הדסה טל

מתוך מחזור השירים ק וֹ ל וֹ ת
ספריית פועלים1999 ,
*
קוֹ נְ ִכ ָ ּיה ְקבו ָּעה ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ת ִ ּבלְ ִּתי-
ֶא ְפ ָׁש ִר ִ ּייםּ ֵ .בינִ י ו ֵּבין ִמי
ֶׁשחוֹ ֶׁש ֶבת אוֹ ִתי
*
רו ַּח ִהזְ נִ יק
ח ֶֹפן יוֹ נִ ים
ֲהזוּיוֹ ת
לַ ּ ָׁש ַמיִ םֵ .הם ְקרוּיִ ים ְ ּב ִפינ ּו
ֲענָ נִ ים
*
אוֹ ַמיִ ם .שָׂ ָפה ֶׁשל ַמיִ ם
*
נַ ִּסי לְ ַחלְ ֵחלְּ ,כ ֻח ָ ּלה
ַה ָ ּים ּפוֹ ֵעם ְ ּבתוֹ ְכ ָך ְּכ ִׁשלְ יָ ה וְ ַרק ַק ְרנַ יִ ם
ימית
ֶׁשל ֶׁש ֶמ ׁש ּ ְפנִ ִ
חוֹ צוֹ ת אוֹ ְת ָך.
זֶ ה יְ ַמ ֵ ּלא ֶאת לִ ְ ּב ָך
*
יפה ַע ְצ ְמ ָך ֶאל ָה ֲאוִ ירַ ,א ְּת לוֹ ֶמ ֶדת ֻח ִּקים ִמ ּתוֹ ְך
ְמנִ ָ
אשוֹ נָ ה ֵאינוֹ
ִרחוּףַ .מה ּ ֶׁש ָח ֵסר ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ֲה ָבנָ הַ .רק
זִ ָּכרוֹ ן
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*
ַ ּגם לַ ָ ּי ַדיִ ם יֵ ׁש זִ ָּכרוֹ ןַ .קו זָ ִעיר
ֶׁש ֶה ֱע ִמיק ִמ ְצ ַט ֵ ּלב
ִעם ַא ֵחרׁ .שוֹ ֵתק
ֶאת ַה ִּמ ָ ּלה
ֶאל ּתוֹ ְך
ַה ָ ּיד
*
אתי ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁש ֵאינֶ ִ ּני ָ ּב ָאה
ָר ָצה לִ ְק ָר ִ
ְצ ִאיְ ,צ ִאיַ ,א ְּת קוֹ ֵראת ֵאלַ י ְּכמוֹ ֶׁש ּקוֹ ְר ִאים לַ ּ ַׁש ְ ּבלוּל
*
ֵ ּבין ִצ ּפוֹ ֵרי ָה ָהר נִ ְׁש ַמע דִּ ְרדּ וּר
ְּכנָ ַפיִ ם .קוֹ ל עוֹ לֶ ה ְ ּב ִׁש ְב ֵרי
ֻס ָ ּלמוֹ ת ֶאל ַּת ְח ִּתיתוֹ ִ .אלְ ָמלֵ א
ָהיָ ה קוֹ ל
לָ ֲאנָ פוֹ תָ ,הי ּו אוֹ ְבדוֹ ת
ְּתנוּעוֹ ת ַה ְּכ ָתב
ָ ּב ֲאוִ יר
*
ַה ָּמעוֹ ף ַה ֶּזה הוּא ִמ ּלֹא ְמ ׁ ֻש ְח ָררַׁ .ש ְב ִריר
זְ ַמן בּ וֹ ָּכ ֶבה ַה ּמו ָּצקוֹ ת
ו ִּמ ְׁש ַּת ְח ֶר ֶרת
ַ ּב ֶּמ ֶׁשק
*
ִט ּ ָפה ִמ ְת ַה ָּוה ַעל ַ ּגג ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
יסים
ָה ֶרגַ ע ַה ֶּזה ֲאנִ י ְׁשלֵ ָמה ָ ּב ְר ִס ִ
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*
ָעלִ ים נוֹ ְפלִ יםֲ .ע ֵצי
יטנְ גּ וֹ ֶׁ .ש ָּמ ַתי
ִׁש ִּטיםִ ּ .פ ַ
ִט ּפוֹ ת ֶ ּג ֶׁשםֲ .א ָבל
ֵא ְ
יך לְ נַ ְענֵ ַע
עוֹ ד ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶאת
ָה ֶרגַ ע? יָ רֹק
נִ ְכ ַר ְך ְס ִביב
ַע ְצמוֹ  .נִ ְק ַׁשר ִ ּבי .נֶ ֱעלַ םּ ַ .גן דַּ ק .יָ רֹקּ ְ .בתוֹ ְך ַה ְּכחוֹ לּ ְ .ב ָצהֹב ֶׁש ְ ּבתוֹ ְך
ַה ְּכחוֹ ל
*
סוֹ גְ ַריִ ם ִמ ְת ַע ְ ּגלִ יםְׁ .ש ֵאלָ ה נִ ְכנֶ ֶסת ְׁש ֵק ָטה ֶאל
יקת
ּתוֹ ְך ְׁש ִת ַ
ַה ְּת ׁשו ָּבהַ .מה
ּ ֶׁשהוֹ ֵדף אוֹ ִתי נוֹ ֵבט
ְּכמוֹ ת ֶׁשהוּא.
