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שולמית

הג הבוטני
ִ"יק$ר ִראשְ "ִ #שעת ַש ֲח ִרית,
ִל ְבל$ב ָירֹק'ָ ,חֹלַ ,מ ְצ ִהיב.
ִ"יק$ר ֵש ִני ִ" ְש ַעת ַע ְר ִבית,
יצ ָה ַפ ְ ְל ֶפ ַרח ַמ ְר ִהיב.
ִנ ָ

י#צא ַה ְג ִביר ָד ֵש,
+חר ֵ
ַ
ָש.
ֲח ִצי ֵערֲ ,ח ִצי י ֵ
+חר,
ִ" ְש ַעת " ֵֹקר ְק ָצת ְמ ֵ
ַותר.
ַ +על ִ"יק$ר לֹא ְמו ֵ
ְ

יעה,
+חר ְ* ִס ָ
יעה ַ
ְ* ִס ָ
ָע ֶלהָ ,ענִָ ,,מ ְס ָלעִ ,י ְפ ָעה,
ל#הי ,לֹא ְס ָת גַ.
ֶח ְל ַקת ֱא ִ
.ס ָת.
ֲא .חזָה ִהיא ,לֹא ַרק " ְ

נ#צר ִל ְשנ ִַי,
גַ ֵע ֶד ָ'א ָ
א#ה ִבי ֶמ ְר ַ'ז חֹ.
ַק ֲ
ָד ִי,
ָ'ל ֶא ֶב ֶס ַלע ִ" ְש ֵתי י ַ
ִה ִניחִ $ת ְכ ְננו ְללֹא ְמתֹ.

ירת ַה ַ" ִית ִראש#נָה,
ְג ִב ַ
+חר ֶרגֶב,
"#חנֶת ֶרגֶב ַ
ֶ
ָש ָחה ַ" ָלאט ִע ָד ֵרי ָה ִגינָה,
וְצ ַעד ַצ ַעד ְמ ֵל/ה ֶק ֶשב.
ַ

ְמ ַח ִ'י ְל ָכל ָע ֶלה ָח ָדש ֶש ָצ,0
ָח ִסי ַעל ָ'ל ָענִָ ,נ ְק ָצ.0
נ#לד ֶ* ַרח ַר ֲענָ,
ָ'ל יָ #
יצ.
יע ָע ֶלה וְ ִנ ָ
מ#פ ַ
ָ'ל יִ #

יב
ְריח#ת ֲא ִב ָ
ִ" ְצ ָב ִעי ו ֵ
ִמ ְת ַר ֵחש י #י ,#נִ ְבנֶה,
ַצ ַעד ַצ ַעד גַ ָה ֵע ֶד ִנ ְר ָק,
ֲא .חזָה ַר ֲע ָננָה.
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ִצי*#ר גַ ֵע ֵד
.ר ָ"ל
ש#מר ַסְ ,מכ ְ
הֵ #
+דמַ "ְ #ר ַהב ֶאל ַעל
רֹאש ְ
ִָ 1שא ְ' ַטוָס ִמ ְתג ְַנ ֵדר
ז#הר.
ח#ת גַ ֵע ֶד ֵ
ְ' ָ

ישי
ְמ ַב ֵקר ַה ְפ ִני ָה ִא ִ
אשי
ַהל ָה ֵאיכ$ת ָה ָר ִ
ְמנ ֵ
י#שב
/כ ְ"גַ ֵע ֶד ֵ
ַדא ֶש ֵ
ְמו ֵ
ִ'י ַה ֵש ָ'ל ָ' ְ ְמ ַחיֵב.

יח ָע ֵלינִ $מ ָקר#ב
ַמ ְש ִג ַ
ֲשינֲ 1ַ $עקֹב
+ח ֵרי ַמע ֵ
ֲ
ילה ִנ ְזנַח
ֶשלֹא ָח ִל ָ
ֶאת ִצ ְמ ֵחי גַ ָה ֵע ֶד ִנ ְש ַ'ח.

/ביב
ְל ֶמ ֶש ְ ַה ְס ָתיו וְ ָה ִ
רֹאש ִצ*#ר ֵמ ִציִ 0מ ָס ִביב
'ב#ח
ֵ
ֵמ ִניד ַ' ְר" ֶֹלת
ֲשי ַה ַגנָ ִמ ְת"#נֵ.
ְ" ָכל ַמע ֵ

יֵש ֶל ֱאסֶֹ ,ה ָע ִלי ַהיְ ֵב ִשי
ש#טי
ֲש ִבי ִ
ַל ֲעקֹר ע ָ
ְל ָה ִסיר ְ' ִנימ#ת ֵמ ָע ִלי
ג#לי.
ֳרי ו ְַל ַח ְר ִ
וְ ִל ְדאֹג ָל ִצפ ִ

/כ ַה ַגנָ
וְ ִנ ְר ֶאה ֶש ֵ
ע#מד ַ" ִמ ְב ָח
ִָ 1מיד ֵ
ז#ה ִרי
ִ'י ִצ ְב ֵעי ַה ִצ*#ר ֲ
יש$רי..
ִ
ֲניק לִ #א
ְ' ַמע ִ
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ַח ְר ִצית אֵ #ש ֲא ִרי
ַח ְת ָר ִנית ְ" ְל ִתי ִנ ְל ֵאית
ַמ ְסוָה ַע ְצ ָמה ִ" ְל ִתי נִ ְר ֵאית,
ע$בד#ת ַ" ֶש ַטח
ק#ב ַעת ָה ְ
ַ
ז#ח ֶלת ַע ְק ָש ִנית ָל ֶב ַטח.
ֶ

ית ִני
ֵ"י ִגזְ ֵעי ֵעֵ 0א ָ
ִמ ְת ַע ֶק ֶלת ַר ָ"ת ָ* ִני
יקה ְצ ַבת ָש ָר ִשי
ֲמ ָ
ַמע ִ
ֶרת ַה ְ* ָר ִחי.
ְמ ַפז ֶ

