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ִרים – ּלֹא ּתָ ל ֶאֶבן ׁשֶ ּכָ

ף ה חֹוׂשֵ ַאּתָ
קּוִקים ְלַמֲחֵסה ָהֲאָבִנים: ֶאת ַהּזְ

ים, ֵעיֻרּמִ
ִזיָרה. ְ ִבים ִלְמֶלאֶכת ַהּשׁ ֵהם ׁשָ

ְכֹרת – ּלא ּתִ ל ֵעץ ׁשֶ ּכָ
ה ּבֹוֶנה ַאּתָ

ֶאת ְיצּוַע ָהֵעץ, ָעָליו
מֹות, ׁשָ ָיׁשּובּו ֵיָאְספּו ַהּנְ

ְלֵטל ִאּלּו ֹלא ִנּטַ ּכְ
ן ם ָהִעּדָ ּגַ

ה. ַהּזֶ

ּלֹא ּתֹאַמר – ה ׁשֶ ל ִמּלָ ּכָ
ה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַאּתָ

ָלָרָקב.

)מתוך "מסף אל סף"(

עין הזמן

ַמן: ִהי ֵעין ַהּזְ ִהּנֵ
ט ַמְפִזיָלה ַמּבָ

ָוִנים. ְבָעה ּגְ ת ׁשִ ת־ַעִין ּבַ ּבַ ַחת ּגַ ּתַ
ּה ָרחּוץ ֶלָהבֹות, ַעְפַעּפָ
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ְמָעָתּה ִקיטֹור. ּדִ

ר ִמְתעֹוֵפף ִלְקָראָתּה ַהּכֹוָכב ָהִעּוֵ
ַלַהט ִריֶסיָה: ְוָנֵמס ּבְ
עֹוָלם ֵרר ָבּ ּתָ ֹחם ִמׂשְ

ִתים ְוַהּמֵ
ה ּופֹוְרִחים. ַמֲעִלים ִנּצָ

 )מתוך "מסף אל סף"(

*  
ר עֹוד ַהּיֹום: ִהְתַעּוֵ

ַצח ָמֵלא ֵעיַנִים – ם ַהּנֶ ּגַ
ּבֹו

ים ָלֶלֶכת ּלִ ע ַלּמִ ּיַ ּסִ טֹוֵבַע ַמה ׁשֶ
אּו, ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ּבַ

ּבֹו
ם אֹוְתָך ִמן ַלׁש ּגַ ּתָ ּדֹוֵעְך ַמה ׁשֶ

ְתנּוָעה ָפה ּבִ ַהּשָׂ
ְחּתָ ָלּה ְלִהְתַרֵחׁש ּכְ ִהּנַ ׁשֶ
ּלֹו ּכֻ ים ׁשֶ ֵתי ִמּלִ ִרּקּוד ׁשְ

י ְוַאִין. ְסָתו ּוֶמׁשִ

)מתוך "תפנית נשימה"(

*  
ַקף אֹוָתנּו לֶֹבן, ְלֵעת ַלְיָלה; ּתָ ׁשֶ ּכְ

ְנָחה ד ַהּמִ ְך ִמּכַ ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ִים; יֹוֵתר ִמּמַ

ֶרך ַהֲחבּוָלה ַהּבֶ ׁשֶ ּכְ
ן: ְרּבָ ָרְמָזה ְלַפֲעמֹון ַהּקָ

עּוף! –

ָאז
עֹוד ָהִייִתי

ֵלם. ׁשָ

)מתוך "תפנית נשימה"(
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*  
ֵני ים, ַעל ּפְ ָחׁשִ ֶבת ַהּנְ ִמְרּכֶ ּבְ

ָבן ָוַהְלָאה, רֹוׁש ַהּלָ ַהּבְ
ֶרם ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ

יעּו אֹוָתְך. ִהּסִ

תֹוֵכְך, ִמ ֲאָבל ּבְ
ָדה, ּלֵ

ְעָין ָהַאֵחר, ע ַהּמַ ְעּבַ ּבִ
ַעל ֶקֶרן ָהאֹור

רֹון, ּכָ חֹוָרה, ַהּזִ ְ ַהּשׁ
ְסְת ֶאל יֹום. ִטּפַ

)מתוך "תפנית נשימה"(

*  
ֶחְלַקת־ֵצל ְמֻתַחַחת ַים ּבְ

ף־ָיֵדְך. ל ּכַ ׁשֶ
 

עֹות ע־ָהֶאְצּבָ ֶלם־ַאְרּבַ ִמּתֶ
ֲאִני נֹוֵבר ְוחֹוֵלץ ֶאת

ֶנת. ָרָכה ַהְמֻאּבֶ ַהּבְ

)מתוך "תפנית נשימה"(

*  
ּלֹא־ֶנְחַלם ֲחרּוַטת ַמה־ׁשֶ

יָנה ִלי ׁשֵ דּוָדה ִמּבְ ֶחם ַהּנְ ְמִטיָלה ֶאֶרץ־ַהּלֶ
ים. מּות ַהר־ַהַחּיִ ֶאת ּדְ

ירּוָריו ִמּפֵ
מֹוֵתינּו, ה ֵמָחָדׁש ֶאת ׁשְ ַאּתְ ָלׁשָ

ע ָכל ֶאְצּבַ ּבְ ֲאִני, ׁשֶ ׁשֶ
עֹוַתי ַעִין ּדֹוָמה ֵמֶאְצּבְ

ְך, ּלָ ְלׁשֶ
ֶהם ִלְמֹצא ׁש ּבָ ֵ ְמַמּשׁ

ְרּכֹו ָמקֹום ּדַ
אּוַכל ְלָהִקיץ ַעְצִמי ֵאַלִיְך,
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ִהיר ֵנר־ָהָרָעב ַהּבָ
ִפי. ּבְ

)מתוך "תפנית נשימה"(

*  
ַנת ֵליֵלנּו ֲאִביב ׁשְ ּבַ

ָאֳהֵלְך: ת־ַהּכֹוָכב ּבְ י ֶאת ַקְרִני ְיֻרּקַ ַקְעּתִ ּתָ
ה ְעְת ָלּה ִמּטָ ַאּתְ ִהּצַ

ִריָדה. ל ַהּפְ ם ׁשֶ ׁשֶ ְנִקיק ַהּגֶ ּבִ

ָבר ָחַגְרּתְ ֶאת ַנֲעֵלְך, ָרִאיִתי, ּכְ
ֵטְך ַמּבָ

ְסגֹות ֶהָהִרים, ֶלג ֶאל ּפִ ֶ ִהְתעֹוֵפף ִעם ַהּשׁ
ְעָין ּמַ ה ּבַ ּוְלַמּטָ

ֵאין ׁשֹוְבִרים ִאּתֹו ֶלֶחם. ִין ׁשֶ ְך ַהּיַ ָבר ׁשֹוֵבב ֶאת ִלּבֵ ּכְ

זּוָרה ַאּתְ ּפְ
יִאים ּוְתהֹומֹות, – ָהִיית ַעל ׂשִ

חֹול ֲאִני ּבַ
י, נֹוֵבר ּבֹו ַכְבּתִ ׁשָ

ט ִלּפֹול ּכֹון ַהּמָ ׁשְ ִלְמֹצא ֶאת ַהּמַ
ל ֵקיֵצנּו. ׁשֶ

)מן העיזבון(

*  
י ּלִ ֶ ים ִמּשׁ ָצִעים ֲעֻמִקּ ּפְ

ִתיָקה, ְ ְצָעה אֹוָתְך ַהּשׁ ּפָ
דֹוִלים יֹוֵתר ּכֹוָכִבים ּגְ

ֵטיֶהם, ת ַמּבָ ֶרׁשֶ ּכֹוְרִכים אֹוָתְך ּבְ
ֵאֶפר ָלָבן יֹוֵתר

ֶהֱאַמְנּתְ ָלּה. ה ׁשֶ ּלָ מּוָטל ַעל ַהּמִ

)מן העיזבון(

מגרמנית שמעון זנדבנק


