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 יוסי גמזו

 ָלה ְפלֹוֶרסַהִןנור ֶהָעצוב ֶשל ְסטֶ 

  

 "עצב חרישי ויראה נעלמה התגנבו אל לב ֹנַח. שם, ֵמֵעֶבר לגדר, עומד עתה אבא בקנוטא

 ובכובע של שבת וצועק בקול: 'ארבעים שנה ָאקוט בדור!' )תהילים צ"ה י'(...' והוא,

 פושע ישראל, מוטל בשעה זו מאחורי איזו גדר ואורב ל'ִשְקָצה'..."

 )ח. נ. ביאליק: "מאחורי הגדר"(

  

1. 

  

 ִהיא נֹוְלָדה ְבִליְסבֹון, ֹלא ַהְרֵחק ִמִשְפכֹו ְמֺתְלַתל ָהַאְדוֹות ֶשל ַהֶחז'וֹ 

 ַהַםִגיר ֶאת ִשְצנֹו ְכמֹו ַהָפאדֹוס ֶאת ְכפֹור ְבִדידוָתה ֶאל ֵחיקֹו ָהָרָחב

 ֶשל ָהאֹוְקָינֹוס ָהַאְטַלְנִטי, ְלָאִביהָ 

 ָהָיה ִמְשָרד ָבָאֶוִניָדה ַהְגדֹוָלה

 ֶשםול ֵהיַכל ַהַנְרָלֶמְנט ֶשבֹו, ָנֵתִטית

 ִנָןה ִלְלֹחם ָבָעִריצות ַהֲחשוָכה.

 ָמה ְכָבר ֶאְפָשר ְלַסֵנר ַעל ַיְלָדה ַבת ָחֵמש ֶשָטְפָיה, ַגם ַבֹחֶרף,

 שֶשמֶ -הוא ְכמֹו ַאְמָבָסאָדה ְקַטָמה ֶשל אֹור

 אֹו ִמְקָדָמה ֶשל ְשֵמי ְברֹוָקד ְתֺכִלים ַעל ַהֶחְשבֹון

 ֶשל ָמה ֶשָטבֹוא, ִאם ָיבֹוא, ֶשל ְשָמחֹות ַהְשמורֹות ֶלָעִתיד, ִאם ָעִתיד הוא

 ְכִריְסֶמס-ָמה ֶשָספוי ְוָחבוי ְכַשי

 ִדין?-אֹו ָמה ֶשָכפוי ִכְגַזר

  

 ְבאֹות ַהְשֵכנֹות"ִהיא ַתִגיַע ָרחֹוק," ִמְתנַ 

 ִבְראֹוָתן ָכל ִאיש ָבְרחֹוב ֵמֵסב ֵעיַנִים ַאֲחֶריָה,

 כֹוֶתֶרת ָבִריִסים.-ְסֶטלֹות ֶשל אֹור ְבֶחְשַכת ִאישֹוֶניָה וְפלֹוֶרס ֲאֺרֵכי ֲעֵלי

 ְוָאֵכן ֶזה קֹוֶרה, ְנבואֹות ַמְגִשימֹות ֶאת ַעְצָמן: ִהיא ַתְרִחיק, ִעם הֹוֶריהָ 

 ֹוַזְמִביק, ֶשֵאֶליָה, ִמַנַחדַעד מ

 ְזרֹועֹו ֶשל ַהִדיְקָטטֹור דֹון ַאְנטֹוְניֹו ָסָלָזר

 ִליֶבָרִלי ֶזה, ָאִביָה,-ִיְבַרח ַנְרָלֶמְנָטר ְנרוֹ 

 ִמָםה ֶשִכְסָפַרד ֶשל ְפַרְנקֹו ָחל ַגם ְבַאְרצֹו.
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 ת ְבַתְכִלית, ֶאת ַהֶדֶרְךַואְסקֹו ָדה ַגאָמה ִגָלה, ִבְנִסבֹות ֲאֵחרוֹ 

