
 92

ִמַּטַעם 16

הילה להב

שירי תשובה 

1
ֹאֶפן ֵאין ִאיׁש ּדֹוֶמה ִלי ּבְ

ים ּדֹוִמים ֶאָחד ְלֵרֵעהּו ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ְגבּוָלם ִבים ּבִ ָ ְלַבד ִמן ַהּשׁ

ַער  ַ ּשׁ ל ֵאיַמת ׁשֶ י, ּכָ ֶלְכּתִ ּבְ
ב ֵמָעַלי, ָאבֹוא ֵאֶצל ִנּצָ

ּלֹא ָאחֹות ֲאִני  ֹוֵמר, ׁשֶ ַהּשׁ
ִרית ֹלא, לֹו ּוַבת ּבְ

ִרים  ּזָ מּוָבן ֶזה ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ
ֵנינּו ֶאָחד ְלֵרעּותֹו. ׁשְ

ַאל:  י ִיׁשְ ְוָהָיה ּכִ
את?" "ֵמַאִין ּבָ
יֶבנּו – ָאֵכן ֲאׁשִ
אִתי. י ֵמַאִין ּבָ ּכִ

יֵבִני ׁשִ י – ּתְ ּלִ ִאם ֶאְקָרא ְלֶאֶרץ ׁשֶ
ַאְרִצי קֹוֵראת ִלי ֵאין ָמקֹום ׁשֶ

ּה,  ּלָ ּבֹו ׁשֶ
ֶהן  יר ּבָ ִנים ְלַהּכִ ֵאין ִלי ּפָ

ְמקֹום ֶאת ַעְצִמי ְוֵאין ּבִ
גּוָרה ָרָכה ׁשְ י ּבְ ְדּתִ ֻהּלַ
ֵאין ּבֹו ָזִרים ְלָזִרים, ׁשֶ

א ִאיׁש ְלַנְפׁשֹו. ֶאּלָ
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ַאל: י ִיׁשְ וָהָיה ּכִ
את?" "ֵמַאִין ּבָ

ל ָמקֹום יֶבנּו: ּכָ ֲאׁשִ
ׁש לֹו ֵהיָכן,  ּיֵ ׁשֶ

ֲאִני יָון ׁשֶ ּכֵ
הֹוֶלֶכת ּבֹו, ֲאִני

יָבִתי ׁשִ ִנְמֵצאת ּבְ

2
י ֵאין ְדּתִ ְמקֹום ֻהּלַ ּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ּבֹוְרִאים 
ׂשֹוַרת ֵאִלים, ֲאִני ְמִביָאה ּבְ

ה ֵאָליו, ְמָלאָכה ֲחָדׁשָ
יָבִתי ׁשִ ּבְ

ִאם ֶאְרֶצה ְלָקֵרב ֵלב
ִרּיֹות ַמה ֹאַמר ַהּבְ

ה ֶזה ָעִדיף ַעל הֹוָלַדת ֲעׂשֶ ּמַ ׁשֶ
ָנתֹו ּכָ ּסַ ָלִדים, ׁשֶ ַהּיְ

ה, ּמָ י ּכַ ה ּפִ ְליֹוַלְדּתֹו ְמֻרּבָ
א ּנּו ֶאּלָ ֵאין ִנְפָטִרים ִמּמֶ ׁשֶ

ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ִמּתֹוְך ַאֲהָבה, ׁשֶ
כֹול ַבר ַמה ַהּיָ ׁש ּדְ י ּיֵ ּכִ

ׁש ִמי י ּיֵ ְוָעַלי ְלַהֲאִמין ּכִ
יב ׁשִ ּיָ ׁשֶ

3
ׁשּוִבי ַני ֲחרּוצֹות ּבְ ֵאין ּפָ

ִביל ֹעֶמק ׁשְ א ּכְ ֶאּלָ
ְמָעה. ת ּדִ ּכֹוֶבׁשֶ ׁשֶ

י  ּתִ ַגׁשְ י, ֹלא ּפָ ַגְרּתִ ֹלא ּבָ
ָאָדם. י ּבְ אֹור, ֹלא ִהְתּבֹוַנְנּתִ
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את ֲאִני נֹוׂשֵ יר ֶהָחָדׁש ׁשֶ ִ ֶאת ַהּשׁ
ַיְלּדּוִתי. י ּבְ ָרה ִאּמִ ׁשָ

ַעל ָהָאֶרץ ַהֹזּאת ֲאִני ָהָאִביב
ַהּנֹוְכִחי, 

ֲאָדָמה ָניו ּבָ ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ּפָ
ׁשּובֹו ְלַהְרוֹוָתּה ּבְ

4
ֹבִהים ִמן ַהּיֹום ְמאֹורֹות ּגְ

ְמַטֲחֵוי ֵעיַני, ְוֵאיָנם ּבִ
ׁשּוִבי ט ֵעיַנִיְך ּבְ ֶאת ַמּבַ

י ֶטֶרם ְיִציָאִתי ֵאַלִיְך, ָעַמְסּתִ
ִמיד ִית, ּתָ ִלי־ּבַ ת־ּבְ ּבַ
ָרִכים, ִאם ׁשּוֵלי ַהּדְ ּבְ

