אמיר אור

משא המשוגע
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וְ ָהעִיר נֶ ְה ֶפּכֶת
ֶׁשמֶ ׁש מֵ ַעל ַ ּגגּ ֹות ֶׁ ,שמֶ ׁש ַעל הָ ִעיר,
לו ְגמֵ י הַ ָ ּקפֶ ה,
מֵ ַעל הַ ּמ ֹו ְכ ִרים ְוהַ ּק ֹונִ ים ,מֵ ַעל ֹ
אוהֲ ִבים ְו ַאהֲ בָ ָתם —
כונִ ּי ֹות ,מֵ ַעל ֹ
מֵ ַעל עֲ ַׁשן הַ ְּמ ֹ
גוֹ ,
עולָ ם ְ ּכ ִמנְ הָ ֹ
ֹ
כו,
תו ֹ
פו ְ ּב ֹ
סו ֹ
עולָ ם ְ ּכ ִמנְ הָ גָ ם ,אֲ בָ ל ֹ
תוכָ ם.
ְ ּב ֹ
עוד ְמ ַעט ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
ֹ
יפות ְ ּכ ִריכֵ י הַ ִּמזְ ֹנונִ ים,
ַעל ִר ְ ׁשר ּו ׁש עֲ ִט ֹ
ְו ַעל ִמ ְלמ ּול הַ ּ ְפ ִק ִידים הָ ְרת ּו ִמים ְל ׁ ֻש ְלחָ נָ ם,
יסה ַּב ִּמ ְכ ָּב ָסה הַ ִּצבּ ּו ִרית,
ַעל ִק ְרק ּו ׁש ּ ֻת ּ ֵפי ְ ּכ ִב ָ
ֹאשם
ְו ַעל חֵ ר ּוק ִ ׁש ֵּניהֶ ם ּו ְר ִכינַ ת ר ָׁ
ידות ְו ֶׁשל ַע ְב ֵדי הַ ַ ּק ְ ּבלָ נִ ים,
ֶׁשל ּפ ֹועֲ לֵ י הַ ּ ִפ ָיר ִמ ֹ
אֵ ּ ֶלה הַ ָ ּז ִרים ְואֵ ּ ֶלה הַ ּ ֻמ ָּכ ִרים,
ְו ַעל ּת ֹו ֹ
דות ְ ּגמ ּולֵ י הַ חֶ סֶ ד ,נִ ְת ְמכֵ י ְסעֻ ָ ּד ָתם,
מו ְצ ִאים
הַ ְמחַ ּ ְפשִׂ ים ּו ֹ
ָּב ַא ְ ׁש ּ ָפה ֶאת ִמ ְחיָ ָתם.
עוד ְמ ַעט ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
ֹ
ַעל ַמ ְ ּג ֵׁשי הַ ּ ֶמ ְלצָ ִרים הָ ָר ִצים ְל ֵׁשר ּו ָתם
ֶׁשל ַמנְ ָּכ ִ
דו ִלים,
"לים ְ ּג ֹ
"לים ְק ַט ִ ּנים ּו ַמנְ ָּכ ִ
ילי ְו ָע ִדים מ ּו ָר ִמים מֵ ַעם,
ֶׁשל אֲ ִצ ִ
ְ ּג ִב ֵירי נְ מֵ ִלים ּו ַמיִ ם ְוחַ ְ ׁש ַמל,
יק ִאים ,נִ ְבחָ ֵרינ ּו,
יט ָ
ְו ֶׁשל ּפ ֹו ִל ִ
ֶׁש ַ ּצ ּ ַל ְח ּ ָתם ָא ּ ָמנ ּו ָתם;
הוד ַטיְ ק ּונ ּו ָתם,
סות הַ ְ ּבדֹלַ ח ֶׁשל ֹ
ַעל ִצ ְלצ ּול כּ ֹו ֹ
דונֵ י הַ ּ ָמ ֹזון ְוהַ ֶ ּדלֶ ק ְוהַ ַּבנְ ק
אֲ ֹ
עונֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל,
או ְכלֵ י עֲ ָמלֵ נ ּוַ ּ ,פ ְר ֹ
ֹ
אֲ ֶׁשר ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ְל ַר ְגלֵ יהֶ ם ַּכ ְ ּנ ָמ ִלים ַּבעֲ ָמלָ ן,
בוא ּו ָּבנֵ ינ ּו ַאח ֲֵרינ ּו -
ְו ִאם נִ ּ ֹפל יָ ֹ
יסים ,טֶ ְכנָ ִאים ּו ְמ ָׁש ְר ִתים ְל ָׁש ְר ָתם.
אֲ ִר ִ

2

עוד ְמ ַעט ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
ֹ
ַעל ּ ַת ְלמ ּוד הַ ּמ ֹו ִרים הַ ְמ ֻד ָּכ ִאים ַעד עֲ פָ ָרם,
בות הָ ַא ְב ֵר ִכים ,נִ ּד ֹונֵ י ּ ַת ְלמ ּוד הַ ֶּנצַ ח,
ְו ַעל ִק ְצ ֹ
הַ ְּסמ ּו ִכים ְ ּבהַ ְס ָמכָ ה ַעל ׁ ֻש ְלחָ ן ּ ֻכ ּ ָלם;
ְ
יעים ַּב ּ ַסך,
לות ְוהַ ּ ַמ ְצ ִ ּב ִ
ַעל ַק ְ ּב ְלנֵ י הַ ּק ֹו ֹ
גותַ ,על הַ ְ ּכ ָר ֹזותַ ,על הַ הַ ְכ ָר ֹזות,
ַעל מֶ ְר ְ ּכ ֵזי הַ ִּמ ְפלָ ֹ
יקות
ְו ַעל הַ ַ ּק ְל ּ ִפ ֹיות הָ ֵר ֹ
ִמ ּק ֹולֵ נ ּו ֶׁש ָּנ ַדם.
עוד ְמ ַעט ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
ֹ
ַעל ַׁש ְלוַ ת הַ ְּמי ָֹא ִ ׁשים ְוהָ עֲ ׁש ּו ִקים ִמ ּ ַמ ַעשׂ ,
ַעל ַמ ְח ְ ׁש ֹ
בו ֵתינ ּו,
בו ֵתינ ּוֹ -לאַ -מ ְח ְ ׁש ֹ
ַעל ֶא ְק ְרנֵ י הַ ח ֲָד ׁש ֹות
חו ְל ִמים ְ ּבהָ ְלכֵ נ ּו ְל ֹ
ֶׁשהָ יִ ינ ּו ְ ּכ ֹ
או ָרם ;
יקת ָּכל הַ ְ ּכבָ שִׂ יםַ ,על נְ א ּומֵ י הַ ְ ּז ֵא ִבים,
ַעל ְ ׁש ִת ַ
ַעל הָ ִע ּת ֹונִ ים ְלהַ שְׂ ִ ּכיר ,הָ ֹ
קונָ ם,
צון ֹ
עושִׂ ים ְר ֹ
או ְכ ִלים ַעל הַ ָ ּדם,
ְו ַעל נְ ִגיסַ ת הַ נּ ֹו ְגשִׂ ים ָּבנ ּו ,הָ ֹ
ְואֵ ין ּפ ֹוצֶ ה ּ ֶפה ּו ְמצַ ְפצֵ ף
ּ ֶפן יִ ּ ָתבַ ע ְל ִדינָ ם.
עוד ְמ ַעט ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת
ֹ
ַעל ַע ְכ ָּב ִרים וַ אֲ נָ ִ ׁשים,
לות ְ ּב ַמ ְח ֹ
ַעל הָ ֵעינַ יִ ם הַ ּ ֻמ ְ ׁש ּ ָפ ֹ
סומֵ י הַ ְ ּד ָר ִכים,
ַעל הַ ּ ֵמ ִתים ,כּ ֹו ְב ֵׁשי הַ הַ ר,
מולַ ְד ּ ָתם,
ְּתמ ּונַ ת ֹנוף ֹ
או ְ ׁש ִויץ ְו ִה ְתנַ חֲלֻ ּי ֹות ְמצָ ָדה,
ַעל ִה ְתנַ חֲלֻ ּי ֹות ֹ
ַעל הַ ּׁש ֹו ָאה ֶׁשהָ יְ ָתהְ ,ו ַעל ֹזו הַ ָּב ָאה,
ָעלֵ ינ ּו ְו ַעל ָּבנֵ ינ ּוַ ,על ֲח ִציר הָ ָעם,
יש ִק ְב ָרם.
יש ִק ְב ֵרנ ּו ְו ַעל ַק ִ ּד ׁ
ַעל ַק ִ ּד ׁ
אמר ָאמֵ ןְ ,ו ַאל נְ ַד ֵּבר ִ ּבשְׂ פָ ָתם,
ְו ַאל ֹנ ַ
עוד ְל ִ ׁש ָ
ְו ַאל נֵ לֵ ְך ֹ
יט ָתםּ ְ ,בחֻ ֵּקיהֶ םּ ְ ,ב ַע ְולָ ָתם.
עוד ֹיו ַמיִ ם – ְוהָ ִעיר נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת,
עוד ֹיוםֹ ,
ֹ
ְו ִאם לֹא ּ ֵתהָ פֵ ְךִ ,ה ְפכ ּוהָ !
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ָּכאן ָּב ָא ֶרץ
יקהַּ ,ב ְ ּז ַמן הַ ִּמ ְת ַק ֵ ּצר
ָּכאן ָּב ָא ֶרץ הָ ֵר ָ
חַ ִ ּיים ְולֹא חַ ִ ּיים ,מֵ ִתים ְולֹא מֵ ִתים
ּפ ֹו ְס ִעים ִ ּכ ְבנֵ י ַא ְל ָמוֶ ת ַּב ֶ ּד ֶר ְך ֶׁשחָ ְ ׁשכָ ה –
עוד ְלהַ ְ ׁש ִ ּכיחַ
ָכול ֹ
לֹא הָ יִ ינ ּו ְואֵ ינֶ נּ ּוּ ,ו ַמה ּי ֹ
אֶ ת הַ נּ ֹו ָרא ִמכּ ֹל?
ימים
ֹיום ֹיום אֲ נַ ְחנ ּו ַמ ְ ׁש ִ ּכ ִ
כות הַ ִ ּדין
לָ סֹב לָ סֹב ְ ּב ִעיר הָ ַאיִ ןּ ְ ,ב ַתהֲל ּו ֹ
עור מֻ ֶּכה
מו ְ ּכ ָת ִמים ַעל ֹ
ּו ְכ ֹ
בו ֵתינ ּו ִמשְׂ ּ ָת ְר ִכים ַעל ּ ְפנֵ י הָ ָא ֶרץַ ,מ ְ ׁש ִח ִירים ְל ַאט.
ִע ְּק ֹ
רו ֹנו ֵתינ ּו
ֶׁשבַ ע סַ ְבנ ּו אֶ ת הָ ִעירּ ,ת ֹו ְק ִעים ִ ּב ְג ֹ
בות ִא ּ ָתנ ּו
סו ְב ֹ
מו ֶתיהָ לֹא נָ ְפל ּו ,הֵ ן ֹ
חו ֹ
ַא ְך ֹ
עוד ְ ּבשׂ ֹו ָרה ַאחַ תּ ִ ,ב ְל ִּתי ְמפֻ ְענַ חַ ת
ַעל ֹ
יעה
ֶׁש ְ ּב ִלי ִלזְ רֹחַ ַמ ְפ ִצ ָ
ּו ְתל ּויָ ה ָׁשם מֵ ָעלֵ ינ ּו
מו ּפ ּור ֶׁש ּלֹא הֻ ּ ַטל עֲ ַדיִ ן.
ְ ּכ ֹ
ׁש ּוב ֶאלָ -על ,אֵ לֶ יהָ
ארנ ּו ִמ ְת ַק ּׁ ֵשחַ ַּב ּ ַמ ָּבט הַ ִּמ ְת ַ ּג ֵּב ּ ַה
צַ ָ ּו ֵ
ְ ּב ִא ׁ
יעי ַ ּגבּ ֹות ּומֵ צַ ח
יש ֹונִ ים ֶׁש ְ ּכבָ ר נָ ְקע ּוַ ,מ ְר ִק ֵ
ּ ְפע ּו ִרים אֶ ל הָ ְל ָאהֶׁ ,שנּ ֹופֵ חַ
תו ְך חָ זֵנ ּו
ֵׁשם חָ ָד ׁש ְ ּב ֹ
ּו ְל ַר ְגלֵ ינ ּו ׁש ּוב ּפ ֹו ֵרשׂ
הום ֶׁש ּלֹא נִ ְפ ֶע ֶרת
עוד ְּת ֹ
ֹ
ּ ֵתבַ ת הֵ ִדים לַ יְ לָ לָ ה.
רות הַ ּׁ ֵשבֶ ט:
עו ְב ִרים ּד ֹו ֹ
חו ֵרי הַ ּ ֶטלֶ ִויזְ יָ ה ֹ
מֵ אֲ ֹ
יסה נָ ט ּו ׁשְ ,קלַ ְס ְּת ֵרי ַא ְלבּ ֹום ְּתמ ּו ֹנות
רון ְ ּכ ִב ָ
חות אֲ ֹ
ר ּו ֹ
ּו ְרפָ ִאים ֶׁשל בּ ֹויְ ֶדעם;
יצים ְ ּב ַעיִ ן נְ ַמ ָ ּקה
ׁש ּוב וָ ׁש ּוב הֵ ם ְמ ִצ ִ
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ּד ֹו ְל ִגים ִמן הַ ּ ִפנּ ֹות ְ ּב ֶרגֶ ל ִמ ְת ּפ ֹו ֶר ֶרת
רון:
ּו ְבפֶ ה ָמלֵ א ָעפָ ר ְמ ַי ְּל ִלים ְ ּב ִלי ָ ּג ֹ
"עוד לֹא ָא ְב ָדה"...
ֹ
חוזְ ִרים ּ ֻכ ּ ָלנ ּו
ַאח ֲֵריהֶ ם ֹ
סוף
לו ֹ
ְ ּב ַתחֲנ ּון ֶׁש ֵאין ֹ
מו ְצ ֹ
ֶׁש ִּמ ְת ַ ּג ְל ֵּגל ְ ּכ ֹ
חוק ּ ָפר ּו ַעִ ,אם ִ ּכי ִ ּב ְל ִּתי נִ ְ ׁש ָמע –
או לַ יְ לָ ה
מו נִ ְ ׁש ַּכח ,חָ ֵּננ ּו נָ א ְ ּב ֹיום ֹ
הוי אֵ ל ָ ּדה ּויֶׁ ,ש ּ ְ ׁש ֹ
ֹ
ּ ֵבין הַ ּ ִ ׁש ּד ֹות ְוהַ ִּמזְ ֹנוןְ ,ו ַעד ִל ְמ ָזוֵ ה הַ ַּביִ ת,
כו ֵרי גּ ֹו ָרל ּו ְצ ִע ִירים לַ ּ ַפחַ ד,
ְ ּב ֹ
ּד ֹו ְר ִכים אֲ נַ ְחנ ּו ַעל ּ ְפנֵ יהֶ ם ׁש ֹו ָאה ַאחַ ר ׁש ֹו ָאה
ּו ִמ ַּב ַעד ִלזְ ג ּו ִגית ֵעינֵ נ ּו הַ ִ ּנ ְפ ֶע ֶרת
או ָמוֶ ת
ּ ָת ִרים ַאחַ ר ְר ִאי ֹ
תו ְך הַ ּ ִ ׁש ְכחָ ה.
ְ ּב ֹ
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הַ ַּב ְר ָּב ִריםִ :סבּ ּוב ֵׁשנִ י
לֹא לַ ּ ָׁש ְוא ִח ִ ּכינ ּו לַ ַּב ְר ָּב ִרים,
לֹא לַ ּ ָׁש ְוא נִ ְקהַ ְלנ ּו ְ ּב ִכ ַּכר הָ ִעיר.
בו ָדם
דולֵ ינ ּו ֶאת ִ ּב ְג ֵדי ְ ּכ ֹ
לֹא לַ ּ ָׁש ְוא ָעט ּו ְ ּג ֹ
בוד הַ ְּמא ָֹרע.
ְו ִ ׁש ְ ּננ ּו אֶ ת נְ א ּו ָמם ִל ְכ ֹ
לֹא לַ ּ ָׁש ְוא נִ ּ ַת ְצנ ּו ִמ ְק ָ ּד ֵׁשינ ּו
ּובָ נִ ינ ּו אֲ חֵ ִרים ְלאֵ לֵ יהֶ ם;
ַּכ ָ ּדת ָ ׂש ַר ְפנ ּו אֶ ת ְספָ ֵרינ ּו
אֲ ֶׁשר אֵ ין חֵ פֶ ץ ָּבם לָ אֲ נָ ִ ׁשים ָּכ ֵא ּ ֶלה.
ִ ּכ ְדבַ ר הַ ְ ּנב ּו ָאה ָּבא ּו הַ ַּב ְר ָּב ִרים,
חות הָ ִעיר.
ְונָ ְטל ּו ִמ ּיַד הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת ַמ ְפ ְּת ֹ
בו ָאם ָעט ּו ְלב ּו ׁש ִ ּכ ְלב ּו ׁש הָ ָא ֶרץ,
ַא ְך ְ ּב ֹ
ּו ִמנְ הָ גָ ם הָ יָ ה ִמנְ הַ ג הַ ְּמ ִדינָ ה;
ְו ֵעת ִצ ּו ּו ָעלֵ ינ ּו ִ ּב ְל ׁש ֹונֵ נ ּו,
עוד ָמ ַתי
לֹא ָי ַד ְענ ּו ֹ
ָּבא ּו הַ ַּב ְר ָּב ִרים.
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אֵ יפֹה הֵ ם
צות ּ ֵתל ָא ִביב,
הו ְל ִכים ְל ִאבּ ּוד ְ ּבח ּו ֹ
הֵ ם ֹ
רות אֶ ְק ְס ָטזִ י;
הֵ ם ֹיו ְר ִדים ִמן הָ ָא ֶרץ ְ ּב ַׁש ְ ּי ֹ
קו ְר ִעים ֶאת גּ ּופָ ם,
אור ֹ
צֵ ל ְו ֹ
סוכֵ ְך ִמ ָּכל ר ּוחַ ,
טות ְל ֹ
יְ ֵדיהֶ ם מ ּו ָׁש ֹ
רות ְור ּוחָ ם ְמנַ ּׁ ֶשבֶ ת;
ּ ְפנֵ יהֶ ם ּ ְפע ּו ֹ
הֵ ם ֹנו ְתנִ ים ְ ּב ָך ַעיִ ןּ ,ובָ ַעיִ ן נַ ְפ ָׁשם,
ֲשכָ ה.
ית ִ -מ ְת ַּכ ִּסים ח ֵׁ
או ָתם ֶׁש ָר ִא ָ
ּו ִב ְר ֹ
קונִ ים ,נֶ ְע ָ ּד ִרים ֹנו ְכ ִחים,
מו ְכ ִרים לֹא ֹ
לֹא ֹ
ִמ ְת ַר ְּס ִקים ִ ּב ְד ָמ ָמהּ ,ת ֹו ִעים ְ ּב ִלי ַר ְגלַ יִ ם
הַ ְרחֵ ק ִמ ּס ֹוח ֲֵרי הָ עֲ בָ ִדים ְוהַ ֶּנ ֶׁשק,
ֵק ִהים ִמ ְ ּכ ֵאב ,כּ ֹואֲ ִבים ִמ ֵּקה ּות,
הֵ ם ִמ ְת ַא ְ ּב ִכים ִמן הָ ָא ֶרץ ְ ּב ֶׁש ֶקט ְ ּב ֶׁש ֶקט,
צות הַ ָ ּגלַ ְק ְסיָ ה.
הו ְל ִכים ְל ִאבּ ּוד ְ ּבח ּו ֹ
ֹ
קום ִה ּ ָמ ְצ ָאם
ָּכל ֹיו ֵד ַע ָ ּדבָ ר ַעל ְמ ֹ
ִמ ְתחַ ּיֵב ְ ּבנַ ְפ ָׁשם,
ִמ ְתחַ ּיֵב ְ ּבנַ ְפ ׁש ֹו.

