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בְּ עֹולם ְמתֻ ָּקן
ִאטֵּ ר יַד ְי ִמינֹו נ ְִק ָּרא פָּׁשּוט – ְש ָּמא ִלי
כָּל מָּ ה ׁשֶׁ ִה ְרו ְַח ִתי – ֶׁׁש ִלי
ִש ַמע קֹולִ י
בְ כָּל הַ ְחלָּ טָּ ה ְד ָּרמָּ ִטית – י ָּ
צֶׁ בַ עׁ ,שֵּ ם ,מֹוצָּ א – ל ֹא י ְִהיּו ְמנַת עֻלִ י.
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן
הַ הֶׁ צֵּ עַ ַי ֲעלֶׁה עַ ל הַ ִבקּוׁש
כָּל ִנחּוׁש – מֻ צְ לָּחַ ,המֻ ְצלָּח – נָּחּוׁש,
כֵּן ,בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן – כְָּך צָּ ִריְך ל ְִהיֹות
כָּל ִאשָּ ה ִהיא גַם גֶׁבֶׁ ר
ְלכָּל גֶׁבֶׁ ר – פֹת.
ִיתי ִא ָּתְך ְבלִ י ל ְַהכֹות עַ ל ֵּח ְטא
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקןָּ ,הי ִ
הַ זְ מַ ן ָּהיָּה עֹוצֵּ ר
מּואזִ ין הָּ יָּה סֹוף סֹוף ִמ ְתנַצֵּ ר
הַ שָּ כֵּן הַ ַ
הַ ּנֹוצְ ִרי ִמ ְתבַ זֵּר
ְהּודי ִמ ְס ַת ֵּפר
ַהי ִ
ׁשֹומר.
ֵּ
וְ ֵּאין פֶׁׁשַ עִ ,איׁש ֶׁאת נַפְ ׁשֹו
פַעַ ם טָּ ַר ְח ְת לְהַ גִ יד ִלי
וַאֲ נִי בְ הֶׁ ְחלֵּ ט ְמצַ ֵּטט –
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן הַ צָּ ב ַת ַחת ַרגְ לֵּ י ַהפִ יל ְמכ ֵַּתת
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ל ֹא ַהכֹל סֹובֵּ ב ,נָּעְ ,מ ַתעְ ֵּתעַ
יֹודעַ
עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ְממַ לֵּ א ֶׁאת ַהבּורְ ,מעַ ֵּּנו ֶׁאת ַה ֵּ
יֹודעַ .
יר ִתי ,אֲ נִ י ֵּ
אֲ נִי יֹודֵּ עַ  ,י ִַק ָּ
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בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ,הַ ָּק ִׁשיׁש עַ ל ַהצָּ עִ יר נ ְִׁשעָּ ן –
יֹובילֹו ָּחפּוז ִמ ָּשם ְלכָּאן.
וְ ל ֹא בִ לְבַ ד ֶׁׁש ִ
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ַחיֹות ָּחפְ ִׁשי – ֻכלָּן בַ ר
הַ פָּר בַ ִמ ְרעֶׁ ה ,הָּ עֹוף ְמׁשֻ ְח ָּרר
ּומ ְׁש ָּמר
הָּ עֵּ ץ ל ֹא כָּרּותֵּ ,אין ג ֵָּּדר ִ
וְ ֵּאין ָּאדָּ ם ֶׁאחָּ דַ ,אף ל ֹא ֶׁא ָּחד – ְמי ָֻּתר.

ירי ַאהֲ בָּ ה
כֹותבֶׁ ת ִׁש ֵּ
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ִסיל ְִביָּה פְ לָּאת' ָּהי ְָּתה ֶׁ
יּולְ יּוס ֵּקיסָּ ר מֵּ ת ְב ֵּשיבָּ ה טֹובָּ ה
נַפֹולֵּ אֹון ִמ ְס ַתפֵּק ְב ַא ְד ַמת צָּ ְרפַ ת ַה ִמ ְת ַה ֶׁפכֶׁ ת
וְ דָּ ת מּול מַ דָּ ע ַאט בַ לָּאט ָּה ְי ָּתה דֹועֶׁ כֶׁת.
בְ עֹו ָּלם ְמתֻ ָּקן ָּלעֹולָּם ַה ָּשבּור יֵּׁש ִת ְק ָּוה
יׁשה ְקרֹובָּ ה
ּובכָּל ז ֹאת – ַהגְ אֻ ָּלה ַמ ְרגִ ָּ
ל ֶָּׁא ְמצַ ע ֵּאין סֹוףְ ,
בְ עֹו ָּלם ְמגֻמָּ ר הַ ֶׁת ֶׁקן הּוא ָּא ִחיד ּובָּ רּור
הָּ ֵּאיכּות עַ ל הַ ַכמּותַ ,ה ְת ָּכנִ ים עַ ל ַה ִסדּור
ּנֹורמָּ הַ ,הלֹוגִ י עַ ל ָּה ָּאסּור
הָּ ֶׁרגֶׁׁש עַ ל הַ ְ
וַאֲ נִי ַאְך בִ ְר ִמיזָּ ה – מּובָּ ן ּובָּ רּור.
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דַּ ם הָּ עַ גְ בָּ נִ יֹות
ׁשּום ּוכְ לּום ל ֹא נֶׁאֱ ַמר
ְׁשלּוחַ ת ַהבְ צָּ לִים ִמ ְת ַקצֶׁ צֶׁ ת
ְׁשנֵּי אֲ נ ִָּׁשים בֹוכִ ים
ירת הַ ְק ָּרב ִמ ְתחַ ֶׁמ ֶׁמת
זִ ַ
הַ דָּ ג עַ ל קֹוצִ ים.
כֹואבֶׁ ת
בְ ִה ְׁש ַתלְחּות ֶׁ
זֹורק ָּלּה
הּוא ֵּ
ימי ֶׁאת הַ בָּ שָּ ר
ִש ִ
ֶׁׁש ִיצָּ ֵּרב
ִהיא ְמ ִׁשיבָּ ה
ׁשֶׁ ַינ ְִמיְך ֶׁאת הָּ ֵּאׁש
הַ ִסיר גֹועֵּ ׁש.
לַסַ כִ ינִ ים יֵּׁש דֹפֶׁ ק
בּום בּום בּום
בֹוז ֶֶׁׁקת חָּ ִריף
יֹודַ עַ ת ׁשֶׁ כְָּך הָּ יָּה ַמע ֲִדיף
ָּאז ,בְ טֹון מֹוחֵּ ל
אֹומֵּ ר ׁשֶׁ כְ דַ אי ל ְַתבֵּ ל
הַ בָּ זִ יל ִמ ְת ַק ֵּפל
ק ֶֹׁרט מֶׁ ֶׁתק ִמיָּדֹו נֹו ֵּפל
וְ יָּדָּ ּה ְמסַ דֶׁ ֶׁרת ֶׁאת ַׁש ְרוּולֹו ַה ִמ ְת ַפ ֵּשל.
אֹומ ִרים.
ְלכָּל ִסיר יֵּׁש ִמכְ סֶׁ הָּ ,כְך ְ
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מַּ ְּחשבֹות
ׁשב עַ ל כְ לּום
ַאל ַת ְח ֹ
ירה לֹוגִ ית
ְס ִט ָּ
צּורה
עָּ ב בַ מָּ רֹום ְמ ַח ֵּלץ ִמ ְמָך ָּ
חֹוׁשב?
עַ ל מָּ ה ַא ָּתה ׁשּוב ֵּ
צּורה לְָך.
ָּ
מחשבות שוטפות את הראש כגשם ַזלעף ,תחילה מתעבות
מכלום ממש ,מהאויר ,כענני נוצה קלילים הנישאים ברוח
בין אוזניים .מחשבות דינאמיות עד אקראיות חולפות
כמעט בלי משים ,עד מתפרקות חזרה לאויר או שומו
שמים – מתגבשות .מתגבשות – אתה בצרות .הכל תופש
צורות .אפור יותר ,כבד יותר ,לא מתיר מנוח ,מה חשבת?
– אי אפשר לברוח .תפוס מחסה ,עוד רגע ראשך מוצף,
וראשך המוצף עולה על גדות עיניים ,שוטף אוזניים ואף,
ואתה ,אין לך סיכוי במרדף; לא נורא ,בן כמה אתה? אה,
כבר משופשף .ידוע לך כי מחר תזרח השמש ,תצמיח יום
חדש ,והשמים בהירים יהיו ,כחוסר מחשבה ממש.
חֹוׁשב?
עַ ל מָּ ה ַא ָּתה ׁשּוב ֵּ
צּורה לְָך.
ָּ
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ִמטַּ לְּ ְּטלִ ין

קֹובעִ ים לֹו ֶׁאת ַה ֶׁד ֶׁרְך
ְ

גֹורלֹו
מָּ ה ִיפֹל ,מָּ ה ִמ ְׁשעֹולָּ ,מה ָּ
נָּבּוב ,מַ ְמ ִׁשיְך גּופֹו ְב ֵּה ֶׁלְך
כְ בָּ ָּרה צֹועֵּ ד לֹו בְ ֶׁׁשלֹו
ְר ָּקק חֹולֵּ ק עִ מֹו ׁשּול נַעַ ל
ּובְ עַ ְרדָּ לָּ יו ֵּאינֹו חָּ ֵּדל
הַ ְמדַ דֶׁ ה בִ ְׁשבִ יל יָּדּועַ
ׁשֹואל
ֵּ
ל ֹא ִמ ְׁש ַתהֶׁ ה וְ ל ֹא
ַאף ל ֹא ָּתמֵּ ּהַ אֹו ִמ ְתפַעֵּ ל;
ּובְ עֹוד ֶׁאחָּ ד חֹולֵּף לֹו
תֹוהה
ַקנ ְַקן ָּקפֶׁה אֲ נִי ֶׁ
מָּ הֵּ ם חַ יֵּי ָּאדָּ ם בְ עֶׁ צֶׁ ם
הַ ִאם הּושַ ם ׁשָּ ם ְב ִמ ְק ֶׁרה?
הֹולְכִ ים הֹולְכִ ים ְבל ֹא ַמפְ ִריעַ
לְׁשֹונ ִָּאים ּובַ ְל ָּׁשנִים
רּוח
כִ ְמׁשַ ּנִים כִ ּוּון הָּ ַ
לְפִ י ע ֲַדת הַ ּנ ְַׁש ָּפנִים
ּובְ עִ לַת ִדמּוי־אֹור י ֵָּּר ַח
ֻכלָּם ְסבִ יב ֵּח ֶׁלל ֶׁה ָּח ִליל
ירה חָּ פְ ִׁשית יֵּׁש ,ל ְַמפְ ֵּרעַ –
בְ ִח ָּ
בְ תֹוְך הַ ֶׁתלֶׁם הַ מַ גְ ִביל
ל ֹאַ ,אל ֵּתצְ אּו ִמזֶׁה ַה ְש ִביל;
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ּובְ ַק ְנ ַקּנִי אֲ נִי תֹוהֶׁ ה לִי –
אֹותם ַחיֵּי ָּא ָּדם?
מָּ הֵּ ם ָּ
ׁשֹואל אֲ נִי? ִהּנְ ִני
הַ ִאם ֵּ
אּולַי עָּ ִדיף בַ ֶׁתלֶׁם גַם.
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לְּתי בְ מַ ַחט
הֻ ְּשחַּ ִ
בְ ַרהַ ט אֲ ִריגָּה
חּוט ִמחּוץ ל ִַמ ְׁש ֶׁל ֶׁפת
מֵּ ַתׁש ל ִָּר ְקמָּ ה
ִחּודי נ ִַת ְר ִתי
בְ י ִ
מֵּ ָּא ִריג אֱ נֹוׁש ְקפּוצָּ ה
אֹודֶׁ ה בְ עֵּ ת ִנפּוט
בְ עֵּ ת בְ ִטיׁשָּ ה
ימה.
ל ֹא ֶׁא ְחׁשֹׁש ְלעֵּ ת פְ ִר ָּ

