עֹורי  -אֲ נ ְַחנּוַ ,הּדֹור הַ ֵּׁשנִ י
ַמסַ ע ַתתִ -
מאת איילה רהב

 #דור שני
אֲ נ ְַחנּו,
הַ ּדֹור הַ ֵּׁשנִ י.
ֶּשר ֵּׁמעַ ל ְתהֹום הַ ִשבָ רֹון
ג ֶּ
ֶּשל הַ ּדֹור הָ ִראשֹון,
קֹומי.
פֶּ לֶּ א ְב ִריאָ ה ְמ ִ
ֶּק ֶּשת עֹוטֶּ פֶּ ת אֶּ ת הַ יָגֹון,
עֹורי.
דּוקה ְב ֶּשבֶּ ר ַתת ִ
ְס ָ
ֶּש ֶּמש יָם ִתיכֹונִ ית.
ִצְ הֹ ב הַ ְטלַ אי נ ֵָּׁמס,
נִ ָתך אֶּ ל הַ ָּדם
כְ ַמ ְחזֹור ְמהַ סֵּׁ ס,
ּומדֻ לָ לִ ,מ ְתפַ זֵּׁר בָ נּו
ְ
ְלכָל ָתא.
ל ֹא ַמ ְת ִאים לַ ַתכְ ִלית.
ְבאַ ְק ַראי פָ ג ְַשנּו
אֹומים
ִב ְת ִ
עֹוריִים.
ַתת ִ
אַ ְת .אַ ָתה.
ּוכְ לָ ל ל ֹא י ַָד ְענּו .אֲ נ ְַחנּו
ִספ ִּורים ַמ ְק ִב ִילים.
אּורים
ַר ִבים הַ ֵּׁתי ִ
אֹותם זִ ְר ֵּׁמי ַמע ֲַמ ִקים.
ֵּׁמ ָ
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כֻלָ נּו ְמג ְַש ִשים
אֹותם ֲענָנִ ים.
ָ
ַתחַ ת
ְטעּונִ ים
ְבסֹודֹות י ְַלדּות נִ ְס ָת ִרים,
ְמבֻ ְלבָ ִלים
יצֹולים,
ֵּׁמאַ ְש ַמת הַ נִ ִ
ּוב ַת ְרגִ ילֵּׁ י הַ חֶּ ְשבֹון ֶּשל ֹא נִ גְ ַמר
ְ
שּורה ַת ְחתֹונָה.
ָ
אֵּׁ ין
ְמאַ ְת ִרים בָ אֲ חֵּׁ ִרים
אֶּ ת הַ ְלבָ בֹות
גּועים
הַ כְ ֵּׁמ ִהים ְבגַלֵּׁ י ג ְַע ִ
ז ִֵּׁהיםְ ,ל ָמה ֶּשל ֹא הָ יָה.
ְּבכֻלָ נּו ְמ ֻקפֶּ לֶּ ת
אֹותּה ָזוִית הַ ִה ְתעַ ְקמּות
ָ
מּודי הַ ִש ְד ָרה,
ֶּשל עַ ֵּׁ
נֹוטים ִמ ַמ ְסלּולָ ם
הַ ִ
ִמ ִמ ְש ָקל הַ ַמ ָשא הַ ְמרֻ ָשת
ּומ ִליקּוק ְפצָ ִעים
בָ נּו ִ
ל ֹא לָ נּו.
שֹור ִדים,
הֹורים הַ ְ
ְשבּויִים הַ ִ
אּודים מּוצַ ִלים,
ִ
אֹותנּו ,גִ צִ ים לֹוהֲ ִטים,
ָ
ֶּש ִה ְב ִליחּו
ְבאֹותֹו ִמ ְר ָקם,
ִאם כִ י שֹונִ יםְ ,וגַם כֵּׁן ְמעַ ִטים.
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אֲ נ ְַחנּו,
הַ ְס ִליל הַ ָכפּול.
י ְַל ֵּׁדי הַ ְבטָ חַ ת הַ ִמ ְפלָ ט.
זִ כּוְך ְלעֹולָ ם ְמתֻ ְרבָ ת.
ֶּשר הַ צַ ר בַ ִפיצּול
הַ ג ֶּ
הֹורינּו
בֵּׁ ין יֵּׁעּוד ֵּׁ
יּוטי
ְל ִה ְש ַת ֵּׁקםְ ,ל ִס ִ
עָ ְב ָרם הַ ְמ ַד ֵּׁמם.
הָ ִריקּוד ֶּשלָ נּו ,טַ נְ גֹו הֲ גַנֹות.
שֹומ ִרים
ְ
הֵּׁ ם עָ לֵּׁ ינּו
ִב ְש ִתיקֹות,
עֹוט ִפים
אֲ ַנ ְחנּו ְ
אֹותם ְבאֹור י ְָקרֹות.
ָ
ֹלהים ֶּשלָ נּו,
אֵּׁ יְך נ ֵַּׁדע אֶּ ת אֱ ִ
כְ ֶּשהֵּׁ םִ ,מ ֶּשלָ הֶּ ם ,כְ רּוכִ ים
ִב ְת ִפ ִלין ֶּשל אָ ְב ָדן,
רּושים,
כְ בָ ר גְ ִ
וְאָ נּו ְשבּויִים
רֹוקן.
נֹותר ְמ ָ
בָ חָ לָ ל ֶּש ָ

