עירית אבני כהן
חשבון פשוט
יׁשים זְ ִע ִירים,
ַמ ַּסת ָה ֵאם ֲעׂשּויָ ה ּגְ ִב ִ
ְּד ָאגֹות ִמ ְת ָא ְרכֹות ,יָ ַדיִ םּ ,וזְ ַמן.
ַעל ַמ ַּפת ַה ְּד ָרכִ ים ֲאנִ י ְמ ֶ
ׁשֹוט ֶטת
ֵּבין ַה ִּמ ְק ָרא לִ ְקנֵ ה ַה ִּמ ָּדה.
לִ ְפ ָע ִמים ִא ָּמהֹות ִמ ְתּגַ ְעּגְ עֹות לִ ְׁש ַאר ָהעֹולָ ם,
ֲאנִ י ֶ
ּכֹות ֶבת ְּב ַרּבֹותֲ ,א ָבל זֹו ֲאנִ י ֶׁש ִה ְתנַ ַּד ְב ִּתי לִ ְהיֹות.
נַ ְק ִּפיד ִּב ִיצ ַיקת ָה ִר ְצ ָּפה,
לַ ָּׁש ַמיִ ם ֶׁש ִּמ ֶ
יׁשהּו ַא ֵחר יִ ְד ַאג,
ַעל ַהּכְ ִב ָידה נְ ַׁשּלֵ ם ִּבנְ ֻקּדֹות.
ֶּתכֶ ף יַ גְ ִּביהּו ּפֹה ִקיר וְ ַסְך ַהּכֹל לְ ַת ְׁשלּום -
לֹוׁשה יַ לְ ֵדי לֶ כֶ תֶ ,א ָחד ֱא ֵ
ֹלהינּו.
ְׁשנֵ י ְמאֹורֹותְׁ ,ש ָ
ְּב ֶח ְׁשּבֹון זֶ ה ָח ַסכְ ְּת -
ּכְ נָ ַפיִ ם
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ֶאת ְׁש ִביל ַהּכְ נִ ָיסה ֵהזִ יזּו ֵמ ַה ְּׁש ִביל,
ִה ְּדקּו ֶאת ָה ַא ְס ַפלְ ט לְ ִמ ְׁש ְּבצֹות
ְּוב ֶח ְׁשּבֹון ְּפׁשּוט ַה ֶּדלֶ ת ִה ְת ַמּזְ גָ ה לְ ִקיר.
ּכָ ל נִ ְסיֹון ֲח ִד ָירה יִ ָּת ֵקל ְּבקֹול ַעּנֹות ְּתלּוׁש ַמ ְׁשקֹוף.
ׂשּופה.
ּגּופי ֲח ָ
בֹואת ִ
בּוא ִתי ַעל ַה ַּסף ֶׁשּנֶ ֱעלַ ם לְ ַצּלֶ ֶקת ְ -מ ַ
ָּב ָ
ָצ ִריְך לְ ַהגְ לִ יד ִמ ַּביִ ת ֲאנִ י ֶ
אֹומ ֶרת לְ ָך,
ְ
ּומ ַח ֶּפ ֶׂשת ֶאת ַקּוֵ י ַה ִּמ ְת ָאר ֶׁשל ַה ֵּצל ֶׁשּלִ י
ֶׁש ֻהכְ ַּתם ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך.
נְ ָמלָ ה ֶ
ּגֹור ֶרת ַּת ְר ִמיל ְמפּונְ ַצ׳ר,
יֹוד ַע לִ ְׂשחֹות ֵ
אֹור ַא ֲחרֹון ֶׁשֹּלא ֵ
צֹועק ַה ִּצילּו
יׁשה.
וְ ֵא ֶצל ַה ְּׁשכֵ נָ הַ ,אנְ גֵ לָ ה ֵמ ְר ֵקל ְמגַ ְר ֶמנֶ ת ְּפ ִר ָ
צֹומ ַח ֵ
ֶא ֶרץ ִעיר ַחי ֵ
ּדֹומם.
ֲעמֹדּו.
ַהּיְ לָ ִדים ְצ ִריכִ ים לָ לֶ כֶ ת לִ יׁשֹון,
ׁשֹואלֶ ת וְ ֶ
נִ ּכָ נֵ ס? ֲאנִ י ֶ
הֹוביל
נֹותנֶ ת לָ ֶא ִּפ ֶיד ְר ִמיס לְ ִ

