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  שירי נשים

  

I 
  :נְׁשֹות ִמׁשְפְַחתֵנּו ּתָבֹאנָה ֵאלַי ּבֲַחלֹוִמי וְתֹאַמְרנָה

  ,ּו ֵהבֵאנּו ַּדם טַֹהרּבִצְנִיעּות ִמּדֹור ּדֹור ַעד ֵאלַי6ִ נָׂשָאנ
  ּכְַייִן ׁשְַמְרנּוהּו ּכָׁשֵר

  .ּבְתֹו6 ַמְרּתְפֵי לִּבֹותֵינּו
  :ְוַאַחת ּתָבֹוא וְתֹאַמר

  < נֹותְַרתִי ֲאנִי ּבְכַבְלֵי ָהִעּגּון ּבְעֹוד לְָחיַי
  ,ְׁשנֵי תַּפּוִחים עֹוד עֹוְמִדים ּבְִאילָנָם וְָהאֶֹדם ָעַמד ּבְלְֶחיָם

  .ׁשִּנַי ַהּלְבָנֹות ּבִבְִדידּות ׁשֶל לֵילֹות צִּפִָּיהוְָחַרְקתִי 
  :ֵאצֵא לְִקַראת ָסבֹותַי וְאַֹמר

  ּכְמֹו רּוחֹות ְסתָיו יְִרְדפּונִי ָּתִמיד
  .נֹובְלֹות נִּגּונֵי ַחּיֵיכֶן

  וְיֹוצְאֹות ּובָאֹות ֲאּתֶן לְִקָראתִי
  ּבְָמקֹום ׁשֶָהְרחֹוב ּבֹו עֹוֶדּנּו ָאפֵל

  :ּוצִים ּבֹו צְלָלִיםוְעֹוד ְרב
  ּולְַמאי אֹותֹו ָדם ּבְֹלא נְִדנּוד ׁשֶל ֻטְמָאה

  ּכְמֹו חּוט ׁשִיָרִאין, יְֵהא ַמצְּפּונִי
  ,ָקׁשּור ַעל מִֹחי

  וְַחּיַי ַּדף ִמֵּספֶר ׁשֶל קֶֹדׁש ּתָלּוׁש
  ?וְׁשּוָרה ִראׁשֹונָה בֹו ְקרּוָעה
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II 
  

  ָאבֹוא ֶאל זֶה
ִ   יק ְמׁשֹוׁש ִאּׁשָהֲאׁשֶר ִראׁשֹון לִי ֶהֱענ

  ָהיָה: וְלֹו אַֹמר
  ֲאֵחר ֲאׁשֶר ָמַסְרּתִי לֹו ֶאת ׁשֶֶקט ַמּבִָטי

  ,ּולְיָדֹו ִהּנְַחּתִי לַיְלָה ֶאת ֹראׁשִי
  וְַעּתָה ּבְצֲַעִרי

  ּכְבֲַעִקיצֹות ְּדבֹוִרים ִהַּקפְּתִי ֶאת לִּבִי
  .וְֵאין לִי ְּדבָׁש ּכְֵדי ָהֵקל ֶאת ּכְֵאב ּפִצְִעי

  ,לַַעת ׂשֲַעִרי יֹאֲחזֵנִי זֶה ָהִאיׁש ּבְִמְקִאם
  ֶאמֹוט וְַאְרצָה ֶאּפֹל ְמֹלא קֹוָמתִי

  ,וְֶאּׁשֵָאר ַעל ַהִּמפְתָן ּכְַּמֻאּבֶנֶת ׁשֶּבְִסדֹום
  וְֶאל ֹראׁשִי ֶאת ׁשְּתֵי יַָדי ָאנִיף

  ,ּכְמֹו ִאִּמי ּבְַהְדלִיָקה נֵר ׁשֶל ׁשַּבָת
ָבְּצֵיַתְּתִַא6    ֹותַי ּבְאֹותָּה ׁשָָעה ֶאצְּבְעהנ

  .ּכְמֹו ִמנְיָן ֲעׂשֶֶרת ֲחָטִאים
  

  

III 
  

    נְַעם לִייֵׁש ֲאֶׁשר ַמֲעלַת ֶאבֶן ּכְמֹו ּכַר ִּת
  ,ּוׂשְרּוָעה לְִהיֹות לְאֶֹר6 צִּנָתָּה ֲאנִי נִׁשְּכֶבֶת

