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סיגל בן יאיר

ארבעה שירי גירושים ועוד ארבעה 

אקספרימנט במכתב פרידה

ֲאהּוִבי ַהּקֹוֵדר
ר ֵ ְתַקּשׁ ַאל ּתִ

י ַכְבּתִ ְיָלה ׁשָ ַהּלַ
ֶבר ַאֵחר ִעם ּגֶ

חיי נישואין

יַע,  ה ַמּגִ ה ַאּתָ ִהּנֵ
ֶלב, ׁשֹוַמַעת  מֹו ַהּכֶ ֲאִני ּכְ

כֹוִנית עֹוֶצֶרת ֶאת ַהּמְ
ְנִביחֹות ָרמֹות ֶכף ֵאֵצא ּבִ ּתֵ

ֶניָך. ל ֶאת ּפָ ְלַקּבֵ

חיי גירושין

יַע ה ַמּגִ ה ַאּתָ ִהּנֵ
ס  ֶלב, ִמְתַרּפֵ מֹו ַהּכֶ ה ּכְ ַאּתָ
ן  ְתַחּנֵ ד ּתִ ֶלת. ִמּיָ ִלְפֵני ַהּדֶ

ּקֹות יָבבֹות ּדַ ּבִ
ֶניָך ל ֶאת ּפָ ֲאַקּבֵ ׁשֶ
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קוורטט על גירושים

ָבר ט' 1. ּכְ
ַתב, ְוַגם ֲאִני ים ּכָ רּוׁשִ ַעל ּגֵ

ת ְוהֹוֶלֶכת ֶרׁשֶ ִני, ִמְתּגָ ּנֹור ׁשֵ ּכִ
ְך. ְמֻהּפָ ְונֹוֶלֶדת ׁשּוב ּבִ

י טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם 2. ּכִ
י טֹוב ֲעַמִים ּכִ ְלַבּדֹו ּפַ

3. ְוהֹוִאיל
ָדִדים ַעת ֶהְחִליטּו ַהּצְ ּקּול ּדַ ֵני ַהּזּוג, ּוְלַאַחר ׁשִ ין ּבְ לֹום ׁשֹוֶרה ּבֵ ָ ְוֵאין ַהּשׁ

ִתים ַעד ֹלא  ֵרׁש זמ"ז בג"פ כדמ"וי ָהִיינּו ִנְלּפָ י ֲעֵליֶהם ְלִהְתּגָ ּכִ
ּצּור ְוהֹוִאיל  ַתֲהִליְך ַהּיִ ָגם ּבְ ִביִקים ּפְ ָרִכים ּדְ ל זֹו ׁשְ ארֹו ׁשֶ ַצּוָ עֹוד ֶזה ּבְ

ֲחלֹוקֹות  ִטי ְוִלְפּתֹר ֶאת ַהּמַ ּפָ ַנע ֵמִעּמּות ִמׁשְ ָדִדים ְלִהּמָ ּוִבְרצֹון ַהּצְ
יֵניֶהם,  ְתעֹוְררּו ּבֵ ּיִ ׁשֶ

ִאם ִיְתעֹוְררּו.

ה ִית ְוִגּנָ 4. ּבַ
ה ְוֶכֶלב ֲאֻרּבָ

ִים ֵני ְיָלִדים, ִוילֹון, ֲעִציץ ְואֹוַפּנַ ׁשְ
ֵאיְך ָיֹכְלּתְ ִסיָגל ַלְחֹלק ִסיָגל ַלְחֹלק.

