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שבעה שירים

ַאּבָא

ת מֹותֹו ַעל ִמּטַ
ש ִלְטֹעם ְמַבּקֵ

ר ל )ָאֹדם ִנּגָ ְלּפֵ ְחִמיץ ּפִ ּתַ
ע(. ֻבּקָ יו ַהּמְ מֹוַרד ּפִ ּבְ
ָרם ָסָלט ֵיׁש  ֵמָאה ּגְ ּבְ
יֹוֵתר ְטרֹוְמּבֹוִציִטים

ָדמֹו. ר ּבְ ֵמֲאׁשֶ

ט  ׂשְ ְרחֹובֹות ּבּוָדּפֶ ָהָיה ֶיֶלד ָרץ ּבִ ׁשֶ ּכְ
ָידֹו  ל ּבְ ּוק ּוַמּקֵ ה ַאֲחֵרי ִחּשׁ ָהֲאֻדּמָ

עכבר בקומה 17 

ָרס ֶזה ָמֳעָנק ֶהָעֵרב ּפְ
ַמֲעַמד ֹראׁש ָהִעיר ּבְ

דֹור ִלְבִטיחּות ְוִהּגּוי ְוֹראׁש ַהּמָ
י ֱאנֹוׁש ַאּבֵ ְלֹראׁש ֲאַגף ַמׁשְ

ַעל ָיְזָמָתּה ּוְנִחיׁשּוָתּה ָהֲעצּוָמה 
ת ָהעֹוְבִדים/ֹות ְלַמַען ְקִהּלַ

ֲאִסיֵרי/ות ַהּתֹוָדה
ה  ּנָ בּוָרה, ׁשִ ה ַהּגְ ּוְלִצּיּון ַמֲעׂשֶ

ֵרה  ַבע ֶעׂשְ ֵני קֹוָמה ׁשְ ֶאת ּפְ
ד, ְלֹלא ָסֵפק,  ְכּבָ ֵני ַהּמֹוָסד ַהּנִ ִאיר חֹוָתם ַעל ּפְ ְוִהׁשְ
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ִעיר. ְקִריָסתֹו. ַרַחׁש ָהֲעָצמֹות ת ַהּגּוף ַהּזָ ְמִחּצַ
ֶרְך ָבן, ֵהן ַאְבֵני ּדֶ יר ַהּלָ חֹות ֶאל ַהּקִ ּצְ ְתּפַ ַהּמִ

נֹות ְמקֹוִרּיּות ּוְתעּוָזה. ְמֹעָרבּוָתּה  ַצּיְ ַהּמְ
ַרְוַחת ָהעֹוְבִדים ִהיא טֹוָטִלית. ּבְ

ֶקט ַנת ׁשֶ ּכָ ְגִריָרה ְלַהׁשְ נּו ִהיא ׁשַ ּלָ ֹראׁש ָהֲאַגף ׁשֶ
ֶחְבָרה. ל־קֹוָמִתי ּבַ ּכָ

ָרס, ִאים ְלַהֲעִניק ָלּה ַהּיֹום ֶאת ַהּפְ ָאנּו ּגֵ
ִעיר ה ֵסֶמל ּומֹוֵפת ַלּדֹור ַהּצָ יָצה ְמַהּוָ ִהְתַנֲהגּוָתּה ָהַאּמִ

ִקיִדים ּוְפִקידֹות ֶנֱאָמִנים ּוְמסּוִרים.  ל ּפְ ׁשֶ
בכבוד רב

ועדת הפרס 

הכל

ָעה ִקירֹות ין ַאְרּבָ ח ּבֵ ַהּכֹל ֻמּנָ
י ִנְטָרף י ָהַרְך ִנְטָרף ִנְטָרף ִלּבִ ִלּבִ
ה מֹו ְמִזּמָ א לֹוֵחׁש ּכְ ה ׁשּוב ּבָ ַאּתָ

ִריִסים מּוָגִפים ל ַהַחּלֹונֹות ְוַהּתְ ִמּכָ
יו ַחּדֹות ֵמִציץ ָעַלי  ּנָ ּדֹב ׁשִ

