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שיר בשלושה בתים ׂשכּורים

בית ראשון — יולי 2009

יִתי  ֹבהַּ עֹוֵרב ַעל ּבֵ ְך ּגָ ְמַתּוֵ
ר  ֶלת, ְמַנּקֵ ֹחָרה ַעל ַהּדֶ ְ ק ֲחִליָפתֹו ַהּשׁ ַ ַמּשׁ

ּיֹור ּכִ ר ּבַ ֲחָדַרי, ְמַנּקֵ ר ּבַ ֲעמֹון, ְמַנּקֵ ּפַ ּבַ
ַמֲאִריְך 

רּוִתים, ְטָיה, ׁשֵ ָנה, ַלֲחַדר ָהַאְמּבַ ֵ ח, ַלֲחַדר ַהּשׁ ְטּבָ ְצָעִדים ַלּמִ
ַרק ֶחֶדר ֶאָחד.

ר ָ ֻאּשׁ ִעים ֶאֶלף ַלּקֹוֶנה ַהּמְ ע־ֵמאֹות ַאְרּבָ ְתׁשַ י ּבִ מֹוֵדד ֶאת ִאי־ַחּיַ
ַע(.  ּגֵ ּתַ ִית ִהׁשְ ַעל ַהּבַ )ּבַ

יָנה, ִסיבּוב ַאֲחרֹון. ֲאִני ַמְמּתִ
ל ַאֲהָבה(  ע ׁשֶ ֶלב )ֶמֶטר ְמֻרּבָ לּוָיה, ִעם ַהּכֶ ה ַהּבְ ּפָ ַעל ַהּסַ

בּועֹות ַאֲחרֹוִנים ְוַקְרטֹון. ה ׁשָ לֹוׁשָ ִים, ׁשְ ּנַ ת ׁשִ יק ָצד, ִמְבֶרׁשֶ ּתִ
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ּכֶֹרת ָהַאֲחרֹוִנים. ׂשְ י ַהּמַ לּוׁשֵ ת ּתְ ֹלׁשֶ ׁשְ ֵמן ִמְתּבֹוֵנן ּבִ ָ ין ַהּשׁ עֹוֵרְך ַהּדִ
ַאּפֹו. ְך ּבְ מֹוׁשֵ

ה ׁש ְמִחּלָ ן, אֹו ֲאַבּקֵ ל, אֹו ֶאְתַחּנֵ אּוַלי ֶאְתַנּצֵ
ָחאֹות ב, ֶאְרׁשֹם ַהּמְ ים, ֶאְתַחּיֵ ָטר, ַאְחּתִ ֶאְקֶנה ׁשְ

ּור,  ין ְלִאּשׁ ָחָאה נֹוֶסֶפת, ֶאְחּתֹם, ַאְמּתִ ֶאְטֶעה, ֶאְרׁשֹם ַהּמְ
אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות, בֹות, ּבְ י ּתֵ ָראׁשֵ ָאִביא ֲעֵרִבים, ֶאְחּתֹם ׁשּוב, ּבְ

ה, ּוִבְכָתב, ֶאְלַחץ ָיד, ַעל ּפֶ ים ּבְ ם, ַאְסּכִ ֵני ֳעָתִקים, ָאבֹוא ִליֵדי ֶהְסּכֵ ׁשְ ּבִ
ֵמן ָ ין ַהּשׁ ִנית ְלעֹוֵרְך ַהּדִ ֵ ּשׁ ב ּבַ ר, ֹלא ָאֵפר, ֶאְתַחּיֵ ֵ ּשׁ ר, ֶאְתּפַ ֲאַוּתֵ
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ר, לֹוֵעס, חֹוֵמס נֹוֵטף נֹוֵטף ֵזָעה נֹוֵטף ַהּסֹוֵבא, ַהּזֹוֵלל, ְמַרּיֵ
ֶמן ֶסְנְדִויץ' טּוָנה  ֶתם ׁשֶ ּכֶ

מֹו ְטִביַעת חֹוָתם. ים ּכְ ּפִ ין ַהּדַ ג ְלַאט ּבֵ ִנְסּפָ
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ר  י, ַהּזָ ֲאִני ָהָאָדם ָהֲאָרִעי, ָהַעל־ְזַמּנִ
ר ְלִקירֹוָתיו ָהאֹוֵרז ּופֹוֵרק ֵביתֹו, ַהּזָ ּבְ

ם ָקבּוַע ּוְכֹתֶבת ַאֲחרֹוָנה ְלַמֲעָקב ּוְמָפֵרק, ְלֹלא ׁשֵ
ל ַחּלֹון ָקפֹות ִמּכָ ׁשְ ּנֹות ַהּנִ ּתַ ׁשְ ָזִוּיֹות נֹוָפיו ַהּמִ ְתּבֹוֵנן ּבְ ֲאִני ָהָאָדם ַהּמִ

ים ָמאִלּיִ ים ַלּשְׂ ָמִנּיִ ין ֲחָדָריו ַהּיְ ַהּתֹוֶעה ּבֵ
ְיָלה ִית. ֲאִני ָהָאָדם ֶהָחֵרד ְלקֹולֹות ַהּלַ ל ֵלב ָהֵאין־ּבַ ׁשֶ

ה ְקׁשֶ ֶלט ַהּנֻ ּמֶ ים, ַהּטֹוֵמן ֶאת ֲחָפָציו ּבַ ַהֲחָדׁשִ
ֲאִני ָהָאָדם ַהּלֹא־זֹוֵכר, ָהַאל־חֹוֵזר, 

ָחָמה ַהּקֹוֶדֶרת ּנֶ ַהּקֹוֵבר ֶאת ִזְכרֹונֹוָתיו ּבַ
ֶגד ֵמַעל  ַההֹוֵלְך ִמּנֶ

ֶרְך ְלֵאין ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּדֶ
ר ֶרְך ְלֵאין זֹוֵכר, ְמַוּתֵ ּדֶ

ָכה, ֲחׁשֵ ֵלָוה ּבַ ה, ְשׁ ְדִאּיָ ַנף ִצּפֹור ּבִ מֹו ּכְ ְכָחה ּכְ ִ ּשׁ ף ּבַ ַהּצָ
ֵאין ל ַמה ׁשֶ ָהָיה ַעל ּכָ ל ַמה ׁשֶ ר ַעל ּכָ ַוּתֵ ֲאִני ָהָאָדם ַהּמְ

ֵחם. ָנִתי. ְמָסֶרֶבת ְלִהּנָ ׁשְ י חֹוֶלֶמת. ֵעָרה ּבִ ֵאיֶנּנִ


