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            יהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזןיהודה ויזן
  

  

        מחווהמחווהמחווהמחווה, , , , הושענאהושענאהושענאהושענא, , , , שירשירשירשיר
        
  

••••  

  

  ִמי ִמן ָמְוָתה

  ִמי ִמן ַחי
  

  קֹול ַאַחי 

  קֹוֵרא ִלי

  ֹּכה ֶלָחי
  

  קּום ְוֹקם

  קֹוֵרא ִלי

  ֹטל ַמֶּקֶבת 
  

  קֹול ִמן ֶקֶבר

  קֹול ִמן ַחי
  

  קֹוֵרא ִלי

  ַהב ִמְנָחה 

  

  ִלי ּכֹוֶרה

ַהב ִמְּמ  
  

  ַהב ִמן ַחי

  ֶקֶברן ִמ  קֹוֵרא
  

  ָּכל ַאַחי

  ֵאֶצל ַהֶּקֶבר
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  ַאף ֲאִני

  ֵאֵצא ַלֶּקֶבר
  

  .ָׁשָּמה ִעם ַאַחי
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        הושענאהושענאהושענאהושענא
        

        ::::ָנאָנאָנאָנא    הֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשע
  

   ָהֵעת ִּדְבֵרי ְמָסְרֵסיִמ  / טָּבעֵ  מֹוְׁשֵכי ִּסיַעתִמ 

  ַהֵּמת עֹוְבֵדי ֵמֲעַדת / ֱאֶמת ַּדְרֵכי ִמּסֹוְתֵרי

  ֻמֵּטית ֵעָצה ַהַּמִּׂשיא / ְלמֹוֵטט ְּכֵדי ַהָּבא ִמן

  ְלַׁשֵחת ְּכֵדי ַהחֹוֵמל / ָיּה ֵחְטא ְּבֵׁשם ַלֲעׂשֹות

  ְלַעֵּות ֻחּקֹוֶתי / ַוֵּיט – ָּתם ַהַּמִּדיחַ 

   ֵריק ַמְחֶׁשֶבת ַהּמֹוִקיר / ָּכֵרת ּסּוראִ  ַהֵּמִסיר

 – ֲעָמֵלק ַּגם ַהִּדין ִמן / ְיַמֵּלט ִּכי ַהּנֹוֵדר

          

   – ָנא הֹוַׁשע        

    – ָנא הֹוַׁשע        

 

        ַמָּמׁשַמָּמׁשַמָּמׁשַמָּמׁש    ְזנּוִניםְזנּוִניםְזנּוִניםְזנּוִנים     ְּבֵני ְּבֵני ְּבֵני ְּבֵני / / / /ֵהָּמהֵהָּמהֵהָּמהֵהָּמה    ְזנּוִניםְזנּוִניםְזנּוִניםְזנּוִנים    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ִּכיִּכיִּכיִּכי                                
        

        : : : : ָנאָנאָנאָנא    הֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשע
        

ַוְּנִהי  / ָכהלֹוחֵ  ְוֵאׁש / ְמָלאָכה ְוֵאין  /ְמלּוָכה ְוֵאין / ְמֵלָחה ָהָאֶרץ

 / ְמנּוָחה ֲחׂשּוֵכי / ֲערּוָכה ָּתְפֶּתה ּבְ / מֹוִכיָחה ָיד ַּתַחת / אכָ חּולְ 
 ְּבִעיםּטַ ִמ  / ְּבִמְׁשָחה ִסיםּבֹוסְ  / ִאְׁשּבְ  יםּסִ מַ  / ְּדרּוָכה אּתָ ְׁש קַ  ִלְפֵני

 / ִּבְמבּוָכה ָסִכים / ְמֻלְכָלָכה ְּבצֹוָאה / ְּבֵלָחה ִויםָר  / ִּבְרִביָכה

 ְרָמִׂשים / ֶׁשְּבתֹוָכּה עלָ תוֹ ּכַ  / הכָ ׁשָ חֻ ְמ הַ  ֵּתֵבלּבְ   /ִמְּפִסיָחה ְּפסּוִחים

