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תהל פְרֹוש

שירי זמן

.1
עֹוָלם ְלֹלא ֵקץ. ְלֹלא  ה ּבְ ֲאִני ַחּיָ
ַמן ּזְ תּוַח ּבַ ַמן ַהּמָ ּזְ ה ּבַ ֵקץ. ֲאִני ַחּיָ

ל ַקִיץ  ִביִבי ְיָרִחים ׁשֶ ּוִמּסְ
ים  ל ֹחֶרף, ַעְלָעִלים ֲאֻדּמִ ְיָרִחים ׁשֶ

ה, ַהּכֹל ַמְצִמיַח ֶנַצח, ֵמֵעֶבר  ְרַקע ָהְרֻטּבָ ּקַ ּבַ
ֶסת — ָחתּול ָאֹפר, ֵמֵעֶבר  ְרּפֶ ְלַמֲעֶקה ַהּמִ

ה, ְלׁשֹוָנּה ָ ִית — ִאּשׁ ִית, ּוֵמֵעֶבר ַלּבַ ֶלָחתּול — ּבַ
ֶכת ֵמֵעֶבר ְלַמֲעֶקה  ה. ִהיא ְמַחּיֶ ָהֲאֻדּמָ

ִית, ְלעֹוָלם  ֶסת, ֶלָחתּול, ַלּבַ ְרּפֶ ַהּמִ
ֲאָדָמה ֲחרּוָכה. ֶבר ְוֹלא ּבַ ׁשֶ מּות. ֹלא ּבְ ֹלא ּתָ

.2
ּבֶֹקר. י ִאם ֶזה יּוַכל ִלְהיֹות ּבַ ַאְלּתִ ׁשָ

ַאַחת  ין ְלֵבין, ּבְ ְיָלה, אֹו ּבֵ ּלַ אֹו ִאם ּבַ
ן  י ִאם ִנּתָ ַאְלּתִ רֹות. ׁשָ עֹות ַהִחּוְ ָ ַהּשׁ

ַמן ִיְסּבֹל ֶאת  ִלְדחֹות ֶאת ֶזה. ִאם ַהּזְ
ּגּוִפי ֵאינֹו יֹוֵדַע,  י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ֶזה. ִהְתַעּקַ

ָמעּות,  עֹות ַחְסרֹות ַמׁשְ ָ ַהּשׁ ׁשֶ
ים,  בּועֹות, ֶלֳחָדׁשִ רּוָתן ְלָיִמים, ְלׁשָ ִהְצַטּבְ ׁשֶ
ּגּוִפי ֵאינֹו יֹוֵדַע.  ה. ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ל ַהּזְ ִנים, ּכָ ְלׁשָ
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.3
ה ְחֹזר ְלָכאן. ַחּכֵ ַאל ּתַ

י ַהּקֹוְלנֹוַע. ּתֵ ְרחֹוב, ְלַיד ּבָ ּצֶֹמת, ּבָ ּבַ
ה ִנים, ַחּכֵ עֹות, ָיִמים, ׁשָ ה ׁשָ ַחּכֵ

ַמן ַהּטֹוב ָלבֹוא,  ַלּזְ
ֲעֹצר, ֲעֹצר,

ה יֹוֵדַע ֵאיְך ַלֲעֹצר? ַאּתָ

.4
ִנים.  ָנה, ֵמָאה ׁשָ ָעה, יֹום, ׁשָ ה, ׁשָ ּקָ ּדַ

ְמרּור, אֹותֹו ֶמְרָחק.  אֹותֹו ְרחֹוב, אֹותֹו ּתַ
ָבר. ֲעֹצר ּכְ

.5
ְרֶזל ָמתּוַח, ָרִאיִתי ִצּפֹור ֵמָתה ַקו ּבַ

ח ֵמַח. ְלַיד ַהּפַ ְוָחתּול ָרֵעב ְוׂשָ
יַח ה ָיָפה ֲאַבּטִ ָ ָאְכָלה ִאּשׁ

ָבִרים ְצִעיִרים ָעְרמּו ֲאָדָמה ֵני ּגְ ּוׁשְ
ה ָחְצָתה  ַעל ְמכֹוִנית. ַיְלּדָ

ָאֹדם.  ִביׁש ּבְ ּכְ
ה ֶהָעִתיד:  אֹות, אֹות, ִהּנֵ

ְצִמיַח,  מּות, ָהֲאָדָמה ּתַ ה ּתָ ָ ָהִאּשׁ
ל, ֶהָחתּול ֹיאַכל. ְגּדַ ה ּתִ ְלּדָ ַהּיַ

