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לקבור  יפזוןשהוכשר בח, העלמין הישן ברחוב טרומפלדור-לעתים נדמה שבית
הוא  ,אביב-שבע שנים לפני יסודה של תל שפרצה ביפו מגפת חולירעמתים ב

פס במהירות שנשאר כפי שהיה לעומת קו רקיע מטהחדשה עיר המקום היחיד ב
 .מעלה

 
 ָׁשם יםִב ְׁש יֹו הּמָ הֵ  רֶׁש אֲ וַ  רבָ ּכְ -רהַ נְ -לאֶ  יםִב ְׁש ּיהַ  יבִב ָא לּתֵ  הלָ ֹוּגהַ -לאֶ  אבֹוָאוָ 
 .םכָ תֹוְּב  יםִמ ְׁש מַ  יםִמ יָ  תעַ ְב ִׁש  ָׁשם בֵׁש אֵ וָ 

 טו, ג יחזקאל
 

 

 ,יֹוֵתר ִמַּדי ְּבִלי ַלֲחׁשֺב, ָּכָכה ַצֵּלםלְ 
  ,ַהִּפְתאֹוִמית ִהְׁשּתֹוְקקּותהַ ּלֺא ִּתְׁשָּכְך ׁשֶ ְּכֵדי 

 אֹוְּבֶיְקט ֻמְגָּדר ִליּובְ 
 , ֶרַגע ָּכְלֶׁשהּו ְלַהְנִציחַ 

 ,ִּכְמַעט ִמְקִרי
   ,ִלְׁשָּכָתּה ָהֲאֵפָלה ֶׁשל ַהַּמְצֵלָמה תֹוךְ ּבְ 

 ֶׁשל ַצְמַצם ֲעָדָׁשה   ִּמְצמּוצֹוׁשֶ ְּכֵדי 
 ַלֶהְבֵזק ַהָּמִהיר ִמִּניד ַעְפָעף

 ֶהְכֵרִחיתֲהָכָנה ק רַ  ְהֶיהיִ 
 ְּדמּות ְונֹוף מֹוַלְדָתּה ֶׁשל םְלַהְׁשָרָיתָ 
 ַהִּכיִמית ּהְּתָזִזיתָ ה מִ חָ ּה נָ ֶׁשֵאינָ  ִּבְתִמיָסה

 ַּצְלִמית ַהַּתְצלּום ׁשֶ  ַעד
 ְלִׁשעּוִרין  ּהַעְצמָ  ֶאת ּבֹוֵראת

 ,ִמן ָהֶרַקע ְוַהּגּוף ֶׁשָהיּו ַמָּמׁשּות
 .ָלָבן-ָפִאים ְּבָׁשחֺרְוַעָּתה ֵהם רּוחֹות רְ 

 ל אֹוְרֵצלֶהּטֵ ִיָּתֵכן ׁשֶ 
 ָעׂשּוי ִלְהיֹות ָהֶרֶמז ַהָּיִחיד

 .ֶפׁשנֶ ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַעל ַאְלָמֶות אֹו ִהָּׁשֲארּות 
 ,ְרָגׁשֹות ָרהַמְסִּגיֵאיָנּה ַמְצֵלָמה 

 ַהְּמאֹוָרעֹותֶׁשָּמא ֵמֲחַמת  ,ְוָצִריְך ְלַמֵהר
 ים רִ ל הֹוׁשֶ ּוָתם ְּבִהיל ִּבְגָללאּוַלי ו

 ,ְלִהְזַּדְּמנּות ,ָמקֹום ּוְזַמן ְלֶיֶלד ִלְמצֺא
 ָּבִהירא לְֺּבַתְצלּום , ְוָכךְ 

 אּותַהִהָּמצְ ָמה ִמן -ַברּדְ  רּמֵ ׁשַ לְ 
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  ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר ְּבָׁשָעה מּוֶאֶרת
 אֹו לֺאֹות ְלִהְתַהּו ִמַּמה ֶּׁשָהָיה ֲעׂשּוי

 :יֹוֵתר ֹואָּפחֹות ים חִ ים נֹואִ נָ תְ ּבִ 
 ,ְּתנּוַחת ּגּוף ,ֶקֶמט ֵמַצח ,ָיד ְּתנּוַעת

  ,ׁשּום ְּתנּוָעה ְּדָרָמִטית
 .ֶטַבע ּדֹוֵמםַמֶּׁשהּו ּדֹוֶמה לְ 

 ֶיֶלד ְצלּוםּתַ ּבַ  ,רבָ ל ּדָ ׁשֶ  פֹוסֹוּבְ 
 ,ֶהָעְלִמין-ַעל ֶרַקע חֹוַמת ֵּבית

