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לֵיל תּמּוז ְּב ִגנָּתֹו שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה .מִ סִ בָּה שֶׁ אֵ ינָּּה י ְּדּועָּ ה לֹו ,הּוא קָּ ם מִ כִסֵ א

י ְּהּודָּ ה הֵ סֵ ב מ ָּבטֹו אֶׁ ל הפְּ סנ ְֵּתר השָּ ח ֹּר ,היָּשָּ ן .על מִ ְּכסֵ ה הּמִ קְּ ֶׁלדֶׁ ת עָּ מְּ דּו

הפְּ לסְּ טִ יק ּומְּ מֹולֵל עָּ ֵלה כ ֶֹּׁת ֶׁרת מִ פִ ְּרחֵ י הפנ ֵ
ְּדֹורָאה .מִ ּמְּ קֹום עָּ מְּ דֹו ,הּוא

עֲ ֵרמת מִ ְּכ ָּת ִבים ּונְּי ָּרֹות ,מִ ְּתקָּ ן ְּלמ ָּגבֹות נְּי ָּר ,לּוח דמְּ קָּ ה זָּעִ יר ,מאֲ פֵ רת

י ָּכֹול ל ְִּראֹות שֶׁ אִ יש ֹלא הִ ְּתישֵ ב לְּיד הפְּ סנ ְֵּתר לְּנגֵן ,ו ְּרּוח ֹלא מְּ נִיעָּ ה אֶׁ ת

נִירֹוסְּ טָּ ה ּו ָּבּה ְּב ָּר ִגים ,אֹומִ ים ּומחט שֶׁ ל פָּ טֵ פֹון ,פִ סְּ לֹון שֶׁ ל מְּ נ ֵצח מִ חּוט

עִ נְּ ְּבלֵי פעֲ מֹון הָּ רּוח .פְּ רּודֹות הָּ אֲ וִיר נָּעֹות ּומחְּ לִיקֹות זֹו על גבֵי זֹו לְֹּלא כִּוּון

ַארבָּעָּ ה ע ָּגנִים שֶׁ חָּ שב ְּלה ְּתקִ ין על הקִ יר
ב ְּרזֵלְּ ,כ ֵלי ְּכ ִתי ָּבה ּומחְּ שְּ בֹוןְּ ,

מֻ גְּדָּ ר .ו ְּהִ נֵה מִ שְּ תחֵ ל בָּאֲ וִיר משָּ ב קל מִ ן הקל ,מֻ ְּרגָּש אְך בְּק ֹּשִ י בִשְּ עָּ רֹות

החִ יצֹונִי כְּדֵ י ִל ְּתלֹות ֶׁרשֶׁ ת ל ֶׁגפֶׁ ן ,ו ְּהכֹוס ,שֶׁ ְּבעֶׁ טְּ י ָּּה הִ ִביט בפְּ סנ ְֵּתר .עֹוד י ָּדָּ יו

ר ֹּאשֹו .עִ נְּ ְּבלֵי פעֲ מֹון הָּ רּוח זָּעִ ים אְך אֵ ינָּם נֹוגְּעִ ים זֶׁה ָּבזֶׁה .ליְּלָּה ,הּוא

נֹוטְּ פֹות מיִם מִ שְּ טִ יפת ה ֵכ ִלים ,הּוא נִגש ֶׁלאס ֹּף אֶׁ ת הכֹוס .הבֹוץ שֶׁ נֹותר

חֹושֵ ב ְּבלִבֹו ,הָּ רּוח גֹוב ֶֶׁׁרת.

ָּבּה ְּכ ָּבר הִ ְּתי ֵבש ,ו ְּנִסְּ דק .י ָּדָּ יו מֵ אֲ חֹו ֵרי גּופֹו כְּדֵ י ֹלא ְּלה ְּרטִ יב אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר,
הּוא קֹו ֵרא בעֲ ֵרמת הּמִ ְּכ ָּת ִבים" :אּונִי ֵב ְּרסִ יטת חֵ יפָּ ה ,הפקּו ְּלטָּ ה ְּלמדְּ עֵ י
הָּ רּוח ,הזְּמָּ נָּה ְּליֹום עִ יּון ְּבַא ְּר ֵכאֹולֹו ְּגי ָּה" ו ְּתחת ההזְּמָּ נָּה" ,בקָּ שָּ ה ְּלחִ דּוש
ִרשְּ יֹון ֶׁר ֶׁכב" ו ְּגם" :תֹודָּ ה על הָּ אֵ מּון שֶׁ נָּת ָּת ָּבנּו ,אֶׁ קְּ סֵ ֵלנְּס נְּשּוָאה" .הבֹוץ
הִ סְּ פִ יק ְּלהִ סָּ דֵ ק ,הּוא מ ְּבחִ יןְּ ,כ ָּבר ה ְּר ֵבה זְּמָּ ן ֹלא פָּ תח אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר.
ְּלמעֲ שֶׁ ה ,שְּ ֵתים עֶׁ שְּ ֶׁרה שָּ נ ָּה ֹלא נִ ֵגן .חֲ ָּבל ,הּוא חֹושֵ ב ְּב ִלבֹוְּ ,לפָּ חֹות הָּ י ָּה
נֹו ֵתן אֹותֹו ְּלמִ ישֶׁ הּו שֶׁ ֵכן הָּ י ָּה מְּ נ ֵגן
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ְּבקֹול הּמוסִ יקָּ ה מְּ שֻ דֶׁ ֶׁרת ָּת ְּכנִית על יֹוסֵ ף הָּ דָּ ר ,וְּאִ יש ְּבכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף ֹלא
שֹומֵ ע אֶׁ ת ה ָּת ְּכנִית .אֵ יְך זֶׁה קֹו ֶׁרה? הּמוסִ יקָּ ה הּזֹו ֶׁרמֶׁ ת ָּבאֲ ו ִיר נָּעָּ ה ְּבג ִלים
בשָּ דֶׁ ה הָּ א ֵלקְּ טְּ רֹומ ְּגנֵטִ י ִב ְּלבד ,ו ְּאֵ ינָּּה יֹו ֶׁצ ֶׁרת ְּתנּודֹות ְּבלחֲ ֵצי הָּ אֲ וִיר ע ְּצמֹו.
מקְּ ְּלטֵ י הָּ רדְּ יֹו ְּבכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף ְּכבּוי ִים ,אֹו שֶׁ אֵ ינָּם מְּ ֻכּוָּנִים ל ֶׁתדֶׁ ר הנָּכֹון .כְָּך
יֹו ֶׁצא שֶׁ ְּב ֵבית מִ שְּ פחת ֶׁרשֶׁ ףְּ ,ב ֵבית מִ שְּ פחת הָּ דָּ רּ ,ו ְּב ֵבית מִ שְּ פחת ד ֹּ ֶׁלב,
ֹלא שֹומְּ עִ ים אֶׁ ת ה ָּת ְּכנִית .גם ְּב ָּב ֵתי שָּ ֵר ְּצקִ י ,א ָּל ִלי ,מִ לֹוא ואֲ ִביצּורֹ ,לא

שֹומְּ עִ ים אֶׁ ת ה ָּת ְּכנִית על יֹוסֵ ף הָּ דָּ ר .כְָּך גם ְּב ֵבית מִ שְּ פחת דָּ ו ִידֹו ִביץ,
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אֹו ִלי ֵברִ ,צפֹו ִריָּ ,ל ִביא ו ְּ ָּרם .גם ְּבמִ ש ְּרדֵ י מזְּ ִכירּות הָּ אֲ ֻגדָּ ה ,מְּ ֻכּוָּנִים מקְּ ְּלטֵ י

הָּ רּוח מְּ שנָּה ְּתכּופֹות אֶׁ ת ִכּוּונָּּה .י ְּהּודָּ ה מ ִביט ב ָּת ְּכנִית שֶׁ ל מְּ דִ ידת

הָּ רדְּ יֹו ְּל ֶׁתדֶׁ ר ַאחֵ ר ,ו ְּ ֵכן גם ביֶׁקֶׁ בְּ .ב ָּב ֵתי מִ שְּ פחת ָּר ִביד ,הֶׁ ְּרץ ,אֶׁ פְּ רת,

הּמעֲ י ָּנֹות הּמְּ לּוחִ ים .הֵ ם י ִפָּ ְּגשּו מָּ חָּ ר ְּבְּ 10:11-במָּ לֹון ָאלסְּ קָּ ה אִ ין

מָּ רֹום ו ְּאֶׁ ְּל ָּג ִביש ,גם כֵן ֹלא מאֲ זִינִים ל ָּת ְּכנִית ,ו ְּעִ ּמָּ ם גם ְּבנֵי מִ שְּ פְּ חֹות

ִבמְּ טּו ָּלהְּ .ב 10:31-ת ְּתחִ יל ההדְּ ָּר ָּכה .השְּ ֵכם בב ֹּקֶׁ ר ְּלמָּ ח ָּרת י ֵ ְּצאו לשֶׁ טח,

גֹולֹומְּ ב ,ברֵ -לבָּ ,ר ִביב ו ְּדֹו ָּרן .גם ה ֶׁצו ֶׁת שֶׁ ּמְּ תקֵ ן אֶׁ ת הּמזְּ ָּגן ְּב ֵבית מִ שְּ פחת

ו ְּ ָּכְך גם ביֹום שֶׁ ְּלַאחר מִ ֵכן .הָּ רּוח עֹו ֶׁב ֶׁרת בשָּ דֹות ּומְּ עֹו ֶׁר ֶׁרת אֶׁ ת הדְּ ָּר ִכים

טְּ רי ְּ ִבישֹ ,לא מאֲ זִין ָּלרדְּ יֹו ,ו ְּגם י ְּהּודָּ הֹ ,לא שֹומֵ ע אֶׁ ת ה ָּת ְּכנִית .אגב ,הִ יא

שֶׁ עֹונֹות לָּּה ִב ְּתנּועת מָּ חֹול שֶׁ ל ָא ָּבק ָּל ָּבן .י ֹּפִ י ,הּוא חֹושֵ ב ְּלע ְּצמֹו ,אֶׁ שָּ אֵ ר

אֵ ינָּּה נִשְּ מעת גם ְּב ָּב ֵתי מִ שְּ פְּ חֹות י ִשְּ ְּראֵ ִליֶׁ ,ר ֶׁגב והֲ דָּ יָּה.

שָּ ם יֹום אֶׁ חָּ ד נֹוסָּ ף ו ְּאֵ ֵלְך ְּביֹום ה' ְּליֹום הָּ עִ יּון ְּבחֵ יפָּ ה .פעֲ מֹון הָּ רּוח
הפֵ נְּטָּ טֹונִי שֶׁ לֹו ,ה ָּתלּוי ביְּ ִציָאה ֶׁלחָּ ֵצר הָּ אֲ חֹו ִרית ,מְּ נ ֵגן:
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על ַאף רּוָּקּותֹו ,י ְּהּודָּ ה הּוא מְּ ֶׁלא ֶׁכת מחֲ שֶׁ ֶׁבת .אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר לעֲ שֹות י ְּהּודָּ ה.
ִלפְּ עָּ מִ ים אֹוחֶׁ זֶׁת פְּ ִליָאה ִביהּודָּ ה ע ְּצמֹו .כֵיצד י ִ ָּת ֵכן ,הּוא חֹושֵ ב ,שֶׁ יֶׁשְּ נָּם
ְּגו ָּנִים כ ֹּה דקִ ים ְּב ִצ ְּבעֵ י השָּ מי ִם ,שֶׁ ֹּלא נִתן ְּלה ִביעָּ ם ְּבמִ ִלים .הֲ ֵרי הּוא
חֹושֵ ב ְּבמִ ִלים ,ו ְּכֵיצד י ִ ָּת ְּכנּו הֶׁ ְּבדְּ ִלים ,שֶׁ הֵ ם ֵ
יֹותר דקִ ים מהּמִ ִלים ע ְּצמָּ ן?

ו ִיהּודָּ ה מְּ גחֵ ְך :כְָּך גם אֶׁ חְּ ס ְֹּך סֹו ֶׁלר לּמְּ דִ ינָּהִ ,במְּ קֹום ִלנְּס ֹּע פעֲ מי ִם הָּ לֹוְך
ו ָּשֹובָּ .כעֵ ת י ְּהּודָּ ה חֹושֵ ב  -מֶׁ ה עָּ ָּליו לָּקחת ִלנְּסִ יעָּ ה בת חֲ מִ שָּ ה י ָּמִ ים
ואֲ נחְּ נּו ְּצמֵ אִ ים ְּלאֹות.

הּוא זֹו ֵכר שֶׁ סָּ אלח ,שֶׁ הִ ְּצטָּ ֵרף אֵ לָּיו לּמְּ דִ ידֹות בחֲ פִ יפָּ הָ ,אמר לֹו לִפְּ נֵי
המְּ דִ ידָּ ה לְּיד שָּ פִ יר ,שֶׁ הָּ י ְּ ָּתה לְַּאחר כּמָּ ה י ְּמֵ י גֶׁשֶׁ ם שֹוטֵ ףִ ,לנְּס ֹּע בדֶׁ ֶׁרך
היְּ ֻרקָּ ה (אֲ פִ לּו שֶׁ צ ִָּריְך ִלנְּס ֹּע דֶׁ ֶׁרְך הּמֹושָּ ב כְּדֵ י לְּהגִיע אֵ ֶׁליהָּ ) כְּדֵ י ֹלא
ְּלהחֲ ִליק בדֶׁ ֶׁרך החּומָּ ה .י ְּהּודָּ ה הֵ בִין מִ יד על אֵ יזֹו דֶׁ ֶׁרְך הּוא מְּ דבֵר ,אֲ ָּבל
עָּ בְּרּו דקֹות אֲ חָּ דֹות שֶׁ ל נְּסִ יעָּ ה על הבמְּ פִ ים שֶׁ ל שָּ פִ יר עד שֶׁ הֵ ִבין שֶׁ סָּ אלח
ָאמר י ְּ ֻרקָּ הַ ,אף על פִ י שֶׁ ֶׁצבע הֶׁ ָּעפָּ ר בָּּה הָּ י ָּה ָאפ ֹּר ,מִ פְּ נֵי שֶׁ בעֲ ָּר ִבית ָּלָאפ ֹּר
אֹותּה מִ ָּלה.
ָּ
ו ְּליָּר ֹּק
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י ְּהּודָּ ה שֹו ֵתל אֶׁ ת שְּ ִתי ֵלי ה ֶׁגפֶׁ ן לְּיד הָּ עּמּודִ יםּ ,ומשְּ אִ יר אֶׁ ת הּמעְּ דֵ ר עֹומֵ ד
כְּדֵ י שֶׁ יִהְּ י ֶׁה ֵ
יֹותר נ ֹּח ְּלָאסְּ פֹו ַאחר-כְָּךָּ .כעֵ ת ,נִשְּ ָאר רק ְּלח ֵבר אֶׁ ת הָּ ע ָּגנִים
אֶׁ ל הקִ יר ו ְּ ִלמְּ ת ֹּח מֵ הֶׁ ם ְּכ ָּב ִלים ָּלעּמּודִ ים .הּוא מֵ ִביא אֶׁ ת הסֻ ָּלם [שֶׁ שֹו ֵכב
ְּבצד הבי ִת הפֹונֶׁה ָּל ְּרחֹובְּ ,כלֹומר בֵין קִ יר הּמִ טְּ ָּבח ְּלטֶׁ רסת הָּ ְּרחֹוב ,תחת
פְּ קעת עֵ ִצים ּומְּ טפְּ סִ ים ְּצפּופָּ ה] .מה ּמְּ ענְּיֵן אֶׁ ת יְּהּודָּ ה סֹוי ָּה שֶׁ נִ ְּרקֶׁ ֶׁבת
בּמחְּ סָּ נִים ְּבבּו ְּל ָּג ְּרי ָּה .זֶׁה אֲ פִ לּו ֹלא מֵ זִיז אֶׁ ת הסּופְּ רסְּ פִ ינָּטּוס ִב ְּכ ֵתפֹו
הי ְּמָּ נִיתָ .אז על מָּ ה י ְּהּודָּ ה חֹושֵ ב כְּשֶׁ הּוא סֹוחֵ ב אֶׁ ת הסֻ ָּלם? הּוא חֹושֵ ב

על שִ יר .אֵ יזֶׁה שִ יר? הּוא ֹלא מ ְּצ ִליח ְּלהִ ָּּז ֵכר .אֲ בָּל עכְּשָּ ו הּוא רֹואֶׁ ה אֶׁ ת

ִלנְּ ִביעֹות ְּבאֶׁ מְּ צע סְּ ָּבְך? "ו ְּלֹוחֵ ש לֹו ב ָּלאט" מ ָּּזל שֶׁ ּזֶׁה ְּבזּוגֹות ...הּוא עֹו ֵבר

הנְּקֻ דֹות בקִ יר אֲ ֵליהֶׁ ן הּוא רֹוצֶׁה לְּחבֵר אֶׁ ת הָּ ע ָּגנִים ,ו ְּחֹושֵ ב האִ ם לָּקחת

אֶׁ ת הּמִ נְּהָּ ָּרה מִ תחת ְּל ֵתל-חָּ דִ יד .הנְּסִ יעָּ ה חֲ ָּלקָּ ה ּושְּ קֵ טָּ הְּ .גבּול הָּ עֲ נָּנִים

אִ תֹו אֶׁ ת הּמקְּ דְּ חָּ ה ,הפטִ יש והָּ ע ָּגנִים ,אֹו ק ֹּדֶׁ ם רק אֶׁ ת הּמקְּ דְּ חָּ ה ,ומחְּ לִיט

מִ ְּתחדֵ ד מֵ על לשֹומְּ רֹון ,השָּ מי ִם בּמעֲ ָּרב מ ְּכחִ י ִלים .השֶׁ מֶׁ ש מְּ טפֶׁ סֶׁ ת מְּ עט

לָּקחת הכ ֹּל .הּוא נִ ְּכנָּס לבי ִת ּומֵ בִיא אֶׁ ת הפטִ יש מַא ְּרגז ה ֵכ ִלים ו ְּאֶׁ ת

ו ְּזֹו ָּרה בשָּ מי ִם ְּתכּונָּה אְך עֹוד אֵ ינָּּה נִ ְּראֵ ית .י ְּהּודָּ ה מִ ְּתפעֵ ל מִ סִ פִ יּות שְּ מֵ י

הָּ ע ָּגנִים מִ ן הפְּ סנ ְֵּתר .י ְּהּודָּ ה מְּ י ֵצב אֶׁ ת הסֻ לָּם ו ְּעֹו ֶׁלה .די ְּבשְּ נֵי מֶׁ טְּ ִרים אֵ לּו

הּמִ זְּ ָּרח ,אְך שּוב השדָּ ר מְּ דבֵר .ב ֶׁגשֶׁ ר מֵ על נחל ֵבית עָּ ִריף מ ְּתחִ יל

כְּדֵ י לעֲ ב ֹּר אֶׁ ת ג ֹּבּה ה ָּגדֵ ר החיָּה ,ו ְּרּוח עִ ם שְּ לל ֵריחֹות מֻ ָּכ ִרים ֹלא מֻ ָּכ ִרים

ְּלהִ ְּתנ ֵגן ' ִצפִ יָּה ְּלא ֹּשֶׁ ר' שֶׁ ל י ְּהּודִ ית ָּר ִביץ .קֶׁ ֶׁצב הבֹוסָּ ה-נֹו ָּבה מִ שְּ ת ֵלב עִ ם

ירה לֹו שֶׁ שָּ כח לָּקחת אֶׁ ת הפטִ יש .י ְּהּודָּ ה מִ סְּ ת ֵכל על ה ֵכלִים
מזְּ ִכ ָּ

קֶׁ ֶׁצב הנְּסִ יעָּ ה ,אְך כָּעֵ ת י ְּהּודָּ ה נִזְּ ָּכר שֶׁ שָּ כח ִלסְּ ג ֹּר אֶׁ ת החלֹון בסלֹון .הּוא

שֶׁ הִ שְּ אִ יר ֶׁבחָּ ֵצר :הפטִ יש ,הסֻ לָּם ,הּמעְּ דֵ ר

מִ ְּתקָּ ֵרב ְּלמֶׁ חְּ לף קֶׁ סֶׁ ם .אֹו שֶׁ ּמָּ א ֹלא שָּ כח? שּו ֵלי הָּ עֲ נָּנִים ְּבצּורת ֶׁכ ֶׁתר ֹלא
סִ ימֶׁ טְּ ִרי זֹוהֲ ִרים ְּבעָּ ְּצמָּ ה ְּב ֶׁצבע ָּל ָּבן מֵ על ר ֹּאש הָּ עי ִן .ו ְּאִ ם י ֵ ֵרד גֶׁשֶׁ ם? הָּ אֹור
השָּ קּוף שֶׁ נִ ָּתז מֵ על הָּ עֲ נָּנִים חֹושֵ ף על ה ְּג ָּבעֹות סְּ ִביב מִ ְּגדל ֶׁצדֶׁ ק ְּצ ָּבעִ ים
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שֶׁ ּזֶׁה עתָּ ה נֹו ְּלדּו .לּמָּ ה שֶׁ יֵ ֵרד גֶׁשֶׁ ם? קֶׁ טע הסֹולֹו פְּ סנ ְֵּתר מִ ְּתנ ֵגן ,אְך

י ְּהּודָּ ה יֹו ֵצא מִ כ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף עִ ם שחר .הּוא יֹוצֵא מֵ הּמֹושָּ ב ּופֹונֶׁה י ָּמִ ינָּה,

י ְּהּודָּ ה עֹוד חֹושֵ ב :שֶׁ ֹּלא י ִ ָּכנְּסּו חֲ תּו ִלים...

הָּ רדְּ יֹו על ֶׁרשֶׁ ת ג' ,השדָּ ר מְּ דבֵר .הָּ עֲ נָּנִים בּמִ זְּ ָּרח יֹו ְּרדִ ים מְּ עט ּומְּ פנִים
מָּ קֹום בשָּ מי ִם .י ְּהּודָּ ה חֹושֵ ב האִ ם י ִגיע ב ְּּזמן :הּוא ָאמּור ְּלהסְּ פִ יק לָּקחת
אֶׁ ת עּמִ י מֵ הּמִ שְּ ָּרד ִבטְּ ֶׁב ְּרי ָּהּ ,ו ְּלסיֵם ִלמְּ ד ֹּד אֶׁ ת קִ דּוח מֵ י-עֵ דֶׁ ן לִפְּ נֵי ,0:11
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ּומִ י יֹודֵ ע כּמָּ ה זְּמן י ֶׁארְך הקָּ פֶׁ ה בּמִ שְּ ָּרד? י ְּהּודָּ ה עֹולֶׁה על ְּכ ִביש שֵ ש

בפֶׁ ֶׁרק הקֹודֵ ם ֹלא הִ ְּצ ִליח ְּלהִ ְּתרחֵ ש הָּ ֶׁרגע ,הּוא מְּ ק ֵבל עֹוד הִ זְּדּמְּ נּות

ְּבמֶׁ חְּ לף נְּשָּ ִרים .הָּ עֲ נָּנִים מְּ ע ְּצ ִבים צּורת ֶׁכ ֶׁתר לשֶׁ מֶׁ ש שֶׁ ְּכ ָּבר נִמְּ ֶׁצאת

יתנִים ו ְּהשָּ דֹות הנִפְּ ָּרשִ ים
ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה עֹו ֵבר אֶׁ ת הפְּ נִיָּה ְּלנֵין .ה ְּצ ָּבעִ ים ְּכבָּר אֵ ָּ

מֵ אֲ חֹו ֵריהֶׁ ם אְך עֹוד אֵ ינָּּה נִ ְּג ֵלית .מִ צד שֵ נִי ,אִ ם יקְּ דִ ים ֵ
יֹותר מִ די ,י ְּח ֶׁכה ְּליד

לְּפָּ נָּיו עֹו ְּצ ֵרי נְּשִ ימָּ ה .השדָּ ר ְּכבָּר מְּ דבֵר על ע ֹּמֶׁ ס מִ ּמֹו ָּרשָּ ה עד גנֹות,

מִ שְּ ָּרד סָּ גּורָּ .ברדְּ יֹו מִ ְּתנ ֵגן 'עֹוד ֹלא תּמּו כָּל פְּ ָּלַאי ְִך' ב ִבצּוע שֶׁ ל ָּרמִ י

י ְּהּודָּ ה עֹומֵ ד ָּברמְּ זֹור ב ְּכנִיסָּ ה ְּלאֵ זֹור התעֲ שִ יָּה אלֹון ה ָּתבֹור .הּוא נִזְּ ָּכר

קְּ לי ְּנְּשְּ טֵ י ְּן .הסָּ אּונְּד ָּבאִ יסּוזּו מָּ ֵלא ו ְּנָּעִ ים .י ְּהּודָּ ה אֹוהֵ ב אֶׁ ת השִ יר אֲ ָּבל

שֶׁ א ָּבא שֶׁ לֹו ִבקֵ ש מִ ּמֶׁ נּו שֶׁ יעֲ ז ֹּר לֹו ְּבמשֶׁ הּו ,אֲ בָּל ֹלא יּוכל לעֲ ז ֹּר לֹו כִי כָּל

חֹושֵ ב :אֵ יְך הֵ ם אֲ מּו ִרים ִלמְּ צ ֹּא אֶׁ ת כָּל הנְּ ִביעֹות? הֲ ֵרי אֵ ין מפָּ ה ,כָּל מטְּ רת

השָּ בּוע י ִהְּ י ֶׁה ב ָּצפֹון .הּוא אֲ פִ לּו ֹלא הִ סְּ פִ יק ְּלהִ ְּתקשֵ ר ְּלָא ִביו ִלשְּ א ֹּל אֹותֹו

הּמִ ְּב ָּצע הִ יא אִ תּור נְּ ִביעֹות חֲ דָּ שֹות" ...ק ְּב ִלינִי אֶׁ ל שִ ירי ְִך" ֶׁבטח בִשְּ בִיל זֶׁה

ְּבמָּ ה הּוא ָּר ָּצה עֶׁ זְּ ָּרה .עכְּשָּ ו מ ְּתחִ יל ְּלהִ ְּתנ ֵגן שִ יר חָּ דָּ ש" :כְּמֹו שֶׁ ּזֶׁה הָּ י ָּה"

י ֵש אֶׁ ת ה ִתדְּ רּוְך היֹום "אֶׁ ל ְּבאֵ רֹות התֹום" וְּאֵ יְך הּוא ָאמּור ְּלַא ְּר ֵגן חֲ ָּתך

שֶׁ ל אֶׁ פְּ רת גֹוש .י ְּהּודָּ ה מסְּ פִ יק לחְּ ש ֹּב על זֶׁה שֶׁ הּוא שָּ כח ִל ְּבד ֹּק מָּ תי הּוא

ָּצ ִריְך ְּלהחֲ זִיר אֶׁ ת הסֵ ֶׁפר לסִ פְּ ִריָּה ,אֲ בָּל פֶׁ ֶׁגר שֶׁ ל פָּ ָּרה בֵין שּורת

כָּל הפְּ ָּרטִ ים מְּ דֻ יָּקִ ים" הִ יא מסְּ פִ יקָּ ה ְּלהדְּ ִגישְּ ,כשֶׁ ּמ ְּרסֵ ל קֹו ֵרא לֹו מה ְּכנִיסָּ ה

הָּ אֶׁ קָּ ִליפְּ טּוסִ ים ל ְּכ ִביש ,שֶׁ ּמֹושֵ ְך אֶׁ ת ְּתשּומֶׁ ת ִלבֹו ,מחֲ זִיר אֹותֹו ְּל ָּכאן.

יתם ְּלשחְּ ֵרר אֶׁ ת מֵ י-עֵ דֶׁ ן ְּב ֵתשעְּ ,כדאי שֶׁ ֵת ְּצאּו".
"ר ִצ ֶׁ
ְּ

ְּלפֶׁ תע שּוב נִפְּ ָּרשִ ים השָּ דֹות בשפּו ִלים הּמְּ תּונִים שֶׁ ל ָּרמֹות י ִשָּ ש ָּכר ,ו ְּהָּ ֵרי
מֹוָאב מ ְּל ִבינִים מֵ אֲ חֹו ֵריהֶׁ ם מִ תחת לעֲ נָּנִים חדֵ י הקֹונְּטֹור על ֶׁרקע השָּ מי ִם
ה ְּכחֻ ִלים .י ְּהּודָּ ה סִ יֵם לחְּ ש ֹּב על מה שֶׁ יִהְּ י ֶׁה ּומה שֶׁ הִ שְּ אִ יר .הקֶׁ ֶׁצב
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ו ְּהשִ מְּ חָּ ה שֶׁ בשִ יר מְּ מ ְּלאִ ים אֶׁ ת הָּ אִ יסּוזּו וְּאֶׁ ת מ ֹּחֹו שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה .הכ ֹּל כ ֹּה

ְּלה ִגיד שֶׁ פֶׁ ֶׁרק  3הּוא פְּ ל ְּגי ָּאט זֶׁה כְּמֹו לְּהגִיד שֶׁ הּמִ שְּ פָּ ט "כָּל קֶׁ שֶׁ ר בֵין

מְּ דֻ יָּק ,מָּ ה עֹוד ָּצ ִריך חּוץ מִ ּמּוסִ יקָּ ה טֹו ָּבה ו ְּנֹוף מדְּ הִ ים ,הּוא חֹושֵ ב,

הדְּ מּויֹות ְּבסֵ פֶׁ ר זֶׁה ְּל ֵבין הּמְּ ִציאּות הּוא מִ קְּ ִרי ְּבהֶׁ חְּ ֵלט" הּוא ְּגנֵ ָּבה

ו ְּה ְּתחּושָּ ה ,לְַּאט לְַּאט ,מְּ פעְּ פעת דֶׁ ֶׁרְך חָּ זֵהּו אֶׁ ל ִבטְּ נֹוְּ ,בעֹוד הָּ אִ יסּוזּו חֹו ֵלף

סִ פְּ רּו ִתית .הֲ ֵרי אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר ל ֲעשֹות י ְּהּודָּ הּ ,ו ֶׁבטח ֹלא אֲ נִי ,שֶׁ ָּכל מה שֶׁ אֲ נִי

מֵ על נחל ָּתבֹור ו ְּשֹועֵ ט ָּצפֹונָּה אֶׁ ל עֵ ֶׁבר היֹום.

כֹו ֵתב זֶׁה ִצטּוט מֵ אֵ יפְּ שֶׁ הּו .כנָּ"ל ְּלג ֵבי פְּ רֹופֵ סֹור עֵ ץ .הֵ ן כָּל הּוָּי ָּתֹו הִ יא
פֶׁ ֶׁלאֹ :לא מְּ י ְּצ ִרים ֵ
יֹותר ָּכאֵ ֶׁלה! הָּ אִ יש הּזֶׁה ,הכ ֹּל מֹודִ ים ,עָּ שּוי מִ קְּ שָּ ה שֶׁ ל
נִגּודִ ים .ו ְּדו ְּקָּ א מִ ְּתהֹום הש ֹּנִי הּמְּ קֻ טָּ ב מֵ אֵ ין ְּכמֹותֹו עֹו ָּלה ּומִ ְּתג ָּלה דְּ מּותֹו
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ְּבאֹור ָּבהִ יר ,שְּ ֵלמָּ ה ,ה ְּרמֹונִית ...אִ ם ֹלא הָּ י ָּה קיָּם בֵין כ ֹּה צ ִָּריְך הָּ י ָּה

י ְּהּודָּ ה נִ ְּכנָּס ּומִ יד זֹו ֶׁכה ִלטְּ פִ יחֹות שֶׁ ֶׁכם הֲ דָּ דִ יֹות עִ ם מ ְּרסֵ ל ,מְּ נהֵ ל אֵ זֹור

ְּלפ ְּב ְּרקֹו ,שֶׁ ֹּלא ְּלד ֵבר על סֹופְּ ִרים שֶׁ דְּ מּו ָּתם-הֵ ם מֻ פְּ ֶׁר ֶׁכת ֵ
יֹותר מִ דְּ מּותֹו שֶׁ ל

ה ָּצפֹון .הּמִ שְּ ָּרד נִמְּ צָּא ְּב ֵבית הּמִ מְּ שָּ ל ה ֻת ְּר ִכי ְּלשֶׁ עָּ בר ,ו ְּ ָּגדּוש פְּ ִריטִ ים

עֵ ץ.

שֶׁ קְּ שּו ִרים אֹו שֶׁ אֵ ינָּם קְּ שּו ִרים ְּלהִ ידְּ רֹומֶׁ טְּ ִריָּהְּ .כ ֵלי מְּ דִ ידָּ ה מִ ְּתקּופֹות
שֹונֹותְּ ,בעִ קָּ ר אֵ לֶׁה שֶׁ ְּכבָּר מִ ְּּזמן אֵ ינָּם ְּבשִ ּמּוש וְּהָּ פְּ כּו ְּלמחְּ זִיקֵ י נְּי ָּרֹות,
ְּתמּונֹות ו ְּ ִציּו ִרים שֶׁ ל היְּ ָּלדִ ים ,לּוח מּוָאר לְּהצָּגת ת ְּרשִ ימִ ים ,מקְּ ֵלט רדְּ יֹו
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ע ִתיק .י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקדֵ ם אֶׁ ל עֵ ֶׁבר הּמִ טְּ ָּבחֹון ּומ ְּרסֵ ל מ ִציג ְּבפָּ נָּיו אֶׁ ת עּמִ י

דָּ ו ִד מ ְּר ִביץ סֹולֹו מְּ הפְּ נֵט מְּ ֻלּוֶׁה בת ֹּף שֶׁ ל עֲ דִ ינֹו ,היֹושֵ ב ִלימִ ינֹו על ָּכר.

שֶׁ הִ ִגיע מֵ החֶׁ דֶׁ ר השֵ נִיְּ ,כשֶׁ יְּהּודָּ ה ְּכבָּר מָּ ָּצא כפִ ית נְּקִ יָּה ו ְּשָּ ם קָּ פֶׁ ה טּו ְּרקִ י

ֵ
קֹורא מִ פָּ נָּיו ּומֵ אֶׁ ְּצ ְּבעֹו ָּתיו שֶׁ ל דָּ ו ִד אֶׁ ת הקֶׁ ֶׁצב הּמִ ְּתנ ֵגן ְּכה ְּלמּות
עֲ דִ ינֹו

שֶׁ ל עֵ ִלית ְּבשָּ לֹוש כֹוסֹות עד שֶׁ הּמי ִם י ִ ְּר ְּתחּו.

ְּל ָּב ָּבם ְּביֹום קְּ ָּרב ,שֶׁ ל שּמָּ ה ו ְּאֶׁ ְּלעָּ זָּר היֹושְּ ִבים מּו ָּלםַ .אחֲ ֵרי הסֹולֹו מִ ְּצטָּ ֵרף

עִ ם הקָּ פֶׁ ה ,י ְּהּודָּ ה נִגש ְּלד ֵבר עִ ם שּו ָּלה .בפְּ עָּ מִ ים הנְּדִ ירֹות שֶׁ הּוא מגִיע

שּמָּ ה ְּלדָּ ו ִד ו ְּהֵ ם שָּ ִרים:

לּמִ שְּ ָּרד ִבטְּ ֶׁב ְּרי ָּה הּוא אֹוהֵ ב ְּלהקְּ שִ יב ְּלשּו ָּלהָּ ,תמִ יד י ֵש לָּּה משֶׁ הּו מְּ ענְּי ֵן
ְּלספֵ ר .הפעם הִ יא מְּ ספֶׁ ֶׁרת לֹו שֶׁ הִ יא סְּ מָּ דר מֵ הסֵ פֶׁ ר שֶׁ ל סּמִ י מִ י ָּכאֵ לֹ" .לא

כִי י ָּפּו בנְּעָּ ִלים פְּ עָּ מי ְִך

ְּכשֶׁ ְּבתֹוכֹו חָּ ָּלל שָּ ח ֹּר ו ְּקָּ ִריר .ו ְּה ִצנֹור ממְּ שִ יְך מטָּ ה ,מטָּ ה ,ו ְּהָּ אֲ ו ִיר נעֲ שָּ ה לח

ו ְּהנֶׁשֶׁ ף חֹו ֵגג ו ְּסֹואֵ ן

ֵ
ֵ
ויֹותר ּומָּ ֵלא ריח ב ֶּׁזלֶׁת שֶׁ ל מֵ י הגֹו ָּלן .ו ְּהִ נֵה מֵ ָאה שִ ְּבעִ ים ּושְּ לֹושָּ ה
יֹותר

ו ְּה ֶׁב ֶׁרך סֹו ֶׁב ֶׁבת ְּבדעת

מֶׁ טֶׁ ר ְּבע ֹּמֶׁ ק הק ְּרקע ָאנּו צֹו ְּל ִלים ְּבמי ִם צֹונְּנִים ואֲ פֵ ִליםּ ,ומֹוסִ יפִ ים ָּל ֶׁרדֶׁ ת

יתר מְּ דנְּדֵ ן
יתר אֶׁ ל מֵ ָּ
ּומֵ ָּ

בְּתֹוְך הּמי ִם .עּמּוד הּמי ִם נעֲ שֶׁ ה ָּכ ֵבד ,וְָּאנּו יֹו ְּרדִ יםְּ .בע ֹּמֶׁ ק שֶׁ ל ְּכמָּ אתיִם
וחֲ מִ שִ ים מֶׁ טֶׁ ר הצִנֹור מִ ְּתעקֵ םִ ,כיפּוף שֶׁ נֹוצר ְּבעִ קְּ בֹות ְּלחָּ ִצים ּו ְּתנּועֹות שֶׁ ל

עֲ דִ ינֹו מִ ְּתר ֵכז ב ִתפּוף ,ו ְּאֶׁ לְּעָּ זָּר מבִיט ְּבפָּ נָּיו שֶׁ ל דָּ ו ִד ְּבזּמְּ רֹוּ ,ו ְּלסֵ רּו ִגין

הסֶׁ לע .ממְּ שִ י ִכים מטָּ ה ,עּמּוד הּמיִם ְּכבָּר ָּכ ֵבד מְּ א ֹּד .הּמיִם אֲ פֵ ִלים

משְּ פִ יל עֵ ינָּיו אֶׁ ל אֶׁ ְּצ ְּבעֹו ָּתיו שֶׁ לֹו הּמֻ נָּחֹות על ִב ְּרכֹוְּ ,כמאֲ זִין לּמִ ִלים.

ּודְּ חּוסִ יםְּ .בע ֹּמֶׁ ק שְּ ָּלש מֵ אֹות ו ְּ ִתשְּ עִ ים מֶׁ טֶׁ ר הּמי ִם ְּכבָּר עֲ כּו ִרים ,מְּ ֵלאִ ים
בֹוץ ב ֶּׁזלֶׁת וחֲ לּודָּ הְּ .בע ֹּמֶׁ ק ַא ְּרבע מֵ אֹות מֶׁ טֶׁ ר הבֹוץ דָּ חּוסֹ ,לא נִתן ל ְִּראֹות

כִי י ָּפּו בנְּעָּ ִלים פְּ עָּ מי ְִך

ֵ
ֵ
פֹותח אֶׁ ת הּמִ ְּכסֶׁ ה ְּלמעְּ ָּלה.
יֹותר .ו ְּהִ נֵה ְּצ ִליל מְּ הדְּ הֵ ד ב ִצנֹור ,מִ ישֶׁ הּו

ו ְּחָּ מּוק ְּלחָּ מּוק יְּחֹו ֵלל

נְּקֻ דת אֹור קְּ לּושָּ ה מְּ ר ֶׁצדֶׁ ת ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה ו ְּעּמִ י מְּ ש ְּלשְּ ִלים פְּ נִימָּ ה אֶׁ ת

ו ְּה ֶׁב ֶׁרך שֹואֶׁ ֶׁבת כלהט

הָּ ְּרצּועָּ ה .הָּ אֶׁ ֶׁלקְּ טְּ רֹודָּ ה מִ ְּתנדְּ נֶׁדֶׁ ת מטָּ ה ומטָּ ה ּומִ דֵ י כּמָּ ה שְּ נִיֹות נֶׁע ֶׁצ ֶׁרת

יתר יְּח ְּלחֵ ל
יתר אֶׁ ל מֵ ָּ
ּומֵ ָּ

ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה בֹו ֵלם ְּביָּדֹו אֶׁ ת הת ֹּף הּמִ ְּתג ְּל ֵגלְּ .כשֶׁ הָּ אֶׁ לֶׁקְּ טְּ רֹודָּ ה ְּבע ֹּמֶׁ ק מֵ ָאה
ו ְּשִ ְּבעִ ים מֶׁ טֶׁ ר י ְּהּודָּ ה מ ְּתחִ יל ְּלסֹו ֵבב אֶׁ ת הת ֹּף לְַּאט .הּמ ְּכשִ יר מְּ צפְּ ֵצף,

אֹותם ְּבהפְּ ָּגנָּ ִתיּות וְּאֹומֵ ר:
ָּ
ית ָּריו ,משְּ ִתיק
ְּבסִ יּום השִ יר לֹופֵ ת דָּ ו ִד אֶׁ ת מ ָּ

אֹותּה שּוב .הּמ ְּכשִ יר
ָּ
ו ִיהּודָּ ה מעֲ ֶׁלה מְּ עט אֶׁ ת הָּ אֶׁ לֶׁקְּ טְּ רֹודָּ ה ו ְָּאז מֹו ִריד

"חֲ ֵב ִרים ,אֲ נִי הֹו ֵלְך ִלנְּס ְֹּך ִל ְּתהֹום השָּ בּוע ,עִ ם אֲ ִביגי ִל .אֲ נִי רֹוצֶׁה שֶׁ ֵת ְּצאּו

מְּ צפְּ ֵצף ְּבאֹותֹו מָּ קֹום" .מֵ ָאה שִ ְּבעִ ים ו ְּשָּ לֹוש שֵ ש עֶׁ שְּ ֶׁרה" מ ְּכ ִתיב י ְּהּודָּ ה

מָּ חָּ ר בב ֹּקֶׁ ר לְּהָּ בִיא לִי מי ִם מֵ עֵ ין סָּ מִ יֶׁה"" – .הֹופָּ ה ,אֲ בִיגי ִל!" קֹו ֵרץ שּמָּ ה.

ְּלעּמִ יּ ,ומְּ ח ֵבר אֶׁ ת הּמ ְּב ֵר ָּגה לת ֹּף כְּדֵ י ִלמְּ שֹות אֶׁ ת הָּ ְּרצּועָּ ה מִ ן הצִנֹור.

– "כֵן ,אֲ בִיגי ִל" מְּ חיֵך דָּ וִד אֶׁ ל חֲ ֵברֹו ּופֹו ֵרט אֶׁ ת ְּתחִ ָּלתֹו שֶׁ ל השִ יר ה ָּבא
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פֶׁ טְּ רֹו הִ ְּבחִ ין שֶׁ הּמי ִם בקֻ מְּ קּום ְּכבָּר רֹו ְּתחִ ים ,אֲ בָּל ַאנְּדְּ ֵרי עֲ די ִן ֹלא הִ ִגיע

ִצנֹור ב ְּרזֵל ָּרחָּ בָּ ,צבּוע ָּלבָּן ,עֹולֶׁה מִ י ִציקת ה ֵבטֹון שֶׁ על מִ שְּ טח ה ֻכ ְּר ָּכר

לחֲ דר הפֹועֲ ִלים ִלשְּ תֹות אֶׁ ת הקָּ ֶׁפה .הּוא י ָּ ָּצא לּמִ סְּ דְּ רֹון ִלקְּ רֹוא ְּלַאנְּדְּ ֵרי,

המְּ הֻ דָּ ק ּופֹונֶׁה אֶׁ ל מִ ְּבנֵה הּמשְּ אֵ ָּבה הסָּ מּוְךְּ .כלפֵ י מטָּ ה ,הצִנֹור עֹו ֵבר אֶׁ ת

מְּ סּמֵ ן ְּלדִ ימִ יטְּ ִרי ְּלהשְּ ִגיח על הּמיִם ִבמְּ קֹומֹו ,וְּזֶׁה קָּ ם ְּבח ֹּסֶׁ ר ָּרצֹון מִ ִכסֵ א

שִ ְּכבת הּמ ָּצע ו ְּאֶׁ ת שִ ְּכבת ַאדְּ מת הב ֶּׁזלֶׁת וְּחֹודֵ ר אֶׁ ל שִ ְּכבת סֶׁ לע הב ֶּׁזלֶׁת,

הָּ ָאלּומִ ינְּיּום ו ְּהֵ חֵ ל לְּהָּ כִין אֶׁ ת הקָּ פֶׁ ה ְּלַא ְּרבעת הפֹועֲ ִליםְּ .כשֶׁ פֶׁ טְּ רֹו הִ ִגיע

ְּלסֹוף הּמִ סְּ דְּ רֹון ָּרָאה אֶׁ ת ַאנְּדְּ ֵרי עֹולֶׁה מּולֹו ְּבמדְּ ְּרגֹות הב ְּרזֵל" .מה

הָּ אֻ ְּגדָּ ה" – "ו ָּאּו" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ הּ" ,ו ְּלמָּ ה מְּ ח ִכים?" – "ֹלא יֹודעת" – "ָאז מָּ ה

קָּ ָּרה?" שָּ ַאל פֶׁ טְּ רֹו [הּוא שָּ ַאל ז ֹּאת ,כּמּו ָּבןְּ ,בבּו ְּל ָּג ִרית ,הּמֹופִ יעָּ ה כָּאן

א ְּת מְּ חפֶׁ שֶׁ ת?" – "מָּ קֹום ְּלהשְּ ִתין ,הכ ֹּל כָּאן שָּ טּוח אֵ ין ַאף שִ יח ,הָּ עֵ ץ

ְּב ִת ְּרגום חָּ פְּ שִ י]ֹ" .לא ,שּום דָּ בָּר ",עָּ נָּה ַאנְּדְּ ֵריְּ ,כשֶׁ הֵ ם ְּכבָּר נִ ְּכנָּסִ ים לחֲ דר

ִ
אֹותי" – "א ְּת י ְּכֹו ָּלה לעֲ שֹות כָּאן ,מֵ אֲ חֹו ֵרי הטֶׁ נְּדֵ רֹ ,לא
הּזֶׁה ֹלא יסְּ ִתיר

ירס מִ ְּתחּמֵ ם קְּ ָּצת ,י ָּכֹול לִהְּ יֹות שֶׁ נִ ְּצטָּ ֵרְך ְּלסחְּ ֵרר אֹותֹו אִ ם
הפֹועֲ ִלים" ,ה ִת ָּ

נִסְּ ת ֵכל".

ֹלא נֹו ִציא אֹותֹו ְּבקָּ רֹוב"ּ" .ומָּ ה עִ ם השְּ עֹו ָּרה?" שָּ ַאל סּו ִרין ,שֶׁ יָּשב עד

"אֵ יְך קֹו ְּראִ ים ָּלְך?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה ְּכשֶׁ הִ יא ָּבָאה ְּלהִ פָּ ֵרד" .שָּ נִי" הִ יא עֹונָּה.

עכְּשָּ ו על ִכסֵ א הָּ עֵ ץ ו ְּנִ ְּרָאה כְּאִ לּו עֹוד ֹלא הִ ְּתעֹו ֵרר" .הִ יא בְּסֵ דֶׁ ר ,קָּ ָּרה

"רֹו ָּצה ָּלבֹוא אִ ָּתנּו? אֲ נחְּ נּו נֹוסְּ עִ ים ְּלמעְּ יָּן ...נ ְּראֶׁ ה ָּלְך מעְּ י ָּן י ָּפֶׁ ה" – "ו ָּאּו,

מְּ א ֹּד" עָּ נָּה ַאנְּדְּ ֵרי ,מְּ חּמֵ ם אֶׁ ת י ָּדָּ יו ְּבכֹוס הקָּ פֶׁ ה החד-פְּ עָּ מִ ית .כעֲ ב ֹּר עֶׁ שֶׁ ר

הָּ י ִ ִ
יתי מֵ ָּתה אֲ בָּל אֲ נִי חיֶׁ ֶׁבת ְּלהִ שָּ אֵ ר כָּאן" – "מה ִתשָּ אֲ ִרי כָּאן ,א ְּת אֲ פִ לּו

דקֹות בְּדִ יּוקַ ,א ְּרבע הכֹוסֹות הָּ יּו זֹו בְּתֹוְך זֹו ְּבפח הָּ אשְּ פָּ ה ,ו ְּהפֹועֲ ִלים

ֹלא יֹודעת מָּ תי ָּתזּוזּו ,אּולי ָּבעֶׁ ֶׁרב" – "זֶׁה נָּכֹון ,אֲ בָּל אֲ נִי חיֶׁ ֶׁבת ְּלהִ שָּ אֵ ר".

פָּ ְּרשּו לעֲ בֹודָּ ָּתם בּמּמְּ גּו ָּרה.
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קֶׁ ֶׁצב פעֲ מֵ י סּוסֹו שֶׁ ל עֲ דִ ינֹו מ ְּכ ִתיב אֶׁ ת מְּ הִ ירּות הֲ ִלי ָּכ ָּתם שֶׁ ל שְּ ֹלשֶׁ ת

י ְּהּודָּ ה ו ְּעּמִ י נֹוסְּ עִ ים על דֶׁ ֶׁרְך הב ֶּׁזלֶׁת .מִ ּמּו ָּלם ּומִ סְּ ִבי ָּבם עֲ ָּרבֹות אֵ ינְּסֹופִ יֹות

הסּוסִ ים היֹו ְּרדִ ים בּמִ שְּ עֹול הצר בֵין סְּ בְך הָּ אֵ ָּלה ו ְּס ְּלעֵ י ה ִגיר ֲעטּו ֵרי

מְּ שֻ ָּבצֹות ג ֵלי אֲ ָּבנִים עֲ ֻגלֹות שְּ ח ְּרחֲ רֹות ,ו ְּי ָּר ֹּק חָּ דָּ ש מְּ ֻרּמָּ ז מ ְּתחִ יל ְּלב ְּצ ֵבץ

אֹותם שעל ַאחר
ָּ
החֲ זָּזִיֹות שֶׁ ל הּמִ דְּ רֹון הָּ הֲ ָּר ִרי .שְּ ִתיקת הָּ ֵרעִ ים מֹו ִבי ָּלה

מִ בעד ָּלָאפ ֹּר ה ָּכסּוף שֶׁ ל שָּ נָּה שֶׁ עָּ ְּב ָּרה .הֵ ם נֹוסְּ עִים ְּלאִ טָּ ם בדֶׁ ֶׁרך ,סָּ פֵ ק

שעל אֶׁ ל מְּ בֹואֹות עֵ ין סָּ מִ יֶׁה .הדֶׁ ֶׁרְך מִ ְּתרחֶׁ ֶׁבת ,הטִ יט נעֲ שֶׁ ה דָּ רּוְך וְּדק

ְּלמ ֵתן אֶׁ ת הט ְּלטָּ לֹות ,סָּ פֵ ק ְּלה ְּרו ִיח ְּזמן ָּרגּוע בנֹוף היָּפֶׁ ה .ו ְּהִ נֵה ַאחֲ ֵרי

ו ְּ ָּל ָּבן ְּכ ָּכל שֶׁ הֵ ם מִ ְּתקָּ ְּר ִבים ְּלשער הּמִ קְּ דָּ ש אֲ שֶׁ ר לּמעְּ י ָּן.

הָּ עִ קּול מִ ְּתג ֶׁלה לִפְּ נֵיהֶׁ ם טּור ָאר ְֹּך שֶׁ ל ְּר ָּכ ִבים ְּצ ָּבאִ יִים ,מִ ּמשָּ אִ יֹות ו ְּעד

חִ זְּקִ יָּה מְּ ק ֵבל אֶׁ ת פְּ נֵיהֶׁ ם ְּבחִ יּוְך ָּרחָּ ב ּומֹו ֶׁרה לָּהֶׁ ם ְּבי ָּדֹו ְּלהִ ָּכנֵס לחֲ צר

טנְּקִ ים ,החֹונִים דְּ חּוקִ ים אֶׁ ל ה ָּגדֵ ר ְּבמאֲ מָּ ץ ֹלא לחְּ ס ֹּם אֶׁ ת הדֶׁ ֶׁרְך .י ְּהּודָּ ה

הּמִ קְּ דָּ ש .מִ ְּב ִלי שֶׁ יִ ְּצטָּ ְּרכּו לֹומר לֹו ְּלשֵ ם מָּ ה ָּבאּוְּ ,בעֹודָּ ם קֹושְּ ִרים אֶׁ ת

מְּ נּוֵט אֶׁ ת הָּ אִ יסּוזּו על השּול ,מְּ נסֶׁ ה לעֲ ק ֹּף אֶׁת טּור ה ֵכלִיםְּ ,כשֶׁ שְּ נֵי

סּוסֵ יהֶׁ ם ,שָּ לח חִ זְּקִ יָּה אֶׁ ת הנער ְּלמעְּ ָּלה אֶׁ ל הָּ עִ ירִ ,לקְּ ר ֹּא ְּלנָּעמִ י ,כ ֹּהֶׁ נֶׁת

ה ְּג ָּב ִרים מ ְּתחִ ִלים ִל ְּתהֹות ֵבינֵיהֶׁ ם מה פֶׁ שֶׁ ר הּמחֲ זֶׁה המְּ שֻ נֶׁה.

ִתיאֲ מתָ .אז נִגש אֶׁ ל הסֻ ָּכה ,הִ ִציע ָּלאֹו ְּרחִ ים ְּלהָּ סֵ ב על הּמחְּ ָּצלֹות ,ו ְּנִכְּנס

ו ְּהִ נֵה לִפְּ נֵיהם על הדֶׁ ֶׁרְך ,הֹו ֶׁל ֶׁכת-תֹועָּ ה מִ לּואִ ימְּ נִיקִ ית ,נִ ְּראֵ ית ִכמְּ חפֶׁ שֶׁ ת

ְּבע ְּצמֹו אֶׁ ל הּמִ קְּ דָּ ש לְּהָּ בִיא לָּהֶׁ ם מי ִם ְּבכֹוסֹות חֶׁ ֶׁרס.

דְּ בר מָּ ה שֶׁ ֹּלא ָּברּור לָּּה ְּבאֵ יזֶׁה צד שֶׁ ל טּור הּמשָּ אִ יֹות הּוא נִמְּ צָּא" .זֶׁה

כעֲ בֹור שָּ עָּ ה ק ָּלה חָּ זר הנער ְּב ִרי ָּצה ,ו ְַּאחֲ ָּריו בהֲ ִלי ָּכה רבת הָּ דָּ ר ּו ְּבחִ יּוְך,

ת ְּר ִגיל חֲ טִ י ָּב ִתי?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה ,שֶׁ עָּ צר ְּלי ָּדָּ ּה ּופָּ תח אֶׁ ת החלֹון "שֶׁ ל כָּל

קָּ ְּר ָּבה נָּעמִ י ִבדְּ מּו ָּתּה המְּ ֵלָאה ְּבשִ מְּ לֹו ֶׁתיהָּ החּומֹות-י ֵינִיֹות.