מ#צאת ָלה ַמ ֲא ָחז
ְ' ֶש ֵ
ֵה ֵפ ְ ֶש ַטח ְמפ ָֹרז.
יָ
ַחת
ַח ֶלת ִמ ְת ַרו ַ
ִמ ְתנ ֶ
ַחת.
יקה ְ"נ ַ
ֲמ ָ
ָש ָר ִשי ַמע ִ

ֶ* ַרח ְ' ַח ְר ִצית אֵ #ש ֲא ִרי
ירי.
ְז ַהב ַ* ְרו ִַי ֲאוְ ִר ִ
יח
ְמ ַחיִֵ ,מ ְת ַחנֵַ ,,מ ְב ִט ַ
יח.
#1ק ָפנ$תַ #מ ְש ִ' ַ
ֶאת ְ
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יביָה
ְק ִל ִ
ע#ט ֶפת
ש#שנַת ָע ִלי ֶ
ַ
ִ" ְירֹק ַעד ְמ ַל ֶט ֶפת.
ְ" ִכ ְליֵ #עינ ִַי ַמ ְמ ִתינָה
ְלא ֶֹר ְ ָ'ל ְימ#ת ָשנָה.

ֲט ֶפת ַה ָ" ָצל
תַ #מע ֶ
ִמ ְ
ע#לה ֶאל ַעל
ִל ְבסֶ ,#
יחה ָ'תֹ
ַש ְר ִביט ְ* ִר ָ
ל#הט ְ" ָכל ִצ ְב ֵעי ַהחֹ.
ֵ

"#ער
ִע ַ #1ה ַקיִ ַ 0ה ֵ
ֲאוִ יר ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ָק ֵרר
ה#ל ֶכת ִצ ִ*יָה
ִנ ְבנֵית ֶ
יביָה.
ְלה#ד ַמ ְלכ$ת ָה ְק ִל ִ

צ#צר#ת ַ1מ#ת
ְצר#ר ֶשל ֲח ְ
ֶאגֶד ִמ ְג ָ"ע#ת ְ' .תמ#ת
ל#הט ר#נֵ ְ"עֹז
"#ער ֵ
ֵ
.מ ָצל מ$גָ לָ "ְ #מעֹז.
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יניָה
+ל ִ* ְ
ְ
לא ָ" ֶש ֶלג ,לא ֶ" ָה ִרי
+ל ִ*י ָה ִנ ָש ִאי
לא ָ" ְ
יכ#נית
+ת ִ" ְכ ָלל יִַ 3ת ִ
ע#נית.
יניָה ִצ ְב ִ
+ל ִ* ִ
הְ #

ְר ְד ַר ִדי
מ#נ ִיי ו ַ
+ד ִ
ְ
$ב ְר ָב ִדי
ְ" ִמ ְג ָד ִלי ִ
וְש#ר ִדי
ְ
ִנ ְל ָח ִמי
ֶאת ִשינֵי ָה ְ' ָל ִבי.

ִ" ְק ֵצה ָהגַ ָ' ָ" ִ*ינָה
ֶאי#נָה.
ית ֶמ ֶרת ג ֱ
יצ ֶבת ִמ ָ
ִנ ֶ
ַפ ְנ ִפי ְ' ַפ ְר ַ* ִרי
ִמ ְתנ ְ
ֲרי.
ָה ְ* ָר ִחי ָה"#ע ִ

ֶש ַפע ַמ ִי אִ #יי"$ש
ְ"גָאְ #ללא יֵיא$ש
ימה ְללא ֵליא$ת
ַמ ְד ִג ָ
יש ְרד$ת.
ִשיע$ר ְ" ִה ָ
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ט$ני#ת
ֶ* ְ
ט$ני#ת ְמלֹא ַהח ֶֹפ
ֵ* ְ
"#עֲר#ת ז#עֲק#ת,
ִ' ְת ֵמי ֶצ ַבע ְלא ֶֹר ַהד ֶֹפ
$מעֲק#ת.
ַעל ְג ֵדר#ת ַ
יני
ִ' ְת ֵמי ֶצ ַבע ַמ ְר ִנ ִ
וְה ְר ִעידוּ,
ְ' ִאילִ $ה ְר ִעישִ $
ָ'זאת ַק ָ" ָלת ָ* ִני
ֹאש ֵה ִניד.$
ֶאת ר ָ
ראש ָסגֹל ְמ ַל ֵט,,
ְחצ,$
יסי ו ָ
ֲס ִ
ָורֹד ע ִ
ע#ט,
ִע ל ֶֹב ָטה#ר ֵ
וְ/דֹ ְ' ִאילָ $ד ָשט.,$

2003

יקס
ִצ ָ
ק#צ ִנית
ג#רת ְמ ִניפ#ת ָ
ֲח ַ
י"ה ַ" ְי ָש ִנית,
ח#מה ְס ִביב ִל ָ
ְ' ָ
יצ ֶבת ְ" ַמ ֲעגַל ָר ָחב ָ*ר$ס
ִנ ֶ
נ#צ ֶרת ס#ד נִ ְס ָתר ָ'מ$ס.
ְ' ֶ

ֵשש ֶע ְש ֵרה ָש ִני ָס ַבל
ְ" ְמ ָכל ְ* ַל ְס ִטי ַצר .מ ְג ָ"ל,
ֵע ַל ֲא ָד ָמה ַל ֶמ ְר ָחב
ַעג ַ
ִה ְתג ְ
ַל ֲאוִ ויר וְ ַל ֶש ֶמש ָר ַעב.

