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יעקב–שי שביט

                   
קולות מים רבים 

]עוד עלעול ביומן מתמשך[ 

א. פרולוג

ֵאיֶזה ִּתְסּכּול
ְלִהְתעֹוֵרר ִמּתֹוְך ַהֲחלֹום ַהְּמֻטָּפׁש

ְּכֶׁשָהִאָּׁשה ַהָּזָרה ְמטֹוֶפֶפת ְּבִדיָרֵתנּו ַעל ֲעֵקֶביָה ַהְּמֻחָּדִדים
ְועֹוד ְּדמּות ֶׁשַעְכָׁשו ִהיא ְּכָבר ְמֻטְׁשֶטֶׁשת

ן ְמַמֶהֶרת ְלֵאיֶזה ָמקֹום ַוֲאִני ְוַאְּת ֶׁשַּיַחד ִאָתּ
ָעֵיף ָּכל ָּכְך ְוַחָּיב ִליֹׁשן ְלָפחֹות עֹוד ָׁשָעה

ִלְפֵני ֶׁשֶאְתֹּפס מֹוִנית ָלַרֶּכֶבת ָּבִעיר ַהַּתְחִּתית)?( ְּכֵדי ְלַהְסִּפיק
ְלַהִּגיַע ַלֶּכֶנס )ֲאִני? ֶּכֶנס?( ּוְכָבר יֹוֵרד 

ִעם ִאיׁש ָהֲעָסִקים ַהָּצִעיר ְוַהִּסיְמָּפִטי ִמן ַהֶּסֶרט ֵמֶאֶמׁש
ְונֹוָכח ֶׁשֹּלא ָלַקְחִּתי ֲאִפּלּו ִּתיק ֲאִפּלּו ַמְכִׁשיר ִּגּלּוַח

ּוְלָבִנים ְלַהְחָלָפה ּוִמְתַנֵחם ֶׁשֶאְקֶנה אֹוָתם ִמָּיד ּוִמְתעֹוֵרר
ִעם ַהִּתְסּכּול ְוַאְּת ְיֵׁשָנה ְלִצִּדי ַוֲאִני ָקם

ּוַמְחִליט ָלֶרֶדת ַאַחר ָּכְך ַלָּים ְלַהְרִּביץ ְׂשִחַּית ּבֶֹקר טֹוָבה ּוֵמִכין ִלי
ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָקֶפה ָׁשֹחר ְוָחָזק ְּכמֹו ָּתִמיד

ְויֹוֵׁשב ְּבִכְּסִאי ְולֹוֵגם ּוְמַׁשְרֵּבט ְוחֹוֵזר ְלמּוָטב ַעְכָׁשו
ַׁשָּבת ִלְפנֹות ּבֶֹקר

ֵאיֶזה יֹום ָיֶפה 

ב. שרבוט

ְקִריִרים ַהַּמִים ֲאָבל ָהֲאָדָמה
ָקָרה יֹוֵתר ַעְכָׁשו ַּבּבֶֹקר ַהֻּמְקָּדם, ְוׁשּוב ָּברּוַח
ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ֲאִני רֹוֵחף ִלי ֶהְרֶמס ְמֻכָּנף

ּדֹוֶאה ֶאל מֹוֲעַדי

ִּדְמַמת ַמִים ַרִּבים. ַאָּתה
ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ִּכִּסיָת ִמֶּמִּני ָּדָבר ָׁשב ְוׁשֹוֶבה אֹוִתי

ּוְמַפֶּתה ּוְמצֹוֵדד ְּבֶמְרָחֶביָך
הֹוֵפְך ַּדף ַאַחר ַּדף ְּבִדְבֵרי ַהַּיִּמים ָהֵאֶּלה — 

ִלי, ַהֶּכֶתם ַהִחַּוְרָין ַהְּמֻׁשְרָּבט ְּבׁשּוֵלי ַהָּכחֹל ֶהָעמֹק ַהֶּזה

ג. שחיית שחרית

ּגֹוֵני ַהחֶׁשְך. 
ִּכְמַעט ִּכְמַעט ַהַּלְיָלה ְמַפֶּנה ֶאת ְמקֹומֹו ַלּיֹום. 

