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לא חשובה היכולת

ִמיד רֹות, ְוֹלא ּתָ ן ָשׁ ּלָ ֹלא ּכֻ
ָיְפָין. ָאְמָנם ֵהן עֹוְמדֹות ּבְ

יָמה ֵדי ְנׁשִ יֶהן ְקָצִרים ּכְ ַחּיֵ ֵיׁש ׁשֶ
ַמן ֹלא טֹוֵרַח ְלַבּלֹות ֶאת  ְוַהּזְ

לּוָמָתן.  ּפְ
מֹוָתן  ּתָ ּכְ ׁשְ ּקַ ּבִ

ַחּלֹוְנָך ֲאָבל ֲאִני ָרִאיִתי ּבְ
מֹות מֹוָתן ִאּלְ ּכְ ׁשֶ

צֹוְלעֹות ַעל 
ַחת ְרחֹוב ּתַ ִמְדָרָכה, ּבָ

ם ֵאין צֹוֶפה ַהַחּלֹון יְתָך, ׁשָ ּבֵ

יִרים ְך ׁשִ ל ְרכּוׁשֵ ם ִאם ּכָ ה: ּגַ ְוַאּתָ
ַאּתְ ֻאְמְלָלה, ֲאָבל ֲאִני

ָרִאיִתי 
ט ְמעֹוָפּה ּבָ ג ַהּמַ ָרחֹוק ֵמֶהּשֵׂ

ה. ּלָ ל ִצּפֹור ּדַ ׁשֶ

ה קֹול  ּזֶ י ּבַ ַמְעּתִ ְוׁשָ
ָאבּוד ּוְבִפיָך ֹלא ָלָעה

י ְלָך ה: ָאַמְרּתִ ִמּלָ
ְמעֹוָפּה ָרִאיִתי ּבִ ׁשֶ

ִצּפֹור
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ּלֹא ָהְיָתה  ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ָנָפּה ַחת ּכְ ִריָקה ּתַ ָלּה ֲאִפּלּו ׁשְ

ִמיד ה ּתָ קּוף ַהּזֶ ו ַהּזָ ּוַבּגֵ
ִצּפֹור ֲערּוָפה, ַמה

ּפֹוִרים ּצִ ה יֹוֵדַע, ׁשֶ ַאּתָ
ִמיד רֹות ּתָ ִית ׁשָ ִלי־ּבַ נֹות־ּבְ ּבְ

ְלּתָ ְלַהּסֹות ֻהְרּגַ ַחּלֹוְנָך, ׁשֶ ּבְ
ִמיד ה רֹוֶאה ּתָ יָרן ֶאת קֹוְלָך, ַאּתָ ׁשִ ּבְ

ג ַהַחּלֹון ֶאת ָהְרחֹוב  ַעד ְלֶהּשֵׂ
ה. ַוֲאִני ָכל ִמּלָ ה חֹוֵסְך ּבְ ְוַאּתָ
ט ְרִאיִתיָה ּבָ ג ַהּמַ ָרחֹוק ֵמֶהּשֵׂ

ַחת ת ּתַ ֶלד ַהּגֹוָזל ַהּמֵ ָעְנָיּה, ְוׁשֶ ּבְ
ּלֹא ֲחׁשּוָבה ָנָפּה, ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ְלָך ׁשֶ ּכְ

יר ֹכֶלת ָלׁשִ ַהּיְ
ִמיד ֶאת ָהָרצֹון ׁש ְלָך ּתָ ּיֵ ה ׁשֶ ַאּתָ

אפשר להניח

ו ר ְלָהִניַח ָלֶהן ַעְכׁשָ ֶאְפׁשָ
ַהּכֹל יֹוְדִעים א ׁשֶ ּפֹוִרים. ֶאּלָ ַלּצִ

לּו ֻקְרָקִעים ַהּלָ ִים ַהּמְ ּפַ ּגַ ֲאִני ֲאסּוָרה ּבַ ׁשֶ
י ִצּפֹוִרים ְלָפחֹות ּתֵ ַוֲאִני ְצִריָכה ִלׁשְ

ָרן קֹולֹוָרטּוָרה טֹוָבִתי, ָהַאַחת סֹוּפְ ְרָנה ּבְ ַדּבֵ ּתְ ׁשֶ
ֲעָצמֹות ה ּבַ ִנּיָ ְ ָרה ְוַהּשׁ ָרה ֵמֵעֶבר ַלַהּכָ ׁשָ

ֵלם ֵלב ׁשָ ו ֲאִני אֹוֶמֶרת ּבְ ֲחלּולֹות ַקּלֹות ַעְכׁשָ
ָרִציִתי ֹכֶלת, ֲאִני ׁשֶ ּלֹא ֲחׁשּוָבה ַהּיְ ׁשֶ

ּפֹור יק ֶאת ַהּצִ ּתִ ר ְלַהׁשְ ו ִאי ֶאְפׁשָ ַעְכׁשָ
ּתֹוִסיף ִלְרצֹות  ָאסּור ְלָהִניַח ָלּה ׁשֶ
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חודש

יר ָהַאֲחרֹון ִ ִגידֹות, ְוֶזה ַהּשׁ ל ּבְ ֵלם ׁשֶ ֹחֶדׁש ׁשָ
ּפֹור ַהּזֹאת. ֶזה ֹצֶרְך ִטְבִעי ֶהְחֵלט ַלּצִ ּבְ

י ְבּתִ ַעְצמֹוַתִיְך ֲחלּולֹות. ֹלא ָחׁשַ ׁשֶ ִלְבּגֹד ּכְ
אֹוָתּה ָהֵעת ָהָיה ִלי קֹול ּבְ א ׁשֶ ֵגד. ֶאּלָ ְלִהּבָ

ִבְרִאי.  טּו ּבֹו ּכְ יִרים ִנּבְ ִ ַהּשׁ ְך, ׁשֶ ל ּכָ ָצלּול ּכָ

ֶמת. ית ָהִייִתי ִאּלֶ ֵראׁשִ ּבְ

ֹלא ָהיּו ִלי ֲעָצמֹות ַקּלֹות, ְוֹלא ָהָיה ִלי קֹול
ה ְצִריָכה ָהִייִתי ֵבד ַהּזֶ ֻקְרָקע ְוַהּכָ ּוֵמַהּגּוף ַהּמְ

ָמעּוָתם י ַמה ַמׁשְ ַכְחּתִ ָ ּשׁ ַלֲעֹמל ּוְלבֹוֵדד ְצִליִלים ׁשֶ

רּוטֹות,  נּוי ּפְ ה ּבָ יר ַהּזֶ ִ ַהּשׁ
יִתי ֶאת ִסְדָרם.  ּנִ ִ ּשׁ ִים ׁשֶ ּפַ ֲאטּוֵמי־ּגַ
יב ֲאִני עֹוֶמֶדת ַיּצִ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ

ר ְלַזהֹוָתן ֶאְפׁשָ ָכל ׁשֶ ַעל ַרְגַלי, ּכְ

יִתיו ִצּפֹור י ָאָדם ַוֲעׂשִ ְוִאם ָלַקְחּתִ
ָכל  יר ְוָיַדי ּכְ י ָלׁשִ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֲהֵרי ׁשֶ

ֵכן ּתָ ּיִ י ׁשֶ ר ְלַזהֹוָתן ְמִעידֹות ּבִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
י ּנִ ָרִציִתי אֹו אּוַלי ַרק ִנְבַצר ִמּמֶ ׁשֶ

ָהִייִתי ֻמְכָרָחה ְלַנּסֹות ֹזאת ׁשֶ ה ּכָ ִמּדָ ּבְ


