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        גשם על פני העירגשם על פני העירגשם על פני העירגשם על פני העיר

        

  ֶּגֶׁשם ַעל ְּפֵני ָהִעיר

  ָּכל ָהְרחֹובֹות נֹוֲהִרים

  יֹוראה מָ סָ אלָ ּפְ ֶאל הַ 

  ְלִהְצַטֵּנף ִמַּתַחת ַלִּקְמרֹונֹות

)ַחַּיי נֹוֲהִרים ֵאַלִי(.  

  ַהִּכָּכר ְרחּוָצה ְלִמְׁשִעי,

  -ם ז ָנטּו ְׁשֵני ֹאָהִלים ְלָבִניַּבֶּמְרּכָ 

  - המֹ ְיִריעֹות שְ 

  ֲאִני נֹוֶטה ָל ַאִּפְריֹון

  ַּבִּכָּכר ֶׁשְּבִלִּבי

  ְליֹום ְּכלּולֹוֵתינּו.
  

     14/7/1997ה סלמנק    



 

        

        

        סולםסולםסולםסולם

        

  ָיד הילָ וִ ָאּבְ  ֵאין

  ֵליאֹון ֵדי ֹמֶׁשה' רלְ 

  )ֵּתֵרָזה ֶׁשָּברּוחַ  ִלְרעּותוֹ  ְּכמוֹ (

אֹותוֹ  ָרִאיִתי ַא   

  ַּבִּסְמָטא פּוףּכָ  לוֹ  חֹוֵלף

   ָקֶתְדָרָלה ְּבֵצל

  ּוְברּוחוֹ 

  ֻסָּלם ָׁשם ַמִּציב

  ַּבָּׁשַמִים ְוֹראׁשוֹ 
  

     18/7/1997 אוילה    



 

  

  

        נגנים בככרנגנים בככרנגנים בככרנגנים בככר

  

  היָ אנָ ָא ֶּדה האסָ לָ ּפְ ּבַ  ַׁשָּבת

  - מּוִסיָקִלית הְנחָ מִ  ַמִּגיִׁשים ַנָּגִנים ְׁשלֹוָׁשה

  ".ַאְרֶּגְנִטיָנה ֲעבּוִרי ִּתְבִּכי ַאל" ַּבִּכָּכר יםנִ גְ נוֹ 

  ִמּמּול חֹוֶלֶפת ֲהדּוָרה ַּכָּלה

  ִּבְמיָֻחד ָיָפה א(

ָחׁשּוב הּזֶ  ַמה ַא ..(  

  .ַּבִּמְגָּדל ַּפֲעמֹון

  ְוִנְזָּכר ִמְתּבֹוֵנן ֲאִני

  ַההּוא ַּבּיֹום

ֶאת ָלֵׂשאת ָחַׁשְׁשּתְ  ֵאי ֵעיַנִי  

  .. ָּכ ָּכל ּוִמְתַּגְעֵּגעַ 
  

     20/7/1997ה סלמנק    



 

  

  אוילהאוילהאוילהאוילה

  

  ָאִויָלה

  ּוְמיְֻפֶיֶפת ְׁשֵלָמה קֹוְנִכָּיה

  ַמְׁשִמיָמה ַקְדרּות ּתֹוָכּה

  .ָצֳהַרִים ִּבְׁשַרב ִמְתַעֶּלֶפת
  

  ֹּפה ִּכי ַלְחֹׁשב

  ֹמֶׁשה ׁשָהִאי ּדֹוֵבב

  יִק אֱ הָ  ַהַּתָּנא ֶאת

  ִעּמוֹ  ִהְמִריא ְוַגם

  .ַמְעָלה רּום – ֻמְפָלא ְּבאֹור ַלְחזֹות
  

  ֹּפה ִּכי ַלְחֹׁשב

  ֵּתֵרָזה ָחְזָתה

  ִעם ָלּה ְוִׂשיחַ  ְוִׂשיג

  ֶעְליֹון ְקדֹוֵׁשי

  .ַמְעָלה ּוַמְלֲאֵכי
  

  ְוַהִּקיפּוהָ  ָאִויָלה ֹסּבּו

  ְלֵחיָלּה ִלְּבֶכם יתּוׁשִ 

  .ִּבְׁשָעֶריהָ  ָּתבֹואּו ַאל
  

  ֹמֶׁשה ָלִאיׁש ִלִּבי

  ַהּמּוָמִרים ְלַבת ִלִּבי

  ,יהָ נֶ יוֹ זְ חֶ לְ ּו

  ֹּפה עֹוד ֵאיָנם

  .ִּבְׁשָעֶריהָ  עֹוד ָאבֹוא א
  

     27/7/1997ה סלמנק    

 



