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הּו.( ֵכן. )ָשם" ַמְפִחיד"ּו, ָרחֹוק, ַיַער ֳאָרִנים ָצִעיר ָקרֹוב ְוַיַער ַאֵחר. ָנַהר(. ֻמְזָנח)ַגן . ַקִיץ הּו ָאַהב ָשם ִמישֶׁ , ִמישֶׁ

הּו  , ְשלֹוש ֵמאֹות ָשָנה. ִתְרָזה ְזֵקָנה ַעד ְמאֹוד ְוַחָיִבים ִלְראֹוָתּה, ְועֹוֵמד ָשם ֵעץ ִתְרָזה –ָרַצח  –ָכְך ְמַסְפִרים  –ִמישֶׁ

ַבֲחבּוָרה ָסְפרּו –ֲחֵמש ֵמאֹות  ן ַאְלַפִים ָשָנה ְוַהְצִעיִרים שֶׁ ָהֵעץ הּוא בֶׁ  !"ֲאדֹוִני, ֲאַנְחנּו ָנִביא אֹוְתָך. "ּוָמנּו שֶׁ

ף ָשָנה   –ַוֲאִני ֻמְכָרח ִלְראֹות , ִאם ֵהם  ֻמְכָרִחים ְלַהְראֹות ִלי –ָהא  לֶׁ ֲהֵרי אֶׁ  –ְולֹא ָכל ָכְך ָרחֹוק  –ּוַמְפִחיד ָשם  -שֶׁ

ְצַטֵער  ת ְמ )ְולֹא אֶׁ ֱאמֶׁ ר –!( ַבְקִשים ִלְגֹרם ִלי קֹוַרת רּוחַ ֵהם בֶׁ , הֻאּוָ "  –(. ָצֳהֵרי ַהיֹום, ִיץַק )ַחם ְמאֹוד . הֹוְלִכים. ְבֵסדֶׁ

ה ף ַנִגיַע  –ְכָבר ָקרֹוב , ִהֵנה, ַאָתה רֹואֶׁ כֶׁ ִבְכָלל לֹא ָעַיְפנּו אֹוְתָך –. ְכָבר רֹוִאים, ֻאָּוה –תֶׁ  "?ֲאדֹוִני, ָנכֹון שֶׁ

 .ַהַיַער ְוַהִתְרָזהסֹוף סֹוף 

ת ְרָחָבה" –(. ָצִריְך)ֲאִני ִמְתַפֵעל  רֶׁ ַמְרִשיָמה . "ֵכן –". ְוָכל ָכְך ַעִתיָקה" –. ְיֵפהִפָיה –" ?ִויֵפהִפָיה" –. ֵכן..". ֵאיזֹו ַצמֶׁ

ת ָכבֹוד" –! ְועֹוד ֵאיְך –". ְביֹוֵתר רֶׁ  ...ָנכֹון –". ְיִשיָשה ְמעֹורֶׁ

ס חֹוָבה)ִזים ָיד ְבָיד ְכָבר אֹוחֲ  קֶׁ ת ָהֵעץ  –( טֶׁ  !הֹו הֹו –ַמִקיִפים אֶׁ

 . ְמַחְפִשים ּוְמַחְטִטים, צֹוֲהִלים, ְמַצְיִצים, צֹוֲחִקים, ֵהם ָרִצים. ָיַשְבִתי

ת ְנַאֵחר ּוְנַקֵבל ָמָנה, ָעֵלינּו ַלֲחֹזר, ְיָלִדים" רֶׁ  ...ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים!" ַאחֶׁ

ב, ְכָבר ְלַבד, ָיהּוְבַפַעם ְשנִ  רֶׁ ְצָלּה ִבקּור ְמֻמָשְך יֹוֵתר, ָבעֶׁ ל ַהְיִשיָשה ַהְכֻבָדה , ֲאִני עֹוֵרְך אֶׁ ַאְת  –. ַעְכָשו ֲאִני ְלַבד –ֵאצֶׁ

