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ַהְלַואי

ִמילֹוַתי, ּלֹא ֶאְתַאֵהב ּבְ ׁשֶ

תוַּח י ּפָ ּיְֵהא ִלּבִ ׁשֶ

י ֲחֵפָצה. ְוַנְפׁשִ
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י, ְהיֶה ּבִ ה ַקּלוּת ּתִ ּמָ ּכַ

ר; יֻּתָ יל ֶאת ַהּמְ ִ ִאם ַאׁשּ

ִליפֹות ּכֹחֹוַתי, ֶאת ּדְ

ֶאת ֶהָעָבר,

עֹות ָהִאּסוּף ֶאת ַמּסְ

ְוִכּסוּיֵי ֶהַעְצִמי

לֹא ְכלוּם ְוֶאְחּגֹג ּבְ

ֶאת ִקּיוִּמי.
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ְבָכל ֶרַגע ֲאִני ַאֵחר,

חֹות, ְקָצת יֹוֵתר ְקָצת ּפָ

ֱאֶמת, יֵרִני ּבֶ ְרצוּ ְלַהּכִ ְוִאם ּתִ

ֲאִני עוּ - ִהְנִני ָמה ׁשֶ ּדְ

ֵעת. ּכָ
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ֵרי ֲעבֹוָדִתי: ְוֵאּלוּ ִעּקְ

י ּלִ ַטּנָה ׁשֶ ֶצת ַהּקְ ּבֶ ׁשְ ּמִ ּבַ

ל, ֲאִני ּבֹוֶנה ִמְגּדָ

ָעֵקב

ַצד ֲאגוָּדל. ּבְ
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ַעם וְּבָכל ּפַ

י ַהּיָם, ּנְִקַרע ּבִ ׁשֶ

י ֶאל ַהֵחרוּת ּתִ ׁשְ ּקַ ִנְתּבַ

י ָהְיָתה ּבִ ׁשֶ

ֵמָאז וֵּמעֹוָלם.
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תוִּחים, ֲארוּ ּפְ ָ ָבִרים ִיׁשּ ּדְ

י ׁשֹוֵאף ִלְסִגיַרת ַמְעּגָל. ֵאיֶנּנִ

ִָּלי, ֵּל ַמז ִאם ִיְתַמז

אוַּלי ָאִבין ֵחֶלק.

8



נֹו, ָהֶעֶצב יֶׁשְ

ׁשוָּטה. ה ּפְ ֻעְבּדָ ּכְ

ם, ֶגׁשֶ רוַּח, ּכְ ֲאִויר, ּכְ ּכַ

ב. י ַהּלֵ ּפֵ ָנָהר ַהּגֹוֵלׁש ִמּסִ ּכְ

הוּא ַמְכִניַע ֶאת ַהּנֶֶפׁש וְּרָגִעים ׁשֶ

הוּא מֹוֵצא ב ֵהיָכן ׁשֶ ֵ וִּמְתַיׁשּ

יָָדיו ֶאֶלת ּבְ ְוַהּנֶֶפׁש ֻמׁשְ

ּיֵָאֵסף. ַעד ׁשֶ
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ה ָהָאָדם טֹוב ַיֲעׂשֶ

ַעם ְלָהֵפר ִמיֵדי ּפַ

ַחּיָיו, ֶאת ָהִאזּוּן ּבְ

ִלְצעֹד ֶאל ַהּלֹא נֹוַדע,

ְלָהִביא ֶאל ִלּבֹו

ׁשוּת. ִהְתַחּדְ
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רוִּטיָנה, יֵׁש ּבָ

רוּת, ִהְתַמּסְ ּבְ ִמן ַהֲהָקָלה ׁשֶ

ְכָחה ׁשִ ּבְ ִגיָעה ׁשֶ ִמן ַהּנְ

ה. ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ וִּמן ָהִרּפוּי ׁשֶ
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ִטי, י ֶאת ַמּבָ ָבר ֵהַסְטּתִ ְוִאם ּכְ

ָרָאה מוָּטב ִיְהיֶה ֶזה ְלַהׁשְ

ָוָאה. ְולֹא ְלַהׁשְ
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ׁשוָּבה וְּבֶעֶצם, ַהּתְ

חֹות ֲחׁשוָּבה ּפָ

הֹות ֵמַהּיְכֶֹלת ִלׁשְ

ֵאָלה. ְ ְלַצד ַהׁשּ
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ּקֶֹדם ְיֵהא ָהָאָדם ְוטֹוב ׁשֶ

יַח ֵאֶצל ַעְצמֹו, ָמׁשִ

ּנֹות ֶאת עֹוָלמֹו ְלׁשַ

ה ֶאל ַחּיָיו. ֻאּלָ וְּלָהִביא ּגְ
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ְעיָן י ַהּמַ ּיַָבׁש ּבִ וְּפָעִמים ׁשֶ

ּנֹוַתר ְוָכל ׁשֶ

ְעּגוַּע ל ּגַ ְרּגֵר ׁשֶ הוּא ּגַ

ְלָדָבר לֹא יָדוַּע.
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ֶכם ִמְרָוח ַנְפׁשְ ִאירוּ ּבְ ַהׁשְ

ְתִקית ֵדי ּפִ ְולוּ ּכְ

ֲחִזיָקה ֱאֶמת ַאֶחֶרת, ַהּמַ

ּה ַהּנְֶחָרצוּת ס ּבָ ּמַ ּתִ ׁשֶ

ֶכם ָהֵאיְנסֹוף. ְויָבֹוא ּבָ
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ה ָאָדם טֹוב ַיֲעׂשֶ

ּבֹת ְרָגִעים ְלַעְצמֹו, ִאם ִיׁשְ

יו ּיוּת ֶאל ַמֲעׂשָ ִאם יִָביא ִאּטִ

ְלָוה ׁשַ ְוִיְתּבֹונֵן ּבְ

ֶהֵלך רוּחֹו. ּבְ
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ֲאִמין ַאל ּתַ

ל ַהּבֶֹקר. ַלֲחִלידוּת ׁשֶ

ּגַם ֲעָצמֹות ְצִריכֹות

יר. ְלַהְפׁשִ
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יֹום יָבֹוא

ׁש ּבֵ ּתַ ׁשְ י ּתִ ְוַדְעּתִ

ְוֵאָחֵלׁש,

ֲעגוַּע. ָאז לֹא ֵאַדע ּגַ
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ַעם, ָהִייִתי ּבֹוֶנה מוֵּלְך ּפַ

ל ִטעוִּנים, ים ׁשֶ ּלִ י ּתִ ּלֵ ּתִ

ַחד י ַהּפַ ּנַָדם ּבִ ַעד ׁשֶ

ְלֵהָאֵבד,

לֹוַמר -

"ָטִעיִתי,

ָבַרִיְך ְנכֹוִנים". ּדְ
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ד ֶאת ְיָלַדי ָמֶות, ֲאַלּמֵ

ֵדם חִֹלי וַּמְכאֹוֵבי ֵלב. ֲאַלּמְ

ד  ֶאת ְיָלַדי עֶֹנג ֲאַלּמֵ

רוּת. ם ִהְתַמּסְ ְוֶאת ַנְפׁשָ

ְניָן ַתְלִמיד ִמן ַהּמִ ֵדם ּכְ ֲאַלּמְ

ָמעוּת. ֶפר ְלַמׁשְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ
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ידוּ. ָאז יַּגִ
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ָאנוּ ֲחֵסִרים וְּפָעִמים ׁשֶ

ִדיָעה ֶאת ַהּיְ

ּסוּי נוּ ַהּנִ ְונֹוַתר ּבָ

ִעּיָה ְונֹוְתָרה ַהּטְ

ִהּיָה ְונֹוְתָרה ַהּתְ

ִהּיָה ְ ְונֹוְתָרה ַהׁשּ

אוּת. חֶֹסר-ַוּדָ ּבְ
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י, ְעּתִ יחוּ ֶאת ּדַ ַהּסִ

חוִּפים ַלֲעׂשֹות. ָבִרים ּדְ יֵׁש ִלי ּדְ
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א ִלי ְוִלְפָעִמים ּבָ

ֲחָלִקים ב ּבַ ּכַ ִלׁשְ

ַעל ֲאָדָמה ֲחׂשוָּפה

ִציאוּת ין ַלּמְ וְּלַהְמּתִ

יב אֹוִתי ֵמָחָדׁש. ְרּכִ ּתַ ׁשֶ
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ָויָה, ּלְ ְוַהּיֹום ּבַ

י ה ְלרֹאׁשִ ּפָ ִלי ּכִ ּבְ

ָעִניִתי "ָאֵמן",

ב י ִלְפָעִמים ַהּלֵ ּכִ

ׁש ְלַהֲאִמין, ְמַבּקֵ

ַלְמרֹות

ֱאֶמת ֵמִבין. ֲאִני לֹא ּבֶ ׁשֶ
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ֵאין ִלי ָסֵפק

ָחה ּמְ הוֵּתְך - ׂשִ ּמַ ׁשֶ

ְוַגם ִאם ָעַיְפּתְ

ֵעְך, ְוָאַרְך ַמּסָ

ְך ָהאֹור ּדֹוֵלק ּבָ

ל טֹוב ְוחוּט ׁשֶ

ַמְתֶוה

ְך. ְרּכֵ ֶאת ּדַ
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ֲאהוָּבִתי,