י#צ ֶרת,
ח#ל ֶפת ֶ
ָ'ל ָשנָה ֶש ֶ
ס$ד ֶרת.
ש$רה ְמ ֶ
ד#ר ָח ָדש ָ
.קה,
ירה ְיר ָ
ע#לה וְח#גֵג ְ" ִש ָ
וְ ֶ
ֲש$קה.
'.ה ע ָ
ַלד$ת ֲאר ָ
ַצ ַח י ְ
ְמנ ֵ

יחת #נִ ְב ְל ָמה
ָש ֲה ָתה ְצ ִמ ָ
ימה,
יפ#תיו עֲצ$ב#ת ִ" ְכ ִל ָ
ְמ ִנ ָ
ָמיו ִנ ְש ַתל ַ" ִגינָה,
ַעד ִ" ְרב#ת י ָ
ִנ ְג+ל ,וְ ָה ְי ָתה לֶ #ע ְדנָה.
2003

ק$מית ָה ֵ'י,
ַט ִ
ק$מית
ֶבת ָט ִ
ָס ִביב ָס ִביב ִמ ְת ַגנ ֶ
ֶא ֶחזֶת ְ" ָכל ֶרגֶב ָ*נ$י,
ִמ ְז ַד ֶח ֶלת נ ֱ
מ$מית
+ד ִ
ע#מ ֶדת ַעל ִמ ְש ַמר ְ
ֶ
יק ֶשת ָק ָשה ְל ִפינ$י.
ַח ֶלת ִע ֶ
ִמ ְתנ ֶ
ְעמֹק
מ$מי ו ָ
ֲמ$סה ְ" ָירֹק ַע ְג ִ
ע ָ
ס#כ ֶכת ַעל ַר ִ'י וְ ַד ִלי
ִ" ְד/גָה ְמ ֶ
ְרח#ק
יה ָקר#ב ו ָ
מ$סי ֵ"י ָע ֶל ָ
ְ' ִ
ד#לי.
ָקי ְק ָט ִני ְ$ג ִ
ַח ָל ִשי ֲחז ִ
ִ' ְנק$ד#ת ֵאש וְ חֹ "#עֲר#ת
מ#ני#ת ִ' ְכ ָת ִמי
+ד ִ
ַ' ְר"#ל#ת ְ
ש#מ ֵרי ַהס#ד#ת
ֶאת ָד ֵרי ֶה ָח ֵצר ְ
וְש ִבי.
ע#ב ִרי ָ
ְמ ַכ ָסה ֵמ ֵעינֵי ָה ְ
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יל ְנ ְד ִס ָיה
ִט ַ
ש#שנַת ֶה ָע ִלי
ִמ ְת ַע ֶל ֶפת ֵמחֹ ַ
ֶח ֵ"את ֶאל ֵ' ִלי,
ְ" ִפינָה נִ ְס ֶת ֶרת נ ְ
ֶקת ְמ ֵל+ת ְרצ#נ#ת,
.דנֶת ְמ .פנ ֶ
ְמע ֶ
לא חֹ לא ק#ר ְ"כֹל ָהע#נ#ת.

יכה
וְ ִהנֵה ִע "#א ְז ָמנָה ֶשל ַהנְ ִס ָ
ִע תַ #ה ְס ָתיו ְ' ֶש ַהח ֶֹרַ ,מ ְת ִחיל
יחה
נ#שאת ַה ְ* ִר ָ
"#לת ֵ
יע ִש ֶ
ת#פ ַ
ִ
ָלה ֶ* ַרח ַמ ְכ ִחיל.
+חר זֶה ִיג ֶ
ָ"זֶה ַ

יל ְנ ְד ִסיה ְ' .ח ָלה ֶש ַ"גַ
ַרק ֵמי ְג ָש ִמיַ ,רק ֶמ ְר ַחב ֲא ָד ָמהְ ,מ ַש ְג ֶשגֶת ִט ַ
ר$ח,
לא ֲאוִיר ַצח ִמ ַדיַ ,רק לא ַ
ש$מת ֵלב ַה ַגנָ
מ$רה ְמ ֵל/ה ִל ְת ַ
ִ' ְת ָ
י#ש ֶבת,
/נָא לֹא ֵצל ָחש ,$לא ֶש ֶמש ַח ָמהְ ,מ ַע ֶנגֶתְ ,מ ַר ֶת ֶקתַ ,על ַ'נָה ֶ
ל$ח!
לילה ִא ֶר ֶסס ֲאוִ יר ָמ ַ
וְח ָ
ָ
ש#ב ֶבת.
יה ְמ ֶ
ר#א ָ
ֶפש ָ'ל ֶ
וְאת נ ֶ
ֶ
2003

אלה
ַק ָ
אלה ַ"ת ְ* ַק ַעת,
ָמיִ ְ ַק ָ
לא ַקלו י ַ
+ת רֹב ְימ#ת ָה ָשנָה.
ְצפ$נָה ְ
י#ד ַעת
את ְ לֹא ַמ ָמש ַ
ַה ְס ָס ִנית ְ" ֵצ ֵ
ִא ָ' ְש ָרה ָה ָש ָעה ְל ָה ִקיִ 0מ ֵשינָה.
יחי ְל ַבסַ ,#ל ֲאוִ יר ַה ְס ָתיו
ְ' ֶש ָת ִג ִ
ַשא.
.ד ִמ ְתנ ֵ
ְִ 1ש ְמ ִרי ַעל גָאְ #מע ָ
ָהב
מ#נ ִיי ְ'ז ָ
יט ִי ְ ָה ַע ְר ִ
ֶאת ַש ְר ִב ַ
+חר זֶה.
יטי ָ"זֶה ַ
ת#ש ִ
ְִ 1ש ְל ִפי וְ ִ
ֲט ֶפת
ְצח#ר ִש ְמ ָל ֵת ְ עֲט$יָה ְ' ַמע ֶ
ית ֵמר,
+ב ָק ִני ִמ ַ
ְס ִביב ַעמ$ד ְ
יפתַ #הזִ ְכ ִרית ְמ ַל ֶט ֶפת
ֶאת ְז ַהב ְק ִט ָ
נ#הר.
$מ ַפ ָתה ֲהמֲ #ח ָר ִקי ֵ
ְ
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יליס
+מ ִר ִ
ָ
ָחפָ $עמֹק ָ" ֲא ָד ָמה
יסה ַח ָמה
ֲר ָ
נָ ַ"ע ִ
ְ"ב#א ָה ֶרגַע יְ ַט ֵ*ס
$מ ַה ֵסס
ְ* ִסיג ָק ָט ְ
יע
ָציֶ 0אל ָה ָר ִק ַ
יִ
יע.
יח ,יְ ַט ֵ*ס ,י ִַג ַ
י ִָג ַ
יסית
ֲס ִ
וְ ַע ְלוָה ְד ֵשנָה ַוע ִ
ירה ָח ְפ ִשית
ֲש ָ
ִנ ְפ ַת ַחת ע ִ

