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ְלָיה ת ָהֲעִתידֹות רֹוזֶּ דֶּ ַבְכִניָסה ָלִעיר ִמַצד ְרחֹוב ְגרֹוחֹוְבְסָקה, ַמגֶּ ס שֶּ כֶּ ת ְבַשַער ַהמֶּ רֶּ ָהְיָתה , ַהִמְתגֹורֶּ
ת ְלַמַדי ִמּסּוָגּה מֶּ ָעִתיד. ְדמּות ְמֻפְרסֶּ ָעָבר ְוַעל הֶּ יָה ִלְשֹאל ַעל הֶּ  , ָנֲהגּו ָלבֹוא ֵאלֶּ

ְצָלּה ְקֵמיעֹות לְ , ְנְיֵני ַהֵלבְלִהָּוֵעץ ָבּה ְבעִ   ". ַמֲחלֹות"ּוְתרּופֹות לְ " ַמָזל"ִלְקנֹות אֶּ

ת ְצִעיָר  רֶּ ָנה ְגבֶּ ְצָרה ִכְרָכָרה ְרתּוָמה ְלזּוג סּוִסים ְוָיְרָדה ִממֶּ עֶּ ְלַיד ֵביָתּה ַהָקָטן נֶּ ה לֹא ַאַחת ָקָרה שֶּ
ְחַלְטִתי ַגם ֲאִני לִ . ְבִשְמַלת ְפֵאר אהֶּ לֶּ ת ַהפֶּ ת ָפַני ְבִהְסַתְיגּות. ְבֹחן אֶּ ְלָיה ִקְבָלה אֶּ ת רֹוזֶּ רֶּ  .ְגבֶּ

ל ִאי, לֹא ֲאדֹוִני-  ִנְכָנס ֵאַלי ִעם ִחיּוְך שֶּ ת אֹותֹו, ֵאמּון ַעל ְשָפָתיו-ִמי שֶּ לֶּ  .ֲאִני לֹא ְמַקבֶּ

ת-  רֶּ  .ֲאִני ְמַשֵלם, ָמה ִאְכַפת ְלָך, ֲאָבל ְגבֶּ

ה. ב ִלי ַהַתְשלּוםלֹא ָחשּו-  ְרצֶּ ה , ְוִאם ֲאִני לֹא רֹוָצה, ֲאַדֵבר ַגם ְבִחָנם, ִאם אֶּ ַגם ְבָזָהב לֹא ִתְקנֶּ
 .אֹוִתי

ת, ֲאָבל ֲאִני ְמַבֵקש ִמְמָך-  רֶּ ל ִחיּוְך -ֲאִני ְמַבֵקש ְמאֹוד , ְגבֶּ ץ שֶּ מֶּ ִנְכַנע ַתַחת , ָאַמְרִתי ְכָבר ְללֹא שֶּ
ִנְכַנְסִתי ְלָכאן –. ַהחֹוֵדר ְוַהצֹוֵנןַמָבָטּה  ה, ְכשֶּ ֲאָבל ַעְכָשו ֲאִני אֹוֵמר ְלָך , ִחַיְכִתי ְלַעְצִמי, ֲאִני מֹודֶּ

ַאְת , ְבָכל ַהֵכנּות ְכַדאי ... ְגִבְרִתי, ֲאִני ַמֲאִמין שֶּ ַאְת יֹוַדַעת ַהְרֵבה ְמאֹוד ְדָבִרים ְמַעְנְיִנים שֶּ שֶּ
 .ִלְשֹמעַ 

ָחד, ֲאַקֵבל אֹוְתָך, ִאם ֵכן טֹוב-   .ֲאָבל ִבְתַנאי אֶּ

 .ֲאִני ַמְסִכים ְלָכל ַהְתָנִאים- 

ְצִלי: טֹוב ִאם ֵכן-  ָהִייָת אֶּ ָחד שֶּ לֹא ְתַסֵפר ְלַאף אֶּ ַקח ִמְמָך ַתְשלּום, ֵשִנית; ֵראִשית שֶּ  . לֹא אֶּ

