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 אביחי קמחי

 מוריד השלג

 

שֹות ה נֹואָׁ ַלִים ְזקּוקָׁ  ְירּושָׁ

יו ְלַאֲחרָׁ ג שֶׁ לֶׁ ל שֶׁ ה שֶׁ     ְלַלְילָׁ

ה   ִהיא ִתְתעֹוֵרר ְצחֹורָׁ

יהָׁ  עֶׁ ְבֵדל  ֵבין ְרבָׁ  ְוֹלא ִיְהיֶׁה הֶׁ

ד ְתֵהא ִהיא ְראּויָׁה חָׁ  ּוְליֹום אֶׁ

ה ַבֵתֵבל ִעיר ַהיָׁפָׁ  ַלֹתַאר הָׁ

 

ד  סֶׁ יָׁבֹוא יֹום ַהחֶׁ  ְוַעד שֶׁ

דֹוש ל ַהקָׁ הָׁ  ֲאִני ְמַבֵקש ֵמַהקָׁ

ת ַרִבים ֵתי ְכנֶׁסֶׁ ּה בָׁ  ַהְמַמֵלא בָׁ

 ְלהֹוִסיף ִלְתִפַלת 

םַמִשיב  רּוַח ּומֹוִריד ַהגֶׁשֶׁ  הָׁ

ג לֶׁ ת ְתִפַלת מֹוִריד ַהשֶׁ  אֶׁ
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 שושנה קרבסי

ג  לֶׁ  ַתְשִליל שֶׁ

 

ת ַהּנֹוִפים ֵרב אֶׁ ג ְמקָׁ לֶׁ  ַהשֶׁ

ֵעיַנִים, ַתח ִאישֹוֵני הָׁ ל פֶׁ  אֶׁ

ה  בָׁ ַדי בֹוִנים בֻּ  ּוִמַתַחת ַלַחלֹון ְילָׁ

 ִמכֹוַח ַצֲעצּוִעים ְפִניִמִיים,

ַדִים.  ם ַביָׁ הֶׁ עֹוד נֹוְתרּו לָׁ  שֶׁ

ת ַהַבִית,  ת ְלַחֵמם אֶׁ רֶׁ  ֲאִני ְמַמהֶׁ

ִפים, ם, ְלַנֵער ֵאי ֵאלּו ֲענָׁ חֶׁ ֱאפֹות לֶׁ  לֶׁ

ס ַהִפְתאֹוִמי.  ֹעמֶׁ ֵבר ֵמהָׁ שָׁ ֹּלא אֶׁ  שֶׁ

 

ִזית, ֵלינּו ְתזָׁ ה עָׁ ן ַהזֶׁה כֹופֶׁ בָׁ  ַהלָׁ

ה, יֹוְדִעים ָאנּו יָׁפֶׁ  ְלִפי שֶׁ

אֵ  ג, קֹוֵפא.ִכי ִמי שֶׁ לֶׁ ע ַבשֶׁ  ינֹו נָׁ

ה,  ת ִמְשַחק ַהַחִיים ַהזֶׁ ִדים ְלֵמִדים ֵהיֵטב  אֶׁ  ַהְילָׁ

ִזית ַחְסַרת ַהַתְכִלית",  ִמְשַחק "ַהְתזָׁ

ֱאֹכל ַתפּוִחים.  ה לֶׁ  ְוֵהם שֹוֲעִטים ַהַבְיתָׁ

 

ה, ֵמַהי ן ַהזֶׁ בָׁ ַגע ֵמַהלָׁ ל ַהַחלֹון ִלְגֹמַע עֹוד רֶׁ ה אֶׁ צָׁ  ֹום ַהזֶׁה,ֲאִני רָׁ

ל יֹום ֲאִמִתי. הּוא ְכמֹו ַתְשִליל ִצלּום שֶׁ  שֶׁ

 

 הזכור היטב בעין כרם(  2013)ממראות חורף 
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 עצמון יניב

ה  ַלִים ְבִשְמַלת ַכלָׁ  ְירּושָׁ

 

