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ֶבר 62 נֹוֶבמְּ  .בְּ

ָיה  .ָרִאיִתי ֶאת זֹושְּ

ָיִמים  ָפִלים לְּ ֻערְּ ּגּוִעים מּוָזִרים ּומְּ ַגעְּ ָכה ִליִדידּות ֱאֶמת ּולְּ ֶשָעַבר ֶנֶהפְּ פּוָהַאֲהָבה לְּ . ֶשָחלְּ

ֻשָנה ִּגיש ֵריָקנּות מְּ ֵדי ֶלֱאֹהב... ֲאִני ַמרְּ ַרק כְּ ֲאִני יֹוֵדַע ֶשָכל עֹוד ? ַהִאם ָהָאָדם ַחי ַאְך וְּ

ִתי ֻאָשר, ָאַהבְּ רֹות ֶשָהַאֲהָבה ּדֹוָמה לֶוֶרד ַהֵמִפיץ ִניחֹוחֹות ֶנֱהָדִרים ; ָהִייִתי מְּ ַלמְּ

ִגים ַענְּ ָכל , ּומְּ ִרים ַעד זֹוב ָּדםקֹוֶציָה בְּ  .זֹאת ּדֹוקְּ

ָוה" ַהֲחלֹומֹות , ָהֹאֶשר הּוא ִתקְּ עֹוָלם –וְּ ִמים לְּ ַּגשְּ ִביַה ָהָאָדם ; ֵאיָנם ִמתְּ ָכל ֶשַיגְּ כְּ

ַטֵפס, ַבֲחלֹומֹוָתיו ֵכן ִייַטב לֹו ֹאף ּולְּ ִשיְך ִלשְּ ַימְּ עֹוָלם לֹא ַיִשיֵגם וְּ ֵני ֶשלְּ ַלֲחֹלם , ִמפְּ

ַקּו ִקי בָ  –" ֹותּולְּ סְּ ֶשבְּ ֹאֶשר". ֵאבּוס"ָאַמר ַקרְּ בֹוָהה ִמַּדי לְּ ִתי ִלי ָרָמה ּגְּ , אּוַלי ָקַבעְּ

ֻאָשר, ָלִאיֵדָאל ֶשִלי יֹות מְּ ֻסָּגל ִלהְּ קּוַפת ? ּוִמשּום ָכְך ֵאיֶנִני מְּ ִתי ִבתְּ ֲאִני זֹוֵכר ֵאיְך  ָחַשבְּ

ָבִרים ָהַרִבים שֶ  ִחינֹות ַעל ַהּדְּ ַשת ַהַקִיץַהבְּ ֻחפְּ ִניֹות ֶשל , ֲאִני זֹוֵכר. ֶאֱעֶשה בְּ ַטִתי ָתכְּ ֶשִשרְּ

ִחינֹות טּום מֹוִביֶלה ֶעֶרב ַהבְּ פְּ ָיה , ֲאִני זֹוֵכר. ֶפרְּ לֹוֶפדְּ ִציקְּ ֵלִמים ָלֶאנְּ ִתי ָיִמים שְּ ַּדשְּ ֶשִהקְּ

ַנת  ָּגִמים 0621ִמשְּ ִאּסּוף ִפתְּ ָעִמים נִ . ּולְּ ִפָרה אֹו ֵמָאה פְּ כְּ ָקנּות וְּ ָשבֹות ֶשל ַספְּ ִתי ַמחְּ ַקפְּ תְּ

דּוִתִיים ֲאֵחִרים מֹות אֹו ֲחלֹומֹות ַילְּ צֹונֹות ַלֲעֹרְך ֵרפֹורְּ ִתי ֶאת ַהֶטַבע. ַלֲחלּוִפין רְּ ֵדי , ָזַנחְּ כְּ

ִתי ֵסֶפר ִלמּוד ַעד ֶשָעַבר ִלי ַהחֵ  ַמן ַרב ָכל ָכְך ִחַפשְּ ָפִתית ּוזְּ ֹמד ָצרְּ ֹמדִללְּ ִחיד . ֶשק ִללְּ ַמפְּ

ָמָדה ֶשִלי ַּגֵבר ַעל הָ . אֹוִתי ֹחֶסר ַהַהתְּ ִהתְּ ֹמד לְּ ַנֶּסה ִללְּ ִלי , ֶשִלי" ֲאִני"ֲאִני מְּ שֹוֶתה ֶתה בְּ

ַשֵקר, ֻסָכר ַנִים ּולְּ ֹסס ִצָפרְּ ֵּגל ִלכְּ ִתי ַעל ַהֶהרְּ ַּגַברְּ ַגם ִהתְּ הֶ . וְּ ִעילּות ִנלְּ קּוַפת פְּ בֹות תְּ ִעקְּ ֶבת בְּ

ָלנּות ַּגֵבר ָעֶליהָ . ַמִּגיָעה ָתִמיד ָהַעצְּ ִהתְּ ֻשֶנה. ֵאין ִלי כֹוחַ . ֲאִני רֹוָצה לְּ ַהִאם ָכְך קֹוֶרה . מְּ

ָכל ָּדָבר  ?ָתִמיד ּובְּ

ָחִפים" ָצִרים ּודְּ וּוָיה יְּ ִעִתים רְּ ָשה לְּ ָחִנית; ֻחלְּ ָוה ּוַבֲהָבָנה ַסלְּ ַשלְּ ַטֵין בְּ  ".כֹוַח ִמצְּ

