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 נויה שגיב

 

 ִקיַנת ָהֲאָחיֹות 

 א. 

 ַתְלַתִלים, -ָאִחינּו ְיֵפה
 ַדְרּכֹו ֲעֵלי ָנִתיב. 

 ַמה ָיפּו ְפָעֶמיָך ַבְנָעִלים, 
 ֵבן ָנִדיב. 

  
 ּוַבַיַער ָהְיָתה דּוִמָיה, 

 ֶהֱחִריׁשּו ָהֳאָרִנים. 
 ְלַאט ָמְנָתה קּוִקָיה 

 ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. 
  

 ִחִּכינּו ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, 
 ֵעיֵנינּו ֲעֵלי ָנִתיב, 

 ַאֵיה ְפָעֶמיָך ַבְנָעִלים, 
 ֶבן ָנִדיב? 

  
 ָבֹכה ִיְבֶּכה ִעם ַהְסָתו, 

 ָבֹכה ִיְבֶּכה ָבָאִביב 
 ָאִבינּו ַהַיַער ַהָשב, 

 ַאֶיָך ֵבן ָנִדיב? 
  

 ּוְבָכל ַהְנִתיִבים דּוִמָיה 
 ַמְחִריִׁשים ָהֳאָרִנים, 

 ֹלא ִנְׁשָמע עֹוד קֹול קּוִקָיה 
 ָׁשֹלׁש ָׁשִנים. 

  
  -ָאִחינּו, ָאִחינּו, ְּכֻחִלים

 ֶמְרַחֵקי ָהָאִביב.  ַאְפלּוִלים
 ֵאי ָאְבדּו ְפָעֶמיָך ַבְשִביִלים

 ֵבן ָנִדיב?

 

 

 

  .ב

  ַבָמקֹום ֶׁשָשם ָנַדמּו
  ִצפֹוֵרי ַהִשיר ִעם ֵעֶרב,
  ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַגם ָבִכינּו,

  ְבָזְכֵרנּו ֶאת ָפָניו.
  

  ָשם נֹוְתָרה עֹוד ֶקֶרן ַסַהר
  ֲעֵלי ַגל גֹוֵסס ַבַנַחל,
  ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַגם ָבִכינּו

   ָׁשב.ַעל ָאִחינּו ֶׁשֹּלא 
  

  ָשם ָזַכְרנּו, ַגם ָבִכינּו,
  ָשם ָאַהְבנּו ֶאת ָאִחינּו,

  ַוֲעֵצי ַהחֹוף ִהְרִּכינּו
  ֲעָנִפים ָלִחים ִמַטל.

  
  ּוִבְנפֹול ּכֹוְכֵבי ָהֶעֶרב

  ֶאל ַהְשחֹור ֲאֶׁשר ַלַנַחל,
  ִהְבֲהָבה ַגם ִדְמָעֵתנּו

  ְּככֹוַכב נֹוֵׁשר ֵמַעל.
  

  ִהְבֲהָבה ַגם ִדְמָעֵתנּו,
  ֵעֶרב-ַעד ֶׁשָבָאה רּוחַ 

  ַוִתְמֶחה ֶאת ִעְקבֹוֵתינּו
  ַוְתַיֵבׁש ַאְחִרית ַהַטל.
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  )מתוך האוהבים על שפת הים( היא

 

 שלחת אלי את האוח
 .להעירני משינה

 לימדת אותו לצווח
 מילות אהבה ותחינה

 ,אבל אני לא אבוא
 !לא אבוא, לא אבוא

 
 שילחת בי את ריח

 ,האצות ואת הלבנה
 על הים להאנח ציוית

 בקול אהבה ותחינה
 ,אבל אני לא אבוא

 !לא אבוא, לא אבוא
 

 ,נשקו הגלים את רגלי
 .את שולי שמלתי הלבנה

 "בקולך אמרו לי "בואי אלי
 .בקול אהבה ותחינה
 ,ואני חזרתי אל ביתי

 ,סגרתי את דלתי
 חלוני מוגף

 .ליבי ישן ואני ישנה
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 שירי סוף הדרך

 

 .ָאַמר ַהַנַער -ְמֹאד ַהֶדֶרך ָיָפה ַעד 
 .ָאַמר ָהֶעֶלם -ַהֶדֶרך ָקָׁשה ַעד ְמֹאד 

 .ָאַמר ַהֶגֶבר -ַהֶדֶרך ָאְרָכה ַעד ְמֹאד 
 .ָיַׁשב ַהָזֵקן ָלנּוַח ְבַצד ַהֶדֶרך

 
 ,צֹוְבָעה ַהְשִקיָעה ֵשיָבתֹו ְבָפז ָוֹאֶדם

 ,ָהֶעֶרב-ַהֶדֶׁשא ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ְבַטל
 :ַאְחרֹוָנה ֶׁשל יֹום ֵמָעָליו ְמַזֶמֶרתִצפֹור 