*
#חוליה
אֲ נ ְַחנּו,
הָ אַ ְס ַמכְ ָתא הַ חַ ָיּה.
הַ טַ בַ עַ ת הַ ְשנִ יָה
ְב ַש ְר ֶּש ֶּרת הַ ּדֹורֹות הַ חֲ ָד ָשה.
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ַמחֲ ֹרזֶּת הַ יּוחֲ ִסין
בַ ת ֵּׁמאֹות ְשנָתֹונִ ים
ֶּנִ ְק ְט ָמה ְב ִא ְבחָ ת הַ צִ ְקלֹון.
ְבהֶּ ֶּרף נִ ְמחַ ק הַ ִפ ָקדֹון.
שֹור ִדים הֵּׁ נֵּׁצּו ַש ְר ֶּש ֶּרת ְט ִריָה,
הַ ְ
וַאֲ נ ְַחנּו הַ חֻ ְליָה הָ ַר ֲע ַננָה.
קּופים.
חֲ רּוזֶּי הַ ְבדֹלַ ח ְש ִ
ְפנֵּׁי ְרפָ ִאים בָ ם ִמ ְש ַת ְק ִפים,
רּוטים.
וְנֹופֵּׁ י הָ אָ ֶּרץ עַ ל ְק ִלפָ ָתם חֲ ִ
שֹות ִתים
ְ
אֵּׁ יְך נְ אַ גֵּׁד ְלבָ בֹות
ִעם חֲ לֹומֹות זְ קּופֵּׁ י קֹומָ ה,
ִמ ְב ִלי ְל ִהינ ֶָּתך בַ ְמזִ יגָה?

*

#מרקמים
אֲ נ ְַחנּו
פֹוע ֲִמים ִהפָ ְרדּות.
סַ נְ ָּד ִלים ַתנַכִ "יִים
חֹור ִטים ַש ָייכּות
ְ
עַ ל הָ אֲ ָד ָמה הַ חַ ָמה.
ינּומה.
לָ נּו אֶּ ֶּרץ זוִ ,ה ָ
הֹורינּו צֶּ ַמח אֲ וִיר
ֵּׁ
ְש ָר ָשיו בָ נּו נִ ְשבָ ִעים.
ו ָ
בַ חּוץ
תּוקיםַּ ,ד ְע ָתנִ ים ורֹוע ֲִשים,
אָ נּו ְמ ִ
שּוחים.
ַמ ְר ָדנִ יםְ ,ק ִ
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אַ ְך ִב ְפנִ ים קֹוצָ נִ יים,
ּובַ בַ יִת
קֹוד ִרים
שֹוק ִעים בֵּׁ ין ֲענָנִ ים ְ
ְ
ו ְִחיּוְך נ ִָדיר.

אֲ נ ְַחנּו,
ְש ִמיכַת הַ חַ יִ ים
הֹורים
הָ עֹוטֶּ פֶּ ת אֶּ ת הַ ִ
עּורטָ ִלים.
הַ ְמ ְ
כְ צָ ִבים ֶּשנִ ְתלָ ש ִש ְריֹונָם,
הֵּׁ ם ְמנ ִַסים ְל ִה ְתנַהֵּׁ ל בָ עֹולָ ם
שּופים גַם
חֲ ִ
יתם.
ְב ִמ ְבצָ ר בֵּׁ ָ
כֹורכֶּת ְס ִביבָ ם
דּותנּו ֶּ
י ְַל ֵּׁ
כְ סּות ִבטָ חֹון צְ ִע ָירה,
אֹותנּו כִ ְתרּופָ ה
ָ
ישה
ַמגִ ָ
ְלגֹונֵּׁן ְמ ִתיקּות זִ ְקנ ָָתם.

ו ְִהיא ֶׁשעָ ְמ ָדה.

*
#כאן
אֲ נ ְַחנּו
ִמכָאן.
ַתחֲ נָה אַ חֲ רֹונָה.
הַ יְ ִל ִידים.
ָתמּו הַ ְב ִריחֹות
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וַחֲ נָיֹות זְ ַמנִ יֹות.
כָאן הַ בַ יִתְ .מנּוחָ ה.

שּורה,
שֻ ְלחָ ן הַ ַשבָ ת צָ פּוף ִב ְמ ָ
ִמ ְשפָ חָ ה ג ְַר ִעינִית זְ ִע ָירה.
סּופים ְלנֶּחָ מָ ה.
הֻ ְרחַ ב בַ אֲ ִ
ּדֹודים ,אַ ִחים,
חָ סַ ר סָ ִביםִ ,
אַ הֲ בָ ה ֶּשל ֹא ִהכ ְַרנּו ֵּׁמעֹולָ ם.
קּופים,
אַ ְך גָדּוש ִב ְמסֻ ִבים ְש ִ
בָ בּואֹות ְדהּויִֹות ִמן הֶּ עָ בָ ר,
נֶּאֱ חָ זִ ות בַ ִמ ְר ָקם הַ מֻ כָר.
ידּותם ְב ִפכָחֹון,
יֵּׁש ִמי ֶּש ִמגְ רּו אֶּ ת ְב ִד ָ
גֹורל ,כְ ֶּנגֶּד הַ ִש ָממֹון.
שּואין ל ְקרֹובֵּׁ י ָ
ְבנִ ִ
יֵּׁש ֶּש ִת ְבלּו אֶּ ת ַק ְדרּות הַ זִ כָרֹון
ְב ִמזּוג פֹועֵּׁ ם ,עַ ז צֶּ בַ ע וְחָ סֹון
קֹומיִ ים.
ִעם נְ צָ ִרים ְלש ָֹר ִשים ְמ ִ
ְב ִרית ְמהּולָ ה בֶּ עָ ִסיס ּדֹורֹות ְמ ֻגּוָנִ ים.
וַאֲ חֵּׁ ִרים ִבכְ לָ ל ל ֹא ְמסֻ ג ִָלים.
אֲ נ ְַחנּו ְלכָל אֵּׁ לֶּ ה תֹוצָ ִרים.

