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בורסקאות

.1
ַגּבֹו, ּבְ ְרָצה ׁשֶ ֶרְך ּפִ ֶפר ּדֶ ית ַהּסֵ ִנְכַנְסנּו ֶאל ּבֵ

עּולֹות, ָלתֹות ַהּנְ ַכּדּוֵרי ַהּדְ ַחְקנּו ּבְ ׂשִ
ֲעָבר ַהּמֹוִביל ּמַ ְוָהַלְכנּו — ָיד לֹוֶחֶצת ָיד — ּבַ
ֶלת ַגּדֶ ל ְזֵקָנה ַהּמְ ֶחְלַקת ֲאָדָמה ׁשֶ ַתח ּבְ ֶאל ּפֶ

ֵני ָהֵעִצים, ַאּגָ ַמִים ּבְ
ְדלּו ּגָ ה ׁשֶ ל ֵאּלֶ ִזְכרֹוָנם ׁשֶ ְוֶאְפרֹוִחים ּבְ

ֵדר. ֲחָטֵאיֶהם ִמחּוץ ַלּגָ ּכַ
ל, ּקֵ ָבִרים ִעם ְרִקיַעת ַהּמַ ָאְמָרה ָלנּו ּדְ

ּוְבֹרְך ֵעיֵנינּו ָרֲאָתה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו
ים. ִדְבֵרי ְיֵמי ַהַחּיִ ֻבְרָסִקים ּבְ ַהּמְ

.2
נּו. ק ּבָ זֹון, ְלַבל ֶנְחַסר ּוְלַבל ִיְתַחּלֵ ִחּפָ ר ּבְ ְדּבָ ָחִצינּו ֶאת ַהּמִ

ְקצֹות ָהֹאֶפק עֹוֶדּנּו ְמיֹון: ַהִאם ּבִ ַאל אֹוָתנּו ַהּדִ ָאַזל ַהחֹול ֵמַרְגֵלינּו ׁשָ ׁשֶ ּכְ
ם ֵמֲאחֹוֵרינּו ל ַההֹוְלִכים ְלִאּטָ ְקָוָתם ׁשֶ ּתִ

ַהּפּוְך  ֶאת  ַהּיֹוִנים,  ְוׁשֹוְבֵכי  בֹוִרים  ַהּדְ רֹות  ּוְ ּכַ ֶאת  ַהּכֶֹבד,  ֶאת  אנּו  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָאנּו 
ְבִליִנים ְוַהּתַ

דֹולֹות בֹות ַהּגְ ּפֹות ְוַהּתֵ לּולֹות ְוֶאת ַהּכִ ֵזי ַהּכְ ַחת ַהִחיָנה ְוַאְרּגְ ְוֶאת ִמׁשְ
ּבֹות סּוִסים ְוַתְרְנגֹוִלים ְוִצּפֹוִרים כּו ַעל ּבֻ ּבָ ים ׁשֶ ֶאת סֹודֹוֵתיֶהן ֵאין יֹוְדִעים ְקַטּנִ ׁשֶ

ַחת ּכֶֹבד ָיֵדינּו ְוֵעיֹרָמן רּו ּתַ ּבְ ַרְגֵליֶהן ִנׁשְ ׁשֶ
רֹות! ים ּוִמּנֵ עֹוִנים ַקּלִ ְ ִמּשׁ

.3
ָפתֹות ָיַרְדנּו ִמן ַהׂשְ

ׁשּוִטים יׁשֹור, ּפְ ֶאל ָהָרָמה ְוַהּמִ
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ימֹון ׁשִ ְמבֹואֹות ַהּיְ ָהיּו ֲאָבִנים ּוְקָסדֹות ּבִ
ַמִים ֵאַרע ִמְקֶרה ָ ּוַבּשׁ

ם ֵמַעל ְקֶצה־ׁשָ
ָידֹו ּלְ ֵרַח ּבֹוֵלַע ֶאת ַהּכֹוָכב ׁשֶ ָרִאינּו ֶאת ַהּיָ

עֹודֹו יִאים אֹותֹו ּבְ ְפָלִטים ַמְחּבִ ֵאב — ָהְרִסיִסים ַהּנִ ְוַהּזְ
רֹון ָהֲאַבּדֹון ְמַכְרֵסם ֶאת ּגְ

