שירה

רוני סומק
"איזה ספר" ,את שואלת" ,תיקח לאי בודד?"
"ה ֵח ְטא וְ ָענְ ׁשוֹ ",
ְל ִאי ַה ּׁ ֵש ִדים ֶא ַ ּקח ֶאת ַ
"ע ִּליסָ ה",
ְל ִאי ַה ַּמ ְטמוֹ ן ֶאת ַ
ָל ִאי ׁ ֶשל רוֹ ִּבינְ זוֹ ן ְקרוּ זוֹ ֶאת "מוֹ ִּבי דִּ יק",
יטה",
ְל ִא ֵ ּיי ַה ְּבתוּ ָלה ֶאת "לוֹ ִל ָ
ימנְ ָג'רוֹ ",
יל ַ
"ש ְל ֵגי ַה ִ ּק ִ
ָל ִא ִ ּיים ַּב ֶ ּז ֶרם ֶאת ׁ ִ
וְ ָל ִאי ׁ ֶש ֶּט ֶרם ִה ְת ַ ּג ָּלהֶ ,א ַ ּקח אוֹ ָת ְך
וַ ֲא ַד ְפדֵּ ף.
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Petit Beurre
רשת "לוּ ",
ְּבנַ אנְ ט ,מוּ ל ַה ִּמ ְבנֶ ה ַה ָ ּי ׁ ָשן ׁ ֶשל ֵּבית ַה ֲח ׁ ֶ
אשוֹ נָ ה ַה ּ ֶפ ִתי ֶּבר,
ׁ ָשם נֶ ֱא ָפה ָל ִר ׁ
ֲאנִ י ּבוֹ ֵרא ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת דּ וֹ ָדה ַמ ְר ֶסל,
יאנְ ס,
ׁ ֶש ָּל ְמ ָדה ְּב ַּב ְגדָּ ד ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַא ִל ַ
יע ֶאת ַט ַעם ָצ ְר ַפת
וְ ָר ְצ ָתה ְל ַה ְט ִּב ַ
יטים ָה ֵא ֶּלה
יס ְקוִ ִ
ִעם ַה ִּב ְ
ְּב ַמ ּ ְפ ֵלי ֶה ָח ָלב וְ נַ ֲהרוֹ ת ַה ֵּתה ָה ַאנְ ְ ּג ִלי,
ׁ ֶש ָ ּז ְרמוּ ִּב ְגרוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָא ִבי.
ֲאנִ י לֹא זוֹ ֵכר ַּכ ָּמה ִהיא ֵה ִבינָ ה ְּב ׁ ִש ָירה,
יחה
ֲא ָבל ַא ֲח ֵרי ׁ ָשנִ יםְּ ,ב ִלי ׁ ֶש ָ ּי ְד ָעהִ ,היא ִה ְצ ִל ָ
"פ ְר ֵחי ָהר ַֹע" ׁ ֶשל ּבוֹ ְד ֵלר
יצי מוֹ ִחי ֶאת ּ ִ
ִל ׁ ְש ּתֹל ַּב ֲע ִצ ֵ
וּ ְל ַפ ֵ ּזר ְס ִב ָיבם ֲע ֵלי ֲחלוּ ָדה ִמ ּׁ ִשיר ׁ ֶשל זַ 'אק ּ ְפ ֵרוֵ ר.
יסי" ,וְ ַת ְר ִ ּג ׁיש
"קח"ִ ,היא ָא ְמ ָרה ִלי ָאז ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְּל ָאה ֶאת ִּכ ִ
ַ
יסה ָמה זוֹ ֶח ְמ ָאה ָצ ְר ָפ ִתית".
ְּב ָכל נְ ִג ָ
"ק ִחי"ֲ ,אנִ י עוֹ נֶ ה ָל ּה ַע ְכ ׁ ָשו" ,וְ ַד ְמיְ נִ י אוֹ ִתי עוֹ ֵמד ַּב ָּמקוֹ ם
ְ
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם נֶ ְחנַ ק ִמ ּ ַׂש ֵ ּקי ֶק ַמחֵ ,מ ֲע ֵרמוֹ ת ֶח ְמ ָאה וּ ִמ ַּתנּ וּ ִרים ׁ ֶש ִה ְת ַ ּגנְ דְּ רוּ
יהן יָ כ ְֹל ְּת ִל ְתלוֹ ת ְל ַר ֲאוָ ה
ַּב ֲא ֻר ּבוֹ תֲ ,ע ֵל ֶ
ֶאת ל ֶֹבן ִמ ְצ ֵח ְך,
א ֶֹדם ֶל ְחיֵ ְך,
ֶאת ַה ֶּס ֶרט ַה ָּכחֹל ׁ ֶש ָח ָצה ֶאת שְׂ ָע ֵר ְך
וּ ְל ַה ְר ִ ּג ׁישְּ ,כמוֹ ַּב ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ַא ּפוֹ ִלינֵ ר,
ׁ ֶש ַא ְּת ְל ֶר ַגע דֶּ ֶגל ָצ ְר ַפת".
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בלי מלים
(בעקבות "תפקיד השירה" מאת פנטי הולפה)

ישים ַה ּ ׂשוֹ ִחים
ֵּבין ַה ְּכ ִר ׁ ִ
ָּבאוֹ ְקיָ נוֹ ס ׁ ֶשל ַה ָּל ׁשוֹ ן
"א ֲה ָבה".
ִמ ְס ַּת ֵּתר דָּ ג ָק ָטן ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ַ
ְּבמוֹ ַח ָ ּייו הוּ א חוֹ ֵסם ֵמ ָהעוֹ ָלם
ֶאת ַה ַּמ ּבוּ ל ַה ָּבא.
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