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שישה שירים

אני כותבת

ב.  ִלי ַהּלֵ ד ּבְ ל ַהּיָ ד ׁשֶ ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ֵמַהּצָ
קֹוִצים ֵיׁש 

י זֹונֹות  ּתֵ ּוׁשְ
ְוֵאם ָהַרֲחִמים. 

ה ֻמְזֶהֶבת ְצלּוָבה ַעל ֶהָחֶזה  ָהֵעט הּוא ִסּכָ
י.  יֹו ַעל ִלּבִ ֶתם ּדְ ּכֶ

ֲאִני ּכֹוֶתֶבת — 
ר  ְרּפַ ה, ּפַ ֶנה ֶמה ִקי ֶטה ּפַ

רּוׂש ַעל ַחּלֹוְנָך. ַלְיָלה ֵמת, ּפָ

אבא 

ֶזה ֹלא ַלְיָלה, ֶזה ּבֶֹקר 
ָך ּלְ ְקִליִטים ׁשֶ ין ַהּתַ ת ּבֵ ׂשֶ ָהה. ֲאִני ׁשּוב ְמַחּפֶ ה ּכֵ ה ַלּכָ ְמֻצּפֵ

ל ִקיְנג ְקִריְמזֹון ְמ־1974. ֶאת ָהַאְלּבֹום ׁשֶ
ָך חֹוֵרק. ּלְ ן ׁשֶ ׁשָ ֶטפֹון ַהּיָ ְיָלה". ַהּפָ ַמר ַהּלַ יר "ִמׁשְ ִ ְרצּוָעה ָחֵמׁש ַהּשׁ ּבִ

ַני. ָך ָנח ַעל ּפָ ּלְ ט ׁשֶ ּבָ ַעת ַלּמַ ְעּגַ ֲאִני ִמְתּגַ
ין ְוָחַתְך  א ִעם ַסּכִ ּבָ ר ׁשֶ ר ִלי ׁשּוב ַעל ָהִאּכָ ַסּפֵ ר ִלי ִסּפּור. ּתְ ַסּפֵ ּתְ

אּוִניְנג קֹוְך  ֶטן ְפַרְנס ּבַ ל ֶקּפְ יִליְצָיה ׁשֶ ֶאת ַהּמִ
י ְנָיר  ל ַאְנׁשֵ מֹו ַמְעּגַ ּיּור ּכְ ַזר אֹוָתם ֵמַהּצִ הּוא ּגָ
ִנים.  ר ָהָיה סֹוף סֹוף ִלְראֹות ָלֶהם ֶאת ַהּפָ ֶאְפׁשָ

ב הּוא ֹחר. מֹו חֹוֵסם ְוִריִדים. ַהּלֵ י ּכְ ִלּבִ י ּבְ אֹוְתָך ָעַצְרּתִ
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י ַעל ַעְצִמי ֲאָבל  י ֶאת ָיַדי. ֵהַגְנּתִ ְבּתִ ּלַ ַהֹחר הּוא ֵלב. ׁשִ
ֵני ָהאֹור.  ר ִמּפְ ַאר ָחׂשּוף ְלֵצל ֻמְסּתָ י ִנׁשְ ּבִ ּגַ

ַהמתנה היפה בעולם

ים ים ֲאֻדּמִ ּנִ ה ׁשֹוׁשַ לֹוׁשָ ׁשְ
ִמיד ּתָ יֹום ְרִביִעי, ׁשֶ ֵהֵבאָת ּבְ ׁשֶ

ָבִרים טֹוִבים ִיְקרּו ִלי ּדְ
יֹום ְרִביִעי. ּבְ

עֹוָלם.  ָפה ּבָ ָנה ַהּיָ ּתָ ַהּמַ
ל ָיַמי ֵהִביאּו ִלי ּכָ )ׁשֶ

ִקיפֹות ַמְצּפּון ִרים ִמּנְ ְוָרִדים ִחּוְ
ה ַאֶחֶרת(. ָ ְוֵריָחם, ֵריַח ִנְבַלת ַאֲהָבה ְלִאּשׁ

אורן

אר ה ֲאַנְחנּו ִנְצָמִדים ֲאַנְחנּו ֶזה ְלַצּוַ ָ ֵיׁש לֹו ִאּשׁ
ְלָחָמה ֶות ַלּמִ ם ַלָמּ מֹו ֲעלּוקֹות ֲאַנְחנּו יֹוְנקֹות ַחּמֹות ְקרֹובֹות ֲאַנְחנּו ַלּדָ ֶזה ֲאַנְחנּו ּכְ

ה הּוא ּכֹוֵתב אֹוֵהב ָ ֵיׁש לֹו ִאּשׁ
אֹוָתְך

בוא בספטמבר

ר ֵמָהַעִין הּוא ַהּכֹל ְסּתַ ּנִ ל ַמה ׁשֶ ּכָ
ִהיא אֹוֶמֶרת ְלַעְצָמּה. 