 ?ֲהִתְזֹּכר ַמה ָיְפָתה, ַמה ָקְׁשָתה, ָמה ָאְרָכה ַהֶדֶרך -
 

 .ַלְיָלה -ָאַמְרָת: יֹום רֹוֵדף יֹום ְוַלְיָלה 
 .ְבִלְבָך ָאַמְרתָ  -ִהֵנה ָיִמים ָבִאים 

 ,ַוִתְרֶאה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים פֹוְקִדים ַחלֹוֶניָך
 .ַוֹתאַמר: ֲהֹלא ֵאין ָחָדׁש ַתַחת ַהֶשֶמׁש

 
 ,ְוִהֵנה ַאָתה ָבא ַבָיִמים, ָזַקְנָת ְוַשְבתָ 

 ,ְוָיֶמיָך ְספּוִרים ְוָיָקר ִמְנָיָנם ִׁשְבָעַתִים
 ,ַוֵתַדע: ָּכל יֹום ַאֲחרֹון ַתַחת ַהֶשֶמׁש
 .ַוֵתַדע: ָחָדׁש ָּכל יֹום ַתַחת ַהֶשֶמׁש

 
 ֵדִני, ֱאֹלַהי, ָבֵרך ְוִהְתַפֵללַלמְ 

 ,ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְפִרי ָבֵׁשל
 ,ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹׁשם

 .ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל
 

 ַלֵמד ֶאת ִשְפתֹוַתי ְבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵלל
 ,ם ֵלילְבִהְתַחֵדׁש ְזַמְנָך ִעם ֹבֶקר ְועִ 

 .ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום
 .ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵגל
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 ערן צלגוב

* 

 .ָמָחר ֲאִני ָאמּות

 ַאֶתם ִתְראּו ָמָחר

 ֶאת ֶׁשָהיּו ֵעיַני

 .ֶאת ֶׁשָהיּו ָפַני

  

 ְלֵעת ָמָחר ַאֶתם

 ָבִאים ַעל ַסף ֵביִתי

 ַהָּכבֹודַלְחלֹוק ֶאת 

 .ּוְלַחֵלק ָׁשַלל

  

 ָמָחר ִיְהֶיה ַהֹּכל

 .ָלֶכם ְוֶׁשָלֶכם

 ָמָחר ַאֶתם צֹוְדִקים

 ְבָכל ֲאֶׁשר ֹתאְמרּו

  

 ֲאָבל ַהיֹום ֲאִני

 עֹוֶמֶדת ַעל ַהַסף

 ְוֶאֱעֹבר ְגבּוִלי

 .ְוֵאין ַמִסיג אֹותוֹ 
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* 
  

 ְוַהִשיר ֲאֶׁשר ֹלא ְּכַתְבִתיו
 ָּכַתְבִתי ִׁשיִריםַּכֲאֶׁשר 

 ַוֲאִני עֹוד זֹוֶכֶרת ַהֹּכל
 .ָּכל ְצִליל, ָּכל ִניב

 .ְוֹלא ִיָּכֵתב ַגם ַעְכָׁשו
  

 לּו ְּכַתְבִתיו ָאז, ָהָיה
 .ֱאֶמת ְמֻעְרֶטֶלת ִמַדי
 ְוִאם ֶאְכְתֶבנּו ַהיֹום

 .ִיְהֶיה ֶׁשֶקר ָגמּור
  

 ,בֹוִאי, ְרִדי ֶאַלי, ַבת ָהֵאִלים
 יִני ָעַליַהְרּכִ 

 .ֶאת ֹראֵׁשְך ַהַמְלִבין
  

  –ְנַשֵחק ַבִמִלים
  –ַמה ָצלּול ָהעֹוָלם ַבִמְשָחק ֶהָחָדׁש

  
 ֹלא ָאז, ֹלא ַעְכָׁשו
 ֹלא ֱאֶמת, ֹלא ָּכָזב

  
 ְׁשֵתי ַּכפֹות ַהֹמאְזַנִים עֹולֹות ְויֹוְרדֹות

 .ַבִמְקָצב
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 ריקי דסקל

 

 בקפה

 ְבלֹוִריֹות, ּכֹוָבִעים, ִמְגָבעֹות,
 ְוָיַדִים, ָיַדִים, ָיַדִים...

 ְוַהְּכַרְך ַבַחלֹון ֹלא ָיַדע ִאם
 ֹפה ֵמתֹות ַהָשעֹות ַהָבאֹות.

