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יצחק לאור

ואתה עייף ויגע
התרבות   — שישנה  ביותר  הגבוהה  מהתרבות  באים  "אלה 
בצהובון( זך  )נתן  מהמערות."  באים  ואלה   — המערב־אירופית 

ֹחם אֹור, אֹו ּבַ ָכה, אֹו ּבָ ֲחׁשֵ ַמל ּבַ ִלי ַחׁשְ ַחאן יּוֶנס ּבְ ּבְ
ד ַאל־ָסאְלִמי: "ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ִעּתֹון  ַתב ֻמַחּמַ ּקֹר, ּכָ אֹו ּבַ
ֵאינֹו יֹוֵדַע מֹו עֹוָלל יֹוֵנק ׁשֶ ֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ּכְ ָהֶאְתמֹול/ ּבַ

יר  ִ ְקָרא ֶאת ַהּשׁ ה ֹלא ּתִ א ֶאת ַטַעם ֶהָחָלב", ֲאָבל ַאּתָ ָבר, ֶאּלָ ּדָ
ל ָיְפָיּה ַהּלֹא ָידּוַע  ּמּוָבן ׁשֶ י ּכֹוְתבֹו ֵאינֹו ָידּוַע, ֹלא ּבַ ה, ּכִ ַהּזֶ

ל ֹלא ְמֻפְרָסם, ְוִאם  ּמּוָבן ׁשֶ א ּבַ ָבר(, ֶאּלָ )ָהֲעָרֶפל ַההּוא ָנמֹוג ּכְ
ִניָקה ַמְגִעיל אֹוְתָך י ִזְכרֹון ַהּיְ ּמּוי, ּכִ ְתּפֹס ֶאת ַהּדִ ְקָרא, ֹלא ּתִ ּתִ
י( מּוֵזיאֹון ֵאירֹוּפִ ַמְרֶאה ַהֲהָנָקה ּדֹוֶחה אֹוְתָך )ִאם ֵאיֶנּנּו ִצּיּור ּבְ

ּה ָאב ֹלא  ּבָ ֵדרֹות, ׁשֶ ין ַהּגְ אן, ּבֵ נּו, ּכָ ּלָ ה ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ר ׁשּוב ּבְ ּצֵ ְוִתְתּבַ
ּה  ֵדרֹות, ֹלא רֹוְדִפים ּבָ ין ַהּגְ אן ּבֵ נּו, ּכָ ּלָ ה ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ה ֶאת ַיְלּדֹו, ּבְ ַמּכֶ

ה  ְבּכֶ ֵקׁש, ּתִ ב, מּול ִעּתֹוַנאי ּדֹוֶחה, ּוְתַקׁשְ ׁשֵ ֵדרֹות ּתֵ ין ַהּגְ ָזִרים, ּבֵ
ׁשּוט לֹוַמר  ּפָ ל ַמה ׁשֶ ֶקה, ְוֹתאַמר ּכָ מּוַרת ַמׁשְ ה ּתְ ֲעגּוִעים ְלֵאירֹוּפָ ּגַ

ׁשּוט ׁשּוט, ּוְלגֹוֵנן ּפָ ְך ְלַגּנֹות ּפָ ְלִעּתֹוַנאי ּדֹוֶחה, ָנחּות, ְוַאַחר ּכָ
ַסך ַהּכֹל  ל ֲהֵרי ּבְ שּוט, ַהּכָ ל ּפָ ׁשּוט, ּוְלִהְתַנּצֵ ּוְלהֹוִקיַע עֹוד יֹוֵתר ּפָ

ׁשּוט ְלִהְתלֹוֵנן, ּוְגָרפֹוָמִנים ַיַעְמדּו ִמחּוץ  ם ּפָ ְך ּגַ ּוט, ְוַאַחר ּכָ ִקׁשּ
ֶדת, ַהִהיְסטֹוְרָיה ִנְגְמָרה ְוַגם  ֵדי ְלאֹוֵנן ֶסֶרָנָדה ִמְתַחּסֶ ְלַחּלֹוְנָך ּכְ

ֵפר  ּתָ ַרע, ׁשֶ ּקָ ּתִ ה ׁשֶ ֶות ְוַלִהּלָ ה רֹוֶעֶדת ַלּמָ ּיָ א ִצּפִ ה ֶאּלָ ַהֲהִליָכה ֵאיֶנּנָ
ת עֹוד  לֹום ַהּמֵ ה ִלׁשְ ִפּלָ ֵאר ְוֵאין ּתְ ֵאין ּפְ ְכִריְך, ּבְ מֹו ּתַ ֵפר ּכְ ְוִתּתָ

