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*  

  .ַּבַחִּיים ַהְתֵחל

  ֶלֶחםה

  ֶּמַלחה

  ַהְיָלדֹות

  ַהַּמְׁשַּכְנָּתא

  ַהָּיֵרחַ 

  זֹוֵהר ַּכּדּוֶרֶגל ְּכמוֹ  ַהִנְבָעט

  ַלְגָבעֹות ֵמַעל

  ,ַהִּמְרֶּפֶסת ִמן ַהִנְׁשָקפֹות

ֶרֶגל ְמַקֶּפֶלתה ִאְׁשְּת  

   ְנִׁשימֹוֶתיהָ , לׁשָ מָ לְ  ִּבְׁשָנָתּה ַאַחת

   ֵלילֹות ַּכָּמה ִלְפֵני ְלָאְזְנ ָקרֹוב ִּפְתֹאם ָהסֹוֲאנֹות

  ְסמּוִכים ָּפֶניהָ , ְלָפֶני ְּכֶׁשִּנְרְּדָמה

  ְּבֶטֶרם ְרָגִעים אֹוָתם, ֶׁשְּל ֶאל

   ִהְרַהְרּתָ , ַאָּתה ִנְרַּדְמּתָ 

   ְוִנְׁשַאְרּתָ  ָנמֹוג ֶזה, ַּבֶּמה יֹוֵדעַ  ֱאִהים

  ָחבּוק, ְּבֵּׁשָנה ׁשֹוֵקעַ  ּגּוף

ַּדק ַמֶּׁשהּו ְּבתֹו  

  ִמְּלַהְסִּביר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג      
  
  
  



  
  
  
  
  
  

****        

  

  ָּבִאים ַהַּקִיץ ִׁשיֵרי סֹוף סֹוף

   ְלַמְחֶּתֶרת ֶׁשָּיְרדּו ִמי ָּכל, ֶזה ַאַחר ָּבֶזה

   ָלׁשֹון ְרִציםְוחוֹ  ֹראׁש ִּפְתֹאם ְמִריִמים

  ָּבִמְרֶּפֶסת. תסֶ ּפֶ סְ חֻ מְ 

  ְסַתם אּוַלי, ֵמַהְּכָפר אּוַלי, ַעְרִבית מּוִזיָקה ׁשֹוְמִעים

  . ְּבִאיְרָלְנד א ַאָּתה, אֹוֵמר ֲאִני, ָאִחי. ַחּלֹון ֵמֵאיֶזה

  ְוַהָּיֵרחַ , ָלֵאל ּתֹוָדה, ֹּפה ָקִריר ָּבֶעֶרב ֲאָבל

   ַמְבִריק ָּתאבַּמְׁשַּכנְ  ַהָּכלּול הִדבשי

  ַהְּיהּוִדים ָּבֵּתי ֵמַעל ִּבְמלֹואוֹ 

  ֶׁשְּבֶעֶצם ְוַהְּגָבעֹות, ָהֲעָרִבים ּוָבֵּתי

  . ְלִאיׁש ַׁשָּיכֹות ֵאיָנן

  . ַּבּכֹוס ִאיְרָלְנד ֶׁשל ִטָּפה ַמֲחִזיק ֲאִני ָּתִמיד

  ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ַאֲחֵרי ֶׁשָּטַרְחִּתי ִׁשיר ֵאיֶזה

   Ta me mo shui, ותיומיל ֶאת ְלָהִבין

  ַמְׁשִּגיחַ , ֶׁשָעָבר ַּבַּלְיָלה ַהָּיֵרחַ  ָעָלה ֵמָאז ָיֵׁשן ֵאיִני

   ְיֵׁשָנה ַהִּמְׁשָּפָחה. ִּתְדַעך ֶׁשא ָהֵאׁש ַעל

  , ְמַקְרְקִרים ַהַּתְרְנגֹוִלים, ֲאִני ְוָכאן

  .ִמְּלַבִדי ָיֵׁשן ָסִביב ַהֹּכל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  יאור שטרנברגכל הזכויות שמורות לל  
  



  
        פינת עץ החייםפינת עץ החייםפינת עץ החייםפינת עץ החיים, , , , אגריפסאגריפסאגריפסאגריפס

        

  " יום בצהרי לי ָחְׁשָכה השמש"

  'דליה רביקוביץ  

  

  

