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עֹול   ן םבְּ  ְמֻתקָּ

ׁשּוט  א פָּ ר ַיד ְיִמינֹו ִנְקרָּ אִלי –ִאטֵּ  ְשמָּ

ִהְרַוְחִתי  ה ׁשֶׁ ל מָּ ִלי –כָּ   ׁשֶׁ

ִטית  מָּ ה ְדרָּ טָּ ל ַהְחלָּ ַמע קֹוִלי –ְבכָּ  ִישָּ

א  ם, מֹוצָּ ַבע, ׁשֵּ  .לֹא ִיְהיּו ְמַנת ֻעִלי –צֶׁ

ןְבעֹולָּ   ם ְמֻתקָּ

ַע  צֵּ הַההֶׁ  ַעל ַהִבקּוׁש ַיֲעלֶׁ

ל ִנחּוׁש  ח  –כָּ ח, ַהֻמְצלָּ  ,נָּחּוׁש –ֻמְצלָּ

ן,  ן ְבעֹולָּ כֵּ ִריְך ִלְהיֹות –ם ְמֻתקָּ ְך צָּ  כָּ

ל  רכָּ בֶׁ ה ִהיא ַגם גֶׁ  ִאשָּ

ר  בֶׁ ל גֶׁ  .ֹפת –ְלכָּ

ְךְבעֹולָּ  ִייִתי ִאתָּ ן, הָּ ְטא ם ְמֻתקָּ  ְבִלי ְלַהכֹות ַעל חֵּ

ר יָּה עֹוצֵּ  ַהְזַמן הָּ

ר יָּה סֹוף סֹוף ִמְתַנצֵּ ן ַהמּוַאִזין הָּ כֵּ  ַהשָּ

רַהּנֹוְצִרי    ִמְתַבזֵּ

ר  ַהְיהּוִדי ִמְסַתפֵּ

ַׁשע, ִאיׁש  ין פֶׁ רְואֵּ ת ַנְפׁשֹו ׁשֹומֵּ  .אֶׁ

 

ַרְחְת ַפַעם   ְלַהִגיד ִלי טָּ

ט ט ְמַצטֵּ ְחלֵּ  – ַוֲאִני ְבהֶׁ

תְבעֹולָּ  י ַהִפיל ְמַכתֵּ ב ַתַחת ַרְגלֵּ ן ַהצָּ  ם ְמֻתקָּ

עַ ְבעֹולָּ  ע, ְמַתְעתֵּ ב, נָּ ן לֹא ַהֹכל סֹובֵּ  ם ְמֻתקָּ

ת הַ עֹולָּ  א אֶׁ ן ְמַמלֵּ ת ּנֵּ עַ , ְמ בּורם ְמֻתקָּ עַ ו אֶׁ  ַהיֹודֵּ

עַ  ִתי, ֲאִני יֹודֵּ ַע, ַיִקירָּ  .ֲאִני יֹודֵּ
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ִעיר ְבעֹולָּ  ִׁשיׁש ַעל ַהצָּ ן, ַהקָּ  – ןִנְׁשעָּ ם ְמֻתקָּ

יֹוִבילֹו אן ְולֹא ִבְלַבד ׁשֶׁ ם ְלכָּ פּוז ִמשָּ  .חָּ

ְפִׁשיְבעֹולָּ  ן ַחיֹות חָּ ן  – ם ְמֻתקָּ  רבַ ֻכלָּ

ר עֹוף ְמֻׁשְחרָּ ה, הָּ ר ַבִמְרעֶׁ  ַהפָּ

ר ר ּוִמְׁשמָּ דֵּ ין גָּ רּות, אֵּ ץ לֹא כָּ עֵּ  הָּ

ד חָּ ד, ַאף לֹא אֶׁ חָּ ם אֶׁ דָּ ין אָּ ר – ְואֵּ  .ְמיֻתָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן ְבעֹולָּ  את ִסיְלִביָּהם ְמֻתקָּ ה 'ְפלָּ י ַאֲהבָּ ת ִׁשירֵּ בֶׁ ה כֹותֶׁ ְיתָּ  הָּ

ה סיּוְליּו ה טֹובָּ יבָּ ת ְבשֵּ ר מֵּ יסָּ  קֵּ

אֹו ְרַפת ַנפֹולֵּ ק ְבַאְדַמת צָּ תן ִמְסַתפֵּ כֶׁ  ַהִמְתַהפֶׁ

ת כֶׁ ה דֹועֶׁ ְיתָּ אט הָּ ע ַאט ַבלָּ ת מּול ַמדָּ  .ְודָּ

 

הְבעֹולָּ  בּור יֵּׁש ִתְקוָּ ם ַהשָּ עֹולָּ ן לָּ  ם ְמֻתקָּ

ין סֹוף ְמַצע אֵּ אֶׁ ל זֹאת ,לָּ ה – ּוְבכָּ ה ְקרֹובָּ ה ַמְרִגיׁשָּ  ַהְגֻאלָּ

ר ְבעֹולָּ  קֶׁ ם ְמגֻמָּ רּורַהתֶׁ ִחיד ּובָּ  ן הּוא אָּ

יכּות ַעל ַהכַ  אֵּ ִנים ַעל ַהִסדּורהָּ  מּות, ַהְתכָּ

סּור אָּ ה, ַהלֹוִגי ַעל הָּ ׁש ַעל ַהּנֹוְרמָּ גֶׁ רֶׁ  הָּ

רּור – הִבְרִמיזָּ ַוֲאִני ַאְך  ן ּובָּ   .מּובָּ
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ם ִניֹות דַּ ַעְגבָּ   הָּ

ֱאַמר  ׁשּום ּוְכלּום לֹא נֶׁ

ת צֶׁ ִלים ִמְתַקצֶׁ  ְׁשלּוַחת ַהְבצָּ

ִׁשים בֹוִכים י ֲאנָּ   ְׁשנֵּ

ב ת ִזיַרת ַהְקרָּ מֶׁ  ִמְתַחמֶׁ

ג ַעל קֹוִצים  .ַהדָּ

ת בֶׁ  ְבִהְׁשַתְלחּות כֹואֶׁ

ּה ק לָּ  הּוא זֹורֵּ

ר שָּ ת ַהבָּ  ִשיִמי אֶׁ

ב רֵּ ִיצָּ  ׁשֶׁ

ה   ִהיא ְמִׁשיבָּ

ׁש אֵּ ת הָּ ַיְנִמיְך אֶׁ  ׁשֶׁ

ׁשַהִסי  .ר גֹועֵּ

 קֹדפֶׁ ַלַסִכיִנים יֵּׁש 

 בּום בּום בּום

ִריף ת חָּ קֶׁ  בֹוזֶׁ

ְך  כָּ יָּה ַמֲעִדיףיֹוַדַעת ׁשֶׁ  הָּ

ל ז, ְבטֹון מֹוחֵּ  אָּ

ל ְכַדאי ְלַתבֵּ ר ׁשֶׁ  אֹומֵּ

לל יזִ בָּ הַ   ִמְתַקפֵּ

ל דֹו נֹופֵּ ק ִמיָּ תֶׁ ט מֶׁ  ֹקרֶׁ

ת ַׁשְרוּולֹו ַהִמְתפַ  ת אֶׁ רֶׁ ּה ְמַסדֶׁ לְויָּדָּ  .שֵּ

 

ְך אֹוְמִרים ה, כָּ ל ִסיר יֵּׁש ִמְכסֶׁ   .ְלכָּ
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בֹו ש  חְּ  תמַּ
 םְכלּול עַ ב ַתְחׁשֹ ל ַא 

 תלֹוִגיה ְסִטירָּ 

רֹוב עָּ   הצּורָּ  ִמְמָךץ ְמַחלֵּ ם ַבמָּ

 ב?חֹוׁשֵּ ב ׁשּוה ַאתָּ ה מָּ ל עַ 

 .ְלָךה צּורָּ 

 

לעף, תחילה מתעבות מחשבות שוטפות את הראש כגשם זַ 

מכלום ממש, מהאויר, כענני נוצה קלילים הנישאים ברוח 

בין אוזניים. מחשבות דינאמיות עד אקראיות חולפות 

כמעט בלי משים, עד מתפרקות חזרה לאויר או שומו 

אתה בצרות. הכל תופש  –מתגבשות. מתגבשות  –שמים 

 צורות. אפור יותר, כבד יותר, לא מתיר מנוח, מה חשבת?

אי אפשר לברוח. תפוס מחסה, עוד רגע ראשך מוצף,  –

וראשך המוצף עולה על גדות עיניים, שוטף אוזניים ואף, 

ואתה, אין לך סיכוי במרדף; לא נורא, בן כמה אתה? אה, 

כבר משופשף. ידוע לך כי מחר תזרח השמש, תצמיח יום 

 חדש, והשמים בהירים יהיו, כחוסר מחשבה ממש.

 

 ב?חֹוׁשֵּ ב ׁשּוה ַאתָּ ה מָּ ל עַ 

 

 .ְלָךה צּורָּ 
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ִלין  טְּ לְּ ְך לֹוקֹוְבִעים ִמטַּ רֶׁ ת ַהדֶׁ  אֶׁ

לֹו ה גֹורָּ ה ִמְׁשעֹול, מָּ ה ִיֹפל, מָּ  מָּ

ְך לֶׁ בּוב, ַמְמִׁשיְך גּופֹו ְבהֵּ   נָּ

לֹו ד לֹו ְבׁשֶׁ ה צֹועֵּ רָּ  ְכבָּ

ק  קְרקָּ  לַנעַ ִעמֹו ׁשּול  חֹולֵּ

ינֹו  יו אֵּ לָּ לּוְבַעְרדָּ דֵּ  חָּ

ה  דּועַ ַהְמַדדֶׁ  ִבְׁשִביל יָּ

ל ה ְולֹא ׁשֹואֵּ  לֹא ִמְׁשַתהֶׁ

ַּה ַאף לֹא  מֵּ לתָּ  ;אֹו ִמְתַפעֵּ
 

ף לֹו ד חֹולֵּ חָּ  ּוְבעֹוד אֶׁ

ה ה ֲאִני תֹוהֶׁ פֶׁ  ַקְנַקן קָּ

ם  דָּ י אָּ ם ַחיֵּ הֵּ צֶׁ מָּ  םְבעֶׁ

ה ם ְבִמְקרֶׁ  ?ַהִאם הּוַשם ׁשָּ

 

 הֹוְלִכים הֹוְלִכים ְבלֹא ַמְפִריעַ 

ִאים  ִניםְלׁשֹונָּ   ּוַבְלׁשָּ

רּוחַ  ִכּוּוןִכְמַׁשִּנים    הָּ

ִניםֲעדַ ְלִפי   ת ַהַּנְׁשפָּ

חַ אֹור ־ִדמּויּוְבִעַלת   יָּרֵּ

ם ְסִביב  ִליל ללֶׁ חֵּ ֻכלָּ חָּ  הֶׁ

עַ  ְפִׁשית יֵּׁש, ְלַמְפרֵּ ה חָּ  – ְבִחירָּ

ם ַהַמְגִביל לֶׁ  ְבתֹוְך ַהתֶׁ

ה ַהְשִביל ְצאּו ִמזֶׁ  ;לֹא, ַאל תֵּ
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ה ִלי   – ּוְבַקְנַקִּני ֲאִני תֹוהֶׁ

הֵּ  םמָּ דָּ ם ַחיֵּי אָּ  ?ם אֹותָּ

ל ֲאִני?   יִהְּננִ ַהִאם ׁשֹואֵּ

ם ַגם לֶׁ ִדיף ַבתֶׁ  .אּוַלי עָּ
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ִתי לְּ חַּ  טְבַמחַ  ֻהשְּ

ה  ְבַרַהט ֲאִריגָּ

ת פֶׁ  חּוט ִמחּוץ ַלִמְׁשלֶׁ

ַתׁש ה מֵּ ִרְקמָּ   לָּ

 ְבִיחּוִדי ִנַתְרִתי

ִריג  אָּ ה ֱאנֹוׁשמֵּ    ְקפּוצָּ

ת ִנפּוט ה ְבעֵּ   אֹודֶׁ

ה ת ְבִטיׁשָּ  ְבעֵּ

ה ת ְפִרימָּ ְחֹׁשׁש ְלעֵּ  .לֹא אֶׁ

 

 

 

 

 

ן: ַבד ְבַבד ִדין  .ִפְׁשתָּ

רּום קּום ּופָּ ד – רָּ חָּ  אֹותֹו אֶׁ

קּום ב – רָּ ִמיׁש ּוְמַלבֵּ  ׁשָּ

רּום  ַדע –פָּ ד יֵּ ם בֹודֵּ דָּ  .אָּ
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ן  ִלי ְלַדדֹות תֵּ

ׁשּוט  טלָּ  ְבַמִים ִׁשְטִחִיים ִעם עֵּ

רּוחַ  א בָּ  ְכַפְרַפר ִנשָּ

ט ינֹו ׁשֹולֵּ  אֵּ

 טֹוב לֹו

ין לֹו ַיַעד  עֵּ אֵּ  .תוָּ

ד ן ְלִמלֹוַתי ְלִהְתגֹודֵּ  תֵּ

ִלים ְבׁשּורֹות  לֹא ְכַחיָּ

ר ִצפֹוִרים דֶׁ    – לֹא ְכעֵּ

ר דֶׁ  ,ִצפֹוִרים ְכעֵּ

ה לֶׁ     אֵּ

ְטא ִסְפרּוִתי  ְכחֵּ

ְנׁשֹו  עָּ ר לֹא ִאִתיׁשֶׁ  .ְכבָּ
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ִתי שְּ חֹון ַעְצִמי ִבקַּ   – ִבטָּ

