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לדני טרץ'

א.
ַחת ֲעָנִנים, ֶקט ּתַ ׁשֶ ָלִבים ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ּכְ ָעה ׁשֶ ָחַלף, ׁשָ ָטן ׁשֶ ַהּיֹום ַהּקָ

ים, אֹו  ים ִצּבּוִרּיִ ּנִ ּגַ ְרחֹובֹות, ַעל ִמְדָרכֹות, אֹו ּבְ ׁשּוֵלי ָהִעיר, ּבָ ּבְ
ַחת, ֶנֱעָצִרים ַעל־ַיד ִמְזָרָקה, ִנְצָמִדים ָלֲאִויר,  ר ִנּדַ ִכּכַ ּבְ

א, אֹו, ָצִריְך ָלבֹוא.  הּו ּבָ ִאּלּו ִמיׁשֶ יִטים ְלָאחֹור, ּכְ ַמּבִ

ב.
ִמיכֹות,  ֶחֶדר ָחׁשּוְך, ֵמִקיא ַעל ַהּשְׂ ו ּבְ ְתּגֹוֵלל ַעְכׁשָ ּמִ ֶזה ׁשֶ

ָלתֹות, ּדֹוֵקר ֶאת ַהַחּלֹונֹות,  ֵער ַעל ַהּדְ ֵעל, ַמְתִחיל ְלִהְסּתַ ּתַ ִמׁשְ
ָרִחים ִעם ִחּיּוְך ְמַרְפֵרף,  ב ְלֶרַגע, ֵמִריַח ֶאת ַהּפְ ִמְתַעּכֵ

ֶזה ֹלא ֱאֹלִהים. 
ֶזה ֶזֶנק. 

ג.
י, ָרגּוַע, ל ֶזֶנק: ֲחִריׁשִ ב ׁשֶ ל־ַהּלֵ ים ְלָתֵאר ֶאת ַהּיִֹפי־ׁשֶ ֵאין ִלי ִמּלִ
ֵנט, ָמִגי,  ָזִזיִתי, ְמַהּפְ ֶסִסיִבי, ּתְ רּוַע, אֹוּבְ ָנִדיב, ֲאִציִלי, ַמְבִריק, ּפָ

ל ִמיֵני ַרְעיֹונֹות ְמֹטָרִפים. ֶזֶנק, ִעם ּכָ

ל ֶזֶנק, ׁשֹוֵמַע ֶאת ַעְצמֹו ִמְתַלֵחׁש ֵעיַנִים ׁשֶ ְלָוה ּבָ ֵאיֹפה ֵיׁש ׁשַ
לּוִלים?  ּבְ ל ׁשַ ב ׁשֶ ִעימֹות ַהּלֵ ִעם ּפְ

ד.
ְטִני.  ו ַעל ּבִ ְמעֹוָתיו זֹוְלגֹות ַעְכׁשָ ֶזֶנק. ּדִ

ן  יׁשַ ן, ֶזֶנק, ּתִ יׁשַ ן, ֶזֶנק" ֲאִני אֹוֶמֶרת, "ּתִ יׁשַ "ָאז ּתִ
ן־ֵעֶדן. א־ּגַ ֲאִני ִאּמָ ֵאר ְלַעְצְמָך ׁשֶ ן. ּתָ יׁשַ ָאז ּתִ

ָניו. ְלֶהֶפְך.  ָבר ְלַפֵחד ִמּפָ ׁשּום ּדָ
ְלֶהֶפְך". 
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ה.
ל ֶזֶנק. רּוִמים ׁשֶ ִנים ַהּפְ יָרה ֶאת ׁשּוֵלי ַהּפָ ֲאִויר ַמְסּתִ ָנף ִמְתנֹוַעַעת ּבָ ּכָ

