדי ָכל  :יְּ
רֹוִׁשים ָהִרים ּבְּ ֻהרְּ  ,מְּ
ֵקִנים ַאלֹוִנים  זְּ
  ַּבַשֶלֶכת

הֹוִרים ָׁשַמִים   טְּ
טּוֵפי  ֶגֶׁשם-ׁשְּ

ִמיִמים   –  תְּ
ֵעיֵני   ִתינֹוקֹות-כְּ
לּוָחה ַאָיָלה ַוֲאִני  ׁשְּ
ֵני ַעל  ;ֲחָדָׁשה ֵתֵבל פְּ

  –  ַקלֹות ַגַפִים
ָנַפִים ִעירֹות ִככְּ  ,צְּ

ָקל ֵאין  ַלגּוף ִמׁשְּ
  ָׁשָטה ֲאִני
ֵני ַעל  ,ֵתֵבל פְּ

ֹלא ָצָפה   –  ֹכֶבד-לְּ
גֹות ַעל חֹוָנה  ,ָהִרים-ִפסְּ

רֹוֵמי רֹוִׁשים-ִּבמְּ  ,ּבְּ
לּוָחה  ,דֹוֶהֶרת, ׁשְּ

 , ֶרַגע עֹוד
ַתח ָאְך ִיפְּ  ַהַמלְּ

רֹועֹוָתיו  זְּ
ָראִתי   –  –  –  ִלקְּ

• 
1975 
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 ָהֲאֵחִרים
 
 

ִאים   –  ַתֲאִריִכים ִּבי קֹורְּ
 ֲאֵחִרים

ִחים נְּ ַפעְּ   –  ִּבי מְּ
הּוֵרי  ִלָּבם-ִהרְּ
ִרים ָׁשִבים עֹובְּ   וְּ

ֹלא הּור-לְּ   –  ִּבי ִהרְּ
 ;ִהֶנִני ַכֲאֶׁשר

ַמן חּוׁש ָאַבד  ;ַהזְּ
ָתִרים ִנָגר ָדם  ַּבִמסְּ

רּוחַ  ַחֵיְך ַמן-לְּ  ,ַהזְּ
 ַלֶשֶמׁש ַחֵיְך

ׁשֹוט ַמן-ּולְּ   –  ַהזְּ
ֶאָחד  ;כְּ
ָעָקה הּוא ַהִחיּוְך   –  זְּ

ָעָקה ַהזְּ  ;ִחיּוְך  –  וְּ
חֹול ֵצא  ֵׁשִדים-ִּבמְּ

 ַּבֵסֶתר
ִעם  ֹּבֶקר וְּ

ַמֵסַכת   –  ָפֶניָך-ּבְּ
בֹות ַנִים ִעקְּ   –  –  –  ַהִצָפרְּ

• 
1975 
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* 
ָמלֹות  ִנָּבטֹות שְּ

 
ָמלֹות  ִנָּבטֹות שְּ

 ֵריקֹות ֵאַלי
 ִמגּוִפי ֵריקֹות

ֶייָנה ָכְך  ִתהְּ
לּויֹות  תְּ

ַמֲעֵצָבה  לְּ
ַהגּוף  ?וְּ

ַהֶנֶפׁש   –  וְּ
ָאן  ?ֵתֵלְך לְּ

הֹוֶבן  ּוֶּבטְּ
ַהָים  ?וְּ

ַרִקים ַרקְּ ַהשְּ   וְּ
ַהצּוִפיֹות  וְּ

 ֵאַלי ַהִנָשא ַלַמָּבט
• 

1976 
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 ַהָים ֵאֶליָך ַּבֶדֶרְך
 
 

 ַהָים ֵאֶליָך ַּבֶדֶרְך
ֶכה  ַּבֵלילֹות ִׁשיִרים ֶאבְּ

 ֲהָרַגִני ָׁשֶמן ֶאָחד
 ַהָים ֵאֶליָך ַּבֶדֶרְך

 ַּבַחִיים ַוֲאִני ַז"ל ֲאִני
 ;ַהָים ֵאֶליָך ַּבֶדֶרָך

כּו   –  ָׁשַמִים ּבְּ
ָדה ַעל ַטָנה ַילְּ  קְּ

טֹוֶפֶפת ֵחָפה מְּ   –  יְּ
  –  ַהַחם ַּבחֹול

ָרה ִקבְּ  ;לְּ
כּו  ַעל ּבְּ

ֵרי  ֹחֶרף ָּבקְּ
יּו ֶׁשֹּלא  ;עֹוד ִיהְּ

ֵעֶשב ַהב וְּ ַהבְּ   –  ָיֹרק-צְּ
  –  ֵעיָניו ִראׁשֹון פֹוֵקחַ 

ּבּוִלים ַעל  ֻּבלְּ
לּו סְּ  ,ָלה ֶׁשִסלְּ

ַפֲעמֹוִנים   כְּ
ַעל  צּוִפיֹות וְּ

ׁשּו רְּ  ָלה ֶׁשִרׁשְּ
ָשאּוהָ  ֵפיֶהן ּונְּ ַכנְּ  ּבְּ
 ;ַהַדקֹות

כּו ָדה ּבְּ  ,ַלַילְּ
  –  ַהַחם ַּבחֹול צֹוֶעֶדת
ָרה ִקבְּ  לְּ

ֵאל  ַרֲחִמים ָמֵלא וְּ
ֹזַהר   –  ַהֶזה ָהָרִקיעַ  ּבְּ

 
1976 
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 ַתֲחנּוִנים
 
 

ֵפִני ִאם ֵאִלי ָצרְּ  לְּ
 אֹוֵמר ַאָתה
ֹרף   –  ִסיַגי ָכל ֶאת שְּ

 ,ֹתם ַעד
ֵׁשִני  ַהקְּ

 ַכַיֲהלֹום
פּו ַתקְּ ִיׁשְּ  ּבוֹ  וְּ

ֵפי נּוֵצי ַאלְּ  ֶדַמע-ִנצְּ
  –  –  –  תֹוֶעה ֱאנֹוׁש

 
ִריעַ  ִּבי ַהתְּ ִקרְּ  ּבְּ
רּוָעה  ַרָּבִתי תְּ
ָכה ָהפְּ בּוָכה וְּ   –  מְּ

אֹור  ,ּבֹוֵהק-לְּ
ִעָיה   –  תְּ
ֶדֶרְך ׁשּוָעה-לְּ  יְּ

ֵפִני  ָשרְּ
אֹור ָך-ּבְּ דְּ   ַחסְּ

ַפר ַפרְּ  ָעׁש-כְּ
 ;ָאֹפר

 ִלי ֵתן
ָך ֲהגֹות   –  ִנסְּ

גּום ִגמְּ  ,ּבְּ
ָגה ִעלְּ  ,ּבְּ
זּום ִזמְּ  ּבְּ

ַדָלה ַדלֹות כְּ   ּבְּ
ָלַצל  ָתם ִכצְּ
ָׁשקּוף  וְּ

ֵצה ַעל  קְּ
 רֹוֵעד ָעֶלה

 
1976 
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נֹוָרה אֹור מְּ  ַהיֹום לְּ
 
 

 ללאה גולדברג
ַכת ֶחׁשְּ   –  ַלִיל ּבְּ

צּועַ  ַעל  ַקר יְּ
מּוָדה ִאָשה  ;ַגלְּ
ַאֵּבְך ִמִלָּבה ֶעֶצב  ִמתְּ

ַעמּוד  ;ָעָׁשן-כְּ
ַמת  :ַלִיל-ִדמְּ

ֵבִדים ָרִהיִטים  כְּ
ִקים  ;ׁשֹותְּ
 רֹוֲחִׁשים, ָנִעים ִוילֹונֹות

 ,ָנע ִוילֹון, ֵרִעים
רֹוִבים? ַּבַעל   –  –  –  ?קְּ
 :ֵנעֹור ַהָים

ַפִכים ִדידּוָתה-ַגֵלי מְּ  ּבְּ
ִפים דּוָמה ֵתֵבל ׁשֹוטְּ  ;רְּ

  –  ַחָמה ָים-רּוחַ 
 ;נֹוֵסְך ַאצֹות מֹור
  –  ִלָּבה ַעל

 רֹוֶבֶצת ֲחֵׁשָכה
  –  ָהִאָשה
נֹוַרת ִליָקה ַהַלִיל מְּ  ַמדְּ

נֹוָרָתה   –  מְּ
  –  ֵרָעה ָלה ִהיא ַרק

ָרה ִקירֹות  ַחדְּ
ִחים   –  ַעִין פֹוקְּ

 ָקֵרב" הּוא"
 ַהֵמת ַהַּבַעל
נּומֹות ָיֶדיהָ   ַהצְּ
 ;נֹוֵׁשק
רֹור ָתָביו צְּ  ִמכְּ
נֹוָרה ַתַחת  ַהמְּ

ֲהִבים ַהבְּ   –  ּבֹוֲעִרים, מְּ
  –  ּבֹוֲחׁשֹות ּבוֹ  ָיֶדיהָ 

לֹוִרית ִבבְּ  ;ֲעֻבָתה כְּ
 ,ָזע ִלָּבה

  –  הֹוֵלם
 ָהַלם ֹלא ַכֲאֶׁשר

ָבר ֶזה  ;כְּ
ָלט ִלָּבה עֹוֵפף, ִנמְּ  ִמתְּ

ִצפֹור   –  כְּ
ָּבעֹות ֵּבין  ,ֲחלּוׁשֹות, ֶאצְּ

 :ַהֵלב, גֹוֵלׁש הּוא
 הּוא ִהֵנה

ֵצה עֹוֶתיהָ  ִּבקְּ ּבְּ   –  ֶאצְּ
ֵאיֶננּו, ֶרַגע  ;וְּ
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נֹוָרה  דֹוֶלֶקת מְּ
  –  ַּבֲחֵׁשָכה

 הֹוֵלם ַהֵלב
ַסק ִנפְּ  ;וְּ

ִסיק ֶהֶלם   –  ּופְּ
ִסיק ֶהֶלם פְּ  ...וְּ
ֶבֶרז  ָפגּום כְּ

ַעת ָלה ִּבׁשְּ   –  ַליְּ
ֵטף ַטפְּ  :מְּ

  –  ִטָפה, ִטָפה
 !ַוֲעֹמד

 ַהַשַחר אֹור ִחֵּור
נֹוַרת  ָהִאָשה ּומְּ

אֹור  יֹום-לְּ
  –  דֹוֶלֶקת

ָׁשָמה-ֵנר  ,נְּ
 ,ִאֵלם ֵעד

 נּוֶגה
אֹור  יֹום-לְּ
 .תֹוֶהה
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ֶרט טְּ  פֹורְּ
 
 

ַרֲאׁשֹוַתי ִנָצב הּוא  ִלמְּ
ָדן ַמִּביטֹות ֵעיָניו   –  ֶנגְּ
הּוא  רֹוֶאה ֵאינוֹ , וְּ
  –  "ָאִסיר" הּוא

