
 4242 

 מושקוביץמושקוביץמושקוביץמושקוביץ    טינוטינוטינוטינו

        

        

 שרברביםשרברביםשרברביםשרברבים    שרעבישרעבישרעבישרעבי

        
 ְלַמַען, ְּבַצְנְּתרֹות־ָזָהב ַעם־ַהָּזָהב ְּבֵני ִנְפָּגׁשֹות"

 "ַקִיץ ְימֹות ְיִפי ְלִׁשְכלּול ִׁשיַרת־ַהָּזָהב ַּתַעל

                                                                           טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי                                                                          טשרניחובסקי

        

 ;ַהָּים ֵמחֹול ִנְרָּתעֹות ַרְגַלִים ַּכּפֹות

 ). ָהֳאִנָּיה ִמן ַנֲעַלִים ְּבִלי(

 . ַאַחת ְּבַבת ַהחֹוָלִנית ַהְּסִביָבה ַעל מּוָחל

  ל"חּומֵ  נַֻּיד ַא ֶזה

 –מּוָכן  ּוְכָבר

  ְּתִביָעה ְּכַתב ֶזה ִיְהֶיה, ְנָיר ָּכל ַעל ַלְחֹּתם

  ִקְנָין ְׁשַטר אוֹ 

 . ְּכִניָעה ִמְסְמֵכי אוֹ 

   

  ּתֹור ַהַּמִים ִמַּקו

  ּדּוָכן ּוְבסֹופוֹ 

  ָּפִקיד ּוְבתֹוכוֹ 

 . ֲחִפיָרה ֵאת – ֶאָחד: "ַמְנִּפיק

 ." ֶנזֹוןקֹוְמִּבי – ֶאָחד            

  ִמָּכאן ַלְחֹּפר:   "מֹוֶרה

                         ֵאיָל , 

                             ָחזֹור ָהלֹו " 

   

  – ְּבִחְׁשּבּוָניו ּוָבא ִצּנֹור ֶאְצִלי ִּתֵּקן

 . ַהַּפְרצּוף ְמלֹוא ְסִפירֹות

 . ֻּבְרָיּה ַעל ַהַּצֶּנֶרת ֶאת ַמִּכיר

 . ָרצּוף ָׁשָנה ְׁשלֹוִׁשים

 ! ֶׁשֶקל ֵמָאה ִלי ֶהְחִזיר; ְּבַס־ַהֹּכל ָאִמין
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 , ַהְּנָזִקים ָּכל ִעם, ֵׁשִני ִמַּצד

 ; ְלָפחֹות ֶאֶלף ִלי ַחָּיב עֹוד הּוא

 ). ַהְּטָפחֹות ַעד ֵמָהִרְצָּפה ְסָדִקים(

   

 ; ְּתכּוָלָתן ַעל ָהֲאָסלֹות ֶאת ַמִּכיר

 ). ְלַכּלֹוָתן ׁשְויֵ , ַמֲחלֹות ֵאֶּלה ָּכל(

  –ֲחִריִצים  ֵּבין ּפֹוְרִצים ַהָּׁשָרִׁשים"

 , ָחׂשּוף ַהֶּבטֹון ָּכל

 ... ַהּטּוב ְּבָכל ֻמְסָּפִגים ַטְמּפֹוִנים ָמֵלא

 !" ֲעבֹוָדה ֶׁשל ָים ֶזה

  

 . ַּבִּבּיּוב ַהֶּפַתח ֵמַעל רֹוְכִנים

 . ִּבְמִהירּות ָאְזָניו ֶאת ֵמִניעַ  ָחתּול

   

 : ָהעֹוֵזר ֶאת ּוְמַתְכֵנת ּפֹוֵעל

 " נֹוֵזל ֶׁשא ִּתְבֹּדק, סֹוֵפג ְנָיר ַקח, ְׁשֶבִדי ִלי ָּתִביא"

ְּבנֹוָתיו ְׁשֵּתי ֶאת ְּבַיְלדּוָתן ִּתְכֵנת ַּגם ָּכ : 

 , ְּבִעְקבֹוָתיו ְוֵהן ְרִגיֻׁשּיֹות ָּבֶהן ֶהְחִּדיר

 . ִנְרָּגן ַּפְרצּוף, ְפָּגןמֻ  ִּדּבּור ִאְּמצּו                            

  ַהְּזרֹועֹות ַעל ֵׂשָער ַּפֵּסי ִצְּמחּו                                              

 , ַּגם ַהֶּבֶטן ְוַעל                                                                       

 ). ָּפִנים ְּבׁשּום – ָׂשָפם אּוָלם (                                                        

   

