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השעה היפה

ִית, ִוילֹונֹות ַהּבַ ֶקט ְמַעְפֵעף ּבְ ׁשֶ
ִריָחה ת ַהּזְ ֻקּדַ ִחים ִמּנְ ֲאַנְחנּו ִנְמּתָ

ח. ְטּבָ ְלַחן ַהּמִ ֶאל ֹאֶפק ׁשֻ
ה - ִים ַרּכָ ין ַעְרּבַ ַעת ּבֵ ׁשְ ּבִ

ִכיֵסינּו, ּבֹוֵדק ַאֲחֵרינּו     ׁש ּבְ ּפֵ אֹור ְמַפׁשְ
ָבִרים ַעְצָמם.  ה ֲאַנְחנּו ְקרֹוִבים ַלּדְ ּמָ ּכַ

ה ָיָפה. ָעה עֹוֶדּנָ ָ ַהּשׁ
ִחים ָזָהב,  ִביֵלי ֶהָחָצץ ִנְמׁשָ ָחק ַאֲחרֹון ַעל ׁשְ ִמׂשְ ְיָלִדים ּבְ

ֶלת ַקְרַנִים ַאֲחרֹונֹות ּה, ְמַקּפֶ ּבָ ֶמׁש ַמְפָנה ֶאת ּגַ ֶ ַהּשׁ
ְזָרח. ֶלת ַלּמִ ֻפּתֶ ּה ַהּמְ ַדְרּכָ ָבה ּבְ ְטָנּה ְוׁשָ ֶאל ּבִ

ָבר ְמִגיָפה ֶאת ַהּיֹוְמיֹום,  ַוֲאִני ּכְ
ֹחָרה     ר ֶלֶחם ׁשְ ּכַ מֹו ּכִ ׁשּוָטה ּכְ ּפְ

ה, ּקָ ְתָנה ַהּדַ ְמַלת ַהּכֻ ֶטת ֶאת ׂשִ ּפֹוׁשֶ
ַבק ּדָ ִליָכה ָאָבק ׁשֶ ַמׁשְ

ִביָסה. ֶאל ַסל ַהּכְ

ָבן. ּגּוף ַהּלָ ִים ַהּזֹוְרִמים ְנֻקּדֹות ֲאִחיָזה ּבַ ְרֶטֶטת ַלּמַ ֲאִני ְמׂשַ
י - ּנֹוְגִעים ּבִ יָרה ֵאיְך ְוֵהיָכן אֹוֶהֶבת ׁשֶ ַמְסּבִ

י ֻמְפֶנה ֶאל ָהעֹוָלם.  ּבִ ּה ּגַ ָפה ּבָ ָעה ַהּיָ ָ ּשׁ ּבַ
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סוד העיּבּור

ִניִנים ְוכֹוָכִבים. ָמָחר ָיכֹול ָלֶלֶדת ֵמֵחיקֹו ַהַחם ּפְ
ים, ֻחּלִ ַפת ִלְוְיָתִנים ּכְ ׂשְ ים ּכִ ים ְסִמיִכים ּוְרֻטּבִ ֶקט ַנֲעׂשִ ֶ ֵלי ַהּשׁ ּגַ

ַפת ל ּדֹוְבֵרי ׂשְ ָאְזֵניֶהם ׁשֶ ֶדת ּבְ ים ִנְלּכֶ ת ֶמְרַחּקִ ִעּיַ ּגְ
ת מֹוִריָקה ּוַמה  ׁשֶ ם. ַיּבֶ ַהּיָ

ֵהא ָעֵלינּו?  ּיְ
ה ֲאִני סֹוֵפר ְלִמְנַין ַהַחּמָ

ָבָנה. ִמְנַין ַהּלְ ַאּתְ ּבְ
ינּו, ֵלִמים ְיכֹוִלים ַלֲעֹבר ֵמַעל ָראׁשֵ ים ׁשְ ַחּיִ

ֵלִמים עֹוְבִרים. ים ׁשְ ַחּיִ

ַלח ָזֹהב ִמּגּוֵפְך ק ּפֶ ֲאָבל ַהּיֹום ֲאִני נֹוׁשֵ
ָדֵמְך, ִמיֵצי ֶהָהָדר הֹוְלִמים ּבְ

