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רפרודוקציה של אדוארד מונק בחנות מסגרות

תלתן

ְּב ַמ ַּצב ְּפ ִת ָיחה ֲחגִ יגִ י ְׁש ַעת א ֶֹׁשר ֹלא ֶה ְחלֵ ִטית,
ָה ִאּזּון נִ ּכָ ר ַרק ִּבגְ וָ נֵ י ַה ְּצ ָב ִעים,
ַה ָּד ָבר ָה ִע ָּק ִרי נֶ ֱעלָ ם ּכְ ֶׁש ַּמ ִּצ ִיעים אֹותֹו.

ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ַה ִּתלְ ָּתן ַּב ַעל ְׁש�ֹל ֶׁשת ֶה ָעלִ ים
ָרכַ נְ ִּתי ּגִ ְבעֹולִ י ַעל ּכַ ר לְ ַב ְבכֶ ם
וְ ַא ֶּתם ,נְ ַס ְק ֶּתם ֵמ ָעלַ י ִעם ַא ְר ַּבע ּכַ נְ ֵפיכֶ ם
ְּב ַהגְ ָׁש ָמה ֶעלְ יֹונָ ה ְ
ּומלֵ ַאת יֻ ֲה ָרה

ִאּפּוק ֶׁשל ְּדמּויֹות ָמ ֳא ָרכֹות ָּב ַא ֲה ָבה ִמ ְת ַח ֶּב ֶבת ְּבאֹור
ֶׁש ֵ
אֹורְך נֶ ַצ ַח לִ ְׁשּכ ַֹח.
מּוׁשטֹות.
לֹוקחֹות אֹו ָ
ּכָ ל ִא ָּׁשה ּכֻ ּוְ ָצה ְּב ִהּסּוי קֹול ְּבלִ י יָ ַדיִ ם ְ
ָה ִעּתֹון ַּבּגֶ ֶׁשם ֶׁש ִּמ ְת ַענְ יֵ ן ִּב ְמיֻ ָחד ָּברֹב.
ַאְך ֹלא ְמ ֻג ָּׁשם
נַ ְח ִריׁש לְ ַמ ַען נֵ ָח ֵסר ְמ ַעט .מּונְ ק ַּב ֲחנּות ִמ ְסּגְ רֹות
ְמזָ וֵ ה ְמ ַהּגְ ִרים ַח ְס ֵרי לֶ ֶחם
לְ ַא ַחר ִּבּלּוי ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי.
ֵעינַ י נִ נְ ֲעצּו ַּב ֲחנּות ַה ִּמ ְסּגְ רֹות
ִּב ְמ ִהירּות ֶׁשל ַה ְחלָ ַפת ְּב ָרכֹות .מּונְ ק,
לּופה לְ ֹלא ֲח ָׁשׁש ִמ ְּצ ִריבֹות ַה ֶּׁש ֶמׁש,
ַמ ֶּתכֶ ת ְק ָ
ּכְ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ֵּבינֹו לְ ֵבין ֻמ ְמ ֶחה ַה ִּמ ְסגּור:
ָּת ִבין אֹותֹו ,הּוא ֵ
עֹובד ִמ ְּפנֵ י ֶה ָע ִתיד.
אֹוקּולְ ִט ְיסט ַה ִּמ ְת ַק ֶּׁשה
לִ ְראֹות ֶאת נִ זְ ֵרי ַה ְּב ִר ָיאה ְמ ַחּכִ ים לַ ַּׁש ָּבתֹות.
ֲה ֵרי ֹלא ִּת ְר ֶצה ֶׁש ֵּצל ְ
ּגּופָך יַ ְחּמֹק ִמ ְּצ ָב ִעים ַּבּיֹום־יֹום.
מּוד ַעת לַ ִּמ ְת ַר ֵחׁש ַּב ֻּׁשלְ ָחן,
ָה ִא ָּׁשה ַהּנִ ֶּצ ֶבת ָׁשם ַ
ּכ ָֹחּה לָ ֵׂשאת ַע ְצ ָמּה ֹלא ַמ ְב ִהיל ֶאת ֶה ֵּקף ַה ְּתמּונָ ה.
רֹוקית ֶׁשּנִ ְׁש ְמ ָטה ִּב ְׁש ַעת ַה ָּצלַ ת
ַה ֶּפה נִ ְפ ָער לַ ַּמ ְׁש ִ
לְ ִב ָיבה ֶׁש ֶה ְחלִ ָיקה ֵמ ַה ַּצּלַ ַחת.
ָה ֲא ִצילּות נִ ְר ֵּפיתֶׁ ,של חֹולִ ים – ְּב ִע ָּקר נָ ִׁשים –
ִמ ְצ ַטּיֶ נֶ ת ִּב ְד ָמ ָמה.
לּותי ְּב ִמּלִ ים יָ פֹות.
ֶרגַ ע ָהיִ ִיתי ִּב ְתלּות ְּב ִמּלִ ים יָ פֹות ְּוב ִמ ְׁשנֵ הּו ּגָ ַב ְר ִּתי ַעל ְּת ִ
ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעבֹר לַ ּכְ ִביׁש לְ ַא ַחר ִצ ִּפּיָ ה ֶׁשּיֻ ּגַ ׁש לָ נּו ַמ ֲא ֶפה.
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עּופה
אתי לָ כֶ ם ְּב ֶׁשל ַה ְּת ָ
ִקּנֵ ִ
וְ זָ ַמ ְמ ִּתי ַחּיִ ים ּכָ ל נ ֶֹפת ַה ְמ ָׂשגָ ה.
ִה ְת ַר ֵּב ֶיתם וַ ֲאנִ יָ ,ק ַמלְ ִּתי ֲא ֵפלָ ה
אׁשי ָר ַתח ַּפ ֲע ַמיִ ם.
רּוחי ָסגְ ָדה וְ ָר ִ
ִ

אמת שלי
יֹומי ָה ִראׁשֹון
ּכְ ִפי ֶׁש ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל ִ
ּיּומי ֶׁשּלִ י
ּכָ ְך ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ְּב ִק ִ
וְ ַה ְּמ ִציאּות ּכְ ִפי ֶׁשּנִ ְר ֲא ָתה ֶּד ֶרְך ָה ֲע ָד ָׁשה
אֹותּה ִה ְיס ְ
טֹוריָ ה.
ֹלא ָּד ְמ ָתה לְ ָ
ּגּופי
ִמ ְד ְׁשאֹות ַה ֵח ָמר ֶׁשּיָ ְצקּו ֶאת ִ
ֵהן ֵהן ַע ְצ ָמןּ ,כָ ל ָמה ֶׁש ָר ִצ ִיתי לִ זְ ּכֹר
וְ ִד ִּמ ִיתי זֹאתּ ,כָ ְך לָ ֲא ִמ ָּתּהָ ,ר ִצ ִיתי ַּבּזֹאת
וְ ָה ֱא ֶמת ָה ְפכָ ה ִהיא לִ ְר ָאיָ ה.
ֲא ִמּתּות ַה ְּד ָב ִרים,
ִסגְ נֹון ַחּיַ י ִאם ּכָ ְךֹ ,לא ָהיָ ה ָּד ָבר ִמּלְ ַבד
יֹומי ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּׁשלַ ט ְּב ַמ ְח ַׁש ְב ִּתי
ִ
ּתֹוצר ָח ָדׁש – ֱא ֶמת ֶׁשּלִ י.
וְ ֲה ָפכַ נִ י לִ כְ ֵדי ָ