 :ָאסּור
 ;ַהֶנַצח ַּבֲעבֹותֹות

  –  ׁשֹוִטים
ִדים  :ַגִּבי ַעל יֹורְּ

  –  ָזע ֵאינוֹ  הּוא
ִׁשי ׁשֹוֵמר  ַנפְּ
  –  גּוִפי ׁשֹוֵמר
 ;ׁשֹוֵתק

 ֲאֶׁשר הּוא
ָצַרִני ֹמג, נְּ ַאלְּ  כְּ

 ,ֵמיִמי-ַתת
ֶנה   –  חֹוָמה ִיבְּ

ִביִבי  ,סְּ
תֹוְך   –  ַהחֹוָמה ּובְּ

 ;ַּבִית
 ָנַתן ֲאֶׁשר הּוא
ָכל ִּבי ֶפַקע לְּ ִקרְּ  ּבְּ

ֹּבט   –  ִלנְּ
אּות ִפרְּ  ,ָואֹון ּבְּ

ִׁשיל ַהבְּ  ...ֶזַרע ּולְּ
ִגדּוֵלי   –  ֹחֶמר-וְּ

 לוֹ  ָנַתִתי ֹלא
מּוָרה   –  ּותְּ

ָתה ֹלא   –  לוֹ  ָהיְּ
 ;ִמֶמִני

ִׁשי ַרק   ַנפְּ
ָלה ַטלְּ   –  ,ִהצְּ

יֹון ֶחבְּ  ָהַעֻבִתים ֲעָנֶפיָך ּבְּ
ִגִנים  :ַהמְּ

ָך מּוָרתְּ  :ִהיא תְּ
ַבְך   –  ַהֶפֶלא-סְּ

ַדֵמר  ,ָתִמיד ַהִמזְּ
עֹוֶלה   –  ֶלָחָלל וְּ

ָך ָראתְּ  ;ִלקְּ
  –  ּבֹוִאי ַעד

 .ֵאֶליָך
 

1977 
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 ִמֶזה ֹלא נֹוף
 
 

 דֹוֶעֶכת ֲאִני ַאט
ָפִרים-ֲעַדת ֵּבין   –  ַפרְּ

ִפים ַעלְּ  ;ִמתְּ
תֹוֵתי ָחה-ֶׁשֶלג-פְּ   –  ִׁשכְּ

 ָעֵלינּו יֹוֵרד
  –  ִמָכאן ֹלא ֵׁשָנה
 ,ָׁשם-ֵמֵאי ָּבָאה

 ,ֲאֵחִרים ֵמעֹוָלמֹות
ֵׁשי  ,ֵסֶבר-נֻקְּ
ֵני ָקִׁשים ַאבְּ  :צֹור-כְּ

  –  ַצו
 :ַצו-קֹול

דּות ָפקְּ  ִהתְּ
ָצָבא   –  ִמָכאן ֹלא לְּ

ָמקֹום  ֵעֶשב ּבוֹ  ֵאין לְּ
ֵבי   –  ִראׁשֹון-ֶגֶׁשם-ִעשְּ

ֹלא  ;ַאֲחרֹון וְּ
ַמִנים-גּוֵׁשי  זְּ

ִרים דְּ ַדרְּ  ַלמֹוָרד ִמתְּ
ַעל   –  ַהִשיִאים וְּ
  ָקָרה ֵאׁש

  –  דֹוֶלֶקת
ָנֶפיָך ַרק לּו  ִּבכְּ

ִליֵטִני  תְּ
 !ֵאִלי

ָיִדי   –  ָקָטן ֶפֶרג ּובְּ
ָך  ַׁשי לְּ
 

1977 
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* 
 ֱאלֹוהַ  הֹוִציֵאִני

 
  –  ֱאלֹוהַ  הֹוִציֵאִני

ִּביֵלִני ַהטְּ  :וְּ
ֵכֶלת   –  ֲעֻמָקה ִּבתְּ

ֵני ֵּבין  ,ֲעָנִנים ׁשְּ
ָבִנים  ,לְּ
 ַטֲהֵרִני
 ֱאנֹוׁש-ֵמֲאַבק

 ,ָאֹפר
ַלי ֲעֵשה  ַרגְּ
ֵני ִקיִסים ׁשְּ  ,ַנרְּ

 ;ַלֹּבֶקר ַזִכים
ֵעיַני   –  וְּ

ָפלֹות ִסָגִליֹות ֻערְּ   –  מְּ
ַּבִים-ֵּבין  ;ַערְּ

 ׁשֹוַׁשִנים ִשים
  –  ֲאֻדמֹות

ָעִרי-ֹלֶבן ַעל   –  שְּ
ִסיף  ;ַהַמכְּ

ֵרִני ַכָלה ַעטְּ   –  כְּ
ַראת   –  ַהָמֶות ִלקְּ
ִחיִרי  .ּבְּ

 
1977 

 



– 332 – 

* 
 הֹוֶמה ַמשֹור

 
  –  הֹוֶמה ַמשֹור
ַחָיה ַיֵלל, כְּ   טֹוֵרף, מְּ
זּום  :ָחמּור ִזמְּ

 ַעל" ָכֵרת"
 ָרִמים ַחִיים
ַלת   –  ָמֶות ִילְּ

  ֲאִמיִרים ֵּבין
 :ַרֲעַנִנים

 ָדָמם ֵריחַ 
ֹבֶשם  כְּ

ַאֶדה  ;ַלָשַמִים ִמתְּ
ַזִלים   ַזלְּ
  –  רֹוֲעִדים

ִתינֹוקֹות ֹבָהִלים כְּ  ;מְּ
ֶפַתע  :ּולְּ
ָאָגה  –  ֲחִריָקה  !ׁשְּ
  –  ַהסֹוִפי ַהֶּבַקע

 כֹוֵרעַ  ֲעָנק
 ,אֹוִנים-ֵאין

 נֹוֵפל
 .ָלַעד

 
1977 
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ִויֶאם  ַלנֹוף ֶרקְּ
 
 
 ִיָשא ִמי
ֵפָלה-נֹוֵפי ֶאת   –  ַהשְּ
  –  ּבֹוֲאָכה ַהָים ִמן

 :ַלִמיׁשֹור
ָהֵרי הּוָדה-וְּ   –  יְּ

ָקִפים   ִנׁשְּ
 ;ָּבֶרַקע
ֵחי בּואֹות-ִׁשטְּ  ַקִיץ-תְּ

ַעת ִבקְּ ָוה ֶפַתח ּבְּ  ;ִתקְּ
ֹׁשם  ,ִתיָרס ֻׁשמְּ

ַאֶּוֶׁשת דּוָרה   –  מְּ
ֵבי ַמשְּ  ,ַהִתיכֹון ָים לְּ
צּוִרים  ָלַעד ּונְּ
ִּבי ִקרְּ  ,ּבְּ

 :חֹוִנים ֵהם ִּבי
ָחִבים  ,רְּ

תּוִלִיים  ,ּבְּ
ֵמי ִעם  ָהֶעֶרב-ׁשְּ

ֻרִדים   –  ַהּוְּ
ֲחֵבי ַעל  ,ַהִּבָצה ֶמרְּ

ָקָעה   –  ֶׁשַקרְּ
ֹלא ֲחָלָקה ׁשּוִׁשית לְּ  ,ַגבְּ

  –  ַמִים-ַאמֹות ִעם
ֶעֶצם  ,ַקִיץ ּבְּ
ִשיֵחי  "ַטיּון" וְּ
ִשיֵחי ָראֹות וְּ  ִסדְּ

דֹות  ּבֹודְּ
ִפים ַתקְּ  ָּבֶהן ִמׁשְּ

קֹון ַהַירְּ ַהר  –  וְּ  ,ִׁשיּוט-נְּ
ֶכֶסף  ;ֻמָתְך כְּ

תֹוִאים חֹוִרים וְּ  ׁשְּ
ִצים דֹוָתיו רֹובְּ ֵלאּות ִּבגְּ  ;ּבְּ

 ,ִיַזל ַהֹכל
תֹוְך  :ַהֵנַצח לְּ
ֵמי  ַהנֹוף-ִכתְּ
 ָמָצאנּו אֹותוֹ 
  –  ָכאן

ֵפי ַאֲחֵרי   –  ָׁשָנה-ַאלְּ
  –  ָלַעד ִאִתי ָינּוחּו
 .ַהֶּבטֹון ַתַחת
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ָתב ִכּוּון ִמכְּ  ָהפּוְך ּבְּ
 
 

 ָהַרִּבים ִמָשָרַׁשי ֶאָחד
עֹוֶתיְך ֵּבין ָתקּועַ  ּבְּ   –  ֶאצְּ
 !תֹוָדה

ֵצה ֶזהּו ָצוֹות-קְּ  !ַהקְּ
ָצִרים ֵאיָנם ַחֵיינּו ָלל קְּ   –  כְּ

ָסקֹות ַחִיים ָאנּו ַהפְּ  :ּבְּ
 ֶפֶלא-ִאֵיי ַעל
ָינֹוֵסי ֶׁשל  -אֹוקְּ

 ,ָהִעָדן
ֵלינּו ִמַתַחת ֲאָדָמה ַרגְּ   –  לְּ

 !ָאִין
 סֹוף-ֵאין  –  ָׁשַמִים ַרק

ִניחֹוחַ  ִביֵלי, וְּ  ֶהָחָלב ׁשְּ
ִגַנת  "ֹנַגה" וְּ

ֵצה חֹוב ִּבקְּ   רְּ
גֹוף  ;ִדיֶזנְּ

מֹול  ֻהֶלֶדת-יֹום ִלי ָהָיה תְּ
ִרים ַהֵמָאה" ֶעשְּ ַחַיי וְּ  "לְּ

ִתי ָך ָסַרגְּ ֶוֶדר לְּ  ַחם סְּ
ַמת ִכי רּוָׁשַלִים ַאדְּ   –  יְּ

 ָקָרה
מֹול  ַׁשי ִלי ֵהֵבאתָ  תְּ
יֹום ִתי לְּ  ֻהַלדְּ

ִרים ַהֵמָאה" ֶעשְּ   –  "וְּ
ָוֶטָמִלית ִצפֹור   –  גְּ
ֻרַקת  ָזָנב-יְּ

ֻׁשֶּבֶצת ֵני ּומְּ  ֵחן-ַאבְּ
 ָתִליִתי ַעָתה ֶזה

 אֹוָתה
ֶׁשֶרת  ַּבַשרְּ

 ֶהָענּוד, ַצָּואִרי ַעל
ָלאו  ָהֵכי-ּבְּ
ֹאד  :מְּ

ִׁשיִטים  ,ַתכְּ
ֵני ֵמֵאֶלה  ,ָאָדם-ֶׁשּבְּ

ִאים ַבטְּ   ָּבֶהם מְּ
ָגִׁשים  .רְּ

  –  ֶׁשִלי ַהֹשֶרׁש ַאְך
ָך ֵהיֵטב ָקׁשּור ָידְּ  לְּ
ָך ָידְּ ָקָרה לְּ  !ָׁשלֹום, ַהיְּ

 
1979 
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 ֻהֶלֶדת יֹום
 
 

ֵניִתי ֹלא  ִנפְּ
נֹות נֹוַתי ִלמְּ   –  ׁשְּ

ֵניִתי ֹלא  ,ִנפְּ
ֹלא ִתי וְּ   –  אֹוָתן ָעַרכְּ

קּופֹות  !ִלתְּ
ֶצַמח  ;ָהִייִתי כְּ
פּו ָיִמים  ;ָיִמים ָרדְּ
ֹחֶרף ַקִיץ  ,וְּ
ֵעין   –  ֱאלֹוהַ  וְּ
  –  ֵמָעל

