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זמירה פורן־ציון
ְּב ְל ְמ ַּכנ ְל ִג'ית ּו ְמנ ּו (במקום ממנו באתי)
ְּב ְל ְמ ַּכנ ְל ִג'יתוּ ְמנוּ יָ ְצאוּ ַה ִּמ ִּלים ִמן ַה ּ ֶפה ֲע ֻג ּלוֹ ת
1
ילן.
וּ ַמ ְח ִליקוֹ ת ַּב ָ ּגרוֹ ןַּ ,כנִ י זְ נְ גוּ ָלה ְּב ִס ָ
ְּב ְל ִאיָ אם ְאל־סוּ ָדא 2נִ ְכנְ סוּ ַה ִּמ ִּלים ַלגּ וּ ף דּ וֹ ְקרוֹ ת
3
ל־ח'יָ ָטה.
וַ ֲא ֻר ּכוֹ תְּ ,כ ִס ּכוֹ ָתיִ ְך נָ נָ ה נָ ַג'את ְא ְ
ְּב ְל ְמ ַּכנ ְל ִג'יתוּ ְמנוּ נִ ׁ ְש ּ ְפכוּ ֲחלוֹ מוֹ ת ֱא ֵלי נְ ָהרוֹ ת ְל ֵעת ַליִ ל
ַּת ִּנים ָק ְרעוּ ְּבקוֹ ָלם ֶאת ָהא ֶֹפקַ ,ל ֲהבוֹ ת נֵ ר זָ ֲחלוּ
ַעל ִקירוֹ ת ַה ְ ּק ָר ׁ ִשים.
ְּב ְל ְמ ַּכנ ְל ִג'יתוּ ְמנוּ ָהיִ ינוּ יְ ָלדוֹ ת ֻח ּמוֹ ת ַעל ִמ ּטוֹ ת ַּב ְרזֶ ל ְק ַטנּ וֹ ת.
ולד דְּ ְללוֹ ל"ָ ׁ 4,ש ָרה נָ נָ הְּ ,ב ִלי ָח ׁ ָשד ְוּב ִלי ָע ְר ָמה.
"דְּ ְללוֹ לוּ ְלוָ ַ
5
ר־ענָ א,
ִּכיתוֹ ִמים ָהיִ ינוּ ָ .א ׁ ְשלוֹ נ ְפרוֹ נָ ה הוֹ נ יָ א־נָ נָ ה ְּב ַּכ ַפ ָ
6
יילי.
יילי וּ ֵל ִ
יפים זְ רוּ ִקים ְּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָא ְלף ֵל ִ
ְצ ִר ִ
ְּב ְל ְמ ַּכנ ְל ִג'יתוּ ְמנוּ ָר ַק ְד ִּתי ַּב ֲח ָצ ִאית ּ ְפ ָר ִחים
י־ק ּ ַפ ְצ ִּתי
ְּתפוּ ָרה ִּב ְמכוֹ נַ ת זִ ינְ ֶגר ׁ ְשחוֹ ָרהַ .ר ְצ ִּת ִ
חוּביזוֹ ת ַוּב ְר ָקנִ ים,
ְּכמוֹ ׁ ַש ּ ִפ ִירית ֵמ ַעל ֵּ
ַק ּלוֹ ת ָהיוּ ַר ְג ָלי וַ ֲחלוֹ מוֹ ָתי ְ ּגדוֹ ִלים.

1
2
3
4
5
6

כמו זנגולה ,מאפה עטוף בדבש תמרים.
בימים השחורים.
אימא נג'את התופרת.
תפנקי ותערסלי את הילד ,תפנקי בשיר הערש.
איך זרקו אותנו ,הוי אימא ,כאן בכפר ענא.
אלף לילה ועוד לילה.
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הר ָּכבוֹ ת
פואמת ַ
.1
ְ
ֵאיך יָ רוּ אוֹ ָתנוּ ְּב ַא ַחת
ְּכ ַצ ָּלף ַה ִּננְ ָעץ ְּב ֶס ַלע
יפים זְ רוּ ִקים ְּב ֶא ְמ ַצע ָהעוֹ ָלם.