 ִקַבְלִתי ִהְתַנְשאּות

ב ִשימּו לֵּ יָּ ַחְׁשִתי ׁשֶׁ   – לָּ

ה ִבי נֹוְכחּות  ִנְטעָּ

ר בָּ ַתְרִתי ְלַהְחִכים דָּ  – עָּ

ְחַכְמִתי ת הֶׁ  ַעד ִתְסֹבכֶׁ

ר חָּ א מָּ ִציִתי ְלַודֵּ  רָּ

ת וֶׁ  יֹוַדַעת ַעד ַהמָּ

ר ַהִבטּוי ַבְעִתי ֹכׁשֶׁ  תָּ

נּות אִתי ַוְכחָּ  ִנְמלֵּ

ץ ְוִיחּוד  ַדְפִתי ֹאמֶׁ  רָּ

 ִקַבְלִתי ִאי ְׁשִפיּות

ַפְצִתי דבְ  חָּ רֹון מּולָּ  ִכשָּ

ַבְעִת ְבִכְׁשרֹונֹות   יטָּ

ַאְנִתי ְלַהְחִליט מֵּ  ּוְכׁשֶׁ

ַקְלִתי. ִמיד ִמַדי ׁשָּ  תָּ

ִציִתי ִלְהיֹות ַאַחת  רָּ

ַניַאְך    ַמְׁשִתילֹא  ִמְגוָּ

ה  ִקִּויִתי ִלְהיֹות ְצנּועָּ

 ַבסֹוף ַאְך ִהְתַבַיְׁשִתי

ם ְוֹיִפי לֹא ְסַטְנַדְרִטי דָּ  ִיַחְלִתי ְלַאֲהַבת אָּ

ין ְמַחְזִרים ִגַשְׁשִתי ִרים, בֵּ ל ֲחבֵּ  ִנְשַכְרִתי ְתלּות ׁשֶׁ

ר, ֲאִמינּות ַרְׁשִתי ֹיׁשֶׁ  דָּ

קסֹוִפי ִלְרדֹ  דֶׁ  ף ַהצֶׁ

ק ְלַהְפִגין  ִבַקְׁשִתי ֹחזֶׁ
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ַצְרִתי  ץ קָּ זֶׁ ַבקֵּ  קנֵּ

ה ה ְגדֹולָּ  ִפַלְלִתי ְלַאֲהבָּ

ה ַהְבִתי ַכמָּ ִמיד אָּ  תָּ

ְוא יּו ַלשָּ  ַאְך ַתֲחנּוִני הָּ

ה? מָּ ַאְלִתי לָּ שָּ  ְכׁשֶׁ
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ֶהֶפְך ס. הַּ  ִמבֹוס הּוא מּובָּ

נּות  ּהַסְבלָּ ְרׁשָּ ל. ׁשָּ בֶׁ  סֵּ

ת, רֶׁ ה ְלגֹומֶׁ ין ְגמּורָּ ן בֵּ טָּ ל ַהקָּ ְבדֵּ  ַההֶׁ

י  ל.ַקְצוֹוִכְׁשנֵּ בֶׁ  ת אֹותֹו חֶׁ
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ֲהב   ִעיר   האַּ  הצְּ
ְך ַפְך  גּוְפָך ְמֻזכָּ

ְך ַעְצמּוְתָך ִציר כָּ  ׁשֶׁ

ְפכּו  ְתָך הָּ י ִבינָּ  ְפרּוִשיםִרְכסֵּ

ְפלּו  י ַמְחַׁשְבְתָך נָּ  ְׁשדּוִפיםַתְרִמילֵּ

ה  ה ַאֲהבָּ ל זֹאת ִהְתְותָּ יָךכָּ לֶׁ  ִבְכתָּ

יָך ה ְבַגפֶׁ ת ְׁשִקיקָּ דֶׁ ל זֹאת תֹולֶׁ  כָּ

ׁשְׁשאֹון ִלְבָך  רֶׁ יָך  חֶׁ  ִהְׁשִבית ַרְגלֶׁ

הַסַחף  לָּ יָך  ׁשָּ ִמיד ַתְחתֶׁ ץ עָּ רֶׁ  אֶׁ

ם ֲהלֹא  לֵּ יָך!דֹור ׁשָּ לֶׁ  ְׁשנֹוַתי עָּ

א בֹוא לּולֵּ יָך. – תָּ לֶׁ בֹוא אֵּ  ַבל אָּ

רֹות ַדַעת ַדקִגְבעֹול ִגְזֲעָך   ְוִלי פֵּ

ִתי ַאף ִנְׁשַמַעתד ְס ִבְנדֹ  ה ִצְדקָּ רָּ  ;עָּ

 ו, ַעְכׁשָּ  ִבי בֹוא ַאְך

ְתָך   ְכִיחּורי לִ  ִזְקפָּ

 וַעְכׁשָּ  ִבי בֹוא

סּורא נָּ ה ַהְׁשקֵּ   וָּ

סּורה ַהְׁשקֵּ    .וָּ
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ר  ןיֹותֵּ  ִמַדי ְזַמן ִבְמִדיַנת ַהְמנֻּוָּ

ִדיׁשֲאִני   ַמְתִחיל ִלְהיֹות אָּ

ִקלֵּ אֹותֹו 'ַאל ִתְדַאג'   סׁשֶׁ

מּוס ַעל ַהְכִביׁש רּוש רָּ  פָּ

 

ם  ֲאִני לֹוחֵּ

א ַהַדְרִויׁש  ֲאִני ִבְצבָּ

ן  ֲאִני בֹוחֵּ

ת ִלי ְלַהְרִגיׁש. ַאְת ַרק  מֶׁ  גֹורֶׁ

 

ת, 'ַאל ִתְהיֶׁה רֶׁ ה אֹוִתי ַאחֶׁ ד ִבְטלָּ בֵּ  'כָּ

ן ְגִבְרִתי, לֹא  כֵּ דאָּ בֵּ ד ְולֹא  – כָּ  ְמַכבֵּ

ל בּוִרים  ם ׁשֶׁ ְך ְבִזילּותָּ לַ ְכמֹותֵּ ד יעָּ  ְלִהְתמֹודֵּ

א  ַהיֲֻהרָּ יָּרֵּ דרֵּ ה, חָּ מֵּ רֵּ חָּ הֶׁ  .ד מֵּ

 

ם, ה, עֹוִדי לֹוחֵּ  ְוִהּנֵּ

א ַהַתְׁשִמיׁש,  ֲאִני ִבְצבָּ

ןֲאִני   רֹוכֵּ

ת ִלי ְלַהְרִגיׁש. ַאְת ַרק  מֶׁ  גֹורֶׁ

 

ל הּו ְכלָּ ין זֶׁ  אּוַלי אֵּ

ַיְפִסיד  אִק ר ְלמַ ׁשֶׁ ל – ילָּ  ַמר ִביׁש ַמזָּ

ה ַהֹכל  דֹוחֶׁ

י  ֹ ׁשֶׁ ְכדֵּ  א ִלֹפלל

ל ׁש ּוֻמְרעָּ א ֻמתָּ  ֲאִני בָּ
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ם ֲאִני־אֹו ז לֹוחֵּ  אָּ

ְביֹונֹו אֶׁ א הָּ ִצין ִבְצבָּ  תקָּ

ת ִלי ְלַהְרִגיׁש ַאְת ַרק  מֶׁ  גֹורֶׁ

 ּוְתשּוַאת ַהְּנִׁשימֹות...
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בּועַּ  ש  ה:הַּ  ִהְתַגלָּ

בֹולּוְציָּ  אֵּ ּה! הָּ ת קֹולָּ ה אֶׁ ְתנָּ   –ה נָּ

ַפח ְדדּו נֶׁ י ַהִמְצִרים מָּ  ַכדֵּ

ה, י ַהְסִפירָּ ִפים ִלְפנֵּ  ֲאלָּ

גֹו אֵּ ק לּוְציָּה־הָּ זָּ ל חָּ ה ַבְרזֶׁ  ְלֻעַמת זֹאת נֹוְתרָּ

ל  לָּ ְבכָּ גֹוב ׁשָּ ק־אֵּ י ִמְשחָּ לֵּ  ִאיְדיֹוִטים ׁשֹוְבִרים ְכלָּ

ה ִׁשיְמַפְנזֶׁ   ק ְמֻבתָּ  הִאם זֶׁ

ְרטָּ  ַאְנדֶׁ ק לנֵּ  ְמֻחזָּ

ִּנְדפָּ ְנס ַסְפיֵּ ־הֹומֹו  קׁשֶׁ

ק ְנסַסְפיֵּ ־ְנסַסְפיֵּ אֹו   לֹא ְמֻספָּ

ל הֹוִסיפּו עֹוד  ה ִבְכלָּ מָּ  ְנסַסְפיֵּ ְולָּ

ל ַהַדק ְבדֵּ  אּוַלי ְלַמַען ַההֶׁ

ה יָּכ זֶׁ םֹוׁשֶׁ עֹולָּ ת הָּ ן אֶׁ  ל ְלַגְרעֵּ

ת  מֶׁ גֹוְבִמְלחֶׁ קאֵּ  , ְבתֹוַכַחת ְסרָּ

ה  גֹוְוׁשּוב טֹועֶׁ אֵּ ק־הָּ ן ַהְמֻׁשתָּ  ַמְדעָּ

ְחַשף.  ְוִהיְגס  נֶׁ

 

ִפיִתי  ַפַעם טבְ צָּ רֶׁ  סֶׁ

'ה ַהַמְלכּוִתית  ל ַלְבַרְנזָּ ר ִהְתַקבֵּ  בֹו חֹוקֵּ

ט  ל עֵּ ְך ִקבֵּ ִתיְבתֹוְך כָּ  יְֻקרָּ

גֹו אֵּ הָּ  ַהּנֹוְכִחים, סאְק יַ נְ מֶׁ ־מֵּ

ל ַסִכין. ה ְלַקבֵּ ִייִתי ַמֲעִדיפָּ  הָּ

ג.  ַמְזלֵּ

ה כֹוַכב ִמ  יזֶׁ ה ְבאֵּ   ן.לֵּ יְׁש ֲארּוחָּ
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ת,  ֱאמֶׁ  הָּ

גֹוַגם ִלי יֵּׁש   , אֵּ

ינֹו ַמִזיק אֵּ ה ׁשֶׁ זֶׁ ם כָּ ְמנָּ  אָּ

ל ִאם ִלְהיֹות אֹו לֹא ִלְהיֹות  ֲאבָּ

גֹו אֵּ יָּה ַמְחִזיק הָּ ִלי הָּ  ׁשֶׁ

בֹוד ל כָּ  ְלאֹות ׁשֶׁ

ה כָּ  ּוְלאֹות ַהֲערָּ

אֹות  ּוְלאֹות ַהְתלָּ

ה  ְברָּ עָּ הׁשֶׁ חָּ  ַהִמְׁשפָּ

גֹו אֵּ ִזי לָּ ְרכָּ ִלי, יֵּׁש ַתְפִקיד מֶׁ  ׁשֶׁ

ת  רֶׁ בֹולּוְציֹוִניַבַשְרׁשֶׁ אֵּ ַהִחִתי ְוַהְפִרִזיהָּ  ת עֹוד מֵּ

ד ַלְמִציאּות, מֵּ  ְוִאם ִנצָּ

גֹו אֵּ ִדין הָּ ר עָּ ִלי יֹותֵּ  ׁשֶׁ

גֹו אֵּ ר  מֵּ ל ׁשֹוטֵּ ִּנְכנָּ ׁשֶׁ ל ַמְפִגיןְבַעיִ ס ׁשֶׁ  ן ׁשֶׁ

ה ׁשֶׁ  זֶׁ ןאֹו ִמכָּ מָּ ר אֹו אָּ  ל מּוִזיַקאי אֹו יֹוצֵּ

ם יֵּׁש  הֶׁ גֹוִכי ַגם לָּ ן אֵּ טָּ ל לֹא קָּ  ִבְכלָּ

ה  ְוִאם ִלְהיֹות ְיִׁשירָּ

ה   ּובֹוטָּ

ל  ּוְבִלי ַטְקט ִבְכלָּ

גֹוֲאִפלּו  אֵּ ה הָּ ל בּוְדהָּ ב ׁשֶׁ  ַהֻמְזהָּ

ו ִנְמַדד  לַעְכׁשָּ   ַבִמְׁשקָּ

ה קלֶׁ חֵּ הַ ְוִלְחיֹות ְבִלי   ַהזֶׁ

ִרי ִבְלִתי ְפׁשָּ  אֶׁ

ִעיל  ְולֹא בֹולּוְציֹוִנייָּ  ת,אֵּ

  אֹוִתי. ִיְׁשֲאלּו ִאם 
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ה ִריד   ַאַחת יְּ
גֹות ל ַהַמְדרֵּ  כָּ

    ֲעִליָּה ַאַחת

ה ַאַחת. גָּ  ַמְדרֵּ

ל ַמטָּ  ִהְׁשַתְקְׁשקּות ַרי אֶׁ יבָּ   ה,אֵּ

ה, ל ַמְעלָּ ִצים אֶׁ  ַגַפי ַהְמֻחלָּ

ה, ה ַהְּנִפילָּ  ַקלָּ

ת  מֶׁ ה ְמַנחֶׁ לָּ    ֹקִׁשי,ֲהקָּ

ה    –ַעד ִהְתַמְמׁשּות ַהְשִאיפָּ

ה.  לֹוַקַחת ְׁשִאיפָּ
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 ַהטֹוב יִר מֹו

סּוְתָךַתַחת   ֲאִני חָּ

ִשים  ה ַלְכבָּ  ִהְּנָך ְכרֹועֶׁ

רֵּ רֹאׁש ַלְדרֹוִרים   ןקֵּ י תָּ

יָך קֹוְלעֹות ׁשֹותֶׁ  ְדרָּ

 ְוִלִבי עֹוד ַמְרִנין

ן ֹ , ֲהִתתֵּ  ִתַקח?  אל

יַאְך?  הֵּ

ְתָך ת ַׁשַחר ְׁשִקיקָּ רֶׁ  ִנְׁשאֶׁ

ה ָךַלַהְבְת  וָּ  ֲענָּ

יָך  רֹותֶׁ ְדוָּ פֵּ עַ ְבחֶׁ  ה זֹורֵּ

ה. ְרוָּ ִמים ִעם ִנַצן עֶׁ  ִבי, תָּ
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יֹות רֹ  ִלהְּ   םעָּ

ה ְכמֹו ִלְהיֹות ְלַבד  זֶׁ

ר. סֵּ הּו חָּ ל זֹאת ַמשֶׁ ְפִׁשי, ּוְבכָּ  ֻכְלָך חָּ

 

 

 

 ֹעֶשר 
ְך  רֶׁ ה ְלדֶׁ  ַחְתַחִתיםהּוא ִכְתאּורָּ

ם  ל ַׁשַעל ּוְפגָּ ה ַעל כָּ בָּ ר ַמְחׁשָּ ל.ִבְמקֹוְמעֹורֵּ בֶׁ ַהסֵּ נֹות מֵּ הָּ  ם לֵּ

 

 

 

ה ח  ל  צְּ  הַּ
תֹו ץ ִבְפִריחָּ  ִהיא ְכעֵּ

רֹות.ַמְבִׁשילָּ ִעִתים ְזַמִּנית, ִעִתים   ה פֵּ

 

 

 

