עץ
ריצ'רד ברנגרטן
עץ החיים צומח ועולה לאט ובהתמדה
דרך זמן אין סופי

בסילידס מאלכסנדריה

עֵ ץ נִ טַּ ע
בלִ ב ִתי
עֵ ץ ִשיר זֶמֶ ר
ִמתפ ֵרׂש צוֹמֵ ַּח
עֵ ץ ַּשלהֶ בֶ ת
רב ענף
מֻ שרש בַּ מוֶ ת
בדם רוֹחֵ ץ
נ ִשימה באַּ פ ֹו
עֶ צֶ ם ִרקמַּ ת ֹו
עֵ ץ ּגּוף
יסו ִֹדי
עֵ ץ בתוְֹך ּגַּר ִעין
מֹלא ּגרוֹן
באֶ לֶף לשוֹן
עַּ ב עוֹר
עֵ ץ חו ֵֹרק
נשּוא ַּרעַּ ם
סחּוף רּוחוֹת
צ ִמית ֶשלֶג
עֵ ץ ׂשו ֵֹרד
ִשל ִדי
ַּתחַּ ת עַּ ננֵי סַּ עַּ ר
מֵ נֵץ לַאט
ִמבַּ עַּ ד לַּצַּ עַּ ר
צמֵ א ִתקו ֹות
לשמַּ יִם ּגבו ִֹהים

רּועים עַּ ננֵי נוֹצה
ז ִ
ש ִבילֵי חלב
ו ִצפֳּ ִרים חוֹזרוֹת
מעוֹררוֹת
עֵ ִצים עֲ מּוסֵ י תנּומה
מֻ ק ִפים ַּמזכרוֹת
מפוֹררוֹת ליַּד
עֵ ץ חֲ לוֹמוֹת
ָאביב
ֶשל יַּעַּ ר ִ
ויַּעַּ ר ַּק ִיץ
קּורי
ּוב ֵ
ִ
עַּ לוה בַּ עֲ לַּת ֵׂשער
ֶשל ּגִ בו ִֹרים נוֹפלִ ים
מלֻפ ִפים נחש
טּורי נ ִפילִ ים
נ ֵ
ִמתפַּ תלִ ים ִעם קוֹלוֹת
ּוצחוֹק יל ִדים
עֵ ץ ָאב
שו ֶֹתה אֶ ֶרץ
ב ֹולֵעַּ שמַּ יִ ם
חַּ יִים ֶשל קרבַּ יִ ם
עֵ ץ ֶקבֶ ר
א ֹוכֵל אוֹר
עַּ מּוד חכמה
מֵ ענן עשן
מַּ ּׁשּוַאת ִציה
טוֹרנד ֹו ִמתעַּ רבֵ ל
ִמז ֶר ֶקת לֶהבה
ַּשל ֶשלֶת זהב
מו ֶֹרה אֶ ת הַּ נ ִתיב
דֶ ֶרְך הַּ לַּילה
ִעם ַאגַּת ֶג'ט
והֵ מטייט
מֵ העֶ ֶרב
מל ֵַּקט ִאזמַּ רּגד

אֹדֶ ם
וטַּ ללֵי יַּהֲ לוֹם
ּוב ַּקעֲ ַּרת הַּ ַּּׁשחַּ ר
הַּ משֻ בֶ צֶ ת
ִבפנִ ינה ול ֶֶשם
ממ ֹוגֵג אוֹתם
פרּוׂש ַּכנ ֶֶשר
ִמ ֶנגֶד ַּלב ֶֹקר
סו ֵֹרג מ ֻבשם
מו ֵֹתחַּ צהֳּ ַּר ִים
ָארץ
עֵ ץ ה ֶ
מעֻ טר כ ֹחל
אֵ ש הַּ מַּ ִים
ֶשל צלִ ילּות הַּ צלִ יל
ס ִפינה ב ִהירה
ד ֹוברה חֲ שּוכה
מַּ פלִ יג ֹות ִעם
רּוחַּ רגִ ילה
לע ֹונַּת סוֹף הַּ ּׁשנה
ושּוב בַּ חֲ זרה
עֵ ץ נֶאחַּ ז ִטיט
מעֻ ּגן אֲ דמה
מלֻחְך חַּ רטוֹם
ִבידֵ י ּגאוֹן מרוֹם
עֶ ֶרׂש חַּ מה
סַּ ל לבנה
ִבכסּות ענן
ח ִבית כוֹכ ִבים
מֵ נִ יד מֵ טֵ או ִֹרים
מַּ ר ִעיד כ ֹוכבֵ י ֶלכֶת
קּומים
מפַּ לֵס י ִ
ִבמשו ִֹטים אֲ רֻ כִ ים
ה ֹולֵם עוֹלם
ּגו ֵֹרף שח ִקים
שוֹבֵ ר ִמלה

