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ששה שירים

שמועה

רּוֶבן ֵמת ֶאְתמֹול הּוא ָנַפל 
ם הּוא ָקַפץ ֹראׁש  ּלָ ִמּסֻ

מּוָנה  ָלה ּתְ ה הּוא ּתָ ָלִרְצּפָ
ה  ֻהּבָ ְרֶצֶפת ַהּצְ ּמִ ַגע ּבַ יׁש ּפָ ּטִ יׁש ַהּפַ ּטִ ָהָיה לֹו ּפַ

ֶשרּוֶבן ָהָיה  ֱאֶמת. ּכְ אּוַלי רּוֶבן ֵמת ּבֶ
ְבנּו ֶשרּוֶבן  ַבע ָחׁשַ ִעים־ְוׁשֶ ן ַאְרּבָ ּבֵ

מֹו ִאיַבן  ִדּיּוק ּכְ הּוא ּבְ ַבע ְוֹלא ֶהֱאַמּנּו ׁשֶ ִרים־ְוׁשֶ ן ֶעׂשְ ּבֵ
ְלָחן, קֹוֵדר ְוֻאְמָלל,  ָלה ִוילֹון ְוָעָלה ַעל ׁשֻ ּתָ ׁשֶ

י  ילֹו ָהֲאִמּתִ ַדע ֶאת ּגִ ּנֵ ִלי ׁשֶ ֵמת ּבְ
ן ֶהָעֹגל  ׁשָ ַחְדרֹו ַהּיָ ְטַית ָהֶאֶבן ּבְ ַאְמּבַ אֹותֹו ִהְטִמין ִעם ּגּופֹו ּבְ

ְרֶמל ָהֲעצּוִבים ּוַמֵהר, ַמֵהר  ַעל ֶצַלע ֲהֵרי ַהּכַ
ַמְענּו.  ַמן ְוֹלא ׁשָ ח רּוֶבן ֶאת ַהּזְ ְבנּו, ִנּצַ ָחׁשַ ִפי ׁשֶ ִמּכְ

מֹו ֲאִויר,  ה, ּכְ ה — ֲאֻרּכָ ֱאֶמת. ַהּכֹל ָהַפְך ְלִחיׁשָ ּבֶ
ה. מֹו ִאְוׁשָ ּכְ

והרי לנו יש

ַרְגַלי ָאְמרּו יִטים ּבְ ָהיּו ַמּבִ ָבִרים ׁשֶ ּגְ
רּוׁש ָלּה ְמַעט ָעִתיד(. ָהַאֲהָבה ּדָ הֹוֶלֶכת ִהיא )ֲהֵרי ׁשֶ

ְבִהיִקים. ַלי ַהּמַ זֹוֶמֶמת ָהִייִתי ֵהיָכן ַאְטִמין ֶאת ּכֵ
ְבִריָקה ת ַהּמַ ֹחׁשֶ ְרֶזן ֵיׁש( ְרֵאה ֶאת ַהּנְ י ָיִריב )ּגַ ְרֵאה ּבִ

ְכְסכֹות. בֹוַתי ִמְסּתַ ִאיׁשֹוַני. ַמְחׁשְ ּבְ
ָך( ַוֲהֵרי ָלנּו ֵיׁש ּלְ ן, אֹוֵיב ֲאִני )ׁשֶ ִאם ּכֵ

ַרק ְרָגִעים ּבֹוְדִדים.
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ִמְרֶּפֶסת

ִביָסה ט ִמחּוט ּכְ ָסִדין ָאֹדם ֶנְחּבָ
י ְיכֹוָלה  ַמִים, ֵאיֶנּנִ ָ ֶנֶגד ַהּשׁ ּכְ
ל  את יֹוֵתר ֶאת קֹולו ׁשֶ ָלׂשֵ

ַקְרַין ַהֲחָדׁשֹות 

ֶּפְקטֹוִריס

ְקטֹוִריס ָעׂשּו ִלי טֹוקֹוִקית ִאיְנַפְרְקטּוס קֹוְרִדיס ּפֶ ָלִטיִנית ְסְטֶרּפְ ים ֲאֻרּכֹות ּבְ ִמּלִ
מֹו ּבּום חּוץ ּכְ ֵלב ּבַ

ם ָזַרם  ת ְוִריַדי ְוַגם ַהּדָ ַעל קֹוֵלי ּתַ
עֹות  ְך ָנַדם ִלְקצֹות ָהֶאְצּבָ ְמֻהּפָ ּבִ

ׁש ידֹו ִמינּוס ׁשֵ א ִליּבִ ּבָ
רֹון ִנְנַעל ָעַלי  ָארֹון ּגָ

ה ָהִייִתי  ּטָ ּמִ י ּבַ ְצּתִ ּוַ יִתי. ִהְתּכַ ָעׂשִ ְוֶזה ַמה ׁשֶ
י  ַתְבּתִ ַחד ֵמַמד ָהִייִתי ַקו ַצר ַמר ְוֹלא ּכָ

