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ִני ַהּדֹור, ֲאַנְחנּו -   עֹוִרי-ַתת ַמַסע  ַהשֵּׁ

 רהב המאת אייל

 

 # דור שני

 ,ֲאַנְחנּו

ִני ַהּדֹור  .ַהשֵּׁ

ר שֶּ ַעל גֶּ  ַהִשָברֹון ְתהֹום מֵּׁ

ל  ,ָהִראשֹון ַהּדֹור שֶּ

א לֶּ  .ְמקֹוִמי ְבִריָאה פֶּ

ת שֶּ ת קֶּ פֶּ ת עֹוטֶּ  ,ַהָיגֹון אֶּ

ר ְסדּוָקה בֶּ   .עֹוִרי ַתת ְבשֶּ

 

ש מֶּ  .ִתיכֹוִנית ָים שֶּ

ס ַהְטַלאי ְִצֹהב  ,ָנמֵּׁ

ל ִנָתך  ַהָּדם אֶּ

ס ְכַמְחזֹור  ,ְמַהסֵּׁ

ר, ּוְמֻדָלל  ָבנּו ִמְתַפזֵּׁ

 .ָתא ְלָכל

 . ַתְכִליתלַ  ַמְתִאים לֹא

  ְבַאְקַראי ָפַגְשנּו

 ִבְתאֹוִמים

 .עֹוִרִיים ַתת

 .ַאָתה. ַאְת 

  ֲאַנְחנּו. ָיַדְענּו לֹא ּוְכָלל

  .ַמְקִביִלים ּוִריםפסִ 

 אּוִריםיַהתֵּׁ  ַרִבים

אֹוָתם י מֵּׁ  .ַמֲעַמִקים ִזְרמֵּׁ
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 ְמַגְשִשים ֻכָלנּו

 .ֲעָנִניםם אֹותָ  ַתַחת

 ְטעּוִנים

 ,ִנְסָתִריםת ַיְלדּו ְבסֹודֹות

 ְמֻבְלָבִלים

ַאְשַמת  ,ַהִניצֹוִלים מֵּׁ

י ְשבֹון ּוְבַתְרִגילֵּׁ לֹא ַהחֶּ  ִנְגַמר שֶּ

 .ַתְחתֹוָנה שּוָרה יןאֵּׁ 

ִרים ְמַאְתִרים  ָבֲאחֵּׁ

ת   ַהְלָבבֹות אֶּ

ִהים י ַהְכמֵּׁ  ַגְעגּוִעים ְבַגלֵּׁ

ִהים לֹא ְלָמה ,זֵּׁ  .ָהָיה שֶּ

ת ְּבֻכָלנּו לֶּ     ְמֻקפֶּ

  ַהִהְתַעְקמּות ָזִוית אֹוָתּה

ל י שֶּ  , ַהִשְדָרה ַעמּודֵּׁ

  ִמַמְסלּוָלם ַהנֹוִטים

 ַהְמֻרָשת ַהַמָשא ִמִמְשָקל

 ְפָצִעים קּוקיּוִמלִ  ָבנּו

 

  .ָלנּו לֹא

  ,ַהשֹוְרִדים ַההֹוִרים ְשבּוִיים

  ,מּוַצִלים אּוִדים

ִהְבִליחּו  ,לֹוֲהִטים ִגִצים, אֹוָתנּו שֶּ

 ,ִמְרָקם ְבאֹותֹו

ן ְוַגם ,שֹוִנים ִכי ִאם  .ְמַעִטים כֵּׁ
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 ,ֲאַנְחנּו

 .פּולכָ הַ  ַהְסִליל

י  ַהִמְפָלט. ַהְבָטַחת ַיְלדֵּׁ

 .ְמֻתְרָבת ְלעֹוָלם ִזכּוְך

ר שֶּ  צּוליַבפִ  ַהַצר ַהגֶּ

ין ינּו יֵּׁעּוד בֵּׁ   הֹורֵּׁ

ם   ְלִסיּוִטי, ְלִהְשַתקֵּׁ

ם ָעְבָרם  .ַהְמַדמֵּׁ

ָלנּו קּודיָהִר   .ֲהַגנֹות ַטְנגֹו, שֶּ

ם ינּו הֵּׁ  שֹוְמִרים ָעלֵּׁ

 ,ִבְשִתיקֹות

 עֹוְטִפים ְחנּונַ אֲ 

 .ְיָקרֹות ְבאֹור אֹוָתם

יְך ָלנּו ֱאֹלִהים תאֶּ  נֵַּׁדע אֵּׁ  , שֶּ

ם הֵּׁ ם ,ְכשֶּ ָלהֶּ   ְכרּוִכים, ִמשֶּ

ל ִבְתִפִלין  ,ָאְבָדן שֶּ

  ,ְגרּוִשים ְכָבר

  ְשבּוִיים ְוָאנּו

נֹוָתר ָבָחָלל  .ְמרֹוָקן שֶּ

 

* 

  חוליה#

 ,ֲאַנְחנּו

 . ּהיָ ַהחַ  ָהַאְסַמְכָתא

  ַהְשִנָיה ַהַטַבַעת

ת רֶּ  .ַהֲחָדָשה ַהּדֹורֹות ְבַשְרשֶּ
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 ַהיּוֲחִסין ַמֲחֹרזֶּת