 ִמָםה ֶשֲעַמְלָיה רֹוְדִריֶגז ָקְרָאה לֹו "ָלה ַקאָזה נֹוְרטוֶגֶזה" ַלַטֶבֶשת ַהְשחֹוָרה,

 ַאְך ָכאן ְמַגֶלה ֶאת ָיְפָיה ֶשל ַהַבת ַאְדוֹוָקט ִמן ַהְםכֹוָרה ֶשִמְזַדֵםן ֶאל ַהעֹולֹוְנָיה

 ֶעֶשר ָשִנים ְלַאַחר ְבִריָחָתם ֶשל ָהָאב וִמְשַנְחתֹו ִמן ַהָפִשיְזם ְבִליְסבֹון.

 ֶעֶרב ֵקיִצי ַתַחת ְשֵמי מֹוַזְמִביק, ַבִביָרה לֹוֶרְנסֹו ַמאְרֶקס, ְבחוֵגי ָהֶאִמיְגַרְצָיה:

 ְלַטאְנגֹו ְמַסְחֵרר ַעל ַהַנְרֶקט.ְכבֹוד ַהְנַרְקִליט, ִלְצִליָליו ֶשל ַתְקִליט, ַמְזִמין אֹוָתה 

 ְמֺסְחֶרֶרת, ָהִרים ְרדוָפה ֶשֵהִריָחה ַצָטד, ְכָלל ֵאיָנה-ְסֶטָלה, ַאֶטֶלת

 ְבלֹוק.-ְבֵחן ֲאָבל ְבֹתֶקף ְמַחְרֶפֶנת לֹו ַלַםאצ'ֹו ֶאת ָכל ַמֲאַמָסיו ְלַהְצִמיָדה ֵאָליו ָאן

 דֹון ַאְדוֹוָקטֹו עֹוֵמד ַעל ֶשלֹו ְוֶשלֹו ִכְמַעט ִנְשָבר לֹו ֲאָבל ֹלא ִלָבה ֶשל ְסֶטָלה,

            ָכל ִמְתְקפֹות ַהְנָרִחים ַהְשלוִחים ְלֵביָתה יֹוָמם ָוַלְיָלה ִנְתָקלֹות ְבִקיר ָאטום.

 ְדִחילו וְרִכילוָכל ְקִהַלת ַהגֹוִלים, ְבָלשֹון ְמַצְקֶצֶקת, בִ 



 ֶסַלע: "ֹלא רֹוָצה אֹותֹו ְוַדי."-אֹוֶמֶרת "ֲחָבל", ַגם ָהָאב, ַגם ָהֵאם, ֲאָבל ְסֶטָלה ְכצוק

 ִלָבה ִנְתֹאם הוא ְנִשיָאה ֶשל נֹוְרטוָגל-ֲאִפלו ַכֲעֹבר ֶעְשִרים ָשָנה, ְכֶשִםְתָבֵרר ָלה ֶשְדחוי

 ַהֲחתוָלה ַעל ַהַשֶםֶנת ָהְיָתה ַעְכָשו ְגִבְרָתה ָהִראשֹוָנה ֶשל ָהֺאָםה ְוִאלו ֹלא ָיְרָקה

 ֵאין ֶזה ֵמִזיז ָלה שום ְכלום חוץ ִמֶעֶמט ַסְרַקְסִטי ְבַקו ַהְשָפַתִים,

 ֶסְניֹור ְנֶרִסיֶדְנֶטה ִלְפֹרץ ֵמעֹוָלם. ֶזה, ֶשאֹותֹו ֹלא ִהְצִליחַ 

 ים ַאְך חֹוַמת ְיִריחֹו ַמְמִתיָנה ַרק ִלְצָבא ְיהֹוֺשעַ ִהיא ֺמֶעֶפת ְגָבִר 

 ַאף ֶשעֹוד שום ְיהֹוֺשַע ָכאן ֶטֶרם ִנְגָלה ָלה אֹו ֶטֶרם נֹוַלד.