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

  
  ָלַאְסָלה ַטְמּפֹוִנים זֹוְרקֹות ָהֲעָרִבּיֹות"

 ! ִמְתַנְּפִחים ְוַהַּטְמּפֹוִנים

  ַהֹּכל ְלָׁשם זֹוְרקֹות

 ,בֹוִניםַמּגְ , ַקַּבִּבים

 .ַמְצִחין ְוֶזה

 ..."ַמְּגבֹוִנים, ַטְמּפֹוִנים"
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)ָהעֹוֵזר ָּכ (– 

 ְמאֹוד ָצִעיר. ַקַּדְחָּתִני ִׁשּנּון

 .ָהֶאְצָּבעֹות ָּכל ִּפְרֵקי ַעל ֵׂשָער ּוְכָבר

 .ִּבְצִמיָחה ֶקֶרת – ְּבַיְבֶנה ַקְּבָלן ִּדיַרת חֹוֵלם

 ַהְּׁשַרְבָרב רּוֵבן ֵעת, ֵּכִלים ַמִּגיׁש עֹוד ֵּביְנַתִים

 .הֹוָראֹוָתיו ֶאת ַמְׁשִמיעַ 

   

 .ָעֵקב ְּבָכל ֵמַהִּסּפּון ְׁשָבִבים. ָיֵחף"

 )"ִמְתַעֵּקם הּוא, ֶׁשָּצִרי ְּכמוֹ  ַהִּסיפֹון ֶאת ַּתְבִריג(

 ִחְׁשּבּוָניו ַעל ִמְתַעֵּכב ׁשּוב(

 ).ַהְּׁשָפִכים ִמן ַמָּבט ְלָהִסיר ְּבִלי

  

 .ַׁשַחְפִּתי – ָחַׁשְׁשִּתי. ְמאֹוד ִחֵּור .ָּכֶזה ָרֶזה"

 ". ִמָּיד, אֹוְמִרים, ַּתְחֹּפר; ַּבָּיד ָהֵאת – ָיָׁשר ְוִלי

  ְמיָֻחד ֵחֶׁשק ְּבִלי ָּבְרָגִבים ִחַּטְטִּתי

  ָהֹעֶרף ַעל ֶׁשֶמׁש ִקילוֹ  ְׁשֵני – יֹוִמית

 .ַהַּצָּואר ְוַעל

 ; ָערׂשֵ  ַמְנִּביט. ַמְקִריׁש ָּכֶזה ַאְקִלים

   

  ַהְּמָלאָכה חֹוַבת ָאָדם ַעל מּוֶטֶלת ֲהֵרי

 ..." ֵחֶׁשק ְּבִלי ִאם ַּגם

)ַהֲהָלָכה ָּכ ( 

   

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

  
 .ַצָּואִרי ֶׁשֶזף לוֹ  ִצְּמחּו ַהיֹוִמּיֹות

 . ְמִריִריַהּצַ  ָעְרּפוֹ  ֶאת לוֹ  ּבּועִ 

  

  ָּדרֹום ַּבת־ָים ְסִניף, א"ְּבָזקָ  ִמְתַנֵּדב הּוא

  .ָוֹכה ֹּכה לוֹ  ָּבאֹות ְוַהּגּופֹות

ְׁשִליִׁשי יֹום ָּכל ְלַהְרָצאֹות הֹוֵל –  
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  ֵמֶהן לֹוֵמד ְלִהָּפֵטר

 . ֵאין עֹוד ְותֹוָצאֹות

   

 , ַעְכָׁשו ֶּבָחֵצר ֶזה

 ; בַהִּבּיּו ֶּפַתח מּול             

 . ְוַהּגּופֹות, ָהעֹוֵזר, הּוא, ֲאִני                       

 . ׁשּוב ֵמִריחַ  ָחתּול

 . ִמָּׁשם ִנְבָעט                    

  

