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 ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ; ֵיׁש ּכֹוָכִבים ַהְמֻרָחִקים ִמַּכּדּור ָהָאֶרץ ֵמָאה ַוֲחִמִשים ִמיְליֹון ְׁשנֹות אֹור? ַנֲעִרי, ַמהּו ֶמְרָחק
 . ָמה ָהְלָאה

ַגז נֹוְזִלית ִנְקְרָׁשה ּתֹוְך ְּכֵדי ִהְתַּכְּוצּויֹות -תֵמאֹות ִמיְליֹון ָׁשִנים ָעְברּו ֵמָאז ְׁשִטיפַ ָחֵמׁש ֶאֶלף וַ ? ַנֲעִרי, ַמהּו ְזַמן
 , יֹוֵנק –זֹוֲחִלים ּוְלַבּסֹוף , ַאַחר ָּכְך ָּדִגים, ְצָמִחים, (ִמְסּתֹוִרין)ַאַחר ָּכְך נֹוְצרּו ַחִיים ; ְוִקמּוִטים

 .ָאָדם -ר ָהָאֶרץ ּוְצִעיר ְיצּוֵרי ַּכּדּו

 .ָּכְך ֶזה ָהָיה

 . ַסְקָרנּות, ְפִליָאה, ַאֲהָבה, ְּכֵאב, ַפַחד, בָרעַ ? ַיְלֵדי ַהָיָקר, ֶרֶגׁש ַמהּו
 . ִּדּבּור -ְוַרק ַאַחר ָּכְך . ַגְעגּוִעים: ב ֶׁשל ַהֶנֶפׁשְמֻעְרֶפֶלת ְוָרעַ , ְמַהֶּסֶסת ִמָּכאן ִהְתִחילּו ַמְחָׁשָבה

 .ַהִּדּבּור ַקָים ְולֹא יֹוֵתר -ר ָּכְך ַרק ַאחַ 

ַאְך ְמַבֶקֶׁשת ְלַהִּביַע ֶאת , ֲעִנָיה, ְמגְֻמֶגֶמת, ָשָפה ָרָפה ,ַלָאָדם, ֵיׁש לֹו, (טֹוֲעִנים ַהְמֻלָמִדים)ים נִ ִמֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ 
 .ֶאת ַמהּות ָהֶרֶגׁש ְוַהַמֲחָׁשָבה, ָהֵאיְנסֹוף ֶׁשל ֶהָחָלל ְוַהְזַמן

 , לֹא מּוָדע ְלתֹוְצאֹות ְׁשִאיפֹוָתיו -לֹא ְמֻתְחָּכם ְּבַאֲהָבתֹו ּוְבַאְכָזִריּותֹו , ָהָאָדם נֹוָעז ִּבְׁשִאיפֹוָתיו ּוָפִזיז ְּבַמֲאָבָקיו
  ...ּוְבָכל זֹאת. ֻחְלָׁשהָעְצָמה ּובַ ּבַ , ַמָפָלה ּוַבִנָצחֹוןּבַ , לצֶ ַּבֹזַהר ּובַ , ַדּלּותר ּובַ ֹעׁשֶ ּבַ 

  .ת ַהֶנֶפׁשוַ לְ ׁשַ לְ ְלִאזּון ּו, ְלגֹוַרל ָהעֹוָלם ,ֶאָּלא ַגם ְלגֹוַרל ֶצֱאָצָאיו, ְבָכל זֹאת הּוא ַאְחַראי לֹא ַרק ְלגֹוָרלֹו
 . ַּתַחת ְלַמִיםְּבַמִים ּוִמ , ָּבֲאִויר, ַאְחַראי ִלְׁשֵלמּותֹו ַהֻמְחֶלֶטת ֶׁשל ָּכל ָמה ֶׁשָעָשה ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ּוְבַמֲעַמֶקיהָ 

ְוַהַּבְקֶטְריֹולֹוג ָהָרכּון ֵמַעל , ָהַאְסְטרֹונֹום ַהִמְתּבֹוֵנן ִמַּבַעד ְלֵטֶלְסקֹופ ְּבֶמְרֲחֵבי ָהָרִקיעַ  -ֲאַנְחנּו ַרק ִּבְתִחַּלת ַהֶּדֶרְך 
 ַהִמְסַּתֵּתר ֲעַדִין , ת ְוַהְמֻקָשט ִּבְצָדִפיםׁשֶַ ֶק ֶהָחמּוׁש ְּבֵחץ וַ , ם ָהָרחֹוקיהֶ ַוֲאִח , ַהַטָיס ְוַהצֹוְלָלן ,ַהִמיְקרֹוְסקֹופ

 .ְיָערֹות ַעד ְּבתּוִלִייםּבִ 

 . ַאְך עֹוִשים ֶאת ַהֹּכל ְּבֹחֶסר ַסְבָלנּות ְוָלֵכן ְּבֹאֶפן ִׁשְטִחי, ַנֲעִרי, קֹוְרִאים ְוָחִׁשים, ַמְקִׁשיִבים, ֲאַנְחנּו ִמְתּבֹוְנִנים
 , ֵיׁש ָלנּו ִזָּכרֹון ָקָצר. ָאנּו יֹוְדִעים ְולֹא יֹוְדִעים. ֲאַנְחנּו ְמַבְקִׁשים ְלָהֵקל ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת ַהַמָּסע ֶּדֶרְך ַהַחִיים

