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'קברט המשוררים' הראשון, שהתקיים בנובמבר ועסק בחוויה הלונדונית, 
התקבל בהמון חום ואהבה. שמחנו מאוד לגלות שיש צמא לערבים 

נוספים מסוג זה בין המשוררים הגרים בלונדון ובארץ, ובקרב הקהל 
הישראלי המקומי.

מפאת הקרבה ליום האם הבריטי - את הערב השני ואת אסופת השירה 
הנלווית לו, החלטנו להקדיש לנושא משפחה. נותרנו נפעמים מכמות 

היצירות שנשלחו אלינו. צחקנו, דמענו והתרגשנו מאוד בקריאתם. ללא 
ספק, העוצמה בה הקשרים המשפחתיים משפיעים על חיינו באה לידי 

ביטוי בשירים ובפזמונים שקיבלנו. 

בחזון שלנו קיווינו שהערבים האלה יתרמו ליצירת קהילה סביב אהבת 
השפה העברית ואהבת השירה. אנחנו שמחים לראות את ההיענות בקרב 

המשוררים הרבים שחלקם הגיעו במיוחד מישראל ללונדון על מנת 
להשתתף בערב, וכן את היענות השחקנים שהביעו את רצונם לקחת 

חלק בהקראת השירה. 

אנחנו מודים לכל המשוררים והפזמונאים הרבים שפנו אלינו, חשוב לנו 
לציין שקיבלנו מאות יצירות ולצערינו נאלצנו לוותר גם על שירים 

מצוינים על מנת לערוך ערב מגוון ועשיר. 

מקווים שתהנו מהשירים שבחרנו ומאחלים לכולנו משפחתיות שמחה 
ובריאה!

 
(ואם היא פחות - שלפחות תניב שירים יפים ונוגעים כמו אלה שתוכלו 

למצוא פה)

קריאה מהנה,
שחר שמאי

הקברט היהודי בלונדון.

דבר העורך



שירים



ל ֶאְזָרחּות,  אן הּוא לֹא ְיַקֵבּ ִאם הּוא ִיָוֵּלד ָכּ

ִמיד ִיְהֶיה ֶאְזָרח סּוג ב', ָנחּות,  הּוא ָתּ

ָרַמת ְשַׂפת ֵאם,  ְהֶיה ְבּ ּלוֹ ִתּ ִלית ֶשׁ ֲאָבל ְלָפחוֹת ָהַאְנְגּ

ם,  ִנּגּוד ֵאַלי הּוא לֹא.. ְיַגְמֵגּ ְבּ ֶוה ֶשׁ ֶהְחֵלט ָשׁ ְוֶזה ְבּ

דוֹת,  ל ָנִסיְך ֵמָהַאָגּ ִריִטי ֶשׁ ִיְהֶיה לוֹ ִמְבָטא ְבּ

ְלּבּול ָחתּוְך-  ֲאָבל ִעם ֻבּ

ֲעַדִין ִיְהֶיה ַקל ְלַזהוֹת. 

ם ִנְבַחר לוֹ ֱאלִֹהים?!  ְוֵאיֶזה ֵשׁ

ִים,  ַנּ רּו ֶאת ַהִשּׁ ְבּ א ִיְשׁ ֹּ ל ד ֶאָחד, ֶשׁ ִמַצּ

א ִיְצֲחקּו ָעָליו ַהְיָלִדים.  ֹּ ל ֵני ֶשׁ ד ְשׁ ּוִמַצּ

ם "ׁשוֹן",  ר ַעל ַהֵשּׁ ֵשּׁ ּסוֹף ִנְתַפּ ַבּ ָנִגיד ֶשׁ

נּו?  ָלּ ָמה ַנֲעֶשׂה ִעם ַההוִֹרים ֶשׁ

ִביָלם ֶזה ִיְהֶיה ֶנֶכד ִראׁשוֹן!  ְשׁ ִבּ

לוְֹנדוֹן ֶזה ֵעֶסק ָיָקר,  יִסיֶטר ְבּ ְייִבּ ֵבּ

 ,ׂ ש ֵמֵאיפֹה ַמְתִחיִלים ְלַחֵפּ

ְך ַקר?  ל ָכּ ֶמֶזג ֲאִויר ָכּ ינוֹק ְבּ ים ִתּ יִשׁ ֵאיְך ַמְלִבּ

ִביִאים ֶיֶלד,  ְמּ ִלְפֵני ֶשׁ

ּבוֹן,  ֶחְשׁ ִריְך ָלַקַחת ְבּ ָצּ ָבִרים ֶשׁ ֵיׁש ֲהמוֹן ְדּ

ה,  ֶנּ ֲאָבל ָמה ֶזה ְמַשׁ

ֶהְריוֹן. ֲאִני ֲאִפּלּו לֹא ְבּ

עמוד 5 

אֶזְָרח סוּג ב'
/ קרן שפט



ָך ית ִאְמּ בוֲֹאָך ֶאל ֵבּ ְבּ

ֶתר ָיֶדיָה ֵסּ ם ַבּ ַצֵלּ

ר ֹּ ִלְזכ

ר ֵהיֵטב.  ֹּ ְזכ ִתּ ֶשׁ

ֵאּלּו ַהָיַּדִים 

ָך ָהִראׁשוָֹנה ַמת ַאְפּ ֶרַגע ִנְשׁ ֲאָספּוָך ְבּ ַהָיַּדִים ֶשׁ

ֲעדּו, ָסּ ָרֲחצּו, ֶשׁ פּו, ֶשׁ ְטּ ִלּ ָחְמלּו, ֶשׁ ַהָיַּדִים ֶשׁ

ֵעת חִֹלי. יחּו ֶנָחָמה ַעל ִמְצֲחָך ְבּ ִהִנּ ֶשׁ

ן ִמְשָׂחִקים ָהיּו ְלָך ַגּ ַהָיַּדִים ֶשׁ

עוֹת ְלָך  "ֶעֶשׂר ֶאְצָבּ

ן ַלֲעשׂוֹת" ָבר ּתּוַכל ָבּ ל ָדּ ָכּ

ָך ְיסוֹדוֹת  ּוָבנּו ְבּ

ִית ִלי ָקָטן ה ַבּ "ִהֵנּ

ְלָחן" א ְוַגם ֻשׁ ֵסּ ּבוֹ ִכּ

א. ִית הּוא ִאָמּ ְוָכל ַהַבּ

עמוד 6 

א  ל אִמָּ
ׁ

הַיָּדַיִם ֶש
/ שושנה קרבסי

ע מוָֹרה ֵהִניפּו מּוְלָך ֶאְצַבּ ַהָיַּדִים ֶשׁ

ע ַמְתָרה  ֶרְך ֶאְצַבּ ֹּ ּוְבֵעת ַהצ

ר ְצָעֶדיָך ְלַיֵשּׁ

ִעיָת ָטּ ַעם ֶשׁ ָכל ַפּ ְבּ

אוֹ ָהַלְכָתּ ְלִאּבּוד. 



א  ל אִמָּ
ׁ

הַיָּדַיִם ֶש
/ שושנה קרבסי

ָעְמלּו ַהָיַּדִים ֶשׁ

ֶמֶרת יוֹם ִמְשׁ

ֶמֶרת ַלְיָלה ִמְשׁ

ַחת  ִים ַעל ַצַלּ ֵזַעת ַאַפּ ׂמּו ְבּ ָשּ ֶשׁ

ל יוֹם יוֹם ת ֶשׁ ַפּ

ל ַחג ים ֶשׁ ּוַמְטַעִמּ

ְתמּוָרה.  ָבר ִבּ ׁש ָדּ ִלי ְלַבֵקּ ְבּ

ר מּול ְמִרי ְנעּוֶריָך ַהָיַּדִים ֲאֶשׁ

י ַהּגּוף ִצֵדּ צּו ְלֶאְגרוֹף ְבּ ִנְקְבּ

ַחְסרוֹת אוִֹנים, ְנבוֹכוֹת,

ַאְך סוְֹפגוֹת ּוְמִכילוֹת.

ֵאּלּו ַהָיַּדִים 

ְחְררּוָך ַאט ַאט ֵלאמֹר: ִשּׁ ֶשׁ

ֵצא! ְרֵאה! ְלַמד!

ל עוָֹלם ְרּכוֹ ֶשׁ זוֹ ַדּ

עּוף ְלָך ַהְרֵחק.

ֵעת ּה ָבּ ַאְך ָבּ

ר ֶפר ִנְסָתּ ָך ֶתּ רּו ְבּ ָקְשׁ

י, בוַֹהּ ִמַדּ ְנסֹק ָגּ א ִתּ ֹּ ל ֶשׁ

י, ל ָחָזק ִמַדּ ֹּ פ א ִתּ ֹּ ל ֶשׁ

ְקּבּוק   חּו ַאֲחֶריָך ַבּ ְלּ ִשּׁ ֶשׁ

ים  ֵני ַיִמּ ַעל ְפּ

תּוב: י ָכּ ְלִתּ ֶתק ִבּ ּובוֹ ֶפּ

ִית. אן ֶזה ַהַבּ "ָכּ

ִית." ִמיד ֶזה ַהַבּ ָתּ

עמוד 7



א  ל אִמָּ
ׁ

הַיָּדַיִם ֶש
/ שושנה קרבסי

ֶתר ֶאת ֵאּלּו ַהָיַּדִים ֵסּ ם ַבּ ַצֵלּ

ָבִרים. ל ַהְדּ ית ָכּ י ֵהן ֵראִשׁ ִכּ

עוֹת - ָבּ יֶטיָה, ֶאת ַהַטּ ְכִשׁ ֶאת ְצִמיֶדיָה, ֶאת ַתּ

ים ַעל ֲחִריִצים, ְשִׂריטוֹת, ֲחָבטוֹת. ָכִסּ ַהְמּ

ָבְרכוֹת, ְנֵפי ָיֶדיָה ַהְמּ ם ַכּ ם, ַצֵלּ ַצֵלּ

ֶרְך ֶדּ ָך ַבּ ֶלְכְתּ ׁשּות ְבּ ְהֶייָנה ְלַמָמּ ֵהן ִתּ

ָך חְֹגָנה ֵמַעל לרֹאְשׁ ָתּ

ׂ ִלְמַרֲאׁשוֶֹתיָך.  ר ָוֶעֶרש ַכּ

ע, ָאחוֹת ְלָאחוֹת  ע ֶאְצַבּ ֵאּלּו ַהָיַּדִים, ֶאְצַבּ

ָך  בֹאָנה ְבּ ָתּ

ְלַאחוֹת.

