אבנר פרץ

סלמנקה
ג'ירונה
ברצלונה
שירים

יולי אוגוסט 1997

גשם על פני העיר
גֶּשֶׁ ם עַ ל פְּ נֵי הָ עִ יר
כָּל הָ ְרחוֹבוֹת נ ֹוה ֲִרים
אֶ ל הַ פְּ ָלאסָ ה מָ איוֹר
לְ הִ צְ טַ נֵּף ִמתַּ חַ ת ל ִַקּ ְמרוֹנוֹת
)חַ יַּי נ ֹוה ֲִרים אֵ ַליִ.(
הַ כִּ כָּר ְרחוּצָ ה לְ ִמ ְשׁעִ י,
בַּ מֶּ ְר ָכּז נָטוּ ְשׁנֵי ֹאהָ לִ ים לְ בָ נִים -
י ְִריעוֹת ְשמֹ ה -
ֲאנִי נוֹטֶ ה לָ אַ פִּ ְריוֹן
בַּ כִּ כָּר שֶׁ בְּ לִ בִּ י
לְ יוֹם כְּ לוּלוֹתֵ ינוּ.
סלמנקה 14/7/1997

סולם
אֵ ין בְּ אָוִ י ָלה יָד
לְ ר' מֹ שֶׁ ה ֵדי לֵיאוֹן
)כְּ מ ֹו לִ ְרעוּת ֹו שֶׁ בָּ רוּחַ תֵּ ֵרזָה(
אַ ָ ראִ יתִ י אוֹת ֹו
ח ֹולֵף ל ֹו ָכּפוּף בַּ סִּ ְמטָ א
בְּ צֵ ל קָ תֶ ְד ָרלָה
וּבְ רוּח ֹו
מַ צִּ יב שָׁ ם ֻסלָּם
וְ רֹאשׁ ֹו בַּ שָּׁ מַ יִם
אוילה 18/7/1997

נגנים בככר
שַׁ בָּ ת בַּ פְּ ָלאסָ ה ֶדּה אָ ָנא ָיה
ישׁים ִמנְחָ ה מוּסִ יקָ לִ ית -
ְשׁלוֹשָׁ ה ַנ ָגּנִים מַ גִּ ִ
אַר ֶגּנ ְִטינָה".
ֲבוּרי ְ
נ ֹוגְ ִנים בַּ כִּ כָּר "אַל תִּ בְ כִּ י ע ִ
ֲדוּרה ח ֹולֶפֶ ת ִממּוּל
ַכּלָּה ה ָ
)א יָפָ ה בִּ ְמיֻחָ ד
אַ  מַ ה ֶזּה חָ שׁוּב (..
פַּ עֲמוֹן בַּ ִמּגְ ָדּל.
ֲאנִי ִמתְ בּ ֹונֵן וְ נִזְ כָּר
בַּ יּוֹם הַ הוּא
אֵ י חָ שַׁ ְשׁתְּ לָשֵׂ את אֶ ת עֵ י ַניִ
וּמתְ גַּעְ גֵּעַ כָּל כָּ.. 
ִ
סלמנקה 20/7/1997

אוילה
אָוִ ילָה
וּמיֻפְ יֶפֶ ת
ק ֹונְכִ יָּה ְשׁלֵמָ ה ְ
תּ ֹוכָהּ קַ ְדרוּת מַ ְשׁ ִמימָ ה
ִמתְ עַ לֶּפֶ ת בִּ ְשׁ ַרב צָ ה ֳַריִם.
ל ְַחשֹׁב כִּ י פֹּ ה
דּוֹבֵ ב הָ אִ ישׁ מֹ שֶׁ ה
אֶ ת הַ תַּ נָּא הָ ֱאִ קי
וְ גַם הִ ְמ ִריא עִ מּ ֹו
ל ְַחזוֹת בְּ אוֹר מֻפְ לָא – רוּם מַ עְ לָה.
ל ְַחשֹׁב כִּ י פֹּ ה
חָ זְ תָ ה תֵּ ֵרזָה
וְ ִשׂיג וְ ִשׂיחַ לָהּ עִ ם
ְקדוֹשֵׁ י עֶ לְ יוֹן
וּמַ לְ ֲאכֵי מַ עְ לָה.
סֹ בּוּ אָוִ ילָה וְ הַ ִקּיפוּהָ
ִשׁיתוּ לִ בְּ כֶם לְ חֵ ילָהּ
אַל תָּ בוֹאוּ בִּ ְשׁעָ ֶריהָ .
לִ בִּ י לָאִ ישׁ מֹ שֶׁ ה
לִ בִּ י לְ בַ ת הַ מּוּמָ ִרים
וּלְ חֶ זְ י ֹו ֶניהָ ,
אֵ ינָם עוֹד פֹּ ה
א אָבוֹא עוֹד בִּ ְשׁעָ ֶריהָ .
סלמנקה 27/7/1997