הודעה אחרונה חמורה

רּוׁש ָיָקר ַקר ֵיׁש ִלי ָקִדיָמה ּגָ
ׁש ִרים ְוׁשֵ ַבע ֵמאֹות ֶעׂשְ ׁשְ

ַמל ַהְתָרָאה ּבֹון ַחׁשְ ֵרה ֲאגֹורֹות ֶחׁשְ ׁש ֶעׂשְ ְוׁשֵ

ה ֲחמּוָרה ַאֲחרֹוָנה ְוֻרּדָ
'ְמזֹונֹות ן ַתּ ְמזֹונֹות, ְמזֹונֹות, ּתַ

יב ַהּסֹוִפי ָהִיינּו זֹונֹות ָהֶאָחד ְחׁשִ ּתַ ְמזֹונֹות ִמּזֹוָנה ְלזֹוָנה ּבַ
ּסֹוף ה, ּבַ ִנּיָ ְ ַלּשׁ

ה ָהִיינּו ֲאִני ְוַאּתָ ה ׁשֶ ַאר ִמּמַ ׁשְ ּנִ ֶסף ַמה ׁשֶ ֶזה ַרק ּכֶ
ָכה ֹלא ָנַגְענּו יֹוֵתר ם ּכָ ע יֹוֵתר ּגַ י יֹוֵתר ְוֹלא ִנּגַ ע ּבִ ּגַ ֹלא ּתִ
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ְוֹלא ָהִייִתי ֵמעֹוָלם ְלנֹוחּוְתָך,
ֶסף ְוִטְרָחה —  ֲחֹסְך ְזַמן, ּכֶ
ּבֹון  ר ַהֶחׁשְ ְוִהְצָטֵרף ְלֶהְסּדֵ

ְנק ּבַ ֶאְמָצעּות הֹוָרַאת ֶקַבע ּבַ ּבְ
ַמל. ָכל ֶרַגע. ֶחְבַרת ַהַחׁשְ ָך ּבְ ִאּתְ

סבתא

עֹוִנית ה ֶאְצּבְ א ְקַטּנָ ֵמֵאיֹפה ָלַמְדּתְ ַסְבּתָ
ׁש ִרים־ְוׁשֵ ִגיל ֶעׂשְ ּבְ

ֵנה ּקָ ׁשֶ ְכָנַסִים ּכְ ּמִ ן ּבַ ְלַחְרּבֵ
ת  ֶלג ַהּמֵ ֶ ּשׁ ַאְנקֹול ּבַ פּוף ּכְ ַחת ֵעץ ּכָ ְך, ּתַ ּבֵ ְלּגַ
ָוא  ְ ה ַלּשׁ עֹור ַהּנֹוָרא ְמַחּכָ ֶפת ָיַדִים ּבָ ְפׁשֶ ְמׁשַ

ִלְסנּוִנית.

לא מעודן

לשי זערור

ים פּוָחה, ֵמָרָעב ַאּלִ ֶטן ַהּתְ ּבֶ ַמה נֹוָצר ּבַ
רֹוִני ַמֲעֶלה ּגְ ִחיָלה ּבְ ּפֹות ֵזָעה ָקָרה ִמּבְ ִאי, ִמּטִ ַוֲחׁשָ
ו ר ּוְלָהִקיא ַעְכׁשָ ׂשָ ֵמהַּ ֶאל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ְנָאה ַעְצִמית ּבָ ׂשִ

ָלָדה ד ּפְ ֲעגּוִעים ֶאל ּבֶֹקר ְמֻרּפָ ּגַ
ִמיְך ֶמׁש ַהּסָ ֶ ב טֹוֵרף ֶאת אֹור ַהּשׁ ַהּלֵ

ן  ֹלא ְמֻעּדָ
ֹלא ֹלא

ר ֶאת ּשֵׂ ֲעמֹוִנים ּבִ ל ַהּפַ ה ִמְגּדַ ְמֻדּמֶ ּכִ
ה ֹבֶקר יֹום ִראׁשֹון ִהְרִעיׁשָ ָרִכים ּבְ אּוַנת ּדְ ּבֹוא ָהָרָעה. ּתְ

ב ַההֹוְלכֹות ְוגֹוְברֹות, ִפיקֹות ַהּלֵ עּור, ֶאת ּדְ ֶאת ַהּכִ
ֶרת. ה ְוִחּוֶ ָהִייִתי ֻנְקׁשָ

ַאְלּתָ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ׁשָ ה זֹוֵכר ֶאת ַהּפַ ַאּתָ
ַכְבנּו יל אֹוָתְך ְוָחַלְמּתָ ֵאיְך ׁשָ ִמי ַיּצִ