ַּכַּנַחל ָהעֹוֵרג ֲאִני ִנְׁשָאב ֵאֶליָך
ָּכרּוַח ַהְּמַלֶחֶכת ֶאת חֹוְפָך.

ַהַּׂשְחָין ֶׁשל ִּפיָקאסֹו ֲאִני ַעְכָׁשו
ֶזה ֶאֶרְך ַהַּגַּפִים, ְׁשָנַתִים ִלְפֵני ֶׁשּנֹוַלְדִּתי

ִמְתמֹוֵדד ִמַּדת ָאָדם ַעל ַמָּצֶעיָך.
ַאָּתה רֹוֵגַע

ְוִאם ַאְתִמיד אּוַלי ַאִּגיַע ֲאִפּלּו ַעד ַקְפִריִסין,
ַעד ָאז,

אִלי ַּגם ָאִרים ִקְמָעה ֶאת ְּכסּות עֹוְרָך  אּוַלי ְּכמֹו ָדּ
ְלַהְראֹות ַלֲאהּוָבִתי ֶאת ֻהֶּלֶדת ֶונּוס —

ֲהֵרי ֵאֵלי ַהַּבִית ַרק ֵאֵלי ַהַּבִית ֵהם.

ַהְּדָממֹות עֹוד ְמִריעֹות, ֲאָבל
ֲאִני ָׁשב ְוהֹוֵפְך ָּפַני ִלְׂשחֹות ַהַּבְיָתה.

ֵמָעַלי, עֹוָדן ְׁשֹחרֹות ַּכַּלְיָלה ַרק ֵעיֵניֶהן רֹוְׁשפֹות,
ִצּפֹוֵרי ֲעָנק ְּבִמְרָוִחים ְקצּוִבים

יֹוְרטֹות ַּדְרָּכן ֶאל ֵעֶבר ַמְסלּוֵלי ַהְּנִחיָתה
ּוִמּמּול ַעל ַהַּטֶּיֶלת ַּגְחִליִלּיֹות ְמֻהְנָּדסֹות

ְמַכּבֹות ְּבַבת ַאַחת ָּפָנֵסיֶהן.
ְוַרק ַהָּים.

ְּבַמְּׁשֵבי ַמְחְׁשבֹוַתי ַהָּים הּוא
ַּגם ַהִּׂשיַח ְוַהִּׂשיג אֹודֹוָתיו.

ַקו ָהָרִקיַע ְּכֶנְגִּדי ְּכלֹוְנָסאֹות ֲעָנק קֹוְדִרים
ַהְּנעּוִצים ִּבְׁשֵמי ָהִעיר

מּול ִּכּסּוֵפי ָיֵרַח ֶׁשל ַּתּמּוז
מּול זַֹהר ִראׁשֹוִני ַמְוִריד ּוִמְתַאֵּדם לֹו ְלִאּטֹו

ַעד ֶׁשָהָאדֹם ֵנרֹום ַמְצִהיב ּוִמְתּבֹוֵלל
ְּכמֹו ֵהד ִצּיּור ֶׁשל ֶג׳ְקסֹון ּפֹולֹוק.

ַעְכָׁשו
ְּכֶׁשַהָּצהֹב ּגֹוֵלׁש ֵאַלי ֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה

ֲאִני חֹוֵתר, ִנָּׂשא ַעל ַנֲהַרת ַהֶּׁשֶמׁש
ַהִּמְׁשַּתֶּפֶכת ֶאל ַהָּים,

ּוְכָבר ֲאִני ַמְמִריא ֶאל ּתֹוְך ָהאֹור — ֵאיזֹו
ְׂשִחָּיה ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ָּכמֹוָה

ְׂשִחַּית ֶחְמָּדה!
                                          