.6
ָכה ֶזה. ֶזַרע ֲחׁשֵ ִמי ּכָ ׁשְ

פּוָפה ִמים ָהִייִתי הֹוֶלֶכת ּכְ ּיָ ָאֹדם. ּבַ
בּוָסה ָחִזי ְורּוחֹות ּתְ ַסְנֵטִרי ּדֹוֵקר ּבְ

ִמי  סֹוְטרֹות ִלי. ׁשְ
ירֹות ָצֲחקּו.  ַהּקִ ֶזה, ׁשֶ ָהָיה ּכָ

ה. ֲאִני ּבָ ּזֹאת ַהּסִ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ
הּוא יֹוֵדַע. ָכל ָחתּול ׁשֶ ֶדת ּבְ חֹוׁשֶ

ֹראׁשֹו ֹראׁש ֶמדּוָזה ָבר ָהָאֵפל ׁשֶ ַמהּו ַהּדָ
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ֵעִצים?  יו ָעבֹות ּכָ ְוַגּפָ
ֶזה ִמי ּכָ ה. ׁשְ ּבָ אּוַלי ֹזאת ַהּסִ

טֹון,  ִמי הּוא ּבֶ ר. ׁשְ ּקֵ ְלַגֵחְך. ְלׁשַ
ץ, ִקּלּוַח  ַאְבֵני ָים, ַהר ְמֻנּפָ

ִמי ק, ֶזהּו ׁשְ ֵאֶפר ּדַ

.7
יל ָאַמר ּצִ ב ָים ְלַיד ַהחֹוף, ְוַהּמַ ָרִאיִתי ֵעׂשֶ

ם  י ָעֶליָך ּוָבאָת ַלּיָ ֵנס, ָחַלְמּתִ ֹלא ְלִהּכָ
ים ָאֲחזּו  ִבים ָהַרּכִ ֹזָהם ְוָהֲעׂשָ ַהּמְ

ָבִרים מּוָזִרים, ּיֹום, ּדְ ָך, ּבַ ּלְ ֵעיֹרם ׁשֶ ּבָ
ֹדַלח, ֶיֶלד ַאֵחר,  ּבְ ים, ֲעִתיִדים ּבַ ּיִ ְנָחׁשִ

ה ַאֶחֶרת. ּוַבּיֹום ָ ִאּשׁ
. ַמן ַהּמּוָזר, ָהַלְכּתָ , ַהּזְ ֵהַזְזּתָ ָרִהיִטים ְוֵהַזְזּתָ

.8
טּו  ׁשְ ַרט, ָיַדי ּפָ פּוא ׂשָ ָהרּוַח ַהּקָ

אן  ה, ָרחֹוק ִמּכָ ּדָ צּוָרה ַהּצִ
ה, ְמָמֵאן ְוַחם.  תֹוְך ּפֶ ָלׁשֹון ּבְ

ר  ב ִמְלָחָמה, ּפַ ה ִהיא ֵעׂשֶ ּטָ ַהּמִ
תֹוְך ֵעיַני חּוט. ֲאָבל ּבְ ׁשָ

ֵעת  ֵאיִני רֹוָאה, ּכָ
ָעה, ָעַבר ַהּיֹום, ָעְבָרה ׁשָ

אִרי  ַצּוָ אן ָנפּוַח ְוָדם ּבְ ָהרּוַח ּכָ
ֶרת. ְרׁשֶ סֹוֵגר ׁשַ

.9
עֹות י ׁשָ יֵנינּו ֲהָבָנה. ָקַבְעּתִ ָהְיָתה ּבֵ

ל ֲהפּוָגה,  ְוָיִמים ׁשֶ
ֵפר.  י ַמה ֹלא ִיּסָ ָקַבְעּתִ

ה,  ּפָ ַמן ָרַכן ָאֵפל ַעל ִמְצִחי, ִעם ַהּסַ ַהּזְ
ה.  ְלָחן, ִעם ָהִרְצּפָ ֻ ִעם ַהּשׁ
ַכְבנּו ִליׁשֹן ְוִהְתעֹוַרְרנּו.  ׁשָ
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ַמן  ַמן, ַהּזְ ַהּזְ
ים ֵלב.  י ְלַעְצִמי, הּוא ֹלא ָיׂשִ ָאַמְרּתִ

ֶמׁש,  י, ְרחֹוב, ׁשֶ ְחּתִ ּלַ ָאַכל ִמּצַ
אן.  אן, ּכָ י לֹו ּכָ ּתִ ם. ָלַחׁשְ ׁשֶ ּגֶ

.10
ֻרּיֹות ּבְ ּוֵבי ִהְסּתַ ִחּשׁ

ַצח ד ְוַהּמֵ ב ַהּיָ ִרים ַעל ּגַ ּנּוֵיי ִמְסּפָ ׁשִ
ר  ד אֹו ִנְסּפַ ְמּדַ ּנִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ

יק. ם ְוִהְסּפִ ִהְתַקּיֵ