 . ְמֻאָּבק ֵאֶליהָ  ָּבא ַהַּקִיץ, ָּכזוֹ  ָחֵצר

 . ַרַעׁש־חּוץ ֵמִפיחַ . ְּבאֹוטֹוּבּוס

  ְרצּוףַהּפַ  ֶאל ָהעֹוֶלה ְּבִפיחַ                   

  ָלֵצאת ֶאְפָׁשר ְוִאי

 . ַהָּקֶצה ֶאל ְלַקֵּמץ אֹותוֹ  ְּבִלי          

 . ְלַמְצֵמץ ְּבִלי                                 

 , ִנים א ִנים ֶׁשל ְצָחָחה – ָּכֶזה נְֻקֶׁשה ַאְקִלים

 . 'ְׁשַרְבָרִבים ַׁשְרָעִּבי '– ּוְּפֶסְבּדֹוִנים

 ) ְלַׁשֵּנן ִלי ֶׁשָּבא ָׁשְרִׁשי ְצִליל ֶזה                                   (                 

 . ֶהָעִבים ִמן ִנְסָחט ְּכמוֹ  ֹּפה ַהחֹול

 . ֵׁשן ַעל ְוֶנְחָרץ ֶאְצֵלנּו ַּבִּקירֹות הּוא

   

 . ְּגדּוִדים־ְּגדּוִדים ּפֹוְרִצים. ְמֻאָּגִדים ַהַּמָּקִקים

   

"ַהְּדָוִדים ֶאל הַנֲעלֶ  ַאַחר־ָּכ " 

   

 . ַּפְרצּוף־ַּפְרצּוף ּוְבתֹוכוֹ . ְמַחְרֵחר. נֹוֵסעַ  ָהאֹוטֹוּבּוס

 . ֶאָחד אֹותוֹ 

 . מֹוִנים ֶעְׂשרֹות ָּכפּול

 . ַהְּׁשחּומֹות ַהְּלָחַיִים ַעְצמֹות, ָּבאֹור ּבֹוְרקֹות

  ְמֻפָחמֹות ַּגּבֹות

 , ְמֻטְמָטמֹות ָאָדם ֵעיֵני ּוִמַּתְחָּתן

 .ָלַעד                ּוֻמְפָּתעֹות          
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ְוַגס ָׂשִעיר, ָׁשֵמן, ָנמּו 

 . ְוַחם

  ְלַנָּפִצים ִחָּבה

 .ּוְלִמיֵני ְמַנְצְנִצים

 , ְוַאָּגִבי מּוָבן ִּבְלִּתי

 , ִּבְסָמאָלה ֵמִגיב                  

 . ְוכּוֵלי ַחְמָסה                        

 , ֻּכּלוֹ  ִׁשְבִטי                              

 " ְלָיד ִמָּיד ְלַהֲעִביר א ַהָּיָּפִנית ֶאת: "ָׁשלֹוׁש יֹוֵרק

  ַמִּניחַ 

  ...ָּתִרים ְוַעְכָׁשו"

  ַהֵּכִלים ֶאת ֱאֹסף

 "ְוָלַאְרָּגז

  

 . ַהֹּכל ּבֹוֵלל ַאְקִלים. ָהַאְקִלים ֶזה

 . ְוחֹול

  סֹוף הּוא ַהָּים מּולוֹ 

ַהחֹוף ְּתַואי ֶאת ַהְּמַמֵע ְּבתֹו ָמחֹו . 

   

  ַהִּמְצַטֵּמק ַהַּפְרצּוף ֶאל נֹוְׁשִבים ַרֲעֵׁשי־ַהחּוץ ָּכל

  ; ָלֵצאת ְּכֵדי ְנִחיָריו ֶאת ִלְסֹּתם ְוֶנֱאָלץ

 

 ֲעָרב ֶעְרַות ְוֶאל ּפֹוִלין ִמַּיֲערֹות  

 ְלַׁשְרָעּב ִמְּקָרקֹוב ָזב ַהֶּמֶזג

 

ֵמַהַחּלֹון ִנְזֹרק! ָלהָהַאסְ  ֶאל ַנְׁשִלי! 

 !ֶהָחֵצר ֶאת ַהַּדָּיִרים ִמן ַנְפִקיעַ 

 !ַחְׁשַמִּלי ַׁשַער ָלּה ְוַנֲעִמיד ֲחָנָיה ָּבּה ָנִקים

   

  ָחְדִׁשי ְׁשמֹוִנים ְועֹוד, ַּבְּכָלִלי ַאְלַּפִים... ְלַׁשֵּלם ּתֹוִאילּו? ַלְחנֹות ִּתְרצּו"

  ּכּוִׁשיְוהַ  ַהַּמְצֵלמֹות, ַהַחְׁשַמל ַעל

 ..." ּבְ  ַּפַעם. ַּפַעם ֹּפה ֶׁשְּמַטאֵטא
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 ". ֵּתַאְטרֹון ֹּפה א ֶזה: "ֶׁשִּיְסְּתמּו ַהְּׁשֵכִנים ַעל צֹוֵעק