עֵ ץ מבַּ ֵקעַּ סל ִעים
מפַּ צֵ חַּ עֲ צַּ מוֹת
ִמפרק עֲ נ ִפים
ִמגדל עצמה
מו ֵֹקד אֲ ִחיזה
עֵ ץ ּגַּג עַּ ל ִציר ֹו
זַּרקוֹר חו ֵֹקר
חַּ ג ת ִמיד
קרּועַּ קרּומֵ י
צּוק וסֶ ַּלע
ַּדק ִטיל מכֻּון
מֵ ִצית נִ יצוֹץ
מֵ ִטיל לֶהבה
לפּות קֻ למוֹס
באֶ גרוֹף אֶ בֶ ן
מֵ ִאיר
ַּדף יו ִֹמי
בעלֶה ירֹק וז ֹהב
כתב יד
קּוקים
לּוחוֹת חֲ ִ
ִבק ִריפטה ֵלילִ ית
תגִ ים ִעם די ֹו
בבַּ אריוֹנִ ים
מעוֹר ִרים ׂשפה
ַּקמ ִאית
ל ֹרן ללִ יבַּ ת הַּ חֲ ֵשכה
הַּ צרּופה
ִמ ֶק ַּרח
טַּ חַּ ב ּופֶ חם
מאֻ בן ׂש ַּרְך
ו ִדינוֹזאּור
עֵ ץ ז ַּמן
סוֹבֵ ב צו ֵֹרב
מפַּ צֵ חַּ ִׂשפ ֵתי
ִהיסטוֹריה פעּורוֹת

קוֹדֵ חַּ בלִ סת ֹו ֵתיהַּ
לִ פֹלט זר ִעים
זמוֹרוֹת מַּ ַּחט
נִ צ ֵרי חּוט
מאֳּ ר ִקים לַּחֲ ִריצֵ יהַּ
ולִ נ ִתיבֵ י דם
ִפרחֵ י מַּ חצב
עַּ ל קנִ ים ש ִב ִירים
ִענבר מַּ גנ ִֵטי
נז ִרים
עֵ ץ חַּ שמַּ לִ י
מוֹלִ יְך ברק
ִצנוֹר אֶ נֶרּגיה
דֶ ֶרְך הַּ סטרטוֹספֵ רה
אֲ רֻ בה בנּויה
בכּור הַּ מוֶ ת
מ ַּתדלֵק שנִ ים
ִבנ ִשימה ש ֵקטה
עֵ ץ ֶשל י ִצירה
עֵ ץ ֶשל ק ִריסה
ִמקדש נטּועַּ
בגֻלּגֹ לֶת מֻ טה מַּ עלה
יבים
מַּ גנִ יב ִס ִ
יַּעֲ ִריִים דֶ ֶרְך
אֲ רֻ בַּ ת עַּ ִין
ולֶסֶ ת ַּתחתוֹנה
עֵ ץ עוֹלם
שוֹמֵ ר מגִ לה
מערה מחֻ פה
בהַּ ר ר ִקיעַּ
אֹהֶ ל חֶ דוה מֻ צב
במֶ רחֲ בֵ י פֶ ֶרא
כִ פה לוֹחֶ ֶשת
דּודית רוֹטֶ טֶ ת
חַּ ִ
ּגַּרּגוֹיל מפֻתל