 . ָבאִתי? רֹוָצה ְלשֹוֵחחַ ? ָכאן

 . ֲאִני ִמְתבֹוֵנן

ַזע ל ַחִיים ֲאֻרִכיםִנָסיֹון  –ַרבֹות  –ַצָלקֹות ַבְקִלָפה . גֶׁ ָעָבר)ִסיָמִנים . ַהְרַפְתָקאֹות, שֶׁ ל הֶׁ ְפִגיעֹות (. ְכַתב ַחְרֻטִמים שֶׁ

ִהְגִלידּו הּו ָשַבר ַפַעם ָעָנף. ֲחבּורֹות ְוִגדּוִלים, ְקָמִטים. ְקָפִלים. שֶׁ ַזע, ִמישֶׁ  .ַחָטב ַבגֶׁ

ת ֵעיַני ה)ָמקֹום ָגבֹוַּה ַאְך בְ . ֻמָצל. ָים ָיֹרק. ֲאִני ֵמִרים אֶׁ ה –( ֲאִני רֹואֶׁ ָחד ָגדֹול ְוָעבֶׁ  –ָשֹחר  –ָתלּוי ֵאין אֹוִנים , ָעָנף אֶׁ

ת. )ֲעָנָפיו ְיֵבִשים רֶׁ ַבַצמֶׁ  .(.ַהְצִעיִרים לֹא ִהְבִחינּו ַבְפָגם שֶׁ

ה –ָמקֹום ָשם ֲחשּוִפים ַהָשָרִשים , ּוְלַמָטה ה ֲאדָ ? ָמה זֶׁ הּו ְמֻכסֶׁ אַמשֶׁ שֶׁ ְזַרת ַמֵקל ? ָמה ּוְמגָֻדל דֶׁ ֲאִני ַמְתִחיל ַלְחֹפר ְבעֶׁ

ִלי  ַזע  –ַהֲהִליָכה שֶׁ ַתח (. ְכמֹו רֹוֵפא ִשַנִים ְבֵשן חֹוָלה)ְמַחֵטט ַבגֶׁ ת ְלַמָטה  –פֶׁ דֶׁ ל ַטַחב –ִנְקָרּה ַהיֹורֶׁ , ֵכן. ֵריַח שֶׁ

 ...ַכמּוָבן

ָעִלים ָכאן ְקַטִני ה ְכפֹור  –ם ּומֹוֲעִטים יֹוֵתר ַגם הֶׁ אּוַכל ְלַהְבִחין ְבַעִין ֲערּוָמה)ְוִצְבָעם ַהָיֹרק ְכִאלּו ְמֻכסֶׁ (. ַעד ַכָמה שֶׁ

ת? ִמַתַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה –ָמה ֵיש ָשם ְוֵאיְך  דֶׁ ת ַהְמֻסיֶׁ כֶׁ ָרִקים ִלְפֵני כֹוֲאִבים ַהפְ ? ֵאיְך ִמְתַנֵהל ַמֲחזֹור ַהנֹוְזִלים ְבַמֲערֶׁ

ם שֶׁ ְלָך? ַהגֶׁ ְמִתיקּות ַהְפָרִחים ? פֹוַרַחת ֲעַדִין? ְוֵאיְך ַהִשעּול שֶׁ  . ְכָבר ֲעֵיָפה –. ּוָמה ֵיש ְלִהְתַפֵלא –ַאְך ַהְדבֹוָרה ַתְבִחין שֶׁ

ל ִגְבעֹוִלים עּוֵלי ָיִמים  ָהמֹון הַ  –ְבתֹוְך ְסַבְך ַהִשיִחים שֶׁ לֹא ִמְזַמן ָעָלה ְוָצַמח ְבתֹוְך הֶׁ  –ִהיא ַאַחת ְיִחיָדה  -ָיֹרק שֶׁ

ת ּובֹוְדָדּה רֶׁ  . ְמֻהְרהֶׁ

ָעַזְבִתי  –ר ַעל ָמה שֹוַחְחנּו לֹא אֹומַ  ת ָיִדי ַעל ְזרֹוָעּה. ָרצֹון-ָעַזְבִתי ָבִאי –( ָצִריְך ָלַדַעת ְלִהָפֵרד) –ַאְך ְכשֶׁ , ִהַנְחִתי אֶׁ

