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בהתחלפות

במעבר לסירוגין
בין ייאוש קיומי

לקטעי אהבות חולפות, 
יכול אולי להיות

החלל הנחשב 
דק מן הדק,

כמו דממה דקה,
סדק הכרחי

בין הסופי לאינסופי,
הנקרא לפעמים אלוהים.





הבזק גבול

הלילה לא קר,
הסתיו ענוג.

שכובים בדשא
אנו מחכים לאות.

אני רועד 
כמו עלה 

ברוח.
לא פחד ולא חרדה. 

רעידות,
זעזוע קיומי, 

הבא מקצה הדורות.
רעד קוסמי, 
שבר טקטוני,

ממעמקי תהומות
הבריאה.

לפנינו, גדר תיל
הגבול עובר פה.

מעלינו, 
השמיים הבהירים מלאי כוכבים

יוצרים יחד עם העצים
צללים בגוון ירוק כהה
בעלי צורות מתעתעות

ומאיימות.
החיים מאחורי
קיר ברזל זה.

מוריס בן שמונה, אחי
נושא אותי על גבו

חום גופו
מרגיע אותי.
שם מלמטה

השומרים השוויצרים
עוזרים לנו לעבור

את הגבול.
מכנסיי נקרעים,
משאית, חיילים
סוכריית מנטה

מחזירה אותי לחיים.



חיים

מילה זו, חיים
מילה מטרידה

לחיות
אתה חי ביחידות

חיים ברבים,
חיים.

לקחת מילה זו,
לחשל אותה על הסדן,

לסחוט ממנה את השמן בכבישה קרה,
נקטר מרוסק
בין הרחיים
של דורות,

תמצית מאודה.

מה נותר לנו
בתום כל הייאוש
התקווה הנבגדת

הסבל, העוני, 
על סף המוות

על סף הלא נודע
על סף המעבר 

בו השאלה
הסופית והטרחנית
של רעת-אלוהים

ושל האכזריות האנושי
תקבל, אולי,

מענה.







מדיטציה מאוחרת, קדיש

רגע שברירי,
קלילות הגוף

המפויס,
האור הרך

הגולש.
עוצמה לוהטת

בכף היד. 
נשימה איטית,

העולה מן המותניים
בעמוד אש.

הכול מתלקח.
אני האור,

מנותק מין הקרקע
רוחי מרחפת,
תמונות הבזק,
כווייה צורבת

את הזיכרון העמום, 
צורב בלב.

הם פה,
בשלג,

בקור הקפוא והלוהט הזה,
של הרחבה.

לפידים צווחניים 
פולטים בלילה

ניצוצות אש,
ששרפו גופות כה רבות

במקום הזה של
אנדרטת אושוויץ.

מה  בדברי הנשיאים,
מול פני הניצולים

היושבים, כאן, עטופים 
בשמיכות,

חווים מחדש ברגע אחד
את הזוועה של שנות האימה.



תפילה העולה בי,
מילים כמעט נשכחות,

מילים שנצרבו על חזי,
מילים מסתוריות, נוכחות וחולפות,

אוחזות שמים וארץ, 
מילים מעבר לזמן,

מילים של חיים ומוות,
נפלטות בנשימה האחרונה,
מקלעת קיומית, המקשרת

את ההווה עם העתיד, החדש.
שבח, תהילה לאינסופי מתוך הסופי,

תקווה זוהרת  בהירה
מתוך המעמקים.

גופי מתלקח,
מאבד את חיטובי איברי וקווי המתאר. 

מילים עולות
בסלסולים קלים,

אדי אנוש, אשר יצאו 
מקדרה מסתורית.

מילות הנשמה הנאצלת.
יתגדל ויתקדש 

שמי רבא ...
  





עיניים 
            להם ולא

                              יראו

באלפיהם,
עצים הפוכים

שלחו שורשים השמיימה.
ענפים, עלים קטועים,
נחפרו בטיט האדמה.

שרידים חרוכים
עוותו את גופותיהם הגדועים

צללי זיכרונות מפוזרים
ברוח האכזרית של תולדות עמנו.

כאן היו החיים בדמדומי הקיץ.
כיפת השמיים המכוכבת,

חום הרך של האדמה,
בסמני האזוביון והקורנית,

בבתה, 
שיר חמוץ מתוק של הצלצל,

הובילו בחזרה לאושר הנשכח.
לאהוב, לחלום בחלל האינסופי,

לרטוט בקצב הדחף
הבינכוכבי.