ִדין פִ ְׁש ָּתן :בַ ד בְ בַ ד.
ָּרקּום ּו ָּפרּום – אֹותֹו ֶׁא ָּחד
ּומלַבֵּ ב
ָּרקּום – ׁשָּ ִמיׁש ְ
בֹודד.
פָּרּום – י ֵַּדע ָּאדָּ ם ֵּ
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תן לִי לְדַ דֹות
ֵּ
לָּׁשּוט בְ מַ ִים ִׁש ְט ִחיִ ים עִ ם עֵּ ט
רּוח
כְ פ ְַרפַר נִשָּ א בָּ ַ
ֵּאינֹו ׁשֹו ֵּלט
טֹוב לֹו
ֵּאין לֹו יַעַ ד ָּועֵּ ת.
גֹודד
לֹותי ל ְִה ְת ֵּ
ֵּתן ל ְִמ ַ
ל ֹא כְ חַ ָּילִים בְ ׁשּורֹות
פֹורים –
ל ֹא כְ עֵּ דֶׁ ר צִ ִ
פֹורים כְ עֵּ דֶׁ ר,
צִ ִ
ֵּא ֶׁלה
רּותי
כְ חֵּ ְטא ִספְ ִ
ׁשֶׁ עָּ נְׁשֹו כְ בָּ ר ל ֹא ִא ִתי.
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ש ִתי בִ טָּ חֹון עַ ְצ ִמי –
בִ ַּק ְּ
ִקבַ ל ְִתי ִה ְתנ ְַשאּות
לָּחַ ְׁש ִתי ׁשֶׁ י ִָּשימּו לֵּב –
נ ְִטעָּ ה ִבי נֹוכְ חּות
עָּ ַת ְר ִתי לְ הַ ְחכִ ים ָּדבָּ ר –
הֶׁ ְחכ ְַמ ִתי עַ ד ִת ְס ֹב ֶׁכת
יתי לְ וַדֵּ א מָּ חָּ ר
ָּרצִ ִ
יֹודַ עַ ת עַ ד הַ ָּמ ֶׁות
ָּתבַ עְ ִתי כֹׁשֶׁ ר הַ ִבטּוי
ֵּאתי וַכְ ָּחנּות
נ ְִמל ִ
ָּרדַ פְ ִתי א ֶֹׁמץ וְ יִ חּוד
ִקבַ ל ְִתי ִאי ְׁשפִ יּות
חָּ ַפצְ ִתי בְ כִ שָּ רֹון מּו ָּלד
בְ כִ ְׁשרֹונֹות טָּ בַ עְ ִתי
ּוכְ ׁשֶׁ מֵּ ַא ְנ ִתי ְל ַה ְחלִיט
ָּת ִמיד ִמדַ י ׁשָּ ַקל ְִתי.
יתי לִ ְהיֹות ַאחַ ת
ָּרצִ ִ
ַאְך ִמגְ ָּונַי ל ֹא מַ ְׁש ִתי
יתי ִל ְהיֹות ְצנּועָּ ה
ִקּוִ ִ
בַ סֹוף ַאְך ִה ְתבַ י ְַׁש ִתי
יִחַ ְל ִתי ל ְַאהֲ בַ ת ָּא ָּדם וְ יֹפִ י ל ֹא ְס ַטנ ְַד ְר ִטי
נ ְִשכ ְַר ִתי ְתלּות ׁשֶׁ ל חֲ בֵּ ִרים ,בֵּ ין ְמ ַחזְ ִרים גִ ַש ְׁש ִתי
דָּ ַר ְׁש ִתי יֹׁשֶׁ ר ,אֲ ִמינּות
סֹופִ י ל ְִר ֹדף הַ צֶׁ דֶׁ ק
חזֶׁק לְהַ פְ גִ ין
בִ ַק ְׁש ִתי ֹ
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בַ ֵּקץ ָּקצַ ְר ִתי ֵּנ ֶׁזק
פִ ַלל ְִתי ל ְַאהֲ בָּ ה גְ דֹו ָּלה
ָּת ִמיד ָּאהַ בְ ִתי כַמָּ ה
ַשוְ א
ַאְך ַתחֲ נּו ִני הָּ יּו ל ָּ
כְ ׁשֶׁ שָּ ַאל ְִתי ָּל ָּמה?
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הַּ הֶ פֶ ְך ִמבֹוס הּוא מּובָּ ס.
סַ בְ לָּנּות ׁשָּ ְרׁשָּ ּה סֵּ בֶׁ ל.
ְגֹומ ֶׁרת,
מּורה ל ֶׁ
הַ הֶׁ בְ דֵּ ל ַה ָּקטָּ ן בֵּ ין גְ ָּ
כִ ְׁשנֵּי ַקצְ וֹות אֹותֹו ֶׁחבֶׁ ל.
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ַּאהֲ בה צְּ עִ ירה
פְַך גּופְ ָך ְמ ֻז ָּכְך
מּותָך ׁשֶׁ ָּכְך
צִ יר עַ צְ ְ
רּושים
ִרכְ סֵּ י בִ ינ ְָּתָך הָּ פְ כּו פְ ִ
ַת ְר ִמי ֵּלי מַ ְחׁשַ בְ ְתָך נָּפְ לּו ְׁשדּופִ ים
כָּל ז ֹאת ִה ְתוְ ָּתה ַאהֲ בָּ ה ִבכְ ָּתלֶׁ יָך
יקה ְבגַפֶׁ יָך
כָּל ז ֹאת תֹולֶׁדֶׁ ת ְׁש ִק ָּ
ְׁשאֹון לִבְ ָך חֶׁ ֶׁרׁש ִה ְׁש ִבית ַרגְ לֶׁ יָך
סַ חַ ף ׁשָּ לָּה ֶׁא ֶׁרץ עָּ ִמיד ַת ְח ֶׁתיָך
נֹותי עָּ לֶׁיָך!
הֲ ל ֹא דֹור ָּׁשלֵּם ְׁש ַ
לּולֵּא ָּתבֹוא – בַ ל ָּאבֹוא ֵּאלֶׁיָך.
גִ זְ עֲָך גִ בְ עֹול דַ ק וְ לִי פֵּרֹות ַדעַ ת
בִ ְנ ֹדד ְסעָּ ָּרה צִ ְד ָּק ִתי ַאף נ ְִׁש ַמעַ ת;
ַאְך בֹוא בִ י עַ כְ ׁשָּ ו,
זִ ְקפ ְָּתָך ִלי כְ ִיחּור
בֹוא בִ י עַ כְ ׁשָּ ו
הַ ְׁש ֵּקה ָּנא וָּסּור
הַ ְׁש ֵּקה ָּוסּור.
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יֹותר
ֵּ

ִמדַ י זְ מַ ן ִב ְמ ִדינַת ַה ְמנֻ ָּּון

אֲ נִי מַ ְת ִחיל ל ְִהיֹות ָּא ִדיׁש
'אל ִת ְד ַאג' ֶׁׁש ִק ֵּלס
אֹותֹו ַ
פָּרּוש ָּרמּוס עַ ל הַ כְ ִביׁש
אֲ נִי לֹוחֵּ ם
אֲ נִי בִ צְ בָּ א ַהדַ ְרוִ יׁש
אֲ נִי בֹוחֵּ ן
גֹורמֶׁ ת לִי ל ְַה ְרגִ יׁש.
ַרק ַא ְת ֶׁ
'אל ִת ְהיֶׁה כָּבֵּ ד'
אֹותי ַא ֶׁח ֶׁרתַ ,
בִ ְטלָּה ִ
ָּאכֵּן גְ בִ ְר ִתי ,ל ֹא כָּבֵּ ד – וְ ל ֹא ְמכַבֵּ ד
מֹודד
מֹותְך עָּ ַלי ְל ִה ְת ֵּ
בּורים כְ ֵּ
ילּותם ׁשֶׁ ל ִ
ָּ
בְ זִ
י ֵָּּרא מֵּ ַהיֻהֲ ָּרה ,חָּ ֵּרד ֵּמ ֶׁה ָּח ֵּרד.
עֹודי לֹוחֵּ ם,
וְ ִהּנֵּהִ ,
אֲ נִי בִ צְ בָּ א ַה ַת ְׁש ִמיׁש,
אֲ נִי רֹו ֵּכן
גֹורמֶׁ ת לִי ל ְַה ְרגִ יׁש.
ַרק ַא ְת ֶׁ
אּולַי ֵּאין זֶׁ הּו כְ ָּלל
ָּאקי – ַמר ִביׁש ַמ ָּזל
ׁשֶׁ יַפְ ִסיד לְמַ ר ל ִ
דֹוחֶׁ ה הַ כֹל
כְ דֵּ י ׁשֶׁ ל ֹא לִ פֹל
אֲ נִי בָּ א מֻ ָּתׁש ּומֻ ְרעָּ ל
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אֹו־ ָּאז לֹוחֵּ ם אֲ ִני
ָּקצִ ין בִ צְ בָּ א הָּ ֶׁא ְביֹונֹות
גֹורמֶׁ ת לִי ל ְַה ְרגִ יׁש
ַרק ַא ְת ֶׁ
שּואת הַ ּנ ְִׁשימֹות...
ּות ַ
ְ
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הַּ שבּועַּ

ִה ְת ַגלָּה:

הָּ ֵּאבֹולּוצְ ָּיה נ ְָּתנָּה ֶׁאת קֹו ָּלּה! –
כַדֵּ י הַ ִמצְ ִרים מָּ ְדדּו ֶׁנ ַפח
ירה,
אֲ לָּפִ ים לִ פְ נֵּי הַ ְספִ ָּ
נֹות ָּרה בַ ְרזֶׁל ָּח ָּזק
הָּ ֵּאגֹו־לּוצְ יָּה ְלעֻמַ ת ז ֹאת ְ
ׁשֹוב ִרים כְ ָּל ֵּלי ִמ ְש ָּחק
יֹוטים ְ
יד ִ
בְ כָּל ׁשָּ ָּלב ֵּאגֹו־ ִא ְ
ימפַ ְנ ֶׁזה ְמב ָֻּתק
ִאם זֶׁה ִׁש ְ
נ ֵַּאנְדֶׁ ְרטָּ ל ְמחֻ ָּזק
הֹומֹו־סַ פְ ֵּינְס ׁשֶׁ ִּנ ְד ָּפק
אֹו סַ פְ ֵּינְס־סַ פְ ֵּינְס ל ֹא ְמסֻ ָּפק
הֹוסיפּו עֹוד ַספְ ֵּינְ ס
וְ לָּמָּ ה בִ כְ לָּל ִ
אּולַי לְמַ עַ ן הַ הֶׁ בְ ֵּדל ַה ַדק
ׁשֶׁ זֶׁה יָּכֹול ְלג ְַרעֵּ ן ֶׁאת ָּהעֹו ָּלם
בְ ִמלְחֶׁ מֶׁ ת ֵּאגֹו ,בְ תֹוכַ ַחת ְס ָּרק
וְ ׁשּוב טֹועֶׁ ה ָּה ֵּאגֹו־ ַמ ְדעָּ ן ַה ְמׁשֻ ָּתק
וְ ִהיגְ ס נ ְֶׁחשַ ף.
יתי בְ סֶׁ ֶׁרט
פַעַ ם צָּ פִ ִ
ְכּותית
חֹוקר ִה ְת ַקבֵּ ל ל ְַב ַר ְנ ָּז'ה ַה ַמל ִ
בֹו ֵּ
בְ תֹוְך כְָּך ִקבֵּ ל עֵּ ט י ְֻק ָּר ִתי
אקס ַהּנֹוכְ ִחים,
מֵּ הָּ ֵּאגֹו־מֶׁ נְ ַי ְ
ִיתי מַ ע ֲִדיפָּה ל ְַקבֵּ ל ַסכִ ין.
הָּ י ִ
מַ זְ לֵּג.
יׁש ֵּלן.
אֲ רּוחָּ ה בְ ֵּאיזֶׁה כֹוכַב ִמ ְ
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הָּ אֱ מֶׁ ת,
גַם לִי יֵּׁש ֵּאגֹו,
ָּא ְמנָּם ָּכזֶׁה ׁשֶׁ ֵּאינֹו ַמזִ יק
אֲ בָּ ל ִאם ִל ְהיֹות אֹו ל ֹא ִל ְהיֹות
הָּ ֵּאגֹו ׁשֶׁ לִ י ָּהיָּה ַמ ְחזִ יק
לְאֹות ׁשֶׁ ל ָּכבֹוד
ּולְאֹות הַ ע ֲָּר ָּכה
ּולְאֹות הַ ְת ָּלאֹות
ׁשֶׁ עָּ בְ ָּרה הַ ִמ ְׁשפָּ חָּ ה
ל ֵָּּאגֹו ׁשֶׁ לִ י ,יֵּׁש ַתפְ ִקיד ֶׁמ ְר ָּכזִ י
בֹולּוציֹונִית עֹוד ֵּמ ַה ִח ִתי וְ ַהפְ ִרזִ י
ְ
בַ שַ ְרׁשֶׁ ֶׁרת הָּ ֵּא
וְ ִאם ִנצָּ מֵּ ד ל ְַמ ִציאּות,
יֹותר עָּ ִדין
הָּ ֵּאגֹו ׁשֶׁ לִ י ֵּ
מֵּ ֵּאגֹו ׁשֶׁ ל ׁשֹוטֵּ ר ׁשֶׁ ִּנכְ ָּנס ְבעַ ִין ֶׁׁשל ַמפְ גִ ין
יקאי אֹו יֹוצֵּ ר אֹו ָּא ָּמן
אֹו ִמ ָּכזֶׁה ׁשֶׁ ל מּוזִ ַ
כִ י גַם לָּהֶׁ ם יֵּׁש ֵּאגֹו ִבכְ לָּל ל ֹא ָּק ָּטן
ירה
וְ ִאם ִל ְהיֹות י ְִׁש ָּ
ּובֹוטָּ ה
ּובְ לִי ַט ְקט בִ כְ ָּלל
בּוד ָּהה
אֲ פִ לּו הָּ ֵּאגֹו הַ מֻ זְ הָּ ב ֶׁׁשל ְ
עַ כְ ׁשָּ ו נ ְִמדַ ד בַ ִמ ְׁש ָּקל
וְ ל ְִחיֹות בְ לִ י ַהחֵּ ֶׁלק ַהזֶׁ ה
בִ ל ְִתי ֶׁאפְ ׁשָּ ִרי
וְ ל ֹא יָּעִ יל ֵּאבֹולּוצְ יֹונִית,
אֹותי.
ִאם י ְִׁשאֲ לּו ִ
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יְּ ִרידה ַאחַ ת
כָּל הַ מַ ְד ֵּרגֹות
ֲע ִליָּה ַאחַ ת
מַ ְד ֵּרגָּה ַאחַ ת.
ִה ְׁש ַת ְק ְׁשקּות ֵּאיבָּ ַרי ֶׁאל ַמ ָּטה,
ַגפַי הַ ְמחֻ ָּלצִ ים ֶׁאל ַמעְ לָּה,
ַקלָּה ַהּנְפִ ילָּה,
הֲ ָּקלָּה ְמנַחֶׁ מֶׁ ת ק ִֹׁשי,
עַ ד ִה ְתמַ ְמׁשּות הַ ְש ִאיפָּה –
לֹוקחַ ת ְׁש ִאיפָּה.
ַ
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מֹו ִרי הַ טֹוב
סּותָך אֲ נִ י
ַתחַ ת חָּ ְ
ִהּנְָך כְ רֹועֶׁ ה לַכְ בָּ ִשים
רֹורים ָּת ֵּרי ֵּקן
ר ֹאׁש ל ְַד ִ
ׁשֹותיָך קֹו ְלעֹות
ְד ָּר ֶׁ
וְ לִבִ י עֹוד מַ ְר ִנין
הֲ ִת ֵּתן ,ל ֹא ִת ַקח?
יאְך?
הֵּ ַ
יק ְתָך נ ְִׁש ֶׁא ֶׁרת ַׁש ַחר
ְׁש ִק ָּ
לַהַ בְ ְתָך ֲע ָּנ ָּוה
זֹורעַ
ֵּרֹותיָך ְבחֶׁ ְדוָּ ה ֵּ
פ ֶׁ
בִ יָּ ,ת ִמים עִ ם ִנצַ ן עֶׁ ְרוָּה.
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לִהיֹות עָּ ֹרם
ְּ
זֶׁה כְ מֹו לִ ְהיֹות לְבַ ד
ֻכלְָך חָּ פְ ִׁשיּ ,ובְ כָּל ז ֹאת ַמ ֶׁשהּו ָּח ֵּסר.

עֹשֶ ר
אּורה לְדֶׁ ֶׁרְך ַח ְת ַח ִתים
הּוא כִ ְת ָּ
עֹורר מַ ְחׁשָּ בָּ ה עַ ל כָּל ַׁשעַ ל ּופְ גָּם ִב ְמקֹום לֵּ ָּהנֹות ֵּמ ַה ֵּסבֶׁ ל.
ְמ ֵּ

הַּ צְּ לחה
ִהיא כְ עֵּ ץ בִ פְ ִריחָּ תֹו
עִ ִתים זְ מַ ּנִ ית ,עִ ִתים ַמ ְב ִׁשילָּ ה פֵּרֹות.