יצ
ִג ְבע#ל עֲט$ר נִ ָ
צ#פ ס#ד#ת ֶשל גַ
ֵ
ַה ְב ָט ָחה ַח ָמה ְמא#ד
מ#פע ַרב ה#ד.
ְל ָ
ַש
יליס ִמ ְתג ֵ
וְ/מ ִר ִ
ָ
$מ ַה ֵמ,
ְ" ַפעֲמֲ #ענָק ְ
ֶאת ָד ֵרי ָהגַ 'ה ְי ַפ ֵע
ת#מ.
וְ ַה ַמ ִ"יט " #יִ ְש ֵ
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מ#נ ְס ֶט ָרה
ְ
ֲלי ִמ ְפ ֶל ֶצת
ת #ע ֵ
וְלג$נ#ת ְ" ְ
ִמ ְפ ָר ִצי ָ
*#ר ֶצת
מ#נ ְס ֵט ָרה ְללא ֵלא$ת ֶאל ַה ְש ִביל ֶ
ְ
ט$ח
$ב ַ
ַציב ָ
ַה ֶש ֶקט ַה ְטר*#י 'ֹה י ִ
ר$ח.
יח ָה ַ
ֶש לא ְַ 1ב ִר ַ
יע ג ֶ
ַר ִת ַ
לא י ְ

יפה
ָליל ָל ָב /ר$ג ִ' ְק ִט ָ
גִ
יפה.
ֲט ָ
$מ ָס ִביב ל #נִ ְש ֶל ֶפת ָהע ִ
ִ
$מ ְס ַת ֵ1ר,
ֶח"א ִ
ֵמ ֵעת ְל ֵעת נ ָ
$מ ְת ָ* ֵאר.
ַלה ִ
$ל ִע ִ1י גַ ִמ ְתג ֶ
ְ

וְ/זִ ,ע תַ #הח ֶֹרַ ,ה ָ" ָרד וְ ַהק#ר,
ִע "#א ַק ְרנֵי ַה ֶש ֶמש ְ$נ ִסיגַת ָה/פֹר,
יצ ֲענָק '.לַ #ה ְב ָט ָחה,
יח לִ #נ ָ
ֵמ ִג ַ
יחה
$ל+ט ְל+ט ִנ ְג ֵלית ָלה ַה ְ* ִר ָ
ְ

ילה,
יכה וְ ַה ְק ִמ ָ
$כ ֶש ָ"/ה ַה ְד ִע ָ
ְ
ילה,
.קה ַת ֲח ִליְ ,ג ִל ָ
ילה יְ ר ָ
ְג ִל ָ
ַב ִשיל,
$ש ַמ ְנ ַמ י ְ
$פ ִרי ָ" ְש ָר ִני ְ
ְ
ַ1ק וְיִ ְצנַח ֶאל ַה ְש ִביל.
$ל ַבסִ ,#י ְתנ ֵ
ְ
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פ#ני
פ#נ ִ
יח ָה ְ
ִש ַ
ר$ח
ח$טי ִמ ְת ַ" ְד ִרי ָ" ַ
ְ' ִ
ַשעֲר#ת ֲאד.מ#ת ַ' ָד
נ#ח
ָעי ְללא ָמ ַ
אשי נ ִ
ָר ִ
ָד.
יקש לא נ ַ
ר$ח ִע ֵ
ְ' ֶש ָה ַ

פ#רי
ִע "#א ִק ְר ֵעי ֲענ ִָני ֲא ִ
ִע ֶר ֶמז ִראשַ #לח ֶֹר,
ש ְח ָר ִרי
+חר ְג ִדיל ְמ .
ְג ִדיל ַ
ַעזְ בֶ $את ָהע ֶֹר,
+ט +ט י ַ

ְ" ִש ְל ֵהי ַקיִ ִ "ְ 0שיא ַהחֹ
ר$ח ַהיָ ַה ַל ָחה ִמ ְת ַ" ְד ִרי
ְ" ַ
$בתֹ
זֶה ָלזֶה ָש ִחי ַ" ָלאט ְ
ב#רי.
וְה ְד ִ
ֶאת ַל ַחש ַהנְ ָמ ִלי ַ

