
 

 יונה וולך משירי 
 

 ד"ר מימי חסקין
www.mimihaskin.co.il 

 
 
 

 לֹא ָיכֹוְלִּתי ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה ְּכלּום 
 ַלֲעׂשֹות ִמֶזה ְּכלּום   ַאָּתה ׁשֹוֵמַע לֹא ָיכֹוְלִּתי

 ֶזה ָהָיה ֶאְצִלי ַּבָּיַדִיים 
 ְולֹא ָיכֹוְלִּתי ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה ְּכלּום 

 ְולֹא ָיכֹוְלִּתי ַלֲעׂשֹות ִמֶזה ַמֶשהּו 
 ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ָיכֹוְלִּתי ְלַגְמֵגם

 ָמה ָרִציִתי ְלַהִּגיד 
 ָיכֹוְלִּתי ְלַהְרִּגיׁש ֲהִכי ָרע ֶׁשֶאְפָׁשר 

 ֹו ֶיֶלד ָקָטן ּוִפְתאֹום ַאָּתה עֹוֵמד ְּכמ
 ְּבִסינֹור ַלַּצָואר ְוחֹוֵזר ַעל ַהְּשֵאָלה 

 ֶמה ָעִׂשית ִעם ֶזה ׁשֹוֲאִלים 
 ְלָאן ִּבְזַּבְזְּת ֶאת ּכל ֶזה, ָהָיה ָלְך ִסּכּוי 
 . ְוַאָּתה ִּתְצָּטֵרְך ְלַהְתִחיל ַהּכל ֵמָחָדׁש

 
 

 אבשלום 
 

 ֲאִני ֻמְכָרָחה ַפַעם נֹוֶסֶפת 
 ְלִהָזֵכר ִּבְבֵני ַאְבָׁשלֹום 

 ֶׁשַשֲערֹוָתיו ִנְתְפסּו ְּבַרְחִמי 
 ְולֹא ָיָצא ִלי 

 ִלְגֹמר ֶאת ַאְבָׁשלֹום ְּבִני 
 ֲאִני ּבֹוָנה ֶאת ֶאְפָׁשֻרּיֹות ַהְרָּגָׁשִתי 

 ָהַרֲחִמים ׁשֹוְטִפים ִּבי 
 ְוָהָרָעב ָהֶאְפָׁשִרי 

 ְרצֹונֹות ַהּתֹוָרָׁשה 
 ְוַאְבָׁשלֹום ֶׁשלֹא ֻהְרָׁשה 

 ְּבִגְלּגּול ַאַחר ַאְבָׁשלֹום ִיְהֶיה  
 ֲאהּוִבי ַוֲאִני ָאחּוׁש ִזְכָרה 

 ְּכֶׁשַאְבָׁשלֹום ֲאהּוִבי 
 ָׁשה ּגּוָפִנית אֹו ֵאיְך ִּבְטִני ְּתחּו

 ֵריָקה ֵמַאְבָׁשלֹום ְּבִני 
 ִסּדּור ֶׁשל ּכֹוָכִבים 

 נֹוְפִלים ְוֶחֶרב ַמָּכה 
 ַּבַמְגֵנט ַעל ִלָּבה 

 ַהְרָּגָׁשה ְמֻדֶּיֶקת: 
 ַּבֶמה ִּתָלֵחם 

 ְוַעל ַמה ָּתנּוחַ 
 ָהרּוחַ 

 ְלָאן ִּתָשֲאך 
 ָהרּוַח ְּבִני. 

 

                           קדמשנתי  שיר
 אפרופו גודאר

 
 רֹוְמִזים ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ֶסְּכס ַאֵחר.

 טֹוב ֶׁשִמיֶׁשהּו יֹוֵדַע ַעל ֶזה.
 ִאם ֵיׁש ֶסְּכס ַאֵחר הֲ 

 ִביאּוהּו ְלָכאן ְוֵנָדֵעהּו נְ 
 ַּדֵּבר ְּגלּויֹות, ֵיׁש אֹו ֵאין.