 ...ָבלאֲ , ֲאִני ַמְסִכים ַלְתַנאי ָהִראשֹון- 

ת ַרק ַפַעם ַאַחת. ָמה ַלֲעשֹות, ָהּה-  רֶּ  .ֲאִני ְמַדבֶּ

 .ֲאִני ַמְסִכים- 

ת ַהְתִריִסים ת ָהֲעִתידֹות ֵהִגיָפה אֶּ דֶּ ָעְמדּו ַעל ַהֻשְלָחן, ַמגֶּ ת ַמֲחִצית , ִהְדִליָקה ְשֵני ֵנרֹות שֶּ ִהְסִתיָרה אֶּ
ר ְבָמַסְך ֲהָזָזה ָשֹחר דֶּ  . ַהחֶּ

ת ָיְדָך ַהְשָמאִלית, ֲאדֹוִני, ִליֵתן -   .אֶּ

ת ְיֵדי ְבַרַעד ַקל  ר ָשִנים, ֵכן)הֹוַשְטִתי ָלּה אֶּ שֶּ  (. ָהִייִתי ָאז ָצִעיר ְבעֶּ

ָלא ְבָפַני ת ָהֲעִתידֹות לֹא ִהְסַתְכָלה ְבַכף ְיֵדי אֶּ דֶּ  .ֲאָבל ַמגֶּ

 . ֲעצּוָבה ְלַמַדי... ַיְלדּוְתָך ָהְיָתה –. ָפְתָחה ְבקֹול ֲחִריִשי –ָאדֹון , ֵאיְנָך ְמֻאָשר    -

ְבִלְבָך ת ָמה שֶּ יָך לֹא ָיְדעּו אֶּ ת ַעְצְמָך ָיתֹום ִמִגיל , ֲאדֹוִני, ְוַאָתה. ְולֹא ָעְמדּו ַעל ְתבּוָנְתָך, הֹורֶּ ִהְרַגְשָת אֶּ
 . ִלְפָעִמים ָמֵלא ַאֲהָבה ְוִלְפָעִמים ְגדּוש ִשְנָאה: ָזר ָהָיה ְלָךְוֵלב מּו. ָצִעיר

ר ִהְתַאַהְבָת ָלִראשֹוָנה, ָצִעיר ְמאֹוד, ָצִעיר, ֲאדֹוִני, ָהִייָת   ַהיֹום ַאָתה צֹוֵחק ִלְפָעִמים . ַכֲאשֶּ

ב, ַעל אֹוָתּה ַאֲהָבה צֶּ ַהְשִנָיה ַאֲהָבְתָך לֹא ָהְיָתה ֲחָזָקה ְכמֹו  ַבַפַעם. ְוִלְפָעִמים ַאָתה ִמְתַמֵלא עֶּ
ה נֹוְטלֹות ַהְרֵבה ִמן ַהַחִיים. ְוָהְיָתה שֹוָנה ְלַגְמֵרי, ָהִראשֹוָנה . ֲאָבל ַגם ִנְשָכחֹות ַמֵהר, ֲאָהבֹות ִמּסּוג זֶּ

ִהי בַ , ָעצּוב ְלָך ְמאֹוד, ֵכן ה ִלְמצֹא ִשְמָחה ָכְלשֶּ  , ַחִייםְוָהִייָת רֹוצֶּ
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 . ִבְשַעת ַהִשְמָחה ַהְגדֹוָלה ְביֹוֵתר ַיַעְברּו ְברֹאְשָך ַמְחָשבֹות ֲעצּובֹות. ֲאָבל לֹא ִתְמָצא אֹוָתּה... ֲאָבל

ר ַרִבים ה ִלְזכֹות ְבִרְגֵעי ֹאשֶּ ת ָלֲעבֹוָדה, ִאם ֲעַדִין ַאָתה רֹוצֶּ שֶּ יָך ָלגֶּ ָלא  ,ֲאָבל לֹא ְלַמַען ַעְצְמָך, ָעלֶּ אֶּ
ל ֲאֵחִרים ה ִלי. ְלַמֲעָנם שֶּ ַאָתה כֹוֵתב ָכל ִמיֵני ְדָבִרים, ִנְדמֶּ ָחד; שֶּ ה ּוְכֹתב ַרק ָדָבר אֶּ  , ַתְפִסיק ִעם זֶּ

