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 שנר ילי  אחד

ֲעִשים ֶאל ֵחיְקָך מַּ ֶקר ֲאִני ָקָמה ְלֵהָאֵסף כַּ בֹּ ם הַּ  גַּ

ִיים  חַּ  ִלְבָך ּפֹוֵעם, ָמסּור ֶאל הַּ

ֶמק ְנִשימֹוֶתיָך, ֲאהּוִבי   ְועֹּ

ֶדֶרְך  .ְכָעְמָקּה ֶשל הַּ

ת  ְמִשיְך ִבְמִשימַּ ֲחלֹומֹות ֲאִני ְמִניָחה ְלָך ְלהַּ  הַּ

ם חֹּ ד ֶשהַּ ּנּור עַּ תַּ  ְויֹוֶשֶבת ֶאל הַּ

ָתָנה ֶאת אֹורֹו  ר נֹוֵתן ִלי ְבמַּ חַּ שַּ ֶבֶשת הַּ  ּוְכֶשֲאִני ִמְתלַּ

ְבֶהֶבת ְּפִניָמה ִשיָרה ְמהַּ  :ְוהַּ

ֶחֶדר ְכִבְתמּוָנה ְרָאה עֹוָשה בַּ מַּ  הַּ

ּלֹון  חַּ ִמָטה, הַּ  ְבתֹוָכּה הַּ

ג ִית הַּ בַּ  ֹוְבִלים ָתִמיד ְוִקירֹות הַּ

 .ִעם ָבִתים ֲאֵחִרים ֶשָהִיינּו

ם ִביִדיָעה ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלֶזה ֵכן, גַּ  וַּ

חַּ   ֶשְיכֹולֹות ְלִהָשֵבר ְבֶזה ְבכֹּ

ְרֵני אֹור ֶשִּנְשְלחּו ִלְפֵני ָשִנים   קַּ

ֲאִמין  ע ִנֶתֶנת ִלי ְרשּות ְלהַּ  ּוְלֶרגַּ

ֲחָדִרים ֶשָּלנּו ְדֵרי הַּ  :ְלחַּ

ְכֵאב ֶשר, חּוץ הַּ  ְּפִנים ָהאֹּ

ת ִבְשֵניֶהם עַּ ּנֹוגַּ ְעגּועַּ הַּ גַּ  ִמְסֶגֶרת הַּ

 .ָהעֹוָשה אֹוָתם ֶאָחד

 

 
 שפי-סיון הר   בחדרי חדרים

 
ִית בַּ  ְכֶשִּנְבֶנה ֶאת הַּ

ע רּוחֹות  ְרבַּ  ְדָלתֹות ָראִשיֹות ְלאַּ
ְרָגָמן ֶשל ְשִקיָעה  ּלֹונֹות ְלאַּ  חַּ

ק ְזִריָחה    שַּ  ְלמַּ
  

 נֹוִתיר ֶחֶדר ֶאָחד ֵריק 
ָיִמים  ד ָכל הַּ  ּובֹו נֲַּעמֹּ

 לֹּא ֲאסּוִרים ְבָרִהיִטים 
 ְקרֹוִבים ֶזה ְלֶזה ּוְזֻהִבים 
י    י ָעֶליָך ְכָנֶפיָך ָעלַּ  ְכָנפַּ

 
ֲחָדִרים ָהֲאֵחִרים ִיים ִיְרֲחשּו בַּ חַּ  ְוהַּ

ָסלֹון  ִמְטָבח ּובַּ  בַּ
ְיָלִדים  ְדֵרי הַּ  ְבחַּ

ח     ְוִיְצֲהלּו ְויְַּרִעישּו ּוָבֶהם ִנְצמַּ
  

ְשֵקִטים   ֲאָבל ָשָרֵשינּו הַּ
הּוא ֶחֶדר הַּ  ִמן הַּ

ָבת    שַּ ם ְוָהאֹור ְוהַּ חֹּ  ְוהַּ
 

 ְקרֹוִבים ֶזה ָלֶזה ּוְזֻהִבים 
 ָּפִנים ֶאל ָּפנים

 .ְבָרָכה
 
 
 
 

 אז עוד כמה שירים לשבת ופרשת נח ,ומבול ומים בחוץואם כבר 
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  .ְמֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעָליו תּוַנח ַהֶנֶפש
 ְלַכָמה ְרָגִעים ִבְלַבד.  

  .ְמֻבָקש ָמקֹום ֶשְיַשֵמש ִמְדָרְך ְלַכף ָהֶרֶגל 
 ְלַכָמה ְרָגִעים ִבְלַבד.  

 
 ְמֻבָקש ָעִציץ, ָעֶלה, ִגְבעֹול, אֹו ִשיַח,  

  .לֹּא ָיקּום ְוִיְתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹואשֶ 
 ְלַכָמה ְרָגִעים ִבְלַבד.  

