סבינה מסג
חשוב שמישהו שוחה

יש לי כרם זיתים

ַהחֹוף ָח ְפ ִׁשי לְ נַ ְפׁשֹו.
'ׁשר ָּב ַא ְמ ַּב ְטיָ ה'.
ַהּיָ ם ָ
ֲא ָבל ,יָ ּה!
יֵ ׁש
ֲאנָ ִׁשים

יֵ ׁש ִלי ּכֶ ֶרם זֵ ִיתים וַ ֲאנִ י ַה ְּב ָע ִלים!
זֵ ֵיתי ַּב ַעל וַ ֲאנִ י ַּב ֲע ַלת.

ֵח ֶרף ַהח ֶֹרף!

ּׂשֹוחים
ֶׁש ִ

אֹותי,
זֶ ה ְמ ַׂש ֵּמ ַח ִ
רּוחי
זֶ ה ֵמ ִרים ֶאת ִ
ֶׁש ָּת ִמיד יֵ ׁש ִמ ֶ
יׁשהּו
ֶׁש ִּמ ְת ַּפ ֵּׁשט
וְ נִ כְ נָ ס לַ ַּמיִ ם ַה ָּק ִר ְ
ים־צלּולִ ים...
ּכְ ִאּלּו ָה ֱאנֹוׁשּות ּכֻ ּלָ ּה
וַ ֲאנִ י ְּבתֹוכָ ּה
יחים! יְ כֹולִ ים!
ַמ ְרוִ ִ

ֵאיזֶ ה א ֶֹׁשר! ֶׁשּכֹה ֶא ְחיֶ ה!
ֹלהים! יֵ ׁש ִלי ּכֶ ֶרם זֵ ִיתים!
ְּב ַחּיַ י ֱא ִ
לֹומ ֶדת אֹותֹו ּכְ מֹו ֶׁש ְ
ֲאנִ י ֶ
ּלֹומ ִדים תנ"ך;
ַמ ֲע ִב ָירה ֶאת ַע ְצ ִמי ּכְ מֹו ֶא ְצ ַּבע
ֵּבין ַהּׁשּורֹות ַהּכְ סּופֹות...
ֶ
טֹוב ֶלת ַר ְגלִ י ַּבּבֹץ ְּובזֶ ֶבל ַה ָּפרֹות,
ֶ
אֹומ ֶדת ֶאת ּכַ ּמּות ַה ְּפ ִרי,
ֶאת ִמ ְס ַּפר ַה ַּפ ִחים ֶׁשּיֵ ֵצא ִלי ִמּכָ ל
יׁש־מ ִּסיק־ּכָ ִתיׁש ַהּזֶ ה!
ַ
ּזּום־ח ִר
ָ
ּׁשּון־ּג
ִ
ַה ִּד
ִהיַ ְס ִּפיק לְ כָ ל ַה ְ
ּדֹור ִׁשים?
ֲהיְ ַׁש ֵּמן ֶאת ּכָ ל ֶה ָחלּוד,
ֲה ָיְג ֵרׁש ֶאת ַהח ֶֹׁשְך
יח ֶׁשֹּלא ַהּכֹל ָאבּוד?
ֲהיֹוכִ ַ

עינת מרבך־בר

מאיר גן אור

שמש בוקר

בערבות הנשיונל ג'יאוגרפיק

זְ רֹועֹות ַה ֵּצל ֶׁשל ָה ֵע ִצים ִמ ְׁש ַּתּלְ חֹות ַעל ְּפנֵ י ַה ִּמ ְד ָׁש ָאה.
מֹור ָיקה ֶאת ַה ֶּד ֶׁשא.
ֵּבין ֵצל ֵעץ לְ ֵצל ֵעץ לְ ׁשֹון ֶׁש ֶמׁש ִ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶ
נֹוׁש ֶקת ְׂש ָפ ַתי ִּב ְצ ִר ָיבה ֲע ִדינָ ה.
ִצּפֹור ֵ
ּומ ְת ֶ
עֹופ ֶפת.
קֹוראת ִ -

ּגּורים ַרּכִ יםִ ,עּוְ ִרים,
ַהּיְ לָ ִדים ָה ֵאּלֶ הֶׁ ,ש ָהיּו ִ
אֹותם ֵהינַ ְק ִּתי ַּב ֲחלַ ב נַ ְפ ִׁשיָ ,היּו לִ זְ ֵא ִבים ְס ֵ
מּורי ֵׂש ָער
ָ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְּב ַע ְרבֹות ַה ֶּׁשלֶ ג ַה ְ
רּוׂשים
ּטֹוב ָענִ יַ ,ה ְּפ ִ
ַעל ָמ ַסּכֵ י ַה'נַ ְׁשיֹונַ ל גֵ 'יאֹוגְ ָר ִפיק' ֶאת ַהחֹם
ָה ִא ָּמ ִהיֶׁ ,ש ָהיָ ה ְמנַ ת ֶחלְ ָקם ַעד ֶׁשּקֹר ִראׁשֹון
יֹו־א ְק ִט ִיבית ִהּכָ ה
ֶׁשל ַּבגְ רּות ַר ְד ַ
ְּב ֵעינֵ ֶיהם וְ ִה ְק ִּפיא עֹולָ ָמם.
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