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ּבֵי דָאֹו

שני שירים

מפה שחורה

ִצים ְלַבּסֹוף  עֹוְרִבים ָקִרים ְמַקּבְ
ֹחָרה ה ׁשְ ְיָלה: ַמּפָ ֶאת ַהּלַ
ְיָתה ֶרְך ַהּבַ י — ַהּדֶ ָחַזְרּתִ

ִביׁש ַהּלֹא ָנכֹון ה ֵמַהּכְ ִמיד ֲאֻרּכָ ּתָ
ים ה ִמן ַהַחּיִ ֲאֻרּכָ

ל ֹחֶרף י ֵלב ׁשֶ א ִעּמִ ֲאִני נֹוׂשֵ
ַבׁש י ַמְעָינֹות ּוְגלּולֹות ּדְ ּמֵ ׁשֶ ּכְ

ְיָלה יַח ַהּלַ ים ְלׂשִ ׁשִ ּבְ ִמְתּגַ
ֶרא ְכרֹונֹות נֹוְבִחים ּפֶ ַהּזִ ׁשֶ ּכְ

ֹחר ָ ּוק ַהּשׁ ּשׁ ָעָנן ָצָצה ְוֶנֱעֶלֶמת ּבַ ת ּבֶ ֶקׁשֶ

מֹו ֲאפּוָנה ל ָאִבי ּכְ ים ׁשֶ ְלֶהֶבת ַהַחּיִ ׁשַ
ת קֹולֹו ֲאִני ּבַ

ְרנּו ְדּבַ ּנִ ִפי ׁשֶ יַע ּכְ ּנֹות ְלַהּגִ סֹוֵבב ּפִ
רּוַח את ּבָ ַעם ִמְתַחּבֵ ֲאהּוָבה ִמּפַ
ִבים ְכּתָ ֶלת ַיַחד ִעם ַהּמִ ִמְתַעְרּבֶ

י ִלי יִג'יְנג, ַהְרׁשִ ּבֵ
ְך ּלָ ָנֵסי ָהְרחֹוב ׁשֶ ּתֹות ַיַחד ִעם ּפָ ִלׁשְ
ָבן ְלַהְראֹות י ַהּלָ ַער ָראׁשִ י ִלׂשְ ַהְרׁשִ

ֹחָרה ְ ה ַהּשׁ ּפָ ּמַ ֶרְך ּבַ ֶאת ַהּדֶ
ִאּלּו ִעְלעּול סּוָפה ֵהִעיף אֹוָתְך ּכְ
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ָטן ַהַחּלֹון ַהּקָ ה ׁשֶ ּתֹור ְמַחּכֶ ֲאִני עֹוֵמד ּבַ
ֵלא ֵרַח ַהּמָ ֵגר: הֹו, ַהּיָ ִיּסָ

ִגיׁשֹות ֵמָחָדׁש י — ּפְ ָחַזְרּתִ
ִרידֹות חֹות ִמּפְ ִמיד ּפָ ֵיׁש ּתָ

חֹות  ַעם ַאַחת ּפָ ַרק ּפַ

תשובות

ָפִלים,  ְ ל ַהּשׁ ֲעָבר ׁשֶ עּוַדת ַהּמַ ְפלּות ִהיא ּתְ ׁשִ
ֹתֶבת ַהֲחקּוָקה ַעל ֶקֶבר ָהֲאִציִלים; ֲאִצילּות ִהיא ַהּכְ

ה, ְזָהִבים ָהֵאּלֶ ַמִים ַהּמֻ ָ ּשׁ ל, ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ
ל ֵמִתים. בּואֹות ֲהפּוכֹות ׁשֶ לֹות ּבָ ָצפֹות ִמְתַעּקְ

ַרח ִנְגְמָרה,  קּוַפת ַהּקֶ ּתְ
ָכל ָמקֹום?  ה ֵיׁש ֶקַרח ּבְ ָאז ָלּמָ

ְקָוה ַהּטֹוָבה,  ף ַהּתִ ּלּו ֶאת ּכֵ ָבר ּגִ ּכְ
ּיֹות ִמְתָחרֹות? ֶות ֶאֶלף ִמְפָרׂשִ ָים ַהּמָ ה ּבְ ָאז ָלּמָ

ה, אִתי ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ִתיָבה, ֶחֶבל ְוֵצל ּגּוִפי, ַרק ִעם ְנַיר ּכְ

ט,  ּפָ ׁשְ ֵדי ְלָהִביא ִלְפֵני ַהּמִ ּכְ
יָנם. ָבר ֶנְחַרץ ּדִ ּכְ ֶאת ַהּקֹולֹות ׁשֶ

ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, עֹוָלם!
ֲאִני — ֹלא — ַמֲאִמין!

ר ּגָ מֹות ָקְראּו ָעֶליָך ּתִ ָבר ֶאֶלף ׁשֵ ַחת ְלַכף ַרְגְלָך ּכְ ם ִאם ִמּתַ ּגַ
ם ָהֶאֶלף ְוֶאָחד. ֵ ְחׁשֹב אֹוִתי ַלּשׁ ׁשּוט ּתַ ּפָ

ים, ֻחּלִ ַמִים ּכְ ָ ַהּשׁ ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ׁשֶ
ל ָהַרַעם, ֵהִדים ׁשֶ ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ּבַ

ַהֲחלֹומֹות ּכֹוְזִבים, ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ׁשֶ
מּול. ֶות ֵאין ּגְ ּמָ ּלַ ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ׁשֶ
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בּוָליו, ם ִלְפֹרץ ֶאת ּגְ ִאם ִנְגַזר ַעל ַהּיָ
י; ְפכּו ֶאל ּתֹוְך ִלּבִ ָ ִרים ִיּשׁ ל ֵמיָמיו ַהּמָ ּכָ ׁשֶ

ה ִלְנֹסק ֶאל ַעל, ׁשָ ּבָ ִאם ִנְגַזר ַעל ַהּיַ
ה. ְסּגָ ֵני ָהָאָדם ִיְבֲחרּו ְלִקּיּוָמם ׁשּוב ּפִ ּבְ ׁשֶ

ים ְוכֹוָכִבים זֹוֲהִרים, ַמְסלּוִלים ֲחָדׁשִ
ְכׁשֹול; נּוִיים ִמּמִ ַמִים ַהּפְ ָ ו ַעל ַהּשׁ ִנְרָקִמים ַעְכׁשָ

ָנה, ת ֲאָלִפים ׁשָ ל ֲחֶמׁשֶ ה ִהירֹוְגִליִפים ׁשֶ ֵאּלֶ
עֹוד ֹלא נֹוְלדּו. ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ עּוצֹות ׁשֶ ה ֵעיֵניֶהם ַהּנְ ֵאּלֶ

מסינית דן דאור