כָאן
חַ יִ ים ְבפַ ְשטּותִ ,בצְ נִ יעּות,
ְב ַמע ֲָרְך זְ ִהירּות ,אֲ גִ ָירה,
ְתכְ נִ ית ִחסָ כֹון ְלכָל ַמטָ ָרה.
ו ָ
נִ ְש ָמ ִרים ִמ ִפתּויָ ,ראָ ְוו ָתנּות,
ִבזְ בּוז ְונֶּהֶּ נְ ָתנּות.
כִ י לַ פֶּ ַתח הָ ֶּר ַשע רֹובֵּׁ ץ.
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ָשתֹו יֵּׁש ִל ְהיֹות מּוכָנִ ים
ְלהָ כ ָ
ִליצִ יאָ ה ְמ ִה ָירה ְמז ָֻמנִ ים.

*
#משם
אֲ נ ְַחנּו,
הַ צַ בַ ִרים.
ִמ ָכאן,
ל ֹא ִמ ָשם ֶּשל אָ ְב ָדן.
טּועים
ש ָֹר ִשים ְק ִ
יֹוצְ ִרים כָאן ִמ ְשפָ חָ ה.
" ִמ ֶּשלָ נּו"ְ .מדֻ ָמה.
רֹובים.
עַ כְ ָשו הֵּׁ ם ְק ִ
ְלל ֹא ֶּק ֶּשר ָּדם.
אַ ְד ַמת הַ ָשם ִהגְ ִּד ָירה,
כָאן ִה ְת ָקבָ ע ִשיּוכָם,
בּורה,
אֹותם כַחֲ ָ
ָ
ִקבֵּׁ ץ
ְב ַמעֲטֶּ פֶּ ת צְ ִמידּות חַ ָמה.
שֹות ִקיםְ ,מ ִבינִ ים,
ְ
יַחַ ד
בּוקים ְב ַמעְ גָל ִפכָחֹון,
חֲ ִ
ְמגֹונְ נִ ים ,שֻ ָת ִפים.
ַאֲ צּולַ ת אֹותֹו יָגֹון.
אֹותּה הַ ָמאֳ כֶּלֶּ ת ְמ ַד ְמ ִמים.
ֵּׁמ ָ
ְמבָ כִ ים אֶּ ת ע ֲֵּׁק ַדת הָ אֲ נ ִָשים,
"הַ גְ בָ ִרים ,הַ נ ִָשים ,הַ יְ לָ דֹות וְהַ יְ לָ ִדים
ֶּשנֶּהֶּ ְרגּו ,נִ ְט ְבחּו ,נ ְֶּחנְ קּו ,נִ ְש ְרפּו
עֹודם חַ יִ ים נִ ְק ְברּו,
הֻ ְק ְרבּו ,הֻ ְש ְמדּוְ ,ב ָ
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רּורים".
צֹור ִרים הָ אֲ ִ
ידי ִמ ְפ ְלצֹות הַ ְ
ִב ֵּׁ

אֲ נ ְַחנּו
תֹות ִבים.
ָ
לַ אֲ חֵּׁ ִרים יְלָ ִדים
ְדֹודים
אֻ ַמצְ נּו ו ְִא ַמצְ נּו סָ ִבים ו ִ
רֹובים ִט ְב ִעיִ ים,
נִ כְ ָרכִ ים בָ הֶּ ם כִ ְק ִ
ּדּומים,
ימי הֻ לֶּ ֶּדתִ ,ש ְמחָ הִּ ,ד ְמ ִ
ִב ֵּׁ
אֹותנּו ְמבָ ְרכִ ים ְלחַ יִ ים
ָ
הֵּׁ ם
סּובים ְלשֻ ְלחָ נֵּׁנּו הַ ָקצָר בַ חַ גִ ים,
ְמ ִ
ְוגַם ִפצְ עֶּ יהֶּ ם בָ נּו נִ ְספָ גִ ים.

אֲ נ ְַחנּו,
צֹופים
עֵּׁ ִדים ִא ְל ִמיםִ .
אֹורְך ָשנִ ים
הֹורים ְל ֵּׁ
בַ ִ
מּול ָמ ְקלֶּ ט הָ ַר ְדיֹו ִמצְ טַ נְ ִפים.
רֹובים,
נֶּאֱ חָ זִ ים בַ ָמדֹור ְל ִחיפּוש ְק ִ
אּולַ י יָצּוץ גִ יץ פֹועֵּׁ ם ַמ ְת ִאים
מּוצַלים.
ִ
ֵּׁמהַ ְש ִר ִידים הַ

ִפ ְתאֹ םְ ,באֶּ ְמצַ ע יֹום ֶּשל חֹול,
מֻ צָ ִבים בַ בַ יִת נֵּׁרֹות זִ כָרֹון.
אָ ז צָ ִפים ִמ ְתהֹום הַ ִשבָ רֹון,
ְצּורה.
נֶּעֶּ ָד ֵּׁרי ְקלַ ְס ֵּׁתרְּ ,דמּות ו ָ
ְהֹורינּוְ ,מ ַק ְּד ִשים אֶּ ת הַ ְשכֹול,
ו ֵּׁ
יקה.
עֲטּופים בַ טַ ִליתות ֶּשל ְש ִת ָ
קֹומה,
עֵּׁ י ַניִם כְ בּויֹותְ ,ש ִחיחּות ָ
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רּושים
ִמ ְספָ ר ְמ ֻק ְע ָקעְ ,ק ָמ ִטים חֲ ִ
פּורי ג ְַעגּועַ לָ ְרפָ ִאים
ְמסַ ְפ ִרים ִס ֵּׁ
קּומה.
ְבתֹוְך ִשגְ ַרת הַ ְת ָ

