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אוולין כץ

לעמוד בנסיון  /פסח מילין
ַל ְגּלָה ַבּ ַמּ ְד ְרגוֹת
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ִה ְתגּ ְ
וְאיפֹה
ָד ְע ִתּי ִאם ֵתּ ָע ֵצר ֵ
לֹא י ַ
ֶיה
יתי ָלרוּץ אַ ֲחר ָ
ָצ ִ
רִ
ַב ִתּי
ֲבל ְכּ ָכל ֶשׁ ִה ְת ָקר ְ
אָ
ִהיא ָשׁ ְל ָחה ִג ִצּים
אוֹתהּ
ְל ַבסּוֹף ָע ַק ְפ ִתּי ָ
אָך ְראוּ זֶה ֶפּ ֶלא
ְ
ַע ִתּי ְל ַמ ְמ ֶלכֶת ַה ַלּי ְָלה
ִהגּ ְ
אַחר
יתי אוֹר ֵ
ָא ִ
רִ
רָחוֹק ָכּל ָכּ ְך
יתי ָלצוּד אוֹתוֹ
ָצ ִ
רִ
ֶשׁת
ֲבל לֹא ָהי ְָתה ְבּי ִָדי ר ֶ
אָ
ֶפץ
ְל ֶפ ַתע ָשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל נ ֶ
ֲצ ֵאי ַה ָשּׁ ַמיִם ִה ְת ַרחֲקוּ זֶה ִמזֶּה
ְשׁנֵי ח ָ
ָהיִי ִתי ָצ ִר ְיך ִל ְבחֹר ְל ֵאיזֶה ֵח ֶלק ְל ִה ָכּנֵס
חשׁ ְך אוֹ ְלזֶה ִעם ָהאוֹר
ְלזֶה ִעם ַה ֶ
ֵיהם
ֱמ ְד ִתּי ֵבּין ְשׁנ ֶ
ֶנע ַ
קוּלס
ִיתי ְכּמוֹ ֶה ְר ֶ
ָהי ִ
נוֹשׂא ַעל ְכּ ֵת ַפי
ֵ
עוֹלמוֹת
ֶאת ְשׁנֵי ָה ָ
רוֹמ ֵתיאוּס
יתי ְכּמוֹ ְפּ ֶ
ָצ ִ
וְ ר ִ
ִל ְגנֹב ֶאת ָה ֵאשׁ

אֶַיּ ָכּה?  /אוולין כץ
אשׁית ָבּ ָרא ֱאלֹ ִהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ֵאת ָהאָ ֶרץ )בראשית א א(
ְבּ ֵר ִ

וְאוּלי ֵאינֶנּוּ ַקָיּם עוֹד ַבּ ָשּׁ ַמיִם
ַ
ָשׁים
וְאוּלי ָה ֱאלֹ ִהים ָה ְרגוּ אוֹתוֹ ָה ֲאנ ִ
ַ
ֲט ִאים
ִעם ָכּל ַהח ָ
ִעם ָכּל ַה ְכּ ֵא ִבים.
ֲח ִרים
כוֹכ ִבים א ֵ
וְאוּלי רַק ָבּרַח ָה ֱאלֹ ִהים ְל ָ
ַ
ָשׁים
דּוֹמ ִמים ָה ֲאנ ִ
ָשׁם ְ
ֲדיִן.
נוֹצרוּ ע ַ
ִכּי לֹא ְ
וְאוּלי ָה ֱאלֹ ִהים ָסגַר ַע ְצמוֹ ִבּ ְמ ִע ִילים ָע ִבים
ַ
ָשׁים
ִכּי ַקר לוֹ ָשׁם ֵמרוּחוֹת ָה ֲאנ ִ
ֵקי ַה ִח ִצּים
ְו ָעיֵף הוּא ֵמ ֶה ְבז ֵ
ָשׁים.
יּוֹרים ְבּ ָכל ֵעת ִלבּוֹת ָה ֲאנ ִ
ֶשׁ ִ
יכל ַהקֹּ ֶדשׁ
ְואוּ ַלי ְמ ַח ֶכּה הוּא ְבּ ֵה ַ
ָפיו ַעל ָכּל ַהחֹרֶשׁ
ְוי ְִפרֹשׂ שׁוּב ֶאת ְכּנ ָ
ֶשׁ ִה ְפ ִסיק ְל ַע ֵבּד ִבּ ְרבוֹת ַה ָשּׁנִ ים.
יבים
ְויָשׁוּב ְל ַה ְמ ִטיר ֵאין ְספוֹר ְר ִב ִ
ֲד ָמה ִתּ ְפרַח
ִתּזְ רַח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָהא ָ
וּב ֵלב אֱנוֹשׁ י ְִב ְקעוּ ַה ְצּ ִל ִילים
ְ
ְוַי ֲעלֹזוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ו ְֵלב אֱנוֹש י ְִפרַח.

3

אורי קולר
זה הרגע הנכון  /פסח מילין
ית ִלי ֶאת ַהיּוֹם"
ָשׂ ָ
"ע ִ
וְשׂ ַמ ְח ִתּי
ָאוֹמ ִרים ִלי ָ
ָשׁ ַמ ְע ִתּי בּ ְ
ָהיָה זֶה ִל ְפנֵי ֶערֶב ַחג
אָמרָה ִלי
ֲפלּוּ ְ
אַחת א ִ
ַ
אַתּה ִבּ ְשׁ ִב ִילי ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִָביא"
" ָ
אַך ַה ִשּׁירָה"
אַתּה ִבּ ְשׁ ִב ִילי ַמ ְל ְ
הוֹסיפָה " ָ
ְאַחרֶת ִ
ו ֶ
ָאוֹמ ִרים ִלי ו ְִה ְס ַמ ְק ִתּי
ָשׁ ַמ ְע ִתּי בּ ְ
ַצ ִמי
ָח ַשׁ ְב ִתּי ְלע ְ
עוֹשׂים כָּמוֹנִי
ַבּים ָה ִ
דּוּע ֵאין ר ִ
ַמ ַ
אוֹמ ִרים ִמלָּה טוֹבָה
ָה ְ
ְכוֹלים ְל ִה ְשׁ ַתּנּוֹת
ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ י ִ
דּוּע לֹא ְבּנֵיָ -האָדָם
וּמ ַ
ַ
ַבּ ַר ְנָז'ה
ֵרים ו ִָת ִיקים בּ ְ
אוֹמ ִרים ִלי חֲב ִ
ְ
זְּמן
אַתּה ִמ ְתעַסֵּק כָּל ַה ַ
ָמה ָ
ֲח ִרים
ְבּ ִכ ְתבֵי-יָד ֶשׁל א ֵ
ַו ֲאנִי עוֹנֶה לָהֶם
שׁוֹר ִרים
ָעים ְמ ְ
אַרבּ ִ
לוֹשׁים עוֹד ְ
ָמה יֵשׁ י ְִהיוּ עוֹד ְשׁ ִ
ִי ָגּרַע ֶח ְל ְקכֶם?
ִיעים ֶא ְצלֵנוּ
ָך ַמגּ ִ
עַד ְכּדֵי כּ ְ
לוֹמר ִמלָּה טוֹבָה
ְכוֹלים ַ
ֶשׁלֹּא י ִ
ַרגֵּן
ָך ָק ֶשׁה ְקצָת ְלפ ְ
ָמּה כָּל כּ ְ
לָ
ֲאנִי זוֹכֵר ִספּוּר ִמן ֶהעָבָר
ָהם ַח ְל ִפי
אַבר ָ
ַמּשׁוֹרֵר ְ
פַּעַם ִצ ְל ַצ ְל ִתּי ל ְ
ֲמ ָשּׁה ִשׁ ִירים ַעל ָהאָדָם
אַחר ֶשׁ ִפּ ְרסֵם ִבּ"י ְִדיעוֹת אַחֲרוֹנוֹת" ח ִ
ְל ַ
אוֹתי
וְשׁ ִשּׁירָיו ִר ְגּשׁוּ ִ
נּוֹשׂא קָרוֹב ְל ִל ִבּי ֶ
ְאָמ ְר ִתּי לוֹ ֶשׁ ַה ֵ
ו ַ
אָמר ִלי
ֲצי ְצעָקָה ַ
וּבח ִ
הוּא לֹא ִה ְתאַפֵּק ַ
ַשּׁר ֶאל ְמשׁוֹרֵר
ָמינוּ ְמשׁוֹרֵר ִמ ְתק ֵ
" ַמה? ְבּי ֵ
הוֹסיף
וּבקוֹל רוֹעֵד ִ
לוֹמר לוֹ ִדּ ְברֵי ֶשׁ ַבח?" ְ
ַ
וֹתי ַעד ִל ְד ָמעוֹת"
ַשׁ ָתּ א ִ
" ִרגּ ְ
ָך ָהיָה גַּם ִעם ַה ְמּשׁוֹרֵר עִ .הלֵּל
וְכ ְ
גַּם זֶה ִל ְפנֵי ָשׁנִים רַבּוֹת
רוּתי ֶשׁל " ָהאָרֶץ"
ְבּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ֶא ָחד הוּא ִפּ ְרסֵם בַּמּוּסָף ַה ִסּ ְפ ִ
ִשׁיר בֶּן ָח ֵמשׁ שׁוּרוֹת
ְאָמ ְר ִתּי לוֹ
ִט ְל ַפּנ ְִתּי ֵאלָיו ו ַ
ֶשׁ ַה ִשּׁיר ַהזֶּה הוּא ַמ ָמּשׁ ְפּנִינָה

וְהוּא ָענָה ִלי
ְשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת זֶה ְבּקוֹלוֹ
אוֹתי ַעד ִל ְד ָמעוֹת"ו ָ
ַשׁ ָתּ ִ
" ִרגּ ְ
ָהנָּה
ָהנָּה וְכ ֵ
הוֹסיף עוֹד כּ ֵ
ָיכ ְֹל ִתּי ְל ִ
ַר ִכּי ֶשׁ ִלּי ַבּ ַחיִּים
עַל דּ ְ
ַס ִתּי רַבּוֹת
ֱמת ִהסּ ְ
לוֹמר ֶאת ָהא ֶ
ַ
ַרסֵם ֶאת זֶה
וּלפ ְ
ִאם ִל ְכתֹּב ְ
ַט ִתּי ְבּנ ְַפ ִשׁי ֶשׁזֶּה ָה ֶרגַע ַהנָּכוֹן
אֲבָל ֶה ְחל ְ
ָך ֶא ְתרֹם עוֹד ַמ ֶשּׁהוּ
וְאוּלַי ְבּכ ְ
ַתּוֹעים ִבּ ְשׁ ִבילֵי ַה ְכּ ִתיבָה
ל ִ

*  /אורי קולר
רוֹמנ ְִטית
ֵין ָלהּ ֶע ֶצם ַ
אַחת
ַ
ַבּגּוּף ֶה ָחשׂוּף
ְואַף ַעל ִפּי ֵכן
בּוֹכה ַבּ ִשּׁי ִרים
ִהיא ָ
ֲא ִני ַמ ְק ִריא ָלהּ
ִמ ִלּים ֶשׁ ָח ְברוּ ֶא ְצ ִלי ַל ַדּף
ְכּ ִרמּוֹת ְבּ ַד ְר ָכּן ֶאל ַה ֵמּת
תּוֹמם ְבּ ַג ֲאוָה ְכּ ֶשׁ ַכּוָּנוֹת
ִמ ְשׁ ֵ
ֶשׁ ִלּי ִמ ִלּים
ֶיה
תוֹך ִר ְשׁ ִתּית ֵעינ ָ
נִת ָפּסוֹת ְבּ ְ
ְ
תוֹך ְדּ ָמעוֹת
וּמז ְַדּ ְגּגוֹת ְל ְ
ִ
ַבּ ְשׂרָנִ יּוֹת
חוֹשׁב
ֶא ֱה ִוי אוֹ ִתי אֲנִ י ֵ
אוֹה ֶבת
יּוֹתי ֶ
אוֹת ַ
וְהיא ִ
ִ
ָחשׁוּב ְמאֹד גַּם ַה ִמּ ְק ָצב
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איבון קוזלובסקי  -גולן

שיר אופטימי  /פסח מילין
ימי
אוֹפּ ִט ִ
ִבּ ַקּ ְשׁ ְתּ ִמ ֶמּ ִנּי ִל ְכתֹּב ִשׁיר ְ
יתי ְל ִה ְז ַדּ ְמּנוּת
אָז ִח ִכּ ִ
וְהיא ָבּאָה
ִ
ַהיּוֹם ִק ַבּ ְל ִתּי ְשׁנֵי ְדּ ָב ִרים ְמר ְַגּ ִשׁים
וּמ ַע ְניֵן
ֻחד ְ
ָה ֶא ָחד – ִמ ְכ ָתּב ְמי ָ
טוֹבה
נִת ַבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ַלעֲשׂוֹת ֵאיזוֹ ָ
בּוֹ ְ
טוֹבה
יוֹד ַעת ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִב ִילי ַלעֲשׂוֹת ָ
אַתּ ַ
ַו ֲהרֵי ְ
מוּבן ֵמ ֵא ָליו
זֶה ָדּ ָבר ָ
ַבּה
ֲבה ר ָ
עוֹשׂה זֹאת ְבּאַה ָ
ַו ֲא ִני ֶ
ָאי ִתי ְז ַמן רַב
וְה ֵשּׁ ִני – ֵס ֶפר ָח ָדשׁ ֵמ ָח ֵבר ֶשׁלֹּא ר ִ
ַ
יוֹתר
טוֹבה ֵ
ָשׁ ִתי ָ
ַהיּוֹם ַה ְרגּ ָ
ימיּוֹת
אוֹפּ ִט ִ
ֲשׁבוֹת ְ
וְ ָיכ ְֹל ִתּי ַל ְחשֹׁב כָּל ַה ְזּ ַמן ַמח ָ
ַדּאי ְמ ִבינָה ְל ָמה ֲא ִני ִמ ְת ַכּוֵּן
אַתּ ְבּו ַ
ְ
ָאתי ִשׁ ִירים י ִָפים
ַהיּוֹם גַּם ָקר ִ
ֲריץ
שׁוֹר ִרים ֶשׁ ֲא ִני ַמע ִ
ֶשׁל ְשׁנֵי ְמ ְ
יטיס
יסיאוּס ֶא ִל ִ
אוֹד ֵ
וְה ְמשׁוֹרֵר ַה ְי ָו ִני ִ
ַפּאוּל ֶצ ַלאן ַ
ימית
אוֹפּ ִט ִ
ֻדּתְ -ראוּת ְ
וְאם נ ְַד ֵבּר ִמ ְנּק ַ
ִ
אָז ַהיּוֹם גַּם לֹא ָתּ ַק ְפ ִתּי
יתי ִל ְתקֹף
ְכּ ִפי ֶשׁ ַבּ ְזּ ַמן ָהאַחֲרוֹן כֹּה ִה ְר ֵבּ ִ
ֶאת ֱאל ִֹהים
ַח ָתּא
ֻמ ָתּר ַלעֲשׂוֹת ְק ָצת ֶא ְתנ ְ
אוֹתי
ֲסיק ִ
ַח ְשׁבוּ ֶשׁרַק זֶה ַמע ִ
אַחרֶת י ְ
ֶ
ֱמת
יוֹד ַעת ֶאת ָהא ֶ
וְאַתּ ֲהרֵי ַ
ְ
ָל ֵכן ֲא ִני ְמ ַמ ֵהר ְל ַמ ֵלּא ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ְת ָך
ימי
אוֹפּ ִט ִ
וּמ ְק ִדּישׁ ָל ְך ִשׁיר ְ
ַ

