
בסקיןסיון

שירים 8

הפנימיתהאמת~שי.די

ננכה.~ט·וליש·~ש wשו:זקתילא

 ,היt? 9 .ה~ W?7ו?לח,סייחיל.א

 .ח~~ו::י ilך tt~בורזדר t~tt;כיסמו~רא;

ז;ורו~ח:ל W~רגום 2!עם ,לו::.נזזחוזדקשיםסייJרי

 ,ן;ר~~~בודיםרוt;כים fא;Jךי.תזץתו wדציJךי

ש~ר;ן'ו?סביאזכ.ד f ו::~תר'ף tpליתי ilך
חמרמ'רתניסוריתצאהאמתשכלרציתי

T'.' ' 'T י •: ;--: •• •; •••• •:•::ד

 .אחר;ןנביאשלזעםנירחיה
-;- ' T ·:-- •:זז

שלרה"אחפשל"א"אניאמרתיאז
T ו ד:- ··--: ·-:י • :-ז

ז;וגו~ח'",'א.ידגיד: ttל"א"~ניזז~ךתי,זזז

מרפסתאחפשל"א"אניאמרתיאז
T T -: • ) ;-• :--•• • : :• :• 

רטו~ח.";ם·תיב;ניתרוו:זעם

 ,"יח~~:;כלאהוא"::וגוףזז~ךתי,זזז

אחי"חכיזה"אמנותאמרתיאז
T ז-:·' TT .'' :-·'ד· , 

קוס, 9::ודי~ת;רק 1w~יר"ם;וני;ח ry ~"לאזז~רתי.זזז

~ ry ירם;וני;ח~w ובr;נt? נמ;חיד~רי;ת." 

לכתבשגםחרישפיטהכל"אםאמרתיאז
T י·:-ז' -T ' י:-·· :·-•: 

סר.ב",גול ת;ח~?א;::ונל.גול רpז~~

להרגיעאי-אפשראמתי"יהודיאמרתיאז T ז-:·' :,:-•· • .'': T :-:·-

 ".ב;ט?~נ;ניר ?7ח.עם~;נלו
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י~דח", י??ו:נכ;: /o~ריק, ה;ך;~"t;זז.כךתי,t;זז

::זמןןח",ס~ז.כת~תא.רע"ל"אt;זז.כךת.יt;זז

לכ~ת.~~מי~ת?ו:זנבדל"אדי t" :p;זז.כךת.יt;זז

 ".חן~~ /o ,~ל.י /o::זזpמיןה תנ;:?כ;: ה;ך;~

 ,"ן~pז~וקפו~תןקו~ה"א.לוt;זז.כךת.יt;זז

סיון",ליךק;ךאיםל::כם. /o ה~; 9 ז::"~ניt;זז.כךת.יt;זז

.ךת 19ז.כקעםניל ipז.כ~ךד;ני Q:P .ל~ ה;ך;~"ל"אt;זז.כךת.יt;זז

לבן."ג;נימדב nננ;אדנה,
 T • •• -•• T T \,ך

זpתיק;ת",~~מי~ל~~זד"ל"א '.וJךכ.זז;tt;זז

 ,"ת;פ:כ.זד ipז.כ~;ת n ~"ל"אt;זז.כךJו.יt;זז

:;בזpזקשגופי~תפ.ל ?i ~"ל"א '.וJךכ.זז;tt;זז

סןק;ת."נבין::זזpקט.די tQז~ז:זפוש

1f זז.כךתי;t~ןה,ד::כ~תתי 9רס~

בשודההמכסהנתחנהוירדתי
 T , ז·,:- ז-:-- ·:-ז:

W ק;ד;ן;ה~כולי~א;-קלסי-ם~מוריםל

~ןה, , fרברנב~ת ?lעירךןאיתי

~ךךה,עילי ?1ו~פרים,כע,~נים

ע,צו~הךא;~ןה::ז~דלח,ליל;ת~לו~ןז;ת

 ,ם"'ז:וס?נ;~יםד Qז;ו.ריt;ז~לה /oס;~ןןעם

~סאים,~t;כידיםמ; p:~ז.כןנ;ן'יי~איךויס 9ך

נ;ןל.י~;פידין 9"ו:זא;ז,כך'ל~ן~סלוקריהודי

W זד.ד!ויהודי ,"ם;~נ;:~~מיםל;שtW לולי~

טית, 9~קוךסיז.כ~ליףךש;קך!סב.זpע;~י~כקן ?lן, 9ך~

ל.י W::ז:;ניתהיא::זז.אתסעיד /oר;ר~תי
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ן: fןקי;~~ים~ל.ה f~ז:יים /1Poר;ר~תי
 ?Mi " ;;לךא;זקדים יכ,t?זי;T \:91בו~כאית;~t;כיםא;

ךח.ק; iJב;ךחיםך~זל;קrכ, ת,ב.ז~~ךהואלאזfה",א;תי
;כק 9ל~קזPי:ביםא;ד; /iJ ~ oמ.ק;~~יםא;

o/ ב:נב;ע.דf מג;:ו:נד;rדי.דיב:נ~ירים, ,כpס:;גזt' ~ז. 

