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לזכר

ב ֵאִנים ְיִהי ַהּלֵ ִנּזֹון ִמּתְ
ָעה זֹוֶכֶרת ָ ּבֹו ַהּשׁ ׁשֶ

ִתים. ל ַהּמֵ ֵקד ׁשֶ ֵעיֵני־ׁשָ
ֵאִנים. ִנּזֹון ִמּתְ

ם, יַמת ַהּיָ ְנׁשִ לּול, ּבִ ּתָ
ַצח ַהּמֵ

ְטַרף, ּנִ ׁשֶ
ּוִנית. ֲאִחי־ַהּשׁ

יָבֵתְך ת ְסִביב ׂשֵ ֶרׂשֶ ּוִמְתּפָ
ת ֲעָנִנים עֹוֵטי ַקִיץ. ּזַ ּגִ

קפוצות עם לילה

ְקפּוצֹות ִעם ַלְיָלה
ָרִחים, ְפֵתי ַהּפְ ׂשִ

לּוִבים ְצלּוִבים ּוׁשְ
ְזֵעי ֲאׁשּוִחים, ּגִ

ְלֶטֶלת ָהֶאֶבן, ַמֲאִפיר ָהֵאזֹוב, ִמּטַ
ֵנעֹוִרים ְלָמעֹוף ֵאיְנסֹוִפי

ְרחֹון: ָאִקים ַעל ַהּקַ ַהּקְ
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חֹוז ּבֹו ָנִחים ֶזה ַהּמָ
רֹוץ: ּמֵ ְקנּו ּבַ ִהְדּבַ ה ׁשֶ ֵאּלֶ

ם, ׁשֵ ָעה ּבְ ָ ֵהם ֹלא ִיְקְראּו ַלּשׁ
תֹוִתים, ֹלא ִיְמנּו ֶאת ַהּפְ

ֶכר. ִים ַעד ַהּסֶ ִעְקבֹות ַהּמַ ֹלא ֵיְלכּו ּבְ

עֹוָלם, ֵהם עֹוְמִדים ּבֹוְדִדים ּבָ
ל ֶאָחד ֵאֶצל ֵלילֹו, ּכָ
ל ֶאָחד ֵאֶצל מֹותֹו, ּכָ

פֹור י ּכְ לּוֵיי־ֹראׁש, ֻמּכֵ ְזעּוִפים, ּגְ
רֹוב ְוָהָרחֹוק. ִמן ַהּקָ

עֹוְרֵקי מֹוָצָאם, ַרם ּבְ ּזָ ִקים ֶאת ַהחֹוב ׁשֶ ֵהם ְמַסּלְ
ה ִמּלָ ִקים אֹותֹו ּבְ ֵהם ְמַסּלְ

ִיץ. מֹו ַהּקַ ֹלא־ֶצֶדק, ּכְ ֶמת ּבְ ּיֶ ַהּקַ

: ה — ֲהֹלא ָיַדְעּתָ ִמּלָ
ה. ִוּיָ ּגְ

ּבֹואּו ִנְרַחץ אֹוָתּה,
ּבֹואּו ְנָסֵרק אֹוָתּה,

ּבֹואּו ַנְפֶנה ֶאת ֵעיֶניָה
ַמִים. ָ ֶאל ַהּשׁ

ארגומנטּום ֶא סילֶנטיֹו

אר לֵרֶנה ׁשָ

ֶרת ְרׁשֶ ׁשַ ָקׁשּור ּבְ
ה: ּיָ ין ָזָהב ִלְנׁשִ ּבֵ

ְיָלה. ַהּלַ
ְלחּו ָיד ֶלֱאֹחז ּבֹו. ֵניֶהם ׁשָ ׁשְ

ֵניֶהם ָנַתן ֶלֱאֹחז. ִלׁשְ
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ים, ׂשִ
ׁש ַבּקֵ ּמְ ה ַמה ׁשֶ ם ַאּתָ ים ּגַ ׂשִ

ִמים: ְלַהְפִציַע ִעם ַהּיָ
ה ַהְמֻעֶפֶפת־ּכֹוָכב, ּלָ ֶאת ַהּמִ

ֶלת־ָים. ַהְמֻנְחׁשֶ

ה, ּלָ ְלָכל ֶאָחד ַהּמִ
ָרה לֹו ָ ּשׁ ה ׁשֶ ּלָ ְלָכל ֶאָחד ַהּמִ

ָלִבים — ֵער ָעָליו ֵמָאחֹור ֲעַדת ַהּכְ ִהְסּתָ ּבְ
ָרה לֹו ְוָקְפָאה. ָ ּשׁ ה ׁשֶ ּלָ ְלָכל ֶאָחד ַהּמִ

