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יצחק לאור

שלושה שירים 

זיכרון

ְתָבה ִלי ִאיֵמיל: "ֶהָהרּוג ָהִראׁשֹון, ָאְמרּו  ִהיא ּכָ
ַעם  ית, הּוא ֶיֶלד". ּפַ ּתִ ׁשְ ּבַ ה ַהּיַ ִליׁשָ ּפְ י־ִסי, ּבַ י־ּבִ ּבִ ּבַ
ָתו ת ַהּסְ ְתִחּלַ ֶטל, ְלַיד אֹוְקְספֹוְרד, ּבִ ָקַטְפנּו ַיַחד ּפֶ
ה ׁשּום  ם ַהּזֶ ד ֶהֱאִדיָמה. ָרַחְצנּו. ֶאת ַהּדָ ּקֹר. ַהּיָ ּבַ

ַעם ֻמְכָרִחים ִלְזּכֹר(  ָבר ֹלא ִיְמֶחה. )ַהּפַ ּדָ

שלום בית

ְך  ְחּתֵ ּפַ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ּוִמׁשְ ָ י. ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ
ִפים  ה ֵאיֶזה, ּוְמַדְפּדְ ּנֶ יַרת ֶהָערּוץ, ֹלא ְמׁשַ ֶסת ְלׁשִ ּנֶ ם ִמְתּכַ ּגַ

ֵרת, ַצֲחַנת  ָ לֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ה ֵאיֶזה, ׁשָ ּנֶ ִעּתֹון, ֹלא ְמׁשַ ּבָ
י ָחׁשּוב  ְחּתִ ּפַ ׁשְ א ַהּמִ יל, ַהּתָ ְבׁשִ ֵני ֵריַח ַהּתַ ֶלת ִמּפְ ּטֶ ִוּיֹות ִמְתּבַ ַהּגְ

ם  רּו ּגַ ְ ר ֶאת ֶזה )ְיַאּשׁ ֵ ִסיכֹולֹוג ְיַאּשׁ ל ּפְ ְלִטּפּוַח סֹוִליָדִרּיּות, ּכָ
ְרִרי  ּגָ דֹול( ְוַאּתְ ֹלא ּתִ רֹוֵזי ָהִאְטִליז ַהּגָ ֶלִויְזָיה, ּכָ ֵני ַהּטֶ ְרׁשָ ּפַ

ֵמר, ַיְתִחיל ִוּכּוַח ַאֵחר, ַעל  ּכּוַח, עֹוד ְמַעט ַהּכֹל ִיּגָ ַלּוִ
ְך ִליַגת  ָלה, ַאַחר ּכָ ְמׁשָ ַבת ַהּמֶ ְך ַעל ַהְרּכָ ִחירֹות, ַאַחר ּכָ ַהּבְ
ְלָחָמה ַעד  ַעד ַהּמִ ִביַע ָהַאּלּופֹות, ָעמֹוס ֹעז ָהָיה ּבְ ָהַעל, ּגְ

ה, ָהּה  ְרָסה ֲחָדׁשָ ת ה־512, ּבּוְרָסה, ּכֻ ת ה־347, אֹו ַעד ַהּמֵ ַהּמֵ
ם הּוא ִיְלַמד  ינֹוק ָחָדׁש, ּגַ ית, אּוַלי ּתִ ְחּתִ ּפַ ֻמְרָסה, ֻמְרָסה ִמׁשְ

א ְודֹוד  א ְוַסּבָ ל ַסְבּתָ קֹוָלם ׁשֶ ה ּבְ ּקָ בּוָרה ַהּדַ ְלַזהֹות ֶאת קֹול ַהּגְ
ן ּוַמְקֵהַלת  ְרׁשָ רּוׁש ָהִעּתֹון ְוקֹול ַהּפַ יל ְוִרׁשְ ְבׁשִ ְודֹוָדה ִעם ֵריַח ַהּתַ
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ילֹות ִמּתֹוְך  ּלֵ ם, ּבַ ָמָמה ַעל ַהּדָ ם, ַהּדְ ָמָמה ַעל ַהּדָ יִקים ְוַהּדְ ּדִ ַהּצַ
ְרדּו ּשָׂ ִכי ָהָאבֹות ׁשֶ עֹוד ֹלא ֶנֶהְרגּו, ּבְ ָלִדים ׁשֶ ָנָתם, ַזֲעַקת ַהּיְ ׁשְ

ְמקֹום ִלְקּבֹר  ה ָלַטַעת ֵעץ ּבִ ּמָ ל ִחְזָרן ּגֻ ַמּקֵ ְגעֹון ָהֵאם ַהחֹוֶפֶרת ּבְ ׁשִ
ִבי מּול ְיָלַדִיְך  ׁשֹוִנית, ׁשְ ֶהֶמת ַהּלְ ְרִרי ַלַזּ ּגָ ה. ַאל ּתִ ּסָ ר ּכֻ ָנּה ֲאׁשֶ ֶאת ּבְ

