עמרי שרת
מרד

בלי מה

אּולַ י ַעכְ ָׁשו ֵאלֵ ְך לִ יׁשֹןָ .עיַ ְפ ִּתי ְק ָצת
ֵמ ַהּיָ ַדיִ ם ַה ְּק ָצרֹות ֲא ֶׁשר ִמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלֹות
ּגּופי ,יָ ִמים ְּבלִ י ַמ ָּט ָרה ,לֵ ילֹות
לְ ַצד ִ
ֶׁש ְּמ ַר ְּצדֹות ִמּלִ ים ַעל ְּפנֵ י ַה ָּצג .אּולַ י
ִהּגִ ָיעה ַה ָּׁש ָעה .אּולַ י אּולַ י .אּולַ י
ּכְ ָבר ֹלא ַּתּגִ ַיע לְ עֹולָ םַ .על יְ ִמינִ י
לֹוחית ֵר ָיקה ֵאין ָּבּה ְּפ ִת ִיתיםֲ ,א ָבל
ְצ ִ
ּגַ ם ּכ ַֹח ַאיִ ן לִ ְׁש ִט ָיפה .וְ לִ ְׂשמֹאלִ י
ֵאין ׁשּום ָּד ָבר .אּולַ י ֵאלֵ ְך לִ יׁשֹן ַעכְ ָׁשו,
אּולַ י ָע ְב ָרה ּכְ ָבר ַה ָּׁש ָעה וְ ֵאין עֹוד
ַט ַעם לְ נַ ּסֹות לִ יׁשֹן .וְ ֵאין יְ כֹלֶ ת
לְ ַה ְפ ִסיק לִ גְ ֹלל ַעד ֵאין ַּת ְח ִּתית
ּכְ ִסיזִ יפּוס ְּב ַׁש ֲעתֹו ,אּורֹוּבֹורֹוס
אׁשיתֹו ֲע ֵדי א ֵֹבד וְ ַא ֲח ִרית
ֶׁש ֵר ִ
רֹאׁשֹו יָ ׁשּוף רֹאׁשֹו .אּולַ י ַעכְ ָׁשו
ֶאנְ ׁשֹם ָעמֹקֶ ,א ְק ָרא ִּב ְׁש ִמיַ ,א ְק ִׁשיב
לַ ּנְ ִׁשימֹותַ .א ַחת ַא ַחתַ .א ַחת ְ
ּוׁש ַּתיִ ם
ּכֵ ןֲ ,אנִ י עֹוד ַחי ֵּבינְ ַתיִ םּ ,כֵ ןֲ ,אנִ י
ַר ַּׁשאי .יָ ַדי ָא ְמנָ ם ְק ָצרֹותֲ ,א ָבל
זֶ ה ֹלא נָ כֹון ֶׁשּכ ַֹח ַאיִ ן .זֶ ה
ֹלא נָ כֹוןִ ,הּנֵ הִ :הּנֶ ּנִ י
ָקם ֵמ ַהּכִ ֵּסאִ ,הּנֵ ה
ַה ָּצג נִ ְסּגָ רְּ ,וביָ ַדי
רּותי
ּכִ גְ ִב ַיע ֵח ִ
ַּב ֶּד ֶרְך לַ ּכִ ּיֹור
ַצּלַ ַחת ֶׁשל
ְּפ ִת ִיתים

ִמ ְצ ַטּנֵ ף ּכְ כַ ּדּור
ִאם ֵאין ִמי ֶׁשּיְ ַח ֵּבק
ֲא ַח ֵּבק ֶאת ַע ְצ ִמי.
ִמ ְתנַ ְדנֵ ד ִמ ַּצד לְ ַצד
ִאם ֵאין לִ י ֵאם
ֲא ַע ְר ֵסל ֶאת ַע ְצ ִמי.
ֵ
עֹוצם ֶאת ֵעינַ י
ִאם ֵאין לִ י ִמ ְפלָ ט
ֶא ָּמלֵ ט ֶאל ַע ְצ ִמי

נועם מאיר שדות
*
לֹומי ֲאנִ י
ַּב ֲח ִ
רֹוכב ַעל ַהּסּוס.
ּגְ ָל ִד ָיאטֹור ֵ
*
לֹומי וְ ִהּנֵ ה ִמ ָּטה ֲענָ ִקית,
ַּב ֲח ִ
וְ ַעל ַה ִּמ ָּטה ּגֶ ֶבר יָ ֶפה ֶׁשהּוא ֲאנִ י.
*
עֹולם,
יתי ֶאת ָה ִא ָּׁשה ֲה ִכי יָ ָפה ְּב ָ
ָר ִא ִ
ָּופנֶ ָיה ְּכמֹו ָּפנַ י.
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