רות ביגר
שממית

אקוויפר החוף

ִאיׁשֹון ְמ ֻאּנָ ְך
ַמ ִּביט ִּב ְמ ֻה ָּפְך
ַעל זְ נָ ֵבְך ַה ְמ ַפ ְר ֵּפר
לְ ַמ ָּטה ַעל ִר ְצ ַּפת ַה ֶח ֶדר
ָע ָבר הֹווֶ ה ָע ִתיד
ָחצּו ֲאלַ כְ סֹונִ ית
ֶאת ֵ
ּגּופְך ַה ָּק ָטן
נִ ְּתקּו
ְׁש ִריר זִ ּכָ רֹון
ִּבלְ ִּתי נִ ְת ָּפס
זְ נָ ֵבְך ֵמת
(זְ נָ ֵבְך ֵמת?)
ַא ְּת ַחּיָ ה
ַ(א ְּת ַחּיָ ה?)
ֵ
ּגּופְך ַה ָּק ָטן
יח לְ ַע ְצמֹו
עֹוד יַ ְצ ִמ ַ
זִ כְ רֹונֹות ֲח ָד ִׁשים

אֹותְךִ ,א ָּמא,
ֲאנִ י ֶא ְבלַ ע ָ
תּוח
ְּב ַמּקֹור ָאדֹם ָּפ ַ
רּוחת ָה ֶע ֶרב.
ְּב ֵעת ֶׁש ִּת ְת ֲח ִבי לִ ְגרֹונִ י ֶאת ֲא ַ
אֹותְך ְּב ִב ְטנִ יִ ,א ָּמא,
ֶא ָּׂשא ָ
לֹומר לִ י:
ְּבכָ ל יֹום ֲא ַב ֵּקׁש ִמ ֵּמְך ַ
הֹו יַ לְ ָּד ִתיֲ ,אנִ י ֶ
אֹותְך!
אֹוה ֶבת ָ

ַ(ה ִאם ִּתזְ ּכְ ִרי
ֶאת זְ נָ ֵבְך?)

ֲאנִ י ֶא ְבלַ ע ַּגם ְ
קׁשי,
אֹותָךַ ,א ָּבא ,לְ ֹלא ִ
ְּב ֵעת ֶׁש ִּת ְמׁשְֹך ְּב ַצּוְ ארֹון ֻחלְ ָצ ִתי
וְ ִת ְמזֹג לְ תֹוכָ ּה ֵמי ְּתהֹום ָק ִרים ֵמ ַא ְקוִ ֵ
יפר ַהחֹוף.
ְּבכָ ל יֹום ֲא ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך לְ ַה ִּגיד לִ י:
אתי לָ ְך ְּפ ָר ִחים!
הֹו יַ לְ ָּד ִתיְ ,ר ִאיֵ ,ה ֵב ִ
ְּבבֹוא ָה ֵעת יִ ְפ ְּתחּו ֶאת ִּב ְטנִ י
יֹוציאּו ֶא ְתכֶ ם
וְ ִ
אֹומים ְר ֻט ִּבים ֶׁשּלִ י.
ְּת ִ
ֶא ֱעטֹף ֶא ְתכֶ ם
ִּב ְׁשנֵ י וִ ילֹונֹות ְצ ֻה ִּבים,
ֲא ַג ֵּדל ֶא ְתכֶ ם ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך.
ַא ֶּתם ִּתזְ לְ לּו ֶאת ַא ֲה ָב ִתי,
לּוקי נַ ַחל,
ְּת ַמּלְ אּו ִּב ְטנְ כֶ ם ַּב ֲח ֵ
וַ ֲאנִ י ֶא ְק ָרא לָ כֶ ם ִׁש ָירה.
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