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  מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו
  

  

                קולותקולותקולותקולות    במספרבמספרבמספרבמספר    פואמהפואמהפואמהפואמה    ––––    ְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפן
        

        

        

        

        

        ::::ַהּקֹולֹותַהּקֹולֹותַהּקֹולֹותַהּקֹולֹות

        

        

        

        

  ָּפןָּפןָּפןָּפןיְנְׁש יְנְׁש יְנְׁש יְנְׁש ְּגִר ְּגִר ְּגִר ְּגִר    - - - - 

  

 - - - -   ְׁשְׁשְׁשְּבָעִלים ֶׁשל ֶחְבָרה ַלֲהָׁשַבת ְרכּוׁש (    ןןןןמָ מָ מָ מָ רּוֶגְר רּוֶגְר רּוֶגְר רּוֶגְר ֶּבְט ֶּבְט ֶּבְט ֶּבְט ֹמה ֹמה ֹמה ֹמה ְׁש  

  )ְוַהְנָּפַקת ֶאְזָרחּות ּפֹוָלִנית   

  

  )ֲחֵבר ַיְלדּות (ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ    - - - - 

  

 - - - -   Alison Jennings)  ִִניְנְגס'יסֹון גֶ ֶאל(  

  

  )ְׁשמוֹ ב ִלְמֹסר ֶאת רֵ סֵ  (ֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַברֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַברֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַברֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַבר   - - - - 

  

  מֹוֵכר ַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַּתְקִליִטים   - - - - 
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  ָּכל ּדֹור ָאחֹור/ ִמְדרֹון ֵאין־אֹון 

  ְּבַמה ִלְבֹחר/ ְּבִאם ָלסּור 

  ַרְגָליו ְּגֹרר/ ְורּוַח־ִחיׁש 

  ַחק ְלֶנֶגדִיְר 

  

  ֶאל ַהָּטהֹור/ ְּכֵעין ָטֵמא 

  ְּכֵדי ִמיׁשֹור/ ֵּפׂש רֹוְגָעה חַ 

  חֹורִנְבֵכי הַ / ֱאֵלי ָהָהר 

  ֶגרְלנֶ מּוָעד 

  

  ִׁשְבָעה ָמדֹור/ ֲעֹבר ֲחף 

  ִׁשְבַית ְמכֹור/ ְוָכל ָּגִליל 

  ִלְנֹּדר יֹוִסיף/ ָּכל ֶרֶגב־ַרב 

  ּוְלֵעֶדן ֵאין־ֵעד
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  ',ְלִהְתעֹוֵרר'ֶזה א , ַלְחֹזר ַאֵחר

   ְוֵאין מּוָדע ְלָכ ִמְּגִריְנְׁשָּפן

  ,ִמְׁשַּתֵּדל ְלִהָּזֵהר

  ּגּוף ַהְּמַקֵּצרֵמִעם הַ ְכָרע ְוא מֻ 

  .ְפֻעָּלהלִ ָּבא , בַהֶחׁשֶ ֶאת ַהְתָנַעת 

  ,ֶאְצלֹו ֶזה ַאף יֹוֵתר, ֵאֶצל ֻּכָּלם

  ְּכֶׁשְּגִריְנְׁשָּפן ְמַכֵּון ִמן ֶהָחֵצר

  ,ְלַמֵהר ֶאל ָהְרחֹוב, ְוָהְלָאה

   ֶאת ָהִרּכּוז ְּבֶלֱאֹחזְלַבֵּדרא 

  ,ת־ַאַחתְּבבַ ֶאת ְּכָלל ַהַּמְחָׁשבֹות 

א ְלַאְפֵׁשר ַלֶּׁשֶלד ַהִּנְפָרק ְלִהְתָאֵר,  

  ִלְרֹּכׁש ֶאת ַהַּתְקִליט

  .ּוְלַמֵהר ֲחֹזר

  

  ; ֶרֶססהָ  ִמן ּוְגִריְנְׁשָּפן ָּפַסק ַלֲחֹמקָעְברּו ַּדּקֹות 

  ְמַהֶּסֶסת ְוָכֵעת ֶׁשֻהְּסָתה ַמְחַׁשְבּתוֹ 

  .ְוהֹוֶלֶכת ַמְמִׁשיָכה, אֵמַהְמרֵ  ְמרּוָטה

  ;ַהְּׁשלּוִלּיֹות ִנְסָּפגֹות ְּבסּוְליֹות ַהַּנֲעַלִים

  ,ית־ַהֶּׁשִחיּבֵ ַּתַחת ׁשֶ ַהַּתְקִליט 

  .יָמָלִאיהִ ֶׁשֶקט ּבְ  ץָחרּו

  