קֹוִמי ִעְבִרית ְמאּוָסה  ְרּתָ ִעם ּתֹוֲעַבת ה־Bild ַהּמְ ּבַ יו, ֵאיְך ּדִ ַחּיָ ּבְ
ה(.  ר ָעׂשָ , ֶאת ֲאׁשֶ ן ָזַכְרּתָ ְוָקא ּכֵ , אֹו ּדַ )ְוֹלא ָזַכְרּתָ

חּוָמה, ֹלא ְצִעיָרה ה, ׁשְ ה ֵעיֻרּמָ ָ ָערֹות, ִאּשׁ ּמְ ּוֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה, ּבַ
ְחֶיה ַהּגּוף  ּיִ ַחם לֹו ְוָלּה, ׁשֶ ּיֵ ָרּה, ׁשֶ ג ַחי ִלְבׂשָ ר ּפַ ׂשַ ַמְצִמיָדה ּבְ



מִּטַּעַם 24

6  יצחק לאור

ִים  ּתַ ר ׁשְ ל, ְיַדּבֵ ְגּדַ ּיִ ן, ְוַעד ׁשֶ ל ַהּבֵ דֹוׁש, ָהֵעיֹרם ׁשֶ ַהּכֹוֵאב, ַהּקָ
ַפת  ְהֶיה ׂשְ לֹוׁש ְלׁשֹונֹות ְלַפְרָנָסה ְוִלְמנּוָסה, ַרק ַאַחת ּתִ ׁשָ

ֶפר, ַהּתַֹאר, ַהּוֹוְדָקה, ָהֱאֶמת, ָהִעּתֹוַנאי  ֹוט, ִעם ַהּסֵ ָהָאדֹון, ִעם ַהּשׁ
דֹוׁש ֶדִמי ַעל ַהּגּוף ָהֵעיֹרם, ַהּקָ ֶנס ָהַאּקַ ַחְרֵטט, ְוַכּמּוָבן ַהּכֶ ַהּמְ

הּו ָיבֹוא  ֶרְך, ּוִמיׁשֶ ַצד ּדֶ ם ּבְ ֹוֵתת, ַהחֹוֵטא, ְוִאם ָימּות, ָימּות ְמֻסּמָ ַהׁשּ
ִוּיֹות  ְיַטאֵטא אֹותֹו ִלְקבּוָרה ִעם ֲאֵחִרים, ְוִאם ִיְחֶיה, ְיַטאֵטא ּגְ

רּו ַעל ַהּגּוף  ִכיִרים ִויַדּבְ מֹו ָיבֹואּו ַמְרִצים ּבְ ְ ָבִרים, ּוִמּשׁ ֲאֵחרֹות ַלְקּ
ּמּוָבן  ים ּכַ מּוַרת ַמֲעָנק ַלחֹוְקִרים ֶאת ַהּגּוף ֶהָחׂשּוף, ְלבּוׁשִ ֶהָחׂשּוף ּתְ

ֵרי  עֹות ֲחִזיִרים, ַאׁשְ ָאִרים ּוַמּסְ יִרים ּתְ ָסה, ֶאת ָהִריק ַמְסּתִ ִרים ִמְכּבָ ּוְמַדּבְ
ֶרְך  ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ י ֶאְזָרחּות ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִהיא ְקָלָלה, ְוָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ִרים, ּכִ ַהּזָ

ֵבד;  ׁש הּוא ּומּוָטל ָעָליו ֹעל ּכָ הּוא ְלַעְצמֹו ַחּלָ ׁשֶ יט, ּכְ ִלּ ַ י ַהׁשּ ע ּכִ ְוֵכן "ּדַ
ן ַח'ְלּדּון  ַתב ִאּבְ ְך ּכָ מֹותֹו" ּכָ ים ּכְ ֲאָנׁשִ ַע ּבָ ּיֵ א ְלִהְסּתַ ֵרָרה ֶאּלָ ְלִפיָכְך ֵאין לֹו ּבְ

ין ד, ֹלא ַמְלׁשִ אי ְמֻלּמָ ּנָ ה ִעיָדה, ּבַ ֶ ֶאְקָרא, ְמַנּשׁ ה ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ )ָנַתן ִלי ֶאת ַהּסֵ
ָמָרא ת, ִעיָראִקי, לֹוֵמד ּגְ ּבָ ר, ׁשֹוֵמר ׁשַ ׁשֵ ֹלא ּבֹוֵגד, עֹוֵבד ְלִמְחָיתֹו, אֹוֵכל ּכָ

ֶרְך  ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ ָרה(. ְוָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ש ְסִליָחה ְוַכּפָ ַבּקֵ ּנּו ּתְ ִאיׁש ְמָעָרה, ִמּמֶ
ה ָעֵיף ְוָיֵגַע ִלים ַאֲחֶריָך, ְוַאּתָ ֱחׁשָ ל ַהּנֶ ָך, ּכָ ב ּבְ ַוְיַזּנֵ