  ְּתנּוָעה ְלֶפַתע ַאְגִריַּפס ֶׁשל ַהָּסִמי ָהֲאִויר ְּבֵאד

  ,ִּפְרחֹוִנית ֲחָצִאית ֶהֶרף, ֶאְפָׁשִרית ִּבְלִּתי

  ָזָעה ֶּבָהָלה, ִּתּתֹוָרה ְרַחב ּכֹוַבע, ְמיֶֻּשֶנת

  

  ִנְלָחצֹות ְמכֹוִנּיֹות, ְצפּוִפים קֹוִנים יןּבֵ 

  .ַהּמֹוְכִרים ְקִריאֹות ְוֵהד ָהְרחֹוב ַמֲעֵלה ֶאל

  סֹוד ְּכמוֹ  ַא, ַמָּבִטי ֶאת ְלַמֵּקד ִנִּסיִתי

  

  ַּגז, ַּבַּיְלדּות ֹאֶזן ַעל ַהִּנְלָחׁש

  .ַהֹחם ּתֹו ֶאל ָנמֹוג, ְוָאַבד ַהַּמְרֶאה

  ְוָאז, ַהּׁשּוק ֶאל, ְּפִניָמה יִהְמַׁשְכּתִ  ָּבהּול

  

  ְסִביָרה ִּבְלִּתי, ָׁשם ָהְיָתה, ַאַחת ְּבַבת

  ,ְּכָדג ָנע ֹראָׁשּה, ְוַהֵּפרֹות ַהְיָרקֹות ֵּבין, ֶּבָעִליל

  ,ִּתּתֹוָרה ָרָחב ּכֹוַבע אֹותוֹ  ַּתַחת ָלכּוד

  

  ,ְמֹאד ַמָּמִׁשית ַּגם ַא ִּכְמַעט ְׁשקּוָפה

  ,ִמְׁשָקל ִּכְבדֹות ַהְחָלטֹות ֵּבין ַלֶּבֶטתְּכִמתְ  ְוִנְרֲאָתה

  .ַלְּמִציאּות, ְּבטֹוָבָתּה ֶׁשא, ִנְקְלָעה ִּכי יֹוַדַעת

  

  ַהַּפַעם ִאם ּתֹוֶהה, ּבֹוֶהה, ָׁשם ִנַּצְבִּתי

  ְּבַחֶּייהָ  א ִאם, ָּדָבר ְואֹוַמר ֶאַּגׁש ֵּכן

  נֹוַגַעת ִהיא ּוְכָבר, ְּבמֹוָתּה ְלָפחֹות

  
  
  
  

  ל הזכויות שמורות לליאור שטרנברגכ  



  
  

  

  .ֶׁשּיֹוֵדעַ  ְּכִמי ִנְרֶאה ַאָּתה", ִּבְזרֹוִעי ָקָרה ְּבָיד

   ָהֵאד ַא, ֵהִעיר ֶאת ֵהיֵטב ִהַּכְרִּתי ַּפַעם

  קֹוֵרעַ , ְּבֵעיַני ֶׁשָעָלה ָמָס אוֹ , ַהֶּזה ַהָזֹהב

  

  ִנְדֶרֶכת, ְוָעְצָרה." ִמֶּמִּני אֹוָתּה

  ,ְמֻׁשֶּנה ָּדָבר ֶׁשָאְמָרה חֹוֶׁשֶׁשת ְּכמוֹ , ּהעֹוְמּדָ  ַעל

  " – הֹוֶלֶכת ֲאִני ְלָאן יֹוַדַעת ֵאיִני ֶׁשְּכָבר ָּבֱאֶמת", ְוָאז

  

תה    ְבִכיּוּונוֹ  ַאְוִריִרית ְּבֶאְצַּבע ְוֶהְחְוָ

  .ִאֵּלם. ִהְנַהְנִּתי. 'ֹוְרג'ג ִקיְנג ְרחֹוב ֶׁשל ַהְמֹׁשָער

  .ִּבְלׁשֹוִני נֹוְׁשכֹות, יםְדִגיגִ  ְּכַלַהק, ִמִּלים

  

  ֲחָצִאיָתּה ִאְמַרת ַרק, ִמֶּמִּני ָּפְנָתה ּוְכָבר

  .ְוַהּדּוָכִנים הַּבְסטֹות ֵּבינֹות ִהְבֲהָבה עֹוד ַהְמֻׁשָּנה

  ְׁשמּוָטה, ְּבֶׁשָלה ַעְגָבִנָּיה, ָׁשם ִנַּצְבִּתי

  

