
אהבות ראשונות

 שמונה שנים למדתי בבית-הספר לבנות ומיכאל למד בבית-הספר לבנים, 
שממול, ולפעמים היינו מתראים בהפסקות. בגימנסיה למדנו יחד בנים ובנות. 
מיכאל ישב מאחוריי ושלחתי לו פתקאות. לא כעסתי עליו עוד בגלל שלא היה 
דתי. רוב הילדים לא האמינו באלוהים וחיללו את השבת בסתר, ולמרות שכולם 
ידעו על-כך העמידו פני צדיקים. ראיתי צד של זכות במיכאל, שהיה ישר לב ולא 
העמיד פנים, שלא כיקותיאל, שגזז את פאותיו והצטרף לתנועת הנוער, כי לא 
היה לו דבר אחר לעשות, אבל בסתר עישן בשבת, כמו שראיתי במו עיניי. בערב, 
כשהיינו חוזרים מן התנועה, היה יקותיאל מלווה אותי הביתה באופן קבוע. ליד 
ביתי היינו עומדים ומשוחחים עד שאיזה שכן היה צועק בעד החלון: ''אולי 

תשתקו שם כבר''.
  תמיד היינו מתווכחים וצועקים. יקותיאל לא האמין בשום דבר בעולם. ''בעולם 
שלנו קובע הכוח'', היה אומר. וכשהייתי מדברת על צדק, על שוויון וחיי קיבוץ 

היה לועג לי.
  לפעמים דיברנו גם על דברים אחרים. על אהבה, למשל, הוא היה מתפאר 
באוזניי שהוא יודע הכל על אהבה, שכבר התנשק עם הרבה בנות, ואפילו יותר 

מזה, ושהוא יודע לרקוד ריקודים סלוניים. 
  באותה תקופה היינו כולנו מאוהבים. אני הייתי מאוהבת בשמואל, המדריך 
שלנו, מיכאל היה מאוהב בי, ריקי אהבה את מיכה, יהודה אהב את ריקי, שושנה 
אהבה את יהודה ומרים את המורה לוי, שהיה אויבי, מפני שאסר על מיכאל 
לשבת לידי בכיתה, ויעץ לו כל מיני עצות, כמו, שלא יכתוב לי יותר מכתבים. 
אבל, למרבה ההפתעה, קיבלתי מכתב ממישהו אחר. היה זה מכתב ארוך למדיי, 
שכתב אליי ילד מן הכיתה המקבילה, בבית-הספר לבנים, שהצטרף לא מכבר 

לבני-עקיבא. וזה לשון המכתב:

  רות יקרה,

בוודאי תתפלאי על מכתב זה, כי  מעולם לא החלפנו דברים ואנו בקושי מכירים 
זה את זו. הסתכלתי עליך בהפסקות מעבר לגדר, ואת עשית עליי רושם גדול. 
התאהבתי בך, אך לא העזתי לפנות אלייך. תמיד הייתי ביישן ומעולם לא היה לי 
עסק עם בנות. הייתי מאושר לו נענית לי והיית לידידתי. אני בטוח כי במשך הזמן 

תלמדי להכיר אותי ואולי אפילו תאהבי אותי, כמו שאני אוהב אותך.

גם אם לא תעני לבקשתי עכשיו אצפה לך תמיד. באחד מן הספרים של סומרסט 
מוהם קראתי, כי גבר לעולם אינו שוכח את אהבתו הראשונה. אני מצפה 

לתשובתך. הנאמן לך, תמיד, ואוהב אותך.
מיכה.

