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כמה מלים לפני...

שמתי לב שבכול פעם, כאשר שיר  חדש מסיים את הדרך ממני 
אל המחשב, אני קורא אותו בתשומת לב, רושם את התאריך 

שבו הוא נכתב ובכך הוא מסיים את תפקידו עבורי.
אז עולה בי תחושה ברורה כי שיר זה אינו "שלי", שמכאן 

והלאה הוא שייך לכול מי שירצה בו.

אני חייב גם להודות שזה נראה לי מוזר שלמרות שהשירים הם 
מאד אישיים, איני יכול לומר עליהם כי הם חושפניים. 

אולי בגלל שלמרות שמקורם בהתבוננות פנימית וברגשות 
שעלו בי, אני רואה בהם ביטוי לתהליכים, תובנות  וקשיים 
שעולים אצל כול מי שפוסע בדרך הדהרמה, ושרק במקרה 

נפלה בחלקי  הזכות לתאר אותם.

לכן, אני מרבה להיעזר בהם בריטריטים שאני מעביר ומקריא 
אותם למשתתפים על מנת להדגים כיצד מושגים בודהיסטיים 

באים לידי ביטוי בחיינו ולא נשארים כפילוסופיה יבשה וקרה.

על השאלה האם יש בהם ערך לאחרים, כמובן שאיני יכול 
לענות, וההחלטה להוציאם כספר שירים, מקורה בניסיון לברר 

האם יש אמת בתחושותיי אלו.

התהליך האישי שלי חייב את מירב התודות לגילי, חברתי 
לחיים ולדרך, אשתי ומורתי הגדולה, שלא ויתרה עלי בזמנים 

ומצבים קשים ואני מקדיש לה את הספר הזה, מתוך שמחה על 
יכולתי להחזיר לה במשהו על כול שעשתה עבורי.

תודה לכול המורים שחלקו איתי את תובנותיהם וניסיונם 
 ובמיוחד לפייר פאולין, לקיטיסארו ולטהאניסארה. 

פרסום ספר זה הינו סוג של החזרת חוב להם.
תודה גם לכול חבריי לדרך אלו שאני לומד מהם ואלו שלומדים 

ממני ותומכים בי לא פחות.
 

תודה מיוחדת לרומי גילת, שבתשובה לשאלתי , פשוט אמרה 
לי שהיא מוכנה לעצב בהתנדבות את הספר ועקבות כשרונה 

 הגדול והיצירתיות יוצאת הדופן שלה ניבטים ממנו. 
בעזרתה, ספר זה רואה אור.

אני מאחל לכול מי שספר זה מגיע לידיו, שימצא בו תועלת 
בדרכו האישית ואשמח לשמוע תגובות והערות.

אבי פאר
 avipeer51@gmail.com

כל הזכויות שמורות לאבי פאר ©
השימוש או ההפצה של הספר או תכניו כפופים לאישור בכתב של 
המחבר וכן מותנים בכך )א( שלא יבוצע כל שינוי נוסח בתכני הספר, )ב( 
שיצוין שם המחבר, )ג( שהשימוש או ההפצה כאמור אינם מסחריים, 
פוליטיים או כאלה המקדמים רעיונות פוגעניים, בלתי חוקיים, אלימים, 

מיניים או גזעניים.

jonathan@aronson-law.co.il יעוץ משפטי: עו"ד יונתן אהרונסון
www.romi-g.com עיצוב הספר והעטיפה: רומי גילת

yoni@mymoments.co.il צילומים: יוני פלדמן

מהדורה ראשונה 2011
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 29.9.99

מה זאת הארה? 

והמחויבות הזאת, הו
המחויבות הזאת

הייתה מגיעה לקיצה כאשר 
השאלה 

הייתה נעלמת.
והתשובה

שוב לא נדרשת.
והמעשה 

נעשה מתוך
שמחה.

והייתה עוטפת
שמחה גדולה

ותמיהה.
על כך שהיה מקודם

פחד.
ועל כך שהיה מקודם

מרחק ביני
ובין האהבה.

לא קל להיות
קל.

לרוב מעורפל להיות
ברור.

ותמיד מותר, לאחר המעשה 
להתמלא

תמיהה גדולה.



] 11 ["שירים בשם ההולכים בדרך"   ] 10 [

 22.10.07

בפנים ישנו שקט מדומה-תמונה א'

שתי ידיים שאחוזות זו בזו 
ללא תנועה 

אינן בהכרח סימן לשקט.
זו תחרות הורדת ידיים ושני המתחרים שווי כוחות

אומר הכרוז ומניף ידיים.
בשולחן אחד מתמודד פחד מול שליטה )ללא כול הבעה(

בשולחן שני מתמודד כעס מול החלטה )בפנים עם חיוך שקפא(
לכאורה אין תנועה, לכאורה יש שלווה.

ורק העיתונאי שחזר עייף מהמשחק של בית"ר
משרבט מלים מתחכמות שכבר כתב בעבר: 

רבותי. השקט צורח כאן את שורות המחזה שכתבו עבורו 
המשתתפים בזעם. 

רבותי. השקט צורך כאן את כול הכוחות שצברו
עבורו המשתתפים אי פעם.

רבותי, השקט צונח כול הדרך למטה אבל סופו להיחבט בקרקע ברעם. 

רבותי, זהו שקט מדומה.

שתי ידיים זו מול זו אינם שקט אמיתי
הן רק אי תנועה זמנית
שתסתיים רק כשאחד 

המתחרים יוותר לשני
והשני יוותר הראשון

)זה תמיד השני-לעולם לא אני(
יישאר רק שקט זמני.

 4.11.07

בכי

בכי הוא לפעמים בחינה
של מה שיש באמת מתחת להבנה.

בחינה עצמית.

בכי הוא לפעמים פחד גדול 
שפרץ מבין סלעי הר הגעש 

שחשבתי שכבה.

בכי הוא לפעמים הסכמה
שאין בי כבר מה שחשבתי שיש

ויש בי מה שקיוויתי שאיננו עוד.

בכי הוא לפעמים הושטת יד 
אליך בלי אפשרות לזוז, בלי יכולת

לבקש להיות איתי עד שאמצא 
את המקום השקט שבי.

מה הוא הבכי שלי עכשיו?
הישארי איתי עד שאמצא תשובה,

בבקשה. 
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4.11.07

שלוש מאות ושישים מעלות

בתחילה נעלמים 
החברים, אחר כך

בני המשפחה, אחר כך 
אשתי. אבל אני 

נשאר.

החברים נעלמים כי איני מתאים 
להם או שהם אינם מתאימים 

לי או שהזמן עושה את שהוא יודע והם פשוט 
נעלמים, למעט פגישה אקראית ברחוב ונהיה 

בקשר. הבטחה מחוזקת בצ'ייסר של מספר טלפון שנלקח לנייד 
ולא יעשה בו שימוש למרות הטקס.

החברים נעלמים כי איני מתאים.

בני המשפחה נעלמים כי אני נשאר באותו תפקיד. 
רק אבא שלהם. 

כמו תמיד אבא, אבל בתפקיד משנה ברקע של מחזה אחר עם 
תפקידים חדשים והם עוברים לשחק בקדמת החיים תפקיד של בן 

זוג או בעל או אבא לילד אחר 
שמכנה אותי סבא אבל חוזר לישון שם, בבית אחר, בחיים אחרים 

שאין לי חלק בהם.
בני משפחה נעלמים כי אני נשאר באותו תפקיד.

אשתי נעלמת כי אי אפשר להיות איתי 
כשאני נעלם בעבורה 

ואי אפשר איתי כשאני נמצא רק עבורי 
או הולך ובא ואין על מי להישען 

כשצריך ואי אפשר בכלל להיות אשתי, כי אני נעלם לעצמי ובלעדי 
אי אפשר להיות

אשתי
ואיתי.

אשתי נעלמת כי אי אפשר להיות איתי.

אני נשאר רק כי אני ממוסמר לארון גופי מכוסה מבפנים באבק 
השנים צבוע בשכבות מתקלפות של חרדה ואשמה, מריחות 
מכחול על גוף נשבר והולך לאט יותר ויותר אל פחות ופחות. 

אני נשאר רק כי דפוסי חיי כבדים עלי. לפעמים 
צובע את חיי במחשבה עייפה של ורוד. תקווה שלא 

כך הוא.
אני נשאר כי אני זוכר.

 
או סתם שוכח שכך זה ומנסה לשנות את שלא אפשרי

בזרם אדרנלין זיקוקי.
אבל אני נשאר.

הלכתי.
הלכו כול השאר. רק אני 

נשאר. ולא מוצא
אותי. אני 

אינני. 

5.11.07

נקודת מוצא

מה לפי דעתכם יגלו בבדיקה שלאחר המוות?
נקודת המוצא היא שתהיה בכלל בדיקה לאחר המוות

ונקודת המוצא של נקודת מוצא זו היא שיהיה עניין כלשהו 
)למישהו( לבצע בדיקה לאחר המוות

ונקודת המוצא של נקודת המוצא הזו היא שיש בכלל "מוות" שיש 
לפניו "חיים" ויש אחריו בדיקה.

ומה יש לאחר הבדיקה שלאחר המוות?
נקודת המוצא היא שיש או אין משהו לאחר המוות

ונקודת המוצא של נקודת מוצא זו היא שניתן להגדיר )בזכות ידע 
מסוים( מה יש לאחר המוות

ונקודת המוצא של נקודת המוצא הזו היא שיש ערך
לשאול מה קורה לאחר המוות.

ומה אם הבדיקה תהיה לאחר המוות שלי?
לי לא ישנה אם תהיה בדיקה לאחר המוות שלי

או שלא תהיה בדיקה ויישארו שאלות.
ואם לי לא יישנה, למה שישנה למישהו אחר?

זה הופך את הבדיקה לאחר המוות שלי לבדיקה באמצע החיים של 
מישהו אחר. 

הבדיקה לאחר המוות שלי הופכת למיותרת לחלוטין.
מה שנשאר בעל ערך היא רק הבדיקה במהלך החיים

שלי.
ונקודת המוצא הופכת להיות השאלה האם אני באמת חי? או שאני 

רק חולם את חיי, מתוך שינה עמוקה ואתעורר רק ברגע המוות? 
אין לי תשובה.

אין לי תשובה כנה לשאלה זו
אין לי אפילו נקודת מוצא שממנה אפשר להתחיל.

אולי נקודת המוצא היא עצם השאלה? כאן ועכשיו.
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 16.11.07

אינני יכול לגרום לדברים לקרות 

אינני יכול לגרום לדברים לקרות 
אפילו איני יכול להביא 

עצמי לידי אהבה. שלא לדבר 
על משימות קלות בהרבה כמו 

להירגע, או להמתין בסבלנות, או אפילו 
להתנצל באמת על דבר שאמרתי, למרות שלא

היה צריך להיאמר כך, או בכלל לא
להיאמר מלכתחילה.

 
פה ושם אני מנסה להרגיע 
את עצמי, אומר שאני יכול 

ותופר חיוך כדי לצבוע שכבה שנייה 
של צבע פלסטי בלתי חדיר 

לרגש. אני יכול, אני רק לא צריך, או לא רוצה, הכול 
בשליטה.

אני אומר, בעיקר לעצמי, אבל גם 
לאחרים. במיוחד לאלו שלא מכירים

אותי 
כמוני.

עולה בי רק פחד ורצון
להיות מסוגל לחיות 

בלי פחד. וכעס על 

כך שאיני יכול.
אני יודע, אבל זה לא מספיק רק

לדעת מדוע עולה בי רק פחד ורצון
להיות מסוגל לחיות 

בלי פחד וכעס על שאיני יכול.

פעם היה קסם מיוחד במלים כמו מודעות, נוכחות, הכרה, כנות, 
תשומת לב.

פעם היה מאמץ, מאמץ בלתי 
פוסק, כמו סכין המתאמץ 

לשרת את הלב המחזיק בו, לחתוך דרך החוצה
דרך יריעות הפחד, מתוך יריעות הפחד. 

להינצל )זה אפשרי- כך חשבתי( בזכות האור שעטף את המלים, 
להינצל ויהי

מה. אפשר לגרום לדברים להיות ויהי
מה. כך חשבתי.

ובעבור אותו ויהי מה, שילמתי מחיר הסכין 
החותך את הלב, בדרכו להיות ויהי מה.

מחיר הלב שנחתך משולם 
בצבעים אדומי כאב.

מחיר הלב שנחתך משולם 
בריחות צרובי פחד.

מחיר הלב שנחתך משולם
בדממות עשנות מבכי.

מחיר הלב שנחתך משולם תמיד, אין להתחמק 
ממחלקת ההוצאה לפעולה 

של הדברים שמנסים לגרום להם 
לקרות. ולא 

מעצמם.

עכשיו קל יותר, יש רוח קרירה על
הלב, יותר פסטליים מסביב, פחות עשן.
אפילו הדממה מגלה רצון להיות בשקט.

אני עומד. חי. חיי זורמים סביב. אני עומד
והמוות מנפנף מרחוק.

אני עומד. חי. חיי זורמים סביב. אני עומד
ומנפנף למוות בחזרה.

לפעמים אנו מדברים, לרוב אני שואל.
לפעמים הוא עונה. מסביר בשתיקה 

שאי אפשר לגרום לדברים לקרות.
וכשאני מבין, יותר קל 

לחיות. יש רוח קרירה על הלב. 
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 2.12.2007

לשים קץ לחיי

אינני רוצה להתאבד, רק לשים 
קץ לחיי.

לחיי הקודמים.

לחיי הנוכחיים.
לחיי העתידיים כפי שעלולים להיות

אם לא אשים קץ
לחיי.

אינני רוצה להתאבד. אין בי תחושת אובדן בחיי הנוכחיים, עד כדי 
כך שארצה 

לשמר את הסבל שבהם על ידי 
מחשבות אובדניות, לשמר את הסבל שבהם 

על ידי ניסיונות אובדניים, על ידי
בליעה, 
חניקה, 
נסיעה,
קפיצה,
שריפה,

תליה, ובמיוחד לא על ידי 
ויתור על השמחה.

אני רוצה להמשיך ולחיות את חיי, כפי שהם 
כיום, עם אותן הבעיות והחיוכים, ההתחלות והסיומים. 

ואותן השקיעות והקשיים, העצירות 
והריצות,

וחוסר הנשימה 
הקודר והנפלא. והזריחות והמדבר והשקט 

שנוצר כשסביב הכול עצר 
וכול הנסיבות שהיו ממילא מגיעות.

לחיי. 

וכול זאת, לאחר ששמתי קץ לחיי
והתחלתי לחיות אותם 

מהתחלה.
חיים חדשים. מתוך בחירה 

וקבלה,
של חיי הישנים )אלו שהיה לי האומץ

לשים להם קץ( להפסיק להתרוצץ
ולהמתין בשקט מחויך,

לקבל בשמחה את כול מה שיעלה,
לוותר בתודה על כול מה שידעך

בלי כול שליטה, פשוט כך.

אפשר. עוד היום 
כבר מחר.

מיד לאחר שאתחיל 
להפסיק לתמיד, לשים קץ לחיי.

לוותר.
לשחרר. 

לא להמשיך לספר.
פשוט להתחיל לחיות במקום לדבר.
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 12.12.07

למעשה תמיד היו לי כנפיים 

למעשה, תמיד היו לי
כנפיים. מאז שאני

זוכר .
את עצמי עף. לרוב

עף ונופל, לרוב 
עף וסובל.

כנפיים שקופות שלא
יכולתי להבחין ביניהם

ובין השמיים. אפילו
אני לא האמנתי

בכנפיים כשלמעשה 
תמיד היו לי כנפיים.

כנפיים להשיג עוד
גובה. עוד מבט מתפעם 

של אחרים. כנפיים של
גאווה. כנפיים שנועדו

להוכיח שיש לי 
כנפיים.

כנפיים לברוח מעצמי
להינתק מכאן, מעכשיו
ממה שקורה ולא מוצא

חן. ממה שמפחיד.
כנפיים שנועדו לחפש

שמיים ללא אדמה כואבת.

ובאותם רגעים נדירים
שבהם יכולתי לראות

את הכנפיים, הן היו מכוסות 
בוץ וצער ופחד שחור וסמיך

שהקפדתי לגרד, עד 
זוב כנף, עד שכול תנועה

כאבה. עד שהבטחתי לעצמי
לא לעוף יותר. מחיר הכאב
כאבנים כבדות כלפי מטה

וכנפיי שקועות בבוץ האשמה.