עּוִרים   נְּ
ג ֲחַמְקַמק  ם ְכדָּ הָּ הֵּ ףְבנָּ  ר ׁשֹוצֵּ

ְרכֹו ת עֶׁ ַבְנתָּ אֶׁ הֵּ ר ַעד ׁשֶׁ ה נֹותָּ מֹוג, ְוַאתָּ ַמק ְונָּ ר חָּ , הּוא ְכבָּ

ְתָך. בָּ  ְבקֵּ
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ה ֶלֱאֹהב ף ַמְעלָּ ה ְכמֹו ְלַרחֵּ  זֶׁ

ר ן יֹותֵּ טָּ ר, ַרק קָּ בָּ  ַהֹכל אֹותֹו דָּ

ה  דֹול. ֹכהְוַאתָּ  גָּ

 

 

 

 

 

ֹתב ר ִלכְּ ה ְכמֹו ׁשֹוְטטּות ַבִמְדבָּ  זֶׁ

ְך. ִדיף ַבֹחׁשֶׁ  עָּ

 

 

 

 

 

לֹא  אּוי,ִחּנּוְך בְּ  רָּ

ְך ִמן רֶׁ ה ַהדֶׁ ְצרָּ ל ַהַפַחת קָּ ל ַהַפַחד, ַהַפַחת, ִמן ַהַפח אֶׁ  אֶׁ

ל ַהַשַחת.  ּוִמן ַהַפַחד אֶׁ
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ִמים ע  ל יֹום ִלפְּ בֹוִאי ְבִקצֹו ׁשֶׁ  תָּ

ב  ל ְגַבּה לֵּ ת ִמכָּ לֶׁ אֹוְמֻעְרטֶׁ  ןְוגָּ

ְך ה  ְצחֹוקֵּ  ְכַיְלדָּ

לֵּ ְכִתינֹוק   א ֹתםמָּ

ר ְורֹו ְך ִפְתאֹום. האֶׁ ֲאִני עֹוצֵּ  ַדְרכֵּ

ז ־אֹו ת ַאְת אָּ ֱאמֶׁ ת ְבֹטַהר הָּ ׁשֶׁ  כֹובֶׁ

ה ק ִמְתַאּוֶׁ  ּוִמְתַאפֵּ

לֹא ַלֲעֹצר ק, ׁשֶׁ ה ּוִמְתַאפֵּ ְך ִמְׁשַתהֶׁ ְך אֹותָּ  .ִמַדְרכֵּ

 

ְךְלִעִתים  ת ְבׁשּובֵּ רֶׁ  ְכרּוַח סֹועֶׁ

א ֲאִני  ת  הַבִדְמעָּ ִמְתַקּנֵּ כֶׁ  ַהְמַלחֶׁ

ת  ְךאֶׁ מּוק עֹורֵּ  ַהסָּ

ה    ּוְבַרכּותְבתּוגָּ

י ַהְשִקיפּות ה ֲאִני ַעל ִפְלאֵּ  תֹוהֶׁ

ה ת ַנַחת רּוַח ְמִציפָּ רֶׁ  ּוְבַפַעם ַאחֶׁ

ה ַתִיְך ִמי ּומָּ ם ְשפָּ רֶׁ יַנִיְך ְמַסְפרֹות טֶׁ  ְועֵּ

ץְברֹ ֲאִני  ין קֵּ נּות אֵּ ב, ְבַסְבלָּ ׁשֶׁ  ב קֶׁ

ג ַעד  גַ ַמְמִתין ְכַדיָּ רֶׁ ׁשלָּ  ע ַהִמְתַממֵּ

ְךה ִמְתַאּוֶׁ   ְלַנְשקֵּ

ק, ה ּוִמְתַאפֵּ ֱעֹצר ִמְׁשַתהֶׁ א אֶׁ מָּ ְך ׁשֶׁ ְך אֹותָּ  .ִמַדְרכֵּ

 

ב ִהַגְעְת ַאף ִכי  ׁש ְמַאְכזֵּ פֶׁ  ְבַמַפח נֶׁ

ה  אּות ִהְׁשַתְלטָּ ַלִיְךְוַהלֵּ ב עָּ ת ַעד ְכאֵּ זֶׁ  ְכאֹוחֶׁ

ְרקֹות  ְךִמְתפָּ  ְבכֹוחַ ַהְקנָּטֹות ְוִהְתַיְפחּות בֹוַרַחת  ִממֵּ

ְך ִפְתאֹום, ְולֹא יָּכרֹואֶׁ ֲאִני   ל ִלְׁשֹכחַ ֹוה ַדְרכֵּ



24 

 

ב  ֲאִני אֹוהֵּ ְךׁשֶׁ ת, אֹותָּ ֱאמֶׁ  בֶׁ

 ְבֹטַהר ַהִמדֹות

ל נִ  טֹו ְפרֹוםסֹו, ּואּוס ְורה זֵּ ׁשֶׁ ְט יׁשֶׁ  ןְוַאְפלָּ

ה ַוֲאִמִתית ת ּוְפׁשּוטָּ טֶׁ ְך ֻמְפׁשֶׁ ב אֹותָּ  אֹוהֵּ

ן  ל פָּ ב כָּ ַׁשעַ אֹוהֵּ ל וָּ ה, כָּ ט פֶׁ מֶׁ ל קֶׁ  ם ַתְדִמיתְקרֵּ ל, כָּ

ְך ַפַעם ַהְבִתי אֹותָּ  אָּ

ְך ַהיֹום ב אֹותָּ  ֲאִני אֹוהֵּ

ְך ִפְתאֹום. ב ִלְראֹות ַדְרכֵּ  ֲאִני אֹוהֵּ
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ִטינ ה ֶגנְּ רְּ אַּ ן בְּ  ִהְזַמְנִתי ְנטּול ֻׁשמָּ

ֱאֹכל אֹוִתי ַדע לֶׁ ר לֹא יָּ  ַהמֹוכֵּ

ם ְדדּו ׁשָּ יו נָּ ינָּ אן־עֵּ  כָּ

ה ִהְסַבְרִתי  זָּ ַרִדית רָּ   –ִבְספָּ

ל,  רֹוִמְׁשקָּ ְסטֵּ  ל, ְסִתיַמת עֹוְרִקיםכֹולֶׁ

לֹו ַבמֵּ  ק ׁשֶׁ עֹורֵּ ְך ִהְסִכים...הָּ ל כָּ  ַצח לֹא כָּ

ז ְבִדיּוק נֹוַדְעִתי ־אֹו  אָּ

 ה ִבְבַשרַאְנִטיִביֹוִטיקָּ ַעל 

א רָּ חָּ רֹות ְמַדְׁשְדׁשֹות בֶׁ  פָּ

B12 ר  ְמיֻתָּ

ַהַתֲענּוג ר ִהַדְרִתי ַרְגַלי מֵּ  ִחיׁש ַמהֵּ

ה אֹוִתי בָּ ּה־בָּ  ְטפָּ ת ְמקֹוִמית ׁשֹוַפַעת חָּ  ג.ְלִדְגדּועֵּ

 

ה ִהַסְסִתי  פֶׁ ית קָּ  ְבבֵּ

ִאיל ִלְנטּוִאם  פֵּ  ןקָּ

ל זֹאת  ם ְסַטְנַדְרִטים –ְבכָּ הֶׁ ה יֵּׁש לָּ לֶׁ  אֵּ

ִבין –ַוֲאִני  ה ֲאִני מֵּ  מָּ

ת ִׁשִּויִתי  ז ִבְצִנימּות ְמֻביֶׁׁשֶׁ  אָּ

ִריםִלְנטּו ר, ְדַבׁש ְתמָּ  ל ֻסכָּ

זָּ  ְלַצר ַהְפרֹוטֵּ ל ַהמֶׁ הִגחֲ ה ׁשֶׁ   –אֹוִתי  כָּ

לֹוז" ִרי?" ְבִחיּוְך ֻסְכרָּ  רמָּ

הַדְעִתי  ְחְׁשׁשָּ ן נֶׁ ַהַסְרטָּ  מֵּ

ְפִׁשי ַמְתִקיף ל חָּ ִדיקָּ  רָּ

ס ר ַעל ְמֻהְנדָּ ִדיף ֻסכָּ  עָּ

ִריף.ִנְזכָּ  חָּ ׁשֹות הֶׁ  ר ְבַקְרַין ַהֲחדָּ
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ֱעַדְפִתי ב הֶׁ לָּ  ְנטּול חָּ

יִצים עֹוף, ַחְסִתי ַעל ַהבֵּ ַסְכִתי בָּ  חָּ

ַרְׁשִתי ְנטּול ְדַבׁש  דָּ

ה ֻאְכלּוִסַית ַהְדבֹוִרים? יְך ִהְצַטְמְצמָּ ם אֵּ  ְׁשַמְעתֶׁ

ִעים ִניִתי ְנטּול ְצבָּ  קָּ

ר ר ְמַׁשמֵּ  ְללֹא ֹחמֶׁ

ה ִלי  ןמָּ נִ ־דּו ּוְלַפְחמָּ   – יַחְמצָּ

ר; ִזים ֲאִני ׁשֹומֵּ  ִממּוגָּ

 

ִטין'ַהגֵּ ִוַתְרִתי ַעל  ִמין, לָּ טָּ ן ַהקֵּ  ְוַהְגלּוטֵּ

יַעל  ְמרֵּ יחַ ַטַעם  חָּ רֵּ ין – וָּ ַח, אֵּ ה ְלִהְתַוכֵּ ין מָּ  אֵּ

ה ִבי ַרק ִסיַגְריָּה  ,נֹוְתרָּ

פּוף  ְבַפאב יצָּ  ,ל ְׁשִליִׁשיְבלֵּ

יהָּ ְלַמַען ַאַחתִוַתְרִתי  לֶׁ  עָּ

ַתח ִטְבִעי ְבִמְפַשְעִתי ה מֶׁ ְצרָּ יָּ  ,ׁשֶׁ

בֹות   הּוַבְלִתיְנטּול ַעכָּ

ּה  יתָּ ל בֵּ ה –אֶׁ ט ֲחִדירָּ ְחלֵּ  ְבהֶׁ

ו ת ִמִציִרים ַעְכׁשָּ קֶׁ  זֹועֶׁ

ה?  ַוֲאִני מָּ

ה.  יָּה ְנטּול ַבחּורָּ ִדיף הָּ  עָּ
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אִתי ה ִעם גּוִפיָּה ְוחּוִטיִני י צ   ַלְגזּוְזְטרָּ

ם ט ִנְזעָּ ה ִבי ְבַמבָּ ה ִהִביטָּ נָּ  ַהְשכֵּ

חּוחַ  ּה ַהזָּ ר ְלַבֲעלָּ ה ְלַספֵּ צָּ ַטח רָּ  בֶׁ

ה ַגם אָּ הּוא לֹא רָּ ה ׁשֶׁ ַע ִמזֶׁ ִהְזַדֲעזֵּ  .ׁשֶׁ

ה לֹום ּוְמבּוכָּ  .ַׁשַבת ׁשָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ין ה אֵּ קָּ  ִלי ַהְברָּ

ז  יְנַתִיםאָּ ה ְלבֵּ  ַהְשִתיקָּ

ה  ְהיֶׁה ְמִעיקָּ לֹא אֶׁ  ִבְלַבד ׁשֶׁ

ה. י ְפִריקָּ  ִעם עֹוד ִחדּוד ִבְדמֵּ

ת  אֵּ  ה.ַהַצִדיקָּ מֵּ
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בֹות אֹוִתּיֹות   ְמֻדבָּ

בֹותנֻ ְמ ִמִלים     בָּ

רֹות  ׁשּורֹות הָּ

 ְמַאְפְׁשרֹות ִלְראֹות

ל  ה ִסינֹוְפִטית ׁשֶׁ ִתיְתמּונָּ   ְתכּולָּ

ה  ?ִאִתי ַאתָּ

ם, צֶׁ  ְבעֶׁ

רֹון ְקִרי  הּוא ִכשָּ

רֹון  ה ְכִעקָּ לָּ  ַבַהְבחָּ

ְפִׁשי.  ִאי אֶׁ
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 ִמלּוִלית, ֲאִני

ת  –ִאְתָך  רֶׁ תּוַח, ַאחֶׁ ְך פָּ רֶׁ ה. –כֶׁ ה ְגנּוזָּ  ְמִגלָּ

ת ֱאמֶׁ הָּ ק מֵּ ְחנָּ ה נֶׁ  ַאתָּ

ט קֶׁ ה ְבׁשֶׁ כָּ ה, כָּ ּה ַהחּוצָּ ל אֹותָּ  ִמְׁשַתעֵּ

ל.  ּוִמְתַנצֵּ

ִייִתי  ה,הָּ ת ְוׁשֹותָּ בֶׁ  ְמַבַקַעת אֹוְתָך, ְמַעְרבֶׁ

ִעיל, יְנָך רָּ אֵּ י ְלהֹוִכיַח ׁשֶׁ  ַרק ְכדֵּ

חּוׁש ה תָּ לָּ יזֹו ֲהקָּ אֹו ,אֵּ ל אֶׁ  ִאם, רֹומֵּ ת ַהַתְרִמית, ְבִלי ְתַעְרטֵּ

ִמית  .ְלהָּ
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אִשית רֵּ ה בְּ א ְיהֹוָּ רָּ  בָּ

ַגַעת, יְנָך יָּכֹול לָּ אֵּ ת ׁשֶׁ  אֶׁ

ץ ַהַדַעת עֵּ ה מֵּ ֲאִכילָּ  הָּ

ין טֹוב לְ דָּ דַ ְמ   עַר ה בֵּ

רֹאׁש –ַהיָּדּוַע  בּוַע מֵּ  לֹא קָּ

ן – ְוַאל ַתְחֹׁשׁש  .ֻמתּוןְת ־פֶׁ

ר ֲאִמתֹות פֶׁ  ִבְכסּות סֵּ

ִלים..." ל ֲהבָּ  ִנְכַתב "ֲהבֵּ

ה ְצמּוִמים י ְקֻדשָּ  ַדפֵּ

ה ה ַדקָּ  ִהְתַכסּו ִבְשִמיכָּ

ה ה ְכתּובָּ ל ֻחקָּ  ׁשֶׁ

ה ַפעַ  יָּה זֶׁ הם, הָּ  ְלטֹובָּ

ה. ה ְלטֹובָּ יָּה זֶׁ  הָּ

ת עֵּ   – כָּ

ה   תְלׁשֹוִניְקִריאָּ

ִנית ה ַבְלׁשָּ  ִגיׁשָּ

ִנית ה ַבשֵּ  ְבִדיקָּ

 פֹוְרעֹות ִהְרהּוִרים 

ן   הִלְגִניזָּ ִדינָּ

ה זָּ ן ַהקָּ  ִדינָּ

עּות  ין ַמְׁשמָּ א אֵּ מָּ  ׁשֶׁ

 ת ַהקֹוְרִאים...ַלֲעדַ 

י ַמֲחנֹות עֹוְמִדים  ְׁשנֵּ

ם  טָּ ן ַמבָּ יתָּ האֵּ  ִמִשיחָּ

ה ה ְיִריקָּ יְנַתִים ְבלּומָּ  בֵּ

ה ַאְדַמת  חָּ ַעל אֹותָּ   ה. ַהְמלֵּ
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ִתי רְּ מַּ  בֹוא! –לֹו  א 