רות אלמוג. ''חול בגביע כסף'' 1979 



ַאֲהב ֹות ִרא ׁש ֹונ ֹות

ָ ּבִנים,  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּבֵבית-ַה ָ ּבנ ֹות  ּוִמיָכֵאל ָלַמד  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּבֵבית-ַה ִ ּתי  ָ ׁשִנים ָלַמְד ְ ׁשמ ֹוָנה   
ָ ּבִנים  ּוָבנ ֹות.  ִ ּגיְמַנְסָיה ָלַמְדנ ּו ַיַחד  ַ ּב ַ ּבַהְפָסק ֹות.  ִ ּמ ּמ ּול, ְוִלְפָעִמים ָהִיינ ּו ִמְתָרִאים  ֶ ׁש
ֶ ׁש ּלֹא ָהָיה  ִ ּבְגַלל  ִ ּתי ָעָליו ע ֹוד  ָ ּכַעְס ִ ּפְתָקא ֹות. לֹא  ִ ּתי ל ֹו  ָ ׁשַלְח ַ ׁשב ֵמֲאח ֹוַרי ְו ִמיָכֵאל ָי
ָ ּלם  ֶ ׁשֻ ּכ ְ ּבֵסֶתר, ְוַלְמר ֹות  ָ ּבת  ַ  ּׁש ְ ּלל ּו ֶאת ַה ָ ּבֱאלִֹהים ְוִח ְ ּיָלִדים לֹא ֶהֱאִמינ ּו  ָ ּדִתי. ֹרב ַה
ָ ׁשר ֶלב ְולֹא  ֶ ׁשָהָיה ָי ְ ּבִמיָכֵאל,  ֶ ׁשל ְזכ ּות  ִ ּדיִקים. ָרִאיִתי ָצד  ְ ּפֵני ַצ ָ ּכְך ֶהֱעִמיד ּו  ָיְדע ּו ַעל-
ִ ּכי לֹא ָהָיה  ֹ ּנַער,  ְ ּפא ֹוָתיו ְוִהְצָטֵרף ִלְתנ ּוַעת ַה ֶ ׁשָ ּגַזז ֶאת  ְ ּכִיק ּוִתיֵאל,  ֶ ׁש ּלֹא  ָ ּפִנים,  ֶהֱעִמיד 
ָ ּבֶעֶרב,  ְ ּבמ ֹו ֵעיַני.  ֶ ׁשָרִאיִתי  ְ ּכמ ֹו  ָ ּבת,  ַ ׁש ְ ּב ֵ  ּׁשן  ְ ּבֵסֶתר ִע ל ֹו ָ ּדָבר ַאֵחר ַלֲע ׂש ֹות, ֲאָבל 
ֹאֶפן ָקב ּוַע. ְלַיד  ָ ּב ַ ּבְיָתה  ְ ּתנ ּוָעה, ָהָיה ִיק ּוִתיֵאל ְמַלֶ ּוה א ֹוִתי ַה ֶ ׁשָהִיינ ּו ח ֹוְזִרים ִמן ַה ְ ּכ
ְ ּבַעד ַהַח ּל ֹון: ''א ּוַלי  ָ ׁשֵכן ָהָיה צ ֹוֵעק  ֶ ׁשֵאיֶזה  ֵ ּביִתי ָהִיינ ּו ע ֹוְמִדים  ּוְמ ׂש ֹוֲחִחים ַעד 

ְ ּכָבר''. ָ ׁשם  ְ ּתק ּו  ְ ׁש ִ ּת
ָ ּבע ֹוָלם  ָ ּבע ֹוָלם. '' ְ ּב ׁש ּום ָ ּדָבר  ְ ּכִחים ְוצ ֹוֲעִקים. ִיק ּוִתיֵאל לֹא ֶהֱאִמין  ָ ּתִמיד ָהִיינ ּו ִמְתַו   
ִ ׁשְוי ֹון ְוַחֵ ּיי ִק ּב ּוץ  ֶ ּבֶרת ַעל ֶצֶדק, ַעל  ֶ ׁשָהִייִתי ְמַד ֹ ּכַח'', ָהָיה א ֹוֵמר.  ּוְכ ֶ ׁשָ ּלנ ּו ק ֹוֵבַע ַה

