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דור ַטנְטּוָרה

ים ּכִ ר ֹלא ַאׁשְ ר ֹלא ֲאַסּפֵ ִאם ֵאֵלְך ֹלא ֲאַדּבֵ
ת ֹיִפי ֹלא ֶאְרֶצה עֹוד ִלְראֹות קֹוְרמֹוָרן ַרּבַ

ְנָקס, ַהר ִצּיֹון, רֹוֵקַח, ּפִ ים ּכְ ּלִ ֹלא ֶאְסֹלד ִמּמִ
א. ֶדְלּתָ ים ְוֶאְזֹרם ּכְ ְמׁשִ ׁש ִמׁשְ ְטִני, ֲאַיּבֵ בּוַסת ּבִ ה ֶאת ּתְ ֶאְגּבֶ

ע, ׁשַ ֵני ּתֵ חֹוף ַטְנטּוָרה ּבְ ְרנּו ּבּוִרים ּבְ ּקַ ֵאיְך ּבִ
ָמה ְוחֹוְלִמים  ֲאִני ְוָאָסף, ָאז ַיְלֵדי ְנׁשָ

ל סֹוף יֹום ֶמׁש ׁשֶ ּנּון ִרְגֵעי ׁשֶ ל ִמּסִ ְך ֶאְחּדַ ּכָ
ִחיָלה. ת ִזְכרֹונֹות ּבְ ִמּתֹוְך ֲאֻלּמַ

י, ֲאִני יֹוֵדַע, ָאַמְרּתִ
ּלֹוַח, ִ ת ַהּשׁ ַלֲעָזאֵזל ִעם ִנְקּבַ

ַמח.  ַמֲעַגן ִמיָכֵאל, ְמָעַרת ַהּקֶ
ָרִחים. יר ּפְ ר, ֹלא ַמְגּדִ י ְסנּוִנית, ֹלא ַצּפָ ֵאיֶנּנִ

עֹוְכַרי, ְבִסיס ִזיִקים — ַהּכֹל ּבְ רּו ּבִ ַבּשְׂ ת, ַאל ּתְ ידּו קֹוְלנֹוַע ּגַ ּגִ ַאל ּתַ
ם. ּלָ י, ֶהְחִריׁשּו ּכֻ ַמְעּתִ ָגִדים ֵאין ַנֲעַלִים, ֹלא ׁשָ ֵאין ּבְ

ת ּבֶֹסר ין ִפיָאט ְלֶעְרּגַ ּלּוב ּבֵ ִ ַרְדיֹו זּוג ּפֹוֵסַע ְלַבּדֹו, אֹוי ַהּשׁ ּבָ
ָבר ְמֹאָהב, ׁש, ּכְ ן ׁשֵ רֹוֵעד ַעל ֵמיְתֵרי ֶיֶלד ּבֵ

ַאל ֶאת ָאִביו( ְך ׁשָ ל ַיְנקּות, ַאְך ְלִמי )ּכָ ְסטֹוִאיָקן ׁשֶ
ה ׁשֹוֶתה ַהּנֹוְרֶבִגי ַמִים, ָרה ְוָלּמָ ּבְ ֶכת ַהּזֶ ּיֶ ְלִמי ׁשַ

ָטן, ַמּדּוַע ָהַפְך ְכַחִני ְוקֹולֹוְמּבּוס ַהּקָ ֵאיֹפה ַנִני ׁשָ
י ְלַלְיָלה? ְצֹהב־ֹראׁשִ
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ָמן־ַיְרקֹון ֶסת ְפִריׁשְ ַחת ִמְרּפֶ נּוס ּתַ י ּתָ ם ּכִ ַמה ְלָך ַהּיָ
יׁשֹון. ַפְלֵגי ַהִפּ יָה ּכְ ּלֶ ְלּתַ ם ָזְרָחה ֲאחֹוִתי, חּוִמים ּתַ ם ָעבּו ֲעְנַני, ׁשָ ׁשָ

ַאְפסּות ָהִאירֹוְנָיה מּול ַמְרֶאה ַהּתֹם, 
ִלי טֹוְסט —  חֹוף, ִעם טֹוְסט, ּבְ י ּבַ ָנַפְלּתִ
ֹגַבּה ֶיֶלד. ְחָמט ּבְ ֵלי ׁשַ זּוִרים, ּכְ ׁשְ ָהִיינּו ּכִ

לּות ְנִעיָמה: חֹוז ּגָ יד ִמּמְ ָלֵכן ַאּגִ
עֹון־ָאחֹוָרה, יֵמי ׁשְ י ּבִ ָיָפה ִאּמִ

ת ַמְבֵחָנה ָנעּו. ְתִמּסַ ם ְנעּוַרי ּכִ ּגַ
ר, ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ׁשֹוֵעט ּכְ ׁשֹוֵרק ּכְ

ֶנת ּוַמְבִטיַח: ַסּנֶ אֹוב, צֹוֵחק ַלּמְ ַמֲעֶלה ּבָ
ַנְחֹלף, ַנְחֹלף, ַנְחֹלף.