יַנִים יר ּבֵ ֶזהוּ ׁשִ

רוּ ִמילֹוַתי, ּדְ ְסּתַ ּיִ ַעד ׁשֶ

ׁשוּט ּפָ

יְנַתִים ּבֵ

דֹולֹות ֵהן ּגְ

י. ִמּדַ
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ּבֹוִאי ָנטוָּרל, ֲאחֹוִתי,

ֵפקֹות, ִעם ַהִהּסוּס ְוַהּסְ

ִעם ַהִחּיוְּך,

ָמעֹות, ִעם ַהּדְ

ָאלֹות ְוַאְכָזבֹות, ִעם ִמׁשְ

ָמִטים, ִעם ַהּקְ

ִגיעוּת. ִעם ַהּפְ

, ַאּתְ ִפי ׁשֶ ּבֹוִאי ּכְ

ִציאוּת. ּמְ ּבַ
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ַקּבָעה טוּת ִנּתְ וַּפׁשְ

ְקצֹות ִמּלֹוַתי ּבִ

ֱאֶמת. י אֹוְתָך ּבֶ ְוָאַהְבּתִ
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ְמיָֻחד ֲאִני אֹוֵהב ּבִ

ָנה ֵ ֶאת ְמִתיקוּת ַהׁשּ

ים. ִלי ֶמׂשִ ֵאֶליָה ָצַלְלּתְ ִמּבְ

ּה, ָרֵתְך ָאַבד ּבָ רֹון ַהּכָ ּכָ ִּ ז זֹו, ׁשֶ ּכָ

ְתִאים. ֶרַגע ַהּמַ ִדּיוּק ּבָ ּבְ
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ַבע י ַהּצֶ ְונֹוַתר ּבִ

י ֵמֶאֶמׁש, ּנַָגּה ּבִ ׁשֶ

ֶקֶרן אֹור

ְקֵצה ָהֶאְתמֹול ּבִ

ְך י ִלּבֵ ְוָעָנה ּבִ

ק ְלגוִּפי, ְוָנׁשַ

ַסַער ַהּגַל ּכְ

ַהּפֹוֵגׁש ֶאת ַהחֹול.
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ְוָהִיית ִלי ָהֶעֶצב

ְוָהִיית ִלי ָהאֹור

ְוָהִיית ֶלָהָבה

חֹר. ָ ֵליִלי ַהׁשּ ּבְ
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ְחֵרר ֶאְתֶכם, ֲאִני ְמׁשַ

ָבר. ֵאיְנֶכם ָחִבים ִלי ּדָ

ֶכם יִתי ְלַהֲחִזיק ּבָ ּמִ ָטעוּת ּדִ ּבְ

ָמה, י עֹוד ַהֲאׁשָ ְוֵאין ּבִ

ַעס לֹא ּכַ

ּיָה. אֹו ִצּפִ

ְחֵרר ֶאְתֶכם, ֲאִני ְמׁשַ

הֹוַרי, ְיָלַדי, ֲאהוַּבי.

ִפּיוּת, ׁשְ ם ּבִ ֲאַהְבּתֶ

ְחֵרר ֶאְתֶכם ֲאִני ְמׁשַ

ל ַאְחָריוּת. ִמּכָ
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ִיל, ל ַהּלַ ֶּה ׁשֶ ֶזה ָהֶרַגע ַהז

ׁשוָּקה ְמתוָּקה ּבֹו ּתְ

י ֶלת ַנְפׁשִ ֶקת ַעל ּדֶ ּפֶ ִמְתּדַ

ֶקט ָעמֹק ׁשֶ ּבְ

ׁש אֹוָתְך ַבּקֵ ַהּמְ

ִדּיוּק. ּבְ
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ֶרת, ַאּתְ מֹוֶרֶדת ֶנְהּדֶ

ְלֶהֶבת, ַ ַאּתְ ָהֵאׁש ְוַהׁשּ

ֶרְך, ַאּתְ ֵאם ַהּדֶ

ִביל, ְ ַאּתְ ַהׁשּ

ְרִמיל. ּתַ ְצפוּנֹוַתִיְך ּבַ

ׁשוָּקה ַאּתְ ּתְ

עֹות וַּמּסָ

ְתָקאֹות ְך ַהְרּפַ ְוִלּבֵ

ַאּתְ עֹוף ַהחֹול

ְתעֹוֵרר, ַהּמִ

ת יֵָרַח ֵער, ַאּתְ ִהּלַ

ר, ַאּתְ ַקו אֶֹפק ְמֻחּבָ

ֶאת ַההֹוֶוה

ָחר. ְוַהּמָ
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ְך, ֲאהוָּבִתי, ֶזה לֹא ִנְרֶאה ּכָ

ֲאָבל ָעַבר ּכָאן ַטְייפוּן

יִרים קוּ ִלְדָפנֹות ַהּסִ ְוִרְגׁשֹוַתי ִנְדּבְ

ּיֹור ָסֲערוּ וַּבּכִ

ּיֹות ְחּתִ ְיצוֵּרי ּתַ

י ְמהוָּמה. ִלּבִ ְוָהְלמוּ ּבְ

ֶרץ, ּפֶ י ּבַ ְוָעַמְדּתִ

דוָּקה, י ַהּסְ ֵחי ַנְפׁשִ

ִלי ָמֵגן ְוִצּנָה ּבְ

מוּל ֵעֶדר קֹולֹות

ָאגֹות חוֵּסי ּדְ ּפְ

בֹות ִמְלָחָמה. ׁשֹוֲאִגים ַמְחׁשָ

י, ְכִבי ְלִצּדִ וּבֹוִאי, ׁשִ

י ָמעוְּך ּלִ ֶקט ׁשֶ ֶ י ַהׁשּ ּכִ

ַקע ָהָאָבק ֵעת ׁשָ ְוַרק ּכָ

אט ּלָ י ּבַ ְמּתִ ְוִנְרּדַ

ְוַאּתְ

. ְעּתְ ָהֶרַגע ִהּגַ
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ְוָאז ִהְתעֹוַרְרּתְ

ְמּתְ אֹוִתי ָעמֹק ְוָנׁשַ

ל סֹוף ְוסֹוף ּכָ

י ְלֵהָרֵדם. ִהְצַלְחּתִ
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ם יֹוֵדַע הוּ ׁשָ ִמיׁשֶ

בֹוֵנְך הֹומֹות ִעּצְ ֶאת ּתְ

פוּת ּתְ ְוַנְפׁשֹו ׁשֻ

ְך א ְלִלּבֵ וַּמְרּפֵ

ְוַגם ִאם ִנְדֶמה

ְגַמר. ּנִ ׁשֶ

ִעי, ּדְ

ְך. ֵאיֵנְך ְלַבּדֵ
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ֲאִני לֹא ֶעְקרֹוִניְסט,

ת לֹא ִאיׁש ּדָ

ְולֹא ָאֵתִאיְסט,

ה ֵאין ִלי ַאּגֶ'ְנּדָ

ים, אֹו ֵסֶפר ֻחּקִ

ׁשוּבֹות ֵאין ִלי ּתְ

ִרים. ְוַגם לֹא ֶהְסּבֵ

ְך, טֹוב ִלי ִאּתָ

ִלי ֻסּכָר ה ּבְ ֵסֶפל ּתֵ

בֹות ְוֶרַגע ְנטוּל ַמְחׁשָ

ר. ִאם ֶאְפׁשָ
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ְך ּלָ ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהִחּיוְּך ׁשֶ

ָנה ל ִמּתֹוְך ׁשֵ ְתַעּקֵ ּמִ ׁשֶ

ָפַתי ְמַרְפְרפֹות ָלְך ְ ׂשּ ׁשֶ ּכְ

יָקה. ְנׁשִ
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ם, ל ּגֶׁשֶ ֵריַח ׁשֶ

ִגיָנּה ִריָחה ּבְ ּפְ

, ְוַאּתְ

ָנה. עֹוֵדְך ְיׁשֵ
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עֹוד יָפוּג ָהֲעָרֶפל

ְקוֹוַתִיְך ה ֶאת ּתִ ַכּסֶ ַהּמְ

ָאַבד ּבֹו ְוכֹוֵחְך ׁשֶ

ַיְפִציַע

ֵמּהַ ַחר ּכָ ׁשַ ּכְ

ֶאל ּבֶֹקר ָחָדׁש.
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ֵאיִני ָרִגיׁש ְלָטעוּיֹות,

ִמילֹוַתִיְך. ֲָּהִרי ּבְ ז ַאל ָנא ּתִ

ים. ְקִלי ִמּלִ ׁשְ ַאל ָנא ּתִ

ֵסֶדר, ַהּכֹל ּבְ

ַהּכֹל ַמְתִאים.
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וְּבָכל ָהֲעָנָוה ָהְראוּיָה,

י ֵאיְנסֹוף. יֵׁש ּבִ

א ֵ ְוֵאיִני ִמְתַנׂשּ

ְמאוּם. ְוֵאיִני ָעִדיף ּבִ

ם, ְך ַאּתֶ ּכָ

ְך ֲאִני. ּכָ
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ִפּיוּת, ְ וָּמה ִלי ֵאֶצל ַהׁשּ