ָהָיה ל ֹוֵעג ִלי.
ְ ּבָאְזַני  ָ ּפֵאר  ָ ׁשל, ה ּוא ָהָיה ִמְת ְ ּדָבִרים ֲאֵחִרים. ַעל ַאֲהָבה, ְלָמ ַ ּגם ַעל  ַ ּבְרנ ּו  ִ ּד   ִלְפָעִמים 
ָ ּבנ ֹות, ַוֲאִפ ּל ּו י ֹוֵתר ִמֶ ּזה,  ֵ ּבה  ֵ  ּׁשק ִעם ַהְר ְ ּכָבר ִהְתַנ ֶ ׁש ֹ ּכל ַעל ַאֲהָבה,  ֶ ׁשה ּוא י ֹוֵדַע ַה

ִ ּיים.  ֹקד ִר ּק ּוִדים ָסל ֹוִנ ֶ ׁשה ּוא י ֹוֵדַע ִלְר ְו
ֶ ׁשָ ּלנ ּו,  ַ ּמְדִריְך  ְ ׁשמ ּוֵאל, ַה ִ ּב ֹאֶהֶבת  ֹאָהִבים. ֲאִני ָהִייִתי ְמ ָ ּלנ ּו ְמ ֻ ּכ ְ ּתק ּוָפה ָהִיינ ּו  ְ ּבא ֹוָת ּה    
ַ ׁשָ ּנה ַאֲהָבה  ִ ּבי, ִריִקי ַאֲהָבה ֶאת ִמיָכה, ְיה ּוָדה ָאַהב ֶאת ִריִקי,  ׁש ֹו ֹאָהב  ִמיָכֵאל ָהָיה ְמ
ֶ ׁשֶבת ְלָיִדי  ֶ ׁשָאַסר ַעל ִמיָכֵאל ָל ְ ּפֵני  ֶ ׁשָהָיה א ֹוְיִבי, ִמ ֶאת ְיה ּוָדה  ּוִמְרָים ֶאת ַה ּמ ֹוֶרה ֵלִוי, 
ֵ ּבה  ָ ּתִבים. ֲאָבל, ְלַמְר ֹ ּתב ִלי י ֹוֵתר ִמְכ ֶ ׁש ּלֹא ִיְכ ְ ּכמ ֹו,  ָ ּכל ִמיֵני ֵעצ ֹות,  ָ ּתה, ְוַיַעץ ל ֹו  ִ ּכ ַ ּב
ֶ ׁשָ ּכַתב ֵאַלי ֶיֶלד  ָ ּתב ָאֹרְך ְלַמַ ּדי,  ֶ ׁשה ּו ַאֵחר. ָהָיה ֶזה ִמְכ ִ ּמי ָ ּתב ִמ ִ ּתי ִמְכ ַ ּבְל ָ ּתָעה, ִק ַהַהְפ
ְ ּכָבר ִלְבֵני-ֲעִקיָבא. ְוֶזה  ֶ ׁשִהְצָטֵרף לֹא ִמ ָ ּבִנים,  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּבֵבית-ַה ִ ּביָלה,  ַ ּמְק ָ ּתה ַה ִ ּכ ִמן ַה

ָ ּתב: ִ ּמְכ ְל ׁש ֹון ַה

  ר ּות ְיָקָרה,

ִ ּכיִרים ֶזה  ִ ׁשי ַמ ֹק ְ ּב ְ ּדָבִרים ְוָאנ ּו  ִ ּכי  ֵמע ֹוָלם לֹא ֶהְחַלְפנ ּו  ָ ּתב ֶזה,  ְ ּלִאי ַעל ִמְכ ַ ּפ ִ ּתְת ְ ּבַוַ ּדאי 
ָ ּגד ֹול.  ֵ ׁשם  ִ ׂשית ָעַלי ר ֹו ְ ּת ָע ָ ּגֵדר, ְוַא ַ ּבַהְפָסק ֹות ֵמֵעֶבר ַל ִ ּתי ָעַלִיְך  ַ ּכְל ַ ּת ֶאת ז ֹו. ִהְס
ָ ׁשן  ּוֵמע ֹוָלם לֹא ָהָיה ִלי  ַ ּבְי ָ ּתִמיד ָהִייִתי  ִ ּתי ִלְפנ ֹות ֵאַלִיְך.  ָ ּבְך, ַאְך לֹא ֵהַעְז ִ ּתי  ִהְתַאַהְב
ְ ּזַמן  ֶ ׁשְך ַה ְ ּבֶמ ִ ּכי  ָ ּבט ּוַח  ָ  ּׁשר ל ּו ַנֲעֵנית ִלי ְוָהִיית ִליִדיָדִתי. ֲאִני  ָ ּבנ ֹות. ָהִייִתי ְמֻא ֵעֶסק ִעם 

