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שיר
ִמ ֵדּ י יוֹ ם ֲאנִ י נִ ׁ ְש ֶמ ֶטת ֵמ ַא ֲהבָ ה
וְ ׁ ָשבָ ה לְ תוֹ כָ ּהַ .א ָּתה
ישה ּו ַא ֵחר
ָּת ִמיד ִמ ׁ ֶ
זוֹ כֵ ר ָעבָ ר ׁשוֹ נֶ ה,
ְמיַ ֵחל לְ יוֹ ם ְמיֻ ָחד,
ֲע ַדיִ ן אוֹ תוֹ ָאהוּב ׁ ֶש ִה ַּכ ְר ִּתי
ׁשוּב וְ ׁשוּב .וְ גַ ם ֲאנִ י
ִמ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ִעם ׁ ִש ּנ ּויֶ ָ
יך.
יְ סוֹ ד זֶ ה נוֹ ָתר ְּב ֵעינוֹ ,
ּ ָפ ׁשוּט וְ ָצלוּל
ְּכ ַמיִ ם.
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לא דיברתי על אהבה
א ּולַ י ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ַעל ֲא ִצילוּת ַמ ָּב ְטךָ
ַעל ר ְֹך ַה ַּמ ָ ּגע
ֲאבָ ל ִמ ְּלכַ ְּת ִח ָ ּלה
אתי לָ זֶ ה
לֹא ָק ָר ִ
ַא ֲהבָ ה.
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נביעה
לִ ְפ ָע ִמים ֵריחוֹ
ׁ ֶשל ָאהוּב ִמ ּׁ ֶש ְּכבָ ר
יָ כוֹ ל לְ ַה ְפ ִּת ַיע ְּב ֶא ְמ ַצע יוֹ ם
ׁ ֶש ִּמ ָּכל ְּב ִחינָ ה ַא ֶח ֶרת
הוּא יוֹ ם ׁ ִשגְ ָר ִתי
ְּכמוֹ ׁ ֶש ַא ֲהבָ ה יְ ׁ ָשנָ ה
ֲעשׂ ּויָ ה לָ ׁשוּב ּולְ הוֹ ִפ ַיע
ִעם ָּכל ַה ַ ּל ַהט
ִמן ֶה ָעבָ ר.
ַאל ָּתשִׂ ימ ּו לֵ ב
לְ ַמ ׁ ְש ָמעוּתוֹ ,
ִה ְת ַע ְ ּנג ּו ַעל ֵריחוֹ ,
ִה ְת ַע ְ ּנג ּו ַעל ַהחו ּׁש ַה ָ ּי ִחיד
ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּקר.
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מים
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנִ י ְמ ִס ָיטה ֶאת ַח ַ ּיי לִ ְצלִ ילֵ י ַמיִ ם.
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַמ ֵ ּלאת ֶאת ַה ּקו ְּמקוּם
ֲאנִ י ִמ ְת ַר ֶּכזֶ ת ַּב ֶ ּז ֶרם
ַעד ׁ ֶש ַה ּקו ְּמקוּם ּגוֹ לֵ ׁש
ישה ּו צוֹ ֵעק
ו ִּמ ׁ ֶ
ְ
"מה ָח ׁ ַשבְ ְּת לְ ַע ְצ ֵמך?"
ֶ
וַ ֲאנִ י עוֹ נָ הְּ ,ב ֶה ַּסח ַה ַדּ ַעת
"מיִ ם"
ַ
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משגל נסוג
ֲאנִ י לְ גַ ְמ ֵרי לֹא מ ּוגֶ נֶ ת.
ַא ָּתה נָ ע ֵמ ָעלַ י
ִּב ְתנו ַּעת ִמ ׁ ְש ָ ּגל
וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶש ַה ֲחלוֹ ם
ָ
ׁ ֶש ּיוֹ ם ֶא ָחד ֶא ֱעשֶׂ ה ִא ְּתך יֶ לֶ ד
נוֹ לַ ד ִּב ְמחוֹ זוֹ ָתיו
ׁ ֶשל ֶס ְרוַ נְ ֶטס
ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם לֹא ַּת ֲעזֹב
ֶאת ִא ׁ ְש ְּת ָך
וְ ַה ִדּ ָירה ׁ ֶש ָּב ּה ִה ׁ ְש ַּת ַּמ ׁ ְשנ ּו
לִ ְפגִ ׁישוֹ ֵתינ ּו ַה ֲחפוּזוֹ ת
ְּבז ּויָ ה ּ ִפ ְתאֹם
וְ ַא ָּתה ִּכ ְמ ַא ֵהב
ֶּב ֱא ֶמת לֹא
ְמ ַת ְק ׁ ֵשר ִּב ְמיֻ ָחד
13
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ישה זוֹ
ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפגִ ׁ ָ
לֹא ֻּתכְ נְ נָ ה
לְ ִה ְס ַּת ֵ ּים ְּב ִמ ׁ ְש ָ ּגל
וְ זֶ ה ַה ְ ּז ַמן
ַה ּלֹא נָ כוֹ ן ַּבח ֶֹד ׁש
וְ ַעכְ ׁ ָשו
ַא ָּתה ּפוֹ לֵ ט
ְק ִר ָיאה ֲחנו ָּקה
ְּכמוֹ ְמ ָמ ֵאן
לַ ְחשׂ ף ֶאת
ִע ּנ ּוגְ ָך
"מה
וַ ֲאנִ י צוֹ ֶע ֶקת ֶ
ית"
ָעשִׂ ָ
וְ ַא ָּתה ּפוֹ נֶ ה
ֵאלַ י ְּב ִא ִּט ּיוּת
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ֻמ ְפ ָּתע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לִ י קוֹ ל
וְ אוֹ ֵמר
ִמ ְצ ַט ֵער
ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ַעל ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ֵחר.
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מסע לחו"ל
ָהבָ ה נֶ ֱארֹז ֶאת ָּכל ַה ּׁ ִש ִירים ְּב ִמזְ וָ ָדה
ּונְ ַטלְ ֵטל אוֹ ָתם לְ כָ ל ָמקוֹ ם —
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְּכמוֹ ֶדּ ׁ ֶשןְּ ,כמוֹ ר ֶֹטב,
לֹא ַרק ְרכִ יבִ ים ַע ְצ ָמ ִא ִ ּיים
ָּכל ׁ ִשיר ָח ׁשוּב לְ ַע ְצמוֹ
ַא ְך ִמ ְת ַע ְר ְּבבִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ִש ּקוּי,
לְ לֹא ֵריחוֹ ת ְמיֻ ָח ִדים,
לְ לֹא ֶהבְ ֵדּ ל.
ּוכְ ׁ ֶש ַ ּנ ֲעבֹר ַּב ֶּמכֶ ס
וְ נִ ְפ ַּתח ֶאת ַה ִּמזְ וָ ָדה
נִ יחוֹ ַח ַה ּבֹשֶׂ ם יִ ְת ּ ַפ ֵ ּזר
ְּבכָ ל שְׂ ֵדה ַה ְּתעו ָּפה,
יִ ָדּ בֵ ק ֶאל ָּכל ַה ּנוֹ ְס ִעים,
וְ ֵהם יֵ ָה ְפכ ּו לְ נַ ּ ָׂש ֵאי ׁ ִש ָירה.

16
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ירושה
ַההוֹ כָ ָחה ׁ ֶש ָחיִ ית ַח ִ ּיים ׁ ְשלֵ ִמים
ִהיא ׁ ֶש ְ ּילָ ַדיִ ְך סוֹ לְ ִחים לָ ְך
לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ָיעה לָ ְך ְמ ִחילָ ה
ֶא ָ ּלא ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ְּת אוֹ ָתם
לִ ְסל ַֹח
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ָחכמת עולם
יֵ ׁש ְּת ׁשו ָּקה לְ ָחכְ ָמה נִ ְר ֶחבֶ ת יוֹ ֵתר.
ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמנַ ָּסה לִ כְ ּתֹב
ֲאנִ י ָח ׁ ָשה ָּבזֶ ה —
ָה ֻעבְ ָדּ ה ׁ ֶש ּׁ ִש ָירה ִהיא ֶהכְ ֵר ִחית
ַח ֶ ּיבֶ ת לְ ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו
ְּת ִח ָ ּלה ְּב ִא ּסוּף ַה ּׁ ְשבָ ִרים
ִמ ּׁ ְשלֵ מוּת ֲאבו ָּדה
ּובְ ִח ּבוּר ְמ ֻח ָדּ ׁש
לִ ִיצ ַירת ָא ָּמנוּת
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך לְ ַה ְפ ִקיד ֶאת ָה ָא ָּמנוּת
ִּב ֵידי ַה ִ ּצ ּבוּר
ּולְ ַצ ּפוֹ ת ִמ ֶּמ ָ ּנה
לְ ַא ְפ ׁ ֵשר ֶאת ֶה ָע ִתיד
ַ ּגם ַא ָּתה רוֹ ֶצה ָ ּבזֶ ה
ֵמגִ יב ְּכמוֹ ְמ ַא ֵהב

18
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ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשק ַ ּב ֲחשִׂ ָיפה,
ְ ּב ִה ְת ָק ְרבוּת לְ ִס ּפוּק  .
ָחזַ ְר ִּתי לְ ַה ֲא ִמין ָּבזֶ ה:
ַה ֲחלוֹ ם לְ ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ַח ֵ ּיינ ּו
ֵאיכְ ׁ ֶשה ּו לְ ַא ַחר ָּכל ׁ ְשנוֹ ת
ַה ֵ ּיאו ּׁשַ ,ה ִה ְת ַע ְּלמוּתֶ ,ה ַּסח ַה ַדּ ַעת
ֵאיכְ ׁ ֶשה ּו ִהיא ׁ ָשבָ ה,
ַה ַהבְ ָט ָחה —
ׁ ֶש ִּמ ִּלים י ּוכְ ל ּו לַ ְחדּ ֹר
לָ ַא ֵחר
ׁ ֶש ּ ִׂש ַיח יַ ֲא ִציל
כּ ַֹח לְ ִה ׁ ְש ַּת ּנוֹ ת

