
ש ְלִאִמי רּגּום ֶזה ֻמקדָּ  תַּ

 

 

ר, עַּ צַּ ר, ֵעת ֲאִני, ְשבּור־הַּ עַּ סַּ ֲחצֹות ֵליל ֹקר וָּ  כַּ

ֵער, לִתי ִנים־וָּ כַּ ת ִהסתַּ חַּ ה ִנשכַּ כמָּ  ְבִספֵרי חָּ

ל ְכֶדֶפק יָּד ֶנחֶשֶלת  ֶדֶלת, קַּ תּום בַּ א ִקשקּוש סָּ  –בָּ

ל אֹו ֵגר. –יָּד חֹוֶשֶשת  ֲחֶסה ְלדַּ  יָּד שֹוֶאֶלת מַּ

שִתי  –” ֶזה אֹוֵרח“ חַּ  –"ֶזה אֹוֵרח, זָּר אֹו ֵגר  –ֹכה לָּ

 ֶזה אֹוֵרח, לֹא יֹוֵתר".
 

 

ִני: ֵליל־ֲעֶצֶבת  ת־ֹחֶרף ְמיֶַּבֶבת  –ְזכּורָּ  –סּופַּ

ה ְבאֹור ִחֵּור; ִים, ֶנֱעֶזֶבת, ּגֹוְססָּ  ֵאש ִכירַּ

ֵחֶבל   לֹא הֹוִעילּו ִספֵרי־ֶהֶבל –ֵליל ֵאין־סֹוף, ֵאין ֵקץ לַּ

ֵאֶבל  שִכיֵחִני ֶאת הָּ בֹוֵער  –הַּ ר הַּ עַּ צַּ  –ֶאת הַּ

ה ְכִהמֹ  ה ֶשנָּמֹוגָּ  –ג ֲחלֹום עֹוֵבר ֶאת ֵלנֹורָּ

ֲחלֹום, ְולֹא יֹוֵתר.  כַּ
 

 

ש  גּו־נַּחַּ ש, הָּ חַּ קּו לַּ ש צָּ חַּ  –ִוילֹונֹות הֹוִמים ְברַּ

סֵתר. ה ְבהַּ תָּ ן ְיִריעַּ ֶמִשי נָּף ֵאימָּ רְּגמַּ  אַּ

צִמי ְבקֹול בֹוֵטחַּ  , ֶאל עַּ רִּגיעַּ ֵלב קֹוֵדחַּ  ְלהַּ

ֵחר  ה ְמאַּ ילָּ , ֵהֶלך־לַּ רִתי: "ֶזה אֹוֵרחַּ מַּ  –שּוב אָּ

ֶחר  ֶנֶשף ֵמאַּ ֵדֵרך, זָּר בַּ ד תֹוֵעה בַּ  –ֵגר ֶאחָּ

 ֶזהּו, ֶזה ְולֹא יֹוֵתר".
 

 

, ֵגעַּ ב ִלִבי ְלֵהרָּ , שָּ יֵָּגעַּ רּוחַּ הַּ  נָּח לָּ

ח־נָּא  אִתי: "הֹו ִיסלַּ רָּ ֵרר –ְוקָּ  לֹא יָֹּכלִתי ְלבָּ

ת ֶחדִרי שֹוֶרֶקת, ה דֹוֶפֶקת אֹו ִרצפַּ לָּ ה ֶזה, יָּד קַּ  מַּ

ֵער"  ה ֵבין ִנים וָּ רֵדמָּ ֶשֶקט תַּ מִתי ִלי בַּ  –ִכי ִנרדַּ

ֵבר: ֶדֶלת ְבעֹוֶדִני ְמדַּ חִתי ֶאת הַּ תַּ  ּופָּ

ה   ְולֹא יֹוֵתר. –ֲאֵפלָּ
 

 

רִתי  שִתי, ְוִהרהַּ רִתי, ְוֶהחרַּ קַּ ה סָּ בָּ  –ּוִבתֹהם רַּ

ם עֹוד לֹא ִהרֵהר.  ִהרהּוִרים ֶשֹפה ֶבן־ֶחֶלד ֵמעֹולָּ

ה  ה; ֻדִמיָּה  –ֲאֵפלָּ ה; –ְולֹא נָּאֹורָּ  ְולֹא ֵנעֹורָּ

ֵשם  ה“ּוִפתֹאם הַּ ֵליל ִנֵקר.” ֵלנֹורָּ לוַּת הַּ  ֶאת שַּ



ֵשם ֹאֶפל ִהתנֵָּער  ֲאִני ֶאת הַּ שִתי: ֵהד בָּ חַּ  –לָּ

ֹאֶפל, לֹא יֹוֵתר.  ֵהד בָּ
 

 