עּורים
נְּ ִ
הֵּ ם כְ דָּ ג חֲ מַ ְקמַ ק ְבנ ָָּּהר ׁשֹוצֵּ ף
נֹותר
עַ ד ׁשֶׁ הֵּ בַ נ ְָּת ֶׁאת עֶׁ ְרכֹו ,הּוא כְ בָּ ר ָּח ַמק וְ נָּמֹוג ,וְ ַא ָּתה ָּ
בְ ֵּקבָּ ְתָך.
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לֶאֱ הֹב זֶׁה כְ מֹו ל ְַר ֵּחף ַמעְ ָּלה
יֹותר
הַ כֹל אֹותֹו דָּ בָּ רַ ,רק ָּק ָּטן ֵּ
וְ ַא ָּתה כֹה גָּדֹול.

ׁשֹוטטּות בַ ִמ ְדבָּ ר
לִ כְּ תֹב זֶׁה כְ מֹו ְ
עָּ ִדיף בַ חֹׁשֶׁ ְך.

בְּ ל ֹא

ִחּנּוְך ָּראּוי,

פַחד,
ָּקצְ ָּרה הַ דֶׁ ֶׁרְך ִמן ַהפַ ח ֶׁאל ַה ַפ ַחתִ ,מן ַהפַ ַחת ֶׁאל ַה ַ
ּומן ַהפַחַ ד ֶׁאל הַ שַ ַחת.
ִ
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בֹואי ְב ִקצֹו ֶׁׁשל יֹום
מים ָּת ִ
לִ פְּ ע ִ
ְמע ְֻרטֶׁ לֶׁת ִמ ָּכל גְ בַ ּה לֵּב וְ גָּאֹון
חֹוקְך כְ ַילְדָּ ה
צְ ֵּ
כְ ִתינֹוק מָּ ֵּלא תֹם
אֲ נִי עֹוצֵּ ר וְ רֹו ֶׁאה ַד ְרכְֵּך פִ ְתאֹום.
אֹו־ ָּאז ַא ְת כֹובֶׁ ׁשֶׁ ת ְבט ַֹהר ָּהאֱ ֶׁמת
ּומ ְת ַא ֵּפק
ִמ ְת ַאּוֶׁה ִ
אֹותְך ִמ ַד ְרכְֵּך.
ּומ ְת ַאפֵּקֶׁׁ ,של ֹא ַל ֲעצֹר ָּ
ִמ ְׁש ַתהֶׁ ה ִ
רּוח סֹועֶׁ ֶׁרת
לְעִ ִתים בְ ׁשּובֵּ ְך כְ ַ
ִמ ְת ַקּנֵּא אֲ נִי בַ ִד ְמעָּ ה ַה ְמל ֶַׁח ֶׁכת
עֹורְך הַ סָּ מּוק
ֶׁאת ֵּ
בְ תּוגָּה ּובְ ַרכּות
תֹוהֶׁ ה אֲ נִי עַ ל פִ ל ְֵּאי ַה ְש ִקיפּות
רּוח ְמ ִציפָּ ה
ּובְ פַעַ ם ַא ֶׁח ֶׁרת נ ַַחת ַ
ּומה
וְ עֵּ י ַניְִך ְמ ַספְ רֹות טֶׁ ֶׁרם ְשפ ַָּתיְִך ִמי ָּ
אֲ נִי בְ ֹרב ֶׁקׁשֶׁ ב ,בְ ַס ְב ָּלנּות ֵּאין ֵּקץ
מַ ְמ ִתין כְ ַדיָּג עַ ד ל ֶָּׁר ַגע ַה ִמ ְת ַמ ֵּמׁש
ִמ ְת ַא ֶּׁוה לְ נ ְַש ֵּקְך
אֹותְך ִמ ַד ְרכְֵּך.
ּומ ְת ַאפֵּקֶׁׁ ,ש ָּמא ֶׁא ֱעצֹר ָּ
ִמ ְׁש ַתהֶׁ ה ִ
ַאף כִ י ִהגַעְ ְת בְ מַ פַ ח ֶׁנפֶׁׁש ְמ ַאכְ זֵּב
אֹוחזֶׁת עַ ד כְ ֵּאב
וְ הַ ֵּלאּות ִה ְׁש ַתלְ טָּ ה עָּ ַליְִך כְ ֶׁ
כֹוח
בֹור ַחת ְב ַ
ִמ ְתפ ְָּרקֹות ִממֵּ ְך ַה ְקנָּטֹות וְ ִה ְתיַפְ חּות ַ
רֹואה דַ ְרכְֵּך פִ ְתאֹום ,וְ ל ֹא יָּכֹול ל ְִׁשכ ַֹח
אֲ נִי ֶׁ
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אֹותְך בֶׁ אֱ ֶׁמת,
ׁשֶׁ אֲ נִי אֹוהֵּ ב ָּ
בְ טֹהַ ר הַ ִמדֹות
ׁשֶׁ ל ִני ְטׁשֶׁ ה ֵּזאּוס וְ רּוסֹו ,פְ רֹום וְ ַאפְ ָּלטֹון
ׁשּוטה וַאֲ ִמ ִתית
אֹותְך מֻ פְ ׁשֶׁ ֶׁטת ּופְ ָּ
אֹוהֵּ ב ָּ
אֹוהֵּ ב כָּל פָּן וָּׁשַ עַ ל ,כָּ ל ֶׁק ֶׁמט פֶׁ ה ,כָּל ְק ֵּרם ַת ְד ִמית
אֹותְך פַעַ ם
ָּאהַ בְ ִתי ָּ
אֹותְך ַהיֹום
אֲ נִי אֹוהֵּ ב ָּ
אֲ נִי אֹוהֵּ ב ִל ְראֹות ַד ְרכְֵּך פִ ְתאֹום.
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ֶנְּטינה ִהזְ ַמנ ְִתי ְנטּול ׁשֻ ָּמן
בְּ ַּא ְּרג ִ
אֹותי
הַ מֹוכֵּר ל ֹא יָּדַ ע לֶׁאֱ כֹל ִ
עֵּ ינָּיו נ ְָּדדּו ׁשָּ ם־ ָּכאן
בִ ְספ ַָּר ִדית ָּר ָּזה ִה ְסבַ ְר ִתי –
עֹור ִקים
ימת ְ
ִמ ְׁש ָּקל ,כֹול ְֶׁסטֵּ רֹולְ ,ס ִת ַ
עֹורק ׁשֶׁ לֹו בַ מֵּ צַ ח ל ֹא כָּל ָּכְך ִה ְסכִ ים...
הָּ ֵּ
אֹו־ ָּאז בְ ִדיּוק נֹודַ עְ ִתי
יקה ִב ְב ַשר
יֹוט ָּ
עַ ל ַא ְנ ִטיבִ ִ
פָּרֹות ְמדַ ְׁש ְדׁשֹות בֶׁ ָּח ָּרא
ְ B12מי ָֻּתר
ִחיׁש מַ הֵּ ר ִהדַ ְר ִתי ַרגְ לַי ֵּמ ַה ַתעֲנּוג
אֹותי ל ְִדגְ דּוג.
קֹומית ׁשֹופַ עַ ת ָּח ְטפָּה ִ
בָּ ּה־בָּ עֵּ ת ְמ ִ
בְ בֵּ ית ָּק ֶׁפה ִהסַ ְס ִתי
ִאם ִלנְטּול ָּק ֵּפ ִאין
בְ כָּל ז ֹאת – ֵּאלֶׁ ה יֵּׁש לָּ ֶׁהם ְס ַטנ ְַד ְר ִטים
וַאֲ נִי – מָּ ה אֲ נִי מֵּ ִבין
יתי
ָּאז בִ צְ נִימּות ְמ ֻבי ֶֶׁׁׁשת ִׁשּוִ ִ
ִלנְטּול סֻ כָּרְ ,דבַ ׁש ְת ָּמ ִרים
אֹותי –
הַ פְ רֹוטֵּ ָּזה ׁשֶׁ ל הַ ֶׁמ ְלצַ ר גִ חֲ ָּכה ִ
"סֻ כְ ָּרלֹוז?" בְ ִחיּוְך ָּמ ִריר
דַ עְ ִתי נ ְֶׁח ְׁשׁשָּ ה מֵּ הַ ַס ְר ָּטן
יקל ָּחפְ ִׁשי מַ ְת ִקיף
ָּר ִד ָּ
עָּ ִדיף סֻ כָּר עַ ל ְמהֻ נ ְָּדס
נִזְ ָּכר בְ ַק ְריַן הַ חֲ דָּ ׁשֹות ֶׁה ָּח ִריף.
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הֶׁ עֱדַ פְ ִתי ְנטּול ָּח ָּלב
יצים
חָּ סַ כְ ִתי בָּ עֹוף ,חַ ְס ִתי עַ ל ַהבֵּ ִ
דָּ ַר ְׁש ִתי ְנטּול ְדבַ ׁש
בֹורים?
לּוסיַת ַה ְד ִ
ְׁשמַ עְ ֶׁתם ֵּאיְך ִהצְ ַט ְמ ְצ ָּמה אֻ כְ ִ
ִיתי ְנטּול צְ בָּ עִ ים
ָּקנ ִ
לְל ֹא חֹמֶׁ ר ְמׁשַ מֵּ ר
מָּ ה לִי ּו ְלפַ ְחמָּ ן דּו־ ַח ְמצָּ ִני –
ׁשֹומר;
ֵּ
ִממּוגָּזִ ים אֲ נִי
לּוטן
וִ ַת ְר ִתי עַ ל הַ ֵּג'ל ִָּטיןַ ,ה ֵּק ָּט ִמין וְ ַהגְ ֵּ
יח – ֵּאין ָּמה ל ְִה ְת ַוכֵּ ַחֵּ ,אין
עַ ל חָּ ְמ ֵּרי טַ עַ ם ו ֵָּּר ַ
נֹות ָּרה ִבי ַרק ִסיג ְַריָּה,
ְ
ִיׁשי,
בְ פַאב צָּ פּוף ְבלֵּיל ְׁשל ִ
וִ ַת ְר ִתי עָּ ֶׁליהָּ לְמַ עַ ן ַא ַחת
ׁשֶׁ יָּצְ ָּרה מֶׁ ַתח ִט ְבעִ י ְב ִמפְ ַשעְ ִתי,
נְטּול עַ כָּבֹות הּובַ לְ ִתי
ירה
יתּה – בְ הֶׁ ְחלֵּט חֲ ִד ָּ
ֶׁאל בֵּ ָּ
עַ כְ ׁשָּ ו ִמצִ ִירים זֹועֶׁ ֶׁקת
וַאֲ נִי מָּ ה?
חּורה.
עָּ ִדיף ָּהיָּה נְטּול בַ ָּ
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חּוטי ִני
אתי לַגְ זּוזְ ְט ָּרה עִ ם גּופִ יָּה וְ ִ
יצ ִ
הַ ְש ֵּכנָּה ִה ִביטָּ ה ִבי ְב ַמבָּ ט נִזְ עָּ ם
חּוח
בֶׁ טַ ח ָּרצָּ ה ְל ַספֵּר לְבַ ֲעלָּּה ַהזָּ ַ
ׁשֶׁ ִהזְ דַ ֲעזֵּעַ ִמזֶׁה ֶׁׁשהּוא ל ֹא ָּר ָּאה גַם.
ּומבּוכָּה.
ׁשַ בַ ת ׁשָּ לֹום ְ

ֵּאין לִי הַ בְ ָּר ָּקה
יקה
ָּאז לְבֵּ י ְנ ַתיִם הַ ְש ִת ָּ
יקה
בִ לְבַ ד ׁשֶׁ ל ֹא ֶׁא ְהיֶׁה ְמעִ ָּ
יקה.
עִ ם עֹוד ִחדּוד בִ ְד ֵּמי פְ ִר ָּ
יקה.
מֵּ ֵּאת הַ צַ ִד ָּ
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אֹותּיֹות ְמדֻבָּ בֹות
ִ
ִמלִים ְמנֻבָּ בֹות
ׁשּורֹות הָּ רֹות
ְמ ַאפְ ְׁשרֹות ִל ְראֹות
ְתמּונָּה ִסינֹופְ ִטית ֶׁׁשל ְתכּו ָּל ִתי
ַא ָּתה ִא ִתי?
בְ עֶׁ צֶׁ ם,
ְק ִרי הּוא כִ שָּ רֹון
בַ הַ בְ חָּ לָּה כְ עִ ָּקרֹון
ִאי ֶׁאפְ ִׁשי.
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אֲ נִ י ִמלּולִית,
ִא ְתָך – כ ֶֶׁׁרְך ָּפתּוחַ ַ ,א ֶׁח ֶׁרת – ְמגִ לָּה גְ נּוזָּה.
ַא ָּתה נ ְֶׁחנָּק ֵּמהָּ אֱ ֶׁמת
אֹותּה ַהחּוצָּ הָּ ,ככָּ ה ְב ֶׁׁש ֶׁקט
ִמ ְׁש ַתעֵּ ל ָּ
ּומ ְתנַצֵּ ל.
ִ
ׁשֹותה,
אֹותָךְ ,מעַ ְרבֶׁ בֶׁ ת וְ ָּ
ִיתי ְמבַ ַקעַ ת ְ
הָּ י ִ
ַרק כְ דֵּ י ְלהֹוכִ יחַ ֶׁׁש ֵּאינְָך ָּרעִ יל,
רֹומאֹוִ ,אם ְתעַ ְר ֵּטל ֶׁאת ַה ַת ְר ִמיתְ ,בלִי
ֵּאיזֹו הֲ ָּקלָּה ָּתחּוׁשֵּ ,
לְהָּ ִמית.
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אשית בָּ ָּרא יְה ָֹּוה
בְּ ֵּר ִ
ֶׁאת ׁשֶׁ ֵּאינְָך יָּכֹול ָּלגַעַ ת,
הָּ אֲ כִ ילָּ ה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת
ְמדַ דָּ ה בֵּ ין טֹוב ְל ַרע
הַ יָּדּועַ – ל ֹא ָּקבּועַ ֵּמר ֹאׁש
וְ ַאל ַת ְחׁשֹׁש – ֶׁפן־ ְתמֻ תּון.
בִ כְ סּות סֵּ פֶׁר אֲ ִמתֹות
נִכְ ַתב "הֲ בֵּ ל הֲ בָּ לִ ים"...
מּומים
דַ פֵּי ְקדֻשָּ ה צְ ִ
ִה ְתכַסּו בִ ְש ִמיכָּה ַד ָּקה
ׁשֶׁ ל חֻ ָּקה כְ תּובָּ ה
פַעַ ם ,הָּ יָּה זֶׁה לְ טֹובָּ ה
הָּ יָּה זֶׁ ה לְטֹובָּ ה.
כָּעֵּ ת –
יאה ְלׁשֹונִ ית
ְק ִר ָּ
גִ יׁשָּ ה בַ ְל ָּׁשנִית
יקה בַ שֵּ נִ ית
בְ ִד ָּ
הּורים
פֹורעֹות ִה ְר ִ
ְ
ִדינָּן לִגְ נִ י ָּזה
ִדינָּן הַ ָּק ָּזה
ׁשֶׁ מָּ א ֵּאין מַ ְׁש ָּמעּות
קֹור ִאים...
ַלעֲדַ ת הַ ְ
עֹומ ִדים
ְׁשנֵּי מַ חֲ נֹות ְ
יחה
יתן מַ בָּ טָּ ם ִמ ִש ָּ
ֵּא ָּ
יקה
לּומה ְי ִר ָּ
בֵּ ינ ְַתיִם ְב ָּ
אֹותה ַא ְדמַ ת ַה ְמ ֵּל ָּחה.
עַ ל ָּ