?/לְ ַא ַחר
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בולֵ ס שקמים
ַמ ֲע ׁ ִשיר ֶאת ּ ְפ ִרי ַה ָּמ ָחר
ַמ ְקנֶ ה לוֹ ַמ ׁ ְש ָמעוּת
ישה ְסמ ּויָ ה ֵמ ַעיִ ן.
ּתוֹ ְך ּ ְפלִ ׁ ָ
ְּכ ָעמוֹ ס ְּב ֶט ֶרם נַ ֲע ָ ׂשה נָ בִ יא,
נִ ָ ּג ׁש לְ ַה ְפרוֹ ת ֶאת ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ
ִּב ְהיוֹ תוֹ ּבוֹ לֵ ס ׁ ִש ְק ִמים.
ָה ִא ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵהב ֵאינָ ּה
ַה ְמלַ ֶּבבֶ ת ַּב ָ ּנ ׁ ִשים — לָ כֵ ן ֲאנִ י אוֹ ֶהבֶ ת אוֹ תוֹ
ׁ ֶש ֵּכן נִ ׁ ְש ַּבע לִ ְד ּבֹק ִּבגְ בֶ ֶרת זוֹ ִ ,עם ָּכל
ֵטרו ָּפ ּה ַר ֲעבוֹ נָ ּה וְ ַת ְה ּפוּכוֹ ת ַה ּגוֹ ָרל
ַה ּ ִפ ְתא ִֹמ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּל ּה.
ַא ֲהבָ ה זוֹ ֵא ָיתנָ ה ְּכמוֹ נְ בו ָּאה.
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שבת
ַה ֶּטלֶ פוֹ ן ְמ ַצלְ ֵצל ַּב ִדּ ָירה
ו ַּמזְ ִּכיר לִ י ׁ ֶש ֶ ּזה ׁ ֶש ְּליַ ד ִמ ָּט ִתי
ֲע ַדיִ ן ְמנֻ ָּתק ֵמ ַה ּׁ ֶש ַקע וַ ֲאנִ י ֵע ֻיר ָּמה
וְ ַה ְּת ִר ִיסים ֵאינָ ם מ ּוגָ ִפים לִ ׁ ְש ַעת ִדּ ְמדּ ו ִּמים
וַ ֲאנִ י זְ קו ָּקה לְ אוֹ ר לִ ְראוֹ ת ֵּכ ַיצד
לְ ַח ֵּברְּ .בכָ ל א ֶֹפן ָמה א ּוכַ ל לוֹ ַמר
יִ ְהיֶ ה ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְּב ִצדּ וֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ַה ַ ּקו —
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לִ י ֲח ָד ׁשוֹ ת טוֹ בוֹ ת ִמ ּׁ ֶש ְּל ָך —
ׁ ֶש ַּמ ֲעשֵׂ ה ָה ַא ֲהבָ ה עוֹ ֶד ּנ ּו ַה ּטוֹ בָ ה ַּב ְדּ ָרכִ ים
לְ ַהבְ ִדּ יל ַא ַחר ָצ ֳה ַריִ ם ַה ּנוֹ ִטים לַ ֲערֹב
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לחן
"ס ּ ַפ ְר ִּתי לָ ְך ּ ַפ ַעם
ִ
ׁ ֶש ְּבגִ יל ׁ ֵש ׁש
נֶ ֱאנַ ְס ִּתי?"
ָא ְמ ָרהְ ,מנַ ֶ ּגנֶ ת
לַ ַחן ּ ָפ ׁשוּט
ַּב ּ ְפ ַסנְ ֵּתר.
ְּ
"ב ַד ְר ִּכי
לְ ׁ ִשעוּר
מ ּוזִ ָיקה".
שְׂ ָע ָר ּה ַה ָ ּלבָ ן
ָהיָ ה ָאסוּף
אשוֹ נָ ה
לָ ִר ׁ
זֶ ה ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה
ֵמ ָאז ִה ַּכ ְר ִּת ָיה.
ַה ֶח ֶדר ָהיָ ה ַא ְפל ּולִ י
וְ ִהיא ֵה ִס ָיטה ַמ ָּב ָט ּה,
ְּבעוֹ ָד ּה ְמנַ ֶ ּגנֶ ת.
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ְּ
"כ ׁ ֶש ִּס ּ ַפ ְר ִּתי
לְ ִא ִּמי,
ָא ְמ ָרה
ׁ ֶש ֶ ּזה יִ ְהיֶ ה
ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ָ ּלנוּ,
ׁ ֶש ָאסוּר
לְ ַד ֵּבר
ַעל זֶ ה.
לְ עוֹ לָ ם".
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מתכון
ַּכ ָּמה ָק ׁ ֶשה לְ ַה ִ ּג ַיע לַ ֲהבָ נַ ת ָה ַא ֲהבָ ה:
ִהיא ּ ִפיל ַא ִדּ יר וַ ֲאנַ ְחנוּ,
ישים ַמ ַ ּגע זָ נָ ב
אוֹ ֲהבִ ים ִעוְ ִריםַ ,מ ְר ִ ּג ׁ ִ
ל־פי חו ּׁש ַה ִּמ ּׁשו ּׁש.
"פיל" ַע ּ ִ
ו ַּמגְ ִדּ ִירים ּ ִ
ׁ ַש ֲאל ּו ֶאת ָּכל ָהאוֹ ֲהבִ ים ָה ִעוְ ִרים ָּבעוֹ לָ ם
וַ ֲע ַדיִ ן ָאנ ּו ֲאבו ִּדיםּ ַ .גם ִאם ָא ׁשוּב
יתי ַא ֶח ֶרת
ֶאל ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ָא ַהבְ ִּתיֶ ,א ְר ֶאה ׁ ֶש ָהיִ ִ
ִעם ָּכל ֶא ָחדִ ּ .פי ִמ ְת ַע ֵ ּצב
לְ צו ַּרת ְ ׂש ָפ ַתיִ ם ֲא ֵחרוֹ תְ ּ ,פ ִעימוֹ ת לִ ִּבי
לִ ְפ ִעימוֹ ת לֵ ב ַא ֵחר.
לִ ְפ ָע ִמים לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַהבְ ִחין
ישה ּו ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה
ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ְּבעוֹ ִדי ְמלַ ֶּט ֶפת
אוֹ ׁ ֶש ּתוֹ ְך ִח ּבוּק
יתי ַא ֶח ֶרת
נַ ֲעשֵׂ ִ
ִּ
"ב ּׁשוּל הוּא לֹא ִענְ יָ ן ׁ ֶשל ַמ ְתכּ וֹ נִ ים"
"א ָ ּלא ַמה ּׁ ֶש ִּמזְ ַדּ ֵּמן
ַא ְּת אוֹ ֶמ ֶרתֶ ,
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לְ בִ ׁ ּשוּלַ ,מה ּׁ ֶש ּמ ּוכָ ן — ְּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע — לַ ֲאכִ ילָ ה",
"ו ַּמה ּׁ ֶש ַה ֶּב ֶטן אוֹ ֶמ ֶרת לָ ְך ׁ ֶש ִהיא ְצ ִריכָ ה",
"ה ִאם יֵ ׁש ַמ ְתכּ וֹ ן לְ כָ ל ָה ֶא ְפ ׁ ָש ֻר ּיוֹ ת?"
ֲאנִ י מוֹ ִס ָיפהַ .
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מה אנו חייבים זה לזה
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נשיקות
*
נִ גְ לֵ ית
ַּב ֲהפ ּוגָ ה
ֵמ ַח ִ ּיים ְר ִצינִ ִ ּיים
נוֹ ׁ ֶש ֶקת לָ ֲאוִ יר
ּתוֹ ָהה ָמה ָה ָר ָעב
ַה ּלֹא ָּברוּר ַה ֶ ּזה

I

ֵא ְ
יך הוּא ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ִּבנְ ׁ ִשיקוֹ ַתי,
ַמ ִ ּג ׁיש לִ י עוֹ ד וְ עוֹ ד ִמ ׁ ְש ָט ִחים
ׁ ֶשל ּגוּף ַה ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ּלוֹ ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּתל ֵעירֹם

II

זִ כְ ִרי ֶאת ִה ְת ַּכ ְ ּוצוּת ַה ּגוּף
ָה ְר ִת ָיעה ֵמ ִח ּבוּק ִמ ְתלַ ֵהב
ׁ ֶשל ְמבֻ ָ ּגר — ִה ָ ּנ ְתקוּת
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אשוֹ נָ ה
ִר ׁ
ַה ְמ ָס ֶרבֶ ת
לָ ַא ֲהבָ ה

III

ַה ִח ּבו ִּקים ַה ְּכמו ִּסים ׁ ֶשל נְ עו ֵּרינ ּו
ִּת ְר ּגוּל ֶטכְ נִ י לְ ִה ְס ָּת ֲערוּת יֶ ַדע
ְּב ֶרגַ ע
ְמ ֻא ָחר יוֹ ֵתר

IV

ַּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּמ ְט ָען ַח ׁ ְש ַמ ִּלי זוֹ ֵרם
ִמ ּ ֶפה לְ ֶר ֶחם
ִא ּׁ ָשה לוֹ ֶמ ֶדת
ֶאת ָע ְצ ַמת,
ֶאת ַס ָּכנַ ת
ַה ּ ֶפה
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V

לְ ֵאיזֶ ה ִּכ ּווּן ִהיא ּפוֹ נָ הַ ,ה ְ ּנ ׁ ִש ָיקה?
לְ ָאן ִּת ַ ּקח ֶאת ַה ּ ֶפ ַתח ָה ָר ֵעב,
וְ א ּולַ י ּת ּוכַ ל לְ ָהבִ יא לוֹ ַא ֲהבָ ה
ִמ ְּמקוֹ מוֹ ת ְסמ ּויִ ים?

VI

ַה ּגוּף זוֹ כֵ ר
ֶאת ַמה ּׁ ֶש ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ ם ּפוֹ ְסלוֹ ת,
ּ ִפ ּיוֹ ת ִמ ְת ַה ְדּ ִקים
זוֹ לְ לִ ים

VII

ְּכ ׁ ֶש ִא ׁיש ְק ָריוֹ ת ֵק ֵרב
ּ ִפיו ֶאל לֶ ְחיוֹ
הוּא נִ זְ ַּכר ַּבכּ ֹלָּ ,ב ַא ֲהבָ ה,
ַּב ְ ּק ִר ָיאהָּ ,ב ֶע ְר ָ ּגה לְ גוֹ ֵאל ֲא ִמ ִּתי
וְ נָ ׁ ַשק לוֹ ִמ ָּכל ַה ֵ ּלב
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VIII

ֲאבָ ל יֵ ׁש ַ ּגם נְ ׁ ִש ַיקת שִׂ נְ ָאה,
ַמ ָ ּגע ַה ַּמ ֲעבִ יר
דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ְדּ ִח ָ ּיה
ִה ֵ ּנה ַא ָּתהִ ּ ,פ ָ
יך
ִר ּבו ַּע ּ ָפעוּר ,סוֹ גֵ ר ַעל ּ ִפי,
לוֹ ֵעג לִ כְ ִמ ָיהתוֹ
לְ ַמ ְע ַ ּגל ַ ּג ְע ּגו ִּעים
IX

ִמי יִ ְהיֶ ה ֵעד
ְּכ ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י ִצ ְמ ֵדי שְׂ ָפ ַתיִ ם
יַ כְ ִח ׁיש ּו ִמ ְפ ָ ּג ׁ ָשםַ ,מ ְר ִע ִידים
X

"יֵ ׁש נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ָ ּגל ַקל לָ ֶהן ִמ ְ ּנ ׁ ִש ָיקה",
ַא ְּת ְמ ַה ְר ֶה ֶרת"ַ ,קל יוֹ ֵתר לִ ְפ ּת ַֹח ֲאנִ י
ַה ְמ ֻר ָחק ִמן ַה ּשֵׂ כֶ לִ ,מן ַה ֵ ּלבִ ,מ ְּכ ִמ ָיהה
אשוֹ נָ ה".
ִר ׁ
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XI

ַעד לְ ָאן ִה ַ ּג ְענ ּו —
נְ ׁ ִשיקוֹ ֵתינ ּו ְּכמוֹ ּ ַפ ֲעמוֹ ן ּ ַפבְ לוֹ ב
ַמ ִ ּג ׁישוֹ ת ָּבשָׂ ר נָ א
לְ ֵת ֲאבוֹ ן

*
ָמ ַתי זֶ ה נִ גְ ָמרַ ,א ָּתה ׁשוֹ ֵאל
— ְּב ִפ ּגוּר ׁ ֶשל דּ וֹ ר —
ָמ ַתי ַא ָּתה ַמ ּ ִ ׂשיג
ׁ ְשלִ ָיטה ַעל ְ ׂש ָפ ֶת ָ
יך ,לֹא
ָר ָעב לְ ַמה ּׁ ֶש ֵאינֶ ּנוּ?
ַאל ִּת ׁ ְש ַאל אוֹ ִתי — ַרק ַה ּיוֹ ם
נִ ְת ּ ַפ ְס ִּתי
נוֹ ׁ ֶש ֶקת לָ ֲאוִ יר
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ִנּצֵ י לילה
 .1לילה מרושע
ַמ ׁ ְש ִאיר אוֹ ִתי
ִעם ֲחלוֹ מוֹ ת ָּכ ֵא ֶ ּלה
ַמ ֲא ָרג ׁ ֶשל ָאבְ ָדן
וְ אוֹ ר
ַרכּ וּת
ַה ְמ ַס ֵּמאת
ֶאת ֵעינַ י
לַ יְ לָ ה
ְמ ֻר ּׁ ָשע

 .2אינני יודעת למי
לִ ְפנוֹ ת ַעכְ ׁ ָשו
ׁ ֶש ָר ַח ְק ָּת
ֲחזֹר ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת
ָּת ִמיד ָר ִא ִיתי ַח ִ ּיים
ְּכ ַמ ֲחזוֹ ר
וְ ִא ּל ּו ַא ָּתה
ִעם ִח ְ ּצ ָך
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ְמבַ ֵ ּק ׁש ַרק
ִה ְת ַק ְדּ מוּת
ְּב ַקו
יָ ׁ ָשר

רוצה לשמוע זאת שוב
ָ .3
ֶאת ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ָאז
ֹאהב
ׁ ֶש ּת ַ
אוֹ ִתי ָּת ִמיד
ַרק לְ ַמ ַען ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן
רוֹ ָצה לִ ׁ ְשמ ַֹע זֹאת
לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ּיוֹ ַד ַעת
ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם לֹא נִ ׁ ְש ַּכב יַ ַחד
ַעד מוֹ ֵתנוּ.
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 .4בכל זאת
ָהיָ ה ֶרגַ ע ׁ ֶש ָ ּיכֹלְ ָּת
לָ גַ ַעת ִּבי — ֶרגַ ע ֶא ָחד וְ יָ ִחיד
ְּבכָ ל יְ ֵמי ַח ֵ ּיינ ּו —
ַא ָּתה זוֹ כֵ ר ֶאת ָה ֶרגַ ע,
ֲא ִפ ּל ּו ַעכְ ׁ ָשו
ּתוֹ ֶהה ִאם...

 .5מתוק
ַּכ ָּמה ָמתוֹ ק ִמ ִ ּצ ְדּ ָך לְ ַהבְ ִחין
ְּב ִסבְ לִ י ,יַ ִ ּק ִיריַּ ,כ ָּמה
יָ ֶפה ִמ ִ ּצ ְדּ ָך לִ ׁ ְשאֹל ׁשוּב.
נִ ְס ַּת ּ ֵפק
ָּבזֶ הַּ ,כ ּמ ּובָ ן.
ֲא ִפ ּל ּו ֶא ְצלִ י
יֵ ׁש
ְ ּגבוּל
לַ ְּכ ֵאב.
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 .6פעם
ְּב ֶא ְמ ַצע ַמ ֲעשֵׂ ה ָה ַא ֲהבָ ה
זָ כַ ְר ִּתי ֵּכ ַיצד
ֲא ִפ ּל ּו ַה ְּת ׁשו ָּקה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה
ׁ ֶשל הוֹ ַרי
לֹא ִה ִ ּצילָ ה אוֹ ָתם
ִמ ְ ּג ִס ָיסה ִא ִּטית
ְּבנִ ְפ ָרד,
ִּבזְ רוֹ עוֹ ת זָ ִרים.