ה צָּ  לֹא רָּ

ה! –ִהְפַצְרִתי בֹו  ִדימָּ  קָּ

ה בָּ  לֹא אָּ

ַיִגיעַ  ִציִתי ׁשֶׁ   – רָּ

ׁש  הּוא בֹוׁשֵּ

יָך  מֶׁ אן! יםִש ְפעָּ   ְלכָּ

רֵּ  ׁשסֵּ ִעקֵּ  ;ב הָּ

ר א ַמהֵּ יָך שָּ  !ַרְגלֶׁ

ן ְלַהְקִׁשיב אֵּ  מֵּ

ִהְתַעַמְרִתי בֹו  ַעד ׁשֶׁ

ַתע ף־ְבפֶׁ רֶׁ ִגיב: הֶׁ  הֵּ

ה ְרצֹוְנָך ה זֶׁ י מָּ רֵּ  'הָּ

א ֲאִני בָּ ִנים ׁשֶׁ  ׁשָּ

ִכיִתי  ה ַאף לֹא זָּ  ִבְתמּורָּ

ה' ר ְגנּוזָּ שָּ  ַלֲחִתיַכת בָּ

יו  ינָּ עֵּ ם ֲאִני מֵּ  עֹוד ִנְדהָּ

ׁשֹו אֹות ַחִיים תְמֻאּנָּ  ְמלֵּ

ִריםַההּוא ַמְמִׁשיְך  ן ַעל ַמהּות ַהקֹולָּ  ְלִהְתלֹונֵּ

ר ִמְׁשַתְלְׁשִלים.חֶׁ  צֵּ י חָּ  ְבלֵּ

ַמְרִתי לֹו  !ַדי – אָּ

ב ט ְמַחיֵּ ִסיר ַמבָּ  הֵּ

ה ְבַתֲחנּוַני  ֲאִני גֹואֶׁ

ב רֵּ  הּוא ְבִרְחרּוַח ְמסָּ

א   לְבקֹוְבעֹוד ִלִבי קֹורֵּ
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ר צָּ ם ִלְזַמן קָּ  הּוא ִמְתַעלֵּ

ַגע  ל –רֶׁ ר  – קיְ טֵּ   ַדאבֶׁ  עֹוצֵּ

 רִנְׁשבָּ ְלַׁשְבִריר ְׁשִניָּה 

ר ל ַהִּנחָּ ב אֶׁ רֵּ  ִמְתקָּ

ה ה סֹוף סֹוף ַהזֶׁ  ִהְתַרצָּ

ה־ַרק ִלְתֹפס ַפְרַות צֶׁ  קָּ

הִמיָּ  ְרצּועָּ ף הָּ  ד ׁשֹולֵּ

ה ֱחצָּ ַע ְלמֶׁ  כֹורֵּ

ה ק ִריצָּ ה דֹופֵּ  ִפְתאֹום ַהלָּ

ְרסְבַמַּנח  וֵּ  ִנְרַתע רֵּ

 "ְזִהירּות ְמכֹוִנית!"

רָּ קֹולִ   ם ַמְבִהיל ִכְפַלִיםי הָּ

ְך ִמיָּ  ִאיץ ּוְמַלחֵּ  ד מֵּ

ַתִים  חֹוק ִׁשְבעָּ ה, רָּ  ַעל ַהִגְבעָּ

ה ְרצֹוְנָך :ראֹומֵּ  ה זֶׁ  'מָּ

ִנים ֲאִני ר ׁשָּ ֱעתָּ  נֶׁ

ִמיד ִקִּויִתי  ה תָּ  ִבְתמּורָּ

ר' שָּ ַתח בָּ ִרית נֵּ  ִלְׁשאֵּ

יו  ְזנָּ אָּ ם ֲאִני מֵּ  עֹוד ִנְדהָּ

ׁשֹו אֹות ַחִיים תַהְמֻאּנָּ  ְמלֵּ

נֹותַההּוא ַמְמִׁשיְך  ְךחֲ ַעל  ְבֻקְבלָּ ִרים סָּ  ַבֲחבֵּ

ר ִמְׁשַתְלְׁשִלים,ַחְבלֵּ  צֵּ  י חָּ

א, ַהגֵּ  ִלים?ִמ ד נָּ  י ַהְבעָּ
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פֹ   ם ִהְכִתירּוּוְבִיסּוִריִגבֹוִרים  לִבנְּ

ה  ת חֹוַמת ִסין ַהְגדֹולָּ לְלַאחַ אֶׁ בֵּ  ד ִפְלאֹות תֵּ

ל ִמי  י ִהיא ִׁשעּור ְלכָּ ִהְצִהירּוֲהרֵּ  ׁשֶׁ

ל. ְבדֵּ ת ַההֶׁ ה אֶׁ ְך עֹושָּ רֶׁ ַהדֶׁ  ׁשֶׁ
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ִציִתי ְפִׁשי ר  ֲאִני חָּ  ִלְכֹתב ׁשֶׁ

ה  ה ַבֲעַלת ַהִדירָּ אָּ  בָּ

ה אֹוִתי  הֹוִכיחָּ

אִתי   ְבַגִפיּוִמיָּד יָּצָּ

ַח ִבי ְמִשימֹות תּון ִׁשלֵּ  ַהַמֲעִסיק ַהמָּ

רּוִתי  ִהְשִכיר חֵּ

ה וָּ ר ִהיא לֹא ׁשָּ רֵּ ה ִמְתבָּ  ַהְרבֵּ

חֹות ְלִפיו  ְלפָּ

ז  ְפִׁשיְבׁשֵּ אָּ  ם ֱהיֹוִתי חָּ

 ְלַאְנחֹות ַהַתְחִליף ֲעַזְבִתיו

ִתיב.  יזֹו ְבִרית אֹו נָּ ַרי חֹוְתִרים ְלאֵּ ַגם ֲחבֵּ ַתע ֲהִבינֹוִתי ׁשֶׁ  ְלפֶׁ

ִציִתי ִלְכֹתב:  ְפִׁשי!ִהְּננִ רָּ  י חָּ

ה ה ׁשּורָּ ְפלָּ ֹדם נָּ אָּ ַרְמזֹור הָּ  ַאְך בָּ

א ַמר מֹורָּ ֹחל ׁשָּ ר ַהכָּ  ַהשֹוטֵּ

ס  חָּ ִלילָּ ׁשֶׁ ַרע ַרעְוחָּ  ה לֹא אֵּ

ׁש הַ  ר ַעל ֹחפֶׁ הַוֲאַעְרעֵּ רָּ   ְגזֵּ

ַלי  ה עָּ ִּנְכְפתָּ צֶׁ ׁשֶׁ עֶׁ  יֻהַלְדִת ם מֵּ

 . ירבתַתַחת ֻחַקת 

ְפִׁשי  ֲאִני חָּ ְחַלְטִתי ִלְכֹתב ׁשֶׁ ז הֶׁ לֹותאָּ  ְבִמְגבָּ

ִהִתירּו ה ׁשֶׁ נָּ ת אָּ כֶׁ לֶׁ  ַהְבִריֹות יָּכֹול לָּ

ר ה ִמְכבָּ ה זֶׁ ְך ְידּועָּ רֶׁ ִתיב ְבדֶׁ  ִלְבֹחר נָּ

ר ה ְכֻמתָּ ַהֹחק רֹואֶׁ ׁש ׁשֶׁ ת ַהֹחפֶׁ ל אֶׁ  ְלַנצֵּ

ְך  ה ַהְצחֹוק  –ּוְבכָּ ה מ –זֶׁ מָּ ר.ֹוִמן ַהְבהֵּ  תָּ
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ּכֹון תְּ מַּ  הַּ
ל הְמֻמְקדֵּ  ְלכָּ רָּ  י ַהַמטָּ

חַ  א ּוִמְתַקפֵּ ה ַהִמְתַקּנֵּ זֶׁ  ְולָּ

ה  ִחיםבֵּ ִמ ַמְתכֹון עּוגָּ  ין ַהְמֻׁשבָּ

ַכְלתָּ בֹו ּוְבַגְפָך  חַ אָּ מֵּ  :שָּ

ַמח  2  כֹוסֹות קֶׁ

ה  4  ַכפֹות ְׁשִתיקָּ

גֹוכֹוסֹות   3  אֵּ

ה ר ִבְנִסיקָּ  ְוַהִהיא ְכבָּ

ת  1/2  כֹוס ְמֻדיֶׁקֶׁ

 ְלִמי ִאְכַפת  1/3

ּה  טֶׁ לּוׁש אֹותָּ  טְברֶׁ

 ִתַפח־חַת פָּ ַעד ִת 

ק תֵּ  זָּ ּה חָּ קן לָּ תֶׁ  ְבמֶׁ

ז  ה ץַתְחִמיאָּ ת ַהצּורָּ  אֶׁ

ה  ב ַהזֶׁ לָּ ְך  –ק ׁשֶׁ 'ף ַהְכתֵּ ַבשָּ רֶׁ ין דֶׁ רָּ אֵּ  הֲחזָּ

ה ַמְכִניס ַהֹכל   רַלַתּנּוַאתָּ

ר ֱהדָּ יַח נֶׁ רֵּ  הָּ

ה ֹכה  חַ ַאתָּ מֵּ  ְבַגְפָך שָּ

ר. צּוב ִנְׁשאָּ  ּוְבַגְפָך עָּ

ַמח,  מָּ ְוַהקֶׁ ר. ַשְמתָּ ה לָּ ַמח, הּוא ְמיֻתָּ  קֶׁ

 

 י,הֵּ ** 

ה  ? ִקּנּוחַ  רֹוצָּ

   .ִטיׁשּו יֵּׁש
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י ה טּוִאיצְּ  ִאינְּ

דִנְׁשמָּ  א ַליָּ ל ַהבָּ ִתַקח ִמכָּ ְגיֹוִני ׁשֶׁ  ע ְלָך הֶׁ

ְגיֹוִני, ִנְׁשמָּ  ׁשּוט הֶׁ ד רבֵּ ֹוחע פָּ חָּ ד ְועֹוד אֶׁ חָּ  אֶׁ

ם ת ַהִמְדגָּ ַח אֶׁ  פֹולֵּ

ןְסִטַית  קֶׁ  בשֵּ חַ ְמ  תֶׁ

ִאיְנטּוִאיְציָּ ַבסֹוף זֹו  ה אֹוְתָך  ההָּ  ;בבֵּ ֹוסמֹוִליכָּ

 

ַגעעֹוצֵּ   ר ַלְחֹׁשב ְלרֶׁ

ְך  ַבִשקּוִלים  ִנְכרָּ

ג ְלִפי ַהְשעֹוִנים  זֶׁ ת ַהמֶׁ ַע אֶׁ  קֹובֵּ

אִׁשית ִמי ְמַכיֵּל אֹוְתָך   ַאְך ְברֵּ

ַדע ִבין תֵּ ם תָּ רֶׁ   –? טֶׁ

ה לֹא נֹוַדע; ֲחלֹום ַלְילָּ ִאיְנטּוִאיְציָּה מֵּ ּה ְתחּוַׁשת הָּ  אֹותָּ

 

ה  זֶׁ ד לָּ ה ְלִהְתַנגֵּ ד –ְמַנסֶׁ  לֹא ְבִדיּוק עֹובֵּ

ק  זָּ ה, חָּ ה ַלֲעֹבד ַעל זֶׁ ֹ ׁשֶׁ ִכְמַעט  –ְמַנסֶׁ דל  א מֹועֵּ

ְסְנָך ְבחָּ ה ְכׁשֶׁ ְחַזְקתָּ  ְוִהּנֵּ ל –הֶׁ י ֻאְמלָּ  ִהְרַגְׁשתָּ דֵּ

ז  יתָּ אֹו אָּ ַלְׁשתָּ ־ִהְרפֵּ ליא ִאיְנטּוִאיְציָּה ְסלֵּ גֵּ לְ גָּ  ׁש ַמזָּ

ם ת ַהִמְדגָּ ַח אֶׁ  ְבעֹוְדָך פֹולֵּ

ְציֹוַמַדד  בְמ  ןחֶׁ   ַחשֵּ

ִאיְנטּוִאיְציָּ  ב  ההָּ ה אֹוְתָך סֹובֵּ ּה, מֹוִליכָּ לָּ ר ְבׁשֶׁ  ְכבָּ

י ַבסֹוף זֹו  ִאיְנטּוִאיְציָּ ֲהרֵּ  ה אֹוְתָך ְסחֹור ְסחֹורמָּ ְמַר  ההָּ

אֹוְריָּה ט ַרק ַבתֵּ  ׁשֹולֵּ

ֹחר. – לְבֹפעַ  ב ׁשָּ הָּ י זָּ    חּוטֵּ
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ת  ר אֶׁ י ְלַקצֵּ ר ְכדֵּ צָּ ַהְשִביל ַהקָּ ְך מֵּ  ְךרּואֵּ הָּ הֹולֵּ

ת ַהִסבּוְך י ְלַהֲאִריְך אֶׁ ֹרְך ְכדֵּ אָּ ַהְשִביל הָּ ְך מֵּ  הֹולֵּ

ְגיֹוִני, ִאי ל־לֹא ִנְׁשַמע הֶׁ  ִאְכַפת ְלָך ִבְכלָּ

ְך ַעל  ִאיְנטּוִאיְציָּ סֹומֵּ ל. ההָּ  ַבל תֹוִליְך אֹוְתָך ׁשֹולָּ

 

