חוה פנחס־כהן
הכיסא הריק והקיר
לֹומר ּכְ ָבר ַה ֶּׁש ֶמׁש ְמ ִטילָ ה ֵצל ָק ָצר ֵ
יֹותר ַעל ַה ִּקיר אֹו ַהּגָ ֵדר
ַהּב ֶֹקר ְּב ִעּצּומֹוּ ,כְ ַ
יׁש ֵיקׁש ,נִ ָּפגֵ ׁש ַא ֲח ֵרי ֶע ֶׂשר לְ יַ ד ָה ֵאלָ ה ָ ּגנְ ָ ּגהַ ,רק ּכַ ֲא ֶׁשר
אֹו ּכְ מֹו ֶׁשּיֹונָ ה ּגַ ְמּבֹו ָא ְמ ָרה לִ י ְּב ִר ִ
יֹוצאת ֵמ ֲא ֵ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵ
ּמּואּזִ יןֶ ,
רֹוח ֶצת ּכֵ לִ ים
חֹורי ֶה ָה ִריםִ ,מ ְת ַח ֵּמם .וַ ֲאנִ י ְמ ַק ֶּפלֶ ת ּכְ ִב ָיסה לְ יַ ד ַה ַ
חֹוקהַ ,מ ְׁש ָקה ֲע ִצ ִיצים ֶׁש ְּמ ִצ ִיצים ֵמ ַה ַחּלֹון לְ ַהר ַהּזֵ ִיתיםּ ,גֶ ַרנְ יּום ֵ
זֹוחל
ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו ֵמ ֲא ָ
רּוחה ְר ָ
וְ גֶ ַרנְ יּום ֵ
טּוסיםַ ,מ ְחזִ ָירה ְס ָפ ִרים לַ ַּמ ָּדף ְּובגָ ִדים ְמ ֻק ָּפלִ ים לָ ָארֹון
עֹומדִ ,צּפ ֶֹרן ,יָ ְר ָקה וְ ַק ְק ִ
רּוח ְמנִ ָיפה ִׂש ְמלַ ת נָ ִׁשים ֵר ָיקה ִמּגּוף,
ֲא ָבל ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּכִ ּיֹור לָ ָבן וְ נָ ִקי ִמ ְּׁש ֵא ִרּיֹות וְ ָה ַ
עֹומד וְ ָעלָ יו ֵ
ּוׁשנֵ י ִמכְ נְ ֵסי ָּבנִ יםַ ,הּכִ ֵּסא ַה ָּסמּוְך לְ ֻׁשלְ ַחן ַה ִּמ ְט ָּבח ֵ
ְ
יֹוׁשב ָה ִריק ָה ַע ִּתיק
זֶ ה ֶׁש ַרק ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת ְמלֵ אּותֹו וְ כָ ל ִמי ֶׁשּנִ כְ נַ ס ַמ ִּביט ּבֹו ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ְס ָתם ּכִ ֵּסא ִמ ְתנַ ְדנֵ ד
וְ ֵריק וְ ֵ
יׁשה ֶאת ָה ַר ַעד
הֹודף אֹותֹו לַ ִּקיר וְ ַר ַעׁש ָה ֵעץ ָה ֵריק ַמּכֶ ה ְּב ִקיר זֶ ה ַּבּזֶ ה ָאז ֲאנִ י ַמ ְרּגִ ָ
ַה ִּבלְ ִּתי נִ ְר ֶאה ֶׁש ָּבא ִמ ֶּב ֶטן ָה ֲא ָד ָמה ְ
גּורים
אֹותּיֹות ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּס ִ
ּומ ַטלְ ֵטל ֶאת ּכָ ל ָה ִ
גּורים ְּב ֵ
גּופי ַה ְּד ָב ִריםַ ,רק ָאז ֲאנִ י ֶ
ּתֹופ ֶסת ַּבּכִ ֵּסא וְ רֹוכֶ ֶבת ָעלָ יו
וְ ֶאת ָהעֹולָ מֹות ַה ְּס ִ
אֹותּיֹות ְּובׁשּורֹות ֶאת ַה ַּביִ ת וְ ֶאת ַהּנְ יָ ר ַהּזֶ ה.
ּומ ְת ִחילָ ה לְ ַמּלֵ א ְּב ִ
ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ָמלֵ א ַ
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