ְצ ִר ִ
וְ ַה ּׁ ָשנִ ים ָח ְלפוּ לֹא ׁ ְש ִביל וְ לֹא דֶּ ֶרךְ.
וְ ָאז ָּב ָאה ַה ַה ְג ָר ָלה ,וְ ִא ָּת ּה ָק ְפ ָצה ָע ֵלינוּ ַה ִּת ְקוָ ה.
.2
ַר ָּכבוֹ ת ַר ָּכבוֹ ת
ֻסדְּ רוּ ַה ּׁ ִש ּכוּ נִ ים
וּ ִמ ּתוֹ ָכם ָּב ְקעוּ ֶע ֶרב ֶע ֶרב ַצ ֲעקוֹ ת ָה ִא ָּמהוֹ ת
אל ָלה ְא ְס ָעאדוּ ְל ְל ֵּבאית ,נוּ ַה ַּביְ ָתה ַל ֲעלוֹ ת.
ימה נַ ָג'את ,יַ ְ
ְח ְס ֶקלַ ,ר ְח ִמין ,נָ ִע ָ
יסה ֶה ֱע ִבירוּ הוֹ ָדעוֹ ת ֵּבין ַה ְּכנִ יסוֹ ת.
וּ ְכ ׁ ֶש ָּתלוּ ְּכ ִב ָ
ְ
יסה וְ ַא ִ ּגיד ָלך ִמי ָה ִא ּׁ ָשה ,וּ ָמה ָק ָרה ֶא ְצ ָל ּה"
"ת ְר ִאי ִלי ֶאת ַה ְּכ ִב ָ
ַּ
נִ ְכנְ ָסה ַל ָּסלוֹ ן נַ אנַ א־לוּ לוּ וְ ָא ְמ ָרה.
ִמי ׁ ָש ַכב ִעם ִמיִ ,מי ָעזַ ב ֶאת ִמיִ ,מי ִק ְּב ָלה ַמ ְחזוֹ רִ ,מי ִה ְת ַא ְל ְמנָ ה
וּ ִמי יַ ְלדָּ ה.
ַא ַחר ָּכ ְך ֵמ ָתה,
ִצ ּפוֹ ר ְק ַט ָּנה ְמ ֻק ּ ֶפ ֶלתֲ ,עטוּ ָפה ְּב ַבד ָל ָבן
ֻמ ַּנ ַחת ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּסלוֹ ן וְ נֵ רוֹ ת ְס ִב ָיבה.
.3
יַ ְלדָּ ה חוּ ָמה ַצ ַּמת ַליְ ָלה ׁ ְשח ָֹרה
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ְקלוּ ָעה,
ח־תינוֹ ק
ַעל ִצדָּ ּה ָּתלוּ י ָא ִּ
וְ ֶאת שִׂ ְמ ָל ָת ּה ַמ ְחזִ ָיקה ָאחוֹ ת ְק ַט ָּנה ְּב ֶעשֶׂ ר ֶא ְצ ְּבעוֹ ת
ֵעינַ יִ ם ְמ ַח ּ ְפשׂ וֹ ת ָרחוֹ ק.
יַ ְלדָּ ה חוּ ָמה ֲא ֻר ָּכה
עוֹ ֶמ ֶדת ִּב ְרחוֹ ב ַה ּׁשוּ ק ִמ ְס ּ ַפר ַא ְר ַּבע
ְּב ׁ ֵש ׁש ִל ְפנוֹ ת ּב ֶֹקר ְל ַבדָּ ּה.
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.4
ימה שָׂ שׂ וֹ ן לֹא ָּכ ְת ָבה ׁ ִש ִירים,
אלה נָ ִע ָ
ָח ָ
גּ וּ ף ְמ ֻכ ַ ּוץ ְמ ַה ֵּל ְך ֵּבין ַה ְ ּצ ִריף ַל ּׁ ִש ּכוּ נִ ים.