נ#ח
וְ יָע$פָ $ס ִביב ְי ַח ְ*שָ $מ ַ
ָלח
ְ" ַמ ָצע ָח ָדש ָע ִשיר ו ַ
ר$ח
כליַ #
ֶש ְי ַצ ֶ*ה ָל ֶה ְ" ְ
+מֶ 0אל ֵחיק #וִיְ ַט ַ*ח.
ְי ֵ
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+כ ֵמי/ה ברומלית
ְ
ֲמ ָקה
ירה ע .
ְ"כ#ס ֲא ִג ָ
ע#ט ֶפת
ש#שנַת ָע ִלי ָה ֶ
ַ
יע יִ ָ" ַקע
ָב ַ
$מ ֶמ ְר ַ'ז ָהג ִ
ִ
ר#ע ֶפת.
יחה ֶ
ְג ִדיל ֶשל ְ* ִר ָ
ילי גָד$ש
יצ ַח ְכ ִל ִ
ִנ ָ
ב#הק
דרד ֵ
ְר ַ
לחל ו ַ
ְ' ַח ַ
ַמ ְר ִהיב ַמ ְפ ִעי ָ'ל ח$ש
צ#חק
ְ"חֹ ַה ֶש ֶמש ְ' ֵ
ִע תַ #ה ִי ְפ ָעה ִמ ְת ַר ֵחש
ירה,
נֵס מ$זָר ֶשל יְ ִצ ָ
ַ"ש
$מ ְתי ֵ
יע ִמ ְת ַע ֶצה ִ
ָב ַ
גִ
יע ִמ ְת ַח ֵדש.
מ#פ ַ
ֵצר ַר ְ ִ
וְ נ ֶ
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ֶ* ַרח ָה ַק ְקט$ס
ֶח ַ"א ֶאל ֵ' ָליו
נ$ע ָק ָט נ ֱ
ָצ ַ
שמר ֶאל נַפשִ #מ ְתג#נֵ
ִנ ָ
ש#מ ִרי ָע ָליו
ק#צי ְ
ִ
י*ה ָע ָבה ִמ ְת'#נֵ.
תְ #ק ִל ָ
ְ" ְ

י#מיִ  יִ ְת ַה ֵדר
ְליַ #
ימ ֵס ַע ְנוַת ַה ַק ְקט$ס.
וְ ִת ָ
ע#ל 'ֹה ִי ְת ָ* ֵאר
ֳק ָבל ָ
ק#ציו  ,+לא יָח$ס.
וְ ַעל ַמ ַצע ָ

ֵצא ִג ְבע#ל ְמ .ה ָסס
ְל ִאיט #י ֵ
פעת ַה ִה ְת ַר ֲחש$ת,
ֶר ֶמז ְל ִי ַ
$מ .ח ְס ָ*ס,
ת#פ ַח ְ
ָדל ֵ
גֵ
$כש$ת.
יגי ְ
ִי ְש ַלח ְ* ִס ִ

+חת ְללא שֲ $ה ָכנָה
$ב ַ
ְ
תַ #ע ְצמ #וְ ִי ְת ַק ֵמט
ִייס#ג ְל ְ
וְ/ז יִ "ֹל ֶאל ַה ַ'נָה
ַר ִ'י רֹאשַ #ה ֵמת.
ֵע ֵל ,י ְ
יָ

ק#צ ִני
ָליל 'ֹה ָ
$מ ְק ֵצה ג ִ
ִ
יח ַה ִמ ְבנֶה ַה ְמ .ה ָדר,
י ִָג ַ
ת#ב ָענִ י
ְי ִציר ַ' ָ*יו ֶשל ֶט ַבע ְ
$מפ/#ר.
ימה ְ
ע#צר ְנ ִש ָ
ֵ

וְח#זֵר ַה ַק ְקט$ס ֶאל ַה ִש ְג ָרה
ק#צ ִני
ַלגַל ָש ִעיר וְ ָ
ֲעג ְ
פ#רה
ש$ב ִמ ְתג#נֵ ְ" ַש ְל ָמה ֲא ָ
ת#ק ָ* ִני.
ע#ל ַה ְ
ִמ ְָ 1לא#ת ָה ָ
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ָמ ְל ַ'ת ָה ַלי ָלה
ֶא ָחד ִמס#ד#ת ַה ְיק $נִ ְג ָלה
ְ" ִנ ְב ֵכי ַה ֶ* ַרח ֶשל ַמ ְל ַ'ת ַה ַל ְי ָלה
יע ְל ִשיא#
ֶש ָ" ַקע וְ ִנ ְפ ַתח וְ ִה ִג ַ
ַ" ֲחצ#ת ַה ַל ְי ָלה ִנ ְג ָלה ִ" ְמל#א.#

צ$רה,
א#תה ַה ָ
ע#בר ְב ָ
ַה ַק ִיֵ 0
א#תה ִש ְג ָרה,
יליָ ,
ֲב#דה ְר ִג ִ
ְי ֵמי ע ָ
ע#בד אְ #מ ַח ֶ'ה ַל"קו",
ל#מדֵ ,
ֶלד ֵ
יֶ
וְאי יִ #סי...$
ֵאי ח ֶֹפש גָד#ל ֵ

ָה ֶא ָחד ְ" ֶס ְ* ֶט ְמ ֵ"ר ָהיָה ַל ָמ ֳח ָרת
ֶח ַרת
א#תַ #היֶ #ש ָש ִני נ ֱ
ד$שה
ְ' ֶא ֶב ִצי"ִ $יְ מ#ת ַה ָשנָה ַה ְג ָ
ימ$די ֲח ָד ָשה.
ילת ְשנַת ִל ִ
ְ'יִ 1ְ #ח ַ

וְט#ר ִחי
ְ
ווְ ִהנֵה ְשנֵינִ $מ ְת ַר ְג ִשי
ַדל ְ* ָר ִחי
ְס ִביב ַק ְקט$ס ַה ְמג ֵ
ָדלַ $ה ְי ָל ִדי ,וְ ִהנֵה ִמ ְס ַת ֵ"ר
ִ'י 'ֹה ג ְ
ֶש ָש ַכ ְחנֶ $את ֵליל ָה ֶא ָחד ְ" ֶס ְ* ֶט ְמ ֵ"ר.