אֹות ַבת  ְשָנתֹוִנים מֵּׁ

 . ַהִצְקלֹוןת ְבִאְבחָ  ִֶּנְקְטָמה

ף  רֶּ  .ַהִפָקדֹון ִנְמַחקְבהֶּ

נֵּׁצּו ַהשֹוְרִדים ת הֵּׁ רֶּ  ,ְטִרָיה ַשְרשֶּ

 .ָהַרֲעַנָנה ַהֻחְלָיה ַוֲאַנְחנּו

י  . ְשקּוִפים ַהְבֹדַלח ֲחרּוזֶּ

י  ,ִמְשַתְקִפים ָבם ְרָפִאים ְפנֵּׁ

י ץ ְונֹופֵּׁ  .ֲחרּוִטים ְקִלָפָתם ַעל ָהָארֶּ

יְך ד אֵּׁ   שֹוְתִתים ְלָבבֹות ְנַאגֵּׁ

י תֲחלֹומֹו ִעם  , קֹוָמה ְזקּופֵּׁ

ך ִמְבִלי   ?ַבְמִזיָגה ְלִהיָנתֶּ

 

  * 

  

 מרקמים#

  ֲאַנְחנּו

 .ִהָפְרדּות פֹוֲעִמים

 ִיים"ַתַנכִ  ַסְנָּדִלים

 כּותיַשיָ  חֹוְרִטים

  ַעל ָהֲאָדָמה ַהַחָמה.

ץ זו,  רֶּ  .ִהינּוָמהָלנּו אֶּ

ינּו ַמח הֹורֵּׁ  ֲאִויר צֶּ

 .ִנְשָבִעיםָבנּו  ְוָשָרָשיו

 ַבחּוץ

 ,רֹוֲעִשים, ַּדְעָתִנים וְמתּוִקים ָאנּו

 .ְקשּוִחים, ַמְרָדִנים
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 ,םיקֹוָצִני ִבְפִנים ַאְך

 ּוַבַבִית

ין שֹוְקִעים   קֹוְדִרים ֲעָנִנים בֵּׁ

 . ָנִדיר ְוִחיּוְך

 

 ,ֲאַנְחנּו

 ַהַחִיים ְשִמיַכת

ת פֶּ ת ָהעֹוטֶּ  ַההֹוִרים אֶּ

 . ַהְמעּוְרָטִלים

ִנְתָלש ִשְריֹוָנם ְכָצִבים  , שֶּ

ם ל ְמַנִסים הֵּׁ  ָבעֹוָלם ְלִהְתַנהֵּׁ

  ַגם ֲחשּוִפים

יָתם ְבִמְבָצר  .בֵּׁ

נּו כֶּת ַיְלדּותֵּׁ  ְסִביָבם כֹורֶּ

 ,ְצִעיָרה ִבָטחֹון ְכסּות

  ִכְתרּוָפה אֹוָתנּו ַמִגיָשה

ן   .ִזְקָנָתם ְמִתיקּותְלגֹונֵּׁ

 

ָעְמָדה ְוִהיא   .שֶׁ

 

* 

  כאן#

 ֲאַנְחנּו

  .ִמָכאן

 .ַאֲחרֹוָנה ַתֲחָנה

 .ַהְיִליִדים

 ת ַהְבִריחֹו ָתמּו
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 .ְזַמִניֹותַוֲחָניֹות 

 .ְמנּוָחה. ַהַבִית ָכאן

 

 ,ִבְמשּוָרה ָצפּוף ַהַשָבת ֻשְלָחן

  .ְזִעיָרה ַגְרִעיִנית ִמְשָפָחה

 .ְלנֶָּחָמה ַבֲאסּוִפים ֻהְרַחב

 ,ַאִחים, ּדֹוִדים, ָסִבים ָחַסר

לֹא ַאֲהָבה עֹוָלם ִהַכְרנּו שֶּ  .מֵּׁ

 ,ְשקּוִפים יםִבְמֻסבִ  ָגדּוש ַאְך

ָעָבר ְדהּוִיֹות ִמן ָבבּואֹות  , הֶּ

 .ַהֻמָכר ַבִמְרָקםות נֱֶּאָחזִ 

ִמְגרּו ִמי יֵּׁש ת שֶּ  ,ְבִפָכחֹון ְבִדידּוָתם אֶּ

ין לְבִנשּוִאי ד, גֹוָרל ְקרֹובֵּׁ  .ַהִשָממֹון ְכנֶּגֶּ

ִתְבלּו יֵּׁש ת שֶּ  ַהִזָכרֹון ַקְדרּות אֶּ

ַבע ַעז, םעֵּׁ פֹו ְבִמזּוג  ְוָחסֹון צֶּ

 . ְמקֹוִמִיים ְלֹשָרִשים ְנָצִרים ִעם

ָעִסיס ְמהּוָלה ְבִרית  .יםְמֻגָּונִ  ּדֹורֹות בֶּ

ִרים  . ְמֻסָגִלים לֹא ִבְכָלל ַוֲאחֵּׁ

ה ְלָכל ֲאַנְחנּו לֶּ  .תֹוָצִרים אֵּׁ

 

 ָכאן

 ,ִבְצִניעּות, ְבַפְשטּות ַחִיים

 , ִגיָרהאֲ , ְזִהירּות ְבַמֲעָרְך

 . ַמָטָרה ְלָכל ִחָסכֹון ְוָתְכִנית

 ,ָתנּותוָרָאוְ , ִמִפתּוי ִנְשָמִרים

ְנָתנּות ִבְזבּוז  .ְונֶּהֶּ

ַתח ִכי ַשע ַלפֶּ ץ ָהרֶּ  .רֹובֵּׁ
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 מּוָכִנים ִלְהיֹות יֵּׁש ְלָהָכָשתֹו

 . ְמֻזָמִנים ְמִהיָרה ִליִציָאה

 

* 

  שם#מ

 , ֲאַנְחנּו

 ַהַצַבִרים.