ֶ ׁשֲאִני א ֹוֵהב א ֹוָתְך. ְ ּכמ ֹו  ֹ ּתאֲהִבי א ֹוִתי,  ִ ּכיר א ֹוִתי ְוא ּוַלי ֲאִפ ּל ּו  ִ ּתְלְמִדי ְלַה

ֶ ׁשל ס ֹוֶמרֶסט  ְ ּסָפִרים  ְ ּבֶאָחד ִמן ַה ָ ּתִמיד.  ֶ ּפה ָלְך  ָ ׁשו ֲאַצ ָ ׁשִתי ַעְכ ַ ּתֲעִני ְלַבָ ּק ַ ּגם ִאם לֹא 
ֶ ּפה  ֶ ּגֶבר ְלע ֹוָלם ֵאינ ֹו  ׁש ֹוֵכַח ֶאת ַאֲהָבת ֹו ָהִרא ׁש ֹוָנה. ֲאִני ְמַצ ִ ּכי  מ ֹוַהם ָקָראִתי, 

ָ ּתִמיד, ְוא ֹוֵהב א ֹוָתְך. ִלְת ׁש ּוָבֵתְך. ַהֶ ּנֱאָמן ָלְך, 
ִמיָכה.

רות אלמוג. ''חול בגביע כסף'' 1979 



אהבות ראשונות

 שמונה שנים למדתי בבית-הספר לבנות ומיכאל למד בבית-הספר 
לבנים, שממול, ולפעמים היינו מתראים בהפסקות. בגימנסיה למדנו 
יחד בנים ובנות. מיכאל ישב מאחוריי ושלחתי לו פתקאות. לא כעסתי 
עליו עוד בגלל שלא היה דתי. רוב הילדים לא האמינו באלוהים וחיללו 
את השבת בסתר, ולמרות שכולם ידעו על-כך העמידו פני צדיקים. 
ראיתי צד של זכות במיכאל, שהיה ישר לב ולא העמיד פנים, שלא 
כיקותיאל, שגזז את פאותיו והצטרף לתנועת הנוער, כי לא היה לו 
דבר אחר לעשות, אבל בסתר עישן בשבת, כמו שראיתי במו עיניי. 
בערב, כשהיינו חוזרים מן התנועה, היה יקותיאל מלווה אותי הביתה 
באופן קבוע. ליד ביתי היינו עומדים ומשוחחים עד שאיזה שכן היה 

צועק בעד החלון: ''אולי תשתקו שם כבר''.
  תמיד היינו מתווכחים וצועקים. יקותיאל לא האמין בשום דבר 
בעולם. ''בעולם שלנו קובע הכוח'', היה אומר. וכשהייתי מדברת על 

צדק, על שוויון וחיי קיבוץ היה לועג לי.
  לפעמים דיברנו גם על דברים אחרים. על אהבה, למשל, הוא היה 
מתפאר באוזניי שהוא יודע הכל על אהבה, שכבר התנשק עם הרבה 

בנות, ואפילו יותר מזה, ושהוא יודע לרקוד ריקודים סלוניים. 
  באותה תקופה היינו כולנו מאוהבים. אני הייתי מאוהבת בשמואל, 
המדריך שלנו, מיכאל היה מאוהב בי, ריקי אהבה את מיכה, יהודה 
אהב את ריקי, שושנה אהבה את יהודה ומרים את המורה לוי, שהיה 
אויבי, מפני שאסר על מיכאל לשבת לידי בכיתה, ויעץ לו כל מיני עצות, 



