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  .�א ִרְּמָתה אֹוְת� ִאיָתָקה -ְוָהיָה ִּכי ִּתְמָצֶאּנָה ֲענִּיָה "

  ,נִָּסיֹון-ַרב, ְוַאָּתה ָחָכם, ְוַכֲאֶׁשר ָּתׁשּוב

  ".ּתּוַכל ָאז ְלָהִבין ַמה ֵהן ִאיָתקֹות ֵאֶּלה

  ) 1911,קונסטנדינוס קוואפיס(
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  מילים לפני היציאה 

או , לביקור אצל הדודה מירושלים, בדרך לעבודה 1כולנו עוברים בכביש מספר 

, מסוכנת לפעמים, הדרך של כולנו מהירה. בדרך לבילוי בעיר האורות תל אביב

  . בדרך למטרת חיינו, מרגשת והיא רק דרך, משמחת

בה  -אחור נשכחת הדרךשאי שם מ, אנו מצפים בכליון עיניים למטרה, לפעמים

הדרך שיכולה להפוך את המסע הפרטי לחוויה . אנו מעבירים את רוב ימי חיינו

  . אין סופית או לימים מלאי יסורים ודאגות

. ין ירושלים לתל אביבשנכתב על הדרך ב, הוא סיפור ישראלי 1כביש מספר 

אהבה גדולה לעיר הנצח וכמיהה גדולה לעיר שלא עוצרת  הוא מדבר על

הוא נקודת המפגש של החברה הישראלית שרוצה  1כביש מספר . לעולם

 1אל כביש מספר  –ל ותמיד חוזרת הביתה "טסה לחו, צוחקת ובוכה, וחולמת

  . המוכר והאהוב ואל הטעם של ירושלים ותל אביב באותה נשימה

, ולהם שלוחה תודתי –הספר הזה מדבר על מקומות ואנשים שפגשתי בדרך 

ברחבי הארץ והעולם שהסכימו להראות לי מעט מהדרכים  לחברי היקרים

, שציידו אותי בכל הכלים , שלי אמא ואבאל .למצוא קצת אושר בחיים שלהם

ל שלימדה אותי "לסבתא אדל ז, והתבונה כדי לצאת לדרך בבטחה הרגישות

לקבוצת המיקוד שקראה , שדרושה סבלנות של פלדה כדי לעבור את הדרך

יוסי , מיטל, ענת, מיכל, ערן: קודה עד לתוצאה הסופיתוהעירה על פסיק ונ

   .ונדב

  

 גאולה מביא, אומרו בשם דבר האומר כל"בסימן לשתף ולצטט , רצוי להעתיק

   )א, טו מגילה ,חנינא רבי בשם אלעזר רבי שאמר כפי" (לעולם

  

  

  ! דרך צלחה                                                                                    

  .שלומית עצבה
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ִ ּבָ ד הַ עַ וַ     תי

  זה אנחנו  –חי פּתעופרה ּתִ 

  ,ים מהמחשבותדִ השֵ 

  . ךרֵ בָ ה של עֲ ימָ אֵ סיוטי הָ 

  גשם טיפות הַ קר ּכְ ֹוהּב אנּוּבָ 

  ךיתֵ ק על דלת ּבֵ ֹולדּפ

  

  זה אנחנו  –חי ּתְ פְ עופרה ּתִ 

  אוהבייך , ייךדַ ּמָ גֲ , ייךירַ סִ אֲ 

ִ עֲ רֵ , שונאייך    .יךי

  טרים דמות שֹוהתגנבנו ּבִ 

  צנעה ש ּבְ קֵ לבַ 

  ם לֹושָ ך ּבְ בֵ נוחי על משּכָ שּתָ 

  . קרֹוּבע ּבָ בַ ש לשֶ מֵ ין חָ ּבֵ 
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  הילָ ּלַ ל שֶ ים ירִ  ׁשִ 

  לילהבים ּבַ כּתָ טובים נִ  יםירִ  ׁשִ 

  .וך אווזים חורפיּפיקורת נרדמת ּבְ כשהּב

  דרהם מטפסים על קירות החֶ 

  , מילים ואותיות

  ת היֹורים לִ חֲ ֹוּב

  .חשיכהת ּבַ יות אחרֹוּודּמ

  

  להם טעם סודייש 

  של צירופים חרישיים

  , חַ ארטיק רוּתֵ 

  ,ןבֶ מסטיק מאֶ 

  ,קשח ּמִ רַ ּפֶ 

  .אהבה עצובה

  

ָ ֹוּבּבַ    מו קּוקר הם י

  ה רָ שּומסודרים ּבְ 

 ְ   . ה נחמהרָ ן למֹוֹודין וחשּב נּויּתו

  

  ל גרוני קֹוקריא  ּבְ היא ּתַ 

  שיר של אלתרמן 

  . נשמע אחרת לגמרי ַּבלַילָה ש

  

  קרֹוּבבין שְ יא ּתָ יום אחד אולי ה

  רבָ עֲ הוא רק עונת מַ 

ִ ירים שְ שִ לְ    .  הילָ לַ בים ּבַ כּתָ נ
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  חלום

ֹ ן ּבת את עצמָ חפשֹות מְ יֹוהִ אלף ּתְ    ךאׁשֵ ר

 ְ   אצָ ת מֹות מחפׂשַאו

  ל או על צימר צמרת"חולמת על חו

  .הה להיות מרוצָ רוצָ 

  

ָ ּוּפשוקעת ּבְ    לך נּתכַ וזים שהֵ ך או

  רית ּכָ סופרת נוצות ּבַ 

  ה רק מגבעתצָ ה ורֹוקרָ ּתִ ּבַ  ההָ ֹוּב

  .יתחּתִ בת ּתַ רוצה גם רּכֶ 

  

  ךא לָ ל אשר :דת את ּכָ חומֶ 

  יהרוקמת מילים ובדָ 

  לי דימצחקקת ּב, שואלת זהות 

ֵ שוהה ּב ָ צּות חֲ הּוז   .הי

  

ָ רְ ּפַ , ךרֵ השילי עֹו   ירִ עַ ותך נֲ ו

  י החסםפֵ קְ שְ ירי מִ סִ הָ 

 ָ   ,ץך על גזע עֵ דֵ הניחי י

  .א חםי הוא חי והוי ּכִלִ גֲ 

  

  יךהקדימי את ּפִ , ךליּבֵ י ּבְ רִ ּמְ אִ 

 ִ   הרָ רּון אֲ שֹוּלָ י הַ רִ צְ נ

ִ ּמַ י ּכְ ּכִ   , קּוּתְ ּמְ ים גנובים שי

  .ההם זהות שאולָ מֹוּכ
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  י יבִ בִ ל ָאים תֵ הִ לֹול אֵ ת שֶ עֹומָ דְ 

  י יבִ בִ ל ָאים תֵ הִ לֹול אֵ ת שֶ עֹומָ דְ 

 ֹ   =אׁשנופלות על ר

  ם שישייֹוּבְ 

ֶ ּבַ פה ּבְ ית קָ בֵ ּבְ    .לאז

  