ֶלת ּדֶ ה ּוְנִקיׁשֹות ּבַ ּטָ ּמִ ֲאחּוִזים ּבַ
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ְדֵרגֹות מֹוַרד ַהּמַ ְוַרְצּתָ ּבְ
יָלה ְוָעְטָפה אֹוָתנּו ְלָהֵגן ָעַלי. ְוַאֲהָבֵתנּו ִהְבׁשִ

ְכִריִכים. ּתַ

תיקח אותו

ח  ּקַ ח אֹותֹו. ּתִ ּקַ ח אֹותֹו. ּתִ ּקַ ח אֹותֹו. ּתִ ּקַ ּתִ
ם אֹותֹו ם ּוְתַחּמֵ ְחִזיק אֹותֹו ּוְתַחּמֵ ב ּתֹוִציא אֹותֹו ּתַ ִלי ֶאת ַהּלֵ

ן ְוַרק  ַפל ִמּתֹוְך ַהּקֵ ּנָ ל ִצּפֹוִרים ׁשֶ מֹו ּגֹוָזל ׁשֶ ּכְ
ד ָחָזק  ּיָ ְחִזיק אֹותֹו ּבַ ֹלף אֹותֹו ּתֹוִציא אֹותֹו ּתַ ׁשְ בּוָרה. ּתִ ָנף ַאַחת ׁשְ ּכָ

ם ּוְתַחּמֵ
ם ּוְתַחּמֵ

מֹו  ּכְ ְנׁשֹף ָעָליו  ּתִ ה רֹוֶעֶדת  מֹו ָיד ְקַטּנָ ּכְ ָלִבים ָעזּוב  ּכְ ּגּור  ִמים  ַחּמְ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם  ּוְתַחּמֵ
ה ֶהֶבל ּפֶ

בֹוהַּ ְוָנמּוְך ח אֹותֹו ּגָ ּקַ מֹו ֵלב ּתֹאַהב אֹותֹו ּתֹאַהב אֹותֹו ּתִ ם אֹותֹו ּכְ ַחּמֵ ן ּתְ ּכֵ
ְלַעס אֹותֹו ָך ּתֹאַכל אֹותֹו ּתִ ּלְ ם ׁשֶ ָך ַלּדָ ּלְ ח אֹותֹו ַלּגּוף ׁשֶ ּקַ ּתִ

ָך ָחָזק ְלֶרַגע  ּלְ ב ׁשֶ י ִסּכֹות ַלּלֵ ּתֵ ְנַעץ אֹותֹו ִעם ׁשְ ּתִ
מֹו ּכֹוָכב נֹוֵפל אֹורֹו זֹוֵרַח ַרְך ְוָאז  ְרֶאה, ּכְ ְוֵאיְך, ּתִ

ֵבה ְוֶנֱעָלם.  ּכָ

תחילה

ְפנּו ֶאת מּוֵמינּו — ַלֲהטּוָטנּות  ה, ָחׂשַ ִחּלָ ּתְ
ְקֵרי  ל ׁשִ ּקּוִיים ׁשֶ ים לּוְלָיִנּיֹות — ׁשִ ִמּלִ

י מּוְלָך.  י ֶאת ַחּיַ ֵסי ְקָסִמים ִהְקַרְנּתִ ַפָנּ ָלִאים, ּבְ ּפְ
ְזרֹועֹוֶתיָך,  ּבִ

ל ֲעָבַרי.  ֲאִני ַסְך ּכָ
ְך  ל ּכָ ֵקט ּכָ ם ׁשָ ה נֹוׁשֵ ַאּתָ

ָך ּפֹוֵעם ָסמּוְך  ִלּבְ
י  ָסמּוְך ִלְפִעימֹות ִלּבִ

ב.  יָנם ַמְפִריד ַרק ִקיר ַהּגַ ּבֵ
ֵאב ָקרֹוב  ְתאֹום הּוא ַהּכְ ה ָקרֹוב ּפִ ּמָ ּכַ

ין ְזרֹועֹוַתי(.  ו )ּבֵ רֹוֵעד ַעְכׁשָ


