
 יהונתם
 

 ֵצא ַהָּׂשֶדה 
 ְיהֹוָנָתן

 ִעם ַנַעְרָך 
 ֶּתְלֶיָך ְוַקְׁשְּתָך
 ְוִלְּבָך ַהָּכֵבד

 
 ָׁשאֹל ָׁשַאל ָאִביָך

 ְוֵרֲעָך ָדִויד ָׁשאֹול ִנְׁשַאל 
 ִהִּטיל ֲחִניתֹו ְלֶעְבְרָך

 ?ְיהֹוָנָתם, ָלָּמה ּתּוַמת
 ?ֶמה ָעִׂשיָת ַאָּתה

 
 ֶאת ֻׁשְלַחן ַהֶּמֶלְך ָיָצאָת

 ְּבַצַער ּוְבִלי ֶלֶחם
 ָרֵעב ְוִנְכָלם

 
 'ְׁשבּוַעת ה
 ֵּבין ְׁשֵניֶכם

 , ָאַמְרָּת, ִּתְהֶיה
 ַעד עֹוָלם

 
 ְיהֹוָנָתן, ְׁשַלח ַהֵחִצי

 ָּדִויד ֶיְחָטא, ַאָּתה ַּתְחִטיא
 .ְׁשַלח ַהֵחִצי

 ֲחִצי ָׂשְדָך ִיֵּתן ֲאהּוְבָך 
 ִלְמִפיּבֶֹׁשת

 
 ְׁשַלח, ְׁשַלח ַהֵחִצי

 ָנִסיְך ָעצּוב ֶׁשִּלי
 ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְיקֹוֵנן

 ָאִחי, ָאִחי
 ַיִּזיל ִּדְמָעה

 .ְיהֹוָלָקח, ְיהֹוָנָתן
 



 קטיפה של טבת
 
 .א
 

 ַהֶּׁשֶמׁש -ְסָתו
 ָּבא ִלירּוָׁשַלִים ְּבאֹור ְמֻסָּנן 

 ָׁשַמִים-ִמַּבַעד קּוֵרי ְׁשַנת
 ֶיַרח אֹור ֲחלֹומֹות

 ְּבִעְרּבּוְבָיה ַרָּכה ֶׁשל ֲעָננּות
 ֲעָרֶפל 
 .ֲחֵׁשָכה

 
 ְקִטיָפה ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּגֶׁשם

 ְוִלְפֵני ִהְתַחְּזקּות ַהַחָּמה
 ְרִּתי ִמְתַּפֶּנה ִמְּׁשֵמי ַׁשַחרַּכ-ָאפֹר
 ָסגֹל ִמְּפֵני ַהְּׁשִקיָעה-ָאפֹר

 ְׁשֵמי ֵטֵבת ְיֵגִעים ּוְרפּוִיים
 .ְמַבְּקִׁשים ָמנֹוַח ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

 
 ָאפֹר ַהְסָסִני חֹוֵבק ַקְרַנִים ְיִחידֹות

 ָסמּוק ִמן ַהִּקְרָבה, ָסמּוְך, ֶׁשל אֹור ָּתׁשּוׁש
 ְמֻסָּתתֹות ַהְמִׁשיבֹות לֹו ַאֲהָבה ַלֲאָבִנים 

 ְּבִחָּורֹון זֹוֵהר
 .הֹוֵׁשט ָיְדָך ְוַגע

 
*** 

 



 .ב
 

 ֲעֵלי ַרֶּקֶפת ִּבְנִקיִקים ְוָאְרִנּיֹות 
 ָצצֹות ֵמֲאָדָמה ְתפּוָחה

 ַּבִּצְנֶצֶנת ַּכָּלִנית ְקטּוָפה 
 ְקִטיָפה-ְלטּוַפת ַּדם

 ְּכִביָסה עֹוֶרֶגת ָלאֹור
 ַּבֲחַצר ַּתֲחַנת 

 .ָהַרֶּכֶבת
 

 ְקִטיַפת ּכֹוָבִעים ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים
 יֹוְצִאים ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ִמַּׂשִּקיֹות ַהַּנְילֹון
 .ְמַרק ֲעָדִׁשים ִעם געקעכץ ְוַחִּמין