אביב לפסח  /איבון קוזלובסקי-גולן
ֵפה
ָה ִאישׁ ִעם ַה ַמּ ְגר ָ
ֲד ָמה.
ימנִ ים ָבּא ָ
ָחרַט ִס ָ
אָחז ַבּיּ ִָדית
נוֹב ַע ַ
ְכּ ֵעט ֵ
ָשׁם:
וְ ר ַ
אָביב ְל ֶפ ַסח – ָבּא
אָביבִ .
ְשׁ ָבט ָל ִ
ֲלי ַשׁ ֶלּ ֶכת
ֵה ִסיר ע ֵ
רוּח.
וּפ ֵקּד ַעל ָהנֵץ ִנ ָצּנִ יםִ :ל ְכתֹּב ַעל ַ
ִ
אוֹת ָך
יתי ְ
ָא ִ
אוֹת ָך ִל ְפנֵי ֶשׁר ִ
אָה ְב ִתּי ְ
ַ
ֲפ ְר ֶכּ ֶסת
ָפיִם ֵמאֲחוֹרֵי ְתּנוּך ָהאֹזֶן – ַכּא ַ
ַלגֵּל ַה ְכּנ ַ
ְמג ְ
ֲמירֵי ָה ֵע ִצים
ַל ְחלֹק ִל ְצ ִעירֵי ָה ַע ְל ַע ִלּים ַבּא ִ
ָמקוֹם ַבּ ֶשּׁ ֶמשׁ.
אָביב ְל ֶפ ַסח
אָביב – ִ
ׁבט ָל ִ
ִכּ ְש ָ
ָבּא:
ֲענָק ְבּ ַגנָּם ֶשׁל ְק ַטנְ ַטנִּ ים
נוֹשׂא ַעל ֶא ְברָה ְצחוֹרָה
ֵ
ַמ ָסּה ַמשּׂא
יה ְכּ ֶפ ֶתן ָל ָבן ְל ֶערֶב ֶפּ ַסח –
וּמ ַתּ ְח ֶתּ ָ
ִ
ַעד ֵמאָה ְו ֶע ְשׂ ִרים!
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אירנה ויסוצקי
המלה שחלמתי עליה  /פסח מילין
א
יתי ִל ְתלוֹת ֶאת ַה ִמּ ָלּה
ָצ ִ
רִ
יה כֹּה ָח ַל ְמ ִתּי
ָע ֶל ָ
ֵמ ַעל ִמ ָטּ ִתי
עוֹפ ָפה
וְהנֵּה ִה ְת ְ
ִ
ַך
תוּתי ֶשׁ ֶלג ר ְ
ִכּ ְפ ֵ
ַעל ְפּנֵי ַה ֶח ֶדר
ית ִלי ֵא ִלי,
ֶמה ָע ִשׂ ָ
אוֹתהּ ְל ִצפּוֹר
ֶשׁ ָה ַפ ְכ ָתּ ָ
ב
ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ְל ָה ִסיר ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֵמ ַעל ַה ִמּ ָלּה
ֻמּהּ
ְל ַה ְשׁ ִאירָהּ ְבּ ֵעיר ָ
ָתהּ
ֲבל ִהיא ִכּ ְסּ ָתה ֶאת ֶע ְרו ָ
אָ
יה
יּוֹת ָ
אוֹת ֶ
ָל ְב ָשׁה ֶאת ִ
ֻמּי
ַת ִני ְבּ ֵעיר ִ
ׁאיר ְ
וְה ְש ִ
ִ
ג
אוֹתהּ ְבּ ִשׂ ְמ ָל ָתהּ ַההֲדוּרָה
יתי ָ
ָא ִ
רִ
אַפּק
לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ִה ְת ֵ
ָאתי ִבּ ְשׁ ָמהּ
ְו ָקר ִ
ְאָמרָה
נְתה ֵא ַלי ו ְ
ִהיא ָפּ ָ
ֳרים
אוֹהב ִצפּ ִ
אַתּה ֵ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָ
לֹא י ַ
אוֹ-אָז ִה ְת ַח ְל ִתּי ִל ְמרֹט ֶאת ַהנּוֹצוֹת
ִמן ַה ִשּׂ ְמ ָלה
יה ִה ְת ִחילוּ ְלנ ְַצנֵץ
יּוֹת ָ
וְאוֹת ֶ
ִ
ָמים וְ עוֹד ֵלילוֹת
ָע ְברוּ י ִ
יתי ָלהּ ַבּיִת
ָבּנִ ִ
יה
נוֹצוֹת ָ
ִק ַשּׁ ְט ִתּי אוֹתוֹ ְבּ ֶ
ֵמאָז ִהיא ָתּ ִמיד ִע ִמּי

כשהיא שונאת /...אירנה ויסוצקי
כּוֹת ֶבת ִשׁירָה.
ְכּ ֶשׁ ִהיא שׂוֹנֵאת ִהיא ֶ
תּוֹפ ֶשׂת ִע ָפּרוֹן ָשׁחֹר
ַבּ ַלּי ְָלה ֶ
פוּך
ָה ְ
ִעם ַה ָקּ ֶצה ַה ֵקּ ֶהה
ַחת ִמ ִלּים ְכּ ֵבדוֹת
מוֹר ַ
ַבּי ַהנְּ יָר ָהרָחוּם.
ַעל גּ ֵ
יה
תוֹך ִפּ ָ
ַה ָקּ ֶצה ַה ַחד ְבּ ְ
סוֹתם
ֵ
ֶאנְ קוֹת ְכּ ֵאב ְו ֶע ְלבּוֹן
ַמ ְשׁ ִחיר
ֶיה ְבּ ִצ ְב ֵעי ִמ ְל ָח ָמה.
ֶאת ָפּנ ָ
ֶיה
ִשׁנּ ָ
גוֹרסוֹת
חוֹרקוֹת וְ ְ
ְ
ֶאת ָה ֵעץ ַה ַדּ ִקּיק.
יבה ַע ְצ ָמהּ ַעד ַהיְּסוֹד
ַמ ְח ִר ָ
ֲריסוֹת ַה ֻח ְר ָבּן
ְו ַעל ה ִ
ֶיה
ַמ ְב ִעירָה ֶאת ִשׁיר ָ
ְכּ ֶשׁ ִהיא שׂוֹנֵאת,
אוֹה ֶבת.
אוֹ ֶ

ְבּ ָכ ְת ִבי ֶאת ַה ִמּ ִלּים ַה ְקּ ַטנּוֹת ַה ָלּלוּ
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אפרת הראל
אני מתגעגע לעצמי  /פסח מילין
לחברי וחברותי הרבים

ֵע ְל ַע ְצ ִמי
ַעגּ ַ
ֲא ִני ִמ ְתגּ ְ
רוֹצה ִל ְפגּשׁ ֶאת ַע ְצ ִמי
ֶ
שׂוֹח ַח ִעם ַע ְצ ִמי
רוֹצה ְל ֵ
ֶ
מוֹעילוֹת
ִכּי ָת ִמיד ַה ִשּׂיחוֹת ָה ֵא ֶלּה ִ
נוֹתנוֹת ִלי ֶד ֶלק
ִכּי ֵהן ְ
עוֹשׂה
ְל ַה ְמ ִשׁ ְיך ַבּ ֶמּה ֶשׁ ֲא ִני ֶ
רוֹצה ֶל ֱאהֹב ֶאת ַע ְצ ִמי
ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִני ֶ
יוֹתר
אוֹהב ֶא ְת ֶכם ֵ
ֲבל ַמה ַלּעֲשׂוֹת ֶשׁ ֲא ִני ֵ
אָ
אוֹהב ְל ָמ ָשׁל ִל ְקרֹא ֶאת ַה ִשּׁ ִירים ֶשׁ ִלּי
ֲא ִני ֵ
אוֹתם
אוֹתם ֲא ִני ָצ ִר ְיך ִל ְכתֹּב ָ
ֲא ָבל ְכּ ֵדי ִל ְקרֹא ָ
ַמרֵי
אַחר ְלג ְ
וְ זֶה ְכּ ָבר ָדּ ָבר ֵ
ֱמת לֹא ָתּ ִמיד יֵשׁ ַמ ַצּב רוּח ִל ְכתֹּב
לוֹמר ֶאת ָהא ֶ
ַ
ְבּ ָכל זֹאת ֵאי ֶנ ִנּי יָכוֹל ִלגְ רֹם ְל ָכ ְך
יוֹתר ִמ ַדּי ְז ַמן
ֵך ְל ַחכּוֹת ֵ
ֶשׁ ֶא ְצ ָטר ְ
גַּם ִאם זֶה קוֹרֶה ִל ְפ ָע ִמים
ָחה ְל ַע ְצ ִמי
עוֹשׂה ֲהנ ָ
ֵאי ֶנ ִנּי ֶ
ֲבל ֵאי ֶנ ִנּי אוֹנֵס ֶאת ַע ְצ ִמי
אָ
ֶפשׁ
אָז ֲא ִני ְמ ַכנֵּס ֶאת ַע ְצ ִמי ְל ִשׂיחוֹת נ ֶ
ֱמת ֲחזֹר ֶאל ַע ְצ ְמ ָך
אוֹמר נוּ ֶבּא ֶ
ְו ֵ
יע ְל ָך
גוֹר ִמים שׁוֹ ִנים ְל ַה ְפ ִר ַ
ְואַל ִתּ ֵתּן ְל ְ
ְואָז ֲא ִני ְמ ַשׁנֵּס ָמ ְת ַנים
יע
יע ְל ַמה ֶשּׁ ַמּ ִגּ ַ
אַפּיִם ֲא ִני ַמ ִגּ ַ
ֵעת ַ
וּבז ַ
ְ
ִל ְשׂ ִביעוּת ְרצוֹ ִני
וְא ְת ֶכם
אוֹ אָז ֲא ִני ַמ ְז ִמין ֶאת ַע ְצ ִמי ֶ
– ִכּי גַּם ָל ֶכם יֵשׁ ֵח ֶלק ָבּזֶה –
כּוֹסית ִל ְכבוֹד ַה ִשּׁיר ַהזֶּה
ָמת ִ
ַל ֲהר ַ

בן גוריון הפך לרחוב  /אפרת הראל
יכ ִני?
יצד ֵא ַדע ֶשׁ ֵאינְ ָך ַמ ְח ִשׁ ֵ
ֵכּ ַ
ֶזרֶם –
ֵלב – יָד.
ֲמ ִתּי?
ֵא ְיך נ ְִר ֶאה אוֹר א ִ
חֲזוֹר –
ַדּף – רֹאשׁ.
ְז ַמןְ ,כּ ָע ִלים י ְֵב ִשׁים,
ִט ְבעוֹ ְל ִה ְתפּוֹרֵר.
ְאין ִל ְבכּוֹת ַעל ָכּ ְך.
וֵ
ְאין ַל ֲחרֹד.
וֵ
ֲד ָשׁה
ִל ְתפֹּס ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת ְבּצוּרָה ח ָ
ֲמץ.
זֶה קוֹרֶה גַם ְללֹא ַמא ָ
יוֹתר שׁוֹנֶה –
ִמי ֵ
ֲאנִיֵ .הם.
ִשׁ ְגּעוֹן.
ְו/אוֹ
ַדלוּת.
ִשׁ ְגּעוֹן גּ ְ
ִעיר .אוֹרוֹת.
חשׁ ְך.
ֲרים גַּם ַבּ ֶ
אוֹרוֹת ֶשׁזּוֹה ִ
ִע ִירי ֻמ ְג ֶדּרֶת ַעל י ְֵדי ַהזִּיּוּף.
ַהזִּיּוּףִ .ה ְת ַמ ְכּרוּת.
ִה ְת ַמ ְכּרוּת?
ַדּף – ֵלב.
ילה.
ַה ַפּ ַחד ִמ ְגּ ִמ ָ
ֵלב – יָד.
ֵמה ֶשׁל ַשׁ ַחת.
ֻלּנוּ ַמ ַחט ַבּ ֲער ָ
כָּ
אוֹתי?
ִמי י ְִמ ָצא ִ
אטא.
ִר ְצ ָפּה ֶשׁיֵּשׁ ְל ַט ֵ
לוּך לֹא י ְִד ַבּק גַּם הוּא ַבּ ֶשּׁ ֶקר.
ֶשׁ ַה ִלּ ְכ ְ
לוֹח ֶצת יָד.
יָד ֶ
רוֹח ֶצת יָד.
יָד ֶ
גוּריוֹן ָה ַפ ְך ִל ְרחוֹב.
ֶבּןְ -
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בני ברסון
DAS KONZERT IM MÜNCHNER
STADTMUSEUM / Benjamin Berson
Montag, 30 Juli 2007, 16:00 Uhr −
the time set followed by the customary
grace
and Beethoven is resurrected
by the Zweistein Trio −
String Trio c-moll, opus 9 Nr.3 −
the beautiful allegro con spirito followed by
the second movement
adagio con espressione, when
from the street, the ambulance’s siren
breaks into the auditorium.
Within the ambulance, paramedics
struggle to buy time in a heart arrest case −
slim chances, still, one can never tell.