ָנִתי ִמּתֹוְך ׁשְ
ין ְסַבְך ֵעִצים ַער ֲחלֹומֹוַתי ּבֵ ּיַ ַהְרֵחק ּבַ

ָרָעב ַאְכָזִרי ִלים ּבְ ְוׁשּוָעִלים ְמַיּלְ

יֵנינּו ם ּבֵ לּוי ָהפּוְך ּוְמַדּמֵ ה ּתָ יר ַהּזֶ ִ ו ַהּשׁ ַעְכׁשָ
עּור  ר ִלְראֹות, ֲחָתְך ּפָ י ָהַרְך ֶאְפׁשָ ְוֶאת ִלּבִ

ִנְטָרף ֵמַאֲהָבה ִנְטָרף
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הבחור הזה

אּוַכל ֵדי ׁשֶ ַתן ִלי ִליׁשֹן ּכְ ּנָ ל ׁשֶ ה. ַמּזָ חּור ַהּזֶ ַהּבָ
ְרֶנִטי ְנק ִקיּבָ ים ּוּפַ ֻקּיֹות ּוְנָחׁשִ ְ ַלְחֹלם ָעָליו ִהְתַנּשׁ

ה חּור ַהּזֶ ַעל ְסֶקִטים הּוא ַמְחִזיק ֶאת ָיִדי ַהּבָ
ְטִריָצה ַהּכֹל ְסִביֵבנּו  ּמַ י ּבַ לֹוׁש ֱאֹלִהים ַמְחִליק ִאּתִ ִרים־ְוׁשָ ן ֶעׂשְ ּבֵ

ל ֱאנֹוׁשּות ּוִפְטִרּיֹות ֲהָזָיה ס, ׁשֶ ל ִצ'יּפְ ֵריַח ׁשֶ א ּבְ ִמְתַמּלֵ
ְך ַעל־קֹוִלי ל ּכָ ה ּכָ ּסֹוף אֹור ָקלּוׁש ְוַאּתָ ם ּבַ י לֹו, ֵיׁש ׁשָ ְרֶאה, ָאַמְרּתִ ּתִ

ֲאִוירֹוִדיָנִמי 
ל ֶזה ַרק ֲחלֹום  ֶיָטה ֲעצּוָבה ְמַנְצֶנֶצת ּכָ מֹוְתָך ּפְ ּכְ ְזרֹועֹוַתי ָיֶפה ׁשֶ הֹו. נּוַח ּבִ

גאות 

אּות.  ָהְיָתה ּגֵ
ִמים,  ְכּתָ י ֶאת ְסִדיַני ַהּמֻ ָכה, ֶהְחַלְפּתִ ֲחׁשֵ ָלִבים ָנְבחּו ּבַ ּכְ
ֶמׁש ּבֶֹקר ַאְכָזִרית. ַהּכֹל ִהְתָקֵרב  אִדי, ׁשֶ ִית מּול ַהּוָ ַהּבַ

ְנִחיַרי ֶלת, ָהֵריַח ֶהָחִריף ָנַבט ּבִ ַעד ִלְזכּוִכית ַמְגּדֶ מֹו ִמּבַ ּכְ
ה. י. אּוַלי ָהְיָתה זֹו ֵערּות ְמֻדּמָ ַרְחּתִ ְמַעט ּבָ ּכִ

ֹסָרג ַחּלֹון ַהּמְ י ּבַ ְטּתִ ִהּבַ
ִלים ְתַעּקְ ְרחֹובֹות ַהּמִ ן ּבָ ְמכֹוִנּיֹות ֵהִפיחּו ָעׁשָ

מֹו אֹות ִקיִריִלית ֲעצּוָבה.  ּכְ
מֹו ֵריחֹות ם ֵריַח ַהּגּוף ּכְ ָבר. ּגַ י זֹוֶכֶרת יֹוֵתר ּדָ ֵאיֶנּנִ

ֶדה ְוַהחֹול ָהָרֹטב  ְבִלין ּוִפְרֵחי ַהּשָׂ ַהּתַ
ו ה ַעְכׁשָ ה עֹוׂשֶ ח, ַמה ַאּתָ ּכַ ִנׁשְ

