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 אסתר אטינגר

 ריח טוב של מרחקים

תֹוִכי הּו בְּ  ַמשֶּׁ
ת ֹראׁשֹו ִמן ַהיָּם  הֹוִציא אֶּׁ

ִמִלים ִקיּום בְּ גֵַּע לְּ ַגעְּ  .ִמתְּ
ן צָּ אֹותֹו ַקבְּ ת ֲאִני כְּ דֶּׁ  עֹומֶּׁ

ַעל לּוַח ִלִבי ִׁשיר  וְּ
ב ׁשָּ ר וָּ ל עֹובֵּ כָּ ר לְּ ַספֵּ מְּ  ׁשֶּׁ

ץ ל רָּ כָּ  לְּ
חֹוזֹות  בַעל מְּ ַבלֵּ מּוִסים ׁשֶּׁ  - כְּ
רּוף יזֶּׁה טֵּ  אֵּ
ה יזֹו בּוׁשָּ  אֵּ

ם ׁשָּ ִרים לְּ הֹוִביל זָּ  .לְּ
מּות ׁשֹו לָּ ת ַנפְּ ׁש אֶּׁ ַבקֵּ  ,ַגם ַהִשיר מְּ

ֹלא עּו בְּ גְּ ִנים נָּ ִצים ַוֲאבָּ  ֲעִדינּות-ִכי עֵּ
ִנגּון  .בְּ

ַעל לּוַח ִלִבי  ַהִשיר ׁשֶּׁ
ִנים ה ִלי ִסימָּ  עֹושֶּׁ

קָּ  רְּ ה זָּ ִקיעָּ ַהשְּ  ה לוֹ ׁשֶּׁ
ב הָּ  ִטַפת זָּ

ַמח שְּ אֶּׁ ֹזר וְּ חְּ אֶּׁ י ׁשֶּׁ דֵּ  כְּ
ַמח שְּ אֶּׁ ֹזר וְּ חְּ  אֶּׁ

ׁש מֶּׁ יֹום ׁשֶּׁ ַרד בְּ יָּ ם ׁשֶּׁ  .ַבגֶּׁׁשֶּׁ
ִׁשי ל ַנפְּ ׁש אֶּׁ  :ַהִשיר לֹוחֵּ

ִחי רְּ  ,ַאל ִתבְּ
ִדיַדי. י יְּ ת ַצֲעדֵּ ַע אֶּׁ  ֲאִני ׁשֹומֵּ

ם ַעד סֹופוֹ  עֹולָּ  ִמּסֹוף הָּ
ִדים ִׁשיִרים  נֹודְּ

ׁש לָּ ל ַעם וְּ ל כָּ  ֹוןׁשֶּׁ
אֹותֹות ִלים וְּ ׁשָּ ִאים מְּ  ,בָּ
ַחִקים רְּ ל מֶּׁ יַח טֹוב ׁשֶּׁ  רֵּ

ם הֶּׁ ף מֵּ  נֹודֵּ
ם כָּ ַדרְּ עּו בְּ גְּ  ִאם ֹלא נָּ

ִדים עֹומְּ ַׁשת ַהַמִים הָּ אְּ בָּ  בְּ
ם דָּ  .או בְּ

ל ַהִשיִרים ה ִמכָּ  ַאְך יָּפָּ
ה נָּ בָּ ת ַהלְּ ֹרכֶּׁ  ַהפָּ

ן בָּ חּוט לָּ יהָּ בְּ לֶּׁ קּום עָּ רָּ  :ׁשֶּׁ
ה. ִהלָּ ָך ֻדִמיָּה תְּ   לְּ
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 ורד טוהר

 התופרת
 

ם, ן ֹכה ׁשֹומֵּ טָּ ּה ַהקָּ יתָּ  ַביֹום בֵּ
ן, תָּ ֹלא חָּ ִדיד, בְּ ֹלא יָּ  בְּ

