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איתקה
ַּד ֵּבר ְלאַט ,א ֵַּמן ֶאת ָה ֲאוִ יר וְ ָהאֹור
ְּבאֹותֹו ִׁשיטּוט ֲח ַסר ַמ ָּט ָרה ֶׁשל ַרגְ ֶליָך.
ְּד ָב ִרים ְמ ַע ִּטיםָ ,ע ֶליָך ְל ַהּנִ ַיח ְּד ָב ִרים ְמ ַע ִּטים
מּוכן ָּת ִמיד ִלגְ נֹב ּגְ בּול.
ַּב ְּצרֹורָ ,
ַהּנַ ח ַּכ ָּמה ְּפ ָת ִקים ַּב ִּכיס – ִטּפֹות ַה ֻּד ְב ְּד ָבנִ ים
ַּבּגַ יִ ס ָה ָאפֹר ֶׁשל ְטרֹום ַׁש ַחר,
ְּת ֵאנָ ה ְמבֻ ַּק ַעת ַעל ֶר ַקע ַא ְס ַפ ְלט.
זְ ָר ִדים נִ ְת ָּפ ִסים ָל ֵאׁש ְּכ ָצ ֵמא ֶׁש ָּמ ָצא ַמיִ ם
ְל ַב ְּדָך ִעם ֲח ִמ ָּׁשה ֵמ ָית ִרים וְ ַסם ַקל
ְּב ֶט ֶקס ָּפגָ נִ י ּבֹו ַא ָּתה ַהּכ ֵֹהן וְ ֶה ָהמֹון.
ְּדחֹף ְל ָׁשם ֶאת ָה ֵאד ֶׁש ָע ָלה ִמ ֵידי ִא ְּמָך ִּב ֵימי ִׁש ִּׁשי
ַה ֶּב ָה ָלה ֶׁשל ָא ִביָך ֵמ ֱהיֹותֹו ּגֶ ֶבר,
חֹוריָך ְּכ ַפ ֲעמֹון זֶ ן –
ֶאת ַה ֶּד ֶלת ַהּנִ ְט ֶר ֶקת ֵמ ֲא ֶ
ּכֹוכ ִבים ִהיא וֶ ָדה.
ֵער ָּכל ַה ַּליְ ָלה ַעל ַס ְפ ַסל ֵעץ ָׁשם ְׂש ַפת ַה ָ
ַה ִּמזְ ָרח ֶׁש ִה ִּציל ֶאת ַחּיֶ יָך וְ ָט ַמן ָּב ֶהם
ַּכ ָּמה זַ ְר ֵעי ַח ְר ָּדל ֶׁשל ֵא ִלים וְ עֹנִ יֲ ,ע ִלּיָ ה ָל ֶרגֶ ל ַהּנִ ְמ ֶׁש ֶכת
ׁשֹותהְ ,מנַ ֶּסה ִל ְמהֹל
רּוׁש ַליִ םֶ ,
ְּב ֵלילֹות יְ ָ
ֶאת ַה ַּק ְר ָמה ַה ְּכ ֵב ָדה ֶׁשל ַה ִּס ְכסּוְך,
ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִיאים וְ ַה ִּמ ְד ָּבר.
ָּכ ֵעתָ ,ה ִא ֵידאֹות ָה ֵע ֻירּמֹות
ֶׁשל ְּד ֵבקּות וְ ִריקִ ,א ָית ָקה ֶׁשל ַה ִּׁשיר,
ִמ ְׁש ַּכן ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ִּכי ַהּי ִֹפי
יְ נַ ַּצח וִ ִיהי ָמה.

7

שיווה
עֹורר
עֹולה ְל ַאט נָ מֹוג ִמ ְת ַא ֵחד ְּב ָר ִק ַיע ָה ִּדי ָעכּור ִמ ְת ֵ
ּב ֶֹקרָ ,ע ָׁשן ָמתֹוק ֶ
תֹומים ַמ ִּצ ִיתים ֵאׁש ְּב ִבגְ ֵדי ָל ָבן
מּול ֲע ֵרמֹות זְ ָר ִדים ,יְ ִ
נֹוב ִרים ָּב ֲע ָצמֹות ַה ֲחרּוכֹות ֶׁשל ַה ֵּלב.
ְס ָר ִטים ְּבזָ ָהב וְ ַא ְרּגָ ָמן ְּכ ָל ִבים ְ
עֹולה ֶרגֶ ל
ַׁש ְב ִּתי ָל ִעיר ַהּזֹו ֵ
ׁשֹומרֹון זַ יִ ת ְּת ֵאנָ ה
נֹופי יַ ְלדּות ְ
נָ ע ְלא ֶֹרְך ּגִ ּתֹות ֲאחּוז ֵ
ירּוׁש ַליִ ם
רּוע ֵׂש ָער ְּבאֹור ָח ִריף ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך ִל ָ
נָ ִביא ְּפ ַ
אלי מֻ ַּקף ּגֻ ְלּגֹולֹות,
ֲח ִסיד ָק ִ
אּוטר ְּפ ָר ֵדׁש
ׁשֹופ ֶכת ֶאת ְּבנֵ י ֶּבנְ ּגָ ל ָמ ְדיָ ה ְּפ ָר ֵדׁש ָ
רֹוק ִדים ָה ַר ֶּכ ֶבת ֶ
יׁשנָ ה ְ
יַ ְל ֵדי ְק ִר ְ
סֹוח ֵרי ֵעץ ִּומ ְׁש ְּפחֹות ַה ֵּמ ִתים
ּגֹוססֹות ְּב ִמנְ זְ ֵרי ֶא ֶבן ֲ
ַא ְל ָמנֹות ְ
נָ ִעים ְל ֵמי נָ ָהר.
רּוׁש ַליִ ם
רּוׁש ַליִ ם ֵאינָ ּה ָמקֹום ֵאינָ ה ּגְ ָבעֹות ְמ ַטּיְ לֹות ְל ֵע ֶבר ֶמ ַלח ,יְ ָ
יְ ָ
אּב ָלה ִס ָיטאר ַה ְרמֹונְ יּום ִמזְ מֹור ָל ַא ְט ָמן ַה ָּכבּוי ֶׁש ִּלי ֶּפ ַרח
ִּב ְׁש ַעת ֶע ֶרב – ַט ְ
דּוקהִ ,מזְ מֹור ָל ַא ְט ָמן ַה ְּמ ֻׁשּגָ ע
ְמצֻ ּנָ ף ,חֻ ְר ָּבהַ ,צ ֲע ֵדי יָ ֵר ַח ַעל ִמ ְר ֶצ ֶפת ְס ָ
נּועת ְּב ַר ְה ִמין יָ ַדי ֵאׁש יָ ַדי ְקט ֶֹרת יָ ַדי ַמיִ םְּ ,ת ִפ ַּלת ַע ְר ִבית.
ִּב ְת ַ
זֹוכר יֹונָ ָתן ָׁשלֹוׁש ַּבּב ֶֹקר ַּבּכ ֶֹתל ְּב ֶא ְמ ַצע ַהח ֶֹרף ַההּוא ֶׁשל ִּת ְׁש ִעים וְ ֶׁש ַבע?
ַא ָּתה ֵ
כּוכית וְ קֹר.
ֶּפ ֶתק ְּוב ָד ִלים ,זְ ִ
ׁשּוע ַלח ִּב ְׁשנַ ת ִּת ְׁש ִעים וְ ֵת ַׁשע?
בֹוס ָל ִבי ֶק ֶבר יֵ ַ
מּול ֶס ַלע ְמ ֻׁש ָּמן נָ זִ יר ְּפ ָר ְ
ּבֹוליוּוד ,יֹונָ ָתן!
ּדֹודי ְּב ַהאנְ ג וְ ִׁש ֵירי ִ
אר ְט ִרי ִ
רֹוקד ַּב ִּׁשיוָ ַ
ַע ְכ ָׁשו יָ ֵחף ַעל ּגֶ ָח ִלים ֵ
ּסּורים ִהיא ִׁש ֵירי ּפֹוּפ
ְמ ִסירּות ֵאינָ ּה ְמ ָע ָרה ִמנְ זָ ר ִא ִ
אׁשי ֵּבין
ִט ְּפׁשּות ,יָ ַדיִ ם מּונָ פֹות ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות ַּב ְּכ ִביׁש ָה ָר ִ
תּוקה ְל ַה ֲענִ יק ְל ִׁשיוָ ה
נֹועים ֲחנֻּיֹות ֵה ָיכן ֶׁש ָּקנִ יתי ְּפ ָר ִחים וְ ס ֶֹלת ְמ ָ
ְמ ִ
ּבּופלֹו ְׁשרּויִ ים ִּבנְ ַהר
ַּבּיְ ִצ ָיאה ֶע ְד ֵרי ָ
נֹוׂשא ֵא ֶפר
ּגַ נְ ּגֶ ס ְמטֻ ּנָ ף ְמאֻ ָּבק ֵ
רּוח ח ֶֹרף
ָטהֹור ְּכמֹו ִמ ְד ָּבר ַּת ֲחנָ ה ֶמ ְר ָּכזִ ית ָר ְב ֵעי עֹנֶ ג ֵעירֹם ִּפ ַּסת נְ יָ ר ְּב ַ
נֹוׂש ִאים ּגְ זָ ִעים ְמ ַׁש ְח ְר ִרים נְ ָׁשמֹות
ְּכמֹו ַה ְּט ֵמ ִאים ִּב ְס ָחבֹות ְ
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש
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ָלׁשּוב ְלפֹה ַחּיָ ה ְק ַטּנָ ה ֹלא ְל ַה ְט ִריד ִל ְפס ַֹע ַעל ָע ֶלה ָענָ ף
יֹורד נִ ְׁש ָטף ְל ַמ ָּטה
ַל ְחּפֹר ַּב ֲא ָד ָמה ַל ָחה ְל ִה ָּס ֵחף ְּבמֹונְ סּון נְ טּול ֲא ִחיזָ ה ֵ
ּבֹודד ְׁש ֵא ִרית ְּת ִפ ָּלה
בּורה נֵ ר ֵ
ַל ָּמקֹום ְּכמֹו זֶ ה – ֲחצֹות ,יָ ֵר ַח ַעל ַמ ְד ֵרגָ ה ְׁש ָ
נֹוס ַע ְּב ַק ֲע ִרית ְל ֵע ֶבר ַהּגָ ָדה ָה ַא ֶח ֶרת
ֵ
ֵר ָיקה ְטעּונָ ה ּב ַֹהק.
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אבק
אֹוּפ ָרה ָּובּה ֵמ ָאה קֹולֹות :יַ ְל ָּדה ְּב ָל ָבן
ְּב ֵעינַ י ֶ
א־מזְ ָּדא,
הּור ַ
ּגּופּה ְל ָא ָ
מֹוׁש ָיטה ֶאת ָ
ְּב ֶפ ַתח ִמ ְק ַּדׁש ָה ֵאׁשִ ,
"ּבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל",
ִׂש ֵיחי ֶּפ ֶרא וְ ז ֲֻה ָמה ְס ִביב ַמ ֵּצבֹות ְ
ירּוׁש ַליִ ם,
הּודים ַה ְּמ ַט ְּפסֹות ִל ָ
ַע ְצמֹות ַהּיְ ִ
ְס ִביב ֵעירֹם ַהגַ 'יְ נִ ים,
ַּכ ָּמה ָק ֶׁשה ֹלא ַל ֲהרֹג! ַל ְחסֹם ֶאת ַה ֶּפה ַה ְּמקֻ ָּלל וְ ָה ָר ֵעב!
ַא ְל ֵפי ְּכ ָב ִסים ַעל ַס ְל ֵעי ַהּנָ ָהר,
ֶק ֶצף ָעצּוב ֶׁשל ַסּבֹון וְ ֵא ֶפר.
ָּפנָ יו ָה ֲא ֻדּמֹות ֶׁשל ּגָ נֵ ׁשִ ,מ ְׁש ַחת ֵעץ ַה ַּסנְ ָּדל ַעל ְּפנֵ י ְּב ַר ְה ִמין
רֹוחץ עֹורֹות,
ָאבּוד ְּכ ֵ
מּואר ְּב ַח ְׁש ַמל,
ָאבּוד ְּכ ֶבן ַּבנְ ּגָ לֹור ָ
ּפֹורטּוגָ ִלי ְּב ַאנְ ג'ּונָ ה,
ּכֹובׁש ַה ְ
ָאבּוד ִּכ ְבנֹו ֶׁשל ַה ֵ
עֹולה ִמ ִּמ ְק ַּדׁש ַהּזָ ָהב,
ָאבּוד ַּב ַּמנְ ְט ָרה ָה ָ
אלי ְס ִביב ּגּופֹו ֶׁשל ֲח ַכם ִצ ְ'ס ִטי ְּב ָאגְ ֵ'מר,
ָאבּוד ְּכ ֵלילֹות ָקוָ ִ
ּבּוד ָהה.
ָאבּוד ִּכ ְבנֵ י ַא ְמ ֶּב ְד ָקר ַה ַּמּנִ ִיחים ֶאת ָה ֶע ְלּבֹון ְל ַרגְ ֵלי ְ
ׁשֹוכב ַעל ַה ִּמ ָּטה ֵּומ ִליט ֶאת ָּפנַ י ,רָ ָעב,
ֲאנִ י ֵ
קֹור ִאים ְל ִאיׁש,
ִּתינֹוקֹות ֵע ִרים וְ ֵאינָ ם ְ
זַ נְ בֹות ַה ִּב ִידי ֶׁשל יַ ְל ֵדי ַה ַר ָּכבֹות.
ֵּכ ַיצד ִליׁשֹן ְּכ ֶׁש ַּב ְּת ָע ָלה ְּבגָ ִדים מֻ ְפ ָׁש ִלים
ֵּכ ַיצד ְל ֵה ָר ֵדם ְּכ ֶׁש ַה ְּמ ַעּנִ ים ֵהם ֲאנַ ְחנּוַ ,א ְרנַ ק ָהעֹור,
רֹומם
גּורים ִמ ַּב ַעד ָל ֶהם ִמ ְת ֵ
ְמ ַאוְ ְר ֵרי ֲענָ קִּ ,כּלֹותַ ,חּלֹונֹות ְס ִ
ָענָ ן ֵּכ ֶההָּ ,דחּוס? ְּת ִפ ָּלה ֹלא ַּת ֲע ֶׂשה ָּד ָבר,
מּומ ַּבי ֲאנִ י ְמ ַמ ְל ֵמל ְל ַע ְצ ִמי,
ֵאל ַׁש ְת ָקןְ ,
ֹלה ֶטת
ְּת ִעּיָ ה ַח ְס ַרת ֵּפ ֶׁשרַּ ,ת ְר ִּבית קֹולֹותִׁ ,ש ָירה ְמ ֶ
ז ֲֻה ָמה ּונְ ִׁשימֹות.
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זמן
ׁשֹומרֹוןֶּ ,כ ֶלב ְמצֻ ּנָ ף ָּופנָ יו ַה ְּמאֻ ָח ִרים ֶׁשל
ּׁשּומי ֶּפ ָחם ,נֹוף ְ
ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות מּול ִר ֵ
ֶר ְמ ְּב ַרנְ ְּדטַּ ,בחּוץ ְּת ָעלֹות וְ ֵר ַיח ָקנַ ִּביסִ ,סיגַ ְריָ ה ְמגֻ ְלּגֶ ֶלת
ְּב ֶּפר ָל ֵׁשז ֶמ ֶלְך ְל ָט ָאה ְּב ִמ ְכנְ ֵסי עֹור ,נִ ְׁש ָען ְּכנֶ גֶ ד
צֹועק ְּת ִפ ָּלה ָא ֶמ ִר ָיק ִאית –
ַמ ֵּצ ָבה ֲח ִצי יֹום ֵ
ּגֻ ְלּג ֶֹלת ְמט ֶֹר ֶפת ְּבזָ ָקן ָאנַ ְר ִכ ְיס ִטי,
ִל ְקרֹא ֶאת ּגִ ינְ ְס ֶּברְ גִ ,מגְ ָרׁש ְמגֻ ָּבב ֶח ְל ֵקי ַמ ֶּת ֶכת וַ ֲערּוגַ ת ַס ְח ָל ִבים
ּקֹוק ִאין מּול יַ ם ַהּגָ ִלילְ ,ל ִה ְת ַחּנֵ ן ְל ַס ְקסֹופֹוןְּ ,כ ִלי ַמ ְר ְּת ִפים
ְּב ֶצ ַבע ַה ָ
וְ גֵ רּוׁש ֵׁש ִדים.
ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ַּמיִ ם ְּבחֹוף ְמנ ַֻּקד ְס ָל ִעים וְ ִל ְקרֹא
ְּכנֶ גֶ ד ָה ֶע ְרוָ ה ַה ָּק ִר ִיּבית ֶׁשל ִקיר ִצ ְמ ִחּיָ ה ְלרּוחֹות ּב ֶֹקר
ְל ַח ֵּסל ֶר ֶמץ ְּפנִ ִימי ֶׁש ֵאינֹו ָח ֵדל וְ ַהּמּוזִ ָיקה
ִּבנְ ִסיעֹות ַה ַּליְ ָלהְּ ,ת ָע ָלה ַּבת ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשעֹות
ַּב ֶּד ֶרְך ְל ָּבגָ אן ׁשּוב וָ ׁשּוב ָה ַא ְלּבֹום ֶׁש ְּל ַא ַחר מֹות ַהּיֶ ֶלד
ֶט ֶלפֹון ְמ ַצ ְל ֵצל ְּב ֶח ֶדר ֵריק,
ּדֹומם.
ַצ ֲע ֵדי ִא ָּׁשה נִ גְ ָר ִרים ְּב ִמ ְט ָּבח ֵ
עֹומד מּול ֲארֹונֹות ְס ָפ ִרים ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁש
ָׁשנִ ים ֲאנִ י ֵ
לֹוׁשה אֹו ַא ְר ָּב ָעה ֲח ָד ִרים –
ְּב ִס ְפ ִרּיֹות ְּב ַא ְכ ַסנְ יֹות ִּב ְׁש ָ
רּוׁש ְל ִמי מֻ ַּקף ָּב ִתים ַע ְר ִבּיִ יםָ ,ח ֵצר
ּגַ ן יְ ַ
רּוסה –
ֵּתל ָא ִב ִיבית נַ יְ לֹון ֶעגְ ַלת ִּתינֹוק ֲה ָ
ִל ְבהֹות ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות ַא ֲח ֵרי ָּפסּוק ֶׁשל ִר ְיל ֶקה אֹו ִמילֹוׁש,
ִּביׁשֹוּפ אֹו ֵצ ָלאן ָל ֵתת ַל ִּמ ִּלים – ְּפ ִת ִיתים ְמפֻ ּיָ ִחים – ְל ַר ֵחף
נּוחה
נֹוע ְּת ִמ ִידי ֲח ַסר ְמ ָ
תּוקים ֶׁשל ַה ְּכ ִת ָיבהְ ,ל ָק ֵרר ָמ ַ
ִּב ֵימי ַה ֶּׁש ֶלג ַה ְּמ ִ
ּמּורי ָה ֶא ֶבן ֶׁשל ַה ָּדתֹותָּ ,כל ַהּגְ וִ ִילים ַה ְּמפֻ ָּת ִלים ֶׁש ָּלנּו,
רֹוממּו ִק ֵ
נֶ גְ ּדֹו ִה ְת ְ
ִמין ֶּכ ֶלב ַע ְק ָׁשן
ֲאנִ י יָ כֹול ִל ְמנֹות ֶאת ַה ֲהפּוגֹות:
קֹוס ָטה ְּב ָרוָ ה וְ ִהיאִּ ,ב ְׂש ַער ַע ְרמֹונִ ים ,נֶ ֱע ֶל ֶמת ַּב ַּמיִ ם,
לֹוהט ְּב ְ
ֵעירֹם ַעל ֶס ַלע ֵ
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ְמ ַט ְׁש ֶט ֶׁשת ּגַ ם ֶאת ַמ ֵּצ ַבת ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁשל וַ ְל ֶטר ִּבנְ יָ ִמין
ּתֹולל ּגֶ ֶׁשם ַמ ְח ִריב ַק ְרטֹון
זֶ ה מּול זֶ ה ַּבד ֶׁשל ּפֹולֹוק ַּבד ֶׁשל ִק ֶיפר ַּבחּוץ ִמ ְׁש ֵ
יֹוׁשב ֲח ַסר ַּביִ ת
ָע ָליו ֵ
ְּת ִפ ַּלת נְ ִע ָילה ֶּבן ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה נֶ ֱא ָמן ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה
ירּוׁש ַליִ ם
ְל ַא ְב ָר ָהם וְ ִל ָ
נֹות ִרים ֵע ִרים ָלחּוׁש
ְמפֻ ָּת ִלים ְּכמֹו ָח ָלב ָקרּוׁש ַּב ַּליְ ָלה ֶׁשּבֹו ִה ְת ַע ַּב ְר ְּת ָ
רּוח ְמתּונָ ה.
זֵ ָעה ִמ ְת ָק ֶר ֶרת ְּב ַ
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מערות
ְצ ִליל ַה ֵּׁשם ְּותמּונָ תֹו ֶׁשל ָר ָמאנָ ה:
ֵעירֹםֲ ,ח ַסר ּכֹל ,נָ ִקי.
ֵס ֶדר יֹום ַק ְּפ ָדנִ יַּ ,בּב ֶֹקר ַּכ ָּמה ְּפ ָר ִקים
דּודים
ּגּופי ָעׂשּוי ִלנְ ִ
ַּב ֵּס ֶפר ַהּיְ וָ נִ י ֶׁשל ִמ ֶילרַ ,מ ֲא ִמין ֶׁש ִ
עֹולה ַל ְּמ ָערֹותֶ .מ ִד ַיט ְציָ ה ֲא ֻר ָּכה ִּב ְק ִרירּות ַל ָחה,
ֶ
ְּתמּונֹות ֵמ ַה ַּביִ תְּ ,כ ֵא ֵבי ּגּוף וְ אֹותֹו ִמ ְׁש ָטח ֵריק,
ְּפנִ ִימיְּ ,דמּוי ֵׁשנָ ה וְ ֵער ְלגַ ְמ ֵרי.
קּוע ַּב ֵּס ֶפר
ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ םְּ ,ב ִס ְפ ִרּיַ ת ָה ַא ְׁש ָרםָׁ ,ש ַ
ּמֹורהְ ,מ ַמ ְל ֵמל ְל ַע ְצ ִמי ִמי ֲאנִ י
ֶׁשל ַה ֶ
ׁשּובה
ׁשּובה ַא ַחר ְּת ָ
ּומֹוחק ְּב ַס ְב ָלנּות ְּת ָ
ֵ
וְ ָאז ,וְ ֶאל ּתֹוְך ָה ֶע ֶרבִׁ ,ש ֵירי ְּד ֵבקּות,
ָה ֵאׁש וְ ַה ְּפ ָר ִחיםֶ ,ה ָח ָלב וְ ַה ֶּׁש ֶמן.
גֹוב ִרים
הֹול ִכים וְ ְ
ַמ ְעּגָ ִלים ְ
ְס ִביב ּגּופֹו ֶה ָעׂשּוי זָ ָהב ,מֻ ְׁש ַחת ְּבח ֶֹמרֶׁ ,של ַהּגּורּו.
יֹותרְּ ,ומפֻ ָחד.
יֹותר וְ ֵ
ָח ְפ ִׁשי ֵ
ָה ֵאל ַהּיָ ָׁשן ָה ַלְך וְ ָד ָהה
ָּומה ֶא ֱע ֶׂשה ְלֹלא ָה ָר ִק ַיעַ ,ה ַּת ֲחנּונִ ים.
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יד
תֹוכי ֶאת ּגּופֹו ָה ָרפּוי,
ִהּנַ ְח ִּתי ֶאת ַהּיָ ד ַעל יָ דֹוְ ,מ ַב ֵּקׁש ְל ַהזְ ִרים ְל ִ
ִחּיּוְך ַהּיֶ ֶלדַ ,מ ִּביט ְּב ַא ְל ֵפי ַה ְּפ ִל ִיטים ַהּנָ ִעים ְס ִביב ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
חֹול ִמיםְּ ,כ ַד ְר ֵּכנּו ָּת ִמידַ ,על ָמקֹום טֹוב ְּב ַה ְר ֵּבה.
ְ
ׁשֹומ ִרים ְּב ָׁשחֹר ֵהזִ יזּו ֶאת יָ ִדיַ ,אְך הּוא
ְ
ַּדוְ ָקא ִה ְׁש ַּת ָההְּ .כ ֶׁש ָר ַכן יָ כ ְֹל ִּתי ִל ְראֹות ַעל עֹורֹו ֶּכ ֶתם
ֵּכ ֶהה ֶׁשּיֵ ֵלְך וְ יִ ְת ַּפ ֵּׁשטֲ ,חזָ זִ ית ַהּזְ ַמןַ ,צ ַער:
עֹובר ּגְ בּול ִּבגְ נֵ ָבה,
תֹוכם סּוס ֵ
ּגַ ב ָּכפּוף ְמ ַעטִ ,איׁשֹונִ ים ַל ִחיםְּ ,ב ָ
טֹוסים ַר ִּבים ֶׁש ָּת ִמיד ִמ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ְּל ָה ָסה.
ְמ ִ
ּתֹובב ְּב ֶט ֶרם נִ ְכנַ ס ָל ֶר ֶכב,
ּדּוע ִה ְס ֵ
ַה ִאם ָר ָאה ֶׁש ָר ִא ִיתי? ִאם ֹלאַ ,מ ַ
אֹותּיֹות ִע ְב ִרּיֹות?
ִח ֵּפׂש ֵּבין ֶה ָהמֹון וְ ָא ַמר ָׁשלֹום ְּב ִ
ּפֹות ַח ֶאת ַּכנְ ֵפי ָה ִאירֹונְ יָ הֶ ,את ָה ִרחּוף ַה ַּקל,
ְמגַ ֵחְךֵ ,
ּבּוד ִה ְיס ִטי:
ַה ַּמ ָּבט ֵמ ָרחֹוקַ ,מ ֲענִ יק ֶאת ַה ֶה ֵּׂשג ַה ְ
ֲח ִצּיָ ה ֶּב ָח ָר ָבה ְּב ֶעזְ ַרת ַמ ֲה ַת ָּלה ַעל ַהּזְ ַמן,
כּוכית ֶׁשל ָה ֶרגַ ע ַה ֶּׁש ֶלג ַרְך.
ְּב ַכּדּור ַהּזְ ִ

14

לבן
ּצּוקים ִח ַּפ ְׂשנּו ַא ְלמֻ ּגִ ים:
ַּת ַחת ָק ֶת ְד ָרלֹות ַה ִ
זֹוה ֶרתְ ,מפ ֶֹר ֶרת ְּכמֹו ֶח ֶסד.
ִעיר ָּבּה ָה ֶא ֶבן ֶ
חּופיםֵ ,עדּות ְל ֶה ֶרס,
ׁשֹומם ָע ְמדּו ּגִ זְ ֵרי ֵעץ ְס ִ
ַעל חֹוף ֵ
נָ גַ ְענּו ָּב ֶהם ִמּתֹוְך ֻׁש ָּתפּותֵ ,ע ֻיר ִּמים,
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ָאב נֶ ֱע ָדרֵ ,ר ַיח ָק ְר ָּבן ַעל יָ ָדיו.