  ּכְׁשֵֶאין ּכִֹחי עֹוֵמד לִי לְִדיֹוָטה ׁשְלִיִׁשית לָׂשֵאת
  .ׂשְפָתִַיים לֹו צְרּובֹות וִיבֵׁשֹותֶאת ֹראִׁשי ֲאֶׁשר 

  ּבְאֹותָה ׁשָָעה ֲאנִי נֲַעָרה ְׁשֵקָטה ּוְמֻעּלֶפֶת
    ,ֵרי גּופָּה ְקפּוִאיםַהּנִגְֶרֶרת ַעל ָהָאֶרץ ְוֶאבְ

  וְנִׁשְֶאֶרת ּכ6ַ ׁשֹוכֶבֶת
  .לְבִַּדי ֵאי ׁשָם ּבַּלַיְלָה ַעל ּגַּבֵי ַמֲעלֹות ָהֶאבֶן
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VIII  

  

ֵ    ,ׁשְנָת–לֵילֹות ֵאין, ּׁשִּמּוִרים ׁשֶּלִי ַהילֹותּבְל
  , יַָמי ֲאֶׁשר ָחלְפּו לְִהתְיַּצֵב ֶאל מּול ֵעינַיּבְבֹוא
  . ּבְתֹוכָם ְיֵמי ַחּיֶיָה ׁשֶל ִאִּמיּובָאּו

  ,ֻמּכֹות ָרזֹון,  ַהַּדּלֹותזְרֹועֹותֶיָה
  לַיְלָה–ּכְתֹנֶת– ׁשְַרוּול צְנִיעּותעֹוטֹות

  .ּכִתְבֵי ִיְרַאת ׁשַָמיִם–וִילּגְ–ּכְֹלבֶן
  , ִמּלֹות ּבְִרּכַת ַמּפִיל ֶחבְלֵי ׁשֵנָהִמתְַמְרְמרֹות

   ּגֶָחלִים ּכָבֹות ּבִתְפִּלָתָּה ַהֲחִריׁשִיתּכְלַַחׁש
   ִיּבְׁשּו ֶאת ּפִיָהֲאׁשֶר
 . ׁשְזִיף צָמּוקּכְמֹו

  .וְִדְמעֹותֶיָה ָאז ּכְִמַטר ּבַּצֶֹרת ַקְמצָנִי
  

   ּכְׁשֲֶאנִי ַעצְִמי ִאּׁשָה,וְַעּתָה
   חּום ֲאנִי עֹוָטהּוֶמׁשִי

  , ֹראׁש ֲאנִי יֹוצֵאתּוגְלּויַת
  , ָחׂשּוףוְצַּוָאִרי

   ַחּיַי ָרְדפָה וְִהּׂשִיגַתְנִיוְֻאְמלָלּות
  ,דַר ָי עֹוֵרב ׁשֶַעל ּפְַרגִית ְקַטּנָהּכְמֹו

  ,רָאי מּוִרְדים ֶחּבִת ַרילֹולֵוְ
  יאִׁשל ֹרַעם יִּתַּׁשְי ַהַדיָוְ
  הּלָפִת ּתְֹוׁשֲחַרי ְמתַפָׂשְּו
  ,יםִהאֹלה לֵָטּוׁשית ּפְיִׁשִרֲח

  .ִּדְמעֹותַי ּבָאֹות ּכְִמַטר ּבַּצֶֹרת ַקְמצָנִי
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  עלי שלכת

I 
  ,ֲעלֵי ׁשַּלֶכֶת – ִמּלִים ׁשֶּנֱֶאְמרּו

  ,ּתְפִיצְכֶן ָהרּוַח, ּתִּׂשֲָאכֶן
  ,וֲַאנִי ֶאׁשְּכֲָחכֶן

  ,ר ּכְִאילָן ּבַחֶֹרףוְֶאּוָתֵ
  ִמּתַַחת לְֵעינַיִם ֲעצּומֹות

  .וְֶאׁשְּתֹק
  , נּוִמי:ֵהן ַהּלַיְלָה יְַעְרֵסל אֹותִי
  . נּוִמי:ֵהן ַהחֹׁש6ֶ יְַעְרֵסל אֹותִי