 , ְלַרְגֵלי ָהֵעץ ָחתּול לֹא ָרֵעב
 .ַאְך ַמְמִּתין

 
 ְמעּוָכה , ְקִטיָפה זֹוָלה
 ֹותַעל ַיְרֵכי ְנָער

 ּוְבִסְמְטאֹות ַהְּׁשָוִקים
  ְקִטיָפה ְמִריָרה ֶׁשל ִׁשָּבה ַּבֵּתה

  ְמתּוָקה ֶׁשל ַסְחָלּב ַמְהִּביל --
 ְּבאּוָלם ֶׁשרֹוֶבר ְׁשַלל ְקִטיפֹות

 .ֶׁשל ֲעִׁשיִרים
 

 ְׁשכּונֹות נֹוְתנֹות ֵעיֵניֶהן-ַאְבֵני
 ְּבפּוְך ֲעָנָנה ְוֶׁשֶמׁש ַׁשֲחִרית

 ּבֹוִצית ַּבְּׁשלּוִלית ַה
 ֵטֵבת-ְקִטיַפת-ְׁשֵמי

 ,ִנְׁשָקִפים
 אֹוְסִפים ֲאֵליֶהם

 .נֹוצֹות ַהּגֹוָזל ַהֵּמת
 



 אי דמי
 שולמית חוה הלוי

 
 ֲעֵצי ַהּתּות ַהְמֻתָּלִעים 

 ה ְּגַרְצָיה ְודֹון ֶׁשל ּדֹוָנ
 יֹוֵסף ָנִׂשיא קֹוְרִאים 
 ְּבַׁשֶּלֶכת ִמָּגִליל ָצֵמא

 ָּדִמי זֹוֵעק, ַאי ָּדִמי
 ֶמִׁשי ִמן-ַזַחל-ְּבֵאֶלם

 ַהַּקְלְּדרֹון
 

 ִמַּבַעד ְלָצִעיף ָׁשזּור ָׁשִני
 -ָאחּו ְקטּוףֲאִני קֹוֵראת ְּב

 ָׂשֶדה ָירֹק . ַּכָּלִנּיֹות
 ְוֵאין ּבֹו ַהְבָטָחה

 ַאי. ָירֹק ַּגֲעגּוַע
 ַּדם ַּכָּלִנית ְקרּוָעה 

 ִמׁשֶֹרׁש קֹוֵרא 
 ַלָׁשְוא

 
 ַהָּדם קֹוֵרא ַאי

La sangre llama 
 ִמִּסיִביְלָיה ּתֹוֵסס ַעד

 ב"א רנ"ֲעַדי ִמקנ, ֲהלֹום
 ז ְקרֹוַבי ַהְּקֵרִבים"רנ

 ָנִסים ַוֲאנּוִסים ֲאֶׁשר
 ֵהִמירּו ְּכבֹוָדם ְּבָגלּות

 ַהֶּנֶפׁש
 

 ַנְפִׁשי ַהּגֹוָלה ְּגלּוָיה
 ְלֵעין ּכֹל ְּכִתְקַות ַהָּׁשִני
 ֵמֲחלֹון ַהחֹוָמה ִקְרֵעי

 ִעיּנּוִים ְּפרּוִׂשים ְּכִּׂשְמָלה
 ַנְפִׁשי-ְמַבֶּקֶׁשת ָּבחֹול ְספּוג

 ְמִחיָלה ַאְך ָׁשְוא ָקְרָאה
 ְמַמת ָּדִמי ַאי ִּד

 ּדִֹמי ָלְך ֵמחֹוף
 ָּכבּוי 



 בום פתאום שלא
 

 ּבּום ִּפְתאֹום ֶׁשּלֹא
 ְלֶרַגע ּוְדָמָמה
 ִויֵלל ְזָעקֹות ְוָאז

 ֶׁשל ַהִּסיֶרנֹות
  ַאְמּבּוַלְנִסים

 ְוַנָּידֹות
 

 לִֹהיםֱא, ַמְצֵלמֹות ֶׁשּלֹא
 ...ַמְצֵלמֹות ֶׁשּלֹא

 
 ֵעיַני ֻּגּלֹות ָיעּופּו ֶׁשּלֹא
 רֹואֹות ְוֵאיָנן ְקרּועֹות, ִמָּפַני
 .ַהְּמֻנֶּפֶצת ַהְּזכּוִכית ְּבתֹוְך