  החורָ מבריחות פנימה ּבַ 

  על עקבים ומיני

  ת את ההואירֹומסּתִ 

  .לב והאופנייםעם הּכֶ 

  

  י יבִ בִ ל ָאים תֵ הִ לֹול אֵ ת שֶ עֹומָ דְ 

  את המפית ת ל=ימֹוכּתִ מַ 

  רצָ ס אספרסו קָ ֹושל ּכ

  .תּבָ ׁשַ יסת הַ נִ עם ּכְ 

  

 ְ   ןהֶ יט ּבָ ּבִ ה מַ ּתָ אַ ו

  עצמ=מביט ּבְ 

  ים הִ לֹואֶ חלקת הָ ּבְ 

  ,ההקטנָ 

ֹ דָ בּואֲ הָ   .אתה הז
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   22ים ּמָ י הַ קֵ לְ חַ מְ 

  יףרִ צְ י אורן נופלים על עץ המשמשים סמוך לַ טֵ חֲ מֲ 

  .יםּמָ י הַ קֵ לְ חַ ב מְ רחֹוּבִ 

  .ניםר שָ בָ ם ּכבות עומדות שָ נים אפורות טחּובֵ לְ 

  .םשֶ ה ניחוח גֶ יָאבִ מְ ה שְ מָ דָ ת אדומות על אֲ אותיֹו, דהלּור חֲ דֵ גָ 

  .תנים השקטֹובֵ יר הלְ קִ חיים ּבְ  היחָ פִ ה מְ מטלית צהוּבָ 

  , טכו סודות מימי המנדָ תֹוט של מים אוגר ּבְ קֵ ר שָ ֹוּב

ְ צָ חָ , יםדִ רּפַ סִ    ,ץ רימוןעֵ ב ו

  . רף ירושלמיים על חֹורִ י נפט מסּפחֵ ּפֲ 

  

 . א שחלפה מן העולםית של סבּתָ בַ אים ּבְ לָ א ּפְ לֵ ם מָ לָ עֹוה ּבה קטנָ אני ילדָ 
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  פראג

  רד על סקולהֹום ישֶ גֶ 

  ית לִ מֲ ׁשְ ין מפריע עוברת חַ אֵ ּבְ 

  ל להתקלף חֵ על הקיר שהֵ 

  . עוד בזמן שהיו כאן סובייטים

  

ָ צים ּבְ עֵ    יו ּתָ של סְ  ירים ׁשִ דִ קְ ק מרַ רֹוי

  יתמִ ּוּמגְ ה עַ קָ הַ לֲ ּבִ 

  ים בִ כָ ֹוה ּכשָ לֹול ׁשלון ׁשמָ ּבְ 

  תקֹות ירּותֹון דלָ בֶ לֹורבע חלון ּבְ 

  

  ירּתִ סְ מַ ד שְ אין אף אחָ ת השמש אֵ מרו שְ ָא

  ים רִ חֲ ים נֹורִ ם גבָ גַ מרו שְ ָא

  .יםרִ חֵ ים אֲ רִ קָ ים לבְ מִ קָ 

  .עּוטָ 
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ִ מֲ    שאֵ ם וְ י

  ן שתיים ּכֶ יש ּמִ 

  ים לִ אחת שוטפת ּכֵ 

  ייםרת עפעּפָ ואחת מאּפֶ 

  .ייםן שּתּכֶ יש ּמִ , ןּכֵ 

  

  ,בתּתֶ ֹויש את זו שּכ

  ,רוכבת, נלהבת

  תבֶ שֶ חֹו, תרֶ מֵ אֹו, תספֶ אֹו

 ֵ   ,שוי

 ֵ   ת דֶ חֶ ֹוּפׁש ש את זֹוי

  דואגת, חוששת

  .תבֶ אֶ ֹוּכ, אוהבת

  

  ן שתיים ּכֶ יש ּמִ 

 ֹ   ל יום אחת לכ

 ֹ   ל דורשאחת לכ

 ֹ   ים הןכִלְ הֵ ת מֵ ֹודויס

 ְ   שאֵ מים ו

  

  יים ן שּתּכֶ יש ּמִ 

ָ , עיניים, ייםתַ פָ ׂש    רגליים, ייםדַ י

  ,יש

  ייםּתַ ולכן הׁש

  יש אחד 

   .שים הוא לוחֵ בִ הָ ש אֲ חֵ לֹוׁש
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  ך  תֵ כּולְ י מֲ נִ עֹו

  ךע לָ רֲ ל  שְ ר על ּכָ ּבֵ לּדַ 

ָ ת שֶ חַ קלַ ּמִ טייל ּבְ לְ    חַ רֵ ל יום וי

  ב את נוגעת לא נוגעת לֵ ּבַ ׁשּכְ 

ָ עַ א טֲ :ה ּבְ בָ שָ חֲ מַ וּב   יחַ רֵ ם ו

  

  ן נָ ן לעָ נָ ץ מעָ לקּפֵ 

  יאִ רָ ן ּפְ דֹום של שֵ ֹוּתּבְ 

ִ ם קֲ יֹוּבְ  יםּתִ ּוה של ּתדֶ ׂשָ ק ּמִ מֹוחַ לֲ    ץי

  .יאִ מלכותי מול רְ ר ינדּולגִ 

  

ֹ לנעול נעל ּבְ    ,חלַ ד

  סיך על סוס השאיר נָ שְ 

  הּמָ חָ לְ ר אל ּמִ הָ ּדָ 

  ירהִ י ּקָ ּמֵ צה את שְ חָ 

  

  תסות מלכּולובשת ּכ

  ריסָ קֵ נושקת לָ 

  ף את מפזמתסּוב ּכָ כלּוּבִ 

ֵ גְ קול ּפִ    יז

  .רבָ עָ  
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  הירָ גֵ מְ ם הַ ן עִ מָ רֹו

ִ שָ    ים מנהלת רומן עם המגירהנ

  נתנֶ ֹותלהיא לא ּמִ 

  ט מופתיקֶ שֶ מרת ּבְ ֹוהיא ׁש

ִ דָ ב לְ מכּתָ    הירָ ה לׁשכָ רָ ת ּבְ רֶ איגֶ , ל יאֵ נ

  . ין לאיּתַ סֹונְ וׁשַ 

  

  ם שהיא נסגרת עַ ל ּפַ כָ ּבְ 

  הטָ קֵ ה ׁשְ יקָ רִ ה חֲ מיעָ מׁש

  ת רֶ שֶ מאֲ  אילּוּכְ 

   ".הדָ ֹוּת, ילּתִ יּבַ ּקִ "

  

  ים מנהלת רומן עם המגירהנִ שָ 

ָ כַ וּבְ    ן רֹוָאא ּבָ א עם קופסָ ה :נָ וו

  . הרֶ גָ ה משהו ּמיש ּבָ 

  ם יד ׁשָ מִ היא ּתָ 

 ְ   יד מכילהמִ תָ ו

   יֹודְ מילים ּו

  . רחֵ ר אֲ דֶ סֶ ה ּבְ כָ תֹוחיים ּבְ ׁש

  