ְיָלה, לֹו, ַלּלַ
ֶלת־ָים, זֹו ַהְמֻעֶפֶפת־ּכֹוָכב, ַהְמֻנְחׁשֶ

ִתיָקה, ְ לֹו — זֹו ְילּוַדת־ַהּשׁ
ָחה ּלְ ּפִ ׁשֶ ָמּה ֹלא ִנְקַרׁש ּכְ ּדָ ׁשֶ

ן־ָהֶאֶרס ֶאת ַהֲהָברֹות. ׁשֵ

ִתיָקה. ְ ה ְילּוַדת־ַהּשׁ ּלָ לֹו ַהּמִ

סּו — עֹוד ְמַעט ְיַטּפְ ֶנֶגד ָהֲאֵחִרים, ׁשֶ ּכְ
ֻמְזִנים ֵמָאְזֵני־ֵזִדים —

ַמן ְוָהעֹונֹות, ַעל ַהּזְ
ִהיא ְמִעיָדה ְלַבּסֹוף,

ָראֹות ִמְצַטְלְצלֹות, ְרׁשְ ַרק ׁשַ ׁשֶ ְלַבּסֹוף, ּכְ
ם ל ׁשָ ּטָ ִהיא ְמִעיָדה ָעָליו, ַהּמֻ

ה, ּיָ ין ָזָהב ִלְנׁשִ ּבֵ
ֲאִחיֶהם ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם —

י ֵהיָכן ּכִ
ְפִציַע, ֱאֹמר, ִאם ֹלא ֶאְצלֹו, ּתַ

ְמעֹוָתיו הּוא ַמְרֶאה ׁשּוב ָוׁשּוב ֲערּוץ ּדִ ּבַ ׁשֶ
ֹוְקעֹות ָמׁשֹות ַהּשׁ ְ ַלּשׁ

ֶדה? ֶאת ֶזַרע ַהּשָׂ
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ָעטּור־חּוָצה,
ְיָלה. ָירּוק־חּוָצה ֶאל ַהּלַ

ַחת ֵאילּו ּתַ
ל אֹותֹו ּכֹוָכִבים! ּכָ

ע ְלָאֹפר. ֻרּקַ יׁש־ֵלב ׁשֶ ּטִ ל ּפַ ֶסף ׁשֶ ּכֶ
י, אן, — ָקַלְעּתִ ם ּכָ ֶרִניֵקה, ּגַ ל ּבֶ ָעָרּה ׁשֶ ּוְשׂ

י, ַרְמּתִ ּפָ
ֲאִני קֹוֵלַע, ֲאִני ּפֹוֵרם.

ֲאִני קֹוֵלַע.

ֹחל, ְלתֹוְכָך ָנִקיק ּכָ
ם ִאּתֹו, ָהב. ּגַ ֲאִני תֹוֵחב ֶאת ַהּזָ

ז ַעל זֹונֹות ּוְפרּוצֹות, ְזּבַ ּבֻ ׁשֶ
ֲאִני ָבא ַוֲאִני ָבא. ֵאַלִיְך,

ֲאהּוָבה.

ה ל ַאּלָ ם ִעם ּכָ ה. ּגַ ם ִעם ָאָלה ּוְתִפּלָ ּגַ
ֹוְרקֹות ִמן ָהַאּלֹות ַהּשׁ
כֹות ם ֵהן ֻמּתָ ֵמָעַלי: ּגַ

ם ֵהן ְקפּוצֹות ָפאִלית ֵאַלִיְך, ְלַאַחת, ּגַ
ה. ָנָדן־ּוִמּלָ

קּוֵיי מֹות, ׁשְ ִעם ׁשֵ
לּות. ל ּגָ ּכָ

מֹות ּוְזָרִעים, ִעם ׁשֵ
מֹות ְטבּוִלים ִעם ׁשֵ

ָכל ּבְ
ֵלִאים ִביִעים, ַהּמְ ַהּגְ

ָכל ן־ָאָדם, — ּבְ ָך, ּבֶ ּלְ ם־ַמְלכּות ׁשֶ ּדַ
טֹו ת ַהּגֵ ּנַ ִביֵעי ׁשֹוׁשַ ּגְ
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ָנּה ּמֶ ּמִ דֹוָלה, ׁשֶ ַהּגְ
ן־ַאְלָמֶות ֵמרֹב ה צֹוֶפה ָבנּו, ּבֶ ַאּתָ

ְנִתיֵבי ּבֶֹקר. תּו ּבִ ּמֵ ִמיתֹות ׁשֶ

ְוַיְנָקה. ְרׁשַ ְרנּו ֶאת ַהּוַ )ַוֲאַנְחנּו ׁשָ
ְטַרְרָקה, ָפַתִים ְצמּוחֹות־סּוף ֶאת ּפֶ ׂשְ ּבִ

ְטַרְרָקה.( ָאְזֵני־טּוְנְדָרה ֶאת ּפֶ ּבְ

נּו, ּלָ ַוֲאָדָמה עֹוָלה ְוָקָמה, זֹו ׁשֶ
ֹזאת.