ּה ָאדֹון ֹלט בָּ ה ִיׁשְּ לָּ  ַבַליְּ
ן. ֱאמָּ ה, נֶּׁ  ַנֲעלֶּׁ

 
ה  ֱחלֶּׁ תֶּׁ ׁשֶּׁ ה, –כְּ נָּ קֶּׁ ַחבְּ  יְּ
ַוע  ִתגְּ ׁשֶּׁ ה, –כְּ נָּ קֶּׁ ַנשְּ  יְּ

ַתמּות  ׁשֶּׁ  –כְּ
ל ִלבֹו ַהַקר, ה אֶּׁ נָּ צֶּׁ ַאמְּ  יְּ

ר. פָּ ל עָּ ַדִים ׁשֶּׁ  ַביָּ
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 דיתי רונן

 שלומי 
 

חּוט  ׁשּור בְּ לֹוִמי קָּ  ׁשְּ
ָך. לֹומְּ ל ׁשְּ  אֶּׁ

 
ֲאהּוִבים  ַהַחִגים הָּ  וְּ

אֹות לָּ ה ַהִנפְּ נָּ קּופֹות ַהשָּ  ּותְּ
ִחים, רָּ יחֹות, ַהפְּ רֵּ  ִעם אֹוַצר הָּ

רּוחֹות, הָּ ִלים וְּ עָּ ִרי, הֶּׁ  ַהפְּ
ל  פֶּׁ ֲערָּ ִעם הָּ ר,וְּ טָּ ַהמָּ  וְּ

ֹאִמי  ג ַהִפתְּ לֶּׁ  ַהשֶּׁ
 וַהַטל

ה. ִמיהָּ לּוִיים ַעל חּוט ַהכְּ  תְּ
 

ת. ַהַשבָּ ה וְּ ַאתָּ  ֲאִני וְּ
ַחיֵּינּו  ה וְּ ַאתָּ  ֲאִני וְּ

ם. גּול ַהקֹודֵּ  ַבִגלְּ
ה  ַאתָּ  ֲאִני וְּ

ר. קֶּׁ ַהשֶּׁ  וְּ
ַהַפַחד.   וְּ

ִעים.  רָּ ַהקְּ  וְּ
ה ַאתָּ  ֲאִני וְּ

ַמִים ׁשֶּׁ  א ַהשָּ ם ּובֹורֵּ הֶּׁ ין לָּ  אֵּ
 חֹוף.

ה ַאתָּ  ֲאִני וְּ
ה. ַהִחידָּ  וְּ

ה ַאתָּ  ֲאִני וְּ
ת. וֶּׁ ַהמָּ  וְּ
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 אני ציפור מתה
 

ה, תָּ  ֲאִני ִצפֹור מֵּ
ה. תָּ מֵּ  ִצפֹור ַאַחת ׁשֶּׁ

ִעיל ָאֹפר. ה מְּ  ִצפֹור עֹוטָּ
ִתי ֻעמָּ ִטיר לְּ ץ ַמפְּ ִתי, לֵּ כְּ לֶּׁ  .בְּ

  
ָך  תְּ ִתיקָּ ִני ׁשְּ ַפתְּ ַתע ֲאפָּ  – פֶּׁ

ִמים.  ַחי עֹולָּ
ת יִָּׁשיר  ק עֹוף מֵּ שּוק שֹוקֵּ   – בְּ

ה ַקיָּם  .ַרק ַאתָּ
ה ִצפֹור ִעם ִׁשיר ַדדָּ ק מְּ שּוק שֹוקֵּ  בְּ

ר. תָּ  ִנסְּ
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 נועה שקרג'י
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 פנאי 

ַנאי   ל פְּ מּוי ׁשֶּׁ ר סָּ נּו אֹוצָּ יָּה לָּ  הָּ
ר,   ִדין ַכֲאִויר ַהֹבקֶּׁ  עָּ