דּורה,
מֹורס ַה ְּמ ָ
ַה ַּליְ ָלה יָ ַרד ָּופנֵ ינּו ִה ְב ֲהבּו ְּב ְ
ִׁש ָירה ,נְ ִׁשימֹות ,נְ ָהמֹותָ ,מה ְל ַהּנִ ַיח
פּופה ָה ְפ ָכה נָ ָהר,
ְּב ִפ ְסּגַ ת ֲא ָר ָרט? ַע ְלוָ ה ְצ ָ
עֹולי ֶרגֶ ל
ַהר זִ ּנֵ ק ְּב ָכל ּכֹוחֹוֲ ,ח ָר ִקיםֵ ,
ַע ְק ָׁשנִ ים ְּב ֵאׁש ַה ָּת ִמיד ֶׁשל ַה ַּמ ָּסע.
ַהּב ֶֹקר ָע ָלהַׁ :שּיָ ָרה ַה ַּמ ֲע ָלה ְּב ִא ִּטּיּות ֶא ֶבן ְּכ ֵב ָדה.
ָח ַת ְרנּו ְל ֵע ֶבר ָטגַ נְ ּגָ הַ ,ה ְּכ ָפר ְּב ָל ָבן,
ְמג ָֹר ִׁשים ֵמ ַהּגַ ן ְּוכ ָבר נָ ִעים ׁשּוב ִל ְק ָראתֹו.
נּועה.
ַה ֶח ֶסר הּוא ִע ַּלת ַה ְּת ָ
סֹוד ַהּנְ ִׁש ָימהַ ,ה ָּׁשעֹות וְ ָהאֹור.
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גובה
יֹוצ ִאים ֵמ ַה ְּב ָקתֹותַּ ,בּג ַֹבּה
ְ
לּולהְ :ס ִב ֵיבנּו ֲע ַדיִ ן
ֵאיכּות ַה ֲחלֹום ְצ ָ
חּופהִ ,ק ְיקלֹוּפ וְ ַׁש ַער נָ עּול,
רֹוח ֶׁשת ֶא ֶרץ ְס ָ
ֶ
ַמ ֵּסכֹות ְמעֻ ּוָ תֹות וְ ֵלילֹות ֶח ְברֹון.
ּבֹוע ִרים ִמ ֶּצ ַבע
עֹודנּו ַמ ְת ִח ִילים ְל ַט ֵּפסֲ ,
עֹוד ָחׁשּוְך ְּב ֵ
הֹוכ ָחה
ַעל ַהר ָל ָבןְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים ַח ְמ ָצןָ ,
ֶׁשּיֶ ְׁשנֹו חֹםְ .מכֻ ּנָ ִסים ִל ְתנּועֹות,
ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶהן ַמ ָּסע ְממֻ ָּׁשְך.
אֹוחזִ ים ַרק ְּב ַמנְ ְט ַרת ַהּנְ ִׁשימֹות.
פּופים וְ ֲ
ְּכ ִ
עֹולה ַמ ְח ִליק ַעל ָה ֲאוִ יר,
ַהּב ֶֹקר ֶׁש ֶ
ַמ ֲענִ יק לֹו ַק ְר ָק ִעית.
עֹולם ֶׁש ְּל ַמ ָּטה:
ְּב ַמ ֲע ַבר ַה ָּפס ָאנּו ְמגַ ִּלים ֶאת ָה ָ
ִׁשיטּוט ְּות ִהּיָ ה ֶׁשל ִצ ְמ ִחּיָ ה וְ ֶא ֶבן ִמ ְס ַּתּיֵ ם
מֹורס ַעל ִאי ָאבּוד.
ּתּותי ְ
ְּב ַקּוֵ י ִמ ְבנִ ים ַהּנִ ְר ִאים ְּכ ִא ֵ
פֹורר ֶאת ַהּוֶ ָדה ְּב ִמ ִּלים.
רֹוצים ָלׁשּובְ ,ל ֵ
ֵאינֶ ּנּו ִ
עֹור ֶרת ַּבּגּוף ֶמנְ ָטה וְ ֵחרּות.
ָּכל ְׁש ִא ָיפה ְמ ֶ
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תעלות
קֹוקה ַעל ּגּופֹו ָה ָאדֹם ֶׁשל ַה ָּׂש ָטן,
חּואן ִהּנִ ַיח ֲע ֵלי ָ
ָ
ְּב ָד ִלים וְ זֶ ֶרם ָטהֹור ֶׁשל ַא ְלּכֹוהֹול ְמז ָֻּקקּ" ,בֹואּו",
דּותי
יָ ד ְּביָ ד ֲאנִ י וְ ַה ָּקנָ ִדית ִעם ַהּפֹונִ י ַהּיַ ְל ִ
רֹוט ְס ַטנְ ִטית וְ ֻד ִּבים,
ּפּוריםְּ :כנֵ ִסּיָ ה ְּפ ֶ
וְ ַה ִּס ִ
כּוכית,
ַא ָּבא וְ א ֶֹסף ְּכ ֵלי נֶ ֶׁשק ַּב ֲארֹונֹות זְ ִ
חּואן
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ָא ַהב ֶר ַצחַ ,ה ֶּבן זֹונָ ה ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁש ִּלי"ָּ .פנַ ס ָהרֹאׁש ֶׁשל ָ
ֹלהים ֵ
"א ִ
ֱ
ַח ְׁש ַמל ַעל ִקיר ָהרּוס ִמ ִּדינָ ִמיט ,קֹול ָחרּוְך,
לֹוׁשיםַ ,ה ְּס ָט ִט ְיס ִט ָיקה ֶׁש ָּלנּוִּ ,ת ְת ַּפ ְּללּו ּפֹה",
"ּפֹה ֵמ ִתים ַעד ּגִ יל ְׁש ִ
ֶצ ֶלם ֲאדֹם ָּפנִ ים,
"ּת ְרדּו ַעל ַה ִּב ְר ַּכיִ ם ְּות ַב ְּקׁשּו ֶׁשּיִ ַּקח ִמ ֶּמּנִ י
ֵ
קֹוקה ַעל ְמ ִר ַיצת ַמ ֶּת ֶכת,
ַמ ֲח ַלת ֵראֹות" ,קֹול ָמחּוץ ְּב ַל ַעגִ ,ה ְׁש ַּת ֵעל וְ יָ ַרק ֲע ֵלי ָ
ּכֹורים ָצ ֲחקּו ְּבקֹולַּ .ב ַּליְ ָלה ְּב ִמ ְס ָע ָדה מּול ְּכנֵ ִסּיָ ה,
ַא ְר ָּב ָעה ִ
ּבּואנֹוס ַאיְ ֶרס
"מ ְמ ִּתינִ ים ִלי ְּב ֶ
"ה ְּמ ַא ֲה ִבים ֶׁש ִּלי" ָא ַמ ְר ְּת ִלי ְמאֻ ָחרַ ,
ַ
ִּב ֵימי ִראׁשֹון ַּב ַּפ ְרק ִעם ְפ ָל ֶמנְ קֹו,
ֶּפ ַרח ָאדֹם ַעל חֻ ְל ָצה ְׁשח ָֹרהַ ,ה ָּׂש ָטן ֶׁשּלֹו הּוא ַה ָּׂש ָטן ֶׁש ִּלי".
חּואן ִמ ְׁש ַּת ֵעל ַּב ִּד ָירה ֶׁשּמּול ֶסרֹו ִריקֹו,
ָ
קֹומ ַּפנְ יָ ה
טֹורה ֶּדה ָלה ְ
אסה ֶּדה ָלה מֹונֵ ָדה ַעל ֶ
זֹוה ֶרת ַעל ָק ָ
ַּכ ְס ִּפית ֶ
זֹוה ֶרת ִּב ְּׁש ַּתיִ ם ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר ְּב ִה ָּלה ַעל ָה ַא ָּבא ַה ְּמט ָֹרף ֶׁש ָּלְך,
ֶ
ּפֹוטֹוסי,
ִ
ֶׁש ִּליִּ ,פ ֶיהם ָחׁשּוְך וְ ֵריק ִּכ ְת ָעלֹות
ַׁש ִּל ִיטים ַעל ִמ ְכ ֵרה ַה ַּליְ ָלה ֶׁש ָּלנּו – ֲחלֹומֹות – ַא ְּת ְמ ַמ ְל ֶמ ֶלת
לֹוׁשים
יֹורק ֵער ְּב ַת ְכ ִר ֵיכי ּגִ יל ְׁש ִ
חּואן ֵ
ַעל ֻּד ִּבים וְ ֶׁש ֶלג ָ
כּוכּיֹות – ַחּלֹונֹות –
חֹולה ִמ ָּׁשלֹוׁש זְ ִ
עֹולה ְּבז ַֹהר ֶ
ַּכ ְס ִּפית ָ
חּואן,
"טֹוטם יְ ֵמי ַה ְּת ִה ָּלה ֶׁשל ָה ִא ְימ ֶּפ ְריָ ה" ָצ ַחק ָ
ֶ
עֹומ ֶדת ְּכנֵ ִסּיָ ה ְס ָפ ַר ִּדית,
ָּב ֶהם ֶ
דֹולה ַּבּיַ ֶּב ֶׁשתֲ ,המֹון ֶּכ ֶסף ,יְ ַד ְע ֶּתם?"
"היִ ינּו ָה ִעיר ַהּגְ ָ
ָ
יָ ַרק ִמ ַּת ַחת ְל ֶפ ֶסל ֲאדֹם ָּפנִ ים –
ַה ָּׂש ָטן – ַא ָּבא ֶׁש ָּלנּו ֲאדֹון ֲחלֹוםָׁ .ש ַמ ְע ִּתי יְ ָב ָבה ְּכמֹו ְצ ִבי ָלכּוד
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חּואן? ָׁש ַא ְל ִּתי
אֹותּה ִּב ְׁש ַּתיִ ם ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר ֵמ ַה ַּצד ֶׁש ָּלּהָ ,
ָׁש ַמ ְע ִּתי ָ
קּופה ַעל עֹור ָקנָ ִדי ִחּוֵ ר,
ּוׁש ַאר ַהּגְ ָב ִרים"ּ ,כֻ ּתֹנֶ ת ְל ָבנָ ה ְׁש ָ
חּואן ְ
"ּכןָ ,
ֵ
נִ ָּצ ִתים ִּפ ְר ֵחי ֵאׁש זְ ִע ִירים ַט ָּבק נְ יָ ר נִ ְׂש ָרף
תֹוכנּו
ִמנְ ָחה ַל ֶּפ ֶסל ֶׁש ָּמ ָצאנּו ְּב ֵ
ִּב ְק ֵצה ִמ ְכ ֶרה.
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חופש
אֹורוֶ לָּ ,פנֶ ָיה ֶׁשל אּונְ ג ַסן סּו ִצ׳יְ ,מ ַאוְ ֵרר ָעצּום
ִס ְפרֹו ֶׁשל ְ
לֹוּבי מֻ ַּקף ְּד ָק ִליםַּ ,ת ֲחנֹות ַר ֶּכ ֶבת ְּב ִכּתּוב ָל ִטינִ י,
ְּב ִ
ַה ְפּגָ נֹות ְּכנֶ גֶ ד ַהחּונְ ָטה ִּב ְׁש ַעת ָצ ֳה ַריִ ם ַע ְצ ָּבנִ ית
כֹוח צֹונֵ ן
מֻ ַּכת ַע ְר ִּפ ַיח – ָּב ַר ְח ִּתי ָע ִל ִיתי ַל ְּׁשוֶ ְדּגֹון – נָ זִ יר יָ ַׁשב ְּב ַ
ֹלא זָ ז ָׁש ָעה ֲא ֻר ָּכהְ ,קט ֶֹרת זָ זָ ה,
נָ ִׁשים ִהּנִ יחּו ִמנְ ָחה ְלרַ גְ ֵלי
חֹולה ֵמרֹב זָ ָהב.
ּבּוד ָהה ֶ
ְ
יֹורים ִח ִּצים
ּיּוע ְּב ָּבר ֶט ְק ָסנִ י ִ
ַּב ַּליְ ָלה ַאנְ ֵׁשי ַה ִּס ַ
יֹוצ ִאים ִל ָיל ִדים ְּב ִמ ְכנָ ַסיִ ם ְק ָצ ִרים
ׁשֹומ ִעים נִ ְירוָ נָ ה ְ
ְ
חֹולה ַעל ַחּלֹון ַא ְר ַּבע ַעל ַא ְר ַּבע
ַה ַּמּנִ ִיחים יָ ד ָ
ׁשֹומר ְלָך"
"אדֹונִ י ֲאדֹונִ י ֲאנִ י ֵ
ְמ ַמ ְל ְמ ִלים ֲ
ְּבקֹול ַח ָּלׁש ָר ֵעב יָ תֹום.
ִל ְבר ַֹח ְל ָמ ֳח ָרת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ּגּוריֹון ְּב ִׂש ְמ ָלה ָמגֵ ן ָּדוִ ד ֲאכּול ָעׁש,
ַּב ְּתמּונָ ה ֶּבן ְ
אר ִסית ְמ ַב ֵּקׁש ַמ ְט ְּבעֹות
ׁשֹומרְּ ,בנָ ּה ַהּיָ ִחיד ֶׁשל ְק ִה ָּלה ַפ ְ
ֵ
חֹולה ְמבֻ ְל ָּבל.
ּגַ ם הּוא ָר ֵעב ֶ
ִל ְבר ַֹח ֵמ ַע ְר ִּפ ַיח ַרנְ ּגּון ְל ִמ ְס ָע ָדה
ּיּוע ִאינְ ֶט ְרנֶ ט ַקו נָ ִקי ֶא ְס ְּפ ֶרסֹו
עֹוב ֵדי ִס ַ
לֹומ ִטים ְ
נְ ׁשֹות ִּד ְיּפ ָ
אֹוחזִ ים נְ ִט ֵיפי ז ֲֻה ָמה
טּופים ֶע ֶרב ּגִ ְׁש ֵרי ַּב ְרזֶ ל ֲ
ְּכ ִר ִיכים יְ ָרקֹות ְׁש ִ
ֶח ֶדר ְלֹלא ַחּלֹון ְמ ַאוְ ֵרר ַמ ֶּכה ַּב ֲח ָר ִקים.
"הּטֻ ְמ ָאה"ָ ,א ַמר ִלי יְ ִד ִידי ֶּבנִ י ְׁש ִב ִילי
ַ
אֹותּהֶ ,את ַא ְד ַמת ַה ָּדרֹום",
"תנַ ֵּׁשק ָ
ְ
גֹודה ִהיא ְּב ַסְך ַהּכֹל ִמ ָּטה ְמ ַאוְ ֵרר ֵס ֶפר ֹלא ֶל ֱאכֹל
ָּפ ָ
ָס ִדין ְמלֻ ָּפף ְּב ֶרגֶ ל ַע ְצ ָּבנִ ית ַמ ְמ ִּתין ְל ַמ ֲענֶ ה ְל ִמזְ מֹור
ׁשֹומר ַהּנַ ֲע ַליִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש
ַע ְר ִּפ ַיח ּבֹו ְמ ַמ ְל ֵמל יֶ ֶלד ֵ
"ּב ַב ָּק ָׁשה ֲאדֹונִ י ְּב ַב ָּק ָׁשה
ֶׁש ָא ַמר ִלי ְ
ֵאין ִא ָּמא".
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צהריים
קֹוצים
נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ֶׁשֹּלא ַאּגִ ַיעְ ,מׂשּוכֹות ִ
וְ ָא ָבק ,א ֶֹפק זְ רּוי ָּדם
ִּב ְׁש ַעת ַע ְר ִבית
נִ ְר ֶאה ְּכ ָד ָבר ָחתּום.
נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶׁשֹּלא ַאּגִ ַיע ֲא ָבל ִהּנֵ ה ָּב ִתים
עֹולים ְּכ ֵע ֶׂשבַ ,ט ַחב ָאפֹר ַעל ְּפנֵ י ּגְ ָבעֹות ַרּכֹות,
ִ
עֹולֹות ְּב ֶל ָה ָבה ֶׁשל ֶא ֶבן.
אתי נָ עּו ֲענָ נִ ים ַּב ֶּמ ְר ָחק
ְּכ ֶׁשּיָ ָצ ִ
ַמ ִּצ ִיתים ְּומ ַכ ִּבים ָׂשדֹות.
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שלוש או ארבע תנועות
ָצ ֳה ַריִ םַּ ,פ ִחּיֹות ִּב ָירה וְ ַה ִּׁש ִירים ַה ְּׂש ֵמ ִחים
הֹוס ֶטל ַא ְרּגֶ נְ ִטינָ ִאי.
ֶׁשל ַה ָּק ִר ִיּבּיִ ים ְּב ְ
יָ ָצאנּוַ ,ליְ ָלה ,נֵ אֹוןַ ,קנְ ַקּנֵ י יַ יִ ן
ִּופ ְל ֵחי ַּתּפּוזֵ .הם ִּב ְּקׁשּו ֶׁש ֲא ַס ֵּפר,
אֹוס ְט ָר ִלים,
ָה ִאיׁשֹונִ ים ֶׁש ָּל ֶהם ,נְ ָע ִרים ְ
מּול ְּתמּונַ ת ֶצ ֶמד ִרּמֹונִ ים ְּב ֵאפֹודִּ ,תיפּוף ַהּיֶ ִרי,
ִרּקּוד ְס ֶט ְּפס ְּב ֶח ֶדר ֵריקָׁ :שלֹוׁש אֹו ַא ְר ַּבע
ּקּוקי ִט ַיחְּ ,דמֻ ּיֹות נִ ְׁש ָמטֹות.
ְּתנּועֹות ַעל ַה ֶה ֶדק ,זִ ֵ
ָה ַאנְ ּגְ ִלי ַה ְּמט ָֹרף ָׁש ָתה ִא ָּתנּו,
יֹותרָ ,קרֹוב ַלּב ֶֹקר
ְמאֻ ָחר ֵ
רֹוצ ַח.
ַהּיָ ד ֶׁשּלֹו ַעל ֶה ָחזֶ ה ֶׁש ִּלי וְ ַה ִּמ ָּלה ֵ
רֹוק ִדים,
חֹול ֶפת ַעל ְּפנֵ י ָה ְ
כּוכית ְל ֶע ְברֹוֶ ,
ַּכ ָּמה יָ ֶפה נָ ָעה ַהּזְ ִ
נֹוצ ִצים ְבעֹורֹו ָה ַרְך.
ָּדםְׁ ,ש ָב ִרים ְ
חּוצה.
אֹותי ַה ָ
אֹור ַח ָּלׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּד ֲחפּו ִ
ָּכל ַה ֶּד ֶרְך ֲחזָ ָרה ַל ָּמלֹון ַׁש ְר ִּתי מּול יַ ַער יַ ִּתיר,
ֲעטּוף נְ ִׁשימֹות ַחּמֹות ֶׁשל ֵמ ָאה נְ ָע ִרים.

21

מעבר יבוק
ּקּוקים
הּוארּו זִ ִ
ָּפנַ י ֲ
רּוח ָה ִאּיִ ים
ֵמ ַעל ַמ ֲעּגַ ן ְס ִפינֹותַ ,
נָ ְפ ָלה ִט ְּפ ָלה ָּבעֹור,
ְמ ַצּנֶ נֶ ת
ֶאת ַה ָּׁשעֹות
ְּבנֹוף ַּבּזֶ ֶלת וְ זַ יִ ת.
ּצּורי ָאתּונָ הַ ,על
יָ ֵר ַח ַעל ִּב ֵ
זֹוהר
ּגּופיַּ ,ב ַּמיִ םֶ ,מ ַלח ֵ
ִ
תֹוכי ְל ֵע ֶבר
ַעל עֹור ְמ ַט ֵּפס ְּב ִ
ּמּודים ַמ ִּק ִיפים ְר ָח ָבה
רֹוּפֹוליסַ ,ע ִ
ִ
ָה ַא ְק
ָּובּה ִמזְ ֵּב ַח וְ ֵאׁש
אֹוכ ֶלת ֶאת ָה ֲאוִ יר
ֶ
ְמ ַב ֶּק ֶׁשת ִמ ְּמָך ְל ִה ָּכנֵ ס
ִל ְמ ָע ָרה ֵּכ ָהה ְּומ ַה ְב ֶה ֶבת – יָ ם –
ִצּיֵ ר ָׁשם ֶאת ַהּׁשֹור ַה ְּמ ַד ֵּמם
וְ ֶאת ֲעיֵ פּות ַה ַּצּיָ דֶ ,את יֶ ֶרְך ַה ַּמ ְל ָאְך
וְ יָ ָדיו ַהּגַ ּסֹותֶ ,את נְ ִסיגַ ת ַהּנֶ ֶפׁש ֵמ ַה ָּב ָׂשר
דֹולים ֶׁשל
וְ ֶאת ָה ֲאגַ ִּמים ַהּגְ ִ
אֹור ַהּב ֶֹקר.
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אור
ּכּוְך זָ ז ְּבנֵ רֹותִ ,א ָּמהֹות ְּב ִמ ְט ַּפ ַחתָ ,קדֹוׁש ְמבֻ ָּׂשם ְּב ֶׁש ֶמן ְּוקט ֶֹרתֵּ ,בן ָאבּוד.
יֹורד יֹום ְּב ִה ְרהּור ָסגֹל,
נּוּבה ֵ
נֹובי ָסאד ְּכ ֵלי ַּב ְרזֶ ל ְמנַ ּגְ ִחים ֵמי ָּד ָ
ִקירֹות ִמ ְב ַצר ִ
מֹותיר ַׁש ְר ֶׁש ֶרת נּורֹות
מּובס ִ
ֶע ֶרב נָ סֹוג ְּכ ָצ ָבא ָ
ארי ,יֹונָ ָתן?
ִמ ְלמּול ְמחֻ ְׁש ָמל ֶׁשל נָ ִביא ,וְ ַהּיֹום ַההּוא ְּבוִ ּיָ ה־טּונָ ִ
אֹותָך
מֹוׁש ָיטה ֵּתה ְמ ָב ֶר ֶכת ְ
ֲחצֹות ֶּב ָח ֵצר ִעם ַה ְּב ֵאר וְ ַהּזְ ֵקנָ ה ְּב ֶבגֶ ד ִצ ְבעֹונִ י ִ
נֹות ָרה ֵאׁש ַח ָּל ָׁשה וְ ִצּנָ הִׁ ,ש ָירה ְל ֶפ ַתע ְּוב ָחזְ ָקה ְּכנֶ גֶ ד
ְּוב ֵה ָע ְד ָרּה ְ
יָ ֵר ַח ְמטֻ ְׁש ָטׁש ְּבחּוםָ ,מה זֶ ה ָהיָ ה ,יֹונָ ָתן,
אק ִלי?
ַה ְּללּויָ ה ְּבגִ ְר ַסת גֵ 'ף ַּב ְ
צּוקיםָ ,ע ָלה
יטּורּגְ יָ ה ְּפ ָר ִטיתֶ ,צ ֶמד יָ ַדיִ ם מֻ ּנָ חֹות זֹו ַעל זֹו ְּכ ֶׁשּיֹום ָע ָלה ַעל ִ
ִל ְ
וְ ִה ִּצית ֲאגַ ם ֶמ ַלחֲ ,ה ֵרי ֱאדֹום ,נֶ ֱא ָבק ְּב ַמ ֲע ַבר יַ ּבֹק ֶׁשל ַהּזְ ִר ָיחה
בּורת נְ ָע ִרים ִמ ַּצּוֵ י ּגִ ּיּוס.
ַמ ִּציל ֲח ַ
ָהאֹור נָ גַ ע ִּביֵּ ,כ ַיצד ְל ַה ְס ִּביר? ָהאֹור ָע ָלה ְמ ֻר ָּכְך ַּב ֲענָ נֵ י מֹונְ סּוןָ ,מהּול ְּב ַמיִ ם וְ ָאז
נָ ַפל ַעל ֵע ֶמק ַּפ ְרוָ ִטיְ ,מכֻ ֵּסה ַע ְלוָ ה,
קֹוד ֶרת –
צּומה וְ ֶ
ַּפ ְרוָ ה ַה ְּמ ַח ֶּמ ֶמת ַחּיָ ה ֲע ָ
רֹוצ ִצים ַל ִּפ ִידים ִּב ְמ ָע ָרה ֵּכ ָהה ,נִ ְת ָק ִלים זֶ ה ָּבזֶ ה ,נִ ְכ ִּבים.
ֲא ָד ָמה ָע ֶל ָיה ִמ ְת ְ
"ה ִרי ָראם" ְּב ִעירֹו ֶׁשל ִׁשיוָ הַ ,ק ִּדיׁש מּול ֳח ָרבֹות ַה ִּל ְיפ ָּתא
מּולָך יֹונָ ָתן ַצ ֲעקֹות ָ
ְ
עֹולם ַהּזֶ ה – מּול ְׂשדֹות ֵע ֶמק יִ זְ ְר ֶעאל.
עֹולם ַה ָּבא ָּב ָ
ְּפ ָר ִחים – ַׁשגְ ִר ֵירי ָה ָ
"ׁשמֹר ַעל ַהּנְ ָע ִרים",
ָּב ָׂשר הּוא אֹור – ִא ִּמי ֵמ ַעל ִמ ָּטה ְק ַטּנָ הַ ,ה ִּׁשיר ֶׁש ָּלּה – ְ
ּבֹוגֹוטה,
ָ
ּגֹואהֵ ,ליל
אֹותּה ַמנְ ּגִ ינָ ה ַעל ָּפנַ י ְּב ֵליל ֶח ְברֹוןֵ ,ליל ָ
ְל ַה ְמ ִּתין ְלבֹוא ָ
ַמנְ ּגִ ינָ ה ִהיא אֹור ָל ֵכן ַה ִּׁשיר – ִּפינּו ָמ ֵלא ִמזְ מֹור יְ ֵמי ִׁש ִּׁשי יְ ֵמי
צֹומ ִחים זֶ ה ַעל זֶ ה
עֹולים ְּכ ֵאזֹובָ ,אנּו ְ
ַׁש ָּבת יְ ֵמי ִראׁשֹון ְמ ַר ְּס ִקים ִקיר ִ
חֹותי –
בּורָך ָא ִחי ֲא ִ
ִהּנֵ ה ֵע ֶׂשב ֲע ְ
לֹומר ָּד ָבר
דּורה ְּכ ַ
אמי ַּב ִּפ ְסּגָ ה ְׁש ֵא ִרית ְמ ָ
עֹודי ְמ ַט ֵּפס ַעל ָהר וְ יֶ ְטנָ ִ
ָמ ָטר ַּדק ְּב ִ
אֹוחזֶ ת
נֹוס ֶפת ֶ
דּורה ֶ
נֶ ֱא ָבק ְּב ָד ָבר ְל ֶפ ַתע ְק ִר ָיעה ַּב ֲענָ נִ ים ַמ ִּצ ָיתה ְמ ָ
עֹולה ְּב ֶל ָה ָבה.
