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   ויזןויזןויזןויזן יהודהיהודהיהודהיהודה

  

  

 לצוןלצוןלצוןלצון זמירותזמירותזמירותזמירות' ' ' ' ככככ – אואואואו –    יִלייִלייִלייִליַהְּגלִ ַהְּגלִ ַהְּגלִ ַהְּגלִ  ֵׁשםֵׁשםֵׁשםֵׁשם ִאְּבןִאְּבןִאְּבןִאְּבן ְנבּוַאתְנבּוַאתְנבּוַאתְנבּוַאת

 היאהיאהיאהיא| | | |  הממשמשתהממשמשתהממשמשתהממשמשת אירופהאירופהאירופהאירופה ערבייערבייערבייערביי שואתשואתשואתשואת בדברבדברבדברבדבר

        ....הההה לללל וווו דדדד גגגג הההה] ] ] ] השחיטההשחיטההשחיטההשחיטה[[[[ ביחהביחהביחהביחה''''הדהדהדהד

        
        
        

   ָאֵׁשם ָלַעד הּוא ַהֵּׁשִמי  

  .ׁשרֵ ַיְׁש  א ֵׁשִמי ָׁשם ָלַעד                     
  

  ַהְּצָלב ֵׁשִנית  יּוַנףPeace & Love-הַ  ִּבְכסּות  
  Égalité ַּבֵּׁשם יְליֹוִטיָנהַהּגִ  ִּתְתַּגֶּלה ׁשּוב  
  .יֹוֵבל ִמַּתְרֵּדַמת ְוִיְתַנֵער ֶאָחד ְלִאיׁש ִיְטַהר  ַהְּמֻבָּלקVolk-הַ  ְוָכל  

  

        ....אאאא

        

  .ְלָבָנה ְלֶׁשֶמׁש, ָקפּוא ןיְ ַר לְ  ,ַקר ְלֹבֶקר ִּתְתעֹוֵרר ֵאירֹוָּפה ְמַעט עֹוד

  .ֶׁשָּזר ַמה ֶאת ַיְסִּגיר ְּבתּוִלי ְוֶׁשֶלג ִּכָּכר ְּבָכל ְיַדְנְּדנּו ַהְּכֵנִסּיֹות ַּפֲעמֹוֵני

  

  ִהיא ֵאירֹוָּפה

   – ִנּתּוחַ   ִלְפֵני  

  ַעְצָמּה ִהיא, ַהְּמַנֵּתחַ 

  

  ָּכ נֹוְלָדה ַהִאם ַחּלּוִקים עֹוד ְוַהֻּמְמִחים

  :ַמֲעָצָמה ְּכֶׁשָהְיָתה ָּבּה ָּדַבק ֶזה ֶׁשָּמא אוֹ 

          

  ֵיׁש םּכּוִׁשילְ  ַרקׁשֶ , ֶאְקזֹוִטית ַמֲחָלה זוֹ 

  טֹוֵרף-ָצֹהב-ָנִגיף, יתִ יָ סְ ַא ַחְיַּדק ֶזהּו

  ַּפְרעֹוִנים ֶקֶבר ֶזה, יתתִ ּזָ עַ  ְקָלָלה זֹוִהי

  

נֹוְצִרי ִאיׁש ָּבּה ֶׁשִּיָּדֵבק ֶאְפָׁשר ִּבְכָלל ְוֵאי?  
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   ִמְתַּדֶּיֶנת ֵאירֹוָּפה

  ָלָבן ָעָׁשן ּוַמֲעָלה  

  ָחָדׁש ֹורַאִּפיְפי ּבֹוֶחֶרת א ִהיא

  ַהִּכְבָׁשן ֶאת היׁשָ ִד ְח מַ  ַרק

  .ִלְרׁשּוָתּה עֹוְמִדים ַהּמּוֵזאֹוִנים ְוָכל

  

 
  ....בבבב

   

  ָאִהיל-ְנׁשֹות ּפֹוְסעֹות ָּפִריז ִּבְרחֹובֹות

  ּבּוְרָקה אוֹ  אּב'ִחגָ  ַלֲעטֹות המָ אְט פַ  ָּכל ַעל הוַפְתוָ הַ  ִּפי ַעל

  .ַהַּדְרּבּוָקה ֶצבְּבקֶ  ָהִעיר ִמְדָרכֹות ֶאת חֹוְרכֹות ְוֵהן

  

   ּוָפָלאֶפל חּומּוס ֶׁשל ָקָטן ּדּוָכן ָּפַתח ַמְחמּוד

  ַאְייֶפלהָ  ְלַמְרְּגלֹות ָׁשם ַׁשַואְרָמה ַּגם לוֹ  ְוֵיׁש

  