עמוד 8



ים ִלּ ְוִלְפָעִמים ַהִמּ

ְמַחְלֲחלוֹת ֶאל ֶנֶפׁש ְצֵמָאה,

רוֹן, ַמְרווֹת ִזָכּ

ֲעגּוַע, יקוֹת ַגּ ַמְמִתּ

ה הוֵֹלְך ַאֲחֵריֶהן  ּוְלֶרַגע ַאָתּ

מוֹ ֶיֶלד ְמַחֵיְּך ְכּ

ָיד ָאִביו, ָהאוֵֹחז ְבּ

ה, ִפָלּ ֶרְך ַלְתּ ֶדּ מוַֹרד ָהְרחוֹב ַבּ ְבּ

ִנים ַרּבוֹת ָעְברּו ָשׁ ְוַאף ֶשׁ

ָבר, ל ֶזה ָדּ ְולֹא נוַֹתר ִמָכּ

עוָֹתיו, ֶאְצְבּ ה ׁשּוב ּתוֵֹפס ְבּ ַאָתּ

ה ָהֶרַגע ָהֶאָחד ַהֶזּ ְמַיֵחל ֶשׁ

לֹא ַיֲחלֹף ְלעוָֹלם.

עמוד 9 

ת 
ֹ
רְֵקי אָבו ִּ פ

/ יצחק גוילי



י  ְמֵגרוֹת ִאִמּ ִבּ

ָמָצאִתי ַתְצלּוֵמי אִויר

יּפּו ֶשִמּ

ֶאת ַנְפִשי. 

ֵמָרחוֹק. 

ִמְלַמְעָלה.

ַעת. ִלי ַלַגּ ְבּ

עמוד 10 

י  ִּ ת אִמ
ֹ
מְגֵרו ִּ ב

/ גד קינר קיסינגר



ר י ֶקֶשׁ ר ִאִתּ ל ָאִבי קוֵֹשׁ טוֹ ַהַחי ֶשׁ ַמָבּ

ָתה, מּוָנתוֹ ַהֵמּ ֶנֶגד ְתּ

ִעים ָגּ ֻשׁ ת ַהְמּ תֶֹנּ שׂוֶֹרה ִעם ֶאְרֵאֵלי ְכּ

ָבָנה. ֶרת ַהְלּ ְסֶגּ ל ַהִמּ ֶשׁ

ְוָיכֹל ִלי.

טוֹ ַמָבּ מּוָנה ַלֲעטֹף אוִֹתי ְבּ ָאִבי יוֵֹרד ֵמַהְתּ

י ָחַרְדִתּ ֶשׁ ְצִהיָבה ְכּ יתוֹ ַהַמּ ַטִלּ מוֹ ְבּ ַהחוֵֹמל ְכּ

ין. ֶיֶּלד ֵמֵאיַמת יוֹם ַהִדּ ְכּ

יוֹם ֲעטֹף אוִֹתי ְבּ ַתּ יתוֹ ֶשׁ ַטִלּ מוֹ ְבּ ְכּ

ִתי. ֻקָדּ ְפּ

יו י ּוָפָרָשׁ ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִלִבּ

ן ִלי. ַהְמֵתּ

עוֹד ְמַעט ָקט

ם ֲאִני ַמְמִריא. ַגּ

עמוד 11

ל אָבִי 
ׁ

 ֶש
ֹ
טו ָּ מַב

/ גד קינר קיסינגר



י ְחִתּ ַפּ ְשׁ ַלל ֶאת ַהָוּאְטְסָאּפ ַהִמּ הּוא ָגּ

ע ְמִהיָרה ְמִהיָרה ְמִהיָרה ֶאְצַבּ ְבּ

ַמן!" ְזּ א, ֲאִני חוֵֹזר ֲאחוָֹרה ַבּ "ַאָבּ

ְך ִעם ְצחוֹק ָחנּוק ֵמָהַאף ַפּ ְתַלֵהב ִנְשׁ קוֹלוֹ ַהִמּ

ל עוֹד ְועוֹד ְועוֹד ָאחוָֹרה ְלֵגּ ִהְתַגּ

מּונוֹת ֶטְקְסִטים ֶאמוִֹג'ים ִויֵדאוִֹיים ְתּ

ית ְסִמיָכה ְחִתּ ַפּ בּו ִלְבִליָלה ִמְשׁ ִהְתַעְרְבּ

ַמן!" הּוא ָצַעק ְזּ "ָאחוָֹרה ַבּ

י ֵלב ַעם קֶֹדם לֹא ַשְׂמִתּ ַאף ַפּ

ִליָלה ַהֲחָלָקה ְוַהָיָּפה ְלָאִניַמְצַית ַהְגּ

ב ֹׁ ר ָיכוֹל ַלְחש ֵאיְך ְמֻבָגּ

זֹאת ה ַיְלדּוִתית ָכּ ֻעָלּ הּו ַיֲעֶשׂה ְפּ יֶשׁ ִמּ ֶשׁ

ַחְסַרת ַמְעצוִֹרים ְוַחְסַרת ַאֲחָריּות

ים בּועוֹת ֳחָדִשׁ ָיִמים ָשׁ

ַסח ַהְזָמָנה ְלֵסֶדר ֶפּ

ָיּה ַזְמִבּ ִטּיּול ָסָפאִרי ְבּ

ָנה ָאחוָֹרה ָשׁ

ָנַתִים ְשׁ

ָחה ָפּ ְשׁ ין ַיְלֵדי ַהִמּ הוָֹדעוֹת קוִֹלּיוֹת ֵבּ

ו ב ַעְכָשׁ ֹּ ָבר יוְֹדִעים ִלְכת ֵהם ְכּ

ּנוַֹלד ן ּדוֹד ֶשׁ ֶבּ

פוֹן ָצּ יְנג ַבּ ֶקְמִפּ

ֱאַסף ֶנּ ָלִבים ֶשׁ ּגּור ְכּ

ֶדת ִלְבבוֹת יוֹם ֻהֶלּ

ַהְלָוָיה

יְך ִלְגלֹל ָאחוָֹרה הּוא ִהְמִשׁ

ח ְלֵאין ֵקץ ּלוֹ ִנְמַתּ ַמן ֶשׁ ַהְזּ

ל י ְלִהְתַאֵבּ ַאְרִתּ ַוֲאִני ִנְשׁ

עמוד 12 

רְיָה
ֹ
רֵה הִיסְטו ְּ פ

/ עומר ברקמן



ְלדוָֹדה ַאְלְגָרה

יֶמְנִטָיּה ֵיׁש ִדּ

ְלאוָֹרּה ֲאחוָֹתּה

גּוָפּה ּדּול ְבּ ִגּ

י ִלּ א ֶשׁ ְוַאָבּ

ַמן הּוא ֵמת ִמְזּ

ה הּוא ִנְפַטר? ִמָמּ

ְרָטן. ְרָטן, ִמַסּ ִמַסּ

עמוד 13 

דָה אַלְגְָרה 
ֹ
לְדו

/ יובל ששון



נּו ָלּ ָחה ֶשׁ ָפּ ְשׁ ִמּ ַבּ

א ִנְפַטר ַאָבּ ֶשׁ ְכּ

ָסְבָתא ָקְנָתה ֶאת ַהֶחְלָקה ְלָידוֹ

ָלה ָנה ִהְתַאְבּ ָשׁ

ְוָאז ָחְלָתה

ָרה ּוֵמָאז ִהיא ִאּתוֹ ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ִנְקְבּ

עמוד 14

 
ֹ
הִיא אִּתו

/ יובל ששון



ִשׂיא ַהֵיּאּוׁש ֲאַנְחנּו ׁשוְֹכִבים,  ְבּ

ּבוֹת  ְמִביִנים ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת ַהִסּ

ל.  ֵצּ ְגָלָלן מוְֹדִדים ַמֲעלוֹת ַבּ ִבּ ֶשׁ

א ֶאת ַהֶחֶדר, נּו ְמַמֵלּ ָלּ ָהֵריַח ֶשׁ

ר. ן ְלַוֵתּ ְרֶזל ְמַסֵמּ ְקִפיץ ַבּ

ֲאָבל ַאְתּ 

ְוָחָלב ְמַטְפֵטף ְלֶפַתע. 

ינוֹק ִמְתעוֵֹרר ּבוֶֹכה ַהִתּ

ָעֵלינּו ְוָאז ַעל ַעְצמוֹ. 