טֹוב ִאם  לְּ
ִאם ַרע וְּ  ;לְּ

ָהרּוחַ    –  אֹוִתי נֹוֵשא וְּ
ֵרִני ַפזְּ ָחִבים מְּ  ;ַלֶמרְּ

ַחֵדׁש ִהתְּ   –  ַהַקִיץ ּובְּ
ִתי ֹרחַ  ַׁשבְּ  ִלפְּ
ָהרּוחַ    –  אֹוִתי נֹוֵשא וְּ
ָתִמיד  ;כְּ

ִתי ֹלא   ָסַפרְּ
ִציאֹוַתי   –  ַהָפתּוחַ  ַלָים יְּ

ִסיָרה ָׁשָנה כְּ  יְּ
חּוַקת  ַגִלים ׁשְּ
ִתי  :ָכָנף ָפַרשְּ
ִתי ָטִנים ִחַּברְּ ַסרְּ הּוִבים לְּ  זְּ
 ַהַחם ַּבחֹול

ִחיֵלי ִגיִגים-ּונְּ  דְּ
  –  ַׁשָירֹות, ַׁשָירֹות
צּו קּו, ָעקְּ  ָנׁשְּ

קּו ׁשְּ ַתקְּ  ִהׁשְּ
ַלי ֵּבין  ;ַרגְּ

  –  ַאצֹות-ִניחֹוחַ 
 ֲעֻמקֹות ָחַרׁש
דֹולֹות ֵראֹות  גְּ

ִמיד ִהצְּ ָנַפִים וְּ  כְּ
ַגִּבי  ;ֶהָחטּוב לְּ
ַאט  ֵמָאחֹור וְּ
 ַהָשָטן ָאַרב
מוֹ  ָפר ִזִקית כְּ ַפרְּ  ,לְּ
מוֹ  בּוב ַעָכִביׁש כְּ  ִלזְּ

קּוָריו חּוט ָמַׁשְך   –  ּבְּ
ִתי ַכדְּ ִנלְּ  ;וְּ

ִתי ּוֶפַתע   –  ָיַדעְּ
ִתי םיוֹ  ֶאת   –  –  –  ֻהַלדְּ

 
1979 
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* 
ֵמׁש ַּבַעל  ַהֶחרְּ

 
ֵמׁש ַּבַעל  ַהֶחרְּ

ָקֵרב   –  ַאט ִמתְּ
 :ַרע ִאיָרא ֹלא

ׁשֹוֵלי קֹון-ַנחְּ  ַירְּ
ֹדַלח ַזִכים   –  ַכּבְּ
יּו ִביִבי ִיהְּ  סְּ

קֹון   –  ַירְּ
ֹדַלח  ֵמיָמיו-ִּבבְּ

ָאז  כְּ
 ,ַיִקיֵפִני
ָנה ֲעָרבֹות ַלֵטפְּ  תְּ

ַזִלים ַזלְּ   –  ַלִחים ּבְּ
ָהִבים ָפַני ֻׁשלְּ  ;ַהמְּ

ֹסר  ֹכִחי ֶאמְּ
ֵריחֹות  ַהסּוף לְּ

ָכֵרי  ֶדֶׁשא-וְּ
  –  ִמָסִביב

ַאט  ֵאָרֵדם וְּ
קֹול  ָדג לְּ

ַנֵפץ  ִמתְּ
  –  ַהַמִים ֶׁשַטח ַעל

ַרֵצד  מְּ
ׁשֹוֵלחַ   ֶכֶסף ַגֵלי וְּ

ִטים ִעגּול רֹוטְּ   –  –  –  ּבְּ
• 

1972 
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ָלה  טֹוב ַליְּ
 
 

  –  ַהֵגָאה ַהָיד
  –  ָלמּות רֹוָצה ֵאיָנה

רֹות ֻחִלים ִגיֶדיהָ  ַלמְּ  ַהכְּ
ִטים ַדֶּבֶרת, ַהּבֹולְּ   מְּ

ֵני  –  ִהיא  ִלפְּ
ֶיה ָעָפר ֶׁשִתהְּ   –  ָוֵאֶפר לְּ

 ַהֵגָאה ַהָיד
ָּבעֹות ֲאֻרַכת   –  ָהֶאצְּ

ָטִנית ַיֶּבֶבת  –  ַׁשלְּ  ִׁשיִרים ּומְּ
ָנם פֹוֵרר ַהֻאמְּ  ִיתְּ

 ?ֶזה ָכל
ֵהן ָכל וְּ  ָתג ּבְּ
 ֶנֶפׁש ֵיׁש

ׁשוֹ    –  ָאָדם ֶׁשל ַנפְּ
ׁשוֹ ! גּופוֹ   ַנפְּ

ֶיה ָהֵכיַצד ֶאֶפס ִיהְּ  ?לְּ
 

פּוָתה ֵשָיה  ֲאִני כְּ
  –  ַלֶטַבח מּוָבָלה

ָלה  ;ַּבֲחצֹות ַליְּ
 !ֱאֹלַהי הֹוי

 ֶאת ָהִכיָנה
ֵהַלת ָכָבה ַמקְּ  ָהַאׁשְּ

 :ֵאֶלה
רּוִרים ַית ַׁשחְּ ֶהמְּ  ּבְּ

ַּבִים ֵּבין ִמינֹור  ַערְּ
ֵני ִבים ּוׁשְּ קּור ִעם עֹורְּ  ִקרְּ

 ָעצּוב
ַרִקים ּוַבֵשר ַרקְּ  ַלשְּ

 מֹוִתי ֶאת
עּו קְּ ִיתְּ  נּוגֹות וְּ
ֵלילֹות ֵלִאים ַסַהר-ּבְּ  מְּ
פּוַגת  ַחם ָאִביב יֹום ּבְּ

עֹוף ַּבֵשר  ָׁשַמִים לְּ
 ֵמֶהם ֲאִני הֹוֶלֶכת ִכי

ִרים ִממֹוַרי ַזמְּ  ֲעַדִין ַהמְּ
ָדִמי  ּבְּ
ָלה ִסיִכי! טֹוב ַליְּ ֵמיִמי נְּ  ַהשְּ
ֹלא ָהָיה ֲאֶׁשר  ָהָיה וְּ
ָלה   –  טֹוב ַליְּ

ַרֲחֵבי חֹוקֹות ַוֲאָדמֹות ָׁשַמִים לְּ  רְּ
ָבא  ַהָאֶרץ ִלצְּ

ִבצֹות ׁשּו ּולְּ ַיּבְּ   –  ֶׁשִנתְּ
לּו ָנבְּ ִקיֵסיֶהן וְּ   –  ַנרְּ

 ִחָנם
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ִלי  ֶאת ַקֵשט ִמּבְּ
 ַהַכָלה ֹראׁש

ָבָנה ַהַכָלה  ַהלְּ
  –  –  –  הֹוֶלֶכת הֹוֶלֶכת

  
 ?ֵריחַ  ָלֶהן ֵיׁש ֵעיַנִים ַהִאם

ֻחלֹות ֵעיַנִים פֹות כְּ טְּ ַטפְּ  מְּ
ָמעֹות ֻחלֹות דְּ  ,ַכָשַמִים כְּ

ֵריָחן   –  ָמתֹוק וְּ
פֹות ֵעיַני טְּ ַטפְּ  ֶאת מְּ

קּוָתן ָחַיי ַעל ַירְּ  לְּ
טֹות ַקמְּ ֵאִרית ֶאת  –  ַהִמתְּ   –  ֵריִחי ׁשְּ

 ?ָלֶהן ָהָיה ֵריחַ  ֵאיֶזה
 ַכֲעֵלי ָיֹרק ֵריחַ 

טֹוס  ֶאָקִליפְּ
  –  ָמלּוחַ  ֵריָחן ָכֵעת

• 
 1980 
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* 
 ֶהָחָלל ֶאת חֹוָוה ֲאִני

 
 ֶהָחָלל ֶאת חֹוָוה ֲאִני

ִאיר ֲאֶׁשר ִמי ַאֲחֵרי ַאׁשְּ  ֵהָעלְּ
ַתֶנה ַמה  !ֹלא ָדָבר? ִיׁשְּ
ַנִים אוֹ  ֶאָחד ַרק  ׁשְּ

ִגיׁש ִמי ַירְּ  ֵהָעלְּ
ֶאָחד ַסר לְּ   –  ֶיחְּ

 ָכֹחל ַדק חּוט
ַגת ֶערְּ ָמתוֹ -ּבְּ  ִנׁשְּ

  –  ַלֵשִני
ָבָרק ִניצֹוץ   –  כְּ

עֹוֵרר   ַמֲחָׁשָבה מְּ
רּוָרה ַלַשחְּ  ָהֲאֹפָרה וְּ

ִכי ַדרְּ  ,ָהֹאֶכל-ַלֲחַדר ֶׁשּבְּ
רֹוִׁשים ֵּבין   –  ּבְּ

ֹפץ ִביִלי ֶאל ִתקְּ  ׁשְּ
ֹפש  ֵעיִני ֶאת ִלתְּ

ַחֶפֶשת  ֵעיָנה ַהמְּ
ֵעיִני   –  ֵאיֶנָנה וְּ

ֵגר ַגרְּ ַמקֹוָרה ֶלֶחם וְּ   –  לְּ
  –  –  –  ַאִין, ַּבֶגֶׁשם

 
1980 
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ַתח  ֵמיָתִרים מְּ
 
 

ַתח   –  ֵמיָתִרים מְּ
ַּבֵקעַ  ַעד  ִהתְּ
 ַהָדם-ֲעִציַרת ַעד

ָהֶטיָך   ִּברְּ
ָך ֱאֹסף ִׁשיָמתְּ  נְּ

ִליֶטָנה ַּבל   –  ַתפְּ
 !ִתיָרא ַאל

ַתח ִקים מְּ   –  עֹורְּ
ִכים ִמַמַעל   –  ָעֶליָך סֹוכְּ

רּוִבים  ַהכְּ
ָלִדים ֵקִנים  –  ,יְּ   –  זְּ

 מֹוִדיִעין ַכת
  –  ּוַמָסָדה

ֶיֶתר בּוִחים וְּ   ַהטְּ
 ֶזה ַרק  –  ֹכל ֵאין

 .ָּבְך ָצַמח ֲאֶׁשר
ֹבֶקר  ַקִיץ-ּבְּ
רּוחַ  ָעפֹות-ּבְּ  ַזלְּ
ֹפץ רֹוֶפיָך קְּ  ֶאגְּ
ֹגר רֹוִפים סְּ  ֶאגְּ

ַכדּוֵרי ָלָדה-כְּ  פְּ
קּו ָּבֶהם ַרסְּ   –  ִיתְּ

  –  ָימּותּו
 ָהֲאִביִבים ָכל

ֵקי ִעמְּ ָך-ּבְּ צְּ  ַארְּ
  ַהֶמדּוזֹות ָכל

קּופֹות  ַהחֹוף ַעל ַהשְּ
ָתו ֶׁשל  סְּ

ָעָנן  ִראׁשֹון וְּ
ֹפְך תוֹ  ִיׁשְּ ָקלְּ  ִמׁשְּ
תֹוְך  ַהָים לְּ

ָך ׁשְּ ַנפְּ ַרֶחֶפת וְּ  מְּ
 ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֵּבין

ֶליָך ַרגְּ   לְּ
• 

1981 
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ִאיִׁשי ִׁשיר  לְּ
 
 