ל – ִאיְנטּוִאיְציָּהִאם יֵּׁש ִלי  ר ֲחִצי ַמזָּ ה ְכבָּ  זֶׁ

ה  ִמינָּ ל ַבְכִביׁשיָּ ר, ַהְפִרי ַההּוא ְמֻקְלקָּ  חֹוזֵּ

ְך עֹוד  ְך, עֹורֵּ רֶׁ  לִמְׁשאָּ ִהַגְעִתי ְלסֹוף ַהדֶׁ

ִטיְסִטית טּוחַ  ְסטָּ  – ֲאִני בָּ

ל, בּוד ַלֲעשֹות ִנְבדָּ אָּ  ׁשֶׁ

ֲאִני מּול  ם ְכׁשֶׁ  רַהַשעַ אּולָּ

ה ל ְועֹולֶׁ  ְוַהַכדּור ִמְתַגְלגֵּ

ר ִביַמְרגִ  א, ִנְבעָּ ה בָּ ת זֶׁ אְבִספּו, יׁש אֶׁ  ק ֲאִני ִמְתַמלֵּ

ַגע ׁשּוב ר ַלְחֹׁשב ְלרֶׁ  עֹוצֵּ

א ִעם ַהְגדֹוִלים  ְמַודֵּ

ֹ ַבסֹו ה ַהז ר ַלְתחּוׁשָּ  אתף חֹוזֵּ

י ַהִשקּוִלים. ִלְפנֵּ  ׁשֶׁ

 

ד ל־ַגם ִאם מֹודֵּ ק־ׁשֹוקֵּ ל ַהֲחִתיכֹות־בֹודֵּ ת כָּ ל אֶׁ  אֹוכֵּ

ם ה־דמֵּ ֹוא־רֹוׁשֵּ ל ַהִפּנֹות ַהְפתּוחֹות־צֹופֶׁ ת כָּ ר אֶׁ  סֹוגֵּ

לֹא  טּוַח ׁשֶׁ ל נֹותָּ ִכְמַעט ַוַדאי בָּ ל ׁשֶׁ פֵּ ר צֵּ  קסָּ

י ְק  ל ִבְׁשנֵּ בֶׁ ת ַהחֶׁ ז אֶׁ םאֹוחֵּ צֶׁ יו, ְבעֶׁ ק – צֹותָּ  ִמְתַנתֵּ

ל ְלבֹור ה  ,ִהים ִיְׁשֹמרֹוֱאל ,נֹופֵּ ְיתָּ  ִאיְנטּוִאיְציָּהזֹו לֹא הָּ

ַהגּוף ְמׁשַ  ִביב ְכׁשֶׁ ל ִנְכַרְך סָּ בֶׁ יְנַתִים ַהחֶׁ הבֵּ ה ּנֶׁ  פֹוִזיְציָּ

ַדְעתָּ ִבְנפֹ  ק ִיְרֹדף לּו ַרק יָּ ֹאפֶׁ הָּ לל ַהֹכל ׁשֶׁ    ְמַבְלבֵּ
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ר  ִייתָּ ׁשּוב בֹוחֵּ בָּ הָּ ל רַבדָּ  ַעל ַאף ֱהיֹוְתָך ִמְתַעְרפֵּ

ל,  ל, נֹופֵּ ל...נֹופֵּ  נֹופֵּ

 

 

 

 

 

 

 

ה־אֹו נָּ ֲענָּ ת הָּ ַח אֶׁ ז ְמַפלֵּ  אָּ

בְמ  ְסִטַית כֹוחֹות  ַחשֵּ

ה נָּ ה מָּ נָּ ם ַהֹכל מָּ  דֹוגֵּ

ב ת ַהְכאֵּ  ַמְרִגיׁש אֶׁ

ה  ְלמָּ ְוִהּנֵּ עֶׁ ּה ִאיְנטּוִאיְציָּה ְמֻדַּוַחתנֶׁ  ה אֹותָּ

ה ַלַתַחת וֶׁ ל, ַהֹכל ׁשָּ ל, נֹופֵּ פֵּ יֹון ַגם הּוא תָּ  ַהִהגָּ

ן ה ַהְדרָּ  ַהִהְתַלְבטּות עֹושָּ

ַק  רֶׁ  ע ִׁשיַרת ַהַבְרבּור בָּ

ת  קֶׁ ת ִמְתַחלֶׁ לֶׁ רָּ ַהתֹוחֶׁ  הַבֲחזָּ

 מֹוִפיַע סֹוף ִספּור

ר בָּ ַמְדתָּ דָּ    – ְוִאם לָּ

ת בֶׁ ִאיְנטּוִאיְציָּה ְמסֹובֶׁ הָּ  הּוא ׁשֶׁ

ת עֵּ ע כָּ  ִבְלַבד ִתְהיֶׁה מּודָּ

ת.  בֶׁ ּה ַרכֶׁ ְסָך אֹותָּ  ְבתֹופֶׁ
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ב־ׂשֹונֵּא  אֹוהֵּ
ֲאִני  ִציִתי ְלַהִגיד לֹו ׁשֶׁ  ב אֹותֹו.ֵּנשֹורָּ

ִבין  יָּה מֵּ  הּוא לֹא הָּ

ן ַקו ַדק יהֶׁ ינֵּ בֵּ י ַהִמִלים ׁשֶׁ  ְׁשתֵּ

ין   ן.דֹוְרִׁשיֻהְלֲחמּו ְלאֵּ

 

 

 

 

 

 

ה  ה מ   ַהִגיׁשָּ

ה?  ַלֲאִדיׁשָּ

ּה ה אֹותָּ צָּ א רָּ  הּוא נֹורָּ

א" ַעל  ה לֹו ְלַהִגיד "נֹורָּ ְמיָּה ֲאִפלּו ִאְשרָּ דֶׁ קָּ אָּ בָּ הָּ  ר ִחיּוִבידָּ

 ְפרּוַצת ִמִלים זֹאת

ִשים ִוי י לָּ ה" ְכדֵּ ה "ֲחמֹורָּ  ַגם ִאְשרָּ

ל ִׁשּנּוי ִטְבִעי  ַעל כָּ

ְמַכִּנים אֹותֹו  עּות.  –ׁשֶׁ  טָּ
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ט  ֶאֶמש בֶׁ ה ַעל ׁשֵּ בָּ אִתי ַכתָּ רָּ  דְמבֹודָּ קָּ

עַ  ל  ְמַׁשסֵּ ל כָּ ן ׁשֶׁ ֹאזֶׁ ת ְתנּוְך הָּ  ַבת ִילֹודאֶׁ

ר  ִנים ִכי ְמֻדבָּ י ׁשָּ ה ַאְלפֵּ הבִ ַמֲאִמיִנים זֶׁ  ְסגֻלָּ

ה  י ַנֲחלָּ ם, ֻמְדֲאגֵּ יהֶׁ  כֹוְרִתים ְלאֹות מּול ֱאִלילֵּ

ה... הלֹודָּ יִ הַ הֹו  לָּ ֻאְמלָּ  הָּ

ם ִויֻסַפר ן, רָּ  ִאם כֵּ

ִבית  ה ַהַמֲערָּ עָּ רֹוַוַחתַעל ַהדֵּ  הָּ

ִנית,  ה, ַהְשַכְלתָּ ה, ַהְמדּודָּ ה, ַהְשקּולָּ  ַהְּנאֹורָּ

ִאים ִמַשַחת ה ַהְירֵּ לֶׁ יהָּ ַעל אֵּ רֶׁ ה ְדבָּ  ?מָּ

הִתְקַבע:  לֶׁ ה, לֹא  אֵּ שֶׁ מֹוִקיעָּ עָּ יִתי!יֵּ  ה ְבבֵּ

ה ה ִהְתַקְבלָּ טָּ ן, ַהְחלָּ  ,ִאם כֵּ

ל ַעם וְ  ל כָּ   – ִחיםשָּ ֳקבָּ

ת  ּהַמְׁשִאיִרים אֶׁ עֹור לָּ  הָּ

נּו אֹור ַהלֹא   ־לַ אָּ

 ;גֹוִיים

ד  –הֹופ   ֲאִסימֹון יֹורֵּ

 ַלַתְחתֹוִנים רׁשֵּ יְ הַ 

הּו ה ַמשֶׁ יזֶׁ ר ִלי אֵּ סֵּ  חָּ

יִצים.  ְבַצד ַהבֵּ
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ִציִתי  ה ַעל ַעְצִמיר   ִלְכֹתב ִמלָּ

 ןטָּ קָּ ר בַ ַעל ַתֲענּוג 

 ִחלּול ַהחּוׁש ַהְשִביִעי

ֲאִויר   ַעל ִזהּום הָּ

ִמי הּו ְסתָּ  ַמשֶׁ

ִציִתי ִלְכֹתב  ׁשּוט רָּ  פָּ

ן  ַעל ַעְצִמי, ּוְבכֵּ

ַרׁש אֹוִתי כ ז דָּ  :חַ ֹואָּ

ה, ִמי?  ִמי ַאתָּ

ה זֶׁ יָּה ִלי חָּ  ְולֹא הָּ

ה ל זֶׁ ׁשּוב ִמכָּ ר חָּ ֲאִני יֹותֵּ  ...ְלַהִגיד לֹו ׁשֶׁ

 

ת עֵּ הְר בִ  ,כָּ ת ַהזֶׁ ט אֶׁ רֵּ ם, ֲאפָּ ה ׁשּוְתכֶׁ  :ַהזֶׁ

ַית ׁשָּ ִספּור  –ְפִליִטים הַ  ְבעָּ  ןיָּ

ת ַטְיקּון ַבַזְרק עֵּ רֹוכָּ  ןְמֻדשָּ פֹוִליִטיַקאי  – ֹור, ַוֲחבֵּ

גֹו מָּ ְך דֵּ ח הּוא, ְמֻלְכלָּ לֵּ ג ְמֻצְחצָּ ןמָּ ׁשָּ  א עָּ

ן ְבִלי בֹו ׁשָּ ין עָּ ם־אֵּ ׁש ַהִפְתגָּ ְך ְמַנחֵּ ׁש, כָּ  אֵּ

ם ר, ְמֻסמָּ ר, ִנחָּ ם ַאף הּוא ְמַקטֵּ עָּ  ְוהָּ

זֶׁ ְבִלי ֲאִויר  חָּ  ה בֶׁ

ה. ר ִמזֶׁ ַאִגיד יֹותֵּ ז ִמי ֲאִני ׁשֶׁ  אָּ

 

 ְרַגעּנִ ׁשֶׁ ִכְמַעט 

ד  חָּ ׁשֹות אֶׁ  רִנְדַק ּוַבֲחדָּ

ת,  רֶׁ ַמק ַכדּור עֹופֶׁ ר חָּ  ַאחֵּ
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ה ַעל ַהר לָּ דֹון עָּ ר מָּ  ־ְמעֹורֵּ

ה  ר לֹא ִנְראֶׁ   ַבִיתַהַבִית, ְכבָּ

ר ת ְמיֻתָּ וֶׁ ה ְבמָּ  ַהִשְגרָּ

א ַתְקִציב ַרק  חָּ "בְ ַהִחּנּוְך מֹוצֵּ ינּו" אֶׁ רד ֱאֹלהֵּ  ִמְגזָּ

גֶׁ א יָּד מֹוצֵּ לֹא  רֶׁ  לוָּ

ר ן ְמֻסדָּ גָּ לָּ ׁש ְבבָּ  ְכמֹו ַדאעֶׁ

ה ל ְלִמי ִאְכַפת ִמזֶׁ  ,ֲאבָּ

ה. ׁשּוב ְכהּוא זֶׁ חּוף אֹו חָּ ִּני דָּ ינֶׁ י אֵּ  ֲהרֵּ

 

ַח  ֹעִני ְמַדּוֵּ ם –הָּ ה הּוא ִמְתַפְרסֵּ ִהּנֵּ  ׁשֶׁ

פּוף, ְמֻביָּׁש, ְבלֹא  ַלְך ׁשָּ םַעד ֹכה הָּ   ׁשֵּ

ם א ַהִמְׁשַתקֵּ לֶׁ א ַהכֶׁ ה, יֹוצֵּ ה ַדל ַהִמטָּ  ַגם ַהחֹולֶׁ

ם ַגע ְלַעְצמָּ ם רֶׁ הֶׁ ין בָּ  אֵּ

ל םיהֵּ  ֲאבָּ ׁשֵּ ה ֲאִני אָּ  , מָּ

ת ַעְצמֹו ה אֶׁ רֹוצֶׁ  ֲאִני ַזַכאי ׁשֶׁ

ה ל ַהְבִליל ַהזֶׁ ם ְבכָּ  ,ִלְבֹחן ִאם נֹוׁשֵּ

ה.  ִעם זֹאת ר ִמזֶׁ ֲאִני יֹותֵּ ין ִבי ְלַהִגיד ׁשֶׁ  אֵּ

 

ִביִתי ִלְכֹתב  ְבִדיּוק אָּ

ְרחֹוב ה ִנְזְרקּו לָּ חָּ י ְרוָּ ַיְלדֵּ  ,ְכׁשֶׁ

ה  ִציִתי ְלהֹוִציא ִמלָּ  ַרק רָּ

ֹטב אֹון רָּ ב ִעם הָּ ַרב ִנצָּ  ,ַאְך הָּ

ת ץ ְבַׁשבָּ ַׁשְבִתי ְלַציֵּ  חָּ

ה ְדַבר יזֶׁ ה טֹוב־ְלַהִגיד אֵּ  מָּ

קַגם  זָּ ק חָּ זָּ ְמרּו חָּ יהָּ ׁשָּ לֶׁ    עָּ
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ִביס,  י ׁשָּ אֹובַמֲעלֵּ ַבֲעלֵּ  ,י הָּ

רֹוב כֹון ַהקָּ ת ַהתֹור ַלמָּ  ִפְסַפְסִתי אֶׁ

ַמְחִליק ה ׁשֶׁ  ,ּוַמְרזֶׁ

ה. ל ֲאִני ַמְׁשוֶׁ יְך ִבְכלָּ ז, אֵּ עֵּ יְך ֲאִני מֵּ  אֵּ

 
ת ֱאמֶׁ ׁשֹות  ,ְלַמַען הָּ ה עֹוד ֻדַּוח ַבֲחדָּ ַע מָּ יִני יֹודֵּ  אֵּ

ֲחַׁשׁש ִהְתַמְכרּות בְ  ׁשֹותֹושִהְפַסְקִתי ַלֲעֹקב מֵּ  רֹות קָּ

נֹות הֹוְלכֹות  ׁשֹותנִ וְ ַכיָּדּוַע ְבִהְתַמְכרּות ַהמָּ  ְגדָּ

ז ־אֹו ה בְ חֶׁ ת לַ ְמַחְלֲחלֹואָּ ׁשֹות ִמינֵּ רָּ עֹות ֲעבֵּ  –י רָּ

ִטיּוֲאִדיׁשּות,  ֱאל ִפלֹותת, ִנכּור, ּוְת ַאפָּ ה ּהַ ֹולֶׁ  ,ַהזֶׁ

ה.  זֶׁ ֹכל ְלִהְתַעלֹות ַעל כָּ ַטח לֹא יָּ   ַוֲאִני בֶׁ

 
ם ִׁשיר, ַמֲעִדיף ִלְהיֹות ׁשָּ ן ְויָּ  ִאם ִלְהיֹות כֵּ

ִליל,  י ַהגָּ רֵּ ר ְלהָּ בֶׁ עֵּ ר ַליָּםֱאדֹוםמֵּ בֶׁ עֵּ  , אֹו מֵּ

ה ְזכּוִתי  ןִד לְ ִנְטְרפָּ טָּ ם קָּ  בּור, ַאף לֹא ֹרׁשֶׁ

ל ְכִפי ְרחֹוב סֻ  אן –ְמסּום ֲאבָּ ַהכָּ ִּני ַמְצִליַח ִלְבֹרַח מֵּ ינֶׁ  אֵּ

ל  ז ְבִקצּור ׁשֶׁ ןרּוְךאֵּ הָּ אָּ  , ִאם ַתְרׁשּו ֲאִני מּוכָּ

ה ר ַעל זֶׁ  ...ְלַדבֵּ

נֹוכִ ִכי  ה. ִהְּננִ י, אָּ ׁשּוב ַרק ִמשּום זֶׁ    י, חָּ
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לּות אּות  –ת ַהְתִמימּו תְּ ַעְצמָּ ב הָּ צֶׁ ִרים –עֶׁ  –ַיְלקּוט  ְספָּ