ת ֶאת ְמחֹוזֹוַתי ָעִמים נֹוֶטׁשֶ ּפְ ׁשֶ

ּגָעֹון ֶחְדַות ֲחִקיָרה ְוׁשִ ּבְ

ֵרְך ַאֲחֶריָה ְלִאּטֹו ּתָ ְוֶהְגיֹוִני ִמׂשְ

ְגיֹונֹוֶתיָה? ֵאִרית ׁשִ וְּמַטאֵטא ֶאת ׁשְ
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י ים ְמׁשֹוְטטֹות ּבִ ִמּלִ

ִעְרּבוְּביָה, ּבְ

ׂשֹות ְמַחּפְ

ׁש ף ְלִהְתַחּדֵ ּדַ

ֵגׁש ָאָדם ְלִהּפָ

ֵלב ְלִהְתַרּגֵׁש.
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ְוִלְפָעִמים,

ָאָדם ָאהוּב ּבֹוֵחר ָלֶלֶכת

מֹות ְוֶנֱאָלמֹות ים ִמְתיַּתְ ּלִ ְוַהּמִ

ּנֹוַתר, ְוָכל ׁשֶ

ֶזה ֶלֱאהֹב.
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נוּ ִלי ָקֶתְדָרה ַאַחת ּתְ

ל ַסְפָקִנים ְוָקָהל ׁשֶ

א ָלנוּ ְנאוּם ָ ְוֶאׂשּ

ֵאין ּבֹו ְמאוּם ׁשֶ

ֲעמוּם. ִ ַבח ַהׁשּ ׁשֶ ּבְ
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ִרים ים ְמַדּבְ ַרּבִ

ַהְתָחלֹות ְוסֹוִפים

ַוֲאִני

ֶאְמַצע ֶאָחד ּגָדֹול.
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ֲאִני ָרץ ִעם ְזֵאב

בוַּע, ׁשָ ֲעַמִים ּבְ ּפַ

ְגנוּ ַהּיֹום ּלַ ּדִ וְּכׁשֶ

ְמַעט, י ּכִ ְוָנַפְלּתִ

הוּא ָאַמר ִלי:

ֵסֶדר ָלרוּץ ַמֵהר, "ֶזה ּבְ

ְדֵרגֹות - ּמַ ֲאָבל ּבַ

ֵרד ְלַאט". ּתֵ
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ל - ַטּפֵ ר ֲעבֹוַדת ַהּמְ ְוִעּקַ

ֵרת ִלי ׁשָ ֱהיֹותֹו ּכְ

ִלּפֹות ְלָהִסיר ֶאת ַהּקְ

יב ֶאת ָהָאָדם וְּלָהׁשִ

ֶאל ַעְצמֹו.
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, ְוָהיָה ִאם ָעַיְפּתָ

טֹוב ִיְהיֶה ְלָהִביא ֶאל ַחּיֶיָך

ָאָדם ֵמִניַע וְּמסֹוֵבב

ִלְמׁשְֹך ֶאת ֲהָויְָתָך

ה. ֲעׂשֶ ֶאל ֶקֶצב ַהּמַ
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קֹות. ְמיָֻחד ֲאִני אֹוֵהב ַצּלָ ּבִ

ּגוּף - ָכל ָמקֹום ּבַ ּבְ

ב, ּלֵ ֶנֶפׁש, ּבַ ּבְ

ֵעדוּיֹות ְמפָֹארֹות,

מֹונוֶּמְנִטים

עֹות ל ַמּסָ ׁשֶ
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ְלכוּ ְלִאּבוּד

ִנים, ין יִָמים ְוׁשָ ּבֵ

ין ּגֵָאיֹות ְוֵהִרים ּבֵ

תוִּלּיִים. ִביִלים ּבְ וּׁשְ

ְלכוּ ְלִאּבוּד

ין ֲהמֹון ָאָדם ּבֵ

דֹות ֵאיְנסֹוף, וּׂשְ

ין ְרָגׁשֹות וִּמיִלים ּבֵ

ין ְמקֹומֹות ּבֵ

לֹא נֹוָדִעים.

ֶכם, ֲאִני ַמְפִציר ּבָ

ְלכוּ ָנא ְלִאּבוּד!
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ֹוֵמר ׁשּ ֲאִני ְקָצת ִמְתַקּנֵא ּבַ

ֶפר ית ַהּסֵ ַער ּבֵ ׁשַ ָהעֹוֵמד ּבְ

ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ִמיֵדי ּבֶֹקר

יקֹות ׁשִ ל סוֵּגי ַהּנְ ֶאת ּכָ

ְתִחילֹות ֶאת ַהּיֹום. ּמַ ׁשֶ
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ָעָבר, וָּמה ִעְניָן ִלי ּבֶ

ֵדִני ֲהָויָה ִאם לֹא ְלַלּמְ

עֹוָלם, לֹום ּבָ ְוֶדֶרְך ׁשָ

ִלְהיֹות ִלי ִזְכרֹונֹות

עֹוָלם לֹא ָחִויִתי ּמֵ ָבִרים ׁשֶ ל ּדְ ׁשֶ

ר לֹא יֵָעׂשוּ. ים ֲאׁשֶ וַּמֲעׂשִ
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ַעם, ּפַ

ים, ה ֲאָנׁשִ ִלְפֵני ַהְרּבֵ

ס, ָהִייִתי ְמַהְנּדֵ

ַהּיֹום

ֵסֶדר ּגָמוּר. ֲאִני ּבְ
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ְמרֹד ּיִ מוָּטב לֹו ָלָאָדם ׁשֶ

יֵמי ַחּיָיו ַעם ַאַחת ּבִ ְלָפחֹות ּפַ

ר. ִלי ֲאַמְתָלה אֹו ֶהְסּבֵ ּבְ

וּמוָּטב לֹו ּגַם

ַנע ּכָ ּיִ ׁשֶ

ְויָׁשוּב ְקָצת ַאֵחר.
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י ַעּיְַפּתִ וְּפָעִמים ׁשֶ

י ַעל ָהֲאָדָמה ְבּתִ ּכַ ְוִנׁשְ

ְויִָדי ָאֲחָזה

אוּת ְרָגֶביָה. ַוּדָ ּבְ
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ֲאִני ּתֹוֶהה

ִאם ִלְקׁשֹר

י ֶאת ַקְצוֹות ַנְפׁשִ

ר ְרּפָ ֲעִניַבת ּפַ ּבַ

ִאיר אֹו ְלַהׁשְ

ָּר. ְמֻפז
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י ָוו ַהִחּבוּר ֶכת ּבִ ְוִנְמׁשֶ

יִלים, י ַהּמִ ְוצֹוֲעדֹות ּבִ

ְללֹא ֶאְמַצע, ְללֹא סֹוף

כוּת. ְ ִהְתַמׁשּ ְוָכל ֲהָויִָתי ּבְ
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ֲאִני יֹוֵצא

תוַּח, ָלֲאִויר ַהּפָ

יק, ִית ַמְסּפִ ָהִייִתי ּבַ

ו ֲאִני רוַּח. ַעְכׁשָ
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ן ִלי יָד ּתֵ

אֹו ֶרַגע ֶאָחד

ֶאְמָצא ּבֹו ׁשֶ

אוּת. ַוּדָ
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ְך ּבֵ ֲאִני ִמְסּתַ

ָעיֹות ִקּיוִּמּיֹות, ִעם ּבְ

חֹוֵפר ָהִרים ְוֵגָאיֹות

ֲאִני ָצִריְך ל ָמה ׁשֶ ּכָ ׁשֶ ּכְ

ַנִים, ֶזה ֶרַגע אֹו ׁשְ

יַח רֹאׁש ְלַהּנִ

ְוִליׁשֹן ָצֳהַרִים.
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נוּת, ּמְ ם ֱאלֵֹהי ַהִהְזּדַ וְּבׁשֵ

ם ָהִראׁשֹוִני הוּ ֶאת ָהרֹׁשֶ ַהׁשְ

ָעה ְולוּ ְלַמַען ַהַהְפּתָ

ַחת ֹוֶכנֶת ּתַ ַהׁשּ

ֲעמוּם. ִ ַמֲעֵטה ַהׁשּ
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ֵאיִני ְמיָֻחד.

ית, ֲאִני ְמֻאְתּגָר ֱאנֹוׁשִ

ָאָדם ִטּפוִּסי.