 ֹראִׁשי ׁשֹוֵמר ַאָתה
ַרֲאׁשֹוַתי ַהִנָצב  ִלמְּ

  –  ָהָאִסיר, ָהָאִסיר
ֵתי ֻחׁשְּ  ַהֶנַצח-ִּבנְּ

ָרן ָך ַהדְּ  !לְּ
תָ  ֲאֶׁשר  ָעַלי ָׁשַמרְּ
ַעל ֹמג כְּ   –  ַאלְּ
 ֵמיִמי-ַתת

  –  חֹוָמה ּוָבִניתָ 
ִביִבי  סְּ
תֹוְך   –  ַהחֹוָמה ּובְּ

 ַּבִית
 ִאיִׁשי ַאָתה
ָכל ָנַתתָ    –  ֶפַקע לְּ
  –  ֶׁשִּבי

ִׁשיל ַהבְּ  לְּ
ֹדל ָראּותוֹ  ּוִלגְּ  ִּבפְּ

ַרק ֵדי וְּ ָך-ַילְּ ָשרְּ  ּבְּ
ִתי ֹלא  ִגַדלְּ

מּוָרה ָתה ֹלא ּותְּ ָך ָהיְּ  ִמֶמִני לְּ
ִׁשי ַרק ָלה ַנפְּ ַטלְּ  ִהצְּ

ֵצל  ָהַעֻבִתים ֲעָנֶפיָך-ּבְּ
ִגִנים   –  ַהמְּ

 ִלי ָהִייתָ  חֹוָמה
ָך מּוָרתְּ ַבְך ּותְּ  ַהֶפֶלא-סְּ

ַזֵמר   –  ֶּבָחָלל ַהמְּ
 ֵאֶליָך ּבֹוִאי ַעד  –
• 

1981-1977 
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 ִמָכאן ֶׁשֹּלא נֹוף
 
 

הּוא ֲאִני  ַרק  –  וְּ
ֵנינּו עֹוָלם  –  ׁשְּ  ַלֲחלּוִטין ֵריק וְּ

הּוא ֲאִני ַרק  וְּ
ֵאין מּות ָלנּו וְּ   –  –  דְּ

הּוב ַרק ַחל ִהבְּ ַחלְּ   –  כְּ
ִצית ַתמְּ ָׁשמֹות וְּ דֹות נְּ  רֹוקְּ
זֹות ַפזְּ ֶרַגע מְּ ַלֲהבֹות לְּ  ִמתְּ

בֹות ַתלְּ  זוֹ  ּוַמִּביטֹות ִמׁשְּ
ֵתי ָּבזוֹ  ֻמיֹות ׁשְּ רּורֹות דְּ  ּבְּ

ֻכֳתנֹות קּופֹות ּבְּ נֹוהֹות, ׁשְּ  וְּ
רֹועֹות ַאַחת   –  ַהֵשִני ִלזְּ

רֹועֹות ַהזְּ  אֹור-אֹוִתיֹות, אֹוִתיֹות  –  וְּ
ָּבקֹות   –  ָלזוֹ  זוֹ  ִנדְּ
ֵתיֶהן כֹות ׁשְּ ַחיְּ   –  מְּ
ִחיּוְך  ִמָכאן ֹלא ּבְּ

ָהֳאָפִקים ִתים וְּ אֹותְּ  מְּ
ָכל ֵעי ּבְּ   –  ַהֶקֶׁשת ִצבְּ
ֵאין  ָּבא ִאיׁש וְּ

חֹוָקה ַעִין ֶׁשל ַסִפיר ַרק  רְּ
הּוָבה  .ֵנַצח ֵאׁש לְּ

• 
  1981מאי 

  



– 343 – 

 אחרית דבר
 

תקוה, בתו של יהודה -בפתח 1894בשנת אסתר ראב, המשוררת הארצישראלית הראשונה, נולדה 
. ילדותה ונעוריה עברו עליה בבית האב, איכר 1878ראב, ממיסדי מושבה עברית ראשונה זו בשנת 

חרוץ ואדם משכיל, שאותו העריצה כל ימיה: "הוא היה לא רק אבי הביולוגי אלא גם אבי הרוחני. 
ברחה והצטרפה אל  1913מבינים זה את זה בשתיקה." אסתר ראב למדה במושבה, ובשנת היינו 

-הוריה. תקופת זמן, ב-ראשוני דגניה וחיתה איתם, אך עם פרוץ המלחמה העולמית חזרה לבית
כך עבדה כפועלת -אחר ,ציונה, עם עוד שלושה פועלים, בפרדס, חיי "קבוצה"-, חיתה בנס1915

הייתה  1921-חזרה כמורה לבן שמן. ב 1919-תקוה, עד תום המלחמה, וב-שמן; ושוב בפתח-בבן
דודתה -תקוה, ובסוף אותה שנה נסעה למצרים ונישאה שם לבן-הדמים על פתח-עדה להתנפלות

אביב, -כך שבה להתגורר בתל-יצחק גרין. כחמש שנים עברו עליה בקהיר, ובפריס, ואחר
 .ועד לסופרים ולציירים-וחווילתה נעשתה בית

העת הספרותי "הדים", שבעריכת אשר ברש ויעקב רבינוביץ, מספרת -בזיכרונותיה על ימי כתב
 אסתר ראב:

 
  –  שקדים פורחים-ביום אביב אחד לקחתי את רבינוביץ וברש לטיול בין כרמי

הם היו שניהם עליזים. פיטפטו; משהו מן הקסם שמסביב דבק בהם, עד כי 
 ים למרות גילם. בצחוק שלפתי מכיסי שירניטשטשו הגבולות והם נראו כחבר

ונתתי אותו לברש. הוא נעצר, קרא אותו ונעשה רציני מאד; עיניו השחורות 
 פסק: "את צריכה לכתוב."  –  והכבדות נחו עליי, ובקולו הבטוח והמהוקצע

 
-שיריה הראשונים של אסתר ראב התפרסמו, בראשית שנות העשרים, ב"הדים", ובהוצאת כתב

שיריה השני, -הופיע קובץ 1964שיריה הראשון "קמשונים". בשנת -ספר 1930-הופיע ב העת הזה
הופיעו שיריה המאוחרים ב"תפילה  1972-"שירי אסתר ראב", הכולל גם את "קמשונים", וב

( 1982(, "ילקוט שירים" )1976) "אחרונה". כן הופיעו שני מבחרים משיריה: "המיית שורשים
(, 1983בצירוף מבוא מקיף על חייה ושירתה מאת ראובן שהם; וקובץ סיפוריה "גן שחרב" )

שרובם מתארים את שנות ילדותה. אחיה הצעיר, בנימין, הוא אבי, כתב בשעתו מפי אביהם יהודה 
וף ילדותה של אסתר (, המאיר אף הוא את נ1956ראב, את זיכרונותיו בספר "התלם הראשון" )

 תקוה.-בפתח
 מולדתה.-, ונקברה בעיר4.9.1981אסתר ראב מתה בטבעון בה' אלול תשמ"א 

 
 הכרך "אסתר ראב, כל השירים" מורכב מחמש יחידות:

(, כנתינתו במקור, ובתוספת ציון מועד 1930הספר "קמשונים" )בהוצאת "הדים",  .א
ל משיריה הראשונים, שאותם כתבה ו, החילראשונה, בפריודיקה, של חלק משיר-הופעתם

: "לעיניך האורות, הגדולות", "כציפור מתה על הזרם", 1921בחורף ובאביב תרפ"א, 
ו"אני תחת האטד"; וכן קביעת תאריכי אחדים משיריו, שלא נתפרסמו בפריודיקה, על פי 

היד. הספר "קמשונים" נשא במקורו הקדשה: "לזכר ידידי יצחק -סדר הופעתם בכתבי
, לאחר ניתוח התוספתן, ונקבר 1930ן", בעלה של המשוררת, שנפטר אותה שנה, גרי

 בירושלים.
(, שכלל הדפסה מחודשת של 1964הספר "שירי אסתר ראב" )בהוצאת "מסדה",  .ב

, ונוספו עליהם כאן 1963-1930"קמשונים", וכן מחזורי שיריה של אסתר ראב מן השנים 
 תאריכי פרסום מרבית השירים.

(, הכולל בעיקר את שירי אסתר ראב 1972הספר "תפילה אחרונה" )בהוצאת "עם עובד",  .ג
 , שנתפרסמו כולם בפריודיקה, ותאריכיהם צוינו בו במקורו.1971-1964מן השנים 
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ברובם שנמצאו בעיזבונה של אסתר ראב, ונכתבו -"שירים מבין הזמנים", שירים גנוזים .ד
לערך. לא נכללה בהם  1971במקביל לשירים שנדפסו בספריה, מתקופת "קמשונים" ועד 

לערך, שמתוכם צמחו  1922-1920ם מרביתה של חטיבת שירי נעורים, במחברות מן השני
ראשוני שיריה הבשלים של אסתר ראב, שנדפסו ב"הדים" והובאו ב"קמשונים"; חטיבה 

 זו היא עניין למחקר שירתה.
לערך ועד לשירה האחרון, "נוף שלא מכאן" )מאי,  1972-"הוציאני אלוה" שירים מ .ה

 (. חלקם פירסמה בחייה, אך טרם קובצו עד כה לספר אחד.1981
 

כן -השירים שפוענחו מן העיזבון, ולא פורסמו בחייה, סומנו בעיגול קטן בתחתית כל שיר. כמו
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 , צילם: י. צפריר.1927ציור השער, "דרך בין זיתים", מאת נחום גוטמן, תמונת שמן משנת 
 
 
 

 אהוד בן עזר
 

 1987אביב, -תל
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 שירים נוספים
 
 
* 

ָׁשה ָקה ָלֹאֶפק ֲאֶׁשר ַהֻחרְּ  ָדבְּ
 

ָׁשה ָקה ָלֹאֶפק ֲאֶׁשר ַהֻחרְּ  ָדבְּ
ָׁשה ֹאֶפק ֲאֹפָרה ֻחרְּ  ַהֹּבֶקר לְּ
ַדֲהרֹות ָלה ִמַמַעל ֲעָנִנים ָלָדה סּוֵסי ּבְּ  פְּ

סּו בֹוסְּ ַנת יְּ רֹוֶתיהָ  ֶעדְּ ִעירֹות ַצמְּ  זְּ
 ִחפּוהָ  ָעִבים

פּו נְּ ַנפְּ ָטרֹות ָעֶליהָ  יְּ   –  מְּ
ָׁשחֹור ָאֹפר  וְּ

ֶפַתע ַגלּוהָ  ּולְּ ָזָעה  –  יְּ זֻעְּ חֹוֶלֶמת מְּ  וְּ
ָטָחה ַהבְּ חֹוָקה ָלֳאָפִקים כְּ  רְּ

 זֹוֶהֶרת
ֵני ַעל  ַהָזָהב חֹולֹות פְּ

ִהיִרים ִׁשיט ּבְּ ַתכְּ ַקר כְּ ִציאּות יְּ  מְּ
ָטָחה ַהבְּ  עֹוֶמֶמת כְּ

ֶלָהָבה בּוָיה ּבְּ   –  כְּ
ָיִמים  ָיבֹואּו לְּ

• 
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* 
ִתי ַיַען ַאֲהָבה נֹוַצרְּ ָך לְּ  אֹותְּ

