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 ברגר ורדה

 ציורים  הארבעום שיריארבעה 

     יתומות אותיות שלוש
 ֵלילֹות ְלָבִנים. 

ים, ָבׂשִ ין ֶעְדֵרי ּכְ ֶלת ּבֵ ְרּבֶ  ִמְתּכַ

 ִנים ֹלא ִנים, 
ֶכתמִ  ֶכת ְמַהּפֶ  ְתַהּפֶ

 ים...ים ִמלִּ ים ִמלִּ ִמלִּ 
א.   ִאּמָ

ֹלש אֹוִתּיֹות ְיתֹומֹות.  ׁשָ
ֶפת שְׁ  ּסֶ  מּוָנה,תְּ , ְלקֹול המּורָ ּכַ

ְפתֹור   ַמַחט, וָ ּכַ
עֹות  מֹון וְ  חַ ְלִניחוֹ חֹות, מָּ ְמקֻ ֶאְצּבָ  ַתּפּוַח,ִקּנָ

ירלְ   יִדיש.יִ בְּ  ִהְמהּום ׁשִ
 ִחּבּוק,וְ  הִדְמעָ לְ 
א. אִ   ּמָ

ל קֹוד  ּסּוִפיםכִּ  ָצרּוב ׁשֶ
דֹוָלה. ַהְחָמָצהוְ   ּגְ

 עולל 
ּגּוף ָהַרךְ  ַני ּבַ  , חֹוֶפֶנת ּפָ

 ָעָנן ִניחֹוַח ַיְנקּות.רֹוֶחֶפת בֶּ 

ל ֶחְדַות   ַעל, עֹוָללֶרַגע ְוֹרַגע ׁשֶ

ֵחיִקי  ,ּבְ

 ֶנְכִדי. 

ך  ים חֹוְגִגים ֶהְמׁשֵ ּלִ ְתּכַ ַאי ַהּמִ יַרתּתָ  ׁשִ

ים.  ַחּיִ

 .מוקדש לעירי נכדי הצעיר
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 ים

 . ֵאיְנַגל

חֹול ְיַרְקַרק ד ַעל ִמְשַטח ּכָ  , ֵעט ָזָהב ְמַרּקֵ

 ִגיִגים חֹוֶצה ֶאת ְיֵרַכי. ְנִחיל דְּ 

 ִני אֲ א לֹ  ִניְלֶהֶרף ַעִין, אֲ 

ִגיָגה ְקַטּנָה   י ּדְ ּלִ ְלּכֻ  ּכָ

ְלַחי.   ַאַחת ִעם ּכָ

ֵרי ׁשְ ת ּתִ  .ַמּתָ

 קדש לנילי פורמן חברת נפש וים.מו
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 זרה עובדת
 ָזָרה.

 ַהזָָּרה? ִמי זוֹ 

י,  ְבּתִ י, ִנּגַ ה ֶהֱאַכְלּתִ ׁשּוׁשָ ֶכם ַהּתְ  ֶאת ִאּמְ

י.  ּתְ  אֹוַשׁשְ

בַ  ְמָחה ּוְבֶעֶצב, ּכְ ׂשִ  , תְצמּוָדה ָלה, ּבְ

ָנה,  ָנה ַאַחר ׁשָ  יֹום ַאַחר יֹום,  ׁשָ

ָמָתּה. ּוֵמָאז,  ֵצאת ִנׁשְ ָיָדּה ָאֲחָזה ּבְ  ָיִדי ּבְ

 ָזָרה?

ְלַבְבֶכם,  יִלבִּ   ּכִ

י,  -י ֶנֱאַהְבתִּ   ָאַהְבּתִ

י ה, ָיַלְדּתִ נֹות ַחּוָ מֹוְתֶכן ּבְ      .               ִבְכֵאב, ּכְ

 ֶאת ַהזָּר. ָזר? 

ֶכם ַחּגֹו,  ָפתֹו, ַחּגְ ַפְתֶכם ׂשְ  ׂשְ

 זֹו מֹוַלְדּתֹו, ֵאין לֹו ַאֶחֶרת. 

 

ֹעֶמק  ְרצּו ּבְ חֹור ּפָ ׁשָ ִסים ּבְ  , ַלִילַקְלּגָ

 ֶלֱאֹזק ְוִלְכֹלא 

 . ֵאם ּוְבָנהּ 

 ָזִרים.

ם ְנתֶּ , ַאּתֶ ּמַ ּסֻ ַלאי  םׁשֶ ּטְ ז,  ָהֳעֵליֶתםשֶׁ ָצהֹוב, ּבִ ְרפֹות ּגַ ִמׂשְ  ּבְ

תֹוָרָתּה: ּנֶֶנת ּבְ ׁשַ ֵבל ַהּמְ ְצֵוי ּתֵ ָצה ִמּקַ ּבְ ֵליָטה ֶשּקֻ ֵאִרית ּפְ  ׁשְ

ִרים  ֶאֶרץ ִמְצַרִים" ֱהִייֶתם"ּגֵ ֶבר .ּבְ  . ָזִרים ׁשֹוְבֵרי ׁשֶ

ְמְצאּו ָמנֹוחַ                           ֹלא ּתִ

 ז"ל,  ִזְקֵניֶכםָלנּו, ְצמּוֵדי 

 ?תָזרוֹ -ַהזִָּרים

ִביִאים, ֶאֶרץ ְיהּוָדה,  ֶאֶרץ ַהּנְ

 ֶאֶרץ ֵאיְנֶחְמָלה. 
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