ורק לאחרונה, אני עף
אלי. עף אליך. עף את הרגע.

רגלי באדמה. ואני עף. מחייך את הפלא
הזה. לא מבין. רק

מתחיל לחייך את חיי.
נקודת התחלה גבוהה

עבור מי שתמיד היו לו 
כנפיים.

20.12.07

התובנות שלי הצטמצמו לאחרונה 

התובנות שלי הצטמצמו לאחרונה, 
כמו מזרון מתנפח שישנתי עליו בלילה ועכשיו

הגיע הזמן להוציא ממנו את האוויר
ולאחסן בארון. מזרון שסיים את תפקידו ונשאר

מזרון מתנפח, רק בלי
אוויר מיותר.

התובנות שלי הצטמצמו לאחרונה,
לדברים קטנים שפעם לא ראיתי בכלל ועכשיו

אני רואה. למשל עד כמה את
רואה מתי אין בי אוויר 

מיותר וכמה זה עושה לך טוב שאני נותן לך
את עצמי באמת, בלי אוויר מיותר.

התובנות שלי הצטמצמו לאחרונה,
אני מוצא את עצמי מבקש 

עבור עצמי דברים קטנים שפעם
לא ידעתי לבקש מרוב אוויר 

מיותר או מפחד שמישהו יגלה שיש
בי רק אוויר ואני מיותר.

התובנות שלי הצטמצמו לאחרונה,
אני מוצא את עצמי מקפל המון 

פחדים נוספים שאין בהם כבר צורך ואפשר 
להוציא מהם את האוויר ולאחסן. 

גם אם אינני מוכן עדיין לזרוק, לפחות 
הפחדים כבר בלי אוויר מיותר ויש

מקום להמון 
חיוכים במקום שפיניתי עבורנו. 
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13.1.08

היו סביבי קירות. וזה היה בסדר גמור.

היו סביבי קירות. וזה היה בסדר גמור.
לא רציתי ללכת לשום מקום. 

לא התקרבתי אל הדלת הנעולה תמיד. לא ידעתי אפילו שהיא נעולה.
הייתי בטוח שהיא רק מגנה עלי 

מפני מה שלא ידעתי לתת לו שם.
שקראתי לו פשוט "זה שאיני רוצה להתקרב אליו".

היו סביבי קירות. וזה היה בסדר גמור. 
כול יום, בשעות קבועות הביאו לי אוכל.

וצליל המנעול הסובב כאשר השומר יצא היה עבורי צליל נוסך בטחון.
הייתי בטוח שהמנעול נועד במיוחד לשמור עלי

מפני מה שלא ידעתי לתת לו שם.
שקראתי לו פשוט "זה שאיני רוצה שיכנס לכאן"

היו סביבי קירות. וזה היה בסדר גמור. 
וכול פעם שהיה לי רע, יכולתי לצייר על הקירות.

ציור ריאליסטי של חוף ים טרופי עם דקלים וחול ים חמים ורוח קלילה. 
ויכולתי לכסות בשכבה עבה של צבע את מה שלא ידעתי לתת לו שם.

שקראתי לו פשוט "זה שאיני רוצה לראות".

היו סביבי קירות וזה היה בסדר גמור. 
והחריצים שנפערו נסתמו מיד. כך שלא היה אפילו צורך לדבר 

עליהם. צורך להתלונן. 

ועליהם, עוד שכבה של טיח ועוד שכבה אם צריך. ועוד שכבה ליתר 
בטחון, אם צריך ואפילו אם לא.

רק ליתר בטחון.
העיקר שיש ביטחון.

בין הקירות שסביבי. קירות של ביטחון.
 

ורציתי כול כך להתקרב למציאות 
שציירתי 

על קירות הכלא שבניתי סביבי.
ורציתי כול כך להאמין 

שהדקלים שציירתי יכולים לנוע מעדנות 
ברוח המנשבת על הלבנים המחוספסות.

ורציתי כול כך להאמין שהחול חמים 
על המרצפות המאובקות שתחת רגלי.

חוף התקווה הטובה, שבו השמש רק מאירה ואינה שורפת.
שבו אין אף פעם לילה. 

חושך לא יורד במקום ההוא.
 

אבל שמעתי קולות מבחוץ. 
צחוק ובכי ואנשים הולכים בדרך.

הולכים לדרכם. מתרחקים.
ושמעתי קולות מבפנים.

רק אני כאן. רק אני לא יכול ללכת. להתרחק מכאן.
ושמעתי אומרים שישנה דרך. להתקרב.

להיכנס.
לראות. את זה שלא רציתי. 

את זה שלא ידעתי לקרוא לו בשם. 

לא ידעתי לומר כלום. רק הבטתי פנימה.
לראשונה.

בכול שהבטתי היו שכבות מתקלפות 
של כעס, על גבי שכבות של כעס אחר, 

על גבי שכבות של כעס שכבר לא זכרתי.
היו סדקים של כאב, סדקים 

של פחד, סדקים של 
השתוקקות לשקט. השתוקקות נואשת

לצאת.

עלו שאלות.
לא היו תשובות.

מדוע אני לא יכול לסיים את הטיול היומי שלי 
בלי להיתקל בקיר מכוסה בדקלים מצוירים?

מדוע חסר לי 
עוד צעד נוסף בכול כיוון שבו אני הולך? 

והייתה ידיעה אחת.
ידעתי שכאן, בין קירות אלו, לא אוכל להישאר עוד.

היו סביבי קירות וזה כבר לא היה בסדר גמור. 
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 1.2.08

ישנם סוגים שונים של דמעות 

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בסרטים. 

דמעות עצובות ודמעות של שימחה,
בסרטים.

סרטים עשויים מחומרים של חיים. 
ולכן, בסרטים שחקנים בוכים. 

ערב אחרי ערב, בכול הקרנה.
באותם מקומות, לא מתעייפים 

לבכות
משמחה, לבכות מעצב.

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בסרטים.

דמעות עצובות ודמעות של שימחה
בסרטים.

סרטים עשויים מחומרים של חיים. 
ולכן, בסרטים הצופים בוכים.
ערב אחרי ערב, בכול הקרנה 

ישנם צופים שבוכים באותם מקומות. 
לא מפסיקים לבכות

משמחה או מעצב. 
לבכות למרות 

שאינם חייבים, כמו השחקנים. 

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בחיים.

דמעות עצובות ודמעות של שמחה.
בחיים.

שאחר כך עושים מהם סרטים
ובינתיים, אנחנו בוכים בחיים.

בוכים ואחר כך מסבירים 
שהחיים מלאים באנשים 

שגורמים לנו להיות עצובים, אנשים שגורמים לנו להיות שמחים.
אנשים קרובים. אנשים שחשבנו שהם.

והם לא. או שכן.
אנשים רחוקים. שרצינו שהם. שרצינו שלא.

והם כן. או כבר לא.
 

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בחיים.

דמעות עצובות ודמעות של שמחה.
בחיים.

ואנחנו עושים מחיינו סרטים.
בתפקיד הבמאי, כותבים תסריטים, מחלקים תפקידים

)אנחנו( חיים בסרטים.
חיים מלאים

בסרטים.

מרוב שאנו מלאים בעצמנו.
לרוב אנו מלאים בעצמנו 

במקום להיות 
מלאים בחיים.
במקום להיות.

במקום לחיות. 

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בחיים.

דמעות של חיים שאנחנו דוחים.
במקום לחיות, מסתפקים בדמעות 

על חוסר השליטה שלנו
בחיינו.

על הצורך לקחת אחריות
בחיינו.

על מה שאנו פוגשים 
בחיינו.

על מי שאנו פוגשים 
בחיינו. 
במקום 

פשוט לפגוש 
את חיינו.

 

ישנם סוגים שונים של דמעות.
בחיים.

דמעות של שמחה ותהילה, 
שבחים והצלחה.

דמעות של סבל ואשמה, 
כישלון וגם בושה.

תמיד היו, תמיד יהיו 
אותם שמונת המצבים.

את זה לא נשנה כי אין דבר אחר.
נותר לנו רק לקבל. 

לרצות לשהות עם מה שיש, 
פשוט לחיות 

במקום לדחות. 
רק לחבק 

במקום להשתוקק.
ולשחרר במקום לרצות שיישאר. 
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16.2.08

הצל וההד ואני

הצל שבתוכי צובר חושך, ככול שאני מתבונן בו יותר.
יותר ויותר צובר צללים. אפילו פעולות שנעשות בתשומת לב 

הופכות חשוכות יותר.
קר לי בצל. אני מאבד צלילות 

ראי, אני אפוף צל. מתוך החושך פעמון אזעקה מצלצל, הפחד 
מצטבר, בתוכי חורף מתגבר.
חושך מכסה לאיטו את ליבי.

הצל שבתוכי צובר חושך, ככול שאני מתבונן בו יותר.
כבר לא מכיר את עצמי. קווי המתאר מטשטשים

מתרחק ממך. מתרחק וצועק. 
לבי מתכווץ. אני נסגר. 

אני צולל. אני מאבד צלילות. 
אני מאבד אותך. אני מאבד אותי. 

אני שואל כיצד יתכן? כיצד יכול להיות צל בכול מקום?
הרי אני הולך כדי להיות בשמש. להיות באור. 

כדי שלא יהיה צל, כדי שהאור ישטוף את כולי, את גופי, את 
פנימיותי. רוצה להיות ללא צל.

ההד בתוכי צובר קולות, צובר כוחות, מהדהד ככול שאני שותק יותר.
אני רואה מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב.

רואה רגשות שמשכפלים את עצמם שוב ושוב. 
אני מקרין לעצמי סרטים שמזהירים את עצמי מעצמי

ופס הקול צועק שסך הכול שקט אצלי.

ולרוב אני מאמין. 
ולרוב אני ממתין. 

שההד יעלם, 
שהעד יאלם.

שאוכל ללכת לאיבוד, בשקט, ללא עיבוד של מה שגרם להד להדהד
בתוכי.

אף פעם לא הבנתי את החיים
שבהם צריך להיות לבד.

אף פעם לא הבנתי את מערכות היחסים 
שבהם צריך לחיות אחד עם אחד.

לא הבנתי שאת החושך לא ניתן להפריד מהאור
ושאת ההד לא ניתן לתלוש מהמקור.

לכן, תמיד הייתי חסר כשהתחילה ההופעה.
אף פעם לא עליתי על הבמה, 

תמיד הייתי בעוד איזו שהיא חזרה
מבקש לשנות את התאורה, להוסיף עוד באסים למנגינה.

חוזר עוד פעם על המלים, מקפיד שלא יהיו אלתורים.
שהכול יהיה לפי התסריט ובלי סיכונים.

שלא יסתבך כמו שקורה בחיים.

הצל וההד.
חושך יורד. זה הצל.
רעש עולה. זה ההד.

שניהם מכסים את השקט שבפנים.
יש פצועים. אמבולנסים ממהרים. מטילים צללים אדומים. 

מפעילים צופרים מתייפחים.
בתוכי. הכול בתוכי.

ואת לידי, שומעת יחידה.

אמרי לי אם יש בך כוח.
אלי.

אמרי לי אם הצל שלך וההד שלך 
אינם חשוכים מדי ורועשים מדי. 

אם אני איני יותר מדי.
עבורך.

האם תאירי אותי באור שלך, עד שאחזור להאיר את עצמי?
האם תעירי אותי במלים שלך, עד שאחזור לשקט שבי?

האם תעמדי לצידי כמו צל, עד שאוכל להצל עליך?
האם תהיי לידי כמו הד, עד שאוכל להקל עליך? 
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23.2.08

מבט מפוכח של אדם בן שמונים

אני מתנהל לאיטי במעלה הרחוב ובידי 
מקלות הליכה, מאותו סוג שבו השתמשו 

מטפסי הרים, לפני שהזדקנו 
מאותו סוג שבו הם ממשיכים להשתמש 

בלי שאף אחד יידע 
שסיבת השימוש השתנתה.

רק הם יודעים. 
והם שותקים, מתוך בושה 

או מפחד שלא יאפשרו להם 
לטפס יותר על הרים גבוהים. 

שלא יאפשרו להם למות על ראש ההר, 
כפי שתמיד חלמו. 

לשכב באפיסת כוחות על פסגת ההר 
האחרון, לחלום

על ההר הקודם שכבשו, לחלום שיהיה 
עוד הר לכבוש. 

ולא להתעורר.

גם אני יודע. הרי גם אני דקלמתי את 
מילות השיר

"למות או לכבוש את ההר". הרי גם אני 
כבשתי את הרי חיי.

ועכשיו ממרחק הזמן הם נדמים לי 
כגבעות.

גבוהות אבל חסרות את ההוד שהיה להן 
כשהייתי צעיר. כשיכולתי להתלהב מכך 

שכבשתי את ההר. 
וחזרתי.

לספר.
שכבשתי את ההר. 

יש האומרים כי חזרתי חי מן ההר, מצולק 
לכול חיי, פרום, אבל חי.

אולי.
)אני נוטה להאמין להם, הרי הם נשבעים 

לי בחיי(
יש האומרים כי זה מה שחשוב.

שחזרתי.
חי.

שיהיה לי מה לספר לחברי, כול ימי חיי.
אולי.

אבל הימים ארוכים וריקים, 
כיום הימים ללא חברים.

ואלו שנשארו רוצים בעיקר לספר. 
ואני כמעט ולא מדבר. 

וישנם גם הלילות. אלו שבאים כשהיום 
הולך לנוח. 

אלו שבהם אני מתחיל לצרוח.
את סיפור חיי. את סיוט חיי. את זה אשר 

לא סופר.
בוכה בלילות. בוכה לתוך הכר.

למה הייתי צריך לנסות ולכבוש את ההר
לנסות להגשים שירים של אחרים

עם מקלות הליכה של מטפסי הרים 
ובלי החוכמה שיש לאדם בן שמונים.

אפשר לכבוש את ההר ולמות
אפשר לנטוש את ההר ולחיות. 

5.3.08

מבט אחד ארוך

אמרת לי שראית את הפחד שבעיני
כאשר הבטתי בעיניך.

שזה נתן בך כוח לומר לי שאת מפחדת.
כשראית בעיני את הפחד וידעת שאינך 

לבד, בפחד שלך.

אמרת לי שראית את הפחד שבעיניך
משתקף בעיני.

כאשר הבטת בעיני.
שזה נתן בך כוח לומר לך שאני מפחד.

שאראה בעיניך את הפחד ואדע שאיני 
לבד, בפחד שלי.

אמרת, שמה שחשוב הוא שהפחד שלך 
אינו ממני.

ושהפחד שלי 
אינו ממך.

ושהידיעה הזו נותנת לשנינו כוח.
להתבונן בפחד. להתבונן פנימה.

ואני. אני שתקתי. כמו תמיד.
שתקתי מרוב פחד. פחד שתעזבי אותי

ושתקתי מרוב הקלה. הקלה על כך שאיני 
לבד. 

שאיני צריך לפחוד שתעזבי אותי כי אני 
מפחד.

מפחד מעצמי. מהחיים. מפחד בלי סיבה. 
ושתקתי מרוב תדהמה. 

שאת יודעת שאני מפחד. ואת אומרת 
לי שאני מפחד. ואת נשארת איתי. לא 

עוזבת אותי. 
לא מפסיקה לאהוב. 

למרות שאת יודעת מי אני .
ולמרות שאינך יודעת מה יהיה.

ולמרות שאת פוחדת.
כמוני.

וזהו כנראה ההבדל בינינו.
את מדברת אלי .את מדברת עלי. 

ובמיוחד את מדברת עליך.
ואני 

אני שותק. 
מתוך הרגל של שנים.

מנסה להשתיק את הפחד. 
כול כך הרבה שנים.

ורק לאחרונה.
אני מתחיל לדבר. ומוציא צעקה. 

מתוך החשיכה.
ורק לאחרונה.

אני מתחיל לדבר. ומוצא דממה. 
בפעם הראשונה.

ורואה שמה שמשתקף בעינייך היא 
אהבתי אליך

ומה שמשתקף בעיני היא אהבתך אלי.
ואי אפשר להבחין מי משתקף בתוך מי 

וכול אחד מאיתנו מוכן להיות לבד.
ושנינו כאחד.

 ואמרתי לך שראיתי את הפחד שבעיני
משתקף בעיניך.