 
ִתי ַיַען ַאֲהָבה נֹוַצרְּ ָך לְּ  אֹותְּ

ֹרעַ  ָך ֶּבֶרְך ִלכְּ ַהֲעִריצְּ  לְּ
ַתֲחוֹות ִהׁשְּ ָפֶניָך ּולְּ ֵלי ָכל  –  לְּ ָך ֵהיכְּ ׁשְּ   –  ָקדְּ

תָ  ֲאֶׁשר לֹוָאה ֵתֵבל ַעל ָזַרעְּ   –  ּומְּ
נֹוא אּוַכל ֹלא ַיַען   –  אּוַכל ֹלא  –  שְּ

ִלי ִעיל ִמּבְּ    –  ִּבי ָתא ָכל ַהרְּ
הֹוִרים ָׁשַמִים ִמַתַחת  –  ַיַען  ֵאֶלה טְּ
לּוַחת זוֹ  ֲאָדָמה ַעל   –  ַהָדם מְּ

וּוָיה ָהֲאָדָמה ִמן ֵאד ַיֲעֶלה  ָדם ָהרְּ
ִׁשיְך ֶהחְּ  ֵעיַני ֶאת וְּ

  –  ִמַמֲעַמִקים ֵאֶליָך ַכַפִים ֶאָשא ָלֵכן
ָפא  ִלי רְּ
ָך ֶאת ֱאֹסף צּורְּ  יְּ

ָמִלים טּוׁשֹות ִכנְּ  ָפֶניָך ַעל  –  נְּ
לֹוֲחמֹות טֹועֹות ֹלא וְּ  ַטַעם לְּ

לֹוִזים ִביִליםִּבׁשְּ    –  נְּ
 

ֹלא ָכָחל ֹלא  ָשָרק וְּ
ָך ֶעֶצם ַרק  ֱהיֹותְּ

ָך ִציאּות ֱהיֹותְּ  מְּ
ֹלא  ֲחלֹום וְּ
ָך ֶעֶצם ַרק   –  ֱהיֹותְּ

ַלֵּבב  ַחַיי ֶאת מְּ
• 
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ָיה ִכימְּ  ַאלְּ
 
 

ַמֵלא ֶהָחרּוְך ָהֵעֶשב ֲעַׁשן ִאטוֹ  מְּ  ַהֲחָדִרים לְּ
מוֹ  ַטעְּ ַמץ ּבְּ  ַהנּוֶגה ַהֲחַמצְּ

ָך   ֵאֶפר ֶׁשל ַקִיץ ֲאָהה, ַמֲעָלה ֲאִני ַהמֹוֵקד ַעל ֵקיִצי אֹותְּ
ָך ָגׁשְּ ֵאיֶזה ַהֶאפְּ  ֲחבּוָיה ֹתֶפת ּבְּ

ֵּבחַ  ַעל אוֹ  טּול, ָחֵרב ִמזְּ  ֱאמּוָנה נְּ
טּול ַלֲהבּות נְּ  ?ִהתְּ

ִריֹות ֲאטּומֹות ֲחָבטֹות ֵני ַעל ֵהן יְּ ַהב פְּ ָקעֹות-זְּ  ַהּבְּ
ָזִרי ַהֶטַבח, הּוא ַהָמֶות ֵהד  ַאכְּ

ַעל, ַהֶגֶפן ֲאֻדָמה ַקע וְּ ֵדרֹות ַקרְּ    ַהשְּ
ָעִלים ָׁשִטיחַ  ָנֹגל ִעים וְּ  חּוִמים ׁשֹופְּ

ִלי  ּבֹוֶסֶסת ָּבֶהן ַרגְּ
ֵעיֵני ַהָפרּוש ֵאֶבל  ַהֶשֶמׁש לְּ

בּותוֹ  ֶתֱעַמק ַלִים ַעצְּ  ִכפְּ
ֵסל ִמַתֵמר ָעָׁשן ַרק ַסלְּ ִלי מְּ  ֶהֶרף ּבְּ

עֹוָתיו ַטּבְּ ֻחלֹות ּבְּ  ַהכְּ
ֵרָבה הֹוֶלֶכת קּוַפת ּוקְּ אֹוֵנְך תְּ   ִקפְּ

ֹגר ִריִסים ַהֹחֶרף ָעַלִיְך ִיסְּ   מּוָגִפים ִּבתְּ
 ָקִרים ַוֲחָדִרים

ָאה ִמֶזה ָכה ָוָהלְּ ֶדֶרְך ֵאלְּ גּוַעי ּבְּ  ַגעְּ
• 
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 הֹוֶוה
 
 

עֹוֶתיָך יֹום ָיבֹוא ּבְּ ֶאצְּ דֹולֹות וְּ  ַהגְּ
ָצעֹות ֻהקְּ ֶייָנה ַהמְּ  ִזָכרֹון  –  –  –  ִזָכרֹון ַאְך ִתהְּ

ֶאה ֲאִני ַרק לּו יֹוִני אֹוָתן ֶארְּ ִדמְּ   –  ּבְּ
ַמן ּוִמָכל ֶיה זְּ ֶייָנה ֶׁשֶאחְּ   –  ִאִתי ִתחְּ

עֹוַתי ּבְּ ֶאצְּ  ?וְּ
ֶיה ִמי ֶׁשֹּלא ִאָתן ִיחְּ ֶיה כְּ  ?  ֶאהְּ
• 
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ַּבִים ֵּבין  ָהַערְּ
 
 
 א.

ֵהָחֵבא   –  ִּבי חֹוָמִרים ּבְּ
ָׁשֶמיָך  ...ּבְּ

ָך  ַהֲחֵׁשָכה ֶאת ַמִגיהַ  ִׁשמְּ
 ;ַהיֹוֶרֶדת

 ַלֶדֶרְך מּוָכָנה ֲאִני
 ָּבאִתי ִמַנִין
ַעט, ִלי ָידּועַ    ִכמְּ
 ?ֵאֵלְך ָאָנה ֲאָבל
ִאי ִלי ֹיאַמר ַמה  ּבֹורְּ
ַחָכה ֶׁשֲאִני ֶזה  .לוֹ  מְּ

  –  אֹוִתי ֵמִכין, גּוִפי
ֶדֶרְך   –  ַהֶמֶלְך-לְּ

  –  ָּבֶרֶגל ֹלא ַאְך
 ...ָּבה ֵאֵלְך

 
 ב. 

ִׁשי ָרה ֹלא עֹוד ַנפְּ  ָגמְּ
מּות ִמיָחה-ַהלְּ  ,ַהצְּ
ָקה ִעִתים, ֵער ָדפְּ  ,ּולְּ

ַרֵתחַ  ֵאׁש  –  ִמתְּ ִעיָרה-ּבְּ   –  צְּ
  –  עֹוֶנה ֹלא ַהגּוף
ֵהד ָכיו ַעל כֹוֵרעַ  הּוא, ּבְּ   –  ִּברְּ
ֵני  ;ַהֵנַצח ִּבפְּ

 ַגִּבי ָיֹכף ָהֵאל ַרק
ֵרִני ּבְּ ִיׁשְּ עֹול  –  וְּ ִגבְּ  כְּ

ֵוה   –  ָעִסיס-רְּ
לּו ֻרִקים  –  ָדַמי ִיזְּ  ַהיְּ

גּו ִיָספְּ ֵבי וְּ ִרגְּ ָמִתי-ּבְּ  ַאדְּ
 
 ג.
ֶהיָנה" אֹות ֵעיָניו ַוִתכְּ  "ֵמרְּ

יוֹ  ֶלחְּ ֻרָדה ֲעַדִין וְּ  וְּ
ֵאין ָעה ָכל וְּ  ִדמְּ

ֶגֶלת ַגלְּ  ָעֶליהָ  ִמתְּ
ֻאָחרֹות ַטל ִטפֹות ַרק  מְּ
ָתו ֶׁשל  ...הֹוֶמה סְּ

 
 1979טבעון, סתיו 
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גּול ַרק ֲאִני  ִגלְּ
 
 

גּול ַרק ֲאִני  ִגלְּ
 ִאָשה ֶׁשל

ִתי ֵרגֹות ַעל נֹוַלדְּ  ַמדְּ
רּוָׁשַלִים מּול ִציֹון ַהר  יְּ

ָדׁש ַהִמקְּ  ִנָּבט וְּ
ָכל ֵאַלי  ֲהָדרוֹ  ּבְּ
 ַהָזָהב-ִכַפת

  –  ַחַיי ֶאת ֵהִאיָרה
ִזיָרה   –  ָהִייִתי נְּ

 ֹכֲהִנים ַּבת
ֵתי ַעל כְּ  ָהָהר ַירְּ
ֵרגֹות ֵּבין ׁשֹות ַהַמדְּ  ַהגֹולְּ

ֵעֶמק הֹוָׁשָפט לְּ   –  יְּ
ָתה ִלי ָּבִניִתי ָׁשם  ִּבקְּ
מוֹ   ָיַדי ּבְּ

ֵני  ַהָמקֹום ֵמַאבְּ
מוֹ   ַהָקׁשֹות ָיַדי ּבְּ

ָצעֹות ֻהקְּ ַהמְּ  וְּ
ַכפֹות ַלי ּבְּ  ַרגְּ

ׁשּות ֵחפֹות ַהנֻקְּ  ַהיְּ
ִתי ָיֵעל ָיַרדְּ  ֵּבין כְּ

ָקִנים ֵהם ַּברְּ  וְּ
ִקים ַנשְּ ִעיִפי ׁשּוֵלי מְּ  צְּ
ָרְך ִהים ֲעֵליֶהם ַהִנשְּ  ּוַמׁשְּ

 ֶהָחִריף ֵריָחם ֶאת ּבוֹ 
ֵחי ֵּבין ֶפַרח ַוֲאִני ֻהָנה ִפרְּ  ַהכְּ

ִעיִרים ֵלי ַהצְּ סְּ ֻסלְּ  ַהֵפאֹות מְּ
צֹות ָיֵרי ַהנֹוצְּ  ַהֶשֶמן ִמשְּ

ָדׁש ַלֲחַצר ֲאֶׁשר  ַהִמקְּ
ָדה ַוֲאִני  ַנֲעָרה ַילְּ
ֵּבה ֵּבין  ָּבִנים ַהרְּ
ִרי ֻהָנה פְּ  ֵעיַנִים ַרֵכי  –  כְּ

ַאָילֹות   כְּ
ֵלי סְּ ֻסלְּ   ֵפאֹות מְּ
ֻהִּביֹות חֹורֹות זְּ  ַוֲאֻדמֹות ׁשְּ

חּוָׁשה ַנֲעָרה ַוֲאִני  כְּ
ָתה ִבקְּ ֵרגֹות ּבְּ ַמדְּ רּוָׁשַלִים ּבְּ   יְּ

ָקה ִלי  ַאמֹות ָחֵמׁש ֶחלְּ
ַגֶדֶלת ָחֵמׁש ַעל רֹוג מְּ ָדׁש ֶאתְּ  ַלִמקְּ

ִקשּוא ַמֲאָכל וְּ   –  לְּ
ִקשּוִאים ֲאפּוִנים ַמֲאָכִלי ָכל  וְּ

ִריֵסי ִקָּבר-ּוַפת  ִחָטה ּוגְּ
 ָהֵרַחִים ַעל טֹוֶחֶנת ֲאִני ֲאֶׁשר
  –  ָאִבי ִלי ֶׁשָנַתן
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הּוא ִזירּוִתי ִאֵשר ֲאֶׁשר וְּ  נְּ
ָדׁש הּוא ֹכֵהן ִכי   –  ַּבִמקְּ

