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שבעה שירים

שבעה

ְלָחָמה. רּו ַעל ַהּמִ ּבְ ים ְוּדִ אּו ֲאָנׁשִ בּוַע ּבָ ָ ּכֹל ַהּשׁ
ֵאיֶננּו חֹוְלִמים אֹו ֵעִרים אֹוָתּה.
ִדְמָעה. ֲאַנְחנּו זֹוְרִעים אֹוָתּה ּבְ

ת ָאִבי ה ֵמעֹוָלם. ִסְפִרּיַ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ָהיּו ּכַ
חֹון. ֲעמּוָסה ִסְפֵרי ִנּצָ

ָלה ְלּגְ י ַמְפִליָאה ִלְזּכֹר ְוִלְזּכֹר. ְלֵאיֶזה ַהר ּגִ ִאּמִ
ה? ָהִייִתי ַיְלּדָ ׁשֶ ָלּה ּכְ ֶאת ִרּבֹוא ִסּפּוִרים ׁשֶ

ר ִלי. ה ָהָיה ְלַדּבֵ י. ָקׁשֶ ַמְעּתִ אּוַלי ֹלא ׁשָ
ֶכת. ּיֶ ֵאיִני ׁשַ א ׁשֶ ֵאיִני זֹוֶכֶרת ֶאּלָ

י. א ִמּפִ ֵאיִני ׁשֹוַמַעת ֶאּלָ
ה. ֻאּלָ מֹו ּגְ ים מּוָזרֹות ּכְ ֵאיִתי ַעל ִמּלִ ּתָ בּוַע ִהׁשְ ָ ל ַהּשׁ ּכָ

ַעל ִקְרּבֹו

עֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשְ ָאִבי ּבִ
ֶות. ל ַהּמָ ֹוִטים ׁשֶ ּשׁ ר ּבַ ִמְתַיּסֵ

רֹון ֲאִויר עֹוְרָקיו עֹוד ִמְסּדְ ס ּבְ ץ ְלַפּלֵ ִמְתַאּמֵ
ָמָמה ַעד ַלּדְ ֲאחֹוִתי קֹוֵראת לֹו ִמּבַ

ימֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ְנׁשִ ָבִרים ְקָצִרים. ּבִ ּדְ
ָחם ימֹות ּפֶ ֲאִני הֹוָגה יֹוָמם ַוַלְיָלה. ְנׁשִ

חּוץ בּו ִמּבַ ּכָ ם ְלַאַחר ׁשֶ ּגָ
ְפִנים. עֹוָדן ּבֹוֲערֹות ּבִ

ַמר אֹוָתּה ָדה ֶאת ַנְפׁשֹו. ִמי ׁשָ ִמי ּפָ
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ֵצאָתּה. ִמי ִצּלֹו ַעל ַיד ְיִמינֹו. ּבְ
ַבד. ּוְבָכל ֹזאת ְלַבד ד ּבְ ֲענֹות ּבַ ּנַ ֵאלֹות ׁשֶ ֵאּלּו ׁשְ

ֶפׁש ְרָצה. ְלַבד יֹוֵצאת ַהּנֶ ִנְמֵצאת ּפִ
ֵמחֹוַמת ַהֲחָסִדים
ה. ּנָ ּובֹוַרַחת ִמּמֶ

עבודה במשמרות

תֹוכֹו ּצֹוֵבר ּבְ ס, ׁשֶ ַקע ַהּגַ ֶ ּשׁ ְדָרָכה, ּבַ ּמִ ַהּנֹוְזִלים ִמְצַטְמְצִמים ּבַ
ם ָעִלים ּוְלׁשֹונֹות ֲחתּוִלים, ם, ּגַ ׁשֶ ָכל ְמֹאָרע ּגֶ ּבְ

ֶמׁש יֹוֵצא, ֵהם ׁשֹוִתים. ׁשֶ ּיֹות ׁשֶ ּמֻ ּכַ ֵאיָנם ִנְזָהִרים ּבַ ׁשֶ
נּו ְלַהְרּפֹות. ׁש ֵמִאּתָ הּו ֵמֵאֶבל, ְלַבּקֵ מֹו ִמיׁשֶ ּכְ

