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שמונה שירים

ֶאְמּבְִריֹולֹוגְיָה

ֵאָלה ְרחֹוָקה. לֹות? ׁשְ ּכְ ֵאיֹפה ָהֵעיַנִים ִמְסּתַ
מּורֹות  ּפֹות ָיַדִים ֹלא ּגְ עּון ַעל ּכַ ב ׁשָ ר ַהחֹוׁשֵ ָהֻעּבָ

תֹוְך מּוֵזיאֹון ָהֶרֶחם ִנְפָרד ּבְ ג ּבְ ם ּוֻמּצָ ַחי ְוַקּיָ
ַעם ֵאיֶנּנּו ׁשֹוְמִעים ַהּכֹל ֵקט. ַאף ּפַ ִהּדּור ַנְרִקיִסי ְוׁשָ ּבְ

ִיְהֶיה מּוָכן ב, ַעד ׁשֶ ִריר ַהּלֵ ַרק ֶאת ְקִפיצֹות ׁשְ
ֵגׁש ּוְלַהְרִחיק ָלַקַחת ְוָלֵתת, ְלִהּפָ

ז ִלים, ְמֻרּכָ ִמְפָרִקים ְמֻקּפָ ְמֻכְדָרר ּבְ
ר ִעם ָבר ִקיּומֹו. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּדְ ֵפק ּבִ ּסָ ּבַ

ים ָרִפים  ִציאּות נֲעׂשִ ַעּמּוֵדי ַהּמְ ׁשֶ ה, ּכְ ֹקֶמץ ָהֲעָצמֹות ַהּזֶ
לּויֹות ָמה ְוָהרּוַח ּתְ ׁשָ הֹון ְוָהַרַעד? ַהּנְ ּמָ ְוִעם ּכֹל ַהּתִ

רֹות ֵמֵעיֵני ָאָדם.  ְך, ְוֵעיֵני ָאָדם ֻמְסּתָ ַרק ּבָ

ּבֶֶטן

בֹוִרים ּפֹוִרים ְוַהּדְ ָהָאְזַנִים ִמְתַרֲחבֹות. ַהּצִ
ְצִליִלים. ֹלא ָרחֹוק ֵמֶהן ִעים. ּבִ ים ְמֻקּטָ ַקּוִ ּבְ

ִלים ִלְתכּוַלת ָהֲאִויר: ֲאַנְחנּו ִמְתַרּגְ
יֵניֶהם הּוָמה. ָלֶלֶכת ּבֵ רֹות ַהּמְ ַרַעׁש ְמנֹוִעים. ּפֵ

ֶקט. ֹלא ִלְמחֹות. ׁשֶ קֹומֹות ְזקּופֹות. ּבְ ּבְ
ים. מֹו ְמקֹוִמּיִ ָרה ּכְ ִעיר ַהּזָ ל ּבָ ְלִהְתַקּבֵ

ָך. ׂשּוַמת ִלּבְ ת ֶאת ּתְ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ
ָעה. ל ְלָכאן. ֵאיזֹו ַהְפּתָ ּכֵ ִהְסּתַ
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ָך. ּלְ ֶלד ׁשֶ ֶזה ָיֹכל ִלְהיֹות ַהּיֶ
ֶטן. י ָיַדִים ֶאת ַהּבֶ ּתֵ ׁשְ ֲאַנְחנּו ַמְחִזיִקים ּבִ
ְטָען א ַהּמִ ֹוֵמר ּפֹוֵתַח ֶאת ּתָ ְך ַהּשׁ ַאַחר ּכַ

ֵנס. ד ְלִהּכָ ן ָלנּו ִעם ַהּיָ ל, סֹוֵגר, ְמַסּמֵ ּכֵ ִמְסּתַ

חלק מכתבי הגודש 

ְרָסה מֹו ַהּגִ ֶתר, ּכְ מֹו ּכֹל ַהּיֶ ִדיּוק ּכְ ּבְ
רֹוִצים, ָמה ׁשֶ ר ּכַ ָלְך, ֶאְפׁשָ ֶסת ׁשֶ ְדּפֶ ַהּמֻ

ָבַריְך ֵרׁש ְלָפַנִיְך, ִלּדְ ֶאּדָ ַעם ׁשֶ ֹכל ּפַ ּבְ
ֲאִני יֹוַדַעת ָמה חֹוֵלל אֹוָתם קּוִפים, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ָאְזַני. ִהְפַסְקִתי ּוָמה ַמְחִמיץ אֹוָתם ּבְ
ֱאָמָנה ָלְך, ַהּנְ ְרַסת ַהּנֹוַטְריֹון ׁשֶ ׂש ֶאת ּגִ ְלַחּפֵ