ואמרתי לך שראיתי את הפחד שבעיני
ואת הפחד שבעיניך
כאשר הבטת בעיני.

שזה נתן בי כוח לומר לך שאני מפחד.
כשראיתי בעיניך את הפחד ואדע שאיני 

לבד, בפחד שלי.

מבט ממושך. מבט ישיר. מבט שמוכן
להמשיך איתי לכול אורך הדרך.
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 7.3.08

באור הרך של בין הערביים )בדרך מירושלים(

האור הרך של בין הערביים
הוא תחילתו של מסע. 

עצי שקדייה כסופים מכינים עצמם ללילה
באור הרך של בין הערביים.

בנחת, בעזרת משבים עדינים של צמרתם, 
מתקינים מקום לחושך שיבוא וימלא אותם.

מקדמים בברכה את הצללים המעמיקים.
יודעים כי הם מבשרי הדממה.

זוהי הדממה שאורגת את פרטי היום הצורבים 
לכדי תמונה אפלה.

הדממה שמנגנת רק צליל מתמשך אחד.
עד לבוקר שיפרום מחדש כול עץ 
לריבוי של ענפים ופרחים ופרטים.

ורק הגזע שמחבר אותם לאדמה הדמומה
והשורשים העייפים שנאחזים בחושך מלמטה.

יודעים כי שורש העץ 
מגיע מהחושך.

כי באור הרך של בין הערביים 
טמונה היכולת שלא להינתק מהדממה.

עבור עצי השקדייה הכסופים, 
האור הרך של בין הערביים

הוא תחילתו של מסע. 

 23.5.08

איך ניתן לשהות עם הכאב של

איך ניתן לשהות עם הכאב 
שלי.

שלך. 
עם הפחד שלי ושלך.

ולא לוותר עליך
על הכעס שיוצא ממך

ועל התקווה שהחיים צריכים להיות כפי שראוי להם להיות
ועל העמדה שהחיים ממיתים את השקט השביר שאת מנסה 

לרקום 
ושמן הראוי הוא שיהיה בהם

מחיר כבד ליכולת לראות דברים לעומק ולא רק.

וגם לא עלי.
על מקום המשמעותי שהשקט עדיין נוכח בו

ומאפשר לי לחבק את הפחד שלי
ואת הפחד שלך וגם את הפחד שלי מהפחד שלך

ולא להיסחף ברוח הכעס שניעור בי מנפנופי הדברים שנאמרו
אתה תיתן לי הרצאות כואב 

ואתה תלך לעבודה כואב 
ואני אדבר רק עם חברות שלי כואב

וצבוע בצבעי מלחמה וכבר סערה.

כאן ישנו התרגול או איננו
כאן החוטים הדקים כמעט בלתי נראים של החוכמה 

נקרעים תחת כובד משקל עצמי
הופכים לקורי עכביש אורבים לכעס

או נוצצים בזכות טיפות הטל של החמלה
ומצביעים על היות הדברים כך.

 
לא צריך ללכת לשום מקום

כאשר ישנו שקט 
חולצים נעלי רוצה ובגדי צריך

ונוכחים.

ואם לא, לא. 
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 25.5.08

לשים את עצמי במקום

התרגול הוא בעצם פשוט.
פשוט לשים את עצמי במקום.

במקום נמוך, במקום שקשה להיות בו,
שרק כאשר אני איננו ניתן לשהות בו באמת.

לשהות עם כול מה שעולה, כול מה שקיים. כול מה שמסרב 
להיעלם

בגלל שהמקום הזה כול כך נמוך.

התרגול הוא בעצם שקוף.
שקוף, עד שניתן להבחין בדפוסים כמעט שקופים.

דפוסים שמנהלים ברוחב לב את חיי. 
דפוסים שלא נותנים להרגיש שאני מנוהל. כאילו

אני חופשי, מנהל, משוחרר.
רק כאשר אני אינני, יש מקום למקום שקוף. 

התרגול הוא בעצם צפוף.
צפוף בגלל אלפי תחושות, רגשות, מחשבות מתחרות

על תשומת הלב. צועקות, צוחקות, לוחשות, מתפתלות
מציגות, מציעות, אני, אני, אני, אני.
כולן אני זמני, אני שנולד, אני שמת.

בית קברות צפוף, במיקום הכי קרוב.

התרגול הוא בעצם חיים.
חיים רגילים, שנוספה להם נוכחות וערות.

ורק כאשר התרגול הפשוט, השקוף, הצפוף גולש מהכרית
לכביש, למשרד, לארוחת הערב, לחיוך ולבכי,

רק אז הוא פשוט מתפשט לכול רגע ורגע, 
רק אז הוא שקוף ומשקף את חיי כפי שהם באמת, 

רק אז הוא מצטופף כדי לפנות מקום לחיים באמת. 

 29.5.08

האם תבטיחי לי? )35 שנים ביחד(

האם תבטיחי לי להביט עלי מדי פעם, ישר בעיני, כדי
שאוכל לראות שוב את האור שבעיניך?

האם תבטיחי לי לשבת מדי פעם על הכיסא האהוב עליך, במרפסת 
שאת כול כך אוהבת ולהביט על הגינה במבט מהורהר, כדי שאוכל 

להתבונן בך מהצד, בלי שתרגישי?

האם תבטיחי לי לומר לי תמיד את שבליבך, לטוב ולרע, כדי שאדע 
מה את מרגישה ולא לוותר מפחד שתפגעי בי?

האם תהנהני בראשך בהסכמה, כשאומר לך שהחופשה הטובה 
ביותר שלנו היא כששנינו לבד, בלי אף אחד נוסף?

האם תבטיחי להחליף איתי מבטים, כשהכול נעשה מסובך מסביב, 
ורק שנינו יודעים שזה לא חייב להיות כך?

האם תבטיחי להשתנות כול הזמן, ללכת אל ייעודך, בלי לחשוש 
שאני אעצור אותך?

והאם תבטיחי להישאר חברתי הטובה ביותר, שרק איתה אני יכול 
לדבר באמת, שרק איתה אני יכול לשתוק באמת, שרק איתה אני 

יכול להיות אני באמת ורק איתה אני רוצה להיות?

כי אני מבטיח להביט עליך מדי פעם, ישר בעיניך, כדי שתוכלי 
לראות שוב את האור שבעיני.

ואני מבטיח להתבונן בך מהצד, בלי שתרגישי, מדי פעם כשאת 
יושבת על הכיסא האהוב עליך, במרפסת שאת כול כך אוהבת 

ומביטה על הגינה במבט מהורהר.

ואני מבטיח לומר לך תמיד את שבליבי, לטוב ולרע, כדי שתדעי מה 
אני מרגיש ולא לוותר מפחד שאפגע בך.

ואני אהנהן בראשי בהסכמה, כשתאמרי לי שהחופשה הטובה 
ביותר שלנו היא כששנינו לבד, בלי אף אחד נוסף.

ואני מבטיח להחליף איתך מבטים, כשהכול נעשה מסובך מסביב, 
ורק שנינו יודעים שזה לא חייב להיות כך.

ואני מבטיח להשתנות כול הזמן, ללכת אל ייעודי, בלי לחשוש 
שאת תעצרי אותי.
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ואני מבטיח להישאר חברך הטוב ביותר, שרק איתו את יכולה לדבר 
באמת , שרק איתו אתי יכולה לשתוק באמת , שרק איתו את יכולה 

להיות את באמת ורק איתו את רוצה להיות.

וכך, למרות שאני אוהב סרטי אקשן ואת אוהבת סרטי דרמה 
רגישים שבהם כול הצופים בוכים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שאת אוהבת ג'אז ולי זה עולה על העצבים - שנינו ביחד 
נשארים.

ולמרות שאת מכורה לים ולישיבה מול הגלים ואני אוהב מדבר 
וטיולי בדד וקורע את עצמי בחום אימים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שלי אין שום טעם בבגדים ואת משתדלת להלביש אותי 
בצורה מכובדת כי אותך זה מוציא מהכלים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שאת לא קראת בחייך שום ספר מדע בדיוני ואני מסוגל 
לקרוא את אותו ספר עשר פעמים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שאני מעדיף להיות לבד ואת אוהבת אנשים - שנינו ביחד 
נשארים.

ולמרות שאת אוהבת להשאיר אור בבית ואני מכבה אותו אחרייך 
בכול החדרים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שכאשר לי קשה, קשה לי לומר אפילו כמה מלים וכאשר לך 
קשה, קל לך להוציא החוצה את הדברים - שנינו ביחד נשארים.

ולמרות שאת מעצבנת אותי לפעמים, ולמרות שאני מוציא אותך 
מהכלים

ולמרות שיש לפעמים מריבות ושתיקות וכעסים - שנינו ביחד 
נשארים.

אז למה למרות ששנינו כול כך שונים, ולמרות ששנינו כול כך 
אחרים, ולמרות ששנינו לא תמיד מסכימים - שנינו ביחד נשארים?

לא, כי צריך 
ולא, כי כדאי 

ולא, כי נוח 
ולא, כי אנו רגילים.

פשוט, אנו שמחים ובוכים וכועסים ומתרגשים ומחייכים, ולפעמים 
מתרחקים ואולי גם נעלמים זה לזו - אבל תמיד מוצאים. 

ופשוט, כי אנחנו חברים הכי טובים.
ואנחנו באמת אוהבים.

וזה נמשך כבר 35 שנים.

 30.5.08

מתי זה יגיע?

מתי הכאב הזה, הצער הזה, הייאוש הזה ייעלם?
או לפחות, מתי ייפסק הצורך הזה להשיג שוב ושוב, להשיג משהו, 

את האוכל הבא, את התפקיד הבא, את הכסף שיאפשר לי לנוח?
ואני מוכן להתפשר על הערב הקרוב, מתי אוכל לשים את הראש 
על הכרית, ופשוט לנוח קצת, בלי לדבר, בלי לשתף, בלי שאצטרך 

לעשות משהו, מתי אוכל רק לנוח קצת?

עכשיו אני שוב לא מבין כלום. אני לא רוצה להבין. 
לא רוצה להסביר. לא רוצה לשתף. לא רוצה לקבל הסברים.

לא רוצה לשמוע שלאחרים קשה, שאנשים איבדו את כול רכושם 
ברעש אדמה בסין, שילדים מתים באפריקה מרעב , שיש נפגעי 

חרדה בשדרות ויש מישהו שאני מכיר וגילו לו סרטן או אולקוס או 
אפילו אקזמה.

 
אני רוצה שיבינו אותי פעם אחת. 
שיגידו לי שמבינים כמה קשה לי.

שיבינו שלי הכי קשה, כי כשקשה לאחרים זה לא כול כך נורא 
עבורי, עם זה אני מוכן לחיות בשלום. 

אבל רק הקושי שלי הוא זה שגורם לי לרצות למות.
ורק מתוך אחריות שאני מגלה כלפי העולם, אני ממשיך לחיות בו, 

למרות אי הצדק המשווע שהעולם מגלה כלפי.
העולם בכלל ואתה או את בפרט )תלוי מי עומד כרגע מולי(.

התאמצתי מספיק. באמת תרמתי את חלקי. אני בסדר. 
לא רימיתי אף אחד, להיפך רימו אותי הרבה פעמים. 

ולא רק אותי רימו, גם אותך. 
אבל זה פחות חשוב, כי כשרימו אותך זה פחות כאב לי.

 לא שיקרתי לאף אחד, להיפך, כולם משקרים לי.
כולם משקרים לכולם.

איזה מין עולם זה. אני רוצה לחיות בעולם יותר טוב והגון וישר.
לא מגיע לי עולם כזה.

אני הולך מכאן בהזדמנות הראשונה.

זה נשמע לכם מצחיק? זה משעשע אתכם?
 אז בואו ואגיד לכם משהו. כשאני מסתכל בראי, אני לא צוחק.

אני בוכה.
אני רואה בראי אדם אומלל. אדם מלא קמטים, מבחוץ אבל יותר 

מכך מבפנים.
קמטים ושריטות ופצעים. 

פצעים פתוחים ומדממים, שאני מסתיר מכם רק כי איני רוצה 
שתיכנסו לדיכאון. מספיק שאני בדיכאון

ואני רוצה למות.
או שלפחות משהו בסיסי ישתנה.

עבורי.
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 12.6.08

ומה יהיה אם ייראו?

האין זו אחריות להחזיק בבטן את 
הפחדים?

האין זו נתינה אמיתית, שלא לתת לאחרים לדעת?
האם עלי לשמור לעצמי את הייאוש המתגנב?

לא לחלוק אותו עם הקרובים אלי.

הרי שאיכפת להם באמת ממני, שלא סתם מנידים בראשם 
אלו שיודעים וכואבים. 

אלו שמילותיי זורמות אליהם ונקרשות בתוכם 
בשלוליות צורבות של מחנק

עוצרים את חייהם ויורדים לשוליים, רק כי אני עמדתי בצד ונופפתי 
נואשות לעזרה.

אחרת היו מגיעים זה מכבר למיטה החמה שלהם, לשקט שחיכו לו 
כול היום.

לסיומה של הדרך.
אפילו אם בסיומה של הדרך מצפה להם פחד פרטי משלהם, ייאוש 

הצנוף בגרונם.

ואני אחראי לכך שהם כאן, באמצע הדרך, בתחושה שאין להפקיר 
פצוע בשדה הקרב, פצוע בנפשו , בשדה הקרב של החיים .

ואני חסר אחריות בכך שאמרתי להם שאני פצוע, שלא כיסיתי את 
פני האמיתיות במטפחת חיוכים .

שלא תפרתי חיוך ממוצע לקו האדום הקרוי פה, שלא כיסיתי 

במשקפי שמש את גשם הדמעות שמאיים לרדת משמי עיני. מן 
השממה שבמצחי.

שחשפתי מעיים ולא שיניים.
שהייתי לרגע אני. 

הרפיתי שליטה, לא חשבתי מה יגידו.
לא חשבתי 

עליהם, עלי, על מה שנכון , על שלא נכון.
לא הייתי מוכן. לא מאורגן.

לא חשבתי בכלל.

אין בי חרטה
על שדיברתי. על ששיתפתי.

חוסר האחריות הוא להחזיק בבטן את הפחדים
אין זו נתינה אמיתית, שלא לתת לאחרים לדעת.

הייאוש המתגנב אינו אוצר שיש לשמור אותו בחדר חשוך,
לנעול במעמקי הנפש. 

לא לחלק פחד עם הקרובים אלי, פירושו שאיני רואה אותם 
כקרובים באמת.

כאלו שראויים לאמוני. 
שאיני בוטח בהם כשיראו את הצד השני של פני, 

פני שלא ראו מקודם, הצד עם הצלקת, עם הפצע שלא הגליד.

לא לספר על הייאוש שאני טבול בו כרגע, פירושו שאיני מכבד את 
עצמי באמת.

שאיני ראוי להיות קרוב למי שאני מרחיק ממני.
שאיני מתאמץ לעבור את המחסום. 

שאני ממשיך למכור כרטיסים להצגה של חיי, לתיאטרון שבו אין 
הפסקה והשחקן הראשי חוזר שוב ושוב ושוב ושוב על הטקסט 

שלמדתי בעבר
על התסריט שנכתב על אדם אחר שכבר אינו . ואינו רואה שהינו 

אחר.
שאיני מוכן להודות שנגמר.

שאיני מוכן להתחיל. 
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 28.6.08

מקל איש כעס, מקל איש כעס 

המקל שבידיו הוא שפצע את גופי.
אבל אין טעם לכעוס על המקל.

כי המקל היה אחוז בידיו. וגם אם המקל הוא שהשאיר בי צלקות, 
אין טעם לנקום במקל.

רק להרחיק את המקל ממני.
להרחיק את המקל ממנו.

כדי שלא יפצע שוב.
אותי או אותך, מי שלא תהיה.

אם תהיה במקרה ליד אותו מקל, כפי שאני הייתי אז.

האיש שאחז את המקל הוא שפצע את גופי.
אבל אין טעם לכעוס עליו.

כי הוא היה אחוז בידי הכעס. וגם אם הוא זה שהשאיר צלקות 
בנפשי, אין טעם לנקום בו.

רק להרחיק את האיש הזה ממני.
להרחיק את הכעס ממנו.

כדי שלא יפצע שוב.
אותי או אותך, מי שלא תהיה.

אם תהיה במקרה ליד אותו כעס, כפי שאני הייתי אז.

