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      אביעזריאביעזריאביעזריאביעזרי    ישראלישראלישראלישראל

  

  

        שיריםשיריםשיריםשירים    שלושהשלושהשלושהשלושה
        
        

 התרמילהתרמילהתרמילהתרמיל

 

 ....אאאא

 

  – ְׁשֵני ַּתְרִמיִלים ִעם ַההֹוֵל ָאָדם ַעל ֶׁשַהְּיָוִני ִסֵּפר, ְּבנֹוַתי, ָלַדַעת ֲעֵליֶכן

 ְּבָחֵזהּו יַהֵּׁשנִ , ַהַּגב ַעל ָהֶאָחד

 

 .ִלי ַּתְרִמיל ָקִניִתי – ַוֲאִני

 

  ָיֶדי, ַּתְרִמיל ָעֶלי. ַּגב הּוא ַּתְרִמיל ַעל נֹוחַ  ָּדָבר

 .ָחְפִׁשּיֹות

 

  , ְלָפָניו – ַהּזּוַלת ֲחָטֵאי. ַהַּגב ַעל, הּוא ָצרֹוָתיו. ְׁשֵני ַּתְרִמיִלים ְוַהְּיָוִני ָנָׂשא

  ָחֵזהּוַעל 

ֹקִׁשי ְּבִלי, ֲאֵחִרים ֶׁשל ַמַעְלֵליֶהם ִלְראֹות ָּתִמיד ָיההָ  ָיֹכל ְוָכ.  

 .ַעְצמוֹ  ַמַעְלֵלי ִלְראֹות ִהְתַקָּׁשה ּבֹוַּבְּזַמן

 

  .ּבּוָׁשה ֶׁשּזוֹ  ָאְמָרה ְוָהִאָּׁשה. ָקרּועַ  ִּתיק ָנָׂשאִתי. ִנְקַרע ֶׁשִּלי ַהִּתיק – ַוֲאִני

  ַּבֹּזאת ָרִציִתי, ֻּכָּלן עֹוַתיֵמהֹופָ  ִנְפַּגַעת ֶׁשָהִאָּׁשה ֵּכיָון

  ֶׁשִּיְהֶיה – ָאז. ָעֶליהָ  ְלָהֵקל

  .ַּתְרִמיל ָחָדׁש

  .אֹוִתי הֹוֵלם ֶׁשהּוא ְואֹוְמִרים

  ,ְקָרִבי ִנְרֶאה ֲאִני

  ֶׁשֲאִני ְוטֹוב אֹוִתי ָּגְמרּו א ֲעַדִין ַהִּמְלָחמֹות

 .ְלטֹוָבה זוֹ  ַגםוְ . ַמְרִּתיעַ  ְוֶזה. ְקָרב ִמַּמֵּדי ָּפִריט נֹוֵׂשא
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  .ָחׂשּוף הּוא. ָּדָבר ׁשּום – ֶהָחֶזה ַעל. ַהַּגב ַהַּתְרִמיל ַעל, ּוְבֵכן

  ,ַּבַּלְיָלה. ַהַּגב ַעל, ַּבַּתְרִמיל ַוֲעוֹונֹוַתי

  ּוַבֹּבֶקר, ַהַּתְרִמיל ֶאת ֵמִסיר ַוֲאִני

 .ַלְּקָרב ַהַּתְרִמיל ִהּכֹון ֶאת ֵמִכין

 

יֹום-יֹום ְוָכ 

 

  ְיהּוִדי ַוֲאִני. ְׁשֵני ַּתְרִמיִלים ִני ָנָׂשאַהְּיוָ 

 .ַמְסִּפיק ְוַתְרִמיל ֶאָחד

 

 ....בבבב

 

  ,ָיְדעּו ְוֵהם. ִלי ַּתְרִמיל ָיָׁשן ָהָיה

 ְוֵאֶפר ְוָעָפר ָזָהב ִׁשֵּני. ַהְבָרחֹות ָהיּו ָהעֹוִלים ֶׁשל ָהִאיִׁשי ַּבִּמְטָען

