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מכתב גלוי

מֹו ֶמֶלט, ַצע, ּכְ ׁשּוֵלי ַהּפֶ ֵאב ּבְ ֶאת ַהּכְ
ֹנא  ָמה ]ֹלא ִלׂשְ ׁשָ ְתֵחי ַהּנְ ל ּפִ ְואֹוֵטם ֶאת ּכָ

ג ְוֹלא ַלְחׁשֹב. ַהּכֹל ְוֹלא ֶלֱאֹהב, ֹלא ְלִהְתַעּנֵ
ִלי ִנּכּור, ֵאֶליָך ֶלא[, ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ְלָך, ּבְ ָלָבן. ֶזה ַהּכֶ

ַצע  ר ַעל ׁשּוֵלי ַהּפֶ ֻנּכָ ַהּמְ
ְפִנים  ָך ֲאִני עֹוֶמֶדת, ַרק ַחּלֹון, ֹלא ּבִ ּלְ ׁשֶ

ְחָלט  ד, ַהּמֻ ְעּבָ דֹול ָהָרָחב ְמׁשֻ חּוץ, ֶהָחָלל ַהּגָ ְוֹלא ּבַ
דֹוָלה  ד, ְנִדיבּוְתָך ַהּגְ ְעּבָ ְבעֹוִני ְמׁשֻ ַהּצִ

ָך, ָהַאֲהָבה  ּלְ ֵאינֹו ׁשֶ ר ׁשֶ ב ָהרֹוֵעד, ֵמֹאׁשֶ ֶדת, ְרכּוׁש ַהּלֵ ְעּבֶ ְמׁשֻ
ָך ׁשֹוְנָך ֶאל ִלּבְ ת ִמּלְ ָך, ְמֹגֶרׁשֶ ּלְ יָרה ַהּפֹוֶעֶמת ׁשֶ ָהֲעׁשִ

ָך ֶאל ֵעיֶניָך, ְוחֹוֵזר ָחִליָלה, ְוֵעיֶניָך, ַרק ֵהן, ּבְ ּוִמּלִ
ְמִעיפֹות ִנְתֵזי אֹור. ָרִאיִתי. ֵאיְנָך יֹוֵדַע 

ִרים, ּזְ ְתּפַ ּיּוִנים ַהּמִ ים, ַהּזִ ְתַרּבִ ֹוְפִעים, ַהּמִ יָך ַהּשׁ ְיֵמי ַחֵיּ
ל ֶזה ָבר ִמּכָ ַאְלֵפי ַהֲחָדִרים, ּדָ ל ּבְ ּצֵ ְתּפַ ָהאֹור ַהּמִ

ָאר, ַהּכֹל חֹוֵמק  ֹלא ִנׁשְ
ֹכַח, ִדידּות, ַהֲהִדיָפה, ַהַהְרָחָקה ּבְ ְוַהּבְ

ַהּכֹל חֹוֵמק 
ה,  רּוׁשָ פּוָאה, ַהּקְ ָך ]ַהּקְ ּלְ ִדידּות ׁשֶ ַהּבְ ַהִאם ָיַדְעּתָ ׁשֶ

ִית, ִהיא ַהּכַֹח[,  ִחיָדה, ַהּבַ ֵלמּות ַהּיְ ְ ִהיא ַהּשׁ
ע?  ּגֹוֶנֶבת ַמּגָ

ה ]ָהִייִתי  ְטְנָך ַהַחּמָ ִדי ְזכּוָרה ִלי ֵהיֵטב. ָיִדי ַעל ּבִ ָיְדָך ַעל ׁשָ
י,  י. ִנְגַעְלּתִ י. הּוא ָנַגע ּבִ ְטּתִ ַ ּשׁ ִית. ִהְתּפַ ּבַ ֶבר ֶאָחד ּבַ ֵאֶצל ּגֶ

ְטִני, ֶאת ְמנּוָחְתָך  י ְוָיָצאִתי[, ָיְדָך ַעל ּבִ ּתִ ׁשְ ִהְתַלּבַ
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יָמה ַאַחת ְלַהְטִריד  ֶמְרַחק ְנׁשִ ֲאִני רֹוָצה ְלַהְטִריד, ּבְ
י, ְמִהיָרה, ֹלא ְסִדיָרה.  ַמְעּתִ ֵלָוה, ׁשָ ֶאת ְמנּוָחְתָך, ֹלא ׁשְ

י  ַמְעּתִ ׁשָ

ה אֹוֵמר י, ַאּתָ ה רֹוֶצה ִלְחיֹות יֹוֵתר ִמּדַ ַאּתָ ה אֹוֵמר ׁשֶ ַאּתָ
י ַאֲהָבה, ֹעֶנג,  י, יֹוֵתר ִמּדַ ה רֹוֶצה ַהּכֹל יֹוֵתר ִמּדַ ַאּתָ ׁשֶ

בֹוהַּ  ה, ַהּכֹל מּוָנף ְלַמְעָלה ַעל ָמנֹוף ּגָ ׁשּוָקה ֲעֻמּקָ י ּתְ יֹוֵתר ִמּדַ
ֵהר. ָאסּור  ָטן: ָצִריְך ְלִהּזָ ֶחֶדר ַהּקָ ה ַאַחת ּבַ ְוקֹוֵרס ַעל ַסּפָ

ֵרף  רֹוָצה ְלִהּשָׂ ֵנינּו זֹו ֲאִני ׁשֶ ין ׁשְ י ֵ] ִמּבֵ יֹוֵתר ִמּדַ
ר ִנְצָמד ַלּנּוָרה[  ְרּפַ ְלִחיָצה. ּפַ ַמֵהר. ּבִ

ִליט,  ב ּפָ טּוַח, ֲאִני ּכֹוֶתֶבת ְלָך ִמְכּתָ ֶמְרָחק ּבָ יְנַתִים, ּבְ ֲאָבל ּבֵ
ב מּוָגן,  ב נֹוָאׁש, ִמְכּתָ יַנִים, ִמְכּתָ ב ּבֵ ַטח ֶהְפֵקר, ִמְכּתַ ׁשֶ ב ּבְ ִמְכּתָ

ֵכד  ֶכף ִנּלָ ו, ֶטֶרם ִנּצֹוד, ּתֵ ְלָפחֹות ַעְכׁשָ

ֶלת. ֶזה ַהֹחֶפׁש ַתח ִלי ּדֶ ּפְ


