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ליאן־סיגל שובל

בארבע עיניים 

הומאז' ל"שיר ראשון" מאת פיטר אורלובסקי

י. ֲאִני ֹלא רֹוָאה. ּלִ ֶרְך ַהַחּלֹון ׁשֶ אֹור ָיֵרַח ֹלא חֹוֵדר ּדֶ
טּוַח ִלְלּבֹׁש. ֶגד ּבָ ת ּבֶ ׂשֶ ְמַחּפֶ

ָהְלָכה ִלי ְלִאּבּוד. י, ִלְפֵני ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ַעם ִאּמָ ה ָהְיָתה ּפַ ה ְקַטּנָ ָ ִאּשׁ
ּלֹא ָנְבטּו ְמקֹוְנִנים ַעל ִקְבִרי. ָלִדים ׁשֶ י רֹוֶצה ִלְחיֹות. ַהּיְ ּלִ ַהּגּוף ׁשֶ

בֹוַתי ינּו ַמְחׁשְ יֹום ֶאָחד ִהְלּבִ ּבְ
י ֶאת ַעְצִמי  קּוחֹות ִלְרָוָחה ִהְרַעְבּתִ ֵעיַנִים ּפְ ּבְ

הּו ִיְרֶצה ֶלֱאֹהב אֹוִתי. ֲאִויר ְוָרִציִתי ָלעּוף. אּוַלי ִמיׁשֶ י ּבּועֹות ַסּבֹון ּבָ ִהְפַרְחּתִ
ֶבל ְלֵהָעֵרם ַעד ּבֹוׁש י ַלּזֶ ָנַתּתִ

ים. ָקִניִתי ִצְבֵעי ַמִים. ֲאִני קֹוֵראת ָלֶהם ֲחלֹומֹות ְיֵבׁשִ
ים ִסיַמן ַחּיִ רּו ּכְ ׁשְ ּנָ ֲערֹוַתי ׁשֶ ׂשַ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ

ל ָצָמא בּוָאה ׁשֶ ית ִהיא ַרק ּבָ ּפִ ּכַ
ים. ִרים ְוֵחְרׁשִ ָצְמֵתי ָהְרחֹובֹות. ִעּוְ ים ִלי ּבְ ְטָלִנים ְמַחּכִ ּבַ

ִוית. ֲאִני ְצִריָכה ֶזה ֶאת ֹחד ַהּזָ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֵאִרית ַחּיַ ִלׁשְ
ָדה. ם הּוא ַאּגָ ּגַ י ׁשֶ ָנה. ֹלא ָיַדְעּתִ ֵ ר ִלי ִסּפּוִרים ִלְפֵני ַהּשׁ י ִסּפֵ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ

ַח ְזּבֵ ַהֲחלֹומֹות ֶהֱעלּו אֹוִתי ַעל ַהּמִ
ֲאִני ְנִסיָכה ֲאהּוָבה ֵהם ָחְלמּו ׁשֶ

ָרב י ַהּקְ יט ֵמָעַלי ֶאת ַמּדֵ יס ַחאן ְוהּוא ִהְפׁשִ י ֶאת ִג'יְנּגִ ּתִ ַגׁשְ ּפָ
בֹוִרים יֵדי ּדְ י ָהַפְך ְלצּוף, ִנְמָצץ ּבִ ּלִ ַהּגּוף ׁשֶ

הּות ֵדי ִלְפֹצַע ֶאת ַהּקֵ ֲאִני ְצִריָכה ֶזה ַלַהב ּכְ ל ַמה ׁשֶ ּכָ
ְמָטאֹות ּסִ י ִסיָמֵני ֵטרּוף ּבַ ּתִ ׂשְ ִחּפַ

ֹגֶלם ל ֱאֹלִהים, מּוֶגֶנת ּכְ ין ָהֵעיַנִים ׁשֶ י ּבֵ ָרַקְדּתִ
ׂש ֲאִויר ְרַקע, ְוָיָצאִתי ְלַחּפֵ י ַלּקַ ְטּתִ ֶנְחּבַ
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ְמעֹוַתי ֲעָקרֹות ּדִ ָכל ׁשֶ ּיֹות ּכְ י ֲאִמּתִ ּלִ ִציאֹות ׁשֶ ַהּיְ
ִנים מּוי ּפָ הּו ּדְ ֶ ת ַמּשׁ ׂשֶ יָטה ְלתֹוְך ִקירֹות ּוְמַחּפֶ ֲאִני ַמּבִ

י? ּלִ ֶ דֹוָלה ִמּשׁ הֹום ּגְ י: ֵיׁש ָלֶכם ּתְ ַאְלּתִ ָדִקים, ׁשָ י ִעם ַהּסְ ָאז ׂשֹוַחְחּתִ
ה ּנֶ ה ָלמּות, ַהּיֹום אֹו ָמָחר, ֶזה ֹלא ְמׁשַ ּיָ ֲאִני ָחְפׁשִ

י, ֵאיֹפה ֲאִני. ילּו, ֶנְחַטְפּתִ ִהּצִ


