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יֹום ִפּלֹות ּבְ לֹוׁש ּתְ ׁשָ
אריאל הורוביץ

מֹו ֲהָלָכה. ל ּכְ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ֵיׁש ׁשֶ

ְלָחן ָערּוְך ֻ ּשׁ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ן ֶאת ִלּבִ י ַרְגַלי ּוְמַכּוֵ ּתֵ ֲאִני עֹוֵמד ָזקּוף ּוַמְצִמיד ֶאת ׁשְ

ל ּלֵ ָנה ֲאִני ִמְתּפַ ּוָ ִלי ּכַ ה ֶמֶלל ְוָכָכה ּבְ ן טֹוב ֲאִני ַמְתִחיל לֹוַמר ֶמֶלל ֶמֶלל ַהְרּבֵ ּוְכמֹו ּבֵ

י ל ַחּיַ אּוׁש ׁשֶ ַטְבַלת ַהּיֵ ן אֹוָתן ּבְ ִפּלֹוַתי ְמַסּמֵ ם ְוסֹוֵפר ֶאת ּתְ ב ׁשָ ּיֹוׁשֵ ְלֶאָחד ׁשֶ

ה ִלְפֵני ַהּמָ ִתי ְרחּוָצה ּוְרצּוָיה ּוְנִקּיָ ִפּלָ ֵגׁש אֹו ְלַהְרּפֹות, ּתְ יׁש ּדָ ָוא ּוְלָהִניַח, ְלַהְדּגִ יד ְלָהִניַע ׁשְ ־ֲאִני ַמְקּפִ

קֹום.

ה. ִפּלָ ם זֹו ּתְ ּגַ

ַבת ַאַחת ם ּבְ ּקֹוֵפץ ֶאל ּתֹוְך ַהּיָ ינֹוק ׁשֶ מֹו ּתִ ל ּכְ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ֵיׁש ׁשֶ

חֹות. ְוהּוא ֹלא יֹוֵדַע ִלׂשְ

חֹות י יֹוֵדַע ִלׂשְ ֵאיֶנּנִ ר ׁשֶ ה ַמֵהר ַמֵהר ֲאִני ִנְזּכָ ִפּלָ ֲאִני צֹוֵלל ֶאל ּתֹוְך ַהּתְ

בֹות ְרחֹוקֹות ֲאִני צֹוֵלל ים ָזרֹות ּוַמְחׁשָ ֲהמֹון ַאּצֹות ִויֹרֶקת ּוִמּלִ ָלה ֲאָבל ִנְתָקל ּבַ ׂש ַהּצָ ֲאִני ְמַחּפֵ

ל ּלֵ ִים ֲאִני לֹא ַמְצִליַח ְלִהְתּפַ ל ַהּמַ ֲאִני ֶנְחָנק ִמּכָ

ִים ּוֵמת ָאב ְלתֹוְך ַהּמַ א הּוא ִנׁשְ ּלֹו לֹא ּבָ א ׁשֶ ַאּבָ ׁשֶ חֹות ּוַבּסֹוף ּכְ ּלֹא יֹוֵדַע ִלׂשְ ינֹוק ׁשֶ מֹו ּתִ ּכְ

ּלֹו. א ׁשֶ ְוחֹוֵזר ְלַאּבָ

ה. ִפּלָ ם זֹו ּתְ ּגַ

ה. ִפּלָ מֹו ּתְ ל ּכְ ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ֵיׁש ׁשֶ

יב ְלקֹוִלי ַרק ְלקֹוִלי ל ִעּסּוָקיו ּוַמְקׁשִ ה ִמּכָ ּנֶ ֵעיַני ָהֲעצּומֹות ְורֹוֶאה ֵאיְך הּוא ִמְתּפַ ב ַאְרָצה ּבְ ֲאִני ִנּצָ

ט ֲעצּום ֵעיַנִים יר ֵאָליו ַמּבָ ה ַרק ֵמיׁשִ ֲאִני לֹא אֹוֵמר ַאף ִמּלָ

י ָאִבי ּנִ ה רֹוֶצה ִמּמֶ ְוָאז ֲאִני אֹוֵמר לֹו ָמה ַאּתָ

ְוִדְמעֹוַתי ׁשֹוְטפֹות אֹוִתי ֵאָליו

י  ּנִ ה רֹוֶצה ִמּמֶ ָמה ַאּתָ



ֵלייּבוּׁש
בינה פינקלשטיין

ַרד. ֱאלַֹהי ׂשָ
ְמדֹור ִחּפּוׂש – ּבִ

ָחה. ּפָ ָקרֹוב. ִמׁשְ
ּכּול. ָלחּום. ָמֶזה ׁשַ

י רּוֹש ַעל ָראׁשֵ ְרִקיעֹו ּפָ
ַחּיֹות.

