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חגית סבג

בערב כזה

ִנְפָרד, ֶזה ָאנּו אֹוְכִלים ּבְ ֶעֶרב ּכָ ְבּ
ָדה ְחזֹוִרּיּות ַהּלֵ ַחת ִמּמַ ב ֻמּסַ ׂשּוֶמת ַהּלֵ ּתְ

ים, ָרַחְקנּו  ִלי ֵמׂשִ ֶות. ּבְ ְוַהּמָ
ר. ִמן ָהִעּקָ

ם, ֶרְך ַהּיָ יֵתנּו ּדֶ י ֵאל ּבֵ ָהֶעֶרב ָחַזְרּתִ
י ְלִהְתַעלּות.  ּתֹוַקְקּתִ ִהׁשְ

ם ם ִמן ַהּיָ ְוֹלא ָיָצא ַהּיָ
ְוֹלא ִנְגָלה ֶסַלע ְורּוַח

ָאה. ֹלא ּבָ
ם ֲאִני י ּגַ ָרַחְקּתִ

ְקֵרינּו, ּנִ ל, ַעל ׁשֶ ּזָ ַרִני ַלּמַ ְרָחק ִעּוְ ְוַהֶמּ
ל ּכַֹרח ִצּיּות ׁשֶ ְבנּו ּבְ ִהְתַיּצַ ׁשֶ

ל ֶזה. גֹוָרלֹו ׁשֶ זֹו ּבְ
ּבֹון ַאֲחרֹון, ָצִריְך ָהָיה ְלֵהָעֵרְך ְלָכְך, ֶחׁשְ ּבְ

ַאֲהָבה, ַלְיָלה ַלְיָלה ֵנֵלְך ם ָבּ ּגַ ׁשֶ
ְוֶנְחַסר.

דיסהרמוניה

ְבִלין. ֶסת ִצְמֵחי ּתַ ָלִבים, ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ִמְרּפֶ ֵמֵעֶבר ַלּכְ
ָקאן ּפּוִזים. ֵמָאחֹור ֵעץ ּפֶ ס ּתַ ְרּדֵ ֶסת ּפַ ְרּפֶ ֵמֵעֶבר ַלּמִ

ֵריק. ֵמעֹוָלם ַאֵחר,
ְוֹלא רֹוֶאה. 

ּיֹום הּוא ַמֲעִביר אֹוִתי  ּבַ
ָכְך ֹצֶרְך, ּבֹו. ֵאין ּבְ ַעל ּגַ
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ְיָלה. ּלַ ִנים ִלי ֲאִפּלּו ּבַ ָלִבים ֵאיָנם ְמֻסּכָ ַהּכְ
לּוִלּיֹות ְלַרְגָליו ְ ֲאָבל ַהּשׁ

ַמִים, פּויֹות ׁשָ ּקְ ּתַ יעֹות ִהׁשְ ַמְרִקיבֹות ּוַמְטּבִ
ְוֹלא רֹוֶאה.

ִגיִגים ֶנֱאָכִלים. ם ֹלא ֶאת ַהּדְ ּגַ

בפנים

ּלֹו ׁשּוב ׁשֹוֶרֶקת, יָמה ׁשֶ ׁשִ ְפִנים ַהּנְ ּבִ
מֹו ַאְזָהָרה. ּכְ

ֵנס ל ֹקר, ָעַלי ְלִהּכָ זֹו ׁשֶ ה ּכָ ִמּדָ
ה ִלְנׁשֹם ָבר. ָקׁשֶ ֹלא ְלָהִזיז ּדָ ּבְ

ִלי ְלַהְרִחיק ָאָבק. יב רּוַח, ִמּבְ ִלי ְלַהִשּׁ ִמּבְ
זֹו ֶאְצלֹו, ה ּכָ ִמּדָ ְלִהְתַמֵעט ּבְ

ין. ַיְסּכִ ְגָרה, ַעד ׁשֶ ׁשִ ּבְ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּכְ

לקראת ערב

ֶסת, ְרּפֶ ִמּ ַרק ִלְקַראת ֶעֶרב הּוא ַמְבִעיר ְמדּוָרה ּבַ
עֹוָתיו ָלֵאׁש.  ין ֶאְצּבְ מּוָרה ּבֵ ַהְפָרָדה ּגְ ּבְ

ּכֹל ַהּיֹום רּוחֹות ָקרֹות 
ָצוֹות.  ּקְ ָחְתכּו ּבַ

אני מסתתרת

ס. ְרּדֵ ַחת, ֵמֲאחֹוֵרי ַהּפַ ה ִנּדָ ִבְקּתָ ָניו ּבְ ֶרת ִמּפָ ּתֶ ֲאִני ִמְסּתַ
מֹו ֲאָנָחה. ָהֲאָדָמה ּבֹוִצית, ּפּוז, ּכְ ֲאִני ׁשֹוַמַעת ְנִפיַלת ּתַ

לּוָיה ַעל ֹלא ְכלּום. ָאה. ֲאִני ּתְ ִצּפֹור ֹלא ּבָ
ְך ל ּכָ ה ָהָיה ֵעִצי ּכָ ּנָ ּגִ רֹוׁש ּבַ ְוֶנָחָמה ֵהיָכן? ַהּבְ

ִרי, ֹלא ַמַחט. ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ֹלא ּפְ