ו.
ַבע, ְפָלא ָהָיה, ָלצּוד ֶאת ֵאיָתֵני ַהּטֶ ּנִ ַמה ׁשֶ

ים,  ין ָעִלים ְקַטְנַטּנִ ִטיַח, ּבֵ ָ ְלָהִניַח אֹוָתם ַעל ַהּשׁ
ַחְדִרי,  ְמחּו ּבְ ּצָ ַחת ָהִאיָלנֹות ׁשֶ ּתַ

ב, ְלַכּסֹות אֹוָתם ְזָרִדים ְוֵעׂשֶ
ָרִצים, ְגַלל רּוַח ּפְ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַחּלֹונֹות, ִלְסּגֹר ּבִ

ִריִסים,  ְלָהִגיף ֶאת ַהּתְ

עֹון,  ָ ּשׁ יִטים ּבַ ל, ַמּבִ ּתֵ ִנים, ַמְתִחיִלים ְלִהְתּפַ ִלְראֹות אֹוָתם ְיׁשֵ
ֲערּוִמים, ְרֵעִבים, ִעם ִחּיּוִכים ְמֹטָרִפים 

ַבר ַמה. ִאּלּו קֹוֶרה ּדְ ּכְ

ז.
י  ְכְסָפה ַנְפׁשִ ּנִ ר. ׁשֶ י ִמְדּבָ ַדְעּתִ עֹוֶלה ּבְ

ר. ְדּבָ ְרחֹובֹות ַהּמִ מּו ַעל ַסְפָסִלים ּבִ ְרּדְ ּנִ י ֶנֶפׁש ׁשֶ ָלִבים ַעּזֵ ֶאל ִמיְליֹון ּכְ
ר. ְדּבָ ּמִ ַרֵחף ֵמַעל ָהְרחֹוב, ּבַ ּמְ ְלָאְך ׁשֶ ֶאל ַהּמַ

ֶאל ֶזֶנק.

ח.
ֶלת ֻסּגֶ ּמְ ְרָענּות ׁשֶ ל ּפֻ עֹוְכֵרנּו. ֵיׁש ָלּה ְסגּוָלה ׁשֶ ִציאּות ַהּזֹו ִהיא ּבְ "ַהּמְ

ץ", ָאַמְרּתָ  ְחּפַ ּתֶ ּדּור ָהָאֶרץ ְלָאן ׁשֶ ִלְגֹרר ַאֲחֶריָה ֶאת ּכַ

נֹות טֹובֹות, ּוָ ַסְך־ַהּכֹל ָהיּו ָלנּו ּכַ יד, ּבְ ּגִ ּתַ יד ַמה ׁשֶ ּגִ "ּתַ
ָמִנית, ָיָדּה ַהּיְ ָמאִלית, ּבְ ָיָדּה ַהּשְׂ ִציאּות ּבְ ֶלֱאֹחז ֶאת ַהּמְ

ׁש, ֶהָחבּול, ּתָ דֹול, ַהּמֻ ְלָהִרים ֶאת ּגּוָפה ַהּגָ
ה, ִנּיָ ְ ְך ַעל ַהּשׁ ֲחָזָרה ַעל ֶרֶגל ַאַחת, ַאַחר־ּכָ ְלַהֲעִמיד אֹוָתּה ּבַ

ֵני יט ָקִדיָמה — ַלֲעֹבר ַעל ּפְ ִלְגֹרם ָלּה ִלְפֹקַח ֶאת ֵעיֶניָה — ְלַהּבִ
ְך, ְך ּוְלַחּיֵ ים ּוְלַחּיֵ ָטׁשִ ידּוד ְמֻטׁשְ ל ַחְדֵרי־ּבִ ָלתֹות ׁשֶ ּדְ

י ְך" ָאַמְרּתִ ֹלא ְלַהְפִסיק ְלַחּיֵ

ט.
ן ֶאת ָהעֹוָלם. ְוֶזהּו. ַסְך ַהּכֹל ָרִצינּו ְלַתּקֵ ּבְ
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י.
ַרְפַרף ָקָטן ים ׁשְ ָמע ָלׂשִ ֲאִני יֹוַדַעת ַמה ַמׁשְ