.חד
ז#ר ֶמת ְללֹא ִרישְ $מי ָ
ָשנָה ֶ
.חד,
$מי ָ
ָחיד ְ
ֶשל א#ת #י #י ִ
ילי ַה ְי ָל ִדי ָשנָה ֲח ָד ָשה,
"ַ #מ ְת ִח ִ
מ#רה ָק ָשה?
א$לי? ָ
ָמקָ #ח ָדש ַ

ּ ְבב ֶֹקר ָה ֶא ָחד ְ" ֶס ְ* ֶט ְמ ֵ"ר ַה ַ" ִית ָש ֵלו,
ֵאי ִריצ#תְ ,ל ָח ִציֵ ,אי ְ' ֵאב,
ֵאי ִמי ֶש ְמ ַמ ֵהר ִמ ְשנָתָ #לק,$
ִ'י ַ" ַל ְי ָלה ָע ַס ְקנ"ְ $ס#ד#ת ַה ְיק...$

1999

ג#ני#ת
ִ" ְ
.ר ָער
+תה ַה ֶמ ֶל ַה ִ" ְל ִתי מע ְ
ָ
*#רח#ת
של ִ"ג#ני#ת ְ
ְע#מד ַעל ִמ ְש ָמר
$מפנֵק ו ֵ
ד#אג ַ
ֵ
ק#דח#ת.
ַמרוֶה ִצ ְמא#נָ ִא ְ
זֵ "ַ #צל ,זֶ "ַ #ש ֶמש ַה ְמ ֵל/ה
ר$ח ,לֹא ֵל/ה.
ז #מֶ $גנֶת ֵמ ַ
ז #נִ ְצ ֶר ֶבת ֵמ ְר ִסיס ֶמ ַלח ַ" ֲאוִ יר
ד#ר ֶשת א#ר לֹא ָ" ִהיר
זֶ #
.ל ֶש ְל ָ ִ" ְמ ִסיר$ת ִ"נְ כ#נ$ת,
'ָ
ֶא ָמנ$ת
+ה ָבה וְ נ ֱ
ַמ ֲח ִזיר#ת ֲ
ֶ* ַרח /דָֹ ,ורֹד או ְל ַב ְנ ַ"
ַה ָב.
י ָשמ#ת י ֲ
ָד ָ
ַעל ַ'פ#ת י ֶ
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ָפה
ַ"ת ֶש ַבע ָהי ָ
יפה,
ש#ב ֶבת ַמ ְר ִע ָ
ִמ ְש ָת ֶרגֶת ְמ ֶ
ָפה
יח ָתה 'ֹה י ָ
יבה ִ" ְפ ִר ָ
'ֹה ְנ ִד ָ
ָלה3ה#יָה ֶ" ָלה ִהיא ַ"ת ֶש ַבע,
יק ֶשת ָ'א ַ"ת ֶק ַבע.
ִת ְפ ַר ַחת ִע ֶ

א$לי ְ" ִצ ְנ ָעה
ֶשת אַ #
ִ' ְמ .בי ֶ
נ$עה,
ַה ִת ְפ ַר ַחת ִנ ְת ֵלית 'ֹה ְ' ָ
ז#הר#ת
ָלי#ת ֲ
ֶא ְש'#ל ֶשל ַמ ְרג ִ
נ#הר#ת.
נ#שק#ת זָ #לזֲ #
ְ

"#הק
ְ" ָסגֹל ָ $ורֹד ִ* ְר ֵחי א#ר ֵ
צ#חק
ְר ְד ַרד ֵ
ִ" ְל ַבנְ ַ" א #ו ַ
ֶא ֶחזֶת ְמ ַט ֶ* ֶסת,
ְ" ַע ְנ ֵפי ָה ֵע 0נ ֱ
ְנ .קד#ת ַמגָע ִהיא ְמ ַח ֶ* ֶשת.

ָדי לֹא ָע ְי ָפה ִמ ַל ְט ָפ
וְ י ִ
ָפיָ …
ָמאִ $מי ְ
וְ ֵעינַי לֹא ג ְ
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יקינתו המי
א#ר ַח ְל ֶרגַע
ֵ
י#שב ְ"גָא#
ֵ
ר#אה ָ'ל ֶ*גַע
ֶ
ינת.#
ָק ְ
ַהי ִ
ְמ ַכל ַה ַמ ִי
ע#לה
ד#תיו ֶ
ַעד ְג ָ
י#מ ִי
ִמ ֵדי ַ
ִמ ְת ַמ ֵלא.
'#לא ַה ְ" ָצ ִלי
ֵ
ֵמ ֵצר ַה ָש ָר ִשי
ֵמ ִכי ָע ִלי
ָמי ָק ִשי.
ְלי ִ

ַה ִת ְפ ָרח#ת
ש#רד#ת
ְ
ַ' ָמה ָשע#ת
המ ַה
ִא ְִ 1ת ַמ ֵ
ַל ֲחז#ת ַ"נֵס
יש ֵאר ָ' ֵמ ָה
ִָ 1
ג#סס.
ְלמ$ל ִג ְבע#ל ֵ
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'חל#ת
צ#צר#ת ַה .
ֶפ ַה ֲח ְ
גֶ
ַע ְת ֵא ֵלינִ "ְ $צנְ ָעה
ִהג ַ
ֶצ ַמח ָקט ַדל ַע ְלוָוה.
ִ' ְמ ַעט לֹא ִנ ְמ ְצ/ה
ִ*ינָה ָל ְָ ,ה ֲע ָנוָוה.

/ביב
$ביִ "ָ #היר ֶשל ִ
ְ
יצ ִני ְל ָה ִצי0
ָצאִ $נ ָ
יְ
יחה ִמ ָס ִביב
ֵה ֵח ָלה ְ* ִר ָ
ח#ל ִמי ְ" ָה ִקי.0
וְ/נְ 'ְ $

ָסיד
ְ" ַק ְר ַקע ח#ל ו ִ
ְמע ֶֹר ֶבת ַ" ֲא ָד ָמה
ִנ ְמ ָצא ָל ְ ְַ 1פ ִקיד
ָדר ָר ָמה.
ְל ַט ֵ*ס ַעל ג ֵ

ֶא ְש'#ל#ת ֶא ְש'#ל#ת
יע ָ'חֹל
ָב ַ
ֶשל ִ* ְר ֵחי ג ִ
ֵ"י ָע ַליִ ְ ְ1ל$י#ת
י#צא#ת ְ" ָמח#ל.
ְ' ְ