הכעס שאחז את האיש הוא שפצע את נפשי.
אבל אין טעם לכעוס עליו.

כי הוא היה אחוז בידי הכעס. הכעס על המקל ההוא, שפצע אותו 
כשהוא היה בגילי, או במצבי.

או פשוט בגלל שהיה ליד איש אחר, שהיה אחוז בכעס אחר.
וגם אם הוא השאיר צלקות בחיי, אין טעם לנקום בו.

רק להרחיק את הכעס הזה ממנו.
להרחיק את הכעס ממנו.

כדי שלא יפצע שוב.
אותי או אותך, מי שלא תהיה.

אם תהיה במקרה ליד אותו כעס, כפי שאני הייתי אז.

אני לא שוכח.
אני לא שוכח את המקל שהונף והצל שהוטל ובכי שלא התחיל

ולא נגמר.
מאז ועד היום. 

חנוק מבכי. אז והיום. ואולי עד סוף ימי.
אראה מקל ואתכווץ. אראה אותו.

אבל אני סולח.
סולח לעצמי.

על כך שלא בכיתי. 
על כך שלא דיברתי.

על כך שלא סיפרתי את הסיפור.
האמיתי. 

על כך שלא סיימתי את הסיפור.
איתי.

על כך שלא התחלתי לחיות.
על כך שרציתי למות.

בעצמי.

בטוח שלא אשכח, ספק אם אסלח.
כרגע זה גדול עלי. כרגע זה נראה רחוק מדי.

כי כרגע עדיין הכול קרוב אלי.
אבל אולי.

אחרי שאסלח לעצמי.
אחרי שאוכל להביט על עצמי.

אחרי שאוכל לחייך לראי.
אחרי שאוכל להראות לך את תוך תוכי.

אז אולי,
למרות שלעולם לא אשכח אותו.

אולי פעם גם אסלח לו.

אסלח לו בעבורי.
כי מגיע לי.

להתחיל לחיות 
בלי אותו שק של אבנים כבדות.

של כעס כלפי כול העולם.
שלא קם.

שלא עזר לילד קטן.
שנשאר דומם.

שהשאיר לדמם.
אז אולי,

למרות שלעולם לא אשכח אותו.
אולי פעם גם אסלח לו.
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 31.7.08

מה שעוצר אותי הוא החיכוך 

מה שעוצר אותי הוא החיכוך
ביני ובין עצמי.

החיכוך שעוצר אותי מלגלוש לכיוון חיי, 
להאיץ את התקדמותי.

בולם אותי בירידה הגדולה, מעיר הקודש 
לשפלת החול.

וזה טוב?

כן.
כי אחרת הייתי נשאר בעיר הקודש ולא 

יורד אל החיים בשיפלות נפש.
עדיין חושב שאני יכול לדהור, ומתרסק.

מושפל, אל מעקה הביטחון
)שזה, אגב, שם מוזר לחתיכת אלומיניום 

שעוזרת למי שטעה לשלם מחיר מיידי 
על כך(.

מוצמד אל האספלט השחור שבין הנתיב 
שלי לנתיב הנגדי.

אבל מי שנוסע בנתיב הנגדי חושב בליבו 
"זהו הנתיב שלי",

ועבורו אני בנתיב הנגדי.
חושב שכולם נגדי.

חושש לעבור למסלול הנגדי

וממה שאמצא בו. 
ממה שאמצא בי.

אם אסטה ממסלול חיי, זה הגדור 
במעקות בטחון.

וזה טוב?
לא.

אבל משאיות של זיכרונות דוחפות אותי 
הלאה.

לא לעצור.
ומכוניות גרר של תכנונים מושכות אותי 

הלאה.
לא לעצור.

ושליחים מיוזעים על קטנועים מצפצפים 
משני צידי.

לא לעבור מסלול .
להישאר בקצב החיים שמסביבי.

לא לחשוב. לא לעצור לרגע. 
לזרום עם התנועה.

איך ניתן לזרום כאשר אני דומם וחסר 
תנועה בתוך המכונית.

כלוא בין זכוכיות מכול צדדי.
זכוכיות שרק מבודדות אותי.

מאפשרות רק לראות. לא לגעת.

בחיים.
אני בכלא.
אני הכלא.

אני הסוהר.
וזה נכון?

כן.
כי אני גם המפתח.

בי המסלול הנגדי אינו נגדי.
כי התנועה אינה אלא אנשים כמוני.

הרבה אנשים, בוכים, צוחקים, ממהרים, 
נינוחים.

כמוני.
וזה נכון.

 4.8.08

שאלות

למה הגעת לחיי?
כול כך הרבה אנשים שואלים שאלה זו, מנסים להבין 

מדוע אדם קשה הגיע לחייהם.
מדוע מגיע להם לסבול כול כך, במערכת היחסים הזו.

מדוע אין להם טיפת שקט, קצת נחת, יותר זמן איכות 
עם זה שנכנס לחייהם בלי שירצו 

או לפחות בלי שאחר כך ישאלו אותו בכאב
למה הגעת לחיי?

אסור לוותר על השאלות
אסור לוותר על הזכות לתשובות.

גם אם הן כואבות, מביישות, מכעיסות, מעציבות.
גם אם נשארים ללא תשובות.

כי ללא שאלות אנו מוותרים.
לעצמנו, על החיים.

כי ללא שאלות אנו מתים.
עכשיו, בעודנו בחיים.

אסור לוותר על השאלות.

למה יצאת מחיי?
כול כך הרבה אנשים שואלים שאלה זו, מנסים להבין 

מדוע אדם אהוב יצא מחייהם.
מדוע לא מגיע להם ליהנות סוף סוף, במערכת היחסים הזו.

מדוע הייתה להם רק טיפת שקט, רק קצת נחת, כול כך מעט זמן 
איכות 

עם זה שיצא מחייהם בלי שירצו 
או לפחות בלי שאחר כך ישאלו אותו בכאב

למה יצאת מחיי?

אסור לוותר על השאלות
אסור לוותר על הזכות לתשובות.

גם אם הן כואבות, מביישות, מכעיסות, מעציבות.
גם אם נשארים ללא תשובות.

כי ללא שאלות אנו מוותרים.
לעצמנו, על החיים

כי ללא שאלות אנו מתים.
עכשיו, בעודנו בחיים.

אסור לוותר על השאלות.
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למה לחכות עם השאלות?
תמיד יהיה מאוחר מדי לשאול אדם

למה הגעת לחיי?
או למה יצאת מחיי?

שאלה שמופנית לעבר יכולה רק ליצור כאב
זיכרון של כאב שהיה, יוצר עכשיו כאב.

זיכרון של אהבה שהייתה, יוצר עכשיו כאב.
למה לחכות עם השאלות?

אסור לוותר על השאלות
אסור לוותר על הזכות לתשובות.

גם אם הן כואבות, מביישות, מכעיסות, מעציבות.
גם אם נשארים ללא תשובות.

כי ללא שאלות אנו מוותרים.
לעצמנו, על החיים

כי ללא שאלות אנו מתים.
עכשיו, בעודנו בחיים.

אסור לוותר על השאלות.

אבל צריך לשאול אותן
נכון.

לשאול אותן עכשיו.
בזמן הווה 

ולגבי ההווה.
למה אתה נמצא בחיי?

למה אתה לא יוצא מחיי?
על מה מכול זה אני אחראי?

מדוע כשאתה כאן, אני נעלם?
ועד מתי?

אסור לוותר על השאלות
אסור לוותר על הזכות לתשובות.

גם אם הן כואבות, מביישות, מכעיסות, מעציבות.
גם אם נשארים ללא תשובות.

כי ללא שאלות אנו מוותרים.
לעצמנו, על החיים

כי ללא שאלות אנו מתים.
עכשיו, בעודנו בחיים.

אסור לוותר על השאלות.

30.3.09

אני חצוב מאבן וצללים

אני חצוב מאבן וצללים.
חצוב מאבן קשה, 

עבור מי שמנסה לגעת בי.
שמנסה לדעת מי. 

שמנסה לדעת למה. שמנסה להבין.
שרק מנסה אותי.

שמצטער עבורי.
ועבורו.

אומר, חשבתי אבל זה אחרת.
אומר, אולי בפעם אחרת.

אומר, אני מצטער.
והולך. 

לא נשאר.
נשמר 

מרחוק. 

אני חצוב מאבן וצללים.
חצוב מצללים קשים, 

עבור מי שמנסה לדעת אותי מקרוב.
שמנסה לדעת בקצות אצבעותיו, את 

האפלות העמוקות שנחצבו בי.
שניסרט, בזויות החדות שהותירו בי 

הלילות של ימיי. 
אלו שהותירו בי צללים קשים.

כאלו שמסתירים.

אני חצוב מאבן וצללים.
חצוב מאבן רכה, 

עבור מי שמנסה לגעת בי.
שלא מנסה לדעת מי. 

לא חשוב לו לדעת למה. מוכן בלי להבין 
כמה.

שמסתער איתי. שנותן לי לברוח.
ונשאר קרוב. גם כשאני רחוק 

מעצמי. נשאר קרוב.
אלי.

מביט בי ורואה את עצמו
הפחד שבי הופך לפחד שלו. ולמרות זאת.

נשאר.

אני חצוב מאבן וצללים.
חצוב מצללים רכים, 

עבור מי שיודע לחצוב בי
צללים רכים. 

שמצליח לעבור 
ביני ובין האבן שאיני.

שרואה דרכי.
את הצללים שבי.

מביט בי ורואה את עצמו
הפחד שבי הופך לפחד שלו. ולמרות זאת.

לא נשבר.

אני חצוב מאבן וצללים.
חצוב מאבן רכה, 

עבור מי שמביט בי. שמביט בי ורואה 
צללים קשים
ולמרות זאת.

נשאר.
למרות שאני אבן קשה.

וקשה גם לו. 
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14.4.09

אני הולך במדבר

]1[
אני הולך במדבר.

הולך, ויודע שזמני מוגבל.
מוגבל לכמות המים שאני נושא.
לטיפות הזיעה שאני נושר מהם. 

הצורך הזה לחיות, גובר על הצורך לנוח.
גורב את צעדי. בזה אחר זה.

צריך.
להמשיך ללכת.

לאט.
אסור לעצור. צריך לכבות את הכאב 

לא להתיידד עם סוף.
לקוות.

ואולי 
כשאפשוט את חיי, יהיו מספר אנשים שייקחו זאת באופן אישי.

ויכסו אותי. 
וישימו מעלי לוח שיש צונן ומאוחר מדי.

כאילו זה משנה משהו 

]2[
אני הולך במדבר.

הולך, כי חיי תלויים בכך.
חיי נושרים ממני לאט ובהתמדה.

בלא עניין אישי. עניין של פיזיקה. מאזן נוזלים.

הצורך הזה לחיות, גובר על הצורך לנוח.
גורב את צעדי. בזה אחר זה.

צריך.
להמשיך ללכת.

לאט.
אסור לעצור. צריך לכבות את הכאב 

לא להתיידד עם סוף.
לקוות. 

ואולי 
כשאפשוט את חיי, יהיו מספר אנשים שייקחו זאת באופן אישי.

וחלקם יכעסו אותי 
ועדיין, ייקחו אותי באופן אישי למקום קר יותר. ומוקדם מדי.

כאילו זה משנה משהו. 

]3[
אני הולך במדבר. 

הולך, כי חיי מטפטפים ממני.
מטפטפים ממני עם כול טיפת זיעה.

עם כול נשימה שמנגבת מתוכי עתיד.

הצורך הזה לחיות, גובר על הצורך לנוח.
גורב את צעדי. בזה אחר זה.

צריך.
להמשיך ללכת.

לאט.
אסור לעצור. צריך לכבות את הכאב 

לא להתיידד עם סוף.
לקוות.

ואולי 
כשאפשוט את חיי, יהיו מספר אנשים שייקחו זאת באופן אישי.

ישכחו אותי .
כול השנה מלבד יום אחד.

ואחדים, בימים אחדים בשנה. יחזרו אלי. בעיקר מתוך שינה.
כאילו זה משנה משהו.

]4[
חיי כולם מדבר.

לא מדבר על חיי עם אנשים כי איש לא רוצה באמת לשמוע 
שאני חי, או צוחק, או כואב.

תמיד יש להם את עצמם או מישהו קרוב אליהם יותר ממני
שחי יותר, או צוחק יותר, או כואב

יותר 
ממני.

אז אני חי
ולומד ללכת

במדבר.
ולמרות זאת, מדבר 
עם אנשים אחרים.

בעיקר איתך.
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 6.6.09

ממתין
)נכתב בעת מחלתה(

ממתין שתחזרי מהבדיקה
שתחזרי לעצמך.

שתחזרי אלי.

הרבה זמן עבר מאז שהלכת.
וגם כשחזרת, עדיין לא

חזרת באמת
לעצמך 

ואלי.

ולי נותר רק
להמתין.

להיות כאן, כשאת 
שם.

גם כשאנו ביחד
את לבד, מנסה

לחזור לעצמך
ואלי.

12.6.09

בית הלב

זכרתי ניתוח שבו הוציאו ממני המון 
דברים מאזור בית החזה.

והמנתח נתן לי את כול מה שהוציא
בשקית, 

כדי שאדע מה עשה
ועם הסבר, כדי שאהיה מרוצה, 
כי מבחינתו הניתוח היה מוצלח.

וזכרתי שאימי הייתה שם.

ברקע, בלי תפקיד מוגדר .
רק בתפקיד אימא, 

שצריכה להיות ברקע כדי שאדע שהיא שם
ואוכל לומר לה שאינני צריך אותה כרגע

אבל שתהיה , ליתר ביטחון
במקרה שמתפתח חוסר ביטחון.

 
זה היה כנראה חלום 

כנראה, חלום משמעותי.
כי כשהתעוררתי באמצע הלילה היה בי זיכרון

ברור
ואני רגיל שזיכרון מציין משהו שהיה

ולא משהו שלא היה 
ולא משהו שיהיה

ולא בהכרח זה כך.
וזה מבלבל

לא ברור.
כי אם ישנים ומתעוררים באמצע הלילה

אז מה שהיה 
לא היה באמת,

אבל אם יש כאב באזור בית החזה
זה לא בהכרח כך

אולי היה
אולי עומד להיות.

ובמקום לתת לעצמי תשובות מדוע 
ניתוח ומדוע שם ומדוע חלום

שאלתי מדוע קוראים לאזור הזה בית 
החזה ולא
בית הלב.

מה שהיה מסביר לי כמה דברים.
על הצורך שלי להוריד דברים מהלב

עם סכין.
ולשים בשקית סגורה

ולזרוק
ומה אם עכשיו אני חולם 

שחלמתי חלום
חולם שכותב שיר 

על מה שהיה
באמת ולא בחלום

שהיה וקשה לי עם מה שהיה.
עד כדי כך שאני צריך לחלום

שלא היה.

הרי יש בי לב ויש בי כאב
והרי אני מחפש בית ללב
שבו יוכל להיות בלי כאב

והעובדה שלא רואים צלקות, אינה 
הוכחה שאין.

רק שלא מבחוץ
שהרי אני רואה אותן בכול פעם שאני מתבונן 

פנימה. לבית הלב. לתוך הכאב.
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12.6.09

שיר המוות עבור עופר גולן

מותך אינו לשווא,
בזכות חייך.

בזכות העובדה שעשית בחייך עבודה כה משמעותית
התבוננת על חייך, לנוכח הידיעה על מותך הקרב
ונתת לחייך משמעות בזכות המוות שנכח בהם.

מותך אינו לשווא
כי סירבת למות. 

לפני שתתחיל לחיות
ורק אחרי שלמדת מהם החיים כפי שהם באמת

הנהנת בהסכמה למוות המצפה.

מותך אינו לשווא,
בזכות היותך תלמיד.

בזכות העובדה שיכולת ללמוד על החיים
דרך השאלות ששאלת את עצמך, על החיים ועל המוות
ונכונותך להישאר בלי תשובות, להגיע מעבר לתשובות. 

מותך אינו לשווא
בזכות נדיבותך.

בזכות העובדה שלא שמרת לעצמך את שלמדת.
שמרת רק את הייסורים שליוו לימוד זה

ונתת לאחרים את הפרי המתוק שעלה מהם.

מותך אינו לשווא
בזכות היותך מורה. 

מבלי שרצית בכך ולמרות שהיו בך ספקות אם אתה יכול
ואם אתה ראוי ולמרות שאמרת לי שאינך יודע איך

והסתפקת בלדבר את עצמך באמת, בלי לנסות להסביר.

