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,
אה ָבה ַּב ֲחלֹום
ֲ
ַה ִאם ַקּיָ ם ּגֶ ֶבר ָּבעֹולָ ם
ַה ְּמ ֻסּגָ ל לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ַע ְצמֹו ְולִ ְהיֹות ֲאנָ ְך,
ֹאׁשּה ,לְ לִ ָּבּה ֶׁשל ִא ָּׁשה,
לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ר ָ
לִ ְבעֹר ִא ָּתּה ְּכלֶ ָה ָבה ֶׁש ָּב ָאח?
דּותי,
זֶ ה ֲחלֹום ֶׁשּנֹולַ ד ְּביַ לְ ִ
רּותי,
ּגָ ַדל ִעם ַּבגְ ִ
ְו ַהּיֹוםִּ ,ב ְס ַתו ַחּיַ י
עּורי.
תֹוכי ְּכמֹו ִּבנְ ַ
ּפֹור ַח ְּב ִ
ֵ
ֹלאֶ ,ט ֶרם ָּפגַ ְׁש ִּתי ּבֹו.
דֹומה לֹוְּ ,ב ֵע ֶרְך הּוא,
ַרק ְּב ֶ
ֶׁשּלְ ֶמ ֶׁשְך זְ ַמן ַמהָ ,ע ָׂשה ָעלַ י ר ֶֹׁשם ּגָ דֹול,
ִצ ִּפּיָ ה ּגְ דֹולָ ה,
יֹותר ָהיְ ָתה ַהּנְ ִפילָ ה!
ָק ָׁשה ֵ
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יכה לְ ַח ֵּפׂש
ֲאנִ י ַמ ְמ ִׁש ָ
ְּב ָכל לֵ ב ְורֹאׁשְ ,מ ֻׁשלְ ֶה ֶבת ֻּכּלִ י
יה
ֹאמר ֲ -א ַה ְב ִּת ָ
ֶאת זֶ ה ֶׁשּי ַ
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,
ֵא ַילת ְּב ִלי סֹוף

ְויִ ְׁש ַּכח ֶאת ַע ְצמֹו...
ְּכ ֵדי ֹלא לַ ֲעזֹב ֶאת ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה
יע לַ ּנֶ ַצח
ּולְ ַהּגִ ַ

לְ ַב ִּדי ִמ ָּמ ָחר?

(ע ָרה לְ גַ ְמ ֵרי)
ִמ ְּבלִ י ֵ

ֵאילַ ת ְּבלִ י סֹוף.

יה.
ֶׁש ֵא ַדע ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ֲחלַ ְמ ִּת ָ

ַהּקֹולֹות נִ ָּתזִ ים ַעל ַה ַּמיִ ם
ְּב ֵה ִדים ַמ ְט ִר ִידים
ְונִ ָּׂש ִאים ַה ְר ֵחק
ִּכי ּגַ ּלִ ים ֵאין.
ְצ ָב ִעים ְמ ַרּגְ ִׁשים
ֶׁשל יָ ם ָׁשקּוף.
טֹובלִ ים ּבֹו,
ֶה ָה ִרים ְ
רּוחֹות ְר ָפ ִאים ְׁשחּונֹות,
רֹוטטֹות,
ַּבּב ֶֹקר ְ
יעה ְמ ַד ְּממֹות.
ַּב ְּׁש ִק ָ
לְ ַב ִּדי ַעל ַהחֹוף ַה ָּׁשחֹר,
ּלֹוח ִׁשים נִ ְמ ֶׁש ֶכת
ֶאל ַה ַּמיִ ם ַה ֲ
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אתי
צּועה לְ ָכאן ֵה ֵב ִ
ֶאת נִ ְׁש ָמ ִתי ַה ְּפ ָ
יתי.
יה לַ ָּׁשלֹום ֶׁש ֵאלָ יו ּכֹה ִה ְת ַא ֵּו ִ
קֹוראת ִמ ַּמ ֲע ַמ ֶּק ָ
ֲאנִ י ֵ
ׁשֹוטפֹות ֶאת ָּפנַ י
ְ
ַה ְּד ָמעֹות
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,
אה ָב ִתי
ג'ּול ֶיאט ֶׁשל ֲ
ִ

ִּב ְת ִחּלָ ה ִׁשּכֹורֹות
ְמ ַה ְּססֹות
ַא ַחר ָּכְך זֹולְ גֹות,

ּקֹודר ֶׁשּלִ י
ַּב ִּמ ְׁשעֹול ַה ֵ

דֹותי.
עֹולֹות ַעל ּגְ ַ

רֹוצה ֲאנִ י לִ ְראֹות,
ַא ֲה ָבה ָ

ּדֹופק ַּב ֶּדלֶ ת,
יְ גֹונִ י ֵ

לְ ַק ֵּבל ,לָ ֵתת,

ֲאנִ י ִמ ַּצ ַער ִע ֶּו ֶרת

לָ חּוׁש ֶאת ַע ְצ ִמי ,לִ ְרטֹט.

הּוא עֹולֶ הּ ,גֹולֵ ׁש ְונָ סֹוג,

לִ ְקֹלט ּבֹוַ ,ס ְק ָרנִ ית,

ַה ִאם זֶ הּו ַהּנִ ּקּוי ֶׁש ַּמ ְת ִחיל?

יְ ִצירֹות נִ ְפלָ אֹות,

ַה ִה ְת ַח ְּדׁשּות ֶׁש ִּמ ְת ַּב ֶּׂש ֶרת?

