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שלושה שירים

צביה בתיה

ְתָיה ה ּבַ ָמּה ָהָיה ְצִבּיָ ׁשְ
ה ְתָיה ְצִבּיָ אֹו ּבַ

ין ַהֲחָדִרים ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ּבֵ ׁשֶ
ין ֲאָרצֹות מֹו ָהְלָכה ּבֵ ּכְ

ִביל ְ י ַהּשׁ ּוְבִצּדֵ
ָעֶליָה יפֹות ֵזַעת ּבְ ֻחְלצֹות ַמּדִ

ּה ֲעָלּה ּוִבּתָ — ּבַ

פֹוִני  ַהַחּלֹון ַהּצְ
רּוחֹות ְמֻדּמֹות ר ֶאת עֹוָרּה ּבְ ּכֵ ׁשִ

ָגִדים  י ָרֲחׁשּו ַהּבְ ַעד ּכִ
ְתֶלה ַעל ַהּמִ

יַח ל ֵעץ אֹו ׂשִ מֹו ֲעָנָפיו ׁשֶ ּכְ

תֹוָכּה ָבן ָהָיה ּבְ ַהּלָ
ל ָיָדּה ְך ׁשֶ מֹו ֶהְמׁשֵ ּכְ

אֹו ַרְגֶליָה
ַאב ֵרד, אֹו ּכָ ּגֵ ׁשֶ ַרק ּכְ

ַח  ִהְתַנּפֵ
ְתאֹום ּפִ

ל ִקיר ים ׁשֶ ִלְמַמּדִ

ל  ּכֵ ָלֵכן ָיְכָלה ְלִהְסּתַ
ְך ּכָ
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ִריִסים י קֹומֹות ּתְ ָוִדים ַרּבֵ ֶרְך ּדְ ּדֶ

יָתּה יֹום ָהְיָתה נֹוֶפֶלת ִמּבֵ ֲעַמִים ּבְ ּפַ
54 ַמְדֵרגֹות

ֶרת ית ָהְיָתה ִמְתַעּוֶ ְחּתִ ּתַ ּבַ
ל 54 ַמְדֵרגֹות?( ֹעֶמק ׁשֶ )ַמה קֹוֶרה ְלָאָדם ּבְ

ּה אֹוֶסֶפת  ּתָ אֹוֶסֶפת ֶאת ּבִ
תֹוְך ְמִעיל ֲעָלּה ּבְ ֶאת ּבַ

ּוְמַמֶהֶרת
ק ְוָעף ֶלָחָלל  ִביָסה ִמְתַנּתֵ ל ְמכֹוַנת ַהּכְ ְלּגַ ֶרֶפת ּגַ ֶכף ַהֲחִביָתה ִנׂשְ ּתֵ

ָרִגים ָקֵרר ְמַטְרֵטר ְמַטְלֵטל ֶאת ַהּבְ ַהּמְ
חֹות רֹות ִנְפּתָ חֹות ִנְסּגָ ְלתֹות ָהֲארֹונֹות ִנְפּתָ ַהחּוָצה ּדַ

ֶלת ִהיא ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּדֶ
ה ְוֶגֶבר ָ ה ִאּשׁ ִנְכֶנֶסת ַיְלּדָ

ֶרת ֶלת ָהָארֹון ִנְסּגֶ ּדֶ
ֶבת ה יֹוׁשֶ ָ ִבים — ִאּשׁ תֹוְך ַהֲחִביָתה יֹוׁשְ ּבְ

ם, ּוָברּור ַחם ָלּה ׁשָ
רּור ָלּה ִהיא ֹלא זֹוֶכֶרת ַמה ּבָ

ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלׁשּוב ַרק ׁשֶ
ֶבר ה ּגֶ ה ַיְלּדָ ָ ָהְפָכה ִאּשׁ ִלְהיֹות ִלְפֵני ׁשֶ

]גפרורים[

ֶרַגע ֵלק ּבְ ַהּכֹל ָיֹכל ְלִהּדָ
ִריְך  ּצָ הּו ׁשֶ ֶ ֲאָבל ֶרַגע ֶזה ַמּשׁ

ִבילֹו ׁשְ ְלַחּכֹות ּבִ
ְפרּוִרים  ֲאִני סֹוֶפֶרת ֶאת ַהּגַ

ֹמאל ׂשְ ָיד ָיִמין ְוָחֵמׁש ּבִ ָחֵמׁש ּבְ

יְנַתִים ֵאֵצא ְלִסּבּוב ּבֵ
נֹוָסף ִחּיּוְך נֹוָסף, ַמה ֲאִני יֹוַדַעת
ְפָסל? ֶבת ַעל ַהּסַ ּיֹוׁשֶ יֹוֵתר ִמּזֹו ׁשֶ

ֶבת ֵאיִני ְיכֹוָלה ָלׁשֶ ַרק ׁשֶ



מִּטַּעַם 23

88  חיה משב

י רּוִרים ִמּדַ ִביִלים ּבְ ְ ַהּשׁ
ָרִכים ֲאֵחרֹות ֵאיָנן י ּדְ ַעד ּכִ
ַעת, ֵעץ  לֹות ַעל ַהּדַ ִמְתַקּבְ

ַעם ָמֳאָרִכים ים, ּפַ ַעם ֲעֻגּלִ יר ָעִלים, ּפַ ִ עֹוֵמד ּוַמּשׁ
ה ַאֶחֶרת!' ֶבת 'ָההא! ִהּנֵ ַוֲאִני חֹוׁשֶ

ְמִריָמה ָעֶלה ָיֵבׁש
ֶלת  ֶלת ְמַקּפֶ ְמַקּפֶ
ֶלת־ְוׁשֹוֶבֶרת ְמַקּפֶ

ֵקָטה ְוִנְגֶמֶרת ָהֵאׁש ְמִהיָרה ּוׁשְ ֶבת ׁשֶ ְוחֹוׁשֶ

]כיליון[

ה ֹחם ַהּזֶ ֵאין ּתֹוְפעֹות ֶטַבע ּבַ
יֹון ּלָ ַרק ּכִ

ין ַמְחִליָקה טֹוב יֹוֵתר ּכִ ַהּסַ
ִעית ה ַמּדָ ָבר ֻעְבּדָ ֲאָבל זֹו ּכְ

ַהּגּוף ּדֹוֶחה ֵמָעָליו
ָגִדים ּוַמִים ּוְתִחּנֹות ּבְ

ַעם עֹורֹו סֹוֵמר ְוַאף ֹלא ּפַ
ִבים ִביָקה ְוַהּכֹל ְמַנּגְ ַהַחְלָחָלה ּדְ

ָבן  ׁשְ ּטֹוב ַלּיַ ַמה ׁשֶ
ִביֵלְך ׁשְ ם ּבִ ינֹוק טֹוב ּגַ ל ַהּתִ ׁשֶ

ַעם  ּפַ
ְזָנָבּה ֶמׁש ּבִ ֶ ינֹוק ָיֹכל ָהָיה ִלְמׁשְֹך ֶאת ַהּשׁ ל ּתִ ִחּיּוְך ׁשֶ

אֹוגּוְסט ם ָיֹכל ָלֶרֶדת ּבְ ׁשֶ ּגֶ ְרֶאה ׁשֶ ּתִ ְרֶאה ָלֲעָנִנים. ׁשֶ ּתַ ׁשֶ
ִעית ה ַמּדָ ַהּיֹום, זֹו ַרק ֻעְבּדָ

ִכים ינֹוקֹות ְמַחּיְ ּתִ ׁשֶ


