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בדרך התלולה לבבל

לּוָלה ְלָבֶבל — ֶרְך ַהּתְ ּדֶ ֵליֶהם ּבַ ְכחּו ֶאת ֶהְרּגֵ ָ ּשׁ ִמי ׁשֶ
ֶעֶצם ָהיּו ָלֶהם ּבְ ִלי ׁשֶ ל קֹוְדֵמיֶהם ּבְ מֹוֲחִקים ֶאת ָהֲעֵקבֹות ׁשֶ

ל ֹחק. צּוָרה ׁשֶ ֲחָזָרה ּבְ ֵליֶהם ּבַ נּו ָלֶהם ֶהְרּגֵ קֹוְדִמים — ִנּתְ

ֶכף, י ִאם ּתֵ ְתאֹום, ּכִ ָבר. ֹלא ּפִ ָהָיה ַהּדָ

ם;  ֵ ִמְכֹמֶרת ַהּשׁ ָבר ּבְ ָבר־ּדָ ַתע ּדָ ָבִרים ִלְנּפֹל ּפֶ ָהָיה, ֵהֵחּלּו ַהּדְ ָעה ׁשֶ ָ ּוִמּשׁ
ַעְבִטיט רֹות ּבָ ם, ִצּפֹוִרים ְמַנּקְ ֵ ַעְבִטיט ַהּשׁ ֵעת ּבְ ת ּכָ ְבִריּוֵתיֶהם — ְמַקְרֶקׁשֶ ּדִ

ֶאָחד. ה ּכְ ָרה ֵמַעּתָ ַאל־ֲחֹזר — ִנְסּפְ ל ַאל־ֲחֹזר־ּבְ ִתי ָוֵעֶרב ׁשֶ ׁשֹון ֲעׂשּוָיה ׁשְ ֲאָבל ַהּלָ
ִפים ְלַעְצָמם. ה ִנְרּדָ ֶבל — ֵאּלֶ ֵמי ּבָ ָמּה, ּוׁשְ ְכִלית ִלׁשְ ם הּוא ּתַ ֵ ה ַהּשׁ ֵמַעּתָ

ַפת  ׂשְ ָפָתם,  ׂשְ ּבִ ְוֹלא  ְלִעיִרי  ֵמעֹוָלם  יעּו  ִהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ם  ֵה ֹלא  לֹוַמר  ּכְ ְך,  ּכָ ֹלא  ֲאָבל 
ָבִרים,  ַהּדְ

ַעְצָמם. ּלְ ׁשֶ ָבִרים ּכְ ְרנּו ֲאַנְחנּו ַעל ַהּדְ ִוּתַ

ֶרְך ֶאל ַהּפֹוִליס ַהִהיא ֶדֶרְך־ֹלא־ּדֶ ֲאבֹוַתי, ֲאבֹוַתי ָהעֹוִלים ּבְ
ְפִנים ֵמעֹוָלם, ַוֲאִני — ָלַקח ִלי ְזַמן ְלַהְפִנים  ֹלא ָיְדעּו ֶאת ׁשֹוְטֵריֶהם ּבִ

ה ֵמעֹוָלם  ִעיר ַהּזֹאת. אֹו ֹלא ָהיּו ִלי ָאבֹות ֵאּלֶ י ָהיּו ִלי ָאבֹות ּבָ ּכִ
י ְלָבֶבל ִמּכַֹרח ַאֵחר — ָרָעב ַוֲחִליִפין, ָרָעב ְותּו ֹלא; ַטְפּתִ ְוִנׁשְ

ַעְצִמי? ל ׁשֹוֶטֶרת ּבְ ן ׁשֶ ת־ֶאֶלף, ּבֵ ּפֹוִליס ּבַ י ּבְ אֹו נֹוַלְדּתִ

ה לֹוַמר: ִהְנִני! ה ָקׁשֶ ּמָ ה ּכַ ִהּנֵ

ל ָאִבי. ֹוֵטר ׁשֶ י ַהּשׁ ִנ ֲא
י;  ל ִאּמִ ַאְרָנָקּה ׁשֶ ׂש ּבְ ֲאִבי עֹוד ְמַחּפֵ
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ְך  ל ָאִביו; ּכָ ִמְכָנָסיו ׁשֶ ת ּבְ ׁשֶ ּפֶ י ְמַפׁשְ ִאּמִ
ֵאיָנם ִמין ֶאָחד — ֵהם ְלֵמִדים ׁשֶ

ר ַרק ַעל ַעְצמֹו. ַסְנּגֵ ַהֲעלֹוָתם ֶחֶרס ִמּתֹוְך ּגּוף ַהּמְ ּבְ

ָאז ֲאִני אֹוֵסף ֶאת ַהֲחָרִסים 
י:  ְך, ָאַמְרּתִ ד — ּכָ ֲחָזָרה ֶאת ַהּכַ ָלם ּבַ ּוְבַקּבְ

מֹו — ֵהם ׁשֹוִתים ֶאת ֶהָחָלב ָבר נֹוֵפל ֶטֶרף ִלׁשְ ים ְלַבּסֹוף ְלֹחק ְוַהּדָ ִלים ַנֲעׂשִ ֶהְרּגֵ
ּקֶֹדם ָהָיה ֶהָחָלב, ֲאָבל ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ְלֶזה: ׁשֶ

ְך — ַהֶחֶרס. ַאַחר ּכָ

ֵאינֹו ֵיָאֵמן ָבִרים ׁשֶ ְך ֶהָחָלב — ֶזה ֹלא ֵסֶדר ַהּדְ אֹו ֹקֶדם ָהָיה ַהֶחֶרס, ַאַחר ּכָ
הֹות  ְדֵהַמת ָהִאָמּ מֹות; ּתַ ֵ א ְמֶלאֶכת ִסּדּור ַהּשׁ ֶאּלָ

ִנים. ל ַהּבָ ָפָתם ׁשֶ נֹות ֶאת ׂשְ ּנְ ִלְהיֹות ְמׁשַ

לּויֹות ְלָאחֹור  ה, ְלַהְדִהיר ּגְ ְך, ִמן ַהּכַֹח ַהּזֶ ְדֵהָמה: ַרק ּכָ ּתַ
ָדָבר. 'ַקח', ָפה ָעְצָמה ּבְ ּגֹוָלה ַהּשָׂ

ָפה,  י ֶאל ָאִבי: 'זֹוִהי ַהּשָׂ ָרה ִאּמִ ּבְ ּדִ
ָעֶליָה'. ו ִנְהֶיה ּבְ ַעְכׁשָ


