
 - 18 -

‰„Â‰È ÔÊÈÂ  
  
  

‰˘ÈÓÁ ÌÈ¯È˘ ÍÂ˙Ó: eÎÙÌÈ¯ – ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯È˘Â ÁÒÂ� È¯È˘  
  
  
•   

  "עוד ישוב ולוא ישלחהו – היחד יסוד על ילין אשר והאיש"

 

  ָאֵׁשם ְּבֶהְכֵרַח הּוא ָחׁשּוד ֶׁשֵאינֹו ּוִמי

   ְורֹוֵׁשם ִמְתּבֹוֵנן ּוָדעּמַל ַהּמּוָדע

  .ֵהָּמה יםכּוִרְּפ – ְלָפָניו םְחֵּכַתְמ ְוַהֶּסֶרְך

  

  ַמֲאִמיָנה ָהִיית ַחג ְּבֶעֶרב ,ַחג ְּבֶעֶרב

  ִּפְתאֹום ָעַזב – ַהְּׁשֵכָנה ִמְתַיַּפַחת                    

  .יֹום ֲעַדִין נֹוִׁשים ַּבֶּטֶלפֹון ַהּנֹוִׁשים ַּבּדַֹאר ַהּנֹוִׁשים ַּבֶּדֶלת

  

  רֹאָׁשם ֶאת ֶׁשּׁשֹוְמטֹות ָׁשִנים ֶאֶלף ֶזה

  ִלְזכּוָתם ֶׁשָּקמֹות ָׁשִנים ֶאֶלף ֶזה

  ְוָנד ְמַתְחֵּכם ְוַהֶּסֶרְך

 ַהָּיד – ּוֵמָעָליו

  ּוַמָּזה תֶרֶזֹוּפ

  

  נֹוֵקׁש-נֹוֵקׁש-נֹוֵקׁש ְוהּוא

  ,ְלֶחְמָּדתֹו ַהַּקְרַקע ֶאת

   ּגּופֹו ִמַּדת - ְלׁשֹונֹו ֶמֶׁשְך

  ָיָדם-ְוַעל ָאָדם-ַעְנֵפי ַּגָּפיו ְוָכל )ִעֵּקׁש ְיצּור( ָיתּוד רֹאׁשֹו

  ַהְּמַבֶּזֶרת ַהָּיד

   )ְּגָברֹות ַחּסֹות ִמי ַעל ,ַהְּגֶבֶרת ָּתחּוס ִמי ַעל(

   ָאְזַנִים ְמַיֲחלֹות ְּבִקְבָרן ַּגם

  .ֵהָּמה יםכּוִרְּפ – טֹובֹות ִלְבׂשֹורֹות
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ֵהיֵטב ָלמּות ָּבֲאָדָמה ִמְצטֹוְפִפים  

ִלְנׁשֹם ִמי  

ְלֵהָרֵקב ּוִמי  

ַלֵּסֶבל ּוִמי  

 

- קֹוֵרא ַהּכֹל  

  .ַהֵּׂשֶכל ּוֵמת ַהּגּוף ,ַהֵּלב ,ַהְּתמּורֹות ,ַהְּתנּועֹות ָחְדלּו

  

ָיָדיו-ְּבמֹו ,ָזז ְּבקִֹׁשי ,ֵטרּוף ָאחּוז ,ַהָּׁשלֹום ָעָליו ַסָּבא  

.ֶקֶטל-ּבֹור ּכֹוֶרה ָיָדיו-ְּבמֹו  

 

 ּוֵביֵניֶהם

   ֵּביֵניֶהם ּכֹוֵרַע          

  :ְורֹוֵׁשם ִמְתּבֹוֵנן ּוָדעּמַל ַהּמּוָדע

  

"ֵמָעַלי ִאיׁש ֵאין ַאְלַלי ַאְלַלי"  

 

"ְלַרְגַלי ִאיׁש ֶזה ֵאין ַאְלַלי ַאְלַלי"  

 

   .ֵהָּמה יםכּוִרְּפ  – ְלָפָניו םְחֵּכַתְמ ְוַהֶּסֶרְך
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•  
  

 ִּבְנָעָליו קֹוֵפץ ַהּמֹוט ְּבלֹא ַהּמֹוט קֹוֵפץ
  ַלַּגב ַמִּזיק ַוַּדאי ְוֶזה ַהִּפּקֹות ִמן אֹוֲחזֹו ְוֶזה                                              