הּמְּ רעֲ נֵן אְך גּופֹו מָּ ֵלא ֵלאּות ,שֶׁ עֹו ָּלה עד ג ֹּבּה ָאזְּנָּיו ו ְּהֹופֶׁ ֶׁכת אֶׁ ת השִ יר
ִלנְּעִ ימָּ ה ְּרחֹוקָּ ה .כְָּך נִדְּ מֶׁ ה לֹו שֶׁ " ִבקְּ ֵצה הלי ְּ ָּלה ,אה ֹּב אֶׁ ת ְּר ָּגעי" ימְּ שִ יְך
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ְּלהִ ְּתנ ֵגן עד סֹוף הָּ עֶׁ ֶׁרב עִ ם ְּצ ִליל ה ִגיטָּ ָּרה הנָּעִ ים .נִשְּ ָאר מְּ עט ו ִיסְּ קִ י בכֹוס.

אֵ י שָּ ם בְּע ֹּמֶׁ ק מָּ אתיִם מֶׁ טֶׁ ר בְּתֹוְך ַאדְּ מת הב ֶּׁזלֶׁתְּ ,בעֵ ין הח ֹּשֶׁ ְך ,מָּ צּוי ִצנֹור,

י ְּהּודָּ ה מ ְּר ִכין ר ֹּאשֹו ּומ ִביט בכֹוס מִ ְּלמעְּ ָּלה ּומְּ נֹורת סְּ פֹוט אֲ דֻ ּמָּ ה שֶׁ נִמְּ ֵצאת

ּוב ִצנֹור מי ִם שְּ קֵ טִ ים ואֲ פֵ ִלים .ו ְּעּמּוד הּמי ִם אֲ שֶׁ ר בְּתֹוְך הצִנֹור ָּגב ֹּּה :גם

בְּדִ יּוק מֵ עָּ ליו מִ שְּ תקֶׁ פֶׁ ת בּוִיסְּ קִ י .הּמ ְּראֶׁ ה מזְּ ִכיר לֹו שְּ קִ יעֹות אֲ דֻ ּמֹות על

בְּע ֹּמֶׁ ק מָאה וחֲ מִ שִ ים מֶׁ טֶׁ ר מִ תחת לִפְּ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה ,י ֵש מי ִם בְּתֹוְך הצִנֹור.

החֹולֹות ה ְּּזהּו ִבים שֶׁ ל שִ ְּבטָּ ה ָּבאִ ּמּונִים בסָּ דִ יר .כָּעֵ ת ,הלהֲ קָּ ה מְּ נ ֶׁגנֶׁת אֶׁ ת

אִ ם נעֲ ֶׁלה לְַּאט לְַּאט ְּבמעֲ ֶׁלה הּמי ִם ה ְּצלּו ִלים וְּהָּ אֲ פֵ ִלים ,בעֲ ֵלי טעם

" ֵצל עֵ ץ ָּתמָּ ר" .הכֹוסִ ית השְּ נִיָּה מ ְּצ ִליחָּ ה ְּלהּמִ יס אֶׁ ת ה ִבקָּ ְּר ִתיּות ְּכלפֵ י

הב ֶּׁזלֶׁת הֶׁ עָּ דִ ין ,נ ְִּראֶׁ ה שֶׁ גם בְּע ֹּמֶׁ ק מֵ ָאה מֶׁ טְּ ִרים ו ְּגם בְּע ֹּמֶׁ ק שְּ מֹונִים

השִ יר הּמִ זְּ ָּרחִ יּ ,ו ְּכלפֵ י הלהֲ קָּ ה הּמְּ קֹומִ ית ,וִיהּודָּ ה מ ְּצלִיח ְּלהִ ְּתענֵג על י ָּפְּ יֹו

מֶׁ טְּ ִרים ,מיִם מְּ מ ְּלאִ ים אֶׁ ת הצִנֹור המְּ ח ֹּ ָּרר .בְּע ֹּמֶׁ ק שִ ְּבעִ ים ּושְּ מֹונָּה מֶׁ טְּ ִרים

שֶׁ ל השִ יר ו ְּ ִכשְּ רֹונָּם שֶׁ ל הנ ָּגנִים .הּוא ֹלא יֹודֵ ע אִ ם הִ ְּג ִבירּו אֶׁ ת הּוֹו ְּליּום ,אְך

ו ְּעֶׁ שְּ ִרים ו ְּאֶׁ חָּ ד סֶׁ נְּטִ ימֶׁ טְּ ִרים נִמְּ צָּא מִ פְּ לס הּמיִם ,הקו הדק ,ה ִכמְּ עט דִ מְּ יֹונִי

הּוא מ ְּתחִ יל ְּלה ְּר ִגיש אֶׁ ת ה ָּבס ְּב ִבטְּ נֹוְּ .כשֶׁ הּזּמֶׁ ֶׁרת שָּ ָּרה "מֵ ע ְּרפִ ֵלי עָּ ָּפר

[שֶׁ ֵכן גם הּמי ִם ו ְּגם הָּ אֲ ו ִיר שְּ רּוי ִים ְּבח ֹּשֶׁ ְך מֻ חְּ ָּלט] שֶׁ ּמִ תחְּ ָּתיו מיִם ּומֵ עָּ ָּליו

תֹופִ יע דְּ מּות אֲ הּו ָּבה תּוֵי פָּ נִים מֻ ָּכ ִרים"ְּ ,בכֹוסֹו נִשְּ אֶׁ ֶׁרת ְּל ִגימָּ ה ַאחֲ רֹונָּה,

אֲ ו ִיר.

ו ִיהּודָּ ה מִ ְּתל ֵבט אִ ם יזְּמִ ין עֹוד כֹוסִ יתְּ .בזָּו ִית עֵ ינֹו הּוא מ ְּבחִ ין ְּבבחּו ָּרה

ו ְּשִ ְּבעִ ים ּושְּ מֹונָּה מֶׁ טְּ ִרים מֵ על מִ פְּ לס הּמי ִם עֹומְּ דִ ים י ְּהּודָּ ה ו ְּעּמִ י ,ו ְּעּמִ י

קָּ מָּ ה ו ְּיֹו ֵצאת מֵ הפָּ אב דֶׁ ֶׁרְך דֶׁ ֶׁלת הָּ עֵ ץ ה ְּפתּוחָּ ה .מּוזָּר ,הּוא חֹושֵ ב ,כֵיצד

מ ְּבחִ ין בּמִ ִלים ִ
"תמְּ רֹות עָּ שָּ ן"ְּ ,כתּובֹות ְּבטּוש שָּ ח ֹּר על צִנֹור ב ְּרזֵל י ָּר ֹּק.

ֹלא הִ ְּבחִ ין בָּּה כָּל עֹוד י ָּשְּ ָּבה שָּ םּ ,ו ְּב ָּכל ז ֹּאת מָּ שְּ ָּכה אֶׁ ת עֵ ינֹו ְּכשֶׁ יָּ ְּצָאה

"אֵ יְך הֵ ם מגִיעִ ים ְּל ָּכל הּמְּ קֹומֹות ה ְּב ֶׁרסְּ ֵל ִבים הָּ אֵ ֶׁלה" הּוא אֹומֵ ר לִיהּודָּ ה.
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שחר ִב ְּרחֹוב הָּ ִראשֹונִים ִבמְּ טּו ָּלה .אֶׁ ֶׁגל טל על הָּ אִ יסּוזּו שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה

ָּבעֶׁ ֶׁרב ,י ְּהּודָּ ה ֵ
יֹורד מֵ הּמָּ לֹון אֶׁ ל הָּ ְּרחֹוב ו ְּנִ ְּכנָּס ְּלפָּ אב קָּ טָּ ן ְּב ִצדֹו השֵ נִי .הּוא

מִ ְּתע ֶׁבה עד כְּדֵ י כְָּך שֶׁ הּוא נִ ְּכנָּע ְּל ָּכ ְּבדֹו ּומ ְּתחִ יל ִלזְֹּלג ,אֹוסֵ ף ְּבד ְּרכֹו

מִ ְּתישֵ ב על ה ָּברּ ,ומזְּמִ ין כֹוסִ ית  .J&Bהב ְּרמֵ ן הּוא ֶׁג ֶׁבר ִבשְּ נֹות הָּ ַא ְּר ָּבעִ ים

ירים ֵ
ְּרסִ יסִ ים זְּעִ ִ
יֹותר .לְַּאחר שִ שָּ ה אֹו שִ ְּבעָּ ה ְּרסִ יסִ ים ,הטִ פָּ ה מִ ְּתמ ֶּׁז ֶׁגת

ְּלחיָּיו ,ו ְּנִ ָּכר בֹו שֶׁ הּוא בעל הפָּ אבְּ .בעֹוד י ְּהּודָּ ה לֹו ֵגם ו ְּנִ ְּר ָּגע ,להֲ קָּ ה

עִ ם אֶׁ ֶׁגל ַאחֵ ר שֶׁ ָּתפּוס ָּבָא ָּבק הדָּ בּוק על ֶׁצבע הפח .החשְּ מָּ ל הסְּ טָּ טִ י

מְּ קֹומִ ית מְּ בצעת אֶׁ ת "אֹור היָּ ֵרח" שֶׁ ל ֵלָאה ש ָּבת ,וְּקָּ הָּ ל קָּ טָּ ןְּ ,כ ָּכל הנִ ְּראֶׁ ה

שֶׁ ָאגּור ָּבָא ָּבק מְּ ַאפְּ שֵ ר ָּלאֶׁ ֶׁגל ָּלשֵ את כּמּות מיִם ְּגדֹו ָּלה ֵ
יֹותר ו ְּכ ֹּ ֶׁבד הטִ פָּ ה

מעֲ ִרי ִצים מְּ קֹומִ יִים ,מאֲ ִזין בהֲ נָָּאה .י ְּהּודָּ ה נֶׁהנֶׁה מֵ השִ יר ּומֵ ה ִבצּוע

שֶׁ הִ ִגי ָּעה ֹלא מסְּ פִ יק כְּדֵ י ִל ְּגר ֹּם גם לֹו ִלזְֹּלג .כעֲ בֹור כּמָּ ה שְּ נִיֹות ,כאֲ שֶׁ ר גם

ירה הטִ פָּ ה זֹו ֵרם ְּלתֹוְך הָּ אֶׁ ֶׁגל ,זֹו ֵלג ַאף הּוא ,אֹוסֵ ף עֹוד
הש ֹּ ֶׁבל שֶׁ הִ שְּ אִ ָּ
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שְּ ני ִם שְּ לֹושָּ ה ְּרסִ יסִ ים ו ְּנִ ְּתקָּ ע שּוב ָּבאֶׁ ֶׁגל שֶׁ ָאחּוז ָּבָא ָּבק .הטִ פָּ ה ְּכבָּר

"הּמֶׁ ֶׁלְך רֹוצֶׁה ִלנְּס ְֹּך ִל ְּתהֹום ָאז הּוא שָּ לח אֶׁ ְּת ֶׁכם לְּהָּ בִיא לֹו מיִם" אֹומֶׁ ֶׁרת

ְּגדֹו ָּלה יחֲ סִ ית ,אְך מֵ תח הפָּ נִים ְּבשִ לּוב עִ ם הּמִ טְּ עָּ ן החשְּ מָּ ִלי שֶׁ ל הָּ ָא ָּבק

נָּעמִ י ְּבקֹו ָּלּה הּמִ ְּתנ ֵגן" .כֵן ",עֹונֶׁה שּמָּ ה "רק מה שֶׁ ֹּלא הֵ בנְּ ִתי ,זֶׁה לָּּמָּ ה

מְּ א ְּּזנִים אֶׁ ת מִ שְּ קָּ ָּלּה ו ְּהִ יא נִשְּ אֶׁ ֶׁרת ְּתלּוי ָּה.

בִשְּ בִיל כד מי ִם הּוא צ ִָּריְך אֶׁ ת שְּ ֹלשֶׁ ת ִגבֹו ָּריו הּמְּ עֻ ִלים .כָּל שָּ ִליח הָּ י ָּה י ָּכֹול

ֵ
פֹותח אֶׁ ת הטֶׁ נְּדֵ ר ְּבאֶׁ מְּ ָּצעּות ש ָּלט ָּרח ֹּק .מעֲ ֶׁר ֶׁכת
מִ פֶׁ תח הּמָּ לֹון ,י ְּהּודָּ ה

אֹותם ,ואֲ פִ לּו ֵ
יֹותר מהֵ ר מֵ אִ ָּתנּו"" .לְַּאט ְּלָך" ,עֹונָּה נָּעמִ י" ,אֶׁ ת
ָּ
לְּהָּ בִיא

הָּ ַאזְּעָּ קָּ ה שֶׁ ל הָּ אִ יסּוזּו מְּ פִ יקָּ ה ִצפְּ צּוףֶׁ .תדֶׁ ר ה ְּצ ִליל ה ָּגב ֹּּה מ ְּרטִ יט מְּ עט

הּמי ִם כָּל אֶׁ חָּ ד י ָּכֹול הָּ י ָּה לְּהָּ בִיא .אְך קְּ דֻ שת ִתיאֲ מת ,סָּ פֵ ק אִ ם תּו ְּכלּו

אֶׁ ת הטִ פָּ ה ו ְּזֹו נֹופֶׁ ֶׁלת אֶׁ ל ה ְּכ ִביש לִפְּ נֵי שֶׁ יְּהּודָּ ה נִ ְּג ָּלה מֵ עֵ ֶׁבר ְּלשִ יחֵ י

א ֶׁתם להֲ ִביאָּ ּה".

היֲעֲ ָּרה.

נָּעמִ י נִ ְּכנֶׁסֶׁ ת לּמִ קְּ דָּ ש ה ָּבנּוי סְּ ִביב הּמעְּ י ָּן .הִ יא נֹוטֶׁ ֶׁלת אֶׁ ת ְּג ִביע ה ֶׁכסֶׁ ף
הּמְּ עֻ טָּ ר בעֲ ִלילֹות ִתיאֲ מתּ ,ומֹוזֶׁ ֶׁגת ְּבעֶׁ זְּ ָּרתֹו מי ִם מֵ הנְּ ִביעָּ ה אֶׁ ל ה ָּכד.
כאֲ שֶׁ ר ה ָּכד מִ ְּתמ ֵלא ,הנער נֹושֵ א אֹותֹו אֶׁ ל שְּ ֹלשֶׁ ת הָּ ֵרעִ יםּ ,ומִ סְּ ת ֵלק מִ ן
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הּמָּ קֹום ִבמְּ בּו ָּכה .נָּעמִ י נֶׁעמֶׁ דֶׁ ת פֶׁ תח הּמִ קְּ דָּ שּ ,ומְּ ָּב ֶׁר ֶׁכת "מֵ י ְּתהֹום

ְּכשֶׁ הִ יא מְּ ציֶׁ ֶׁרת מ ְּבשִ י ָּלה בָּּה מְּ עָּ רת נְּטִ יפִ ים .לְַּאט לְַּאט מִ ְּכחֹו ָּלּה יֹו ֵצר אֶׁ ת

ְּבכדְּ ֶׁכם" .השְּ לֹושָּ ה נִפְּ ָּרדִ ים ְּבחִ בּוקִ ים מֵ חִ זְּקִ יָּה ו ְּעֹו ִלים על סּוסֵ יהֶׁ ם ְּבד ְּר ָּכם

פְּ ָּרטֵ י הּמנְּדָּ לָּה הּמ ְּרהִ י ָּבה שֶׁ הִ יא מְּ ציֶׁ ֶׁרת ,לְַּאט לְַּאט מְּ ש ְּרטְּ טִ ים הּמי ִם אֶׁ ת

ִלירּושָּ ִלם.

פְּ ָּרטֵ י הנְּטִ יפִ ים ו ְּה ְּּזקִ יפִ ים בּמְּ עָּ ָּרהְּ ,בס ְּב ָּלנּות שֶׁ ל אִ שָּ ה הּמְּ לקֶׁ טֶׁ ת ז ְּרעֵ י
שְּ עֹו ִרים אֶׁ חָּ ד ְּלאֶׁ חָּ ד בשָּ דֶׁ הָ .אכֵן אֶׁ פְּ שָּ ר ְּלהִ תְּ פ ְּרנֵס מִ ִציּור ָּבָא ֶׁרץֹ .לא צִיּור
פֹוסְּ טְּ מֹודֶׁ ְּרנִי סְּ טיְּל ְּבצ ְּלאֵ ל ,ו ְֹּלא נֹופִ ים קִ יטְּ שִ יִים ,אֶׁ לָּא דו ְּקָּ א צִיּור
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א ְּבסְּ טְּ רקְּ טִ י :מנְּדָּ לֹותֹ .לא בָּרּור אִ ם ִב ְּג ָּלל הּמשְּ מָּ עּות הָּ רּוחָּ נִית שֶׁ ל

הָּ עֵ שֶׁ ב ה ָּצה ֹּב ו ְּהֶׁ חָּ לּול נִשְּ ָּבר תחת צעֲ דֵ יהֶׁ ם שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה ו ְּגּורִ ,ב ְּצ ִליל

הּמנְּדָּ לֹות ,אֹו ֵכיו ָּן שֶׁ הֵ ן פָּ שּוט מ ְּרהִ יבֹות עי ִן ,אֹו ְּבשֶׁ ל ח ֹּסֶׁ ר הּמְּ חֻ יָּבּות

הדֹומֶׁ ה ְּל ִצ ְּרצּור ה ִציקָּ דֹות מחֲ ִריש הָּ ָאזְּני ִם ,חֹושֵ ף מִ תחְּ ָּתיו אֶׁ ת הב ֶּׁזלֶׁת

שֶׁ ָּבא ְּבסְּ טְּ רקְּ ט ,אֲ בָּל אֲ נָּשִ ים קֹונִים .הֵ ם קֹונִים מָּ קֹור ,ו ְּ ֶׁרפְּ רֹודּוקְּ ְּציֹות,

החּמָּ ה ו ְּהנקְּ בּו ִבית ,שֶׁ מֵ חֻ ּמָּ ּה כְּמֹו נֶׁאפָּ ה הָּ עֵ שֶׁ ב וְּהֵ דִ יף ריח מָּ ת ֹּק ,וְּזֶׁה

ְּבדּו ָּכנִים שֶׁ הִ יא עֹושָּ הּ ,ומִ פֶׁ ה ְּלא ֹּזֶׁן .ו ְּהּמְּ עָּ ָּרה חֲ תּומָּ ה ו ְּאֵ ין קֶׁ ֶׁרן אֹור ְּבנפְּ שָּ ּה

אֹותם מִ ָּכל הָּ עֲ ָּב ִרים.
ָּ
הֵ קֵ ל ְּבמִ קְּ ָּצת אֶׁ ת חֲ ִריפּות ִזמְּ זּום ה ִציקָּ דֹות שֶׁ ִכ ֵתר

לחֲ זֹות ְּבפִ ְּלאֵ י הסֶׁ לע.

חֲ ָּג ִבים מֻ פְּ ָּתעִ ים עֹופְּ פּו ְּל ִצדֵ י השְּ ִביל שֶׁ נֹוצר מֵ הֲ ִלי ָּכ ָּתם ,פֹו ְּרשִ ים כנְּפֵ יהֶׁ ם
ה ְּכ ֻתּמֹות ִבמְּ עּופָּ ם ו ְּנֶׁע ָּלמִ ים ְּבהסְּ וָָּא ָּתם על הק ְּרקע.

אֹותּה
ָּ
כָּל זּוג קִ ֵבל מִ שְּ ֶׁב ֶׁצת .י ְּהּודָּ ה ו ְּגּור קִ ְּבלּו מִ שְּ ֶׁב ֶׁצת מִ ּמִ זְּ ָּרח ְּלכֹו ָּרזִים,

שְּ נֵי ה ְּג ָּב ִרים עֹומְּ דִ ים ְּבמעֲ ֵבה הסְּ ָּבְך ,שְּ פּופִ ים מֵ חֲ שָּ ש שֶׁ כֹו ְּבעֵ יהֶׁ ם י ִ ָּתפְּ סּו

הֵ ם אֲ מּו ִרים ִלסְּ ק ֹּר מֶׁ טֶׁ ר ְּלמֶׁ טֶׁ ר ו ְּ ִלמְּ ד ֹּד אֶׁ ת הסְּ פִ יקָּ ה שֶׁ ל כָּל הּמעְּ י ָּנֹות בָּּה.

בקֹו ִצים ,צֹופִ ים ְּבנִ ְּצנּו ֵצי הָּ אֹור על הּמי ִם הּזֹו ְּרמִ ים מִ ְּתע ְּר ְּב ִבים בּזהֲ רּו ִרים

לְַּאחר מִ ֵכן ,בּמִ שְּ ָּרד ,י ְּצ ִליבּו אֶׁ ת נְּתּונֵי הסְּ פִ יקָּ ה עִ ם נְּתּונֵי הּמְּ ִליחּות

הבֹוקְּ עִ ים מִ בעד לסְּ ָּבך ,ו ְּאֵ ין לָּהֶׁ ם מּושָּ ג אֲ פִ לּו אֵ יְך ְּלה ְּתחִ יל ְּלישֵ ר חֲ ָּתְך

ּזֹורמִ ים ל ִכנֶׁ ֶׁרת.
מֵ הדְּ ִגימֹות ,וְּיּו ְּכלּו ְּלחשֵ ב אֶׁ ת סָּ ְך כָּל כּמּות הּמְּ ָּלחִ ים ה ְּ

תחת ענְּפֵ י הפֶׁ טֶׁ ל הצֹו ְּל ִבים ְּכתי ִל .גּור שֹו ֵלף אֶׁ ת הּמזְּמֵ ָּרה ּומ ְּתחִ יל ְּלק ֵצץ

ִ
"ת ְּראֶׁ ה אֵ יְך כָּאן עֹוד קי ִץ ּו ְּלמעְּ ָּלה בגֹו ָּלן ְּכבָּר סְּ ָּתו" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה" ,הִ נֵה",

ְּבענְּפֵ י הפֶׁ טֶׁ ל אְך אֵ לֶׁה מְּ נ ְּת ִרים ְּבהִ ָּגזְּ ָּרם ו ְּנִדְּ מֶׁ ה שֶׁ רק מְּ ֵצ ִרים אֶׁ ת הּמעֲ ָּבר.

אֹומֵ ר גּור" ,י ֵש שָּ ם נְּקֻ דָּ ה י ְּ ֻרקָּ ה ,י ֵש שָּ ם מעְּ י ָּן" .י ְּהּודָּ ה ו ְּגּור מְּ כּוְּנִים

י ְּהּודָּ ה מִ ְּתכֹופֵ ף ּומ ְּתחִ יל ְּלישֵ ר ְּבי ָּדָּ יו חֲ ָּתְך עֲ בּו ר המְּ דִ ידָּ ה ,אְך ְּבשֶׁ ל

פעֲ מֵ יהֶׁ ם אֶׁ ל עֵ ֶׁבר ה ֶׁכ ֶׁתם היָּר ֹּק בשָּ דֶׁ ה .הח ֹּם הּמגִיע מִ ְּלמעְּ ָּלה ּומִ ְּלמטָּ ה

זְּרֹועֹות הפֶׁ טֶׁ ל הָּ רבֹות קָּ שֶׁ ה לֹו לעֲ מ ֹּד קָּ רֹוב ו ְּהּוא מֹועֵ ד אֶׁ ל תֹוְך הפֶׁ ֶׁלג ו ְּי ָּדֹו

ו ְּה ֵּזיעָּ ה הנֹוטֶׁ פֶׁ ת מֹונְּעִ ים מֵ הֶׁ ם ְּלה ִביט אֶׁ ל ה ִכנֶׁ ֶׁרת שֶׁ נִ ְּראֵ ית מִ ְּלמעְּ ָּלה

נִשְּ ֶׁרטֶׁ ת מֵ אֲ ֻגדת פֶׁ טֶׁ ל עָּ ֶׁליהָּ נִשְּ ען כְּדֵ י ִל ְּבֹלם אֶׁ ת נְּפִ י ָּלתֹו .בחֲ מָּ תֹו הּוא

ְּכטִ פָּ ה ְּכחֻ ָּלה ו ְּנֶׁע ֶׁלמֶׁ ת מִ שְּ דֵ ה ְּראִ יָּ ָּתם כאֲ שֶׁ ר הֵ ם יֹו ְּרדִ ים ְּבשִ פּול הק ְּרקע

מִ ְּתרֹומֵ ם ְּבַאחת ,ו ְּצֹו ֵרח מִ ְּכאֵ ב כאֲ שֶׁ ר עֲ נף פֶׁ טֶׁ ל שֶׁ נִ ְּצמד ְּלגבֹו שֹו ֵרט בֹו

אֶׁ ל עֵ ֶׁבר ֶׁכ ֶׁתם היֶׁ ֶׁרק .ו ְָּא ֵכן ,בֵין הקָּ נִים ו ְּהנעְּ נָּע הֵ ם מ ְּבחִ ינִים ִבנְּ ִביעָּ ה דקָּ ה,

חֲ ָּת ִכים עֲ מֻ קִ ים ְּל ָּכל ָּרחְּ בֹו ו ְּקֹו ֵרע אֶׁ ת חֻ ְּל ָּצתֹו .הּוא מְּ גדֵ ף ּומִ ְּתישֵ ב

ז ְּרזִיף מְּ נ ְּצנֵץ ְּבשֶׁ קֶׁ ט על הָּ רקְּ בּו ִבית .הנְּ ִביעָּ ה קְּ טנָּה מִ ְּכדֵ י לעֲ ר ֹּך חֲ ָּתְךָ ,אז

ִבמְּ קֹומֹו ,כאֲ שֶׁ ר גּור מִ ְּתקדֵ ם אֶׁ ל עֵ ֶׁבר הפֶׁ ֶׁלג ִבשְּ ִתיקָּ ה ּומ ְּתחִ יל ְּלפנֹות

גּור מעֲ ִריְך ו ְּרֹושֵ ם חֲ ִצי ִליטֶׁ ר ִבשְּ נִיָּהְּ ,בעֹוד י ְּהּודָּ ה מְּ מ ֵלא דֻ ְּגמָּ ה מִ ן הּמי ִם.

לָּהֶׁ ם מֶׁ ְּרחב עֲ בֹודָּ ה ְּבאֶׁ מְּ ָּצעּות הּמזְּמֵ ָּרה.
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ּו ְּלעֵ ת עֶׁ ֶׁרב פְּ לּומת הָּ אֹור שֶׁ ל שִ פּו ֵלי הָּ הָּ ר עֹודָּ ּה בֹוהֶׁ קֶׁ ת מְּ א ֹּד ,אְך ע ֹּמֶׁ ס

שְּ ֹלשֶׁ ת הָּ רֹו ְּכ ִבים שָּ ִבים ִלירּושָּ לי ִם ,הכד עִ ּמָּ ם ,ו ְּשּוב הּמִ שְּ עֹול ה ָּצר בֵין

הח ֹּם הֻ חְּ לף כָּעֵ ת בסְּ ָּבְך ,שֶׁ נָּעֲ שָּ ה ָּצפּוף ו ְּקֹו ָּצנִי ּומקְּ שֶׁ ה על מהֲ ָּל ָּכם שֶׁ ל

עֲ ֵצי הָּ אֵ ָּלה מִ ֶּׁזה ,ו ְּסֶׁ לע מְּ עֻ טָּ ר חֲ זָּזִיֹות מִ ֶּׁזה .הכ ֹּל נ ְִּראֶׁ ה פָּ שּוט מִ די ְּלשּמָּ ה.

השְּ ני ִם ו ְּעִ ּמֹו הָּ עֲ י ֵפּות הּמִ ְּצט ֶׁב ֶׁרת .גּור ו ִיהּודָּ ה מְּ נסִ ים ְּלפ ֵלס אֶׁ ת ד ְּר ָּכם

הּוא מִ ְּתגעְּ ֵגע לקְּ ָּרבֹותָּ ,בהֶׁ ם מֵ אֲ חֹו ֵרי כָּל סֶׁ לע עָּ שּוי ְּלהִ סְּ ת ֵתר אֹוי ֵבָּ ,בהֶׁ ם

ְּלתֹוְך סְּ ָּבְך הָּ עֹוטֵ ףְּ ,כ ָּכל הנִ ְּראֶׁ ה ,נְּבִיעָּ ה נֹוסֶׁ פֶׁ ת ,אְך קֹו ֵצי פֶׁ טֶׁ ל ַא ְּכזָּ ִריִים

מְּ שִ ימָּ ה פְּ שּוטָּ ה כְּמֹו הֲ ָּבַאת מי ִם הִ יא מעֲ שֵ ה ְּגבּו ָּרה שֶׁ ל מּמָּ ש .עֹודֹו

חֹוסְּ מִ ים אֶׁ ת ד ְּר ָּכם .י ְּהּודָּ ה מֵ ִרים אֶׁ ת זְּרֹועֹות הפֶׁ טֶׁ ל ּומְּ נסֵ ה ְּלהִ שְּ תחֵ ל

מְּ ה ְּרהֵ ר ו ְּאֶׁ לְּעָּ זָּר נִזְּכר ו ְּשָּ ַאל "הֲ ֹלא ִצּוָּנּו דָּ וִד כִי ֹלא נָּשּוב בדֶׁ ֶׁרְך אֲ שֶׁ ר

ְּלתֹוך הסְּ ָּבְך ,ו ְּגּור מקִ יף אֶׁ ת גּוש השִ יחִ ים ְּבנִסָּ יֹון ִלמְּ צֹוא מעֲ ָּבר נ ֹּח ֵ
יֹותר.

הָּ ל ְּכנּו בָּּה?" ָ" -אכֵן" עֹונֶׁה עֲ דִ ינֹו ו ְּעו ֵצר אֶׁ ת סּוסֹו" ,מְּ שִ ימָּ ה כ ֹּה פְּ שּוטָּ ה

ֵ
קֹורא
ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה מ ְּצלִיח ְּלהִ ָּכנֵס ו ְּעל זְּרֹועֹו ָּתיו רק שְּ ִריטֹות בֹודְּ דֹות ,הּוא

ו ְָּאנּו נִ ְּכש ְּלנּו" .הּוא ֵ
יֹורד מִ סּוסֹוּ ,ומִ ְּתישֵ ב על השְּ ִביל ְּכשֶׁ גבֹו אֶׁ ל הסֶׁ לע.

"בֹוא ,אֶׁ פְּ שָּ ר לעֲ ב ֹּר מִ ָּכאן".

"ֹלא נּוכל ְּלהמְּ שִ יְך ְּבדֶׁ ֶׁרְך ז ֹּאת ",מְּ ש ֵתף עֲ דִ ינֹו ְּבשִ קּו ָּליו" ,אְך גם ָּלשּוב על

עִ קְּ בֹו ֵתינּו ֹלא נּוכל שֶׁ ּמָּ א נ ְּגדִ יל אֶׁ ת חטָּ ֵ
אתנּוְּ .לפִ י ָּכְך ,יחְּ זְּרּו הסּוסִ ים

"שְּ מֹונֶׁה עֶׁ שְּ ֶׁרה" ,ו ְּגּור רֹושֵ ם " .18טֹוב עכְּשָּ ו בֹוא נ ְִּראֶׁ ה אִ ם אֶׁ פְּ שָּ ר גם

ִב ְּלעֲ דֵ נּו ,וְָּאנּו נֵ ֵרד דֶׁ ֶׁרְך היער עִ ם הכד" .שּמָּ ה ֹלא יֹודֵ ע אִ ם ִלשְּ מ ֹּח שֶׁ סֹוף

ָּל ֵצאת מִ ָּכאן" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ּומ ְּתחִ יל ְּלפָּ ֵרק אֶׁ ת הּמ ְּכשִ יר ּו ְּלהחֲ זִירֹו לקֻ פְּ סָּ ה.

סֹוף נִהְּ י ֶׁה מְּ ענְּיֵן ,אֹו לִהְּ יֹות מְּ ֻתסְּ ָּכל מֵ או ִילּות הּמעֲ שֶׁ ה ,אְך ְּבכָּל מִ קְּ ֶׁרה ֹלא

ֵבינְּתי ִם י ָּרד הָּ עֶׁ ֶׁרב ו ְּהשֶׁ מֶׁ ש ְּכבָּר מִ סְּ ת ֶׁת ֶׁרת מֵ אֲ חֹו ֵרי הֲ ֵרי ה ָּג ִלילְּ .כשֶׁ יְּהּודָּ ה

ימְּ ֶׁרה אֶׁ ת פִ י ר ֹּאש השְּ ִלישִ יָּה ,ו ְּ ָּלכֵן י ָּרד מִ ן הסּוס ו ְּהִ ִתירֹו .השְּ לֹושָּ ה הֵ חֵ לּו

מְּ פ ֵלס אֶׁ ת ד ְּרכֹו החּו ָּצה ,הּוא מִ ְּתכֹופֵ ף על מְּ נת ָּל ֵצאת מִ ּמִ נְּהֶׁ ֶׁרת

ָּל ֵרדֵ ת בּמִ דְּ רֹון ה ָּתלּול אֶׁ ל עֵ ֶׁבר דֶׁ ֶׁרְך היער ,נ ֶׁאחָּ זִים ְּב ִגזְּעֵ י אלֹונִים

הה ְּרדּופִ ים ו ְּהפֶׁ טֶׁ ל ,ו ְּ ָּכְך ְּכשֶׁ ּמ ָּבטֹו קָּ רֹוב ָּלאֲ דָּ מָּ ה הּוא רֹואֶׁ ה אֶׁ ת ה ְּגדִ י ָּלנִים

ירים אֶׁ ת הכד זֶׁה ָּלזֶׁה ִב ִ
ּומעֲ ִב ִ
ירידָּ ה .מֵ ָּרחֹוק ,הָּ ְּלכּו ו ְּנֶׁעֶׁ ְּלמּו דהֲ רֹות

החּומִ ים ו ְּהיְּ ֵבשִ ים על ֶׁרקע השָּ מי ִם הּמסְּ ִגי ִלים וי ְּהִ י הד ְּרדָּ ר ְּלש ְּר ִביט שֶׁ ל

הסּוסִ ים שֶׁ ּודאי י ִגיעּו תֹוְך דקֹות סְּ פּורֹות ִלירּושָּ ליִם.

מ ְּלכּות.

23

24

ְּבמאֲ מָּ ץ מְּ שֻ ָּתף הִ ְּצ ִליחּו השְּ ני ִם ְּלסדֵ ר אֶׁ ת הָּ אֲ ָּבנִים ְּבק ְּרקָּ עִ ית הפֶׁ ֶׁלג כְָּך

הקֹו ֵרא ֶׁבן זְּמנֵנּו עָּ לּול ְּלהָּ ִבין כִי עִ קר כּוָּנת הּמאֲ מָּ ר 'כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ בָּר ְּבשֵ ם

שֶׁ חֲ תְך ה ְּּז ִרימָּ ה י ִהְּ י ֶׁה עָּ מ ֹּק דיֹו ְּלה ְּכנִיס אֶׁ ת מ ְּכשִ יר המְּ דִ ידָּ הְּ .בסִ פּוק רב

אֹומְּ רֹו מֵ ִביא ְּגאֻ ָּלה ָּלעֹו ָּלם' הּוא מתן הקְּ ֵרדִ יטְּ ,כלֹומר 'כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ ָּבר

ֵ
פֹותח י ְּהּודָּ ה אֶׁ ת קֻ פְּ סת הּמ ְּכשִ ירְּ ,בחִ יּוְך ָּגלּוי מ ְּר ִכיב אֶׁ ת הפְּ רֹופֶׁ לֹור על

ְּבשֵ ם אֹומְּ רֹו מֵ ִביא ְּגאֻ ָּלה ָּלעֹו ָּלם'ְּ ,בנִגּוד ְּל'כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ בָּר שֶׁ ֹּלא ְּבשֵ ם

החי ְּשָּ ןּ ,ומְּ ח ֵבר לָּהֶׁ ם אֶׁ ת מקְּ לֹות הָּ אֲ חִ יזָּה ָּבזֶׁה ַאחר זֶׁה ְּכשֶׁ ּמ ָּבטֹו מֻ פְּ נֶׁה

אֹומְּ רֹו' .הֲ ָּבנָּה זֹו מֻ שְּ פעת מִ ְּתפִ יסת זְּ ֻכיֹות היֹו ְּצ ִרים ,שֶׁ ִל ְּכאֹו ָּרה נֹועֲ דָּ ה

ְּלגּור שֶׁ ּמ ְּתחִ יל גם הּוא ְּלחיְֵך אֵ לָּיו ְּבסִ פּוקְּ .לבסֹוף ,הּוא מְּ ח ֵבר אֶׁ ת חּוט

ְּלעֹודֵ ד יֹו ְּצ ִרים ִליצֹור ,אְך ְּבפ ֹּעל אֵ ינָּּה מְּ ַאפְּ שֶׁ ֶׁרת לָּהֶׁ ם לעֲ שֹות כֵן ,שֶׁ ֵכן הֵ ם

החשְּ מָּ ל מֵ החי ְּשָּ ן לּמֹונֶׁה .י ְּהּודָּ ה טֹו ֵבל אֶׁ ת מ ְּכשִ יר המְּ דִ ידָּ ה בּמיִם ּומְּ כּוֵ ן

יר ָּתם .וְּאּו ָּלם,
עֹוסְּ קִ ים כָּל הָּ עֵ ת ְּבנִסְּ יֹונֹות ְּלחדֵ ש ,ו ְּ ָּכְך מִ ְּתרחֲ קִ ים מִ ֵלב י ְּ ִצ ָּ

אֹותֹו ְּלזָּו ִית בָּּה הפְּ רֹופֶׁ לֹור מִ סְּ תֹו ֵבב ְּבקֶׁ ֶׁצב ָאחִ ידָ .אז הּוא לֹוחֵ ץ על כפְּ תֹור

ְּבעֵ ינֵי התנָּא שֶׁ קָּ ָּרא אֶׁ ת הּמִ שְּ פָּ טִ ,עקר כּוָּנָּתֹו הָּ י ָּה אֲ מִ ירת הדְּ ָּב ִרים,

הה ְּתחָּ ָּלה בּמֹונֶׁה ,שֶׁ ּמשְּ מִ יע ִצפְּ צּוף עֲ בּור כָּל סִ יבּוב שֶׁ ל הפְּ רֹופֶׁ לֹור בּמי ִם,

ְּכלֹומר 'כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ בָּר ְּבשֵ ם אֹומְּ רֹו מֵ ִביא ְּגאֻ ָּלה ָּלעֹו ָּלם'ְּ ,בנִגּוד ְּל'כָּל

ּו ְּבסְך הכ ֹּל שְּ לֹושִ ים וְּאֶׁ חָּ ד סִ יבּו ִבים בחֲ ִצי דקָּ ה" .שְּ לֹושִ ים וְּאֶׁ חָּ ד" הּוא

שֶׁ אֵ ינֹו אֹומֵ ר דָּ בָּר ְּבשֵ ם אֹומְּ רֹו' :הקמְּ ָּצן השֹומֵ ר אֶׁ ת הדְּ ָּב ִרים ְּלע ְּצמֹו ,אֹו

ֵ
קֹורא מֵ ה ָּצג הדִ י ִגיטָּ ִלי ,ו ְּגּור רֹושֵ ם ֵ .31כיו ָּן שֶׁ החֲ ָּתְך ָּרחָּ ב ,ו ְּה ְּּז ִרימָּ ה אֵ ינָּּה

החֹושֵ ש ִלטְּ עֹות ו ְּ ָּלכֵן שֹו ֵתקִ ,ב ְּבחִ ינת "ויהו ָּה הָּ י ָּה עִ ּמֹו ו ְֹּלא הִ פִ יל מִ כָּל

אֲ חִ ידָּ ה ְּבכָּל שֶׁ טח החֲ ָּתְך ,י ֵש צ ֹּ ֶׁרְך ִבמְּ דִ ידָּ ה נֹוסֶׁ פֶׁ ת על מְּ נת ֶׁלאמ ֹּד אֶׁ ת

ָארצָּה"ּ .ומִ ֵכיוָּן שֶׁ הדְּ ָּב ִרים עֲ שּוי ִים ְּלה ְּתעֹות ִבקְּ ִריָאה ִראשֹונָּה גם
דְּ ב ָָּּריו ְּ

הסְּ פִ יקָּ ה .י ְּהּודָּ ה מְּ מקֵ ם אֶׁ ת מ ְּכשִ יר המְּ דִ ידָּ ה בצד השֵ נִי שֶׁ ל החֲ ָּתְך,

א ֹּזֶׁן קשֶׁ ֶׁבת ו ְּ ֵלב מֵ בִין ָּראִ ִ
יתי לְּהָּ בִיא ָּבזֶׁה אֶׁ ת הדְּ ָּב ִרים הּמְּ עטִ ים הָּ אֵ ֶׁלה.

ֵ
קֹורא
ו ְּלֹוחֵ ץ שּוב על הכפְּ תֹור .שְּ מֹונָּה עָּ שָּ ר ִצפְּ צּופִ ים נ ִשְּ מָּ עִ ים ו ִיהּודָּ ה
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עֲ בּור רּות הב ְֵּרכָּה הּז ֹּאת הִ יא הֶׁ חָּ ֵצר הָּ אֲ חֹו ִרית .אֵ ינְּסְּ פֹור ְּבקָּ ִרים ְּכ ָּבר

י ְּהּודָּ ה מִ ְּתעֹו ֵרר בב ֹּקֶׁ ר בּמָּ לֹון לְַּאחר יֹומי ִם קָּ שִ ים שֶׁ ל מְּ דִ ידֹותּ ,ומְּ ג ֶׁלה

הִ ְּת ָּרחֲ ָּצה בָּּה ְּבעֵ יר ֹּםְּ ,בעִ קָּ ר ִבימֵ י חֹול כאֲ שֶׁ ר הנחל רק שֶׁ ָּלּה עד עֶׁ שֶׁ ר,

יריו הּמְּ ֵלאִ ים ב ְּכאֵ ב
שֶׁ ֹּלא ִת ְּכנֵן מה לעֲ שֹות ְּביֹום ה" ֶׁגשֶׁ ר" שֶׁ ָּלקח .שְּ ִר ָּ

השָּ ָּעה שֶׁ ָּבּה מ ְּתחִ לֹות לְּהגִיע קְּ בּוצֹות שֶׁ ל מְּ טיְּ ִלים .הִ יא פֹושֶׁ טֶׁ ת אֶׁ ת

הנָּעִ ים שֶׁ ל מְּ נּוחָּ ה מִ ּמאֲ מָּ ץ מְּ ד ְּר ְּבנִים אֹותֹו ָּל ֶׁלכֶׁת ָּב ֶׁר ֶׁגל ְּלנחל עִ יֹון ו ְּ ִל ְּרח ֹּץ

אֹותּה מְּ קֻ פֶׁ ֶׁלת על סֶׁ לע חָּ בּוק ְּבשָּ ְּרשֵ י הד ֹּ ֶׁלבּ ,ומִ ְּצטָּ ֶׁרפֶׁ ת
ָּ
שִ מְּ ָּל ָּתּה ,מנִיחָּ ה

ב ְּב ֵר ָּכה.

לִיהּודָּ ה שֶׁ ְּכבָּר ָּצף על גבֹו ,עֵ יר ֹּם ִכ ְּביֹום הִ ּוָּ ְּלדֹו.

"מ ָּּזל ",הּוא חֹושֵ ב כְּשֶׁ הּוא מגִיע לנחל ו ְּ ֵריח ה ְּתאֵ נָּה ו ְּהּמי ִם עֹולֶׁה ְּבאפֹו,

י ְּהּודָּ ה מבִיט סְּ ִביבֹו ּו ָּבטּוח שֶׁ הִ ִגיע ְּלאֶׁ ֶׁרץ הָּ אֲ ָּגדֹות :הּמפָּ ל הקָּ טָּ ן שֶׁ ּמֵ זִין

"עֹוד מֻ קְּ דָּ ם בב ֹּקֶׁ ר ,הנחל ֵריק מֵ ָאדָּ ם וְּאּוכל ִל ְּרח ֹּץ ְּבעֵ יר ֹּם ב ְּב ֵר ָּכה".

אֶׁ ת הב ְֵּרכָּה ,עֲ ֵצי הד ֹּ ֶׁלב מִ ֶּׁזה ועֲ ֵצי ה ְּתאֵ נָּה מִ ֶּׁזה משְּ אִ ִ
ירים רק פס דק

ירה מִ בעד ָּלע ְּלו ָּה ְּבאֹור ָּלבָּן
ּומִ ְּתכ ֵּון "מ ָּּזל ,עֹוד מֻ קְּ דָּ ם בב ֹּקֶׁ ר ו ְּהשֶׁ מֶׁ ש מְּ אִ ָּ

ּומְּ פֻ ָּתל שֶׁ ל שָּ מיִם ,הּמיִם ה ְּצלּו ִלים ,השְּ ִביל הּממְּ שִ יְך לֹו אֶׁ ל א ֹּפֶׁ ל

ו ְּ ָּצעִ יר שֶׁ ּמִ שְּ תקֵ ף ְּבַאדְּ ות הנחל ּומְּ שּוָּה לּמָּ קֹום מ ְּראֶׁ ה קָּ סּום".

ה ִצמְּ חִ יָּה ,ו ְּרּות היְּפֵ הפִ יָּה השֹוחָּ ה ְּל ִצדֹו ּומִ ְּתאּמֶׁ ֶׁצת ִלשְּ חֹות בּמָּ קֹום ְּב ִלי

ו ְּהִ נֵה לְּפָּ נָּיו ,על ֶׁגשֶׁ ר הָּ עֵ ץ ,פֹוסעת ע ְּלמָּ ה ,מ ִביטָּ ה אֶׁ ל הנחל ו ְָּאז

ָּלגעת ְּבק ְּרקָּ עִ ית הב ְֵּרכָּהּ" .ו ְּבמָּ ה א ְּת עֹו ֶׁבדֶׁ ת?" י ְּהּודָּ ה ממְּ שִ יְך אֶׁ ת

מִ סְּ תֹו ֶׁב ֶׁבת ְּלָאחֹור ו ְּקֹו ֵראת ְּלכ ְּל ָּב ָּתּה ,שֶׁ ָּר ָּצה אֵ ֶׁליהָּ ו ְּנִשְּ עֶׁ נֶׁת על י ְּ ֵר ֶׁכיהָּ עִ ם

השִ יחָּ ה ,לְַּאחר שֶׁ הִ סְּ דִ יר אֶׁ ת נְּשִ ימָּ תֹו מִ ּמכת הָּ ק ֹּר שֶׁ ל הּמי ִם" .אֲ נִי ציֶׁ ֶׁרת",

ר ְּג ֶׁליהָּ הקִ דְּ מִ יֹות ,ו ְּזֹו מְּ לטֶׁ פֶׁ ת אֶׁ ת ר ֹּאשָּ ּה ִבזְּמן שֶׁ הִ יא מ ְּבחִ ינָּה בִיהּודָּ ה

עֹונָּה רּותְּ " ,כלֹומר ,הִ פְּ סקְּ ִתי ְּלציֵר אֲ בָּל אֲ נִי עֲ די ִן מֹו ֶׁכ ֶׁרת ֶׁר ְּפרֹודּוקְּ ְּציֹות" -

ההֹו ֵלְך מּו ָּלּה" .הֵ י ",אֹומֵ ר י ְּהּודָּ הֹ" ,לא ָּראִ ִ
יתי אֹו ָּתְך בפָּ אב לִפְּ נֵי יֹומיִם?" -

"לָּּמָּ ה הִ פְּ סקְּ ְּת ְּלציֵר?" מִ ְּתפ ֵלא י ְּהּודָּ ה "אֲ נִי ֹלא יֹודעת ...הִ ְּרגשְּ ִתי שֶׁ אֲ נִי

"בחֲ קּו ָּרה? כֵן ,עָּ ז ְּב ִתי מֻ קְּ דָּ םָּ .ראִ ִ
יתי אֹו ְּתָך על ה ָּבר ,א ָּתה ֹלא מִ ָּכאן ,מָּ ה

מּו ָּכנָּה ְּכבָּר לדָּ ָּבר ה ָּבא ,אֲ בָּל כְּדֵ י שֶׁ הּוא י ִגיע אֲ נִי ְּצ ִרי ָּכה ָּל ֵתת לֹו מָּ קֹום.

א ָּתה עֹושֶׁ ה כָּאן?" ָּ " -ב ִ
אתי ִב ְּג ָּלל הָּ עֲ בֹודָּ ה ,אֲ בָּל נִשְּ ַא ְּר ִתי עֹוד יֹום סְּ ָּתם",

זֶׁה נִשְּ מָּ ע מּוזָּר אֲ נִי יֹודעת .קָּ שֶׁ ה לִי ְּלהסְּ ִביר" .י ְּהּודָּ ה שֹו ֵתק .ק ֹּר הּמי ִם

עֹונֶׁה י ְּהּודָּ הְּ "- .במָּ ה א ָּתה עֹו ֵבד?" ְּ " -ב ָּרשּות הּמי ִםְּ ,בהִ ידְּ רֹומֶׁ טְּ ִריָּה ,אֲ נִי

מקְּ פִ יא אֶׁ ת ה ִּזיקָּ ה שֶׁ ֵבין י ָּדֹו ְּל ֵבין זְּרֹועָּ ּה הקְּ רֹו ָּבה כָּל-כְָּך ,ו ְּהּוא חָּ ש

מֹודֵ ד מֵ י ְּתהֹום ּוסְּ פִ יקָּ ה שֶׁ ל מעְּ י ָּנֹות" " -מְּ ענְּי ֵן!" ,הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת" - .אֵ יְך

ְּבקִ ְּר ָּב ָּתּה רק דֶׁ ֶׁרְך הג ִלים הנֹו ָּצ ִרים מִ שְּ חִ יָּ ָּתּה ּומְּ לטְּ פִ ים אֶׁ ת ְּכ ֵתפֹו וְּאֶׁ ת

קֹו ְּראִ ים ָּלְך?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה " -רּות" ,הִ יא מְּ שִ י ָּבה" ,ו ְּא ָּתה?" " -י ְּהּודָּ ה.

צּוָּארֹו ִבקְּ ִרירּו ָּתם ה ְּצלּו ָּלהֹ" .לא י ָּדעְּ ִתי שֶׁ אֶׁ פְּ שָּ ר ְּלהִ ְּתפ ְּרנֵס מִ ִציּור ָּבָא ֶׁרץ"

ָּב ִ
אתי כְּדֵ י ְּלהִ ָּכנֵס ל ְּב ֵר ָּכה .רֹו ָּצה ְּלהִ ְּצטָּ ֵרף?"

מִ ְּתפ ֵלא י ְּהּודָּ ה שֵ נִית" ,מָּ ה א ְּת מְּ ציֶׁ ֶׁרת שָּ ם?" " -מנְּדָּ לֹות" ָ" -אה .אֲ נִי חיָּב
"תבֹוא ַאחֲ ֵרי זֶׁה ,אֲ נִי ַא ְּראֶׁ ה ְּלָך ְּבשִ מְּ חָּ ה" אֹומֶׁ ֶׁרת רּות
ל ְִּראֹות אֶׁ ת זֶׁה" ָּ -
יריו
ו ְּשֹוחָּ ה אֶׁ ל הּמפָּ ל וחֲ זָּ ָּרה .י ְּהּודָּ ה עֲ די ִן ָּצף ִבמְּ קֹומֹו ,מ ְּרגִיש אֵ יְך שְּ ִר ָּ
מִ ְּתרענְּנִים" .הּמי ִם כָּאן כָּל-כְָּך ְּרדּודִ ים ,אֲ נִי ְּבק ֹּשִ י מ ְּצ ִליחָּ ה ִלשְּ חֹות" -

"אֲ נִי אֶׁ קח אֹו ָּתְך ִל ְּב ֵר ָּכה מְּ הּמֶׁ מֶׁ ת בגֹו ָּלן ,רֹו ָּצה?" " -רק ַאל ְּתאיֵם"
מִ ְּתלֹו ֶׁצ ֶׁצת רּות ּומשְּ פְּ ִרי ָּצה עָּ ליו נִ ְּתזֵי מי ִם עֲ ֻג ִלים ו ְּנֹו ְּצ ִצים ִכ ְּצחֹוקָּ ּה.
28
יתּה שֶׁ ל רּות ,ו ְּנִיג ְָּּרה ְּכבָּר
רּות ו ִיהּודָּ ה יֹו ְּרדִ ים ְּבמדְּ ְּרגֹות הָּ אֶׁ ֶׁבן אֶׁ ל ֵב ָּ
27

ֵ
קֹורא י ְּהּודָּ ה כאֲ שֶׁ ר רּות מ ְּרָאה לֹו
מְּ ח ָּכה לָּהֶׁ ם לְּיד דֶׁ ֶׁלת הָּ ֶׁרשֶׁ ת" .ו ָּאּו"

ָארץ מצִיעִ ים לָּנּו  4.01שָּ "ח
ִביקּום מקְּ ִביל מֶׁ ָּגה-ו ִידֵ אֹו סֹוגֵר אֶׁ ת ה ,FBIהָּ ֶׁ

כּמָּ ה מֵ הָּ ֶׁרפְּ רֹודּוקְּ ְּציֹות" ,זֶׁה מ ְּרהִ יב!" .כָּאן י ֵש ְּלציֵן שֶׁ הִ ְּתלהֲ בּותֹו ה ֵכנָּה

כְּדֵ י שֶׁ נְּסיֵם ִלקְּ רֹוא אֶׁ ת ה ָּכ ָּת ָּבה ,ק ְּב ָּצנִים עֹומְּ דִ ים ָּב ְּרחֹוב ּומְּ פִ יצִים שֶׁ קֶׁ ט.

שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה הָּ י ְּ ָּתה למְּ רֹות שֶׁ עֵ ינָּיו עֹוד ֹלא הִ ְּתר ְּגלּו ְּלחֶׁ שְּ כת הבי ִתּ ,ולְַּאט

ְּבבת-י ָּם ְּרחֹובֹות אֲ ֻר ִכים ּו ָּבהֶׁ ם מִ ְּרפָּ סֹות ּו ְּב ֵתלָ-א ִביב ְּרחֹובֹות עֹו ִלים על

לְַּאט הּוא מ ְּבחִ ין ִב ְּגו ָּנִים נֹוסָּ פִ ים" .רֹוצֶׁה קָּ פֶׁ ה?" שֹואֶׁ ֶׁלת רּות מֵ הּמִ טְּ ָּבח

ְּגדֹו ֵתיהֶׁ ם ְּבמ ְּרכֹולֹות ִצ ְּבעֹונִיֹות שֶׁ ל ְּכ ֵלי פְּ לסְּ טִ יקְּ .ביער י ִתיר י ֵש אֲ ָּבנִים

ּומְּ מ ֵלאת מי ִם בקֻ מְּ קּום החשְּ מָּ ִלי" .בֶׁטח ",עֹונֶׁה י ְּהּודָּ ה ,ו ְּרּות חֹוזֶׁ ֶׁרת אֶׁ ל

שֶׁ יֵש ָּלהֶׁ ן שָּ ָּעה ַאחת ְּביֹום שֶׁ ל מְּ נּוחָּ ה מֵ השֶׁ מֶׁ שְּ ,כשֶׁ ֵצל ֶׁגזע הָּ א ֹּ ֶׁרן עֹו ֵבר

חדְּ ָּרּה ְּלה ִביט בֹו מִ ְּתבֹונֵן ב ְּתמּונֹות" .זֶׁה אֲ פִ לּו ֹלא סִ ימֶׁ טְּ ִרי" הּוא מ ְּבחִ ין -

עֲ ֵליהֶׁ ן כְּמֹו שְּ עֹון שֶׁ מֶׁ ש מְּ אֻ ְּל ָּתרְּ .בחֵ יפָּ ה ִבשְּ ֻכנת בת-ג ִלים דְּ ִלי ָּצה ֹּב מָּ ֵלא

"נָּכֹון! זֶׁה בְּדִ יּוק הָּ עִ נְּי ָּן! י ֵש היֹום ה ְּרבֵה מנְּדָּ לֹות מְּ מֻ חְּ שָּ בֹותִ ,ל ְּכאֹו ָּרה

ְּבמֵ י מזְּ ָּגן וְּחָּ תּול שֹו ֶׁתה מִ ּמֶׁ נּוִ .בירּושָּ לי ִם נִ ְּכ ְּתבּו שִ ִ
ירים ר ִבים שֶׁ ל ֵלָאה

מ ְּרהִ יבֹות ,אֲ בָּל ִב ְּג ָּלל שֶׁ הֵ ן סִ ימֶׁ טְּ ִריֹות הֵ ן ֹלא מְּ ענְּי ְּנֹות .ו ְֹּלא ה ְּרבֵה

גֹו ְּלדְּ ֶׁב ְּרג אְך עֹוד נ ִגיע אֵ ֶׁליהָּ [ ִלירּושָּ לי ִם] בהֶׁ מְּ שֵ ְךְּ .במִ זְּרח השֹומְּ רֹון י ֵש

מ ְּבחִ ינִים שֶׁ שֶׁ ִלי ֹלא סִ ימֶׁ טְּ ִריֹות" - ".מֵ ָּרחֹוק הֵ ן אּולי נִ ְּראֹות סִ ימֶׁ טְּ ִריֹות אֲ בָּל

עֹוד סִ ְּתו ָּנִיֹות ,מִ סְּ ְּכנֹות ֹלא חם ָּלהֶׁ ן? ְּב ְּבקְּ עת הי ְּרדֵ ן סְּ טּודֶׁ נְּטִ ים

הֵ ן ֹלא ,הִ נֵה כָּאן הנְּקֻ דֹות מְּ סֻ דָּ רֹות ְּבקו י ָּשָּ ר ,אֲ בָּל כָּאן הֵ ן מְּ סֻ דָּ רֹות ְּבג ִלים.

ְּלַא ְּר ֵכאֹולֹו ְּגי ָּה שֹוטְּ פִ ים אֶׁ ת היְּ ָּרקֹות לאֲ רּוחת ה ָּצהרי ִםְּ ,ב ְּכסֵ יפֵ ה מֹו ָּרה

כּמָּ ה ס ְּבלָּנּות צ ִָּריְך בִשְּ בִיל לעֲ שֹות אֶׁ ת כָּל הנְּקֻ דֹות הָּ אֵ לֶׁה! י ֵש עֹוד?"

מְּ נסָּ ה ְּללּמֵ ד אֵ יְך ִל ְּגז ֹּר פּונְּקְּ ְּציֹות ו ְּנִדְּ מֶׁ ה לָּּה שֶׁ ַאף ת ְּלמִ יד ֹלא מקְּ שִ יב לָּּה.

אֹותּה אֶׁ ל הּמִ טְּ ָּבח " -אֵ יזֶׁה קָּ פֶׁ ה
ָּ
שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה ,אְך ְּר ִתיחת הּמי ִם מְּ חִ ישָּ ה

ָארץ לשָּ מיִםּ .ומה ּמִ תחת? חֹול,
וְּכָּל ז ֹּאת ו ְּעֹוד בשִ ְּכ ָּבה הדקָּ ה שֶׁ ֵבין הָּ ֶׁ

א ָּתה רֹוצֶׁה?" " -שָּ ח ֹּר".

שִ ְּכבֹות ִגיר ,קִ ְּרטֹון ו ְּצֹור ,מי ִםְּ ,ג ָּרנִיט ,ב ֶּׁזלֶׁת ...סִ פְּ ֵרי ה ֵגאֹולֹו ְּגי ָּה מְּ ָּתאֲ ִרים
תהֲ ִלי ִכים ְּבנֵי מִ י ְּליֹונֵי שָּ נִים ,ו ְּאֵ ין ְּלָך ַאף סֵ פֶׁ ר שֶׁ יְּ ָּתאֵ ר מה קֹו ֶׁרה בְּתֹוְך
הָּ אֲ דָּ מָּ ה ְּבאֹו ָּתּה ָּרמת פֵ רּוט בָּּה ת ֹּאֲ רּו בפֶׁ ֶׁרק הקֹודֵ ם קֹורֹו ֵתיהֶׁ ם שֶׁ ל
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י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות הסְּ מּו ִכים כָּל-כְָּך לִפְּ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ הַ .אף ִבצּוע שֶׁ ל '' 4'33שֶׁ ל ג'ֹון

"א ְּת יֹודעת ,זֶׁה מדְּ הִ ים ",אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ,כאֲ שֶׁ ר שְּ נֵיהֶׁ ם ְּכבָּר יֹושְּ ִבים בסָּ לֹון,

קֵ י ְּג' ֹלא י ְּ ָּתאֵ ר נֶׁאמָּ נָּה אֶׁ ת השֶׁ קֶׁ ט שֶׁ בֹו חֹובֶׁקֶׁ ת הב ֶּׁזלֶׁת אֶׁ ת סֶׁ לע הגִיר

ר ְּג ֵליהֶׁ ם על שֻ ְּלחן הקָּ ש הקָּ טָּ ן" ,הק ִלילּות שֶׁ ָּבּה ָאמ ְּר ְּת שֶׁ הִ פְּ סקְּ ְּת ְּלציֵר.

ְּב ִלבָּּה שֶׁ ל ִג ְּבעת הּמֹו ֶׁרה.

מִ ְּּזמן הִ פְּ סקְּ ִתי ְּלנ ֵגן ,אֲ בָּל הָּ יּו לִי כָּל-כְָּך ה ְּרבֵה ִר ְּגשֹות אָּ שָּ ם על זֶׁה,

שֶׁ ָּלקח לִי שְּ ֵתים עֶׁ שְּ ֶׁרה שָּ נָּה רק ְּלהֹודֹות ִבפְּ נֵי ע ְּצמִ י שֶׁ הִ פְּ סקְּ ִתי .ו ְּעכְּשָּ ו

סֶׁ קֶׁ ר הּמעְּ י ָּנֹות הּמְּ לּוחִ ים הּוא מִ ְּב ָּצע מְּ יֻחָּ ד ,בֹו הּמֹודְּ דִ ים סָּ קְּ רּו אֵ זֹור שֶׁ הֵ ם

אֲ נִי מֵ ת ָּל ֵתת אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר ְּלמִ ישֶׁ הּו שֶׁ כֵן י ְּנ ֵגן עָּ ליו" - ".הִ פְּ סקְּ ִתי ְּלציֵר כִי

אֵ ינָּם מ ִכ ִ
ירים .י ֵש ְּלשָּ עֵ ר שֶׁ ִבמְּ דִ ידֹות שִ ְּג ָּר ִתיֹות פְּ ִציעֹות מִ סּוג זֶׁה נְּדִ ירֹות

הִ ְּרגשְּ ִתי שֶׁ צ ִָּריְך ָּלבֹוא הדָּ ָּבר ה ָּבא" " -אֵ ין ָּלְך ס ְּבלָּנּות ְּל ָּכל הנְּקֻ דֹות

אֲ פִ לּו ֵ
יֹותר.

הָּ אֵ לֶׁה?" מְּ חיְֵך י ְּהּודָּ ה" ,ס ְּבלָּנּות? מה פִ ְּתא ֹּם ס ְּבלָּנּות אֲ נִי נֶׁהנֵית מִ ֶּׁזה.

ְּבהר כ ְּרמִ י ָּלה מְּ ח ְּלחְּ ִלים ְּלאִ טָּ ם הּמי ִם מֵ ה ֶׁגשֶׁ ם שֶׁ ל שָּ בּוע שֶׁ עָּ בר ו ְּנִקְּ ו ִים

זֶׁה ה ְּּזמן הֲ ִכי מ ְּר ִגיע שֶׁ יֵשִ ,ב ְּכ ָּלל ֹלא צ ִָּריְך ס ְּבלָּנּות בִשְּ בִיל זֶׁה" ָ" -אז אִ ם

בסֶׁ לע ְּכמֵ ָאה ּושְּ לֹושִ ים מֶׁ טְּ ִרים מִ תחת ְּלנחל ִכסָּ לֹון .מִ פְּ לס הּמאֲ ָּגר התת

א ְּת נֶׁהנֵית כָּל-כְָּך לָּּמָּ ה ְּלהפְּ סִ יק?" " -כְּמֹו שֶׁ יֵש לִי ס ְּבלָּנּות בִשְּ בִיל

ק ְּרקָּ עִ י עֹולֶׁה ו ְּדֹוחֵ ס אֶׁ ת הָּ אֲ ו ִויר שֶׁ ב ִצנֹור המְּ דִ ידָּ ה.

הנְּקֻ דֹות ,י ֵש לִי ס ְּבלָּנּות ְּלחכֹות ו ְּ ִל ְּראֹות מה י ִגיע ִבמְּ קֹום הּמנְּדָּ לֹות .זֶׁה

ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה עֹו ֵבר לְּיד כ ְּרמִ יאֵ ל ,מְּ שֻ דָּ ר "קֹו ִצים א'" שֶׁ ל מֵ אִ יר אֲ ִריאֵ ל .ו ְָּא ֵכן,

מזְּ ִכיר לִי שֶׁ אִ ּמָּ א שֶׁ לִי סִ פְּ ָּרה לִי שֶׁ יָּנקְּ ִתי עד ִגיל מְּ אֻ חָּ ר .ו ְָּאז יֹום אֶׁ חָּ ד

שֶׁ ֶׁלט חּוצֹות מְּ פ ְּרסֵ ם אֶׁ ת ַאחת מֵ חֶׁ ְּברֹות ה ְּכ ָּב ִלים על ֶׁרקע ֶׁר ֶׁכס שְּ זֹור,

ִ
אֹותי ,פָּ שּוט הִ סְּ תכ ְּל ִתי ו ְּ ָּצחקְּ ִתי.
ְּכשֶׁ הִ יא חָּ ְּל ָּצה אֶׁ ת השָּ ד בִשְּ בִיל ְּלהָּ נִיק

למְּ רֹות שֶׁ אֵ ין כָּל קֶׁ שֶׁ ר בֵין חֶׁ ְּברת ה ְּכ ָּב ִלים ְּל ֶׁר ֶׁכס שְּ זֹור .י ְּהּודָּ ה חֹושֵ ב האִ ם

אֲ בָּל ַאל ִתדְּ ַאג אֲ נִי עֲ די ִן מֹו ֶׁכ ֶׁרת ֶׁרפְּ רֹודּוקְּ ְּציֹות ועֲ דיִן מְּ לּמֶׁ דֶׁ ת אֶׁ ת הטֶׁ ְּכנִיקָּ ה

לעֲ ק ֹּף אֶׁ ת הפִ יָאט הָּ אֲ דֻ ּמָּ ה שֶׁ ְּלפָּ נָּיו.

שֶׁ לִי .ו ְּגם י ֵש לִי אֵ יזֹושֶׁ הִ י ה ְּר ָּגשָּ ה ְּלג ֵבי הסְּ ָּתו הּזֶׁהְּ .לג ֵבי השָּ נ ָּה הּז ֹּאת".
י ְּהּודָּ ה לֹו ֵגם מֵ הקָּ פֶׁ ה.
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מ ְּראֶׁ ה היער מזְּ ִכיר ְּלשּמָּ ה אֶׁ ת הקְּ ָּרב שֶׁ הָּ י ָּה ֹלא ה ְּרחֵ ק ָּצפֹונָּה מִ שָּ ם,
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ְּביער אֶׁ פְּ רי ִם ,וי ֶֶׁׁרב היער לֶׁאכ ֹּל בָּעָּ ם מֵ אֲ שֶׁ ר ָא ְּכ ָּלה החֶׁ ֶׁרב ביֹום ההּוא.

שחר ִב ְּרחֹוב הָּ ִראשֹונִים ִבמְּ טּו ָּלה .י ְּהּודָּ ה יֹוצֵא מֵ הּמָּ לֹון ּומֵ עִ יר אֶׁ ת

חּושָּ יו מִ ְּתחדְּ דִ ים .השֶׁ קֶׁ ט ּו ְּתמִ ימּות ה ְּגזָּעִ ים רק מְּ חדְּ דִ ים אֶׁ ת ְּתמּונֹות

הָּ אִ יסּוזּו ְּב ִצפְּ צּוף שֶׁ ּמְּ הדְּ הֵ ד ְּבכָּל הָּ ְּרחֹוב ּומדְּ ִגיש אֶׁ ת דִ מְּ מָּ תֹו הטְּ לּו ָּלה.

ה ְּּזו ָּעָּ ה ְּבזִ ְּכרֹונֹו .היֹום נֹוטֶׁ ה לעֲ ר ֹּב ,ו ְּהשְּ לֹושָּ ה יֹו ְּרדִ ים מטָּ ה עִ ם כד הּמי ִם,

הּוא מִ ְּתישֵ ב מּול ההֶׁ ֶׁגה ּו ְּבשֶׁ מֶׁ ץ קל שֶׁ ל הִ ְּתר ְּגשּות ,אֲ בָּל כֵן ,הָּ י ְָּּתה שָּ ם

ְּכפּופִ ים תחת צמְּ רֹות הָּ אֵ לֹות ו ְּהָּ אלֹונִים .כאֲ שֶׁ ר ר ְּג ָּליו שֶׁ ל עֲ דִ ינֹו מגִיעֹות

הִ ְּתר ְּגשּות ,לֹוחֵ ץ על כפְּ תֹור ההפְּ עָּ ָּלה שֶׁ ל הָּ רדְּ יֹו .י ְּהּודָּ ה אֹוהֵ ב אֶׁ ת

סֹוף סֹוף אֶׁ ל דֶׁ ֶׁרְך היערֵ ,
יֹורד ְּכבָּר הליְּלָּה ,ו ְּהדֶׁ ֶׁרְך ה ָּצ ָּרה נֹוגהת ְּבֹל ֶׁבן

הנְּסִ יעֹות הָּ אֲ ֻרכֹות ,עִ ם ֶׁרשֶׁ ת ג' ו ְּהנֹופִ ים הנִפְּ ָּתחִ ים אֶׁ ל אפָּ קי ִם .ננִיח

קָּ לּוש.

לִיהּודָּ ה ְּלהִ ְּתר ֵכז בנְּהִ י ָּגה ו ְּנִ ְּתבֹונֵן ְּבפֶׁ ֶׁרק ָּ .21ראִ ינּו שֶׁ הָּ עֲ בֹודָּ ה ִלפְּ עָּ מִ ים

הֵ ם צֹועֲ דִ ים ה ְּלָאה ו ְּה ְּלָאה אֶׁ ל תֹוְך הליְּלָּה ו ְּאֶׁ לְּעָּ זָּר הצֹועֵ ד ַאחֲ רֹון מִ ְּתהפְּ נֵט

קָּ שָּ ה ו ְּ ִלפְּ עָּ מִ ים אֲ פִ לּו רֹואִ ים דָּ ם ,אֲ בָּל ֹלא ְּבכָּל מְּ דִ ידָּ ה טֹו ְּבעִ ים בי ְּרדֵ ן

מִ סִ ימְּ פֹונְּית ְּצ ִלי ֵלי ה ְּצעָּ דִ ים הּמִ שְּ ת ֶׁל ֶׁבת עִ ם פְּ עִ ימֹות ִלבֹו .סְּ ִבי ָּבם נֹושְּ ִרים

הגֹואֶׁ ה ו ְּנִקְּ ָּלעִ ים ִלשְּ ֵרפָּ ה ו ְּנֹופְּ ִלים עִ ם הָּ ֶׁר ֶׁכב ְּלבֹו ְּלעָּ ן בחֹולֹות .ז ֹּאת ו ְּעֹוד,

עֲ ֵלי אֵ ָּלה ֹלא נִ ְּראִ ים ו ְּשֹו ְּכ ִבים דּומָּ ם ָּלָא ֶׁרץּ ,ובּמֶׁ ְּרחָּ ק קֹו ֵראת ה ִתנְּשֶׁ מֶׁ ת

שֶׁ הּמִ ְּבנִים ב ֵתל הֵ ם ו ָּ ִריָא ְּצי ָּה שֶׁ ל ְּבנִיָּה זֹוְּ .בסֹוף הה ְּר ָּצָאה הִ סְּ ִביר ז ְּרטָּ ל

הּמְּ שִ יטָּ ה אֶׁ ת הליְּלָּה ְּבקֶׁ ֶׁצב ְּכמִ יהָּ ָּתּה.

שֶׁ הקִ שּור הנֹוסָּ ף בֵין ה ֵתל ְּל ֵבין שֵ ֶׁבט הש ְּרדָּ נָּה מְּ ח ֵּזק אֶׁ ת ה ִתאֲ רּוְך
יֹותר שֶׁ ל ה ֵתלְּ ,לעֻ ּמת ה ִתאֲ רּוְך הּמְּ אֻ חָּ ר ֵ
הּמֻ קְּ דָּ ם ֵ
יֹותר ,שֶׁ ל פִ ינְּקֵ ְּלשְּ טֵ י ְּן.
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הָּ עֲ זּו ָּבה ְּבו ָּאדִ י סא ִליב .ה ְּתמּונֹות נִ ְּראֹות לִיהּודָּ ה ְּבהִ ירֹות ּושְּ רּופֹות מִ די

ְּכשֶׁ טִ י ְּל ִתי בִשְּ בִיל י ִשְּ ָּראֵ ל בפעם הָּ ִראשֹונָּה ָּלקחְּ ִתי אִ ִתי אֶׁ ת הסֵ פֶׁ ר שֶׁ ל

אְך ְּתמּונָּה ַאחת מֹושֶׁ ֶׁכת אֶׁ ת עֵ ינֹו .ב ְּתמּונָּה נִ ְּראֹות ֻגּמֹות אֲ ִרינָּמָּ ל מִ תחת

ְּצ ִבי ִגילת כֵיו ָּן שֶׁ חֵ ֶׁלק מהּמפֹות בעֲ ִריכת אּו ִרי דְּ ִביר טֶׁ ֶׁרם י ָּ ְּצאּו,

ְּלמה שֶׁ הָּ י ָּה פעם ְּכ ָּכל הנִ ְּראֶׁ ה מִ טְּ ָּבח שֶׁ ל ֵבית מְּ גּו ִריםָּ .זו ִית ה ִצלּום

ו ְּהִ שְּ תּמשְּ ִתי בסֵ פֶׁ ר ִכ ְּבמפָּ ה .יֹום אֶׁ חָּ ד י ָּש ְּב ִתי ו ְּנחְּ ִתי ו ְּעִ ְּלע ְּל ִתי בסֵ פֶׁ ר

הנְּמּו ָּכה ,יחד עִ ם הקֹונְּטְּ רסְּ ט הּמֻ ְּגזָּם יֹו ְּצ ִרים הָּ זָּ ָּרה שֶׁ ּמְּ שּוָּה ל ְּתמּונָּה

ו ְּקָּ ָּר ִ
אתי אֶׁ ת הטֶׁ קְּ סְּ ט הּמְּ ָּתאֵ ר אֶׁ ת הָּ עֲ ִליָּה מִ נחל פָּ ָּראןִ .גילת סִ פֵ ר

מ ְּראֶׁ ה שֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ בֹורֹות אפֹוקָּ ִליפְּ טִ ית.

שֶׁ כְּשֶׁ הּוא עָּ ָּלה מִ נחל פָּ ָּראן ,הּוא ָּרָאה טֶׁ נְּדֶׁ ר ָּלבָּן חֹונֶׁה לְּצד הדֶׁ ֶׁרְך.

י ְּהּודָּ ה מֵ ִכין ְּלע ְּצמֹו נֵס קָּ פֶׁ ה ְּבדֶׁ ְּלפֵ ק ה ִכבּוד ּומְּ ג ֶׁלה שֶׁ הָּ רֹו ָּגלְך הקְּ טנִים

כְּשֶׁ הִ ְּתקָּ ֵרב ,הּוא ָּרָאה שֶׁ הדֶׁ לֶׁת הָּ אֲ ִ
חֹורית שֶׁ ל הטֶׁ נְּדֶׁ ר פְּ תּוחָּ ה ,ו ְּשָּ מח כִי

מְּ א ֹּד טְּ עִ ימִ יםְּ .לי ֶׁ ֶׁתר ִבטָּ חֹון ,הּוא אֹו ֵכל גם בּו ֶׁרקס ֶׁת ֶׁרד .מִ סְּ ִביבֹו ,אֲ נָּשִ ים

חָּ שב שֶׁ יִפְּ ג ֹּש אֲ נָּשִ ים וְּי ִהְּ י ֶׁה לֹו עִ ם מִ י לְּדבֵר ַאחֲ ֵרי הֲ לִיכָּה שֶׁ ל כּמָּ ה י ָּמִ ים

מְּ חיְּ ִכים ו ְּלֹוחֲ ִצים יָּדי ִם ּומְּ נסִ ים ְּלפ ֵּזר מֵ אֶׁ ְּצ ְּבעֹו ֵתיהֶׁ ם אֶׁ ת פֵ רּו ֵרי ָּב ֵצק

לְּבד בְּמִ דְּ בָּר .אְך כְּשֶׁ הִ ְּתקָּ ֵרב עֹוד ,הּוא ָּרָאה בְּתֹוְך הטֶׁ נְּדֶׁ ר ישְּ בָּן עֹולֶׁה

הֶׁ עָּ ִלים שֶׁ דָּ ְּבקּו ָּבן.

ו ֵ
ְּיֹורד מֵ על רגְּלי ִם מְּ פֻ סָּ קֹות ,הֶׁ חְּ לִיט ֹלא לְּהפְּ ִריע לּזּוג ו ְּהִ מְּ שִ יְך ָּל ֶׁלכֶׁת,

בּמושָּ ב הָּ ִראשֹון שֶׁ ל יֹום הָּ עִ יּון ,פְּ רֹופ' ָאדָּ ם ז ְּרטָּ ל מְּ ספֵ ר על פְּ ִריצת דֶׁ ֶׁרְך

מְּ אֻ ְּכזָּב שֶׁ ֹּלא הָּ י ָּה לֹו עִ ם מִ י לְּשֹוחֵ ח.

בּמֶׁ חְּ קָּ ר שֶׁ לֹו על אֶׁ לַ-אחְּ ו ָּאט ,שֶׁ הִ ְּתרחֲ שָּ ה ְּב ִבקּורֹו ְּבי ָּו ָּן .עד ָאז ,היִחּוס שֶׁ ל

ּובְּהֶׁ מְּ שֵ ְך הטִ יּול כְּשֶׁ הִ געְּ ִתי לי ְִּרידָּ ה לְּנחל פָּ ָּראן (הִ געְּ ִתי מֵ הכִּוּון השֵ נִי)

ֵתל אֶׁ לַ-אחְּ וָּאט ְּלגֹויֵי היָּם הִ ְּתבסֵ ס על צּורת הכדִ ים ,שֶׁ הָּ י ְָּּתה זָּ ָּרה ְּלצּורת

לְּהפְּ ָּתעָּ ִתי ָּראִ ִ
יתי טֶׁ נְּדֶׁ ר ָּלבָּן חֹונֶׁה בְּדִ יּוק בְּאֹותֹו מָּ קֹום שֶׁ ֵתאֵ ר ְּצבִי גִילת.

הכדִ ים ְּב ֵת ִלים אֲ חֵ ִרים ְּבי ִשְּ ָּראֵ לְּ .בחִ פּוש ַאחר קדָּ רּות דֹומָּ ה ,מָּ ָּצא ז ְּרטָּ ל

ְּתי ָּראִ ִ
ְּתי ָּל ֶׁלכֶׁת ,אְך כְּשֶׁ הִ ְּתקָּ רב ִ
ְּתי ו ְּהִ מְּ שכ ִ
צֵרּוף מִ קְּ ִרים מְּ ענְּיֵן ,חָּ שב ִ
יתי

אֶׁ ת מְּ ֻבקָּ שֹו ָּבַא ְּר ֵכאֹולֹו ְּגי ָּה שֶׁ ל הָּ אִ י ס ְּרדִ ינְּי ָּה ,ו ְּ ָּכְך קִ שֵ ר אֶׁ ת הָּ אֲ ָּתר ְּלגֹוי ֵי

שֶׁ הדֶׁ לֶׁת הָּ אֲ ִ
חֹורית שֶׁ ל הטֶׁ נְּדֶׁ ר פְּ תּוחָּ ה .פ ֹּה חָּ שדְּ ִתי .האִ ם הּזּוג נִשְּ ַאר

היָּם .אּו ָּלם למְּ רֹות שֶׁ ָּרָאה ְּב ִצלּומִ ים ו ְּת ְּרשִ ימִ ים ר ִבים אֶׁ ת צּורת ה ְּבנִיָּה

שָּ ם מֵ הטִ יּול שֶׁ ל גִילת ו ְּעד היֹום?

הּמְּ ֻכנָּה נּו ָּר ֶׁגהֹ ,לא קִ שֵ ר בֵין הּמִ ְּבנִים ְּבאֶׁ לַ-אחְּ ו ָּאט ְּלצּורת ְּבנִיָּה זֹו ,ו ְּרק

יתי שֶׁ ּמ ָּּזלִי שָּ פר עָּ לי ֵ
יֹותר ָּראִ ִ
ְּתי ֵ
אְך כְּשֶׁ הִ ְּתקָּ רב ִ
יֹותר מִ ּמּזָּלֹו שֶׁ ל ְּצבִי גִילת.

כאֲ שֶׁ ר ִבקֵ ר ְּבע ְּצמֹו ְּבס ְּרדִ ינְּי ָּה ו ְּ ָּרָאה אֶׁ ת שְּ ִרידֵ י הנּו ָּר ִגים ְּבמֹו עֵ ינָּיו הֵ ִבין

בִמְּ קֹום זּוג באֲ הָּ בִים הָּ י ָּה שָּ ם פִ ינִי ,שֶׁ בְּדִ יּוק הֹוצִיא מֵ הטֶׁ נְּדֶׁ ר אֶׁ ת

ִ
אֹותי לְּהִ צְּטָּ ֵרף אֲ לֵיהֶׁ ם לאֲ רּוחָּ ה
הּמִ צ ְָּּרכִים לאֲ רּוחת הצָּהרי ִם ,ו ְּהִ זְּמִ ין

הב ְּרזֶׁל (כְּגֹון ֵתל י ְּרמּותֵ ,תל ָּלכִישֵ ,תל עֲ ָּרד ו ְּעֹוד) מְּ עִ ידִ ים על קִ יּומָּ ּה שֶׁ ל

תחת הצִי ִליָּה שֶׁ על ה ִג ְּב ָּעה.

ִתקּופָּ ה זֹו .י ְּהּודָּ ה ְּכבָּר הֵ בִין לְּהֵ יכָּן הדְּ ב ִָּרים מְּ ֻכּוָּנִים .הּוא
ממְּ ָּלכָּה חֲ זָּקָּ ה ב ְּ
מכִיר אֶׁ ת הפֻ לְּמּוס שֶׁ נִטָּ ש סְּ בִיב קִ יּומָּ ּה שֶׁ ל מלְּכּות בֵית דָּ ו ִד :חֹוקְּ ִרים
שֶׁ רֹוצִים לְּבסֵ ס אֶׁ ת הּזְּכּות שֶׁ ל עם י ִשְּ ָּראֵ ל בְּאֶׁ ֶׁרץ יִשְּ ָּראֵ ל מְּ חפְּ שִ ים עֵ דֻ יֹות
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ִתקּופת דָּ וִד ,ו ְּחֹוקְּ ִרים שֶׁ שֹואֲ פִ ים לִשְּ ֹלל אֶׁ ת הּזִקָּ ה
לְּקִ יּום ממְּ ָּלכָּה חֲ זָּקָּ ה ב ְּ

רּות בְּמָּ עֹון יֹום לְּקָּ שִ יש בְּקִ ְּרית שְּ מֹונָּה ,מ ְּרָאה לנָּשִ ים בסדְּ נָּה כֵיצד

שֶׁ בֵין עם י ִשְּ ָּראֵ ל לְּאֶׁ ֶׁרץ י ִשְּ ָּראֵ ל מְּ חפְּ שִ ים עֵ דֻ יֹות ְּלכְָּך שֶׁ ּממְּ ָּלכָּה כָּז ֹּאת ֹלא

לְּע ְּרבֵב מֶׁ לֶׁט ָּלבָּן בצֶׁבע הָּ ַאקְּ ִרילִי על מְּ נת שֶׁ הנְּקֻ דֹות ְּתק ֵב ְּלנָּה נֶׁפח .קְּ צָּת

הִ ְּתקיְּמָּ ה ,ו ְּאִ ם הִ ְּתקיְּמָּ ה הָּ י ְָּּתה קְּ טנָּה ו ְּשָּ לְּטָּ ה בְּאֵ זֹור י ְּרּושָּ לי ִם ִבלְּבד,

ַאבְּקָּ ה נִשְּ פֶׁ כֶׁת על הּמגָּש ו ְּהּמ ְּראֶׁ ה מזְּכִיר לְּשּולָּה הֲ כָּנת עּוגָּה ,ו ְּה ִּזכָּרֹון

ַארכֵאֹולֹוגִי יכ ְִּריע אִ ם על מְּ דִ ינת י ִשְּ ָּראֵ ל לִשְּ ֹלט מִ ן הנִילּוס
כְּאִ לּו הּמֶׁ חְּ קָּ ר הָּ ְּ

נֹוסֵ ְך בָּּה ר ֹּגע ו ְּג ְּעגּועִ ים.

עד הפְּ ָּרת אֹו שֶׁ יֵש לְּהשְּ לִיְך אֶׁ ת היְּהּודִ ים אֶׁ ל היָּם.

"הּמדְּ ִריכָּה אֲ נִי ֹלא בְּטּוחָּ ה אֵ יְך לְּהמְּ שִ יְך מִ כָּאן" פֹונָּה ִתיקִ י אֶׁ ל רּות- ,

ִתקּופת דָּ ו ִד ,מפְּ ִריע לֹו
ו ְַּאף כִי י ְּהּודָּ ה מאֲ מִ ין שֶׁ הָּ י ְָּּתה ממְּ ָּלכָּה חֲ זָּקָּ ה ב ְּ

"פָּ שּוט תמְּ שִ יכִי אֵ יְך שֶׁ בָּא לְָּך" עֹונָּה רּות" ,אֲ בָּל אֲ נִי ֹלא בְּטּוחָּ ה שֶׁ ּזֶׁה יֵצֵא

ַארכֵאֹולֹוגִית .אֶׁ ת הּמֻ ְּרכָּבּות
שֶׁ הטִ עּון נֹובֵע מֵ ַאגֵ'נְּדָּ ה פֹולִיטִ ית ו ְֹּלא מֵ הֲ ָּבנָּה ְּ

י ָּפֶׁ ה" מֵ שִ יבָּה ִתיקִ י"- .ו ְּאִ ם זֶׁה ֹלא יֵצֵא י ָּפֶׁ ה ,מָּ ה י ִקְּ ֶׁרה?" הס ְּבלָּנּות בְּקֹו ָּלּה

ההנְּדָּ סִ ית אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהסְּ בִיר לְּמָּ שָּ ל בצ ֶֹּׁרְך הבֹועֵ ר שֶׁ ל הֶׁ עָּ ִרים בהֲ גנָּה ,ו ְּאֶׁ ת

שֶׁ ל רּות משְּ ָּרה ב ִ
ִיר ָּתּה .כעֲ ב ֹּר סִ יבּוב אֶׁ חָּ ד
ְּתיקִ י בִטָּ חֹון ו ְּהִ יא ממְּ שִ יכָּה בִיצ ָּ

הדִ מְּ יֹון בֵין הֶׁ עָּ ִרים אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהסְּ בִיר בְּהעְּ ָּתקָּ ה אֹו בְּמעֲ בָּר שֶׁ ל מֻ מְּ חִ ים בֵין

[אֶׁ ת הּמנְּדָּ לֹות מְּ צי ְִּרים בְּסִ יבּובִים הֹו ְּלכִים ּוגְּדֵ לִים מִ ן הּמֶׁ ְּרכָּז] הִ יא

הֶׁ עָּ ִרים .אְך בְּטֶׁ ֶׁרם י ִפְּ ס ֹּל לחֲ לּוטִ ין אֶׁ ת ההֶׁ סְּ בֵר ,הּוא גֹומֵ ר ְּבלִבֹו שֶׁ יָּסּור

מִ ְּתבֹונֶׁנֶׁת בּמנְּדָּ לָּהּ ,ו ְּביָּדָּ ּה הּמְּ קֻ ּמֶׁ טֶׁ ת הָּ אֹוחֶׁ זֶׁת בּמִ כְּחֹול ,ו ְֹּלא מאֲ מִ ינָּה

ל ֵ
ְּתל י ְּרמּות בפעם הבָָּאה שֶׁ יעֲ ב ֹּר בָּאֵ זֹור ,על מְּ נת ל ְִּראֹות בְּמֹו עֵ ינָּיו אֶׁ ת

שֶׁ יֹום הִ גִיע ו ְּהִ יא הֹוצִיָאה מִ תחת יָּדָּ ּה משֶׁ הּו כָּל-כְָּך י ָּפֶׁ ה.

השער.
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בּמֹושָּ ב השֵ נִי שֶׁ ל יֹום הָּ עִ יּון ,מ ְּרצֶׁה שֶׁ הּוא ֹלא מכִיר מְּ ספֵ ר על ת ְּגלִיֹות

כּמּובָּן שֶׁ נעֲ נ ִ
ְַּארגָּז ְּתנּובָּה י ָּר ֹּק
ֵיתי להזְּמָּ נָּה .נָּשָּ אנּו אֶׁ ת הּמִ צ ְָּּרכִים ב ְּ

חֲ דָּ שֹות ב ֵ
ְּתל בֵית-שֶׁ מֶׁ ש .בחֲ פִ ירֹות הִ ְּתגלָּה שער הָּ עִ יר ,שֶׁ הָּ י ָּה מ ְּרשִ ים

בּורה :הּוא  -גֵאֹולֹוג ,צחִ י -
בְּמעֲ לֵה ה ִגבְּעָּ ה ו ְּשָּ ם פִ ינִי הִ צִיג לִי אֶׁ ת החֲ ָּ

מְּ א ֹּד מִ בְּחִ ינָּה הנְּדָּ סִ ית .לְּטעֲ נת החֹוקְּ ִרים ,הּמֻ ְּרכָּבּות ההנְּדָּ סִ ית שֶׁ ל ְּבנִית

סְּ טּודֶׁ נְּט ְּלגֵאֹולֹו ְּגי ָּה ,ו ְּעֹוד חֹוקֵ ר צ ְָּּרפָּ ִתי שֶׁ אֶׁ ת שְּ מֹו ֹלא זָּכ ְּר ִתי .הֵ ם חָּ נּו

השער ,יחד עִ ם הדִ מְּ יֹון שֶׁ לֹו לִשְּ עָּ ִרים בְּעָּ ִרים י ִשְּ ְּראֵ לִיֹות אֲ חֵ רֹות מִ ְּתקּופת

בּמָּ קֹום בְּמֶׁ שֶׁ ְך עֲ שָּ ָּרה י ָּמִ ים ו ְּשָּ מְּ רּו על מכְּשִ יר  ,GPSשֶׁ על מְּ נת לְּהשִ יג

דִ יּוק מסְּ פִ יק ,הָּ י ָּה עָּ לָּיו לְּקבֵל קְּ ִריאֹות בְּמֶׁ שֶׁ ְך עֲ שָּ ָּרה י ָּמִ ים ְּרצּופִ ים .בְּי ְּרדֵ ן,

לְּעֵ מֶׁ ק זְּבּולּון .ו ְּהִ נֵה על השֻ לְּחָּ ן לְּפָּ נָּיו מֻ נָּח סֵ פֶׁ ר תלְּמּוד פָּ תּוח .י ְּהּודָּ ה

על הצּוק מִ ּמּול ,י ָּשְּ בָּה שְּ לִישִ יָּה נֹוסֶׁ פֶׁ ת ,וְּכְָּך נ ִָּתן הָּ י ָּה לְּחשֵ ב אֶׁ ת ְּתנּועת

ֵ
קֹורא:

השֶׁ בֶׁר ה ִ
סּוריַ-אפְּ ִריקָּ אִ י.

ָאמר רב חִ סְּ דָּ א לְַּאחד החֲ כָּמִ ים שֶׁ הָּ י ָּה מְּ סדֵ ר אגָּדֹות לְּפָּ נָּיו" :האִ ם שֶׁ מעְּ ָּת,

צחִ י הִ ְּתחִ יל לְּהָּ כִין אֶׁ ת הפסְּ טָּ ה בְּסִ יר מְּ פֻ יָּח על ָּגזִיָּה .השִ יחָּ ה הִ ְּתג ְּל ְּגלָּה

אֹותם חָּ מֵ ש עֶׁ שְּ ֵרה שִ ֵ
ירי מעֲ לֹותְּ ,כנֶׁגֶׁד מִ י אֲ מָּ ָּרם דָּ וִד?" ָאמר לֹו" :כְָּך
ָּ

ְַּארכֵאֹולֹו ְּגי ָּה ,ו ְּסִ פ ְּר ִתי שֶׁ חָּ פ ְּר ִתי בִמְּ צָּד עֲ ֶׁת ֶׁרת" .מְּ צד עֲ ֶׁת ֶׁרת?!" הִ ְּתפלֵא
ל ְּ

ָאמר רבִי יֹוחָּ נָּן :בְּשָּ עָּ ה שֶׁ כ ָָּּרה דָּ ו ִד שִ ִתין [שֶׁ הֵ ם הּמְּ עָּ רֹות ו ְּהנְּקָּ בִים בִיסֹוד

פִ ינִי "גם אֲ נִי חָּ פ ְּר ִתי בִמְּ צָּד עֲ ֶׁת ֶׁרת !" .פִ ינִי סִ פֵ ר שֶׁ כְּשֶׁ הּוא חָּ פר בִמְּ צָּד

הּמִ קְּ דָּ ש] צָּף ו ְּעָּ לָּה ה ְּתהֹום ו ְָּּרצָּה לִשְּ ט ֹּף אֶׁ ת הָּ עֹולָּםָ .אמר דָּ וִד חָּ מֵ ש

עֲ ֶׁת ֶׁרת הֵ ם גִלּו מִ מְּ צָּא מּוזָּר .הָּ י ָּה שֵ ם קִ יר שֶׁ נִפְּ סק ,ו ְָּאז הִ מְּ שִ יְך ַאחֲ רי

ירי מעֲ לֹות ו ִ
עֶׁ שְּ ֵרה שִ ֵ
יֹורדֹות
ְּהֹורידֹו" " -אִ ם כְָּך ,חָּ מֵ ש עֶׁ שְּ ֵרה מעֲ לֹות ְּ -

ַארכֵאֹולֹוגִים ֹלא י ָּדְּ עּו לְּהסְּ בִיר אֶׁ ת ה ְּבנִיָּה
מֶׁ טֶׁ ר ְּבזָּו ִית שֶׁ ל  17מעֲ לֹות .הָּ ְּ

הָּ י ָּה צ ִָּריְך לִקְּ ר ֹּא לָּהֵ ן !" ָאמר לֹו "הֹואִ יל ו ְּהִ זְּכ ְּרתָּ לִי אֶׁ ת הדָּ בָּר ,כְָּך הּוא

הּמּוז ָָּּרה .פִ ינִי ,שֶׁ הָּ י ָּה גֵאֹולֹוג ,הִ צִיע לפְּ רֹופֶׁ סֹור "זֶׁה השֶׁ בֶׁר ה ִ
סּורי -

נֶׁאמר :בְּשָּ עָּ ה שֶׁ כ ָָּּרה דָּ ו ִד שִ ִתין צָּף ו ְּעָּ לָּה התְּ הֹום ו ְָּאמר לִשְּ ט ֹּף אֶׁ ת

ַאפְּ ִריקָּ אִ י" " -זֶׁה ֹלא י ָּכֹול לִהְּ יֹות ",הֵ שִ יב הפְּ רֹופֶׁ סֹור" ,מְּ דֻ בָּר כָּאן על פָּ חֹות

הָּ עֹולָּםָ .אמר דָּ ו ִד 'מִ י יֹודֵ ע האִ ם מֻ ָּתר ִלכְּת ֹּב אֶׁ ת שֵ ם השֵ ם על חֶׁ ֶׁרס?

מֵ אֶׁ לֶׁף שָּ נָּה ,זֶׁה ֹלא סֵ דֶׁ ר הג ֹּדֶׁ ל שֶׁ ל הּזְּמנִים שֶׁ א ֶׁתם ְּרגִילִים ְּבגֵאֹולֹו ְּגי ָּה"- .

נִזְּר ֹּק אֹותֹו אֶׁ ל התְּ הֹום וְּי ָּנּוח ה ְּתהֹום'ַ .אף אֶׁ חָּ ד ֹלא ָאמר דָּ בָּרָ .אמר דָּ וִד

"אֶׁ לֶׁף שָּ נָּה הֵ ם בְּדִ יּוק מֶׁ טֶׁ ר .ו 17-מעֲ לֹות ז ֹּאת בְּדִ יּוק זָּו ִית הקִ ּמּוט .י ֵש לְָּך

'כָּל שֶׁ יֹודֵ ע וְּאֵ ינֹו אֹומֵ ר י ֵחֲ נֵק ִבגְּרֹונֹו' .נָּשָּ א אֲ חִ ית ֹּפֶׁ ל קל ו ָּח ֹּמֶׁ ר בְּעצְּמֹו 'ּומָּ ה,

קִ יר ָּרצּוף וְּי ָּשָּ ר" .מּזָּל שֶׁ ּמִ ישֶׁ הּו מֹודֵ ד אֶׁ ת קֶׁ צֶׁב ְּתנּועת הלּוחֹות.

תֹורה שְּ מִ י שֶׁ נִכ ְָּּתב בִקְּ דֻ שָּ ה י ִּמָּ חֶׁ ה
ָּ
לעֲ שֹות שָּ לֹום בֵין אִ יש לְּאִ שְּ תֹו ָאמְּ ָּרה

היֹום כְּשֶׁ אֲ נִי חֹושֵ ב על הסִ פּור הּזֶׁה אֲ נִי מֵ בִין שֶׁ יָּכֹול לִהְּ יֹות שֶׁ ְּצבִי גִילת

על הּמי ִם ,לעֲ שֹות שָּ לֹום ְּלכָּל הָּ עֹולָּם כֻלֹו על ַאחת כּמָּ ה ו ְּכּמָּ ה'ָ .אמר לֹו

כָּתב "טֶׁ נְּדֶׁ ר" אְך לְּמעֲ שֶׁ ה הִ ְּתכּוֵן ְּלו ָּאן ,כְּד ְּרכָּם שֶׁ ל אֲ נָּשִ ים שֶׁ ֹּלא מבְּחִ ינִים

'מֻ ָּתר' .כָּתב אֶׁ ת השֵ ם על חֶׁ ֶׁרס וְּזָּרק אֹותֹו ל ְּתהֹום וְּי ָּרד ה ְּתהֹום שֵ ש

בֵין טֶׁ נְּדֶׁ ר ְּלו ָּאן ,וְּזֶׁה מְּ שנֶׁה אֶׁ ת כָּל משְּ מָּ עּות הסִ פּור.

עֶׁ שְּ ֵרה אֶׁ לֶׁף ָאמֹות .כְּשֶׁ ָּרָאה שֶׁ יָּרד ב ֵ
ּמּורם ה ְּתהֹום
ְּיֹותרָ ,אמר 'כּמָּ ה שֶׁ ָּ
יֹותר ָּרט ֹּב הָּ עֹולָּם'ָ .אמר חָּ מֵ ש עֶׁ שְּ ֵרה שִ ֵ
ֵ
ירי מעֲ לֹות ו ְּהֶׁ עלּוהּו חָּ מֵ ש עֶׁ שְּ ֵרה
אֶׁ לֶׁף ָאמֹות ו ְּהֶׁ עמִ ידּוהּו בְּאֶׁ לֶׁף ָאמֹות.

37
י ְּהּודָּ ה יֹוצֵא מִ יֹום הָּ עִ יּון ּופֹוסֵ ע בְּמִ סְּ דְּ רֹון ָאר ְֹּך ,אְך כְּמֹו בְּסֵ פֶׁ ר שֶׁ ל מִ יקִ י
כ ֹּהֵ ן ,אֹור ָּכח ֹּל בֹוקֵ ע מִ בֵין מדָּ פֵ י הסִ פְּ ִריָּה ּומֹושֵ ְך אֶׁ ת י ְּהּודָּ ה אֵ לָּיו .י ְּהּודָּ ה
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נִ ְּכנָּס לסִ פְּ ִריָּה ו ְּהֹולְֵך בֵין מדָּ פֵ י הסְּ פָּ ִרים אֶׁ ל עֵ בֶׁר הקִ יר הצְּפֹונִי שֶׁ ל

ִירה לסְּ טּודֶׁ נְּטִ ים על
קֹוראִ ים י ֻגש ֵתאּור שֶׁ ל ד"ר פִ ידְּ לֵר מסְּ ב ָּ
כְּבֹונּוס ל ְּ

הסִ פְּ ִריָּה ,הֶׁ עָּ שּוי זְּכּוכִיתּ ,ומִ ּמֶׁ נּו נִשְּ קָּ פִ ים ה ָּגלִיל ו ְּהחֶׁ ְּרמֹון ּולְּשֹון היָּם אֲ שֶׁ ר

משְּ מָּ עּות השֵ ם רּות" .רּות כְּמֹו שֶׁ א ֶׁתם יֹודְּ עִ ים הָּ י ְָּּתה מֹואֲ ִביָּה ,זֶׁה מְּ רּמֵ ז

שֶׁ השֵ ם בָּא מִ ּמֹוָאב ,בֹואּו נ ְִּראֶׁ ה מָּ ה י ֵש לָּנּו בשֵ ם הּזֶׁה" ,אֹומֶׁ ֶׁרת ד"ר
ְּכֹותבֶׁת אֶׁ ת השֵ ם על הלּוח" .ה ְּתנּועָּ ה אֹו ,י ֵש לְּמִ ישֶׁ הּו רעְּ יֹון
פִ ידְּ לֵר ו ֶׁ
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מֵ אֵ יפ ֹּה הִ יא הִ גִיעָּ ה? ה ְּתנּועָּ ה אֹו הִ יא שָּ ִריד שֶׁ ל הָּ אֹות ו ָּאּו [הָּ אֹות וָּאּו הִ יא

הקֹוסֵ ם יֹוצֵר מֵ אֵ דֵ י הּמי ִם דְּ מּות פ ְּרפר ִצבְּעֹונִית ּומ ְּרהִ יבָּה ּומִ יקִ י מָּ אּוס

הָּ אֹות ו ָּו בהֲ ִגיָּה עִ ב ְִּרית קְּ דּומָּ ה ,אֲ בָּל התלְּמִ ידִ ים יֹודְּ עִ ים ז ֹּאת ו ְּ ָּלכֵן פִ ידְּ ֵלר

דֹואֵ ג כָּל הָּ עֵ ת לְּמלֵא אֶׁ ת הב ְֵּרכָּה בְּמי ִם לְּצ ֶֹּׁרְך עֲ בֹודָּ תֹו שֶׁ ל הקֹוסֵ ם .לְַּאחר

ִירה] ,לְּמעֲ שֶׁ ה י ֵש לנּו כָּאן כִּוּוץ שֶׁ ל שְּ נֵי דִ יפְּ טֹונְּגִים" .הִ יא
אֵ ינָּּה מסְּ ב ָּ

שֶׁ יָּצר אֶׁ ת הפ ְּרפר הקֹוסֵ ם מִ ְּתעיֵף ,מנִיח אֶׁ ת מִ גְּבעְּ תֹו ו ְּעֹולֶׁה לְּחדְּ רֹו .מִ יקִ י

כֹותבֶׁת על הלּוח "" ."U >- AU >- AUAאּוָּה הֹופֵ ְך לְּאּו שֶׁ הֹופֵ ְך לְּאּו ,ו ְּהת'
ֶׁ

מָּ אּוס מְּ מהֵ ר לחֲ ב ֹּש אֶׁ ת הּמִ גְּבעת לְּר ֹּאשֹו ּומְּ כשֵ ף אֶׁ ת הּמטְּ אֲ טֵ א שֶׁ יָּבִיא

ְּלצִיּון נְּקֵ בָּה שֶׁ בְּעִ ב ְִּרית נֹופֶׁ לֶׁת בְּמֹוָאבִית הִ יא נִשְּ אֶׁ ֶׁרתּ ,ומָּ ה י ֵש לָּנּו?

אֶׁ ת הּמי ִם מִ ן הנְּבִיעָּ ה אֶׁ ל הב ְֵּרכָּה בִמְּ קֹומֹו .לְַּאחר שֶׁ ּמִ יקִ י מָּ אּוס מְּ לּמֵ ד

בְּעִ ב ְִּרית הָּ י ִינּו הֹוגִים אֶׁ ת זֶׁה ָּרו ָּה ,הִ יא ָּרו ָּה ,הִ יא" - "...סְּ פּוגָּה" אֹומֵ ר אֶׁ חָּ ד

אֶׁ ת הּמטְּ אֲ טֵ א אֶׁ ת הּמְּ לָּאכָּה ,הּוא מִ ְּתישֵ ב על כִסְּ אֹו שֶׁ ל הקֹוסֵ ם וְּנ ְִּרדָּ ם.

התלְּמִ ידִ ים" - ,כֵן ,הִ יא סְּ פּוגָּה ,הִ יא ָּרו ָּה ,הִ יא מְּ לֵָאה בְּמיִם".

ִתנּועֹות
בחֲ לֹומֹו ,הּוא שֹולֵט ְּבנִצְּנּוצֵי הכֹו ָּכבִים ו ְּכֹו ְּכבֵי שָּ בִיט נִשְּ מָּ עִ ים ל ְּ
י ָּדָּ יו .הּוא פֹוקֵ ד על הגלִים כִי יִנָּשְּ אּו ו ְּעל רּוחֹות כִי ִתנְּשֹו ְּבנָּה .אְך
הנחְּ שֹולִים שֶׁ בחֲ לֹומֹו אֵ ינָּם אֶׁ לָּא גלֵי הּמיִם מֵ השִ טָּ פֹון שֶׁ נֹוצר ּומִ יקִ י מָּ אּוס
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מִ ְּת ֵ
עֹורר כְּשֶׁ כִסְּ אֹו מִ ְּתהפֵ ךּ ,ומְּ גלֶׁה שֶׁ הּמי ִם שֶׁ הֵ בִיא הּמטְּ אֲ טֵ א עָּ לּו על

י ְּהּודָּ ה סֹוף סֹוף בדֶׁ ֶׁרְך הבי ְָּּתה ַאחֲ רי חֲ מִ שָּ ה י ָּמִ ים עָּ מּוסִ ים ּוגְּדּושִ ים .הּוא

גְּדֹות הב ְֵּרכָּה ו ְּהֵ צִיפּו אֶׁ ת החֶׁ דֶׁ ר .הּוא מִ ְּתאּמֵ ץ לעֲ צ ֹּר אֶׁ ת הּמטְּ אֲ טֵ א אְך

עֹומֵ ד בִפְּ קָּ ק לְּיד מִ פְּ על ג ְָּּרנֹות ּו ְּבלֵית ב ְֵּר ָּרה מִ ְּתמסֵ ר לְּהִ בְּהּובֵי הָּ אִ ִ
תּותים

הּמטְּ אֲ טֵ א חָּ זָּק מִ ּמֶׁ נּו ,ו ְּהחֶׁ דֶׁ ר הֹולְֵך ּומִ ְּתמלֵא בּמיִם.

שֶׁ ל הָּ ְּר ָּכבִים הָּ עֹומְּ דִ ים בנ ִָּתיב הפֹונֶׁה שְּ מ ֹּאלָּה לְּגן-שְּ מּואֵ ל .הסִ פּור שֶׁ קָּ ָּרא

מִ יקִ י מָּ אּוס נֹוטֵ ל אֶׁ ת הג ְּרזֶׁן ו ְּקֹוצֵץ אֶׁ ת הּמטְּ אֲ טֵ א ִל ְּגז ֵ
ִירי עֵ ץ דקִ ים .הּוא

בֹותיו .האִ ם דָּ וִד י ָּדע אֶׁ ת הס ָּכנָּה הכְּרּוכָּה בדָּ בָּר ּו ְּבכָּל
מעֲ סִ יק אֶׁ ת מחְּ שְּ ָּ

נ ְִּרגָּע ו ְּחֹוזֵר אֶׁ ל הסדְּ נָּה לְּנסֹות לְּתקֵ ן אֶׁ ת הנֶׁזֶׁק שֶׁ גָּרם ,אְך לְּפֶׁ תע שֹומֵ ע

ז ֹּאת י ָּרד? אֹו שֶׁ ּמָּ א ֹלא י ָּדע? הסִ פּור מִ ְּתעסֵ ק ְּבפִ לְּפּולִים שֶׁ ל קל וָּח ֹּמֶׁ ר

חֹוריו .הּוא מִ סְּ תכֵל ו ְּרֹואֶׁ ה שֶׁ כָּל ְּגז ֵ
ִירי הָּ עֵ ץ נֹושְּ אִ ים ע ָּתה דְּ ָּלי ֵי
צְּעָּ דִ ים מֵ אֲ ָּ

ּומִ צְּוֹות שֹונֹות ,ו ְֹּלא בּמֶׁ ה שֶׁ בֶׁאמֶׁ ת מְּ ענְּי ֵן :מָּ ה דָּ וִד י ָּרד לעֲ שֹות שָּ ם? מָּ ה

מי ִם .הּוא מְּ נסֶׁ ה לחְּ ס ֹּם אֶׁ ת ד ְּרכָּם אְך לְֹּלא הֹועִ יל .הּוא מְּ נסֶׁ ה לִשְּ א ֹּב אֶׁ ת

אּור ָּבנִית שֶׁ שָּ מע פעם לְּפִ יהָּ
ְּ
הּוא ָּרצָּה ִלבְּד ֹּק? הסִ פּור מזְּכִיר לֹו אֲ גָּדָּ ה

הּמי ִם החּוצָּה דֶׁ ֶׁרְך החלֹון אְך על כָּל דְּ לִי שֶׁ הּוא מֹוצִיא הֵ ם שֹופְּ כִים

מעְּ י ָּן הגִיחֹון מֵ פִ יק ֵ
יֹותר מיִם מִ כּמּות הּמִ שְּ קָּ עִ ים ְּבאגָּן הנִקּוז שֶׁ לֹו .לִיהּודָּ ה

עֶׁ שְּ רֹות דְּ ָּלי ִים...

