גניבה )פורסם בגיליון  16של 'מטעם'(
ָשׁה שׁוּרָה ְרבִיעִית ִמיָּמִין
ַבּ ַקּנְיוֹן ַבּ ַתּ ֲחנָה ַה ֶמּ ְר ָכּזִית ַה ֲחד ָ
ֲאנִי זוֹ ֶממֶת בְּצֹמֶת
ְס ָפרִים ִלגְנֹב
אֶת אֹסֶף ִשׁירָיו ַה ְמּ ֻת ְרגָּם ֶשׁל מַאיָאקוֹ ְב ְסקִי
ָשׂר ש"ח ְמחִיר ֻמ ְמלָץ ַל ַצּ ְרכָן
וּשׁמוֹנָה ע ָ
מֵאָה ְ
אַ ְרנָקִי רֵיק וַ ֲאנִי ִמ ְת ַפּ ֶלּלֶת מֵאָה
וּשׁמוֹנָה ָע ָשׂר
ְ
וּשׂדֵה ְר ִאיָּתָהּ
ַשּׁבֶת אֶת זָוִית ֲעמִי ָדתָהּ ֶשׁל הַמּוֹ ֶכרֶת ְ
וּ ְמח ֶ
ְשׁ ֲע ֶממֶת ֶשׁל ַהמְּאַ ְב ֵט ַח כָּל ָכּ ְך ֲאנִי רוֹצָה
וְאֶת ְכּפִיפָתוֹ ַהמּ ֻ
ְשׁו
אֶת אֹסֶף ִשׁירָיו ַה ְמּ ֻת ְרגָּם ֶשׁל מַאיָאקוֹ ְב ְסקִי ַעכ ָ
ֲאנִי ְמנַסָּה ְלנַעֵר ֵמ ָעלַי
אֶת מוֹרָא ַה ִדּבְּרוֹת הַנּוֹרָא וְאֶת ְצלִיל ֲח ָבטַת יָדָהּ ֶשׁל ִאמִּי ָה ָרעָה
כְּמוֹ פֵּרוּרִים ִמ ַמּפָּה וּזְרוֹעִי נוֹטָה הָהּ
תְּשׁוּקָה נִ ְר ֶעדֶת אַ ְרנָק חָלוּל ְכּ ֻפ ְחלָץ ַתּעֲנוּגוֹת בְּלוּמִים
ֶשׁבּוֹנוֹת אַרְנוֹנָה תּוֹ ְפחִים עִקּוּל ַבּנְק ְמאַיֵּם
חְ
ֶשׁת ,עַל גְּחוֹנִי ֲאנִי ,זוֹ ֶחלֶת ָלצֵאת
יָדִי ַהנֶּ ְחל ֶ

שיר למישהו )פורסם בגיליון  16של 'מטעם'(
לְאָן ָהלְכוּ ַה ַטּוָּסִים
אָ ַמרְנוּ ָה ֶערֶב ָהיָה ַמ ְקסִים וְ ִחיַּכְנוּ
ְשׁקֶטֲ .הרֵי ִדּמִּיתִי שׁוּב אֶת ֲא ָברַי ָה ֲע ֵצלִים
בֶּ
ַשּׁמֶשַׁ ,הנִּ ְמ ָתּחִים כְּמוֹ ְשׁעוֹן חוֹל
ַה ִמּתְאָ ְרכִים בּ ֶ
ְשׁיטוּטַי ָבּרְחוֹבוֹת וְאֵי ְך
וְנִ ְצ ָבּעִים זָהָב בּ ִ
ִמלִּים רַבּוֹת כָּל ָכּ ְך אָבְדוּ
בֵּין ְשׁנֵינוּ ,אֵי ְך ִמלִּים חוֹמְקוֹת ָבּ ַרמְזוֹרִים
ְבּ ַמ ַע ְברֵי ַה ֲח ִציָּה ,בְּמוֹנִיּוֹת ֵשׁרוּת ְבּלִי דַּף
אוֹ עֵט ֶשׁיְּנַחֵם וְ ַתמְרוּרֵי הָאַזְ ָהרָה
אֵי ְך ִה ְתנַ ְמנַ ְמתִּי ַבּגִּנּוֹת ַה ֲחרֵבוֹת
ֵאשׁיתָן
וְ ַה ִמּלִּים אָבְדוִּ ,ה ְתַגּ ְלגְּלוּ ְלר ִ
ֲשׁר בֵּינֵינוּ
וּשׂפַת הַגּוּף א ֶ
לְאוֹתִיּוֹת וּ ִמלְמוּלִים ְ
אֶל הַנּוֹצוֹת ַה ַמּ ְכחִילוֹת
ֶשׁ ִבּזְנָ ְב ָך ַהמְּפֹאָר
ְשׁר,
ָשׁנְתִּי .וְאֵי ְך ֶאפ ָ
ֲהרֵי י ַ
ְשׁי ְך וְֶלאֱהֹב
ָשׁאַ ְלתִּיְ ,ל ַהמ ִ
וּמִי יוֹ ֵד ַע מַה צָפוּי לָנוּ ,תְּנוּעוֹת ֶשׁלֹּא ָל ַמדְנוּ
ְל ַת ְרגֵּםָ ,תּמִיד נַחְזֹר
ִשׁ ֵאלַת ַה ֲהִגיָּה ,אוֹ נְ ַצלֵּם אֶת ַה ִמּלִּים,
לְ
ַשׁמָעוּת,
נְ ָפרֵק אוֹתָן ִממּ ְ
נַ ְפרִיד אֶת יְסוֹדוֹתֵיהֶן
אַ ְך ַבּ ִמּ ְקרֶה הַנּוֹ ְכחִי ,אָ ַמ ְר ָתּ
אוֹת אַחַת ֵהמִיתָה אוֹת אַ ֶחרֶת
מַה ַה ַטּעַם,
ְל ַדבֵּר עַל ְמנִיעִים
עַל אוֹתָהּ ָשׂפָה ַה ַמּ ְרעִידָה
בְּתוֹ ְך ַהפֶּה
וְנֶ ֱע ֶלמֶת.

