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אֶֹרְך

נּו לֹא ְחּתֵ ּפַ ִאיַלן ִמׁשְ

ים. ִהְצִמיַח ֲעָנִפים ַרּבִ

ים ַלֲהקֹות ָנׁשִ

קֹות  ַרּוָ

בּו ֲעֵליֶהם  ָיׁשְ

מֹו ַעל ִמּטֹות ָיִחיד  ּכְ

ָצרֹות.

ּדֹוָדה ָאָנה ְודֹוָדה ֵלָאה 

ּפּוִחים  ָקְטפּו ּתַ

ְטרּוֶדִלים. ְלִמּלּוי ׁשְ

ַפח ּתָ ֵצק ׁשֶ ֶאת ַהּבָ

ילֹות ּלֵ ְוָתַפח ּבַ

דּו ְלאֶֹרְך  ִרּדְ

ִדידּוָתן.  ּוְלרַֹחב ּבְ

קּו ִמים ֻחּלְ רּוֵרי ַהּיָ ּפֵ

ִרים.  ין ִצּפֳ ּבֵ
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דודה לאה

ֲאִני ַמֲעִביָרה אֹוָתּה

ְזִהירּות ּבִ

ֶפת מֹו ַקּצֶ ּכְ

א, ּסֵ ה ַלּכִ ּטָ ֵמַהּמִ

ר ַמְדִליָקה ֶאת ַהּנֵ

ּה. ְדּתָ ְליֹום ֻהּלַ

ַעם ּפַ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ם ָחְגָגה ִאּתָ

ה ִחים ְלַמּטָ ֻמּנָ

ְכבֹות עּוָגה. ׁשִ ּכְ
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ֵסדר  

ְלתֹות ָארֹון ִמְתַנְפְנפֹות     ּדַ

ס י ַהְמַטּפֵ ֵמַעל רֹאׁשִ

ַעל ִמְתַרס ָהָאִביב –

ְלטֹון סֹוף ׁשִ

ַהּקֹוָלִבים. 

ְך ן ּוְמֻאּנָ ְמֻאּזָ ּבִ

ֲאִני ְמִזיָזה ָרִהיִטים

ְרָצפֹות, ץ ַהּמַ ּבֵ ׁשְ תֹוְך ּתַ ּבְ

ׁשּובֹות  ְטֲאֵטא אֹוֵסף ּתְ ַהּמַ

ח. ְנכֹונֹות ַלּפַ

ירֹות      ֲאִני מֹוִריָדה ֶאת ַהּקִ

ִית, ַלב ַהּבַ ִמּצְ

ָאה ַחּלֹונֹות  ְמַמּלְ

א ָחָדׁש.  ֶדׁשֶ ּבְ

ְחֵרר  ָהאֶֹשר ִמְסּתַ

תֹף  ּכְ

ִביָסה ֵריָקה. ְמכֹוַנת ּכְ ּבִ
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*

ה ֶנֱעֶמֶדת ַעל ַרְגֶליָה ָהֲאחֹוִרּיֹות ִמּטָ

ִית ְרסֹוֶתיָה ְלַנֲעֵלי ּבַ ַמְכִניָסה ֶאת ַפּ

יא ְקּפִ מֹוִציָאה ּבֶֹקר ֵמַהּמַ

ִרית. ַחת ַלּכָ יָרה ִמּתַ ּוַמְפׁשִ

ּה ּבָ ֲחלֹום ֲעַדִין רֹוֵכב ַעל ּגַ

ֶרֶסן: ְך ּבָ מֹוׁשֵ

ִחְזִרי.
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מזל     

ָדה  י ִאּבְ ִאּמִ ׁשֶ

רֹון ַאֲחֵרי  ּכָ ֶאת ַהּזִ

ָדה ֶאת ָאִבי. ִאּבְ ׁשֶ

ן  ַאֶחֶרת ָהָיה ִמְתַעְצּבֵ

ב ְלָיָדּה  ר ַהּיֹוׁשֵ ֶבר ַהּזָ ּגֶ ּלַ ׁשֶ

ִסעּוִדית ב'  ּבְ

נּוֵאל.  מֹו. ִעּמָ ׁשְ ִהיא קֹוֵראת ּבִ
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שמלה      

ָאה ֵאֶליָה.  ֲאִני ּבָ

ָטּה  ִמְדְרכֹות ַמּבָ

ֵריקֹות 

ֵמהֹוְלֵכי ֶרֶגל. 

בֹוֶתיָה ָנֵסי ַמְחׁשְ ּפָ

בּוִיים  ּכְ

ֶניָה. ר ּפָ ִכּכַ ּבְ

ַעּמּוד ּגּוָפּה  ֲאִני אֹוֶחֶזת ּבְ

חֶֹשְך, דֹו ּבַ לֹא ְלַאּבְ

יָקה  יָקה ְנׁשִ ַמְדּבִ

מֹוַדַעת ֵאֶבל ּכְ

ְוגֹוֶנֶבת ֵמֲארֹוָנּה

ְמָלה,  ֶאת ַהּשִׂ

ֲעַדִין זֹוֶכֶרת  ֶאת זֹו ׁשֶ

ת ְלַבד. ׁשֶ י ִמְתַלּבֶ ֶאת ִאּמִ
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ירושה

ל. ֵ י ְלַבּשׁ לֹא ָיַדְעּתִ

ִאיָרה ִלי דֹוָלה ִהׁשְ ֲאחֹוִתי ַהּגְ

ְך, כֹוָרה ְסָתם ּכָ ֶאת ַהּבְ

ָהְלָכה.

