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 רגנסיקי ינרק גד

 מתוך ספר בהתהוות  שיריםחמישה 
 

 לניה לוטהל                                ָמהׇבּ  אׇָאל ָיֵרחַ                         

ה  ָ ה ָחְרָקה. ִאׁשּ ָ  ִאׁשּ

עֹון  ָ  ִנְטְרָקה. ַהׁשּ

ֶרךְ  ט ֶאת ַעְצמֹו ּדֶ  ִמּלֵ

ֲחצֹות.   ָהֲאָפִסים ּבַ

חֹוִגים מֹוְטטּו ַעצְ   ָמםַהּמְ

מַ בִּ   עׁשְ

 ַעל חֹוֵדיֶהם.

ֲעָרב   רּוַח ַהּמַ

ִית   ֵהִריָמה ֶאת ַהּבַ

ֲחִגיִגּיּות ְלֹראׁשוֹ  ָאה אֹותֹו ּבַ  ְוָנׂשְ

ּנָה  ֹוׁשַ ֶלד ִעם ַהׁשּ ל ַהּיֶ  ׁשֶ

 ַהחֹוָלה. סֹוף סֹוף 

ו   ָאְמָרה ּדֹורֹוִתי ַעְכׁשָ

ֶתר ֶיֶלד  מּות ִעם ּכֶ  ּתָ

ִלי ֵאֶבר  ְמֹטָרף ּבְ

 לה ֵמכָ ְמֹסָרס ְוָיְצקָ 

ָלה ַעלע  ֶזרַ  פּוְך ְלַבּטָ  ׁשָ

ׁש ִאיׁש    ָהֵקשׁ ִאיׁש ַהּקַ

ה  ִמימּות ְקדֹוׁשָ  הֹו ּתְ

ית   ֶלד ְוִהּצִ ט ַהּיֶ  ִצּטֵ

ַח ֲעֵלה  ֲעֵלה ֵקַרֵ

מֹו ֱאֹלֵהימוֹ  ּתֵ ִ ָהבֹות ֵיׁשּ ּלֶ  ּבַ

י ל ִלְפֵני ַטּיְ ַגְלּגַ  - ּכְ

יָלא ַהּבּוְרָסה  ֻפּנֵמֹו ִמּמֵ

ְיָלה   ְתמֹוֵטט ַהּלַ    ְוַעדּתִ

ר ְלַהְזִמין   יָלהְנעִ   ִאי ֶאְפׁשָ

יָצה ִעם ַנֲערַ   ת ִלּוּויּפִ

י  ִתית. ּכִ  ֲחֵרִדית ֶחְרּדָ

 ִאם ֹלא ַנְזִמין ֲאִני 

מּות ָאז  ּנָ  אֹוֵמר ָלֶכם ׁשֶ

ְתּפֹס ֵאיזוֹ  ּנִ ָבר ׁשֶ ַדאי ּכְ  ּכְ

ָעָרהּ  ׂשְ ָבה ְוַנֲעֶלה ּבִ  ֶמְרּכָ

ִריט ל ַמְרּגְ  ַהזָֹּהב ׁשֶ

ַמְיָמה לְ  ָ יָּ אֹוְר ַהׁשּ  ה ּגִ

אֹוְרָיֵרַח   ָמה  אׇָאל ּבְ  ּבָ

 נְתּפֹס ֲאִני ֹלא  ִאם  ּכי  

מּות  ּנָ  אֹוֵמר ָלֶכם ׁשֶ

 

 

 



ג   24 49גיליון   ּגַ

 פעם            

 ְלַבּסֹוף.  

 ֹלא ּגּוִפים. 

 ַרק ָיַדִים. ֲאִפּלּו ֹלא. 

עֹות ְרדּומֹות.   ְקצֹות ֶאְצּבָ

ְך זֹו ֶאל זוֹ  ֹחׁשֶ  חֹוְתרֹות ּבַ

ים ְמֻנקְּ  ׁשִ ָ ׁשּ מֹו ּגַ  ם יַניִ ֵרי עֵ ּכְ

ְרָחק ָהַאְפִסי.   ּמֶ  ּבַ

 ָהֵאיְנסֹוִפי.  

ין ְקצֹות  ּבֵ  ׁשֶ

ל   עֹות ַהּנֹוָאׁשֹות ׁשֶ  ָהֶאְצּבָ

רֹוִמים  ּמְ  ָאָדם ֶוֱאֹלָהיו ּבַ

ה.   ּלָ ּפֶ ל ַהּקַ ים ׁשֶ י ְנִגיׁשִ ְלּתִ  ַהּבִ

רֹות ַאֲהָבה ּיָ ל ׁשַ ָלִדים ׁשֶ  ּוֵביֵניֶהן ׁשְ

אֹות ֹצִרי ּומֹור ּוְלבֹונָ   ה נֹוׂשְ

 ּדּוָדִאים    ֵריוּ מּ ְושִׁ 

חֹול.   ְקבּורֹות ּבַ

 

 

 ְוַרק

 ֲאִפּלּו ֹלא. ַרק 

ׁשֹונֹות ָהְרדּומֹות   ְקצֹות ַהּלְ

י ׁשֹות ָלֹלק ִמּמֵ ְ  ְמַגׁשּ

ֶלג  ל ּפֶ ֵאָרה ׁשֶ  ַהּמְ

 ָהזּוי.  

