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ּגַ ם ֵעץ ָעׂשּוי לִ ְׁשּכ ַֹח ֶׁשהּוא ַּביִ ת
לְ ַה ְצ ִהיב ֶּפ ַתע ֶח ְר ַדת ָׁש ָר ִׁשים
לַ ְחּדֹל ּגְ ִמ ַיעת אֹור
יְ נִ ַיקת ַה ַּמיִ ם
לְ ַה ְס ִּתיר ַט ָּבעֹות
ֵמ ְ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים

וְ ׁשּוב ְּב ִמ ְד ָּב ִרּיּות ְצפּויָ ה
לְ ַה ְד ִּביק ָׁש ַמיִ ם לָ ֲענָ ִפים
ֹלא לִ ְסמְֹך ַעל ָׁש ָר ִׁשים
וְ ִענְ יְ נֵ י ֶאקֹולֹוגְ יָ ה.

ּגַ ם ֵעץ ָעׂשּוי לִ ְׁשּכ ַֹח ֶׁשהּוא ַּביִ ת
לְ ַטלְ ֵטל ַצ ֶּמ ֶרת
ּפֹורים
לְ ִה ְתנַ ֵער ִצ ִ
הֹוׁשיט זְ רֹועֹות ַמ ְח ָטנִ ּיֹות
לְ ִ
ּולְ קֹונֵ ן ֲח ָרדֹות
ַעל ּכַ נְ ֵפי ֲענָ ִפים ֵע ֻיר ִּמים
ַעד ֶׁש ֵעץ נִ זְ ּכָ ר,
זְ ַמן לַ ֲעקֹר
ימים:
נִ ְמלָ א ִּפיו ַט ַעם נִ ִ
ָּת ֵאי ֲא ָד ָמה קֹולַ ַחת
ומ ֲע ֵׂשר
זַ ְר ֵעי ְּפ ִרי ַ
ְּפ ִריצּות ַה ָּׁש ָר ִׁשים.

וְ ׁשּוב ְּב ַׁשּיָ טּות ָה ֲענָ נִ ים
ֶּב ֶטן ֲא ִצילִ ית לְ ַבנְ ַּבּנָ ה
ֵ
מּותּה
נֹוׂשאת ְּביַ ְת ָ
ֲח ִתיכֹות ֶׁשל ִאיזֹולִ ְיר ַּבנְ ד.
ַמ ֲע ֻר ֵּמי ַה ֶּט ַבע ּכְ ִׁשגְ ָר ָתם
ְמ ַפ ְט ְּפ ִטים יָ רֹק וְ גַ ם ּכְ ַחלְ ֶחלֶ ת
ּדֹוגְ ִמים אֹורֹות זָ ִרים ָּב ֲאוִ יר ְס ַח ְר ַחר.
ַעד ַהּנֶ גַ ע -
ּכְ מֹו ַצּוָ אר זָ ִמיר נִ כְ ָרְך ַצ ֶּמ ֶרת
מּואר
ּגַ ם ַהּסֹוף ֵאינֹו ָ
ּומי ִּבכְ לָ ל ָא ַמר
ִ
ֶׁש ְּׁש ֵמי ָה ֶע ֶצב ָּ -ת ִמיד ִמ ְד ָּבר?

אסתר וולק בת  ,26יוצרת ומפיקת
״משובשת״ ,ליין באר־שבעי להקראת שירה.

געגוע
יִ לְ לָ תֹו ֶׁשל ּכֶ לֶ ב ַה ְּׁשכֵ נִ ים
צֹופרֹו ֶׁשל ַא ְמּבּולַ נְ ס,
ַה ֵּמ ִׁשיב לְ ָ
חֹוצה ֶאת ָה ְרחֹוב
ָ
ִּב ְד ָה ָרה,
ְמ ֶ
ּגּוע
עֹור ֶרת ִּבי ּגַ ְע ַ
לְ ָמה ֶׁשעֹוד לָ פּות ָחזָ ק
ְּבכַ ף יָ ִדי.

כמו הלב
ּכְ מֹו ַהּלֵ בּ ,כָ ְך ַה ַּפ ַחד
נִ ְמ ָׁשְך
תּוח,
לִ נְ ִפילָ ה ְּב ַעד ַחּלֹון ָּפ ַ
לְ ִפ ְר ֵחי ֲאפּונָ ה נִ כְ ָמ ִׁשים,
לְ ָא ִביב ֶׁש ִּקּצֹו ָע ֵרב.
ּכְ מֹו ַהּלֵ ב
ּכָ ְך ַהּיָ ד ֶאל ַה ַחּלֹון -
לִ ְפּת ַֹח לָ ְרוָ ָחה,
ּכָ ְך ַה ַּפ ַחד.
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