ללא אומר, גופינו התאימו זה לזה,
רוך שיר החיים.

באלפיהם,
גופות הפוכים

שלחו גפיהם הקטועים.
רצפת אבן, רצפת בטון.

פלגי דם משקים את האדמה,
אדמה רוויה, אדמה נגעלת,

אדמה מפוטמת בצווחות,
בסבל אילם.

גוף-מעיים פעור
בכפור הלח

של חדרי מתים.





עיניים, מבט
מבט מביט,

מבט מתחמק,
עיניים נעצמות ונפקחות,

מבט ללא מבט.
לא לפנות לאחור.
עיניים היו למבט

עיניים היו לרחמים,
עיניים היו לרעות.

הם היו אלפים,
ענפיהם שלוחים

לשמיים המאפילים

                               אבנים חרוכות...

...לאביב החדש
                       כלום לא השתנה

                                               העולם כמנהגו נוהג...





זו תקופת מעבר

זו תקופת מעבר
אפילו העונות מערפלות את הזמן.

להגיד שלום או להתראות,
ללכת ולחזור.

השמש מנפצת את קו האופק,
הצלליות הולכות וקטנות

באור הנמס.
האם תתנגד בעזות מצח למצוקה,
האהבה מלטפת ומחייה את הרגע.

לברוח בדרך שבה מסתתר המעביר.





בהצטלבות ארבעת הנהרות

קריסה בהצטלבות
ארבעת הנהרות,

התפשטות בין כוכבית,
נשימה, נשיפה,

מוזיקת הספירות,
ארץ חרוכה, משוסעת,

מרכבות אש
ארבעת הרוחות,

לשכוח את הבלתי אפשרי
להיות בתוך הקדמון,

מעבר,
ההרמוניה מפוררת

את הניגודים.
השלום, בריחה אל תוך המזרח,

אסתטיקה קפואה
של למחרת הזוועות,

תנועה, 
אחת בלבד, 

משחזרת גן העדן.







בדיוק ברגע

בדיוק ברגע זה שחולף ללא שוב
נמצא המסתורין

של תהפוכות הסבל.
מה שהיה לא ישוב

הזיכרון מתפורר, מתפזר,
ומשתחזר לעד.

בזינוק אחד, עבר הרוכב לצד האחר
והמשיך בדרכו ללא מבט לאחור.



אלוהים אחרי השואה

אלוהים אחרי השואה
ולפני השואה

תרנגול קורא בלילה
לבשר את השחר

לבשר את יום המחר
יום של הפתעות

של אושר, של אימה.
התרנגול לא קרא,

קולו נחנק
בגרונו הצרוד,

חנוק לנוכח התגלות הזוועה.
התרנגול לא יקרא עוד

בבוקר של ייאוש. 
האנושי שבאדם יתהפך

ולא יחזור עוד.
האלילים המנופצים

מוטלים בשקט המוחלט
של אי הנוכחות.







ייאוש

להרוס, 
במקום שהשני בנה

בכל כך הרבה קנאות,
רצון, תקווה, 

להרוס את התקווה.
פגיעת הרוע.

אנשי המלחמות,
מושלי המלחמות,

להקדים את היצרים,
להחריב,

להרוס את עצמך,
קורבן אנושי פוסט מודרני,

לקרוע את הרקיע
בידינו האטומיות.

לשסע את שבעת הרקיעים,
כדי שלבסוף

ההרמוניה האוניברסאלית תתפורר.
האדם הורס,                                                               

הטבע נוצר מחדש,                       
הלא העשב צומח      

על גלי פגרים של סוביבור.      

להיות עשב,
פרח, עץ,

להיות נוכח,
בודהה קפוא, שהפך לפסל

המום.
להיות בטוח, 

שהזמן ייצור מחדש,
שהתקווה תיוולד שוב.

רגע הרגעים,
בין שתי מלחמות.

כי החכם הוא      
עץ השדה,                          

פרח האשליה      
אבד בתוך הכוכבים.      





דרכי החיים

קראתי לך ממעמקי המצוקה,
כשתעיתי בדרכים

הפתלתלות של החיים.
איבדתי את הצפון
יותר בכל פסיעה

זרוק במדבריות לא מוכרים
ומטילי אימה.

מטולטל בסערות, 
נדדתי ללא מטרה,

נלחמתי בקור החודר
של הלילה,

ובחום הלוהט של היום.

השמים להרף עין
נפתחו.

זיהיתי את העיר הפנימית
הנשכחת, קבורה במעמקי זכרוני.

