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יצחק לאור

מול החלון 

.1

ה  ּמָ "ְנׁשַ
ה  ְקַטּנָ
ּבֹוֶהֶקת

אֹוַרַחת 
ַהּגּוף 

ַוֲחֶבְרּתֹו

ְלָאן 
ְצִאי ּתֵ

ו?  ַעְכׁשָ

ַלֲאֵפָלה
ָקָרה

ים? ּכִ ְלַמְחׁשַ

ְויֹוֵתר
ֹלא

ְצֲחִקי?" )על פי הדריאנוס( ּתִ

.2

ֶעֶרב ַמֲחִליף
ים, ַמֲעִביר ַמּנִ ּזְ

יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה
ֵני ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ
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יר ִלּבּוי  ְך, ׁשִ ֹחׁשֶ
אּות  ֵאב ְלֵעת ּגֵ ּכְ

ְך, ְלֵעת  ַהֹחׁשֶ
ּסּוי ָעָפר ַעל  ּכִ

ה  ְמׁשָ ָהֵעיַנִים, ׁשִ

ַחּלֹון  ָקָרה ּבַ
יר  ִית צֹוֵלל, ׁשִ ּבַ
יר ִלּוּוי  ּבּוי, ׁשִ ּכִ

ְלֵעת ִנּקּור ָהאֹור 
ה  ּנָ ֶרְך ִמּמֶ ֶאל מּול ַהּדֶ

חּות  ְ ְחֹזר, ִקּשׁ ֹלא ּתַ

ה  ב ַחּיָ ַהּלֵ
ְמֻטְמֶטֶמת ֹלא 

ֶרת  ָזָזה, ִעּוֶ
יר ּבֹוֵצַע  ׁשִ

ֶלד  ֶאת ּגֶ
יז  ַהּגּוף, ַמּקִ

ם, ׁשֹוֵבר ּדָ
ּפֹוֵצַע ֶאת

עֹור ַהֲחִזיר 
ֵאב ַחת ַלּכְ ִמּתַ

ֵני ְמֵרִני ִמּפְ ׁשָ
ֵני ֵקהּות, ִמּפְ

ְכָחה ׁשִ

.3

ַחד  ֹלא ִתיָרא ִמּפַ
ָלְיָלה, ּוֵמֹאֶפל 

ְך, ֵמֵחץ ָיעּוף ּוֵמֹחׁשֶ
ׁש, ַרק  ֵאֶליָך ֹלא ִיּגָ
יט ּכֹוָכב  ֵעיֶניָך ַיּבִ ּבְ
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ְלָאְך  ְחִליִלית ַהּמַ נֹוֵצץ ּגַ
ל ָרע ְמָבֵרְך  ַהּגֹוֵאל ִמּכָ

ה ֶאת ָהעֹוְמִדים  ְלִחיׁשָ ּבִ
ֶרְך  יָתם מּול ַהּדֶ ַחּלֹון ּבֵ ּבְ

ְוֶאת ָהעֹוְמִדים מּול ַחּלֹון 
זּוָלָתם, ּדֹוְלִקים ְלֶרַגע
ְצִריַבת ָהעֹור  ִבים ּכִ ּכָ
ַמִים. ַהֹחֶרׁש  ֵאׁש, ּבְ ּבָ

ּנּור  ִחיר, ּתַ ָבר ִהׁשְ רּוף ּכְ ַהּשָׂ
ַהֹחֶרף ָחַרְך ַהּכֹל 
ּקֹר, ֵנר ַהַחּלֹון  ּבַ

ת ָעִין ַעז  ִאיׁשֹון ּבַ ּכְ
ְעּגּוַע  ֶות ּגַ ּמָ ּכַ

ְך ֹחׁשֶ ְרִאי ֵמַחּלֹוֵנְך ּבַ
ה  ֶאת ַחּלֹוִני, ִנְסּפֶ

ִים, ּבֹוֵער  ּמַ ר ּבַ ַפְרּפַ ּכְ
ְוָחֵדל, ְרִאי ֶאת ַחּלֹוִני 

ה ֵנר  ָכה ְמַכּבָ ֲחׁשֵ ּבַ
ּגֹוֵוַע 

ֵרי ָהרֹוֶאה  ַאׁשְ
ֲחלֹום  ָניו ּבַ ּפָ

.4

ְמקֹום  י ּבִ ְרּתִ ּבַ ֶתר ּדִ ּסֵ ּבַ
ְך, ָהּה ּבֹוֵרא  ֶאֶרץ ֹחׁשֶ

ְך  ה ַהֹחׁשֶ ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ִהּנֵ
ה ֶאֶרץ, ֶרַגע ֶאְבַער  ְיַכּסֶ
יר ַרק, ֲהֵרי ֵאיִני ָיֹכל ָלׁשִ

