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הלכת

ר  ל ֲאׁשֶ ָהַלְכּתְ ֵמָעַלי ִעם ּכָ
ִלי. ַקר ָהָיה ָלְך, 

י ְלַהֵחם ָלְך עֹוד. ְוֹלא ָיֹכְלּתִ

ָיֵדְך י ּבְ י ָנַתּתִ ְדּתִ ִאּבַ לּוָמה ׁשֶ ַחת הּפְ ּתַ
ָנף ַאֲחרֹוָנה.  נֹוַצת־ּכָ

ִפי ְלִכי ְוִתְתַנׁשְּ ּתֵ ָכל ׁשֶ ו ּכְ ַעְכׁשָ
ֵאיֵנְך ּפֹוֶעֶמת

ָבר י ֵאַלי עֹוד ּדָ ַנּסִ ַאל ּתְ

ם, ׁשֶ — ֲאָבל ַהּגֶ
ִרים ן, ֲאָבל ַהֶהְסּבֵ — ּכֵ

ַעת הּו ָרחֹוק ִמּגַ ֶ ַמּשׁ
ְכלּוב ַצְלעֹוַתי ּגֹוָזל ֵמת ּבִ

ַכף־ָיִדי אֹו ּבְ
א ְוֹלא ִיְרַעד: ְוַהּסֹוֵרג ִיְקָפּ

ם, ָחָזק  ֵמיָתר ִאּלֵ
יר ֵדי ָלׁשִ ִמּכְ



מִּטַּעַם 21

32 הילה להב

אשרי

ִדידּות ֵרי ַהּקֹוְרִאים ָלׁשֹון ַלּבְ ַאׁשְ
ֹזאת: ם ּבָ ָנִתי ּגַ ּוָ ַעְמדּו ַעל ּכַ ּיַ ֵהם ׁשֶ

פֹות. ים ִנְרּדָ רֹות ִמּלִ ֶקט ֶעׂשְ ֶ ַלּשׁ
ְצֵאְך רּוׁשֹו ִהּמָ ה ּפֵ ן ַהַהס ַהּזֶ ַעל־ּכֵ

. ֶקט ַאֵחר הֹוָרָאתֹו: ָהַלְכּתְ ְוׁשֶ
ר.  ּה ֹאׁשֶ רּוׁשָ ּפֵ ה ַאַחת ׁשֶ ֵאין ִמּלָ

ְלִכי. ָפִתי: ַאל ּתֵ ׂשְ ם ּבִ ְרּגֵ ל "ִהְנִני" ִמּתָ ּכָ

אשר כתוב

ָכל ִסיב ה ְמֹאד. ּבְ ְרִתיו ִנְרּפֶ ִהּכַ
לֹון. ִריר ָמתּוַח ָעַמד ַהִחּדָ ל ׁשְ ׁשֶ

ה ֵמָאז. ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ְמֹאד רֹוָצה ָהִייִתי לֹוַמר ׁשֶ
ְקָחה יׁשֹו ֹאֶמץ ְוָהֱאֶמת ּפָ ַמן ִהְלּבִ ַהּזְ ׁשֶ
ָפִרים — ּסְ ר ִיְקֶרה ּבַ ֲאׁשֶ ֶאת ֵעיָניו, ּכַ

ִנים ָ ֹלא ָכֹזאת ָהָיה ָעָליו. ָאְמָנם ִעם ַהּשׁ
רֹות ִרים, ׁשָ ּפֳ ירֹו ַהּצִ ָלְמדּו ְלַהּכִ

ֵעת רּוָיה ּכָ מֹוְצאֹוָתיו. ָאְמָנם ָאְזִני ּכְ
ְתהֹומֹות ָזִרים. ָאְמָנם ְרִאיִתיו ָרחֹוק ּבִ

ד ַמְרִחיק ְוהּוא הֹוֵלְך ּוִמְתַמֵעט, ַנּוָ
ִביִלים. ְמֹאד רֹוָצה ָהִייִתי ְ ֶאל ַהּשׁ

א ַצַער ָמצּוי בּוָרה ְלַגּבֹו ֶאּלָ ַלֲעֹקד ֹלא ּגְ
ְקָחה ֶאת ֵעיָניו. ׁשּוָטה. ֲאָבל ָהֱאֶמת ֹלא ּפָ ְוֻאְמָללּות ּפְ

ב.  ָפִרים ֹלא ָעַלי ִנְכּתַ ּסְ תּוב ּבַ ר ּכָ ַוֲאׁשֶ
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א ֹזאת: ֶאּלָ
גּוָעה ְרָוָתּה ַהְנּ ה ְוֹלא ּפַ ְלּבָ ֹלא ַהּכַ
ְרעֹוׁש י ַהּפַ ְוֹלא ָהַעִין ָהֲעכּוָרה ּכִ

ִרי: ָהִאְזֵמל ה ֶאְפׁשָ ּדָ ּמִ ּוָבּה־ּבַ
ָרּה.  ְבׂשָ ּבְ

מה שחשוב:

ה ּנֶ ם. ֹלא ְמׁשַ ֵיׁש ְלַהִקיז ּדָ
ָבר. ִאם ּתּוַכל ִלְפֹער  עֹוד ּדָ

יָנְתָך ִייַטב. ָיַדי ְנּגִ ֶזה ּבִ ַצע ּכָ ּפֶ
ְצַלְחָנה ַלּזֹאת. ֲאִני  י ֹלא ּתִ ּלִ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ת בִאְזֵמל ּכְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ִמׁשְ
ן ם ְמַנּגֵ ָמצּוי ְוַהּדָ

ֵמַעְצמֹו

הדם

הּוא ְלַעְצמֹו. ֵאין לֹו ׁשֶ ָחׁשּוב ּכְ
ז ִמּגּוְפָך. הּוא סֹוֵער הּוא ִנּתָ ג ׁשֶ ֻמּשָׂ

ֶאל ָים ַאֵחר ַלֲחלּוִטין ְוֵיׁש לֹו
ָרִטית מּוִסיָקה ּפְ

שוב הדם

ָך ֶאת הּוא חֹוֵלק ִאּתְ
ר ְוִאְזֵמל ׂשָ ּבָ ַער ּבַ ַהּפַ

הּוא ָמצּוי ׁשֶ אֹו ָחִליל ּכְ