ֹ בְ    ה ל לילָ כ

  ים ידִ עִ ה ּמְ כָ ֹוּתּמִ ים ׁשִ עָ רְ הָ 

ָ חַ שְ    ים ׁשִ דָ חָ י הֶ י

ָ חִ תְ ה לִ מים ּבָ קָ    . יהי
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  י לִ מַ שְ ר חֲ סֹומֲ ק ּובָ ב ָאאֵ ין שֹוה ּבֵ בָ הֲ שיר ַא

  שעַ יו רַ כשָ עַ 

  ם שֵ ח לא נֹוא נָ :, ר לרגע א עוצֵ :

  י לִ מַ שְ ר חֲ סֹושל מֲ  יחַ רֵ ת את הָ מֶ שֶ נֹו, היא

  . השָ ץ חדָ על ארונית עֵ 

  

  .הלָ ש שֶ עַ רַ ת עם הָ ילּולִ קְ אה אליו ּבִ ּבָ 

ִ אֲ י עץ לָ יסֵ פִ יף ּכְ עִ הוא מֵ    וירו

  ה כָ ֹוהיא שואבת אותם לּת

  . תּבָ ׁשַ הַ  ןלֹוסָ ה ּבְ לָ מּוע הֲ צַ מְ אֶ ּבְ 

  

ַ , בים לָ שני ּכְ    ת חַ ה אֲ לדָ י

  לון סָ אורחים ּבַ 

  יחַ ורֵ 

  .קבָ ך לָארי שהופֵ של עץ טָ  

  

  ר ושואבת סֹומַ נים יהיו לְ ר שָ שֶ עוד עֶ 

  דים ה ילָ עָ ארּבָ 

  ים בִ לָ ה ּכְ שָ לֹוׁש

  ים גִ עשרים דָ 

ַ קְ אֲ ּבְ   . הבָ הֲ ַאא לֵ ד מָ ם אחָ וריּוו
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  ף לֵ ע חֹוגַ רֶ 

  בןאֶ ר לָ ּבֵ ּדַ כי קר קצת לְ ה ּתָ עַ  רֹוּמאֶ 

  ר קֹור ּבַ שֶ אֲ ית מְ ּבָ עדיף ּבַ  וצליל קול=

  רחב או פֶ נָ יעֵ , הא סיּכָ בֵ הָ 

 ְ   הירָ ר שִ ּבֵ דַ ו

  , גהָאב ודְ אֵ ם ּכלּוהָ 

  .רֹור שיּכּבֵ דַ 

  

  תיים רק פָ ין ׂשְ ן ּבֵ ּתֵ 

 ֹ   מרחיוך אחד אשר יא

  םסָ עדיין מתרוצץ הַ  גופ=שּבְ 

  יהָ לֵ אֶ  ר הושט יד=דֵ ועל גָ 

ֵ ּפַ , בגַ פנה הַ אל ּתַ    ה רָ ֹוׂשר ּבז

 ְ ֹ ַאו   . םשָ אמר ָאל ּת

  

  ר או שניים בַ ין אם אמרה דָ ּבֵ 

  דחָ ושניים אין ולא יהיו אֶ 

  ים מָ ש ולא ּבַ אֵ ה ּבָ צָ פְ גם אם חָ 

  . הושט לה יד, כהרָ א ּבְ בֵ הָ 

  

  משוגעקיץ ּכִא ּתָ ה:" אןהיא ּכָ "שהחלום יגיד ּכְ 

  צוחקת ה היא או כָ ֹום ּבאִ הָ  ּהשאלָ וּתִ 

  ,ה היא על כרךרועָ ׂשׁשוּכְ 

 ִ   וגתהּתּבְ , ה שמת אּפָ נ

  , הדידותָ בְ ּבִ , התָ ניּועֲ מְ 

  . קתסליחה שוּתֶ 



 עצבהשלומית  – 1כביש מספר  ©

  

  הרָ והיא אמְ , רמַ והוא ָא

  ריּבֵ דִ  מרּוָא,  מרּווהם ָא

  הםּבָ , ו ב=ּכוהם הִ 

  . והיא דוממת

  

  הקו והוא הבין והיא חיפׂשָ והם שּת

  ,מיםאבקת קסָ 

  , רקֹוּבְ  האּתָ , םֹוּתה ּבְ אּתָ 

  . טקֶ שֶ ה ּבְ אּתָ 

  

  ,טקֶ ן את השֶ בֶ אֶ ר לָ מֹואֶ , ר עכשיו מֹואֶ 

  באֵ ב לה ּכְ תֹוּכ, ה שיר ר לָ פֵ סַ 

  =ם ליּבדַ מִ 

  חַ שיר המנגנת רּוּבְ  שיב ל=ואם ּתָ 

  המנגינה, מנגינתה ע שזֹודַ ּתֵ 

  . של=
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  חיל אהבה מּתיר ׁשׁש

  הנָ ך ובא ממֶ לֵ הֹו, אּבָ , ךה הולֵ אּתָ 

  .ילָ ך אֵ לֵ ל הֹוטֵ ך ּבָ ה הולֵ ּתָ א

  

 ִ ֹ ד הַ צַ י השארתי ּבֲ אנ   ל ּכ

  י הלומות ּבִ  ּתָ שארְ ה הִ אּתָ 

ָ ּבַ  ינּונֵ אנחנו השּתַ    ים החולפים מִ י

  ים המלטפים רִ קָ שְ אני האמנתי ּבַ 

  ים הרוסים ּתִ ּבָ  ּתָ מְ פנַ ה הִ אּתָ 

  . יר שמתחיל אהבהשִ ּבְ 
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  שיעור מולדת 

  הּתָ ית יש ּכִרִ בְ עִ הָ אוניברסיטה ּבָ 

  ,תוחַ אחת עם חלון ּפָ 

  ית רִ בְ ת עִ רּופְ ר סַ יעּושִ שמכניס לְ 

  .את קול המואזין

  

  פיםצֹור הַ הֲ ּבְ , תתה אחּכִּבְ 

  הירָ אוהב ׁשד ׁשּבֶ ב עַ שֵ יֹו

  ,יםירִ ת ׁשִ בֶ אוהֶ ה ׁשירָ וׁש

  הם מדברים על

  ררֵ ֹואיך מרגיש מׁש

  רגֵ הַ מְ 

  ת חַ ה אֲ פָ ׂשָ ר ּבְ ּבֵ מדַ ׁשְ 

  .תרֶ חֶ ַאּבְ  םשֵ נֹוו

  

  הּתָ ּכִר ּבַ שיעּוּבַ 

 יתרִ בְ עִ ניברסיטה הָ אּוּבָ 

ִ לַ ירושָ ּבִ    םי

ָ ּסִ ה רּוחָ נְ ה ּמַ ירָ בִ עַ מֲ    הי

  הירָ ד וׁשִ ּבֶ קורס לעַ 

  ירה עבריתעל ׁש

  .לקול המואזין
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ֹ קו הָ    י ונִ ע