וְ/נ'ָ $ל ָ' ְ .מ ְפ ָת ִעי
ית
ֶה ְח ֵל ִטית 'ֹה ָה ִי ְ
ְלנ ַֹכח ֶח ְמ ַדת ָה ִחיזָי#
נ#כח$ת,
ְל ַהרא#ת ְ
ע#מ ִדי ָלנִ $מ ְש ָת ִאי
ְ
ַפ ִנית
ְ" ִטי*$ס ִע ֵקש ְ'ג ְ
ָדר ִ" ְכס$תַ .על זֶ #ש ָע ְל ָתה ַעל ִד ְמי.#
ִה ְל ַ" ְש ְת ג ֵ
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יח ִנית
ל$מ ִר ָיה ֵר ַ
ְפ ֵ
ְלזֵר ַ' ָלה ְ' ָבר לֹא ֶא ְקטָֹ *ְ ,ר ַח ִי ְ,
ע#ליִ ְ,
יתי לֹא ֶא ֱחמֹס ִג ְב ַ
ְל ַב ֵש ֵ" ִ
יה
יש$ט ָ
ֶ
$צהֹב ִק
ִ'י ְצחֹר ַה ִת ְפ ַר ַחת ְ
יה.
ל#ת ָ
נ$ח ְל ַמ ְר ְג ֶ
ב$ני ְ" ִש ְב ִתי ַל ַ
ש#ב ִ
ְי ְ
ֲג$לת ַצ ֶמ ֶרת
א#ת ְ ע ַ
יתי ָ
ָר ִצ ִ
ֶה ֶד ֶרת.
ָס ִביב ָס ִביב ְ' ִש ְמ ִשיָה נ ֱ
ַ" ְ ֶה ָעס$ק ְ" ִמ ְל ֶח ֶמת ְגב$ל
 +ג ֵ
ְ
נָס#ג וְ ָה ַפ ְ ַצ ָמ ְר ֵת ְ ַל ֲח ִצי ִעיג$ל.
ל$ח
$מ ַ
מ$דת ִמ ְל ָח ָמה ק#ר ָח ְר ִ*י ָ
ְל ַ
ר$ח.
ְִ 1ת ַע ְק ִשיְ 1ִ ,ק ְר ִאי ִ1יגָר ַעל ָה ַ
ס$מה
/ביב ְִ 1פ ְר ִשי ַע ְלוָה ְק ָ
$בב#א ָה ִ
ְ
ש$מה.
יחה ַה ְ" ָ
$בינ#ת ָע ִלי ְר ָח ִבי ַה ְ* ִר ָ
ֵ
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י"$צ'ינָה ַר ָ"ת ְ* ָר ִחי
ימה וְ ִט ִ
ר*#ית ְִ 1מ ָ
ַת ִ
יְ
ָרה
$מ ְתג ֶ
נ#עז ִ
ִ* ְר ֵחי א ֶֹד ָ
ִנ ְש ָל ִחי ְלכֹל ִ'ו $לֹא ְ" ִמ ְק ֶרה.
ֶַ 1קת
ִמ ְת ַח ֶ" ֶרת לֹא ִמ ְתנ ֶ
ֶַ :קת
י"$צ'ינָה ִמ ְתנ ֶ
ִע ִט ִ

ֶא ָמנָה,
י"$צ'ינָה ָח ֵב ָרה נ ֱ
ַה ִט ִ
ְר ֲע ָננָה,
א#ס ְט ָר ִלית נָ/ה ו ַ
ְ
ימה,
יה ַמ ְש ִל ָ
$ב ְסגֹל ְ* ָר ֶח ָ
ְ"נ ַֹע ִ
ימה.
ר*#ית ַה ְִ 1מ ִ
ַת ִ
ֶאת .ח ְצ ַ*ת ַהי ְ

ר*#ית,
ַת ִ
ימה ְ' ָלל י ְ
לֹא ְִ 1מ ָ
ר$כית.
לֹא ֲע ָנוָה לֹא ַר ְכ ִ
ָחי,
יה ִנ ְמ ָר ִצי ְ' ָלל לֹא נ ִ
ָפ ָ
ֲענ ֶ
י"$צ'ינָה ַר ַ"ת ְ* ָר ִחי.
ְס ִביב ִט ִ

ֶא ָהב#ת $נְ ִעימ#ת לֹא ִנ ְפ ָרד#ת,
נֱ
ס#ככ#ת,
ְ"חֹ גָד#ל זַ #על זְ #מ ְ
ע#מד#ת:
ל$חה ְ
ר$ח ְמ ָ
ְ"ק#ר ְ" ַ
ֵער$ב ְ* ָר ִחיִ ,אח$ד '#ח#ת.
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ְד ָק ִלי
ַצ ְפ ִריר ַה" ֶֹקר ָה ַר ֲענָ
ת#בב ל"ֵ #י ַ'*#ת ַה ְד ָק ִלי
ִה ְש ֵ
ָת
א#ת ִמ ְשנ ָ
ֵה ִעיר ָ
ָלי.
יפ 'ֹה ָוכֹה ִ' ְדג ִ
ֵה ִנ ַ
ַ'ְ ,ל ַכְ ,מ ִניד#ת ְ" ִש ְמ ָחה,
י#מ ַמ ְת ִחיל#ת ִ" ְב ָר ָכה
ֶאת ָ
ס#ד
זָ #לזַ #מ ְמ ִתיק#ת ָ
ַא ִני ַס ְק ָר ִנית ְל ָה ִבי ְש ָפ ָת.
וֲ
ימ ִהית ְתגֵ #נ;ָה
ְ" ִח ָ"ה ִא ָ
ַעל ֶצ ַמח ַה ֶש ֶמש ֶ" ַמ ְלכ$ת,
ֵרנָה
ֶאת ַק ְרנֵי ַה ֶש ֶמש ְת ַפז ְ
ְס ִביב ָע ָליו ַה ַ" ְש ָר ִנ ִיי ְ" ַר'$ת.