 פסח מילין/ גנבו לי את אלוהים
עוֹבר ִמ ֶדּ ֶלת ְל ֶד ֶלת
ֵ ֲא ִני
מוֹצא אוֹתוֹ
ֵ וְאי ֶנ ִנּי
ֵ
ַפּ ַעם ָח ַשׁ ְב ִתּי ְשׁהוּא ִנ ְמ ָצא
ְבּ ָכל ֶח ֶדר
קוֹמה
ָ קּוֹמה ְל
ָ ֲא ִני ְמ ַט ֵפּס ִמ
יעית
ִ ַעד ַל ְשּׁ ִב
אוּלי ָשׁם הוּא י ְִהיֶה
ַ
ֲליַּת ַהגַּג
ִ יע ַלע
ַ ֲא ִני ַמ ִגּ
וְרוֹאה ַחלּוֹן ָק ָטן
ֶ
תוּח
ַ ָפּ
ֲא ָההּ הוּא ָעף ַדּ ְרכּוֹ
יע
ַ ָק
ִ ֲכי ָקרוֹב ָלר
ִ ִל ְהיוֹת ה
ֲא ִני חוֹזֵר ְל ַמ ָטּה
שׁוֹמ ַע קוֹל ֶבּ ִכי
ֵ וּל ֶפ ַתע
ְ
צּוֹעק
ֵ ֶלד ַה
ֶ ֶשׁל י
ָגּ ְנבוּ ִלי אוֹתוֹ
צוּעים ֶשׁ ִלּי
ִ הוּא ָהיָה ַבּאֲרוֹן ַה ַצּ ְע
ָגּ ְנבוּ ִלי ֶאת ֱאל ִֹהים

In the auditorium, the gentleman smiles
alternatively
at his distracted wife and disinterested kid
sitting on both his sides.
The fact that Beethoven should be annulled
in the midst of bar # 69
loaded with all due contrapuntal and
harmonic hues
(obviously, he knows one or two things
about Ludwig)
is, to be frank, quite amusing.
The players, veering away from anything
but their music,
let alone the sarcastic smile the violinist
dispatches
towards the ring-tone (which happens to
spiral up with the siren)
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emanating from the cell phone
not too deeply buried in the lady’s fashionable
black bag
bought last Saturday
at Karstadt Grand Weekend Sale.
Outside, at the nearby Viktualienmarkt
the housewife falters between −
Aprikosen, super saftig + süss, €3.40 ½ Kg
and/or
red wine, Orvieto Class, Cardeto Secco, D.O.C
zart, delicate, feinfrüchtig, sehr harmonisch,
€5.60
and
zwei Stück Weisswürste mit Breze.
Well, what does one say… all these mishaps...
yet, surely, one's got to make up one’s own
mind.
At another unacknowledged restart
of the remainder of time
she’s still got.

ברכה רוזנפלד
לשמוע את הלילה נופל  /פסח מילין
נוֹפל ְכּמוֹ ֶשׁ ֶלג
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ַה ַלּי ְָלה ֵ
יתים ֶשׁל ח ֶֹשׁ ְך
יתים ְפּ ִת ִ
ְפּ ִת ִ
יתי ָדּ ָבר
ָא ִ
ָבּ ְרחוֹב לֹא ר ִ
ָפ ְל ִתּי ֶאל תּוֹכוֹ ְכּמו ֶאל ַע ָכּ ִבישׁ גָּדוֹל
נַ
קוּרים ֶשׁל אוֹר
יתי ִ
ָא ִ
וְ ר ִ
חוֹרים
תּוֹך ַה ִ
ֶשׁ ִנּ ְצ ְנצוּ ִמ ְ
ַד ִתּי ֶאל ַה ְכּ ִבישׁ
ָיר ְ
ַח ִל ִיליּוֹת
וְשׁם ָהיוּ ַה ְר ֵבּה גּ ְ
ָ
תּוֹך ַה ָבּ ִתּים
ֶשׁ ֵה ִאירוּ ִמ ְ
ִיתי ָצ ִר ְיך ְלגַשּׁשׁ
לֹא ָהי ִ
ְכּ ֵדי ִל ְמצֹא ֶאת ַה ַמּ ְדרֵגוֹת
ַע ִתּי ַלגַּג
יתי ַעד ֶשׁ ִהגּ ְ
יתי ְו ָע ִל ִ
ָע ִל ִ
לֹא ָהיוּ ָשׁם ַמיִם
ֵח
יתי ָיר ַ
ָא ִ
שּׁמיִם ר ִ
ֲבל ַבּ ַ
אָ
שׂוֹחה ְכּמוֹ ָדּג
ֶ
יתי ְל ַה ִטּיל ַח ָכּה
ָצ ִ
רִ
ְואָז ִנז ְַכ ְר ִתּי
ָתי עוֹד ְמ ַח ָכּה
ֶשׁ ְשׁנ ִ
תּוֹב ְב ִתּי ִמ ַצּד ֶאל ַצד
ִה ְס ַ
וּפ ַעם ִל ְשׂמֹאל
ָמין ַ
ַפּ ַעם ְלי ִ
ָתיִם
ׁתּי ֶשׁ ֵבּ ְינ ַ
ַש ִ
וְ לֹא ִה ְרגּ ְ
ְכּ ָבר ֶא ְתמוֹל

עכשיו את יכולה להיות קוסמת  /ברכה רוזנפלד
ֲפיפוֹנִ ים
יטי ַה ַבּיִת ַלע ִ
ָה ֵ
ְל ַה ְר ִקיד ֶאת ר ִ
וְל ְשׁ ָכּב ְבּר ְַג ַליִם ְמ ֻשׂ ָכּלוֹת
שּׁמיִם ִ
ימה ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ַה ַ
ְפּנִ ָ
נוֹצה
ַעל ַע ְננֵי ָ
ָקה
נְתּר ְל ִמזְ ר ָ
ְל ַה ְק ִפּיץ ֶאת ַה ְפּ ַס ֵ
קּוּקים ְמ ַצ ְל ְצ ִלים
ְה ִתּ ְקרָה ְבּ ִז ִ
ֶצת ַה ִקּירוֹת ו ַ
פּוֹר ֶ
יעה
ִל ְתפֹּר ֶאת ָבּ ֵתּי ָה ִעיר ִל ִיר ָ
ֵח
ְלנ ְַפּ ָחהּ ְל ַכדּוּר פּוֹר ַ
ישׁים ִל ְקשֹׁר ְל ֶסרֶט
ֶאת ַה ְכּ ִב ִ
ִל ְשׁל ַֹח ֶאת ַה ִמּ ִלּים ְכּ ַציּ ִָדים
וְה ֵאשׁ
אַחר ַה ַמּיִם ָ
ַ
וְהאוֹר
חשׁ ְך ָ
אַחר ַה ֶ
ַ
וְה ָשּׁעוֹת ַה ְמּ ַד ְלּגוֹת
ַ
ִמ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים
ֵמ ָע ַלי
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בשמת ירבעם  -בלום
מוזה  /בשמת ירבעם בלום
ַע ְכ ָשׁיו ִהיא עוֹ ֶג ֶנת,
אַ ְר ְגּ ֵזי ָהאוֹ ִתיּוֹת ְמ ֻס ָדּ ִרים ְבּ ִב ְט ָנהּ
ַהסּוֹ ֵכן ַה ָסּמוּי ָע ַזב:
ָכּאן ֵאין ַה ְב ָרחוֹת.
עוֹד ְמ ַעט ַי ֲע ֶלה ְמנוֹף ָה ְר ָגשׁוֹת
ֲה ָברוֹת ֲה ָברוֹת
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גליה אבן  -חן
השיר על לינדה  /פסח מילין
ִלינ ְָדה לֹא י ְָד ָעה ֶאת נ ְַפ ָשׁהּ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ ֶשׁ ִהיא ָח ְפ ִשׁיָּה ָל ֶל ֶכת
ְכּ ֶשׁ ַ
ֶשׁ ֵכּן ֵאין נ ְֶג ָדּהּ ְולֹא ְכלוּם
שׁוֹטט ָבּ ְרחוֹב ֶה ָעמוּס
ַד ִתּי ְל ֵ
ָיר ְ
צוּעת ַה ֶכּ ֶלב
יקה ְר ַ
ִלינ ְָדה י ְָר ָדה אַ ֲחרַי ַמ ֲח ִז ָ
יתי ֶשׁ ֶלט ְו ָע ָליו ַה ֵשּׁם ִלינ ְָדה
ָא ִ
אַחת ַה ֲחנֻיּוֹת ר ִ
ַעל ַ
ִה ְמ ַשׁ ְכ ִתּי ָל ֶל ֶכת ְו ַעל ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵתּיַ -ה ָקּ ֶפה ָהיָה
אוֹתיּוֹת ְגּדוֹלוֹת " ַה ָקּ ֶפה ֶשׁל ִלינ ְָדה"
ֻמ ְט ָבּע ְבּ ִ
אָמ ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמי ָכּל ֵא ֶלּה ֶשׁ ָלּהּ
מוּזָר ַ
ָד ְע ִתּי
ָד ְע ִתּי גָּם י ַ
ֲבל י ַ
ָד ְע ִתּי א ָ
ַו ֲא ִני לֹא י ַ
ֶשׁ ֵא ֶלּה לֹא ֶשׁ ָלּהּ
וּבין ַה ַמּ ִצּ ִיגים ָבּהּ
ָל ְריוֹת ֵ
אַחת ַהגּ ֶ
ִנ ְכנ ְַס ִתּי ְל ַ
אתי ֶאת ַה ֵשּׁם ִלינ ְָדה
יהם ָמ ָצ ִ
מוּנוֹת ֶ
ֶאת ְתּ ֵ
אוֹתהּ
יתי ְכּ ֵדי ִל ְשׁאֹל ָ
ָפּנִ ִ
ֶע ְל ָמה ֵמ ֵעינַי
אַך ִהיא נ ֶ
ְ
ְבּ ָחז ְִרי ַה ַבּי ְָתה ִצ ְל ֵצל ַה ֶטּ ֶלפוֹן
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַד ֵבּר ִעם ִלינ ְָדה
אָמ ְר ִתּי ֶשׁ ִהיא ֵאי ֶננָּה
ַ
אוֹמרֶת ֵאי ֶננָּה ָשׁאַל ַהקּוֹל
ָמה זֹּאת ֶ
אָמ ְר ִתּי שׁוּב ִהיא ֵאי ֶננָּה
ַ
ָה ְל ָכה וְ לֹא ָשׁ ָבה גָּם ַה ֶכּ ֶלב ֶשׁ ָלּהּ
ַע ְכ ָשׁיו ַתּ ִגּידוּ ִלי ְבּ ַב ָקּ ָשׁה
ֱצם ִלינ ְָדה
ִמי זֹאת ְבּע ֶ
אָמ ְר ִתּי לָהּ ֶשׁ ִהיא ָח ְפ ִשׁיָּה
דּוּע ַ
וּמ ַ
ַ
ַשּׁ ְב ִתּי ו ְָכ ַת ְב ִתּי ֶאת ַה ִשּׁיר ַעל ִלינ ְָדה
ִה ְתי ַ

אהבה  /גליה אבן-חן
ֻר ִכּי
ֲבה תּ ְ
ָשׁיר ִשׁיר אַה ָ
רוֹצה ל ִ
ֲא ִני ָ
ֻר ִכּי?
ָל ָמּה תּ ְ
ְכּ ֵדי ֶשׁ ַה ַמּאֲזִ ינִ ים י ְִבכּוּ.
ָל ָמּה י ְִבכּוּ?
אָהב
ָכר ֶשׁ ַ
ישׁהוּ ִיזּ ֵ
ִכּי ִמ ֶ
ישׁ ִהי
ַפּ ַעם ִמ ֶ
ֲבה
ישׁ ִהי ִתּזְ כֹּר ֶשׁאָה ָ
ִמ ֶ
ישׁהוּ
ַפּ ַעם ִמ ֶ
ָל ָמּה ִי ְז ְכּרוּ?
ֲבה נ ְָגעוּ ַהכֹּל.
ִכּי ָבּאַה ָ
ֲבה?
ָל ָמּה אַה ָ
ְכּ ֵדי לֹא ִל ְבכּוֹת.
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דבי סער
גשם של מלים  /פסח מילין
ָענָן גָּדוֹל ַבּ ָשּׁ ַמים
ֶשׁם
מוֹריד גּ ֶ
ִ
וְ לֹא ֶשׁל חֹרֶף
ֶשׁם ֶשׁל ִמ ִלּים
גֶּ
אָבק
ַקּה ֶאת ָה ָ
ֶשׁם ֶשׁ ְיּנ ֶ
גֶּ
ֵמ ַעל ַל ִמּ ִלּים
אוּלי לֹא ָהיָה זֶה ָענָן
וְ ַ
וְ לֹא ִמ ָשּׁ ַמיִם
אוּלי זֶה ָהיָה ַמ ֶשּׁהוּ
ַ
אַחר
ישׁהוּ ֵ
אוֹ ִמ ֶ