        לילה ראשון בג'ירונהלילה ראשון בג'ירונהלילה ראשון בג'ירונהלילה ראשון בג'ירונה

 

  ,ירֹוָנה'ְּבגִ  ִליֶּבְרָטאט ֵדי ָּבַראְמְּבָלה

  ,ְּגִליָדה ּדּוַכן ְלַיד

  .מֹוֶכֶרת ַנֲעָרה

  :ְוִהיא, ָלּה צֹוֵבט, ֵמָאחֹור ָקֵרב ַנַער

  !"ַמְסִּפיק, ֵחסּוס ַּדי"

  :ִמְתַחְנֵחן ְּבקֹול ֶׁשּלוֹ  ֶלָנהַמְגּדָ  ֶאת ְמַחֶּקה הּוא

  !"ַמְסִּפיק, ֵחסּוס ַּדי"

  :ְלַעְצִמי חֹוֵׁשב ַוֲאִני

  ְלָכאן ַעד ַעְצמוֹ  ִהְטִריחַ  ּוׁשיֵ  ִאם

  ,ַנֲעָרה ְלָמְתֵני ִלְצֹּבט ַרק

  ָיִגיחַ  ְמַעט עֹוד אּוַלי

  ,ֶׁשַּבָקאל ַהָּקרֹוב ִמֵּביתוֹ 

  ּפֹוְרָטה- ָסא ּבֹוָנְׂשְטרּוק ַהִּסיְניֹור

  ,)ַנְחָמן ֶּבן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הּוא ֲהא(

  ַהְּנעּוִרים ִּבְמׁשּוַבת ַמְחִמיר ַמָּבט ָיִטיל

  .ֲחצֹות ְלִתּקּון ִעּמוֹ  ְוִיָּקֵחִני

א ַא.  

  ָעֵיף ְּבֶמְלַצר ִמְתּבֹוֵנן ֲאִני

 ִּכְּסאֹוָתיו ֶעְדֵרי ֶאת ָהרֹוֵתם

  ְּבַׁשְרֶׁשֶרת

  ַהַּלְיָלה ְׁשַנת ִלְקַראת

  .ַּבָּמלֹון ַחְדִרי ֶאל ּופֹוֶנה
  

    10/8/1997 ג'ירונה    

  

  

  



  

  

        גילהגילהגילהגילה

  

  הנָ ירוֹ 'גִ ּבְ  ַּבָּמלֹון ְּבַחְדִרי ַהֹּבֶקר

  ִּבְבִכי ֵמַרְרִּתי

  ֶהֶרף ְּבִלי לוֹ  ִהְתַנֵּגן ּוְבִלִּבי

  ָהֵאֶבל ִׁשיר

  צֹוַמַחת ַּבַּגן ְּכׁשֹוַׁשָּנה

  ָתּהִנּצָ  עֹוד ָּפְקָחה א

  ּגֹוַוַעת ַעְלָמה ִנְמְׁשָלה

  .מֹוָתּה ְׁשַעת ְּבַהִּגיעַ 

  ָהִעירֹוִני ָּבַאְרִכיב ָּכ ַאַחר

  ָּבִלים ָעִלים ְּבָיַדי ִמַּׁשְׁשִּתי

  - נֹוָׁשן ְרפּואֹות ֵסֶפר ֶׁשל

  ָּבֶהם ִרְּפדּו נֹוְצִרים

  .ֶחְׁשּבֹונֹות ִסְפֵרי ֶׁשל ְּכִריכֹות

  ,ָׁשָנה ֵמאֹות ָחֵמׁש ַּכֲעֹבר, ַעְכָׁשו

  ְקבּוָרתוֹ  ְּכִריַכת ִמּתֹו ַהֵּסֶפר לוֹ  ֵמִגיחַ 

  !ַחי ֲאִני: ּוַמְכִריז

ָיַדְעִּתי ָּבֵעת ָּבּה ַא:  

  ,ִּגיָלה, עֹוד ָל יֹוִעיל א ְרפּואֹות ֵסֶפר ׁשּום

  .ְּדָמעֹות ֵעיַני ָזְלגּו ְוׁשּוב

  

   14/8/1997ג'ירונה       

 

 

 



 

 

 ערב בככרערב בככרערב בככרערב בככר

  

  ְׁשַעת ֶעֶרב ְּבִג'ירֹוָנה.