  ֶנְחָרץ, ִנְנָער, ְוָאז, ֶאְצְּבעֹוַתי ֵּבין

  אֹוָתּה מֹוֵצא, ַאֲחֶריהָ  ִּתיִמַהְר , ְוַחד

  .ַהְמֹקָרה ַהּׁשּוק ִסְמַטת ִּבְקֶצה, ָהאֹור ַסף ַעל

  

  ַהְּגדֹוִלים ִמׁשָקֶפיהָ , ְוִהיא, ָּבּה ָאַחְזִּתי

  .ַאַחת ְּבַבת ָּפְנָתה, ִּבְבָעָתה ְמַמְצְמִצים

  ִמִּלים ִקְרֵעי ְלַחֵּלץ ִהְצַלְחִּתי" ,ְסִליָחה"

  

  ְמֻגָח ְקָצת אּוַלי", תִהְתַנְׁשֻמיוֹ  ַאַּגב

  .ַהָּצֳהַרִים ְּבֵלב, ֵמתֹות ָּכ ְמׁשֹוְררֹות ְלַהֲחִריד

א ַא א ׁשּוב ִאם ְלַעְצִמי ֶאְסַלח ֲאַדֵּבר ִאָּת.  

  

 

  
  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  

  



  
  
  
  

  

  ,ַהְמׁשֹוְרִרים ְּבֶפְסִטיָבל, ִּבְמטּוָלה, ְמִביָנה ֵאת

ל ְּב ִהַּבְטִּתי   ,ּוְלָמֳחָרת ַהָּפִנים ַקָּבַלת ִּבְקָהַ

  ָזִרים ֵּבין ִהְקַׁשְבּתְ , ַהִּסְפִרָּיה ַמְדֵרגֹות ַעל ּכנּוָסה

  

  ,ָּבַרְמקֹול ָהעֹוֶלה ַהְמׁשֹוֵרר ְלקֹול

  , ְׁשקּוָפה, ַּדָּקה ְקִלָּפה אֹוָתּה ֲעטּוָיה

  ָּכל, ִלְקֹרא ּוְכֶׁשָעִליתָ . ִנְבָּדלּות ֶׁשל

  

  ִעְּקׁשּות. ִמַּתְרּגּוַמִי ָהָיה ְקֵראתֶׁשהִ 

  .ֶׁשָּל ַאַחת ׁשּוָרה ְולוֹ  ְלַהְקִריא א ָּכזוֹ 

  ְרׁשּות ִקְּבלּו, ִלְקֹרא ָּכ ַאַחר ָקמּו ֲאֵחִרים

  

  .ְמַׁשֶּנה א. ְּבִמיּלֹוַתִי ָל ָלֹקד

  ,ֵהַעְזִּתי ֶׁשא ִהיא ַּתְחּתֹוָנה ׁשּוָרה

  .ַמֲעֶנה ֲחַסר ְּכאֹוֵהב ָּב ָצִפיִתי ַרק

  

  ַּכְבדּו ְוׁשּוב, " -  ַאּתְ  ַהִאם

  ְוַהִּמִּלים מּוִלי ָּתְפחּו ְּכמוֹ  ָּפֶניהָ , ְׂשָפַתי

  ִהְדֲהדּו ֵהן ִטְּפִׁשיֹות ֹּכה, ֲאָהּה

  

  ָרֲעמּו ְסִביֵבנּו. ֻּתִּכים ְּכִפְטּפּוֵטי

  ְוסֹוֲחִרים ָצְפרּו מֹוִניֹות, ַהּׁשּוק ָצֳהֵרי

  ֲעֵרמֹות ֵמַעל ְוִריִדים יחּוִהְתּפ

  

  ִהְתַּבְּדָחה ָהִעיר. ַמְבִהיִקים ְיָרקֹות ֶׁשל

  ׁשֹוֵצף, ְמַלֵהג, ַמִּזיעַ  – ֶחְׁשּבֹוִני ַעל

  ַהְּסִמיָכה ְבִהָּלתוֹ , ַּבֲאִויר ָיַדִים ְּתנּועֹות

  
  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  

  



  
  
  
  
  

  ֲחָזָרה ַסָּבה ְּכָבר. ָהְרחֹוב ֶׁשל

  ַהְּנאּום ִמן ִמָּלה ָׁשְמָעה א ְּכמוֹ , ָלֶלֶכת

  :ְוָאְמָרה ַלֶּפַתע ָּפְנָתה ָאז ַא, ַהְמֻסְכָסך

  