ִדְמָעה, מוִֹתיר  ר ְבּ ִריס נוֵֹשׁ

זוֹן ַעל ֶלִחי. ִעְקַבת ִחָלּ

עמוד 15

 *
/ תום הדני נוה 



ְטָיה ח ָלַאְמַבּ ְטָבּ ָנִרית ֵמַהִמּ ַנֲעִביר ֶאת ַהָקּ

ח ְטָבּ ֶסת ַלִמּ ְרֶפּ ב ֵמַהִמּ ְחֵשׁ ַנֲעִביר ֶאת ַהַמּ

ֶסת ְרֶפּ ֶאת ַהֶיֶּלד ַעל ַחְדרוֹ ַנֲעִביר ֶאל ַהִמּ

ה ָנּ ִפּ ֵתנּו ְלַחְדרוֹ ַבּ ִנְדַחף ֶאת ִמָטּ

ה ָנּ ִהְתַפּ קוֹם ֶשׁ ה ַלָמּ ַנְכִניס ֶאת ַהַיְּלָדּ

ח עוֹד ֲחִצי ִמְשָׂרה ִנַקּ

ח עוֹד ֲחִצי ַהְלָוָאה ִנַקּ

ָנה ַעת ֵשׁ ן עוֹד ְשׁ ִנֵתּ

ה ַאֲחרוָֹנה ׁש עוֹד ַאְרָכּ ְנַבֵקּ

ב ֶאת  ִנְמֶחה ֵמַהֵלּ

ל ִזְכָרם ָהָאהּוב ֶשׁ

נּוב ָהאוֹטוֹ ַהָגּ

ָהַאְרָנק ָהָאבּוד

בּור ַהַחּלוֹן ַהָשּׁ

ְוִאם ֵיַצר ַנְדִחיק

יק ְוִאם ֵיַמר ַנְמִתּ

ֵדק ב ְלִהָסּ ְוִאם ְיַחֵשּׁ

ק ָסִביב-ָסִביב. יט ְזרוֹעוֹת ּוְנַהֵדּ נוִֹשׁ

עמוד 16 

נָרִית  הַָקּ
/ טל ניצן



ָלה: ֻחְלָצה ַאַחר ֻחְלָצה ֻקְפּ

ה ט ֻחְלָצה ְקַטְנַטָנּ י ַהָקּ ִבּ ְלֻדּ

דוָֹלה דוָֹלה-ְגּ א-דֹב ֻחְלָצה ְגּ ְלַאָבּ

דוָֹלה.  ה-לֹא ְגּ ה – לֹא ְקַטָנּ ָבּ א-ֻדּ ּוְלִאָמּ

י ָהַלְך ְלַטֵיּל ִבּ ֻדּ

ַיְחזֹר ְמֻאָחר.

ב ְמַטֵיּל ָרחוֹק יוֵֹתר, ֹּ א-ד ַאָבּ

אּוַלי ַיְחזֹר, אּוַלי ָמָחר, אּוַלי ַאֲחֵרי ָמָחר.

ָנּה, א ֶיְשׁ ִאָמּ

ם ְמֻאָחר.   ם, ַגּ ם ֻמְקָדּ ַגּ

ְתאוֹם –    ב ְוַתֲעֶלה ִפּ ַנֵקּ י ְתּ ּוְזָעָקה ִכּ

ִניָסה. ְכּ ַבּ י ָחתּול ֶשׁ ִהְתַיְלָלה ִמִפּ

הוֹם י ְתּ ַלֵפּ ר ְכּ ַקֵמּ ְחרֹג ֵמַחּלוָֹנּה ְוִתּ י ַתּ ּוְדמּות ִכּ

ִביָסה. ה ִלְתלוֹת ְכּ ָשׁ ְקּ אּוַלי ִבּ

עמוד 17

מֶסְטִיָקה 
ֹ
ּדו

/ טל ניצן



ַחת, ה עוֹד ֻחְלָצה ֶאת חְֹטָמּה ְמַקַנּ ָנּ ִפּ ַבּ

ַחת,  ֶלת ֲחָצִאית ִמְתַיַפּ א ֻמֶטּ ֵסּ ַעל ִכּ

ם  יֵהם ְלִאָטּ יִנים ָראֵשׁ ְחּתוִֹנים ַמְרִכּ ַתּ

ם. ֵוּץ ְמֻיָתּ ָגִדים ִמְתַכּ ַוֲארוֹן ַהְבּ

יו ְוגוֵֹנַח ְחָתּ ְלָחן ׁשּוב ּכוֵֹרַע ַתּ ַהֻשּׁ

פּוְך ַעל ַרְגַליו הּוא מוֵֹרַח. ק ַהָשּׁ ֶאת ַהָלּ

יָטה  ִהיא ַמִבּ ֶשׁ ַחת ְכּ ה ִמְתַיַפּ ָטּ ַהִמּ

מּוָתּה. ַמְרָאה - ְוֵאיָנּה ְמַזָהה ֶאת ְדּ ַבּ

ְבָעה ַסְסּגוִֹנית: ְטָנּה ִמְתנוֶֹסֶסת ִגּ ַעל ִבּ

ֶטת, עוֹד ְמִעיל ַאְלמוִֹני. עוֹד ִשְׂמָלה ְמֻקֶמּ

י ֵלב ִחים ִמִנּ ָכּ ים ּוְזנּוִחים, ִנְשׁ ְנטּוִשׁ

ׁש, ִאיׁש אוָֹתם לֹא אוֵֹהב. ֵאין ָלֶהם ְמַבֵקּ

ִמְלָחָמה עוָֹלִמית ִמְתחוֶֹלֶלת ֲהלוֹם

לוֹם. ָרב, עוֹד ָרחוֹק ַהָשּׁ עוֹד לוֵֹהט ְשֵׂדה ַהְקּ

עמוד 18

לָגָן  ָּ ב
/ איה הוכשטט כהן



עמוד 19

ִֹּפי, לֹא ֶהֶבל ָהֵחן. ֶקר ַהי לֹא ֶשׁ

ֵכן! ל ִיָתּ ֶלֱהֵוי ָנא ָידּוַע: ַהָכּ

ה עִֹלים ַנְרִקיִסים. ָצּ ם ִמּתוְֹך ַהִבּ ַגּ

ִסְנְדֶרָלה ִהְצִליָחה ָנִסיְך ְלַהְקִסים.

ָגאוֹן יֵרְך ַעל סּוסוֹ ְבּ ָיּבוֹא ַאִבּ ִלְכֶשׁ

עוֹן.     ִביב ַלָשּׁ ָיִביא ָלְך עוֶֹזֶרת ִמָסּ

ֶרת ַאְך ַהְפֵלא ּוְפִליָאה: ְיִציָרה ְמֻהֶדּ

יָרה ִמְתּגוֶֹרֶרת. ִזּ ִנים ַבּ ָבר ט"ז ָשׁ ְכּ

ה ְלִתְפֶאֶרת, ֲהדּוָרה ּוְסדּוָרה ִהיא, ְלבּוָשׁ

ֶרת. ֶרת ּוְמֻגְנֶדּ ת, ְמֻאֶפּ ְמֻבֶשֶׂמת, ְמבֶֹרֶשׁ

ֶלג עוָֹרּה ִאְזַמְרָגִדים ֵהן ֵעיֶניָה ְוֶשׁ

י ְשָׂעָרּה. ֵלּ ְלַתּ ים ַתּ ַעד ָמְתֶניָה ּגוְֹלִשׁ

ה ָענֹג ַהַסְנֵטר, ֹּ ן, כ ְשָׂפֶתיָה ׁשוָֹשׁ

ר. ְפַסְנֵתּ ן ִבּ עוֹת ָלּה יוְֹדעוֹת ַאְך ַנֵגּ ֶאְצָבּ

ם... ְוקוָֹלּה - ַמְעָין ַהנוֵֹבַע ֵאי ָשׁ

ם! ֵלמּות! ִהיא ֲחלוֹם לֹא ֻמְגָשׁ ִליַלת ַהְשּׁ ִהיא ְכּ

ִאים: ֵאיְך ִמּתוְֹך ַמְדֵמָנה ְלּ ל ִמְתַפּ ְוַהָכּ

ה? ָנּ זוֹ ׁשוַֹשׁ עָֹלה ּופוַֹרַחת ָכּ

לָגָן  ָּ ב
/ איה הוכשטט כהן



עמוד 20

ִלי ְנִגיָנה ִמְזָרִחי  ל ְכּ ּלוֵֹני ֶהְליּום ַעל ַמֵקּ ץ ַבּ ִמּתוְֹך ַהֲהִפיָכה ֵיׁש ְלַחֵלּ

ר ַהִהְתּבוְֹננּות  ֶשׁ ֹּ ה ְוֵאיְך נוַֹצר ְלִפּתּוַח כ נּו ִמָמּ ה ַרֵבּ ל מֶֹשׁ ה ֶשׁ ְמַזֵיּף ַמֶטּ

ְחּפוֹר ֶאָחד  ינוָֹזאּור ְללֹא סוְֹללוֹת ּכוַֹכב ָים ָצהֹב ַדּ ְוַהַהְתָאָמה ִדּ

