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סילאן דלאל

שני שירים

דה־מיסטיפיקציה

ּתֹועֹות  ִצּפֹוִרים  לֹוְכִדים  ֶטֶלפֹון  י  ַקּוֵ ֶפת,  ְוַהּזֶ טֹון  ַהּבֶ ֵמיֵמי  ַעל  הֹוָדָעה  ]ׁשֹוַלַחת 
ּכֹל  ָגִדים ָלָארֹון[]ֵאיְך ִלְבּגֹד ּבַ ים, ִלְנׁשֹם ִלְכלּוְך, ֹלא ְלַהְכִניס ֶאת ַהּבְ ְקצֹוֵתיֶהם ַהַחּדִ ּבִ
ה, ִחּבּוק, ִלְבּדֹק ֹחם,  א, ַמִים, ּתֵ ְך ִלְהיֹות ִאּמָ ְיָלה, ּכָ ּלַ ּוְבָכל ֹזאת ִלְהיֹות טֹוָבה[]ָיבֹוא ּבַ
ַח[ ְלִהְתַקּלֵ ָקָמה  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ָרף  ִנׂשְ הּו  ֶ ַמּשׁ ל  ׁשֶ ַהַחד  ִלְרָוָחה[]ְוָהֵריַח  ִלְנׁשֹם  ּדֶֹפק,  ִלְבּדֹק 
ָפפֹות, ָמִחיִתי ֶאת ֶזה  א ַהּכְ ב ְוַעל ּתָ לּום[]ֶזה ָהָיה ַהּכֹל ַעל ַהּמֹוׁשָ ]ָאסּור ִלְסֹמְך ַעל ּכְ
ֵאין  ׁש ְלָכל אֹוָתם ׁשֶ יר ֻמְקּדָ ֵאינֹו ׁשִ יר ֶזה ׁשֶ י ֶאת ַעְצִמי[]ׁשִ ְרּתִ ְוִסּדַ בֹוִנים ַלִחים  ַמּגְ ּבְ
י ִמי ֵמֶהם[ ַלּפֵ ּקֶֹרת ּכְ ה ּבִ ִאיר ִסיָמן ְוֵאינֹו ְמַהּוֶ ִלי ְלַהׁשְ ֵנס ְוָלֵצאת ִמּבְ ָעָיה ְלִהּכָ ָלֶהם ּבְ

ם ִלְמֹחק  ר ּגַ ְתֵמי ֹאֶכל ָקֶפה ְוֵתה, ֶאְפׁשָ ים, ּכִ ְצלּוִמים, ִצּיּוִרים, ִמּלִ ר ִלְמֹחק ּתַ ]ֶאְפׁשָ
הֹוְלִכים ִליׁשֹן[ ְרַנִים ִלְפֵני ׁשֶ ּפָ ה ִמּצִ ה ֲאֻדּמָ ַלּכָ

כדורים מצופים

ָכל  ּבְ ַאֶחֶרת  צּוָרה  ּבְ אֹותֹו  ה  ְמַגּלָ ָקָטן,  ֶיֶלד  ל  ׁשֶ זֹו  ּכְ ִהיא  ַזַעם  ִעם  י  ּלִ ׁשֶ רּות  ]ַהֶהּכֵ
ֹאֶפן ָיֶפה יֹוֵתר  ר ּבְ ּלֹא ָצִריְך. ֲאִני רֹוָצה ְלַסּפֵ ְמקֹומֹות ׁשֶ ַעםֵמָחָדׁש, מֹוִציָאה אֹותֹו ּבִ ּפַ
ֻרּיֹות ָהֵאּלּו[ ִרי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהֶאְפׁשָ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ִית[]ּבִ עֹות ַהּבַ י ִמחּוץ ִלׁשְ ּלִ ים ׁשֶ ַעל ַהַחּיִ
ית[]ִלְסּפֹר ַעד ָחֵמׁש, ָלרּוץ  ִליׁשִ ֶלת ׁשְ ה ּופֹוַתַחת ּדֶ ִנּיָ ֶלת ׁשְ ֶלת ַאַחת, ּדֶ ]ֲאִני סֹוֶגֶרת ּדֶ
דֹולֹות  נּועֹות ּגְ ן ְוַרַעׁש, ְלֵהָחֵנק ְוִליֹרק, ַלֲעׂשֹות ּתְ ַהּכֹל ְצָעקֹות ְוָעׁשָ ׁשֶ הּו ּכְ ֶ ּשׁ ְוִלְבֹרַח ִמּמַ
ֶרת ִלְלֹחץ ְוִלְלֹחץ  ׁש ִלי ְזַמן ֲאִני ִנְזּכֶ ּיֵ ׁשֶ י ּכֹוֵאב ִלי[]ּכְ ים ּכִ ַחּיִ ֲאִני ּבַ י[]ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ ל ּדַ ׁשֶ
ַחד,  ּה ַהּפַ ּלָ ֶלת ְרִביִעית ִהיא ּכֻ מּוָנה[]ּדֶ ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְראֹות ַאֶחֶרת, ּתְ ְך ָחָזק ַעד ׁשֶ ל ּכָ ּכָ
אֹותֹו  י ִלְחיֹות ּבְ ּנִ ְמְנעּו ִמּמֶ ּיִ רֹוָבה ׁשֶ רּות ַהּקְ ִמיד ָלֶאְפׁשָ ֲאִני מּוַדַעת ַהּבֶֹקר יֹוֵתר ִמּתָ

ה ַחְסַרת אֹוִנים[ יׁשָ ֲאִני ַמְרּגִ ׁשֶ ָהֹאֶפן ּבֹו ֲאִני ְרִגיָלה[]אֹוֶכֶלת ֶלֶחם ִעם ָאבֹוָקדֹו ּכְ