ְׁשְׁשְׁשןןןןמָ מָ מָ מָ רּוֶגְר רּוֶגְר רּוֶגְר רּוֶגְר ֶּבְט ֶּבְט ֶּבְט ֶּבְט ֹמה ֹמה ֹמה ֹמה ְׁש:        

        

"ֵּתֵׁשב ֵּתֵׁשב, ָׁשלֹום ְל...  

  ?ִלְׁשּתֹות

  ... ַּתֲעִׂשיָרֵחִלי

  ! ֲאִמִּתיֶיֶקהֶזה , ָנהֶזה ַאָּבא ַּבְּתמּו... ָנִעים ְמאֹוד

  . הּוא ָהַל ִעם ֲעִניבֹות, ְּבִׂשיא ַהַּקִיץ,ַּגם ָּכאן

  , זַאמד בַארען,ּגּוְרִניְׁשט, ְּדֶרעק? ּוַמה ָהָיה ָאז ֹּפה

  ;פַארֶגעבן ִמיר

  ,ִיֵּבא ְזכּוִכית ִמוֹוְלְפְסּבּוְרג, ֵהִזיַע ְּכמֹו ֲחִזיר, ָהַל ִעם ֲחִליָפה

  ,ֶערְׁשֶטער ְקָלס
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  .ֵעֶסק ִמְׁשַּפְחִּתי, ֵּכן... ֲאִני ָזַרְקִּתי ֲאָבִנים ְוהּוא ִיֵּבא

  ,ֲאָבל יֹוֵדַע ָּכל ַמה ֶׁשָּצִרי, ֵאיִני ְּפַרְקִליט, א? ָאה

  ...ַאל ְּדָאָגה

  ?ּבֹוא ִנְסֹּגר ַעל ֵמָאה־ֲחִמִּׁשים, ָאז

  ֶזה, ֶזה ֵעץ ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי

   – ה ַעל ַהִּקירֲחִמִּׁשים ּדֹורֹות ּפֹ 

ֵּבית־ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון, ָּדִוד ַהֶּמֶל...  

  !!ַהָּקֶפה, ָרֵחִלי

  ,ֶזה ֻמָּכרְּגִריְנְׁשָּפן , ֵּכן

  ,ֵריׁש-ִּגיֶמל, ִּגיֶמל, ָרֵחִלי

  , ְּגִריְנְׁשָּפן, ִהֵּנה, ָאה

  ,ְטפּו ֵאיֶזה ַּפְרצּוף

  ?ַחָּיב לֹו ֶּכֶסף? ...ְוֵאי ַאָּתה

הּוא ְל ?  

  .ַהַחָּיב ִמן ַהּגֹוֶבה ֶזה,  ֶׁשֶּנֱאַמר,יֶזהּו ֶהָחָכםאֵ 

  !!ִּתְפְּתִחי ֶאת ַּדף ִרּׁשּום ָהֻאְכלּוִסין, ָרֵחִלי

  ?ַאָּתה ֵמִבין, ִלְתֹּבַע ִׁשּלּוִמים, ִנָּסה ִלְקנֹות ִמֶּמִּני ֶאְזָרחּות

  .המַאמֶזער, ְוהּוא ִּבְכָלל ּדֹור ֲחִמיִׁשי ָּבָאֶרץ

  ,ַח ַעל ִּבְנָין ִּבְקָרקֹובִּבְלֵּבל ַּבּמֹ 

  )ְּכַבַעל ֶאְמָצִעים, ֵאין ֶהָחָכם ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים(, ָאַמר ֶׁשְּלָסבֹו ָהְיָתה ָׁשם ִמְתָּפָרה

