
מִּטַעַם 18

7  

מאריו לּוצי

שלושה שירים

.1

ת ל ַמה ָהְיָתה ֻחְרּבַ ׁשֶ
ה? ֶקט ַהּזֶ ֶ ַהּשׁ

ל ַהִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ
ל ָהָאָדם — ׁשֶ

ֲאִפּלּו
ל ִזְכרֹונֹו — ׁשֶ

ל ְקִריַסת  אֹו אּוַלי ׁשֶ
ַהֹחֶמר ַהּסֹוִפית?

ְוהּוא
ך, ֵהיָכן ָהָיה ִאם ּכָ

יב ַמּדּוַע ֹלא ֵהׁשִ
ֲאִפּלּו ֹלא ִנְצנּוץ

ֹפָאר...? ֵמֲעָברֹו ַהּמְ
ַהִאם ִבְכַלל ָהָיה? —

ָצה ּוְ ִהְתּכַ
ה ֵדי ַמּכָ ּכְ

ֶבָהָלה —  כּוָדה ּבְ ֶפׁש ַהּלְ ַהּנֶ
אֹו ָמֶות

ֹחר ֶסַלע ׁשָ ֶנת ּבְ ְמֻאּבֶ
ה ּלָ סֹוף ַהּמִ ּבְ

ְוָהֵאינּות
ל... ׁשָ ל ַהּמָ יר, ׁשֶ ִ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ֲאָבל ֶזה ָהָיה ִנְצחֹונֹו,
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ה  ָהַרַעד ַהּזֶ
ֱאָמר ַעל ַהּלֹא־ִלְהיֹות ה! ַהּנֶ ַה'ּלֹא' ַהּזֶ

ַרע ִאים, הּוא ָהָיה ַהּזֶ ל ַהּתָ ִמּכָ
ְתִסיס. ֶזה, ַהּמַ

ר הּוא  לּו ְמַדּבֵ ִתים ַהּלָ ַעל ֲהמֹוֵני ַהּמֵ
ִרים.  ר ֲאַנְחנּו ְמַדּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

.2

עּוָרה זֹו, הֹום ּפְ ּתְ
ּתֹהּו ֶזה

ל ֳחָרבֹות —  ל ֲעָנִנים ְוׁשֶ ׁשֶ
ֶוְך עֹוֶלה ָהֲאִויר  ּתָ ם ּבַ ׁשָ

ּוִמְתמֹוֵטט ִמּצּוָקיו
תֹוְך ַהֹחֶמר ְמֹעָרב ּבְ

ים  ֲעַמּקִ ל ַהּמַ ׁשֶ
לּו ּפֹולֹות ַהּלָ ּמַ ָאבּוד ּבַ

לּו ּפֹולֹות ַהּלָ ֲאבּודֹות ַהּמַ
ְך ִנְרֵאית ַהִהיְסטֹוְרָיה תֹוכֹו — ּכָ ּבְ

ֶאְצָלם, סֹוְפִגים 
ֵאב ְדֵהָמה יֹוֵתר ִמּכְ ּתַ

ב —  ּלֵ ים אֹוָתּה ּבַ ִאם ְמַגּלִ

ֲחִפיָרה אֹו ׁשֶ
זֹו

ָבה?  ִהיא ַמּצֵ
אֹור ִפים ּבָ ּקְ ִמְזּדַ

ִרים ֲעַדִין ים ִעּוְ ּגּוׁשִ
ְדָלם ָכל ּגָ ּבְ

ַוֲאָבִנים
ָבר... תֹות ּכְ ְמֻסּתָ

ר, ְלַיּצֵ
ֶנֱאַמר
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ַעל ִמי ֶנֱאַמר
רֹון ּכָ ֵאיִני יֹוֵדַע, ֲאָבל ַהּזִ

ה אֹותֹו. י ְמַפּתֶ ָהֱאנֹוׁשִ
ם ׁשָ   

ה  ֵמָתה ְוַחּיָ
ֶבל ּבָ

ל ְסָלִעים ַוֲהִריסֹות. ׁשֶ
ְוֵהם

ֹלא ִנְרֶאה, אּוַלי ֹלא מּוָדִעים, 
יִבים — ֲאָבל ַמְקׁשִ

יב. ָהָבה ַנְקׁשִ

.3

ה, יִקים ֵאּלֶ ים ַעּתִ ּתִ ה, ּבָ תּוִחים ֵאּלֶ ַמִים ּפְ ׁשָ
ית,  ִאּטִ   

ְמֹאד  ּובֹוֶהֶקת 
ּיֹום  ּבַ

ְיָלה ּוַבּלַ
ה ל ַהּכֹוָכִבים ֶאת ַהּצּוק ַהּזֶ ָפה זֹו ׁשֶ ַהּקָ

ִמְקֶרה ַוֲאִני ַרק ּבְ
יב, אֹו ֱאמּוָנה  ְכּתִ ִעְקבֹות ּתַ אן, ּבְ ּכָ

ה ּנֶ ּתַ ׁשְ ּמִ חֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו אֹו ּבַ ּבַ
ֵמיִמי ְ ּוב ַהּשׁ ל ַהִחּשׁ ׁשֶ

ר ר ַאֲחֵרי ִמְסּפָ ִמְסּפָ   

ֵלמּות זֹו ְ ֵחֶלק ִמּשׁ
ה? ּנָ ר ִמּמֶ אֹו ֻמָדּ

ֵאין ֵעֶרְך אֹו ׁשֶ   
ה ל ַהּזֶ ַלֶהְבּדֵ

ֶהה ְוַרק ַהּזֵ
ֶוה ַעד ֵאיְנסֹוף? ׁשָ
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