 ן~~עקב;ת fךה;ך:;כים ,ל;ר.~ין; ,ד;~יז;ומ;~;וחים

v סליל-w ~ :;i מ.סמ.ליד~סיא;ת;~:;נלו;ה-
הדגן.שבעתכחלדהולאכילד,מדגישיםרלדאש;נה : 'T T -:• • ::•:· : -.·':דד--••; ז 

לזוז",;כ;ןה י~~~זי· f ם~"~~רז:יי,~ז
ס~דוז,סר~יףע.לע.~~ני.רל.כה fך~~רז:יי
 ,ק.ע~~ י~~דו~ט: .ע.צג;:~"ב;אוך~~ךתי,

 ".ק-9ק 9טוק-טוק-טוק.~כע,;יהרסד~~ת

 2003באפריל 12אביב,תל

החתונותעונת

החתנ;תלע;נתהגענו . -: : ---: ·' 

המגנ;תהמפת;תכלשל
:· T -: ·' -: ·' י

 ,ה;~יר~ר~ f~זpקו w~ל.הזpל
o/ ל.הל~o/ מון, 9 ז:;ב:נסךד
o/ מוך,ע.~מידמויעם~ל.הל~

fo/ לש;ןQ ריסלקל~ה~

.די~ה,ס~ד fח~~סך~ז

~ה 9 ז:; 7ע.~יםב:נע,.ד~ת
f קת, 9וזק_ךךח;~ה~ךץ

זקיד,ךtקדקססל~סר~ז

42 



 ,"רי~:;~ךל;לה;ת .f"ד ,די~~

המפשקת.אתזכרתזל"א
 ; •,• "· :- •,• T :ז- :

ij ז,ננ;וו:זז;ינ;ת.ןij עו~ה,ט;~מ;תן

ij ןI? ~~וז?חו~הטושעם ת;ך

ק;קtכילים:ו~רזpך~נ;תזpלסרור

 ר~~~רה 9~~ך~ריהנ;וחיל

י /o ;~ה 7סל·א p~ז,ויה. 9~~ך~רי

ךם. ry ~י /o ;~ה 7סא.ו:זת,מנ;ס

 )."ר w ;ז:::"א;ז?רים~חות.ז,נליםו:זק '-?i<ז,נ

 .י wר~ריו:ז 9 ~ךגזpל ה~~
רקכקתי,ו~ק;צ; ך";י~(לולא

 ).ם o/7 ?ה~י~~סיי~:ייל~ד

v .אf י;להלרך~הא~~ w ,ם

 .ריכקטי~אום~א.ם;:וא.ל~:,זיג

החתג;תלע;נתהגענו . -: : --:-.. · 

ננ;תא;תן-המפת;תכלשל
."' T '· : -T T 

השכטהאחריגםלפנישגם
:· -• : •• ' --:-" --: T 

-~ך~ה fו"אשעם-;:וךאש;~ה
ומהרצו,הןאםידעול"אהן

" : T • '' T T 

~~נכה 9סא.~ת~ל;ת ?ii?I.יד ·ןצו

רסעו~ה.:::זךג ,ל.א~:;ז,נ~:,זיג

" Qip א;סהקי~ o/ ז:::לה tf' ~ה", 

 ).זpק.ל~ל.ף ה~.מנ,ז".( .לסד~ז?רו

י"ען:;גילסדי~ז?דו ,"ץ.מ tt ו;נ~pז"

w ~ w .ר;:;גיא~ל:רםל

ק.ם W ~ .לסד~ז?דו ,"~נ;ןנ;תלר

 .ס~כtאנ;ןדi:זנ;וז:זילא.ו:זת ם~~
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;אס. 9די·פיו wרלבע;ת ?1ר

יז.כסךצל;ה [i ;ב~ ס;~

יפה""תהיי ."א'ל"ל;א;מריםשל'א
:· : • • : • T T י

~ l? ב"~ריזלסד.יי;q לי~ה
i? יל~~סךמיל ;מ~ ,;ת;א~לי~." 

החתג;תלע;נתהגעני . -: . --:-.. · 

המפג;תהמפת;תכלשל
:· T -: ,•' ו-: ·" 

מפשלתחצאיתעםמהספה
 ····:". ·ז-: . ז--··

~ך~ה ל~?ישים p~ ~ר:יד

רי~ה q;ב .סב,וכיל~גן.ך~תזpל

הדלת.מילסטטיססמלל;ע;צן
,, •• ."' ; T -."' ."' 

iJ רזכז;ינ;ת.ד;rמiJ ט;ב;ת.;לר;תד

iJ ת;בס'א??לט 9??כינ;תד. 