ַלח ְוֹלא ִנׁשְ
ָלנּו ֵאַלִיְך ֶ ִאיׁש ִמּשׁ

ה, ְלַמּטָ
ֶבל. ּבָ

u 	

ן ׁשֵ ֶמֶסר ּדָ
ם בֹור־ֶקֶבר, ׁשָ ּבְ
ֲאַנְחנּו ְמַנְפְנִפים
נּו, ּלָ ז ׁשֶ ִדְגֵלי־ּגַ ּבְ

אן ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ּכָ
ִניחֹוַח ּבְ

ה, ָאֵכן. ְקֻדׁשָּ

א ֵאֵדי עֹוָלם־ַהּבָ
רּוִפים ׂשְ

ְקּבּוִבּיֹות־ָהעֹור, ֵמִנים ִמּנַ נֹוְטִפים ׁשְ

ת־ ׁשֶ ָכל ֲעׁשֶ ּבְ
ן ׁשֵ

ה ֵנעֹור ִנּיָ ׁשְ
ִמְזמֹור־ֹקֶדׁש ָחִסין.
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ַקְעּתָ ָלנּו — ּתָ ְמּדּוִמים ׁשֶ ְצרֹור ַהּדִ
ם אֹותֹו. ַלע ּגַ ּבֹוא, ּבְ

u 	

ֶנֱאָסף ֶאל ַלְיָלה, ָנכֹון ַלֲעֹזר,
ָעֶלה ְנקּוב־

ּכֹוָכִבים
ה: ְמקֹום ּפֶ ּבִ

ֵיׁש עֹוד
ֶרא, ז ּפֶ הּו ְלַבְזּבֵ ֶ ַמּשׁ

ְלֵעֶבר ֵעץ.

u 	

ַכְבנּו ָבר ׁשָ ּכְ
ְסְת ּפַ ּטִ ׁשֶ ְסַבְך ַהֹחֶרׁש, ּכְ ָעֹמק ּבִ

ְזִחיָלה. סֹוף־סֹוף ּבִ
ַאְך ֹלא ָיֹכְלנּו

יְך ֵאַלִיְך: ְלַהֲחׁשִ
ַרר ׂשָ

ּכַֹרח־אֹור.

u 	

ת ֶרא, ְמֻבּיָ ֵלְבּפֶ
ֶרת ְדִקיָרה ֲחִצי־ִעּוֶ ּבִ

ֵרָאה, ּבָ

ַע, ֲאִויר ָנׁשּום ְמַבְעּבֵ

ם, טּוֵפי־ּדָ ְלַאט, ׁשְ
ִרים — ִמְצַטּיְ

ֻמְבָטִחים ָנִדיר,
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ְנכֹוִנים —
י־ַצד. ַחּיֵ

u 	

ָעֶלה, ְלֹלא ֵעץ,
ֶרְכט: ְרטֹוְלט ּבְ ְלּבֶ

ה, ים ֵאּלֶ ֵאיֶזה ִמין ְזַמּנִ
יָחה ׂ ּשִ ׁשֶ ּכְ

ְמַעט, ע ּכִ ֶפׁשַ מֹוָה ּכְ ּכָ
ִהיא ּכֹוֶלֶלת  ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ָבִרים ֲאמּוִרים? ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ

u 	

ְרְת ַרק ְלֶמֱחָצה, ּבַ ּדִ ֶדת, ַאּתְ ׁשֶ ּקֶ ּתַ ִמׁשְ
ְך, ְך ֵמִאּבֵ ּלֵ ַאְך רֹוֶעֶדת ָהִיית ֻכּ

ָלְך
י ְלַחּכֹות, ָנַתּתִ

ָלְך.

ְועֹוד ֹלא
ָהִייִתי ְנקּור

ֵעיַנִים
עֹוד ֹלא

יר ִ ין ּכֹוְכֵבי ַהּשׁ ר ּבֵ ְרּדַ ַדּ
ה ּלָ ּמִ ַהּפֹוֵתַח ּבַ

 . י ִנ י ִס י ִנ ְכ ַה

מגרמנית שמעון זנדבנק