  !הּוא ֶנֱעַלם, ּוְכֶׁשָּסַגְרנּו ַעל ְמִחיר

  .יך ֿפַאְרשטייןזִ ף ֶמען יְסט דַאְר יף ִמ ִאוֹ 

  ,ַהּקֹומֹות ְוַהַּמְרֵּתףָמַכר ֶאת ַהְּזֻכּיֹות ַעל ָּכל ְׁשׁש 

  –ִלְפֵני ֶׁשעֹוד ֵּבַרְרנּו ַהִּמּקּום 

  ,בלַאטעָּתֵאר ְל הַ 

  ...ֶּבן־זֹוָנה

  .ְּבַדף ָהֻאְכלּוִסין, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים, סֹופֹו ֶׁשל ַהַּגָּנב

  !!ִּתְפְּתִחי ֶאת ָהֲאָתר, ָרֵחִלי

  יםֲאִני א ְמַחְרֵּבן ַאְלַּפִים יּורֹואִ ? ּוַמה ֲאִני

  .עפא ְמַאְרֵּגן ִמיט קֶדער

  ?ֵיׁש ָלנּו ִּביְסְקִויט, ָרֵחִלי

  ?ְלָאן ִאם א ְלָׁשם, ַאְרצֹות־ַהְּבִריתלְ  אוֹ , ְוָאז ְלָקָנָדה
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ַאָּתה יֹוֵדעַ ,  ִעם ַהַּמָּצב ַהּיֹום?ִמְסָמִכים? ֵאיֹפה נֹוַלד ַהַּסָּבא? ּוַמה ִאְּת...  

א ְּבִדיָקה ְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַזָּכאּותּגַ , ַמה ַאָּתה אֹוֵמר? ֵאין ֹצֶר ם?  

  !ַהֶּטֶלפֹון

  ?!ִנְרַּדְמּתְ  ַמה ,ָרֵחִלי

  !ֶאת ַהַּתְׁשלּום ְּבַבָּקָׁשה ִּבְמזָֻּמן

  ...ַמְמִעיט ְּבחֹובֹוָתיו, ָכִסיםִּבנְ ַמְרֶּבה , ֶׁשֶנֱאַמר

  ...ַהֵּׁשרּוִתים ָיָׁשר ַּבִּמְסְּדרֹון

  ,ֶאת ַהֶּדֶלת, ָרֵחִלי

  ,ַאל ַּתֲעִני, הּוא ְיַצְלֵצלִאם 

  "!!ֶאת ַהְּמַהֵּדק, ָרֵחִלי

  

  ,ַהֹחֶטם ְמַאְנֵּפף, ַהּנֹוֵטףְּגִריְנְׁשָּפן ַמר 

  .ֵמִטיַח ִהְתַנְּׁשפּות ְּבֶדֶלת ְנעּוָלה

  . ִּכְחּכּוַח ְמֻגְלָען–ֵצל ַהִּגּלּוַח ְמַצְמֵרר 

  ְמבּוָכה חֹוֶרֶטתְּתִקיָעה ִנְׁשֵנית 

  ;םעּוִליַּמנְ הַ ּמּוָצקּות ּבְ 

  .ִנְבָלע ְּבתֹו ַהִּמְסְּדרֹון ָהַאְפלּוִלי

ִּבְנָין עֹוֵמד ַּבֶּגֶׁשם ַהִּנְׂשָר,  

  ַהִּנְדָר ַעל ַהָּמקֹוםּוְגִריְנְׁשָּפן 

  :ְּבִלי־ַהְתָרָאה ֻמְפָרע ַלְחֹׁשב ִּפְתאֹום

  

  ,ַהִאם ַעל־ִּפי ַהַהְגָּדָרה ַהִּמיִניָמִלית"

  ?ֵכן ֶׁשל ַעְצְמִנָּתן ִלְהיֹות ׁשָ 

א־ְמֻאְכָלס ֵאין ִמְּלַבְּד ְּכֶׁשְּבִבְנָין,  

  ,ְוָהְרחֹוב ָזנּוחַ 

  "ְוָהִעיר ֵריָקה

  

  ,ַהַּמְחָׁשָבה ִנְצֶמֶדת ָלִעָּקר

  ;ֲאָבל ַהּגּוף א ְמַאְפֵׁשר ַלֹּמַח ְלָהִניעַ 

  ַהְּבִריַח ַהְּׂשָמאִלית-ַהֶּמֶתג ַהָּקבּוַע ַּתַחת ֶעֶצם

  .ִמְתַרֵּסק ַעל ַמְרְצפֹות ָהֵעץְגִריְנְׁשָּפן ּו, קֹוֵפץ

  