ת" –. יַנְדִתי ְברֹאִש  ָחד , ֱאמֶׁ ל דֹור אֶׁ , ַתֲחִזיִקי ַמֲעָמד! ְלִהְתָראֹות? (ַתֲעלּוָליו ּוְמשּובֹוָתיו) –ָמה ְמַעָטה ֲחִשיבּותֹו שֶׁ

 !"ֲאחֹוִתי
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ָבּה, ָמַתי ַמְתִחיָלה ַהִזְקָנה לֹא ִתְצַמח ֵמָחָדש, ֵשָער ֵשיָבה ִראשֹון? ַהְבִדידּות שֶׁ ר ָהִראשֹון אֹו , ֲעִקיַרת ֵשן שֶׁ בֶׁ ַהקֶׁ

ה-ַהְשַנִים ל מֹורֶׁ ת, ָעָשר שֶׁ פֶׁ ן ִמְתַבֵגר, אֹו אּוַלי ַבת? ַלֲהָבִלים ְוַלִתְקוֹות, ָעִמית ַלֲעבֹוָדה ְמֻשתֶׁ יֹוִפיַע , בֶׁ אֹו ַרק ְכשֶׁ

ד ִראשֹון כֶׁ ה ָהָיה? נֶׁ יָה ? ָנהֵאיְך ָהְיָתה ַהְפִגיָשה ָהִראשֹוָנה ִעם ַהִזְק ? ֵאיְך זֶׁ ת חּוטֶׁ ת ְוטֹוָוה אֶׁ בֶׁ ַהִאם ִהיא ִמְתָקרֶׁ

ד ִמְשָקָלּה –ְלַאט ְלַאט ְסִביְבָך  ת ִפְתאֹום ְבָכל ֹכבֶׁ תֶׁ ת ְונֹוחֶׁ בֶׁ  ?ַאָתה ִמְתגֹוֵנן אֹו ִנְכָנע? ְוַאָתה? אֹו אֹורֶׁ

, ִנְסָבל, הֹוֵלְך ּוֻמְרָחק, ָפחֹות ְולֹא ָדרּוש ִבְמיָֻחד ַהִאם ַאָתה ָנחּוץ,  (ַוֲהֵרי עֹוד ַרבֹות ַהחֹובֹות)ַהִאם ָאְזלּו ַהכֹוחֹות 

ֱעָזב  ?ַנֲעֵשית ִמְטָרד? ָדחּוי, נֶׁ

ָחד לֹא ָאֵשם? ֵהם ֲאֵשִמים, ֲאִני ָאֵשם: אֹו ַהְתלּוָנה ר ַהְדָבִרים. ִמְשִגים, ָטעּויֹות)? ַהִאם ַאף אֶׁ הּו ֵסדֶׁ ַאָתה לֹא (. זֶׁ

ב צֶׁ  ?ְתַיֵגַע ֵבין ְמֹאָרעֹות ַוֲאָנִשים ֲחָדִשיםִמ ? עֹוֵמד ַבקֶׁ

ה? ּוָמה ַאָתה. ְשִריִרים ְגִמיִשים, חּוש ֵריחַ , ְשִמיָעה, ָצִריְך ְרִאָיה ַחָדה ה)ְבִדידּות ֵבין ְקרֹוִבים . ָנכֶׁ ( ַהְמֻרָחִקים ְלַמֲעשֶׁ

ָקרֹוב ָעִני ְוַטְרָדן )? עֹוֵין, אֹו ְבִדידּות ְבתֹוְך חּוג ָאִדיש; (ִעְנְיֵני ַהְצִעיִרים, םַאְך ֲעסּוִקים ְבִעְנְיֵניהֶׁ )ַוֲאִפלּו ְמִאיִרי ָפִנים 

