***
א
לִ ְטּבֹל ְּבתֹוְך ָהעֹור ֶׁשּלְ ָך ,לִ ְטּב ַֹע ֶּב ָח ָלב,
ְּב ֶט ֶרם הּוא יַ ְח ִמיץ ִּביָּ ,כל עֹוד עֹודֹו ָל ָבן.
יבה.
לִ ְטוֹות לִ י ֵמ ַהּקֹול ֶׁשּלְ ָך ֶאת ּג ֶֹלם ַה ֵּׂש ָ
ֹוע ָה ָר ָעב.
לָ ּצּום ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק ִמ ְּמָך ַעד ּגְ ַ
לִ ְקרֹם ֶאל ֶה ָע ָבר ֶׁשּלְ ָך ֶאת ֶח ֶבל ַה ַּטּבּור
ִיית ָאח.
נֹוׁשםְּ ,כמֹו ָה ָ
ִמ ֶּמּנּו ּגַ ם ֲאנִ י ֵ
לִ ְסמֹר ִעם ַה ֵּׂש ָער ֶׁשּלְ ָך ָּבע ֶֹרף ַהּנִ ְמ ָּתח.
לִ ְמחֹות ִעם ָּכל ָהרְֹך ֶׁשּלְ ָך ֶאת זֵ ֶכר ָה ִאּפּור.
ב
לִ ְקרֹם ֶאל ֶה ָע ָבר ֶׁשּלְ ָך ֶאת ֶח ֶבל ַה ַּטּבּור:
זֹוכר ֵאיְך ֶׁשּנָ ַׁש ְב ָּת ִּבי ָּב ִהיר ְּכמֹו ָק ָרה?
ֵ
יח ֶׁש ָה ָרה
את ֶאת ָה ֵר ַ
זֹוכר ֵאיְך ֶׁשּנָ ָׂש ָ
ֵ
ְּד ַבר ַמה ֶּׁש ָאז נָ ַבט ִּבי וְ ָה ַלְך ִּבי לְ ִעּבּור? -
ית וְ גַ ם ל ֹא יָ ַד ְע ִּתי ֵאיְך
ֻע ָּבר ֶׁשּל ֹא ָר ִצ ָ
לִ ְפל ֹט ִמ ְּבנֵ י ֵמ ַעי וְ גַ ם ל ֹא ֵאיְך ַל ֲהרֹג.
ּתֹופ ַח ְּכמֹו ְספֹוג.
ַה ְק ֵׁשב ֶא ְצלִ י ַּב ֶּכ ֶרס  -הּוא ֵ
ּדֹועְך.
ַה ְק ֵׁשב לְ ִׁשיר ָה ֶע ֶרׂש ֶׁשל ַהּד ֶֹפק ַה ֵ
ג
ּגֹואה
ַה ְק ֵׁשב לְ ִׁשיר ַה ֶּל ֶכת ֶׁשל ַהּד ֶֹפק ַה ֶ
יֹותר ִמ ָּכל ִׁש ַירת נָ ִׁשים!
סֹוער ֵ
ּוׁש ַמע ֵאיְך הּוא ֵ
ְ
ְר ֵאה ַּכ ָּמה ֻא ְמ ָלל הּוא וְ ַעד ַּכ ָּמה הּוא ִט ְּפ ִׁשי
ַה ֵח ֶׁשק ָה ִעּוֵ ר ֶׁשּלְ ָך ֶאל ּגּוף ַח ָּלׁשֵּ ,ד ֶהה.
ִיׁשקֹט ְּבתֹוְך ֵּכ ָליו,
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ְּמחֹול ַה ָּדם ַהּזֶ ה ְ
יבה.
ׁשֹות ִקים ֶאל ּתֹוְך ּגְ ָל ֵמי ֵׂש ָ
ְׁשנֵ ינּו נִ ְת ַּכּנֵ ס ְ
טֹובה,
ֲאנִ י ֶׁ -של ֲאנָ חֹות; ַא ָּתה ֶׁ -של ֵאם ָ
לִ ינֹק ִמ ֶּמּנָ ה נַ ַחת וְ לִ ְטּב ַֹע ֶּב ָח ָלב.
דותן ברוםֶ ,ס ְּפ ֶט ְמ ֶּבר ִּ ,2013ת ְׁש ֵרי ה' תשע"דִ ,מגְ ַּדל ָה ֵע ֶמק.

