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מאנגלית :שירה סתיו

אֹודה לקרום הבתולים
ָ
נֹוצ ְר ָּת,
יֹוד ַעת ָמ ַתי ַ
ֲאנִ י ֹלא ַ
ְּבתֹוכִ יּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִיתי ְּבתֹוְך ִא ִּמי –
אּולַ י ּכְ ֶׁשּנִ ְק ְּבעּו ַה ְּׁש ִר ִירים
ַהֹּלא ְרצֹונִ ּיִ יםּ ,כְ ִמ ְק ָּפא וָ רֹד.
ֲאנִ י ֶ
אֹוה ֶבת לַ ְחׁשֹב ָעלֶ יָך ָׁשםָׁ ,שלֵ ם ּכָ ל ּכָ ְך,
ָא ִטיםַ ,א ָּתה וְ ַה ַּדגְ ְּדגָ ן
טּוחים ּכְ מֹו ַה ַחּיִ ים ֶׁש ְּב ִק ְר ָּבם ְׁשכַ נְ ֶּתםָ ,צ ִריְך ָהיָ ה
ְּב ִ
אֹותי
לַ ֲהרֹג ֶאת ִא ִּמי וְ ִ
ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַיע ֲאלֵ יכֶ םֲ .אנִ י ֶ
אֹותּה ָּב ֶרגַ ע
אֹוה ֶבת ָ
צּוקה
ַהּזֶ הּ ,כְ ֶׁש ִהיא ִמ ְב ָצר ּגָ דֹול ְס ִב ִיביַ ,הּגְ ִב ָירה ַהּיְ ָ
ָס ִביב לַ ָּב ָׂשר ָה ַרְך
יֹוד ַעת ִמי
ֶׁשל ְּבתּולַ יֲ .אנִ י ֹלא ַ
ִה ְמ ִציא ְ
ימּה ֶׁשל נַ ֲע ָרה
אֹותָך – לִ ְׁשמֹר ֶאת ְּפנִ ָ
נָ ִקי וְ ָספּוןִ .קיר יָ ָקר,
ֶּפ ַתח יָ ָקרַ ,מ ְׁשקֹוף יָ ָקרָ ,מבֹוא יָ ָקרֹ ,לא
ֶא ְׁשנַ ב ֲחתּולִ ים וְ ֹלא ַׁש ַער ִמ ְס ֵ
ּתֹובב
ד־ּפ ֲע ִמיּ .כַ ָּמה ְמקֹומֹות
אטהְּ ,ב ִׁשּמּוׁש ַח ַ
ֶאּלָ א ִּפינְ ַָי ָ
נֹועדּו לְ ֵה ָה ֵרס ַּפ ַעם ַא ַחת
ַּבּגּוף ֲ
וִ ִיח ָידה? ָהיִ ָית ָחסֹון ְמאֹודַ ,הֹּלא ּכֵ ן?
לָ ַק ְח ָּת ִּב ְר ִצינּות ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלְ ָך – ֵמעֹולָ ם ֹלא
ַח ְׁש ִּתי ּכְ ֵאב ּכָ זֶ ה – ָהיִ ָית ֵא ֶׁשת ְׁשעֹון חֹול
ֶׁש ֵ
ּקֹוסם ְמנַ ֵּסר לִ ְׁש ַּתיִ םִ .ה ְתּגָ ֵא ִיתי ְּבָך,
ֵאיְך ָה ַפכְ ָּת לְ נֹוזֵ ל ְ
עֹור ִקי ַמ ְב ִהיק ְמלֹוא
ַה ֵּס ֶפל ,וְ כַ ָּמה ְּבנֵ י ַמּזָ ל ָהיִ ינּו,
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ַא ָּתה וַ ֲאנִ יֶׁ ,שּיָ כֹלְ נּו לִ ְבחֹר
ָמ ַתי ,וְ ִעם ִמי ,וְ ֵאיפֹה ,וְ לָ ָּמה – ּכָ ִרית ִסּכֹות
ְק ִט ַָיפ ִתית ְּופ ָסלִ ים
ֶׁשּבֹוכִ ים .זֶ ה ָק ָרה ַעל ָׁש ִט ַיח
ְּב ִד ָירה ֻמ ְׁש ֶאלֶ תֲ ,א ָבל ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי
ּכְ ִאּלּו ָהיִ ינּו ְּביַ ֲערֹות ִּדיָ אנָ ה –
הּוא ,וַ ֲאנִ י ,וְ ַא ָּתה ,יַ ַחד,
אֹו ּכְ ִאּלּו ָהיִ ינּו ַה ַּמאגְ ָמה ְמלִ ַּבת
ּכַ ּדּור ָה ֶא ֶרץַ ,ה ִּמ ְת ָּפ ֶר ֶצת ִמ ַּק ְר ָק ִעית ַהּיָ ם.
ּתֹודה לְ ָך ַעל ַחּיֶ יָך ְ
ּומֹותָך,
ָ
ּתֹודה ַעל ֶׁש ִהּלַ כְ ָּת לְ ָפנַ י ּכְ נַ ֲע ַרת
ָ
ְּפ ָר ִחיםַ ,מ ְׁשלִ יְך ֲעלֵ י ֶ
ּכֹות ֶרת
ֲא ֻד ִּמים .זֶ ה ָק ָרה ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י
אתיְּ ,בתֹוכִ י,
אתי – ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י ֶׁשּנָ ָׂש ִ
ֶׁשּנִ ֵּׂש ִ
ינֹוקיַ ,על יַ ד
ְקרּום ְּבתּולִ ים זָ ִעירִּ ,ת ִ
ַה ֵּב ִיצּיֹות ְּובתֹוכָ ן ְק ֵ
רּורּיִ ים
רּומי ְּבתּולִ ים זַ ֲע ִ
ֲא ֵח ִרים – ַאְך ַא ָּתה ּגֹולַ לְ ָּת ֶאת ַה ָּׁש ִט ַיח,
אֹותי ֶאל ַחּיֶ ָיה ַה ַחּיָ ִתּיִ ים
וְ הֹולַ כְ ָּת ִ
ֶׁשל ִא ָּׁשהָ .היִ ָית לִ י ֵמ ֵעין ֵאם
אֹותי
ַּב ָּדםְּ :ת ִחּלָ ה ֶה ֱחזַ ְק ָּת ִ
ָקרֹוב ֵאלֶ יָך ,לִ ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ ים ,וְ ָאז
נָ ַת ָּת לִ י לָ לֶ כֶ ת.