 ְוַהְּכַרְך עֹוד אֹוֵהב ְונֹוֵצר
 ְיגֹונֹו ֶׁשל ֶחֶדר ַאֵחר:

 ֶקֶרן אֹור בֹו ִהְׁשִליָכה ַחָּכה
 ֹו ֶׁשל ַהֶיֶלדַעל ַפְלֵגי ֲחלֹומ

 ְוִאָשה ֲעֵיָפה מּול ַהֶדֶלת
 ְמַחָּכה, ְמַחָּכה, ְמַחָּכה...

 ּוֹפה הּוא יֹוֵׁשב ְוׁשֹוֵכחַ 
 ֶאת זֹו ֶׁשהּוא ֹּכה זֹוֵכר,

 ְורֹוֶצה ִלְהיֹות אֹוֵרחַ 
 ֶׁשל ַעְצמֹו ְוֶׁשל ָּכל ַאֵחר.

 ַאְך ֶאָחד ִממּולֹו יֹוֵדעַ 
 ַרְךַמה נֹוֵצר ַבֵלילֹות ַהּכְ 

 ּובּוזֹו ָפַתר ְלַמְפֵרַע,
 ֶׁשַהֶחֶדר ַה ה ּו א ֹלא ִנְׁשַּכח.
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 ציון –זמירה פורן 

 

 אלי 

 ַהָשִנים ִפְרְּכסּו ֶאת ָפַני
 ְבִזְכרֹון ֲאָהבֹות

 ְוָעְנדּו ְלֹראִׁשי חּוֵטי ֶּכֶסף ַקִלים
 ַעד ָיִפיִתי ְמֹאד.

 ִנְׁשָקִפיםְבֵעיַני 
 ַהנֹוִפים.

 ּוְדָרִכים ֶׁשָעַבְרִתי
 - ִיְשרּו ְצָעַדי

 ֲעֵיִפים ְוָיִפים.

 ִאם ִתְרֵאִני ַעְכָׁשו
 - ֹלא ַתִּכיר ֶאת ְתמֹוֶליָך

 ֲאִני הֹוֶלֶכת ֵאַלי
 ְבָפִנים ֶׁשִבַקְׁשָת ַלָשְוא

 ְּכֶׁשָהַלְכִתי ֵאֶליָך.
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 לאט כהולם הלב 

 אּוַלי ָּכאן ִנְגֶמֶרת ַדְרִּכי 
 ַעל ַהַסף ַהָשֵליו. 

 נוְטִפים ּכוָכִבים ְירּוִקים 
 ְּכהוֶלם ַהֵלב.  -ְלַאט

 ְבִאְווַשת ֲעָנִפים ְיֵבָשה 
 ִביְרַּכת ְשלוִמים: 

 ָהֵעִצים ַהְקַטִנים ַבחוְרָשה 
 ִחיּכּו ִלי ָּכל ַהָיִמים. 

 ַמה מּוָזר ֶשִביַקְשִתי אוְתָך 
 ִבְדָרִכים ָלרוב, 

 ַעד ֶשָבאִתי ֶאל ַסף ֵביְתָך 
 ְוהּוא ּכה ָקרוב.
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 רן יגיל

 

 חמסין של ניסן
 

 ָאֵכן ֵאַדע, ֶזה יֹום ְלֹלא ְתמּוָרה
 ְוֹלא ָנַפל ָדָבר ְוֹלא ֵאַרע

 ְוֹלא ַיְבִדיל ֵבינֹו ְלֵבין ָיִמים
 .ָרע ִציּון ָואֹות ֲאֵׁשר ִמטֹוב ַעד

 , ְוַרק ַלֶשֶמׁש ַריַח ֶׁשל ַיְסִמין
 ,ְוַרק ָלֶאֶבן קֹול ֶׁשל ֵלב פֹוֵעם

 ,ְוַרק ָלֶעֶרב ֶצָבע ֶׁשל ַתפּוז
 .ְוַרק ַלחֹול ְשָפַתִים ְמַנְשקֹות

 , ֵאיְך ֶאְזְּכֶרנּו ַאְלמֹוִני ְסָתִמי
 ,ֵאיָכה ֶאְׁשֹמר ַחְסדֹו ַהִפְתֹאִמי

 ם ֶאָחד ָהָיהֵאיְך ַאֲאִמין ֶׁשיוֹ 
 ?ֹּכל ִניד ְוַריַח ֶעֶצם ֵמַעְצִמי

 ִּכי ֹּכל ִאיָלן ָהָיה ִמְפָרש רֹוֵטט
 ,ְוִלְדָמָמה ֵעיַנִים ֶׁשל ַיְלָדה
 ,ְוִלְדָמעֹות ִניחֹוַח ַהִלְבלּוב
 .ְוֵׁשם ָהִעיר ְּכֵׁשם ַאֲהָבִתי
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