ישי,
כְ ֶּשבָ ג ְַרנּוִ ,עם הַ ּדֹור הַ ְש ִל ִ
ישי,
נֹוס ִעים ְלגָעַ ת בַ ַשם הָ ִא ִ
ְ
כְ ִפי ֶּשהָ יָה ְבטֶּ ֶּרם בַ ְש ָמד הּוכְ ַתם.
מּול כְ תֹובֹות עֲלּומֹות
אֲ נ ְַחנּו עֹוצְ ִרים,
מּול הָ ִריק אֹו ְּדלָ תֹות מּוגָפֹות,
דּותם?
אֵּׁ י בָ ֵּׁתי י ְַל ָ
שֹואֲ ִפים ֵּׁריחֹות ֶּש ִה ְתאַ ּדּו
ִמבַ עַ ד ְלחַ לֹונֹות ז ִָרים,
וְל ֹא צָ ְלחּו ְלהַ ְט ִעים
לָ נּו אֶּ ת נִ יחֹוחֹות
ַמגָש הַ זִ כְ רֹונֹות.
אֹ ֶּדם ַשלֶּ כֶּתְ ,ירֹק הָ עֵּׁ צִ ים,
ִמכְ חֹ ֹול ְהאָ ִביב ,זְ הָ ב הַ ְש ִקיעֹות,
ֶּשצָ ְבעּו ִת ְקוֹות וחֲ לֹומֹות.
ָשם חֹוזֵּׁר נִ גּון הַ י ְַלדּות.
בַ ָשפֹות הַ זָ רֹות ֶּשל ִש ֵּׁירי הַ יַנְ קּות.

אֲ נ ְַחנּו
פֹוס ִעים בֵּׁ ין הַ ַמחֲ נֹות ,הָ אַ נְ ַּד ְרטֹות
ְ
ּדֹורכִ ים עַ ל הָ אֲ ָד ָמה
ְוג ִַלי הָ עֵּׁ דְ ,
ֶּשכְ בָ ר ָשנִ ים אֲ רֻ כֹות,
ְמ ָמ ֶּר ֶּקת אֶּ ת כִ ְת ֵּׁמי ְקלֹונָה.
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שּובים ְל ַרחַ ש הָ רּוחֹות,
ַק ִ
הֹוריהֶּ ם הַ כְ לּואֹות
נִ ְשמֹות ֵּׁ
בֵּׁ ין אֲ ָדנֵּׁי ִמ ְרצָ פֹות.
ְמבַ ְק ִשים ְלהָ ִבין ִבנְ גִ יעָ ה
אֶּ ת הַ ִב ְל ִתי נִ ַתן ְלהַ ְמ ָשגָה.

*
#שגרה
אֲ נ ְַחנּו
ְמשֻ ָמ ִרים.
ְמהֻ ָּד ִקים
ְב ִשגְ ַרת יֹום ְמצ ְֻמצֶּ ֶּמת.
ְבכָל חֲ ִריגָה ִמ ֶּמ ָנה טָ מּון ז ֶַּרע
פֻ ְרעָ נּות ְק ֵּׁרבָ הְ ,מכֹו ֶּננֶּת,
ּובהֶּ ֶּרף אֶּ חָ ד י ְִק ַרע
ֶּשי ְַפצִ יעַ כְָךְ ,
לּושה בָ עֹולָ ם.
אֶּ ת אֲ ִחיז ָָתם הַ ְק ָ
הֵּׁ ם ִה ְשגִ יחּו עָ לֵּׁ ינּו ְבכָל ְיכ ְָל ָתם,
חּומ ִמיםְ ,שבֵּׁ עִ ים.
יְבֵּׁ ִשיםְ ,מ ָ
יתת בַ ְרזֶּל ֶּשל אֹוהֲ ִבים.
ְל ִפ ַ
ְקבּועָ ּהְ ,בטּוחָ הְ ,מגֹו ֶּננֶּת,
ְּדבֵּׁ ָקה ְב ִשמּור ז ִָהיר,
חֹוסֶּ ֶּמת לָ נּו צִ נֹורֹות אֲ וִיר.

*
#זהירות
אֲ נ ְַחנּו
ל ֹא.
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וַל ֹא.
ִאלּו ַרק ִא ְפ ְשרּו לַ גֹוז ִָלים ֶּשלָ הֶּ ם לָ עּוף,
הַ ָש ַמיִם הָ יּו ו ַָּד ִאי הַ גְ בּול.
אַ ְך אֲ נ ְַחנּו הַ ִש ְריֹון ,אֲ ָמ ַנת ִבטָ חֹון.
צִ ָמאֹון לַ חַ יִ ים הּוא ַמ ְתכֹון ְלאָ סֹון.
סּורים
לָ כֵּׁן עָ לֵּׁ ינּו אֲ ִ
שֹולים.
ְמ ִעידֹות ו ִמכְ ִ
ִה ְתרֹוצְ צֻיֹות ַמ ְת ִריסֹות,
אֹופַ ַניִם פֹוצְ ִעים,
טֹוב ִעים,
ִב ְש ִחיָה ְ
יּולים ְמזָ ְמנֵּׁי ְתאּונֹות,
ִט ִ
ַמחֲ נֹות הַ נֹעַ ר מַ ְר ִע ִילים,
שֹורטֹות.
ו ַק ְייטָ נֹות ְ
עּורים,
מּול הַ ְתהֹומֹות הַ ְפ ִ
יתנּו ְמגִ נִ ים,
ִקירֹות בֵּׁ ֵּׁ
יחים.
כְ בָ לֵּׁ ינּו ִמ ֶּנגֶּף ַמ ְב ִט ִ