  ַעְכָׁשו ַאָּגִבית לֹו ִנְדֵמית תֹויָזִז ּכֹל ַקֵּפץ-ּוְבֵאין
  ,ַלֲחגֹוָרה - יוָלָעֵמְלּו ַהַּמְׁשקֹוף ְלגַֹבּה ,בַהָאֶׁשְל ָלִראׁשֹוָנה ִמְתַאֶּוה הּוא

  ְוַגם עֹוד ּוֵמָעֶליָה הַהּנּוָר ֶאל ַהִּתְקָרה ְלֶבֶטן
  

  ַּבַּמְרָצפֹות ַיֶּכה ַהּיֹום
   ְלמֹוָרָתן ָקָׁשה ַמָּכה                         

  ְלַצּפֹות ֵיׁש ַהּיֹום
  ֲאִויר-ןַתְיְוִלְל ְוֵיָעֶׂשה ֵמֲאָדָמה ֵיָעֵזב הּוא

   ַּבַּׁשַער הֹוִפיַע ְּכָבר ִמְּלָפִנים ֶׁשֻהְזַמן ַהֻּמְמֶחה ַהּמֹוֵדד
  

  ָהִעיר
  ְלָפָניו ֲערּוָכה

  
  ּוָבַאְכַסְדָראֹות ַּבֲחֵצרֹות ,ַּבִּמְזנֹוִנים
  ְמזֹונֹות ְוֶיֶתר ַחִּגים-ְזנּוֵני ּוַמִּתיִרים ֵׁשרּות נֹוְתִנים

   ְוָסִביב ַהַּצד ִמן ְּבֶׁשּלֹו ס ִנְנָּגָהַאָּגס ְּפִרי ְוַרק
  

  טֹוב טֹוב
  

  ָאִביב ָּבָאֶרץ ֶהֱעִמידּו ַהֻּמְצָלח ַלִּנּתּור ְמַחֵּיב ִּכְתַנאי
  ָּדָבר-ָּכל ְלִמְמָּכר ְודּוָכן

  ?ִּבְפִנים ַמה ?ִּבְפִנים ַמה - ַסְקָרִנים-ָתןיּוִב ַסְדָרִנים ְׂשרֹותְוַע
  ֲחָדׁשֹות ְּכָרַזת                        

-ָיד ֶׁשל ִּבְכִפיָפה יקִּתַעָה ַּבִּסְגנֹון ְיַנֵּתר ַהּיֹום בַרֵסְו יַחְדָׁשִנ מֹוט לֹו ִהִּציעּו ֵהם
  ְוַגב-ֶּבֶרְך
   תסֹוֲחֹוּפַה ַרְגָליו ְלִדיַׁשת           ּוַמְמִּתין ְוֻטאָטא ֻחַּׁשב ְּכָבר ַהָּנכֹון ַהְּתנּוָפה ִציר
  

   ָנא ּבֹוא
   ָנא ּבֹוא       

  ַהּמֹוט קֹוֵפץ ָנא ּבֹוא                   
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   ָהָרם ַלֶּטֶקס ָּבמֹות ִהִּציבּו לָמְׁשַחַה ְּבַצד ָהָראִׁשית רֵצֲחַּב
  )ֵמַעְצָמן ְיַנְּפקּו ְוֶאְפָׁשר( ַהְּפָרס ֶאת ְיַנְּפקּו מֹותָכֲח ָנִׁשים                       

   ָנא ּבֹוא
   ָנא ּבֹוא        

   ַהּמֹוט קֹוֵפץ ָנא ּבֹוא                  
  

   ַרְגַלִים הּוא ַיְזִניק ְוָאן ןִמַּנִי                    םַלָא ְוֶקֶצף ֶחְרָּפה
  ִּבְּקָרה ִאּמֹו ַאף הֹו ,יֹוַמִים ְּכָבר ןָיֵׁש לֹא הּוא ָחֵרד-ָחֵרד
  ְּבִריָרה ְּבֵאין ָנתּון ַהּמֹוט ְּבלֹא ַהּמֹוט קֹוֵפץ
   נֹוָרא
  נֹוָרא      