יַ ַערַּ ,כ ָּמה ַחּיֹות ,יָ ד ָ
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ארס
אתיְּ ,בנֵ י ַהּמֹונְ גְּ ,פנֵ ֶיהם
ֵהם ָעלּו ִל ְק ָר ִ
גּופם ִר ְק ָמה ְׁשח ָֹרה.
ּגֹוליְ ,ל ָ
ֶמ ִׁשי מֹונְ ִ
ָׁשנִ ים ָע ְמדּו ַּת ַחת ַה ַפנְ ִס ָיּפן ִּוב ְּקׁשּו ֵמ ָה ָאבֹות
ְל ָהנִ ַיח ָל ֲא ָד ָמה ִלנְ ׁשֹם ַּד ְר ָּכם,
ַמּנִ ִיחים ַעל ֵׁשם ַה ֵּמ ִתים יֵ ין־א ֶֹרז וְ ַט ָּבק.
רֹומ ִמים ְּבגַ ִּלים מֻ ְׁש ָל ִמים.
ְׂשדֹות א ֶֹרז ָּב ֲהקּו ִמ ַּמיִ םִ ,מ ְת ְ
ְּכמֹו ְּכ ָת ִמים ֵהם נָ עּו ַעל ִמ ְד ְרכֹות ָה ִעיר,
כּוכּיֹות ָּב ֵּתי ָמלֹון
ְמבֻ ּיָ ִׁשים מּול ְמכֹונֹות ַמּזָ ל ,זְ ִ
וְ יַ ְל ֵדי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ְּב ִת ְלּב ֶֹשת ְּבגֹונֵ י ָאפֹר,
נּועה
סּוסים ַמ ְב ִע ִירים ֶאת ָה ֵע ֶמק ִּב ְת ָ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ָמקֹום ּבֹו ִ
ּדּומים.
וְ עֹור יְ ָל ִדים ֵע ֻיר ִּמים ִמ ְת ַר ֵּכְך ַּב ִּד ְמ ִ
יָ ָדם ִט ְּפ ָסה ְל ֶע ְב ֵרנּוַ ,מ ָּב ָטם ֵריק,
ּמֹורד,
ְמ ַב ְּק ִׁשים ַמ ְט ֵּב ַעֶ ,את ֶצ ַבע ַה ֲחלֻ ָּדה ֶׁש ָּׁש ַטף ַּב ָ
רֹוקן ֶאת ָּב ֵּת ֶיהם ַּבּב ֶֹקרַ ,מ ְׁש ִאיר ַרק ַּכ ָּמה זְ ֵקנִ ים
ֵ
ְמ ַה ְמ ֲה ִמים ְלא ֶֹרְך ְׁשעֹות ַהּיֹום
ֶאת ַהּזְ ַמן ַההּוא ּבֹו ְּכ ָפר ְמב ָֹּדד ַחי ִּב ְׁשעֹון ָהאֹור
ּכֹוכ ִבים נִ ְק ֵראת ּבֹו ִּב ְמ ִהירּות,
וְ ִס ְפרּות ַה ָ
תּובה ַעל עֹור ֶׁשל ֶּבן ְּב ִרית.
ְּכ ָ
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מולדת
ּצֹומ ַח ֵמ ַה ַּק ְר ַקע ְּכעֹנִ י.
ֵע ֶׂשב וְ ָע ָליו ֵאׁש ָה ָא ָבק ,י ֶֹבׁש ַה ֵ
ִט ַּפ ְס ִּתי ְל ַאט ַעל ֶאנְ טֹוטֹוְ ,מג ָֹרׁש ֵמ ַה ְּכנֵ ִסּיָ ה ָּבּה ָע ָלה
ׁשּועִ ,ה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ֵּבין ֳח ָרבֹות.
קֹולֹו ַה ָּקדּום ֶׁשל יֵ ַ
ְמקֹונֶ נֶ ת ֵהנִ ָיפה ֶּפ ָחם ַּכ ֲע ַׁשן ְקט ֶֹרת
ַעל ְּפנֵ י ִמזְ ַּבח ָה ֵע ֶמק ,יַ ְל ֵדי ַמ ְק ֵה ָלה ַר ִּבים ִמ ְּספֹר
ַעל ּגְ דֹות ַהּקֹונְ ּגֹו ְמ ַט ֲה ִרים ֲאוִ יר ְמטֻ ּנָ ף ֵמ ֶה ֶרג.
הֹותירּו ָּד ָבר ָּב ֲא ָד ָמה ִמ ְּל ַבד ָמוֶ ת.
ּפֹול ִׁשים ֹלא ִ
ַה ְ
עֹולה ְּכמֹו ִקיסֹוס,
ְּב ֶמ ְר ָקטֹוֲ ,חלֻ ָּדה ָ
ִמ ְס ְּדרֹון ָׁש ֵלם ֶׁשל ַּב ְרזֶ ל ––
טֹוריָ ה.
ְׁש ָמּה ַה ְּפ ָר ִטי ֶׁשל ַה ִה ְיס ְ
נָ ַס ְע ִּתי ִּב ְד ָמ ָמהְ ,מ ַח ֵּפׂש ֶאת ֵאד ַה ָּק ֶפה,
ַּכ ָּמה ְּפ ִעימֹות ְקלּויֹות ְל ַר ֵּכְך ֶאת ַה ִּבּזָ ה:
ַא ִחים ֶׁש ָּל ְקחּו ַהּכֹל ֵמ ַא ִחים.
נֹוהמֹות זֹו ֶאל זֹו ְּכ ַתּנִ ים ַה ְּמ ַח ְּפ ִׂשים ִמ ְׁש ָּפ ָחה.
יַ ָּבׁשֹות ֲ
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שחרור
ֵמי ָלגּונָ ה ִה ְת ַח ְלפּו ִמ ָּכחֹל ְל ָכחֹל.
ִא ָּׁשה ְּב ֵׂש ָער ָאדֹם ְמ ָב ֶר ֶכת ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש,
נֹוׁש ֶמת ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות.
ֶ
ֶמ ַלח נִ ְצ ָּבר ַעל ָהעֹור,
זֹוהר ַּב ֲע ִדינּות ִמ ֶּמּנִ י וָ ָה ְל ָאה.
ֵ
ַמיִ ם ַמ ְמ ִׁש ִיכים ְל ָכל ָמקֹום.
הֹות ְר ִּתי ֵמ ָאחֹור ֲע ִלּיַ ת ּגַ גְּ ,דגָ ִלים
ַ
וְ ֶאת ַר ֲחבֹות ַה ִּמ ְס ָּדר.
ּדּומים ָּב ֶהם ָּב ֲערּו ַמּגָ בֹות
ַהחֹם ִה ְתּפֹוגֵ גִּ ,ד ְמ ִ
אֹוּפיּום,
ַעל ַקו ַה ַּמיִ ם וְ ַע ְכ ָׁשו ָח ִלילֵּ ,תה ָמהּול ְּב ְ
ארס,
ָה ִא ָּׁשה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ָּבנָ ֶ
קֹולּה
ַה ִה ָימ ָליָ הָּ ,פנֶ ָיה ְּכ ָבר ֹלא נִ ְראֹותָ ,
ַמּגִ ַיע ִמּיַ ֶּב ֶׁשת ַא ֶח ֶרת ,מֻ ַּקף זְ ַע ְפ ָרן.
ִמי ֶׁש ָהיָ ה ָּכאן ָקם וְ ָה ַלְך,
צֹועד ֶאל ּתֹוְך ַא ְפ ִר ָיקה,
ֵ
בֹוּהֶּ ,ד ֶרְך ַה ֶּמ ִׁשי
ֶאל ָה ָהר ַהּגָ ַ
ְלתֹוְך ִמ ָּלה נִ ְפ ָל ָאה ְּכמֹו ָס ַמ ְר ַקנְ ד.
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מצור
ּדּוכנֵ י ַק ַּבאּב,
ֶע ֶרב ַּב ְל ָקנִ י ְס ִביב ְ
לֹוׁשה ָּב ֵּתי ְּת ִפ ָּלה:
זֶ ה ְליַ ד זֶ ה ְׁש ָ
ּמֹונֹות ִא ְיס ִטי ֵמ ָה ֵאל,
ֵ
ַה ֶּמ ְר ָחק ַה
ּכֹוחֹו ַהּמֻ ְח ָלט ,נֶ ֱע ַדר ַה ֶּצ ַבע.
הּודית ִמ ְׂש ַחק ְק ָל ִפים ַא ֲחרֹון,
ְּב ֵבית ַה ְּק ִה ָּלה ַהּיְ ִ
עֹומ ִדים ַמ ְּקלֹות ֲה ִל ָיכה.
ִל ְפנֵ י ֶּד ֶלת ַה ְּכנִ ָיסה ְ
ַּבּיְ ִצ ָיאה נָ ָהר נָ ע ְל ַצד ַקנְ יֹון ָח ָדׁש,
רֹוקד מּול ַהּגְ ָבעֹות
ַח ְׁש ַמל ֵ
ָׁשם נָ חּו ֵעינֵ י ַצ ָּל ִפים,
נֹות ִבים נִ גְ ַמר ְּב ִט ַיח,
ָאזַּ ,ב ַּליְ ָלהִׁ ,שיטּוט ְ
ַמ ַּכת ָא ָבק ֵה ִט ָילה ז ַֹהר ָחטּוף.
אתי ִמּמּוזֵ אֹון ַה ִּמ ְל ָח ָמה.
ָּכ ֵעתְ ,מגַ ֵּׁשׁש ַא ֲח ֵרי ִמ ְׁש ָען יָ ָצ ִ
הּוס ְרב ֶּבג,
ְס ֶר ְּב ֵרנִ ָיצה ָל ַחׁש ְרחֹוב ָפ ַר ְדגָ 'ה ,גָ אזִ י ֶ
ָק ֶת ְד ָר ַלת ַה ֵּלב ַה ָּקדֹוׁשֵּ ,בית ַה ְּכנֶ ֶסתְ ,ס ֶר ְּב ֵרנִ ָיצה.
ִא ָּמהֹות ְּב ִמ ְט ַּפ ַחת ְׁשח ָֹרה.
ֵׁשמֹות ,עֹוד וְ עֹוד ֵׁשמֹות
אֹוחזִ ים ַּב ַּליְ ָלה ,נִ ְׂש ָר ִפים
ֲ
נֹות ִרים ְל ַט ֵּפס ִּב ְצ ִע ִיפים ֵּכ ִהים.
וְ ָ
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העיר הגבוהה
לֹוׁשה ַּפ ֵּסי
ֵעינַ י ֶׁש ַּב ַּמ ְר ָאה נִ ְּצּתּוְׁ ,ש ָ
ּוׁש ָטר ְמגֻ ְלּגָ ל.
ֶמ ַלח ְ
רּוח ֲחצֹות ִמ ְתנַ ֶּפ ֶלת ַעל ֶּבטֹון.
ַ
אט ִירי ְׁשח ִֹרים
ּכֹוב ֵעי יָ ִ
ִּב ְרחֹוב ִח ֵימנֶ ז ְ
ּכֹוׁש ִלים
ּכֹורים ְ
ּגֹוד ִדים ְּב ֵמזַ ח ָא ֵפלִׁ ,ש ִ
ִמ ְת ְ
חֹולה.
מּוׁש ֶטת ְּכ ָענָ ף ֶ
ְל ֶע ְב ִרי ,יָ ָדם ֶ
רּוח
ֵאינִ י יָ כֹול ְל ֵה ָר ֵדם ְּכ ֶׁש ַ
צ'ּואה נִ גְ ֶר ֶרת ִּב ְס ִדינִ ים ְמטֻ ּנָ ִפים
ַה ֵּק ָ
ְס ִביב ְּכנֵ ִסּיַ ת ַה ְּמ ַעּנִ ים
טּועה ְּב ֵלב ַר ֲח ַבת עֹנִ י ֶׁשל ַּפחֹונִ ים וְ ֵח ָמר ָאדֹם.
ּנְ ָ
ֵאינִ י יָ כֹול ְל ֵה ָר ֵדםָ ,ע ִלים ָמ ִרים נֹוגְ ִעים
ִּב ְׁש ִמיַ ,מ ְר ִע ִילים ֶאת ַהּב ֶֹקר
הּוא ָקהִ ,אינְ ִטי ְּובנֹו,
ׁשּובן ֶׁשל רּוחֹות ַה ָ
ְּב ַב ָּק ָׁשה ְל ָ
זֹורק ָּכ ֵעת ִצ ְל ָצל
ּבֹוכה ֵמרֹב ֵצלֵ ,
קֹולם ֶ
ָ
עֹומד ְל ִה ְת ַא ֵּבד ְּב ִמ ְפ ָרץ ְמלֻ ְכ ָלְך ְּב ַח ְׁש ַמל.
ַעל ִלוְ יָ ַתן ַה ֶּׁש ֶמׁש ָה ֵ
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התופת
רֹוע ֶדת ַּפ ַעם ַא ַחר
מֻ ַּכת אֹורֹותֶ ,
ַּפ ַעם ְּכנֵ ִסּיָ ה ֲא ֵפ ָלה ֶׁשל זְ רֹועֹות ִמ ְת ַחּנְ נֹות.
ֲע ֵצי ְּפ ַל ְס ִטיקִׁ ,ש ְמ ִׁשּיֹות – ִּדּמּוּיִ ים ְמגֻ ֲח ִכים
בּוע ִמ ְתנַ ֵּפץ ַעל ְּפנֵ י
ְל ַר ֵּכְך ַּת ֲאוַ ת ָּב ָׂשר – ֵׂש ָער ָצ ַ
מּול ִטית ,יָ ד ִמ ְת ַע ֶּס ֶקת ְּב ַאּגָ ן ָרזֶ ה.
ָ
ָר ִא ִיתיְּ ,בעֹוד ַה ַּליְ ָלה ִמ ְת ַע ֶּבה
תּוחה
ּגֶ ֶבר ְל ֶבן ֵׂש ָער ,חֻ ְל ָצה ְּפ ָ
וְ ַעל ִּב ְר ָּכיו ָׁשלֹוׁש
ּגֹוהרֹות,
ִמ ְת ַּפ ְּתלֹות ְל ִה ָּמ ֵלט אֹו ֲ
וְ ֶאת ַה ְּצחֹוק ֶה ָעמֹקֲ ,ח ֵב ָריו ַעל ַסּפֹות
ַרּכֹותְּ ,ת ָמנּון ַהּיָ ַדיִ םַ ,א ְרנְ ֵקי עֹור וְ כֹוסֹות.
אדס אֹו ְצ ָע ִדים ַק ִּלים
ִמ ְב ָטא ֶט ְק ָסנִ י נֹו ֵבר ָּב ֲאוִ יר ָה ֶ
ֶׁשל ַקח וְ ֵתןְּ ,ב ִר ַיח ַמ ְט ְּבעֹות ַעל ִמ ְפ ַּתח ֶה ָחזֶ ה.
ּפֹוריםִּ ,ב ְלׁשֹון ַה ְפ ָרזָ ה ,וְ ַציִ ד
ָהיּו ָׁשם ִצ ִ
קֹודרֹותַ ,ה ָּד ָבר
ַּב ֲאחֻ ּזֹות ּגְ דֹולֹות וְ ְ
ֶׁש ְּמכֻ ּנֶ ה ָממֹוןַ ,ק ְרחֹון
ִא ִּטי ְּומגֻ ָּׁשם.
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מחילות
רֹוּפית ַעל חֻ ְלצֹות ִּפ ְרחֹונִ ּיֹות,
ַלחּות ְט ִ
נֹוע זְ ִעירֹות,
ָע ָׁשן וְ ַחּיֹות ָמ ַ
קּועים ְּדהּויִ ים.
ְּב ִר ִיטים ְמט ָֹר ִפים ִמ ֶּׁש ֶמׁש ְּב ַק ֲע ִ
נֵ אֹון ְּפ ָלזָ ה ,סֹוי ָקאּוּבֹויִּ ,דגְ ֵלי ְמ ִדינֹות וְ יַ ְלדֹות ְּכ ָפר
ְמנ ָֻּתחֹותְ ,מ ַת ְּקנֹות ְׂש ָפ ַתיִ ם ַא ֲח ֵרי ֲחצֹות,
ְמנַ ּקֹות ְּב ַמ ְט ֲא ֵטא ֵעץ ִּכּנּויֵ י ָּב ָמה
צֹוחקֹות ְּב ֶפה ָּפעּור.
ִמ ִימי ,גֶ 'נִ י ,נִ ינָ הֲ ,
ּבּוד ָהה ְּב ֶע ְׂש ִרים ֶמ ֶטר
ּדּוכנֵ י ֲח ָר ִקים ְצלּויִ יםְ ,
ְ
חֹול ִפים ְּבֹלא קֹולְּ ,ב ַקנְ יֹונֵ י ֲענָ ק יְ ָל ִדים ְמ ַר ְּס ִקים
ּונְ זִ ִירים ַה ְ
ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ י ַעל ַמ ַס ֵּכי ֲענָ ק.
אראטָ ,אדֹם קֹומּונִ ְיס ִטי,
ּדּוכנֵ י ְרחֹוב ְלא ֶֹרְך יָ וָ ָ
ְ
ּפֹוע ִלים ְּב ָח ִקי ָּכחֹל ְּוד ָליֵ י ֵּפרֹות,
ֲח ִליפֹות ֲ
קּועים ְּב ַׁש ְלוָ ה,
רֹוכנֶ תֵ ,א ִלים ְׁש ִ
ּבּוד ָהה ְּבזָ ָהב ,נַ ֲע ָרה ֶ
ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ּדּוע ֵאינָ ם ַמ ְמ ִׁש ִיכים ֶאל ַח ְד ֵרי ָה ַא ְרּגָ ָמן ֶׁשל ִמ ִימי וְ גֶ 'נִ י?
ַמ ַ
ֵאינָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ָׁש ָעה ְּכמֹו ָׁשלֹוׁש ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר
ּקֹודם,
צֹוח ִקים ְּב ַל ַעג ְל ֵע ֶבר ְׁש ָמם ַה ֵ
רֹועיֲ ,
צֹוב ִטים ִּבזְ ִ
ָּבּה ֵליְ ִדי ּבֹויְ ז ְ
חֹוקה.
הֹור ֶיהם ָה ָרזִ ים נָ ִמים ְּב ִב ְק ָּתה ְר ָ
ֵ
דּוכנֵ י ַה ַּמ ָסאז׳ נֹוגְ עֹות
אסן ,נָ ִׁשים ְּב ְ
ּמֹוצא ֵמ ְרחֹוב ַה ָּקוָ ָ
ֵה ָיכן ַה ָ
יֹום ַא ַחר יֹום ְּב ַכּפֹות ַרגְ ַליִ ם ְמבֻ ָּקעֹות,
יֹותי ִמ ִימי וְ גֶ 'נִ י ַהּנְ ָע ִרים ַה ִּט ְּפ ִׁשים
ַא ְח ַ
טּוקטּוק,
וְ ַהּגְ ָב ִרים ְמ ֻר ְּקנֵ י ַהּזֶ ַרע ,נָ ָהגֵ י ְ
יְ ָלדֹות ַעל ַר ֶּכ ֶבת ַה ַּליְ ָלה ִמ ַּצ'נְ ג ַמאי,
ּמּודי ַמ ֶּת ֶכת וְ ֶע ְרוָ ה ּגְ לּויָ ה,
ּגְ ָב ִרים ַּב ֲח ִליפֹות ְּומ ַא ְב ְט ִחים ְּב ָׁשחֹרַ ,ע ֵ
ִחּיּוְך ָקפּוא ֶׁשל נַ ֲע ָרה ַעל ָּב ָמה.
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עורבים
ַּבּב ֶֹקר ָל ַק ְחנּו ֶר ֶכב ָק ָטן ִל ְׂשדֹות ַה ֶּק ֶטל ֶׁשל ּפֹול ּפֹוטִ ,מגְ ַּדל ּגֻ ְלּגֹולֹות נָ ע
חּוחהָ ,ל ַק ְחנּו ֶר ֶכב ָק ָטן
ְּכ ַל ֵּפי ָר ִק ַיע ּגַ ְרזִ ּנִ ים ַמ ְח ִל ִידים ַּב ֲא ָד ָמה ְּת ָ
ְל ֵבית ֵס ֶפר טּואֹול ְס ַלאנְ גָּ ,ת ֵאי ֶּבטֹוןִ ,מּטֹות ַּב ְרזֶ ל ְּוכ ֵלי ִעּנּויִ ים.
ִּב ָירה ְּובגָ ִדים ְרפּויִ ים ַעל ַטּיֶ ֶלת ,זֹונֹות,
אתנּו,
יְ ָלדֹות ְצבּועֹות ָחזָ ק ְמנַ ְּׁשקֹות ֶאת ָה ֲאוִ יר ִל ְק ָר ֵ
ּגֹודדֹותּ ,גְ ָב ִרים ַמ ִּב ִיטים ִּב ְׂש ָפ ַתיִ ם ֲא ֻדּמֹותֵ ,צל ָּכחֹל ְּב ֵעינַ י.
ִמ ְת ְ
ּגַ ב ֶאל ּגַ ב ְּב ֶח ֶדר ָטחּוב ְס ִדינִ ים
נֹוב ֶרתְ ,מ ַח ֶּפ ֶׂשת ַחּיִ ים ,נַ ֲע ֵרי ְּכ ָפר ַמ ִּכים ְּב ַאּלֹות
הּוהים ִמּזֵ ָעה וְ זֶ ַרע ,יָ ִדי ֶ
ְמ ִ
ְמנַ ְּפ ִצים ִמ ְׁש ָק ַפיִ ם
ּגַ ם ֲאנִ י ָהיִ ִיתי נַ ַער ָה ַל ְכ ִּתי ָּב ְרחֹוב ִח ַּפ ְׂש ִּתי ַא ַחר ְּבנֵ י
אר ְס ָמה יַ ְל ֵדי ַאּבּו ְסנִ ינָ ה
ָקוָ ֶ
רֹובה ְּב ַחּלֹון ָה ֶר ֶכב ַההּוא ִּב ְׁשנַ ת ַא ְל ַּפיִ ם וְ ַא ַחת ַּב ֶּד ֶרְך
ּגַ ם ֲאנִ י וְ ַקת ָה ֶ
ְל ַר ְמ ַא ְל ָלה.
עּורים ,אֹותֹו ְּבלּוז ֶׁשל חֻ ְפׁשֹות ַקיִ ץ ּונְ ָערֹות
ִס ֵיאם ִריּפ נֵ אֹון ִׁש ֵירי נְ ִ
זּוריםַ ,מ ְׁש ֶקה ִראׁשֹון ִחּנָ ם ּפֹוּפ ְּד ִלי ְּפ ַל ְס ִטיק.
ְּב ִמ ְכנָ ַסיִ ם ּגְ ִ
ֲה ִריסֹות ַאנְ ּגְ קֹור וָ אט ִּב ְׁש ַעת ַליְ ָלה
ֲה ִריסֹות ַאנְ ּגְ קֹור וָ אט ִּב ְׁש ַעת זְ ִר ָיחה,
נּועה ִעּוֶ ֶרת,
ּזֹול ִלים ֲא ָד ָמה ִּב ְת ָ
ִא ְימ ֶּפ ְריֹות ֲאבּודֹות ְּורחֹוקֹות – נַ ְב ָרנִ ים ַה ְ
ּדּולים ֵּכ ִהים
ּגִ ִ
ּבּוד ָהה
עֹולי ֶרגֶ ל מּול ַהר ֵמרּוְּ ,פנֵ י ְ
צֹומ ִחים ָּבעֹור זֶ ה ַא ַחר זֶ ה – ּכ ֲֹהנִ ים וְ ֵ
ְ
ׁשֹוא ֶלת
חֹוזְ רֹות ִמ ָּכל ֵע ֶבר ַא ְּת ֶ
עֹולים ַעל
אֹוכ ִלים ֶאת חֹומֹות ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִ
ָמ ַתי ַּת ְפ ִסיק ִעם ַה ִּמ ִּליםֵ ,ע ִצים ְ
מֹוח ִצים ְּפ ָס ִלים
חֹומֹות ֶא ֶבן ֲ
קֹור ִעים זְ רֹועֹות ֶא ֶבן ְּפנֵ י ֶא ֶבן ָמ ַתי ֶּת ְח ַּדלָׁ ,ש ָר ִׁשים ָּב ֲאוִ יר,
ְ
ָמ ַתי? ְּב ִמ ְק ָּדׁש ַא ֲחרֹון ַא ֲח ֵרי ֵמ ָאה ַמ ְד ֵרגֹות ַּכּדּור ַל ָּבה ָצנַ ח ִה ְס ַּת ֵּלק
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טֹומנִ ים
מֹות ָירה ַמ ֶּׁשהּו ְּדמּוי ְק ִט ָיפה ַּבד ּבֹו ָאנּו ְ
טֹובה ְמ ַק ֶּל ֶפת זֵ ָעה ִ
רּוח ָ
ַ
ּפּוחית ְׂשדֹות ֶק ֶטל ְמוַ ְּת ִרים
ּבֹודיָ ה ַמ ִ
ּפּוחית ַק ְמ ְ
עֹור ִבים ֲעיֵ ִפים ִמ ַּמ ִ
ָּפנִ ים זּוג ְ
עֹוׂשים ָּד ָבר ִעם ָה ַרגְ ַליִ ם ָה ֵעינַ יִ ם
יֹוׁש ִבים ֹלא ִ
ְ
ַה ֵּלב.
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נמל
צֹוע ִדים ַא ֲח ָריו ְמבֻ ְל ָּב ִליםִ ,מ ָּכאן ִהּגַ ְע ָּת?
ֲאנַ ְחנּו ֲ
פּורים,
ּפּוחים ְס ִ
מֹוכרֹות ַּת ִ
נָ ִׁשים ְּב ִמ ְט ַּפ ַחת ְ
ַעל ִקירֹות ַה ִּמ ְט ָּבח ִּפ ַיח,
ּבֹוע ִרים
ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן ֻּד ְב ְּד ָבנִ ים ֲ
ְּב ַר ַעד ַה ַח ְׁש ַמלִ ,ס ָּמן יָ ִחיד ְלסֻ ָּכר ְּב ַא ְר ָּב ָעה ֲח ָד ִרים.
ּכֹורים ַּב ַּטּיֶ ֶלת,
ִמּפֹה? יָ ם ֵּכ ֶההִ ,מ ְלמּול ִׁש ִ
ּכֹוח.
ָּפנִ ים ְצרּובֹות ִמ ַ
ׁשֹוהים ַּבח ֶֹרף,
ּגּופים ְס ֵב ֵיבנּו עֹוד ִ
ָא ִביבֲ ,א ָבל ַה ִ
יֹוד ִעים ֵּכ ַיצד ְל ַט ֵּפס ִמ ֶּמּנּו,
ֵאינָ ם ְ
ְל ַה ְׁש ִליְך ֶאת ַהחֹם ַעל ַהּנֶ ֶפׁש.