כמו, שלא יכתוב לי יותר מכתבים. אבל, למרבה ההפתעה, קיבלתי 
מכתב ממישהו אחר. היה זה מכתב ארוך למדיי, שכתב אליי ילד מן 
הכיתה המקבילה, בבית-הספר לבנים, שהצטרף לא מכבר 

לבני-עקיבא. וזה לשון המכתב:

  רות יקרה,

בוודאי תתפלאי על מכתב זה, כי  מעולם לא החלפנו דברים ואנו 
בקושי מכירים זה את זו. הסתכלתי עליך בהפסקות מעבר לגדר, 
ואת עשית עליי רושם גדול. התאהבתי בך, אך לא העזתי לפנות 
אלייך. תמיד הייתי ביישן ומעולם לא היה לי עסק עם בנות. הייתי 
מאושר לו נענית לי והיית לידידתי. אני בטוח כי במשך הזמן תלמדי 

להכיר אותי ואולי אפילו תאהבי אותי, כמו שאני אוהב אותך.

גם אם לא תעני לבקשתי עכשיו אצפה לך תמיד. באחד מן הספרים 
של סומרסט מוהם קראתי, כי גבר לעולם אינו שוכח את אהבתו 

הראשונה. אני מצפה לתשובתך. הנאמן לך, תמיד, ואוהב אותך.
מיכה.
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ַאֲהב ֹות ִרא ׁש ֹונ ֹות

ֵ ּסֶפר  ְ ּבֵבית-ַה ָ ּבנ ֹות  ּוִמיָכֵאל ָלַמד  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּבֵבית-ַה ִ ּתי  ָ ׁשִנים ָלַמְד ְ ׁשמ ֹוָנה   
ִ ּגיְמַנְסָיה ָלַמְדנ ּו  ַ ּב ַ ּבַהְפָסק ֹות.  ִ ּמ ּמ ּול, ְוִלְפָעִמים ָהִיינ ּו ִמְתָרִאים  ֶ ׁש ָ ּבִנים,  ְל
ִ ּתי  ָ ּכַעְס ִ ּפְתָקא ֹות. לֹא  ִ ּתי ל ֹו  ָ ׁשַלְח ַ ׁשב ֵמֲאח ֹוַרי ְו ָ ּבִנים  ּוָבנ ֹות. ִמיָכֵאל ָי ַיַחד 
ְ ּלל ּו  ָ ּבֱאלִֹהים ְוִח ֹרב ַהְ ּיָלִדים לֹא ֶהֱאִמינ ּו  ֶ ׁש ּלֹא ָהָיה ָ ּדִתי.  ִ ּבְגַלל  ָעָליו ע ֹוד 
ִ ּדיִקים.  ְ ּפֵני ַצ ָ ּכְך ֶהֱעִמיד ּו  ֻ ּכָ ּלם ָיְדע ּו ַעל- ֶ ׁש ְ ּבֵסֶתר, ְוַלְמר ֹות  ָ ּבת  ַ  ּׁש ֶאת ַה
ֶ ׁש ּלֹא  ָ ּפִנים,  ָ ׁשר ֶלב ְולֹא ֶהֱעִמיד  ֶ ׁשָהָיה ָי ְ ּבִמיָכֵאל,  ֶ ׁשל ְזכ ּות  ָרִאיִתי ָצד 
ִ ּכי לֹא ָהָיה ל ֹו  ֹ ּנַער,  ְ ּפא ֹוָתיו ְוִהְצָטֵרף ִלְתנ ּוַעת ַה ֶ ׁשָ ּגַזז ֶאת  ְ ּכִיק ּוִתיֵאל, 
ְ ּבמ ֹו ֵעיַני.  ֶ ׁשָרִאיִתי  ְ ּכמ ֹו  ָ ּבת,  ְ ּבַ ׁש ֵ  ּׁשן  ְ ּבֵסֶתר ִע ָ ּדָבר ַאֵחר ַלֲע ׂש ֹות, ֲאָבל 
ַ ּבְיָתה  ְ ּתנ ּוָעה, ָהָיה ִיק ּוִתיֵאל ְמַלֶ ּוה א ֹוִתי ַה ְ ּכֶ ׁשָהִיינ ּו ח ֹוְזִרים ִמן ַה ָ ּבֶעֶרב, 
ָ ׁשֵכן ָהָיה  ֶ ׁשֵאיֶזה  ֵ ּביִתי ָהִיינ ּו ע ֹוְמִדים  ּוְמ ׂש ֹוֲחִחים ַעד  ֹאֶפן ָקב ּוַע. ְלַיד  ָ ּב

