ִבּ ְרכַּ ת ַה ַיּ ַחד

– איתן פרץ

נּוֹשׂ ִאים ַחיִּים לְ כָ ל ֲא ֶשׁר י ְִפ ֶרה
ָבּ ְרכִ ים ָה ֲא ָד ָמה ְבּ ֶמּ ֶתק ְרגָ ַביִַ ,ה ְ
יחוֹח ַה ֶיּוֹרה.
ילוֹתם ְבּנִ ַ
יוֹמם וְ לֵ ָ
נִ ְט ִעי ָבּם תֹּם וָ אוֹר ֶש ְמּ ִב ִיאים גֵ ַּביִַ ,בּ ְשּ ִׂמי ָ
ַח ְבּ ִקי ֶאת יְסוֹדוֹת ֵבּ ָיתם לְ ַבל יִמּוֹט ָבּ ַר ַעדָ ,בּ ְרכִ ים ַבּ ְמ ָערוֹת ְוּבסוֹד ַהנְּ ִק ִיקים.
נוּעה וָ צַ ַעד ַוּבחוֹלוֹת ָבּ ְרכִ ים ְבּזִ כְ רוֹן ַה ֶמּ ְר ַח ִקּים.
טוּח לְ כָ ל ְתּ ָ
ֲהיִי ִמ ְד ָרך ָבּ ַ
ַק ְבּלִ י ֶאת ָש ְר ֵש ֶיהם ְבּ ַא ֲה ַבת ֵאין ֵקץ ,לִ ינֹק ִמלְּ ַש ֵדֶּ את רָֹ ה ֲע ָשׂ ִבים,
ֶאת נְ ִחישוּת ַה ִשּׂ ַיח וְ ֶאת ָעצְ ַמת ָה ֵעץָ .בּ ְרכִ ים ָה ֲא ָד ָמה ַבּא ֶֹפק ַוּב ֶמ ְר ָח ִבים.
ָבּ ְרכוּם ַה ַמּיִם ְבּ ֵעינֵ י ַה ְתּכֵ לֶ ת ַהצּוֹפוֹת ֶאל ַה ָשּ ַמיִם ְבּי ְִר ָאה,
ין-סוֹפי ֶשׁל ַהגַּ לִּ ים לַ חוֹף וְ לַ חוֹלוֹת.
ִ
ָבּ ְרכוּם ְבּלֶ ֶטף ֵא
רוּעה,
ָבּ ְרכוּם ַה ַמּיִם ְבּ ַמ ָסּ ָעם ְבּ ֶא ֶרץ א זְ ָ
נּוֹשׂ ִאים ַחיִּים ַבּ ְמּצוּלוֹת.
ָבּ ְרכוּם ִבּ ְתּהוֹמוֹת ֵאין ֵח ֶקר ַה ְ
ָבּ ְרכוּם ְבּכֹח ַה ִטּ ָפּהַ ,היְכוֹלָ ה לַ ְחצֹב ָערוּץ ֵבּין ַה ְסּלָ ִעים,
סּוּפהִ ,בּ ְמנִ ַיפת ַה ַמּ ָפּלִ ים ַוּבצְ ָב ִעים ַהנִּ ְפלָ ִאים.
ָבּ ְרכוּם ִבּנְ ִחישוּת ֶשׁל ַה ָ
רוּח ֶע ֶרב ֲענֻ גָּ הַ .על גֶּ ֶשׁם ְבּ ִעתּוֹ ַה ְמּ ַחיֶּה כָּ ֶר ֶחם.
ָבּ ְרכוּם ַעל ַ
ָבּ ְרכוּם ַה ַמּיִם ַבּל י ְֵדעוּ כָּ ל ְדּ ָאגָ הָ ,וּבאוּ ֶאל ֵבּ ָיתם ַה ַיּיִן וְ ַהלֶּ ֶחם.
ָבּ ְרכִ ים ָה ֵאש ַבּלַּ ַהט ָוּבאוֹרָ .בּלַּ ָבּה ַהנִ ֵשּאת ִמלֵּ ב ָה ֲא ָד ָמה,
לִ ְפרוֹשׂ ְבּכַ ֲע ָסהּ ָענָ ן ָשׁחוֹר ,לִ ְמחֹק כָּ ל י ֳָה ָרה ֲע ֵדי ְשׁ ָמ ָמה.
