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יעל איזנברג

*
ַלוֶּה ּתְ י ֶמְלָצִרית ׁשֶ ֶפה ְוִהְזַמְנּתִ י ַלּקָ ְיָתהנַָסְעּתִ אֹוִתי ַהּבַ

.2019,פרדסהוצאת//הילדה"עם"שיחותהספר:מתוך



מתוך הפואמה "רצח בהסכמה", לזכרה של אסתי אהרונוביץ' / איריס אליה כהן

ָמַצא

ָלַקח

ָלַפת

ב ָחׁשַ

ִהְרֵהר

ְכנֵן ּתִ

ָהַלְך

ָקַרב

יט ִהּבִ

ַרך ּדָ

ן וֵּ ּכִ

יָָרה

ָרַצח



גשם ירד בלילה ההוא / שולמית אפפל

ִלי י לֹו, ָקְראוּ לֹו ַנְפּתָ ִלי ָאַמְרּתִ ָהיוּ לֹוַנְפּתָ

ִדיֶזְנגֹוף ָרִאיִתי אֹותֹו ּבְ ָּל ׁשֶ ה ָפָלאֶפִלים ַמז לֹוׁשָ ׁשְ

ר ְטֶרְמּפָהיָה ְמֻאָחר ִנְגְמרוּ ָהאֹוטֹוּבוִּסים ֶאְפׁשָ

ל ּדֹוְקטֹור מוָּעֶלם. ְניָן ׁשֶ ּבִ חוּר טֹובֲאִני ּגָָרה ּבַ ִלי ּבָ ַנְפּתָ

ם ָלִדים. ּגֶׁשֶ ּתֹו ְוֶאת ַהּיְ י ֶאת ִאׁשְ ְרּתִ ְיָלה ַההוּאִהּכַ ּלַ יַָרד ּבַ

ְצפוּ טוִּסים ּגְָבהוּ ֵמי יְַרקֹון ׁשָ יָהֵאיָקִליּפְ ַמֵהר ְמאֹד ֵהַבְנּתִ

ֵאין ַטַעם ִלְצעֹק ְוָאסוּר ִלי ָלזוּז ׁשֶ

.2017,פטלהוצאת//כוכבת"שאת"תדמייניהספר:מתוך



ֲהָברֹות ַוֲהָגִאים / ענבל אשל כהנסקי

ַחת ָלָאדֹם ִמּתַ

חִֹרים. ת ׁשְ ֲאִני לֹוֶבׁשֶ

ְרחֹובֹות ֶכת ּבָ ִמְתַהּלֶ

ְלׁשֹוִני וַּמְצִליָפה ּבִ

ִבים ָ ָבִרים, ַעל ָהעֹוְבִרים ְוַעל ַהׁשּ ַעל ַהּגְ

ם ֶאת ֶאְבִלי. ה ּבָ ִלְמקֹוָמם, ַמּכָ

.2017,פרדסהוצאת//אהובי""ַסָמֵאלהספר:מתוך



אישה עם בית על הראש / מאיה בז'רנו

יֵׁש ִלי ְרִטּיָה,

ה. ַכּסָ ּמְ ָלָדה ְקׁשוָּחה ׁשֶ ְרִטּיַת ּפְ

קוָּחה ַתְפִקיד ַעִין ּפְ צוַּע ּבְ יֵׁש ִלי ַאף ּפָ

ִסיַרת ִמְפָרׂש ְקַטּנָה ְוַעִין יֵׁש ִלי ּכְ

יִתי צֹוָפה ֶאל ּתֹוְך ּבֵ

י תֹוְך רֹאׁשִ יִתי ּבְ ּבֵ

ֲעֵרַמת ַקׁש וְּגָבָבה חֹוֵלׁש ּכַ

ָקל ְרָבָבה, ִמׁשְ ּבְ

ָרִגים וְּקִפיִצים ַמְסְמִרים וְּנָעִצים ּבְ

ִליָטה. ֲאִני ּפְ

.2005,המאוחדהקיבוץהוצאת//וחדשים"2004-1978מבחר"תדרים:הספר:מתוך



تجلّیات! /  منى ظاھر

מונא דאהר

على ازرقاِق الغْیِم

تسري الّدقّاُت لِنََزِق منَك،

في تنویمة.

*

على َوَسني، تناُم

وتَُرّمُم ھواَك

على أنقاِض ھوائي.