 
 ַסְפָסל   ְמֻבָקש ִדבור ֶאָחד, ָנִקי, ָנִעים ְוַחם ֶשְיַשֵמש 

 יֹוָנה, ַנְפִשי ֶשִלי  - ִמְקָלט, ְלִמיֶשִהי, ְקרֹוָבה ֶשִלי, ַיְלָדה
ֶקר,   ַאשר   ָיצָאה ִמן ַהֵתָבה, לַכָמה ְרָגִעים, ִבְשעֹות ַהבֹּ

 ָמנֹוח לַרְגָלה.   ולֹּא ָמצָאה ְמָאז
 ), מחנה צריפין י"ז אייר תשמ"טאדמיאל קוסמן )          

 
 שובי לביתך  דליה רביקוביץ'

 
 ? מה לך בחוץ, ילדה 

 . מנוח לא מצאה רגלך

  ציפור פצועה, חזרי אלי

 . ושובי לביתך

 

 , האזיני לקולות

 , הרעם על גגות בתים

 . מקול סופה, שמרי נפשך

 . שובי לביתך

 

 , סהר חצות גבוה

 , אור על ענפי אילן

  תני לנפשך לשמוע

 . זמר קטן

 

 , שם צמח לענה

 . שם נפש מרעידה מקור

 . חלון אפל ותריס מוגף

 . שובי לביתך

 

 , סהר חצות גבוה

 , אור על ענפי אילן

  עתני לנפשך לשמו

 . זמר קטן

 

 , שאי עין למרום

 . כבר סדק שחר מאפיר

 . נעורה כבר ציפור אחת

 .שובי לביתך

 / סיון הר שפי  יֹוַנת ֵאֶלם ְרחֹוִקים
  

 ְלִכי ָלְך ֵמַאְבָרָהם ֶאל ָשָרה ִמָשָרה ֶאל ַאְבָרָהם 
 ּוְבָיַדִיְך עּוגֹות ְוֵעֶגל ָבָקר ַרְך 

 ַמֲחרֹוזֹות ְצחֹוק ָקֶשה ְּכֶשְנָהבּוְבָיַדִיְך 
 ְלִכי ָלְך ִמִיְצָחק ְלִרְבָקה ֵמִרְבָקה ְלִיְצָחק 

 ְבָיַדִיְך ְתִפלֹות ֲהפּוכֹות ְואֹוִתיֹות ּפֹוְרחֹות 
 ְוַשַער ִחִטים ָּפתּוחַ 

   
ב  ב ְלָרֵחל ֵמָרֵחל ְלֵלָאה ִמֵלָאה ְלַיֲעקֹּ  ְלִכי ָלְך ִמַיֲעקֹּ

 ָמִנים ּוְבָיַדִיְך ִמְנַחת ְקָנאֹות ּוְבָיַדִיְך ִסי
ָהב ּובֹוֶכה   ָטֶלה ְמאֹּ

 
ֶשה ֶאל רֹּאש ָהָהר  ֶשה ִממֹּ  ְלִכי ָלְך ִמִצּפֹוָרה ְלמֹּ

 ִבְכָנַפִיְך ַהְקרּועֹות ִשְבֵרי ַהְּכֻתָבה,
 ַמְסֵוה ֶמִשי ִעם ִאְמַרת 

 ֲחָרָטה
 ְוָצִעיף ִעם ִרְקַמת 

 ֲהִשיֵבִני 
   

 ד ֶאל ַבת ֶשַבע ִמַבת ֶשַבע ֶאל ְלִכי ָלְך ִמָדוִ 
 ָדִוד ֶאל אּוִרָיה ֶאל 
 ַבת ֶשַבע ֶאל ָדִוד 

 ְבָיַדִיְך ִשיֵרי ִחּזּור ַוֲאֵבָדה ּוְבָיַדִיְך ֶּכֶתר ַמְלכּות 
 ְוָיַדִיְך רֹוֲעדֹות 

   
ה ֶאל ֶאֶלף ְנשֹוָתיו, ֵמֶהן ֵאָליו   ְלִכי ָלְך ִמְשֹלמֹּ

 ּוְלַרְגֵלְך ַטַבַעת ָזָהב 
 ַאַחת 

   
 ְלִכי ָלְך ִמֻקְדָשא ְבִריְך הּוא ֶאל ְשִכיְנֵתּה ִמֶמָנה ֵאָליו 

 ָנא -ּוְבָיַדִיְך ֲחִריֵצי ָגלּות ּוְבָיַדִיְך ַהֵּכר
 ּוְבָיַדִיְך ִלֵבְך ְמַפְרֵּפר ְוָחשּוף

 
 ְלִכי ָלְך, ִמי ַאְת, 

 יֹוַנת ֵאֶלם ְרחֹוִקים 
 ִדְמעֹוֵתיֶהם ָלעּוף ּוְלַהִציל  ֵבין 

 ִמִלים ְמֻפָיסֹות 
 ְלַהִניַח ַעל ֶאֶדן ַהצַֹּהר 

 ָעָנף ַדק ֶשל ָשלֹום. 

 