ְּב ִמ ְבנֵ ה ָהאּונִ ֶיב ְר ִס ָיטהְ ,ל ֶפ ַתע,
נֹול ְד ִּתי ָׁשםִּ ,פי ָטעּון ְּב ָׂש ָפה ַמ ְת ִא ָימה ְלוִ ּדּוי,
ְּכמֹו ַ
מּוכן ְל ַמ ֲהלּומֹות.
יֹותרָ ,
ּגּופי ָּכ ֵבד ֵ
ִ
ַהּיָ ם ַה ָּׁשחֹר ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת.
צֹועד
ּצֹועד וְ ֵ
ָּכל זֶ ה ְּכ ֵדי ְל ִה ָּכנֵ ס ֵא ֶליָךַ ,א ָּתה ֶׁש ֵ
וְ ֵאינְ ָך ַמ ְצ ִל ַיח ְל ַהּגִ ַיעֲ ,א ִבי ֶׁשּנֶ ֱע ַצר ֵה ָיכן ֶׁש ָהיְ ָתה ַהּגִ ּנָ ה.
ּפֹהּ ,פֹה ֵהם ָׁשרּו ִעם ִה ְס ַּת ְּלקּות ַה ֶּׁש ֶמׁש,
ְמגִ ּנִ ים ַעל ַהּיֶ ֶלד.
ֵאינִ י ַמ ִּכיר ֶאת ַה ָּׂש ָפהֵ ,אינִ י יָ כֹול ָל ִׁשיר,
ֹלא ָל ַמ ְדנּו ָלגַ ַעתְ ,מ ַפ ֲח ִדים ִמ ָּמה ֶׁשּיִ ְתגַ ֶּלה.
ּבֹודד ַה ָּק ֵרב ְלמֹותֹו.
נֹותרּו ַּבּגַ ן ְמ ַעט ֲע ָׂש ִבים ,וְ ֵעץ ְּפ ִרי ֵ
ְ
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צלול
רֹוב ִצים ַעל ּגְ דֹות ָה ֲאגַ ם
ָה ִרים ְ
טֹורּיֹות.
ְּכמֹו ַחּיֹות ְּפ ֵר ִה ְיס ִ
ָּכל ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ִט ַּפ ְס ִּתי וְ ָכ ֵעת
ׁשֹוק ַע ְּב ַמיִ םַ .על ַהחֹוף
ֲאנִ י ֵ
נַ ֲע ַליִ ם ְקרּועֹות וְ חֻ ְל ָצה מֻ ְכ ֶּת ֶמת זֵ ָעה.
זֶ ֶרם ֵמנִ ַיע ֶאת ֵע ֶׂשב ַהּגּוף
נּועת יְ ָב ָבה.
ִּב ְת ַ
ּדּומים:
ָּבאגָ 'ן ָה ֶע ֶרב ְס ִביב ּגַ ֲח ֵלי ִּד ְמ ִ
הֹופ ִכים רְֹךַ ,מ ְׁש ִקים
ִמ ְדרֹונֹות ְ
נֹוט ִלים ִמ ֶּמּנּו ֶאת ֶצ ַבע
ְּב ַח ְׁש ַמל ַמ ְח ָצב ֵּכ ֶההְ ,
ַהּנְ ח ֶֹשת ְּומ ִׁש ִיבים ְּד ֵל ָקה.
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חומר לבן
ַא ַחר ָצ ֳה ַריִ ם ְּב ַמ ְעיָ נֹות ַח ִּמיםַ ,מ ָּבט ַא ֲחרֹון ְּב ַפ ֵּסי ֶׁש ֶלג
זֹוה ֶרת.
הֹופ ִכים נְ ָה ָמה ַח ָּל ָׁשהֶ ,
ְ
ִצּפ ֶֹרן וְ ָח ָלבְ ,ק ֵצה ִסיגַ ְריָ ה ְמגֻ ְלּגֶ ֶלת,
ּכּוח ְּב ֵבית ַה ֵּתה –
ּגַ ְח ִל ִילית ְמט ֶֹר ֶפת ֵמחֹם .וִ ַ
ַחּיָ ִלים ֵמ ִתים ִּב ְל ָבנֹוןִ ,מ ְל ָח ָמהֲ ,אנִ י וְ ַא ְּת,
נַ ֲע ָרה ְּב ִר ִיטית ִּב ְצ ָב ִעים ֲע ִליזִ ים וְ ֵס ֶמל ָׁשלֹום.
ּפּוחים ְּב ַא ְרּגְ זֵ י ֵעץ,
ְמאֹות ַּת ִ
ָע ִסיס נִ ְק ָרׁש וְ נִ ְמ ָהל ְּבבֹץֵ ,אּלּו ַה ַחּיִ ים ֶׁש ָּל ֶהם,
דּותיתַּ .ב ְרזֶ ל
נּועת רֹאׁש יַ ְל ִ
ֹלאַ ,אּת ְמ ָס ֶר ֶבת ִּב ְת ַ
רּוע ְּב ֶׁש ַטח ִּכּנּוסֲ ,ה ִריסֹות,
ָק ַ
רּודהִ .ה ָימ ָליָ ה,
ֵּת ַבת ֶק ֶׁשר ְמבֻ ְל ֶּב ֶלת ְּוצ ָ
רֹוממּות ,יֹום
אֹותֹו ִֵשם ְמק ָֹררָ ,עסּוק ְּב ִה ְת ְ
נּוע ַעל ִּפי ַקּוֵ י ַמיִ ם ָּב ֵע ֶׂשב.
ָׁש ֵלם ְל ַמ ְל ֵמל וְ ֶל ֱאחֹז ִּב ְס ָל ִעיםָ ,ל ַ
ִל ְקר ַֹע ְּב ַכ ָּמה ְמקֹומֹות ֶאת ָה ַע ְלוָ ה,
ּבֹוע ִרים ֶׁשל ִמ ְצּבֹור ֶס ַלע.
ׁשּוליו ַה ֲ
ְל ִה ְת ַק ֵּדם ְל ֵע ֶבר ָ
ּגּופם
ַּפ ְר ָּפ ִריםַ ,א ִחים זְ ִע ִיריםִ ,ט ַּפת ַה ָּדם ֶׁשל ָ
יֹותר ִמ ֶּׁש ִּליְ ,ס ִמ ָיכה ִמּצּוף.
ֵּכ ָהה ֵ
ְל ַט ֵּפס ֶאל ָׁשלֹוׁש ְּפ ָסגֹותֵ ,ה ָיכן ֶׁש ָעיְ ָפה ָה ֲא ָד ָמה.
ְל ָהנִ ַיח קֹר ַעל ֶח ְלקֹות עֹור ְּפתּוחֹותְ ,ל ַה ְר ִטיב נַ ֲע ַליִ ם
ֲא ֻדּמֹות ִּובגְ ֵדי ָח ִקי וְ ֶאת ַה ַּליְ ָלה,
ָׁשם ָע ַב ְדנּו ִּב ְר ִצינּותֲ ,אנִ י וְ ִהיא :עֹוד
ַקּוֵ י ַמיִ ם ַה ְּמ ַס ְּמנִ ים ּג ַֹבּהְׁ ,ש ִת ָיקה ּונְ ִׁשימֹות ְמ ִהירֹות,
ֶצ ֶמד ַחּיֹות נָ עֹות זֹו ִל ְק ַראת זֹוְ ,קרּועֹות ֵמ ַה ַּל ֲה ָקה.
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ימי גבול
חֹולים ָׂש ֶדה
אֹותנּו ִל ְמ ָערֹות ָּב ֶהן ֵה ִקימּו ֵּבית ִ
ַהּיְ ָל ִדים ָל ְקחּו ָ
תּוקים ַּומ ָּבט ָחטּוף ַּב ֲחזֵ ה
צּועי ַהּנָ ַּפ ְלםַ ,א ַחר ָּכְך ְט ִב ָילה ְּב ַמיִ ם ְמ ִ
ִל ְפ ֵ
יֹותר ְּכ ָפר ָק ָטן ּבֹו ַּכ ָּלה ְמב ֶֹה ֶלת
הֹולנְ ִּדיתְ .מאֻ ָחר ֵ
חּורה ַה ַ
ַה ַּב ָ
מּוכנָ ה ָל ֵצאת ֵמ ֶח ֶדר,
ֵאינָ ּה ָ
ֹלשת ְּד ָליֵ י ַה ָּלאֹו ָלאֹו –
ּוׁש ֶ
ַמ ִּב ָיטה ְּב ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶה ָח ָתן ְ
ּכֹורים.
קֹומיּ ,גְ ָב ִרים ִׁש ִ
וִ ְיס ִקי ְמ ִ
ַה ַּמּגֶ ֶבת ֶׁש ָּלְך ַעל ַמ ֲע ֶקה ַּב ְרזֶ ל וְ ַה ַּמ ָּבט ַהּמֻ ְפנֶ ה ְל ֵע ֶבר
ּדּורגֶ ל ַּב ְּׁש ִק ָיעהַּ ,כּדּור ִמ ְס ַּת ְח ֵרר
ָע ִתיד ֵריק ִמ ֶּמּנִ יַּ .כ ֶ
רּועה ,יְ ֵמי ַהּגְ בּול ֶׁש ָּלנּו
ֶאל ֶר ֶׁשת ְק ָ
ִּב ְכ ָפ ִרים ְק ַטּנִ ים ָּב ֶהם ֵאין ָּד ָבר ִמ ְּל ַבד ִׂש ְמ ַחת ָצ ֳה ַריִ ם –
ּמֹורה,
ַּת ְרנְ גֹולֹות וְ ִח ָּטה ,יַ ְל ֵדי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ַּב ָּׂש ֶדה וְ ַה ָ
ַמ ְצ ִּב ָיעה ַעל ְׁשמֹות ַה ְּפ ָר ִחים.
ֵאּלּו יָ ִמים ַעל נָ ָהר ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ּגְ בּול,
ִּב ָירה וְ גִ ּלּוי ֵלב מּול ֵאׁש ,זֹו ִמ ֶּב ְר ִלין ֶׁש ָא ִב ָיה ֵמת
וְ זֹו ֵמ ַא ְמ ְס ֶט ְר ָּדם ֶׁש ָּב ְר ָחה ִמ ְּבגִ ָידהְׁ ,ש ִת ָיקהַּ ,כ ָּמה
צּוקים ְמכֻ ִּסים
ׁשּורֹות ֶׁשל ֵס ִפ ִיריס וְ ַר ַחׁש נָ ָהרֵׁ .שנָ ה ְל ַצד ַהּגְ בּולִ ,
יָ רֹק וְ ַה ַּמ ָּבט ֶׁש ָּלְך ָּב ָאפֹר ַה ָּד ִליל ֶׁשל מֹות ַה ִח ָּבה.
יָ ִמים ֵּבין ְׂשדֹות א ֶֹרז ְּות ָעלֹות ַמיִ ם,
אׁשית,
לּוליםְ ,רוָ יָ הַ ,מ ֶּׁשהּו ִמ ְּב ֵר ִ
וְ ִר ִידים ַח ָּל ִׁשים ְּוצ ִ
וַ יְ ִהי אֹור ,וַ ּיַ ְרא ִּכי טֹוב?
ָמה ִלי וְ ַל ֲע ֵרמֹות ַה ְּס ָפ ִריםִ ,מ ִּלים,
פּופה
ָל ֶל ֶכת ְּפנִ ָימה ַּב ְּס ַבְךֵ ,אד ַקר וְ ַע ְלוָ ה ְצ ָ
אֹותּה ֶא ֶרץ ֶׁש ִה ְב ִטיחּו ָלנּו,
ְל ַא ַחר ַקו ַהּגְ בּול וְ ֶאל ּתֹוְך ָ
ַה ְׁש ָּב ָעה ְּפנִ ִימית ,סֻ ַּכר ַה ֵּלב,
נּועה ַק ָּלה ֶׁשל ְקנֵ י ַּב ְמּבּוק
ַּב ַעל ַחּיִ ים זָ ִעיר זָ זֶּ ,פה ַלחְּ ,ת ָ
רּוח זְ ִריזָ ה ְּב ִׂשיא ַהחֹם.
מֹור ְפיּום ֶה ָע ִלים וְ ָה ֵעירֹםִ ,מין ְצחֹוק ָע ִׁשירַ ,
ְ
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סלעים
ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ַה ֵּׁשנִ י ָל ַק ְחנּו ִּפ ְט ִרּיֹות.
חּוצה
ִמ ְת ַר ֲח ִקיםְ ,מ ַב ְּק ִׁשים ֶאת ַה ְּב ִדידּות ַהּנְ ָ
נֹוסף.
אֹוקיָ נֹוס ָ
ָל ֶר ֶדת וְ ַל ֲעלֹות ֵמאֹותֹו ֵע ֶמק ַהּנִ ְׁש ָּפְך ְל ְ
ִסירֹות ַּדיִ ג – ַחּיֹות ְר ֵעבֹות נָ מּו
ְל ַא ַחר ֶק ֶטלֶ .ה ָהמֹוןְ ,צ ִע ִירים ִאינְ ְּדיָ אנִ ים ְל ַמ ְר ֶאה
לֹוׁשים.
יִ ְק ְמלּו ְּבעֹוד ָׁשעֹות ֲא ָחדֹותְּ ,ב ָצ ֳה ֵרי ּגִ יל ְׁש ִ
ּגּופים ְמעֻ ְר ָט ִלים,
תּוקים ָה ָמה ִ
ֲאגַ ם ַה ַּמיִ ם ַה ְּמ ִ
נָ ִעים ְּב ָחזְ ָקה זֶ ה ִל ְק ַראת זֶ ה.
ִצ ְמ ִחּיָ ה ֲעבֻ ָּתה ָסגְ ָרה ִמ ָּכל ֵע ֶברַ ,ח ְמ ָצן נִ ְלּגַ ם ִּב ְר ַע ְב ָּתנּות.
ְצ ָע ִדים ִמ ַּב ַעד ַל ְּס ַבְךְׂ ,ש ִריטֹות וְ זֵ ָעה ָעלּו ָּבעֹור,
רֹוטט ְּכ ַמ ְצ ֵּפן ָׁשבּורַ ,ע ָּתהְּ ,כ ֶׁשּנִ ְק ְטמּו ַמ ֲח ֵטי ַהּזְ ַמן וְ ַה ָּמקֹום.
ֵ
ּגּופי ַעל ֶס ַלע ֶׁשּנָ ַסק ְּכ ַק ְרחֹון
ִהּנַ ְח ִּתי ֶאת ִ
ִמ ַּב ַעד ְל ִׂש ִיחים וְ ֵע ִצים .נְ ִׁשימֹותִ ,א ִּטּיֹות ָּובזֹו ַא ַחר זֹו.
ּגּופֹו ַה ְּמחֻ ְס ָּפסַ ,ה ַּס ְב ָלנִ יִ ,ה ְמ ִּתין ִע ָּדנִ ים ִל ְהיֹות ְמחֻ ָּבק.
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לבדי על נהר הגנגס
א.
מֹור ָידה אֹור ְל ֵע ֶבר ַה ַּמיִ ם.
ּגְ ַדת נָ ָהר ִ
טֹובל ָׁשםֵ ,עירֹם ְּוב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות.
נָ זִ יר ֵ
ִּב ִּל ִיתי ֶאת ַהּיֹום ַּת ַחת ֶס ַלע,
ַמ ְט ִלית ַה ֵּצלׁ ,שּוב וָ ׁשּובַ ,על ֵמ ַצח וְ ִק ְד ַמת ָחזֶ ה.
אֹוׁש ָׁשה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם
רּוח ִה ְת ְ
ָה ַ
ֶח ֶרק ֶה ְח ִליק ָע ֶל ָיה ְּכמֹו יֶ ֶלד ְמ ָׁש ֳע ָׁשע.
ב.
ָע ַלי ִל ְמצֹא ַּכ ָּמה זְ ָר ִדיםְ ,ל ַק ֵּדם ֶאת ַה ֲח ֵׁש ָכה ְּב ֵאׁש,
נֹוסף ְל ַצד אֹורֹות ָה ַא ְׁש ָרםְּ ,בתֹוכֹו
ִה ְבהּוב ָ
אֹותן ֶל ָהבֹות זְ ִעירֹות ֶׁשל ִחּפּוׂש ַא ַחר ַמ ֲענֶ ה.
ָ
ַהּגּורּו ֶׁש ִּלי – זֶ ֶרם ְמנַ ֶּקה ִקיר ֶס ַלע,
בּורה וְ יִ ְל ַלת ַחּיָ ה –
ַּכ ָּמה ֵע ִצים ֲא ֵפ ִליםּ ,גָ ֵדר ְׁש ָ
ָע ַלי ְלנַ ּקֹות ֶאת ַרגְ ָליו.
ג.
ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ָאקּום ֶא ְפּגֹש ַּב ִּמזְ מֹור.
ּכֹוכ ִבים ֵאינָ ם ַמ ְק ִׁשים ְּכ ָלל ַעל ָה ֶרגֶ ל ַהּיְ ֵח ָפה.
ּגַ ֲח ֵלי ַה ָ
טּולי ַמ ֲא ָמץ.
ָה ֵעינַ יִ ם ְצ ָע ִדיםַ ,ק ִּלים ּונְ ֵ
נּורֹות ְק ַטּנֹות נִ ְל ֲחמֹות ַּב ֲח ֵׁש ָכה.
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ד.
טֹופ ִחים ַעל ָה ֲאוִ יר.
בּולים ְּביֹודְ ,
טּוטים ַל ִחיםְ ,ט ִ
ְס ַמ ְר ִ
ַהּב ֶֹקר ְמ ַק ֵּבל ָח ָלב ַחםְ ,מ ַעט ִצּפ ֶֹרן וְ ִקּנָ מֹון.
ֶא ָּׁש ֵאר ְל ַב ִּדי עֹוד ָׁש ָעה ֲא ֻר ָּכה
עֹולה ֵמ ַה ַּמיִ ם.
ַעד ֶׁש ִא ִּמי ְּת ַסּיֵ ם ִל ְקרֹא ִלי ַּב ְּק ִרירּות ָה ָ
ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ֶׁש ָּלּה ֵר ָיחנִ ית
טֹומן ָּבּה ֶאת ָּפנַ י.
וַ ֲאנִ י ֵ
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שמיכות כפור
ֶׁש ֶלג ִׁשּיֵ ף ֶאת ַה ַּליְ ָלה
ֶׁשּנָ ַפל ַּב ֲע ֵרמֹות ּגְ דֹולֹות.
ֶק ַרח :טֹון ַה ַּב ְרזֶ לֶ ,מ ִׁשי ֶׁש ִה ְת ַק ָּׁשה ְל ֶא ֶבן.
מֹות ָירה ִמ ְבנִ ים ְמגֻ ָּד ִלים
ָה ִא ְימ ֶּפ ְריָ ה נ ְֻּצ ָחהִ ,
ֲא ָבל ַה ִּק ְר ָקס
עֹוד ַמ ְר ִּת ַיח ֵלב יְ ָל ִדים.
ָצ ַע ְד ִּתי ָּב ֶרגֶ לַ ,הּנָ ָהר ָק ָפא:
עֹורק ֶׁשּנָ ע ְל ִע ָּדן מֻ ָּתׁש
ֵ
ּכֹורים ִּב ְד ַבר ַמ ֲע ִׂשים ְמפ ֲֹא ִרים,
ַעל ִסּפֹו ִמ ְל ְמלּו ִׁש ִ
ְס ָט ִלינְ ּגְ ָרד זָ ֲה ָרה ֵמ ֵאׁשֲ .א ִבי,
זֶ ה ֲא ִבי ֶׁש ָר ַכן ֶאל ָה ַאנְ ַּד ְר ָטה?
ׁשֹוק ִעים ְּב ִה ְמהּום
חּופים ,נִ ְפ ָּת ִחים וְ ְ
ֵאּלּו ָּפנָ יו ַה ְּס ִ
ׁשֹומ ִמים?
ּגּולאגִ ים ְ
מּול ָ
ֵאּלּו ָּפנַ י ֶׁש ִּב ְּקׁשּו ֶאת ְׁש ָמם ַה ְּצפֹונִ י.
ׂשֹוח ַח ִעם ָס ִבי
אֹותּיֹות ִק ִיר ִילּיֹות ֲאנִ י ְמ ֵ
ְּב ִ
עֹולם ֹלא ָר ִא ִיתי,
ֶׁש ֵּמ ָ
ּנֹוד ֶדת ִּב ְמ ִע ִילים ְּכ ֵב ִדים.
אֹוסף ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ַה ֶ
ֵ
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שלג
ָמה ֶׁש ָהיָ ה ּגְ ֵדרֹות ַּתיִ ל,
ֶׁש ַטח ֶה ְפ ֵקר ֶׁשל קֻ ִּבּיֹות ֶּבטֹון וְ ִר ְׁשתֹות ַה ְסוָ ָאה
ָה ַפְך ַּב ַּליְ ָלה ְל ֶצ ֶמד ּגַ ִּלים ְמ ַר ֲח ִפים ְּב ָענָ ן נָ מּוְך,
ּגְ ָבעֹות וְ ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ִׁש ִיכים זֶ ה ֶאת זֶ ה.
יָ ָצאנּו ֵמ ַה ַּביִ תְ ,מבֻ ְל ָּב ִלים ֵמ ַהּגְ בּול ַה ָּמחּוק.
יָ ַר ְדנּו ְּכ ַל ֵּפי ַמ ָּטהּ ,גֶ ֶׁשם ַע ְצ ָּבנִ י נִ ְכנַ עֵ ,ה ֵאט,
ִמ ְת ַע ְר ֵסל ׁשּוב וָ ׁשּוב,
ּכֹות ֶרת ֶׁשל ֶּפ ַרח ָעצּום,
הֹופְך ֲע ֵלי ֶ
ֵ
ַס ְביֹונִ ים ַל ִחים ֶׁש ָּׁש ְטפּו
מֹורדֹות ָה ָהרְ ,מ ִק ִימים ְל ַמ ָּטה
ֶאת ְ
רֹוחׁשֹות ֶׁשל ְּד ַבׁש ָׁשקּוף.
ַּכּוָ רֹות ֲ
ַה ַח ְׁש ַמל נָ ַפלָּ ,פנָ ֵסי ּגְ בּול ָע ְמדּו
ְּכ ַד ְח ִל ִילים ַּב ָּׂש ֶדה ֶה ָעצּום ֶׁשּנִ גְ ָלה ְּב ָפנֵ ינּו,
תֹוכי.
ָח ָלקְּ ,כ ִפי ֶׁש ַח ְׁש ִּתי ְּב ִ
ִמן ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ֵע ֶמק
ִה ְמ ִּתינּו ָלנּו ַרק ַמיִ ם ֶׁשּנִ ְד ֲחסּו ַּבּקֹר,
נּועה ְל ָבנָ ה נָ גְ ָעה ְּב ָב ֵּתי ֶא ֶבן ַּוב ֲח ֵצרֹות מּוגַ ּנֹות
ְּת ָ
ִּב ִיריעֹות נְ ח ֶֹשתַ ,ק ְרטֹונִ ים ַּוב ִּדים
ִּומ ַּת ַחת ָל ֶהם יְ ָל ִדים ֶׁשּיָ ְרדּו ּגַ ם ֵהםִ ,ה ִּביטּו ָּבנּו,
ּקּוקים ָל ָר ִק ַיע.
ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ָּכמֹונּו ַּב ֶּׁש ֶלג ִּב ְכ ֵדי ְל ָהנִ יף זִ ִ
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הבלוז היהודי
יקֹוטין,
ּמֹורהֲ ,ח ִסיד ַק ְר ִליןִׁ ,שּנָ יו ֲהרּוסֹות ִמּנִ ִ
ַה ֶ
אֹותנּו ֵּבין ַס ְפ ְס ֵלי ֵעץ.
הֹוליְך ָ
ִ
ַה ִה ְמהּום ָה ַלְך וְ גָ ַברְ ,ל ַבּסֹוף ָה ַרגְ ַליִ ם ֹלא יָ ְכלּו עֹוד
וְ ַהּכֹל ָר ַעדַ .הּנִ ּגּון ָהיָ ה ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת:
בּוכה.
ִמ ְד ָּברֲ ,א ָבל ְּבתֹוכֹו ַמיִ םִ ,צ ְמ ִחּיָ ה ְס ָ
ַה ֶּל ֶחם ָע ַבר ,וְ ַהּיַ יִ ן ,וְ עֹוד ָּד ָברָ ,עגּום ְּומנַ ְצנֵ ץ.
רֹוממּו ְמ ַעט ְּב ִחּפּוׂש ַא ַחר ָאב וְ ֵאם,
יָ ַדיִ םָ ,חזֶ הֵ ,עינַ יִ ם ִה ְת ְ
יֵ ׁש ָלנּו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ּכֹה ֲענֵ ָפה
ַעד ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ִּת ְתקֹף ַה ְּב ִדידּות.
רּוׁשם ֶׁש ַהּגּוף הּוא ְּכ ִלי
ָה ִרּקּוד וְ ַה ִּׁש ָירה ֵּפ ָ
ּנֹוׁשף ַּד ְרּכֹו.
וְ יֵ ׁש ִמי ֶׁש ֵ
יׁשיתִּ ,כּסּוף.
ֲאנִ י ְמ ַח ֵּפׂש ֶאת ַה ְּסעֻ ָּדה ַה ְּׁש ִל ִ
יׁשהּו ִהּנִ ַיח ָע ָליו יָ ד
ְמ ַח ֵּפׂש ֲח ִסיד ְק ַטן ּגּוף ֶׁש ִּמ ֶ
וְ ַת ַחת ַרגְ ָליו ַהּיָ ִצ ַיע ָר ַעד,
ֵה ָיכן ַהּנָ ָהר ַההּוא וְ קֹול ַה ִּקינָ ה ִמן ַהּגָ דֹות?
אכה
ֵׁש ֶׁשת יָ ִמים ָע ִׂש ָית ָּכל ְמ ָל ָ
ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעיַ ,הּיַ ֶּב ֶׁשת ָה ַא ֶח ֶרתִּ ,בגְ ֵדי ַה ָּל ָבן
ֵה ָיכן ֵהם ָה ֲע ִלּיָ ה ָל ֶרגֶ ל וְ ָה ַר ִּבי ֶׁשּזְ ָקנֹו ָטהֹור?
ירּוׁש ַליִ ם.
הּודיַ ,הּפֻ ְר ָענּות וִ ָ
ְּבלּוז יְ ִ
ֵע ֶרב ִׁש ִּׁשי ְּב ֵמ ָאה ְׁש ָע ִרים.
ֶה ָח ִסיד ֶׁש ִּבי ָצ ֵמאֱ ,אמֹר ִליַ ,ה ִאם עֹוד יֶ ְׁשנֹו נִ ּגּון?
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יריד
ׁשֹוט ְט ִּתיְ ,מ ַח ֵּפׂש ֲע ֵקבֹות.
ָּכל ַהּיֹום ַ
ַה ַּביִ ת ֶׁשהֻ ְפ ַצץ נִ ְבנָ ה ֵמ ָח ָדׁש ִּב ְצ ָב ִעים ְּב ִה ִירים,
ֵּבית ָה ָאבֹות – ְמקֹום ַה ִּכּנּוס ָה ַא ֲחרֹון
טּודנְ ִטים.
