ליסה רייף
פכחות
*
בְּ נ ְִּשנּוש פֵּירוֹת
כְּ שֶׁ הַ ִמיץ ִנגַר
וְּ יו ֵֹּרד
ֲאנִי ְּמ ַד ְּמ ֶׁינֶׁת
כֵּיצַ ד הָ אֲפַ ְּרסֵּ ק הַ זֶׁה
הַ לֵּב שֶׁ לְּ ָך,
עַ כְּ שָ יו ִרבָ ה
ְּמבֻשֶׁ לֶׁת בְּ רוֹק
הַ נִצְּ חוֹן שֶׁ לִ י.

*
זֶׁה ֹלא צִ ְּחצּוחַ מֻ צְּ לַח,
ֹלא מַ סְּ פִ יק
עַ ד שֶׁ הַ ֲחנִי ַכיִם סְּ דּוקוֹת
וְּ הָ ַאהֲבָ ה,
הַ חֲמּוצָ הְּ -מתּוקָ ה הַ זֹאת,
עַ ל פְּ נֵּי כֹל
הַ לָשוֹן שֶׁ לִ י.

*
הַ גּוף בִ תְּ חּושָ ה
שֶׁ ל ּתו ֵֹּרן
שֶׁ נוֹשֵּ א
ַרק ְּדגָלִ ים לְּ בָ נִים

*
ִמי יִקַ ח אֶׁ ת הַ יְּ ל ִָדים,
ִמי יָבִ יא אוֹתָ ם הֵּ נָה,
יִּתֵּ ן לָהֶׁ ם לְּ לַטֵּ ף
ַל ְּילָה וְּ יוֹם א ֲִמּתִ יִ ים,
חַ יוֹת פֶׁ ֶׁרא מַ מָ ִשיוֹת.
הִ ְּראֵּ ינּו לָהֶׁ ם אוֹתָ ן
בְּ שָ ֶׁדה שֶׁ ל קַ יִץ.
עִ ם בוֹטוֹת שֶׁ ל בַ ר
הֵּ ן עָ בְּ רּו בֵּ ין גְּ ֵּדרוֹת
שֶׁ ֹּלא נָתְּ נּו
לַיְּ ל ִָדים לִ בְּ נוֹת.
ּומסַ ְּמ ִרים.
הֵּ ם י ְָּשבּו עַ ל הַ ג ֶֶׁׁדר ְּ
בֵּ ינְּתַ יִם הֵּ ם מֻ ּתָ כִ ים
כְּ מ ֹו שוֹק ֹולָד ז ֹול
כְּ שֶׁ חָ שַ בְּ נּו
ִמי יִקַ ח אֶׁ ת הַ יְּ ל ִָדים
ִמי יַסִ יעַ אוֹתָ ם
ֲחז ָָרה הַ בַ יְּתָ ה
ְּמס ְֻּח ָר ִרים ִמזֵּיעָ ה
ּוסְּ מּוקֵּ י לְּ חַ יִ ים
וְּ יַגִ יד לָהֶׁ ם
אֶׁ ת מַ ה שֶׁ צָ ִריְך
לְּ הַ גִ יד לַיְּ ל ִָדים.

*
הַ סַ כִ ין בַ גָרוֹן שֶׁ לָּה
יֵּש עָ לָיו ִמלִ ים חַ מוֹת
כְּ מ ֹו חֶׁ ְּמָאה ַרכָה

*
הַ ְּש ָרצִ ים בַ קָ מו ִֹמיל
ֲאנִי ְּמ ַָיחֶׁ לֶׁת ֲאלֵּיהֶׁ ם
עַ ל עוֹר פוֹסְּ ט ִמלְּ חָ מָ ה
בְּ גֵָּאי ֹות ּוגְּ בָ עוֹת,
בוֹצְּ עִ ים זָהָ ב
רּודים.
כְּ מ ֹו ק ֹונ ְִּקיסְּ טָ אדו ִֹרים ְּט ִ
הַ סְּ פָ ַר ִדית הַ זֹאת בְּ חֵּ צִ י ֹלא שָ לֵּם
ִמתְּ פ ֹו ֶׁגגֶׁת בֵּ ין ֲעלֵּי כוֹתֶׁ ֶׁרת
שֶׁ ל פֶׁ ַרח,
בְּ ִריחַ ִקנָמוֹן.

*
הַ טו ְֹּר ָדנּות ְּמג ֶָׁר ֶׁדת לִ י בַ גַב,
ֲאנִי ֶׁנ ֱאלֶׁצֶׁ ת לָחּוש
כֵּיצַ ד צִ פָ ְּרנֶׁיהָ
מַ ְּש ִחיתוֹת אֶׁ ת הַ ִש ְּד ָרה,
הָ עֲקּומָ ה ִממֵּ ילָא.

*
בְּ נִסְּ יוֹן ֶׁל ֱאהֹב
חֶׁ ֶׁרב מַ הְּ פֶׁ כֶׁת
צוֹמַ חַ ת בִ י
כְּ מ ֹו עֵּ שֶׁ ב שוֹטֶׁ ה.
פַרפָ ִרים נ ְִּק ְּטלּו
כָל הַ ְּ
ִמנִיחוֹחַ ְּדמּוי ִקנּוחַ
שֶׁ מַ עֲלוֹת עַ צְּ מוֹתַ י.