 ֶׁשְּכָבר ֲאַנְחנּו ֲעֵיִפיְמאד ִמ 
 ָנֵׁשינּו ִויִדידֹוֵתינּו ַהְּבתּולֹות ְוָכל 

 ַהְזַמן ַמְרִאים ָלנּו ִּבְּתמּונֹות ׁשֶ 
 ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ַמֶשהּו ַאֵחר ְוַגם אֲ 

 ַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֶזה לֹא ְסָתם.
 

 ְוִאם ֵיׁש ֶסְּכס ַאֵחר ְּבעֹוָלם 
 ַאֵחר ָנִׁשים ֲחָדׁשֹות ְויֹוְדעֹות לָ 

 ָמה לֹא ָיִביאּו ַּכָמה לְ 
 ת ְואּוָלַמד ֶאת ָנֵׁשינּו ַהְּיֵגעֹו

 ַלי ִיְפְּתחּו ַּגם ֶאת ַהְּגבּולֹות ּכְ 
 ֶׁשֲאַנְחנּו ֲעֵיִפים ְוֶנְחְנִקיְמאד.

 
 
 

 ְוֶזה לֹא ַמה ֶׁש...
 ַיְׂשִּביַע ֶאת
 ַרֲעבֹוִני לֹא

 ֶזה לֹא
 ַמה

 ֶׁשָּיִניַח ֶאת
 ַּדְעִּתי

 לֹא
 ֶזה לֹא ֶזה.

 



  ָהרּוַח ְּבִני. 

 ַהַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ְלך 
 ֵהם ַהַחִּיים ֶׁשָחִייתָ 

 ַהֵּבט ָאחֹוָרה ַּבֲהָבָנה 
 ְמָצא ֶאת ְנֻקַּדת ַהְּבֵראִׁשית

 ַהְּבִריָאה 
 ְּבָרא ֶאת ַעְצְמך 

 עֹוָלם ַהּטֹוב ְּביֹוֵתרֶזה הָ 
 ַהָּיִחיד 

 ֶׁשּתּוַכל ִלְברֹא
 ָּכל ֶזה ָמצּוי ְּבתֹוְכך 

 ַּגֵלה אֹותֹו 
 ַהְתֵחל ֵמַהְתָחָלה 

 ַהֵּבט ַעל ַחֶּייך 
 ְּכַעל ִׁשעּור ַרע 
 ַעל ַמה ֶׁשָהָיה 

 ְּכַעל ֹעֶנׁש 
 ַהְרָחָקה 

 ֲעִמיָדה ַּבִפָנה 
 נֹוְקַאאּוט ַּבִסּבּוב ָהִראׁשֹון 

 ַּתֵקן ְּכֶאָחד ֶׁשִהְבִריא 
 ְּכֶאָחד ֶׁשָחָלה.

 
 

