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ָהְלָאה. 
ַחת ָלַאְסַפְלט.  ם ַמֲעִמיק ִמּתַ ׁשֶ ַהּגֶ

ֶקט ֶ ִעימֹות ַהּשׁ ֶוה ֶאת ּפְ ׁשְ ו ַהּמַ נּו ֵמַעל ַלַקּ ָבר ֹלא אֹוֵחז ּבָ ָדָבר ּכְ
ב. ִלְפִעימֹות ַהּלֵ

יָמה,  ׁשִ עֹות, ֵמַאּבּוֵבי ַהּנְ ר ִמְקצֹות ָהֶאְצּבָ ז ַהּכֶֹבד נֹוׁשֵ ֶמְרּכַ
ִפים ַעל ַאְפלּוִלית ַחְדֵרי ֵשָנה,  ּגָ ִריִסים ַהּמֻ ָהְלָאה — ָרחֹוק ִמן ַהּתְ

ה, ה, ַמּטָ ַח ַמּטָ ָעֵרנּו ְמַצּמֵ ׁשֹוְקִעים. ׂשְ
ִצַצת־ׁשָֹרִשים. ּכְ

ּום ָמקֹום ֲאַנְחנּו ְזָמן ָרב, ִמּשׁ
ִבים  הֹוְלִכים ְוׁשָ

יִכים ים ֵמָהָאָבק, ֵמָהֲאִויר, ַמְמׁשִ ַקּלִ
יִכים ָהְלָאה. ַמְמׁשִ

=

ַתת. ם ׁשָ ׁשֶ ָבֵדנּו. ַרק ּגֶ ם ִמְלּ ֹלא ָהָיה ׁשָ
הֹום.  י ּתְ ָעַמְדנּו ַעל ּפִ
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ֶזה ַהֹחם ֶשָעָלה ָלנּו
קֹום ּבֹו ַחת ַלּמָ ָהַרְגַלִים ָיְרדּו ִמּתַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ִים ְרּכַ יא־ִהּנֹום ַעד ּבִ ִזִהינּו ֶאת ַעְצֵמנּו ְוָיַדְענּו ּגֵ
ָעַמד, ָעַמד,  ל, ּוִמי ׁשֶ ַ ַחת ֻחּשׁ ּתַ ּמִ ַעל, ֲאָבל ַמה ׁשֶ ּמֵ יא ׁשֶ ְקּפִ ּקֹר ַהּמַ ַוֲעַדִין ּבַ

ּלא — ָנַפל.  ּוִמי ׁשֶ

ן,  ס ִהְתַאּבֵ ִהּסֵ ַרד ּוִמי ׁשֶ ְרָוִחים ׂשָ ִמּ ק ּבַ ּיֵ ּדִ ִמי ׁשֶ
י ֵכן, ָהְלָאה ְוַאף ַעל ִפּ

ֹקַע.  ִלׁשְ
ב רֹוֶצה — ַהֹחם עֹוֶלה ְוַהּלֵ ׁשֶ ֹלא ִלְרֹקַע עֹוד ּכְ

רֹוֶצה. ָהְלָאה. ַמה ׁשֶ

=

מֹו ָנָהר.  ים חֹוצֹות אֹוָתנּו ּכְ ִלְפָעִמים ִמּלִ
יר. ד ַאּדִ ֶאׁשֶ ָעֵרנּו ּכְ ׂשְ כֹות ּבִ עֹוְרֵקינּו, מֹוׁשְ ׁשוְטפֹות ּבְ

=

יֹום ֶאָחד ִיְצְמחּו ָלנּו ָעִלים ְטִריים 
ְבעֹול. ז ַהּגִ ְרּכָ ִמּמֶ

ים.  ׁשִ ם ֲאַנְחנּו ִמְתַחּדְ ּגַ ְך ֵנָדע ׁשֶ ּכָ

מֹו ֲעָנִנים ים ּכְ ׁשּוב ִנְהֶיה ַקּלִ
ל ים ַמּזָ ּנִ ים צּוָרה. ְמׁשַ ּנִ ים ָמקֹום. ְמׁשַ ּנִ ְמׁשַ

=

ו,  מֹו ִלּטּוף ַעְכׁשָ ְכּ
ַעל ֶלִחי ֲעֵיָפה. 
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ְהֶיה ְמֻאָחר ַלֲעׂשֹות  ּיִ ֶ ִלְפֵני ּשׁ
ְדַעְך,  ח, ְוָהַאֲהָבה ּתִ ְך ִיְצַנח, ְוַהּיֹום ִיּפַ ַהֹחׁשֶ ַמה — ַוַאֲחֵרי ׁשֶ