פורסם ב"הארץ –תרבות וספרות" ערה"ש תש"ע
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ִעיר
ּ ֵתל ָא ִביבֹ ,זונָ ה ָיפָ ה ֶׁש ּ ֵלי ,י ְַל ָ ּדה ְמאֻ ּ ֶפ ֶרת,
יצים,
יקר ּ ֵב ִ
ַמ ְּל ִאי ִלי ַא ְמ ַּב ְטיָ ה ֶׁשל ִל ֶ
או ִתי ִ ּב ְל ׁש ֹו ֹנות ַא ְס ּ ָפ ָרג ּוס.
ילי ֹ
הַ אֲ ִכ ִ
יפ ְס ִטיק,
יקות ֶׁשל ִל ּ ְ
נַ ח ֲִמי ֶאת יְ לָ ַדיִ ְך ִ ּבנְ ִ ׁש ֹ
חו ִרים.
ְּתנִ י לָ הֶ ם ִלינֹק ִמ ָּכל הַ ֹ
ְלצַ ִחי
ָדו ִ ּב ְצ ְ ּבצָ ה ַ ׂשעֲ ָרה ְלבָ נָ ה ְ ּכ ַׁש ְר ׁש ּור
ֶׁש ִמ ַּכף י ֹ
מו ְ ּב ִסכּ ֹות
ְוהָ יָ ה ּד ֹו ֵקר אֶ ת ַע ְצ ֹ
שאֵ ינֶ נּ ּו מֵ ת;
ְל ִה ָ ּוכַ ח ֶ ֹ
ימי
ְל ִמ ִ
רוס
ֶׁש ָ ּקנְ ָתה צַ עֲ צ ּו ִעים ְ ּבאֶ ֹ
ידה;
מו אֶ ל ְ ּג ִל ָ
ְו ִה ְת ַיח ֲָסה ֶאל ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ְ ּכ ֹ
ילים,
ְל ִדינָ ה ֶׁש ָר ְק ָדה ְ ּב ִלי ְצ ִל ִ
יקה;
אֲ בָ ל י ְָד ָעה ּ ָת ִמיד ְ ּכ ֶׁש ִה ְתחַ ְּלפָ ה הַ ּמ ּוזִ ָ
ְלד ִֹבי
ֶׁש ִח ּי ְֵך ְו ָר ַעד,
אג'י
יט ְצ ֹיות ֶׁשל הַ גּ ּור ּו ַמהַ ָר ִ
ְו ָע ָ ׂשה מֶ ִד ַ
קו ִל ִ ּיים ֶׁשל וַ נְ ֶּג ִליס;
קו ִלים נִ ְס ָ ּד ִקים ְ ּבבּ ּו ִמים ַע ְל ֹ
מ ּול ַר ְמ ֹ
ְל ַא ְביָה הַ ְ ּז ֵקנָ ה
רות הַ ּ ֻמ ְס ְל ִמי
מות ְ ּבבֵ ית הַ ְּקבָ ֹ
ֶׁש ִל ְּק ָטה עֲ צָ ֹ
עולָ ם;
לות הָ ֹ
ְו ָק ְר ָאה ִ ּב ְקלָ ִפים יְ ָׁשנִ ים אֶ ת גּ ֹו ְר ֹ
מו ַּכ ּ ָלה
ֶׁשהָ יְ ָתה ִמ ְת ַא ּ ֶפ ֶרת מ ּולֵ נ ּו ַּבחַ ּל ֹון ְ ּכ ֹ
ילות ֶׁשל י ֵָרחַ ָמלֵ א;
ְ ּבלֵ ֹ
ְל ִע ָ ּדן ֶׁש ִ ּכ ּיֵר אֵ יבָ ִרים חַ ִ ּיים
ַּב ּׁ ֵשר ּו ִתים הַ ִּצבּ ּו ִר ִ ּיים ֶׁשל הַ ּ ַתחֲנָ ה הַ ּ ֶמ ְר ָּכזִ ית;
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ָשן ַּב ַ ּקיִ ץ ַעל הַ ָ ּים הַ ּ ָפת ּוחַ
ֶׁש ּי ֵ
רו;
ְו ָד ִגים ְו ַד ָ ּי ִגים לָ חֲכ ּו ֶאת ְ ּב ָ ׂש ֹ
ְל ִא ִיריס ֶׁש ָּב ְל ָעה סֻ ָּכ ִר ּי ֹות ֶׁשל ֶאל-אֶ סּ ִ -די
ְויִ ְּללָ ה ִעם הַ ּ ַס ְב ּ ָתא הַ ְ ּנע ּולָ ה ַּב ִּמ ְט ָּבח
ְונִ ְּס ָתה ִלנְ ׁש ְֹך אֶ ת הַ פָ אל ּו ִסים הַ ְ ּזק ּו ִרים
רו ֶׁשל זֹהַ ר.
ֶׁש ִ ּכ ּס ּו ֶאת חַ ְד ֹ
יב ֵרי אֶ בֶ ן ְ ׁשב ּו ִרים ָסגַ ְדנ ּו לָ ְך,
ֵּבין ֵא ְ
ְמחַ ּ ְפשִׂ ים לַ ּ ָׁש ְוא ֶאת הַ ֶ ּדלֶ ת ֶׁש ַּב ִּקיר;
ַעל ִמ ְפ ְלסֵ י אֶ ֶׁשר נִ ְצ ִח ִ ּיים
ּ ָת ִעינ ּו ֵּבין הַ ּ ָתעֻ ּי ֹות.
ֹזונָ ה ָיפָ ה ֶׁש ִּלי ,י ְַל ָ ּדה ְמאֻ ּ ֶפ ֶרת,
ַאל ִּת ְ ׁש ְט ִפי ִמ ְ ּב ָ ׂש ֵר ְך ֶאת ֵריחַ הַ ּ ַליְ לָ ה,
ַאל ִּת ְר ְ ּכ ִסי ַּכ ְפ ּת ֹו ִרים ְ ּבחָ ְפ ָזה;
ַאל ְּתכַ ִּסי ְ ּבצָ ִעיף ֶׁשל בּ ֶֹקר
יכות ַא ֲהבָ ֵתנ ּו ֵאלַ יִ ְך.
ַעל נְ ִ ׁש ֹ
עֲ ַדת זַאֲ ט ּו ִטיםַ ,א ְחוַ ת ְמצ ָֹר ִעים,
עולָ ה:
ִה ֵּנה הָ אֵ ׁש ְוהַ ּ ֶפחָ ִמים ְוהַ שּׂ ֶ ה ְל ֹ
יק ּי ֹות,
סו ֵתינ ּו ַּבעֲ ַׁשן הַ ְּסטֵ ִ
ְ ּכבָ ר ִה ְכ ִוינ ּו אֶ ת מֻ ְר ֹ
ְ
ּפ ֹוח ֲִדים ִמן הַ ּ ַל ִ ּב ִירינְ ְּת ,נֶ אֱ חַ זְ נ ּו ַּב ְּסבַ ך.
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ארה
ח ֲָמ ָ
ְ ּכבָ ר לֹא ֹיו ֵד ַע אֵ ְ
יך לָ לֶ כֶ ת ָּבכֶ ם ְל ִאבּ ּוד.
יקה ֶׁשל הֶ ֵּכר ּות עֲ מֻ ָ ּקה ִמ ַ ּדי.
אֲ נִ י ָׁשר לָ כֶ ם ֶאת הָ ַר ְמ ָּב ִט ָ
ארותַ .א ְחוַ ת ְמצ ָֹר ִעים.
נִ ְ ׁשאֲ ר ּו ַרק הַ ח ֲָמ ֹ
ירות .הַ ְ ּז ֵק ֹנות .הַ ְ ּנ ָע ִרים.
הַ ּז ֹו ֹנות הַ ְּצ ִע ֹ
ילים ְמ ַענְ ְטזִ ים לָ הֶ ם אֶ ת הַ ּ ַתחַ ת,
הַ ְּצ ִל ִ
עות עֲ גֻ ּל ֹות הֵ ם ְמלַ ְּט ִפים
ִ ּב ְתנ ּו ֹ
אֶ ת הָ אֱ ל ִֹהים ֶׁש ּ ָלהֶ ם
לו חֶ ְשבּ ֹון ְו ִת ְקוָ ה ּו ָמחָ ר
ֶׁשאֵ ין ֹ
ֶׁש ּ ֻכ ּל ֹו ח ּו ִ ׁשים עֲ ֵׁשנִ ים
יחות ֶׁשל ָּב ָ ׂשר
ְו ִס ְלס ּול ֶׁשל גּ ּו ִפים ,סֻ ּט ּול ְויַיִ ןְ ,ו ֵר ֹ
ִמ ָּכל הַ ִּמינִ ים.
תו ִל ְרקֹד.
או ֹ
הֵ ם ַמזְ ִמינִ ים ִל ְ ׁש ּת ֹות .הֵ ם ַמזְ ִמינִ ים ֹ
טו ֹ
יכים ֹ
חו ְ ׁש ִבים ָעלָ יו .הֵ ם לֹא ְצ ִר ִ
הֵ ם לֹא ֹ
בות.
הַ חַ ִ ּיים ַּב ּזֶבֶ ל? ֶא ְפ ָׁשר
חות.
ִל ְה ֹיות חֲת ּו ִלים ְלפָ ֹ
אֲ נִ י לֹא ַמ ְס ִ ּגירּ ַ ,גם לֹא ְמסֻ ָ ּגל ְלהָ ִעיד,
ּו ִב ְכלָ ל אֲ נִ י
אֵ ין ִלי ַמה ְּלהַ ִ ּגיד.
ּ ָפנַ י ּ ְפנֵ י ּ ְפ ֹ
רות -
ָשן ,שְׂ בַ ע ְּתמ ּו ֹ
רוטֵ יא ּוס  -י ֵׁ
אות.
גּ ֹוסֵ ס ְונָ חֵ ,ריק ִמ ָּבב ּו ֹ

 #חמארה :בערבית 'בית יין' .מועדון בסגנון מזרחי שלקוחותיו הם בעיקר אנשי השוליים של החברה
הישראלית.
פרוטיאוס  :אל ים יווני .כשהיו מנסים ללוכדו היה משנה את צורתו ללא הרף.
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יטה
א ּונִ יבֶ ְר ִס ָ
ְל ִפיכָ ְך
ִה ְת ַּכ ַּנ ְסנ ּו ּפֹה ּ ֻכ ּ ָלנ ּו לַ ִּס ּי ּום הַ ָּצפ ּוי
שְׂ ר ּו ִעים ַעל הַ ֶ ּד ֶׁשא ָּב ָא ֶרץ הַ ּ ֻמ ְב ַטחַ ת
ירות
ְמלַ ְּק ִקים ֶאת הַ ְ ּדבַ ׁש ִמן הַ יְ ֵרכַ יִ ם הַ ְּצ ִע ֹ
ֹיונְ ִקים מֵ חַ ּיֵינ ּו ָּכל ִט ּ ָפה ֶׁשל חָ לָ ב
ִעם הַ ָ ּדם ְוהַ ּׁ ֻש ּ ָמן ְוהַ ּ ֵמחַ
ידנ ּו
ּו ְמנַ ְ ּג ִבים ְמ ֻר ִּצים ,שְׂ מֵ ִחים ְלאֵ ֵ
רו ִצים ָּב ּה.
ְמלֵ אֵ י ַמ ְ ׁש ָמע ּות ֶׁשאֵ ינֶ נּ ּו ֹ
לועֲ ִסים ְו ֹיו ְר ִקים
ְ ּכל ּום לֹא כּ ֹו ֵאב לָ נ ּו ֹ -
ְ ּכ ֹ
רו ֶׁשמֶ ת מ ּול ֶע ְגלַ ת הַ ּס ּו ּ ֶפר
מו ֻק ּ ָפה ֹ
כו ֹנותֶ ,את הַ ּק ֹולֶ ,את הַ ּט ֹון
בות הַ ְ ּנ ֹ
אֶ ת הַ ְּת ׁש ּו ֹ
ְו ֹיו ְצ ִאים
ְל ִפי הַ ּ ֵספֶ רּ ְ ,בזִ ְמז ּום ְמכֻ ָּנף –
בות
נְ ִחיל ַמ ְח ָׁש ֹ
יש.
ֶׁשאֵ ינָ ן ֶׁשל ִא ׁ
הַ ּ ְ ׁש ָאר – ַק ּ ֵלי ַק ּל ּות
אֲ נַ ְחנ ּו ֹיו ְר ִ ׁשים ֶאת הָ ָא ֶרץֶ ,את הַ ִּמ ּט ֹות ְו ֶאת הַ ִּמ ִּלים.
יתי
לַ יְ לָ ה ֹיו ֵרד .צֵ ל ָאר ְֹך ,ז ִָו ִ
מ ּו ָטל ִמן הַ ַּכ ּד ּור הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש
ַעל ּ ַת ֲהל ּוכַ ת הָ אֲ נִ ִ ּיים
עוזֶבֶ ת הַ ַּביְ ָתה.
הָ ֹ
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לַ חֹפֶ ׁש ֹנולַ ד
ה ּוא ִד ּ ֵלג ָּכל הַ ֶ ּד ֶרך לַ ּ ַפ ְרקֶּ .ג ֶׁשם זִ ְרזֵף.
ֹאש ֹו.
ּ ָתלַ ׁש ָעלֶ ה עֲ נָ קְ ,וחָ בַ ׁש ְלר ׁ
ַאחַ ר ָּכ ְך נִ ְפ ַטר מֵ הַ חֻ ְלצָ ה.
ַאחַ ר ָּכ ְך מֵ הַ ַּנעֲ לַ יִ ם.
ַעל שְׂ פַ ת הָ אֲ גַ ם נֶ ְעצַ רְ ,ו ָת ַקע ֵעינַ יִ ם ַּב ּ ַמיִ ם.
הו ֹנות ַּבבּ ֹץ הַ ּ ָׁשחֹרְ ,ו ִה ְתנַ ְדנֵ ד ָּבר ּוחַ .
יש ְ ּב ֹ
ִה ְ ׁש ִר ׁ
ה ּוא הָ יָה ְמפֻ ּ ָטר ְוחָ ְפ ִ ׁשי.
אֵ ין ,לֹא הָ יָהְ ,ולֹא יִ ְהיֶה.
עוד עֲ נָ נִ ים.
עֲ נָ נִ ים ְו ֹ
ַּב ְרוָ ז סַ ְק ָרנִ י ְמחַ ּ ֵטט ֵּבין ַר ְגלָ יוָ .יד ְ ּכבָ ָרק.
ה ּוא לָ חַ ץ ְולָ חַ ץַ .ע ְכ ָׁשו ִ ּב ְ ׁש ּ ֵתי ָי ַדיִ ם.
תו ְס ִביב הַ ַ ּצ ָ ּואר
או ֹ
ִס ְח ֵרר ֹ
בות ּ ֵבין ל ּולֵ י הַ ּמ ֹו ָׁשב.
לות הַ ְ ּגנ ּו ֹ
עושִׂ ים ַּבחַ ְפ ֹ
מו ֶׁשהָ י ּו ֹ
ְ ּכ ֹ
הַ ַּב ְרוָ ז ָרץ ,א ּולַ י עֲ ָ ׂש ָרה מֶ טֶ ר
ֹאש,
ְ ּב ִלי הָ ר ׁ
מוטֵ ט ַעל ַקו
ְו ִה ְת ֹ
הַ ּ ַמיִ ם.
ּ ְפנֵ י הַ ּ ַמיִ ם ִה ְת ּ ַפ ְצ ּ ְפצ ּו ְו ִה ְכ ִחיל ּו.
מו ַמ ְרזֵב ָעקֹם
ה ּוא ָע ַמד ָׁשםּ ְ ,כ ֹ
ְו ִה ְ ׁש ִּתין ְו ִה ְ ׁש ִּתין.
לו חֻ ְלצָ ה.
לֹא הָ יְ ָתה ֹ
לו ַקר.
הָ יָה ֹ

12

ַ ּג ְעגּ ּו ַע
עומֵ ס ַעל שֻ ְלחָ ֹנות
ימ ְל ְכ ֹיוֶׁ ,שהָ יָה ֹ
ְט ִר ַ
יכ ִלים ְו ַעד ְמ ַרק ַ ּד ְג ְ ּד ָ ּגנִ ים
שו ֹנות ִק ְ
ִמ ְּל ֹ
קו:
חוזֵר ּו ְמגַ הֵ ק ּ ְפס ּו ֹ
הָ יָה ֹ
ַמ ּ ֵלא ְק ֵד ָר ְת ָך ָּב ָ ׂשר

אֲ ִפיל ּו ֵאינְ ָך צָ ִר ְ
יך ֶא ּ ָלא לַ ח ֲִתיכָ ה ַאחַ ת.
אומֵ ר:
ה ּוא הָ יָה ֹ
עולָ ם ֶׁש ִ ּי ּ ָפטֵ ר ִמן הָ ָא ָדם
לו לָ ֹ
טוב ֹ
ֹ
דו צָ ִעיר.
עו ֹ
ְ ּב ֹ
רו ִצ ָ ּוה לַ ֲחרֹט:
ְו ַעל ִק ְב ֹ
ַאל ְּתהַ ֵ ּדק ִ ׁש ֶּנ ָ
יך
ִאם ֵאין י ֵׁש ֵּבינֵ יהֶ ן.