ִהיא ָע ְב ָרה ָּכאן ,רוּ ַח ִמ ְד ָּבר ַח ָּמה ׁ ֶש ָּב ָאה ָּב ָא ִביב.
ילים.
ִּבשְׂ ַפת ָה ִא ְּל ִמים ְוּב ִד ּבוּ ֵרי ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים זָ זָ ה ְּב ׁשוּ ֵלי ַה ּׁ ְש ִב ִ
אג'אנִ יְּ ,כ ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַלם ַה ִּתינוֹ ק ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶש ַ ּי ְלדָּ ה ַּב ַח ִ ּיים.
אשוֹ נָ ה ִהיא ֵמ ָתה ְּב ָד ָ
ַּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
יע ַצו ִ ּג ּיוּ ס ַא ֲח ֵרי ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנִ ים.
ַוּב ּ ַפ ַעם ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יה ֲא ָבנִ ים.
ֶאת גּ וּ ָפ ּה ׁ ֶש ָהיָ ה ְּכ ִתינ ֶֹקתַּ ,ת ְרנְ ג ֶֹלת ְק ַט ָּנה שָׂ מוּ ָּב ֲא ָד ָמה וּ ֵמ ָע ֶל ָ
יהָ ,היְ ָתה וּ ְכמוֹ לֹא נוֹ ְל ָדהֵ ,מ ָתה ְּביוֹ ם ׁ ֶש ַ ּי ְלדָּ ה
ישהוּ ָא ַמר ְּב ִג ְמגּ וּ ם ִע ֵּלג ֵמ ָע ֶל ָ
וּ ִמ ׁ ֶ
ְלעוֹ ָל ִמים.
.5
ֵדיְ יזִ י הוֹ ֶל ֶכת יוֹ ם יוֹ ם ְל ֻק ּ ַפת חוֹ ִלים ָּכל ּ ַפ ַעם ְלרוֹ ֵפא ַא ֵחר
וּ ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ַּכדּ וּ ִרים.
ַה ְ ּז ִריקוֹ ת ׁ ֶשל ַּכ ְר ּב ֶֹלת ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ׁ ֶש ָּנ ַתן ָל ּה ד"ר ַח ִ ּיים ֲח ְלפוֹ ן ְּב ִק ְריַ ת אוֹ נוֹ
לֹא ָעזְ רוּ ָל ּה ַּב ְּכ ֵא ִבים,
ׁ ֶשנּ וֹ ׁ ְש ִכים אוֹ ָת ּה ְּכמוֹ ַח ָ ּיה ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֶל ֶלת ׁ ֶש ּ ׂשוֹ ֶר ֶטת אוֹ ָת ּה ִמ ִּב ְפנִ ים.
ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ִהיא עוֹ ֶט ֶפת ְּב ַת ְח ּב ׁ ֶֹשת ַּבדִּ ים
ֶאת ָה ַר ְג ַליִ ם ַה ְּנפוּ חוֹ ת ְּכ ֵבדוֹ ת ְּכ ִמ ׁ ְשקוֹ לוֹ תִ ,היא קוֹ ׁ ֶש ֶרת ָחזָ ק ְּב ִח ּתוּ ִלים.
יה ִמ ָ ּי ִמים,
ַרק ְּכ ׁ ֶש ִהיא נִ זְ ֶּכ ֶרת ָּב ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ָּל ּה ַל ַּס ִּלים ֲאהוּב נְ עוּ ֶר ָ
ַוּב ְ ּי ָל ִדים ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ָל ּה ָּכבוֹ דִ ,היא ְק ָצת נִ ְר ַ ּג ַעת וְ נוֹ ׁ ֶש ֶמת ֲאוִ יר.
.6
עוֹ ד ֶר ַגע ָּתמוּ ִתי
וְ ִת ׁ ְש ְּכ ִבי ָל ְך
ִעם ֲאבוֹ ַתיִ ְך.
ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתם ְקבוּ ִרים ִמ ְ ּז ַמן;
ַה ִּנ ְר ָצח,
אב
ַה ּׁ ַש ַּב ּ
וְ ַה ׁ ּ ֵשיח'.
