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עשרה מסעות
גוש קטיף ,קיץ תשס”ה
“וְ הַ בַ יִ ת בְ הִ בָּ נֹ תֹו
אֶ בֶ ן ְשלֵמָּ ה מַ סָּ ע נִ בְ נָּה”
מלכים א ,ו
עשר מסעות נסעה השכינה ,מכרוב לכרוב ,ומכרוב למפתן הבית ,מן מפתן הבית לַכרובים ,ומן הכרובים לַשער
הקדמוני ,משער הקדמוני לחצר ,מן החצר לגג ,מן הגג למזבח ,מן המזבח לחומה ,מן החומה לעיר ,מן העיר להר
הזיתים.
י
בִ ידֵ י ִמכְ מֹורֹות ֵריקֹות
בְ לֵב גֵאּות וָּשֶ פֶל
אֲנִ י נִ גֶשֶ ת אֶ ל הַ יָּם.
יְ ל ְַמדֵ נּו ַרבֵ נּו,
ִאם תַ ְשלִ יְך אֶ בֶ ן ַליָּם ,וְ ל ֹא נֹודַ ע כִ י בָּ אָּ ה אֶ ל קִ ְרבֹו.
ִאם ִס ָּירה ְמהִ ָּירה ִתקְ ַרע ַפס בַ מַ ִים ,יִ ְתאַ חּו ִמיָּד.
לַמַ יִ ם הַ ִתּקּון הֲכִ י מָּ הִ יר,
יְ ל ְַמדֵ נּו.
אֹו לְ פָּ חֹות יְ דֹובֵ ב הַ מֶ לַח כָּל פְ צָּ ַעי
לֹומַ ר ִש ָּירה
עֵת מַ עֲשֵ י יָּדַ י טֹובְ עִ ים.
אֲנִ י ְמבַ ּקֶ שֶ ת אֶ ת הַ חֹול בֹו ְמבֹוסְ סֹות ַרגְ לַי:
ִשימֵ נִ י כַחֹותָּ ם.
הַ חֹול מֹושֵ ְך ּומַ ע ֲִמיק אֶ ת הַ צְ ע ִָּדים
אֲ בָּ ל זֹו אַ ְש ָּליָּה :בִ ְמהֵ ָּרה יִ מָּ חּו עִ ּקְ בֹותַ י
כְ עִ ּקְ בֹות הַ צִ פ ֳִּרים,
וְ ִאיש ל ֹא יָּקִ ים ִמקְ דָּ ש בַ מָּ קֹום בֹו
נִ ְתקּו ַרגְ לַי מֵ אַ ְדמָּ ִתי.
הַ הַ בְ טָּ חָּ ה ,כַחֹול אֲשֶ ר עַל ְשפַת
ִמ ְתפַ ז ֶֶרת
–––
עֵ ינַי אֶ ל חַ ּלֹונֵי הַ בַ יִ ת
טּומים
ְשקּופִ ים ֲא ִ
עֵ ינַיִ ם מּול ֵעינַיִ ם
שֹואֲלֹות:
יתי,
כֵיצַ ד אֶ ְסגֹ ר אֶ ת בֵ ִ
בִ ְט ִריקָּ ה?
בִ נְ ִשיקָּ ה?
(הַ ִאם עֹוד ְמנ ְַשקִ ים הַ יֹום אֲדָּ מָּ ה?)

יתי,
כֵיצַ ד אֶ ְסגֹ ר אֶ ת בֵ ִ
בִ נְ עִ ילָּה?
בִ ְתפִ ּלָּה?
בְ בַ ּקָּ שַ ת ְמחִ ילָּה?
אֹו אַ ְש ִאיר הַ שַ עַר פָּתּוחַ וְ אֹ מַ ר
ה ֲֵרי אַ תָּ ה מֻתָּ ר
לְ כָּל אָּ דָּ ם
וְ אֶ נְ עַל ַרק שַ ע ֲֵרי ְדמָּ עֹות.
יתי,
כֵיצַ ד אֶ ְסגֹ ר אֶ ת בֵ ִ
הַ ִאם אֶ ְדאַ ג לְ צִ ּלּום אַ חֲרֹון
וְ שָּ ם ,הַ ִאם ַרק הַ בַ יִ ת ,בַ יִ ת ֵריק,
ּומחַ יְ כִ ים?
ּומ ְשפַ חְ ִתי ְ
יתי ַואֲנִ י ִ
אֹו בֵ ִ
כֵיצַ ד,
הַ ִאם אַ ֲעלֶה אֵ ש בְ כָּל חַ ּלֹונֹותָּ יו
הַ ִאם אֶ צְ עַק תָּ מּות נַפְ ִשי עִ ם ַעמּודֶ יָך
אֹותי ִמן הַ גַג בִ זְרֹועֹות הַ פְ לָּדָּ ה
וְ יִ ְמ ְרטּו ִ
אֹו אֵ צֵ א לְ ִא ִטיְ ,מה ְֻרהֶ ֶרת,
כְ מֹו ַלהֲלִ יכָּה ְסתָּ ִמית,
אֵ צֵ א בְ הֶ סַ ח הַ דַ עַת
וְ ל ֹא אָּ שּוב לְ עֹולָּם?
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איכה רבה ,פתיחתא כה