ִעיר ה הָׁ ְבשָׁ ת לָׁ  ִלְכבֹוד ַשבָׁ

 ְכִליַלת ֹיִפי

ה  הִשְמַלת ַכלָׁ חָׁ  צֶׁ

ִרים ר ַהֵמיתָׁ  גֶׁשֶׁ

יהָׁ  ה מצעיפה ֵעינֶׁ  ְכִהינּומָׁ

ּה הֹוֵלְך ְויֹוֵרד ּוִמְשַתֵפל ְבלָׁ  שָׁ

ה  תָׁ ְפרָׁ ְך אֶׁ רֶׁ ה דֶׁ  ַמֵהר ַהֹמר בֹוֲאכָׁ

ת ַהר המֹוִריָׁה  ּה עֹוֵטף אֶׁ  ַמְחשֹופָׁ

ּה ארָׁ ִעיף ַמְלִבין ַעל ַצּוָׁ  צָׁ

ִרים  ה ְרִדיד הָׁ  ְוִהיא ֲחגּורָׁ

ּהַמְלִביִנים  ִביב לָׁ  סָׁ

 ַהר ַהֵזיִתים ְוַהר ַהּצֹוִפים

ן בָׁ ה לָׁ ּה עֹוטָׁ  ְוכֻּלָׁ

ּה  ה בֹוִאי ַמְלכָׁ  בֹוִאי ַכלָׁ

ְך  ה לָׁ  ִשְמַלת ַכלָׁ

ץ  ָארֶׁ  ְמשֹוש ֹכל הָׁ

ה.  נָׁ  ִקְריָׁה נֱֶׁאמָׁ
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 מנחם פאלק

א" ה ב"ַצְותָׁ  דּו"ח ְפִגישָׁ

 

ֵבד. ף ְירּוַשְלִמי כָׁ  חֺרֶׁ

ג  לֶׁ ל שֶׁ  ְפִתיִתים שֶׁ

ר נֹוְפִלים   ֵעִצים ֲאשֶׁ

 אֹו ְמַאְיִמים ִלפֺל.

 

ל ַהַחְשַמל  בֶׁ ַפל ַעל כֶׁ ד נָׁ חָׁ  אֶׁ

בּו. אֹורֹות כָׁ  ְוהָׁ

 ָאז ַמה? 

 ַגם ִלי ִנְשַרף ַהְפיּוז 

ו  ל ַבְסתָׁ  ֲאבָׁ

 

ְלקּו   ֵנרֹות דָׁ

עֹוד ֵהֵעזּו   ַלְמַעִטים שֶׁ

ֵאר.  ְלִהשָׁ

 רֹוַמְנִטי  -ְלאֹור ֵנרֹות 

 

ש  ִנים!ַממָׁ  ְכמֹו ַבִשיִרים ַהְישָׁ

ַהְמַאְרֵגן   ְוֵיש ְלהֹודֹות שֶׁ

ל מּוזֹות  ִביב ַתְרִסיס שֶׁ  ִרֵסס סָׁ

ת  רֶׁ  ְוַיַחד ַבַמְחתֶׁ

 ְנקֹוְנְסֵפר ִשיִרים 

 

ל ַיִין   כֹוס שֶׁ

א" ל "ַצְותָׁ ן שֶׁ ִמיזָׁ  ְקרֶׁ

ל  קֶׁ ל שֶׁ  ִבְמִחיר שֶׁ

ְך ש ַבּצֺרֶׁ חָׁ ד שֶׁ חָׁ ל אֶׁ  ְמכָׁ

 ִלְשתֹות 

 ּוְלַהְשקֹות 

ֲאֵחִרים   הָׁ

יו   ְבִשְרבּוֵטי ִמלָׁ

ִאים ֵהיֵטב. ְחבָׁ מֻּ ְבַדִפים שֶׁ  שֶׁ

ִביש ִסֵים ִלְטוֹות ִרְשתֹו  ַעכָׁ הָׁ  ּוְכשֶׁ

 ְוַהכֹוסֹות ֵריקֹות, 

 יָׁקּומּו 

 ְויֹודּו ַלְמַאְרֵגן 

ה ת ַהּנְֻּסחָׁ ֹּלא ִקְבלּו אֶׁ  ֲהַגם שֶׁ

ל ַהַתְר   ִסיס שֶׁ

 

 (7.03.1980(       )1990, 27)מתוך "קמטים", 
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ה שָׁ  הֹורָׁ

 