*
 #בתאבון
אֲ נ ְַחנּו
ל ֹא ְרעֵּׁ ִבים.
אָ סּור ְלהַ ְחזִ יר.
ל ֹא בָ א ִליָ ,ש ַמיִם עֵּׁ ִדים.
ּומ ְש ִמים,
ָתפֵּׁ לָּ ,דלּוחַ ַ
אֹוי וֶּוי זְ ִמיר.
אֲ נִ ינּות הַ טַ עַ ם ֶּשלָ נּו ִמ ְתעַ צֶּ בֶּ ת
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יקה ִל ְפרּוסָ ת לֶּ חֶּ ם,
בֵּׁ ין נְ ִש ָ
ֲטּורת עֹ בֶּ ש י ְַר ְק ַרק
ע ַ
ְב ַד ְרכָּה הָ אַ חֲ רֹונָה לַ פַ ח,
ְלנ ֵַּׁתח עּוגָה יָבֵּׁ ש עַ ד נִ סּור,
ָמ ָרק צָ לּול ֶּשכְ בָ ר הָ פַ ְך עָ כּור,
נֹותר בֹו ַרק זְ נָב ֶּג ֶּדם,
ְלנ ְַקנִ יק ֶּש ַ
טֹופ ִפים
ְל ִמ ְבנִ י סַ ְר ִּדינִ ים וְטּונָה בַ ְמ ָז ֶּווהִ ,מצְ ְ
חּוסים,
סּולי פַ ְסטָ ה ְּד ִ
ְל ַמ ְרגְ לֹות ִת ָירס ,אֲ פּונָהִ ,ס ְל ִ
אֹורז וְסֻ כָר ְּדחּוקֹות,
ְמבּוצָ ִרים ְב ַש ִקיֹות ֵּׁתהֵּׁ ,
חֹורי ַקו ִראשֹון ֶּשל צִ נְ צֶּ נֹות ָקפֶּ ה ו ְִרבֹות.
ֵּׁמאֲ ִ
ּולצַ לָ חֹות עָ מּוסֹות כְָך ֶּשאֵּׁ ין עֹוד ָמקֹום
ְ
וְחֹובָ ה עָ לֵּׁ ינּו ְללַ ֵּׁקק עַ ד תֹם.
נֹותרּו ַמ ְתכֹונִ ים,
הַ בַ יִת נִ כְ חָ ד ,ל ֹא ְ
גּומג ִָמים נֶּאֱ סָ ִפים ִמ ְשכֵּׁנִ ים.
ְפ ָת ִקים ְמ ְ
גֹור ִפים,
ִפי ָתה ְב ִסבּוב אֲ נ ְַחנּו ִב ְק ִלילּות ְ
ִמ ְשחַ ת הַ חּומּוס הַ נִ ְדבָ ק בַ חֵּׁ ְך,
"אֵּׁ יזֶּה זָהָ ב ְמחַ ְל ִקים?" ְבתֹור הַ ִמ ְש ָת ֵּׁרְך
כּודים,
תּורכִ י ְל ִ
לַ פָ לָ אפֶּ ל .ג ְַרגְ ֵּׁרי ָקפֶּ ה ְ
קּועים,
צּוחים הַ ְת ִ
ַמ ָמש כְ מֹו הַ ִפי ִ
ְמ ַק ְב ִעים ְת ִלישּות
שּולנְ ט.
ְבבֵּׁ ית הַ הֶּ ִרינְ ג וְהַ ְט ְ

*
ׁשֹומ ֵּׁרי ַה ַסף
ְ #
אֲ נ ְַחנּו
סָ ָת ִתים.
סּורים,
בֹונִ ים אֶּ ת ַת ְשבֵּׁ ץ הַ יִ ִ
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נִ ְדבָ ְך אַ חַ ר נִ ְדבָ ְך.
ְמ ַייצְ ִבים אֶּ ת ִמ ְטעָ ן הַ ְלבֵּׁ נִ ים
ְב ִמילּוי כָל ִמ ְרוָח,
ִמ ִמ ְש ְפטֵּׁ י הָ ע ְֻבּדֹות הַ יְ בֵּׁ ִשים.
ָּדלָ ה הַ ָשפָ ה הַ חֲ ָד ָשה ְב ִמלֹות ְשאֹול
ְל ֵּׁתאּור ָמה ֶּש ַּדעַ ת ִאיש ל ֹא ִת ְסבֹל.

אֲ נ ְַחנּו
ְילים
ִמ ְת ָכי ִ
חּושים חַ ִּדים
ְב ִ
הֹוִּרים
אַ חַ ר הַ ִ
ְל ַמסָ עֹות הַ צְ לָ ִלים.
ל ֹא צָ ַמ ְחנּו ֵּׁמאֲ ָדנֵּׁי בֵּׁ טֹון ּובַ ְרזֶּל.
יקה
י ְָממֹות חַ ְר ִסינָה ְּד ִק ָ
גּורה
יתיֹות ְש ָ
ֶּשל ַתכְ ִל ִ
ְוגַלֵּׁ י חַ ֵּׁשיכָה נֶּעֶּ ְד ֵּׁרי אֶּ ל
דּותנּו
ִה ְרכִ יבּו אֶּ ת אֲ ִריחֵּׁ י י ְַל ֵּׁ
רּותנּו .
ְב ַת ְשבֵּׁ ץ ל ֹא פָ תּור גַם ְבבַ גְ ֵּׁ
עֵּׁ ת ְלהֵּׁ אָ חֵּׁ ז וְעֵּׁ ת ְלו ֵַּׁתר.