 / ַּבְּמדֹוָכה ַּדִּכים / ְסרּוָחה ִטָּפה ְנִתיֵבי / ְּבַאְדָמְת יםלִ סָ  / ַרִּכיָכהוְ 

 ֲחָמתְ  / היכָ לִ נוֹ  תֶ ּתֹורָ  / ִלְמִעיָכה ְנתּוִנים / ַלֲהִליָכה ְּגחּוִנים

 – ְׁשפּוָכההַ 
  

   – ָנא הֹוַׁשע        

    – ָנא הֹוַׁשע        

  

        ְּמֵאָרהְּמֵאָרהְּמֵאָרהְּמֵאָרה    ָּבָאֶרץָּבָאֶרץָּבָאֶרץָּבָאֶרץ    ֵּתןֵּתןֵּתןֵּתן /  /  /  / ִּבְמֵהָרהִּבְמֵהָרהִּבְמֵהָרהִּבְמֵהָרה    נּונּונּונּויייימֵ מֵ מֵ מֵ ְּביָ ְּביָ ְּביָ ְּביָ                                 



 16

        : : : : ָנאָנאָנאָנא    הֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשעהֹוַׁשע
        

        ֱאנֹוׁש עֹוֵנׁש / ָנא הֹוַׁשע

   רֹוׁשהָ  ֻמֵּכי / ַהֵּמִקים      

          ֹראׁש ְּבִביָנה / ַהּכֹוֵפף

  ְּדֹרׁש ָאָדם / ְּמַחֵּיבהַ       

         ְּכֹבׁש ִיְצֶר  / ַהְּמַצֶּוה
  ַמְחּבֹוׁש ֶאל / ַהְּמַׁשֵּלחַ       

  ִמֹּבׁש ַּבְיָׁשן / ַהַּמִּתיר

  ַהָּקדֹוׁש ֶאת / ַהְּמַקֵּדׁש      

  ִּתירֹוׁש ֵׁשָכר / ַהּיֹוֵצר

  ִׁשירֹות ִמיֵני / ַהּבֹוֵרא      

 

  – ָנא הֹוַׁשע                    

  – ָנא הֹוַׁשע                    

  

        ָּנאָּנאָּנאָּנא    הֹוִׁשיָעההֹוִׁשיָעההֹוִׁשיָעההֹוִׁשיָעה /  /  /  / ֵאל ָנאֵאל ָנאֵאל ָנאֵאל ָנא                                                                                                                        
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        היתושהיתושהיתושהיתוש

        

        
"The great adversary of Invention is Imitation" 

                                                                                             )פו. א.א(
  

  ָהרּוחַ  ָעַמד ּבוֹ  ַלְיָלה

  ְּבֵריחַ  ִנְמַלא ָהֲאִויר

  ָסרּוחַ  ִּבּיּוב ֶׁשל ֵריחַ 

   ָיֵרחַ  ִרֵּצד ְּכֶׁשָּברֹום

  .ַחם ֹּכה ְוָהָיה    

 

  ָּדלּוחַ  ִקיטֹון ְּבֶחְׁשַכת

  ָׂשרּועַ  ָהָיה ּגּוִפי ֵעת

  ָקרּועַ  ֲחִצי ִמְזָרן ַעל

 ִקּלּוחַ  ִנַּגר ִמִּמְצִחי

 .ָאָדם ֵזַעת ֶׁשל  

 

  ָּפתּוחַ  ַחּלֹון ְּבַעד ָאז

  ַמּדּוחַ  עֹוֵפף ְלַחְדִרי

   ָידּועַ  ְוא ַמִּזיק ֵׁשד

 הָד יּו, הָד יּו" ִלי ֶׁשִּזְמֵזם

  "ָּדם ַקַחת ָּבאִתי  

  

  ָּבטּוחַ  ְּכָלל ָהִייִתי א

  ַּתְעּתּועַ  אוֹ  קֹול ֶזה ִאם

  ָלנּוחַ  ִלי ֶׁשַּמְפִריעַ 

 נּועַ לָ  ִאם ָיַדְעִּתי א

  .ּדּוָמם ֶאְׁשַּכבוַ   

  

