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 ורדינון השול

 עוד שיריםהזיכרון הקצר של האהבה ו
 9201-1926שנה ורדינון שו מתוך קובץ לזכרה של 

 

 לתעופה  אחרונה   הזדמנות
הֹומֹות ַהּיֵאּושׁ  ה רֹוָצה ִלְתּפֹס ֶאת ּתְ ָ  ִאׁשּ

ּפֹוְתִחים ָלּה ּבֶֹקר ָאֵפל  ׁשֶ

ֶלת ְוֵאיֶנּנָה זֹוֶכֶרת ִהיא   ְמֻעְרּבֶ

ִפים יִרים ִמְתַנּדְ ל ׁשִ  ִהיא ְמׁשֹוֶרֶרת ׁשֶ

ל ַלְיָלה ָעגּום עֹוִלים ֵמֵאֶפר ׁשֶ  ׁשֶ

 ים ְלָעָפרבִ ְושָׁ 

נּות ַאֲחרֹוָנה ִלְתעּוָפהזֹו ִהזְ  ּמְ  ּדַ

 עֹוְברֹות ִמּדֹור ְלדֹור ַהֻחְלׁשֹות

יֵניֶהן ַהּסֹודֹות  ִגיָדהּבֵ  ְוַהּבְ

ּה רּוחַ  ת ָלעּוף ְוֵאין ּבָ ׁשֶ ה ְמַבּקֶ ָ  ָהִאׁשּ

ִרים ִנְפָרִמים ְונֹוְפִלים ְפּתֹוִרים ִנְסּתָ  ּכַ

ֲחשֵׁ   הכָ ִהיא עֹוֶמֶדת ֲחׂשּוָפה ּבַ

ה וְ  ֵאבמּול ַהּבּוׁשָ  ַהּכְ

ֶמת קּוָעה ּוְמַדּמֶ ָדד ִהיא נֹוְתָרה ּתְ ָדד ּבָ  ּבָ

בּורֹות ְוַהֶחשְׁ  ָנֶפיָה ׁשְ תּוחַ ּכְ  ּבֹון ּפָ

אן ה ִלְזֹרם ָהְלָאה ָהְלָאה ִמּכָ ׁשָ ּקְ  ִהיא ּבִ

 ָהְלָאה ְלָמקֹום ַאֵחר
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 התורה  ברשות 
ה ָ ְפָחה ֲחרּוָפה ָהִאׁשּ  ׁשִ

ֶבר  טָּ ַהּגֶ ַחט הׁשִ ּה ְוׁשָ  ּבָ

תָ  ָמהׁשָ ׁשָ  ה ָלּה ֶאת ַהּנְ

ֶמׁש ָזְרָחה,  ֶ ה ַהׁשּ ּטָ ִ ְרָחה ַהׁשּ  ּפָ

ַתב ֶבר ּכָ ׁשּוָקֵתְך " :ַהּגֶ ְך ּתְ  ְוֶאל ִאיׁשֵ

לְוהּוא  ךְ  ִיְמׁשָ  ".ּבָ

ּבֹור ֶבר ּגִ ה ָנָבל , ּגֶ  ַאּתָ

ְרׁשּות ַהּתֹוָרה  ּבִ

 

 האישה  עקדת
 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר

 ִמְנָהגֹו נֹוֵהגכְּ  עֹוָלם

ֶמתהָ  ה ְמַדּמֶ ָ  ִאׁשּ

ִאים ִנְדּכָ  ָהִאיׁש ָנִדיב ּתֹוֵמְך ּבְ

ִית  ּבַ  ּפֹוֵצַע ּוַמְצִמיתּבַ

ת ֵחיקוֹ   ֶאת ֵאׁשֶ

ָמּה  רּדָ  ֻמּתָ

 ִהיא נֹוְתָרה ֲעקּוָדה

ַמִים ֹלא ָיְצָאה ָ  ֵאׁש ִמׁשּ

ה ְברֹון ִלּבָ  ְלָהֵגן ַעל ׁשִ

ל ָהָאֶרץ  ה  ׁשֹוֵפט ּכָ ּכָ  ַאּיֶ

ֹוֵפט ִנְפָקדהַ   ׁשּ

טְולֹ  ּפָ ה ִמׁשְ  א ַיֲעׂשֶ
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 הגברי  ההשג  על יוותר  לא גבר הגבר
ְבִרי  ג ַהּגַ ֵ ר ַעל ַהֶהׂשּ ֶבר ֹלא ְיַוּתֵ ֶבר ּגֶ  ַהּגֶ

ים ֲאֵחרֹות ִקְרַבת ָנׁשִ  ּבְ

ר ְוִלְנֹטשׁ  ּקֵ ָעָיה ְלׁשַ  ֵאין לֹו ּבְ

ל ַעְצבּות ֶדת ִהיא ָנָהר ׁשֶ ְבּגֶ ה ַהּנִ ָ  ָהִאׁשּ

 ּקּון  תִּ ֵאין ָלהּ 

 ֶרֶקת, ִמְתּפֹוֶרֶרתִהיא ִמְתפָּ 

 ְוהֹוֶפֶכת ְלָאָבק. 