ְקָרן ַאּפֹולֹון יר ֲחִזיר ׁשַ ַאּבִ
יָך ּלֶ ְלּתַ ה ֶאת ּתַ ת ּתֹוָלִעים ְמַכּסָ ִרּמַ

את ֵאיִני ְיכֹוָלה ָלׂשֵ
ָך ִלים ַעל ֹראׁשְ ּתְ ְתּפַ ִחים ַהּמִ ּלְ ּתַ ׁשְ ֶאת ְנעּוֶריָך ַהּמִ

ים ַקְדמֹוִנּיים ְנָחׁשִ ּכִ
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את כל הזמן הריק

ָתֶביָך,  ל ּכְ ח ֶאת ּכָ ַמן ָהֵריק, ַהּנָ ְמׁשְֹך ֶאת ַהּזְ
עֹוֵתיֶהן ְקרּוִמּיֹות,  צֹות ֶאְצּבְ ּקְ ֶאת ָיֶדיָך ׁשֶ

ים ּפִ ים ּדַ ּפִ ֵלִאים ּדַ ֶאת יֹוָמֶניָך ַהּמְ
לֹות, ְזַנח  אֹוִתּיֹות ִקיִריִלּיֹות ִמְתַעּקְ ּבְ

ר אֹור ִחּוֵ בּוִעים ּבְ יֶריָך ַהּצְ ֶאת ׁשִ
ים  ּבִ ר ּדֻ ל ֶמְרָחִבים ְקפּוִאים ְוִקּפֹוִדים, ֲאׁשֶ ׁשֶ

ל ַלְיָלה  ִעְקבֹוֵתיֶהם, ִלְסּפֹר ּכָ הֹוְלִכים ּבְ
ּכֹוָכִבים נֹוְפִלים.

ַאְלּבֹוִמים  מּונֹות ּבְ ְכרֹונֹות ִמּתֹוְך ּתְ ל ַהּזִ ל ֶאת ּכָ ַקּפֵ
ֶלג  ֶ ל ִמּלֹות ַהּשׁ ַכח ֶאת ּכָ ִמְתּפֹוְרִרים ּוׁשְ

י ּדֹוֶבֶרת  ַפת ִאּמִ ים, ֲהֵרי ֲאִני ֶאת ׂשְ ֵבׁשִ ָרִדים ַהּיְ ְוַהּזְ
ָרה  רּוַח ַהּקָ ִטים ּבָ ּפָ ּכּול ָהאֹוִתּיֹות, ׁשֹוֶבֶרת ִמׁשְ ׂשִ

ֶמׁש ַהּקֹוְדרֹות. ֶ קֹות ַהּשׁ ְעּגּוַע ַעד ַצּלָ ֵמַאְרְצָך ָזַבת ַהּגַ

לייטמוטיב

ֶרְך ל ַהּדֶ י ֵאֶליָך ּכָ ֶעֶצב ָנַסְעּתִ ּבְ
ָבה. ּכָ ן ִמיַסת ַאׁשְ ֶרְמּפ ִנּגֵ ּטְ יְסק ַהחֹוֵרק ּבַ ַהּדִ

ָכה ְמכֹוִנית  ְלַיד ְנַתְנָיה ִהְתַהּפְ
ַחְלנּו ְלַאט  ּה. ִהְזּדַ ּבָ ית ַעל ּגַ מֹו ִחּפּוׁשִ ּכְ

ָהג ֹלא ָזַכר ֶניָך. ַהּנָ יִתי ְלַדְמֵין ֶאת ּפָ ְלַאט, ִנּסִ
ָפפֹות. ָתא ַהּכְ ֲאֵפָלה ּבְ ה ּבָ ׁשָ ְ ּשׁ ְלִחין, ָידֹו ּגִ ם ַהּמַ ֶאת ׁשֵ
ים אֹו ַהר ֵאיִני יֹוַדַעת ַמה  רֹוׁשִ ַעד ַלַחּלֹון ִצְלֵלי ּבְ ִמּבַ

ִנְקַרׁש ַעל ֲחִניַכי
ְך ָמתֹוק. ל ּכָ ֲהֵרי ַטֲעמֹו ָהָיה ּכָ


