
 ֲאהּוִבי ַהיִָּחיד 
 

ח  כַּ עֹוָלם לֹא ֶאשְּ אי לְּ ודַּ וַּ  ֲאִני בְּ
ּנֹוָרא, הוא, הַּ בֹוֶקר הַּ  ֶאת הַּ

ָאך  לְּ מַּ יַּד ִמיָטִתי כְּ ָת לְּ עְּ  בֹו הֹופַּ
ׂשֹוָרה.  בְּ ת הַּ ִתיק ֶאת ֵאימַּ מְּ הַּ  לְּ

 
ט יֹוֵבל  עַּ ר ִכמְּ בַּ זֹו כְּ מוִדים ֶזה לְּ  צְּ

אֹותֹו   ִבים בְּ ֲעָגל,סֹובְּ  מַּ
ֵגל  ק ֶהרְּ ִרים רַּ ֲהָבה, ֵיש אֹומְּ ִרים אַּ  ֵיש אֹומְּ

ד. ֲאָבל...  יַּחַּ  ָהִעיָקר ֶשבְּ
 

ֶשָרִציִתי ִחיבוק  ָעִמים כְּ  ִלפְּ
ִשיָקה י ִלנְּ ָפתַּ ִתי ׂשְּ טְּ  אֹו הֹושַּ

 לֹא ָהִייָת ָפנוי 
ּׁשוב   לֹא ָהִייָת קַּ

ָגע,  מַּ  לֹא ָהִייָת מוָכן לַּ
 

ָכל זֹאת ָידַּ  ִתי ֵהיֵטב ובְּ  עְּ
ִריד   ֶשֵביֵנינו ָדָבר לֹא ִהפְּ

ָהִייָת ִאיִתי,   וְּ
ָיִדי,   ֹכה ָקרֹוב לְּ

 ָכָכה ָהִייָת ָתִמיד. 
 

יוָחד  ִרים, ִאיש ָחָכם ומְּ ָתה, ָכך אֹומְּ  אַּ
ָך ֲאָנִשים ָכל ָהֵעת  ִביבְּ  וסְּ

ת  חַּ ָך ָהאַּ ת זוגְּ רֹות ֶשֲאִני בַּ מְּ לַּ  וְּ
ָעִמים  ֵּנאתִלפְּ קַּ ָצת מְּ  ֲאִני קְּ

 
רומֹו ֶשל עֹוָלם  ָתה בְּ ֶשאַּ ם כְּ  ֲאָבל גַּ

ִציִדי  ָך לְּ  ֲאִני ָחָשה אֹותְּ
ָלם  ֶזה לֹא מושְּ ד" הַּ "יַּחַּ רֹות ֶשהַּ מְּ לַּ  וְּ

ֶּׁשהו ָכל ָכך ֲאִמיִתי.  ֵיש בֹו מַּ
 

ֵּׁשק ִלי ִחיבוק חַּ ָעִמים ִמתְּ  ִלפְּ
ָצת ִק  ָבה אֹו ֶשָבא ִלי ָלחוש קְּ  ירְּ

ָתה לֹא ָפנוי  ך אַּ  אַּ
ָלל לֹא ָקשוב   וִבכְּ

ִביָבה, סְּ ָצא בַּ ָתה לֹא ִנמְּ  ִכי אַּ
 

טוָחה  ָכל זֹאת ֲאִני בְּ  ובְּ
ִריד:  פְּ  ֶשֵביֵנינו ָדָבר לֹא מַּ

ָתה ָכאן ִאיִתי,  אַּ  וְּ
ִביִלי,  ָתה ִבשְּ אַּ  וְּ

מֹו ָתִמיד. י כְּ  ָקרֹוב ֵאלַּ
 
 
 
 
 



ם  ָת ִלי גַּ רְּ ָך ָאמַּ  ֶשֲאִני ֲעבורְּ
ֶייָך  ִחיָדה ֶשל חַּ יְּ  ָהִאיָּׁשה הַּ

ָך  ִתי ִממְּ שְּ ם ֲאִני לֹא ִביקַּ עַּ ף פַּ ך אַּ  אַּ
ָבֶריָך.   ֶשָתִביא הֹוָכָחה ִלדְּ

 
ל  אַּ עֹוָלם לֹא ֶאשְּ ִאם ֶזה ָחשוב? לְּ  הַּ

ִגיד  הַּ ק רֹוָצה לְּ  ִכי ֲאִני רַּ
ם   י גַּ אולַּ ֹכל, וְּ רֹות הַּ מְּ ל, ֶשלַּ לַּ  ִבגְּ

ָיִחיד.  ָתה ֲאהוִבי הַּ  אַּ
 

ֶצה עֹוד ִחיבוק  ֶשֶארְּ ָעִמים כְּ  ִלפְּ
ִשיָקה  י ִלּנְּ ָפתַּ  אֹו אֹוִשיט ֶאת ׂשְּ

י   ֶאֱעצֹום ֶאת ֵעינַּ
י  שֹוב ֶשאולַּ ֶאחְּ  וְּ

ָקה ֶיה ָכאן ִאיִתי עֹוד דַּ  ִתהְּ
 

ק רֹוָצה ֶשֵביֵנינו   ִכי ֲאִני רַּ
ִר  עֹוָלם לֹא יַּפְּ  יד ָדָבר לְּ

ֶיה ִלי ֵמֵגן  ִתהְּ  וְּ
ֵגן  רְּ פַּ ע לְּ ֵתדַּ  וְּ

ָתִמיד.  ִתָּׁשֵאר ִאיִתי לְּ  וְּ
 
 
 
 

 עמיר תומר  ©
 