יֹות ָחָזקָעַלי לִ   !הְּ

 .ָּדֶוה, סֹוֵבל, בֹוֶכה, ֲאִני אֹוֵהב

תֹוֵלל    ַתֵּגעַ , מֹוֵרד, רֹוֵגש, ִמשְּ  .ִמשְּ

ָוה    לֹא ִתקְּ ָכל זֹאת, לְּ ַקֶּוה... ּובְּ  .מְּ

 
 

ִריל 65 ַאפְּ  בְּ

ַלי ָכפֹות ַרגְּ ַעד לְּ ֹקד ָראֵשי וְּ ַרֲחָצה ִמָקדְּ ִתי ֶאת ַהיֹום בְּ ַחלְּ ִתי ָכְך ָהָיה ָרצּוי ִאל; ִהתְּ ּו ָנַהגְּ

ָכל יֹום ֵני ֶשֲאִני ַמִזיעַ , בְּ ָשה, ִמפְּ יֹות. ָמה ֶשֵמִעיד ַעל ֻחלְּ יֹות , ֶלֱאֹהב, ֲאִני רֹוָצה ִלחְּ ִלהְּ

ֻאָשר ַיַער, ַלַיַער. מְּ ָכֵרי ַהֶּדֶשא, לְּ ֹלל ! ָלרּוץ ֶאל תֹוְך ֵמי ֶפֶלג ַבַיַער, ֶאל ַהָשדֹות וְּ ִלצְּ

תַ  ִהשְּ ִשיָמהּולְּ לֹות ַהנְּ ֵני ַהַמִים ַעד כְּ ֵני ַהחֹול. הֹות ִמַתַחת ִלפְּ ַכב , ַאַחר ָכְך ָלרּוץ ַעל פְּ ִלשְּ

לֹא ַלֲחֹשב ַעל שּום ָּדָבר, ַבֶשֶמש ַעל ַהֶּדֶשא לּום, ַלֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים וְּ ַעל שּום , ַעל שּום כְּ

לּום ר! כְּ כֹות ִבזְּ ַאַחר ָכְך ִלבְּ  .ֹועֹות ָהֲאהּוָבהוְּ
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מֹו ֶיֶלד ָקָטן ָלנּות כְּ ֹחֶסר ַסבְּ ִחינֹות בְּ ֵּגַע ַלבְּ ַּגעְּ ָאָגה, ֲאִני ִמתְּ הּוָלה ִבדְּ ָחה מְּ ִשמְּ ֲאִני . בְּ

ָתִני ִלמּוד ַקַּדחְּ ָּדִשים לְּ לֹא ֵשָנה ַהֻמקְּ ֵּגַע ַלֵלילֹות לְּ ַּגעְּ נּוָיה , ִמתְּ ָשָבה ֵאיָנה פְּ ֶשַהַמחְּ כְּ

ַהֵלב עֹות וְּ ִהתְּ  -ִלתְּ ֵּגעַ לְּ  . ַּגעְּ

ָפה ֵני ָהִרצְּ ִתי אֹותֹו. ַמָקק ָעַבר ַעל פְּ ַמָכה, מּוָזר ֵאיְך ֶנֱעַצר. לֹא ָהַרגְּ ִתין לְּ ִאלּו ַממְּ ָעָלה . כְּ

שֹו ֶשל ֵמת ָלה בֹו ַנפְּ ּגְּ ַּגלְּ ִתי ֶשאּוַלי ִהתְּ ַדעְּ ִסיכֹוָזה, בְּ ִתי. ֶמָטפְּ ֶשאּוַלי ָהָאִביב , ַאַחר ָכְך ָחַשבְּ

נֹוָרה . ֹוִציא אֹותֹו ִמַמֲחבֹואֹוה ִבילֹו –ַהמְּ וֹות . ִהיא ַהֶשֶמש ִבשְּ אּוַלי ַּגם ַלֲחָרִקים ֵיש ִתקְּ

ֵני ָהָאָדם מֹו ִלבְּ ֵעיֵני ֲעָנִקים ֶשאּוַלי צֹוִפים ? ִמֶשָלֶהם כְּ צּור ָזִעיר בְּ ַהִאם ָהָאָדם ֵאינֹו יְּ וְּ

קֹו רֹוסְּ ִמיקְּ  ...?פָבעֹוָלם ִמַבַעד לְּ

ֶמֶשְך ַהַקִיץ ָבָעה ִשעּוִרים בְּ יּו ַארְּ ַואי ֶשִיהְּ ִמיָדה ַאַחת, ַהלְּ ַתלְּ ִמיִדים וְּ לֹוָשה ַתלְּ ִאם ! שְּ

ֶיה ִלי ֶכֶסף רֹון, ִיהְּ רֹובֹות ַבֵתַאטְּ ִעִתים קְּ ַבֵקר לְּ  .אּוַכל לְּ

ָכְך ִתי בְּ ַהרְּ יֹות , ִהרְּ ִריכֹות ִלהְּ ָכל ָאָדם ָהיּו צְּ רֹותֶשלְּ ֵתי ִמשְּ ַאַחת : שְּ ַאַחת רּוָחִנית וְּ

יֹות ַּגם ַחָיט. ּגּוָפִנית ָשָעה אֹו , ַשר ָהָיה ָיכֹול ִלהְּ יֹות ַנָּגר לְּ ֵּדס ָהָיה ָיכֹול ִלהְּ ַהנְּ רֹוֵפא אֹו מְּ

ָעַתִים ַעת ָהֲעבֹוָדה ַהּגּוָפִנית ָכל ֶאָחד ָהָיה ָיכֹול ַלֲחֹשב. שְּ צֹועַ , ִבשְּ שּום ִמקְּ לֹא ָהָיה  וְּ

בֹוד ָהָאָדם ִפיל ֶאת כְּ  .ַמשְּ