מנזר לטרון  /דבי סער
ְבּ ִת ְקרַת ַה ְכּנ ִֵסיָּה
יטרָזִ 'ים
ֵמ ַעל ַל ָמּדוֹנָה וְ ַל ִוּ ְ
ָח ְרצוּ ִע ְקּבוֹת ַהזְּ ַמן
ְס ָד ִקים ֵבּין ֶארֶץ ְל ָשׁ ַמיִם.
ִבּ ְשׁמוּרוֹת ֵעי ַניִם עֲצוּמוֹת
ֲא ִני ִמ ְתבּוֹ ֶננֶת
ימה.
ְפּנִ ָ
ִיתי
לוּ ֲא ִני ֱאל ִֹהים ָהי ִ
ִמז ְַדּ ֶערֶת ַל ְחדֹּר.
מוּך ְמ ַפ ֶכּה קוֹ ְנ ֶצ ְרט.
ַבּ ִבּ ְניָן ַה ָסּ ְ
יהים
אוֹפּרָה ַמ ְג ִבּ ִ
קוֹלוֹת ָה ֵ
ֶשׁם ֶשׁל ְמ ִחיאוֹת ַכּ ַפּיִם
ְוג ֶ
קּוֹמה ָה ֶע ְליוֹנָה.
שׁוֹטף ֵמ ַה ָ
ֵ
ֵיהן אֲנִ י
ַבּ ֶשּׁ ֶקט ֶשׁ ֵבּינ ֶ
ֲשׁבוֹת
שׁוֹמ ַעת ֶאת גּ ְַר ִעינֵי ַה ַמּח ָ
ַ
ֹאשׁי.
ִמ ְת ַפּ ְצּ ִחים ְבּר ִ
יליאָה
ֲלי ַהבּוּגֶנְוִ ֵ
רוּח ְמ ַס ְח ֶררֶת ֶאת ע ֵ
ָה ַ
ַעל ַה ְשּׁ ִביל ְנִג ֶררֶת ַשׁ ְר ֶשׁרֶת
ַבּי
ָכּל ַה ֻח ְליוֹת ְמ ַצ ְל ְצלוֹת ְבּג ִ
ָעל ְשׁ ָע ִרים.
ְבּ ִהנּ ֵ
מתוך הספר תופרת מילים )הוצאת כרמל.(2006 ,
כל הזכויות על השיר שמורות © לדבי סער
www.debbiesaar.com
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דיאנה מן
כאשר המוזה  /דיאנה מן
ֲשׁר ַהמּוּזָה
ַכּא ֶ
טוֹפ ֶפת ַעל ְכּ ֵת ַפי
ְמ ֶ
ֲל ְך ַה ָמּוֶת ַה ָקּ ָטן
ְבּ ַמה ַ
ָפה" ,לֹא ָכּ ֵעת".
ָדי ְבּ ִמ ְלמוּל ר ֶ
ֲא ִני ְמזִ יזָה ֶאת י ַ
ֲחוֹתי.
בּוֹאי א ִ
ִ
ִר ְשׁ ִמי ֶאת ַה ַמּחֲזוֹתִ ,ר ְשׁ ִמי ֶאת ָהרֵיחוֹת,
לּוֹתינוּ.
וְאת ִמ ֵ
ֶאת ַה ְצּ ָב ִעים ֶ
קוּמי.
קוּמיִ .
ִ
ֹאשׁי.
עוֹטה ֶאת ר ִ
ְבּחֹם נ ִָעים ִהיא ָ
וְּתה ֶאת
ֲיוֹתי ְִך?" ֶבּ ָע ָבר ָהרָחוֹק ֵהן ִה ָ
" ָמה ְשׁלוֹם אַח ַ
ַה ִשּלּוּשׁ ַה ָקּדוֹשַ .ע ָתּה ֵהן ,9
אַחים
אוּלי ְכּ ָבר ְ 12כּמוֹ ָה ִ
ַ
ֳד ִשׁים.
וְהח ָ
ֶ
אוֹתן.
לֹא ַע ְכ ָשׁיוִ ,היא עוֹנָה ְבּ ֶע ְדנָהִ .בּ ַקּ ְר ְתּ ָ
יוֹד ַעת.
אַתּ ַ
ְ
וְאת ָהאוֹרוֹת.
אוֹתיּוֹת ֶ
ְק ִחי ֵעטִ ,ר ְק ִדי ֶאת ָה ִ
ָמים
ֻמנ ִ
וּרגָשׁוֹת ְמנ ְ
ְמן ְ
ִמן ְמ ַע ְרבּ ֶֹלת ַהזּ ַ
יעים ִכּ ְת ֵמי ְתּמוּנוֹת
מוֹפ ִ
ִ
נִת ָפּרוֹת
ַה ִמּ ִלּים ַה ֻמּ ְפרָדוֹת ְ
שׁוֹבב.
נִּתּנִ ים ִבּ ְמ ֵ
ָהב ַה ָ
חוּטי ז ָ
ְבּ ֵ
ַהמּוּזָה ְמ ַצוָּה –
ֱל ִמים:
עוֹלמוֹת ַה ֶנּע ָ
אַתּ ִצ ְב ִעי קוֹלוֹת ִמן ָה ָ
ְ
ֶפשׁ
רוּח ְלנ ֶ
ַח ְבּ ִרי ִה ְת ַח ְדשׁוּת ֶשׁל ַ
גּוֹעשׁ ַה ִנּ ְצ ִחי
ָאמי ַה ֵ
ַפּיּ ְִסי ֶאת ַהצּוּנ ִ
נְּשׁיָּה
ִח ְשׂ ִפי ֶאת ִנ ְב ֵכי ַה ִ
עוֹל ַמי ְִך
ָב ֵדי ָ
ַשּׁ ִרי ֵבּין ר ְ
גְּ
ַלּי ַליְקוּם ֶאת ַה ְבּ ִריאָה
גִּ
וְאת ַע ְצ ֶמ ְך.
ֶ
וּרבוּ
ֱמרְ :פּרוּ ְ
ִכּי ֶנא ַ
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חגית גרוסמן
חבטה  /פסח מילין
ֲב ָטה
ַה ִשּׁיר ֶשּלּוֹ ָח ַטף ח ָ
לֹא ְבּ ַכ ָוּנָה ָכּ ְך ָח ַשׁב
ַה ַשּׁ ַער ֵא ָליו ִנ ְקרַע
אַך ַה ַבּיִת לֹא ָקרַס
ְ
ישׁהוּ ִה ְצ ַט ֵער
ִמ ֶ
אַחר ָע ַלץ
ישׁהוּ ֵ
ִמ ֶ
ָקד ַעל ַהגַּג
ישׁהוּ ר ַ
וְ עוֹד ִמ ֶ
רוֹמם
ַה ִצּפּוֹר לֹא י ְָכ ָלה ְל ִה ְת ֵ
ַה ִמּ ִלּים ִה ְת ִחילוּ ְל ִה ְת ַבּ ְל ֵבּל
ַה ְמּשׁוֹרֵר לֹא ָי ַדע ֶאת נ ְַפשׁוֹ ֵמרֹב ַצ ַער
ַצּב ֶאת ַה ַמּ ָצּב
אַך ְבּ ָכל זֹאת ִנ ָסּה ְלי ֵ
ְ
תּוֹדה
אָמר לוֹ ָ
ַה ִשּׁיר ַ
ֲבל ֲעזֹב ֲא ִני ְכּ ָבר ָשׁ ַכ ְח ִתּי
אָ
ָע ָלה ַעל ַהגַּג
בּוּרים
ְו ָק ַפץ ֶאל ֲאגַם ַה ַבּ ְר ִ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ְכ ֵשׁ ְך ִעם ַה ְצּ ִל ִילים

חקירה  /חגית גרוסמן
ֻלּם ָה ְלכוּ ַליָּם,
כָּ
אַרנוּ
נִשׁ ְ
ַחנוּ ְ
רַק ֲאנ ְ
וּל ֵהאָנַח
ִל ְבל ַֹע ֶאת ָהרֹק ְ
אָך
ַל ְחקֹר זֶהוּתוֹ ֶשׁל ַמ ְל ְ
ֲשׁ ָכה
ֲכי רַע ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ַבּח ֵ
ַעד ֶשׁיּ ְִהיֶה ה ִ
כוֹכ ִבים
פּוֹצצוּ ְכּ ָ
יוֹתיו י ְִת ְ
וְכ ְל ָ
ִ
אַחר ַהגּוּף
ְי ַנ ְוּטוּ ַדּ ְר ִכּי ִבּ ְת ָע ָלה ַ
צּוֹעד ַעל ֶח ֶבל ָמתוּח
ַה ֵ
ִבּ ְצ ָע ִדים ִמ ַדּי ְכּ ֵב ִדים
ילה
ַעד ֶשׁי ְַב ֵטּא ֶאת קוֹל ַה ְנּ ִפ ָ
ַקּה ֵמ ַחיָּיו.
וְ י ְִת ַפּ ֵלּשׁ ְבּ ֶח ְמלָה וְ י ְִתנ ֶ
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חלי אברהם  -גרוסמן
כל הסודות שלי  /פסח מילין
ָכּל ַהסּוֹדוֹת ֶשׁ ִלּי
ֲליַּת ַהגַּג
ְטמוּנִ ים ַבּע ִ
עוֹמד ַעל ַה ִתּ ְקרָה
ָהאוֹר ֵ
יוֹר ִדים ַעל ַה ִקּירוֹת
עוֹליםְ -
רַק ַה ְצּ ָל ִלים ִ
רוֹצה ְל ַה ְמ ִתּיק ִע ָמּם סוֹד
שׁוּב ֲא ִני ֶ
ָבּחוּץ ְמז ְַל ֵעף ֶגּ ֶשׁם
וּבוֹר ִקים
ֲמים ְ
וְתוֹת ֵחי ַה ָשּׁ ַמיִם רוֹע ִ
ְ
ְואָז הֲפוּגָה
ֲליַּת גַּג
וּל ֶפ ַתע ֵאין ע ִ
ְ
ֻמּים
סוֹדוֹתי נִ ְתגַּלּוּ ֵעיר ִ
ַ
וְ
ִמ ַצּד ֶא ָחד ֲא ִני ָשׁ ֵמ ַח
ִכּי ִבּ ְשׁ ִביל ַמה ִבּ ְכ ָלל ָצ ִר ְיך סוֹדוֹת
אַחר ֲא ִני ָעצוּב
וּמ ַצּד ֵ
ִ
ֲליַּת ַהגַּג
ֶע ְל ָמה ע ִ
ְלאָן נ ֶ

מעלית אל הים  /חלי אברהם גרוסמן
ַמיִם ְל ָבנִ ים
ַלּים ָבּנוּי
ַעל ִמ ְכשׁוֹל גּ ִ
ימה
זְר ָ
ִבּ ְק ֵצה ִ
הוֹד ִפים ֶאת ַמ ְחסוֹם ַה ָשּׁנִ ים
ְ
יקים ִק ְמ ֵטי-חוֹף
ֲל ִ
ַמח ִ
ָהב.
ְכּ ֵשׂ ָער ֶשׁ ֻה ְח ַלק ְו ִנ ְצ ַבּע ז ָ
ילי ַה ִמּזְ רָח
יס ִרית ְצ ִל ֵ
ֵק ָ
ִמ ְס ַתּ ְל ֶס ֶלת ְכָּים ַעל ַה ִמּ ְר ָקע.
יטים ַבּ ַחלּוֹן
ַמ ִבּ ִ
יע
ָק ַ
ְכּחֹל ַה ַמּיִם ָדּ ֵבק ִבּ ְכחֹל ר ִ
יהה ָבּאֲוִ יר ְמ ַח ֶשּׁ ֶלת
ְכּ ִמ ָ
ֲבה
שּׁוּקים ֶשׁל אַה ָ
ִח ִ
גֵּאוּת ַה ַמּיִם ַבּ ָמּצוֹק
סוֹד ֶקת ְפּ ָת ִחים
ֶ
ימת ַמיִם ְבּ ִב ְטנוֹ
וּזְר ַ
ִ
מוּך ְלגֵווֹ
ָס ְ
ֲלית ֶאל ַהיָּם
ַמע ִ
ַלּים
ֲצר ַהגּ ִ
ֶשׁר ִנ ְבנָה ֶאל ח ַ
וְ ג ֶ
יוּכלוּ ַלעֲלוֹת
ישׁים ְ
ַע ָתּה ְק ִשׁ ִ
ְבּ ַקלּוּת
ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך שׁוּב
ַעל ַקו ַה ַמּיִם.
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טל אזרד
איך אפשר למשש שיר  /פסח מילין
ִמן ַהבּ ֶֹקר ֲא ִני ְמ ַט ְל ֵפּן ֶאל ַה ִשּ ִירים
אַף ֶא ָחד ֵאינוֹ עוֹנֶה
אוֹ ֶשׁ ַה ַקּו ָתּפוּס ֶא ְצ ָלם
אוֹ ֶשׁ ֵאינָם ַבּ ַבּיִת
אוֹתם
רוֹצים ֶשׁ ֶא ְכתֹּב ָ
אָז ֵא ְיך ֵהם ִ
ָעץ ִע ָמּם
ִאם ֵאי ֶנ ִנּי יָכוֹל ְל ִה ְתיּ ֵ
יתי ֶשׁ ְלּ ָפחוֹת ֶא ָחד ֵמ ֶהם י ְִהיֶה ַבּ ַבּיִת
ִקוִּ ִ
יקה
ֻלּם ָשׁ ְל ָטה ַה ְשּׁ ִת ָ
ֲבל ֵא ֶצל כּ ָ
אָ
ׁתיקוֹת
ֵא ְיך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַמ ֵלּא ִשׁיר ִבּ ְש ִ
שׁוֹתק
וּ ָמה זֶּה ִבּ ְכ ָלל ִשׁיר ֵ
שׁוֹתק
ִמי יָכוֹל ִל ְשׁמ ַֹע אוֹ ִל ְקרֹא ִשׁיר ֵ
יע ֵאלּוּ ְצ ִל ִילים
ׁמ ַ
ְל ָפחוֹת ִאם ָהיָה ַמ ְש ִ
יתי ְל ַמ ֵשּׁשׁ אוֹתוֹ ְכּ ֵדי ָל ַד ַעת
ָצ ִ
רִ
יכן הוּא ִנ ְמ ָצא
ֵה ָ
נִתּן ִלי
גַּם זֶה לֹא ַ
ִכּי ֵא ְיך ֶא ְפ ָשׁר ְל ַמ ֵשּׁשׁ ִשׁיר
יח ַפּ ַעם ְל ַמ ֵשּׁש ִשׁיר
ישׁהוּ ִה ְצ ִל ַ
ַה ִאם ִמ ֶ
ְכּ ָבר ָח ַשׁ ְב ִתּי ַל ֲעזֹב ֶאת ַהכֹּל
ֲשׁר ְל ֶפ ַתע ִה ְת ִחילוּ ַה ִשּׁ ִירים ְל ַצ ְל ֵצל ֵא ַלי
ַכּא ֶ
ַעשׁ ֵהם ֵה ִקימוּ
וְאיזֶה ר ַ
ֵ
ַח ָדּו
ֻלּם ִדּ ְבּרוּ י ְ
ִכּי כּ ָ
ֱשׂה
ָד ְע ִתּי ָמה ֶאע ֶ
לֹא י ַ
ֶאל ִמי ֶא ְפנֶה ִראשׁוֹן
אוֹתי ְל ַה ְק ִשׁיב ָל ֶהם
ֵע ִ
ֵהם ִנסּוּ ְל ַשׁ ְכנ ַ
וְ זֶה ַמה ֶשּׁ ִה ְצ ַל ְח ִתּי
וּל ַהעֲלוֹת ַעל ַהנְּ יָר
ִל ְשׁמ ַֹע ְ