גּורי ְס ֶ
נֹולד ֵמ ָח ָדׁש ִּכ ְמ ֵ
ַ
ֵריחֹות ֲח ִר ִיפים ֶׁשל ּב ֶֹׂשם וְ זֶ ַרעַ ,ח ִּפים ֵמ ַא ְׁש ָמה.
ּבֹוד ָדה
ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת הּוא ֶק ֶׁשת ֶא ֶבן ֵ
חּוצה ֵּבין ִּדירֹות ַמ ֲע ָמד ֵּבינֹונִ יַ ,ט ְב ִלית ַמ ֶּת ֶכת
ְמ ָ
ׁשּורה ְק ָצ ָרה.
ּדֹוח ֶסת ָׁשלֹוׁש ֵמאֹות ְל ָ
ַה ֶ
אסה ְל ֵבית ָה ָאבֹות,
אּפ ְׁש ְט ָר ֶ
ָצ ַע ְד ִּתי ׁשּוב וָ ׁשּוב ֵמ ַר ְ
קֹורא ָל ֶהם ְל ָה ִעיד.
אֹותםֵ ,
ְמ ַב ֵּקׁש ָ
ַרק ֲע ֵלי ַה ִּת ְרזָ ה ִה ְׁש ִמיעּו קֹולֵ ,מ ִתים ְּבקֹול נִ ּתּוק ַרְך.
טּולי ְּפנִ ּיֹותּ ,גַ ם ָאז.
נִ ִּס ִיתי ֶאת ָה ֶא ְל ֶּבהַ ,מיִ ם נָ עּו ּפֹה ,נְ ֵ
נּועה
הֹול ֶכת ּוגְ ֵד ָלהְּ ,ת ָ
ֹלאַ ,רק ֲא ִטימּות ֶ
ֶׁש ֵאינָ ּה ַמ ְב ִחינָ ה ָּבנּוֶׁ ,שֹּלא ִה ְב ִחינָ ה ָּב ֶהם.
ְּב ָׁש ָעה ְמאֻ ֶח ֶרת יָ ַר ְד ִּתי ַלּיָ ִריד ֶׁש ִּמ ַּת ַחת ַל ָּמלֹון,
ְמ ַב ֵּקׁש ְל ֵה ָח ֵלץ ֵמ ַע ְצ ִמי.
ׁשּועיםָּ ,ב ָׂשר ָּוב ֵצק ַׁש ְמנּונִ י.
ִמ ְת ְקנֵ י ַׁש ֲע ִ
ַהּיְ ָל ִדים ָצ ְרחּו ְּבעֹנֶ גַ ,ה ְּמבֻ ּגָ ִריםְ ,מעֻ ּוָ ִתים ִמּנֵ אֹון וְ ַא ְלּכֹוהֹול.
עֹולם ֶׁש ִּמ ַּת ַחת ,זֶ ה ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ִּתי.
ִהּנֵ ה הּואָ ,ה ָ
תֹוכנּו,
ׁשֹועטֹות ְּב ֵ
ַחּיֹות ְמעֻ ּנֹות ֲ
רֹוצצֹות ְל ָכל ֵע ֶבר.
ִמ ְת ְ
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הלם
ּלֹוח ִמים ָּפ ְרצּו
ַּב ִּסּיּורְ ,מבֹוְך ְּת ָעלֹותַ ,מ ְלּכֹודֹות ֶר ֶׁשת ֵמ ַעל ּבֹורֹותַ ,ה ֲ
"הּנַ ָח ִתים ֶׁשּנִ ְל ֲחמּו ,זֹו ֹלא ָה ָא ֶרץ ֶׁש ָּל ֶהם,
ֵמ ָה ֲא ָד ָמהַ ,
ַא ֶּתם ְמ ִבינִ יםֹ ,לא ַמ ִּכ ִירים ׁשּום ָּד ָבר ֵמ ַה ִּצ ְמ ִחּיָ ה,
זֹוכר ֶאת ַה ָּפנִ ים ,נְ ָע ִרים ָּכ ֵא ֶּלה ְל ָבנִ ים,
ֵמ ָהאֹורֲ ,אנִ י ֵ
חּומה
זָ ַר ְקנּו ִרּמֹונִ ים ֵמ ַה ֶּפ ַתח ַהּזֶ ה" – יָ ד ָ
צֹוחק ְּב ִׁשּנַ יִ ם ֲח ֵסרֹות מֻ ְכ ָּתמֹות ַט ָּבק ּגַ ם ַא ָּתה ָּכמֹונּו
ַמ ְצ ִּב ַיע ַעל ֶצ ֶמד ֵע ִציםֵ ,
חּורים
ָצ ִריְך ַמ ֶּׁשהּו ְּכ ֵדי ֹלא ִל ְׁשמ ַֹע? ִמ ְיליֹונֵ י ַּב ִ
חֹוקים ֵמ ַה ַּביִ ת ְמ ַח ְּפ ִׂשים ּגַ ג.
ְּכמֹו ְּכ ָל ִבים ִעם קֹול ִס ֶירנָ ה ְמט ָֹר ִפים ְר ִ
אֹורנְ ג' נָ ַּפ ְלם
ּגּוע ָה ַל ְכ ִּתי ְלמּוזֵ אֹון ַה ִּמ ְל ָח ָמה ֶאיְ גֵ 'נְ ט ַ
ְּכמֹו ִמּגַ ְע ַ
ּגּוע ְמ ַל ֵּטף ַמ ְרּגִ ַיע ַטנְ ק ַּב ְּכנִ ָיסה
בּוחים ְּב ֵאׁש ְּכמֹו ִמּגַ ְע ַ
ָׂשדֹות ְט ִ
אּוזֹולאֹום ַמנְ ִהיג ָחנּוט ָחנּוט
ּגּוע ְל ָמ ֵ
כּודה ְּב ַב ְרזֶ ל ְּכמֹו ּגַ ְע ַ
ַחּיָ ה ְל ָ
ַה ַּליְ ָלה ְּב ֶח ְברֹון ָּדוִ ד ֵמת ְמכֻ ֵּסה ַט ִּלית ָּכ ַת ְב ִּתי ְּכ ָבר
ּבֹואּו נְ ִׁשימֹותּ ,בֹואּו נְ ִׁשימֹות
ֹלא ָּבאּו ָע ָלה ַּתן ָע ָלה נֵ ץ ָע ָלה נֶ ֶׁשר
טֹוסים
תֹות ִחים ְמ ִ
נּוטה גֵ 'נִ ין ְמפ ֶֹא ֶרת ְּב ָ
נֹוצֹות ְׁשחֹרֹותֲ .ח ָ
ַמ ְרּגֵ מֹות ְמפ ֶֹא ֶרת ְּב ִמ ְט ָענִ ים
ִל ְפרֹץ ִקיר ְלגַ ּלֹות ֶצ ֶמד ַרגְ ַליִ ם ַּת ַחת ּגַ ל ֲא ָבנִ ים ָחנּוט ַה ַּליְ ָלה ִּב ְׁש ֶכם
עֹוצר ֶּכ ֶתם ֶׁש ֶתן ְּבגִ 'ינְ ס ְמ ֻר ָּפט
יֶ ֶלד ָק ָטן ָח ָלב ַּבּיָ ד ֵ
הֹולְך ְל ָה ִביא ְל ַא ָּבא ִא ָּמא
ַה ָּקנֶ ה ֶׁש ִּלי ַה ְּק ִל ִיעים ֶׁש ִּלי ַה ַּמ ָּבט ֶׁש ִּלי ָחנּוט ּבֹו ֵ
יֹורד ְּבנ ַֹהל ַה ֲחנִ ָיּב ָעל ֶׁשל ַה ַּליְ ָלה
ַּב ְקּבּוק ָח ָלבֶ ,ע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ֲאנִ י ֵ
"ע ֵר ָמה ַא ַחת ֲאנַ ְחנּו ֵהם
"ּכֻ ָּלם ֵמ ִתים" ָא ַמר ָק ִציןֲ ,
ֵאין ֶׁש ִבי ַּב ְּפלֻ ּגָ ה ֶׁש ִּלי ִא ָּמהֹות ּבֹוכֹות! ַמ ָּׂשא ַּומ ָּתן ֹלא ֶא ְצ ִלי!
ְּבנֵ י זֹונֹות ֶא ְצ ָּבעֹות ְּבוִ י ֵמ ַחּלֹון אֹוטֹוּבּוס ַּב ֶּד ֶרְך ִל ְל ָבנֹון ְל ַעּזָ ה ְל ֶח ְברֹון ֹלא
נֹועים ַר ַעׁש
ּנֹועים ַסיְ ּגֹון ַליְ ָלה ְמ ִ
אֹופ ִ
ֶא ְצ ִלי!" ְּפקֻ ּדֹות ְק ָרב ָּפנִ ים ְצבּועֹות ְס ַבְך ַ
אֹורֹות ֲהמֹון ָא ָדםֲ ,אנִ י ֶּכ ֶלב
ִמ ַּת ַחת ֻׁש ְל ָחן.
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נפקדות
פּואים ַּבח ֶֹרף
ֲאגַ ֵּמי ַּבּזֶ ֶלת זְ ִע ִיריםְ ,ק ִ
ּסּוריָ הַ .ליְ ָלה
ּיֹורד ְּב ָחזְ ָקה ִמ ְ
ַה ֵ
ְּב ֶח ְב ַרת ְּכ ֵלי ַּב ְרזֶ לַ ,חּיֹות ַק ְט ָלנִ ּיֹות ְמ ֻר ָּככֹות
ְּב ָע ָׁשן וְ ֵס ֶפר ִׁש ָירהַּ .ב ִּדים ַּב ֲח ֵׁש ָכה,
רֹומ ִמים ָה ִרים
ִמ ְת ְ
ַהּנֶ ְח ָּת ִמים ְּב ַפס ָּכסּוף ְּבדֹו ֶמה ִל ְפנִ ים
ֶל ָה ָבהַ .חּיָ ה ְק ֵר ָבהְ ,מ ַל ֶח ֶכת,
רּוח ַמ ָּכה
ֲח ָר ִקים ְמ ַת ֲח ִחים ֲא ָד ָמהַ ,
ִּב ְכנַ ף א ֶֹהל ,קֹול ִׁשעּול ֶׁש ַא ֲח ָריו ֲאנָ ָחה.
מּוא ֶרת ְל ַאט
ֲע ֵר ַמת ְּבגָ ִדים ֶ
ַּבּיָ ֵר ַחְּ ,כמֹו ַהּנֶ ֶׁשק ֶׁשּנִ ְׁש ַּכחְ ,צ ָע ִדים,
יֹותר ֵמ ַא ְר ָּב ָעה אֹו ֲח ִמ ָּׁשה ְּוכ ָבר ְּבתֹוְך ָה ֵע ֶׂשב.
ֹלא ֵ
נֹוס ֶפת,
חֹודר ֵמ ָהא ֶֹפק ְּב ַל ָּבה ֶ
זֶ ֶרם ִראׁשֹון ֵ
רֹואה
נִ ְׁש ֶּפ ֶכת ִמּיָ ַדיִ ם ֶׁש ֵאינִ י ֶ
מֹותי
ֲא ָבל נָ חֹות ָּכל ָה ֵעת ַעל ָחזֶ ה ֵעירֹםַ .ע ְצ ַ
זֹוהרֹות ִמ ִּס ָידן ְּב ֵעינַ י ַה ְּסגּורֹותֹ .לא ֶא ֱהרֹג.
ֲ
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הקסבה
חּופה ִמ ֵּבית ַה ְּק ָברֹות ַהּמֻ ְס ְל ִמי
ֲא ָד ָמה ְס ָ
אֹוחזִ ים
נִ ְר ֶמ ֶסת ְּב ַרגְ ֵלי יְ ָל ִדים ָה ֲ
ִּכּפֹות ַּבד ְּביָ ָדםָּ ,ב ַא ֶח ֶרת ֶא ֶבן.
עֹומד ִמ ְלמּול ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים:
ָּב ֲאוִ יר ַה ָּצלּול ֵ
ָׂש ָפה ַא ַחת ִמ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי ְמ ָע ָרה ְמבֻ ֶּצ ֶרת.
ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶא ְצ ָּבעֹות ִּב ְל ִּתי נִ ְראֹות
ַעל ְּכ ֵלי נְ גִ ינָ ה ְּכחֻ ִּליםַ .ל ֲה ַקת ַּב ֲע ֵלי ָּכנָ ף
ׁשּורה ָר ִק ַיע נָ מּוְך
ַה ַּמ ְר ִע ִידים ְּב ָ
עֹודי ְמ ַל ֵּטף ִמ ְּב ִלי ֵמ ִׂשים ֶצ ֶמד ִרּמֹונִ יםֵּ ,פרֹות
ְּב ִ
חּוסים ,נִ זְ ָּכר ַּבּגֶ ֶׁשם ַההּוא
ַּב ְׂש ָרנִ ּיִ ים ְּוד ִ
ַּבּיְ ִרידֹות ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח.
צּוקים
ּתֹוסס ַעל ָה ַא ְׁש ְלּגָ ןַ ,על ִ
ֵ
ּצּוקיםִ ,הּנֵ ה ַה ֶּמ ַלח,
פּואים ִמ ֶּמ ַלחִ .הּנֵ ה ַה ִ
ַּומיִ ם ְק ִ
חֹורים זְ ִע ִירים:
ׁשּוב נִ ְפ ָע ִרים ִ
ּפֹוע ִליםְּ ,תעּודֹות ְמרּוטֹות,
ַה ֲ
ּפֹור ֶרת ֵּבין יָ ֵדינּו.
ֶאזְ ָרחּות ְרטֻ ָּבה ִמ ְת ֶ
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שמירה
נֹופל
ִׁש ְטפֹונֹות זָ זִ ים ָּבא ֶֹרןָ ,ע ָׁשן ֵ
נֹוסקֵ .ע ֶרב.
ּמֹורד וְ ֵ
ְּכ ַל ֵּפי ַה ָ
ַח ְׁש ַמל ִמ ְת ָּפ ֵרץ ְל ֵע ֶבר ֶע ְמ ַּדת ַה ְּׁש ִמ ָירה
ְּבקֹול ַה ַּתןֶ .ה ָה ִרים,
נִ ְׁש ָט ִפים יָ רֹק וְ ָאז נֶ ֱה ָר ִסים ְּב ָאפֹר.
ׂשֹורף – ַט ָּבקֲ ,ח ִציר ַה ְּב ֵה ָמה ַה ְּפנִ ִימית.
ַהּנְ יָ ר ֶׁש ַא ָּתה ֵ
עֹולה ְּבב ֶֹׂשם ָח ִריף,
ְל ָבנֹון ,נְ יָ ר ַא ֵחר ֶׁש ֶ
ֲא ָרזִ ים ִּב ְב ֵע ָרה ִא ִּטית
ְּב ָאח ָּבּה ְמ ַמ ְל ְמלֹות ִמ ִּלים –
*
ַמיִ ם זָ ִרים ָק ִרים נֹוזְ ִליםַ ,מיִ ם זָ ִריםָ ,ק ִרים
רּוחֲ ,חצֹות ַליִ ל
קֹול ַה ֶּק ֶׁשרֵ ,אל ְק ַצר ַ
יחֹוחּ ,גֶ ֶדר ַּתיִ לַ ,ה ַּפ ְטרֹול,
ִמנְ ָחה ַמ ֲע ָלה נִ ַ
בּואה ָרדּוף.
ִט ֵילי ַה ָּכ ֵתףַּ ,תת ַמ ְק ֵל ַע ְּבקֹול נְ ָ
ִצּנָ ה ַעל ִּפגְ יֹון ַה ַּקיִ ץ ,נְ ִב ַיחת יָ ֵר ַח
ֵמ ַעל ַּת ְכ ִר ֵיכי ּגְ ָבעֹות ְמקֻ ָּמ ִטים
ָצפֹוןִּ ,ת ָּפ ַתח ָר ָעה?
ּכֹורה
יֹור ִדים ִל ְתהֹוםַ ,ע ִּת ָיקה וְ ִׁש ָ
ּדֹור ִסים יְ ֵפ ְה ִפּיִ ים ְ
ֹלאְ .
אל ָלה ְּכמֹו ִּדגְ ֵלי ְּת ִפ ָּלה
רּוחַ ,מ ִּס ָיעה ֶאת ִּדגְ ֵלי ַה ִחזְ ָּב ְ
ָה ַ
רֹוחץ ָּבּה
יֹוד ַעת ָּד ָברְ ,מטֻ ְמ ָטם ֲאנִ י ֵ
ְּב ַהר ַקאיְ ָלׁשֵ ,אינָ ּה ַ
ּבֹוע ֶרת ְּב ִמ ִּלים ַמ ְעיַ ן ַחּיִ ים,
ְּומ ַמ ְל ֵמלָ ,אח ֶ
*
ְּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים נֹוזְ ִלים ִמן ַה ְּל ָבנֹון.

* ירמיהו ,יח ,יד
* שיר השירים  ,ד ,טו
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כחול
עֹוטף ֶאת ּגּוף ַהּנָ ִׁשים.
זֹוהר ֵ
ֵאד ֵ
ִמ ְׁש ְט ֵחי חֹולַ ,ה ָּק ֶצה ָה ַרְך ֶׁשל ָה ֲא ָד ָמה.
אֹוקיָ נֹוס
ַׂש ְח ָקנֵ י ַּכּדּור ְמזַ ּנְ ִקים ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ָל ְ
ְל ַצּנֵ ן יַ ְלדּות ֶׁש ָא ֲחזָ ה ָּב ֶהם.
ּמֹול ֶדת וְ ִׁש ֵירי ַה ֶּל ֶכת.
ִּכ ְמ ַעט וְ ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ַא ֵּבד ֶאת ַה ֶ
טֹובל ְּב ִצ ְמ ִחּיָ ה ַס ְסּגֹונִ ית
ּמֹוביל ְל ַביִ ת ָק ָטןֵ ,
ַּב ֶה ְמ ֵׁשְך נְ גַ ֶּלה ְׁש ִביל ַה ִ
ּיּורים ְּפ ִר ִימ ִיט ִיבּיִ ים ֶׁשּיָ ֵדנּו ַהּזְ ִע ָירהַ ,הֹּלא ְמאֻ ֶּמנֶ ת,
ְּכמֹו ִצ ִ
חֹול ֶמת ְּב ָה ִקיץ ִּב ְׁש ַעת ִׁשעּור ַּב ִּכּתֹות ַהּנְ מּוכֹות.
ֶ
מֹוהל ֶאת ַה ְּמ ִרירּות ַה ִכ ִימית
ָּב ֶע ֶרב ָמ ַצ ְצ ִּתי ִּפ ַּסת ַק ְרטֹוןֵ ,
ְּב ַכ ָּמה ַּפ ִחּיֹות ְסקֹול.
גּופן,
ַא ְר ַּבע נְ ָערֹות ,טֹוגֹות ְּב ֶצ ַבע ָה ָא ַסאי ְל ָ
יֹורד ְל ַבד ֶאל ַה ַּמיִ ם.
אֹותי הֹוזֶ הֵ ,מזִ ַיע וְ ֵ
ָראּו ִ
ְּב ַמ ְעּגָ ִלים ִא ִּטּיִ ים ִה ְס ַּת ְח ְררּו ְס ִב ִיבי,
ינֹוחה.
רֹוע ִּב ְד ִאּיָ ה נִ ָ
ְמנִ יעֹות ֶאת ְּכנַ ף ַהּזְ ַ
ַעד ַקו ַה ַּמיִ םָ ,אז נֶ ֶע ְלמּו ְּבקֹולֹות ְצחֹוק,
ְמנִ יסֹות ֶאת ַה ִּמ ְׁש ַל ַחת
יֹוצ ֵאי ְׂשדֹות ַה ְּק ָרב.
ַה ְּמ ַב ֶּק ֶרת ֶאת ְ
נֹות ְר ִּתי ָלצּוף ,נָ ע ְלא ֶֹרְך ַהחֹוף ָה ֵריק,
ָׂש ִח ִיתי ,וְ ָאז ַ
יֹותרַ ,עד ֶׁש ָהיִ ִיתי ָׁשקּוף,
יֹותר וְ ֵ
ָּכחֹל ֵ
ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֹלא ַמ ְפ ִר ַיע ַל ְּד ָב ִרים ַל ֲעבֹר ַּד ְר ִּכי:
ַלח ֶֹשְךַ ,ל ַח ְׁש ַמל וְ ַלּיָ ֵר ַחִ ,ל ְפנֵ י ַה ֵּמ ִתים.
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גוףנר
נּועת ּגֵ וִ ים ֲח ָל ִקים ְמזִ ָיעה ִּפ ְתאֹום
ַא ְר ַּבע ִל ְפנֹות ּב ֶֹקרֶּ ,ב ְרגְ ַהיְ ן ֶח ֶדר ָחׁשּוְך ְּת ַ
אֹוגּוסט ֵר ִיקים,
ְ
הּומת יָ ַדיִ ם ,נִ ְפ ַל ְט ִּתי ַענְ ֵפי
ַמ ַּכת אֹור ַח ְׁש ַמל ְמ ַ
אֹותם נְ ָע ִרים
עֹור ִקיםֲ ,הזָ יָ הִ ,מ ְס ָּדר ְצ ָב ִאי נְ ִקיׁשֹות נַ ֲע ֵלי עֹור ָ
ַא ְס ַפ ְלט ְּכמֹו ְ
בּורה
חֹול ִמים ִה ְס ַּת ֲערּות ּגְ ָ
פּוסים ָל ַעד ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ְ
ְּב ֶל ִחי ַר ָּכה ְּת ִ
תֹוכיַּ ,ב ְר ָּב ִרי! ְמ ַב ֵּקׁש ִׁש ָירה ַא ֲח ֵרי ִמ ְׁש ַּפ ַחת
זִ ּנּוק ֵאׁשִ ,מ ְס ָּדר ְצ ָב ִאי ְּב ִ
ּבּורג ַא ָּבא ִא ָּמא יַ ְל ָּדה ְּב ַמ ָּׂש ִאית ְּב ַר ֶּכ ֶבת ָּב ֶרגֶ ל ְל ֵע ֶבר ְּכת ֶֹבת
נּואל ֵמ ַה ְמ ְ
ִע ָּמ ֵ
חֹומה
מּולי ָ
נְ ח ֶֹשת! ֵאין ִאיׁש ָּב ְרחֹוב ֵאין ָא ָדםִ ,
ּנֹות־ח ָר ָדה – ֶמנְ ֶד ְלסֹון רֹוזָ ה
ֲ
ׁשּוע מֻ עֻ
נְ ַהר ְׁש ְּפ ֶרה ְּכנֵ ִסּיָ ה ַחּלֹון ִצ ְבעֹונִ י ְּפנֵ י יֵ ַ
ַמ ְר ֵסל יִ ְצ ָחק ִה ְירׁש ַה ָּס ַחת ַּד ַעת ָא ַמר ַה ְּמ ַט ֵּפל מּול ֲח ָר ָדה ְל ַמ ְל ֵמל ֵׁשמֹות
ִר ְב ָקה ָר ֵחל ֵל ָאה ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק יַ ֲעקֹב ,נֶ ֶׁשר ֶא ֶבן
הֹולְך
רֹומה ֵ
רֹומה ַח ְס ֵרי ַּביִ ת ֲאנִ י ֶּבן ָ
ּדּומים ֵמ ַעל ִמ ְׁש ְּפחֹות ָ
עֹולה ְּב ִק ְר ֵעי ִּד ְמ ִ
ֶ
ָּת ִמיד ַמ ְמ ִׁשיְך ְּכ ִאּלּו ִּב ְק ֵצה ָה ֲא ָד ָמה ָׁש ָּמה יֶ ְׁשנֹו עֹוד ָּד ָבר ֵמ ֵעין ַמ ַּפל ְצנִ ָיחה
רֹומה ְּבעֹוד יֹום נֹוגֵ ַע ְּבקֻ ִּבּיֹות ֶא ֶבן ֲא ַתר ַהנְ ָצ ָחה
ְל ֵע ֶבר ַה ַּצד ָה ַא ֵחרֶּ .בן ָ
ְׂש ֵדה ַמ ֵּצבֹותִ ,מ ַּב ַעד ְל ֶא ֶלף ְּת ַׁשע ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים וְ ָח ֵמׁש ַּב ְר ָּב ִרים ְמ ַה ְּל ִכים
מֹוכ ֵרי
נִ ְכנָ ִסים ַל ִּמ ְׂש ָר ִדים ֶח ְברֹות ַא ְׁש ַראי ְּפ ִק ֵידי ִמ ְמ ָׁשל ְמנַ ֲהלֹות ְּב ַת ֲאגִ יד ְ
ּבֹול ִעים
ָמזֹון ַּב ְר ָּב ִרים ּכֹוסֹות ָק ֶפה ָּב ֵצק ַחם ָמתֹוק ַּב ְר ָּב ִרים ִמ ְׁש ַּת ֲע ִלים ְ
נֹוׁשר ִמ ַּת ַחת
ַמ ִּב ִיטים ְמ ַחּיְ ִכיםֶּ ,פה יָ ֵבׁש ֶׁש ֵאינֹו ָח ֵדל ְל ַמ ְל ֵמל ְׁשמֹות ּגּוף ֵ
ּבֹודד יָ ַדיִ ם ַרגְ ַליִ ם ּגֻ ְלּג ֶֹלת ְמ ַר ֵּצד ְּכמֹו
ָל ֵע ִצים ְּבתֹוְך ָה ֵע ֶׂשב ְׁשמֹונֶ ה ַּבּב ֶֹקר נֵ ר ֵ
רֹוקד ַּת ַחת ִּת ְרזָ ה יִ זְ ּכֹר ַא ְׁש ָּכ ָבה.
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִמ ְת ַּפ ֵּתל ְּבתֹוְך ּכֻ ּתֹונֹות עֹור ֵ
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נופי משפחה
בֹוּה ֹלא יָ כ ְֹלנּו ְל ַד ֵּבר.
ּגַ ם ַעל ָה ָהר ַהּגָ ַ
ַמ ֲע ִב ִירים זֶ ה ָלזֶ ה ַּב ְקּבּוק ַמיִ ם
ְמ ַס ְּמנִ ים ְר ִטיבּות ַא ֶח ֶרת.
אדי ַרם ָע ְמדּו ְּכ ִטּפֹות ֲא ֵפלֹות
ַס ְל ֵעי ָה ֲענָ ק ֶׁשל וַ ִ
הּומת ַהחֹול ְס ִב ָיבם ְּכ ִמ ְלמּול ֶׁשל זָ ֵקן.
ְמ ַ
ֵּבין ֲה ִריסֹות ַה ִּמ ְד ָּבר ִה ַּב ְטנּו
ְּב ִה ְת ָא ְרּגְ נּות ָהאֹורֹותַ :ה ָּׂש ָפה ֵמ ָע ֵלינּו.
ְּכ ֶׁשּנִ ְר ַּד ְמנּו ָר ִא ִיתי ֶאת ֲא ִבי ַמ ְמ ִׁשיְך ְל ַה ְב ֵהב,
ּכֹותב ַעל ֲאוִ יר יָ ֵבׁש.
