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ע /  ְרְנגֹולֹות / ָׁשלֹוׁש אֹו ַאְרּבַ א / ִלְׁשֹחט ּתַ ָכל יֹום ְׁשִליִׁשי ָׁשְלָחה אֹוִתי ִאּמָ ְבּ

ֶפֶרׁש  /ּופֹוֲחדֹות ְמאֹוד.  א ְבּ ְתַמֵלּ רֹק / ַהִמּ ַלְסִטיק ַהּיָ ל ַהְפּ ּסַ ָעְמדּו ְצפּופֹות ְבּ

ֹוֵחט ֶאת ַצּוָאָרּה ֶׁשל ָהַאַחת /  ב ַהּשׁ ּקֵ יָען / ּוְכֶׁשּנִ י ֶאת ָראֵׁשיֶהן ְלַהְרּגִ ְפּתִ / ִלּטַ

ל  י ֶאת ַהּסַ ה, / סֹוַבְבּתִ ִפּלָ ָמּה / ְׂשָפָתיו ְמַמְלְמלֹות ּתְ יר ֶאת ּדָ ָהַפְך אֹוָתּה ְלַהּגִ

י.( / ָצִריְך ְלַחּכֹות ַעד  ם ֶאת רֹאִׁשי סֹוַבְבּתִ ה ָלֶהן / )ּגַ א ִיְראּו ָמה ְמַצֶפּ לֹּ / ֶשׁ

ּוָאר  ם ִמּצַ יז ּדָ חֹול / ּוְלַהּתִ ְנֵפיֶהן ּבַ לּו ְלִהְתרֹוֵצץ ָסִביב / ַלְחּבֹט ֶאת ּכַ ְחּדְ ֶׁשּיֶ

י  ל / ֵהַנְחּתִ חּוט / ָצִריְך ְלַחּכֹות ַעד ֶׁשַהּגּוף ִיּדֹם / ּוְלַהְחִזיר אֹוָתן ֶאל ּתֹוך ַהּסַ ָשׁ

ִית ֵהִכיָנה ַמִים  ּבַ א ּבַ אֹוָתן / ָהַאַחת ַעל ְרעּוָתּה / ְיָלדֹות ַרּכֹות ְמזָֹהמֹות/ ִאּמָ

י  ָכל יֹום ְׁשִליִׁשי / ֶאת ָהָראִׁשים ָחַתְכּתִ ִריָטה / ְבּ ל ַעל ַהְמּ רֹוְתִחים / ְלַהּקֵ

ֶבל  ַפח ַהּזֶ י ָעֹמק ְבּ ד / ָטַמְנּתִ ֶפֶרק ַהּיָ ה ַלַחץ ְבּ ין ַחד / ָצִריְך ְלַהְפִעיל ַהְרֵבּ ַסִכּ ְבּ

עֹות  ֵעיַנִים / ֶאת ֶאְצְבּ לּו ָעַלי / ּבָ ְכּ ֶזֶבל ַאֵחר/  ֶׁשּלֹא ִיְסּתַ יִתי ַמֵהר ְבּ ִסּ / ִכּ

לּו ָעַלי /  ְכּ ְרַנִים / ֶׁשִהְסּתַ ּפָ ִדּיּוק ִלְפֵני ַהּצִ ֶרק / ְבּ ֶפּ ך ּבַ ָהַרְגַלִים ָצִריְך ַלְחּתֹ

ֵהר  ְך אֹוְמִרים / ּוְלִהּזָ ָרק / ֵג׳ָלִטין ִטְבִעי / ּכָ ַער ְוִטיָנה / ֶזה טֹוב ַלּמָ ְצֻהּבֹות ִמּצַ

ַדִים / ְוַיְרִעיל ַהּכֹל / ָמַתְיֶׁשהּו ָחַדְלנּו  ּיָ רֹק / ֶׁשּלֹא ִיְתּפֹוֵצץ ָלְך ּבַ ֶפק ַהּיָ ִעם ַהּזֶ

ֵטר ֵמֶהן, / ַקל יֹוֵתר  ה ְלִהּפָ עֹות, ָקֶשׁ קֹות ָלֶאְצּבָ ְדּבָ ִלְמרֹט ֶאת ַהּנֹוצֹות / ֶׁשּנִ

ְכָפָפה ֶנְחֶלֶצת  ִלְפׁשֹט ֶאת ָהעֹור / ְוֶזה ָמה ֶׁשעֹוׂשֹות ָנִׁשים ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם / ִכּ

ִית, / ִׂשְנַאת  ּבַ ָכל יֹום ְׁשִליִׁשי / ְוֵריַח ַהּתֹוֵעָבה עֹוֵמד ּבַ ְׁשִתיָקה / ְבּ ד / ִבּ ִמּיָ

י  ִנים. / ּוְביֹום ִׁשּׁשִ ִניִמית / ִׂשְנַאת ַהְפּ ת ַהְפּ ים / ִׂשְנַאת ַהּבַ ִניִמִיּ ָהֵאיָבִרים ַהְפּ

ֵלָאה / רֹוֵבץ. ֶטן ַהְמּ ֶבּ א  /ּבַ ֻמּלָ ָהעֹוף ַהְמּ

מתוך: שירה סתיו. 2102. לשון אטית. הוצאת דביר.