 .7אחרית דבר
ֵא ְ
יך ִה ְס ַּת ַּבכְ נ ּו ִּב ְמ ִריבַ ת ָהאוֹ ֲהבִ ים ַה ּזֹאת?
ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה ַא ְּת לוֹ ֶח ֶצתֲ ,אנִ י ִמ ְתנַ ֵ ּגדֵ ,מ ֵצר
ַעל ׁ ֶש ּלֹא יָ ׁ ַש ּנ ּו ֶאת ַה ּׁ ֵשנוֹ ת ַה ִ ּנ ְפ ָרדוֹ ת ׁ ֶש ָ ּלנ ּו
יתי.
ַּב ִּמ ָּטה ַה ַח ָּמה ׁ ֶש ֵהבֵ את ִא ָּת ְך לְ בֵ ִ
ִעם ׁ ַש ַחר ִּבזְ ּבוּז ָה ַא ֲהבָ ה ַה ֶ ּזה
אוֹ ֵטם ֶאת לִ ִּבי וְ ִעם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵאינֶ ִ ּני אוֹ ֵהב אוֹ ָת ְך
ְּכלָ לַ .א ְּת ְמכַ ֶ ּונֶ ת ַס ִּכין ֶאל ָחזֵ ְך
ַא ְך ַה ֶּמלוֹ ְד ָר ָמה ְמבֻ זְ ֶּבזֶ ת.
ישה ּו ָּבא לָ ַק ַחת ֶאת ַה ִּמ ָּטה.
ַּכ ֲעבֹר ח ֶֹד ׁש ִמ ׁ ֶ
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 .8בית קפה
ַמ ְד ִהים ֵּכ ַיצד ֵּבית ָק ֶפה ֲח ַסר ֲח ׁ ִשיבוּת
ָצץ ְּבזִ כְ רוֹ נֵ ְך ,לַ יְ לָ ה ֶא ָחד
ְּכ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַחזְ ְּת נְ דו ֵּדי ׁ ֵשנָ ה וְ יָ ַד ְע ְּת
ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְהיִ י ְּב ֵמ ָיטבֵ ְך ַּב ּיוֹ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ְּל ָפנַ יִ ְך.
ַה ַ ּליְ לָ ה ֵעץ זַ יִ ת זָ ֵקן ֵמ ֵצל ַעל ָה ְרחוֹ ב
וְ ׁ ֻשלְ ָחן זָ ִעיר ָרעו ַּע ַעל ַאבְ נֵ י ַה ַּמ ְר ֶצ ֶפת
ִעם ׁ ְשנֵ י ִס ְפלֵ י ָק ֶפה נִ ָּתז,
ב־הרו ַּח ְמ ַס ֵ ּי ַע לִ ׁ ְשנַ ת ֲחלוֹ ם ְמ ֻפ ֶ ּי ֶסת
ו ַּמ ַ ּצ ָ
ְ
ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּק ֶפה ׁשוֹ ֵמר ַעל ֵע ָרנו ֵּתךֻ ,מ ְט ֶר ֶדת ַּב ֲא ׁ ֶשר
לִ ְמקוֹ רוֹ ׁ ֶשל זִ ָּכרוֹ ן זֶ ה
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נישואים
1
ַמ ֲחלָ ה ִמ ַדּ ֶּב ֶקתַ ,א ֲהבָ ה —
נְ זִ ילו ָּת ּה ַה ְ ּגמו ָּרה
— ִח ּי ּוכִ י עוֹ בֵ ר
ֵאלֶ ָ
יך
ַאף ׁ ֶש ְּבק ִֹשי נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנ ּו
וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת
ישה ּו ַא ֵחר
ַעל ִמ ׁ ֶ

2
ַמ ֲחלָ ה ִמ ַדּ ֶּב ֶקתַ ,א ֲהבָ ה — ָּת ִמיד
ַּב ֲהפ ּוגָ ה
ּ ְפ ָרט לִ ׁ ְש ַעת ִה ְת ּ ָפ ְרצוּת
ָּת ִמיד זְ קו ָּקה
לְ ַאבְ ָחנָ ה
ְּברו ָּרה
ּולְ ַמ ְר ּ ֵפא
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3
ּ ְפ ׁ ָשרוֹ ת —
לִ ְפ ָע ִמים ֵאינֵ ְך ָח ׁ ָשה
ָּב ֶהן
ֵּכ ַיצד
ָה ַא ֲהבָ ה ְמ ַק ֶדּ ׁ ֶשת
ֶאת ָה ֲאנִ י
ָה ַא ֵחר

4
אסית ַמ ִ ּג ָיעה לְ ִ ׂש ָיא ּה ְּבנִ ּ ׂשו ִּאים"
"קוֹ ֶמ ְדיָ ה ְקלָ ִ
ְמ ַד ְקלֵ ם ַח ְד ּגוֹ נִ ית
ַה ּ ְפרוֹ ֶפ ּסוֹ ר לְ ׁ ֵש ְיק ְס ּ ִפיר,
וְ אוֹ ר נוֹ גֵ ַּה
ַעל ָהעוֹ ר ֶה ָחלָ ק ׁ ֶשל
ּ ָפנָ יו ָה ַאנְ ְדּ רוֹ גִ ינִ ּיוֹ ת ַה ּׁ ְשלֵ ווֹ ת
ְּכמוֹ ָהיָ ה ִה ְת ַ ּג ְּלמוּת ַה ּז ּוגִ ּיוֹ ת
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5
ַּת ַחת ַה ּׁ ַשבְ ִר ִירי ַּביְ ָר ִחים
ַק ָ ּים ֲע ַדיִ ן
ֶרגַ ע
ׁ ֶשל נֶ ַצח

6
ֲאה ּובִ י ׁ ֶש ִּלי
וַ ֲאנִ י
ׁ ֶשל ֲאה ּובִ י
ֲא ִפ ּל ּו
ְּכ ׁ ֶש ֵאינֶ ִ ּני ְמבִ ינָ ה
ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ֵאינֶ ִ ּני מ ּובֶ נֶ ת
ֲא ִפ ּל ּו
ל־כךְ
ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ַר ֲח ִקים ָּכ ָּ
ׁ ֶש ָעלֵ ינ ּו לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לִ ׁ ְשמ ַֹע
ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ָה ַא ֵחר
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7
קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ָה ַא ֵחר
ַה ַחם ָּכ ָּ
ל־כ ְך ַעכְ ׁ ָשו
ר־כךְ
ְ
ָעשׂ וּי לַ ֲהפֹך ַא ַח ָּ
לְ ֵהד
קוֹ לִ י
ְּכ ַמ ְר ָאה ,הוּא ָעשׂ וּי לְ ֵה ָראוֹ ת
ּ ִפ ְתאֹם
ְּכבוֹ גֵ ד ָּב ֱא ֶמת
ְּבאוֹ ר ַאכְ זָ ר ִמ ַדּ י

8
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת לְ ָך יְ ִד ִידי
יוֹ ם ֶא ָחד יִ ָּמ ֵאס לְ ָך א ּולַ י
ימ ּיוּת זוֹ וְ ִת ְת ֶהה
ֵמ ִאינְ ִט ִ
ַמדּ ו ַּע ָּב ַח ְר ָּת
ַדּ וְ ָקא ְּבזוֹ .
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ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה.
ַא ָּתה ָּתבִ ין ֶאת ַהכּ ַֹרח ׁ ֶש ָּב ּה
ִאם ַּת ְמ ִּתיןִּ ,ת ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּבאוֹ ָתם ֵּכלִ ים
ׁ ֶש ִּס ְ ּיע ּו לְ ַח ֵ ּזר.

9
ְמ ִע ָיפה ַמ ָּבט ִמ ְּמ ָך ֵאלֶ ָ
יך
וְ רוֹ ָאה ֶאת ַע ְצ ִמי — ֶח ְדוָ ה
יְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם לֹא ַמ ְר ּ ָפה

10
ְּבשִׂ ְמ ַחת ֲח ָתנִ ים ְּבכַ ּלוֹ ת
ימים עוֹ ד,
ֵאינֶ ּנ ּו ְּת ִמ ִ
יוֹ ְד ִעים — ָּכ ְך נִ ְד ֶמה — לְ ַמה ְּל ַצ ּפוֹ ת,
חוֹ וִ ים ׁשוּב ֵ ּגאוּת וְ ׁ ֵש ֶפל
ׁ ֶשל ַא ֲהבָ ֵתנ ּו ַה ִּמ ַדּ ֶּב ֶקת.
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חלום אחד
1
ֲאנִ י לֹא ֶּב ֱא ֶמת יְ ׁ ֵשנָ ה ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י חוֹ לֶ ֶמת ֶאת זֶ ה,
נוֹ ַס ַעת ְמ ֻא ָחר ַּב ַ ּליְ לָ ה ַה ַּביְ ָתה ,לְ בַ ִדּ י,
ִּב ִיד ָיעה ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ֶדּ ֶר ְך
ְמ ַח ָּכה לִ י ִמ ָּטה ַח ָּמה,
ימה.
ְמ ַק ֶּבלֶ תִ ,מ ְת ַמ ֶ ּזגֶ תַ ,מ ׁ ְשלִ ָ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י ְּב ַד ְר ִּכי ֶאל ַה ֲח ִמימוּת ַה ּזֹאת
ו ִּמ ּׁשוּם ׁ ֶש ֲאנִ י ֵע ָרה
זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת
ַה ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ִּלי.
וְ ַא ָּתהֶ ׁ ,ש ִא ְּת ָך ִה ְק ַדּ ְמ ִּתי לִ לְ חֹץ יָ ַדיִ ם
ְּב ַה ְס ָּכ ָמה ׁ ֶש ּלֹא לְ עוֹ ֵרר ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת יְ ׁ ָשנוֹ ת,
הוֹ לֵ ְך ִא ִּתי ֶאל ַּביִ ת ֵריק
ׁ ֶש ּבוֹ ַרק ׁ ְש ֵּתי ֻּכ ְר ָסאוֹ ת
וְ ָאח ּבוֹ ֶע ֶרת.
ר־מה
ֲאנִ י עוֹ ֶמ ֶדת לְ ַס ּ ֵפר לְ ָך ְדּ בַ ָ
ַעל ַח ֶ ּי ָ
יךֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ,וְ ַא ָּתה ַּת ְק ׁ ִשיב.
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ַא ָּתה לוֹ ֵפת ֶאת ּ ִפ ְר ֵקי יָ ַדי ֲאנִ י ֶאת ׁ ֶש ְּל ָך
ֹאחז
ָּכ ְך ׁ ֶש ִאם ָה ֶא ָחד יִ ְת ַר ֵחקָ ,ה ַא ֵחר י ַ
ְּב ֶחבְ לֵ י ָה ִע ּמוּת.
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ֲאנַ ְחנ ּו חוֹ ְפ ִרים ְּב ֵאר,
ּגוֹ ְר ִפים ָע ָפר ַּב ֶ ּק ֶצב
ׁ ֶש ָ ּל ַמ ְד ִּתי ְּביַ ֲערוֹ ת ֲעלו ַּמי,
ְמלַ ְ ּק ִטים וְ הוֹ לְ ִמים ָּב ֲאבָ נִ ים
לְ ִח ּזוּק ַה ַּמ ְח ּפ ֶֹרתְ ,מבַ ְ ּק ִעים ֵע ִצים
ְּב ַמ ֲהלוּמוֹ ת ,לְ ֵסר ּוגִ יןּ ,בוֹ נִ ים
ַע ּמו ִּדיםּ ַ ,גגִ ,ציר ,יָ ִדית,
ְדּ לִ יּ ַ ,גלְ ֶ ּגלֶ ת.
לְ בַ ּסוֹ ף ֲאנַ ְחנ ּו טוֹ ֲע ִמים ֶאת ַה ַּמיִ ם.
ֵהם זַ ִּכים.
ֲאנִ י ַמ ֲחנָ ה ֶאת ַה ְּמכוֹ נִ ית.
יָ ַדי ַעל ַה ֶהגֶ ה
ְמכֻ ּסוֹ ת יַ ָּבלוֹ ת.
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2
ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה נֶ ֱא ֶחזֶ ת ְּב ִפ ְר ֵקי יָ ֶד ָ
יך.
יתת ַה ַּמ ִ ּציל
נִ זְ ֶּכ ֶרת ׁ ֶשזּוֹ לְ ִפ ַ
ַה ְמ ַח ֵ ּלץ ָק ְר ָּבן ִמ ְּטבִ ָיעה
ֲאבָ ל ַעכְ ׁ ָשו ֵאינִ י יוֹ ַד ַעת
ִמי ֵמ ִא ָּתנ ּו נִ ַ ּצל
ו ַּמה ִהיא לְ ִפ ַיתת
ַה ֵ ּיאו ּׁש.
ְּ
"כ ֵאבְ ָך ְמ ֻס ָּכן לִ י"
ׁ ֶשלֶ ט ַמבְ זִ יק
ִּככְ ת ּובִ ית נְ ִד ָירה
ׁ ֶשל ֶס ֶרט ִא ֵ ּלם
ֲה ַק ָ ּלה ִהיא לֹא לְ ַהבְ ִדּ יל
לֹא לְ ַה ְפ ִריד ֶאת ָה ֲאנִ י ׁ ֶש ִּלי
ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ְּל ָך
"עלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ּנוֹ ת ֶאת ַח ֵ ּיינוּ"
ָ
ַא ָּתה אוֹ ֵמרְ ,מ ׁ ַש ֶ ּנה ֶאת ַה ִ ּצ ּווּי ׁ ֶשל ִרילְ ֶקה
ְּכ ֵדי לִ כְ לֹל ֶאת ַע ְצ ְמ ָך וְ אוֹ ִתי.
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ה/אנִ י" — ְדּ פוּס ַה ֲח ׁ ִשיבָ ה ׁ ֶשהוֹ ֵרס
ַ
"א ָּת ֲ
ֶאת ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָח ׁשוּב ָּבעוֹ לָ ם
ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשמֹר ַעל ְצלִ ילוּת ָה ֲאוִ יר ׁ ֶש ִּלי
ָעלַ י לְ זַ ֵהם ֶאת ׁ ֶש ְּל ָך

3

ָּכל ַה ַ ּליְ לָ ה ֲאנִ י אוֹ ֶחזֶ ת ְּב ִפ ְר ֵקי יָ ֶד ָ
יך
ָח ׁ ָשה ְּב ֶא ְצ ְּבעוֹ ֶת ָ
יך חוֹ בְ קוֹ ת ֶאת ַהדּ ֶֹפק ׁ ֶש ִּלי.