צֹועד ְל ַבּדֹוְ ,מ ַע ֵּׁשןֵ ,
ֵ
טּוׁשים,
ַּב ֶּטנְ ֶּדר ֵּבין גַ ַ'רׁש ְל ֶּפ ְט ָרה ָּב ִּתים נְ ִ
ָע ִרים נְ טּוׁשֹות ִמ ְּלאּו ֶאת ָה ֲא ָד ָמה.
עֹוב ִרים ַּב ֲח ָד ִרים,
עֹודנּו ְ
ֹלא ִה ַּב ְטנּו ֶא ָחד ַּב ֵּׁשנִ י ְּב ֵ
ֹלא ָהיָ ה ָּב ֶהם ָּד ָברַ ,רק ְל ָבבֹות
רֹוקנּו ְּב ִא ִּטּיּות.
ֶׁש ִה ְת ַמ ְּלאּו ֲאוִ יר וְ ִה ְת ְ
ׁשֹוט ִטים
ֲא ִביֶ ,א ַחיָ ,צ ֲעדּו ְל ִצ ִּדיְ ,מ ְ
ִמ ְת ַא ְּב ִלים ַעל ֲא ָחיֹות ֶׁש ָּׁשרּו ֵמ ַעל ִמּטֹות ַהּיְ ָל ִדים,
ׁשּובנּו:
ַא ִחיםִ ,א ָּמהֹות ַה ַּמ ְמ ִּתינֹות ְל ֵ
נֹוד ֶדת ֵמ ָע ֵלינּו.
צּומה ֶ
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֲע ָ
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עלייה לרגל
יֹום ק ֶֹדם נָ ַס ְע ִּתי ִמחּוץ ָל ִעיר,
ּפֹוס ַע ְל ַצד ִמ ְׁש ָלחֹות ּגְ דֹולֹות ַה ַּמ ִּביטֹות ַּב ֲע ֵרמֹות נַ ֲע ַליִ ם.
ֵ
ַּב ִּכ ָּכר מּול ַה ָּמלֹון ָמחּו ְּכנֶ גֶ ד ִאּסּור ַעל ַה ָּפלֹות.
ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי מֻ ְק ָּדם ַּבּב ֶֹקר ַּב ָּק ֶת ְד ָר ָלה
ַמ ִּביט ַּב ְּפ ָצ ִעים ְּומ ַב ֵּקׁש ְמ ִח ָילה:
ַה ְּבגִ ָידה ְמ ַב ֶּק ֶרת ֶאת ּכֻ ָּלנּו ָּת ִדירָ ,א ָדם ְל ָא ָדם ,וְ ָא ָדם ְל ַע ְצמֹו.
ָה ֵא ֶפר ָמ ַׁשל ָּב ֲאוִ ירְּ ,כמֹו ֲע ַדיִ ן ָעלּו קֹולֹות ְמהֻ ִּסים
ּפּוחי ֲא ָד ָמה
ֵמ ַהּגֶ טֹו ,יְ ָל ִדים עֹוד ָּת ֲחבּו ַּת ֵ
ְל ִכ ֵיסי ְמ ִעיל ְמטֻ ָּלאָ ,ה ָר ָעב ְמנַ ֶּקה ָּכל ִס ָּמן ְלרְֹך.
ּכֹוחַ ,מ ִּביט
אתי ֵא ֶליָך ְל ַב ֵּקׁש ַ
ָּב ִ
ְּב ַחּלֹון ְמס ָֹרג ֶׁשל ָמה ֶׁש ָהיָ ה ֵּב ְיתָך.
ַהּגַ ן ּבֹו ָע ַב ְד ָּת,
יֹונְ ֵקי ַה ְּד ַבׁש ִּופ ְר ֵחי ַהּיַ ֲע ָרה.
קֹורא ֵּומנִ ַיח ַלּיֹום ַל ְחֹלף –
נִ ְׁש ָען ַעל ַמ ֲע ֵקה ֶא ֶבן ֲאנִ י ֵ
יֹוצאֹות ִעם ֶּכ ֶלב זָ ִעיר,
ֵאם ִּוב ָּתּה ְ
מֹוח ִצים ֶאת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ִּב ְצחֹוק –
נְ ָע ִרים ֲ
בּורי ַעל ַק ֲע ִרּיֹות ַה ֶּׁש ַפע,
זֶ ה – ַא ָּתה ַמ ְצ ִּב ַיע ֲע ִ
ַּכ ָּמה ֵמ ֶהן ְמנ ָֻּתצֹותֲ ,א ֵחרֹות ַקּלֹות,
ְמעֻ ָּטרֹות זִ ּגּוג ִסינִ יֵ .איְך ַא ְב ִּדיל,
ֶה ָע ָׁשן ַה ָּל ָבן ֵמ ַעל ָה ֶא ֶבן –
ֶל ֶחם אֹו ְק ָרב?
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באוויר
ׂשֹוח ִחים ַעל ֶצ ְ'טוִ ין,
ַּב ֶּד ֶרְך ְל ָצ ְר ַפת ְמ ֲ
ּבֹוריגִ 'ינִ יםָּ ,פנַ י ֲעקֻ ּמֹות
נְ ִת ֵיבי ַה ֲחלֹום ֶׁשל ָה ָא ִ
ֵמ ִה ְת ַח ְּכמּות .עֹוד ְמ ַעט יְ ַח ְּלקּו
ָּתג וְ כֹוסֹות יַ יִ ןִ .מ ִּלים ַעל ַה ַּמ ָּצב,
עֹולם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,
ַה ִּס ְכסּוְךִ ,מ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
הֹוצ ָאהַּ ,כּמּות ֳע ָת ִקיםָׂ ,שפֹות
ֵׁשמֹות ֶׁשל ָּב ֵּתי ָ
עֹורר וְ נִ ְר ָּדם,
ְּב ִת ְרּגּוםֲ .אנִ י ִמ ְת ֵ
ָה ֲא ָד ָמה ְק ֵר ָבהַׁ ,ש ְר ֶׁש ֶרת ָה ִרים
כֹוח
נֹופ ֶלת ַל ַּמיִ םַ ,ה ַּמיִ ם ַמ ְמ ִׁש ִיכים ָה ְל ָאה ְּב ַ
ֶ
ֹלא נִ ְר ֶאהְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים יַ ָּב ָׁשהַּ .כ ָּמה זְ ַמן ִח ַּפ ְׂש ָּת?
ַּבּב ֶֹקר ַא ֲח ֵרי ֲחלֹום יָ ד ַעל ַה ֶּל ִחי.
נּועה ִא ִּטית ַעד ֶׁש ַקע ַה ַּצּוָ אר.
יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדרְּ ,ת ָ
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משורר
ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְמעֻ ָּטר ָּכ ֵעת
נֹוע.
קֹול ַ
ִּב ְצ ָב ִעים ֲחזָ ִקים ֶׁשל ִּפ ְרסֹומֹות ְ
הּודי
ָק ָראנּו ִׁש ָירה ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹות ַהּיְ ִ
יֹותר ֶאת פּוגַ ת ָמוֶ ת
ְּומאֻ ָחר ֵ
אּולם ַה ְּק ִה ָּלה ַהּיָ ָׁשן,
ְּב ַ
ְּפנֵ י ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁשל ֵצ ָלאן
נָ ְצצּו ָּכל ַהּב ֶֹקר ְּבגֶ ֶׁשם ִע ֵּקׁש.
קֹוּב ִילינְ ְס ָקיָ ה,
ַה ְּכ ֵליזְ ֶמר ְמנַ ּגֵ ן ְל ָכל א ֶֹרְך ְרחֹוב ִ
רּוח.
חֹור ִקים ָּב ַ
ֵמ ְית ֵרי ַח ְׁש ַמ ִּלית ְ
ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּבים ָּכל ָּכְך ָהיִ ינּו,
מּוא ֶרת ֶׁשל ֶע ֶרב ִׁש ִּׁשי,
ְמ ַמ ְל ְמ ִלים יִ ִידיׁש ִּב ְר ָח ָבה ֶ
ַמ ֲע ִב ִירים זֶ ה ָלזֶ ה נְ יָ ר ָּכתּוב ְּב ֶע ְפרֹון ֶּפ ָחם.
ָׁש ָעה מֻ נְ ֶׁש ֶמת ְּב ַכ ָּמה ָּפנָ ִסים,
עֹוקב ַא ֲח ֵרי יֶ ֶלד ִּב ְרחֹוב וָ ִס ְילקֹו ָח ֵמׁש,
ֲאנִ י ֵ
ְּב ֶט ֶרם ַה ְּפ ִר ָיחה ָה ַא ִּד ָירה
יֹוד ַע ְּכלּום אֹודֹות ַה ִּׁש ָירה,
ֶׁשל ַהּגָ זֹ ,לא ֵ
זֹורה ָּכל ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ָע ִלים ִלנְ ַהר ַה ְּפרּוט.
ֶ
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ספריית השירה
יֹום ְמנ ָֻּפח ָּב ֲע ָר ֶפלּ ,גֶ ֶׁשם ִע ֵּקׁש.
ְס ִביב ַא ְרמֹון נָ ִעים ְּבנֵ י ָא ָדם ְּב ַה ְמ ָּתנָ ה ְל ֵמ ָאה ַא ֶח ֶרת,
נְ ָׁש ִפים ְּבאוֹר נִ ְב ָרׁשֹותֵׁ ,שם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַעל ִמ ְקט ֶֹרן.
ַּבּגָ ֶל ְריָ ה ִמ ְת ַח ְּל ִפים ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ַה ַּמ ְס ֶט ִרים,
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֶּד ֶרְך ָלגַ ַעת ָּבאֹורְּ ,ב ִדּבּור ִמ ְּל ַמ ְע ָלה.
ָּב ְרחֹובֹותְ ,ל ַצד ַה ֵּת ַא ְט ָראֹותֵ ,ה ֵח ָּלה ְׁש ַעת ֶה ָהמֹון,
צֹוח ִקיםְ ,מ ַח ְּמ ִמים יָ ַדיִ ם ,אֹוגְ ִרים ְּב ֶט ֶרם
ֲ
יָ ׁשּובּו ְל ַר ֵּבי קֹומֹות.
זַ ָּמ ֵרי ְרחֹובַ ,ק ְּב ָצנִ יםְ ,מ ַהּגֵ ר ְמ ַר ֵחף ֵמ ַעל ַה ַּק ְר ַקע ְּומ ַב ֵּקׁש ַמ ְט ֵּב ַע.
רֹוע ֶדת ְמ ַעט.
תּוחה ְל ֶע ְב ִריֶ ,
טּוע ֶרגֶ ל ,יָ דֹו ְּפ ָ
ְל ַצד ְּכנֵ ִסּיָ ה ַק ְּב ָצן ְק ַ
בּורּה
מֻ ַּקף ְּת ִחּנָ ה וַ ֲח ַסר ִמ ִּלים ֲע ָ
ֲאנִ י נִ ְכנָ ס ְל ֶח ֶדר ְמצֻ ַּלק ַמ ָּד ִפים.
ְס ָפ ִרים ַעל ֻׁש ְל ָחן ָל ָבןֶ ,א ָחד
ּגֹור ֶרת
ְמ ַב ֵּקׁש ַּכ ָּמה יְ ֵמי ֶׁש ֶמׁשַ ,א ֶח ֶרת ִמ ְת ֶ
מֹורד ַהּזֶ ֶרםַּ ,ובת ַה ָּמקֹום,
ְּב ַמ ֲע ֵבה ַהּיַ ַער ְּומ ַלּוָ ה ִצּפֹור ֵמ ָתה ְּב ַ
ּגּופה.
ִצ ְבעֹונִ ים ְק ֵמ ִלים ַעל ָ
עֹולם,
כּוכית ּגַ ְלּגַ ל ֲענָ ק וְ ָה ָ
ִמ ַּב ַעד ַלּזְ ִ
נָ ע נְ טּול קֹול.
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צליין בסן מיקלה
עֹולה ָר ָקב.
אֹוגּוסט ַמ ֶּכה ַּב ַּמיִ םּ ,גַ ם ָׁשםַּ ,ב ָּׁשקּוףֶ ,
ְ
יֹוסיף ַעל ֲא ִבי,
ְּב ֵבית ַה ְּק ָברֹותִׁ ,שּכֹורִ ,ס ַּפ ְר ִתי ְל ִ
אֹותָך ,וְ ַד ְר ְּכָך ֶאת ְׁשעֹות ִס ִיּביר:
אֹוהב ְ
הּוא ֵ
פּואה.
עֹולה ִמ ַּק ְר ַקע ְק ָ
ֵאין ִאיׁש ,ז ַֹהר ֶ
ָס ִבי ָע ַבר ָּכאן ְּב ַד ְרּכֹו ְל ֶא ֶרץ ֲח ָד ָׁשה,
ָּכמֹוהּו ְּב ִכ ַּכר ַסן ַמ ְרקֹו ֲאנִ י ְמ ַפּזֵ ר א ֶֹכל ַלּיֹונִ ים
ּיֹורה ֵה ָיכן ַה ַּביִ ת.
ְּומ ַב ֵּקׁש ֶאת אֹותֹו ָקדֹוׁש ֶׁש ֶ
תֹוכּה ָהאֹור ְמסֻ ּנָ ן
ּתּוחי ֶא ֶבן ַּב ְּכנִ ָיסה ַל ָּבזִ ִיל ָיקהְּ ,ב ָ
ִּפ ֵ
ָׁש ָעה ֲא ֻר ָּכה ַּת ַחת ָר ִק ַיע מֻ זְ ָהב:
חּוׁשת ע ֶֹשרַ ,מ ְּט ַרת ַה ָּדת.
ְּת ַ
ַּבחּוץ ִה ְת ַּפ ְּתלּו ַּתּיָ ִרים ַּב ִּס ְמ ָטאֹות ַּובּגְ ָׁש ִריםְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים
רֹוׁשּורים.
ִ
הֹוכ ָחה ַלח ֶֹפׁשַ ,ל ָּב ָרק ֶׁש ָע ָלה ֵמ ַה ְּב
ְּב ַע ְק ָׁשנּות ָ
בּוריַ ,מיִ ם ֶה ֱעלּו ֵאד ָחמּוץ
ָּד ָבר ִמּוֶ נֶ ְציָ ה ֹלא נִ ְפ ַּתח ֲע ִ
עֹות ֶיהם ַה ַּׁש ְמנּונִ ּיֹות
וְ ַה ִּמ ְס ָחר ִה ְכ ִּתים ֶאת ֶא ְצ ְּב ֵ
מֹוכ ִרים וְ קֹונִ ים .נִ ְמ ַל ְט ִּתי ְלגָ ֶל ִריַ ת ָה ָא ָק ֶד ְמיָ ה,
ֶׁשל ְ
עֹוב ֶדתַ ,ה ֶּפה וַ ֲאדֹונֹו נָ ִחים.
ָה ַעיִ ן ֶ
ג'ֹורג'ֹונֶ ה ַמ ְצ ִּב ָיעה ַעל ַע ְצ ָמּה,
ִהּנֵ ה ִהיא ,וֶ נֶ ְציָ ה ֶׁש ִּלי! ַהּזְ ֵקנָ ה ֶׁשל ְ
רּוסה.
ְּכ ֵמ ָהה ְלי ִֹפיִּ ,ובגְ ָללֹו ֲה ָ
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הגעגוע לאימפריה
לאונור ,אחי לשירה.

ַהּנְ ִט ִיפים ֶׁשל ִסינָ אןָ ,מבֹוא ְל ַא ְסיָ ה –
ּטּורים ְמעֻ ָּדנִ ים ַעל ְּפנֵ י ָר ִק ַיע ֵריק.
ִע ִ
נָ ָעה ְּפנִ ָימה ִּכ ְמ ָע ָרהֲ ,עׂשּויָ ה ַׁשיִ ׁש ְמבֻ ָּׂשם.
ֶל ֶחם וְ ָדג מּול ַמ ְעּבֹורֹות ֲענָ ק.
עֹולה ַעל ֲא ָד ָמה,
ֲא ָד ָמה ָ
כֹוח,
צּורֹות ְמנֻּגָ דֹות ֶׁשל מּוזִ ָיקה וְ ַ
ֵמי וְ ָר ִדים וְ ַח ְר ִסינָ ה ,יָ וָ ן ַה ְּׁש ֵכנָ ה.
ָּכל ַהּיֹום ִח ַּפ ְׂשנּו ֶאת ָה ִא ְימ ֶּפ ְריָ ה –
ַרגְ ַליִ ם יְ ֵחפֹות ַעל ְׁש ִט ַיח ְּת ִפ ָּלהַ ,ה ָּבזָ ארֶּ ,ד ֶרְך ֶמ ִׁשי
ַה ַּמ ְמ ִׁש ָיכה ְלגַ ּנֵ י ַה ֵּק ָיסרָ ,ק ֶפה מּול ַה ָּמקֹום ּבֹו
ּׁשֹוט ִרים ִה ְר ִּביצּו ְלָך.
ַה ְ
ַה ִּכ ָּכר ָּב ֲע ָרהָ ,א ִביב ֶּומ ִרי.
אד ֵיקיַּ ,ב ֲחנּות ַה ְּס ָפ ִריםְ ,ל ֶפ ַתע,
ַּב ַּצד ָה ַא ֵחרָ ,ק ִ
ַה ִּל ְבלּוב ַה ִּסינִ י ֶׁשל ָּפנֶ יָך.
ָה ִא ְימ ֶּפ ְריָ הְׁ ,שנֵ ינּו ָצ ַח ְקנּו
ְּכ ֶׁש ֶּמ ִׁשי ֵּכ ֶהה נִ ְמ ַּתח ַעל ַה ַּמיִ ם.
ּסּורה
ּכֹותבֹות ַמ ֲא ִכילֹות ֶאת ַה ָ
יָ ֵדינּו ַה ְ
ַה ֵּמ ָאה וְ ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ַּבּזְ ָר ִעים ַהּיָ ִפים ֶׁשל עֹנִ י ֶּומ ֶרד.
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שקיעה
ָּפגֹודֹות ְמנַ ְּצחֹות ֶאת ַקו ָה ֵע ִצים,
ָׁשטֹות ִּב ְמ ִתינּות ְל ֵע ֶבר ָה ָר ִק ַיע.
ַּפ ֲעמֹונֵ י זָ ָהב וְ ֵח ָמר נִ ְד ָל ִקים זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְּב ִה ְבהּוב
ְמדּורֹות ַה ְּמ ַב ְּׂשרֹות ַעל ִה ְת ַּכּנְ סּות.
רֹוממֹות ְסטּוּפֹות,
ְּבאֹור ָצרּוד ִמ ְת ְ
ְס ִפינֹות ֶא ֶבן ְּב ֵמי ָה ֵע ֶמק.
ָח ַל ְפנּו ,נִ ְק ַּב ְרנּו ֶּב ָע ָפרַ ,אְך ַּב ֵה ָיכל עֹוד ָׁש ִרים,
ָּפנֵ ינּו נִ ְׁש ָטפֹות ִה ְת ַמ ְּסרּות ּווִ ּתּור.
דּוע ,וְ יָ ָדיו ָה ַרּכֹות.
ַהּגָ דֹול ֵמ ִא ָּתנּוַ ,הֹּלא יָ ַ
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רוח
חּוצה ְּב ֶׁש ֶמן
ִצּנָ ה ּוגְ ִל ֵילי אֹורִ ,ר ְצ ָּפה ְר ָ
ּתֹודדּות ַהּוִ ּדּויֵ .עינַ יִ ם
ּגֻ ְמחֹות וְ ִה ְס ְ
ׁשֹוח ִקים
ְמ ַח ְּפׂשֹות ֶאת ֶּפ ְטרּוסַּ .בחּוץ ָצ ֳה ַריִ ם ֲ
רֹומם
ֲא ָבנִ ים ְמ ֻר ָּפטֹותֵּ .בין ַה ֲה ִריסֹות ִמ ְת ֵ
עֹנֶ ג ְמ ֻׁשּנֶ ה –
בֹותינּו –
ּקֹומה ֶׁשל ֲא ֵ
ִא ְימ ֶּפ ְריָ הַ ,ה ִה ְיּב ִריס ּגְ ַבּה ַה ָ
ַּפ ַעם ַא ַחר ַּפ ַעם ַמּפ ֶֹלת .זְ ַמן נִ ְמ ָּדד
ְּב ִמ ְלמּול ָה ֵאׁשֲ ,אּגָ ִבית וְ ִע ֶּק ֶׁשת
ִּכזְ ֵקנָ הָ .הנַ ח ַלּיַ יִ ן ַה ָּל ָבן,
ִל ְׁשעֹות ָה ֶרנֶ ַסנְ ס ֶׁשל ָה ֶע ֶרב.
ּנֹועים וְ ֵׂש ָער ְמ ֻׁש ָּמן,
אֹופ ִ
ְט ֶר ְס ֵטוֶ ֶרה ְּב ַ
ַרגְ ַליִ ם ֲא ֻרּכֹות,
ַלחּות זֵ ָעה ַעל עֹור ְמבֻ ָּׂשםַּ ,פ ְלצּור ַהּי ִֹפי
יֹורד ַעל ַאּגָ ן ִא ַיט ְל ִקיָ ,חזֶ ה ָּכ ֵבד ַמ ֲענִ יק
ֵ
ֶאת ִה ַּלת ַה ָּמדֹונָ ה
ַל ְּכנֵ ִסּיֹותֲ ,אוִ יר ְמ ֻר ָּכְך ִּב ְקט ֶֹרת,
ִמזְ ֵּב ַח וְ יַ יִ ן? ֹלאֹ ,לא ֶא ֶבן.
אֹותּה ַמ ְט ִלית
ּגַ ן ֵריקִ ,צ ְמ ִחּיָ ה ַּומיִ ם ,וְ ָ
אתָך
ְּביָ ָדיו ֶׁשל ָאב ַה ַּמ ְמ ִּתין ְלָך ָּת ִמיד ְּב ֵצ ְ
ֵמ ַה ִּמ ְק ָּד ִׁשים.
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מפרץ
חּוצים ִּפ ַיח.
ַעל ַה ִּקיר ְּפנֵ י ָמדֹונָ ה ְר ִ
ַא ְלמֻ ּגֵ י ֵח ֶלבׁ ,שּונִ ּיֹותְּ :כנֵ ִסּיֹות ֲעזּובֹות.
עֹנִ י וְ ַהּצ ֶֹרְך ְּב ֵאל,
ִאיקֹונֹות ְמבֻ ָּׂשמֹותַ ,לחֹות ֵמרֹב נִ זְ ָקקּות.
ּדּורגֶ ל.
דֹוׁשים וְ נַ ֲע ֵלי ַּכ ֶ
ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ְּפנֵ י ְק ִ
נִ ְפ ַל ְט ִּתי ֵמ ַה ָּמבֹוְךֶׁ ,ש ֶמׁש ַמ ָּכה ַעל ַהר וֶ זּובַ ,על ַה ַּמיִ ם וְ ַעל יַ ְל ֵדי
ה־לּוקה ֶׁשּזִ ּנְ קּו ֵמ ַה ְּס ָל ִעיםִ ,מ ְדרֹון ָה ָהר
ָ
ֶּד
אתם ִּב ְמ ִתינּות.
ִמ ְת ַר ֵּסק ִל ְק ָר ָ
ַהּיֶ ֶלד ָׂש ָחה ֵמ ֵע ֶבר ַל ַּמ ֲעגָ ן ֵּומ ֵע ֶבר ַל ִּמ ְפ ָרץ
ֵמ ֵע ֶבר ְל ִסירֹות ָה ֵעץ ֵמ ֵע ֶבר ְלקֹול ַה ְּצ ָעקֹות,
לּולית ,נָ מֹוג ְּכמֹו ְׁש ַאר ַהּיֵ ׁש ֶאל ֵחרּות ֵּכ ָהה.
ִמ ְת ַא ֵחד ָּב ַא ְפ ִ
ֹלא ַלּיַ ָּבׁשֹות ַה ְּסגּורֹות ְּכ ֶא ֶבן,
ָל ֲא ָד ָמה וְ ַצ ְּלקֹות ַה ָּצ ָמא ֶׁש ָּלהֹ ,לא ָל ֵא ִלים ֶׁש ִה ְב ַע ְרנּו ְּכ ֵדי ֹלא ָלמּות
ֹלא ְל ָאב ְּול ֵאם ,נְ יָ רֹות ַה ְּמ ִדינָ ה
ֵּבין ּגַ ְח ִל ִילּיֹות ְמ ֻׁשּגָ עֹות ֶׁשל ַמּגַ ע ַה ַּמיִ ם וְ ַה ֶּׁש ֶמׁש ,יָ ָדיו ַקּלֹות,
ּגּופֹו ְמ ַה ְב ֵהב.
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מזרח מערב
ְּב ֵב ָיתּה ֶׁשל ִא ָּמא ֶּת ֶרזָ ה ְמצ ָֹר ִעים ַמ ִּב ִיטים ִּבי
ִמ ַּב ַעד ְל ַחּלֹונֹות ְמס ָֹרגִ יםְ ,ר ִטּיֹות ְל ָבנֹות ַעל עֹור ְמחֻ ְס ָּפס,
ִמחּוץ ַל ִּצּלּום ִה ְמנֹונֵ י ַה ָּדתְ ,ל ֵעת ֶע ֶרב ,מּול ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
ַּבחּוץִּ ,ב ְׁש ַעת ֶע ֶרב מֻ ְק ֶּד ֶמת ,יְ ָל ִדים
אֹו־ק ָל ִסּיִ ים
קֹולם נֹוגֵ ַע ְּב ִמ ְבנִ ים נֵ ְ
נִ ְר ָט ִבים ַּב ִּמזְ ָר ָקהָ ,
פֹורר ֶאת ַהּגַ ֲאוָ ה ָה ַע ְצ ִמית:
ּו ְּמ ֵ
תֹוכי.
וִ ירּוס ַהּנָ ע ּגַ ם ְּב ִ
מֹוס ָיפה ִלגְ סֹס
ּגֶ ֶׁשרְּ ,כנֵ ִסּיָ ה זְ ִע ָירה ,מּוזֵ אֹון ּבֹו ִ
ְׂש ַפת ַה ָּל ִדינֹו ִּומ ֵּקץ ַא ְר ַּבע ַּדּקֹות ֲה ִל ָיכה
ְמבֹוְך ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָיקהְ :צ ִר ֵיחי ְּת ִפ ָּלה וְ ֵר ַיח ָק ֶפה.
תּוקים נַ ַער ְמנַ ֶּקה ֶאת
ַּב ֲחנּות ְמ ִ
בּודים ַּבח ֶֹמר.
ּכֹופ ִריםָ ,ה ֲא ִ
כּוכית ְּומ ַד ֵּבר ַעל ַה ְ
ַהּזְ ִ
ַּפ ַחד יָ ָׁשן ַמ ְק ֶׁשה ֶאת ַה ְּׁש ִר ִירים:
ַמ ֲחנֵ ה ְּפ ִל ִיטים ַא ֲח ֵרי ֲחצֹותְּ ,פנֵ י ָׁש ִהיד ַעל ִקיר ֶּבטֹון.