ק ְלּפֵ ה ְזַמן, ֲאִני אֹוֶמֶרת מּול ּדֶ ֹלא ָרִאיִתי אֹוָתְך ּפֹה ַהְרּבֵ
ָאְמרּו ָלּה, ַוֲעסּוָקה ָקִדיָמה ּוַבֲחָזָרה, מֹו ׁשֶ ְוִהיא עֹוֶמֶדת ֵמֲאחֹוָריו, ּכְ
י ְזָמן, ים ּוִבְתנּועֹות. ֲאָבל ֲאִני ָרִאיִתי ֶאת ַעְצִמי ּפֹה יֹוֵתר ִמּדַ ׁשִ ּקָ ּמַ ּבַ

ֲאַנְחנּו ֲעַדִין לֹוְמִדים ָפה ׁשֶ ׂשָ ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ ל ֵהִדים, ׁשֶ ׁשּובֹות ׁשֶ ִהיא עֹוָנה ִלי ּתְ
ין ָרצֹון ְלָרצֹון. יק, ּבֵ ה ְלַהְסּפִ ׁשָ ּקָ ְמִהירּות ׁשֶ ְצִליל רֹוֵדף ְצִליל, ּבִ

ָכל ָמקֹום, מֹו ְמכֹוָנה, ָהָאְזַנִים ּבְ ְכְללֹות ּכְ ּתַ ַדִים ִמׁשְ ַהּיָ
ֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס. ֶרְך ֶאל ּתַ ּדֶ ם ּבַ ז ָחָזק, ְלַאּיֵ ם ִמְתַרּכֵ ׁשֶ ם ַהּגֶ חּוץ, ׁשָ ם ּבַ ּגַ

לטעות

יר. ִנים ְלַהְסּתִ ָלִלים ְמֻאְרָגּ ר ַהּפּיֹות ְסגּוִרים. ַהּצְ ֵמרֹב ֹאׁשֶ
ִלים? ים. ָמה ֲאַנְחנּו ְמַדּלְ ָסך ִמּלִ יִרית ַהּמָ ים ְזִעירֹות. ֲעׂשִ ּלִ ַהּמִ

ָבִרים? ֵיׁש ָלנּו ּבֶֹקר ֶאָחד ְוָיִחיד, ר ָלנּו? ֵאילּו ׁשְ ה ְונֹוׁשֵ ַמה ִנְרּפֶ
ה ה ְלָך ַרק ָרצֹון, ְוַאּתָ ְוַגם הּוא ֵאינֹו ּבֶֹקר, ִלְטעֹות. ֲאִני ֲאַגּלֶ
ה. ִלי קֹול, ּתֹוְך ּבּוׁשָ ל ֻמְבָטִלים, ּבְ יָחה ׁשֶ ָבר. ׂשִ ה ּדָ ַגּלֶ ֹלא ּתְ

ֲעֵרמֹות, ִרים ָלנּו ּבַ ִלים. ֲאַנְחנּו ַעְצֵמנּו נֹוׁשְ ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ֲאַנְחנּו ְמַדּלְ
יַע ִליֵדי ּגֶֹדׁש. ּגִ ּמַ ׁשֶ דֹוָתיו, ּכְ עֹוֶלה ַעל ּגְ ׁשֶ ה ּכְ ּדָ ִקים ַהּצִ ְמֻסּלָ
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רחוק

ֵדרֹות, ה ֵמִבין ֶאת ַהּגְ ַאּתָ את ׁשֶ ּלֵ ְכנּו ָרחֹוק. ֲאִני ִמְתּפַ ְבנּו. ִהְמׁשַ ֹלא ׁשַ
ה ְיָתה, ֵאּלֶ חֹוְזִרים ַהּבַ ה ׁשֶ ְחסֹוִמים, ֶאת ֵאּלֶ ַהּמַ

ּיֹוְדִעים ִלְבּכֹות, ָלִבים ׁשֶ ה, ַהּכְ ּטָ ֵאיָנם ָקִמים ִמן ַהּמִ ׁשֶ
ינּו, ֲאַנְחנּו ה ֹלא ָעׂשִ ּמָ ֶקת. ּכַ מֹו ַצּלֶ ֶנֱאָמִנים ּכְ