   ַּבֵּׁשִנית ִאּמֹו ִּבְּקָרה
  

  ָּתִמיד ְלִדידֹו עָּפַׁש ק ֶׁשֶּנְחָקְּבָכל הּוא ּוָבִקיא הֹוִאיל
  ַעְכָׁשו    ַמְתִמיד ַּגם ָהָיה ָלֶבַטח ַהֶּמְרָחק ֶאל ִקֵּפץ ַרק ְולּו
  ילִּטְלַה לֹו ֶׁשּנֹוַתר ל ָּכִּבְנָעָליו דֹוְמָעּוֵמ - ָקלֹון ִנְמָלא ְּכָבר הּוא ,ֵּביתֹו ְּבֵצל
  ִּכידֹון ְּבֵאין ִּכידֹון

  .יוָלָעֵמְל
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ÏÂÈË ·-Οὐσία   
 

  ?  Οὐσίαִמי ַאְּת ְּבֶעֶצם 
  .ַההּוא, ֶׁשָאַבְדְּת ָּבעֹוָלם. ָאְמרּו ֶׁשָאַבְדְּת ְלעֹוָלם

  ,ֶׁשִעְּקרּוְך ְלָזָכר, ֶׁשָּלאִטיִנים ָלאֶטְנִטים ָחְרׁשּו ְּבֻחֵּבְך
 .  ֶׁשָּמַסְסְּת. ֶׁשִעּסּוְך ְוָּפַקְרְּת

 

  ָמה? Οὐσίαַמה ָּלְך 
  .  ָׁשַמְענּו ֶׁשָּדם–ָתְך ָעׂשּוי ְלַהְׂשִּביַע אֹו

 , ַוַּדאי לֹא הֹוִׁשיַע, ַאְך ּגּוֵפְך ַהִּנְמָּתח ִלְבִלי ַּדי
  . ִנְטַמם–ַהִּנְבָצר ִמִּני ֵחֶקר  –  ְּבֶחְלַקת ֲעָבֵרְך–ּבּוֵרְך ְוסֹוד ִח

  

  .ְלֵתֵבל. ָׂשמּו ְלַאל, Οὐσία, ָׂשמּוְך ְלֵאל
  ,ָהִביִאי ָּבִנים, אִביֲהִוי ְּכִפי ֶׁשּתֹ, ַּבַּדַעת, ַּבַּדַעץ

  . זּוַלת ַּבַּקְרַקע–ַאְך ָיֵדְך לֹא ְּתֵהא ַמַּגַעת 
 .ְיַסְּלקּו ַהָּפִנים.  ִּפים–ְיָסְרקּוְך ִּבְפִציָרה 

  
  Οὐσία,, ׂשּוָמה ְלַמֵהר

   ְוַגם לּו–ִאיׁש ָנכֹון ּומּוָצק ,  ַאְך ָּכאן.ַאֵחר ָהָיה ְּכָבר ַמִּזיַע
  ַע ֵּתְדִעי ָידֹ, ִהְסַּתַּלְקְּת

  ,                       ִּכי יֹוִפיַע
 

  ,ִניַע-ֵהן ָצפּוד ּוְבִלי
  :ִיָּׂשא ְמָׁשֵלְך

Et in Οὐσία 
ego.  
  
  
  

* Οὐσία - הָיִסאּו  
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•  
  
  ּהָּב .יןַא לֶכֵשֹ הָּיִצ ץֶרֶא
   ֹוּב םֵגָרֵהְל הֵׂשֲע דָּדְבִמ
   ׁשַּגִי אלְֹו עַתָרֵיְו חַלְמִנ ׂשֵגֹוּנַה
  הֶדָּפִּת ְךָּכ ןֵה ,ֹוּב ןֵתנֹו ָךֵהְבָּגְׁש אָרֹוּמַה הֶז
  .ֹוּב םֵקָּנִהְו
  
  םִיַמָׁש נּוָל םָֹש הּויֶׁשִמ

   ילִּפְעַהְלּו אבֹוָל                          
  אבֹוָּת םָׁש ףֶׁשֶכְּב אלְֹו ילִּפַה בַּג לַע אלְֹו ׁשָחָּנַה ְךֶרֶדְּב אלֹ
  אּלֶֹׁש לַכּוּת אלְֹו לַכּוּת תלֹוֲעַּמַה יִצֲחַבּו