ִחיָדה ִּבתוֹ  ַוֲאִני   ַהיְּ
ִתי ַדׁשְּ ִמי ִהקְּ ִריַטת ַעצְּ נֹורֹות ִלמְּ  ַהמְּ

ַיד ֵיׁש ֲעָשִבים ָתִתי לְּ  ֶאַקח אֹוָתם ִּבקְּ
ֶאֱעֶלה ֹּבֶקר ֹּבֶקר  וְּ

ֵרגֹות ָדׁש ַעד ַּבַמדְּ  ַלִמקְּ
ָראִתי ַהזֹוֵהר ֵאׁש ִלקְּ  ֹקֶדׁש ּבְּ

ֵאֶלה ַהֶזה ַלֹזַהר ֲאִני  ַחַיי ֵהם וְּ
ֵריחַ  ָפג ָהֲעָשִבים וְּ  ַהִנסְּ

ָגַדי  ִּבבְּ
ָפג ִנסְּ ִׁשי ַגם וְּ ַנפְּ   –  ּבְּ
ָאִבי ֵני ָעַלי ׁשֹוֵמר וְּ  ֶהָחֵצר ַנֲעֵרי ִמפְּ
ִזירּוִתי ִתָפַגע ֶׁשֹּלא דֹוָׁשה נְּ  ַהקְּ
ֵבן ַוֲאִני   –  לוֹ  כְּ

ָסִביב ַעת וְּ    ׁשֹוַפַעת ֵאל ִיפְּ
ַבְך ֶהָהִרים ִמן ַהסְּ ָרִחים וְּ ַהפְּ  וְּ

ִׁשי ֶאת ׁשֹוִבים ִאים ַנפְּ ַמלְּ  ּומְּ
יֹון ִגיל אֹוָתה   –  ֶעלְּ

 ֹכֲהִנים ֶפַרח ֲאִני
ֵרגֹות ַעל  ִּבירּוָׁשַלִים ָהָהר ַמדְּ

ָקִתי ֶאת זֹוַרַעת ַוֲאִני  ֶחלְּ
דֹוָלה ָסִדין ַהגְּ   –  כְּ

ֻהָּבה ִחָטה  קֹוֶצֶרת זְּ
ַמָגל  ִלי ָנַתן ֲאֶׁשר ָקָטן ּבְּ

  –  ָאִבי
 הַוֲעָדׁשָ  ָאפּון ֶׁשל ַוֲערּוָגה

 ָּבה ֵיׁש
אֹוָתם ַבֶשֶלת ֲאִני וְּ דּוַרת ַעל מְּ  מְּ
ַטָנה קֹוִצים  ֲאָבִנים ָׁשֹלׁש ֵּבין קְּ

ֵעץ רֹוג וְּ ָקה ֶאתְּ  ַּבֶחלְּ
ַזִית  יֹוִמין ַעִתיק ֶאָחד וְּ
 ֵזיָתיו קֹוֶטֶפת ַוֲאִני

כֹוֶתֶׁשת ַמֲאָכל וְּ   –  לְּ
ֵאֶלה   –  ַחַיי ֵהם וְּ
ִזיָרה ָדה נְּ   –  ּבֹודְּ

נֹורֹות מֹוֶרֶטת   –  ֹקֶדׁש מְּ
ֵבי ִעשְּ ֵאֶפר ָהִרים ּבְּ דּורֹות וְּ  מְּ

ֶזה ִקי וְּ ֵתֵבל ֶחלְּ  זוֹ  ּבְּ
ַבְך ָהִרים ֵּבין  ֵריָחִני ּוסְּ
ִתי ֲאִני ֵני נֹוַלדְּ ֹלֶׁשת ִלפְּ  ׁשְּ

ֵפי  ָחִייִתי ָכאן  –  ָׁשָנה ַאלְּ
 אֹור ָרִאיִתי

ִתי ָנַׁשמְּ  ָהִרים ֲאִויר וְּ
ִלי  ָים ֶׁשֵיׁש ַדַעת ִמּבְּ

ַחִקים גּול ַּבֶמרְּ ִגלְּ  ַאֵחר ֶׁשּבְּ
ִזיָרה ַיֲעֵשִני  ִלנְּ

 
 1979טבעון, סתיו 
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* 
רּוִרים  ַרכֹות הֹוִגים ַהַשחְּ

 
רּוִרים  ַרכֹות הֹוִגים ַהַשחְּ

ַּבִים ֵּבין  ָהַערְּ
 ַהַסִפיר-ֵעיֵני ֶאת
 הֹוִגים ֵהם
 קֹוָמתוֹ  ֲהַדר ֶאת
ָניו ֶאת  ַהָצִרים ָמתְּ

לּוִחים ֶגַזע ַהשְּ  כְּ
 ָמרֹום ֶאל

 
 אֹותוֹ  נֹוֵשאת ֲאִני

ַעַפי ִמַתַחת   –  ַעפְּ
ֶקֶרן ֶהֶבת אֹור כְּ ַהבְּ  מְּ

ָרה ַתיְּ   ֶשִנׁשְּ
 ,ָאֹרְך ֶׁשֶמׁש ִמיֹום

 ָפָניו ֶאת רֹוָאה ֲאִני
מּורֹות ַתַחת   –  ֵעיַני ׁשְּ

אֹות  ָעִלים ִכרְּ
ִׁשים ַאּוְּ   –  מְּ

 ֲעבֹוָדה יֹום ַאֲחֵרי
ֻרִקים ֵעִצים ֵּבין  ;יְּ
מּות ָחָׁשה ֲאִני  דְּ

ַׁשִיׁש ֲחצּוָבה  ,ּבְּ
 , ָקָׁשה
 ,ַחָמה
ֹאֶרן  .ַּבֶשֶמׁש כְּ

• 
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 ֲאִני
 
 

ֶעֶצם ִתי ֹלא ּבְּ  ַפַעם ַאף ִהַגעְּ
ִכי ַדרְּ  לְּ

ָחָבה ֶדֶרְך רּוַעת רְּ תּוָלה אֹור זְּ  ֵעִצים ּוׁשְּ
ָכֶתיהָ  ַירְּ  ּבְּ

ִתי ָתִמיד ַׁשלְּ ַתלְּ ִיסּוִרים ִהׁשְּ דֹוִלים ּבְּ  גְּ
ָרִכים ָדִדיֹות ִּבדְּ ֵלמֹות ֹלא צְּ בּוָלה, ׁשְּ ַצַער טְּ  ּבְּ

ִתי ֹלא ָלל ִהַגעְּ ִריָחִתי ִלכְּ  ִּבי ַהָטבּועַ  פְּ
ַאלֹוִנים ָהֵאיָתִנים ָּבַני ַעֶשֶרת ֵאֶלה ָהיּו אּוַלי  כְּ
אּו ֶׁשֹּלא  ֵמַעיִמ  ָיצְּ
כוֹ  ֶׁשִאֵּבד ֵׁשֶבט ֵאם ֲאִני אּוַלי ָּבר ַדרְּ  ַּבִמדְּ

ֻחָלה ַנֲעָלה צּוִפית אוֹ  ִטית כְּ ֶאֶלַגנְּ  וְּ
אּוַלי  ֶּבָחָלל ָאבּוד ִמכֹוַכב ִניצֹוץ ֲאִני וְּ

• 
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 חּוָגה
 
 

ֵכי ַמן-ִמִנבְּ  ַהזְּ
 עֹוָלה ִהיא
 :אֹוָתה ׁשֹוַמַעת ֲאִני

ַצֶיֶצת חּוָגה  :מְּ
  –  ַרכֹות

ָסקֹות ַהפְּ  ּבְּ
ֶנֶמת ַנמְּ  :מְּ

דּוֵמי תֹוְך  ַׁשַחר-ִדמְּ
ִפי  ;ָחרְּ
ַהֵלְך ָאִבי ֵבדֹות מְּ  כְּ

 :ּוַבטּוחֹות
 ,ַמֲחֵרׁשֹות מֹוִציא

ָסן ִמן גֹוֵרר  :ַהַמחְּ
ִליל ֶזל-צְּ   –  ָעמּום ַּברְּ

ַקע ֲחָבָטה  ַּבַקרְּ
  –  ַהחּוָגה

ָחֵזק הֹוֵלְך קֹוָלה  ;וְּ
חּור ִחרְּ  ַהסּוִסים-וְּ

ִפים תֹוְך ַהנֹוׁשְּ   –  ַהֹּבֶקר-ִצַנת לְּ
ִעיִדים   –  ֻכִלי ֶאת ַמרְּ

  –  ָאִבי
ֹקר  ַהֹּבֶקר-ּבְּ

  –  ַּבֹחֶרף
דּוֵמי ִעם  ַׁשַחר-ִדמְּ

• 

 
  



– 355 – 

 הערות ל"שירים נוספים"
 
 

 לערך. 30-השיר "החורשה" הוא מסוף שנות ה
 .40-ההשיר "יען נוצרתי לאהבה" הוא מראשית שנות 

. הנוסח המובא כאן הוא המילים 60-או ראשית ה 50-השיר "אלכימיה" נכתב בסוף שנות ה
והשורות שלא נמחקו, בטיוטה היחידה של השיר שנתגלתה בעזבונה של אסתר ראב, טיוטה קשה 

 לפיענוח. 
לערך, בין הסיפורים "שנים יפות" ו"משפחת  1969השיר "הווה" נמצא במחברת פרוזה משנת 

 ון".סלומ
, בצירוף מכתב 1979את השירים "בין הערביים" ו"אני רק גלגול" שלחה לי אסתר ראב בנובמבר 

, ולשלוח אותם לפרסום לאחר "כתיבה שירים אלה, ש"נכתבו זה עתה-המבקשני להעתיק במכונת
זמן. הם נשכחו ממני באחד מתיקי המכתבים. רק בעת סידור עזבונה מצאתי אותם יחד עם המכתב. 

י שיש להתייחס אליהם לא כאל שירים מן העזבון )המסומנים בעיגול קטן בתחתית כל שיר( דומנ
השיר "בין הערביים" שייך על פי  אלא כאל שירים שהיו מתפרסמים על דעתה בעודה בחייה.

. השיר "אני 335נושאו למחזור "מקהלת האשכבה", ומקומו אולי אחרי השיר "יום הולדת", עמ' 
 .306רק גלגול", מקומו אולי אחרי "שירים עשנים", עמ' 

רכות" נמצא בעזבונה של אסתר ראב, חבוי בצרור מכתבים של ראובן הוגים השיר "השחרורים 
, הוקדש לראובן 1972או בראשית  1971שהם אליה. לפי מיקומו בין המכתבים נכתב השיר בשלהי 

. השיר שייך למחזור "כבר פגשתיך פעם", אולי אחרי השיר שהם, אך לא נשלח אליו ולא פורסם
 .236שמש", עמ' -"לאדם שושנת

 .1977השיר "אני" נמצא בעמוד ראשון של בלוק מכתבים כחול, שזמנו כנראה קיץ 
, שהובא במחזור 276הזמן", עמ' -"מנבכי  –  א נוסח שונה של שיר ללא כותרתהשיר "חוגה" הו

 "חי בי הבית". שני הנוסחים הם מן העזבון.
 