30

אמַּ ְּר ִתי לֹו – בֹוא!
ל ֹא ָּרצָּ ה
ימה!
ִהפְ צַ ְר ִתי בֹו – ָּק ִד ָּ
ל ֹא ָּאבָּ ה
יתי ׁשֶׁ יַגִ יעַ –
ָּרצִ ִ
הּוא בֹוׁשֵּ ׁש
פְ עָּ מֶׁ יָך ִשים ְלכָּאן!
סֵּ ֵּרב הָּ עִ ֵּקׁש;
ַרגְ לֶׁיָך שָּ א ַמהֵּ ר!
מֵּ ֵּאן לְהַ ְק ִׁשיב
עַ ד ׁשֶׁ ִה ְתעַ מַ ְר ִתי בֹו
בְ פ ֶַׁתע־הֶׁ ֶׁרף הֵּ גִ יב:
'הָּ ֵּרי מָּ ה זֶׁה ְרצֹו ְנָך
ׁשָּ נִים ׁשֶׁ אֲ נִ י בָּ א
יתי
מּורה ַאף ל ֹא זָּכִ ִ
בִ ְת ָּ
לַחֲ ִתיכַת בָּ שָּ ר גְ נּוזָּה'
עֹוד ִנ ְדהָּ ם אֲ נִ י מֵּ עֵּ ינָּיו
ְמאֻ ּנָּׁשֹות ְמלֵּאֹות ַחיִ ים
הַ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְתלֹונֵּן עַ ל ַמהּות ַהקֹו ָּל ִרים
חֶׁ בְ לֵּי חָּ צֵּ ר ִמ ְׁש ַתל ְְׁשלִים.
ָּאמַ ְר ִתי לֹו – דַ י!
הֵּ ִסיר מַ בָּ ט ְמחַ יֵּב
גֹואה בְ ַתחֲ נּונַי
אֲ נִי ֶׁ
הּוא בְ ִר ְחרּוחַ ְמסָּ ֵּרב
קֹורא בְ קֹול
בְ עֹוד ִל ִבי ֵּ
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הּוא ִמ ְתעַ לֵּם לִזְ ַמן ָּקצָּ ר
ֶׁרגַע – דַ אבֶׁ ל טֵּ ְיק – עֹוצֵּ ר
לְׁשַ בְ ִריר ְׁשנִ יָּה נ ְִׁשבָּ ר
ִמ ְת ָּק ֵּרב ֶׁאל ַהּנִחָּ ר
ִה ְת ַרצָּ ה סֹוף סֹוף ַהזֶׁ ה
ַרק ל ְִתפֹס ַפ ְרוַת־ ָּקצֶׁ ה
ִמ ָּיד ׁשֹולֵּף הָּ ְרצּועָּ ה
כֹורעַ ְל ֶׁמחֱ צָּ ה
ֵּ
פִ ְתאֹום ַהלָּה דֹופֵּק ִריצָּ ה
בְ מַ ּנַח ֵּר ֵּו ְרס נ ְִר ַתע
"זְ ִהירּות ְמכֹונִית!"
קֹו ִלי הָּ ָּרם מַ בְ ִהיל כִ פְ ַל ִים
ּומלַחֵּ ְך
ִמ ָּיד מֵּ ִאיץ ְ
עַ ל הַ גִ ְבעָּ הָּ ,רחֹוק ִׁש ְבעָּ ַתיִם
אֹומֵּ ר' :מָּ ה זֶׁ ה ְרצֹו ְנָך
ׁשָּ נִים אֲ נִ י ֶׁנע ֱָּתר
יתי
מּורה ָּת ִמיד ִקּוִ ִ
בִ ְת ָּ
ל ְִׁש ֵּא ִרית נ ֵַּתח בָּ שָּ ר'
עֹוד ִנ ְדהָּ ם אֲ נִ י מֵּ ָּאזְ נָּיו
הַ ְמאֻ ּנָּׁשֹות ְמלֵּאֹות ַחיִ ים
הַ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך בְ ֻק ְבלָּ נֹות עַ ל חֲ ָּסְך בַ חֲ בֵּ ִרים
חַ בְ ֵּלי חָּ צֵּ ר ִמ ְׁש ַתל ְְׁשלִים,
הַ ֵּגד נָּאִ ,מי הַ ְבעָּ לִים?
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ִסּורים ִהכְ ִתירּו
ּובי ִ
בֹורים ְ
פל גִ ִ
בִ נְּ ֹ
ֶׁאת חֹומַ ת ִסין הַ גְ דֹולָּה ל ְַא ַחד פִ לְאֹות ֵּתבֵּ ל
הֲ ֵּרי ִהיא ִׁשעּור ְלכָּל ִמי ֶׁׁש ִה ְצ ִהירּו
ׁשֶׁ הַ דֶׁ ֶׁרְך עֹושָּ ה ֶׁאת ַה ֶׁה ְב ֵּדל.
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יתי לִכְ תֹב ֶׁׁשאֲ נִי ָּחפְ ִׁשי
רצִ ִ
ירה
בָּ ָּאה בַ ֲעלַת הַ ִד ָּ
אֹותי
הֹוכִ יחָּ ה ִ
אתי בְ גַפִ י
ּומיָּד יָּצָּ ִ
ִ
הַ מַ ע ֲִסיק הַ מָּ תּון ִׁשלֵּ ַח ִבי ְמ ִשימֹות
רּותי
ִה ְשכִ יר חֵּ ִ
ִהיא ל ֹא ׁשָּ וָּה הַ ְרבֵּ ה ִמ ְתבָּ ֵּרר
ְלפָּחֹות ְלפִ יו
יֹותי ָּחפְ ִׁשי
ָּאז בְ ׁשֵּ ם הֱ ִ
ל ְַא ְנחֹות הַ ַת ְחלִיף ֲעז ְַב ִתיו
חֹות ִרים ל ְֵּאיזֹו ְב ִרית אֹו נ ִָּתיב.
ינֹותי ׁשֶׁ גַם חֲ בֵּ ַרי ְ
ְלפ ֶַׁתע הֲ ִב ִ
יתי לִכְ תֹבִ :ה ְּננִ י ָּחפְ ִׁשי!
ָּרצִ ִ
ׁשּורה
ַאְך בָּ ַר ְמזֹור הָּ ָּאדֹם נָּפְ לָּ ה ָּ
מֹורא
הַ שֹוטֵּ ר הַ כָּ חֹל ׁשָּ ַמר ָּ
ׁשֶׁ חָּ ס וְ חָּ לִ ילָּ ה ל ֹא ֵּא ַרע ַרע
חפֶׁׁש ַהגְ ז ֵָּּרה
וַאֲ עַ ְרעֵּ ר עַ ל ֹ
ׁשֶׁ ּנִכְ פְ ָּתה עָּ לַי ֵּמעֶׁ צֶׁ ם הֻ ל ְַד ִתי
ַתחַ ת חֻ ַקת רבתי.
ָּאז הֶׁ ְחל ְַט ִתי לִכְ תֹב ֶׁׁשאֲ נִי ָּחפְ ִׁשי ְב ִמגְ בָּ לֹות
יָּכֹול ָּל ֶׁלכֶׁת ָּאנָּה ֶׁׁש ִה ִתירּו ַה ְב ִריֹות
לִבְ חֹר נ ִָּתיב בְ דֶׁ ֶׁרְך יְדּועָּ ה זֶׁה ִמכְ בָּ ר
רֹואה כְ מֻ ָּתר
חפֶׁׁש ֶׁׁש ַהחֹק ֶׁ
ְלנַצֵּ ל ֶׁאת הַ ֹ
ּובְ כְָּך – זֶׁה הַ צְ חֹוק – ִמן ַה ְב ֵּה ָּמה מֹו ָּתר.
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הַּ מַּ ְּתּכֹון
ְלכָּל ְממֻ ְק ֵּדי הַ מַ טָּ ָּרה
ּומ ְת ַק ֵּפ ַח
וְ ָּלזֶׁה ַה ִמ ְת ַקּנֵּא ִ
מַ ְתכֹון עּוגָּה ִמבֵּ ין ַה ְמׁשֻ בָּ ִחים
ָּא ַכל ְָּת בֹו ּובְ גַפְ ָך שָּ ֵּמ ַח:
 2כֹוסֹות ֶׁקמַ ח
יקה
 4כַפֹות ְׁש ִת ָּ
 3כֹוסֹות ֵּאגֹו
יקה
וְ הַ ִהיא כְ בָּ ר בִ ְנ ִס ָּ
 1/2כֹוס ְמ ֻדי ֶֶׁׁקת
ְ 1/3ל ִמי ִאכְ פַ ת
אֹותּה בְ ֶׁרטֶׁ ט
לּוׁש ָּ
עַ ד ִת ָּפ ַתח־ ִת ַפח
ֵּתן לָּּה חָּ זָּק בְ מֶׁ ֶׁתק
צּורה
ָּאז ַת ְח ִמיץ ֶׁאת הַ ָּ
בַ שָּ לָּב הַ זֶׁה הַ כְ ֵּתף ' ֶׁׁשק – ֵּאין ֶׁד ֶׁרְך חֲ ז ָָּּרה
ַא ָּתה מַ כְ נִ יס הַ כֹל ל ַַתּנּור
הָּ ֵּריחַ נֶׁהֱ דָּ ר
ַא ָּתה כֹה שָּ מֵּ ַח בְ גַפְ ָך
ּובְ גַפְ ָך עָּ צּוב נ ְִׁש ָּאר.
וְ הַ ֶׁקמַ ח ,לָּמָּ ה שַ ְמ ָּת ֶׁק ַמח ,הּוא ְמי ָֻּתר.
** הֵּ י,
רֹוצָּ ה ִקּנּוחַ ?
יֵּׁש ִטיׁשּו.
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ינְּטּואיצְּ יה
ִ
ִא
נ ְִׁשמָּ ע לְָך הֶׁ גְ יֹו ִני ֶׁׁש ִת ַקח ִמכָּ ל ַהבָּ א ַליָּד
נ ְִׁשמָּ ע פָּׁשּוט הֶׁ גְ יֹונִ י ,חֹובֵּ ר ֶׁא ָּחד וְ עֹוד ֶׁא ָּחד
פֹולֵּחַ ֶׁאת הַ ִמ ְדגָּם
ְס ִטיַת ֶׁת ֶׁקן ְמחַ שֵּ ב
אֹותָך סֹובֵּ ב;
יצ ָּיה מֹולִ יכָּ ה ְ
ְטּוא ְ
בַ סֹוף זֹו הָּ ִאינ ִ
עֹוצֵּ ר ל ְַחׁשֹב ל ְֶׁרגַע
נִכְ ָּרְך בַ ִשקּולִ ים
קֹובֵּ עַ ֶׁאת הַ מֶׁ זֶׁג לְ פִ י ַה ְשעֹונִים
אֹותָך
אׁשית ִמי ְמ ַכיֵּל ְ
ַאְך בְ ֵּר ִ
טֶׁ ֶׁרם ָּתבִ ין ֵּת ַדע? –
נֹודע;
יציָּה ֵּמחֲ לֹום לַ ְי ָּלה ל ֹא ַ
טּוא ְ
אֹותּה ְתחּוׁשַ ת ָּה ִאי ְנ ִ
ָּ
ְמנַסֶׁ ה לְ ִה ְת ַנגֵּד ָּלזֶׁה – ל ֹא ְב ִדיּוק עֹובֵּ ד
ְמנַסֶׁ ה לַ ֲעבֹד עַ ל זֶׁהָּ ,חזָּק – כִ ְמעַ ט ֶׁׁשל ֹא מֹועֵּ ד
וְ ִהּנֵּה כְ ׁשֶׁ בְ חָּ ְס ְנָך ֶׁה ְח ַז ְק ָּת – ִה ְרג ְַׁש ָּת ֵּדי אֻ ְמלָּ ל
יציָּה ְס ֵּלׁש ַמזָּ ל
טּוא ְ
ֵּית־ ָּגל ְַׁש ָּת לְ ֵּגיא ִאינְ ִ
אֹו ָּאז ִה ְרפ ָּ
עֹודָך פֹולֵּחַ ֶׁאת ַה ִמ ְדגָּם
בְ ְ
מַ דַ ד חֶׁ צְ יֹון ְמחַ שֵּ ב
אֹותָך סֹובֵּ ב
יצ ָּיה כְ בָּ ר ְב ֶׁׁשלָּ ּה ,מֹולִיכָּה ְ
טּוא ְ
הָּ ִאי ְנ ִ
אֹותָך ְסחֹור ְסחֹור
יצ ָּיה ְמ ַר ָּמה ְ
טּוא ְ
הֲ ֵּרי בַ סֹוף זֹו ָּה ִאינְ ִ
אֹוריָּה
ׁשֹולֵּט ַרק בַ ֵּת ְ
בְ פֹעַ ל – חּוטֵּ י זָּהָּ ב ָּׁשחֹר.
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הֹולְֵּך ֵּמהַ ְשבִ יל הַ ָּקצָּ ר כְ ֵּדי ְל ַקצֵּ ר ֶׁאת ָּה ֵּארּוְך
הֹולְֵּך ֵּמהַ ְשבִ יל הָּ ָּארְֹך כְ ֵּדי ְל ַהאֲ ִריְך ֶׁאת ַה ִסבּוְך
ל ֹא נ ְִׁשמַ ע הֶׁ גְ יֹונִ יִ ,אי־ ִאכְ פַת לְ ָך ִבכְ ָּלל
אֹותָך ׁשֹולָּל.
יצ ָּיה בַ ל תֹולִיְך ְ
ְטּוא ְ
סֹומֵּ ְך עַ ל הָּ ִאינ ִ
יציָּה – זֶׁ ה כְ בָּ ר חֲ ִצי ַמ ָּזל
טּוא ְ
ִאם יֵּׁש לִי ִאי ְנ ִ
י ִָּמינָּה בַ כְ בִ יׁש חֹוזֵּרַ ,הפְ ִרי ַההּוא ְמ ֻק ְל ָּקל
עֹורְך עֹוד ִמ ְׁש ָּאל
ִהגַעְ ִתי לְסֹוף הַ דֶׁ ֶׁרְךֵּ ,
טּוח –
יס ִטית אֲ נִ י בָּ ַ
ְסטָּ ִט ְ
ׁשֶׁ ָּאבּוד ַלעֲשֹות נִבְ ָּדל,
אּולָּם כְ ׁשֶׁ אֲ נִ י מּול ַה ַשעַ ר
וְ הַ כַדּור ִמ ְת ַג ְלגֵּל וְ עֹו ֶׁלה
מַ ְרגִ יׁש ֶׁאת ֶׁזה בָּ א ,נ ְִבעָּ ר ִביְ ,ב ִספּוק אֲ נִי ִמ ְת ַמ ֵּלא
ׁשּוב עֹוצֵּ ר לַ ְחׁשֹב ל ְֶׁרגַע
ְמוַדֵּ א עִ ם ַהגְ דֹולִ ים
חּוׁשה ַהז ֹאת
בַ סֹוף חֹו ֵּזר ל ְַת ָּ
ׁשֶׁ לִפְ נֵּי הַ ִשקּולִ ים.
בֹודק־אֹוכֵּ ל ֶׁאת כָּל ַהחֲ ִתיכֹות
ׁשֹוקל־ ֵּ
גַם ִאם מֹודֵּ ד־ ֵּ
רֹוׁשֵּ ם־אֹומֵּ ד־צֹופֶׁ ה־סֹוגֵּר ֶׁאת כָּ ל ַהפִ ּנֹות ַהפְ תּוחֹות
נֹותר צֵּ ל ֶׁׁשל ָּס ֵּפק
כִ ְמעַ ט וַדַ אי בָּ טּוחַ ֶׁׁשל ֹא ָּ
צֹותיוְ ,בעֶׁ צֶׁ ם – ִמ ְתנ ֵַּתק
אֹוחֵּ ז ֶׁאת הַ חֶׁ בֶׁ ל בִ ְׁשנֵּי ְק ָּ
יציָּה
ְטּוא ְ
נֹו ֵּפל לְבֹור ,אֱ לֹו ִהים י ְִׁשמֹר ,זֹו ל ֹא ָּה ְי ָּתה ִאינ ִ
יציָּה
בֵּ ינ ְַתיִם הַ חֶׁ בֶׁ ל נִכְ ַרְך ָּס ִביב כְ ֶׁׁש ַהגּוף ְמ ַׁשּנֶׁה פֹוזִ ְ
לּו ַרק יָּדַ עְ ָּת ִב ְנ ֹפל ַהכֹל ֶׁׁש ָּהאֹפֶׁ ק י ְִרדֹף ְמבַ ְלבֵּ ל
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יֹותָך ִמ ְתעַ ְרפֵּ ל
ִית ׁשּוב בֹוחֵּ ר בַ ָּדבָּ ר עַ ל ַאף הֱ ְ
הָּ י ָּ
נֹופֵּל ,נֹופֵּל ,נֹופֵּל...

