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יעקב שי שביט

שחיית שחרית

ְך. ּגֹוֵני ַהחׁשֶ
ה ֶאת ְמקֹומֹו ַלּיֹום. ְיָלה ְמַפּנֶ ְמַעט ַהּלַ ְמַעט ּכִ ּכִ

ָאב ֵאֶליָך ַחל ָהעֹוֵרג ֲאִני ִנׁשְ ּנַ ּכַ
ַלֶחֶכת ֶאת חֹוְפָך. רּוַח ַהּמְ ּכָ

ו יָקאסֹו ֲאִני ַעְכׁשָ ל ּפִ ְחָין ׁשֶ ַהּשַׂ
י ּנֹוַלְדּתִ ָנַתִים ִלְפֵני ׁשֶ ִים, ׁשְ ּפַ ֶזה ֶאֶרְך ַהּגַ

ֶעיָך. ת ָאָדם ַעל ַמּצָ ִמְתמֹוֵדד ִמּדַ
ה רֹוֵגַע ַאּתָ

יַע ֲאִפּלּו ַעד ַקְפִריִסין, ְוִאם ַאְתִמיד אּוַלי ַאּגִ
ַעד ָאז,

סּות עֹוְרָך  ם ָאִרים ִקְמָעה ֶאת ּכְ אִלי ּגַ מֹו ָדּ אּוַלי ּכְ
ֶדת ֶונּוס — ְלַהְראֹות ַלֲאהּוָבִתי ֶאת ֻהּלֶ

ִית ֵהם. ִית ַרק ֵאֵלי ַהּבַ ֲהֵרי ֵאֵלי ַהּבַ

ָממֹות עֹוד ְמִריעֹות, ֲאָבל ַהּדְ
ְיָתה. חֹות ַהּבַ ַני ִלׂשְ ב ְוהֹוֵפְך ּפָ ֲאִני ׁשָ

פֹות, ְיָלה ַרק ֵעיֵניֶהן רֹוׁשְ ּלַ ֹחרֹות ּכַ ֵמָעַלי, עֹוָדן ׁשְ
ִמְרָוִחים ְקצּוִבים ִצּפֹוֵרי ֲעָנק ּבְ

ִחיָתה ן ֶאל ֵעֶבר ַמְסלּוֵלי ַהּנְ ְרּכָ יֹוְרטֹות ּדַ
סֹות ְחִליִלּיֹות ְמֻהְנּדָ ֶלת ּגַ ּיֶ ּוִמּמּול ַעל ַהּטַ

ָנֵסיֶהן. ַבת ַאַחת ּפָ ְמַכּבֹות ּבְ
ם. ְוַרק ַהּיָ

ם הּוא בֹוַתי ַהּיָ ֵבי ַמְחׁשְ ְ ַמּשׁ ּבְ
יג אֹודֹוָתיו. ִ יַח ְוַהׂשּ ִ ם ַהׂשּ ּגַ
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לֹוְנָסאֹות ֲעָנק קֹוְדִרים י ּכְ ֶנְגּדִ ַקו ָהָרִקיַע ּכְ
ֵמי ָהִעיר ׁשְ עּוִצים ּבִ ַהּנְ

ּמּוז ל ּתַ ּסּוֵפי ָיֵרַח ׁשֶ מּול ּכִ
ם לֹו ְלִאּטֹו מּול ֹזַהר ִראׁשֹוִני ַמְוִריד ּוִמְתַאּדֵ

ָהָאֹדם ֵנרֹום ַמְצִהיב ּוִמְתּבֹוֵלל ַעד ׁשֶ
ל ֶג'ְקסֹון ּפֹולֹוק. מֹו ֵהד ִצּיּור ׁשֶ ּכְ

ו ַעְכׁשָ
ֹהב ּגֹוֵלׁש ֵאַלי ֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה ַהּצָ ׁשֶ ּכְ
ֶמׁש ֶ א ַעל ְנָהַרת ַהּשׁ ֲאִני חֹוֵתר, ִנּשָׂ

ם, ֶכת ֶאל ַהּיָ ּפֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ּוְכָבר ֲאִני ַמְמִריא ֶאל ּתֹוְך ָהאֹור — ֵאיזֹו

מֹוָה ּלֹא ָהְיָתה ּכָ ה ׁשֶ ִחּיָ ׂשְ
ה! ת ֶחְמּדָ ִחּיַ ׂשְ

חורף

ם ׁשֶ ַסק ַהּגֶ ַחר זֹו ַהֲחִביָבה ָעַלי ּפָ ַעת ְטרֹום ׁשַ ׁשְ ׁש ּבִ ַמּמָ
ּיֹות ָך ַהָחְרּפִ ֲערֹות ִלּבְ ֵעם ִמּסַ חּוף ְלִהְתּפַ ּוְכָבר ֲאִני ּדָ

ָבר י ִמּכְ ְעּתָ ּבִ ִיץ ִהְטּבַ ֶאת ַלַחׁש ֲחלֹומֹות ַהּקַ
צּולֹות. ּמְ ד ּבַ ַרּצֵ ִעם ְזַהב ַהּבֶֹקר ַהּמְ

פּונֹוֶתיָך,  קּוף, ׁשֹוֶלה ֶאת ְטמּונֹוַתי ִמּסְ ָצלּול ַאְך ֹלא ׁשָ
י ָקְרָאה ֶאת ִסּפּוֶריָה ִלי ִאּמִ מֹו ׁשֶ ְלָך אֹוִתי ָקָראִתי ׁשּוב ְוׁשּוב ּכְ

ַנֲהַרִים  א ּבְ ׁשֶ ֶיֶלד ַעל ַהּדֶ
ֹבאָנה עֹוד ּתָ ל ּתֹוָבנֹות ׁשֶ ּוִבְכֹחֶליָך ִנְקְראּו ִלי ְרָמִזים ׁשֶ

ה ִכים ֲאָבל ַאּתָ ִמים ׁשּוב ִנּתָ ׁשָ י ּגְ ְעּתִ ִהּגַ ֶ ו ִמּשׁ ַעְכׁשָ
ְפָעם לֹו ַעל ָעְמּדֹו עֹוד ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוֶתיָך מּול ַהֵהֶלְך ַהּנִ

ת ָאָדם ֲאִני מֹוֵדד ְלָך ַוֲאִני ִמּדַ
ם ַהּיָ

ח ִלי ה ִנְמׁשָ ֹחר ֶהָעָנן ִנְבָקע ּוְכָבר ַאּתָ ְרֵאה, ׁשְ
גֹוֵני ָיֵרַח  ּבְ