ְך  ּכָ ח ׁשֶ ּכַ ָבר ִנׁשְ הּו ִיְצַרח ַוֲאַנְחנּו אּוַלי ּכְ ּוִמיׁשֶ

ְוָכְך ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ְוֹלא ָהָיה,
אֹו ָהָיה —

=

ים ּוִבְכָים ִנְקָרע ל ַהְקַטּנִ ם ׁשֶ עֹוֶלה ֻחָמּ ׁשֶ ָהְלָאה. ּכְ

ָהְלָאה. 
ִניִמית ּתֹוָעה בֹות ְוָהַעִין ַהּפְ ְחׁשָ ִהים נֹוֵפי ַהּמַ ִמְתּכַ ׁשֶ ּכְ

ְכָנע — ּגּוף ַהּנִ ף ּבַ ַער ִמְתַעּטֵ ַהּצַ ׁשֶ ָכה. ּכְ ֲחׁשֵ ּבַ

אֹותֹו ָמקֹום. 
ָעה:  אֹוָתה ׁשָ

=

ָהְלָאה. 
ְך — ִלְפֵני ֶשִיְהֶיה ְמֻאָחר ְוַאַחר ּכָ

ָבר ֹלא.  אּוַלי ּכְ
ָרה. ְוַהּקָ

=

ִבים  ֲעׂשָ ֶרְך ִהְצִליפּו ָהרּוחֹות ַהַחּמֹות ּבַ ׁשּוֵלי ַהּדֶ ָבעֹות. ּבְ יל ָעָלה ִמן ַהּגְ ֵאד ַמְהּבִ
ֵרי חֹול.  ַגְרּגְ ְוָסְתמּו ֶאת ָאְזֵני ַהּקֹוְנִכּיֹות ּבְ

ִים.  ת ַהּמַ ָרׁשַ יְך ֵמֵעֶבר ְלַקו ּפָ רּו ַעל ַהּצֶֹרְך ֶלֱאֹרז ֶאת ֶחְפֵציֶהם ּוְלַהְמׁשִ ּבְ ים ּדִ ַרּבִ
פֹור. עֹות ַהּכְ ֵדי ַלֲחֹסם ֶאת ֶאְצּבְ ִים ּכְ ּתַ ָאֹדם ְנֻחׁשְ ָעִרי ּבְ ִחּלֹות ְוָצַבְעתי ֶאת ׂשְ ּמְ י ּבַ ְרּתִ ֲאִני ִהְתַחּפַ
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ַקע ּדּוָמם ֶהֱעלּו ׁשָ ִיץ, ְוָהָאָבק ׁשֶ ֵצה ַהּקַ רֹוָמה ִמְקּ חֹוִפים ִהְמִריאּו ּדָ
ְסִביב ַאְרמֹונֹות ַהחֹול.

=

יכּו ִלְצֹמַח,  ִהְמׁשִ ְרָנִים ׁשֶ מֹו ִצּפָ ָבִרים ְכּ ְרעּו ֶאת ֵסֶדר ַהּדְ ַהְתָחלֹות ְקַטּנֹות ּפָ
ַחת ָלעֹור — ֲעַדִין נֹוְלדּו ִמּתַ ִרים ׁשֶ ְרּפָ אֹו ּפַ

רֹון מּוִכים ְוָהִעּוָ ֲחִלִלים ַהּנְ ה ּבַ ָבר ִנְקּוָ ְך ּכְ ֲאָבל ָהֹחׁשֶ
ְרטֹון. ׂשִ ר ֵמֵהם, ּכְ ּקֵ ִהְזּדַ

הונֹות.  ים ִמְקצֹות ַהּבְ ה ׁשָֹרׁשִ ָהִייִתי ְנטּוָעה ַעל ַהחֹוף, ַמּכָ
ְפָרחֹות.  ְבעֹוִלים ָנכֹונּו ִלי, ּתִ ּגִ

ֱאַסר ָעֵלינּו  ּנֶ ָרִאיִתי ַהּכֹל: ַגם ֶאת ַהּיִֹפי ׁשֶ
ֻסְליֹות ַנֲעֵלינּו  ְעּגּוִעים ּבְ קּו ּגַ ּלא ִיְדּבְ ֵדי ׁשֶ ִלְראֹות, ּכְ