 
 ֵעֶבר ְלָכל ֵמַעי ִקְרֵעי ָיפּוצּו ֶׁשּלֹא

 א"זק ְלַאְנֵׁשי ַמְמִּתיִנים
 אֹוָתם ֶׁשַּיַאְספּו ּוְכָפפֹות ְּבָזָקן
 ָהרּוס ָּפֶזל ֶׁשל ִּפּסֹות ְּכמֹו

 ְוַהִּקירֹות ֵמָהָרִהיִטים
 ַּבחּוץ ְוַהִּמְדָרָכה ְוַהִּתְקָרה
 ַהָּסמּוְך ַהַּגן ּוִמִּׂשיֵחי

 
 ִּבְבַׂשר ׁשֹוֶטֶרת ַחֶּיֶלת ִּתָּתֵקל ֶׁשּלֹא
 ְמֻחֶּבֶרת ּוִבְלִּתי ַהְּתלּוָׁשה ְיֵרִכי
 ָעֶליָה ְׁשָנָתּה ִּתָּטֵרף ֶׁשּלֹא
 ֵּכן ִאם ָיֶמיָה ֹוףס ַעד
 

 ֶהָהמֹון ְּבַאף ִּתָּצֵרב ֶׁשּלֹא
 ֶהָחרּוְך ְׂשָעִרי ִעְרּבּוְבַית ַצֲחַנת
 ַהְּׂשֵרָפה ַאְבַקת ִעם ַהָּׂשרּוף ִריָׂשּוְב

 ִזָּכרֹון ָּכֶזה ִיְהֶיה ֶׁשּלֹא. ְוַהָּדם
 

  ַּכִּביר ּבּוְּבַא ַיְחְלצּו ֶׁשּלֹא
 ְוֻגּלֹות ֲחלּוִדים ַמְסְמִרים
 ַעְצמֹוַתי ִׁשְבֵרי ִמּתֹוְך ַמֶּתֶכת
  ְׁשָיֵרי ֶאת ִיְׁשְטפּו ֶׁשּלֹא
 ְּתָעלֹות ֶאל ַהַּמְקִריׁש ָּדִמי

 ַהִּבּיּוב
 

 ְׁשָיַרי ְׁשָיֵרי ִיָּׁשֲארּו ֶׁשּלֹא
 ָּבַאְסַפְלט ָלֶנַצח ְׁשבּוִיים

 ִלְהיֹות ָיׁשּוב ְמֵהָרה ִחיׁשֶׁש
 ּוְׁשִתָּיה ֲאִכיָלה ְמקֹום
 ֲאָנִׁשים, ִניםּוְזֵק יםִליָלִד
 .ֶׁשְּכמֹוִתי ְוָנִׁשים

 



 חוט של בשמים
 

 ָּבא ֵאַלי
 ְּבעֶֹנג ֶאְצָּבעֹות
 ֵעיַנִים ְיֻרּקֹות 

 ַהּיֹום
 ַרּכֹות ַהּיֹום 

 ִּבְמֻיָחד
 

 ָּבא ֵאַלי
 ָיַדִים ֲחָזקֹות

 ַעְכָׁשיו
 נֹוְתנֹות-נֹוְטלֹות

 ֶאת ִנְׁשָמִתי
 

 ָּבא ֵאַלי
 ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּות

 ֶׁשְחֶיָך
 ַּפֲאֵתי ַׂשַעְרָך

 חּוט ֶׁשל ְּבָׂשִמים
 ִנְמָׁשְך ִמּגּוְפָך

 ְלֶׁשִּלי 
 !ֶׁשִּלי

 
 ָמלּוַח ֶׁשְּלָך ַּבֲחַמְצַמּצּות

 ַּגְעּגּוַעי



 קידוש השם של ברטה
 

 ִמי ִהְׁשִקיף ּוַמה ִּנְׁשָקף ֶאל 
 ֶּבְרָטה ֵמַהַחּלֹון ַּבּיֹום 

 ?ֶׁשִּנְׁשְמָטה
 ַלַהק ֶׁשל ְּגִויִלים 

 ָּפַרח אֹוָתּה ָׁשָעה ֵּביָנּה 
 ּוֵבין ַהֶּׁשֶמׁש ּוְבִצָּלם 

 .ַּפְרָּפר ָלָבן ָיִחיד
 

 אֹותֹו ַהּיֹום ָמֳחַרת ִׂשְמַחת
 ְוִהיא ְמַהְרֶהֶרת , ּתֹוָרה ָהָיה

  ִמיֵמיcabanuelitos-ַּב
 ּתֹוָהה ִאם ָהָיה ֶזה , ַיְלדּוָתּה
 ֵּפרּוד ֶׁשהֹוִציא ֶאת  ִחיּבּור אֹו
 ֶאִליַזְריֹו ֶׁשְּבֶטְקַסס-ַאְנֵׁשי ַסן