אֹו־ ָּאז ְמ ַפלֵּחַ ֶׁאת ָּה ֲע ָּננָּה
ְס ִטיַת כֹוחֹות ְמחַ ֵּשב
דֹוגֵּם הַ כֹל מָּ נָּה מָּ נָּה
מַ ְרגִ יׁש ֶׁאת הַ כְ ֵּאב
יציָּה ְמ ֻדּוַ ַחת
טּוא ְ
אֹותּה ִאי ְנ ִ
וְ ִהּנֵּה נֶׁעֶׁ לְמָּ ה ָּ
הַ ִהגָּיֹון גַם הּוא ָּתפֵּל ,נֹופֵּ לַ ,הכֹל ָּׁשוֶׁה לַ ַת ַחת
הַ ִה ְתלַבְ טּות עֹושָּ ה ַה ְד ָּרן
ירת הַ בַ ְרבּור
בָּ ֶׁר ַקע ִׁש ַ
הַ תֹוחֶׁ לֶׁ ת ִמ ְת ַחל ֶֶׁׁקת בַ חֲ ָּז ָּרה
מֹופִ יעַ סֹוף ִספּור
וְ ִאם לָּמַ ְד ָּת דָּ בָּ ר –
יציָּה ְמסֹובֶׁ בֶׁ ת
טּוא ְ
הּוא ׁשֶׁ הָּ ִאי ְנ ִ
מּודע כָּעֵּ ת
בִ לְבַ ד ִת ְהיֶׁה ָּ
אֹותּה ַרכֶׁבֶׁ ת.
בְ תֹופ ְֶׁסָך ָּ
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ׂשֹונֵּא־אֹוהֵּ ב
יתי לְ הַ גִ יד לֹו ֶׁׁשאֲ נִי שֹו ֵּנב אֹותֹו.
ָּרצִ ִ
הּוא ל ֹא הָּ יָּה מֵּ בִ ין
ֵּיהן ַקו ַדק
ְׁש ֵּתי הַ ִמלִ ים ׁשֶׁ בֵּ ינ ֶׁ
דֹור ִׁשין.
הֻ לְחֲ מּו ל ְֵּאין ְ

מה

יׁשה
הַ גִ ָּ

לַאֲ ִדיׁשָּ ה?
אֹותּה
נֹורא ָּרצָּ ה ָּ
הּוא ָּ
יּובי
"נֹורא" עַ ל ָּדבָּ ר ִח ִ
הָּ ָּא ָּקדֶׁ ְמיָּה אֲ פִ לּו ִא ְש ָּרה לֹו לְ ַהגִ יד ָּ
פְ רּוצַ ת ִמלִ ים ז ֹאת
מֹורה" כְ ֵּדי ָּל ִשים וִ י
גַם ִא ְש ָּרה "חֲ ָּ
עַ ל כָּל ִׁשּנּוי ִטבְ עִ י
ׁשֶׁ ְמ ַכּנִים אֹותֹו – ָּטעּות.
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בֹודד
אתי כ ַָּתבָּ ה עַ ל ֵּׁשבֶׁ ט ְמ ָּ
ֶאמֶ ש ָּק ָּר ִ
ְמׁשַ סֵּ עַ ֶׁאת ְתנּוְך ָּהאֹזֶׁ ן ֶׁׁשל כָּ ל יִלֹוד בַ ת
מַ אֲ ִמינִ ים זֶׁה ַאלְ פֵּי ָּׁשנִים כִ י ְמדֻבָּ ר ִב ְסגֻ ָּלה
יהם ,מֻ ְדאֲ גֵּי נַחֲ ָּלה
כֹור ִתים ְלאֹות מּול אֱ לִ ילֵּ ֶׁ
ְ
לֹודה הָּ אֻ ְמ ָּללָּה...
הֹו ַה ִי ָּ
ִאם כֵּןָּ ,רם וִ יסֻ ַפר
עַ ל הַ דֵּ עָּ ה הַ ַמע ֲָּרבִ ית ָּהרֹווַ ַחת
דּודהַ ,ה ְש ַכל ְָּת ִנית,
ְאֹורה ,הַ ְשקּולָּהַ ,ה ְמ ָּ
הַ ּנ ָּ
יה עַ ל ֵּאלֶׁה ַהי ְֵּר ִאים ִמ ַש ַחת?
ָּמה ְדבָּ ֶׁר ָּ
יתי!
מֹוקיעָּ ה ,ל ֹא יֵּעָּ ֶׁשה ְבבֵּ ִ
ִת ְקבַ עֵּ :אלֶׁה ִ
ִאם כֵּן ,הַ ְחלָּטָּ ה ִה ְת ַק ְבלָּה,
ֳקבָּ ל כָּל עַ ם וְ שָּ ִחים –
מַ ְׁש ִא ִירים ֶׁאת הָּ עֹור ָּלּה
הַ ל ֹא ָּאנּו אֹור ַל־
גֹויִים;
יֹורד
הֹופ – אֲ ִסימֹון ֵּ
הַ ְיׁשֵּ ר ַל ַת ְחתֹונִ ים
חָּ סֵּ ר לִי ֵּאיזֶׁה מַ ֶׁשהּו
בְ צַ ד הַ בֵּ יצִ ים.
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יתי
רצִ ִ

לִכְ תֹב ִמלָּה עַ ל עַ ְצ ִמי

עַ ל ַתעֲנּוג בַ ר ָּקטָּ ן
ִחלּול הַ חּוׁש הַ ְשבִ יעִ י
עַ ל זִ הּום הָּ אֲ וִ יר
מַ שֶׁ הּו ְס ָּת ִמי
יתי לִכְ תֹב
פָּׁשּוט ָּרצִ ִ
ּובְ כֵּן ,עַ ל עַ צְ ִמי
אֹותי כֹו ַח:
ָּאז דָּ ַרׁש ִ
ִמי ַא ָּתהִ ,מי?
וְ ל ֹא ָּהיָּה לִ י חָּ זֶׁ ה
יֹותר ָּחׁשּוב ִמכָּל זֶׁה...
לְהַ גִ יד לֹו ׁשֶׁ אֲ נִי ֵּ
ׁשּותכֶׁם ,אֲ פ ֵָּּרט ֶׁאת ַהזֶׁה ַהזֶׁה:
כָּעֵּ ת ,בִ ְר ְ
ִיטים – ִספּור י ָָּּׁשן
בְ עָּ יַת ַהפְ ל ִ
ֻשן
יקאי ְמד ָּ
יט ַ
כָּעֵּ ת טַ ְיקּון בַ ז ְַרקֹור ,וַ חֲ בֵּ רֹו – פֹו ִל ִ
דֵּ מָּ גֹוג ְמצ ְֻחצָּ ח הּואְ ,מלֻכְ לְָּך ָּמ ֵּלא עָּ ָּׁשן
ֵּאין עָּ ָּׁשן בְ לִ י בֹו־ ֵּאׁש ,כְָּך ְמנ ֵַּחׁש ַהפִ ְתגָּם
וְ הָּ עָּ ם ַאף הּוא ְמ ַק ֵּטר ,נ ִָּחרְ ,מסֻ ָּמם
בְ לִי אֲ וִ יר בֶׁ חָּ זֶׁ ה
יֹותר ִמזֶׁה.
ָּאז ִמי אֲ נִ י ׁשֶׁ ַאגִ יד ֵּ
כִ ְמעַ ט ׁשֶׁ ִּנ ְרגַע
ּובַ חֲ דָּ ׁשֹות ֶׁאחָּ ד נ ְִד ַקר
ַאחֵּ ר חָּ מַ ק ַכדּור עֹופ ֶֶׁׁרת,
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עֹורר מָּ דֹון עָּ לָּה עַ ל ַהר־
ְמ ֵּ
הַ בַ יִת ,כְ בָּ ר ל ֹא נ ְִר ֶׁאה בַ יִת
הַ ִשגְ ָּרה בְ מָּ וֶׁ ת ְמי ָֻּתר
ֹלהינּו" ִמגְ ָּזר
הַ ִחּנּוְך מֹוצֵּ א ַת ְק ִציב ַרק ְב" ֶׁא ָּחד אֱ ֵּ
ל ֹא מֹוצֵּ א יָּד ו ֶָּׁר ֶׁגל
כְ מֹו דַ אעֶׁ ׁש בְ בָּ לָּ גָּן ְמסֻ ָּדר
אֲ בָּ ל ל ְִמי ִאכְ פַת ִמזֶׁ ה,
הֲ ֵּרי ֵּאינֶּׁנִ י דָּ חּוף אֹו ָּחׁשּוב כְ הּוא זֶׁה.
הָּ ֹע ִני ְמדַ ֵּּו ַח – ׁשֶׁ ִהּנֵּה הּוא ִמ ְתפַ ְר ֵּסם
עַ ד כֹה ָּהלְַך ׁשָּ פּוףְ ,מ ֻביָּׁשְ ,בל ֹא ֵּׁשם
גַם הַ חֹולֶׁה דַ ל הַ ִמ ָּטה ,יֹוצֵּ א ַה ֶׁכלֶׁא ַה ִמ ְׁש ַת ֵּקם
ֵּאין בָּ הֶׁ ם ֶׁרגַע לְ עַ צְ ָּמם
אֲ בָּ ל הֵּ יָּ ,מה אֲ נִ י ָּא ֵּׁשם
אֲ נִי ַז ַכאי ׁשֶׁ רֹוצֶׁ ה ֶׁאת עַ ְצמֹו
לִבְ חֹן ִאם נֹוׁשֵּ ם בְ ָּכל ַה ְבלִ יל ַהזֶׁה,
יֹותר ִמזֶׁה.
עִ ם ז ֹאת ֵּאין בִ י ל ְַהגִ יד ֶׁׁשאֲ נִ י ֵּ
יתי לִכְ תֹב
בְ ִדיּוק ָּא ִב ִ
כְ ׁשֶׁ ַילְדֵּ י ְרוָּחָּ ה נִזְ ְרקּו ל ְָּרחֹוב,
יתי לְ הֹוצִ יא ִמ ָּלה
ַרק ָּרצִ ִ
ַאְך הָּ ַרב ִנצָּ ב עִ ם ָּהאֹון ָּרטֹב,
חָּ ׁשַ בְ ִתי ְלצַ יֵּץ בְ ׁשַ בָּ ת
לְהַ גִ יד ֵּאיזֶׁה ְדבַ ר־ ָּמה טֹוב
גַם עָּ ֶׁליהָּ ׁשָּ ְמרּו חָּ זָּק ָּחזָּק
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בַ ֲעלֵּי ׁשָּ בִ יס ,מַ עֲלֵּ י ָּהאֹוב,
פִ ְספ ְַס ִתי ֶׁאת הַ תֹור ל ַָּמכֹון ַה ָּקרֹוב
ׁשֶׁ מַ ְחלִיק ּומַ ְרזֶׁה,
ֵּאיְך אֲ נִ י מֵּ עֵּ זֵּ ,איְך ִבכְ ָּלל אֲ נִ י ַמ ְׁשוֶׁה.
יֹודעַ ָּמה עֹוד ֻדּוַח בַ חֲ ָּדׁשֹות
לְמַ עַ ן הָּ אֱ מֶׁ תֵּ ,אינִי ֵּ
ִהפְ סַ ְק ִתי ַל ֲעקֹב ֵּמחֲ ַׁשׁש ִה ְת ַמכְ רּות ְבשֹורֹות ָּקׁשֹות
ַכיָּדּועַ ְב ִה ְתמַ כְ רּות ַה ָּמנֹות הֹולְכֹות וְ ִנגְ ָּדׁשֹות
אֹו־ ָּאז ְמחַ לְחֲ לֹות לַ ֶׁח ְב ָּרה ִמי ֵּני ָּרעֹות עֲבֵּ ׁשֹות –
ּותפִ לֹות ֶׁלאֱ לֹו ַּה ַהזֶׁה,
אֲ ִדיׁשּותַ ,אפָּ ִטיּות ,נִכּורְ ,
וַאֲ נִי בֶׁ טַ ח ל ֹא ָּיכֹל ל ְִה ְתעַ לֹות עַ ל ָּכזֶׁה.
ִאם ל ְִהיֹות כֵּן וְ י ִָּׁשירַ ,מע ֲִדיף לִ ְהיֹות ָּׁשם
מֵּ עֵּ בֶׁ ר לְהָּ ֵּרי הַ ָּגלִיל ,אֱ דֹום ,אֹו ֵּמעֵּ בֶׁ ר ַליָּם
כּותי ְל ִדבּורַ ,אף ל ֹא ר ֶֹׁׁשם ָּק ָּטן
נ ְִט ְרפָּה זְ ִ
יח ל ְִבר ַֹח ֵּמ ַהכָּ אן
אֲ בָּ ל כְ פִ י ְרחֹוב סֻ ְמסּום – ֵּאי ֶׁנּנִי ַמ ְצלִ ַ
ָּאז בְ ִקצּור ׁשֶׁ ל הָּ ֵּארּוְךִ ,אם ַת ְרׁשּו אֲ ִני מּוכָּ ן
לְדַ בֵּ ר עַ ל זֶׁ ה...
כִ י ָּאנֹוכִ יִ ,ה ְּננִ י ,חָּ ׁשּוב ַרק ִמשּום זֶׁה.
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ְּתלּות הַ ְת ִמימּות – עֶׁ צֶׁ ב ָּהעַ ְצ ָּמאּות – ְס ָּפ ִרים יַלְ קּוט –
ָּטֹומיָּה ִמ ְתפ ֶָּׁרצֶׁ ת –
ָּאנ ְ
לֹוק ַח פִ קּוד
לֹוק ַח ִמקּוד – ֵּ
אֹוטֹונֹומיָּה ְמת ֶֹׁרצֶׁ ת – ֵּ
ְ
ָּאבּוד
לַחׁשֹב;
לֹוקחַ ַת ְר ִמיל וְ ִנ ְמלַט – כְ ֵּדי ל ְַחׁשֹב – כְ ֵּדי ֶׁׁשל ֹא ְ
– ֵּ
אֹוטֹונֹומיָּה ְמטֻ ְׁש ֶׁט ֶׁׁשת –
ְ
ָּטֹומיָּה ִמ ְת ַמ ֶׁמ ֶׁׁשת –
חּורה – ָּאנ ְ
בַ ָּ
כֹואב –
כֶׁסֶׁ ף ְמסֹובֵּ ב – ת ַֹאר ְקצָּ ת ֵּ
עֹובֵּ ד ,אֹוהֵּ בִ ,מ ְתי ֵַּשב.
ְתלּות ָּהעַ צְ מָּ אּות בַ ְשפִ יּות – עֶׁ צֶׁ ב ָּא ְב ַדן ַה ְת ִמימּות
קֹוראת חָּ מּוד – כְ ֵּדי לְ ַה ְרגִ יׁש.
ִאמָּ א ֵּ
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שים חֹול ְִבים ַמ ֵּהר
הֶ חֳ ד ִ
ָּימַ י כְ נֹו ֵּזל
חֶׁ ל ְָּקם ִמ ְת ַא ִדים
כְ ל ֹא הָּ יּו ,בִ זְ בּוז
חֶׁ ל ְָּקם ִנג ִָּרים
אֹומ ִרים
ָּאדָּ ם כְ לִי ִקבּולְ ,
אֹו־ ָּאז ַה ְתקּופֹות
חֹו ְלפֹות כְ הַ ְת ָּקפֹות
אֲ בָּ ל הַ לֵּ ילֹות
הַ לֵּילֹות...
יֹומי
בַ עֲמַ ל ִ
בִ צְ לִילֵּי ִריצָּ ִתי
הֶׁ ֶׁלם הַ ִס ְחרּור
בּום בּום בּום
הַ כֹל נֹוהֵּ ר
מָּ ה ִת ְׁש ֵּרי
מַ אי
ֵּאיזֹו ׁשָּ נָּה?
אֹותּה דַ ָּקה ִלפְ נֵּי ַה ֵּשנָּה...
לּולֵּא ָּ
ִחכּוכִ יםִ ,חתּוכִ ים ,כִ בּוי ְש ֵּרפֹות
בִ עּור סַ ְרעָּ פֹות
כִ י ְמׁשַ עֲמֵּ ם
כִ י בָּ ֶׁזה אֲ נִי טֹוב
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כִ י ֵּאין כְ לּום ָּקרֹוב
ַרק בַ לֵּילֹות
בַ לֵּילֹות
כְ ׁשֶׁ ַאף ֶׁאחָּ ד ל ֹא יָּכֹול לצפות
בְ נ ְִמנּום ְטרֹום ׁשֵּ נָּה
דַ ָּקה פֹוצַ עַ ת כְ מֹו ָּׁשנָּה.
הַ ְשנִיֹות ְד ִקיקֹות ֵּהן,
ֹאׁשי אֻ ָּכף עַ ל הַ כ ִָּרית
ר ִ
בַ ל י ֵָּּאמֵּ ר ַל ְילָּ ה ׁשָּ ֵּלם
ַרק ע ֲִש ִירית הָּ ע ֲִש ִירית
מֹור ֶׁדת
אֹותּה ִקצְ בָּ ה ֶׁ
ָּ
ְמעַ ְרעֶׁ ֶׁרת כָּל יְסֹוד
אֹותּה דַ ָּקה פֹולַחַ ת
ָּ
כָּל ִׁש ְריֹון ,אֲ ֶׁרׁשֶׁ ת סֹוד
אֹותּה דַ ָּקה מֻ פְ ֶׁק ֶׁרת
ָּ
ְמ ַק ֶׁלפֶׁת ָּכל הֲ ָּגנָּה
אֹותּה דַ ָּקה חֹו ֶׁל ֶׁפת
ָּ
חֹו ֶׁל ֶׁפת כְ מֹו ָּׁשנָּה...
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שַּ ְּמ ַּגר

