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  שחרור ציפי

 עוד שלושה שירי ריפוי 
 ." השירה  של אהמרפ  כוחה - "שיריפוי בכתובים: ספר  מתוך

 
 אם אין בה בשר ודגים,    ...אל תסתכל בקערה אם יש בה בשר ודגים, " 

 " אלא הסתכל בשמחה שבין קערה לקערה... 
 תמול שלשום  ש"י עגנון,

ִריּפוּי           ׁשִ
יָלה ֲאִני ֶכם ַמְגּדִ יר. ִלּבְ ׁשִ ת ֲאִני    ּבְ ְצֲעֶכם חֹוֶבׁשֶ יר. ּפִ ׁשִ  ּבְ
יָרה ֲאִני יר. ֶאְתֶכם ַמְכּתִ ׁשִ יר. ֶאְתֶכם ְמָבֶרֶכת ֲאִני    ּבְ ׁשִ  ּבְ
ִקיָטה ֲאִני יר. ֶאְתֶכם ַמׁשְ ׁשִ ת ֲאִני  ּבְ ׁשֶ יר. ֶאְתֶכם ְמַקּדֶ ׁשִ  ּבְ
יָתה ֲאִני ְמיֹוְנֶכם ַמּצִ יר. ּדִ ׁשִ יר. ֶאְתֶכם ַמְתִמיָרה ֲאִני  ּבְ ׁשִ  ּבְ
ֶכם ַמֲעִמיָקה ֲאִני ְעּתְ יר. ּדַ ׁשִ ֶכם זֹוֶרֶמת ֲאִני  ּבְ תֹוַדְעּתְ יר ּבְ ׁשִ  . ּבְ
יר. ֶאְתֶכם ְמִניָקה ֲאִני ׁשִ יר ֶאְתֶכם ְמַעְרֶסֶלת ֲאִני      ּבְ ׁשִ  .  ּבְ
ּתֹוֶקֶקת ֲאִני יר.  ֲאֵליֶכם ִמׁשְ ׁשִ יָקה ֲאִני ּבְ יר.  ֶאְתֶכם ַמְמּתִ ׁשִ  ּבְ
יר. ֲעֵליֶכם ַמְרִעיָפה ֲאִני ׁשִ יר. ֶאְתֶכם ְמַעּנֶֶגת ֲאִני   ּבְ ׁשִ  ּבְ
ֶמת ֲאִני יר. ְיצּוֲעֶכם ְמַחּמֶ ׁשִ יר. עוטפת ּגּוְפֶכם ֲאִני   ּבְ ׁשִ  ּבְ
יר. ֶאְתֶכם ַמְרֶוה ֲאִני ׁשִ יָעה ֲאִני       ּבְ ּבִ יר. ֶאְתֶכם ַמׂשְ ׁשִ  ּבְ
יר. ֶאְתֶכם ְממֹוֶסֶסת ֲאִני ׁשִ ָאהּ  ֲאִני   ּבְ יר.  ֶאְתֶכם ְמַרּפְ ׁשִ  ּבְ

ִריּפּוי ֲאִני                . ׁשִ
ִמי! ְנׁשֹם!                ִנׁשְ

 

 מחשבה היא חומר עדין        
 מחשבה היא חומר עדין..."" 

 סוואמי שיבננדה
ָבה ִהיא ֹחֶמר ָעִדין  ַמְחׁשָ

 ִמן ָהַעִין,  ָסמּוי
ֶרת. ִנְגֶלה.ַאְך ִצְבָעּה   ֵאכּוָתּה ִנּכֶ
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ָבה ִהיא ֹחֶמר ָעִדין.  ַמְחׁשָ
ת ַאְלָמֶות ִהיא.    ּבַ

ֶרְך ֶאל ּדֶ  ְטָהָרהּ  ּבַ
ה ַתַער ַאּתָ  ָצל. ֶנאֱ  ַחד ּכְ

ָבה  ָעִדין  ִהיא ֹחֶמר ַמְחׁשָ
ּנּו ִנְבֵראָת.  ִמּמֶ

ן ָמֵרק אֹוָתּה.    ַעל ּכֵ
ָקָלּה.  ֱאֹמד  ִמׁשְ

ךָ  ּה ִלּבְ ֲהֶגה ּבָ ּיַ    ּוְכָכל ׁשֶ
ם ּלֵ ְתּגַ ּה  ּתִ  ֲעִדינּוְתָך.ּבָ

ִמי! ְנׁשֹם!  ִנׁשְ

 

 אתה המשורר המרפא         
ֵהם תַּ ..." ת.ְחּבֵֹיׁש ְמׁשֹוְרִרים ׁשֶ  ׁשֶ

יהָ  ְחּתֶ ְמַרַחת ּתַ יֹּוִטיָקה ַהּנִ ים ַאְנִטיּבִ ּלִ  ְוַהּמִ

יָרה. ִ ק ַהׁשּ ַמְרּפֵ ִריַטת ַהּנֵַצח ּבְ ִצּפֹוֵרי ֵמָטפֹוָרה ַעל ׂשְ  "ּכְ

 רוני סומק  
 

ף ים ֵקיְסֵמי נֹוׁשֵ ְצֵעי ַעל ִמּלִ  .ָאהּוב ּפִ
ה ׁשֹוֵרר ַאּתָ ִאּמוֹ , ַהּמְ   יוִלְמַרֲאׁשֹותָ  ֵהִניָחה ׁשֶ
 .יֹוָמהּ  ַלֲעַמל ְוָיְצָאה ָמתֹוק ַחם ָחָלב

ה ׁשֹוֵרר ַאּתָ א ַהּמְ ַרּפֵ  . ַהּמְ
ים ּלִ ּמִ ָחָלב ּבַ ּפֹוִרים ּבֶ ּצִ  ּבַ
ְנחּוִמים מֹוִתיר  ּתַ

ְמָעה ִליֵמי ֲעִדיָנה ְותֹוֶחֶלת   ּדִ
ל ֶאת ְלׁשֹוֵרר ִמים ּכָ  . ַהּיָ

ִמי! ְנׁשֹם  !ִנׁשְ

 