  ְסִניִפים ְׁשלֹוָׁשה ָּפַתח, ָּפחֹות א, ְללֹוְנּדֹון ִהֵּגר ָאִחיו

ִמִּסים םּוַמֲעִלי סיּפְ 'צִ  דנְ אֶ  יׁשפִ  ַּגם מֹוֵכר הּוא ַא  

  

  ּומּוַאִּזין ְזִמירֹות ְנִעים, הּוא ַּגם ַמְחמּוד, ּדֹוָדם ּוֵבן

   ַמֲאִמיִנים ׁשֹוֵרץ ְוהּוא יטִר ְט סְ  ְּבאֹוְקְספֹוְרד ִמְסָּגד ָּבָנה

  ִמְתַחְּתִנים ֵּתֶכף ְוֵהם ַאְסִלית ְּבִריִטית לוֹ  ָמָצא ְוהּוא

ַאְלָלה ְּבֵׁשם ָּפִנים'תַ  ָלּה רִיְׁשּבֹ  הּוא ִלי ִנְמַאס ֹּתאַמר ִהיא ִאם ַא  

    ַלא                 

  ִאַּלא הַ אִאלָ                    

  הּלָ לְ  ַא                       

  . הּלָ לְ ַא ַרסּולֻ  ֻמַחַּמַדן ַאּנַ  ַּוַאְׁשַהדֻ                    

  

  .ָלּה  ִיְׁשֹּבר                     

  ְּבִדיְסְלדֹוְרף ַוֲאחֹותוֹ 

  יםַּבּנִ  ִׁשְבָעה  ָיְלָדה  

  ְלֻאִּמי ִּבּטּוחַ  ְּכֶׁשֵּיׁש ְּכמֹוָתּה ֶׁשֵאין ְּבָרָכה ְוזוֹ 
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   ַיֲהלֹוִמים ַמְסִּתיָרה ִהיא: ְמַרְּננֹות ְוַהְּׁשֵכנֹות

  .ָׂשָפם עֹוָׂשה ְוא אּב'ִחגָ לַ  ִמַּתַחת

  

  ִּבְנָין ּפֹוֵעל, ָקֶׁשה עֹוֵבד, ֵּכן ַּגם ַמְחמּוד, ּוַבֲעָלּה

  ִּבְמזָֻּמן ֶׁשְּמַׁשְּלִמים ָהִעָּקר ַא, ַהִּסיד, ָּבעֹותָּבֶאצְ  ׂשֹוֵרף ְוֶזה

   ַאְלָלה ִיְרֶצה ְוִאם, ָעִתיד ִליָלָדיו ָּכ ּוְבתֹו ַלֶּגְרָמִנים ָּבִּתים ּבֹוֶנה ְוהּוא

   ִּדין עֹוֵר אוֹ  רֹוֵפא, ָׁשִהיד ִיְהֶיה ֵמֶהם ֶאָחד

ְיהּוִדים ֵּבין ֶׁשִּיְסּתֹוֵבב ָהִעָּקר ַא.  

  

  

        ....גגגג

        

  ַהַּגב ֶאת ְלַהְפנֹות ְמַפֵחד אסמָ תוֹ 

  ְלַבד אֹוָתם ְּכֶׁשַּמְׁשִאיִרים אֹוֵהב א אסמָ תוֹ 

   ידעִ סָ ׁשֶ וְ  ַּבָּיד ֶאְצלוֹ  ַהַּסִּכין ֶאת ַמֲעִדיף אסמָ תוֹ 

  .ַהַּמֲחַבת ֶאת ִיְׁשֹטף

  

  ָהַעְרִבי ָּבֹרַבע עֹוד עֹוֶבֶרת ֵאיָנּה ָאִלין

  ָּבֲעָרִבים בֹוָדָתּהֵמעֲ  חֹוֶזֶרת ְּכֶׁשִהיא

  ְּתִמיָמה ְּכֶׁשָהְיָתה ָׁשם ָעְבָרה עֹוד ַּפַעם

  ִנְדַקר יריֶ ּפְ וְ  ְּבַהְסָּכָמה ֶׁשא ִמין חֹוֶבֶבת ֵאיָנּה ֵמָאז אּוָלם

  ָיֶפה ִּדֵּבר א ִּכי  

  ְלִהְתּכֹוֵפף ַאָּוה א ִּכי ְמֻאְׁשָּפז ידִר פְ יגְ זִ וְ 

  ןיקוֹ ּבִ רּוּבָ  יםָצפִ  יוֹ נְ טוֹ נְ ַאוְ  קוֹ ְר אמָ וְ 

  ַּדְרּכֹון ֵאין ןסַ ֶׁשְּלחָ  ָלָרֻׁשּיֹות ִּדְּוחּו ִּכי

  