   ַחַּיי ֶאת. ַעְכָׁשו ֵמָתה ִאָּׁשה ֲאִני"

  ְוַהִּמִּלים, רֹוֶעֶדת ָּכָנף ְּבִסיַרת ָעִׂשיִתי

  .ַּדי. ְצָרעֹות ּכַלַהק ִּבְגרֹוִני ּתֹוְפחֹות

  

  .ָּדָבר עֹוד ֶכֶרתזוֹ  ֵאיֶנִּני

  ,ְלׁשֹוִני ַעל ָּבַער ֶׁשַּפַעם ָמה: ַהּנֹוָרא ְוֶזה

  ,ִנְׁשַּבר קֹוָלּה." ַהַחָּמה ָּברּוחַ  ָנמֹוג

  

  .ַהּקֹוִנים ָקָהל ֵּבין ְוָאְבָדה ֶנֶאְנָחה ִהיא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  
  
  
  
  
  



        יםיםיםיםַמים רּבַמים רּבַמים רּבַמים רּב

  

  

  . ָנָהר ְלַיד גּורלָ  ַמְעִּדיף ֲאִני

  . אֹוִתי ַמְרִּגיעַ  ַמִים קֹול

  ִנְמָזג ֲעָרָבה ַעְנֵפי ַרַחׁש

  .ַהִּסירֹות ְמׁשֹוֵטי ְטִפיַחת ְּבֵהד

  

  .ָנָהר ְלַיד ָלגּור ַמְעִּדיף ֲאִני

  ָּכחלומות ֲאֹפִרים ָמיוימֵ  ָּבֹחֶרף ִאם ַּגם

  ּפֹוֲעִמים ְוַאִּליִמים ְׁשקּוִפים ּוְׁשִריִרים

  ֻּבִּצית ְּגָדתוֹ . ְרַקִעיּתוֹ קַ  ַעל

  ֹּכָחּה ָלּה ָעַמד ֶׁשא ָחָיה. ַוֲחָלָקה

  ְצפּוָדה ֻמֶּטֶלת, ָּבקֹור

  .ַהָּקפּוא ָּבֶעֶׂשב

  

  .ָנָהר ְלַיד ָלגּור ַמְעִּדיף ֲאִני

   ְּבַגִּבי ִנְדֶרֶכת ָהִעיר

   ַהַּבִית ְלַיד. ְמֻאָּבק ְקִפיִצים ְּכַמְנָּגנֹון

  , ַלֲעבֹוָדה אֹוִתי חֶׁשִּתּקַ  ְמכֹוִנית

  סּוף ֵריחֹות ָספּוג ֲאִויר ּוָבַחּלֹון

  ִצֳּפִרים ֵקיִני, ְוַקׁש

  .ַרְגַלִים ַּדּקֹות

  

  .ַהֹּזאת ָּבִעיר ָנָהר ֵאין ַא, ָנָהר ְלַיד ָלגּור ַמְעִּדיף ֲאִני

  ֵלילֹוָתיו ֶאת ְמַׁשְקֵׁשק ַהּצֹוֵנן ָהְרָפִאים ָערּוץ ַרק

  ּוָבִמְרֶּפֶסת. ָהַעִּתיָקה ָמהַהחוֹ  ַאְבֵני ַּתַחת

  ָהּמּוָאִרים ְּבַחּלֹונֹוָתיו ַהֵּליִלי ַהָּנָהר ָעַלי סֹוֵגר

   ִּבְׁשָנָתן ַהּנֹוְפלֹות צֳּפָריו ְוָכל

  .ָהֵעִצים ַעְנֵפי ֵּבין

  

  
  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  

  



  
  

        שיבה מאוחרתשיבה מאוחרתשיבה מאוחרתשיבה מאוחרת

  

  

  , ל ִפיןָהִאיִרים ְמַסְּפִרים ַעל אֹוִׁשין ְּבנֹו ׁשֶ 

  ֶׁשָרַכב ִעם ִניַאב ֶׁשָיְפָיּה , ַהּטֹוב ַּבַּזָמִרים

  .ֶאל ֶאֶרץ ַהְּנעּוִרים, ֵאין ִׁשעּור לוֹ 

  

