רוני צורף
ברלין – התחלות

אין אסתר

אֹותי
ׁשֹומ ַעת ִ
ַעכְ ָׁשו ִהיא ַ
ׁשֹואה.
ָ
ּגְ דֹולָ ה.
ֲע ֻגּלָ ה.
חֹורה.
ְׁש ָ
ּפֹוק ַחת ָעלַ י ַעיִ ן ְצ ֻה ָּבה
ַ
מּול ָּפנַ י
עֹורי
ַעל ּגַ ֵּבי ִ
ָט ְר ָפה ֶאת נַ ְפ ִׁשי

ֵאּלֶ ה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵאין ֲאנִ י ַמּגֶ ֶדת לְ ָך
וְ ֵאין ַא ָּתה ַר ַּׁשאי לְ ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֵר ֶיהם
ִאם ְּת ַד ֵּבר ֵאלַ י ְּב ִע ְב ִרית ֶא ְתלֶ ה ֵעינַ י ִּב ְדמּות ִצּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת
צּורת ָא ָדם
ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ַ

וְ ָר ִצ ִיתי לִ ְׁשמ ַֹע יָ ם
לֹומר
ָהיִ ִיתי ְׂש ֵמ ָחה ַ
ִהּנֵ הֲ :אנִ י ִמ ְצ ַט ֶע ֶרת ֶׁש ִהּגַ ְענּו
אּולַ י זֶ ה ָהיָ ה ַמּכְ תּוּב
ָחקּוק ַּב ַּפ ְרּגֹוד
ָרקּום ַעל ִּבגְ ֵדי ַהּיְ לָ ִדים
ִּופ ְתאֹום ָהיָ ה ַהּגֶ ֶׁשם
וְ גַ ם ַהּקֹר ִה ְק ִּפיא
וְ כָ ל ּכָ ְך ָר ִצ ִיתי לַ ֲחזֹר
לַ ְמרֹות ֶׁשּכְ ָבר ְק ָצת ָר ִצ ִיתי לָ לֶ כֶ ת
וְ ָר ִצ ִיתי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לִ י ַחם
אֹו ַמ ְה ִּביל
אֹו ִמּלָ ה ַא ֶח ֶרת ֶׁשל ַחּזַ ִאים
ֵה ִביאּו לִ י ָע ִתיד ָּדחּוס
ָהרֹאׁש ִא ֵּבד ֶאת ַּד ְרּכֹו ֵאלַ י
ׁשּוטים
ַעכְ ָׁשו ּכָ ל ָה ֵא ָיב ִרים ְּפ ִ
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ּכְ ֶׁש ָאבֹוא ַאּנִ ַיח ֶאת ַה ַּמ ְפ ְּתחֹות ַעל ַה ַּס ָּפה
אּולַ י ִּת ְת ַע ֵּצב ַעל ִרּפּוד ָהעֹור ֶׁשּנִ ְׂש ָרט לְ ָך
ימנִ ים מּוזָ ִרים ַּב ָּב ָׂשר
וְ ַעל ִס ָ
אֹותּה ִצּפֹור ְמ ַצ ְפ ֶצ ֶפת ׁשּוב ֶ
ֹאׁשי
עֹוב ֶרת ֵמ ַעל ְׂש ָערֹות ר ִ
ָ
ַה ַּפ ַעם ְּבלַ ֲה ַקת ֲח ֵב ֶ
רֹות ָיה ַה ְּמ ַצּוְ חֹות
					
בֹותי נֶ ֶאכְ לּו
ּכָ ל ַמ ְח ְׁש ַ
					
הֹותיר ָּד ָבר
ּגַ ם ּכָ כָ ה ַה ִחּלּון ֹלא ִ
ּגַ ם ּכָ כָ ה ַהּכֹל ִה ְס ַּת ֵּדר ְּבׁשּורֹות
נֻ ְקׁשֹותַּ .ב ִּמ ְצ ָעד ָהעֹולֶ ה
ֶאל ִמ ְס ְּדרֹון ַמ ְד ֵרגֹות
בֹוּה ִמ ֵּב ִיתי
ֶׁש ִּפ ְתחֹו ּגָ ַ
וְ ָק ֵצהּו ֵאינֹו נֶ ֱא ָחז