   ָּדָתן ֶאת ֵהִמירּו ַהָּנִׁשים ּוְבנֹוְרֶבְגָיה

   ַעְבְּדָקן ָעֶּבד טֹוב ִּכי

  .ְלַבְנַּבן ִמַּסְקסֹוִני
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        ....דדדד

        

  ָּכל חֹוֶבֶקת ִהיא ֵאירֹוָּפה

  ִקְרָּבּה ְלתֹו ִחְּבָקה ְוִהיא

  זֹול ֵּדי ֲעבֹוָדה ֹּכחַ 

  ָעַרב ּוֵמֲאָרצֹות ֵמַאְפִריָקה
  

  ָחָזק ָּכ ָּכל ִחְּבָקה ְוִהיא

  ֲאִני ַאֶּתם: ָאְמָרה ְוִהיא

יֹוְדִעים ַּבַּגן ַהְּיָלִדים ַא   

  ֵּתיָמִני הּוא ֲחֵבָרם ִאם

  .א אוֹ 
  

   ִּתָּזֲהִרי ַהָּׁשֵכן ֶׁשל ּוֵמַהֵּבן: ֵּכן ַּגם ְוַההֹוִרים

  .ָזִרים ֲאָנִׁשים ַהַּבְיָתה ִלי ָּתִביִאי לְוַא

  

  

        ....הההה

        

  ְלִטּיּול ָנַסע ףסּויּו

  יִט יסְ ִד יהַ 'גִ  ָזָקן ִעם ְוָחַזר

  ְוִתְׁשאּול ְלִתְחקּור ֻעַּכב הּוא

  ָפִׁשיְסִטי ְּבִמְׁשָטר ַּכָּנהּוג
  

  ייִט סִ  ְסֶטר'ַמְנצֶ  ֶאת אֹוֵהד הּוא

  ָחתּול ָהְרחֹוב ִמן ָאַסף הּוא

  יזסִ יְק ּפִ הַ  ֶׁשל צּולִצלְ  לוֹ  ֵיׁש

  .ּבּולאקָ ּבְ  ַחָּבָלה ָלַמד הּוא
  
  !ְלִתְפֶאֶרת ֶאְזָרח ףסּויּו

  ַהָּנאֹור ַהּׁשֹוֵפט ָחַרץ

  ֶּגֶבר ֶׁשל ָזָקן לוֹ  ְוֵיׁש

  .ַלֹּקר ַמְתִאים ֶׁשַּדְוָקא
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  ְּבַאְרֵצנּו ָנהּוג ֶזה ְוֵאין

  – ַלְחֹקר ָּכ ְוַאַחר ַלֲעֹצר

  ָּמדְמלֻ  ָאָדם א ַוַּדאי

  .ִלְפָצצֹות ִּגיָׁשה לוֹ  ֶׁשֵּיׁש

  

  

        ....וווו

        

  ִאיָמאם ְּבָמיֹוְרָקה ָיַׁשב

  ָהִאְסָלאם ַדְרֵכילְ  ֶׁשִהִּטיף

  ּכֹוְפִרים ֻּכָּלם ֶׁשָּכאן ְנָעִרים ִלֵּמד הּוא

   ָּבִעְנָין ְסָפִרים ַּגם ְוִחֵּבר

  

  .רַהִּמְגָּד  חֹוְקרֹות ְּבֶקֶרב ְמאֹוד אֹוֶהֶדת ְלִבֹּקֶרת ֶׁשָּזכּו

  

  

        ....זזזז

        

   ַּבִּלְׁשָּכה חֹוֵתם ֵאדּוַאְרד

  ַהְּזַמן לוֹ  ִנְגַמר ֶכףיְותֵ 

  ְמֻׁשָּגע ַנֲעָׂשה ְּכָבר הּוא

  ִּבְמזָֻּמן ַמָּמִׁשי ִמַּמְחסֹור

  

  ְלַהְפִליא ֻמְכָׁשר ֵאדּוַאְרד

  ַמֲעִׂשית ַּכְלָּכָלה ָלַמד הּוא

  ְׁשִליִׁשי ֹּתַאר לוֹ  ְוֵיׁש

יקַמֲעסִ  ַאף לוֹ  ֵאין ַא  

  

  ָאֵׁשם ֵאיֶנּנּו ֵאדּוַאְרד

  לוֹ  א ְּבֶאֶרץ נֹוַלד הּוא

  ַהֵּׁשִמי ׁשּוב ְּגָזָלּה ֶאֶרץ

        .ַּבֵּלילֹות ְיֵשָנה ֶׁשֵאיָנּה
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        ....חחחח