~ l? זך.~א;ת;"ת~סילסד'ייpת." 

iJ ךקמךכ~נ;תד~ Q ה.ריpקית,~גיזtש

ךי!קית qה ?lא;ך~ךר;ת qלז;~ן;ת

 .תpז~;ן ן;א??~זכת ף~!?י

החתג;תלע;נתהגעני . -: : --:-,· 

ק;נ;ת, iJך~ניי;ת [i~ל.הזpל

ש;קן, 7~זp~קא;בידזpזpי:זץג;ת

 'ד??~ ר:~זץקי ryזp~ל.הזpל
ד ?7 ~~ 7:ידכ;סדגי ?7ז?ל'א
 .;בנ'קרפי qרז.כע'?.גךל'א

 2003בספטמבר 12-9אביב,תל
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עצובהכריםבלדת
T 

!ית,ל W;?עיןלק~ןהי;,ךק י~~

ר;ן, 99ט; 99ר~םן /o ~פ;לט

ני!ריתך;ה ttןה /oז;ו tt ,ה~~ ij~לז;ו ttר

~ז.וtז~קר;ןךחו;ה~נית QW~ל

ך,ך::;נעכ~הנ::ר~קידי~ך;בי~~;אלי:

 )יא~נ;::ו:;~ת ת;ת~;?;:ז~ליסהלא(היא

זקר~;נת.היא .ת~ rנ~ ה~~ ttר

 .במאיהתאבדההיאאמללה.היא
-: ז:-:· .•:זז ...

ניגלה,ל;קחאניעצוב.שירשרהאת
-: TT ' T '-: T: '' - ' :· 

 ,ק·מ~ם wנ;לר /oה rרסס

פ.יגעלעה r~י ~?,?;ד ו~~:;ר~ל

;:וזpמ;ק ה'.ל~~~~רן~יש,זקא;ך

ל~ךס.קןאית ttזPךמו~ה~ר:;ניק

~מוךה.ךשזקלז.יר~דור,ק;לך

 זך.~ו:; ?,l~ים ijי;~~ים::;נץVרותים

לוךה. Qל w~חרזרים '?i ~;ת nד~עם

פ;ט;גנית,ל'א:;נ~ללז~את ij;:וזpאוןה

וךטו~ה.~קו~הרסר~~ה

מטגנתפלטההזמינובלם
 •:•: • .• : : T ' : ' T T ',י

;ךךקו~ה. ה~ל?/~ ?,i]Iוניןה

~ליד' ש~~ק;~;אקעם~נ;י;אר

 .~ילטי 9דעם~ריקה r~י-דיי Qרtז

שולים,ל W!~ךתז;ו /tto?,?בין י~~

 .ן~ל ipימת;~.ךת~ה 7ו;נ;ל~
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לן:א;מ.ר~ניזקה .ה~ rfוק!קיבי'

 !סר;ק~ן~תמ.סךשזtקים ו~~~?

~דליו??סה '?iמ; f~;נים 9נ~מ.בין י~~

 .~ן~ךר 9f~ל;כמ;-ו~שיךה

נדבריםבלםנילתוסטיש;תי
 ' '- : T T '•, •• ' :ז- '•

 .~~סר!ןjןםק;~;אק iJש;נ:וי

~וים,זpלשיריםל~ת·בי;ך~~ני

 .~סרע;ןליי;צ.א רpז~~ ש~~

ים t:tג;ג;ח·~ן~ל:רז;_רק~ני

תחרה.עםצהניםרתחת;נים
: -: • : .•' • ' -: T 

ים, t:tה;מ;א.;ק;ן fא;סןן;~ה~ני

ךע. ם~~~א;סןן;~ה~ני

~אצ~ים, ם:~~~~א;סןן;~ה~ני

ש, ?j ע~;כ~א;סןן;~ה~ני

 ,םי~~~~ג.ום~סז~הא;סןן;~ה י~~

טךש. iJ ת~?~א;סןן;~ה י~~

f א.ז;רpל.סם ת.ל.?;אזi? ך~רי~ה.ג.וםל~
 !~אן~וא;מ.ר:ופיכ;א,בלני

?~ך~רי~הא;סןא.זמין~ני

 . ן~~ס~ ה~~;הלרךר ~;tכ~

p .ךהא.ז;רצ;תpרצ.ח,~לדתז.
מפתח,דרמטיחושלןויש

:•· T זזי::.~ T 

ק;.ר~תךא.ז;ר ,ם.מר??ךi:זגנ;ן

 .א;סןן;~ה~ני .~ילטי 9לד

 2002כמרס 31חיפה,
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רווקותמסיבת

t:t עם ~:;;ב~ישip מיז.כיל~ק ?1~םiJ כ"וט;t

זיתיםצלחתעלחלציואתמגישהגך;להשפלשל
 ...---- זז-:·.· ·-'-ז ... "- ·:

תות.עם 12 ~??~זךזדת~ד;ת 9מןש;ק.~ת

 ."וא;יpז"צ;ךח;ת~.דח;ת iJ:;כל

? Do you know how low we can go 

חיקב. ת.ק~~ ?1ז.זז;ז~~קקת, ?Iז.זז;ז

? Do you know how much we can have 

? Do you know how little we can care 

 .להזpנככ.דז.כ~ליסהל"א~ני

מע;ךומגפיםמגלחגוףעםגב;האיש
' T ' -T'•,: -ז-• '' 

~נוד;,לי ;מכ;:ך;קךי' ?tךt;כי~ז.וז.כדריק

אולי~ד;לים. iJז;לסדקודים;נת Q~ד

ס?~ה /oד ,;ת;א;כסה /o'~ד;לה iJ ;ת;ח~

נ;~לת,ה 9נוך iJ .~צידעםב?סלךקר

:;כאים: iJסס~ייםנזp~כוד~יסע;לםז;לני wiJו;נ~~ה

o/ על ת;·נ~(!זדדiJ ,מי~ק.ן,ז;לד~~נ;העל~יןהז.כ~קה

נקדש ד~כ;:!ה ל~~נ"ל, iJעלךם

ה. /o'ך Qךה;ך~העד

או". 1"וצ;ןח;ת~.דח;ת iJ:;כל

? Do you know how low you can bow 

זpכ;~ית. iJז.כ~ז;זח;תא.תמ;ללת ?lז.זז;ז

? Don't you know it's all about meat 

? Won 't you walk through the city tonight 

ליט.סיגדיתליאציתט;ב
 :-- :- . . .-י
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 ,הן~~לר. wמל;לה!ה wי;רגזת י~~
o/ ;מכל.~טינl:' מללויםf קל /ליןהPכה /ז,tדו~

 ,ה~pז~:;נזp:;נילן,ם ryל wמים 7סאד~ים 9 ~זpדו:ים
מבטלים.בנקפקידישלחליפ;תכשבילןומ;דידים • • • ; • •• :-• •,• : • •• -: ••• : T • 

מללו םי~;ת~ו:.zמת;ן fך;~הסייח י;J 5!~ם!;!גןם

גבריםוהשפלתך;הדתאינפלציהכלשכהת;דים  •ז:-ז:-: ·.··: ז:-::. יז:·- .

 ,מ:צודו ?jמהודר~יר~ם /oי 1J!57ק~זpדו

o/ ~ר;נ~ Q ןג";תך~י?.יס:;ניןהבןםמיםpיד~.?פ;להקלמז . 
 ,!יד~פלוזpםך;~הל'אז;י 5!מ";ם
ישנוני,כלבלבכמ;ומכרכלאדיש

T ' :.~:ז : :-:--: • 

פרוטה, /שקל /כלידה;ת nצ;ו;ת nלפדמשכד
.~ : T ••: ' : T ' : ." ·: : T 

מ.ןצ;ןז?י;מית iי~די~הז;ימוןת-ךלר

 .טיך~ם.די Q!5ךל~~ימזp~סים,~לזPל

Q ל~w הנזםןהרדיי;כרלהא.י~ד!~ w ם
ממ.תים.;ת nמ.דו ה~~ 5!ז?גזטלסח'ט;ת nן~א;

ל;קןהזPל דכ,t~~סםזtלאזpםדר~הא.י~ןמ•;ם
 .[!ולג~ו n~זקכ w~ד;ת ip ד!;! 9 ~ואולי

דאית.!;!גןם

לל.כ.ת.;רגזז;י!;!גןם

וגן~זpו

 ."ידi";ת nצ;ו;ת nמ~.ד~ל

? Won't you walk with me all the way 

 ,;דיזזת ת;!;עז;י 5!~נ;רדסקת,א.ז;י
!5 J;ת.?~~~ י f מס;ךימק;ךת;ן, 

~י;נים, IJ ,ת;·ל~~ת;ן f ת.ק.ל~.?א.ז;י

בןת;נים, ,םיג;לכ,t~~~~לגןתא.ז;י

 ."ןי.א"? "ןא~"בבין~נ;ר~ר?.ךתא.ז;ז

Will you know where to find me, when 

? You need someone to scream your scream 
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ךשידים, ש'!עםאן, f~ני

סלב.-ז,נים-כיןהזPלכ;ס

? Don't you know I'm a\l about love 

ןהr;ר~.דב?ךת ryפ;~ז;ר

Nevermore , ז,נד~ry .ע;.דב

 2003בספטמבר 29אביב,תל

מתחיללנזידעצה

 ·י!~מ~ל~י;ת i~ליד rנ~אם
לאחה•דשהכלאתהפסדתכי

 T ·.;-T TT •,•ד:-:•'