ֶ צֲ ה מְ רָ ׂשָ    חַ ּוּפי ּתֲ נִ עֹום קו הָ ת עִ רֶ יי

  . קשּול ּבָ מֹוּתה אֶ תָ ַאק שרָ הֵ ֹואדום ּב

 ֵ ָ יר ּכִ היא יכולה רק לצי   ר  היום קָ י י

  . ים חִ ּוּפלקנות ּתֲ 

  

ִ דָ  ֵ נ   ,ל דֹויר סנדביץ גָ י מצי

ֵ ים ונֹולִ כְ אֹוזה ׁשְ ּכ   ים דִ ּדָ ל הרבה רוטב מהצְ ז

ִ עם גבינָ    .דחָ יּוּמְ יים ּבִ ת טרִ קֹוירָ ה ו

ֶ רָ , ן והואמֵ ה ושָ בֶ עָ  לֹוהקו שֶ    . ןטָ ה וקָ ז

  

 ָ   ,רפֶ סֶ ה ני שלָ ה מציירת בקו העֹוחדו

  ה אותיותּבֵ רְ ים הַ נִ ּטַ ועם עוד קווים קְ 

  ,גחּוה או לַ ּתָ ּכִה לַ ת אותָ חַ קַ יכולים לָ  יּוה שהָ לֶ אֵ ּכָ 

ָ אם הָ  ְ ה עוד קו היא הָ ה לָ י   . טקּוה מציירת ילְ תָ י

  

  רים ּפָ סְ מייק מצייר עם קו העוני מִ 

ְ עֵ נים ּבְ קֹוה ׁשלֶ אֵ ּכָ    .ייםפַ קָ ׁשְ ה או ּמִ יכָ רֵ ּבְ , אודי או, הירָ ם  דִ תָ רָ ז

  .ש הגולףרֲ גְ את מִ , הָאּבָ הוא מצייר את היאכטה הַ 

  ת דֹוּוּקנְ ב מִ ר על קו שמורּכָ צָ ב שיר קָ תֵ ֹוב הוא ּכרֶ עֶ ּבָ 

 . יםשִ נָ יב אֲ קִ רְ ני שמַ ועֹו

  

  

  

  



 עצבהשלומית  – 1כביש מספר  ©

  לְיְִׂשָרֵאל עֹז

  

  ֻחִּקי :א דיֵלֶ 

  לְַׂשֵחק לֵָצאת לֹו ֶׁשָאסּור ָּכזֶה ַחדאֶ 

  יְלִָדים ֶׁשל ָחזָק ְצחֹוק, לְִצחֹוק לֹו ָאסּור

   ַהַחּיִים ֵאת ֶׁשַּמּכִיר טַׁשקֵ  דיֵלֶ  זֶה

  

   ַקְסֵקט ִעם הֹולEֵ ֻחִּקי :א דיַלֶ 

   ַהְּפנִים ֵאת לֹו יְִראּו ֶׁשFא

ַ  הּוא ְּבחּוץ   ָרגִיל דלֶ י

  נִיםִּבפְ  לֹו עֹוֵבר ָמה לְִראֹות ֻחִּקי :א

  

  ֻחִּקי :א דיֵלֶ 

  ְמגָֹרׁש דיֵלֶ 

   ַהּזֶֶבל ַּפֵחי ֵּבין

  ִמגְָרׁש ּוגְֵדרֹות

  לְָפלִיט דיֵלֶ  ֵּבין ַהּגְבּול ַעל

ַ  עֹוֵבד לְָאב ןּבֵ    רז

  .ֻחִּקית ִּבלְִּתי וֵָאם
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   ַּמָּגַפיִםּבֵ  ָחתּול

   ַרּוִָקים ֲחתּולִים

  ָּכִרית ַעל נְִׁשָענִים

  ְּבנִָׁשים ַהּיֶָפה ֶׁשל

  ֲאִמִּתית נְִסיָכה

  

   אֹוָתם ּבֹוֶחֶרת ִהיא

   יֹום ָכלּבְ 

  ְּבבֶֹקר י'ינְגִ 'גִ 

  ְּכַבֲחלֹום יֶָפה

  

   ֲאִמִּתי בלונד

   ַחִּמים ַקיִץ לְלֵיל

   ִמְׁשָאלֹות שתווה

  יִָמים עֹוד ּוַמּגִָׁשים

  

   ֶאָחד סיאמי

   ַעְרַּביִם ֵּבין

   ָצְרָפִתי וגרסון

  ִמָּׁשַמיִם ֶׁשּלְמֹות

  

   ַרּוִָקים ֲחתּולִים

   ַהָּכִרית ַעל נְִׁשָענִים

  ,ְּבַחּלֹון ַמִּביָטה יאוְהִ 

   ִׁשיִרים רֹוֶקֶמת
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   לֵילֹות חֹולֶֶמת

  לִיׁשֹן ְּכָבר הַמְצליחַ  וְ:א

  

  ֵעינַיִם תעוֶצמֶ  :א ְּכלֵילֹות יִָמים

  ַּבַּמּגַָפיִם לְָחתּול ֶׁשֵריָקה ׁשֹוֶרֶקת
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  ֶטְרִמינָל

   אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵצרּוִפים

  זְִכרֹונֹות ִּבי ַמֲעלִים

  פריזאי ביסטרו ֶׁשל ַהַּטַעםמֵ 

  .בהמבורג ַהַּתְחִּתית ְּבַרֶּכֶבת ִמַּמֲאִפּיָה ָטִרי לֶֶחם וְֵריחַ 

  ֶׁשּלֶָהם ַּבֶּקֶצב אֹוִתי ַמִּסיִעים ֵהם

  ִּבְׁשוְֶדיָה נָָהר ַעל ַמְעּבֶֹרת ֶׁשל ַהחֹוֵרק ָהַרַעׁש ֶאל

  .ינג'בביג ֵעינַיִם מלוכסני ָעמּוס אֹוטֹוּבּוס ֶׁשל ַהּזֵָעה ֵריחַ  ַאל אֹו

  

  ַאַחת ִהּגְַעִּתי

  ַאֶחֶרת יָָצאִתי

   אֹוִתּיֹות אֹוָתן ָהאֹוִתּיֹות

  ְמקֹוִמי ְּבִמְבָטא ִמְסָּפִרים ֶׁשּלֶָהם ַהֵּצרּוִפים

  .ָאז ֶׁשִהְרּגְַׁשִּתי ָּכל ֵאת
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  ַאָּבא ְּבלִי יַלְָּדה

  

   ְּבָּטעּות ֶּבֱאֶמת, ָטעּות

  ַּכּוָנָה ַּבּלִי

  ֵסֶפר לְַביִת אֹותֹו ָׁשלְחּו :א

  .ָׁשנָה ַּבת ָהיִית וְַאת

  

