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 רייך מיכאל

 שני שירים גרת הזמן ועוד ש
 הזמן גרתש

ק,  ּנָ ׁשֻ ר, ַהּמְ ְרחֹוב ַהּצַ ָעְבִרי ּבָ  ּבְ

רּוַח ְסָעָרה י ּכְ ִצּדִ ּלְ ַמֹן ׁשֶ א ַהזְּ ָ  ִנׂשּ

ַני ָחַלף ַעל ּפָ ֶ  ּוִמׁשּ

ִים,  ּתַ ה אֹו ׁשְ  ָזַרק ִמּלָ

ִלי ְלִהְתַחּיֵב   ִמֵהר ְלִעְנָיָניו ִמּבְ

י...  ע ּבִ  ֶשּלֹא ִיּגַ

ַמן ְמשׁ  ים ִמחּוץ ַלזְּ  ּוִלים ַחּיִ

ָטן   ְלִחיַדת ִהְתַהּוּות עֹוָלֵמנּו ַהּקָ

 ֵאין ְבֹכִחי ְלָאְמָדם 

ָדם ְרצֹוִני ְלַאּבְ  -  - -  ְוֵאין ּבִ

ְיָלה,   ּלַ  ּבַ

ֵעיַני   ים ּבְ ְברֹוׁשִ ִתים ּכִ ּגֹות ַהּבָ עּו ּגַ ּנָ ֶ  ִמׁשּ

 ְוָקרֹוב ָהִייִתי ְלֵהָרֵדם, 

ִתיק י ַהּוָ ֶתף ַהַהר  ָנַחת ְמַלּוִ  ַעל ּכֶ

ית ָיֵרחַ   ִהּצִ

ֵעֶמק   יו ָנפֹוץ ּבָ ן ּפִ  ְוָעׁשָ

ֲעָרֶפל ַרְך. בְּ   ר, חַ שַּׁ א הַ בוֹ ּכַ

ס   ִמיָכה ְמֻפּיָ ְ ׂשּ יִתי ּבַ ּסֵ  ִהְתּכַ

ְיָלה  ּנַת ַהּלַ יר ִמּצִ ִהְפׁשִ ַטל ׁשֶ  ּכְ

ן  ְלּתָ  ְוָנַטף ֵמַעְלָעֵלי ַהּתִ

ין ְיִדיִדים   מֹו ּבֵ  ּכְ
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 תחושות

ּנֹו   ֶקט נֹוָתר ַעל ּכַ ֶ  ַהׁשּ

ת, ַאְדָמִתית;    ִעם אֹוָתה ְמִתיקּות ֵריָחִנית ּכֹוֶבׁשֶ

י   ּבִ ת ָהרּוַח ׁשֶ י, ִאְוׁשַ ַרּבִ  ָהַרַעׁש ַהּמֵ

ְכָנֶפיהָ   רֹוֶתֶמת אֹוִתי ּבִ

ִים ַמח, ָהֲאָדָמה ְוַהּמַ  -   ֶאל ַהּצֶ

ִגים  ֶקט ַמְבִעיִתים ֶאת ַהּדָ ֶ  ַמּדּוַע קֹולֹות ַהׁשּ

ְקָוה, בָּ  ִאים ּתִ אֹוִתי ֵהם ְמַמּלְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ּה ּבְ

ם , -ֵאי ָ  ׁשּ

ֲחִריׁש   ֶדה ֶהָחרּוׁש, ַהּמַ  ֵמַעל ַהׂשָ

מּועֹות ת ׁשְ ת ֲחֹרׁשֶ    -  רֹוֶחׁשֶ

ר, ׁשֶ ֵני ַהּגֶ ָחַלף ַהְטַרְקטֹור ָהַאֲחרֹון ַעל ּפְ  ֵמָאז ׁשֶ

ַזַעף ְוׁשֹוֵתק ִביָניו ּבְ  -  ְמַצְמֵצם ָהֵעֶמק ּגְ

 ָהֶעֶרב יֹוֵרד.  

ּנֶֶבת   ְתּגַ ְרצֹוָתּה יֹוַדַעת ַהֲעָלָטה ַהּמִ  ּבִ

תֹוִכי  ּבְ ֶלד ׁשֶ  ִלְהיֹות ְנִעיָמה ְוַחְיָכִנית, אֹוֵמר ַהּיֶ

ִליָמתֹו ָיִטיל   ר ּוְבֵהֶנף ּגְ ׁשֶ ְיָלה ֶאל ַהּגֶ ר ַהּלַ ּלֹא ָיִגיַח ׂשַ  ַרק ׁשֶ

ֵבד ַעל ָהעֹוָלם   ְך ּכָ  ֹחׁשֶ

 

ְרָחק ֲאנִ  ז ַאֲחרֹוָנהִמן ַהּמֶ ִכיִסי ֶקֶרן ּפָ ּמּוַנַחת ּבְ ֵלו ְודֹוֶמה ׂשֶ  י ׁשָ

