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חמישה שירים

הצור תמים פועלו

יׁש ּדִ ִמימּות ַמְתִחיָלה ִעם ַהּקַ ַהּתְ
ִיׁש חֹוֵתם ִהּלּוָלה ַ רֹון ְוַהּשׁ ק ַלּגָ ַהחֹול ְמַהּדֵ

ה ּתֹק ַהְרּבֵ ִלׁשְ
ַרק ּדֹוָגן ָיכֹול

ָרה ַמֲחָלה ּפְ ּסֻ ִלי ׁשֶ ם ְלַהְבִריא ּבְ ּגַ
ִאים  ִליַמת ְמַרּפְ ְוִנְסֲחָרה ַעל ּגְ

ְוֶנְחְרָזה ִקיַנת ּגֹוְסִסים.

ַהּגּוף ִהְכִחיל ּבֹו ֶחֶנק ׁשֶ ם ּבַ ּגַ
ַמִים ֵמֵעיָניו ִלְפנֹות ֶעֶרב  ָ ֵאּלּו ַרק ַהּשׁ ִנְדֶמה ׁשֶ

יֹום חֹול. ּבְ

הסיד

ָכה ֲחׁשֵ יד חֹוֵפר ּבַ ְלַאט ַהּסִ
ִית ִמְתָעֶרה  ּבַ

מּוָטה טֹון ׁשְ ֵתף ּבֶ ּכָ
ְנעּוָלה ֲחַצר ַיְלדּוֵתנּו

א  ַאּבָ
ָדָיה ִחיז ֶאת ַהּבְ ַח ְלַהׁשְ ַרק ַמְפּתֵ

א ִאּמָ
יָרה ה, ְלַכּבֹות ֶאת ַהּכִ ְתֵמי ִרּבָ ַרק ּכִ
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ים ֶטל ְמַכּסִ יֵחי ַהּפֶ ֵדר ׂשִ ַעל ַהּגָ
ֵצל ָאָדם יֹוֵצא ִמן ָהֵעִצים
רֹות ָנְפלּו ְך ּפֵ ַהחֹול מֹוׁשֵ

ִביל ְ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ
ר. ּוָ ַער עֹוֵמד ַהּדַ ַ ּשׁ ּבַ

העיר

ֶצֶמר 
ן ּלָ ים ּכֻ ָבׂשִ ְפסּו ֶאת ַהּכְ ּתִ

ִמיד דֹוָלה ּתָ רֹונֹות ַעל ֶעְרָיה ּגְ ַהּגְ
ִמי ַיֲעֹטף?

ׁש ָהרּוַח? ילֹות ִנְגָמִרים ְוָאִבינּו ְמַלּטֵ ֵאיֹפה ַהּלֵ
ָהִעיר? ֲאִני 
ִניִתי אֹוָתּה ּבָ

ֵאָלה ְ ַמע ַהּשׁ ל ֲאֻרּבֹוַתי נֹוֲחרֹות ּבּוז ְלִמׁשְ ּכָ
יק — ָהֲאִני ֵבָדה ַמְסּפִ ה ּכְ ּיָ ֲעׂשִ ָהֵאין זֹו ּתַ

מֹוֵתנּו י ִנּדֹון ּכְ ד ֵיָאֵמר ִמּפִ ַהֶהְסּפֵ
ִניִתי ָחְנקּו ּבָ ַדִים ׁשֶ אֹוָתן ַהּיָ ּבְ

ם ּבָ ַהּסֹוְפִרים ּכֹוְתִבים ִעיר ַאֶחֶרת ִמּלִ
ָחִדים ֲאלֹות ּפְ דּוָיה ֻמְפֶקֶרת ַעל ִמׁשְ ּבְ

ּקֹוָלר  ּה ָהפּוְך ּבַ ָלִבים ָרִצים ּבָ ם ּכְ ּגַ
ים  ִביׁשִ ה ֹלא ַהּכְ ּיָ ֲעׂשִ ֵאזֹור ּתַ

פֹון  ֵלי ַהּצָ ִרים ֶאת ִמְגּדְ ִסּלֹות ְמַחּבְ ְוַהּמְ
רֹום ְלַתֲעִנית ַהּדָ

נּו ּלָ ָהֲאִדיׁשּות ְמַאֶחֶדת ֶאת ּכֻ
ִנים ָ ְך עֹוְברֹות ַהּשׁ ֶרת, ּכָ ַאּדֶ ים נֹוְבִרים ּבָ ְרעֹוׁשִ ַהּפַ

ַמֲחָנק ִלְפֵני ַהֹחק ּבְ
ֶלת ָלֶנַצח ְטּפֶ בּוָסה ַהּנִ ים ָקָטן ֵיׁש ּתְ ה ַחּיִ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ְך ַהּסֹוְפִרים ּכָ
בּוָכה ף ַהּמְ ה ֵנַדע ַרק ַעל ֶהּקֵ ְפִרּיָ ל ַהּסִ ְגּדַ ּתִ ָכל ׁשֶ ּכְ

יָרה ִויִגיָעֵתנּו ִ ל ַהּשׁ ָחֵרז ּכָ ַעל ֶקֶרן אֹור ַאַחת ּתֵ
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ְרִחיק ֶאל ּדֶֹפן ֶנֶפׁש ֲהמּוָמה  ּתַ
ע ְצָלִמים ִנְפָרד ַמּסַ

ֲעֵלִני עֹוָלה י ַאל ּתַ א ְסַבְך ָראׁשִ ָאּנָ
ה ַצֶהֶבת ּתָ ׁשְ ִטיעֹות ּפָ ָכל ַהּנְ י ּבְ ָקַצְצּתִ

עֹור ֲאִבי י ּבְ ר ָעַמְדּתִ ִחּוֵ
יא ָהרּוַח חֹוֶלה ַמְצּבִ

ֶלֶחם רֹו ּבְ ׂשָ ל ּבְ ָעַטְפנּו ֶאת ּכָ
ב. ַסד ַהּלֵ עֹות ּבְ ָ ָהִיינּו נֹוְצִרים ֶאת ַהּשׁ

פנס

ַמל. ַעּמּוד. ַחׁשְ
ָנס. ִנּדֹון.  ּפָ

ְמעֹוָפּה ּפֹור ּבִ ֲהפּוָגה ַלּצִ
ָכה ֲחׁשֵ ּוְלִאיׁש הֹוֵלְך ּבַ

אן ַהְלמּות ּכָ
ְוָכאן ְטִפיחֹות

ר? ֶקט ֵאד ִמְדּבָ ׁשֶ ִמי חֹוֶצה ּבְ
יק ֶקה ְלַעְצמֹו ּוַמְסּפִ ִמי ַמׁשְ

אֹור ִלְזֹרַע? ּבָ
ב? ל ַהּלֵ ים ׁשֶ חֹולֹות ָהֲאֻרּכִ ֵאיְך ִנְצַמח ּבַ

רפת

ֶרֶפת דּוד ְזָכִרים ּבָ ְוָהיּו ֶנֱאָסִפים ּגְ
ִקְלׁשֹון ֲעִטיִנים ּדֹוְקִרים ּבְ צֹוְבִטים ּבָ

ָבה ַעל ֶהָחִציר ה ָיׁשְ ה ְקַטּנָ ְוַיְלּדָ

ַרף עֹוָרּה. ׂשְ ּנִ ַעד ׁשֶ