ָכל יֹום ְׁשִליִׁשי ילדה נושאת תרנגולות בסל — ִשגרה של מוות. הילדה  ּבְ

מזדהה עם התרנגולות — היא יודעת שהן פוחדות ומנסה להרגיע 
אותן, ללטף את ראשן. השוחט אינו מתמהמה — ברגע הבא הוא 
מנקב את צווארה של התרנגולת הראשונה ומגיר את דמה. שחיטה 
כשרה, כותרת השיר, מחייבת זאת, כיוון שחל איסור על אכילת דם, 
ה, קרוב לוודאי את ברכת  ִפּלָ “כי הדם הוא הנפש“. ְׂשָפָתיו ְמַמְלְמלֹות ּתְ

השחיטה, מעשי יום–יומי ושגור.
הילדה לא התרגלה למחזה שמתקיים כל יום שלישי. היא 
מרחמת על התרנגולות, ובזמן השחיטה של הראשונה היא 
מסובבת את הסל, כדי שהאחרות לא ייאלצו לצפות בסכין, בדם, 
בהתרוצצות של חבלי המוות. מעשה נוקב, מכמיר נפש, מזעזע. גם 

הילדה מסובבת את ראשה. בסיום השחיטה היא מניחה בסל את 
התרנגולות המתות, רואה בהן ְיָלדֹות ַרּכֹות, כמוה, מזוהמות בפרש 
ובחול, אולי בדם. בבית מתקדמות ההכנות למריטה ולבישול. הילדה 
ֶזֶבל  חותכת את הראשים, מטמינה עמוק בפח הזבל, ומכסה ַמֵהר ְבּ
ַאֵחר, כדי שהעיניים לא יביטו בה. אבל מהמבט המוכיח אי אפשר 

ַער ְוִטיָנה.  להימלט — ציפורני האצבעות מסתכלות בילדה, ְצֻהּבֹות ִמּצַ
בזמן ההכנה לבישול יש להיזהר שהזפק לא יתפוצץ וירעיל את 
התבשיל — נקמה מאוחרת? העיניים, הציפורניים, אפילו הנוצות 
נדבקות לאצבעות וקשה להיפטר מהן. ריח העוף המתבשל הוא 
ֵלָאה / רֹוֵבץ. אין  ֶטן ַהְמּ ֶבּ א  /ּבַ ֻמּלָ י ָהעֹוף ַהְמּ ֵריַח ַהּתֹוֵעָבה, / ּוְביֹום ִׁשּׁשִ

להיפטר מהאשמה.
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השיר מזמין כל אחת ואחד לחשוב באופן עמוק מה רובץ לנו בבטן, מתי ובאילו נסיבות אנחנו מסובבים את ראשנו, למי אנחנו מפנים עורף.

הילדה, או האישה הכותבת שנים מאוחר יותר, או שתיהן, חשות 
שנאה, אולי לתפקיד המגדרי שהופנם בהן, שאולצו למלא, ְוֶזה ָמה 
ֶׁשעֹוׂשֹות ָנִׁשים ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, ואולי מאז הן סולדות מבשר, מאיברים 

פנימיים, מעוף ממולא.
רוב הילדים שגדלים בישראל כיום ורוב המבוגרים שחיים בה, 
לא מכירים את התמונה ששירה סתיו מתארת בשיר. הקשר עם 
בעלי החיים, תרנגולות במקרה זה, לא מתקיים, כי איננו מגדלים 
את בעלי החיים, ואיננו שותפים לשחיטה, להריגה, אלא קונים 
בסופרמרקט מוצר ארוז, קפוא בדרך כלל, שאינו דומה לחיה. 
למעשה, בעלי החיים אינם נתפסים כיצורים חיים, אלא כחומר 
גלם בתעשיית המזון שמפיקה מהם מוצרי צריכה — בשר, חלב 

וביצים, וככאלה כמובן שאינם קרובים לנו ואינם שותפים לנו, ואין 
לנו אחריות מוסרית כלפיהם.

כותרת השיר אירונית — השחיטה נעשית לפי חוקי הכשרות, אך 
המשוררת מטילה ספק בכשרות המוסרית שלה. התפילה הנאמרת 
במהלכה יוצרת ניגוד בין מותו של אדם, שקבורתו מלווה בתפילה 
מיוחדת, לבין הריגתו המכוונת של יצור חי, שאין בינה לבין התפילה 

דבר.
השיר מזמין כל אחת ואחד לחשוב באופן עמוק מה רובץ לנו 
בבטן, מתי ובאילו נסיבות אנחנו מסובבים את ראשנו, למי אנחנו 

מפנים עורף.
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