אַ ף פַ עַ ם ל ֹא י ַָד ְענּו ָמה הַ פַ עַ ם י ְַב ִהיל
אֹותם
ָ
קֹושר
אֶּ ת חֶּ בֶּ ל הַ טַ בּור הַ ֵּׁ
יתה ְקפּוצָה ,גּופָ ם פֹה ,נ ְַפ ָשם ָשם.
ִב ְל ִפ ָ
ִש ְמטּו
הֹורינּו י ָ
ְואָ ז ,כְ ַגנ ִָבים בַ לַ יְלָ הֵּׁ ,
ְלהַ ְפ ִליג ְלחֵּׁ ְשכַת הַ יְ קּום הַ ַמ ְק ִביל.
ּולאָ ן נֶּעֶּ ְלמּו,
אֵּׁ ין לָ ַדעַ ת הֵּׁ יכָן ְ
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ָמ ַתי ִתסֹוב שּוב ֶּּדלֶּ ת הַ ְס ָת ִרים,
אֵּׁ יְך אֵּׁ לֵּׁ ינּו י ְַחזְ רּו
ּוב ִמי יַכּו הַ ֵּׁש ִדים.
ְ
ַרק אֵּׁ לֶּ ה ִמ ָשםְ ,מנּויִים
אֹותם ַמ ְסעֹות צְ לָ ִלים,
ָ
עַ ל
ְתֹומכִ ים.
ְמז ִַהיםְ ,מגֹונְ נִ ים ו ְ
אֲ נ ְַחנּו,
ּדּומים,
ְב ִש ְטחֵּׁ י הַ ִּד ְמ ִ
עַ ל ְבהֹונֹות ְמהַ ְלכִ ים.
קּותא
כְ בָ ר ְבגִ ְרסָ א ְּדיַנְ ָ
יטים ֶּנע ְֱד ֵּׁרי חֻ ְל ָשה,
ְקבָ ְרנִ ִ
ְוטים,
אֶּ ת הַ ְס ִפינָה ְמ ָנו ִ
ְלבַ ל ִת ְתנָפֵּׁ ץ בֵּׁ ין הַ צְ לָ ִלים.

*

#מנציחים
אֲ נ ְַחנּו
ַמשּואֹות הַ נְ צָ חָ ה.
ְבנֵּׁי ְסגֻלָ ה.
כִ נּויֵּׁינּו ִב ְתעּודֹות הַ זֶּ הּות
ידם הֶּ עָ שּוק
ְמ ַמ ְמשֹות אֶּ ת ע ֲִת ָ
ְדֹודינּו
ֶּשל סָ בֵּׁ ינּו ו ֵּׁ
מֹותינּו.
ֶּש ֵּׁמהֵּׁ ם נִ ְבחֲ רּו ְש ֵּׁ

ְש ֵּׁתי ָשפֹות לָ נּו,
בַ חּוץ ִע ְב ִרית נְ טּולַ ת ַּדאֲ גֹות.
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חֹורי ְּדלָ תֹות מּוגָפֹות,
ֵּׁמאֲ ֵּׁ
ָלּותיֹות.
ִמ ִלים ג ִ
יטים,
אֶּ צְ לֵּׁ נּו הַ צַבָ ִריםְ ,בנֵּׁי הַ ְפ ִל ִ
ִמ ְתהַ פֶּ כֶּת ְלשֹון הַ אֵּׁ ם ְב ִמ ְבטָ ִאים ז ִָרים.
אַ חַ ר הַ צָ הֳ ַריִם " ָדנָה ָקמָ ה ָדנָה נ ָָמה"
ּומ ַד ְק ְל ִמים
הֹורים ְ
ַמחֲ ִרים הַ ִ
הַ גַיֹות צְ לּולֹות ֶּשל יְלָ ִדים ְקטַ נִ ים
קֹומיִ ים.
ְב ִע ְב ִרית צֶּ חָ הְ ,בנִ גּונִ ים ְמ ִ
ְידלֶּ ע ְויִינְ גָלֶּ ע מּוסָ ִבים,
ֶּמי ָ
ְשנָה,
ְי ַָדיִם גְ רּומֹות מַ ע ֲִלימֹות מֹולֶּ ֶּדת י ָ
ִמ ְפנֵּׁי זֹו הַ חֲ ָד ָשהַ .מ ְע ִתיקֹות
אֹותיֹות ַתנַכִ יֹות
ֲבֹודה ִ
חֹוברֹות הָ ע ָ
ֵּׁמ ְ
ִמי ִָמין ִל ְשמ ֹאל,
ְב ַמ ְחבֶּ ֶּרת אַ ְרבַ ע עֶּ ְש ֵּׁרה שּורֹות.

ּולעֵּׁ ת עֶּ ֶּרב ,מּול הַ ֶּקבֶּ ר הַ טָ ִרי
ְ
הֹורינּו ְבבֹוא יֹום ְפ ֻק ָּדה,
ֶּשנִ כְ ֶּרה ְל ֵּׁ
ִמ ְת ַרחֶּ בֶּ ת הָ ִע ְב ִרית ְבבַ ָק ָשה אַ חֲ רֹונָה.
יתי
ְחֹורטֶּ ת עַ ל הָ אֶּ בֶּ ן הַ ָק ָרה ִב ְדיֹו ַת ְמצִ ִ
ו ֶּ
ְמקֹום ְמנּוחָ ה אַ חֲ רֹון גַם
נֹותרּו ָשם
לַ נְ ָשמֹות ֶּש ְ
ָלּותית,
ְב ָשפָ ה ג ִ
חּובקּו כָאן ְלעֹולָ ם
אַ ְך ְ
עַ ל ַמצֵּׁ בָ ה
ְבי ְִש ְראֵּׁ ִלית.
*
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#תפאורות
אֲ נ ְַחנּו
צֹופים
ִ
ְבאֹור הַ י ֵָּׁרחַ הַ מֻ כְ סָ ף
יסים.
ִמבַ עַ ד ִל ְשלָ בֵּׁ י הַ ְת ִר ִ
ַּד ְרכֹו ִמ ְש ַת ְק ִפים ְקלַ ְס ֶּת ִרים
רֹובים ֵּׁמ ִתים
פּואים ֶּשל ְק ִ
ְק ִ
יטֹותינּו ְממֻ ְסג ִָרים.
ֶּש ֵּׁמעַ ל ִמ ֵּׁ
ַמבָ טָ ם הֶּ חָ לּול ,נִ צְ ַרב
בָ נּו ֵּׁמהַ ִקירֹות הַ ְלבָ נִ ים,
אַ ְך ְל ִלבֵּׁ נּו ל ֹא ְמנ ָֻתב.
בַ בַ יִת ֵּׁריק אֲ רֹון הַ ַמזְ כָרֹות,
מֹור ֶּשת ו ֲאֹות,
כִ ְמעַ ט וְאֵּׁ ין בֹו ֶּ
מֹוטים,
יטים ,פָ ִ
ַתכְ ִש ִ
כ ִֵּׁליםְ ,בג ִָדים,
ְתמּונֹות ִמ ְשפַ ְח ִתיֹות
חֹובקֹות שֻ ְלחָ נֹות ְּודמֻ יֹות.
ְ
דּושים הַ ַמ ָּד ִפים ְב ִריק
גְ ִ
זִ יכְ רֹון ְשחֹ ור ַמ ְחנִ יק,
ֶּש ַּדוו ְָקא הּוא ל ֹא נִ גְ זַל
ְבשֹד הַ ש ָֹר ִשים.