ק ְלִמְקַלַעת יְך ִלְמנוֹת ּוְלַהֵדּ י ְלַהְמִשׁ ל ַעל ִצּדוֹ ָיכְֹלִתּ ֻמָטּ

י ֵאיְך.  ַכְחִתּ ִית ַאְך ָשׁ יר ַבּ ּטּוי ִשׁ ִבּ

עוֹת  ה ָשׁ ָמּ נוְֹתרּו ַכּ

ְיָלה  ְלתֹם ֲעבוַֹדת ַהַלּ

יר ְוָתׁשּוב ִשׁ ה ָתּ ַאָתּ

יר ה ָלׁשּוב ְוָלִשׁ ַוֲאִני ְמַנָסּ

י ְלַפּנוֹת ְלָפחוֹת ָיּכְֹלִתּ ה ְזַמן ֶשׁ ְמַכָלּ

ִית  ל ַבּ ְהֶיה צּוָרה ֶשׁ ִתּ ֶשׁ

ים ִמּתוְֹך ּגּוׁש  ׁשוֶֹלֶפת ִמִלּ

ה ְלַזהוֹת  ְמַנָסּ

ָך  ְלּ י ּוַמה ֶשׁ ִלּ ַמה ֶשּׁ

ִביָסה  ם נַֹכח ַהר ַהְכּ ַגּ

י ה ַדּ י ְנחּוָשׁ ֵאיֶנִנּ

יִת  ַּ יר ב
ׁ

שִ
/ מרים גולן



ר  ה ְלַאֵתּ ַמּסוֹק ֵליִלי ִמְסּתוֵֹבב ֵמָעַלי ְמַנֶסּ

ם ֲאִני  י. ַגּ ִנּ ּנוַֹתר ִמֶמּ ַמה ֶשּׁ

ה ְלַזהוֹת  ְמַנָסּ

ְמַעט ִלְפֵני ַהִוּּתּור ַהּסוִֹפי 

ֶמת ּוְבִני י ַהּנוֶֹשׁ ִתּ ל ִבּ תוְֹך ָהרְֹך ַהַחם ֶשׁ ע ְבּ ֶטֶרם ֶאְטַבּ ְבּ

ֲעֶשׂה ִעם ַהּסּוְגָיה ַהּזוֹ י ָאַקמוֹל) ַמה ַנּ ָעה ָנַתִתּ ֵאיזוֹ ָשׁ (ְבּ

לֹׁש ָוֵחִצי ַוֲאִני ְשָׂפִתי  ן ָשׁ ַאל ֶבּ ָשׁ

ִיְּבְקעּו לֹא ֵאַדע ְלָיה, ַעד ֶשׁ ַשׂק ַהִשּׁ ֲאצּוָרה ְבּ

ִאם ְצלּוִלים אוֹ צוִֹאים אוֹ ַמִים ֵאין ּבוֹ.

ַמל ׁשּוב ָקַפץ ַהַחְשׁ

ְך   חֶֹשׁ ֲאִני ּכוֶֹתֶבת ַבּ

ָיּד  ַנּ ִנְסֶמֶכת ַעל סוְֹלָלה ַבּ

ֶאְלַמד  ֵדי ֶשׁ ה ְכּ ָעָלה ַהְרֵבּ ֶשׁ

ַרְקִטי ַלֲעשׂוֹת ְלִמְחָיִתי הּו ְפּ ַמֶשּׁ

ה  ֲאֻלָמּ ּסוֹק צוֵֹעק ַבּ ׁשּוב ֵמָעַלי ַהַמּ

ִהְתעוְֹרִרי ִהְתעוְֹרִרי ַוֲאִני ֲהֵרי ֵעָרה

ִביָסה  י ִמְתַקן ְכּ ְחִתּ ּוְבַאְמַתּ

ּיוֹר ִכּ ּכוֵֹרַע ְוֵכִלים ַבּ
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יִת ַּ יר ב
ׁ

שִ
 / מרים גולן



ל אוֹת יִקים ֶשׁ ְיָלה, ְלָהִאיר ִזְכרוֹנוֹת ַעִתּ ַלּ יִעים ַבּ ִגּ ַמּ יִרים ֶשׁ ִשׁ

ים ִלּ ָׂפה ַחְסַרת ַהִמּ ֵדָלה ְוצוַֹמַחת ִמּתוְֹך ַהָשּ ַאְתּ ְגּ ֶשׁ ְכּ

ִריָאה עוֶֹבֶדת ר ִלְראוֹת ֵאיְך ַהְבּ ֶאְפָשׁ

ְטִריף ָלנּו ֶאת ַמּ ה ֶשׁ ַהִחּיּוְך ַהֶזּ

ין ַהָיַּדִים ְוָהַרְגַלִים ֵאיָבר ָחָדׁש ֵבּ ּצוַֹמַחת ְכּ ָאָגה ֶשׁ ַהְדּ

ה ְכׁשוֹל ַהֶזּ ֶצת ֵמַעל ַהִמּ ְוָכל יוֹם ַאְתּ ְמַקֶפּ

ְכִתיָבה א ַנֲעֶשׂה ָטעּות ִבּ ֹּ ל ֶשׁ

ִרּקּוד ֲאִרי ָבּ ָשּׁ ִתּ ֶשׁ

ים סוִֹדּיוֹת ִמִלּ ה ְבּ ֵמַעל ִלְפֵני ָהֲאָדָמה, ְלבּוָשׁ
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 *
/ מתי שמואלוף



ְבִעיָטה, ֶזה ִהְתִחיל ִבּ

ַהְרָעָבה יְך ְבּ ִהְמִשׁ

ֲחִטיָפה - קוָֹרּה ַבּ ְמּ ֶשׁ

זּוָנה. ל ְתּ ֲחִטיָפה ֶשׁ

זּוָנה ל ְתּ ֲחִטיָפה ֶשׁ

ִנָיּה. ל ַהְשּׁ ָהַאַחת ִמָיֶּדיָה ֶשׁ

ה ַטָנּ ל ַהְקּ ה ֶשׁ ֵמַהֶפּ

דוָֹלה. ל ַהְגּ ה ֶשׁ ַלֶפּ

ִעיָטה ְועוֹד ְבּ

ְועוֹד ֲחִטיָפה

ּוְבִעיָטה

ַוֲחִטיָפה

ּוְבִעיָטה ַוֲחִטיָפה –

ל ִמְלָחָמה. בּועוֹת ֶשׁ ים ְוִשׂיָשׂה ָשׁ לִֹשׁ ְשׁ

ִנָיּה, ְשּׁ ָהַאַחת ִנְלֶחֶמת ַבּ

ִנְלֶחֶמת ַעל ְמקוָֹמּה, 

יָמה. רֹאׁש ָהְרִשׁ ְמקוָֹמּה ְבּ
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זֶה הִתְחִיל 
בְעִיטָה  ִּ ב

/ עֲדִי לַהַט
ה, ַטָנּ ַהְקּ

ָקָלּה ִקילוֹ ּוְקָצת הּוא ִמְשׁ

ה נוְֹלָדה), ַטָנּ ַהְקּ (זֹאת ֵנַדע ַרק ְלַאַחר ֶשׁ

ְלָוה. ֶקט ְוַשׁ ַרק רוָֹצה ֶשׁ

ּה. ַיַּעְזבּו אוָֹתּה ְלַנְפָשׁ ַרק רוָֹצה ֶשׁ

ָכה, ֲחֵשׁ ל ַבּ ֹּ יְך ִלְגד רוֶֹצה ְלַהְמִשׁ

ל,  ֹּ ַח ַהְרֵחק ֵמֵעיֵני כ ֵתּ ְלִהְתַפּ

דוֹל,  ַהְרֵחק ִמּקוֹל ֶהָהמוֹן ָהרוֵֹעׁש ְוַהָגּ

ִהיא עוֹד ְצִריָכה יִבים ֶשׁ ְרִכּ ל ַהַמּ ג ֶאת ָכּ ֹּ ְוִלְספ

ּה. ל ִאָמּ ֶטן ֶשׁ ִמּתוְֹך ַהֶבּ
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ְוַהְקָטָנה,