לילה ראשון בג'ירונה

אמבְּ לָה ֵדי לִ יבֶּ ְרטָ אט בְּ גִ 'יר ֹונָה,
בָּ ַר ְ
לְ יַד דּוּכַן גְּ לִ ָידה,
ַנע ֲָרה מ ֹוכ ֶֶרת.
נַעַ ר קָ ֵרב מֵ אָחוֹר ,צוֹבֵ ט לָהּ ,וְ הִ יא:
" ַדּי חֵ סוּס ,מַ סְ פִּ יק!"
הוּא ְמחַ קֶּ ה אֶ ת מַ גְ ָדּ ֶלנָה שֶׁ לּ ֹו בְּ קוֹל ִמתְ חַ נְחֵ ן:
" ַדּי חֵ סוּס ,מַ סְ פִּ יק!"
ַו ֲאנִי חוֹשֵׁ ב לְ עַ צְ ִמי:
אִ ם ֵישׁוּ הִ ְט ִריחַ עַ צְ מ ֹו עַ ד לְ כָאן
ַרק לִ צְ בֹּט לְ מָ תְ נֵי ַנע ֲָרה,
אוּלַי עוֹד ְמעַ ט יָגִ יחַ
ִמבֵּ ית ֹו הַ קָּ רוֹב שֶׁ בַּ קָ אל,
הַ סִּ ינְיוֹר בּ ֹונ ְָשׂ ְטרוּק סָ א-פּו ְֹרטָ ה
)הֲא הוּא ַרבֵּ נוּ מֹ שֶׁ ה בֶּ ן נ ְַחמָ ן(,
ְעוּרים
י ִָטיל מַ בָּ ט מַ ְח ִמיר בִּ ְמשׁוּבַ ת הַ נּ ִ
וְ יִקָּ חֵ נִי עִ מּ ֹו לְ תִ קּוּן חֲצוֹת.
אַ  א.
ֲאנִי ִמתְ בּ ֹונֵן בְּ מֶ לְ צַ ר עָ יֵף
הָ רוֹתֵ ם אֶ ת עֶ ְד ֵרי כִּ סְּ אוֹתָ יו
בְּ שַׁ ְרשֶׁ ֶרת
לִ ְק ַראת ְשׁנַת הַ ַלּ ְילָה
וּפ ֹונֶה אֶ ל חַ ְד ִרי בַּ מָּ לוֹן.
ג'ירונה 10/8/1997

גילה
הַ בֹּקֶ ר בְּ חַ ְד ִרי בַּ מָּ לוֹן בְּ גִ 'יר ֹו ָנה
מֵ ַר ְרתִּ י בִּ בְ כִ י
וּבְ לִ בִּ י הִ תְ ַנגֵּן ל ֹו בְּ לִ י הֶ ֶרף
ִשׁיר הָ אֵ בֶ ל
כְּ שׁוֹשַׁ נָּה בַּ גַּן צוֹמַ חַ ת
א פָּ ְקחָ ה עוֹד נִצָּ תָ הּ
נ ְִמ ְשׁלָה עַ לְ מָ ה גּ ֹווַעַ ת
בְּ הַ גִּ יעַ ְשׁעַ ת מוֹתָ הּ.

אַרכִ יב הָ עִ יר ֹונִי
אַחַ ר כָּ בָּ ְ
ִמשַּׁ ְשׁתִּ י בְּ י ַָדי עָ לִ ים בָּ לִ ים
שֶׁ ל סֵ פֶ ר ְרפוּאוֹת נוֹשָׁ ן -
נוֹצְ ִרים ִרפְּ דוּ בָּ הֶ ם
כְּ ִריכוֹת שֶׁ ל סִ פְ ֵרי חֶ ְשׁבּוֹנוֹת.
עַ כְ שָׁ וַ ,כּ ֲעבֹר חָ מֵ שׁ מֵ אוֹת שָׁ נָה,
בוּרת ֹו
מֵ גִ יחַ ל ֹו הַ סֵּ פֶ ר ִמתּוֹ כְּ ִריכַת ְק ָ
וּמַ כְ ִריזֲ :אנִי חַ י!
אַ  בָּ הּ בָּ עֵ ת י ַָדעְ תִּ י:
שׁוּם סֵ פֶ ר ְרפוּאוֹת א יוֹעִ יל לָ עוֹד ,גִּ ילָה,
וְ שׁוּב זָלְ גוּ עֵ ינַי ְדּמָ עוֹת.
ג'ירונה 14/8/1997

