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 מקום שני תחרות "מילה במקום" –איילת קמינסקי 
 

 ָמקֹום ַאֵחר

 

 ֲחלֹום יָָשן, ַעל ַביִת ָקָטן,

ֹּל. ת ַהכ ַמְשִכיַח אֶׁ  וְיַיִן נֹוָשן, שֶׁ

ה ְסָתם, ֹּל נְִראֶׁ ל ַהיָם, וְַהכ  נֹוף אֶׁ

 -וְִאם ִתְרִצי ַגם ַאְת תּוְכִלי ִלְראֹות

ֵאין ָמקֹום ַאֵחר, ָכאן זֶׁה ל ְשנֵינּו, שֶׁ  שֶׁ

זֶׁה ָגדֹול ָעֵלינּו  ֵאיְך ַפַעם ָחַשְבנּו, שֶׁ

 

ַגע, ת ָהרֶׁ ת ַהְזַמן, ַתְרִגיִשי אֶׁ  ְקִחי ָלְך אֶׁ

ְרָחק, ַמִגיַע ִממֶׁ ת ָהֲאוִיר, שֶׁ  ִתנְְשִמי אֶׁ

ַבע, ֹּה ַבצֶׁ ֹּל ִהְתַמֵלא פ  ִפְתאֹום ַהכ

 ַבִמְשָחק. ִתְרִאי ֵאיְך ִהְתַקַדְמנּו, עֹוד ַצַעד

 

ִמְתנְַגנִים, וְִחיּוִכים ְקַטנִים,  ִשיִרים שֶׁ

ֹּה ֵמַעל, חֹוְלִפים פ  צּורֹות ָבֲענָנִים, שֶׁ

 וְעֹוד ִספּור ָקָצר, ַעל טֹוב וְַעל ֻמָכר,

ה מּוֵלנּו. נְִסַתר ִמְתַגלֶׁ  ָמה שֶׁ

ֹּה ְשנֵינּו, ֲאנְַחנּו פ  וְֵאין ָמקֹום ַאֵחר, ְכשֶׁ

זֶׁה ָגדֹול ָעֵלינּו. ֵאיְך  ַפַעם ָחַשְבנּו, שֶׁ

 

ַגע, ת ָהרֶׁ ת ַהְזַמן, ַתְרִגיִשי אֶׁ  ְקִחי ְלָך אֶׁ

ְרָחק, ַמִגיַע ִממֶׁ ת ָהֲאוִיר, שֶׁ  ִתנְְשִמי אֶׁ

ַבע, ֹּה ַבצֶׁ ֹּל, ִהְתַמֵלא פ  ִפְתאֹום ַהכ

 ִתְרִאי ֵאיְך ִהְתַקַדְמנּו, עֹוד ַצַעד ַבִמְשָחק.

 

ְתמֹול ִעיר  ָהאֶׁ

 

ָהיָה ָבּה ֵביִתי, ְתמֹול, שֶׁ  ְבִעיר ָהאֶׁ

 ָדְממּו ְרחֹובֹות סֹוֲאנִים,

ה, ַקע ַהנֹוף ַהיָָשן, ַההֹומֶׁ  וְַעל רֶׁ

 נֹוְתרּו ַרק עֹוְמִדים ִבנְיָנִים.

ֹּל ָקָפא,  וְַהְזַמן נֱֶׁעַצר וְַהכ

ל סֹוף ַקיִץ,  ַאְך ַבחּוץ עֹוד ָשָרב שֶׁ

ְתמֹו ָהיּו ָבּה ַחיִים,ֵמִעיר ָהאֶׁ  ל, שֶׁ

ל ַביִת.  יֵש זְִכרֹונֹות וְֵריַח שֶׁ

 

ת, סֶׁ  וֲַאנִי ִאי ָשם יֹוֵשב ַבִמְרפֶׁ

 ֲענָנִים חֹוְלִפים, ָכְך ַגם ַהַמֲחָשבֹות,

ַגע, ת ָהרֶׁ ֹּם אֶׁ ה ַרק ִלנְש  ְמנַסֶׁ
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 ּוָמה עֹוד נְִשַאר? ְלַקּוֹות...