  ַרק יַָדי ַהּלְבָנֹות
  ,ּתִתְעֹוֵרְרנָה ִמׁשְנָת

  .ָחם לְַחּבֵקר ֵחַאנִכְָספֹות ּגּוף 
  .ּלְבָנֹותיַָדי ַהם יִּתַׁשְֵאּלֶה 

II 
  ,לְפָנַי מּונָח ִסּדּור ּתְפִּלָה יָׁשָן

  ַמצְִהיבִים ַּדּפָיו ּוְקצֹותֵיֶהם ְמֻקּפָלִים
  ,ּבַּתְִחּנֹות ַעל ַטל וְַעל ָמָטר

  ּבֲַעֵקַדת יִצְָחק
  .ּובְכִבְׁשַן ָהֵאׁש ׁשֶּלְנְִמרֹוד

    ׁשָָּמה נָׁשְרּוֹותיׁשְִּדָמעֹות ֲחִרי
  וְֶאת ַהַּדף ִרּכְכּו

  ,ּכְִהתְַרּכ6ֵ ַהּלֵב ּבֲַאִמיַרת ּתְִחּנָה
  וְתַַחת ּכָל יְִהי ָרצֹון ֶאצְּבַע ִסיָמן הֹותִיָרה

  .וְֵהם ִהׁשְִחירּו ּבֲַאִמירֹות ׁשֶבַע ּפְָעִמים
  ּוִמי ֵאפֹוא יִָּׂשא ַעּתָה זֶה ַהִּסּדּור ּבְֶחְרַדת קֶֹדׁש

  ?ִמּתַַחת לִזְרֹועֹו
  ?ֻהּבִיםּוִמי יֲַהפ6ֹ ַּדּפָיו ַהּצְ

  ,אּולַי אֹותֹו לְׁשֻּלְָחנִי ַהְמכֶֻּסה יָֹרק ֶאַּקח
  ,ּבֶָאְמצַע ַאּנִיֶחנּו

  וִיבֹׁשֶת ּכִי ּתָבֹא ַעל לְבָבִי
  . ֶאל ׂשְפָתַי ַהּצֹוְרבֹות ַאּגִיׁש ֶאת ַהִּסּדּור
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III 
   .ג.דרישת שלום לי  

  ,ֶקֶרן זַֹהר ֶאת ּפָנַי ֵהִאיָרה
  .וְַאַחת ׁשְנֹותַי–נִזְּכְַרּתִי ּבְֶעְׂשִרים

  ,ּכַת צִּפֳִרים ִרפְְרפָה ְסבִיב ֹראִׁשי
  .וְחּוֵטי זָָהב ּבְׂשֲַערֹותַי

  ,ָהֲאָדָמה ָהיְתָה ַרּכָה ּתַַחת ַרגְלַי
  .ִמּבֶֶרזָה ּבֹוֲאa אֹוֶדָסה

  ּבִפְִריָחתִי ָעַרב לְפִי ַהּלֶֶחם ַהּׁשָחֹר
  ּכְמֹו ָאבִיב

  .ׁשֲַחִריתּוכְַטל 
  ,וְַעל ּכָל ְׁשבִיל ּכְבָר ָהיְתָה ֶאבֶן מּוכָנָה
  .ְרָחבָה ּונְמּוכָה ּכֲַעֵרבָה ִהיא ַעל ָהָאֶרץ

ְּתִלְׁשִַה     ּופּוזְְמָקאֹותַיילַָעי נ
  וְִהּגְַעּתִי ֹראׁש ּגָלּוי לֲָאָדָמה ֵקיצִית ַחָּמה

  ִמׁשְּתֲַחוָה לָּה וְלַּׁשֶֶמׁש ּולְַעצְִמי
  ֲעמֹון ָאז ִהצְַטלְצֵל צְחֹוִקיּוכְמֹו ּפַ

  ַחא, ַחא, ַחא
  .ַעל ֶּדֶר6 ֲחגִיגִית

  ,ּגּוף ַחיְכָן ׁשֶּכְמֹותaְ–ּדֹב ּכְבַד, ַמר ּגּוְטַמן
  ּבְׁשִבְּתaְ, ָעצּוב לaְ ַוַּדאי ַעכְׁשָו

  ּבֵין ּגְֶרַמּנִּיֹות ּגְבֹוהֹות קֹוָמה
   ,ת ַהּבּוֶטְרּבְרֹוט ׁשָם ּבְבְֶרלִיןֹוּוְמנ