יר  יר ׁשִ ִאם ֹלא ָאׁשִ
ַאֲהָבה, ִאם ֹלא ֹאַהב 
ה, ִאם ֹלא  ַאֲהָבה ַרּבָ
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ֹאַמר ַאֲהַבת עֹוָלם 
ְך ֵדי ּכָ יְך ַעד ּכְ ֲאַהְבּתִ
י ְקָצִרים, ֶאְבַער  ַחּיַ

ַמִים  ָ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשׁ ּבָ
ֵחם  ְוֶאְתּפַ

.5

ָבר  ּדָ
ֹלא ֹאַמר

ַעל ּגּוֵפְך 

ֶמְרַחק
ּבּור ַהּדִ

ֶמְרַחק  ּכְ
ע ּגָ ַהּמַ

ׁשּוָקה  ַהּתְ

ּגּוֵפְך 
ק ַהּדַ

הּוא 
ֶפׁש  ַהּנֶ

ְמִעי  ׁשִ

ָהֲאִויר 
ֵמֵראֹוַתי 

ָעֹמק 
ָעֹמק
יֹוֵצא

ַעד
ה ְתרֹוֵקּנָ ּתִ

ֶאְנׁשֹף 
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ַעד 
ּתֹום 
ַהּכֹל 
ַהּכֹל

ַהּכֹל

ְוָאז
ַאף  ֶאׁשְ

ָעֹמק 
ָעֹמק 
ָעֹמק

אֹוָתְך
עֹוד
עֹוד

ְך ֹחׁשֶ ּבַ
ֶאְצֹלל

ְלתֹוְך 
יָמֵתְך ְנׁשִ

ְצלּוָלה
ה ַוֲאֻרּכָ

ָלַעד

ְלֶרַגע

ָבר  ּדָ
ֹלא ֹאַמר

ַעל ּגּוֵפְך 
ק ַהּדַ

ֶמְרַחק 
ּבּור ַהּדִ

ֶמְרַחק  ּכְ
ע ּגָ ַהּמַ



מִּטַּעַם 20

18  יצחק לאור

ׁשּוָקה  ַהּתְ

ְך  אֹוְצרֹות ֹחׁשֶ
ִרים ּוַמְטֻמֵני ִמְסּתָ

ת  ַ ְקֻדּשׁ
ק ַהּגּוף ַהּדַ

ְך ּלָ ׁשֶ

עֹוד
ְמַעט

ֻטְמַאת 
ת ַהּמֵ
י ּלִ ׁשֶ

.6

יֹוָמם 
ׁשּו  ְיַפּגְ
ְך  ֹחׁשֶ

ְיָלה  ְוַכּלַ
ׁשּו  ְיַמׁשְ
ֳהָרִים ַבּצָ

ְפרּור ּגַ
ּבֹוֵער
ְלֶהֶרף
ְודֹוֵעְך
ַמן ַהּזְ
ית ַמּצִ
אֹוָתְך

ּוַמֲאִפיל
אֹוִתי
ּגּוף

ִביר ׁשָ
עֹור 
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ַמְחִויר
ר  ׂשָ ּבָ

ַמְסִריַח
ֶעֶצם 

ְתּפֹוֵרר ּתִ
ִקְבִרי
ֶאְפֵרְך

מֹות ֵ ַהּשׁ
ים ּתִ ַהּבָ
ָהֵעִצים
ִאיָלנֹות
ַהּיֹוֲחִסין

ֹלא 
ָיִעידּו

מֹו  ּכְ
סּוִסים

ּדֹוְרִסים
ַמן ַהּזְ

ים ַמּנִ ַהּזְ

.7
עֹוד

ְמַעט
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ֵיָהֵפְך 
ְך  ְלֹחׁשֶ
ֵרַח  ְוַהּיָ

ְלָדם 
ה  ְיַכּסֶ
ֶאֶרץ 

ַוֲעָרֶפל 
ִיְבַלע 
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ָאָדם
ָלָבן 

ַיְפִציַע 
ַהּבֶֹקר 

ֶדם ּגֶ
ּוְכמֹו 
ים ַחּיִ

ץ  ְיַבְצּבֵ
ם ַהּדָ

ְזִריָחה
ֵני  ִמּפְ
ם  ַהּיָ

דֹול ַהּגָ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ָבר ּכְ
ֹלא 
ָאז 
ַמה

.8

יֹוֵנק 
ַבׁש  ּדְ
ָקָטן
ַרח ּבָ

ֵמַחּלֹוִני
ב. ְוׁשָ
ִאּלּו
ַרק

ָחַזר
ם ּגַ

ְמַעט
ל  ִמּכָ
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ָאַבד. ׁשֶ

ֲעָנִנים
דֹוִלים ּגְ

חֹוְלִפים 
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ
אֹוְסִפים

ן ָעׁשָ
ם ַדְרּכָ ּבְ
ַהְרֵחק
אן ִמּכָ
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