*

على الّرحمِة

، ُولَِدت حّواُء، فال تتمادى برشِق الِحَمِم عليَّ

ِمْن بركانِْك.

*

َكَرُجٍل یجتَني ُحبَّھُ منّي،

یُتَْعتُِع، یتَخْلَخُل، یھیِمُن علیِھ الِجنُّ فیتلعثَُم.

*

كامَرأِة النّخیِل،

ُحبَُّك ھذا: لن یكفیني.

2003القاھرةجدیدة،كتاباتسلسلةللكتاب-العاّمةالمصریّةالھیئةالتّفّاح"//"طعم



יום יום / מאיה ויינברג

ְך ְוָלֵצאת ֶאל ָהְרחֹוב. ַכּפֵ ְך ּבְ ים ַנְפׁשֵ ָלׂשִ

מוָּכָנה ְלֵהָעֵלב, ָלֶלֶכת ׁשֹוָלל,

ֵעיַנִיְך רֹואֹות. ֶ ה ׁשּ ֵרט ִמּמַ ָ ְלִהׂשּ

ֶטן ְלַיד יַח ֶאת ַהּבֶ ִזְכִרי ְלַהְקׁשִ

ֶעֶקת ִדידוּתֹו ִמְזּדַ ּבְ ִמי ׁשֶ

ְזַמן ְצִפירֹות. ִביׁש ּבִ וַּבּכְ

בוָּעה, זֹו ַרק ַאּתְ ה ַוֲחׂשוָּפה ּכְ ּקָ ּדַ

ׁשוּט: ַמַעְבֵרי ֲחִצּיָה, ֲחנוּיֹות, ַהּיֶֶתר ּפָ

ֲאִרי ָ ִלי עֹור ִהׁשּ יִָמים ּבְ לֹום. ּבְ ִית,ּתֹוָדה, ׁשָ ּבַ ּבַ

ְך וְּבִקירֹות ּלָ ְקטוִּסים ׁשֶ ּקַ ִתיָקה, ּבַ ֶפת ׁשְ ֻמּקֶ

טֹון. ַהּבֵ

י ֶאת ַהּנֶֶפׁש. ַנּסִ ַאל ּתְ

ִחי ֲאִפּלוּ ַחּלֹון. ְפּתְ ַאל ּתִ

 

2021,פרדסהוצאת//הפה"אל"מהידהספר:מתוך



אש כוחותינו / תהילה חכימי

ֵאׁש ּכֹחֹוֵתינוּ ּבְ

נוּ ּבָ

נוּ יֹוִרים ּבָ

ּה ַגּבָ ֲאחֹוֵתנוּ נֹוְרָתה ּבְ

תֹוְך ַהּגֵָדר ּבְ

תֹוְך ַהּגֵָדר ּבְ

.2014,טנג'ירהוצאת//נעבוד""מחרהספר:מתוך



שירה חֹרש( ) /

ֵאינֹו הֹוֵלְך ַמִים ׁשֶ ָ ׁשּ יְוֵאין ּכֹוָכב ֶאָחד ּבַ ִאּתִ

ְוֵאין ִאיׁש ֶאָחד ַעל ָהָאֶרץ

ה ָ ְוֵאין ִאׁשּ

.2018,המאוחדהקיבוץהוצאת//"11:11"הספר:מתוך



שירה כהן

*

ָכה וְּבִלי ָחִזּיָה ִעם ַמּסֵ

ֶלב – ִטּיוּל ִעם ַהּכֶ

ְיָלה ּלַ ּבַ



אני צריך / חיה לוי

ֵתף לוּיָה ִלי ַעל ַהּכָ ְהיֶה ּתְ ִהיא ּתִ ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלם ֲאִני ָצִריְך ְלַטּיֵל ּבְ

ּיְִראוּ ָעַלי ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ

ל ָעַלי ּכֵ ְסּתַ ִהיא ּתִ ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ

ֵתף לוּיָה ִלי ַעל ַהּכָ ְהיֶה ּתְ ִהיא ּתִ ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ

ֲאִני ִאיׁש ְויֵׁש ִלי ְצָרִכים

ָכל ָהעֹוָלם ל, ְלַטּיֵל ּבְ ְלָמׁשָ

י ּלִ ֵתף ׁשֶ ִהיא ַעל ַהּכָ ׁשֶ ּכְ

ְראוּ ַמה יֵׁש לֹו ַעל ידוּ – הֹו, ּתִ ם יַּגִ ֵתף,ְוֻכּלָ ַהּכָ

ּלֹו זֹו ִצּפֹור? לֹא זֹו ָהֲאהוָּבה ׁשֶ

ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ ּפְ

.2018,פרדסהוצאת//חיה""אחתהספר:מתוך



מכבסת, תולה / ענת לויט

ֶסת, ּתֹוָלה, מֹוִריָדה, ְמַגֶהֶצת, ְמַכּבֶ

ה ְקַטּנָה ָ ּנְַפָטִלין. ִאׁשּ ָמה ּבְ ֶלת ְוׂשָ ְמַקּפֶ

ֶסת, ּתֹוָלה, ַכּבֶ ּמְ דֹוִלים ׁשֶ ִעם ֲחלֹומֹות ּגְ

ָמה ֶאת ַעְצָמּה ֶלת ְוׂשָ מֹוִריָדה, ְמַגֶהֶצת, ְמַקּפֶ

מֹר ׁשְ ּיִ ַנְפָטִלין ִעם ֵריַח ַרע, ׁשֶ ּבְּ

דֹוִלים. ָעֶליָה ֵמֲחלֹומֹות ּגְ

.1994,גולןירוןהוצאת//אליליםעובדתהספר:מתוך



מתוך: חומר האדם / טלי לטוביצקי

ים נֹוְתִנים ֶאת עֹוָרם ֲאָנׁשִ

ְגָרה. ִ ׁשּ ּבַ ָדָבר ׁשֶ ּכְ

כֹון נֹוַסַעת ַאֲחֵרי ּמָ ַנֲעָרה ּבַ

ּבֶֹקר ׁש ּבַ ׁשֵ ָהֲעבֹוָדה ּבְ

ֲאִריֵאל. ִלְלמֹד ּבַ

ֵאד עֹוָרּה ּכְ ע ּבְ ְטִביעֹות ָהֶאְצּבַ

ַעל ַהַחּלֹון

ה ְוַעל ֵהֶגל ְלַמד ַעל ִניְטׁשֶ ם ּתִ ׁשָ

ָראֹות ֶחְלּבֹון. ְרׁשְ אֹו אוַּלי ַעל מֹוֶלקוּלֹות ְוׁשַ

ק ְוָרכוּס ּגוָּפּה ְמֻצּלָ

ס ְלַמְרֶאה ְמֻנּמָ

ּבֹון. ְלַמד ְרִאּיַת ֶחׁשְ אוַּלי ּתִ

שיר שני מתוך המחזור "חומר האדם".
.2019,פרדסהוצאת//הגוף"לשלמות"הזכותהספר:מתוך



קים מידן

*

ָתִמים ּיִָכים ַהּכְ ּיֶֶכת ְלִמי ׁשַ ה ְלִמי ַאּתְ ׁשַ ָ ַתְחּתֹוַנִיְךִאׁשּ ּבְ

ָעלֹוַתִיְך ּיָכֹות ּתְ ּיְָך ָהֵריַח ְלִמי ׁשַ הְלִמי ׁשַ ָ ִאׁשּ

ן ּיְָך ֶהָעׁשָ ּיְָך ֵהָעְדֵרְך ְלִמי ׁשַ ְלִמי ׁשַ

ַחד ּיְָך ַהּפַ תֹוֵכְך ְלִמי ׁשַ ַרֵחף ּבְ ַהּמְ

לֹוֵמְך ּיְָך ׁשְ ְלִמי ׁשַ

ַעד ָמה ַאּתְ אֹוֶרֶבת ה ּבְ ָ ַעד ִמי ַאּתְ ִאׁשּ ְלגוֵּפְךּבְ

יָטה ֶאל ְרִאי ַעד ֵאילוּ ֵעיַנִים ַאּתְ ַמּבִ ִמּבַ

ֲעבוּר ִמי ַאּתְ ִנְטֶמנֶת ּבַ

ֵבד ְך ַהּיֹום ֵחֶפץ ּכָ ּיוַּטח ּבָ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ֲערֹוַתִיְך ְך ׂשַ ְרעוּ ִמּמֵ ּקָ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

יר ֲחִקי ַהּיֹום ֶאל ַהּקִ ּדָ ִאם ּתִ ּבְ

ה ָ ֵטְך ִאׁשּ ד ַמּבָ ָמה ִיְתַמּקֵ ּבְ

.2021,לשירהמקוםהוצאת//בבשר"הזה,היחיד"במקדשהספר:מתוך



לאישה / דנה מרקוביץ

ָתְכִנּיֹות ַהּבֶֹקר ֲאִני לֹוֶמֶדת ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ֳהַרִים: ּצָ ָבר ּבַ ֶמת ּכְ ֶ ֲאִני ְמַיׂשּ