זֶ ה ָח ׁשוּב
ַמה ׁ ּ ֶש ּקוֹ ֶרה ֵּבינֵ ינ ּו
ְּב ִמ ִּלים ֵא ּל ּו
ִאם נ ּוכַ ל לִ ְמצֹא ֶדּ ֶרךְ
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּתל ְּבכָ ל נַ ְפ ּת ּולֵ י
ָה ֲאנִ י וְ ָה ַא ֵחר
ַמ ְפ ֵּת ַח לְ ַח ִ ּיים ַעל כּ וֹ כַ ב־לֶ כֶ ת זֶ ה
ַרק ַא ָּתה וַ ֲאנִ י
נ ּוכַ ל לְ ַה ְת ִחיל
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4
יֶ לֶ ד נִ ָ ּג ׁש ֵאלַ י וְ ׁשוֹ ֵאל
ִאם ָהיִ ִיתי ְּבוו ְּד ְסטוֹ ק.
ֲאנִ י לֹא יוֹ ַד ַעת ַמה ְּל ָה ׁ ִשיב —
אתי ִא ִּתי
ַמה ֵהבֵ ִ
ֵמ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵהם ׁ ֶשל ֱאמ ּונָ ה ׁ ְשלֵ ָמה.
ְּכבַ ת ַמ ֲע ַמד ַה ּפוֹ ֲעלִ ים ִעם יֻ ְמרוֹ ת ִאינְ ֶטלֶ ְקטו ָּאלִ ּיוֹ ת
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ָּבזֶ ה ְּכמוֹ ָה ֲא ֵח ִרים —
לִ ַּמ ְד ִּתי ּ ֶפנְ ְסיוֹ נֶ ִרים לִ ְרקֹד ְּבעוֹ ד ֶקוִ ין ִמ ְצ ָט ֵרף לִ ְצבָ א ַה ּׁ ָשלוֹ ם,
ּ ִפ ְק ּ ַפ ְק ִּתי ְּבכָ ל ְּת ִפ ַיסת ָה ַא ֲהבָ ה ַה ָח ְפ ׁ ִשית
ִדּ ַּב ְר ִּתי ַעל ַא ֲח ָריוּת ִעם ִמ ְת ַּב ְ ּג ִרים ִּב ְמצו ָּקה
ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ְע ִדּ ִיפים ׁ ִשעו ִּרים ְּב ֶטכְ נִ ָיקה.
יתי ַעל שְׂ ַפת ָה ֲאגַ ם ְּב ַה ְת ָר ָסה
ַא ְך ָחיִ ִ
אתי
ְּבאוֹ ָתם ֵק ִיצים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶשל ַא ֲהבָ ה ָמ ָצ ִ
ֵא ְ
יך ַה ַח ִ ּיים ִמ ׁ ְש ַּת ְּלבִ ים
ְּב ָמקוֹ ם ַמ ְפ ֶרה,
ֵמזִ ין ַהגְ ׁ ָש ָמה לַ כּ ֹל.
"ה ּטוֹ ב ִמ ָּכל ַה ַּמ ָ ּצבִ ים ָה ֶא ְפ ׁ ָש ִר ִ ּיים —
ַ
לִ ְהיוֹ ת ֵער ַּב ֲחלוֹ ם"
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5
"זֶ ה ְּב ַס ְך ַהכּ ֹל ׁ ִשיר ַא ֲהבָ ה"
ישה ּו ַמזְ ִהיר — ּ"פוֹ לִ ִיט ָיקה וַ ֲחלוֹ מוֹ ת:
ִמ ׁ ֶ
ִדּ ּמ ּויִ ים לִ ְר ַעב
ֲחלָ ַציִ ם ֻמ ָּכר"
וְ א ּולַ י לְ ֵה ֶפ ְך:
ָר ָעב הוּא ֶמ ָטפוֹ ָרה
וְ א ּולַ י ְדּ ָרכִ ים ׁ ְשלֵ מוֹ ת
לִ לְ מֹד לָ גַ ַעת ָּבעוֹ לָ ם
יתן ַּב ִּמ ְפשָׂ ָעה
אש ָ
ֵר ׁ ִ
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אני/אתה
"שיח אמת ,ולפיכך כל הגשמה ממשית של
קשר בין בני אדם ,פירושה קבלת עקרון האחר"
מרטין בובר" ,מרחק וקשר"

1
ֲחצוֹ ת
ֲע ַצ ִּבים ַמ ְר ִע ִידים ְּכ ֵמ ָית ִרים ְמתו ִּחים,
רוֹ ָצה ׁ ֶש ִּת ׁ ְשטֹף אוֹ ִתי ְּכמוֹ כּ וֹ ִסית
וִ ְיס ִקי רוֹ ֶט ֶטת.

2
ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע אוֹ ִתיּ ֵ ,ג ַר ְד ָּת
אוֹ ִתי ִמן ַה ִּת ְק ָרה
ְּבעוֹ ִדי חוֹ שֶׂ ֶפת ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֲאנִ י
ִּב ְצרוֹ רוֹ ת
ְּבכִ י זָ ִעיר,
ְק ִריאוֹ ת ְמ ַה ְד ֲהדוֹ ת
ִמ ְּמ ָערוֹ ת לֹא נוֹ ָדעוֹ ת
ּובַ ּב ֶֹקר ֲאנַ ְחנ ּו ְמלַ ְ ּק ִטים
ֶאת זֶ הו ֵּתנ ּו
י־א ָּתה ַה ִ ּנ ְפ ָר ִדים
ֶאת ֲאנִ ַ
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ְּברֹגַ ע
ִמ ְתלַ ֲח ׁ ִשים ַּב ֶּטלֶ פוֹ ן —
זוֹ כְ ִרים ֶאת לֵ יל ֶא ֶמ ׁש ְּב ַר ַעד
ְּבעוֹ ד ַה ַּמזְ ִּכ ָירה נִ ְר ֵאית נְ בוֹ כָ ה

3
ַּכ ָּמה נִ ְפלָ א לֹא
לִ ְהיוֹ ת לְ ֶא ָחד ַּב ִּמ ָּטה
ׁ ָשם ִר ּבוּי ַה ֶ ּז ֻה ּיוֹ ת ׁ ֶש ְּלךָ
ּפוֹ גֵ ׁש ְּב ׁ ֶש ִּלי.
ָּת ִמיד ַא ָּתה
ַא ֵחר — ֲאנִ י ְמבִ ינָ ה ֶאת זֶ ה
— ַה ּ ִפ ּנוֹ ת ָה ֵהן ׁ ֶש ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמר
לְ ׁ ֵשם ּ ֶפ ְר ְס ּ ֶפ ְק ִטיבָ ה.
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4
ֲא ִמ ּתוֹ ת מו ָּסטוֹ ת
ַ ּגם ֵהן טוֹ בוֹ ת
ָא ָדם ֶא ָחד ְמלַ ֵּמד אוֹ ִתי
ַעל ַא ֵחר — הוּא וַ ֲאנִ י
ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ַא ֲהבָ ה ָּכל ַה ּיוֹ ם
וַ ֲאנִ י הוֹ לֶ כֶ ת ַה ַּביְ ָתה וְ רוֹ ָאה אוֹ ְתךָ
ֵמ ָח ָד ׁש

5
הוּא רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ַ ּגם ַה ֲחבֵ ָרה ׁ ֶש ָ ּל ּה
לְ כַ ֵּתר אוֹ ָת ּה
ְּכ ַמ ְר ָאה ְּתלַ ִּ
ת־כ ּו ּונִ ית
לְ ׁ ַש ֵּט ַח אוֹ ָת ּה ְּכנֶ גְ דּ וֹ
ִמ ָ ּזוִ ּיוֹ ת ֵאינְ סוֹ ִפ ּיוֹ ת
הו ְּמ ֶּב ְרט חוֹ לֵ ם לְ נַ ּׁ ֵשק
ֶאת ִּכלְ יוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל לוֹ ְּ ,בלֵ ייק ְמלַ ֵּמד
ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ לִ כְ ּתֹב ִּבכְ ַתב יָ דוֹ

?/לוּ,
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ּפוֹ טוֹ ֵען ׁ ֶש ַה ּטוֹ ב
ַּב ּנוֹ שְׂ ִאים לְ ׁ ִש ָירה עוֹ ֶד ּנ ּו
מוֹ ָת ּה ׁ ֶשל ִא ּׁ ָשה יָ ָפה
ָּככָ ה זֶ ה
ְּבגִ ּלוּי ֲע ָריוֹ ת:
ָא ָדם יוֹ ֵצר יֶ לֶ ד
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
לוֹ לְ בֶ ן זוּג

6
ִמ ַּב ַעד
לַ ַּמ ְר ָאה
אוֹ ֵהב כּ ֹה ָעמֹק
ַעד ׁ ֶש ֵּמגִ ַיח ַּב ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י
— עוֹ לָ ם ׁשוֹ נֶ ה,
זֶ הוּת



53

18/12/2016 13:54:11

.indd 53בוהאל םיכרד-טוג יעלקלא ןרק

7
ַמה ִה ְס ִּת ָירה ִמ ֶּמ ּנ ּו
ׁ ֶש ַּכ ְעסוֹ הוֹ ֵדף אוֹ ָת ּה
ֵמ ַח ָ ּייו?
שִׂ ְמלָ ה ֲח ׁ ָש ִאית —
ֵעירֹם?

8
ֵא ְ
יך לִ ְהיוֹ ת ֻמ ֶּכ ֶרת
ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֶד ִ ּני ַמ ְפ ִּת ָיעה ֶאת ַע ְצ ִמי,
עוֹ ֶד ִ ּני ֲע ֵמלָ ה לְ ָפ ֵרק
ּ ְפ ָצצוֹ ת נִ ׁ ְש ָּכחוֹ ת ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ֵצאת
ְּבכִ ֵיסי ְּבגָ ַדי ַהיְ ׁ ָשנִ ים.

9
ִה ָּכנֵ ס לַ ְּט ַר ְקלִ ין ׁ ֶש ִּלי
ָא ַמר ָה ַע ָּכבִ ׁיש לַ ְ ּזבוּב
ָּתחו ּׁש כּ ֹה ָקרוֹ ב
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ׁ ֶש ּלֹא ַּתבְ ִחין
ְּב ִמ ֵיצי ָה ִעכּ וּל
ַעד ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ַדע.

