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גניבה

ִמין  ה ׁשּוָרה ְרִביִעית ִמּיָ ִזית ַהֲחָדׁשָ ְרּכָ ֲחָנה ַהּמֶ ּתַ ְניֹון ּבַ ּקַ ּבַ
ֹצֶמת ֲאִני זֹוֶמֶמת ּבְ

ְסָפִרים ִלְגֹנב
ל ַמאָיאקֹוְבְסִקי ם ׁשֶ ֻתְרּגָ יָריו ַהּמְ ֶאת ֹאֶסף ׁשִ

ְרָכן ר ש"ח ְמִחיר ֻמְמָלץ ַלּצַ מֹוָנה ָעׂשָ ֵמָאה ּוׁשְ
ֶלת ֵמָאה ּלֶ ַאְרָנִקי ֵריק ַוֲאִני ִמְתּפַ

ר מֹוָנה ָעׂשָ ּוׁשְ
ָתּה ֵדה ְרִאּיָ ל ַהּמֹוֶכֶרת ּוׂשְ ֶבת ֶאת ָזִוית ֲעִמיָדָתּה ׁשֶ ֶ ּוְמַחּשׁ

ְך ֲאִני רֹוָצה ל ּכָ ַאְבֵטַח ּכָ ל ַהּמְ ֲעֶמֶמת ׁשֶ ׁשֻ ִפיָפתֹו ַהּמְ ְוֶאת ּכְ
ו ל ַמאָיאקֹוְבְסִקי ַעְכׁשָ ם ׁשֶ ֻתְרּגָ יָריו ַהּמְ ֶאת ֹאֶסף ׁשִ

ה ְלַנֵער ֵמָעַלי ֲאִני ְמַנּסָ
י ָהָרָעה ל ִאּמִ רֹות ַהּנֹוָרא ְוֶאת ְצִליל ֲחָבַטת ָיָדּה ׁשֶ ּבְ ֶאת מֹוָרא ַהּדִ

ה ּוְזרֹוִעי נֹוָטה ָהּה ּפָ רּוִרים ִמּמַ מֹו ּפֵ ּכְ
לּוִמים ֲענּוגֹות ּבְ ֻפְחָלץ ּתַ ׁשּוָקה ִנְרֶעֶדת ַאְרָנק ָחלּול ּכְ ּתְ

ם  ְנק ְמַאּיֵ ּבֹונֹות ַאְרנֹוָנה ּתֹוְפִחים ִעּקּול ּבַ ֶחׁשְ
חֹוִני ֲאִני, זֹוֶחֶלת ָלֵצאת ת, ַעל ּגְ ְחֶלׁשֶ ָיִדי ַהּנֶ

שיר למישהו 

ִסים ּוָ ְלָאן ָהְלכּו ַהּטַ
ְכנּו ָאַמְרנּו ָהֶעֶרב ָהָיה ַמְקִסים ְוִחּיַ

יִתי ׁשּוב ֶאת ֲאָבַרי ָהֲעֵצִלים ּמִ ֶקט. ֲהֵרי ּדִ ׁשֶ ּבְ
עֹון חֹול  מֹו ׁשְ ִחים ּכְ ְמּתָ ֶמׁש, ַהּנִ ֶ ּשׁ ְתָאְרִכים ּבַ ַהּמִ

ְרחֹובֹות ְוֵאיְך יטּוַטי ּבָ ׁשִ ִעים ָזָהב ּבְ ְוִנְצּבָ
ְך ָאְבדּו ל ּכָ ים ַרּבֹות ּכָ ִמּלִ
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ַרְמזֹוִרים ים חֹוְמקֹות ּבָ ֵנינּו, ֵאיְך ִמּלִ ין ׁשְ ּבֵ
ף ִלי ּדַ רּות ּבְ מֹוִנּיֹות ׁשֵ ה, ּבְ ַמַעְבֵרי ַהֲחִצּיָ ּבְ

ַנֵחם ְוַתְמרּוֵרי ָהַאְזָהָרה ּיְ אֹו ֵעט ׁשֶ
ּנֹות ַהֲחֵרבֹות ּגִ י ּבַ ֵאיְך ִהְתַנְמַנְמּתִ

יָתן לּו ְלֵראׁשִ ְלּגְ ים ָאְבדּו, ִהְתּגַ ּלִ ְוַהּמִ
יֵנינּו  ר ּבֵ ַפת ַהּגּוף ֲאׁשֶ ְלאֹוִתּיֹות ּוִמְלמּוִלים ּוׂשְ

ְכִחילֹות ֶאל ַהּנֹוצֹות ַהּמַ
ֹפָאר ְזָנְבָך ַהּמְ ּבִ ׁשֶ

ר,  י. ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ְנּתִ ֲהֵרי ָיׁשַ
יְך ְוֶלֱאֹהב י, ְלַהְמׁשִ ַאְלּתִ ׁשָ

ּלֹא ָלַמְדנּו נּועֹות ׁשֶ ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ָצפּוי ָלנּו, ּתְ
ִמיד ַנְחֹזר ם, ּתָ ְלַתְרּגֵ

ים, ּלִ ם ֶאת ַהּמִ ה, אֹו ְנַצּלֵ ֵאַלת ַהֲהִגּיָ ִלׁשְ
ָמעּות, ׁשְ ְנָפֵרק אֹוָתן ִמּמַ

ַנְפִריד ֶאת ְיסֹודֹוֵתיֶהן
ְקֶרה ַהּנֹוְכִחי, ָאַמְרּתָ ּמִ ַאְך ּבַ

אֹות ַאַחת ֵהִמיָתה אֹות ַאֶחֶרת
ַעם,  ַמה ַהּטַ

ר ַעל ְמִניִעים ְלַדּבֵ
ְרִעיָדה ָפה ַהּמַ ַעל אֹוָתּה ׂשָ

ה תֹוְך ַהּפֶ ּבְ
ְוֶנֱעֶלֶמת.