        

  ָעׂשֹור ִּכְמַעט ְּכָבר ַעִין עֹוֶצֶמת א ֵאירֹוָּפה

  ַלֲעׂשֹות חֹוֶׁשֶׁשת ִהיא ַא, ֵמיָדע ֲחִתיכֹות ְמַלֶּקֶטת ִהיא

  יֹוַדַעת ְוִהיא ָעְׂשָתה ֶׁשְּכָבר ַמה ֶאת

  ַלֲעׂשֹות יֹוַדַעת ֶׁשִהיא

  

עֹוד ָלּה ֶאְפִׁשי ִאי ַא   

  ְלָאסֹון ַּבֶּדֶר ְוִהיא

  

   ַּדי ִהְבִׁשיָלה ְוִהיא

  .ִלְפּדֹות ְוחֹוָבָתּה

  

  ׁשּוב  ְמִסּלֹותָסָלה ֵאירֹוָּפה

  ַּתְׁשִּתית ֲעבֹודֹות ֶׁשל ַּמְסֶוהּבְ 

   סֹוְללֹות עֹוֶרֶמת ׁשּוב יאהִ  ּוַבֵּלילֹות

  .ִּדין ְועֹוְרֵכי ְותֹוָתִחים, ָעָפר

  

  ַלֹּכל לעַ מֵ ּו

  – ָּפָרִׁשים ְמַגֶּיֶסת ִהיא

   סּוִסים ֶיְׁשָנם ִּפְתאֹום

   ַאּלֹות ְוִעם סּוִסים ִעם זוֹ  ֵמָאה ֵאיזוֹ . ַהּסּוִסים ָּכל ָהיּו ֵהיָכן. ַהּסּוִסים ָּבאּו ִמַּנִין

  .ַּבַּלְיָלה

  

  

        ....טטטט

        

  ָׁשָרב ִלְׁשֵמי ִּתְתעֹוֵרר ֵאירֹוָּפה ְמַעט עֹוד

   ַעְגמּוִמּיֹות ָזָהב ּוְלִכּפֹות ַהּמּוַאִּזין ְלקֹול, ַהִּמְסָּגד ִלְצִריחַ 

  .ַּתְבִליִנים ְוֵריחַ 

   חּוִׁשים ֶׁשל ְלִמְרַקַחת ִמְתעֹוֶרֶרת ֵאירֹוָּפה

   יםִר הָ סַ ְמ  ָקִדים ְוִניחֹוחֹות ָלּה א חּוִׁשים
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  ַהַּקְדמֹוִני ְּבִמְתָקם ֶׁשִהְבִקיעּו

  ַהְּׁשָעִרים ְּבִריֵחי ָּכל ֶאת
  

  ָדְרָיֶוׁש ׁשּוב ָּכאן ססֵ ְק ְר סֶ ְק  ׁשּוב

  ֵחְטא ָעֶליהָ  ִנְכָּפה ְוׁשּוב – ּכֹוֵבׁש ָקם ֵאירֹוָּפה ַעל ׁשּוב

    ְלִהְתמֹוֵטט ָמט ְּכָבר ַהַּיֶּבֶׁשת ְוֶאֶדן

    ְוהֹוַלְנד      

  .ֹוַקַעתׁש   ְּכָבר      
  

   ֵאי יֹוַדַעת א ֵאירֹוָּפה

  יֹוַדַעת ְּכָבר ִהיא ֲאָבל

  ֵהם אוֹ  ִהיא ֶזה

  ִהיא אוֹ  ֵהם ֶזה

  ַהּנֹוְצִרים ֶאֶרץ ַעל ְלִהָּלֵחם ָצִרי ְוׁשּוב

  

  ְלַהְדִּביר ֵיׁש ְוׁשּוב

  ְלַמֵּגר ֵיׁש ְוׁשּוב
  

  ֶׁשַּמְכִּביד ַמה ָּכל ֶאת

  .ֵּגר ֶׁשהּוא ִמי ָּכל ֶאת

  

  

        ....יייי

        

   ֶׁשָּסִביב ֵלב ָׂשם ַהֵּׁשִמי

  ְוַרִּבים טֹוִבים ֵׁשִמים ֵיׁש

  ֵׁשִמי ַרק הּוא ֶאָחד ְוֵׁשִמי

ֲעָרִבים ְּכָבר ֵהם ַּכָּמה ַא  

  

