רואים אור ב–

פבל מובשוביץ׳

חנה לרנר

לי שיר

שתי רגליו

טווס

שיר לכת

ִה ְת ַּגּלָ ה לִ י נִ יב ְׁשחֹר ַעיִ ן
ִמּתֹוְך ֶּב ֶטן לֵ ב ַהּבֹץ
זֶ ה ִּתינֹוק ֶׁש ָּׁשר ֵּבינְ ַתיִ ם
ְּת ִפּלֹות ֶאל ַּד ְר ַּדר וְ קֹוץ.
ּכִ י הּוא ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ַחד ֵהם יַ ַחד
נִ ְפלָ אֹות ֶחלְ קֹות יָ ָדיו
ֵּובין ֶצ ֶמר ֵאׁש צֹונַ ַחת
ְּד ָרכִ ים ֵאינְ סֹוף לִ ְׁש ֵּתי ַר ְגלָ יו.

יפה ִצ ְבעֹונִ ית
ְמ ַד ֶּדה ִּב ְמנִ ָ
ֵּבין ְ
סֹורגֵ י ַהּכְ לּוב.

ּכְ מֹו ַהּנְ ָמלָ ה ֶׁשל ֶּד ָדלֹוס,
ֲאנִ י ְמ ַד ָּדה
ַח ְד ַרגְ לִ ית
ּכְ ָחרּוז ַעל חּוט
ׁשּורה
ׁשּורה ַא ַחר ָ
ָ
ּכֹורה
ִׁש ָ
יחֹוח ַה ְּד ַבׁש
ִמּנִ ַ

*
ִטּפֹות ַא ֲה ָב ִתי ִה ְר ִטיבּו ֶאת ִׂש ְמלָ ֵתְך
ימה ֶאל ֵּבין ַר ְגלַ יִ ְך
ַה ְּמנֻ ֶּמ ֶׁשת ְּפנִ ָ
ִמ ִּב ְפנִ יםֶ .
ּפֹועה ָּב ַע ְק ָׁשנּות ַעל ִצ ְב ָען
ׁשּוקה וְ ֶר ֶטט ִּב ְגרֹונִ י.
ַהּמֹולִ יד ְּת ָ
ַה ִאם ִּד ַּב ְרנּו ַעל ָהא ֶֹׁשר ַהּיֹום?
ַה ִאם נִ ִּסינּו לַ ֲעמֹד ַעל ַּתכְ לִ ית ַה ִּקּיּום?
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַא ְּת ְמ ַק ְרזֶ לֶ ת ֶאת ְׁש ִמי ֵּבין ִׁשּנַ יִ ְך
ְמכַ ְר ֶס ֶמת אֹותֹו לִ ְגזִ ֵירי ֶׁש ֶמׁש ַּג ִּסים,
ׁשּובי ֶאל ּתֹוְך ֵ
ּגּופנּו
ָמ ַתי ָּת ִ
לֹוׁשה
ָמ ַתי נַ ְחזֹר לִ ְהיֹות ְׁש ָ

גרדום
יֵ ׁש ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְׁשֹלף ַסּכִ ין,
ֶאלֶ ף ִסּבֹות לַ ְחּתְֹך ֶאת ְקלִ ַּפת
ַה ָּב ָצל ַעל ַּג ְרּדֹום ָה ֶא ְצ ָּבעֹות.
ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְמחֹק ֶאת ִחּיּוְך
ַהּיָ ִמים ַה ֵ
ּדֹופק ַעל ַּדלְ ִּתי ְּבח ֶֹסר נִ ימּוס
ֵ
קֹורא לִ י ּבֹוא! ּבֹוא! ִהזְ ַּד ֵּקן.
ַא ָּתה ַרק ַה ָּמזֹון ֶׁשל ַה ַחיְ ַּד ִּקים
זֶ ה ָמה ֶׁש ַא ָּתהָ ,מזֹון לַ ַחיְ ַּד ִּקים.
ּפֹה אֹוכְ לִ ים ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ָּב ִריא
ּכְ ֶׁשּנַ ְפ ְׁשָך ְּב ִרּנָ ה,
ַאְך ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ְּב ִדּכָ אֹון
ַט ַעם ַה ְּׁש ִר ִירים טֹוב עֹוד ֵ
יֹותר.
יֵ ׁש ֶאלֶ ף ִסּבֹות לִ ְׁשֹלף ֶאת ַה ַּסּכִ ין.
ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ
ּפֹוחד
לְ ִה ָּׁש ֵאר
ֵמת.
ַ(ה ִחּיּוְך ֶׁשּלָ ּה יֶ ְח ַסר לִ י)
מתוך בולמוס הנשייה