יתי ָּכאן
ֲאנִ י ְקרוֹ ָבהְּ .כמוֹ לֹא ָהיִ ִ
*
ְ
ֲאנִ י ָׁש ָרה ֶאל ּתוֹ ך ֶס ֶדק
יצי ֶׁש ֶקט
ַה ַ ּביִ תּ ְ .בתוֹ ְך ֲח ִר ֵ
יֶ ְׁשנָ ּה ִמ ָ ּלה ֶׁש ְּת ַׁש ֶ ּנה
אוֹ ָתנ ּו
*
דָּ רו ְּך ֵ ּבינוֹ ת לָ ֲענָ ִפים
ְ ּבגו ִּפיַ .הדָּ ָבר ֶׁש ָחלַ ְמ ִּתי
ְמ ַט ּ ֵפס ְ ּב ֶׁש ֶקט
ֵמ ָעלַ י
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*
ַה ָ ּק ֶפה ָחלַ ׁש
ַהבּ ֶֹקרֲ .א ָבל בּ וֹ ִאי
נַ ֲע ִמיד ּ ָפנִ ים .בּ וֹ ִאי נָ גִ יד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
לַ ֲעשׂ וֹ ת ִס ּפוּר ּ ָפ ׁשוּט
ָא ֲה ָבה לְ ָמ ָׁשל -
נָ גִ יד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ִמ ָ ּלהַ .א ַחת ִ ּבלְ ַבד
יקה -
נָ גִ יד לַ ּ ְׁש ִת ָ
נָ גִ יד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׁשכּ ַֹח ֶאת ַה ָּמוֶ ת
*
ַע ְכ ָׁשו ִּת ְׁש ְּכ ִחי ַהכּ ֹלּ ָ .ברוֹ וֵ ַח ֵ ּבין ִה ְרהוּר לַ ְּת ׁשו ָּקה ,נִ ְׁש ַאר ָמקוֹ ם
לַ ָּמקוֹ םַ ,ע ְכ ָׁשו
לָ עכשיו
יָ כֹלְ נ ּו לְ ִה ְס ַּת ּ ֵפק ָ ּבזֹאת
*
ְ
ֶמ ְר ָחק ִמ ְת ַק ֵ ּצר וְ הוֹ לֵ ך ָרץ
אתיַ .רק ֶׁש ֵאינִ י ְמ ִבינָ ה ֲע ַדיִ ן ֶאת ַה ְ ּצלִ יל
לִ ְק ָר ִ
לֹא יָ כֹלְ ְּת לַ ֲעצֹר לָ מוּת .וְ אוּלַ י ֵאינֵ ְך
ֶא ָ ּלא אוֹ תוֹ דְּ ַבר ַע ְצמוֹ
יהוֹ
לֹא מו ָּבן .מוּל עוֹ לָ םּ ַ .ב ְ ּנ ֻקדָּ ה ַה ְּמ ַב ֶ ּק ֶׁשת לְ ַהגְ ִ ּב ּ
*
יע ֶאת ִצדּ וֹ ַה ּמו ָּאר ֶׁשל יָ ֵר ַח ִמ ּתוֹ ְך גּ וּפוֹ ֶה ָח ֵסר?
ַה ִאם ָּת ֵע ִּזי לְ ַה ְפ ִּת ַ
יעי ֶאת צו ַּרת
ַּת ְׁש ִמ ִ
ַה ֵהד?
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*
ֵהם ֵאינָ ם ְמ ִבינִ ים ֶׁש ָעלַ י לְ ַב ֵ ּצ ַע ַמ ֲע ָב ִרים .לְ ָמ ָׁשל ִמגּ וּף
ִא ּ ָׁשה .לְ גוּף ִמ ָ ּלה.
יפהֲ ,א ָבל
יקם זֶ ה ִמ ֶּזה ְּכמוֹ ְמנִ ָ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְר ִח ָ
יחם זֶ ה
ֶא ְפ ָׁשר לְ ָהנִ ָ
ְ ּבתוֹ ְך זֶ ה.
ִמ ַ ּב ַעד לַ ִּמ ָ ּלה ִא ּ ָׁשה
יבה לִ י
ְמ ִׁש ָ
ַמ ָ ּבט
*
"ב ֵּתי"ֲ .אנִ י ָע ְר ַמת
ֶׁש ּתוֹ לָ ה ְּכ ַא ַחד ָה ֵע ִצים ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת ָ ּ
ַס ִּלים ֵּכ ִהים
ִמ ֶ ּל ֶחם.