ָדּה חֹוֶלֶפת ּיָ ׁשֶ ּכְ
הּו ַרְך ִהיא ִמְתַנֶחֶמת  ֶ ֵני ַמּשׁ ַעל ּפְ

עֹוֶתיָה. ֶקת ֶאת ֶאְצּבְ ּופֹוׂשֶ
ּקֹות, ר ְלִפי ּדַ ַמן ְמֻסּדָ ִהיא ְמַדְמֶיֶנת ֶאת ַהּזְ

עֹון ָ ֲאָבל ֵיׁש ְוָהַרְגַלִים הֹוְלכֹות ָהפּוְך ִלְמחֹוֵגי ַהּשׁ
ֶטן ְוֶלָחֶזה לֹות ַלּבֶ ְנסֹוגֹות ּוִמְתַקּפְ

ִלים ָנִעים ָקִדיָמה. ְך ִנְדֶמה, ָהָרִהיִטים ְוַהּכֵ ִביב, ּכָ ּוִמּסָ
ָהָיה ְלֵהד, ל קֹול ׁשֶ ְוַהּקֹול. ִזְכרֹונֹו ׁשֶ
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ּה ָעְרּפָ ח ּבְ ּוְכֵאב ָעמּום ִנְמּתָ
ה ְוׁשּוב ָנמֹוג. ר הּוא ַמְבִליַח ְלַדּקָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָרה ְלַעְצָמּה,  חֹוֵזר ָחִליָלה, ִהיא ׁשָ
ר, ִהיא ּפֹוַתַחת ִוילֹון ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ּבֹוא ּבְ

יָנּה ְלֵבין ָהעֹוָלם ְוצֹוֶחֶקת, ּבֵ

אל המערב המוזהב

ַבע ִעים־ְוׁשֶ ׁשְ ע־ֵמאֹות־ּתִ ׁשַ ֶאֶלף־ּתֵ ִנינּו ּבָ ּקָ ִית ׁשֶ ִביב ַלּבַ ִמּסָ
ָנה ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ה ְלֶעׂשְ ּנָ ּתַ ית ִמׁשְ ִרּבִ ַהְלָוָאה ּבְ ּבְ

ְרִגים ּכֹוְנֵסי ְנָכִסים ׁשֹוְלִחים ּפֹארֹות  ּתָ ִמׂשְ
יר ה זֹוֵכר ֶאת ַהּקִ ל ָטְפֵסי הֹוָצָאה ַלּפַֹעל, ַאּתָ ׁשֶ
ת ֶלָחֵצר  לֹון ִעם ֶקׁשֶ ח ַלּסָ ְטּבָ ין ַהּמִ ַבְרנּו ּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ
ְרׁשּו ְזַמן ָקָצר ַאֲחֵרינּו  ִהְתּגָ ַחת ֵלב ׁשֶ ּפַ ל ִמׁשְ ׁשֶ

הּוא ָהָיה עֹוֵמד
ע ּגָ ׁשֻ ֹחר ַהּמְ ָ ֶלב ַהּשׁ ה ְוצֹוֵרַח ְוַהּכֶ ּנָ ּגִ ְרנּוק ּבַ ִעם ַהּזַ

ֵכִנים ְ ל ַהּשׁ ל ְוֵהִעיר ֶאת ּכָ ּלֹו ִיּלֵ ְקסֹופֹון ׁשֶ ַהּסַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ָנַבח ּבְ
דֹות ֻלּיֹות ְמֻכּבָ ָרה ִהְתַנּצְ ּתֹו ִהְתרֹוְצָצה ּוִפּזְ ִאׁשְ

ע  הּוא ִנְפּגַ ר ׁשֶ ֹראׁשֹו ְוִסּפֵ ה ִנְעֵנַע ּבְ ַמּטָ ּוַמר סֹולֹומֹון ִמּלְ
ְתאּוַנת ֲעבֹוָדה, ֵמָאז ּבִ

ִני, הֹוִסיף  ֹמאל ּוְמאֹוד ַעְצּבָ ֹאֶזן ׂשְ ָהָיה ֵחֵרׁש ּבְ
לֹות ִלְצָדִדים ַטּנֹות ְמֻפְלּבָ ֵקט, ֵעיָניו ַהּקְ קֹול ׁשָ ּבְ

ִריִתי ִלי ּכָ ְחּבֹוא ׁשֶ ק אֹוִתי ַעד ַלּמַ )ְוָהִייָת ְמַחּבֵ
יטֹות ָבר ַמּבִ הֹונֹוַתי ּכְ ה, ּבְ ּטָ ְקֵצה ַהּמִ ּבִ

ִרים( ָ ְהֶיה ְמֻאּשׁ ּנִ ְזָהב ְוִהְבַטְחּתָ ׁשֶ ֲעָרב ַהּמֻ ֶאל ַהּמַ