ד סֶׁ ת)ְבטּוִחים ְבַעְצָמם , ֲעִשיִרים, ְוֵהם ְמֵלֵאי כֹוַח ַהָמָחר(. ַהִמְתגֹוֵרר ְבחֶׁ בֶׁ ֱעלֶׁ  (.ְכעּוָרה ְודֹוָחה ִהיא ִזְקָנה נֶׁ

ר ל ֹחסֶׁ ת , ַהְבִדידּות ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ֲעִריִרית? ְתבּוָסה –ָאְבַדן  –ִטיָנה  –ְמנָֻסה  –ַאְכָזָבה  –אֹוִנים  ְבִדידּות שֶׁ שֶׁ ֵחרֶׁ

ת  רֶׁ ת ָאָדם –ְוִעּוֶׁ פֶׁ  .ִתְקָוה, ֲהֻמָלה, אֹו מּוצֶׁ

לֹא ִהְתַגְשמּו ל ְשִאיפֹות שֶׁ ת שֶׁ רֶׁ ל ְתשּוקֹות ְנמּוכֹות, ְבִדידּות קֹודֶׁ ל ֵריָקנּות –ְבִדידּות ָאנֹוִכית , שֶׁ ק שֶׁ נֶׁ ל ִשֲעמּום , חֶׁ שֶׁ

ִיָזְרקּו  –לֹא ַמִציג ְשֵאלֹות , ֵאיְנָך ְמַחֵפש ִפְתרֹונֹות –ְכָבר לֹא ִמְתַרֵחש ָדָבר ּוְכלּום לֹא ְמַרֵגש . ְוִשְכרֹות ַאָתה ַמְמִתין שֶׁ

ש גֶׁ ת , ַצר ַעִין, ֲחלּוָלה –ְבִדידּות ָקָרה ּוְצִחיָחה . צֹוןָר , ַמֲחָשָבה, ִמַבחּוץ ִנְדבֹות רֶׁ רֶׁ ת ְונֹוטֶׁ מֶׁ ת , ַשְחָצִנית –נֹוקֶׁ שֶׁ  –ִעקֶׁ

ת. ֲעִריָצה, ַטְרָחִנית כֶׁ ת, נֹושֶׁ רֶׁ ת, ְמַיסֶׁ קֶׁ  ...ְמָפרֶׁ

ל, ָעִריק, ָפִליט, ַנָּוד, ַצְלָין? ִמי ַאָתה גֶׁ ֱחָרץ, פֹוֵשט רֶׁ גֹוָרלֹו נֶׁ ת ַהְנעּוִרים, אֹו אּוַלי לֹא ָמָצאָת ? הגֹולֶׁ , ִמי שֶׁ ? לֹא ָיַדְעָת אֶׁ

ת ִמי ַאֲהַבת אֹו ֲעַדִין ַאָתה אֹוֵהב, ַכָמה, ַהִאם  ?ָמה ְואֶׁ

ת, ָמה ִהיא עֹוָשה ַעְכָשו, (ֵהיָכן ְבִחיר ִלִבי)ְבִחיַרת ִלִבי , ֵהיָכן ִהיא ִנְמֵצאת: ָשַאְלָת  בֶׁ ת, ַהִאם חֹושֶׁ רֶׁ ת אֹוִתיזֹו, זֹוכֶׁ רֶׁ , כֶׁ

 ?אֹו ַהֹכל ִיָשַכח ַעד ְמֵהָרה, ַהִאם ִתְכֹתב

ַר , ִצלּום ָדהּוי. ֵהם לֹא תֹוְפִסים ָמקֹום ַרב! ַאל ַתְשִמיד ִמְכָתִבים ט ָוֹרד, ח ִמְתפֹוֵררפֶׁ רֶׁ ַמְזָכרֹות . ה ְמיָֻבשָעלֶׁ , סֶׁ

ָהעֹוִלים ְוָצִפים ְכמֹו , אֹו ַגם ְמֻשָקִצים –ַמְכִאיִבים , ַמְרִגיִעים: ת שֹוִניםִזְכרֹונֹו. ַהְמעֹוְררֹות ִהְרהּוִרים ְוִזְכרֹונֹות