ימת ַהבּ ֶֹקר
זוֹ ּ ְפ ִע ַ
יש ֶאת ַה ְּז ַמן ַעד ִע ְקבוֹ ַתי
"אנִ י" ֵמ ִח ׁ
ֲא ָבל ַה ּקוֹ ל ָהאוֹ ֵמר ֲ
*
יָ ְפיָ ּה ֶׁשל ִר ְק ָמה ְ ּב ׁשוּלֵ י שְׂ ָמלוֹ ת הוּא
א ֶֹר ְך ָהרו ַּח
ֶׁש ּ ִׁש ְּקע ּו ָ ּב ּהִ .ה ֵ ּנה,
ֲאנִ י ְמגַ ֶ ּלה לְ ָך :ע ֶֹמק הוּא חוּץ
ָמ ׁשו ְּך ֶאל
ַע ְצמוֹ
*
קוּר נֶ ֱא ַרג ִמ ּתוֹ ִכי ַמ ֲא ִר ְ
יך חוּט דַּ ִּקיק ָ ּבעוֹ לָ םְּ .כמוֹ דְּ ַב ׁש
ָׁשחֹר ֶאת נִ ְצנוּץ ַה ּ ֶפ ֶרג -
ַה ִאם ֶאת ַס ְבלָ נִ ית ַּכ ֲא ֶׁשר ַא ְּת ּפוֹ גֶ ֶׁשת דְּ בוֹ ָרה?
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*
ֵ ּבינִ י ו ֵּבין דְּ ָב ִרים ֶׁש ֲאנִ י רוֹ ֶאה .חוֹ לֵ .עירֹם
ימין
ְספוֹ גִ י ֶׁשל ָעלֶ הִ .ט ִ
ֵהם קוֹ ְר ִאים ֶאת ַמ ְח ְׁשבוֹ ַתי
ִה ָּז ֲה ִריַ .מה ּ ֶׁש ִה ְת ַח ֵ ּבר ָ ּברו ְּך ִמ ְת ַ ּג ֶ ּלה לֹא מו ָּבן
*
ֲאנִ י ַמזְ ִּכ ָירה לְ גו ִּפי לִ ְׁשבּ ֹר ֶאת ַה ּצו ָּרה ַההוֹ גֶ הִ .אם ֶא ַ ּגע
ַ ּב ּ ׁ ֻשלְ ָחן ַ ,-א ְחזִ יר לְ ַע ְצ ִמי ֶאת ְּתחו ַּׁשת
ָה ֶרגַ ע
*
אוֹ ר ָּתלוּל
ימת ַה ָ ּים ֶׁש ִּליַ .א ָּתה
ִ ּבנְ ִׁש ַ
לוֹ ֵק ַח אוֹ תוֹ ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵעלְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י
לוֹ ַק ַחת ְּתנוּעוֹ ת ַה ְּמ ׁ ֻש ְח ָררוֹ ת
ִמגּ ו ְּפ ָך
כּ וֹ ָכ ִבים ִמ ְת ַה ְּל ִכים ֵע ֻיר ִּמים ְּכ ִא ּל ּו לֹא לָ ְמד ּו ֵמעוֹ לָ ם לְ ִה ּ ָפ ֵרד
*
זְ ָכ ִרי ,לֹא זְ ַמןַ .רק ְּתנו ַּעת ָה ֶרגַ ע .יָ ִחיד ַעד ֵאין סוֹ ף
ַה ּיוֹ ם יִ ְפנֶ הֲ .אנַ ְחנ ּו נֵ לֵ ְך.
וְ ַכ ָּמה
ָהיִ ינ ּו
*
ְ ּב ִה ְת ַע ֵּטף ֲעלֵ י נַ ְפ ִׁשי
ח ֶֹׁש ְך
ָסמוּי
ו ִּמ ְת ַע ֵ ּק ׁש
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*
ָאסוּר לְ ָך לָ גַ ַעת ַ ּב ַ ּק ִּוים ֶׁש ָ ּצלִ י עוֹ ֵקר
ַמ ֲע ִציםֲ .ענָ ִפים ֵמ ִתים
ַ ּבזיכרון.
ַעד ֶׁש ַ ּיכּ ּו ָׁש ָר ִׁשים ְ ּב ַכף יְ ֵדי ַהכּ ֹל
ָקרוֹ ב .ו ְּב ָכל ַאיִ ן לָ גַ ַעת
*
ימנֵ י
ֻּכ ֵ ּל ְך ְמכֻ ֵּסה כּ וֹ ָכ ִביםֲ .אנִ י מוֹ ֶד ֶדת ְ ּב ָך ֶאת ִס ָ
ימים ָּכל ָּכ ְך
ַהנְ ָׁש ָמהֵ ,הם ַמ ְת ִא ִ
ֻמ ָּתר לִ י לֶ ֱא ָה ְב ָך?
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