אֹודה לדגדגן
ָ
לְ ִהיטּות ְק ַטּנָ ה;
קֹוצים ַרּכִ ים
ַסלְ ִסּלָ ה ֶׁשל נַ ֲע ַרת ְּפ ָר ִחיםֶׁ ,של ִ
וַ ֲעלֵ י ֶ
ּכֹות ֶרתַ ,על יַ ד ַהּכְ נִ ָיסה ֶאל
ּמּודת ַה ָּס ֶ
ימי;
אטן ֶׁשל ַה ִּמ ְס ְּדרֹון ַה ְּפנִ ִ
ַע ַ
צֹופים ַּב ֲע ָר ָבה ְ
ׁשֹומ ָמה; אֹזֶ ן ְּפ ָר ִאית
נַ ֲע ַרת ִ
ֶׁש ִּמ ְת ֶ
עֹור ֶרת לְ ַחּיִ ים; ּגַ ּלַ אי ָע ִדיןֶׁ ,ש ַּמ ְצ ִּב ַיע;
צּורה; ְׁש ִריר ֲה ָר ַמת ִמ ְׁשקֹולֹות
ֵׁשד; ְמ ַׁשּנֶ ה ָ
רּורית; לֹוטּוס
ֶׁשל ֵאלָ ה ֻמ ְמ ִחית זַ ֲע ִ
ַה ַּצ ַערִ ,מינֵ ְרוָ ה ְק ַטנְ ַטּנָ ה ְמזַ ּנֶ ֶקת
מּוׁשה ּכֻ ּלָ ּהֶ ,
אֹותְך,
מּותכֶ ת – ֹלא ִהּכַ ְר ִּתי ָ
ֲח ָ
ְּבגִ יל ֶׁש ַבעָ ,ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַא ְּת ַּד ְרּכֹו ֶׁשל ָה ֵאל
לִ ְפנֹות ֵאלַ יּ ,כְ ֶׁש ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי לְ ִה ְתנַ ְדנֵ ד
ַעל ַה ַּט ָּבעֹותַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשּכְ ָבר נִ ְׁש ַמע ַה ִּצלְ צּול...
הּוא ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ִמּלִ ים ֶׁשּלֹו ,הּוא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
אֹותי
ׂשּומת לִ ִּבי ,הּוא ִּפ ֵּתל ִ
ָּבְך ּכְ ֵדי לִ ְתּפֹס ֶאת ְּת ַ
אֹותיָ ,אזְּ ,ב ִׁש ָּׁשה אֹו ִׁש ְב ָעה
ִּופ ֵּתל ִ
ּגּופי ּומ ִֹחיַ ,א ְּת
ִּפּתּולִ ים ֶׁשל ִ
ַה ִּפּתּול ַה ַחי ֶׁש ֵהנִ יף ֶאת ַה ִּפּתּולִ ים.
ֹלהים –
ַא ַחר ּכָ ְך ּכְ ָבר ָע ִׂשית ֶאת זֶ ה ְּבלִ י ֱא ִ
ִעם ָּבנִ יםִ ,עם נְ ִׁשיקֹות ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך נַ ֲע ֵׂשית
לִ כְ לִ י נְ גִ ינָ ה ֶׁשל מּוזִ ַיקת ָה ַא ֲה ָבהַ .הּיֹום,
יֹוקנֵ ְך לָ ִראׁשֹונָ הֶ ,את
ָר ִא ִיתי ֶאת ְּד ָ
ַה ְּב ִק ַיע ָה ֶעלְ יֹון ,נְ ִת ֵיבְך,
ֵ
בֹואה,
נּורת ַהּלַ ַהט ַּב ְּמ ָ
ּגּופְך ֶה ָחׁשּוְךַ ,
צּועת ַה ֶּת ֶמְך ֶׁשּלָ ְך – וְ יָ כֹלְ ִּתי
ְר ַ
ְ
בֹולּוציָ ה ִק ְּבלָ ה
לִ ְראֹות ֵאיְך ָה ֶא

ִמ ֵּמְך ֶאת ָה ַר ְעיֹון ,לְ ַה ְמ ִציא ֵא ָיבר
ּדֹומה לָ ְך ֲא ָבל ּגָ דֹול ַה ְר ֵּבה ֵ
ֶ
יֹותר.
נִ ְק ֵראת ַעל ֵׁשם ַהּגִ ְב ָעה ַהּיְ וָ נִ ית,Klinein ,
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זְ ִע ָירהַ ,הּזָ ָרה ִעם ַה ַּב ְר ָּדס
אֹותּה ,נְ ב ַֹרְך.
ֶׁש ָּב ָאה ֶאל ַּדלְ ֵּתנּו ,וְ ִאם נְ ָב ֵרְך ָ
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