 

  .ֶׁשָּתְפסּו ַהַּמְבִריִחים ֶאת ּוְוֶהֱעִניׁש. ְמֹאד ַקְּפָדִנים ְוַהּמֹוְכִסים

  .ָּפִריט ְלָכל, ֲעֵבָרה ְלָכל ְמִחיר ְוָהָיה

  . ְמיָֻחדֹות ַּתָּקנֹות – ָלעֹוִלים

 ְמַעט ְיַׁשֵּלם ֱאמּוָנה ְקַטן

  ַהְרֵּבה ְיַׁשֵּלם ֱאמּוָנה־ַרב

  .ְקַטן־ֱאמּוָנה ְוַגם ַקְטנֹועַ  ַּבַעל ֶׁשֲאִני ִהְצַהְרִּתי

 ַהְרֵּבה ִׁשַּלְמִּתי ַהַּקְטנֹועַ  ַעל

 

 ....גגגג

 

  .ּבוֹ  ִהְתַמחּו ִויהּוִדים, ְּביֹוֵתר ַעִּתיק ִמְקצֹועַ  הּוא ַהְבָרָחה

  .ֵּביְנְלֻאִּמי ַמְבִריחַ . ִהַּכְרִּתיו. ָזֵקן ָהָיה ְּבָיֵמינּו

  .ְּביֹוֵתר ַהְּמֻתְחָּכמֹות ַהֶּמֶכס ַּתָּקנֹות ָּכל ָעַקף

  – ּדֹוֵרׁש ְלָכל אֹוָתּה ִלְמֹּכר ׁשּוִבּקֵ  ָלָאֶרץ ְסחֹוָרתוֹ  ֵהִביא

א ַא ָּדַרׁש ֶאָחד ָּכל.  

  .ׁשֹונֹות ִּבְדָרִכים. ַמְבִריִחים ֶרֶׁשת ָּבָאֶרץ ְלַפֵּתחַ  ִנָּסה

  .ִנְכַׁשל ַהְּדָרִכים ְּבֹרב
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•  

  

 ִּביָעף ָעַבְרִּתי ֵאֶּלה ּוִבְרָגִעים

 לִ ] ֲעָרד ְקדֹוָׁשה ְקִהָּלה[ע ''ִמָקקָ 

 ט''ָקקָ  ַמְׁשָמע – ִּבְטֶבְרָיה דֹוָׁשהְק  ְקִהָּלה

  ,לִנְתקַ  ט ַוֲאִני''ְלָקקָ  ע''ִמָקקָ 

   ָׁשֹחר ְּבבֹור ָלִראׁשֹוָנה א

  אֹוי. ְׁשֹחָרה ִּבְדיוֹ  ָמֵלא ָׁשֹחר ֹחר

  ַהְּׁשֹחָרה ַּבְּדיוֹ  ָיַצְרִּתי ַהְׁשָמָצה ֶׁשל טֹונֹות ַּכָּמה

  

ַהָּידּועַ  סִניְׁשלוֹ  ֶאת ָּפַגְׁשִּתי ַּבֶּדֶר  

 ָּבִהיר ְּבקֹולס ִניְׁשלוֹ  ִלי אֹוֵמר

  ְל ְּבַרח, ְּבַרח ֵל, לְסרּו

  ִמְתַחֵּנן ַוֲאִני

  סִניְׁשלוֹ  –ס ִניְׁשלוֹ 

  ַהִּטהּור ַעל ָהָאמּון ַאָּתה

  ה  ׁשָ   ּקָ   בַ   ּבְ ,  ִלי ָנא ֱאֹמר

 ְלָאן

  