טרימלכיו – עבד שהתעשר ,מארח המשתה הדקדנטי ב"סטיריקון" של פטרוניוס.
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י ֵׁש אֱ ל ִֹהים
בּ ֹוא ,בּ ֹוא הֵ ָּנה ,בּ ֹוא ,חָ מ ּוד.
ָת'מֹד י ָָׁשר ֶׁשאֲ נִ י ְמ ַד ֵּבר אֵ לֶ ָ
יך.
ְּתע ּו ָדה.
ַאה.
מָ ַתי ,יָא חַ ְתכַ ת חָ ָרא
'טע ּות?
הו ִרים ֶׁש ְּל ָך ָעשׂ ּו ּ ַת ּ ָ
מָ ַתי הַ ֹ

ה ּוא הָ יָה ֶּבן ְּת ַׁשע ֶעשְׂ ֵרה וָ חֵ ִצי
ְוכָ ל הַ ְ ּז ַמן ִח ּי ְֵך ְולָ בַ ׁש ְ ּבלֵ יזֶר.
ארע-אֶ ל-גָ ָז ִ
ָׁש ֶ
אלי ,ש ּו ָעפָ ט.
או ַמ ּׁ ֶשה ּו.
ְסט ּו ֶדנְ ט ְלכַ ְל ָּכלָ ה ֹ
א ּולַ י ִמ ְ ׁש ּ ָפ ִטים.
ִמ ְק ֶרה ָּבר ּור.

ִה ְכנַ ְס ִּתי ֹ
לו ֶּב ֶר ְך
יצים.
ַּב ֵּב ִ
ה ּוא ִה ְת ַק ּ ֵפל ְו ִה ְת ִחיל ְלהָ ִקיא.
עוד ַאחַ ת
לו ֹ
ִה ְכנַ ְס ִּתי ֹ
ַּב ּ ַפ ְרצ ּוף.
ַאח ֲֵרי זֶה ִעם הַ ַ ּקת.
ִה ְדלַ ְק ִּתי ִסיגַ ְר ָיה,
טור.
יס ֹ
ּו ְט ַרנְ זִ ְ
לו ְר ִע ֹ
יחים ְוהָ י ּו ֹ
ה ּוא ָׁשכַ ב ַּב ּ ִשׂ ִ
ידות;
מו.
הַ ָ ּקנֶ ה ִהזְ ַ ּד ֵּקף ִלי מֵ ַע ְצ ֹ
ִ ּד ַ ּו ְח ִּתי ַּב ֶּק ֶׁשר
ַּכד ּור ְמ ֻד ָ ּיקֵּ ,בין הַ ִחבּ ּו ִרים

.0-1
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ִ ּב ָירה
לָ ֶרצַ ח הַ ּ ֻמ ְ ׁשלָ ם ֵאין ִסבּ ֹותָ ,א ַמר,
או ְ ּבי ְֶקט מֻ ְ ׁשלָ ם,
לָ ֶרצַ ח הַ ּ ֻמ ְ ׁשלָ ם ָ ּדר ּו ׁש ֹ
מו ֶׁשהָ יָ ה ָאז ְ ּב ַא ְ ּו ְ ׁש ִויץ.
ְ ּכ ֹ
מו
פותַּ ,כ ּמ ּובָ ן ,אֶ ּ ָלא ְ ּכ ֹ
לֹא הַ ִּמשְׂ ָר ֹ
בו ָדהָ ,א ַמר
עות הָ עֲ ֹ
ַאחַ ר ָּכ ְךִ ,מח ּוץ ִל ְ ׁש ֹ
ְו ִה ְ ׁש ּ ַת ּ ֵתק
ַמ ִ ּביט ַּב ֶּקצֶ ף
לוגֵ ם.
ְו ֹ
הָ ֶרצַ ח הַ ּ ֻמ ְ ׁשלָ ם ה ּוא ַאהֲבָ הָ ,א ַמר.
הָ ֶרצַ ח הַ ּ ֻמ ְ ׁשלָ ם לֹא ְמבַ ֵּק ׁש ָ ּדבָ ר מֻ ְ ׁשלָ ם,
ַרק לָ ֵתת

ְ ּכ ִפי יְ כָ ְל ְּת ָך.
יתה ,הַ חַ ִ ּיים עֲ ַדיִ ן
רון הַ ְּל ִפ ָ
אֲ ִפ ּל ּו ְ ּבזִ ְכ ֹ
לות ֶׁש ִע ְר ְסל ּו ֶאת הַ ּיָד,
נֶ צַ ח .אֲ ִפ ּל ּו הַ יְ לָ ֹ
מו חֶ סֶ ד ַעל הַ ָּב ָ ׂשר הַ ַ ּקר,
אֲ ִפ ּל ּו הַ ּׁ ֶש ֶתן ֶׁש ָּנפַ ל ְ ּכ ֹ
סוף,
עוד ֵאינְ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו הֶ ָע ֵקב ֶׁשהֵ ִעיר ֹ
אֲ ִפ ּל ּו הַ ּׁ ֶש ֶקט,
ָא ַמר.
ַמ ִ ּביט ַּב ֶּקצֶ ף.
בו ָדה הֲג ּונָ ה
כון ,עֲ ֹ
נָ ֹ
ְמ ַׁש ְח ֶר ֶרת הַ ְר ֵּבה ,אֲ בָ ל
ינו ְמ ַא ֵּבד
ֶרצַ ח מֻ ְ ׁשלָ ם אֵ ֹ
אֲ ִפ ּל ּו ִט ּ ָפה ַאחַ ת.
מו שְׂ פָ ַתיִ ם ֶׁשל יֶלֶ דִ ,ה ְס ִ ּביר,
ְ ּכ ֹ
חול וָ ֶקצֶ ף,
מו ֹ
ְ ּכ ֹ
מו ֶׁש ַא ּ ָתה
ְ ּכ ֹ
ׁש ֹומֵ ַע,
ׁש ֹו ֶתה ְו ׁש ֹומֵ ַע.
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טו ְריָה
יס ֹ
ִה ְ
טו ְר ָיה.
יס ֹ
ֹלאֹ ,לא הָ יָ ה ִלי ִענְ ָין ְמ ֻיחָ ד ְ ּב ִה ְ
נִ ְת ַק ְל ִּתי ָּב ֶזה
פונִ ית:
ישה ַא ְק ָר ִאית ַּב ִּסימ ּולַ ְצ ָיה הַ ְּצ ֹ
ּת ֹו ְך ְ ּג ִל ָׁ
ִ ּג ְד ֹ
פות.
חון גּ ּו ֹ
רות ּ ַתיִ לָ ּ ,פנִ ים ְמעֻ ִ ּויםִ ,ס ְר ֹ
מות הָ ֵא ּ ֶלה
לו ְג ָר ֹ
הו ֹ
הָ ִענְ ָין ִעם הַ ֹ
ה ּוא ֶׁש ַאף ּ ַפ ַעם אֵ ין לָ ַד ַעת ַמה ָ ּיצ ּוץ.
או ִת ּי ֹות.
ְל ַמ ּ ָטה הָ י ּו ַּכ ּ ָמה ִס ָ
מו ֹ
ימנִ ים ְמ ֻר ָּב ִעיםֶׁ ,ש ִ ּנ ְרא ּו ְ ּכ ֹ
קור ִש ְ ּד ָרה:
ְל ִחיצָ ה ְל ִא ּת ּור הַ ּ ָמ ֹ
מו ָרה
צ'ונְ ג ח ּוסֵ יין הַ ֵּבן ֹ
"הֶ ָע ַרת ׁש ּולַ יִ ם ֶׁשל ֹ
ֶׁש ְ ּב ַמ ֲהד ּו ָרה ַא ְלח ּו ִטית יְ ָשנָ ה ֶׁשל אֶ נְ ִצ ְ
יקה
יטנִ ָ
לו ּ ֶפ ְד ָיה ִט ָ
יק ֹ
ֶּ
יס ָר ִאיל,
)כ ֶר ְך הַ ִּמ ּל ּו ִאים ,(2208 ,נִ זְ ְ ּכר ּו עֲ ַדיִ ן ְמ ִדינַ ת ִא ְ
דון,
ישי ֶׁשל הַ ּי ּו ֶדןׁ ,ש ֹו ַאת ַא ְר ָמגֶ ֹ
רבן הַ ִּמ ְק ָ ּדש הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
חֻ ַּ
)ב ִע ָ ּקר ִ ּבזְ כ ּות ְּתר ּו ָמ ָת ּה
יב ִריש ְ ּ
ְו ִס ְפר ּות הַ ִה ְ ּ
לֶ ָעגָ ה הָ אֲ מֶ ִר ָ
יקנִ ית הַ ֲח ָד ָׁשה(".
**
אֵ ין ִלי מֻ ּ ָשׂ ג לָ ּ ָמה ִה ְמ ַׁש ְכ ִּתי ָּב ֶזה.
או ָתם יָ ִמים ְ ּכבָ ר צָ ַר ְכ ִּתי
ּ ַת ְק ִרין ָר ַדף ּ ַת ְק ִריןּ ְ .ב ֹ
טו ְריָ ה ְל ֹיום.
יס ֹ
 40טֶ לֶ ַּביְ ט ִה ְ
אתי
צ'ונְ ג ח ּוסֵ יין הָ ָאב ָמצָ ִ
אֵ צֶ ל ֹ
אֶ ת ְּת ִפ ּ ַלת "הָ בָ ה נָ ִגילָ ה"
תבֶ ת הַ ָ ּדם ְ ּב ַמ ֲחנֵ ה הַ הַ ְ ׁש ָמ ָדה ֶׁשל ָר ִפיחַ .
ֶׁש ּ ָשׂ ְר ָדה ִמ ְ ּכ ֹ
רות ְ ּב ַת ְרגּ ּום א ּונִ יבֶ ְר ָס ִלי
ְל ָי ָד ּה הָ י ּו ַּכ ּ ָמה ׁש ּו ֹ
ִמן הַ ְ ּנב ּו ָאה הַ ּ ְ ׁש ִל ִ ׁ
ישית ֶשל הַ ּ ַפיְ ָטן אֲ ִביאֵ ל.
ֹלא ,אֵ ין ִלי ִענְ יָ ן ְ ּב ִ ׁש ָירהּ ִ ,ב ְמ ֻיחָ ד ֹלא ִקנּ ֹות,
ֲרונָ ה.
ילית הָ ַאח ֹ
יס ָר ִא ִ
אֲ בָ ל ִמ ּ ָׁשם לָ ַמ ְד ִּתי ַעל הַ ֲה ִג ָירה הָ ִא ְ
***

או ְת ָך
מאל מֵ ִביא ֹ
הַ ִּק ּׁש ּור הַ ֲח ִמ ּ ִ ׁשי ִמ ּ ְשׂ ֹ
פות הַ ּ ֹנ ַער.
לו ְג ָר ָמה ֶׁשל ִמשְׂ ְר ֹ
הו ֹ
תו ְך הַ ֹ
ְל ֹ
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עוד הַ ְר ֵּבה ִל ְפנֵ י כֵ ן,
ֹ
טובָ ָתם ,הֵ ם לָ ְמד ּו
לא ְ ּב ֹ
ֶׁש ּ ֹ
אֵ ְ
יך לַ עֲ ֹזב ְ ּב ִלי גּ ּופָ ם.
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ִמנְ חָ ה
עוד ִ ּכ ִ ּנינ ּו
חותֶׁ ,ש ּק ֶֹדם ֹ
ְ ּכבָ ר נִ ִּקינ ּו אֶ ת הַ ָ ּדם מֵ ַעל הַ ִמזְ ְ ּב ֹ
"שר ּות ָס ִדיר"ּ ,ו ִמזְ ְ ּב ֹ
ֹ
חות ּ ֵבינַ יִ ם -
"עו ְר ֵקי ְּתנ ּו ָעה"ֵׁ ,
בו ָדה" -
קום עֲ ֹ
"מ ֹ
"מ ִדינָ ה"ְ ,
"מ ְ ׁש ּ ָפחָ ה"ְ ,
ִ
"בית ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים";
או ּ ֵ
בות"ֹ ,
"בית ָא ֹ
"בית סֵ פֶ ר"ֵ ּ ,
ְוגַ םֵּ :
ּ ֻכלָ ם ִמ ְצ ַט ְח ְצ ִחים ְ ּבבֹהַ ק ֶׁשל ַאח ֲֵריְ ,ו ַרק ֹנו ְתר ּו הַ ּ ַס ִ ּכינִ ים,
גות ,הַ ּ ַת ְרוָ ִדים ,הַ ֶּגחָ ִלים
הַ ּ ַמ ְרחָ ׁש ֹות ,הָ ִא ְל ּ ָפ ִסים ,הַ ּ ַמזְ ְל ֹ
דות אֲ נַ ְחנ ּו ְלפָ נֶ ָ
יך ַעל ָק ְר ַּבן הַ ּי ֹום,
מו ֹ
ֲש ֹות עֲ ַדיִ ןֹ :
לוח ׁ
הַ ֹ
קו ָרה ֶׁש ַרק הַ בּ ֶֹקר
ַעל הַ ּ ֶלחֶ ם ְוהַ ַ ּד ַעתַ ,על הֶ ָע ָמלַ ,על צֵ ל ֹ
עוד ָיכ ְֹלנ ּו ִל ְה ֹיות ַ -א ְך הַ כּ ֹו ֵרת ּ ָפסַ ק ַאחֶ ֶרתְ ,והָ יִ ינ ּו ְלפָ נֶ ָ
יך
ֹ
אוכֶ לֶ ת ַעד הַ ָּצהֳ ַריִ ם.
ַמאֲ כֹלֶ ת אֵ ׁש ֹ
ינו יָד ּו ַע
ַעל יַד הַ ִ ּכ ּי ֹו ִרים זְ ֵקנָ ה ֹיו ֶׁשבֶ ת ּו ְמנַ ֶּגבֶ תׁ ְ ,ש ָמ ּה אֵ ֹ
ּו ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ּ ָת ּה ָּב ָ ׂשרְ .וכָ כָ ה ַ ּגם
אֲ נַ ְחנ ּו ִמ ְּס ִביבָ ּהֹ ,יו ְ ׁש ִבים ּו ְמנַ ְ ּג ִבים  -חַ ּ ָלף-חַ ּ ָלףּ ְ ,כ ִא ּל ּו
זֶה ּו ְס ָתם ּ ַת ְח ִ ּביבּ ְ .כבָ ר ְל ׁש ֹונִ י ְ ׁשס ּו ָעה ,אֲ נִ י ֹיוצֵ א ִמן הַ ִּמ ְט ָּבח
רו ֶׁשל הַ ִּמ ְק ָד ׁש; ָׁשם ֵּבין סֻ כּ ֹות הַ ִ ּבכּ ּו ִרים
אֶ ל חֲצֵ ֹ
ַק ָ ּדר ַמ ִּציג ַּכ ָ ּדיו ְל ֶקלֶ סַ ,א ְתלֵ ט ֶאת ִע ּט ּו ָריו ,נַ ְח ּת ֹום מֵ ִעיד
ַעל ִע ּ ָס ֹ
קו ְר ִאים ִמ ְ ּב ִלי ֶׁש ִה ְת ַּב ַ ּק ְ ׁשנ ּו
תוְ ,מ ׁש ֹו ְר ִרים ַעל ִ ׁש ָיר ָתם ֹ -
רות ֶׁש ֹנועֲ ד ּו ְלכֶ סֶ ף,
עו ְב ִרים ָׁש ִביםַ .על יַד הַ ְּק ָע ֹ
ְ ּב ָאזְ נֵ י ֹ
ינו יָד ּו ַע,
טווָ הׁ ְ ,ש ָמ ּה ֵא ֹ
זְ ֵקנָ ה ֹיו ֶׁשבֶ ת ְו ֹ
ּו ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ּ ָתה ִמ ִּלים.
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ֹאשי אֶ ל הַ ִ ּכ ָירה ,אֲ נִ י ָ ׂשם ְ ּב ִפי ַ ּגחֶ לֶ ת
חוזֵר ֶאל הַ ִּמ ְט ָּבחַ ,מ ְר ִ ּכין ר ִ ׁ
ֹ
חו ְל ִפים ֵעצָ יוֹ ,יו ְ ׁשבָ יו,
לַ ֲחזֹר ִ ּבי ֶאל הַ ּי ֹוםִ :ה ֵּנה ֹ
ילים,
יליםּ ְ ,ג ִו ִ
פות ֶׁש ּל ֹו ,חֵ יל ּ ָפ ָר ִ ׁשיםִ ּ ,פ ִ
עו ְפ ֹ
חות ְמ ֹ
ָּב ּ ֵתי ָקפֶ ה ְוצַ ּ ָל ֹ
יתם ִא ְל ָמלֵ א
יתםֵ .איפֹה הֲיִ ֶ
ֶׁש ּזֶה ַע ּ ָתה ָא ַמ ְרנ ּו ִו ְהיִ ֶ
ָק ְר ַּבן הַ ּי ֹוםֶׁ ,שהָ עֳ לָ ה ְ ּב ּ ֵלב חָ פֵ ץִ ,אם ַ ּגם ִ ּב ְל ִּתי ֹיו ֵד ַע;
לו ַמר
אֵ יפֹה הָ יִ ינ ּו ְ ּב ִלי ֵּכ ִלים לָ ֵ ׂשאת ִמן הַ ְּמלֹאּ ְ ,ב ִלי ִמ ִּלים ֹ
עוד -
בוד לָ ֹ
'נָ ָ ׂשאנ ּו ְו ָע ַׁש ְרנ ּו'ּ ְ ,ב ִלי לָ ַקחַ ת ְולָ ֵתתּ ְ ,ב ִלי לָ ֵתת ָּכ ֹ
יק ּה
ְ ּבכָ ל אֲ ֶׁשר יִ ְהיֶה .אֲ נִ י ֹיו ֵרק אֶ ת הַ ַ ּגחֶ לֶ תְ ,ו ֹזו ֹנופֶ לֶ ת ְלחֵ ָ
ינו יָד ּו ַע
ישיתֶׁ ,ש ְּמהַ ּ ֶלכֶ ת ַאח ֲַרי ְ ּכצֵ לׁ ְ ,ש ָמ ּה ֵא ֹ
ֶׁשל זְ ֵקנָ ה ְ ׁש ִל ִ ׁ
ּו ַמ ְ ׁש ּ ֻכ ְר ּ ָתה ּ ָפנִ ים.
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אֱ לֹהֵ י הַ ְ ּיה ּו ִדים
אֱ ל ִֹהים ַא ִ ּד ִירים ,אֱ לֹהֵ י הַ ְ ּיה ּו ִדים,
ָּככָ ה ַמ ְת ִאים )אֱ ל ִֹהים ,יְ ה ּו ִדים(.
ָא ַׁש ְמנ ּוָּ ,בגַ ְדנ ּוָ ,א ִבינ ּו.
ַא ּ ָתה ַּבח ּוץ וַ אֲ נַ ְחנ ּו ִ ּב ְפנִ ים,
אֲ נַ ְחנ ּו לֹא אֲ נַ ְחנ ּו ,אֲ נַ ְחנ ּו
טו ִבים.
ֹ

