
זמירה פורן־ציון  |  שירה

| 224 |

זמירה פורן־ציון

נ ְלִג'יתּו ְמנּו )במקום ממנו באתי( ְלְמכַּ בְּ
ה ֲעֻגּלֹות  ים ִמן ַהּפֶ ּלִ נ ְלִג'יתּו ְמנּו ָיְצאּו ַהּמִ ְלְמּכַ ְבּ

ִסיָלן.1  ִני ְזְנגּוָלה ּבְ רֹון, ּכַ ּגָ ּוַמְחִליקֹות ּבַ
ים ַלּגּוף ּדֹוְקרֹות  ּלִ ְלִאָיאם ְאל־סּוָדא2 ִנְכְנסּו ַהּמִ ּבְ

ִסּכֹוָתִיְך ָנָנה ָנַג'את ְאל־ְח'ָיָטה.3  ַוֲאֻרּכֹות, ּכְ

כּו ֲחלֹומֹות ֱאֵלי ְנָהרֹות ְלֵעת ַלִיל  ּפְ נ ְלִג'יתּו ְמנּו ִנׁשְ ְלְמּכַ ְבּ
קֹוָלם ֶאת ָהֹאֶפק, ַלֲהבֹות ֵנר ָזֲחלּו  ים ָקְרעּו ּבְ ּנִ ּתַ

ים.  ָרׁשִ ַעל ִקירֹות ַהּקְ

ְרֶזל ְקַטּנֹות.  נ ְלִג'יתּו ְמנּו ָהִיינּו ְיָלדֹות ֻחּמֹות ַעל ִמּטֹות ּבַ ְלְמּכַ ְבּ
ד ּוְבִלי ָעְרָמה.  ִלי ָחׁשָ ָרה ָנָנה, ּבְ ְללֹול",4 ׁשָ ְללֹולּו ְלָווַלד ּדְ "ּדְ

ַפר־ָעָנא,5  ּכַ לֹונ ְפרֹוָנה הֹונ ָיא־ָנָנה ּבְ יתֹוִמים ָהִיינּו. ָאׁשְ ּכִ
ֶמְרֲחֵבי ָאְלף ֵלייִלי ּוֵלייִלי.6 ְצִריִפים ְזרּוִקים ּבְ

ָרִחים  ֲחָצִאית ּפְ י ּבַ נ ְלִג'יתּו ְמנּו ָרַקְדּתִ ְלְמּכַ ְבּ
י  ְצּתִ י־ִקּפַ חֹוָרה. ַרְצּתִ ְמכֹוַנת ִזיְנֶגר ׁשְ פּוָרה ּבִ ּתְ

יזֹות ּוַבְרָקִנים,  יִרית ֵמַעל חּוּבֵ ּפִ מֹו ׁשַ ּכְ
דֹוִלים.  ַקּלֹות ָהיּו ַרְגָלי ַוֲחלֹומֹוָתי ּגְ

כמו זנגולה, מאפה עטוף בדבש תמרים.  1
בימים השחורים.  2

אימא נג'את התופרת.  3
תפנקי ותערסלי את הילד, תפנקי בשיר הערש.  4

איך זרקו אותנו, הוי אימא, כאן בכפר ענא.  5
אלף לילה ועוד לילה.  6
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בֹות  פואמת הַרכָּ

.1

ַאַחת ֵאיְך ָירּו אֹוָתנּו ּבְ
ֶסַלע  ְנָעץ ּבְ ף ַהּנִ ַצּלָ ּכְ

ֶאְמַצע ָהעֹוָלם. ְצִריִפים ְזרּוִקים ּבְ
ֶרְך. ִביל ְוֹלא ּדֶ ִנים ָחְלפּו ֹלא ׁשְ ָ ְוַהּשׁ

ְקָוה. ּה ָקְפָצה ָעֵלינּו ַהּתִ ָאה ַהַהְגָרָלה, ְוִאּתָ ְוָאז ּבָ

 .2
בֹות בֹות ַרּכָ ַרּכָ
ּכּוִנים ִ רּו ַהּשׁ ֻסּדְ

הֹות ְקעּו ֶעֶרב ֶעֶרב ַצֲעקֹות ָהִאּמָ ּוִמּתֹוָכם ּבָ
ְיָתה ַלֲעלֹות.  אית, נּו ַהּבַ ְחְסֶקל, ַרְחִמין, ָנִעיָמה ַנָג'את, ַיאְלָלה ְאְסָעאדּו ְלְלֵבּ

ִניסֹות. ין ַהּכְ ִביָסה ֶהֱעִבירּו הֹוָדעֹות ּבֵ לּו ּכְ ּתָ ּוְכׁשֶ
ה, ּוָמה ָקָרה ֶאְצָלּה"  ָ יד ָלְך ִמי ָהִאּשׁ ִביָסה ְוַאּגִ ְרִאי ִלי ֶאת ַהּכְ "ּתַ

