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            יטליןיטליןיטליןיטליןאהרן ציאהרן ציאהרן ציאהרן צי
  

  

        שבעה שיריםשבעה שיריםשבעה שיריםשבעה שירים
        
        

        אל תלכי עימיאל תלכי עימיאל תלכי עימיאל תלכי עימי
  

  ,ֹרן-יֲאִני ֵמֲעִרירֵ 

  ,ִׁשיר-ירֵ רּואֲ ֲאִני מֵ 

  רֹוִאים ֹצאן-ָהרֹוִעים ְּבֵאין

  .ִעיר-ֲחלֹומֹות ֵּבין חֹומֹות

  

  ,ֲאִני ִמּדֹוְרֵׁשי ָהאֹות

  :ֵמרֹוְדִפים ַאַחר ַהְּדמּות

  ִאְּוָתה ַנְפִׁשי ְראֹות

  .תמּו וָ –ְּפֵני ֱאֶהיָה 

  

  ,ַהַּבת, ל ֵּתְלִכי ִעִּמיַא

   ;יי ֵמָעלָ ִט ְׂש , י ָלִט ְׂש 

  ֲאִני ֵמהֹוְלֵכי ִלְקַראת

  .ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַלֲאֹדָני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        מילים שתייםמילים שתייםמילים שתייםמילים שתיים
  

  ָאִבינּו ָלָאֶרץ ָׁשַלח ְׁשֵני ָּבָניו

  :ר ְּבאֹוִתּיֹות ַאִּמיצֹות לֹו ָּכַתבנֶ ֶר ּבְ ּו

  –טֹוב ִּכי ָׁשַלְחָּת ָּבֶני ֲהלֹום 

  .ֹּפה ַהָּמקֹום

  

  .ְוָיְרדּו ַהָּבִנים ְוָחְזרּו ֶאל ָּגלּות

  .א ָעְמָדה ָלֶהם ְזכּות

  ֶׁשִּנְרַצח, ַא ְׁשֵּתי ַהִּמִּלים ֶׁשל ָהִאיׁש

  ,ַמה ַאַחר ָּכ-ְזַמן

  ִהְתַּגּלּות-ְמִאירֹות ְּבאֹוַרת

  :א ַעד ַהּיֹום"ּפָ ְר ן ּתַ ִמ לְ 

  ֹּפה

  .ַהָּמקֹום
 

השירים הכתובים בהברה * 

 .מנוקדים בהתאם, אשכנזית
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        ישנוניישנוניישנוניישנוני
  

  ִנְמַּתח ִּבי ִׁשיר

  ְּכֵמיָתר ָמתּוחַ 

  ַּבֲעלֹוִתי

 :ַעל ֻׁשְלָחן ִנּתּוחַ 

  ַיְׁשנּוִני, ַיְׁשנּוִני

 ,ַּגם ָיֵׁשן

  ַהֲעֵלהוְ 

  י ֱאֵליַהֲעלּונִ 

  .ָאֵמן-עֹוָלם

  ידּונִ ַרּפְ 

  ְּבָעִבים ָורּוח

  ְוַהְׁשִּכיבּוִני

  ְוָאנּוחַ 

  ְנָׁשמֹות-ִּבְׂשֵדה

 – – –ַּתּפּוַח -ַּבֲחַקל

  ִנְמַּתח ִּבי ִׁשיר

  .ְּכֵמיָתר ָמתּוחַ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        אביאביאביאבי: : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  .ֲאִני ָיַדְעִּתי ִאיׁש ִמֹּׁשֶרׁש ָנִביא

  .ָהָיה ֶזה ֲאִבי

  

  .ּדֹורֹו ַּבְּׁשָוִקים-ָראּוהּו ְבֵני

  .ֹזאת ִּכי ְׁשָחָקיו א ְׁשָחִקים-יןאֵ : ָאְמרּו

  ֶּדֶר ֶהָחזֹון: א ָיְדעּו

  ִלְכֹר ְּבַיַחד

  ַהּׁשּוק ִעם ַהַּׁשַחק

  ּוְלַאֵחד

  ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין

ְסַחר ְיהּוִדָּיה , ִעם ַּתּפּוִחים ְקפּוִאים ַּבֹחֶרף

  ,ֲעִנָּיה

  ֲאֶׁשר ַנֲהַמת ַנְפָׁשּה ַהֲהרּוָסה

   ִּכְבִכיָּכמֹוהָ 

  .א ְבָגלּוָתאְׁשִכיְנּתָ 
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        דדדדנֹ נֹ נֹ נֹ 
  

  ,ַהִּגְלּגּוִלים-ָנא ִלְבֵני ְּתמּוָרה ּוְלַאְנֵׁשי-ְנִהי

  ,ֵצל ְוַגג ִלי: ָהאֹוְמִרים, ַבִית-ֵניְוָנבּוז ִלְספּו

  – יםבּולִ ַהּגְ -ֹאסֵבֵקי ְמ ַהֲחִליפֹות ּוְד -ֵחֵקי הֹודְר 

  !ֶמְרָחק ַרְגִלי-ְוִסְתֵרי, ֶנֶפׁש, ֳאָפִקים ּתּוִרי

  