 . עֹוֵבד ָעָליו ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ִנְזָעק

 . ֶּבָחֵצר ָּתמּוּהַ . ֶּבָחֵצר ַחם

 ."ַהְּפַלְסִטיק ִּכְתֵרי "ְּבתֹו ָהַעּכּוִזים

 .ִזיםֲארּו

 .ּדֹוֵדי־ּדֹוָדיו ּוְבֵני ּוֶבן־ּדֹודוֹ  ִנּׂשּוֵאי־ְקרֹוִבים ֶׁשל ּתֹוָצר

 .ּדֹודֹוָתיו ְּבנֹות ַּדֵּדי

   

 – ַּבֲחָׁשׁש ְוֶחְדָוה

 ! ֻחִּקי א ֶזה? ָּכֹזאת ְּבצּוָרה ֹּפה ְלִהְתַאֵּסף ָלֶהם ֻמָּתר"

 ? ְּכָבר ֶׁשֶקט ֹּפה ֶאְפָׁשר

  !"?ְּדָמָמה

   

 ..." ַהְּבֵהָמה ְלִהְתַרֵחץ רֹוָצה"

 . ַּבֲהָנָאה ְורֹוְקִקים צֹוֲחִקים

   

  ַרְמזֹור ֵאין ִאם

 . ְּתנּוָעה ֻחֵּקי ֵאין ַּגם              

 . ְּגָבִבים־ְּגָבִבים – ְוָהֲאָנִׁשים ָהאֹוטֹוּבּוִסים                      

 . ילֹוןאֹוַפֵּני־סִ  ַעל. ֲעָרִבים ְּבֵני־ֹנַער ַוֲחבּורֹות

 . ְקָצרֹות ּפֹוְלִטים. צֹוְרִחים

 . ַהֲחֵצרֹות ַסְמְמֵני ֵהם ֵאֶּלה ָּכל

   

  ֶאְזָרח ֲאִני ְוַגם ִמְזָרח ְּבֵני ֵהם

  קֹוִלי ּוְבָעְצמֹות עֹור ְּבֶצַבע ֻמְכָרח ֲאִני ְוַגם

  ְׁשִליִלי ּגּוף ְּבֵריחַ 

 ...ֶׁשִּלי ּוַבַּפְטִריַאְרָכִלּיּות

  ַהְּמִהירּות ְּבִׂשיא ֵמאֹוַפֵּניֶהם נֹוְפִלים אֹוָתם ְראֹותלִ  אֹוֵהב ֲאָבל

 . ִמְדָרכֹות ַעל ְוִנְמָרִחים

 . ָרחֹוק ִמְתעֹוְפִפים

 . ָלמּות נֹוִטים. ְּפָצִעים ְוִנְפָצִעים
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 . ִחּתּוִלים. ַטְמּפֹוִנים ַהִּבּיּוב ִמן ׁשֹוֶלה

 , ַּבֲחתּוִלים ּבֹוֵעט

  ִמָּלה זֹוֵרק ְוָלעֹוֵזר

  ְּפִזיָלה זֹוֵרק                   

 . ַמְבֵרג זֹוֵרק                               

 , ָּכָכה נֹוֵסעַ  הּוא ִאם"

 . ָאז ֶׁשֵּיָהֵרג

   

 , ֶּבְרג ֵאיֶזה אוֹ ', ִאיץ ֵאיֶזה ָהִייִתי ָּבֳאִנָּיה

                                             ִּתָּזֵכר ֵל " 

   

 . ַלֲעֵיָפה ְמקֹוִמי ַרְדיוֹ הָ 

  ֻהְרֲעָפה ַהְּמֻפְקֶּפֶקת ָהֲאִויָרה

  ַהִּמְזָרִחית ַהָּקִדים רּוחַ  ַעל

 . ָהֶאְזָרִחית ַהֲהָוָיה ְוַעל

 . ַלחֹול ֶהָחָצץ ֵּבין ַאף חֹוֵצץ ֵאין ּוֶבָחֵצר

 . ַּבּסּוְלָיה ַהֹחר ְלֵבין ֵּביָנם

 . ּומֹו ְצָדִפים ָׁשם ַּגם – ָׂשִעיר ָחִריץ ְלֵבין ֵּבינוֹ 

   

רָקצֵ  ַהּיֹום ַהֲחֵצרֹות ּוִבְמבֹו.  