10
ׁ ְשמֹר ָחלָ ל סוֹ ִדי
ֵּתבָ ה ִסינִ ית ְמ ֻצ ּ ָפה לַ ָּכה
לְ לֹא הוֹ ָד ָעה ְּבתוֹ כָ ּה
וְ ַרק ַמ ְפ ֵּת ַח
ֶא ָחד

11
ֵא ְ
יך ֲאנִ י ַמ ְפלִ יגָ ה
ַּב ֵּתיאוֹ ְריוֹ ת ׁ ֶש ִּלי
ַמ ׁ ְש ִא ָירה אוֹ ְת ָך ֵמ ָאחוֹ ר
אוֹ ְמיֻ ָּתם
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12
יך ֲאנִ י חוֹ ֶד ֶרת ֵאלֶ ָ
ֵא ְ
יך
ִמ ָּכל ַה ִּכ ּו ּונִ ים
ָ
ַמ ׁ ְש ִא ָירה אוֹ ְתך ַּבחוּץ

13
ׁשוּב לַ יְ לָ ה
לְ ַצד ֲחלוֹ ְמ ָך ַה ִ ּנ ּנוֹ ַח
ֲאנִ י ִמ ְת ּ ַפ ֶּתלֶ ת
ֵּבין יְ ִד ָיעה
לִ ִיד ָיעה
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דרכים לאהוב :מונולוגים
1
"יֵ ׁש ְדּ ָרכִ ים ַר ּבוֹ ת לֶ ֱאהֹב"
אוֹ ֵמר ַה ּ ְפרוֹ ֶפ ּסוֹ ר ׁ ֶש ֶּכ ֶתם לֵ ָדה
ְמכַ ֶּסה ַמ ֲח ִצית ִמ ּ ָפנָ יו.
ְּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֵס ַע ְּבכִ ּווּן ֶא ָחד
הוּא ִּכ ְמ ַעט יָ ֶפה,
ְּכ ׁ ֶשהוּא ּפוֹ נֶ ה שְׂ מֹאלָ ה
נֶ ְחשֶׂ ֶפת ַה ַ ּצ ֶ ּל ֶקת ָה ֲא ֻד ָּמה
ו ִּמ ְפלֶ ֶצת ַמנְ ִהיגָ ה ֶאת ַה ִּכ ָּתה.
"א ֲח ֵרי ַה ִּמלְ ָח ָמה ָעבַ ְד ִּתי ְּב ַמ ְחלָ ָקה ְסגו ָּרה
ַ
לְ וָ ִת ֵיקי ַה ְ ּק ָרבוֹ תָ :היָ ה ׁ ָשם ִא ׁיש ָק ָטן —
ּם־ק ָרבַ ,ע ְצ ָּבנִ יַ ,ע ִּליז — ׁ ֶש ִה ְת ַא ֵהב ָק ׁשוֹ ת
ֲהלו ְ
ְּב ָק ָטטוֹ נִ י ְמגֻ ָדּ ל ,וְ ִח ּ ֵפשׂ ֵאיךְ
לִ ְמ ׁש ְֹך ֶאת ְּתשׂ ו ַּמת־לִ ּבוֹ  .יוֹ ם ֶא ָחד ֵה ֵחל
לָ ׁ ֶשבֶ ת לְ יָ דוֹ ָּב ֲארוּחוֹ ת ּולְ ַט ְפ ֵטף
ָחלָ ב ַעל יְ ֵרכוֹ  .נִ ָּסיוֹ ן נֶ ְח ָמד,
ֲאבָ ל ַה ָ ּק ָטטוֹ נִ י לֹא ָקלַ ט ֶאת ַה ִּס ְמלִ ּיוּת".
ִה ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ְסבִ יבִ י ַּב ּׁ ִשעוּר.
ֲאנִ י ַהיְ ִח ָידה ׁ ֶש ּלֹא צוֹ ֶח ֶקת.
ַה ּ ְפרוֹ ֶפ ּסוֹ ר ּפוֹ ֵס ַע ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב.
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2
ָהי ּו יָ ִמים ׁ ֶש ּׁ ָשכְ בָ ה ַּב ִּמ ָּטה
ְמ ַד ְמיֶ נֶ ת ַמ ֲחלָ ה ָק ׁ ָשה — ַמ ּׁ ֶשה ּו
ׁ ֶש ִ ּיגְ רֹם לוֹ לָ חו ּׁש ַא ׁ ְש ָמה,
לְ ַמ ֵהר ֵאלֶ ָיהָ .אז
יָ בִ ין ַעד ַּכ ָּמה...
ַא ְך ְּבאוֹ תוֹ ׁ ָשלָ ב ֲא ִפ ּל ּו ִהיא
לֹא יָ כְ לָ ה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַּב ַפנְ ַטזְ יָ ה:
הוּא לֹא ָהיָ ה ִא ׁיש ָרגִ יל,
ל־פי
לְ עוֹ לָ ם לֹא יִ נְ ַהג ַע ּ ִ
ַּת ְס ִריט ָרגִ יל" .הוֹ ,
ְמ ַא ֵהב ָחבִ יב ,לָ כֵ ן
ֲאנִ י ׁ ְשב ּויָ ה ִּב ְק ָס ֶמיךָ,
ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֶא ֱעשֶׂ ה
לֹא יַ ׁ ְש ּ ִפ ַיע ָעלֶ ָ
יך".
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3
ַּב ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָ ּקבְ ע ּו לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש
ִה ְתעוֹ ֵרר לְ ִע ִּתים ֵמ ֲחלוֹ ם
ׁ ֶש ּבוֹ ָהיָ ה ְמכֻ ֶּסה ְדּ בַ ׁש
ּוכְ בָ ר לֹא יָ כֹל לַ ְחמֹק ֵמ ַה ְ ּזב ּובִ ים
ַּכ ֲעבֹר ׁ ָשעוֹ ת ָהיָ ה מוֹ ֵצא ַע ְצמוֹ
ְמגָ ֵר ׁש ֲח ָר ִקים ִדּ ְמיוֹ נִ ִ ּיים.
ֲאבָ ל הוּא ַח ָ ּיב לָ ּה ֶאת זֶ הָ ,א ַמר,
ַה ִהזְ ַדּ ְּמנוּת לְ ַס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ׁ ֶש ְּבלִ ָּב ּה.
ְּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל ָדּ בָ ר ִא ְר ְ ּגנָ ה
ַהכּ ֹל ֲעבוּרוֹ ִ ,דּ ַירת ּ ְפ ֵאר,
ֲעבוֹ ָדה ֻמ ְפלָ ָאה ׁ ֶש ָּת ִמיד נִ כְ ַסף לָ ּה,
ִהזְ ַדּ ְּמנוּת לְ ַהגְ ׁ ָש ָמה.
וְ דוֹ ֶמה ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ִּב ְק ׁ ָשה ִּב ְתמו ָּרה,
ישה לְ לִ ּטוּף,
ַעכְ ׁ ָשו ְּכ ׁ ֶש ִהיא ֲא ִד ׁ ָ
ָהיָ ה שִׂ ָיחתוֹ .
ִס ַּבת ַר ֲעבוֹ נָ ּה לְ נוֹ כְ חוּתוֹ
ָהיְ ָתה ְּבגֶ ֶדר ִח ָידה — ְ ּגבֶ ֶרת — ִּב ֵ ּק ׁש לִ ְצעֹק
— נִ גְ ַמר .לָ ָּמה ׁ ֶש ּלֹא ַּת ַעזְ בִ י ֶאת זֶ ה?
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4
ֶע ֶרב ֶא ָחדֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרתֲ ,אגַ ֶ ּלה ֵמ ַאיִ ן
י־ש ֶקט זֶ הַ .א ִ ּנ ַיח לוֹ לְ ַה ְר ִחיק
ָּבא ִא ׁ ֶ
ִּב ְפ ִסיעוֹ ָתיו ,לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ִּמ ְרוָ ח
ׁ ֶש ֵּבין ְק ׁ ָש ִרים ְמ ֻק ָּבלִ ים לַ ֲאסו ִּרים.
לִ ִּבי נִ לְ ָּכד ְּכ ָא ִסיר ּבוֹ ֵר ַח.
ֹאש ֻמ ְר ָּכןֲ ,חזָ ָרה לְ מו ָּס ִר ּיוּת.
מ ּובֶ לֶ תְּ ,בר ׁ

5
"א ְּת ְּבטו ָּחה",
ַ
ְ
ִהיא לוֹ ֶח ׁ ֶשת ֶאל ּתוֹ ך ָה ֶע ֶרב
"ש ֵאין לִ י ִסכּ וּי?"
ֶׁ
וַ ֲאנִ י — ַּב ִּמ ְט ָּבח,
ית ּיוּת —
לְ בָ נָ ה ִמ ֶ ּק ַמח ּובֵ ִ
עוֹ ֶצ ֶרת לְ ַה ְר ֵהר ְּב ִק ׁ ְש ֵרי ַה ִ ּק ְרבָ ה ׁ ֶש ָ ּל ּה
ֹאשי לִ ׁ ְשלִ ילָ ה.
ְּב ֶט ֶרם ָאנִ יד ר ׁ ִ
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6
ַּכ ָּמה ְדּ ָרכִ ים
יֵ ׁשַ ,א ָּתה ׁשוֹ ֵאל,
ְּכמוֹ ָצב ַה ְמנַ ֶּסה ָּת ִמיד
ימה ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ְּסלָ ִעים ְּכבֵ ִדים
לָ נו ַּע ָק ִד ָ
ָ
חוֹ ְס ִמים ֶאת ַדּ ְר ְּכךָּ .כל ַא ַחת ֵמ ַה ָ ּנ ׁ ִשים
ׁ ֶש ָא ַהבְ ָּת יָ כְ לָ ה לְ ָהבִ יא לְ ָך שִׂ ְמ ָחה
ִא ּל ּו יָ ַד ְע ָּת לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ְּסלָ ִעים.
לְ ִע ִּתים ַדּ י ָהיָ ה ְּבכֹבֶ ד
ֹאש ָך ְּכנֶ גְ ָדּ ן
ר ְׁ
לִ גְ רֹם לָ ֶהן לִ ְפס ַֹע
ְּכ ַח ּיוֹ ת ַּב ּס ּוגַ ר
ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב.

7
ִּב ְהיוֹ ְת ָך ַּב ַעל ַעיִ ן ַא ַחת
ַא ָּתה ִמ ְת ּבוֹ נֵ ן ִּבי ָּת ִמיד
ִמ ָ ּזוִ ית,
ְמסוֹ בֵ ב אוֹ ִתי לְ כָ אן ּולְ כָ אן,
ּבוֹ ֵחן ַהכּ ֹל.
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ְּב ִמ ָּט ֵתנ ּו ַה ּז ּוגִ ית ָה ֲעטו ָּרה
ֲאנַ ְחנ ּו צוֹ וְ ִחים ָקקוֹ פוֹ נִ ית ְּכ ֶא ָחד,
ָמוֶ ת וְ ֶה ָא ָצה ַ ּגם יַ ַחד,
וְ ָאז ַא ָּתה ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַה ִ ּצ ָדּ ה,
קוֹ ֵרא ְּב ׁ ֵשם
ֱאל ַֹהי.
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משיקים
1
ָּכל ַה ּיוֹ ם ַמ ֲעבִ ָירה יָ ֶד ָיה
ַעל ַּכ ְס ּ ָפם ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים,
ַעל ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ְרכ ּו
לִ נְ ִס ַיעת ָה ֲע ָס ִקים לְ טוֹ ְקיוֹ ,
לְ יֶ ַרח ַה ְדּ בַ ׁש ְּבטו ְּר ְקיָ ה,
לַ ֻח ְפ ׁ ָשה ַה ְ ּנחו ָּצה ְ(רא ּו ַּכ ָּמה
יָ דוֹ רוֹ ֶע ֶדת ְּבל ּוגָ נוֹ ).
ָּכל ַה ּיוֹ ם מוֹ נָ ה ׁ ְש ָטרוֹ ת
זָ ִריםְּ ,בלֹא ָרצוֹ ן ִמ ּׁ ֶש ָ ּל ּה
לָ ׁ ֶשבֶ ת ַּב ַּבנְ ק ַה ֶ ּזה
ְקרוֹ בָ ה ַא ְך ְרחוֹ ָקה.