ּה;  י ֶאת ֻחּמָ ְנִכיָחה ּבִ  ַהּמַ

תֹוָדָעִתי   ֹעז ּבְ ְכרֹונֹות ּבְ ים ַהזִּ ְתֹאם ַמּכִ  ּפִ

רּוַח ַעזָּה  ִזים ּבְ ּתָ מֹו ַאְבֵני ָחָצץ ַהּנִ  ּכְ

ח,  ג ּפַ  ַעל ּגַ

ַחּלֹוִני ּופֹוְקִדים ָעַלי לָ  ים ּבַ  ׁשּוב. ַמּכִ
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ִהים...  ַמִים ִמְתּכָ ָ  ַהׁשּ

ְיָתה ֲאֻרּכֹות ם ְסָתִמי, ֶאְפַסע ַהּבַ ׁשֶ  ִאם ֹלא ֵיֵרד ּגֶ

ֵמַח   ַעת אֹו ׂשָ ְך ְזחּוַח ּדַ  ֶאְתַהּלֵ

ה,    ְלֹלא ִסּבָ

ר ְזִעיָרה ץ ִלְכֵדי ְנקּוַדת ֹאׁשֶ ּוֵ  ֶאְתּכַ

ִאיׁש ֹלא יּוָכל ָלהּ   ׁשֶ

ְזִהירּות ּוִבְתבּוָנה אֶ  ִניִתי ַוָאִניַח ּבִ ּקָ  ת ֲאלּוַמת ָהאֹור ׁשֶ

י  ּפַ ין ּדַ  ֶאל ּבֵ

 חללים

 ידוֹ קִ פְ י תַּ וּ לּ ת מִ עֵ ל בְּ פַ ן נָ עוֹ דְ ר גִּ שֶׁ אֲ כַּ 

 יר, וִ אֲ יל הָ חֵ ס בְּ יִ ח טַ רַ פֶ כְּ 

 הכָּ רֻ ה אֲ עָ ת שָׁ כֶ נֶּ חַ מְּ ה הַ יָּ חִ תְּ  ה לוֹ דָ פְ סָ 

 ; רוֹ כְ זִ ב לְ רֶ עֶ בְּ 

 ה  יָ מְ מוּ  ינוּ אִ ים, רָ יִ ינַ עֵ א הָ לֵ מָ לְ ל. אִ צֵ ר לְ עוֹ  כוּ פְ הָ  יהָּ נֶ פָּ 

 ד. הוֹ -א רָ ד נוֹ סֶ חֶ בְ ט וּ טֶ רֶ בְּ   תֶ רֶ בֶ וֹ דּ 

 ים  ִר בָ דְ בִּ  יךְ ִר אֲ הַ ה לְ צָ מְּ אַ תְ ה הִ יָּ חַ ה הַ יָ מְ וּ מּ הַ 

 ןרֶ אֹ ץ הָ עֵ  חַ פֵּ יַ תְ א, הִ שֶׁ דֶּ ל הַ עַ ר שֶׁ אוֹ ה. בָּ יָ הָ שְׁ י הַ ילֵ תִ פְּ   יוּ הָ  מוֹ כְּ 

 ת;  מֵּ ל הַ שֶׁ  תוֹ מוּ דְ ים לִ וִ ה קָ לָ עֲ מַּ ה הַ יָּ חִ תְ ין לִ זִ אֱ הֶ וְ 

 רפוֹ ין סְ ים אֵ מִ עָ פְּ 

 יו;רָ חֲ יר אַ תִ הוֹ יק שֶׁ רֵ ל הָ לָ חָ ת הֶ אֶ  יהָ רֶ בָ דְ ת בִּ כֶ נֶּ חַ מְּ ה הַ ירָ כִּ זְ הִ 

 ן, גוֹ ה יָ כֶּ א מוּ שֶׁ דֶּ י הַ תֵ אֲ פַ י בְּ תִּ בְ שַׁ יָ 

 ר, בֶ י קֶ לֵ ת אֶ דֶ רֶ ים לָ דִּ קְ הִ ל שֶׁ לָ חָ י הֶ ִר בֵ ל חֲ י עַ תִּ בְ שַׁ חָ 

 ה מָ כְ חָ א בְּ רָ בְ נִּ ם שֶׁ דָ אָ ל הָ עַ 

 יםלִ לוּ ים חֲ לִ לוּ ים, חֲ בִ קָ ים נְ בִ קָ נְ 

   ינוּ לֵ לָ ת חֲ מוֹ שְׁ א נִ לֵּ מַ תְ מִ ה הַ בָ וֹ טּ י הַ פוּ כְ ב וּ לֵּ ס הַ גַּ  נוּ מֵ לָ ל עוֹ שֶׁ  לוֹ לָ ל חֲ עַ וְ 

 . נוּ תֵ נוֹ רוֹ כְ זִ ה בְּ מָ חָ ת נֶ יַ ְר לָ קְ פַּ סְ ים אַ שִּׂ פְּ חַ מְ   נוּ דֵ עוֹ וְ 