*  /טל אזרד
ָה ֵאט ְק ָצתֶ ,פּ ַסח.
וּמוֹשׁ ְך ַמ ָטּה ִמ ִכּיס ֻח ְל ָצ ְת ָך
ָה ֵעט ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵפּל ֵ
ֶאל ַהנְּ יָרִ ,ל ְרשֹׁם בּוֹ ַמ ֶשּׁהוּ,
רוּח ַעזָּה ַעד ְמאוֹד.
ְכּ ָמנוֹר ִסירַת ִמ ְפרָשׂ וְ ָה ַ
יצה'
ָשׁ ְב ִתּי ְל ִצ ְדּ ָך ָשׁם ְבּ' ִדּ ָ
וּכ ֶשׁיּ ַ
ְ
גּוֹמ ַע ִמ ָמּרָק ָהעוֹף
ִה ַבּ ְט ִתּי ְבּ ָך ֵ
ֱסף ְו ִנ ְל ַכּד ִבּ ְשׂ ָפ ְמ ָך ,אָח!
וְ ֶירֶק ַה ֶפּ ְטרוֹזִ ְיליָה ֶנא ַ
שׁוֹר ִרים ְצ ִע ִירים ִמ ְס ַתּ ְבּ ִכים ְבּ ָך
ְמ ְ
יך.
ימוֹת ָ
אַב ָשׁלוֹמוֹת ִבּ ְר ִשׁ ֶ
לוֹמיםְ ,
אַ ְב ָשׁ ִ
ָה ֵאט ְק ָצתֶ ,פּ ַסח.
ֲבה,
ַקּד ְל ַב ִדּי ֶאת ַה ִמּ ָלּה אַה ָ
יוֹד ַע ְלנ ֵ
ַו ֲא ִני ְכּ ָבר ֵ
ֲטוּפה ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ָבּ ֶא ְמ ַצע
נוּעה ַהח ָ
ַה ְתּ ָ
אַחר ָכּ ְך,
וּמה ֶשּׁ ָבּא ַ
ַ
ַה ִה ְשׁ ַתּהוּת.
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טלי אוקמן
מבחוץ  /פסח מילין
ֶך
ִיתי ַבּ ֶדּר ְ
ָהי ִ
תוּח
וּל ֶרגַע ִמ ַבּ ַעד ַל ַחלּוֹן ַה ָפּ ַ
ְ
אַחרֶת
ֶך ֶ
נִ ְד ֶמה ָהיָה ִלי ֶשׁ ֲא ִני ְבּ ֶדר ְ
ֲבל גַּם ַלחוּץ יֵשׁ ְפּנִ ים
זֶה מוּזָר א ָ
וְ ֶד ֶלת ְו ַחלּוֹן
תוּח
לֹא ָתּ ִמיד הוּא ָפּ ַ
וּכ ֶשׁהוּא ָסגוּר
ְ
ְכוֹלה ִלנְ שֹׁב
רוּח לֹא י ָ
ָה ַ
ֲפלּוּ ֶשׁזֶּה ַבּחוּץ
אִ
ַו ֲא ִני ְמ ַמ ֵהר
ְכּ ֵדי ִל ְרשֹׁם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ֶשׁ ָע ַלי עוֹד ַלעֲשׂוֹת
אַל ַתּ ְח ְשׁבוּ ֶשׁ ֵאין ִלי ִזכָּרוֹן
יוֹד ִעים
ֲבל לֹא ָתּ ִמיד ְ
אָ
יעים
ָמ ַתי ַמ ִגּ ִ
פּוֹת ַח ֶדּ ֶלת
אַתּה ֵ
ְואָז ְכּ ֶשׁ ָ
רוֹאה ֶאת ַע ְצ ְמ ָך ִבּ ְפנִ ים
וְאַתּה ֶ
ָ
אַחרֶת
ִפּ ְתאֹם ָכּל ַה ְתּמוּנָה ֶ
אַתּה
יוֹד ַע ִאם זֶה ָ
וְאינ ְָך ֵ
ֵ
אַחר ַה ְמּ ַד ֵבּר ִא ְתּ ָך ִמ ַבּחוּץ
ישׁהוּ ֵ
אוֹ ִמ ֶ

רעננות  /טלי אוקמן
דּוֹלף ֶאל ַהיּוֹם
ַה ַלּי ְָלה ֵ
ְכּ ָבר ִבּ ְשׁעוֹת ַהבּ ֶֹקר ַה ֻמּ ְק ָדּמוֹת.
ֲצמוֹת –
יקה ְבּמוֹרַד ָהע ָ
ֻבּיָּה ֶשׁל ֶקרַח ַה ַמּ ְח ִל ָ
אוֹתהּ ק ִ
ָ
ֶשׁלּוֹ ִהיא.
אוֹתהּ ַפּ ַחד.
אוֹתהּ ַר ֲענַנּוּת ,יֵשׁ ַה ְמּ ַכנִּ ים ָ
יֵשׁ ַה ְמּ ַכנִּ ים ָ
אוֹתהּ ַר ֲענַנּוּת.
יֵשׁ ַה ְמּ ַכנִּ ים ָ
ימה ְבּ ִא ִטּיּוּת,
אוֹהב ִל ְזלֹג ְפּ ִנ ָ
ַה ַלּי ְָלה ֵ
יע.
ָמים ְל ַה ִגּ ַ
לוֹק ַח לוֹ י ִ
קוֹרֶה ְו ֵ
ֶךַ ,מ ְר ִטיב ֶאת ָכּל ְמא ְֹרעוֹת
ָמס ַבּ ֶדּר ְ
ֶח ְציוֹ ָה ֶא ָחד ָתּ ִמיד נ ֵ
ַהיּוֹם.
ֱסף ֶאל ַע ְצמוֹ ֵמ ָח ָדשׁ,
ְבּבוֹא ָה ֵעת הוּא ֶנא ָ
אַחר.
ָמס ִל ְקרַאת ַלי ְָלה ֵ
ְונ ֵ
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לאה שריקי
מן הצד  /פסח מילין

פנטזיות  /לאה שריקי
ְכּ ֶשׁ ֶא ֱהֶיה ַבּ ָקּ ֶצה אָעוּף
ְכּ ָנ ַפיֶ ,שׁ ָתּ ִמיד ָח ְשׁ ִתּי ְבּ ִקיּוּ ָמן ַה ָסּמוּי
ִי ְפ ְרשׂוּ ַע ְצ ָמן ַעד תֹּם
ֲה ֵריְ ,כּ ָבר ָה ַל ְכ ִתּי
וְ ָשׁ ְב ִתּי
וְ ַה ַח ִיּים ֵהי ִשׁירוּ ִבּי ַמ ָבּט
וּ ְכ ָבר לֹא ָתּ ְבעוּ ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָבר
ַרק חֹם ַהגּוּף
ִה ְפ ִעים ִבּי ִדּ ְמיוֹנוֹת
וּ ַמ ְראוֹת ֵאין סוֹף ִה ִקּיפוּנִ י
וְ ָכל ִה ְרהוּ ַרי נִ ָבּ ִטים ֵמ ֶהן ְכּ ִצ ֳפּ ִרים
ְמ ֻכ ָשּׁפוֹת
ָעפוֹת ֶאל ַע ְצ ָמן שׁוּב ָושׁוּב
ִבּ ְכ ָנ ַפ ִים ַתּמּוֹת
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מאג ' ד עליאן
מן הצד  /פסח מילין

דו-קיום  /מאג'ד עליאן
לכבוד המשורר פסח מילין ביום הולדתו

דּוִּ -קיּוּםִ ,בּ ְר ִאיָּתוֵֹ ,אינו
ִפּ ָתּה ְדּרוּ ִזית
וּב ִרית ָדּ ִמים
ְ
ילה ְו ֶס ֶדק.
ְבּ ֵעת ְנ ִפ ָ
דּוִּ -קיּוּםֶ ,בּאֱמוּנָתוֵֹ ,אינוֹ
חוּמוּס אַבּוּ גּוֹשׁ
ֵעם ֶא ְצ ַבּע ַעל ַה ֶה ֶדק.
דּוִּ -קיּוּםְ ,בּ ֶה ְרגֵּלוִֹ ,הנּוֹ
ֱאל ִֹהים ֶא ָחד
ַח ָדּו
ְשׁ ֵתּי ֵעי ַניִם ָלנוֹת י ְ
ָדיִם
ְשׁ ֵתּי י ַ
ְו ִט ַפּת ָדּם
וְאָדם.
ָ
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מיכל גינדין
כל הסודות שלי  /פסח מילין
ָכּל ַהסּוֹדוֹת ֶשׁ ִלּי
ֲליַּת ַהגַּג
ְטמוּנִ ים ַבּע ִ
עוֹמד ַעל ַה ִתּ ְקרָה
ָהאוֹר ֵ
יוֹר ִדים ַעל ַה ִקּירוֹת
עוֹליםְ -
רַק ַה ְצּ ָל ִלים ִ
רוֹצה ְל ַה ְמ ִתּיק ִע ָמּם סוֹד
שׁוּב ֲא ִני ֶ
ֶשׁם
ָבּחוּץ ְמז ְַל ֵעף גּ ֶ
וּבוֹר ִקים
ֲמים ְ
וְתוֹת ֵחי ַה ָשּׁ ַמיִם רוֹע ִ
ְ
ְואָז הֲפוּגָה
ֲליַּת גַּג
וּל ֶפ ַתע ֵאין ע ִ
ְ
ֻמּים
דוֹתי נִ ְתגַּלּוּ ֵעיר ִ
ְוסוֹ ַ
ִמ ַצּד ֶא ָחד ֲא ִני ָשׁ ֵמ ַח
ִכּי ִבּ ְשׁ ִביל ַמה ִבּ ְכ ָלל ָצ ִר ְיך סוֹדוֹת
אַחר ֲא ִני ָעצוּב
וּמ ַצּד ֵ
ִ
ֲליַּת ַהגַּג
ֶע ְל ָמה ע ִ
ְלאָן נ ֶ

*  /מיכל גינדין
ֲא ִני ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ִל ְפרֹט ֶאת
ֲב ִתי
אַה ָ
ְל ִמ ִלּים.
אוּכל
ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
ְל ָה ִכיל
אוֹתהּ.
ָ
ֶשׁלֹּא ָתּ ִכיל
ִהיא
אוֹתי.
ִ
תּוֹרים
ֲס ֵדּר ִ
אַ
ַו ֲערֵמוֹת
וְא ְמנֶה
וְא ְחזֹר ֶ
ֶ
רוֹתי.
אוֹצ ַ
ֶאת ְ
נוּבוֹרישׁ
ִ
ְכּמוֹ
אַבּד
ַה ְמּ ַפ ֵחד ְל ֵ
רוּטה.
ְפּ ָ
רוֹצה ִל ְפרֹט ֶאת
ֲא ִני ָ
ֲב ִתי
אַה ָ
ְל ִמ ִלּים.
ְכּמוֹ ָס ְב ָתא ֶשׁ ִלּי
וּממוֹן
ֶשׁ ִא ְבּ ָדה ַבּיִת ָ
אַחת
ְבּ ִמ ְל ָח ָמה ַ
מוֹתהּ
וּב ָ
ְ
ָמ ָצאנוּ ֶאת ֶשׁאָגְ רָה
ַבּ ֵסּ ֶתר
ֶיה.
ִבּ ְש ֵא ִרית ָחיּ ָ
ֲב ִתי
ֶטת ֶאת אַה ָ
ֲא ִני פּוֹר ֶ
ְל ִמ ִלּים
וְאוֹ ֶגרֶת
ִפּסּוֹת ִפּסּוֹת
ַבּ ְמּ ֵגרָה
וּבאָרוֹן.
ָ
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מיקה קוריצקי
מן הצד  /פסח מילין
אולימפיאדת חורף  /מיקה קוריצקי

יקה ַעל ַה ֶקּרַח
ִיתי ַמ ְח ִל ָ
ִאם ָהי ִ
אוֹת ָך
חוֹת ֶכת ְ
ִיתי ֶ
ָהי ִ
ִעם ַס ִכּינִ ים
ָט ָסה ַעל ְפּנֵי ְמקוֹמוֹת ַה ְשּׁ ָב ִרים
רוֹת ֶמת ִמ ְז ֶח ֶלת
ֶ
ַמ ְב ִעירָה ֵע ִצים
וּמ ַשׁ ָסּה ְבּ ָך ֶאת ַה ְכּ ָל ִבים.
ְ
ַק ָדנִ ית
ֲבל ֲא ִני ר ְ
אָ
חוֹל ֶלת
ֶשׁ ֵאינָהּ ְמ ֶ
פוּתה
ְכּ ָ
כוֹחה
עוֹמ ֶדת ְנ ָ
ֶ
אות ָך.
וּמ ַשׁ ָסּה ִבּי ְ
ְ
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מירה הרשקו
השמים היו ריקים  /פסח מילין
ִה ְת ַגּנּ ְַב ִתּי ֵמאֲחוֹרֵי ַה ַלּי ְָלה
ִל ְראוֹת ֶאל תּוֹכוֹ
הוּא ָהיָה ָמ ֵלא ו ְָעמֹק
ֵיקים
ַה ָשּׁ ַמיִם ָהיוּ ר ִ
אָכים
לֹא ָהיוּ ַמ ְל ִ
לֹא ָהיָה ֱאל ִֹהים
רַק ָשׁ ַמיִם נֶטוֹ
ֲבל ַה ַלּי ְָלה ָהיָה ָמ ֵלא ִה ְת ַרחֲשׁוּת
אָ
אָך
ָכּל ִצפּוֹר ָהי ְָתה ְכּמוֹ ַמ ְל ְ
ָכּל ֵעץ ְכּמוֹ ַשׂר ִצ ְבאוֹת ַה ָשּׁ ַמיִם
ִה ְת ַגּנּ ְַב ִתּי ֵמאֲחוֹרֵי ַה ַלּי ְָלה
ֲל ִקים ִמ ֶמּנּוּ
ַס ִתּי ח ָ
וְ ָנג ְ
וּר ֵאה זֶה ֶפּ ֶלא
ְ
נִשׁאַר ָשׁ ֵלם
הוּא ְ
נִשׁ ֲארָה ִצפּוֹר
ָכּל ִצפּוֹר ְ
נִשׁאַר ֵעץ
וְ ָכל ֵעץ ְ
לֹא ָח ַשׁ ְשׁ ִתּי ִל ְראוֹת ֶאל תּוֹכוֹ
ֵך ַבּ ָשּ ַמיִם
לֹא ָח ַשׁ ְשׁ ִתּי ְל ַהלּ ְ
ׁשׁ ִתּי ִמן ָהרֵיקוּת
לֹא ָח ַש ְ
וְ לֹא ָח ַשׁ ְשׁ ִתּי ִמן ַה ְמּ ֵלאוּת
ִכּי ַה ָשּ ַמיִם ָשׁ ַמיִם ַל ֲאדֹנָי
אָדם
וְהאָרֶץ נִ ְתּנָה ִל ְבנֵי ָה ָ
ָ
יתי ִל ְהיוֹת ְמעֹרָב
ָצ ִ
לֹא ר ִ
ֵבּין ֶע ְליוֹנִ ים ְל ַת ְחתּוֹנִ ים

מלאך בכחול  /מירה הרשקו
אוֹת ְך
יתי ָ
ָא ִ
רִ
אָך ְבּ ָכחֹלְ ,בּ ָורֹד
ַמ ְל ְ
אוֹת ְך
יתי ָ
ָא ִ
רִ
ימה
ַמ ְח ִסירָה ִבּי ְפּ ִע ָ
אַחת.
ְועוֹד ַ
לוֹחם,
ַהכֹּל ֶא ֱהיֶה ָל ְך ֵ
כּוֹבשׁ
אַהבֵ ,
ְמ ֵ
ְכּ ִד ְמיוֹנ ְֵך
יסיִּים
ֲס ִ
פּוּחים ע ִ
ַה ַמּ ְס ִתּיר ַתּ ִ
וּנְשׁ ָמה ִצ ְבעוֹנִ ית
ָ
ְכּ ֶק ֶשׁת ַבּ ָשּׁ ַמיִם
אוֹת ְך
יתי ָ
ָא ִ
רִ
וּט ָע ִמים
ְמ ֵלאַת נִ יחוֹחוֹת ְ
אוֹתי,
ַה ְמּ ַכ ְשּׁ ִפים ִ
ִיתי אֲנִ י
ַעד ֶשׁאַף ַפּ ַעם לֹא ָהי ִ
אַתּ.
זוֹ ָתּ ִמיד ָהיִית ְ
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נועה בר  -חיים
כמו שורטות את לב השמיים  /פסח מילין
מתוך שיחה
לדליה לזכרה
היה זה לפני שנים רבות .נפגשנו בחדר קבלה של איזה משרד .שבוע
לפני כן פורסם שיר של דליה רביקוביץ באחד העיתונים וכן שיר שלי
בעיתון אחר ,וכך נוצרה בינינו השיחה הזאת ,אחת משיחות לא רבות
שהיו.

אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
ֳרים
כּוֹת ֶבת ַעל ִצפּ ִ
ֶך ְכּ ָלל ֵאינ ְֵך ֶ
אַתּ ֶשׁ ְבּ ֶדּר ְ
ְ
ְל ֶפ ַתע יֵשׁ ִשׁיר ִעם ִצפּוֹר
יהן
ֲל ֶ
כּוֹת ֶבת ע ֵ
ֱמת ֵאינ ְֵך ֶ
דּוּע ֶבּא ֶ
ַמ ַ
אָמרָה ִלי:
ְ
יהן ִכּי ֵהן
ֲל ֶ
כּוֹת ֶבת ע ֵ
נָכוֹן ֵאי ֶנ ִנּי ֶ
ֲדינוֹת כָּל ָכּ ְך ַשׁ ְב ִר ִיריּוֹת ָכּל ָכּ ְך נְזִ ִיריּוֹת
ָכּל ָכּ ְך ע ִ
ַעת ָבּ ֶהן
חוֹשׁ ֶשׁת ָלג ַ
ֶשׁ ֲא ִני ֶ
ֱנוֹשׁית
ֻח ֶדת ָכּל ָכּ ְך א ִ
ֲבל זֹאת ָהי ְָתה ִצפּוֹר ְמי ֶ
אָ
יתי
ִיתי ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ַה ֲח ָויָה ֶשׁ ָחוִ ִ
ֶבת ָהי ִ
ֶשׁ ַחיּ ֶ
ַעל ַה ְכּ ָתב
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
אָדם
אָכן ַה ִצּפּוֹר ֶשׁ ָלּ ְך ִהיא ְכּמוֹ ָ
ֵ
אָמרָה ִלי:
ְ
אָדם ֶשׁ ְלּ ָך הוּא ְכּמוֹ ִצפּוֹר
וְה ָ
ָ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
עוֹמד ִבּ ְשׁ ֵתּי ר ְַג ַליִם
אָדם ֶשׁ ִלּי ֵ
ָה ָ
ֲד ָמה
י ִַצּיבוֹת ַעל ָהא ָ
אָמרָה ִלי:
ְ
עוֹמ ֶדת
ֲבל גַּם ַה ִצּפּוֹר ֶשׁ ִלּי ֶ
נָכוֹן א ָ
ֲד ָמה
יבה ַעל ָה ֵעץ ְו ַעל ָהא ָ
י ִַצּ ָ
וְ גַם ַעל ַה ְכּ ֵת ַפיִם ֶשׁ ִלּי
רוּח ֵהן רוֹעֲדוֹת ְק ָצת
וְ רַק ְכּ ֶשׁ ָבּאָה ַ
ָכּ ְך גַּם ָהר ְַג ַליִם ֶשׁ ִלּי
ינוּתן
ֲד ָ
ֳרים ִעם ָכּל ע ִ
ִבּ ְכ ָלל ַה ִצּפּ ִ
ַשּ ַמיִם
עוֹפן ְבּ ֶל ָהקוֹת ְכּמוֹ לוֹעֲגוֹת ל ָ
ִבּ ְמ ָ
שׂוֹרטוֹת ֶאת ֵלב ַה ָשּׁ ַמיִם
ְכּמוֹ ְ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
וּמה ִעם ַה ָשּ ַמיִם
ָ
וְאָמרָה:
ָכּאן ָע ְצרָה ְל ֶרגַע ְ
יוֹד ַע
אַתּה ֵ
ֵע ָבּזֶה ָ
אַתּה נוֹג ַ
ָל ָמּה ָ
יפה:
הוֹס ָ
אַתּה ַמ ְק ֶשׁה ָע ַלי ְו ִ
ַכּ ָמּה ָ
וְהאָרֶץ –
ַה ָשּ ַמיִם ָשׁ ַמיִם ָל ֲאדֹנַי ָ
ִסּוּרים – נ ְִתּנָה ָלנוּ
ֶארֶץ י ִ
ְר ֶאה ַכּ ָמּה הוּא ִה ְר ִחיק
רוֹצה ְל ִה ָבּ ֵדל ֵמ ִא ָתּנוּ
ְכּ ִאלּוּ ֶ
אַך יֵשׁ ִבּי י ְִראַת ָכּבוֹד ֵא ָליו
ְ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
נּוֹשׂא
חוֹקה ִמ ָכּל ַה ֵ
אַתּ ְר ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ְ
ַבּים ְ
רִ
אָמרָה ִלי:
ְ
חוֹשׁ ִבים ָכּ ְך
ֲברַי ְ
ַבּים ַמח ֵ
אָכן ר ִ
ֵ

ִבּ ְכ ָלל ַה ִמּ ָלּה י ְִראָה ְמעוֹ ֶררֶת ִבּי ַה ְר ֵבּה
ֲשׁבוֹת ְועוֹד אָשׁוּב ְל ַד ֵבּר ְבּ ָכ ְך
ַמח ָ
וּב ָכל זֹאת ָחז ְַר ִתּי ִל ְשׁאֹל ָמה ִעם ָה ָשּׁ ַמיִם:
ְ
אָמרָה ִלי:
ְ
חוֹשׁ ֶשׁת ֶשׁ ֵהם ִפּ ְתאֹם י ְִפּלוּ
ֲא ִני ֶ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
וּמה י ְִקרֶה אָז
ָ
אָמרָה ִלי:
ְ
ִשּׂרֵף
עוֹלם י ָ
ָכּל ָה ָ
גַּם ַהגּוּף ֶשׁ ִלּי ְבּתוֹכוֹ
בּוֹער
הוֹ ַכּ ָמּה ַה ֵלּב ֶשׁ ִלּי ֵ
ַחנוּ ְמ ַד ְבּ ִרים
גַּם ְבּ ֶרגַע זֶה ֶשׁ ֲאנ ְ
ִשׂים ֶאת י ְָד ָך ַעל ִל ִבּי
ָהר ֶשׁלֹּא ִתּ ָכּוֶה
רַק ִתּזּ ֵ
ִכּי ֶאת ָה ֵאשׁ ֶשּ ִבּ ְפנִ ים ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת
תּוּכל
אַתּה ַ
אוֹתהּ ָ
ֲבל ָלחוּשׁ ָ
אָ
אָמ ְר ִתּי ָלהּ:
ַ
ֶפת
ִשׂר ֶ
אַתּ נ ְ
ָמה גּוֹרֵם ָל ְך ְל ַה ְר ִגּישׁ ֶשׁ ְ
אָמרָה ִלי:
ְ
ֶפת ְבּ ַלהֲבוֹת ַה ַפּ ַחד
ֲא ִני נִ ְשׂר ֶ
ִמן ַה ַחיִּים

כאן נקטעה שיחתנו כי הגיע תורה להיכנס אל הפקיד

*  /נועה בר חיים
ֲהילוּ
ַה ַלּי ְָלה ַיא ִ
ֲט ֵלּף
ִע ְנ ְבּ ֵלי אוֹר ע ַ
יקי
י ְִת ַל ֵטּף ְבּ ֵח ִ
ַה ִנּ ְט ֶח ֶבת
ְל ַדּ ֵבּר ִמ ְגּרוֹן ַה ְמּ ָערָה
ִבּ ְלשׁוֹן ַהיָּם ַהגּוֹאָה
ַעל ְשׂ ַפת ַה ַלּי ְָלה
יתי
נוֹצצוֹת ְס ִפינוֹת ֶשׁ ִה ְג ֵל ִ
ְ
ֵמ ִאיֵּי ַשׁ ַחר
טוּפי ְמ ֻא ָבּנִ ים.
ְשׁ ֵ
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ס יני קהת
ק ד ו ש ה  /סיני קהת
ֶערֶב ִשׁיר ֲאנִי
ִמ ְת ַכּנֵּס ְל ַק ָבּ ַלת ִאשּׁוֹת ַה ַשּ ָבּת,

פּוֹס ַע ז ְִהירוּת
ֵ

עוֹטה ֵעת
ַעל ֶקרַח ֶשׁ ֶקט ַסף ַשׁ ְב ִריר ֶ

ֻשּׁה ִבּ ְשׁ ִביל ֵא ַלי
ֲל ָטה ַה ִמּ ְתנָאָה ְקד ָ
ְשׁ ִביס מוֹרַד ָהע ָ
ָפּנִים

ְשׁחוֹרוֹת

ָמאוֹרִ ,ל ְכבוֹד

ֵמ ֵאט ְבּ

ֶרגַע ֶשׁל ִל ְפנֵי ַה ֶטּרֶף בּוֹ.
מוּבן ֶשׁ
ָ
ישׁן
לוֹק ֶ
אָח ָלה ֵ
ַהס ְבּ ְ

ֵשׁן ִמ ְת ַמ ֵקּם ַעד
פּוֹז ֶ

תּוֹתיר ְורַק ַציָּד
ִ
ָה ַפ ְכ ִתּי ֶג'ל ָשׁקוּף ֶשׁ ָכּל ִפּ ְג ָעה
ָשׁ ִהיד
ישׁים ְבּ ִפ ְילם ֶשׁל
ִפּזוּל ָהעוֹר ָחשׂוּף ְל ָדק ִמזּ ַֹהר ָה ִא ִ
ימ ֶטר
ַעל ַה ִמּ ִיל ֶ

_

אָביב,
ְלע ֶֹמק ָכּל ַה ַלּי ְָלה ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ַעד סוֹף ֵתּל – ִ
ִכּי
ַח ִתּי ַלזֶּה.
ְהנ ְ
וֵ
ְבּסוֹף ְשׁ ִרירֵי ָכּל ַה ִמּ ִלּיםִ ,מ ְת ַע ְטּ ִפים
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יקה ֶשׁל יָד
חוּטים ֶשׁל ַמ ָבּ ִטים ִל ְמ ַעט ְשׁ ִת ָ
ִ

עידית יולזרי
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המלה שחלמתי עליה  /פסח מילין
ג
אוֹתהּ ְבּ ִשׂ ְמ ָל ָתהּ ַההֲדוּרָה
יתי ָ
ָא ִ
רִ
אַפּק
לֹא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ִה ְת ֵ
ָאתי ִבּ ְשׁ ָמהּ
ְו ָקר ִ
ְאָמרָה
נְתה ֵא ַלי ו ְ
ִהיא ָפּ ָ
ֳרים
אוֹהב ִצפּ ִ
אַתּה ֵ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָ
לֹא י ַ
אוֹ-אָז ִה ְת ַח ְל ִתּי ִל ְמרֹט ֶאת ַהנּוֹצוֹת
ִמן ַה ִשּׂ ְמ ָלה
יה ִה ְת ִחילוּ ְלנ ְַצנֵץ
יּוֹת ָ
וְאוֹת ֶ
ִ
ָמים וְ עוֹד ֵלילוֹת
ָע ְברוּ י ִ
יתי ָלהּ ַבּיִת
ָבּנִ ִ
יה
נוֹצוֹת ָ
ִק ַשּׁ ְט ִתּי אוֹתוֹ ְבּ ֶ
ֵמאָז ִהיא ָתּ ִמיד ִע ִמּי
ְבּ ָכ ְת ִבי ֶאת ַה ִמּ ִלּים ַה ְקּ ַטנּוֹת ַה ָלּלוּ
האם הוא זוכר ? גרסה  / 1עידית יולזרי
זוֹכר
ַה ִאם הוּא ֵ
ֶאת ַהוִּ ילוֹן ַהָיּרֹק
אַמ ַבּ ְטיָה...
ָבּ ְ
זוֹכר
ַה ִאם הוּא ֵ
ֶאת ַה ַסּבּוֹן ַהנּוֹ ְז ִלי
גּוּפי ֻמנָּח
ֶאת ִ
ַעל ַה ִמּזְ רָן
ַבּ ָסּלוֹן?...