ְרחֹובֹות הּוְמרּו ַסְפְסֵלי ָהֵעץ  ּבָ
ֶכת-ְמֹחֶרֶרת-ָקָרה                       ַמּתֶ ּבְ

ָנה? ָ נּו ַהּשׁ ִים ִיְמְלאּו ּבָ ַהִאם ּבֹורֹות ַהּמַ

גּוֵפנּו, ר ּבְ ָאסֹון ִמְתַעּמֵ
גּוֵפנּו, ר ּבְ ַמן ִמְתַעּבֵ ַהּזְ

ְלִכי,  ַאל ּתֵ
ים. ׁשִ ֶמׁש ִנְפּגָ ֶ ֵרַח ְוַהּשׁ ַהּיָ
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כמו שהבטחָת

בֹוִני יָת ִעְזבֹוִני ְוִעּצְ ה ִהְרּבֵ ַהְרּבֵ
ִהְבַטְחּתָ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

יָת, ֵיׁש ֹיאְמרּו ִהְפַרְזּתָ ה ִהְרּבֵ ַהְרּבֵ
חֹוִני ָבר ַעל ּגְ ֲאִני ּכְ

י ְוֶאל ִאיׁשִ
ְמׁשֹל  ּיִ ׁשּוָקִתי ׁשֶ ּתְ

ם ּבֹו ָהֶעֶצב ּגַ
י ּבִ ׁשֶ
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ִאלמלא האהבה

ֶמה ָהִיינּו לּוֵלא ָהַאֲהָבה?  
ים, יֵרי חֹול ְקַטּנִ ְרּגִ קּוָפה ִהיא ַאְלֵפי ּגַ ם ְזכּוִכית ׁשְ ּגַ

ַמִים, ָ מֹוָצָאּה ֵמרּוחֹות ַהּשׁ
ִהים. ים ּכֵ ּמִ ים, ִמּיַ ִרּיֹות ֲעֻמּקִ ְדּבָ ִמּמִ

ָאנּו ֲעׂשּוִיים ְטָלִאים ְטָלִאים, ּכַֹח ׁשֶ ו ַקל ִלׁשְ ַעְכׁשָ
בּוׁש  ְלַהֲאִמין ַלּלְ

יר ּבֹו ָאנּו ּכֹה ֲעֵמִלים ְלַהְסּתִ ׁשֶ
ְקְרָעה ּנִ ֶפׁש ׁשֶ ֶאת מֹוָצא ַהּנֶ

ים. ּמִ ִרּיֹות ְוַהּיַ ְדּבָ ַמִים ַהּמִ ָ ִמן ַהּשׁ
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תצפית ִמּצֹוק הִעתים של הגוף   
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ד ֶאָחד ָנפּול יֹוֵתר ֵמָהַאֵחר,  ׁשָ
ֶטן ְלַגּלֹות, ְוָתִמיד ֵיׁש עֹוד ֶבּ

ְדִליק ֶאת ָהאֹור. ַאל ַתּ

ְסַבְך ק אֹוִתי ִבּ ֵ ַנׁשּ
ֲאִני ִים־ַרְגַלִים־ֵלב ׁשֶ ַ ַהָידּ

ה ׁשֶ י ַהָקּ ף ֶאת ָעְרּפִ ַלּטֵ
ִריַח  ְלַחׁש ְלַעְצמֹות ַהְבּ

ְתִחיִלי  ּפִ

ָהִייִתי, ַאל  ֲעָרה ׁשֶ ַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנּ ׁשְ ַאל ִתּ
ַעׂש ָלּה ְמאּוָמה ַתּ

ה ֵמֵאָליו ְוִיְצַחק  ַהּגּוף ִיְתַרֶצּ
ְלאֹו, ְמֻׁשְחָרר ִמּכִ

ינּו  ֹאֶדם ַיְלִבּ ִסיָמֵני ְמִתיָחה ּכְ

קּו ַעת ִיְתַהְדּ ִריֵרי ַטַבּ ׁשְ
ֲעָך  ַעל ֶאְצָבּ

ו, ַהְדֵלק ֶאת ָהאֹור. ַעְכׁשָ
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