כֹואֵ ב הָּ ר ֹּאש מֵ הּמסָּ ע הָּ ָאר ְֹּך ו ְּ ָּלכֵן הָּ רדְּ יֹו כָּבּוי .עֹוד מֹופָּ ע שֶׁ ל הָּ רמְּ זֹור

מִ יקִ י מָּ אּוס מֹוצֵא אֶׁ ת סֵ פֶׁ ר הקְּ סָּ מִ ים ּומְּ חפֵ ש בֹו אֶׁ ת הכִשּוף שֶׁ יפְּ סִ יק אֶׁ ת

ו ִיהּודָּ ה ו ְּהָּ אִ יסּוזּו עֲ דיִן לְּיד מִ פְּ על ג ְָּּרנֹות.

הּמטְּ ַאטְּ אִ ים ,אְך השִ טָּ פֹון ְּכבָּר עָּ צּום ו ְּהּוא נִסְּ חָּ ף עִ ם הסֵ פֶׁ ר בִמְּ ע ְּרבֹּלֶׁת
ִתנּועֹות כִשּוף מְּ סלֵק אֶׁ ת הּמי ִם.
ִירה אֶׁ ל הּמְּ צּולֹותָ .אז מגִיע הקֹוסֵ םּ ,וב ְּ
כב ָּ

מִ יקִ י מָּ אּוס נָּבֹוְך ,מֵ שִ יב לקֹוסֵ ם אֶׁ ת מִ גְּבעְּ תֹו ,מ ִביט בחֲ שָּ ש בקֹוסֵ ם על

ִית?" שֹואֵ ל אֹותֹו הָּ ָאב לְֹּלא שֶׁ מֶׁ ץ שֶׁ ל כעס בְּקֹולֹו .י ְּהּודָּ ה מֵ בִין שֶׁ ָא ִביו
הָּ י ָּ

מְּ נת ל ְִּראֹות אֶׁ ת ְּתגּובָּתֹוּ ,ומֵ ִרים אֶׁ ת הדְּ ָּלי ִים לחֲ ז ֹּר לעֲ בֹודָּ תֹו .הקֹוסֵ ם

אֵ ינֹו כֹועֵ ס אְך ְּבכָּל ז ֹּאת ֹלא מ ְּצלִיח לְּהפְּ ִריד אֶׁ ת הכעס מֵ החֲ לֹום מִ ן

מְּ עּוֶׁה אֶׁ ת פָּ נָּיו בְּכעס ,חֹובֵט בְּמִ יקִ י מָּ אּוס בְּעֶׁ זְּרת הּמטְּ אֲ טֵ א אֶׁ ל עֵ ֶׁבר

הדְּ מּות בּמְּ צִיאּות" .אֲ נִי מִ צְּטעֵ ר ,הָּ י ִ
ִיתי בצָּפֹון בְּמשֶׁ הּו שֶׁ ל הָּ עֲ בֹודָּ ה ,בְּמָּ ה

הנְּבִיעָּ ה ,ו ְּרק ָאז מְּ חיְֵך.

ִית שֶׁ אֶׁ עז ֹּר לְָּך?" ָ" -אה ,זֶׁה ֹלא דָּ חּוף ,כְּשֶׁ תעֲ ב ֹּר אֶׁ ְּצלֵנּו מָּ תי ְּשֶׁ הּו אֲ נִי
ָּרצ ָּ
ַאראֶׁ ה לְָּך" " -אֲ נִי ָאבֹוא עכְּשָּ ו" " -בְּסֵ דֶׁ ר".
ְּ
הֹוריוִ " - .ת ְּראֶׁ ה מה
"מה שְּ לֹומְּ ָך ,אבָּא" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה כְּשֶׁ הּוא מגִיע ְּלבֵית ָּ
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קֹורה" אֹומֵ ר הָּ ָאב ּומחֲ ו ֶׁה ְּבי ָּדֹו על הטֵ ֵלו ִיזְּי ָּהָּ ,בּה מְּ שֻ דֶׁ ֶׁרת כ ָּתבָּה על
שֶׁ ֶׁ

ְַּארמֹון
עֲ דִ ינֹו ,שּמָּ ה וְּאֶׁ לְּעָּ זָּר רֹואִ ים אֶׁ ת אֹורֹות הָּ עִ יר על הָּ הָּ ר ּומגִיעִ ים ל ְּ

אֹותָך אבָּא?" " -כָּל החֶׁ סְּ כֹונֹות ְּכבָּר שָּ ו ִים
ְּ
הּמשְּ בֵר הכ ְּל ָּכלִי" - .זֶׁה מדְּ אִ יג

בחֲ צִי הליְּלָּה .דָּ ו ִד חָּ ש לְּעֶׁ ב ְָּּרם ו ְּשֹואֵ ל " ָּראִ ינּו אֶׁ ת הסּוסִ ים חֹוז ְִּרים לִפְּ נֵיכֶׁם,

ִית שֶׁ אֶׁ עז ֹּר לְָּך?" " -אִ ּמָּ א ָּרצ ְָּּתה שֶׁ ִת ְּתלֶׁה לָּּה אֶׁ ת
חֵ צִי" " -טֹובְּ ,במָּ ה ָּרצ ָּ

מה קָּ ָּרה?" " -דָּ ַאג ְָּּת?" שֹואֵ ל עֲ דִ ינֹו .דָּ ו ִד צֹוחֵ ק" - .דָּ ַאג ְִּתי? ָּלכֶׁם? אֲ ָּבל

נֹורה הּז ֹּאתֶׁ ...רגע" אֹומֵ ר הָּ אִ יש הנָּמּוְך ו ְּהֹולְֵך לחֶׁ דֶׁ ר לְּהָּ בִיא אֶׁ ת
הּמְּ ָּ

אֲ נִי מֹודֶׁ ה שֶׁ הִ סְּ תקְּ רנ ְִּתי".

נֹורה הּז ֹּאת כָּאן על הָּ עּמּוד"
נֹורה" .הִ יא בִקְּ שָּ ה שֶׁ ִת ְּתלֶׁה לָּּה אֶׁ ת הּמְּ ָּ
הּמְּ ָּ

עֲ דִ ינֹו מִ ְּתודֶׁ ה" .נָּסעְּ נּו וְָּאספְּ נּו אֶׁ ת הּמי ִם מֵ עֵ ין סָּ מִ י ֶׁה ,ו ְּשָּ בְּנּו בְּדֶׁ ֶׁרְך

אֹומֵ ר הָּ ָאב ּומֵ צִיץ ִבבְּנֹו ל ְִּראֹות אֶׁ ת ְּתגּובָּתֹו" - .י ֵש לְָּך מקְּ דֵ חָּ ה?" שֹואֵ ל

ִיתנּו ֹלא לָּשּוב בדֶׁ ֶׁרְך ָּבּה
י ְּרּושָּ לי ְּמָּ הַ .אחֲ רי ִכבְּרת דֶׁ ֶׁרְך ,נִזְּכר אֶׁ לְּעָּ זָּר כִי ִצּו ָּ

י ְּהּודָּ ה.

הָּ לכְּנּוֹ .לא י ָּדעְּ נּו אִ ם לחֲ ז ֹּר ו ְּ ָּל ֶׁלכֶׁת בְּדֶׁ ֶׁרְך ַאחֶׁ ֶׁרת ,אֹו לִסְּ טֹות מֵ הדֶׁ ֶׁרְךָ .אז
שִ חְּ ר ְּרנּו אֶׁ ת הסּוסִ ים וְּי ָּרדְּ נּו אֶׁ ל דֶׁ ֶׁרְך היער ,בָּּה צָּעדְּ נּו עד כ ֹּה" - ".י ָּפֵ ה".
עֹונֶׁה דָּ וִד ,וְַּא ְּכזָּבָּה נִכ ֶֶׁׁרת בְּפָּ נָּיו" - .אְך הּמיִם ",שֹואֵ ל עֲ דִ ינֹו" ,האִ ם טֹובִים
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י ִהְּ יּו לנֶׁסֶׁ ְך?" " -עֹוד נִּוָּכח" עֹונֶׁה דָּ ו ִד.

כֵיו ָּן שֶׁ ְּכבָּר ִתשְּ עָּ ה י ָּמִ ים ֹלא י ָּרד גֶׁשֶׁ ם ,השְּ אִ יבָּה גֹוב ֶֶׁׁרת על קֶׁ צֶׁב החִ לְּחּול
ּומִ פְּ לָּס מֵ י ה ְּתהֹום מִ תחת נחל י ְִּתלָּה ֵ
יֹורד" .בֹוא תעֲ ז ֹּר לִי ",אֹומֵ ר יִצְּחָּ ק
(ָאבִיו שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה) ּומ ְּראֶׁ ה לֹו מִ זְּוָּדָּ ה על הּמדָּ ף הָּ עֶׁ לְּיֹון בּמְּ זּוֶׁה .י ְּהּודָּ ה
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ִ
מֹוריד אֶׁ ת הּמִ זְּו ָּדָּ ה ּומֹוצִיא מִ ּמֶׁ נָּה מקְּ דֵ חָּ ה י ְּשָּ נָּה" .אֲ פִ לּו אֵ ין בָּּה ֶׁרטֶׁ ט"

ְּדֹורָאה .י ְּהּודָּ ה מִ ְּת ֵ
צִפ ִרים מְּ ציְּצֹות בֵין עֲ לֵי הפנ ֵ
עֹורר קְּ צָּת ַאחֲ רי עֶׁ שֶׁ ר

הּוא חֹושֵ בּ ,ו ְּבכָּל ז ֹּאת מֵ חבֵר מקְּ דֵ ח ו ִידְּ י ָּה  .0לְַּאחר שֶׁ קָּ דח שְּ לֹושָּ ה

בב ֹּקֶׁ ר מֵ חֲ לֹום בֹו ָאבִיו כֹועֵ ס עָּ לָּיו שֶׁ ֹּלא בָּא לעֲ ז ֹּר לֹו .הּוא נִזְּכר שֶׁ ָאבִיו

ח ִֹּרים ,הּוא מְּ חפֵ ש דִ י ֵבלִים מ ְּתאִ ימִ ים (בּמִ זְּוָּדָּ ה הָּ י ְָּּתה שקִ ית דִ י ֵבלִים

בֶׁאמֶׁ ת בִקֵ ש עֶׁ ז ְָּּרה לִפְּ נֵי שֶׁ יָּצָּא לצָּפֹוןּ ,ומְּ מהֵ ר לְּהִ ְּתקשֵ ר אֵ לָּיו" .אֵ יפ ֹּה

מִ סּוגִים ּוגְּדָּ לִים שֹונִים)ּ ,ומְּ קבֵל הֹודָּ עת טֶׁ קְּ סְּ ט .לְּמעֲ שֶׁ ה ,הֹודָּ עָּ ה קְּ צ ָָּּרה

מְּ א ֹּד" :הי" .אֲ בָּל ֹלא תֹּכֶׁן ההֹודָּ עָּ ה מְּ שּמֵ ח אֹותֹו ,אֶׁ לָּא השֹולחת .הּוא

מְּ כּולת אשְּ פָּ ה .אֲ בָּל י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקשֵ ר לְּעּמִ י ו ְּשֹואֵ ל אֹותֹו" :י ֵש לְָּך אֶׁ ת

מִ ְּתמלֵא העֲ ָּרכָּה לְּרּות על שֶׁ עָּ שְּ תָּ ה אֶׁ ת הצעד ,ו ְּ ָּלכֵן מֵ שִ יב" :הי ! מָּ ה

הּמפְּ ֵתח לְּמאֲ גר דְּ בש?" " -מה קָּ ָּרה? מָּ ה א ָּתה רֹוצֶׁה לעֲ שֹות שָּ ם?" -

שְּ לֹומֵ ְך?"

אֹותּה מָּ חָּ ר לִשְּ חֹות
ָּ
"הִ כ ְּר ִתי מִ ישֶׁ הִ י כְּשֶׁ הָּ י ִינּו בִמְּ טּולָּה ...אֲ נִי רֹוצֶׁה לָּקחת

הּוא מסְּ פִ יק לְּה ְּכנִיס אֶׁ ת הדִ י ֵבלִים לקִ יר ו ְַּאף לְּה ְּתחִ יל לְּהב ְִּריג אֶׁ ת הב ֶֹּׁרג

שָּ ם" " -ז ִָּריז א ָּתה!" " -בְּקִ צּור ,י ֵש לְָּך אֶׁ ת הּמפְּ ֵתח?" " -כֵן ,אֵ ין בְּעָּ י ָּה ,רק

הָּ ִראשֹון (בְּמב ְֵּרג יְּדָּ נִי ,לְּאבָּא אֵ ין מב ְֵּרגָּה) ,ו ְּה ְּתשּובָּה מגִיעָּ ה "טֹוב ! ּומה

ִ
אֹותי" ָּ " -ככָּה אתָּ ה
דִ יר ָּבלָּק אֶׁ ל ִתשְּ כח לְּהחְּ זִיר לִי אֹותֹו מְּ קֹורֹות יהֲ ְּרגּו

שְּ לֹומְּ ָך?" .י ְּהּודָּ ה מֵ שִ יב "טֹוב ,אֲ בָּל י ָּכֹול לִהְּ יֹות ֵ
יֹותר טֹוב" ּומְּ ֻרצֶׁה מֵ עצְּמֹו

ִ
אֹותי?" ֹ" -לא ,אֵ ין בְּעָּ י ָּהָּ ,תבֹוא ִתקח" " -אֵ יפ ֹּה זֶׁה יֹוצֵא?" -
מכִיר

על הפֶׁ תח לְּהֶׁ מְּ שֵ ְך שֶׁ הִ שְּ אִ יר .הּוא מְּ סיֵם לְּהב ְִּריג אֶׁ ת כָּל הב ְָּּרגִים ּומֵ ח ֵבר

"טְּ ב ְֶּׁרי ָּה ,שִ כּון ד'ִ ,ת ְּתקשֵ ר כְּשֶׁ תגִיע אֲ נִי ַאסְּ בִיר לְָּך" " -ס ָּבבָּה".

נֹורה לּמִ ְּתקָּ ן .הּוא לֹוקֵ ח מטְּ לִית מֵ הּמִ טְּ בָּח ּומִ ְּתכֹופֵ ף לְּנקֹות אֶׁ ת
אֶׁ ת הּמְּ ָּ
הָּ ָאבָּק שֶׁ נֹוצר מֵ הקְּ דִ יחָּ ה" .זֶׁה בְּסֵ דֶׁ ר ,אִ ּמָּ א ְּתנקֶׁ ה ַאחר-כְָּך" אֹומֵ ר יִצְּחָּ ק- ,
"שְּ טֻ יֹות" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ּומְּ קבֵל הֹודָּ עָּ ה נֹוסֶׁ פֶׁ תּ" :ומה צ ִָּריְך לִקְּ רֹות בִשְּ בִיל
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ֵ
יֹותר נֹוח לִשְּ חֹות כְּמֹו
אֹותְך ִלב ְֵּרכָּה שֶׁ יִהְּ י ֶׁה לְָּך
ָּ
זֶׁה?" " -אִ ם אֶׁ קח

י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות נֹוסְּ עִ ים על ְּכבִיש  01דָּ רֹומָּ ה ְּלכִיוּון מאֲ גר דְּ בשְּ .בבֵית ה ְּכנֶׁסֶׁ ת

שֶׁ אִ ימְּ ִתי'" הּוא מֵ שִ יב ּומְּ כלֶׁה לְּנקֹות אֶׁ ת הָּ ָאבָּק מֵ הָּ ִרצְּפָּ ה ו ְַּאף שֹוטֵ ף אֶׁ ת

קֹוראִ ים אֶׁ ת פָּ ָּרשת לְֵך לְָּך ,ו ְָּאכֵןִ ,רבְּבֹות עֲ ִ
גּורים
ְּ
בְּמֹושָּ ב ב ֶֶׁׁר ְּכי ָּה

הּמטְּ לִית .הּוא נִשְּ עָּ ן על הָּ עּמּוד ּומִ ְּתבֹונֵן בְָּאבִיו צֹופֶׁ ה בטֵ ֵלו ִיזְּי ָּה ,בְּעֹודֹו

ִית ְּרצִינִי ְּלגבֵי מה שֶׁ ָאמ ְּר ָּת עִ ם
מִ ְּתעֹופְּ פִ ים מֵ על עֵ מֶׁ ק החּולָּה" .הָּ י ָּ

ָּתּה .מִ שֶׁ ּזֹו מִ ְּתע ֶׁכבֶׁת ,הּוא מֹוצִיא אֶׁ ת הטֶׁ לֶׁפֹון
ִתגּוב ָּ
מִ ְּתמלֵא מֶׁ תח וְּצִפִ יָּה ל ְּ

שּורה תחְּ תֹונָּה  -אֲ נִי ֹלא
הפְּ סנ ְֵּתר?" שֹואֶׁ לֶׁת רּות" ,כֵן ,לָּּמָּ ה ֹלאִ .ת ְּראִ יְּ ,ב ָּ

ֹותבֶׁת ,ו ִיהּודָּ ה מֵ שִ יב "מָּ ה א ְּת
מֵ הכִיס ּומִ ְּתבֹונֵן בצָּג" .אֲ נִי אֶׁ שְּ מח !" הִ יא כ ֶׁ

מְּ נגֵן .אֵ ין סִ בָּה שֶׁ הּוא י ִהְּ י ֶׁה מדָּ ף .מִ צד שֵ נִי אֲ נִי עֹוד ֹלא בָּשֵ ל לִמְּ כ ֹּר אֹותֹו.

עֹושָּ ה מָּ חָּ ר?"

ָאז אֲ נִי מעֲ דִ יף לָּשִ ים אֹותֹו אֵ צֶׁל מִ ישֶׁ הּו שֶׁ יֵהָּ נֶׁה מִ ּמֶׁ נּוָ" - ".אז י ֵש לִי חֲ ב ֵָּרה
שֶׁ ּמְּ עֻ נְּיֶׁנֶׁת" " -בֶׁאמֶׁ ת?" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה בְּשִ מְּ חָּ ה "מֵ אֵ יפ ֹּה הִ יא?" " -כְּפָּ ר
מָּ ְּרדְּ כי ,זֶׁה ְּליָּדְּ ָך שָּ ם" " -זֶׁה ֹלא כָּל-כְָּך ְּלי ָּדִ י ",מְּ חיְֵך י ְּהּודָּ ה "אֲ בָּל יחֲ סִ ית
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ְּלכָּאן בְּהֶׁ חְּ לֵטְּ .תקשְּ ִרי בֵינֵינּו ואֲ נסֶׁ ה לְּהָּ בִיא לָּּה אֹותֹו ְּכבָּר השָּ בּוע אִ ם

זֶׁה ֹלא סֹוד :חֶׁ שְּ ו ָּן ו ְּהיָּמִ ים מִ ְּתקצ ְִּרים .פעם עָּ מדְּ ִתי על שְּ פת מכ ֵ
ְּתש ָּרמֹון

י ִהְּ י ֶׁה זְּמן" .רּות מִ ְּתבֹונֶׁנֶׁת בעֲ ִ
גּורים היֹוצ ְִּרים צּורֹות מִ שְּ תנֹות בשָּ מיִם.

ו ְּהּוא הָּ י ָּה מָּ לֵא בְּח ֹּשֶׁ ְך .הּז ְִּריחָּ ה ְּכבָּר הִ גִיעָּ ה אְך הּמכ ֵ
ְּתש עֹוד הָּ י ָּה גָּדּוש
ְּדֹותיו ו ְּהִ גִיע עד כפֹות ר ְּגלֵינּוָ .אדָּ ם
בְּח ֹּשֶׁ ְך סָּ מִ יְך ו ְּרֹוחֵ ש ו ְַּאף עָּ לָּה על ג ָּ
י ָּכֹול ָּל ֶׁלכֶׁת בְּדֶׁ ֶׁרְךָּ ,ל ֶׁלכֶׁת ָּל ֶׁלכֶׁת ּובסֹוף לְּהגִיע לְּמִ גְּרש כ ְֻּרכָּר קָּ טָּ ן ּובֹו
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יֹורדִ ים אֶׁ ל הּמְּ עָּ ָּרה אֲ שֶׁ ר בְּנחל קִ דְּ רֹון ו ְַּאחֲ ֵריהֶׁ ם הנער מְּ כּוֵן
דָּ ו ִד ואֲ בִיגי ִל ְּ

י ְּהּודָּ ה צָּף על גבֹו בּמאֲ גָּר ו ְּרּות צֹו ֶׁללֶׁת בּמי ִם הקָּ ִרים ּומְּ נסָּ ה לְּהגִיע ְּבי ָּדֶׁ יהָּ

אֶׁ ת הפֶׁ ֶׁרד .בְּפֶׁ תח הּמְּ עָּ ָּרה דָּ ו ִד מפְּ קִ יד אֶׁ ת הנער על הפֶׁ ֶׁרד ו ְּנֹוטֵ ל מִ ן

אֶׁ ל הק ְּרקָּ עִ ית" .תגִיד ,הצ ֶֹּׁרְך הּזֶׁה לִמְּ ד ֹּד כָּל הּזְּמןֹ ,לא מ ְּראֶׁ ה קְּ צָּת על

הפֶׁ ֶׁרד אֶׁ ת כד הּמיִם .אֲ בִיגי ִל לֹוקחת אֶׁ ת הּמחְּ ֶׁצלֶׁת .הֵ ם נִ ְּכנָּסִ ים לחֶׁ דֶׁ ר

ח ֹּסֶׁ ר אֵ מּון?" שֹואֶׁ לֶׁת רּות אֶׁ ת י ְּהּודָּ ה .י ְּהּודָּ ה רֹוצֶׁה לֹומר שֶׁ השִ נּוי ִים

הפְּ נִימִ י ,הֶׁ חָּ שּוְך ,שֶׁ ל הּמְּ עָּ ָּרה .מִ תֹוְך החֶׁ דֶׁ ר הפְּ נִימִ י הֵ ם ממְּ שִ יכִים לְּחֶׁ דֶׁ ר

מדְּ הִ ימִ ים ּומְּ ר ְּתקִ ים אֹותֹו ו ְּהדִ ינָּמִ יּות שֶׁ ל הּמִ פְּ לָּסִ ים ,ו ְּהּמֻ ְּרכָּבּות שֶׁ ל

ֵ
שֹורר ח ֹּשֶׁ ְך מֻ חְּ לָּט ,עד כִי ֹלא תּוכל
נֹוסף ,השֹוכֵן ְּכבָּר ְּבלֵב הָּ הָּ ר ,בֹו

השֶׁ פע ,ו ְּההֲ ָּצצָּה אֶׁ ל הקְּ ָּרבי ִם שֶׁ ל החיִים ,אְך מְּ דקְּ לֵם אֶׁ ת החֲ שִ יבּות

לְּהבְּחִ ין האִ ם פְּ קּוחֹות עֵ ינֶׁיָך אֹו עֲ צּומֹות הֵ ן .הנער יֹושֵ ב על הָּ אֶׁ ֶׁרץ ,מְּ שחֵ ק

הּמִ נְּהָּ לִית שֶׁ ל הּמְּ דִ ידֹות.

ְּבז ֶֶׁׁרד שָּ קֵ ד ּומשְּ קִ יף על הָּ ֵרי י ְּהּודָּ ה הּמִ שְּ תפְּ לִים אֶׁ ל בִקְּ עת י ָּם הּמֶׁ לח.

הּוא מִ ְּתקָּ ֵרב אֶׁ ל רּות ו ְּשֹוחֶׁ ה בּמָּ קֹום ְּלצִדָּ ּה .הִ יא מְּ אִ טָּ ה אֶׁ ת ְּתנּועֹות

פֹורשֶׁ ת אֶׁ ת הּמחְּ ֶׁצלֶׁת בְּמֶׁ ְּרכז החֶׁ דֶׁ ר ,שְּ נֵיהֶׁ ם מִ ְּתע ְּרטְּ לִים וְּנֶׁעמָּ דִ ים
אֲ בִיגי ִל ֶׁ

שְּ חִ י ָָּּתּה .הּוא חֹופֵ ן אֲ ו ִיר בְּכף היָּד ,מ ְּכנִיס אֹותֹו לּמי ִם ּומְּ שחְּ ֵרר אֹותֹו

על הּמחְּ ֶׁצלֶׁת בח ֹּשֶׁ ְך הּמֻ חְּ לָּט ,וְּדָּ וִד מְּ ב ֵָּרְך:

מִ תחת לְּגּופָּ ּהַ .אלְּפֵ י בּועֹות מִ ְּתפּזְּרֹות ו ְּעֹולֹות ּובְּד ְּרכָּן מעְּ לָּה מְּ לטְּ פֹות אֶׁ ת
י ְֵּרכֶׁיהָּ  ,בִטְּ נָּה ,שָּ דֶׁ יהָּ ו ְּחָּ זָּּה .הֵ ן יֹוצְּאֹות כְּקֶׁ צֶׁף רְך אְך גל הצְּמ ְּרמ ֶֹּׁרת

קֹולִי אֶׁ ל ְּתהֹום אֶׁ קְּ ָּרא ,קֹולִי אֶׁ ל ְּתהֹום אֶׁ ְּתחנֵן

ממְּ שִ יְך לעֲ לֹות עד עָּ ְּרפָּ ּה .עֵ ינֶׁיהָּ מִ ְּתע ְּרפְּ לֹות וִיהּודָּ ה חֹופֵ ן עֹוד אֲ ו ִיר

אֶׁ שְּ פ ְֹּך לְּפָּ נֶׁיהָּ שִ יחִ י ,הקְּ שִ יבִי אֶׁ ל ִרנ ִָּתי

ּומְּ שחְּ ֵרר אֹותֹו עָּ מ ֹּק ֵ
יֹותר ו ְּהבּועֹות מְּ לטְּ פֹות אֶׁ ת י ְֵּרכֶׁיהָּ הפְּ נִימִ יֹות ו ְּעֹולֹות

י ְּהִ י נָּא הָּ הָּ ר מְּ קֹור נְּהָּ רֹותְּ ,בלִבֹו מי ִם רבִים

ּומִ ְּתפצְּלֹות ּומְּ לטְּ פֹות אֶׁ ת בִטְּ נָּּה וְּאֶׁ ת גבָּּה" ...עֹוד" הִ יא מְּ בקֶׁ שֶׁ ת ו ִיהּודָּ ה

ּותהִ י ב ְִּרכת ְּתהֹום עָּ לָּיו ו ְּנפְּ שֹו ְּרוָּי ָּה
ְּ

בשְּ לִישִ ית מ ְּכנִיס אֲ ו ִיר אֶׁ ל הּמיִם ו ְּהבּועֹות מְּ לטְּ פֹות אֶׁ ת כָּל גּופָּ ּה ּוכְּשֶׁ כֶׁתֶׁ ר
קֶׁ צֶׁף זֹוהֵ ר מקִ יף אֶׁ ת שְּ נֵיהֶׁ ם הִ יא נִצְּמֶׁ דֶׁ ת אֵ לָּיו ו ְּנֹושֶׁ קֶׁ ת אֶׁ ת שְּ פָּ ָּתיו

ִתהֹוםָ .אז נִצְּמְּ דּו השְּ ני ִם ויְּחבֵק דָּ וִד
אֹותם ל ְּ
ָּ
וְּי ִקח דָּ וִד אֶׁ ת הּמי ִם ויסֵ ְך

כּותּה .ה ְּרחֵ ק ה ְּרחֵ ק בִדְּ רֹום סְּ קֹוטְּ לנְּד
השִ כֹורֹות מִ ן הָּ אֹור על הּמי ִם ּומִ ר ָּ

אֹותּה אֵ לָּיו .ו ִתשק לֹו אֲ בִיגי ִל ויָּבֹוא
ָּ
בְּחָּ זְּקָּ ה אֶׁ ת מָּ ְּתנֶׁיהָּ הָּ רכִים ויְּאּמֵ ץ

ו ִיסְּ קִ י מבְּשִ יל בֶׁחָּ בִיֹות.

אֵ לֶׁיהָּ בְּעֵ ין הח ֹּשֶׁ ְך.
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מֵ על אִ יט ְּלי ָּה מ ְּתחִ יל לְּהִ ּוָּצֵר שֶׁ קע בָּרֹומֶׁ טְּ ִריּ ,ובְּשֶׁ ל אֲ פִ יק הָּ רּום שֶׁ ּמֵ עָּ לָּיו,
הּוא מ ְּתחִ יל לְּהִ ְּתקדֵ ם מִ ז ְָּּרחָּ ה אֶׁ ל עֵ בֶׁר י ִשְּ ָּראֵ ל" .חִ יש הבי ִת ,כֹושָּ ר ,חִ יש

י ְִּתר ֹּמֵ ם ההֵ יכָּל ,הבי ִת י ִ ָּבנֶׁה .חִ יש י ְִּתרֹומֵ ם ההֵ יכָּל בִמְּ רֹומֵ י צָּפֹון .על ַאלְּפֵ י

סֹותּה
הֵ ם ְּכבָּר נֹופְּ לִים אֶׁ ל ה ְּתהֹום הּמְּ הבְּהֶׁ בֶׁת בֵין הּמִ לִים הּמְּ נסֹות לְּכ ָּ

שְּ דֹות י ִשְּ ָּתרע הבי ִת ,על ִרבְּבֹות גגֹות ההֵ יכָּל" .ויען כֹושָּ ר" :שְּ מע לִי

לְֹּלא ה ְּצלָּחָּ ה?

ַאלְּאִ ין בעל ,האֲ זֵן רֹוכֵב עֲ ָּרפֹות .אֶׁ קְּ רע אֲ ֻרבֹות בבי ִת ,אָּ שִ ית חלֹונֹות
בְּקֶׁ ֶׁרב ההֵ יכָּל !" ויען ַאלְּאִ ין בעלַ" :אל ִתקְּ רע אֲ ֻרבֹות בבי ִת ,חלֹונֹות בְּקֶׁ ֶׁרב
ההֵ יכָּל ".ויען כֹושָּ ר" :עֹוד ָּתשּוב אֶׁ ל דְּ בָּרי !" ויִשְּ נֶׁה דְּ בָּרֹו" :שְּ מע דְּ ָּב ִרי
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ַאלְּאִ ין בעלָ ,אכֵן אֶׁ קְּ רע אֲ ֻרבֹות בבי ִת ,אָּ שִ ית חלֹונֹות בְּקֶׁ ֶׁרב ההֵ יכָּל!" ויען

ָאמְּ נָּם היָּמִ ים מִ ְּתקצ ְִּרים אֲ בָּל הי ֵָּרח מִ ְּתמלֵאִ .במְּ עָּ רת נְּטִ יפִ ים חֲ תּומָּ ה

ַאלְּאִ ין בעלַ" :אל ָּתשִ ית אֲ ֻרבֹות בבי ִת ,חלֹונֹות בְּקֶׁ ֶׁרב ההֵ יכָּלֹ .לא ֵתצֵא

בְּקִ ְּרבת נחל זָּנֹוח ,טִ פת מיִם נִקְּ ו ֵית בִקְּ צֶׁה ַאחד הנְּטִ יפִ ים ,ו ְּהִ יא מִ ְּתע ָּבה

פדְּ ִרי בת אֹורֹ ,לא תחְּ מ ֹּק טלי בת ָּרבִיבֹ .לא ת ֹּאבד טלי אֶׁ ל י ָּם ,אֶׁ ל ָאהּוב

בלָּאט ,כאֲ שֶׁ ר נִ ְּצב ִָּרים בָּּה מיִם שֶׁ ּמְּ חלְּחְּ לִים אֶׁ ל ִתקְּ רת הּמְּ עָּ ָּרה ּומחְּ לִיקִ ים

אִ ל ּומֹות פדְּ ִרי ֹלא ָּתמּוג".

על הנָּטִ יף .הּמי ִם מְּ חלְּחְּ לִים כָּל -כְָּך לְַּאט ,שֶׁ בְּעֹוד הטִ פָּ ה ְּתלּוי ָּה ,חֵ לֶׁק
מֵ הּמי ִם מִ ְּתאדֶׁ ה אֶׁ ל חָּ לל הּמְּ עָּ ָּרה ,ו ְּהָּ אֶׁ בֶׁן אֲ שֶׁ ר בְּתֹוְך הּמי ִם מִ ְּתגבֶׁשֶׁ ת על
קְּ צֶׁה הנָּטִ יף .ו ְּאּולָּם הּמי ִם נִקְּ ו ִים ו ְּהטִ פָּ ה מִ ְּתעבָּה עד כִי הִ יא נ ִֶׁתקֶׁ ת מִ ן
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הנָּטִ יף ו ְּנֹופֶׁ לֶׁת אֶׁ ל ִרצְּפת הּמְּ עָּ ָּרה ו ְּהֵ ד נְּקִ ישָּ ה לחָּ ה יעל בְּא ֹּפֶׁ ל.

יֹותר חֶׁ שְּ בֹונִיֹות מס מֵ אֲ שֶׁ ר שִ ִ
י ֶׁשְּ נָּן ֵ
ירים .לְּעִ ִתים חֲ סֵ ָּרה חֶׁ שְּ בֹונִית מס,

רּות סָּ חֲ טָּ ה מְּ עט אּולְּטְּ ָּרה-מָּ ִרין אֶׁ ל הפְּ לָּטָּ ה ,הִ ְּרחִ יקָּ ה אֶׁ ת גּופָּ ּה על מְּ נת

ו ְָּאדָּ ם מִ ְּתקשֵ ר לְּהנְּהָּ לת החֶׁ שְּ בֹונֹות שֶׁ ל הספָּ ק ּומְּ בקֵ ש שֶׁ יִשְּ לְּחּו לֹו אֶׁ ת

ִיר ָּתּהּ ,ופִ ְּתאֹום זֶׁה הִ כָּה בָּּה – הִ יא מְּ צי ֶֶׁׁרת ! אֲ חֻ ּזת
לְּהִ ְּתבֹונֵן בִיצ ָּ

החֶׁ שְּ בֹונִית .הּוא ֹלא מ ְּרפֶׁ ה עד שֶׁ הּוא מְּ קבֵל בְּפקְּ ס הֶׁ עְּ ֵתק שֶׁ ל החֶׁ שְּ בֹונִית

אֹותָך ,אֲ בָּל אֲ נִי
ְּ
הִ ְּתרגְּשּות הִ יא מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת לִיהּודָּ ה" .י ֵש לִי משֶׁ הּו שֶׁ יְּשּמֵ ח

חֹותמֶׁ ת 'נֶׁאמָּ ן לּמקֹור' .ו ְּאּולָּם ,נָּדִ יר שֶׁ יֶׁחְּ סר שִ יר ו ְּהָּ ָאדָּ ם י ְִּתקשֵ ר
ֶׁ
עִ ם

מִ ְּתביֶׁשֶׁ ת לְּהגִיד" .י ְּהּודָּ ה ֹלא מ ְּצלִיח לְּנחֵ ש בּמֶׁ ה מְּ דֻ בָּר ,אְך מְּ קּוֶׁה שֶׁ ּזֶׁה

לּמְּ ֵ
שֹורר ו ִיבקֵ ש מִ ּמֶׁ נּו שֶׁ יִשְּ לח לֹו בְּפקְּ ס אֶׁ ת השִ יר( .וְּי ֵש גם ְּתעּודֹות

קָּ שּור בְּדֶׁ ֶׁרְך ָּכלְּשֶׁ הִ י אֵ לָּיו" – .מה ּזֶׁה? א ְּת ֹלא צ ְִּריכָּה לְּהִ ְּתביֵש– "...

מִ שְּ לֹוח).

"אֲ בָּל ...יָּצ ִ
ָּאתי מְּ טֻ מְּ טֶׁ מֶׁ ת" – "מה שֶׁ ּזֶׁה ֹלא י ִהְּ י ֶׁה א ְּת ֹלא מְּ טֻ מְּ טֶׁ מֶׁ ת,

חֶׁ זִי לֶׁסְּ קָּ לִי מזְּכִיר לָּנּו שֶׁ הּמדָּ ף בֹולֵם אֶׁ ת הסֵ פֶׁ ר שֶׁ ת ְּכלִיתֹו הִ יא נְּפִ ילָּה אֶׁ ל

ְּתספְּ ִרי !" – "אֲ נִי מְּ צי ֶֶׁׁרת ! זֶׁה הָּ י ָּה כָּל-כְָּך טִ פְּ שִ י ָּלצֵאת בְּהצְּהָּ רֹות"...

ה ְּתהֹום .אֲ בָּל עִ ם סְּ פָּ ִרים דִ יגִיטָּ ִליִים זֶׁה ה ְּרבֵה יֹותֵ ר מְּ סֻ בְָּךְּ .בכָּל הָּ אֶׁ ֶׁרץ

י ְּהּודָּ ה קְּ צָּת מְּ אֻ ְּכזָּב שֶׁ ּזֶׁה ֹלא משֶׁ הּו שֶׁ קָּ שּור אֵ לָּיו ,אְך ָאכֵן שָּ מח שֶׁ הִ יא

יָּצָּא קּוָּםּ ,ובִקְּ צֶׁה ֵתבֵל מִ לֵיהֶׁ םּ .ובִמְּ יֻחָּ ד ְּבכָּל הנֹוגֵע לִפְּ רֹוי ֵקְּ ט בֶׁן-י ְּהּודָּ ה,

חָּ ז ְָּּרה לְּציֵר" – .י ֹּפִ י ! טֹוב שֶׁ א ְּת נֶׁאמָּ נָּה לְּעצְּמֵ ְך וְֹּלא לְּהצְּהָּ רֹות" – "זֶׁה

ִתבֵי הק ֹּדֶׁ ש שֶׁ נ ִָּתן לִקְּ ר ֹּא בָּאֲ ָּתר שֶׁ ל מְּ כֹון ממְּ ֵרא וְּי ֵש לָּהֶׁ ם ג ְִּרסָּ ה ֹלא
ּו ְּלכ ְּ

י ָּפֶׁ ה ,אֲ נִי אֶׁ זְּכ ֹּר אֶׁ ת זֶׁה" – "תגִידִ י אִ ם ְּכבָּר מְּ דב ְִּרים ,רֹוצָּה לָּבֹוא אֵ לי בְּסֹוף

אֹותם מֵ הנְּפִ ילָּה אֶׁ ל ה ְּתהֹום? אֹו שֶׁ ּמָּ א
ָּ
ָּרעָּ ה גם באֲ ָּתר סְּ נּונִית .מה יִבְֹּלם

ִיר ָּתּה .מּזָּל
השָּ בּוע הקָּ רֹוב?" – "בְּשִ מְּ חָּ ה ,נְּדבֵר !" עֹונָּה רּות ו ְּחֹוז ֶֶׁׁרת לִיצ ָּ
שֶׁ פָּ בֵל נֹוהֵ ג ו ִיהּודָּ ה הָּ י ָּה פָּ נּוי לעֲ נֹות לשִ יחָּ ה.

52
דָּ ו ִד מבְּחִ ין שֶׁ אֶׁ ת ר ְּגלָּיו צֹובְּטֹות נְּמָּ לִים .בְּלהט הָּ ַאהֲ בָּה ֹלא הִ בְּחִ ין ְּבכְָּך אְך
אֹותְך נְּמָּ לִים?" שֹואֵ ל
ָּ
כָּעֵ ת ְּצבִיטֹות הנְּמָּ לִים מכְּאִ יבֹות לֹוֹ" .לא צֹובְּטֹות
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דָּ ו ִד אֶׁ ת אֲ בִיגי ִל בִפְּ לִיָאה" – .אֵ ילּו נְּמָּ לִים?" שֹואֶׁ לֶׁת אֲ בִיגי ִל" – .בֹואִ י,

י ְּהּודָּ ה ּופָּ בֵל מֹודְּ דִ ים אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּס בְּקִ דּוח בְּנחל י ְִּתלָּה .הֲ ֵרי טְּ ָּרשִ ים

נֵצֵא" .אֹומֵ ר דָּ ו ִד ,מְּ נעֵ ר מֵ עָּ לָּיו אֶׁ ת הנְּמָּ לִים ו ְּלֹוקֵ ח אֶׁ ת החֲ פָּ צִים .בחֶׁ דֶׁ ר

קֵ ְּרחִ ים מִ ּמִ ז ְָּּרח ּובֵינֵיהֶׁ ם אֲ פִ יק נחל י ְִּתלָּהּ ,ומִ ּמעֲ ָּרב הלּולִים ו ְּהבֹו ֶׁגנְּבִילְּיֹות

ֵאתם ְּכבָּר חֲ שֵ כָּה על נחל קִ דְּ רֹון ו ְּהנער ממְּ ִתין
ה ִתיכֹון הֵ ם מִ ְּתלבְּשִ יםְּ .בצ ָּ

שֶׁ ל מְּ בֹוא חֹורֹון .י ְּהּודָּ ה מְּ שחְּ ֵרר אֶׁ ת ה ֶׁכבֶׁל מֵ הת ֹּף ּופָּ בֵל מחֲ זִיק אֶׁ ת

ו ֵ
ְּשֹותק .אֲ ו ִיר הליְּלָּה שָּ קּוף ל ֵָּריחֹות הּמִ שְּ תנִים ְּככָּל שֶׁ הֵ ם מִ ְּתקָּ ְּרבִים לָּעִ יר.

הג ְּל ֶׁגלֶׁת כְּדֵ י שֶׁ ה ֶׁכבֶׁל ֹלא י ְִּתחכְֵך בִשְּ פת הצִנֹור .בִסְּ בִיבֹות  01מ' הּמכְּשִ יר

מְּ אֻ חָּ ר ֵ
יֹותר ,בהֵ יכל ,דָּ וִד ו ְֵּרעָּ יו חֹו ְּגגִים ּוכְּטֹוב ִלבָּם בייִן שָּ ִרים נִגּון שֶׁ הּוא

ֵ
סֹותם אֶׁ ת
מְּ צפְּ צֵף אְך השְּ ני ִם יֹודְּ עִ ים שֶׁ ּזֶׁה ֹלא הּמִ פְּ לָּס .מִ צְּבֹור שֶׁ מֶׁ ן ו ְָּאבָּק

הֶׁ מְּ שֵ ְך שֶׁ ל הנ ִגּון ההּוא:

הצִנֹור ּומקְּ שֶׁ ה על הָּ אֵ לֶׁקְּ טְּ רֹודָּ ה לעֲ ב ֹּרָּ " .תמִ יד זֶׁה נ ְִּתקָּ ע כָּאן ,תמְּ שִ יְך"
ִ
ּומֹוריד אֶׁ ת ה ֶׁכבֶׁל מִ סְּ פָּ ר פְּ עָּ מִ ים עד
אֹומֵ ר פָּ בֵל ,וִיהּודָּ ה מעֲ לֶׁה

הָּ בָּה-נָּא ָאבֹוא אֵ לי ְִך

שֶׁ הָּ אֵ לֶׁקְּ טְּ רֹודָּ ה חֹולֶׁפֶׁ ת על פְּ נֵי מִ צְּבֹור השֶׁ מֶׁ ן ו ְּהָּ ָאבָּק ּוממְּ שִ יכָּה מטָּ ה.

כִי הליְּלָּה עָּ מ ֹּק ו ְּצֹונֵן

בְּע ֹּמֶׁ ק  100מ' הּמכְּשִ יר מְּ צפְּ צֵף שּוב .י ְּהּודָּ ה מְּ כּוֵן לנְּקֻ דָּ ה הּמְּ דֻ יֶׁקֶׁ ת ּופָּ בֵל

ו ְּהסּות מִ צְּטלְּהֶׁ בֶׁת בְּרהט

אֹומֵ ר "מֵ ָאה שִ שִ ים ּושְּ מֹונֶׁה שִ שִ ים ו ְּשָּ לֹושִ ,תזְּכ ֹּר" – "מֵ ָאה שִ שִ ים

יתר מִ ְּתנגֵן
יתר אֶׁ ל מֵ ָּ
ּומֵ ָּ

ּושְּ מֹונֶׁה שִ שִ ים ו ְּשָּ לֹוש" חֹוזֵר ַאחֲ ָּריו י ְּהּודָּ ה ,שֶׁ ֹּלא י ָּכֹול ל ְִּרש ֹּם וְּלִמְּ שֹות אֶׁ ת
ה ֶׁכבֶׁל בֹו זְּמנִית .לְַּאחר שֶׁ יְּהּודָּ ה מְּ ג ְּלגֵל אֶׁ ת ה ֶׁכבֶׁל על הת ֹּף הּוא לֹוקֵ ח

ּוכְּשֶׁ דָּ וִד ֵ
פֹורט לְּקֶׁ צֶׁב הת ֹּף ,עֲ דִ ינֹו ,שֶׁ עֲ דיִן בְּמֶׁ תח ,לֹוחֵ ש בְָּאזְּנֹו" :הטֹובִים

אֶׁ ת הלּוח ו ְּרֹושֵ ם אֶׁ ת הקְּ ִריָאה .הּוא זֹוכֵר שֶׁ בפעם שֶׁ עָּ ב ְָּּרה הּמִ פְּ לָּס הָּ י ָּה

הָּ יּו הּמי ִם לנֶׁסֶׁ ְך?" – "עֹוד נִּוָּכח" מֵ שִ יב לֹו דָּ וִד ּוממְּ שִ יְך לָּשִ יר:

ַארבָּעָּ ה מֶׁ טְּ ִרים .מָּ תי יגִיע
ְַּארבע ּומשֶׁ הּו ,י ְִּרידָּ ה שֶׁ ל כִמְּ עט ְּ
מֵ ָאה שִ שִ ים ו ְּ
הגֶׁשֶׁ ם ,הּוא חֹושֵ ב ּומִ סְּ תכֵל מעֲ ָּרבָּה ל ְִּראֹות אִ ם יֵש ֶׁרמֶׁ ז לְּעָּ נָּן ,אְך ְּבי ָּם

הָּ בָּה-נָּא ָאבֹוא אֵ לי ְִך

שֶׁ ל אֹור טֹובֵע כ ֹּל ו ְּעל פְּ נֵי כ ֹּל ה ְּת ֵכלֶׁתִ " .ת ְּתקשֵ ר לְָּאבִי מִ ּמְּ קֹורֹות תגִיד לֹו

יתר וְּצָּרּוב
כִי נִחר הּמֵ ָּ

שֶׁ סִ ימְּ נּו כָּאן" אֹומֵ ר פָּ בֵל.

ו ְּהסּות מִ ְּתעלֶׁפֶׁ ת מגעת
ו ְּהליְּלָּה אֶׁ חָּ ד  -ו ְָּאהּוב

– "בְּסֵ דֶׁ ר ,לְּהִ ְּת ָּראֹות" מְּ מהֵ ר י ְּהּודָּ ה לְּסיֵם בְּשֶׁ ל הּמְּ בּוכָּה שֶׁ ָאחֲ זָּה בֹו
כְּשֶׁ הֵ בִין שֶׁ הּוא מְּ דבֵר עִ ם ָאגִי מִ שְּ עֹול.
53
לְַּאחר המְּ דִ ידָּ ה בְּמֵ י-נֶׁפְּ תֹוח פָּ בֵל ו ִיהּודָּ ה מִ ְּתישְּ בִים וְּנִשְּ עָּ נִים על קִ יר
ֵ
פֹותח
הבֵטֹון שֶׁ ל בֵית הּמשְּ אֵ בָּה .הֵ ם מְּ קלְּפִ ים תפּוזִים"– .תגִיד ,פָּ בֵל",
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י ְּהּודָּ ה" ,אֲ נִי רֹוצֶׁה לְּהעֲ בִיר אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר שֶׁ לִי ,תּוכל לעֲ ז ֹּר לִי רק לְּהעֲ מִ יס

" -א ָּתה קֹולֵט? ז ֹּאת ָאגִי מִ שְּ עֹול !" עֹוד לִפְּ נֵי שֶׁ יְּהּודָּ ה סִ יֵם אֶׁ ת הּמִ שְּ פָּ ט

אֹותֹו לטֶׁ נְּדֶׁ ר?" – " ְּבכֵיף ,לָּּמָּ ה ֹלא .אֲ בָּל צ ִָּריְך עֹוד מִ ישֶׁ הּו ֹלא נ ְּצלִיח רק

הּוא הֵ בִין שֶׁ לְּפָּ בֵל ֹלא אִ כְּפת אִ ם ז ֹּאת ָאגִי מִ שְּ עֹולָּ ,רחֵ ל בְּלּובְּשְּ טֵ י ְּן אֹו יֹונָּה

אֲ נִי וְּא ָּתה" – "נ ְּצלִיח ,בֶׁטח שֶׁ נ ְּצלִיח" – "זֶׁה פְּ סנ ְֵּתר גְּדֹול?" – "זֶׁה ֹלא

שֹור ֶׁרת מְּ פֻ ְּרסֶׁ מֶׁ ת" – "נּו ,י ֹּפִ י,
וֹולְָּך" – .מִ י ז ֹּאת ָאגִי מִ שְּ עֹול" – "הִ יא מְּ ֶׁ

פְּ סנ ְֵּתר ָּכנָּף" – "בָּרּור שֶׁ ֹּלא פְּ סנ ְֵּתר ָּכנָּףֹ ,לא י ִ ָּכנֵס בטֶׁ נְּדֶׁ ר ,אֲ נִי מִ ְּתכּוֵן אִ ם

שֹור ֶׁרת ,קְּ ָּלאסִ י" מְּ סכֵם פָּ בֵל .י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקשֵ ר לְּרּות.
פְּ סנ ְֵּתר לִמְּ ֶׁ

הּוא גְּדֹול" – " ָּככָּה ,בֵינֹונִי" – "אֲ נִי חֹושֵ ב שֶׁ ֹּלא נ ְּצלִיח אֲ בָּל ֹלא אִ כְּפת לִי

"ֹלא ָאמ ְּר ְּת לִי שֶׁ ּז ֹּאת ָאגִי מִ שְּ עֹול !" מֹוחֶׁ ה י ְּהּודָּ הֹ" – .לא חָּ שב ְִּתי שֶׁ ּזֶׁה

לְּנסֹות .י ֵש לְָּך ְּרצּועָּ ה?" – "כֵן" – "בְּסֵ דֶׁ ר ,מָּ תי א ָּתה רֹוצֶׁה?" – "בְּיֹום

אֹותּה?" –
ָּ
ִירה
חָּ שּוב" אֹומֶׁ ֶׁרת רּות ו ְּחִ יּוְך נִשְּ מָּ ע בְּקֹולָּּה – "מֵ אֵ יפ ֹּה א ְּת מכ ָּ

חּורה שְּ נִיָּה אֲ נִי אֲ ד ֵבר
שְּ לִישִ י ַאחֲ רי הָּ עֲ בֹודָּ ה ,אֲ בָּל עֹוד ֹלא ֵתַאמְּ ִתי עִ ם הב ָּ

"עָּ שִ ִ
שֹור ִרים כָּאן בִמְּ טּו ָּלה ,ו ְּהִ יא ַאהֲ בָּה אֶׁ ת
יתי דּוכָּן בְּפֶׁ סְּ טִ יבָּל הּמְּ ְּ

אִ ָּתּה" .אֹומֵ ר י ְּהּודָּ הּ ,ומְּ חיֵג לּמִ סְּ פָּ ר שֶׁ נ ְָּּתנָּה לֹו רּות.

הצ ִ
ַארנּו בְּקֶׁ שֶׁ ר ".י ְּהּודָּ ה מְּ צקְּ צֵק ו ְּאֹומֵ ר – "ֹלא
ִיּורים ָאז דִ ב ְּרנּו קְּ צָּת ,וְּנִשְּ ְּ

"-שָּ לֹום ,אֶׁ פְּ שָּ ר לְּדבֵר עִ ם ָאגִי?" – "מְּ דב ֶֶׁׁרת" י ְּהּודָּ ה מְּ עט מֻ פְּ ָּתע ,הּוא

י ָּפֶׁ ה ,הָּ י ִית צ ְִּריכָּה לְּהגִיד לִי" ּומדְּ גִיש אֶׁ ת חִ יּוכֹו" – .אִ ם ְּכבָּר מְּ דב ְִּרים

חּורה בת גִילָּּה שֶׁ ל רּות פָּ חֹות אֹו ֵ
יֹותר ,וְּהקֹול בטֶׁ לֶׁפֹון הּוא שֶׁ ל
צִפָּ ה לְּב ָּ

ָּרצ ִ
ִיתי לְּהגִיד לְָּך לְּגבֵי יֹום חֲ מִ ישִ י ,אֲ נִי מְּ בִיָאה אֶׁ ת נִיג ְָּּרה ,זֶׁה ְּבסֵ דֶׁ ר? אֵ ין

אִ שָּ ה מְּ ֻבג ֶֶׁׁרתָ" .אה ,שָּ לֹום .מְּ דבֵר י ְּהּודָּ ה ,לְּגבֵי הפְּ סנ ְֵּתר ,רּות ָאמְּ ָּרה לִי

אֹותּה" – "בָּרּור ! ֹלא חָּ שב ִ
ְּתי ַאחֶׁ ֶׁרת .י ֵש חָּ צֵר גְּדֹולָּה אֵ ין
ָּ
לִי אֵ יפ ֹּה לְּהשְּ אִ יר

שֶׁ הִ יא דִ ב ְָּּרה אִ ָּתְך" – "...קֶׁ דֶׁ ם כָּל ָּרצ ִ
ִיתי לְּהגִיד לְָּך תֹודָּ הֹ ,לא כָּל יֹום

בְּעָּ י ָּה".