ְמצּוָקה, ִבּ ֶשׁ

ָיִּדית ִמּ ְזקּוָקה ַבּ

ָלה. ְלַהָצּ

חּוָפה. ָלה ְדּ ַהָצּ

ְלָעֶדיָה, ִבּ ָלה ֶשׁ ַהָצּ

ל ִלְגדוָֹלה. ֹּ ה לֹא ָיְכָלה ִלְגד ַטָנּ ַהְקּ

ל ִמְלָחָמה בּועוֹת ֶשׁ ים ְוִשׂיָשׂה ָשׁ לִֹשׁ ְשׁ

ֲאַגת ֵלָדה, ַשׁ ְיּמּו ָלֶהן ְבּ ִהְסַתּ

ִקיָעה.  קוֹל ְבּ ְבּ

יִקים טוִֹרים ַמִשּׁ ֵני ִאיְנקּוָבּ ְשׁ

ִנָיּה. מוֹ ַמְרָאה ִלְשׁ ָהַאַחת ְכּ

דוָֹלה ְוַהְקָטָנה, ַהְגּ

ה. ֶרְך ֲחָדָשׁ ל ֶדּ ִפְתָחּה ֶשׁ ְבּ

ית ַמְתִחיָלה. ְלָחָמה ָהֲאִמִתּ יו ַהִמּ ַעְכָשׁ

דוָֹלה, ֲאָבל ַהְגּ

ְזָנָבּה,  ֵאׁש ֲעצּוָמה ּבוֶֹעֶרת ִבּ

ָדה, ַרק רוָֹצה ִהיא ָלֵצאת ֶאל ֲחַדר ַהֵלּ

ִלְטרֹף,

אֹג, ִלְשׁ

ִלְבלַֹע,

ָבר ֶאת ְמקוָֹמּה.  ס ְכּ ֹּ ִלְתפ

ָתּה, ל ֲהֻמָלּ ּתוְֹך ָכּ ִמּ ִהיא לֹא יוַֹדַעת ֶשׁ

ה ִלְמצּוָקה. ַטָנּ דוָֹלה ַלְקּ ְרָמה ַהְגּ ָגּ

בְעִיטָה  ִּ זֶה הִתְחִיל ב
/ עֲדִי לַהַט



ֵקט קוֹל ָשׁ הּוא ָאַמר ְבּ

ְלָעֶדיָה ֵאין ִסּכּוי ִבּ ֶשׁ

רוֵֹיְקט יל ֶאת ַהְפּ ִצּ ַרק ַתּ ֶשׁ

ּצּוי. הּוא ַמְבִטיַח ָלּה ִפּ ֶשׁ

ַעם. ה ַפּ ֶרט ַהֶזּ ֶסּ ָבר ָהְיָתה ַבּ ּצּוי? ִהיא ְכּ ִפּ

ל ַאְכָזָבה ְוַזַעם. ּצּוי הּוא ְלַמֲעֶשׂה ִמּצּוי ֶשׁ ִפּ

וְֹכֵחי ַהּמוֲֹעִדים. נּויוֹת, ִמּשׁ ְמּ ֲחִמיֵצי ִהְזַדּ ִמַמּ

ְברוֹנוֹ, ֵמַאְכָזִבי ַהְיָּלִדים. ב ַעד ִשׁ סוְֹדֵקי ַהֵלּ

ְלּתוֹ ְסגּוָרה   א, ַחּלוֹן מּוָגף, ַדּ ל ַאָבּ ִמְשָׂרד ֶשׁ ֶרת ְבּ ִנְזֶכּ

חָֹרה. ָמָרה ְשׁ ְיָלה, ׁשוֵֹקַע ְבּ ְוהּוא עוֵֹבד ֶאל ּתוְֹך ַהַלּ

ה. ק, לֹא ְמֻרֶצּ א, לֹא ְמֻסָפּ ְלמּוד, עוֵֹבד לוֹ ַאָבּ ָטרּוד, ַגּ

א, ְוָאז מוִֹדיַע: הּוא יוֵֹצא. ב לוֹ ַאָבּ ָחֵרד, ּבוֵֹדד, יוֵֹשׁ
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ּצוּי ִּ פ
/ גילי יובל
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ר ָלֶהם ָעִתיד". ֵדי ְלַסֵדּ ָרחוֹק ָרחוֹק ָנַסע ָהָאב, "ְכּ

ְתִמיד. ו, הּוא ַהּנוֵֹסַע ַהַמּ ֲהלְֹך ֲחזֹר, הּוא ַעל ַהַקּ

ְפָסה ֶאת ָהִעְנָין ַמֵהר: ה, ָתּ ָהְיָתה ִהיא ַרק ַיְלָדּ ַאף ֶשׁ

יַע. עוֹד ְמַעט חוֵֹזר. רוֹן ֵיׁש ִמְזָוָדה - ִהִגּ ְסְדּ ִמּ ַבּ

א ִיְהיּו ִאי-ֲהָבנוֹת. ֹּ ל ָהָיה ֶזה ֵעֶסק ֶנֱהָדר, ֶשׁ

נוֹת. ַמָתּ ת זוָֹכה ְבּ ר - ַהַבּ א ֶנְעָדּ ה ַאָבּ ִאם ַאָתּ

יַע ְלחּוִגים, ה, לֹא ְלַהִסּ ָתּ לֹא מוְֹפֵעי ִסּיּום ִכּ

ים. ת ְולֹא ַחִגּ ָבּ לֹא ֶלֶחם-קוֵֹטג'-ֲחִביָתה, לֹא ֵליל ַשׁ

ים, ְרִשׁ ְנָירוֹת ְמַרְשׁ יעּו ֲעטּופוֹת, ִבּ ה ִהִגּ ִחָלּ ְתּ

ים. ֲחתּו ָהִרּגּוִשׁ ַאט ַאט ָהְפכּו ַלֲחשּׂופוֹת, ַאט ַאט ָפּ

ם ִרּצּוי. ׁשּוט ְלֵשׁ ֲחִליף ָפּ ָנה, ַתּ ל ַהְחָמָצה ִהיא ַמָתּ ָכּ

ּצּוי. רּוׁשוֹ ִפּ ֶחֶסר ֵפּ ְוָכְך נוְֹלָדה ַהַהְתָנָיה ֶשׁ

ּצוּי ִּ פ
/ גילי יובל



ִרְגֵעי  ְבּ

ַהּגּוף ֶאל ּגּוף 

ָבה, י ָיְשׁ ִאִמּ

ֶלת. ָאְזָנּה ַלֶדּ

ַעל ַאף ַהַחִיץ 

י ִתּ ַרְשׁ ָדּ ֶשׁ

מוֹ ְמקוֶֹנֶנת  ְכּ

ִנְצְמָדה.

ְוָעַרְגנּו ֶזה ָלֶזה

ן ְפָתּ ְוִהיא ֶאל ַהִמּ

ַחְדנּו נּו ָפּ ָלּ ֻכּ

ְך  ל ָכּ ָכּ

ִדידּות. ֵמַהְבּ
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 *
/ הילה תומר



לֹא נוַֹתר ִלי

ַחִיץ ָמקוֹם ַבּ

ה ין ִמּטוֹת ִזָמּ ֵבּ

לּולוֹת ְלִמּטוֹת ְכּ

א א ְוַאָבּ ִאָמּ

ִנּסּו ַלֲחבֹק ֶזה ֶאת ֶזה

יֵניֶהם ִאירּו ֵבּ ְולֹא ִהְשׁ

ָמקוֹם

ָבר לֹא ּגּוִפי ְכּ

ָקָטן

ת ָיִחיד ּוִמַטּ

לֹא לוֹ

א ֹּ ל ְוַרק ֶשׁ

ִמיָתה ָאמּות ְבּ

ֶרת. ְמֻחֶבּ
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ֶרת   ֶּ מִיתָה מְחֻב
/ הילה תומר



ֶאָחד ֵמֶהם.  י ְבּ ַדּ

ֵדי  ֶאָחד ְכּ י ָבּ ֵניֶהם ָימּותּו. ַדּ ְשּׁ לֹא ֶהְכֵרִחי ֶשׁ

ם. ֲאָבל ִאיׁש ֵמֶהם  ֹּ יִהנ ִלְגאֹל ֶאת ָהַאֵחר ִמֵגּ

ָכל ֶאָחד ֵמֶהם חּוׁש ַחָיִּתי  ב ָלמּות. ָהָיה ְבּ לֹא ִהְתַנֵדּ

ָיּה.  ִשׁ יוֹן. לֹא ִנְכַנע ִלְזִריַמת ַהְנּ ָלּ ר ַלִכּ א ִהְתַמֵסּ ֹּ ל ֶשׁ

ִנָיּה  ָמה ְוַהְשּׁ ָשׁ ְנּ ִתיָקה צוֶֹבֶטת ַבּ ִאי ְשׁ ָהֶאָחד ֶנֱאַחז ְבּ

ֶות.  ַלח. לֹא ְלָים ַהָמּ ַאג ָלַקַחת אוָֹתּה ְלַים ַהֶמּ ָדּ ְמַאֵהב ָצִעיר ֶשׁ ִבּ

ׁשּוָקה.  ל ְתּ בֹץ ֶשׁ ָעַטף אוָֹתּה ְבּ

ָהַאֵחר 

לּוי. ָהַאֵחר  ם ָגּ ֹּ יִהנ ָהָיה ֵגּ ֶשׁ

ְך  ֶמֶשׁ ֵיּן ָלּה ֶאת ַהַחִיּים ְבּ ִזּ ֶשׁ

ה  יוֵֹתר ֵמֲחִצי ֵמָאה. ָהַאֵחר ַהֶזּ

ֵקן ִעים ְוהּוא ַהָזּ ו ָקרוֹב ְלִתְשׁ ַעְכָשׁ

ר ִלי  ר ּוְמַסֵפּ ְתַקֵשּׁ ִמּ ֶשׁ

ט".  ְך ֵגּ ָלּ א ֶשׁ י ְלִאָמּ "ָנַתִתּ

ְנָיר?"  י? ִבּ ט ֲאִמִתּ "ֵגּ

ַרח. ָשׂם ֵקץ  ֵרׁש ַהֶתּ א ָמה". ִהְתָגּ י", צוֵֹחק, "ֶאָלּ רּור, ֲאִמִתּ "ָבּ

ם  ֹּ יִהנ ם. ָנכוֹן יוֵֹתר, ָשׂם ֵקץ ַלֵגּ ֹּ יִהנ ַמֲעֵבה ַהֵגּ ֵניֶהם ְבּ ְלַחֵיּי ְשׁ

ְך  ַמֲעֵבה ַחֵיּיֶהם. ֵמִכין ַעְצמוֹ ְלַגן ֵעֶדן. מוִֹדיַע ִלי ַעל ָכּ ְבּ

ְכִנּיוֹת ְיָלה. ֲעֵיָפה ֵמַחַיּי. ִמָתּ ַלּ ֶעֶשׂר ַבּ ְיָתה. ְבּ י ַהַבּ ַדְרִכּ ְבּ

רּור.  א ָבּ ֹּ בוֹת ַעל ֶהָעִתיד ַהל ְחָשׁ ַעל. ִמַמּ ֹּ א יוְֹצאוֹת ַלפ ֹּ ל ֶשׁ
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ְגלּוג ל ֶאת ַהִלּ ן ֲאִני ַרק ְמַגְלֵגּ י ְוַגם ֵמִבין. ֵכּ ִלּ לוֵֹעג ַעל ָהֲעֵיפּות ֶשׁ