ֶהֶבת  ל־לַּ ִבי ֻאכַּ ֶשֶבת, ּולבָּ זַּרִתי ֹדם לָּ  –ְוחָּ

דֶ  נָּה הַּ ֵחר.ּוִפתֹאם שָּ ד אַּ ֵעת ִמצַּ ך כָּ  ֶפק, אַּ

תּוחַּ  ִריס פָּ רּוחַּ ְמנַּדֵנד תָּ רִתי: "ֶזה הָּ מַּ ז אָּ  –אָּ

ֵרר. ֶכֶשף ִמתבָּ : סֹוד הַּ לּוחַּ ִקיש הַּ ִקיר מַּ ל הַּ  עַּ

ֵרר  ֶכֶשף ִיתבָּ ה, ְוהַּ ִביטָּ ח אַּ לֹוִני ֶאפתַּ  –חַּ

, לֹא יֹוֵתר". רּוחַּ  ֶזה הָּ

 

לֹו חַּ ל־ִתפֶאֶרת –ן ֲהִריֹמִתי ֶאת ִמסֶּגֶרת הַּ  ּוְגדָּ

ח  ֵנצַּ א עֹוֵרב יִָּשיש כַּ ֹבהַּ ְוקֹוֵדר, –בָּ א גָּ  בָּ

ִני, ה לֹא ֵבְרכַּ ִני, ְבִקדָּ א יִָּהיר ְכלֹורד בִריטַּ  בָּ

ֵנר  ת־הַּ חַּ בִנית תַּ תַּ ִני, לַּ  –ְוִהמִריא לֹו, ְזכּורָּ

ֵנר  ל ִקיִרי ְבאֹור הַּ תֹונָּה עַּ בִנית ֶשל רֹאש אַּ תַּ  –לַּ

ה  מָּ  ְולֹא יֹוֵתר. –נָּח שָּ
 

 

קִתי  חַּ צִבי שָּ קִתי ּוִמתֹוך עָּ בַּ ֵעינִַּים בֹו דָּ  –בָּ

לִתי בֹו ֵלאֹמר: קִתי ְוִהתַּ חַּ נָּיו שָּ ל ֵּגאּות פָּ  עַּ

ד, חַּ ל־פַּ ך ִלבֹו הֹוא ֵלב אַּ ת, אַּ חַּ ת ִנקרַּ לתֹו ִמקצָּ רבָּ  "כַּ

ִליט יָֹּשר! ֵליל שַּ ת בֹו הַּ חַּ לּוִפי ֵמֵעֶמק שַּ  אַּ

כֹור?" יא עָּ ם, ְבֹאֶפל ּגַּ ֵרי־ֹתֶפת, שָּ ה ִשמָך ֵבין שָּ  מַּ

א:  ִיקרָּ ד־ֵאין־דֹור“וַּ ל עַּ  ”.אַּ
 

 

ר  מַּ הִתי, –ֹכה אָּ מַּ מֹוהַּ לֹו תָּ עִתי, ְותָּ מַּ רּור שָּ  בָּ

נִתי -ִאם ם לֹא ֵהבַּ עַּ  לֹא יָֹּכלִתי עֹוד ִלפֹתר: –ִכי טַּ

נֵפי־ֶטֶרף בֹאנָּה כַּ ע ִכי בֹוא תָּ מַּ עֹונָּה? ִמי שָּ  תֹוך־מָּ

זָּה ִצפֹור  ֵליל, חָּ תֹונָּה, ֹכה בַּ ל ֵסֶמל רֹאש אַּ  –ִמי עַּ

חֹור דמֹון, שָּ רֶאה, קַּ ז־מַּ ֹחֶשך, עַּ  עֹוף מּוזָּר, קֹוֵדר כַּ

א  ד־ֵאין־דֹור“ְוִנקרָּ ל עַּ  ”?אַּ
 

 