מִ ישֶׁ הּו מחְּ לִיט לְּהשְּ אִ יל פְּ סנ ְֵּתר לְּמִ ישֶׁ הּו שֶׁ הּוא ֹלא מכִיר" – "בְּשִ מְּ חָּ ה,
א ְּת מֵ בִינָּה ,אֲ נִי פָּ שּוט ֹלא מִ שְּ תּמֵ ש בֹו ו ְּחָּ בָּל שֶׁ הּוא י ִהְּ י ֶׁה מדָּ ף" – "כֵן ,אֲ נִי
מֵ בִינָּה" – "ָאז ָּרצ ִ
ִיתי לִשְּ א ֹּל ,בְּיֹום שְּ לִישִ י ַאחֲ רי הצָּהרי ִם זֶׁה בְּסֵ דֶׁ ר?" –
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"כֵןָּ ,תבֹואּו ,אֲ נִי אֶׁ הְּ י ֶׁה בבי ִת .א ָּתה יֹודֵ ע אֵ יְך לְּהגִיע?" – "אֲ נִי בָּטּוח

מעֲ טֵ ה סֹודִ יּות מְּ ֻלּוֶׁה בְּהטְּ עָּ יֹות מְּ ֻתחְּ כָּמֹות אֹופֵ ף אֶׁ ת נֹושֵ א ה ְּכנָּפֶׁ ה ו ְּהִ גִיע

שֶׁ תסְּ ב ִ
ִירי לִי" – "זֶׁה מְּ א ֹּד פָּ שּוט .כְּשֶׁ א ָּתה נִ ְּכנָּס לּמֹושָּ ב קח י ָּמִ ינָּה ,וְַּאחֲ רי

אֹותּה ,על מָּ ה חָּ שּוב לְּהקְּ פִ יד,
ָּ
הּזְּמָּ ן לעֲ שֹות סֵ דֶׁ ר ּולְּהסְּ בִיר אֵ יְך מְּ כִינִים

הבמְּ פ השְּ לִישִ י סע לְַּאט ו ְִּת ְּראֶׁ ה מִ שְּ מ ֹּאלְָּך אֶׁ ת השֶׁ לֶׁט ,מִ שְּ פחת 'מִ שְּ עֹול'"

ּומָּ ה אמּונָּה טְּ פֵ לָּה שֶׁ אֵ ין בָּּה צ ֶֹּׁרְךֵ .ראשִ ית נָּכִין אֶׁ ת הּמִ צ ְָּּרכִיםְּ .כנָּפֶׁ ה

עֲ שּוי ָּה מִ שִ שָּ ה מ ְּרכִיבִים :סמְּ נֶׁה ,עגִ'ינִיְּ ,גבִינָּה ,מי ִם ,סֻ כָּר ,ו ְּהּמ ְּרכִיב

תֹופָּ עָּ ה שֶׁ ּמִ ְּתרחֶׁ שֶׁ ת ה ְּרבֶׁה בּמִ קְּ ָּרא ,לְּמָּ שָּ ל בְּנֹות ְּצלָּפְּ חד שֶׁ ּמֻ צָּגֹות בסִ פּור

הסֹודִ י :מֶׁ לח.

ְּכנָּשִ ים אְך לְּמעֲ שֶׁ ה מְּ דֻ בָּר בִשְּ מֹות שֶׁ ל עָּ ִרים בְּאֵ זֹור מְּ נשֶׁ ה .חָּ שב ִ
ְּתי אֵ יְך

אֹותּה
ָּ
הסמְּ נֶׁה הִ יא סּוג שֶׁ ל חֶׁ מְּ ָאה רכָּה מֵ חֲ לֵב עּזִים ,וְּנ ִָּתן ל ְִּרכ ֹּש

ּמּורים הּמְּ תּונִים שֶׁ ל ה ִגבְּעָּ ה הָּ פְּ כּו לקִ ִ
ְּתיֻצָּג ִגבְּעת דִ בְּשִ י כְּאִ שָּ ה .הקִ ִ
ּמּורים

בְּקֻ פְּ סָּ אֹות שִ ִ
ּמּורים גְּדֹולֹות בחֲ נֻיֹות מָּ זֹון בְּעָּ ִרים ע ְּרבִיֹות .י ֶׁשְּ נָּה גם סמְּ נֶׁה

גֹורר חֵ טְּ א ו ְּחָּ שב ִ
הָּ עֲ דִ ינִים ו ְּהכִמְּ עט בָּסְּ ִריִים שֶׁ ל דִ בְּשִ י .אְך חֵ טְּ א ֵ
ְּתי מה

יֹותר לְּהשִ יג ו ְּהִ יא גם ֵ
אֹותּה קל ֵ
יֹותר זֹולָּה ,ו ְּ ָּלכֵן
ָּ
צִמְּ חִ ית מִ שֶׁ מֶׁ ן דֶׁ קֶׁ ל,

יִהְּ י ֶׁה צֶׁבע שְּ ָּע ָּרּה .צֶׁבע דְּ בש י ִהְּ י ֶׁה צָּפּוי מִ די ו ְּ ָּלכֵן הֵ בנ ְִּתי שֶׁ שְּ ָּע ָּרּה שָּ ח ֹּר.

מִ שְּ תּמְּ שִ ים בָּּה בְּר ֹּב ה ְּכנָּפְּ יֹות .ז ֹּאת הסִ בָּה ְּלכְָּך שֶׁ הסמְּ נֶׁה הצִמְּ חִ ית

מִ כָּאן הָּ י ָּה ְּכבָּר הּמִ דְּ רֹון חֲ לקְּ לק .הֻ קְּ סמְּ ִתי מֵ הנִגּוד שֶׁ בֵין צֶׁבע הדְּ בש,

מעֲ נִיקָּ ה ל ְּכנָּפֶׁ ה חֵ לֶׁק מִ טעֲ מָּ ּה הָּ ָאפְּ יָּנִי ,ו ְּ ָּלכֵן מֻ מְּ לָּץ ְּלהִ שְּ תּמֵ ש בְּעִ ְּרבּוב שֶׁ ל

הצָּפּוי מִ דיְּ ,לבֵין הצֶׁבע השָּ ח ֹּר שֶׁ ל שְּ עָּ ָּרּה ,ו ְּהֵ בנ ְִּתי שֶׁ ּמשְּ מָּ עּות השֵ ם

שְּ נֵי הסּוגִים .אִ ם קָּ שֶׁ ה לְּהשִ יג סמְּ נֶׁה ,אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהִ שְּ תּמֵ ש גם בְּחֶׁ מְּ ָאה

אֵ ינֶׁנָּה שיָּכּות ('הדְּ בש שֶׁ לִי') ו ְּגם אֵ ינֶׁנָּה ְּתכּונָּה ('שֶׁ יֵש בֹו מִ ן הדְּ בש') ,אֶׁ ָּלא

אֹותנְּטִ י אֲ בָּל ֹלא ְּבהֶׁ כְּרח פָּ חֹות טָּ עִ ים.
ֶׁ
ְּרגִילָּה .ל ְּכנָּפֶׁ ה י ִהְּ י ֶׁה טעם פָּ חֹות

פ ֹּעל ְּבצִּוּוי – "דִ בְּשִ י !" ּובְּעֹודִ י מְּ נסֶׁ ה לְּדמְּ י ֵן ,בִמְּ בּוכָּה ,מה בְּעֶׁ צֶׁם אֲ נִי

עגִ'ינִי בְּע ְּרבִית זֶׁה ָּבצֵק ,ו ְּהכּוָּנָּה לִשְּ עָּ רֹות ה ָּבצֵק שֶׁ ּמֵ הֶׁ ן עֲ שּוי ָּה ה ְּכנָּפֶׁ ה.

קֹורא לָּּה 'דִ בְּשִ י !' הֵ בנ ְִּתי שֶׁ ְּכבָּר הִ ְּתַאהב ִ
ֵ
ְּתי .אּו ָּלם
מְּ בקֵ ש מִ ּמֶׁ נָּה כְּשֶׁ אֲ נִי

הָּ עגִ'ינִי עָּ שּוי בְּסְך הכ ֹּל מִ קֶׁ מח ּומי ִם .תעֲ רֹּבֶׁת דְּ לִילָּה מְּ א ֹּד מְּ טפְּ טֶׁ פֶׁ ת

ְּבנִגּוד לפֶׁ סֶׁ ל שֶׁ ל פִ יגְּמלְּיֹון ,דְּ מּות סִ פְּ ִ
רּותית לְּעֹולָּם אֵ ינָּּה דֹומֶׁ מֶׁ ת ו ְּ ָּלכֵן ֹלא

ִבז ְָּּרמִ ים דקִ ים ואֲ חִ ידִ ים על פְּ לָּטָּ ה חּמָּ ה ,ה ָּבצֵק נֶׁאפֶׁ ה חֶׁ לְּקִ ית וְּכְָּך נִשְּ ַאר

נִזְּקקְּ ִתי ְּלו ֵנּוס שֶׁ ָּתפִ יח בָּּה רּוח חיִים.

בְּצּורת שְּ עָּ רֹות .עגִ'ינִי נ ִָּתן לְּהשִ יג בְּר ֹּב הּמאֲ פִ יֹות שֶׁ ּמֹוכְּרֹות ְּכנָּפֶׁ ה ,וְּכֵן
בְּמִ פְּ עָּ לִים הּמְּ יצ ְִּרים עגִ'ינִי בְּעָּ ִרים ע ְּרבִיֹות גְּדֹולֹות .חָּ שּוב לְּהקְּ פִ יד
שֶׁ הָּ עגִ'ינִי י ִהְּ י ֶׁה טָּ ִרי ,כְּשֶׁ הָּ עגִ'ינִי ֹלא טָּ ִרי הּוא מִ ְּת ֵ
פֹורר.
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ה ְּגבִינָּה הִ יא ְּגבִינת ב ְִּרינְּזָּה עִ ּזִים .לָּר ֹּב ה ְּגבִינָּה מגִיעָּ ה מְּ לּוחָּ ה וְּי ֵש לִשְּ ט ֹּף

ו ִיהּודָּ ה חֹונֶׁה לְּיד ִגבְּעת דִ בְּשִ י ו ְּעֹולֶׁה מִ ן ה ְּכבִיש דֶׁ ֶׁרְך השָּ דֶׁ ה הּזָּרּוע אֶׁ ל

אֹותּה .השְּ טִ יפָּ ה נעֲ שֵ ית על י ְּדֵ י חִ תּוְך לִפְּ רּוסֹות ו ְּהשְּ ָּרי ָּה בְּמיִם .יֵש
ָּ

נְּקֻ דת המְּ דִ ידָּ ה .הּוא אֹוהֵ ב לִמְּ ד ֹּד ְּב ִגבְּעת דִ ְּבשִ י כִי אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהגִיע עִ ם

לְּהחֲ לִיף אֶׁ ת הּמיִם מִ סְּ פָּ ר פְּ עָּ מִ ים עד שֶׁ הּמְּ לִיחּות כִמְּ עָּ ט נֶׁעלֶׁמֶׁ ת.

הטֶׁ נְּדֶׁ ר מּמָּ ש עד נְּקֻ דת המְּ דִ ידָּ ה [כְּדֵ י ֹלא לִפְּ ג ֹּע בשָּ דֶׁ ה] ו ְּההֲ לִיכָּה בשָּ דֶׁ ה
הִ יא שִ נּוי מְּ רעֲ נֵן .ו ְּגם כִי למְּ רֹות שֶׁ ה ִגבְּעָּ ה מְּ תּונָּה מְּ א ֹּד וְּנ ְִּראֵ ית ֹלא ֵ
יֹותר
ִ
מִ שִ פּול ק ְּרקע ,כְּשֶׁ ּמגִיעִ ים לְּפִ סְּ ג ָָּּתּה נִפְּ ָּרש נֹוף ְּרחָּ ב יָּדיִם שֶׁ ל מִ
ישֹורים
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ו ְּשָּ דֹות ,ו ְּנחל שִ קְּ מָּ ה הּמְּ ב ֵתר אֶׁ ת הּמִ ישֹור שֶׁ נִפְּ ָּרש מעֲ ָּרבָּה עד יִבָּלע

כְּמֹו פִ יגְּמלְּיֹון הּמְּ פסֵ ל אֶׁ ת ָּגל ֵ
ָּתָאה ּומֹוצֵא בְּתֹוְך השֶׁ נְּהָּ ב אֶׁ ת ַאהֲ בָּתֹו כְָּך

בָּאֹּבְֶׁך.

מּותּה שֶׁ ל דִ בְּשִ י .ב ְּתחִ לָּה חָּ טָּ ִ
עִ צב ִ
אתי רק בְּהאֲ נָּשָּ ה שֶׁ ל טֹופֹונִים,
ְּתי אֶׁ ת דְּ ָּ

ּובְּתֹוְך ה ִגבְּעָּ ה כָּמּוס סֹוד שִ פְּ עָּ ה ו ְּאֵ ין יֹודֵ ע מה ִב ְּל ָּבבָּּה .ו ְּאִ יש אֶׁ חָּ ד שֶׁ עָּ ָּלה

קְּ פָּ ֶׁליהָּ  .שָּ ם ,לְּמטָּ ה ,מְּ חיֶׁכֶׁת ּושְּ מֵ חָּ ה שֶׁ כֵן ְּבמֶׁ ְּרחָּ בִים ָּכאֵ לֶׁה אֵ ין י ָּקָּ ר מִ ן

ִבזְּהִ ירּות ֹלא לִפְּ ג ֹּע בשָּ דֶׁ ה הּזָּרּוע ,שֹולֵח מבָּטֹו אֶׁ ל קִ ְּרבָּּה ,מְּ גלֶׁה עֲ מֻ קֹות

ִתלֹות אֶׁ ת ה ְּכבִיסָּ ה נִדְּ הֶׁ מֶׁ ת
הּמחְּ בֹוא .הגָּמָּ ל גָּמר ו ְּהָּ לְך לֹו .האֵ ם סִ יְּמָּ ה ל ְּ

מִ נִי ח ֹּשֶׁ ְךּ ,ומְּ קבֵל ּ ,138ומה י ְּספֵ ר לֹו  ,138לּולֵא זָּכר כִי בפעם שֶׁ עָּ ב ְָּּרה

מִ ג ֹּדֶׁ ל הנֶׁזֶׁק ּומִ יָּד מֹונָּה :חּמִ יד (הקָּ טָּ ן) ו ְּעָּ ִלי ...מִ שֶׁ ֹּלא סָּ פְּ ָּרה עד שָּ לֹוש

הָּ י ָּה  ,130על כֵן ָאמר מֵ אִ ֵ
ירנּו לִהְּ יֹות זָּכָּר זֶׁה ִלזְּכ ֹּר ו ְּ ִלזְּכ ֹּר ו ְּ ִלזְּכ ֹּר.

צ ְָּּרחֹו ֶׁתיהָּ הֵ ִריצּו אֶׁ ת עבְּדָּ א ְּללָּה ,ואֲ פִ לּו אֶׁ ת ָאבִיו (שֶׁ הֵ כִין ֵתה) ,שֶׁ כֵן הָּ י ְָּּתה
קֹורהָ ,אז הטֶׁ נְּדֶׁ ר הִ ְּתנָּעֵ ר מִ שְּ עִ ינָּתֹו שֶׁ ל
בְּטּוחָּ ה כִי נִקְּ ב ְָּּרה לּמָּ ו ֶׁת מִ ּמכת ָּ
עבְּדָּ א ְּללָּה שֶׁ נֶׁעֶׁ לְּמָּ ה ,הנעֲ ָּרה שָּ מְּ חָּ ה בח ֹּשֶׁ ְך ו ְּהֵ ִריחָּ ה ָאבָּק ָאהּוב ו ְֵּריחֹות
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עָּ שָּ ן טֹובִים שֶׁ דָּ בְּקּו ביְּ ִריעָּ הּ ,ומנְּצּור נִ ֵצל אֶׁ ת השְּ ִתיקָּ ה לִמְּ צִיצת סִ יג ְּרי ָּה.

הגָּמָּ ל הֵ חֵ ל נֹושֵ ְך ּומְּ ָּלעֵ ס אֶׁ ת חּוט הפְּ לסְּ טִ יק השָּ ח ֹּר ו ְּהשָּ חּוק ,שְּ אֵ ִרית
סֹופֹו שֶׁ ל קֶׁ שֶׁ ר רב ְּלפִ יפֹות שֶׁ הִ דֵ ק אֶׁ ת הי ְּ ִריעָּ ה לקֹו ָּרה הּמִ זְּ ָּרחִ ית שֶׁ ל
הָּ א ֹּהֶׁ ל ,ו ְּהֵ מִ יר ַאט ַאט אֶׁ ת ָאבָּק הּמִ דְּ בָּר שֶׁ בֵין סִ י ָּביו ְּב ֻרקֹו ו ְּהִ מְּ שִ יְך נֹושֵ ְך
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ּומְּ לָּעֵ ס ְּבתאֲ ות אֲ ָּגב ו ְּהּוא מֹושֵ ְך ו ְּלֹועֵ ס אְך עבְּדָּ א ְּללָּה ֹלא ָּרָאה ז ֹּאת,

כְּשֶׁ הִ גִיע לְּנחל ג ְָּּרר בְּפאֲ ֵתי נֶׁגֶׁב ְּכבָּר הֵ חֵ לָּה לְּמשְּ מֵ ש שָּ עָּ ה שֶׁ ל עֶׁ ֶׁרב

עבְּדָּ א ְּללָּה ֹלא יָּדע ְּכלָּל שֶׁ הגָּמָּ ל יָּצָּא מֵ הּמִ ְּכלָָּאה ,כִי ְּלעבְּדָּ א ְּללָּה י ֵש חּוש

ו ְּהָּ עֲ נָּנִים שֶׁ נִקְּ ְּבצּו בּמעֲ ָּרב כְּמֹו ְּליפֹות אֶׁ ת השְּ קִ יעָּ ה חִ קּו ְּבקִ ּמּו ֵריהֶׁ ם אֶׁ ת

ֵריח טֹוב ,ו ְּהּוא מכִיר וְּיֹודֵ ע מָּ ה אֹומְּ ִרים מבָּטָּ יו שֶׁ ל חֻ סֵ ין ,אֲ פִ לּו ְּתנּועֹות

הָּ אֲ דָּ מָּ ה השְּ ֵלו ָּה שֶׁ הָּ י ְָּּתה שְּ רּועָּ ה עד גלְּגל השֶׁ מֶׁ שְּ .כבָּר כְּשֶׁ הִ גִיע חָּ ש

קְּ טנֹות בְּגלְּגלֵי הּמְּ כֹונִית בְּשָּ עָּ ה שֶׁ הּוא עֹובֵר ְּליד הָּ א ֹּהֶׁ ל שֶׁ ל מנְּצּור.

ָּרעָּ ב ,אְך הֶׁ עְּ דִ יף ִלמְּ ד ֹּד כָּל עֹוד י ֵש אֹורּ ,ולְַּאחר המְּ דִ ידָּ ה ָּלקח מֵ הטֶׁ נְּדֶׁ ר

ּו ְּכשֶׁ ּמנְּצּור נִמְּ נָּע מִ לְּדבֵר  -זֶׁה קל ל ְִּראֹות ! ָאז הּוא הֻ זְּמן ,מנְּצּור אֶׁ ל

אֶׁ ת החּומּוס וְּאֶׁ ת הנקְּ נִיק ו ְּאֶׁ ת הלֶׁחֶׁ ם וְּאֶׁ ת הָּ ע ְּג ָּבנִיֹות ו ְּנִ ְּכנס לּמִ ְּבנֶׁה שֶׁ ל

עבְּדָּ א ְּללָּה ,לְּרכֵך ּולְּגשֵ רִ ,למְּ נ ֹּע אִ י נְּעִ ימֻ יֹותָ .אז עבְּדָּ א ְּללָּה חִ כָּה בְּקִ דְּ מת

הּמשְּ אֵ בָּה היְּשָּ נָּה על מְּ נת לְּהִ ְּתגֹונֵן מֵ הָּ רּוח.

החֶׁ לְּקָּ ה (ואֲ פִ לּו אבָּא הֵ כִין ֵתה) ו ְּאִ שְּ תֹו תֹו ָּלה ְּכבָּסִ ים מֵ אֲ ֵ
חֹורי הָּ א ֹּהֶׁ ל

י ְּהּודָּ ה מבִיט בְּגּוש הב ְּרזֶׁל הֶׁ עָּ צּום שֶׁ הָּ י ָּה מְּ נֹוע הּמשְּ אֵ בָּה ,שֶׁ ְּכבָּר מִ ּזְּמן

ו ְּהחֲ מֹור שֶׁ ל היְּלָּדִ ים נִצב מֵ על שָּ קְּ תֹו שֶׁ ּמִ שְּ תקְּ פִים בָּּה השָּ מי ִם ו ְּר ֹּאשֹו,

אֵ ינָּּה פְּ עִ ילָּה ,ו ְּרֹואֶׁ ה בְּעֵ ינֵי רּוחֹו אֶׁ ת הקֹודְּ חִ ים שֶׁ עָּ מְּ לּו פ ֹּהִ ,לפְּ נֵי שִ שִ ים

ו ְּהבת היָּפָּ ה מִ כְּדֵ י ֹלא לְּהֵ חָּ בֵא יֹושֶׁ בֶׁת בְּמֶׁ ְּרכָּז הָּ א ֹּהֶׁ ל ,על הָּ אֲ ִריגִים,

שָּ נָּה ְּלפָּ חֹות .הּוא רֹואֶׁ ה שִ שָּ ה ְּגב ִָּרים עֹובְּדִ ים ְּבלֵב מִ דְּ ָּבר ,כ ֹּה עֲ סּוקִ ים

ּומְּ חיֶׁכֶׁת חִ יּוְך שֶׁ ּמֵ חפֶׁ ה על כָּל הי ֹּפִ י שֶׁ ּמסְּ ִת ִ
ירים ְּבגָּדֶׁ יהָּ הּמָּ סָּ ְּר ִתיִים

בִמְּ לֶׁאכֶׁת הקִ דּוח ּו ְּבאֵ ינְּסְּ פֹור התקָּ לֹות שֶׁ צָּצֹות ָּלהֶׁ ן עד כִי אֵ ינָּם נֹושְּ אִ ים

נֹותיהָּ ב ְֶּׁרגע אֶׁ חָּ ד ו ְּהגָּמָּ ל
ו ְּהֶׁ עָּ בִים ּוכְּמֹו מֵ כִיל הּוא אֶׁ ת כָּל י ָּפְּ י ָּּה מִ כָּל שְּ ֶׁ

עֵ ינֵיהֶׁ ם אֶׁ ל שְּ עת הָּ עֶׁ ֶׁרב היָּפָּ ה ו ְּהכְּחֻ לָּה הּמשְּ קָּ ה אֶׁ ת השָּ דֹות בְּנ ֹּגּה הִ יּולִי.

חֹורקֶׁ ת ּומֹושֶׁ כֶׁת ֵרעֹו ֶׁתיהָּ ו ְּהָּ א ֹּהֶׁ ל נֹופֵ ל
ֶׁ
קֹורה
לֹועֵ ס לֹועֵ ס מֹושֵ ְך מֹושֵ ְך ו ְּה ָּ

ּוכְּשֶׁ יְּהּודָּ ה ממְּ שִ יְך בְּד ְּרכֹו ,אֹורֹות הָּ אִ יסּוזּו הָּ אֲ דֻ ּמִ ים נֶׁעלָּמִ ים וְּנֹותר הָּ עֹולָּם

אֹותּה בְּח ֹּם השֶׁ מֶׁ ש שֶׁ נִ ְּצבר ו ְּהִ יא נֶׁעלֶׁמֶׁ ת בֵין
ָּ
ו ְּהי ְִּריעָּ ה הֶׁ עָּ ָּבה מְּ כסָּ ה

ְּבשָּ דֹות ְּרחָּ בִים ו ְּרּוח.
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ביְּצִיָאה מִ בְּאֵ ר-שֶׁ בע עֹוצֵר אֹותֹו טְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט .י ְּהּודָּ ה פֹו ֵתח אֶׁ ת החלֹון "לְָּאן
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א ָּתה צ ִָּריְך?" – " ְּבנֵי ְּראֵ ם" עֹונֶׁה הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט ,חֲ ֵרדִ י נָּמּוְך ,עִ ם זָּקָּ ן מְּ פֻ ּזָּר.

שְּ קִ יעָּ תי ִם חָּ לְּפּו ִבשְּ דֹו ֵתינּו מֵ ָאז חג הקָּ צִיר ו ְּהֵ ם ֵריקִ ים ,ו ְֹּלא שְּ ָּלפִ ים

" ִת ָּכנֵס" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ,ו ְּגל ֵריח זֵעָּ ה מ ְּתקִ יף אֹותֹו כְּשֶׁ הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט מִ ְּתישֵ ב.

פֹור ִרים ַאט ַאט לְָּאבָּק רְך ,בְּאֵ ין טל וגֶׁשֶׁ ם
מְּ ֻכסִ ים הֵ ם ,כִי אִ ם ְּר ָּגבִים מִ ְּת ְּ

בנְּסִ יעָּ ה ,י ְּהּודָּ ה מ ְּר ִגיש כְּאִ לּו הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט מִ סְּ תכֵל עָּ לָּיו ּומְּ חיְֵך .הּוא מפְּ נֶׁה

הָּ אֶׁ ֶׁרץ כֹו ֵלאת י ְּבּולָּּה ,זֹו השָּ נָּה השְּ נִיָּה .עֹוד מְּ עט י ִסְּ תלֵק אֹור ַאחֲ רֹון

מבָּטֹו אֵ לָּיו ,וְּזֶׁה ֹלא פֹוסֵ ק מֵ חִ יּוכֹו אֶׁ לָּא רק מֵ סֵ ב מבָּטֹו אֶׁ ל הדֶׁ ֶׁרְך .י ְּהּודָּ ה

מֵ ְּרקִ יעֵ נּוָ ,אז הכְּפָּ ר יִנ ֵָּתן בְּאֹור הי ֵָּרח וְּי ִטְּ ב ֹּל ִב ְּבכִי התנִים שֶׁ יָּצִיק לִשְּ נת

מעֲ לֵה חִ יּוְך זָּעִ יר לְּנ ֹּכח או ִילּות הּמִ שְּ חָּ ק .בְּהֶׁ מְּ שֵ ְך הדֶׁ ֶׁרְך ,י ְּהּודָּ ה חָּ ש שּוב

הָּ אִ כ ִָּרים הּמְּ ֻב ֶׁת ֶׁרת דְּ ָאגֹות .הָּ אֲ ו ִיר  -ח ֹּם ו ְּק ֹּר אֵ ין בֹו ,ו ְּאֵ ינֹו נֹושֵ א עָּ נָּן ,רק

כִי הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט מִ סְּ תכֵל עָּ לָּיו ּומְּ חיְֵך .שּוב מפְּ נֶׁה י ְּהּודָּ ה מבָּטֹו ו ְּהפעם הלָּה

נָּעִ ים לְּמגָּעְּ ,כאֵ ינֹו קיָּם .בְּהֶׁ עְּ דֵ ר צ ֶֹּׁרְך לְּהשְּ כִים (ו ְּ ִכי עָּ לי ְּלמהֵ ר לִקְּ צ ֹּר? אֹו

מְּ סֹו ֵבב אֶׁ ת ר ֹּאשֹו ְּל ִכּוּון החלֹון היְּמָּ נִי ּומֹוסִ יף לְּחיְֵךְּ ,כלָּל ֹלא מסְּ ִתיר אֶׁ ת

שֶׁ ּמָּ א לחְּ ב ֹּט?) יָּצ ִ
ָּאתי עִ ם דִ בְּשִ י אֶׁ ל ה ְּגבָּעֹות שֶׁ ּמִ נֶׁגֶׁד ,בְּקֶׁ דֶׁ ם שְּ דֹו ֵתינּו

הּמִ שְּ חָּ ק ,ו ְּחִ יּוכֹו שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה מִ ְּתרחֵ ב מְּ עט .כְָּך ְּבכָּל פעם הִ ְּתרחֵ ב חִ יּוכֹו,

הּמאֲ פִ ִ
ירים ,שֶׁ עִ קְּ בֹות לְּטָּ אֹות ו ְּתנִים נִזְּ ָּרעֹות בָּהֶׁ ם ,ו ְּנֹוש ְּבנּו על ַאחת

ו ְּרק כְּשֶׁ חִ יּוְך מָּ לֵא הֵ אִ יר אֶׁ ת כָּל פָּ נָּיו ,פָּ סק הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט מִ ּמִ נְּהָּ גֹו ו ְֹּלא הֵ סֵ ב

הָּ אֲ ָּבנִים בְּמעֲ לֵה ה ִגבְּעָּ ה ִלצְּפֹות ְּבהִ ּמֹוג ה ָּכח ֹּל מִ שְּ מֵ י מעֲ ָּרבּ ,ו ְּבי ֵָּרח כִמְּ עט

אֶׁ ת מבָּטֹו אֶׁ לָּא הִ מְּ שִ יְך לְּחיְֵך ּולְּהִ סְּ תכֵל בִיהּודָּ ה הּמִ סְּ תכֵל בֹו ּומְּ חיְֵך,

מָּ לֵא שֶׁ הֵ אִ יר מֶׁ ְּרחָּ בִים לְּפָּ נֵינּו ּומֶׁ ְּרחֲ ֵבי ְּג ָּבעֹות שְּ חֹו ֵרי גֵָאיֹות מֵ ַאחֲ רי גבֵנּו

כְּשֹואֵ ל לְּפֵ שֶׁ ר הּמִ שְּ חָּ ק" .מֵ אֵ יפ ֹּה יֹודְּ עִ ים ",פָּ תח הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ ט" ,שֶׁ יעֲ ק ֹּב

ָּתּה" .יֹום ח ֹּפֶׁ ש עָּ שָּ ה ָּלנּו י ְּהו ָּה" עָּ ְּל ָּצה לִי ,מבִיטָּ ה
בְּאֹור ָּל ָּבן ּופָּ שּוט כְּשִ מְּ ל ָּ

ַארבע?" – "מֵ אֵ יפ ֹּה?" שָּ ַאל י ְּהּודָּ ה– .
ַארבע על ְּ
ָאבִינּו נָּהג בְּטֶׁ נְּדֶׁ ר אִ יסּוזּו ְּ

על ה ְּכ ָּפ ִרים ,הקְּ טנִים מִ ּמִ צְּפֵ נּו זֶׁה ,אֵ יְך מִ ְּתחָּ מָּ ם בָּרּור מִ לְּמעְּ לָּה ,ו ְּרֹוָאה

" ָּכתּוב' :ויֵ ֵצא יעֲ ק ֹּב מִ בְּאֵ ר שָּ בע'" – "נּו?" – "נּו ,מָּ ה א ָּתה מְּ דמְּ י ֵן ,שֶׁ הּוא

מָּ ה ָאפְּ סָּ ה דִ מְּ עת הּז ֹּ ֵרע לְּמּול זֹו הּמְּ ב ְּצ ֶׁבצֶׁת מטָּ ה ִב ְּבהִ ית ִתקְּ רֹות,

יָּצָּא על חֲ מֹור?!" ָאמר הטְּ ֶׁרמְּ פִ יסְּ טּ ,ופָּ רץ ִבצְּחֹוק .ו ִיהּודָּ ה ַאף הּוא פָּ רץ

ּומְּ סָּ ֶׁרבֶׁת ִלנְּז ֹּל כִי י ָּ ְּבשּו מעְּ י ְּנֹו ֶׁתיהָּ " .יֹום ח ֹּפֶׁ ש עֲ מָּ לֹו" ָאמ ְּר ִתי ,מבִיט אֶׁ ל

ִבצְּחֹוקַ ,אף שֶׁ ֹּלא הֵ בִין אֶׁ ת הבְּדִ יחָּ ה.

השָּ דֹות הּמִ ְּתפָּ ְּרשִ ים כְּעֹומְּ דִ ים לְּחבֵק אֶׁ ת השָּ מי ִם.
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עֶׁ ֶׁרב בּמִ שְּ ָּרד ְּבבֵית דָּ גָּן ,ו ִיהּודָּ ה לְּבדֹו בּמִ שְּ ָּרד .הּוא נִשְּ ַאר שָּ עֹות נֹוסָּ פֹות
ְּלפצֹות על הּמְּ דִ ידֹות שֶׁ נִדְּ חּו ִבגְּלל הח ֹּפֶׁ ש שֶׁ ָּלקח בשָּ בּוע שֶׁ עָּ בָּר ,ו ְּהּוא
מקְּ לִיד אֶׁ ת נְּתּונֵי הּמְּ דִ ידֹות לּמחְּ שֵ ב .לְּפֶׁ תע ,הּוא עֹוזֵב אֶׁ ת לּוח הָּ ִרשּום,

נִגָּש לּמדָּ ף ,ו ְּלֹוקֵ ח מִ ּמֶׁ נּו מפָּ ה טֹופֹוג ְָּּרפִ ית מִ סְּ פָּ ר  0ו ְּאֶׁ ת הדּו"ח

שֶׁ ל ה ְּכנָּפֶׁ ה בְּחֵ לֶׁק גְּדֹול מֵ ה ְּכנָּפְּ יֹות .הצֶׁבע ֹלא הֶׁ כ ְֵּרחִ י ,אֲ בָּל הּוא מְּ שּמֵ ש

הָּ הִ ידְּ רֹולֹו ִגי השְּ נ ִָּתי לִשְּ נת  .2117הּוא מִ ְּתישֵ ב לְּיד שֻ לְּחָּ ן פָּ נּויּ ,ומְּ א ֵתר

לְּהסְּ ו ַָּאת הּמֶׁ לח ,כֵיו ָּן שֶׁ לְּעִ ִתים קְּ רֹובֹות אֲ פִ לּו הקֹונְּדִ יטֹור ֹלא יֹודֵ ע שֶׁ הּוא

בדּו"ח אֶׁ ת הסְּ פִ יקָּ ה שֶׁ ל מעְּ ין הגִיחֹון –  011,111מ"ק בְּשָּ נָּהָ .אז פֹונֶׁה

מֹוסִ יף מֶׁ לח ,ו ְּסָּ בּור שֶׁ הּוא רק צֹובֵע אֶׁ ת ה ְּכנָּפֶׁ ה.

י ְּהּודָּ ה לּמפָּ ה ּומְּ חשֵ ב אֶׁ ת אגן ההִ קָּ וּות שֶׁ ל הּמעְּ י ָּן .קְּ צָּת קָּ שֶׁ ה ל ְִּראֹות אֶׁ ת

לְַּאחר שֶׁ פִ ּז ְּרנּו אֶׁ ת הּמֶׁ לח י ֵש לְּפּזֵר שִ ְּכבָּה פָּ חֹות אֹו ֵ
יֹותר אֲ חִ ידָּ ה שֶׁ ל

קּוֵי הג ֹּבּה כֵיו ָּן שֶׁ השֶׁ טח מְּ י ֻשָּ ב ּומָּ לֵא בְּסִ ימָּ נֵי ת ְּכסִ ית ,אְך הּוא מ ְּצ ִליח

ע ִג'ינִי על הּמחֲ בת .לְּשֵ ם כְָּך ,י ֵש לְּהפְּ ִריד ְּתחִ לָּה אֶׁ ת הָּ ע ִג'ינִי שֶׁ ּמגִיע

לְּחשֵ ב 5.5 :קמ"ר .הּוא מ ְּכפִ יל אֶׁ ת השֶׁ טח בְּכּמּות הגֶׁשֶׁ ם השְּ נ ִָּתית

בְּדֶׁ ֶׁרְך ְּכלָּל בְּצּמֹות צְּפּופֹות .לְַּאחר ההפְּ ָּרדָּ ה י ֵש לְּפּזֵר אֶׁ ת השְּ עָּ רֹות על

ָּבאֵ זֹור ( 537מ"מ) ּובְּשִ עּור החִ לְּחּול ְּבַאקְּ ו ִיפֶׁ ר הָּ הָּ ר (ּ )15%ומְּ קבֵל שֶׁ סָּ ְך

הסמְּ נֶׁה בעֲ דִ ינּות ּובְּא ֹּפֶׁ ן ָאחִ יד כּמָּ ה שֶׁ ֵ
יֹותר עד שֶׁ ּמִ בעד השְּ עָּ רֹות בְּק ֹּשִ י

כָּל החִ לְּחּול לְּמעְּ ין הגִיחֹון הּוא  443,125מ"ק ְּבשָּ נָּה ,פָּ חֹות מִ סְּ פִ יקת

רֹואִ ים אֶׁ ת הסמְּ נֶׁה .נִ ָּתן ְּלהדֵ ק בעֲ דִ ינּות אֶׁ ת הָּ ע ִג'ינִי אְך ֹלא ִלדְּ ח ֹּס.

הּמעְּ י ָּן ,ויֶׁחרד הָּ אִ יש ויִלָּפֵ ת ,ו ְּהִ נֵה י ֵש אמֶׁ ת בָּאגָּדָּ ה הָּ אּו ְּר ָּבנִית שֶׁ שָּ מע,

כָּעֵ ת י ֵש לִשְּ פ ְֹּך ִכ 311-ג' סֻ כָּר ְּלפִ ינְּ ָּג'ן ,לְּמ ֵלא ְּבמיִם עד שֶׁ הּמיִם מגִיעִ ים

ּוסְּ פִ יקת הּמעְּ י ָּן ָאכֵן גְּדֹולָּה מִ כּמּות הּמי ִם הּמְּ ח ְּלחֶׁ ֶׁלת אֵ לָּיו.

ְּכס"מ אֶׁ חָּ ד מֵ על הסֻ כָּר ּולְּהנִיח אֶׁ ת הפִ ינְּגָּ'ן על הָּ אֵ ש .כָּאן י ֵש עֹוד הטְּ עָּ י ָּה:
בְּחֵ לֶׁק מֵ הּמ ְּתכֹונִים ָּכתּוב שֶׁ יֵש לְּהֹוסִ יף מֵ י ו ְָּּרדִ ים לּמי ִם ,אֲ בָּל זֶׁה ֹלא נָּכֹון
ו ְּאֵ ין לְּהֹוסִ יף מֵ י ו ְָּּרדִ ים .בְּמהֲ לְך הֶׁ מְּ שֵ ְך ההֲ ָּכנ ָּה הּמי ִם י ְִּר ְּתחּו .כְּשֶׁ הֵ ם
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י ְִּר ְּתחּו י ֵש לְּהקְּ טִ ין אֶׁ ת הָּ אֵ ש ,וְּלִשְּ מ ֹּר אֶׁ ת הסִ ירֹופ ב ְִּר ִתיחָּ ה עד לְּסִ יּום

להֲ ָּכנָּה ב ִ
ֵיתית י ֵש לְּהָּ כִין מֵ ר ֹּאש שְּ ֵתי מחֲ בתֹות שֹונֹות ְּבגָּדְּ לָּן ,כְָּך שֶׁ ַאחת

ההֲ ָּכנָּה.

נִ ְּכנֶׁסֶׁ ת בְּתֹוְך השְּ נִיָּהָּ .רצּוי שֶׁ ההֶׁ בְּדֵ ל בג ֹּדֶׁ ל י ִהְּ י ֶׁה קָּ טָּ ן ְּככָּל הָּ אֶׁ פְּ שָּ ר ּו ִבלְּבד
שֶׁ הּמחֲ בת הקְּ טנָּה ִת ָּכנֵס בְּתֹוְך הגְּדֹו ָּלהָּ .כעֵת י ֵש לְּהנִיח כְּח ֹּפֶׁ ן סמְּ נֶׁה
אֹותּה ְּבסמְּ נֶׁה ,עד שֶׁ ִת ְּתקבֵל שִ ְּכבָּה שֶׁ ל
ָּ
בּמחֲ בת הקְּ טנָּה וְּלִמְּ ש ֹּח
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כִשְּ לֹושָּ ה מִ י ִלימֶׁ טְּ ִרים בִמְּ מֻ צָּע (הָּ אֶׁ ְּצבָּעֹות משְּ אִ ירֹות סִ ימָּ נִים וְּזֶׁה בְּסֵ דֶׁ ר).

בְּנחל כְּסָּ לֹון פָּ בֵל גֹולֵל אֶׁ ת הפְּ קָּ ק מֵ על פִ י הצִנֹור ו ִיהּודָּ ה מְּ שלְּשֵ ל מִ יָּד

ְּבשָּ ָּלב זֶׁה י ֵש לְּפּזֵר ק ֶֹּׁרט נָּדִ יב שֶׁ ל מֶׁ לח על הסמְּ נֶׁה .הּמֶׁ לח הּוא מ ְּר ִכיב

חֶׁ בֶׁל אֶׁ ל תֹוְך הבֹור .החי ְּשָּ ן מְּ צ ְּלצֵל כְּעִ נְּבָּל בֹו ְּבי ָּ ְּרדֹו בְּהִ דְּ הּודִ ים הֹו ְּלכִים

הֶׁ כ ְֵּרחִ י ,אֲ בָּל לְּשֵ ם הטְּ עָּ י ָּה הּוא אֵ ינֹו מְּ פ ָֹּּרט בְּר ֹּב הּמ ְּתכֹונִים ,מִ כֵיו ָּן שֶׁ ּמִ צד

וְּנֶׁחלָּשִ יםְּ .תהֹום אֶׁ ל ְּתהֹום ֵ
קֹורא לְּקֹול הצִנֹורּ ,ובֹו אֹו ְּצרֹות ח ֹּשֶׁ ְך ּומטְּ מֻ נֵי

אֶׁ חָּ ד ִבלְּעָּ דָּ יו ה ְּכנָּפֶׁ ה חֲ סֵ ָּרה אֶׁ ת הּמְּ ִתיקּות ה ִבל ִ
ְּתי-מִ ְּתפשֶׁ ֶׁרת שֶׁ לָּּהּ ,ומִ צד

מִ סְּ ָּת ִרים ,כָּל ח ֹּשֶׁ ְך טָּ מּון ִלצְּפּונָּיו .ויָּשִ יבּו אֶׁ ת הפְּ קָּ ק על פִ י הצִנֹור לִמְּ קֹומֹו.

שְּ נֵי בְּחֶׁ סְּ רֹונֹו קָּ שֶׁ ה לְּזהֹות מהּו הּמ ְּרכִיב הֶׁ חָּ סֵ רִ .ב ְּכנָּפְּ יֹות לְּעִ ִתים קְּ רֹובֹות

ֵ
עֹורר אֶׁ ת סקְּ ָּרנּותֹו שֶׁ ל התן שֶׁ עָּ מד על הּמִ דְּ רֹון ו ְּהִ שְּ גִיח
ֹלא בָּרּור מָּ ה

הּמֶׁ לח מגִיע בְּתעֲ רֹּבֶׁת עִ ם ַאבְּקת צֶׁבע מאֲ כָּל כָּת ֹּםּ ,ומִ כָּאן ִצבְּעָּ ּה הכָּת ֹּם

בָּהֶׁ ם כָּל הָּ עֵ ת מִ לְּמעְּ לָּה ,אְך י ְּהּודָּ ה מֵ ִריח ָּבאֲ ו ִיר אֶׁ ת הגֶׁשֶׁ ם מִ ְּתקָּ ֵרב

ּורחֹוקִ ים מֵ על צּמְּ רֹות הָּ א ָּרנִים
ּומבִיט מעֲ ָּרבָּה וְָּאכֵן נ ְִּראִ ים עֲ נָּנִים אֲ פ ִֹּרים ְּ

אֹותֹו אֲ בָּל מִ סְּ תבֵר שֶׁ צ ִָּריְך עֹוד מִ ישֶׁ הּו" – "אֹוקֵ יי" – "מּמָּ ש ֹלא נָּעִ ים ִלי

שֶׁ ל מִ צְּפֵ ה אֶׁ שְּ ָּתאֹול .אִ ם ה ֵ
קֹורא מְּ עֻ נְּיָּן בְּמּוסִ יקָּ ה מְּ שּמחת ִלנְּסִ יעָּ ה כְּדָּ אי

אֹותָך ָּככָּה" – "ֹלא טִ ְּרט ְּר ֶׁתםָ ,אמ ְּר ִתי ְּלָך ,אֲ נִי ְּבכָּל מִ קְּ ֶׁרה
ְּ
שֶׁ טִ ְּרט ְּרנּו

שֶׁ יאֲ זִין לשִ יר ְּ Love Me Or Leave Meבבִצּוע שֶׁ ל נִינָּה סִ ימֹון.

בבי ִת היֹוםֹ ,לא חִ ִכ ִ
יתי ִב ְּגל ְּל ֶׁכם" – " ְּבכָּל ז ֹּאת ֹלא נָּעִ ים לִי" – "ַאל ת ְּרגִיש
ֹלא נָּעִ ים" – "טֹובָ ,אז נ ְָּּתאֵ ם בשָּ בּוע הבָּא?" – "בְּשִ מְּ חָּ ה".

05
פָּ בֵל ו ִיהּודָּ ה בְּכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף וִיהּודָּ ה מחֲ נֶׁה קָּ רֹוב לּמדְּ ֵרגֹות כְּדֵ י שֶׁ יִהְּ י ֶׁה לָּהֶׁ ם
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קל לְּהעֲ מִ יס אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר" .בֹוא נ ְִּראֶׁ ה שֶׁ אֲ נחְּ נּו מְּ ִרימִ ים אֹותֹו ִלפְּ נֵי

הבְּעָּ לִים שֶׁ ל הסִ יַאט הִ קְּ דִ ים ,ו ְּהִ ִגיע ְּכשֶׁ ּמֻ חּמד הֵ כִין לְּעצְּמֹו קָּ פֶׁ ה .הּוא

יֹורדִ ים אֶׁ ל
ַארגָּז" אֹומֵ ר פָּ בֵל ,י ְּהּודָּ ה מסְּ ִכים ּושְּ נֵיהֶׁ ם ְּ
שֶׁ א ָּתה מְּ פָּ ֵרק אֶׁ ת הָּ ְּ

ָאמר לֹו שֶׁ נפְּ שֹו סֹועֶׁ ֶׁרתִ ,בגְּלל א ֹּפֶׁ ן הִ ְּתע ְּר ְּבלּות ג ְּרג ְֵּרי הקָּ פֶׁ ה הטָּ חּון

הבי ִת .הֵ ם ֹלא לֹוקְּ חִ ים אֶׁ ת הָּ ְּרצּועָּ ה כֵיו ָּן שֶׁ כאֲ שֶׁ ר י ְּהּודָּ ה פִ נָּה אֶׁ ת

ְּבכֹוסֹו ,שֶׁ ָּבחש ָּבּה ְּבהֶׁ סח הדעת עֶׁ שְּ ִרים ְּבחִ ישֹותַ .אחר-כְָּך ,כְּשֶׁ הִ דֵ ק לֹו

הפְּ סנ ְֵּתר מֵ הדְּ ב ִָּרים שֶׁ הָּ יּו עָּ לָּיו ,הּוא הֵ זִיז אֹותֹו מְּ עט מֵ הקִ יר וְּגִי ָּלה

ְּב ָּר ֶׁצ'ט אֶׁ ת ב ְָּּרגֵי הּמצְּמֵ ד שֶׁ ֻתקן ,שָּ בר אֶׁ ת הָּ ַאחֲ רֹוןּ ,ו ְּבֹלא עֲ וָּי ָּה שֶׁ ָּתעִ יד על

שֶׁ לפְּ סנ ְֵּתר י ֵש י ָּדִ יֹות מֵ ָאחֹור ,ו ְּהנְּשִ יָאה ְּבאֶׁ מְּ צָּעּות היָּדִ יֹות נֹוחָּ ה ְּבה ְּרבֵה

ג ֹּדֶׁ ל הנֶׁזֶׁק שֶׁ נִגְּרם ,הָּ לְך ו ְּהֵ ִרים מצְּמֵ ד חָּ דָּ ש ו ֶׁהבִיאֹו ,וְּאְך בדֶׁ ֶׁרְך לּמחְּ סָּ ן,

מֵ הנְּשִ יָאה בְּאֶׁ מְּ צָּעּות הָּ ְּרצּועָּ ה .הֵ ם אֹוחֲ זִים אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר מִ שְּ נֵי צְּדָּ דָּ יו ,יד

ְּכשֶׁ גבֹו מֻ פְּ נֶׁה אֵ ָּליו ,נָּשְך מְּ עָּ ט אֶׁ ת שְּ פָּ ָּתיו .הָּ י ָּה זֶׁה מְּ מסְּ גֵר ְּתמּונֹות,

ַאחת תחת הּמִ קְּ לֶׁדֶׁ ת וְּיד ַאחת ביָּדִ יתּ ,ובְּמאֲ מָּ ץ רב מְּ ִרימִ ים אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר

שֶׁ הֶׁ עדִ יף ל ְִּראֹות אֶׁ ת ה ְּתמּונָּה הֹּלא צְּנּועָּ ה ו ְּהססְּ גֹונִית שֶׁ הָּ י ְָּּתה ְּתלּוי ָּה

בְּק ֹּשִ י סֶׁ נְּטִ ימֶׁ טֶׁ ר ו ָּחֵ צִי מֵ הָּ ִרצְּפָּ ה" .אֵ ין מצב" פֹוסֵ ק פָּ בֵל ,ו ִיהּודָּ ה מֵ ִבין שֶׁ גם

ירה כ ֶֶׁׁתם
ּומִ ְּתקּמֶׁ טֶׁ ת ,ו ְֹּלא אֶׁ ת הסִ י ָּג ְּרי ָּה ש ֻכ ְּב ָּתה ְּליד הּמאֲ פֵ ָּרה ו ְּהִ שְּ אִ ָּ

אִ ם י ְּצלִיחּו ִלגְּר ֹּר אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר כְָּך לְּא ֶֹּׁרְך השְּ בִילָ ,אכֵן ֹלא י ְּצלִיחּו לְּהעֲ לֹות

אֵ פֶׁ ר על השֻ לְּחָּ ן ,ו ְּחִ יְֵך כִי חָּ שב שֶׁ בִי ָּכלְּתֹו לְּשפֵ ר אֶׁ ת מצב הָּ רּוח ה ְּכ ָּל ִלי

נֹורא אּולי
אֹותֹו בּמדְּ ֵרגֹות" .שִ יט" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה וְּנִשְּ עָּ ן על הפְּ סנ ְֵּתרֹ" – .לא ָּ

ּולְּבשֵ ר ָּלעֹולָּם שֶׁ החיִים פְּ שּוטִ ים .חִ יּוכֹו ֹלא הִ שְּ תקֵ ף בְּכֹוס הקָּ פֶׁ ה שֶׁ ל

נְּבקֵ ש גם מִ דְּ בִיר שֶׁ יעֲ ז ֹּר ָּלנּו" מצִיע פָּ בֵל" – .כֵן ,אֲ בָּל ָאמ ְּר ִתי לָּּה שֶׁ נגִיע

מֻ חּמד ו ְּהִ ְּתנדֵ ף ָּכלִיל מִ כָּל קִ ירֹות הפח ו ְּה ִליפְּ טִ יםְּ .כשֶׁ הִ סְּ תיְּמָּ ה הָּ עֲ בֹודָּ ה

היֹום ,פָּ דִ יחָּ ה"ָ" – .אז תגִיד לָּּה שֶׁ ֹּלא תגִיע היֹום ,א ָּתה חיָּב לָּּה משֶׁ הּו?"

ּומֻ חּמד הִ ְּתחִ יל ָּל ֶׁלכֶׁת ְּלבֵיתֹו ,הִ ְּתקשָּ ה לעֲ ב ֹּר לְּעֹולָּמֹו הפְּ ָּרטִ י ,ו ְּהִ ְּתקשּות

– "ֹלא ,אֲ בָּל ֹלא נָּעִ ים לִי ְּלשנֹות לָּּה עכְּשָּ ו"" – .מה לעֲ שֹות".

זֹו הִ ְּתבטְּ ָאה בשְּ הּות הָּ אֲ ֻרכָּה עד שֶׁ הִ בְּחִ ין ְּב ִצ ְּבעֵ י הָּ ָּרקִ יע הּמדְּ הִ ימִ ים שֶׁ ל

י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקשֵ ר ְּלָאגִי" .הָּ לֹו?" (י ְּהּודָּ ה ְּכ ָּבר מְּ זהֵ ה אֶׁ ת הקֹול) – "שָּ לֹום,

ְּאֹותּה עֹונָּה.
חָּ מֵ ש בָּעֶׁ ֶׁרב ב ָּ

מְּ ד ֵבר י ְּהּודָּ הָ" – "...אה ,שָּ לֹום! א ֶׁתם בדֶׁ ֶׁרְך?" עֹונָּה ָאגִי בְּחִ יּוְך" – .זֶׁהּו,
שֶׁ נֵָא ֵלץ לִדְּ חֹות אֶׁ ת זֶׁה לשָּ בּוע הבָּא ,חָּ שב ִ
ְּתי שֶׁ נ ְּצלִיח אֲ נִי ו ְּחָּ בֵר לְּהעֲ מִ יס
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עֶׁ ֶׁרב ו ִיהּודָּ ה בְּמִ טָּ תֹו ,מְּ דבֵר בטֶׁ לֶׁפֹון הב ִ
ֵיתי עִ ם רּות .אֵ ינֶׁנּו יֹודְּ עִ ים על מָּ ה
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הֵ ם מְּ ד ְּב ִרים אֲ בָּל אִ ם לִשְּ פ ֹּט לְּפִ י החִ יּוְך שֶׁ על פָּ נָּיו ,השִ יחָּ ה נְּעִ ימָּ ה

יֹו ֵרד טִ פְּ טּוף כָּל-כְָּך קל עד שֶׁ כִמְּ עט אֵ ין מ ְּרגִישִ ים אֶׁ ת הטִ פֹות ,אְך עֵ מֶׁ ק

ב ֵ
ְּיֹותרְּ .כבָּר מְּ אֻ חָּ ר ּושְּ נֵיהֶׁ ם רֹוצִים ָּל ֶׁלכֶׁת לִישֹּן ,אְך י ְּהּודָּ ה מ ְּר ִגיש שֶׁ הָּ י ָּה

ְּדֹותיו ָּב ֵריח המְּ ש ֵכר שֶׁ גֹומֶׁ לֶׁת הָּ אֲ דָּ מָּ ה ְּכתֹודָּ ה על
הָּ אֵ ָּלה נִמְּ ָּלא עד ג ָּ

עֹוד משֶׁ הּו שֶׁ ָּרצָּה לֹומר לָּּה ,וְּאֵ ינֶׁנּו נִזְּ ָּכר מָּ ה הדָּ ָּבר" .טֹוב ,מקְּ סִ ימּום תגִיד

ה ְּרו ָּי ָּ ָּתּה .י ְּהּודָּ ה חֹוזֵר ָּלאִ יסּוזּו שֶׁ חֹונֶׁה ְּליד השִ י ֶׁבר המְּ טפְּ טֵ ף ְּלהָּ ִביא

לִי בְּיֹום חֲ מִ ישִ י אִ ם ִת ָּּזכֵר" – "טֹוב ,ליְּלָּה טֹוב !" – "ליְּלָּה טֹוב".

מפְּ ֵתח צִנֹורֹות על מְּ נת לִפְּ ת ֹּח אֶׁ ת הפְּ קָּ ק הָּ עִקֵ ש שֶׁ ל נֶׁקֶׁ ב המְּ דִ ידָּ הֵ .כיוָּן

אֹותּה ,אֶׁ ת רּות היָּפָּ ה,
ָּ
נֹורה ּומְּ דמְּ י ֵן אֵ יְך י ִהְּ י ֶׁה ל ְִּראֹות
הּוא מְּ כבֶׁה אֶׁ ת הּמְּ ָּ

שֶׁ הּוא ְּכ ָּבר בסְּ ִבי ָּבהַ ,אחֲ ֵרי המְּ דִ ידָּ ה בְּעֵ מֶׁ ק הָּ אֵ ָּלה י ְּהּודָּ ה נֹוסֵ ע ל ֵ
ְּתל

על ה ָּכר ְּלצִדֹו .הּמ ְּראֶׁ ה מְּ ֵ
עֹורר אֶׁ ת יִצְּרֹו ו ְּהּוא נֹוגֵע בְּעצְּמֹו וְּנ ְִּרדָּ ם .הליְּ ָּלה

י ְּרמּות ,ל ְִּראֹות אֶׁ ת השער שֶׁ ָּר ָּצה ִל ְּראֹות ְּבמֹו עֵ ינָּיו .הּוא חֹונֶׁה ו ְּהֹו ֵלְך ְּל ִכּוּון

נֹושֵ א עָּ נְּנֵי גֶׁשֶׁ ם מִ ּמעֲ ָּרב ּומְּ כסֶׁ ה אֶׁ ת הָּ אֶׁ ֶׁרץ המְּ ֻכ ְּר ֶׁב ֶׁלת ְּבפּוְך צמְּ ִר ִ
ירי.