ׁש  ֵקּ ה, ָאַמר. ּוְכֶדֶרְך לֹא-לוֹ ִבּ יָשׁ ֲאָבל ֲאִני יוֵֹדַע ָמה ַאְתּ ַמְרִגּ

ְדָבִרים.  ק. לֹא ַמְטִריַח אוִֹתי ִבּ ִרי ְמֻאָחר יוֵֹתר". ְמַנֵתּ ְתַקְשּׁ "ִתּ

ִהירּות רוֶֹעֶמת.   ִאי ְבּ ְצָעקוֹת. ְבּ ִאיר אוִֹתי ֲהמּוָמה ֵמָהאֶֹמץ. חוֵֹסְך ִבּ ַמְשׁ

ּתוֹ. ֶזהּו.  ל ָהעוָֹלם אוֹ ַעל ִאְשׁ לֹא עוֹד ִמְתלוֵֹנן ַעל ָכּ

ָבר לֹא. ָאז הּוא ׁשוֵֹתק.  ָאָדם ַעל ַסף ַחָיּיו. ִהיא ְכּ ע ְכּ ִנְרַגּ

ִאיר ַאֲחָריו  ן. לֹא ַמְשׁ ַבר-ִמַנּ ר ֶאת ֲעִתידוֹ ְכּ ין. ִנְכַנע. ְמַסֵדּ ל ֶאת ַהִדּ ְמַקֵבּ

ף ֶאת ּכוֹחוֹ ְוצוֵֹנַח ַעל ְמקוֹמוֹ ְלתוְֹך  ַאְלָמָנה. ְמַנֵדּ

ָקׁש.  ִצּיּור ְמֻקְשׁ

ְברּו  ָלָגן. ֶזה ִקּצוֹ. ֵהם לֹא ִיָקּ ים. הּוא ָימּות ִמָבּ ִמּ סקיַאט ֵמת ִמַסּ ַבּ

ו  ל ֶזה. ֶזה סוִֹפי. ַעְכָשׁ ֶזה ְלַצד ֶזה. ֵהם ִנּדּו ֶזה ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁ

ין. סוְֹפסוֹף  ת ְוַכִדּ ָדּ ן ַכּ ל ָהָרצוֹן ְמֻעָגּ ָכּ

ַח  ְפֵתּ ֶרְך. ֵהִניחּו ֶאת ַהַמּ ְחְררּו ֶאת ַהֶדּ ִשׁ

ְדֵרָגה.   ַעל ַהַמּ

 

ְואוִֹתי
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א ֲאִני ַמֲעִדיָפה ִלְפָעִמים לֹא ַלֲענוֹת ָלְך, ִאָמּ

א ְתַחֵבּ קוֵֹלְך ַהִמּ ֵלפוֹן ְבּ ֵטּ ת ִלי ַבּ ֶקֶשׁ ַאְתּ ְמַקְשׁ ֶשׁ ְכּ

ָמה ַחִיּים ַרק ַאְתּ ֲאֵשׁ ָעַבר ָעַלי ַבּ ה ֶשׁ ָמּ ִאּלּו ֶשׁ ְכּ

י ִלּ לוֹן ֶשׁ ָשּׁ ִכּ ַבּ

ַחִיּים ָחָזק ּוְבִלי ְסֵפקוֹת י ְלֵהָאֵחז ַבּ ִלּ לוֹן ֶשׁ ָשּׁ ִכּ ַבּ

ְכאוִֹני תוְֹך ַעְצִמי ַהִדּ י ְבּ ַקְעִתּ ַעְצִמי ְוָשׁ י ְלֵהָאֵחז ְבּ א ָיַדְעִתּ ֹּ ל א ֶשׁ ָמה, ִאָמּ ַאְתּ ַאְשׁ

א ַרֵפּ ח ַהְמּ ְטָבּ ִמיד ֶאל ַהִמּ יעּו ָלְך ָתּ י ִהְצִבּ ָלְך ִאיׁש לֹא ָנַתן ַלֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה ִכּ

יִרים ים ַרק ַעל ִשׁ הוִֹרית ִלי ַרק ַעל ְסָפִרים ַרק ַעל ִמִלּ ַוֲאִני ֶשׁ

ֶאֱעֶשׂה ְבְתּ ֶשׁ ָמה ָחַשׁ

יָרה? ל ַהִשּׁ ְסּתוִֹרין ֶשׁ ִמּ ֵיּׁש ַבּ ְבְתּ ֶשׁ ָמה ָחַשׁ

א ְסֵפקוֹת, ִאָמּ

א ָלה, ִאָמּ עּורוֹת ָצְרָחה ְלַהָצּ ְסֵפקוֹת ְפּ

ים ַטִנּ ִלים ַהְקּ ֵכּ ַאְתּ ָיַדְעְתּ ִלְמצֹא ַבּ ה ֶשׁ ֻאָלּ ַהְגּ

ִלי ֵהם לֹא נוְֹתִנים ַמְרּגוַֹע

א ֲאִני לֹא עוָֹנה ָלְך, ִאָמּ ֶשׁ ְצַטֲעִרי ְכּ ָאז ַאל ִתּ

ִעימוֹת ְך ׁשוֵֹמַע ְפּ ָלּ ֵלפוֹן ֶשׁ ְוַהֵטּ
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ֶבת ֲאִני חוֶֹשׁ

י ִלּ א ֶשׁ ִאָמּ ֶשׁ

ָצְדָקה

ֶעֶצם ִהיא ָהִעְנָין  ְבּ

ָבה ִהיא ָחְשׁ ל ָמה ֶשׁ ֶשׁ

ה לֹא ָחׁשּוב ֶזּ ָבה ֶשׁ ִהיא ָחְשׁ

תּוב ָכּ ִלְהיוֹת ָמה ֶשׁ

ְרָאה ִנּ אוֹ ָמה ֶשׁ

ָחׁשּוב א ָמה ֶשׁ ֶאָלּ

ֱאֶמת ָאהּוב ֶבּ ָמה ֶשׁ

זוֹ ִהיא

ָעְצָמה

עמוד 32

 *
/ ליאת קורן



ַאל ׁשּוב ְשׁ ְצֲעִדי? ִהיא ִתּ ה ִתּ ָלָמּ

עוֵֹלי ֶהָעָבר ִמְשׁ ְצֲעִדי ְבּ ה ִתּ ָלָמּ

ֲעִלי ִמן ָהאוֹב ַתּ

ה ֵאיֶנָנּ א ֶשׁ ִאָמּ

ֶבת ֶנּ ה ִמְתַגּ ַיְלָדּ

א ְללֹא אוֹן (ְוהוֹן) ַאָבּ

ְך ַתֲחִרים ִאָתּ ְמּ ַאִחים ֶשׁ

רּוֵרי ֵלב ַעל ֵפּ

ִקיא אוָֹתְך ֵמּ ִית ֶשׁ ַבּ

ׁשּוב ָוׁשּוב

ַאל. ְשׁ ְצֲעִדי? ִהיא ִתּ ה ִתּ ָלָמּ

ֲעִני ָלּה ְוָהֵאיְך ַתּ

ְיָלה ַלּ ְכרוֹנוֹת ָקִמים ָעַלִיְך ַבּ ַהִזּ ֶשׁ

ְצָעָדה ְך ִבּ ַמְכִריִחים אוְֹתָך ְלַהֵלּ

ה ָהָיה ַלַיְּלָדּ ֶות ַההּוא ֶשׁ ָמּ ַבּ

ַעְלָמה ֵיּׁש ָבּ ֶות ַהּיוְֹמיוִֹמי ֶשׁ ָמּ ַבּ

ָיּבוֹא ֶות ֶשׁ ָמּ ַבּ
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וֶת  צַעֲדַת הַמָּ
ן 

ֹ
רו ָּ ִּכ ל הַז

ׁ
ֶש

/ נחמה ראקוב
ֲעִני ָלּה ְוָהֵאיְך ַתּ

ַאְתּ ֲאנּוָסה ֶשׁ

ל ַלְיָלה ָלקּום ָכּ

ְמֻסֶיֶּטת

רוֹן ָכּ ל ַהִזּ ֶות ֶשׁ ַצֲעַדת ַהָמּ ְך ׁשּוב ָוׁשּוב ְבּ ּוְלַהֵלּ



ְך ִהְתִחיל ָלּ ּפּור ֶשׁ ַהִסּ

ָעָלה ֲחׁשּוָכה ְתּ ָכל ַהּכוַֹח ַבּ ַחְלְתּ ְבּ ָזּ ֶשׁ ְכּ

א נוָֹדע ֹּ ֶאל ֵעֶבר ַהל

ֵדי ְלַגּלוֹת ִמי זֹאת ְכּ

ַרְחָמּה ָהָיה ָלְך ְלַבִית ֶשׁ

ים ָעה ֳחָדִשׁ ְשׁ ְך ִתּ ֶמֶשׁ ְבּ

ִכּיוֹת ִנימּוִסין ַאֲחֵרי ְבּ

א ל ִאָמּ ַדִים ֶשׁ ְשְׂתּ ָשׁ ַאְתּ ִחַפּ

א ל ַאָבּ ָנה ֶשׁ ְוִנְענּוַע ִלְפֵני ַהֵשּׁ

ְוֵהם,

ַרִים שּׂו ִמְסָפּ ֵהם ִחְפּ

ּבּור ְלִבּתּוק ֶחֶבל ַהַטּ
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ּתוּק  ִּ ב
ּבוּר  חֶבֶל הַטַּ

/ נחמה ראקוב
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יְך ְך ִהְמִשׁ ָלּ ּפּור ֶשׁ ַהִסּ

