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שבילים

ם ְמרּו ְלַנְפׁשָ ָ ֲאֵחִרים ִיּשׁ ׁשֶ
ִביִלים ְ ּשׁ ַדת ָהֹאֶפל ּבַ ֲאִני ֶאֱעֹבר ַעל ּגְ

כֹוִנים ַהּנְ
ֵהם מּוָרה ׁשֶ יִדיָעה ּגְ ּבִ

ַיַהְרגּו אֹוִתי
כֹוִנים ִביִלים ַהּנְ ְ ּשׁ י ּבַ ָעַבְרּתִ ַעל ׁשֶ

ְוֹיאְמרּו: ִהיא ָמְצָאה
ִביִלים ְ ּשׁ ֶאת מֹוָתּה ּבַ

י ָהַלְכּתִ ָבר ׁשֶ ּוַמה ִאם ֶזה ַהּדָ
ׂשֹו; טֹוב ִמּלֹוַמר: ְלַחּפְ

יו ְלַצד ית ַחּיָ הּוא ַחי ַמְרּבִ
מּוָרה יִדיָעה ּגְ ִביל ּבִ ְ ַהּשׁ

ִציָאה: ִרים ִלְפֵני ַהּיְ ְך ְמַדּבְ ּכָ
ֲאִני ֶאֱעֹבר ְוגֹו'

ִרים ֶרְך ֵאין ְמַדּבְ ּוַבּדֶ
ִביִלים ְ ּשׁ ּבַ

ע אֹוְמִרים: ִהיא ּסָ ּוְבסֹוף ַהּמַ
ִביִלים ְ ּשׁ ָמְצָאה ּבַ

כֹוִנים  ַהּנְ
ֶאת

כֹוִנים ִביִלים ַהּנְ ְ ַהּשׁ
אֹוְמִרים: מּוָרה אֹו ׁשֶ יִדיָעה ּגְ ּבִ
מּוָרה יִדיָעה ּגְ ְך ּבִ יִתי ָלּה ּכָ ָעׂשִ

ֵצא ֶאל  ִהיא ּתֵ ׁשֶ
ִביִלים ְ ַהּשׁ



מִטַּעַם 25

שבילים  115

ב. 
ַלְבָלב ִתי ּגֹוֶרֶרת ַאֲחֶריָה ּכְ ַצּמָ

ָלדֹות ֶדֶרְך ַהּיְ ָנׁשּוְך, ּכְ
ֶסֶרט, ָאְמָנם ָהְיָתה ֲאסּוָפה ּבְ

י ֶאת ִטיב ְרּתִ ֲאָבל ֲאִני ִהּכַ
ר ׂשָ ּבָ ְנָעִצים ּבַ ִסיָביו ַהּנִ

זּור ה ֶחֶבל ׁשָ ּזֶ ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ
ִריֵרי ָנה, ַהּכֹוֵפת ֶאת ׁשְ ַהְסּכָ ּבְ

ָחַיִים  ַהּלְ

ג.
ַהִאם ַצַעד הּוא ֶמְרָחק

ל ף ָהֶרֶגל ָהַאַחת אֹו ֶזה ׁשֶ ל ּכַ ִסיָעָתּה ׁשֶ ּפְ
ּלֹו, ֶזה ָחׁשּוב ַהּגּוף ּכֻ

ָדָבר ַאֵחר ֲאִני ֻמְכָרָחה ר ּבְ ֵאַדע ֲאִפּלּו ֹלא ֲאַסּפֵ ׁשֶ
ְרָחק ַעל ַהּמֶ

י ָהַלְכּתִ ׁשֶ
ֵני ִמּפְ

ים מ ּלִ ַהּמִ
ֹלא ֶאל

ֹלא נֹוָרא,
א, ׁשּוב ֶאל  ֶאל ָאּנָ

ִביִלים  ְ ַהּשׁ

הלְָאה

ִניָמה יל ּפְ ַהּגּוף ַצְלָין ַמְעּפִ
הּוא ַמְחִזיק ׁשֹוְמִרים ֲאִמין ׁשֶ ֹלא ּתַ

רּוס ְלֵביִתי י ֶאת ֶקְרּבֶ ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ּכְ
י ְלּתִ ֻגְלּגָ ה ּבְ ִחּלָ יו ּתְ ְרּתִ ְקׁשַ
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כֹות ֶלב טֹוב ִליָלדֹות ְמֻחּנָ ּכֶ
ְך ָלעֹות. ַאַחר ּכָ ְכלּוב ַהּצְ ְוָאז ּבִ

ַעְצִמי יָלה ּבְ יו ּוֵמָאז ֲאִני ַמְעּפִ ֵמת ּוְטַמְנּתִ
ּנֹות ְולֹוֶעֶסת ֶאת ַהּפִ

ירּו אֹותֹו ַהּכֹל ִהּכִ ֵני ׁשֶ ּוִמּפְ
ר  ׂשָ ז ַהּבָ ֵאין ׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ֵהיָכן ֶמְרּכַ

ֹזאת יסֹוִדּיּות ּכָ ֲאִני ִמְתַרֶחֶצת ּבִ
ּלֹא ָיבֹואּו ָהֵעיִטים ׁשֶ

תֹוִכי ְרֵאה, ּבְ
ה ּסֶ רּוס ּוְמׁשַ יָך ׁשֹוֵכב ֶקְרּבֶ ְחּתֶ אן ּתַ ּכָ

עֹוֶתיָך ְקצֹות ֶאְצּבְ ִרּמֹות ּבִ