ֶעֶצם, ּבְ

ֲאִני ְסָטִטיְסִטי

אֶֹפן ַיֲחִסי. ּבְ
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ֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכם,

י ָהֶרַגע, ַאְנׁשֵ

ִגיִחים ֶאל ַחּיַי ַהּמְ

ַנאי. ְללֹא ֵעת, ְללֹא ּתְ

טוּת, ַפׁשְ אֹוֲהִבים ּבְ

ֱאֶמת. נֹוְכִחים ּבֶ
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ֱהיוּ ִלְפָעִמים ָזִרים

ְגַרת יֹוְמֶכם, ׁשִ ּבְ

ׁשוּת ְלָהִביא ִהְתַחּדְ

ר, ּכָ ֵאֶצל ַהּמֻ

ְפִליָאה ְלַתּיֵר ּבִ

ִביֵלי ַחּיֵיֶכם. ֶאת ׁשְ
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ְמיָֻחד ֲאִני אֹוֵהב, ּבִ

י, ּבוָּרם ִאּטִ ּדִ ֶאת ֵאּלוּ ׁשֶ

ִמּלֹוֵתיֶהם ְקצוּבֹות

ָמעוָּתן ְמֻדּיֶֶקת. וַּמׁשְ
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יִָדי וַּמְקִלי ּבְ

ְוֵעיַני ְנחוּׁשֹות

עֹות אֹון ְוֶחְדַות ַמּסָ י ִצּמָ ְוַנְפׁשִ

ר ִנְצַעד, וַּבֲאׁשֶ

ְיִהי ְנִתיֵבנוּ

ֶאָחד.
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ִחים אֹוִתי ּמְ ֵקֵדי ָמָרק ְמׂשַ ׁשְ

ה ְמּבָ ּגַם ּבַ

וִּפּצוִּחים.

ּבֶֹקר. ת ּבַ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּטָ ּמִ ֲַּאטוִּטים ּבַ ְוַהז

ֲאִני אֶֹכל אֹוָתם

ֶאָחד ֶאָחד.
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ֵלְך ִליׁשֹן ָאִחי,

ה ֻמְפָרע, קֹום ּבֹו ַאּתָ ּמָ ּבַ

ֶקט ֶ ִאי ַהׁשּ ּבְ

ךָ, ר ֶאת ַנְפׁשְ ַיּסֵ ַהּמְ

ָך ַהֶהְרּגֵל ּיָבֹוא ּבְ ַעד ׁשֶ

ְלָוה. ׁשַ הֹות ּבֹו ּבְ ִלׁשְ
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ית, ְגָמה ִאיׁשִ ֲאִני לֹא ּדֻ

ית. ְגָמא ֱאנֹוׁשִ ֲאִני ּדֻ
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ֵדי ְלַיֵעץ, י ּפֹה ּכְ ֵאיֶנּנִ

י יֹוֵדַע ָמה טֹוב ֲעבוֵּרְך. ֵאיֶנּנִ

ּיֵׁש ִלי ל ׁשֶ ּכָ

הוּא זוּג ַנֲעָלִים

עֹות, ְלמוּדֹות ַמּסָ

חֶֹפן ַאֲהָבה,

בֹות וְּצרֹור ַמֲחׁשָ

ֻמְפָלאֹות.
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ים ב ֲאָנׁשִ ֲאִני ְמַחּבֵ

ּמוִּזיָקה ְמִניָעה ֶאת ּגוָּפם ׁשֶ

י ְרצֹוִני, ְלּתִ אֶֹפן ּבִ ּבְ

תֹוְפִפים ַעל ַהֶהֶגה ּמְ ׁשֶ

ָמה. ׁשָ וְּמַעְנְטִזים ִעם ַהּנְ
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ה ָהָאָדם טֹוב ַיֲעׂשֶ

ַרֲעבֹונֹו, ֵאר ְמַעט ּבְ ָ ְלִהׁשּ

ל ַמְחסֹורֹו ֵמעֹוֵדף ְגּדַ ּיִ ׁשֶ

ֶקת. ֵהא ְמֻזּקֶ וְּתׁשוָּקתֹו ּתְ
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י, ּבִ ְכָחה ׁשֶ ִ ִאְלָמֵלא ַהׁשּ

ָכל ֶרַגע, ם ּבְ ָהִייִתי נֹוׁשֵ

ֵדי ַמֲחִציִתי. ְלָפחֹות ּכְ
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ְמיָֻחד ֲאִני אֹוֵהב ּבִ

ֶּה, ֶאת ָהֶרַגע ַהז

ְחֶלֶטת ּבֹו ָהֱאֶמת ַהּמֻ

הֹוֶפֶכת ְלָסֵפק.

79



ֵאיִני ֶסְנִטיֶמְנָטִלי ְלִמילֹוַתי

ׁשֹוָפר ֵהן ִנְדֵמיִתי ּכְ

ְלכוּ, ר ּתֵ וַּבֲאׁשֶ

ֵאֵלְך.

80



ְפִריעוִּני ַאל ָנא ּתַ

ִלּפֹל,

ץ, ְלִהְתַאּמֵ

ְלֵהָאֵבד,

חֹות. ְלִהּדָ

ִלְצמַֹח,

ֵעם, ְלִהְתּפַ

ַלֲחוֹות,

ְלִהְתַנּסֹות.

ַבע ָרִכים לֹו ַלּטֶ ֵהן ּדְ

וְּתֵהא ְנִגיָעֵתנוּ ּבֹו -

ֲעָנָוה.

81



ְואֹוֵהב ֲאִני ֶאת ַהּיָם

ָּה, ַאֲהָבה ַעז

יו ּלָ ין ּגַ את ּבֵ י ֶנְחּבֵ ְוַנְפׁשִ

ְוהֹודֹו ִלי ֶנָחָמה.

וִּבְכֵאִבי ֲעָטַפִני

ָוֱאִהי,

ית, ֵראׁשִ ִמּבְ

לֹות. ַעד ּכְ
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ידוּד ל ָאָדם ָצִריְך ּבִ ּכָ

בוּל חֹוֵצץ ֶאל ָהעֹוָלם. ּגְ

ָמקֹום ְלַאְתֵחל ּבֹו ֶאת ִלּבֹו

ל ֶחֶסד ְוֶרַגע ׁשֶ

יר לֹו ְלַהְזּכִ

ֶאת ַעְצמֹו.
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ָוָאה ר ַהׁשְ ֵאיְנָך ּבַ

ַמהוְּתָך ְוֵאין ַהּיֲַחִסּיוּת נֹוַגַעת ּבְ

וְּברוּכֹות ֵאיכוּיֹוֶתיָך

ִני ְלחֹוָתְמָך ְוֵאין ׁשֵ

ְועֹוָלְמָך ֶנַצח

וֶּפֶלא ּגָדֹול ְמאֹוד.

84



ַהְטִעינוּ ֶאת ַעְצְמֶכם

ִלְפָעִמים,

חֶֹסר ַמַעׂש ְוֵריָקנוּת, ּבְ

ַמְתֶכם, ְלָבֵרא ֶאת ֶחְלַקת ִנׁשְ

ֶכם ְלָהִביא ּבָ

ׁשוּת. ִהְתַחּדְ

85



ְוִעם ַהחֶֹפׁש

בוּלֹות ים ַהּגְ ׁשִ ּקְ ִמְתּבַ

וְּבִהירוָּתם ְמבֶֹרֶכת

ִויִדיָעָתם -

ֵאיְנסֹוף.

86



ּלוּ ֶחְסרֹונֹוַתי ָמה ִאם ִיְתּגַ

ה ְך ֵעיֻרּמָ ְתַהּלֵ י ּתִ ְוַנְפׁשִ

ין ִצְקצוֵּקי ָלׁשֹון ְוַאְכָזבֹות ּבֵ

תֹוִכי ֵער ּבְ ְוֶסֶדק ִיּפָ

ה? ּבֹוֲאָכה ְמׂשוַּכת ַהּבוּׁשָ

87



ה ׁשָ ַבּקָ ֱארֹז ִלי ּבְ ּתֶ

ֶרַגע ֶאָחד.

ֵאר. ָ ֲאִני לֹא יָכֹול ְלִהׁשּ

88



ְוִלְפָעִמים ִמְתַהוֶּה ֶרַגע

ָמה ִמְתַרֶחֶבת ׁשָ ְוַהּנְ

א ַעל ְמקֹומֹו. ְוָדָבר ּבָ

ָכְך. ל ָמה ּבְ ָבר ׁשֶ ֵאין ֶזה ּדָ
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יֶֶלד,

ְמֻבּגָר

ֲעָבר. ְוִגיל ַהּמַ
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ַעת ח ַהּדַ ֶהּסַ ּבְ

י ִזְכרֹונֹות ֲאבוִּדים. ּתִ ַגׁשְ ּפָ
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ֵרק ֲאִני ַמְזִמין אֹוָתְך ְלִהְתּפָ

ית ָהֲאַבּדֹון. ַתְחּתִ הֹות ּבְ ִלׁשְ

ִהְנִני ּכָאן,

עֹוֵמד ֵאיָתן

ִדידוֵּתְך. רֹוֶאה ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ּבְ

92



ִים ְוַגם ִאם ָעְכרוּ ַהּמַ

ָך ְמִסיִחים, ְרּכְ ְוַמְלָאה ּדַ

ל ְצִלילוּת ַקח ְלָך ֶרַגע ׁשֶ

ַעְצְמָך ֵָּכר ּבְ ְלִהז

ְפִנים ִמּבִ

93



ים ב ֲאָנׁשִ ֲאִני ְמַחּבֵ

ַנַחת ִנים ּבְ ׁשֵ ּיְ ׁשֶ

ִלים, ּיֹור ָמֵלא ּכֵ ִעם ּכִ

י יֵׁש ָלֶהם ׁשוּט ּכִ ּפָ

ַחּיִים. ִסְדֵרי ֲעִדיפוּיֹות ּבַ

94



ִחּבוּק ֶאָחד וָּמה ׁשֶ

יָכֹול  ַלֲעׂשֹות

ין ִלְהיֹות אֹו ַלְחּדֹל ּבֵ

ִרּפוּי ְלָבבֹות. ּבְ
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ים לֹא ִיְסּתֹוְבבוּ ָראׁשִ

ִאחוּר. נֵס ּבְ ִאם ֶאּכָ

ַעם, י ּפַ ר ִמּדֵ ֲאִני ִנְזּכָ

ְך. ֵדי ּכָ י ְמַעְניֵן ַעד ּכְ ֵאיֶנּנִ ׁשֶ

96



ֲאִני יֹוֵדַע,

ָבר ֵאין ָלְך ּכַֹח ּכְ ׁשֶ

ָלעוּף

ִעם ָהרוַּח.