צּורים
ֲה ַפ ְכ ָּפכּות ,יְ ִ
צֹוח ִקים,
ְמ ֻא ָּׁש ִריםֲ ,
יְ ָצ ִרים.
לִ ִּבי ָח ְפ ִׁשי
ֵמ ֲח ָרדֹות ָע ָברּו,
יָ ִׁשיר ּבֹו
יקים.
ּיּוטים ַע ִּת ִ
ִּפ ִ
לִ ְהיֹות ּבֹוְּ ,ביֹום ָקרֹוב ֶא ָחד,
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יאט ֶׁשל ַא ֲה ָב ִתי:
ג'ּולִ ֶ
ַחיְ ָכנִ ית נִ ְצ ִחית,
ַׂש ְח ָקנִ ית לְ ֹלא ַּת ָּקנָ ה,
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,
ִּבּק ֶֹרת

ִעם ַאלְ מֹונִ י ָּת ִמים,
תּוח,
לֵ ב ְּב ִהּכֹוןָּ ,פ ַ
רּוח.
ּומעֹוף ִעם ָה ַ
ָ

אֹותי,
ַא ָּתה ְמ ַב ֵּקר ִ
ֵאיזֹו ַמ ָּכה!
ְו ִאם ֲאנִ י עֹונָ ה,
זֶ ה ַר ַעל!
ּדּוע ָצ ִריְך
ַמ ַ
ְׁש ֵאלָ ה ַח ְס ַרת ֵע ֶרְך
ְּב ָכל ִמ ְפּגָ ׁש ָּת ִמים ַעל ּכֹוס ָק ֶפה אֹו ֵּתה,
ַא ָּתה נֶ גֶ ד?
ַה ִאם ָאסּור
ֶׁש ֶא ְת ַּב ֵּטא?
"ֹלא ,יַ ִּק ָיר ִתי,
ַה ִאם ָמנַ ְע ִּתי ִמ ֵּמְך?
ֲא ָבלִּ ,ת ְר ִאי...
ַה ִאם ַא ְּת ְמ ִבינָ ה נָ כֹון?
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ַה ִאם ִׂש ְכלֵ ְך יָ ָׁשר ְוטֹוב,

ֵהד ָה ַא ֲה ָבה ַה ֻּמ ֶּכ ֶרת

אתי ַהּכֹל,
ֲאנִ י ָק ָר ִ

ְו ָכל ַמה ֶׁש ָח ִוינּו -

ְו ַא ְּתֻ ,ק ְרטֹוב!"

נֹוסף
ָה ָבהַ ,מ ֲא ָמץ ֶא ָחד ָ
ֶׁשל ַק ָּבלָ ה -

ּגַ ּלֵ י ְס ָע ָרה עֹולִ ים,

ֶׁשל ַע ְצ ֵמנּוִ ,עם ַה ֲח ָר ָטה ֶׁשּלָ נּו

ּבֹוע ֶרת,
תֹוכי ֶ
ַה ֵח ָמה ְּב ִ

ִעם ְׁש ֵמנּו ָעלָ יו,

ַה ִאם זֹאת ִה ְת ָּפ ְרצּות?

ֶׁשל ַה ֵּׁשנִ י

ְּפ ֵר ָדה?

ַו ֲח ָט ָאיו.

ׁשֹוכ ֶכת
ַאְך לְ ַבּסֹוף ַה ְּס ָע ָרה ֶ
ַה ְּתבּונָ ה ִמ ְת ָע ֶר ֶבת,
עֹוׂשה ֶאת ֶׁשּלָ ּה
ָ
אּולַ י ּגַ ם ַה ֶח ְמלָ ה.
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,
ַמ ְל ֲא ֵכי ַהּגֵ ִיהּנֹם
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ַה ְדלִ יקּו ֶאת ָּכל ָהאֹורֹות,
ְו ֵכן ֶאת ָּכל ַה ְּת ִפּלֹות,
ִא ְספּו ֶאת ָּכל ַה ֲח ֵב ִרים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים,
ּמֹוח,
נַ ּקּו ֶאת ָּת ֵאי ַה ַ
ַח ְּלצּו ֵמ ֶהם

צּוקה ַה ְּק ָצ ָרה ֶׁשּלֹו
יאת ַה ְּמ ָ
ַה ַּט ָּוס ָׁשלַ ח ֶאת ְק ִר ַ

ְרצֹונֹות ַו ֲחלֹומֹות

תּוקה ֶׁשּלֹו.
נֹואׁשֶ ,את ַה ְּמ ָ
הּוא ְמ ַח ֵּפׂשָ ,

ֶׁשל ָמ ָחר ְו ֶׁשל ַהּיֹום

ַה ְּצ ַפ ְר ֵּד ַע ,נִ ְרּגָ ׁשְ ,מ ַק ְר ֵקר

ִׁשלְ חּו ֲחזָ ָרה ֶאל ַמ ֲע ֵבה ָה ֲא ָד ָמה

ּבֹוער.
ּדֹוחףֵ ,
ִּכי ִחּפּוׂש ָה ַא ֲה ָבה ֵ

יהּנֹם.
ֶאת ַמלְ ֲא ֵכי ַהּגֵ ִ

ּדּומים ִמ ְת ָא ְר ִכים,
ַה ִּד ְמ ִ
רֹורים ִמ ְת ַו ְּכ ִחים,
ַה ְּד ִ
ִּד ְס ִקית ְּכ ֻת ָּמה
ּומ ַע ְר ֶּב ֶבת
עֹולָ ה ְ
ְצלָ לִ ים ַו ֲח ֵׁש ָכה,
ֶט ַבע ְויֵ ֻׁשּיֹות.
זֶ ה זְ ַמן ַהּלַ ַעג ֶׁשל ַה ְּפ ָח ִדים,
ַה ַּבּלָ הֹות ְו ַה ּ ַפלָ ִצים
אֹובים ְמ ַר ֲח ִפים,
ַה ַּמ ְכ ִ
ַה ְּׁש ָק ִרים מֹולְ ִכים.