  .ֵהם ָחצּו ְּבֶקֶצף ַּגִּלים, ִּפְלִאי, ַעל ַּגב סּוס ָלָבן

  ,ִהיא ָּבָאה ֵאָליו ְוָלְקָחה אֹותֹו ֵמָאִביו

  הּוא ָהָיה ְמֻאָּׁשר. ִמְׁשַּפְחּתוֹ , ֲחֵבָריו

  

  ִלְזַמן ָמה  ַא ְלַבּסֹוף ִּבֵּקׁש 

  ֶאת ִּגְבעֹוֶתיהָ , ַלֲחֹזר ְוִלְראֹות ֶאת ַאְרצוֹ 

  .ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָאַהב, ַהְיֻרּקֹות

  

  ִׁשְּלָחה. ְּבִנּגּוד ִלְרצֹוָנה ִהְסִּכיָמה ִניַאב

  ּוָסה ַהִּפְלִאי ְוִהְזִהיָרהאֹותֹו ַעל ַּגב ס

  .ְלַבל ֵיֵרד ִמֶּמּנּו

  

  אֹוִׁשין ַהּטֹוב ָחָצה ֶאת ַהָּים

  ֵריָקה. ָזָרה. ּוָבא ֶאל ִאיְרָלְנד ַאֶחֶרת

  .ִאיׁש א ִהִּכיר אֹותֹו עֹוד. ֵמָחֵבר ּוֵמָאח

  

  ּוְכֶׁשִהְתּכֹוֵפף ִמּסּוסֹו ְלָהִרים ֶסַלע ַּכִּביר

  ,ם ִּבְּקׁשֹו ְלַסֵּקלֶׁשַּכָּמה ַּכְפִרִּיי

  הּוא ָנַפל .ִנְׁשְמָטה ָהִרְתָמה

  

  ּוִמָּיד ָּכל ְׁשנֹוָתיו ,ַלַּקְרַקע ָהַאְרִצית

  ָהַרּבֹות ֶׁשִּבָּלה ְּבֶחְמָּדה ְּבִצּדוֹ 

  ָּפְרצּו ִמּגּופוֹ , ָהַאֵחר ֶׁשל ַהָּים

  
  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  

  



  ,ןהּוא נֹוַתר ִאיׁש ָזקֵ . ַהָּצִעיר

  ,ַעל ֲאָדָמה ָזָרה ְוָקָרה, ְמֻקָּמט ְוָחלּוׁש

  .ְמַלֵחׁש ִׁשיִרים ְּבָּׂשָפה ֶׁשִאיׁש א ִהִּכיר עֹוד

  

ְמַלְּמִדים אֹוָתנּו , ְּבעֹורָמה ּוְבֹּיִפי, ָּכ  

  ִנְזַּכְרִּתי ְּבָכל ֵאּלּו. ַהִּסּפּוִרים ָהַעִּתיִקים

  ַהְיָׁשָנהְּכֶׁשָּיָצאִתי ְלַחֵּפׂש ַּבְּמכֹוִנית 

  

  , ֶאת ַהַּפְרֵּדס ּבֹו ִטַּיְלִּתי ְּכַנַער

  ּוִבְמקֹומֹו ָמָצאִתי , א ָרחֹוק ִמֵּבית הֹוַרי

  ַרק ִּבְנָיִנים ְטִריים ְמתּוִחים ֶאל ֹאֶפק ְמדּוַּפן ַחְׁשַמל 

  

  .ְוֶעֶרב ְמקֹוִמי ָיַרד ְלַאט ָעַלי ְוַעל ַהּנֹוף

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ות שמורות לליאור שטרנברגכל הזכוי  
  
  
  



        קונמרהקונמרהקונמרהקונמרה

  

  

