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שרון אולדס 
 מאנגלית: שירה סתיו

אֹוָדה לקרום הבתולים

ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ָמַתי נֹוַצְרָּת,
ְּבתֹוִכי, ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבתֹוְך ִאִּמי –

אּוַלי ְּכֶׁשִּנְקְּבעּו ַהְּׁשִריִרים 
ַהֹּלא ְרצֹוִנִּיים, ְּכִמְקָּפא ָוֹרד.

ֲאִני אֹוֶהֶבת ַלְחׁשֹב ָעֶליָך ָׁשם, ָׁשֵלם ָּכל ָּכְך,
ָאִטים, ַאָּתה ְוַהַּדְגְּדָגן

ְּבטּוִחים ְּכמֹו ַהַחִּיים ֶׁשְּבִקְרָּבם ְׁשַכְנֶּתם, ָצִריְך ָהָיה
ַלֲהרֹג ֶאת ִאִּמי ְואֹוִתי 

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶכם. ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוָתּה ָּבֶרַגע
ַהֶּזה, ְּכֶׁשִהיא ִמְבָצר ָּגדֹול ְסִביִבי, ַהְּגִביָרה ַהְּיצּוָקה

ָסִביב ַלָּבָׂשר ָהַרְך
ֶׁשל ְּבתּוַלי. ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ִמי

ִהְמִציא אֹוְתָך – ִלְׁשמֹר ֶאת ְּפִניָמּה ֶׁשל ַנֲעָרה
ָנִקי ְוָספּון. ִקיר ָיָקר, 

ֶּפַתח ָיָקר, ַמְׁשקֹוף ָיָקר, ָמבֹוא ָיָקר, ֹלא
ֶאְׁשַנב ֲחתּוִלים ְוֹלא ַׁשַער ִמְסּתֹוֵבב

אָטה, ְּבִׁשּמּוׁש ַחד־ַּפֲעִמי. ַּכָּמה ְמקֹומֹות ֶאָּלא ִּפיְניַָ
ַּבּגּוף נֹוֲעדּו ְלֵהָהֵרס ַּפַעם ַאַחת 

ִויִחיָדה? ָהִייָת ָחסֹון ְמאֹוד, ַהֹּלא ֵּכן?
ָלַקְחָּת ִּבְרִצינּות ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשְּלָך – ֵמעֹוָלם ֹלא

ַחְׁשִּתי ְּכֵאב ָּכֶזה – ָהִייָת ֵאֶׁשת ְׁשעֹון חֹול
ֶׁשּקֹוֵסם ְמַנֵּסר ִלְׁשַּתִים. ִהְתָּגֵאיִתי ְּבָך,

ֵאיְך ָהַפְכָּת ְלנֹוֵזל עֹוְרִקי ַמְבִהיק ְמלֹוא 
ַהֵּסֶפל, ְוַכָּמה ְּבֵני ַמָּזל ָהִיינּו, 

ַאָּתה ַוֲאִני, ֶׁשָּיכְֹלנּו ִלְבֹחר
ָמַתי, ְוִעם ִמי, ְוֵאיֹפה, ְוָלָּמה – ָּכִרית ִסּכֹות

ִתית ּוְפָסִלים ְקִטיפַָ
ֶׁשּבֹוִכים. ֶזה ָקָרה ַעל ָׁשִטיַח

ְּבִדיָרה ֻמְׁשֶאֶלת, ֲאָבל ִהְרַּגְׁשִּתי
ְּכִאּלּו ָהִיינּו ְּבַיֲערֹות ִּדָיאָנה – 

הּוא, ַוֲאִני, ְוַאָּתה, ַיַחד,
אֹו ְּכִאּלּו ָהִיינּו ַהַּמאְגָמה ְמִלַּבת  

ַּכּדּור ָהֶאֶרץ, ַהִּמְתָּפֶרֶצת ִמַּקְרָקִעית ַהָּים.
ּתֹוָדה ְלָך ַעל ַחֶּייָך ּומֹוְתָך,