  ַאֶחֶרת ְּבַיֶּבֶׁשת ּוְכמוֹ 

  ְלָפִנים ָיַׁשב ּבוֹ  ָמקֹום

   ְּבַׁשְרֶׁשֶרת ֲחרּוִזים מֹוֵלל ּבוֹ 

  ְּתֵאִנים ַקֲעַרת ָיד ַעל
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  ָהֶרֶגׁש ַּפַעם ְּכמוֹ  ּבוֹ  עּבָ נִ 

  ַעִּתיָקה ְנבּוָאה אֹוָתּה

  ְוָלֶרֶׁשת ָלקּום לוֹ  ֶׁשּקֹוֵראת

  .ַהָּוִתיָקן ִקְרַית ֶאת
  

  ְּבֹכחַ  ֹצֶר ׁשּום לוֹ  ְוֵאין

  ֶלֱאֹהב ָצִרי ַרק הּוא

  ֶּדמֹוְקָרִטית ָּכ ָּכל ֵאירֹוָּפה ִּכי

  ָהֹרב ְלַחְסֵדי ּוְנתּוָנה
  

  אֹוטֹוָמִטי רֹוֶבה ָּכאן ָצִרי ִמי

  .ִּבְצרֹורֹות ְלַהְׁשִריץ ְּכֶׁשֶאְפָׁשר

  
  

        ....יאיאיאיא
        

  ,ָהַעְרִבי ָּבֹרַבע

  ֲעָרִבים ָׁשם ָהֹרב

  ָּבְרחֹוב ִּתְמָצא ְוא

  ֲחִזירלְ  ֵזֶכר ׁשּום
  

  ָׁשם ִנְׁשֶּפֶכת א ַהִּביָרה

  ֲעָׂשִבים ִליֶקר ֵאין

  ָׁשם ִויְסִקי ֲאִפּלּו ְוֵאין

  ְּכָבִׂשים ָים ֵיׁש ֲאָבל
  

  ייִק זִ 'צָ  ְוִעם ׁשּום ִעם, ְּבַצַּלַחת, ְּבִּפָּתה

   האפָ לָ ּבְ  אוֹ  חּומּוס ִעם

  ַעּמּוִדים ַעל ָסבֹות
  

   ֶאֶרץ ְּבתֹו ֶאֶרץ זוֹ 

  ַאֶחֶרת ָׂשָפה ְוָלּה

  ַהֶּׁשֶרץ ּוְבתֹוָכּה

        .ַהַּסִּכין ֶאת ַמְׁשִחיז
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        ....יביביביב

        

   ַהָּלִטיִני ָּבֹרַבע

  םִניֶלַבְנִטי ֹקֶמץ

   ְּבַמָּטָרה ַמְפִּגין

  .ְּכֵׁשָרה ְׁשִחיָטה ְלַאְפֵׁשר

  

  ַמְפִּגיִנים ִמֶּנֶגד

  ְלָבִנים ְסטּוֶדְנִטים ְּתֵריָסר

  .ְׁשֹחָרה ַאַחת ּוַבחּוָרה

  

  !ַחּיֹות ְזֻכּיֹות   |  !ָאָדם ְזֻכּיֹות

  

  !ְׁשֻטּיֹות ַהָּדת   |  !ַהָּדת ְזֻכּיֹות

  

  ֻּכָּלם ְוֶאת          

  .ַהִּמְׁשָטָרה ַמָּכה            

  

  

        ....גגגגיייי

        

  ְלתֹוָכּה ִמְתַנֶּגֶׁשת ַהַּיֶּבֶׁשת

  ַהּתֹוָתח ֶנֶפץ ָּבּה ִנְׁשַמע ְוׁשּוב

  ַאַחת ְּבַבת ָנְפָלה םאָּד -ַהנֹוְטר

   ֻהְׁשַחת ַהַּפְרָלֶמְנט ִּבְנָין

  ַחג ֵיׁש ָהֲעָרִבים ּוְבָבֵּתי

  ֵיׁש יֹוגּוְרט ְוַגם ֶּכֶבׂש ֵיׁש

  .ֻׁשָּמן

  