  ְספִָרים ּכִבְֵדי ִמְׁשָקל  6ֹוּתִמֲחקֹר לַ
   .ב ׁשֶל עֹולֵָמנּו ֶהָעצּויתֹולִכְתַ וְֹוֵראִׁשיתלְ

  :יֵׁש לִי לֹוַמר ַרק זֹאת, ּובֲַאׁשֶר לִי
  ֶאת ׁשְּתֵי יַָדי ָעׂשִיתִי ּכַעֲבֹותֹות
  לְִמׁש6ֹ ָהֲעגָלָה ּובָּה ִעִּמי יְַחָדיו

  .ל ְרחֹובֹותּכִׁשְֹלׁשִים זֲַאטּוִטים ִמּׁשֶפֶ
  ,ּתְכּופֹות ָאנּו ּבֹוכִים

  ,ּגַם צֹוֲחִקים ּתְכּופֹות
ִּׁשָב ַהַר, ּבֵית–ָאלֶף   ,וְֶהָחבִיבים נ
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  .יםִסְמעֹוּוְמׁשַַעְממֹות ת הֹומּוּתְּבְכִּתֹות 
  ׁשָלֹום ַהּזֹאת ִמֶּמּנִי–ַקּבֵל ְּדִריׁשַת

  ,ּכְִמֹלא ָחפְנִַיים חֹול ַקל ׁשֶל אֹוֶדָסה
  ,יַע ַעל ֹראְׁשa נֹופֵלׁשֶּבְַמפְּתִ

aּבֵית, ָּבא ּבְָאזְנֶי–aְצַּוָאר ׁשֶּל  
  .ּוִמי יֹוֵדַע ֵאיפֹה עֹוד
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  ילדיי

  
  ַהּיֹום ִמּבַַעד לִפְתִיתֵי ַהּׁשֶלֶג ַהּנֹופֵל

  .ֲעָרפֶליְלַָדי נְִראּו ֵאלַי ּבַ
  

  ׁשְנַיִם וְעֹוד ׁשְנַיִם ִהִּקיפּונִי וְִאּתִי
  :ּבָאּו בְתְַרעֶֹמת ּוָמׁשְכּו ּבְׂשְִמלָתִי

  ָאנּו ַמֲעגָל.  ׂשֲַחִקי ִעָּמנּו<
  ,ּבַּתָו6ֶ ַאּתְ

  ?וְַהּגִיִדי ִמּפְנֵי ַמה עֹולַם ַחּיִים ֶמּנּו ָמנְַעּתְ
  .כֹל ׁשִַּדלְּתִיּכָל ֶאָחד לֱֶא, ְרִקיִקים לֶָהם נָתַּתִי

  .ּבְתֵרּוץ ּכִי ֶאת ּכְתָבְּתָם ִאּבְַדּתִי ִהתְנַּצַלְּתִי
  וְַהְּקַטּנָה ֶאת ּתַלְּתַּלֶיָה. ַאְרָּבָעה ָהיּו

  .ָהיְתָה סֹוֶרֶקת וְכֹוַבע ּפּוִרים ָחבְׁשָה ָעלֶיָה
  ,ְמֻאּׁשִָרים ִהתְרֹוצְצּו וְכַף ָמְחאּו

  .ֲחלֹום זָכּוׁשְֵמִחים ַעל ּפְגִיׁשָה זֹו ׁשֶּבַ
  

  ּפִתְאֹם ּפָתַח ֶאת ּפִיו ּבְנִי ַהּבְכֹור 
  :ּובְִהתְַרגְׁשּות ַרּבָה ִּדּבֵר לֵאמֹר

  ,ֹלא ֶאְהיֶה, ּכִי ֹלא ָהיִיתִי,  ֹלא כְלּום ֲאנִי<
  .ַטַעם צַַער ֹלא ֶאזְֹּכר, ַטַעם אֹׁשֶר

  יֵׁש ֲאֶׁשר ֵאֵרד לְעֹולָם לִי זָר
  . ֵהד קֹול6ֵּובִׁשְאֹונֹו ֲאנִי ׁשֹוֵמַע

   ַמדּוע ֶאת ֶחלְִקי ׁשֶּלִי נֹוָעד וְלִי נִגְזָר
  <לִי ֹלא נָתַּתְ 

   ?ׁשֶל ֶּדַמע ּונְגִינָה < ּבְעֹולְָמכֶם
  ,ַרֲעיֹונִי ׁשֶֹּלא נֹולַד ּבְֶאֶרץ ַהַחיִים