ָע ִוינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמיִ םְ ,לפָ נֶ ָ
יך חָ ָטאנ ּו
ְואֵ ין ָאנ ּו
אֶ ּ ָלא
ַמעֲ שִׂ ים.
אֱ ל ִֹהים ַא ִ ּד ִירים ,אֱ לֹהֵ י הַ ְ ּיה ּו ִדים,
יתנ ּו גּ ֹויִ ים
ָּבר ּו ְך ֶׁש ּלֹא עֲ שִׂ ָ
ָּבר ּו ְך ֶׁשאֵ ין ְל ָך ִ ּב ְכלָ ל ּ ָפנִ ים

ָּבר ּו ְך ֶׁשעֲ בָ ְר ָך נָ ִקי ִמ ִ ּב ּי ֹו ְג ַר ְפ ֹיות
ִמ ִ ּד ְמ ֹיו ֹנותׁ ְ ,שטֻ ּי ֹותִ ,ח ּי ּו ִכים אֱ ל ִֹה ִ ּיים.
ָּבר ּו ְך הַ ּׁ ֵשם ֶׁשאֵ ין ְל ָך ֵׁשם
ֶׁשאֵ ינְ ָך ַמ ִ ּביט מֵ ֵעינֵ י הַ ּק ֹו ִפים,
ֶׁשאֵ ין ְל ָך ָׁש ָר ִ ׁשים

ְואֵ ין ְל ָך ָע ִלים,
ְ ׁשאֵ ינְ ָך אֲ נִ י,
ְ ׁשאֵ ינְ ָך ַא ּ ָתה.

ָע ִוינ ּו ֶׁש ַּב ּ ָׁש ַמיִ םֵ ּ ,תן לָ נ ּו ּ ַפ ְרנָ ָסה
ּו ְרוָ חָ ה ְוהַ ְצלָ חָ ה.
ְוחֶ ְ ׁשבּ ֹו ֹנות ְ ׁש ַמ ָ ּיא ְו ַת ְקבּ ּולֵ י ְּת ִפ ּ ָלה
י ְַרבּ ּו ִר ִ ּבית ְלפָ נֶ ָ
יך,
וַ אֲ נַ ְחנ ּו חֵ ילֶ ָך,
נְ כַ ְרסֵ ם
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ַׁש ְלוַ ת ַא ְר ְמ ֹנו ֶת ָ
יך.
אֶ ת חֶ בֶ ל חֻ ֵּקנ ּו ּ ֵתן לָ נ ּו הַ ֹיום
ּובָ נִ ים ַעל ָאב ֹנו ֶדה ָע ֹוון ְלפָ נֶ ָ
יך:
ָּכ ֵׁשר ,לֹא ָּכ ֵׁשרָּ ,כ ֵׁשר ,לֹא ָּכ ֵׁשר.
ּובָ ָשרּ -ונְ ָׁש ָמהָ ,א ָדםְ -וחַ ָ ּוה,
אֲ נִ יְ -ו ַא ּ ָתה נִ ּ ָפ ֵרד ְלפָ נֶ ָ
יך.

אֶ ת ֶע ְרוַ ת ָק ְד ֶׁש ָך נְ כַ ּ ֶסה הַ ּי ֹום:
אֶ ת הַ ּתֹה ּו
ְו ֶאת הַ בּ ֹה ּו

ְו ֶאת הַ ח ֶֹׁש ְך

הום
ְו ֶאת הַ ְּת ֹ
ְור ּוחֵ נ ּו הַ ְמ ַרחֶ פֶ ת ַעל הַ ּ ַמיִ ם.
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ש ָ ּגע
מַ ּ ָשׂ א הַ ְמ ׁ ֻ
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָ 1אמֵ ן ֹ
אֶ ל ָּכל אֲ ֶׁשר
לֹא יִ ָ ּקנֶ ה ְויִ ּ ָמכֵ ר
תו
ְואֵ ין ַא ְ ׁש ַראי ְלנִ ְ ׁש ָמ ֹ
ִ ּכי ִאם ָר ָעב.
אֶ ל ָּכל אֲ ֶׁשר ָא ְבל ּו
ִ ּכי ָׁש ְמנָ ה הָ ָא ֶרץ ְונָ ְבלָ ה שְׂ פָ ָת ּה
עוד
ַעד לֹא ָי ְדע ּו ֹיו ְ ׁשבֶ יהָ ֹ
טוב ְל ָרע -
ֵּבין ֹ
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָאמֵ ן ֹ
בות
ַעל הַ ּק ֹו ְר ִאים לֶ אֱ ִלילֵ י ָא ֹ
סומֵ י ָא ָדם,
ִמ ֵּבית ֵאין סֵ פֶ ר בּ ֹוִ ,מ ְ ּגד ּודִ ,מ ּ ַמ ְח ֹ
ִמ ֵּבית הַ ְ ּכנֶ סֶ ת ְוהַ ַּבנְ ק,
ִמ ּת ֹו ְך חַ ְד ֵרי ִמ ּט ֹות ּומֵ חַ ְד ֵרי ִל ָּבם –
עונֶ ה.
ְואֵ ין ֹ
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָאמֵ ן ֹ
יתו:
יש ְלבֵ ֹ
יתם ִא ׁ
ִ ּכי עֲ שִׂ ֶ
ָּב ָ ׂשר ְ ּב ַעד ָּב ָ ׂשרָ ,ר ָקב ְ ּב ַעד ָר ָקב.
ִ ּכי ַּב ּזֶה אֲ חַ זְ ּ ֶתם ,ו ִמ ּזֶה לֹא ּ ַת ִ ּניח ּו,
ִמ ָּכל ֶׁש ּיַעֲ ל ּו הַ ּ ַמזְ לֵ ג ְוהַ ּ ַׁש ּ ָלט,
יש אֶ ת ְ ּב ַ ׂשר ֵר ֵעה ּו
ְו ִא ׁ
ְ ּבלַ ְע ּ ֶתם ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּק ַע,
יקה הָ ָר ָעב.
ּו ְב ֵעינְ כֶ ם הָ ֵר ָ
מו ְ ׁש ִלים בּ ֹו,
יתכֶ ם ִל ְמ ִ ׁש ּ ָסהְ ,ו ִל ְס ִטים ֹ
ְוהָ יָ ה ֵּב ְ
מות ַעם ,
רו ְמ ֹ
רונָ ם ִעם ֹ
ֶׁשבַ ח ֵאל ִ ּב ְג ֹ
ימינָ ם.
ְו ָד ִמים ִ ּב ִ
אֲ ֶׁשר ָמ ְכר ּו אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ ִ ׁש ֵירי הָ ָא ֶרץ,
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אֲ ֶׁשר ִע ְ ּור ּו אֶ ת ְ ּבנֵ יכֶ ם
לַ עֲ בֹד אֶ ת הַ ָ ּזהָ ב ּו ְל ַמ ּ ֵלא ִל ָּבם הֶ בֶ ל,
טוב מֵ ָרע
עוד ֹ
ַעד לֹא ָי ְדע ּו ֹ
ַּכ ּצֹאן ַעל אֲ ב ּו ָסם.
מותְ ,ואֶ ת ְ ּבנֵ יכֶ ם ָׁש ְלח ּו לָ מ ּות,
אֲ ֶׁשר ִח ְרחֲר ּו ִמ ְלחָ ֹ
אֲ ֶׁשר נָ גשׂ ּו ָּבכֶ ם ַמס – לַ עֲ בֹד ְל ִמ ְחיָ ָתם,
אֲ ֶׁשר ָ ׂשנְ א ּו אֶ ת הָ ַאחֵ ר הַ ּי ֹו ֵׁשב ְ ּב ִק ְר ָּבם.
אֲ ֶׁשר ַעל ְל ׁש ֹונָ ם ַיח ֲִליק ּו חֶ סֶ ד
אור ּ ָפנִ ים ָעט ּו ַעל עֲ ֹוונָ ם,
ּו ְמ ֹ
טו ְב ִלים ְ ּבטֹהַ ר ַּכ ּ ֵפיהֶ ם,
ֹ
ְו ֶׁש ֶרץ ְ ּב ִל ָּבם.

2
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ םָ ,אמֵ ן חֻ ְר ָּבן וָ ִדין.
ָאמֵ ן ֹ
חֻ ְר ָּבן י ְֶדכֶ ם ה ּואּ ִ ,דין ִל ְ ּבכֶ ם
אֲ ֶׁשר ַעל נַ ְפ ְ ׁשכֶ ם ח ֲַר ְצ ּ ֶתם,
בוא:
בוא יָ ֹ
לוּ ,ו ֹ
יתם ֹ
אֲ ֶׁשר ָּכל ֹיום ִח ִ ּכ ֶ
עולֶ ה ה ּוא
ְמ ַעט ְמ ַעט ֹ
ַּבח ֲַר ִ ּכיםֵּ ,בין הַ ְּצלָ ִליםּ ְ ,ב ָז ִו ּי ֹות הָ ַעיִ ן ְו ִס ְד ֵקי הַ ּ ֵלב –
יתו ִמ ְצ ָער
אש ֹ
ְו ֵר ִ ׁ
יתו ׁש ֹו ָאה.
ְו ַאח ֲִר ֹ
ָאמֵ ן ֹ
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם
אֲ ֶׁשר ְלנַ ְפ ְ ׁשכֶ ם אֲ ַמ ְר ּ ֶתם
עוד,
ִ ּכי י ֵׁש ְלאֵ ל י ְֶדכֶ ם ִל ְה ֹיות ֹ
ִלנְ ּתֹץ אֶ ת סֶ כֶ ר ְלבַ ְבכֶ םִ ,לזְ רֹם –
ְול ּו ְ ּב ָדם.
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָאמֵ ן ֹ
ֵעור לֹא יִ ָּנגַ ע.
אֲ ֶׁשר י ֹ
ֹאמר ׁש ּוב ְלנַ ְפ ׁש ֹו,
אֲ ֶׁשר ָאמֵ ן י ַ
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חו
אֲ ֶׁשר יִ ְמחֶ ה מֵ ַעל ִמ ְצ ֹ
ָּכל ִמ ְס ּ ָפר אֲ ֶׁשר נִ ּ ַתן בּ ֹו
– זֵה ּותַ ,א ְ ׁש ַראי ,חֶ ְל ָקה ְו ֶקבֶ ר –
הָ יֹה יִ ְהיֶה ְלאֵ ל י ֹ
ָדו
מו
ְויִ ָ ּק ֵרא ׁש ּוב ְ ׁש ֹ
ָא ָדם.
3
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָאמֵ ן ֹ
אֲ נִ י הַ ַּביִ ת,
עולָ ם.
אֲ נִ י הַ גּ ּוף ְוהָ ֹ
אשית ְלבַ ְ ׁש ּ ֶתם ָּב ָ ׂשר,
ִ ּכי ְ ּב ֵר ִ ׁ
עולָ ם.
ּו ְדבַ ְרכֶ ם לָ בַ ׁש ֹ
ְו ַעל ְ ּב ַ ׂש ְרכֶ ם ִצ ּ ַמ ְח ּ ֶתם ֶּבגֶ ד,
ַעל הָ ָא ֶרץ – ַּביִ ת,
יתכֶ ם ְ ׁשכַ ְח ּ ֶתם
ְו ֶאת הַ ָ ּגר ְ ּבבֵ ְ
יש ְב ּ ֶתם ח ֶֹש ְך.
ִו ַׁ
אומֵ ר אֲ נִ י לָ כֶ ם,
ָאמֵ ן ֹ
ַּבל ּ ֶתח ֱׁש ּו:
ּג ֹּל ּו ֶאת הָ אֶ בֶ ן מֵ ַעל ּ ִפיכֶ ם
עו ֶדנ ּו חַ י.
ְו ַד ְ ּבר ּו ֶאת ִל ְ ּבכֶ ם ְ ּב ֹ
חו
ִ ּכי כָ ל אֲ ֶׁשר ָמעֲ ָטה ר ּו ֹ
ַ ּגם הַ נּ ֹו ָתר בּ ֹו יִ ּ ָל ַקח ִמ ּ ֶמנּ ּו,
חו
וַ אֲ ֶׁשר ָׁש ְפ ָעה ר ּו ֹ
לו.
עוד יִ ָּנ ֵתן ֹ
תון ֹ
נָ ֹ

פורסם ב"הארץ – תרבות וספרות" ערה"ש תשע"א
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עַ ְר ִבית
יתו,
אש ֹ
סובֵ ב ְ ּכבָ ר ְו ֹיו ֵרדָ ,ק ֵרב ֶאל ֵר ִ ׁ
הַ ּי ֹום ֹ
אֶ ל שְׂ פַ ת הַ ּתֹה ּו ֶׁש ִּמ ּ ֶמ ָּנה
ָע ִלינ ּו ְ ּב ָע ָמל ִל ְה ֹיות ׁש ּוב ,חָ צַ ְבנ ּו לָ נ ּו
טו ְריָ ה,
יס ֹ
גּ ּוףִ ,מ ִּליםִ ,ה ְ
ּובֶ אֱ מ ּונָ ה הָ לַ ְכנ ּו ַאח ֲָריו ְ ּבכָ ל אֲ ֶׁשר ּ ָפנָ ה –
תו ְך ּ ָת ֵאי הַ ּ ַמעֲ צָ ר,
כות ,לַ ִּמשְׂ ָר ִדיםּ ְ ,ב ֹ
ַעל ִמ ְד ָר ֹ
רו ֹנות ּו ְב ַד ְרכֵ י ָעפָ רַּ ,ב ָּנ ִתיב הַ יְ ָמנִ י,
ַּב ִּמ ְס ְ ּד ֹ
יכוןַּ ,באֲ זִ ִּקים ,מֵ ַעל הָ ַא ּ ִפ ְר ֹיון –
ַּב ֲה ִל ֹ
תוַ ,על ָמ ִג ָּניו ּו ְר ָמחָ יו,
ְצבָ א ְמנַ ְּצ ִחים ְ ּכ ִה ְלכָ ֹ
כו ֹנות הַ ִּמ ְלחָ ָמה,
אֵ ילֵ י ַּב ְרזֶל ,ס ּו ָסיוִ ּ ,פילָ יוּ ,ו ְמ ֹ
חו,
קו ֹ
ְק ִצינָ יו ְוחַ ָ ּילָ יוְ ּ ,פצ ּו ָעיוׁ ְ ,שב ּו ָייו ּו ַמ ְל ֹ
חו ָזיו ְו ֹכהֲנָ יו,
נִ ּ ָסיוְּ ,ת ָרפָ יוֹ ,
סוח ֲֵרי ִח ּ ָטה,
רו ְכ ִלים ְו ֹ
מו ְ ׁש ִכים ָּב ֵעטֹ ,
סו ְפ ִרים ֹ
ֹ
ֹזו ֹנות הַ ּ ַמחֲנֶ ה ,הַ ַ ּג ּ ָל ִבים ּו ַמ ִּקיזֵי הַ ָ ּדם –
עולֶ ה ְ ּכ ֶׁשמֶ ׁש ְּת ִה ּ ָלה,
ּו ְלפָ נֵ ינ ּו ה ּואֹ ,
עוטֶ ה הָ ָדר וָ זֹהַ ר
יעֹ ,
מו ִבילַ ,מ ְצ ִ ּב ַ
ְוכָ ל ּ ֻכ ּל ֹו ֹ
עות וָ לֵ ב ְו ֶיזַע ְו ִת ְקוָ ה
מֵ ִעיף ַמ ָּבט בּ ֹוחֵ ן ָׁש ֹ
צו ֵעד ַעל ִ ּבכּ ּו ֵרי הַ בּ ֶֹקר ְו ַעל ִמנְ חַ ת הַ ָּצהֳ ַריִ ם,
ֹ
ְונֶ אֱ ָמן ִל ְפקֹד אֶ ת עֲ בָ ָדיוִ ,ל ְגאֹל ַּב ּ ַמ ַעשׂ הָ ַא ִ ּדיר
אֶ ת הָ אֲ נִ י ִמן הָ אֲ נִ י ְוהָ ַא ּ ָתה ִמן הָ ַא ּ ָתה;
יתו,
אש ֹ
אֲ בָ ל הַ ּי ֹום ָק ֵרב ֶאל ֵר ִ ׁ
ְו ָאנ ּוָ ,אנָ ה ָּבאנ ּו?
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ַּביִ ת