 .ְוֹכַח ָהָרצֹון ֶׁשָּלנּו ְמַנְמֵנם, ֱאמּוָנה ִעֶקֶׁשת

 . ל ְולֹא ּתֹוֵפס ַהְרֵּבה ָמקֹוםָמה ֶׁשָק , ת ַהָנחּוץ ְּביֹוֵתרק ֶא ְּכֶׁשֲאִני יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך ֲאִני לֹוֵקַח ְּבַתְרִמיִלי ַר 

, ִחפּוִשים, ֶזהּו ֶקַטע ָקָצר ְמאֹוד ֶׁשל ְזַמן. ַהיֹום ַמִגיַע ְלִגיל ַאְרָּבִעים, ֶעְשֵרה-ִמי ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ֶרַבע ַהֵמָאה ֶּבן ֲחֵמׁש
 ר ֶׁשְּביֹום ַהיֹוֵבל ַהָּבא ִיְתַיְצבּו ְלָפֶניָך כֹוזְ . ַצַעד ַאַחר ַצַעד, י ָׁשָנהה ַאֲחֵר ָׁשנָ . ַאְכָזבֹות ְוִתְקוֹות, ִנְסיֹונֹות

  ? ְשדֹות ְפֻעָּלהּלּו ֵא , ּלּו ַמָּדִעיםֵא ,  ְתֶוה ָלֶהםּלּו ְּדָרִכים ֲחָדׁשֹות ַּת ֵא . ַהֵּבן ְוַהַּבת, ים ֶׁשְּלָךְוַיִּביטּו ָיָׁשר ְּבֵעיֶניָך ַהְיָלִד 
 ? ְּדָבִרים ֲחָדִׁשים ַוֲאִמּתֹות ֲחָדׁשֹותּלּו ֵא 

 . ֶׁשּלֹא ַּתֲחֹזר ְלעֹוָלם, ַאְך ִמְּלַבד ֲחזֹון ֶהָעִתיד ֲאַנְחנּו ַאְחָרִאים ְלַעְצֵמנּו ּוִבְפֵני ַמְמִׁשיֵכינּו ַעל ָּכל ָׁשָנה ְמֻבְזֶּבֶזת
 .ְולֹא ְמֻדָּבר ָּכאן ַּבִּסְסָמאֹות ֶאָּלא ְּבַמֲעִשים

, ִהְרַּתְחִּתי ָחָלב, ָּתַקְעִּתי ַמְסֵמר, ָׁשַאְבִּתי ַּכד ַמִים, ָנַטְעִּתי ֵעץ, ָעַדְרִּתי ָּבֲאָדָמה. ָנה ִלְבנֹות ַּבִיתִהַנְחִּתי ְלבֵ . ֲעֶשהמַ 
. יםִטפֹות ְקַטנֹות ֶׁשל ַמֲעִש . ְרִּתי ְלָחֵברָעזַ , ְרָּדָמִתי ִּתינֹוקִה , ה ַּבַחּלֹוןׁשָ ְמ ָרַחְצִּתי ִׁש , ְסִּתי ֻחְלָצהִּכּבַ , ָּתַפְרִּתי ַּכְפּתֹור

 . ַכל ִלְגֹזל ֵמִאָּתנּוֶאת ְפִניִני ַהַמֲעִשים ֶׁשַנֲעשּו ִאיׁש לֹא יּו. ֶזֶרםַהִטפֹות ִמְצַטְּברֹות לְ 

  .ַמְטֲאֵטא, ְּדִלי, ַמַחט, ַפִטיׁש -ָצנּוַע ְּביֹוֵתר ִּבְכִלי ֲעבֹוָדה הַ , ֲאִפּלּו ַּבַמֲעֶשה ַהָקָטן ְּביֹוֵתר, ִהיא ָּדָבר ָגדֹולת ְׁשֵלמּו

 ַרק ַּכֲאֶׁשר , י ַהָיָקרְּבנִ , ַאָּתה ָּתִבין אֹוָתן. יםֶׁשָאנּו ַמִּכיִרים ַרק ַאֲחֵרי ִנְסיֹונֹות ַחִיים ַרּבִ , ֵיׁש ֲאִמּתֹות ִנְצִחיֹות
ִיְקְפצּו ַּכֲאֶׁשר ֲאֵחִרים , ְלַחֵיְך ִחיּוְך ַסְלָחִניד מַ לְ ִּת , לֹא ְּבַמָּבט זֹוֵעף, ְך ְיִדידּוִתיד ְלָהִׁשיב ְּבִחיּומַ לְ ִּת ; ַיְבִׁשילּו ְּבתֹוְכָך
  .ֶאת ַהֶצֶדק -" ֲאִני עֹוֶשה ֶאת ָמה ֶׁשהּוַטל ָעַלי. "ֶאת ֶאְגרֹוֵפיֶהם