ק ֶהֱחִזיק אוָֹתְך רּום ַדּ ְקּ ֶשׁ ְכּ

ִדיר ָתּ

ֲאֵליֶהם

ְסְתּ ָרחוֹק ַנּ ֶשׁ ם ְכּ ַגּ

ַעְצֵמְך ַרִים ְבּ ְסָפּ ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהִמּ

*

ֵדי ִלְגזֹר ֶאת ַהֶחֶבל ְכּ

ל מּוַסר ָאִביְך ֶשׁ

ְך ְותוַֹרת ִאֵמּ

מוֹת לּוִלּיוֹת ְמַדְמּ ִלְשׁ

ַשׂר ִמְצווֹת ל ִקְרֵעי ְבּ ֶשׁ

ּוְפַקַעת ְקרּוֵמי ֲעֵברוֹת

*

ְך ִנְגַמר ָלּ ּפּור ֶשׁ ַהִסּ

ַרְכְתּ ֶאת ַהֶחֶבל  ָכּ ֶשׁ ְכּ

ָוּאר ְסִביב ַהַצּ

למען ִיְראּו ְוִיָראּו 

ַהֶחֶבל ְלַטּבּור ֶשׁ

ר ָבר לֹא ְמֻחָבּ ְכּ

ָאז הוִֹפיעּו א ֶשׁ ֶאָלּ

א ל ַאָבּ ָיַדִים ֶשׁ

א  ל ִאָמּ ְוֵלב ֶשׁ

ִעְקבוַֹתִיְך כּו ְבּ ִהְלּ ֶשׁ

ק ל ְקרּום ַדּ ַעל חּוט ֶשׁ

ר ָלְך ַסֵפּ ְמּ ֶשׁ

ּבּור ַההּוא  ֶחֶבל ַהַטּ ֶשׁ

ק  ְלעוָֹלם לֹא ְיֻבַתּ

ּבוּר ּתוּק חֶבֶל הַטַּ ִּ ב
/ נחמה ראקוב



ַפע  י ִעם ֶשׁ ִלּ ַהַיֲּחִסים ֶשׁ

ָאה ַה-21, ֵמּ ַבּ

ְמֻסְכָסִכים 

ִלים. ַקְצווֹת ֵשָׂער ְמֻפָצּ ְכּ

ֶלת, וֶֹשׁ ְמקוֹם ַרֲעיוֹן ַהּשׁ נֹאַמר, ִבּ

ל ַעְצִמי,  יר ִנְגֶזֶרת ֶשׁ ְלַהִכּ

ר ָהָיה, ִאם ֶאְפָשׁ

י, ִלּ א ֶשׁ ָלֶלֶדת ֶאת ִאָמּ

ָרק ֶאת ְשָׂעָרּה, ל אוָֹתּה, ַלְסּ ְלַגֵדּ

ר, ְתַעֵבּ ַעד ִתּ

ֶלד ׁשּוב אוִֹתי, ַוֵתּ

ְוחוֵֹזר ָחִליָלה,

ְשָׂעָרּה, ה ִבּ ֲאִני ֶאְקַלע ַצָמּ

ְשָׂעִרי, ְוִהיא ִבּ

לּוָלָאה ֵאיְנסוִֹפית

ִנְפֶרֶמת ְוִנְכֶרֶכת,

ְתנּוָעה ַאַחת, ַרְחִמית, ִכּ

ה ַאַחת, ַצָמּ

ׁשוַֹפַעת,

ית. ַהְלָוָאה ְללֹא ִרִבּ
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לִים   ָּ ת מְפֻצ
ֹ
קְצָוו

/ נגה דקל



פזמונים



ָעִמים ָבר ֶאֶלף ְפּ ים ְכּ י ַעל אוָֹתן ִמִלּ ָחַזְרִתּ

ְוַאְתּ ֲעַדִין לֹא יוֵֹצאת ִלי ֵמָהרֹאׁש 

ים  ִמיד ַחִמּ ִיץ, ֵהם ָתּ ַקּ ֵתל ָאִביב ַבּ ילוֹת ְבּ ַהֵלּ

לוֹׁש  ָבר ֶרַבע ְלָשׁ עוֹן ַמְרֶאה ְכּ ְשׁ

י    ֵהַבְנִתּ ֶרַגע ֶשׁ אְרק ָבּ ַפּ ָיָצאִתי ְלִטּיּול ַבּ

ָנה ִלי ֵשׁ יַע ַלְיָלה ְבּ ה ׁשּוב ַמִגּ ִהֵנּ ֶשׁ

בוֹת  ֲחָשׁ ין ַהַמּ ֵבּ בוֹת ֶשׁ ֲחָשׁ ַמּ ַאְתּ ֶאְצִלי ַבּ

ָנה. ֶאְתמוֹל ָחְלָפה ָשׁ יׁש ֶשׁ ֶזה לֹא ַמְרִגּ

ָרִחים  ְפּ י ַבּ ְלִתּ ַכּ ִהְסַתּ

ְיָלה ַלּ ְוָקא ַבּ ִחים ַדּ ְפָתּ ִנּ ֶשׁ

ּוְמַחְיִּכים ַלָיֵּרַח ֲחָזָרה 

את ָעְזָרה ָלְך,  ֹּ ְלָחָמה ַהז ָבר לֹא יוֵֹדַע ִאם, ַהִמּ ְכּ

ה, ָעָשׂה ָלְך טוֹב אוֹ ַרע. ְוִאם ַהּסוֹף ַהֶזּ

ל ֲהִליָכה ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי עוֵֹמד  ָעה ֶשׁ ַאֲחֵרי ָשׁ

כוִֹנּיוֹת  ם ִמְמּ ר רוַֹקח ְמֻיָתּ ֶשׁ ַעל ֶגּ

ֵרד יק ְלִהָפּ ְסִפּ ַנּ ִנָיּה ַאַחת, ֶשׁ ית ְשׁ ַאְתּ לֹא ִחִכּ

ַער ָלְך לֹא ִלְחיוֹת ָבּ ִאּלּו ֶשׁ ְכּ
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ר ָלַאְסַפְלט ִנְרָאה ָקָצר ֶשׁ ין ַהֶגּ ְרָחק ֵבּ ְוַהֶמּ

ץ ֹּ הּוא ִהְזִמין אוִֹתי ִלְקפ ּוְבַחַיּי ֶשׁ

יִצים ל ָהַאִמּ יל ֶשׁ י ֶאת ַהִגּ ַמן ָעַבְרִתּ ֲאָבל ִמְזּ

י ֵאיְך קוְֹפִצים ְקִפיַצת רֹאׁש ַכְחִתּ ְוָשׁ

ָרִחים  ְפּ י ַבּ ְלִתּ ַכּ ִהְסַתּ

ְיָלה ַלּ ְוָקא ַבּ ִחים ַדּ ְפָתּ ִנּ ֶשׁ

ּוְמַחְיִּכים ַלָיֵּרַח ֲחָזָרה 

את ָעְזָרה ָלְך,  ֹּ ְלָחָמה ַהז ָבר לֹא יוֵֹדַע ִאם, ַהִמּ ְכּ

ה, ָעָשׂה ָלְך טוֹב אוֹ ַרע. ְוִאם ַהּסוֹף ַהֶזּ

ֲחלוֹמוֹת ם לֹא ַבּ ְוַאְתּ לֹא נוֶֹתֶנת ְמנּוָחה ַגּ

ְחַרְרְתּ ַעד ַהּסוֹף  ַעם לֹא ִשׁ ֲהֵרי ַאף ַפּ

תוְֹך ַהָיּם ִים, עוֵֹמד ָיֵחף ְבּ ַמּ ף ַבּ ְתאוֹם ֲאִני ֻמָקּ ִפּ

ים ְוַהחוֹף. ִלּ ַמִים, ַהַגּ ַאְתּ ַהָשּׁ

ָלִעים  ין ַהְסּ ר ֵבּ ְתַחֵפּ ִמּ ְוַרק ַסְרָטן ֶאָחד ֶשׁ

ׁש ָעצּום ָך ָהָיה ַמָמּ ַח ְבּ ֹּ ַהכ יר ֶשׁ ַמְזִכּ

ים  ִלּ ין ַהַגּ ִאיר אוָֹתְך ֵבּ ְיָתה, ַמְשׁ ו ַהַבּ חוֵֹזר ַעְכָשׁ

ַבע ְוָצִריְך ָלקּום. ָבר ֶשׁ עוֹד ְמַעט ְכּ

ָרִחים  ְפּ י ַבּ ְלִתּ ַכּ ִהְסַתּ

ְיָלה ַלּ ְוָקא ַבּ ִחים ַדּ ְפָתּ ִנּ ֶשׁ

ּוְמַחְיִּכים ַלָיֵּרַח ֲחָזָרה 

את ָעְזָרה ָלְך,  ֹּ ְלָחָמה ַהז ָבר לֹא יוֵֹדַע ִאם, ַהִמּ ְכּ

ה, ָעָשׂה ָלְך טוֹב אוֹ ַרע. ְוִאם ַהּסוֹף ַהֶזּ
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עוֵֹבר ָכל יוֹם ֶשׁ ְבּ