-"ר 9סן~ת ו;~~~~עא; ,ך;כ~ז:;

 .ח~~ןע;ז.רפר Qל~קח

~;פיף,~זיוהיא ח~pזז:;ע;ז.ר

~סיקים,זP~ד 7~דיןל'אהיא

זPקף ?I ;ני'!ו:ז~ירךאר:ח

חקים.קיס 9~ד~צי w ה~~י~ישים

נ;ןא,לאכ~ללזהר" t?9נ;י ?t ~"ק~ת

 ,ב;טז:;ך;:זקךר;:ז~ס:ךתכזקבילדק

כשירהכתפלהע;מךיםיכשכלם
: ',' ,•' T ' : T • : -: T , 

 ,ב; n~ךךה;לןג.יר wז,נסא !iי; הו;~~

לשיקלל~ת~דין ח~pזז:;ע;ז.ר:;כי

ה, 9לכ;שכן.ת·שי~ללקנ;ת

ןפ.:ניקרר~~ב·;ת~ןק 7ע;פ;ת

ה. 9;:זקריף gג.ול;:ז~~;ושיםס~r:זים
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ו~בינ;ת,:ביצים~םם ryלק;~ה!יtנ;ןה

נכ;~ה.תזו~הן;דשס~מו~ה~tכלכי

גונ;ת, Q~שיםר~םן;נ;תד;~ה!יtנ;ןה

 .ה~~לtי!היא:;כיסא;~ה,עםח;tכא ל~~

-~זpה~ה /o-לטיניתל;ז?דים~ז?:;כלם

 .ן~~;ןק;תלקט'ףה;ל.ן!יtנ;ןה

נקרשה,ומתמלאהטבעעםמתמזג
·:-·· • -:·-·:-·· ·:,·" T 

 .דע,~דרל~יףמנ;רז:זןקת~מו~נ;ריף

י ד!~מ~ל~י;תגןל.ייףנ~!דאם

 .ח~כtע;~ד 7פר Qל~tפה

 ,דל~\! ף'?/מ א~:לאאולי

 . 1ftPט;ב~~קת . 1ftPךט;ב

iJ ~~זקד;שים,ז:ז:י~לא;נ;ריף;למ.דלא ח:;

 .מא;ד~~חידים~;~פודיםא.:להכי

ע,ךשיםד~:דליף:גידדקהוא

 .;:זךרד ל~~ iJ~תל;ת ?jוך;:זזpחים

iJ ~~לליף:גידלא חry י;תl;' ר~ד~~ה;ך 

סא;~ה,ר~לגןל.ייף:דשיךךלא

 ,ח~כtע;~ד ם~~ס;ההוא~םכי

~דו~ה.ו:בי~הק~ח ט~?/;~קשהוא

צ;ם,זpל םי~;~גןצובק~תי,ה ryיאולי

כמיחד,ט;בהואשמצביףתזכ'דאבל
;-T : ' : T - ',' T '•, : ' 

י;ם,ל fגןצובז?א;דס1ייtחיםי,ו:יד 7כי

;:זמ;ל.דו~ז:זגסא 9 ג;~~~חוץ
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מסודואתה ,ם;•הכלמתפלליםהםכי
''' •:-:· T -:-ז :.•" T 

 T ',; ','',•'ז T ~·ז:ז • .מסנןלאשזהמד•ה","ארהקצתעם

- י!~מ~ל~י;ת~לי:;ןנ~ךד~ם~ז

 ! ח~~ע;ז.ד 7ל~פך~זפה

 2002באוגוסט 24אביב,תל

שלומית

 ,ד~ [iעלtיךגיליםה /oע;ז;י tt~א [i."ו~נקד

:ככ~דס~~~יםעל~נ;ןמ;ל,עלל~שבל.אה 9 ~ ?7

~מ.רעלרם, iJ~תפ·ג 9ל;כ;ל;תtקא.י~ן

iJ ,ייררעלל;סזץתt;סא;ןד;עQ עמודן;ת~i] ת;ן,נן

זp?ה~ת;ס ?iס~זp~ליק;ךי~תית, iJךת ryכ; [iעלו~פ;ךטיק;'~י

א.לה tPiJרעלסע.י~ים,~ער.די~לים IJiJעלראץVן'עלנ;זpדים

ז;י~קזPי~ה"זpל;מינוי, :ע!~ iJרר~ש iJת 9 ,כt;נ

~תו.אשי".ד·אז.קם."~ת ".;שא.ות~-סוקרו?"ז;ימוךת

iJ9iJ ךi] ר ".דtt לה 9 ~ ?7ז;יiJ ביד~iJ ק~לה
~תולה,~סי~ה.ז;י. ttו??ק;זקזקת:ט;דית 9הי

נ~ן~:ןיד ijזץרוד:ק;כי .ר.ל??לך;קךת

 ,ן.כ"ל;סזץת:ז;י ttרד~~י.ןז.קנים~ל.ף .ר.ל??ל
ךמ.ן' iJנ;ת ?1ק; 9 ~ 7ז.קם, [i 7ל~ד·ך;~הז;י tt "".;שא.ו~ת

כלן:אתמביסההייתאתונגן.רקדניתגלית.שלמנצח;אל :· : -: .'' T: T T : -' :-ז -: 'T ' : T '.' T '•. 