ְּב ֶפ ַתח ַה ִּמ ְסּגָ ד נַ ֲע ַליִ םִׁ ,ש ְט ֵחי ְּת ִפ ָּלה וְ ַה ִה ְׁש ַּת ֲחוּות.
ַה ָּדת ,נֶ ֱע ֶד ֶרת ָּכ ֵעת ָּכל ֶצ ַבע ִמ ְּל ַבד ָאפֹר,
חֹולים
ְמלֻ ֶּפ ֶפת ְס ִביב עֹנִ י ,נִ ְד ֶח ֶקת ְל ַח ְד ֵרי ִ
ָּוב ֵּתי ְק ָברֹות.
ְמ ַד ֶּב ֶרת ְּכמֹו ַהּנַ ַערִּ ,ב ְמ ִהירּות וְ ַכ ַעס.
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אימפאריום (התבוננות באימפריה)
רֹוכן ִל ְפ ַסנְ ֵּתר ְמ ִס ַּלת ַר ֶּכ ֶבת
רֹו־א ֶמ ִר ָיק ִאי ְּב ֵׂש ָער ָל ָבן ֵ
צֹוצ ָרהּ ,גֶ ֶבר ַא ְפ ָ
ַמ ַּכת ֲח ְ
יֹותר
הֹופ ָעה ְׁשנִ ּיָ ה ְּב ֶר ֶצףְ ,מאֻ ָחר ֵ
מֹולסָ ,
יְ ִצ ָיאה ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ָּכ ֵעת ַּב ְּס ְ
יֹוׁשב ַּב ַּת ְח ִּתית ַרק
ַּב ָּפאט ָקאט גֶ ׳ז ָל ִטינִ י ְמ ַח ֵּפׂש ַאּגָ ןְׁ .ש ַּתיִ ם ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר ֵ
חּורים ְליַ ד
נּועהַּ ,ב ַּצד ַה ָּק ִר ִיּביַ ,ה ְר ֶלםַּ ,כ ָּמה ְק ָללֹות ִּב ְס ָפ ַר ִּדית ֵמ ַה ַּב ִ
ְל ַמ ַען ְּת ָ
ּקֹולֹומ ְּביָ ה ּפֹה".
ְ
הֹומֹואים ִמ
ִ
"אנַ ְחנּו ֹלא ְצ ִר ִיכים ֶאת ַה
ֶּב ֶרז ַה ִּכּבּויֲ ,
רֹועדֹות
נֹופלֹות ַא ַחת ְלתֹוְך ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֲ
ַּב ְּכנֵ ִסּיָ ה ַּב ַּצד ַה ֵּׁשנִ י יֹום ִראׁשֹוןַ ,רק נָ ִׁשים ְ
ּגֹוס ֶּפל ַא ְפ ִר ָיק ִאי.
ְמ ַמ ְל ְמלֹות ְּב ֶק ֶצב ְׂשדֹות ִּת ָירס ַמ ַּכת ׁשֹוט ְ
חֹוברֹות
קֹולם ֶא ְקס אֻ ַּמת ָה ִא ְס ָלאם ָ
ֲח ִליפֹות ְּכחֻ ּלֹותָּ ,בנָ יו ֶׁשל ַמ ְל ְ
ַּב ְּכנִ ָיסה ַל ִּמ ְסּגָ ד "ֹלא ֲאדֹונִ יִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ִה ָּכנֵ סְּ ,בׁשּום ָּפנִ ים".
ַּב ֵּדי גָ ַ'מיְ ָקה ָמ ָקרֹונִ י ִצ'יז עֹוף ְמטֻ ּגָ ן ס ֶֹלת,
אֹור ָחן ָּפאמֹוק
ׁשֹוטטּות – נְ ִׁש ָימה – ֶק ֶצבָּ ,ב ֶע ֶרב ְ
ְ
טּורה"
"ּד ְיק ָט ָ
לֹוח ִׁשים נִ ְרּגָ ִׁשים ִ
ּגֹוס ִסים ֶׁשל ָה ַא ֶּפר ַסיְ ד ֲ
וְ ַהּזּוגֹות ַה ְ
ּסֹופרַ ,א ָּתה עֹוד יָ כֹול ְל ַד ֵּבר ָׁשם ַּב ַּצד
"ה ֵ
ׁשֹוח ֵרי טֹוב ְּביָ ַדיִ ם נְ ִדיבֹותַ ,
קֹולֹות ֲ
יֹותר ֶח ֶדר ְּב ָל ָבן וְ ָׁשחֹר
אתי?" ְמאֻ ָחר ֵ
ָה ַא ְסיָ ִ
'קֹומ ִטיִׁ ,שעּור ַק ָּב ָלה
ַמ ֵּסכֹות ַא ְפ ִר ָיק ִאּיֹות ַּפ ֵּסי ַמ ֶּת ֶכת ִחּקּוי ְלגָ ֶ
ֹלא ִמּתֹוְך ָה ֲא ָר ִמית
ִמ ַּבחּוץַ ,מ ְח ָׁש ָבה ִּב ָּק ְר ִּתיתְ ,מהֻ ְר ֲה ִרים נְ ִקּיִ ים יַ ֲהדּות ָּב ֵּתי ְּכנֶ ֶסת זְ כֻ ּיֹות ָא ָדם
עֹולם".
"ּתּקּון ָ
גֹוס ֶּפל ִ
ִמ ְיקרֹופֹון וְ ְ
וֹוׁשינְ ּגְ טֹון ְס ְקוֶ ר ֵה ָיכן ֶׁש ַהּנַ ַער
סּופי וְ ַת ְׁש ִליְך ְּב ִ
ֶט ֶקס זִ ְּכר ִרּקּוד ִ
ַה ָה ִּדי ִּד ֵּבר ַעל ֲח ָד ִרים זְ ִע ִיריםַ ,א ְר ָּב ָעה ֻׁש ָּת ִפים ִמ ַּבנְ ּגָ לֹורִ ,מ ָּצ'אנִ יְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים
ׂשֹוח ַח ִעם ַה ַּבחּורֹות ֵמ ֵאן־וַ י־יּו.
ֶּד ֶלת ָׂש ָפה ְל ֵ
הֹורים יִ ְק ְּבעּו ַּבּסֹוףַּ ,בּסֹוף נַ ְחזֹר ַל ָּמקֹום ֶׁש ָּלנּו,
"ה ִ
"ֹלאָ ",הרֹאׁש ֶׁשּלֹו נָ ע ַ
ְל ֶא ֶרץ ַה ַּצ ָּל ִמים"ְ ,ל ָמ ֳח ָרת
רּוק ִלין ְס ָפ ִרים
ַהּגֶ ֶבר ַהּיִ ְׂש ְר ֵא ִלי ַה ָעצּוב ֶׁש ִא ְׁשּתֹו ָה ְל ָכהֶ ,ח ֶדר ִּב ְּב ְ
ּסֹופר ָה ָא ֶמ ִר ָיק ִאי ִּב ְק ֵצה ָּבר ֶׁש ָא ַמר
ְּב ָכל ִּפּנָ הָּ ,ב ֶע ֶרב ֵעינָ יו ַלחֹות מּול ַה ֵ
"אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַהּגִ יׁש ֵס ֶפר ַעל ִא ָּׁשה ָּפ ִליט ִמעּוט
ִ
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ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול ּגֶ ֶבר ָל ָבן ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים,
ִּת ְרּגּום ְל ָׂשפֹות ֲא ֵחרֹותְ ,מ ָלגֹות ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַס ֵּכן ַהּכֹל ַהּיֶ ֶלד ָה ִא ָּׁשה".
הֹופ ָעה ֶׁשל ַא ְר ֵקיד ַפיְ ר ַּבּגָ ְר ֶּדן
ַה ָ
תּוקה ֶׁשל ָמ ַס ֵּכי ַטיְ ְמס ְס ְקוֶ ר
רֹודוֵ י ַה ִה ְיּפנֹוזָ ה ַה ְּמ ָ
ִּומיס ַסיְ ּגֹון ִּב ְּב ְ
בֹוהיםַ ,מ ֶּׁשהּו ְּדמּוי ִמ ָיסה ֵדאּוס ֶא ְקס ָמ ִכינָ ה
ִל ְבהֹות ָּבאֹורַּ ,בּקֹולֹות ַהּגְ ִ
הֹוליוּוד –
אֹותֹו סֹוף טֹוב ִמגְ ַּב ַעת ִ
ּגִ ּבֹור ְמ ַד ֵּמם ְׂש ִמ ָיכה ְלגּופֹו ַהּנַ ֲע ָרה ִמ ְתיַ ַּפ ַחת ַּב ֲה ַק ָּלה,
יּולי.
ִה ְתּגַ ְּפפּות ַּת ַחת ְׁש ֵמי ָה ַא ְר ָּב ָעה ְּב ִ
ד־ה ֶרס ְל ַע ִּמים נִ ָּד ִחים,
ִא ְימ ֶּפ ְריָ ה ִהיא ֶח ֶס ֶ
ְמ ִסּלֹות ְסחֹורֹות ִק ְד ָמהֵ ,ה ְיכ ֵלי ֶצ ֶדק ֶא ֶבן ְמקֻ ֶּמ ֶרת ָּב ֵּתי ס ַֹהר
מֹוט ִלים נֵ אֹון
סֹוכנִ ים ֶ
ַע ְבדּותִ ,א ְימ ֶּפ ְריָ ה ִהיא אֹותֹו ִקיסֹוס ֶׁשל ַה ֲאזָ נֹות ֵס ֶתר ְ
ֶּד ְל ְּפ ֵקי ֵעץ ִּכ ְת ֵמי ָק ֶפה נִ ְת ֵחי ָּב ָׂשר ִסירֹוּפ ֶּב ָה ָלה ְּת ִה ַּלת ַה ְּמנַ ֵּצ ַח ֵה ָיכן ִהיא?
הֹופעֹות עֹוזְ ֵרי ָּב ָמה
ַא ְר ַּבע ִל ְפנֹות ּב ֶֹקר ַה ָּבחּור ְּבחֻ ְל ָצה ֶׁשל ִּד ֶילן – ַמ ַּסע ָ
ְמנַ ֲה ִלים ָממֹון – ָׁשר ַעל ּגֶ ֶׁשם ְּב ַסן ְפ ַרנְ ִס ְיסקֹו
ְׁשנַ ת ִׁש ִּׁשים וְ ֵת ַׁשעָ ,קם וְ נֶ ֱע ָלם
נִ ְב ָלע ִמ ַּת ַחת ָל ֲא ָד ָמה.
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סיזיפוס
נִ ְפ ַל ְט ִּתי ִמ ַּסן זֶ נֹוָּ ,פנָ יו ַה ְּמעֻ ּנֹות.
לֹוה ִטים ֵמחֹם
ַּת ַחת ּגִ ְׁש ֵרי ֶא ֶבן ֲ
ַמיִ ם ְמתּונִ ים.
מּול ָה ָא ֶרנָ ה ִמ ְצ ַטּנְ נִ ים ַה ַּתּיָ ִריםֲ ,עיֵ ִפים
אׁשית ָה ֱאמּונָ ה,
ֵמ ִחּפּוׂש ַא ַחר ֶה ָע ָברֵ :ר ִ
ֵה ָיכן ֶׁשּנְ זִ ִירים ִּכ ְב ֵדי רֹאׁש ְמ ַפ ְענְ ִחים ִּב ְמ ִתינּות
חֹול ִפים
ֶאת ִס ַּבת ַה ֵּס ֶבלְּ .בנֵ ֶיהם ְ
ְּכרּוחֹות ְר ָפ ִאים ַּכ ָּמה ְּדמֻ ּיֹות
ְּב ִבּגּוד ַחםַ :הּגַ ל ַה ְּת ִמ ִידי
ֶׁשל נְ ִד ַידת ָה ַע ִּמיםִ .ל ְק ַראת ֶע ֶרב
ָע ִל ִיתי ַל ִּט ָירהָ ,ר ִק ַיע ֵריק נִ ְד ָקר
ִּב ְצ ָל ִבים ,אֹור ִמ ְת ַר ֵּכְך
אֹוה ִבים ְצ ִע ִירים
ְּכמֹו ִּפ ֶיהם ֶׁשל ֲ
נֹוצץ
וְ ַה ְּק ֵר ִבים ָלמּותֶ .א ְׁשּכֹול ֲענָ ִבים ֵ
מּוצ ֶפת יָ ֵר ַח
ַּב ֲע ָר ָבה ֶ
מֹותיִׁ :שיטּוט
ּתֹוסס ְּב ַע ְצ ַ
סֻ ַּכר ַה ֶּד ֶרְך ֵ
ּגְ ָבעֹות ַא ֲח ֵרי ַמיִ םַ ,ה ֶּפה ַא ַחר ִמזְ מֹור.
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דם
אֹומית.
נּועה ִּפ ְת ִ
צֹוענִ ים ִּב ְת ָ
ִר ְצ ַּפת ֵעץֲ ,
ׂשֹוח ָחה זְ ַמן ַרב ַעל ֶמ ְר ָחק
דֹולה ֲ
ִא ָּׁשה ּגְ ָ
לֹוחית ְל ָבנָ ה.
ְּול ַבּסֹוף ָצ ֲח ָקה ָּומ ֲח ָצה ֵא ֶפר ִּב ְצ ִ
מֹופע ְפ ָל ֶמנְ קֹו
ַליְ ָלה ַא ֲח ֵרי ַ
ׁשֹוט ִטים,
עֹומד ַל ֲעלֹותְ ,מ ְ
הֹורס ַהּכֹל ֵ
חֹם ֶׁש ֵ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֶאת ִמ ְפ ַעל ַה ַּט ָּבק,
ֶאת ַּכ ְר ֶמן ֶׁש ָהיִ ית ְּבגִ יל ֵׁשׁש ֶע ְׂש ֵרה ִּב ְמגַ ַּמת ֵּת ַא ְטרֹון,
נּופת ַּב ִּדים ַה ַּמ ְמ ִׁש ָיכה ְּפנִ ָימה.
ְּת ַ
ֶּד ֶלת ֹלא נְ כֹונָ הֶּ ,כנֶ ס ָּבאּונִ ֶיב ְר ִס ָיטה,
ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַהּיָ ם ַה ִּתיכֹוןְּ ,פ ָׁש ִעים
ַּומ ְּסעֹות ִּכּבּוׁש ִמ ְצ ַטּנְ נִ ים ִּב ְס ָפ ִרים ָע ִבים.
ׂשֹורף ֶאת ַה ָּק ִליגְ ַר ְפיָ ה ַה ְּמעֻ ֶּדנֶ ת
הֹולְך וְ גָ ֵדלֵ ,
ָהאֹור ֵ
ּמּוריםֶ ,ק ֶבר ַה ַּב ְרזֶ ל ֶׁשל ְמגַ ֵּלה ָה ֲא ָרצֹות,
ֶׁשל ָּב ֵּתי ַה ִ
הּודי.
ׁשּוקת ַהּיְ ִ
קֹולֹומּבּוסְּ ,ת ַ
ְ
ָּכל זֶ ה ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַעּיֵ ף,
ְל ִהּגָ ֵרף ְּב ִס ְמ ְטאֹות ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה
רֹוח ֶׁשת ְּבגַ ֲח ֵלי ַה ִּס ֶיא ְס ָטהְּ ,ד ָלתֹות
ֶ
מּולים וְ זֵ ָעהּ ,ב ֶֹׂשם ָצ ֳה ַריִ ם
נְ עּולֹותִ ,מ ְל ִ
ַעל ִמ ָּטה ְל ָבנָ ה ,יָ ַדיִ םֶ ,צ ַמח ְמ ַט ֵּפס ַה ִּמ ְׂש ָּת ֵרג
סֹודיְּ ,תנּועֹות ְּבגּוף ַלח.
ְּב ֶכ ֶרם ִ
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בזיליקת הלב הקדוש
ָר ִצית ִל ְראֹות ֶאת ַה ִּמ ְס ָע ָדה ֶׁשל ָא ֵמ ִלי.
רֹואה
ְּב ֵעינַ יִ ם ְׁשחֹרֹות ּגְ דֹולֹות ַא ְּת ָ
ַק ְּב ָצנִ ים ,נְ ָע ִרים ַח ְס ֵרי ַּביִ ת,
נָ ִׁשים ְלֹלא ַא ֲה ָבה.
ְל ָחיַ יִ ְך ְּתפּוחֹות,
נּועֹותיִ ְך ְמ ַמ ֲהרֹותֲ ,ע ִליזֹות ָּת ִמיד.
ְּת ַ
ַר ְבנּו ַּב ַּליְ ָלהֹ ,לא יָ כ ְֹל ִּתי ְל ַד ֵּבר.
ַּכ ָּמה יָ ִמים ְל ַבד ְּוכ ָבר ִח ַּפ ְׂש ִּתי
ׁשּועה –
ִמ ִּלים ּגְ דֹולֹות – ִה ְתּגַ ּלּותַ ,מ ֲענֶ ה ,יְ ָ
ַמ ִּביט ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלה.
יָ ַׁש ְבנּו מּול עּוגָ ה וְ ַצ ֲעקֹות ַּתּיָ ִרים,
ְּבתֹוְך ַר ַעׁש ַמ ְצ ֵלמֹות,
אֹותי
עֹוׂשהְ ,מ ָק ֶר ֶבת ִ
זֶ ה ָמה ֶׁש ַא ְּת ָ
בּורי ַעל ָּפנִ ים
ַלּקֹולֹותַ ,מ ְצ ִּב ָיעה ֲע ִ
ַח ִּמים ִמּסֻ ָּכרַ ,על יְ ָל ִדים
נֹופפֹות.
ָר ִצים ְּביָ ַדיִ ם ִמ ְת ְ
ָע ִלינו ַעל ַהּגִ ְב ָעה
אֹותּה וְ ִה ַּב ְטנּו ַעל אֹורֹות ָה ִעיר:
ָח ִצינּו ָ
ְס ִפינֹות ְמ ַר ְּצדֹות ְּב ַמיִ ם ֵּכ ִהים.
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֵּמְך ַמיִ םְ ,צחֹוקִ ,ק ְר ָבה ַל ַּמ ֲע ִׂשים,
נֹוׂשאתֲ ,אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֵּמְך
אֹותֹו ָּד ָבר ָעגֹל וְ ָח ָלק ֶׁש ַא ְּת ֵ
ִּומ ַּת ַחת ַל ָּבזִ ִיל ָיקה ַא ְּת ַמ ְס ִּכ ָימה.
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האטלנטי
ַהּיֹום ִל ְפנֵ י ְׁשנָ ַתיִ םַּ ,כ ָּמה ֵּפרֹות ַּבּׁשּוק וְ ֵר ַיח ָה ַא ְט ַלנְ ִטי,
אֹותנּוְּ ,ב ַב ִּדים ַק ִּלים.
ְּכנֵ ִסּיָ ה ְל ָבנָ ה ְמ ַצּנֶ נֶ ת ִּכ ָּכר וְ ָ
ּנֹוס ִפים
ָהיָ ה ָלְך ְּכ ָבר ְק ָצת ָק ֶׁשה ָל ֶל ֶכתַ ,ה ַחּיִ ים ַה ָ
ִעּגְ לּו ַהּכֹל – ַה ָּצ ֳה ַריִ םָ ,ה ָר ִק ַיע,
אֹותן ְמ ָערֹות ְק ַטּנֹות ֵּבין חֹוף ְלחֹוף.
וְ ָ
ְס ִפינַ ת ַּב ְרזֶ ל ָח ְצ ָתה ֶאת ַה ַּמיִ םָ ,ר ַע ְד ִּתי ְל ֶרגַ עַ ,הּזִ ָּכרֹון,
ֲא ָבל ַא ְּת ָה ַל ְכ ְּת ְל ַח ֵּפׂש ְצ ָד ִפים וַ ֲאנִ י ַמ ִּביט ָּבְך
ׁשֹוברֹות ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש.
נֹוצצֹותְ ,
מֹופ ָיעה וְ נֶ ֱע ֶל ֶמת ,יָ ַדיִ ְך ְ
ִ
כֹולה ִּכ ְמ ַעט ְל ָה ִכיל ֶאת ַה ִּׂש ְמ ָחה ֶׁש ַּב ִחּפּוׂש,
ַא ְּת ְמ ַד ֶּלגֶ תֵ ,אינֵ ְך יְ ָ
ּדֹומה ִל ְצחֹוק.
ָה ֶרגֶ ל ַהּנִ ְר ֶט ֶבת ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ָ
עֹורְך
ַהּיְ ִד ִידים ַהּזְ ִע ִירים ִמ ְת ַח ְּמ ִמים ַעל ֵ
ַל ִחיםֲ ,ח ָל ִקים וְ ַס ְב ָלנִ ּיִ יםָּ ,כמֹונּו,
יֹותר ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ םַּ ,ב ֶח ֶדר.
ְמאֻ ָחר ֵ
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תפילה
קֹוצנִ ית ִּומזְ ֵּב ַח –
ִמ ְלמּול יִ ְר ְמיָ הּו ַעל ְּפנֵ י ִס ָירה ָ
ּגַ ל ֲא ָבנִ ים ָהרּוס ְּכמֹו נַ ַערֲ ,אנִ יָּ ,דהּוי ִמ ָּקנַ ִּביס וְ ַׁש ָּבת,
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָל ִראׁשֹונָ ה ְּב ֶה ְע ֵּדר ִמנְ יָ ן וְ ַד ִּפים,
מּואר ֹלא ְמר ָֹהט
ָמקֹום ָ
ּבֹו יָ ַר ְד ִּתי ַעל ִּב ְר ַּכי מּול ִׁשיוָ ה זְ ִעיר ְמ ַמ ִּדים
עֹולי ֶרגֶ ל ְּב ָרכֹות
ֵר ַיח ֶׁש ֶמן וְ ֵח ֶלב ְצ ָעקֹות ֵ
ֹאׁשן ֶׁשל ַּפ ְרוָ ִטי וְ ַל ְק ְׁש ִמי,
ַעל ר ָ
ִא ָּמהֹות ֶׁש ָּל ְקחּו ֶאת יָ ִדי ַּב ְּכנִ ָיסה ְל ֵבית ְּכנֶ ֶסת
לּוחּיֹות ְלזֵ ֶכר ֵמ ִתים,
בֹודהִ ,קיטֹון ֵּכ ִלים ְמלֻ ְכ ָל ִכים וְ ִ
ִּב ְרחֹוב ָה ֲע ָ
מֹורי ְּת ִה ִּלים וְ ַה ֵּלל,
בּוסה יָ ם ִּתיכֹונִ ית ְּבגֹון ַה ִּלימֹון ְס ִביב ִמזְ ֵ
ֶע ֶרב ִׁש ִּׁשיְּ ,ת ָ
ַה ְּללּויָ ה ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ָּכל ָּכְך!
מֹורד ּגִ ְב ַעת ַהּזְ ֵא ִבים ְּב ָאתּונָ ה ָׁשם ֵמ ָאה נָ ִׁשים
ִּב ְכנֵ ִסּיָ ה ְק ַטּנָ ה ְּב ַ
רֹוח ִצים ִקירֹות ְמ ָע ָרה ְּב ִה ְמנֹון
ְּב ָׁשחֹר וְ כ ֲֹהנִ ים ֲ
אֹותּה ַא ַחת ִמ ַּת ַחת ַל ִּמ ְב ָצר ְּב ֶּב ְלגְ ָרד ֵה ָיכן ֶׁשּנֵ רֹות ּגִ ְּדלּו ֶּפ ָחםָ ,ה ְפכּו
וְ ָ
נֹוצ ֶצתַ ,מ ְח ָצב ֵּכ ֶהה.
ֲא ָד ָמה ֶ
ׁשֹוטפֹות
סּופיֲ ,ע ֵרמֹות ְּפ ָר ִחים ְ
אלי מּול ֶק ֶבר ִ
נַ ּגָ נֵ י ָקוָ ִ
ּבֹודד ְלא ֶֹרְך ַליְ ָלה ָׁש ֵלם
ַׁשיִ ׁש ָרגַ ְ'ס ָטנִ י ְמבֻ ָּׂשםָּ ,תו ֵ
בֹוּהַ ,לה,
ִה ְמהּום ַמנְ ְטרֹות ַּב ִּמ ְד ָּבר ַהּגָ ַ
נְ זִ ִירים ִּכ ְמ ַעט יְ ָל ִדים חֹוזְ ִרים
סּוט ַרת ַהּיַ ֲהלֹום
ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ַעל ְ
נֹוגְ ִעים ְּבּגַ ְלּגַ ֵּלי ְּת ִפ ָּלה וְ ִקירֹות ִמנְ זָ ר ַמ ְמ ִׁש ִיכים ְלא ֶֹרְך ַהּב ֶֹקר
בּורנּו ,נְ ָע ִרים ְּב ֵׂש ָער ָארְֹך וְ ִכ ְת ֵמי ַט ָּבק,
לֹוח ִׁשים ֲע ֵ
ֵאינָ ם ִמ ְתיָ ֲא ִׁשיםֲ ,
ַה ִאם ַא ְצ ִל ַיח ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ֲעבּור ֲא ֵח ִרים?
מֹורים
לּו יִ ְהיּו ַה ִּמ ִּלים ֶׁש ִּלי סֻ ַּכר ַה ִּמזְ ִ
ֶׁש ִּלי ְּב ָרכֹות ַּב ֲעבּור ִא ִּמי ִא ְׁש ִּתי
ִּב ִּתי ְבּנִ י.

67

בית
בעקבות מונטלה



.1
ִסּדּור ְמ ֻר ָּפטִּ ,כ ְת ֵמי ָק ֶפה וְ ֶא ְצ ָּבעֹות ְמזִ יעֹות ַעל ַד ִּפים,
ְּת ִפ ָּלהַ ,א ְּת ָׁש ָרה ָלּה
ַּב ַּמ ְחבֹוא ֶׁש ָּל ֶכן,
צּועים ִעם ֶצ ֶמד ַּפ ֲעמֹונִ ים.
רֹוכנֹות ְל ַצ ֲע ִ
ְ
ֲאנִ י נִ ּגָ ׁש ִמ ָּׁשםֵ ,ה ָיכן ֶׁש ֵעינַ י ֲעצּומֹות.
ָׁש ִט ַיחִ ,מיׁשֹור ַה ָּסלֹון,
טּולת ִמ ִּלים.
יטּורּגְ יָ ה נְ ַ
ּמֹוּביְ לִ ,ל ְ
קֹול ַה ַ
.2
יׁשה ָה ִראׁשֹונָ ה,
ַה ְּמ ֻׁשּגָ ע מּול ַהּיָ ם ַּב ְּפגִ ָ
ְמ ַד ֵּבר ַמ ֵהר ֵּומזִ ַיעָּ ,פ ַח ְד ְּת,
ּגַ ם ֲאנִ י.