 . ָהָאְפָיִנית ַהָּׁשָעה, ַהָּצֳהַרִים ַאֲחֵרי ְּבַאְרַּבע

 ;ָרִגיל יֹום ֶׁשל ַמֲעִׂשים ֹצֶמת ְׁשַעת

 . ָלֵאין ֹוֵרבא ָהאֹור

 . ַּבְּזַמן ֶזה ֶאת ְמַׁשְּדִרים ָּבַרְדיוֹ 

   

 ִּכיםמּוסַ  ֶׁשל ְׂשֵדרֹות

 ִּפְלִאי ְּבֹדק ְמֻמָּסכֹות

 . ָעָפר ִהְתַאְּבקּות ֶׁשל

  ַעְצָמן ְלֵבין ֵּביָנן ַוֲחֵצרֹות

 . ְמֻפָּדרֹות ְּגָרִניט ְּכַמְחְצבֹות

  ָחִריף ַמְרָּגׁש ַהְּגֵדרֹות ַעל ָצץ ַהָּצֳהַרִים ַאַחר

 .ְּבֵררֹות ֵהָעֵדר ֶׁשל
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 , ֶמֶזג־ָהֲאִויר ֶזה; ָהַאְקִלים ֶזה

 . ַהְּׁשִביִלים ַעל ַהְּסִביָבה ֶאת ִטירַמְמ 

 . ַהִּנְטָּפִלים ַהְּׁשֵכִנים ַעל

 . ַהֲחתּוִלים ְוַעל עֹוְזרוֹ  ַעל, רּוֵבן ַעל

  ְמעֹוְדדֹות, ְמֻטָּנפֹות, ְוַהּגּופֹות

  .ֶהָחֵצר ֵיֶצר ֶאת ּוְמַלּבֹות

   

 ! ַעְכָׁשו, ִמֹּפה ֵּתְלכּו? ָלֶכן ֵיׁש ַמה, ּגּופֹות ּגּופֹות"

  ְמַתְפֵקד א ְלגּוף ָמקֹום א ֶזה

 . ִּבְמיָֻחד ַמְסִריחַ  ְמַתְפֵקד א ְוגּוף

 ,ַּתְכִׁשיר ֵאיֶזה ֲעֵליֶכן ָּתִׂשימּו

  ".ּוַמֲחלֹות ְזבּוִבים מֹוְׁשכֹות ַאֶּתן

   

 , ָזִבים ַהְּמָצִחים, נֹוְזִלים ַהִּצּנֹורֹות

  :ֵמַהַחּלֹון צֹוִפים ַהַּפְרצּוִפים

   

 . ֲעֹזב, ָיָׁשן ֶזה ִאם – ְּכָלל ִּבְנִזילֹות ׁשיֵ "

 . ִּתְגֹמר ְוא ִּתּקּון ַּתְתִחיל

 . ַהֲחלּוָדה ִּבְזכּות ַמְחִזיק ֶזה ָּכֶרַגע

 , ְלִהְתָעֵרב

 . ְוֹחר ָחִריץ ִמָּכל ִיְפֹרץ

 . ַהֹּכל ְלַהְחִליף ֹּפה ְוִתְצָטְרכּו

  ְוַלְחֹזר ָלֶלֶכת ְוִתְצָטְרכּו

 , יםֳחָמִר  ִעם

 "ֲחמֹוִרים ַׁשֶּיֶרת ְלַהֲעִמיס

   

 !  ְלִהְתַּבֵּיׁש ְצִריִכים ַאֶּתם"

 ..."ּוְלֵתה, ְלִמְקַלַחת ַמִים ֵאין

  

 ,ִּדּיּור ִּדיֵני ְלמּוַדת, ְוֶחְדָוה

 , ִעירֹוִני ִּפּקּוחַ  ֶׁשל ַנֶּיֶדת ַוַּדאי ַּתְזִמין

 –ַהּזֹו  ָהֵעָדה ַעל
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  ,ִאיׁש ַעל ִאיׁש ֹּפה ִנְקָהל

 , ָחתּול ַּגב ַעל ֻחְלָּדה

 ;ְוִחּתּול ַטְמּפֹוִנים

   

 . ָׁשָרב ְּבַּתְלאּובֹות ָּכל רּוֵבן ַׁשְרָעִּבי

 . ְׁשַרְבָרב ְּבִעּסּוֵקי

 , ָקטּול, ַהּיֹום

 ; ָּתקּול ִּבּיּוב ֶאל צֹוֵנחַ 

ב ֵערּוֵבי ֶׁשל ָּפׁשּוט ֵיאּוׁש  .ֲעַרָ

        
        
        
        
        
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