 35

 ::::ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ ִּגיִדי ִּגְלּבֹועַ 
 
  ', ְּבסֹוף ִּכָּתה ה,ִנְדֶמה ִלי,  ָהִיינּוְוהּואֲאִני "

  ;'ןרוֹ ֵנבָ -ּתֹוְתֵחי 'ְּכֶׁשַּלֶּמֶׁשק ִהִּגיַע ַהֶּסֶרט ַהֶּזה

  ,ָרִאינּו אֹותֹו ְלָפחֹות ֲחִמִּׁשים ְוָחֵמׁש ְּפָעִמים

  , ַמֶּתֶכת ֶׁשל ִמּלּוחֹות ַהַּגג ִעםם ֵּבית־ָהָעם ְּבאּולָ 

  .ַּבֹחם ַהֵּמִעיק

  ,ֶזה ָהָיה ַאֲחֵרי ֶׁשַהֶּפֶרד ֶּבן־חּור ִהְזַּדָּכה ַעל ַּפְרסֹות־ַהְּגִריָרה

 ;ְוֶעְגַלת ֶהָחִציר ֻהְׁשְלָכה ֶאל ֲחַצר ַהְּגרּוטֹות
 

  ;ק ָנַחרַהֶּמׁשֶ , ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלָׁשָּמה ָהיּו ָצֳהַרִים

  ,ּוֵפַרְקנּו ַּגְלַּגל ְוַגְלַּגל ְועֹוד ְׁשֵני ְיצּוִלים

  ,ְוִהְרַּכְבנּו אֹוָתם ַעל אֹוַפּנֹוַע ָחלּוד ִמְּתקּוַפת ַהּתּוְרִּכים

  ,ְוִהְתַקּנּו ַמֵהר ְרצּועֹות ִמְּצִמיִגים ֶׁשּנֹוְתרּו

  ַּכף־ַהֶּקַלע ֵמעֹור סּוְלַית ַנֲעֵלי־ֲעבֹוָדה

  ,)ֶׁשּלוֹ  ֶהֱאִׁשים ַּבְּגֵנבֹות ֶאת ַהֶּכֶלב ָּתִמידל ַסָּבא ָּפאּו(

  ,ְוֶאת ָּכל־ֶזה ָמַחְצנּו ְּבזּוג ֶמְלָחַצִים ְלגּוׁש ְמֻמָּנע

  .ְוָאַסְפנּו ָחָצץ ַּבִּכיִסים ְלַתְחֹמֶׁשת ִאיִׁשית

  

  !ַהְּבָלִמים א עֹוְבִדים ְוָלֵכן ֵיׁש ִלירֹות ִּבְתנּוָעה'

  , ְוָלֵכן ֵיׁש ִמָּיד ְלָהִאיץַהְּכָלִבים ִיָּטְרפּו

  '!ְלַנֵּוט ְלִכּוּון ַהְּגָבעֹות, ּוְכֵדי ַלֲעֹצר

  .ָּכ צֹוֵעק ַהַּמְמֵזר ּומֹוֶרה ְלָהִניַע ִמָּיד

  

  ,י ַמְקִרין ַהְּסָרִטים ִמְתַיֵּׁשב ַעל ִּכְּסאוֹ ַעִּמ ן־ּבֶ 

  ,ּוַמְתִחיל ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהֶּסֶרט ִמּיֹום ָהֶאְתמֹול

  ,ְּבִריָאההַ , הּוא קֹוֵלט ְּבָאְזנֹו ַהְּׂשָמאִלית, חּוץְּכֶׁשּבַ 

  ,ְנִעיָרה ְמנֶֻּתֶצת ֶׁשל ְמנֹוַע־ְׂשֵרָפה־ִחיצֹוִנית

  –ּוְצָרָחה 

  ,'פֹוֶירוְ , טּוְנגַאכְ , טּוְנגַאכְ '

  ,ְוַרַעד ִנּפּוץ ַהַחּלֹון

  ,ּוְׁשֵני ַחּלֹונֹות נֹוָסִפים, 'פֹוֶירוְ , טּוְנגַאכְ , טּוְנגַאכְ '
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  .ַּבַּמְרֵּתף  ִמְסַּתֵּתר)ַהְּסָרִטים ַמְקִרין ִּמיעַ עַ עַ עַ ֶּבן־ הּוא (ִּנּצֹולהַ 
  

