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מכתב לָמאלְוֹולְיֹו

ַעם ִעם ְמנּוָסִתי, ָמאְלוֹוְליֹו, ק ַאף ּפַ ְתַעּסֵ ַאל ּתִ
י ְלָהִריַח ֶאת ָהֹרַע  ּלִ ְוַגם ֹלא ִעם ַהחּוׁש ׁשֶ

ְרַחק ֶאֶלף ִמיִלין. זֹוִהי ַמֲעָלה ִמּמֶ
ם ָך ּגַ א ּבְ י ְמַקּנֵ ׁש ְלָך ְוֵאיֶנּנִ ּיֵ ׁשֶ

ה ִיְתרֹון. ּנָ ּלֹא ָהִייִתי ָיֹכל ְלָהִפיק ִמּמֶ ּום ׁשֶ ִמּשׁ
ֹלא,

ְמנּוָסה ַעם ּבִ ר ַאף ּפַ ּבַ ֹלא ּדֻ
א ַרק  ֶאּלָ

ֶדת. ִהְתַרֲחקּות ְמֻכּבֶ ּבְ

ַהְתָחָלה, ה ְמאֹוד ּבַ ֹלא ָהָיה ֶזה ָקׁשֶ
ר ַהַהְפָרדֹות ָהיּו ְנִקּיֹות, ֲאׁשֶ ּכַ

ד ֶאָחד, ְוַהֲהִגינּות,  ָוָעה ִמּצַ ַהּזְ
ֵעיר ָהּה, ַרק ֲהִגינּות ְזִעיָרה ִמּזְ

ה, ִני. ֹלא, ֹלא ָהָיה ֶזה ָקׁשֶ ד ׁשֵ ִמּצַ
הּוָיה קּות ּדְ יָקה ִהְתַחּמְ ִהְסּפִ

י ִנְרֵאית ָהְפָכה ְלִבְלּתִ ׁשֶ
ְך. ָתה. ֲאָבל ַאַחר ּכָ ְך ִהְתַהּוְ אּוַלי ּכָ

יִרים ִמְתרֹוְקִנים ַהּדִ ְך, ׁשֶ ֲאָבל ַאַחר ּכָ
חֹוֶזה ֶאָחד ִרים ּבְ בֹוד ְוָהִאי־ֲהִגינּות ִנְקׁשָ ר ַהּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ִמיִדי ִסים ֶאת ָהאֹוְקִסימֹורֹון ַהּתְ ְמַבּסְ
ֵאָלה ְוֹלא ָהְיָתה זֹו עֹוד ׁשְ

ָעה ָ ל ְמנּוסֹות ּוַמְחּבֹוִאים. ָהְיָתה זֹו ַהּשׁ ׁשֶ
ִגית ּשָׂ ל ַהפֹוקֹוַמְלָיה ַהּמֻ ׁשֶ
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ל  י, ַעל ּכָ ִליׁשִ ְוָהִעּוּות ָהָיה ׁשְ
ֶקט ַאֵחר. ִלְגלּוג ְוׁשֶ

ָמה. ּיְ ָעְתָך ְוִהיא ֹלא ִהְסּתַ ָהְיָתה זֹו ׁשְ
ִריָזה ַהּזֹאת ֲערֶֹבת ַהּזְ  ִעם ַהּתַ

ִלית, ָמֶטְרָיאִליְזם ִהיְסטֹוִרי ְוָקתֹוִלּיּות ֶאַוְנּגֶ
ִחיָלה ֵמֵריַח ה, ּבְ ּפֹוְרנֹוְגַרְפָיה ּוְגֻאּלָ

. ְגּתָ ִהּשַׂ ֶסף ׁשֶ ן, ַהּכֶ ְלּתָ ַהּתִ
ב ע ַהּלֵ , ָמאְלוֹוְליֹו, ֶאת ַמּדַ ְתּתָ ֹלא, ֹלא ִעַוּ

ְרצֹונֹו. ל ֶאָחד ַמְמִציאֹו ּכִ ּלֹא נֹוַלד ֲעַדִין, ּכָ ׁשֶ
ר  ְמַעט ֶאְפׁשָ ּכִ ו ׁשֶ נּוסֹות, ַעְכׁשָ ֲאָבל ָהַנח ַלּמְ

ּה. ּלָ ָגִטיב ׁשֶ ּנֶ ְקָוה ּבַ ׂש ֶאת ַהּתִ ְלַחּפֵ
נּוָעה ר לֹוַמר, ַחְסַרת ּתְ נּוָסִתי, ֶאְפׁשָ ּמְ ּום ׁשֶ ָהַנח, ִמּשׁ

ִבילֹו, ׁשְ תּוַח ּבִ ָחק ּפָ ׂשְ ַהּמִ ּכֹוָפה אֹוִתי ְוֶאת ִמי ׁשֶ
ְכִחיׁש ּמַ ָחק ָסגּור ַרק ְלִמי ׁשֶ ׂשְ ַהּמִ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

מֹוָך, ָמאְלוֹוְליֹו, ז ִלְנֹהג ּכָ ים ְוֶנְחּפָ ְרַחּקִ ֶאת ַהּמֶ
ם ֹלא י ָמָחר ֹלא ּתּוַכל ּגַ ה יֹוֵדַע ּכִ ַאּתָ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ֶעְזַרת ָעְרָמְתָך.  ּבְ
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