Ten Journeys
Gush Katif, summer 5765 (2005)
When the Temple was built, only whole quarried stones were used. I Kings 6; 7
[When the Second Temple was destroyed,]The Shechina traveled ten journeys, from cherub to
cherub, from cherub to the Temple threshold, from the Temple threshold to the cherubs, from the
cherubs to the eastern gate, from the eastern gate to the courtyard, from the courtyard to the
roof, from the roof to the altar, from the altar to the wall, from the wall to the city, from the city
to the Mount of Olives. -Midrash on Lamentations 25
With hands of empty nets
And a heart ebbing and flowing
I approach the sea.
Teach us Rabenu
If you throw a stone into the sea, and there is no sign it entered it.
If a speedboat leaves a wake in the water, it mends immediately.
Waters are the fastest to fix,
Teach us.
Or at least let the salt teach my wounds
To sing
While my handiwork is drowning.
I seek the sand in which my feet are treading:
Engrave me as a seal.
The sand is pulling and deepening the steps
But this is an illusion – my footprints will soon be erased
Like the birds’ footprints,
And no one will build a temple on the spot where
My feet were disconnected from my land.
The promise, like the sand on the shore
Scatters
My eyes turn to the house’ windows
Transparent and opaque
Eyes facing eyes
Questioning:
How shall I close my home,
With a slam?
With a kiss?
(Do they still kiss the earth nowadays?)
How shall I close my home,
Locking?
Praying?
Asking forgiveness?
Or shall I leave the gate open and say
“You are permitted
To any man”

I will only lock the gates of tears.
How shall I close my home,
Shall I take a last picture
And in it, only the house, an empty house,
Or my home, I and my family smiling?
How,
Shall I set fire to all its windows
Shall I yell “Let me die with your pillars”
And they would pluck me from the roof with the steel arms
Or shall I go out slowly, thoughtful,
Like for a meaningless walk,
I will exit absentmindedly,
And never return?

When the Shechina left the Temple she returned to hug and to kiss the walls and pillars of the
Temple. She cried and said farewell my Temple farewell my Royal House farewell my precious
home, farewell my Temple farewell.
Midrash on Lamentations 25
Published in Makor Rishon following the disengagement from Gaza.

"דרך חור המנעול
,ֹלהִ ים בַ תֹ הּו וָּבֹ הּו-לְ הָּ צִ יץ לֶא
,לְ בּושֹו הָּ ִראשֹון שֶ ל הָּ אַ יִ ן
ֹלהִ ים מֵ צִ יץ-וְ גַם א
בִ ירּושָּ לַיִם
ַמַ פְ תֵ ח- כְ מֹו ֶילֶד, לִ פְ ע ִָּמים...כְ שֶ מֵ ִרים אֶ ת שּולֵי ִש ְמלַת הַ שָּ מַ יִ ם
הּוא ְמחַ כֶה לָּנּו בַ חּוץ
עַל ִמפְ תַ ן הַ חֹ שֶ ְך
".שֶ נָּשּוב
“Through the Key Hole
To peek at G-d in the Tohu VaVohu,
The earliest attire of the void,
G-d also peeks
At Jerusalem
When he lifts the hem of heaven’s dress… sometimes, like a latchkey kid
He is waiting for us outdoors
On the threshold of darkness
Until we return.”

2014 מקור השניּות
The Source of Duality
Blessed be he who made me a hybrid
A woman and a bird
A statue and nihility
Blessed be he who made me twice
Once in a dream
And once in truth
So that I am in prison and in freedom
That I was born facing upwards
And facing downwards
Blessed is the Omnipresent who
Mine and not

בָּ רּוְך שֶ עָּשַ נִ י כִ לְ אַ יִ ם
ִאשָּ ה וְ צִ פֹור
פֶסֶ ל וְ אַ יִ ן
בָּ רּוְך שֶ עָּשַ נִ י ַפעֲמַ יִ ם
ַפעַם בַ חֲלֹום
ּו ַפעַם בֶ אמֶ ת
שֶ אֲנִ י בַ ֶכלֶא ּובַ ְדרֹור
שֶ נֹול ְַד ִתי ּו ָּפנַי לְ מַ עְ לָּה
ּו ָּפנַי לְ מַ טָּ ה
ֶבָּ רּוְך הַ מָּ קֹום ש
שֶ ּלִ י וְ שֶ ּל ֹא
בָּ רּוְך שֶ צֵ ְרפַנִ י
פִ סֹות פִ סֹות