, לוּ ַרק יַָדְעּתְ

ִדּיוּק זֹּו ּבְ ׁשֶ

ֶרְך ַהּדֶ

ִלְצמַֹח.
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ְסִליָחה,

יֵׁש לך אוַּלי

ׁשֹות, ּמָ זוּג יַָדִים ְמׁשֻ

קֹות? ֶמׁש ְוַצּלָ ִעם ִכְתֵמי ׁשֶ

ה, ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ׂש ַרק ְקָצת ֲאִני ְמַחּפֵ

ַמּגָע,

ֶמׁש עֹור ְספוּג ׁשֶ

ַוֲאָדָמה.
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ִים ין ַעְרּבַ ִקיַעת ּבֵ ֲאִני ׁשְ

ְמּדוֵּמי קֶֹדׁש ְוחֹול ּדִ

ְעּתְ ְוָאַהְבּתְ ּבַ וִּבי ִנׁשְ

י אֹוֶמֶרת ְוַנְפׁשִ

ת. ּבָ ׁשַ
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ַואי, ַהּלְ

ְחלוַּאי, ח ֶאת ּתַ ּכַ ּלֹא ֶאׁשְ ׁשֶ

חוּחֹות ְ ֵתַפי ַהׁשּ ֶאת ּכְ

אֹון ֵראֹוַתי, ְוִצּמָ

ֶאת ְסגֹר ֵעיַני

ׁשוּקֹוַתי, וִּמעוּט ּתְ

ֶאת ַהּטֹוב

ֶבת, ָלקוּם, ִלְנׁשֹם, ָלׁשֶ ּבְ

ּמוָּבן ֵמֵאָליו, ֶאת ׁשֶ

ּיוּם. ֶאת ַהּקִ

100



ֶּה ְך ַהז ַהחֹׁשֶ

ְפִחיד ּמַ ׁשֶ

ְפִקיד יֵׁש לֹו ּתַ

ֶהה ּבֹו ְמַעט א ִנׁשְ ּמָ ׁשֶ

ֵרר? ְתּבָ ּיִ ַעד ׁשֶ

101



ים, וְּבצֹוק ָהִעּתִ

ִמְצאוּ ָלֶכם ָאָדם

ְקָוה ְלַהֲעִניק לֹו ּתִ

ְוִקְבעוּ ַיַעד ָקָטן

ָגה ָ ר ַהׂשּ ּבַ

פוּ ָסִביב ְוִאּסְ

ּגַם ֲחבוָּרה אֹוֶהֶבת,

ֵהא ָלנוּ ּתְ ׁשֶ

ָאה. פוּת ְמַרּפְ ּתָ ׁשֻ

102



עֹון, ּבָ ּלֹא ִנְתַרּגֵל ַלּקִ וְּלַואי ׁשֶ

ּנוּי ְמבָֹרְך ִ ּיְֵהא ַהׁשּ ׁשֶ

ִית. ת ּבַ ִמיׁשוּת ּבַ ְוַהּגְ

103



יָרה יָרה ְיׁשִ ֲאִני אֹוֵהב ׁשִ

ׁשוּטֹות ים ּפְ ִמּלִ ּבְ

רוָּרה. ִעם תֹוָבָנה ּבְ

ִתית חוּׁשָ יָרה ּתְ ֲאִני אֹוֵהב ׁשִ

ם ל ּגֶׁשֶ ֵריַח ׁשֶ ּבְ

יַח ַיֲעָרה. ְוׂשִ

יַרת ְמֵגָרה ֲאִני אֹוֵהב ׁשִ

ל ַהּנֶֶפׁש, ִטְפטוִּפים ׁשֶ

ֲהִליֵכי ָטֲהָרה.

יֵרי ְסָעָרה ֲאִני אֹוֵהב ׁשִ

ְנטוֵּלי ִנימוִּסים

ֵרָרה. ְוחֶֹסר ּבְ

ר ֲאִני אֹוֵהב וְּבִעּקָ

ב, יָרה ֵמַהּלֵ ׁשִ

ּיֹוֵצא, ֵאיְך ׁשֶ

ָמה ְיֵתָרה. ְנׁשָ

104



ָכל ֶאָחד ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ

ָחבוּי ַנוָּד

ַהּיֹוֵצא ָלתוּר ֶאת ַחּיָיו,

ר יֹאַבד וַּבֲאׁשֶ

יָׁשוּב ִלּבֹו,

יו. ָרׁשָ ּכֶֹסף ֶאל ׁשָ

105



י ַעְרּתִ ּסָ וְּפָעִמים ׁשֶ

מוּט ֲאִחיָזה, ְמַרֵחף וּׁשְ

ַעת ִלי ּדַ וִּמּבְ

י ֶאל ַעְצִמי. ְבּתִ ׁשַ

106



ָהיָה ִלי מֹוֶרה ִלְנִהיָגה

ל ַהּתֹוָרה ַדִני ֶאת ּכָ ּמְ ּלִ ׁשֶ

ַעל ֶהֶגה ֶאָחד,

יף: ְוָכְך ָהיָה ַמּטִ

ה - ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ׁשֵ

ָעִדיף.
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ה ְמתוָּקה ִהיא ּמָ ּכַ

י ְצפוּיָה ְלּתִ ה ַהּבִ ִגיׁשָ ַהּפְ

ִעם ָאָדם ָאהוּב.

108



ם ֵ ׁשּ בֹוד ִמְתּגַ ְוֵאין ַהּכָ

ה ׁשָ ּקָ ִצוּוּי אֹו ּבַ ּבְ

יל ְולֹא ִמּתֶֹקף ּגִ

אֹו ַמֲעָמד.

ּבֹא יָבֹוא ְלַבּדֹו

ִביֵלי ָהֵאמוּן ׁשְ ּבִ

ְוָהַאֲהָבה.
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ד ּצַ ֲאִני ׁשֹוֵמר ִלי ּבַ

בֹות לֹא ְלעוּסֹות, ַמְחׁשָ

ְהיֶה ּיִ ׁשֶ

ָקִקים ּפְ ֶאֱעמֹד ּבַ ׁשֶ ּכְ

אֹו ְסָתם,

ים. ּצִ ל ַהּקִ ְכלוּ ּכָ ּיִ ׁשֶ ּכְ

110



ב יֵׁש ַמּצָ

ׁשוּט ֶּה ּפָ ז ׁשֶ

ב-רוַּח. ִוירוּס ַמּצַ

וְּלָהִבין ֶאת ֶזה,

ֶזה ְקָצת עֹוֵזר.

ָבִרים ֲהֵרי לֹא ְלָכל ַהּדְ

ר. ִנְמָצא ֶהְסּבֵ

111



ֶכם ַעְגלוִּלּיוּת, נוּ ּבָ ּתְ

ְמַעט ַרּכוּת,

ֶחְמָלה ְקֶהה ּבְ ּתַ ׁשֶ

ּנֹות ְלַבְבֶכם ֶאת ּפִ

ּלֹור ִמְגּדַ וְּתֵהא ּכְ

ְקָצוֹות ַיְלדוְּתֶכם. ּבִ
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ֶרְך ְלַעְצָמאוּת ַהּדֶ

ֵאיָנּה ִחּנוְּך

ָלה. א ַקּבָ ֶאּלָ

113



ֵאיִני ֶנֶגד.

ַעד. ֲאִני ּבְ

י ָחׁשוּב ֶזה ּדֵ

וֻּמְמָלץ ְלַנּסֹות,

ב יל ֶאת ַהּלֵ ְלַהְרּגִ

ד ָהאֹוֵהב. ּצַ ִלְהיֹות ּבַ
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ְסּגַת ַהר ַעל ּפִ

ּפֹוֵגׁש ֶאת ָהרוַּח,

ֵעיַני ֲעצוּמֹות

י ִמְתַרֵחב. ְוִלּבִ

115



וְּבָכל ֶרַגע

ׁשוּת, ִהְתַחּדְ ֲאִני ּבְ ׁשֶ

ין ַחּיוּת ְוִהְתַנּסוּת, ּבֵ

יר. י אֹוֶמֶרת ׁשִ ַנְפׁשִ

116



ן ִלי ְלַהֲחִזיק ּתֵ

ְקצֹוֶתיךָ, ְמַעט, ּבִ ְולוּ ּבִ

ְתרֹוֵפף ֲאִחיָזִתי א ּתִ ּמָ ׁשֶ

ּיְָתךָ. ְתהֹומֹות ְנׁשִ ְוֵאָאֵבד ּבִ

117



ה אֹוְמִרים ִלי ַהְרּבֵ

ֵּר. ז ֲאִני ִמְתּפַ ׁשֶ

לוּ ַרק יְָדעוּ

י ְעּתִ ׁשוּט ִהּגַ ּפָ ׁשֶ

קֹום ַאֵחר. ִמּמָ
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ָכל חֶֹרף ּבְ

ַעם ִראׁשֹוָנה. יֵׁש ּפַ
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ִריַרי ִנים, ָנַדּמוּ ׁשְ ֶּה ׁשָ ִמז

ׁשוָּקִתי ַאט ֶנֶאְלָמה ּתְ וַּבּלָ

וָּבאִתי ָעַדִיְך,

ְביֹום ִהוְָּלִדי ּכִ

ים. י ַחּיִים ֲחָדׁשִ ְוֵהֵבאת ּבִ

120



וְּבָכל זֹאת, ֲאִני נֹוֵדד ֶנֱהָדר.