  

 ֵמָאז ֵאיְך ֺהְחַמץ ָהֶאְקְסְנֶרס ֶאל ָהֹאֶשר ַאָבא חֹוֵזר וַמְזִכיר ָלה

 ַהָזָהב-דו ֶאת ִסכויְבֶהֶדף ָיַדִים ְנַתטֹות, ְשָמאִלטֹות, ֶשִאבְ 

 ַאְך ֵאין ָבה ִטַנת ֲחָרָטה, ִהיא ְשֵלָמה ִעם ַעְצָמה, ִעם ַעְצָמה ַהמֹוֶתֶרת

 ָיָפה יֹוֵתר ָכל יֹום ובֹוֵדָדה יֹוֵתר ָכל ַלְיָלה,

 דֹוָחה ֶאת ַהבֹוְלִעים, ִבְמקֹום אֹוָתה, ֶאת ֶעְלבֹוָנם.
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 ְלָאחֹור ֲאָבל ֹלא ֶאת ַגְלַגל ַהִהיְסטֹוְרָיה: ֶגֶבר ֶאְפָשר ַלֲהֹדף

 ְכמֹו ֶשִנתוַח ַתְצלום ֶנָגִטיב ֶשל ָלָבן ַעל ְנֵני ָשֹחר הֹוֵפְך ָשֹחר ַעל ְנֵני ָלָבן

 ָכָכה הֹוֵפְך ַגם ָסמֹוָרה ָמֶשל ִעם מֹוְרָדיו ֶאת ִסְדֵרי מֹוַזְמִביק זוֹ 

 ָמה ֶשכֹוֶפה ַעל הֹוֶריָה ֶשל ְסֶטָלה ֶאת ֹעל ָגלוָתם ַהְשִנָטה.

 ַעְכָשו ֵהם ְביֹוָהֶנְסבוְרג, ְזֵקִנים יֹוֵתר, ְתשוִשים,

 ַהֶגֶמל.-ַעְכָשו ִהיא ִמְשַעְנָתם ַהְטִחיָדה, ֺקַנת

 יא שֹוֶלֶטתַהִםְכרֹות ַהְגדֹוָלה, ִה -ַמְזִכיָרה ְבֶחְבַרת-ֵיש ָלה ִמְשַרת

 ְבֵשש אֹו ְבֶשַבע ָשפֹות ֲאָבל ֹלא ְבִלָבה ַהָכלוא ְבִצינֹוק.

 ַהְדָרִכים ֶשל שֹוְטֵרי ָהַאַנְרְטַהְיד,-שום ַמֲעצֹור, ַגם שוַרת ַמְחסֹוֵמי

 ֵאין בֹו ְכֵדי ְלַעֵכב ֶאת ַהְזַמן. ֶאל ַהֶעֶמט ַההוא, ַהָטָשן

 ֵהן ַהָטפֹות ֶשַאף ַנַעם ֹלא נְֺשקו )ַאף ִכי ַהַדַעת ֹלא סֹוֶבֶלתְבַקו ַהְשָפַתִים הָ 

 ִמין ָנָרדֹוְקס ֶשָכֶזה, ֶאְגרֹוף בֹוְקס ֶשָכֶזה ְבָכל ְשִביב ִהָגיֹון(

 ַהֶגֶזל,-ְיִחיִדים ֶשַהנוְדָרה ְמַכָןה ָבה ְכשֹוֵדד ֶאת ְשַלל-חֹוְבִרים, ְבאֹוָתה ִהְתַגְמבות

 ְלַגֵדל עֹוד ַקְמטוִטים ְזִעיִרים, ְזִהיִרים. ִהיא ִנְתֹאם ַמְתִחיָלה

 ְמצוָקה, ְלַעֵשן ְבַשְרֶשֶרת,-ְיתֹוִמים ֶשל ַעְשרֹות ֲחתוֵלי-ֵבית

 יֹום ִמן ַהִםְשָרד ֵאיְנְספֹור דו"חֹות ְלַהְדָנָסה.-ָלַקַחת ַהַבְיָתה ִבְטַרְנס ֹוְרקֹוהֹוִלי יֹום