 ּוְקָמָטיו ֹוַאּפִחֵּדד ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש 
 .ְלָפְתחֹו ַלָּׂשָטןיו ֶׁשּלֺא יּוָכל ְוָקַפץ ֶאת ּפִ 

 ֶׁשֶקט-ָּכֵעת ִאיעֹוֵרר מְ ּלּום ּצִ הַ 
 .מּוָחִׁשית-ַהּלֺא ְּבמּוָחִׁשיּותֹו

 
 : ֵלב מּוִׂשי

   .לַהַּתְׁשִלי ֶאת ְלַהְׁשִמידֵאין 
 .ָהִעיר אֹוָתּה ִעיר. ָהֶרַקע ֻמָּכר

 ִעם ַהֵּצל ַעל ַהָּפִנים ַהָצִעירמּות ִּבדְ 
 ְמֻרָחק  ,ּבֹוֶטה ּוַמֶּׁשה

 .ּוְבֶהְחֵלט לֺא ָאְפָנִתי
  עִלְנִחיׁשּות ַהַּמּבָ  ִיָּתֵכן ֶׁשֵאין ַּכּיֹום ַאֲהָדה

 .ַהֲעָמַדת ָּפִניםַאְך ִעּדּון הּוא ָּפן ַאֵחר ֶׁשל 
 ָהֵאֶּלה ף ַהְּזַמן ִהְׁשָרה ֲאִפּלּו ַעל ַהָּפִניםֲחלֹו

  ןרַֺגע ָּכְלֶׁשהּו ֶׁשּלֺא ָהָיה ָּבהֶ 
 .ןְּבֶהֶרף ָהַעִין ֶׁשל ַהְנָצָחתָ 

 
  .ָהָיה-ְולֺא-ָהָיה

 
 ִמֵּקץ ְׁשנֹות דֹור

 ךָ תְ יבָ בִ סְ ּו ךָ מְ צְ ת עַ ד אֶ עֹו רֵאיְנָך ַמִּכי
 ֶׁשָהִייָת ָׁשם תלֶ ַהְמֻעְרּפֶ  ַהְּתחּוָׁשהֶאת ק רַ ֶאָּלא 

  ִּנְגְזרּו ֵמֶאֶרץ ַהַחִּייםׁשֶ  מֹותּׁשֵ ֵזֶכר הַ ּוְמַקֵּנן ְּבָך 
 : ְּבֶחֶרב, ְּבִזְקָנה, ְּבָרָעב, ֵליָרעחֹוּבְ 

 , ֹותְלמּודַּג ,יםְלמּודִ ַּג ,יםצִ לּוחֲ , ךָ ַעּמְ 
  ,ְּבֶרֶנר, ֶחְנָוִנים, חֹוָמההַ  ְּבֵצל ִמְתַאְּבִדים
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 , )הְּגִוּיָ א לְֺּבֶקֶבר ַאִחים לְ ( לּוִאידֹור
  ;ְטֶׁשְרִניחֹוְבְסִקיּו, ַאָּתה, ַרְבִניְצִקי, ַאַחד ָהַעם

 ְקַטִּנים ִּכְגדֹוִלים ִעיר  ָראֵׁשי, םיהֶ תֵ נֹוהּוכְ לִ וְ 
  ,ִנְגָרעָחֵסר וְּבָמקֹום 
  .ַהָמֶות ִּבַּלע ִּכי .ַוֲאֵחִרים

 .ה.ב.צ.נ.ת
 

 ,ִעירהָ  ֵלבּבְ ָּכאן 
 ,ְלַבְּדָך ִלְכאֹוָרה ְּבַגן ַהַּמֵּצבֹות ַהֶּזה

 ַהָּקֶפה-יּתֵ ִמּבָ  ַהְלָוָיה ֶמְרַחקּבְ 
 יםבִ ּנָ ְוַהֶּמְלָצִרים ַהְמעֻ  ְּקִׁשיִׁשיםֶׁשל ַהִּויָנִאים הַ 

 ְיהּוָדה ְׁשְטָרֶסה-ִמֶּבןֶׁשָהְלכּו 
 ,ֶאל ֵּבית עֹוָלָמם ְּבְטרּוְמֶּפְלדֹור

  ֲחָדִׁשיםקֹולֹות ָּכֵעת ַאָּתה ׁשֹוֵמַע 
  ,ְּגרֹוִנִּיים ,ְמֻחְסָּפִסים, ְקצּוִצים

 ,ִמְסַּתְּנִנים ְּפִניָמה
  .ֶׁשל ׁשֹוְכֵני ֶהָעָפר םִאְּלמּותָ ּבְ  ְמַחְלֲחִלים

