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ורד זינגר

מבוי שהוא גבוה 

 
הַּיֹום, ְּבִסְמָטה ֲחׁשּוכָה,

ַעל ִקיר ְמֻצָּלק ּוִמְתּפֹוֵרר,
רִָאיִתי ְּכתֶֹבת ְמרֶֻּסֶסת:

"ָאסּור ְלהִָּקֵׁשר!"
 

ַּכֲעבֹר חֲִמָּׁשה ְצָעִדים הְִתנְַּׂשָאה
זְהָרָה ְמרַֻּקַעת ְּבֵעץ: ּגֶֶדר ֶאֶבן, וְָעֶליהָ ַא

"ֶׁשַטח ְּפרִָטי, הַּפֹוֵלׁש יֵָענֵׁש!"
 

נְַסִּתי הֲָלכָה לְַמֲעֶׂשה הִּנֵה ִּכי כֵן, נִכְ
לְָמבֹוי ָסתּום ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש

)ְּבנִּגּוד ַלָּמבֹוי הַָּפתּוַח, הְַּמֻפָּלׁש(.
 

חיים נחשון 

בחדרַי

הֶַּׁשֶמׁש הַּיֹוְמיֹוִמית
הְַּצהֻּבָה הַּזֹו, הְַּמִאירָה

הְַּתלּויָה ֵמַעל הַּכֹל
ֹלא ַמּגִיָעה
ֶאל הִַּפּנֹות
הְַּמטֹרָפֹות

הְַּמֻׂשרְָטטֹות הֵיֵטב
ֶׁשַּבֲחדָרַי

ֶׁשּגְבּולֹוֵתיהֶם ִּכגְבּולֹות ַצֶּלֶקת.
ְּבִפּנַת הְַּמִציאּות הְַּקַטּנָה ֶׁשִלי,     

הְַּקרִירָה,
ֲאנִי ּבְִמרְֶעה ֲחלֹומֹות.

ֵעֶדר ֶׁשל ְּכבִָׂשים ְׁשחֹורֹות
ְׁשקּופֹות ְּכמֹו ְּפָחִדים,

ְקַטּנֹות ְּכמֹו ִּתְקוֹות.
ְּבֵלילֹות ְלֹלא ֵׁשנָה

ָׁשר ְלַעצְִמי ִׁשיר ֶערֶׂש
ּוְמַחֶּכה

במקום לישון 

ֲאנִי ִמְתעֹורֵר ַּבַּליְלָה
לָצּוד

ְּכמֹו ַערְּפָד
צְֵמא ֶׁשֶמׁש

ֲחַסר ְמנּוָחה
ֶׁשּכָל הְַּצלִָבים

וְהַַּמיִם הְַּקדֹוִׁשים
ֶׁשּבָעֹולָם

ֹלא
יְכֹוִלים

לֹו.
הְֶעֵּדר ְּדמּוִתי ֶׁשַּבַּמרְָאה

קֹורֵא:
"ַמרְָאה ַמרְָאה

ֶׁשַעל הִַּקיר"
וְָאז ִמְׁשַּתֵּתק. 

שון
ם רא

 פרסו

חיים נחשון בן 34, מתגורר בתל אביב.

צעקה

זֶה ֹלא יֹורֵד ּבְַמיִם.
ֲאנִי ֲאִפּלּו ֹלא ּבָטּוַח ֶׁשּזֶה ֶּכֶתם.

ֶׁשִאם ֹלא כֵן
ְּכבָר הָיִיִתי עֹוֵבר

נִי הַּמּוּכָר, ֶאת הַַּמְסלּול הֲָאִבידָ
ֹלא ֶׁשּזֶה הָיָה מֹוִעיל.

ְלִעִּתים זֶה ָׁשקּוף
ּכְָך ֶׁשּנִָּתן ִלרְאֹות ֶּדרְֶך זֶה

ְמַאְפֵׁשר לֶָלכֶת ּבָרְחֹוב
ְּבקֹוָמה זְקּופָה

ְלהַעֲִמיד ָּפנִים ֶׁשהַּכֹל ְּבֵסֶדר.
ּוְלִעִּתים זֶה ִצְבעֹונִי ַעד ָׁשחֹור

ַמִּדיף רֵיַח ֶׁשֹּלא נִָּתן ְלהְִתַעֵּלם מִֶמּנּו —
אֹו ָאז ֲאנִי ְמַצּיֵר ְּבֶאְצּבִָעי

ִסיָמנֵי ְׁשֵאלָה ִּבְלִּתי נִרְִאים
ּבֲָאוִיר הַּפָתּוַח

אֹו ּפָׁשּוט צֹוֵעק אֹוָתם
ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט

ְּבגָרֹון נִָחר ּוִבְלַבִּדּיּות ַמזְהֶרֶת.

...........מאות / רפי וייכרט.....................
מחוגים

לאחרונה, סביב הדיון בליקוי הירח, קראתי שוב שהסלע הקר והלבן הזה לא יכול להתרחק מכדור הארץ בשל כוח הכבידה 
שפעם נהגו לכנותו בשם היפה כוח המשיכה. נכון שמאוד בלתי אופנתי לדבר עלינו כעל גרמי שמים אבל כשאני חושב 
על משיכתנו הלא גוועת איני יכול לעגן זאת בתולדות גוֵפי אנוש. עשורים אחרי ששמעתי לראשונה את קולְך גופי עודנו 
מגיב למנעדיו. כשאת חורגת ממסלולך ונכנסת לשלי גם אני זז בכיוונך עד שקווי המתאר שלנו משיקים. ליבתי הלוהטת 
תרה אחר לועות הגעש הכבויים להיירות כתומה ואדומה אל משטחייך. השעֹונים מתבלבלים. מחוג אחד מצביע על שנת 

היכרותנו. השני נועץ את חודו בהווה כדי להאמין.


