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            זגייבסקיזגייבסקיזגייבסקיזגייבסקי    אדםאדםאדםאדם
  

  

        שלושה שיריםשלושה שיריםשלושה שיריםשלושה שירים
        
        

         הצהרייםהצהרייםהצהרייםהצהריים    אחריאחריאחריאחרי    ארוכותארוכותארוכותארוכות    שעותשעותשעותשעות
        
  

  .אֹוִתי ָנְטָשה ַהִּׁשיָרה ָּבֶהן ַהָּצֳהַרִיים ַאֲחֵרי ֲארּוּכֹות ָׁשעֹות ֵאֶּלה ָהיּו

  .ָהֲעֵצלֹות ַהַּמָשא ִסירֹות ֶאת ַלָּים דֹוֵחף, רּוחַ  ֹאֶרּבְ  ָזַרם ַהָּנָהר

  .ַהֶּשְנָהב חֹוף, ַהָּצֳהַרִיים ַאֲחֵרי ֲארּוּכֹות ָׁשעֹות ֵאֶּלה ָהיּו

  ,ְיִהירֹות ּבּוּבֹות ָמְלאּו ָהַרֲאָוה ַחּלֹונֹות, ָּבְרחֹובֹות מּוָטִלים ָהיּו ְצָלִלים

  .ָחת ְלא, ְּבֵעיַני ִמְתָגרֹות ֶׁשִהִּביטּו

  

  ,ֵריקֹות ְּפֵניֶהם, ְּפרֹוֶפסֹוִרים ָיְצאּו ָנאאּוְלּפְ  ִמָּבֵתי

  .ָהַרג, ִהְׁשִּפיל, אֹוָתם ֵהִביס הֹוֶמרּוס ְּכִאילּו

  ,ַמְדִאיגֹות ֲחָדשֹות ֵהִביאּו ָהֶעֶרב ִעּתֹוֵני

א ָּדָבר ַא א ִאיׁש, ִנְׁשַּתָנה ַצַעד ֵהִאיץ.  

  ,ָהִיית א ַאת, ַּבַחלֹונֹות ָהָיה א ִאיׁש

  .ְּבַחֵייֶהן ִמְתַּביישֹות ֶׁשֵהן ָהָיה ּדֹוֶמה ַהְּנִזירֹות ִפילּוַואֲ 

  

  ַהִּשיָרה ְּבֵהָעֵלם ַהָּצֳהַרִיים ַאֲחֵרי ֲארּוּכֹות ָׁשעֹות ֵאֶּלה ָהיּו

  ,ָהִעיר ֶׁשל ָהָאטּום ַהּמֹוֶל ִעם ְלַבד נֹוָתר ְוָהִייִתי

  נֹור-ִדי-ַהַּגאר ְּבַחִזית ֶׁשעֹוֵמד ֶאְביֹון נֹוֵסע ְּכמוֹ 

  ְּבֶחֶבל ְקׁשּוָרה ִמַּדי יֹוֵתר ְּכֵבָדה ִמְזָווָדה ִעם

  .ֶסְּפֶטְמֶּבר ֶׁשל ָׁשחֹור ֶגֶשם, ָעֵליהָ  יֹוֵרד ָׁשחֹור ֶׁשֶגֶשם

  

  ַהַּמָּבט ִמן, ֵמָהִאירֹוִנָיה ְלֵהיָרֵפא ֵּכיָצד, ַהֵּגד, הוֹ 

  ְלֵהיָרֵפא ֵּכיָצד, ַהֵּגד; חֹוֵדר ֵאינוֹ  ַא ֶׁשרֹוֶאה

  .ַהְּׁשִתיָקה ןִמ 
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   מהימהימהימהי    אמנותאמנותאמנותאמנות    אנואנואנואנו    יודעיםיודעיםיודעיםיודעים

  

  