אן. ֱאלַֹהי ּכָ
יט. מּוָנתֹו ַיּבִ ׁשֹוֵתק. ּתְ

ֵעיָניו ִנְקרֹות
ָכל ָהָאֶרץ. ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

ֱאלַֹהי ָחרּות.
טּוָיה – ר ַעל ְזרֹועֹו ַהּנְ ִמְסּפָ

ע ֶאְצּבַ ה, מֹוֶרה ּבְ ִהּנֵ
א אן ַאּבָ ּכָ

ִית, ֲעִריָסה אן ּבַ ּכָ
ֹמאלֹו, ִמיִמינֹו, ִמּשְׂ

א. ּסֵ ב ַעל ּכִ יֹוׁשֵ
ְוַתַחת ַרְגָליו

ֶלג. ׁשֶ

ה ָצה ִמּזֶ ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ
ה ָצה ִמּזֶ ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ

ָבר – ְוָכל ּדָ
זּוָלִתי קֹול.



ם ִאם ֲאִני ֵער  ּגַ
מעין יוסף מגנהיים

י[  ּלִ ִפּלֹות ַהּגֹוְססֹות ׁשֶ ]ַהּתְ

ה  ּיָ ׁשִ ְתֵחי ַהּנְ תֹוְך ֲחלֹום. ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוֶאה ֵאיְך ּפִ י ּבְ ן, ִמי ְיַנֵער ִאם ֵאיֶנּנִ ִמי ָיִעיר אֹוִתי ִאם ֵאיִני ָיׁשֵ
ִים.  ּתַ ְנֻחׁשְ י לֹא ִלְהיֹות עֹולֹות ִמּתֹוָכם, ֲאסּורֹות ּבִ ַחְרּתִ ּבָ מּויֹות ׁשֶ ין ִמְרְצפֹות ָהִעיר ַהּזֹו ְוַהּדְ ִנְפָעִרים ּבֵ
יו ָהרֹוְתִחים  ּלָ ְלּגַ ַחת ּגַ ְצִהיב, ִנְמָחצֹות ּתַ ְרצֹות ֵמֵעץ ַהּתּות ַהּמַ ָכל ָמקֹום: ִמְתּפָ ו ּבְ ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתן ַעְכׁשָ
ִפּלֹות ַהּגֹוְססֹות  ָקִרים ְמַנּסֹות ַהּתְ ּבְ ְיָלה. ּבַ ִבעּוֵתי ַהּלַ ֶבָהָלה. חֹוְזרֹות ַרק ּבְ י ּבְ ּנִ ל ָהֶרֶכב, ִנְמָלטֹות ִמּמֶ ׁשֶ
י. ַרק  ּלִ ית ַהּתֹוָדָעה ׁשֶ ַתְחּתִ ּנֹוְתרּו ּבְ אּויֹות ׁשֶ ּדָ ִרְגֵעיֶהן ָהַאֲחרֹוִנים, ִנְכָנעֹות ִעם ַהּוַ הּו ּבְ ֶ ַמּשׁ י ְלֵהָאֵחז ּבְ ּלִ ׁשֶ

י.  ְלּתִ יְנַתִים ִנְכׁשַ ם ִאם ֲאִני ֵער ָעַלי ְלִהְתעֹוֵרר. ּבֵ י: ּגַ ת ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ֶאת ֹזאת ֲאִני יֹוֵדַע, מֹוֶרׁשֶ

ֵאי רּוַח[  ְכּ ]ַדּ

יר  ֵאיׁשִ ׁשֶ ים  ּדֹוְרׁשִ י,  ּבִ ִאים  ּבָ ֵמֶחֶסד  תּוִקים  ׁשְ ֲחָרָטה. עֹוָלמֹות  ָבִרים עֹוָלה  ַהּדְ ּוֵלי  ִמּשׁ ו.  ַעְכׁשָ ֱאלּול 
מֹו ַהּמֹוֶכֶרת ַהִהיא  ָיד ּכְ ח אֹוִתי ָיד ּבְ ֱאלִֹהים ִיּקַ ח ַאְחָריּות. ֵאין ִלי ְלָאן. ִלְפָעִמים ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ֶאּקַ ט, ׁשֶ ַמּבָ
ּפּוַח.  ּתַ ל  ׁשֶ ִצּיּור  ִעם  ּיֹות  ַמּפִ י  ִאּתִ ׂש  ְלַחּפֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ֲאָנׁשִ ִרים  ֶעׂשְ ל  ׁשֶ ּתֹור  ָעְזָבה  ׁשֶ טֹוְקיֹו  ּבְ ר  ּסּוּפֶ ּבַ

