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שני שירים

מפזצת"א לעניין מופשט

"א  ַזְצּתָ ְתנּוַחת ּפַ ְך ֲאִני ּבִ ָהִייָת ּכָ ְנָחן ׁשֶ מֹו ַהּצַ ּכְ
ְחזּוָקה ִמְפֶקֶדת ֵחיל ּתַ ּבְ

רֹוִני ָהדּוק ָלֲאָדָמה ּגְ
ֲאָבִנים ְקַטּנֹות ְוָאָבק ָסִמיְך ל ּבַ ְרּבֵ ַוֲאִני ִמְתּכַ

לּום רֹות ַהּכְ ְדּבְ ִמּמִ
ת עֹוִרי ּסַ ּנּו ּפִ ה ִלְפֹצַע ִמּמֶ ְמַנּסֶ

ַעם ֹלא ָמָצאִתי ַאף־ּפַ ָבר ׁשֶ ְלַרְחֵרַח ּבֹו ּדָ
ת ֹקֶדש ִמְבֶרׁשֶ י ּבְ ְחּתִ ה ָמׁשַ לּום ַהּזֶ ֶאת ַהּכְ

הּוא ָראּוי ִאּלּו ָידּוַע ִלי ׁשֶ ּכְ
ל הֹומֹו י ֵיׁש ַחּיָ ָרד ִאּתִ ׂשְ ּמִ ּבַ

ֹלא הֹומֹוֶסְקסּוָאל
רּוִתים ֵ ּשׁ י ֵהִקיָאה ֶאְתמֹול ּבַ ּלִ ֶדת ׁשֶ ַפּקֶ ַהּמְ

ן ָלַאְסָלה ָתה ְלַכּוֵ ֲאִפּלּו ֹלא ִנּסְ
א ָך, ַאּבָ הּו ִמּמְ ֶ י ַמּשׁ ֵאין ּבִ

ֲהִליְך ּתַ הּו ּבַ ַמט ֵאיפֹׁשֶ ַהּכֹל ִנׁשְ
ְך ל־ּכָ ַרק ּגּוף ּדֹוֶמה ּכָ

י ּנִ קֹות ִמּמֶ י־ִנּתָ ְלּתִ ם ֵהן ּבִ ה ֱאמּונֹות ּגַ ְוַכּמָ
ֶרת ָקה ּוְמַגּדֶ א ַמׁשְ ֵביְתָך ִאּמָ ּבְ

ים ּפִ ָך ָהיּו קֹוְרעֹות ּדַ ּלְ ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ
ם ע ׁשָ ֵאין ַמּגָ

ל ַהּטֹוְסֶטר ַקע ׁשֶ ין ְזרֹוַע ַהּתֶ ּבֵ
הּו ַאֵחר ֶ ְלֵבין ַמּשׁ
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ֵנס ְלַסלֹוֵנְך ֶמת, ֶאּכָ ֻסּמֶ י ַהּמְ ִאּמִ
נּו. ּלָ פֹות ׁשֶ ֻטּנָ ְנָהרֹות ַהּמְ ּמִ ְוִנְרַחץ ּבַ

ֶאְמָצעּות ִלְכלּוְך. יִלים ָנִסיר ִלְכלּוְך ּבְ מֹו ּפִ ּכְ
ֶפֶלס  רֹות ּבְ ב ַעל ִמְדָרכֹות ְמֻסּדָ ְוָאז ֵנׁשֵ

ָבר ֲעֵיִפים,  יִסים. ִנְהֶיה ּכְ ֵאי ּכִ ים נֹוׂשְ ין ֲאָנׁשִ ּבֵ
א.  ִאּמָ

ַיַחד ֵמָהְרחֹוב ָהָרחֹוק ַההּוא ּבְ
קּוָפה א ׁשְ ְהִיי ִאּמָ ַאּתְ ּתִ

מֹוִתי. ַוֲאִני ֶאֱהֶיה ְמֹכָער ּכְ

ָרֵאל. רֹות ִיׂשְ ִמְדּבְ ע ּבְ ֶלת ֶהָחֶזה, ּבֹוִאי ִנּסַ י ֻמְגּדֶ ִאּמִ
ֶתן  ֶ ְבֵרי ְזכּוִכית ְוִנְנׁשֹם ֶאת ֵריַח ַהּשׁ ִנְדֹרְך ַעל ׁשִ

ים ׁשִ ּכּוִנים ַהָחּבָ ִ ַיְלֵדי ַהּשׁ יט ּבְ ְדֵרגֹות. ַנּבִ ַחְדֵרי ַהּמַ ּבְ
ְוֹנאַמר: ַחְסֵרי ִסּכּוי.

ִסּכּוֵינּו. ִאּלּו: ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַמה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּכְ
נּו. ְרכּוׁשֵ ִאּלּו: ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַמה ַלֲעׂשֹות ּבִ ּכְ

ְגָבַרִיְך. יִטי ּבִ ִריָאה, ַהּבִ י ַהּבְ ִאּמִ
ֶהם? ֶאְתַעְנֵין ּבָ ה ׁשֶ ָלּמָ

ָבר. ְצִליִחי ִליׁשֹן ּכְ ּתַ ַדאי ׁשֶ אּוַלי ּכְ
ת. ׁשֶ ְתַלּבֶ י ַהּמִ ַדאי, ִאּמִ אּוַלי ּכְ

אֹוִרים ִליַקת ַהּנְ ֶרּפּוּבְ ֲאָבק ּבְ  ֲאַנְחנּו ַרק ַחְבֵרי ִמְנַין ַהּמַ
תּוִמים.   ַהּסְ

ר. יִליְנּדֶ י, ָצִריְך ְלַהְחִליף ֶאת ַהּצִ ִאּמִ
ָבִלים. יר ְוֶטְכַנאי ּכְ ם ַמְדּבִ ְזִמיִני ּגַ ּתַ ַדאי ׁשֶ ּכְ

ין ָיַדִיְך. ּלֹא ָאׁשּוב ֶאל ּבֵ ַדאי ׁשֶ ּכְ


