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 בוערים ביחד

 .להסביר מדוע בלי להגיע לקבוצההפסיק ו ת לימודאיש אחד נהג להשתתף בקביעות בקבוצ -המדריכות

  .החליט מנחה הקבוצה לבקרו ,שבועות כמהלאחר  -ת נעלי שבתנועלכל מי ש

, מצא את האיש יושב מול אח בוערת מנחה. המאוד קר היה זה לילה -החודש שתאריך יום ההולדת שלה חלכל מי 

 .האש הדולקת הייתה חמימה ומזמינה

 ...מול האח ,בכיסא נוח ,לידוקורו של המנחה והזמין אותו לשבת את סיבת בי האיש הבין -כל מי שעדיין לא צרודה

 ...הוא ישב בשקט וחיכה -מי שהגיעה ראשונה היום

גזרי מסביב ל בותבריקודי הלה ,שני הגברים רק התבוננו באש .שקט עמוק שרר ביניהם -כל מי שיש לה אחיות בסניף

  העץ.

ובזהירות רבה בחר באחד הבולטים  בחן המנחה את הגחלים ארוכות, ואז ותדק חלפו -במשפחתה בכורההיא הכל מי ש

 .האשן הם ואט אט הרחיק אותו משב

 .מתיןוההוא חזר לכורסתו  -כל מי שהגיעה לכל הפעולות בחודש ארגון

 .מרותק למהלכו של המנחה, המארח התבונן בתהליך בשימת לב -'לילה לבן'כל מי שאוהבת 

 .כבה כמעט לגמריכך -ואחר את הזוהר,בתחילה איבד  .לדעוךאט אט החל הגחל  -מי שהכי נמוכה

מה שהיה קודם חגיגה של אור וחום הפך להיות גחל מכוסה שכבה של  ,תוך זמן קצרב -חודש ארגון את מי שאוהבתכל 

 .שחור וקר ,מת ,אפר אפור

 .מתחילת הערב מילה לא נאמרה בין המארח לאורחואף  -בנות בדרך לסניף פוגשתכל מי ש

 .הקר וחסר התועלת למרכז הלהבות ר את הגחלהחזי ,לביתו ללכת כשפנה המנחה -פה-כל מי שיודעת את ההמנון בעל

 .הסמוכים לו ניזון מהאור והחום של הגחלים ,לבעור כמעט מיד הגחל חזר -נווה /כל מי שבשבט הראל

 .אחזור לקבוצה. ועל השיעור הנפלא שלימדת אותי תודה על הביקור שלך" :כשעמד המנחה ליד הדלת אמר לו מארחו

 !"תבורך
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