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 שלום לחברות ולחברים,
  

 היום שאחרי
 אנחנו מלקקים את הפצעים. איש, אישה ופצעיה. 

החולמים על מלכות שמים,כאן על פני אדמה זו, בוחנים היכן טעו בהבנת רצון הכל 
 היכול. 

שלו בסיכול ההוזים על קוממיות העם בכל המרחב שבין הנהר לים, ישקלו כיצד נכ
 המזימה.

הנאמנים להתיישבות בדיונות הזהב של המואסי יתפללו לכיבוש רביעי )ודי ודי( של 
 רצועת עזה.

החיילים והשוטרים יבכו את עלומיהם המתבזבזים על מלודרמות קיטשיות והפקות 
 סבילברגיות.

רנו, צדיקי מצנע, שמלאכתם נעשית בידי האחר, שואלים:" איך מתפקדים לליכוד?". בר
 כבר אי אפשר.  

האיפכא מסתברים שואלים אם "להרוס בתים למען השלום" זה לא קצת האח המופרע 
 של "רגישות ונחישות".

 
 קיץ שלא במהירה ישכח

אנחנו, מתיישבי "סובב עזה", נתגעגע אל הרגע במחסום בו הצבענו בנון שלנטיות על 
נו הכתומים מביטים בנו המדבקה הצהובה שאיפשרה לנו לנוע בחופשיות, בעוד אחי

בערגה. )איכשהו, בצומת הבא, כבר ראינו אותם טוחנים את ניצבי המחסום בסיפורי 
 עלי באבא חדשים(

נתגעגע אל דיווחי גלגל"צ )המעטים משהו( שסיפרו על עומסי תנועה בצומת שער 
 הנגב בואכה סעד.

גע )טוב, לרגע(, נערותינו תזכורנה בערגה את מחלקות החיילים החסונים שלא נחו לר
 התקלחו בטושינו והתרחצו בברכותינו.

היכן הם הימים, בהם יציאה לשוק בשדרות היתה משולה להחלטה אסטרטגית, 
 שכרוכה בפרידה נרגשת מהילדים והאישה?!

ולפתע, שקט מפתיע. קצת מביך, השקט הזה. מה רוצים מאיתנו? איפה הטילים? איפה 
 חסימות הצמתים? לאן הלכו כולם? 

  
 גיאומטריה יהודית

 אי אפשר לבנות את המשולש, שקוקדקודיו הם )עם, ארץ, תורת( ישראל.
הסיכוי היחיד לקיום הבית היהודי השלישי לאורך דורות הוא לזנוח את המשולש 

 ולהקים ציר דו ראשי, פלוראליסטי, בין עם ישראל לתורת ישראל. 
 ארץ ישראל )השלמה( תשלם את המחיר.

  
 ות בסעד. נעילה.אוהל ההידבר

 אני עדיין באבל.  מתי מונחים לפני ואתם אומרים שירה?!  -אמרה הכתומה היוקדת 
כאב המואסי שנזרק מאדמתו זועק אלי מחולות קטיף. צדק  -אמר הכחול העמוק 

 נעשה.
 -היום, בחנייה, מישהו קשר ליד הסרט הכתום שלי  -אמר להם תושב קרני שומרון 

 יד. סרט כחול. אני לא מור
  

 שבת שלום,  אלון.
  

 לפרטים נוספים   
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