רחל מדר
עולש

גשם סגול

ְסלַ ח לִ יּ ,כִ י ָׁשכַ ְח ִּתי ֶאת ִׁש ְמָך.
ֶאת ַהּנָ ִׁשים ֶׁש ָּק ְצרּו ִמ ְּמָך ַּבח ֶֹרף ,זָ כַ ְר ִּתי.

ַּבּלַ יְ לָ ה ָצ ַח ְק ָּת
רֹוׁשים,
ָׁש ַמיִ ם ְס ֻגלִ ים נִ ְמ ְׁשכּו ֵמ ֵע ֶבר לַ ְּב ִ
ּגֶ ֶׁשם נִ ּגֵ ן ְ
אֹותָך ָּב ֲאלַ כְ סֹון,
ִצ ָּפ ְרנֵ י ַרגְ לֶ יָך ְ
ימה,
נִׁשלְ חּו ָק ִד ָ
נִ ְצ ְּבעּו ָסגֹל ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַּמ ָּב ִטים.

ְּפ ִתילֵ י ְּפ ָר ִחים ַעל ּגִ ְבעֹולֶ יָך,
ּכַ ְפ ֵ
ּתֹורי ְּתכֵ לֶ ת ְּב ֵאפֹוד ּכ ֵֹהן –
ּפֹוק ִחים ַע ְצ ָמם לַ ֶּׁש ֶמׁש.
ְ
ִּבלְ בּוׁש ַמלְ כּות ַא ָּתה מּוכָ ן ְ
ּומזֻ ָּמן
ּפּוׁשיֹות ָה ְר ֵעבֹות.
לַ ִח ִ

בֹועים ְמיַ ּלְ לִ ים ִה ִּקיפּו ְ
אֹותָך,
ְצ ִ
ֹאמר ִצ ְחקּוק ַה ֶּפ ֶרא ֶׁשּלָ ֶהם,
ֹאמר ָמה ֶׁשּי ַ
י ַ
ַרגְ לֶ יָך ְּפׁשּוטֹות יְ ֵחפֹות ַעל ַד ְׁש ְ
ּבֹורד ַא ְרּגָ ָמן,
רֹוׁשים.
ָרחֹוק ִמן ַה ְּב ִ

יהודית כפרי
להחזיר

תקוות גשם

ְּובכָ ל ָמקֹום ֶׁשֹּלא ָעלָ ה ַהּבּולְ ּדֹוזֵ ר
ָעלּו ַח ְר ַּדל ַה ָּבר וְ ַה ֶחלְ ִמית וְ ַהּגְ ִדילָ ן
וְ ָח ַׁש ְב ִּתי לִ י ֶׁש ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן
לְ ַה ְחזִ יר לָ ֶהם ֶאת ּכָ ל ַה ֶּׁש ַטח
בּוׁשים
ּכָ ל ַה ְּׁש ָט ִחים ַהּכְ ִ
ֶׁשּכָ ַב ְׁשנּו ִמ ֵיד ֶיהם
ַמ ְׁש ִא ִירים ַא ֲח ֵרינּו ֲא ָד ָמה ֲחרּוכָ ה
ְמכֻ ָּסה ֻק ִּבּיֹות ֵּבטֹון ְּורצּועֹות ַא ְס ַפלְ ט
רּורים ּכְ ָבר ֹלא יְ כֹולִ ים לְ נַ ֵּקר ָּבּה
רּוׁשים וְ ַה ַּׁש ֲח ִ
ֶׁש ַה ְּפ ִ
וְ ַה ְּמ ְ
עֹופ ִפים ַא ַחר ֲח ָר ִקים וְ צּוף
ְ
נֹופלִ ים ָעלֶ ָיה ּכִ ְב ֵדי ּכְ נָ ַפיִ ם
ֵמ ַהּזִ הּום וְ גֶ ֶׁשם ַהחֻ ְמ ָצה וְ ַה ְּפ ָצצֹות ַה ַחּיֹות וְ ַה ְּק ִרינָ ה
לְ ַה ְחזִ יר!
ּולְ ַפּנֹות ֶאת ְמ ֵ
קֹומנּו
לְ ַחּיֹות וְ לִ ְצ ָמ ִחים ֲחכָ ִמים ֵ
יֹותר
ֶׁש ִּמ ְתּכַ ּוְ ִצים ַעכְ ָׁשו ְּבכָ ל ִּפּנֹות ּכַ ּדּור ָה ֶא ֶרץ
ִמ ַּפ ַחד ָה ָא ָדם
ּיּותּה.
ַחּיָ ה ֶׁש ִא ְּב ָדה ֶאת ְׁש ִפ ָ

ַּב ַּת ֲחזִ ית נִ ְּבאּו ּגֶ ֶׁשם
ֲא ָבל ַּב ֲחצֹות
ָה ֲאוִ יר ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן
ְמכֻ ּכָ ב וְ ֵ
דֹומם וְ ִא ֶ
י־א ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַה ֲא ִמין
וְ ָח ַׁש ְב ִּתי
ַעל ַה ַּת ֲחזִ יֹות ַה ִּבלְ ִּתי ִמ ְתּגַ ְּׁשמֹות
וְ ַעל ַה ִּמלְ מּול ֶׁש ַּמ ְת ִחיל
יׁשי
ֲח ִר ִ
ּגֹובר וְ ֵ
וְ ַא ַחר־ּכָ ְך ֵ
גֹובר עֹוד
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה וְ אּולַ י ֹלא יִ ְהיֶ ה
ִּב ְׁש ַעת לַ יְ לָ ה ַא ֲחרֹונָ ה
אֹו ַרק ַּב ַּׁש ַחר.
ַה ְּמ ַקּוֶ ה ֶׁש ִּבי ָא ַמר :יִ ְהיֶ ה
ַה ַּס ְפ ָקנִ י ָא ַמר:
ֵאין לָ ַד ַעת
וְ ַה ְּמי ָֹאׁש ֹלא ִק ֵּבל
ְרׁשּות ִּדּבּור.
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