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ֵאִלי ְרֵאה ַּכָּמה־ָּכֵמַּה 

ֲאִני, אּוַלי ָּכֵמַּה ַהֹּכל:

ַלֲאֵפלּות ָהֵאיְנסֹוף ֶׁשל ָּכל ַּפַעם ִלֹּפל

ּוְלֶרֶטט ָהאֹורֹות ֲאֶׁשר הֹוִמים ַּבַּמֲעלֹות.

ַחִּיים ָּכאן ֶׁשֵאיָנם רֹוִצים ָּדָבר, ַּבֲאָלִפים,

ְוֶדֶרְך ִּדיֵניֶהם ַהֹּכה ְקִליִלים, ְּכִמְתַעְּטִפים

ַּבֲחָלקּות, ִמְתַנֲהִלים ֵהם ְּבָׁשאֹון. 

ֲאָבל ַאָּתה, ִׂשְמָחְתָך ִנְמֵצאת ְּבָכל ַהַּפְרצּוִפים

ֶׁשְּמָׁשְרִתים ְּבִצָּמאֹון. 

ַאָּתה ִׂשְמָחְתָך ִנְמֵצאת ְּבָכל ַהִּמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּמְכלֹול

ֶׁשְּלָך ְּכַמְכִׁשיִרים. 

ַאָּתה ֲעַדִין ֹלא ַקר, עֹוד ֹלא ְמֻאָחר ִמַּדי      

ְלֹעֶמק ַההֹוֶוה־ּוִמְתַהֶּוה ֶׁשְּלָך ִלְצֹלל,

ַלָּמקֹום ּבֹו ַהַחִּיים ַעְצָמם ְּבֶׁשֶקט ַמְסִּגיִרים.
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ַמה ַּמְתֶעה ׁשּוב ֶאת ָיִדי ֶאל ַהִּמְכחֹול?

ִאם ֲאַצֵּיראֹוְתָך, ֵאל, ֹלא ַּתְבִחין ַוַּדאי.

ֲאִני ָחׁש ְּבָך. ַּבּנֹוף ֶׁשל סֹוף חּוַׁשי

ַמְתִחיל ְּפזּור־ַּדַעת, ְּכִאִּיים ְּבתֹוְך ָּכֹחל,

ְוֵעיְנָך, ֶׁשַּלֲעֹצם ֵאיְנָך ָיכֹול,

ֲאִני ֶמְרָחְבָך.

ַאָּתה הּוא ֶׁשֹּלא עֹוד ְּבתֹוְך הֹוְדָך,  

ֵהיָכן ֶׁשָּכל־ׁשּורֹות ַהַּמְלָאִכים־ַהְמחֹוְלִלים

ֶאת ֶמְרַחֶּקיָך ְמַכִּלים ְּכֵעֶדר ֲחִליִלים, –    

ֶאל ְמעֹוְנָך ָהַאֲחרֹון ַאָּתה נֹוֵסק.     

ָּכל ַהָּׁשַמִים ַמְקִׁשיִבים ִּבי ְלקֹוִלי    

ִּכי ַלֲהגֹות אֹוְתָך, ֲאִני ׁשֹוֵתק.
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*
ובתוכנית  לספרות  בחוג  הראשון  התואר  את  מסיימת  פוירשטיין   רות 
הרב־תחומית במדעי הרוח; היא עובדת בימים אלו על תרגום ספר השעות 

לריינר מריה רילקה, ועל ספר שיריה הראשון.

ללא כותרת

 עבודת מושן להצגה בלולאה אינסופית
מיכל רגב
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