° 
 

 ְּבָכל ָשָנה ַּבַקִיץ
 ָאִבי ֶּבן ְשֹלִשים ְוֵשש ָשִנים

 שּוב ֵמת ְּבאֹוָתה צּוָרה
 נֹוֵפל ְמלֹוא קֹוָמתֹו

 ַעל ָהָאֶרץ
 ַהְּצִחיָחה

 ֲאָבִנים וֲֲעָשִבים ְיֵבִשים
 ְוִקלּוֵחי ַהָּדם

 זֹוְרִמים
 .ִעם ַהַחִּיים

  
 ְּבָכל ָשָנה ַּבַקִיץ
 ָאִבי שּוב ָצִעיר

 ֶּבן ְשֹלִשים ְוֵשש
 פֹוֵרַח ְּבִשיא ַחָּייו

 ֵמת שּוב
 ַעל ָהָאֶרץ

  
 ְּבָכל ָשָנה ַּבַקִיץ

 ַהַּיְתמּות פֹוֶרֶשת ָּכָנף
 .ְוִצָלה ַעל ָהָאֶרץ

 ָּתִמיד ָאִבי
 ִמְתַּבֵגרלֹא 

 ִנְרֶאה אֹותֹו ָּדָבר
 ָשֵלם ְוָנָאה

 .ְּכאֹות ַהַחִּיים

 ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַמע ֶאת קֹולֹו ַהָמתֹוק ֶׁשל ָהֱאֹלִהים
 ְלעֹוָלם לֹא ַיֲעֹבר עֹוד קֹולֹו ַּתַחת ַחלֹוִני

 ִטפֹות ְּגדֹולֹות ֵיְרדּו ַּבֶמְרָחִבים אֹות
 לֹוִניֵאין ָהֱאֹלִהים ָּבא עֹוד ְּבחַ 

 ֵאיְך אּוַכל עֹוד ִלְראֹות ֶאת ּגּופֹו ַהָמתֹוק
 ִלְצֹלל ְּבֵעיָניו לֹא ֵאֵרד עֹוד ִלְׁשלֹות

 ַמָּבִטים ַיְחְלפּו ַּבְּיקּום ְּכמֹו רּוחַ 
 ֵאיְך ֶאְזֹּכר ֶאת ַהֹּיִפי ַהֶזה ְולֹא ֵאְבךְ 

 ָיִמים ַיַעְברּו ְּבַחַּיי ְּכמֹו ְרָטִטים ַּבּגּוף
 ֶּבֶכהִמ ְלַיד ְרִסיִסים ֶׁשל ִזְכֵרי ַמָּגע ִנְׁשָּבִרים עֹוד יֹוֵתר 

 ַמְקִסיָמה ֶאת ָהֲאִויר צּוַרת ְּתנּוָעתֹו ְּבנּועֹו
 ְלעֹוָלם לֹא ַיֲעֹבר קֹול ַהַּגְעּגּוִעים ֶאת ַהַסף

 ֵעת ָאָדם ְיַחֶּיה ְּכמֹו ֵמָתיו ְּבִזְכרֹונֹות, ְּכמֹו ֲהָוָיה
 ָּבטֹו ַהָמתֹוק ְלַיד ִמָּטִתי ְוֶאְבֶּכה.ְולּוא ַיֲעֹמד מַ 

 
 

 ִאם ֵּתֵלְך ַלַמָסע ֶאל ֶאס ִּדי 
 ִּתְזֹּכר אֹוִתי 

 ֶׁשֵמעֹוָלם לֹא ָחַזְרִּתי ִמָשם 
 ֲאִני עֹוִדי ָׁשם 

 מּול ַהַחלֹון 
 ַהִּגיְליֹוִטיָנה ָהֲאֻדָמה ִנְׁשֶקֶפת ִמֶמנּו 

 ָראֵׁשי עֹוֵמד ְלֵהָעֵרף 
 ֲעַדִין ֲאִני ָׁשם 

 ְמַחָּכה ָלֶרַגע ַהָּבא 
 ֶחְרַדת ַהִקּיּום ֻּכלֹו 

 ת יֹוֶרֶדת ָעַלי ְּכַמֲאֶכלֶ 
 חּוֵטי ַהָּדם 

 עֹוָדם ִמְׂשָּתְרִגים ִמַמָּגבֹות 
 ַלִּכּיֹור 

 ֵאין ְׁשִליָטה ַעל ַהָּדם 
 ֶׁשֵּתַדע. 

 

 נ.ב.
 

 ִּכי ִאְּתך ֶזה ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני אֹוֶהֶבת 
 ִּכי ִאְּתך ֶזה ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני רֹוָצה 
 ִּכי ִאְּתך ֶזה לֹא ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ַחֶּיֶבת 
 ִּכי ִאְּתך ֶזה ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני רֹוָצה 

 