 ,אןִמכָ 

ל ִמָשם לֹא  .ָאְבָדן שֶּ

 ְקטּוִעים ֹשָרִשים

 . ִמְשָפָחה ָכאן יֹוְצִרים

ָלנּו"  . ְמֻדָמה". ִמשֶּ

ם ַעְכָשו  .ְקרֹוִבים הֵּׁ

ר ְללֹא שֶּ  . ָּדם קֶּ

 ,ִהְגִּדיָרה ַהָשם ַאְדַמת

 ,ִשיּוָכם ִהְתָקָבע ָכאן

ץ  , ַכֲחבּוָרה אֹוָתם ִקבֵּׁ

ת פֶּ  .ַחָמה ּותידְצמִ  ְבַמֲעטֶּ

 , ְמִביִנים,שֹוְתִקים ַיַחד

 ,ִפָכחֹוןֲחבּוִקים ְבַמְעָגל 

 . ֻשָתִפיםְמגֹוְנִנים, 

 .  ָיגֹון אֹותֹו ֲַאצּוַלת

אֹוָתּה ת מֵּׁ לֶּ  .ְמַדְמִמים ַהָמֳאכֶּ

ת ְמָבִכים ַדת אֶּ  , ָהֲאָנִשים ֲעקֵּׁ

 ְוַהְיָלִדים ַהְיָלדֹות, ַהָנִשים, ַהְגָבִרים"

ְרגּו נֶּהֶּ  פּוִנְשְר , נְֶּחְנקּו ,ִנְטְבחּו ,שֶּ

  ,ִנְקְברּו ַחִיים ְבעֹוָדם, ֻהְשְמדּו, ֻהְקְרבּו
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י ִמְפְלצֹות ַהצֹוְרִרים  ".ָהֲארּוִרים ִבידֵּׁ

 

  

 ֲאַנְחנּו

ִרים  .תֹוָתִבים ְיָלִדים ַלֲאחֵּׁ

 ְודֹוִדים ָסִבים ְוִאַמְצנּו ֻאַמְצנּו

ם ִנְכָרִכים  , ִטְבִעִיים רֹוִביםְק כִ  ָבהֶּ

י ת ִבימֵּׁ דֶּ  ,ִּדְמּדּוִמים, ִשְמָחה, ֻהלֶּ

ם  ְלַחִיים ְמָבְרִכים אֹוָתנּו הֵּׁ

 ,ַבַחִגים ַהָקָצר ְלֻשְלָחנֵּׁנּו ְמסּוִבים

ם ְוַגם יהֶּ  .ִנְסָפִגים ָבנּו ִפְצעֶּ

 

 ,ֲאַנְחנּו

ִדים  צֹוִפים .ִאְלִמים עֵּׁ

ְך ַבהֹוִרים  ָשִנים ְלאֹורֵּׁ

ט לּומ  . ִמְצַטְנִפיםָהַרְדיֹו  ָמְקלֶּ

ֱאָחִזים   ,ְקרֹוִבים פּושיְלחִ  ַבָמדֹור נֶּ

ם ִגיץ ָיצּוץ אּוַלי  ַמְתִאים פֹועֵּׁ

ַהְשִריִדים   .ַהמּוַצִלים מֵּׁ

 

ְמַצע, ִפְתֹאם ל יֹום ְבאֶּ  , חֹול שֶּ

 .ִזָכרֹון נֵּׁרֹות  ַבַבִית ֻמָצִבים

 ,ןָברֹוַהִש  ִמְתהֹום ָצִפים ָאז

י ָדרֵּׁ רְקלַ  נֶּעֶּ  .ְוצּוָרה ְּדמּות, ְסתֵּׁ

ינּו ת ְמַקְּדִשים, ְוהֹורֵּׁ  ,ַהְשכֹול אֶּ

ל ְשִתיָקה.  ֲעטּופים ַבַטִליתות שֶּ

יַנִים  ,קֹוָמה ְשִחיחּות, ְכבּויֹות עֵּׁ



 כל הזכויות שמורות ©

 

 ֲחרּוִשים ְקָמִטים, ְמֻקְעָקע ִמְסָפר

י ְמַסְפִרים  ָלְרָפִאים ַגְעגּועַ  ִספּורֵּׁ

 .ַהְתקּוָמה ִשְגַרת ֹוְךתבְ 

 

