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רצון עז שתשמעי אותי

יָמִנים? ַפת ַהּסִ ׂשְ ַאּתְ יֹוַדַעת ֵאיְך אֹוְמִרים "ֲחמּוָדה" ּבִ
ִחי. ד ַעל ַהּלֶ ַמֲעִביִרים ֶאת ַהּיָ

ַאּתְ ֲחמּוָדה, ֲחמּוָדה.
ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלְך.

ְך. ּלָ ֶלִחי ׁשֶ
ת. ֵחֶרׁשֶ

ַאּתְ ֹלא ׁשֹוַמַעת אֹוִתי.
ָבר. ֹלא ׁשֹוַמַעת ׁשּום ּדָ

ן א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלְך

"ֲחמּוָדה".

במאה ה־21 

ִרים ְוַאַחת ָאה ַהֶעׂשְ ֵמּ ּבַ
זּוָנה ְנכֹוָנה ב ְוֶעְרכֹות ּתְ ין ִחּבּוֵרי ַמְחׁשֵ ּבֵ

רּוָעה ּוְמֻפֶחֶדת ה ִלי ּפְ ַאּתְ ְמַחּכָ
ְך ּלָ ִביָנה מּוֶמֶסת ַעל ַהֻחְלָצה ׁשֶ ְתֵמי ּגְ ּכִ

ָפַתִים ַמְבִריקֹות ּוׂשְ
ִחידֹות ים ַהּיְ ּלִ את ֶאת ַהּמִ ַאּתְ ְמַבּטֵ

ָחל עֹוָלם ֲעֵליֶהן ֻמׁשְ ׁשֶ
ָבר ּפֹוֵעם ְלֲעֵדיֶהן ֵאין ַהּדָ ּבִ
י" ַאּתְ אֹוֶמֶרת מּוִתי ִאּתִ "ּתָ

ל ִנּכּור ִלי ֵצל ׁשֶ ָאה, ּבְ ַוֲאִני ּבָ
ֶות תּוָחה ֶאל ַהּמָ ּפְ

ה. ֶמׁש ַחּמָ ִחים ְלׁשֶ ְפּתָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּכְ
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אורחת 

ֶרת ה ְמֻבּגֶ ָ ַהּיֹום ִהיא ִאּשׁ
ד ּיָ בּור ּבַ ֵרַע ּוַבְקּבּוק ׁשָ ָער ִמְתּפָ ִעם ׂשֵ

ח ִעיל ִנְפּתָ ַהּמְ
ּה ּלָ ְך ַעל ַהּגּוף ׁשֶ ּפָ ְוַיִין ִנׁשְ

תּוָיה הֹו, ֵאָלה ׁשְ
י ִאּמִ יֵמְך ֲאדֹוַני ּכְ ְיׂשִ

ְך ּלָ ִקְללֹות ָהַעְקָרב ׁשֶ
ַדי ֶפן ַעל ׁשָ ֶצֶמר ּגֶ נֹוְפלֹות ּכְ

ִלי ְנִסי ְוִתְפּ ּכָ ּתִ
ה ְכָנע ַהּזֶ ֹאָהב ְוַהּנִ קֹום ַהּמְ י ַהּמָ ּכִ

ִית. הּוא ּבַ

פרבר

ְרָבִרים ִהיא אֹוֶהֶבת ּפַ
ל ַעְצָמּה ְרָבר ׁשֶ ת ֶאת ַהּפַ ׂשֶ ִהיא ְמַחּפֶ

ְרֶזל ל ַהּבַ ְלּגַ ְלָהִניַע ּבֹו ֶאת ּגַ
בּוָרה. ַעל ֲאָדָמה ׁשְ

ֶיֶלד
ֲחִליַפת ָזָהב  ּבַ

י ל ֶמׁשִ ּדּור ׁשֶ ֵמִניף ּכַ
ם ְורֹוֶאה ְמֻסּמָ

ִים ּתַ ְך ַעל ׁשְ ְרָבר ְמַהּלֵ ּפַ
ּקֹות ְלַהְפִליא עֹות ּדַ ֶאְצּבָ

ְרֶזל. חֹות ַעל ּבַ ּנָ ַהּמֻ

מדונה

ְיָלה ּלַ אִתי ֵאַלִיְך ּבַ ּבָ
ה ּטָ ֶבת ַעל ַהּמִ ְוַאּתְ יֹוׁשֶ

מֹו לֹוטּוס ַרְך ֵעיֹרם ְלֶמֱחָצה ּכְ



מִטַּעַם 26

חמישה שירים  79

ְפָלא יט ָהֶאֶבן ַהּמֻ ְוַתְכׁשִ
ְך ּלָ יִצי ׁשֶ יֹוֵנק ֵמַהּצִ

יָבה יׁשִ ָנה ּבִ ָמדֹוָנה ְיׁשֵ
ַאּתְ ֵאם ָהֲאָבִנים

ֲאִני צֹוָפה
ֵאם ְוֶיֶלד ּבְ

ים ְוצֹוְנִנים.  ְיֻרּקִ