ְ ּכָבר''. ָ ׁשם  ְ ּתק ּו  ְ ׁש ִ ּת ְ ּבַעד ַהַח ּל ֹון: ''א ּוַלי  צ ֹוֵעק 
ְ ּב ׁש ּום ָ ּדָבר  ְ ּכִחים ְוצ ֹוֲעִקים. ִיק ּוִתיֵאל לֹא ֶהֱאִמין  ָ ּתִמיד ָהִיינ ּו ִמְתַו   
ֶ ּבֶרת ַעל  ֶ ׁשָהִייִתי ְמַד ֹ ּכַח'', ָהָיה א ֹוֵמר.  ּוְכ ֶ ׁשָ ּלנ ּו ק ֹוֵבַע ַה ָ ּבע ֹוָלם  ָ ּבע ֹוָלם. ''

ִ ׁשְוי ֹון ְוַחֵ ּיי ִק ּב ּוץ ָהָיה ל ֹוֵעג ִלי. ֶצֶדק, ַעל 
ָ ׁשל, ה ּוא ָהָיה  ַ ּבְרנ ּו ַ ּגם ַעל ְ ּדָבִרים ֲאֵחִרים. ַעל ַאֲהָבה, ְלָמ   ִלְפָעִמים ִ ּד
ֵ ּבה  ֵ  ּׁשק ִעם ַהְר ְ ּכָבר ִהְתַנ ֶ ׁש ֹ ּכל ַעל ַאֲהָבה,  ֶ ׁשה ּוא י ֹוֵדַע ַה ְ ּבָאְזַני  ָ ּפֵאר  ִמְת

ֹקד ִר ּק ּוִדים ָסל ֹוִנִ ּיים.  ֶ ׁשה ּוא י ֹוֵדַע ִלְר ֶ ּזה, ְו ָ ּבנ ֹות, ַוֲאִפ ּל ּו י ֹוֵתר ִמ
ְ ׁשמ ּוֵאל,  ִ ּב ֹאֶהֶבת  ֹאָהִבים. ֲאִני ָהִייִתי ְמ ֻ ּכָ ּלנ ּו ְמ ְ ּתק ּוָפה ָהִיינ ּו  ְ ּבא ֹוָת ּה    
ִ ּבי, ִריִקי ַאֲהָבה ֶאת ִמיָכה, ְיה ּוָדה  ֹאָהב  ֶ ׁשָ ּלנ ּו, ִמיָכֵאל ָהָיה ְמ ַ ּמְדִריְך  ַה
ֶ ׁשָהָיה  ַ ׁשָ ּנה ַאֲהָבה ֶאת ְיה ּוָדה  ּוִמְרָים ֶאת ַה ּמ ֹוֶרה ֵלִוי,  ָאַהב ֶאת ִריִקי,  ׁש ֹו
ָ ּכל ִמיֵני ֵעצ ֹות,  ָ ּתה, ְוַיַעץ ל ֹו  ִ ּכ ַ ּב ֶ ׁשֶבת ְלָיִדי  ֶ ׁשָאַסר ַעל ִמיָכֵאל ָל ְ ּפֵני  א ֹוְיִבי, ִמ



