
    יפה פרבר  /  ֲחלֹום ִנְרַקם 

 

ה ֶאְסֹפר ִבְזִהירּות ד ַעד ֶעֶשר  ְתִחלָּ  ֵמֶאחָּ

ה ַלּמֹוֵדט לָּ ׁשּוב ֵמַהְתחָּ  ְואָּ

ה, בָּ ִמיד  ַמֲחׁשָּ ְך תָּ  כָּ

צֹות   ִלְראֹות ַבְתמּונֹות ַהצָּ

 ְכמֹו ְתִריס ִנְפַתח ֶאל תֹוְך ַהֹחֶׁשְך 

ח ְוחֹוֵזר    ֲחלֹום ִנְׁשכָּ

ה כָּ ם כָּ ה ֶׁשל ֶרַגע ֲחלֹום ִנְרקָּ  ִבְתנּומָּ

אִתי יו יָּצָּ ְמִדי ְלַרְגֵלי ַהַהר ֵאלָּ  ְבעָּ

ִאיִתי ְנֵמִרים ִחים ְלֵעת ֶעֶרב,  רָּ  נָּ

ְיפּו ִמַצִיד  ַאף ֵהם ה עָּ א ִמְכַלל ְׁשִליטָּ    ֶׁשיָּצָּ

 ְכמֹו ְתִריס ִנְפַתח ֶאל תֹוְך ַהֹחֶׁשְך 

ִלית ֶׁשל  ֵעץ צֹוֵמחַ  ּוְצלָּ

 אּוַלי ַהֶצַבע ַיֲחֹזר ִלְהיֹות יָֹּרק ְוׁשֹוֵלחַ 

ִצים ְבֹראִׁשי  ִׁשים ִנְנעָּ רָּ  ׁשָּ

 ְוָאז ׁשֹוַקַעת ֶאל תֹוְך ַהַּמִים, 

ַמִים .  ְוַהַּמִים ִיְהיּו ְכחֹוִלים ְכמֹו ׁשָּ

 את יוצאת ואל השער הנפתח

    אל השביל המוביל חולמת את נכדתי

ֶדיהָּ ַהְקַטנֹות ַני ְביָּ ה ֶאת פָּ ְקחָּ  כשהיא לָּ

ן ַחּמֹות ּוַמְרִגיעֹות  ִהְרַגְׁשִתי אֹותָּ

ֶדיהָּ  ַני ִבְׁשֵתי יָּ ה ֶאת פָּ ְפנָּ  חָּ

ּה  ּה ִכי ָאַהְבִתי אֹותָּ ִציִתי לֹוַמר לָּ  ְורָּ

ל ִלִבי עד בלי ַדי,  ְבכָּ

ְרָאה ַמְחְׁשבֹוַתי  ְוִהיא קָּ

ְך. ה ַגם ֲאִני אֹותָּ  ְוָאְמרָּ

  

  



ה ֶׁשל ַהְזַמן  ִפיקָּ                             יפה פרבר /   ַהְגרָּ

 

  ְלֹלא ְזכּוִכית ַמְגֶדֶלת רֹוִאים ֶאת ַהְזַמן ַהחֹוֵלף

ה,  ֶאת ְנֻקודֹות ִני ,    ְקמּוטֹותֵהן   ַהִזְקנָּ ץ ְסַפְרטָּ  ִמַּמֲאמָּ

'ל"  ַאף ִכי ֵאיִני ׁשֹוַכַחת ֶאת ֵריחַ  ֶפְנגָּ   "הָּ

ִעים ל ַהַּמגָּ  ֶׁשִהְסִפיק ְלַחּוֹות ֶאת כָּ

ֵשאת,  ר לָּ ִסים ֶׁשֶאְפׁשָּ  ַהְמֻחְספָּ

ה ֶׁשל ִאִּמי, ַרכָּ ּה הָּ  ַעל ַכף יָּדָּ

ה  ֲאִני זֹוֶכֶרת , ְכֶׁשָאְמרָּ

 ַפאְרֵלעְקֶטע ֶהעְנט":  "ִזיץ ִניְשט ִמיט

ַדִים ְׁשלּובֹות"   "ֶאל ֵתְׁשִבי ְביָּ

ה ַאֶחֶרת,   ְכמֹו ַלקּוחַ   ִמִשיר ַאֵחר, ִמְתקּופָּ

ה ה ִבְדַבר מָּ ִמיד ְרִאיִתיהָּ ֲעסּוקָּ  תָּ

ֶדיהָּ  ַדי ִנְראֹות ְכיָּ ה יָּ  ַעתָּ

ה ֶׁשל ַהְזַמן  ִפיקָּ  רֹוָאה ֶאת ַהְגרָּ

ִנים ֵהם אֹות ְוַהִגיִדים ֶׁשָאַסְפתִ   י ִעם ַהשָּ

יּו ִלי  ַבְרִתי ֵמָאז הָּ ע ֶׁשעָּ  ַלַּמסָּ

ה ִעם גֻּמֹות .   ְיֵדי ֻבבָּ

  

  



 יפה פרבר   /  הגעגוע 

  

 אני חווה את לכתם של האנשים

 שחיו בו, במדבר הזה 

 הגעגוע שותק בסוף דצמבר

 אל הרגע שבו אני חוזרת 

 לצעוד על הקרקע, בוואדי,

  המתפזר תחתילהחליק בשביל 

 ולחוות את הסלעים

 נשענים זה על גבי זה 

 אל כל המילים שנכתבו

 צופים אל הרוחות והגשמים, 

 נוצר בי צער שכואב לדבר עליו 

 אני שמה כפי על פי 

 אלם מחסה אותי.

 שביל ירוק נוצר מאז הגשם האחרון

 מתפרש לאורך הוואדי 

  מדברי-בנוף הצהוב

 שמקיף את עירי. 

 חריםאלא שהיום השמים א

  פרושים,  מעט עננים שרוכיים

 השמש בזווית נמוכה חמה דיה

 והיום הולך ומתארך, סוף דצמבר 

   כמה עצוב להיות שם 

 והציפורים של פעם לא באו 

 מרגישים גם הם שתיקה 

 ואוסף המילים כמו נושרים 

 אל חלקו השני של החורף

 אלם מכסה אותי

 כשאנשים הולכים ממני

 