ְך ָרִציִתי ָאז ְלִהְתָראֹות ִאּתָ
ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ

בּוׁש ִביל ַהּכָ ְ ֹעֶמק ַהּשׁ ּבְ

5
י־ֲאִויר. ְרׁשֵ ִעיָטה ַמְצִמיָחה ִלי ׁשָ ל ּבְ ּכָ

ָנַפִים. ּכְ
ָך, ּלְ ֲאִני ִיחּור ׁשֶ י ׁשֶ ירּו ּבִ ֹלא ַיּכִ

ִרי ָחבּול סֹוֵרר, ּפְ
ר ָיֹרק, ׁשַ ּנָ ׁשֶ

ּלֹא רּוַח ׁשֶ ת ּבָ ְלּפָ ָעָנף ַהּנִ
יֵלנּו ֲאָדָמה סֹוֶעֶרת. ּפִ ּתַ

ת ָהֵעץ ַחת ְקִלּפַ ּתַ
עֹות  פֹות ַטּבָ ּלְ ִמְתּגַ

ְמצֹוְפפֹות, ַהַחְמָצן ִנְמָזג
ֶעְלּבֹון ּוְבֶבִכי ֶהן ּבְ ּבָ

בּוׁש. ַלְעֵלַע, ּכָ ּמְ
ִמים ּלְ ים ִמְתּגַ ֻרּקִ ֶהָעִלים ַהּיְ
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ִהיר ּנָ ים ַעד ׁשֶ ְוֵאיָנם ִנְפָרׂשִ
י ִאיָלן ֵאינֹו צֹוֵמַח ּכִ

ִקְרָבָתם. ּבְ
ַרח. ץ ֶאת ַהּפֶ ֹלא ָהָאִביב ְיַאּלֵ

י ֹקׁשִ ָהַאֲהָבה ּבְ

6
יֵניֶהם. ִית ּבֵ ָהִרים ֲאֹפִרים. ּבַ

י ִלְפֹקד ַכְחּתִ י ֹלא ׁשָ ַדְרּכִ ּבְ
ה. ִפּלָ י ּתְ ּתֵ ּבָ

ִחּנֹות ּגֹות ָלֶהם ִלְקֹלט ּתְ )ּגַ
בֹות ֵריָקם(  ַהּמּוׁשָ
ִהיא, ָבה ׁשֶ ֶמְרּכָ ּבְ

ָמקֹום ֶזה, ָיַדי
ָהֲאֻרּכֹות ּוָבֶהן

ִניָמה יִקים ּכְ ּקִ מֹוֵסרֹות ּדַ
יצּול. תּוִנים ּבִ ַהּנְ

יָרה ּכִ ָאְבָדה סּוָסִתי ַהַמּ
ָך. ָתְבּתְ ֶאת ּכְ

7
רּוֵרי־ָלָבן ֵרַח ָמַחק, ּפֵ ַהּיָ

י. ּנִ ֶאת אֹוִרי ִמּמֶ
לֹות ֵאיָנן ֻמְרּגָ ָאְזַני ׁשֶ

ְמעּו ְיָלה ֹלא ׁשָ ּלַ ּבַ
קֹוְלָך. ִמי ּבְ ֶאת ׁשְ

ֲאִני ְקֵרָבה ֶ ה ִמּשׁ ַעּתָ
ָבר ְוהֹוֶלֶכת, ֵאין ִלי ּדָ

ְרָך. ַרק ַהּמֹוֵסרֹות ְלַבּשְׂ
ָיַדי רּוִעים ּבְ ַהּקְ

רֹות. ַהּקָ



ִמַּטַעם 16

96 הילה להב 

י ָאַמְרּתִ ַני ׁשֶ ָאְבדּו ִלי ּפָ
אֹות.  ְלָהִביָאן ּכְ

8
ֶרְך ׁשּוָבִתי ַלּדֶ ה ּתְ ֲאִני ְמַנּסָ

ה: ְקׁשָ ַהּמַ
ָבה. ָ ה ַהּשׁ ֶנלֹוּפֶ ֲאִני ּפֶ

ֲאִני ַהחּוט ָהֶאָחד
ר ֶאת ַרְגַלי ַהּקֹוׁשֵ

ָלֲאִויר. 
ֶרְך, ַאּתְ ּדֶ א ׁשֶ ֵאין ֹזאת ֶאּלָ

ֶרְך, אֹוֶמֶרת ַהּדֶ
ׁשּוָבה, ֵאין ָלְך ּתְ אן ׁשֶ ּוִמּכָ

י, ְלֵביתֹו ָאַהְבּתִ )ָהִאיׁש ׁשֶ
ַאֲהָבה(.  י הּוא הֹוֵלְך ּבְ ְוֹלא ּבִ