ִזיָלה ַפְרצּוִפים, ְקִריָצה, ּפְ ל ָהֲארּוָחה, ַהְצִחיִקי אֹוָתם ּבְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ
יבּו ְקׁשִ יבּו, ְיָלִדים, ַאל ּתַ ְקׁשִ ָפַתִים, ִעּקּום ָהַאף, ַאל ּתַ ְרּבּוב ׂשְ ׁשִ

ְדִקי ָלֶהם ֶאת ָהֵעיַנִים  ִקי אֹוָתם, ֲאָבל ּבִ ֶפר, ַחּבְ ית ַהּסֵ ׁשּובּו ִמּבֵ ּיָ ּוְכׁשֶ
ֲאלּו אֹוָתְך  ם. ְוִאם ִיׁשְ ָבר ּדָ ַפת ַצֶהֶבת, ִאם רֹוִאים ָלֶהם ּכְ ַמּגֵ מֹו ּבְ ּכְ

י "ִרּבֹון  ִ ּשׁ ִ יַרִים ִמּיֹום ַהׁשּ ִ ַלַחׁש ֶאת ַהׁשּ יִרי ָלֶהם ּבְ ִכית, ׁשִ ה ּבָ ָלּמָ
מֹות" ׁשָ ל ַהּנְ ל ָהעֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכָ ּכָ

עצות 
     ליוסף

ן.  ּנָ ְהֶיה ּגַ ִני, ַאל ּתִ ַמן, ּבְ ְגַלל ַהּזְ ַרק ּבִ
ֵעץ ֶאָחד ּפֹוֵרַח ה ְזַמן ַעד ׁשֶ ּמָ ּכַ

ן, ַעד  ׁשֶ ּתֹל אֹותֹו ַעל ַמִים ְוַעל ּדֶ ׁשְ ּתִ
ה ׁשֶֹרׁש, ְיַלְבֵלב, יֹוִריק, עֹונֹות ַיַעְברּו, ַעד  ַיּכֶ
ַמן ְגַלל ַהּזְ ג ָזָהב. ַרק ּבִ מֹו ּדָ ַרח ֶאָחד ֵמֵנץ, ּכְ ּפֶ

ִית מּוָכן ּבַ ה ְזַמן ַעד ׁשֶ ּמָ אי. ּכַ ּנַ ְהֶיה ּבַ ִני, ֶאל ּתִ ּבְ
ְחּפֹר ְיסֹודֹות ְוִתּצֹק ִטיט ְוֶגֶבס ְוָתִניַח ְלֵבָנה  ּתַ

ֶסת צּוָעה ּוְמֻחְסּפֶ ָיד ּפְ ַגב ּכֹוֵאב, ּבְ ַאֲחֵרי ְלֵבָנה, ּבְ
יר ּקִ ְקַרע ּבַ ֵעיַנִים צֹוְרבֹות, מֹוְדדֹות. ַחּלֹון ּתִ ּבְ

ֶלד.  ל ַהּיֶ ֶחֶדר ׁשֶ ְוֶצַבע ּוַמְסְמִרים ְוִאְזֵמל, ְוָדג ָזָהב ּבַ
ה ָדֶמיָה ַחּיָ ה. ּבְ ָ ְהֶיה ִאּשׁ ִני, ַאל ּתִ ַמן, ּבְ ּוִבְגַלל ַהּזְ
ּה, ְלַאט ְלַאט ּצֹוֵמַח ּבָ ה ְזַמן ַעד ׁשֶ ּמָ ֶרת, ּכַ ִמְתַעּבֶ

ְכֵאב, יֹוֵנק, לֹוֵמד  הּוא נֹוָלד, ּבִ ינֹוק, ְוַעד ׁשֶ ִנְרָקם ּתִ
ָרה, ֵעץ, ָעָנן ַרח, ּפָ א, ּפֶ א, ִאּמָ ר, ַאּבָ ָלֶלֶכת, ְלַדּבֵ

הּוא ַנַער ה ְזַמן ַעד ׁשֶ ג ָזָהב, ְזַמן, ְוַכּמָ ן, ּדָ ִית, ּגַ ּבַ
ה  ּקָ ס, ּדַ ִני. ֱהֵיה ַטּיָ ְך ִאּטי, ּבְ ל־ּכָ חּור, ַהּכֹל ּכָ ּבַ

ִית ן, ּבַ חּור, ּגַ ר, ֶיֶלד, ּבָ ְוַהּכֹל ֶנֱהָרס, ֻעּבָ
ה ְוִנְגָמר ִני, ַמּכָ ס, ּבְ ג ָזָהב. ֱהֵיה ַטּיָ ּדָ