ָׁשב הַ ַּביִ ת ְו ָע ַמד – ָי ּ ָמהֵ ,ק ְד ָמה ,שְׂ מֹאל ,יָ ִמין
ְו ָא ָדם ָּבא ְו ָע ַמד בּ ֹוֵ :אל מ ּול ּת ֹו ְך ,בּ ֹו ֵרא מ ּול ּ ֵפ ֶׁשר.
ִמי ָא ַמר ְוכָ ְך הָ ָיה? ִמי ָטפַ ל מ ּובָ ן ַעל אֶ בֶ ן?
סוף? מֶ ה חָ סַ ר? ְל ָמה ִק ָ ּוה?
ִמי ָ ׂשם ֵׁשם ִ ּב ְ ׁשמֵ י ֵאינְ ֹ
ְ ּב ִלי ּ ָפנִ ים כּ ֹונֵ ף הַ ּ ַליְ לָ ה אֶ ת ּ ִפ ְר ּפ ּור הַ ָ ּדג ַּב ֶּק ֶרס.
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ילוס
אופִ ֹ
הַ ְ ּב ׁש ֹו ָרה עַ ל ּ ִפי ּ ֵת ֹ
ילוס,
או ִפ ֹ
אֲ נִ י הַ ִ ּנ ְצ ִחיֵ ּ ,ת ֹ
סוף ָי ָמיו,
עֲ יֵף אֵ ינְ ֹ
יתי לָ כֶ ם,
אֶ ת ִע ּת ֹו ֶׁשל הַ ּׁש ֹוטֶ ה חָ זִ ִ
עולֶ ה ְלהָ ִמית
אֶ ת הָ ֹ
קו.
חו ֹ
ִ ּב ְצ ֹ

ִ ּכזְ נַ ב ְ ּב ַרק הַ ַ ּג ְפר ּור הַ ִ ּנ ָּצת ִמן הָ ַעד
ָמ ִהיר ּו ְקצַ רֵ -עת ַׁש ְב ִּתי הַ ּ ַפ ַעם.
יזו לֶ הָ בָ ה!
ילוסַ ,א ְך ֵא ֹ
או ִפ ֹ
ּ ֵכןּ ַ ,ג ְפר ּור ּ ֵת ֹ
נְ גֹהַ ת ִ ּכ ּ ָל ֹיון ְלהָ ִאיר ֶאת הָ ַר ַעם!

לו לָ ַעד,
ילוס ,הַ ָּנד ֹ
או ִפ ֹ
אֲ נִ י ּ ֵת ֹ
יתי ֶאת חַ ּיֵיכֶ ם – ְוהֵ ם ָּב ִלים ִמ ּ ַסנְ ָ ּדלַ י;
ָר ִא ִ
חַ ּיֵי יָד ְ ׁשנִ ָ ּיה ּו ְ ׁש ִל ִ ׁ
יעית
ישית ּו ְר ִב ִ
ְוכָ ל הַ ּי ַָדיִ ם הָ אֵ ּ ֶלה י ִָדי
ֲרון.
הַ ּ ְפ ׁש ּו ָטה ְל ַק ְ ּבצָ ם ְ ּב ַׁש ַע ְרכֶ ם הָ ַאח ֹ

חוזֵר אֲ לֵ יכֶ ם,
הֵ ן זֶה ּו הַ ְ ּכאֵ ב הַ ֹ
דו.
הַ ַ ּקל ְל ִה ּ ָמצֵ א ְוהַ ּי ָָקר מֵ ַא ְ ּב ֹ
ַּכ ְ ּכנָ פַ יִ ם לַ ִצ ּפ ֹור ְ ּבע ּופָ ּה ה ּוא לָ כֶ ם,
הו הַ ְ ּכאֵ בֹ ,נו ֵתן הַ הַ ְ ׁש ָר ָאה!
ֹ

רו ִ ׁשים הָ ֵא ּ ֶלה,
ּו ְכבָ ר ַא ּ ֶתם ָּכ ַע ְכ ְ ּב ֹ
פות הַ ְּצפ ּו ִפים,
ְמט ָֹר ִפים מֵ ִחכּ ּו ְך הַ גּ ּו ֹ
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ְמ ַט ּ ְפ ִסים ְו ֹנו ְ ׁש ִכים ְמסֻ ְּמ ֵאי ז ֵַע ְתכֶ ם.
ְו ֹיו ְר ִדים ַא ּ ֶתם לָ ֵעמֶ ק
לום ֵּכן ְ ּבהָ ִקיץ
ְ ּכבַ ֲח ֹ
רו ְכנִ ים ַעל הַ ַּנחַ ל;
רו ִאים ֶאת הָ ֵע ִצים הָ ֹ
ְו ֹ
רות י ֵׁש ָׁשםּ ,ו ַמיִ םְ ,והַ ָּבב ּו ָאה ָּב ַא ְד ֹוות
ּופֵ ֹ
ְוהַ ְ ּדבַ ׁש ָּבאֲ ִויר ְוהַ ָ ּירֹק ַּבכּ ֹל.

רות ּ ָתשִׂ ימ ּו,
ְו ָאז ִּתיר ּו ַּבחַ ּי ֹותּ ,ובַ ַּנחַ ל ִצנּ ֹו ֹ
ְו ַעל הָ ָא ֶרץ הַ נּ ֹו ֶׁשמֶ ת ְּתכַ ּס ּו ָּב ַא ְספַ ְלט;
עוד אֵ לַ י ַעל ַא ֲהבַ ְתכֶ ם הַ ּ ֻמ ְתנֵ ית
ּו ְת ַד ְ ּבר ּו ֹ
קוםִ ,מ ּפ ֹונְ ְטי ּוס ַעד ּ ִפילָ אט ּוס,
ִמ ְתהַ ְּל ִכים ְ ּבכָ ל ָמ ֹ
רות
ְמ ֹנו ְפ ִפים ְלכַ ּ ָפ ֹ
דו ׁש.
ְ ּב ִע ּת ֹון אֱ ֹלהֵ יכֶ ם הַ ָ ּק ֹ

הו אֱ ֹל ִהית ֶׁש ִּלי,
ֹ
ִה ֵּנה ַּכ ּפ ֹו ַתי ְ ּככַ ּפ ֹו ָתיו ֶׁשל הַ ּק ֹוף
רו ַתיִ ְך
מוה ּו ֵּבין י ְַל ֵדי ַיעֲ ֹ
מונִ י ָּכ ֹ
ְוכָ ֹ
עוד אֲ נִ י
ַרק לֹא א ּוכַ ל ֹ
ְלהָ ִבין זֹאת.
רואֶ ה
כול אֲ נִ י ְו ֹ
ַא ְך יָ ֹ
ַ ּגם אֶ ת הַ ָ ּז ִעיר ֶׁש ַּב ְ ּז ִע ִירים
ִמ ּ ַתחַ ת ְל ַמ ָ ּגפָ ם הַ ּמ ּונָ ף ְל ִמ ְר ָמס.
ְוה ּוא ּ ֻכ ּל ֹו ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ּו ַמ ְר ִעיד אֲ לֵ יהֶ ם
סוגֵ ד:
פו ְו ָׁשל ּוחַ ְ ּכ ֹ
ּו ְממֻ ּ ָתח ָּכל גּ ּו ֹ
לֹא! ַאל ּ ַתהַ ְרג ּונִ י!
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אֲ בָ ל חֵ ְר ׁש ֹות ָאזְ נִ ּי ֹו ֵתיהֶ ם ְו ִל ָּבם ָׁשמֵ ן
ְולֹא ִּת ְר ֶאה ֵעינָ ם הַ ְּקר ּו ָמה
אֶ ת הַ ּ ַמ ָ ּגף הַ ּ ָתל ּוי ִ ּב ְ ׁשמֵ יהֶ ם.

ְוהֵ ם ְמגַ ְ ּד ִלים ּ ִפ ְט ִר ּי ֹות מֵ חַ ְס ּד ֹו ֶׁשל הַ ּי ַַער,
הו ֵאיל ּו ּ ִפ ְט ִר ּי ֹות!
ֲלו ָמםֹ ,
מֵ ח ֶֹרף ח ֹ
עולָ ם לֹא ָא ְספ ּו
ְונִ ְדהֶ מֶ ת ֵעינָ ם ִ ּכי מֵ ֹ
פות,
לות ,כּ ֹה ָי ֹ
דו ֹ
ּ ִפ ְט ִר ּי ֹות כּ ֹה ְ ּג ֹ
טו ִמ ּי ֹות;
כּ ֹה אֲ ֹ

בוא ּו ְתכַ ֶּבה ִ ּבנְ ִ ׁשיפָ ָת ּה
ְוהָ ֵא ׁש ָאז ּ ָת ֹ
אֶ ת ָּכל שְׂ ֵר ֹ
פות הַ ַּכ ּד ּו ִרים ְוהַ ּ ִפ ְט ִר ּי ֹות ְוהַ ֵּנ ְפט.
ִמ ֶּכ ֶרס הָ אֲ ָד ָמה ּ ַתעֲ לֶ ה ָאז הָ אֵ ׁש
עוד הָ ָא ֶרץ ְ ּדבָ ָרם,
ְולֹא ִּתזְ כּ ֹר ֹ
ִ ּכי ָעלֶ יהָ ָא ְמר ּו "עֲ גֻ ּ ָלה ִהיא".

ּו ְלכַ ּס ֹו ָת ּה יַעֲ לֶ ה ָאז הַ ַ ּגל ִ ּכשְׂ ִמיכָ ה
ְל ֵׁשנָ ה אֲ ֻר ָּכה ְו ׁש ֹוכַ חַ ת.
מו ּ ֶפצַ ע ָּב ָ ׂשר עֲ נָ ִקי ִּת ּ ָסגֵ ר
ּו ְכ ֹ
רוחֵ ׁש
ַעל ָּכל הַ ֻּזה ֲָמה ְוהָ ָר ָקב הַ ֹ
רו ֵתחַ ;
יטור הַ ֵּקץ הָ ֹ
ְו ִק ֹ
לוהֶ טֶ ת ָּב ָ ׂשר ִּת ּ ָסגֵ ר
ְקר ּו ָעה ְו ֹ
רון.
לות אֲ ר ּוכָ ָת ּה ַּב ִ ּז ָּכ ֹ
ְלהַ עֲ ֹ
עוד ְולָ ַעד ׁש ֹו ְק ִקים חַ ִ ּיים
ַא ְך ֹ
לָ ׁש ּוב מֵ ַא ְל ֹחמֶ ר הַ ֵּקץ