עֹוד לֹא ִנְכַתב ֵמעֹוָלם ה שֶּ ת ִלְבָך. ָכזֶּ ת ִשְכְלָך ְולֹא אֶּ ת ִדְמיֹוְנָך, ַאל ִתְמֹכר לֹא אֶּ . ֲחָבלִמְפֵני שֶּ , ְולֹא אֶּ
עֹוד ִנְשַאר ְלָך ַבַחִיים ת ָמה שֶּ ִיְרצּו ָלַקַחת ִמְמָך אֶּ יָך ִלְשֹמר ַעל ַעְצְמָך; ָתִמיד ִיָמְצאּו ְבֵני ָאָדם שֶּ  . ָעלֶּ

ֱאֹהב ה לֶּ יָך, ֲחָבל. ֲאָבל ַאָתה ֲחַסר ֹכַח ָרצֹון, ֲאדֹוִני, ָהִייָת רֹוצֶּ  . ֲחָבל ָעלֶּ

ת ְדָבַריֲאִני ָרִציִתי ְלַדֵבר  ִתְשַמע אֶּ ָפַגְשִתי ֲאָנִשים ַרִבים . ֲאָבל ְזֵקָנה, ֲאִני ִאָשה ְפשּוָטה. ִאְתָך ְכֵדי שֶּ
ֹאַמר ְלָך  . ֻכָלנּו ֻאְמָלִלים: ְוַאָתה יֹוֵדַע ָמה שֶּ

ם ת ַיְלֵדיהֶּ ה . ֵהם ֲעֵצִלים ִמַדי. ָרצֹון ְלָכְךְוַלֲעִשיִרים ֵאין , ָהֲעִנִיים לֹא ְיכֹוִלים ְלַגֵדל ּוְלַחֵנְך אֶּ ּוִבְגַלל זֶּ
ם. ְיָלִדים ֲחָכִמים ְוטֹוִבים ְגֵדִלים ְוהֹוְפִכים ִלְהיֹות ֲאָנִשים ָכמֹוָך ְתכֶּ ם , ֲאִני ַמִכיָרה אֶּ ת ְלֻכְלכֶּ רֶּ ַוֲאִני אֹומֶּ

ם ָבִאים ֵאַלי ְלבּוִשים ִשְמלֹות ַתֲחָרה אֹו ִמְקָטְרִנים  ַאתֶּ ָאַמְרִתי ְלָך, ְשֹחִריםְכשֶּ אֹו ִכְמַעט , ַאְת ָמה שֶּ
ת אֹוָתם ְדָבִרים  .ְוֻכָלם ִמְתַפְלִאים ֵמֵאין ֲאִני יֹוַדַעת ַהֹכל, אֶּ

ת ְבָבֵתי ֲאדֹוִנים, ֲאִני יֹוַדַעת תֶּ ר ָשִנים ָהִייִתי ְמָשרֶּ שֶּ ְך עֶּ שֶּ ְבמֶּ ְלַהִגיד ֲאִני יֹוַדַעת ִויכֹוָלה , ֵכן. ִמְפֵני שֶּ
ם ֵלב. ַהְרֵבה ל, ֵיש ָלכֶּ ם ֵשכֶּ ם, ֵיש ָלכֶּ ְתכֶּ ת אֶּ לֶּ ם ֲעֵצִלים ְוָהַעְצלּות ְמַאְמלֶּ ם ֲעֵצִלים ּוָמֵרי . ֲאָבל ַאתֶּ ַאתֶּ

ש  פֶּ ם –נֶּ  . ְבַאְשַמת הֹוֵריכֶּ

ל ְתסַ  ְךלֵ , נּו. ָחָזק ְוַגש ַלֲעבֹוָדהִתְתַאֵהב , ְלָך ְלָך ֲאדֹוִני, נּו ָחדְכָבר ְואֶּ  . ֵפר ָעַלי ְלַאף אֶּ

ָיְדָעה  ה ֵאיְך ָעְמָדה ַעל ִטיְבָך ִאָשה ְפשּוָטה שֶּ ַאָתה רֹוצֶּ ֲאָבל ַאֲחֵרי מֹוִתי ַאָתה ָיכֹול ְלַסֵפר ְלִמי שֶּ
 . ְלִהְסַתֵכל ֵהיֵטב

ְחַרְשִתי ָשִנים ַרבֹות ת רֹו. ַהיֹום ֲאִני ְכָבר ַרַשאי ִלְכֹתב, הֶּ רֶּ ְלָיה ְכָבר לֹא ֵבין ַהַחִייםְגבֶּ  .זֶּ


