ִ ַירת הָ ר חַ
אֲ נִ י וֹמֵ עַ אֶ ת ִ ַירת הָ ר חַ הַ ו ֶֹבֶ ת ֶל הַ ְ ָתו  ,הַ ַיִ ַ
הֶ עָ לִ י הַ ו ְֹ ִרי ְמטַ ְלִ י !ָ אֲ וִ יר  ,הָ עֵ ִצי ְ ָ#ט  ְ%ס ָת
אֶ ת ְ ֵכלֶת הַ ָ'מַ יִ עָ ִבי הֶ אֱ פִ יר  ,מַ יִ מָ לְ א עַ ד לְ ִה ְתֵ ַ#עַ
 +,הַ ָ הַ ָ-דוֹל  ְ! ,לֵי  ְ-לִ ימַ ת הַ חוֹֹ  ,+ולֵחַ ַָ.-יו לִ נְ  ֹ-עַ .
חֹדֶ  אֱ ל ל  ,חֹדֶ  הַ ְלִ יחוֹת  ,ס ֹוגֵר ְעָ ָריו פו ֵֹתחַ  ֶ1לֶת
לְ ַק!ֵ ל אֶ ת חֹדֶ  ִ ְ ֵרי ,הַ ִ ְ ַ3קיִ +מ ְ3רוֹמֵ י ְנַת תשס"ד
!ִ זְ ִריחָ ה חֲ ָד ָה ִ ְ! ,ת ְקוָ ה נוֹצֶ צֶ ת ְ! ,לֵב ָ7מֵ חַ !ַ אֲ ֶר נַעֲ ֶ7ה וְ ֵנלֵ8
ָלוֹ לְָ 8נַת תשס"ג ,עוֹד נִ ָ9א אֶ ת ְמֵ  , 8עוֹד נִ ְמָ ע ק ֹולֵ.8
לְ ַקֵ !ָ אנ אֶ ת ִמ ְצוַ ת ַ #חַ !ִ ְדבַ 1ְ ,בו ִֹרי עֲ מֵ לוֹת
ְמל ְַטוֹת צ  ְ! +הַ ְתמָ ָדה  ,אֶ ל הָ עֵ מֶ ק יו ְֹרדוֹת וְ אֶ ל הָ הָ ר עוֹלוֹת
ְמבַ ְ9מוֹת אֶ ת הָ אֲ וִ יר !ְ ֵריחַ הֲ ַד ִי  ,אֶ ת ָ%ל הַ ָ ְ#ר ִחי ְמנ ְַ'קוֹת ִ.ַ- ,י  ִ.ַ-י
ִ 8ָ%היא ְמלַאכְ ָת הַ ֶאֱ מָ נָה ֶל הַ ְ3טַ  ְ#לוֹת וְ הַ ְ3טַ  ְ#לִ י.
!ָ ֵר 8אֵ לִ י וְ חַ ֵ:ק אֶ ת יְדֵ י הָ עו ִֹ7י
ְ עוֹת מַ עֲ ֵ7י יְדֵ יהֶ  נִ פְ לָאוֹת וְ נִ ִי
צַ עַ ד ,חַ ר צַ עַ ד צָ עֲ ד וְ נ ְָצר  ,עַ ד נוֹלְ ָדה י ְִצ ַירת מָ חוֹל
ִצ ר יו ְֹמיו ִֹמי  ֹונֶה וְ ,חֵ ר צָ בְ ע  ְ! ,לִ ; ַ +רֶ 8ל ִמ ְ%חוֹל .
,ל ַפְ ִסיק ל ֵָתת , ,ל ַפְ ִסיק לְ הַ ְ ִ#יעַ ִמ; בְ כֶ
ָרב ה א ְ7כ ְַרכֶ ,עֲ צ מָ ה ִהיא ְלִ יח ְתכֶ ְתר מַ ְתכֶ
אֶ בֶ < ְקטַ ָה  ,ל ַ ְת ִמיד !ַ אֲ ִחיז ָָת= אֶ ת סֶ לַע הַ >ֹר
ֹ%חַ ַרב !ְ י ָָד= מַ  ֹ#לֶת לַעֲ צֹר.
ַק  ֵ1אֵ לִ יַ ,ק  ֵ1אֶ ת אֵ ֶ.ה מֵ הַ ֵ ְ:קנִ י אֲ ֶר נָסוֹג וְ הֵ  ָ3ה ?א ְ ִ%תמוֹל ִלְ וֹ
ֵ< לָהֶ  אֲ ִריכ ת י ִָמי ַ ,לְ וָ ה  ,וְ כֹחַ לְ הַ ְמ ִי 8לִ נְ ֹ
לְ הַ !ִ יט ָק ִדימָ ה  ,לִ ְמֹ 8עוֹד צַ עַ ד !ְ מַ עֲ לֶה  ִ-יל  ְ-ב רוֹת
@ר ,הַ  ָ ַ3ד וְ הַ וֹרוֹת.
הֵ < הֵ  !ְ בִ נְ יַ< הָ ֶ
!וֹא אֶ ל הַ ֶ'מֶ  הַ >ו ֶֹרבֶ ת מֵ @חוֹר  ,וְ הָ י ַק ְרנֶיהָ ְמל ְַ;פוֹת
ְצא אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה הַ ;וֹבָ ה אֲ ֶר יַעֲ ל ִמָ ֶ3ה ַָ.%נִ וֹת וְ ַר ָפוֹת
אַ ְ ֵרי "!ַ !ַ יִת" הַ וֹמֵ  ִ! 8נְ ָינָיו עַ ל !ְ נו ָֹתיו וְ עַ ל !ָ נָיו
לְ ָנָה טוֹבָ ה ְִָ %תב ְ ִֶ ,היֶה לְ רֹא וְ ?א ַל ָ:נָב.

