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תומר רוזנמן

בֵערה

ֵאׁש. ֲאִני עֹוֶלה ּבָ
ָרף. ָעִרי ִנׂשְ ׂשְ

ֶקל ְלֹחֶדׁש. ֶרת ֲאָלִפים ׁשֶ ֲאִני ֻמְכָרח ְלַהְרִויַח ֲעׂשֶ
ְמִהירּות ֲעצּוָמה. ה ּבִ ּלֶ ֲאִני ִמְתּכַ

י. ַעְרּתִ ִ ּשׁ ֶ ַמֵהר יֹוֵתר ִמּשׁ
ֶסת ְרּפֶ ֲאִני יֹוֵצא ֶאל ַהּמִ

ה ִלְקֹרא ְלֶעְזָרה, ְמַנּסֶ
ִמּלֹוַתי הֹוְפכֹות ְלֵאֶפר

רּוַח. רֹות ּבָ ּזְ ִמְתּפַ

ֵכָנה. ְ ל ַהּשׁ ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ ֲאִני רֹוֵכן ְלֵעֶבר ַהּמִ
ָעִרי ר ִמּשְׂ ים נֹוׁשֵ ּצִ ם ּגִ ׁשֶ ּגֶ

ִחיָרה ֶאת  ית ֶאת ֲעִציֶציָה, ָהֵאׁש ַמׁשְ ּוַמּצִ
טּוְדיֹו  ּסְ מֹו ָיֶדיָה, ּבַ ְצָרה ּבְ ּיָ ָסִלים ׁשֶ ַהּפְ

ְרַקע. ָאה, ָנכֹון קֹוַמת ַהּקַ ּבְ ּה ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ִאיְסַלְנד. ָנְסָעה ְלִטּיּול ַקִיץ ּבְ

ף  ְמבּוָכה, ֲאִני נֹוׁשֵ ַצַער אֹו ְמַפֵהק ּבִ ָבר ֹלא ֶנֱאָנח ּבְ ּכְ
ֶבָהָלה ֶאל  ֵכִנים ִנְמָלִטים ּבְ ְ ַמְעָלה ֶלָהָבה חֹוֶרֶכת. ַהּשׁ ִמּלְ

ִאים ֶאת ֶחְפֵציֶהם, ֲאִני  ֻפָחם, נֹוׂשְ ָהְרחֹוב ַהּמְ
מּוָכה נֹוַגַעת  יָפה ַאְך קֹוָמָתם ַהּנְ ִמְתּכֹוֵנן ְלעֹוד ְנׁשִ

נֹות. ָ ֻעּשׁ ִבים ְלִדירֹוֵתיֶהם ַהּמְ י, ְוֵהם ׁשָ ְלִלּבִ
ׁשּום ֶנֶזק ְרִציִני ֹלא ִנְגַרם,
ר. ף ְונֹוׁשֵ ַרק ָהעֹור ִמְתַקּלֵ

ע. ֲאִני ִנְרּגָ
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י. ָראׁשִ ָבה ּגֹוַוַעת ּבְ ַמְחׁשָ
ֶקל ְלֹחֶדׁש. ֶרת ֲאָלִפים ׁשֶ ֲאִני ֹלא ֻמְכָרח ְלַהְרִויַח ֲעׂשֶ

לּוִלית תֹוְך ׁשְ קּועֹות ּבְ ּפֹות ַרְגַלי ׁשְ ּכַ
ָנה ַמּתָ ַתן ִלי ָאִבי ּבְ ּנָ ְך, ַנֲעַלִים ׁשֶ ּגּוִמי ֻמּתָ

יו. ִרּבּוַע אֹור ֶנֱעַלם ַקְרֻסּלָ י ָלֲחצּו ּבְ ּכִ
ִדיַרת ֻיְקָרה ה ֶאת ָהאֹור ּבְ ּבָ הּו ּכִ ִמיׁשֶ

ה, ִית ַהּזֶ ל נּורֹות ַהּבַ ַהט ׁשֶ ם. חּוֵטי ַהּלַ ִקיָפה ֶאל ַהּיָ ַמׁשְ
עֹוד ַהֹחם ַהּדֹוֵעְך ִנְפָלט מֹוִני, ּבְ ִנים ּכָ ִמְצַטּנְ

לּוִלית ַנֲעַלי ים. ׁשְ ּלִ ה ּגַ ם ַמּכֶ כּוִכית. ַהּיָ ִמּבּועֹות ַהּזְ
ית ל ֵעץ, ַמּצִ רּוף ׁשֶ ֶדם ׂשָ מֹו ּגֶ ה. ֲאִני ָנטּוַע ּכְ ִנְקְרׁשָ
ָהָבה ְפרּור, ֲאִפּלּו ַהּלֶ ף ְלַכּבֹות ֶאת ַהּגַ ִסיַגְרָיה, נֹוׁשֵ
ֹרף ֶאת  ה ִלׂשְ ּלֶ ְתּכַ ְפרּור ַהּמִ ה. ֲאִני ֵמִניַח ַלּגַ ֲאִדיׁשָ

עֹוַתי. ֶאְצּבְ