ָבַגְרנּו  ,ַהְשִליִשי ַהּדֹור ִעם, ְכשֶּ

 ,ָהִאיִשי ַבַשם ְלָגַעת נֹוְסִעים

ָהָיה ְכִפי ם שֶּ רֶּ   .הּוְכַתם ַבְשָמד ְבטֶּ

 ֲעלּומֹות ְכתֹובֹות מּול

 , עֹוְצִרים ֲאַנְחנּו

 , מּוָגפֹות ְּדָלתֹות אֹו ָהִריק מּול

י י אֵּׁ  ?ַיְלדּוָתם ָבתֵּׁ

יחֹות שֹוֲאִפים ִהְתַאּדּו רֵּׁ  שֶּ

 ,ָזִרים ְלַחלֹונֹות ִמַבַעד

 ְלַהְטִעים ָצְלחּו ְולֹא

ת ָלנּו  ִניחֹוחֹות אֶּ

 .ַהִזְכרֹונֹות ַמָגש

ם כֶּת ֹאדֶּ ִצים ְיֹרק, ַשלֶּ  , ָהעֵּׁ

 , ַהְשִקיעֹות ְזָהב, ָאִביבהְ  ִמְכֹחֹול

ָצְבעּו    .ֲחלֹומֹותו ִתְקוֹות שֶּ

 .ַהַיְלדּות ִנגּון חֹוזֵּׁר ָשם

ל ַהָזרֹות ַבָשפֹות י שֶּ  .ַהַיְנקּות ִשירֵּׁ

 

  ֲאַנְחנּו

ין פֹוְסִעים  ָהַאְנַּדְרטֹות, ַהַמֲחנֹות בֵּׁ

ד ְוַגִלי  ָהֲאָדָמה ַעל ּדֹוְרִכים, ָהעֵּׁ

ְכָבר  ,ֲאֻרכֹות ָשִנים שֶּ

ת קֶּ ת ְמָמרֶּ י אֶּ  .ְקלֹוָנה ִכְתמֵּׁ
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 ,ָהרּוחֹות ְלַרַחש ַקשּוִבים

ם ִנְשמֹות יהֶּ   ַהְכלּואֹות הֹורֵּׁ

ין י בֵּׁ  .ִמְרָצפֹות ֲאָדנֵּׁ

 ִבְנִגיָעה ְלָהִבין ְמַבְקִשים

ת  . ְלַהְמָשָגה ִנַתן ַהִבְלִתי אֶּ

 

* 

 שגרה#

  ֲאַנְחנּו

 .ְמֻשָמִרים

  ְמֻהָּדִקים

ת יֹום ְבִשְגַרת מֶּ  . ְמֻצְמצֶּ

נָ  ֲחִריָגה ְבָכל ַרע ָטמּון הִממֶּ   זֶּ

ָבה ֻפְרָענּות  ,ְמכֹונֶּנֶּת, ְקרֵּׁ

ַיְפִציעַ  ף, ָכְך שֶּ רֶּ ָחד ּוְבהֶּ   ִיְקַרע אֶּ

ת  . ָבעֹוָלם ַהְקלּוָשה ֲאִחיָזָתם אֶּ

ם ִהְשִגיחּו ינּו הֵּׁ  , ְיָכְלָתם ְבָכל ָעלֵּׁ

ִשים ִעים, ְמחּוָמִמים, ְיבֵּׁ  . ְשבֵּׁ

ל ְלִפיַתת ל ַבְרזֶּ  . אֹוֲהִבים שֶּ

 ,ְמגֹונֶּנֶּת, ְבטּוָחה, ּהּועָ ְקב

ָקה  ,ָזִהיר ְבִשמּור ְּדבֵּׁ

ת מֶּ  .ֲאִויר ִצנֹורֹות ָלנּו חֹוסֶּ

 

* 

 זהירות#

  ֲאַנְחנּו

 .לֹא
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 .ַולֹא

םַלגֹוָזִלים  ִאְפְשרּו ַרק ִאלּו ָלהֶּ  , ָלעּוף שֶּ

 . ַהְגבּול ַוָּדִאי ָהיּו ַהָשַמִים

 .ִבָטחֹון תֲאָמנַ , ַהִשְריֹון ֲאַנְחנּו ַאְך

 .ְלָאסֹון ַמְתכֹון הּוא ַלַחִיים ִצָמאֹון

ן ינּו ָלכֵּׁ   ֲאסּוִרים ָעלֵּׁ

 . ִמְכשֹוִליםו ְמִעידֹות

 , ַמְתִריסֹות ִהְתרֹוְצֻציֹות

 , פֹוְצִעים אֹוַפַנִים

 ,טֹוְבִעים ִבְשִחָיה

 ,ְתאּונֹות ְמָזְמנֵּׁי ִטיּוִלים

 ,ַמְרִעיִלים ַהֹנַער ַמֲחנֹות

 .שֹוְרטֹות ָטנֹותיַקיְ ו

 ,ַהְפעּוִרים ַהְתהֹומֹות מּול

נּו ִקירֹות יתֵּׁ  ,ְמִגִנים בֵּׁ

ף ַמְבִטיִחים. ינּו ִמנֶּגֶּ  ְכָבלֵּׁ

 

* 

 

 בתאבון# 

  ֲאַנְחנּו

ִבים לֹא   .ְרעֵּׁ

 .ְלַהְחִזיר ָאסּור

ִדים ָשַמִים, ִלי ָבא לֹא  .עֵּׁ

ל  ,ּוַמְשִמים ָּדלּוחַ , ָתפֵּׁ

 .ְזִמיר וֶּוי אֹוי

ָלנּו ַהַטַעם ֲאִנינּות ת שֶּ בֶּ  ִמְתַעצֶּ
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ין םת ִלְפרּוסָ  ְנִשיָקה בֵּׁ חֶּ  ,לֶּ

