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 . . הוא בכלל לא בטוח שרצה את האור הזהרוברגע אחד אואפלה.  חושך.

הוא עוד מנסה לקלוט ולהבין את הסביבה. מה  אולי עדיף היה שיישאר בתרדמת לעולם.

לנפש התועה הזאת יש עוד רבות  בחלוק הלבן?! ת חוליומדוע הוא כאן על מיט -?! קרה לו

  הקרועה, המשוסעת.  להשלים עם נפשוולברר ולבחון, לבדוק 

מעיין שבו  זוהי מילתו הראשונה. הוא עוד תר אחר המעיין. המעיין האישי שלו.  - "מים"

אין יביט אל על וחיש יקפוץ אליו. במעיין זה  יפשוט את בגדיו המלאים בתעלומות והגיגים.

הוא חיפש בכל מקום אפשרי בבית,  והוא עוד לא מצאו. מטהרים את הבשר אלא את הנפש.

 בשדה, בלימודים ובפירות. 

 קרבה אליוכוסית מים שקופה האוחזת ב  הה עם צמיד זהב עבמחשבתו נקטעה. יד ארוכ

ר הוא נזכ. ראה ששמה 'חנה' חולצתהעל תג  .אחות רחמנייהעמדה לנגד עיניו  ","קח כפרה

אך מעולם עוד לא הבין  ,בסיפורה של חנה אם שמואל שהתחננה לבן בדמעות שליש בסיפור.

הוא לא ידע אם  לחדש. ,לקדשמו יאניסתה גם אותו  מדוע את בנה האהוב בחרה להקדיש.

האם חושבת עליו במרומים או שמא מעדיפה להתנתק ולשכוח הכול  לה לאמו. הצליחבכלל 

זה המסע ה ניסיון להבין את  המשמעות, לפרשן עצמו.. ועוד שאלה בעולם המתים.שאלה

 מעולם לא היה מפרך יותר. 

מים ה .ניסה לקרב את הכוס אל פיו אך ללא הצלחה ,בקושי את ידו החלושההרים הוא 

ובעוד חנה הולכת הוא חזר להרהורי  אני אלך להביא לך עוד כוס" ,נשפכו. "לא נורא מותק

עיניו נעצמו שוב . ארבע קירות. מנורה מתנדנדת. הוא ישב על כיסא עץ  .ליבו. להבין מה קרה

חנה האחות  ,המוניטור צפצף ,התעורר מחזיונותיו !"אחחחח" הוא צרח פשוט. ופתאום בום! 

 שקיתת מילאה אואמרה בחיוך מריר   "?!"רק בעיות אתה עושה לנו אה. המלאה רצה אליו

 הוא יודע.  ,ל גופו. טיפות הרגעה. הוא זקוק לכךנכנסו א טיפות טיפות בחומר חדש. ליםזוהנ

הכול הרשו לעצמם להיכנס אל חייו. לנסות לבחון את  -הטוב, הרע והנורא -הרי הכול אצלו

 תו. יחהמרהיב הש ,את שדהו הפרטי בכלל.אין ספק  נבכי נשמתו. היזק ראייה הם עשו לו.



הכול ך איש לא שם לב. יסה לומר ולסמן אהוא נהרסו אותו. פירקוהו לגורמים.  זרעו מלח.

 חשבו עצמם למביני חיים. העירו לו על בחירותיו, על בגדיו, צבעיו וטעמיו. , העירו ואמרו

העירו לו על שערו, אורך  ספרים נלקחו מחיקו. והמעדר נפל גם נפל על ראשו החבול ממילא.

  נסי הדגמ"ח המאובקים.קיפצו בין משבצות חולצתו ודילגו בין מכ  זקנו וקוטר שפמו.

 ומחסה לא  ו אותו עד מוותהפחדים רדפ .הרהורים ובלבולים לא הרפו ממנו

מצבת האבן הקרה של אמו? אביו . אך מי, מי יהיה לו לקשב ועזרהוא חיפש מישהו.  היה.

חייו נעו  אין לו באמת חברים. בשבילו זו מילה בלי משמעות. האבוד גם הוא? חברים?

 במעגל שלא נגמר. 

 כל עולמו כחדר עגול והוא עוד מחפש את הפינה המסתתרת שבה המטבע וצדו האחר. 

 התעוררות. 

תרתי משמע יש לומר. גשמית ונפשית. הוא עצמו התעורר שטוף זיעה, כאוב אך נפשו 

. הכריז בליבו הגיע הזמן לשינוי התעוררה. התעוררה באמת. הציפור השתחררה מהכלוב.

הוא ירד  נחלים נחלים. ,צעק בקול אל אלוהיו. דמעה אחר דמעה נזלו מעיניו "אייכה?!"

איש לא יאמר לו  ,הוא בשלו ,אך הואלא יודע לאן ומה צופן לו עתידו.  ,מהמיטה והחל הולך

הוא ...  צלילים, מנגינות ירצה יעלה אל הגג ויפצח במחול.עוד מה יעשה וכיצד ינהג ואם 

יתאחד עם הנשמות התועות ויחזיר אותן  מנער ממנו לכלוכים וטומאות. הקצב.מכתיב את 

הוא לקח  לצור מחצבתן. הבזק אור. ירוק. הרבה ירוק בעיניו. הנה הוא שוב מחובר אל הטבע.

חליל. חליל דמיוני. חליל שבו חילל בכרמים ובשדות. שבו חיפש ואולי אף ימצא את שאהבה 

צמאות. מעכשיו יהיה תמים רק עם עצמו. עהמוחלט. על  נפשו. חליל המכריז על החופש

רות והבין לו זמן. הוא הריח את הפי עוד ייקח ה"תמים תהיה עם ה' אלוקיך"? למעלה ז

 עף רחוק. , טעמם המתוק. הוא עף לו

 סוף סוף מצא את הרופא הטוב ביותר לרפא מכאובי נפש של אנשים מיוחדים.

 הוא. הוא עצמו. 