2003

ִצ* ֵֹרי ַה ִג;ָה
יכה ִמ ְת ַ" ֶה ֶרת
ַש ַחר ֶשל יֲ ,#ח ֵש ָ
נ#ה ֶרת
פ#ניָה ֶ
ימ ִ
הופ ְל ִס ְ
ִצ ְפצַ ,$קל ֵ
ע#ר ֶרת
ק$רי ֵשינָה ִמ ְת ֶ
ְל ִא ָ< ְנמ ִֹגי ֵ
ֵה ֶד ֶרת.
ירת ַמ ְק ֵה ַלת ִצ* ִֹרי נ ֱ
תִ #ש ַ
ְל ְ

ִצ* ֵֹרי ַה ִג;ָה יְ ִליד#ת ַה ָמק,#
ע#ל ֶשל ֲחל#
ֲב$ר זֶה ג'$נְ גֶלָ ,
ע ַ
ישיָ 'ְ ,בר ְמ ַפ ְט ֵ*ט#ת
$ש ִל ִ
ד#ר ֵש ִני ְ
ְמ ַמ ְלא#ת ָח ָלל ִג;ָה ִמ ְת ַק ְש ֵקש#ת.

יח ָקט
ַעל ֵעְ 0ג ַבה ַצ ֶמ ֶרת אַ #על ִש ַ
ר$עה אָ "ַ #לאט
ק#פצ#ת ִ" ְת ָ
י#שב#ת אְ #
ְ
ר#ננ#ת זֶ #אל זַ #מ ֲח ִליפ#ת ַמ ָ"ט
ִמ ְת ְ
בקר ֶשל ַש ָ"ת
ְמ ַמ ְלא#ת ִג;ָה ִשיר ְ" ֶ

ִ +ע ֶק ֶר א#ר ִראש#נָה ִמ ִ= ְז ַרח
ְ
חר ִרי ַ" ִמ ְט ַ"ח
ַר ֲח ֵשי ק#ל ֱאנֹוש ִמ ְס ַת ֵ
כ#נית ַ" ְכ ִביש
ִע ִח ְרח$ר ִראשֶ #של ְמ ִ
ק#נצרט ַמ ֲח ִריש.
ילי ְל ִא ָטַ ,ה ֶ
ֲכי ַה ְצ ִל ִ
ד#ע ִ

ש#לח#ת ְִ 1ז' ֶֹרת
ַרק ִצ* ֵֹרי ַה ְדר#ר ְ
ִמ ֵ>י ֶרגַע ְמנַס#ת ְל ֲח ֵדש ַה ִת ְזמ ֶֹרת
+מצ#ת ְל ַה ֲח ִזיר ָל ַח ִיי ַמ ְנ ִגינָה
ִמ ְת ְ
וְש#לח#ת ִמ ֵ>י ַ* ַע ִציֶ 0$אל ַה ִג;ָה.
ְ
2004

יתנָה
חמה ֵא ָ
ֲתי ִלי ָ
ָטע ִ
נַ
רחֲ ,חסנָה
חס ֶמת ַ
ֶ
ֲצי ִפיקס ֵמגֵנִ י
עֵ
עצ ִרי ַמ ֵָ %טי ָה ְש ֵכנִ י.
ְ
חמת ְל ֵבנִ י
יתי ִלי ַ
ָ%נִ ִ
יעה ֶאת ַר ַעש ָה ָ%נִ י
ַמ ְרגִ ָ
ֶשל ָד ֵרי ָה ָ%יִ ת ָה ָסמ(
המה וְ ָה ִל ְכל(.
ַמ ְר ֵ%י ָה ְמ ָ
ָדר ֵמ ֵע+
ִה ְר ְַ ,ב ִתי ִלי ג ֵ
רב+
שפ ַע ֵ
יה ֵ
ָע ֶל ָ
יבי ַרב ְש ָכבת
ַס ִמיֲ -א ִב ִ
יְ
ֶתר ֲח ִשיפת.
ֵע י ֶ
מנ ַ
ָדר ַמ ֶת ֶכת
ִה ְת ַקנְ ִתי ִלי ג ֵ
ֱט ֶפת
צצרת ֵנע ֶ
ֶפֲ -ח ְ
ְ%ג ֶ
ָשב
עבר ו ָ
ִל ְבל ַמ ֵָ %טי ֵ
יתי ִמ ַגנָב.
ְל ָהגֵַ -על ִֵ %
ֶפָ -ס ַכ ְר ִתי גַנִ י
שכת ג ֶ
ְִ %מ ַ
כמית ֵמ ֵגנָה ַעל ְמענִ י
ַט ִ
ַעת
חמת ָצ ָ%ר מנ ַ
ַ
ַעת
ִמיַד ַח ְק ָרנִ ית ָלג ַ

גדר
דע ,ה ֶא ְס ַתגֵר
ַמ ַ
ְלגַנִ י וְ ִל ְמענִ י ,ה ֶא ָש ֵמר?
ָרי
סבבנִ י ז ִ
ִ,י ְ
ָשי ,ה ֲא ֵח ִרי.
ֱאנ ִ
סאנִ י
ֲ
ֲשנִ י
ַרע ָ
ִמ ְת ַל ֲה ִמי
ַה ִמי
ְמז ֲ
לא ְמ ִבינִ י
ֶש ָ%גָנִ י
י( ְצ ָמ ִחי
ָצ ִר ְ
וְ גַ ְָ 1ר ִחי
ֲלי ָ,נָ2
בע ֵ
ַ
בנֵי ָחגָב
ְ
וְ ֶש ֵע ִצי
חט ִבי
לא ְ
ְֶ %של ַש ֶל ֶכת
ְמ ַל ְכ ֶל ֶכת...
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כל הזכויות שמורות
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