   ָּדָבר ִלְכאֹוָרה ְוֵאין ִאיׁש ֵאין

   ֵמִאָּתנּו ָרחֹוק א ַהחֹוָנה ַהְּמכֹוִנית ִמן ְלַבד

   ַהַּקר ָהֲאַגם מּול ֶאל ָּכאן ְלַהְזִּכיר  ַהָּיכֹול

  .ָיָצאנּו ִמֶּמָּנה ַהִּציִביִליַזְצָיה ֶאת

   ַהְּסַב ִמן ָלהעוֹ  ְיִחיָדה ַּבְרָוז ְקִריַאת

   ְוְנמֹוָגה ַהּדֹוְקָרִני ָּבֲאִויר קֹוֵפאת

  .ָהַר ַּבֶּמְרָחק ַהְּגָבעֹות ִעְרּפּול ֶאל ְלִאָּטּה

  .ְלַמָּגע ָזָרה ַמִים ּתֹוֶסֶסת ַהָּכבּול ַאְדַמת

   ַּבֶּׁשֶקט ַּדְוָקא  ִּכי ִנְדֶמה ַא, משוֶנה

   ַנַחת ִאי ֶׁשל קּדַ  חּוט ּתֹוֵכנּו ֶאל הּוׁשַחל ַהֶּזה

   ָהּפֹוַלַחת סמורה ְקִריָאה אֹוָתּה ְוִכי

   חֹוֶרֶטת ְּכמוֹ  ַהֻּמְפָקר הַּבר ֹּכל ְּבלב ַעָּתה

   ְלָאן ְּכלֹוַמר, ִנְמַנַעת ַהִּבְלִּתי, ַהְּׁשֵאָלה ֶאת ְּבִדְמּדּוִמים

 .ִמָּכאן ָלֶלֶכת ָעֵלינּו ְּביֹוֵתר ַהְּבִסיִסי, ּוַּבּמּוָבן

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  
  
  



  
  

        מעבר קונורמעבר קונורמעבר קונורמעבר קונור

  

ְזַמן. ַמָּפל ָלנּו ִנְבָקע ָהֲעָרֶפל ְּבתֹו   

   ָהִרים ַמעבר ּוַמִים, ִמקור ְׁשֹחִרים ְסָלִעים ֶׁשל

  ,ָקִרים ֵאִדים ֶׁשל ִעּקּול ַאֵחר ִעּקּול ָּדג, כִאְדַרת ַחד

   ַהָּלָבן ָהֹר ֶאת ִנְדֶמה ָמהולְ ( נֹוף ֶׁשל צֹוֶנֶנת ְלִפָּתה

   ָהֲאֻדָמה ַהְּמכֹוִנית)  ?ְלִצֵּדנּו ַהָּׁשט

   ְּכַתּפּוחַ  ַהָּמרּוט ַהְּכִביׁש ַעל ַמְחִליָקה

  רּוחַ  ֵאיְבֵרי ָאחּוז סביבנו ַהֹּכל. ֲחָדָׁשה עֹוָנה ֶׁשל

   ָעְצָמה ֶאת ָהזּו ָהֶאֶרץ יֹוֶלֶדת ׁשּוב ְּכמוֹ , ְוָעָנן

ֲחָלָקה ָּכֵתף, ְּגִמיׁשּות ְׁשָכמֹות: ָמהָעצְ  ִמּתֹו   

   ִּכְמִניָפה ְלַרֲאָוה נפקחים ָׂשדֹות ִקְרֵעי, ֶסַלע ֶׁשל

   הקֹור ֶּבֶטן ִמּתֹו ַוֲאָדָמה ַמִים ֶׁשל

  :ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ָּדָבר ִהֵּנה. ַהַחי

   ִנְבָקע ַמָּפל. מֹוִליד ֵאד. ֲחִריָפה ִּפְסָּגה

  .טֹוָבה הְּכִמּלָ  ּתֹוֵכנּו ֶאל

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  
  



  
  

        רהרהרהרהחזָ חזָ חזָ חזָ 

  

  

