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שירים
אילה בן לולו

רונית

רֹוִנית )ֵׁשם ָּבדּוי(, ַנֲעַרת ּגּוִמי ִעירֹוִנית, 
ָמאַתִים ִׁשְבִעים ַמֲעלֹות ַעל ָּכל ַהִּציִרים.

ְמסֹוֶבֶבת ַצָּואר
מֹוַתַחת ִציִצי.

ְּכמֹו ַמְטֵּבַע ֵיׁש ָלּה ְׁשֵני ְצָדִדים:
ֵעץ – ֵעיַנִים ֶׁשל ַיְלָּדה.

ָּפִלי – ִּפי ַטַּבַעת.

ְוהּוא נֹוֵהם, נֹוֵעץ ִניִבים ָּבעֶֹרף, ַּבַּצָּואר,
ְמַטְלֵטל ִמַּצד ְלַצד ֻּבָּבה ֶׁשל ְסַמְרטּוִטים.

ִהיא ִמְׁשַּתֶּדֶלת ִלְהיֹות טֹוָבה
ַלֲעׂשֹות לֹו ַהָּצָגה

ֶנֱעֶלֶמת ְּכמֹו הּוִדיִני
ַלָּׁשְוא.

ְׂשָפַתִים, ּכּוס,
ָלׁשֹון, ִּפְטָמה –

ִּגְדֵמי ְּתׁשּוָקה ִמְתּגֹוְלִלים
ְּבִמְגַרׁש ַהֲחָנָיה. 

ִמֵּקץ

ִמֵּקץ ָׁשָנה ְלמֹותֹו ֶׁשל ַאָּבא
ִהְתַּכַּנְסנּו ְּבֵביָתּה ֶׁשל ִאָּמא.

ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות
ַעל ַהַּסָּפה ְּדמּוַית ָהעֹור,

ַמֲעִביִרים ַיְחָּדו ֶאת ְלׁשֹונֹוֵתינּו 
ַעל ַהָּמקֹום ָהֵריק.

ֵאיְך ָהִייָת צֹוֵלף ַּבֲחגֹוַרת ְזָנְבָך,
קֹוֵרַע ֶאת ַהֶּטֶרף.

ַטַעם ַהֵּבן ִמְתַעְרֵּבב ְּבִפיָך ְּבַטַעם ַהָּדם.
ַטַעם ַהַּבת ִנְמָסְך ֶאל ְּבָׂשְרָך. 

ְסָתו, ֵעץ ַּבַחּלֹון עֹוֵמד ְּבֵעיֻרּמֹו. 
ְּבִויְטִריַנת ַהִּמְזנֹון ּדֹוְלִקים ֵנרֹות ֶׁשל ִזָּכרֹון
ְוֶׁשַבע ַאְנִטילֹוּפֹות ְיתֹומֹות ְוטֹובֹות ַמְרֶאה

טֹוְבלֹות ְרִקיק־ָיגֹון ְּבֵסֶפל ֵּתה.
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מכתבים לשמעון

"ַאל ַּתֲעֶׂשה ִלי ֶאת ֶזה,
ֲאִני לֹא ְּגרּוָעה ַעד ְּכֵדי ָּכְך

ֶׁשִּתְמַחק אֹוִתי
ְּכִאּלּו ֵאיֶנִּני" 

)דליה רביקוביץ(

.1
ַקר. ֲאִני ַמָּטה ֶאת ָאְזִני ַהחֹוָלה

ְלַרַחׁש ְנִׁשימֹות ַהַּגִּלים.
קֹוְלָך, ַּדק ְוָנִׁשי, ֵאינֹו ְמַפֵּלס ֶּדֶרְך

ָהֲאִויר ַהַּמר.

.2
ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר לֹא ִהְצַלְחִּתי ִלְנֹׁשם.
ֵמֵעין ְּפַקַעת חֹם ֶׁשּלֹוֶחֶצת ַּבָּגרֹון.

ֲאִני ַמְׁשִליָכה 
ַּכּדּור ְקִטיָפה ָּכחֹל ִלְׁשֵמי ָהֲעָרָבה ּוְמַחָּכה.

.3
ְּבַעל ָּכְרִחי, ְּכמֹו ָּתִמיד, ֲאִני ַחֶּיֶבת ְלַהְמִציא

נֹוף ְּדָרָמִטי ּוִפְרִאי:
ִּתֵּלי ְּבָדיֹות, ִמְדרֹון ָּתלּול, ָמצֹוק ִנָּׂשא – 

ַמֲעֶרֶכת ַהְגָּבָרה ְלֶרֶגׁש ֶׁשִּנָּתן ִּבְמׂשּוָרה.

ָאחּוז ְּבִפיו ֶׁשל ֶּכֶלב ַהּקֹויֹוט, 
ִיְתַּגְלֵּגל קֹוְלָך ַּבֵּגיָאיֹות – 

ֶּכֶלב ֶנֱאָמן נֹוֵפל ַעל ַצָּואִרי,
ַמִּפיל אֹוִתי ָלֲאָדָמה ַהּׁשֹוֵמָמה.

.4
ִמֶּזה ַּכָּמה ָיִמים ַאָּתה ׁשֹוֵתק.

ֶּכֶלב ַהּקֹויֹוט ִמְתַמְהֵמַּה,

ֲאִני רֹוָאה אֹותֹו ֵאי ָׁשם 
חֹוֵפר ְּבִאיׁשֹוֵני ַצָּיד.

הּוא ִמְתַנֵּׁשף – 
ֶהֶבל ִּפיו ַהַחם עֹוֶלה ֵמַהּבֹור
ְּכִׁשיר ִקיָנה ַּבַּלְיָלה ֶהָעצּום.

.5
ַּפְרָותֹו ָהַאִּדיָרה נֹוֶׁשֶבת,

הּוא חֹוֵזר.
ִלִּבי הֹוֵלם,

ֲאִני לֹוֶחֶׁשת ְּבָאְזנֹו ִמִּלים טֹובֹות.
הּוא ְמַיֵּבב,

ׁשֹוֵמט ְלתֹוְך ָהֵעֶׂשב ַהָּגבֹוַּה
ֶעֶצם ְלָבָנה.

ְוִהיא ְסדּוָקה ְלָכל ָאְרָּכּה,
עֹוֶדָּנה ְרֻטָּבה

ֵמֻרָּקּה ֶׁשל ַהַחָּיה.

.6
ִמּתֹוְך ַהֶּקֶבר ַהָּפתּוַח,

ֵּבין ַהְּלָסתֹות,
ֶּכֶלב ַהּקֹויֹוט נֹוֵׂשא ֵאַלי ַאַחת ַאַחת

ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך ֻּכָּלן,
ַעד ָהַאֲחרֹוָנה.

.7
ֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַהְפִסיק ֶלֱאהֹב אֹוְתָך ָּכל־ָּכְך

מתוך "טעם הבת", ספר שירים העתיד לצאת בקרוב בהוצאת אפיק