ׁשּוקֹות. ִלְמקֹור ַהּתְ
ׁשּוָבה ֶאֶמת ִלְסֹמְך? ַהּתְ ר ּבְ ָבִרים ֶאְפׁשָ ה ּדְ ּמָ ַעל ּכַ

ִסים. ְתָפִרים ּגַ ִית, ּבִ ְך, ָרחֹוק ִמּבַ ְמֻהּפַ ּבִ
ִעיר ַהּזֹאת? ִאיְקס ְועֹוד ַאַחת  ים ּבָ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ

ִמיד, ּדֹוָמה ְהִיי ְקרֹוָבה ִמּתָ ָלְך, ַאּתְ ּתִ ה ׁשֶ ץ ַהִהּלָ ֻנּתַ ּתְ ׁשֶ ּכְ
ה ְוֶנֶהְפָכה ְבָלה ַהְרּבֵ ּסָ ִהי ׁשֶ מֹו ִמיׁשֶ יֹוֵתר ְלַעְצֵמְך, ּכְ

ָהְיָתה ֹקֶדם. ה ׁשֶ ַע ֶאְצָלּה ָלּמָ ְעּגֵ ר ַרק ְלִהְתּגַ ֶאְפׁשָ

השראה

ל ָהֲעָזִרים )ְלַהֲאִזין  י ֶאת ּכָ ְטּתִ ׁשַ ִהְמֵצאִתי ֵעיֹרם ָחָדׁש. ּפָ
ִטים ָהָרִעים, ּבָ ל ַהּמַ ִריטֹות ַהחֹוְרקֹות ׁשֶ ם, ַלּשְׂ ִלְצִליֵלי ַהּדָ

ר ִעם ֲאֵחִרים, ִלְצֹרְך ֶאת ְלׁשֹונֹוֵתיֶהם ַהּמּוָזרֹות(. ּבֵ ְלּדַ
י ֹקֶדם.  ְרּתִ ּלֹא ִהּכַ עֹות ׁשֶ יאֹון ְקָצִרים ְמאֹוד, ׁשָ ֵלילֹות ַהּנֵ

ֶהם, ְנתּוִנים  ים ּבָ ּלִ קּוִפים, ֲהמֹוִנים ִמְתּגַ ָקִרים עֹוָדם ׁשְ ַהּבְ
ית. ם ִרּבִ ּלֵ ׁשַ ּמְ ַמן ׁשֶ ַמן ַהּלֹוֶוה, ַהּזְ ּזְ ּבַ

יְך. ֵאיָבִרים ט, ְלַהְמׁשִ ׁשָ ֶדֶרְך ַהּפְ ר ָנחּוׁש, ּבְ ׂשָ ַהּבָ
ל ָנׂשּוא. ֲאִני ְמִריָמה ּוְמִניָחה, ּדֹוֶחֶסת ּוַמְרִחיָקה, ַחְסֵרי ּכָ ׁשֶ

ת ׁשֶ ו. ֲאִני ִמְתַעּקֶ ל ְסִביבֹוַתי ַעְכׁשָ ִנְבָלִעים ֶאְצִלי ּכָ
י ָבה ַנְפׁשִ ִהְתַעּכְ ֶאת ׁשֶ
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ברכה

ה  ָלׁשֹון ַקּלָ ֶלת ּבְ ַאּתְ ְמַגְלּגֶ ָבִרים טֹוִבים. ִאחּוֵלי ָנָחׁש ׁשֶ ַרק ּדְ
ָכה ִיְהֶיה ִלי טֹוב. ּכָ ְמסֹוֶבֶבת אֹוִתי, ְרפּוָיה, ׁשֶ

ירֹות. ֵעין ְך ַמְרִקיָדה ֶאת ַהּקִ ּלָ ָהַעִין ָרָעה ׁשֶ
ה ָיבֹוא סֹוף ָהעֹוָלם. ֶחֶדר ַהּזֶ ַמל ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. ּבַ ַחׁשְ

דֹול ַרַעׁש ּגָ ֵלט. ּבְ ְך. ֹלא ֶאּמָ ַמע ִמּמֵ ֲאִני עֹוד ֶאׁשְ
ל חֹוָמה ְדֵרגֹות, ּכָ לּו ַהּמַ ֵיָהְרסּו ָהִרים, ִיְפּ

ּפֹל. ָלָאֶרץ ּתִ

הסיפור הזה

י  ּלִ רּור. ֶאל ָהֹראׁש ׁשֶ ט. ֹלא ּבָ ּבָ ּמַ הּו ּבַ ֶ ֶנת ֶאל ַמּשׁ ַאּתְ ְמַכּוֶ
ְך ּבֹו אּוַלי. ּבֹוִאי ּלָ ָרִטי ׁשֶ ֶמׁש ְוֶאת ָהִעְנָין ַהּפְ ֶ ְחִזיר ֶאת ַהּשׁ ּמַ לּוי, ׁשֶ ַהּגָ