ה ֵתל ,סְּ בִיבֹו ְּג ָּבעֹות מְּ עֻ טָּ רֹות ְּבטֶׁ ָּרסֹות ,אֵ לֹות בֹודְּ דֹות ּוסְּ בְך קִ דָּ ה ,ו ְּק ְּרנֵי
שֶׁ מֶׁ ש י ְּחִ ידֹות מִ בעד ָּלעֲ נָּנִים הָּ אֲ פ ִֹּרים מְּ אִ ירֹות אֶׁ ת ה ְּגבָּעֹות ְּבכ ְִּתמֵ י ז ֹּהר.
כְּשֶׁ הּוא מִ ְּתקָּ ֵרב ,הּוא רֹואֶׁ ה שֶׁ ה ִגבְּעָּ ה שֶׁ חָּ שב שֶׁ הִ יא ה ֵתל אֵ ינֵנָּה ה ֵתל.
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הּוא עֹו ֶׁלה על ה ִג ְּב ָּעה כְּדֵ י ל ְִּראֹות הֵ יכָּן ה ֵתלּ ,ובדֶׁ ֶׁרְך כָּל אֵ ָּלה ו ְּ ָּכל שֵ יזָּף

הי ֹּפִ י הּוא קו הּמחְּ שָּ בָּה הנִמְּ שָּ ְך מֵ חסן אֶׁ ל הָּ ֶׁרגע הבָּא .מִ תחת לְּשָּ מיִם

יֹו ְּצ ִרים פִ נֹות חֶׁ מֶׁ ד מזְּמִ ינֹות ,אְך י ְּהּודָּ ה עֹו ֶׁלה אֶׁ ל ר ֹּאש ה ִגבְּעָּ ה ְּכדֵ י ִל ְּראֹות

מְּ עֻ נָּנִים ּומְּ סנְּו ְִּרים הּוא עֹומֵ ד על הּמשָּ אִ ית שֶׁ הִ יא חֵ ֶׁלק מִ גּופֹוּ ,ובְּעֵ ינָּיו גם

הֵ י ָּכן ה ֵתל.

אֵ יזֹו ְּתלּונָּה על כְָּך שֶׁ ההעֲ מָּ סָּ ה מְּ מֻ שֶׁ כֶׁת ו ְּקָּ שָּ ה ,ו ְּאִ לּו הפְּ ִריקָּ ה – י ָּדִ ית

כְּשֶׁ יְּהּודָּ ה מגִיע לְּר ֹּאש ה ִג ְּב ָּעה ,סְּ בְך הקִ דָּ ה ו ְּהָּ אֵ לֹות מסְּ ִתיר לֹו ו ְּהּוא אֵ ינֹו

ַאחת א ָּתה מֹושֵ ְך ,מטָּ ח אֲ ו ִיר אֶׁ חָּ ד נ ִָּתז וְּא ָּתה ֵריקּ ,ומּוכָּן ...ו ְּההעֲ מָּ סָּ ה

מ ְּצ ִליח ְּלהשְּ קִ יף .הּוא ֹלא י ָּכֹול ִלהְּ יֹות ָּרחֹוק מְּ א ֹּד מֵ הּמָּ קֹום .אִ ם ז ֹּאת ֹלא

קָּ שָּ ה ,כִי י ֵש ָאבָּק מֵ עִ יק ו ְּעֹו ֶׁלה ִבסְּ ִליל מָּ הִ יר אֶׁ ל ה ְּּז ִריחָּ ה.

ה ִגבְּעָּ ה הּז ֹּאת ,ז ֹּאת בֶׁטח ה ִגבְּעָּ ה ה ָּבָאה ,ו ְּ ָּל ֵכן הּוא מחְּ לִיט לְּהמְּ שִ יְך

ּובְּהֶׁ מְּ שֵ ְך הּמחְּ שָּ בָּה (הדֶׁ ֶׁרְך הִ יא ודאי החֵ ֶׁלק היָּ ֶׁפה ב ֵ
ְּיֹותר) ,בְּעֹוד שְּ כֶׁם

יֹורד מִ ן ה ִגבְּעָּ ה ,עֹוקֵ ף אֶׁ ת מְּ שּוכֹות הצבָּרֵ ,
קָּ דִ ימָּ ה .הּוא ֵ
יֹורד לּוָּאדִ י

נִפְּ ֶׁרשֶׁ ת לְּפָּ נָּיו ,אֶׁ בֶׁן נִ ֶׁתזֶׁת מִ צְּמִ יג ,סֶׁ דֶׁ ק ב ֹּץ נִמְּ עָּ ְך ,יתּוש נִדְּ ָּבק אֶׁ ל הפנָּס.

ּומ ְּתחִ יל לעֲ ֹלת על ה ִגבְּעָּ ה הסְּ מּוכָּה .גם ה ִג ְּב ָּעה הּז ֹּאת אֵ ינֶׁנָּה ה ֵתל ,אְך

נֹורה דֶׁ ֶׁרְך שִ כְּבת ָאבָּק עָּ ָּבה ,רֹוטֵ ט כְּחי .ו ְּחיִים אֲ חֵ ִרים
ע ְּכשָּ ו בֹוקֵ ע אֹור הּמְּ ָּ

מִ ּמֶׁ נָּה ודָּ אי י ְּצ ִליח ִל ְּראֹות הֵ י ָּכן הּוא .ו ְּגם הפעם כָּל פִ נָּה בֵין הָּ עֵ צִים נ ְִּראֵ ית

עֹורה עֹוב ְִּרים ְּבצִנֹורֹות ,דֹופְּ קִ ים בְּקֶׁ צֶׁב קדְּ מֹונִי,
ַארבָּעִ ים טֹון שְּ ָּ
ְּ
הֵ ם

מזְּמִ ינָּה וִיהּודָּ ה מֵ ִבין שֶׁ הּוא מ ְּתחִ יל ִלהְּ יֹות ָּרעֵ בֹ .לא נֹו ָּרא ,י ֵש לֹו א ֹּ ֶׁכל

ּומְּ מלְּאִ ים אֶׁ ת שקֵ י אֲ שָּ ָּכיו .מִ ְּתנֹודֵ ד מִ ן הָּ ע ֹּמֶׁ ס ,יֵלְֵך ַאל הָּ עִ יר אֲ שֶׁ ר ָאהב.

ָּבאֹוטֹו ,הּוא רק יִמְּ צָּא אֶׁ ת ה ֵתל וְּיֵלְֵך לֶׁאכ ֹּל.

י ְּהּודָּ ה עֹו ֶׁלה על ה ִג ְּבעָּ ה אְך ֵכיוָּן שֶׁ הִ יא מְּ תּונָּה מְּ א ֹּד הּוא ֹלא מ ְּצ ִליח

י ְּסֹודֹות הבֵטֹון שֶׁ ל עּמּוד חשְּ מל גָּדֹול ,ו ְּהָּ רֹועֶׁ ה מצִיע לִיהּודָּ ה מיִם .לְַּאחר

ל ְִּראֹות אֶׁ ת ה ְּגבָּעֹות הקְּ רֹובֹות ,אֲ ָּבל הִ נֵה ָּרמת ֵבית-שֶׁ מֶׁ ש מִ ֶּׁזה ,ו ְּ ֵתל

מִ כֵן הּוא מֹוצִיא לחְּ מָּ נִיָּה עִ ם קֹוטֶׁ ג' ו ְּע ְּג ָּבנִיָּה ,בֹוצֵע אֶׁ ת הכ ִָּריְך ִלשְּ ני ִם,

עֲ זֵקָּ ה מִ ֶּׁזה ,הּוא יֹודֵ ע בְּדִ יּוק הֵ יכָּן הּוא ,אֵ י ָּכה ֹלא יִמְּ ָּצא אֶׁ ת ה ֵתל?

ּומגִיש אֶׁ ת מחֲ צִיתֹו לִיהּודָּ ה .הָּ עִ ּזִים רֹועֹות מִ סְּ בִיבָּם ּומְּ מלְּאֹות אֶׁ ת הגיְּא
ִב ְּצלִילֵי עִ נְּ ָּב ִלים.
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אֶׁ פְּ שָּ ר לִטְּ עֹות ְּבנִּוּוט ְּבאֶׁ ֶׁרץ כָּל-כְָּך קְּ טנָּה ,שֶׁ אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהכִיר בָּּה כָּל ִג ְּב ָּעה.

קֹוראִ ים ְּלָך?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה בְּעֹודָּ ם אֹו ְּכלִים"– .גִדְּ עֹון ,וְּא ָּתה?" –
ְּ
"-אֵ יְך

ּומֵ ָאז הּוא רק הִ כִיר אֶׁ ת הָּ ָא ֶׁרץ ֵ
יֹותרּ ,ובְּעִ קָּ ר אֶׁ ת הָּ אֵ זֹור הּזֶׁה ,בֹו הּוא

"י ְּהּודָּ ה""– .י ָּפֶׁ ה ,כְּמֹו הָּ אֵ זֹור פ ֹּה" – "כֵן" מְּ חיְֵך י ְּהּודָּ ה ,שֶׁ אֹוהֵ ב אֶׁ ת הָּ אֵ זֹור

מֹודֵ ד ְּכבָּר מִ סְּ פָּ ר שָּ נִים .עכְּשָּ ו ,כְּשֶׁ הּוא יֹודֵ ע בְּדִ יּוק הֵ יכָּן הּוא ,הּוא ֵ
יֹורד

ו ְּקִ בֵל אֶׁ ת דְּ ב ָָּּריו כְּמחְּ מָּ ָאה .כְּשֶׁ הֵ ם מְּ סיְּמִ ים לֶׁאכ ֹּל יְּהּודָּ ה שֹואֵ ל שּוב הֵ יכָּן

ְּלכִּוּון ה ֵתל .הָּ עֲ נָּנִים נעֲ שִ ים ְּכ ֵבדִ ים ּומְּ כסִ ים אֶׁ ת כָּל השָּ מי ִם .הּוא מגִיע

ֵתל י ְּרמּות .גִדְּ עֹון מחֲ ו ֶׁה ְּבי ָּדֹו על הכִּוּון"– .אֲ בָּל ֶׁרגע ",אֹומֵ ר גִדְּ עֹון ,מֹוצִיא

לְּגי ְּא ,אְך זֶׁה ֹלא הגי ְּא שֶׁ הּוא חָּ שב .גְּדֵ רֹות חֹוסְּ מֹות אֶׁ ת הגי ְּא מִ שְּ נֵי

כ ְּרטִ יס ב ְִּרכת הּמָּ זֹון מֵ החֲ ֻתנָּה שֶׁ ל מֵ רב ו ְּרֹונֵן ּומֹושִ יט אֹותֹו לִיהּודָּ ה,

צְּדָּ דָּ יו .הּוא עֹובֵר גָּדֵ ר ַאחת ּומ ְּתחִ יל לעֲ לֹות ָּבָאפִ יק ,על חֲ לּוקֵ י אֶׁ בֶׁן הגִיר.

ְּתְּ ,תב ֵָּרְך" .י ְּהּודָּ ה כ ֹּה אֲ סִ יר תֹודָּ ה על מחֲ צִית הכ ִָּריְך ,שֶׁ ַאף על פִ י
"ָאכל ָּ

טִ פֹות גְּדֹולֹות מ ְּתחִ ילֹות ל ֶָּׁרדֶׁ ת ,ו ְּהּוא מ ְּגבִיר אֶׁ ת קֶׁ צֶׁב צְּעָּ דָּ יו ב ִ
ְּתקְּ ו ָּה

שֶׁ אֵ ינֹו מאֲ מִ ין ,הּוא נֹוטֵ ל אֶׁ ת הב ְָּּרכָּה ּומְּ ָּב ֵרְך .כְּשֶׁ הּוא מגִיע לּמִ לִים "טֹו ָּבה

לְּהגִיע לְּמָּ קֹום גָּבֹוּה ּולְּהָּ בִין הֵ יכָּן ה ֵתל .הָּ ָּרעָּ ב ְּכבָּר מֵ צִיק לֹו ,אֲ בָּל הּוא ֹלא

ּורחָּ בָּה" הּוא מְּ צחְּ קֵ ק ו ְּשֹואֵ ל –" ְּרחָּ בָּה?! טֹובָּה בְּסֵ דֶׁ ר ,אֲ בָּל ְּרחָּ בָּה?" –
ְּ

יחֲ ז ֹּר עכְּשָּ ו אֶׁ ת כָּל הדֶׁ ֶׁרְך ָּלאֹוטֹו כְּשֶׁ הּוא ְּכבָּרְּ -כבָּר מֹוצֵא אֶׁ ת ה ֵתל .הגי ְּא

" ְּרחָּ בָּה זֶׁה יחֲ סִ י" מֵ שִ יב גִדְּ עֹון"– .יחֲ סִ ית לְּאֵ יזֹו אֶׁ ֶׁרץ הִ יא ְּרחָּ בָּה?" מקְּ שָּ ה

מִ ְּתרחֵ ב וְּצֶׁבע הָּ אֲ דָּ מָּ ה מִ שְּ תנֶׁה מֵ ח ֹּם לָָּאפ ֹּרּ ,ומֵ עִ יד על כְָּך שֶׁ יְּהּודָּ ה

י ְּהּודָּ הֹ" – .לא יחֲ סִ ית לְּאֶׁ ֶׁרץ ,אֶׁ לָּא ָּתלּוי ביחס שֶׁ ל הּמְּ ב ֵָּרְך .זֶׁה עִ נְּי ָּן שֶׁ ל

מִ ְּתקָּ ֵרב לְּאֵ זֹור ה ֵתל .ו ְּהִ נֵה ,בְּמעֲ לֵה הגי ְּא ,י ְּהּודָּ ה רֹואֶׁ ה רֹועֶׁ הָּ ,לבּוש כֻלֹו

ֶׁרזֹולּו ְּצי ָּה .מִ י שֶׁ נֹוסֵ ע  131קָּ מָּ "ש מְּ פסְּ פֵ ס אֶׁ ת הּמְּ קֹומֹות בדֶׁ ֶׁרְך ו ְּהָּ ָא ֶׁרץ

ָּל ָּבן .י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקָּ ֵרב אֶׁ ל הָּ רֹועֶׁ ה לִשְּ א ֹּל אֹותֹו הֵ יכָּן ה ֵתל" .א ָּתה יֹודֵ ע אֵ יפ ֹּה

ֵת ָּראֵ ה לֹו צ ָָּּרה .מִ י שֶׁ הֹולְֵך ָּב ֶׁרגֶׁל חֹוו ֶׁה גם אֶׁ ת כָּל הּמְּ קֹומֹות שֶׁ בדֶׁ ֶׁרְך

ֵתל י ְּרמּות?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה – "א ָּתה ָּרעב?" מֵ שִ יב הָּ רֹועֶׁ ה בִשְּ אֵ לָּה– .

ו ְּהָּ ָא ֶׁרץ ֵת ָּראֵ ה לֹו ְּרחָּ בָּהּ .ו ְּלכְָּך מְּ כ ֵּון הכָּתּוב ,שֶׁ ת ֹּאמר ' ְּרחָּ בָּה' ּומִ תֹוְך כְָּך

"אֵ יְך י ָּדעְּ ָּת?" מִ ְּתפלֵא י ְּהּודָּ ה ,עֲ דיִן מִ ְּתנשֵ ף מֵ הָּ ִריצָּה ָּבעֲ ִליָּהֹ" – .לא

ְּתגלֶׁה ו ְִּתזְּכ ֹּר שֶׁ הִ יא ְּרחָּ בָּה".

ָּאתָ ,אז חָּ שב ִ
י ָּדעְּ ִתי ,שָּ ַאל ִ
ְּתי שֶׁ ּמִ ן הָּ ָּראּוי
ְּתי .פָּ שּוט עָּ מדְּ ִתי לֶׁאכ ֹּל ּובְּדִ יּוק ב ָּ

וי ְּהִ י ַאחר הדְּ ב ִָּרים הָּ אֵ לֶׁה ו ִיהּודָּ ה ָאמר ָּל ֶׁלכֶׁת ל ִכּוּון אֵ לָּיו הִ ְּצבִיע הָּ רֹועֶׁ ה.

אֹותָך"" – .הָּ אמֶׁ ת הִ יא שֶׁ ֵכן" מִ ְּתודֶׁ ה י ְּהּודָּ ה .השְּ ני ִם מִ ְּתישְּ בִים על
ְּ
לְּכ ֵבד

הֵ ם נִפְּ ְּרדּו ו ִיהּודָּ ה הֵ חֵ ל ָּל ֶׁלכֶׁתַ .אחֲ ֵרי כּמָּ ה שְּ נִיֹות גִדְּ עֹון קָּ ָּרא "י ְּהּודָּ ה !"

י ְּהּודָּ ה הִ סְּ תֹובֵב ו ְּשָּ ַאל "מָּ ה" – "ב ְֵּראשִ ית ב' שְּ מֹונֶׁה עֶׁ שְּ ֵרה" צָּעק אֵ לָּיו

הָּ ָאדָּ ם לְּבדֹו' .עכְּשָּ ו א ָּתה חיָּב לְּספֵ ר לִי מה קָּ ָּרה" – "ו ָּאי אֵ יזֶׁה מנְּי ָּאק !

ו ְּחִ יְֵך .י ְּהּודָּ ה הֵ בִין שֶׁ אֵ ין טעם לִשְּ א ֹּל אֹותֹו מָּ ה כָּתּוב שָּ ם ,ו ְּ ָּלכֵן חִ יְֵך גם

א ְּת ֹלא מְּ בִינָּה ,פָּ גשְּ ִתי פ ֹּה אֵ יזֶׁה רֹועֶׁ הָ ,אדָּ ם מְּ א ֹּד מְּ ענְּיֵן .בְּקִ צּור בסֹוף

הּוא ,ו ְּהִ מְּ שִ יְך ָּל ֶׁלכֶׁת.

הּוא ָאמר לִי 'ב ְֵּראשִ ית ב  ,'18ו ְֹּלא הִ סְּ כִים לְּהגִיד לִי מה כָּתּוב שָּ םָ ,אז
ִ
הִ סְּ תקְּ רנ ְִּתי ו ְּשָּ ַאל ִ
אֹותי ָּככָּה" – "טֹוב,
אֹותָךֹ .לא י ָּדעְּ ִתי שֶׁ הּוא יָּבִיְך
ְּ
ְּתי
ִ
אֹותי" – "אֲ נִי ְּכבָּר ֹלא יֹודֵ ע מָּ ה הּוא יָּדע אֹו ֹלא י ָּדע"
הּוא ֹלא יָּדע שֶׁ ִתשְּ ַאל
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שּוב טִ פֹות גֶׁשֶׁ ם מ ְּתחִ ילֹות ָּל ֶׁרדֶׁ ת "טֹוב ,מ ְּתחִ יל ל ֶָּׁרדֶׁ ת גֶׁשֶׁ ם ,נְּדבֵר"

י ְּהּודָּ ה הֹולְֵך ְּלכִּוּון ה ֵתל .הפְּ גִישָּ ה עִ ם הָּ רֹו ֶׁעה מְּ שּמחת אֹותֹו ו ְּהּוא סָּ פֵ ק
הֹולְֵך סָּ פֵ ק מְּ דלֵג ְּכאיָּל פִ סֵ ח אֶׁ ל עֵ בֶׁר ה ֵתל .בְּהגִיעֹו נִ ְּגלֶׁה לְּעֵ ינָּיו השער
כִשְּ נֵי קִ ירֹות אֲ ָּבנִים מְּ סֻ ָּתתֹות בֹוקְּ עִ ים מִ תֹוְך הק ְּרקע ,ו ְּהָּ עֵ שֶׁ ב היָּר ֹּק
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הֶׁ חָּ דָּ ש חֹובֵר לָּעֵ שֶׁ ב הצָּה ֹּב דְּ אֶׁ שְּ ָּתקד ו ְּיחד הֵ ם מְּ לטְּ פִ ים אֶׁ ת ק ְּרסּו ֵל י

עָּ רְך בעל בֵיתֹו ,יעֲ ר ְֹּך הֲ דד הֵ יכָּלֹו .טָּ בח פָּ ִרים ַאף צ ֹּאן שָּ חט .הִ ְּרו ָּה אֵ ִלים

החֹומֹות הֶׁ חָּ בּויֹות בֵין ענְּפֵ י השָּ קֵ ד הָּ עֵ יר ֹּמִ ים .מִ ְּבנֶׁה השער ָאכֵן מזְּכִיר

יי ִן ,הִ ְּרו ָּה אֵ לֹות יי ִן עד ָאכְּלּו ו ְּשָּ תּו הָּ אֵ לִים ,שָּ תּו מִ כֹוסֹות יי ִן ּומִ סֵ פֶׁ ל זָּהָּ ב

שְּ עָּ ִרים אֲ חֵ ִרים שֶׁ ָּרָאה כְּמֹו חָּ צֹור ּובְּעִ קָּ ר בי ִת שֶׁ מֶׁ ש הסְּ מּוכָּה ,אְך בְּעֵ ינָּיו

ִתירֹוש .ויען ַא ְּלאִ ין בעל "קְּ רע ,כֹושָּ ר ֶׁבן י ָּם ,כֹושָּ ר בֵן עִ דִ ית ,פְּ תח חלֹון

נֹורמֹות ְּבנִיָּה
הדָּ בָּר ֹלא מֵ עִ יד על קִ יּומָּ ּה שֶׁ ל ממְּ ָּלכָּה ,אֶׁ לָּא על חִ קּוי אֹו על ְּ

בבי ִת ,אֲ ֻרבֹות ְּבקֶׁ ֶׁרב ההֵ יכָּל ,וְּי ִפָּ ְּתחּו ְּבקִ יעִ ים ָּבעֲ נָּנִים כִדְּ ב ֶָּׁריָך ,כֹושָּ ר

מְּ קֻ בָּלֹות .כָּעֵ ת מטְּ ִרידָּ ה אֹותֹו השְּ אֵ לָּה מָּ ה כָּתּוב ִבב ְֵּראשִ ית ב  .18י ֵש

וחֲ סִ יס !" צָּחק כֹושָּ ר ,י ִָּרים קֹולֹו ויִקְּ ָּרא "הֹּלא ָאמ ְּר ִתי ְּלָךַ ,אלְּאִ ין בעל ,עֹוד

משֶׁ הּו בָּרֹועֶׁ ה הּזֶׁה ,הּוא חֹושֵ ב .הּוא י ָּדע שֶׁ אֲ נִי ָּרעבְּ ,כנ ְִּראֶׁ ה ָּרָאה עָּ לי.

ָּתשּוב לִדְּ בָּריָּ ,תבִין אִ מְּ ֵרי פִ יִ :תפְּ תח חלֹון בבי ִת ,אֲ ֻרבֹות בְּקֶׁ ֶׁרב ההֵ יכָּל !"

ו ְּגם מָּ ה שֶׁ הּוא ָאמר על ' ְּרחָּ בָּה' מְּ ענְּי ֵן .י ָּכֹול לִהְּ יֹות שֶׁ הּוא ָּרָאה עֹוד משֶׁ הּו.

י ִפְּ תח בעל בְּקִ יעִ ים ָּבעֲ נָּנִים ,הֲ מֻ לת קֹולֹו עֹוד מִ ְּתג ְּל ֶׁגלֶׁת .קֹול בעל על

ֵכיו ָּן שֶׁ סקְּ ָּרנּותֹו גְּדֹולָּה ,הּוא ֹלא מְּ חכֶׁה עד שֶׁ יגִיע הבי ְָּּתה ִלבְּד ֹּק ב ָּתנָּ"ְך,

הּמי ִם ,אֵ ל הכָּבֹוד הִ ְּרעִ ים ,בעל על מי ִם ר ִבים .קֹול בעל י ְּחֹולֵל איָּלֹות

ו ְּהּוא מְּ סּמֵ ס לְּרּות "מה כָּתּוב ִבב ְֵּראשִ ית ב'  ."?18י ְּהּודָּ ה ְּכבָּר כִמְּ עט

ויֶׁחש ֹּף י ְּעָּ רֹות ּובְּהֵ יכָּלֹו כֻלֹו א ֹּמֵ ר כָּבֹוד.

מגִיע ל ְֶּׁרכֶׁב כאֲ שֶׁ ר מִ ְּתק ֶׁבלֶׁת ה ְּתשּובָּה "א ָּתה ְּרצִינִי? לָּּמָּ ה א ָּתה שֹואֵ ל?"
– "כִי פָּ גשְּ ִתי פ ֹּה" ...מ ְּתחִ יל י ְּהּודָּ ה לְּהקְּ לִיד ּומֵ בִין שֶׁ הסִ פּור ָאר ְֹּך מִ די
לְּהֹודָּ עת טֶׁ קְּ סְּ ט" .סִ פּור ָאר ְֹּך ,אֲ נִי אֲ ספֵ ר ָּלְך"" – .א ָּתה יֹודֵ ע מָּ ה כָּתּוב
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שָּ ם?" – "ֹלא ,אֲ חֶׁ ֶׁרת ֹלא הָּ י ִ
ִיתי שֹואֵ ל" .רּות מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת .י ְּהּודָּ ה נִשְּ עָּ ן על

ְּדֹותיו ,כְּמֹו
הי ֵָּרח כִמְּ עט מָּ לֵא .דָּ מָּ ּה שֶׁ ל רּות גֹואֶׁ ה ּומְּ חשֵ ב לעֲ לֹות על ג ָּ

הָּ אִ יסּוזּו ,משְּ קִ יף מִ ז ְָּּרחָּ ה ו ְּעֹונָּה לשִ יחָּ ה –"זֶׁה הפָּסּוק עִ ם 'ֹלא טֹוב היֹות

מעְּ י ָּן פֹועֵ ם שֶׁ ּמי ִם מִ לְּאּו אֶׁ ת אֲ ָּגנֹו ו ְּהּוא בָּא אֶׁ ל פְּ עִ ימָּ תֹוַ .אדְּ וֹות שֶׁ ל כְּאֵ ב

צֹובְּטֹות אֶׁ ת קִ ְּר ָּבּה ו ְּהכ ֹּל נ ְִּראֶׁ ה לָּּה גָּדֹול ּומשְּ מָּ ִ
עּותי ּובֹו זְּמנִית מְּ י ֻ ָּתר.
הנְּסִ יעָּ ה לִיהּודָּ ה נ ְִּראֵ ית לָּּה ט ֹּרח .הִ יא מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת אֵ לָּיו ּומֹודִ יעָּ ה לֹו שֶׁ ֹּלא
ָּתבֹוא היֹום .הּוא שֹואֵ ל לָּּמָּ ה ,ו ְּהִ יא עֹונָּה שֶׁ ּזֶׁה ֵ
יֹותר מִ די בִשְּ בִילָּּה ,שֶׁ הִ יא
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ֹלא יֹודעת ,ו ְּשֶׁ הִ יא מִ צְּטעֶׁ ֶׁרת .קֹולָּּה רֹועֵ ד .י ְּהּודָּ ה מ ְּרגִיש שֶׁ אֵ ין זֹו שִ יחָּ ה

מִ יָּד ,בְּטֶׁ ֶׁרם שִ קּולִים ,הֵ חֵ לָּה הִ ְּתרֹוצְּצּות ּוצְּעָּ קֹות יְּלָּדִ ים נִטָּ חֹות ָּברּוח .כִי

אֹותּה לָּבֹוא ,ו ְּ ָּלכֵן רק אֹומֵ ר שֶׁ חָּ ָּבל ו ְּשֶׁ הּוא
ָּ
שֶׁ ָּבּה הִ יא מְּ בקֶׁ שֶׁ ת שֶׁ יְּש ְּכנ ֵע

שְּ ִריד ר ֶֹּׁתם אֶׁ חָּ ד שֶׁ ָּּזע ֵ
יֹותר מִ כ ָָּּרגִיל צָּד אֶׁ ת עֵ ינָּיו וְּהֵ ִריח ֵריחֹות מִ ּמעֲ ָּרב,

אֹותּה" .אֲ נִי יֹודעת" ,הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת" ,סְּ לִיחָּ ה".
ָּ
הָּ י ָּה שָּ מֵ ח ל ְִּראֹות

ּובִקְּ ִריָאה ַאחת ָּרץ ַאל הּמאֲ הָּ ל" :אִ -שִ ֶׁתה!".
אִ ְּב ָּרהִ ים ֹלא הִ ְּתקשֵ ר לְָּאמִ יר לִשְּ א ֹּל אִ ם הּמִ פְּ עָּ ל שָּ ב ו ְּאִ פְּ שֵ ר אֶׁ ת זֶׁ ֶׁרם
הּמי ִם ְּבשָּ קְּ ָּתם ,שֶׁ יָּדע כִי ב ְֶּׁרבע לְּחָּ מֵ ש ְּכבָּר עֶׁ דְּ רֹו מקִ יף אֶׁ ת הש ֹּקֶׁ ת ,אִ ם
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ִתנְּבע ,וְּלִקְּ ראת ח ֹּשֶׁ ְך נִתק מִ נָּּה מעְּ ָּגלִית ו ֵ
ְּזֹורם בְּחָּ זְּרֹו ,חֹוצֶׁה אֶׁ ת ה ִבקְּ עָּ ה

ַארצָּה גִשְּ מֹו
הֶׁ עָּ נָּן היָּפֶׁ ה שִ חֵ ת ְּ

הָּ ִראשֹונָּה ו ְּעֹולֶׁה אֶׁ ל הּמאֲ הָּ ל .הּוא הֶׁ עדִ יף לעֲ לֹות ל ִגבְּעָּ ה וְּל ְִּראֹות ,כִי

ֹלא הִ בְּשִ יל הפ ְּרדֵ ס שִ כּונִים חֲ דָּ שִ ים

ָאהב לָּחּוש אֶׁ ת הָּ רּוח עֹוב ֶֶׁׁרת בְּגּופֹוּ ,ולְּהקִ יף בְּעֵ ינָּיו אֶׁ ת הבִקְּ עָּ ה הנִ ְּצפֵ ית

גם מֶׁ ְּרחָּ ב ֹלא ִ
הֹוריק פְּ נֵי שְּ ו ָּקִ ים ְּבנָּשְּ מֹו

אֹותּה ב ִ
ֵיתיִים ,ו ְֹּלא
ָּ
– הק ְּרקע י ְּדּועת השִ טְּ פֹונֹות ,קִ ירֹות הסחף הּמקִ יפִ ים

נחְּ שֹול ַאהֲ בת עֶׁ ֶׁרב סְּ ָּתו חֲ ִרישִ ית

אֹותן ְּג ָּבעֹות חסְּ רֹות
ָּ
מִ ְּתנשְּ אִ ים ל ְּגבָּהִ ים ,אֶׁ לָּא רק מפְּ ִרידִ ים ֵבינָּּה ְּלבֵין כָּל
ְּאֹורה ,ו ְּהנחלְּ ,כבָּר סְּ ָּתו ,אֵ ינֹו חֹומֵ ר כ ֵגוּ ,ומִ ְּתפ ֵתל כְּאֶׁ פְּ עֶׁ ה בְּמעֲ לֵהּו.
חֵ ן ִלכ ָּ

כִי י ָּפִ ים ּומְּ צּמְּ ִרים היְּעָּ רֹות השְּ רּופִ ים

"מִ נְּשָּ ן מִ יש מֻ הֵ ם" עָּ נָּה ְּלמָּ נָּאר שֶׁ שָּ אֲ לָּה מדּוע הּוא מִ ְּתעקֵ ש לעֲ לֹות

ּובצ ֹּ ֶׁרת טֹובָּה לחקְּ לאי

בִמְּ קֹום לְּהִ ְּתקשֵ ר ,וְּיָּצָּא ַאל ה ִגבְּעָּ ה ,לְּהבִיט אִ ם הִ ְּתכנֵס עֶׁ דֶׁ ר ָאמִ יר על

מֵ י הָּ ַאלְּפִ ים נִשְּ ֶׁתה ִב ְּרהָּ טִ ים מִ ְּתכ ִלים,

הש ֹּקֶׁ ת אִ ם לָּאו ,צָּעד הֲ לִיכָּה וְּצָּעד ִריצָּה קלָּה ,בֹוחֵ ר שְּ לּוחָּ ה ו ְּעֹו ֶׁלה ,ו ְּהִ נֵה

חִ דּודִ ין ב ֵ
ְּעֹורנּו מִ טל אֲ דֹּנָּי

זֶׁ ֶׁרד ר ֶֹּׁתם שֶׁ שָּ רד ,אּולי מִ י ֹּ ֶׁבש וְּאּולי מֵ ְּרמ ֹּס ה ְּכ ָּבשִ יםָּ ,רטט ָּברּוח ֵ
יֹותר
מִ כְּפִ י ד ְּרכֹוּ ,ומֵ ַאחֲ ָּריו (הּוא הִ בִיט צְּפֹון מעֲ ָּרבָּה) הָּ עֲ נָּנִים ְּכבָּר חָּ נּו על

כִי הִ נֵה סְּ ָּתו ֵ
יֹורד בְּמֹורד הֶׁ הָּ ִרים
קּומִ יְּ ,לכִי ,כִי עֵ יני ְִך י ָּפֹות מֵ הכִיל.
בְּרח דֹודִ י ,דְּ מֵ ה ִל ְּצבִי אֹו לְּע ֹּפֶׁ ר איָּלִים
על הָּ ֵרי בְּשָּ מִ ים

הֶׁ הָּ ִרים.
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יריוְּ ,ברּוצֹו מטָּ ה ,נִשְּ עָּ ן על הָּ רּוח החֲ זָּקָּ ה ְּבכָּל בדָּ יו ו ְּעֹורֹו ,ב ְּתעּופָּ ה
שְּ ִר ָּ

ִירה
רּות מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת לְּאֵ ָּלה ו ְּאֹומֶׁ ֶׁרת "י ֵש לִי כְּאֵ ֵבי מחְּ זֹור ,בָּא ָּלְך סֶׁ ֶׁרט ּוב ָּ

שֶׁ בֵין כָּל מהֲ לּומת צעד ְּלעָּ קְּ ָּב ָּתּהָּ ,רטְּ טּו ְּב ֵתאּום מפְּ לִיא ,שֶׁ כֵן מכ ִ
ִירים הֵ ם

אֶׁ ְּצלִי?" – "אֵ יזֶׁה קֶׁ טע ,גם אֲ נִי בְּדִ יּוק עִ ם כְּאֵ בֵי מחְּ זֹור ,בֶׁטח שֶׁ ּמ ְּתאִ ים,

זֶׁה אֶׁ ת זֶׁה מִ יֹום הִ ּוָּ ְּלדָּ םְּ .בזָּו ִית עֵ ינֹו ָּרָאה חֲ בּורת מְּ טיְּלִים מְּ אֻ בָּקִ ים

רק אֵ יְך אֲ נִי ָאגִיע?" – "בִטְּ ֵרמְּ פִ ים "...מצִיעָּ ה רּות – "ֹלא בָּא ָּלְך לָּבֹוא

מעֲ ב ִ
ִירים אֲ ָּבנִים ָּבזֹו ַאחר זֹו ִלכְּדֵ י בָּמָּ ה גְּבֹוהָּ ה .בּמאֲ הָּ ל מִ שֶׁ שָּ מְּ עּו צעֲ קָּ תֹו

ִ
אֹותי?" – "זֶׁהּו אֲ נִי עִ ם הכְּאֵ בִים ּומּמָּ ש ֹלא בָּא לִי ִלנְּה ֹּג" – "ָאז אֵ יְך
לֶׁאס ֹּף

ְּכבָּר הֵ חֵ לּו לִמְּ ת ֹּח י ְִּריעֹות על קֻ בִיֹות הֶׁ חָּ צִירִ ,לסְּ ג ֹּר אֶׁ ת מְּ נֹוע הטֶׁ נְּדֶׁ ר

אֲ נִי אֶׁ חז ֹּר?" – "ַאל תחֲ ז ְִּרי! ִתשָּ אֲ ִרי לִישֹּן אֶׁ ְּצלִי !" – "כפִ יֹות?" – "כֵן,

שֶׁ טֶׁ ֶׁרם הֻ שְּ לם ִתקּונֹוִ ,לפְּ ת ֹּח אֶׁ ת הדְּ ו ָּדִ ים; וְּכָּל ה ְּתכּונָּה ְּב ֵתאּום פֻ לְּחָּ נִי,

כפִ יֹות !" – "י ָּא ְּללָּה אֲ נִי מְּ סיֶׁמֶׁ ת פ ֹּה משֶׁ הּו ּובָָּאה".

ְּלאֵ ל גֶׁשֶׁ ם שֶׁ טֶׁ ֶׁרם הֻ גְּדר .בְּהגִיעֹו ֹלא זִהָּ ה אֶׁ ת בְּנֹו בֵין הָּ ָּראשִ ים השְּ ח ִֹּרים,

רּות הֹו ֶׁל ֶׁכ ְּת לּמכֹּלֶׁת ּומְּ בִיָאה שִ ישִ ית הי ְּנֵקֵ ן [שֹוקֹולָּד ְּכבָּר י ֵש] .הִ יא שָּ מָּ ה

ְּתם לְּהֹועִ יל" .סמִ יר !"
הקְּ טנִים ,שֶׁ טָּ ְּרחּו סְּ בִיב הי ְִּריעֹות ,שְּ מֵ חִ ים כִי בִי ָּכל ָּ

אֹותּה בּמְּ קָּ ֵרר ּומְּ קּוָּה שֶׁ ִת ְּתקָּ ֵרר עד שֶׁ אֵ לָּה תגִיע .בֵינְּתי ִם ,הִ יא עֹוב ֶֶׁׁרת על
ָּ

קָּ ָּראּ ,ופחד מִ יָּד נִמְּ זג בְּדָּ מֹו שֶׁ ֵכן נָּהג סמִ יר לְּטיֵל ְּבעָּ רּוץ הנחל ,שֶׁ כֵן ָאהב

ירה ּומְּ חפֶׁ שֶׁ ת לָּהֶׁ ן סֶׁ ֶׁרט.
הָּ ְּרשִ ימֹות באֲ ָּת ֵרי צְּפִ יָּה י ְּשִ ָּ

אֶׁ ת עָּ רּוץ הנחל אֲ שֶׁ ר מֵ על הּמאֲ הָּ לּ ,וודָּ אי ֹלא מ ְּרגִיש אֶׁ ת סכָּנת השִ טָּ פֹון

ִ
אֹותי מֵ ה ְּכנִיסָּ ה ִלמְּ טּו ָּלה?" –
אֵ לָּה מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת" .א ְּת י ְּכֹולָּה ְּלפָּ חֹות לָּקחת

אֹותּה שָּ עָּ ה י ָּשֵ ן סמִ יר בֵין שְּ מִ יכֹו ָּתיו ,מְּ ֻכסֶׁ ה כֻלֹו ,ו ְּאִ ְּב ָּרהִ ים ְּכ ָּבר
ָּ
הקָּ ֵרב.

" ֶׁבטח ! אֲ נִי ֹלא אֶׁ ֵתן ָּלְך ָּל ֶׁלכֶׁת ב ֶׁגשֶׁ ם! ֶׁרגע אֵ יפ ֹּה א ְּת ,לְּמטָּ ה?" – "כֵן– "...

ָּרץ אֶׁ ל הנחל ו ֵ
יאֹותיו נִטְּ מָּ עֹות ְּבהֵ דָּ ן ו ְּר ְּגלָּיו נִמְּ הָּ רֹות רֹועֲ דֹות
ְּקֹוראּ ,וקְּ ִר ָּ

"טֹוב אֲ נִי ְּכבָּר בָָּאה" .רּות נִ ְּכנֶׁסֶׁ ת ל ֵגץ הי ְֻּרקָּ ה ו ְּנֹוסעת לֶׁאס ֹּף אֶׁ ת אֵ ָּלה

מכִירֹות אֶׁ ת הנחל הֵ יטֵ ב וְּכָּל אֶׁ שֶׁ ד שֶׁ עָּ בָּר מָּ חָּ ה הבָּעָּ ה מִ פָּ נָּיו .ב ִבקְּ עָּ ה

ּובדֶׁ ֶׁרְך מִ שְּ תקְּ פִ ים פנָּסֵ י הָּ ְּרחֹוב הכ ְֻּתּמִ ים ְּבכָּל טִ פָּ ה ו ְּטִ פָּ ה שֶׁ על הּזְּגּוגִית.

הּמֻ סְּ ֶׁת ֶׁרת פָּ ְּרשּו הּמְּ טיְּלִים י ְִּריעת ני ְּלֹון בֵין שְּ נֵי ג ֵלי הָּ אֲ ָּבנִיםּ ,ופָּ נּו
ְּל ִבשּו ֵליהֶׁ ם ,עֲ שָּ נָּם מִ תּמֵ ר וְּנִבְּלע ָּבעֲ נָּנִים .אִ ְּב ָּרהִ ים מִ הֵ ר ו ְּעָּ לָּהּ ,ו ְּכבָּר הִ גִיע
ָּלאֲ שָּ דֹות הגְּבֹוהִ ים ,שֶׁ טִ פּוס צ ִָּריְך לָּהֶׁ ם ,ו ְֹּלא יָּדע עד ָאן הִ ְּרחִ יק בְּנֹו שֶׁ כֵן
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יאֹותיו ,אֶׁ לָּא שֶׁ אֶׁ שֶׁ ד זֶׁה הנִצָּב לְּפָּ נָּיו אֵ ינֹו הָּ אֶׁ שֶׁ ד הָּ ִראשֹון
ָּ
אֵ ין עֹונֶׁה לִקְּ ִר

כְּשֶׁ הֵ ן מגִיעֹות ,אֵ לָּה מנִיחָּ ה אֶׁ ת ה ִתיק על מִ טָּ ָּתּה שֶׁ ל רּות ,נֶׁאנחת ַאנְּחת

ָּבאֲ שֵ דֹות הגְּבֹוהִ ים .אִ ְּב ָּרהִ ים מבִיט ַאחֲ ָּריו ל ְִּראֹות ה ְּכבָּר טִ פְּ סּו ר ְּגלָּיו מִ ְּב ִלי

ְּרגִיעָּ ה ו ְּאֹומֶׁ ֶׁרת "א ְּת ֹלא מְּ בִינָּה אֵ יזֶׁה יֹום הָּ י ָּה לִי היֹום" – "הה ,אֲ נִי כֵן" -

מֵ שִ יםּ ,ונְּקֻ דֹות ז ֹּהר פֹועֲ מֹות .לְּפָּ נָּיו  -קִ ֵ
ירי הֶׁ עָּ רּוץ תחת שָּ מי ִם אֲ חִ ידִ ים,

"כָּל היֹום מִ שִ עּור לשִ עּורּ ,ומה ֶּׁזה כָּל הּמטָּ לֹות הָּ אֵ לֶׁה ,מָּ ה רֹוצִים

אֲ פ ִֹּרים .תחת שָּ מיִם ֵריקִ ים ,הנחל זָּר.

מֵ אִ ָּתנּו? ז ֹּאת רק ְּתחִ לת הסֶׁ מֶׁ סְּ טֶׁ ר ! ּובְּתֹוְך כָּל זֶׁה גי ְּא הִ סְּ פִ יק גם לְּע ְּצבֵן
ִ
אֹותי בטֶׁ לֶׁפֹון ...בְּקִ צּור בָּאת לִי מהֶּׁ -זה טֹוב" " -מָּ ה הּוא ָאמר ָּלְך?" -

אֹותּה פעם -
ָּ
"עִ זְּבִי ,הּוא ֹלא סָּ גּור על עצְּמֹו" " -שּוב?" " -אֵ יזֶׁה שּוב,

שֶׁ הָּ אֵ ש אֲ חִ ידָּ ה על כָּל הּמחֲ בת ,ו ְּגם אִ ם י ֵש ָּלכֶׁם מחֲ בת סּופֵ ר-מְּ ֻתחְּ כֶׁמֶׁ ת

מִ ְּתמשֶׁ ֶׁכת" אֹומֶׁ ֶׁרת אֵ לָּה ו ְּצֹוחֶׁ קֶׁ ת.

מּורה לְּהעֲ בִיר ח ֹּם ָאחִ יד – זֶׁה ֹלא מסְּ פִ יק ,וְּיֵש לְּסֹובֵב אֶׁ ת הּמחֲ בת
שֶׁ אֲ ָּ

ָ"-אז אֵ יזֶׁה סֶׁ ֶׁרט אֲ נחְּ נּו רֹואֹות?" שֹואֶׁ לֶׁת רּות – "אֲ נִי ֹלא יֹודעת אִ ם י ָּבֹוא

לְַּאט לְַּאט מֵ על הָּ אֵ ש) .רק לְַּאחר שֶׁ הָּ עּוגָּה נִתֶׁ קֶׁ ת מֵ הּמחֲ בת ( ְּכשֶׁ הסמְּ נֶׁה

לְָּך אֲ בָּל הֵ ב ִ
ֵאתי פ ֹּה [הִ יא מֹוצִיָאה מֵ ה ִתיק דִ יסְּ קֹונְּקִ י] אֶׁ ת ְּצלִילֵי הּמּוסִ יקָּ ה"

נְּמֵ סָּ ה) ו ְּרק ַאחֲ ֵרי שֶׁ ּמ ְּתחִ יל לעֲ לֹות ֵריח קְּ ִליָּה עָּ דִ ין ,מֻ ָּתר ִלבְּד ֹּק אֶׁ ת מצָּב

יתי אֶׁ ת ְּצלִילֵי הּמּוסִ יקָּ ה ,כְּשֶׁ הָּ י ִ
– "וָּאּו ,מָּ תי פעם ַאחֲ רֹונָּה ָּראִ ִ
ִיתי פִ י ִצית !"

ה ְּכנָּפֶׁ ה ,כָּל מִ סְּ פָּ ר דקֹות ,על י ְּדֵ י הֲ ָּרמָּ ה שֶׁ ל אֶׁ חָּ ד הצְּדָּ דִ ים ,בעֲ דִ ינּות,

– "ָאז מ ְּתאִ ים?" – "בָּרּור !".

בְּעֶׁ זְּרת ת ְּרו ָּד .אּולָּם כָּל עֹוד ה ְּכנָּפֶׁ ה ֹלא מּו ָּכנָּה אֵ ין לְּהגְּדִ יל אֶׁ ת הָּ אֵ ש וְּאֵ ין
לְּהפְּ סִ יק אֶׁ ת הסִ יבּובִים.
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כאֲ שֶׁ ר הפִ ינְּ ָּג'ן על הָּ אֵ ש נְּסנֵן אֶׁ ת ה ְּגבִינָּה מֵ הּמי ִםּ ,ונ ֵ
אֹותּה בְּתֹוְך
ָּ
ְּפֹורר
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קְּ עָּ ָּרה על י ְּדֵ י ִלישָּ ה שֶׁ ל ה ְּפרּוסֹות ,עד שֶׁ יִשָּ אֲ רּו רק פֵ ִ
רּורים קְּ טנִים .כָּעֵ ת

עֶׁ ֶׁרב שִ שִ י ו ִיהּודָּ ה יֹוצֵא לְּטיֵל בְּדֶׁ ֶׁרְך הֶׁ עָּ פָּ ר הפֹונָּה ְּלכִּוּון ֵתלֶׁ -גזֶׁר .עֲ נָּנֵי

נְּפּזֵר אֶׁ ת ה ְּגבִינָּה על שִ ְּכבת הָּ ע ִג'ינִי בְּשִ ְּכבָּה פָּ חֹות אֹו ֵ
יֹותר אֲ חִ ידָּ ה (ע ֹּ ִב י

הגֶׁשֶׁ ם ְּכבָּר הִ מְּ שִ יכּו מִ ז ְָּּרחָּ ה אְך שְּ ִביסֵ י עֲ נָּנִים בּמעֲ ָּרב נִשְּ אֲ רּו כְּדֵ י לְּהָּ כִין

שִ כְּבת ה ְּגבִינָּה לְּפִ י הטעם) .י ֵש לְּהשְּ אִ יר ֶׁרוח שֶׁ ל ס"מ אֶׁ חָּ ד לְּפָּ חֹות בֵין

ָאקֹורד ַאחֲ רֹון ְּבסִ ימְּ פֹונְּית הגְּשָּ מִ ים
ְּ
לָּנּו שְּ קִ יעָּ ה מדְּ הִ ימָּ ה שֶׁ ִתהְּ י ֶׁה

ה ְּגבִינָּה ְּלבֵין שּולֵי הּמחֲ בת על מְּ נת שֶׁ ּמְּ אֻ חָּ ר ֵ
יֹותר ה ְּגבִינָּה ֹלא ֻתתְך

כֹותבִים אֶׁ ת ָּתו ֵי השִ יר 'עֶׁ ֶׁרב
עֹורבִים על חמְּ שת חּוטֵ י החשְּ מל ְּ
שֶׁ חָּ לְּפָּ ה .הָּ ְּ

ו ְִּתשָּ ֵרף.

שֶׁ ל שֹושנִים' ַאף שֶׁ כָּל אֶׁ חָּ ד מֵ הֶׁ ם מִ סְּ תכֵל ְּלכִּוּון ַאחֵ ר .י ְּהּודָּ ה הֹולְֵך לְּבדֹו

כָּעֵ ת י ֵש לְּפּזֵר שִ ְּכבָּה נֹוסֶׁ פֶׁ ת שֶׁ ל ע ִג'ינִי על ה ְּגבִינָּה ,שֶׁ ְּתכסֶׁ ה אֶׁ ת ה ְּגבִינָּה

ו ְּחֹושֵ ב שֶׁ הּוא הָּ י ָּה י ָּכֹול ָּלצֵאת לטִ יּול הָּ ָּרגּוע הּזֶׁה עִם רּות ו ְּ ָּל ֶׁלכֶׁת עִ ּמָּ ּה יָּד

ַארנּו) .השִ ְּכבָּה
ו ְּגם אֶׁ ת שּו ֵלי הע ִג'ינִי שֶׁ ּמִ סָּ בִיב ל ְּגבִינָּה (בּמִ ְּרוָּח שֶׁ הִ שְּ ְּ

ְּבי ָּד ,ו ְּעֶׁ צֶׁב מְּ מלֵא אֶׁ ת לִבֹו .מִ ְּתחשֵ ק ָּלגֶׁשֶׁ ת אֵ לָּיו קָּ רֹוב ו ְּלֹומר לֹו – ְּראֵ ה

י ְּכֹולָּה לִהְּ יֹות דקָּ ה ֵ
יֹותר מִ שִ כְּבת הָּ ע ִג'ינִי הקֹודֶׁ מֶׁ ת .סֹוף סֹוף ההֲ כָּנֹות

אֵ יְך השְּ קִ יעָּ ה ו ְֻּרדָּ ה ו ְּהשָּ מי ִם סְּ ֻג ִלים ו ְּהָּ עֲ נָּנִים שֶׁ ב ָּתו ְֶׁך זֹוהֲ ִרים ְּבכָּת ֹּם ,אֹו

הֻ שְּ לְּמּו ואֲ נחְּ נּו י ְּכֹולִים לְּהָּ כִין אֶׁ ת ה ְּכנָּפֶׁ ה .י ֵש לְּהָּ כִין אֶׁ ת הּמחֲ בת השְּ נִיָּה

ירה ,אֹו לְּשעֲ שֵ ע אֶׁ ת לִבֹו ְּבתֹו ָּבנָּה
הקְּ שֵ בִ ,בשְּ דֹו ֵתינּו עֶׁ פְּ רֹונִי אֹומֵ ר שִ ָּ

בְּהֶׁ שֵ ג י ָּד ּולְּהִ ְּתאּזֵר בה ְּרבֵה ס ְּבלָּנּות.

ַא ְּר ֵכאֹולֹו ִגית ,לְּמָּ שָּ ל ,שֶׁ לּוח ֶׁגזֶׁר ֹלא הָּ י ָּה אֶׁ לָּא חֹוזֵה העֲ סָּ קָּ הּ ,ו ְּבכְָּך

אֹותּה על הָּ אֵ ש
ָּ
ִירה עִ ם הלֶׁהָּ בָּה הֲ כִי גְּדֹולָּה ,אְך מדְּ לִיקִ ים
בֹוחֲ ִרים אֶׁ ת הכ ָּ

לְּהשְּ כִיח ו ְּלּו ל ְֶּׁרגע אֶׁ ת צעֲ רֹו ,אְך י ֵָּרח מָּ לֵא וְּגָּדֹול עֹולֶׁה מֵ על הֲ ֵרי י ְּרּושָּ לי ִם,

ִתנּועָּ ה מעְּ ָּגלִית מֵ על
הֲ כִי קְּ טנָּה .כָּעֵ ת ,י ֵש לְּסֹובֵב אֶׁ ת הּמחֲ בת הקְּ טנָּה ב ְּ

חֹומֵ ק בֵין קִ ְּרעֵ י הָּ עֲ נָּנִים ,ו ֵ
ְּשֹותק.

הָּ אֵ ש ,כְָּך שֶׁ כָּל חֶׁ לְּקֵ י הּמחֲ בת י ְּקבְּלּו חֲ שִ יפָּ ה זֵהָּ ה ָּלאֵ ש (גם אִ ם נ ְִּראֶׁ ה
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ִ
שֹותה כְּדֵ י ִלזְּכ ֹּרָ ,אמר מֵ אִ יר אֲ ִריאֵ ל
ֶׁ
שֹותים כְּדֵ י לִשְּ כ ֹּח ,אֲ נִי
ה ְּרבֵה

83

בְּהֹופָּ עָּ ה קְּ טנ ָּה ְּבמ ְּר ֵתף שֶׁ נִ ְּבנָּה כְּמ ְּרתֵ ף היֵינֹות שֶׁ ל הּמָּ לֹון שֶׁ ל מִ שְּ פחת

בְּע ֹּמֶׁ ק הליְּלָּה הָּ ח ֹּשֶׁ ְך נִמְּ סָּ ְך

פְּ רֹוס על הר הכ ְּרמֶׁ לּ .ומִ כָּל ה ִּזכְּרֹונֹות הּמְּ תּוקִ ים שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה עִ ם רּות הּוא

כֶׁעָּ נָּן הָּ ָּרוּוי ֹלא נ ְִּראֶׁ ה בשָּ מי ִם,

אֹותּה ל ְִּראשֹונָּה.
ָּ
רֹוצֶׁה לְּהִ ָּּזכֵר דו ְּקָּ א ב ֶָּׁרגע הֹּלא מֻ סְּ בָּר ההּוא ,בֹו ָּרָאה

כְּב ֹּהק מבָּט הֶׁ חָּ תּול השָּ ח ֹּר

הּוא מְּ קּוֶׁה שֶׁ טעם הּוִיסְּ קִ י י ְּחיֶׁה בֹו אֶׁ ת ה ִּזכָּרֹון ּומֹוצִיא אֶׁ ת בקְּ בּוק הJ&B-

מְּ חלֹון נִפְּ ָּתח ַאטַ ,אט מְּ א ֹּד.