  

 ָאז, ְכֶשְכבֹוד ַהבֹוס ַהָחס ְלֶדְרֶבן ְבַמְפִתיַע ַמְצִניַח ְלָיָדה, ְכֵמֵטאֹור, ַכְרִטיס זוִגיוְ 

 ַגאָלה-ַמָםש ְלאֹותֹו ֶעֶרב, ִבְמקֹומֹו, ְלקֹוְנֶצְרט

 ְוָנגֹוז, – Have a good time ְוָסח ָלה ַאָבִהית:

 ִהיא ֹלא יֹוַדַעת ִאם ְלִהְתַדְנֵרס אֹו ִאם ִלְשֹמַח,

 ִהיא ַרק ִנְדֶקֶרת ְכמֹו ִבְקֵצה ִסָכה ַבתֹוָבָנה

 ֶשִםי ֶשְםַפְסֵפס ַלֲעָזאֵזל ֶאת ָהַרֶכֶבת

 נֹוָתר )ֵאין מֹוֵעד ב', ַיְלָדה(

 ְלַבד ַעל ָהְרִציף.

  

 ָצֳהַרִים,-ַמן ָהָרִגיל, ַהְפָסַקתָלֵכן ִהיא עֹוָשה ָלה ִנְתֹאם, ֹלא ַבזְ 

 יֹוֶרֶדת ִעם זוג ַכְרִטיָסיו ֶשל ַהבֹוס ְוִעם ֶסְנְדִויץ' ַלַנאְרק ַהָןמוְך.

 ִמי ֶשִםָטד ִמְתַנֵחל ַעל ֲחִצי ַהַןְפָסל ַהָננוי ֶשָלה ֶחֶרש

 ָדיוְבִלי ְלָהִציץ ְלֶעְבָרה ֶאָלא ַרק ָבִעתֹון ַהָנרוש ֵבין יָ 

 הוא ֶגֶבר ָנְכִרי, ְכמֹו ַעָב"ם ֶשָמַחת ֶזה ַעָתה ִמְנָלֵנָטה ַאֶחֶרת

 ֶשלֹו ְכָתב ְמֺשֶמה, ֶשל ְלֵהֶפְך ָכֶזה, ִמָטִמין ְוֵיש ָלִעתֹון

       ִלְשֹמאל, ְוהוא ֹלא ִמְסַתֵכל ָבה ַהְןנֹוב, ַרק לֹוֵטש ְבאֹוָתם ֵהירֹוְגִליִפים



 ְצרֹור ַמָבִטים ַמְפִשיִטים ֶשָכֵאֶלה, ְכִאלו קֹוֵלף ֵאיֶזה ְנִרי.

  

 ִנְפָלט ָלה ְסָתם ָכְך, ְכמֹו ַכדור תֹוֶעה, ָשגוי, ֹלא ְרצֹוִני, ִמֵבין ְשָפֶתיָה,  "ֵאיזֹו ָשָפה זֹו?" 

 ְקרום ַהֶןְנְדִויץ', ִבְמבוָכה ְוַהְסָמָקה. ַהָטפֹות ֶשִהיא נֹוֶשֶכת אֹוָתן ֶנַתע ִבְמקֹום ֶאת ְשָפֶתיהָ 

 "Hebrew", 

 עֹוֶנה ָהַעָב"ם ופֹוֵגש ֶאת ֵעיֶניָה, 

.'the tongue of the Bible' 

 The New or the Old Testament?"" 

 ִהיא שֹוֶאֶלת. 