  לֹוֵגם ָקֶפה

  ַּבִּכָּכר ֶׁשְּלַמְרְּגלֹות ַהָּקֶתְדָרָלה.

  ה ָאּׂשָ ּנִ ִמן ַהֲחִזית הַ 

  ׁשֹוְלִחים ִּבי ַהְּקדֹוִׁשים ַמָּבט ָעֵיף.

  ַקְּפָדנּותּבְ ַהַּפֲעמֹון ֲאֶׁשר ָקַצב ִלי ָּכל ַהּיֹום 

  ֶאת ְׁשעֹות ֲעבֹוָדִתי ַּבִּסְפִרָּיה,

  ּדֹוֵמם ַעְכָׁשו,

  ְּכִמְתַחֵּׁשב ִּבְׁשַעת ַהִהְתַרְּגעּות ֶׁשִּלי.

  ֲאִני לֹוֵגם ָקֶפה,

  ַמְמִּתין,

  ּפֹוְרָטה.- ַמְמִּתין ְלּבֹוָנְׂשְטרּוק ָסא

 

   28/8/1997ג'ירונה       



 

        

        

        פרידה מג'ירונהפרידה מג'ירונהפרידה מג'ירונהפרידה מג'ירונה

  

  .ָהאֹוְנַיָאר מוֹ ּכְ 

  

  .ְלַאט זֹוֵרם

   ָׁשֵקט

  .ּוְמֻהְרָהר

ַראְמְּבָלההָ  ָּבֵּתי ַמְרְּגלֹות ֶאת לֹוֵח.  

  - ִמַּׁשְלָותוֹ  יֹוֵצא ֵאינוֹ 

  - ָסִביב ַהֹּכל רעֹ סְ ּבִ  א ַּגם

  ,ְלַאט זֹוֵרם

  ּוְמֻהְרָהר ָׁשֵקט

  צֹוֵפן ּוְבֻחּבוֹ 

  .ֵחֶקר ֵאין סֹודֹות

 

   1/9/1997ג'ירונה       



 

  

  

  די גראסיה פאסיג

  

  ,ָגאּוִדי

  .ְמֻׁשָּגע ַאְרִכיֶטְקט

  ,ְּבֶאֶבן ִּבְנָיִנים ְמַפֵּסל

  .ִמְרָּפסֹות ִמְּצָדִפים ְמַפֵּסל

  ;ִזיתֶּבחָ  יןנִ עוֹ בְ צִ  תוֹ ּתכִ מְ  ְמַׁשֵּבץ

  ִמְגָּבעֹות חֹוֵבׁש ָּכ ַאַחר

  .ִּבְנָיָניו ְלָראֵׁשי

  ,ְגָראְסָיה ֵדי ְּבָּפאֵסיג ַסְפָסל ַעל

  ַאָּגדֹות ִּבי ֲאֶׁשר ַלְּיָלִדים חֹוֵרז ֲאִני

  .ִּבְנָיָניו ְוַעל ָגאּוִדי ַעל

 

   3/9/1997נה ברצלו      



 

  

  

  עפרה

  

  ָעְפָרה ֻהֶּלֶדת ְּביֹום

  ֶאְסַּפְנָיה ַלְּפָלאָסה ֶעֶרב ִעם ָהַלְכִּתי

  ִלְכבֹוָדּה ְוִהְפַעְלִּתי

  .ֻמְחֶׁשֶבתַהמְ  ְבעֹוִניןּצִ הַ  ִמְזֶרֶקת ֶאת

  ,ְוָסַתְרִּתי ָּבִניִתי

  ְוָסַתְרִּתי ָּבִניִתי

  יםחִ קָ ְר מֶ  ְּדלֹותִמגְ 

  ֶאְלָּגִביׁש ְוֵהיְכלֹות

  .ַּבַּמִים

  ַּבִּכָּכר ִנְקְּבצּו ֲאָנִׁשים ַאְלֵפי

  :ָלׁשֹון ְּבִׁשְבִעים ְוֵהִריעּו

  !ֶפהּיָ  ַמה, ֶהָאח"

  !"ְרִהיבּמַ  ַמה, ֶהָאח

  :ָאַמר ֶאָחד ְוִאיׁש

  אֹוֵהב ָאב מּוָכן המָ  ַמְדִהים

  !ִּבּתוֹ  ֻהֶּלֶדת ְליֹום ַלֲעׂשֹות

  ֲעֶׂשהּיַ  ַמה ְמַעְנֵין

  .." ְּכלּולֹוֶתיהָ  ְּביֹום

 

   4/9/1997נה ברצלו      

  