ַבד  ָבר ַאֵחר ִמּלְ ׁשּום ּדָ

פנימית ג' רמב"ם 

.1
ָאִביְך אֹוֵבד

רֹונֹות  ִמְסּדְ ּבְ
ִית ַהחֹוִלים ּבַ

מֹו ֶיֶלד ּכְ
ד ֶאת ִאּמֹו ִאּבֵ ׁשֶ

דֹול ֲעׁשּוִעים ַהּגָ ַ ַגן ַהּשׁ ּבְ

 .2
ֵרְך. ְבׂשָ ַבק ּבִ ּדָ ְחָלָקה ׁשֶ ָהִיית ֻמְכָרָחה ְלהֹוִריד ֶאת ֵריַח ַהּמַ

י ָלְך  ְרּתִ ֹלא ִסּפַ
יִתי ֶהן ִנּסִ ִנים, ּבָ ָ ַעל ַהּשׁ

פֹו ֵמַעל עֹוִרי ְלַקּלְ
ַצע ַאְכָזר ֶלד ּפֶ מֹו ּגֶ ּכְ
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.3
ְיָלה ַאּתְ חֹוֶלֶמת ַעל ֹראׁש ָסָבֵתְך. ּלַ ּבַ

ִרית. ּבּוְלּגָ ִלי ַהְפֵסק. אּוַלי ּבְ ֶרת ּבְ ִהיא ְמַדּבֶ
ָרה ָפה ַהּזָ ם ַהּשָׂ יָרה ֶאת ֲחלֹומֹוַתִיְך. ּגַ ֵאיִני ַמּכִ
ר ּוִבְכֵדי ִלְצֹחק ר ְלֻמּכָ הּו ֻמּכָ ֶ ֹלא הֹוֶפֶכת ַמּשׁ

ֶכֶלב ָים. ִים ּכְ ּפַ ַאּתְ מֹוֵחאת ּכַ
ה ְזַמן ַיְחֹלף ּמָ ּכַ

ְראֹות ִלְצָבִעים ֲעמּוִמים ְטׁשּו ַהּמַ ׁשְ ּטַ ּיִ ַעד ׁשֶ
ם ָפה אֹו ׁשֵ ְלֹלא ֵריַח אֹו ׂשָ

.4
ה ִחּלָ לֹוַמר. ּוֵמַהַהְתָחָלה, ּתְ ּכְ

לֹון ּסָ ָחּה, ּבַ ִמְטּבָ ֶרת ּבְ ָהְיָתה ְמַדּבֶ
ֶלפֹון ּטֶ ּבַ

ְסִדיֶניָה  ה ִנְכֶרֶכת ּבִ ּטָ ּמִ ן ּבַ ְלַאַחר ִמּכֶ
ִדְמּדּוֵמי ִחּתּוֶליָה ְמַמְלֶמֶלת ֲהָברֹות ּבְ ּבְ

ָבן יר ַהּלָ ים ַזֲהרּוֵרי אֹור ַעל ַהּקִ ּכִ ְמנֹוַרת ַהֶחֶדר ַהּמַ

.5
א ָזה ֹחֶמר ְמַחּטֵ ְחּבֹוׁשֹות ֶאַלְסִטּיֹות ּגָ ַחְמָצן ְרִטּיֹות ָקרֹות ַחּמֹות ּתַ

יָך ים ְקָרְאּתִ ֲעַמּקִ ה ִנְפָער ִמּמַ ִאיְנסּוִלין ַחְמָצן מֹוְרְפיּום ַחְמָצן ּפֶ

פיתום

י ְרּתִ ְתאֹום ֹלא ִהּכַ ָך ּפִ ּלְ ֶטן ׁשֶ ר ֵמַהּבֶ יתֹום ִמְדּבָ ּפִ
ב ְוָלַמד ּנֵ ָך ּוַמה ִהְתּגַ ּלְ ים ַמה ׁשֶ ּלִ ֶאת ַהּמִ

ָך. ּלְ ּקֹול ׁשֶ ר ּבַ ְלַדּבֵ
ד ק. אֹור ְמַרּצֵ יר. ֲאִני רֹוָצה ְלַדּיֵ ַמהּו ׁשִ

א אֹור ּבָ
חּוִטים אֹוֶמְטִרּיֹות. ּבַ ּצּורֹות ּגֵ ּבְ

ְלֶרַגע,
ָפַני. ֶניָך נֹוְגעֹות ּבְ ַמֲחִצית ּפָ

ֹתם חֹוֵלף ְלֶרַגע ַעל ֵעץ. יר. ֶצַבע ּכָ ִ ֶמה ָהָיה ַהּשׁ
ים ֲאֵחרֹות. ִמּלִ

ק. ֹלא אּוַכל ְלַדּיֵ