 ,קֹול רֹוֵדףקֹול 
 , ְדָהםְּכִאיׁש נִ , ַאָּתהוְ 

 .ֵאיְנָך ְמֻסָּגל ְלָהִבין
 .ֹולֹות ַיְלדּוְתךָ קֵאין ֵאֶּלה 

 .ֵאין זֺאת ְׂשַפת ָאִביךָ 
 . ִעְבִרית, ֵּכן? ִעְבִרית
 , ֲהָבָרה תצֶ ֶׁשּמֹוחֶ ַּבֲהָבָרה  ִעְבִרית

 .ַהְּמקֹורֹות אֹו ִמן ַהִּמּלֹוןְּבִמִּלים ֶׁשֵאיָנן ִמן 
 ,ְוִנְרָּדִפים ָּבֲאִויר ֱהָדִפים ִמָּכל ִקירנֶ ַהּקֹולֹות וְ 
 ?אּבָ  ַאָּתהָאָּנא וְ 
 

 , ֲאִני ָּכאןַאְך 
 ,ִעם ְּבֵהָמה ַרָּבה ַּתָּיר ְּבִניְנֶוה ֶׁשּנֹוְתָרה ַעל ִּתָלה

 ַהחֹוְתִכים ֶזה ֶאת ֶזה  מֹוֵדד ֶאת ָהְרחֹובֹות
 ֵּבין ְׂשמֺאָלּה ִליִמיָנּהֵאיָנּה יֹוַדַעת ׁשֶ  ַהְּגדֹוָלה ָּבִעיר

 .ָאִביב ְלָיפֹו-ּוֵבין ֵּתל
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 ,ִּבְגבּול ָהִעיר נֹוַלְדִּתי ֶׁשּבֹו ַהַּבִית
 ,ְלַיד ִמְתַחם ַהּסֹוְכנּות

 .ִלְמגּוִרים עֹוד ָראּוי ֵאינֹו
 . קֶֺדם ָהָיה ַּפְרֵּדס ָּגדֹול

 .ָּכֵעת ֶזה ֶנֶכס
  ַערּצַ הַ  ִׁשְכּפּול הּוא ִּדיָרה ְלִדיָרהמִ  ֲעָברמַ 
   ַהַּבִית-ְכֵליבִ ּו ָרִהיִטיםּבָ  קָּדבַ ׁשֶ 

 . ְׁשכּוָנה ַאֶחֶרת ֶאל ֶׁשָּנְסעּו
 

 ,ְּבִדיָרִתי ָהַאֲחרֹוָנה, ָּכֵעת
  ,ֵריקֹות ְּבָיַדִים עֹוֵמד ֲאִני

 ְּבֵאֵדי ַהַּמְפֵלט  ְּפׂשּוק ַרְגַלִים
  ְתַרֶחֶקתַהַּמָּׂשִאית ַהּמִ  ֶׁשל

  ַמה ֶּׁשִּיָּׁשֵאר ֶאת ּובֹוֵחן
 , ָׁשגּוי ּוְמֻעָּות ְּכִזָּכרֹון

 ,ָקרֹוב ְלַבַּדאי
 רְלַׁשּמֵ  ַמְצִליִחים ֶׁשֲאַנְחנּו מּוָנהָהאֱ  ַלְמרֹות

 .ְוִאַּבְּדנּואֹוֲהִבים  ֶּׁשֲאַנְחנּו ַמה ֶאת
 ;ַלַּפח ֻהְׁשַלךְ ל ַהּכֺ

 .ִלי ִמְטָען עֹוֵדףים יֹוֵתר ּבְ ִנְסָּבלִ ַהַחִּיים 
 

  ,ֶּבָחָלל ַהְמֻטָּיח, ֶהָחָדׁש ַּבָּמקֹום
 – ְּכמֹו ַהַּבִיתִסְגנֹון ֲחַסר  ֲאִני

 . ִאם ִּכי ָראּוי ְלִׁשּמּור ,םַלֲעִנִּיי ָּבאּוָהאּוז
 .ֵעץ ַהָּיָׁשןֲאַהְרֵהר עֹוד ּבָ  לֺא ַהֲחָדָׁשה ַּבִּדיָרה
  ןַחּלֹוהַ  מּול ַהֶּׁשֶסק

 : ֶׁשּיֺאַמרּור ַּתְמרהַ  הּוא
 ."ִּדיָרה ָעַבר ֶהָעָבר .ָּכאן ַאָּתה"

  .ִזילּות ַהִּטיַח ְמִביָכה, ֲאִני מֹוֶדה
  .ַּגם ּפֺה ָהָיה ַּפַעם ַּפְרֵּדס

–  ֶׁשֶּטֶרם ֶנֱאַסףּתּות  ֶּגַזעַעל ַהִּמְדָרָכה 
 . ֹוִניםי ְׁשֶלֶׁשתלִ ִּבְגָלל  ָּכְרתּו ָהִעיְרָיה ּפֹוֲעֵלי