.4
ְפרּוַסת ֶלֶחם ל ִעיר ּבִ ּפֹוֶתיָה ׁשֶ ינּו ּכִ ּנֵ ׁשִ ְרֵטט ּבְ ּבֹוא, ְיִדיִדי, ְנׂשַ

ָבִרים: ּדְ ם ּבַ ֵ ּבֹוא ָנִמיר ֶאת ַהּשׁ
יָבה ְחְלפֹוָתיו ָהֲאֵפלֹות ֵאיָנן ַמֲעלֹות ׂשֵ ּמַ רֹוׁש ׁשֶ ְקָוה ִהיא ּבְ ַהּתִ

ַהר ּסַ ֶנת ּבַ ְיָלה ְוִהיא ְמַקּנֶ יָגּה ַהּלַ ִהּשִׂ ִצּפֹור ׁשֶ ַצע ּבְ ת ַהּפֶ ּבֹוא ָנִמיר ֶאת ְרִטּיַ
ֲעֵלי ְטיּוָטה יָרה ּבַ ִ ּבֹוא, ְיִדיִדי, ַהּשׁ

ִיׁש ַ ְלָחן ַהּשׁ ְקָוה ִנְסֶמֶכת ְלׁשֻ ת ַהּתִ ְקָוה יֹוֶרׁשֶ ְוַהּתִ
ְקֶצה ָהָהר! ּבִ

ִים לּונּו ַהּמַ ּיָ ֹלא טֹוב ׁשֶ
ם? ּכֵ ִים ַהׁשְ ָהִאם ָלנּו ַהּמַ
ִים! לּונּו ַהּמַ ּיָ ֹלא טֹוב ׁשֶ

ִתי ּדּור ִמּטָ ָיַדי ְמֻלְכָלכֹות ִמּסִ
ָעה ְמֻאֶחֶרת. ׁשָ ּבְ

ַעל ֶקל ִמּמַ ֹחם ַהּדֶ
ְמָכל ָלָבן ַלח ֲאָבִנים ּבִ ְוַהּמֶ

ָכל ֹחָרה ַעל ַהּמְ ָרה ׁשְ ָפּ ּכַ
י, ִלְפָעִמים. ַפּ ְוֵצל ּכַ

ֶרת: ְסּגֶ ְוָכֵעת, קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ַהּמִ
ּה ַפָתּ ָלִלים ִטּנְ ּסּות ַהּצְ ּגַ ד ׁשֶ ּיָ ְרָאה ּבַ ּמַ ע ּבַ ּגַ ֶאל ּתִ

ֶרז ּבֶ ְרְנגֹול ּבַ ו ִחְרחּור ּתַ ְוַעְכׁשָ
ְיָלה?! ִריׁשֹוַתי ַהּלַ ה ַעל ּדְ ׁשָ ִזיזּות ִהְתַרּגְ ֵאיזֹו ּפְ

ִליל ֲאִויר ָהִייִתי ּכְ
ֵאיִני ִנְרֶאה י ַעל ׁשֶ ר ִנְבַהְלּתִ ְוַכֲאׁשֶ

ָעָפר. בּוִתי ּבֶ ֹכַרח ִהְתַעְרּבְ י ּבְ ִהְרַהְרּתִ
י ֻפְמּבֵ יִתי ֹזאת ּבְ ְקֶרה ְוָעׂשִ י ְוֵאַרע ַהּמִ ְבּתִ ָחׁשַ
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ּוֵמְרצֹוִני ַהּטֹוב.
ה ָהַאֲהָבה  ֲאִני ָהֲעָפִרי ֻמּכֶ

ָחר ן ַעל ָצחּות ּבֶֹקר ַהּמָ ֶטֶרם ִאיׁשַ חֹוֵלם ּבְ
יֹון ָהְרחֹובֹות ִמיגֹון ָהֵעיַנִים ְוַעל ִנּקְ

ִגיׁשֹות ְוַעל ֵהָחְלצּות ֵמִריק ַהּפְ
ָדִדים ֵאב ַהּצְ ִרים ִמּכְ ָחה ַעל ּכָ ּפָ ׁשְ ְוַעל ְרִביַצת ַהּמִ