גֹות ְשלָׁ ִנים מֻּ      ַאְרַבע שָׁ

ַבד ְלַבדֹו ְבַמֲחנֶׁה ְכִפיָׁה א עָׁ  ַאבָׁ

ִביְנְסק   ְבַמְגִניטּוגֹוְרְסק ְוֵצ'ִליאָׁ

ה. מָׁ  ַעד ֹתם ַהִמְלחָׁ

 

ִנים ְקפּואֹות ְשֵרה שָׁ  ַאְרַבע עֶׁ

ה א ִהְמִתינָׁ ּה ִאמָׁ  ְלַבדָׁ

בּועַ   ְלסֹוֵפי שָׁ

יו. יהָׁ ֵמֲעבֹודֹותָׁ ם אּוַלי יָׁשּוב ֵאלֶׁ הֶׁ  בָׁ

 

רֹות ִנים קָׁ  ַוֲאִני, ַאְרַבע שָׁ

ַמְדִתי ְלַבִדי  לָׁ

ִרים, ַדִפים ּוְגִויִלים ַעִתיִקים     ְסִביִבי ְספָׁ

ם. עֹולָׁ ת ֵלב הָׁ בֶׁ ְחשֶׁ ּנֶׁ  ְבִעיר שֶׁ
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 רחלי איתן 

 איתן-פתית שלג / רחלי אברהם

  

קּוק ְלִלטּוש  ֹיִפי זָׁ

ִדי,  –יָׁד  עָׁ  לָׁ

ה   ְלִחזּור. –ַאֲהבָׁ

טּוחַ   ְלַאט ּובָׁ

ִּנְפַרם.  ֱאֹרג חּוט שֶׁ

מוֹ  ה עֹולָׁ  ֲאִפלּו ֱאֹלִהים עֹוטֶׁ

ר: פֹות ְיקָׁ  ְבַמֲעטָׁ

ה ֵרי ְיהּודָׁ רֹות הָׁ  ְיעָׁ

ר ם ַהֹבקֶׁ תָׁ ְשכָׁ  ִהְלִבינּו חֶׁ

ג. לֶׁ  זֹוֲהִרים ְלֵעיַני ִבְזִריַחת ַהשֶׁ

ַתִים פֹות זֹוֵהר ִשְבעָׁ ַרקָׁ  ִחיּוְך הָׁ

ן. ִעים ֲעטּוֵיי ֹלבֶׁ  ֵבין ְסלָׁ

ֵרז ְכַפִתית ַרְך ְלַהְפִתיעַ   ִהְזדָׁ

ת ַהּנֹוף ַהִמְתעֹוֵרר  ְרֵאה אֶׁ

 יֹוןפֹוֵרַע ִדמְ 

יֹון ַמְנִציחַ   פֹוֵער ַעִין מּול ִחזָׁ

ַלִים ְבַתת ת ְירּושָׁ ה-אֶׁ רָׁ  ַהַהכָׁ

ן.  בָׁ ּה ַהלָׁ ה ִבְלבּושָׁ  ַזכָׁ

 ְרֹקם 

ִּנְפַרם. ר שֶׁ פֶׁ ת ַהתֶׁ  אֶׁ

 ַאְמִתין. 

  

ג יְֻּפַשר.      לֶׁ  ַהשֶׁ

 

 2005מתוך: נופי הבית, כרמל,  
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 ארדי-הדרה לוין

 ירושלים. פנים. חורף 

  

ה, ַעִתיקָׁ ִעיר הָׁ ִטיַח ִצְבעֹוִני ֵמהָׁ ֳהַרִים ַעל שָׁ ק צָׁ תֶׁ  מֶׁ

ה, נָׁ מֹון ַהְישָׁ טָׁ ר ֵבין ְרַחְביָׁה ְלקָׁ פֶׁ  ַעל ַקו־ַהתֶׁ

ל יֹום ִשִשי ה ּוִמְסִביִבי ִעתֹוִנים שֶׁ ה יָׁפָׁ  ַיְלדָׁ

ל ְטִויְסִטים ְלִצִדי, ְושֹוקֹו ַחם. ה שֶׁ  ַוֲעֵרמָׁ

  

ק,יְ  ה ֲחִגיִגית ּוְמֵלַאת ֵחשֶׁ ְיתָׁ ֵעת ַהִהיא הָׁ ַלִים בָׁ  רּושָׁ

ל ִשְלֵהי ְשנֹות ַהִשְבִעים חֹות שֶׁ  כֹוְכֵבי ַהְשמָׁ

ִנים, ְשרֹות שָׁ ִּני ְבעֶׁ ִרים ִממֶׁ גָׁ ִפים ְוהֹוְלִלים, ְמבֻּ ִנים יָׁ יּו בָׁ  הָׁ