 ,ַּבֶחֶדר ַהְּכִתיָבה-ֻׁשְלַחן ְלַיד אַהִּכּסֵ  ַעל
 , ֵמֵצָרה, ְמֻצֶּיֶרת ִעְבִרית ֶגהֹוה ֲאִני
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 : ַהְּמִריָרה ַהָּלׁשֹון ֶאת ַמְמִּתיק הָּקפֶ ְוהַ 
 !ָיָדם ְּבקֶֺצר אֹוָתם ִלְראֹות ׁשּוב

  ,ַהֵּסֶפר-ְזכּורֹות ִמֵּבית, ַהִּמִּלים ַהָּלּלּו
 ,יםְּפָרִטּיִ , ִבּטּוִיים ֲאֵחִריםִמְצָטְרפֹות לְ 

 ֶׁשָּבֶהם ָהִייִתי ָעׂשּוי ְלָתֵאר ְלַעְצִמי
 הֹוַרי ְּבֶטֶרם ִהָּוְלִדיְּדיֹוָקן ֶׁשל 

 .ְוֵאַלי, ִּבְתִעָּיָתם ַהּנֹוֶדֶדת ֶזה ֶאל ֶזה
 

 !ִמֶּזה ֵאין ִלי ַּתְצלּום
 ַהִאם ִהְרֲהרּו ִּבי ַעל חֹוף ַהָּים ַהָּׁשחֺר

 ?ַטְנָצה ָּדרֹוָמהַּכֲאֶׁשר ִהְפִליגּו ִמּקֹוְנסְ 
 ֶׁשֲאִני ּפֹוֵרׂש ֶאת ַמַּפת ַחֵּייֶהם ּכְ 

 ִּבְנֻקַּדת ַהּמֹוָצאֲאִני רֹוֶאה 
 ,ֶאת ִעירֹו ֶׁשל אֹוִביְדיּוס ַהּגֹוֶלה

 , ְּבִלי ֵמִׂשים ַאְך ְּבֶנֶפׁש ְיהּוִדית, ֶׁשִּמֶּמָנּה
 – ִנְמְלטּו ְּבֶטֶרם ִהִּגיָעה ַהָׁשָעה

 ְלעֹוֵרר ֲחָׁשדָלם ַאַחת ַּדי ְּבִמְלֶחֶמת עֹו
 .ְמַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה ֲחָדָׁשהׁשֶ 
 
 ,ָּבנּו ּוְבהֹוֵרינּו ,ּוָבנּו ךָ ּבְ  ,ְּבַעְצִמי צֹוֶפה ֲאִניוַ 

 : ֲהפּוָכה ְלִמְׁשֶקֶפת ְּכִמְּבַעד
 ְך "ִמָּתנָ  ֶׁשֶּנְהַּפךְ  ְּבָמקֹום ָזִריםוְ  ֵּגִרים

 ,ְלַמְנָּדטְלְּפרֹוִביְנִקָיה יּוֵדיָאה ו
 הּקָ ּוֵמֲחלֻ , הּקָ ּוִמַּמְנָּדט ַלֲחלֻ 

 . ְלַנֲחַלת ָאבֹות ְׁשנּוָיה ְּבַמֲחלֶֺקת
 ,ֲאַנְחנּו ְקַטִּנים יֹוֵתר ֶהָהפּוְך ֶׁשל ַהִּמְׁשֶקֶפת ּהּדָ ּצִ מִ 

 .ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ְראּוִיים
 ?ּוִמי ֲאִני ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהִּמְׁשֶקֶפת

 יחַ ׂשִ -ֲאָבל ָּבֶזה ֲאִני ְמַנֵהל ּדּו
 ֲאִני-ִעם ַּתְצלּום ֶׁשהּוא ֲאִני ְולֺא

  ֲחִביָתה ְמַטֵּגן ֲאִניַּכֲאֶׁשר 
 .ֶלֶחם ָׁשחֺר קֹוֶלהוְ 

 ַהִּמְנָהִגים ָהֵאֶּלה ִמן ַהַּבִית
 ֲאמּוִרים ְלַהְׁשרֹות ְּתחּוַׁשת ַּבִית
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 .ְּבֶאֶרץ ֶׁשהֹוֶריָך ֵאיָנם ּדֹוְבִרים ֶאת ְׂשָפָתּה
 ;  ֶאת ַהֲהָוָיה ִלְקּבֺעַ  ָיכֺל, ְלָמָׁשל, אֶֺכל