הָּ י ְָּתה לֹו ִא ָּשה ָּק ָּׁשה כִ פְ ל ָָּּדה

יֹותר עִ ם מֹותֹו
יֹותר וְ ֵּ
ַאְך ִה ְת ַק ְש ָּתה ֵּ
ִאם מֵּ הַ כַעַ ס עָּ ָּליו אֹו ֵּמ ַהכְ ֵּאב עַ ל עַ ְצ ָּמּה
ׁשֹוט ִטים ָּׁשם ּופֹה
וְ עַ ל ְילָּדֶׁ יהָּ הַ ְמ ְ
אֹותּה הָּ ֵּאם – גְ ִׁשי לַ פְ ִסיכֹולֹוג,
פ ְָּת ָּרה ָּ
ַדּוריםָּ ,ק ַסם לִ זְ ַמּנָּּה ַה ָּקצּוב
הּוא ִצ ְי ָּדּה ְבכ ִ
ִקצְ בָּ ָּתּה הָּ עֲלּובָּ ה ָּמנְעָּ ה ִמ ֶׁמּנָּה ָּחזֹור
וְ חֹוז ֶֶׁׁרת ְנעִ ימָּ ה בְ פִ י ַהתֻ כִ י ַהגָּנּוב
הֹו פֹולָּה פֹולָּ ה...
אֹוׁשׁש
ֵּאין ְמנִיעָּ ה ׁשֶׁ גְ בֶׁ ֶׁרת בַ ְר ֶׁזל ִת ְת ֵּ
הֲ ֵּרי בְ כָּל ז ֹאת י ְָּדעָּ ה טֹוב ל ְַה ְק ִסים
חֹדֶׁ ׁש ִמשֶׁ כָּלּו עֲצֹות אֲ ִחיתֹפֶׁ ל
נּומת ַה ְי ָּל ִדים
ָּהי ְָּתה יֹוׁשֶׁ בֶׁ ת בַ ִמ ְסבָּ ָּאה ַא ַחר ְת ַ
ּופֹולָּ ה הַ ְשכֵּ נָּה צֹופָּה ְב ַא ְרנָּק ָּמלֵּא
אֹותּה מּול תֻ כִ י ְמצַ ֵּּו ַח
ֵּאיְך הּוא ָּאהַ ב ָּ
נֹותיו
וְ כָּעֵּ ת ִא ְׁשתֹו ,מֻ שָּ א ֻק ְבלְ ָּ
אֹור ַח...
קֹורצֶׁ ת בַ מַ ְחשֹוף ְלכָּל ֵּ
ֶׁ
ִמשּום מָּ ה בֶׁ אֱ מֶׁ ת ָּהיָּה בָּ ּה ַמ ֶׁשהּו ׁשֹובֶׁ ה
גַבָּ ּה ָּאסּוף זָּ קּוףְ ,שעָּ ָּרּה ַקל נִ ְׁש ָּמט
עִ ם דָּ ג חָּ דָּ ׁש בַ חַ כָּ ה ִהיא הֻ ְחזְ ָּרה ְלכָּל טּוב
יקֹותיו
ָּ
רֹומז ִב ְׁש ִר
וְ הַ תֻ כִ י ,הַ תֻ כִ י עֹוד ֵּ
הֹו פֹולָּה פֹולָּ ה....
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ְׁש ְמ ַגר זָּ צָּ "ל
רֹובים ,ל ַ
ל ֹא הָּ יּו לֹו ְק ִ
נֹוטָּ ִריקֹון ְל'ז ֶַׁרע־צֹועֶׁ ה־ל ְַש ֵּכנָּה'
יְרֻ שָּ תֹו ָּה ְלכָּה לְ חֶׁ ְׁשבֹון בַ נְק מֻ גְ ָּדל
ִא ְׁשתֹו ל ֹא יֹודַ עַ ת ל ְִמי? עַ ל ָּמה?
ִיקה פֹה ָּו ָּׁשם ֶׁׁשל ֹא ְב ִמ ְת ַכּוֵּ ן
ִאם כִ י יָּדּועַ ׁשֶׁ ֶׁה ְחל ָּ
דֹורׁש
ֶׁאת הֹונֹו ּומָּ מֹונֹו ְלכָּ ל ֵּ
כְָּך עָּ ְש ָּתה גַם לְ חָּ ָּדׁשֶׁׁ ,ש ִב ְת ִמימּותֹו נ ְִׁש ַאר
וְ הַ תֻ כִ י ׁשָּ ר ֶׁאת מָּ ה ֶׁׁש ִמ ְתבַ ֵּקׁש
הֹו פֹו ָּלהה פֹולָּה...
ּומ ְׁש ָּת ָּאה,
גֹואה ִ
רֹואהָּ ,
הַ ְש ֵּכנָּה ֵּמהַ בַ לְקֹון ָּ
פֹור ֶׁקת,
כֹואבֶׁ ת ִהיאֶׁ ,
הֲ ֵּרי ל ְַמרֹות הַ בַ נְקֶׁ ,
תֻ כִ י יֹוצֵּ א ִמ ְתנּומָּ תֹו וְ ָּׁשר
ׁשֹות ֶׁקת
ׁשָּ ר ֶׁאת מָּ ה ׁשֶׁ ִהיא ֶׁ
הֹו פֹולָּה פֹולָּ ה
הֹו פֹולָּה...
יׁשיּות יֹוצֵּ את דֹפֶׁ ן
ְלכָּל ָּאדָּ ם עִ ם ׁשֵּ ם מּוזָּר יֵּׁש כַ ּנִ ְר ֶׁאה ִא ִ
ֶׁׁשהּו אֹפֶׁ ן
ִהיא י ְָּדעָּ ה ֶׁאת זֶׁה ,גַם ַה ִהיא ,גַם ַהתֻ כִ י ְב ֵּאיז ֶׁ
ְׁש ְמ ַגר
יֹותר ִמ ֶׁש ָּהי ְָּתה ל ַ
וְ הַ ִהיא ַרכָּה ֶׁאל הַ ָּדג ְב ַחכָּה ֵּ
הַ ְש ֵּכנָּה ָּכל עֶׁ ֶׁרב מַ ְׁשפִ ילָּה ַמבָּ ט
נּומתֹו וְ ָּׁשר
כְ ׁשֶׁ תֻ כִ י יֹוצֵּ א ִמ ְת ָּ
הֹו פֹו ָּלה פֹולָּ ה...
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יֵּש

לִי ַרק חֲ ִמ ָּשה ְׁש ָּקלִים

ַתפּו ִחים ּובְ צָּ לִ ים
גֶׁבֶׁ ר ,רֹוצֶׁ ה לְ הַ ִּניחַ ְתפִ לִין?
יח
אֲ ִני מַ אֲ ִמין בָּ אֲ בַ ִט ַ
בֶׁ אֱ מּונָּה ׁשֶׁ ל אֱ מֶׁ ת
הַ ִהיא בָּ טּוחַ רֹוצָּ ה ָּל ֵּתת
הַ מֹוכֵּר בְ ַאפֹו ְמ ַח ֵּטט
וְ הַ ָּירֹק בַ פָּאּוץ'.
ֵּאיזֶׁה י ָָּּׁשן זֶׁה פָּאּוץ'.
טֵּ ְיק דֶׁ ה ׁשּוק
מַ ְחל ֶֶׁׁקת דָּ גִ ים
גַם בָּ ֶׁרפֶׁׁש הַ זֶׁה
דֹוחֲ ִקים ,צֹוע ֲִקים
ל ֹא נִגְ מַ ר לָּהֶׁ ם ַהגָּרֹון
ְלפָּחֹות ְתנּו ֵּאי ֶׁזה ִטיפ
אֲ נִי מַ ְמ ִׁשיְך לְמַ ְחל ֶֶׁׁקת ַה ָּק ָּד ִאיף
ַא ְרבָּ עָּ ה ְׁש ָּקלִ ים
אֲ נִי ִמ ְסתֹובֵּ ב ל ְִדמּות מֻ כ ֶֶׁׁרת
יסט ָּגאד־ ֵּד ֶׁמט.
עֹוד פַעַ ם ְתפִ לִ ין ,אֲ נִי ָּא ֵּת ִא ְ
ַל ְיק דֶׁ ה ׁשּוק
ַרק ְׁשלֹוׁשָּ ה ְׁש ָּקלִ ים
עַ גְ בָּ ִניֹות פִ לְפְ לִ ים