 "the old one", 

 הוא ֵמִשיב ָלה, 

"good old books are always new…" 

  

 ַעְכָשו הוא ְמַסְקֵרן אֹוָתה, ַעְכָשו ִהיא ְמַתְחֶקֶרת

 אֹותֹו ֲאָבל ַגם ַמֶשהו ָכמוס ֶשְבתֹוָכה

 וָמה ֶשםוָזר הוא ֶשהוא ְוַהַםֶשהו, ַיַחד, ְשֵניֶהם ַנֲעִנים ָלה

 י.ֶשל קֹוד ֶשִמְשַנק ָבה, ָשִנים, ֹלא ָהגו ְכמֹו ְבִתְרגום ִסימוְלָטִני

 Well"", ,ִהיא אֹוֶמֶרת לֹו ְבִלי ֲהָכָנה אֹו ִשעול, ְבִמין ְקִריָזה ֶשל ֹאֶמץ 

 , ָכאן זוג ַכְרִטיִסים ְלקֹוְנֶצְרט. ִמְתַחֵשק ְלָך ַגם?"dear stranger "ֵיש ִלי,

 "ָלָםה ֲאִני?" הוא שֹוֵאל ִבְפִליָאה ְוַגם הוא ִמְתַאֵדם, "ֵאין ָלְך ַבַעל?"

 א," ִהיא עֹוָנה לֹו."ֹל

 "?boy friend-"ו

 "ַגם ֶזה ֹלא."

 ִעְוִרים?"  "ַתִגיִדי, ַהְגָבִרים ָבִעיר ַהֹזאת ֺכָלם

 "ָלָםה ִעְוִרים?"

 ֹזאת." אֹו ְשֵניֶהם, ֶשֹּלא ִלְראֹות ,dummy "ִכי ָצִריְך," הוא אֹוֵמר ָלה, "ִלְהיֹות ִעֵור אוֹ 

 ֹלא ִלְראֹות?" ָמה"

 ַמֶשהו."-"ֶשַאְת ַמֶשהו

 "ַהְינו?"

 "ַהְינו ֵאין ֶאְצֵלְך ַבַבִית שום ַמְרָאה?..."

  

  

4. 

  

 ָבֶעֶרב ִהיא יֹוֶשֶבת ְלִצדֹו ָבאֹוִדיטֹוְריום, ְקסוָמה ִמן ַהבֹוֵלרֹו ֶשל ָרֶול, ְשנוַקת ְדָמעֹות.

 ִמֵכן ִהיא ִמְתַמֶןֶרת לֹו. הוא, ֺמֵכה ְבֶהֶלם, ְמַגֶלה ְבתוִלים ְוָדם.-ַלְיָלה ַאַחר

 ָכל ֶזה ָאְמָנם ִמְתַקֵבל, ֹלא ְבִלי שֹוק, ַעל ַהֵלב ֲאָבל ֹלא ַעל ַהַדַעת:

 ְועֹוָדה ְלַבָדה?  –ֵאיְך ֶזה? ָיָפה ֶשָכֹזאת, ַמְטִריָפה ֶשָכֹזאת 

 ָנז ְלַחֵשב ֶאת ִגיָלה, ְלָהִבין ִמְנֵני ָמה ֶזה, ַאְך ְכלום ֹלא מוָבן לֹו.הוא ֶנְח 

 ַגם ֶאת ְכָתְבָתה ִהיא ֵאיֶנָמה נֹוֶתֶנת לֹו,

 ָבָאה ְבמֹוִנית

 וִמְתַחֶפֶפת

 ְכמֹו ַגָמב.

  

 ֵטר, ְבַאְמבושָמה ְכָבר נֹוָתר לֹו סֹוְפסֹוף ַלֲעשֹות? הוא אֹוֵרב ָלה, ְכַגְנְגסְ 

 קֹוִלי ַעל ַחָטיו.-ָכל ָצֳהַרִים ַבַנאְרק בֹו ָצְנָחה לֹו ְכמֹו בום ַעל

 ַשַעל.-ַהעֹומֹות ַבְןִביָבה, ָכל ִמְשָרד וְפרֹוְזדֹור, ַשַעל-הוא סֹוֵרק ֶאת ַרֵבי



 מוָתה.ְכלום ֹלא יֹוֵצא לֹו ִמֶזה חוץ ִמזֹו, ִנְשָמתֹוַהטֹוֵצאת ֶאל ְד 

  

  

5. 

