שירים על ציור על דיוקן ועל זמן /נורית צדרבוים

מוּתי
"ַ .....מ ָבּ ִטי ֶשׁ ִלי נִ זְ ַרק ִמתּו ְך ְדּ ִ
ֶשׁ ָע ְל ָתה ֵא ַלי ִמ ָשּׁםִ .היא או ִתי
רואָה ֲאנִ י או ָתהּ גַּם.
ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ֶשׁ ֶא ֱעצֹר ָלהּ ֶאת ַהזְּ ַמן,
ְבּתוך ֶצ ַבעָ ,על ַבּדְ ,בּתוך ִמ ְר ָקם"....

ֶח ַלץ ִמ ַמ ָבּט ֶשׁנִ ְשׁ ַמט,
".......אָז ,עוד ָקו נ ְ
ֶח ַרץ ַ -צר או ֶפק ,וְ נִ ְק ָמּט
וְ עוד ֶא ָחד נ ְ
ִמ ְל ָפנַיָ ,על ָפּנַי וְ ָעל ַה ַבּד.
ִשׁ ַמן
עוד ְמעט ,רו ֵמז ִלי ַה ְדּיו ָקן ,י ֱ
ֶאזַל ַהזְּ ַמן ,י ְ
וְ יּ ְִב ָעט.
עוד ָקט י ְַכ ֶסּה ַה ְדּיו ָקן ֶאת ֶשׁ ָהיָה ַבּד ָל ָבן,
ָשׁן"......
ַע ֶלה ֶא ָחד ָח ָדש ֶשׁנּו ָלד ֶמ ֶא ָחד י ָ
וְ י ֲ
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דיוקן עומד בזמן
יוקןְ ,בּ ִדיּוּק ָכּאן
ַה ְזּ ַמן הוּא זְ ַמן ְדּ ָ
וְ ַע ְכ ָשׁיוִ .אם לא ,אָז ָמ ַתי?
ַה ַבּד ִנ ְמ ַתּח ִלי ָעל ַה ַכּן,
ִמ ְכחו ִלי ְכּ ָבר ְמ ֻשׁ ָמּןַ ,ה ֶצּ ַבע ִנ ְמ ַשׁח,
וְ ַה ָקּו ֶשׁ ָעל ִמ ְצ ִחי ֶשׁ ֻמנָּח ֵבּין ְשׁ ֵתּי ֵעינַי
מוּב ְך.
נוכחַ ,מ ִבּיט ִבּי ְק ָצת ָ
ַמ ִבּיט ִבּי וְ ָ
מוּתי
תּוך ְדּ ִ
ַמ ָבּ ִטי ֶשׁ ִלי ִנזְ ַרק ִמ ְ
אותי
ֶשׁ ָע ְל ָתה ֵא ַלי ִמ ָשּׁםִ .היא ִ
אותהּ גַּם.
רואָה ֲא ִני ָ
ְמ ַב ֶקּ ֶשׁת ֶשׁ ֶא ֱעצר ָלהּ ֶאת ַה ְזּ ַמן,
ְבּתוך ֶצ ַבעָ ,על ַבּדְ ,בּתוך ִמ ְר ָקם.
שׁנ ְק ָלע גַּם הוּא ְל ָכאן
ַה ְזּ ַמןִ ,
ַמ ִבּיט ָבּנוּ – ְמ ֻשׁ ֲע ָמם.
ֶא ַחז
ַכ ֶתם נ ֱ
גַּם הוּא ְבּ ָקו ו ֶ
ֶח ַפּז
ומ ָר ֵמז ֶשׁהוּא נ ְ
ֵ
דּורך.
ְ
עולם ַבּ ָמּקום ֵאינו
יל ְךֲ .ה ֵרי ְל ָ
ְל ַדּ ְרכּו ִל ֶ
יוקן,
עכ ָשׁיו זֶה זְ ַמן ְדּ ָ
ֲא ַבל ָכּאן ,וְ ְ
קול ִבּי ַקםִ ,נ ְרגַּן ,וְ גַּם ִנ ְפ ָעם.
ֶח ַלץ ִמ ַמ ָבּט ֶשׁ ִנ ְשׁ ַמט,
אָז ,עוד ָקו נ ְ
אופק ,וְ ִנ ְק ָמּט
ֶח ַרץ ַ -צר ֶ
וְ עוד ֶא ָחד נ ְ
ִמ ְל ָפנַיָ ,על ָפּנַי וְ ָעל ַה ַבּד.
יִּב ָעט.
ֶאזַל ַה ְזּ ַמן ,יִ ְשׁ ַמן וְ ְ
יוקן ,י ֱ
רומז ִלי ַה ְדּ ָ
עוד ְמעטֵ ,
יוקן ֶאת ֶשׁ ָהיָה ַבּד ָל ָבן,
עוד ָקט יְ ַכ ֶסּה ַה ְדּ ָ
ָשׁן.
נּולד ֶמ ֶא ָחד י ָ
ַע ֶלה ֶא ָחד ָח ָדש ֶשׁ ָ
וְ י ֲ
אַחר ָשׁ ַקע וְ ֲה ַל ְך,
יום ָבּא וְ ִנ ְד ַר ְך וְ ַ
יוֹקן ִנ ְלכּּד ָעל ַה ַבּד,
וְ עוד ְדּ ָ
יע ֲבד.
יוקן ְבּ ִד ֲ
ְדּ ָ
מוּכן
יוקן ָ
עוד ְדּ ָ
לו ַמר ְבּ ִדיּוּק ַע ְכ ָשׁיו וְ ָכאן
יוּקן.
זֶהוּ זְ ַמן ְדּ ָ
ִמ ְפגָּש ִבּ ְנ ֻק ָדּת זְ ַמן
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יוקן,
יוקן יו ֵצר ִמתּוך ַע ְצמו ְדּ ָ
ְשׁבּו ְדּ ָ
ֶשׁנּ ָלדִ ,מ ַמ ָבּט ֶא ָחד וְ עוד ֶא ָחד.
ֻלּם
אומ ֶרת ְלכּ ָ
וְ אָזֲ ,א ִני ֶ
אָדם
זֶה לֹא ְפּנֵי ָ
שׁנּולד ַבּ ְזּ ַמן,
ָ
זֶה ִציּוּר
יוקן.
זֶה ִסיפּוּר ֶשׁל ְדּ ָ