ּלֹא ּבֹוֵער ִלי ְלַטּיֵל, ַלְמרֹות ׁשֶ

ֲעגוַּע. ַחף אֹו ּגַ י ּדַ ְוֵאין ּבִ

קֹום ֵאָליו ַרְגַלי מֹוִליכֹות אֹוִתי ְוַהּמָ

ם ֵמָאז וֵּמעֹוָלם. ָהיָה ׂשָ
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ֲאִני חֹוֵזר ֶאל ַעְצִמי,

ַער, ׁשוָּקה ְוַהּסַ ֶאל ַהּתְ

רוּטֹות, ְ י ַהׂשּ ְרּכַ ֶאל ּבִ

וַּמּגַע ָהֲאָדָמה,

ְקָרנוּת, אֹון ְוַהּסַ ּמָ ֶאל ַהּצִ

ֶאל ָהֲאִויר ְוָהאֹור,

ַני, ֹוְטִפים ֶאת ּפָ ׁשּ ׁשֶ

יַמת ַיְלדוִּתי, ֶאל ְנׁשִ

ֶאל ֲהָויִָתי,

ֲאִני חֹוֵזר ֶאל ַעְצִמי.
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ֵרא, ה ָלְך ְלִהּבָ ִאם ִמּלָ

ת. ׁשֶ ְך ִהיא ְמַבּקֶ ֶאת ְצִלילוּת ַנְפׁשֵ

ֵפק, יִחי ַלּסָ ַהּנִ

ִמְבָחן. ֵאיְנָך עֹוֶמֶדת ּבְ
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יָרה ַמֲחִקי ַיּקִ

ֶאת ָהַרַעל ֵמַחּיִַיְך,

רֹות, יֻּתָ עֹות ַהּמְ ֶאת ַהּדֵ

יִלים ָהעֹוְדפֹות, ֶאת ַהּמִ

בֹות ֶהָעָבר. ֶאת ַמְחׁשְ

ר. יֻּתָ יִלי ָנא ֶאת ַהּמְ ִ ַהׁשּ
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ְמָחה, ִ ר ֲעבֹוַדת ַהׂשּ ְוִעּקַ

ב ֲעֵרי ַהּלֵ ִצְמצוּם ּפַ ּבְ

הוּת ַאַחת. ֶוֱהיֹות ַהּמַ
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ִדידוּת ּגַם ַהּבְ

י ִלְפָעִמים ה ּבִ ּפֹוׂשָ

א י ֶאּלָ ְולֹא נֹוַתר ּבִ

ִלְנׁשֹם.
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ְתָקִנים; ּיְגוּ ֶאל ַחּיַי ֶאת ַהַהְרּפַ ּתַ

י ַהֵחרוּת ְוַהחֶֹפׁש. ׁשֵ ֶאת ְמַבּקְ

ה, י ַמֲעׂשֶ ּיְגוּ ָנא חֹוְלִמים ְוַאְנׁשֵ ּתַ

חֹוק יֵרי ַהּצְ ֶאת ַאּבִ

ֹוְבֵבי ַהּנֶֶפׁש. וִּמׁשּ

ּיְגוּ ֶאת ְנטוֵּלי ָהֵאגֹו. ּתַ

י ַהִחּיוִּבּיוּת. ּיְגוּ ֶאת ַאְנׁשֵ ּתַ

ּיְגוּ ֶאת ַהחֹוְקִרים. ּתַ

ּיְגוּ ֶאת ַמְרִחיֵקי ָהְראוּת. ּתַ

ְצִמיִחים. ּיְגוּ ֶאת ַהּצֹוְמִחים ְוַהּמַ ּתַ

ּיְגוּ ַחְבֵרי ֱאֶמת. ּתַ

ַפע, ֶ י ַהׁשּ ּיְגוִּני ִעם ַאְנׁשֵ ּתַ

ֱאֶמת. ים ַהּטֹוִבים ּבֶ ִעם ָהֲאָנׁשִ
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ַעם. ָכל ּפַ ֶמֶסר ֶאָחד ּבְ
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יב ְחּבִ ָעׂשוּ ָלֶכם ּתַ

ַח ְלָבבֹות, ּמֵ ְמׂשַ

בֹות ר ַמֲחׁשָ ְמַיּצֵ

ְוִחּיוִּכים.

ֶכם ָעׂשוּ ְלַנְפׁשְ

נוּת, ּמְ ִהְזּדַ

ְלַהְרִחיב ּתֹוָדָעה,

ְלָהִביא ֶאל יֹוְמֶכם

ׁשוּת. ִהְתַחּדְ
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ָבר, ִהיַרְרְכיָה ּדָ ֵאיִני מֹוֵצא ּבַ

ְזָקִקים ָלּה. ָלאֹות ַהּנִ ְלׁשְ ַ ְלַבד ִמׁשּ
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ָבר, ׁש ּדָ ֵאיִני ְמַקּדֵ

ּגַם לֹא ֶאת ַהַחּיִים ַעְצָמם.

ָטנוּת, ׁשְ ְוִתְסְלחוּ ִלי ַעל ַהּפַ

ָבר ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

ַהּכֹל ִעְניָן

ל ְמִחיר ׁשֶ

ַוֲעלוּת.
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ֶרת, ְסָטה ִהיא ֲארוָּחה ֶנְהּדֶ ּגַם ּפַ

רוָּסה ּגַם ֶלֶחם ְוַעְגָבִנּיָה ּפְ

ְוַגם -

"ַהי ְמתוִּקים,

ׁש ִלְראֹות ֶאְתֶכם, יף ַמּמָ ּכֵ

ה". ּפָ יָחה רֹאׁש ַעל ַהּסַ ֲאִני ַרק ַמּנִ
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ַחּיַי ְקָצִרים

ְחּתֹוִנים. ל ּתַ ֵדי ְלַקּפֵ ִמּכְ
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ים ַעל ִמיִניָמִליְזם. ה ִמּלִ ּמָ ּכַ
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ֲאִני אֹוֵהב ִלּפֹל,

ָמחֹול ָלֵצאת ּבְ

ל. ֶלֱאכֹל ֵמַהּכָ
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וְּבסֹוף יֹום

ְך, ר ּבָ ֲאִני ִנְזּכָ

ר, ין ָזר וֻּמּכָ ְפּגָׁש ּבֵ ּמִ ּבַ

ר, ך ֻמּנָח ַעל ּכַ רֹאׁשֶ

ר, ית ְקָברֹות ֻמְסּתָ ּבֵ

יָם, ֲאַגם, ָנָהר

ַוֲאִני ְוֶאת

ָמָחר.
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י, ַיְלּדִ

ֵעיָניו נֹוְצצֹות

ְוִלּבֹו ְסָעָרה.

ׁש, הוּא ְמַבּקֵ ל ָמה ׁשֶ וִּמּתֹוְך ּכָ

אוַּכל ַלֲענֹות, ל ָמה ׁשֶ וִּמּתֹוְך ּכָ

ו ָצִריְך ַרק ִחּבוּק ַעְכׁשָ

וָּפׁשוּט - ִלְהיֹות.
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ָטן, ֶחֶדר ֲהִכי ּקָ ּבַ

ָרָאה ֲאִני ּפֹוֵגׁש ֶאת ִרְגֵעי ַהַהׁשְ

יֹוֵתר. דֹוִלים ּבְ ַהּגְ
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י ְנטוֵּלי ִנימוִּסים, ֱהיוּ ִאּתִ

ים, רוּׁשִ קוּיֹות אֹו ּפֵ ְנטוֵּלי ּדַ

ר, וְּבִעּקָ

י, ּלִ נוּ ָלֵאגֹו ׁשֶ ּתְ

ְלַהְחִלים.
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ּיְָך ֲאִני לֹא ׁשַ

ְך, לֹא ָלְך ְולֹא ּכָ

רֹות, ֲהֵרי ּגַם ְללֹא ַהְגּדָ

ְך ּלָ ֲאִני ׁשֶ
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ֵעץ ּבֹוֵדד

ְך ּלָ ֶאָחד ׁשֶ

ַוֲעָנָפיו ְמֵלִאים

ֵטְך. ִתיקֹות ַמּבָ ׁשְ

141



ֶזה לֹא מוָּבן ֵמֵאָליו

ִלְראֹות ָאָדם ְמַחּיְֵך,

ף, הֹוֶרה ְמַלּטֵ

ף. ּקֵ ּתַ ְונֹוף ִמׁשְ
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יִדי ִלי ִאם ַאּתְ ּבֹוְדָדה. ּגִ ּתַ

ׁשוּטֹות, ים ּפְ ִמּלִ ּבְ

יִנּיֹות ְוִציָנה. ַחּפֹות ִמּצִ

ְך, ְך אֹו ּכָ ם, ּכָ ֲהֵרי ֶאְהיֶה ׂשָ

ְך. ּגַם ִאם לֹא ִאּתָ
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ְוִלְפָעִמים

י ֲהֵליל ֵמִאיר ּבִ

יׁשוִּתי ׁשִ ְוֶאת ִנְבֵכי ּתְ

ְלּגֵל ט וּמּגַ ֲאִני ּפֹוׁשֵ

ֶקֶסם ּפֹוֵעם ּכְ

יִתי. ִפּנֹות ּבֵ זוּר ּבְ ַהּפָ
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ּתֹוָדה ְיִעילוּת,

ָהִיית טֹוָבה ֵאַלי.