ּתֹוָדה ַעל ֶׁשִהַּלְכָּת ְלָפַני ְּכַנֲעַרת  
ְּפָרִחים, ַמְׁשִליְך ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת 
ֲאֻדִּמים. ֶזה ָקָרה ָׁשִנים ִלְפֵני 

ֶׁשִּנֵּׂשאִתי – ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשָּנָׂשאִתי, ְּבתֹוִכי,
ְקרּום ְּבתּוִלים ָזִעיר, ִּתינֹוִקי, ַעל ַיד

ַהֵּביִצּיֹות ּוְבתֹוָכן ְקרּוֵמי ְּבתּוִלים ַזֲערּוִרִּיים
ֲאֵחִרים – ַאְך ַאָּתה ּגֹוַלְלָּת ֶאת ַהָּׁשִטיַח,

ְוהֹוַלְכָּת אֹוִתי ֶאל ַחֶּייָה ַהַחָּיִתִּיים 
ֶׁשל ִאָּׁשה. ָהִייָת ִלי ֵמֵעין ֵאם

ַּבָּדם: ְּתִחָּלה ֶהֱחַזְקָּת אֹוִתי 
ָקרֹוב ֵאֶליָך, ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ְוָאז

ָנַתָּת ִלי ָלֶלֶכת.
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ַאָּתה ַוֲאִני, ֶׁשָּיכְֹלנּו ִלְבֹחר
ָמַתי, ְוִעם ִמי, ְוֵאיֹפה, ְוָלָּמה – ָּכִרית ִסּכֹות

ִתית ּוְפָסִלים ְקִטיפַָ
ֶׁשּבֹוִכים. ֶזה ָקָרה ַעל ָׁשִטיַח

ְּבִדיָרה ֻמְׁשֶאֶלת, ֲאָבל ִהְרַּגְׁשִּתי
ְּכִאּלּו ָהִיינּו ְּבַיֲערֹות ִּדָיאָנה – 

הּוא, ַוֲאִני, ְוַאָּתה, ַיַחד,
אֹו ְּכִאּלּו ָהִיינּו ַהַּמאְגָמה ְמִלַּבת  

ַּכּדּור ָהֶאֶרץ, ַהִּמְתָּפֶרֶצת ִמַּקְרָקִעית ַהָּים.
ּתֹוָדה ְלָך ַעל ַחֶּייָך ּומֹוְתָך,

ּתֹוָדה ַעל ֶׁשִהַּלְכָּת ְלָפַני ְּכַנֲעַרת  
ְּפָרִחים, ַמְׁשִליְך ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת 
ֲאֻדִּמים. ֶזה ָקָרה ָׁשִנים ִלְפֵני 

ֶׁשִּנֵּׂשאִתי – ָׁשִנים ִלְפֵני ֶׁשָּנָׂשאִתי, ְּבתֹוִכי,
ְקרּום ְּבתּוִלים ָזִעיר, ִּתינֹוִקי, ַעל ַיד

ַהֵּביִצּיֹות ּוְבתֹוָכן ְקרּוֵמי ְּבתּוִלים ַזֲערּוִרִּיים
ֲאֵחִרים – ַאְך ַאָּתה ּגֹוַלְלָּת ֶאת ַהָּׁשִטיַח,

ְוהֹוַלְכָּת אֹוִתי ֶאל ַחֶּייָה ַהַחָּיִתִּיים 
ֶׁשל ִאָּׁשה. ָהִייָת ִלי ֵמֵעין ֵאם

ַּבָּדם: ְּתִחָּלה ֶהֱחַזְקָּת אֹוִתי 
ָקרֹוב ֵאֶליָך, ִלְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים, ְוָאז

ָנַתָּת ִלי ָלֶלֶכת.