 .ַלֻּסּכֹות ִּבְׂשדֹות ָאִסיף
 

 ַּבּיֹום ַההּוא ָּגאּו ָּבּה ֲחָרדֹות
  ְצָלִלים ֶׁשל ִאּיּום ִרֲחפּו

 ְּבָכל ֲאֶׁשר ָּפְנָתה
 גֹוֶזֶרת ְותֹוֶפֶרת ֶאת ִלָּבּה
 ְטָלִאים ֶׁשל ַאֲהָבה ִאֶּלֶמת

 ִקְרֵעי ְּפֵרָדה ֵמַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר
 ַּפְרָּפר ָלָבן ָעַבר ְּבֵצל ְּגִויִלים

 ְּבֵעת ֶׁשָחָׁשה ַעל ָעְרָּפּה ֶאת ַהַּמָּכה
 ְוֶׁשָּמא ָהְיָתה זֹו ֲעָנָנה ַרָּכה

 ֶׁשָּמא ִּפַּסת ִוילֹון ָּבה ְו
 ֶנֱאֲחָזה

 
 .ֹוְהן ָיַדע'ַרק ּג



 
 

 ְּכֶׁשָּׁשב ְוָנַטל ֶאת ֶאְפָרּה ֵמַהִּמְׂשָרָפה 
 ִלְׁשמֹט ִמִּנְקַרת ַהּצּור ַהּצֹוָפה ַלָּנָהר

 ִנְׁשַמע ְּבֵברּור ַמָּׁשק ְּכָנַפִים ַנֲעָלמֹות 
 ְורּוַח ָּפְרָצה ַמְעָלה ֵמָהֵעֶמק
 . ֶּבְרָטה ָנְׂשָאה ֵעיַנִים ֶאְפִריֹות
 ַהָּׁשַמִים ִנְפְּתחּו ּוְבַרק ֶׁשֶלד

 ַוֲאבֹוֶתיָה, ָהֱאלִֹהים ִנְגָלה ֵאֶליָה
 .ְׂשרּוִפים עֹוְמִדים ִמָּמַעל לֹו

 
 ֵעירֹם ּוְמֵזה ָרָעב ָקַרן ְּבִחְורֹונֹו

 ְּבֶעֶצם ָהַאָּמה ֶׁשּלֹו ָּבֲערּו 
 ָּפִריםָּגַלְקִסּיֹות ֶׁשל ִמְס

 ְוהּוא ׁשֹוֵקַע ִמְּסִפיָרה 
 ִלְסִפיָרה ֵריָקה ְּכבֹור

 ַמֲעִמיד ָּפִנים ָאחֹור ּתֹוֵפר 
 .ְלַעְצמֹוָתיו ָהרֹוָעדֹות ְּכתֶֹנת עֹור

 
 ֶּבְרָטה ָׁשֲאָפה ֲאִויר ְמלֹא ֵראֹות 

 ֵעיֶניָה ַהְּמֻפָחמֹות, ָצָפה ֵאָליו, ֶאְפָרּה
 יף ֶאְפָרּהָחְבָקה ִּבְצִע, זֹוְלגֹות ָׂשָרף

 , ָאְמָרה. ּבַֹהק ַעְצמּותֹו ַהּנֹוָרא
 ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ִאם ֵּכן ָּבָׂשר ְלָך

 ִּתְסרֹק אֹוִתי ְּבַמְסֵרקֹות ֶׁשל
 .ִקּדּוִׁשין ְוַאֲהַבת עֹוָלם ָהפּוְך

 
 ִמָּיד ָיְרָדה ַעל ָּכל ָהעֹוָלמֹות

 ֻחַּפת ַמְחָׁשְך ָחנּוק 
 ּוֶבְרָטה ְמֻקֶּדֶׁשת

 .ֻקֶּדֶׁשתְמ
 