אוֹתוֹ לֹא ָע ִשׂינוּ?
יקה ֶשׁלּוֹ
אַפ ִר ָ
ֶאת ְ
ֲהוּבתוֹ
ֶאת ִמ ְריָם א ָ
אָביו
ֶאת ַמ ַטּע ַה ָקּ ֶפה ֶשׁל ִ
ֶאת ַה ַתּ ְר ְנג ֶֹלת שׁאמינה
ֵה ִכינָה לוֹ?
ֶאת ְשׁ ַלל ִצ ְב ֵעי ַה ֶקּ ֶשׁת
ֶאת ח ֶֹסר ַה ֶצּ ֶדק
קוֹמי?
ֶאת ַה ִשּׁ ְלטוֹן ַה ְמּ ִ
ֶאת ֱאל ִֹהים!
ֱאל ָֹהיו?
ֱאל ַֹהי?
" ֱאל ַֹהי ֱאל ֶֹהי ָך
ֶיך
ָבּנַי ָבּנ ָ
ֶיך
ִמ ְקנַי ִמ ְקנ ָ
צֹא ִני צֹא ְנ ָך?
יך"
ֲבוֹת ָ
ֲבוֹתי א ֶ
א ַ
ֲהוּבי י ְִשׁ ָמ ֵעאל.
א ִ

ָחים ֶשׁ ָפּ ְרחוּ
ֶאת ַה ְפּר ִ
ִמ ְגּרוֹ ִני
ֵעת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ז ְָר ָחה
מוּלוֹ,
ֶאת ַהחֹם
ֶאת ָע ְר ִפּי
ֶטט ְבּ ָד ִמי?
ֶאת ָהר ֶ
ַבּב
ֶאת ַהתֹּף ַה ְמּי ֵ
ֶאת קוֹלוֹ ֶה ָערֵב
ֶלד –
ֶאת ַהיּ ֶ

26

עמית מאוטנר
תפוח התאוה  /פסח מילין
אוֹהב ְל ַטיֵּל ְבּ ִמ ְד ַבּר ַה ִשּׁיר
ֵאי ֶנ ִנּי ֵ
זֶהוּ ֶמ ְר ָחב כֹּה רֵיק
אוֹת ָך בּוֹ אֲוִ ירָה ֶשׁל ְז ִחילָה
אוֹפ ֶפת ְ
ֶ
ְלשׁוּם ָמקוֹם
ֵאין בּוֹ ַה ִה ְת ַע ְסּקוּת ִעם ְדּ ָב ִרים ְמ ֻדיּ ִָקים
ֶשׁ ֵכּן ִשׁיר דּוֹרֵשׁ
יבים ְמ ֻדיּ ִָקים
ֶשׁיּ ְִהיוּ בּוֹ ְר ִכ ִ
פּוּח ַה ַתּ ֲאוָה
אוֹהב ְל ָמ ָשׁל ֶאת ַתּ ַ
ֲא ִני ֵ
צוֹמ ַח
יכן ֵ
ישׁהוּ רָאָה ֵה ָ
ַה ִאם ִמ ֶ
פּוּח תֲּאַוָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ַתּ ַ
ַו ֲהרֵי ַתּ ֲאוָה ִהיא ֵח ֶלק ִמגּוּף ַה ִשּׁיר
ַמה ְכּ ָבר ֶא ְפ ָשׁר ְל ָהנִ יב ֵמחֹק ַה ִה ְתי ְַבּשׁוּת
שּׁוֹל ֶטת ַה ִה ְתי ְַבּשׁוּת
וּב ָמקוֹם ֶשׁ ֶ
ְ
נְשׁ ָמה
ְכוֹלה ִל ְהיוֹת ָ
ֵא ְיך י ָ
יע ִשׁיר
וּמה יָכוֹל ְל ַה ִבּ ַ
ַ
נִשׁ ַמת ַה ִשּיר
ְללֹא ְ

מחוה צנועה  /עמית מאוטנר
ֶשׁם ֵער
ָשׁלוֹשׁ ַבּ ַלּי ְָלה .גּ ֶ
ַמ ִקּישׁ ֶאת י ְָל ָדיו ָה ְר ֻט ִבּים
יתי.
ַעל ַגּג ַה ַפּח ֶשׁ ַלּ ֵבּ ִ
פּוֹת ַח.
ֲבל ֵאי ִני ֵ
אָ
ָצים
אוֹר ִחים ַהנִּ ְמר ִ
ַשּׁם ֵמ ָה ְ
לֹא ִמ ְתר ֵ
רוּח ְבּ ַעד דּ ֶֹפן ַה ַחלּוֹן
ֲבים ַמ ְקלוֹת ֶשׁל ַ
ַהתּוֹח ִ
יתהּ ֶשׁל ֶדּלֶת.
ֲטפוֹת ֶשׁל ַמיִם ִמ ַתּ ְח ִתּ ָ
שּׁוֹל ִחים ַמע ָ
אוֹ ַה ְ
ֲא ִני ְכּג ֶֹלם ִבּ ְצ ִריפוֹ
וְכנּוֹרוֹת
נוֹס ֶפת ֶשׁל ָח ִליל ִ
קוּרים ֶ
טוֹוֶה ִשׁ ְכ ַבת ִ
ָבוּע ֶשׁ ָשּׂ ַכ ְר ִתּי.
אַר ָבּ ִעים ַה ֶמּ ֶטר ָהר ַ
ֲט ֶפת ְ
ְבּ ַמע ֶ
סוֹתם ֶאת ַה ֵקּ ָבה ֶשׁ ִלּי
גַּם ֵ
דוּתי:
נוּעה ְלי ְַל ִ
ֲרוּחת ֶמ ֱחוָה ְצ ָ
ַבּא ַ
יכה
ַדּי ְַסת ַהסּ ֶֹלת ַה ְסּ ִמ ָ
יקה
לוּליּוֹת ֶשׁל ְמ ִת ָ
ֶיה ְשׁ ִ
ֶמת ַעל ָפּנ ָ
אוֹג ֶ
ֻכּר ָח ִמים ַעלְ -פּנֵי זִ גּוּג ַה ִקּנָּמוֹן
סַ
ֶשׁל ֵבּית ִא ָמּא.
ָתי ְבּ ִמ ָטּ ִתי.
ֻקר ִ
מוּכן ְכּנ ֶֹפשׁ י ְ
ַה ָסּ ִדין ַה ַח ְשׁ ַמ ִלּי ָ
אַשׁ ִאיר אוֹתוֹ ַה ַלּי ְָלה ָכּל ַה ַלּי ְָלה ַעל ֶא ָחד.
ְ
אָקיץ.
אָקיץ ְכּ ֶשׁ ִ
ִ
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ענת זגורסקי  -שפרינגמן
גם האדמה  /פסח מילין
ַק ְמ ִתּי ֵמ ִר ְב ִצי ַבּ ָשּׂ ֶדה
ֲד ָמה ָק ָמה ִא ִתּי
אוֹדה גַם ָהא ָ
ֶ
יתי ִל ְראוֹת
ָצ ִ
לֹא ר ִ
ֶחרַט ְבּ ֵמ ַצח ַה ָשּׁ ַמיִם
ֶאת ָהאוֹת ֶשׁנּ ְ
ֲצוּבים
גַּם ַה ַמּיִם ָהיוּ ע ִ
יק ָתם
ֲשׁר ַה ָדּ ִגים ֵה ֵפרוּ ֶאת ְשׁ ִת ָ
ַכּא ֶ
וְה ֵחלוּ ִל ְבל ַֹע ֶאת ֵפּרוּרֵי ַה ֶלּ ֶחם
ֵ
ַה ָטּבוּל ְבּ ֶמ ַלח
ֲשׁר ַה ֶמּ ֶל ְך
יתי ַכּא ֶ
ָא ִ
ָכּל זֹאת ר ִ
ָירַד ִמ ְמּרוֹם ִכּ ְסאוֹ
ֲד ָמה
ַשּׁק ֶאת ְל ִחי ָהא ָ
וּלנ ֵ
ִל ְכרֹע ְ
ֲלתוֹ
וְ ָל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַשׁ ְלוָה ְבּ ַנח ָ

משחקים  /ענת זגורסקי-שפרינגמן
אַל ְתּ ַשׂחֲקוּ ָבּ ֶהן!
ֵאלּוּ גֻּלּוֹת ֵעינַי.
ֻחד ִבּ ְשׁ ִב ִילי.
נוֹצקוּ ִבּ ְמי ָ
ֵהן ְ
לוּ י ְַד ְע ֶתּם ָמה רָאוּ:
ְשׂ ָט ִני ִמ ְשּׁ ָטנִ י,
ֱנוֹשׁי.
ֱנוֹשׁי ֵמא ִ
א ִ
זִכרוֹנוֹת ַנעֲצוּ ָבּ ֶהן
ֻמ ְמ ִחים ְל ְ
ָשׁיםְ ,שׁ ֵארֵיָ -בּ ָשׂר,
ְמקוֹמוֹתֲ ,אנ ִ
גּוּפם
ֵיח ָ
ֲפלּוּ ֶאת ר ַ
אִ
וּמ ַלח ְדּ ָמעוֹת.
ֶ
צּוּע
וּב ֵאיכוּת ַה ִבּ ַ
ֳמ ִרים ְ
ְבּ ִה ְת ַח ֵשּׁב ְבּ ִטיב ֶהח ָ
נִתּן ְל ַה ְב ִחין ְבּ ִחקּוּיִים.
לֹא ָ

קטיה שורצמן
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מזמן לזמן  /פסח מילין
א
ִשׁ ָמתוֹ
עוֹצר ֶאת נ ְ
ַה ְזּ ַמן ֵ
עוֹצר ֶאת ַה ְזּ ַמן
ַו ֲא ִני ֵ
ַכּ ָמּה ְז ַמן ֶא ְפ ָשׁר ַל ְעצֹר ֶאת ַה ְזּ ַמן
הוֹל ְך ִא ִתּי
ַה ְזּ ַמן ֵ
הוֹל ְך ִעם ַה ְזּ ַמן
ַו ֲא ִני ֵ
הוֹל ִכים
ְבּ ֶע ֶצם ְלאָן ְשׁנֵינוּ ְ
ַה ְזּ ַמן פּוֹרֵץ ִמן ַה ְשּׁעוֹנִ ים
ְמן
ֲא ִני פּוֹרֵץ ִמן ַהזּ ַ
ַכּ ָמּה ְז ַמן ֲא ִני ִמחוּץ ַלזְּ ַמן
ַכּ ָמּה ְפּ ִעימוֹת ֲא ִני ַמ ְח ִסיר
ַכּ ָמּה ְפּ ִעימוֹת ֲא ִני
ַכּ ָמּה ְפּ ִעימוֹת
ַה ְזּ ַמן

יופי  /קטיה שורצמן
ַהיֹּ ִפי הוּא ִענְ ָין ֶשׁל ַה ְשׁ ָק ָפה
יבי.
יסה ְמ ֻסֶיּ ֶמת ֶשׁל טוֹב סוּ ְבֶּי ְק ִט ִ
ְכּמוֹ ְתּ ִפ ָ
ְכּ ֶשׁ ָה ֵע ֶדר זוֹ ֵרם ְל ָשׂדוֹת ְבּטוּ ִחים
ִגּ ְבעוֹ ִלים ֲע ִדינִ ים נִ ְכ ָבּ ִשׁים ְבּ ַר ְג ַל ִים
זְ ִריזוֹת,
ַעד ָע ָפר.
חוֹ ֵלם,
אַף ַפּ ַעם לֹא ָי ִבין ֶאת נְ ִהַיּת ָה ֵע ֶדר.
חוֹ ֵלם,
הוֹ ֵל ְך אַ ַחר ָע ָנן.
יע ְל ַב ֵקּשׁ
אַ ְך ַגּם ָה ֵע ֶדר עוֹד ַי ִגּ ַ
ֶאת ֶק ֶשׁת ַה ִתּ ְק ָוה ֶשֵׁיּשׁ ַל ַמּ ֲא ִמין ַבּיֹּ ִפי.
מוּכ ָתּ ִמים
ְבּיוֹם ָשׁ ַמיִם ְ
ַעת ְבּ ַמ ְר ֶאה ָענָן.
ָלג ַ

קרן קוך
29

מן הצד  /פסח מילין

ונראו הקולות  /קרן קוך
ְל ַה ְק ִדּים ַנ ֲע ֶשׂה ְלנִ ְש ַמע
ְל ַה ְק ִדּים
ֶשלֹּא ִי ְתאַ ֲחרוּ ַה ַח ִיּים ִמ ָפּ ֵנינוּ
ֶשלֹּא ִי ְתאַ ֵחר ַה ֶח ֶסד
ֵיש ְל ַה ְק ִדים
ַנ ֲע ֶשׂה ְלנִ ְש ַמע.
) ְספוּ ֵני חוֹלוֹת ָנ ְשרוּ ַבּ ֶד ֶרך ִמ ְפּ ֵני ַה ֲע ָננוּת(
ְמ ֵתי ְמ ַעט ֶש ֵאי ָנם ְמ ֻא ָבּ ִקים,
ֵאלּוּ ֶש ִה ְק ִדּימוּ ֶאת ַהנִ ּ ְש ַמע וְ ָעשׂוּ,
וְ ָראוּ ֶח ֶסד ַבּ ֶדּ ֶרך וְ ָראוּ ַר ֲח ִמים
וְ ָש ְמעוּ קוֹלוֹת
וְ נִ ְראוּ ַהקוֹלוֹת מוּ ָלם
וְ ַה ֶח ֶסד וְ ָה ַר ֲח ִמים
ַנ ֲע ֶשׂה ְלנִ ְש ַמעְ ,ו ַנ ְק ִדּים.