מותך אינו לשווא
בזכות היותך דוגמא.

בזכות היותך דוגמא חיה לכך שאפשר אחרת
שאפשר להתחיל לחיות באמת

דווקא כאשר ישנה ידיעה שהכול עומד להסתיים.

מותך אינו לשווא 
כי חלקת אותו עימנו.

הצעת לנו להסתכל בו מקרוב, כפי שאתה מסתכל 
ולשאול שאלות קשות, כפי שאתה שאלת.

ולומר באומץ שלא תמיד יש לך תשובות.

מותך אינו לשווא
בזכות חייך.

בזכות היותך תלמיד
בזכות היותך מורה

בזכות נדיבותך 
בזכות היותך דוגמא.

מותך אינו לשווא, כי חלקת אותו עימנו.
 

מותך אינו לשווא
בזכות חייך.

בזכות העובדה שאני אומר לך תודה
על האופן שבו חיית. ונגעת בחיי.

על האופן שבו הלכת. 
על כך שאתה נשאר 

איתי. עד יום מותי שלי.

ואני מעיד עליך כי אתה זכאי למותך
כי הרווחת אותו ביושר
וכי חייך לא היו לשווא.

עבורנו ועבורך.
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16.8.09

 אני יושב והדמעות נופלות
)נכתב בעת מחלתה(

אני יושב והדמעות נופלות, 
למרות שהמצב נראה כרגע לא כול כך טוב.

נופלות, בדרכן הטבעית, מעיניי לכיוון מטה, 
כפי שחוק הכבידה הלא אישי קובע

גם עבור דמעות כול כך אישיות.
ואני מתפלא שהדמעות האלו אינן עצובות
למרות שהמצב נראה כרגע לא כול כך טוב.

ואלו דמעות שמחה, למרות שהמצב נראה כרגע לא כול כך טוב.
כי אני שמח שמה שעולה בי היא אהבה גדולה

שמח שכאשר אני רואה אותך פוחדת לא עולה בי כעס על כך.
שמח שכאשר אני רואה אותך מתערערת אני רוצה רק להושיט יד.

שמח שאני יכול לומר לך, שגם אני פוחד וגם אני מתערער
וששנינו יוצאים מזה חזקים יותר.

ואלו דמעות של תקווה
שלא יהיה צורך בקרב

ולא נצטרך לנצח או להפסיד, או להחליט אם היה כאן ניצחון או 
הפסד.

ושזה יהיה השיעור היחידי שנקבל מהמצב 
הנוכחי, שכרגע נראה לא כול כך

טוב.

ואלו דמעות של תקווה
שאם יהיה צורך בקרב, וננצח בו, 

שלמרות השמחה לא נשכח 
שהיה כאן שיעור

לקראת הקרב הבא 
שיבוא, כי זו רק שביתת נשק זמנית בינינו ובין הרעש של החיים.

ואלו דמעות של תקווה
שאם יהיה צורך בקרב, ונפסיד בו, 

שלמרות ההפסד לא נשכח 
להרוויח את השיעור.
לקראת הרעש הגדול

שיבוא, כי יש דממה מתמדת בתוך הרעש של החיים.

ואלו דמעות שמחה, למרות שהמצב נראה כרגע לא כול כך טוב.
כי אני שמח שמה שעולה בי היא אהבה גדולה.

 9.9.09

על מנת לעזור 

בדרך כלל
אנו משוכנעים 

שעל מנת לעזור, צריך
לעשות דברים,
להביא, לקחת,

לסדר, לארגן,
לתת.

ובקיצור.
לפתור.

לעתים רחוקות מדי
אנו מבינים

שעל מנת לעזור, מספיק
להיות עם הדברים.

לא צריך לעשות
לא צריך לנסות

למצוא
בעיות ולנסות

לפתור.

לעתים רחוקות מדי
אנו מסוגלים

לשהות בלי לעשות. 
להמתין בלי לצפות.

להכיל בלי לשפוט
ובעיקר 
לראות.

מתי צריך באמת 
לעשות.

לעתים רחוקות מדי
אנו מחוברים לרגשות 

שלנו, ושל 
האחרים.

ומוותרים 
עלינו, ועל 
הסיפורים

שאנו מספרים 
לעצמנו. ושותקים 

עבור האחרים.

לעתים רחוקות מדי
אנו מפסיקים 

לראות 
רק את עצמנו. 

ומתחילים
לראות 

את האחרים.
וכמה הם 

זקוקים
וכמה הם 
מתקשים.

מתקשים לומר שהם 
זקוקים.

לומר זאת לעצמם
או לאחרים. 

לעתים רחוקות מדי
אנו מתחילים

להיות 
עם האחרים

בלי ציפיות
בלי דיבורים.

בלי הצורך שלנו
שיאמרו לנו.

שאנו באמת 
עוזרים.

ואז
ורק אז.

אנו באמת
עוזרים.
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19.12.09

 יכולתי להיות דלת שנפתחת לשני הכיוונים
)לצ. ג(

יכולתי להיות דלת שנפתחת לשני הכיוונים.
כמו בבר במערב הפרוע. מאפשרת 

לכול מי שרוצה להיכנס
בכול שעה, לכמה
זמן שמתאים לו.

ולשהות, 
כמה זמן שמתאים לו.

ולשתות, או
לצחוק, או לשתוק, עם מי שמתאים לו.

ועל כמה אנשים אפילו לכעוס, אם מתאים לו
ולצאת, מתי
שמתאים לו.

אבל, 
היה בי זיכרון שעצר 

את דלת חיי מלהיפתח 
לשני הכיוונים, שנים רבות 

הייתי ילדה קטנה, בין אימי ובין
סבתי. וכול אחת דוחפת אותי 

ואומרת לשנייה לקחת אותי ואני
שותקת ולא

רצויה.

אז הפכתי לדלת של סופרמרקט, שמאפשרת
כניסה לכיוון אחד ודורשת

לעבור דרך קופה רושמת ולשלם 
מחיר תמורת היציאה

החוצה. אל החיים.
ואני מנסה למכור

משהו
לכול מישהו שנכנס

אל חיי.

בגלל, 
שהיה בי זיכרון שעצר 

את דלת חיי מלהיפתח 
לשני הכיוונים, שנים רבות 

הייתי ילדה קטנה, בין אימי ובין
סבתי. וכול אחת דוחפת אותי 

ואומרת לשנייה לקחת אותי ואני
שותקת ולא

רצויה.

וזה היה כול כך קל. לדעת
מה כול אחד רוצה.

ממני.
בסופרמרקט שיש בי.

תמיד הייתה בי היכולת להתבונן
ולדעת מה יש באמת 

בעגלת התשוקות 
שאנשים דוחפים לפניהם.

בעגלת הפחדים
שאנשים גוררים מאחוריהם.

בלי שהם יבחינו בכך. 

למרות, 
שהיה בי זיכרון שעצר 

את דלת חיי מלהיפתח 
לשני הכיוונים, שנים רבות 

הייתי ילדה קטנה, בין אימי ובין
סבתי. וכול אחת דוחפת אותי 

ואומרת לשנייה לקחת אותי ואני
שותקת ולא

רצויה.

והשתמשתי ביכולת הזו.
לרצות.

ולהתחבב. וגם
להראות שלא

איכפת לי בכלל.
ממה שיגידו על עגלת חיי ועלי

ועל נישואיי 
)ורק לא על ילדי.

עד כאן. זה די(.

וזה בכלל, בגלל 
שהיה בי זיכרון שעצר 

את דלת חיי מלהיפתח 
לשני הכיוונים, שנים רבות 

הייתי ילדה קטנה, בין אימי ובין
סבתי. וכול אחת דוחפת אותי 

ואומרת לשנייה לקחת אותי ואני
שותקת ולא

רצויה.
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ואני לומדת להיפתח לצד השני 
כמו דלת שנפתחת לשני הכיוונים.

בבר במערב הפרוע. מאפשרת 
לכול מי שרוצה לצאת

החוצה
אל העולם. מאפשרת לי לצאת

פנימה, אל חיי
שלי. במערב הפרוע שבי. 

ולשהות, 
כמה זמן שצריך.

ולהיות, 
איתי.

ולצחוק, או לשתוק, ולהפסיק
לכעוס, ולחבק

אותי.
ולרצות אותי בעצמי.

אפילו, שהיה בי זיכרון שעצר 
את דלת חיי מלהיפתח 

לשני הכיוונים, שנים רבות 
הייתי ילדה קטנה, בין אימי ובין
סבתי. וכול אחת דוחפת אותי 

ואומרת לשנייה לקחת אותי ואני
שותקת ולא

רצויה.

 30.1.10

צעקות קטנות, צעקה גדולה   

לרוב אני צועק המון 
צעקות קטנות.

כול צעקה מודבקת מהמון חלקים קטנים,
מנסה להיות רצינית, וכנה וגם

מנומסת ולא 
מפחידה

אותי
ואותך.

ואפילו את מי שעלול 
לשמוע אבל לא בהכרח. צריך

להתחשב, גם
כשצועקים.

בינתיים, כך אני.
חי. 

לרוב אני צועק המון 
שתיקות קטנות.

שביניהן הפסקות לצורך
אמירת הסיבות שבגללן אני

שותק.
כך אני מסביר

מדוע אני נאלץ לשבור 

את השתיקה הגדולה להרבה
צעקות קטנות.

בינתיים, כך אני.
חי. 

לפעמים אני צועק צעקה אחת
בלי לשים לב

לכך שהיא לא צעקה
קטנה, אלא שתיקה גדולה

שאיבדה כיוון
והפכה את עצמה להפסקה גדולה

שבין השתיקה שלפני והשתיקה שאחרי. 
והשתיקה שאחרי כבר לא הייתה 

שוב אותו הדבר.
כי מצעקה גדולה

אפשר לעשות סיבוב פרסה ולחזור
לצעקות קטנות, ואפשר 

גם להפסיק לשתוק ולהתחיל 
לדבר.
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וחושב שאין טעם לחכות 
עד שאאבד

את הקול.
שאאבד את הכול.

שאאבד את היכולת לשתוק בנחת ולא מפחד.
שאאבד את היכולת לצעוק בהתלהבות ולא בנחת

ומסכים להרגיז את עצמי
ולדעת שאיני משלים עם העובדה שאיני מושלם

אבל מוכן להיאבק כדי להשלים 
את החסר בחיי, ועד אז

להפסיק להכחיש את 
הצעקה הגדולה שבי.

בינתיים, כך אני.
חי. 

אני חי, את זה אי אפשר
להכחיש.

אבל אי אפשר להכחיש
גם שאני חי

בצורה לא מושלמת.
לפחות, לפי דעתי )וגם זו התקדמות(

אני עושה המון טעויות, שהופכות

אותי ללא מושלם.
לפי דעתי.

בינתיים, כך אני.
חי. 

האם אני מדבר כפי שבא לי, ולא
רק כפי שנכון לדבר?

האם אני שותק כדי לאגור כוח לצעקה הבאה, ולא
רק כי נכון לשתוק?

האם אני צועק כפי שאני זקוק ולא
רק כפי שאני מרשה לעצמי?

האם אני עושה טעויות מעל ומעבר ולא
רק כפי שראוי?

האם אני אוהב כמי שאין לו ברירה
ולא כמי שיש לו בחירה?

האם אני בוחר מתוך אהבה ולא
רק מחוסר ברירה?

בינתיים, כך אני.
חי.

אני חי? 

 31.1.10

מחר תיפתח דלת 
)לליאורי, ליום העבודה הראשון(

מחר תיפתח דלת
בקרית יובל.

ואת תיכנסי בה ותזכרי
את הדלת הזו בדיוק, שדרכה נכנסת כול 

כך הרבה פעמים
ואת תיכנסי בה ותזכרי

שזו אינה אותה דלת
כי את

אינך אותה ליאור שנכנסה בה
אז

והיום.

מחר תיפתח דלת
ואת תיכנסי בה ותזכרי

את הפעם הראשונה שנכנסת לדלת 
אחרת,

בבאר שבע
ואת הפחד ההוא.

ואת הספק, האם את באמת ראויה
להיכנס 

בדלת ההיא.

מחר תיפתח דלת
ואת תיכנסי בה ותזכרי

שיש בך את כול מה שצריך
כדי להיות ראויה להיכנס.

וראוי שיהיה בך פחד כלשהו
כדי שתהיי ראויה להיכנס בה

ולגעת בנשמות של אנשים
ולהקל על סבלם

מחר תיפתח דלת
ואת תיכנסי בה ותזכרי

שיש בך את כול מה שצריך
כדי להיות ראויה להיכנס.

וראוי שתהיה בך שמחה גדולה
כדי שתהיי ראויה להיכנס בה

ולעשות את שתמיד רצית
בעבורך ובעבור אחרים.

מחר תיפתח דלת
ואת תיכנסי בה ותזכרי

שיש צורך לשכוח את כול מה שלמדת
כדי להיות ראויה להיכנס.

כול פעם מחדש
לדלתותיהם של אלו שנותנים בך אמון, 

או לא
שנפתחים בפניך, או לא

שניתן להקל עליהם, או לא

מחר תיפתח דלת
ואת תיכנסי בה ותזכרי 

שבתוך כול הבלבול הזה, וההתרגשות הזו
יש צורך פשוט להיות

את.
ולגעת בעצמך.

כך שתהיי ראויה להיכנס בה
ולגעת בנשמות של אנשים

ולהקל על סבלם.
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 12.2.10

אני נפגש עם אנשים כמוני 

אני נפגש עם אנשים שפוחדים. 
ושוכח 

שהם פוחדים מעצמם. פחות או יותר כמוני.
שפוחדים 

שלא ימצאו
את הדרך שלהם. פחות או יותר כמוני.

שפוחדים
מהאמת. 

שאין באמת תכלית לחייהם. פחות או יותר כמוני.
שפוחדים 

שלא יצליחו
לאהוב את עצמם או שלא יאהבו אותם. פחות או יותר כמוני.

שפוחדים 
שאף פעם 

לא תהיה שלווה בתוכם. פחות או יותר כמוני.

וגם אני שוכח 
ששום דבר לא שונה באמת. בינינו.

שכול אחד מהם מפחד מעצמו. פחות או יותר כמוני
וכול אחד מהם מחפש את עצמו. פחות או יותר כמוני

וכול אחד מהם שוכח את עצמו. פחות או יותר כמוני
וכול אחד מהם קורא לעצמו אני. 

בדיוק כמוני.

אני נפגש עם אנשים שמחפשים. 
ושוכח 

שהם אנשים שמחפשים. פחות או יותר כמוני.
שמאבדים 

את הדרך שלהם. פחות או יותר כמוני.
שלא בטוחים 

שיש תכלית לחייהם. פחות או יותר כמוני
שמחפשים 

אישור
שאוהבים אותם. פחות או יותר כמוני.

שמקווים
שסוף סוף

תהיה שלווה בתוכם. פחות או יותר כמוני.

וגם אני זוכר 
ששום דבר לא שונה באמת. בינינו.

שכול אחד מהם מדבר לעצמו. פחות או יותר כמוני
וכול אחד מהם מחפש את עצמו. פחות או יותר כמוני

וכול אחד מהם שוכח את עצמו. פחות או יותר כמוני
וכול אחד מהם קורא לעצמו אני. 

בדיוק כמוני.

אני נפגש עם אנשים שמוצאים. 
ומוצא 

שהם אנשים שמצאו דרכים שונות לגמרי ממני.
שמבינים את עצמם

בדרכים שונות לגמרי ממני.
שעושים את דרכם 

בדרכים שונות לגמרי ממני.
שמגדירים את תכלית חייהם

בדרכים שונות לגמרי ממני.
שאוהבים בעצמם

דברים אחרים לגמרי ממני 
שמצאו שלווה בתוכם

בדרכים שונות לגמרי ממני.

ועדיין אני זוכר 
ששום דבר לא שונה באמת. בינינו.

שכול אחד מהם מדבר לעצמו. בדיוק כמוני
וכול אחד מהם מחפש את עצמו. בדיוק כמוני

וכול אחד מהם שוכח את עצמו. בדיוק כמוני
וכול אחד מהם קורא לעצמו אני. 

בדיוק כמוני.
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 26.2.10

אני בדרכי לעבודה

]1[
אני בדרכי לעבודה.