   הֹולֶֶכת לְִראֹוֶתE ִהְסִּפיק :א הּוא

  ֵמַחּיָיו ָהלְַכת וְַהּיֹום

  ְּבַׁשּלֶֶכת ֵעץ ָרָאה :א

  .ַעְכָׁשו לֹו ּובֹוֵדד ַקר ֲאָבל

  

   ָאָדם הּוא, ָטָעה

  ַאָּבא ּגַם הּוא ְּבִמְקֶרה

  , ָקָטן יֶלֶד ַרק ִּבְפנִים ָעמֹק

  יֹוֵדעַ  הּוא וְַהּיֹום לְַבּדֹו ֶׁשּנְִׁשַאר

  .ַהּזְַמן ֵאת לְָעצּור ֶאְפָׁשִרי ִּבלְִּתי
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  יְרּוָׁשלַיִם

  ִּבּׁשּול ֵריחַ 

  ְּכִביָסה ַאְבַקת

  יְלִָדים ְצָעקֹות

  ִאָּׁשה ְּתִפּלַת

  ְרָחָבה ָחֵצר

  ָקָטן חדרון

  ְסָפַרִּדי ֲחֵרִדי, ּפֹולָנִי

  .ָּכאן ּכֻּלָם

  ּתּות ֶׁשל ֵעץ

  ִמּבֹור ַמיִם, פחונים

  ַסְקסֹופֹון נְגִינַת

  .ּכִּנֹור ּוֶבכִי

  יֹום תְקׁשַ  ִאָּׁשה

  ַּכַּפיִם יָגַע ָאב

  ָרץ ָקט יֶלֶד

  .ַמיִם ְּבגִיגִית וְיַלְָּדה

  ִּבּׁשּול ֵריחַ 

  ְּכִביָסה ַאְבַקת

  יְלִָדים ְצָעקֹות

  .ִאָּׁשה ְּתִפּלַת

  וְחֹול קֶֹדׁש

ֹ  ָחהִׂשמְ    לוְֶׁשכ

  וָעצּוב טֹוב

  וְגָדֹול ָקָטן

  ּפּורוְּכִ וְִסּדּור
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  וְָאסּור ּוֻמָּתר

  ָסגּור ּוָפתּוחַ 

  לִַּסּפּור סֹוף וְֵאין
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   ַהּיָם ַּכּלַת

   המוסכניק ֶׁשל ַהֵּבן

   מֹונִי ֶׁשל וְַהַּבת

  ַעְכָׁשו ְּביַַחד

   ֱאֶמת ִסּפּור ֵמַסְּפִרים

  ָאִביב ְּבֵתל נָמּוE כִיהֲ  ַהָּמקֹום ַעל

  

   וְֶׁשֶמן ּגְִריז ִעם יֹוְצִרים ֵהם

  .ֲאסּוָרה ַאֲהָבה ֶׁשּנְִקָרא ַאֵחר חֶֹמר

   ַהּגָדֹול ֵמַהֶּׁשַטח וְהּוא ַהּיְהּוִדים ֶׁשל ִהיא

   זִַּמְרּתָ  לְִהיֹות רֹוֶצה ִהיא

  הּוא לְִהיֹות רֹוֶצה הּוא

  . יָכֹל :א הּוא ֲאָבל

  

  ְּביַַחד ְהיֹותלִ  רֹוצִים ֵהם

  ַעִּמים ֵׁשנִי ְּכמֹו

  ָמקֹום ֵאין ֲאָבל – ְמִדינֹות ִּבְׁשֵּתי

  ֶׁשּלָּה ַההֹוִרים ֵאֶצל :א

  ֶׁשּלֹו ַהֲחֵבִרים ֵאֶצל :א

  .ֶׁשּלָנּו ַּבּלֵב וְ:א
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  ַהִּמּלִים לֲַהטּוָטן

  ַעְכָׁשיו ֶׁשFא אֹוֶמֶרת ַאת

  וְֶׁשְּסָתו, ֶׁשָקר אֹוֶמֶרת ַאת

  נִגְַמר זֶה ֶׁשַעְכָׁשיו ֹוֶמֶרתא ַאת

  ָמָחר ֶּפה ֶׁשִּתְהיִי יֹוַדַעת ַאת

  

  ַּבֶׁשֶמׁש לְ= ֶׁשּנִָעים אֹוֶמֶרת ַאת

  "חלון משוגע'ת ִּתְסּגֹר" אֹוֶמֶרת ַאת

  חֹולֶֶמת, חֹוֶׁשֶבת, אֹוֶהֶבת אֹוֶמֶרת ֶאת

  .ּבֹוְדָדה ָּכE ָּכל, ָּכE ָּכל ֶאת

  

  ְמנָֻּכר ֶׁשֲאנִי Eֶׁשּלָ  לִָאָּמא אֹוֶמֶרת ֶאת

  וִָדי ֶׁשּנְִמַאס לַָּׂשָרה אֹוֶמֶרת ֶאת

  חֶֹפׁש רֹוֶצה ֶׁשֶאת אֹוֶמֶרת ֶאת

  יֹום עֹוד ַאל ָּתקּוִמי ֶׁשָּמָחר יֹוַדַעת ֶאת

  זרועותיי ֵּבין

  

  ,יקירך, רחוקך, קֹולְ= ָׁשַמְעִּתי

  ָּכאן וְִהנְנִי, ָׁשַמְעִּתי

  ּיַיEחַ  ְּבִמְׂשָחק ַצֲעצּועַ  ַחּיָל

  ַהִּמּלִים לֲַהטּוָטן

  בחוטייך ַהָּכבּול

  אֹוֶמֶרת ֶאת, ָהִענְיָנִים ּתֶֹכן ֵאת ְמַחֵּפׂש

  .ַחּיַיE, ַחּיַי ַסָּפר ֶׁשל
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  היזַ לְ  המֹונָ 

   ַּבִּמְקלַַחת ֶאְצלֶה ּגָר מירו

   ֵאִדים ֶׁשִּמּלִֵאים ֵקָרִמיָקה ִקירֹות ַעל

   ַּבֶּׁשֶקט ִמְדָּבר הּוא

  .ַהּקֶֹדם ֵמָהֶעֶרב ֶׁשּלָּה ךגֹו הואן ִעם

  

  פריז ַעל ֲחלֹומֹות חֹולֶֶמת ִהיא

  ַהּגֹולָן ָרַמת פֹוןְּבצֶ  ֻמְפּגֶזֶת ְסטּוֶדנְִטים ִמִּדיַרת

  

   ִּתְהיֶה ִהיא ֶאָחד יֹום

  זִַּמְרּתָ  אֹו ַׂשְחָקנִית

  סוציאלית עֹוֶבֶדת אֹו המֹורַ 

  

   ּבֶֹקר ְּבָכל ְמִקיָאה ִהיא ָאז ַעד

  .ֶׁשָעָבר ַהּלַיְלָה ֹונֹותזְִכר ֶאת
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  ּגְדֹולֹות ֲאִמּתּות

