
מִּטַעַם 18

 98

ציביה ברקאי

המנושלים

ָקל 20  ִמׁשְ ה, ּבְ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ּבַ
רֹון, ָ ׁשּ ֶלת, ִמּכֹל ּכִ ֶ טֹון, ּוְמֻנּשׁ

ַלְיָלה ָעָקר  ֶלֱאֹהב, ּבְ
ת ִלְנּסֹוק  ׁשֶ ְוָנפּוַח ֶזה, ֲאִני ְמַבּקֶ

עֹוט,  ֶאל ְצחֹוק ַהּפָ
ִעם ְרָבבֹות, 

ָפה ַאַחת, ֵאין ָלֶהם ׂשָ ׁשֶ
ּה ס ּבָ ֲאִפּלּו ֹלא ַאַחת, ְלַפּלֵ

ִבְטָנם ִבְכָים, ּבְ ָבם. ּבְ ּכָ ֶאת ִמׁשְ
ַהּצֹוֶרֶבת, ֲהֵרי ֹלא ִיְהֶיה 

ֶסֶכר ִלְמעֹוָפם 
ם,  ל ְרָבבֹות ַיְלֵדי ַהּיָ ׁשֶ

ַהְיתֹוִמים ֵמֹעל,
ם, ַפת ִאּמָ ִלים ִמּשְׂ ָ ַהְמֻנּשׁ

ם ִהיא, ֶלת ּגַ ֶ ַהְמֻנּשׁ
ַחת ּוִבְטָנה עֹוד ִמְתַיּפַ

ִתיָקִתי ׁשְ ּבִ
ָהָרָעה, 

ִפיָלה ַעל ּנְ ינֹוִקי, ּבַ ֶעְלּבֹוִני ַהּתִ ּבְ
ְנִפיחֹות  ְזָרן, ּבִ אן, ַעל ַהּמִ חֹוִני, ּכָ ּגְ

ֲחצֹוְצַרת ְצָרד, ּכַ רֹון ּנִ ּגָ
ַאְלָמן ַוֲחצֹוְצַרתֹו ְמַגֶחֶכת, 

יא ַעל ּוָפָניו ְלָפָניו, ְוַהּקִ
ֶבֶטן  אן, ּבְ ָכיו, ּכָ ֲאׁשָ

ֵבָדה, ֶאל  ה ּכְ ֳאִנּיָ
ִקיָעה  ּתֹוְך ׁשְ

אן ָמָרה, ְוֵאין ּכָ
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אֹון. ְסָעָרה, ַרק ִקּפָ
ְוָקא,  ֲאִני ֹלא ּדַ
ְכִדי,  ֲאִני ֹלא ּבִ

ְלׁשֹוִני,  ת ּבִ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ
ְמֵעי  ַהֲחסּוָמה ּבִ

ם ִהיא, ֶלת ּגַ ֶ י, ַהְמֻנּשׁ ִאּמִ
ָנּה ְלעֹוָלה.  ּוָקְרּבָ
ַאְכָזִרּיּוִתי.        ּבְ

א, ֵרְך, ִאּמָ ִאם ֹלא ֶאְזּכְ

ַאֲהָבה.  ְדֵבקּות ֲאִני. ְוֹלא ּבְ ֹלא ּבִ
ֲאִני רֹוָצה ִלְנּסֹוק

ְלִכי ֵמָהעֹוָלם. ָבר. ַאל ּתֵ אן ּכְ ִמּכָ
ִיְך ְלַבד.  ְחּתַ ְלִכי. ֲאִני ּתַ ַאל ּתֵ

ה אֹוִתי ִמּכֹל ַצד.  ַאּתְ ְמַכּסָ
ֶקט עֹוֵמד  ֶ א, ַהּשׁ ִאּמָ

ְסִביִבי, ְוַאּתְ ְלַבד  
ֵהם ִעם ְמַתִיְך, ׁשֶ

ם ְמַתי.  ּגַ
ׁשּוב ְוׁשּוב ָעָבֵרְך 

ֻכּתֶֹנת ְלֵעת  ְך ּכְ נֹוֵשל ִמּמֵ
ם ֵליִלי.  הּוא ּגַ ַלִיל ׁשֶ

ִעם ּבֹוא ֵקץ 
ים,  ַטּנִ אֹורֹות ַהּקְ ַהּמְ

ֶמׁש,  ַאּתְ חֹוֶלֶצת ּכֹל ֶקֶרן ׁשֶ
ם אֹוִתי.  ֶלֱאֹהב ּגַ

ִמים  יֹום ִמן ַהּיָ ֵאיְך ַאֲעֶלה ּבְ
י, סֹוף  ֶאל ֶקֶבר ִאּמִ

ל ָהעֹוָלמֹות, ֵאיְך ַאֲעֶלה ּכָ
ִזְכרֹוִני,  א, ּבְ אֹוָתְך, ִאּמָ

ָהָלה ַהּנֹוְכִחי,  ב ַהּבֶ ּכָ ִמׁשְ ּבְ
ֶקט עֹוֵמד ִמּכֹל ַצד, ְוַאּתְ  ֶ ַהּשׁ

יְך ְלַבד, ְחּתַ ַוֲאִני ְקבּוָרה ּתַ
ר  בֹוֵנְך ִמְתַיּתֵ ַרק ִעּזְ

ם. ּלָ ֵמַעל ּכֻ


