יהודה עמיחי
מתוךְ :מלוֹן הו ַֹרי

ֹלהים וְ ֹלא י ַָדע .הּוא נ ַָתן לִ י
ָאבִ י הָ יָה אֱ ִ
אֶ ת עֲ ֶש ֶרת הַ ִדבְ רוֹת ֹלא בָ ַרעַ ם וְ ֹלא בַ זַעַ םֹ ,לא בָ אֵ ׁש וְ ֹלא בֶ עָ נָן
אֶ לָא בְ ַרּכּות ּובְ ַאהֲ בָ ה .וְ הו ִֹסיף לִ ּטּופִ ים וְ הו ִֹסיף ִמלִ ים טוֹבוֹת,
וְ הו ִֹסיף "אָ נָא" וְ הו ִֹסיף "בְ בַ ָק ָׁשה" .וְ זִ מֵ ר זָכוֹר וְ ָׁשמוֹר
בְ נִ ּגּון אֶ חָ ד וְ ִה ְתחַ נֵן ּובָ כָה בְ ֶׁש ֶקט בֵ ין ִדבֵ ר לְ ִדבֵ ר,
ֹלא ִת ָשא ֵׁשם אֱ ֹלהֶ יָך ל ַָשוְ אֹ ,לא ִת ָשאֹ ,לא ל ַָשוְ א,
אָ נָאַ ,אל ַתעֲ נֶה בְ ֵרעֲ ָך עֵ ד ָׁש ֶקר .וְ ִחבֵ ק או ִֹתי חָ זָק וְ לָחַ ׁש בְ ָאזְ נִי,
ֹלא ִתגְ נֹ בֹ ,לא ִתנְַאףֹ ,לא ִת ְרצַ ח .וְ ָשם אֶ ת ּכַּפוֹת י ָָדיו הַ ּפְ תּוחוֹת
ֹאׁשי בְ בִ ְרּכַת יוֹם ּכִ ּפּורּ .כַבֵ ד ,אֱ הַ ב ,לְ מַ עַ ן יַאֲ ִריכּון יָמֶ יָך
עַ ל ר ִ
עַ ל ּפְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה .וְ קוֹל אֲ בִ י לָבָ ן ּכְ מ ֹו ְשעַ ר רֹאׁשוֹ.
ַאחַ רּ-כְָך ִהפְ נָה אֶ ת ּפָ נָיו אֵ לַי בַ ּפַ עַ ם הָ ַאחֲ ר ֹונָה
ּכְ מ ֹו בַ ּיוֹם ֶׁשב ֹו מֵ ת בִ זְ רוֹעו ַֹתי וְ ָאמַ ר :אֲ נִי רוֹצֶ ה לְ הו ִֹסיף
ְׁש ַניִם לַעֲ ֶש ֶרת הַ ִדבְ רוֹת:
הַ ִדבֵ ר הָ ַאחַ ד-עָ ָשרֹ" ,לא ִת ְׁש ַתנֶה"
"ה ְׁש ַתנֵהִ ,ת ְׁש ַתנֶה"
וְ הַ ִדבֵ ר הַ ְשנֵים-עָ ָשרִ ,
ּכְָך ָאמַ ר ָאבִ י ּופָ נָה ִממֶ נִי וְ הָ לְַך
וְ ֶנ ֱעלַם בְ מֶ ְרחַ ָקיו הַ מּוז ִָרים.
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