ְבאֹור הַ יֹוםְ ,לע ַֻמת ז ֹאתִ ,מ ְת ַקבַ עַ ת
בָ נּו חֵּׁ רּות צִ ְבעֹונִ ית וְסַ ְסגֹונִ ית,
ִמ ְתנֹופֶּ פֶּ ת עַ ל חֶּ ְבלֵּׁ י כְ ִביסָ ה ְל ַדעַ ת,
ְשנִ ים,
תֹורים י ָ
ָמ ְת ִריסָ ה מּול ִמ ְס ִ
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ְּמאַ ֶּש ֶּרת ְקבָ ל עַ ם ִריבֹונּות
עַ ל ִבגְ ֵּׁדי בַ ע ֲִלי הַ ֶּמ ְרחָ ב הַ נֹוכְ ִחיִ ים.
אֹותם ל ֹא י ְִש ְרפּו.
ָ
כָאן

אֲ נ ְַחנּו ל ֹא ִלּוִ ינּו ְב ִב ְטחָ ה,
אֶּ ת זִ ְקנֵּׁי הַ ִמ ְשפָ חָ ה
ְב ַד ְרכָם הָ אַ חֲ רֹונָה,
ְב ֵּׁשיבָ ה טֹובָ ה,
לָ נּוחַ עַ ל ִמ ְשכָבָ ם,
כְ ַד ְרכֹו ֶּשל עֹולָ ם.
פּואים
נֹותרּו ְק ִ
הַ ֵּׁמ ִתים ֶּשלָ נּו ְ
שֹורים.
כְ בָ ר ִל ְפנֵּׁי ִש ְבעָ ה עָ ִ
פֹוק ִדים,
אֹותם אָ נּו ְ
הַ ְקבָ ִרים הַ ְט ִריִ ים ֶּש ָ
נִ כְ רּו ַרק ְלחַ יִ ים ֶּשנִ ְק ְטעּו ְבטֶּ ֶּרם עֵּׁ ת
ּובָ ְלעּו לַ ַמעֲבֶּ ה הָ אֲ ָד ָמה הַ קֹולֵּׁ ט
קֹומייםּ ,
אֶּ ת נִ ְק ְטפֵּׁ י הַ ְשכּוֹ ל הַ ְמ ִ
שֹור ִדים ע ֲִר ִיריִ ים.
ְתאּונֹותַ ,מחֲ לֹותְ ,
וַאֲ נ ְַחנּו ַ -ת ְח ִליף ְשאֵּׁ ִרים.
*
 #תובנות
אֲ נ ְַחנּו
יֹוד ִעים.
ל ֹא ְ
ל ֹא ְמ ִבינִ ים.
ל ֹא בֶּ אֱ ֶּמת.
ל ֹא עַ ד הַ סֹוף.
אֹורְך הַ ָשנִ ים.
ְל ֵּׁ
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ּובכְ לָ ל.
ִ

מֹורד לָ ַרחּום?
ָמ ַתי הֹופֵּׁ ְך הַ לֵּׁ ב הַ ֵּׁ
בּושת הַ זָ רּות.
ָ
כְ ֶּשהָ אַ הֲ בָ ה ְמכִ ילָ ה אֶּ ת
עּוצָבנּו וְצּולָ ְקנּו,
ְ
רּותנּו .כְ ֶּשכְ בָ ר
ְבבַ גְ ֵּׁ
ָלּותיּות ִה ְרחַ ְקנּו
אֶּ ת ִחּוורֹון הַ ג ִ
וְאֶּ ת עָ צְ ַמת הָ אֵּׁ ין הֵּׁ בַ נּו.
ימי הָ ִאטּום
כְ ֶּשפָ ַת ְחנּו אֶּ ת זִ ֵּׁ
ּובינָה,
ֶּש ָגז ְַרנּו עָ לֵּׁ ינּו ִמ ְב ִלי ַּדעַ ת ִ
עֲבֹותֹות ֶּשל חֶּ סֶּ ד ִה ְש ֵּׁת ְרגּו
חּומה,
ּומבּוכֹות ִב ְס ִליחָ ה ַר ָ
ִמצַ לָ קֹות ְ
ּנְ הָ רֹות אַ הֲ בָ ֵּׁתנּו נִ כְ ְרכּו
יּותם,
ְבחֶּ ְמלָ ה ְס ִביב ַש ְב ִר ִיר ַ
יקה,
ִמ ְלאּו אֶּ ת פַ ע ֲַרי הַ ְש ִת ָ
בּורה.
ִה ְש ַתחֲ וּו לַ ְש ִרידּות וְלַ גְ ָ

