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ִדידּות: ָצִריְך ִלְהיֹות ֲחָזִקים ְמֹאד ַהּבְ
ִדידּות; ָצִריְך ַרְגַלִים טֹובֹות ֵדי ֶלֱאֹהב ֶאת ַהּבְ ּכְ

ן ּכֵ ָלל; ֵאין ְלִהְסּתַ דּות יֹוֵצאת ִמן ַהּכְ ְוִהְתַנּגְ
רֹון; ֵאין ַלְחׁשֹׁש ֶקת ּגָ ּלֶ ַעת, אֹו ּדַ ּפַ נּות, ׁשַ ִהְצַטּנְ ּבְ

ֹוְדִדים אֹו רֹוְצִחים; ִאם צֹוֲעִדים ִמּשׁ
ל ָהֶעֶרב ֳהַרִים אֹו ֲאִפּלּו ּכָ ל ַאַחר־ַהּצָ ּכָ

ֶבת; ְלַאַחר ָיד; ֵאין ָלׁשֶ ֵיׁש ָלַדַעת ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּכִ
ב ָהָרֹטב, ֵעׂשֶ ה ּבָ ֹחֶרף; ִעם רּוַח ַמּכָ ר ֹלא ּבַ ִעּקָ ּבְ
ֶבל; ין ֲעֵרמֹות ַהּזֶ ְוִעם ֲאָבִנים ְמֻצּפֹות ּבֹץ ַלח ּבֵ

ל ָסֵפק, ָכְך ֵאין ּכָ ֵאין ׁשּום ֶנָחָמה, ּבְ
ֵלם ְוַלְיָלה ְלָפֶניָך חּוץ ִמּיֹום ׁשָ

לֹות. ִלי חֹובֹות אֹו ִמְגּבָ ּבְ
ִעים ּגָ ְהיּו ַהּמַ ּיִ ָכל ׁשֶ ים ּכְ רּוץ. ַרּבִ ְקס הּוא ּתֵ ַהּסֶ

ְרחֹובֹות ֲעזּוִבים ָלרּוַח, ֹחֶרף, ּבִ — ְוַגם ּבַ
ְנָיִנים ְמֻרָחִקים, ה מּול ּבִ ּפָ ין ֲעֵרמֹות ַאׁשְ ּבֵ

ִדידּות; א ִרְגֵעי ּבְ ה — ֵאין ֵהם ֶאּלָ ה ֵיׁש ַהְרּבֵ ֵאּלֶ ּכָ
ַהּגּוף ֶהָעִדין ַחם ְוִחּיּוִני יֹוֵתר ה ׁשֶ ּמָ ל ּכַ ּכָ

ק ּלֵ ֶזַרע ּוִמְסּתַ ח ּבְ ִנְמׁשָ
ִביב; ר ָהָאהּוב ִמּסָ ְדּבָ ם ַהּמִ ְך צֹוֵנן ְוגֹוֵסס ּגַ ּכָ

ְלִאית מֹו רּוַח ּפִ ר, ּכְ ֹאׁשֶ א ׁשּוב ּבְ ְמֻמּלָ
ְפַרַעת ִמים אֹו ַהּכָֹחנּות ַהּמֻ ֹלא ַהִחּיּוְך ַהּתָ

א ִעּמֹו ֲעלּוִמים ָבר; נֹוׂשֵ ק לֹו ּכְ ּלֵ ר ִהְסּתַ ל ֶזה ֲאׁשֶ ׁשֶ
י, י־ֱאנֹוׁשִ ְלּתִ ה; ּוְבָכְך הּוא ּבִ ֵאּלֶ ְצִעיִרים ּכָ

ִאיר ִעְקָבה ַאַחת ִאיר ֲעֵקבֹות, אֹו מּוָטב: ַמׁשְ ֵאינֹו ַמׁשְ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
אֹוָתּה ִעְקָבה ְלָכל ָהעֹונֹות.
ַאֲהבֹוָתיו ָהִראׁשֹונֹות ַנַער ּבְ
א ּפֹוִרּיּות ָהעֹוָלם. ֵאינֹו ֶאּלָ
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יַע ִעּמֹו; מֹוִפיַע ְוֶנֱעָלם, ּגִ ֶזה ָהעֹוָלם ַהּמַ
ָבִרים, ל ַהּדְ ּנּוי ּכָ ִלי ׁשִ ָאִרים ּבְ ה. ִנׁשְ ּנָ ּתַ מֹו צּוָרה ִמׁשְ ּכְ

ְמְצֵאנּו עֹוד; ֵני ֲחִצי ִעיר, ֹלא ּתִ ׂשֹו ַעל ּפְ ּתּוַכל ְלַחּפְ
ַלם, ַהֲחָזָרה ָעָליו ִהיא ֶטֶקס. ְוָכְך ה ֻהׁשְ ֲעׂשֶ ַהּמַ

דֹוָלה עֹוד יֹוֵתר, ִאם ֶהָהמֹון ִדידּות ּגְ ַהּבְ
ר ַהֵהָעְלֻמּיֹות — ֵדל ִמְסּפָ ּגָ ה ׁשֶ ּמָ ל ּכַ ה ְלתֹורֹו: ּכָ ְמַחּכֶ

יד ַעל ַהֹהֶוה יַע, ַמְכּבִ ּגִ ּמַ ִריָחה — ּוַמה ׁשֶ קּות ִהיא ּבְ ּלְ ִהְסּתַ
ֶות. ן־עֹוָלה ִלְתׁשּוַקת ַהּמָ מֹו חֹוָבה, ָקְרּבַ ּכְ

ֲעֵיפּות, ן, ַמְתִחיל ָלחּוׁש ּבַ ּקֵ ה, ִמְזּדַ ֲאַזי ַאּתָ
ְמַעט חֹוֶלֶפת ָלּה ֲארּוַחת ָהֶעֶרב, ּכִ ֶרַגע ׁשֶ ר ּבָ ִעּקָ ּבְ

ַח; ה; ָאז, ְלֶהֶרף ַעִין, ֵאיְנָך צֹוֵעק אֹו ִמְתַיּפֵ ּנָ ּתַ ָבר ֹלא ִהׁשְ ִביְלָך ׁשּום ּדָ ּוִבׁשְ
ְוָהָיה ֶזה נֹוָרא, ִאְלָמֵלא זֹו ַרק ֲעֵיפּות,

ִריְך לֹוַמר ּצָ ּום ׁשֶ ְואּוַלי ְקָצת ָרָעב. נֹוָרא, ִמּשׁ
ְמָצא ִסּפּוק, ָך ֹלא ּתִ ּלְ ִדידּות ׁשֶ ׁשּוַקת ַהּבְ י ּתְ ּכִ

ית, זֹו ִדידּות ָהֲאִמּתִ ה ְלָך, ִאם ַהּבְ ּוַמה עֹוד ְמַחּכֶ
ִדידּות? ֶבת ּבְ ל, ֵאיָנּה ֶנְחׁשֶ ֵאיְנָך ָיֹכל ְלַקּבֵ ׁשֶ

עֹוָלם ֵאין ֲארּוַחת־ֶעֶרב אֹו ָצֳהַרִים אֹו ִסּפּוק ּבָ
ים, ֹלא ֵקץ ַעד ִלְרחֹובֹות ָהֲעִנּיִ ֶוה ַלֲהִליָכה ּבְ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ָלִבים. ם ְצִריִכים ִלְהיֹות ֻאְמָלִלים ַוֲחָזִקים, ַאִחים ַלּכְ ׁשָ
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