 מזהים  סימנים
העַ  ה ֻמּכָ ָ ל ִאׁשּ יַמת ִסיָמִנים ְמַזִהים ׁשֶ  ל ַהּלּוַח ְרׁשִ

קֹוָלּה ֶעְרָוה ים ֵאין ּבְ ְבִרּיִ ִחים ּגַ ֻמּנָ  ּבְ

ֶרת ְמַעט ֹלא ְמַדּבֶ  ִהיא ּכִ

ֶנת וּ  יָכה ָמֹסֶרת ְמֻגּוֶ  ֶאֶרתְמפֹ ִהיא ַמְמׁשִ

ים  ל ָנׁשִ ְרָעָלהׁשֶ ֹחר ֲעטּופֹות ּבִ ׁשָ  ֻמּכֹות ּבְ

ִגיָדהבּ  ל ַהּבְ  ֹוְלעֹות ֶאת ָהַרַעל ׁשֶ

ה ָאָבק.  ִהיא ְמַנּקָ

ם ֹלא ִנְמָצא ֵאינֹו ָזִמין  הּוא ִמְתַעּלֵ

ִבּדּוד ֵמָתה ָחָיה ה ּבְ ָ  ָהִאׁשּ

ת ֹלא ְרצּוָיה   ֹלא ִנְדֶרׁשֶ

יָקה בְּ  ל ְנׁשִ ַקּבֵ ָיד יֶלחִ אּוַלי ּתְ  אֹו ּבְ

ָכל ְהֶיה ְלַבד. ּבְ  ִמְקֶרה ִהיא ּתִ

ה ֲעג ָ  ּוָנה ֲעגּוָמהִאׁשּ

הּ   ָמה ִאּתָ

 ֹלא סֹוְפִרים אֹוָתהּ 

ַלְך. ְתַלׁש ְוֻהׁשְ ּנִ ר ׁשֶ ב ּבַ  ִהיא ֵעׂשֶ

ים ֶמת ַחּיִ ה ְמַסּכֶ ָ  ִאׁשּ

ְוא  ָ  ֶאל ָהִאישׁ ּפֹוָנה ַלׁשּ

יר ֶרת ִעם ַהּקִ  .ְמַדּבֶ
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ֵחק בְּ   שׁ אֵ ָהִאיׁש ְמׂשַ
לָ  ִוּיֹות ה ִהיא ִהְתַרּגְ  ַלּכְ

ג  ַחת קֹוַרת ּגַ  ַאַחת ֵהם ּתַ
ִנְפָרד ים ּבְ  ַחּיִ

ְתָקאֹות  הּוא אֹוֵהב ַהְרּפַ
 ִהיא ִהְצַטְמְצָמה

ה ִלְנׁשֹם ָ  ִהיא ִמְתַקׁשּ
 ִמי רֹוֶאה אֹוָתהּ 

ֵאין ּבֹו ֵסֶדר  ֶזה ֵסֶדר ׁשֶ
 ֶצֶדקְוֵאין ּבֹו 

ים ּתּוׁשִ בּוִבים ְוַהּיַ  ַהזְּ

ֻחְלשָׁ ֹואִ ר  ָתהּ ים אֹוָתּה ּבְ

מָ  ים ִלְמֹצץ ֶאת ּדָ ׁשִ  הּ ּוְמַבּקְ

ָהָיה אֹוֵרחַ  ֵאב ׁשֶ  ַהּכְ

ם ַפס ָעְצָמה ְוִהְתַמּקֵ  ּתָ

עּור תֹוְך ַהּכִ  ִהיא ֲאבּוָדה ּבְ

 הּוא ַמְכִחיׁש ִהיא ַמְדִחיָקה

ּה ּוְבָדָמּה  ֶחְלּבָ  ּבְ

ֵעָרה ֶמת ַעל ַהּבְ ּלֶ  ִהיא ְמׁשַ

 בה האה  של  הקצר  הזיכרון 
 יםֵהם ָהיּו ֲאהּובִ 

י  ַכח ּכִ ע ֱאמּוִניםָהִאיׁש ׁשָ ּבַ  ִנׁשְ
רהּוא  ּכֵ ּתַ ּבֹורִהׁשְ יׁש ּגִ ְחֵרר, ִהְרּגִ  , ִהְסּתַ
ִביָהַלְך  ְתָיִנּיֹות ׁשֶ  ַאַחר ְנֵקבֹות ּפַ

ָבר ּכְ ֶ  ֵמָאחֹור נֹוְתָרה ֲאהּוָבתֹו ִמׁשּ
ם  ׁשֹוֶתֶתת ּדָ

צָ  ּיָ לּול ׁשֶ ּבְ ׁשַ יתֹו ַהּמּוָגןא מִ ִמְתּבֹוֶנֶנת ּבְ  ּבֵ
 ַפְלט ָחׂשּוף ֹוֵלְך ְלִאּטֹו ַעל ַאסְ ה

הּו ּבֹוֵעט ּבֹו, ּדֹוֵרְך ָעָליו  ִמיׁשֶ
יתֹו.   ְוׁשֹוֵבר ֶאת ּבֵ


