
  ְּפֵריָדה
  

  .ַּגְעּגּועַ  ַרק ֵהָּמה ַהְּדָרִכים סוֵֹפי/  ָהעוָֹלה ַהֹּזאת ַלֶּדֶר ֵאין ְוסוֹף

  נתן אלתרמן

  

  .ֲעצּומֹות ֶׁשָהיּו ֵּבין, ְּפקּוחֹות ֶׁשָהיּו ֵּבין, ָלֵעיַנִים אֹוָת ָרִאיִתי ּוִמָּתִמיד ֵמָאז

  .אֹוֲהבֹות ְּבֵעיַנִים ְוָתִמיד, ַלְּקָרַבִים, ַלֵּלב אֹוִתי ָרִאית, ָּתִמיד, ַאְּת  ְוִאּלּו
  

  .ַּבִּפָּנה, ַּבִּמְטָּבח ֶאְצֵלנּו ֶׁשעֹוֵמד ַהְּמָקֵרר ִמן ָקִרים ַמִים ּכֹוס, ְּבִצְמאֹוֵנ, ִהַּגְׁשִּתי ָל ָּתִמיד ֲאִני

  .ְנִׁשיָמה ְקַצר, ְּגדֹוָתיו ַעל עֹוֶלה ִמֵּלב ַחָּמה ְוֵזָעה ָּדם ִלי ָמַזְגְּת , ְּבִצְמאֹוִני, ַאְּת  ְוִאּלּו
  

  .ְיצּוָקה ְנֹחֶׁשת, ָקָלָבָסה י'יְנגִ 'גִ  ֹראׁש ִעם ַלֻחָּפה ִמַּתַחת ֶאל ִהַּגְעִּתי ֲאִני

   .טֹוָבה ְּבֵׂשיָבה, ָאָּמן הַמֲעׂשֵ , אֹותוֹ  ְּת ְוָצַבעְ  אֹוֶהֶבת ְּבַיד ,ָׁשִנים ְלֹאֶר ,ְּבַסְבָלנּות, אֹותוֹ  ִרַּכְכְּת  ַאְּת 
  

  .ִלְנִפיָלה מּוָעד ׁשֹור, ָרעּועַ  ִמְׁשָקל ִׁשּוּוי ִעם, ָּדפּוק ְקָצת ִיֵאלַ  ִהַּגְעִּתי ֲאִני

  .ְנִפיָלה ָּכל ְוַאֲחֵרי ִלְפֵני אֹוִתי ּוְלַיֵּצב ְלַאֵּזן ָיַדְעְּת  ָּתִמיד ַאְּת  ֲאָבל
  

  , ָלַעד ּוְצִעיִרים ָיִפים ַהַחִּיים ֶאת ִנְצַלח ַוֲאִני ֶׁשַאְּת , ָיִמים עּול ִאיְדיֹוט ָּכל ְּכמוֹ , ָחַׁשְבִּתי ִּבְתִמימּוִתי ֲאִני

  .ָהֶעְׂשִרים ַּבֵּמָאה, ַהּקֹוֶדֶמת ַּבֵּמָאה ָּגַדְלנּו ֶׁשֲעֵליֶהם ַּבְּסָרִטים ָלנּו ֶׁשִהְבִטיחּו ְּכמוֹ 

  .ְל ִאְכַּפת א ִאם, ְוִאְּת ְלָיְד ְלִהְזַּדֵּקן רֹוָצה ֲאִני, ִטְּפׁשֹון: ִלי ָאַמְרְּת , ְמֻפָּקח ְּבַמָּבט, ְוַאְּת 
  

  .ָהֶאְפָׁשר ְּכָכל ְצָדִדִּיים ִּבְׁשִביִלים רִנְבחַ  ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ּוְלַהִּגיעַ  ִאָּת ָלֶלֶכת ָרִציִתי ָּתִמיד ֲאִני

  , ִיְׂשָרֵאל חֹוֶצה ַעל, ִּבְזִהירּות, ְוִלְדֹהר ַהִּנְדָרׁש ֶאת ְלַׁשֵּלם. ַּבְּזַמן ֶׁשָּבַחְרנּו ַלָּמקֹום ֶׁשַּנִּגיעַ  ָּדַאְגְּת  ָּתִמיד ַאְּת  ֲאָבל

  .ָעֵיף ּוְמֹאד ָנדֹוׁש ֶׁשהּוא ַלְמרֹות, ֵׁשׁש ִמְסָּפר ְּכִביׁש
  

  .ְּדָרִכים ֵציּפֹוְר , ּוְבלֹוִרית ֹּתַאר ְיֵפי ָּבִנים, ִנּגּוחַ  ֵלייאֵ  ְׁשלֹוָׁשה ָלנּו ֶׁשִּיָּוְלדּו ָרִציִתי ֲאִני

  , ּוַמְרֶאה ֵׂשֶכל טֹובֹות, ַאָּילֹות עַאְרּבַ  יֹוֵתר ַמְתִאימֹות ֶׁשָּלנּו, ְמַפֵּגר ְלֶיֶלד ְּכמוֹ , ִלי ְוִהְסַּבְרְּת  ִחַּיְכְּת , ַאְּת  ֲאָבל

  .ֶזה ַעל ִמְצַטֵער א ֲאִני ַהּיֹום ְוַעד ַהֶּפה ֶאת ִלי ָסַתְמְּת  ּוָבֶזה, ָהֲאִמִּתִּיים ַלַחִּיים ַמֲעֶנה ֶׁשִּתֵּתָּנה
  