  

 ִמֵכן, ְכָבר ְבַאְרצֹו, ַמִגיעַ -ְשָנַתִים ְלַאַחר

 ִבלוש ְנָרִטי:-ִמִםְשַרד דו"חַ  e-mail-ֵאָליו בַ 

      ַהֶןְנהֹוִריָטה ְפלֹוֶרס ָשָבה, ִמְסַתֵבר, ִליְסבֹוָנה.

 .Full stop ְכָתְבָתה ַהמֹוְכִחית, ֶסְנהֹור, ִהיא ָכְך ְוָכך.

  

 ַעִין:-ֲאָבל ֵיש לֹו ְטִביַעת הוא כֹוֵתב ָלה ִמָטד ַאְך ַהֹדַאר חֹוֵזר ִעם חֹוֶתֶמת "ֹלא ָידוַע"

     ַהַדש ָהֲאחֹוִרי ְבַמֲעֶטֶפת ִמְכָתבֹו ֶשִמְתַקֵטם בֹו ַגם "ַיִגיַע", ַגם "ָיבֹוא", ַגם "ֵיָרֶאה"

 ִסיָמן, ֵעדות ִאֶלֶמתְוַרק ֹלא "ֵיָרֶצה", ַמְסִגיר 

 ְלָכְך ֶשהוא ִנְפַתח ֲאָבל ִמָטד ֺהְדַבק ֵשִנית...

 ָקְרָאה ֶאת ַהִםְכָתב, ְוִאם ִנְדָרש ְלָכְך ִחזוק ָמה ֶזה אֹוֵמר? ֶזה אֹוֵמר ֶשַהְגֶבֶרת

 ֶשִמְתַמְסֵמס ָשם ִמַםֶשהו נֹוְזִלי, ְכֵעין ִטְפטוף, אוַלי ְדָמעֹות. ָידוֹ -ֲהֵרי ֶשֵטש ִמִלים ִבְכַתב

 ָכל ֶזה ָברור ְוָידוַע לֹו ְכמֹו ַוָדאות ָהַאְכָזָבה, ְצִביַטת ַהֵלב, ַהַגֲעגוַע,

 ִליְסבֹון, ָמה ֶשַוַדאי ֹלא ָידוַע לֹו ְכָלל הוא ֶשָשם, ַמָםש ְבֶרַגע ֶזה, ֵבין ְרחֹובֹות

 ָסמוך ְלִשְפכֹו ְמֺתְלַתל ָהַאְדוֹות ֶשל ַהֶחז'ֹו צֹוָפה ָהַעְלָמה ְלֵבית ְפלֹוֶרס

 ְבאֹור ַהְשִקיַעה ֶשִשְמָשה ְמַדֶםֶמת ֶאת ַדם ַהַםְחזֹור ֶשָלה ְבִלי ְלַאֵחר

 ת, ְבַעְצָבנותשום ַרָכבֹות ְבעֹוָדה ְממֹוֶלֶלת ְבֶאְצָבעֹות ַדעֹות ַוֲאֺרכוֹ 

 ַהָזָהב ֶהָענוד ַעל ָחָזה ַהָגֵמל, ַהָעֵמל, ַהָכֵמהַ -ֶאת ְצַלב

 -ֵמֵאש ְלֶלֶטף ְיֵדי ַהז'וֵדיאֹו ַההוא ֶשִםֶממו ָבְרָחה ְכמוֹ 

 ָבֶרַגע, ְכמֹו כֹורֹוס ְיָוִני ַהַמֲעֶנה ְלַאְנחֹוֶתיהָ -אֹוטֹוָדֶפה, וַמָםש בוֹ 

 ַעָםה.-ָהִעיר ִבְשַפת-ע ָכל ַנֲעמֹוֵני ַהָעֶתְדָרלֹות ְבָכל חוצֹות ִליְסבֹוָאה, ֵשםהֹוִמים ְלֶפתַ 