   ֵמַהָּפנִים לָך נְִמָחקֹות

  ִאּפּור ֱמִּסיר ְּכמֹו

  ַהֵּׁשינָה לְִפנֵי

  

  לך ֶׁשָּקַרץ ַההּוא

  ִאָּתּה ֶׁשִּדֵּבר ַההּוא

  .ִּבְמקֹומֹו ֶׁשִּׁשּלְָמה ַהִהיא

  

   לְִפָעִמים ּתֹוָספֹות ְמקֹוָמן ֶאת

  הלַַּמְראֶ  ְמֻבּגִָרים ּגְָבִרים לׁשֶ  ֵמַחּוַת

   ֶאָחד יֹום ָּבר לְָפתּוחַ  ֶׁשחֹולְִמים

  אּולַי

  :א וְאּולַי

  .ֶׁשּלEָ ּגְדֹולָה ֲהִכי ָהֱאֶמת הּוא ֶׁשּלֶָהם ַהֲחלֹום

  

  

  

  

  



 עצבהשלומית  – 1כביש מספר  ©

  

   ַהַדַעת ֵעץ

   ַּדְעּתֹו ַעל עֹוֵמד ְּכֶׁשָאָדם

  ,ֲאֻדִּמים ַּתּפּוִחים ַסל ּוְמַבֵּקׁש

   ּוַמְבִהיִקים םּגְדֹולִי

  ְּבַטֲעָמם נֹוגֵס, צְִבָעם ּבַֹחן

  .ַּדַעת עֹוד ּכְִמַבֵּקׁש

  

  יָָדיו ַמּגָע, ֲאכִילָתֹו ִמּנְגִינַת

  ַהַּתּפּוחַ  ְּבבַֹהק

  ַּכּיֶלֶד ֵעינָיו נִיצֹוץ

  . ַהְּבִריָאה ַּבַּטַעם לְִראׁשֹונָה פוגשה

  

   לֹו ּוְמַחֶּכה נִַּצב ַּתּפּוִחים ַסל

   ַּדְעּתֹו ַעל לֲַעמֹד ליּוכַ  וְ:א

  .ָהָאָדם ֶׁשל ֲחזָָרתֹו ּולְַבֵּקׁש

  

   תפוחיו ַסל מֹוִתיר ָאָדם

  נָגּוס, יָתֹום

Eַקְרַקע ַעל ַהַּסל הֹוֵפ   

  .ִמאּוס ֶׁשל ְּבֶרגַע

  

   ִמְתּגַלְּגְלִים ֶּדֶׁשא ַּכר ַעל

   ָהאֶֹדם ִטּפֹות

ֶ ל ַמֲחנִיף ובוהקם   .ַהּנְִפָרׂש ֶרקי
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   ַּדַעת לּכָ  ּוַבּלִי

   ָהָאָדם םעוזבַ 

  ּבַֹהק :א וְלֹו

   ֵחן וְ:א

  .אֶֹדם וְ:א
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  ַרָּבה וְֶׁשִּמי, ִריַבה ַעל

   ַחי יְִׂשָרֵאל ַעם

   ְּבֶּׁשֶקט ּוְבלַיְלָה

  ,ֵמִתים ִעם ֶמַדֵּבר הּוא

  טֹוִבים ֵמִתים ִעם ַרק ֲאָבל

  . ַׁשְמגַר ַהּלְוָיֹות ִמֵּבית

  

  הייטק ִאיׁש לְִהיֹות ֶצהרֹו יְִׂשָרֵאל ַעם

   ָּכזֶה ֶמּלּוַמד, ָּכזֶה ְרצִינִי

  ,ֲאָבל

  ַהּמּוזָר ַהִּמְקֶרה ְּכמֹו נְִׁשַאר הּוא

  . לַיְלָה ִּבְׁשַעת ַההּוא ַהֶּכלֶב ֶׁשל

  

  ֶּכלֶב ֵאין ֶׁשָּכאן ַרק

  .לֶָעיֵף יְִׂשָרֵאל ֶאת הֹוֵפE וְַהּלַיְלָה

  

  ֶׁשּלִי זָרמּו ִמְקֶרה עֹוד ֶׁשַּמְׁשִאיר ָמה

   לַיְלָה ִּבְׁשַעת ְּבִמְקֶרה

   ָארEֹ ֶאְסְּפֵרסֹו ִעם

  ָהפּוE ָקֶפה

  .ַהְּׁשאֹול ֶאל ֶׁשּמֹוֵׁשE ש"ודתל
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   ַהְׁשָּגָחה

   ְּבֵעינִי ַהְׁשּגָָחה ֶׁשִחַּפְׂשּתָ  ַאָּתה

  ,ִמלְַמְעלָה ָעלַי ַמְׁשּגִיחַ 

Eלְַרב, לֹו ֶׁשָעָׂשה ַההּוא לִי ָאַמר ָּכ .  

  

  ְּבַׂשְר= ְּבטַֹהר ַהַּמֶּתֶכת קליעי

  אֹוִתי הֹוִתירּו

  .ֵמַהְּקָרב הַהּלּומַ 

  

  ָהרּוחַ  ִעם ֶׁשָּׁשְרקּו ִמּלִים ָאַמְרּתָ 

   ָהֶאְתמֹול ְּכדֹוִרי ְּכמֹו

   יְכֹלֶת ָּכל ְּב:א אֹוִתי ָעזְַבּתָ 

   לַהְּׁשכֹו עֶֹמק ַאל, ָמָחר ֶאת לְָהִביא

  

  ַּכּוָנָה ִמידּתָ  ֶׁשִחַּפְׂשּתָ  ַאָּתה

ֶ  ָעְצַמת ֶאת ֶאְתמֹול ִמֵּצאת    תַהַּכוֶנ

  ִהּסּוס ְּבלִי, ֲחָׁשׁש ְּבלִי, וְִהיא

  ַמְׁשּגִיחַ  ְּבלִי

  . לְַהּנִיחַ  ְּפָרִחים, ַּתְפִקיד לִי נְָתנָה

  

  ָהרּוחַ  ִעם ֶׁשָּׁשְרקּו ִמּלִים ָאַמְרּתָ 

   ָהֶאְתמֹול ְּכדֹוִרי ְּכמֹו

   יְכֹלֶת ָּכל אְּב: אֹוִתי ָעזְַבּתָ 

  .לַהּׁשכֹו עֶֹמק ַאל, ָמָחר ֶאת לְָהִביא
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  בּתּוּכְ ַמא ַהּכֹל

  ְסָפִריםּבַ  ְּתׁשּובֹות עֹוד ְּתַחְּפִׂשי

Eלִנְֻקָּדה ְּפִסיק ֵּבין ִּתְמְצִאי אּולַי ָּכ  

   ֶׁשָרִאית, יתֶׁשָהגִ , ֶׁשָחלְַמת ָּכל ַאּתְ 

  . ְּכִחיָדה ֶׁשָהיָה ָּכל ֶאת

  

