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  :ַוְיַדֵ�ר ְיהָֹוה ֶאל מֶ�ה ְ�ֶעֶצ ַה�� ַהֶ�ה ֵלאמֹר"

  ... ַהר ְנב� ֲאֶ�ר ְ�ֶאֶר� מ��ב, ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרי ַהֶ�ה

ָ�ה #ְרֵאה ֶאת   . ֶאֶר� ְ)ַנַע' ֲאֶ�ר ֲאִני נֵֹת' ִלְבֵני ִיְ&ָרֵאל ַלֲאח$

ת ָ�ָהר ֲאֶ�ר +ָ*ה עֶֹלה ָ�ָ(ה   ... ְוֵה�ֵס- ֶאל ַעֶ(י,ָ , #מ$

5248, ב"דברי� ל( ..."ְוָ�ָ(ה לֹא ָתב�א, ִ)י ִמ0ֶֶגד ִ*ְרֶאה ֶאת ָה�ֶר�(  
  
  

, מרחוק על מדר" רגל  חלו� פר�. עאר� נכריה ומקו� קבורתו שלא נוד, הר נבו

, אד� של חלומות שאינ� מתגשמי�, משה היהודי הנודד. ובית שלעול� לא יבוא בו

  .לי קרקע לרגליוְ& אד� של רוח ושרשי אוויר ִמ . של אר� ההבטחה שאינה מתקיימת

י בית אביו ה� ס" כל שרֵ'  פחות מריר חסד של חלב ְ' חבל טבור קרוע וכמה שעות

  .י אמודֵ ו'

 נתונה לחסדי הרוח וחסרת נמל , נוסעת ללא דר" תיבת הגומא על נהר מצרי�  

� שאפילו ֵ' , היה בה כדי לעצב את חייו של הילד הזה יותר מבית העבדי� של הוריו

וברית הבשר שבינו לבי, אביו הקדמו, , שרצו לקרוא לו נשאר חתו� בנבכי יתמותו

  .הוחלפה בברית הרוח של אלוהיו

מושה אותו מתהו� הנשיה של מערבולות הנהר ולוקח אותו , ב מצרי רחו� וחנו,ל

, � נכריהת ֵא פַ ילד עברי וְ  . נסי" ועבד. אל חדריו המוארי� של היכלות מל"

. והזפת מוצנע למראשותיו צל מ, הס�וקרע סחבה מ�, " ב� ביו�מחלצות משי להלֵ 

  .החולמי� בלילות

  .וא. לא בית אחד –ש וכרפס ותכלת ש וחדרי ֵ' יִ לות 'היכ, פזי�י ארמונות מ�צריחֵ 

קפה . משפחה ועדר עיזי� שחורות, יינית במדבר ואהבה ראשונה וילדְד באר ִמ 

כמעט מקור  –ני� בלילות דיי, יָש � ִמ וסיגריה של ערב ע� מדורת השבט וסיפורי עַ 

  . מי� חיי� ראשו, וחבל נקשר אל המזח

נתקת את ראשוני שרשיו המבקשי� להאחז מ, רת הסנה שורפת את חבליובעֵ 

  .וסוחפת אותו למסעי המדבר

ספינה טרופה . שנות מסע לשו� מקו� 40, שנות נדודי� 40, שנות חיי� 40, שנה 40

בתי מרזח של , נמלי� של רגע. שרק הרוח מובילה את מפרשיה, בי� של חול

  . שות של אהבה חולפת בערי חו. נכריותעשתורת וקדֵ 

לוחות שבורי� שומרי� ניצוצות של , פני� אל פני� ע� הרוח, ורמסעות אל הא

סופות החול מכסות על עקבות , קדימה, קדימה. חלומות ישני� בי, קליפותיה�

  .העבר והגלי� גבוהי� מ, המתי� שנשארו בדר"
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ר את נשימתה הלא &ֵ ע� מטה קוסמי� מיוש, והגה שבור הוא מדַ . קדימה, קדימה

לכו קדימה . לאלוהי� יש חלומות להגשי� קדימה , קדימה. נשמעת של הרוח

  .אנשי�

, שנה של חלומות הממאני� להתגש� 120, שנה של געגוע 120, שנה ללא בית 120

" נע ונד תהיה באר�"שנה של יחפנות נודדת השומעת על משכבה בלילות  120

  .ועל מצחה קרני אור שנצרבו במקומה של אות קי,... ועדיי,

  

ללא , לא פרח, לא ע�, לא מצבה, לא בית, מקו� לא נודע, ר� מואבקצה א, הר נבו

איש החלומות שאינ� , איש הרוח האולטימטיבי –עקבות בחול וללא יורשי� 

  .יהי זכרו ברו" –משה רבנו האיש שהמציא אלוהי� , מתגשמי�

 