 אהוד בן עזר
 
 1994אביב, -תל
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 סדר השירים
 

ׁשֹוִנים )  5 (1930-1922ִקמְּ

 6 ִׁשיֵרי מֹוֶלֶדת

 6 ַעל ַמֲעֻרַמִיְך חֹוֵגג יֹום ָלָבן

ָלַלִיְך, מֹוֶלֶדת  7 ִלִּבי ִעם טְּ

ָיה ַברְּ  8 טְּ

דֹוׁשֹות תֹות קְּ  9 ִּבירּוָׁשַלִים ַסבְּ

 10 ֵתל ָאִביב

ֶמל  11 ַעל ַהַכרְּ

 12 ָלָאב

ָרה  13 ָפַרץ ִקמֹוׁש ַּבַחמְּ

 14 ִׁשיָבה

 15 ָקִהיָרה, ָקִהיָרה

ָמִרים  16 נֹוף ַהתְּ

ֵעיֶניָך הָ  ֵלאֹותלְּ  18 אֹורֹות, ַהמְּ

ִפָלה  19 תְּ

ֶפֶסת ַּבִית  20 ֵמַעל ִמרְּ

 21 ה ָהִאיׁשַאתָ 

ַחָיה  22 ַהיֹום ֲעָנָוה ֲאִני כְּ

שּואֹות ֵאֶליָך  23 ַכַפי נְּ

ֵאׁש ִכיַרִיםֹל  24 א ָאח וְּ

 25 ֲאִני ַתַחת ָהָאָטד

ִצפוֹ   26 ר ֵמָתה ַעל ַהֶזֶרםכְּ

 27 ָכָכה ֹתאֲהֵבִני

 28 ֹלא ָלַעד ֹזְך ָיִמים ָקִרים

ָערֹות יֹוַתי ָהֲעִניֹות, ַהִנסְּ ַאחְּ  29 לְּ

ִׁשי ָהֶעֶרב  30 ֲאָהה, ִכי ָגֲאָתה ִּבי ַנפְּ

 31 ֵעיַנִים ַכֲאבּוקֹות ַּבַשַער

ָגִרים  –צֹוֲעִנים    32 הּונְּ

דוֹ   33 רֹונְּ

 34 ָלפֹותֲאיָֻמה! ֶׁשַבע ַמחֲ 

רֹוַע    35 ָוָהְך  –ַהֵרם זְּ

אּו ִלי, ֲחָלַלי  36 שְּ

זְּ  ַזמְּ ִפיםמְּ  37 ִמים, חֹולְּ

ַמן ַנֵגן הּוֶּברְּ  38 ַלמְּ
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ֵתר ַראּב )  40 (1963-1930ִׁשיֵרי ֶאסְּ

 41 ֳאָפִקים נּוִגים

 41 ִמֶזה ָמֶות-ֵאיַמת

ָרה ֶחבְּ חּו ִלי לְּ  42 ָארְּ

מּו  43 ת ָוֶאֶבןַיתְּ

ֵאָנה ֶאָחת ֵני ֵעיִטים ּותְּ  44 ׁשְּ

ָתִרים ַוֲעָלָטה  45 ּבְּ

רּו   46 ָעַלי ַהַחגָאסְּ

 47 ֶעֶרב

ֹזג ַהַיִין  48 מְּ

ִרי  49 תֵעין ַהָגפְּ

ָרא ֵׁשם ֹלא ֶאקְּ ַאָתה, ּבְּ  49 וְּ

ַלִיְך מֹוֶלֶדת ַרגְּ  50 ָאנּו ֹפה לְּ

 51 ָּברּוְך ַאָתה ִלי, ַהָשלֹום ַהָכֹחל

ִוי ַהָכֹחל  52 ַהֶשכְּ

 53 ָחֵצר

 54 ֲחלֹום

 55 נֹוִפים רֹוִמִיים

ֶמל ֵני ַהַכרְּ  56 ָארְּ

 57 ֳאָרִנים ַּבַחלֹון

 58 ֲחָדִׁשים ִׁשיִרים

ֶפֶרג ִנָשא ָּברּוחַ   58 כְּ

כּוִחים-נֹוֵפי  59 ַקִיץ ׁשְּ

 60 נֹוף

ַמַזל ַתמּוז  61 ּבְּ

ֵעת ֶעֶרבַמה ָגדוֹ   62 ל ַאָתה לְּ

 63 ִׁשיר ַלָים ַהִתיכֹון

 64 ׁשּוָעָלה

 65 ָאִסיף

 66 ֵאַלִיְך

ׁשּוִטים ָבִרים פְּ  67 דְּ

יֹום  68 ָהִראׁשֹוִנים לְּ

ָרִדים ֵלי ַהּוְּ  69 אֹוכְּ

 70 ֶיֶלד ָקָטןִׁשיר לְּ 

ַקַעת  71 פְּ

ֶרט ֶׁשל ִאָשה טְּ  72 פֹורְּ

 73 ת ָנָהר ׁשֹוֵטףֱהיוֹ 

ָצפֹות ֵתי ַצפְּ  74 ֶסֶרָנָדה ִלׁשְּ

 75 ֶעֶרב ֶאָחד

נּו מְּ  76 תִׁשיר ָהַאלְּ

נּו ָראֵׁשי ָׁשִנים  77 ָעַרפְּ

 78 ֶמר ֲעָמִמיזֶ 

ִקי רּוסְּ  79 ֶפֶסל ֶאטְּ

ִמי יֹוָקן ַעצְּ  80 דְּ
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 81 ֵאֶלה ֶׁשֵאיָנם

ֵחי ַהֵּבן ַהֵמת-ִפרְּ  82 ָאִביב וְּ

ָוָיה  83 לְּ

 84 ִׁשיר ָאִביב ָוָמֶות

ֲאלּו ַלֵמת  85 ַאל ִתׁשְּ

ִדיסֶדה פְּ   86 רֹופֹונְּ

נַֻתַחת  87 ַהמְּ

 88 משירי קץ העולם

 88 ֵרִעי ַהָנָחׁש

ֹׁשֶרת  89 נְּ

 90 ִעיר חֹוף

ִתי  91 ָחַלמְּ

 92 ָחזּות

ן טּורְּ  93 נּוקְּ

ִמיָהה  94 כְּ

ִפָלה ַאֲחרֹוָנה )  95 (1971-1964תְּ

ֹּבעַ   96 ִמִשיֵרי ַהִגלְּ

ֹּבעַ  ָלה ַּבִגלְּ  96 ַליְּ

 98 ָהָהר

ֹּבעַ  ַמֲעֵלה ַהִגלְּ  99 ּבְּ

 100 יֵרי ָהָהרִמִש 

ֹּבעַ   101 ַטל ּוָמָטר ַעל ַהִגלְּ

 102 ֲחִסידֹות

ָׁשִנים  103 ִׁשיִרים יְּ

רֹוׁש-ֵאֶלם  103 ּבְּ

ַתח ֹצַהר ַּבָשַמִים  104 ֲהִנפְּ

 105 ָכֵעת ֶאֹתץ

ִצֳפִרים  106 ִמִלים כְּ

 106 ַאֲהָבה

ִדירֹות ִצֳפִרים נְּ  107 ֵיׁש ִמִלים כְּ

ֶליָך ַרגְּ ָתִרים ַאִניַח לְּ  108 ָכל ַהכְּ

 109 מֹות ַהצֹוִפים

ֵּבה  110 ָאָדם ֵיׁש לֹו ַהרְּ

ֹטָרף  111 ַהמְּ

 112 נֹוׁשרּוַח ִהיא ֶּבאֱ 

 113 כֹוָכִבים-ֵליל

ֵכןָהעֹור ַהִמ   114 סְּ

 115 ִׁשיר ַקִיץ ָיָׁשן

ִפיחַ   116 ַחֶייָך-סְּ



– 359 – 

רֹור ָראִתיפְּ -צְּ  117 ָרִחים ָנָשאָת ִלקְּ

ֵאיַלת  118 ׁשֹוָפרֹות ּבְּ

 119 י ֵריַח ָמִרירִׁשיֵר 

צּוָעה  120 ִׁשיר ַהָכָנף ַהפְּ

 121 ַּבִית זֹוֵעק

ִפָלה ַאֲחרֹוָנה  122 תְּ

 122 ִׁשיֵרי סֹוף

ָבעֹות  123 ָהִרים ּוגְּ

 124 הּוא

 125 ִׁשיֵרי ָים

 125 דּוָמם

ָתו ַּבָים  126 סְּ

 127 ׁשִניחֹוַח גֹועֵ 

נּוִבים  128 ַמִים גְּ

ֵני תְּ   129 מּוָנה ֶׁשל ַצָיר ֵמתִלפְּ

חּוִמים  130 ַתנְּ

ָצִרים  131 ִׁשיִרים קְּ

רֹונ  131 ֹותַהִזכְּ

 132 ַהִמִלים

ָעָפר ָוֵאֶפר  133 כְּ

 134 ַהָזֵקן ּוָבָניו

גּור ָלִבים-ָאָדם וְּ  135 כְּ

 136 ָאלֹותִמׁשְּ 

דֹוֶבֶבת  137 ֲאָדָמה מְּ

 137 ָהֵאם

ָתו  138 פֹוִליִטיָקה ַּבסְּ

ֹלָׁשה ִׁשיֵרי ֹחֶרף  139 ׁשְּ

ֵאיֶננּו  –ָהָיה    142 וְּ

שֹוָרה  143 ּבְּ

מֹוִלי ָאֹרְך  145 תְּ

טֹוס  146 ִׁשיר ָלֶאָקִליפְּ

 148 ַאלֹון

ִפיחַ  ָיה-סְּ  149 ֶהמְּ

ָתא  150 ָּבבְּ

דֹוֶבֶבת  153 ֲאָדָמה מְּ

 155 ִׁשיַרת ִאָשה

ִני  156 ּבְּ

ַהֵקן  158 ַהֶחֶרב וְּ

 159 ַטָיס ּבֹוֵדד

ָבָנה  160 ִׁשיר ַללְּ

 161 ֵמיָתר ָמתּוחַ 

ָאז ָרַכִיְך כְּ  162 דְּ

 163 ם ּבֹוכֹותָהֵעיַניִ 
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 164 ָהִאָשה ַהּבֹוָכה