רפיון כיכר וכרכרה 

א.
ֶגד ָהעֹוֵטף ֶאת ֵראֹוַתִיְך ֵהיָכן ַהּבֶ

ר ֲעָנִבים, רֹוְך ֻסּכַ ּבְ
ַע? ָיַדי, ְמַבְעּבֵ ָנֵמס ּבְ

ְך, )ֵהן נֹוֲעצֹות ּכָ
ֵבד( ֹחֶדׁש ּכָ ּבְ

ינֹוקֹות י ֶחְמַלת ּתִ ְמַיְנּתִ ּדִ
ת, ׁשֶ רֹום ַיּבֶ ַעל ֲהֵרי ּדְ

ִפּלֹות, ִלי ּתְ ִים ּבְ ם ָנְפלּו ַעְרּבַ ׁשָ
ָקְרסּו ְוַקּדּו, ֵקץ ַהְתָחלֹות.

ֶלג ֶאָחד, ַרק ֶאָחד ּפֶ
ם ִלי ַרק ְוֻזְמַזם — ּגַ ִנׁשְ

ִמְפָרׂש ָלָבן ְוֹאֶפל.

ֵאיְך ֶזה ֲעָרֶפל ָנמֹוג
ׁשּובֹות? רּו ּתְ ְוֹלא ֻצּיְ

י: ְרּתִ ְך ׁשַ ּכָ
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רּוַח ֶדה, ּכֹוֵרָעה ּבָ ּשָׂ ּבֶֹלת ּבַ "ׁשִ
י ָרב." ְרִעיִנים ּכִ ֵמֹעֶמס ּגַ

ב.
ֵלָמה ה ָנְפָלה ׁשְ ִעּיָ ה ּגְ ִעּיָ ּגְ

ָטה". ֶלֶחם ׁשָ ֶנֱאַמר: "ּכְ
ְטנֹו ָלעֹוָלה, ׁשּוָעל ָנַפח ּבִ

ה. ּבֶֹלת ַמּטָ ָמֵרי ׁשִ ׁשְ

ְמֹאַרע ָיֵרַח ָנע
ְבִטי ַעל ֶלִחי; ָנְפָלה ׁשִ

ְמצּוקֹות ּוְמצּוָדה ּכִ
ֶבִכי. י ּבְ ִנְסַחף ַיּמִ

ג. 
ְקָלאָווה, אָת ֵאַלי, ֶאת ֵעיַני ּבַ ּבָ
ְקָלאָווה ְרִאי, ט ְוּבַ ְוגּוְפָך ִלי ַמּבָ
א ֶאל ָהאֹוַח ְקָלאָווה, ַהּבָ אָת ּבַ ּבָ

ָבִרים. ל ַהּדְ ְקָלאָווה ֶאת ּכָ ְלַגּלֹות לֹו ּבַ

ְקָלאָווה ם ְלָכל ִריס ְוּבַ י: ׁשֵ ְוָלַמְדּתִ
ְקָלאָווה ָחׂשּוף ּבַ ֲעָרה ּבְ ּוְלָכל ׂשַ

ְקָלאָווה ֶבק ּבַ ְוֵריַח ַיְלּדּות, ֵריַח ּדֶ
ל ַהּגּוף. ְקָלאָווה ֵלילֹו ׁשֶ הּוא ּבַ

ְקָלאָווה ֵאַלִיְך. ִאם ָהיּו ִעּנּוִיים, ֵהם ּבַ
ְך ּלָ ְקָלאָווה ָהֹאֶפל ׁשֶ י ַהּבַ ִמְפְרׂשֵ

ְקָלאָווה ֵנִני ּבַ ֵנֵני ָלֶלֶכת, ּתְ ּתְ
ִליָחה. ִלְכֹרַע ַעל חֹוף ַהּסְ