ת  צֶׁ רֶׁ טֹוְמיָּה ִמְתפָּ נָּ    –אָּ

ת  צֶׁ ַח ִמקּוד  –אֹוטֹונֹוְמיָּה ְמֹתרֶׁ ַח ִפקּוד –לֹוקֵּ  לֹוקֵּ

בּוד  אָּ

ַח ַתְרִמיל ְוִנְמַלט  – י ַלְחֹׁשב  –לֹוקֵּ י  –ְכדֵּ ֹ ׁשֶׁ ְכדֵּ  א ַלְחֹׁשב; ל

ה  ת  –ַבחּורָּ ׁשֶׁ טֹוְמיָּה ִמְתַממֶׁ נָּ ת  –אָּ ׁשֶׁ  –אֹוטֹונֹוְמיָּה ְמֻטְׁשטֶׁ

ב  ף ְמסֹובֵּ סֶׁ ב  –כֶׁ ת כֹואֵּ  –ֹתַאר ְקצָּ

ב. ב, ִמְתַישֵּ ד, אֹוהֵּ  עֹובֵּ

אּות  ַעְצמָּ ב  – ַבְשִפיּותְתלּות הָּ צֶׁ ְבדַ עֶׁ  תַהְתִמימּון אָּ

מּוד את חָּ א קֹורֵּ י ְלַהְרִגיׁש. – ִאמָּ  ְכדֵּ
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ִשים ר ֶהֳחד   חֹוְלִבים ַמהֵּ

לכְ י מַ יָּ   נֹוזֵּ
ם ִמְתַאִדים  ְלקָּ  חֶׁ

יּו, ִבְזבּוזְכלֹא   הָּ

ִרים ם ִנגָּ ְלקָּ  חֶׁ

ם ְכִלי ִקבּול, אֹוְמִרים  דָּ  אָּ

ז ַהְתקּופֹות־אֹו  אָּ

פֹות  חֹוְלפֹות ְכַהְתקָּ

ילֹות ל ַהלֵּ  ֲאבָּ

ילֹות...  ַהלֵּ

 

 ל יֹוִמיַבֲעמַ 

ִתי י ִריצָּ  ִבְצִלילֵּ

לֶׁ   ם ַהִסְחרּור הֶׁ

 בּום בּום בּום

ר  ַהֹכל נֹוהֵּ

י ה ִתְׁשרֵּ  מָּ

 ַמאי

ה?  נָּ יזֹו ׁשָּ  אֵּ

י  ה ִלְפנֵּ ּה ַדקָּ א אֹותָּ נָּהלּולֵּ  ...ַהשֵּ

 

פֹות  ִחכּוִכים, ִחתּוִכים, ִכבּוי ְשרֵּ

פֹות  ִבעּור ַסְרעָּ

ם  ִכי ְמַׁשֲעמֵּ

זֶׁ ִכי       ה ֲאִני טֹובבָּ
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רֹוב ין ְכלּום קָּ  ִכי אֵּ

ילֹות  ַרק ַבלֵּ

ילֹות  ַבלֵּ

ד לֹא יָּככְ  חָּ ַאף אֶׁ  ת לצפול ֹוׁשֶׁ

הְבִנְמנּום ְטרֹום  נָּ   ׁשֵּ

ה נָּ ה פֹוַצַעת ְכמֹו ׁשָּ  .ַדקָּ

ן תְדִקיקֹות ַהְשִניֹו  ,הֵּ

ִרית ףכָּ אֻ י רֹאִׁש   ַעל ַהכָּ

רַבל  מֵּ ם יֵּאָּ לֵּ ה ׁשָּ  ַלְילָּ

ֲעִשיִרית  ַרק ֲעִשיִרית הָּ

ת דֶׁ ה מֹורֶׁ ּה ִקְצבָּ  אֹותָּ

ל ְיסֹוד ת כָּ רֶׁ  ְמַעְרעֶׁ

ה פֹוַלַחת ּה ַדקָּ  אֹותָּ

ל  ת ,ִׁשְריֹוןכָּ ׁשֶׁ  סֹוד  ֲארֶׁ

ת  רֶׁ ה ֻמְפקֶׁ ּה ַדקָּ  אֹותָּ

ת  פֶׁ ה כָּ ְמַקלֶׁ נָּ  ל ֲהגָּ

ּה ה אֹותָּ ת ַדקָּ פֶׁ  חֹולֶׁ

ת פֶׁ ה חֹולֶׁ נָּ  ...ְכמֹו ׁשָּ
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גַּ  מְּ הר שַּ דָּ ה ִכְפלָּ ׁשָּ ה קָּ ה לֹו ִאשָּ ְיתָּ  הָּ

ר ִעם מֹותֹו ר ְויֹותֵּ ה יֹותֵּ  ַאְך ִהְתַקְשתָּ

יו  לָּ ַהַכַעס עָּ ּהִאם מֵּ ב ַעל ַעְצמָּ ַהְכאֵּ  אֹו מֵּ

ם ּוֹפה יהָּ ַהְמׁשֹוְטִטים ׁשָּ דֶׁ  ְוַעל ְילָּ

ם  אֵּ ּה הָּ ה אֹותָּ ְתרָּ  ְגִׁשי ַלְפִסיכֹולֹוג, –פָּ

ּה  ְבַכדּוִרים הּוא ַסם, ִצְידָּ צּובלִ  קָּ ּה ַהקָּ  ְזַמּנָּ

זֹור ה חָּ ּנָּ ה ִממֶׁ ְנעָּ ה מָּ ֲעלּובָּ ּה הָּ תָּ  ִקְצבָּ

תוְ  רֶׁ ה חֹוזֶׁ נּובַהֻתִכי  ְבִפי ְנִעימָּ   ַהגָּ

ה... ה פֹולָּ  הֹו פֹולָּ

 

ׁש ל ִתְתאֹוׁשֵּ ת ַבְרזֶׁ רֶׁ ְגבֶׁ ה ׁשֶׁ ין ְמִניעָּ  אֵּ

ה טֹוב ְלַהְקִסים  ְדעָּ ל זֹאת יָּ י ְבכָּ  ֲהרֵּ

ׁש  לּוֹחדֶׁ כָּ ל  ִמשֶׁ  ֲעצֹות ֲאִחיֹתפֶׁ

ִדים ה ַאַחר ְתנּוַמת ַהְילָּ אָּ ת ַבִמְסבָּ בֶׁ ה יֹוׁשֶׁ ְיתָּ  הָּ

ה ּופ אֹולָּ לֵּ ק מָּ ה ְבַאְרנָּ ה צֹופָּ נָּ  ַהְשכֵּ

חַ  ּה מּול ֻתִכי ְמַצּוֵּ ַהב אֹותָּ יְך הּוא אָּ  אֵּ

א ֻק  ת ִאְׁשתֹו, ֻמשָּ עֵּ יוְבלְ ְוכָּ  נֹותָּ

חַ  ל אֹורֵּ ת ַבַמְחשֹוף ְלכָּ צֶׁ  ...קֹורֶׁ

ה הּו ׁשֹובֶׁ ּה ַמשֶׁ יָּה בָּ ת הָּ ֱאמֶׁ ה בֶׁ  ִמשּום מָּ

קּוף סּוף זָּ ּה אָּ ּה , ַגבָּ רָּ ט נִ  ַקלְשעָּ  ְׁשמָּ

ל טּוב ה ְלכָּ ה ִהיא ֻהְחְזרָּ ׁש ַבַחכָּ דָּ ג חָּ  ִעם דָּ

יו ז ִבְׁשִריקֹותָּ  ְוַהֻתִכי, ַהֻתִכי עֹוד רֹומֵּ

ה הֹו ה פֹולָּ  .... פֹולָּ
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יּו לֹו ְקרֹוִבים,   "לצָּ זָּ  רְלַׁשְמגַ לֹא הָּ

ִריקֹון לְ  ַרע'נֹוטָּ ה־זֶׁ ה־צֹועֶׁ נָּ  'ַלְשכֵּ

ה לְ  ְלכָּ תֹו הָּ ְׁשבֹון ַבְנק ְיֻרשָּ  לֻמְגדָּ חֶׁ

ה?  ִאְׁשתֹו לֹא יֹוַדַעת ְלִמי? ַעל מָּ

ןִאם ִכי  לֹא ְבִמְתַכּוֵּ ם ׁשֶׁ ׁשָּ ה ֹפה וָּ ְחִליקָּ הֶׁ דּוַע ׁשֶׁ  יָּ

ׁש  ל דֹורֵּ מֹונֹו ְלכָּ ת הֹונֹו ּומָּ  אֶׁ

ה ַגם  ְשתָּ ְך עָּ ׁשכָּ דָּ ִבְתִמימּותֹו ִנְׁשַאר ְלחָּ  , ׁשֶׁ

ה  ת מָּ ר אֶׁ ׁשְוַהֻתִכי ׁשָּ ִמְתַבקֵּ  ׁשֶׁ

ההֹו  הפֹולָּ  ...ה פֹולָּ

ה,  אָּ ה ּוִמְׁשתָּ ה, גֹואָּ ַהַבְלקֹון רֹואָּ ה מֵּ נָּ  ַהְשכֵּ

ת, קֶׁ ת ִהיא, פֹורֶׁ בֶׁ י ַלְמרֹות ַהַבְנק, כֹואֶׁ  ֲהרֵּ

תֹו  א ִמְתנּומָּ  רְוׁשָּ ֻתִכי יֹוצֵּ

ת קֶׁ ִהיא ׁשֹותֶׁ ה ׁשֶׁ ת מָּ ר אֶׁ  ׁשָּ

ה  ה פֹולָּ  הֹו פֹולָּ

ה...  הֹו פֹולָּ

 

ןלְ  את ֹדפֶׁ ה ִאיִׁשיּות יֹוצֵּ ר יֵּׁש ַכִּנְראֶׁ ם מּוזָּ ם ִעם ׁשֵּ דָּ ל אָּ  כָּ

ן הּו ֹאפֶׁ ׁשֶׁ יזֶׁ ה, ַגם ַהִהיא, ַגם ַהֻתִכי ְבאֵּ ת זֶׁ ה אֶׁ ְדעָּ  ִהיא יָּ

ה  ְיתָּ הָּ ר ִמשֶׁ ה יֹותֵּ ג ְבַחכָּ ל ַהדָּ ה אֶׁ  רְלַׁשְמגַ ְוַהִהיא ַרכָּ

ט ה ַמבָּ ב ַמְׁשִפילָּ רֶׁ ל עֶׁ ה כָּ נָּ  ַהְשכֵּ

ר תֹו ְוׁשָּ א ִמְתנּומָּ ֻתִכי יֹוצֵּ  ְכׁשֶׁ

 ה...פֹולָּ ה פֹולָּ הֹו 
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ִליםיֵּש  ה ְׁשקָּ  ִלי ַרק ֲחִמשָּ

ִליםַתפּו  ִחים ּוְבצָּ

ה ְלַהִּניַח ְתִפִלין? ר, רֹוצֶׁ בֶׁ  גֶׁ

ֲאַבִטיחַ  ַמֲאִמין ֲאִני  בָּ

ת ל ֱאמֶׁ ה ׁשֶׁ ֱאמּונָּ  בֶׁ

טּוַח רֹוצָּ  תַהִהיא בָּ תֵּ  ה לָּ

ר  טַהמֹוכֵּ  ְבַאפֹו ְמַחטֵּ

אּוץ'. ֹרק ַבפָּ  ְוַהיָּ

אּוץ'. ה פָּ ן זֶׁ ׁשָּ ה יָּ יזֶׁ  אֵּ

 

ה ׁשּוקיְ טֵּ   ק דֶׁ

ִגים ת דָּ קֶׁ  ַמְחלֶׁ

ה  ׁש ַהזֶׁ פֶׁ רֶׁ  ַגם בָּ

 דֹוֲחִקים, צֹוֲעִקים

רֹון ם ַהגָּ הֶׁ  לֹא ִנְגַמר לָּ

ה ִטיפ יזֶׁ חֹות ְתנּו אֵּ  ְלפָּ

ִאיף דָּ ת ַהקָּ קֶׁ  ֲאִני ַמְמִׁשיְך ְלַמְחלֶׁ

ִליםַאְרבָּ  ה ְׁשקָּ  עָּ

ת רֶׁ ב ִלְדמּות ֻמכֶׁ  ֲאִני ִמְסתֹובֵּ

ִאיְסט גָּ  תֵּ  ט.מֶׁ דֵּ ־אדעֹוד ַפַעם ְתִפִלין, ֲאִני אָּ

 

 ה ׁשּוקק דֶׁ ַליְ 

ִלים ה ְׁשקָּ  ַרק ְׁשלֹוׁשָּ

ִניֹות ִפְלְפִלים  ַעְגבָּ
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ִר  ְפפֹוִניםמֶׁ  י ַהְמלָּ

ִרים ְמַׁשְלִמים י ַתיָּ  ַאְלפֵּ

ה, ִפי  עָּ הִפי ַאְרבָּ  ֲחִמשָּ

ִגיל,  רָּ ִלים ְמַׁשְלִמים כָּ יִיְשְראֵּ ה ְמֻמְקחֵּ חָּ  ֲהנָּ

ל לָּ חָּ ׁש לֶׁ ִמְתַעקֵּ  ְועֹוד ַפַעם ַההּוא ׁשֶׁ

ו  ַע תָּ חָּ לֹא יֹודֵּ  דאֶׁ

ִציל. ִאיְמבָּ  הָּ

עֹו ְצִליל. ל זֹאת, כֹובָּ  ּוְבכָּ

 