  ,ר ְלַרְגֵלי ַהִּגְבָעהֶאְׁשחָ ִהְתַרַּסְקנּו ְּבִׂשיַח־

  ,ְוָׁשַבְרנּו ִמְסַּפר ֲעָצמֹות ְוַגם ֶצַלע ַאַחת

  ְוַאַחר־ָּכ ִקַּבְלנּו ַמּכֹות ֵמַהַּסָּבא ֶׁשּלוֹ 

  ;)סּוְליֹות ַנֲעָליו ְוַאַחר ָיֵחף ֶׁשָרַדף ַאֲחֵרינּו(

  ;ִּבְמֵהָרה ִהְתָעֵרב) ַהְּסָרִטים ַמְקִרין ֶּבן־ַעִּמי הּוא (ַהִּנּצֹול

  ִהְרִּביץ ּוָבָכההּוא 

   ."יֹוֵתר  ָּגרּועַ  ַאףְוָחַבט

  

  .ָהאֹור ָׁשֹחר ַּבֹּמַח ַהָּמתּוחַ 

  .ָקטּועַ  ַמֲאָמץ  הּואָהִעָּלפֹון ַהֶּזה

  אּוַלי ְּכַדאי ָלקּום, טב ִהְתַּפּׁשֵ ֶר עֶ הָ 

  ּוְלַהְרִּתיַח ַמִים ַּבּקּוְמקּום

  .ּוְלַהְׁשרֹות ִמֹּבֶהן ַעד ָעֵקב

  – ְוֶנֱעַצר ָצַרם, ֻהְגַּבר ַהּוֹוְליּום

  .ט ַצרְּבֶׂשֶר ַהַּמַחט ִנְנֲעָצה 

  

  

Allison Jennings: 
 
“Yeah, I remember him not bothering to listen 
Just mumbling to himself, 
Evoking his schizoidly-conducted urge to be enlisted, 
(Although I knew he wasn’t of a patriotic type). 
No coffee after two, no “nonprescription drugs”, 
Or processed food, 
And almost every night, unsteady standing in the bathroom; 
Long depressing palms and widened pupils, 
Vomiting at sight… 
A routine drama, but impossible to count. 
Some kind of war, or holocaust related trauma, 
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Quite a weighty load… 
He almost got me pregnant, you know, 
And then got-up, said thanks, 
And disappeared in a neurosis of a wink 
Leaving the fragments of his DNA 
On the declivity of the ceramic sink.” 

 
 

  ,ִהְמהּום ַהֲחלּוָדה ַּבִּצּנֹורֹות

  .ְצִפיַרת ָהַרְמזֹוִרים ָהֲאֻדִּמים

   א ַמְבִחין ִּבְבֵני־ָאָדםְּגִריְנְׁשָּפןַמר , ִּבְתנּוָעתוֹ 

  ,ַמְצּפּוןְוַהְּכָלִבים ְמעֹוְרִרים ּבֹו ִיּסּוֵרי 

  ,ִמּׁשּום ֶׁשֶאת ִּגיָלם ֵאינֹו ַמְצִליַח ְלַׁשֵער

   

 ַלֲחלּוִטיןַאְקִלים ָהפּו  

  ,ִּבְרחֹובֹות ְמֻאָּנִכים

  . ְזכּוִרים לֹו ִמְּׁשִמיָעה,ַמְרִּביָתםְּכׁשֶ 

  