  ְמַקְׁשֶקֶׁשת ַיְרֵּדָנה ּוָבֶרַקע

  ֹיִפי הֵאיזֶ  ָלהללַּואלְ  הוֹ 

  ָנכֹון ָנכֹון

  ..".רֹוָצה א ַאְמַּבְטָיה" ֶׁשֵּפרּוׁשוֹ  ַאְמַּבְנָיה רֹוָצה א

  ַזְלָעפֹות ֶּגֶׁשם רֹוָצה א

  ַהָּיָּפִנים ֶנֶגד ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל ְּבִעּצּוָמּה רּוְזֶוְלט ַהָּנִׂשיא ְוָאַמר

  ַהַּפַחד ִמן ַרק ְלַפֵחד

  ַיְפִריעַ  ְוא ַיֲעֹזר א סִניְׁשלוֹ וְ 

  

 ָאעּוף     ֵאֶלי    ִמַּמֲעַמִּקים
  

  ?אֹוְת ְמַעְנֵין סִניְׁשלוֹ 

  1.700 ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה .ַסָּבא ִּבְכָפר ָחׁשּוב ִאיׁש הּוא
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  ְוִעְנָין ִעְנָין ְּבָכל ְּדָברוֹ  ְלַהִּגיד ִמֶּמּנּו מֹוֵנעַ  ֶׁשא ַמה

  הָרעָ  ֵמֵאׁש ְּכמוֹ  סִּניְׁשלוֹ  ִמ ִהָּזֵהר

  

 ה   מָ    ׁשָ ְנ    ה    מָ  ׁשָ  נְ    ְנָׁשָמה

  

  ְלִמיֵניֶהם ִסיםִּניְׁשלוֹ  הַ ַאַחר ׁשֹוָלל ֵּתֵל ַאל

ְוַנְמִׁשי ְוַנְמִׁשי ,  

  ְׁשִליחוֹ  סִניְׁשלוֹ  וְ ֶאָחד' ה ֱאֵהינּו' ה ִאם

 א, ַחִּיים עֹוד ִלי ִיֵּתן

 

  ְלִהְתמֹוֵטט עֹוֵמד א ֲאִני

  אֹוִנים ֲחַסר ׁשֹוֵכב ֲאִני

  

  ַוֲאִני

 ֻמְפָלא וֹ 'גוֹ 'ג ֶאת ָמָצאִתי
  ְלִהְתַּגּלֹות ַהְּמָסֶרֶבת, ַעְרִטיָלִאית ְמֹאד ְּדמּות 

  

  ְּבִמְפֲעלֹוֵתיהָ ְוֶחֶסד ֶטרֹור ַמְפִעיָלה

  

  ָחָראֹוָצרֶׁשל ַּבֶּבֶטן ְּבִבְטנוֹ  ְוִהָּכה ָׁשֵמן ָהָיה

 ְלַהִּׂשיג ְוִהְצִליחַ 

  ׁשִמְפּגָ  ְּבאֹותוֹ 

  מֹוטֹורֹוָלהֶאת ִיְנֲעלּו ֶׁשא

  ָהֹעִני ֻמַּכת ָלֲעָיָרה ְוִתְקָוה ֶלֶחם ֶׁשֵהִביא

  

  ַלְחֹּפר ַאְמִׁשי ֲאִני

  ]םֻרחָ יְ [ ַּבִּגְבָעה ֻמַוִּנס' ַׁשְיח

  ַיֲעֹזר ַהֵּׁשם

  

  ֹּתֶפת – מֹוֵפת ְיִציַרת ָּכל ְוַאֲחֵרי

  מֹוֵפת ְיִציַרת – ֹּתֶפת ָּכל ְוַאֲחֵרי

 ְּתפּוצֹות ֵּבית – ָלנּו ִיְצַמח ָהַאֲחרֹון ַהֹּתֶפת ֲחֵריְוַא
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        47474747    בתבתבתבת    עלעלעלעל    שניותשניותשניותשניות    46464646

        