 .ַאְך ַּגם ָרָעב הּוא ִפילֹוסֹוף לֺא ָקָטן
 ,נֹוְרָמִלּיּות ֶׁשּזֺאת ֱאמֺר

  .ִׁשְגַרת יֹוְמיֹום ֶׁשל ָאָדם ְוַעם
  .ֶׁשָּכָכה ֶזה

 ֶׁשַחִּיים ִעם ְּפָחִדים ְקַטִּנים
 .ַוֲאִפּלּו ִעם ְּגדֹוִלים

  ,ְלטֹוב ּוְלַרע ,ֶׁשֵאֶּלה ַהַחִּיים
 ֶׁשִּנְׁשְללּו ַהַחִּיים 
  ֻחְרָּבןלְ ִמֻחְרָּבן  ֲאבֹוַתי-ֵמֲאבֹות

 ְוַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל
 .ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ִׁשְגעֹון ְרִדיָפה, ִליַאְך הֹוִריׁשּו 

 
  ?ֶזהּבָ ַּלֲעׂשֹות  ַמה

 ?לֹוַמר ְּתִהִּלים
 ִׁשיר ַמֲעלֹות ַעל ִעיר ָלִׁשיר 

 ?ַאִין ָהִרים ָסִביב ָלּהׁשֶ 
 ּקֹולֹות ֶׁשִּנְׁשָמִעים ִלי הַ 

 .ֵאיָנם ַּבֻּסָלם ַהֶּזה
 

  ,ַהַּדּלּות ְמׁשֹוֵרר
  ,ְּפֵאר-ִּבְמלֹונֹות ַהְמֻחָּׁשקַהָּים  אֶֺפק ֶאת ְרֵאה

 ,ֵטֵלִויְזָיהחֹות ְוַצּלְ  ּדּוֵדי ִחּמּום, ְּבִדירֹות ֶּפְנְטָהאּוז
 י ַּגִּליםֹוְברֵ ׁשלְ  ֵמַעל ַהּצֹוְוִחים ַהְּׁשָחִפיםֶאת ְרֵאה 

 .ַהָּנטּוׁש ּיּובִצּנֹור ַהּבִ  ַעל ּוְמַחְרְּבִנים
 –ְדָּבר מִ עֹוֵפף הּוא ָאֵכן ְסִפיַנת ַהָּגָמל ַהּמְ 

 . ן"ְוהֹוֵלְך ִּביֵדי ְּכִריֵׁשי ַנְדלָ  ָחֵרבַהָּים 
 , ַאַחת ֳאִנָּיה ְולּו ֵאיָנם ְמַרְּתִקים ֵהם
  ,ַאַחת ֵּגאּות לֺא ַאף

 .ַחףַאף לֺא ׁשַ 
 
 . ָהָיה ְוֵאיֶנּנּוֶׁשִהְתַהֵּלְך ָּבִעיר  ְּמׁשֹוֵררהַ 

 ָּבְרחֹוב ַהְּיהּוִדית  ִנְׁשָמתֹו ֶאת ַפחֶׁשּנָ  ֶאְפָׁשר
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  ְּבִקיא ַאְלּכֹוהֹול ַעל ֶּגַזע ֵעץ 
 .ְׁשמֹו ֶאת ָזַכר לֺא ֲאִפּלּו ֵמת ּוְבֶטֶרם

 : ְׁשָטָרהמִ  ֵאין ַמה ְּלַהְזִעיק
 .ָּתִמים ַהּכֺל

 .ֵאיָנם ֵמִתים ֶּבֱאֶמתְמׁשֹוְרִרים 
 ֵהם ְׁשִריִרים ְוַקָּיִמים ְּבִדּמּוִיים 

 :ַהְּצִחיָחה ָאָדם ִּבְקִׁשיחּוָתם-ֵניִּכבְ 
 ֲעָנִנים , ָּבִּתים, ִּגְזֵעי ֵעִצים

 ַקְדמֹוִנים ִּכיהּוִדים ִמְּמרֹוִמים ְׁשִקיִפיםּמַ ׁשֶ 
 .ְּבַאְלּבּוֵמי ִמְׁשָּפָחה ֲחמּורֹות ְּבָפִנים
 ַהּנֹוָרא ְּבָכל ַּתְצלּום ְקבּוָצִתיַהָּדָבר 

 .ָלָבן-הּוא ִׁשיָבָתם ֶׁשל ַהֵּמִתים ְּבָׁשחֺר
 

  !ָאסּור ְלַהְׁשִמיד
 ֲאטּוָמה-הּוא ֵעדּות ְׁשקּוָפה ַּתְׁשִלילהַ 

 ְלֵארּוַע ֶׁשֵאינֹו ַמְסִּגיר ֵעד 
 ,חּוץ ִמִּׂשְמָחה ָלֵאיד

 ּיֹותְּכָלל ׁשֹוִגים ְּבַפְרָׁשנֻ -ְּבֶדֶרךְ ׁשֶ ֲהַגם 
 .ַוֲאִפּלּו ָּבֻעְבּדֹות ַעְצָמן