א רּוַח.  ּכָ ם ִאם ֹלא ּדַ ם ִאם ֲאִני ֹלא ּבֹוֵדד, ּגַ ַמע ּגַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ן סֹוְרס[  ]ֱאלִֹהים אֹוּפֶ

י  ּלִ ָנִאים. אֹוֵהב ֶאת ָהֱאלִֹהים ׁשֶ ה לֹו ּתְ ִלְפָעִמים ֲאִני ְמַתְכֵנת ִלי ֱאלִֹהים: ַמְכִניס אֹותֹו ְללּוָלאֹות, עֹוׂשֶ
ן ְלֶבִכי אֹו ְלֹאֵטם ֵאיְנסֹוִפי.  ׁשֶ רּוס ִצּבּוִרים ִצּבּוִרים. ּדֶ י, ּפָ ּלִ ָמה ׁשֶ ן סֹוְרס, ְמֹפָרק. ָמרּוַח ַעל ָהַאׁשְ אֹוּפֶ
ֲאִני לֹא הֹוִתיר ָמקֹום. ְצַעק ָעַלי, ֱאלַֹהי,  ָנאִלי ׁשֶ י. ַהּבָ ַכְחּתִ ַמן ׁשָ ָבר ִמּזְ ֵאין ִלְטעֹות: ָמה ֶזה ֲחָטִאים ּכְ

ם.  ֲאִני ַקּיָ ֵאַדע ׁשֶ ׁשֶ

ִפים[  ְתַחּלְ מֹוַתי ַהּמִ ]ׁשְ

ְתַנֶהֶגת ָיֶפה. ּדֹוֵחס ֶאת  ּמִ ָרִסים ְלִמי ׁשֶ ק ּפְ ָכל ּכִֹחי, ְמַחּלֵ י ּבְ ּבִ ת ֶאת ַהַחּיֹות ׁשֶ ֲאִני ְמַבּיֵ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ
ִהירּות  ְתאֹוִמית, ּבְ יָמה ּפִ ים: ְנׁשִ יָמִנים ַהּסֹוִדּיִ ַע ַלּסִ ְעּגֵ ִניָמה, ֹלא ׁשֹוֶעה ְלַצֲעקֹוָתיו. ֲאִני ִמְתּגַ ַחד ּפְ ַהּפַ
ַעם ִהְבהּוִבים ְוֶאת  י ּפַ ֶפׁש ֲאִני עֹוד רֹוֶאה ִמּדֵ ֶחְביֹון ַהּנֶ י ּבְ ְבּתִ ִהּצַ ֲאָרב ׁשֶ ּמַ ִפים. ּבַ ְתַחּלְ מֹוַתי ַהּמִ נֹוָרִאית, ׁשְ
תֹוִכי ֲאִני יֹוֵדַע: ַמְעָין  תֹוְך ֲחלֹום. ּבְ י ּבְ ן, ִמי ְיַנֵער ִאם ֵאיֶנּנִ ֵאָלה: ִמי ָיִעיר אֹוִתי ִאם ֵאיִני ָיׁשֵ ְ אֹוָתּה ַהּשׁ
ם ִאם ֲאִני ֵער – ָעַלי ְלִהְתעֹוֵרר. ט: ּגַ ּפָ ׁשְ ִויָעה, ֶאת אֹותֹו ַהּמִ יְנַתִים לֹוַמר ׁשּוב ָוׁשּוב, ַעד ּגְ עֹוד ַיְחֹזר. ּבֵ



ִוּדוּי ֲהִריָגה
מתנאל בראלי

ִויַנְעֵנַע
ֶחֶסד רֹום, ּבְ ה ּדָ ִחּלָ ּתְ

ְגבּוָרה ְך ָצפֹון ּבִ ַאַחר ּכָ
ִתְפֶאֶרת ִמְזָרח ּבְ

ֶנַצח ְך ַמְעָלה ּבְ ַאַחר ּכָ
הֹוד ה ּבְ ַמּטָ

ּלֹא ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַנְפׁשֹו יֹוְצָאה ׁשֶ

ן ְלָהִביא סֹוף ְקֵצה ַהּלּוָלב ַעד ֶהָחֶזה   ִויַכּוֵ
ָך ּבְ ׁשֶ

ָך, ּבְ ְסּכּול ׁשֶ ַעד ַהּתִ
ְזְרמּו  ּיִ ה ׁשֶ ּיָ נֹות ִצּפִ ְוָהַאְכָזָבה ׁשְ

