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 .ֱאֹלִהים ַרב ַהֶחֶסד

, ְשָפִתי ְפשּוקֹות ְבִחּיּוְך, ֲאִני נֹוֵשם ְמלֹא ֶהָחֶזה, י ְפקּוחֹות ִלְרָוָחהֵעינַ , ֹוַתי מּוָנפֹות ְלַמְעָלהְזרֹוע

? ֶאָלא ָמה. ָדם זֹוֵרם ְבעֹוְרִקילֹא . ַמְקִשיב, ַמְמִתין, ַמִביט. ֲאִני ֵמִרים ֶאת ִמְצִחי ֶאל ַהָשַמִים

 !ִשְמָחה

  ?תמּוַרת ַמְתנֹוֶתיָך ַהְנִדיבֹוְת , ֱאֹלִהים ַרב ַהֶחֶסד, ָמה ִתְרֶצה

ַדי ִלי ַבֲעָנָנה ְקסּוָמה ַהְמַרֶחֶפת ֵמָעִלי ּוִמְסִביִבי . ָהֲאָדָמה ֵאיָנּה ַמְכִביָדה ָעַלי; ֵאין ֹצֶרְך ִבְכָנַפִים

 .ּוַמְעָין ַהַמְשִמיַע ֶאת ְדָברֹו. ְוֵגִאים, ְתִמיִמים ְוֵכִנים, ְבעֹוִלים ְיֻרִקיםֶאֶלף גִ 

 ".ֱאֹלִהים, ְלַחֵּיְך: "ֲאִני שֹוֶתה ֶאת ָהֲאִויר

ֵראֹוַתי ְמֵלאֹות וְ , י ָחַגְרִתי ֶקֶשת ֶבָעָנןְתנַ ַעל מֹ , שמֶ ֶמִשי חּוֵטי שֶ , ְגִליַמת ַחגֲאִני עֹוֵמד ְלָפֶניָך ָלבּוש 

 .ְתשּוַקת ִשיָרה

 .ֵאיֶנִני ַמִכיר ִשיָרה ְראּוָיה, לֹא ָאִשיר

 . ֶשֲאִני ָחש, ְתחּוָשה ְמַעֶנֶגת, ֶשֲאִני שֹוֵלט, ַשְלַות ַגֲאָוה, ֶשֲאִני יֹוֵדעַ , ַהָכָרה ִננֹוָחה

 ...ְוָכְך ֶאָשֵאר. ִפְקפּוקֲאִני ָחָזק ְללֹא ִהסּוִסים ְוטֹוב ְללֹא ֶשֶמץ 

 –ִלְדלֹות ֶאת ַהֶשֶמש ֶשְלָך ִמתֹוְך ַמֲעַמִקים , צֹוְלָלן ָצִעיר, ֲעַדִין ֵאיְנָך ְמֻסָגל? ַוֲעַדִין ֵאיְנָך ְמֻאָשר

 , ָיִמים ר עּול ַאִבי, ֶאת ֲהֻמַלת ַהְקָרב, ֵאיְנָך שֹוֵמַע ֶאת ַהְקִריאֹות? ְכֶנֶגד ַהֶשֶמש ָהֱאֹלִהית

 !...ְוָכְך ִתָשֵאר ? ְבתֹוְכָך, ֶאת קֹולֹות ַמֲאָבקֹו ֶשל ֱאֹלִהים ָעֶליָך

 .לֹא ָאִבי, ֱאֹלִהים, ָאִחי ַאָתה

 .ֻכִלי ִהְסַתְכלּות ְוַהְקָשָבה ְלַאָגַדת ַהִשְמָחה ֶשל ַחֶּייָך

 .ּוְתשּוקֹוֶתיהָ  ָכל ֶדֶרְך, ְדָרִכים שֹונֹות, ְדָרִכים ַרבֹות

 .נֹוָלדֹות ְבתֹוִכי ָכל ָכְך ַהְרֵבה ֲאִמתֹות ֲחָדשֹות  !ֲאִני ַמֲאִמין
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 . ַמֲחַשְבִתי ֲאִמִתית ַוֲאִמִתי ֶפַרח ַהֻדְבְדָבן. ֱאֶמת ִהיא ֶשֵּיש ִבי ֵלב. הֱאֶמת ִהיא ֶשֲאִני רֹואֶ 

 .ֶאְצַעק –ש , ֱאֶמת ֶשָאִשיר

 .ַנְחשֹול ָהֲאִמתֹות ַהַמְרִנינֹותֵעיִני ֲאִני נֹוֵשק לְ -ַעֵנג ֶשל ָבַבתְבַלַחש ְמ 

 !ֱאֶמת, ְךיִ ּיַ ְלחָ - 

, בֹוןְתמּוַרת ְגִביֵשי ַהֶשֶלג ּובּועֹות ַהסַ ? תמּוַרת ַמְתנֹוֶתיָך ַהְנִדיבֹוְת , ֱאֹלִהים, ָמה ִתְרֶצה- 

 ?ְוַהָשַמִים חצַ ְתמּוַרת ְמצּולֹות ַהנֶ 

, ִמַפַעם ְלַפַעם, ֶשַהַמְחָשָבה לֹא ָשָמה ָלֶהם ְסָיג, ּוְבַמֲעַמֵקי ַהֶנֶפש, ַהֵלב פֹוֵעם! ֵכן, ֵכן- 

 .נֹוַלד ֶרֶגש ָחָדש, ִמַפַעם ְלַפַעם

 .ָיה ְוַגם ִמיָתהִר ְמעֹוְררֹות ִבי ִשְמָחה ַגם ַהפְ - 

ת ֶשל ַתְרֵדָמה ַא ָאחֹות , ְבַמֲאָמץ ֶשְבִשְמָחה, עֹוֶלה ּוְמַטֵפס ֵאֶליָך ָשָלב ַאַחר ָשָלב ֲאִני- 

 .ַוֲאִני מֹוֵסר ֶאת ַעְצִמי ְלָיֶדיָך  .ְנִסיָכה –ת ְבתּוָלה ַא , ִמיָתה ְלָבָנה, יתֲחִריִש 

, ם ְבִשְמָחה שֹוָבָבהָת אֹוֲאִני ְמַנֵער . ְפָרִחים ּוַפְרָפִרים, ָצְנָחה ָעִלי ַלֲהַקת ִצפֹוֵרי קֹוִליֵבר  -

לֹא ְמַעֵקם , ֵאיֶנִני פֹוֵגַע ִבְכָנִפים, תֹוֵפס ּוַמְשִליְך אֹוָתם ָבֲאִויר, מֹוֵחא ַכַפִים ְלַהְבִריָחם

ִמְתעֹוְפִפים ָלֶהם . לֹא ְמַנֵער ֶאת ָהַאְבָקה ַהִצְבעֹוִנית, י כֹוֶתֶרתלֵ ֵאיֶנִני ְמַקֵמט עָ , נֹוצֹות

ּוִמְתַנְשִמים ְסִביב ְבַלַהט ֶשל ָמעֹוף , חֹוְבִרים ִמָּיד ָלֲאָדָמה, נֹוְפִלים, ַפֲעמֹוִנים ּוְגִביִעים

 .ָחָדש

 .ת ְבִחּיּוְךַהְשָפַתִים ְפשּוקֹו, ַהְזרֹועֹות ְשלּוחֹות ְלַמְעָלה- 

 ?תִדיבֹוְתמּוַרת ַמְתנֹוֶתיָך ַהנְ , ֲאדֹוִני, ָמה ְתַבֵקש ֵמִאָתנּו - -