ִ ּתי  ַ ּבְל ָ ּתָעה, ִק ֵ ּבה ַהַהְפ ָ ּתִבים. ֲאָבל, ְלַמְר ֹ ּתב ִלי י ֹוֵתר ִמְכ ֶ ׁש ּלֹא ִיְכ ְ ּכמ ֹו, 
ָ ּכַתב ֵאַלי ֶיֶלד ִמן  ֶ ׁש ֹרְך ְלַמַ ּדי,  ָ ּתב ָא ֶ ׁשה ּו ַאֵחר. ָהָיה ֶזה ִמְכ ִ ּמי ָ ּתב ִמ ִמְכ
ְ ּכָבר  ֶ ׁשִהְצָטֵרף לֹא ִמ ָ ּבִנים,  ֵ ּסֶפר ְל ְ ּבֵבית-ַה ִ ּביָלה,  ַ ּמְק ָ ּתה ַה ִ ּכ ַה

ָ ּתב: ִ ּמְכ ִלְבֵני-ֲעִקיָבא. ְוֶזה ְל ׁש ֹון ַה

  ר ּות ְיָקָרה,

ִ ּכי  ֵמע ֹוָלם לֹא ֶהְחַלְפנ ּו ְ ּדָבִרים ְוָאנ ּו  ָ ּתב ֶזה,  ְ ּלִאי ַעל ִמְכ ַ ּפ ִ ּתְת ְ ּבַוַ ּדאי 
ָ ּגֵדר,  ַ ּבַהְפָסק ֹות ֵמֵעֶבר ַל ִ ּתי ָעַלִיְך  ַ ּכְל ַ ּת ִ ּכיִרים ֶזה ֶאת ז ֹו. ִהְס ִ ׁשי ַמ ֹק ְ ּב
ִ ּתי ִלְפנ ֹות  ָ ּבְך, ַאְך לֹא ֵהַעְז ִ ּתי  ֵ ׁשם ָ ּגד ֹול. ִהְתַאַהְב ִ ׂשית ָעַלי ר ֹו ְ ּת ָע ְוַא
ָ  ּׁשר  ָ ּבנ ֹות. ָהִייִתי ְמֻא ָ ׁשן  ּוֵמע ֹוָלם לֹא ָהָיה ִלי ֵעֶסק ִעם  ַ ּבְי ָ ּתִמיד ָהִייִתי  ֵאַלִיְך. 
ִ ּכיר  ִ ּתְלְמִדי ְלַה ְ ּזַמן  ֶ ׁשְך ַה ְ ּבֶמ ִ ּכי  ָ ּבט ּוַח  ל ּו ַנֲעֵנית ִלי ְוָהִיית ִליִדיָדִתי. ֲאִני 

ֶ ׁשֲאִני א ֹוֵהב א ֹוָתְך. ְ ּכמ ֹו  ֹ ּתאֲהִבי א ֹוִתי,  א ֹוִתי ְוא ּוַלי ֲאִפ ּל ּו 

ְ ּסָפִרים  ְ ּבֶאָחד ִמן ַה ָ ּתִמיד.  ֶ ּפה ָלְך  ָ ׁשו ֲאַצ ַ ּתֲעִני ְלַבָ ּקָ ׁשִתי ַעְכ ַ ּגם ִאם לֹא 
ֶ ּגֶבר ְלע ֹוָלם ֵאינ ֹו  ׁש ֹוֵכַח ֶאת ַאֲהָבת ֹו  ִ ּכי  ֶ ׁשל ס ֹוֶמרֶסט מ ֹוַהם ָקָראִתי, 

ָ ּתִמיד, ְוא ֹוֵהב א ֹוָתְך. ֶ ּפה ִלְת ׁש ּוָבֵתְך. ַהֶ ּנֱאָמן ָלְך,  ָהִרא ׁש ֹוָנה. ֲאִני ְמַצ
ִמיָכה.
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