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עמיר עקיבא סגל

הבן - א.

ְׁשֵניֶהם ָנְסעּו
ָּכל ֶאָחד ֶאל ָמקֹום
ֶׁשָּבַחר ָׁשִנים ֹקֶדם

ָהָאב ִהְתַקֵּׁשר 
ֶאל ַהֵּבן ְּכֵדי

ִלְׁשֹאל ִאם ַיִּגיַע ְּבָקרֹוב
ַהֵּבן ֵסֵרב ְלָהִׁשיב

ָטַען ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר ֵאין
ׁשּום ִסָּבה ִלְדֹאג יֹוֵתר

ַהָּיִמים ַהְּקרֹוִבים יֹוִכיחּו
אֹו ָׁשבּועֹות אֹו ֳחָדִׁשים

ָעְברּו ָׁשִנים
ָּדָבר ֹלא ִנְׁשָּכח

ַהֵּבן ִהְתַקֵּׁשר ֶאל ָהָאב
ַהֹּכל ְּבֵסֶדר ֲאָבל

ֵּביְנַתִים הּוא ֹלא חֹוֵזר

הבן - ב.
ָחַלם ֶׁשָהָאב ֵמת

ָהָאב ֹלא ָהָיה ָצִעיר
ְׁשֵניֶהם ֹלא ָהיּו ְצִעיִרים

ֲאָבל ַהַחִּיים ִהְמִׁשיכּו
ָהָיה צֶֹרְך ְלַהְסִּתיר 

ֶאת ַהֲחלֹום
ֶאת ַמְחָׁשבֹות ָהֵערּות

ִאְׁשּתֹו ָׁשֲאָלה ִאם ַהֹּכל ְּבֵסֶדר
הּוא ָאַמר ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר

הּוא ָיַׁשן ְמֻצָּין
יֹום ָׁשֵלם ְלָפָניו

ָהָאב ֹלא ָיַדע ָּדָבר
ִהְתעֹוֵרר ָׁשָעה ִלְפֵני ַהֵּבן
ֵמאֹות ִקילֹוֶמְטִרים ִמָּׁשם

ִהְתעֹוֵרר ַּפֲעַמִים ְּבַמֲהַלְך ַהַּלְיָלה
ֹלא ָהָיה ָרגּוַע

ֹלא ִסֵּפר ַעל ֶזה 
ָלֵאם ֶׁשָּׁשֲאָלה 

ְׁשֵניֶהם ָחְׁשבּו ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ְלַהְסִּתיר

הבן - ג.

ַהְּתנּועֹות ָהיּו ֶׁשל ָהָאב
ַּגם ִמִּלים ּוְבִדיחֹות

ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּבּה ִהִּציַע אֹוֵכל אֹו
ִסֵּפר ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָהיּו

ֹלא ָהְיָתה לֹו ׁשּום ְּבָעָיה ִעם ֶזה
ְּבֱאֶמת
ְּבֱאֶמת

ְּבֱאֶמת, ֲאִפּלּו ֹחם ָעָלה
ְּכֶׁשֵהִעירּו ַעל ַהִּדְמיֹון

ָהָיה ְלִמי ְלַהְׁשוֹות
ֶאת ַהִּכְׁשלֹונֹות ֶׁשל ַעְצמֹו

ְוַלֲחֹמק ִמָּטֻעּיֹות ָהָאב
ֶאל ַהִּמְׁשִּגים ַהֲחָדִׁשים

ֶאל ְּפָסגֹות
ֶׁשֹּלא ָחְׁשבּו ֶׁשַּיִּגיַע ֲאֵליֶהן

ׁשּוב ָוׁשּוב ֲאָבִנים ֶׁשֻהְׁשְלכּו 
ִלְפֵני ָׁשִנים

ָּפְגעּו
ִלְפָעִמים ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשָהיּו

ֲאמּורֹות ִלְפֹגַע
הּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַחֵּׁשב ַמְסלּוִלים

ְוֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּפָגז עֹוֶׂשה
ִמְּתִחַּלת ְׁשנֹות ַהִּׁשְבִעים

ֶאל ַהָּׁשָלב ַהֶּזה

הבן - ד.

ֵהם ֹלא ִּדְּברּו ִמֶּזה ְזַמן
ַהִּׂשיָחה ָעְמָדה ְלִהְסַּתֵּים 

הּוא ִהְרִּגיׁש ֶאת ַהּסֹוף
ִמְׁשָּפִטים ִהְתַקְּצרּו

ִמִּלים ָהְפכּו ַּתְכִליִתּיֹות
הּוא ָּפַתח נֹוֵׂשא ָחָדׁש

ַאְכָזָבה ְמִהְתַנֲהלּות ָּבֲעבֹוָדה  
הּוא הֹוֵלְך ְלַׁשּנֹות ָׁשם 

ֹלא ְמַעט ְּדָבִרים. ֶטְכִני ְמֹאד.
ָהָאב ִׁשֵּתף ְּפֻעָּלה
ֶרַבע ָׁשָעה ִּכְמַעט

ּתֹוְך ְּכֵדי 
ַהֵּבן ֵהִניַע ֲחָפִצים ַּבָּסלֹון
ּכֹוסֹות ִהְתַיְּבׁשּו ַּבִּמְטָּבח

ְּבָגִדים סֹוְבבּו ַּבְּמכֹוָנה
ַהַּׁשָּבת ָהְיָתה ַּבֶּפַתח

ַּבּסֹוף ִּדֵּוַח 
ֶׁשַהֵהָריֹון הֹוֵלְך ִּכְמֻתְכָנן

יֹוֵתר טֹוב ִמֶּׁשֻּתְכַנן
ֹלא ִנְׁשַאר ַהְרֵּבה ָמה ַלֲעׂשֹות

ֵהם ִסְּימּו

הבן - ה.

ַהֵּבן ָהַפְך ָלָאב
ַּכָּמה טֹוב לֹו? 

הּוא ֹלא ַמְפִסיק 
ַלְחׁשֹב ַעל ֲאסֹונֹות
ָּכל ַלְיָלה ִמְתעֹוֵרר

ְּבִלי ָלַדַעת ָמה ַלֲעׂשֹות
ִלְפָעִמים ְמַדֵּבר ִעם ָהָאב

ִלְפָעִמים ׁשֹוְלִחים לֹו ֶּכֶסף
ַּבֹּבֶקר ַמְמִׁשיְך

ֵאין ַלֶּזה ִּפְתרֹון


