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 נורית צדרבוים/ שירים על ציור על דיוקן ועל זמן
 

 

 

 
 , ֶנְחַלץ ִמ ַמּבָ ט  ֶׁשִנְׁש מַ טד קָ ו עו, ָאז ".. .. .. .
 ְוִנקְ ָּמט , ֶפק  ַצר או-ד ֶאחָ ד  ֶנְחרַ ץ  ְועו

 . ָעל ָּפַני ְוָעל ַהַּבד , ִמְלָפַני 
ִיְׁשַמן , ֶיֱאַזל ַהְּזַמן, ָקןֵמז  ִלי ַהְּדיורו, ד ְמעט עו

 . ְוִּיְבָעט 
 ,  ָקן ֶאת ֶׁשָהָיה  ַּבד ָלָבןד ָקט ְיכַ ֶּסה הַ ְּדיועו

 .. .. .." ָלד  ֶמאֶ ָחד  ָיָׁשןָחד ָחדָ ש ֶׁשּנוְוַיֲעֶלה אֶ 

 

 

 

 
 ְך ְּדמּוִת י מַ ָּבִטי  ֶׁשִלי ִנְזַרק ִמּתו".. .. .

 ִתיִהיא  או. ֶׁשָעְלָתה  ֵאַלי ִמ ָּׁשם
 .ָתּה  ַּגםָאה אֲ ִני אורו

 , ְמַבּקֶ ֶׁשת ׁשֶ ֶאֱעצֹ ר ָלּה ֶאת ַהְּזַמן 
 .. .." ך ִמרְ ָקם ְּבתו, עָ ל ַּבד, ך ֶצַבעְּבתו
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 דיוקן עומד בזמן

 ְּבִדּיּוק ָּכאן, ַהְּזַמן הּוא ְזַמן ְּדיוָקן
 ?ָאז ָמַתי, ִאם לא. ְוַעְכָׁשיו

 
 ,ַהַּבד ִנְמַּתח ִלי ָעל ַהַּכן

 ,ַהֶּצַבע ִנְמַׁשח, ִלי ְּכָבר ְמֻׁשָּמןִמְכחו
 ְצִחי ֶׁשֻמָּנח ֵּבין ְׁשֵּתי ֵעיַניְוַהָּקו ֶׁשָעל ִמ

 .ַמִּביט ִּבי ְקָצת מּוָבְך, ַמִּביט ִּבי ְונוָכח

 
 ַמָּבִטי ֶׁשִלי ִנְזַרק ִמּתוְך ְּדמּוִתי

 ִהיא אוִתי. ֶׁשָעְלָתה ֵאַלי ִמָּׁשם
 .רוָאה ֲאִני אוָתּה ַּגם

 ,ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשֶאֱעצר ָלּה ֶאת ַהְּזַמן
 .ְּבתוך ִמְרָקם, ָעל ַּבד, ְּבתוך ֶצַבע

 
 ׁשִנְקָלע ַּגם הּוא ְלָכאן, ַהְּזַמן

 . ְמֻׁשֲעָמם–ַמִּביט ָּבנּו 
 ַּגם הּוא ְּבָקו ַוֶכֶתם ֶנֱאַחז
 וֵמָרֵמז ֶׁשהּוא ֶנְחַּפז

 . ּדורְךם ֵאינוֲהֵרי ְלעוָלם ַּבָּמקו. ְלַּדְרּכו ִליֶלְך

 
 ,ְועְכָׁשיו ֶזה ְזַמן ְּדיוָקן, ֲאַבל ָּכאן
 .ְוַּגם ִנְפָעם, ִנְרַּגן, י ַקםקול ִּב

 
 ,עוד ָקו ֶנְחַלץ ִמַמָּבט ֶׁשִנְׁשַמט, ָאז

 ְוִנְקָּמט,  ַצר אוֶפק-ְועוד ֶאָחד  ֶנְחַרץ  
 .ָעל ָּפַני ְוָעל ַהַּבד, ִמְלָפַני

 .ִיְׁשַמן ְוִּיְבָעט, ֶיֱאַזל ַהְּזַמן, רוֵמז ִלי ַהְּדיוָקן, עוד ְמעט
 ,ן ֶאת ֶׁשָהָיה ַּבד ָלָבןעוד ָקט ְיַכֶּסה ַהְּדיוָק