ַאּתְ לֹא ְהִיי ִמי ׁשֶ ַאל ּתִ

ַאּתְ ְהִיי ִמי ׁשֶ ַאל ּתִ

ְהִיי. ַאל ּתִ

סקו״״חיֵיהספר:מתוך .2015,חושןאבןהוצאת//הַטּבַ



שבוע / אלה נובק

י ַלּיְקוּם אֹוֵמר ִלי ְבּתִ ִהְקׁשַ

ז ְרּכָ ִני יִָמיָנה ְסִעי ָצפֹוָנה ְלִכי ַלּמֶ ּפְ

רוּ ִלי ְּ ז ּפֹוִרים ּפִ ּצִ רוִּרים ׁשֶ י ּפֵ ַלְעּתִ ּבָ

ָעַבר הוּ ׁשֶ ֶ ל ַמׁשּ י ֶקֶרן אֹור ָזִוית ׁשֶ ּתִ ַגׁשְ ּפָ

ַכָוָנה יָמִנים ּבְ ֵפרוּׁש ַהּסִ ִגיִתי ּבְ ׁשָ

נוּת ּמְ ׁשֹורֹות ָרעֹות ְלִהְזּדַ י ּבְ ָהַפְכּתִ

ָעִטיִתי נֹוצֹות עֹוֵרב ָלָבן

ל ֲעִמימוּת ִמיָכה ׁשֶ ָתה ׂשְ ּסְ ָהֲאָדָמה ּכֻ

ִביל ָמקֹום סֹוִדי ל ׁשְ ר ּכָ ל ּגֶׁשֶ יַח ּכָ ל ׂשִ ּכָ

יק ֵמַעְצִמי ֲאָבל לֹא ָרחֹוק ַמְסּפִ

ל ָמקֹום הוּא ִצּבוִּרי ּכָ

ָנה י ְנדוֵּדי ׁשֵ ְקּתִ ִסּפַ

יָפה ִאיָפה וְּנׁשִ ׁשְ

ל ֲעִמימוּת ִמיָכה ׁשֶ ַחת ִלׂשְ ִמּתַ

ְך ֶהָאָרה חֹׁשֶ ּבַ

ה ָ ֲאִני ִאׁשּ

.2020,ברחשהוצאת//הגדול""הדבהספר:מתוך



ניצןטל

*

ֲעִריב ּמַ ׁשֶ ּכְ

ַחּיָה ְקַטּנָה

ְך חׁשֶ אֹוֶרֶבת ּבַ

ּנָה. ְלַחּיָה ְקַטּנָה ִמּמֶ

.2006עובד,עםהוצאת//רגיל""ערבהספר:מתוך



אלגיה לבת שבע / יונית נעמן

ְך ַהּיֶָפה ראׁשֵ

ִפיָלה? ִרְגֵעי ַהּנְ ָמה ָעַבר ּבֹו ּבְ

יעוּ עֹוד ְמַעט יַּגִ ְבּתְ ׁשֶ ָחׁשַ

ִית ִית אֹוי ַהּבַ ְבּתְ ַהּבַ ָחׁשַ

ְבּתְ ֶזהוּ ָחׁשַ

ָכה ָרִציִתי לֹא ּכָ

ַיְלדוֵּתְך ַהּטֹוָבה ְרּתְ ּבְ ַהִאם ִנְזּכַ

א א ְוַאּבָ ף ִאּמָ ַהִאם ָקְראוּ ָלְך ֵמֵעֶבר ַלּסַ

ית ְלֵהָאֵבק ַהִאם ִנּסִ

ְקּתְ ְלַפֵחד ַהִאם ִהְסּפַ

ַעת ימֹון ָהֵאין-ּדַ יׁשִ ן ֶנֱאְגמוּ ּבִ ּלָ ֵאלֹות ּכֻ ְ ל ַהׁשּ ּכָ

אוּ ֵאַלִיְך ּבָ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ֲעַדִין ָהִיית ֲאָבל