נּו, ְיָלֶדיָה ָעְברּו ָלגּור ִאּתָ

יר ִהְתַרֵחב. ַהּסִ

ָיִדּיֹוָתיו ִהְתַרֲחקּו זֹו ִמּזֹו

י. ּנִ ַוֲאחֹוִתי ִמּמֶ

ּפּוֵחי ָהֲאָדָמה. תֹוכֹו ּתַ ְבדּו ּבְ ּכָ

ין רֹאׁשֹו      ֶרז ִהְרּכִ ַהּבֶ

ח  ְטּבָ ּיֹור ַהּמִ ֵמַעל ּכִ

ִית. מֹו סּוס ָרתּום ְלֶעְגַלת ַהּבַ ּכְ

ְפּתֹור ְלִחיָצה ַעל ּכַ ַעם ּבִ ּפַ

י ַמּלִ ַהַחׁשְ ַהּקּוְמקּום

י ֶאת ָהעֹוָלם, ֵהַנְעּתִ

כֹות.            ּמֹוׁשְ ו ֲאִני ּגֹוֶרֶרת ּבַ ַעְכׁשָ

ִנְזֶהֶרת לֹא ְלִהְתָקֵרב ְלִקּצֹו

ְך ׁשּוב.  ן ִיְתַהּפֵ ּפֶ
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1972

ֶלג ל ׁשֶ ְדיֹו ָלָבן ׁשֶ ֵעִצים ְטבּוִלים ּבִ

רּור. ל ָהֲעָנִפים עֹוד לֹא ּבָ ְוְכַתב ָיָדם ׁשֶ

ֲאִריִכים.  ם ַהּתַ ׁשֵ ִמים לֹא ִנְקָרִאים ּבְ ַהּיָ

ָך  ּלְ ֶבד ׁשֶ ֵפי ַהּלֶ אֶֹרְך ַמּגְ ם ּכְ ָאְרּכָ

לֹא ִנְגָמִרים. 

ִמְזֶחֶלת,  ֶבת ּבְ ֲאִני יֹוׁשֶ

יב ֶחֶבל, ַמְכּתִ ְך ּבַ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ

ִים. ְגָלׁשַ ין ׁשּורֹות ַהּמִ ְרָחק ּבֵ ֶאת ַהּמֶ

ָך  ַהּכֹוַבע ָהרּוִסי ַעל רֹאׁשְ

ָדה, כֹוֶתֶרת ָלַאּגָ ּכְ

ְדּתָ אֹוִתי ִלְקרֹא. ּמַ ּלִ ׁשֶ

י ְבּתִ ָבר ָאז ָחׁשַ ּכְ

ֵאַדע ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלַבד. לֹא. ׁשֶ

א. ַדע זֹאת, ַאּבָ לֹא ּתֵ
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קומה שבע

ַבע.      קֹוָמה ׁשֶ י ּבְ נֹוַלְדּתִ

חֹל מּוִלי ָהָרִקיַע ַהּכָ

ַמן יֵרי ַהּזְ ְרּגִ ל ּגַ ֶהֱחִזיק ֶאת ּכָ

ְכחּו ְלָהְפכֹו.   ָ ּשׁ עֹון חֹול ׁשֶ ׁשְ ּכִ

ִלְפָעִמים ְמטֹוִסים ָחצּו

ַמִים ְמַטְפְטִפים  ָ ֶאת ַהּשׁ

ם. ַדְרּכָ ְיָסה ּבְ ּדַ

ה.  א ָאְמָרה ִלְפּתַֹח ּפֶ ִאּמָ

ִרים.        כּו ִצּפֳ ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ִהְתַהּלְ

ין ָהיּו ְמזּוָזה ִ מּויֹות ַהּשׁ ִעְקבֹוֵתיֶהן ּדְ

ק אֹוָתּה  ֵ ּשׁ ּנִ ָלרּוַח ׁשֶ

ִניָמה. ַדְרּכֹו ּפְ ּבְ

ְרָעה     ּתָ ה ִהׂשְ ַהְרֵחק ְלַמּטָ

ִליַמת ָהֲאָדָמה. ּגְ

י ָיַדִים  ּתִ ַרׂשְ ּפָ

ְרוּוֶליָה.   ׁשַ ִחיל ּבְ ְלַהׁשְ
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גמגום 

ְלַאט

ִדימֹון  מֹו ַהּקְ ּכְ

ֶרט ִלְפֵני ַהּסֶ

ִמים. ְרכּו ַהּיָ ִנׂשְ

ַקְרִטיב לֹא ָנַמס 

חֶֹרף.  ּבַ

ה?״  , ַיְלּדָ ה ַאּתְ ּמָ ת ּכַ ״ּבַ

יל ָקָפא, ם ַהּגִ ּגַ

ָפַתִים, ק ַלּשְׂ ִנְדּבַ

ִמְלֵמל ֶאת ַעְצמֹו 

ְלָפַני.

י ָחַרְצּתִ ׁשֹון ׁשֶ ּלָ ּבַ

ֶרְך ּדֶ ֶלָעִתיד ָהָרחֹוק ּכַ

ֶפר ית ַהּסֵ ִמּבֵ

ֶלג. ֶ ִתיֵתי ַהּשׁ י ֶאת ּפְ ָלַכְדּתִ

י.  ְמּתִ ְמּגַ ּגִ

ים ֵהִציצּו ַהחּוָצה  ּלִ ֲחָצֵאי ַהּמִ

ִעיל. יֵסי ַהּמְ ְכָפפֹות ִמּכִ ּכִ

ַכּפֹות ָיַדִים ֲחׂשּופֹות  ָכה ּבְ ּכָ

י ֶאת ָהאֶֹשר  ֶהֱחַזְקּתִ

יר  י ְלַהְסּבִ כְֹלּתִ ּיָ ִלי ׁשֶ ּבְ

ה טֹוב. ָלּמָ
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