 .ְוַיֲעֶלה ֶאָחד ָחָדש ֶׁשּנוָלד ֶמֶאָחד ָיָׁשן

 
 ,ם ָּבא ְוִנְדַרְך ְוַאַחר ָׁשַקע ְוֲהַלְךיו

 ,ְועוד ְּדיֹוָקן ִנְלּכּד ָעל ַהַּבד
 .ְּדיוָקן ְּבִדיֲעֲבד

 ד ְּדיוָקן מּוָכןעו
 ַמר ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשיו ְוָכאןלו

 .ןֶזהּו ְזַמן ְּדיּוָק
 ִמְפָּגש ִּבְנֻקָּדת ְזַמן
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 ,ֵצר ִמּתוך ַעְצמו ְּדיוָקןְׁשּבו ְּדיוָקן יו
 .ִמַמָּבט ֶאָחד ְועוד ֶאָחד, ָלדֶׁשּנ

 
 ֲאִני אוֶמֶרת ְלֻּכָּלם, ְוָאז

 ֶזה לֹא ְּפֵני ָאָדם
 ,ֶזה ִצּיּור ׁשּנוָלד ַּבְּזַמן
 .ֶזה ִסיּפּור ֶׁשל ְּדיוָקן

 

 

 

 

 

 ַמְׁשִליִמים] ַהְּצָבִעים ְוָהיּו...."
 ָאדם ַעז ַעד ְוַעד ִמָּירק ,ֵּביֵניֶהם

 ְוָיָצא ֵמֵהם ָמתוק
 ָזז ֶׁשּלא ְוַהְּזַמן
 ".....ֶאת ַנְפׁשו ִלְׁשּתק ִּבֵּקׁש
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 נורית/ הזמן לא זז

 
 .ח ִלי ַהְּדיוָקן ְׁשַּבָמְרָאהש, "ַהְּזַמן לֹא ָזז"

 ".ָזז, לא, ַהְּזַמן: "רוֵכן ֵאַלי ִנְרָּגן
 ,עוד ַמָּטח ֶשל ֶצַבע ֻמָּתז ָעל ָּפָניו, ְוָאז

 .עוד ָקו נמָּתח

 
 ,ַהְּזַמן

 )ֶׁשְּבזּו ַהַּפַעם לא ֻהְזַמן(
 ,ְמָקֵּפץ ֵּבינות ַהָּקו ְוַהֶכֶתם

 .ת ּוַמְפניםְמָקֵּבץ ַּדּקּו
 ְוַרק ַהְּדיוָקן
 ַהִּנְרָּגן

 ְמַצֵעק ֵּבין ַּפס ֶשלא ַּפס
 ,ֶׁשַהְּזַמן לא ָזז

 ַהַּמָּצב. ְוּדוֵחק
 .הּוא ָעל ַהָּפנים

 
 ַהִּמְכחול

 )ֶׁשאינו ַמְבִחין ֵּבין קֶדׁש ְלחול(
 ְמַשְֹרֶטט ַקְמטּוט

 .ְזֵעיר ָׁשם, ְזֵעיר ּפה
 .ְּכמו ָׁשעּון ָעל חול

 
 ,עַהֶּצַב

 )לח ְוּנְמַׁשח ְּבקול ָּכש(
 ,ִמְתַנֵּגב ִּבְסַמְרטּוט
 ,ִמְתַּגֵּנב ִּבְלִהיטּות

 .ָזז, לא, וַהְּזַמן
 ַרק ַהְּדיוָקן ֶנְחָּפז
 ִמַּדף ֱאֵלי ַּדף
 .ִמָקו ֱאֵלי ָקו

 
 ,ָעל ַהַּבד ְּכַבר ָחקּוק לו ְּדיוָקן
 ָטבּול ְּבמְרָקם ֵעינו ַהְּפקּוָחה

 ֶׁשל ַהְּזַמן
 עוֶשֹה ַּבְּדיוָקן ִּכְבתוך ֶׁשלוֶׁש

 .ִּכְבתוך ִצּלו
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 ְמַתקֵּתק ִּבְׁשאונו ֶׁשל ִמְכחול
 ,ֶׁשׁשוֵתק

 ָּכל ֶחְלָקה טוָבה, ּוְמַצֵּבַע ִּבְמִׁשיָחה
 .ֶׁשלא ָזז, ָעל ָּפָניו ֶׁשל ַהְּזַמן
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