 .ַּגם ַּתְׁשִליל הּוא ָּפִנים ְוָאחֹור
 

 ,ֶּבָעָבר ַהְמֻצָּלם, ָׁשם
 –ָהַעִין ַצְמָצם ַאַחר ַצְמָצם  ַּגםְׁשקּוָעה 

 ,ַהָּיםֶׁשל ְיַרְקַרָּקה ַּבֲעִכירּותֹו 
 ָהַעִּתיק ָיפֹו ִאיׁשֹוָנּה ִמְּנֵמל חֺרׁשְ ּבִ  ִהיא ְמַלָּוה

 ַּפְרָּפרֲעִניבֹות וַ  ַּבֲחִליפֹותם יַהֵּמתִ ַצְלֵמי ת אֶ 
 ,)ְׁשנֹוְרִרים ֶׁשל ְׁשָאר רּוחַ (

  ,ַׁשְּבלּוִלים ְמֻצּפֹות ַהְּצפּודֹות ַרְגֵליֶהם
 .ְּפִניִנּיֹות ֵעיֵניֶהם

 
 .ִהֵּנה ֵהם ֶאֶלף ֵעיַנִים
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  ִהִּגיעּו ְלָהִבין ְלָאן יְּבלִ  ְמַדִּדים ֵהם
 –) ן ַמה ְּלָהִביןִאם ֵיׁש ָּכא(

 ,ְקָבִרים ִעְרּבּוְבָיה ֶׁשל
  ,ִּביִבים ,ְוַיְּבִלית ִׂשיִחים ָׁשְרֵׁשי

 ְמִליִחים  ֶׁשל ַמִים ַקְרָקִעּיֹות-ַּתתִּגְׁשתֹות 
 .ְסִחיחֹול ּו ַּגְרְּגֵרי ֵּבין ִנְפָּתלֹות

 ֵרנּוׂשָ ָּכל ַמה ֶּׁשֻּׁשַּסע ְּבִגיֵדינּו ְוִנְכַרת ִמּבְ 
 .אן ְּבַמֲחזֹור ָהָרָקבִנְטַמע ּכָ 

 
 ,ַהְּגִדי ְּבחּוג ַהֶּׁשֶמׁש ִמֶּׁשִּנְכָנס

 , עֹוָלְמךָ -ְּבֵביתַוֲאִני ַוֲאַנְחנּו  ַאָּתה
 .ָנהּׁשָ ְּבלּוַח הַ ַהָּקָצר ּיֹום ֶזה הַ וְ 

 ַּבָּגֵדר ַהַחָּיה ִמְתַּכֵּוץ רַהְּצָרצַ 
 ,יִחיםּׂשִ הַ  ּוְמַחֵּכְך ְּבַמּסֹורֹו ֶאת ָׁשְרֵׁשי

 .ן ִמן ַהּזֹוֵחל ּוִמן ָהָרָקבִנּזֹו
 עֹוד מֹודֹות ֵאיָנן ָהעֹונֹות

  ְּבִדּיּוק ַעְצָמן ַעל ֶׁשַּתֲחזְֺרָנה
 ,ַהָּבא ַּבַּקִיץ אֹו ָּבָאִביב

  ְנׂשּואֹות ֵאיָנן ְּכָבר ָהֵעיַנִיםוְ 
 . אֹו ְללּוַח ַהָּׁשָנה ַלַחּלֹון ֵמֵעֶבר ֶאל
 . גּויְמַעט ׁשָ ּוְמֻעָּות  ֶּׁשָּזכּור ִלי ַמה
 : זֹוֵכר ֶׁשֲאִני ַמֶּׁשהּו ְך ֵיׁשַא

 ל ָחתּולׁשֶ יָתִרי מֵ  ַגב
 .ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ֶּבןַּבֲחַצר ַּבִית 

 , ָּכאןֲאִני , ּוְבֵכן
 , ּוִמָּיד, ַלָּיד ַהָּבא ִמָּכל לֹוֵקחַ 

  .ַהֶּכֶסף אֹו ַהְּזַמן אֹו ַהּכֺחַ  ּולֶּפן ֶיֶאזְ 
 .)ֹו ַהּכֺחַ ְוִעּמ, לאֹוזֵ ָאֵכן ְוַהְּזַמן (

 ,י ִהְזִעיק אֹוִתי ְלָכאןׁשִ לֺא ָּדָבר ַמּמָ 
 .לֺא ִנּסּור ְצָרַצר ֲאִפּלּו

 : ְכלּום ִלְכאֹוָרה-לֺאְמֻדָּבר ּבְ 
 , תׁשֶ ִמְּקַׁשת נֹוצֹות ְמֻעּפֶ , ִׁשְבֵרי ְזכּוִכית
 ,ל ַיְלֵדי ְׁשֵכִניםׁשֶ ַצֲעצּוַע ָׁשבּור 