י ׁש ּבִ ּלֵ ֶטֶרם ֶאְתּפַ חֹוֵלם ּבְ
ין ָהִריק ֶלָעָפר י ֲאִני ָהִאּזּון ּבֵ ּכִ

ָמעּות ׁשְ ין ַהּקֹול ַלַמּ ּבֵ
ּלֹות הּות ַלַגּ ָ ין ַהּשׁ ּבֵ

י ֵמָעָפר ִריק ַהָחְפׁשִ ֵדי ָלׁשּוב ּוְלִהְתָעֵרב ּבָ ּכְ
ִים. ּוִמּקֹול ַוֲאִפּלּו ִמּמַ

ֶרז? ּבֶ ִים ּבַ רּות ַהּמַ ְרּדְ ל ִהּדַ ְך ּכָ ם ּכָ ֲהְלׁשֵ
ה ְוֹלא ְקָצת, ֹלא ַהְרּבֵ

ְך ְוָכְך. אּוַלי ּכָ
י? ין ִקְפֵלי ִצִלּ ִעים ּבֵ ה ַהּנָ ִמיֵהם ֵאּלֶ
י ִצּלִ ָלִלים ּבְ ְתַנֲחלּו ַהּצְ ּיִ נֹוָרא הּוא ׁשֶ

ָיִדי ם ּבְ ׂשֵ ִאם ֶאְתּפְ
ן ִאיׁשַ ה ׁשֶ ּטָ ּמִ ידּו ָעַלי ּבַ ַיְכּבִ

י ַחת ְלֹראׁשִ ָנֵמר ִמּתַ ֶדת ּכְ ֻנּקֶ ִרית ַהּמְ ַהּכָ
ֲחלֹוִמי רֹוִבים ּבַ ַהּקְ
ה עֹופֹות חֹול ְוַכּמָ

ַני ר ֶאת ִנּצָ ִנְפִנים ְלַנּקֵ
ם נֹוְדִדים ֵאַלי ְעּתָ ח ּדַ ֶהּסַ עֹופֹות ֲאִציִלים ּבְ

עֹוָנָתם. ּלֹא ּבְ ׁשֶ
ַמֵהר!

ו, ֱאֹלִהים! יֵלנּו ַיְחּדָ ַהּצִ
נּו ים ֵמִאּתָ ֲאַנְחנּו ַרּבִ

ים ּסִ ָלִלים ַהּגַ נּו ַהּצְ ְלּכֹודֹות ּוֵמִעּמָ נּו ַהּמַ ֵמִעּמָ
ה מּוָנה ְלַבָנּ ְרׁשּוִתי ּתְ ּבִ י ִאְלָמֵלי ׁשֶ ֲאִני ּכֹוֵפר ּבִ ְמַעט ׁשֶ ּכִ

ְרָאה ּיּות ַהּמַ ִאְלָמֵלי ִנְקִבּ
ֶרז ַהּנֹוֵטף ל ַהּבֶ ְוֹטַהר ּגּופֹו ׁשֶ

ִרי ָהִריק ֶאְפׁשָ
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ים ִרּיִ ַהֲחלֹומֹות ֶאְפׁשָ
י ַחת ְלֹראׁשִ ָנֵמר ִמּתַ ֶדת ּכְ ֻנּקֶ ִרית ַהּמְ ּכָ ּבַ

ֶרז ֶהָחָלק ֹלא ָחֵדל ְלַחְרֵחר ְך, ַהּבֶ ְוַאַחר ּכָ
ִתי ּדּור ִמּטָ ְך, ָיַדי ְמֻלְכָלכֹות ִמּסִ ְוַאַחר ּכָ

ָעה ְמֻאֶחֶרת. ׁשָ ּבְ
ְבָכל ְזַמן ְיֵהא ּכִ

ָגלּוי ר ֵאינֹו ׁשֹוֶתה ּבְ ֶקל ֲאׁשֶ ל ַהּדֶ ֶאה ׁשֶ ִסְברֹו ַהּנָ
ָבר ַען ַעל ּדָ ְוֵאינֹו ִנׁשְ

ְוֹלא ַעל ִאיׁש
ן ְוֵאיֶנּנּו ָיׁשֵ

מערבית גיא רון גלֹבע