עיר מקלט בה טוב לנוח,
עיר עוטפת רכה ומזינה.

כאן הבאתי ילדים
מכאן ילדתי,

כאן יצרתי חיים,
כאן התפשרתי עם החיים,

כאן התחייבתי 
כאן התגייסתי,

כאן נפלתי בפח,
נכלאתי 

נסגרתי על עצמי.
 

חיפשתי בחדרי לבי
את הדרך,

כדי לחוש אותך ולחבקך
שוב, 

כפי שהארוס מושיט ידיו
לאהובתו.

שברת את השלשלאות 
אשר נעלו את לבי וחושיי.



פקחת את עיניי מתרדמת העיר
לנופים חדשים.

ראיתי את הים הגדול,
את האופקים ללא גבול 

שבהם הנוסע הבודד
הולך בעקבות הזרמים

הסודיים והעמוקים
המובילים לחוף מבטחים.

צללתי במצולות הים,
העמקתי בחיפושיי אחר היש,
השתכרתי מן המגע המופלא,

התהלכתי ללא לאות
בשבילי גניך הערבים.

כנפיים נשאו אותי אל על,
לשמים.

שם רטטו מקהלות מלאכים.

אך אתה, בטוב לבך האינסופי,
הדפת אותי חזרה אל האדמה,

לעולם של בני האדם, 
כי לנצח נצחים כך נקבע.

בצניחתי המסחררת,
כנפיי השרופות לא ריככו את נפילתי.

משב רוח רך ומרטט,
הביא מזור 

לפצעיי,
הפיח חיים

בעצמותיי היבשות,
קמתי, רצתי אל בני האנוש,

בואו ונבנה ערים, שם ישכון השלום,
שם ימתקו החיים.

בכיכרות, הצעירים ירקדו
בערבי קיץ.

נעבוד את האדמה, 
נפריח אותה,

והיא תיתן בשפע 
את ברכתה כמו
בימי בראשית.

באושר ושלווה נתענג



מקרירות של סוף היום,
איש תחת גפנו ותחת תאנתו.

בני אנוש באו אחריי,
הערים צמחו, השדות שרו

בימי הקציר,
הכול היה חג ושפע ... 

ופתאום העזיבה.
התפלשנו בנוחיות,

ואטימות לבנו
הפכה את גופנו לאבן.

ולאט,
כיאה לחומר

התפוררנו,
הערים התמוטטו,
השדות הושחתו,
הייאוש אחז בנו.

פניתי אליך
פעם נוספת.

אז, כידיד ותיק,
תפסת את ידי,

,Léthé להעביר אותי את הנהר
ותחת מבטך התומך

המשכתי בדרכי,
בצעדים קלילים,

וחרות בין שני
צדי לבי,

שמך,
חירות. 







כל נדריי

רגע של נצח.
הזמן עומד מלכת

בלובן היום
הדועך.

השיר, כניגון איטי,
רוטט בחלל,

ומזכיר לנו בהרף עין,
ימים עברו,

זמן הווה,
ימים שיבואו,

שברירות חיינו,
אופי חולף של תשוקותינו,

של טירופינו,
של מעשינו.

עומדים בארבע אמות
של שאיפותינו,

מתמזגים בצפיפות הלבנה
של הטליתות.

אנו נעלמים לרגע
לעינינו אנו

מהופנטים מהתנודות האיטיות
של המתפללים.



תשעה באב

יום לא יום,
יום בו הדיכאון 
גובר על העצב.
יהודים זקנים 

בבתי הכנסת של בקעה.
עינוי הגב השובר את המותניים

על רצפת האבן הקרה,
בימים הלוהטים של הקיץ.

עונש נצחי למרגלים.  

באותו יום
במדבר,

אנשי דור מצרים העתיקה,
חפרו את קבריהם, 
ובבוקר שכבו בהם.

ברדת החמה אחדים 
קמו על רגליהם,

אחרים קפאו במקומם
בחול,

לנצח נצחים.
חולות סיני

ניזונים מאבק העצמות
של סרבני 

האמונה העיוורת.



יום השואה

צליל הצפירה דועך
במפלים,

גולש בגבעות
ירושלים.

מתלפיות עד יד ושם
השקט מפזר שירים צורמים וכחלחלים

של ציפורים תמימות,
ומשליך באחו

את הירוק הבהיר הבוהק 
של החיטה

ספוג דם
של המתים על קידוש השם.