יָָצאִתי ְלׁשֹוֵטט

ּיוּק. ְמחֹוזֹות ַהּדִ ּבִ
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ְוִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתַאֵהב

ְעּתוִּעים, ַרְעיֹון ּתַ ּבְ

וְּבִנּגוּד ְלָכל ִהּגָיֹון,

ׁש, ׁש ִמְתַעּקֵ ֲאִני ַמּמָ

עֹון. ּבָ ּקִ ְלַהֲחִזיק עֹוד ְקָצת ּבַ
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ל יֹום, וְּבסֹופֹו ׁשֶ

ֲאָמץ ב אֹוִתי ַהּמַ ְמַנּתֵ

רוּת. ִביֵלי ַהִהְתַמּסְ ֶאל ׁשְ

רוּת, ֲאָמץ ַלִהְתַמּסְ ין ַהּמַ ֲהֵרי ּבֵ ׁשֶ

ה ָהַאֲהָבה. א ַמֲעׂשֶ ֶנְחּבָ
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עֹוָלם, ל ָאָדם ָצִריְך ָמקֹום ּבָ ּכָ

בֹוא ָהֵעת, ֵאָליו יוַּכל ִלְקרֹס ּבְ

ָצַעיו, ק ּבֹו ֶאת ּפְ ְלַלּקֵ

ֶטֶרם ַיֲעֶלה אֹור ִראׁשֹון. ׁש ּבְ וְּלִהְתַחּדֵ
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ִית - ֲהֵרי ְלָך ּבַ

ִרית, ַאֲהָבה, ה, ּכָ ַסּפָ

ֵריַח ְוַרַחׁש ְקֵדָרה,

ב. ַחְדֵרי ַהּלֵ ִעיָמה ּבְ ּפְ

ֶלת - ֲהֵרי ְלָך ּדֶ

ה יָמה ֲעֻמּקָ ְנׁשִ

ְבִעים ֲאחוּז ֵראֹות ל ׁשִ ׁשֶ

ְלָפחֹות.
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ׁש, ּיֵׁש ִלי ָמה ְלַחּדֵ ֶזה לֹא ׁשֶ

ּכָחֹות, יר ִנׁשְ ַרק ְלַהְזּכִ

ָליֹות, ְלַהְצִליל ַאׁשְ

עֹות, ּדֵ

ְוֵהְרֶגִלים.
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י, ַדְרּכִ ּנְִקָרה ּבְ וְּלָכל ׁשֶ

ֶרת, ָבה ְמסוּּתֵ י ַמְחׁשָ ָעְטָפה ּבִ

ֶֹרׁש ֵמָהה ַלׁשּ ּכְ

י ָאנוּ ֶאָחד. י ּכִ ְויַָדְעּתִ
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ֲאִני לֹא יֹוֵדַע.

י. ּלִ ֶזה ֲהִכי ְמֻדוּּיַק ׁשֶ

ה ָלֵתת ָלְך ֲאַנּסֶ יִנימוּם ׁשֶ ֶזה ַהּמִ

ִלי. ַקּבְ ּתְ ְקִסימוּם ׁשֶ ְוֶזה ַהּמַ
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רֹאׁש ַעל ְזרֹוַע,

ְמַהְבֵהב ַעְפַעף,

ף, חֹר ַעל ּדַ ְפַרְנק ִריֵהל ׁשָ

ַחּלֹון. ְורוַּח ׁשֹוֵרק ּבַ
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ֶמת ִעְזבוּ ֶאְתֶכם ֻחְלָצה נֹוׁשֶ

ִעְזבוּ ֶאְתֶכם ּכֹוָבִעים

לֹא ָאְזִנּיֹות,

ּגַם לֹא ַמד-ְצָעִדים,

ַרק ָלנוַּע, ָלנוַּע.

ֻרּצוּ,

ֲאִפּלוּ ְיֵחִפים.
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ָלתך אֹוִתי ַקּבָ ְויֵׁש ּבְ

ִרּפוּי ָעצוּם

לֹום ּגָדֹול ְוׁשָ

ְבַקע ּנִ ַער ֻמְפָלא ׁשֶ ְוׁשַ

וֵּמִאיר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינוּ

ְוטֹוָבה ֲהָויֵָתנוּ ְמאֹוד.
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ָרמֹות יחוּ ַלּדְ ַהּנִ

ְבָעה ַאְכָזבֹות נוּ ׂשָ ֵהן ַנְפׁשֵ

ְעּגוַּע ּה ּגַ ְרׁשָ ְוׁשָ

ָבִרים. ית ַהּדְ ֶאל ֵראׁשִ
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ֲאִני מֹוֵדד

ִלית לֹוּבָ מוּת ּגְ ִהְתַחּמְ

ַסְך ַהּיִָמים, ּבְ

ין ָהַרִדיָאטֹוִרים - ּבֵ ׁשֶ

ַאְוְרִרים. ַלּמְ
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ָעַתִים יֵׁש ִלי ׁשְ

ְמֵלאֹות

ְכִנּיֹות. ְללֹא ּתָ

ה עֹוָלמֹות ּמָ ם ּכַ יַָדְעּתֶ

ָעַתִים? ׁשְ ר ְלַחּיְֵך ּבִ ֶאְפׁשָ
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אוּת: ֲהֵרי ְלָך ַוּדָ

ֲעִדינוּת ָך ּבַ ַהּנַח ֶאת רֹאׁשְ

ה ִסּלָ ַעל ַהּמְ

ֶבת. ן ְלבֹוא ָהַרּכֶ ְוַהְמּתֵ

ֲהֵרי ְלָך ָסֵפק:

ַמּגֵָפה.
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ּלֹא ֶאְתַעּכֵב וְּלַואי ׁשֶ

ַעל זוּטֹות,

עֹוַתי ֵהן ָאְרכוּ ַמּסְ

ְוָנכֹון ֱהיֹוִתי

ֱאֶמת. ּבֶ
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ִַּית ֶהָעִתיק ֶזה ַהז

ַהּצֶֹפן סֹודֹוַתִיְך

ֶמׁש ְוֶטָרָסה ְסחוַּפת ׁשֶ

ָהאֹוֶסֶפת ֲאָבַנִיְך

ן וַּפֲעמֹון ְמַדְנּדֵ

ְוֵלב ִמְתַרֵחב

ֶפת ְוִסְמָטה ְמֻרּצֶ

ַעד ֵאַלִיְך.
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ְראוּ אֹוָתנוּ ּתִ

יִצים, ַאּמִ

מֹוִציִאים ֶאת ָהַאף

ֵמַהּפוְּך

ִריִרים. ָקִרים ַהּקְ ֶאל ַהּבְ

טוַּח י ּבָ ֲאִני ּדֵ

יַע ָלנוּ ּגִ ּמַ ׁשֶ

בֹוד ל ּכָ ֵאיֶזה אֹות ׁשֶ

ַעל ֶעֶצם ֱהיֹוֵתנוּ,

ָאנוּ ְך ׁשֶ ַעל ּכָ

יִכים ִלְצעֹד. ַמְמׁשִ
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ִמְצאוּ ָלֶכם ָאָדם

ָבר ְלַהֲעִניק לֹו ּדָ

ֶכם ְסִליָחה ִמְצאוּ ּבָ

ין הֹוֶוה ֶלָעָבר ּבֵ

ִמְצאוּ ָלֶכם ְרָגִעים

ים ֲאהוִּבים ֶחְבַרת ֲאָנׁשִ ּבְ

רֹות, יבוּ ַמּטָ ַהּצִ

ירוּ ְיָעִדים ַהְגּדִ

ִויִהי עֹוֶגְנֶכם

ֶקט וְּבַסַער ׁשֶ ּבְ

ֻמּנָח

ֶחְלַקת ֱאלֵֹהיֶכם. ּבְ
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יָמה ׁשוּ ָלֶכם ְנׁשִ ּקְ ּבַ