בי~יל, ttוא.ת:כת-זV~עא.תמי:כל,א.תמ.ךב,א.ת . . . . . . . 
החיל,נש;תכלאתאבישג,המאחדתהתגליתאת

•,• --;· -:',."'.'' :-· -.'' T : --· 

 .ת;•כ;נק~נ;ת iJן ry~י;;ןי ttךסדים, ry ??ן ry~ב;;ןיחים, tt~ק~.דין ry:כ~לי

tt כע~מ.ר~ת ת~.;??ר??ז;י:if' ל;ת~iJ ת;•כ"~ס. 
~סד.זp:גיע ;א~~~~תל.~ה·ב;כ?ז;י ,;ת;אל.~הב;כ·ךז;י

:כמך~ד ל:~? בו:;~pזמ.;:ו~דיקס!ק ה.;~·pז

-לולברע~פ.יי~~ה:כ~ליד 9;:וזק~ף, 9 ~ו:;מ.~שעלו.אש;~תרiו!;כיל

51 



ןיו qא. א~ז:;י-?ז ר~~הוא~~חים. ?7~רזvלסוג

ך~לף .9f ז:; ש~~~ללרלח 9יךהואמק.נו, Pס!י~י,ה
ל jpהשגופןהמשלם,הפה-וה-משהועלשהחמצת,האהב;ת

- .. ·: ז:· ..- ·:- ·:-ד- ::-:·:·:ז:-ד

ס!;'את /o:רעהואמ;ת. ?1ר ?1מ~~נים v~ל ~~ב
בפעלתמחרשתצפינההנשיםמכלפח;ת T T' -די::··: 'ך TT •;,.·-

~ל.את ?7רא.ז;י- "!תנ;זד:;כזי"זpל;מית, . ד~נ;:~קרג;תעםי~ה ?t;:זגיןי;

 .ט.ל~ 7מ;ן~ררז?-יצרנכה:;כפי ,דנ:~~ריר.רא;נ:ןיןזזת

 2002במאי 28חיפה,

~ט ?jךהל;לה

 .וי?ס?םז?-ילזקןט;נ;tוםתיקרי~ר:;כ~ךג;הנ;לרז:יי

ס:;ביתל~תםה W ~ 9א.םר 7פיר;ת, q נ;:נ.הדג יב;:~
 .ה~ 7די 7ה /oכךנ.ידחר:;כא.י!הזק.ר~ה, קנ;:~זקל

 .תיב;:ן~~ז:;;:זצינ•ותעם:םדזקנ;לךתי ,ית~נ;:ד:;ן~ח;ר ט~~כ;:

 . ר~~יז~:;~לל.יל;ת ה~pז; .~בוד v ר;ו~:;ל~צי~ת ה~~ v~:זזpי
תסס.הבירהומרתףצמחההאינפלציה

T ' ::-:ך- ך•- ··:-ד:ד ז

ר-ז,כזיז.הו wד~:;נת;ר~~רתימלמודים,ל~~יזזסי·ב"קר

זtך!ץ"לסםלי:ר~~רז,כ~ז,כרי~הו;ךם /o רנ;:~

כ~:;כלוו;ניצים ט~~לר~:;ביא:ךךה,ב;אי,ב. /o ~.נלא!ה

 .הנ;זחיל.רם 9:;כ~ז,כרי~ה~ל wממ~ל.א,ה ?1סלב."
לירחביאא;תילקףל;ן, 7?1א;תיח ?jלהוא

מיל."וה .ביססילמפרסםבמאי"אניואמר:אכלמלאסל  . ·: . ···' ד:· .. :-- ·-:-ד:' ·: ··ד-

בtכ.רט?"ןה;:;כי~ר;~ה .ה~;:דרה"א.ז;ילי: ר~~הוא

 ".ז;ן ?1 כ;: ר;ס~~ע;ך.!ורעולאךאז,כן"א.ז;ילי: ר~~הוא

ז;קךתכ~~יל~ןם,ר~ןא םיכt~כ;:pזז:;זtת~נ:וחהוא

w רו ?7 ~~רא.םרvw הקז~~:; ;נך;פ~:;ךט 9!ה;ה v ראש;ן. 
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 ,רכי r:;ל??ד;ת ,כ;~דת ?jלי fךפו f ל~~ע, t~ Qכסיל~ו דז::r~ .ז:רי 7 ז::rז;נז:;~ו