לֹון ַנאַנא־לּולּו ְוָאְמָרה. ִנְכְנָסה ַלּסָ
ָלה ַמְחזֹור, ִמי ִהְתַאְלְמָנה ַכב ִעם ִמי, ִמי ָעַזב ֶאת ִמי, ִמי ִקּבְ ִמי ׁשָ

ה. ּוִמי ַיְלּדָ
ְך ֵמָתה, ַאַחר ּכָ

ַבד ָלָבן ֶלת, ֲעטּוָפה ּבְ ה ְמֻקּפֶ ִצּפֹור ְקַטּנָ
לֹון ְוֵנרֹות ְסִביָבה. ֶאְמַצע ַהּסָ ַחת ּבְ ֻמּנַ

.3

ֹחָרה ת ַלְיָלה ׁשְ ה חּוָמה ַצּמַ ַיְלּדָ
ָיד ֲחָזָקה ְקלּוָעה, ּבְ

ינֹוק לּוי ָאח־ּתִ ּה ָתּ ַעל ִצּדָ
עֹות ר ֶאְצּבְ ֶעׂשֶ ה ּבְ ְמָלָתּה ַמְחִזיָקה ָאחֹות ְקַטּנָ ְוֶאת ׂשִ

ׂשֹות ָרחֹוק. ֵעיַנִים ְמַחּפְ
ה  ה חּוָמה ֲאֻרּכָ ַיְלּדָ

ע ר ַאְרּבַ ּוק ִמְסּפַ ְרחֹוב ַהּשׁ עֹוֶמֶדת ּבִ
ּה. ׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלַבּדָ ׁשֵ ּבְ
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 .4
יִרים, ְתָבה ׁשִ ׂשֹון ֹלא ּכָ ָחאָלה ָנִעיָמה ׂשָ
ּכּוִנים. ִ ִריף ַלּשׁ ין ַהּצְ ְך ּבֵ ץ ְמַהּלֵ ּגּוף ְמֻכּוַ

ָאִביב.  ָאה ּבָ ּבָ ה ׁשֶ ר ַחּמָ אן, רּוַח ִמְדּבָ ִהיא ָעְבָרה ּכָ
ִביִלים. ְ ׁשּוֵלי ַהּשׁ ִעים ָזָזה ּבְ ּגָ ִמים ּוְבִדּבּוֵרי ְמׁשֻ ַפת ָהִאּלְ ׂשְ ּבִ

ים. ַחּיִ ה ּבַ ְלּדָ ּיַ ִחיד ׁשֶ ינֹוק ַהּיָ ֱעַלם ַהּתִ ּנֶ ׁשֶ ָדאָג'אִני, ּכְ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ֵמָתה ְבּ ּפַ ּבַ
ִנים. ִרים ׁשָ ּיּוס ַאֲחֵרי ֶעׂשְ יַע ַצו ּגִ ִהּגִ ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּוַבּפַ

ֲאָדָמה ּוֵמָעֶליָה ֲאָבִנים. מּו ּבָ ה ׂשָ ְרְנֹגֶלת ְקַטּנָ ִתיֹנֶקת, ּתַ ָהָיה ּכְ ֶאת ּגּוָפּה ׁשֶ
ה ְלּדָ ּיַ יֹום ׁשֶ ג ֵמָעֶליָה, ָהְיָתה ּוְכמֹו ֹלא נֹוְלָדה, ֵמָתה ּבְ ִגְמּגּום ִעּלֵ הּו ָאַמר ּבְ ּוִמיׁשֶ

ְלעֹוָלִמים. 

.5

ַעם ְלרֹוֵפא ַאֵחר  ל ּפַ ת חֹוִלים ּכָ ֵדְייִזי הֹוֶלֶכת יֹום יֹום ְלֻקּפַ
ּדּוִרים.  ת ּכַ ׁשֶ ּוְמַבּקֶ

ִקְרַית אֹונֹו ים ֲחְלפֹון ּבְ ַתן ָלּה ד"ר ַחּיִ ּנָ ְרְנגֹול ׁשֶ ְרּבֶֹלת ַהּתַ ל ּכַ ִריקֹות ׁשֶ ַהּזְ
ֵאִבים, ּכְ ֹלא ָעְזרּו ָלּה ּבַ

ְפִנים. ֹוֶרֶטת אֹוָתּה ִמּבִ ּשׂ ּתֹוֶלֶלת ׁשֶ ה ִמׁשְ מֹו ַחּיָ ִכים אֹוָתּה ּכְ ּנֹוׁשְ ׁשֶ
ים ּדִ ת ּבַ ַתְחּבֹׁשֶ ַדִים ִהיא עֹוֶטֶפת ּבְ ֶאת ַהּיָ