  תֹוּלַגְל םָׁש                                              
   יםִקָלבּוְמ ילִעהֹו-אלְֹּב-דָּדְבִמ-יֵאָּב
  יםִּכְחַהְל יָךֶלָע ,ְךֵׁשְמַה – ילִגָר יׁשִא ּוּניֶנֵא תגֹוָסְּפ-שֵלחֹו אלֲֹה
  הָּנֶּמִמ םֵּלַעְתִהְּב הָׁשָק אלֹ ְךֶרֶּדַה
  הָּניֶנֵא – הֵאְר תֹוּבַרָה יָךֶתֹוּפַמְּב
  ּהָּכְרָא יבִט תֶא דמֱֹאֶל יֵדְּכ ְךָכְּב ׁשֵיְו

  ָךְתּוׁשְרִּלֶׁש הָּפַּמַה יִּכ רַמלֹו ְךָכְּב ׁשֵי אֹו
  ּהָּב באֹוְו הָכָבְׂש הֵׂשֲעַמ יאִה
   ּהַבּגַֹל ּהָתאֹו חַתְמ

  דָּדְבִמ יֵלֱא ׁשחּו ,ׁשחּוְו                     
  יָךֶבֵקֲע תֶא מּוְּגְרִי דעֹו ָךְּכְרַדְּב
  דַבְל אבֹוּו םָתאֹו םֶהָל חַנָה
  יׁשִא אהּו – דָחֻיְמ ּוּניֶנֵא םַּג ְךַא ,ילִגָר יׁשִא ּוּניֶנֵא תגֹוָסְּפ-ׁשֵלחֹו – רכְֹז
  :הֵאְר ,בחֹו יִּכ הָּלֻגְס ּהיָנֵא אתזְֹו

  ֶחְמָלה-ְּבֵאין
  בהֱֹאֶל דעֹו רָׁשְפֶא ְךָּכ קַר
  .יִׁשקְֹּב

  ?רָבְּכ ָּתְעַּגִה םִאַה         
  ?יִפּיַֹּב יןִחְבַּת םִאַה         
  ?ָךְפּוּג םֵלָׁש םִאַה         
  .ָךְל בטֹוֲה         
  



 - 24 -

•  
  
   ַּבַּנְדֵנדֹות רֹאָׁשם ְמרֹוְצִצים ַהְּיָלִדיםְו

  זֹאת ַהִּתירּו
  ַוֲאָחִדים תַלֲהִריסֹו ִיְהיּו ַוַּדאי ַוֲאָחִדים .ִּכְבָרָתם
  .ִמֶּזה ְמַעט ַוֲאָחִדים .ָאָדם-ִלְבֵני
  ְלֶיֶלד    ַמֲעֶנה-ֶאֶפס ְּכמֹו ֵאין
   טֹוב ֶיֶלד ְּכמֹו ֵאין ,טֹוב
  יוְלַקְרֻסָּל ָחגּור ַהָּדם ֶׁשּבֹץ

   ָקיוְּבִמְׂשֲח ֻחְּׁשלּו ֶׁשַעְצמֹוָתיו
  ֶׁשּלֹו יוּוְסֵפקֹוָת     ֲעלּוָמיו ֶאת חֹוְמִדים ֵאיָנם ְוֶׁשהֹוָריו

  ֶׁשָּלֵמד ֶיֶלד ְּכמֹו ֵאין .ָלֵמד ְוהּוא
  ָּפָניו ַּתְמרּור     ַּבַּגב ַחּבּוָרה לֹו ִצַּמח ְּבִהְתַּגֵּלׁש ,ִמִּׁשיטּוָטיו

  לֹו ַהִּניחּו .ָאדֹם
  ִיְׁשַּכח ְוהּוא ָאדֹם
  ְראּו    ֶׁשָּׁשַכח ֶיֶלד ְּכמֹו ֵאין

  ִיְסּגֹר ֶאְגרֹוָפיו ֶאת ֵּכיַצד ,ִיְזּכֹר ֵּכיַצד ,ֵּכיַצד
  ח ִּבְטַוִלְכֶׁשִּיְהֶיה .ֻמְכָרח ִלְכֶׁשִּיְהֶיה

  ִיְהֶיה     ִאּיּום חִּבְטַו ְּבַמּכֹוָתיו ַיְפִליא ַּכָּמה .ִאּיּום
  ֵיַדע ַּבַּנְדֵנדֹות ָאז ְּכמֹו ְוׁשּוב                ָאיֹם
 .ָאדֹם ֵּכיַצד

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