*
ַארנּו
סְּ ִטיבְּ ן וַ ֲאנִי ִנ ְּש ְּ
עֵּ ִרים עַ ד שָ לוֹש.
ֶׁד ֶׁרְך כְּ חּולִ ים ּוסְּ גּולִ ים
הִ תְּ ב ֹונַנּו בְּ סִ ְּחרּור
עַ ל הָ עִ יר
כְּ שֶׁ הַ שַ מַ יִ ם שֶׁ לָּה הִ תְּ מו ְֹּטטּו
לְּ ָאבַ ק כ ֹוכָבִ ים בַ גִ ינָה
סְּ ִטיבְּ ן וַ ֲאנִי ִחפְּ שָ נּו
מַ שֶׁ הּו ִמלְּ מַ עְּ לָה
וְּ כֹ ל מַ ה שֶׁ הִ צְּ ל ְַּחנּו לִ ְּמצֹא,
הָ יָה ֲאנ ְַּחנּו.

*
אֱלוֹהִ ים הִ פְּ סִ יק לְּ הוֹפִ יעַ
בֵּ ין הַ ֲחלָצַ יִם שֶׁ לְּ ָך
ַכאֲשֶׁ ר גִ לִ יתִ י
שֶׁ הּוא הָ יָה
בְּ תוֹכִ י.

*
I
זֶׁה לְּ ֹלא סָ פֵּ ק
מַ שֶׁ הּו שֶׁ ַאפְּ סִ יק ַלעֲשוֹת
כְּ שֶׁ ֲאנִי כוֹתֵּ ב ִש ִירים
וַ ֲאנִי ְּמאוֹד עָ צּוב
ּתָ ִמיד ִמשּום מָ ה
II
ְּש ִנ ָיה ֲאנִי ַאסְּ בִ יר לְָך
אֵּ יְך בַ חַ יִ ים ֹלא ָאהַ בְּ ּתִ י ָככָה
אַ ּתְּ ּתִ גְּ ְּמ ִרי עִ ם זֶׁה,
אֲחֵּ ִרים יִסְּ בְּ לּו ַאח ֲֵּרי.
ֲאנִי לוֹמֵּ ד בְּ סִ פְּ רּות
שֶׁ הַ כֹ ל בְּ סֵּ ֶׁדר אִ יתִ י
ּומָ ה אִ יתָ ְך?
אַ ּתְּ ה ֹו ֶׁלכֶׁת לִ ישֹן,
זֶׁה ַל ְּילָה טוֹב ַאחֲרוֹן.
*
הִ גִ יעָ ה הַ שָ עָ ה
לָתֵּ ת לְּ קַ ְּשקַ שֵּ י הַ נָחָ ש
לְּ הֵּ עָ ֵּרם ִממֶׁ נִי
בְּ צִ נְּעָ ה מַ לְּ ָאכִ ית.
זֶׁה הַ זְּ מַ ן
ָל ֶׁלכֶׁת לָצּוד
חַ יוֹת אֲחֵּ רוֹת
גְּ דוֹלוֹת עִ ם פַ ְּרוָ ה-
ֲאנִי רוֹצָ ה ַלעֲנֹ ד אוֹתָ ּה
כְּ מ ֹו כֶׁתֶׁ ר,
לְּ הַ סְּ ִדיר אֶׁ ת הַ ַיהֲלו ִֹמים
בְּ קָ ְּרחוֹת הַ פֶׁ ֶׁרא
שֶׁ ל הַ גּוף
הָ ֲע ֵּיף ִמהַ צַ יָד הַ זֶׁה.

*
הַ זִ ְּקנָה נוֹשֶׁ בֶׁ ת בָ עֹ ֶׁרף
בְּ רּוחַ צ ֹו ֶׁננֶׁת
כְּ שֶׁ הַ צַ ּוָ אר כְּ בָ ר כוֹאֵּ ב,
הַ כְּ אֵּ ב ִמתְּ חַ ֵּדד
וְּ נִהְּ יָה צָ לּול.
נ ְִּשּתֶׁ ה אוֹת ֹו
ֶׁד ֶׁרְך קַ ִשית
כְּ שֶׁ ֹּלא יִהְּ יּו לָנּו ִש ַניִם.

*
חּושים כָבֵּ ד
בְּ עִ וְּ רוֹן ִ
אַ ּתְּ ְּממַ שֶׁ שֶׁ ת
בְּ י ְִּרָאה שֶׁ ל פַחַ ד
אֶׁ ת הַ צֶׁ בַ ע הַ ִמתְּ קַ לֵּף
ִמלְּ חַ יְֵּך הַ סְּ מּוקוֹת,
הַ סְּ דּוקוֹת,
ִקיר שֶׁ ל קַ יִץ,
אַ ּתְּ חָ שָ ה בְּ קֹר
נוֹטֵּ ף לִ ְּשלּולִ יוֹת
שֶׁ ל זֵּעָ ה
וְּ הַ קֶׁ שֶׁ ת בָ הֶׁ ן ֶׁנ ֱעלֶׁמֶׁ ת.

