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...........מאות / רפי וייכרט.....................
מחשבות

  
ישות אהובה אבודה  והנה שוב השעות האלה שבין ארבע לחמש לפנות בוקר. הכאב, הגעגועים, החרדה. אני חושב עלייך, 
בתוך החושך הגדול. איך את מקופלת בתוך שמיכותייך? האם היתושים הרעים של סוף העונה  מתענגים על מתק דמך? ולידך 
הנשימות של יקירייך. הן חשובות לי משום שהן עוטרות כנזר לנשימתך. ובתודעה עולים הביטויים ״נזר הבריאה״ ו״נזר קוצים״. 
גורלך לא החמיר איתך נורא אם חושבים על האפשרויות. גם שלי לא התאכזר. אבל יש בנו נפש שאיננה מניחה, שכולה תקוות 
סומות. אולי התאווינו הלילה שאצבעות ילטפו את פנינו בתשוקה, אולי רצינו  שמישהו יתמכר  לגופנו וילחש באוזננו את 

פתרון החידה - שאנחנו האהבה האחת והיחידה.

מירון ח. איזקסון

*

ִלְבּכֹוָתּה  
ִלְבּכֹות אֹוָתּה ֵּפרּוׁשֹו

ִים ַהּיֹוְרִדים ָהיּו ּגּוָפּה ֶׁשַהמַּ
ֶטן.  ֶטֶרם ַּגם ִהיא ָיְצָאה ִמֶבּ ְבּ
קֹומֹות ִים ָהרֹוֲעִדים ַּבְמּ ְוַהמַּ
ֵהם ַהְּפָעִמים ֶׁשִהיא ָהְיָתה,

וְַהִחּבּוק ֶׁשּסֹוף סֹוף ִהְצַטֵחק.

ָהיּו ָלּה ְּבַחֶּייָה ֵאיָבִרים ְמֻיָחִדים —
ְנִׁשיָמָתּה ָהְיָתה ֵאיַבר ַּתֲאָוָתּה

ְוַכָּפָתּה ְּתבּוָנָתּה
ְוַאָּפּה ָנַׁשף ֶאת ְנעּוֶריָה

ּוִבְטָנּה ֵאיַבר מֹוֶלֶדת
ְועֹוָרּה ֵאיַבר ְיָלֶדיָה

ְוָחָזּה ָהָיה ֵאיַבר ְׁשמֹוֶתיָה
ר ָׂשָפה ַאַחת. ַפץ ִּדֵבּ ְוָהעֹוֵרק ֶׁשקָּ

ִלְבּכֹוָתּה ֵּפרּוׁשֹו ַּגם ְלַהְרִטיב
ֶאת ֵעיֵני ַהַּדף ֶׁשִהִגיַע ִעָּמּה ְּבֻקְפָסה,

ֶׁשֹּלא ֵיָרֵדם,
ִרים ְמֻדָּיִקים ֵּכיַצד ּובֹו ֶהְסֵבּ

ְתעֹוֵרר ִמְּׁשנֹוֶתיָה. ִלְפָעִמים ִהיא תִּ

השתגע 

ֵּגַע, ֲאִני ׁשֹוֵאל ָאָדם ֶׁשִהְׁשתַּ
ַעל ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה, ָרִאיִתי ְּבֵעיַני ֵאיְך ִהְצַטְמֵצם

ֵגר. ְּבֶטֶרם ֵהן ִּבְּקׁשּו ְלִהסָּ
ֶזה ֶׁשַּדְעּתֹו ְמלּוָחה, ְוֵאין ָאָדם כָּ
ָמזֹון ֶׁשּנֹוַח ָלּה ְלִהְתַנֵּפַח. ַהִאם

ִנים ֶׁשּבֹו ִמְּפֵני סֹודֹות ְמֻסכָּ
ָקָמה רּוחֹו ָעָליו ְוִהְתַקְּמָטה?

אֹו ֶׁשחֹֹר מֹחֹו ָּגַדל ּבֹו ְּכֻעָּבר
יַע ְּבתֹוְך ִׁשְטפֹון ַהּסֹוד. ְוהּוא ֶׁשאֹותֹו ִהְטבִּ

ם ְּכֶׁשַהַחְׁשַמל ִּכְמַעט ִנְגָמר, ֵּכן, ָצִריְך ִלְׁשאֹל גַּ
ָמה ֵהם ִעּסּוֵקי ָאָדם

ַׁשְּגִעים ֶאת ְרִסיָסיו, ֶׁשְמּ
ּוִמי ֵהם ַחְרֵסי ַיְלדּותֹו ָהַעִּתיִקים

ֶׁשחֹוְתִכים אֹותֹו ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשָבה.

ֵּגַע, ֵּכן ֲאִני ׁשֹוֵאל, ָאָדם ֶׁשֶּטֶרם ִהְׁשתַּ
ָאיו עֹוְבִרים ּבֹו ָּכל ִמיְליֹוֵני תָּ

ְּכמֹו ָהָיה ִמְנֶהֶרת ָהעֹוָלם.
ִאים ָזִרים ִמּיֹום ְליֹום ֵהם חֶֹמר ֶׁשל ּגּופֹו תָּ

ּוַמה ִּבְכָלל ָקבּוַע ְּבִדְמיֹון ֻחּמֹו
אּוַלי אֹוָתּה ַנְפׁשֹו, ֻמְכֶחֶׁשת ַהִּקּיּום,

ֶׁשֹּלא ָמְצאּו ָמקֹום ָלּה, ִלְׁשּכֹן ּוְלַנְּׁשקֹו.

אנדד אלדן

*

ָקִׁשיׁש ִעֵּקׁש ַמְקִׁשיב ְלֶׁשֶקט ָקֶׁשה
רֹאׁש ֵמִאיר ְּכֵנר ִנְרָּדם קֹוֵרא

ּוֵמִעיק ַוֲעקֹם ַהָּמקֹום ּוַמְרֶׁשה
ַלְּצִליל ִלְצֹלל ְּבֵצל ָּבָצל ְוׁשּום ּכֹוֶרה

ָּבאֹור ְּבֵריַח ַחֵּיי ֵחרּות ֲחִריִפים
ֲחִריף ַהחֶֹרף ֵחֵרף ִרְפיֹון ָנפּוַח

ְסִביב ַהֵּסֶבל ְסַתו ֻּבְסָּתִנים חֹוְׂשִפים
ֲעֵלי ֲעִלילֹות ְּכִמִּלים ֶׁשל עֹוָלִלים ֲאָספּוָה

ַהָּיִׁשיׁש ַּבְּמׁשּוָבה ְלהֹוִׁשיב ֲחִׁשיבּות ַמְחָׁשבֹות
ֶנֱאַנח ְוָנח נֹוַח ְוַחם ַּבַחאן ַּבַּמֲחֶנה ַּבֶּדֶרְך

ֲעזּוִבים ְזֵאֵבי ַהָּכָזב ּוִבְזַּבְזִּתי ָזָהב ָזב ִמִּנְבזּות
ַּבַּבִית ּבֹו ָּבֲעטּו ַּבֵּמִתים ָּתִמיד ִהְתמֹוְטטּו ְוַעל צֶֹרְך

ָקִׁשיׁש ִעֵּקׁש ַמְקִׁשיב ְלֶׁשֶקט ׁשֹוֵתק


