אֹותי,
יֵ ׁש ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ְּמ ַענְ יֶ נֶ ת ִ
אֹותם.
יֹוד ִעיםָׁ ,ש ַאלְ ִּתי ָ
הֹורי ֹלא ְ
ַ
ׁשּובה ַאף ֶא ָחד ֹלא יִ ְמ ָצא ִמ ְּל ַב ִ ּדי,
ֶאת ַה ְּת ָ
ׁשּובהֹ ,לא ְׁש ֵאלָ ה ְס ָתם.
ְׁש ֵאלָ ה ֲח ָ

תֹוכי:
זֹו ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשעֹולָ ה ְּב ִ
ֲאנִ יְּ ,כ ֶׁש ֲאנִ י ַע ְצ ִמי,
ִמי ֲאנִ י?

אֹותי
ׁשֹואלִ ים ִ
ֲ
לִ ְפ ָע ִמים
ית ַמ ֶּׁשהּו ַרע?",
"ע ִׂש ָ
ָ
"ּת ְק ִׁשיבַ ,א ָּתה ֹלא ְמ ֻמ ְׁש ָמע!".
ַ
ְּבלִ י ַּכ ָּונָ ה ָה ַפ ְכ ִּתי ְק ָע ָרה
ּומּיָ ד ָעלּו ִּבי ִרגְ ׁ ֵשי ַא ְׁש ָמה.
ִ

"לָ ָּמה ָׁש ַב ְר ָּת? וְ ַמה ּזֶ ה ָק ָרה?".
יתי לִ לְ חֹׁש,
ֹלא ִה ְת ַּכ ַּונְ ִּתיָ ,ר ִצ ִ
"אנִ י ָה ַרע",
זֶ ה ֹלא ֲאנִ י ַע ְצ ִמי ,זֶ ה ֲ
ֲא ָבל ָע ַמ ְד ִּתי ְּב ֶׁש ֶקטַ ,מ ְר ִּכין ֶאת ָהרֹאׁש.

ָּכְך ָחזְ רּו וְ ָא ְמרּו לִ י ָּד ָבר אֹו ְׁשנַ יִ ם,
וְ ִס ְּפרּו לִ י ָמה ֲאנִ י ָצ ִריְך לִ ְהיֹות.
עֹוצם ֵעינַ יִ ם,
לְ ִע ִּתיםֲ ,א ִפּלּו ְּכ ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹומ ִרים לִ י ַמה ּלָ ֲעׂשֹות.
ַהּקֹולֹות ֶׁש ָּברֹאש ְ

קֹורה ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ,לִ ְפ ָע ִמים,
ּוכ ֶׁשּזֶ ה ֶ
ְ
ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ַמ ָּמׁש ֲאנִ י.
ַּבּגּוף זֶ ה ֹלא ַמ ְרּגִ יׁש נָ ִעים,
וְ ָק ׁ ֶשה לִ י לִ ְהיֹות ְּבתֹוְך ַע ְצ ִמי.

עֹוצם ֵעינַ יִ ם,
ָאז ֲאנִ י ִמ ְתיַ ֵּׁשב וְ ֵ
יפה אֹו ְׁש ַּתיִ ם,
רֹוקן ֶאת ָה ֳאוִ יר ֵמ ַהּגּוף ִּבנְ ִׁש ָ
ְמ ֵ
ׁשֹואף ֲאוִ יר ָח ָדׁש,
ֵ
ּוב ֶׁש ֶקט ְּב ֶׁש ֶקט
ְ
אֹותי לְ ַע ְצ ִמי.
ַמ ְחזִ יר ִ

ּובלִ י לַ ְחׁשֹבֲ ,אנִ י ָׂשם לֵ ב
ְ
ֶׁש ַהּקֹולֹות ָּברֹאׁש ֶׁשּלִ י נֶ ֱעלָ ִמים,
ּולְ ֶרגַ ע,
לְ ֶרגַ ע ֶא ָחד

ֲאנִ י ֲאנִ י.
נָ ִעים לִ י לִ ְהיֹות ֲאנִ י.