Blessed be he who assembled me

בְ מַ ּקֹורֹו

Snippets to snippets

יְ הִ י הּוא

In his beak

קֹורי
ִ ְמ

Let Him be

בָּ רּוְך

My Blessed
Source

Our Sister
Yerushalayim the oldest sister
Remained the last.
In every wedding they say to her,
If I forget thee. Soon by you. Crossing fingers,
Excited like spring tendrils,
Wrapped in the covenant’s cloud and a swarm of
cheerleading bees
Dancing their way to their personal redemption,
Closing the door behind them.
Scattering
And small gatherings around tables: food, drinks.
Small talk: how she has grown!, I cannot believe it!
(Did you see how old her sister looks?) How fortunate
They managed to marry them all, except
The outskirts of Yerushalayim, avoiding the ululations
Under God’s starry firmament, with soft eyes
Waiting for a sign

אחותנו
יְ רּושָּ לַיִ ם הָּ אָּ חֹות הַ גְ דֹולָּה
.נִ ְשאֲ ָּרה אַ חֲרֹונָּה
,אֹומ ִרים לָּּה
ְ בְ כָּל חֲתֻ נָּה הֵ ם
 ְמשַ ּלְ בִ ים אֶ צְ בָּ עֹות. ְבקָּ רֹוב אֶ צְ לְֵך.ִאם אֶ ְשכָּחֵ ְך
,נִ ְרגָּשֹות כִ זְמֹורֹות אָּ בִ יב
בֹורים הַ ְמשַ ְמחֹות
ִ אֲ פּופִ ים בַ ֲענַן הַ בְ ִרית ּובַ עֲדַ ת הַ ְד
,רֹוקְ ִדים אֶ ת דַ ְרכָּם אֶ ל גְ אֻ ּלָּתָּ ם הַ פְ ָּר ִטית
.סֹוגְ ִרים אַ ח ֲֵריהֶ ם אֶ ת הַ דֶ לֶת
הִ ְתפַזְ רּות
. ְש ִתיָּה. אֹ כֶל:וְ הִ ְתקַ ֲהלֻיֹות קְ טַ נֹות ְסבִ יב שֻ לְ חָּ נֹות
אֲמינָּה
ִ ַ אֲ נִ י ל ֹא מ, אֵ יְך הִ יא ג ְָּדלָּה:ְסמֹול טֹוק
(ר ִאית אֵ יְך אֲחֹותָּ ּה הִ זְדַ ּקְ נָּה?) אֵ יזֹו זְכּות
ָּ
 חּוץ,הֵ ם הִ צְ לִ יחּו לְ חַ תֵ ן אֶ ת ֻכּלָּם
 חָּ ְמקָּ ה ִמן הַ צַ הֲלּולִ ים,חּוצֹות יְ רּושָּ לַיִ ם
 בְ עֵ ינַיִ ם ַרכֹות,תַ חַ ת ְשמֵ י יָּּה הַ ְמכֹוכָּבִ ים
ְמחַ כָּה לְ ִסימָּ ן

Delicate Balance 2013
Our Shabbat
Which only I can bring in
And only you can let go
Holding two candles.
But at its end becoming one
Two wicks in one candle
For a new beginning.
In the beginning we were two-faced
The world was hanging by a spinal cord.
Now two spinal pillars
Are holding a home
And when I bend a little,
And when you. A delicate balance.
שפי- סיון הר,איזון עדין
ֶאת הַ שַ בָּ ת שֶ לָּנּו
שֶ ַרק אֲ נִי יכֹולָּה להַ כנִיס
שֶ ַרק ַא ָּתה יָּכֹול להֹוצִ יא
.יקים שנֵי נֵרֹות
ִ ִמַ חז
אֲ בָּ ל בסֹופָּּה נִהיִים ֶאחָּ ד
ש ֵתי פ ִתילֹות בנֵר ֶאחָּ ד
.להַ תחָּ לָּה חֲ דָּ שָּ ה
פַרצּופִ ין-אשית הָּ יִינּו ּדּו
ִ ּוב ֵר
.בחּוט ִשד ָּרה הָּ יָּה ָּתלּוי עֹולָּם
עַ כשָּ ו שנֵי עַ ּמּודֵ י ִשד ָּרה
יקים בַ יִת
ִ ִמַ חז
,ּוכשֶ אֲ נִי קצָּ ת ִמתּכֹו ֶפפֶת
. ִאּזּון עָּ ִדין.ּוכשֶ ַא ָּתה