בכביש סימני בלימה שחורים, מעידים 
על דרמה שהייתה.

מי
שהוא

נאלץ בדיוק כאן, בגלל
טעות שלו, או

של מישהו אחר, או 
שלא היה זמן לברר.

צריך לעצור וזהו.

אני בדרכי לעבודה, כול הזמן.

בתוכי סימני בלימה שקופים.
אפילו אני לא יודע שהם שם

כול הזמן.
ולמה. וממתי. ועד מתי

ומה הם עושים בי.
זו העבודה, בדרכי. אלי.

]2[
אני בדרכי לעבודה.

במעקה סימני מעיכה, מעידים 
על סטייה שהייתה

ונסתיימה
כאן, בנזק קל , או
שם, בטיפול נמרץ

והחלה בחוסר תשומת לב, או
רצון להגיע 

מהר, 
רצון לשנות כיוון 

מהר.

אני בדרכי לעבודה, כול הזמן.
בתוכי סימני מעיכה שקופים.
אפילו אני לא יודע שהם שם

כול הזמן.
ולמה. וממתי. ועד מתי

ומה הם עושים בי .
זו העבודה, בדרכי. אלי.

]3[
אני בדרכי לעבודה.

כמעט ולא מתקדם.
מסביב

המון אחרים בדרכם, לעבודה
שלהם. מאלתרים רגשות ציפיות אכזבות 

תקוות.
מתי 

כול זה ישתחרר ונוכל להגיע
לעבודה ששם.
כרגע רק בדרך

לעבודה שצריך להתחיל.
נוכל להתחיל כשנגיע.

אני בדרכי לעבודה, כול הזמן.
בתוכי סימני המתנה שקופים.

אפילו אני לא יודע שהם שם
כול הזמן.

ולמה. וממתי. ועד מתי
ומה הם עושים בי .

זו העבודה, בדרכי. אלי.

]4[
אני בדרכי לעבודה.

נחבט בבור.
מסביב 

אחרים נחבטים
בבור לא אישי.

מסביב 
המון טלאי אספלט מכסים. 

גם הם היו פעם בורות אנונימיים שכוסו, כדי שנוכל 
להגיע בנוחות יחסית

לעבודה ששם.

אני בדרכי לעבודה, כל הזמן.
בתוכי מטולא בורות שקופים.

אפילו אני לא יודע שהם שם
כול הזמן.

ולמה. וממתי. ועד מתי
ומה הם עושים בי.

זו העבודה, בדרכי. אלי.

]5[
אני בדרכי לעבודה.

מכוניות עוקפות רכב תקוע.
בתוכו אדם שהפך לכעס גדול. חשש. לא יספיק. 

בתוכם, שמחה שזה רק רכב אחד תקוע.
שאפשר לעקוף 

ומיד אחריו
לעבודה ששם.

אני בדרכי לעבודה, כול הזמן.
בתוכי עוקף מקומות תקועים.

אפילו אני לא יודע שהם שם
כול הזמן.

ולמה. וממתי. ועד מתי
ומה הם עושים בי .

זו העבודה, בדרכי. אלי.
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 15.4.10

ומה שהכי מכעיס אותי, זה שאני כועס תמיד 

כאשר מישהו הולך ממני. אני שותק.
שותק מרוב כעס.

אנשים טועים, חושבים שאני שותק מרוב 
צער. 

אבל אני שותק בעיקר מרוב כעס.
על כך שהוא הלך. והשאיר אותי עם 

השתיקה החונקת הזו.
לבד.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 
מסוגל לספק.

לך
ולעצמי.

אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל
כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 

בעיקר לא יודע מה.
וגם לא יודע מי 

אני.
באמת.

שלא יודע.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 
מסוגל לספק.

לך
ולעצמי.

אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל
כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 

בעיקר לא יודע מה.
וגם לא יודע מי 

אני.
באמת.

שלא יודע.

כאשר מישהו הולך ממני. אני צועק.
צועק מרוב כעס.

אנשים טועים, חושבים שאני צועק מרוב 
צער. 

אבל אני צועק בעיקר מרוב כעס.
על כך שהוא הלך. והשאיר אותי עם 

הצעקה החונקת הזו.
לבד.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 

מסוגל לספק.
לך

ולעצמי.
אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל

כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 
בעיקר לא יודע מה.

וגם לא יודע מי 
אני.

באמת.
שלא יודע.

כאשר מישהו הולך ממני. אני בוכה.
בוכה מרוב כעס.

אנשים טועים, חושבים שאני בוכה מרוב 
צער. 

אבל אני בוכה בעיקר מרוב כעס.
על כך שהוא הלך. והשאיר אותי עם הבכי 

החונק הזה.
לבד.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 
מסוגל לספק.

לך
ולעצמי.

אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל
כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 

בעיקר לא יודע מה.
וגם לא יודע מי 

אני.
באמת.

שלא יודע.

כאשר מישהו הולך ממני. אני צוחק.
צוחק מרוב כעס.

אנשים טועים, חושבים שאני צוחק מרוב 
צער. 

אבל אני צוחק בעיקר מרוב כעס.
על כך שהוא הלך. והשאיר אותי עם 

הצחוק החונק הזה.
לבד.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 
מסוגל לספק.

לך
ולעצמי.

אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל
כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 

בעיקר לא יודע מה.
וגם לא יודע מי 

אני.
באמת.

שלא יודע.

ומה שהכי מכעיס אותי, זה שאני כועס 
תמיד.

כשמישהו הולך אל תוך עצמו, כשהוא 
נמצא איתי בחדר

וכשמישהו הולך לחדר אחר, כדי לא 
להיות איתי באותו חדר.

וכשמישהו הולך אל מישהו אחר, כדי 
להיות איתו באותו חדר

וכשמישהו הולך לתמיד, ורק תמונתו 
נשארת איתי בחדר.

וכשמישהו נטמן לתמיד, ורק זיכרונות 
נשארים איתי בחדר.

כך אני. זה ההסבר הטוב ביותר שאני 
מסוגל לספק.

לך
ולעצמי.

אני יודע שזה לא הסבר מי יודע מה, אבל
כפי שאמרתי גם אני לא מי יודע מה. 

בעיקר לא יודע מה.
וגם לא יודע מי 

אני.
באמת.

שלא יודע.

והכעס לא עושה את המצב יותר קל
למרות שיותר קל לכעוס על מישהו אחר , 

ולא על עצמי.
בסופו של דבר אני נשאר רק עם עצמי, 

באותו החדר.
גם כשאני עובר לחדר אחר. 

 גם כשאני שותק או צועק,
בוכה או צוחק.
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18.4.10

מחפש. מגלה.

אינני יודע. באמת 
שאינני יודע מה יהיה.
מחר או בהמשך היום.

איתי. 
אם יהיה המשך ליום

או שהיום יהיה הסוף.

כמו פרפר , על כף היד. עכשיו יפה.
וידוע שיעלם. רק לא ידוע מתי.

ואינני יודע. באמת
שאינני יודע איך יהיה.

איתי.

מחר או בהמשך היום.
אם יהיה יום פתוח
או שארגיש עטוף.

כמו זחל, דבוק לגבעול. עכשיו דומם.
וידוע שישנה אפשרות. רק לא ידוע מתי.

ואינני יודע. באמת 
שאינני יודע מה יהיה.

איתך.
אם תהיי בהמשך היום
או שהיום יהיה הסוף.

כמו ציפור, בגינה שמבחינתה היא שלה.
ואנחנו אורחים עבורה. לא היא עבורנו.

ואינני יודע. באמת 
שאינני יודע איך יהיה.

איתך.
מחר או בהמשך היום.

אם יהיה לילה מבושם 
או מוצף כאב ופחדים.

כמו מיטה. שמסדרים לאחר השינה, מתוך הרגל,
עבור שנינו. ובאמת לא יודעים מי יישן בה הלילה

אבל אני יודע. באמת
שאני יודע עכשיו.

שאני איתך.
יודע שמצאתי. לא

מחפש
יותר.

מגלה כול יום. 
אותך.

הייתי זחל עטוף בעצמו.
לא יכולתי לראות את הפרפר שבי. 

עכשיו נפתחתי לראות
את הפרפר שבך.

הייתי אורב כעורב לשאריות אושר
לא יכולתי לשיר את חיי.

עכשיו אני מזייף אפילו בשירים הכי פשוטים
וצוחק כשאת מבקשת שלא אבהיל את השכנים.

ואני מסדר מדי בוקר את המיטה. כול בוקר
מחדש. 

מבקש ללכת לישון איתך,
ולו רק ללילה אחד נוסף. 

ביחד. 
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 18.4.10

ואריאציות על נושא כעס 

]1[ כעס מתוך הרגל

אני כועס, מתוך הרגל.
נשמע מוזר, אבל אפשר להתרגל. להרגל,

אפילו להתמכר.

מדהים כמה קל לי לכעוס מתוך הרגל. 
לא לראות מה שעולה עכשיו

ובמקומו לספר לעצמי סיפור, עלי, עליו.

בעיקר, כועס על עצמי. איך אני מאבד 
שליטה.

איך אני הופך ללא אני, בתוך שנייה.
ומשהו אחר , משכר משקר. 

ואתה נעלם, ועולה מישהו אחר .
כזה שמאפשר לי לשחזר.

את הכעס שהיה בינינו בזמן אחר.

ורק כשהכעס עובר, רק אז
אתה חוזר. חוזר להיות

בן אדם, אפילו חבר.

]2[ כעס מתוך כאב

אני כועס, מתוך כאב
שעולה בי ומבקש מוצא,

ולא מוצא לאן ועכשיו ממשיך וכואב.

והגוף הכואב הזה מצהיר בכאבו על 
שייכותו אלי.

רוצה שאני אציל אותו, ואני רוצה להציל אותי
מהגוף הזה שמצהיר שהוא שלי, שמצער אותי

ובמקום לחוש כאב, אני כועס 
על כול מה שאינו אני, כול מה שנמצא סביבי

אלכימיה. חיוור 
מכאב הופך אדום

מכעס. 

]3[ כעס מתוך פחד

אני כועס, כדי להסתיר.
את הפחד שלי ממה שהיה,
מהפחד שמפריד ביני ובינך.

מדהים כמה פחדים יש לי עדיין להסתיר, 
וכמה קל לרוקן אותם על אנשים אחרים 
במקום לדבר את עצמי, לספר סיפורים.

בעיקר, מפחד על עצמי. כשעולה החשש 
לאבד אותך.

מפחד זה קשה, זה דורש עבודה.
הרבה יותר קל לכעוס, להעביר אחריות. 

כול זה בגללך.
 

]4[ כעס מתוך צדקנות

אני כועס, מלא צדקנות
אני צודק ואתה לא ואני

לא אשם הפעם. אתה לא בסדר. אני כן.

וזה נותן לי את הזכות לכעוס עליך וזה נותן
לי תחושה נעימה, שאני כועס בצדק.  שאני

יכול להירגע. לרגע להטמין בכעס רגשי 
האשמה, הנחיתות, הכישלון. 

 הפעם הפחד מגויס למטרה צודקת. 
סוף סוף 

הזדמנות להתגייס לטובת עצמי, שמח 
שאני כועס.

הכעס הזה עושה לי טוב, קצת כואב אבל 
נעים.

]5[ כעס מתוך הימנעות

אני כועס, כדי שלא להרגיש
אשם, נחות, כישלון. 

בונה את הקיר שמאפשר לא להרגיש.

וזה נותן לי את האפשרות להמשיך
לישון, גם לאחר שהתעוררתי בבוקר

מהסיוט של הלילה וללכת
לעבוד ולעשות ולהיות הדברים שאני עושה

ולחפש מחמאות ולהרגיש חשוב. 
ולא להיעצר לא לחשוב

בשביל מה זה חשוב?
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6.5.10

אף טלפון לא צלצל )אכזבה בשמך( 

אף טלפון לא צלצל היום.
גם אתמול

לא.
לא היה אפילו טלפון 

אחד
שהתעניין, או שאל, או ביקש

עצה, תמיכה, דעה.
מתכון לעוגה.

והרגשתי

לא רלבנטית.

כאילו השקט הזה
מסכם את המשמעות שלי בעיני אחרים.

השורה האחרונה בדוח רווח והפסד של חיי.
כזו שמפרסמים בחדשות, כאשר אין זמן להיכנס לפרטים 

מלים מסכמות.
מהפך. הודח. משפחה שלמה איננה. יש עסקה

וגם

לא רלבנטית.

וראיתי עד כמה חיי דורשים
שהטלפון יצלצל ויהיו
בחיי אנשים אחרים.

כדי שיהיו לי חיים
בעיני.

וארגיש חשובה. אהובה. לא נטושה.
ולא

לא רלבנטית. 

כאילו השקט הזה
מגדיר את המשמעות שלי בעיני עצמי.

המשפט היחידי שאני אומרת לעצמי.
כזה שחוזר על עצמו שוב ושוב.

הופך לעובדה.
מעבר לכאב, מבעד להשפלה

אני

לא רלבנטית.

18.5.10

אסיר תודה שנשארת
)לגילי שאיתי, ליום הולדתה ה - 58( 

אסיר תודה שנשארת.
איתי.

בכול אותן שנים 
שבהן הייתי אסיר.

בכלא של פחד, של כעס, של בלבול.
בעיקר פחד, המון כעס 

ושתיקות.
שמסתירות 

רעש גדול.

אסיר תודה שנשארת.
איתי.

בכול אותן שנים 
שבהן הייתי שופט את עצמי לדעת.

מבלי לדעת.
ומיניתי אותך לסוהרת.

וניסיתי לברוח ממך.
וממני.

אסיר תודה שנשארת.
איתי.

בכול אותן שנים
שבהן היו כבלים שסגרו את שפתיי.

שבהן היו כלבים שנבחו את פחדיי
שבהן לא האמנתי

שאפשר 
לפתוח

שלא צריך לברוח.

אסיר תודה שהצבעת.
עלי.

על הכבלים.
שבי.

שהצעת לי את המפתחות.
שלא נתת לי ללכת

לאיבוד. 
שנתת לי את הזמן לצאת 

לחופשי

יצאתי.
ונשארתי.

אסיר תודה.
לך.
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 22.5.10

בלי להתכוון, אנשים פוגעים

בלי לדעת, אנשים עושים דברים. 
ואחר כך מסבירים. לפעמים אפילו מתנצלים. לרוב

לא. רק עושים. 
ושוכחים.

פותחים ברז והולכים 
למקומות אחרים. 

יבשים.
 

בלי להתכוון, אנשים פוגעים
כשהם עושים דברים.

פוגעים, באנשים קרובים,
הופכים אותם לרחוקים, 

בלי להבין.
לא רואים אנשים בסביבה 

בוכים.
חושבים שהם נרטבים.

כי היו קרובים באותם רגעים.

אפילו כשהם מדברים, אנשים פוגעים 
באנשים אחרים

ומצפים 
שיבינו אותם 

כי אינם מתכוונים.
אומרים שהם נותנים וחוזרים ואומרים

וחוזרים בהם.
אבל אנשים כבר שמעו שהם צמאים.

ומצפים
 

ואם לבסוף הם נותנים
אנשים לוקחים

כי צריך.
ולא מקבלים

כי רוצים.
ומודים כי צריך ולא באמת כי רוצים.

ונשארים יבשים.

האם גם אנו אותם אנשים?
לפעמים.

 22.05.10

כול חיי הינם מקף קטן
)מוקדש לזכרה של תרצה גרנות ז"ל, ידידה יקרה ומאפשרת(

כול חיי הינם מקף קטן
בין שני תאריכים גדולים.

והמצבה שעל קיברי, תזכיר לאחרים שכך הוא.

תאריך הלידה, שבו התחלתי
ללמוד איך למות. 

ללמוד לחיות כשאחרים מסביבי מתים.
או לא.

שבו נתבקשתי ללמוד את הדרך לחיות
שבו התחייבתי להמיס את הדפוסים שהבאתי איתי 

לחיי אלו.

תאריך המוות, שבו סיימתי
ללמוד איך לחיות. 

להתחיל למות כשמסביבי אחרים חיים.
או לא.

שבו נדרשתי לסכם את הדרך שבה חייתי
שבו אתן תשובה לעצמי על השאלה הגדולה

בחיי אלו.

והמקף הקטן שמסמל את חיי
בין שני תאריכים גדולים.