49

מֶׁ ִרי הַ ְמלָּ פְ פֹונִים
ַא ְלפֵּי ַתי ִָּרים ְמ ַׁשל ְִמים
פִ י ַא ְרבָּ עָּ ה ,פִ י חֲ ִמ ָּשה
י ְִש ְר ֵּאלִים ְמׁשַ לְ ִמים כ ָָּּרגִ ילְ ,ממֻ ְק ֵּחי הֲ נ ָָּּחה
וְ עֹוד פַעַ ם ַההּוא ֶׁׁש ִמ ְתעַ ֵּקׁש לֶׁ ָּח ָּלל
יֹודעַ ָּתו ֶׁאחָּ ד
ל ֹא ֵּ
ימבָּ צִ יל.
הָּ ִא ְ
ּובְ כָּל ז ֹאת ,כֹובָּ עֹו ְצלִיל.
ַנ ְיק דֶׁ ה ׁשּוק
בַ שּוק זֶׁה ַנ ְי ִקי
ָּא ִדידָּ ס – ָּא ִרידָּ ס
גּוצִ 'י ֶׁזה ָּגאצִ 'י
פֹה ִת ְקנֶׁה חָּ א ִקי וְ ַא ָּפ ִצ'י
בִ ְׁש ֵּא ִרית עֹדֶׁ ף ַהכִ יס
מֹוציא
מָּ ה ַא ָּתה בִ כְ לָּל ִ
מָּ ה הַ הּוא בִ כְ ָּלל ַמכְ נִ יס
מָּ ה הַ פְ רֹוטֶׁ ְקׁשֶׁ ןָּ ,מה ַה ִביס
כֵּיצַ ד כָּל רֹוכֵּ ל זָּעּום ַמאֲ ִביס
הַ ִמזְ ָּר ִחית תֹופֶׁסֶׁ ת ְב ֵּאפ ְֶׁקט דֹופְ לֶׁר,
אֹו־ ָּאז כִ ְמעַ ט ְמו ֵַּתר.
ׁשּוק נִכְ חָּ ד
נֹותר ַרק ׁשֶׁ ֶׁקל ֶׁאחָּ ד
ַ
סֹוטֶׁ ה ְמאֹונֵּן בַ צַ ד
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חּומּוס־ ָּפ ָּלאפֶׁל לַ ָּיד
ִת ְמ ְד ִדי ִת ְמ ְד ִדי יֵּׁש וִ ילֹון
ַא ְת נ ְִר ֵּאית ִׁשגָּעֹון
הַ כֹל ִמ ְתנ ְַמנֵּם ל ְִׁש ִקיעָּ ה
זְ ֵּקנָּה דַ לָּ ה מַ פְ צִ יעָּ ה
הָּ ֶׁרפֶׁׁש ְמחַ ֶׁכה לְמָּ ָּחר
אּולַי עֲדַ יִ ן ל ֹא ְמאֻ ָּחר
טֹועֵּ ם לִ ימֹו ַנ ֲענַע ָּק ָּרה
הֹולְֵּך לְ בַ ִדי בַ ְשדֵּ ָּרה
יתי בַ סּופ ְֶׁר ַמ ְר ֶׁקט
בֶׁ טַ ח הָּ יִ ִ
חּורה.
ִאם הָּ י ְָּתה לִי בַ ָּ
ל ֹא ְׁשח ָֹּרה.
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הַּ ּכֹל עִ ְניָּן ׁשֶׁ ל ר ֶֹׁׁשם
ַא ָּתה רֹוׁשֵּ ם?
ִידים ר ֶֹׁׁשם טֹוב
צִ ִירים בְ תֹם הֵּ ָּריֹון ְממֻ ָּשְך מֹול ִ
ִהּנֵּה כְ בָּ ר ׁשָּ כַ ְח ָּת כ ַָּמה ָּחזָּק אֹותֹו ַמכְ אֹוב.
ְרצּועַ ת ַהּנַעַ ל הַ ְמ ַׁשפְ ֶׁׁש ֶׁפת
ידי צָּ מּוד
הַ גִ 'ינְ ס הַ ִמ ִ
גַם ִאם ִת ְת ַקפֵּל ְב ִמ ָּדה –
הָּ רֹׁשֶׁ ם יִשָּ ֵּאר זָּקּוף.
עֹושה
הָּ רֹׁשֶׁ ם ׁשֶׁ ַא ָּתה ֶׁ
חֶׁ ֶׁרף כָּל הַ ִסיּוט
מַ ְחזִ יר ׁשּוב וְ ׁשּוב ֶׁאת ַה ַמ ְח ָּׁשבָּ ה
ׁשֶׁ אּולַי ל ֹא הַ כֹל ָּאבּוד.
הַ כֹל עִ נְ יָּן ֶׁׁשל רֹׁשֶׁ ם
אּולַי ִראׁשֹונִ י
אּולַי ַדוְ ָּקא ָּהפּוְך
ַתגִ ידַ ,א ָּתה רושם? ָּח ַׁש ְב ִתי לְ עַ ְצ ִמי ְב ִחיּוְך.
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ִהיא

כִ ְמעַ ט ִה ְת ָּח ְר ָּטה

כֹוח
כְ ׁשֶׁ הָּ ִראׁשֹון בָּ לַם ְב ַ
מָּ צְ צָּ ה חֵּ ן בְ עֵּ ינָּיו
מֵּ ָּאז ל ֹא מַ צְ ִליחָּ ה ל ְִבר ַֹח
וְ ֵּאיְך ֶׁזה ִהיא כָּאן ,אֲ בָּ ל ל ֹא כָּ אן בֶׁ אֱ ֶׁמת
רֹוטט.
כָּבָּ ה ִמבִ פְ נִ ים ְלעֹוד גֶׁבֶׁ ר ֶׁא ָּחד ֵּ
כְ מֹו כֹוס חַ ד־פַ ע ֲִמית ֶׁׁש ִק ְבלָּה ִׁשמּוׁש ָּקבּועַ
יחה לְעַ צְ מָּ ּה ֶׁׁש ַדי ,וְ ִהּנֵּה – ָּׁשבּועַ ַא ַחר ָּׁשבּועַ
ִהבְ ִט ָּ
ִה ְתמַ כְ ָּרה ַלכֶׁסֶׁ ף ַה ַקל
לֶׁחָּ תּול בְ פִ ּנַת הָּ ְרחֹוב
וְ אּולַ י בְ כָּל ז ֹאת זֶׁה עָּ ָּשה לָּּה ַמ ֶׁשהּו טֹוב;
ּומ ְתפ ֵָּּרעַ
חֹורְך ִדין זָּ ֵּקן ִ
יֹום ֶׁאחָּ ד אֲ פִ לּו בָּ א ֵּ
פּורּה ַה ִמ ְש ָּת ֵּרעַ
לָּּה ל ֹא ִאכְ פַתְ ,ס ַתם עֹוד ִמ ְׁשפָּ ט ְב ִס ָּ
הֶׁ חָּ בֵּ ר בַ בַ ִית ְמחַ ֶׁכה
ׁשֹו ֵּפן ִמ ְת ַנגֵּן בָּ ר ֹאׁש
ִמי הָּ יָּה מַ אֲ ִמין ׁשֶׁ ַת ְמ ִׁשיְך ַאחֲ ֵּרי ת ַֹאר 3 ,2 ,1
ּופַעַ ם כִ ְמעַ ט ִה ְתחָּ ְר ָּטה
כֹוח
כְ ׁשֶׁ הָּ ִראׁשֹון בָּ לַם ְב ַ
מָּ צְ צָּ ה חֵּ ן בְ עֵּ ינָּיו
מֵּ ָּאז ל ֹא מַ צְ ִליחָּ ה ל ְִבר ַֹח
כִ ְמעַ ט ָּכאן וְ ל ֹא ָּכאן ,וְ גַם ל ֹא ָּׁשם בֶׁ אֱ ֶׁמת
רֹוטט.
ְמ ַאבֶׁ דֶׁ ת ֶׁאת עַ צְ מָּ ּה ְלעֹוד גֶׁבֶׁ ר ֶׁא ָּחד ֵּ
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ָּת ִמיד י ְָּדעָּ ה ׁשֶׁ יֵּׁש לָּּה ַה ְרבֵּ ה ֵּמ ַהכֹל ל ְַה ִציעַ
ַאף ֶׁאחָּ ד ל ֹא חָּ ׁשַ ד ,ל ֹא ִׁשעֵּ רֶׁ ,ה ָּחבֵּ ר ל ֹא ִמזְ ַמן ִה ִציעַ .
ּולְקבֵּ ל
יׁשה טֹוב ָּל ֵּתת ַ
זֶׁה עָּ שָּ ה לָּ ּה ַרע ׁשֶׁ ְבעִ ם ְב ֵּר ָּרה ִה ְרגִ ָּ
ירה עַ ְצ ָּמּה ְלנ ַַהג מֹונִ ית ְמ ַת ְׁש ֵּאל
יֹותר מֻ ְרכָּבִ ,ה ְסגִ ָּ
זֶׁה ְקצָּ ת ֵּ
וְ ָּאז הַ כֹל פָּסַ ק
ֵּאיזֶׁה ֶׁאחָּ ד דָּ ַפק
אֹותּה בֶׁ אֱ מֶׁ ת
דָּ פַק ָּ
בִ ָּתּה הָּ ִראׁשֹונָּה
ִק ְמעָּ ה דֹומָּ ה ׁשֹונָּה
כִ ְמעַ ט כְ מֹו הָּ אֱ מֶׁ ת...
ִאם ַרק הָּ ְי ָּתה ִמ ְת ָּח ֶׁר ֶׁטת ָּאז
כֹוח...
כְ ׁשֶׁ הָּ ִראׁשֹון בָּ לַם ְב ַ
כָּעֵּ ת מַ בָּ ט ָּכחֹל ִמ ִב ָּתּה
נֹותן ָּמנֹוחַ .
ל ֹא ֵּ
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קרא לִי בְ ִלי ׁשֵּ ם
ְּ
אֲ נִי ֶׁאפֹל ִמ ְל ַמטָּ ה
גַל ִמ ְתחַ זֵּק ְבעֵּ ת ֵּׁש ֶׁפל־יָּם,
יתי
נִיצֹוץ ֶׁאבֶׁ ן אֹדֶׁ םֵּ ,מ ָּרחֹוק זִ ִה ִ
ֶׁאת זֹו ׁשֶׁ טָּ בְ עָּ ה בִ יַ ,א ְת זֹו ַהכַ לָּ ה
יֹותר
יָּכֹול ְָּת לְהַ גִ יד מֻ ְק ָּדם ֵּ
אֹומר
ָּי ֹכל ְִתי לְדַ ְמיֵּן ׁשֶׁ ַא ָּתה ל ֹא ֵּ
ָּי ֹכ ְלנּו לְמַ לֵּ א ֶׁפה ְב ֶׁפה ְב ַה ְח ָּמצָּ ה
עֵּ י ַנ ִים צֹועֲרֹותִ ,מ ְדבָּ ר ָּק ָּטן ִנפְ עָּ ר ִבי
עַ כְ ׁשָּ ו אֲ נִ י רֹוצָּ ה ,עַ כְ ָּׁשו אֲ נִי רֹוצָּ ה.
מַ ְמ ִׁשיכָּה,
תֹוהָּ ה ל ְֵּאי ֶׁזה ַא ְקלִים כְ ַדאי לָּ ֶׁלכֶׁת
אּולַי ַמ ְת ִאים לִ י ַׁש ֶׁל ֶׁכת
אּולַי אֲ פִ לּו חָּ ְרפִ י
יתי רֹוצָּ ה לִ ְהיֹות ָּדג
לִפְ עָּ ִמים הָּ יִ ִ
ירה
יׁשית בִ ְס ִביבָּ ה ַמגְ ִב ָּ
חֲ ִר ִ
ירה
עָּ בַ ְר ִתי ִד ָּ
יׁשית
ירה ִב ְסבִ יבָּ ה חֲ ִר ִ
הַ גְ בִ ָּ
ִׁשיט
יתי ָּלזֶׁה ׁשּוב
ל ֹא צִ פִ ִ
הַ שָּ כֵּן ְמנ ֵַּקר ג ְַרעִ ינִים
הַ ְש ֵּכנָּה ְמנ ֶַׁק ֶׁרת עֵּ י ַניִם
'איְך זֶׁה ׁשֶׁ עֹוד ֵּאין ָּלְך ְי ָּל ִדים
ֵּ
לִי כְ בָּ ר יֵּׁש ְׁש ַניִם'
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ׁשּוק ,בַ שּוק ֶׁא ְמצָּ א מֹוצָּ א
ׁשָּ ם ל ֹא בֹוחֲ לִ ים בִ כְ לּום
ָּת ִמיד נִזְ ָּרקֹות לִ י ַמ ְח ָּמאֹות
בֵּ ין ַת ְר ִמילֵּי רֹק וְ ָּאפּון
אֲ נִי אֲ בּו ָּכה
ּוסבּו ָּכה
ְ
ּובֹו ָּכה
דֹוחֶׁ סֶׁ ת ְׁש ִאיפָּה ֵּמ ַהכֹל
בֹולַעַ ת
מַ ְמ ִׁשיכָּה.
סֹוף סֹוףֶׁ ,רגַע ׁשֶׁ ל א ֶֹׁׁשר
ִטפָּה מֵּ ֶׁהחָּ לָּל הַ ִחיצֹון עַ ל ִמ ְצ ִחי
נֹו ֶׁפלֶׁ ת ל ְַרגְ לַ י
אֹותי
גֹומַ עַ ת ִ
זֹוחֶׁ לֶׁת ֶׁאל בִ ְטנִ יָּ ,י ַדי
בֹולַעַ ת ְבחֵּ ׁשֶׁ ק ַרב ֶׁאת גּופִ י
מֹותי
הֹו ֶׁפכֶׁת ְליָּם וְ גֹובָּ ה ֶׁאת פִ ְט ַ
ִיטה וְ ַדי!
אֹותי לְ ִאבּוד ְׁשל ָּ
סֹוחפֶׁת ִ
אֹותיֶׁ ,
ׁשֹוטֶׁ פֶׁת ִ
אֲ נִי ִמצְ טַ עֶׁ ֶׁרת,
ל ֹא ִה ְת ַכּוַ נ ְִתי לָּבֹוא ְבל ֹא ַה ְת ָּרעָּ ה,
ְמדַ ְׁשדֶׁ ׁשֶׁ ת חֲ ז ָָּּרה
גֹואה.
ּובְ ׁשֵּ פֶׁל ׁשּוב ָּ
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נֹוׁשי
האֹפִ י הָּ אֱ ִ
נֹוׁשי
הַ ְרׁשּו לִ י לְהָּ ִאיר ְדבַ ר־ ָּמה עַ ל ָּהאֹפִ י ָּהאֱ ִ
יׁשי
ִאם ֵּאי פַעַ ם הּו ַטפְ ֶׁתם ל ַָּמוֶׁ תַ ,כּנ ְִר ֶׁאה ֵּאין ֶׁזה ִא ִ
מּוסר־ ְצ ָּד ָּקה
לֹוקה ו ַַדאי ְב ַהפְ ָּרעַ ת ַ
אֹותֹו ׁשֹופֵּט ֶׁ
יטה
גֹוסס חֹולֵּ ה־ ְׁשלִ ָּ
עַ ל פִ י הַ כְ לָּל ,הַ ְממֻ ְר ָּמר ִהּנֹו ֵּ
יטה.
אתם ִמכְ לַל ְׁשלִ ָּ
וְ ַא ֶׁתם – ְיצָּ ֶׁ
הַ ְרׁשּו לִ י לְהַ ִשיא ְדבַ ר ָּמה עַ ל אֹפִ י ָּה ָּא ָּדם
ר ֹאׁש ָּקטָּ ן – פֶׁ ה גָּדֹול ,ר ֹאׁש גָּדֹול – פֶׁ ה ָּק ָּטן
טּוטי פְ ָּר ִטיםַ ,ה ֵּמ ִבין דֹובֵּ ר ֵּמ ָּהעֵּ י ַניִם
הַ הּוא ְב ִח ְר ֵּ
יֵּׁש כ ֵָּּאלֶׁה ׁשֶׁ ְמדַ בְ ִרים ֵּמ ַה ַת ַחת עִ ם ָּה ַרגְ לַ יִם וְ ַהי ַָּד ִים
"טיב" – גְ רּועִ ים פִ י ְׁש ַנ ִים.
וְ הֵּ ם בַ קֹול ְֶׁק ִ
ׁשּות ֶׁכםַ ,רק עֹוד ָּדבָּ ר עַ ל אֹפִ י ַה ְש ֵּכנָּה
ָּאז בִ ְר ְ
ִאם פ ְָּתחָּ ה ְלנָּשּוי בַ ָּקפֶׁ ה אֹו בָּ ַרגְ ַליִםִ ,היא כְ בָּ ר ְמ ִבינָּה
שֹוׁשּנִים ֶׁׁשל ִקלְ לַתּו ַה ִמ ַת ֶׁמ ֶׁמת
ַ
ׁשֶׁ ִהיא סּוגַת הַ
הֲ ֵּרי ִא ְׁשתֹו בַ בַ יִתְ ,מ ַר ֶׁח ֶׁמת עַ ל עַ ְצ ָּמּה ,עִ ם ָּׁשכֵּן ַא ֵּחר
ִמזְ דַ ֶׁינֶׁת
נֹותנֶׁת?
ָּאז ִמי ָּאמַ ר ׁשֶׁ ִהיא ל ֹא ֶׁ
אֲ בָּ ל ֵּאיפֹה הָּ אֱ מֶׁ ת?
חֹור ֶׁקת
בֵּ ין ִׁשּנֵּי אֲ נ ִָּׁשים ֶׁ
יֹור ֶׁקת
ֶׁאת מַ בְ טֵּ י ָּהעֵּ דָּ ה ֶׁ
כְ כָּל ׁשֶׁ ִת ְרצֶׁ ה ָּלצֵּ את ,נ ְֶׁחנ ֶֶׁׁקת
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ּומ ָּתן
בֵּ ין ְטלָּ ַפיִם ׁשֶׁ ל מַ ָּשא ַ
אתם עַ צְ ְמכֶׁם ָּכאן
וְ ִאם ְמצָּ ֶׁ
ִה ְּנכֶׁם בְ וַדַ אי ְׁש ֵּא ִרית ַהפְ ל ֵָּּטה
פּוקה
יּואל ל ְַהגְ ָּדלַת ַה ְת ָּ
ׁשֶׁ כְ ׁשֶׁ לָּּה לְהָּ ִבין ֶׁאת ַה ֶׁמנְ ָּ
פּוקה.
נֹוׁשית ַה ְד ָּ
בַ חֶׁ בְ ָּרה הָּ אֱ ִ
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ִאם כְ בָּ ר אֲ נ ְַחנּו כָּ אן
וְ ֵּאין מָּ ה לַ עֲשֹות
עָּ ִדיף לִ ְהיֹות ָּאדָּ ם וְ ַח ָּּוה
ל ֹא ל ְִׁשאֹל ְׁש ֵּאלֹות.
ִאם כְ בָּ ר אֲ נ ְַחנּו ָּכאן
עָּ ִדיף
פָּׁשּוט לֶׁאֱ כֹל
פָּׁשּוט ל ְִׁשתֹות
פָּׁשּוט לְחַ כֹות
ׁשֶׁ הַ שֵּ עָּ ר ִיצְ מַ ח
נִזְ כֹר נ ְִׁש ַכח
כְ מֹו חַ יָּה.
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אתָך
ַּש ִתי ל ְִק ָּר ְ
ִה ְּת ַּרג ְּ
כְ בָּ ר חָּ ל ְַמ ִתי ֶׁאת י ְָּדָך עַ ל ָּפנַי
עֹורָך
ׁשֵּ ַכר ְ
מֵּ צִ יף בִ י ִדגְ דּוגִ ים;
בּוקָך הָּ דּוק־פֹועֵּ ם
ִח ְ
דֹותי
תֹואם ֶׁאת ִמ ַ
הֹולֵּם־ ֵּ
בֹואְ ,ק ַרב ֵּאלַ י בְ לִ י ַדי
בֹואְ ,ק ַרב ֵּאלַ י בְ לִ י ַדי.
כָּל ֻכלִי ְׁשלַ ל מַ ְחׁשָּ בֹות
ְמׁשֻ לְלֹות כָּ ל ִהגָּיֹון אֹו כִ ּוּון
כְ עַ ְנ ֵּפי ְמטַ פֵּס
ְסבּוכִ יםְ ,מ ַל ְבלְבִ ים
כְ מֹו ַל ַחן ַאהֲ בָּ ה
זּורים ַה ָּתוִ ים
ָּא ֶׁנה וָּ ָּאנָּה פְ ִ
ָּאּנָּא
בְ ֵּנה לִ י בַ יִת.
אתָך
ִה ְת ַרג ְַׁש ִתי ל ְִק ָּר ְ
עֹותי ִב ְשעָּ ְרָך
כְ בָּ ר ִמחּוׁש ֶׁאצְ בְ ַ
כֹה ָּא ַרְך מֵּ ָּאז ׁשֶׁ ...
וְ ֵּתׁשֵּ ב נָּא לַפְ סַ נ ְֵּתר
ְת ַנגֵּן לִי בַ בִ ְטחָּ הִ ,מ ְמבּו ָּכה
עָּ ֵּרב קֹו ְלָך
אֹות ְלאֹות
ָּתו ל ְָּתו
בְ נֵּה לִ י בַ יִת.
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ּפֹולִיטיקלִי
ִ
הַּ ּכֹל