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ַה ֶּט ֶלפוֹ ן יְ ַצ ְל ֵצל
וְ ַא ְּת לֹא ַּת ֲענִ י יוֹ ֵתר
ְּבקוֹ ֵל ְך ַה ְּמ ֻח ְס ּ ָפס וְ ַה ֶּנ ְח ָרץ
אקית ׁ ֶש ָּל ְך.
ָּב ִע ְב ָר ִ
ֵּבינְ ַתיִ ם,
ֲאנִ י נִ ְד ֶה ֶמת ָּכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש
ׁ ֶש ַא ְּת עוֹ נָ ה ִּב ְד ִחיפוּ ת,
עוֹ ף חוֹ ל ּבוֹ ֵדד ,זָ ֵקןָּ ,כ ֵבד,
נָ ע ְּב ִע ְ ּק ׁשוּ ת
ַעל נַ ֲהרוֹ ת ַה ֶ ּזהוּ ת.
וַ ֲאנִ י
ָר ָצה ַעל ַהחוֹ ף
ְמנוֹ ֶפ ֶפת ָל ְך ְּביָ ַדיִ ם ְק ַטנּ וֹ ת
ִא ָּמא ִא ָּמא

ַע ְפ ַע ֵּפי ַה ֶּבטוֹ ן
א.
ַע ְפ ַע ּ ֵפי ַה ֶּבטוֹ ן לֹא נִ ְפ ְקחוּ .
ָעיְ פוּ ַעל ַ ּג ְּב ָך יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך,
ִח ּיוּ ְך ִח ֵ ּור נִ ָ ּצת ְּב ָך,
ַמזְ ִּכיר ֶאת יְ ִפי נְ עוּ ֶר ָ
יך.
הוֹ ׁ ַש ְט ָּת יָ ְד ָך
ִמ ְלמוּ ל ֵה ִציף ֶאת גּ וּ ָפ ּה.
ָר ַעדּ ,תֹם וְ זִ ָּכרוֹ ן ִח ְּבקוּ אוֹ ְת ָך,
ֶח ֶבל ִמ ְתנוֹ ֵע ַע ְּב ִר ּקוּ ד ָאדֹם.
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ב.
ִהיא ָּב ָאה.
יסים ִהיא ָּב ָאה.
ְּב ִא ְב ַחת ִר ִ
ְּב ַבת ַא ַחת ִהיא ָּב ָאה.
ּפוֹ ַק ַחת ַעיִ ן ָּב ָאהְ ,צלוּ ָלה וְ יוֹ ַד ַעת:
זֶ ה הוּ א וְ לֹא ַא ֵחר.
ָחסוֹ ן וְ ׁ ָשחֹר ִמיוֹ ִפי
ֲח ָל ַציִ ם ֵא ׁש וְ ֵעינַ יִ ם ּ ָפז חוֹ ֵדר.
ג.
ֲא ַבק ַה ְ ּז ַמן ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר
ֵריחוֹ ת ָא ִביב
ֹאש ְל ֶע ְב ָר ּה,
ִה ְת ּ ַפ ּתוּ ְל ָה ִרים ר ׁ
וְ ַרק ַט ַעם ָּב ׁ ֵשל וּ ָמתוֹ ק ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ֵמ ׁש
יא ָתם
ׁ ֶש ָּנ ַתן ָל ּה נִ ְס ַער ְּביוֹ ם ִּב ָ
יה.
נָ ַטף ַעל שִׂ ְפתוֹ ֶת ָ
ד.
חוֹ ַמת ַה ֵּלב נִ ׁ ְש ְּב ָרה
ֶּב ָה ָלה ִּכ ְר ְס ָמה ָּב ּה
ִמנְ ֲהרוֹ ָתיו ָח ׁ ְשכוּ ְּב ַא ַחת.
ַהר ַה ְּנ ָמ ִלים ַה ּׁ ְשחֹרוֹ ת
ָחזַ ר ַע ְק ׁ ָשנִ יְ ,מ ָס ֵרב ְלוַ ֵּתר.
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