. ;:r ;ד~ר~ס. י~~~ 7~ןאויס;טים,סיוטים 9י;ני 9 ך.~ 9ס~ק~ל~ךח. ~;נ 7ק

f ז~~לםןםק;לp f חםעוpיי~ולד~ת~ע,ריציםזt? דיו• 

 .ט~ ?jךהל;להזpלי: ה~~ iJזסם~תשו qל~פ.לניךזpטו:;נה f ל~~

QI? נשל;שים~דיםpל;שזpבוו;:זינדננודגהיטלרךזpז;f :r::דז 

 .ל 99כקדי~לולהוניןה~בוש,~דוב~קניק~;ת,~ל

נחת,נדכשליבסרטצפוהםצלולה.)נידהאיןק;לנ;עית.(קלישאה
: ' T T : ' •• T ' ; T •• T -:• :• :• • : --

ל. 9די~~זpלני .תז::r~ 7י ?wiרהנ;זהי~ד~נוךג~תפיל r7:; ם~!לי ?t;:זי

 ".ז::r.צ~ 7רים 11ע;~~י;~ל-ס;~;אליסטים iJל, 9די~~זp ד;ל;;ד~" :הל,~~הוא

לעוף."ע;ןנדקשיזpאהי~ד~נוךגל, 9די~~זp ד;ל;;ד~" :הל,~~הוא

ל.וא;ןנדזp~ני~ה~תלע,ש;תלו~ראיל, 9די~~זpפד;;ל;ד"רל;:כן, :הל,~~הוא

ךחוף."א·~ן f~ט ?jךהל;להגוםtכדט~ל.ם 7לוא;ןנדכ~ני

לסבית,סצנהאתיעשתההיאהתוכחה.ל.אדיפנשטללני
 ·:·: ז·:: .•ז:ז . ז:-:· ז::·.· ....

 ,;מיןזד;~~לק.ךס~לבגוםא;תי~ך~ההיא

לסי~ג,זpלtכ~ד~לו~זpתי~ה!קןביהודיש;ט f~~לי~הא;תיצ?~ההיא

 .::נךליןלב fג 99סד;~~ג~לi:זך;לת:ךד~לי;זp:;נתא;תיצך~ההיא

ק;לנ;עלאולםבסתרהלכופעלהאחדיהיטלר-יוגברנערי
-:-·· ' : ."' ."' : -:-·· : ,•' T T : -'' :· : -: -

 .ק~,ע~די!ידגוםל;נריני f דנ::; 7 ת~~;מא;נרילךא;ת

 .ד~·נ r:;מט;:ביסיו /o~ףהנ;ז~פקו,ל.אחם~ובוזpה, 7~ז ה~pז~~א;~נות

i:זלק.ל.ף ?iהנ;זם ryזpזנדביקיםא;ת 9כךה;תידו

 ,ךהד 9הד;~~לי IJל~~יה;!:נגןתיתי 11 ז::71PiJ r:;גזנ~~ץ

רס~~~ליםס~זנדי~ניםסדוסים, ,נו 9ו~זpהו~

~זpןבוה, 97 :רגוירת~תפ;~צו~ט 11כ

~עולים.ךדים q הpז;לpז~;::;גנו~קדדו 11זpנזpי, ?,tסן~תה ry;:;i;:r ז::rק;למי
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Qt' 1.ריPiJ בוא.נ;ס-ל~רז~:רציתילס~ה?t' אול;, 19- ?א;;רס~

t' םלי ור??~רpזpרוךה,~ך~הט.לנ;::בל;תדק:שז;

1P ץ;:ז~ל ,לי!קוק;:זמו~סס~םpזt' לוסנ;ע 7 ;קב::?;:זךא;ת:ש;:זמ;ךלת~

ו;:ז;חיךה.זכת 'tס~ט ?jרהל;להזpליס ry ~קiב.יד

ונאנחתרגליםמפשקתהמחלקת,בברליןנשארתיכן
-- ·:: ·:: .- :- " ."- : : ·.· ··. :- . : ·.· : . :- : .ד

בז.כקביל:זץנ;הך:ךה ?i~פ;ךנ;לו Qזpנמ~ט.;נים,::ב~איםמול

::בr.:יזכתמןר:.~תנו~ר.פילם::בי Qא;?~ר~תיםמ;צ.צ.תון~רךס.בינךר 9 ?!
 .מילרה .בי?tכסילומ;ךהטוךקי"ם,ךטים 9בוב;~ה

;:זפ;ךנ; ת:ש~י:.r~שיא;:זש~;נים,זץנ;ת~ס;ף

וששששיםבתכברהייתיהגרמנית
- • " Tיד" :·:- T: " • T ·· י

לפ;רוםהזמנתיהויךא;,אתכשהמציאולביזר.עברתיאז
T " : - T T ' : : .'' ' : ' :• -' •' ,•" : -: " -

וי-א.יץ·-~ס.~תא;ב.סאז.כקס~תז.כץ 'tז;י~רז.כ~;האם עב::~pז

סךב;ת.יסעלtכ.רט~שיחיל;ם: qה~זP??תיגת.זPעבשמ;נים

 .ס~קךז~ב.יעלחוזpניאחודזpלט 9~ני~?ולין:ח;ז.כתזpל

לש~עז.כסה '?iךע;רני .עב:: wגשמ;נים::בת~ני ם;•ז:;

לי:זpא;??ריםך;פים,~;ןירים::ב~אים

"ךאן,

;לה,ל

ךאן!"