כִ י ְבכֻלָ נּו ִמ ְשקֹ לֶּ ת הַ ָשנִ ים
כְ בָ ר ִה ְסכִ ינָה ְונ ְֶּח ְל ָשה,
מּותנּו הַ ְמשֻ ֶּתפֶּ ת הּוזְ נָה
י ְָת ֵּׁ
ְבדֹורֹות חֲ ָד ִשים ,פֹוע ֲִמים,
ְוכֻלָ נּו צֶּ אֱ צָ אֵּׁ י אַ הֲ בָ ה.
כְ ֶּשאֲ נ ְַחנּו נִ ְלחָ ִמים ֶּשהָ אֵּׁ פֶּ ר
עֹורי
הַ ַתת ִ
ל ֹא יִ סָ פֵּׁ ג טָ ִרי
ישי,
בּוביּות הַ ּדֹור הַ ְש ִל ִ
ְבנ ְַק ִ
ּובָ ּה בָ עֵּׁ ת ְמחַ זְ ִקים
ימי הַ ָּדם הַ ְּד ִק ִיקים,
אֶּ ת נִ ֵּׁ
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רֹוק ִמים אֶּ ת לּוחַ ִלבָ ם ְלחֻ ְליֹות
הָ ְ
הַ ַש ְר ֶּש ֶּרת הַ ְממֻ זֶּ גֶּת ִמ ְש ֵּׁתי הַ אֶּ צְ עָ דֹות.

שֹור ִדים
ַּדו ְָקא יְלָ ֵּׁדינּו ,נֵּׁחָ ָמת הַ ְ
ְב ַש ְב ִר ִיריֹות הַ ָשנִ ים,
ְמבַ ְק ִעים אֶּ ת הַ ָמצֹור עַ ל ִלבֹות הַ סָ ִבים,
ְמ ַד ְשנִ ים ְבקֹולָ ם הֶּ חָ סֹון
ֶּשל הַ ִשילֶּ ִשים וְהַ ִריבָ ִעים
אֹותם הַ י ִָמים.
ָ
אֶּ ת ִּד ְב ֵּׁרי
יעים ְלתֹוְך עֲבֹודֹות ש ָֹר ִשים
ַמ ְט ִב ִ
שֹור ִדים,
יקה ֶּשל הַ ְ
נִ ְדבָ כִ ים ִמ ְמגֵּׁרֹות הַ ְש ִת ָ
ְמנ ְַתצִ ים אֶּ ת הַ חֹומֹות בֵּׁ ין הַ ְפצָ ִעים
ֶּשל ֹא בֶּ אֱ ֶּמת מַ גְ ִל ִידים,
גֹוליָת.
ְמ ַק ְב ִעים אֶּ ת נִ צְ חֹון ָּדוִיד עַ ל ְ
מֹושכִ ים
כְָך עֹובֵּׁ ר ַש ְר ִביט הַ ְ
לַ ַמחֲ זִ ִיקים הַ בָ ִאים ְב ֶּדגֶּל
פּורים ֶּשנֶּאֶּ ְלמּו ְבתֹוְך ְשפָ ַתיִם חֲ שּוקֹות
הַ ִס ִ
אֹו סֻ ְפרּו כְ ע ְֻבּדֹות ְמתֻ ְמצָ תֹות.
ְל ַמעַ ן ל ֹא יְהֵּׁ א הַ כֹל הֶּ בֶּ ל,
ְל ַמעַ ן ל ֹא ִת ְש ַקע הַ ֶּש ֶּמש אֶּ ל תֹוְך הַ סֵּׁ בֶּ ל,
ו ְִתזְ ַרח הַ ֶּש ֶּמש ְב ִת ְקוָה,
הֹולכִ ים נַחֲ לֶּ י הַ ִשנְ אָ ה,
וְאֶּ ל ָמקֹום ֶּש ְ
הֵּׁ ם ל ֹא יָשּובּו לֶּ כֶּת.

*
#שליחי זכרון
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אֲ נ ְַחנּו
יסים הַ ְמ ֻק ְע ָק ִעים
רֹוק ִמים אֶּ ת הָ ְר ִס ִ
ְ
שֹור ִדים
ֶּשל חַ יֵּׁי הַ ְ
הֹולכִ ים
לַ ַּד ִפים הַ ְ
ּומ ְת ַכוְוצִ ים ְב ִס ְפ ֵּׁרי ִּד ְב ֵּׁרי הַ י ִָמים
ִ
בּועים.
ִשאֲ רּו ְט ִ
כְ ֵּׁדי ֶּשעַ ל כַנְ פֵּׁ י הַ זְ ַמן י ָ

ֶּרצֶּ ף ַר ֲענָן נָע כָעֵּׁ ת עַ ל ְמ ִסילַ ת הַ ּדֹורֹות.
ישי ְל ַת ְל ִפיֹות,
וְהּוא כְ בָ ר הַ ְש ִל ִ
ֶּש ִשנְ אָ ה נִ גְ פָ ה ִמפָ נָיו .כָאןְ ,באֶּ ֶּרץ מֹולֶּ ֶּדת,
ַתחַ ת ְש ֵּׁמי יָם ִתיכֹון,
ָש ְר ֵּׁשי הָ אֲ ָד ָמה הַ חֹובֶּ ֶּקת,
כְ רּוכִ ים ְס ִביב ַרגְ לָ יו,
ַו ֲענָפָ יו וְחֹוטָ ָריו
ִמ ְת ַמ ְת ִחים אֶּ ל עַ ל ְבאֹון
ְמ ַייצְ ִבים זְ ִקיפּות נִ צָ חֹון.

אֲ נ ְַחנּו.
ּדֹור ֵּׁשנִ י.
הַ ִתזְ מ ֶֹּרת ַת ְמ ִשיְך ְל ַנגָן,
ְו ִש ָירה יִצָ ֵּׁרב.
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