  ! ּוְכַׁשְּבלּוִלים–ֹחֶרף ִיַּמּסּו -ֵגי ִׁשְלֵהיַשלְ ּכְ 

  – ת ַמְעְּגֵליָנא אֶ -ַגֵּמאְלא ַמְרּגֹוַע נְ , ַהְּמַבְּקִׁשים

  לוֹ א נּוַכל ָלנּו ַסּגְ , ְוַאל ְיִהי ָּדָבר, ַהָּיִמים

  .ְּגאּוִלים-ִלְקַראת ִּגיל, ַּבֶּדֶר ִלְקַראת ִּגּלּוי

  

  !ֵמֶאֶרץ ֶאל ַהְּׁשִנָּיה, ֹנד-ַׂשר, ָנא-ָׂשֵאנּו

  ,ֵנֵרד ָּבֳאִנָּיה, ָנא ְבַרָּכבֹות-ַנֲעָבר

  .ל ְצִליל ְּבָחְלפֹו ָנִזיןְלכָ , יָתהּכִ ָים ַנסְ -ּוְלַסֲעַרת

  

  –, יןָרזִ -יק ָרֵזיהִ ַהבְ ּבְ ,  ֶּפֶלאֹרְד ַעד ֵנֶרא בִ 

  ,ַמְמֶלֶכת ְּגאֹון ַהָּמָחר, ְוַאְדַמת הֹוד ָּכל הֹוד

  .ֹנד ְוִנְגְלָתה ְּכמֹו ָׁשַחר-ַבַּקע ַעְרִפֵּליּתְ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ח שטן ליח שטן ליח שטן ליח שטן ליׂשׂשׂשׂש
  

 :ָׂשח ָׂשָטן ִלי ְלֵעת ְּדַוי

  .ְּתרּוָעְת ָהְיָתה ַלָּׁשְוא

   ֵאיָמַתי:ְוֶהְחַזְרִּתי

  ?ִאם א ַעְכָׁשו, ַהָּׂשָטן

  

  ֵל ַחֵּכה: ינִ נַ עָ וְ 

  ְׁשנֹות ַאְלַּפִים נֹוָספֹות

 ! קּום ַהֵּכה:ְוָאַמְרִּתי

  !ִהָּספֹותְרצֹוִני לְ 

  

  .ףסּו א ּתָ :ְוָלַעג ִלי

א ַאֶּכה ְב .ֲחֵיה  

  ְּבָדֶמי ׁשּוב ָוׁשֹוב

  .ַחֵּכה, ַחֵּכה, ְוַחֵּכה
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        האש והישעהאש והישעהאש והישעהאש והישע: : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  

  ִאם ֹזאת ָהֲאָדָמה

  ת ְסָתָמּה ַמּדּוַע אֶ –ִּתְהֶיה מֹוֶלֶדת ְסָתם 

  א ַיֲעֹזב ִּבְנ ְוא ֵיֵצא ֶאל ְסָתם

  ?חּוץ ּגֹוֶעֶׁשת- ְסָתָמּה ֶׁשל ֵּתֵבל, ַאֵחר

  ? יֹוֶרֶׁשתְפׁשוֹ  ַמה ּנַ –ִאם ֶאֶרץ ְסָתם ּתֹוִריׁש לֹו 

  ?םחָ ץ ֹקר ֶׂשֶפק ֵאי ַלֵּלב יִ רֹ עֲ ּבַ 

  :ַוי ְלִבְנ ֵעת יֹום ֶאָחד ִיְׁשַאל

  –ִמְלָחָמה ?  ַמה ֶּבַצע–בֹוָדה עֲ 

  ?הה ּוְלֵׁשם מָ ְלמָ 

  ... הּוא ִׁשְבָעַתִים ִיְהֶיה ֻאְמָלל–ְוִאם א ִיְׁשַאל 

  ַמה ֹצֶר ִּבְמִדיָנה ִאם א ִּתְׁשַאף

  ,ָאָדם ָחָדׁש-ֶאל ִמין

  .ִמְקָּדׁש-ֶאל ַמְמָלָכה

  ִמּתֹו ֶמֶרד ְּבעֹוָלם ַמֲאִמין ִּבְכַזב

  ,יא ֶּתְחַרבהִ ? ַהָּמֶות

  א ִיָּׁשֵאר ָאִריַח ַעל ָאִריחַ 

  ִאם ֶאת ֵעָׂשו ַּכּקֹוף

  ְיַחֶּקה ַיֲעֹקב

  ֶׁשהּוא א ִיְתקֹוֵמם-ְוָלָאָדם ְּכמֹות

  ְּבֵׁשם

  .ִׁשיחַ ַעּמָ , ִׁשיחַ מָ ָד אֲ 

  

  

 

 

 

 

 

  
  