ֶחֶרת לֹא ִהִביעַּ  , ְואַּ ך לֹא זָּע, לֹא רֹאש ֵהִניעַּ  –אַּ

קֹור. מָּ ד הַּ ך עַּ פַּ זֹאת ִלֵבהּו ִנשתַּ י בַּ  ִכי אּולַּ

א  טָּ נדרָּ אַּ ל הָּ פּוא עַּ ? –נָּח קָּ אתָּ ה בָּ מָּ שִתי: "לָּ חַּ  ְולָּ

עּוף ֶאל אֹור ּודרֹור  ה עּוף תָּ תָּ רָּ ר ִמֵבית־צָּ חָּ  –ִכי מָּ



נּוס ֶאל אֹור ּודרֹור". , נּוס תָּ ֵרעַּ ח וָּ ִתקוֹות, ְכאָּ  כַּ

א  רָּ ד־אֵ “הּוא קָּ ל עַּ  ”.ין־דֹוראַּ
 

 

עזִַּתי  ם  –ִנזדַּ עַּ א ִאמֵרהּו ֵאֶמר־טַּ ם בָּ עַּ פַּ  –ִכי הַּ

צֹור  ֲעֶליָך ִלֶמדָך ְביֹום מָּ רִתי: "בַּ מַּ  –ְואָּ

ֵשֶבר, ש ִמֵסֶבר, ְמֻעֶנה יָּגֹון וָּ ך נֹואָּ  ֵאיֶזה דָּ

ש ִמִּגיל וָּאֹור  רַּ ֶקֶבר ּופָּ לוַּת הַּ א שַּ מָּ  –ֶשצָּ

ל ִשיֵרי תֹוֶחֶלת, עַּ  דַּ יּו לֹו ְלִמזמֹורֶשחָּ  ד הָּ

ִמִלים  ד־ֵאין־דֹור“הַּ ל עַּ  ”.אַּ
 

 

קִתי, חַּ צִבי שָּ קִתי ּוִמתֹוך עָּ בַּ ֵעינִַּים בֹו דָּ  בָּ

ִצפֹור, ֵנר ְוהַּ ֹגל כֹונַּנִתי מּול הַּ  ְוִכֵסא סָּ

, נּוחַּ יו לָּ רָּ ת כָּ , ִלקִטיפַּ נִתי, ִנלֶאה־רּוחַּ  ְוִנשעַּ

ֵמא ִלפֹתר  שּוחַּ ִעם נַּפִשי, צָּ פִתי ֹדם לָּ  –ְוהֹוסַּ

חֹור שָּ מּוזָּר ְוהַּ אֹוֵרחַּ הַּ א ִלי הָּ ה ִנבָּ  מַּ

ת  ד־ֵאין־דֹור“ִבקִריאַּ ל עַּ  ”?אַּ
 

 

רִתי; קַּ רִתי, ֹדם ְבִזיו ֵעינָּיו סָּ רִתי ְוִהרהַּ קַּ  ֹדם חָּ

ד ִלבעֹור. ִני עַּ רַּ מֵקי־ֶנֶפש ֲחדָּ טֹו ְלעָּ  ֶמבָּ

ִביעַּ ֶחזיֹונֹו ִּגיעַּ … ת ְללֹא הַּ  …ִדמיֹונֹות ְללֹא הַּ

ֵלי־אֹור  ֶשֶמן גַּ ט ִהרִתיעַּ ֵנר הַּ ל ִכסִאי ְלאָּ  –עַּ

ֵלי־אֹור אֹוָתּה הֹוי, ֹגל ְבגַּ סָּ ֶמִשי הַּ ר הַּ ל כַּ  עַּ

ד־ֵאין־דֹור –ֶֹארֶאה  ל עַּ  …אַּ
 

 

? נֶפי ֶארֵאל פֹוֵרחַּ ? ֵהד כַּ קֹטֶרת ֵריחַּ ה ֶזה? הַּ ס! מַּ  הָּ

ֲחשָּ  רֶּגֶשת, ִאם ֵעינַּי ְסֵגי־ְנהֹור!רַּ זִני מַּ  ן אָּ

ִני ֵאל ֲעֶדנָּה   ֶזה ִצירֹו ֵמִביא ִלי ֵהנָּה –" לֹא ִנדַּ

רֹגעַּ  ל ֶאזֹכר -נָּא, ֵתן-ֵתן –כֹוס מַּ  –נָּא, ִכי ֶארֶוה ּובַּ

ה   ֵתן ִלשכֹוחַּ ְוִלשֹכר!" –ֵתן ִלמחֹות ִזכרֹון ֵלנֹורָּ

עֹוף  ח הָּ ד־ֵאין“סָּ ל עַּ  ”.־דֹוראַּ
 

 