  ָהאֹוֶׁשר ְתחּוַשת ֶאת ֵהיֵטב ַמִּכיִרים, ַמִהי ֳאָמנּות ָאנּו יֹוְדִעים

  ָמתֹוק-ָמר, ָמר, ָקֶׁשה הּוא ֶׁשְּפָעִמים, ָלנּו ַמַעִניָקה  ֶׁׁשִהיא

  תֳאָמנּו מֹוִקיִרים ָאנּו. ּתוְרִּכי ַמֲעָדן ְּכמוֹ  ָמתֹוק ַרק ּוְלִעיִּתים

  .ַחֵיינּו ַמֵהם ָלַּדַעת ָהִיינּו ֶׁשרֹוִצים ִמְּפֵני

  .ַהָּדָבר ֵּפרּוׁש ַמה יֹוְדִעים ָּתִמיד א ַא, ַחִיים ָאנּו

  .ַּבַּבית ֵסֶפר ּפֹוְתִחים ָּפשּוט אוֹ , ְלַמָסעֹות ֵאיֹפא, יֹוְצִאים ָאנּו

  

  ,ִציּור מּול ָעַמְדנּו ֵעת ַהִהְתֲעלּות ֶרַגע ָלנּו ָזכּור

  ַּבָּשַמִים ָאז ָׁשטּו ֲעָננים ֵאלּו ַגם ָלנּו ָזכּור אּוַליוְ 

  ְמַנֵגן ָלן'ַהצֶ  ֶאת ְּבָׁשְמֵענּו ָּבנּו עֹוֵבר ַרַעד

  .ַהְּפַסְנֵתר ְלִשיַרת ְּבַהֲאִזיֵננּו. ַּבך ֶׁשל ְסִואיטֹות

  ִׁשיר, ְּגדֹוָלה ִׁשיָרה ִלְהיֹות ְיכֹוָלה ַמה יֹוְדִעים ָאנּו

  .ֶאְתמֹול אוֹ  ָׁשִנים ֲאָלִפים ְׁשלֹוֶׁשת ֵניִלפְ   ֶׁׁשִנְכָתב

  

   אֹוָתנּו אֹוֶפֶפת  ַמדּועַ  ֵמִביִנים ֵאיֶננּו ֵכן-ִּפי-ַעל-ְוַאף

   ַמדּועַ  ֵמִביִנים ֵאיֶננּו. ֲאִדיׁשּות ְּבקֹוְנֶצרט ִלְפָעִמים

   ְמִחיָלה ָלנּו ַמֲעִניִקים ְּכמוֹ  ְמסּוָיִמים ְסָפִרים

  .ׁשֹוְכִחים ָּכך-ְוֲאַחר יֹוְדִעים. ֲחרֹוָנם ֶאת ַמְסִּתיִרים םֵאינָ  ֲאֵחִרים ְוִאילּו

  ֳאָמנּות ֶׁשְיִצירֹות קֹוֶרה ַמדּועַ  ְמַשֲעִרים ָאנּו ְּבקֹוִׁשי ַרק

  )sciopero (ְׁשִביָתה ְּביֹום ִאיַטְלִקי מּוֵזיאֹון ְּכמוֹ  ִנְסָגרֹות, ִמְתַקְּפלֹות

  

  ְוִנְסָגרֹות ְלִעיִּתים ְתַקְּפלֹותִמ  ֵהן ַּגם,  ִנְשמֹוֵתינּו ּוַמדּועַ 

  )sciopero (ְׁשִביָתה ְּביֹום ִאיַטְלִקי מּוֵזיאֹון ְּכמוֹ 

  ,ֲאיּוִמים ְּדָבִרים ְּכֶׁשקֹוִרים ָהֳאָמנֹות ׁשֹוֶתֶקת ַמדּועַ 

  ָהֲאיּוִמים ַהְּדָבִרים ְּכִאילּו – ָלה ְצִריִכים ֵאיֶננּו ָאז ַמדּועַ 

  .ַהִּתְקָרה ַעד, ַלֲחלּוִטין, ּתֹום ַעד ָהעֹוָלם ֶאת ְמַמְלִאים

  ַמִהי ֳאָמנּות יֹוְדִעים ֵאיֶננּו
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  חדרחדרחדרחדר

  

  וולקוט לדרק  

  