ערב בככר
ְשׁעַ ת עֶ ֶרב בְּ גִ 'יר ֹונָה.
ל ֹוגֵם קָ פֶ ה
בַּ כִּ כָּר שֶׁ לְּ מַ ְרגְּ לוֹת הַ קָּ תֶ ְד ָרלָה.
ִמן הַ חֲזִ ית הַ ִנּשָּׂ אָה
שׁוֹלְ ִחים בִּ י הַ ְקּדו ִֹשׁים מַ בָּ ט עָ יֵף.
הַ פַּ עֲמוֹן אֲשֶׁ ר קָ צַ ב לִ י כָּל הַ יּוֹם בְּ קַ פְּ ָדנוּת
אֶ ת ְשׁעוֹת עֲבו ָֹדתִ י בַּ סִּ פְ ִריָּה,
דּוֹמֵ ם עַ כְ שָׁ ו,
כְּ ִמתְ חַ שֵּׁ ב בִּ ְשׁעַ ת הַ הִ תְ ַרגְּ עוּת שֶׁ לִּ י.
ֲאנִי ל ֹוגֵם קָ פֶ ה,
מַ ְמתִּ ין,
מַ ְמתִּ ין לְ בּ ֹונ ְָשׂ ְטרוּק סָ א-פּו ְֹרטָ ה.
ג'ירונה 28/8/1997

פרידה מג'ירונה
כְּ מ ֹו הָ א ֹו ְנ ַיָאר.
זו ֵֹרם לְ אַט.
שָׁ קֵ ט
וּמה ְֻרהָ ר.
ְ
אמבְּ לָה.
לוֹחֵ  אֶ ת מַ ְרגְּ לוֹת בָּ תֵּ י הָ ַר ְ
אֵ ינ ֹו יוֹצֵ א ִמשַּׁ לְ וָת ֹו -
גַּם א בִּ סְ עֹ ר הַ כֹּל סָ בִ יב -
זו ֵֹרם לְ אַט,
וּמה ְֻרהָ ר
שָׁ קֵ ט ְ
וּבְ חֻבּ ֹו צוֹפֵ ן
סוֹדוֹת אֵ ין חֵ קֶ ר.
ג'ירונה 1/9/1997

פאסיג די גראסיה
ָאוּדי,
ג ִ
אַרכִ יטֶ ְקט ְמ ֻשׁגָּע.
ְ
ְמפַ סֵּ ל בִּ ְנ ָינִים בְּ אֶ בֶ ן,
ְמפַ סֵּ ל ִמצְּ ָדפִ ים ִמ ְרפָּ סוֹת.
ְמשַׁ בֵּ ץ ְמכִ תּ ֹות צִ בְ ע ֹו ִנין בֶּ חָ זִ ית;
אַחַ ר כָּ חוֹבֵ שׁ ִמגְ בָּ עוֹת
לְ ָראשֵׁ י בִּ ְנ ָינָיו.
עַ ל סַ פְ סָ ל בְּ פָּ אסֵ יג ֵדי גְ ָראסְ יָה,
ֲאנִי חו ֵֹרז לַיְּ ל ִָדים אֲשֶׁ ר בִּ י אַ גָּדוֹת
ָאוּדי וְ עַ ל בִּ ְנ ָינָיו.
עַ ל ג ִ
ברצלונה 3/9/1997

עפרה
בְּ יוֹם ֻהלּ ֶֶדת עָ פְ ָרה
הָ לַכְ תִּ י עִ ם עֶ ֶרב לַפְּ לָאסָ ה אֶ סְ פַּ ְניָה
וְ הִ פְ עַ לְ תִּ י לִ כְ בו ָֹדהּ
אֶ ת ִמזְ ֶרקֶ ת הַ צִּ בְ ע ֹונִין הַ ְמ ֻמ ְחשֶׁ בֶ ת.
בָּ נִיתִ י וְ סָ תַ ְרתִּ י,
בָּ נִיתִ י וְ סָ תַ ְרתִּ י
ִמגְ ְדּלוֹת מֶ ְרקָ ִחים
וְ הֵ יכְ לוֹת אֶ לְ גָּבִ ישׁ
בַּ מַּ יִם.
אַלְ פֵ י ֲאנ ִָשׁים נ ְִקבְּ צוּ בַּ כִּ כָּר
וְ הֵ ִריעוּ בְּ ִשׁבְ עִ ים לָשׁוֹן:
"הֶ אָח ,מַ ה ָיּפֶ ה!
הֶ אָח ,מַ ה מַּ ְרהִ יב!"
וְ אִ ישׁ אֶ חָ ד אָמַ ר:
מַ ְדהִ ים מָ ה מוּכָן אָב אוֹהֵ ב
ַלעֲשׂוֹת לְ יוֹם ֻהלּ ֶֶדת בִּ תּ ֹו!
ְמעַ ְניֵן מַ ה ַיּעֲשֶׂ ה
בְּ יוֹם כְּ לוּלוֹתֶ יהָ "..
ברצלונה 4/9/1997