  לְַעּמּוד ַעּמּוד ֵּבין ְּפצּויִקְ  אּולַי

   ּוִפְתרֹון ֱאֶמת ֶׁשל ְרגִָעים

  ִסּפּור ֶׁשל ַמנְּגִינָה ְּתנַּגְנִי אּולַי

  ִּדְמיֹון ֶׁשל ְּכֶהְבזֵק ֶׁשּיָצּוץ

  

   ַאלֵייE ַאט ֵמַהַּדף איֶצֵ  עֹוד

  ָּבר ֶצַמח ֶׁשּיַּגִיׁש ראּבי

   מילותייך ִּתְׁשזֹר ֵחן וְַעלְַמת

  . רוְֶׁשּיְכַ  ְמנּוָחה , ִקיסֹוס ַעל

  

   ְמגִּנֹות ַהּיֹוֵצר זְכֻּיֹות

  ְּכִריָכה ַעל וְגַם ָּפִתיחַ  ַעל

Eָׁשּוַרת ַרק ָחְסָרה וְל Eַּתֲאִרי   

  .ַּבְּפִתיָחה ֵמָחֵבר וְֵׁשם
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  ֶהָאָרה

   נְָׁשמֹות ִמְּדָבִרים, נְִׁשימֹות ׁשֹוְמִעים

   ּוְקָסִמים סֹודֹות רֹותֶמַּספְ 

  וְִחיָדה ְרָבהקִ  ַעל, ַאּגָָדה עֹולָם ַעל

  . עֹולִָמים וְעֹולְֵמי ַהּיֹום ַעל

  

   ַהּגָדֹול ָהעֹולָם וחובקים נֹוְׁשִקים

  ֵּתַדע עֹוד וְִהיא יֹוֵדעַ  הּוא

   ִּפְתאֹם יַּגִיעּו ֶׁשֶמׁש ְׁשטּוֵפי ֶׁשּיִָמים

  .ְּביָָדּה יָדֹו וְיְַׁשִאירּו
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ִ  יי7מַ דַ ּב   יַחּי

  ַהְּמלֶַּטֶפת ְּכרּוחַ   שדותייךב ֶאֱעבֹר

  ,ָקצִיר לְִפנֵי ֶׁשּיְבּולִים

  ַהָּׂשֶדה ְּבֶצַמח ֶאּגַע

  .ָאִמיר ֵעץ ַּבE ֶאַּטע

  

  וְֶאת יּגְִדלִ , יצְִמחִ 

  ציַמח ּוְׂשָעֶרE, ֶׁשּלִי

  בנייך וְנַָתִּתי

  בחיוכייך וְתֹם

  

  ְּבָדֵמE ַהִּמְתּבֹוֶסֶסת, תוְַא

  וֲַחבּולָה ְּפצּוָעה

  ֶאְמֶחה Eַּכֶאב ֵאת, תוְַא

  ְמִחילָה ָּבE וְָאִביא

  

  ,יֹום ַמּגִיעַ , ְרִאי

  ְרִאי ְקַטּנָה ָאחֹות

  קֹוְרִאים ִמְדָּבר קֹולֹות

ִ  בדמייך ִ  בדמייך, יַחּי   .יַחּי
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  ָהַאּיָלִים ִאיׁש

   לְ= לְִׁשיר לִי ַּתן

   ַהּגֶֶׁשם צִּפֹוֵרי ִׁשיר ֶאת

   ַהַחּלֹון לׁשֶ  ֵמַהּזָוִית ֶׁשּׁשֹוְרקֹות

   חֶֹרף ֶׁשל ִׁשיר

  ִמין ָּכזֶה ַקר ִמין, ָּכזֶה ֲאַפְרַּפר

  

   ָּברּוחַ  נִַּדף ָעלֶה ִׁשיר

  ְמֻטְׁשָטׁש, ְמֻעָּפׁש

  ְמצֻּנָף, ִמּכּונַס

  ָהַאּיָלִים ִאיׁש ֶׁשל ָקָטן פונפון ִעם

  

  ָּדָבר ִּתזְּכֹר :א ְּבבֶֹקר

   ַּפֲעמֹונִים צלצולי ַרק

  ַהּלַיְלָה ִמזְֶחלֶת ֶׁשל

  .ַאֵחר לְקֶֹטב אֹוְת= ֶׁשּלְָקָחה
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  דולורוזה יָּהו

   ֲהלִיָכה ַמְקלֹות ֵׁשנִי ִעם

  ישו ַעל ַמְצִּביעַ  הּוא

   ִמּיִָמים וְלֶֶחם ָּדגִים

  .ִמּזְַמן ְּכָבר ֶׁשָעְברּו

  

   יםּפִ ְמצּו ֶאֶבן ֶׁשל ִקירֹות

   ַחִּמים ִעיםִּבְצבַ  צִּיּוִרים

   ֶׁשַּמזְִּכיר מֹוןַּפעֲ  וְצִלְצּול

  .ַּבחּוץ ּבֶֹקר ֲעַדיִן ּכִי

  

  יְִתַחּלְפּו ְרגִָעים ַּכָּמה עֹוד

  ָּבַעְבדּות ֱאמּונָה

  ְּבצִּבּור ְּבִׁשיָרה ּוְתִפּלָה

  ְּבׁשֹוָרה ְמֻסָּדִרים ַהחֹוֶצה יְָצאּו ָאז

  ַהּקֶֹדׁש לֶֶחם

   ַהּזַיִת ְׁשָמן

  ַהְּתִפּלָה יַיִן

  ַהּקֹונְֶצְרִטים ֵמאּולָם ֶׁשּיֵֵצא ָּקָהללַ  ְּבֶׁשֶקט רּויְִמכְ 

  

  ימאל'ג ְּבַביִת זֶה ָּכָכה

  לְִמנְזָר ַּבַּׁשָּבת נֹוְסִעים

   ְּפָרִטית דולורוזה יהָ ְּבו ֶחְבָרִתית ֶרֶׁשת

ֹ  ֶׁשל ִׁשיר ָׂשָרה   .בלּוצְ  ְרָּבןק
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  ָהַאְרִטיִקים מֹוֵכר

  זְכּוכִית ַּבְקּבּוק ְּבתֹוE ֳאנִּיָה

   יַלְדּות זִָּכרֹון ֵאל אֹוְת= ִמִּׁשיָטה

  ַהְּׁשַמנְַמן ָהַאְרִטיִקים מֹוֵכר ִעם

  טֶׁשּקֶ  ְקָצת ֶׁשְּמַחֵּפׂש

  

  ַקְרִטיב אֹוֵכל ַאָּתה

   חֹול יגִ רְ וגַ  לִימֹון ְּבַטַעם

 ִ   .ַהִּׁשּנַיִם ֵּבין לְ= גרסיםנ

  

   ָעלֶי= ּגְדֹולִים ָהֵהם ַהְּסנִַּפיִרים

  .ַהָּצלָה ּגַלְּגַּלֵי ְמַחְּפִׂשים ְסָתם, וְֵהם

  