קֹור ְקט
ֵּ

פִ ְתאֹום הַ ַתפְ ָּרן חַ יָּט
וְ הָּ עֶׁ בֶׁ ד ְמׁשָּ ֵּרת
אֹו ַאב בַ יִת ,אֹו בְ ִקצּור ָּׁש ָּרת
בְ ׁשֹוגֵּג אֲ נִ י פֹו ֵּלט
רֹוק ִאי
הֵּ ָּרגַע ,חָּ בֵּ ר ,יָּא מָּ ָּ
הּוא ִה ְס ַתּנֵּן אֹו ִה ְת ַפ ֵּלט
יק ִאי
כּוׁשי ,ל ֹא ל ֹא ,הַ ְדרֹום ַאפְ ִר ָּ
הַ ִ
ִאם הַ בֵּ ן עֹוד ִמ ְת ַלבֵּ ט
בּוׁשׁ/ש ְחרּור?
ִ
פִ ּנּוי/גֵּרּוׁש? כִ
יק ִלי ָּאסּור,
יט ָּ
ּובֹודק ָּמה פֹולִ ִ
ֵּ
מֵּ ִחיׁש ַל ִמלֹון
קֹור ְקט
יקלִ י ֵּ
ִיט ָּ
הַ כֹל פֹול ִ
כָּל הַ בֹוצֵּ ר יֵּינָּן
הַ מֹו ֵּכר הּוא ְמנַהֵּ ל
הַ חַ ְק ַלאי – מֻ ְמ ֵּחה ָּדגָּן
בִ ְמ ִהירּות אֲ נִ י ְמ ַנ ֵּּוט
נִפְ טָּ ר – הָּ רּוג – ְבעֶׁ צֶׁ ם ֵּמת
יקה...
יט ָּ
קֹורס ַת ַחת ַה ֵּח ְטא ֶׁׁשל פֹולִ ִ
ׁשּוב אֲ ִני ֵּ
יקלִ י קֹונ ְֶׁספְ ט
ִיט ָּ
הַ כֹל פֹול ִ
וְ הַ קֹונְטֵּ ְק ְסט ְמׁשָּ ֵּרת
ֶׁאל מּול לִבְ נֵּי ִאשָּ ה פֹולֵּט
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ֶׁאת מָּ ה ׁשֶׁ בַ יָּם ַא ָּתה ל ֹא קֹו ֵּלט
יקלִ י קֹונ ְֵּט ְק ְסט
ִיט ָּ
הַ כֹל פֹול ִ
יקה
ִיט ָּ
קֹור ְקט בַ פֹול ִ
ּומָּ ה בִ כְ לָּ ל ֵּ
יקה
קֹור ְקט בַ פֹולִ י ְׁש ִת ָּ
מָּ ה יָּכֹול ִל ְהיֹות ֵּ
הַ הֵּ לְֶׁך ׁשָּ ם ל ֹא ְמׁשַ ֵּקף ֶׁאת קֹול ָּהעָּ ם
יקה
ימ ָּ
הָּ עִ ָּקר הַ ִמ ִ
קֹור ְקט way to say it
וְ אּולַ י הַ ֵּ
אֹותיֹות ַה ִּנ ְב ָּחר
בְ פ ֶֶׁׁתק לָּבָּ ן עִ ם ִ
ל ְִמי ׁשֶׁ ל ֹא ְמי ָֹּאׁש ְבבֵּ יתֹו
קֹור ְקט חּום־ ָּירֹק־אֲ פ ְַר ַפר
ּומעַ שֵּ ן ֵּאיזֶׁה ֵּ
ְ
קֹור ְקט
הַ כֹל פֹו ַל ְי ֶׁט ְנ ְטלִ י ֵּ
יקלִ י קֹונ ְֵּקטט
יט ָּ
פֹו ִל ִ
וְ ִאם אֲ כַסֶׁ ה ֶׁאת הָּ אֱ ֶׁמת
ָּשאת וְ ל ֵָּּתת
ּנֹותנֶׁת ֵּח ֶׁׁשק ל ֵּ
בְ ִהינּומָּ ה ׁשֶׁ ֶׁ
אֹותָך
בַ סֹוף גַם ִהיא ִת ְדפֹק ְ
בְ לֵּיל ַהכְ לּולֹות ַא ָּתה ִת ָּד ֵּפק
עַ ל סַ ָּפה ִמ ְת ַכ ָּלה ִמ ְתבַ לָּה ,וִ ינְ ֶׁטג'
קֹור ְקט
ְס ָּתם בִ גְ לַל ׁשֶׁ ַגם ַא ָּתה ֵּ
קֹור ְקט
אֲ בָּ ל מָּ ה בִ כְ לָּ לּ ,ולְ פִ י ֵּאיזֶׁה כְ לָּ ל ,יֵּׁש ַמ ֶׁשהּו ֵּ
יקה?...
יט ָּ
בַ פֹולִ ִ
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הֵּ י ,הֵּ י,
ֶׁאת ִמי זֶׁה בִ כְ לָּל ְמעַ ְניֵּן
ירה
ירה ְיצִ ָּ
ִׁש ָּ
לְכּו ֻכ ְלכֶׁם ל ְִהזְ דַ יֵּן
אֲ בָּ ל ִאם יֵּׁש ִמיׁשֶׁ הּו ֶׁׁש ְבעֵּ י ָּניו מֹוצֵּ א ֵּחן
ׁשֶׁ ַיעֲשֶׁ ה טֹובָּ ה
ׁשֶׁ יַגִ יד כֵּ ן ֵּכן
הֹו כֵּן כֵּ ן
אֲ נִי רֹוצֶׁ ה בְ הֶׁ ְח ֵּלט
מֹוטט
ירה לְ ִה ְת ֵּ
וְ לּו ַרק לָּדַ עַ ת מּול ִׁש ָּ
רֹוטט
מַ ִהי כְ ִמיהָּ ה ,נ ְִהיָּהָּ ,מה ֵּמ ֶׁר ֶׁתתָּ ,מה ֵּ
אֹותּה אֱ ֶׁמת
ֵּאיְך גַם בְ ַחיַי ׁשֶׁ לִ י יֵּׁש ְקצָּ ת ֵּמ ָּ
ֵּאיְך הַ כִ ּוּון הַ פִ ילֹוסֹופִ י ָּתפַס ְשפַת ְרחֹוב
יחה ֶׁאת ַהסֹוף
בְ עֹוד ֶׁההָּ גּות הַ ְמתֻ ֶׁקנֶׁת ְמ ִר ָּ
וְ זֶׁה הַ סֹוף
כַמָּ ה עָּ צּוב
ל ֹא עֹוד ִמלִים יָּפֹות ְבכִ תּוב
בַ ל ִתקּונֵּי ַת ְמלִילִ ים בַ ְס ָּר ִטים
יר ִטי ,בָּ שָּ ר לַ הֲ מֹונִים
הַ כֹל פִ ָּ
ּובְ גִ לּוי נָּאֹות נ ֶָּׁאה לִ י לְ ַהגִ יד
כֹואב ׁשֶׁ ֶׁזה ִטבְ עִ י
כִ י ֵּ
ִטבְ עִ י ׁשֶׁ זֶׁה ַמפְ ִחיד
מַ פְ ִחיד ׁשֶׁ זֶׁ ה מַ כְ ִחיד
כּוסֹומֹו
ַתגִ יד כֵּן כֵּ ן ַתגִ יד.
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"שירה מסקרנת .זורמת ,אסוציאטיבית וחצופה .אני אוהב את זה".
שלמה גרוניך.

"שירה נוקבת שיש בה אמירה ישירה ,גלויה ,הנעדרת רחמים
עצמיים ,על העולם ועל הכל.
שירים קצרצרים ,כעין מכתמים ,על נושאים כגון :הווייה ,עושר,
הצלחה ,נעורים ,אהבה ,כתיבה וחינוך באים לצד שירים סיפוריים
ארוכים המובילים כמעט כולם לנקודה .פואנטה .רק שירים בודדים
אינם מסתיימים בנקודה כאילו היו חלק מאיזה רצף ,ובכולם בולטים
ההתבוננות והפיכחון.
שרון לא חוששת לרדת נמוך ,דבר המובן לאור יכולותיה לעלות
גבוה ,הן שפתית והן רעיונית.
הפער בין הרצוי למצוי ,האבולוציה של האגו ,חוויה בארגנטינה,
חוויה במרפסת ,שתיקה ,חופש ,מתכון התלעסות ,אינטואיציה,
פוליטיקה ,חמוקי הזמן ,אלמנתו של שמגר ,כוחו של הרושם ,האופי
האנושי ,אופי החיים והשאיפה לאידיאל .אלה הם נושאים של חלק
משירי הקובץ הזה שיש בו ראייה ייחודית של המציאות והדמיון".
עמיקם יסעור
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