ְרָתה,  ּקָ ִציאּות ׁשֶ ְגיֹונֹות, ַלְחּבֹׁש ֶאת ַהּמְ ַעל ֶאֶלף ּדּוָנם ׁשִ
ָטן, ִעיל ַהּקָ ים, ִעם ַהּמְ ָרִחים ֲאֻדּמִ ֹתֶנת ֲאֹפָרה ִעם ּפְ יׁש אֹוָתּה ּכְ ְלַהְלּבִ

ָחִקים, ׂשְ ֲחַדר ַהּמִ ִעיִפים, ָלֵתת ָלּה אֹו־ֵקיי ְלַבּלֹות ּבַ ְמָחטֹות, ַהּצְ ִעם ַהּמִ
ל ִמיֵני ַצֲעצּוִעים, ְלַמְלֵמל ְלַעְצָמּה, ג ִעם ּכָ ְלָהִניַח ָלּה ְלִהְתַעּנֵ
ית ָעה ָחְפׁשִ ר ָלּה ׁשָ ֹאל ֶאת ַעְצָמּה, ַלֲענֹות ְלַעְצָמּה, ְלַאְפׁשֵ ִלׁשְ

זּוְזְטָרא, ָלֵצאת ַלּגְ
ֹאף ֲאִויר, ִלׁשְ

יר. ָלׁשִ
יְצּפֹוֶנת  הֹו ְמִציאּות, ּפִ

יא.
ָהָיה מּוָטל ָעֵלינּו: ינּו ַמה ׁשֶ ַיַחד ָעׂשִ

מּוָתה  ֵני ּתְ ל ּבְ ַמן ׁשֶ ַיַחד ִנְפַנְפנּו ְלָכל ָהרּוחֹות ֶאת ַהּזְ

יב.
רֹות ַעל ָהָאֶרץ. ָלתֹות ְמֻפּזָ ל ַהּדְ ּכָ

ו ֵנינּו ַעְכׁשָ ה, ׁשְ ם ַאּתָ ו ּגַ ם ֲאִני, ְוַעְכׁשָ ְרֵאה, ּגַ
ְקָוה. ֶנת ַלּתִ ּוֶ ָרה, ֲאִני ִמְתּכַ ִחים ִלְרָוָחה, ָלרּוַח ַהּקָ ִנְפּתָ

ק, ׁש ְלֶסֶדק ּדַ ָהָיה ֲחׁשָ ׁשֶ מֹו ָאז, ּכְ ּכְ
ְרצּועֹות  רּו אֹוִתי ּבִ ְוָעְמדּו ְסִביִבי ְוָקׁשְ

ה ַחת ַעל ָהִרְצּפָ ְוָהִייִתי ֻמּנַ
ַמִים ָ ּשׁ י ָהָיה ּבַ ּלִ ְוָהֹראׁש ׁשֶ

יג.
י: ה ֲאִמּתִ ּזֶ י ׁשֶ ִמיד ָיַדְעּתִ ּתָ

ה, ַלֲהֹפְך אֹוָתּה ְלַמִים זֹוְרִמים  ֶלת ְקַטּנָ ָלַקַחת ּדֶ

ִלי ַהְפָסָקה  ר ּבְ ׁשּוט, ְלַדּבֵ ָכה, ּפָ ִים, ּכָ ּנַ ֲחִריַקת ׁשִ ין ּבַ ְלַהְמּתִ
ְקָרה, ּתִ ִעם ָהאֹורֹות ּבַ

בּולֹות ִנְפָרִמים, ל ַהּגְ ּכָ ׁשֶ מֹו ַיֲהלֹוִמים ּכְ ִלְזֹהר ּכְ
ְלמּוִדים  ְלִהְתּגֹוֵלל ִעם ּגַ

ר, ִדין ַהּקַ ַעל ַהּסָ

ֶלֱאֹהב ַעד ָמֶות


