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ליאורה בן יצחק 

חמישה שירים

אני מחפשת דברים

י. ַכְחּתִ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ת ּדְ ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ
ֵאיִני יֹוַדַעת 

ֵהם מֹוְצִאים אֹוִתי. ִאם ֲאִני מֹוֵצאת אֹוָתם אֹו ׁשֶ

ד ַמְצִמיָחה ֵסֶדר ִצְבעֹוִני ַעל ְנָיר ָחָלק ֵאיְך ַהּיָ
ץ. ּבֵ ׁשְ מֹו ּתַ ׁשֹוֶזֶרת ָנכֹון, ּכְ

ָמִתי,  י ְלִנׁשְ ִניָסה ָחְפׁשִ ו ּכְ אך ֵיׁש ּתָ ְוֵאיְך ְלּבָ
ִניָמה. ֹוֶאֶבת אֹותֹו ּפְ ַהּשׁ

ים, אֹותֹות ְנבּוִאּיִ קּום ּבְ ֵטׁש ֶאת ַהּיְ הּוא ְמַטׁשְ ּוְכׁשֶ
י ְרּכִ ר ּדַ ׁשָ

ּלֹא ּתֹוִעים  קֹום ׁשֶ ִמּמָ
ִביִלי ׁשְ ם ּבִ ּיָ ַהּקַ

ו. ַעְכׁשָ

סימנים

ַחת ָלַאְסַפְלט,  ר ִמּתַ ּתֵ י ָמה ִמְסּתַ ַיְלדּוִתי ֹלא ֵהַבְנּתִ ּבְ
ַכּפֹות ַרְגַלי. ֲחִריִצים ֶהֱעִמיקּו ּבְ

י — ּוֹלא ֵהַבְנּתִ
ֵרק ַעל ֲאָדָמה ָנָחה. יֵתנּו ִמְתּפָ יַצד ּבֵ ּכֵ

י ָהֶרְפֶלְקסֹולֹוִגית, קֹוֵראת ֶאת ַחּיַ
ֵמַהְתָחָלה ְוַעד ַהּסֹוף, 

ְך ֶרת ֹחׁשֶ י, ְמַצּיֶ ּבִ ה ׁשֶ ְלּדָ ֵאיָנּה רֹוָאה ֶאת ַהּיַ
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רּוט,  ִית ׂשָ ַעל ּבַ
ם ֹלא ּבֹוִכים,  ׁשָ

ִרים "ַאֲהָבה". ְוֹלא ְמַדּבְ

ְרָחק ר ִנְמָלא ַהּמֶ ה ֹאׁשֶ ּמָ ּכַ
י ִסיָמִנים,  ה לֹוֵחׁש ּבִ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

יִפים אֹוִתי  ֶניָך ַמּקִ ּפָ
ד. ִמיד ֵמאֹותֹו ַהּצַ ּתָ

הומור מקברי

ל צֹוֵלַע, ר, ֲאָבל ַהּצֵ ֲאִני הֹוֶלֶכת ָיׁשָ
ֶרֶגל ָיִמין חֹוֶרֶקת. 

רֹוָאה ַעְצִמי מֹוֶכֶרת את ּגּוִפי,
ֶקל? ים ֶאֶלף ׁשֶ ֹלׁשִ מּוַרת ׁשְ ּתְ

ֶלא ֲעבּוִרי. ֶלא" ֵאינֹו ּפֶ יר הּפֶ ִביל ָמה? "ַמְכׁשִ ּוִבׁשְ
ית. ּפִ ם ִעם ּכַ ת ְלרֹוֵקן ֶאת ַהּיָ ׁשֶ ֵאיִני ִמְתַעּקֶ

ּדּור ּפֹוֵרַח, אֹו ְלַהְפִריַח ֲחלֹומֹות ַעל ּכַ
ר.  ּמֵ ת ְלׁשַ ׁשֶ ׁש ְמַבּקֶ ַרק ֶאת ַהּיֵ

יָרה ָחָדׁש ֵאינֹו מּוָנח ֲעַדִין. ֵסֶפר ׁשִ
יִרים. ּוָמה נֹוַתר? ִלְכּתֹב ׁשִ

עֹות 'ּלֹו רֹוֵקד ׁשּוב ִמּתֹוְך ֶאְצּבָ ַהּצֶ
ִרים. ָאִביב ֶטֶרם ְזַמּנֹו ַמְתִסיס ִצּפֳ

המוזה לא מתה

ית ַהחֹוִלים,  י ִמּבֵ ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ
י. ָנַפְלּתִ

ָהָלה ֵהִקיָאה ְרָגִעים ֲחֵסִרים ַהּבֶ
תּוַח.  ֹראׁש ַהּפָ ְוָדם ּבָ

ִליָטה עֹוֶזֶבת. ְ ַהּשׁ ׁשֶ יַע ּכְ ר ְלַהּגִ ה ָנמּוְך ֶאְפׁשָ ּמָ י ּכַ ֹלא ָיַדְעּתִ
ו. ה טֹוב ַעְכׁשָ יׁשָ ֲאִני ַמְרּגִ

ים ְוַטֲעָמן ׁשֹוֶנה,  רֹות ְלִמּלִ ְ אֹוִתּיֹות ִמְתַקּשׁ
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ָספּוג "ִכימֹו",
ַהּמּוָזה ֹלא ֵמָתה. 

י.  ֲעָרה ַהּנֹוֶפֶלת ֵמָראׁשִ ים ִעם ּכֹל ׂשַ ִהיא ִמְתעֹוֶרֶרת ְלַחּיִ
ה,  ּנֶ ּתַ ּגֹוָנה ִמׁשְ

ֶפׁש. ֶפת ֵמַהּנֶ ּקֶ ּתַ ׁשְ ִהיא ּמִ ׁשֶ ּכְ
ָכל ֹזאת, ּבְ

א ֹיאְבדּו ַהֲחלֹומֹות. ּמָ ה, ׁשֶ ְקֵפי ְרִאּיָ ֶמת ִעם ִמׁשְ ֲאִני ִנְרּדֶ

פרספקטיבה

יר ִ ה ְרִגיׁשֹות ַצְלעֹות ַהּשׁ ּמָ י ּכַ ֹלא ָיַדְעּתִ
ח  קֹום ַהּכֹוֵאב, ְוהּוא ִנְפּתַ ּמָ ָהַלְמִתי ּבַ ַעד ׁשְ

ָתה. ל ּדֹוָדִתי ַהּמֵ מּונֹוֶתיַה ׁשֶ מֹו ּתְ ּכְ
ֵאיִני ֲחִסיָנה ִלְכלּום. 

בּור, ְזַמן ׁשָ יר ֶאת ָהִריק ּבִ ֹיִפי ַמֲעׁשִ
א ְוהֹוֵלְך. ּבָ ׁשֶ

ְזַמן ָעָבר. ִמיד ּבִ ְחֵרר ִמּנֹוף, ַהחֹוֵזר ּתָ ּתַ ֵאיִני ְיכֹוָלה ְלִהׁשְ
ְמַאְוֵרר חֹוֵרק רּוַח

ֶקת ִלְפָצַעי ַהּלֹא ִנְרִאים. ָרה Dreaming , Drifting נֹוׁשֶ ְקֵליאֹו ֵליין ׂשָ
ּרֹד?  יֹון ִלׂשְ ִנּסָ חֹות אֹו יֹוֵתר ּבְ ֶרת ַהּיֹום ּפָ ֶ ַהִאם ֲאִני ְמֻאּשׁ