29

ימיו.
או ְק ָי ֹנוסָ ,רחָ ב ְו ָעמֹקָ ,י ׁש ּוב יִ ְק ְרמֵ ם ְ ּבמֵ ָ
ְוהָ ֹ
ּו ִב ְתנ ּו ָעה ִא ִּטיתׁ ,ש ֹו ֶקטֶ ת,
ְ ּכ ַמה ּות ֲהז ּו ָיה
אֶ ל מֶ ְרחָ ב ְואֶ ל זְ ַמן לֹא ֹנו ָדע ּו –
ֵעור ּו י ְַל ֵדי הַ ֵּקץ ַּבח ֶֹׁש ְך הָ ָאה ּוב
י ֹ
יב ּי ּות הַ ְ ּבר ּוכָ ה ֶׁש ּ ָלהֶ ם
ְוהָ ַר ְד ֹיו ַא ְק ִט ִ
ִּתזְ ַרח ַרק ְל ַמעֲ נָ ם.
או ִפ ֹ
אֲ נִ י ּ ֵת ֹ
ילוס ,הַ ָּנד ְל ָךַ ,עד,
עוד ָא ׁש ּוב.
יתי ָּכל זֹאתַ ,א ְך לֹא ֹ
ָר ִא ִ
עופֵ ף
ַרק ַא ְמ ִּתין ִל ְב ִציר הַ ַּכ ּד ּו ִרים הַ ְמ ֹ
הַ ּׁש ֹובֵ ר ָּכל ָר ָעב ְונִ ּ ָתן לַ כּ ֹל;
מד
ְצל ּוב ַׁש ְחצָ נ ּותּ ְ ,ב ֵעין הַ ּס ּופָ ה ֶאעֱ ֹ
יה ּ ֹנם הַ ִ ּנ ְפ ּ ָתח,
ְואֶ ְצחַ ק ְואֶ ְצחַ ק ַּכ ֵּג ִ
ַּכ ּ ָשׂ ָטן הָ ַרח ּום הַ ִּמ ְ ׁש ּ ַת ֵ ּקף מֵ ֵעינְ כֶ ם,
חוק!
דולָ ה ֶׁשל הַ ְּצ ֹ
הו הַ חַ ּיָה הַ ְ ּג ֹ
חו ֵדר
ּו ְב ַמ ְע ַ ּגל ְ ּבשׂ ֹו ָר ִתי הַ ּ ֵמ ִמית ָּכל ֹ
ֵעור הַ ּמ ּו ַטנְ ט ,זֶה חַ ּיַת הַ ֵּקץ
י ֹ
ֲרון.
חו ִקי הַ ּ ַמ ְמ ִּתין לַ ַּכ ּד ּור הָ ַאח ֹ
קול ְצ ֹ
ְל ֹ
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עַ ל ְ ׂשפַ ת הַ ּ ֶמלַ ח
דות הַ ּ ָמוֶ ת.
ילים ִ ׁש ִירים ַעל ְ ּג ֹ
ַמאֲ ִפ ִ
הַ ּי ֹום ֹנוסֵ ַע – ַמ ְמלָ כָ ה ֹנו ֶד ֶדת –
רו ֶע ֶדת
מו ִ ׁש ְליַת עֲ נָ ק ֹ
ְו ָיםּ ְ ,כ ֹ
ֲלוף.
מ ּול י ַָּב ָׁשה ֹנוגֵ ַע ַּבח ֹ
הולֵ ְך בּ ֹו ְו ָאפֵ ל.
ָשן .הַ ּ ִ ׁשיר ֹ
הַ ְ ּז ַמן ה ּוא בּ ֹור י ָׁ
יבו ׁש ּוב ִּת ּ ָספַ ְרנָ ה ְ ׁש ֹנות הַ ּ ָמוֶ ת
ְס ִב ֹ
מו ּ ַפ ּ ֵסי לָ בָ ן ָּבעֲ ָרפֶ ל.
ְ ּכ ֹ
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מ ּוסָ ף
קו ְד ָמיוִ ,מ ִּלים,
מו ֹ
הַ ּי ֹום הַ ּזֶה יִ ְהיֶה ְ ּכ ֹ
מו ָּכאןַ ,אחַ ת ַאח ֲֵרי ַאחֶ ֶרת,
ֶׁש ְ ּכ ֹ
חול ְוהָ ְל ָאה,
ִּת ּפ ְֹלנָ ה מֵ ָעלָ יו ְל ַמ ּ ָטה ,אֶ ל הַ ֹ
אֶ ל הַ ְ ּד ָמ ָמה ֶׁש ֵּבין
כו .ה ּוא יִ ָ ּק ֵרא מֵ הַ ְתחָ לָ ה,
הַ ַ ּדף ְו ִה ּפ ּו ֹ
ְ ּב ִלי הַ ְתחָ לָ ה נִ ְראֵ ית לָ ַעיִ ן,
רותּ ְ ,כ ִמין ְּת ִפ ּ ָלה ְלאֵ לֶ ם,
עות ִע ְו ֹ
ְ ּבאֶ ְצ ָּב ֹ
ְ ּב ֹ
לו ֵאיבָ ִרים.
עוד אֲ נַ ְחנ ּו ָּכאן ,בּ ֹו ְר ִאים ֹ
עולָ ם –
קום ַאחֵ ר ,נַ ְת ִחיל לָ לֶ כֶ ת ָּב ֹ
מו ִמ ָּכל ָמ ֹ
ּו ְכ ֹ
אֵ ִלים ֶׁש ּ ָׁשב ּו ְו ֹנו ְלד ּו ,נָ ִגיחַ ְונִ ְהיֶה,
בוא ְ ׁשל ּו ִחיםְ ,מצֻ ּי ִָדים ִ ּב ְכלֵ י ְרא ּות,
נָ ֹ
ַט ַעםְ ,צ ִליל ,וָ ֵריחַ ; נִ ְבלֹשָ ּ ,ת ִרים,
רו ְ ׁש ִמים הַ כּ ֹלְּ ,תנ ּו ָעהְּ -תנ ּו ָעהִ ,ל ְבחֹן ֵא ְ
יך ה ּוא ֹיוצֵ א
ֹ
"ה ֵּנה" ּו ְכבָ ר ִהנּ ֹו,
מו אֵ לֵ ינ ּוְ :ק ָרא ִ
ִמ ּת ֹו ְך ַע ְצ ֹ
ְק ָרא "י ַָּב ָׁשה!" ּו ְכבָ ר ַר ְגלֶ ָ
אור,
יך ֵּבין ּ ַפ ִּסים ֶׁשל צֵ ל ְו ֹ
ָׁש ִטים ִ ּב ַיר ְק ַרק ָרטֹבֹ ,נו ְג ִעים ָּב ֹ
עור הַ ֶ ּזה,
ֶׁש ִ ּב ְמיֻחָ ד לָ בַ ְ ׁשנ ּו ְ -לצ ֶֹר ְך הַ ּ ַמ ּ ָסע ְלכָ אןִ ,מן הַ ִּמ ּ ָלה לַ ּי ֹום.
אֱ מֹר "זֶה ָׁשם"ְ ,והַ ִּמ ְ ׁש ֹ
עול ְ ּכבָ ר ִמ ְת ּ ַפ ּ ֵתל
לול; אֱ מֹר "חֵ ר ּות" –
ֵּבין הַ ְּט ָר ִ ׁשים ַעל הַ ִּמ ְת ֹ
קות ּ ְפצ ּו ִעים;
מות הַ ְּמצ ּו ָדה ָע ָׁשן ְוזַעֲ ֹ
חו ֹ
ּו ְכבָ ר מֵ ַעל ֹ
'בח ּוץ בּ ֹו ֵער הַ ח ֶֹש ְך',
ֹאמר ַּ
עוד נ ַ
ְו ַעד הַ בּ ֶֹקר ֹ
עוד נ ַ
ְו ַעד הַ ּ ַליְ לָ ה ֹ
ֹאמר 'הָ נִ יפ ּו ֶאת הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש!'
חו ֵרינ ּו,
או זְ וָ ָעה לַ אֲ ֹ
ּו ְב ֶר ֶדת ֹיום נַ ִ ּביט ְ ּבנַ חַ ת ֹ
אות
טו ְריָה"ְ ,ונֶ אֱ סֹף ֶאת הַ ּ ַמ ְר ֹ
יס ֹ
"ה ְ
ֹאמר ִ
נ ַ
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רו ֹנות ֶׁש ִ ּיזָ ְכר ּו ִמ ָּכאן וָ הָ ְל ָאה.
ֵיאון זִ ְכ ֹ
אֶ ל מ ּוז ֹ
יכות
ַרק הַ ּׁש ֹו ְת ִקים ְוהָ ִא ְּל ִמים ,אֲ נִ ינֵ י שְׂ ִמ ֹ
ּו ִמ ְתהַ ּ ְפכֵ יִ -מ ַ ּצד-אֶ ל-צַ ד ִ ּב ְתנ ּו ָעה מֻ ְ ׁשלֶ מֶ ת,
רות ַא ְק ַראי;
לֹא יִ ּז ְָכר ּו ְויִ ּ ָפ ְקד ּוֶ ,א ּ ָלא ַּבהֲ בָ ֹ
ְמ ׁש ֹו ְטטֵ י ֹיום ּו ְמ ׁש ֹו ְטטֵ י לַ יְ לָ הׁ ,ש ֹוטֵ י ְ ּכפָ ִרים ְו ִעיר,
ַא ּל ּופֵ י נַ ְר ִגילָ ה ֶׁשל הַ ּ ֵמ ָאה הַ ּ ְ ׁשלֹשֶ -עשְׂ ֵרה,
ַׁש ְר ָקנִ ים מֻ ְמ ִחיםְ ,מ ִריחֵ יְ ּ -פ ָר ִחים ֶׁשאֵ ין ָמ ְ ׁשלָ ם,
ָא ּ ָמנִ ים ֶׁשל ְ ּב ִה ּיָה ֶׁשאֵ ין ִ ּב ְל ּ ָת ּה,
ֲלום,
רו ָאם ,נַ ָ ּו ֵדי ח ֹ
ינו ֹ
יש אֵ ֹ
רו ִאים ֶׁש ִא ׁ
ֹ
סו ְכנִ ים ְ ּכפ ּו ִלים ֶׁשל ְמ ִציא ּות ַאחֶ ֶרת,
ֹ
ֶׁש ַרק ְמ ׁש ֹו ְר ִרים ְמסֻ ָ ּג ִלים ְלפָ אֲ ָרם –
קו ְר ִאים לָ הֶ ם ִ ּב ְ ׁש ָמם:
ַא ְך ְ ׁש ָאר ּד ֹו ְב ִריםׁ ְ ,שק ּולֵ י ִמ ִּליםֹ ,
ַט ּ ִפילֵ י ּ ָפנִ ים ,חַ ְס ֵרי ּ ָפנִ ים ּו ַמ ְר ֵּבי ּ ָפנִ ים,
עוד
ידיהֶ ם הַ ּי ֹום ,הָ יִ ינ ּו ֹ
ֶׁש ּל ּו נִ ּ ַתן ִ ּב ֵ
יקי הַ ּ ֶסלַ ע,
רות ּו ִבנְ ִק ֵ
ׁש ֹו ְכנִ ים ַּב ְּמ ָע ֹ
בות;
מות ְקצ ּו ֹ
תו ְפ ִפים ַעל יְ ֵרכֵ ינ ּו ִ ּבנְ הָ ֹ
ּו ְמ ֹ
ְ ּב ִלי חֻ ְר ָּבן ּו ְב ִלי ִ ּבנְ יָןּ ְ ,ב ִלי עֹז ִל ְה ֹיות
דות",
"ת ֹו ְל ֹ
ַמה ּׁ ֶש ֵאינֶ נּ ּוּ ְ ,ב ִלי ְספָ ִרים ּו ְב ִלי ּ
ְ ּב ִלי ְּת ִה ּ ָלה ּו ְב ִלי ָק ֹ
לוןּ ְ ,ב ִלי ׁש ּום ִמ ּ ָלה
חו ֶתכֶ ת.
קו ֵראת ִּת ָ ּגרֹ ,
ְ ּבר ּו ָרהֹ ,
אֲ בָ ל ַ ּגם זֶה ָר ׁש ּום ַּב ֹ
חולְ ,ול ּו ְ ּב ָיד בּ ֹו ַטחַ ת,
יקה ֶׁש ּפֹהֶ ,א ּ ָלא הַ ּ ַלהַ ג הֶ ָענִ י ִמ ּ ֵפ ֶׁשר
ְולֹא ְ ׁש ִת ָ
ינו ִקי ֶׁשל אֱ ֹנו ׁש ּותּ ְ -בכֹחַ ;
ה ּוא ִמ ְלמ ּולָ ּה הַ ִּת ֹ
סוף ֶׁשל ַמנְ ְט ָרה ְמפֻ חֶ ֶדת,
חוזֵר ְ ּב ִלי ֹ
ִ ּד ְקל ּום ֹ
ֶׁש ְּסגֻ ּ ָל ָת ּה ַׁשעֲ ׁש ּו ֵעי הַ ּ ֶלחֶ ם ְו ִא ְלח ּו ׁש הַ ּ ֵלב,
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קור ְ ּב ׁש ּום מֻ ְפלָ א ִמבּ ֶֹקר ְו ַעד ֶע ֶרב,
ֶׁשל ִ ּב ְל ִּתי חָ ֹ
ֶׁשאֵ ין בּ ֹו ָּכל ְצנִ יע ּות ,אֶ ּ ָלא
צון – ' ֱהיֵה אֲ ֶׁשר ִּת ְהיֶה'.
מֵ א ּון ְלחֶ סֶ ד הָ ָר ֹ
ְו ִא ּל ּו אֵ ּ ֶלה ,עֲ ִ ׁש ֵירי הָ ַאיִ ן ,הַ ּד ֹו ְב ִרים צָ ל ּול
אֶ ת הַ ּ ְ ׁש ִביל הַ ּלֹא נִ ְפ ָסעֶ ,את הַ ָּכנָ ף הַ ּלֹא מ ּונֶ פֶ ת,
ֶׁש ּ ֵמרֹב ִ ּדבּ ּור ָרה ּוט ָׁשכַ ְחנ ּו אֶ ת חַ ְס ָ ּדם:
מות
ֲלו ֹ
אֶ ת ִמ ְלמ ּולֵ י הַ ּ ַליְ לָ הֶ ,את ֹנופֵ י הַ ח ֹ
יקה
הַ נּ ֹוזְ ִלים לַ ּי ֹום ,אֶ ת ַר ַעם הַ ּ ְ ׁש ִת ָ
רון נִ ְ ׁש ָּכח;
חו ֵת ְך ִמ ַּב ַעד לַ ּ ַמ ּ ָסע הַ ּזֶה ְ ּבזִ ָּכ ֹ
ֶׁש ִּצ ּו ּויָ ּה ֹ
ִמ ַּניִ ן ָּבאנ ּוּ ,ו ְל ָאןּ ,ו ְל ֵׁשם ָמהְ ,ולָ ּ ָמה.
ימ ָתם
ַעל ֵּכןׁ ,ש ֹולֵ י ּ ְפנִ ינִ ים ֶׁש ִ ּנ ְס ּ ַת ְּת ָמה נְ ִ ׁש ָ
לות אֵ ין ֶּגמֶ ר,
מֵ חֶ ְר ָד ָתן ֶׁשל ְמצ ּו ֹ
הוד הַ ִח ָ ּז ֹיון,
סוף ֶׁש ִ ּנ ְ ׁש ּ ַת ְ ּגע ּו ְ ּב ֹ
חו ְלמֵ י אֵ ינְ ֹ
ֹ
יתו
הוגֵ י לֹא ְכל ּום ֶׁש ּ ַמ ְר ִא ֹ
חולֹ ,
קו ְר ֵאי ַּב ֹ
ֹ
קו ְלכֶ ם,
ָאיְ ָמה מֵ הֶ גֶ ה – ִ ׁש ְתק ּו אֵ לַ י ְ ּבכָ ל ֹ
ְו ַאל אֶ ְ ׁש ַמע אֶ ת ַמ ְקהֵ לַ ת הַ הֵ ד:
ִ'מי יַעֲ לֶ ה וָ מֵ תּ ,ו ִמי י ֵֵרד וָ חַ י,
ּו ִמי יִ ְק ּ ָפא ְ ּבפַ חַ ד ָ ּדם ,לֹא חַ י ,לֹא מֵ ת'.
ִה ֵּנה ִ ּד ַּב ְרנ ּו אֶ ת הַ ּי ֹוםִ ,ה ֵּנה ָׁש ְתק ּו ׁש ֹו ְת ִקים
עוד ְמ ַעט ְונִ ָ ּק ֵרא ִמ ֶּג ֶׁשת,
ְוהַ ּד ֹו ְב ִרים ִ ּד ְ ּבר ּוֹ .
יתו;
אש ֹ
עוד ְמ ַעט ּוזְ ַמן ָי ׁש ּוב ְל ֵר ִ ׁ
ֹ
ָּכל הַ ּי ֹום ֹיו ֵׁשב הַ ּ ַליְ לָ ה ַעל ְ ּכ ֵתפֵ נ ּו,
ּו ְב ָאזְ נֵ ינ ּו ְמלַ חֵ ׁש' :הַ ְק ֵׁשבּ ַ ,גם זֶה ַי ֲחלֹף';
יתי –
"ה ֵּנה" ְואֶ ְהיֶהׁ ְ ,שקֹט – ְולֹא הָ יִ ִ
אֱ מֹר ִ
סוף;
לו ֹ
ְ ּבטֶ ֶרם הַ ס יִ ּפֹלֶׁ ,ש ֵאין ֹ
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עון ִצ ְלצֵ לְ ,והַ גּ ּופָ ה
עוד ּד ֹולֶ ֶקת ,הַ ּ ָׁש ֹ
הַ ּ ֶטלֶ ִויזְ יָ ה ֹ
יסט ּו ִקים ּו ִ ּב ָירה,
צופָ ה ,מ ּול ִפ ְ
צונֶ נֶ ת ִ ּב ְתנ ּוחָ ה ֹ
ֹ
יק ּה –
ְול ּוחַ ִמ ְ ׁש ָ ּד ִרים מֻ ָּנח לָ ּה ְ ּבחֵ ָ
לות הַ ּכֹל ׁש ֹו ֶקטֶ ת ְ ּב ִא ּפ ּוק נָ ִדיבַ :
'אחַ ת ִהיא ִלי
ִ ּכ ְכ ֹ
הַ בּ ֶֹקר ְוהָ ֶע ֶרבַ ,אחַ ת ִהיא ִלי ַמה ּׁ ֶש ּ ַת ִ ּגיד ּו,
לום"ַ .ע ְכ ָׁשו
"ש ֹ
ּו ַמה ּׁ ֶש ּ ַס ְח ִּתי ְלנַ ְפ ִ ׁשי ְ ּכ ֶׁש ָא ְמ ָרה ָׁ
חוז ֶֶרתַ ,א ּ ֶתם – ְל ֶׁש ּ ָלכֶ ם'.
קו ִמי ֹ
אֲ נִ י ִל ְמ ֹ
אֲ בָ ל ָ ּדבָ ר לֹא יְ הַ ּ ֶסה אֶ ת ַמה ּׁ ֶש ּלֹא הָ יִ ינ ּו
עוד ְמ ַעט
הַ ּי ֹוםַ ,ע ְכ ָׁשוּ ִ ,ב ְ ׁש ַעת הַ ּ ַמעֲ ֶ ׂשהּ ִ .כי ֹ
נָ ׁש ּוב ְלהַ ְתחָ לָ ה ַאחֶ ֶרת ,לֹא ׁש ֹונָ ה ִמ ּז ֹו;
ּו ַמה ּׁ ֶש ּלֹא ָר ִאינ ּו ְו ָׁש ַמ ְענ ּו,
מו נֵ ס –
ַמה ּׁ ֶש ּלֹא ָט ַע ְמנ ּו ְונָ גַ ְענ ּו בּ ֹו ְ ּכ ֹ
ָש ּוב ַּבעֲ ֵקבֵ ינ ּו – ְלהֵ ָאמֵ רִ ,ל ְה ֹיות,
י ׁ
חול ְ ּבנֶ צַ ח ִמן הַ ְ ּנצָ ִחים,
ְלהֵ חָ ֵרת ַּב ֹ
מו יְ ב ּול ָּכבֵ ד מֵ ַעל ּ ָפנֵ ינ ּו,
ְלהֵ ָאסֵ ף ְ ּכ ֹ
ידה לָ הָ ְל ָאהֶׁ ,ש ּמ ּולֵ נ ּו
צֵ ָ
אות.
מו ח ֲַדר ַמ ְר ֹ
ְ ּכבָ ר נִ ְפ ּ ָתח ְ ּכ ֹ
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הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּו
תוּ ַ ,גם ִאם ָׁשכַ ְחנ ּו -
או ֹ
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוֶׁ ,ש ּז ֹו ְכ ִרים ָאנ ּו ֹ
זְ ָר ִעים ָּבר ּוחַ ָ ּ ,תא אֶ ל ּ ָתאַ ,מח ֲֹזור אֶ חָ ד ֶׁשל ָדם,
ּ ֶפה ַעל ָׁשדָׁ ,ש ְר ֵׁשי אֲ ִויר ,ח ּוט ֶׁשל עֲ ָרפֶ ל נִ ְמ ָׁש ְך ִמן הַ ּ ַטבּ ּור -
חוב,
אום ָּב ְר ֹ
ישת ּ ִפ ְת ֹ
אש ֹונָ הּ ִ ,ב ְפ ִג ַׁ
יעה הָ ִר ׁ
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוַּ ,ביְ ִד ָ
ַּב ַמ ָּבט מֵ ָעל ְוחֹם ָי ֵר ְך ִמ ּ ַתחַ תּ ְ ,ב ֹ
סוף
לו ֹ
עור ָערֹם ֶׁשאֵ ין ֹ
תו ְך הָ ָא ֶרץ הַ ּ ֻמ ְב ַטחַ תּ ְ ,ב ֹ
תו ְך אֶ ֶרץ לֹא ֹנו ַד ַעתּ ְ ,ב ֹ
תו ְך הַ ֶּנחָ ָמה -
ְ ּב ֹ
און,
טובּ ּוסּ ְ ,ב ִמשְׂ ָר ִדים מֻ ֵּכי נֵ ֹ
או ֹ
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוּ ְ ,ב ַתחֲנַ ת הָ ֹ
קותּ ְ ,ב ִפ ְט ּפ ּוט ָר ִכיל ַעל כּ ֹוס ָקפֶ ה ֹ
או ּ ֵתה,
מֵ ַעלִ ,מ ּ ַתחַ ת אֲ ל ּונְ ֹ
ְס ִביב הַ ּגֹלֶ ם ַּב ּ ַמ ְע ָ ּגלְ ,ס ִביב הַ ֶּקבֶ ר הַ ּ ָפת ּוחַ ָ ,ס ִביב ׁ ֻש ְלחַ ן הַ ְּסע ּו ָדה -
עורּ ְ ,ב ִלי הֶ ֶרף,
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוּ ְ ,ב ִלי ִמ ִּליםּ ְ ,ב ִלי ֹ
או ּ ַפחַ ד,
ימה ֶׁש ֶּנ ֱהפַ ְך אֶ חָ ד  -מֵ ַאהֲבָ ה ֹ
ְ ּב ֶקצֶ ב הַ ְ ּנ ִ ׁש ָ
ִמ ַּב ַעד לַ חַ ּל ֹון ִמ ּמ ּולִ ,מ ַּב ַעד ְל ַת ְצל ּום ַמ ְצ ִהיבִ ,מ ַּב ַעד ְל ִמ ְכ ּ ַתב ּ ְפ ֵר ָדה -
לו נֶ חָ ָמה,
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוֶׁ ,שאֵ ין בּ ֹו ְמתֹםֶׁ ,שאֵ ין ֹ
ֶׁש ָּכל ּ ֻכ ּל ֹו ַרק ַ ּג ְעגּ ּו ַעֵ ,ריחַ אֵ ם ְו ֵריחַ ָאב ,יָ ד מ ּו ֶׁשטֶ ת
ּומ ּו ֶׁשטֶ ת ָיד לַ ּ ֶפה ְוהַ ס - -
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוּ ָ ,גל ּוי ּו ִמי י ִ ַּביט בּ ֹו,
מו ּ ַפ ְר ּ ָפ ִרים ַעל ֶׁשמֶ ׁש,
יבו חָ ִגים אֲ נַ ְחנ ּוּ ְ ,כ ֹ
ְס ִב ֹ
אור ֶׁשל אֵ ׁש ָק ְר ָּבן ְ ׁש ֵק ָטה -
ַעל חֹם ְו ֹ
תוֶׁ ,ש ֵאיבָ ָריו אֲ נַ ְחנ ּו,
או ֹ
קום ָמלֵ א ֹ
הַ ּיַחַ ד ֶׁשאֲ נַ ְחנ ּוֶׁ ,ש ָּכל ָמ ֹ
ַאל נָ א נָ ִסיר ַמ ְסוֶ ה מֵ ַעל ּ ָפנָ יוּ ִ ,כי ִאם נ ּוכַ ל – נִ ְכלֶ ה;
לו ,נִ ּדֹם.
נִ ַ ּגע ְולֹא נִ ַ ּגע ,נִ ְר ֶאה ְולֹא נִ ְראֶ ה ,נִ ְרכּ ֹן מ ּו ֹ
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ִּת ּק ּון
אתי ִ ּב ְכ ִתיבָ ה,
ַעל חֵ ְטא ֶׁשחָ ָט ִ
אתי
אתי ַּב ִּמ ִּלים ְוהֶ ְחטֵ ִ
ַעל חֵ ְטא ֶׁש ִה ְתחַ ּ ֵט ִ
יאת הָ ַאהֲ בָ ה;
אֶ ת ְק ִר ַ
מו צֵ ל ִמגּ ּוףָ ּ ,פנִ ים ִמ ּ ֵלב;
ַעל ֶׁש ּ ַס ְר ִּתי מֵ ַע ְצ ִמיּ ְ ,כ ֹ
ַעל חֵ ְטא ֶׁשל ַמהּ -י ִ ַּגיד ּוֶׁ ,של ִה ְת ַּב ְּטל ּותֶׁ ,של ַ ּגאֲ וָ ה;
קו ִרים;
אור הַ ּז ְַר ֹ
ַעל חֵ ְטא ֶׁש ּ ַת ְר ִּתי ֶקסֶ ם ֶקלֶ ס ְ ּב ֹ
אזֶן ֶׁש ָּב ְטלָ ה ִמ ֶּק ֶׁשבַ ,על אֹמֶ ר ּ ֶפה ֶׁשבּ ֹו ִ ּד ַּב ְר ִּתי,
ַעל ֹ
ְולֹא ִ ּד ְ ּב ָרה הַ ְ ּנ ָׁש ָמה;
אתי ְלג ּו ִפי ְ ּב ֵׁשבֶ ט ְולֹא-חֶ סֶ ד,
ַעל ֶׁשחָ ָט ִ
יתי ַעל הַ חֵ ְטא,
ַעל ֶׁש ִה ִ ּכ ִ
אתי ְל ֶׁש ְּל ָך ֶׁש ִּלי,
ַעל ֶׁש ָ ּק ָר ִ
אתי ְלפָ נֶ ָ
ֲש ׁש ּופַ חַ ד ָׁש ְוא,
יך ַּבח ָׁ
ַעל ֶׁשחָ ָט ִ
ֶׁש ּ ִפ ְרנַ ְס ִּתי אֵ ׁש ָספֵ ק ִמ ְ ּגזִ ָיריו ֶׁשל ֵעץ הַ ְּמלֹא,
ֶׁש ָעצַ ְל ִּתי ִמ ִּל ְצמֹחַ ֶׁ ,שהֵ גַ ְפ ִּתי אֶ ת ַ ּד ְל ִּתי,
יתי ְו ָׁש ַמ ְע ִּתי ְולֹא ָּב ָאה ִ ּבי שִׂ ְמחָ ה
ֶׁש ּלֹא ָר ִא ִ
ְל ַמ ְראֵ ה י ְ ֵׁש ָך.
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עמ' ימני ריק
שער בעמ' שמאלי:

תרגומים
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ג'ורג' אורוול

להרוג פיל
מאנגלית :אמיר אור

היו לי שונאים רבים במולמיינג ,בבורמה התחתונה .זאת הייתה הפעם היחידה בחיי
שהייתי מספיק חשוב שיקרה לי דבר כזה .הייתי קצין משטרה תת-מחלקתי של העיר
בתקופה שהופגנו בה ,במין קטנוניות חסרת תכלית ,רגשות אנטי אירופיים מרירים
ביותר.

לאף אחד לא היה אומץ לעורר מהומות ,אבל אם אישה אירופית הייתה

עוברת לבדה דרך השווקים ,סביר היה שמישהו יירק על שמלתה עסיס של פלפל
הודי .כקצין משטרה הייתי יעד ברור להצקות בכל פעם שזה נראה מספיק בטוח
לעשות זאת.

כשאיזשהו בורמזי זריז היה מכשיל אותי במגרש הכדורגל בעוד השופט

)גם הוא בורמזי( מביט לכיוון אחר ,היה הקהל גועה בצחוק מכוער .זה קרה שוב
ושוב ,ובסופו של דבר הפרצופים הצהובים המלגלגים שפגשתי בכל מקום והגידופים
שנשלחו אחריי ממרחק בטוח הוציאו אותי מהכלים .הכי גרועים היו הכמרים
הבודהיסטים הצעירים .היו כמה אלפים מהם בעיר ונראה היה שלאיש מהם אין שום
תעסוקה חוץ מלעמוד בקרנות הרחוב ולהתקלס באירופים.
כל זה היה מבלבל ומביך ,כי באותו זמן כבר החלטתי שאימפריאליזם
וככל שאקדים להיפטר מתפקידי ולהסתלק מזה ,כן ייטב.

הוא דבר רע,

להלכה ,ובסתר כמובן,

הייתי כולי בעד הבורמזים ונגד מדכאיהם הבריטים .אשר לתפקידי – שנאתי אותו
יותר משאוכל לתאר .בעבודה כזו אתה רואה מקרוב את כל המעשים המלוכלכים של
האימפריה .האסירים האומללים ,הדחוסים בתאי הכלא המצחינים ,הפרצופים האפורים,
המפוחדים של הנידונים לתקופות מאסר ארוכות ,אחוריהם המצולקים של אלה שהוכו
בקני במבוק –

כל אלה העיקו עליי בתחושת אשם בלתי נסבלת .ועם זאת ,לא

יכולתי אז לראות את הדברים ביחס הנכון .הייתי צעיר שחינוכו לקוי ,ונאלצתי
לפתור את בעיותיי באותה שתיקה מוחלטת שנכפתה על כל אנגלי במזרח.

אף לא

ידעתי שהאימפריה הבריטית גוססת ,ועוד פחות מזה ידעתי שהיא טובה בהרבה מן
האימפריות הצעירות יותר שעומדות לבוא במקומה.
בין שנאתי לאימפריה ששימשתי בשירותה

כל מה שידעתי היה שאני תקוע

לבין הזעם שרחשתי לחיות הקטנות

והרעות שניסו להפוך את תפקידי לבלתי אפשרי .בחלק ממחשבותיי הצטייר הראג'

1

הבריטי כרודנות שאינה ניתנת למיגור ,כמשהו שזה עידן ועידנים רמס תחתיו את
רצונם של עמים שדוכאו עד עפר .בחלק אחר חשבתי שהעונג הגדול ביותר בעולם
יהיה לנעוץ כידון של רובה במעיו של כוהן בודהיסטי .רגשות כאלה הם תוצר הלוואי
הרגיל של אימפריאליזם :שאל כל עובד מדינה אנגלו-הודי אם רק תצליח לתפוס
אותו כשאינו בתפקיד.
 1הראג' – השלטון
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יום אחד קרה משהו ,שבעקיפין פקח את עיניי .הייתה זו תקרית פעוטה כשלעצמה,
אבל היא אפשרה לי הצצה טובה יותר על טבעו האמיתי של אימפריאליזם – על
המניעים האמיתיים שמתוכם פועלים משטרי עריצות.

יום אחד ,מוקדם בבוקר ,צלצל

אליי תת-מפקח של תחנת משטרה שבקצה השני של העיר .הוא אמר שפיל אחד הורס
את השוק ,וביקש שאבוא בבקשה ,ואעשה משהו בעניין .אמנם לא ידעתי מה אני יכול
לעשות  ,אבל רציתי לראות מה מתרחש שם.

לקחתי סוס פוני ויצאתי לדרך .לקחתי

את הרובה שלי ,וינצ'סטר  44ישן ,שהיה קטן בהרבה מכדי להרוג פיל ,אבל חשבתי
שהרעש עשוי להועיל לשם הפחדה .בדרך עצרו אותי בורמזים אחדים וסיפרו לי על
מעלליו של הפיל .כמובן ,לא היה זה פיל פרא ,אלא פיל מאולף שנתקף בטירוף של
ייחום .כנהוג בפילים מאולפים בזמן שמתרגשת עליהם התקפת טירוף כזו ,הפיל נכבל,
אבל בליל אמש קרע את השרשרת וברח.

המאה ּוט 2שלו ,האדם היחיד שהיה מסוגל

להשתלט עליו במצב הזה ,יצא למסע ,אבל תעה בדרך ונמצא עכשיו במרחק שתים
עשרה שעות נסיעה.

בבוקר הפיל שב והופיע לפתע בעיר.

לתושבים הבורמזים לא

היו כלי נשק והם היו די חסרי ישע מולו .הוא הרס את סוכת הבמבוק של מישהו,
הרג פרה ,פשט על כמה דוכני פירות ,וחיסל את הסחורה .הוא גם פגש את משאית
הזבל העירונית ,וכשהנהג זינק ממנה וברח ,הפך את המשאית והפליא בה את מכותיו.
תת המפקח הבורמזי וכמה שוטרים הודיים חיכול ברובע שבו נראה הפיל .היה זה
רובע עני מאוד ,מבוך של בקתות במבוק מטונפות מסוככות בכפות דקלים ,שהתעקלו
סביב

צלע גבעה תלולה .היה זה ,אני זוכר ,בוקר מעונן ומחניק בתחילת הגשמים.

התחלנו לחקור את האנשים על מקום הימצאו של הפיל ,וכרגיל לא הצלחנו להציל
מפיהם שום מידע ברור .במזרח ,כאלה הם פני הדברים תמיד; סיפור יישמע בהיר
למדי מרחוק ,אך ככל שתתקרב אל זירת האירועים הוא ילך ויתערפל .אחדים אמרו
שהפיל פנה בכיוון אחד ואחדים אמרו שפנה בכיוון אחר .אחרים הצהירו שמעולם לא
שמעו על פיל כלשהו.

כמעט גמרתי בדעתי שהסיפור כולו אינו אלא צרור שקרים,

כששמענו צעקות מקרבת מקום .קול מזועזע עלה בקריאה של "לך מפה ילד! לך מפה
מיד!" וזקנה עם שוט בידה הגיחה מעבר לביקתה בפינת הרחוב ,מגרשת בזרוע נטויה
חבורה גדולה של ילדים עירומים .כמה נשים נוספות הופיעו אחריה ,מנקשות בלשונן
וצווחות בהתרגשות .ללא ספק היה שם משהו שלילדים אסור היה לראותו . .הקפתי
4

את הבקתה וראיתי לפניי גופת אדם שרועה בבוץ .הוא היה הודי ,ק ּולי 3דראוִ ידי
שחור ,כמעט עירום ,ונראה שמת לפני רגעים ספורים .האנשים אמרו שהפיל תקף
אותו מעבר לפינת הבקתה ,אחז בו בחוזקה בחדקו ,הניח עליו את רגלו ורמס אותו
לארץ .הייתה זו עונת הגשמים ,האדמה הייתה הרכה ,ופניו של האיש חרשו בה תלם
שעומקו כשלושים סנטימטר ואורכו שני מטרים בקירוב .הוא היה סרוח על בטנו ,ידיו
מוצלבות ,וראשו מעוקם בחדות הצידה .פניו היו מצופים בבוץ ,עיניו פקוחות לרווחה
ושיניו נחשׂ פו בחוזקה

בהבעה של ייסורים נוראים) .אגב ,לעולם אל תספרו לי

 2נוהג פילים
 3פועל שחור ,סבל
 4בן הגזע הילידי של דרום הודו
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שלמתים יש מראה שליו .רוב הגוויות שראיתי נראו שטניות( .רגלה של החיה הגדולה
שפשפה והפשיטה את העור מגבו באופן מושלם ,כמו שמפשיטים עור של ארנב .ברגע
שראיתי את המת ,שלחתי ַשמש לביתו הסמוך של חבר כדי לשאול ממנו רובה פילים.
את הפוני כבר שילחתי בחזרה ,משום שחששתי שאם יריח את הפיל יאחז בו טירוף
של בעתה וישליך אותי מעליו.
תוך דקות ספורות חזר השמש עם רובה וחמישה תרמילים .בינתיים הגיעו כמה
בורמזים וסיפרו לנו שהפיל נמצא למטה בשדות האורז ,במרחק של כמה מאות מטרים
בלבד .מרגע שהתחלתי להתקדם לשם התקבצו מתוך הבתים כמעט כל יושבי הרובע
ובאו אחריי .הם ראו את הרובה וכולם צעקו בהתרגשות שאני עומד לירות בפיל.

הם

לא גילו עניין רב בפיל כשהוא רק החריב את בתיהם ,אבל עכשיו ,כשהוא היה צפוי
להיירות ,כל העניין היה שונה לגמרי .עכשיו היה בזה משום שעשוע בשבילם ,כפי
שזה היה עשוי להיות גם בשביל קהל אנגלי .חוץ מזה ,הם רצו את הבשר .בי עורר
הדבר מין מתח מעורפל .זה תמיד מעצבן שהמון נוהר בעקבותיך ,ולא הייתה לי שום
כוונה לירות בפיל – שלחתי להביא את הרובה רק כדי להגן על עצמי במקרה הצורך.
צעדתי במורד הגבעה ,נראה ומרגיש כשוטה ,עם הרובה על כתפי ועם המון הולך ורב
שנדחק בעקבותיי .למטה ,כשמרחיקים מן הבקתות ,השתרעה דרך כורכר ,ומעבר לה
– כאלפיים מטר מצד אל צד – אדמת בור של שדות אורז שעדיין לא נחרשו ,אבל
היו רוויים מן הגשמים הראשונים

ומנוקדים בקווצות עשב גס .הפיל עמד במרחק

שישה עשר מטר מן הדרך כשצידו השמאלי מולנו ,מתעלם לחלוטין מן ההרמון
המתקרב .הוא תלש אגודות של עשב ,חבט אותן על ברכיו כדי לנקות אותן ,ותחב
אותן אל פיו.
עצרתי על הדרך .ברגע שראיתי את הפיל ידעתי בוודאות גמורה שאסור לי לירות
בו .לירות בפיל עבודה הוא מעשה חמור השקול להריסת מכונה גדולה ויקרה .כמובן
אסור היה לעשות זאת אם רק ניתן להימנע מכך ,וממרחק ,כשהוא אוכל בשלווה,
הפיל לא נראה מסוכן יותר מפרה .חשבתי ,ועדיין אני חושב ,שהתקף הטירוף שלו
כבר כמעט חלף,
ולוכד אותו.

והוא היה אפוא צפוי לשוטט בלי להזיק עד שהמאהוט היה חוזר

בנוסף לזה לא היה לי רצון קל שבקלים לירות בו .החלטתי שאשקיף

עליו זמן מה כדי לוודא שלא יתחיל שוב להשתולל ,ואז אלך הביתה.
אבל ברגע

ההוא הצצתי סביב על ההמון שהתלווה

אליי .היה זה המון עצום,

אלפיים איש לפחות ,ואחריהם נוספו עליהם מדי רגע .הם חסמו את הדרך למרחק רב
משני עבריה .הסתכלתי מתעל למלבושים הצבעוניים

בים הפרצופים הצהובים.

פרצופים שהיו כולם שמחים נרגשים לקראת אותו שצץ שעשוע קטן ,בטוחים כולם
שהפיל צפוי להיירות .הם צפו בי כפי שהיו צופים בקוסם העומד לקסום קסם .הם לא
רחשו לי חיבה אבל

עם רובה הקסמים בידי הייתי לרגע שווה מבט .לפתע תפסתי

שככלות הכל אהיה חייב לירות בפיל.

לזה ציפו ממני האנשים ואני הייתי מוכרח

לעשות זאת .יכולתי לחוש באלפיים רצונותיהם דוחקים בי קדימה בכוח שאין לעמוד
בפניו .באותו רגע ,כשעמדתי שם עם הרובה בידי ,התחוורו לי לראשונה חוסר הטעם
והריקנות שבשלטון האדם הלבן במזרח .הנה אני ,הלבן עם רובהו ,ניצב מול המון

41

ילידים לא חמושים – לכאורה השחקן הראשי של ההצגה – אבל בפועל בובה מגוחכת,
נדחף הלוך ושוב על ידי רצונם של אותם פרצופים צהובים מאחוריי.

