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כושלאימשלו

על המשוררת ,חוזה בלתי כתוב   

ַחּיֶ ֶבת לְ הֹודֹותַ ,חּיַ י ֹלא ָהיּו
עּורים ּכַ ֲחזִ יתֹו ֶׁשל
ּכֹה ּכְ ִ
ִּבנְ יַ ן ָה ַר ָּבנּות ַהּיָ ָׁשן
ּׂשּואין
ּבֹו נִ ְר ַׁש ְמ ִּתי לְ נִ ִ
ּבֹו ִה ְתּגָ ַר ְׁש ִּתי
לְ יַ ד ַהּׁשּוק ְּב ֶפ ַתח ִּת ְקוָ ה.
ִנִּס ִיתי לְ יַ ּפֹותִ ,ה ְת ַע ַּק ְׁש ִּתי
ִה ְפ ַר ְח ִּתי ְּפ ָר ִחים ַּב ֲא ָדנִ ּיֹות ֻמ ְפ ָרכֹות
ֵה ַא ְר ִּתי ָּפנִ ים ּגַ ם ַּבח ֶֹׁשְך,
ַאְך ֲא ִפּלּו ַה ִּבנְ יָ ן ַהּיָ ָׁשן
ַעל לְ ֵבנָ יו ָה ְרבּועֹות ַה ַּמ ֲא ִפירֹות
הּוכְ ַרע וְ נִ נְ ַטׁש

ֶ
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשלְ ִׁשיר ֶׁש ָּצ ַמח לֹו
ּומ ְס ִעיר וְ ֵה ִעיר
ָענֹג ַ
ַּב ֲח ֵמׁש ַּבּב ֶֹקר,
הּוא ָׁשר ַעל ַסף ַה ְּתהֹום
ָה ֲע ִמ ָידה ַה ַּד ָּקה ַּד ִּק ָיקה
מֹותּה ֶׁשל ִא ִּמי,
ֹלאֹ ,לאַ ,על ָ
ֹלאֶ ,רגַ עַ ,על ָמה הּוא ָׁשר

ַעל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת לִ ְהיֹות ָרזָ ה,
ָרזָ ה לְ ָפחֹות ִאם ֹלא ַּד ָּקה,
ֵאין זֶ ה נָ ֶאה ּכְ לָ ל ֶׁש ְּת ַטלְ ֵטל
ּכֶ ֶרס ֶּפ ֶרא אֹו יַ ְׁש ָבן ְמ ֻג ָּדל.
ָעלֶ ָיה לִ ְהיֹות ְמ ֶ
צֹוד ֶדת ְּב ִמ ָּדה
ֹלא ְּבלֹונְ ִּדינִ ית ְּב ִמ ָּדה
ׁשֹור ֶרת ֶ
ַה ְּמ ֶ
רּוח
עֹוס ֶקת ְּב ַ
ָעלֶ ָיה לְ ַה ְפּגִ ין ַאוְ ִר ִירּיּות.
קֹולָ ּה ֶׁשל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת ְּב ִמ ָּדה,
ֹלא ּגַ ס ֲחלִ ילָ ה
ֹלא ְ
צֹור ָמנִ י ַעד יְ לָ לָ ה,
רּוח.
ָעלֶ ָיה לִ נְ ׁשֹב ּכְ מֹו ָה ַ
ִחּיּוכָ ּה ָצחֹור ּכְ ִפי
ַמ ְח ְׁש ֶ
בֹות ָיה ַה ֻּמ ְב ָהקֹות.

צדקת דרכנו
ָאנּו ,לְ ַהּלָ ןַ ,ה ְּמ ַׁשכְ נְ ִעים ,נִ ְתּכַ ּנַ ְסנּו ּכָ אן
ּכֻ ּלָ נּו לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ְּמ ֻׁשכְ נָ ִעים
ְּב ִצ ְד ַקת ַּד ְרּכֵ נּו.
ֵ
ׁשּורֹותינּו ַּדּלֹותְ ,מכֻ ּוָ צֹותָּ ,פנֵ ינּו
מּורמֹות ֶאל ּג ֶֹדל ַה ַּמ ֲע ָמד,
ָ
טֹור ָיקה ַמ ְר ִׁש ָימה ְּב ִק ָיאה ִּב ְפ ָר ִטים
ְּב ֶר ִ
ּגְ דֹולִ ים ַעד ְק ַטנְ ַטנִ ים ָאנּו ַמ ֲעלִ ים ְט ָענֹות
ְ
טֹורי,
נֹוטפֹות ָעוֶ ל ִה ְיס ִ
וְ גַ ם ִאם ַׂש ְמנּו לִ ֵּבנּו ֶׁש ְּב ֶ
עֹודּנּו ְמ ַד ְּב ִרים נִ גְ נָ ב
ִמ ַּת ְח ֵּתינּו ַה ָּׁש ִט ַיח ֶׁש ָעלָ יו ָאנּו ְ
יֹוׁש ִבים
בֹודת יָ ד ַמ ְר ִה ָיבה ֶׁשל ֶ
ּפֹועלֶ ת ְק ַׁשת יֹום)
ֲ(ע ַ
נֹותר
ּומ ְמ ִׁשיכִ ים ּכִ י ָמה ָ
ָאנּו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ַ
לָ נּו ִמּלְ ַבד ִמּלִ ים וְ עֹוד ִמּלִ ים וְ עֹוד
מּוארֹות
מּוצּלֹות ֲח ִצי ָ
ָּופנֵ ינּו ַה ֲח ִצי ַ
ְּבאֹור ַה ָּפנָס ַה ֻּמ ְחלָ ׁש ֶׁש ָּפלַ ׁש
בּוסת ָּפנֵ ינּו
לְ ַה ְסּגִ יר ֶאת ְּת ַ