  . ִמְתַּפֵּזר ְלִעיר־ָחָללְּגִריְנְׁשָּפןַמר 

  ַלָּקט ֶׁשל ִּגּנּוִנים ָאְפָיִנִּיים

  ,ְדָּבִקים ְּבָכל־ָמקֹום ְּבֹחֶסר־ְרִגיׁשּותַהּמֻ 

  ,ִּכְמַאֵּגד ֵּבין ֲעָירֹות־ִמְׁשֶנה ְמֻפָּזרֹות

  .ְּבֶאְמָצעּות ָּבֵּתי־ָעְלִמין ְמֻׁשָּתִפים

  ,ָחלּוק ָּפרּום ִמַּתַחת ַלְּמִעיל

  מֹוֵנַע ֵמַהֵכל ֶאת ַהִּכעּור

  , ְּבֶהְבֵזִקיםַהִּמְתַּבֵּזק

   –  ֶׁשֱהִביאּוהּו ִלְכֵדי־ָּכְּכִפי, תֹוְלדֹוָתיווְ 

  ְוהּוא ֻמְכָרח ִלְנֹצר ָּכל ֶאְפָׁשרּות

  ,ֶׁשל ַמְחָׁשָבה ְלִהְתַּפֵּתל ֵמֵעֶבר ָלִעּקּול

  .ְלִהְתַעֵּקל ֶאל ֵעֶבר ַהָּמבֹוי
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        ):):):):ֵסֵרב ִלְמֹסר ֶאת ְׁשמוֹ ֵסֵרב ִלְמֹסר ֶאת ְׁשמוֹ ֵסֵרב ִלְמֹסר ֶאת ְׁשמוֹ ֵסֵרב ִלְמֹסר ֶאת ְׁשמוֹ ((((ֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַבר ֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַבר ֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַבר ֻׁשָּתף ָלֲעָסִקים ְלֶׁשָעַבר 

        

  ;ֵמיָדע"

  ,ְמֻׂשְרָטטַהְפָׁשָטתֹו ִלְכֵדי ִרּבּוַע 

  ,ְוַהְּיֹכֶלת ַהִּפְלִאית ִלְבֹרר לֹו ִחּׁשּוִבים

  ;ֵמרֹוְמּבּוִסים ְוֻקִּבּיֹות ּתֹו ִהָּמְנעּות ְׁשקּוָלה

  .ַרק ָּכ ִהְצִליַח ְלַהְחִזיק

  ,ַלְמרֹות ַהֵּמַצח ַהָּדִליל ִּבְׂשָערֹות

  ,ַלְמרֹות ַהִהְתַקּׁשּות ַּבֲהִגַּית ָהִעּצּוִרים ָהרֹוֲחִׁשים

  ,ָיכֹול ָהָיה ִּפְתאֹום ָּכ ְלַעֵּקל ֶאת ְלׁשֹונוֹ 

  ,ֶׁשָּכל ָהִאָּמהֹות ַעל ְּפֵני ַּכּדּור־ָהָאֶרץ

  ".ָהיּו לֹוקֹות ְּבַבת־ַאַחת ְּבַהְרָעַלת ַחְמָצן

  

  ,ַהַּמֲאָמץ ִנָּכר

  ,ָהֹראׁש ִנְבָקע ּוַמְהִּביל ָּכֵעת ְּבתֹו ָחָלל ֻמָּסק

  .ָל ַעל ַהַּדְלָּפקְוַהַּתְקִליט ַהַּלח ֻמְׁש 

  

   ::::ְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפןְּגִריְנְׁשָּפן
  )ִמְתַנֵּׁשף ְּבֹכֶבד־ֶּפה ּוְמַטְפֵטף(
  
  !ָקְרָתה ָטעּות, ִּתְסַלח ִלי ֲאדֹוִני"

  ,ַהֶּׁשֶקט ֶׁשָּקִניִתי א־ִמְּכָבר

  !ָׂשרּוט

  ,ֶאְזָרח ָהגּון, ֲאִני ָאָדם ָיָׁשר

  ,ְלִמי ַמִּגיַע ֶׁשֶקט ִאם א ִלי

  ְּפרֹודּוְקט ִעִּלי,  ָטִרי,ּתֹוֶצֶרת־חּוץ

  ,גּוב ִמּתֹו ִרְגֵבי ָהֲאָדָמהיָ 

  :ּוְמַבֵּצַע ֶאת ַהְּמָלאָכה ִלְׁשָמּה ֻלַּקט

  !"ְלִהָּׁשַמע
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   ::::מֹוֵכר ַהַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַהַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַהַּתְקִליִטיםמֹוֵכר ַהַּתְקִליִטים
  
  ,ָאֹפר־ְּפלּוָמה, ָּפִנים ְׁשדּופֹות(

  אֹוֵחז ֵאת ָהִרּבּוַע ָהָרֹטב, ֲאִדיׁשּותּבַ ּבֹוֶהה 
  )ּבּוז-ְמֻאְבֶזֶרת, יַדְקִטיתְּבַהְטָעָמה ִּד 

  

  ,ָׁשם ֲאדֹוִניר -ּצָ -יֻ -ְמ ֶזה ָּכָכה "

  ִמְסָּפר עֹוֵסק ֻמְרֶׁשה, ְּפַראֵדׁש-ְמחֹוז אּוַטאר

  !ַהֹּכל ָּכתּוב, ּוַמְרִּכיִבים
  )מֹוֵׁש ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַעל ַּגב ָהֲעִטיָפה(

  ,ַעְכָׁשו
  )ֵמִרים ֶאת ִאיׁשֹוָניו(

  .ֲאִני ֻמְכָרח ִלְסֹּגר, ִאם א ִאְכַּפת לְ 

ְוֶאת ַהֶּדֶלת ִּבְרׁשּוְת...  