  ַׁשׁשחֲ  ַאל ַא ַלַּתָּירּות ַמָּכה זוֹ וְ 

  ָּתְכִנית ֶיְׁשָנּה ַהֲחָׁשִאי ַלֵּׁשרּות ִּכי

ֲעָמֵלק ֶּגַזע ֶאת ְלַסֵּלק ֵאי  



 21

ֹזאת ַלֲעׂשֹות ֵאי  

  .ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְּבִלי
  

  ַאְדִריָכִלי ִׁשּמּור ֶׁשל ְּבַמְסֶוה

  ְנטּוִׁשים ֶּגָטאֹות ַנְׁשִמיׁש

  יןאלִ טָ סְ  ֶׁשל ִּׁשיטֹותּבַ  ִנְׁשַּתֵּמׁש

  .ְטָפִסים ֹראָׁשם ַעל ְוַנְמִטיר
  

  ָהָאָדם ְלִתּקּון מֹוָסדֹות ְנַיֵּסד

  ִּבְתִמימּות ִּכְבָיכֹול ְוַנְכִריז

  ַּבֲעָדם ַּגם ַא ַּבֲעֵדנּו ֶׁשָאנּו

  .ַקָּימּות ֶזה ְלָכל ְוִנְקָרא
  

  ָהִאָּׁשה ַמֲעָמד ּוְבֵׁשם

  אּב'ִחגָ 'תַ  ָהֹראׁש ִמן ִנְתׁש

  ַהְּבִרית ֶאת ַהֹחק ִמן ְונֹוִציא
  

  .ַּבְרָּבִרי ִמְנָהג ֶזה ִּכי
  
  

        ....ידידידיד

        

  ָלֹרב ְמִדינֹות ֵיׁש ַלֲעָרִבי

  ֶטרֹור ִאְרּגּון ָּכל ַעל ַאַחת

  ַּבָּדת ִּפּלּוג ָּכל ַעל ַאַחת

ָּדָבר אֹותוֹ  ֻּכָּלם ֵהם ַא  

  

  ּוְׂשִעיִרים ְׁשֹחִרים

  ִעירצָ  ְּבִגיל ּוִמְתַחְּתִנים

  ָנִׁשים ִעם ָׁשם ִּׁשיםקָ  ְוֵהם

  ָראִׁשים עֹוְרִפים ָוָׁשם ּוֹפה

   ַאְלָלה ְּבֵׁשם

  ּבְ "טָ הָ לָ  ָּכל ּתֹוִלים ַּגם ֵהם
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   ַמֲחָלה הּוא ָהֲעָרִבי

  ַמְרֵּפא ְלא

   ַמְרֶּפה ְוֵאינוֹ  ֵאירֹוָּפה ָׁשד ֶאת מֹוֵצץ ְוהּוא

  ַמְרִּגיׁש הּוא ִּכי

  ָרֶפה ַהֶּזה ַהּגּוף ַּכָּמה

  ָּפׁשּוט ּוַמה

  .ָחׂשּוף ְּכֶׁשהּוא ַעְכָׁשו ִאּתוֹ  ִלְגֹמר

  

  ָּדָבר ׁשּום לוֹ  ִיְקֶרה א ָאז

  ַלְחֹזר ְלָאן ַּגם לוֹ  ֵיׁש ִּכי  

   ַהִּמְדָּבר ֶאל ָיׁשּוב ְוהּוא

  .לוֹ  ַנֲעֹזר ַוֲאַנְחנּו  

  

  

        ....ווווטטטט

        

  ָחָדׁש סֹוִפי ִּפָּתרֹון ַלֹּפַעל מֹוִציָאה ֵאירֹוָּפה

   ֹנַהל ִּפי ַעל ּפֹוֶעֶלת יאהִ 

  ַהְסָּבָרה ַעל ָּדֵגׁש ִעם

  ֹנַעם ִּדְבֵרי אֹוֶמֶרת ִהיא

  ַהְדָּבָרה ּוְמַבַּצַעת

  

   ָעַרב ֲאָרצֹות ְוָכל

  ִלְמִכיָרה ַמֲעִמידֹות

  ְׁשִתיָקָתן ֶאת

  

  ַטְנק ָׁשֶוה ֶחְלִקי ֶׁשֶקט

  ט"ַמְזלָ  – ֻמְחָלט ֶׁשֶקט

   ַּכְלָּכִלי ִסּיּועַ  ָׁשֶוה ְּכָלִלי ֶׁשֶקט

   ַוֲאִדיׁשּות

  .ָּתְקָּפן גֶׁשּפ ְּפָצצֹות ְּתמּוַרת
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        ....טזטזטזטז

        

  ַהּבֹור ִמן, ֲאִחי, ֲאִני ֶזה

  ָעָפר ִמְּמֵעי קֹוֵרא

  ְרָבבֹות ְקבּוִרים ָּכאן

  רּׂשָ ּבָ  ֲעֵלי רבּׂשָ 

  

  ַּבָּלאט ְלָכאן הּוַבְלנּו

  ָצִרים ְרחֹובֹות ַעדּבְ 

  ַלָּיד ֵאת ְוִקַּבְלנּו

  ְקָבִרים ַלְחֹּפר נּוְוִצּוּו

  

   ְלַאט ְוָחַפְרנּו

  ִיָּגֵמר ֶׁשא

  ֵנס ָלנּו ִיְקֶרה עֹוד ֶׁשאּוַלי

  

   ָיבֹואֶׁשֻּמַחַּמד

   ַלּנֹוְצִרים ְוֹיאַמר

  .ָיֶפה א ַמָּמׁש ֶׁשֶּזה

  

א דֻמַחּמַ  ַא ָּבא.  