כל שנה 
באותה שעה,

החיים עומדים דום.
מצפון לדרום,

ממטולה עד אילת,
הנפשות,

הגופות המתייחדים
בוכים ורועדים.

משקל כבד,
הכתפיים מכופפות שומטות את הכאב.

זיכרונות מתפרצים,
מזנקים, 

דוחפים אותנו לעבר.
עתיד של הבטחות,

של אימה,
הרוע עדיין כאן,

חקוק 
במצפונינו החולניים.

תקווה
מעורפלת,

של עולם שנגאל.



עם זאת הרע

הרע, 
עם זאת,

כמו הרוח,
בא ממקום אחר.

והעלה קטן, בודד, 
רועד בתנודה מתמדת.

כל משב רוח מנענע אותו.
אפילו אדמומיותו החיוורת 

של הסתיו אינה מרגיעה אותו
בתוך סעיפי שורשיו, 

נכנס הרע.
      



לצעוד בתוך הלילה

לצעוד בתוך הלילה
לבד, ברחוב שלנו.

לילה שקט של סתיו,
קיץ אינדיאני,

חום עוטף.
צעדים איטיים וכבדים

מכל כובד ששים ושמונה שנים,
של נעלם,

של זיכרונות.
היה שם 

באינסופיות הזמן,
מזבח ואיל לעולה.

הזבח לא אוּכל,
האיל נותר לבד,

כפות למזבח,
במרחב האינסופי של דממת-מות.

לילה שקט,
קיץ אינדיאני.

צעדיי איטיים וכבדים
מכל כובד ששים ושמונה שנותיי.





הה, תרדמה זו על ירושלים

תרדמה זו על ירושלים,
התלמידים,

בחולצות לבנות
מתהלכים ברחובות.

האוויר, עדיין כבד
מהדי הסירנות

מעיק.
דו שיח מחודש עם הליגה הערבית,

תקוות שלום 
שמתנוונות.

כותרות העיתונים
לא תופסות את העין.

העולם הקרוע לא מתאחה,
הקרע בנשמותינו בוכה בנצח.







מזמורים, שירים.

מזמורים, שירים,
נובעים ממחוזות 

לא נודע,
מעומקים לא צפויים,

מפגש מהסס בין התהום 
בפנימיות אלכימית

והשמיים הקדמוניים.
הם צפים 

ומותירים אותנו אילמים
דופקים בדלתות הלא מודע

בחלומות,
בתרדמת ימי הקיץ.

השמש רוטטת 
בין ענפי הדובדבן,

הנשימה מתמלאת אושר,
להיות כאן.

מלמול הפסוקים
מבשילים בהשקת השפות.

הנה, כאן
זרם החיים.

 



זרימה אינסופית של מי הסורג המתפזרים  

זרימה אינסופית של מי ה-Sorgue המתפזרים.
טחב לח הנוטף בטחנות המים הנטושות,

זוהר רך של האור על מעיו השחורים,
ברק חולף של דג השמך החומק בפיתוליו,

האם תושיט ידך לקראת המים?

אלף נחלי Sorgue מפוזרים זורמים בתוכי,
לחים ונוטפים. בגלגלי הטחנות 

עצביי חורקים.
אור חם רוטט על גבול הערבה.

צללים צוננים, זוהר כסוף, אנו חומקים על קיפוליו העמוקים.
המשוט נשאר שם, תקוע,

והסירה נסחפת בזרם, לקראת המים.





ואם דרך זו...

ואם דרך זו הייתה הדרך
בה כל צעד מגלה צעד

ומסתיר צעד אחר,
ההלוך ושוב מקפיא את הדרך,

ההלוך אליך חומק ממני
בעוזרו לי לצעוד עוד צעד.

ואם הווה זה היה הווה 
בלתי ניתן להשגה,
המענה את העבר 

ומהמם את העתיד?
ואם דרך זו הייתה דרך...







1. בהתחלפות
2. הבזק גבול

3. חיים
4. מדיטציה מאוחרת, קדיש

5. עניים להם ולא ירעו
6. זו תקופת מעבר

7. בהצטלבות ארבעת הנהרות
8. בדיוק ברגע זה

9. אלוהים אחרי השואה
10. ייאוש

11. דרכי החחים
12. כל נדרי

13. תשע באב 
14. יום השואה  

15. עם זאת הרע 
16. לצעוד בתוך הלילה

17. הה תרדמה זו על ירושלים
18. המזמורים, השירים

19. זרימה אינסופית
20. ואם דרך זו
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