ַה ַּטּוָ סַ .מ ִּביט ּכֹה וָ כֹה
זְ נָ בֹו ַה ָּפרּוׂש ַמ ְק ִׁשית
ּצֹופים ּבֹו.
ֶאל ְּפנֵ י ַה ִ
ְק ִריאֹות ֶׁשל הֹו וְ ָהּה
י ִֹפי ּכָ זֶ ה עֹוד ֹלא ָהיָ ה
ְּבכָ ל ַה ְּב ִר ָיאה.

אודיסיאה

יֶ לֶ ד ֵ
אֹוחז ְּביַ ד ִאּמֹוֹ :לא ְמ ַענְ יֵ ן
ּבֹואי נֵ לֵ ְך
ִ

אֹוד ֵיס ָיאה,
ֲאנִ י ִ
ב־ה ְּד ָרכִ ים
ִּבּתֹו ֶׁשל ַר ַ
רֹוק ֶמת ַּבּלֵ ילֹות
וְ זֹו ָה ֶ
ּכִ י ֵאינָ ּה ְמ ַחּכָ ה
לְ ִאיׁש

במהירות האור

אֹותי לָ לֶ כֶ ת.
ָא ִבי ֹלא לִ ֵּמד ִ
ִא ִּמי ֹלא ִה ְׁש ִא ָירה לִ י ְק ֵצה
חּוט

ּקֹופים.
ֶאל ּכְ לּוב ַה ִ

ְּביָ ָדיו הּוא ְמ ַס ֵּמן ֶאת ַה ֶה ְב ֵּדל
טֹואית
ֵּבין ַחּיִ ים ֲא ִמ ִּתּיִ ים לְ ֵבין ַׁשלְ וָ ה ְס ִ
ָּבּה יָ כֹלְ ִּתי לְ ַפ ֵּסל
עֹולָ ם ִמ ֶּׁשּלִ י.
הּוא ֹלא ְמ ַא ְפ ֵׁשר לִ ְצעֹד ּכִ ְרצֹונִ י.
אֹותי
יָ דֹו ַה ְּק ָצ ָרה ְמ ַט ְר ֶט ֶרת ִ
ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום.

ָּפ ַק ְע ִּתי ֵמ ַע ְצ ִמי
ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך:
ִא ָּׁשה ְק ַטּנָ ה ְּבנַ ֲעלֵ י ִס ָירה
ֶ
לֹומ ֶדת לָ ׁשּוט
מתוך תרגיל בהפשרת שלגים

יָ דֹו ַה ַּד ָּקה ְמ ַה ְב ֶה ֶבת ִּב ְמ ִהירּות ָהאֹור.

זיכרון משעור חקלאות
בחוות הלימוד
ֵּבין ֶ
יֹורה לְ ַמלְ קֹוׁש
ָע ְב ָרה ֶׁש ֶמׁש ְּב ֶחלְ ָק ֵתנּו ַה ְּק ַטּנָ ה.
קֹוצים
ׁשֹוׁשן לְ ֹלא ִ
ָ
ָעלָ ה ּכְ ֵאׁש.
מתוך קציר מאוחר
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