ש ֲעטּוַרת  ְיַרְקַרק ֹעבֶּ

 ,ַלַפח ָהַאֲחרֹוָנה ְבַדְרָכּה

ש עּוָגה ְלנֵַּׁתח  ,ִנסּור ַעד ָיבֵּׁ

ְכָבר ָצלּול ָמָרק  ,ָעכּור ָהַפְך שֶּ

נֹוַתר ְלַנְקִניק םגֶּ  ְזָנב ַרק בֹו שֶּ  ,דֶּ

 ִמְצטֹוְפִפים, הוְוטּוָנה ַבְמָזוֶּ  ַסְרִּדיִנים ְלִמְבִני

 ,ְּדחּוִסים ַפְסָטה ִסְלסּוִלי, ֲאפּוָנה, ִתיָרס ְלַמְרְגלֹות

ה ְבַשִקיֹות ְמבּוָצִרים ז, תֵּׁ  , ְּדחּוקֹות ְוֻסָכר אֹורֵּׁ

ֲאחֹוִרי ל ִראשֹון ַקו מֵּׁ נֹות שֶּ ה ִצְנצֶּ  .ְוִרבֹות ָקפֶּ

ין ָכְך ָעמּוסֹות ָלחֹותּוְלצַ  אֵּׁ   ָמקֹום עֹוד שֶּ

ינּו ְוחֹוָבה ק ָעלֵּׁ  .ֹתם ַעד ְלַלקֵּׁ

 ,ַמְתכֹוִנים נֹוְתרּו לֹא, ִנְכָחד ַהַבִית

ִנים ְמגּוְמָגִמים ְפָתִקים  .נֱֶּאָסִפים ִמְשכֵּׁ

 ,גֹוְרִפים ְקִלילּותְבִסבּוב ֲאַנְחנּו בִ  ָתהיפִ 

ְך ְדָבקַהנִ  ַהחּומּוס ִמְשַחת  , ַבחֵּׁ

יזֶּה" ְך ְבתֹור?" ְמַחְלִקים ָזָהב אֵּׁ  ַהִמְשָתרֵּׁ

ל י. ַלָפָלאפֶּ ה ַגְרְגרֵּׁ  ,ְלכּוִדים תּוְרִכי ָקפֶּ

 , ַהְתקּוִעים צּוִחיםיַהפִ  ְכמֹו ַמָמש

 ְתִלישּות ְמַקְבִעים

ית ִריְנג ְבבֵּׁ  ְוַהְטשּוְלְנט. ַההֶּ

 

* 

י#  ַהַסף ׁשֹוְמרֵּׁ

  ּוֲאַנְחנ

 .ָסָתִתים

ת בֹוִנים ץ אֶּ  , ַהִיסּוִרים ַתְשבֵּׁ
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 .ִנְדָבְך ַאַחר ִנְדָבְך

ת ְצִביםיְמיַ  ִנים ִמְטָען אֶּ  ַהְלבֵּׁ

 , ִמְרָוח ָכל לּוייְבמִ 

י ִשים ָהֻעְבּדֹות ִמִמְשְפטֵּׁ  . ַהְיבֵּׁ

 ְשאֹול ְבִמלֹות ַהֲחָדָשה ַהָשָפה ָּדָלה

אּור ַּדעַ  המָ  ְלתֵּׁ  .ִתְסֹבל לֹא ִאיש תשֶּ

 

 ֲאַנְחנּו

  ִמְתָכְייִלים

 ַחִּדים ְבחּוִשים

 ַההֹוִִּרים ַאַחר

 .ַהְצָלִלים ְלַמָסעֹות

טֹון ֲאָדנֵּׁימֵּׁ  ָצַמְחנּו לֹא ל בֵּׁ  .ּוַבְרזֶּ

 ְּדִקיָקה ַחְרִסיָנה ְיָממֹות

ל  ְשגּוָרה ַתְכִליִתיֹות שֶּ

י יָכה ְוַגלֵּׁ י ַחשֵּׁ ְדרֵּׁ ל נֶּעֶּ  אֶּ

ת ְרִכיבּוהִ  י אֶּ נּו ֲאִריחֵּׁ  ַיְלדּותֵּׁ

ץ נּו ַגם ָפתּור לֹא ְבַתְשבֵּׁ  . ְבַבְגרּותֵּׁ

 

ת ז עֵּׁ ָאחֵּׁ ת ְלהֵּׁ ר ְועֵּׁ  .ְלַותֵּׁ

 

 ַיְבִהיל ַהַפַעם ָמה ָיַדְענּו ַפַעם לֹא ַאף

ת ל אֶּ בֶּ ר בּורַהטַ  חֶּ   אֹוָתם ַהקֹושֵּׁ

 .ָשם ַנְפָשם, ֹפה גּוָפם, ְקפּוָצה ִבְלִפיָתה

ינּו, ַבַלְיָלה ְכַגָנִבים, ָאזוְ   ִיָשְמטּו הֹורֵּׁ

ְשַכת  .ַהַמְקִביל ְיקּוםהַ  ְלַהְפִליג ְלחֵּׁ

ין יָכן ָלַדַעת אֵּׁ ְלמּו ּוְלָאן הֵּׁ  ,נֶּעֶּ
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ת שּוב ִתסֹוב ָמַתי לֶּ  ַהְסָתִרים, ּדֶּ