 ְכמֹו "ִלְשֹבַע", "ִליְסבֹוָאה" ְמַצְלֵצל ָלה מוִסיָקִלית

 ִמָלה ִעְבִרית ֶשְכֶשָאְמָרה ַלָזר ֶאת ֵשם ִעיָרה

 ָתה, קֹוֵדַח,ֵבֵאר ָלה ֶאת ִנְשָרה וְכֶשִהִסית אוֹ 

 ְבתֹוְך ֶחְשַכת ַחְדרֹו, ָלַחש ְלתֹוְך קֹוְנִכית ָאְזָנה:

 ַהֹכֶשר ִלְשֹבַע ִמֵםְך, ֶסְנהֹוִריָטה, –"ֶזה ְבִדטוק ָמה ֶשֵאין ִלי 

 ַאְת ַמְרִעיָבה אֹוִתי, ַאְת ַמְזִאיָבה אֹוִתי, ַאְת ַמְבִעיָרה ֶאת חוַשי."

 ְלַנְכסֹו, ֶנן ִיָגֵזל ָלה, ִמֶםמו, חֹוֶשֶשת ֶלֱאֹחז בֹו, ֶשמָָסה הַאְך ֶזה, ְבִדטוק, מָ 

 ַהֶחֶסר, הוא ֹלא ְיַאֵבד ְלעֹוָלם...-ִכי ַרק ָמה ֶשֵאין לֹו, ַלֵלב ְשדוף

  

    ְגִליָמה ִדְנדון ַהְכֵנִסטֹות ַמֶכה ַאְדוֹות ָאָרד וְנֹחֶשת ָבֹחֶשְך ַהָעתֹוִלי ָהעֹוְטָפה ְכִמין

 ְשחֹוָרה ֶשל ְנִזירות, ִהיא ִמְתָיֵראת, ִהיא ִמְצַטְמֶרֶרת

 ַאְך ֹלא ִמֹער ָורוַח, ֵמֵאיַמת ָהֲאֵחרות.

 Terra-ֵאיְך ֶזה ִלְהיֹות ַהםוָצ'אָצ'ה ֶשל ֶגֶבר ָנְכִרי, ְיהוִדי, ִמן הַ 

Santa  ַַהִהיא, ֲחמוַרת ה-,Biblea ?ְטרוַפת ַהִםְלָחמֹות? ֵאיְך ֶזה ָלֶלֶדת לֹו ִתינֹוק 

 ַהַנַחד ִמן ָהֹאֶשר ֹלא ָקָטן יֹוֵתר, ְלֵהֶפְך:

 אוַלי ָגדֹול יֹוֵתר ִמן ַהֲחָשש ְלַהְחִמיצֹו.

 ֵכן, ִהיא רֹוָאה ֵאיְך ָהאֹור ְמַוֵתר לֹו, ַלְשחֹור, ְוַגם ִהיא ְמַוֶתֶרת.

 ַלְיָלה יֹוֵרד ַעל ָהִעיר ְוָעֶליָה, ֵלילֹו ֶשל יֹום ִראשֹון ֶשבֹו ַבְבִרית ַהְטָשָנה

 ִהְבִדיל ֵדאֹו ַסאְנטֹו ֵבין ַמִים ְלַמִים ְכמֹו ֵבין ַהֶהְבֵראֹו ִלְסֶטָלה

 ַאף ֶשַהֶמֶפש ִנְקַרַעת ֵמֹרב ִכןוִפים ֶאל ֶחְצָיה ָהַאֵחר.

 ַעת, ָעשוי ְמִחסֹות,ָהעֹוָלם, ִהיא יֹוַד 

 ֶזה חֹוֵתְך ֶאת ַהֵלב ַאְך ֶזה ַפאְקטֹו,

 ְכלום ֹלא ִיְפֹרץ ֶאת אֹוָתן חֹומֹות ֶנֶכר



 ֲאִפלו ֶגֶשר ָצף ֶזה

 ֶשעֹוְרִאים לוֹ 

 ַאֲהָבה.

 