סמ ֹו ַּכת ּגבעוֹת
חרּוט ת ִהלה
נו ֵֹקב עַּ ר ִפלִ ים
צ ִריחַּ מַּ עֲ ֶׂשה ׂשבכה
מ ַּקנֵן מַּ לָאכִ ים
עֵ ץ תהּודה
לִ מנִ יפה מקֻ מֶ ֶרת
סֻ לם של ִַּבים
לאֶ צבעוֹת נשמה
ּגרוֹן מ ֻוסת
בֵ ית קוֹל מכֻנף
מצַּ לצֵ ל מזַּמֵ ר
עֵ ץ כלּוב הַּ צלַּעוֹת
יוֹצֵ ר תַֹאם בֵ ין
צלִ ילֵי יערוֹת
ּוצלִ ילּות עֲ רבוֹת
ב ִסימפוֹניה
ִעם אֵ יבַּ ת האוֹקינוֹס
הַּ ִבל ִתי נִ פסֶ ֶקת
צּוח
ַּשר ִביט נִ ַּ
מַּ טֶ ה קס ִמים
טוֹבֵ ל ִמשתוֹחֵ ַּח
ש ִתיל יַּעַּ ר-ירֹק
ּגּועים
כו ֵֹרעַּ ִמּגַּע ִ
כֶבֶ ל ִתקוה
חֶ בֶ ל נִ מ ַּשְך
מֵ הַּ חֹמֶ ר לאֵ ל
מַּ ֵקל מ ֻכונן
אַּ ִביק
קד ֹו ֵקיאּוס שזּור
כלִ י ִמתפַּ צֵ ל
מַּ דחֹם מוֹדֵ ד
לַּהַּ ט ִעדנִ ים
לּוז כַּס ִפית
ע ֹולֶה יו ֵֹרד

עֵ ץ חלּול
מחֹרץ ב ִפיוֹנִ יוֹת
באֵ ר מֵ עֵ ץ
ִמכ ֶרה ִעם ִמנהרוֹת
חֶ בֶ ל פַּ עֲ מוֹן
ו ֵראו ַֹּתיו ֶשל הַּ אדֶ ס
ִרתמַּ ת ַּסעַּ ר
רּורים
מַאו ֶר ֶרת אֶ ת האֲ ִ
ואֶ ת הַּ מֵ ִתים פַּ עֲ מַּ יִ ם
ואֶ ת ֶשֹּלא נוֹלדּו עֲ ַּד ִין
ִבפ ִעימוֹת נֶבֶ ל
ב ֵגָאי ֹות וקרחוֹת יַּעַּ ר
ו ִמספֵ ד הַּ פַּ רדֵ ִסים
עַּ ל הַּ הֶ ספֶ ִרידוֹת
עֵ ץ ֶרחֶ ם
לַּח ׂשפ ַּתיִ ם
אוֹסֵ ף ֶּג ֶשם
עֵ ץ מַּ ח ֶת ֶרת
מצֻ פֶ ה ׂש ַּרף
ח ִבית יַּיִ ן
עֵ ץ ֶשל ַּתאֲ וה
פֵ ירוֹתיו טַּ אבּו
מַּ עין ה ִרים
נִ יחוֹחַּ ה ֹולֵלּות
מַּ פל מַּ ִים
עֵ ץ ִמתיַּפֵ ַּח
נהר מּוצף
ִמתמוֹדֵ ד ִעם מַּ אגמה
עֵ ץ לבה
זו ֵֹרעַּ ִאיִים
מעַּ רבֵ ל דֶ לתא
עֵ ץ ַאלמֹ ג
בוֹהֵ ק לנֶצַּ ח
נ ִשיר
עֵ ץ ֶשל ִשּגעוֹן

סּורים
עֵ ץ ֶשל ִי ִ
ֹׂשא קו ִֹצים
נו ֵ
מַּ זִ יעַּ דם
עֵ ץ כאֵ ב
ירֹק עַּ ד
מַּ מ ִטיר ֵש ִדים
מַּ ִטיל יל ִדים
עֵ ץ פשּוט
ישן רצּוץ
דחּוס מגֻמד
עֵ ץ דחּוי
ָאכּול ח ַּרק
נגּועַּ רקב
פגּועַּ ברק
קלִ פַּ ת רעב
עֵ ץ ֶשל בנֵי ָאדם
ָאנּוס מעוקם
אוֹבֵ לִ יסק
עֵ ץ מֵ ת
עקּור כרּות
ֶק ֶרש מנֻסר
יתי
עֵ ץ בֵ ִ
לַּחֲ ִמימּות והַּ סקה
עֵ ץ שֻ לחן
ללֶחֶ ם ו ַּי ִין
עֵ ץ קוֹרה
טוֹטֵ ם ִתירסּוס
קשּור ונעּוץ
ִעם נ ִתיְך והַּ אֲ רקה
ֶּגזַּע מַּ לכּות
מֻ תז דם
ֵיהנוֹם
ממַּ סמֵ ר ּג ִ
לגַּן עֵ דֶ ן
עֵ ץ ּגַּרדוֹם
קם לִ ת ִחיה