  :ָזחּוחַ  ַהּקֹול ִזְמֵזם ָאז

  ,ָּכנּועַ  ֱהֵיה, ָּתזּוז ַאל"
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  ָרבּועַ  ָקָטן ְּבִקיטֹון

  "ָּתקּועַ  ַאָּתה, ְלָאן ֵאין

  – ָנַאם הּוא ָּכָכה    
  

  .ָּפרּועַ  ִּבְצחֹוק ּוָפַרץ

  ָׂשָטן־ָׁשלּוחַ , ַאָּתה ִמי"

  ֹנאד־ָנפּוחַ , תצֶ קֹ ־ִּתְׁש ֶּבן

  ָלׂשּוחַ  ֶאְצִלי ָּתבֹואׁשֶ 

  ?ִנְרָּדם ְּכֶׁשֲאִני    
  

  ֵּבית־ֵארּוחַ  ֵאיֶנּנּו ֶזה

  ִקּנּוחַ  ֵאיִני ַוֲאִני

  ֵארּועַ  ׁשּום ָּכאן ִּתְמָצא א

  "ְוִׁשּסּועַ  ֶקֶטל זּוַלת

  .ִנְזָעם לוֹ  ַׂשְחִּתי    
  

  ,ָרתּוחַ , ָהאֹור ַמְפֵסק ֶאל

  ָמתּוחַ  ָיִדי ֶאְׁשַלח ָאז

  ָהָרעּועַ  ַהֶּמֶתג ֶאל

 ָהִעּוּועַ  ֶאת ףוֹ ׂשַלְח  ְּכֵדי

  ֶנֱעַלם הּוא ַא.  
  

ָרגּועַ  ִלְׁשַּכב אּוַכל ֵאי  

  ָׁשחּוחַ  ְּבַחְדִרי ַסְבִּתי

  ָמהּוּהַ  ָסִדין ְלגּוִפי

  ָּגרּועַ  רּוִחי ּוַמַּצב

  .ִנְכָלם ְוֻכִּלי    
  

  ְּבִפּגּועַ  ָּפצּועַ  ְּכמוֹ 

 אַ -ּוה אַ -ּוהלָ  ַהַּמְמִּתין

  ָׁשבּועַ  ָהַאְמּבּוַלְנס לׁשֶ 

  ָקטּועַ  ִסְלסּול ְלאֹותוֹ 

 .ֻמְנָׁשם ֱהיֹותלְ     
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  –  עַ ִמָּיצּו ְקָרַעִני ֵזד

ַצֲעצּועַ  ָהַפְכִּתי ֵאי  –  

 –  ָׁשקּועַ  ְּכָבר ְּכֶׁשָהִייִתי

 .ַׁשְקׁשּוָקה ְּכמוֹ  יִעְרְּבַבנִ 

  :ִנְדָהם ַוֲאִני  

  

   ָּתפּוחַ  ְיצּור ַהִּקיר ַעל

  ְּבִׁשּפּועַ  ִּבי יטֶׁשִהּבִ 

  ִנּגּוחַ  ִלְׁשַעת ְּכַמְמִּתין

  ִקּדּוחַ  ִּכְכִלי ְוֻעְקצוֹ 

 .ָזַמם הּוא ָׁשָּמה    

 

  ָמרּוחַ  ַמה ִּדִּמיִתי ָאז

 חַ ּוצָר  ּגּופוֹ  ֵיָרֶאה

  ִּפּצּוחַ 'ּתָ  ָׁשַמְעִּתי ְּכָבר

  ָקׁשּוחַ  ְּפֵני ְוָעִטיִתי

    .ָהַלם ּוְלָבִבי    

  

  טּוחַ ּבָ  ֲאָבל, ֲחִריִׁשי

  ִטּוּוחַ  ְּכֵדי ִהְתָקַרְבִּתי

 חַ ּורזָ  ָיִדי ְוֶאְגרֹוף

  .ַיּתּוָׁשטּוחַ  ְוַתְחָּתיו

  .ָּדם ְוִנְמֵלאִתי    

  

  

  

      

  

  

  

  

 