  

  

        ....חחחחיייי

        

  תַהַּיֶּבׁשֶ  ַקְצֵוי ְּבָכל ּופֹוֵחת הֹוֵל ַהֵּׁשִמי ַהֶּגַזע

  מּוֵזאֹוִנים נֹוְתרּו ַהִּמיְליֹוִנים ּוִמן

   מֹוֶרֶׁשת ֵריֲאתְ  ְוַכָּמה

  ַהִּמְתַחֶּדֶׁשת ַהַּתָּירּות ְלִעידּוד ֶׁשָּכֹזאת ְּבָׁשָעה ַוַּדאי ילּועִ ֶׁשּיוֹ 

  

   יץוִ ְׁש אוֹ וְ  ְטֶרְּבִליְנָקהְמ  ִמְׁשַּתֵּלם יֹוֵתר ֶזה

  ֶעֶׂשר ִּפי ָּגדֹול ַהַּיַעד-ּוְקַהל
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  ְלָׁשָנה ַאַחת ְלַבֵּקר ָיבֹואּו ֵהם

  ְּבֵסֶדר א ֶׁשָהִיינּו ְונֹוֶדה

  

   ִלָּבם ֹחם ֶאת ְנַׁשַּבחּו

  ָחׁשּוב ַּכָּמה ַעד ְוַנְסִּביר

  ַּתְרֻּבּיֹות ֵּבין ִׂשיחַ -ּדּו

  .ַלֲחׁשּו ַהּמּוָאר ֵּבין

  

  

        ....יטיטיטיט

        

  ַהֶּזַרע ֶאת ָקְטָלה ֵאירֹוָּפה

  הַּבָּקנֶ  ַהַּלח ֶאת ִיְּבָׁשה

  ַהֶּגַזע ְלֹטַהר ֵמֲחָׁשׁש

  ֶׁשְּכֶנֶגד ַּתָּקנֹות ִּתְּקָנה

  

  ָהִאְסָלאם ֻחֵּקי

  ַהָּנִביא ְוִדְבֵרי

  ָהִאיָמאם ְּדָרׁשֹות

  .ֲעָרִבי ְוָדם

  

  ָּבּה ֶׁשָּקם ַקְדמֹון ַחדּפַ  ֶזה

  ִמְסָּגִדים ִּכּפֹות תפֹוְּביַ  זוֹ 

  ַעְמָּבהוְ  ִמְּסחּוג סֹוֶלֶדת ִהיא

  .ְוָרִדים ְלֵמי יתָאֶלְרּגִ  ִהיא

  

  ְּבָׂשֵרנּו ְּבֹעֶמק ֵהִריָחה ִהיא

  .ְיהּוִדי ָּדם ֶׁשל ֶׁשֶמץ

  

        

        

        



 25

        ....ככככ

        

  ָחָדׁש ְלמֹוָלד ָקָמה ֵאירֹוָּפה

  ַהַחג ְלַמְקֵהלֹות, ַּפֲעמֹוִנים ְלקֹול

  ַהְּמַבְּׂשִרים ָהִעּתֹוִנים ִלְמַחְּלֵקי
  

  .ִנְפָלא ַהֹּכל ֶׁשָּבִאחּוד
  

  תּוְזֻכּיוֹ  ַחרסַ  ֵיׁש

  ָׁשלֹום ַלֹּכל ַעלּוְמ 

  ְמֵלָאה ְוַהְּתפּוָסה

  ַהְּמלֹונֹות ְּבָכל
  

  ּפֹוַרַחת ְוַהַּתְרּבּות
  

  יםתִ וֹ ּגהַ  ּוְבַאְרצֹות

  ַהַּגּגֹות ַעל ְּפָסִלים ֵיׁש

  ָנָחה א ַהֶּמְמָׁשָלה ּוְבָצְרַפת

  .זּוגֹות ְּבִחּלּוֵפי ּוַמְתִמיָדה
  

  ְוַהַּמְלָּכה
  

  ַאַחת ַרק ֵיׁש

  ָאחֹות ְוַגם ֵאם ִהיא

  ַסְבָּתא ׁשּוב ּוַבָּקרֹוב

  ַּבַּמְמָלָכה ַסְמכּות ׁשּום ָלּה ְוֵאין

  ַלַּתָּירּות מֹוִעיָלה ִהיא ֲאָבל

  ְּבַצְוָּתא ִלְצֹהל ַלֲהמֹוִנים ִסָּבה ְוזוֹ 

   ֵמִחיׁש ְוֶזה

  .ַהִּיּצּור ֶקֶצב ֶאת
  

  ְמֻׁשְחֶרֶרת סֹוף-סֹוף ֵאירֹוָּפה

  ֶהָעָבר ְלִנְסיֹון הֹודֹות    
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  ַאֶחֶרת ַהַּפַעם ֹזאת ָעְׂשָתה ִהיא