ּגרּום מסֻ קס
מַּ ֵקל ֶשל סּומא
לַּהַּ ב חֶ ֶרב
כבַּ ד נִ צַּ ב
עב ֶּגזַּע
נִ יב ֶשנהב
חֲ נִ ית הבנֶה
נִ צחוֹן זקּוף
עֵ ץ בַּ עֲ רבה
בגִ נה ִעירוֹנִ ית
ּגזּום ּומטֻ פח
בי ַּדיִם חֲ רּוצוֹת
ישי
עֵ ץ חֲ ִר ִ
ֶשל כֵן וֹלא
ֶשל הא ודא
ֶשל שחֹר ולבן
מזִ יגה
ֶשל עבר וע ִתיד
מקֻ בע כעֵ ת
ב ֶשבַּ ח ַּמת ִמיד
עֵ ץ בׂשר
ַּתחּום ִבש ִריר
דם וזֵעה
ּג ֹונֵחַּ מַּ ר ִטיט
עֵ ץ נִ רעַּ ד
נ ִדיב
עֵ ץ זֵרעוֹן
מַּ שאֵ בַּ ת חַּ יִים
שוֹפֵ עַּ ת ִמיד
ס ִביב לאֵ לֶה ֶשהַּ נחש
ִמתפַּ ֵתל בשר ֵשיהֶ ם
ס ִביב לאֵ לֶה ֶשהַּ ִצפוֹר הַּ לבנה
מעוֹפֶ פֶ ת בעַּ נפֵ יהֶ ם
עֵ ץ ֶשל נשמוֹת
עֵ ץ ֶשל סוֹדוֹת

ילַּבלבּו דֶ ֶרְך ו ִר ִידים
עוֹר ִקים עֲ צַּ ִבים
ימים
עֵ ץ נִ ִ
מֶ ִריסטֵ מ ִתי
אשי ש ַּקע
שר ֵשָך הר ִ
ִבשמֵ י אֵ ינסוֹף
אֲ נִ י י ַּרד ִתי מַּ עלה
וע ֹולֶה מַּ טה
מַּ טֶ ה ִעדנִ ים
ֶשל ָאדם ַּקדמוֹן
ִשי דוִ ד
י ַּ
וׂשטנִ יאֵ ל
ּומֹ ֶשה
עַּ ל הַּ הַּ ר הַּ ּגבוֹהַּ
עֵ ץ בּודהה
עֵ ץ ִטילוֹפה
עֵ ץ זֵן
עֵ ץ טַּ נטרה
העֵ ץ ֶשל ַּקאלִ י
רו ֵֹקד עַּ ל ּגֻלּגלוֹת
עֵ ץ ּגַּעַּ ש
ֶשל עַּ שתרוֹת
לִ ילִ ית
ִאישתר ועַּ שת ֶֹרת
מ ַּגדֵ ל
אֵ זוֹב וחַּ זזִ ית
בּובית
צוֹבֵ ר ַּרק ִ
עֵ ץ ִפט ִריה
אֵ ם הַּ סַּ חל ִבים
ו ִדבקוֹן לבן
עֵ ץ ֶשל ד ִריָאדוֹת
רּוא ִידים
עֵ ץ ֶשל ד ִ
במקוֹם שם העַּ כ ִביש או ֵֹרג
והעוֹר ִבים מ ַּקננִ ים

והעֲ טַּ לֵף מעוֹפֵ ף
והַּ בַּ ז ַּממ ִתין
עֵ ץ ֶשל חַּ ִיים
ֶשל תוֹדעה
יוֹצֶ ֶרת
עֵ ץ לשוֹן
דוֹבֵ ר ֵשמוֹת
פּורים
מסַּ פֵ ר ִס ִ
תוֹלדוֹת
הַּ תמר ֹות
עֵ ץ בַּ ל ישֹעַּ ר
עֵ ץ ַאלמ ֶות
עֵ ץ ֶשל י ִד ִידים
ֹשם
ֶשל הַּ צלִ ילִ ים ֶשאֲ נִ י נו ֵ
ֹלא ּגזּום
ִבל ִתי מרֻ סן
עֵ ץ נִ צ ִחי
ִמתק ֵּׁשת
עֵ ץ חֵ רּות
עֵ ץ ֶשל ַאהֲ בה
עֵ ץ ֶשל צֶ דֶ ק
ֶק ֶשת בענן אנו ִֹשית
פו ַֹּרחַּ ת
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