ְנִטים ְלִסְפרּות ַאְנגְ  "ר, ְסטּודֶׁ ֵני ֵביתָׁ ִטים.ַכדּוַרְגלָׁ  ִלית ּוִמְשפָׁ

ִני, ר ַמְטִריד אֹו פֹוְגעָׁ בָׁ יָׁה ֹפה שּוְמדָׁ  ֹלא הָׁ

ִני, ק ְנעּוִרים ַהְרַפְתקָׁ תֶׁ  ַרק מֶׁ

ִני ְוַסְסגֹוִני,  ַמְפִעים ְוחֹוְלמָׁ

ְפִשי ם חָׁ ה עֹולָׁ ְיתָׁ ֵעת ַהִהיא הָׁ ַלִים בָׁ  ְירּושָׁ

יּו ֵביִתי ם הָׁ ה, כֻּלָׁ אן ְוַעד ָאֵמִריקָׁ  ִמכָׁ

ִטיַח ִצְבעֹוִניַהטֹוב א ֵמַעל שָׁ  , ִנשָׁ

ל יֹום ִשִשי.  ְוִעתֹוִנים שֶׁ
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 ניקולא יוזגוף אורבך

ְברּוָאר   2002פֶׁ

 

ג ַרִכים לֶׁ  ְפתֹוֵתי שֶׁ

ל ְקדּומֹות  ִמְתַדְפִקים ַעל ַאְבֵני ֹכתֶׁ

אט ַכֲעַדת ִמְתַפְלִלים ֲעטּוַפת ַטִליתֹות ִמים ַבלָׁ ֱערָׁ  נֶׁ

ִחים ְלַצד ֲאִדישּות ְמנּוַחת ְנצָׁ  ּוְמַבְקִשים בָׁ

ל ֵמאֹות טֹונֹות  ן ֵהרֹוְדיָׁאִנית ְבִמְשקָׁ בֶׁ  אֶׁ

רֹות ְוַגֲעגּוַע ַעז. ַדִים זָׁ ה יָׁ ְדעָׁ ן ְויָׁ ְרבָׁ ּה חֻּ דָׁ ְשרָׁ  שֶׁ

 

אּו ִמן ִדְשַמיָׁא ה בָׁ  ַוֲהֹלא ַהֲחצּוִפים ַרק ַעתָׁ

כּו ְלִהְצטֹוֵפף ֵבינוֹ  ר זָׁ  ת ַסְלֵעיּוְכבָׁ

ל ַעִמי  ַמְשַאת ַנְפשֹו שֶׁ

ן. ם ִבְנִקיֵקיהֶׁ  ּוְלַהֲעִביר ְמלֹוא ַחֵייהֶׁ

ִראשֹון ִמְבֵני ִמְשַפְחִתי ִייִתי הָׁ הָׁ ְדעּו שֶׁ  לּו יָׁ

ה דָׁ לּו ִבְרעָׁ ִנים ַהלָׁ ֲאבָׁ ת הָׁ מּוש אֶׁ ה לָׁ כָׁ זָׁ  שֶׁ

ן ִדְמעֹוַתי ַהְמלּוחֹות  ִלְשֹפְך ִלְפֵניהֶׁ

ֵתנּו;  1932ְלַאַחר  שָׁ ה ִמִּני ָאז ִהְרִחיקּונּו ִמִּציֹון ְירֻּ נָׁ  שָׁ

ִנים ְדעּו ִכסּוִפים ְמַיְסִרים ְבֵני ַאְלֵפי שָׁ  לּו יָׁ

ש ַעד ְכֵאב ת ַבּנֶׁפֶׁ בֶׁ ְמַנקֶׁ ה שֶׁ ְרגָׁ  ְועֶׁ

ה, יּו קֹוְפִאים ִלְפֵני ַהִקיר ְבַשְלוָׁ ַטח ֹלא הָׁ בֶׁ  לָׁ

יּו בֹוִכים ּוְנַמסִ  ַטח הָׁ בֶׁ  ים.לָׁ
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 יפה שמולוביץ 

 