    ַהּמּוָסר ְּכָלֵלי ַעל ְׁשִמיָרה ּתֹו  

  

  ַהֶּדֶר ִהיא ֶׁשְּפִתיחּות ָלְמָדה ִהיא

  ַהֵחְטא ִמן ִאְכַּפת א ֶׁשָּלָעם

  ְלֶצְנזּוָרה ָזקּוק א ֶׁשִאיׁש

  .ְלֵבין ֵּבין ִּפְרסֹומֹות ֵיׁש ִאם
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        שיריםשיריםשיריםשירים שנישנישנישני

        

        

•  

  

  ְמַלִּוים ְּכָלִבים

  ְמֹפָארֹות ָנִׁשים
  

  ְקַטִּנים ְּכָלִבים

  ָזָהב         ְוִצָּפְרֵני        ָזָהב   ַוֲעִגיֵלי       ָזָהב      ַׂשֲערֹות ִעם ָנִׁשים
  

  ַהב-ַהב
  

  ֶׁשָּכֶזה ְּכַלְבַלב ָּכל ָׁשר
  

  ָהִאָּׁשה ַּכֵּפי ַעל ִנָּׂשא

   ֶלָחֶזה ְמֻאָּמץ
  

  ַרֲאָוה ְּבַחּלֹון ְלַמָּגף ֶׁשָהַפ ָנָחׁש מּול  ַּבָּזָנבְמַכְׁשֵּכׁש

   ָקָטן ַּכָּמה

  .ַאֲהָבה ֻּכּלוֹ  ָּכָכה
  

  ֶּגֶבר-ֶּגֶבר ִעם ְמַתָּנה ְּכֶׁשִהיא ּוַבַּלְיָלה

   ַמֲעִניק ֶׁשֵאינוֹ 
  

  -ַהָּדִביק ָׁשם ,ַּתְחּתֹוֶניהָ  עֹוףִלְמ  ַהִּמָּטה ַרְגֵלי ֵּבין ַמְמִּתין הּוא

 ַהָּזב ַהָּדִביק

 

  .ֶּתֶמדהַ 
  

    ֲאָוהְּבתַ  ָיק ָׁשָּמה

  .ְמיֶֻחֶמת ַּכְלָּבה ֵזֶכר
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•  

  

  אֹוֶהֶבת ִהיא

  ַהֶּכֶלב אֹותוֹ  ֶאת

  ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְּכָבר
  

  ַהֶּגֶרב ֶאת ָלּה לֹוֵעס ְּכֶׁשהּוא

  ִׂשְמָלה קֹוָנה ִהיא
  

  ּבֹוֵרחַ  ְּכֶׁשהּוא

  ׁשֹוֶרֶקת ִהיא
  

  נֹוֵבחַ  הּואְּכׁשֶ 

  צֹוֶעֶקת ִהיא
  

  ְלַטֵּיל ֵחֶׁשק ָלּה ְּכֶׁשֵאין

  ַמֵּקל לוֹ  זֹוֶרֶקת ִהיא ָאז
  

   ֶׁשָּיִביא ְּכֵדי
  

  ֵמִביא ְוהּוא
  

  ַמְסִּפיק לוֹ  אֹוֶמֶרת ְוִהיא
  

  .ָרִבים ְוֵהם
  

  ַהֶּכֶסת ֶאת ָלּה ַמְרִטיב ְּכֶׁשהּוא

   ּוְמַכֶּבֶסת ּכֹוֶעֶסת ִהיא
  

  ַהַּכר ֶאת יעַ ַמְזִר  ְּכֶׁשהּוא

  ֶׁשְּיֻעַּקר ְמַאֶּיֶמת ִהיא
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  ְלַבָּדּה ִנְרֶּדֶמת ְּכֶׁשִהיא

  ַעל־ָיָדה ָׁשם ִנְׁשָּכב הּוא ָאז
  

  ְוׁשּוב
  

 .ַהַּכר ֶאת ַמְזִריעַ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