ִחּתּוִלים. ֶרת ָחָזק ּבְ קֹולֹות, ִהיא קֹוׁשֶ ִמׁשְ ֵבדֹות ּכְ פּוחֹות ּכְ ֶאת ָהַרְגַלִים ַהּנְ
ִמים,  ים ֲאהּוב ְנעּוֶריָה ִמּיָ ּלִ ּה ַלּסַ ּלָ ַאֲהָבה ׁשֶ ֶרת ּבָ ִהיא ִנְזּכֶ ׁשֶ ַרק ּכְ
ֶמת ֲאִויר.  ַעת ְונֹוׁשֶ בֹוד, ִהיא ְקָצת ִנְרּגַ ים ָלּה ּכָ עֹוׂשִ ָלִדים ׁשֶ ּוַבּיְ

 .6
מּוִתי עֹוד ֶרַגע ּתָ

ִבי ָלְך ּכְ ְוִתׁשְ
ִעם ֲאבֹוַתִיְך.

 
ַמן; ם ְקבּוִרים ִמּזְ ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

ְרָצח, ַהּנִ
אּב ּבַ ַ ַהּשׁ
יח'. ְוַהׁשֵּ
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ֶלפֹון ְיַצְלֵצל ַהּטֶ
ֲעִני יֹוֵתר ְוַאּתְ ֹלא ּתַ

ְחָרץ ס ְוַהּנֶ ֻחְסּפָ קֹוֵלְך ַהּמְ ּבְ
ְך. ּלָ ִעְבָראִקית ׁשֶ ּבָ

 
יְנַתִים, ּבֵ

ַעם ֵמָחָדׁש ל ּפַ ֲאִני ִנְדֶהֶמת ּכָ
ְדִחיפּות, ַאּתְ עֹוָנה ּבִ ׁשֶ

ֵבד, עֹוף חֹול ּבֹוֵדד, ָזֵקן, ּכָ
ׁשּות ִעּקְ ָנע ּבְ

הּות. ַעל ַנֲהרֹות ַהּזֶ
 

ַוֲאִני
ָרָצה ַעל ַהחֹוף

ָיַדִים ְקַטּנֹות ְמנֹוֶפֶפת ָלְך ּבְ
א א ִאּמָ ִאּמָ

טֹון  י ַהבֶּ ַעְפַעפֵּ

א. 
טֹון ֹלא ִנְפְקחּו. י ַהּבֶ ַעְפַעּפֵ

נֹוֶתיָך, ָך ְיֵמי ׁשְ ּבְ ָעְיפּו ַעל ּגַ
ָך, ת ּבְ ר ִנּצָ ִחּיּוְך ִחּוֵ

יר ֶאת ְיִפי ְנעּוֶריָך. ַמְזּכִ
ְטּתָ ָיְדָך  הֹוׁשַ

ִמְלמּול ֵהִציף ֶאת ּגּוָפּה.
קּו אֹוְתָך,  רֹון ִחּבְ ָרַעד, ּתֹם ְוִזּכָ

ִרּקּוד ָאֹדם. ֶחֶבל ִמְתנֹוֵעַע ּבְ
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ב. 
ָאה.  ִהיא ּבָ

ָאה. ִאְבַחת ִריִסים ִהיא ּבָ ּבְ
ָאה.  ַבת ַאַחת ִהיא ּבָ ּבְ

ָאה, ְצלּוָלה ְויֹוַדַעת: ּפֹוַקַחת ַעִין ּבָ
ֶזה הּוא ְוֹלא ַאֵחר.

ֹחר ִמיֹוִפי  ָחסֹון ְוׁשָ
ז חֹוֵדר. ֲחָלַצִים ֵאׁש ְוֵעיַנִים ּפָ

ג. 
ר ּזֵ ַמן ִהְתּפַ ֲאַבק ַהּזְ

ֵריחֹות ָאִביב 
ּתּו ְלָהִרים ֹראׁש ְלֶעְבָרּה, ִהְתּפַ

ֵמׁש ל ִמׁשְ ל ּוָמתֹוק ׁשֶ ׁשֵ ְוַרק ַטַעם ּבָ
יָאָתם  יֹום ּבִ ַתן ָלּה ִנְסַער ּבְ ּנָ ׁשֶ

ְפתֹוֶתיָה. ָנַטף ַעל ׂשִ

ד. 
ָרה ּבְ ב ִנׁשְ חֹוַמת ַהּלֵ
ּה  ְרְסָמה ּבָ ָהָלה ּכִ ּבֶ

ַאַחת.  כּו ּבְ ִמְנֲהרֹוָתיו ָחׁשְ
ֹחרֹות  ְ ָמִלים ַהּשׁ ַהר ַהּנְ

ר. ִני, ְמָסֵרב ְלַוּתֵ ָחַזר ַעְקׁשָ