ימים
"....וְ ָהיוּ ַה ְצּ ָב ִעים[ ַמ ְשׁ ִל ִ
ֵיהםִ ,מיָּרק ַעד וְ ַעד אָדם ַעז
ֵבּינ ֶ
ָצא ֵמ ֵהם ָמתוק
וְ י ָ
וְ ַהזְּ ַמן ֶשׁלּא זָז
ַפשׁו ִל ְשׁתּק".....
ִבּ ֵקּשׁ ֶאת נ ְ
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הזמן לא

זז /נורית

יוקן ְשׁ ַבּ ָמ ְראָה.
" ַה ְזּ ַמן לֹא זָז" ,שח ִלי ַה ְדּ ָ
רוכן ֵא ַלי ִנ ְרגָּןַ " :ה ְזּ ַמן ,לא ,זָז".
ֵ
וְ אָז ,עוד ַמ ָטּח ֶשל ֶצ ַבע ֻמ ָתּז ָעל ָפּנָיו,
נמתּח.
עוד ָקו ָ
ַה ְזּ ַמן,
) ֶשׁ ְבּזוּ ַה ַפּ ַעם לא ֻהזְ ַמן(
ְמ ָק ֵפּץ ֵבּינות ַה ָקּו וְ ַה ֶכ ֶתם,
וּמ ְפנים.
ְמ ָק ֵבּץ ַדּקּוּת ַ
יוקן
וְ ַרק ַה ְדּ ָ
ַה ִנּ ְרגָּן
ְמ ַצ ֵעק ֵבּין ַפּס ֶשלא ַפּס
ֶשׁ ַה ְזּ ַמן לא זָז,
דּוחקַ .ה ַמּ ָצּב
וְ ֵ
הוּא ָעל ַה ָפּנים.
ַה ִמּ ְכחול
קדשׁ ְלחול(
) ֶשׁאינו ַמ ְב ִחין ֵבּין ֶ
ְמ ַש ְֹר ֶטט ַק ְמטוּט
זְ ֵעיר פּה ,זְ ֵעיר ָשׁם.
ְכּמו ָשׁעוּן ָעל חול.
ַה ֶצּ ַבע,
נּמ ַשׁח ְבּקול ָכּל(
)שח וְ ְ
ִמ ְת ַנגֵּב ִבּ ְס ַמ ְרטוּט,
ִמ ְת ַגּנֵּב ִבּ ְל ִהיטוּת,
וה ְזּ ַמן ,לא ,זָז.
ַ
ֶח ָפּז
יוקן נ ְ
ַרק ַה ְדּ ָ
ִמ ַדּף ֱא ֵלי ַדּף
ִמ ָקו ֱא ֵלי ָקו.
יוקן,
ָעל ַה ַבּד ְכּ ַבר ָחקוּק לו ְדּ ָ
קוּחה
מר ָקם ֵעינו ַה ְפּ ָ
ָטבוּל ְבּ ְ
ֶשׁל ַה ְזּ ַמן
יוקן ִכּ ְבתוך ֶשׁלו
עושֹה ַבּ ְדּ ָ
ֶשׁ ֶ
ִכּ ְבתוך ִצלּו.
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קתּק ִבּ ְשׁאונו ֶשׁל ִמ ְכחול
ְמ ַת ֵ
שׁותק,
ֶשׁ ֵ
טובה
יחהָ ,כּל ֶח ְל ָקה ָ
וּמ ַצ ֵבּ ַע ִבּ ְמ ִשׁ ָ
ְ
ָעל ָפּנָיו ֶשׁל ַה ְזּ ַמןֶ ,שׁלא זָז.
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