מֵ אֲ רֹון הּמִ טְּ בָּח.
י ְּהּודָּ ה יֹושֵ ב בסָּ לֹון ּומֹוזֵג לְּעצְּמֹו כֹוסִ ית .הּוא מבִיט אֵ ל שְּ מֵ י הליְּלָּה דֶׁ ֶׁרְך

עֵ ת נֶׁסֶׁ ְך סָּ ג ֹּל מִ שְּ ת ְּרבֵט בסִ יבִים

הּמִ ְּרפֶׁ סֶׁ ת אְך החלֹונֹות סְּ ִ
גּורים ו ְּ ָּלכֵן פעֲ מֹון הָּ רּוח דֹומֵ ם .הּוא ֹלא הִ בְּחִ ין

ו ְּנֹוגֵע בלֵיל כ ְִּתפִ לָּה ְּבלֵב גֶׁשֶׁ ם

שֶׁ ּמָּ זג ְּכבָּר עֹוד כֹוס ,ו ְּהִ נֵה בכֹוס השְּ לִישִ ית הּוא ו ְּרּות יֹושְּ בִים בפָּ אב,

טִ פֹות מ ְּרגִיעֹות אֶׁ ת גִדְּ רֹות הּמִ ְּרפֶׁ סֶׁ ת

בחֲ קּו ָּרה שֶׁ ל יעֲ ק ֹּב ִבמְּ טּו ָּלה ,ו ְּהפָּ אב שָּ קֵ ט ו ְֵּריק מֵ ָאדָּ ם ,ואֲ פִ לּו יעֲ ק ֹּב

ו ְּא ְּת מְּ תּוקָּ ה ְּכלֵילִי.

אֵ ינֶׁנּו" .א ָּתה יֹודֵ ע ",מְּ ספֶׁ ֶׁרת לֹו רּות" ,י ֵש לִי חֲ לֹום שֶׁ חֹוזֵר על עצְּמֹו ,כָּל
פעם קְּ צָּת אֲ חֶׁ ֶׁרת .בחֲ לֹום ,אֲ נִי מגִיעָּ ה לְּמָּ קֹום י ְּפֵ הפֶׁ ה ,וְּזֶׁה מָּ קֹום כָּל-כְָּך

ירה ,מִ סְּ ת ֶׁת ֶׁרת עֲ די ִן,
ו ְּא ְּת ,הבְּהִ ָּ

י ָּפֶׁ ה שֶׁ הי ֹּפִ י שֶׁ לֹו מְּ רגֵש ,ואֲ נִי ָּרצָּה לִקְּ ר ֹּא לְּמִ י שֶׁ אִ ִתי שֶׁ י ְִּראֶׁ ה ,כָּל פעם זֶׁה

ּובִי מְּ רטְּ טֹות אֶׁ ְּצבָּעֹות וְּח ֹּד עֵ ט.

מִ ישֶׁ הּו ַאחֵ ר ,זֶׁה י ָּכֹול לִהְּ יֹות ָאחִ י ,אֹו חֲ ֵב ָּרה ,אֹו אֲ פִ לּו אֲ נָּשִ ים שֶׁ אֲ נִי ֹלא

שְּ ִתיקָּ ִתי מִ ְּתרפֶׁ סֶׁ ת ְּבצֵל הֶׁ עָּ נָּן

ירה בּמְּ צִיאּות ,רק בחֲ לֹום .ואֲ נִי מְּ בִיָאה אֹותֹו ְּלשָּ ם ,ו ְּהּמָּ קֹום נ ְִּראֶׁ ה
מ ִכ ָּ

וחֲ לֹום נִצ ְָּּרף ַאטַ ,אט מְּ א ֹּד.

סְּ ָּתמִ י ,וְּלִפְּ עָּ מִ ים אֲ פִ לּו מְּ כ ֹּעָּ ר ,ואֲ נִי ֹלא מְּ בִינָּה אֵ יפ ֹּה כָּל הי ֹּפִ י שֶׁ הָּ י ָּה שָּ ם
ק ֹּדֶׁ ם".

הָּ רּוח ,אִ לְּמָּ ה ,נָּדְּ דָּ ה בשְּ חָּ קִ ים.

ּוכְּשֶׁ יְּהּודָּ ה מִ שְּ תכֵר לְּמזְּכ ֶֶׁׁרת ,גם אֲ נִי מִ שְּ תכֵר לְּמזְּכ ֶֶׁׁרת אִ תֹו ,ו ְּזֹוכֵר אֶׁ ת

כְּסּות י ֵָּרח הֻ סְּ טָּ ה כְּהֶׁ נֵץ הכ ְּרכ ֹּם.

הָּ עֲ בֹודָּ ה בְּתֹוְך הסִ ילֹו ,אֵ יְך גָּרפְּ נּו אֶׁ ת ִגבְּעֹות התְּ בּוָאה ו ְָּּראִ ינּו אֶׁ ת ק ְּרנֵי

ּולְּנ ֹּכח הָּ אֹור הכָּסּוף שֶׁ הֻ מְּ טר

הָּ אֹור בָָּאבָּק הסָּ מִ יְך וְּנָּשמְּ נּו אֶׁ ת הָּ ָאבָּק עד שֶׁ חשְּ נּו אֶׁ ת טָּ עֲ מֹו ו ְּשָּ חִ ינּו ְּביָּם

לָּהֲ טּו בִי עֻ קְּ צֵי אֶׁ ְּצבָּעֹות.

עֹורה.
השְּ ָּ

בּמֵ י ְּל שְּ ֵתי הזְּמָּ נֹות ְּל ֶׁרפְּ רֹודּוקְּ ְּציֹות .הָּ עֻ בְּדָּ ה שֶׁ הִ גִיעּו שְּ ֵתי הזְּמָּ נֹות
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נִפְּ ָּרדֹות ו ְֹּלא הזְּמָּ נָּה ַאחת שֶׁ ל שְּ ֵתי ְּתמּונֹות נֹוגעת ְּל ִל ָּבּה .הִ יא רֹוָאה

הי ֵָּרח כָּל-כְָּך י ָּפֶׁ ה הליְּלָּה ,שֶׁ אֹוהֲ בִים ְּרחֹוקִ ים ְּברחֲ בֵי הָּ עֹולָּם נֹושְּ אִ ים

בְּעֵ ינֵי רּוחָּ ּה אֶׁ ת הסִ ינִי מזְּמִ ין אֶׁ ת ה ְּתמּונָּה ,ממְּ שִ יְך ִלגְֹּלשּ ,ומִ ְּתלהֵ ב כָּל -

עֵ ינֵיהֶׁ ם אֶׁ ל מָּ ס ֵכי  LCDשֶׁ ּמְּ אִ ִ
ַאר ֵבל ,אֹור
ירים אֶׁ ת פְּ נֵיהֶׁ ם בְּנ ֹּגּה בָּהִ יר .על הָּ ְּ

כְָּך שֶׁ הּוא אֵ ינֹו י ָּכֹול לעֲ צ ֹּר בְּעצְּמֹו ּומזְּמִ ין ְּתמּונָּה נֹוסֶׁ פֶׁ ת .בְּמחְּ שָּ בָּה שְּ נִיָּה

הי ֵָּרח הָּ רְך נִמְּ סָּ ְך ְּבע ְּלות השֵ יזָּף ּומִ שְּ תקֵ ף ְּבַאדְּ וֹות ה ִכנ ֶֶׁׁרת .רּוח הליְּלָּה

זֶׁה ֹלא בָּטּוח .י ָּכֹול לִהְּ יֹות שֶׁ הּוא פָּ שּוט ֹלא יָּדע על הָּ אֶׁ פְּ שָּ רּות לְּהזְּמִ ין

מְּ פּז ֶֶׁׁרת אֶׁ ת הָּ ַאדְּ וֹות על פְּ נֵי ה ִכנ ֶֶׁׁרת ְּבצּורת ְּרצּועֹות דקֹות ,כְָּך

ְּאֹותּה הזְּמָּ נָּה .אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר לָּדעת .הדָּ בָּר היָּחִ יד שֶׁ ּודָּ אִ י
שְּ ֵתי ְּתמּונֹות ב ָּ

שֶׁ ההִ שְּ תקְּ פֻ יֹות נ ְִּראֹות מִ לְּמעְּ לָּה כְּמֹו ע ְּרפִ ִלים זֹוהֲ ִרים ,אְך אֵ ין אִ יש על

בְּעִ נְּין זֶׁה הֵ ם מֵ ָאה ּושְּ מֹונִים הדֹול ִָּרים בְּחֶׁ שְּ בֹון הפֵ י ְּפָּ ל שֶׁ לָּּה .הִ יא קָּ מָּ ה

ַאר ֵבל שֶׁ יֶׁחזֶׁה בְּקִ סְּ מֵ י הי ֵָּרח .אֶׁ פְּ שָּ ר ִלכְּת ֹּב על כְָּך שִ יר וְּלִקְּ ר ֹּא לֹו
מְּ צּוק הָּ ְּ

ו ְּהֹו ֶׁל ֶׁכת לּמכֹּלֶׁת לְּחפֵ ש ק ְּרטֹון לאֲ ִריזת הצ ִ
ִיּורים.

ְּתאֵ ר אֲ נָּשִ ים שֶׁ נִמְּ צָּאִ ים בְּקִ ְּרבת מָּ קֹום ּובְּשֶׁ ל נְּסִ בֹות
'ַאחֲ ָּריּות' .אֶׁ פְּ שָּ ר ל ָּ

למְּ רֹות שֶׁ הִ יא י ְּכֹולָּה לחֲ ש ֹּב על עֹוד עשְּ רֹות הֶׁ סְּ ב ִֵרים מדּוע הִ גִיעּו שְּ ֵתי

שֹונֹות ֹלא רֹואִ ים אֶׁ ת הּמחֲ זֶׁה .לְּמָּ שָּ ל ,זּוג בּמֹושָּ בָּה 'מִ ְּגדָּ ל' הסְּ מּוכָּה,

ְּאֹותּה כְּתֹּבֶׁת ,הִ יא
ְַּארבע דקֹות ,ל ָּ
הזְּמָּ נֹות נִפְּ ָּרדֹות ,בְּהֶׁ פְּ ֵרש שֶׁ ל שְּ לֹושִ ים ו ְּ

ירה מֵ הֶׁ ם אֶׁ ת הי ֵָּרח .בבי ִת אֹור,
עֲ סּוקִ ים ב ְִּריב ִבצְּעָּ קֹות ,ו ְּה ִתקְּ ָּרה מסְּ ִת ָּ

ֹלא בֶׁאמֶׁ ת מ ְּצלִיחָּ ה לְּהִ שְּ תחְּ ֵרר מֵ ההֶׁ סְּ בֵר הָּ ִראשֹון ,ו ְּהִ יא חָּ שָּ ה אֶׁ ת

ו ְּהיְּלָּדִ ים אֵ ינָּם י ְּכֹולִים ִלבְּר ֹּח מִ ן הצְּעָּ קֹות .מּמָּ ש ְּלי ָּדָּ ם ,בגן הצ ִ
ִבּורי,

הצִפִ יָּה הָּ עּזָּה שֶׁ ל הסִ ינִי (אֹו אּולי ז ֹּאת בְּעֶׁ צֶׁם סִ ינִית?) לְּקבֵל אֶׁ ת

אֹותם
ָּ
חֲ בּורת נְּעָּ ִרים ּונְּעָּ רֹות עֲ סּוקִ ים בְּעִ שּון .פנָּסֵ י הָּ ְּרחֹוב מְּ סנְּו ְִּרים

ה ְּתמּונֹות בְּג ֹּדֶׁ ל טִ בְּעִ י .הִ יא מחְּ לִיטָּ ה לְּהסְּ פִ יק לִשְּ ֹלח אֶׁ ת הָּ ֶׁרפְּ רֹודּוקְּ צְּיֹות

ּומסְּ ִת ִ
ירים מֵ הֶׁ ם אֶׁ ת אֹור הי ֵָּרח .אֲ בָּל לְּמען הָּ אמֶׁ ת אֵ ין חֲ שִ יבּות רבָּה ְּלכְָּך

ִירה הב ֹּקֶׁ ר ב ֵ
ְּתפֶׁ ן.
בד ַֹּאר עֹוד לִפְּ נֵי שֶׁ ִתסע לסדְּ נָּה שֶׁ הִ יא מעֲ ב ָּ

ַאר ֵבל .ה ְּל ָּבנָּה אֵ ינָּּה זְּקּוקָּ ה ְּלקָּ הָּ לּ ,ו ְּבנֵי
שֶׁ אִ יש ֹלא רֹואֶׁ ה אֶׁ ת הי ֵָּרח על הָּ ְּ
ָאדָּ ם ר ִבים ְּכבָּר חָּ יּו חיִים מְּ לֵאִ ים ּומְּ ספְּ קִ ים מִ ְּבלִי ל ְִּראֹות אֵ יְך הכדּור
הּמִ סְּ ִ
תֹורי שֹופֵ ְך מֵ אֹורֹו החִ ּוֵר על ט ְּרשִ י הגִיר.

80
ב ֹּקֶׁ ר בּמִ שְּ ָּרד ְּבבֵית-דָּ גָּן ו ְּהּמִ שְּ ָּרד מָּ לֵא ְּתכּונָּה .פָּ בֵל ו ִיהּודָּ ה בָּאּו לָּקחת
מֹורן מדְּ פִ יסָּ ה מִ סְּ מָּ כִיםָּ ,רן מִ ְּתהלְֵך ָּרצֹוא
ָּ
בטָּ ִריֹות לְּתחֲ נֹות המְּ דִ ידָּ ה,
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ו ָּשֹוב ּומְּ דבֵר בטֶׁ לֶׁפֹון ּודְּ בִירֹ ...לא בָּרּור מָּ ה עֹושֶׁ ה דְּ בִיר" .תגִיד ,דְּ בִיר",

עֹור ֶׁרת עִ ם שחר ,בְּשָּ ָּעה שֶׁ אֶׁ ְּפשָּ ר ל ְִּראֹות אֶׁ ת הדְּ ב ִָּרים ָּבעֲ מִ ימּות
רּות מִ ְּת ֶׁ

ֵ
פֹותח י ְּהּודָּ ה" ,בָּא ְּלָך לָּשִ ים אִ ָּתנּו יָּד לְּהָּ ִרים אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר שֶׁ לִי לטֶׁ נְּדֶׁ ר?"

הָּ ְּראּוי ָּה ,בְּטֶׁ ֶׁרם ָּתאִ יר השֶׁ מֶׁ ש ו ְּ ִתנְּס ֹּך אשְּ ָּלית בְּהִ ירּות על הכ ֹּל .פדְּ ִרי ו ְּטלי

– "ּומָּ ה י ֵ ֵצא לִי מִ ּזֶׁה?" שֹואֵ ל דְּ בִיר .י ְּהּודָּ ה צֹוחֵ ק – " ִתפְּ ג ֹּש אֶׁ ת ָאגִי

עֹור ֶׁרת ּומְּ חכֹות ָּלּה
עֹוד מְּ שחֲ קֹות בלָּאט בֵין עפָּ אֵ י הָּ אִ זְּדָּ ֶׁר ֶׁכת .הִ יא מִ ְּת ֶׁ

מִ שְּ עֹול" – "מָּ ה?" דְּ בִיר מֻ פְּ ָּתע מֵ ה ְּתשּובָּה – "ז ֹּאת שֶׁ ּמְּ בִיאִ ים לָּּה אֶׁ ת

שֹור ֶׁרת מְּ פֻ ְּרסֶׁ מֶׁ ת" מסְּ ִביר פָּ בֵל" – .בחיִים שֶׁ לִי ֹלא שָּ מעְּ ִתי
הפְּ סנ ְֵּתר – מְּ ֶׁ

הכ ְָּּרמִ ים ּובֵין הח ֶֹּׁרש נ ְִּראִ ים ב ֵ
ָּתי חּוָּה קְּ טנָּה ו ְּעל ֶׁצלע הָּ הָּ ר מִ ּמּול בֹולְּטִ ים

אֶׁ ת השֵ ם הּזֶׁה ,מָּ ה א ָּתה רֹוצֶׁה מִ ּמֶׁ נִי" – "סְּ ָּתםֹ ,לא ִבשְּ בִיל זֶׁה ,בִשְּ בִיל

אֲ סָּ מֶׁ יהָּ הגְּבֹוהִ ים שֶׁ ל טחֲ נת הקֶׁ מח אֲ שֶׁ ר מֵ על אֵ זֹור ת ֲעשִ יָּה הר טּוב,

לעֲ ז ֹּר ְּלחָּ בֵר" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה – "מָּ ה אִ ְּכפָּ ת ְּלָך עֶׁ שֶׁ ר דקֹות לעֲ ז ֹּר ְּלחָּ בֵר"

ו ְּהטֶׁ לֶׁפֹון שֶׁ ל י ְּהּודָּ ה מְּ צ ְּלצֵל .הּוא מֹוצִיא אֶׁ ת הטֶׁ לֶׁפֹון ל ְִּראֹות מִ י מְּ חיֵג אֵ לָּיו

פָּ בֵל מְּ נסֶׁ ה לעֲ ז ֹּר – "זֶׁה ֹלא עֶׁ שֶׁ ר דקֹות ,הּוא רֹוצֶׁה גם לִפְּ ר ֹּק אֹותֹו שָּ ם" –

וְּלִבֹו הֹולֵם כאֲ שֶׁ ר הּוא רֹואֶׁ ה אֶׁ ת שְּ מָּ ּה שֶׁ ל רּות מְּ הבְּהֵ ב על הּמָּ סָּ ְך .הּוא

"זֶׁה נָּכֹון" מִ ְּתודֶׁ ה י ְּהּודָּ ה" .עָּ ז ֹּב ,י ֵש לִי רעְּ יֹון ַאחֵ ר" הּוא אֹומֵ ר ְּלפָּ בֵל ,ו ְָּּרן

ֹלא י ָּכֹול לעֲ נֹות ֵכיו ָּן שֶׁ הּוא נֹוהֵ ג ,אֲ בָּל הֵ ם ְּכבָּר די קְּ רֹובִים לתחֲ נָּה

נִכְּנס" – .אֵ יזֶׁה י ֹּפִ י שֶׁ ֻכ ְּלכֶׁם פ ֹּה ,הִ נֵה הזְּמָּ נֹות להִ שְּ תלְּמּות בְּיֹום ִראשֹון

הָּ ִראשֹונָּה .כְּשֶׁ הֵ ם מגִיעִ ים ,י ְּהּודָּ ה מִ יָּד מְּ חיֵג לְּרּות ,אֲ בָּל עכְּשָּ ו הִ יא

הבָּא שֶׁ בְּדִ יּוק הִ גִיעּו עכְּשָּ ו" הּוא אֹומֵ ר ּומגִיש ִלשְּ ָּלשְּ ָּתם דפי  A4מֻ דְּ פָּ סִ ים.

נֹורא ,הִ נֵה הִ יא עֹוצ ֶֶׁׁרת ָּבעִקּול ,ב ִ
ירידָּ ה לְּדֶׁ ֶׁרְך עָּ ָּפר הּמֹובִילָּה
נֹוהֶׁ גֶׁתֹ .לא ָּ

הֵ ם מְּ עיְּנִים בדפִ ים .בְּיֹום ִראשֹון הקָּ רֹוב י ִפְּ גְּשּו כָּל ִצו ְֵּתי ההִ ידְּ רֹומֶׁ טְּ ִריָּה

ִל ְּכפר סֻ מֵ יע ּומשְּ קִ יפָּ ה על פְּ קִ יעִ ין.

בּמִ שְּ ָּרד

הָּ ָּראשִ י

בִירּושָּ לי ִם

לְּהִ שְּ תלְּמּות

בְּנֹושֵ א

קִ דּוחֵ י

בצ ֶֹּׁרת

ו ְּהשְּ ְּלכֹו ֵתיהֶׁ ם על עֲ בֹודָּ ָּתם" – .אֵ יזֶׁה רעְּ יֹון?" שֹואֵ ל פָּ בֵל"– .מָּ ה?" שֹואֵ ל
י ְּהּודָּ ה – "ָאמ ְּר ָּת שֶׁ יֵש ְּלָך רעְּ יֹון ַאחֵ ר ,מָּ ה הָּ רעְּ יֹון?" – "ָאה ,בֶׁן-דֹוד שֶׁ לִי.
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הּוא י ִשְּ מח לעֲ בֹודת סבָּלּות ְּתמּורת כּמָּ ה גְּרּושִ ים"" – .מֵ אֵ יפ ֹּה הּוא?" –

"הי" אֹומֶׁ ֶׁרת רּות – "הי" עֹונֶׁה י ְּהּודָּ ה – "א ָּתה י ָּכֹול לְּדבֵר?" – "כֵן ,אֲ נִי

נֹורא הּוא יָּבֹוא ל ְִּראשֹון" – "ָאה".
" ְּרחֹובֹות .אֲ בָּל ֹלא ָּ

הִ ְּתקש ְּר ִתי" (פָּ בֵל מ ְּצלִיחַ ,אחֲ ֵרי כּמָּ ה נִסְּ יֹונֹותִ ,לפְּ ת ֹּח אֶׁ ת דֶׁ לֶׁת הּמִ ְּתקָּ ן) –
"כֵןָּ ...רצ ִ
ִיתי לְּהגִיד שֶׁ אֲ נִי מִ ְּתנ ֶׁצלֶׁת על יֹום חֲ מִ ישִ י ...הָּ יּו לִי כְּאֵ ֵבי מחְּ זֹור
חֲ זָּקִ ים [הִ יא מ ְּגזִימָּ ה] ו ְֹּלא י ָּכֹול ִתי לָּבֹוא" – "ָאה ,זֶׁה הכ ֹּל?" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה
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ְּת שֶׁ ּזֶׁה?" – "חָּ שב ִ
ְּתי אּולי זֶׁה
וְּלִבֹו מִ ְּתמלֵא הֲ קלָּה – "לָּּמָּ ה ,מָּ ה חָּ שב ָּ

ֵ
שֹורק .הָּ אמֶׁ ת ,עֲ בֹודָּ ה דֵ י
פָּ בֵל ו ִיהּודָּ ה נֹוסְּ עִ ים ִלמְּ ד ֹּד אֶׁ ת הסְּ פִ יקָּ ה בְּנחל

אֹותְך ,אֹו אֲ נִי ֹלא יֹודֵ ע"...
ָּ
הפָּ סּוק שֶׁ ההּוא ָאמר לִי ,שֶׁ אּולי זֶׁה הִ לְּחִ יץ

מסְּ ִריחָּ הָ .אמְּ נָּם הֵ ם ֹלא צ ְִּריכִים לִדְּ ר ֹּך מּמָּ ש בְּתֹוְך הּמי ִם כְּמֹו בִמְּ דִ ידת

(פָּ בֵל מחֲ לִיף אֶׁ ת הבטָּ ִריָּה שֶׁ ל הּמכְּשִ יר בבטָּ ִריָּה הטְּ עּונָּה שֶׁ הֵ ם הֵ בִיאּו,

סְּ פִ יקָּ ה ְּרגִילָּה ,כִי י ֵש תחֲ נֹות אֹוטֹומָּ טִ יֹות ,אֲ בָּל הּמחְּ שָּ בָּה על מִ סְּ פר

ּומְּ חכֶׁה לִיהּודָּ ה) – "ָאהֹ ,לא ,מּמָּ ש ֹלא זֶׁה" – "הִ נֵה שּוב ,נֶׁאמָּ נָּה לְּעצְּמֵ ְך

שָּ עֹות בְּקִ ְּרבת קִ לּוחיֵ הבִיּוב ,יחד עִ ם ההֲ ָּבנָּה שֶׁ הֵ ם מֹודְּ דִ ים בְּעִ קָּ ר

ו ְֹּלא לְּהצְּהָּ רֹות .זֶׁה מקְּ סִ ים ".הִ יא צֹוחֶׁ קֶׁ ת – "אֵ יזֹו דֶׁ ֶׁרְך י ָּפָּ ה לְּהִ סְּ תכֵל על

עֹוררֹות בְּחִ ילָּה קלָּה.
סְּ פִ יקָּ ה שֶׁ ל בִיּוב וְּכִמְּ עט ֹלא שֶׁ ל מי ִם ,מְּ ְּ

זֶׁה .מִ ישֶׁ הּו ַאחֵ ר הָּ י ָּה כֹועֵ ס ,אֹו נֶׁע ָּלב" – "הָּ י ָּה לִי עָּ צּוב שֶׁ ֹּלא בָּאת .אֲ בָּל

ירידָּ ה נִ ְּגלִים כ ְּרמֵ י ז ִ
ה ְּכבִיש מִ ְּתפ ֵתל בֵין הָּ א ָּרנִים ו ְּהבְּרֹושִ ים ּוב ִ
ֵיתים על

ֹלא הָּ י ִ
ִיתי לֹוקֵ ח אֶׁ ת זֶׁה אִ ישִ ית ְּבלִי לָּדעת בֶׁאמֶׁ ת מָּ ה הסִ בָּה" – "ָאז

ִכ ְּתפֵ י הֶׁ הָּ ִריםּ ,ובכ ְָּּרמִ ים ִרקְּ מת דְּ ָּרכִים כ ְֻּתּמֹות מֵ אֲ דָּ מָּ ה .על ֶׁצלע הר בֵין

ִת ְּרצֶׁה שֶׁ נִ ָּפ ֵגש השָּ בּוע?" – "אֲ נִי אֶׁ שְּ מח מְּ א ֹּד" – "וְּא ָּתה ֹלא חֹושֵ ש שֶׁ אֲ נִי

שּוב אֲ בטֵ ל?" מקְּ שָּ ה רּות – " ְּלהֶׁ פֶׁ ך" – "מָּ ה ְּלהֶׁ פֶׁ ך?" הִ יא מֻ פְּ תעת –

לֹוקֵ ח ,לְּמָּ שָּ לְּ ,ב"אֶׁ ל הפִ ילִים" אֶׁ ת השּורֹותֵ " :תבֵל רחּומָּ ה / ,רחּומָּ ה,

"אֲ נִי ָּרגּוע ,שֶׁ ֹּלא ָּתבֹואִ י אִ ם ֹלא ִת ְּרצִי ,רק ִבגְּלל שֶׁ ָאמ ְּר ְּת"ְּ .בַא ְּכזִיב הגלִים

עֲ טִ ינִית  / - -נהֲ מִ י ,נהֲ מִ י ,כִי אֵ לי ְִך אֵ לְֵך".

גֹולְּשִ ים אֶׁ ל החֹוף לְַּאט לְַּאט.

ו ְּריא ְּצי ָּה נֹוסֶׁ פֶׁ תְּ :כנָּפֶׁ ה שֹוקֹולָּד .נִ ָּתן לְּהחֲ לִיף אֶׁ ת ה ְּגבִינָּה בְּשֹוקֹולָּד מָּ ִריר,
אֹו בְּשִ לּוב שֶׁ ל שֹוקֹולָּד מָּ ִריר ו ְּשֹוקֹולָּד חָּ ָּלב .י ֵש ְּלשְּ ב ֹּר אֶׁ ת השֹוקֹולָּד
לְּפֵ ִ
רּורים קְּ טנִים ּולְּפּזֵר בִמְּ קֹום ה ְּגבִינָּה .מּובָּן שֶׁ בְּמִ קְּ ֶׁרה זֶׁה י ֵש לְּהקְּ טִ ין
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מְּ א ֹּד אֶׁ ת ִרכּוז הסֻ כָּר בסִ ירֹופִ .ב ְּכנָּפֶׁ ה שֹוקֹולָּד מֻ מְּ לָּץ לְּהִ שְּ תּמֵ ש בְּחֶׁ מְּ ָאה

מה שֶׁ ּמבְּדִ יל ְּכנָּפֶׁ ה טֹובָּה מִ ְּכנָּפֶׁ ה ֹלא טֹובָּה הּוא הָּ ע ֹּמֶׁ ק (כְּלֹומר הג ֹּבּה)

ְּרגִילָּה בִמְּ קֹום ְּבסמְּ נֶׁה.

שֶׁ ל החֵ לֶׁק הקָּ לּוי ָּבע ִג'ינִי .אִ ם נ ְּגבִיר אֶׁ ת הָּ אֵ ש ,החֵ לֶׁק התחְּ תֹון י ִשָּ ֵרף
ו ְּהחֵ לֶׁק הָּ עֶׁ לְּיֹון י ִשָּ אֵ ר ָּל ָּבן ו ְּרְך .אֲ בָּל אִ ם נִשְּ מ ֹּר על אֵ ש קְּ טנָּה ו ְּעל חֲ שִ יפָּ ה
מְּ א ֹּד אֲ חִ ידָּ ה ָּלאֵ ש ,נּוכל לְּהגִיע לְּמצָּב שֶׁ הָּ ע ִג'ינִי קָּ לּוי כִמְּ עט עד ה ְּגבִינָּה.
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וְּזֶׁה הּמצָּב אֵ לָּיו ָאנּו מְּ נסִ ים לְּהגִיעָּ .לכֵן כְּשֶׁ ּמְּ ִרימִ ים מְּ עט אֶׁ ת ה ְּכנָּפֶׁ ה

יתמָּ ר מְּ נסִ ים ְּכבָּר זְּמן מָּ ה לְּהִ פָּ גֵש ,אְך כֵיו ָּן שֶׁ שְּ נֵיהֶׁ ם מ ְּרבִים
דְּ רֹור ו ְּאִ ָּ

בְּעֶׁ זְּרת הת ְּרו ָּד ,י ֵש לְּהָּ צִיץ מִ בעד לשְּ עָּ רֹות וְּל ְִּראֹות עד אֵ יזֶׁה ע ֹּמֶׁ ק הָּ ע ִג'ינִי

ְּתאֵ ם .הֵ ם מחְּ לִיטִ ים ִלבְּד ֹּק הֵ יכָּן ד ְּרכֵיהֶׁ ם
ִבנְּסִ יעֹות הֵ ם מִ ְּתקשִ ים ל ָּ

קָּ לּוי .כְּשֶׁ הּוא מגִיע כִמְּ עט עד ה ְּגבִינָּה ,ה ְּכנָּפֶׁ ה מּו ָּכנָּה .י ֵש לָּקחת אֶׁ ת

מִ צְּטלְּבֹות ,ו ְַּאחֲ ֵרי ֵתאּומִ ים מֻ ְּר ָּכבִים מְּ גלִים שֶׁ הֵ ם עֹוב ְִּרים בְּעֵ ֶׁרְך בְּאֹותֹו

הּמחֲ בת הגְּדֹולָּה ּולְּכסֹות בָּּה אֶׁ ת הּמחֲ בת הקְּ טנָּה כְּשֶׁ פְּ נֵי הּמחֲ בת

הּזְּמן בְּצ ֹּמֶׁ ת ִ
יתמָּ ר יִצְּטָּ ֵרף
פֹורי ָּה ,שָּ ם יּוכְּלּו לִשְּ תֹות קָּ פֶׁ ה יחד בשָּ דֹות ,ו ְּאִ ָּ

ִתנּועָּ ה מְּ דֻ יֶׁקֶׁ ת י ֵש להֲ פ ְֹּך אֶׁ ת הּמחֲ בתֹות כְָּך
הגְּדֹולָּה כְּלפֵ י מטָּ הָ .אז ,ב ְּ

לִדְּ רֹור בִקְּ ִריַאת הּמְּ דִ ידֹות מֵ הָּ עּמּוד .וְּזֶׁה הָּ י ָּה דְּ בר הָּ עּמּוד :החֶׁ ב ְָּּרה שֶׁ ָּבּה

שֶׁ ה ְּכנָּ ֶׁפה ִתשָּ אֵ ר ,הֲ פּוכָּה ,על הּמחֲ בת הגְּדֹולָּה .כְּשֶׁ ה ְּכנָּ ֶׁפה נִמְּ צֵאת על

דְּ רֹור עֹובֵד הִ יא חֶׁ ב ְָּּרה י ָּּזמִ ית שֶׁ ּמטְּ ָּר ָּתּה לְּהָּ קִ ים טּו ְּר ִבינֹות רּוח ְּבי ִשְּ ָּראֵ ל.

ִתנּועֹות מעְּ ָּגלִיֹות
הּמחֲ בת הגְּדֹולָּה י ֵש לִשְּ פ ְֹּך ,מִ יָּד ,מֵ הסִ ירֹופ על ה ְּכנָּפֶׁ ה ב ְּ

לְַּאחר מֶׁ חְּ קר הָּ רּוח ו ְּה ְּצ ָּל ָּבה עִ ם הנְּכֹונּות שֶׁ ל בעֲ ֵלי ה ְּּזכֻיֹות על הק ְּרקע

מֵ הּמֶׁ ְּרכָּז לצְּדָּ דִ ים .הסִ ירֹופ י ְּבעְּ ֵבע ו ְּה ְּכנָּפֶׁ ה תעֲ נֶׁה ִבלְּחִ ישת ְּרוָּי ָּה .י ֵש לִמְּ ז ֹּג

פֹורי ָּה ָּכאֵ זֹור הּמ ְּתאִ ים ב ֵ
ִ
ְּיֹותר להֲ קָּ מת
לְּשִ תּוף פְּ עֻ לָּה נִבְּחר אֵ זֹור ָּרמת

שֹותה אֶׁ ת הנֹוזֵל ,ו ְֹּלא ֵ
יֹותר .זֶׁהּו,
ָּ
אֶׁ ת הסִ ירֹופ לְַּאט לְַּאט כָּל עֹוד ה ְּכנָּפֶׁ ה

חּות הטּו ְּר ִבינֹות .אְך מִ כֵיוָּן שֶׁ ּמֶׁ חְּ קר הָּ רּוח הִ ְּתבסֵ ס על נְּתּונֵי השֵ רּות

ה ְּכנָּפֶׁ ה מּו ָּכנָּה ! נָּתן ִל ְּפר ֹּס בְּאֶׁ מְּ צָּעּות הת ְּרו ָּד ּולְּהגִיש.

הּמֶׁ טֶׁ אֹורֹולֹוגי ,שֶׁ הִ גִיעּו מִ בלֹונֵי מְּ דִ ידָּ ה שֶׁ הֻ פְּ ְּרחּו ִלזְּמנִים קְּ צ ִָּרים ,יֵש

ו ְּהִ נֵה כּמָּ ה ו ְּריאצְּיֹות בְּדּוקֹות :נִ ָּתן לְּהחֲ לִיף חֵ ֶׁלק מֵ הּמי ִם בסִ ירֹופ ְּבחָּ לָּב,

לְּהָּ קִ ים עּמּוד מְּ דִ ידָּ ה קָּ בּוע בּמָּ קֹום על מְּ נת לְּקבֵל נְּתּונֵי רּוח ְּרצִיפִ ים

ּולְּהקְּ טִ ין מְּ עט אֶׁ ת ִרכּוז הסֻ כָּר בֹו .ה ְּתחּושָּ ה עֲ לּולָּה לִהְּ יֹות חֲ זָּקָּ ה מִ די,

לְּא ֶֹּׁרְך כָּל השָּ נָּה .אּולָּם גם הֲ קָּ מת עּמּוד המְּ דִ ידָּ ה שֶׁ ר ֹּאשֹו בשָּ מי ִם הִ יא

כְּאִ לּו חֻ ב ְּר ָּת ַאל העֲ טִ ינִים שֶׁ ל הָּ עֹולָּם ,אֹו בְּדֹומֶׁ ה ְּלמה שֶׁ אֲ נִי חָּ ש כְּשֶׁ אֲ נִי

פְּ רֹוי ֶׁקְּ ט י ָּקָּ ר ,ו ְּ ָּל ֵכן החֶׁ ב ְָּּרה הִ ְּתחִ ילָּה מֵ עּמּוד מְּ דִ ידָּ ה קָּ טָּ ן ִכבְּדִ יקת הִ ָּתכְּנּות

ִראשֹונִית .וְּזֶׁה הָּ עּמּוד שֶׁ ּמִ ּמֶׁ נּו בָּא דְּ רֹור לָּקחת אֶׁ ת הקְּ ִריאֹות .בדֶׁ ֶׁרְך דְּ רֹור
יתמָּ ר בָּא מִ ּמעֲ ָּרב ,הּוא מִ ְּתקשֵ ר
חָּ ש ָּרעָּ ב ,מִ כֵיו ָּן שֶׁ הּוא בָּא מִ דָּ רֹום ,וְּאִ ָּ
יתמָּ ר ּומְּ בקֵ ש שֶׁ יָּבִיא לֹו א ֹּ ֶׁכל.
לְּאִ ָּ

02
עֶׁ ֶׁרב בְּכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף ו ִיהּודָּ ה הֹולְֵך ב ְֶּׁרגֶׁל לסִ פְּ ִריָּה .לִבֹו מָּ לֵא הֹוקָּ ָּרה על כְָּך
שֶׁ יֵש גְּדֵ רֹות חיֹות .השִ יחִ ים מְּ פִ יצִים ֵריחֹות צִמְּ חִ יִים מֻ פְּ לָּאִ ים ּומִ כָּל חָּ צֵר

01

עֹולִים ֵריחֹות אֲ חֵ ִריםֵ .כיוָּן שֶׁ כִמְּ עט אִ יש ֹלא הֹולְֵך ָּב ְּרחֹוב בְּכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף

יתמָּ ר מחְּ לִיט לחְּ מ ֹּד לָּצֹון ו ְּלֹוקֵ ח אֶׁ ת בקָּ שָּ תֹו ב ְִּרצִינּות י ְּ ֵת ָּרה .הּוא מֵ ִביא
אִ ָּ

הגְּדֵ רֹות ְּגזּומֹות ּומְּ טֻ פָּ חֹות בְּעִ קָּ ר כְּלפֵ י פְּ נִיםּ ,וכְּלפֵ י חּוץ שֹולְּחִ ים

לֹו מִ ּמִ סְּ עֶׁ דֶׁ ת יּונֶׁס ֹלא פָּ חֹות מֵ עֶׁ שְּ ִרים ו ְּשִ שָּ ה סּוגֵי סָּ לָּטִ ים ,לְּרבֹות פָּ לָּאפֶׁ ל,

הּמְּ טפְּ סִ ים עֲ נָּפִ ים רכִים ו ְּרעֲ ננִיםְּ .כבָּר שְּ לֹושָּ ה י ָּמִ ים ֹלא י ָּרד גֶׁשֶׁ ם ו ְּ ָּלכֵן

ֵ
פֹורש אֶׁ ת הָּ אֲ רּוחָּ ה :חּומּוס ,
קּו ֶׁבה ּופִ תֹות .כְּשֶׁ הּוא מגִיע לשָּ דֶׁ ה הּוא

בְּחֵ לֶׁק מֵ הב ִ
ָּתים מֻ פְּ עָּ לֹות הּממְּ טֵ רֹותֵ .ריח הּמי ִם מִ צְּטָּ ֵרף ל ְֵּריח הצִמְּ חִ יָּה

טּורקִ י ,סָּ לָּט כְּרּוב ָּל ָּבן ,סָּ לָּט
טְּ חִ ינָּה ,תבּו ֶׁלה ,סָּ לָּט י ְָּּרקֹות ,מטְּ בּוחָּ ה ,סָּ לָּט ְּ

ו ְּגֹודֵ ש אֶׁ ת הָּ ְּרחֹוב בְּרעֲ ננּות.

כְּרּוב ָאד ֹּםֶׁ ,גזֶׁר מָּ רֹוקָּ אִ י ,כְּרּובִית בִטְּ חִ ינָּה ,סָּ לָּט סֶׁ לֶׁק ,סָּ לָּט פִ טְּ ִריֹות

י ְּהּודָּ ה מגִיע לסִ פְּ ִריָּה מְּ עט מּזִיע מֵ ההֲ לִיכָּה למְּ רֹות שֶׁ הָּ עֶׁ ֶׁרב קָּ ִריר ,ו ְּ ִצלָּה

ְּבכ ְֻּרכּום ,חֲ צִילִים בִטְּ חִ ינָּה ,חֲ צִילִים בְּמָּ יֹונֵז ,חֲ צִיל רֹומָּ נִי ,פִ לְּפֵ לִים חֲ ִריפִ ים

מְּ חיֶׁכֶׁת אֵ לָּיו" .אֵ יְך הָּ י ָּה?" הִ יא שֹואֶׁ לֶׁת אֹותֹו כְּשֶׁ הּוא מֹושִ יט לָּּה אֶׁ ת

ירס עִ ם גמְּ בָּה ו ְּשָּ מִ יר ,סָּ לָּט פִ טְּ ִריֹות עִ ם גמְּ בָּה ,מְּ לָּפְּ פֹונִים
מְּ טֻ ָּגנִיםִ ,ת ָּ

'מסְּ עֹות ִבנְּי ָּמִ ין השְּ לִישִ י' שֶׁ יָּצָּא ֹלא מִ ּזְּמן בְּהֹוצָָּאה מְּ חֻ דֶׁ שֶׁ ת בְּעם עֹובֵד –

חֲ מּוצִים ,כְּרּובִית כְּבּושָּ ה ,צְּנֹונִיֹות עִ ם סֶׁ ל ִֶׁרי ,חֲ צִיל מְּ בֻשָּ ל ,קִ שּוא ב ְֵּריחָּ ן,

" ָּככָּה ",הּוא מֵ שִ יב "בה ְּתחָּ לָּה נֶׁהנ ִ
ֵיתי ,הּוא מצְּחִ יק וְּזֶׁה מְּ רעֲ נֵן ,ה ְּרבֵה

ע ְּג ָּבנִיֹות עִ ם פִ לְּפֵ ל חָּ ִריף ,ע ְּג ָּבנִיֹות שֶׁ ִרי עִ ם צְּנֹובָּר ,וְּעֹוד.

מֵ הסֹופְּ ִרים היֹום לֹוקְּ חִ ים אֶׁ ת עצְּמָּ ם ֵ
יֹותר מִ די ִב ְּרצִינּות .ו ְּגם ,זֶׁה מדְּ הִ ים

יתמָּ ר ,רֹואֶׁ ה אֶׁ ת סְּ עּודת הּמְּ ָּלכִים ,כֹו ֵבש
דְּ רֹור מגִיע מִ סְּ פָּ ר דקֹות ַאחֲ ֵרי אִ ָּ

ֵ
כֹותב ֶׁרלֶׁונְּטִ יִים גם היֹום [י ְּהּודָּ ה אֹומֵ ר שֶׁ הדְּ ב ִָּרים
כּמָּ ה הדְּ ב ִָּרים שֶׁ הּוא

אֶׁ ת צְּחֹוקֹו ּומְּ דּמֶׁ ה מבָּט זֹועֵ ם" .א ָּתה רֹומֵ ז שֶׁ אֲ נִי שָּ מֵ ן?!" הּוא אֹומֵ ר

ֶׁרלֶׁונְּטִ יִים אְך הּוא מִ ְּתכּוֵן ֹלא רק שֶׁ הדְּ ב ִָּרים מ ְּתאִ ימִ ים ל ְּתקּופָּ ה ,אֶׁ ָּלא

יתמָּ ר ּומִ סְּ תעֵ ר על התבּו ֶׁלה .לְַּאחר שֶׁ ָאכל דיֹו הּוא נ ְִּר ָּגע ו ְּרֹואֶׁ ה
לְּאִ ָּ

שֶׁ הֵ ם גם מֻ ָּצגִים ְּבסָּ טִ ירֹות עכְּשָּ ו ִיֹות כְּאִ לּו הֵ ם מִ ּמְּ ַאפְּ י ְּנֶׁיהָּ היִחּודִ יִים שֶׁ ל

שֶׁ בֵינְּתי ִם השֶׁ מֶׁ ש י ָּ ְּרדָּ ה מֵ ַאחֲ ֵרי ֵתל אֲ דָּ מִ י ו ְּעָּ נְּדָּ ה ְּל ָּרמת שָּ רֹונָּה עֲ דִ י ָּכת ֹּם

ה ְּתקּופָּ ה הנֹוכְּחִ ית] אֲ בָּל דֵ י מהֵ ר הּוא מ ְּתחִ יל לחֲ ז ֹּר על עצְּמֹו וְּנִהְּ י ֶׁה

אֲ דמְּ דם שֶׁ ּמֵ עָּ לָּיו ָּרקִ יע סָּ ג ֹּל עָּ מ ֹּק ּובֹו כֹו ָּכבִים בֹודְּ דִ ים .הּוא מבִיט ָּבעּמּוד

מְּ י ֵגע" – "אֲ נִי מִ צְּטעֶׁ ֶׁרת" אֹומֶׁ ֶׁרת ִצלָּה ,שֶׁ הִ מְּ לִיצָּה לֹו על הסֵ ֶׁפר – "אֹוי

ו ְּרֹואֶׁ ה אֵ יְך הּוא חֹוצֶׁה אֶׁ ת ה ְּצבָּעִ ים מִ שְּ ח ֹּר הֶׁ הָּ ִרים ו ְּאֵ ש השְּ קִ יעָּ ה ּוסְּ ג ֹּל

ִצלָּה! אֵ ין על מָּ ה לְּהִ צְּט ֵער ,נ ֶׁהנ ִ
ֵיתי מֵ הסֵ פֶׁ ר ,ו ְּא ְּת יֹודעת שֶׁ אֲ נִי אֹוהֵ ב אֶׁ ת

הָּ ָּרקִ יע ההֹולְֵך וְּנָּמֹוגּ .וכְּשֶׁ הּוא מִ ְּתבֹונֵן בְּמדֵ י הָּ רּוח אֲ שֶׁ ר על הָּ עּמּוד הּוא

ההמְּ לָּצֹות שֶׁ לְָּך" – "טֹוב ָאז קח אֶׁ ת זֶׁה ",הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת ּומֹושִ יטָּ ה לֹו אֶׁ ת

ִירה בֹו ז ְָּּרמִ ים כְּעֵ ין החשְּ מל.
חָּ ש אֶׁ ת הָּ רּוח בְּמָּ ְּתנָּיו ּובְּצּוָּארֹו ו ְּהִ יא מעֲ ב ָּ

' ְּתמּונֹות מִ שְּ פָּ חָּ ה' מֵ הדֶׁ לְּפֵ ק "הִ גִיע כ ְֶּׁרגעֹ .לא קָּ ָּר ִ
אתי ,אֲ בָּל נ ְִּראֶׁ ה ִלי

נִ ָּתן לְּהגִיע לְּאֹותֹו מָּ קֹום הִ יא ֹלא שֶׁ הּמִ קּום הִ שְּ תנ ָּה אֶׁ לָּא שֶׁ ּזֶׁה ֹלא אֹותֹו

שֶׁ ת ֹּאהב אֶׁ ת הסֹופֶׁ ֶׁרת".

ָאדָּ ם שֶׁ ּמגִיע אֵ לָּיו.
ּובּזְּמן שֶׁ אֲ נִי מְּ קשְּ קֵ ש י ְּהּודָּ ה ְּכבָּר מְּ ָּתאֵ ם עִ ם ָאגִי" – .נּוכל לְּהָּ בִיא ָּלְך אֹותֹו
מָּ חָּ ר ִבמְּ קֹום בשָּ בּוע שֶׁ עָּ בָּר?" הּוא שֹואֵ ל" – .כֵן ,אֲ בָּל ֹלא אֶׁ הְּ י ֶׁה בבי ִת.
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אשְּ אִ יר אֶׁ ת חֲ דר הָּ עֲ בֹודָּ ה פָּ תּוח ו ְּתּוכְּלּו לְּה ְּכנִיס אֹותֹו ".י ְּהּודָּ ה מִ ְּתַא ְּכזֵב.

י ְּהּודָּ ה ּופָּ בֵל מֹודְּ דִ ים אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּס בְּסֶׁ כֶׁר בֵית-זי ִת .הּמאֲ גָּר ָאמְּ נָּם ֵריק אֲ בָּל

ְּתאֵ ם גם עִ ם פָּ בֵל ו ְּגם
אֹותּה ,אֲ בָּל לְַּאחר שֶׁ הִ ְּצלִיח ל ָּ
ָּ
הּוא ְּכבָּר קִ ּוָּה ִל ְּפג ֹּש

על הסֶׁ כֶׁר מֻ ְּתקָּ ן מכְּשִ יר שֶׁ ּמצִיג גם אֶׁ ת הּמִ ינִימּום ו ְּהּמקְּ סִ ימּום מֵ ָאז

עִ ם גל ,הּוא ֹלא מִ ְּתכּוֵן לְּשנֹות אֶׁ ת הּמֹועֵ ד" .בְּסֵ דֶׁ ר" עֹונֶׁה י ְּהּודָּ ה.

הָּ אִ פּוס הָּ ַאחֲ רֹון .ו ְּלמְּ רֹות שֶׁ הּמאֲ גָּר יָּבֵש ,מִ תחת לסֶׁ כֶׁר ֹלא יֹושְּ בִים
עֹורה ו ְּשִ יפֹון ו ְּשָּ ִרים 'י ְּהִ י זֶׁה יֹום
בחּו ִרים טֹובִים שֶׁ ל פעם שֶׁ לֹוגְּמִ ים שְּ ָּ
ִ
מֹותי'.
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ְּתאֵ ם אִ תֹו אֶׁ ת הֹובָּלת הפְּ סנ ְֵּתר" .הי"
י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקשֵ ר לְּגל ,בֵן דֹודֹו ,ל ָּ

ּמֹורה לְּמָּ ֶׁתמָּ טִ יקָּ ה ְּבבֵית הסֵ פֶׁ ר הָּ אֲ ִ
זֹורי ִב ְּכסֵ יפֵ הָּ ,כ ְּתבָּה על
מָּ נָּאל ,ה ָּ

אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה – "הי" עֹונֶׁה גל" – .רֹו ֶׁצה עֲ בֹודת סבָּלּות קְּ טנָּה?" שֹואֵ ל

הלּוח אֶׁ ת הגְּדָּ רת הנִ ְּגזֶׁ ֶׁרת:

י ְּהּודָּ ה – "מָּ ה? אֲ נִי ֹלא שֹומֵ ע י ֵש ְּלָך רּוח" אֹומֵ ר גל .י ְּהּודָּ ה מִ סְּ תֹובֵב כְָּך
יֹותר טֹוב?" – "כֵן" – "שָּ ַאל ִ
שֶׁ לֶׁחְּ יֹו תסְּ ִתיר אֶׁ ת הָּ רּוח "עכְּשָּ ו ֵ
ְּתי אִ ם א ָּתה
רֹוצָּה עֲ בֹודת סבָּלּות קְּ טנָּה" – "מָּ ה ,מָּ תי?" – "מָּ חָּ ר" – "אֹוקֵ יי" – "בְּסֵ דֶׁ ר
אֹותָך מִ שָּ ם" – "מָּ ה ,אֵ יפ ֹּה שֶׁ לָּקחְּ ָּת
ְּ
רק תּוכל לָּבֹוא ל ְִּראשֹון? אֲ נִי אֶׁ אס ֹּף

ִירה שֶׁ ל
ִתה י"ב ְּגז ָּ
נָּכֹון .הִ יא הֻ זְּכ ְָּּרה ְּב ֶׁפ ֶׁרק  ,27אּולָּם שָּ ם הִ יא לִּמְּ דָּ ה ְּבכ ָּ

ִ
אֹותי פעם שֶׁ עָּ ְּב ָּרה?"

פּונְּקְּ צְּיֹות טְּ ִריגֹונֹומֶׁ טְּ ִריֹות ,ו ְּאִ לּו כָּאן הִ יא מְּ לּמֶׁ דֶׁ ת ְּבכ ִָּתה ז' אֶׁ ת הבָּסִ יס:

אֲ נִי מֹודֶׁ ה שֶׁ ְּבכָּל פעם שֶׁ אֹומְּ ִרים לִי על משֶׁ הּו שֶׁ הּוא בְּאֹותֹו מָּ קֹום

הגְּדָּ רת הנִ ְּגז ֶֶׁׁרת .מִ חּוץ ל ִכ ָּתה תלְּמִ ידִ ים מְּ שחֲ קִ ים ו ְּצעֲ ֵ
קֹותיהֶׁ ם מְּ סִ יחֹות

( )confession_bear.jpgעֹולֶׁה בִי היֶׁלֶׁד הּמדָּ עִ יסְּ ט שֶׁ הָּ י ִ
ִיתי ואֲ נִי חֹושֵ ב

אֶׁ ת דעְּ ָּתם שֶׁ ל התלְּמִ ידִ ים ב ִכ ָּתה כְָּך שֶׁ שּוב מָּ נָּאל חָּ שָּ ה שֶׁ ַאף אֶׁ חָּ ד

שֶׁ ּזֶׁה ִב ְּכלָּל ֹלא אֹותֹו מָּ קֹום כִי מֵ ָאז הִ סְּ תֹובבְּנּו סְּ בִיב השֶׁ מֶׁ ש ּומעֲ ֶׁרכֶׁת

מֵ התלְּמִ ידִ ים ֹלא מקְּ שִ יב לָּּה ,למְּ רֹות שֶׁ י ִָּתכֵן שֶׁ יֶׁשְּ נָּם כּמָּ ה תלְּמִ ידִ ים

השֶׁ מֶׁ ש נָּעָּ ה בגָּלקְּ סְּ י ָּה ו ְּהגָּלקְּ סְּ י ָּה טָּ סָּ ה אֵ י יֹודֵ ע ָאן וְּ ֻכלָּנּו נּוָּדִ ים ֶׁבחָּ לָּל.

