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מי שאינו חסר 

ים ַבר־ַמה ֵאין לֹו ִמּלִ ֵאינֹו ָחֵסר ּדְ ִמי ׁשֶ
מֹות י ִאם ׁשֵ ּכִ

ָנם. ׁשְ ּיֶ מּוִרים ְלׁשֶ ְ ַהּשׁ
ַבר ַמה ֹלא ֲחֵסרֹות ֵאינֹו ָחֵסר ּדְ ִמי ׁשֶ

ָמא ים ַלּצָ ּלִ לֹו ַהּמִ
כֹות ַדִים ַהּנָ ַלּיָ

לּו ַהּלָ

ם ֲאֵבלּות ֵאיָנם ֲחֵסִרים. ר ּגַ ם ֹאׁשֶ ּגַ
ם ֲאָבל ׁשֵ ר קֹוֵרא ּבְ ּיֹוֵדַע ְלַוּתֵ ִמי ׁשֶ

ִהיר ה הּוא ּבָ ּמָ ה, ּכַ ה ָיֶפה ָהָאְבָדן ַהּזֶ ּמָ ְרֵאה ּכַ
ִתים ָבִרים ַהּמֵ ל ַהּדְ אֹוָרם ׁשֶ ּבְ

לּו ם! ְוִאם ַאְדִליק ֶאת ַהּלָ ְלַבּדָ
ֶרם נֹוְלדּו ־ ־ ֹלא, ּטֶ ׁשֶ

ְחַסר. ּתֶ ב ׁשֶ ְלָך ֹלא ִנְכּתַ
ם ׁשֵ ְך ְקָראִתיִני ּבְ ּום ּכָ ֲהִמּשׁ

לילות אחדים

א ָכל ַלְיָלה, ֶאּלָ י רֹוַצַחת ּבְ ֵאיֶנּנִ
ְך ל ּכָ ים ּכָ י ַרּבִ י ְוַחּיַ ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ

ֵדי ִליׁשֹן ּכְ ׁשֶ
ה ּמָ יק ּכַ ּתִ ָעַלי ְלַהׁשְ

ה ֵאּלֶ ים ּכָ ַחּיִ
ֵלילֹות ֲאָחִדים.
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ֶמת ּוִבְטִני ֲאִני ִנְרּדֶ ְך ֵיׁש ׁשֶ ּכָ
יִתי ָיַדי ְוָעׂשִ נּו ּבְ ּתְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ְמֵלָאה ּדְ

ְיָלה ְלָהִמיָתם ל ַהּלַ ּכָ
ן תּו ְוֹלא ִנּתָ ּמֵ ּוְדָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ

יָבם. ָיִדי ְלָהׁשִ ּבְ
ָפָתם ֹלא ְנִהיָרה ִלי ְוָלֵכן יָקם ִאם ׂשְ ּתִ ת ְלַהׁשְ ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ

פֹות ֵלילֹות ֲאָחִדים ׂשָ
ָנִתי חֹות ֶאת ׁשְ ְסתּומֹות ְמַפּצְ
ָנה ילֹות ֲאִני ְיׁשֵ רֹב ַהּלֵ ַאְך ּבָ

ְלָוה ׁשַ ְרִציפּות ִאם ֹלא ּבְ ּבִ
ְתִמיָהה י ּבִ הּו ֵנעֹור ְלִצּדִ ּוִמיׁשֶ

ְוַלְיָלה ַלְיָלה ֲאִני
ָבר ֵמת ֶאָחד ִריס ַעל ּדָ ְמִגיָפה ּתְ

ּבֶֹקר ֲהרֹג אֹוִתי ְלִרְשֵתִני ּבַ ּיַ ׁשֶ

טעיתי

ּכֹל. ָטִעיִתי ּבַ
ַני י ֶאת ּפָ ֶהְחַלְפּתִ

ה ָעַלי ָלׁשּוב  ל ַאֵחר ְוַעּתָ ָתָויו ׁשֶ ּבְ
ית. ֵראׁשִ ם ִמּבְ ׂשָ ְלַחּפְ

י ֲאבּוִדים ִלי ַתְבּתִ ּכָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ָעַלי ְלַהְחִליט ֵאיְך ִלְכֹלא ֶאת ֶיֶתר

ַני ָרִציִתי ְוִנְמְלטּו ִמּפָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ

י ּלֹא ֶהֱאַכְלּתִ ָלִבים ׁשֶ ָבִרים? ּכְ )ָמֵהם ַהּדְ
ְגִסיָסָתם  ם ּבִ הּו ַאֵחר ָאׁשֵ ְהֶיה ִמיׁשֶ ּיִ ְרחֹוב ׁשֶ ּבָ

מֹות( ַמה ֵיׁש לֹו ְקָרא ָלֶהם ׁשֵ ּיִ ׁשֶ
יו ֵאּלּו ַתְבּתִ ם ְוֶטֶרם ּכְ ׁשֵ

ְרָעִבים ֵאין ִנים ַהּמֻ ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ַהּפָ
ִנים ֵאּלּו ַהּפָ א ׁשֶ ֹזאת ֶאּלָ
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אסור

ה ָבר ַהּזֶ ּדָ ָאסּור ִלי ַלֲעׂשֹות ּכַ
י ּבֹו ַוֲאִני ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ

הּו ָאסּור ֶעֶצם ַמֲעׂשֵ עֹוֶמֶדת ּבְ
ו ְזִהיר אֹוִתי ַעְכׁשָ ּמַ ם ִמי ׁשֶ ֲאָבל ּגַ

ָאְסרּו ָעָליו ְלַהְזִהיר