ין ִמְפּגָׁש ְלִמְפּגָׁש ּבֵ

ַער ֶכם ׁשַ ִלְהיֹות ּבָ

ַמְעְברֹוֵני ַהּיֹום-יֹום. ּבְ

יָמה ׁשוּ ָלֶכם ְנׁשִ ּקְ ּבַ

אֹות ּתָ הֹות וְּלִהׁשְ ּתַ ְלִהׁשְ

ָחַלף ְוָהיָה, תֹוָדה ַעל ׁשֶ ּבְ

ְראֹות. ָעִתיד ְלִהּבָ ּיָה ַעל ׁשֶ ִצּפִ ּבְ
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ִית, ָנם לֹו ָנם ַהּבַ

ְבֵדי ַעּיֶֶפת. רוּ ּכִ ָנׁשְ

ֲחלֹומֹות ְמַרְפְרִפים,

ים ימֹות ְוַלְחׁשוּׁשִ ְנׁשִ

ת י לֹוֶבׁשֶ ְוַנְפׁשִ

ֶקט. ׁשֶ
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ַאּתְ רֹוָאה ׁשֶ ּכְ

ְלֵמָרחֹוק,

ְמקֹומֹו ב ּבִ ֵ ָבר ִמְתַיׁשּ ּדָ

ִית. ֶוֱאמוָּנה מֹוֵצאת ּבַ
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ָנה ֵ ּבֹוַרַחת ִלי ַהׁשּ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ים. ּלִ ֲאִני ּבֹוֵרַח ֶאל ַהּמִ
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וָּמה ֶעְרּכָה

ל ִהְתַעּלוּת ׁשֶ

י ִאם ָרַחְקּתִ

ִציאוּת? ִמן ַהּמְ
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י ם ֵמִעיר ּבִ ַהּגֶׁשֶ

ַסְחָלב ַחם,

ּפוְּך ְוֶסֶרט

ְואֹוָתְך.

ְכָלל ַקִיץ. ַוֲאִני ּבִ
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ְרִעין ֲאִני ׁשֹוֵתל ּגַ

רוּיֹות. ל ֶאְפׁשָ ׁשֶ

170



ה יֶָפה ָנַפְלּת, ּמָ ּכַ

ַאְרנוּ ַחד ִהׁשְ ֶאת ַהּפַ

ֵמָאחֹור.

171



ִלְפָעִמים ִהיא ׁשֹוֶזֶרת

ב קֹוִצים ַעל ַהּלֵ

ְמַעט ְוׁשֹוֵכַח ַוֲאִני ּכִ

ְלִהְתָקֵרב.
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ּלֹא יִָעיק ָעַלִיְך ׁשֶ

בוָּרה. עֹל ַהּגְ

ְך ּלָ ֵהא ׁשֶ ְך ּתְ ְרּכֵ לוּ ּדַ

ֱאֶמת. ּבֶ
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זֹו ֱאמוּנֵָתְך

דוָּקה, ַהּסְ

ַהּיָָפה,

ֵפק. ְנטוַּלת ַהּסָ
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יל ֶאת ָהעֹור, ִ ַמן ְלַהׁשּ ְּ ֶזה ַהז

ׁש, ְלִהְתַחּדֵ

ְלַהְבִעיר ֵמָחָדׁש

ֶאת ָהֵאׁש,
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ְחֵרר, ב ְיׁשַ ַהּלֵ

ְתעֹוֵרר. ָהַאֲהָבה ּתִ

176



טוּת, ׁשְ ִחְזרוּ ֶאל ַהּפַ

יִחים, ּסִ ֶאל ְטרֹום ַהּמַ

ַרְגַלִים ְיֵחפֹות,  ּבְ

ִטים מוָּרִמים,  ַמּבָ ּבְ

נַּקוּ ֶאת ָהָאָבק,

ר ִהְצַטּבֵ ֶאת ׁשֶ

ְעּתוִּעים. ִלְכֵדי ּתַ
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י ְלֶמְרָחב קוָּקה ַנְפׁשִ ְּ ז וֶּבֱאֶמת ׁשֶ

ַעד ְמאֹוד.

ָמִתי חֶֹפׁש ְוִנׁשְ

י ֱאלֹהוּת ְרׁשֵ ִויסֹוָדּה ׁשָ

ַפע ּגָדֹול, יעוִּני ׁשֶ ְוַאף ִאם ַיּצִ

א ֵאיִני ִמְתַקּיֵם ֶאּלָ

ֵחרוּת. ּבְ
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ר ּבֶֹקר ֲאִני ְמַסּדֵ ּבַ

ים ֶאת ַהַחּיִ

ף, ַעל ּדַ

ל יֹום, וְּבסֹופֹו ׁשֶ

ִציאוּת ּפֹוֵגׁש ֶאת ַהּמְ

ר ֶאת ַהֲחלֹומֹות וְּמַסּדֵ

רֹאׁש, ּבָ

ֵמָחָדׁש.
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ב ְמיָֻחד ֲאִני ְמַחּבֵ ּבִ

ים ֲאָנׁשִ

ם יָכְלּתָ ּבִ ל ׁשֶ ים ּכָ עֹוׂשִ ׁשֶ

ָתם. ִמּלָ ַלֲעמֹד ּבְ

180



רוּת י ִהְתַמּסְ רוּ ִאּתִ ּבְ ּדַ

ֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות ּבְ

ִרים. ּכְ ְוֵריחֹות ְמׁשַ

כוּת ַהּנֶֶפׁש, ְ רוּ ִהְתַמׁשּ ּבְ ּדַ

ים, רוּ ְנטוֵּלי ִמּלִ ּבְ ּדַ

ֶכם, רוּ ֶאת ִלּבְ ּבְ ּדַ

ֲאהוִּבים.
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לוּם ה ְקָצת ּכְ ּבֹואוּ ַנֲעׂשֶ

חֶֹסר ַמַעׂש ּבְ

ִהּיָה. ֶחְדַות ּבְ ּבְ

תוִּלּיֹות ּבֹואוּ ֶאל ַהּבְ

נֶת ֻרּקֶ זֹו ַהּמְ

ּיָה. ּפִ ַחְסַרת ַהּצִ

ּבֹואוּ ֶאל ַהּטֹוב

ף. ין ַעל ַהּסַ ְמּתִ ַהּמַ

ּבֹואוּ ָנא

ֵעירֹם ְוֶעְריָה.
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ֵאֵלְך ִלי ֶאל ָהַאִין

ת ָענָן ְצרוָּפה ּסַ ּפִ

ַעִין ְוַרְגִלי ֶאְטּבֹל ּבָ

י - ּתִ ׂשְ ּלֹא ִחּפַ ְוֶאת ׁשֶ

ֶאְמָצא.
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וַּבּלוּ ְנָעַלי

י יֵָחף ְכּתִ ְוִהּלַ

ֶרְך ְוַאְבָקה ִלי ַהּדֶ

עֹות, ִמיַכת ַמּסָ ׂשְ ּכִ

י ַרְגַלי ְוָענוּ ּבִ

עֹוַלי: ְתֵרי ִמׁשְ ִמּסִ

ךָ, ִתיֵבי ַנְפׁשְ ִמּנְ

ּכֹון ְלַגּלֹות. עֹוד ּתִ

184



וְּבֶעֶצם,

י ִאם ִהְתעֹוַרְרּתִ

ְיָלה ֶאְמַצע ַהּלַ ּבְ

ה, י ֲהֻמּלָ י ִמְתחֹוֶלֶלת ּבִ ּכִ

ַמן ָלקוּם ְּ ֶזה ַהז

ה. ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ
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ּגַם ָעָנף ּבֹוֵדד

ָהיָה ִלי ַמֲחֶסה.
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א, ׁשוַּרת-נֹוׂשֵ ֵאין ִלי צֶֹרְך ּבְ

כֹוֶתֶרת, ּגַם לֹא ּבְ

אֹו ֲהָכנֹות.

ר, י יָׁשָ ַהְתִחילוּ ִאּתִ

מֹות. ְללֹא ַהְקּדָ
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וְּבסֹוף יֹום,

ְמַטְפֵטף וִּמְתרֹוֵקן,

יִתי ד ּבֵ ֶאׁשֶ ּבְ

ֲאִני מֹוֵדט.
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ַהְצָלָחה ְקַטּנָה, יֵׁש ּבְ

ה, ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ִמן ַהֵחרוּת ׁשֶ

ָרה ַהּכָ ּבַ ִמן ָהֲעָנָוה ׁשֶ

ִניעוּת. ּצְ ּבַ וִּמן ָהִאיְנִטיִמּיוּת ׁשֶ
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ִביסֹות ַרּבֹות ִלי, ּכְ

ל גֹוְדׁשֹות ֶאת ַהּסַ

ס ְותֹוֶלה, ַוֲאִני ְמַכּבֵ

ה ֶ ַאְך ְקָצת ִמְתַקׁשּ

ְלנַּקֹות

ב ַמֲעֶלה. ַהּלֵ ל ָמה ׁשֶ ּכָ
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וְּבסֹוף יֹום ֲאִני מֹוֶדה,

ה, חֶֹדל וִּמְתַרּפֶ

ַעל ַמהוִּתי,

ַעל ֱהיֹוִתי,

ַאּתְ ַעל ׁשֶ

ַוֲאִני.
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