  .ַהְּתעּוָפה ְׂשֵדה ֶאל, ָהִעְבִרית ֶאל ֲחָזָרה

  , ַלֶּדְלֵּפק ָּבתֹור ִּכְׁשִריר ִמְתַּפֶּתֶלת ְּכבּוָׁשה ַאִּלימּות

  .ְוָׂשָפה ּגּוף ֶׁשל ֻמָּכרֹות ֶמֱחֹוות, ֶּפֶלפֹוִנים ִנְצנּוץ

  ְודֹוֵחק ּוַמֶּכה חֹוֵזר רּוחַ  ֹקֶצר ֶׁשל ָעֵיף ַּגל

  ַהְּצָלִבים ְוִגְבַעת ַהּנֹוֵצץ ָהֶׁשנֹון ִזְכרֹון ֶאת) ַמֵהר ַּכָּמה(

   ָהֶאֶבן, ְּכֵנִסיֹות ֶאת, ְקלֹונָמקנֹויס ֶׁשל

   ָנְׁשבּו ְוָהרּוחַ  ָהאֹור ַהִאם -   ַהַּגג ַחְסרֹות ַהִחְּורֹות

  ?ֵמֶהן אוֹ  ּתֹוָכן ֶאל ָפהַהְּׁשקּו ָּבִצָּנה

  ,ַהָּקִרים ַהֶּטְרִמיָנל ַחּלֹונֹות ֶאת ַעָּתה ׁשֹוֵטף ַלְיָלה

   ְּבֶמְרָחק ְוָיֹרק ָאֹדם רֹוְמִזים ְּכמּוִסים אֹורֹות

  , ֶהָעָבר ּפֹוְלֵשי ְּכָכל, ָאנּו ַּגם. ֻמָּכר ַהא

   ַרק ַאֲחֵרינּו מֹוִתיִרים, ַלֲחף ִמַהְרנּו

  ַהַּקר ֶהָחָלל ֶאת נֹוֵקב ֲעֵקִבים ִצְלצּול. הָקׁשָ  רּוחַ 

  .ָזִרים, ֶׁשָּלנּו ֶאל ַׁשְבנּו ִהֵּנה: ָהִעְבִרית דֹוֵבר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  
  
  
  



  
  
  
  

  בית הכרםבית הכרםבית הכרםבית הכרם

  

  ,ַּבִּמְרֶּפֶסת ֵׁשם ְּבִלי ֵעץ

  .ְּפִריֲחְת ֶאת רֹוֶאה ֲאִני ׁשּוב

  סֹוף ֶׁשל יםָעלִ  ִּגְלֵדי

  ְּבִליטֹות, ַהֹחֶרף

  ִּפּגּוִמים, ָּבָאִביב ָאֲהָבה

  ,ֶהָחָדׁש יֹוִריק ֵמֶהם

  ,ְּבתּוִלית ַעְלָוה

  ְּפִריָחה

  ְנִׁשיָמה ִקְּצַרת, ָאְבָדִנית, ְלָבָנה

  ,ַאְּפִריל ֶׁשל ַהָּׁשָרב רּוחֹות ֵּבין

   נֹוַאׁש ֶמֶתק ַמִּדיַפה

  ַעָּתה ְמַמֵּלאת ּבֹוַטַחת ַיְרקּות. ּוְדבֹוִרים

  ְׁשמּוִטים ְזָרִעים ַנְרִּתיֵקי, ֲעָנֶפי ֶאת

   ַּכֲאָׁשִכים ְּתלּוִיים

  .ְזֵקִנים

  

  .ְּכִצּיּור ְרחֹוב, ָּבֶרַקע

  .ַצְפֵצָפה ֲעֵצי, ְוֵאיָקִליְּפטּוס ְּברֹוׁש

  .ָאֹדם ְרַעִפים ְלַגג ֶרֶמז

  ַמְפִריָחה ָׂשְבָעה ַׁשְלָוה

  ,ְיָלִדים ֶׁשל ַּכּדּוְרַסל חֹותּוְטִפי ִצֳּפִרים ִצּיּוץ

  ַהּסֹוֲאנֹות ַהְּׂשֵדרֹות ִמן ָרחֹוק א

   סֹותּפָ סְ ַהְמחֻ  ַהָּיַדִים ּוִמן

  .ַהֲחָדׁשֹות ַעּמּוֵדי ֶׁשל

  

  
  
  

  כל הזכויות שמורות לליאור שטרנברג  
  



  

        עורביםעורביםעורביםעורבים

  

  