יֹוֶמת ְוִריֵדי ַהּתְ ְדָרה, ּבִ ִ עֹוְרֵקי ַהּשׁ ּבְ
ּיּוְנפּו   ׁשֶ

ִויַנְעֵנַע
ה ֵאיֹפה ַאּתָ

ה ַמֲעָרב רֹום ָצפֹון ִמְזָרח ַמְעָלה ַמּטָ ּדָ
ה ֵאיֹפה ַאּתָ

ְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד  בּוָרה ּתִ ֶחֶסד ּגְ
ָך ּבְ ׁשֶ

ֵהא יֹוְצָאה ָך ּתְ ּלֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַנְפׁשְ ׁשֶ

ל ָהֱאלִֹהים בֹוָתיו ׁשֶ פֹות ֵאּלּו ִאם לֹא ְקָבָריו ּוַמּצֵ ְוִכי ָמה ִנְענּוִעים ְוַהּקָ
ה דֹול ִמּזֶ ה ּגָ ֵמעֹוָלם לֹא נֹוַדע ַמֲעׂשֶ

“דמי אחיך”: שעשה בו פצעים הרבה, 
שלא היה יודע מהיכן נפשו יוצאה.



ְמיֹוִני  ָחֵבר ּדִ
יצחק כהן

מּות ַהּגּוף, ֲאָבל ֶזה לֹא ַמְפִריַע ִלי ְלַנֵהל  ְמיֹוִני. קֹוְרִאים לֹו ֱאלִֹהים. ֵאין לֹו ּגּוף ְוֵאין לֹו ּדְ ֵיׁש ִלי ָחֵבר ּדִ
יחֹות. ִאּתֹו ׂשִ

ָרָמה  ַהּדְ ֲאָבל  בֹודֹו.  ּכְ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ לֹוא  ּמְ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ י,  ַדְלּתִ ּגָ ׁשֶ ּכְ ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ הּוא  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ַיְלדּוִתי,  ּבְ
ל ִאיֵדאֹות  ל ִאיֵדָאה ַנֲעָלה ַעל ּכָ ֱאלִֹהים הּוא סּוג ׁשֶ י ׁשֶ בֹוָהה. ָלַמְדּתִ יָבה ַהּגְ ׁשִ ּיְ ּבַ ית ִהְתִחיָלה  ָהֲאִמּתִ

יל ִיׁשְ ּכִ ׂשְ 'ַהּמַ ִית ְוׁשֶ ֵהֵבאָת ֵמַהּבַ ֱאלִֹהים ׁשֶ ק ּבֶ ּפֵ ֵחְטא ְלִהְסּתַ ָבה', ׁשֶ ְחׁשָ ק ֶאת ַהּמַ ִמיד ָצִריְך ְלַזּקֵ 'ּתָ ־ְוׁשֶ
ִמיד  ּתָ ָקה ׁשֶ ּבּוׁשְ ֱאלִֹהים הּוא ֵאיֶזה ּבַ ִאּלּו ׁשֶ ִמּיּוָתן ֵמַעל ָהִעְנָין' )ּכְ ים ְוַגׁשְ ּלִ יט ְקִלּפֹות ַהּמִ ל ְלַהְפׁשִ ּדֵ ּתַ
ּלֹא  ׁשֶ ַעד  י,  ְפּתִ ְוִקּלַ י  ְפּתִ ְוִקּלַ י,  ְבּתִ ִהְקׁשַ ֲאִני  דֹול(.  ּגָ יֹוֵתר  ֱאלִֹהים  ְלָך  ה  ְמַחּכֶ ם  ׁשָ ַהחּוָצה –  ַחת  ִנְפּתַ

