
מִּטַּעַם 28

 92

אבי כהן צדק

מוחות מתכווצים במאמץ

ִמיָעה ֹלא טֹוָבה ְוֵכן ָהְלָאה  ה ְלַכּסֹות ַעל ׁשְ ה ְמַנּסָ ְרִאּיָ
עּוִרים ּוְפתּוִחים  ֶנֱעָמִדים ּפְ

ָמׁשֹות ּבֹוֲערֹות אֹות ּוׁשְ ּסְ ֶאל מּול ַחּלֹונֹות, ּכִ
ֶרַגע ֶאָחד, ֶרַגע ָהֶאָחד, ֶרַגע ָהֵאיָמה

ְך ָאְמרּו, ְוֵהם צֹוֲעִקים. ים", ּכָ יִנים ּוְמַנּסִ "ְועֹוֶדּנּו ַמְמּתִ
ים ֹלא ָעְזרּו ִרים ּוִמּלִ ֶהְסּבֵ

ן יִנים ַוֲאָבִנים — ּכֵ ַסּכִ
ֲארּו ם ִנׁשְ ם ָהיּו ְוׁשָ ים ׁשָ ַוֲאָנׁשִ

לּום. ֹלא ָהָיה ְוֹלא ִיְהֶיה ּכְ

שגרה 

זּוָזה  ְמֵלא ְמנּוָחה ַוֲחַסר ּתְ
יַע י ַמּגִ ה ַהּקֹׁשִ ִהּנֵ

ה ּפָ ַחת ַלּסַ ְגָרה ִמּתַ ִ זֹוֶחֶלת ַהּשׁ
יִדים ּגִ ּתֹוֶפֶסת ֶאת ָהַרְגַלִים ּבַ

אר ּוָ ּצַ ָמה ּכֹוֵאב ּבַ ּוַמְזִריָקה עֹוד ֹחֶמר ַהְרּדָ
ַדִים ָהֲאֵחרֹות  ין ַהּיָ ץ ּבֵ ְוַהּמַֹח ְמֻכּוָ

ַעם  ָהָיה ּפַ ַמה ׁשֶ ו ּבְ ְחִזיקֹות ַעְכׁשָ ּמַ ׁשֶ
ָעְבָרה ִעיָמה ַאַחת ֲחֵסָרה ְועֹוד ַאַחת ׁשֶ ּפְ

ָאמּור ְלַצְלֵצל ֹלא ּפֹוֵעל, ּוַפֲעמֹון ׁשֶ
ם, ֹלא ֵמִעיר, ֹלא ֵמִציק, ֹלא נֹוׁשֵ
טּוַח, ֹלא יֹוֵדַע ב, ֹלא ּבָ ֹלא חֹוׁשֵ

ְדָרה ְמֹפָרק ְוַהחּוט ִנְקָרע.  ִ ן, ַעּמּוד ַהּשׁ ְוַגם ִאם ּכֵ
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בואי שבת, בואי נשב על כניסתך 

ים ּקֹוָציו ֲעַדִין ְיֻרּקִ ימֹון ׁשֶ ֵעץ ַהּלִ ּבְ
יֵתנּו ֲאָרִעי ֵתנּו, ּבֵ ֵנס ְלֻסּכָ ם, ִהּכָ ׁשֶ ּבֹוא ּגֶ

ָכְך ּסְ ָדִקים ּבַ ֶרְך ַהּסְ ָמֵתנּו ֶנֶעְלָמה ּדֶ ַאְך ִנׁשְ
ר  ׂשָ ַאר ֵמַהּבָ ׁשְ ּנִ יִלי ֶאת ַמה ׁשֶ ּבֹוִאי ֵאׁש, ַהּצִ

ה ּפֶ ֲאָוה, ַיַחד ּוְלחּוד, ִעם ֶעֶצם ּבַ בֹוד ּובֹוִאי ּגַ ּבֹוא ּכָ
אר  ּוָ ְוקֹוָלר ַעל ַהּצַ

י ֵאֶבל ה ִעּמִ ּבֹוא ַהֶחֶבל, ֲעׂשֵ
י ֶחֶסד ה ִעּמִ ֶרד, ֲעׂשֵ ּבֹוא ַהּתֶ

ְך  י ּכָ ָראׁשִ ַבר ַמה ּבְ ה ּדְ ֶפר, ֲעׂשֵ ּבֹוא ַהּסֵ
ּלֹא ֵאַדע עֹוד ִמי ֲאִני ׁשֶ

ֶאְפַרח ח, עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ ּבֹוא ָהֶאְקּדָ
ה אֹוִתי ֶסַלע ַרע, ֲעׂשֵ ּבֹוא ַהּקֶ

ֵאיְנָך ָך ּוִמי ׁשֶ ִהּנְ ה, ִמי ׁשֶ ְלָך, ַאּתָ
יְתָך ת ּבֵ ִמיָכְתָך ְוִרְצּפַ ֵמַעל ׂשְ

ַטְפּתָ אֹותֹו ׁשָ , ׁשֶ ַעְבּתָ אֹותֹו ּתֵ קֹום ׁשֶ ַלּמָ
ּתָ  ׁשְ ּקַ אֹותֹו ֹלא ּבִ ׁשֶ

ֶמן רֹוֵתַח  ֵני ׁשֶ /ִמּפְ ְנָך ּבְ ְוָתֵגן ֶאת/ַעל ּבִ
ל  ֵ ֲאַבּשׁ ל ַמה ׁשֶ ִני, ּתֹאַכל ֶאת ּכָ ּתֹאַכל ּבְ

ם ֶזה ַהֶהְסּכֵ
ִסיֵסהּו. ַח ֶאת ָקֵצהּו ּוְקֹצץ ּבְ ין ָחָזק, ַנּפֵ ו ְלַחץ ַעל ַהַזּ ְוַעְכׁשָ