ֵעיֵנינּו ּדֹק ילּו ּבְ  ְוֹלא ַיּטִ

ּלא נֹוְלדּו? יִרים ׁשֶ ִ י: ַמה ִיְהֶיה ַעל ַהּשׁ ָאַמְרּתִ
נּו ִלְהיֹות? ַמּתְ ּלא? ַעל ַהְיָלִדים ׁשֶ ּלא? ַעל ַהְיָלִדים ׁשֶ ים ׁשֶ ַמה ַעל ַהַחּיִ

=

ה ָהִייִתי ֵמתֹות  ַהְרּבֵ
ִמים  ילֹות ּוַבּיָ ּלֵ י ֵמתֹות ּבַ ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ

ִמים — ּיָ — ֵלילֹות ּכְ
ָבִרים — ְחִמיץ ֶאת ַהּדְ ּבֹור ַהּמַ ּבַ

ָבִרים ַעְצָמם ֲאִני — ַהּדְ
יֹוְרֵדי ְמצּולֹות.
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=

ֵפר ֵמרֹב ר לא ִיּסָ חֹול ֲאׁשֶ ָהִייִתי ַרּבֹות ְמֹאד. ּכַ
מֹות: ְוַכחֹול, ָהיּו ִלי ׁשֵ

לֹוׁש.  ִים, ֶעֶצב — ׁשָ ּתַ ַצַער — ַאַחת, ָיגֹון — ׁשְ
יִלים ֶאת ַעְצָמם עֹוד ָועֹוד. ֵאי ָהֶעֶצב ֶנֶחְלקּו, ַמְכּפִ ַגם ּתָ

ֹעֶמק ָהֲאָדָמה ָהִייִתי ַאַחת. ַרק ּבְ

=

ן. י, ְיׁשַ ן ַיְלִדּ ְיׁשַ
ִדי ָקָטן. חּוץ ֵיׁש ּגְ ּבַ

ֵהיָכן, ִאִמי, ֵהיָכן?
ּלֹו ָלָבן?  ַהִאם ּכֻ

ֵהיָכן, ִאִמי, ֵהיָכן?
ּלֹו ָלָבן? ַהִאם ֻכּ

ֲהֹלְך ָהַלך, ְלָאן?
ן? ְפָתּ ם ַעל ַהִמּ ִאִמי, ִמי ָשׁ

ן. י, ְיׁשַ ן ַיְלִדּ ְיׁשַ
ן. ין ַהּתַ חּוץ ַמְמּתִ ּבַ

=

ִמים: ְבֵרי ַהּיָ ה ּדִ ְוֵאֶלּ

ך ּוְבֵני־אֹור. ֵני־ֹחׁשֶ הֹוַלְדנו ּבְ
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ָהב, ָנְדדּו ַעד ִמְכרֹות ַהּזָ ָהיּו ׁשֶ
ֵניֶהם ַהְרֵחק ְלֹהדּו אֹו ִסין. מּו ּפְ ַאֵחִרים ָשׂ

ֲחלֹומֹות, ֲאָבל ֲאַנְחנו ָרב ּוְבׁשּוָבם ָצֲעקּו ּבַ דֹות ַהּקְ ְצאּו ִלׂשְ ָיּ ָהיּו ׁשֶ
ַמְרנּו ָלֶהם ֱאמּוִנים. ינּו ַמִים ְוׁשָ אנּו ּפִ ִמֵלּ

ַמֲאָחִזים.  עּו ּבַ ְקּ ים ִהְתַחְזקּו ְמֹאד ְוִהְשּתַ ַרּבִ
הֹוִתירּו  ׁשֶ ָהֲאָדָמה  י  ָבֵתּ ּבְ ְרָתה  ׁשָ רּוַח־ְנָכִאים  ה.  ְקָוּ ַהּתִ ִביֵלי  ְשׁ ֶאת  ָנְטׁשּו  ים  ַרּבִ

ֵמָאחֹור.

ן אֹות ַלֻחְרּבָ ִנים ּכֹוסֹות ְכּ קּו ַחָתּ ֵהיְכֵלי ַהּזַֹהר ִרְסּ ּבְ
יַח ֻחּפֹות ַמְתּפִ ׁשֶ

ַפת ַהּבֹור ִהְסּתֹוְפפּו  ַעל ׂשְ
ִסיָנֵריֶהן. ִרים ֶנֱאְחזּו ּבְ ּלֹות, ִויָלִדים ִחּוְ ּכַ

ֵקנות,  ים ַהּזְ ׁשִ ֲאַנְחנּו, ַהּנָ
ִדים. ְלנּו ִסְרּפָ ׁשַּ ִבּ

ָאַמְרנּו:
אן נאַכל ֶלֶחם. ּכָ

אֹור. ין ְיֵרֵכינּו ָנלּוש ֶאת ַהּשְׂ ּבֵ