  .ִעיםיָרִאיתִי ְמפְַרּפֵר ּבֵין ָהְרִק
  ַּמְקהֵלֹותּבְכָל ַהּנְגִינֹות וְַה, ַמה ּבֶצַע ּבְׁשִיַרִי6

  ?נֹובְלֹות, ִאם נִׁשְמֹותֵינּו ּתְַחתֵיֶהם ּכֹוְמׁשֹות
  ,ֵאינ6ֵ ּתַכְלִית ַהּכֹל

  ,ֵאינ6ֵ ֵראׁשִית וְֹלא ַמֲחׁשֶבֶת ָהַאֲחִרית
  ?לָָּמה ֶאּׂשָא ּגְזֵַרת ָהעֹולָמֹות נִּדֹונּו לְַהכְִרית
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  ,יֹוְקדֹות ּבִי לֲַהבֹות ֵאׁש עֹוד ֹלא ְמבָֹעָרה
  ,ּלָה ּבֹוכֶה בִי צֲַעָרּהלְֹלא תְפִ

  .קֹוְרִאים לִי ִמפְּתָנִים ׁשֶל ֲהוָיָה לִי ֹלא נֹוַדַעת
  ?לָָּמה ּבְכַף ַהֶּקלַע ּפֹה אֹותִי ָקלַַעּתְ

  ,ֵמִרתְַחת ְּדבָָריו ּפְתִיּתֵי ַהּׁשֶלֶג הּופְׁשְרּו
  .לְִחלְחּו ֵעינַי וְִדָמָעתָן ָהיְתָה נֹוצֶצֶת

ָ   ה ָעלַי ָאז נִכְְמרּוַרֲחֵמי בִּתִי ַהְּקַטּנ
   .יָדה ֶאת ַהֶּמצַחוְֶאל ּבְִרּכִי ִהצְִמ

   <ִאכְּפָת לִי ּכְלָל וְִאי ֶאפְׁשִי ֹלא 
  <ָאְמָרה וְָיכֹולְּתִי חּוׁש הֵיֵטב ֶאת ִחּיּוכָּה 

  ,ֶאל ּתֵבֵל זֹו ּכְלָל ֹלא תֲַעֹרג נַפְִׁשי
   . מֹוֶחלֶת ּבְלִי ּתְמּוָרהֲאנִיׁשְֶמצִיָאה 

  בָאתִי לָעֹולָם ּכִי ָאז ָהיִיִתי ִאּלּו 
  ,צָָרה צְרּוָרה, וַַּדאי ַאַחת ּכְמֹות6ֵ

  .ּבְִמִריבָה ּובְָמדֹון ָּתִמיד ִעם ּכָל הְַּׁשָאר
  ּוָמהּו ּכָל ַהּתֲַענּוג ַהְמפְֻקּפָק

  ?ׁשֶּבֲַחִריַקת ָהֵעט ָּתִמיד ַעל ַהּנְיָר
  ֲאבָל ׂשְפָתַי, ָרצִיתִי לְנַׁשְָקּה

  ,ַרק ׁשֶלֶג ִמתְמֹוֵסס וְַקרּפָגְׁשּו 
  ּבִַּקׁשְּתִי לְַחּבְָקּה ַא6 ּבֵין ּבְִרּכַי
  .לְִמצֹא ֹראׁשָּה ַהָּקט ֶמּנִי נִבְצָר

  
  ּבֲַעָרפֶל ַהִּמתְעַּבֶה ִמּׁשֶלֶג ַהּנֹופֵל

  ,ֶחזְיֹון ַהיְלִָדים ׁשֶּלִי נֱֶעלָם וְגָז
ְ   נַי הֹוָמה ַרק ּבַת קֹול ּפְִסיעֹותֵיהם ּבְָאז

  ,צְלִיל ּפֲַעמֹונִים ּבְרּוַח ָעזּכִ
  .וֲַאנִי אֹותָּה ׁשֹוַמַעת ּבִׁשְעֹות לַיְלָה ּוְדָמָמה
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