ֲע ַדיִ ן ָהיְ ָתה ִּבי ַהּיֻ ֲה ָרה
ּכְ ֶׁש ָא ַחזְ ִּתי ְּב ַמ ְח ֶּב ֶרת ַה ִּׁש ִירים ָה ֲא ֻד ָּמה
ָּבאֹוטֹוּבּוס ֶׁשל ֵׁשׁש ֲח ִמ ִּׁשים
וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר לְ ַה ְׁשּכִ ים ַּתלְ ִמ ִידים,
ִא ָּמא ֶׁשל ָ ...ענְ ָתה ָּבכְ ָתה ֶׁש ֲע ַדיִ ן
ִהיא ֹלא ָחזְ ָרה וְ ֵאין לָ ּה ֻמ ָּׂשג
ֵהיכָ ן ִהיא ָהיְ ָתה ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה.
ַּובּכִ ָּתה ש' זָ ַרק ֻׁשלְ ָחן על י'
וְ מ' ִה ְת ְ
מֹוט ָטה ַּב ַה ְפ ָס ָקה,
ִמ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ָּׁש ְת ָתה
ֶ
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשלְ ַמ ְׁשמֹו ַה ִּׁשיר
ּכְ ֶׁש ָחזַ ְר ִּתי ִמּיְ ִׁשיבֹות לְ ָהזִ ין ִצּיּונִ ים
וְ סֹוף סֹוף ָּת ַפ ְס ִּתי ֶאת נ'
וְ ָׁש ַאלְ ִּתי לְ ָאן נֶ ֶעלְ ָמה ּכְ ָבר ּכַ ָּמה יָ ִמים,
ִהיא ָענְ ָתה ֶׁש ָח ֵבר ֶׁשּלָ ּה ַּב ֲע ִריקּות
אֹותּה ֵמ ַה ַּביִ ת ׁשּוב,
וְ ַא ָּבא זָ ַרק ָ
לְ כָ ל ָהרּוחֹותֶ ,
ּכּוׁשלְ ִא ָּמ ֶׁשּלֹו,
ּכְ ָבר ַא ַחת ַּבּלַ יְ לָ ה
וְ ִׁשיר

נּותּה ֶׁשל ַה ְּמ ֶ
ׁשֹור ֶרת,
טֹובה ִהזְ ַּד ְּק ָ
ֹלא ָ
מֹועילָ ה,
נּותּה ְמיֻ ֶּת ֶרת וְ ֵאינָ ּה ִ
ִהזְ ַּד ְּק ָ
ַר ֲענַ ּנּות ֶרלֶ וַ נְ ִטית ,זֶ ה ַהּבֹון טֹון ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה.
ַאל לָ ּה לְ ַהזְ ִעיף לְ ַה ְק ִדיר לִ ְרגֹון
לַ ֲהפְֹך לְ ָמ ָרה ,זֶ ה ְמ ַק ֵּמט ֶאת ַה ַּד ִּפים
ּומ ֲעלֶ ה ְמ ֵר ָרה,
ַ
ָעלֶ ָיה לִ זְ רֹם ְּב ִמ ָּדה
לִ ְהיֹות ִצינִ ית ְּב ִמ ָּדה
לִ ְׂשמ ַֹח לְ ִע ִּתים
ָעלֶ ָיה לְ ַה ְפנִ ים ֶאת ַהּקֹוד
לְ ַה ְק ִּפיד ַעל ַהּכְ לָ לִ ים,
ַא ֶח ֶרת ,לְ ָאן ִּת ַּקח ֶאת
ּבּוׁשה.
ַה ָ
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