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שני שירים

שאלה

ָכל יֹום ַרְבנּו ּבְ
ְמעּו ַמְעָלה ׁשָ ֵכִנים ִמּלְ ְ ַהּשׁ
ִכי ָעקֹות ְוֶאת ַהּבֶ ֶאת ַהּצְ

ְך ּלָ ׁשֶ
ֲאִני ֹלא חֹוֶזֶרת, ָצַרְחּתְ

ָגִדים  ְוָאַרְזּתְ ּבְ
רּוִעים ְרּגּוִמים ַהּגְ ְוֶאת ַהּתִ

ְלִריְלֶקה
ֶפר ַהּסֵ ׁשֶ י ּכְ ַמְחּתִ ׂשָ
ַדִים ּיָ ֵרק ָלְך ּבַ ִהְתּפָ

ים ְוַאַחת  לֹוׁשִ ְך ֵמָאה ׁשְ ַאַחר־ּכָ
לּוָלִרי ּסֶ ֲאִני ֹלא חֹוֶזֶרת ּבַ

אְת  ּבָ ׁשֶ י ּכְ ְעּתִ ב, ִהּצַ ּכַ ּבֹוִאי ִנׁשְ
ַאר ׁשְ ּנִ ל ַמה ׁשֶ ָלַקַחת ֶאת ּכָ

ּתְ ַאּלְ ְך ׁשָ ַאַחר־ּכָ
ֵאב  מּוֵאל ׁשֹוַחט, ַהִאם ַהּכְ ׁשְ

ִני? אֹוְרּגָ

ֵאָלה. ְ י ֶאת ַהּשׁ ֹלא ֵהַבְנּתִ
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תמונה ֶשֹלא

ִים  ְרּכַ יק ַהּבִ ְחֵזר ֶאת ּפִ ֲאִני ֹלא ָיֹכל ְלׁשַ
ָמאּוִריץ ָאָנטֹוְמָיה ּבַ עּור ּבְ י מּול ׁשִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ
י ֵלִמים ַמּתִ ִמים ׁשְ ּיָ ָהאּוס, ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר ׁשֶ

ַרְנְדט ְוֹלא ָרִציִתי ַלְחֹזר ִלְהיֹות ֶרְמּבְ
ְמָחה ַעל ַעְצִמי; ָיִמים  ְיָתה ֵמרֹב ׂשִ ַהּבַ

י ֶהְרָאה  י ַהָחְרּפִ ֵלִמים ָהאֹור ַההֹוַלְנּדִ ׁשְ
י ְלֵחיָפה ְוִכְמַעט  ִלי, ֲאָבל ָחַזְרּתִ

ּנּו  ְך ְלִסיַני ְוָיׁשַ י ִאּתָ י, ְוָנַסְעּתִ ַכְחּתִ ׁשָ
הֹוַלְנד; י ַהּכֹל ּבְ ְזּתִ ְזּבַ י ּבִ ה ּכִ חּוׁשָ ּבְ

ְעמּום ֵהֵחל ִלְנּבֹט )ָיֶפה  ִ ָבר ָאז ַהּשׁ ּכְ
ִאים. ּתָ (, ִלְכּפֹל ַעְצמֹו ּבַ ָאַמְרּתְ

י ָלזּוז ּבֶֹקר ְוֹלא ָיֹכְלּתִ ּנּו ּבַ ַ ִעּשׁ
ְנֵטר ים, ְוַאּתְ ֵהַנְחּתְ ֶאת ַהּסַ ּמִ ֵמֶהֶלם ַהּסַ

יָבה; יׁשִ ִים ּבִ ְרּכַ ַעל ַהּבִ
ׁש  ּקַ ַרע ּבַ ֲאַלְכסֹון ֵמַהּקֶ אֹור ִנְזַרק ּבָ

ְך ְוַגם ַעל ָהֹעֶרף ּלָ ב ׁשֶ ַעל ַהּגַ
ִבי  ְכּתְ ָיִמים ַאּתְ ּתִ ּלְ י ׁשֶ ַוֲאִני ֹלא ָיַדְעּתִ

ָרֵאל ְרִאי ֵאיְך ִיׂשְ ֵקִטים, ּתִ יִרים ׁשְ ׁשִ
י ְרִלין", ָאַמְרּתִ ֱאִליָרז ּכֹוֵתב ֶאת "ֶהְלּדֶ

ָלְך, ִעם ֹעֶרף ַרְך ֶאל ָהִעְבִרית, ּוְבִלי
ָפַתִים; ּשְׂ ל ַלּקֹוְרִאים ּבַ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ָהָיה ָלְך ְזֵאב ְמֻקְעָקע
הּוא ָטַרף ה ׁשֶ ּמָ רֹוַע, ְוָכל ּכַ ַעל ַהּזְ

ֵתף, ְך ּבֹוֲאָכה ַהּכָ ּבֵ ַפל ַעל ּגַ ּנָ ֶאת ָהאֹור ׁשֶ
ט ָעַלִיְך ּיֵ ְבָכל ֹזאת ָהאֹור ָהָיה ְמׁשַ

יָקה; מֹו ְנׁשִ ר ּכְ ּבֵ ֵמָאחֹור, ִמְתּגַ
ם ֲאִני ָרִציִתי ְלַצּלֵ

י, ֲאָבל ּלִ ַמְצֵלַמת ַהּפֹוֶקט ׁשֶ אֹוָתְך ּבְ
ַאּתְ ֵסַרְבּתְ ְוִהְדַלְקּתְ ִסיַגְרָיה, ַוֲאִני
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ֵדי ִלְרׁשֹם ת ּכְ ֵ ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְתַעּשׁ
י ַיד  ֹמאל, ּכִ ַיד ׂשְ ְרֶאה ּבְ ֶאת ַהּמַ

י יד, ְוָאַמְרּתִ ּגִ ֶקת ּבַ ּלֶ ֲאָבה ִמּדַ ָיִמין ּכָ
ה, ֲאָבל ׁשּוב ׁשָ ַבּקָ ָלְך, ּבְ

, ְוַאֲחֵרי ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר  ֵסַרְבּתְ
ָחַזְרנּו ַלֶחֶדר ְוֹלא ָרִציִתי
י  ְמנּו ּכִ ְרּדַ ּנִ ֶסְקס ִלְפֵני ׁשֶ
ִלְרׁשֹם ֶאת ָהִייִתי ָעסּוק ּבְ

ְך; ּלָ רֹון ׁשֶ ּכָ ַהּזִ
ים, ֵהם ֲאִני ׂשֹוֵנא ַסּמִ

ִלים ֵסֶדר ַלְיָלה ּוֹבֶקר, ְמַבְלּבְ
ִמים ּיָ לֹוְנֶטר ּבַ ִאם ִיְהֶיה ּפְ

ֵאיְך ֵאַדע ָמַתי ַהּיֹום 
ָהַאֲחרֹון?

ם סּוס חּום טֹוב־ֶמֶזג  ּגַ
ַחת ָעַצם ֶאת ֵעיָניו  ם ַצּלַ ׁשֵ ּבְ

ֵכֶלת ֻאְרוֹות ּתְ ם ּבְ ְוִנְרּדַ
נּו ּלָ ה ׁשֶ ֹלא ַהְרֵחק ֵמַהחּוׁשָ

ֵמי ִסיַני ַחת ׁשְ ּתַ
ם ִמיְליֹון  ם ִמיְליֹון ּכֹוָכִבים, ׁשָ ׁשָ

ְזבּוִבים, 
ָתו.  ּסְ ם ּבַ ּגַ