  ..."ַהֹּקר

  

  ,א ׁשֹוֵמַע ְּכָבר ַּבחּוץְּגִריְנְׁשָּפן ַמר 

  הֹוֵל ּוַמָּבטֹו ָנעּוץ

  ,ְּבֶאְצְּבעֹות ַרְגָליו ַהְּיֵחפֹות

  ,ְּבִצִּפָּיה ַלְחֹטף ַּדֶּלֶקת ְנִגיִפית

  ,ַהְׁשהֹותְּכַהָּסָחה ַהְּמַאְפֶׁשֶרת לְ 

  ,ְּכֵדי ַהָּגָעה ְלַקְרַקע מּוָצָקה ָּפחֹות

  ,ְוַרק ַּבִּמְסְּדרֹון ָאפּוף־ָהַאְסִּפיִרין

  ְלִהָּזֵכר ַּבֶּׁשֶקט ַהִּנְׂשָרט ְּבֵעת ִהָּוְצרּותוֹ 

 .ְוֶלֱאֹמד ׁשּוב ֶאת ְּגִמיׁשּות ַהִּמְרָצפֹות
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  האביבהאביבהאביבהאביב    למועדילמועדילמועדילמועדי    ויונדהויונדהויונדהויונדה
  

  

  ָקעֲאָדר ִנבְ ּבְ ְּכֶׁשֵעֶדר 

  ,ִמִּצִּפָּיה ְּגרּוַדת־ִּכֶּנֶמת

  – ֵמִהְתַמְּצקּות ֶׁשל ְמצּוָקה

  ;ֶקֶמט-ֶקֶמט, ֻחַּפת ַהֵּמַצח

  ,ִמן ַהְּכִמיָהה ִלְכֵדי ֻּפְרָקן

  ,ָקבּוַע ְלַבּדֹו ְלֶׁשֶמר

  ֻמֶּגֶׁשת ָּכאן ִמן ַהּמּוָכן

  .ַהִהְתַאְּבלּות ַהְּמיֶֻחֶמת

  

  ,תְּתׁשּוׁש ְּגבּולוֹ , ְּכֶׁשָהָאִביב

  ,ֲאִויר ָסרּוַח ְמלֹוא ַהֵחֶמת

  ִנְׂשָר ָמהּוַּה ַלֲהם

  ,ַּבִּׁשְבִטּיּות ַהִּמְתַרֶּקֶמת

  ּוְלָהִדיַח ְלַכּלֹות

  ,ֶאת ַמֲאַגר ַׂשֵּקי ַהֶּדַמע

  ָהֶעֶרב־ַרב ְּבחֹוְללוֹ 

  .ֶאת ָהַאְבלּות ַהְּמיֶֻחֶמת

  

  ִקּיּום א־ַוָּדִאי נֹוֵקט

  .תְּבַהָּטַפת ָאסֹון ִנְפֶעמֶ 

  ,ֵּׂשאתִמ ַחֵּגי־ָׁשָרב ְּכֵבִדים 

  .ְּבִכָּיה ִהיְסֶטִרית ְמַנֶחֶמת

  ְקִריַאת ַמֶּתֶכת ָסָחה ֶאת

  ,ַהִהְתַאְּספּות ַהְּמֹתֶאֶמת

  מֹוֵפת, ְּכִלי ֶּגֶמר־ִצּבּוִרי

  .ַהִהְתַאְּבלּות ַהְּמיֶֻחֶמת

  

  ;ֵאיכּות ֶׁשל ְסֹחֶפת ְׁשסּוָעה

  ,דְלֶׁשמֶ ְּתָזִזית ִמּקֹוְממּות 
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  ִלְכֵדי חּוׁש־ַטַעם ְמֹסָאב

 .ַלִהְתַאְּבלּות ַהְּמֹבֶהֶמת
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