ירּוׁש ַליִ ם ְּב ַׁש ָּבת,
מֹונִ ית ֵׁשרּות ִמ ָ
צֹוע ִקים
בּוׁשים ְּב ָׁשחֹר וְ ֲ
ְל ִ
ׂשֹורה ֲא ָבל ַא ַחר ָּכְך ַה ַּטּיֶ ֶלת
ֵהם נָ ַדּמּו ַל ְּב ָ
וְ ַהּגְ ִל ָידה ,אֹור ִמ ַּב ַעד ַל ֲח ַר ֵּכי ְּת ִריס
ַעל ָס ִדין ַלח.
ַּבחּוץ ְמ ַט ֵּפל ַה ַּליְ ָלה ַּב ַּליְ ָלהְ ,מ ַט ְפ ֵטף
ְּב ַע ְק ָׁשנּות.
.3
ְׁשנֵ ינּו ָל ַמ ְדנּו ְל ִה ְצ ַטּנֵ ף,
ַּב ֲח ַדר ַה ַּמ ְד ֵרגֹותֶּ ,ב ֶרְך ֶאל ָחזֶ ה
ְּכ ֶׁש ֵהם ָרבּו.
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עּורים.
ַא ַחר ָּכְך ַא ִּלימּות ַא ֶח ֶרת .נְ ִ
ִל ְטרֹק ֶּד ֶלתַ .א ְלּכֹוהֹול .נְ ִסיעֹות
ְמ ֻׁשּנֹות ְלֹלא ַמ ָּט ָרה.
ָרטֹב וְ ַחי ָהיָ ה ַה ַּליְ ָלה
ְל ַצד ַה ַּמיִ ם ְּולֹלא ְּבגָ ִדים.
תֹוכּה ִצ ְמ ִחּיָ ה.
ְּפ ָראּותִ ,מ ָּלה ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ָ
.4
ָה ִעיר ַהּיְ ָׁשנָ ה ֶׁש ָּלְךְּ ,ת ָעלֹות
אֹופּנַ יִ ם.
ּפּוחי ֲא ָד ָמהָ ,קנַ ִּביס וְ ַ
וְ ֵר ַיח ַּת ֵ
ּגֹור ִרים ָע ָפר
נִ ַּצ ְח ֶּתם ֶאת ַה ַּמיִ םְ ,
ַל ֲע ֵרמֹות ּגְ דֹולֹות.
ַא ְּת ַמּנִ ָיחה ְּד ָב ִרים ְּב ָכל ָמקֹום,
ְּבגָ ִדים ַּומ ְח ָּברֹותִ ,מ ִּלים.
.5
ּכֹות ִביםֵּ ,כן .אֹותֹו ָּד ָבר ְמי ָֻּׁשן וְ ָכ ֵבד.
ֲאנַ ְחנּו ְ
ׁשּוב וְ ׁשּוב ַה ִּמ ָּלה ָצ ָמא.
עֹולם?
ַּכ ָּמה ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְט ִריד ֶאת ָה ָ
ֲע ָר ִבים ְמגֻ ָח ִכים ִעם ָא ֶר ֶׁשת נִ ְל ֶה ֶבת.
ֲא ָבל ּגַ ם ַה ֶּד ֶרְך ָּבּה ַא ְּת ָק ָמהְ ,מ ַחּיֶ ֶכת.
ְמ ַס ֶּל ֶקת ִּב ְמ ִהירּות ַּכ ָּמה ְמ ַב ְּק ִרים ֹלא ְרצּויִ ים,
חֹוׁש ֶבת ְּכ ָבר ַעל ִמ ָּלה.
ַס ְק ָרנִ יתֶ ,
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.6
אּוט ֶר ְכט.
זֹוכ ֶרתַּ ,פ ְר ָּב ִרים ַּב ֶּד ֶרְך ְל ְ
ַא ְּת ֶ
זֹוהר ִמ ִּצ ְמ ִחּיָ ה
ִמיׁשֹור ֵ
ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ִמ ֶּט ָרסֹות ַה ִּמ ְק ָרא,
נָ ִביא מֻ ֵּכה ֶׁש ֶמׁשֵּ ,פרֹות זַ יִ ת נִ ְר ָק ִבים.
עֹוׂשה ָּד ָבר ָּכזֶ ה
ַא ְּת ָ
טּולת ַס ְב ָלנּות ַל ָּׁשעֹות
רֹומ ֶמת ,נְ ַ
ִמ ְת ֶ
הּודי ַה ְּמ ַר ֵחף ְּב ִמ ְׁש ָטח ֵריק.
ַהּיְ ִ
רֹותקֹו ְּכ ָמ ָׁשל.
ָׁשגָ אל וְ ְ
ְמ ַמ ֲה ִרים ַעל ַהּגֶ ֶׁשר ְלתֹוְך ֵר ַיח ִמ ְפ ַעל ַה ָּק ֶפה,
ַא ְּת ָׁש ָרה ְּבקֹולְ ,מ ִׁש ָיבה ֶאת ַהּגּוף ַלּיַ ְלדּות.
.7
ִּכ ֵּסא נְ ָצ ִרים ָאכּול ַּומ ֲא ֵפ ָרה.
ְׁש ִט ַיח ִר ְצ ָּפה נִ ְׁש ָּכח ַּבּגֶ ֶׁשם.
ּוׁשעֹות ַׁש ָּבת ְמעֻ ְר ָסלֹות ָּב ִריק.
ִמ ְר ֶּפ ֶסת ְ
ֵמ ֵע ֶבר ַלּגִ ְב ָעה ַּפ ֲעמֹונִ ים וַ ֲח ִצי ַס ַהר,
ְּכנֵ ִסּיַ ת ַה ֶּק ֶברֶׁ ,ש ֶמן ַעל ַּב ִּדים ְס ָל ִבּיִ ים.
חֹולים.
ּוׁשמֹות ַה ִ
ִּפ ְת ְקאֹות נְ יָ ר ְ
ּפֹה ְּת ָמ ִרים וְ ָק ֶפה ,אֹור ָמתּון.
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.8
סֹורגֵ י ֵּבית ֵס ֶפר,
ְּב ָכל ּב ֶֹקר יְ ָל ִדים ַמ ִּכים ְּב ַכּדּור ְּכנֶ גֶ ד ְ
סֹותם ֶאת ַה ַּק ְר ָק ִעית.
ֶה ָע ָברֵ :ע ֶׂשב יָ ם ֵ
ׂשּוכה,
צֹוח ֶקת ִמ ַּב ַעד ַל ְּמ ָ
יׁש ִהי ֶ
ִמ ֶ
מֻ ְפ ֶק ֶרת וִ ֵיח ָפה.
זֹור ַח ׁשּוב וְ ׁשּוב
ַה ִּלימֹון ֵ
ַּב ִּס ְמ ָטאֹות ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁש ָּלנּו.
ַה ְּכ ָפר ַהּיְ וָ נִ י ֶׁשל ַהּיַ ְלדּות ְּב ָכחֹל וְ ָל ָבן
ַמ ְפ ֵּת ַח ְל ַמ ְח ָסן מֻ ֵּכה ָא ָבק
אֹופּנַ יִ ם ְמ ֻר ָּכ ִכים ְּבבֹץ
ָׁשם ַ
פּואים
מּוט ִלים ְּכ ִפי ֶׁש ָהיּוְ ,ק ִ
ָ
ּתֹועה.
ִּב ְק ִר ָיאה ִל ְראֹות ְפ ָל ִמינְ ּגֹו ֶ
.9
ּגֶ ֶׁשר ֵעץ ְּב ִט ַירת ֶּדה ָהאר,
ּפּוחי ֲא ָד ָמה וַ ֲא ָד ָמה ַל ָחה.
עֹנִ י ֶׁשל ַּת ֵ
ְּפנֵ י ָצפֹון ִחּוְ ִרים.
ּדּוע ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ָלׁשּוב ְלפֹה?
ַמ ַ
פּואים
ְלגַ ּלֹות וְ ִר ֵידי ְּת ָעלֹות ְק ִ
רֹוט ְס ַטנְ ִטי
ֲח ַדר ְּת ִפ ָּלה ְּפ ֶ
נָ ִקי ִמ ְּצ ָב ִעים –
יֹורד ַּב ֶּט ָרסֹות
תֹוכי ִׁשירֹו ֶׁשל ַה ָּדרֹום ֵ
ְּב ִ
ְּומ ַבזְ ֵּבז ְּב ִט ְּפׁשוּת אֹור –
ּזֹור ִקים ָל ֵאׁש ֶמ ְר ָחק.
צֹוענִ ים ֶׁש ְ
ֲאנַ ְחנּו ֲ
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.10
ָמה יָ כ ְֹל ִּתי ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶח ֶדר ִמ ְס ָּפר ֶא ָחד?
בּורנּו ִמּתֹוְך ַה ַּמיִ ם,
ִהיא נָ ְק ָׁשה ֲע ֵ
ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ַלּנֵ אֹון.
בּורְך?
בּורי אֹו ֲע ֵ
ַּדי מ ֶֹתקַּ ,דיּ ,נִ ּגּון ֲע ִ
מּוזִ ַיקת ַה ֵּמ ִד ַיט ְציָ ה ֶׁש ָּלְךַ ,ה ְרמֹונְ יּום
ידּורל וְ ָחלּוק מֻ ְכ ָּתם.
מּול ֶא ִּפ ָ
ּדֹול ִפין
ֹלא נִ ַּתן ָלּה ָּד ָבר ֵמ ַה ִּׁש ָירה ,סֹונַ ר ְ
ִּב ְתהֹום ָה ַא ְט ַלנְ ִטיָ ,קנָ ִרית נָ ָעה ַּב ֲעוִ ית.
.11
ָמה יָ כ ְֹל ִּתי ַל ֲעׂשֹות ְּב ֶח ֶדר ִמ ְס ָּפר ֶא ָחד?
ּתּוח ֵק ָיס ִרי
אֹותְך ְלנִ ַ
ִה ְב ִהילּו ָ
רֹופא.
ִה ְרּגַ ְע ְּת ֶאת ָה ֵ
"ל ְפ ָע ִמים זֶ ה ָּכ ָכהָ ,ע ִׂש ָית ַהּכֹל"
ִ
.12
רּוח,
ְס ַבְך ַא ְׁש ָּפה ְמטֻ ָּפל ָּב ַ
ֵא ֶפר קֹר ַעל ְּפנֵ י זֶ ֶפת וַ ֲא ָבנִ ים.
פֹורר נְ ִׁשימֹות ַא ֲחרֹונֹות ַּת ַחת ַה ְּת ֵאנָ ה
ֶּכ ֶלב ְמ ֵ
ַּב ְרזֶ ל ַה ְּב ִר ַיח
ּבֹוער ְּב ַהזְ ָמנָ ה ְמלֻ ְכ ֶל ֶכת.
ֵ
ִׁש ֵירי ַל ַעג ַּב ָּׁשנִ ים ַהּמֻ ְק ָּדמֹות –
ָלנֶ ַצח ְּב ַס ָּפה וְ כֻ ְר ָסה,
צּועים.
ַא ְרּגַ ז ַצ ֲע ִ
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.13
צּוקים יָ ְרדּו ְּביָ רֹק,
ִ
נּועה ֶׁשל ִמ ְפ ָר ִׂשית ְּב ָל ָבן –
ְּת ָ
ירּוׁש ַליִ ם.
ָא ָדם ְּב ַד ְרּכֹו ִל ָ
ֶע ֶצם ַהּגָ ָדה ַר ָּכה ִמּגֶ ֶׁשם,
ג'ֹורה ִעם ְׁש ִק ָיעה,
ֲאגַ ם ָמ ֶ
יֹום ְמ ַד ֶּדה ְּב ִׁש ְכרּות
ׁשֹוק ַע
נִ ְפ ָטר ִמ ִּכ ָיסיו ַה ְּמ ֵל ִאים וְ ֵ
חֹומה ֶׁשל ַט ַחב ֵל ִילי –
ָ
ְׂש ָפ ַתי ְמ ַרּמֹות ִצּנָ ה ִּב ְׁש ִר ָיקה.
ׂשֹורים
לֹוׁשה ֲע ִ
ְל ֶפ ַתעְּ ,בתֹם ְׁש ָ
ַר ֲענַ ּנּות וְ ָע ֶלה ְמבֻ ָּׂשםְׁ ,ש ֵמְך.
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מטאמורפוזה
ָע ַלי ַל ֲהפְֹך ֶאת ַה ַּליְ ָלה ְל ַר ֶּכ ֶבת.
ֵע ֶׂשב ָחׁשּוְך ַמ ְפ ִליג ַּב ְּצ ָד ִדים,
רֹועד
סּוסים ַה ְּמגִ ִיחים ִל ְׁשּתֹות ַמ ֲענִ ִיקים יְ ִדידּות ְּבגַ ָּבם ָה ֵ
ִ
ַּומיִ ם ִמ ְת ָק ְר ִרים ֵמ ַר ַעׁש ִמ ְפ ֲע ֵלי ָה ֲענָ ק.
הֹופ ֶכת ּגֶ ֶׁשםְ ,מ ַעט ִמ ֶּמּנּו ּומּול ַה ָּפנִ ים.
ַה ֶּד ֶרְך ֶ
ָּכל ִמ ְק ַּבץ אֹורֹות סֹוגֵ ר ַעל ֵּבית ְּת ִפ ָּלה,
ַלחּות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות ִמ ְתנַ ֶּד ֶפת ֵמ ַעל ַה ַּס ְפ ָס ִלים
ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָה ָא ְב ָדן ֶׁש ַעל ָּכל ֶא ָחד ְלנַ ּקֹות ְל ַבּדֹו.
ּבֹודד ַעל ֶא ֶדן
ָהיָ ה ָע ַלי ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּכ ֵעת ַּבּיָ ֵר ַחְּ ,ב ַח ְׁש ַמל ,נֵ ר ֵ
ַאְך ִּב ְרצֹונִ י ְל ִהּוָ ֵתר ְלֹלא ִאיׁש ִּב ְכ ֵדי ְל ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע.
בּוע וְ ָע ַלי ְל ַה ְחזִ יר ָלּה ֶאת ָה ָאב
חֹולה ְּכ ָבר ָׁש ַ
ִּב ִּתי ָ
ֶׁשּיָ ַדע ֶאת ַמ ֲח ִצית ַה ַּליְ ָלה ֵּבין ְמקֹומֹות יִ ּׁשּוב
ֵה ָיכן ֶׁשֹּלא ִּת ָּת ֵכן ְּב ִרּיָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה יָ ָפה,
רֹוכנֹות ּכֻ ָּלן ָל ַר ַהט ַה ָּכסּוף ֶׁשל ַהּנְ ָׁש ָמה.
ְ
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ירושלים
ׁשּוחה ְּב ֶצ ַבע ָה ֲע ָצמֹות.
ִעיר ַה ְּמ ָ
ָּב ֵּתי ַה ִּל ְיפ ָּתא נִ ְד ִמים ְּכ ַמ ְמ ָל ָכה ֶׁשּנִ נְ ְט ָׁשה ְּב ַא ַחת
עּורים.
ְּכמֹו ַהּנֶ ֶפׁש ַּב ַּמ ֲע ָבר ִמּיַ ְלדּות ִלנְ ִ
ְס ָל ִעים וְ ִצ ְמ ִחּיַ ת ִּפ ְת ָקאֹות
ְּכמֹו ִּדגְ ֵלי ְּכנִ ָיעה ִּב ְפנֵ י חֻ ְמ ַרת ַה ִּדין.
ַה ִּס ְמ ָטאֹות ָה ַע ְר ִבּיֹות ַה ָּללּו ּדֹומֹות ָּכל ָּכְך
עֹולם –
ְל ִׂש ָיחה ִעם ָה ָ
ְצ ָב ִעים ַעּזִ יםֵ ,ר ַיח ַה ֶּׁש ֶמן ַה ְּמבֻ ָּׂשםַ ,ה ֶּל ֶחם
ּמֹוצא.
וְ ַה ִּסּבּוְך נְ טּול ַה ָ
ּמֹוצאֹות ֶא ֶרץ ַח ָּמה
ּפֹורים ַה ְ
ַל ֲהקֹות ַצ ְליָ נִ יםִ ,צ ִ
חֹוב ִטים ַּב ְּכנָ ַפיִ ם.
ְמ ַמ ְל ְמ ִלים ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות וְ ְ
עֹולה ָה ֶרגֶ ל ֶׁש ָהיָ ה ּפֹה
ֲא ָבל ֵה ָיכן ֵ
נֹוׂשא ִמנְ ָחה ְּבתֹוְך ַע ְצמֹוִׁ ,שּכֹור ֵמ ֵר ַיח ַה ַּתּפּוזִ ים?
ֵ
נֹובר ַּב ֲע ֵר ַמת ַׁש ַחת,
ַּב ִּמיׁשֹור ַה ְּפנִ ִימי ֲאנִ י ֵ
עֹובר ֵּבין ְׁשלֹוׁש ָה ִא ָּמהֹות ַהּזְ ֵקנֹות ִעם ָח ָלב ַחם,
ֵ
ַמ ְר ִטיב ְׂש ָפ ַתיִ ם ְמבֻ ָּקעֹות.
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איש־ציפור
יֹום ח ֶֹרףַּ ,ב ִּדים ְרטֻ ִּבים
הּודה.
עּועית ְּבכּוְך ְּב ַמ ֲחנֵ ה יְ ָ
ְּומ ַרק ְׁש ִ
סּוקי ְּת ִה ִּלים
ּכֹוסּיֹות ָע ָרק ְּופ ֵ
ֲחזֶ ֶרת ֵמ ַאזְ ָּכ ָרהִ ,
ְל ַצד ַה ִּמ ְלמּולַ ,רק ֶׁשל ַהּזְ ֵקנִ יםְּ ,ב ַּפ ְר ִסית.
אֹותָך
ַהּיַ ְל ָּדה ֶׁש ְּלָך ִה ְד ִאיגָ ה ְ
נּוח
ָה ַא ִחים וְ ָה ֲא ָחיֹות ֶׁש ָּלנּו ֶׁשּגָ ְררּו ַׂש ִּקּיֹות וְ ָע ְצרּו ָל ַ
יֹותר ִּבגְ ַלל
ּדּוכנֵ י ַמ ֶּת ֶכתִ ,חּוְ ִרים ֵ
ַעל ְ
ּזֹוהרֹות.
ֲא ִריזֹות ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ַה ֲ
בּורי ַא ָּתה אֹותֹו ּגֶ ֶבר ָצ ִעיר ְּב ַפ ְר ֵּדס יְ וָ נִ י
ֲע ִ
דּורה ָּב ֲאוִ יר ָה ָרטֹב ֶׁשל ַהּגָ ִליל.
מּול ְמ ָ
נֹוס ַע ָּכל ַה ַּליְ ָלה מּול יַ ם ַה ָּמוֶ תַ ,הּגִ ָיט ָרה נִ ְל ֶח ֶמת.
ֵ
ּלּוכים
ְּב ָאזְ נַ יַּ ,ב ַּליְ ָלה מּול ְל ָבנֹון ָה ַא ְרנָ ב ַה ָּל ָבן וְ ֵת ַבת ִה ִ
קּועה ְּב ֶרוֶ ְרסְּ ,ב ַמ ָּׂש ִאית ְצ ָב ִאית ְּב ָל ָדאק
ְּת ָ
ּוׁש ִת ַיקת ָה ֲא ָד ָמהַּ ,בּיְ ִצ ָיאה ִמ ָּס ָריֶ בֹו
ַּפ ֲעמֹונִ ים ְ
ְרחֹוב ָה ַאּגָ ס וַ ֲא ָר ִמיתַ .ה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּנִ ְפּגַ ְׁשנּו,
רּוׁש ְל ִמי,
הֹופ ָעה ַּב ָּבר ַהּיְ ַ
ֶט ֶלפֹון ֵמ ַהּמֻ ָּצב ְּב ֶח ְברֹון וְ ַה ָ
לֹוח ִמים
ַּכץ ֶׁש ֵמ ָאז ְּכ ָבר ֵמת ֵּומ ָאה ֲ
ּתֹוכם ְרחֹוב ַה ֻּׁש ַה ַדאא׳ָּ ,פנָ ס ַח ָּלׁש וְ ַא ְס ַפ ְלט ֵּכ ֶהה.
ֶׁש ָ
ּפּוחית ֶׁש ְּלָך
ּכֹוחֹותינּוַ ,ה ַּמ ִ
ֵ
עֹובר ַעל
ַליְ ָלה ָׁש ֵקט ֵ
בֹוהים ,נָ ָהר ָארְֹך ,זָ רֵ ,אׁש
בּורי ָה ִרים ּגְ ִ
ָהיְ ָתה ֲע ִ
ַּומ ֶּׁשהּו ַחם ְּבכֹוס ַּפחַ .א ָּתה ָקם ,סֹוגֵ ר ֶאת ַה ְּמ ִעילְּ ,כ ָבר ְמאֻ ָחר.
עֹוס ִקים ,וְ נַ ֲעסֹק ַל ְמרֹות ַהּכֹל –
ָּבזֶ ה ֲאנַ ְחנּו ְ
פּופה נִ ְב ַל ַעת ַּב ֲהמֻ ָּלה,
ְּב ִרּיָ ה ְמ ַעט ְּכ ָ
ְּב ֵר ַיח ַה ִּלימֹונִ ים ,חֹם ַה ָּׂש ָפהָ ,העֹנִ יַ ,ה ִחּזּור וְ ַהּזִ ְקנָ ה.
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יופי
אדי
ֲאנִ י נִ זְ ָּכר ַּב ִּסּדּור ַה ְּס ָפ ַר ִּדי ְּות ִה ִּליםְּ ,פנֵ י יְ ָל ִדים ְּבחֹם ָצ ֳה ַריִ ם ֵה ָיכן ֶׁשּוָ ִ
נִ ְק ָטם ִּב ְצ ִר ַיח ִמ ְסּגָ ד
ּבֹודד ְּוכמֹו ְמ ַר ֵחף ְל ֵע ֶבר יַ ְר ֵּדן,
ֵ
וֹוד ָקה
ְּב ָצ ִעיףַ ,מ ֲח ִצית ַּב ְקּבּוק ְ
עּורים ַעל ַמ ְד ֵרגֹות ִּכ ַּכר ִצּיֹון ְמטֻ ּנָ פֹות ִּב ְב ָד ִלים
נְ ִ
עֹולים ּגַ ם ֵהם ִעם זְ ִר ָיחה ִא ִּטית.
וְ קֹונְ ּדֹוםִ ,
הּודה ַּב ְּׁש ִק ָיעה מּול זְ רֹועֹות ַרגְ ַליִ ם ְּב ָח ִקי
ָה ֵרי יְ ָ
קֹולּה ֶׁשל סּוזָ ן וֶ גָ ה ְמ ַׂש ֵחק ְּבנֶ ֶׁשק ַרְך ִמ ֶּׁש ֶמן.
ָ
קֹולֹומ ְּביָ אנִ י ,נַ ֲע ָרה ְּב ֶבגֶ ד יָ ם ְּב ֶצ ַבע
ְ
ׁשֹוכב ְּב ַע ְר ָסל ַעל חֹוף נָ טּוׁש ַא ֲח ֵרי ִׁשיר
ֵ
בּוע ָׁש ֵלם נִ ְמ ָה ִלים ִּב ְל ָהקֹות ְּוּפ ַלנְ ְקטֹון,
ָה ָר ִק ַיע ָצ ַל ְלנּו ָׁש ַ
זֹוה ִרים וְ ַח ְס ֵרי ִה ְתנַ ּגְ דּות ְּכנֶ גֶ ד
ֲ
ָע ֵרי ֶּפ ֶרא ֶׁשל ַא ְלמֻ ּגִ ים.
ָּב ַר ֶּכ ֶבת ִה ְצ ַטּנַ ְפנּו זֶ ה ְּבתֹוְך זֶ ה
מּוב ֶסת.
ּפֹורטּוגָ ִלית ֶ
ִל ְק ַראת ֲעיָ רֹות ַהחֹוף ֶׁשל ִא ְימ ֶּפ ְריָ ה ְ
ַט ְּבעֹות זָ ָהב ִה ְב ֲהבּו ָּב ֶא ְצ ָּבעֹות ְּכמֹו ָה ְר ִדיד ַה ָּל ָבן ֶׁש ֵה ַס ְר ִּתי ִמ ָּפנַ יִ ְך.
תּוחים ּב ֶֹקר ָׁש ֵלם ְּב ִׂש ְמ ַחת ַה ָּׂש ָפה ַהּיְ ָׁשנָ ה.
הֹוריִ ְך ָּפנַ יִ ְך ְּפ ִ
ְּב ֵבית ַ
ּגּופים ְמט ָֹר ִפים ֵמאֹון ַּוב ֲחסּות ֶק ֶצב
רּועים ִ
ׁשּורת ַמ ְד ֵרגֹות ֵעץ ֲע ֵל ֶיהם ְׂש ִ
ַ
דּומים ַמ ִּציגִ ים זֶ ה ָלזֶ ה ֲח ָל ַציִ ם
ַה ַּמזְ ִּכיר ִמ ְק ָּד ִׁשים ְק ִ
עֹודי ְמ ַח ֵּפׂש ֶק ֶבר ֶׁשל נָ ִביא,
ָׁשם ָּב ֲעיָ ָרה ַעל ּגְ בּול ַא ְל ַּבנְ יָ ה ְּב ִ
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ַה ִחּפּוׂש ֵאינֹו ֶא ָּלא ִע ָּלה ָל ֵצאת
ּדּוכן ִא ְט ִרּיֹות וְ נַ ֲע ָרה ַה ָּׁש ָרה ְל ַע ְצ ָמּה
אּולם ּבֹו ָחנּוט הֹו ִצ'י ִמין ְּולגַ ּלֹות ַ
ֵמ ָה ָ
ִׁשיר ּפֹוּפ ֵמ ַר ְדיֹו ְמקֻ ַּלף ֶצ ַבע ְּב ֵעינַ יִ ם
מֹול ֶלת ֵׂש ָער ְּבגֹון ַה ֲח ֵׁש ָכה
עֹודּה ְמ ֶ
ֲעצּומֹות ְּב ָ
בּוקת
עּוטים ָע ְמ ָדה ֲא ַ
קֹולם ֶׁשל ִמ ִ
ׁשֹור ִרים ַעל ָ
אּולם ּבֹו ִּד ְּברּו ְמ ְ
ַּובּיְ ִצ ָיאה ֵמ ָה ָ
יָ ֵר ַח ַח ָּל ָׁשה וְ ִה ְת ַע ְּס ָקה ַּב ַּמיִ ם ָּב ֶהם נִ ְס ֲח ָפה ִס ַירת נְ יָ ר
ִמ ַּת ַחת ַל ֻּׁש ְל ָחן ָע ָליו נָ ח ֵס ֶפר ַּת ְלמּוד וְ קֹולֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי
זֹולה ִּכ ְת ֵמי ְּדיֹו ָצ ְמחּו ַעל יָ ַדי ִׁש ֵירי ַא ֲה ָבה
ַמ ְח ֶּב ֶרת ָ
נּועה ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרית ְּבתֹוְך ַהּזְ ַמן ְּוכנֶ גְ ּדֹו.
אֹותּה ְּת ָ
ּכֹותב ֵמ ָאז וְ ָל ַעד ְל ָ
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
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