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*
ְצִבי ֶׁשִּנְפַצע - ַמְגִּביַּה ְקפֹץ -

ח - ָּכְך ַהַּצָּיד ִלי ָשׂ
זֹו ַרק ֶאְקְסָטַזת ָמֶות -

ְוָאז ָׁשֵקט ַהְּסַבְך!

ְסָלִעים ְנגּוִפים ׁשֹוְצִפים! 
ֶּפֶלד ָּדֶוה ְיַנֵּתר! 

ַהְּלִחי ַמְאִּדיָמה ַּבֲאֶׁשר
ַהחִֹלי ָּבּה חֹוֵדר! 

ֶחְדָוה - ְׁשִליַחת ַהֵּסֶבל - 
ָעָליו ְּתסֹוֵכְך ְזרֹוָעּה,

ֶּפן ַיְחֹשף ֵאי־ִמי ַהָּדם,
"ִנְפַצַעת" ֶּפן ִיְקָרא! 
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*
ְצִבי ָּפצּוַע ְמַקֵּפץ ַהְגֵּבּה
ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהַּצָּיד ָׂשח:

ֶזה ַרק ַלַהם־ַהָּמֶות
ַאַחר ִיּדֹם ַהְּסַבְך:

ַמַּפץ ַהֶּסַלע ַהִּמַדְרֵּדר
ְּדרּוְך ַהְּפָלָדה ַהּקֹוֶפֶצת

ַהֶּלִחי ָּתִמיד ֶּתְאַּדם יֹוֵתר
ָּבּה ַהַּקַּדַחת עֹוֶקֶצת

ַהֶחְדָוה ִהיא ִׁשְריֹון ַהְּמצּוָקה
ָּבּה ִּתְתַחֵּמׁש ְזִהיָרה ַעָּתה
ְלַבל ַיְבִחין ִמיֶׁשהּו ַּבָּדם

ְוַיְכִריז "ֵהן ִנְפַּגְעְּת!"
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*

ֶזה ִמְכָּתִבי ֶאל ָהעֹוָלם
ֶׁשֹּלא ֵהִׁשיב ִלי אֹות —

ֲחָדׁשֹות ְּפׁשּוטֹות ִסֵּפר ַהֶּטַבע —
ְּבקֹול ֶׁשל רְֹך ְוהֹוד

ְּדָברֹו ֻמְפָקד ְּבָיד
ֶׁשֹּלא אּוַכל ִלְראֹות —

ְלַמַען ְׁשמֹו — ַאְנֵׁשי ַאְרִצי —
ִׁשְפטּו אֹוִתי — ַרּכֹות
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ֵרִעים — ִׂשְמָחה אֹו ְּכֵאב? 
ַפע ֵיֵׁשב לּו ִעִּמי ַהֶׁשּ

ִייַטב ָהעֶׁשר —

ַאְך ִאם ִיְׁשֶהה ַרק ְמַעט
ַיְׁשִמין ּוְכָבר ִנְמַלט

ָעֵצב ָהעֶׁשר.
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*

ַחַּיי ִנְּצבּו — רֹוֶבה ָטעּון —
ְּבִפּנֹות — ַעד ּבֹוא יֹוִמי 
ָּבא ַהְּבָעִלים — ִזָהה —

ּוְנָׂשַאִני ִמְּמקֹוִמי —

ְוַעָּתה ִנֹּדד ְּבַיֲערֹות ַמְלכּות —
ְוַעָּתה ָנצּוד ַאְילֹות ָּבר —

ּוְבָכל ֵעת ֶׁשֲאַדֵּבר ִּבְׁשמֹו —
ָיִׁשיב ִמָּיד ָּכל ַהר —

ְוֵעת ֲאַחֵּיְך, אֹור ּכֹה ָחִביב
ָּבֳעָמִקים נֹוֵצץ —

ְּכִמין ָּפִנים ֶוזּוִבּיֹות
ֶׁשְּמֹלא ָאְׁשָרן ּפֹוֵרץ —

ְוֵעת ַּבֵּליל — ְּכֹתם יֹום טֹוב —
ֶאְׁשמֹר רֹאׁש ֲאדֹוִני —
טֹוב ִלי ֵמַרּכּות ָּכִרים

ּופּוְך — ַלֲחֹלק ִעם ִמי —

ְלאֹוְיבֹו — ֲאִני אֹוֵיב נֹוָרא —
ִאיׁש ֹלא ֵיעֹור ֵׁשִנית — 

ִאם ּבֹו ֶאְנַעץ ַעִין ָרָעה —
אֹו ָּבֳהִני ַאְׁשִמיט —

ַּגם ִאם אּוַלי — ֶאְחֶיה ַאֲחָריו
ָעָליו — ַאֲחַרי ִלְחיֹות —

ִּכי ִלי ַרק ּכַֹח ַלֲהרֹג,
ָלמּות — ֵאין ִּבי ּכֹחֹות —
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*
"ִּתְקָוה" ִהיא ַהְּיצּור ְּבנֹוצֹות – 

ֶׁשַּבֵּלב ְמַקֵּנן –
ָׁשר ֶאת ַהַּלַחן – ְּבֹלא ִמִּלים –

ְוֵקץ ְלִׁשירֹו – ֵאין –

ֶמֶתק קֹולֹו – ִּבְנהֹם סּוָפה –
ּוְתֻיַּסר ַהְּסָעָרה –

ֶׁשָּכְך ִּבְּיָׁשה ִצּפֹור ְקַטָּנה
ְמקֹור חֹם ְואֹוָרה –

ְׁשַמְעִּתיָה ְּבַאְרצֹות ַהְּכפֹור –
ְּבָים ָזר ְוָנְכִרי –

ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק ֹלא
ָׁשֲאָלה ֵּפרּור – ִמִּפי. 
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את העניין. בדרך כלל, הוא הגיע לפתרון שענה על בקשתי. כשסיימתי 
והוא, בזמנו שלו, עבר  תרגום ספר, נתתי אותו ראשית דבר לאמנון, 
עליו, והעיר את הערותיו. במרבית המקרים, אני קיבלתי אותן. לעתים 
- לא. אולם העובדה שאדם המבין שירה וכתיבה מהי קרא את התרגום 
שאמנון לא הגביל עצמו למתמטיקה בלבד.             .והוא נראה לו, העניקה לי תחושת ביטחון. אני חושבת שהתמזל מזלי 

*
ַהִּתְקָוה ִהיא ַהָּדָבר ִעם ַהּנֹוצֹות

ַהּׁשֹוְכנֹות ְּבתֹוְך ַהְּנָׁשָמה
ְוִהיא ָׁשָרה ְלֹלא ִמִּלים נֹוְצצֹות

ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ַמְפִסיָקה
 

ּוְמִתיקּוָתּה ְּברּוַח ֲחָזָקה ִּתָּׁשַמע
ַאְך ַהְּסָעָרה ַּכִּנְרֶאה ְּפגּוָעה ְלַמַּדי
ִאם ִהיא ְמַבֶּיֶׁשת ָּכְך ִצּפֹור ְקַטָּנה

ֶׁשִחְּמָמה ַרִּבים ַעד ְּבִלי ַּדי
 

ָׁשַמְעִּתי אֹוָתּה ָּבָאֶרץ ַהָּקָרה
ּוֵמַעל ַהָּים ַהָּזר ְוֶהָעכּור

ְוַלְמרֹות זֹאת ַּגם ִּבְמצּוָקה ָמָרה
ִמֶּמִּני ֹלא ִּבְּקָׁשה ֵּפרּור
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