ת ֱאלִֹהים.  נֹוְתָרה ִלי ַאף ְקִלּפַ

ֶמץ  ל ׁשֶ ָבה רֹוֵקן ִלי ֶאת ָהעֹוָלם ִמּכָ ה ֶמְרּכָ ֶבת ּוַמֲעׂשֵ ְמֶלאֶכת ַמְחׁשֶ ּבִ ינֹוָזה, ׁשֶ ּפִ י ֶאת ׂשְ ְרּתִ ְך ִהּכַ ֶהְמׁשֵ ּבַ
לֹו  יב  ָיׁשִ ֱאלִֹהים  ׁשֶ ַלְחּתֹר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֱאלִֹהים  ֶאת  אֹוֵהב  ׁשֶ 'ִמי  ׁשֶ ד  ִלּמֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֵמיִמי.  ׁשְ ְלַסַעד  ְקָוה  ּתִ
יחֹו, ֲאָבל  ּפְֹך ׂשִ ב ָקרּוַע ְוָצִריְך ִלׁשְ ַהּלֵ ַעם ַאַחת ׁשֶ ה יֹוֵתר ִמּפַ י ְלַבד. ֲאִני זֹוֵכר ַהְרּבֵ ַאְרּתִ ַאֲהָבה', ֲאִני, ִנׁשְ
ָטן לֹא  ֵאִלי ַהּקָ ּמֵ יַע, ׁשֶ ִמיד ִהְפּתִ ּתָ מֹוִני, לֹא ָנִהיִתי ַאֲחֵרי ַהֲהָבִלים. ָמה ׁשֶ ּכָ ִמים ׁשֶ ר ּוַמׁשְ חּור ָיׁשָ ֲאִני, ּבָ
ַחְדֵרי ֵלָבב  ר ּבְ ּתֵ י ָעָליו. ִמְסּתַ ְסּתִ ִרּסַ ים ׁשֶ אֹולֹוִגּיִ ָרה ַהּתֵ ל ָחְמֵרי ַהַהְדּבָ ַרד ֶאת ּכָ ֵטר. הּוא ׂשָ י ְלִהּפָ ִהְצַלְחּתִ

י.  ְרּתִ ּלֹא ִהּכַ ׁשֶ

ּיּות, ִמ ִפּצּול ִאיׁשִ ן ּבְ ּכֵ ְקַלַחת. ִמְסּתַ ּמִ ִריצֹות, ּבַ ְנִהיָגה, ּבְ לֹוַמר. ּבִ י, ּכְ לֹוַמר, ִאּתִ ר ִאּתֹו, ּכְ י ְלַדּבֵ ־ִהְתַחְלּתִ
ֵסֶדר. ֶזה ִנְהֶיה ְמַעְנֵין יֹוֵתר  ׁש ּבְ יׁש ַמּמָ יֹוֵתר. ֶזה ִהְרּגִ ׁשּוט ּבְ קֹום ַהּפָ ָכבֹות ֲחָדׁשֹות – חֹוֵזר ַלּמָ ׁשְ ה ּבִ ְתַנּסֶ
ַפַעם  ים ְוִנְפָלאֹות, אּוַלי ּבְ רּור. ִנּסִ ָרִטית, לֹא ּבָ ָחה ּפְ ּגָ ּיֹות: ַהׁשְ ְויֹוֵתר. ְלַאט ְלַאט ֲאַנְחנּו ְמָתֲאִמים ִצּפִ
א  ִכיְנּתָ 'ׁשְ תּוב ׁשֶ ְך ָמָצאִתי ּכָ ר. ַאַחר ּכָ ִמיד ֵיׁש ְלָך ִעם ִמי ְלַדּבֵ ּתָ ה, ׁשֶ ׁשָ ַאֶחֶרת. ֲאָבל ַמְבִטיַח ָלֵתת ַהְרּגָ

נּו. ּוְ טּוַח ְלָמה ֵהם ִהְתּכַ ה'. ֲאִני לֹא ּבָ ַדּמֶ ֹכַח ַהּמְ לּוָיה ּבְ ר ָהֱאמּוָנה ּתְ 'ִעּקַ ְמיֹון' ְוׁשֶ ִאיִהי ּדִ

ה ָלַדַעת.  ָכל ָמקֹום ַאֵחר(. ָקׁשֶ חּוץ )אֹו ּבְ י ּבַ ָבר ָהֲאִמּתִ ַער ַלּדָ ה הּוא ׁשַ ְמיֹוִני ַהּזֶ ֶהָחֵבר ַהּדִ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ִאים. ִאם ֵיׁש אֹו ֵאין, ָמה ֵיׁש  ּתָ ֶקט, ּוִמׁשְ ׁשֶ ֵנינּו עֹוְמִדים ּבְ ים, ׁשְ ל ַהַחּיִ ָבר, מּול ָהֵאיְנסֹוף ׁשֶ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

ְכֶל'ס, ַרק ֱאלִֹהים יֹוֵדַע. ּתַ אֹו ֵאין, ּבַ


