
  2010 \ 22גג  \ 142

  אישה
ם ּ ְמַפֵלַח ֶאת ַהֵלב.ָהְרחֹוב ִמְתַקּדֵ ּ 

  ַמר ּבֹו ָהְרחֹוב,ּוַמר ּבֹו
ר ה ַהְמַדּבֵ  ֲּאָבל ָמתֹוק ַהּפֶ

ה אֹוֵמר ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ַאּתָ ׁשֶ  ּכְ
ַאּתָ ׁשֶ אּכְ א ַוֲאִני ֶאְתַרּפֵ ַרּפֵ  ה ּתְ

ָכה ַהַחִיים  ּּכָ
ַע  ִביל ָחָלב ְמַבְעּבֵ  ׁשְ

ָטמֹות   ִמן ַהּפְ
ר ֵמַהָלׁשֹון ם ִנּגַ  ְּוַהּדָ

   ,ַעד ַיְרָכַתִים
ם מֹו ּדָ  ּכְ

ה  ִנּדָ
ם צֹוֵעק מֹו ּדָ   .ּכְ

 הולך הלילה ובא היום
ִביִלים מֹו ׁשְ ִאים ּכְ  ְיָלִדים ּבָ

  ֶקַמחֹוף ַהּכֹל ִנְהָיהּסּבַ
מֹו ּכֹוָכִבים ִאים ּכְ   ְיָלִדים ּבָ

 ק ָבָאֹוף ַהּכֹל ּסּבַ
ּהֹוֵלך ַהַלְיָלה ּוָבא ַהיֹוםְו ּ ְ 

רֳהָצּוְב ֵהר ִמְתַחּוֵ  ָריו ַהּכֹל ִמְתּבַ
ִביִני,ִּאָמא  ,ּתְַאׁשֶ ְרִאי ּתָ    ּתִ

י ְלָהַרע ְנּתִ ּוַ ֱאֶמת ִהְתּכַ לֹא ּבֶ   .ּׁשֶ

 קרעים של זמן
מֹוִקְרֵעי ְזַמן  נּוֵכי ָאְזַנּכְ רּוַחִי ּתְ  ם ּבָ

ים  יםִחֹוּ ִנמ,ַרּכִ
ַחת ֶאְצּבָ ּסֹותּתַ  .עֹות ּגַ

ל ְזַמן  ִהיא אֹוֶהֶבת ְקָרִעים ׁשֶ
מֹו  עֹוָתיו םִחיַרִיְנּכְ ַחת ֶאְצּבְ   רֹוְטִטים ּתַ

ל ְזַמן  ִהיא אֹוֶהֶבת ְקָרִעים ׁשֶ
ִנים ָ ֶטְרִמיַנל ַהּשׁ יִנים ּבְ   ֵהם ַמְמּתִ

ְלּגַ מֹו ּגַ    .ֵּלי ָמטֹוס ַעל ַמְסלּול ַהְמָרָאהּכְ

 ציפי שחרור 

 ארבעה שירים



   143 \ 22 גג 2010 

 

 ִהיא אֹוֶהֶבת ְקָרִעים
קֹות ל ּדַ ִניֹות,ְּטָלִאים ׁשֶ ִזיֵרי ׁשְ   ּ ּגְ

עֹוִנים ּבְ מֹו ַמְכְוֵני ׁשְ ֵהם ּכְ  .ּגּוָפּהׁשֶ

 אני כורעת תחת נטל הבגד
ֶגד ַחת ֵנֶטל ַהּבֶ  ֲאִני ּכֹוַרַעת ּתַ

את ֶאת ׁשָ ק נֹוׂשֵ מֹו ׂשַ ּכְ   יַדָּחִזָיה ׁשֶ
ּפּוֵח ִאלּו ָהיּו ּתַ ֶדהּּכְ ּשָׂ  ,י הַּ

ִתיל  ִאים ַעל ּפְ כּוָנה ָהֲעגּוָרןִנּשָׂ ל ׁשְ   ׁשֶ
ת ׁשֶ  .ִמְתַחּדֶ

ַחת ֵנֶטל ַהְצִריָכה   ֲּאִני ּכֹוַרַעת ּתַ
ה ֲעָנק ְלַהֲאִכיל ִאלּו ֲאִני ּפֶ  ּּכְ

ין יר ַמְמּתִ עּור,ּפִ    ּבֹוְלָען ּפָ
ֵלב ִעיר  ּבְ

 
  ַחת ֵנֶטלֲאִני ּכֹוַרַעת ּתַ

  הֹוָדעֹות
יבֹוִנים   ְמׁשִ

  יםִלֵמִאי
  ֶטֶלפֹוִנים

 ים ִסם ֶאס ֶאֶא
  ַפְקִסים
  ִעּתֹוִנים

לֹוִחים   ִמׁשְ
ִליִחים   ׁשְ
 ְמִכירֹות 

ְרסֹומֹות  ּפִ
  ִטיְנגֵרי

ֲחרּות  ּתַ
  ְמִכירֹות

  ּיֹותּפִִצ
מּוִיים   ּּדִ

  ָמִניּפּוַלְציֹות
 ְויֹוְמיֹום

  .ַרַעתֲאִני ּכֹוַרַעת ִנְק
  ַלֲעָזאֵזל

י   ַּמּדּוַע ֵאיִני ְמִסיָרה ִמֶמּנִ
ָבִרים ל ַהּדְ    .ֶאת ּכֶֹבד ּכָ

  


