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יעבור 

ה ַמֵהר  ּמָ ּלֹא הּוַבס ֲעַדִין. ּכַ ָבר ׁשֶ ֹלא ָמָצאִתי ּדָ
ים, ֶקֶרן אֹור ָרָפה. בֹות ֶלָהבֹות, נְפָסִקים ִחּפּוׂשִ ּכָ

ָחה אֹו ֵעין ָהַרע ּגָ ׁשּום ִהְתָעְרבּות ִחיצֹוִנית, ׁשּום ַהׁשְ
יַע ֶאל ָמָחר. ֲאָבל ַמה ִיְהֶיה ְפִריַע ָלנּו ְלַהּגִ ֹלא ּתַ

ִחים, ּיּום ִנְמּתָ י ַהּסִ ְנָהָרהֵ ֵיׁש ָקֶצה, ַקּוֵ יַע? ַלּמִ ּגִ ּנַ ׁשֶ ּכְ
ִלימּו, ם ִהׁשְ ָלּ ּכֻ ְרֶאה ׁשֶ ּתִ ׁשֶ ַמן. ּכְ ל ַהּזְ חֹומֹות ִנְבנֹות ּכָ
יר ְלָך. ּתִ ּתַ יָת ְלִמי ׁשֶ ל ֹחֶדׁש ִחּכִ ה. ּכָ ם ַאּתָ ִלים ּגַ ׁשְ ּתַ
ֵעָרה. ִאים, ָחְמֵרי ַהּבְ ל ַהּנֹוׂשְ ה ֶאת ּכָ ד ָהִייָת ְמַכּבֶ ּצָ ּבַ

ה ֹלא ָיַדְעּתָ ַעל ֵהָעְלמּוְתָך. ם ַאּתָ ל, ּגַ ּכֵ ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

העמדת פנים 

ֶניָך. ָרִאיִתי ַרק ֶאת ּפָ ִריִסים, ַעד ׁשֶ י ֶאת ַהּתְ ֶלת, ֵהַסְטּתִ י ֶאת ַהּדֶ ָנַעְלּתִ
ֵקִטים, ַמל ׁשְ יֵרי ַהַחׁשְ ל ַמְכׁשִ ְמאֹונֹו. ּכָ ִאיׁש ֵאינֹו ּבֹוֵרַח ִמּצִ

ְמעֹוֵתינּו  ט. ֶאת ּכֹל ּדִ מֹו ַמּבָ ים ּכְ ירֹות ֵעיֻרּמִ ַהּקִ
ָבר ֵאינֹו קֹוֶרה, ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ּדָ ִכינּו ּבִ ּבָ

ֶרת, ְלֹמַרת רּוִחי — ה ִנְסּפֶ ּקָ ל ּדַ ַאְך ּכָ
ִיְקָרא ר, ֵאין ִמי ׁשֶ לּום ֵאינֹו ִנְזּכָ ּכְ
ירֹות ִ ָרכֹות ְוַהּשׁ ְלַמֲעָלה ִמּכֹל ַהּבְ

ָחמֹות חֹות ְוַהּנֶ ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ
עֹוָלם ֵאין ָלנּו ּבָ ׁשֶ

ְך אֹו ֲאִני ִאּתָ
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בבקשה 

ֵני ַהּיֹום ְיָלה ִמּפְ ּלַ ה ּבֹוֵרַח ּבַ ַאֲהָבה. ַאּתָ ֵאיְנָך ַמֲאִמין ּבָ
חֹות.  ְפּתְ עֹון, ַהּמַ ָ ִביב ַלּשׁ ָבִנים, ִמּסָ ָגִלים ַהּלְ ֵני ַהּדְ ּוַבּיֹום ִמּפְ

ַחת? ְקרֹות ִנְרָקבֹות ַמֵהר, ַמה ִנְרָקב ִמּתַ ַהּתִ
ה ֵמֵסב ָחֵסר סֹוֵעד ֶאָחד. ֵאָליו ַאּתָ ְלָחן ׁשֶ ָכל ׁשֻ ּבְ

ים ְלָך ַרק ַהֲחֵסִרים. ֶלת ְמַחּכִ ן ּדֶ ָכל ִמְפּתַ ּבְ
יר ּקִ ע ּבַ הּו ִיְפּגַ ֶ ְיָתה ַמּשׁ יַע ַהּבַ ּגִ ּתַ ָעה ׁשֶ ָכל ׁשָ ּבְ

מֹו ֵמֵאת ה, ּכְ ׁשָ ַבּקָ ל ְוָיֳעַצם, ּבְ ְכּפַ ּיֻ דֹול ׁשֶ ֵהד ּגָ ּבְ
א ַמִים, מֹו ַמה: ׂשָ ֶעֶצם ּכְ ה, ֲאָבל ֵאיְנָך זֹוֵכר ּבְ ָ ִאּשׁ

ַמִים. ה ְוַלֲעׂשֹות ׁשָ ּזֶ ם ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים. ְלָעֵרב ֶזה ּבַ ׁשָ


