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בתווך

ח ַפּלַ ה ֹלא ּתְ ָבה ַעּזָ ַמְחׁשָ
חֹון ּטָ ִקירֹות ְוַחְדֵרי ּבִ

ים. ּתִ ין ּבָ ּבֵ

לּו ָמַרְדנּו
ְרָצִרים, ּצִ ּבַ

ָקָיה ַהּסֹוְבבֹות ּוְבַמְמֵטרֹות ַהַהׁשְ
ְלֵעת ֶעֶרב 
ִנים, ׁשֵ ּוַבּיְ

ָהִייָת אֹוֵמר ִלי ׁשּוב,
ים ְלִפְתֵחנּו ים ָקׁשִ ַחּיִ ׁשֶ

ים. ּתִ ין ַהּבָ ּבֵ

ָך, ָהִייִתי ַמְפִציָרה ּבְ
ים ָלנּו ים ְמַצּפִ ַחּיִ ׁשֶ

לּו ָחִצינּו ְרחֹובֹות
ַקו ֲאִויִרי. ילֹוֶמֶטר ּבְ חֹות ִמּקִ יֵנינּו, ּפָ ּבֵ ׁשֶ
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מֹות יֵנינּו ִקְרַבת ְנׁשָ ה: ָהְיָתה ּבֵ בּוׁשָ ִלְבסֹוף ִנְלַחׁש ּבְ
ּיֹות ְחּתִ ֵתי ּתַ ַיְרּכְ ים ְבּ ׁשִ ְפּגָ ַנִים ַהּנִ ל ׁשְ ׁשֶ

חֹות ּוָפחֹות נּו ָפּ ר ּבָ ּוֵמָאז ְנַדּבֵ
ָבר. ל ּדָ ַעד ִסּיּומֹו ׁשֶ

ַאֲחֵרי־ֵכן,
ָבר, ים ּכְ ֲאִדיׁשִ

ָהֵרס ַהּמְ
ִית. ִיְהֶיה ָלנּו ּבַ

נעילה

ָלה  ַבּטָ ְמנּו ּבְ ִנְרּדַ
ה, ָעה ֲהִכי ָקׁשָ ׁשָ ּבְ

ֹראׁש ָהִאיָלנֹות. ה ּבְ ַהַחּמָ ׁשֶ ּכְ
ְרׁשּות ַעְצֵמנּו ְוֹלא ָהִיינּו ּבִ

ָהִיינּו ְצִריִכים  ל ַמה ׁשֶ ְוֹלא ָהָיה ָלנּו ּכָ
ֲחֹלף, ּנַ ְכֵדי ְלָהִניַח ָלנּו ׁשֶ ּבִ

ַרע בּוָנה ְלִהּקָ ְוֹלא ּתְ
תֹוס: ִמן ַהּפָ

י ּפֹוֶסֶקת, ְלּתִ ַהֲחָזָרה ַהּבִ
ֵאִרּיֹות ִלּטּוׁש ׁשְ

ְכרּות, יְקָטטּוַרת ִהּזָ ַתַחת ּדִ
ֵאִרּיֹות, ִלּטּוׁש ָעְדֵפי ׁשְ
עֹוָלם ֵאינֹו הֹוֵלם, ּלְ ׁשֶ

ֵאינֹו דֹוֶמה,

הֹוֵלְך ּוִמְתּפֹוֵרר
ִקיָעה, ְ ּקֹות ִלְפֵני ַהּשׁ ִעים ּדַ ַאְרּבָ
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ֵהָחְלׁשּות ָהֹאִפי. ּבְ

יִחידּות ָנכֹון ְלִהְתעֹוֵרר ּבִ
ְלִמְנֲהֵגי ֲאֵבלּות

ר, ר ְמֻיּתָ ֵ ּוְלַיּשׁ
ִרְפיֹון ֹאִפי נֹוָסף, ּבְ

מּור  חֹון ּגָ ִבּטָ ּבְ
ת ַלְיָלה, ִחּלַ ל ּתְ ֶשׁ

י ָנחּוץ, ְלּתִ ָבר ּבִ ֵנינּו ּדָ מֹו ָהִיינּו ׁשְ ּכְ
ָכל ֵעת. יבֹו ּבְ ן ָלנּו ְלָהׁשִ ּתָ ּנִ ׁשֶ

ה ֹלא ְנֹגַרׁש, ִסיס ַהּזֶ ִמן ַהּבָ
ֶגד נֹוִסיף ְוִנְקַרע ֵאת ַהּבֶ

ס ּסֵ ְועֹוד ִנְתּבַ
ֵנינּו ְוָנִניַח ָלנּו ַלֲעֹבר ַעל ּפָ

ב, ִלי ְלִהְתַעּכֵ ִמּבְ

ֹלא ִנְתַאֵחר
ָרִטי ְוַקר. ִלְכֵאב ּפְ

ֵנינּו ָהֲעִדינּות ר ִמּפָ ּתֵ ְסּתַ ִרית מּוֶפֶרת, ּתִ ֵני ּבְ ֲאָבל ּבְ
רּורֹות: ַאֲהָבה, ֱאֶמת. יד ּבְ ְלַהּגִ