2
לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ֲאנִ י ְדּ מוּת
ַּב ֲחלוֹ מוֹ ׁ ֶשל ֵאיזֶ ה ַּב ְרנָ ׁש
וְ ַת ְפ ִק ִידי לֹא ָ ּגדוֹ ל ִּב ְמיֻ ָחד
וְ ֵאינֶ ִ ּני דּ וֹ בֶ ֶרת ֶאת שְׂ ָפתוֹ
ָּכ ְך ׁ ֶשרֹב ַה ְ ּז ַמן ֲאנִ י ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ְ ּקלָ ִעים
ַמ ְמ ִּתינָ ה לָ ֶרגַ ע ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו לִ י
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לְ ַק ׁ ְש ֵק ׁש ַּכ ָּמה ִמ ִּלים ְּב ָצ ְר ָפ ִתית
מוּל ּ ַפ ְרצוּפוֹ ָה ָא ִד ׁיש ׁ ֶשל חוֹ לֵ ם.
ֵאינֶ ִ ּני קוֹ לֶ ֶטת ֶאת ַה ַּת ְמ ִריץ —
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת לְ ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְר ָאה לִ י ַה ַּב ַּמאי.
ָמה ֲאנִ י עוֹ שָׂ ה ַּב ֲחלוֹ מוֹ —
ַמה ַּת ְפ ִק ִידיְ ,ס ָטנִ ְיסלַ בְ ְס ִקיָ ,מה ַה ֵּמנִ ַיע ׁ ֶש ִּלי?
ָה ִא ׁיש ּפוֹ ֵער ֵעינָ יו ו ֵּמת
אוֹ ִמ ְת ּפוֹ גֵ ג ְּבעוֹ ִדי ִמ ְת ּבוֹ נֶ נֶ ת.
ָאז ֲאנִ י ׁ ָשםֵ ,מ ֲאחוֹ ֵרי ַה ְ ּקלָ ִעיםְ ,מ ַה ְר ֶה ֶרת —
ַה ִאם ֵאין לִ י ַמ ּׁ ֶשה ּו טוֹ ב יוֹ ֵתר לַ ֲעשׂ וֹ ת
ִּבזְ ַמ ִ ּני

3
ֶע ֶרב ֶא ָחד ִהיא ָּב ָאה לְ בַ ֵ ּקר אוֹ ִתי
וַ ֲאנִ י רוֹ ֶאה ְּב ֶד ֶר ְך נְ ִע ַיצת ַמ ָּב ָט ּה —
ׁ ֶש ִהיא ׁשוּב ֲאח ּוזָ ה ְּבאוֹ תוֹ ִדּ ּבוּק יָ ׁ ָשן.
א ּולַ י ִהיא לֹא ֲאבָ ל ָעלַ י לְ ָהגֵ ן ַעל
ַע ְצ ִמיֲ ,אנִ י לֹא יָ כוֹ ל לִ ְס ּבֹל ְּכ ׁ ֶש ִהיא ּפוֹ ַצ ַחת
ַּב'יְ ָח ִסים' ׁ ֶש ָ ּלנוֵּ .אין לָ נ ּו ָּכ ֵא ֶ ּלהֲ ,אנִ י אוֹ ֵמר לִ ְפ ָע ִמים,
ֲאבָ ל כּ וֹ ֵאב לִ י לְ ַהכְ ִאיב לָ ּה ִּכ ְמ ַעט ְּכמוֹ
ׁ ֶשכּ וֹ ֵאב לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת ַמ ָ ּצבָ ּה.
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ֱאל ִֹהים ִהיא ַח ָ ּיה
ַדּ ְר ִּכי ְּכמוֹ ִא ִּמי ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם
— ַה ֵּבן ַה ָ ּי ִחידַ ,ה ּ ַפ ַחד ׁ ֶש ֵאלֵ ְךַ ,ה ְּכ ִמ ָיהה
לְ ׁש ּובִ יֵ .א ְ
יך א ּוכַ ל לוֹ ַמר לָ ּה לִ ְמצֹא לְ ַע ְצ ָמ ּה ַח ִ ּיים —
ֵא ְ
יך א ּוכַ ל לְ ַס ְח ְר ָר ּה לְ תוֹ ְך ַה ַ ּליְ לָ ה וְ לוֹ ַמר
ִמ ְצ ִאי ַמ ּׁ ֶשה ּו לִ נְ עֹץ
ּבוֹ ֶאת ׁ ִש ַ ּניִ ְך.

4
ֵּכ ַיצד ֲאנָ ׁ ִשים נִ ְהיִ ים ַמ ׁ ְש ָמעו ִּת ִ ּיים זֶ ה ְּב ֵעינֵ י זֶ ה
ֵּכ ַיצד ֵאינָ ם ַמ ְצלִ ִיחים לַ ְחמֹק
ִמ ְדּ פו ִּסים ְקבו ִּעים? לִ ְפ ָע ִמים ֲאנִ י כּ ֹה ִא ִּטי
ישה ּו ָא ַמר ָדּ בָ ר ַמ ׁ ְש ָמעו ִּתי
ׁ ֶש ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ּ
ַרק לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֶי ֶמת ַה ּ ִ ׂש ָיחה.
ָאז א ּולַ י ֲאנִ י ַמ ֲחזִ יר ִצלְ צוּל
ְ
יתי ָצ ִריך לָ ַד ַעת
יתי ֲח ַסר ְרגִ ׁישוּת — ָהיִ ִ
"סלִ ָיחה ׁ ֶש ָהיִ ִ
ְ
ְ
"איזֶ ה ַמ ָ ּצב?"
ֶאת ַמ ָ ּצבֵ ך" .וְ ָאז ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת א ּולַ י ֵ
ו ְּמבִ ינָ ה ׁ ֶש ֲאנִ י ֶאגוֹ ַמנְ יָ אק ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ְּתגוּבוֹ ַתי
ָּכ ָּ
ל־כ ְך ַמ ׁ ְש ָמעו ִּת ּיוֹ ת ְּב ֵעינֶ ָיה .וְ א ּולַ י זֶ ה ַרק
יש ִתי ַה ַ ּג ָּסה .וְ ָאז א ּולַ י
ִּב ׁ ְשבִ יל לְ גוֹ נֵ ן ַעל ַע ְצ ָמ ּה ִמ ּ ְפלִ ׁ ָ
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ארי עוֹ ד ְק ָצת
ֲאנִ י לוֹ ֵק ַח ִסכּ וּן וּמוֹ ֵת ַח ַצ ָ ּו ִ
ו ַּמ ִ ּג ׁיש לָ ּה ֶאת ָהע ֶֹרף.

5
וְ ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ַּבחוּץ ַעל ֲענַ ף ֵעץ לְ יַ ד ֲח ַדר ַה ּׁ ֵשנָ ה ׁ ֶש ְּל ָך
רוֹ ֶע ֶדת ַּב ֶ ּג ׁ ֶשם וְ חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַמה ַ ּל ֲעשׂ וֹ ת
ַעכְ ׁ ָשו ְּכ ׁ ֶש ֵּס ַרבְ ָּת לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ַח ּלוֹ ן.
ָּכאן ֲאנִ י ַּב ְּלוָ יָ ה ׁ ֶש ִּלי נוֹ ֵ ׂשאת ֵעינַ יִ ם ֶאל ִדּ ְמעוֹ ֶת ָ
יך.
זֶ ה ַּת ְצלוּם ְס ָת ִמי ֲאבָ ל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים.
ָּכאן ֲאנִ י ְּב ֶמ ְר ַּכז ַר ֲחבַ ת ָה ִר ּקו ִּדים,
ימה ִמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּצלָ לִ ים
ּגוֹ ֶר ֶרת אוֹ ְת ָך ּ ְפנִ ָ
לָ ֶרגַ ע ׁ ֶש ְּל ָך ְּבאוֹ ר ַה ַ ּז ְרקוֹ ִרים.
ָּכאן ַה ּׁ ַש ִּל ָיטה ַה ּבוֹ ֵד ָדהְּ ,בגַ ָּב ּה לַ ַּמ ְצלֵ ָמה,
חוֹ ֶר ֶצת ּגוֹ ָרלָ ן ׁ ֶשל ֻא ּמוֹ תְּ ,בכֹחוֹ ת ַע ְצ ָמ ּה.
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התערבות
1
ַא ָּתה נָ סוֹ ג ְּכ ִא ּל ּו ֲאנִ י ְמ ִצ ָיקה לְ ָך.
לָ ַמ ְד ִּתי לְ ִה ְת ַר ֵחק
לְ ַחכּ וֹ ת ַעד יַ ֲעבֹר ּולְ ַה ְר ּבוֹ ת ְּב ַר ְח ָצה
ְּכמוֹ ָהי ּו לִ י ּ ְפ ָצ ִעים ּ ְפתו ִּחים ַעד זוֹ ב.
ְּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ַא ָּתה ׁ ָשב
ְּבלֹא זִ ָּכרוֹ ן ְּבלֹא מו ָּדעוּת
לִ כְ ֵאבִ י
ֲאנִ י נוֹ ֶהגֶ ת
ְּכ ִא ּל ּו זֶ ה נוֹ ְר ָמלִ י
א־ה ֵ ּלב ַה ּלֹא ְמ ֻא ָ ּזן
ַמ ּ ָׂש ַ
ַה ֶ ּזה
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2
ֹאש
יוֹ ם לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ַקלְ ִּתי ר ׁ
ִּבכְ ֵאבָ ּה ָה ִא ָּמ ִהי ׁ ֶשל ֲחבֶ ְר ִּתי
נִ ֶ ּצ ֶתת ִּבי ַה ָּכ ָרה.
ַדּ י ָּבזֶ ה ׁ ֶש ֵאין ֶהכְ ׁ ֵש ִרים ֶחבְ ָר ִת ִ ּיים
ד־ס ְט ִר ִ ּיים
לְ יִ ּסו ֵּרי ַה ֵ ּלב ַה ַח ִ
ֲאנִ י ִמ ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְצ ִריכָ ה לְ ַה ִּכיר
ֶאת ַה ֶח ְר ּ ָפה ׁ ֶש ָּבזֶ הַ ,ה ְּב ִדידוּת.
ֹאשַּ .ב ַּביִ ת
ֻּכ ָ ּלנ ּו ְמ ִק ִּלים ָּב ֶהם ר ׁ
יֵ ׁש ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי צ ֶֹפן ִמ ְּס ָר ִטים
לְ ַה ְמ ָע ַטת ַה ֲח ׁ ָשש לַ דּ וֹ ר ַה ָּבא:
"אבִ יכֶ ם לֹא ִע ֵּכל ֲארו ָּחה ֲהג ּונָ ה ְּכבָ ר ׁ ָשבוּעוֹ ת",
ֲ
ַה ִּמ ׁ ְש ָאלָ ה ַה ֵּכנָ ה לְ ָה ֵקל ֶאת ַמ ּ ָ ׂשא ַה ַח ִ ּיים:
"אין צ ֶֹר ְך לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ַה ּנו ָּרה,
ֵ
ְ
חשך".
ּ ָפ ׁשוּט ֵא ׁ ֵשב ָּכאן ַּב ׁ ֶ
ָאנֹכִ ּיוּתוֹ ַה ֻּמ ְסוֵ ית ׁ ֶשל ַההוֹ ֶרה ַה ְמגוֹ נֵ ן ִמן ַה ְּס ָתם,
ֶא ְמ ָצ ִעי לְ עוֹ ֵרר ֶאת ַה ְמ ֻר ּׁ ָשע ָּב ְרגָ ׁשוֹ ת ַּב ֵּמ ָאה ַה ּזֹאת — ַא ׁ ְש ָמה.

68

18/12/2016 13:54:12

.indd 68בוהאל םיכרד-טוג יעלקלא ןרק

3
לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַעל ִסילְ בִ ָ ּיה
ַה ַּמ ְר ָאה ֶאת ׁ ִש ֶיר ָיה לְ ָאלֶ ן
ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה אוֹ ֵאינוֹ ֵמ ֵעז לְ ִה ְת ָע ֵרב
ׁשוֹ ֵמר ַעל ִּב ּק ֶֹרת ֶטכְ נִ ית ְטהוֹ ָרה
ַּב ֵ ּלילוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה
'רוֹ ָצה לָ מוּת'
ֵאיל ּו ַה ְפ ָרעוֹ ת יָ כֹלְ ִּתי לָ שֵׂ את ְּב ַח ַ ּיי —
קוֹ ֵרא ַח ְּט ָטן ,יֶ לֶ ד אוֹ ֵהב,
ֶּבן זוּג לְ ׁ ֶש ָעבַ ר ַעכְ ׁ ָשו ִעם ִא ּׁ ָשה
ַה ְמנַ ָּסה לִ ְהיוֹ ת ֲאנִ י
ֵאם ׁ ֶש ּלֹא יָ כְ לָ ה לְ ָה ֵעז לִ ׁ ְשאֹל
ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ַה ַּמכְ ַר ַעת
ֲאנִ י ְמ ַס ֶ ּל ֶקת ֶאת ָּכל ַה ְּתמוּנוֹ ת
ּפוֹ גַ ַעת ְּב ִצ ּפוֹ ר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ימ ִתי
חוֹ שֶׂ ֶפת ֶאת נְ ׁ ִש ָ
לַ ָ ּגז ַה ּפוֹ לֵ ׁש
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4
ְּב ָח ֵמ ׁש ַּב ּב ֶֹקר ֲאנִ י ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ישת
לְ בַ ִדּ י לִ ְפנֵ י ּ ְפלִ ׁ ַ
ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים לַ ֶּמ ְר ָחב ׁ ֶש ִּלי
ַה ִ ּצ ּ ֳפ ִרים ׁ ָשרוֹ ת זוֹ לָ זוֹ
וַ ֲאנִ יֲ ,אנִ י ׁ ָש ָרה לְ בַ ִדּ י.

70

18/12/2016 13:54:12

.indd 70בוהאל םיכרד-טוג יעלקלא ןרק

קולות מבית מפולג
א.
1
ַא ָּתה ַמ ֲע ִמיד ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים זֶ ה מוּל זֶ ה
ַא ָּתה ּפוֹ ֵקד ִא ְמר ּו ֱא ֶמת
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵמ ֵסב ַמ ָּבטוֹ ַה ִ ּצ ָדּ ה
ְּכ ִא ּל ּו ָס ְטר ּו לוֹ
ֵהם ֵאינָ ם יוֹ ׁ ְשבִ ים
עוֹ ד זֶ ה מוּל זֶ ה

2
יֵ ׁש ְּבוַ ַדּ אי ֲח ִמ ּׁ ָשה
ה־ע ָ ׂשר ְדּ בָ ִרים ׁשוֹ נִ ים
ֲעשָׂ ָרהֲ ,ח ִמ ּׁ ָש ָ
ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ְח ִּתי לְ ַה ְס ִּתיר ִמ ְּמךָ
ַה ּיוֹ ם

3
יוֹ ם ֶא ָחד הוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר וְ תוֹ ֶהה
ִאם יֵ ׁש לָ ּה ַמ ֲחלוֹ ת
ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֲעלֵ ֶיהן
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זֶ ה ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ הַ ,מ ּׁ ֶשה ּו
ׁ ֶש ִהיא ,עוֹ ָד ּה יְ ׁ ֵשנָ הָ ,ח ְט ָפה א ּולַ י
ֵמ ַא ַחד ַה ְ ּגבָ ִרים ׁ ֶש ָא ֲהבָ ה
ְּכ ׁ ֶש ָר ֲח ָקה ִמ ֶּמ ּנ ּו לִ כְ אוֹ ָרה.
יו־ש ּלוֹ
ָמה ִאם ָּב ֳחלָ יָ ׁ ֶ
נִ ְד ַּבק ִמ ְּב ִריאו ָּת ּה?

