
מִטַּעַם 26

81  

ליאורה בינג־היידקר

שני שירים

ֻקּדֹות ָהאֹור נֹוְבטֹות ִלְפנֹות ֶעֶרב,  ּנְ ָאְמרּו ָלנּו ׁשֶ
ִקיָעה. ל ׁשְ י, ׁשֶ ָון ַחם, לא לֹוֵהט ִמּדַ ׁשֹוְרִרים ַמֲעִמיק ְונֹוָסף לֹו ּגָ ל ַהּמְ ּקֹוָלם ׁשַ ׁשֶ ּכְ

ו חּוחֹות ּגֵ ֶדה ׁשֹוְתקֹות, ׁשְ ּשָׂ ַסְענּו ַבּ ֵקנֹות, ּפָ ים ַהּזְ ׁשִ ֲאָנְחנּו, ַהּנָ
ֻקּדֹות. נּו ֶאת ַהּנְ ׂשְ ְוִחּפַ

יֵנינּו ְיתֹומֹות, ַאְלָמנֹות ָהיּו ָהיּו ּבֵ
יׁשֹות. ׂשּו ִליָלדֹות ְקַטּנֹות ּוְנָערֹות ְקׁשִ ִהְתַחּפְ יׁשֹות ׁשֶ ְקׁשִ

ָתיו ֶלָעָבר.  נּו ְוִהְרִחיק ֶאת ּבָ ה ּבָ ּטָ יר ׁשִ ל ַהּשִׁ ְצִחי ֶשׁ ה ַהִנּ ַההוֹוֶ
ם,  ף ּוְלהֹוִכיַח ֶאת ַחּפּוֵתנּו ֵמַרֲחִמים ַעְצִמּיִ ּקֵ ָרִצינּו ְלִהְזּדַ

ה  ים ָלֲחׁשָ רֹוׁשִ ֵדַרת ַהּבְ ָרה ֵמֵעֶבר ִלׂשְ ּתְ ִהְסּתַ ָוִנית ׁשֶ ְקֵהָלה ַהּיְ ֲאָבל ַהּמַ
הֹוָכחֹות.  ִאיׁש ֵאינֹו ְמֻעְנָין ּבְ ׁשֶ

יְך. ָהָרִקיַע ֶהְחׁשִ
ֹתם.  ְקֵצה ָהֹאֶפק ָרִאינּו ַרַעד ּכָ ּבִ

uuu

ֶדה — ר ִהְתרֹוֵמם ֵמַעל ַלּשָׂ ָעָנן ֲאַפְרּפַ
אּו ּוְלָאן ָהְלכּו, יִרים? ְוִאם ָהיּו, ֵמַאִין ָבּ ְרׁשִ ה ׁשַ ָהִאם ָהיּו ֵאּלֶ

ָחִקים? ְ ְוַעל ׁשּום ַמה ִהְמִריאּו ַלׁשּ

ְכָחִדים, יִנים ַהּנִ ֵהם ִנְמִנים ִעם ַהּמִ ים ָסְברּו ׁשֶ ַרּבִ
ַכְנֵפיֶהם — ִמְלמּוָלם ֶאת קֹוֵלנּו, ּבְ ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִזיִהינּו ְבּ

ְרָחִבים. מּוָסה ַלּמֶ ֵתנּו ַהּכְ ֶאת ֶעְרַגּ

ּנֹוְקָדנּות ָהְראּוָיה. ְגנּו ֶאת ִמְמָצֵאינּו ּבַ ָהִיינּו ֲהגּוִנים. ִסּיַ
ִנים, ּוָפֵנינּו נֹוְתרּו ֲחתּוִמים.  ְרנּו ָפּ ִהְסּבַ

ָבִרים ר ַהּדְ ׁשֶ יר ֶאת ּפֵ ינּו ְלַהְסּבִ ֵ ם ִאם ִהְתַקּשׁ ּגַ
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ִדים. ָמָצאנּו ָלֶהם ִנּמּוִקים ְמֻלּמָ

ָפַתִים. ֱאֹלִהים — ְקנּו ׂשְ ָחׁשַ
ְקנּו  ָפַתִים ָחׁשַ ה ׂשְ ּמָ ּכַ

ים  ָבִרים ָקׁשִ ַרְסנּו ּדְ ּגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ
ְפרּוָטה. ים ּכִ ּלִ ינּו ַהּקַ ֶהם ֶאת ַחּיֵ ל ּבָ ֵ ְלַחּשׁ

חֹול יֶהן ּבַ יֵנינו ָטְמנּו ֶאת ָראׁשֵ ּבֵ נֹות ַיֲעָנה ׁשֶ ּבְ
ַטְנַטִנים. ֵעיֵני ַהּקְ ַרּכֹות־ֵלב ָזרּו ַאָבק ּבְ

ִהים, ֶמׁש ּכֵ ְקֵפי־ׁשֶ יִרים ֵמֲאחֹוֵרי ִמיְקרֹופֹון ּוִמׁשְ ְרחּו ׁשִ ּצָ ָהיּו ׁשֶ
ת ַאֲחרֹוָנה. מֹו ַפּ ַחְדֵרי־ֲחָדִרים ְכּ יֵריֶהם ּבְ ְרכּו ֶאת ׁשִ ּצָ ָהיּו ׁשֶ

ְהנּו ֹדַלח ִהְגּבַ ְגִביֵעי ַהּבְ ּבִ ִפים ׁשֶ ֶאת ַהּיָ
ח,  ּבָ ִציר ְמׁשֻ ינּו ָיִין ָאֹדם ִמּבָ ְוֵהַרְקנּו ֶאל ּפִ

ק אֹוָתנּו  ּגּופֹו ֶהָעֹגל ְיַחּבֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ם.  ׁשֶ ֵריַח ַהּגֶ ּבְ

ם. ַכּפָ ם ְבּ מּו ַנְפׁשָ ָהִיינּו ְזִהיִרים. ַרק ְמֵתי־ְמַעט ׂשָ
הֹום: י ּתְ ְטנּו ַעל ּפִ ַעִין ִהּבַ ַעִין ּבְ

ט. נּו ַמּבָ יר ּבָ ְוָהַאִין — ֵהיׁשִ