  ְמׁשּוֶׁשה הּוא ֶׁשִּלי ָהֲעבֹוָדה ֲחַדר

  .ִמְשָחק קּוִּבַית ְּכמוֹ 

  ֵעץ שּוְלָחן ּבוֹ  ֵיׁש

  ,ִעֵּקׁש ִאָּכִרים ְדיֹוָקן ַּבַעל

  ְוֵתיֹון ֲעֵצָלה ּכּוְרָסא

  .ְמׁשּוְרֶּבֶטת ּבּוְרִגיתְּבסְ הַ  ָׂשָפה ִעם

  ,ָרִזים ֵעִצים ַּכָּמה רֹוֶאה ֲאִני ֵמַהַחלֹון

  ,ַּגן ְוַיְלֵדי ַּדִּקים ֲעָנִנים

  .רֹוֲעִׁשים, ְׂשֵמִחים ָּתִמיד

  ֶרֶכב ֶׁשל ִׁשְמָׁשה ֵמָרחֹוק ַמְבִהיָקה ְלִעיִּתים

  .ַמטֹוס ֶׁשל ָּכסּוף ַקְׂשַקׂש יֹוֵתר ָּגבֹוהַ , אוֹ 

   ְזָמן ְמַבְזְּבִזים ֲאֵחִרים ֶׁשֵאין ֲלַחלּוִטין ָּברּור

  ַהְרַּפְתָקאֹות ְמַחְּפִשים הם, עֹוֵבד ֶׁשֲאִני ְּבָׁשָעה

  .ּוֶבָחָלל ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל

    camera obscuraהּוא ֶׁשִלי ָהֲעבֹוָדה ֲחַדר

ֶׁשִּלי ָהֲעבֹוָדה ַמִהי ַא –  

  ,ִניעַ  ְלא ַהְמָּתָנה ַהְרֵּבה

  ,ַסְבָלִנית ֶמִדיַטְצָיה, דּוףִּדפְ 

  ֵחן נֹוֵׂשאת ָהְייָתה ֶׁשא ְמרּוָּבה ְסִבילּות

  .ַחְמָדִני ֶׁשַמָּבטוֹ  ׁשֹוֵפט ִמִּלְפֵני

  .ָׁשִנים ָמאַתִיים ִלְחיֹות ָעִתיד ֲאִני ְּכִאילּו, ְלַאט-ְלַאט ּכֹוֵתב ֲאִני

  ,ַקָּייִמים א ִּדימּוִיים ְמַחֵּפש

  ִנְסָּתִרים אוֹ  ְמקּוָּפִלים ֵהם ֲהֵרי, ֵּכן ְוִאם

  .ַּבחֹוֶרף ַקִיץ ִּבְגֵדי ְּכמוֹ 

  .ֶּפההַ  ֶאת ּפֹוֵצעַ  ְּכֶׁשַהְּכפֹור

  ְמָצאִתיו ִאילּו; מּוְחָלט ִריּכּוז ַעל חֹוֵלם ֲאִני

  .ִלְנׁשֹום ָלֶבַטח ָהִייִתי ַמְפִסיק

  .ְּבָיִדי עֹוֶלה ְמַעט ֶׁשֹּכה ַהָּדָבר טֹוב אּוַלי
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ָהִראשֹון ַהֶּשֶלג ְׁשִריַקת ֶאת ׁשֹוֵמעַ  ֲאִני ֲהֵרי ַא,  

  ,ַהּיֹום אֹור ֶׁשל ָהֲעִדין ַהַּלַחן ֶאת ׁשֹוֵמעַ 

  .ַהְּגּדֹוָלה ָהִעיר ֶׁשל ָהֵאיִמים ַנֲהַמת ְוֶאת

  ,ָקָטן ִמַּמְעָין ּגֹוֵמעַ  ֲאִני

  .ֵמאֹוְקָינֹוס ָּגדֹול ֶׁשִּלי ַהָּצָמא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )דוד וינפלדדוד וינפלדדוד וינפלדדוד וינפלד: : : : תפולנימ (