 2001בפברואר 10חיפה,
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ומקהלהדגליהודי'ו;~ליתיצירה

iJ :ךג

q ;בד:iJ לבי;;ןדט;בVזiJ הודי;

ז;ימימים, iJזpח;שבים~פי~ןב,א.י~נו

גנים. wסרדר~ת~נגורזסב. iJ ל;~ל'אר~ם

q ;בד:iJ ל~י;;ןךט;בVזiJ הוא;הודיiJ .ךג

iJ :דלהiק~

מלוח.דג-מטגןדג-ממלאדג
T T'•.: T : .. ז·T T -

גלוח.סכיןנעוצההאמהבגב
- • ·- T :·ז ..ז-:

 .~כולךג-!קדךג-~עירךג

 .~בול iJ-ךגים iJ.די Q 3י~

iJ :הודי;

iJ ביד;ססים:iJ לךג;הורי

~ה-ש~~ה·סימבי;!ה. Q 3י~tכי j: qןם

iJ ל ,;הודיpז.נפ;זןך ,ך~זiJ ז.נבז?:סי~,םיiJ ם~. 

iJ ,ךג? ry ל~י;ת;כ;ל ,פ.ר

ס~~ךהי;;ןדשו~ה q 1 3י~ז.נימית.בי~ה 9בךק

pזiJ ,ל~~ךג iJ .ע;לם. 7פ;זןדא.ינ;נך~ה

מהמות.לאכמיחדמה•בשה.לאגם
 •;ז-···ן .. :· זז--··-

iJ :דלהiק~

ז.נז:ז. ipךג-לוחים ?7ז.כים-/?חוקיםז.כים

iJ ל;ק;הודיry וב;דךגry • 
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-דרמ.סדג-זכידג-צרמ.זכדג

 .קרדם [iז!(יד iJמ.~זpתידדג

iJ :דג

ובפחדנאהבהילדיואתמגדלה•הודי
 '--: ז-:-::זז ." ··-: . :-

~ים. iJ~ללרוץם ryל~ךזpהךtזינר;הודיםארנ;ם לד~??

iJ זז.דבכשכידזכידגl?iJ ~~ךךער~ת ד

ני~ךה,פו??~דינ;א,זpנקןארת~בושרת iJ~דים ry ל~~

 .~~tקינרפרל 9קר~-ד~דזpלו~סרפר

בניראתמכידאיננוהרג
-TT ·: • - '.' '' T י

ךדר~,דנרדד;הודי iJ .~נרנ;יר

iJ ךדרקדנרדדדג. 

iJ :ק;ךלה~

!ךג. tiJזתגרדו-!ךת tiJזתשרב.ד

ז.:ךם: iJעםשרחיםמ.תיםדגיםדק

 .ןtזב-;ם-iץ~??נוד-??נוד tt-מוזpט

 .ם;~??;הודי.ךת, T.Qעםדג

iJ :הודי;

דג iJ~תל;הודי~נכדו~זp~לרהים

ל~דוזכת·::נית-נכ??חוי-דגיםמזpה Qכ .~.מ~ 7

הסעד,נתמכילצבורמאלתרת
: .•· : :·:· : . . : : .. ---

.רת. aלכך.זה Qל~ה 1PiJ7-דגיםךקילר

כ;גיםל;הודי~נכדו~זp~לרהים

-ןזpה Qדתtסל ה~~~ל

iJ תלקח;הודי~iJ ךסלרדג
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-נ~לביםרךנ;~תךסזפך~זךד,זקק;ם 7

העצם.עדאכוללדגמפשט;תדמיז;ת
 ·:·:ז- T:ז ז:· .. ·:

 • l?IJ ~ T ~??הדלים ,ם~ו:_;מול:בךם 7ך;_:וךג, ירוה~~:_;

;_:ו~קחלה:

~.ךז;ןת.רג-ןןהרג-זpזנךרג

כרשע.נלחםמב"עתיהודי
: • : T T : ' T .'' -

 :דך;;זו:_;ל~~ךצ;ע.ק;הודי

 .~:בדמדגים,ג,~לךת;ךהזpל;ם

 )טקpז~(

רין: 9ג,~ל~נ;ימפ.ר;הורי

-ו;כךריד- ן;~כ;;ך ?i-~סי~ה

 2002באוקטובר 23אביב,תל
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