4
ׁ ָשנִ ים
ֲאנִ י ְמ ַד ְמיֶ נֶ ת אוֹ תוֹ ַמ ְר ִקיב
ְּבבַ יִ ת ֲע ִר ִירי
ַמ ֲאזִ ין לְ מ ּוזִ ָיקה
ְמיֻ ֵּבאת ֵמ ֲחוָ יוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת
רוֹ בֵ ץ ַעל ַה ַּס ּ ָפה ַה ְמ ֻפ ֶּט ֶמת
ְמ ַתכְ נֵ ן
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5
יֵ ׁש לְ ָך ּ ָפנִ ים ַר ּבוֹ ת
ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ֶע ֶרב ֶא ָחד
רוֹ ָצה ְק ָצת לְ ַה ְקנִ יט,
ְק ָצת.
ְ
הוּא ְמ ַח ֵ ּיךָ ,א ּה,
ַא ְּת ְמ ׁשוֹ ֶר ֶרת
יַ ִ ּק ָיר ִתי.
ֲאנִ י נְ סוֹ גָ ה.
לְ אוֹ ַר ַחת
ֵאין זְ כוּת
לְ ַה ֲא ׁ ִשים
ֶאת ַּב ְעלָ ּה
ׁ ֶשל ַה ְמ ָא ַר ַחת.

6
ַעכְ ׁ ָשו ְמ ׁשוֹ ֶט ֶטת ַּב ַּביִ ת ַה ּׁ ָש ֵקט
ְמ ַח ּ ֶפ ֶ ׂשת ַא ַחר ְדּ בָ ִרים ׁש ּולִ ִ ּיים
ַה ִאם יֵ ׁש ְר ָמזִ ים ַּב ְּכבִ ָיסה?
לְ ָאן ָּכל זֶ ה נֶ ְעלַ ם?
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7
לְ ִפי ׁ ָש ָעה ִהיא ֻמ ְד ֶאגֶ ת
ִמן ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַהיְ בֵ ׁשוֹ ת ַּב ִּמ ְד ׁ ָש ָאה,
ַה ֶּכלֶ ב ִמ ְתנַ ּׁ ֵשף ִמ ּקוֹ ְר ִטיזוֹ ן,
ַה ַּבת ְמוַ ֶּת ֶרת ַעל ַה ַ ּק ְריֶ ָרה
ְּכ ׁ ֶש ַה ַח ִ ּיים ַמ ְת ִחילִ ים לְ ֵה ָראוֹ ת ֲא ָר ִע ִ ּיים.

ב .בת
ָהבָ ה נִ בְ ַחן ַדּ ְרכֵ י ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲחלו ִּפ ּיוֹ ת —
ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ּבוֹ ָ ּג ַדלְ ִּתי ,לְ ָמ ׁ ָשל,
ָּת ֲאר ּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶאת ֻּכ ָ ּלם ְמ ֻא ָח ִדים — ָאבֵ ,אם,
ָאח — ְּבגִ ּנוּי ֲה ָפרוֹ ת ַה ֵּס ֶדר ׁ ֶש ִּלי.
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶשבֶ ת ׁ ֶש ְ ּק ָצת ֶה ֱא ַמנְ ִּתי
ׁ ֶש ִא ּל ּו ָאבִ י ֵה ֵעז לְ ִה ְתנַ ֵ ּגד לָ ַא ְחדוּת
הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵהב אוֹ ִתי
ַ ּגם ִאם ֲאנִ י ְמ ָת ֶא ֶרת לְ ַע ְצ ִמי
ִא ׁיש ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד
לְ ַד ּמוֹ ת ֶאת ִמדּ וֹ ַתי ַה ְ ּנכוֹ נוֹ ת
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ְּכיַ לְ ָדּ ה ְק ַט ָ ּנה
וְ הוּא יְ ַח ֵּבק אוֹ ִתי
ק־חזָ ק
ָחזָ ָ
יַ ֲחלִ יק ַרכּ וּת לִ שְׂ ָע ִרי
ּובִ ָּטחוֹ ן לְ תוֹ ְך ָאזְ נִ י
לֹא יִ ְהיֶ ה ַדּ י ּבוֹ
ַעכְ ׁ ָשו
ּ ַפ ְּלגִ י ֶאת ַה ַּביִ ת ,יַ לְ ָדּ ה!
שִׂ ְמ ִחי!

גַ .רעיה
"רציתי רק להישאר נשואה לאותו גבר כל חיי"


גרייס ּפיילי

1
ַה ּיוֹ ֶע ֶצת ַמזְ ִה ָירה ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ַה ְ ּצ ִע ָירה ַּב ֶּטלֶ פוֹ ן
לֹא לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִּב ָיח ֶס ָיה ִעם ׁ ְשנֵ י ְ ּגבָ ִרים.
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ֵאין לָ ּה ּ ְפנַ אי לְ ַה ְס ִּביר ִּכי ָעלֶ ָיה לָ ֵצאת
"ה ְחלִ ִיטי
לְ ַה ְפ ָס ַקת ּ ִפ ְרסוֹ מוֹ תֲ ,אבָ ל ַ
לִ בְ ט ַֹח ְּב ֶא ָחד ֵמ ֶהםְּ .ב ֵס ֶדר?"

2
ַא ֲהבָ ה מוֹ ֶד ְרנִ יתַ ,ה ְמ ׁשוֹ ֵרר ָק ָרא לְ זֶ ה ,לִ ְפנֵ י ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה:
ּ ֵפרוּק ָה ִרכּ וּזַ ,ה ָ ּנ ַחת ֵּב ִיצים
ְּב ַס ִּלים ַר ִּביםִ ּ .פ ְתרוֹ ן לֹא ַרע ִּבכְ לָ ל
ְּכ ׁ ֶש ֱאל ִֹהים ַע ְצמוֹ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּצל לְ ַה ְר ֵּבה ְר ִס ִיסים.
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מרק אהבה
1
ַה ַ ּליְ לָ ה ֲאנִ י חוֹ לֶ ֶמת ׁ ֶש ָאנ ּו ְמלַ ִ ּוים ֶאת ִּב ֵּתנ ּו לַ ִּמ ְקוֶ ה,
ָעמֹק ָּב ֲא ָד ָמהִ ,מ ַּת ַחת לִ שְׂ ֵדה ָה ְר ִא ָ ּיה
ׁ ֶשל ַה ְמע ָֹרבִ ים ְּב ַח ֵ ּיי ַה ּיוֹ ם־יוֹ םָּ .כ ְך ׁ ֶש ִּמי
ׁ ֶש ּלֹא ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלם ַּב ִּמ ׁ ְש ָ ּגל
לֹא י ּוכַ ל לִ ְראוֹ ת ֶאת ָהאוֹ ֲהבִ ים ְּבע ֶֹמק ִט ְק ֵס ֶיהם
ּבוֹ ֲחנִ ים ֶאת ּגו ָּפם,
לוֹ ְמ ִדים ֵעירֹם,
ְטבִ ילָ ה.
ֲאנִ י ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת לְ לִ ּטוּף יָ ד,
ְמזִ יזָ ה ֶאת ּגו ִּפי ַמ ְס ִמ ָיקה ֶאל ַה ֶ ּגבֶ ר ׁ ֶש ִּלי.

2
ֵאיזוֹ ָחכְ ָמה נ ּוכַ ל לְ הוֹ ִר ׁיש לִ ילָ ֵדינ ּו ְּבנוֹ גֵ ַע לָ ַא ֲהבָ ה.
אשוֹ נָ ה
דּ וֹ ֵרנ ּו ָחשַׂ ף לָ ִר ׁ
ֶאת ּ ְפ ָצ ָעיו לָ ֲאוִ ירִ ,ע ֵ ּצב ִמ ַ ּצ ְּלקוֹ ָתיו ְּכתוֹ בוֹ ת ַק ֲע ַקע ֲהדוּרוֹ ת
ְמ ַח ֵ ּלץ ֶח ְדוָ ה ִמ ּתוֹ ְך ְּכ ֵאב ִּב ׁ ְש ַעת ַס ָּכנָ ה.
ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ׁ ְשבִ ים ְּבבֵ ית ַה ָ ּק ֶפה,
צוֹ ִפים ִּבבְ נוֹ ֵתינ ּו חוֹ לְ פוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ְ ּגבָ ִרים
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ׁ ֶש ָ ּיכְ ל ּו לֶ ֱאהֹב וּפוֹ גְ ׁשוֹ ת
ַמ ְראוֹ ת ׁ ֶשל ִסבְ לָ ן,
ֵא ֶ ּלה ׁ ֶש ּלֹא י ּוכְ ל ּו לְ ַה ֲענִ יק לָ ֶהן שִׂ ְמ ָחה,
ו ְּמ ַא ְמלְ לוֹ ת ֶאת ַה ְ ּגבָ ִרים
ַה ּלֹא נְ כוֹ נִ ים.

3
ִא ּׁ ָשה זוֹ ֶ ׁ ,ש ּׁ ָש ֶד ָיה
צוֹ נְ ִחים ִמ ִּל ָּב ּהּ ,תוֹ ָהה ַעל ַקנְ ַק ָ ּנ ּה
ְּב ֵעינֵ י ָה ַא ֵחר — ְּככָ ל ׁ ֶשהוּא
ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתרִּ ,תגְ ַ ּדל ַה ִה ׁ ְש ַּת ְ ּקפוּת,
ּוכְ כָ ל ׁ ֶשהוּא ְמ ֻר ָחק יוֹ ֵתר
ִּת ְר ֶאה יוֹ ֵתר ֵמ ַע ְצ ָמ ּה
ּובָ ֶע ֶרב ִהיא עוֹ שָׂ ה ַא ֲהבָ ה
־ש ָ ּל ּה — חוֹ ֶפ ֶפת שְׂ ָע ָר ּה,
ִעם ּגו ָּפ ּה ׁ ֶ
ְמ ַע ָּסה ֶא ְצ ְּבעוֹ ֶת ָיה לִ ְפנֵ י
ַה ָּמנִ יקוּר.
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4
וְ ַעל ֶ ּגבֶ ר זֶ ה ׁ ֶש ּקוֹ לוֹ
ֶע ְר ַ ּגת ְדּ בַ ׁש ֵאינִ י יוֹ ַד ַעת
ָ ּדבָ ר; ַעל ִדּ ָירתוֹ —
ֲח ַדר ָהאוֹ ְר ִחים
ַעל ׁ ְש ֵּתי ֻּכ ְרסוֹ ָתיו
ַה ּפוֹ נוֹ ת ֶאל ַה ּמ ּוזִ ָיקה:
ַמ ְקלֵ ט ַר ְדיוֹ ְ ,ר ׁ ַש ְמקוֹ לַ ,ר ְמקוֹ לִ ים —
א ֶֹסף ַה ַּת ְקלִ ִיטים ִמ ִ ּקיר לְ ִקיר
ֱ(אל ִֹהים הוּא ׁשוֹ לֵ ף אוֹ ָתם ְּכ ִא ּל ּו יָ ַדע
ֵהיכָ ן ֻה ְס ַּתר ָּכל ֶא ָחד).
ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵא ֶ ּלה ַּב ּׁ ִש ִירים
לְ בַ ד ְּב ַאלְ ּבוֹ ֵמ ֶיהם.