ָעָבר  ?ְגִויֹות ְטבּועֹות ִמְמצּולֹות הֶׁ

ם ַאפִ ? ַכָמה ָחַרְשָת ? ָחִייָת  חֶׁ ַכָמה ְלֵבִנים ִהַנְחָת ִלְפֵני ? ַכָמה ֵעִצים ָנַטְעָת ? ַכָמה ָזַרְעָת ? ת ְלַמַען זּוָלְתָךיַכָמה ִכְכרֹות לֶׁ

ַתֲעֹזב ? טֹוב-יֹוֵתר-אֹו-ַכָמה ְלָבִנים ְמֻלְכָלִכים ִכַבְסָת ָפחֹות, ַכָמה ְטָלִאים, ַכָמה ִתקּוִנים? ַכָמה ַכְפתֹוִרים ָתַפְרָת . שֶׁ

ֱעַנְקָת ? ְלִמי ּוְלַכָמה ַהֲעָנַקת ֹחם ה ֵשרּות הֶׁ ל ַדְרְכָך ֵאלּו? ֵאיזֶׁ  ?כֹוָתרֹות ִיְתנֹוְססּו ְבָראֵשי ַהְפָרִקים שֶׁ

ן? ַחִיים ָפשּוט ִהְסַתְבכּו ֵמַעְצָמם , הּוא ִסֵבְך אֹוָתם ַכֹהגֶׁ ְשָגַחת לֹא ִה . ִפלּו לֹא יֹוֵדַע ֵאיְךַהִמְתַסְמסּו ְוַאָתה אֲ  –אֹו שֶׁ

ם ְבעֹוד מֹוֵעד יָך ְבִלי ֵמִשיםאֹו אּוַלי ֵהם פָ , ָבהֶׁ , אֹו לֹא ֵהיַטְבָת ִלְשֹמעַ  –אֹו אּוַלי לֹא ָשַמְעָת , לֹא ָקְראּו ָלְך. ְסחּו ָעלֶׁ

ת ַהמֹוֵעד, לֹא ֵהַבְנָת  ת ַדְרְכָך ַבֲעַצְלַתִים? ִאַחְרְת אֶׁ  ?ַנֲעֵנית ַלְקִריָאה ִבְמרּוָצה אֹו ֵשַרְכָת אֶׁ

ְכמֹוְתָךָתִמ )ִבְגַלל ַקלּות ַדַעת  ָכמֹוְךָפזִ )אֹו ְגָזלּום ִמְמָך , הֹוִציאּו אֹוָתם ִמְמָך ְבִמְרָמה!( ים שֶׁ ? סּוֲחְמ , ָגְנבּו, !(יז שֶׁ

ת? ִבְזַבְזָת ַעל ְשִתָיה, ִהְפַסְדָת אֹוָתם ִבְקָלִפים? ָשְדדּו בֶׁ ם ְבִשְפלּות ְמֹסאֶׁ ת? אֹו ִהַמְרָת ֲעֵליהֶׁ ְלָך  ִהְפַסְדָת אֶׁ אֹו ַגם  –שֶׁ

ִהְפִקידּו אֹוָתם בְ  ה שֶׁ ל ֵאלֶׁ ת שֶׁ ם ֱאמּוִניםֵאיְך ִה ? ִאְכַזְבָת  –ָיְדָך אֶׁ ִנְשַבַעת ָלהֶׁ ת הֹון ַהַמֲאַמִצים ְוַהְלָבבֹות שֶׁ ? ְשָקַעת אֶׁ

ת ַהבְ , ִהְתַכַּוְנָת ַלֲעֹמד ְבִדבּוְרָך ם  –ַפַעם ? ְלַכָמה ְדָמעֹות ָגַרְמָת ְוַכָמה ָמִחית? ִגיָדהאֹו ְבעֹוְדָך ְמַנֵשק ִתְכַנְנָת אֶׁ עֹוד ֹקדֶׁ