יְך ינּו אֵּׁ לֵּׁ  ַיְחְזרּו אֵּׁ

ִדים ַיכּו ּוְבִמי  . ַהשֵּׁ

ה ַרק לֶּ   נּוִייםמְ , ִמָשם אֵּׁ

 ,ְצָלִלים ַמְסעֹות אֹוָתם ַעל

 .ְותֹוְמִכים ְמגֹוְנִנים, ְמַזִהים

 , ֲאַנְחנּו

י  ,ַהִּדְמּדּוִמים ְבִשְטחֵּׁ

 .ְמַהְלִכים ְבהֹונֹות ַעל

  ְּדַיְנקּוָתא ְבִגְרָסא ְכָבר

י ְקָבְרִניִטים  ,ֻחְלָשה נֱֶּעְדרֵּׁ

ת  ,ְמָנְווִטים ַהְסִפיָנה אֶּ

ין ץִתְתָנפֵּׁ  ְלַבל  .ַהְצָלִלים בֵּׁ

 

* 

 

 מנציחים#

  ֲאַנְחנּו

 .ַהְנָצָחה ַמשּואֹות

י  .ְסֻגָלה ְבנֵּׁ

הּות ִבְתעּודֹות ִכנּויֵּׁינּו   ַהזֶּ

ת ְמַמְמשֹות ָעשּוק ֲעִתיָדם אֶּ   הֶּ

ל  נּויְודֹודֵּׁ  נּויָסבֵּׁ  שֶּ

ם הֵּׁ מֵּׁ ינּו ִנְבֲחרּו שֶּ  .ְשמֹותֵּׁ

  

י  ,ָלנּו ָשפֹות ְשתֵּׁ

 .ַּדֲאגֹות ְנטּוַלת ְבִריתעִ  ַבחּוץ
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י ֲאחֹורֵּׁ  ,מּוָגפֹות ְּדָלתֹות מֵּׁ

 .ָגלּוִתיֹות ִמִלים

נּו  ְצלֵּׁ  ,ַהְפִליִטים ְבנֵּׁי, ַהַצָבִריםאֶּ

כֶּת ם ְלשֹון ִמְתַהפֶּ  .ָזִרים ְבִמְבָטִאים ַהאֵּׁ

 " ָנָמה ָדָנה ָקָמה ָדָנה" ַהָצֳהַרִים ַאַחר

  יםּוְמַדְקְלמִ  ַההֹוִרים ַמֲחִרים

ל ְצלּולֹות ַהַגיֹות   ְקַטִנים ְיָלִדים שֶּ

ָחה ְבִעְבִרית  .ְמקֹוִמִיים ְבִנגּוִנים ,צֶּ

ע ְייָדלֶּ ע מֶּ  ,מּוָסִבים ְוִייְנָגלֶּ

ת ַמֲעִלימֹות ְגרּומֹות ְָיַדִים דֶּ  ,ְיָשָנה מֹולֶּ

י   ַמְעִתיקֹות. ַהֲחָדָשה זֹו ִמְפנֵּׁ

חֹוְברֹות  ַנִכיֹותתַ  אֹוִתיֹות ָהֲעבֹוָדה מֵּׁ

 ,ִלְשמֹאל ִמָיִמין

ת רֶּ ה ַאְרַבע ְבַמְחבֶּ ְשרֵּׁ  .שּורֹות עֶּ

 

ת ב ּוְלעֵּׁ רֶּ ר מּול, עֶּ בֶּ  ַהָטִרי ַהקֶּ

ה  ִנְכרֶּ ינּושֶּ  , ְפֻקָּדה יֹוםְבבֹוא  ְלהֹורֵּׁ

ת בֶּ  .ַאֲחרֹוָנה ְבַבָקָשה ָהִעְבִרית ִמְתַרחֶּ

ת טֶּ ן ַעל ְוחֹורֶּ בֶּ  ִציִתיַתמְ  ִבְדיֹו ַהָקָרה ָהאֶּ

 ַגם ַאֲחרֹון ְמנּוָחה ְמקֹום

נֹוְתרּו ַלְנָשמֹות  ָשם שֶּ

 , ָגלּוִתית ְבָשָפה

 ְלעֹוָלם ָכאן חּוְבקּו ַאְך

ָבה ַעל   ַמצֵּׁ

ִלית   .ְבִיְשְראֵּׁ

 

* 



 כל הזכויות שמורות ©

 

 