   ּפֹוֲעִרים ֹּפה ּפֹוִׁשים

  .ְכָּתםַמְמלָ  זֹוִהי ְּכִאּלּו ְמֻקְעָקִעים ִּפּיֹות

  . ְירּוָׁשַלִים ַּגֵּני עֹוְרִבים ַמְלאּו

  ִטיָסה ְּבָהָדר ִמְׁשָּתְּבִרים ֶרַגע

  ְּבִרְׁשרּוׁש קֹוְרִסים ְוָאז ְקטּוָעה

  .ַהִּמְרֶּפֶסת ַּגּגֹון ַעל ִצָּפָרנִים

  ֶׁשֻרָּבן ִלי ָּברּור ֲאָבל,  ְּבִצֳּפִרים ֻמָּׂשג ִלי ֵאין

  ַהְמַקְּפִצים ָהְדרֹוִרים אּוַלי טְלְמעַ , ִמָּכאן ַנּסּו ְּכָבר

  ֵּבין ַּבְמָּבה ֵּפרּוֵרי ַאַחר

   ַהּיֹוִנים אוֹ , ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ִמְתְקֵני

  ּוְמַבְּקׁשֹות ֹראָׁשן ֶאת ַהְמַנְעְנעֹות, ַהִּטְּפׁשֹות

  ָזִמיר ַּפַעם ִמַּדי. יֹוֵדעַ  ֱאִהים, ָמה

   ּפֹוֲעִרים ַאֶחֶרת ִׁשיר ִצּפֹור אוֹ 

  ְּבִרָּנה ַהָּצֳהַרִים ַחרַא ֶאת

  ,ְּבֱאֶמת ֶזהּו ֲאָבל

  ָהִעיר ֹזאת

   ִּכְמַעט ָּדָבר ׁשּום ִלי ְוֵאין

  ֶנֶגד אוֹ  ֶנְגָּדּה

  עֹוְרֶביהָ 

  ַהַּמָּבט ְּפעּוֵרי

  ִלְגָזִרים ַהּקֹוְרִעים

  .ַהֹּבֶקר ֶאת
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        ִשגרהִשגרהִשגרהִשגרה

  

  

  ַהֶּמְרָּכִזי ַהַּבְנק ְסִניף ֶׁשל ִפְתחוֹ לְ  ַהַּׁשִיׁש ִמַּמְדֵרַגת

  מֹוִניֹות, ִצּיֹון ִּכָּכר ְּפֵני ַעל ַהחֹוְרִקים ְּבאֹוטֹוּבּוִסים רֹוֶאה ֲאִני

   ַקר ֹּבֶקר ֶׁשל ָקֶׁשה ָקָהל, צֹוָפר ְצרּודֹות, ַעְצָּבִניֹות

   ַּתָּיר.  ְוַהַּמְזָּכרֹות ַהַּנֲעַלִים ֲחנּויֹות ֵּבין

  "?He Proposed to you. ַחי ֲאִני ּהּבָ  ָּבִעיר

Was it beautiful ?"  ָׂשָחה   

   ָיפוֹ  ְרחֹוב ֲאָבל . 'ָּבר ס'ּבּורֶגר'ַלֲחֶבְרָּתּה ּבַ  ְצִעיָרה

  . ְּכֵבִדים ֲעבֹוָדה ְּכֵלי. ַמְּתִמידֹות ֲחִפירֹות. ְּכָלל רֹוַמְנִטי ֵאינוֹ 

  .ָהעֹוָלם סֹוף ֶׁשל ַּתְפאּוָרה

  

  .ִּפְתֹאם ַקר

  ְׁשחֹוָרה ַּבֲחָצִאית, ְמֵלָאה ְּבלֹוְנִּדיִנית

   ּפֹוָנה ְוָאז ַהִּקיר ַמְחֶסה ְלֶפַתע ֶאל ְלָיִדי ִמְׁשּתֹוֶפֶפת

  ִהיא ַּגם ַמְמִּתיָנה, ֶׁשָּלּה ַהֶּגֶבר ִעם ֶאֶבן ֶׁשל ַסְפָסל ַעל ָלֶׁשֶבת

  ֹותִצְבעֹוִנּי נּורֹות. ב"ּגָ מַ ַ  ֶׁשל יִּפים'גִ  ְׁשֵני. ָלאֹוטֹוּבּוס

  .ַהֲחִגיגֹות ֵמַאַחת ַמְזֶּכֶרת, ֵמאֹור ֵריקֹות

  

  " ?ל"ְלחּו ִלְנֹסעַ  ַּפְרצּוף ִלי ֵיׁש. ֲאִני עֹוֵבד ֲאִני"

   ִלְסֹקר, ְּבָידוֹ  ּוִפְנָקס ֶׁשעֹוֶלה ַהּׁשֹוֵטר ַלֶנָהג עֹוֶנה

   ִנְתֶּפֶסת ָאְזִני. ָהאֹוטֹוּבּוס יֹוְׁשֵבי ֶאת

   ַהְמׂשֹוַחַחת ָהרּוִסית ֲעָרהַהּנַ  ֶׁשל קֹוָלּה ִלְנִעיַמת

  , ְמֻרָחק ִנימּוס, ְזִהיָרה ִעְבִרית. ֵמֲאחֹוַרי ָּבמֹוָׁשב ַּבַנָּיד

  .ֶׁשָּלּה ַעל ׁשֹוֶמֶרת. ֲעֻגִּלים, ַרִּכים הָ יֲהֵּגאֶ 
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