 164 ָהִאָשה ַהּבֹוָכה

 165 ֹלא

ָוה-ֶפַתח  166 ִתקְּ

 167 ֱהיֹות ֹאֶרן

 168 ַהֶנֶכד

ָאִכים ֵני ַמלְּ  169 ׁשְּ

 170 זּוג

עֹותַהִצֳפִרים ֵאיָנן יוֹ   171 דְּ

 172 ָאִביב תש"ל

ִׁשים ַעל ַהַפִכים ַקדְּ  173 ַהמְּ

ַתָקד-קֹוֵצי  174 ֶאׁשְּ

 175 יֹום, יֹום

בֹואֹות ֵחי  176 ָפהִּבמְּ

ִמיָנה ֶאת יּוִלי ָדִנֵיאל ַנַען ַמזְּ  177 כְּ

ִפָלה ַאֲחרֹוָנה  178 תְּ

 179 ִגיל

נּו ִלי ָׁשהּות  180 תְּ

ָנה  181 ִזקְּ

ג ֶּברְּ דְּ ֵלָאה גֹולְּ  182 לְּ

ָעיֹות" ֵסֶדר, ֵאין ּבְּ  183 "ַהֹכל ּבְּ

ַּבל ָלָבן, ָעֹנג  184 ֲחַבלְּ

לּו ַאּבְּ  185 ָעַלי ִיתְּ

"ִטפּול"ֵאִלי, ּבֵ   186 ין "ִטפּול" לְּ

ָתו  187 ֲאִני ִנֵשאת ַכֲעֵלה סְּ

ק ֵליִלי  188 ַפרְּ

 189 יםעֹוד ֵיׁש ָיִמ 

ַמִנים  190 ִׁשיִרים ִמֵּבין ַהזְּ

ַחל ָך ִתזְּ חֹונְּ  191 ַעל גְּ

לֹוֶרת  192 לְּ

גִ  ִתי ַמנְּ ֲחֵקיָשַבעְּ א-יָנה ּוִמשְּ  193 ָׁשוְּ

 194 ַאל ִתיָרא

ִגינֹות ָאָמה  195 ִמַמנְּ

ַקעַ   196 תפְּ

 197 נֹוף ָׁשכּוחַ 

ַרִים ִמצְּ  198 ִחילּוַאן ּבְּ

 199 ַהגֹוָרלַיד 

רֹונֹות  200 ָעטּו ָעַלי ִזכְּ

ִתיֵאיכָ  ַלטְּ ָך ִנמְּ  201 ה ִמָידְּ

ִמין ָוָדם  202 ִניחֹוַח ַיסְּ

 203 גֹוָרל

ִתי ַעל   204 הֹוד-סּוֵסיֹלא ָדַהרְּ

ָאן ִתָשִאיִני  205 לְּ

 206 ַגם ֲאִני יֹוַדַעת

ֶיה ָפׁשֹוׁש ֵמת ֶׁשֶאהְּ  207 כְּ
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 208 ֲאִני "ֲעגּוָנה"

ֵצאתֲאִני ֹלא   209 ִנמְּ

 210 ֹלא ִאיָרא

ַלאי   ָגׁשֹות  –ֵאין ּבְּ  211 ָלרְּ

 212 ַהֹּבֶקר ָמָצאִתי

ָמָמה  213 ַהדְּ

 214 ַנֲעָרה פֹוֵרחַ -גּוף

ֻתִמיֲאנִ   215 י הֹוֶלֶכת לְּ

ָפֶניָך  217 ִהֵנה ִהיא ֻמַנַחת לְּ

 218 ִהיא יֹוֵצאת ִעמֹו ֶקַבע

 219 ִׁשיָבה

 220 ַאָגַדת ֶעֶרב

 221 ִסיםָכבּו ַפנָ 

ָלה ָעצּוב  222 ַליְּ

ָׁשה  223 ַהָפִנים ַּבִשמְּ

יֹותֲאׁשֶ   224 ר ָיכֹול ָהָיה ִלהְּ

ָנֶפיָך  225 ֲעֵלה ִּבכְּ

 226 ֶצֶרתֲאִני קוֹ 

 227 ַזִית ֵעץ ָקדֹוׁש

ֶמל עֹות ַהַכרְּ  228 ַצלְּ

עֹוןַאלֹונֵ   229 י ִטבְּ

 230 ֲאִפיִקים ַּבֶנֶגב

 231 ֲעָרָבה

ַמן כְּ ַאיְּ  232 ִׁשיר לְּ

קוֹ  טּוֶׁשנְּ ֶיבְּ  233 לְּ

הַ  הּוִדיאֹוֶפנְּ ֶמר ַהיְּ  234 יְּ

 235 (1981-1972הֹוִציֵאִני ֱאלֹוַה )

ִתיָך ַפַעם ַגׁשְּ ָבר פְּ  236 כְּ

 236 ֶׁשֶמׁש-ָלָאָדם ׁשֹוַׁשַנת

 237 ָהִעגּול ָסִביב

 238 ָים-ִׁשיֵרי

 238 ַהֵפָאה"-"ֲאֹדם

 239 ַהֶצֶדף

ָחה ֹלא ִשמְּ  240 מֹוֲעִדים לְּ

 240 ָׁשִנים ַרּבֹות

 241 הּוא ֵהִעיר ִּבי

 242 ָאמֹוַדאי

ָכֶתיָך ּבְּ  ַירְּ חֹוָקהּבְּ  243 ִפָנה רְּ

ִתיָך ַפַעם ַגׁשְּ ָבר פְּ  244 כְּ

ָגרֹות רֹועֹות ִנסְּ  245 זְּ

ָתו  246 סְּ

 247 ֹאִפי

 248 ֵצל ַהִקיָקיֹון

ָהֵאל הֵ   249 ִעירוְּ
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ָרב   ַבת  –ֲאִני כְּ חֹוק-לְּ  250 שְּ

ַאַחר מֹוִתי  251 לְּ

גּול ַאֵחר ִגלְּ  252 ּבְּ

עּוִרים ִפיַח נְּ  254 סְּ

 255 ֹחֶׁשתִאיׁש ַהנְּ 

ִסיָעה  256 נְּ

 257 ַהַחִיים ֵהם ֲחלֹום

ָתו  258 ֲעֵלה סְּ

ָגה ָלֹעֶלׁש  259 ֶערְּ

ִביל הָ  ָהַאלֹוןׁשְּ  259 ֵאָלה וְּ

ָגה ָלֹעֶלׁש  260 ֶערְּ

רֹוחַ  קֹוִרים-ֶאפְּ  261 ַאנְּ

ֹלאֵלילוֹ   262 ֵׁשָנה-ת לְּ

ָך ִצירְּ ֹצר קְּ בֹוֲאָך ִלקְּ  263 ּבְּ

 264 ַּבֹּבֶקר

 265 ַהֶפֶלג

ֵכי ַחֶפֶשת ַדרְּ סֹוֶעֶרת מְּ  266 ֵאל-וְּ

לּולֹוַתי ֲאָלִפים ִביִבי, יֹום כְּ זּום סְּ  267 ִזמְּ

תּוִלים  268 ָּברּוְך יֹוֵצר ֲחַתלְּ

תּוִקים ַדן ַהַחִיים ַהמְּ  269 ַעל ָאבְּ

 271 ֶיֶלד ָעף ִמתֹוְך

ִעין  273 ַגלְּ

ַרק ּבֹוֶכה ַרקְּ  274 ׁשְּ

 276 ַחי ִּבי ַהַּבִית

ֵכי ַמן-ִמִנבְּ  276 ַהזְּ

 277 ַאָּבא

רּוִרים  278 ַהַשחְּ

 279 את אֹותוֹ ֲאִני נֹושֵ 

ָיה ַרפְּ  280 ִּביֹוגְּ

ַתֲעלּומֹות ַשֶחֶקת ּבְּ  282 ֲאִני מְּ

ֶפר ַטמְּ  283 ֹמֶׁשה ׁשְּ

ֵעת ָכֹזאת )א(  284 ִׁשיִרים לְּ

ֵמׁש  284 ָיֵרחַ -ֶחרְּ

 285 ַהֹשֶרׁש

ֶזר" ֶׁשל אֹור ָאֹדם  286 "ֵגיְּ

ֵעת ָכֹזאת )ב(  287 ִׁשיִרים לְּ

ִמי  287 ָמָצאִתי ֶאת ַעצְּ

ָטלּול  288 ָרָחב וְּ

ֵצל ָגֻליֹות ִנָדחֹות  289 ּבְּ

ָוה ֶפַתח ִתקְּ  290 לְּ

ֶפַתח ָוה-ֵמָאה ָׁשִנים לְּ  291 ִתקְּ

ָלה  292 ַליְּ

  



– 363 – 

ַדם ֶטרְּ סְּ  293 ַזֲעִקי ַאמְּ

ַדם ֶטרְּ סְּ  293 ַזֲעִקי ַאמְּ

ַתִני  294 ֵאִלי ִיַסרְּ

ַמן ַהָתם ַמנְּ  295 ֵעיֵני ַהֶיֶלד ַהשְּ

 296 ִסיּוִטים

 297 ַחָיל

 298 ַהֵנס

 299 ַהַנַער ַהִגּבֹור

ָחָמה  300 ִׁשיֵרי ִמלְּ

חֵ  ִמיִמים-יֹלא ִקלְּ רּוב תְּ  300 כְּ

מֹות ָלִדים-ִנׁשְּ  300 ַהיְּ

 301 ג ַהזֹוֵרםַהֶפלֶ 

ָחָמה  302 ִׁשיר ִמלְּ

רוֹ  ִזכְּ  303 לְּ

 304 ִציֹוִניּות

 306 ִׁשיִרים ֲעֵׁשִנים

נֹות ַחָּוה  309 ּבְּ

אּום  310 נְּ

ֵאיִּבי ָנָתן  311 ִׁשיר לְּ

ׁשֹוַׁשִניםָנִׁשי  312 ם כְּ

ָליֹות ִליל ָהַאׁשְּ  312 ּבְּ

ִיַׁשי  312 לְּ

ָתו ַּבַגן  313 סְּ

 314 ַהָזֵקן

 315 ָהִעָדן

ֵקנֹות  316 מֹוַׁשב זְּ

יּוטֹות ִמֵּבית  318 חֹוִלים-טְּ

עּו ִּבי גֹוָרלֹותנָ   318 גְּ

ֹרס אֹוִתי ָתה ִלדְּ  319 ִהיא ָרצְּ

 320 ִהיא ַמֲחִליָפה

ִאיֶרָנה  321 ִׁשיר ַהֵלל לְּ

ָכָבה ֵהַלת ָהַאׁשְּ  322 ַמקְּ

 322 ר ַהֶגֶׁשםַאחַ 

 323 ָהֲאֵחִרים

ָמלֹות ִנָּבט  324 ֹותשְּ

 325 ַּבֶדֶרְך ֵאֶליָך ַהָים

 326 ַתֲחנּוִנים

אוֹ  נֹוָרה לְּ  327 ר ַהיֹוםמְּ

ֶרט טְּ  329 פֹורְּ

 330 נֹוף ֹלא ִמֶזה

 331 ֱאלֹוהַ הֹוִציֵאִני 

 332 ַמשֹור הֹוֶמה

ִויֶאם לַ   333 נֹוףֶרקְּ

ִכּוּון ָהפּוְך ָתב ּבְּ  334 ִמכְּ
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 335 יֹום ֻהֶלֶדת

מֵ   336 ׁשַּבַעל ַהֶחרְּ

ָלה טֹוב  337 ַליְּ

 339 ֲאִני חֹוָוה ֶאת ֶהָחָלל

 340 ַתח ֵמיָתִריםמְּ 

ִאיִׁשי  341 ִׁשיר לְּ

 342 ִמָכאן נֹוף ֶׁשֹּלא

 343 אחרית דבר

 345 שירים נוספים

ָקה ָׁשה ֲאֶׁשר ָלֹאֶפק ָדבְּ  345 ַהֻחרְּ

ָך ַאֲהָבה אֹותְּ ִתי לְּ  346 ַיַען נֹוַצרְּ

ָיה ִכימְּ  347 ַאלְּ

 348 הֹוֶוה

ַּבִים  349 ֵּבין ָהַערְּ

גּול  350 ֲאִני ַרק ִגלְּ

רּוִרים הֹוִגים ַרכֹות  352 ַהַשחְּ

 353 ֲאִני

 354 חּוָגה

 355 הערות ל"שירים נוספים"

 356 סדר השירים
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