ְמָסר ַתֲחַנת ַהּמִ ָבר ּבְ ְך ַהּיֶָפה ָהיָה ּכְ רֹאׁשֵ

.2018,לוקוסהוצאת//נופל"לב"אםהספר:מתוך



כיפה אדומה. שיר ילדים / רוני סומק

ה ה ֲאֻדּמָ ּפָ ל ּכִ י ַהּנְַילֹון ׁשֶ ְרּבֵ ּגַ

י ַנַעל מֹוְקׁשֵ מוִּטים ּכְ ׁשְ

ִביִלי ַהּיַַער. ׁשְ ּבִ

ּה ּלָ ה ׁשֶ ּבָ ְלׁשוּ ַלּבֻ ֵאִבים ּתָ ְּ ַהז

ֶאת ָהרֹאׁש,

ף ֲעַטּלֵ ִחיר ּכַ ַלְיָלה  ַמׁשְ ְוִהיא, ּבְ

ֵתף. ק אֹוָתּה ַעד ַהּכָ ֶאֶרת, ְלַחּבֵ ִנׁשְ

.1994,ביתןזמורההוצאת//מריבלאדיהספר:מתוך



حیفا / ریتا عودة

ריתא עודה

اْلتََجأُْت لَِكفَِّك

َعْدًوا َخْلَف قَْمِح َحنَاٍن

فَاْكتََشْفُت أَنَّھَا

ْفِع أَْیًضا َعلَى الصَّ

قَاِدَرة

.2016هللا،رامالّرصیف،داراصدار//حبّك"جاء"مباغتا



מניפסט החלאה* / יובל פז

1.

ְרחֹוב הֹוֶלֶכת ּבָ

ֵתף ה ַעל ַהּכָ ה ַקּלָ ְנִקיׁשָ

ב קֹוֵפא ַהּלֵ

ְך ַאַחר ּכָ ֶ וַּמה ׁשּ

2.

ְצָעָקה.

ֲאָבל ֵאין קֹול

3.

ָחה ת ָהרֹוְכָסן ִנְפּתְ ְמִסּלַ

ֶבת ּדֹוֶהֶרת ַעל ּגוֵּפְך ַרּכֶ

ִמיד ּתָ

* כותרת השיר בעקבות ספרה של ואלרי סולאנס בשם זה.
.2013,חושןאבןהוצאת//בשקטלמפלצותתןהספר:מתוך



מקצועי / ריטה קוגן

בוּ ַעל ֵהם יָׁשְ

ְרֶזִלים,     ּבַ

ְלַעס ּנִ ּדוּרֹוֵני ְניָר ׁשֶ ֵהם ָזְרקוּ ּכַ

ים. וִּמּלִ

ִכיָחה - ִגיָעָתם ָהְיָתה יֹוְמיֹוִמית וּׁשְ ּפְ

זֹוָנה

רוִּסּיָה

ַמְסִריָחה.