 –ת ַמְדֵרגֹו-קֹוְנדֹום ַעל ִרְצַּפת ֲחַדר
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 .ִזְכרֹו ַהָּטחּוב ֶׁשל ֵאיָבר ָּתחּוב ְּבֵאיָבר
  ,ֵאֶּלה ְּדָבִרים ֶׁשל ַמה ְּבָכךְ 

 ,ֱאנֹוִׁשִּיים ִלְכאֹוָרה
 , ִמְׁשָקִעים ֶׁשל ִׁשְויֹון ֶנֶפׁש

 ,ְׂשִביעּות ָרצֹון ְוַתְרעֶֺמת-ִאי
 

 , ְּכַאִּלימּות ֱעָרִמיםֵהם נֶ ׁשֶ ַעד 
 .ְוַקְטָלִנִּיים ְּכמֹוָתּה

 
  ,ּדֹורֹותִלְפֵני , ַהּיֹום בׁשֺחֲ 

 , ָיפֹוא ָים ֶׁשל ַּסָּואִריתהַ  ַּבֲהמּוָלתֹו
  ּואההַ  ֶׁשַטח ַהָּגדֹולֵאיְך ִמן הַ 

  ,ַהַּׁשִיׁש ְוָים ַהָּׁשחֺר ַהָּים ִנְראּו
   – ִּבְמעּוָפם ְוַהָּדִגים ַהֶּקֶצף ֶרֶססוְ  ַהְּׁשָחִפיםוְ 

  ,ָאז ְוַהּיֹום, ָּכאן ְוָׁשם ַהּכֺל
   –עֹוַלם ְּתאֹוִמים , ִלְכאֹוָרה ּדֹוֶמה
 , ְּתֵאָנה ְׁשנֹות ַאְלֵפי ,ָהֲאָדָמה ֵריחַ 

  ִזְמזּום ְּדבֹוִרים, ָהָדר, ִרּמֹון
 ַקְדמֹוָנה ִאָּׁשה ֶׁשל ְוֵריַח ָנמֹוג

 . עֹוָלםלְ  ּפֹוֶגֶגתתְ ֵאיָנּה מִ ֲעֻנָּגה ׁשֶ  ָזרּות ֵהם
 .ִביםאֹוהֲ ָּכֵעת  הֹוֶמה ַהַּמֲעָרִבי ַהחֹוף

 ַקו ָהאֶֺפק ּבְ  .םעֵ ֹורחֹוף ַהֻּתִּפים 
 ְצִריַח ִמְסָּגד ְוַצָּמרֹות

 ַהְמֻגָּׁשִמים  ַהְּסָלִעיםִנָּׂשִאים ַעל 
 ,ְיֻרִּקים-ְׁשחִֺרים ָים-ַּכֲאָריֹות

 .ַׂשֲערֹוִני, ִעְׂשִּבי, ַאָּצִתי ַּגָּבם
 !תִאיַהַּקּמָ  ַעְצִמּיּוָתם ֶאת ְקִׁשיחּות ָזְקפּוְּבֵאיזֹו 

 ְּבֵאיזֹו ִעְּקׁשּות ִׁשְּמרּו 
 !ֶׁשל ַאְנְדרֹוֵמָדה ֲאִזֶּקיהָ ֶאת ְטִביעֹות 

 ַוֲעַצֵּבינּועֹוְרֵקינּו  ְּבָכל ָזְרמּו ֵאֶּלה
 .ִלְׁשָמּה ֶׁשֵאיָנּה ְּפִליָאה ִמָּכל אֹוָתם ִטֲהרּווְ 
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  ָהֵאֶּלהָהֵאיָתִנים  ַהְּסָלִעים ְּפֵני ַעל ָחַלְפנּו ַוֲאַנְחנּו
 צֺר  ֲאִביַּבַעל ֶמֶלְך ֹות ְסִפינ ׁשלִּכְג

  ,ָהַעְרִבּיֹות ַאְרּבֹותַוֲחלּוֵצי ָהֲעִלּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ּבָ 
 ,אֹוְרבֹות, ּבֹוֲהקֹות ,מּול ֵעיֵני ַסָּפִנים ֵּכהֹות

 ְלֵׁשם אֹוְרֶיְנַטְצָיה ָּבאֹוְרֶיְנטְּכֵגִרים ְוָזִרים  ַּבּנֹוף ינּוהִ ובָ 
 ,ַיְמִּתיכֹוִנית אֹוֵדָסהֶאל ית ִצּיֹונִ  אֹוִדיֵסָאהּבְ 