  ְּדָנא ִמַּקְדָמא אֹוֶהֶבת מּוִסיָקה ִהיא

 י'ּוצִ 'י ְוצ' מּוצִ ְלַיד אָ "ְּבתֵ  ְּבקֹוְנֶצְרט ַּבֹּזאת ְוֵהֵחָּלה

 יק'ְקרּוצִ  ר"דוְ רֹוֵפא 'תָ ִהְזַעְקנּו 

  – ָקַבע

 ט" ְּבַמְזלָ ּבֹוֶעֶטת

  .ַהְּמֻפְרָסמֹות ָהַאְנֶטנֹות ֶאת ִהְפִעיָלה ּוִמָּיד ָלעֹוָלם ְוָיְצָאה

  

   ְׁשִליִׁשָּיה ָהִיינּו

   ָּדָבר ָצִרי ְוָכל

 . ַהְסָּכָמָתּה ֶאת ַּגם ְלַקֵּבל

 

  ׁשּוב. ַמְטִרידֹות" ָאֶמּבֹות", ּוְלִאָּמּה,  ֹחֶדׁש14 ַּבת

 – אֹוי. יק' ְקרּוצִ ְלדֹוְקטֹור

 E.T.  ְָטְרָפה ַלִּמְׁשָּפָחהִהצ 

 ְוֶאת אֹוָתּה ִקְּבָלה ִפילֹוסֹוף יָנהּבִ וְ   ַלִּמְדָּבר600 ְּבִפיָאט ְוָנַסְענּו ַאְרָּבָעה ְוָהִיינּו

  ֲאחֹוָתּה

  .רֹוָצה א ַאְמַּבְטָיה ֶׁשֵּפרּוׁשוֹ !  ַאְמַּבְנָיהרֹוָצה א, ָצְרָחה ְוִהיא

  

   – ְוָטִלי ָאחֹות־ְּבִכיָרה, ְׁשָּפָחהַלִּמ  ִמְצָטֵרף ַהֶּגֶבר  ָנִתי3 ַּבת

  ָוֵחִצי ָחֵמׁש ְּבִגיל ְקַטְנַטָּנה ִאָּמא

  ַהְּנעּוִרים ּוֶמֶרד – ְוֹעֶפר ִמיִרי ִעם

  ,ֵמַהִּקּבּוץ ָּבְרחּו

  .ַּבֶּגֶׁשם, ָהְלכּו ַּבֹּבץ ָוֵחִצי ִקילֹוֶמֶטר ֲחִמָּׁשה

  .ַּבַּמֲעָרָכה ָּפגּועַ  ָחֵבר עֹוְזִבים א

  .ַלִּמְדָרָׁשה יעּוְוִהּגִ 

  .ָהָיה ְּכָלִבים ֹקר ֵאיֶזה

  

 . ָּתִאירֹוִניתאוֹ  רֹוִניָתִאיר –  ְּתאֹומֹות7 ַּבת

  ,ְּכִהְלָכָתּה ֶלה'ֱאֶמת ִאָּמא ַעל ָּכֵעתָטִלי 

  ,ְּבֵּכיף ְלַטֵּיל אֹוָתּה מֹוִציא ְּכֶׁשַאָּבא ִנְׁשָמָתּה ֶאת מֹוִציָאה ֲאָבל
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  ְּבִעְקבֹוָתיו

 ּכ" יֹוהַ תּוִמְלֶחמֶ 

  .ַהּצֹוָפִרים ְּכֶׁשּצֹוְפִרים ְלִאּבּוד הֹוֶלֶכת ְוִהיא. ַלִּמְקָלִטים

  

  .E.T קֹוָאִליְצָיה ִעם .ַּבֶּמְרַחִּקים MISS UNIVERSO .ִמְצָוה  ַּבת12 ַּבת

  .ְלַטֵּיל ְּבַבָּקָׁשה

  ', ְּבֶחְׁשּבֹון ָּבא א'['  ּבְ "ל־ּבָ "ְחוָ 'ְלִהָּׁשֵאר ּבְ 

  ] קֹוְלָחהתְּבִעְבִרי

  

  .ֶהְחִזיָרה ִהיא. ֵעיַנִים ָלּה ָעָׂשה  הּוא15 ַּבת

  