באותו רגע

הבנתי שכאשר האדם הלבן נעשה לרודן ,הוא מבטל רק את חירותו שלו .הוא הופך
מין בובת ראווה חלולה שקפאה בתנוחתה ,הופך לדמות המקובלת של הסָ היבּ  .5בכך
מותנה שלטונו ,שיבלה את חייו בהשתדלות להרשים את "הילידים" .בכל נקודת
הכרעה

הוא אינו יכול לעשות אלא את מה ש"הילידים" מצפים ממנו .הוא עוטה

מסכה ,ופניו צומחות להתאים את עצמן אל תוויה.
הייתי מוכרח לירות בפיל; התחייבתי לעשות זאת ברגע ששלחתי להביא את הרובה.
ָסהיבּ חייב לנהוג כסָ היבּ ; הוא צריך להיות החלטי ,בעל דיעות ברורות ,ולעשות
דברים מוגדרים .לעבור את כל הדרך הזאת עם רובה ביד ואלפיים איש אחריי ,ואז
להסתלק משם ברפיון ידיים

 -לא ,זה היה בלתי אפשרי .ההמון יצחק לי ,וכל חיי,

כל חייו של כל לבן במזרח ,היו מאבק מתמשך שלא להיות נושא לצחוק.
עם זאת לא רציתי לירות בפיל .היבטתי בו חובט את אגודות העשב על ברכיו באותה
הבעה סבתאית מהורהרת שיש לפילים .נראה היה לי שיהיה זה רצח לירות בו .בגילי
דאז לא נרתעתי במיוחד מלהרוג חיות ,אבל מעולם לא יריתי בפיל ומעולם לא רציתי
לעשות זאת )איכשהו ,זה תמיד נראה גרוע יותר להרוג חיה גדולה( .בנוסף לכך הייתי
צריך להביא בחשבון את בעליה של החיה .חי ,הפיל היה שווה לפחות אלף לירות
שטרלינג .מת ,שוויו היה מסתכם רק בערך חטיו – אולי חמש לירות שטרלינג.

אבל

הייתי חייב לפעול מהר .פניתי לכמה בורמזים שכבר היו שם כשהגענו ,ושנראו בעלי
ניסיון ,ושאלתי אותם על התנהגותו של הפיל .הכל היו בדיעה אחת :הוא לא ישים
לב אליך אם תניח לו ,אבל הוא עלול לתקוף אם תתקרב מדי.
היה ברור כשמש מה עליי לעשות .הייתי צריך להתקרב עד מרחק חמישים מטר
מהפיל ולבחון את התנהגותו .אם יתקיף אוכל לירות; אם לא ישים לב אליי ,יהיה
בטוח להניח לו עד שישוב המאהוט .אולם בו בזמן ידעתי שאיני עומד לעשות שום
דבר כזה.

הייתי צלף גרוע ,והקרקע לא הייתה אלא בוץ רך שעם כל פסיעה היית

שוקע בו .אילו היה הפיל תוקף ואני הייתי מחטיא ,סיכויי היו דומים לסיכוייה של
קרפדה מתחת למכבש .אבל גם כך ,לא חשבתי הרבה איך לשמור על עורי שלי אלא
רק על הפרצופים הצהובים הדרוכים שמאחוריי.

כי באותם רגעים ,עם ההמון הצופה

בי ,לא פחדתי במובן הרגיל ,לא באופן שבו הייתי מפחד אילו הייתי שם לבדי .ללבן
אסור להופיע בפני "הילידים"

כמפוחד ,ולכן ,על פי רוב ,הוא אינו מפוחד .המחשבה

היחידה שניסרה במוחי הייתה שאם ישתבש משהו ,יראו אותי אותם אלפיים בורמזים
נרדף ,נתפס ,ומובא למצב של גווייה חשופת שיניים כמו ההודי ההוא במעלה הגבעה.
אילו כך קרה ,היו כמה מהם צוחקים מן הסתם .זה נראה רע מאוד; נותרה רק
אפשרות אחת .תחבתי את התרמילים למחסנית והשתטחתי על הדרך כדי שאוכל לכוון
טוב יותר.
ההמון דמם ,ואנחת רווחה עמוקה וחרישית ,כאנחתם של צופי תיאטרון כשסוף סוף
הועלה המסך ,עלתה מאינספור גרונות .הם עמדו לקבל סוף סוף את השעשוע הקטן
" 5אדון" ,המלה שבה כונה ג'נטלמן אירופי בפי ההודים
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שלהם .הרובה היה מוצר גרמני יפהפה ,עם כוונות מוצלבות .לא ידעתי אז שצריך
לירות בפיל כך שהקליע יעבור בקו דמיוני מאוזן אל אוזן .לפי זה ,מכיוון שהפיל
עמד כשצידו לעברי הייתי צריך לכוון ישר לתוך חור אוזנו .בפועל כיוונתי

בכמה

סנטימטרים רחוק יותר ,כי סברתי שהמוח נמצא יותר קדימה משם.
כשלחצתי על ההדק לא שמעתי את הנפץ ולא חשתי במכת ההדף כפי שקורה תמיד
כשהקליעה פוגעת ,אבל שמעתי את נהמת החדווה השטנית שעלתה ממן ההמון .כהרף
עין ,תוך זמן שנדמה קצר אף מכדי שיגיע הכדור אל הפיל ,חל בו שינוי מסתורי
ואיום.

הוא לא זע ולא נפל ,אבל כל קו בגופו השתנה .הוא נראה לפתע הלום

ומכווץ ,זקן לאין שיעור ,כאילו שיתקה אותו מכת הכדור מבלי להפילו .לבסוף ,בתום
רגע ארוך ,אולי חמש דקות ,הוא שקע ברפיון איברים וכרע על ברכיו .פיו הזיל ריר,
ישישות מופלגת כמו אחזה בו ,ונדמה היה שהוא בן אלפי שנים .יריתי שוב ,אל אותה
נקודה .הוא לא התמוטט בירייה השנייה אלא התרומם באיטיות נואשת והתייצב
בלאות ,רגליו רופסות וראשו שחוח .יריתי בשלישית ,וזאת הייתה הירייה שחיסלה
אותו .יכולת לראות את כאב מכתה מזעזע את כל גופו ומסלק את שארית הכוחות
מרגליו .אבל בנופלו הוא נראה לרגע כמתרומם ,כי כשקרסו תחתיו רגליו האחוריות
נדמה היה שהוא מתנשא מצ ּוק מתנודד ,וחדקו שלוח אל השמיים כמו עץ .הוא הריע
תרועה ,בפעם הראשונה והיחידה ,ואז נפל כשבטנו כלפיי בחבטה שהרעידה את
האדמה אפילו במקום שבו שכבתי.
קמתי .הבורמזים כבר חלפו על פניי ,רצים על הבוץ .היה ברור שהפיל לא יקום עוד,
אבל הוא לא היה מת .הוא התנשף קצובות בשימות מקוטעות ,כשצידו העצום כהר
עולה ויורד בכאב.

פיו היה פעור לרווחה ויכולתי להביט עמוק פנימה אל מחילות

הגרון הוורדרד חיוור .זמן רב חיכיתי לו שימות ,אבל נשימתו לא נחלשה .לבסוף
יריתי את שני הכדורים הנותרים אל הנקודה שבה חשבתי שנמצא ליבו.
הדם הסמיך ביעבע ממנו כמו קטיפה אדומה ,אך הוא עדיין לא מת .גופו אפילו לא
הרתיע כשפגעו בו היריות ,ונשימתו המיוסרת נמשכה

בלי הפסק .הוא גסס לאט

מתוך סבל נורא ,אבל באיזשהו עולם רחוק שבו גם כדור לא יכול היה לפגוע בו
עוד .הרגשתי שאני חייב לשים קץ לקול המזוויע הזה .היה נורא לראות את החיה
העצומה שוכבת שם בלי כוח לזוז ועם זאת בלי כוח למות ,ולא להיות מסוגל אפילו
לשים לזה קץ .שלחתי להביא את הרובה הקטן שלי והמטרתי ירייה אחר ירייה לתוך
ליבו ולאורך גרונו ,אבל לא נראה שהן השפיעו במשהו .ההתנשפויות המיוסרות
נמשכו ,מתמידות כתקתוקו של שעון.
בסופו של דבר לא יכולתי לסבול את זה עוד ,והסתלקתי .אחר כך שמעתי שלקח לו
חצי שעה למות .אפילו לפני שעזבתי הבורמזים כבר הביאו

דאהות 6וסלים ,וסיפרו לי

שעד אחרי הצהריים הם הפשיטו את גופו כמעט עד העצם.
אחר כך היה כמובן דיון אינסופי על הריגת הפיל .הבעלים רתח מזעם ,אבל הוא היה
בסך הכל הודי ,ולא יכול היה לעשות כלום .חוץ מזה ,על פי החוק עשיתי את הדבר
הנכון ,כי יש להרוג פיל משוגע שבעליו אינו מצליח להשתלט עליו ,בדיוק כמו כלב
 6סכינים בורמזית
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משוגע .בין האירופים הדעות היו חלוקות .המבוגרים יותר אמרו שצדקתי ,ואילו
הצעירים טענו שהייתה זו שטות מחפירה לירות בפיל על כך שהרג ק ּולי ,כי פיל
שווה יותר מכל ק ּולי עלוב .בדיעבד שמחתי מאוד על כך שהקולי נהרג; עובדה זו
הצדיקה אותי מבחינה חוקית ושימשה לי תואנה מספקת לכך שיריתי בפיל .לא פעם
תהיתי אם מישהו מן האחרים תפס שעשיתי זאת אך ורק כדי לא להיראות כמו
אידיוט.

44

צ'רלס סימיק

לומַ ר
אָ סוּר ֹ
מאנגלית :אמיר אור

יסר ֶׁשהַ ּ ַליְ לָ ה ֹיו ֵרד
לו ַמר לַ ֵּק ָ
ָאס ּור ֹ
רו ְד ִפים ְצלָ ִלים
או ָתיו ֹ
ִצ ְב ֹ
יל ּי ֹות
או ְס ִרים ִצ ּפ ֳִרים לֵ ִ
ֹ
ָרות ּו ְכפָ ִרים.
ַמעֲ ִלים ָּב ֵא ׁש עֲ י ֹ

ימים
הֵ ם ְמ ׁש ֹו ְט ִטים ַּב ִ ּב ָירהַ ,מ ְח ִר ִ
ְ ׁשע ֹונֵ י יָד ְו ִקיר ,שׂ ֹו ְר ִפים ֶאת הַ ּכ ֹו ְפ ִרים.
אשי הַ ַ ּגגּ ֹות
הֵ ם ְמצַ ְ ּי ִרים אֶ ת הַ ְ ּז ִריחָ ה ַעל ָר ֵׁ
טוב.
עוד הָ ָעם ְמבָ ְר ִכים זֶה אֶ ת זֶה בּ ֶֹקר ֹ
ְ ּב ֹ

קו ֵרא.
קו ֵרא ְו ֹ
גול ֶׁשה ּובָ א ִ ּבנְ חֻ ְ ׁש ּ ַתיִ ם ֹ
הַ ּ ַת ְרנְ ֹ
הַ ּ ְפ ָר ִחים ֶׁש ַּב ָ ּגן ֻק ְ ּבע ּו ִ ּב ְפ ִריחָ ָתם,
מון צָ ִצים ִ ּכ ְתמֵ י אֹפֶ ל,
ַא ְך ַעל ִר ְצ ּ ַפת הָ ַא ְר ֹ
ׁש ּום ִק ְרצ ּוף לֹא י ּוכַ ל לַ ה ֲִס ָירם.
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ויליאם בטלר ייטס

ָשׁי ַח
שׁיבַת ַהמּ ִ
ִ
מאנגלית :אמיר אור

רוחֵ ף ְ ּב ִס ְחר ּור ִמ ְת ַרחֵ ב
חָ ג הַ ַּבז ְו ֹ
יע ֵאלָ יו;
יאת הַ ַּבזְ יָר לֹא ּ ַת ִ ּג ַ
ְ ּכבָ ר ְק ִר ַ
מוטֵ ט;
ָּכל ָ ּדבָ ר ִמ ְת ּ ָפ ֵרק; ִציר ּ ֵתבֵ ל ִמ ְת ֹ
הֶ ְפ ֵקר ָ ּגמ ּור ַעל הַ יְ ק ּום ִמ ְ ׁש ּ ַת ּ ֵלט,
ַ ּגל ָעכ ּור ִמ ָ ּד ִמים ְ ּכבָ ר הֻ ּ ַתרּ ,ובַ ּכֹל
יע ּ ַת ְח ּ ָתיו;
חות יְ ָׁש ִרים ַמ ְט ִ ּב ַ
ָא ְר ֹ
יקים ְואֵ ינֶ ָּנה,
ָּכ ְל ָתה אֱ מ ּונַ ת צַ ִ ּד ִ
ַא ְך לֵ ב ְר ָׁש ִעים ְ ּבעֹז ְמלַ הֵ ט.
ְ ּב ִלי ָספֵ ק ָּב ָאה ֵעת ִה ְת ַ ּג ּל ּות ֶׁשל חָ ֹזון
דון;
ְ ּב ִלי ָספֵ ק ָּב ָאה ֵעת ִ ׁשיבַ ת הָ ָא ֹ
ִ ׁשיבַ ת הַ ּ ָמ ִ ׁשיחַ ! ַא ְך הֻ ְ ּבע ּו הַ ִּמ ִּלים
ּו ְכבָ ר צֶ לֶ ם ַא ִ ּדיר ִמ ּת ֹו ְך ר ּוחַ הַ יְ ק ּום
טו ֵרד :אֵ י ָׁשם ְ ּב ֹ
אֶ ת ַמ ָּב ִטי ֹ
חול ִמ ְד ָּבר
ֹאש ּה ָא ָדם,
ְ ּדמ ּות ֶׁשגּ ּוף אֲ ִרי לָ ּה ְור ָׁ
ּו ַמ ָּב ָט ּה ֵר ָ
יקן ְו ַא ְכז ִָרי ַּכ ּׁ ֶשמֶ ׁש,
יבו ֶתיהָ
יעְ ,ו ַעל ָּכל ְס ִב ֹ
ְ ּכ ָר ֶעיהָ ַאט ּ ָתנִ ַ
עו ֹ
ֹ
פות ִמ ְד ָּבר ְ ּבנֵ י ז ַַעף י ִַּטיל ּו צֵ ל ְסחַ ְרחַ ר.
ֲשכָ ה ֹנופֶ לֶ תַ ,א ְך ַע ּ ָתה ָי ַד ְע ִּתי:
ׁש ּוב ח ֵׁ
הָ י ּו ְלבַ ּ ָלהָ ה ַא ְל ּ ַפיִ ם ְ ׁש ֹנות ְ ׁשנַ ת-אֶ בֶ ן
ֶׁש ּ ֵמ ִר ְבצָ ן ִה ְר ִ ּגיז ּפֹה ֶע ֶרשׂ ִמ ְתנַ ְדנֵ ד;
ימיםֶׁ ,ש ָּב ָאה ְ ׁש ָע ָת ּה,
יזו חַ ַ ּית אֵ ִ
אֵ ֹ
ִמשְׂ ּ ָת ֶרכֶ ת אֶ ל ֵּבית-לֶ חֶ םָׁ ,שם ְל ִה ָ ּולֵ ד?
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הַ חֲזִ יר ּו לִ י
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אָ ָּנא ,הַ חֲזִ יר ּו לִ י אֶ ת הַ ֶ ּדלֶ ת –
אֲפִ לּ ּו ְ ּבלִ י הַ ּ ַמנְ ע ּולֲ ,אפִ לּ ּו ְ ּבלִ י הַ חֶ ֶדר,
או ָתהּ ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
רוצֶ ה ֹ
ע ֲַדיִ ן אֲנִ י ֹ
או ִתי ַּבבּ ֹ ֶקר –
הַ חֲזִ יר ּו לִ י אֶ ת הַ ּ ַת ְרנְ ֹגול ֶׁש ּ ֵמ ִעיר ֹ
תו ,ע ֲַדיִ ן
או ֹ
ֲאפִ לּ ּו ִאם ִסיּ ְַמ ּ ֶתם לֶ ֱאכֹל ֹ
אֲנִ י ֹ
מות ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
רוצֶ ה אֶ ת הָ ֲעצָ ֹ
רו ִעים הַ הוּאִ ,מ ֶּצלַ ע הַ ִ ּג ְבעָ ה –
הַ חֲזִ יר ּו לִ י אֶ ת ִ ׁשיר הָ ֹ
ֲאפִ לּ ּו ִאם עַ כְ ָׁשיו הוּא מֻ ְקלָ ט עַ ל ַק ּ ֶלטֶ ת,
או ֹ
רוצֶ ה ֹ
ע ֲַדיִ ן אֲנִ י ֹ
תו ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
הַ חֲזִ יר ּו לִ י אֶ ת ִק ְרבָ ִתי אֶ ל אַ חַ י וְ אַ ְח ֹיו ַתי –
אֲפִ לּ ּו ִאם ִהיא ִּת ּ ָמ ֵׁש ְך לֹא ֹיו ֵתר ִמ ּ ָׁשנָה,
או ָת ּה ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
רוצֶ ה ֹ
ע ֲַדיִ ן אֲנִ י ֹ
הַ חֲזִ יר ּו לִ י הֵ ּנָה אֶ ת מֶ ְרחַ ב הָ אַ ֲהבָ ה –
תו עַ ד ַ ּדק ,ע ֲַדיִ ן
או ֹ
ֲאפִ לּ ּו ִאם ְ ׁשחַ ְק ּ ֶתם ֹ
תו ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
או ֹ
רוצֶ ה ֹ
אֲנִ י ֹ
הַ חֲזִ יר ּו לִ י אֶ ת ּ ַכדּ וּר הָ אָ ֶרץ ,אֶ ת ּ ֻכלּ ֹו –
ֲאפִ לּ ּו ְמח ּ ָֻלק
אות אַ לְ פֵ י ְּכפָ ִרים,
לְ אַ לְ פֵ י עַ ִּמים ,לְ מֵ ֹ
או ֹ
רוצֶ ה ֹ
ע ֲַדיִ ן אֲנִ י ֹ
תו ַּב ֲחז ָָרה ְ ּבבַ ָ ּק ָׁשה!
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