   ַחְמִסין ֶׁשל ָּכזֶה ְּביֹום

ֶ  צִיחָ  ַאָּתה    חֹולֵם צִיחָ , ההֹוז

  .ַהַּמיִם ְּפנֵי ַעל ָצף צִיחָ 

  

Eיָהּוְּבלּו ַּדֲהוָיָה ְּתמּונָה ָּכ  

  יֶָדי= ִמֵּבין יֹוֵצאת

  .אביב תל ליגָ  על לה שטה
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   ְמֻׁשַּגַעת ֲאָדָמה

  ,ַּבּזְַמן רלְָדבָ  אֹוְת= לְִּמדּו

  ַהּלָׁשֹון ַעל ִסְּדרּו ַהִּמּלִים וְֵאת

   ַהַּמְתִאים ַּבּגַֹבּה רֹאֶׁש= ֵׂשָער

  .ָמֵהם ֶאָחד ַאָּתה

  

   ּובֹוֶכה ְמַפֶחֶדת ִהיא

  לִיׁשֹן הרֹוצַ 

  ַאְרִטיק

  לְמֹות

  .ואליום הרֹוצַ 

  

  ְקַטּנִים יְלִָדים ֶׁשל ְּדָבִרים לֲַעׂשֹות רֹוֶצה ַאָּתה

  לָרּוץ

  חֹוקּצְ לִ 

  .וְַאְרִטיק
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  ִדיּגַ  ֶׁשל ַאָּבא

  ֵׂשָערּבַ  ָסגֹל ֶסֶרט ִעם ְקַטּנָה יַלְָּדה

  .יָהְדהּו, ְּבִהיָרה ְצלָלִית ִהיא ִּבְׁשִבילִי

  נְִפַרׂש ּגָדֹול, יָרֹק ֶּדֶׁשא

  .ַקיִץ ֶׁשל ֵריחַ  ִעם ֶׁשחֹור ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה זֶה ֶאְצלִי

  לֵבּבַ  ֲחזָקֹות ְּפִעימֹות הּוא ָאדֹם וֶֶרד

  .ֶטןְּבּבֶ  ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט םחֹו ִהיא יָָפה ִאָּׁשה

  .ֶּבִכי ַהְרֵּבה, כִיּבֶ ו ַאְמּבּולַנְס ֶׁשל ַרַעׁש הּוא ָאִביב ֵּתל ְּבלֵב ִּפּגּועַ 

  ,לְַמּגָע נְִעים ֵׂשָער ִעם ְקַטנְַטן רֹאׁש הּוא ֶׁשּלִי ַהּיֶלֶד

  .אֹותֹו רֹוָאה ֶּבֱאֶמת ֲאנִי, אֹותֹו רֹוֶאה ֲאנִי

  .אֹותֹו ַמְרּגִיׁש ֲאנִי, הֹולEֵ הּוא וְַעְכָׁשו ָּבא הּוא ַעְכָׁשו

  ,מילותיו ֶאת צִּיּור הֹוֵפE, ַהּקֹולֹות ֶאת רֹוֶאה, ְּפָחָדיו ֶאת רֹוֶאה

  .נשימתו, נְִׁשָמתֹו ֶאת רֹוֶאה ֲאנִי

  

  ַהּמּוזָר ָהַאָּבא ֵאת ּבֹוֵחן, ְרִטּיָהּבַ  ַמִּביט וְהּוא

  ַהּגַן יַלְִּדי ֶׁשל ָהָאבֹות ָּכל ְּכמֹו א:

  ,לֶמנָהֵ  ַאָּבא :א

  ,רֹוֵפא ַאָּבא :א

  ,רסֹופֶ  ַאָּבא :א

  , רֹוֶאה ַאָּבא יֵׁש ִדילגַ 

  ַאָּבא

  .ִעּוֵר
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  חאור

Eָּבִהיר ֶאָחד ְּביֹום ֵאי  

  ֵהִעיר ַאל ִהּגְַעּתָ  ׁשּוב

   חּום ְקָצת ִּבי ּוִפּזְַרּתָ 

  .ֶחְמלָה וְגַם

  

   ּגַם יַָדיִם ּוִבְׁשֵּתי

   ִּבְדמּוָתן ָטַעְמּתָ  ׁשּוב

   ֶׁשּצֹוֲעִקים חָֹמִרים

  . ַהְקָׁשָבה ְקָצת

   

   יִָמים ֵׁשנִי ֵּבין, ְּביֹום

  לְַדֵּבר ִהְתַּפֵּתיתָ 

  וְִׁשיר ְצלִילִים ַעל

  . נֹוֵׁשר ֶׁשFא ַהִּׁשיר

  יֶָדי= ְׁשֵּתי ּוֵבין

  חולצה'ת ָּפַתְחּתָ  ׁשּוב

 ִ    יַָדְעִּתי יוֲַאנ

  נִגְַמר זֶה, זַהּו

  

  ְקַטּנָה ַאַחת ְּתמּונָה יֵׁש

  ַהִּקיר ֶׁשַעל ַהְּתמּונָה

   ַחִפיםׁשְ  ֶׁשְּמַצלְֵצל ַההּוא ַהּנֹוף ֶׁשל

   ֵאיE זֹוֶכֶרת וֲַאנִי

  נְָפלָה ֶׁשּלָּה ַהּזְכּוכִית

  .ְרִסיִסים ֵּבין ָּכאן אֹוִתי וְִהְׁשִאיָרה
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   מֹוֶדְרנִית איתקה

   ַּביִת ָחלּוק ִּבְדמּות קהאית

   ָׁשנִים ְּכָבר ִאָּת= ּגָָרה

   זָעּוף ַסָּבא לָּה יֵׁש

  .יֹומֹו ֵּבן וְִתינֹוק

  

  ֵהם דֶאחַ 

  ואיתקה ספרטה

  והעולל ַהּזָָקן

  וְֶהָעִׁשיר ֶהָענִי

  

  ָקׁשֹות ְׁשֵאלֹות ׁשֹוֵאל אדיפוס

   ּגְדֹולִים נֹוְׂשִאים ַעל

  ְקַטּנִים ֲאנִָׁשיםלְ  ִריםֶׁשֵּמַּדּבְ 

  .ּגְַבִרּיּות, ִׂשנְָאה, ַאֲהָבה

  

   יְגַּלֶה הּוא ָמָחר

  לָהָּבַעגַ  ּבֹוָכה ִּתינֹוק ִהיא ֶׁשַאֲהָבה

  ָּבַרְמזֹור לְ= ֶׁשְּמַצְפֵצף ַההּוא ִהיא ִׂשנְָאה

  ַהְּכלּולֹות ְּבלִיל ְמֻסֶּפֶקת ִאָּׁשה ִהיא וְגְַבִרּיּות

  

   יִָבין הּוא ֶאָחד יֹום אּולַי

  ַהְּפִתיָחה נְֻקַּדת ַרק ִהיא תקהשאי

 .ַאֲחָריּות יֹוֵתר ְקָצת וְיִַּקח