ה ׁשּוקיְ נַ   ק דֶׁ

ה נַ ַבשּו  יִק יְ ק זֶׁ

 סידָּ ִר אָּ  –ס ידָּ ִד אָּ 

ה גָּ צִ גּו  'יאצִ 'י זֶׁ

ה ִצ'יִקי ְוַא אחָּ  ֹפה ִתְקנֶׁ  פָּ

ף ַהִכיס ִרית ֹעדֶׁ  ִבְׁשאֵּ

ל מֹוִציא ה ִבְכלָּ ה ַאתָּ  מָּ

ל ַמְכִניס ה ַההּוא ִבְכלָּ  מָּ

ה  ן, מָּ ְקׁשֶׁ ה ַהְפרֹוטֶׁ   ִביסהַ מָּ

עּום ַמֲאִביס ל זָּ ל רֹוכֵּ יַצד כָּ  כֵּ

ת ְבאֵּ  סֶׁ ִחית תֹופֶׁ ר,ַהִמְזרָּ ְקט דֹוְפלֶׁ  פֶׁ

ז ִכְמַעט־אֹו ר. אָּ  ְמַותֵּ

 

ד   ׁשּוק ִנְכחָּ

דנֹוַת  חָּ ל אֶׁ קֶׁ  ר ַרק ׁשֶׁ

ן  ה ְמאֹונֵּ     דַבצַ סֹוטֶׁ
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ל ־חּומּוס אפֶׁ לָּ  דַליָּ פָּ

 ִתְמְדִדי ִתְמְדִדי יֵּׁש ִוילֹון

ית ַאְת  עֹו ִנְראֵּ  ןִׁשגָּ

ה ם ִלְׁשִקיעָּ  ַהֹכל ִמְתַנְמנֵּ

ה ה ַמְפִציעָּ ה ַדלָּ נָּ  ְזקֵּ

ר חָּ ה ְלמָּ ׁש ְמַחכֶׁ פֶׁ רֶׁ  הָּ

ראּוַלי   ֲעַדִין לֹא ְמֻאחָּ

ם ה  ַנעִלימֹוַנעֲ  טֹועֵּ רָּ  קָּ

ְך ְלַבִדי  ההֹולֵּ רָּ  ַבְשדֵּ

ט  ְרַמְרקֶׁ ִייִתי ַבסּופֶׁ ַטח הָּ  בֶׁ

ה. ִאם ה ִלי ַבחּורָּ ְיתָּ  הָּ

ה.  לֹא ְׁשֹחרָּ
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ֹּכל ם הַּ ל ֹרׁשֶׁ ן ׁשֶׁ  ִעְניָּ

ם? ה רֹוׁשֵּ  ַאתָּ

ם  ְך מֹוִליִדים ֹרׁשֶׁ יֹון ְמֻמשָּ רָּ  טֹובִציִרים ְבֹתם הֵּ

ק אֹותֹו ַמְכאֹוב. זָּ ה חָּ ַכְחתָּ ַכמָּ ר ׁשָּ ה ְכבָּ  ִהּנֵּ

ת פֶׁ  ְרצּוַעת ַהַּנַעל ַהְמַׁשְפׁשֶׁ

מּוד  ַהִג'יְנס ַהִמיִדי צָּ

ה  ל ְבִמדָּ  –ַגם ִאם ִתְתַקפֵּ

קּוף. ר זָּ אֵּ ם ִישָּ ֹרׁשֶׁ  הָּ

ם  ֹרׁשֶׁ ההָּ ַאתָּ ה ׁשֶׁ  עֹושֶׁ

ל ַהִסיּוטחֶׁ  ף כָּ  רֶׁ

הַמְחִזיר ׁשּוב ְוׁשּוב  בָּ ת ַהַמְחׁשָּ  אֶׁ

בּוד. אּוַלי לֹא ַהֹכל אָּ  ׁשֶׁ

ם ל ֹרׁשֶׁ  ַהֹכל ִעְניָּן ׁשֶׁ

 אּוַלי ִראׁשֹוִני

פּוְך א הָּ  אּוַלי ַדְוקָּ

ה רוש ַׁשְבִתי ְלַעְצִמי ְבִחיּוְך.םַתִגיד, ַאתָּ  ? חָּ
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ה ִהיא  ְרטָּ  ִכְמַעט ִהְתחָּ

ַלם ְבכֹוחַ  ִראׁשֹון בָּ הָּ  ְכׁשֶׁ

ן  ה חֵּ ְצצָּ יומָּ ינָּ  ְבעֵּ

ה ִלְבֹרחַ  ז לֹא ַמְצִליחָּ אָּ  מֵּ

ת ֱאמֶׁ אן בֶׁ ל לֹא כָּ אן, ֲאבָּ ה ִהיא כָּ יְך זֶׁ  ְואֵּ

ה בָּ ט. כָּ ד רֹוטֵּ חָּ ר אֶׁ בֶׁ  ִמִבְפִנים ְלעֹוד גֶׁ

 

בּוַע ־ְכמֹו כֹוס ַחד ה ִׁשמּוׁש קָּ ִקְבלָּ  ַפֲעִמית ׁשֶׁ

ּה ׁשֶׁ  ה ְלַעְצמָּ ה ַדיִהְבִטיחָּ בּועַ  –, ְוִהּנֵּ בּוַע ַאַחר ׁשָּ  ׁשָּ

ף ַהַקל סֶׁ ה ַלכֶׁ  ִהְתַמְכרָּ

תּו חָּ ְרחֹובלֶׁ  ל ְבִפַּנת הָּ

הּו טֹוב; ּה ַמשֶׁ ה לָּ שָּ ה עָּ ל זֹאת זֶׁ  ְואּוַלי ְבכָּ

א ד ֲאִפלּו בָּ חָּ עַ  יֹום אֶׁ רֵּ ן ּוִמְתפָּ קֵּ ְך ִדין זָּ  חֹורֵּ

ּה לֹא ִאְכַפת,  ּה ַהִמְש ְסַת לָּ ט ְבִספּורָּ עַ ם עֹוד ִמְׁשפָּ רֵּ  תָּ

ר  בֵּ חָּ הַבַביִ הֶׁ  ת ְמַחכֶׁ

ן ׁשֹופֵּ  רֹאׁשן ִמְתַנגֵּ  בָּ

י ֹתַאר  ַתְמִׁשיְך ַאֲחרֵּ יָּה ַמֲאִמין ׁשֶׁ  3, 2, 1ִמי הָּ

 

ה ְרטָּ  ּוַפַעם ִכְמַעט ִהְתחָּ

ַלם ְבכֹוחַ  ִראׁשֹון בָּ הָּ  ְכׁשֶׁ

יו ינָּ ן ְבעֵּ ה חֵּ ְצצָּ  מָּ

ה ִלְבֹרחַ  ז לֹא ַמְצִליחָּ אָּ  מֵּ

אן אןכָּ  ִכְמַעט ת ,ְולֹא כָּ ֱאמֶׁ ם בֶׁ  ְוַגם לֹא ׁשָּ

ר  בֶׁ ּה ְלעֹוד גֶׁ ת ַעְצמָּ ת אֶׁ דֶׁ ד ְמַאבֶׁ חָּ ט.אֶׁ   רֹוטֵּ
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ַהֹכל ְלַהִציעַ  ה מֵּ ּה ַהְרבֵּ יֵּׁש לָּ ה ׁשֶׁ ְדעָּ ִמיד יָּ  תָּ

ַׁשד, לֹא  ד לֹא חָּ חָּ ר לֹא ִמְזַמן ִהִציַע.ִׁשעֵּ ַאף אֶׁ בֵּ חָּ  ר, הֶׁ

ּה ַרע  ה לָּ שָּ ה עָּ בְ זֶׁ ה עִ ׁשֶׁ רָּ לם ְברֵּ ת ּוְלַקבֵּ תֵּ ה טֹוב לָּ  ִהְרִגיׁשָּ

ב ר ֻמְרכָּ ת יֹותֵּ ה ְקצָּ ּה לְ ִהְסִגירָּ , זֶׁ לה ַעְצמָּ  ַנַהג מֹוִנית ְמַתְׁשאֵּ

 

ַסק ז ַהֹכל פָּ  ְואָּ

ַפק ד דָּ חָּ ה אֶׁ יזֶׁ  אֵּ

ת ֱאמֶׁ ּה בֶׁ ַפק אֹותָּ  דָּ

ה  ִראׁשֹונָּ ּה הָּ  ִבתָּ

ה ה ׁשֹונָּ ה דֹומָּ  ִקְמעָּ

ת ֱאמֶׁ  ...ִכְמַעט ְכמֹו הָּ

 

זִאם  ת אָּ טֶׁ רֶׁ ה ִמְתחָּ ְיתָּ  ַרק הָּ

ַלם ְבכֹוחַ  ִראׁשֹון בָּ הָּ  ...ְכׁשֶׁ

ּה ֹחל ִמִבתָּ ט כָּ ת ַמבָּ עֵּ  כָּ

נֹוַח. ן מָּ  לֹא נֹותֵּ
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אקְּ  ם ר   ִלי ְבִלי ׁשֵּ

ה  ֹפל ִמְלַמטָּ  ֲאִני אֶׁ

ת  ק ְבעֵּ  יָּם,־לפֶׁ ׁשֵּ ַגל ִמְתַחזֵּ

חֹוק ִזִהיִתי רָּ ם, מֵּ ן ֹאדֶׁ בֶׁ  ִניצֹוץ אֶׁ

ת זֹו ה אֶׁ ה ִבי, ַאְת זֹו ַהַכלָּ ְבעָּ טָּ  ׁשֶׁ

ר יָּכֹוְלתָּ  ם יֹותֵּ  ְלַהִגיד ֻמְקדָּ

ר ה לֹא אֹומֵּ ַאתָּ ן ׁשֶׁ ֹכְלִתי ְלַדְמיֵּ  יָּ

א  ֹכְלנּו ְלַמלֵּ צָּ  הְבפֶׁ ה פֶׁ יָּ  הְבַהְחמָּ

ר ִבי ן ִנְפעָּ טָּ ר קָּ יַנִים צֹוֲערֹות, ִמְדבָּ  עֵּ

ו ֲאִני  הַעְכׁשָּ ו ֲאִני רֹוצָּ ה, ַעְכׁשָּ  .רֹוצָּ

ה,  ַמְמִׁשיכָּ

ה ַאְקִלים  יזֶׁ ה ְלאֵּ תְכַדאתֹוהָּ כֶׁ לֶׁ  י לָּ

ת כֶׁ  אּוַלי ַמְתִאים ִלי ַׁשלֶׁ

ְרִפי  אּוַלי ֲאִפלּו חָּ

ִייִתי  ִמים הָּ הִלְפעָּ ג רֹוצָּ  ִלְהיֹות דָּ

 הַמְגִבירָּ ה ִבְסִביבָּ ֲחִריִׁשית 

ה ַבְרִתי ִדירָּ  עָּ

ה ֲחִריִׁשיתַהְגִבירָּ   ה ִבְסִביבָּ

 ט ִׁשי

ה ׁשּובלֹא ִצפִ  זֶׁ  יִתי לָּ

ר ַגְרִעיִנים ן ְמַנקֵּ כֵּ  ַהשָּ

יַנִים ת עֵּ רֶׁ ה ְמַנקֶׁ נָּ  ַהְשכֵּ

ין  עֹוד אֵּ ה ׁשֶׁ יְך זֶׁ ְך'אֵּ ִדים לָּ  ְילָּ

ר יֵּׁש ְׁשַנִים'    ִלי ְכבָּ
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א   א מֹוצָּ ְמצָּ  ׁשּוק, ַבשּוק אֶׁ

 ם לֹא בֹוֲחִלים ִבְכלּוםׁשָּ 

אֹות קֹות ִלי ַמְחמָּ ִמיד ִנְזרָּ  תָּ

י ֹרק  ין ַתְרִמילֵּ פּובֵּ  ןְואָּ

  הכָּ בּואֲ ֲאִני 

ה  ּוְסבּוכָּ

ה  ּובֹוכָּ

ַהֹכל ה מֵּ ת ְׁשִאיפָּ סֶׁ  דֹוחֶׁ

 בֹוַלַעת

ה.  ַמְמִׁשיכָּ

ר ל ֹאׁשֶׁ ַגע ׁשֶׁ  סֹוף סֹוף, רֶׁ

ל ַהִחיצֹון ַעל ִמצְ  לָּ חָּ הֶׁ ה מֵּ  יִח ִטפָּ

ת ְלַרְגַלי לֶׁ  נֹופֶׁ

 גֹוַמַעת אֹוִתי

ל ִבְטִני,  ת אֶׁ לֶׁ  ידַ יָּ זֹוחֶׁ

ת גּו ק ַרב אֶׁ ׁשֶׁ  יפִ בֹוַלַעת ְבחֵּ

ת ְליָּם  כֶׁ ת ִפְטמֹוַתיְוגֹובָּ הֹופֶׁ  ה אֶׁ

ה וְ  ת אֹוִתי ְלִאבּוד ְׁשִליטָּ פֶׁ ת אֹוִתי, סֹוחֶׁ פֶׁ  י!דַ ׁשֹוטֶׁ

ת, רֶׁ  ֲאִני ִמְצַטעֶׁ

בֹוא  ה, ְבלֹאלֹא ִהְתַכַּוְנִתי לָּ עָּ  ַהְתרָּ

ה רָּ ת ֲחזָּ ׁשֶׁ  ְמַדְׁשדֶׁ

ל ׁשּוב  פֶׁ  .הגֹואָּ ּוְבׁשֵּ
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ֹאִפי ֱאנֹוִׁשי ה   הָּ

ִאיר ְדַברהַ  ֱאנֹוִׁשי־ְרׁשּו ִלי ְלהָּ ֹאִפי הָּ ה ַעל הָּ  מָּ

י ַפַעם  ִאם ה ִאיִׁשי םתֶׁ פְ טַ הּואֵּ ין זֶׁ ה אֵּ ת, ַכִּנְראֶׁ וֶׁ  ַלמָּ

ַעת מּוַסר ה ַוַדאי ְבַהְפרָּ ט לֹוקֶׁ ה־אֹותֹו ׁשֹופֵּ קָּ  ְצדָּ

ס ר ִהּנֹו גֹוסֵּ ל, ַהְמֻמְרמָּ ה ַעל ִפי ַהְכלָּ ה־חֹולֵּ  ְׁשִליטָּ

ם  ה. –ְוַאתֶׁ ם ִמְכַלל ְׁשִליטָּ אתֶׁ  ְיצָּ

 