 סימונה טומה / מתוך סימונה אחת

ְכֹתב ְלַעְצִמי ִשיר ...[  ]אֶׁ

 

ְכֹתב ְלַעְצִמי ִשיר  אֶׁ

 ּוְבִדידּותֹו ַהְקפּוָאה

 ַתְדִליק ַגְפרּור

 ְכֵדי ְלִהְתַחֵמם

ַעמּוד  ְבִפַּנת הָׁ

ֹמק  ִיְתַקֵפל ְבִסבּוב עָׁ

ם כִֻּלי. ֵנס ְלשָׁ כָׁ  ַוֲאִני אֶׁ

 תרגום: מנחם מ' פאלק
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 צדוק עלון / לרונית

 

ַלִים אִתי ִלירּושָׁ  בָׁ

ג זֶׁ ְך ְבַיַחד ִעם מֶׁ ַשְבִתי ִלְפֹגש אֹותָׁ ֲאִויר ַהִמְתַחֵלף,-חָׁ  הָׁ

ִנים ֲאֹפִרים  ִנים ַהַמְתִחיִלים ִלְלֹבש ְגוָׁ ֲענָׁ   -ִעם הָׁ

ם ת ַהגֶׁשֶׁ  ְשחֹוִרים ּוְמַבְשִרים אֶׁ

ם. ש ֵמֲאחֹוֵריהֶׁ מֶׁ ִנים ִכי ַהשֶׁ  ּוְלבָׁ

 

ְצְבעֹוַתיהַ  ת ַעד ִפְרֵקי  אֶׁ מֶׁ ה ְמַחמֶׁ ְלצָׁ  חֻּ

ף ה ְכִמְתגֹוֵנן ִמְפֵני ַהֹחרֶׁ ּה ְפִנימָׁ  ַוֲאִני ִמְתַכֵּנס ַדְרכָׁ

ִלי. ִהיא שֶׁ ַעְצִמיּות שֶׁ ֱהנֶׁה ִמן הָׁ  ְונֶׁ

 

ַלִיםבָׁ   אִתי ִלירּושָׁ

ַני ְך ּוְלַהִּניַח ְלרּוַח ִלְנֹשב ַעל פָׁ ַשְבִתי ִלְפֹגש אֹותָׁ  חָׁ

ה.-ַהֲחשּופֹות ִבְשַלב  זֶׁ

 

ו ה ַהְסתָׁ ִדים ַהְשֵמִחים ְלַמְראֶׁ ו ּוִבילָׁ ה ִבְסתָׁ ַלִים ֲעטּופָׁ  ְירּושָׁ

ִמי ת ַהַקִיץ, ְואּוַלי ֲעַדִין ֵאינָׁם שָׁ ם.ַהַמֲחִליף אֶׁ תָׁ  ם ֵלב ְלִשְמחָׁ

ל ַעְצִמיּוִתי ֲאִני ה שֶׁ ת ַהְתחּושָׁ עֹונֹות ַמְגִביר ִבי אֶׁ  ִחלּוף הָׁ

עֹוֵמד ַלֲחֹלף. ה  ַבַקִיץ הָׁ ְמַעט ִהְשַתֲחקָׁ  שֶׁ

 

ַלִיםבָׁ   אִתי ִלירּושָׁ

ת ַהסְ  ָאצּור ְבתֹוִכי פֹוֵגש אֶׁ ּה ַהַקִיץ הָׁ ְך בָׁ רֶׁ ְך, ַכדֶׁ ו.ִלְפֹגש אֹותָׁ  תָׁ
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 ויץ  ספירכרמית 

 

 אלוהים בחורף/ לאה גולדברג

 

 שעות נושרות כמו שלג על היד

 ואדמה שרה מתחת לרגליים.

 האלוהים, ודאי, היום ענד

 מגבעת לובן רחבת שוליים.

 

 האלוהים ודאי היום למד

 –לצחוק כפעמון עגלת החורף 

 הוא כמתוך משחק תינוק נחמד

 הצמיח לשחקים כנפי ציפורת.

 

 העוד תחשוב שהוא אימה וסוד,

 שבכפו הליט את מבטיך?

 ולי נדמה שחיוכו מאוד

 דומה לזה הרך בקצות שפתיך.

 . עורך: גדעון טיקוצקי2015"השירים הגנוזים", ספריית פועלים, 
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