ִׁשיקֹות  עֹות, נְּ מָּ ל ִספּוִרים, דְּ ַנאי ׁשֶּׁ  פְּ
ַחִגים.    וְּ

ַהדֹודֹות  א וְּ תָּ א, ַסבְּ ל ִאמָּ ַנאי ׁשֶּׁ  פְּ
ה  ִסירָּ ַנַחת בְּ בֹות בְּ  יֹוׁשְּ

ל ִזיו,    ׁשֶּׁ
טֹות ַאט  ַאט -ׁשָּ

לֹום   דּוִגית ַהשָּ  בְּ
לֹות.  ִעם ַהַמזָּ ַח וְּ רֵּ  ִעם ַהיָּ
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 רן יגיל

 כאשר היית פה

ִייתָּ ֹפה ר הָּ  ַכֲאׁשֶּׁ
גֵּן  ָך ַהחּום מֵּ טְּ ַליּוַמבָּ  עָּ

עֹות ינּו נֹוגְּ בֹותֵּ ׁשְּ  ּוַמחְּ
ַתע  פֶּׁ

ף. נָּ ל כָּ ף אֶּׁ נָּ  כָּ
 

ִדי ִייתָּ ִעמָּ ר הָּ  ַכֲאׁשֶּׁ
ִפים ִרים ַהחֹולְּ בָּ תֹוְך ַהדְּ  בְּ

ִׁשיִׁשים י־ַבִית קְּ נֵּ יּו ַהִקירֹות בְּ  הָּ
רּו ַמֲעִשיֹות ַעִתיקֹות ִּספְּ  ׁשֶּׁ

ב רֶּׁ עֶּׁ  בָּ
ה. ִתינּו תֵּ ר ׁשָּ  ַכֲאׁשֶּׁ

  
ו ׁשָּ ה ַעכְּ ינָּם ַמֲחסֶּׁ  ַהִקירֹות אֵּ

ם תָּ ִתיקָּ רּו ִבׁשְּ ַתגְּ ם ִהסְּ  הֵּ
ִלי פְּ נָּ ִגיחּו בְּ ֹלא ַיׁשְּ  וְּ

ט לֶּׁ מֶּׁ ו ַהִקירֹות ִסיד וָּ ׁשָּ  ַעכְּ
ר סֹוד זָּ  יְּ

ת. וֶּׁ ר ֹלא עֹונֶּׁה ַכמָּ  ֹחמֶּׁ
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 קמחי אביחי

 ערב יום הכיפורים

ב יֹום ַהִכפּוִרים רֶּׁ עֶּׁ  בְּ
נּו ַלגְּ  ִהפְּ

לּו. חֵּ הֵּ יֹונֹות ׁשֶּׁ ל ִנסְּ ַתמּו אֶּׁ יֹונֹות ׁשֶּׁ  ִמִנסְּ
נּו יָּה לָּ ב יֹום ַהִכפּוִרים הָּ רֶּׁ  עֶּׁ

ַמן אִׁשית ַהזְּ  רֵּ
ִאיר הֵּ ַמת ִאי ׁשֶּׁ ִדמְּ  בְּ

 יָּם
נֵּרֹות   –בְּ

ב ָך ַהדֹואֵּ ל ִלבְּ תָּ אֹוִתי אֶּׁ ם ִאַמצְּ  ׁשָּ
י ַהֹכל יָּכֹול נֵּ  ִלפְּ

ם ל ִעם ֻכלָּ ַפלֵּ ִהתְּ ְך לְּ לֵּ ם תֵּ רֶּׁ טֶּׁ  בְּ
ה דָּ עֵּ ד ִמן הָּ חָּ יֶּׁה אֶּׁ ם ִתהְּ רֶּׁ טֶּׁ  בְּ

ל יכָּ  ַבהֵּ
ִצים עֵּ ד ִמן הָּ חָּ  אֶּׁ

 ַבַיַער.
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