אֹוָדה לדגדגן

ְלִהיטּות ְקַטָּנה;
ַסְלִסָּלה ֶׁשל ַנֲעַרת ְּפָרִחים, ֶׁשל קֹוִצים ַרִּכים

ַוֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת, ַעל ַיד ַהְּכִניָסה ֶאל
ַעּמּוַדת ַהָּסאֶטן ֶׁשל ַהִּמְסְּדרֹון ַהְּפִניִמי;

ַנֲעַרת צֹוִפים ַּבֲעָרָבה ׁשֹוְמָמה; ֹאֶזן ְּפָרִאית
ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ְלַחִּיים; ַּגַּלאי ָעִדין, ֶׁשַּמְצִּביַע;
ֵׁשד; ְמַׁשֶּנה צּוָרה; ְׁשִריר ֲהָרַמת ִמְׁשקֹולֹות

ֶׁשל ֵאָלה ֻמְמִחית ַזֲערּוִרית; לֹוטּוס
ַהַּצַער, ִמיֵנְרָוה ְקַטְנַטָּנה ְמַזֶּנֶקת

ֲחמּוָׁשה ֻּכָּלּה, מּוֶתֶכת – ֹלא ִהַּכְרִּתי אֹוָתְך,
ְּבִגיל ֶׁשַבע, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאְּת ַּדְרּכֹו ֶׁשל ָהֵאל

ִלְפנֹות ֵאַלי, ְּכֶׁשִהְמַׁשְכִּתי ְלִהְתַנְדֵנד
ַעל ַהַּטָּבעֹות, ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַמע ַהִּצְלצּול...
הּוא ֹלא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמִּלים ֶׁשּלֹו, הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש

ָּבְך ְּכֵדי ִלְתֹּפס ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלִּבי, הּוא ִּפֵּתל אֹוִתי
ּוִפֵּתל אֹוִתי, ָאז, ְּבִׁשָּׁשה אֹו ִׁשְבָעה

ִּפּתּוִלים ֶׁשל ּגּוִפי ּומִֹחי, ַאְּת 
ַהִּפּתּול ַהַחי ֶׁשֵהִניף ֶאת ַהִּפּתּוִלים.

ַאַחר ָּכְך ְּכָבר ָעִׂשית ֶאת ֶזה ְּבִלי ֱאֹלִהים –
ִעם ָּבִנים, ִעם ְנִׁשיקֹות, ְוַאַחר ָּכְך ַנֲעֵׂשית
ִלְכִלי ְנִגיָנה ֶׁשל מּוִזיַקת ָהַאֲהָבה. ַהּיֹום,

ָרִאיִתי ֶאת ְּדיֹוָקֵנְך ָלִראׁשֹוָנה, ֶאת 
ַהְּבִקיַע ָהֶעְליֹון, ְנִתיֵבְך, 

ּגּוֵפְך ֶהָחׁשּוְך, נּוַרת ַהַּלַהט ַּבְּמבֹוָאה, 
ְרצּוַעת ַהֶּתֶמְך ֶׁשָּלְך – ְוָיכְֹלִּתי 

ִלְראֹות ֵאיְך ָהֶאבֹולּוְצָיה ִקְּבָלה 

ִמֵּמְך ֶאת ָהַרְעיֹון, ְלַהְמִציא ֵאיָבר
ּדֹוֶמה ָלְך ֲאָבל ָּגדֹול ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

,Klinein ,ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ַהִּגְבָעה ַהְּיָוִנית
ִמְדרֹון – ַאְּת ַקְרַקע ֵיׁשּוֵתנּו, ְּדמּות ָאָדם

ְזִעיָרה, ַהָּזָרה ִעם ַהַּבְרָּדס
ֶׁשָּבָאה ֶאל ַּדְלֵּתנּו, ְוִאם ְנָבֵרְך אֹוָתּה, ְנבַֹרְך.
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