בזמנו היו אלו חיים משופעי גלים עולים ויורדים של אושר גדול 
ושל סבל 

ועכשיו, אני דחוסה לקו קצר.
וכבר מאוחר.



] 71 ["שירים בשם ההולכים בדרך"   ] 70 [

7.7.10

בין שני עולמות 
)מוקדש לאורלי( 

הימים אינם פשוטים עבורי.
אני מוצאת את עצמי יוצאת ונכנסת 
לעולמות שונים, מסתובבת ביניהם.

נחבטת, נשברת מעט מכול דלת מסתובבת
שבמקום לחבר ביניהם עושה בי הפרדה שאיני יכולה 

לעמוד בה. 
לעמוד כשצריך להמשיך וללכת

הלוך וחזור
בין עולמות. כי חייבת, למרות 

שלא
רוצה.

נעצרת בגינה, לפני הממלכה האפלה.
מתבוננת בפריחה, בשקט שטעון בתוכה

רק נמצאת, לא עושה.
טוענת עצמי בדממה

מנסה לצבור שלווה
לפני.
ואז.

ואז אני נכנסת לעולם שבו אנשים שוכבים.
רגע לפני שמתים. 

הם עדיין חיים. אבל מתים. 
בהוספיס כבר כולם יודעים. 

גם ההולכים למות וגם מי שלידם
וגם בהם מת משהו , יחד עם הקרובים החיים הקרובים שנעלמים

וכולם רוצים. 
חלק לחיות כבר, חלק למות כבר.

ואני מנסה 
להיות איתם, עם הפחדים שבתוכם

ואם אפשר, לפנות בהם רצונות, לפנות הסכמה להיות,
ולהיות עבורם, מקום רך 

בתוך הקושי.

ואין לי זמן לדבר איתי 
על הפחדים שבתוכי.

ושוב יוצאת אל הגינה, לפני הממלכה הבהירה.
מתבוננת בפריחה, בשקט שטעון בתוכה

רק נמצאת, לא עושה.
טוענת עצמי בדממה
מנסה לצבור שמחה

לפני.
ואז.

ואז אני יוצאת לעולם שבו אנשים הולכים
מתנדנדים, 

לרגע זקופים צוחקים וכבר כפופים ועמוסים
וכועסים, לפעמים בוכים

נושאי כדים טעוני סלעי תכנים חלולים, הרגלים כבדים.
בגללם הם כמעט נופלים, יוצקים בהם חיים.

וכולם רוצים. 
חלק לצחוק כבר, חלק לבכות כבר.

ואני מנסה
לא לשפוט, לא לדבר על כך שאין להם פרופורציות

להיות איתם, עם הפחדים שבתוכם
ואם אפשר, לפנות בהם רצונות, לפנות רצון הסכמה להיות, 

 ולהיות עבורי מקום רך 
בתוך הקושי.

ואין לי זמן לדבר איתי 
על הפחדים שבתוכי.

ובין כול אלו חוזרת 
לגינה אחרת, זו שהולכת תמיד איתי

ושם אני בודקת 
עד כמה אני מוכנה לקבל, מסכימה לקחת.

מרפאה את הילדה שבי לפני הילד שלי
מסרבת לנבול לפני הנתינה לאחרים

מתבוננת בפריחה, בשקט שטעון בתוכה
רק נמצאת, לא עושה.
טוענת עצמי בדממה
מנסה לצבור שמחה

עבורי.
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 27.8.2010

ללא דין וללא חשבון
)מוקדש לליאורי ליום הולדתה ה 29(   

רבים, רבים מדי ביום הולדתם
מקפידים לערוך חגיגה לאחרים 

ולעצמם עורכים דין וחשבון.
לא מספיק מה שנידון במהלך השנה. ביום ההולדת יותר

חד. יותר נידון.
מכינים לעצמם שמיכה ותיק קטן עם הדברים הנחוצים לריצוי.

לא של עצמם. 
של פסק הדין 

של הנדון
ובלי חשבון.

מעטים, מעטים מדי ביום הולדתם,
מפסיקים להקפיד על עצמם. 

אורזים את הטעויות שעשו במהלך השנה וגם כמה שיעשו בשנה 
הבאה,

עוטפים את הכישלונות ספוגי הבושה. מלטפים
אותם בפעם האחרונה, כמי שנפרד מידידים ותיקים

ומניחים אותם בזהירות, שלא יישברו. שלא ישברו את ליבנו.

מניחים אותם בשמש, כמין הצהרת כוונות. 
ראינו, הבנו, למדנו, כבר לא צריך. כבר לא מתביישים

בהם.
בנו.

ומתפנים לחגוג את יום הולדתם העשרים ותשע.

בכול יום מחדש.
מתפנים להיכשל בשמחה. לטעות בלי חשבון.

לחגוג את היוולדו של כול יום חדש. מחדש.
כדי להיות ראויים.

לעצמם.
 

 2.9.10

רציתי לאחל לעצמי שימשיך בי 

רציתי לאחל לעצמי שימשיך בי הספק
שימשיך להיות

סף
שבין הידוע ללא

ידוע.
ולומר שמוכן לשלם המחיר 

של ספק לא מספק 
של רעש פנימי בתוך מדבר שקט

שלא מדבר. רק אני כן.

רציתי לאחל לעצמי שימשיך בי הפחד
שימשיך להיות

פח
שתוכו לא נח לרגע. שמתוכו עולה

לא ידוע.
ולומר שמוכן לשלם המחיר 

של רוח גדולה שמעיפה גגות
ועכשיו חשוף לשיטפונות. סכנת הצפות.

ולא יכול לומר מתי יקלו המים.

רציתי לאחל לעצמי שימשיך בי הכעס
שימשיך להיות

כס
שעליו מונחת אי נחת

מעצמי.
ולומר שמוכן לשלם המחיר 

על כך שעפעפי נגזרו ואיני יכול לעצום עיניים
ולישון.
כבעבר.

רציתי לאחל לעצמי שימשיך בי הצער
שימשיך להיות

צוהר
לצאת מן הכלא שבניתי לעצמי

שעליו מונחת אי נחת
מעצמי.

ולומר שמוכן לשלם המחיר 
על כך שעפעפי נגזרו ואיני יכול לעצום עיניים

ולישון.
כבעבר.
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 6.9.10

חשוב להתבונן באוויר  

חשוב להתבונן באוויר
כי ממנו אנו חיים למרות שאנו

לא רואים כלום מולנו. 
רק כשחסר יודעים 
מרגישים חנוקים. 

לא בראש. בכול הגוף יודעים.

לא רואים כלום הוא משפט של חיי היומיום, 
ללא תשומת לב לכך שלא כלום הוא רק לכאורה לא כלום.

נכון שאי אפשר לראות אוויר. אין אפשרות. 
אבל את עקבותיו בהחלט.

עלה שנפל מת להחיות חיים אחרים כדשן.
צמרות מחוברות לאדמה לא מאמינות.

ואף על פי כן נעות כגילוי נאות לאי האמינות של חוסר אמונתם.

באמת הכול בא ממנו גם אם לא רואים. 
שקוף היא תכונה שמתפתחת עם הזמן. 

זה לראות דרך הזמן והמקום את זה שלא נולד זה שאין לו מקום 
וגוף וזמן 

זה להיות שקוף. כמו האוויר.
למזלנו זה אפשרי.

אחרת היינו כולנו כמו
אוויר דחוס שהופך נוזל מתאמץ להיות מוצק

וקר, קר כול כך.

חשוב להתבונן באוויר
כדי להבין שדממה אינה כלום

היא מקור שלא נולד, לכך שלא יסתיים. שכול היתר הם רק סלסולי 
קולו של המואזין, שקורא לנו להיזכר. שקורא לנו להיזהר

לא להגיע לתפילה רק בגלל שמישהו אחר קרא לנו ולא בזכות 
השקט שצועק בנו בפנים.

אני כאן. איני כאן. 

 16.9.10

חייבת לבחור. בין אור ובין בור

חלקלקות היו דפנות הבור.
לרוב חושך. וקור.

במקרה שלי, לא אחים זרקו אותי לבור
כי אם אם.

ומאז שעמדתי על דעתי
עמדו אחרים על כתפיי

וטיפסו את דרכם החוצה, מעלי.
לאור

שמעבר לבור.

ולא ידעתי שאפשר 
לבחור

בין בור ובין אור.

וכבר בת שמונה או עשר הייתי
בוגרת מדי. 

הבאתי וואלריין לאם מתעלפת
לאב מתרחץ הבאתי מגבת.

בשתי ידיים דקות חיברתי ביניהם
שלא יעזבו זה את זה.

ואותי.
הבאתי שלום. זמני.

לקחו ילדות. שלי.

וכשהפכתי לאם
אישי טיפס על כתפי

ובני. וביתי
והמון חברות. שמצאו את הדרך אלי

וטיפסו את דרכם מעלי, על כתפיי
לאור

שמעבר לבור.

ולקח זמן רב עד שגיליתי
שיש גם אור

רחוק, למעלה, במעלה הבור.
מוסתר מאחורי האחרים, 

שמטפסים, שנופלים, שסתם יושבים 
ובוכים

ובעיקר צריכים.
הו כמה צריכים.

ונשענים.
מועכים.

וניסיתי למצוא לי סולם
עבורי. רק עבורי.

והשלכתי בכעס כול מי
שניסה לטפס על כתפי

כי לא יכולתי לשאת אחרים.
לא עוד.
כבר די.

כבר מלאתי כול חובותיי.

הייתי חייבת.
חייבת לבחור.

לבחור. בין בור ובין אור.

וכדי לטפס בניתי סולם כעסים.
על אימי. ועל אחרים.

כדי להתגבר על פחדים מחקתי ממילון 
חיי מלים

כדי שיהיו לי חיים.
פחות צריכים. פחות עבור אחרים.

וכדי שיהיו לי חיים הוספתי למילון חיי 
ערכים חדשים.

ביחיד, לא ברבים.

הייתי חייבת.
חייבת לבחור.

לבחור. בין בור ובין אור.
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ואכן אחרים נעלמו
ונשארתי לבד.
רק אישי לידי

חופר מנהרת מילוט אל בורי.
מאורו.

וגם הוא נעלם לפרקים
כששטף כעסי אותי

ואותו.

וניסתה מחלה 
למצוא לי סולם.

בלי הזמנה. 
הזמנה לדו קרב של חיי

שלחה סולם חבלי מוות 
לחיי

וידעתי שעלי
למות או לכבוש את הבור.

ועכשיו זה אחרי
ובמיוחד זה לפני.

והאור מכה בפנים
והבור כה קרוב
ומזמין לחזור.

ואני חייבת.
חייבת לבחור.

לבחור. בין בור ובין אור.

 29.11.10

מסתבר שאני אם חד הורית

מסתבר שאני אם חד הורית
שהרתה את נטיות ליבה

וקראה להן בשמות וגידלה
אותם לדפוסים באהבה, 

גם אם מדובר בשנאה
והם מחזירים לה כגמולה.

מסתבר שאני אם חד הורית
שמגדלת במסירות את נטיות ליבה
למרות שמי שהיה האב גורש מזמן

ואפילו שמו לא ידוע עכשיו.
ורק ילדיה, נטיות חייה, מחזיקים בו בכעס ולא 

נותנים לזכרו להימוג.
חיים לזכרו, לכבודו, למענו, בגללו.

הוא המקור, לא אני.

מסתבר שאני אם חד הורית
שמוצאת כל פעם מישהו אחר, 

מדביקה עליו תווית שמסתירה פניו
ולא רואה מי מאחוריה אבל מקפידה

לכנות אותו אחראי ללידת נטיות ליבה.
משתוקקת אליו שייקח החיים הישנים ממנה. 

שייתן לה דמי מזונות. 
שייתן לה חיים חדשים.

ומבכה גורלה כשמסרב, כשלא יכול.
 

מסתבר שאני אם חד הורית 
שנטיות ליבה רשומות כבר בתעודת הזיהוי 

של חייה, כקרובי משפחה מדרגה ראשונה
ועכשיו זה רשמי ואין להתחמק למרות הדמעות בעיניים שלא רואות 
ואפשר רק לשתף פעולה, להדפיס בדם את דפוסי חייה בכתב ברייל 

ונדקרת כל פעם מחדש במחט אחרת
ועוד גאה על הדם שזורם כהלכה.

מסתבר שאני אם חד הורית
שמשפילה מבט אל נטיות ליבה ולא רואה 

מסביב עולם.
שנקרעת בין המחשבה שאלו ילדיה לעולם ועד

ובין האפשרות לשלחם לחופשי לעולם.
שפרומה בין גדרות שבנתה לעצמה ומגדירות אותה

ובין האפשרות לצאת לעולם החופשי.
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 24.12.10

באתי לניחום אבלים 
)ביקור בכרמל השרוף(

באתי לניחום אבלים, בבית הקברות של הטבע
שבו לא כול המתים מכוסים בעפר. 

רק אלו שכונו אנשים חיים
ועכשיו מתים במקום אחר. 

בבית קברות של אנשים.

בבית הקברות של העצים, המתים מכוסים בשחור
מתאבלים על עצמם. 

זקופים ושחורים
אלו שכונו עצים. אפילו ירוקי עד

ועכשיו מתים זקופים במקומם וריח המוות עדיין באוויר.

גם בקבוק הבירה שהושלך כלאחר יד בצידי החניון השרוף
שחור עכשיו כולו מן השריפה.

וזה הדבר היחיד שאני מוכן להרים מן המקום המעונה הזה.
במקום לשים אבן על מצבה בבית קברות של אנשים מתים

אני לוקח אותו עימי מבית קברות של עצים מתים.

עצים נשרפים ואז מתים זקופים
ולא מטילים כמעט צל, חסרי עלים וצמרות,

נשארו רק גזעים דקים שצילם צר וארוך
עצים שרופים מקלות שחורים עומדים, 
צל עצים שרופים פסים שחורים מונחים

על אדמה שחורה וממתינה.

ושמש ערב מסדרת בדייקנות צללי עצים שרופים. 
זה ליד זה, כפי שהיו בחייהם. ושוב חוזרת הקינה. 
 "ראה, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה, ארוכה. 

 פנינו שונו. המוות נשקף מעינינו. איננו נושמים. 
כבים נגוהות אחרונים והערב צונח בהר".

וסביב הכול דומם, כפי שראוי בבית קברות.
האדמה מתאבלת בדממה

והרוח נושבת בדממה 
כי אין צמרות שייטו כדי לשיר את כיווניה

ואין עלים שיספרו את ליטופיה.

והקולות שעולים מסביב הם רק של אנשים, שיכולים לזוז ועצים לא.
וגם עורב שחור אחד למעלה, שחור כמו העצים 

אבל יכול לעוף מהמוות הבוער ועצים לא.
עצים נשרפים במקומם. 

והאדמה דוממת.

אנשים מדברים , אחת אומרת מה שחשוב 
זה רק האנשים שמתו כאן

אחר מנחם דרך ילד קטן את עצמו, הנה כבר 
ירוק פה ושם, ומצביע שהילד יראה בעצמו.

הטבע חוזר לעצמו, יהיה בסדר.

אנשים רואים יער שרוף. לא רואים עץ אחר עץ, אחר עץ, אחר עץ
עומדים כמצבות לאנשים שמתו.

לאנשים שהציתו. 
מתאבלים גם על אלו שיחיו 

עם אות קלון על מצחם כל חייהם.

עצים שרופים
לא הספיקו לסלוח למי שהצית, לפני שנשרפו

לא הספיקו להודות למי שניסה להציל, לפני שנשרפו
לא הספיקו לבקש סליחה מעצים אחרים , לפני ששרפו אותם.

לפני שהפסיקו להיות עצים חיים.

ומי שהצית ישכח, וישוב לשגרת יומו
וגם אנחנו נשכח כאשר הירוק יכסה את השחור

כאשר העצים שמתו ייכרתו כדי לפנות מקום. 
יפונו כדי לא לסכן את האנשים שכבר שכחו 

אבל ממשיכים לבוא כדי לחגוג את הירוק והצל . 

עצים מתו כי אנחנו לא שמנו לב
עצים מתים כי אנחנו רואים רק את עצמנו.

עצים ימותו, כי אנחנו שוכחים
ואנחנו מתים איתם כי איננו שמים לב ושוכחים ולא רואים.

שוכחים לראות אותם ואת עצמנו כאחד.
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 3.1.11

יש מרחק קצר בין אהבה למרחק

יש רק מרחק קצר 
בין אהבה למרחק.

