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אבי כהן צדק

שאלה 

ֵדָרה? ּשְׂ ה ְיָלִדים ִמְסּתֹוְבִבים ּבַ ּמָ ּכַ
ה? ָ ת ָהִאּשׁ ּפַ ים ֶאת ּכִ ה ֵעִצים ְמַכִסּ ּמָ ּכַ

ים ֶאת ַהּבֶֹקר ַהּנֹוָרא? ל ֲעָגלֹות ַמְרִעיׁשִ ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ ה ּגַ ּמָ ּכַ
ה? ַמּכָ ּפֹוִרים ְלהֹוִריד ּבְ ה ָחָרא ְיכֹולֹות ַהּצִ ּמָ ּכַ
ִליָמה? ה ִיְקֶרה? ַמה ִיְקֶרה ַלּגְ ּזֶ ׁשֶ ּוַמה ִיְהֶיה ּכְ

ִמי ִיְקׁשֹר ֶאת ַהֶחֶבל ֶלָעָנף?
ָקֵצהּו? ִמי ָיִכין לּוָלָאה ָיָפה ּבְ

יהּו? ְחּתֵ ָמה ִמּתַ ם אֹו ּבָ ִמי ַיֲעִמיד ֻסּלָ
ִמי ִיְדַחף ֶאת ָהֹראׁש ְללּוְלֵתיהּו?

אֵריהּו? ר ַעל ַצּוָ ׁשֶ ק ֶאת ַהּקֶ ִמי ְיַהּדֵ
יהּו? ְחּתֵ ִסיס ִמּתַ ֹמט ֶאת ַהּבָ ִמי ִיׁשְ
מֹוֵתנּו? ִריעּו ּבְ ּיָ ים ׁשֶ ִמי ֵהם ָהֲאָנׁשִ

ַמֲאָמץ ִצים ּבְ ּוְ ֹמחֹות ִמְתּכַ
ִמיָעה ֹלא טֹוָבה ְוֵכן ָהְלָאה  ה ְלַכּסֹות ַעל ׁשְ ה ְמַנּסָ ְרִאּיָ

עּוִרים ּוְפתּוִחים  ֶנֱעָמִדים ּפְ
ָמׁשֹות ּבֹוֲערֹות אֹות ּוׁשְ ּסְ ֶאל מּול ַחּלֹונֹות, ּכִ

ֶרַגע ֶאָחד, ֶרַגע ָהֶאָחד, ֶרַגע ָהֵאיָמה
ְך ָאְמרּו ְוֵהם צֹוֲעִקים. ים" ּכָ יִנים ּוְמַנּסִ "ְועֹוֶדּנּו ַמְמּתִ

ים — ֹלא ָעְזרּו ִרים ּוִמּלִ ֶהְסּבֵ
ן יִנים ַוֲאָבִנים — ּכֵ ַסּכִ

ֲארּו ם ִנׁשְ ם ָהיּו ְוׁשָ ים — ׁשָ ַוֲאָנׁשִ
לּום. ֹלא ָהָיה ְוֹלא ִיְהֶיה — ּכְ
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זּוָזה  ָמֵלא ְמנּוָחה ַוֲחַסר ּתְ
יַע י ַמּגִ ה ַהּקֹׁשִ ִהּנֵ

ה ּפָ ַחת ַלּסַ ְגָרה ִמּתַ ִ זֹוֶחֶלת ַהּשׁ
יִדים ּגִ ּתֹוֶפֶסת ֶאת ָהַרְגַלִים ּבַ

אר ּוָ ּצַ ָמה ּכֹוֵאב ּבַ ּוַמְזִריָקה עֹוד ֹחֶמר ַהְרּדָ
ַדִים ָהֲאֵחרֹות  ין ַהּיָ ץ ּבֵ ְוַהּמַֹח ְמֻכּוָ

ַעם  ָהָיה ּפַ ַמה ׁשֶ ו ּבְ ְחִזיקֹות ַעְכׁשָ ּמַ ׁשֶ
ָעְבָרה ִעיָמה ַאַחת ֲחֵסָרה ְועֹוד ַאַחת ׁשֶ ּפְ

ָאמּור ְלַצְלֵצל ֹלא ּפֹוֵעל, ּוַפֲעמֹון ׁשֶ
ם, ֹלא ֵמִעיר, ֹלא ֵמִציק, ֹלא נֹוׁשֵ
טּוַח, ֹלא יֹוֵדַע ב, ֹלא ּבָ ֹלא חֹוׁשֵ

ְדָרה ְמֹפָרק ְוַהחּוט ִנְקָרע.  ִ ן, ַעּמּוד ַהּשׁ ְוַגם ִאם ּכֵ

קרוב 

ֵרַח אּוַרת ַהּיָ ֹסֶלת ַמְבִהיָקה ִמּתְ ַהּפְ
ְבָעה ֵעֶבר ַהּגִ ְלָוה ּבְ ׁשַ ָנָחה ּבְ

ְפִקיֵדְך ַאּתְ יֹוַדַעת ֶאת ּתַ
יִתי ֶקט ֶאל ּתֹוְך ּבֵ ׁשֶ ַחְלֵחל ּבְ ּמְ יַמת ָהֲאִויר ַהחֹוֶלה ׁשֶ מֹו ְמׂשִ ּכְ

ֹחר ֶעֶלת נֹוֵזל ׁשָ ּתַ ׁשְ ָהֲאָדָמה ַהֲחרּוָכה ַהּמִ
ֵאר ָהָאֶרץ ְרּכֹו ַהחּוָצה ֶאל ּבְ יִמית ּומֹוֵצא ּדַ ַקְרָקִעיָתּה ַהּמֵ ַע ּבְ ְמַבְעּבֵ

ּנֹות  ׁשֻ כֹונֹות ַהּמְ ן ַהּמְ ֶרְך ְוִאּתָ ִית ְוֶאת ַהּדֶ ּה ַהּבַ ְוִאּתָ
ּיֹות ן ַהַחּיֹות ָהֱאנֹוׁשִ ְוִאּתָ

גּור ֶכר ַהָסּ ִזים ַעל ַסף ַהּסֶ ֶכם ִמְתַרּכְ ּלְ ּכֻ
ם, ָחצּוי ּובֹוֵער רּוס ׁשָ ְוָהֵעֶמק ּפָ

ה ַלּקֹר.  ְמַחּכֶ
ם ַקר ְוָקפּוא ׁשָ

ה. ְמִהירּות ּוִבְזִהירּות ַרָבּ ֵבר ּבִ ְונֹוַח ְלִהּקָ