  .ה ֶׁשָּסְגָרה ָעֵלינּו ְּכַבִיתלָ ִּבְגלֹוֵתנּו ֶאל ְּגאּו
 , ָהִראׁשֹונֹות ִּבְׁשעֹוֵתינּו ָהיּו ְּכלֺא ָהיּו ֵהם ַאךְ 

 , ְּבַאֵּפינּו ּוְבֵעיֵנינּו ַעל ָהָרִציף ָהיּוֵהם  לֺא
  – יֹוֵתרּבְ  ַהָּיפֹות ְׁשעֹוֵתינּו ָהיּו ֵאֶּלה ִּכי ַאף

  ,ַּבֲאִויר ַהָּים ְוַהִּמְזָרח ַהְמֻגֶרה ַהחּוׁש
  .ְוַהּקֹולֹות ַהְּגרֹוִנִּיים ַהְפָּתַעת ַהָּזרּות

 ה נָ רֹוחֲ ַאהָ ַהְפָלָגְתָך ּבְ ַּגם  ִעְּמךָ ְוָכְך ָהִיינּו 
  ָים ְטִרֵייְסטִמִּויָנה ֶאל 

 .פֹול יָ ׁשֶ  ּהּמָ ל יַ אֶ וְ 
  ִׁשָּנה ָּכאן לֺא ֹוְתךָ ִמּיֹום מ ֶׁשָחַלף ַהְּזַמן

  ּוְׁשאֹון ַהָּיִמים ָהעֹונֹות ְׁשעֹון ֶאת
 .ַוֲעִנֵּיי ִעיְרָך ֵאיָנם קֹוְדִמים ִמֶּׁשָהיּו

 . חֶֺרף, ְּכֶׁשָהָיה ִּכְמַעט ַהּכֺל, ַהחֶֺרף
 

 ֶנֱאָבִקים ֶזה ָּבֶזה ַּבָּקָרה ְוָׁשַמִים ֶאֶרץ
 ַהחֹוֶפֶנת ֶאת ַהּגּוף

 .ת ְמנּוָחתֹו ַהְּנכֹוָנהא אֶ צֵ ֶׁשֵאינֹו מֹו
 .ְוַלֵּבטֹון ֶּזֶפתִמַּתַחת לַ  ָהֲאָדָמה ּפֹוֶעֶמת

 ,ַהֶּׁשֶסק ֶאת ַהְּמָנֶעֶרת ָהרּוחַ  צֹוְרָמִנית
 .ַהַּבִית ְּבַכְרּכֺב ַהחֹוֵרק ַמְרֵזבֹו ִעם ֶנֱאָנק ַהַּגג

  ְוחֹוֶצה ֶּבָחֵצר ַהֶּׁשֶסק ִמן ַמְמִריא ְׁשַרְקַרק
 , ַהְּׁשֵכִנים ַצרחֲ ֶאל ָהְרחֹוב  ֶאת
 .ַהְּברֹוׁש ֶאל

 – ִצּפֹור ֶּבָחֵצר ָזָרה
 ?ַאֵּיה ִקָּנּה ְוַאֵּיה ָּגלּוָתּה

 , ִהְׁשַּתָּנה לֺא ָּדָבר
  .ָּבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ְולֺא לֺא

 ֵאיִני ַמִּכירֵאין ָּכאן ָּדָבר ׁשֶ 
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 .ְוֵאין עֹוד ָּדָבר ֶׁשֻּמָּכר ִלי ֶּבֱאֶמת
 ַאְרִצי  ֵאיָנּה ֶׁשִּכְמַעט ץְּבֶארֶ  הֹוֵלךְ  ֲאִני

 , ִמֵּליָדִתי ַעד מֹוִתי ְּבִעיר ֶׁשִהיא ִעיִרי
  ִּבְלׁשֹוִני עֹוד ְמַדְּבִרים ֶׁשֵאיָנםֲאָנִׁשים  ֶקֶרבּבְ 

 .ֵאם ַאַחת ְוִלי ְׂשַפת ָלֶהם ִּכי ַאף
 .זֹוֶעֶקת נֹוָאׁש ְּבֶחְרָדָתם ּוְבִטְמטּום ִלָּבם ְׂשָפָתם

 .הׁשֶ ַמחֲ ֲאִני 
 

 .ְסמֹוךְ 
  .ַהּכֺל ְּבֵסֶדר

 ֵאיָנּה ַמִּגיָדה ֵמֲעָפָרה ֶאת ֲעָבָרּהׁשֶ  ָהֲאָדָמה
 ם ִדיִריּׂשְ ֶאת הַ  ִמֵּמיָלאְּתַׁשֵּמר 

 .ַהָּמִׁשיחַ  תַאיַעד ּבִ 