ָעָבר ָהָרחֹוק –ָלֵכן   .בֶׁ
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ה ? אֹו ִהְתבֹוֵנן ַבֲעַצְלַתִים ֵאיְך חֹוְלִפים ַהַחִיים ַעל ָפָניו, הּוא ַחי גֶׁ ם  –ָאַחז ַבהֶׁ רֶׁ  –ָכְך  –ְסָתם  –אֹו ָשט ִעם ַהזֶׁ

ה ? ם ַמֲאִמיִניםֵאיְנכֶׁ )? ְוַדי ָחד ָכזֶׁ ה –ֲאִפלּו לֹא ִהְתהֹוֵלל ִבְמיָֻחד  –ִהַכְרִתי אֶׁ , ַפְשִטיָדה. ְולֹא ְכלּום –ָאִמיד , ָנאֶׁ

ְבָרה, ַקְוָיאר ה ַהֹכל  –ְזִליָלה . ַחֵיי חֶׁ  (.ְולֹא יֹוֵתר –ְוזֶׁ

יָך, ִפַזְרָת , ִחַלְקָת  ת ַחיֶׁ ֱאַבְקָת ? ַנְנָת ַכָמה גֹו? ִבְזַבְזָת אֶׁ  ?ַעל ָמה נֶׁ

ל? ָמה ּוְלִמי –ְדָאָגה ְלהֹוִריש . ְוַצָּוָאה –ַמֲאַזן  –ִודּוי  –יֹוָמן  –ְבִדידּות ַהִזְקָנה  גֶׁ ת ַהדֶׁ ל ַהַחִיים ְבִחיר ! אֶׁ ִיָשא אֹותֹו אֶׁ

 ?ַהַתְלִמיִדים

ה ְלאֹור ְיָקרֹו ל ְמנֹוַרת ֵנְפטֵאין ְלָכְך ֲחִשיבּות ִאם ַהָדָבר ֵיָעשֶׁ ָכַשל. ת אֹו ְלאֹוָרּה שֶׁ ת ִמי ִלֵמד, ְבִמי ָתַמְך ְבָשָעה שֶׁ , אֶׁ

ְך רֶׁ ת ַהדֶׁ ְשבֹון ִלְזכֹות ְבִפְרסּום אֹו הֹוָקָרה? ְלִמי ִהְתָוה אֶׁ לֹא ַעל ְמַנת ְלַקֵבל ְפָרס, לֹא ִמתֹוְך חֶׁ  ?שֶׁ

ת ֱאֹהב)ַהַמְפִחיד ַבַיַער , ִתְרָזה ְיִשיָשה, ָהֱאמֶׁ אּוַלי לֹא ָיְדעּו ָשם לֶׁ ֵיש ַהְרֵבה יֹוֵתר טֹוב ָבעֹוָלם (. ?ִמשּום שֶׁ ת שֶׁ  –ָהֱאמֶׁ

ְחָבא ֵאל ַהֵכִלים , ָצנּועַ , טֹוב ֲחִריִשי  ?אּוַלי לֹא מּוָדע ְלָעְצָמתֹו –נֶׁ

ת ָחד לֹא ָכל ָכְך ָחשּו, ִתְרָזה ְיִשיָשה, ָהֱאמֶׁ דֹור אֶׁ ֵיש ַרק ֲאָנִשים  –ְזֵקִנים ְולֹא ְבִדידּות , ְבֵני ֹנַער, ְוֵאין ְיָלִדים –ב שֶׁ

 ;ְצָמִחים ַוֲאָבִנים, י ַחִייםַבֲעלֵ , ַרק ֵעִצים, שֹוִנים ּוְבִדידּוָתם ַהשֹוָנה

ִהיא ְוָכל ַהַחִיים עֹו, ְכדּוִמָיָתּה –ְואֹוָתּה ִתְרָזה ְזֵקָנה ְוֵאיָתָנה  ל ָפִנים ְכשֶׁ ָעִתיד  –ְמִדים ָכְך ָפִנים אֶׁ ָעָבר ְוהֶׁ מּול  ְפֵני הֶׁ

 .ְלַבד ִעם ֱאֹלִהים –

 .הדוקטור הזקן
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