  .יֹוֵתר עֹוד ַוֲאִפילּו ְויֹוֵתר יֹוֵתר ֶׁשִּתְהִיי אֹוָת ָרִציִתי ֲאִני

  , ָּפׁשּוט, ַהַּבִית ַהר ְּבִלי, אֹוִליְמּפּוס ְּבִלי, יֹוֵתר אוֹ  ָּפחֹות, ֶׁשֲאִני ְּכמוֹ  אֹוִתי ְלַקֵּבל ָיַדְעְּת  ָּתִמיד ְוַאְּת 

  .ַהֶּזה ָּבֵעֶמק ָקֶפה ּכֹוס ַעל
  

  . ָזָהב ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ְל ָנַתִּתי א ְוַגם חֹוןִנּצָ  ַׁשַער ָל ֵהַקְמִּתי א, חֹוָמה ְל ָּבִניִתי א

  .ַלַחּלֹון ֵעֶברמֵ  ֵריחוֹ  ֶאת ֶׁשּנֹוֵתן, ָיֹרק ִלימֹון ֵעץ ִעם, ֲאֹפִרים ְּבלֹוִקים ָעׂשּוי, ָּבֵעֶמק ָקָטן ְּבַבִית ִהְסַּתַּפְקנּו

   ְוִעָּדִנים יֹוְבלֹות ְּכָבר ֶׁשָּנעּול ֶזה, ָהַרֲחִמים ַׁשַער ֶאת, ָּתִמים ַּגָּנִבים ְּבַמְפֵּתחַ , ִלי ָּפַתְחְּת  ַאְּת ? ְוַאְּת 

  ".ַרֲחִמים ָמֵלא ֵאל" ֶׁשל ַהְׁשָּגָחתוֹ  ַּתַחת
  

  .ְׁשחּוָקה ְקָלף ְמִגַּלת ַעל, ְלִקּנּוחַ " ֹקֶהֶלת" ֶאת ִהְזַּדְּמנּות ְּבָכל ָל ִהַּגְׁשִּתי ֲאִני

   ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ֶאת צֹול ְׁשֵני ְּבַמְפֵּתחַ  ֶׁשּפֹוֵתחַ , "ָּבָרא ְּבֵראִׁשית" ֶאת, ָהִעָּקִרית ַהָּמָנה ֶאת ָּתִמיד ֶהֱעַדְפְּת  ַאְּת 

  . ַהּיֹום ְוַעד ֵמָאז, ַהְּמֻצָּלק ַהְּיהּוִדי ָהָעם ֶׁשל
  

  .ֲאֵחִרים ִהיםֱא ּוִבְפֵני ְּבָפָניו ַהֶּדֶלת ֶאת ָנַעְלִּתי ִּבָּטחֹון ּוְלֶיֶתר ,ַהְּקרֹוָבה ַּבְּסִביָבה ִהיםֱא ֶׁשֵאין ָל ְלַהְראֹות ִנִּסיִתי ֲאִני

  .ֶאָליו ַהְּכֵמִהים ִלֵּב ַחְדֵרי ֶאל, ַצר ֶסֶדק, ִּבָּטחֹון ְלֶיֶתר, לוֹ  ְלַהְׁשִאיר ָּדַאְגְּת  ֲאָבל, ְּת ִהְׁשַּתְכַנעְ  ִּכְמַעט ַאְּת 
  

  . ִיָּגֵמר ֶזה ְוֵאי יֹוֵתר ָחָזק ֵמֵהם ִמי ָלַדַעת ְוֵאין ּוְגִריִזים ֵעיָבל: ָהִרים ְׁשֵני ֵּבין ּפֹוְסִעים ֶׁשֲאַנְחנּו ֶהֱאַמְנִּתי ָּתִמיד ֲאִני

, ְּבַיַחד, ְׁשֵנינּו ְוַרק, ְוַרע טֹוב, ּוְקָלָלה ְּבָרָכה, ַאַחת ּגֹוְרִּדית ְּפַקַעת ֵהם ְוֵעיָבל ְּגִריִזים ֶׁשַּבַחִּיים, אֹוִתי ַאְּת ִלַּמְדְּת  ֲאָבל

  .אֹוָתּה ְלַהִּתיר, ֶחֶרב ְּבִלי ַּגם, ִנְלַמד, ַהְּׁשִקיָעה ְלאֹור, ַהִּמְרֶּפֶסת ַעל, ְּבַסְבָלנּות
  

  ? ִמָּכאן ַמְמִׁשיִכים ֵאי ִלי ְלַהְראֹות, ַּבָּיד אֹוִתי ִיַּקח ִמי? ַעְכָׁשו ִיְהֶיה ָמה, ְוַעְכָׁשו

  : ָלָבן ְּבִגיר ַהָּׁשֹחר ַהּלּוחַ  ַעל ִלְרֹׁשם אֹוָת ִלי ֵאין ְּכָבר ְוַעְכָׁשו ,ָקָטן ֶיֶלד ֲעַדִין ַוֲאִני ,ְּבַיַחד ָׁשִנים יםִׁשִּׁש  ִּכְמַעט

   .ָׁשם ֵאין ְוַעד ִמָּכאן ַהַחִּיים ֶׁשל ֵּבית ָהָאֶלף ֶאת אֹוִתי ּוְלַלֵּמד!" 'א ִּכָּתה ָׁשלֹום"
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