ׁשֹון? ִרי. ָאְבָדה ָלְך ַהּלָ ּבְ ה. ּדַ ְגְנִבי ֶאת ָהאֹור ַהּזֶ ּתִ
ינּו. ּתֵ ל ׁשְ ֹחָרה ׁשֶ ְ ה ַהּשׁ ְבׂשָ ַצח. חֹוַתם ַהּכִ אּוַלי ֶאל ַהּמֵ

ַעִים תֹוְך ַהּמֵ ּתֹוֵלל ּבְ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ יׁשָ ַאּתְ ַמְרּגִ
יר ּפֹור ְיכֹוָלה ָלׁשִ עּוִרים? ַהּצִ קֹומֹות ַהּפְ ּמְ ּבַ

דֹול ם ּגָ לּו ְלֶגׁשֶ ּלְ ים ִהְתּפַ ֵקָטה. ֲאָנׁשִ ֲאָבל ִהיא ׁשְ
ה. ְפטּוף ֶהָעלּוב ַהּזֶ ֹלא ַלּטִ

התמונה הגדולה

ִית, ֲאָבל ֹלא. אן ַהּבַ ּכָ ִנְדֶמה ִלי ׁשֶ
ָלתֹות ַהְרחֹובֹות קֹוְפִצים ִמְמקֹוָמם, ַהּדְ

דֹול. ַהַחִיים ִנְטָרקֹות, ְיָלִדים צֹוֲעִקים, ֶקֶצף ּגָ
ִתים ִבים ַעל ַהּמֵ חֹוׁשְ ה ׁשֶ ִבים ַעל ַהַחִיים. ֵאּלֶ חֹוׁשְ

ם. ַבַדּ כּות ַלֲעׂשֹות ֹזאת ִמּלְ ִאיׁש ֵאין ַהּזְ ְלּ ִבים ׁשֶ חֹוׁשְ
י ְמֹגֶחֶכת, ֹלא ְמַעְנֵיֶנת,  ֹראׁשִ ּבְ דֹוָלה ׁשֶ מּוָנה ַהּגְ ַהּתְ

ְך  ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת אֹוּתָ ׁשֶ ל ֲעָרֶפל. ּכְ ִנים ׁשֶ ּוָ ֵמָאה ּגְ ּבְ
ְצּפּון  ָרִאּיֹות. ַהּמַ ים ּפְ ִמּלִ ַאּתְ עֹוָנה ּבְ
ְך. הִאם ֶזהּו ּבַ ע ׁשֶ ָ ֻרּשׁ הּוא ַהֶחֶלק ַהּמְ

ֵהם ַאּתְ ִנְמֵצאת? ּבָ ְתִאים ְלֹכל ַהּקֹולֹות ׁשֶ רּוׁש ַהּמַ ַהּפֵ
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ִפי ֵמַעְצֵמְך ַהּבֶֹקר,  ְתַעּיְ ַהְלַואי ּתִ
ִהי ַאֶחֶרת ְהִיי ִמיׁשֶ ּתִ

ערב ראש השנה תש"ע

ָכר הּוא מֹו ׂשָ מּוָרה. ָראּוי ּכְ ֵאין לֹו ּתְ ֵאין ְסָתו ׁשֶ
ָנה ָ ל לּוחֹות ַהּשׁ ָלׁש ֶאת ַהֹחֶמר ׁשֶ

ֵאין ָלּה ְרׁשּות ְנזּוָרה, ׁשֶ ִחיקֹות, ַהּצֶ ל ַהּמְ ַהֹחֶמר ׁשֶ
ִלי ֲהָנחֹות. י, ּבְ ס, ֵאין ְמֻאָחר ִמּדַ ְלַהּסֵ

ָבר י יֹוַדַעת ּדָ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ ִלי ׁשֶ ִית ּבְ ה ֶאת ַהּבַ ֲאִני ְמַנּקָ
ה ֵרׁשָ ָרכֹות. ִנְכְרָתה ַהּכְ ְוֵאיִני ְמִכיָנה ֶאת ַהּבְ

ף ֶאת ֶהָחבּוׁש. ה ְלַקּלֵ ָהִרּמֹון ָחֵסר, ָקׁשֶ
ָבר י ֵאיָנּה רֹוֶצה ּדָ ּוְכָבר ִאּמִ

ִיץ. ֵריחֹות ֵאר ִמן ַהּקַ ָ ּוְכלּום ֹלא ִיּשׁ
ִניחֹות ַהֹחם. ְרחֹובֹות, ּגְ ָלִדים ּבָ ַהּגּוף, ַהחֹוף, ַהּיְ

קֹום. א ִהיא. ֵאין ֲאִני ִלְתּפֹס ֶאת ַהּמָ ָתה ֶאּלָ ֹלא ֲאִני ַהּמֵ