ְמעוֹן לֹא חוֵֹזר ּבוֹ ִשׁ

ֵכר  ְצִריָכה ְלִהָזּ

י ַחְרִתּ ָבּ ֶבר ֶשׁ ה ַהֶגּ ֶזּ ֶשׁ

ִליחּות ָנַסע הּוא ִלְשׁ

ֶאְזקֹף לוֹ זֹאת ִלְזכּות

ֲאִריכּות ָעַבד ַבּ

י  ָבר ָאַמְרִתּ ַאף לֹא ָדּ

ְוֵיׁש ִלי ִעּסּוִקים

ת ֲחֵבִרים ּפוֶֹגֶשׁ

ים  נוַֹסַעת ֶמְרַחִקּ

ָנה נוֶֹהֶגת ִפיָאט ְיָשׁ ְבּ

ם ִלְפָעִמים ֲאָבל ַגּ

ְעּגּוִעים  עוִֹלים ַגּ

ִעים ְלֵריַח ַמָטּ

ִדידּות אוִֹתי הוֶֹרֶגת ְוַהְבּ

ֲאָבל 

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ָחה ָפּ ְשׁ ֵחיק ַהִמּ ְבּ

ֶמת  ֲאִני סוֹף סוֹף נוֶֹשׁ

ִלְרָוָחה

ן  ֵכּ

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ּוִלים ּשׁ ְלֵריַח ִבּ

ל  ְמעוֹן ְוִעם ָכּ ִעם ִשׁ

ַהְיָלִדים

עמוד 40 

עֶֶרב  ְּ ב
י

שִּׁ
ׁ

ם שִ
ֹ
יו

   מילים: שחר שמאי  
    לחן: גיא פרטי



עמוד 41 

יבוֹת ָכל יוֹם ְיִשׁ ְבּ

ֶרת ְלָפחוֹת ִנְזֶכּ

ֵאין ֵמֲאָהבוֹת ֶשׁ

ה לֹא ְמַפֶחֶדת ִמֶזּ

ְוֵיׁש לוֹ ֶאת ָצְרַפת

ְמַעט ה ִכּ ְגַלל ֻאָמּ ִבּ

ת ֵיּׁש לוֹ ַבּ ַכח ֶשׁ ָשׁ

ֶדת  ְוָלּה ֵיׁש יוֹם ֻהֶלּ

ֲאָבל 

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ָחה ָפּ ְשׁ ֵחיק ַהִמּ ְבּ

ֶמת  ֲאִני סוֹף סוֹף נוֶֹשׁ

ִלְרָוָחה

ן  ֵכּ

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ּוִלים ּשׁ ְלֵריַח ִבּ

טֹף  ְמעוֹן ַאְחָרִאי ִלְשׁ ְוִשׁ

ִלים ֵכּ

עוֵֹבר  ְוָכל יוֹם ֶשׁ

א חוֵֹזר  ֹּ ל הּוא יוֹם ֶשׁ

ֵמר ל ֶזה ִיָגּ ַאְך ָכּ

ִים ַתּ ָנה אוֹ ְשׁ עוֹד ָשׁ ְבּ

ָבר לֹא ֲאִני ֲאִני ְכּ

י ֲאָבל ֶזה ַרק ְזַמִנּ

י ם ְזַמִנּ יַע ַגּ ַיִגּ

ְוָאז

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ר מוֹ ַהֵנּ ּדוֶֹעֶכת ְכּ

ָקרוֹב ִיְהֶיה ִלי  ְבּ ְקָוה ֶשׁ ִתּ

ַעל ְמׁשוֵֹרר ַבּ

י ִשּׁ ֶעֶרב יוֹם ִשׁ ְבּ

ה ִפָלּ ת עוֹד ְתּ לוֶֹחֶשׁ

ָכל ֶעֶרב ְבּ ֶשׁ

ְלַחן  ַיַחד ְסִביב ֻשׁ ב ְבּ ֵנֵשׁ

י ִאיִשׁ

י ִשּׁ ִשׁ ַיַחד לֹא ַרק ְבּ ִנְחֶיה ְבּ

י... ִשּׁ ִשׁ ְבּ

י
שִּׁ

ׁ
ם שִ

ֹ
עֶֶרב יו ְּ ב
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ִניֵאל ָדּ

ם ָרחוֹק ה ָשׁ ֵאיְך ַאָתּ

ר ִלי ָפֶניָך ֵיׁש ֶעֶצב ֻמָכּ ְבּ

ִניֵאל ָדּ

ַלח ָלעוָֹלם חוֹק ָהִראׁשוֹן ִיָשּׁ עוֹד ְמַעט ְוַהְצּ

ִניֵאל ָדּ

וֵֹאל ְטָך ַהּשׁ ַמָבּ

ְך ֲחַסר ִלי ל ָכּ ָכּ א ֶשׁ ִמי ָהַאָבּ

ִניֵאל ָדּ

ִטי ְמַיֵחל ַמָבּ

ַמע ֶאת ַהּקוֹל ְשׁ ִתּ ֶשׁ

ּקוֵֹרא ֶשׁ

ם ָלּ ֶזה ֲאִני ִמֻכּ

ִניֵאל ָדּ

ִים ֵאיְך ָהִיינּו חוִֹצים ֶאת ַהַמּ

ַמִים ְוזוְֹרִקים ֲעִפיפוֹן ַלָשּׁ

ֲאִפּלּו ּכוָֹכב

ֶקט אַֹהב ֶשׁ ְוָלֶנַצח ְבּ

ו י ַעְכָשׁ ִתיקוֹת ֶנֱחָרטוֹת ִבּ ּוְשׁ

ִניֵאל  ָדּ

ַהָיִּמים ַיַעְברּו

ב ַכח ִמן ַהֵלּ ַוֲאִני ֶאָשּׁ

ִניֵאל  ָדּ

ַהָיִּמים ַיְחְלפּו

דוֹל י ָהֶעֶצב ָגּ ִכּ

ֵלו ה עוֹד ָקָטן ְוָשׁ ְוַאָתּ

ִים... ִניֵאל, ֵאיְך ָהִיינּו חוִֹצים ֶאת ַהַמּ ָדּ

ִניֵאל ָדּ

ֵאיְך ָהִיינּו קוְֹרִאים ַלָיֵּרַח

ּלוֵֹקַח ִלים ֶאל ַהָיּם ֶשׁ ְכּ ִמְסַתּ

ִסירוֹת ֶאל ַהחוֹף

יֵנינּו ֵאין סוֹף ֵבּ ְויוְֹדִעים ֶשׁ

עמוד 42 

ִיאֵל  נ דָּ
פר בשן

ֹ
/ מילים ולחן: ע



עמוד 43 

ַפֵחד ֶזה ַהּיוֹם ֶזה ָהֶרַגע ַאל ְתּ

ָך ָוֵּלד ַרק ִמְמּ ה ִתּ ּבוֹ ַאָתּ

ם ִמיד ֶזה ָהָיה ָשׁ ָתּ ה ֶשׁ ַגֶלּ ּוִמָיּד ְתּ

ָך ִלְבּ גּוְפָך ְבּ קוְֹלָך ְבּ ְבּ

ָמָמה ל ַהְדּ ַמע ֶאת ַהּקוֹלוֹת ֶשׁ ְשׁ ה ִתּ ְוַאָתּ

ּפוֹל ְנטּול ּכוֹחוֹת ה ִתּ א ֲאָדָמה ַאָתּ אּוַלי ֶאל ִאָמּ

ל ֶטֶרם יוֹם ָחָדׁש ֶיְחָדּ ַאל ְבּ ְשׁ ר ִתּ ל ֲאֶשׁ ָכּ

ׁשּובוֹת יָכה ֶאת ַהְתּ ֲחֵשׁ נּו ַבּ ַהּכוָֹכִבים ָאז ְיַסְמּ

ְפִליג ֶאל ֵלב ָים ְוַעל ְסִפיָנה ָאז ַתּ

ִלְראוֹת ֵהיָכן ְמַפֵעם ָהעוָֹלם

צּו ִיְלֲחׁשּו ֶאל ַהחוֹף ים ִיְתַנְפּ ִלּ ַהַגּ

ֵיׁש ֵאין סוֹף ֵיׁש ֵאין סוֹף ֵיׁש ֵאין סוֹף

ָמָמה ל ַהְדּ ַמע ֶאת ַהּקוֹלוֹת ֶשׁ ְשׁ ה ִתּ ְוַאָתּ

ּפוֹל ְנטּול ּכוֹחוֹת ה ִתּ א ֲאָדָמה ַאָתּ אּוַלי ֶאל ִאָמּ

ל ֶטֶרם יוֹם ָחָדׁש ֶיְחָדּ ַאל ְבּ ְשׁ ר ִתּ ל ֲאֶשׁ ָכּ

ׁשּובוֹת יָכה ֶאת ַהְתּ ֲחֵשׁ נּו ַבּ ַהּכוָֹכִבים ָאז ְיַסְמּ

פַחֵד ְּ אַל ת
פר בשן
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ָוֵּלד,  ָך ִתּ ְמּ ִמּ ֶשׁ ַפֵחד, ְכּ ַאל ְתּ

ה ֲהִכי ּכוֵֹאב ֲהִכי ּבוֵֹדד ָאז ֲהִכי ָקֶשׁ

ָמָמה ל ַהְדּ ַמע ֶאת ַהּקוֹלוֹת ֶשׁ ְשׁ ה ִתּ ְוַאָתּ

ּפוֹל ְנטּול ּכוֹחוֹת ה ִתּ א ֲאָדָמה ַאָתּ אּוַלי ֶאל ִאָמּ

ל ֶטֶרם יוֹם ָחָדׁש ֶיְחָדּ ַאל ְבּ ְשׁ ר ִתּ ל ֲאֶשׁ ָכּ

ׁשּובוֹת  יָכה ֶאת ַהְתּ ֲחֵשׁ נּו ַבּ ַהּכוָֹכִבים ָאז ְיַסְמּ
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