רו נית לוי  -וייס
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במעלות השיר  /פסח מילין
ֲא ִני יוֹרֵד ַבּ ַמּ ְדרֵגוֹת
ֲבל ַה ַמּ ְדרֵגוֹת עוֹלוֹת
אָ
ֶדת ו ְַלעֲלוֹת
ָל ָמּה ִבּ ְכ ָלל ָלר ֶ
יע
ְבּ ַס ְך ַהכֹּל ֲא ִני ָצ ִר ְיך ְל ַה ִגּ ַ
ִל ְמחוֹזֵ -ח ֶפץ
ֲא ִני יוֹרֵד שׁוּב
ֲבל לֹא ִמן ַה ַפּ ִסּים
אָ
עוֹלה
ֲא ִני ֶ
ְמה
ֲבל לֹא ַבּ ֻסּ ָלּם ַה ָשּׁ ַמי ָ
אָ
עוֹלה
ֲא ִני ֶ
ְבּ ַמעֲלוֹת ַה ִשּׁיר

*  /רונית לוי-וייס
ְואָז ֲא ִני ֶא ְהיֶה ֲעשֹוּיָה
ַכּה ְלגִ לּוּף
ִמ ְלבוֹנָה .ר ָ
ישׁה
וּת ִמירָה וּגְ ִמ ָ
ָקה ְ
ֲחז ָ
ֳלים
ֵיח ֶח ְל ַקת ַהשּׁבּ ִ
מּוּבן וְ ר ַ
ַכּ ָ
ֹאלי
ַהי ְֵבשׁוֹת ִל ְשׂמ ִ
ָעב ְבּ ִב ְטנִי
וְ ר ָ
בּ ֶֹקר.
ֶך ַהיָּם
הוֹל ֶכת ְלאֹר ְ
ִיתי ֶ
ָהי ִ
נוֹכחוּת
קּוֹדםְ .
אָז – ָבּ ִע ָדּן ַה ֵ
ָצ ֵדי ְבּ ָע ְר ִפּיִ " ,ע ְנ ָבּל"* ְבּ ִמ ְצ ִחי
ְבּ ִל ִבּי
וְהיָּם ִמ ָכּל ְצ ָד ַדי
ָ

* "ענבל" – תיאטרון המחול ענבל
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ריקי דסקל
הדרך  /פסח מילין
ֶך ֶשׁ ִלּי
הוֹל ְך ַבּ ֶדּר ְ
ֲא ִני ֵ
ֶך ֶשׁ ְל ָך
וְאַתּה ַבּ ֶדּר ְ
ָ
אוּלי ִנ ָפּגֵשׁ ַבּבּ ֶֹקר
ַ
ֶדר ַהח ֶֹש ְך
ילה גּ ֶ
ֲדיִן ַמ ְב ִדּ ָ
עַ
ֶך
וְ עוֹד ַתּחֲנוֹת יֵשׁ ַבּ ֶדּר ְ
רוֹצה ִל ְקבּ ַֹע
ֵאי ֶנ ִנּי ֶ
ִאם ֱאל ִֹהים ֶשׁ ִלּי
הוּא גַם ֱאל ִֹהים ֶשׁ ְלּ ָך
ַשׁ ִאיר זֹאת ֵלאל ִֹהים ַע ְצמוֹ
נְ
הוֹל ְך וּ ַמ ְב ִהיר
ָתיִם ָה ְרחוֹב ֵ
ֵבּינ ַ
שׁוּח
אַחר ַליִל ָק ַ
ְל ַ
כּוֹכ ִבים ְמ ַשׁנִּ ים ִכּוּוּן
גַּם ַה ָ
לֹא ִמ ְס ַתּ ְכּ ִלים ְלאָחוֹר
ֱמת
אוּלי ְכּ ַדאי ֶבּא ֶ
ָל ֵכן ַ
ְל ִה ָפּגֵשׁ ַבּבּ ֶֹקר
הוּמת ַה ֵלּיִל.
וְ לֹא ִבּ ְמ ַ

הגבעה השחורה  /ריקי דסקל
שּׁוֹק ַעת ְבּגַב ַה ִגּ ְב ָעה ַה ְשּׁחוֹרָה
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַה ַ
ידה ֶשׁ ֶקט ַעל ִקנֵּי ַהנְּ ָמ ִלים
מוֹר ָ
ִ
יע אַף ֶאת ַמ ְל ָכּ ָתם
יע י ְַר ִגּ ַ
ַהח ֶֹש ְך ֶשׁיּ ִַגּ ַ
אֲחוּזַת ַה ְתּזָזִ ית
אוֹ אָז ֶא ְפרֹשׂ ַמ ָצּע ֶשׁל ָע ִלים ַתּ ְח ַתּי
יח ַל ִמּ ִלּים ַל ְחדֹּר ֵא ַלי
וּבלֹא ַפּ ַחד אַ ִנּ ַ
ְ
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שבתאי מג ' ר
אלוהים לא גר כאן עוד  /פסח מילין
אַל ִתּי ְשׁ ֵאלוֹת
ָתּ ִמיד ָשׁ ְ
ִשׁאֲרוּ ְללֹא ַמ ֲענֶה
וְהן נ ְ
ֵ
אוּלי ִעם ַה ְזּ ַמן
יתי ַ
יתי ְו ִח ִכּ ִ
ִח ִכּ ִ
אַחת
שׁוּבה ַ
ָתּבוֹא ְולוּ ְתּ ָ
ֲבל ַה ִצּ ִפּיָּה ָהי ְָתה ַל ָשּׁוְ א
אָ
יוֹד ַע
ַע ְכ ָשׁו ֲא ִני ֵ
ֱאל ִֹהים לֹא גָּר ָכּאן עוֹד
אוּלי זֶה ח ֶֹסר אַ ֲחרָיוּת ִמ ִצּ ִדּי
ַ
זִלזוּל
אוֹ יֵשׁ ָבּזֶה ִמשּׁוּם ְ
לוֹמר ָדּ ָבר ָכּזֶה
ַ
ֲבל ַמה ַלּעֲשׂוֹת ו ְָכ ְך ֲא ִני ַמ ְר ִגּישׁ
אָ
יוֹד ַע ֶאת ַה ְתּשׁוּבוֹת
ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ לֹא ֵ
יח
ִה ְל ִתּי ִאתּוֹ דּוִּ -שׂ ַ
ֲא ִני ֶשׁ ָכּל ַה ְזּ ַמן נ ַ
ֲפלּוּ ֶשׁ ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁזֶּה ְבּג ַֹבהּ ָה ֵעי ַניִם
ַוא ִ
נוֹתר ִלי ֶא ָלּא ִל ְצחֹק ְל ַע ְצ ִמי
לֹא ַ
ַבּה
ימוּתי ָהר ָ
ַעל ְתּ ִמ ִ
וְ גַם ַעל ָכּ ְך ֶשׁ ֲא ִני ִבּ ְכ ָלל
ֲלה זֹאת ַעל ַה ְכּ ָתב
ַמע ֶ
ֲמינוּ ִלי
ִאם זֹאת ַתּא ִ
אָשׁם
ֵאי ֶנ ִנּי ַמ ְר ִגּישׁ ָכּל ֶרגֶשׁ ָ
אָשׁם
אָשׁם ֵאי ֶנ ִנּי ֵ
לֹא ֵאי ֶנ ִנּי ֵ

כולנו אלוהים  /שבתאי מג'ר
אָדם ָהיָה פּוֹגֵשׁ
ִאם ֱאלֹ ִהים ֶשׁ ְבּ ָ
אָדם
ֶאת ֱאלֹ ִהים ֶשׁ ְבּ ָ
ֲבירָה ֱאלֹהוּת
יקה ָהי ְָתה ַמע ִ
נְשׁ ָ
ָכּל ִ
ִמ ֶפּה ְל ֶפה
אָדם
אָמר ֱאלֹ ִהים ֶשׁ ָבּ ָ
ַ
רוֹאה
עוֹצם ֵעי ַניִם וְ ֶ
ֱאלֹ ִהים ֵ
ֶיה
תוֹך ָפּנ ָ
ֱאלֹ ִהים ֶשׁ ַמּ ְס ִתּיר ָפּנָיו ְבּ ְ
רוֹאה ַהכֹּל
ֱאלֹ ִהים ֶ
וְהכֹּל זֶה הוּא
ַ
חוֹלה ַמז ְִמין ֱאלֹ ִהים ָבּ ִריא
ֱאלֹ ִהים ֶ
ַכּה ַעל ִמ ְצחוֹ
יח יָד ר ָ
ֶשׁיַּנִּ ַ
עוֹמד ְכּ ֶנגֶד ְרצוֹנוֹ
ֱאלֹ ִהים זוֹנָה ֵ
ְל ַפתּוֹת ֱאלֹ ִהים ז ְֵקנִ ים
ֶו ֱאלֹ ִהים ָבּנִ ים ְצ ִע ִירים
וְּרים ֶו ֱאלֹ ִהים
ֶו ֱאלֹ ִהים ִע ִ
ֶשׁ ְמּ ַח ְפּ ִשׂים ֱאלֹ ִהים
בּוֹדד קוֹנֶה ֱאלֹ ִהים ַבּחֲנוּת
ֱאלֹ ִהים ֵ
מוֹשׁיט ְק ֵד ַרת ָמרָק
ֱאלֹ ִהים ָשׂ ֵמ ַח ִ
ֶל ֱאלֹ ִהים ַק ְבּ ָצן
ֱאלֹ ִהים נ ִָדיב ְמ ַח ֵלּק ֶאת ַע ְצמוֹ
ֶל ֱאלֹ ִהים ַח ְסרֵי אֱמוּנָה
ֱאלֹ ִהים ַח ְשׁ ָקן ְמ ַשׁ ֵדּ ְך נְ ָד ָבה
אַל ָמן
ֶל ֱאלֹ ִהים ְ
ֱאלֹ ִהים ְמ ַחֶיּה ֱאלֹ ִהים
עוֹלם ָו ֶעד
ְל ָ
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שולמית ספיר  -נבו
מבעד לשקיפות /פסח מילין
ָל ֶכת ִמ ַבּ ַעד ָלאֲוִ יר
ִא ְמ ִרי ִלי ַה ִאם ל ֶ
זְּכוּכית
זֶה ְכּמוֹ ָל ֶל ֶכת ִמ ַבּ ַעד ַל ִ
אוֹתהּ ְשׁ ִקיפוּת
ַו ֲהרֵי ַה ְשּׁ ִקיפוּת ִהיא ָ
ֵאיזֶה ֶצ ַבע יֵשׁ ַל ְשּׁ ִקיפוּת
אוֹתהּ
וְה ִאם ֶא ְפ ָשׁר ְל ַמ ֵשּׁשׁ ָ
ַ
ֲביר ֶאת ַה ְשּׁ ִקיפוּת ִמ ָמּקוֹם ְל ָמקוֹם
ֵא ְיך ְל ַהע ִ
ֲטימוּת
אוֹתהּ ַעל ָהא ִ
ֵא ְיך ְל ַה ְל ִבּישׁ ָ
ָשׁקוּף ָשׁקוּף ָהיָה ַה ַלּי ְָלה
ַד ְתּ ִמ ַסּ ְל ֵעי ַהחֹרֶף
בּוֹ ָיר ְ
ָמתוּן ָמתוּן ִבּ ְמ ִעיל
ֲט ֵלּ ִפים
ַהע ַ
אוֹת ְך ִמ ַבּ ַעד
ֲביר ָ
ַה ַמּע ִ
זְּכוּכית.
ַל ִ

רגע שביר /שולמית ספיר-נבו
רַק ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ַמ ְשׁ ִאירָה
ֶאת ַה ֵלּב ְמ ַפ ְר ֵפּר
ַסּה
וְ לֹא ְמנ ָ
ָל ֶל ֶכת
וְאוֹמר ִלי ִשׁירָה
הוּא ִמ ְס ַתּ ֵכּל ֵ
ַך,
עוֹלה ַמ ָבּט ר ְ
וּב ֵעינָיו ֶ
ְ
ִל ְשׁנִ יָּה
הוּא ַמ ְר ֶשׁה ִלי ִל ְראוֹת
ֶאת ָהאוֹר
ַו ֲא ִני ַמ ְר ָשׁה לוֹ
ִל ְראוֹת
ֶשׁם.
ֶאת ַהגּ ֶ
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שלמה שפירא
שירים מחוץ לתור  /פסח מילין
שיר ראשון
הוֹל ְך ַעל ְמנַת ָלבוֹא
ֲא ִני ֵ
לֹא ָכּל ַהר הוּא נְבוֹ
נוֹצץ
ָהב הוּא ֵ
לֹא ָכּל ז ָ
אָדם הוּא ְכּמוֹ ֵעץ
לֹא ָכּל ָ
לֹא ָכּל ִצפּוֹר ִהיא ֵנץ
אָז ָל ָמה ֲאנִ י ִמ ְתלוֹ ֵצץ
ֲאנִ י הוֹ ֵל ְך ַו ֲע ַד ִין ֲאנִ י ָכּאן
ַה ַמ ִים רוֹ ְת ִחים ַבּ ַקנְ ַקן
ַהכֹּל ִמ ְס ִבי ִבי ְבּ ָמחוֹל
דוֹ ֶרה ִמי ַפה סוֹל
ִפּ ְתאֹם ֵמ ָרחוֹק ָשׁ ַמ ְע ִתּי קוֹל
ֲאנִ י רוֹ ֶצה ָכּל ָכּ ְך וְ ֵאי ֶננִ י ָיכוֹל
אָסוּר ְל ָך זֹאת ֵלאמֹר
ִמי ֶשׁלֹּא ִה ְת ִחיל ַגם לֹא ִי ְגמֹר
ַע ְכ ָשׁיו ֲאנִ י ֶבּ ֱא ֶמת ָקם וְ הוֹ ֵל ְך
ַה ֶמ ְר ָחק ֵבּי ֵנינוּ ְכּ ָבר לֹא מוֹ ֵל ְך
ֵאי ֶננִ י יוֹ ֵד ַע ָל ָמה ֲאנִ י חוֹ ֵרז
וּ ְבתוֹ ְך ַה ִשּׁיר ֶאת ַע ְצ ִמי אוֹ ֵרז
ימה
ִה ְשׁאַ ְר ִתּי ַה ְר ֵבּה ֵמאָחוֹר ַו ֲאנִ י ְכּ ָבר ָק ִד ָ
ֵאיפֹה אַ ֶתּם הוֹ אַ ָבּא וְ ִא ָמא

שיר המעברה  /שלמה שפירא
ַתּ ִגּידוּ,
ִיתי ְבּ ַמ ְע ָבּרָה,
ַל ְמרוֹת ֶשׁ ָהי ִ
ִיתי “ ִאישׁ ַמ ְע ָבּרָה“ ֵאי ַפּ ַעם?
ַה ִאם ָהי ִ
ַע ִתּי ַל ַמּ ְע ָבּרָה
ְכּ ֶשׁ ִהגּ ְ
שׁ־ע ְשׂרֵה
ֶלד ֶבּן ְשׁ ָל ֶ
ִיתי י ֶ
וְהי ִ
ָ
יתי
ַה ָדּ ָבר ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
סּוֹכנוּת א ָֹה ִלים“
אַל ִתּי ַמ ְע ֵדּר ִמ“ ְ
ִה ְשׁ ְ
עוֹלמוֹת ִמשּׁנֵי ִצ ֵדּי ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל
ָה ַפ ְכ ִתּי חוֹל ָ
ָחים
ַע ִתּי ְירָקוֹתָ ,שׁ ַת ְל ִתּי ְפּר ִ
ָזר ְ
יחה ַבּ ֵלּב
ו ְַכ ֲעבֹר ח ֶֹדשׁ ָהי ְָתה ְפּ ִר ָ
יחה ָבּא ֶֹהל.
וּפ ִר ָ
ְ
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