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ליאור דיין

יקירתי

ְטָיה ַאְמּבַ ה ִלי ּבָ ִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ
ֵגָרה ּמְ ה ִלי ּבַ ִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ

יָרִתי יֵנינּו, ַיּקִ ְך ַמְפִרידֹות ּבֵ נֹות ֹחׁשֶ ִים ׁשְ ַאְלּפַ
ֶזה ָנכֹון, ֶזה ָנכֹון

לֹון  ּסָ ה ִלי ּבַ ְוִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ
ַעד ַלַחּלֹון יט ָעַלי ִמּבַ ְוִאיׁש ֵאינֹו ַמּבִ

ִנים,  ָ ֵדִלים ִעם ַהּשׁ ים ּגְ ְרַחּקִ הּוִיים, ַהּמֶ ילֹונֹות ּדְ ַהּוִ
ִריִרים.  ַח ׁשְ יִדים, ְמַטּפֵ יל ּגִ ִ ף, ַמּשׁ ַוֲאִני ִמְתַקּלֵ

ה  ה ִלי ַעל ָהִרְצּפָ ִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ
ָנה,  ֵ ֲחַדר ַהּשׁ ה ִלי ּבַ ם ֹלא ְמַחּכֶ ִאיׁש ּגַ

ְנָיִנים ל ּבִ ֵאִרּיֹות ׁשֶ י, ַוֲאִני ֲעׂשּוי ׁשְ ּנִ ַהֲחָדִרים ֵריִקים ִמּמֶ
י  ַגּלִ יָרִתי, ְוָאז ַאּתְ ּתְ ְך, ַיּקִ נֹות ֹחׁשֶ ִים ׁשְ עֹוד ַאְלּפַ

י  ַגּלִ ְוָאז ַאּתְ ּתְ
א נּו ְלעֹוָלם ֹלא ּבָ ַמּנֵ ּזְ ׁשֶ

יָרִתי, ֶזה ָנכֹון, ְלַצֲעִרי, ֶזה ָנכֹון ַיּקִ
ִחים. ה ְוֶאְקּדָ ּכָ ִקידֹות ִלׁשְ ים, ְטָפִסים ְוִכיִסים, ּפְ ָחִיינּו ֹחִרים ּוִמּסִ

ה ּנָ ה ִלי ֵמֵעֶבר ַלּפִ ִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ
ה ּפָ ַחת ַלּסַ ה ִלי ִמּתַ ִאיׁש ֹלא ְמַחּכֶ

ה ְלִאיׁש  י ְמַחּכֶ ם ֲאִני ֵאיֶנּנִ ּגַ ְוָהֱאֶמת ׁשֶ
ׁשּום ָמקֹום ּבְ

י ִנְמָצא ִנים ֵאיֶנּנִ ָבר ׁשָ ּכְ ָהֱאֶמת ׁשֶ
י ִנְמָצא ִנים ֵאיֶנּנִ ָבר ׁשָ ן, ֶזה ָנכֹון, ּכְ ן, ּכֵ ּכֵ

ע. ֶקֶצב ְמֻמּצָ יָרִתי, ַוֲאִני זֹוֵחל אֹותֹו ּבְ ֵבד, ַיּקִ ֶזהּו עֹוָלם ּכָ
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א,  ּדּור ַהּלֹוִריָון ַהּבָ ְוַעד ּכַ
ה, ּטָ ל ֶאְתמֹול, ַעל ַהּמִ ִעם ָהִעּתֹון ׁשֶ

ּלֹא ֶנֶעְנָתה ֶלפֹון ׁשֶ יַחת ַהּטֶ ְוׂשִ
ְרָקע ַעד ַלּמִ ּוַמֲהדּוַרת ַהּבֶֹקר ִמּבַ

ּכֶֹלת ְוַהחֹוב ַלּמַ
ַמל ְלחּוֵטי ַהַחׁשְ

ִלְכִביׁש 6
ַלּמֹוִציִאים ַלּפַֹעל

ְרַקַחת י ַהּמִ ְלָבּתֵ
ה ִלְפִקיֵדי ָהִעיִרּיָ

קֹוִמּיֹות ְוָהֲאזֹוִרּיֹות  ּיֹות ַהּמְ ְוָלְרׁשֻ
ה.  ִבּיָ ּוְלַמְחֶלֶקת ַהּגְ

ָעה ט ּפֹה ְלֶרַבע ׁשָ ֵ ּשׁ יַע ְוִתְתּפַ ּגִ ְעָין ּתַ ּמַ ְוַעד ׁשֶ
ֹחֶדׁש יּוִלי ִיְגֹמר ְלָהִזיַע ְוַעד ׁשֶ

בֹוָהה ָרטּוָרה ַהּגְ ְמּפֶ ֶאת ַהּטֶ
ה ִיְגֹמר ַלְחּתְֹך ֲחָתְך ָהֻאְכלּוִסּיָ ְוַעד ׁשֶ

ְגָזר ָהֲעָרִבי  ַלּמִ
ֶאת ַהּצּוָרה 

ֶאְגֹמר ְלַגֵהץ ֶאת חֹובֹוַתי ַלֲחֵבָרה ְוַעד ׁשֶ
ּכַֹח ֶאת ִמיַכל, ְוֶאת ָקִרין, ְוֶאת ֹנָעה, ר ִלׁשְ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ

ל ֶזה ָקָרה, ּכָ ׁשֶ אן ּכְ ָהיּו ּכָ ׁשֶ
ן  ֵהן ָסֲחבּו ִאּתָ ְוֶאת ָהֵריַח ׁשֶ

ֵדָרה.  ר ֵמַהּשְׂ ַהְיׁשֵ

ה ִבּיָ ְוָכל ֲאַגף ַהּגְ
ָנה ֵ ְוַכּדּוֵרי ַהּשׁ

ּוַמְעָין, ִמיַכל, ָקִרין ְוֹנָעה
ה. ה, ְלֵעת ַעּתָ ְלֵעת ַעּתָ