.77,2018עיתוןהוצאת//בחצאית""סוסבספר:מוות",קרית"תיכוןהפואמהמתוך



דור הולך ודור בא / עדי קיסר

ֲאִני

ה ָ ִאׁשּ

ילֹות ּלֵ ַפַחד ּבַ הֹוֶלֶכת ּבְ ׁשֶ

ּנְִקָרִאים ְרחֹובֹות ֲחׁשוִּכים ׁשֶ ּבִ

ם ַעל ׁשֵ

ָבִרים ּגְ

.2018,פואטיקהערסהוצאת//הימים""דבריהספר:מתוך



אישה מנצחת / ש. שפרה

א ֵמת ַחת ַאּבָ ה ְמַנּצַ ָ ִאׁשּ

ה ָ ַח ִאׁשּ ַעל ֵמת ְמַנּצֵ ּבַ

ַחּיָה

.2001,זמורה-ביתןהוצאת//בלחיות"שמתאמנת"אישההספר:מתוך



בזלת / נֹעה שחם

ֲאַנְחנוּ רֹוֲעדֹות ֶזה לֹא ׁשֶ

נוָּעה ַהזֹּאת זֹאת ַהּתְ

ל ַהּלוּחֹות ׁשֶ

ה ְעּבֶ ת ֶאל ַהּמַ לֹוֶחׁשֶ

ָזִזית. ֶאת ַהּתְ

ָנה"הספר:מתוך ּלָ .2018,לשירהמקוםהוצאת//"ּכֻ



זבל / יודית שחר

ׁש קֹוָלּה ִנְבָלע ֶרת ַחּלָ ִהיא ְמַדּבֶ

ה הוּיָה ְמֻכּסָ ְמָלה ּדְ ׂשִ הוּיָה ּבְ ּכְ

ף ֶרֶגל ַעד רֹאׁש, ִמּכַ

סֹוף חֶֹדׁש ֶמת ּבְ ּלֶ ַעד ְמׁשַ ֶאת ַהוַּ

ס, ט ִמְתַרּפֵ ַמּבָ ָלה ּבְ ׁש ַקּבָ הוָּלה ְלַבּקֵ ּבְ

קוּ ָלֶהן ַהְרֵחק. ּלְ ַמן ִהְסּתַ ְּ נֹוֶתיָה ִמז ּבְ

תוִּחים ַחּלֹונֹות ּפְ ׁשֶ ילֹות ּכְ ּלֵ ים ּבַ ְלִעּתִ

ָמע: ַאי ַאי ַאי ִנׁשְ

ָעִמים לֹוׁש ּפְ ִדּיוּק ׁשָ ְך ּבְ ּכָ

ֲעַמִים, ְוקֹולֹו נֹוֵהם: ֶזֶבל, ֶזֶבל, ּפַ

יִקים ִּ ְלָתה ְלַהְרִחיק ַמז ּה ּתָ ְלּתָ ן ּדַ ַעל ִמְפּתַ

ִנים, ה וִּבְרכֹות ַרּבָ ֻחּלָ ַחְמָסה ּכְ

ְפִנים ּבִ ָטן ׁשֶ ָ ֵאין ָלּה ָקֵמַע ֶנֶגד ַהׂשּ

.2021,אפיקהוצאת//קדושה""אשליההספר:מתוך



בלב / חבצלת שפירא

יָתּה ָנטוַּע ּבֵ ִמי ׁשֶ

ֵלב יָם ּבְ

מוֶּגנֶת ֵמֵאׁש.

תוּל ַעל ַמִים יָתּה ׁשָ ּבֵ ִמי ׁשֶ

ַחּלֹוָנּה ִטים ּבְ ים ֶנְחּבָ ּלִ ּגַ

יַע ֵאֶליָה ּגִ ֵעָרה לֹא ּתַ ַהּבְ

ֲאָבִנים לֹא ּתֹאַחז ּבָ

ֵדה קֹוִצים ׂשְ ט ּבִ ֵ ׁשּ ְתּפַ לֹא ּתִ

ֶקט ׁשֶ ִהיא ְיכֹוָלה ִליׁשֹן ּבְ

ִלְצִליֵלי ֶהָהלֹוְך ָוׁשֹוב

ל ָהעֹוָלם. ׁשֶ

.2020,פרדסהוצאת//מלח"סדוקות"שפתייםהספר:מתוך



נועה שקרג'י

▪

ִית ק ַעל ִקירֹות ַהּבַ ה ִעם ַמְרּפֵ ַמּכָ

תֹוכֹו לוּ ֶאְהיֶה ּבְ ִאם ִיּפְ

.2017,המאוחדהקיבוץהוצאת//חֹום""חותמתהספר:מתוך



דיני מסחר: עדות / ענת שרון בלייס

תֹוְך ִקירֹות, ְרנוּ ּבְ ּגַ

ף ִהְתַקּלֵ מֹות ִסיד, ׁשֶ נֹוׁשְ

ָבר. ה ּדָ ּלָ ְולֹא ּגִ

עֹות ֲחדוּרֹות, ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ

ׁשֹות, מֹוֲעכֹות ּכֹל ּמָ יַָדִים ְמׁשֻ

ַפת ָהֵאם. ֵזֶכר ִלׂשְ

ִנים, ַרת ֶאת ַהּפָ ַהּגוּף ּכָ

רֹון, ּכָ ִּ ם ֶאת ַהז ַהּדָ

ַכְחנוּ ַמהוּ ָרצֹון. ָ ׁשּ ַעד ׁשֶ

ִקיעֹות, ְ ִריחֹות ְוַהׁשּ ְּ ְקנוּ ֶאת ַהז ִסּלַ

ֶאת ַהַהְתָחָלה, ָהֶאְמַצע ְוַהּסֹוף.

ָהִיינוּ ֻמְכָרחֹות

ְלִהְתּכֹוֵפף,

ִלְגרֹר ָאָבק, וַּבּסֹוף

ַמְמנוּ, הֹונֹוֵתינוּ, ּדָ עֹולֹות ַעל ּבְ

ּגְָמרוּ. ַעד ׁשֶ

.2013,לשירהקשבהוצאת//המרחק"של"צדוהספר:מתוך


