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יקיר בן־משה 

שיר תשובה

יר ִ יּוַטת ַהּשׁ ָטעּות ֶמָטפֹוָרה ִמּטְ מֹו ְמׁשֹוֵרר ַהּמֹוֵחק ּבְ ּכְ
ּלֹו — יר ּכֻ ִ יַצד ֶהְחִריב ֶאת ַהּשׁ אָתּה, ּכֵ ֵאין ְלׂשֵ ְצַמְרֹמֶרת ׁשֶ ְוָחׁש, ּבִ

ה. ָבה ַרּבָ ַמְחׁשָ ַבת ַאַחת, ַאְך ּבְ י ֶאת ָסָבִתי. ּבְ ַכְחּתִ ְך ׁשָ ּכָ
רֹון. ּכָ ּזִ ּה, ַהּלֹא ַהּכֹל ָאצּור ְוָסִמיְך ּבַ ֹלא ָהָיה ִלי ֹצֶרְך ּבָ

הּוִיים,  ל ְקָלִפים ּדְ ד: ֲעֵרָמה ׁשֶ ּיָ ִבְמקֹום ּגּוף ּפֹוֵרַח, ֲאִני אֹוֵחז ִזְקָנה ּבַ
ל ָסְבָתא. ְתמּוָנה ׁשֶ ַמן, ּכִ תֹוְך ַהּזְ ן אֹוָתם ּבְ ן ְלַמּיֵ י ִנּתָ ֹקׁשִ ַרק ּבְ ׁשֶ

ֶלֶחם ּוִבְגִביָנה ְלָבָנה, ֶלת אֹוִתי ִלְנּגֹס ּבְ ּדֶ ֲאִני ֵמִרים ְקָלף ְורֹוֶאה אֹוָתּה ְמׁשַ
עֹות, ְוחּוֵטי ְרָקמֹות, ְמקֹום ֶלֶחם ּוְגִביָנה ֲאִני רֹוֶאה ָיַדִים, ְוֶאְצּבָ ֲאָבל ּבִ

ֶטת ְלֶעְבִרי;  ָהָלה ַהּמּוׁשֶ ְוִגיִדים, ְוִניִמים, ְועֹוְרִקים, ּוְמָסֵרב ֶלֱאֹכל ִמן ַהּבֶ
ֶלת, ְוטֹוַבַעת ְלּבֶ ָבִרים, ּוִמְתּבַ ֲאִני ֵמִרים ְקָלף נֹוָסף ְורֹוֶאה אֹוָתּה ׁשֹוַכַחת ּדְ

ַמן  ד ֶאת ַהּזְ נֹוֶתיָה — ְמָסֶרֶבת ְלַלּמֵ תֹוְך ׁשְ ּיּות ּבְ ִאּטִ ּבְ
ְמיֹון, ְונֹוֶפֶלת. ּלֹא ְלַהְחִליק ְלתֹוְך ַהּדִ ִציאּות, ׁשֶ ַמֲעֵקה ַהּמְ ֵאיְך ְלַהְחִזיק ּבְ

ַבר זּוַלת ִזְקָנה ֻמְפֶלֶגת  ֶהם ּדְ ֵאין ּבָ לּו, ׁשֶ ָלִפים ַהּלָ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהּקְ
ַכח אֹוָתּה. א ֱאֹלִהים ׁשָ ּמָ ים, ׁשֶ ְוֶחְרַדת ַחּיִ

יָקה  ָפה, עֹוד ִהְסּפִ ִהְתמֹוֵטט ְלתֹוְך ַהּשָׂ גּוף ׁשֶ ּוְבָכל ֹזאת, ּכְ
ָרה?" ־ אן ַאּתְ ּגָ לֹום ַמְדַמאֹוֶזל, ֵאיֹפה ּכָ ד אֹוִתי ָצְרָפִתית, "ׁשָ ְלַלּמֵ

ְרָפִתי,  יר ַהּצָ ְחּבִ י ֶאת ַהּתַ ַכְחּתִ ְבָחן. ׁשָ ּמִ י ּבַ ְלּתִ ְלַבּסֹוף ִנְכׁשַ
ָחְצָתה  ה ׁשֶ ָ בֹוד ָלִאּשׁ ּיּות, ֶאת ַהחֹוָבה ְוֶאת ַהּכָ י ֶאת ַהּצִ ַכְחּתִ ׁשָ
רֹוץ. ּמֵ ין ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ ִרים ְונֹוְתָרה ּבֵ ָאה ָהֶעׂשְ ֶאת ִמְלֲחמֹות ַהּמֵ

ְזָרִחי,  ִציַע ַהּמִ אן ַעל ַהּיָ ְפָסל, ֵאי־ּכָ ֲאִני ִמְתרֹוֵמם ֵמַהּסַ
יט ֶאל ֹאֶפק ַאֵחר.  ּופֹוֶנה ְלַהּבִ

ל מֹוְנֶטֶוְרִדי, י ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ְדִריָגִלים ַהּשׁ י ֶאת ֵסֶפר ַהּמַ ַמְעּתִ ֶאְתמֹול ׁשָ
ָאה, ָאה ַהּבָ יְך ְלתֹוְך ַהּמֵ רֹוץ, ְועֹוד ַיְמׁשִ ּמֵ ַרד 400 ִסיבּוִבים ּבַ ּשָׂ ְלִחין ׁשֶ ַהּמַ

י.  ַבּדִ ְזּכֹר אֹוָתּה ִמּלְ ּיִ ֲאָבל ְלָסָבִתי ֵאין ִאיׁש ׁשֶ
רּוַסת ֶלֶחם ּוְגִביָנה ְלָבָנה. יׁש ִלי ּפְ ֲאִני ֵמִניַח ָלּה ְלַהּגִ