  ותתפאור#

  ֲאַנְחנּו

 צֹוִפים

חַ  ְבאֹור  ַהֻמְכָסף ַהָירֵּׁ

י ִמַבַעד  .ַהְתִריִסים ִלְשָלבֵּׁ

ִרים ִמְשַתְקִפים ְרכֹוּדַ   ְקַלְסתֶּ

ל ְקפּוִאים ִתים ְקרֹוִבים שֶּ  מֵּׁ

ַעל מֵּׁ ינּו שֶּ  . ְמֻמְסָגִרים ִמיטֹותֵּׁ

ָחלּול ַמָבָטם    ִנְצַרב, הֶּ

ַהִקירֹות ָבנּו  ,ַהְלָבִנים מֵּׁ

נּו ַאְך  .  ְמנָֻתב לֹא ְלִלבֵּׁ

יק ַבַבִית  ,ַהַמְזָכרֹות ֲארֹון רֵּׁ

יןִכְמַעט  ת בֹו ְואֵּׁ שֶּ  ,וֲאֹות מֹורֶּ

 ,ָפמֹוִטים, ַתְכִשיִטים

ִלים  , ְבָגִדים, כֵּׁ

 ִמְשַפְחִתיֹות ְתמּונֹות

 . ּוְדֻמיֹות ֻשְלָחנֹות חֹוְבקֹות

 ְבִריק ַהַמָּדִפים ְגדּוִשים

 , ַמְחִניק ְשֹחור ְכרֹוןיזִ 

ּדַ   ִנְגַזל  לֹא הּוא ְוָקאושֶּ

 .ַהֹשָרִשיםְבֹשד 

 

 ִמְתַקַבַעת, זֹאת ְלֻעַמת, ַהיֹום ְבאֹור

רּות ָבנּו  , ְוַסְסגֹוִנית ִצְבעֹוִנית חֵּׁ

ת פֶּ י ַעל ִמְתנֹופֶּ ְבלֵּׁ  , ְלַדַעת ְכִביָסה חֶּ

 ,ְיָשִנים ִמְסתֹוִרים מּול ָמְתִריָסה
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ת רֶּ  ִריבֹונּות ַעם ְקָבל ְּמַאשֶּ

י ַעל ְרָחב ַבֲעִלי ִבְגדֵּׁ  .ִייםַהנֹוְכחִ  ַהמֶּ

 . ִיְשְרפּו לֹא אֹוָתם ָכאן

 

 , ְבִבְטָחה ִלִּוינּו לֹא ֲאַנְחנּו

ת  ַהִמְשָפָחה ִזְקנֵּׁי אֶּ

 ,ָהַאֲחרֹוָנה ְבַדְרָכם

יָבה  ,טֹוָבה ְבשֵּׁ

 ,ִמְשָכָבם ַעל ָלנּוחַ 

ל ְכַדְרכֹו  .עֹוָלם שֶּ

ִתים ָלנּו ַהמֵּׁ  ְקפּוִאים נֹוְתרּו שֶּ

 .ָעשֹוִרים ָעהִשבְ  ִלְפנֵּׁי ְכָבר

אֹוָתם ַהְטִרִיים ַהְקָבִרים  ,פֹוְקִדים ָאנּו שֶּ

ִנְקְטעּו ְלַחִיים ַרק ִנְכרּו ם שֶּ רֶּ ת ְבטֶּ  עֵּׁ

ה ּוָבְלעּו ט ָהֲאָדָמה ַלַמֲעבֶּ  ַהקֹולֵּׁ

ת  יאֶּ  ַהְשכֹּול ַהְמקֹוִמייּם,  ִנְקְטפֵּׁ

 .ֲעִריִרִיים שֹוְרִדים, ַמֲחלֹות, ְתאּונֹות

ִרים ַתְחִליף - נּוַוֲאַנחְ   .ְשאֵּׁ

 

* 

 # תובנות 

  ֲאַנְחנּו

 .יֹוְדִעים לֹא

 .ְמִביִנים לֹא

ת לֹא ֱאמֶּ  .בֶּ

 .ַהסֹוף ַעד לֹא

ְך  .ַהָשִנים ְלאֹורֵּׁ
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 .ּוִבְכָלל

 

ְך ָמַתי ב הֹופֵּׁ ד ַהלֵּׁ  ?ָלַרחּום ַהמֹורֵּׁ

ָהַאֲהָבה ת ְמִכיָלה ְכשֶּ  .ַהָזרּות בּוָשת אֶּ

נּו ְכָברכְ . ְבַבְגרּותֵּׁ   ,ְוצּוָלְקנּו עּוָצְבנּו שֶּ

ת  ִהְרַחְקנּו ַהָגלּוִתיּות ִחּוורֹון אֶּ

ת ין ָעְצַמת ְואֶּ ַבנּו ָהאֵּׁ  .הֵּׁ

ָפַתְחנּו י ָהִאטּום ְכשֶּ ת ִזימֵּׁ  אֶּ

ינּו ִמְבִלי ַּדַעת ָגַזְרנּו ָעלֵּׁ  ,ּוִביָנה שֶּ

ל ֲעבֹותֹות ד שֶּ סֶּ ְרגּו חֶּ  ִהְשתֵּׁ

 ,ַרחּוָמה ִבְסִליָחה ּוְמבּוכֹות ִמַצָלקֹות

נּו ְנָהרֹותּ   ִנְכְרכּו ַאֲהָבתֵּׁ

ְמָלה ְסִביב  ,ַשְבִריִריּוַתם ְבחֶּ

ת ִמְלאּו   ,ַהְשִתיָקה ַפֲעַרי אֶּ

  .ְוַלְגבּוָרה ַלְשִרידּות ִהְשַתֲחוּו

 