ָבּ ְרכִ ים ְבּכ ַֹח לְ ַה ִתּיֶ את ַה ַקּיָּם וּלְ צָ ְרפוֹ שׁוּב ֵמ ָח ָדשׁ לְ ָס ִפּירִ ,פּ ְט ָדה וְ לֶ ֶשם.
לַ ְמּ ִדים ֶאת ַא ֲה ַבת ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַהיָּםַ ,ה ִמּ ְת ַעלְּ ִסים לְ ִה ְת ַענֵּ ן ַעד בּוֹא ַהגֶּ ֶשׁם.
ָבּ ְרכִ ים ָה ֵאשׁ ְבּא ֶֹדם ַה ְשּׁ ִק ָיעה .לַ ְמּ ִדים ֶאת ַהגְּ בוּלוֹת ֵבּין אוֹר לַ ֲח ֵשכָ ה.
לְ ַה ֲא ִמין גַּ ם ְבּיּ ִָמים ֶשׁל ַפּ ַחד ְוּר ִת ָיעהֶ ,שבּוֹא ָתּבוֹא ִעם ַשׁ ַחר ַהזְּ ִר ָיחה.
לַ ְמּ ִדים ֶאת ַה ֶמּ ְר ָחק ֵבּין חֹם לְ ֵבין כְּ וִ יָּה .לְ ִה ָמּ ֵש לָ ֵאשׁ ַעד גְּ בוּל ַה ַסּכָּ נָ ה.
לַ ְמּ ִדים ֶאת כּ ַֹח ַה ַשּלְ ֶה ֶבת ַה ְשּׁבוּיָהְ ,בּאוֹר ַהנֵּ רַ ,בּלַּ ִפּ ִידים ַוּב ִבּינָ ה.
נוּעה .לַ ֲערֹג ֶאל צַ ָמּרוֹת ְוּשׂדוֹת ִח ָטּה.
רוּח ִבּיכֹלֶ ת ַה ְתּ ָ
ָבּ ְרכִ ים ָה ַ
גוּעה וְ גַ ם ֵאיך לְ הוֹצִ יא ֶאת ַה ַשּׁלְ וָ ה ִמ ַדּ ְע ָתּהּ.
ָבּ ְרכִ ים ִבּ ְב ִריזָ ה ְר ָ
זּוֹר ַע ַפּ ַחד ַרב,
רוּח ְבּקוֹלֵ ָ ה ַרב-גּוֹנִ יַ ,ה ַמּזְ ִמין וְ ַה ֵ
ָבּ ְרכִ ים ָה ַ
טוֹר ָדנִ יַ ,עד לְ ַמּ ָשּב ַקלִּ יל ַעל חוֹף וְ גַ ְרגִּ יריו.
טּוֹרנָ דוֶֹ ,דּ ֶרך ַס ַער ְ
ִמ ְ
מּוּדי ֵתּ ֵבל
קוֹמם גַּ ם ַע ֵ
רוּח ִבּנְ ִחישוּת ְוּב ָעצְ ָמה ,לְ ַה ִסּיט ִמ ְמּ ָ
ָבּ ְרכִ ים ָה ַ
נּוֹבל.
שׂוֹרה ֶשׁל ַמיִם לַ ֵ
לִ נְ שוֹף ָבּ ֵאשׁ ,לְ ָהנִ ַיע ֶאת ָה ֲא ָד ָמה וְ לָ ֵשּׂאת ְבּ ָ

רוּח
ָבּ ְרכוּם ָה ֲא ָד ָמהַ ,ה ַמּיִםָ ,ה ֵאשׁ וְ ָה ַ
ַשלְּ בוּ ַא ֲה ַב ְתכֶ םַ ,א ְמּצוּ ֶאת כָּ ל ַהכּ ַֹח
ִוּמי י ִֵתּן וְ ֵהם י ְִחיוּ ְבּ ֶשׁ ֶקט ֶוּב ֱאמוּנָ ה
נוֹשׁ ֶקת לְ עוֹנָ ה
ֶשׁכָּ ל עוֹנָ ה ֶ
ִוּמי ֶשׁ ָא ֲה ָבה וְ ַס ְבלָ נוּת יָנוּחוּ ְבּ ֵחיקוֹ
י ְִהיֶה לָ ַעד ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ֶחלְ קוֹ.