  ְלָעָרָפאתָׁשלֹום לֹוַמר ְלֵּבירּות ָרחֹוק־ָרחֹוק ַעד.  ְלגֹוָלִניִמְתַּגֵּיס  ְוהּוא16 ַּבת

 ֲאִני ַאּלֹון ֶאת. יֹוַדַעת א? ְּפֻלָּגה, רֹוֶׁשֶמת ֵסֶפר ְוַעל, ַהֶּטֶלפֹון ְוִהיא ְלַיד

  ֶּקֶׁשתְמבַ 

  

   ְלַהְצִמיד ְלַעְצָמּה ָאִביהָ  ִמָּמרּות ִהְׁשַּתְחְרָרה  סֹוף־סֹוף־סֹוף18 ַּבת

  ַּבַּקְרֹסל ַׁשְרֶׁשֶרת

  

  !אֹוי, ַהָּקדֹוׁש ַאִּדיִרים ֱאִהים, ּוַבֶּגֶׁשם ִּכְמֹטֶרֶפת ַּבֹּבץ ְוַעְכָׁשו

  .ָאִביהָ  ִּבְפֵני ִמיםַהֶּנֱאׁשָ  ְּבִכֵּסא ְלִהְתַיֵּׁשב, ָׁשַמִים ֵׁשם, ְמָסֶרֶבת

  

  , ִמְצָוה ְּבֵני ִּכְׁשֵני רֹוְקִדים, ַלֻחָּפה  ִמַּתַחת24 ֶּבן  ְוהּוא22 ַּבת

  

  .ַהְּבכֹור ַהֶּנֶכד, ַהְּבכֹור ַהֵּבן. ִעְנָּבר.  ְּבֵחיָפה25 ַּבת

  ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון – ַהֵּׁשֶבט ָּכל

  

  ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ְוׁשּוב – ֶבטַלּׁשֵ  ִראׁשֹוָנה ֶנְכָּדה –  ֲעָנתּוׁש28 ַּבת

  

  ...ֶיֶלד ֵאיֶזה הֹוי  . ֶׁשַּבֵּׁשֶבט י'יְנגִ 'ַהגִ  ָאִמיר 31 ַּבת

  

  ֶלֶחם ִּכָּכר ַהֶּׁשִחי ְלֵבית ִמַּתַחת ָלעֹוָלם ִאּתוֹ  ֵמִביא ֶיֶלד ָּכל

 ְטרֹוְמּבֹון ָאִמיר ֵמִביא
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 ֲעֵליֶהם ֲעָרד ְקַטָּנה

  ַסָּבאָּבאִלְכַפרעֹוְבִרים                                 

 ְּבִעּסּוק ּכ ִרּפּוי"ֲאחַ וְ 

                                ָׁשִנים ֵׁשׁש ּוַבֶהְמֵׁש  

   ְלִׁשּנּוי- ַׁשִּפיָרא ִאיִזי ֵּבית'

  .ַהְּמַנֶהֶלת ְּגִבְרִּתי',  ֻמְגָּבֻלּיֹות ִעם ֲאָנִׁשים ֶׁשל ַחֵּייֶהם ְּבֵאיכּות

  

ִלְמָצָדה ָלֶרֶגל ֲעִלָּיה.             ְלִגְבָעַתִיםּוַבֶהְמֵׁש  

  ְוֶהָחָתן ַהַּכּלֹות, ִרְׁשִמית סֹוף־סֹוף ָיִביאּו ֶׁשַהְּצִעיִרים ּוַמְמִּתיָנה

ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם ּוְנָכִדים  

 

 

  ָוֶׁשַבע ַאְרָּבִעים ַּבת ַהֹּכל ַהּיֹום ְּבַס ְוִהיא

  

  ֶׁשַבע ִמַּבת ָיָפה

  

  .ְׁשֹמהַהֶּמֶל  ְׁשָבא ֶׁשל תּוִמַּמְלּכַ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


