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יאנג לְיֶן 

שני שירים 

מכתב של גולה

ה בֹות ָהֵעט ָהֵאּלֶ אן    ִעּקְ ה ֹלא ּכָ ַאּתָ
ָלה ְוֵהִעיָפה  ְלּגְ ַהּסּוָפה ּגִ בּו, ְוׁשֶ ַרק ִנְכּתְ ׁשֶ

ִביב ְלָפֶניָך ָחָגה ִמּסָ מֹו ִצּפֹור ֵמָתה ׁשֶ ֵריִקים ּכְ
בּוָרה ָוָיה ָיד ַאַחת ׁשְ ּלְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ׁשְ ֵרַח ַהּמִ ַהּיָ

הֹוֵפְך ֶאת ָיֶמיָך ְלָאחֹור
ָך ּלְ ף ֶהָחֵסר ׁשֶ הֹוֵפְך ֶאת ַהּדַ

ַמן  ּזְ ה ּכֹוֵתב ּובֹו ּבַ ַאּתָ ׁשֶ
ַמְטָת ה ַעְצְמָך ִהׁשְ ַאּתָ יֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ֶאת ַמה ׁשֶ

צֹות ֻפְצּפָ מֹו קֹול ַעְצמֹוָתיו ַהּמְ ּכְ
ה ּנָ ְלַאַחר ָיד ַלּפִ ְרקּו ּכִ ּיָ הּו ַאֵחר ׁשֶ ל ִמיׁשֶ ׁשֶ

ַמִים ִכים ּבְ ל ַמִים ִמְתַחּכְ מֹו קֹוָלם ֶהָחלּול ׁשֶ ּכְ
יָמה ְלַאַחר ָיד ִלְנׁשִ ף ּכִ ְתַחּלֵ ּמִ ׁשֶ

ִאיׁש ֹלא ִנְרֶאה ְך ׁשֶ ס ּכָ ף ְלַאּגָ ִמְתַחּלֵ
ה ן ַאּתָ ּלָ ה ֵהן ּכֻ לֹות ַעל ָהִרְצּפָ ְלּגָ ַהּגֻ

יָמִנּיֹות ין ׁשּורֹות ַהּסִ ְיָלה ּבֵ ּלַ ן ּבַ ּקֵ ִמְזּדַ
ֵהָחֵבא  ָך עֹוֵבר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ּלְ יר ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ראי 

ָלָיה ׁשּות     ְלַהְתִחיל ֵמַאׁשְ ּמָ ִאּלּו ָיְכָלה ַהּמַ
ִחיד ְזכּוִכית ָהְיָתה ַהּנֹוף ַהּיָ

ית ְסּפִ ּדֹות ּכַ ל ַאׁשְ ַחת     קֹול ׁשֶ ֶלת ִנְפּתַ ּדֶ
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ל יֹום ּתּוִלים ׁשֶ ַאֲחֵרי ּפִ
ְיָלה ְבִרית ִעם ַהּלַ יֹום נֹוָסף ּבִ

ֵרַח ַחת ַלּיָ ִריִסים      ִמּתַ ח ּבְ ִנְפּתָ
ָטרֹות חֹוב ל ׁשְ ֶון ְצַהְבַהב ׁשֶ ְרֶצֶפת ָהֲעֻגּלֹות ּגָ ְלַאְבֵני ַהּמַ

תֹוך ֶחֶדר ֶחֶדר ּבְ
ִלי קֹול ית ִמְתַנֶהֶלת ּבְ ְמּבִ ְמִכיָרה ּפֻ

ּיֹות ֻמְרָעלֹות ַעִין ּוְדיֹוָקן ֲחִצי ּגּוף ַמְחִליִפים ִצּפִ
ה ָזִוית ַהּפֶ בּוִרים ּבְ ְ ָמִטים ַהּשׁ ּקְ ְנָמִלים זֹוֲחלֹות ּבַ

ֶרא ִבים ׁשֹוִטים צֹוְמִחים ּפֶ ֲעׂשָ
י עֹור ַמֲעַמּקֵ רֹוְדִפים אֹוָתן ֲעָצמֹות ְיֵבׁשֹות ּבְ

ַנת ֹחֶרף מֹו ָנָחׁש ִמְתּכֹוֵנן ִלׁשְ ַוֲאָדָמה     ּכְ
ים ים רֹוֲחׁשִ ל ָעִלים ֲאֻדּמִ ם ַיַער ׁשֶ ַהּדָ

ל ֶהָאָרה ִמיָתה ַעל ּכָ

ית ִמְתעֹוֶפֶפת ְלֶרַגע ְסּפִ ל ְזכּוִכית    ִצּפֹור ּכַ ה ׁשֶ ּצָ ּבִ
ִנים ים ִמְתַאְבּ ִ ַנִיְך ִמְתַקּשׁ ּגּוֵפְך רֹוֵכן    ּפָ

ִנים ּגֹוְרמֹות ָלְך ַעְצֵמְך ָלֶלֶכת ְלִאּבּוד ָ ּפֹוְרׂשֹות ַהּשׁ בֹוְך ׁשֶ ַהּמָ

ַחת ְלַקו ָהֹאֶפק ַחת ָלָאֶרץ ִמּתַ ֲאַנְחנּו ִנְסָחִפים ִמּתַ
י ֵעיַנִים ּתֵ ּפֹוְתִחים ִלְרָוָחה ׁשְ

ִגים מֹו ּדָ ינּו ּכְ ּפֵ ע ּגַ ַאְרּבַ ִכים ּבְ ּבְ ִמְסּתַ
ינּו בֹוהַּ ֵמַעל ְלָראׁשֵ לּוי ּגָ ר ָהעֹוָלם ּתָ ׁשֶ ל ּגֶ ַח ׁשֶ ִמְפּתַ עֹוְבִרים ּבְ

רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ֶאת ֶזה ׁשֶ
ֶאת ֶזה ָצִריְך ְלַהֲחיֹות ְלַמֲעֵצָבה
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