ת ְבֻכָלנּוִכי   ַהָשִנים ִמְשֹקלֶּ

 ,ְונְֶּחְלָשה ִהְסִכיָנה ְכָבר

ת נּוָיְתמּותֵּׁ  פֶּ  הּוְזָנה ַהְמֻשתֶּ

 ,פֹוֲעִמים ,ֲחָדִשים ְבדֹורֹות

י ְוֻכָלנּו ֱאָצאֵּׁ  .ַאֲהָבה צֶּ

ֲאַנְחנּו ר ִנְלָחִמים ְכשֶּ פֶּ ָהאֵּׁ   שֶּ

  עֹוִרי ַהַתת

גיִ  לֹא  ָטִרי ָספֵּׁ

  ,ַהְשִליִשי ַהּדֹור ְבַנְקבּוִביּות

ת ּוָבּה  ְמַחְזִקים ָבעֵּׁ

ת י אֶּ   ,ִקיִקיםַהְּד  ַהָּדם ִנימֵּׁ
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ת ָהרֹוְקִמים   ְלֻחְליֹות ִלָבם לּוחַ  אֶּ

ת רֶּ ת ַהַשְרשֶּ גֶּ י ַהְמֻמזֶּ ְצָעדֹות ִמְשתֵּׁ  . ַהאֶּ

 

ינּו ַּדְוָקא  נֵָּׁחָמת ַהשֹוְרִדים, ְיָלדֵּׁ

 ,ַהָשִנים ְבַשְבִריִריֹות

ת ְמַבְקִעים  ,ַהָסִבים ִלבֹות ַעל ַהָמצֹור אֶּ

ָחסֹון ְבקֹוָלםְמַדְשִנים    הֶּ

ל ִשים שֶּ  ְוַהִריָבִעים ַהִשילֶּ

י אֹוָתם ַהָיִמים ת ִּדְברֵּׁ  .אֶּ

 ֲעבֹודֹות ֹשָרִשים  ְלתֹוְך ַמְטִביִעים

רֹות ל ַהְשִתיָקה ִנְדָבִכים ִמְמגֵּׁ   ,ַהשֹוְרִדים שֶּ

ת ְמַנְתִצים ין ַהחֹומֹות אֶּ  ַהְפָצִעים בֵּׁ

לֹא ת שֶּ ֱאמֶּ   ,ַמְגִליִדים בֶּ

ת ִעיםְמַקבְ   .גֹוְלָית ַעל ָּדִויד ְצחֹוןנִ  אֶּ

ר ָכְך   ַהמֹוְשִכים ַשְרִביט עֹובֵּׁ

לַלַמֲחִזיִקים ַהָבִאים  גֶּ  ְבדֶּ

ְלמּו ַהִספּוִרים נֶּאֶּ   ֲחשּוקֹות ְשָפַתִים ְבתֹוְך שֶּ

 .ְמֻתְמָצתֹות ְכֻעְבּדֹות ֻסְפרּו אֹו

א לֹא ְלַמַען ל ַהֹכל ְיהֵּׁ בֶּ  ,הֶּ

ש ִתְשַקע לֹא ְלַמַען מֶּ ל ַהשֶּ ל תֹוְך אֶּ בֶּ  ,ַהסֵּׁ

ש ְוִתְזַרח מֶּ  ,ְבִתְקָוה ַהשֶּ

ל הֹוְלִכים ָמקֹום ְואֶּ י שֶּ  ,ַהִשְנָאה ַנֲחלֶּ

ם כֶּת ָישּובּו לֹא הֵּׁ  .לֶּ

 

* 

 

 שליחי זכרון# 
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 ֲאַנְחנּו

ת  רֹוְקִמים  ַהְמֻקְעָקִעים ָהְרִסיִסיםאֶּ

ל י ַהשֹוְרִדים שֶּ  ַחיֵּׁ

 הֹוְלִכים ַלַּדִפים הַ 

יּוִמְתַכְווִצים   י ְבִסְפרֵּׁ  ַהָיִמים ִּדְברֵּׁ

י ַעל ְכדֵּׁ י שֶּ  . ְטבּוִעים ִיָשֲארּוַהְזַמן  ַכְנפֵּׁ

 

ף צֶּ ת ָנע ַרֲעָנן רֶּ  .ַהּדֹורֹות  ַלתיְמסִ   ַעל ָכעֵּׁ

 ,ְלַתְלִפיֹות ַהְשִליִשי ְכָבר ְוהּוא

ִשְנָאה ץבְ  ,ָכאן.  ִמָפָניו ִנְגָפה שֶּ רֶּ ת אֶּ דֶּ  ,מֹולֶּ

י ַתַחת  ,ִתיכֹון ָים ְשמֵּׁ

י ת ָהֲאָדָמה ָשְרשֵּׁ קֶּ  ,ַהחֹובֶּ

 ,ְסִביב ַרְגָליו ְכרּוִכים

  ְוחֹוָטָריו ַוֲעָנָפיו

ל ִמְתַמְתִחים  ְבאֹון ַעל אֶּ

 .ִנָצחֹון ְזִקיפּות ְצִביםיְמיַ 

 

 .ֲאַנְחנּו

ִני ּדֹור  .שֵּׁ

ת  ,ְלַנָגן ַתְמִשיְך ַהִתְזֹמרֶּ

ב ִשיָרהוְ   .ִיָצרֵּׁ

 

 

 