ה!-"עֹוף תָּ נִָּביא עֹוֶנה ִלי אָּ ה, כַּ טָּ ר־ֶשל־מַּ נָּף אֹו שָּ  כָּ

חֹור,  ר שָּ ה אֹו צָּ , ִאם סּופָּ  –ִויִהי־ִמי ֶשֲהִטיֶלךָּ

חתָּ ֵהנָּה  ל־ֵכן ִנדַּ ר ִמֶמנָּה –ִכי־עַּ ִתי ֶשסָּ  ִלנוָּ



ֶות,  למָּ ֶסנָּה ֵליל־צַּ יכַּ ֹאֶשר, וַּ  ִבי, ֱאֹמר: –ִּגיל וָּ

ֹמר?" ר־הַּ א ֶאת הַּ ֶאמצָּ ע? הַּ ֵישַּ ח ֳצִרי הַּ  ֲהִיפרָּ

א:  ִיקרָּ ד־ֵאין־דֹור“וַּ ל עַּ  ”.אַּ
 

 

ר נָּף אֹו שָּ !-"עֹוף־כָּ תָּ ֲעֵני נִָּביא נָּתַּ ה, מַּ טָּ  ֶשל־מַּ

מרֹור, ע־נָּא ְלִלִבי ְרוּוי מַּ ֵנִני, ְוהֹודַּ  נָּא חָּ

ה ִמסתֹורָּ ן־ֵעֶדן, הַּ ה ֶאל ּגַּ  ִאם ִמֶקֶבר ֶאֱעֹברָּ

ת־אֹור בֹו  למַּ ֶות, עַּ למָּ ת־אַּ ה, בַּ  –תֹוִפיעַּ ִלי ֵלנֹורָּ

ה ְבֵנֶזר־אֹור?" זִהירָּ ִקיע מַּ רָּ  ִאם ֶארֶאנָּה בָּ

א:  ִיקרָּ ד־ֵאין־דֹור“וַּ ל עַּ  ”.אַּ
 

 

ן!“ טָּ ֵלך, שָּ מִתי, ” ֵצא וָּ ִפי, וָּקַּ ֲחרֹון אַּ מִתי בַּ עַּ  –רָּ

ֹתֶפת  ר, שּוב לַּ עַּ סַּ דֹור! –"שּוב לַּ ם יֶָּאה ְלָך מָּ  שָּ

ל ה  אַּ ה ֶשֵמתָּ ְשִאיר נֹוצָּ ! –תַּ ֶשֶקר זּו ִנֵבאתָּ  אֹות לַּ

גֹור  ע ְוֵהֵבאתָּ בֹו מָּ צתָּ ֶפתַּ רַּ  –ֶאל ֵביִתי פָּ

זֶבִני ֲעִריִרי ִבדִמי ּודרֹור!" פִריע, ֵצא, עָּ ל תַּ  אַּ

א:  ִיקרָּ ד־ֵאין־דֹור“וַּ ל עַּ  ”.אַּ
 

 

ר נָּטּועַּ  ר, ִנשאָּ , –ְוִנשאָּ , לֹא יָּזּועַּ  לֹא יָּנּועַּ

ח לֹא ִימֹור;לֹא  ֵנצַּ תֹונָּה ְולָּ  יָּסּור ֵמרֹאש אַּ

, ן ֵמִריעַּ טָּ ִביעַּ ֲחלֹומֹות שָּ ט ֵעינָּיו מַּ  ּוֶמבַּ

חֹור; רִתיעַּ ֵצל שָּ ִּגיהַּ ּומַּ ֵנר אֹותֹו מַּ  ְוהַּ

חֹור שָּ ֶכֶתם הַּ ֹחֶפש ֵמהַּ  ְונַּפִשי ְלאֹור וָּ

קּום  ד־ֵאין־דֹור! –לֹא תָּ ל עַּ  אַּ
 