זה המרחק שביני לביני.
שמכפיל את עצמו במרחק שביני לבינך

שמחלק את חיינו לשני סיפורים.

ומה ששלנו הופך לשלי ושלך 
ושלי עוזב ושלך נשאר, ביחד איתך.

ושנינו לבד.

וכבר מאוחר מדי לנסות להסביר.
כבר מפחיד מדי לנסות להחזיר

וכועס מדי לנסות להבין
וצודק מדי לנסות להתחיל.

ואני יודע שזה המרחק שביני לביני
שגורם לי לראות בעיקר את עצמי.

במיוחד אם יש גם מרחק בינך וביני
כשאת לא בדיוק מה שדמיינתי שתהיי.

ומה שנשאר, 
מה ששומר להישאר,

הוא רק פחד גדול. 
זה ששומר

לא ללכת, להישאר.
זה הפחד להישאר לבד

שהתחפש לאהבה, חתן כלה.

אבל אני מסתיר, במקום להסביר
מסביר אותך, במקום להיות

במקום שבו לא מחפשים עוד תשובות.
ואת, כאילו כבר הלכת

הולכת וקטנה, במרחק הגדל שביני ובינך.

ואולי זה לא חייב להסתיים כך. 
חיים שניים מתוך פחד אחד. נשארים שניים ביחד לבד.

נכון שיש רק מרחק קצר 
בין אהבה למרחק.

אבל יש גם מרחק קצר
בין מרחק לאהבה.

שאפשר לעבור בדרך חזרה.

מתחיל להודות שהלכתי לשם. 
מפסיק להסתיר, מספיק לנסות להסביר,

ממשיך לדבר על הפחד שלי, על הפחד ממך
מזכיר לעצמי מתי הבנתי שאני חי מת.
וחזרתי לחיות. חזרתי את כול המרחק 

שביני ובינך.

אינני יודע אם את ממתינה לשובי. 
אם עדיין אפשר לחזור ולקרוא לך אשתי.

אולי יש לך מישהו, אולי את לבד.
אולי מצולקת, אולי נעלמת.

שמח שיש שוב בינינו שתיקות
והפעם רכות

ושוב הן קרובות.
כפי שהיו לפני שהלכת, כפי שהיו לפני המרחק

לפני שעזבתי, לפני שויתרת.
עכשיו, כשחזרתי להיות איתך.
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 14.1.11

להתקרב זה עדיין כואב

לא אכחיש.
לעתים קרובות זה כואב כאשר את 

מתקרבת
אלי.

לעתים קרובות זה מציק כשאת מציצה 
לתוכי.

כאשר את מתקרבת מדי,
למקומות שאפילו אני לא מעיז 

לבקר.
שרגיל לשקר.

במקומות החלשים שלי
אני צריך להזכיר לעצמי

בכוח
שיש קירבה בינך וביני 

שזו הסיבה להסכים להישאר
במקומות שבהם אני מתבייש 

שמהם רוצה לברוח.

שוב ושוב ניצת קרב ביני וביני 
אם לתת זכות כניסה.

למקומות שהכחשתי שהם קיימים.
אני לומד להפסיד, 

לומד להפסיק לברוח.
במקום להיות לבד, לומד לתת לשנינו 

לפרוח.

את מלמדת אותי שאפשר לעקור 
תמרורים,

שיש לי רשות, להיות הרשות המקומית 
לענייני תמרורים

ושאני רשאי לפתוח סמטאות ללא מוצא
להרחיב רחובות צרים 

לבטל תמרורי אין כניסה.

ואני מלמד את עצמי
שאינני רע, שאינני רשע.

שאני רק פחדן.
שזו הסיבה שאני מעביר אחריות.

מספר לעצמי סיפורים
מתוך נוחות.

מתוך עצלות.

לא אכחיש.
לעתים קרובות זה כואב כאשר את 

מתקרבת
אלי.

קשה לי להתגבר על הדחף שלא להישאר,
מיד לענות

קודם כול לשפוט.
עדיין לומד

לעמוד
בלי לנסות לעשות.

כול כך קשה לי לשהות.

 5.2.11

מפוסט טראומה לטונגלן 
)אסון צאלים ב'( 

לא חייבים פוסט טראומה מהסרטים.
כמו זה שירה את הטיל ומת 

שש שנים 
אחר כך. 
מת שוב.

בתאונת פגע וברח.
כמו זה שספג את הטיל בתאונת פגע ונשאר. 

ומת בידיו,
של מי שלא יכול לחיות

איתו, בלעדיו, בגללו, אחריו, 
כמו מי שמנסה לחזור ונשאר במקום. 
עם מנוי לכל החיים, לאותם הסרטים. 

מחויב כול יום מחדש בכרטיס. 
כל היום. כל לילה. 

לא חייבים פוסט טראומה מהסרטים.
כמו מלחמה. עם ריחות חברים שרופים שעדיין צועקים.

דם שאי אפשר לשטוף מהגוף גם אחרי שנים.
כמו מחלה. עם מבטים של חבר ששוכב בלי תנועה, הולך לאט 

למות. 
נפרד בדממה.

כמו זיקנה, עם הורה שחוזר על אותם סיפורים. 
גם הוא גם אנו יודעים עבור מה ממתינים. 

תודעה אחוזה בגוף מקומט. 
מבקש שלווה .

כמו אני. שלא רוצה להפסיק את הילד ההוא.
שנבט וגדל, אבל כבר נבל.

עדיין גוזל
מגודל.

בקן ללא אם 
ללא אב שמסביר איך לעוף.

מבקש נחמה.

לא חייבים פוסט טראומה מהסרטים.
מספיקה צלקת שמגרדים כל פעם מחדש, בהיסח הדעת.

אומרים ששכחנו, מאמינים אפילו.
במיוחד ברגעי עשייה. שם לכאורה יש אפילו דממה. 

עשויה מטלות מטלות. טרדות חלולות שנראות חשובות, 
מתנפחות, משקרות כדי ליצור מרחק 

ביני לביני. 
עד שיש דממה מסביב והרעש שבפנים מזכיר כי זו אשליה.

הפחד ההוא, הבושה, הכאב, תחושת האשמה.



] 85 ["שירים בשם ההולכים בדרך"   ] 84 [

לא חייבים פוסט טראומה מהסרטים.
לכול אחד מאיתנו יש פוסט טראומה משלו.

לי, לבני, לבתי, להורי, לאשתי. לכול מכריי.
אולי לא לנכדיי, 

עדיין לא.
רק בגלל שהם נבטים שרק הבקיעו 
מאדמת אימם לפני שנים ספורות.

ואיש לא ניסה לקטוף אותם.
עדיין לא.

לא חייבים פוסט טראומה מהסרטים.
אבל יש כאלו שנשארו ללא כוחות. שהפסיקו לחיות.

שקודם כול ויתרו ואחר כך מצאו.
שבתוך הצעקות שלא מפסיקות ישנה האפשרות להפסיק לעשות.

רק להיות.
רק לנשום פנימה כאבים של אחרים. 

בלי שהם יודעים.
רק כי אנחנו לא אחרים.

לנשוף עבורם סליחה וחמלה.
כי אנחנו יודעים איך הם מרגישים .

ולא מצפים. 
כך משקים את עצמנו ואת האחרים.

ונותנים
ומקבלים משמעות לחיים.

 28.2.11

איני מספר זאת לאיש
)שיר אהבה לאשתי(

איני מספר זאת לאיש
אבל אני עושה מעשים טובים כמיטב יכולתי

רק כדי לצבור נקודות זכות אצל אלו שממונים על חיי
ועשויים להעניק לי עוד זמן איתך

וזוהי הסיבה האמיתית לכך שאני עושה מעשים טובים.

איני מספר זאת לאיש
אבל אני קורא עיתונים ושומע חדשות
רק כדי שאוכל לענות לך על שאלותיך

ומקווה שתמשיכי לחשוב שאני ידען גדול
וזוהי הסיבה האמיתית לכך שאני קורא עיתונים ושומע חדשות.

איני מספר זאת לאיש
אבל אני יושב בשקט ומשקיט את תודעתי

רק כדי לשמוע את נשימתך לידי מרגיעה את חיי
ומקווה שלא תעזבי את החדר

וזוהי הסיבה האמיתית שאני יושב בשקט לידך ומשקיט את 
תודעתי. 

איני מספר זאת לאיש
אבל אני מתמקד בהווה ולא דואג לעתיד

רק כי העתיד לא יוכל לפגוע באושר שאני חש לידך כרגע
ומקווה שלא אשכח את העבר שמממלא אותי עדיין באושר

וזוהי הסיבה האמיתית שאני מתמקד בהווה ולא דואג לעתיד.

איני מספר זאת לאיש
אבל אני מספר לך בדיחות ומשתטה בפנייך

רק כי צחוקך ממלא אותי שמחה
ומקווה שלא תפסיקי לצחוק ממני לעולם

וזוהי הסיבה האמיתית שאני מספר לך בדיחות ומשתטה בפנייך.

איני מספר זאת לאיש
אבל אני מוכן לחיות שנים ארוכות לבד, חסר עיניים 

רק אם יצער אותך למות אחריי.
ומקווה, במידה וזה כך, שאמות אחרייך 

וזוהי הסיבה האמיתית שאני מוכן לחיות שנים ארוכות בלי פנייך.

איני מספר זאת לאיש
אבל אני מוכן למות מיד, מחייך אליך

רק אם יצער אותך למות לפניי
ומקווה, במידה וזה כך, שאמות בשמחה לפנייך 

וזוהי הסיבה האמיתית שאני מוכן למות מיד מחייך אליך.
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9.4.11

אני מחפש בי את המקומות ההם 

אני מחפש בי את המקומות ההם
שאליהם אפילו השדים שבי מפחדים ללכת לבדם

ומבקשים ממני שאלווה אותם לשם
למקומות שאפילו אני לא ידעתי שהם  שם

מקומות שלא נתתי להם שם.

אני מחפש בי את המקומות ההם
שבהם איבדתי צלם אנוש, איבדתי עצמי,

איבדתי תקווה לחזור מהם 
שאפילו תפילה הופכת בהם תפלה.

מקומות שלא קיבלתי בהם שם.

אני מחפש בי את המקומות ההם
שהשמות חרוטים בהם על גופי

השמות שאינם יותר מאשר חושך כתוב על גבי כאב
שאין בהם אב, אין להם אם

מקומות שאיש לא קורא לי שם בשם.

אני מחפש בי את המקומות ההם
מקומות שוממים, חסרי שמיים, חסרי מים, מייבשי שפתיים

שאפר השריפה מתאבך בהם , מתאבד כלפי מעלה
כדי לכסות את הדרך חזרה.

מקומות לחשוף את השמות שנתתי לעצמי.  

אני מחפש בי את המקומות ההם
שלא ניתן להגיע אליהם, להגיע מהם לשום מקום 

שבילי מדבר לא מסומנים, משונים, משנים
שלא משנה לאן הולכים בהם. אפשר רק ללכת לאיבוד

מקומות לאבד את השמות שקראתי לעצמי.  

אני מחפש בי את המקומות ההם
שאינם אלא הלך רוח של הלך בודד.

שלא עומד ולא הולך. 
מרצונו. ולא בגלל שתש כוחו

מקומות שנעלמים בהם. נאלמים בהם. 

 20.4.11

רישום של מעצבת )מוקדש לר. ג.(  

לא, אני לא צריכה 
אותך, שתאמר לי מי

אני. אני לא סגורה
על עצמי, אבל יודעת כבר מי אני לא

רק שאין לי זמן
וסבלנות לחכות שאדע.

כן, אני מאד סגורה
ולא מרגישה בנוח

כשאתה מדבר איתי
על הרגשות שלי. מחליפה נושא, עושה דברים כדי

לא להיות באמת
קרובה לעצמי, כי

מי יודע מה
אמצא. 

כול מערכות היחסים 
המשמעותיות שהיו לי

עזבו אותי נוטשת
כשעמדו קרוב ורצו

להישאר. ואני צריכה
מרחב אמרתי. לא יודעת 

לדבר באמת את עצמי.

ואתם אומרים שאני יפה
ומפחדים, מנסים לשרוק

בלילה כשאתם עוברים
ליד העוצמה שבי. כאילו

לא מפחדים. והרי אני מפחדת להפסיק
לפחד.
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לא נוח לי כשמדברים.
יותר נוח כשמספרים

סיפורים. לא מתאפרת
לא רוצה להיות יפה. רוצה

משהו שינגן בי בלי
לדבר, רק שאדע

שאפשר. שזה לא סיפורים
בלבד.

אני לא נותנת  מעצמי, אל
תיפגע, אני לא נותנת מעצמי

לעצמי והיתר היא רכבת
שרתומה לקטר שמנסה
להתרחק מהמוסך שבו

ידיים יפשפשו בי ינסו לתקן
אותי. רוצה רק לנסוע בין תחנות

לעצור רק לתדלק. לרגע.

אני חכמה מדי בשבילכם
יודעת מה נכון. זה

בדיוק מה שמונע ממני לצחוק
אני רק מחייכת, רק לעתים

רחוקות מחייכת. לרוב עסוקה.
לפעמים באה אלי חברה בלי להודיע וזה בסדר

היא שייכת לעבר שלי. לפני 

שהפכתי כזו, שרוטת זיכרונות.
אין לי עדיין עבודה כמעט,

אין לי כמעט חיים, רק מרחפת
בין הלילות, כדי להגיע לתחושה 
שיש משהו ששווה לחיות עבורו.

וגם השיר הזה יותר מדי
עבורי. לא מעוניינת לדבר עליו
לא חושבת שזה עושה לי טוב

לקרוא שירים שעוברים את
הבועה השקופה הזו.

 
אני הרי מעצבת יודעת לעצב.

לא רוצה להאמין שלא ניתן
לעצב את עצמי. להיות חזקה

להיות לבד, בלי אנשים
שמדברים את האמת שלהם

מסביבי. הדיבור שלהם מפריע 
מרתיע. אבל השקט גם.

לא, לא צריכה 
אותך, שתאמר לי מי. 

 6.6.11

תודעה שקטה 

ולפעמים, כאשר נוגה בי האור
באשר אהיה, כאן אני.

ואיני יותר מידיעה שכך הוא.
ואין אני ואין איני

ודממה יש, שמפנה מקום לכול הרעש הזה 
בלי לזוז, אני הולך. מגיע. עומד

ועוסק בטרדות יומי, והן חלולות ואין בהן אמת
ואף על פי כן אינן חסרות ערך.

שכן הן אלו שמלמדות אותי שלא לעמוד, שלא אשקע בהן
שכן הן מלמדות אותי שלא ללכת, כדי שלא אדחף מהן

וכול זאת, לפעמים, כאשר נוגה בי האור.

ולפעמים, כאשר נוגע בי חסד.
אני נפתח לרווחה לכול הנקרה בדרכי

ואתה אחי ואת אחותי
ושקוף הסבל שצועק בכם 

וצללי אובדן ופרידות מרובדים שתי וערב על יריעות חייכם
וערב יורד עליכם.

ואני קרוע מצערכם בדממה
ואף על פי כן מסכים להיות איתכם ללא התנגדות.

מסתפק בכך.
וכול זאת, לפעמים כאשר נוגע בי חסד.

ולפעמים, כשאני מכווץ כולי.
אני שומע בוכה את צערי, רועד כולי

את פחדיי, שכך יהיה תמיד ושאאבד
אותך. ואז אלך לאיבוד. מעצמי.

אני רואה אין בי יותר צבעים. רק גוונים
של שחור, ואפור הוא הלבן ביותר שאפשרי.

אפילו אז, יש בי תודה גדולה.
ואני מסכים להיות עם כול זה, ללא התנגדות.

מתבונן בכך.
וכול זאת, לפעמים, כשאני מכווץ כולי.

ולמרות זאת, כמעט תמיד, כיכר העיר בי הומה
ולכאורה אין רגע של דממה.

עולה רגש דחוף, שדורש הזדהות מלאה
עולה מחשבה חשובה, שדורשת מחשבה

עם אישורים  פנימיים שהיא באמת דחופה. 
מזכירה בקול רם שעכשיו הגיע תורה, 

ואני מסכים להיות עם כול זה, ללא התנגדות.
מתבונן בכך.

שהם אינם אני. שאינם שלי. ואין צורך לבחור 
אז בכול זאת, כמעט תמיד יש מקום חניה לדממה.
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