 ָען ִלי,וֲַאנִי ֵאי ָשם יֹוֵשב וְנִשְ 

 ַעל זְִכרֹונֹות ָעָבר ְמתּוִקים,

ִהַכְרִתי,  נִזְַכר ְבָכל ָמה שֶׁ

 ְבאֹורֹות ָהִעיר ָהְרחֹוִקים

 

ְתמֹול, ִמְדָרכֹות ּוְשִביִלים,  ְבִעיר ָהאֶׁ

 שֹוְמִמים וְִריִקים ֵמָאָדם,

ק ִתְלַחש ַלַגִלים, ֹּפֶׁ ש ָבא מֶׁ  וְשֶׁ

ת סֹו  ָדם.ַאְך ִאיש ֹלא יְִשַמע אֶׁ

 ּוְכלּום ֹלא ַמְתִחיל, שּום ָדָבר ֹלא נְִגַמר,

 ַאְך ַבחּוץ ָהעֹונֹות ִמְתַחְלפֹות,

ָהיְָתה ָבּה ִשְמָחה, ְתמֹול שֶׁ  ֵמִעיר ָהאֶׁ

ֹּה יָפֹות.  יֵש ַאְלבֹום ִעם ְתמּונֹות כ

 

ת, סֶׁ  וֲַאנִי ִאי ָשם יֹוֵשב ַבִמְרפֶׁ

 ֲחָשבֹות,ֲענָנִים חֹוְלִפים, ָכְך ַגם ַהמַ 

ַגע, ת ָהרֶׁ ֹּם אֶׁ ה ַרק ִלנְש  ְמנַסֶׁ

 ּוָמה עֹוד נְִשַאר? ְלַקּוֹות...

 וֲַאנִי ֵאי ָשם יֹוֵשב וְנְִשָען ִלי,

 ַעל זְִכרֹונֹות ָעָבר ְמתּוִקים,

ִהַכְרִתי,  נִזְַכר ְבָכל ָמה שֶׁ

 ְבאֹורֹות ָהִעיר ָהְרחֹוִקים

 

 

ָלנּו ת שֶׁ  ָהֱאמֶׁ

 

הּוא ַביִת,וְִהנֵה ֲאנִ   י, ַבִמְבָצר שֶׁ

 ְכִאלּו ָהיָה ָכאן ָתִמיד.

 וֲַאנִי ִמתֹוכֹו, ַמְשִקיף ַעל ַחיֵי,

 וְַעל ָכל ַהנֹוף ִמָסִביב.

 

 וְַהיָם ֹלא ָרחֹוק, וְיֵש בֹו ַגִלים,

 ְכמֹו ַחיַי ֵהם עֹוִלים וְיֹוְרִדים.

ט, ַגם ֲאנִי ִלְפעָ  קֶׁ  ִמים,וְַעְכָשו הּוא שֶׁ

ֵאין ָבּה ִמִלים.  ַמנְִגינָה שֶׁ

 

 ָאז בֹוִאי וְנְִצַעד,

 יַַחד,

ת ל ָהֱאמֶׁ  ִכי עֹוד נְִשַאר ָלּה ָמקֹום, -אֶׁ

ְשנֵינּו ָכאן,  ַאֲחֵרי ָשנִים שֶׁ
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 ְביַַחד,

 ֻמָתר ְכָבר ְלַהְגִשים ּוְלַהְפִסיק ַלֲחֹלם,

יֵש, ַעל ַהַביִת,  ְלהֹודֹות ַעל ָמה שֶׁ

 ל ַהִמְשָפָחה, וְַעל ָכל ַהּטֹוב,עַ 

ת, ת ָהֱאמֶׁ  ּוְלַחֵבק אֶׁ

 ָחָזק, ָחָזק,

 ָקרֹוב ָקרֹוב.

 

נְִקָרא ַהַחיִים,  ּוְבתֹוְך ַהֵּטרּוף שֶׁ

 יֵש ַהְרֵבה ַתֲחנֹות ּוְשִביִלים,

כֶׁת, ֹּם וְָללֶׁ  וְָצִריְך ִלְפָעִמים ִלזְר

 ְלַמֵלא ִבְתבּונָה ַתְרִמיִלים. 

 

 ֹוִאי וְנְִצַעד,ָאז ב

 יַַחד,

ת ל ָהֱאמֶׁ  ִכי עֹוד נְִשַאר ָלּה ָמקֹום, -אֶׁ

ְשנֵינּו ָכאן,  ַאֲחֵרי ָשנִים שֶׁ

 ְביַַחד,

 ֻמָתר ְכָבר ְלַהְגִשים ּוְלַהְפִסיק ַלֲחֹלם,

יֵש, ַעל ַהַביִת,  ְלהֹודֹות ַעל ָמה שֶׁ

 ַעל ַהִמְשָפָחה, וְַעל ָכל ַהּטֹוב,

ת,ּוְלַחבֵ  ת ָהֱאמֶׁ  ק אֶׁ

 ָחָזק, ָחָזק,

 ָקרֹוב ָקרֹוב.

 

 