ה ַעל הַ  םֹאפִ ְרׁשּו ִלי ְלַהִשיא ְדַבר מָּ דָּ אָּ  י הָּ

ן  טָּ דֹול  –רֹאׁש קָּ דֹול, רֹאׁש גָּ ה גָּ ן –פֶׁ טָּ ה קָּ  פֶׁ

יַנִים עֵּ הָּ ר מֵּ ִבין דֹובֵּ ִטים, ַהמֵּ י ְפרָּ  ַההּוא ְבִחְרטּוטֵּ

ְמַדְבִרים  ה ׁשֶׁ לֶׁ אֵּ ַדִיםיֵּׁש כָּ ַרְגַלִים ְוַהיָּ ַהַתַחת ִעם הָּ  מֵּ

ְק"ִטיב"  ם ַבקֹולֶׁ  ְגרּוִעים ִפי ְׁשַנִים. –ְוהֵּ

 

ז  ר ַעל ִבְרׁשּוְתכֶׁ אָּ בָּ הי ֹאפִ ם, ַרק עֹוד דָּ נָּ  ַהְשכֵּ

ה ר ְמִבינָּ ַרְגַלִים, ִהיא ְכבָּ ה אֹו בָּ פֶׁ שּוי ַבקָּ ה ְלנָּ ְתחָּ  ִאם פָּ

ִהיא סּוַגת ַהשֹוַׁשִּנים ׁשֶׁ  תׁשֶׁ מֶׁ  ל ִקְלַלתּו ַהִמַתמֶׁ

ר  ן ַאחֵּ כֵּ ּה, ִעם ׁשָּ ת ַעל ַעְצמָּ מֶׁ י ִאְׁשתֹו ַבַבִית, ְמַרחֶׁ ֲהרֵּ

ת נֶׁ  ִמְזַדיֶׁ

ת? נֶׁ ִהיא לֹא נֹותֶׁ ַמר ׁשֶׁ ז ִמי אָּ  אָּ

 

ת? ֱאמֶׁ יֹפה הָּ ל אֵּ  ֲאבָּ

ת קֶׁ ִׁשים חֹורֶׁ י ֲאנָּ ין ִׁשּנֵּ  בֵּ

ת קֶׁ ה יֹורֶׁ דָּ עֵּ י הָּ ת ַמְבטֵּ  אֶׁ

ה  ִתְרצֶׁ ל ׁשֶׁ תְככָּ קֶׁ ְחנֶׁ את, נֶׁ צֵּ  לָּ
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ין  ַפִיםבֵּ ן ְטלָּ א ּוַמתָּ ל ַמשָּ  ׁשֶׁ

אןְוִא  ם כָּ ם ַעְצְמכֶׁ אתֶׁ  ם ְמצָּ

ה טָּ ִרית ַהְפלֵּ ם ְבַוַדאי ְׁשאֵּ  ִהְּנכֶׁ

ת  ִבין אֶׁ ּה ְלהָּ לָּ ְכׁשֶׁ לׁשֶׁ ְניּואָּ ה ַהמֶׁ ַלת ַהְתפּוקָּ  ְלַהְגדָּ

ה. ֱאנֹוִׁשית ַהְדפּוקָּ ה הָּ ְברָּ  ַבחֶׁ
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אן  ִאם ר ֲאַנְחנּו כָּ  ְכבָּ

ה ַלֲעשֹות ין מָּ  ְואֵּ

ה ם ְוַחּוָּ דָּ ִדיף ִלְהיֹות אָּ  עָּ

לֹות.  לֹא ִלְׁשֹאל ְׁשאֵּ

אן ר ֲאַנְחנּו כָּ  ִאם ְכבָּ

ִדיף   עָּ

ֱאֹכל ׁשּוט לֶׁ  פָּ

ׁשּוט ִלְׁשתֹות  פָּ

ׁשּוט ְלַחכֹות  פָּ

ר ִיְצַמח עָּ ַהשֵּ  ׁשֶׁ

 חִנְׁשכַ ִנְזֹכר 

 ְכמֹו ַחיָּה.
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ִתי שְּ גַּ רַּ אְתָך ִהתְּ  ִלְקרָּ

ר  ַלְמִתיְכבָּ ַני חָּ ְדָך ַעל פָּ ת יָּ  אֶׁ

כַ   ר עֹוְרָך ׁשֵּ

ִציף ִבי ִדְגדּוִגים  ;מֵּ

דּוק ם ־ִחבּוְקָך הָּ  פֹועֵּ

ם ת ִמדֹוַתי־הֹולֵּ ם אֶׁ  תֹואֵּ

ַלי ְבִלי דַ ְקַר בֹוא,   יב אֵּ

ַלי ְבִלי דַ  בְקַר בֹוא,   י.אֵּ

ל ֻכִלי  בֹותַלל ְׁש כָּ  ַמְחׁשָּ

יֹון אֹו ִכּוּון ְמֻׁשְללֹות ל ִהגָּ  כָּ

ס  י ְמַטפֵּ  ְכַעְנפֵּ

 ְסבּוִכים, ְמַלְבְלִבים

ה  ְכמֹו ַלַחן ַאֲהבָּ

נֶׁ  ִויםוָּ ה אָּ ה ְפזּוִרים ַהתָּ נָּ  אָּ

א  ּנָּ  אָּ

 ה ִלי ַבִית.ְבנֵּ 

אְתָך   ִהְתַרַגְׁשִתי ִלְקרָּ

ר ִמ  ְצְבעֹוַתי ְכבָּ  ְרָךעָּ ְש בִ חּוׁש אֶׁ

ז ׁשֶׁ  אָּ ַרְך מֵּ  ...ֹכה אָּ

ר א ַלְפַסְנתֵּ ב נָּ ׁשֵּ  ְותֵּ

ה ה, ִמְמבּוכָּ ן ִלי ַבִבְטחָּ  ְתַנגֵּ

ב רֵּ  קֹוְלָך עָּ

 אֹות ְלאֹות

ו   וְלתָּ תָּ

ה   ִלי ַבִית.ְבנֵּ
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ִלי  ֹּכל ּפֹוִליִטיק  ְקטהַּ  קֹורֵּ

ן   ַחיָּטִפְתאֹום ַהַתְפרָּ

ת רֵּ ד ְמׁשָּ בֶׁ עֶׁ  ְוהָּ

תאֹו ַאב ַבִית, אֹו ְבִקצּור  רָּ  ׁשָּ

ט ג ֲאִני פֹולֵּ  ְבׁשֹוגֵּ

ַגע רָּ ִאי ,הֵּ רֹוקָּ ר, יָּא מָּ בֵּ  חָּ

ן אֹו   טִהְתַפלֵּ הּוא ִהְסַתּנֵּ

ִאיַהְדרֹוַהכּוִׁשי, לֹא לֹא,   ם ַאְפִריקָּ

ט ן עֹוד ִמְתַלבֵּ  ִאם ַהבֵּ

רּוׁש? ִכבּוׁש/ִׁשְחרּור  ?ִפּנּוי/גֵּ

ִחיׁש ַלִמלֹון ה  מֵּ ק מָּ לִ ּובֹודֵּ סּורפֹוִליִטיקָּ  ,י אָּ

ִלי  ְק ַהֹכל פֹוִליִטיקָּ  טקֹורֵּ

ן ינָּ ר יֵּ ל ַהבֹוצֵּ  כָּ

ל רַהמֹוכֵּ   הּוא ְמַנהֵּ

ן –ַהַחְקַלאי  גָּ ה דָּ  ֻמְמחֵּ

ט  ִבְמִהירּות ֲאִני ְמַנּוֵּ

ר רּוג  – ִנְפטָּ ת –הָּ ם מֵּ צֶׁ  ְבעֶׁ

סׁשּוב ֲאִני  ה קֹורֵּ ל פֹוִליִטיקָּ ְטא ׁשֶׁ  ...ַתַחת ַהחֵּ

לִ ַהֹכל   ְפטי קֹוְנסֶׁ פֹוִליִטיקָּ

תְוַהקֹוְנטֵּ  רֵּ  ְקְסט ְמׁשָּ

ט ה פֹולֵּ י ִאשָּ ל מּול ִלְבנֵּ    אֶׁ
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ט ה לֹא קֹולֵּ ַביָּם ַאתָּ ה ׁשֶׁ ת מָּ  אֶׁ

לִ ַהֹכל  ְקְסטי פֹוִליִטיקָּ  קֹוְנטֵּ

ל  ה ִבְכלָּ ְק ּומָּ הקֹורֵּ  ט ַבפֹוִליִטיקָּ

ה יָּכֹול ִלְהיֹות  ְק מָּ  היקָּ ְׁשִת ַבפֹוִליט קֹורֵּ

ְך  לֶׁ םׁשָּ ַההֵּ עָּ ת קֹול הָּ ף אֶׁ  ם לֹא ְמַׁשקֵּ

ה ר ַהִמיִמיקָּ ִעקָּ  הָּ

ְק ְואּוַלי   way to say it    טַהקֹורֵּ

ק  תֶׁ ןְבפֶׁ בָּ רעִ  לָּ  ם אֹוִתיֹות ַהִּנְבחָּ

יתֹו ׁש ְבבֵּ לֹא ְמֹיאָּ  ְלִמי ׁשֶׁ

ה  יזֶׁ ן אֵּ ְק ּוְמַעשֵּ ֹרק־םּוט חקֹורֵּ  ֲאַפְרַפר־יָּ

ְק י לִ ְט נְ טֶׁ יְ לַ ֹוַהֹכל פ  טקֹורֵּ

לִ  ְקטי פֹוִליִטיקָּ  טקֹונֵּ

ת ֱאמֶׁ ת הָּ ה אֶׁ  ְוִאם ֲאַכסֶׁ

תְבִהינּומָּ  תֵּ את ְולָּ שֵּ ק לָּ ׁשֶׁ ת חֵּ נֶׁ ּנֹותֶׁ  ה ׁשֶׁ

 ַבסֹוף ַגם ִהיא ִתְדֹפק אֹוְתָך

ק פֵּ ה ִתדָּ יל ַהְכלּולֹות ַאתָּ  ְבלֵּ

ג ה, ִויְנטֶׁ ה ִמְתַבלָּ ה ִמְתַכלָּ  'ַעל ַספָּ

גַ ְסתָּ  ה ם ִבְגַלל ׁשֶׁ ְק ם ַאתָּ  טקֹורֵּ

הּו  ל,  יֵּׁש ַמשֶׁ ה ְכלָּ יזֶׁ ל, ּוְלִפי אֵּ ה ִבְכלָּ ל מָּ ְק ֲאבָּ  טקֹורֵּ

ה   .?..ַבפֹוִליִטיקָּ
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י  ,יהֵּ  ,הֵּ
ן ל ְמַעְניֵּ ה ִבְכלָּ ת ִמי זֶׁ  אֶׁ

ה ה ִׁשירָּ  ְיִצירָּ

ן ם ְלִהְזַדיֵּ  ְלכּו ֻכְלכֶׁ

הּו  ל ִאם יֵּׁש ִמיׁשֶׁ בְ ֲאבָּ ן יוינָּ עֵּ ׁשֶׁ א חֵּ  מֹוצֵּ

ה ה טֹובָּ ַיֲעשֶׁ  ׁשֶׁ

ן ן כֵּ ַיִגיד כֵּ  ׁשֶׁ

ן ן כֵּ  הֹו כֵּ

ט ְחלֵּ ה ְבהֶׁ  ֲאִני רֹוצֶׁ

ט ה ְלִהְתמֹוטֵּ ַדַעת מּול ִׁשירָּ  ְולּו ַרק לָּ

ט ה רֹוטֵּ ת, מָּ תֶׁ רֶׁ ה מֵּ ה, ְנִהיָּה, מָּ  ַמִהי ְכִמיהָּ

ת ּה ֱאמֶׁ אֹותָּ ת מֵּ ִלי יֵּׁש ְקצָּ יְך ַגם ְבַחַיי ׁשֶׁ  אֵּ

יְך ַהִכּוּון ַהִפילֹו ַפס ְשַפת ְרחֹובאֵּ  סֹוִפי תָּ

ת ַהסֹוף ה אֶׁ ת ְמִריחָּ נֶׁ גּות ַהְמֻתקֶׁ הָּ  ְבעֹוד הֶׁ

ה ַהסֹוף  ְוזֶׁ

ה צּוב ַכמָּ  עָּ

 לֹא עֹוד ִמִלים יָּפֹות ְבִכתּוב

ִטים י ַתְמִליִלים ַבְסרָּ  ַבל ִתקּונֵּ

ר ַלֲהמֹוִנים שָּ ִטי, בָּ  ַהֹכל ִפירָּ

ה ִלי ְלהַ  אֶׁ אֹות נָּ  ִגידּוְבִגלּוי נָּ

ה ִטְבִעי זֶׁ ב ׁשֶׁ  ִכי כֹואֵּ

ה ַמְפִחיד זֶׁ  ִטְבִעי ׁשֶׁ

ה ַמְכִחיד זֶׁ  ַמְפִחיד ׁשֶׁ

 ֹומֹוסכּו

ן ַתִגיד. ן כֵּ  ַתִגיד כֵּ
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 "שירה מסקרנת. זורמת, אסוציאטיבית וחצופה. אני אוהב את זה."
 שלמה גרוניך.

"שירה נוקבת שיש בה אמירה ישירה, גלויה, הנעדרת רחמים 
 עצמיים, על העולם ועל הכל. 

שירים קצרצרים, כעין מכתמים, על נושאים כגון: הווייה, עושר, 
וחינוך באים לצד שירים סיפוריים  כתיבההצלחה, נעורים, אהבה, 

ארוכים המובילים כמעט כולם לנקודה. פואנטה. רק שירים בודדים 
ם מסתיימים בנקודה כאילו היו חלק מאיזה רצף, ובכולם בולטים אינ

 ההתבוננות והפיכחון.
לעלות שרון לא חוששת לרדת נמוך, דבר המובן  לאור יכולותיה 

 , הן שפתית והן רעיונית.גבוה
הפער בין הרצוי למצוי, האבולוציה של האגו, חוויה בארגנטינה, 

סות, אינטואיציה, חוויה במרפסת, שתיקה, חופש, מתכון התלע
פוליטיקה, חמוקי הזמן, אלמנתו של שמגר, כוחו של הרושם, האופי 

. אלה הם נושאים של חלק והשאיפה לאידיאלהחיים האנושי, אופי 
 משירי הקובץ הזה שיש בו ראייה ייחודית של המציאות והדמיון."

 עמיקם יסעור  
 


