
 הורה גליל   –רוקדים על הקיר  

 

ם ֵאי ִליל שָׁ גָׁ ר ,ֵעֶמק ֵבין בַּ ֵמי ,יָׁם ,הַּ ב   שְׁ  עָׁ

ל נַּחַּ ד וְׁ ֹרב  ִעיר חֹוֶצה ֶאחָׁ ֵבִשים לָׁ יו יְׁ  ,יָׁמָׁ

ֶתֶרת  ל ֵבין ִנסְׁ עַּ ת  ִקירֹות  וְׁ ּדֹות  ֲחבּורַּ קְׁ רַּ    מְׁ

חֹול מָׁ ם בְׁ ן ֶשקָׁ מַּ לֹא נָׁע ֶשלֹא  ,ִמזְׁ ם וְׁ  , תָׁ

לֹא ֻמנָׁח ֵקד ,ֵמִעיר וְׁ רַּ נָׁח מְׁ ֵלם וְׁ ל שָׁ ִקיר עַּ  .הַּ

ם ִליל שָׁ גָׁ ל בַּ ֵהיכָׁ בּות  ֶשאֹוֵמר  בְׁ רְׁ ֵעדּות תַּ  וְׁ

לּואֹות  נֹות  כְׁ ּמֹות  בד'  בָׁ דֹות , אַּ ִלי  רֹוקְׁ ִליל בְׁ  צְׁ

ה ִליל' 'הֹורָׁ גָׁ רֹות ,  הַּ ל שֹומְׁ ֶזהּות  ֵנֶצר עַּ  . וְׁ

 

ז אַּ ִמים בְׁ יָׁ ִתי הַּ סְׁ ל ִטפַּ ִלי ִקירֹות  עַּ ִחין בְׁ בְׁ הַּ  לְׁ

ֹחל ֹקֶדש ֵבין יַּד אֹוֶחֶזת לְׁ ע  ֱאמּונָׁה בְׁ חֹול ֶצבַּ  ,ּוִמכְׁ

ת  עַּ ד שֹומַּ עַּ ִני צַּ ֵיר ֵתימָׁ צַּ חֹול לְׁ ֶחֶרת  יַּד, מָׁ  אַּ

ֶכֶרת  רְׁ כַּ מֹאל ִסבּוב מְׁ חֹור ִלשְׁ אָׁ ֵּמן ּולְׁ סַּ ו לְׁ בּול קַּ ֹחר גְׁ שָׁ  . בְׁ

רֹות  עָׁ ה   יפות  נְׁ לָׁ ִשמְׁ ה בְׁ ִלי ֲאֻדּמָׁ ּמֹות  ּובְׁ ִים צַּ לַּ גְׁ רַּ ֵחפֹות  בְׁ  יְׁ

מֹות  ה קָׁ ִפיצָׁ ֵייֶחת ִבקְׁ ֵחן נָׁ עּוִרים בְׁ ֹתם נְׁ ז וְׁ ד ֵמאָׁ עַּ יֹום וְׁ  .הַּ

ה תֹורָׁ הַּ ּה וְׁ ל  ֻכלָׁ ת  ֶרֶגל עַּ חַּ ִים אֹו אַּ תַּ ה  ִהיא שְׁ הֹורָׁ ה הַּ עֹולָׁ  .הָׁ

 

פּו לְׁ ה חָׁ לֹושָׁ שֹור שְׁ ִיץ ֶשל יִָׁמים , עָׁ ֶלֶכת קַּ שַּ  וְׁ

ִנים ֵאין רֹוֶקֶדת לַּ  ם, פָׁ עֹולָׁ ֹכר לֹא לְׁ   ֶאזְׁ

ִשיִתי ִאם ּה עָׁ ֶיֶכת  אֹותָׁ חַּ  . מְׁ

 

ִמים יָׁ ִתי לַּ כְׁ לַּ ִרים ֲאִני הָׁ ן ֲאֵחרֹות  ֶלעָׁ אֹותָׁ רֹות  וְׁ עָׁ    נְׁ

כֹות  קֹום ּדֹורְׁ ּמָׁ ּדֹות , בַּ קְׁ רַּ לֹא מְׁ ֵסק בְׁ ִלי  ֶהפְׁ  נֹועַּ  ּובְׁ



מּויֹות  ִין  סְׁ ִרקּוד, ֵמעַּ ֵשְך בְׁ מַּ ד, ִמתְׁ עַּ צַּ ִליל בְׁ  קַּ

ו קַּ ע בְׁ ֶצבַּ תּובֹות , בְׁ ל  כְׁ ִקיר עַּ ל הַּ ֵהיכָׁ   ֶשֻכלֹו  בְׁ

בּות  רְׁ רֹונֹות , תַּ דּות  ִזכְׁ ֵהי יַּלְׁ ה וְׁ ִליל  הֹורָׁ גָׁ   .הַּ

 

ִתי עְׁ ִבקּור ִהגַּ אֹות , לְׁ ה ִלרְׁ לֹום  מָׁ ר שְׁ  ,ִציּור  מַּ

ר ֲאִני בַּ ִתי כְׁ נְׁ קַּ ִנים זָׁ שָׁ ר הּוא ,בְׁ ִמים  נֹותַּ    תָׁ

ֲענָׁן ר רַּ קַּ  .יִָׁמים לּועֹ  - וְׁ

ֶאה ש ִכי ִנרְׁ בַּ בֹוִדי לָׁ ֵדי ִלכְׁ כּות  ִבגְׁ לְׁ ֵהִאיר מַּ  וְׁ

ִכיר זְׁ הַּ ֶהם יִָׁמים לְׁ י בָׁ דּוִר  ייַּּדָׁ ל קְׁ  ,ִקיר עַּ

הֹוִתיר ד ֶשל  ֲעֵקבֹות  לְׁ עַּ ִמין צַּ ד יְׁ עַּ מֹאל צַּ  שְׁ

לּום ִסיבּוב ,ִּדלּוג ֵסאּוב לֹא ּוכְׁ לֹא בְׁ  פֹוִליִטי וְׁ

ֹכל יָׁה הַּ בּוִתי  הָׁ רְׁ ֶאִתי תַּ  . וְׁ

 

ם ִליל שָׁ גָׁ ר  ֵעֶמק ִקירֹות  יָׁם ֵבין בְׁ הַּ תֹון ּונְׁ עַּ  גָׁ

ֵתר תַּ ִמי ֶשֲאִני ִציּור לֹו ִמסְׁ צְׁ ִשיִתי עַּ ֹתם עָׁ  בְׁ

ִדי ֶשיָׁ ֶקֶדת  כְׁ רָׁ ל מְׁ ן ִקיר עַּ בָׁ  , לָׁ

יֹות  ִמיד ֵעד ִלהְׁ ֵאש תָׁ יֹוֶקֶדת לְׁ  הַּ

ֶבֶרת  חַּ ה ִרקּוד ֵבין מְׁ ִשירָׁ נּות  ,וְׁ ּמָׁ  .ֶבֱאמּונָׁה   אָׁ
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