ְרָחק ָהַאְפִסי.   ּמֶ  ּבַ

 ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ל ׁשֹוֵמר ָחרּוךְ   ׁשֶ

ן ֵעיַנִים    ּוְמֻלּבַ

ַתֲחַנת   ְר   ּכֹחַ ּבְ  ת ִעיִני ּגַ

שׁ  ֵ ַגׁשּ  ֲחֵרָבה ַהּמְ

יד:   ִלְמֹצא יֹוַנת ּדַֹאר. ְלַהּגִ

ַעם ַאֲהָבה.  ָהְיָתה ּפַ

 ֲאִפּלּו ֹלא. ֲאָבל 

ַעם.  ּפַ

 

 

  
 קנאה               

ב  יֲאנִ  י  ָהֲחִניתֹות  ּכֹל  ַעל  חֹוׁשֵ ָאַגְרּתִ יֵמי  ׁשֶ  ֶחְלִדי  ּבִ

ֵדי ַגּבוֹ   ילְלַהטִּ   ּכְ ל  ּבְ ֵנאִתי  ִמי  ּכֹל  ׁשֶ ּקִ  . ּבוֹ   ׁשֶ

ֶטן ֶהְחִלידוּ    ֹותֲחִנית  ְמֵלָאה  ּבֶ  . ׁשֶ

ֲאִני לכּ   ּוְכׁשֶ ֵדי  ַהֲחִניתֹות   ַהר  ַעל  ֹוׁשֵ יעַ   ּכְ אִ   ְלַהּגִ  י ְלִכּסְ

ץ י  ִצּפֹור  ֶאת  ּוְלַחּלֵ ֶרת  ָהְרִכיָכה   ַנְפׁשִ ַפְרּפֶ  ַהּמְ

ְכָנַפִים  ֲעַדִין גהַ   ַעל  ְקצּוצֹות  ּבִ יךְ   ּצָ ְחׁשִ  , מּוִלי  ַהּמַ

י  ָחִנית  ִנְנֶעֶצת ַגּבִ לִ   ּוַמּקֹור  ּבְ  ַוֲאִני   י בִּ ּבְ

ר  ְוהֹוֵלךְ   ְמַפְרּפֵ
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האלוהים פני את מצייר ילד
 

ֵני  ֶאת  ְמַצּיֵר  ֶיֶלד  . ָהֱאֹלִהים  ּפְ

ָניו  ֵמְראֹות  ָיֵרא ְרָאה  ּפָ ּמַ ְפֵני  אוֹ   ּבַ  ֲאַגם   ּבִ

ֵני  ֶאת  ׁשֹוֵאל  הּוא  רֹוְגִעים    ּפְ

מֹוָראי ׁשּוחַ   ַהּסָ חֹוֶבֶרת  ַהּקָ ה  ּבְ  .ַמְנּגָ

 

ָידוֹ  ַטּנָה  ּבְ ּלֹא  ַהּקְ ָדה  ׁשֶ ֵעט  ֻלּמְ  ּבָ

ים  ִעם  ׂשֹוֶרה  הּוא ּוִ ּלֹא   ַהּקַ  ׁשֶ

מו לֹוֵחם  ֵמֶהם  ַלֲחֹרג  ַהּיֹוֵדעַ   ּכְ

ַגְיא ּבְ  ֲאָבל   ָשֵקט  ַהזֶּה  ׁשֶ

 

 נכדייל

ְבָעה  ֵמֵעֶבר ָבר  ַלּגִ   ּבֹוְקעֹות  ּכְ

 . ָהֵעיִטים  ָצֳהלֹות

ֵני  ֶאת  ְמַצּיֵר  ֶיֶלד  . ָהֱאֹלִהים  ּפְ

ווֹ   ֵמֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  ֱאֹלִהים  ַמְלַאךְ   ּגֵ

יק ְקִפיָדה  ּוַֹמְעּתִ ים   ּוְלֹאֶרךְ   ּבִ ּוִ  ַהּקַ

ֵני  ֶאת   ֶלד  ּפְ מֹות  ַהּיֶ  .  ַהּתָ

יחַ  ָניו  ַעל  ּוַמּנִ  . ּפָ

ֵני  ְמַצּיֵר  ֱאֹלִהים  . ֶיֶלד  ּפְ

 בטחונית בדיקה
ָמההֹוִאיל ְוַהּנֶֶפׁש   ם ְנׁשָ רּוָיה ּגַ  ַהּקְ

ים    ִהיא ִמְמָצא ָנִזיל ֵאין ַמְרׁשִ

בֹוהַּ  ִמּנּון ּגָ  ְלַהֲעלֹוָתּה ְלִטיָסה ּבְ

ה  ּמָ ָלה ְוַעל ַאַחת ּכַ ׁש ַחּבָ  ֵמֲחׁשַ

ְכָלל  ִהיא ּבִ יָרה ׁשֶ ה ׁשִ  ְוַכּמָ

ׁשֹוֵרר  ל ַהּמְ ד ׁשֶ  ִסּכּול ְמֻמְלּכָ

נָּ  ים ִמּמֶ ם ֶאת ַהַחּפִ ֶנת ּגַ ַסּכֶ  ה אוֹ ַהּמְ

ַדאי   ְסִביָבָתּה. ְוָלֵכן ּכְ ָמה ּבִ ׁשָ  ִמּנְ

דּועַ  ּיָ י הּוא ַהּנֶֶפׁש ּכַ ם ּכִ יז ּדָ  ְלַהּקִ

ם ֵאינֹו ָנגּועַ  ַהּדָ ֲהָנָחה ׁשֶ  ְוֹזאת ּבַ

יִרים   ׁשִ  ּבְ

יק ֲאֵחִרים   ְוֹלא ַיְדּבִ

 

 