ִליָלה. ְזַמן ְ ֶרְך ַהּשׁ ִקילֹוֶמְטִרים, ַעל ּדֶ ל יֹום ּבְ מֹוְדִדים ּכָ
ה ה ַחי ָהָאִביב ַהּזֶ ּמָ ֶרְך. ַעד ּכַ ֶוה ּדֶ אּול, ֶמְרָחק ׁשָ ׁשָ

ָפַתִים ְנׁשּוכֹות? ׂשְ ר ַמְחִזיק ֶאת ַהֹחם ּבִ ֲאׁשֶ
ֵדרֹות, ֲחסּוִמים, ים ֲאַנְחנּו, ֵמֲאחֹוֵרי ּגְ ה ַחּיִ ּמָ ַעד ּכַ

ְיָתה חֹוְזִרים ְלִדירֹות ֵריקֹות, רֹוִצים ַהּבַ

חודש

ָיִמים ְתׂשּוַמת ֵלב, ּבְ ים. ּבִ י ִמּלִ יֹוֵתר ִמּדַ
ֵמִחים ם אֹו ָחֵדל, ׂשְ ׁשֶ י ִנְרִאים, יֹוֵרד ּגֶ ְלּתִ ּבִ
ָבר. ִבים ּדָ ִבים ִלְבֹרַח. ֵאיֶנּנּו ַחּיָ ֵאיֶנּנּו ַחּיָ ׁשֶ

ים ֲהמֹוֵני ֶהֳחָדׁשִ ֵאֶצל ִמי ֲאַנְחנּו נֹוָכִחים? ּבַ
יׁש ִלי ְלַהְרּגִ ים ֲאֵחִרים, ּבְ ַחּיִ ָעְברּו, ּבְ ׁשֶ

ֹחִרים. ְ ַמן, ָהַאֲהָבה, ַהֹחִרים ַהּשׁ ׁש: ַהּזְ ַהּכֹל ֻהְרּגַ
נּו. ּלָ ִפים ּבֹו הּוא ׁשֶ ּתְ ּתַ ֲאַנְחנּו ִמׁשְ ה ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

ֵתר ָמָחר ְוַהּיֹום ּוָ ּיִ ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת ַעל ַמה ׁשֶ
עֹוֶדּנּו נֹוַכח, ִמְצַטְמֵצם ְואֹוֵזל. ָהֵאם

ִרית ְרחֹוָקה? ַדִים ָקרֹות ְוַהּכָ ם ֶאְצְלָך ַהּיָ ּגַ

ודי במלה אחת

ר  ְבֵרי ֶהְסּבֵ ֹלא ּדִ ֵהם ּבְ מֹות ׁשֶ ים ּכְ ַהַחּיִ
ה צּות ַמְרִעיׁשָ ם ִהְתַנּפְ ֲאַבּיֵ ֹלא ׁשֶ ּבְ

ל ְלּגַ אּוַכל ַלּגַ ׁשּוטֹות ׁשֶ ִלי ֻנְסָחאֹות ּפְ ּבְ
ְסָחה. ל ַהּנֻ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ בּו ּתַ קֹום ׁשָ ַעד ַלּמָ

ו ז ַהֶחֶדר ַעְכׁשָ ֶמְרּכַ יָבה אֹוְתָך ּבְ ָהִייִתי מֹוׁשִ
ָך. ּלְ ָהל ׁשֶ ָהִייִתי ַהּקָ
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ֵאי קֹוְלנֹוַע מֹו ּבָ ַסְקָרנּות ּכְ ְמַכְרֶסֶמת ּבְ
ׁשֹוְכֵני ְמָערֹות ֵעיַנִים נֹוְצצֹות ּכְ אֹו ְמַפֶהֶקת ּבְ

ָך ּלְ ָהִייִתי ׁשֹוַמַעת ִמְסּתֹוִרין ָסדּור ׁשֶ
ל ַאֲהָבְתָך. י ָוֵעֶרב ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ִאי ָרצֹון. א ּבְ ֲאָבל עֹוָלם ּבָ
ְמיֹוִני ל ּדִ ים ׁשֶ ׁשִ ִריִרים ַהַחּלָ ְ ּשׁ ק ּבַ ּפֵ ָעַלי ְלִהְסּתַ

יָלה ל ַהּלַ קֹו ׁשֶ ֵדי ִלְדֹרְך ֵאת ִנׁשְ ה ַאַחת ּכְ ִמּלָ ְוָדי ּבְ