5
"שכַ בְ ִּתי ִעם גָ 'אגֶ ר"
ָׁ
כּ וֹ ֶתבֶ ת ֲחבֶ ְר ִּתי ִמ ָ ּקלִ יפוֹ ְרנְ יָ ה
לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ָחלְ ָמה
לִ ׁ ְש ַּכב ִעם גָ 'אגֶ ר
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"וְ כָ ל ַה ְ ּז ַמן
ָח ׁ ַשבְ ִּתי
ַעל ֲחלוֹ ִמי
לִ ׁ ְש ַּכב ִעם גָ 'אגֶ ר"

6
ַמדּ ו ַּע ִמיק לֹא יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַיע
לְ ִס ּפוּק? זֶ ה ֻהבְ ַטח
לָ נוּ ,אוֹ ׁ ֶש ַּכ ְס ּ ֵפנ ּו
יֻ ְחזַ ר.
ּובַ ִּמ ָּטה ָה ַא ֵחר
ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה ְּכלָ ל
לָ ֲאנָ ׁ ִשים ַה ֻּמ ׁ ְשלָ ִמים
ַּב ְּס ָר ִטים.
ִהבְ ִטיח ּו לָ נ ּו יוֹ ֵתר ִמ ַדּ י
לְ ִה ְת ַע ֵ ּנג ַעל ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש.
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7
לֹא יָ כוֹ ל לְ ַה ִ ּג ַיע
לְ ִס ּפוּק
ֵאין יוֹ ֵתר טוֹ ב
ִמ ּיוֹ ֵתר
ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַהכּ ֹל
לֹא יְ ַס ּ ֵפק
ְּכ ׁ ֶש ָאנ ּו ּתוֹ בְ ִעים
ַּב ֲעלוּת

8
ְּב ֶח ׁ ְשכַ ת יְ ֵמי ַה ֵּבינַ יִ ם ֶט ֶרם
ֶח ְדוַ ת ַה ִּמין ָּכל
נְ גִ ָיעה ָהיְ ָתה ְמיֻ ֶח ֶדת ְּב ִמינָ ּה.
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9
לַ ֵּמד אוֹ ִתי ַא ֲהבָ ה,
ִהיא ְמבַ ֶ ּק ׁ ֶשת.
הוּא ַמ ְפנֶ ה ֶאת ַ ּג ּבוֹ
ּתוֹ ָדה.

10
ָמה ָאנ ּו ַח ָ ּיבִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ְּב ִמשְׂ ַחק ָה ַא ֲהבָ ה,
ָמה ָאנ ּו ַח ָ ּיבִ ים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו
וְ ֵאיזוֹ ְּב ִח ָירה יֵ ׁש
לָ נ ּו — ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִּבים ָּכ ָּ
ל־כ ְך
ִא ָּתנ ּו ַּב ִּמ ָּטה,
ְּכבֻ ּבוֹ ת רו ִּס ּיוֹ ת
ְ
ֵאם ַא ַחת ְּבתוֹ ך ַא ֶח ֶרת,
ְ
אוֹ יְ ִר ּיוֹ ת ְּב ֶס ֶרט ּ ְפ ֻע ָ ּלה ְּב ִה ּלוּך ִא ִּטי
ֵאינְ סוֹ ף ְצלָ לִ ים
ׁ ֶש ִּמ ְתנוֹ ֲע ִעים ְּכ ֶא ָחד.
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11
ַּכ ָּמה ֲחלִ ִיפ ִ ּיים ֵהם ֵאיבְ ֵרי ַה ִּמין
וְ כַ ָּמה יִ חו ִּדית ַה ַּת ֲאוָ ה

12
ַקל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע:
ישה ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ
לֶ ֱאהֹב ִמ ׁ ֶ
ל־כךְ.
ֵמ ׁ ִשיב ַא ֲהבָ הָ .טהוֹ ר ָּכ ָּ
לַ ְח ּבֹט ַּכדּ וּר ַא ַחר ַּכדּ וּר
לְ תוֹ ְך ִמגְ ָר ׁש ֵריק
ְּבלֹא ִצ ּ ִפ ָ ּיה ׁ ֶש ָ ּי ׁ ִשיב
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך זֶ ה חוֹ זֵ ר
וְ ַה ִּמשְׂ ָחק נַ ֲע ֶ ׂשה
ְמ ֻס ָּב ְך
ִּכ ְמ ַעט
ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָש ִרי
זָ זִ ,מ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה,
ְמ ֻס ָּכן.
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13
ְּככָ ל ׁ ֶש ִּת ְק ַרב
ִּת ְר ֶאה ּ ָפחוֹ ת
וְ ִת ְהיֶ ה יוֹ ֵתר
ְּככָ ל ׁ ֶש ִּת ְד ֶמה לִ י
ִּת ְהיֶ ה ּ ָפחוֹ ת
ְמ ַא ֵהב
ׁ ְשמֹר ֶמ ְר ָחק
ִה ּׁ ָש ֵאר ָקרוֹ ב

14
ו ָּמה ִאם ַא ְּת ׁשוֹ ַק ַעת
ְּב ַא ְמ ָּבט ַחם
ׁ ֶשל ְמ ַרק ַא ֲהבָ ה
וְ עוֹ ֵד ְך ׁשוֹ כֶ בֶ תְ ,מ ֻס ּ ֶפ ֶקת,
ַה ָּמ ָרק ִמ ְצ ַט ֵ ּנןַ ,מ ְק ִר ׁיש,
לוֹ כֵ ד אוֹ ָת ְך ַּב ֲא ִחיזַ ת
יָ ָרק ְדּ בִ ָיקה
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15
ַה ְ ּז ֵקנָ ה ַּב ָ ּנ ׁ ִשים ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה
"על ָה ֱא ֶמת".
ַמ ְר ָצה ְּבבָ ֵּתי ָאבוֹ ת ַ
ַּב ְּס ָר ִטים,
ַה ְּס ֵצנָ ה הוֹ ֶפכֶ ת ֶארוֹ ִטית
ִהיא לוֹ ֶפ ֶתת ֶאת ָחזָ ּה ,לוֹ ֶח ׁ ֶשת
ׁשוּב וָ ׁשוּב "הוֹ  ,לִ ִּבי,
לִ ִּבי"
וְ יֵ ְיטס ְמ ַס ֵ ּים ֶאת ׁ ִש ָיריו
ִּב ְת ׁשו ָּקה לְ נַ ֲע ָרה

16
ַא ָּתה עוֹ ַר ְר ָּת ׁ ִשיר זֶ ה
לָ כֵ ן ִח ּ ַפ ְ ׂש ִּתי אוֹ ְת ָך
ָח ׁ ַשבְ ִּתי ַעל ָה ַר ַעד ַה ֶ ּזה
כּ ַֹח ׁ ֶש ִ ּי ְפ ַּתח



85

18/12/2016 13:54:12

.indd 85בוהאל םיכרד-טוג יעלקלא ןרק

אוֹ תוֹ ּ ֶפלֶ א
ׁ ֶש ֶּט ֶרם יָ ַד ְע ָּת

17
ַּב ֲחלוֹ ִמי ָּבחוּר
ַמ ִ ּג ׁיש לִ י ְמ ַרק ֲע ָד ׁ ִשים
ְּב ִח ּיו ְּך ָר ָחב
ׁ ֶש ֲאנִ י שְׂ ֵמ ָחה לַ ֲחלֹק.
יתי ְר ֵעבָ ה וְ ֶה ֱאכַ לְ ָּת אוֹ ִתי
ָהיִ ִ
נָ זִ ידֲ ,אנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ,וְ רוֹ ָאה
ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה לַ ַ ּנ ַער ׁ ֶש ָא ַהבְ ִּתי
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים
ְּכמוֹ ָה ָאח
ׁ ֶש ִּט ּ ֵפל ְּב ָאבִ י
ְּביָ ַדיִ ם ַח ּמוֹ ת ֲע ִדינוֹ ת
ִּב ׁ ְש ַעת ְ ּג ִס ָיסתוֹ .
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אש
1
ְּביָ ִמים ׁ ֶשל ֵא ׁש
ֲאנִ י ָח ׁ ָשה ׁשוּב
ֵּכ ַיצד יָ ַצ ְרנ ּו ֶאת ְ ּג ֻד ָ ּל ָת ּה,
ַהיְ לָ ִדים אוֹ ְס ִפים ָח ְמ ֵרי ְּב ֵע ָרה
ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ֵע ִצים.
ַרק ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו ָ ּא ַחז ַּב ַ ּג ְרזֶ ן.
הוּא נִ ְתלָ ה ִמ ָּמ ְתנָ יו,
נִ ׁ ְשלַ ף ִמ ַ ּנ ְר ִּתיק עוֹ ר
ְּביִ ְר ַאת ָּכבוֹ ד ׁ ֶשל ֱאלִ יל
וְ ה ּונַ ף ֵמ ֵעבֶ ר לִ כְ ֵתפוֹ .
וְ ָאזִ ּ ,פ ְתאֹםָ ,ה ֵעץ נִ בְ ַקע
ו ָּפלַ ט ֶאת נִ יחוֹ חוֹ לְ תוֹ ְך ַה ַ ּי ַער ַה ָּבשׂ וּם
ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת יָ ַד ְע ִּתי ֵאיזֶ ה ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֵעץ —
י־ת ְקוָ ה
ֲענָ ִפים ֲענֻ ִ ּגים יְ ֻר ֵ ּק ִּ
וְ ַה ֶ ּגזַ ע ׁשוֹ ֵפ ַע ִס ּפו ִּרים ַע ִּת ִיקים.
ַא ַח ָּ
ר־כ ְך ִח ִּכינ ּו לִ ְראוֹ ת
ֵאיל ּו ֲענָ ִפים נ ּוכַ ל לָ ֵ ׂשאת
ַּב ֲחזָ ָרה ֶאל ָק ַר ַחת ַה ַ ּי ַער.
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ִה ׁ ְש ַּת ַּמ ׁ ְשנ ּו ְּבנִ יצוֹ צוֹ ת צֹר
ַא ְך ְּביָ ִמים ְר ֻט ִּבים ִא ְפ ׁ ַש ְרנ ּו מוֹ ָתרוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּג ְפרוּר
ימ ֵתנ ּו ֵה ַפ ְחנ ּו ַח ִ ּיים ַּב ֲחלוֹ ם ֶה ָע ׁ ָשן
ּובִ נְ ׁ ִש ָ
ְּביָ ֵדינ ּו סוֹ כַ כְ נ ּו ַעל ֵ ּגץ ִמ ּ ְפנֵ י רו ַּח
ַעד ׁ ֶש ִח ֵּמם ֶאת ּ ָפנֵ ינוָּ ,ה ְרכוּנוֹ ת ִּבבְ ָרכָ ה.

2
ַמלְ ָּכה ָהיְ ָתה ָה ָאחוֹ ת ָה ֲאה ּובָ ה ַעל ִא ִּמי,
ַה ְ ּצ ִע ָירה ְּביוֹ ֵתרַ ,ה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקנִ ית.
ַח ָ ּיה ֶּב ֱאמ ּונָ ָת ּהִ ,ה ִ ּנ ָיחה ּ ְפ ָצצוֹ ת
ַעל ּ ַפ ֵּסי ַר ֶּכבֶ ת ִּב ׁ ְשבִ יל ּ ַפ ְר ִטיזָ נִ ים סוֹ בְ יֶ ִטים,
נָ ְק ָמה ֶאת מוֹ ת יְ לָ ֶד ָיה
ְּבמוֹ ת ַח ָ ּילִ ים.
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ְפ ָסהַּ ,ב ְעלָ ּה ָּב ַרח.
ֵמעוֹ לָ ם לֹא ֻה ַּכר,
ֲא ִפ ּל ּו לֹא ִּב ְר ׁשוּמוֹ ת ּ ַפ ְר ִטיזָ נִ ים.
ַּב ְדּ לֵ ָקה ׁ ֶש ִּכ ְּל ָתה אוֹ ָת ּה,
ְּב־ְּ 24בי ּונִ י ,1944
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ְּבעוֹ ָד ּה לְ כו ָּדה ַּב ֶּכלֶ א,
נִ ְמ ַחק ׁ ְשמוֹ .
ַא ְך ִהיא ּבוֹ ֶע ֶרת ְּב ִק ְר ִּבי
ִמ ֵדּ י יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ .
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חלומות ָעצמה
ִס ּיו ִּטים ְּכבָ ר לֹא ַמ ְפ ִח ִידים אוֹ ִתי
ַעכְ ׁ ָשו ֲאנִ י מו ַּד ַעת לְ יִ עו ָּדם.
ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ֶא ֱחלֹם ֲאסוֹ נוֹ ת ֲאיֻ ִּמים
לָ ַמ ְד ִּתי לְ ׁ ַש ּנוֹ ת ַמ ֲהלָ ְך ִּבלְ ִּתי נִ ְמנָ ע.
ְּבלֵ יל ֶא ֶמ ׁש ,לְ ָמ ׁ ָשל ,נִ ְר ָאה
ׁ ֶשעוֹ לַ ם ַהכּ ַֹח מוֹ ׁ ֵשלָ ,ה ָר ִק ַיע נִ ְמלָ א ּ ִפצּ ו ִּצים,
ְמטוֹ ִסיםִ ,טילִ ים ,וְ לֹא ַח ׁ ְש ִּתי ִר ּגו ּׁש
לְ בַ ד ִמ ּׁ ֶש ֶקט וְ ִהכְ ַרזְ ִּתי:
זֶ ה ַרק לְ ַר ֲאוָ הִ .א ׁיש לֹא יִ ּ ָפגַ ע.
לַ ָּמ ֳח ָרת ַּב ּב ֶֹקר ַּב ֲחלוֹ ִמי
כּ וֹ ְתרוֹ ת ָה ִע ּתוֹ נִ ים
הוֹ כִ יח ּו ׁ ֶש ָ ּצ ַד ְק ִּתי.
וַ ֲאנִ י ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
ּתוֹ ְך ָרצוֹ ן
לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּב ָע ְצ ָמה
ָּבעוֹ לָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי.
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