ֵ
שֹורר שֶׁ קֶׁ ט מֻ חְּ לָּט .הסֵ פֶׁ ר
שֶׁ ּמקְּ שִ יבִים .אְך חֲ מִ שִ ים מֶׁ טֶׁ ר מִ תחת ל ִכ ָּתה

ת ֹּאמְּ רּו שֶׁ ּז ֹּאת הג ְִּרסָּ ה הָּ ַאסְּ טְּ רֹונֹומִ ית שֶׁ ל 'אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהִ ָּכנֵס לְּאֹותֹו נָּהָּ ר

הּזֶׁה ֹלא מפְּ ִריע לשֶׁ קֶׁ ט מִ שּום שֶׁ אֶׁ פְּ שָּ ר ֹלא לִקְּ ר ֹּא אֹותֹו .כְּשֶׁ הָּ י ִ
ִיתי קָּ טָּ ן,

פָּ עֲ מי ִם' ,אֲ בָּל לְַּאחר הּמהְּ פֵ כָּה הקֹופֶׁ ְּרנִיקָּ אִ ית ָאנּו יֹודְּ עִ ים שֶׁ הסִ בָּה שֶׁ ֹּלא

ִ
אֹותי לְּגן ָא ֵלנְּ ִבי בְּחֵ יפָּ ה ו ְּשָּ ם הָּ יִינּו מְּ שחֲ קִ ים מִ שְּ חָּ ק בֹו
ָאבִי הָּ י ָּה לֹוקֵ ח

הָּ י ִינּו מקְּ שִ יבִים לקֹולֹות מִ סָּ בִיב וְּאֹומְּ ִרים כָּל ְּצלִיל שֶׁ ָאנּו שֹומְּ עִ ים :רּוח
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ב ְּברֹושִ ים ,צ ְָּּרצר ,עֹוד צ ְָּּרצר ,מְּ כֹונִית נֹוסעתֶׁ ,כלֶׁב נֹובֵח ,מִ ישֶׁ הּו שֹומֵ ע

ִירה מֵ הּמְּ קָּ ֵרר ּומפְּ עִ יל אֶׁ ת הטֵ ֵלו ִיזְּי ָּה על
פָּ בֵל מגִיע הבי ְָּּתה ,לֹוקֵ ח פחִ ית ב ָּ

מּוסִ יקָּ הְּ ,צפִ ירת אנִיָּה ...כְָּך הָּ י ִינּו מקְּ שִ יבִים לקֹולֹות בְּמעְּ ָּגלִים הֹו ְּלכִים

עָּ רּוץ דִ יסְּ קָּ ֵב ִרי .מְּ שֻ דֶׁ ֶׁרת ָּת ְּכנִית על דֹו ְּלפִ ינִים .פִ ְּתאֹום נִשְּ מעת דְּ פִ יקָּ ה

ּומִ ְּתרחֲ בִים עד שֶׁ הָּ י ִינּו שֹומְּ עִ ים אֶׁ ת השֶׁ קֶׁ ט שֶׁ ּמֵ ֵע ֶׁבר לקֹולֹות .ה ֵ
קֹוראת

ֵ
פֹותח אֶׁ ת הדֶׁ לֶׁת
בְּדֶׁ לֶׁת .פָּ בֵל מֵ צִיץ מֵ הָּ עֵ ינִית ו ְּרֹואֶׁ ה אֶׁ ת חֲ בֵרֹו וְּלָּאד .הּוא

מֻ זְּמֶׁ נֶׁת לְּהאֲ זִין לשֶׁ קֶׁ ט הּזֶׁה ,אֹו ִל ְּצלִילֵי מְּ נֹוע דִ יזֵל שֶׁ הּוא היָּפֶׁ ה בּמְּ נֹועִ ים.

ו ְּרֹואֶׁ ה שֶׁ ּוְּלָּאד מחֲ זִיק ְּבי ָּדֹו שקִ ית תפּוחֵ י אֲ דָּ מָּ ה וְּנ ְִּראֶׁ ה מְּ ֻרצֶׁה בִמְּ י ֻחָּ ד .
וְּלָּאד נִכְּנס י ָּשָּ ר לּמִ טְּ בָּח ,מנִיח אֶׁ ת השקִ ית על השֻ לְּחָּ ן ו ְּשֹואֵ ל אֶׁ ת פָּ ֵבל
"אּו טֶׁ ִביָאה י ֶׁסְּ ט קֹו ְּלפָּ ן?" [לְּנֹוחּות ה ֵ
קֹורא הָּ עִ ב ְִּרי ,בפֶׁ ֶׁרק הבָּא מֹופִ יעִ ים
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דִ ב ְֵּריהֶׁ ם בְּעִ ב ְִּרית בְּת ְּרגּום חָּ פְּ שִ י] – "דָּ א ,שְּ טֹו טִ י דֶׁ ָּלי ֵש?" הּוא שֹואֵ ל

לִפְּ עָּ מִ ים מי ִם שֶׁ אֹוזְּלִים בְּשִ יר אֶׁ חָּ ד מֹופִ יעִ ים ,שָּ נִים לְַּאחֵ ר מִ כֵן ,בְּשִ יר

ּומֵ בִיא לֹו קֹו ְּלפָּ ןִ " – .צ'יפְּ סִ י" – "פֹו ֶׁצ'מּו צִ'יפְּ סִ י?" – "זָּחֹוטֵ לֹוס' ִצ'יפְּ סֹוב"

ַאחֵ ר .כְָּך לְּמָּ שָּ ל ,מי ִם שֶׁ נָּזְּלּו בְּהֵ ָאחֲ זּות הנח"ל מ ְּל ִכישּוע נִמְּ צָּאִ ים ָּכעֵ ת

הּוא אֹומֵ ר ּומ ְּתחִ יל לְּקלֵף אֶׁ ת תפּוחֵ י הָּ אֲ דָּ מָּ ה" – .פֹומֹוי אִ יח סְּ נָּ ָּצ' ָּלה ! טָּ ם

ְּעֹותיו ְּלד ְּגדְּ ָּגם .קִ ְּראּו ְּלזֶׁה ח ֹּק שִ ּמּור
ְּבבֶׁטֶׁ ן הָּ הָּ ר ,ו ְּעּמִ י ,מְּ י ֻדָּ עֵ נּו ,שֹולֵח אֶׁ ְּצב ָּ

פֹו ְּלנֹו זֶׁמְּ ִלי !" אֹומֵ ר פָּ בֵל – "זֶׁמְּ ִלי ָּה אֶׁ טֹו פ ֹּו ֶׁלזְּנֹו" אֹומֵ ר וְּלָּאד ּוממְּ שִ יְך

ירה הָּ עִ ב ְִּרית אֹו ח ֹּק השִ ִ
ירים השְּ לּובִים ,אְך מִ י יֹודֵ ע ,אּולי אֵ ֶׁלה
הּמי ִם בשִ ָּ

לְּקלֵף.

הּמי ִם הקדְּ מֹונִים ,אֵ לֶׁה שֶׁ הָּ רּוח נָּשְּ קָּ ה לִפְּ נֵיהֶׁ ם בח ֹּשֶׁ ְךּ .ו ְּבבֶׁטֶׁ ן הָּ הָּ ר הּמי ִם

"אּו טֶׁ בִיָאה י ֶׁסְּ ט מסְּ לֹו?" וְּלָּאד שֹואֵ ל – "דָּ א" – "פֹוסְּ טָּ ב' פֹוקָּ ה פּוסְּ ט

ְּזֹורמִ ים עד בֹואֲ ָּכה עֵ ין שֹוקֵ ק.
מִ ְּתפ ְּתלִים לְּאִ טָּ ם ו ְּ

פֹודֹו ְּג ְּרי ֵטְּ סָּ א" .פָּ בֵל מֹוזֵג ֶׁרבע בקְּ בּוק שֶׁ מֶׁ ן לְּסִ יר" .בֹו ְּלשֶׁ ה נֵט?" שֹואֵ ל

ְּאֹותּה מְּ עָּ רת נְּטִ יפִ ים אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהִ ָּכנֵס פעֲ מי ִם .ההֲ נָָּאה
לְּמעֲ שֶׁ ה ,גם ל ָּ

וְּלָּאד – "אֶׁ טֹו ו ְּסְּ יֹו שְּ טֹו י ֶׁסְּ ט" עֹונֶׁה פָּ בֵל – "אֶׁ טֹובֹו נֶׁה חְּ ָּבטִ יט ,י ֶׁסְּ ט מסְּ לֹו?"

שֶׁ ָּבאִ טִ יּות רק מִ ְּתעצֶׁמֶׁ ת ְּככָּל שֶׁ גֹוב ֶֶׁׁרת הָּ אִ טִ יּותּ .וכְּמֹו הָּ אִ ינְּטֶׁ ְּרַאקְּ ְּצי ָּה

– "טִ י ֶׁצ'ה אֹוחּוי ֵל?" – "נֵט ,אֶׁ טֹו לּו ְּצ'שֶׁ ה סְּ מסְּ לֹום" וְּלָּאד נִגָּש לּמְּ קָּ ֵרר,

הָּ אִ ינְּטִ ימִ ית שֶׁ בֵין הּוִיסְּ קִ י ו ְּעֵ ץ הָּ אלֹון ,מעֲ שֶׁ ה הָּ ַאהֲ בָּה שֶׁ ל רּות מ ְּתחִ יל

אֹותּה ו ְּשָּ ם בסִ יר .פָּ בֵל מִ סְּ תכֵל בסִ יר ו ְֹּלא
ָּ
לֹוקֵ ח חֲ בִילת חֶׁ מְּ ָאה מְּ קלֵף

ְּכבָּר ִב ְּבנִית הצִפִ י ָּּה .משֶׁ הּו ְּבבִטְּ נָּה מ ְּתחִ יל לְּהִ ְּתרכֵך ,ו ְּהָּ ְּרגִישּות

מאֲ מִ ין לְּמ ְּראֵ ה עֵ ינָּיו .בֵינְּתי ִם וְּלָּאד ממְּ שִ יְך לְּקלֵף אֶׁ ת תפּוחֵ י הָּ אֲ דָּ מָּ ה– .

ְּעֹורּה .וְָּאז בָָּאה נִי ְּג ָּרה ּומנִיחָּ ה אֶׁ ת הסנְּטֵ ר על י ְֵּרכָּּה" .נָּכֹון,
מִ ְּתחדֶׁ דֶׁ ת ב ָּ

"טִ י חֹו ֶׁצ'ש ו ְּסְּ יֹו פְּ ִריגֹוטֹו ִביט'? טָּ ם דֹו חֹוי ָּה !" מֹוחֶׁ ה פָּ בֵל" – .אֶׁ טֹו דְּ ִליָאה

אֹותְך ! אֵ יְך י ָּדע ְּת?" הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת ּומְּ חבֶׁקֶׁ ת אֶׁ ת ר ֹּאשָּ ּה.
ָּ
אֲ נִי אֹוהֶׁ בֶׁת

נָּס .טל פְּ ִרידְּ יֹוט סֶׁ וֹודְּ נִיָאה?" – "נֵט ,אֹון אּו סְּ בֹויֶׁאי מָּ מִ י" – " ָּלדְּ נֹו ,אֶׁ טֹו
דְּ ִליָאה נָּס דְּ בֹוי ְְּך".
כְּשֶׁ הֵ ם מ ְּכנִיסִ ים אֶׁ ת ה ִצ'יפְּ ס הָּ ִראשֹון לשֶׁ מֶׁ ן עֹולֶׁה ֵריח הטִ גּון ּופָּ בֵל נִזְּכר
שֶׁ הּוא בְּעֶׁ צֶׁם ָּרעֵ בּ ,ו ְּכבָּר ֹלא י ָּכֹול לְּחכֹות ל ִצ'יפְּ סִ ים שֶׁ יִהְּ יּו מּו ָּכנִים.

ְּכשֶׁ הצִ'יפְּ ס מּוכָּן וְּלָּאד אֹומֵ ר "דָּ י קֶׁ טְּ צ'ֹופ" .ו ְּהֹולְֵך עִ ם קעֲ רת הצִ'יפְּ ס לסָּ לֹון.

הָּ מֹון !" מֹוחֶׁ ה פָּ בֵל" – .זֶׁה בִשְּ בִיל שְּ נֵינּו .טל בָּא היֹום?" – "ֹלא ,הּוא אֵ צֶׁל

ִירה ִלוְּלָּאדּ ,ושְּ נֵי הָּ ֵרעִ ים יֹושְּ בִים בסָּ לֹון ,טֹו ְּב ִלים
פָּ בֵל מֵ בִיא קֶׁ טְּ שֹופ ּוב ָּ

אִ ּמָּ א שֶׁ לֹו היֹום" – "טֹובָ ,אז זֶׁה בִשְּ בִיל שְּ נֵינּו".

ִ
ְּת ְּכנִית על חֹוקֵ ר ע ְּכבִישִ ים שֶׁ ּמְּ סכֵן
ִירה ,ו ְּצֹופִ ים ב ָּ
שֹותים ב ָּ
צִ'יפְּ ס בְּקֶׁ טְּ שֹופ,

כְּשֶׁ הֵ ם מ ְּכנִיסִ ים אֶׁ ת הצִ'יפְּ ס הָּ ִראשֹון לשֶׁ מֶׁ ן עֹולֶׁה ֵריח הטִ גּון ּופָּ בֵל נִזְּכר

אֶׁ ת חיָּיו בִמְּ עָּ רֹות ְּבלָּאֹוס" – .טִ י זְּנָּי ֶׁשָ ,אה אֶׁ טֹו דו ְּקָּ א ו ְּקּוסְּ נֹו סְּ מסְּ לֹום"

שֶׁ הּוא בְּעֶׁ צֶׁם ָּרעֵ בּ ,ו ְּכבָּר ֹלא י ָּכֹול לְּחכֹות לצִ'יפְּ סִ ים שֶׁ יִהְּ יּו מּו ָּכנִים.

אֹומֵ ר פָּ בֵל.

כְּשֶׁ הצִ'יפְּ ס מּוכָּן וְּלָּאד אֹומֵ ר " ָּתבִיא קֶׁ טְּ שֹופ" .ו ְּהֹו ֵלְך עִ ם ק ֲערת הצִ'יפְּ ס
ִירה ִלוְּלָּאדּ ,ושְּ נֵי הָּ ֵרעִ ים יֹושְּ בִים בסָּ לֹון,
לסָּ לֹון .פָּ בֵל מֵ בִיא קֶׁ טְּ שֹופ ּוב ָּ
ִ
ִירה ,ו ְּצֹופִ ים ְּב ָּת ְּכנִית על חֹוקֵ ר
שֹותים ב ָּ
טֹו ְּבלִים צִ'יפְּ ס בְּקֶׁ טְּ שֹופ,
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ע ְּכבִישִ ים שֶׁ ּמְּ סכֵן אֶׁ ת חיָּיו בִמְּ עָּ רֹות ְּבלָּאֹוס" – .זֶׁה דו ְּקָּ א דֵ י טָּ עִ ים עִ ם

ִירה מֵ הּמְּ קָּ ֵרר ּומפְּ עִ יל אֶׁ ת הטֵ ֵלו ִיזְּי ָּה על
פָּ בֵל מגִיע הבי ְָּּתה ,לֹוקֵ ח פחִ ית ב ָּ

החֶׁ מְּ ָאה ,א ָּתה יֹודֵ ע?" אֹומֵ ר פָּ בֵל.

עָּ רּוץ דִ יסְּ קָּ ב ִֵרי .מְּ שֻ דֶׁ ֶׁרת ָּת ְּכנִית על דֹולְּפִ ינִים .פִ ְּתאֹום נִשְּ מעת דְּ פִ יקָּ ה
ֵ
פֹותח אֶׁ ת הדֶׁ לֶׁת
בְּדֶׁ לֶׁת .פָּ בֵל מֵ צִיץ מֵ הָּ עֵ ינִית ו ְּרֹואֶׁ ה אֶׁ ת חֲ בֵרֹו וְּלָּאד .הּוא
ו ְּרֹואֶׁ ה שֶׁ ּוְּלָּאד מחֲ זִיק ְּבי ָּדֹו שקִ ית תפּוחֵ י אֲ דָּ מָּ ה וְּנ ְִּראֶׁ ה מְּ ֻרצֶׁה בִמְּ י ֻחָּ ד .
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וְּלָּאד נִכְּנס י ָּשָּ ר לּמִ טְּ בָּח ,מנִיח אֶׁ ת השקִ ית על השֻ לְּחָּ ן ו ְּשֹואֵ ל אֶׁ ת פָּ ֵבל

"אִ ם ֹלא נָּאֵ ט ֹלא נבִיט ֹלא נָּשִ ים לֵב לִפְּ ָּרטִ ים ֹלא נגִיע לְּאֶׁ ֶׁרץ חֲ דָּ שָּ ה" שָּ ר

"י ֵש לְָּך קֹולְּפָּ ן?" – "כֵן ,מָּ ה א ָּתה עֹושֶׁ ה?" הּוא שֹואֵ ל ּומֵ בִיא לֹו קֹולְּפָּ ן– .

ַארצִי לִיהּודָּ ה כְּשֶׁ הּוא נֹוסֵ ע הבי ְָּּתה' .זֶׁה דֵ י דֹומֶׁ ה ְּלמה שֶׁ הָּ רֹועֶׁ ה
שְּ ֹלמ ֹּה ְּ

"צִ'יפְּ ס" – " לָּּמָּ ה צִ'יפְּ ס?" – "בָּא לִי צִ'יפְּ ס" הּוא אֹומֵ ר ּומ ְּתחִ יל לְּקלֵף אֶׁ ת

ָאמר' ,הּוא חֹושֵ ב' ,רק שֶׁ  '...הּוא מְּ נסֶׁ ה לְּחדֵ ד ְּלעצְּמֹו אֶׁ ת ההֶׁ בְּדֵ ל' ,רק

אֹותם ק ֹּדֶׁ ם ! זֶׁה מָּ לֵא אֲ דָּ מָּ ה !" אֹומֵ ר פָּ בֵל –
ָּ
תפּוחֵ י הָּ אֲ דָּ מָּ הִ " – .תשְּ ט ֹּף

ַארצִי
שֶׁ כָּאן הּוא פֶׁ סִ ימִ י ו ְּהָּ רֹועֶׁ ה הָּ י ָּה אֹופְּ טִ ימִ י' .הּוא מִ ְּתכּוֵן שֶׁ בְּשִ יר שֶׁ ל ְּ

"אֲ דָּ מָּ ה זֶׁה ב ִָּריא" אֹומֵ ר וְּלָּאד ּוממְּ שִ יְך לְּקלֵף.

ֹלא נָּאֵ ט ,ו ְּ ָּלכֵן ֹלא נגִיע ,ו ְּאִ לּו ְּבדִ ְּב ֵרי הָּ רֹועֶׁ ה הִ יא ְּכבָּר ְּרחָּ בָּה ו ְּנֹותר רק

"י ֵש לְָּך שֶׁ מֶׁ ן?" וְּלָּאד שֹואֵ ל – "כֵן" – "שִ ים בֵינְּתי ִם שֶׁ י ְִּתחּמֵ ם" .פָּ בֵל מֹוזֵג

ל ְִּראֹות ז ֹּאת .אֲ בָּל כָּעֵ ת י ְּהּודָּ ה חֹושֵ ב האִ ם לעֲ צ ֹּר בדֶׁ ֶׁרְך לִקְּ נִיֹות אֹו

ֶׁרבע בקְּ בּוק שֶׁ מֶׁ ן לסִ יר" .אֵ ין ְּלָך עֹוד?" שֹואֵ ל וְּלָּאד – "זֶׁה מָּ ה שֶׁ יֵש" עֹונֶׁה

לְּהִ סְּ תפֵ ק בִקְּ נִית השְּ ָּלמֹות ב ָּכלְּבֹו ,ו ְּהּוא ֹלא שָּ ם לֵב שֶׁ בֵינְּתי ִם הִ ְּתחִ ילּו

פָּ בֵל – "זֶׁה ֹלא יסְּ פִ יק ,י ֵש לְָּך חֶׁ מְּ ָאה?" – "הִ שְּ תגעְּ ָּת?" – "ֹלא ,זֶׁה ֵ
יֹותר

חֲ דָּ שֹות .הָּ רדְּ יֹו מְּ ספֵ ר משֶׁ הּו על חִ סּול ַא ְּלפֵ רֹון ב ֵ
ְּתלָ-אבִיב .אֹו ְּלמֶׁ ְּרט

אֹותּה
ָּ
טֹוב עִ ם חֶׁ מְּ ָאה" וְּלָּאד נִגָּש לּמְּ קָּ ֵרר ,לֹוקֵ ח חֲ בִילת חֶׁ מְּ ָאה מְּ קלֵף

הִ בְּטִ יח לְּאבּו-מָּ אזֶׁן שֶׁ יְּשֻ חְּ ְּררּו מָּ אתיִם וחֲ מִ שִ ים אֲ סִ ִ
ירים נֹוסָּ פִ ים .י ִשְּ ְּראֵ לִי

ו ְּשָּ ם בסִ יר .פָּ בֵל מִ סְּ תכֵל בסִ יר ו ְֹּלא מאֲ מִ ין לְּמ ְּראֵ ה עֵ ינָּיו .בֵינְּתי ִם וְּלָּאד

נֹורה ִבכְּפָּ ר אֶׁ ל-פֻ נְּדֻ ק בשֹומְּ רֹון ּומצָּבֹו בֵינֹונִי .שְּ ֵתי ָּרקֵ טֹות קסָּ אם נֹורּו
ָּ

ממְּ שִ יְך לְּקלֵף אֶׁ ת תפּוחֵ י הָּ אֲ דָּ מָּ ה" – .א ָּתה מִ ְּתכּוֵן לְּהָּ כִין הכ ֹּל? זֶׁה

מִ ְּצפֹון ְּרצּועת עּזָּהֹ .לא הָּ יּו נִפְּ גָּעִ ים ,נֶׁזֶׁק נִגְּרם לחֲ מָּ מֹותָּ .רקֵ טָּ ה נֹוסֶׁ פֶׁ ת

נָּפְּ לָּה בשֶׁ טח הפלסְּ טִ ינִי .כ ְּל ָּכלָּה :מדד הּמְּ חִ ִ
ְַּארה"ב צָּנח
ירים לצ ְּרכָּן ב ְּ

בְּתעֲ רֹּבֶׁת שֶׁ ל מי ִם ו ְּדֶׁ שֶׁ ן שֶׁ ּמְּ ַאפְּ שֶׁ ֶׁרת ל ֶׁצמח לְּקבֵל אֶׁ ת כָּל החמָּ ִרים לָּהֶׁ ם

בְּאֹוקְּ טֹובֶׁר בְָּאחּוז .זֹוהִ י הי ְִּרידָּ ה הֶׁ חָּ דְּ שִ ית החדָּ ה ב ֵ
ְּיֹותר מֵ ָאז הֵ חֵ לּו

הּוא זָּקּוק למְּ רֹות שֶׁ הש ֶֹּׁרש ָּבאֲ ו ִיר.

הָּ ִרשּומִ ים בִשְּ נת  .1047ה ְּתחָּ לֹות ה ְּבנִיָּה בּמְּ דִ ינָּה י ָּ ְּרדּו ב 4.5%בח ֹּדֶׁ ש

ּו ְּבכֵן ,על מְּ נת ָּלצֶׁקֶׁ ת אֶׁ ת היְּסֹודֹות לּמִ ְּתקָּ ן הָּ י ָּה עָּ לי לחְּ פ ֹּר שְּ מֹונָּה בֹורֹות

ְּדֹותיו .מָּ חָּ ר
שֶׁ עָּ בָּר .בְּאֵ ירֹופָּ ה ,גּוש הֵ אֵ ירֹו נִקְּ לע לּמִ תּון הָּ ִראשֹון בְּתֹול ָּ

בָּאֲ דָּ מָּ ה ,וְַּאדְּ מת הלֵס שֶׁ ל ְּצפֹון הנֶׁגֶׁב עקְּ שָּ נִית ּוגְּמִ ישָּ ה ,ו ְּכאֲ שֶׁ ר הֵ נפְּ ִתי

עֲ ִליָּה נִ ֶׁכ ֶׁרת בטֶׁ מְּ פֶׁ ָּרטּורֹות וְּי ִהְּ י ֶׁה חם וְּיָּבֵש מֵ הָּ ָּרגִיל .ב ְִּרבִיעִ י מְּ עֻ נָּן חֶׁ לְּקִ ית

עָּ לֶׁיהָּ אֶׁ ת הּמקֹוש הִ יא הָּ דְּ פָּ ה אֹותֹו בחֲ ז ָָּּרה ו ְּח ֹּר ֹלא נִפְּ עָּ ר בָּּה .מֶׁ ה עָּ שָּ ה

ועֲ די ִן חם מֵ הָּ ָּרגִילַ .אף על פִ י שֶׁ התחֲ זִית מְּ דב ֶֶׁׁרת על יֹּבֶׁש ,הֲ ֵרי הִ יא ְּכמיִם

אֶׁ פִ י ,אֶׁ פִ י לָּקח צִנֹור  3/4צֹול בְּא ֶֹּׁרְך מֶׁ טֶׁ ר ו ָּחֵ צִי ,וְּהֵ חֵ ל לְּר ֵתְך על קָּ צֵהּו

צֹונְּנִים לְּעֻ ּמת היְּדִ יעֹות שֶׁ לְּפָּ נֶׁיהָּ  .ו ְּעֹוד ֵ
יֹותר מְּ רעֲ נֶׁנֶׁת הּמפּוחִ ית שֶׁ ל אֵ הּוד

ַארמֹון מִ טִ פְּ טּופֵ י חֹול ,אִ ם
בְּמעְּ ָּגלִים הֹו ְּלכִים ּוקְּ טנִים כְּשֵ ם שֶׁ כאֲ שֶׁ ר בֹונִים ְּ

בנאי בִפְּ ִתיחת השִ יר 'עָּ נֵה לִי' שֶׁ ּמ ְּתחִ יל ְּלהִ ְּתנ ֵגן ַאחֲ ֵרי החֲ דָּ שֹות ,ו ְּאֹורֹות

ַארמֹון ְּבצּורת חָּ רּוט חָּ לּול שֶׁ ֹּלא י ְִּתמֹוטֵ ט !
י ֵש מסְּ פִ יק ס ְּבלָּנּות נ ִָּתן לִיצ ֹּר ְּ

הפנָּסִ ים המְּ ר ְּצדִ ים עד הָּ א ֹּפֶׁ ק ממְּ שִ יכִים לְּהחֲ לִיף אֶׁ ת אֹורֹות הכֹו ָּכבִים

אִ ם כֵן ,אֶׁ פִ י ִר ֵתְך חָּ רּוט פָּ תּוח בְּקָּ צֵהּו כְָּך שֶׁ נֹוצר שְּ פְּ ִרי ֶׁצר ,ואֲ נִי הִ זְּרקְּ ִתי

שֶׁ ְּכבָּר מִ ּזְּמן נִ ְּבלְּעּו בהִ לָּה הכ ְֻּתּמָּ ה.

אֹותּה ,וְּכָּל מָּ ה שֶׁ נִשְּ ַאר הָּ י ָּה ְּלפנֹות אֶׁ ת הב ֹּץ הָּ רְך
ָּ
ָּלאֲ דָּ מָּ ה מיִם שֶׁ ִרכְּכּו
בְּעֶׁ זְּרת הָּ אֵ ת.

00
ְּב ֵבית ֶׁרשֶׁ ת גָּדֹול ,לְּיד קִ בּוץ ְּרבִיבִים ,סִ יעְּ ִתי ִב ְּבנִית מִ ְּתקָּ ן ְּלגִדּול שָּ ָּרשִ ים
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בָּאֲ וִיר .וְּזֶׁה הָּ י ָּה דְּ בר הּמִ ְּתקָּ ן :כאֲ שֶׁ ר מְּ גדְּ לִים שָּ ְּרשֵ י פִ יקּוס ָּבאֲ וִיר הֵ ם

התחֲ זִית צָּדְּ קָּ ה ו ְָּאכֵן י ֵש שָּ ָּרב ,וִיהּודָּ ה מעֲ דִ יף לעֲ שֹות בְּיֹום ָּכזֶׁה עֲ בֹודָּ ה

ָארכִים אְך נִשְּ ִ
שֹותלִים
ְּ
אֹותם ְּבקלּות ,ו ְּכאֲ שֶׁ ר
ָּ
ָארים גְּמִ ישִ ים וְּנִ ָּתן לְּע ֵצב
מִ ְּת ְּ

מִ שְּ ָּרדִ ית .הּוא מקְּ לִיד למחְּ שֵ ב אֶׁ ת נְּתּונֵי הּמְּ דִ ידֹות מֵ היָּמִ ים הָּ ַאחֲ רֹונִים

אֶׁ ת קְּ ֵצה הש ֶֹּׁרש ָּבאֲ דָּ מָּ ה ,חֵ ֶׁלק הש ֶֹּׁרש שֶׁ נ ִשְּ ַאר בחּוץ הֹופֵ ְך ְּלגֶׁזע

ו ְּעֹוזֵר בְּחִ שּובִים שֶׁ ל א ָּגנֵי נִקּוז שֶׁ ל ְּתעָּ לֹות שֹונֹות בשָּ דֹות בְּאֵ זֹור לֹוד

ּומִ ְּתקשֶׁ ה .התֹופָּ ָּעה הּמְּ י ֻחֶׁ דֶׁ ת הִ יא שֶׁ הּוא ֹלא י ְִּת ֵ
ָארְך אֶׁ לָּא רק י ִ ְּתע ֶׁבה

ו ְָּאזֹור .פָּ בֵל היְּחִ ידִ י שֶׁ יֹודֵ ע לְּר ֵתְך ו ְּ ָּלכֵן הּוא יֹוצֵא עִ ם ָּרן לְּתקֵ ן דֶׁ לֶׁת שֶׁ ל

צּורה שֶׁ קִ בֵל בְּעֵ ת השְּ ִתילָּה .כְָּך ,נ ִָּתן לְּעצֵב ָּרהִ יטֵ י גן שֹונִים מֵ עֵ ץ
ְּאֹותּה ָּ
ב ָּ

ֵבית-בְּאֵ ר שֶׁ נִשְּ ב ְָּּרה לְּיד נְּטָּ עִ ים.

חי אֹו עֵ צִים בְּצּורֹות מְּ י ֻחָּ דֹות לְּנֹויּ .וכְּדֵ י לְּגדֵ ל אֶׁ ת השָּ ָּרשִ ים ָּבאֲ וִיר ָּבנִינּו

ָאדָּ ם י ָּכֹול ִלכְּת ֹּב סִ ִ
פּורים ּופִ יּוטִ ים על ַאהֲ בָּה אֹו מאֲ מָּ ִרים מדָּ עִ יִים על

יתם ח ֹּר ,ו ְּהש ֶֹּׁרש
מֵ עֵ ין מעֲ לִית ,שֶׁ עָּ לֶׁיהָּ י ִ ְּגדְּ לּו הָּ עֵ צִים בעֲ צִיצִים שֶׁ בְּתחְּ ִת ָּ

אֶׁ נ ְֶּׁר ְּגי ָּה מִ ְּתחדֶׁ שֶׁ ת אֲ בָּל בְּהֹוד השָּ רֹון עֹובְּדי הגִנּון שֶׁ ל הָּ עִ ִ
יריָּה יֹושְּ בִים על

י ִשְּ תלְּשֵ ל דֶׁ ֶׁרך הח ֹּר אֶׁ ל חָּ לָּל סָּ גּור וְָּאפֵ ל מִ תחת לּמעֲ לִית ,שֶׁ יְּ ֻרסס כָּל הָּ עֵ ת

הּמִ דְּ ָּרכָּה ו ְּאֹו ְּכלִים אֲ רּוחת צָּהרי ִם עִ ם לֶׁחֶׁ ם ו ְּדָּ ג מְּ עֻ שָּ ן ו ְּחּומּוס וחֲ מּוצִים
וְּז ִ
ֵיתים ו ְּהלֵב נִשְּ בָּר.

היֹּבֶׁש מגִיע גם לּמִ שְּ ָּרד ו ִיהּודָּ ה מֹוזֵג לְּעצְּמֹו מי ִם בְּכֹוס פְּ לסְּ טִ יק מִ בר
מֹורן ו ְּהדֶׁ לֶׁת נִפְּ תחת ּופָּ בֵל ו ְָּּרן נִ ְּכנָּסִ ים
הּמי ִם" .יּוָּ ,תבִיא לִי גם" מְּ בקֶׁ שֶׁ ת ָּ
מְּ י ֻ ָּּזעִ ים .יָּדָּ יו ו ְּחֻ ְּל ָּצתֹו שֶׁ ל פָּ בֵל מֻ ְּכ ָּתמֹות בחֲ לּודָּ ה .י ְּהּודָּ ה ,שֶׁ ְּכבָּר עֹומֵ ד לְּיד
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הּמִ ְּתקָּ ן מֹוזֵג ּומֹושִ יט לָּהֶׁ ם כֹוסֹות מי ִם צֹונְּנִים (וְֹּלא שֹוכֵח לְּהָּ בִיא גם

י ְּהּודָּ ה ּופָּ בֵל ו ְּגל מגִיעִ ים עִ ם הפְּ סנ ְֵּתר על הטֶׁ נְּדֶׁ ר לֶׁחָּ צֵר שֶׁ ל ָאגִי מִ שְּ עֹול.

ְּמֹורן).
ל ָּ

י ְּהּודָּ ה מְּ זהֶׁ ה אֶׁ ת חֲ דר הָּ עֲ בֹודָּ ה לְּפִ י ההֶׁ סְּ בֵר בטֶׁ לֶׁפֹון ו ְּהדֶׁ לֶׁת ָאכֵן אֵ ינָּּה

ַאחֲ ֵרי שֶׁ פָּ בֵל מֵ שִ יב אֶׁ ת נפְּ שֹו תחת הּמזְּגָּן ,אֹומֵ ר לֹו י ְּהּודָּ ה "יָּא ְּללָּה,

נְּעּולָּה ,אְך ֹלא בָּרּור לֹו אֵ יפ ֹּה ָאגִי הִ ְּתכּוְּנָּה שֶׁ ינִיחּו אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר .פָּ בֵל ו ְּגל

ִ
אֹותי ָּככָּה" –
נִסע?" – "תגִיד אֲ נִי יּוכל לְּהִ ְּתקלֵח אֶׁ ְּצלְָּך? שֶׁ הִ יא ֹלא ִת ְּראֶׁ ה

משְּ קִ יפִ ים על השָּ דֹות ו ְּגל מְּ נסֶׁ ה לְּזהֹות אֶׁ ת בֵיתֹו ב ְִּרחֹובֹות הנ ְִּראֵ ית

" ְּבכֵיף ,אֵ יזֹו שְּ אֵ לָּה ",מֵ שִ יב י ְּהּודָּ ה" ,אֲ בָּל הִ יא מִ ּמֵ ילָּא ֹלא ִתהְּ י ֶׁה" .בְּהר

אֹותּה הֵ יכָּן לְּהנִיח אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר,
ָּ
מֵ ָּרחֹוק .י ְּהּודָּ ה מִ ְּתקשֵ ר לָאגִי ִלשְּ א ֹּל

יֹורדֶׁ ת מֵ על קו הָּ א ֹּפֶׁ ק מעֲ ָּרבָּה.
חָּ ִריף להֲ קת פְּ ָּראִ ים ֶׁ

אֲ בָּל אֵ ין ְּתשּובָּה .הּוא מחְּ לִיט לְּנסֹות בְּעֹוד מִ סְּ פר דקֹותּ ,ובֵינְּתי ִם מבִיט
סְּ בִיבֹו בְּסקְּ ָּרנּותָ .אכֵן חֶׁ דֶׁ ר מָּ לֵא השְּ ָּרָאה ,הּוא חֹושֵ ב .עֵ ץ הּזי ִת בחלֹון
רֹותיו הסְּ ֻגלִים ,הּמטָּ ע ו ְּהשָּ דֹות הנ ִשְּ קָּ פִ ים מֵ ַאחֲ ָּריו ,הסְּ פָּ ִרים על
ּופֵ ָּ
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ְּתבָּה ...הפְּ סנְּתֵ ר ָאכֵן ישְּ לִים אֶׁ ת הָּ אֲ ו ִָּירה ו ְּיפְּ ֶׁרה אֶׁ ת הּמּוזֹות .עֵ ינֹו
הּמִ כ ָּ

יֹואֵ ל הֹופְּ מָּ ן אֹומֵ ר שֶׁ ְּכשֶׁ נָּחָּ ה על הּמּוזֹות רּוח ָּרעָּ ה הֵ ן צֹווְּחֹות ו ְּהָּ ָאדָּ ם ֵ
כֹותב

נ ְִּתקֶׁ ֶׁלת בְּקֹּבֶׁץ סְּ פָּ ֶׁריהָּ שֶׁ על הּמדָּ ף .הּוא לֹוקֵ ח סֵ פֶׁ ר בְּשֵ ם " ְּראֵ ה שָּ ם"

"ו ְּהִ יא הָּ ְּלכָּה"" ,ו ְּהטֶׁ לֶׁפֹון ִצ ְּלצֵל" ו ְּכדֹומֶׁ ה ,עֻ בְּדֹות שֶׁ הֵ ן עֹו ְּכרֹות הָּ אָּ ּמָּ נּות,

פֹותח בְּעּמּוד ַאקְּ ָּראִ י ,ו ֵ
ֵ
ְּקֹורא:

כְּאִ לּו הּמּוזָּה פִ ְּת ָּתה אֶׁ ת הסֹופֵ ר לְּהִ ְּתח ֵתן אִ ָּתּה ו ְָּאז הִ יא מְּ בקֶׁ שֶׁ ת מִ ּמֶׁ נּו
לְּתקֵ ן אֶׁ ת הב ֶֶׁׁרז .אֲ בָּל ִתקּון הב ֶֶׁׁרז הֲ ֹלא הּוא ַאהֲ בָּהַ ,אחֶׁ ֶׁרת אֵ יְך יֵדע בְּאֵ יזֹו

מִ חּוץ לבי ִת הכ ֹּל גָּלּוי:

עָּ צְּמָּ ה לִדְּ ח ֹּף אֶׁ ת מפְּ ֵתח הצִנֹורֹות כְּדֵ י שֶׁ הָּ א ֹּם י ִפָּ תח ,מֵ חד ,ו ְֹּלא י ִשָּ בֵר,

ְּתאּונֹות הדְּ ָּרכִים

מֵ אִ ידָּ ְך? אֲ נָּשִ ים מִ שְּ תּמְּ שִ ים ב ִבטּוי "לעֲ שֹות ַאהֲ ָּבה" ּומִ ְּתכּוְּנִים לְּסֶׁ קְּ ס.

בעֲ ֵרמֹות יהֲ לֹומִ ים בְּצד הדֶׁ ֶׁרְך,

אֲ בָּל סֶׁ קְּ ס י ָּכֹול ְּלכָּל ה ֵ
יֹותר לְּבטֵ א ַאהֲ בָּה .ב ִבטּוי "לעֲ שֹות ַאהֲ בָּה" הכּוָּנָּה

הּמְּ סִ בֹות

לעֲ שֹות ַאהֲ בָּה שֶׁ ֹּלא הָּ י ְָּּתה שָּ ם ק ֹּדֶׁ ם ,כְּמֹו לְּהָּ כִין ָאבֹוקָּ דֹו .נסּו לְּהִ ְּתגבֵר על

ְּבמִ ְּצבֹו ֵרי כֹוסֹות חד פעֲ מִ יֹות.

הפִ תּוי לָּשִ ים לִימֹון ָּבָאבֹוקָּ דֹוּ ,ו ִבמְּ קֹום ז ֹּאת לָּשִ ים רק מְּ עט מֶׁ לח ,מְּ עט
מָּ יֹונֵז (כְּת ְּבלִין) ,מְּ עט שּום ְּגבִישִ י ּומְּ עט פִ לְּפֵ ל ָּל ָּבן ,לְּהגִיש עִ ם טֹוסְּ טִ ים
מִ ֶׁלחֶׁ ם חִ טָּ ה מְּ ֵלָאה ו ְּסָּ לָּמִ י פי ְּן שֶׁ ל מִ זְּ ָּרע.

כִי כָּל מָּ ה שֶׁ י ָּכֹול
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מִ ְּתחפֵ ר באֲ דָּ מָּ ה:

ע ֹּמֶׁ ס הח ֹּם י ָּרד מְּ עט ּובשָּ מיִם ָּתלּוי אֹּבְֶׁך ָאפ ֹּר .יְּהּודָּ ה עֹובֵר אֶׁ ת מֹושב

הלְּמּות צעֲ די,

ָּלכִיש בְּד ְּרכֹו ִלמְּ ד ֹּד ִבבְּאֵ ר עָּ זָּר .הָּ ֶׁרגע הּזֶׁה ,בֹו אתָּ ה ֵ
יֹורד מֵ הָּ ַאסְּ פלְּט אֶׁ ל

מָּ טָּ ר,

ָּנּותם
דֶׁ ֶׁרְך הֶׁ ָּעפָּ ר .משֶׁ הּו בנְּהִ יגָּה מִ שְּ תחְּ ֵרר .הקֶׁ צֶׁב יֹו ֵרד .הּמֶׁ תח מֵ ע ְּצב ָּ

ּומִ גְּדְּ ֵלי ָּב ֶׁבל.

שֶׁ ל נְּהָּ גִים אֲ חֵ ִרים שֹוכְֵך ּובִמְּ קֹומֹו א ָּתה נעֲ שֶׁ ה מּודָּ ע ָּלאֲ ָּבנִים הקְּ טנֹות
אֲ שֶׁ ר על הדֶׁ ֶׁרְך .הדֶׁ ֶׁרְך בֵין הכ ְָּּרמִ ים נ ְִּראֵ ית כְּעֹולָּה אֶׁ ל הָּ א ֹּפֶׁ ק ,אְך כְּשֶׁ הּוא
מגִיע לְּמעְּ לָּה נִ ְּגלִים לְּעֵ ינָּיו שְּ דֹות חִ טָּ ה אֵ ינְּסֹופִ יִים שֶׁ רק ע ָּתה נָּבְּטּו,
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פְּ רּושִ ים כְּגלִים עד אפָּ קי ִםּ ,ופ ֹּה ו ָּשָּ ם חֻ ְּרשָּ ה קְּ טנ ָּה נִסְּ ֶׁת ֶׁרת בְּחֵ יק הגי ְּא.

ִירה לֹו הֵ יכָּן לְּהנִיח אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר.
ָאגִי מִ ְּתקשֶׁ ֶׁרת חֲ זָּ ָּרה לִיהּודָּ ה ּומסְּ ב ָּ

י ְּהּודָּ ה פֹונֶׁה יָּמִ ינָּה ְּל ִכּוּון בְּאֵ ר עָּ זָּר ו ְּהִ נֵה לְּיד החֻ ְּרשָּ ה הּוא רֹואֶׁ ה ו ָּאן חֹונֶׁה

ִ
מֹורידִ ים אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר מֵ הטֶׁ נְּדֶׁ ר ּומ ְּכנִיסִ ים אֹותֹו לחֶׁ דֶׁ ר .כֵיוָּן
השְּ לֹושָּ ה

לְּבדֹו על אֵ ם הדֶׁ ֶׁרְך ,ו ְּהחלֹון שֶׁ ְּבצִדֹו פָּ תּוח .י ְּהּודָּ ה מֵ אֵ ט לְּיד הּוָּאן על מְּ נת

ירה ,אְך
שֶׁ הפְּ סנְּתֵ ר ָּכבֵד ,אֶׁ ת הדֶׁ ֶׁרְך בְּתֹוְך החֶׁ דֶׁ ר הֵ ם מְּ נסִ ים לעֲ שֹות ִבג ְִּר ָּ

לְּהָּ בִין אֶׁ ת פֵ שֶׁ ר הּמחֲ זֶׁה אְך ְּבהִ ְּתקָּ ְּרבֹו התְּ ִריס נִסְּ ָּגר בְַּאחת ,ו ְּהּוא מסְּ פִ יק

ִרצְּפת החֶׁ דֶׁ ר ,שֶׁ עֲ שּוי ָּה מִ לִינֹולֵאּום דק ,נִשְּ ֶׁרטֶׁ ת מִ ָּכ ְּבדֹו .י ְּהּודָּ ה מבְּחִ ין

ירה ו ְּעָּ לֶׁיהָּ פִ ינְּ ָּג'ן ּומדף
ל ְִּראֹות רק משֶׁ הּו שֶׁ נ ְִּראֶׁ ה כְּמֹו מִ טְּ ָּבחֹון ,אּולי ִכ ָּ

ירה ,ו ְּהשְּ לֹושָּ ה מְּ ִרימִ ים אֶׁ ת הפְּ סנ ְֵּתר
ְּבכְָּך ִבמְּ הֵ ָּרה ּומְּ צּוֶׁה לעֲ צ ֹּר אֶׁ ת הג ְִּר ָּ

גֹורמֶׁ ת לֹו לְּה ְּרגָּשָּ ה ֹלא נְּעִ ימָּ ה.
ִירה הפִ ְּתאֹומִ ית שֶׁ ל החלֹון ֶׁ
ת ְּבלִינִים .הסְּ ג ָּ

ּומנִיחִ ים אֹותֹו בִמְּ קֹומֹו .ו ְַּאף כִי השְּ ִריטָּ ה קְּ טנָּה ,ו ְַּאף כִי השָּ טִ יח מְּ כסֶׁ הָּ ,

הּוא ממְּ שִ יְך לְּהפְּ לִיג על ג ֵלי השָּ דֹות כְּשִ בְּעִ ים וחֲ מִ שָּ ה מֶׁ טֶׁ ר מֵ על מֵ י

ִתחּושָּ ה ֹלא נְּעִ ימָּ ה כִי בָּא לְּהֹועִ יל וְּיָּצָּא מּזִיק.
י ְּהּודָּ ה יֹוצֵא ב ְּ

ה ְּתהֹום ,ו ְּהָּ עֲ לִיֹות ו ְּהי ְִּרידֹות הּמְּ תּונֹות שֶׁ ל ה ְּגבָּעֹות מ ְּרגִיעֹות אֹותֹו

השִ יחָּ ה הקלִילָּה עִ ם פָּ בֵל ו ְּעִ ם גל בדֶׁ ֶׁרְך מְּ שפֶׁ ֶׁרת אֶׁ ת ה ְּרגָּשָּ תֹו" .תֹודָּ ה"

אֹותּה ְּתחּושָּ הּ .ומִ בעד ְּלשֹּבֶׁל הָּ ָאבָּק שֶׁ פֹו ֵרע
ָּ
ּומשְּ ִכיחֹות מִ ּמֶׁ נּו אֶׁ ת

אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ְּלפָּ בֵל כְּשֶׁ הֵ ם מִ ְּתקָּ ְּרבִים ל ְִּראשֹון ְּלצִיֹוןְּ " – .בכֵיף" עֹונֶׁה פָּ ֵבל

הָּ אִ יסּוזּו ,הק ְּרקע הֹו ֶׁל ֶׁכת ו ְּנעֲ שֵ ית שְּ קּופָּ ה ּומ ְּתחִ ילִים ל ְִּראֹות אֶׁ ת

– "בֶׁאמֶׁ ת ,אִ ם ִתצְּטָּ ֵרְך משֶׁ הּו ,ת ְּרגִיש חָּ פְּ שִ י לְּבקֵ ש" י ְּהּודָּ ה מ ְּרגִיש אֲ סִ יר

ה ִלוְּי ָּ ָּתנִים.

תֹודָּ ה – "אֲ נִי י ְּרגִיש חָּ פְּ שִ י ,אֲ בָּל אֵ ין לִי פְּ סנ ְֵּת ִרים לְּהעֲ בִיר" מֵ שִ יב פָּ ֵבל
ו ְּהשְּ ני ִם צֹוחֲ קִ ים.
115
י ְּהּודָּ ה מֹודֵ ד אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּס בקִ דּוח בְּנחל ָּלכִיש ו ְֹּלא שֹוכֵח לְּהֹודִ יע לִמְּ קֹורֹות
שֶׁ הּוא סִ יֵם לִמְּ ד ֹּד .כֵיוָּן שֶׁ הִ גִיעָּ ה שְּ עת צָּהרי ִם ,הּוא מֹוצִיא אֶׁ ת הלֶׁחֶׁ ם

ו ְּהחּומּוס ו ְּסָּ לט הכְּרּוב הָּ ָאד ֹּם ו ְּאֶׁ ת ה ְּגבִינָּה הצְּהֻ בָּה ּומִ ְּתישֵ ב לֶׁאכ ֹּל .לְּפֶׁ תע
הּמשְּ אֵ בָּה מ ְּתחִ לָּה לִפְּ ע ֹּל בִשְּ ִריקָּ ָּתּה הָּ עֲ מּומָּ ה' .מּוזָּר' ,הּוא חֹושֵ ב' ,אֲ נִי
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עֹו ֵבד כָּל היֹום לְּיד משְּ אֵ בֹות ּובְּק ֹּשִ י יָּצָּא לִי לִשְּ מ ֹּע ַאחת פֹועֶׁ לֶׁת' .נסְּ בִיר:

מְּ קֹורֹות משְּ ִתיקִ ים אֶׁ ת הּמשְּ אֵ בֹות ,אְך ֹלא אֶׁ ת ה ִציקָּ דֹות .הצִיקָּ דֹות

ִ
מֹורידָּ ה אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּס ב ִצנֹור .כְּדֵ י שֶׁ הּמִ פְּ לָּס בְּתֹוְך הצִנֹור י ִ ְּתא ֵּזן
השְּ אִ יבָּה

מֹוסִ יפֹות לְּזמְּ זֵם אֶׁ ת ְּכמִ יהָּ ָּתן ו ְּהָּ אֶׁ ֶׁרץ זָּבת זִמְּ זּום ,ו ְּרק הגֶׁשֶׁ ם י ְּר ִגיעָּ ן.

עִ ם הּמִ פְּ לָּס ָּבַאקְּ ו ִיפֶׁ ר ,י ֵש לְּהפְּ סִ יק אֶׁ ת השְּ אִ יבָּה ְּלפָּ חֹות שֵ ש שְּ עֹות ִלפְּ נֵי

אֹותן ְּגבָּעֹות שֶׁ ְּבקִ ּמּו ֵריהֶׁ ן
ָּ
ו ִיהּודָּ ה ממְּ שִ יְך בְּד ְּרכֹו בֵין ְּג ָּבעֹות לְֹּלא שֵ ם,

המְּ דִ ידָּ הַ .אחֲ ֵרי המְּ דִ ידָּ ה נ ִָּתן לְּהמְּ שִ יְך לִשְּ א ֹּב ,וְּז ֹּאת הסִ בָּה שֶׁ יְּהּודָּ ה

הּמִ ְּתפ ְּתלִים חָּ מְּ קּו מִ קִ טְּ לּוג ו ְֹּלא נֹודְּ עּו ָּל ָּרשּות .ו ְַּאף על פִ י כֵן בֵינֵיהֶׁ ן בֹורֹות

מֹודִ יע לִמְּ קֹורֹות ְּבכָּל פעם שֶׁ הֵ ם סִ יְּמּו לִמְּ ד ֹּד .בְּדֶׁ ֶׁרְך ְּכלָּל ,מְּ קֹורֹות

ַארבָּעִ ים בְּד ְּרכֹו
מי ִם ּובְּאֵ רֹות ּושְּ קָּ תֹות ו ְּ ִגתֹות ו ִיהּודָּ ה יֹוצֵא אֶׁ ל ְּכבִיש ְּ

מְּ חדְּ שִ ים אֶׁ ת השְּ אִ יבָּה כְּשֶׁ יְּהּודָּ ה ְּכבָּר מִ ְּתרחֵ ק ,ו ְּ ָּל ֵכן כִמְּ עט וְֹּלא יֹוצֵא לֹו

ָּצפֹונָּהּ .ומִ תחת ָּלַאסְּ פלְּט מצָּעּ ,ומִ תחת לּמצָּע שְּ ִרידֵ י ַאסְּ פלְּט שֶׁ ל ה ְּכבִיש

פֹורשִ ים לְּפָּ ני שֶׁ טִ יח ָאד ֹּם שֶׁ ל שֶׁ קֶׁ ט'
לִשְּ מ ֹּע אֶׁ ת הּמשְּ אֵ בֹות פֹועֲ לֹות' .כְּאִ לּו ְּ

היָּשָּ ןּ ,ומִ תחְּ ָּתיו עֹוד שִ כְּבת מצָּע ו ְּתחְּ ֶׁתיהָּ אֲ דָּ מָּ ה ו ְּסֶׁ לע גִיר ּומִ תחְּ ָּתיו

הּוא חֹושֵ ב ,ו ְּגחְּ לִילִית נִ ְּכנֶׁסֶׁ ת מֵ החלֹון ו ְּעָּ פָּ ה ְּל ִכּוּון הּמחְּ שֵ ב עָּ לָּיו אֲ נִי ֵ
כֹותב.

ַאר ְּגזֵי ְּתנּובָּה שֶׁ עֲ לֵיהֶׁ ם הָּ עֹולָּם עֹומֵ ד ּומִ שָּ ם צבִים כָּל הדֶׁ ֶׁרְך
שְּ לֹושָּ ה ְּ

ירה ,אֶׁ לָּא רק מְּ רחֶׁ פֶׁ ת סְּ בִיב
כָּאן שְּ עת עֶׁ ֶׁרב ו ְּ ָּלכֵן הגחְּ לִילִית עֲ די ִן ֹלא מְּ אִ ָּ

לְּמטָּ הּ .ובְּכ ְּרמֵ י יֹוסֵ ף לְּעֵ ת לי ִל נֹושֶׁ בֶׁת רּוח מִ ז ְָּּרחִ ית חּמָּ ה אְך ֵריח לחּות

הּמָּ סָּ ְך .אֵ יפ ֹּה אֲ נִי ו ְּאֵ יפ ֹּה י ְּהּודָּ ה .אֲ נִי בצד השֵ נִי שֶׁ ל השָּ נָּה .שָּ ם חֶׁ שְּ ו ָּן וְּכָּאן

ָּכ ֵבד מֵ עִ יד שֶׁ השָּ ָּרב קָּ רֹוב לְּשִ בְּרֹו.

הכ ֹּל סִ יו ָּןּ .ובחלֹון מִ ּמֶׁ נּו בָָּאה הגחְּ לִילִית הכ ֹּל ָּכח ֹּל :השָּ מי ִם ,הבְּרֹושִ ים,
הכ ְֻּרכָּר ,ע ְּלות הָּ אלֹון ,הכ ֹּל ָּכח ֹּל .זֹו השָּ ָּעה הכְּחֻ לָּה שֶׁ בֵין שְּ קִ יעָּ ה וחֲ שֵ כָּה,
הִ יא דִ מְּ מת מְּ צּולֹות ,כְּשֶׁ ָּג ֵלי יֹום וָּלי ִל שֹו ְּצפִ ים אֵ י מֵ על.

118
הֵ קִ יץ היֹום מִ שִ ְּברֹונֹו שֶׁ ל לֵיל שָּ ָּרב ,ו ִיהּודָּ ה מִ ְּת ֵ
עֹורר מֵ חֲ לֹום בֹו הּוא נִמְּ צָּא
בְּבּונְּקֵ ר ְּבהר שְּ ֹלמ ֹּה .הּוא יֹו ֵרד ְּבמדְּ ֵרגֹות הב ְּרזֶׁל ו ְּהֹו ֵלְך בּמִ נְּהָּ ָּרה ּומִ תחת
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ָּל ִרצְּפָּ ה נִשְּ מָּ ע שְּ אֹון מיִם רבִים .ו ְּהִ נֵה ַאחת מִ פְּ ָּלטֹות הפח שֶׁ ּמֵ הֶׁ ן עֲ שּוי ָּה

לֵיל סִ יוָּן.

הָּ ִר ְּצ ָּפה רֹו ֶׁפפֶׁ ת .זֶׁה מְּ סֻ ָּכן ,הּוא חֹושֵ בּ ,ומבְּחִ ין שֶׁ הב ְָּּרגִים שֶׁ חִ בְּרּו אֶׁ ת

אֵ ינִי יֹודֵ ע

הפְּ ָּלטָּ ה לִמְּ קֹומָּ ּה הֶׁ ח ִלידּו ָּכלִיל ,ו ְּהִ יא רק מֻ נחת בִמְּ קֹומָּ ּה לְֹּלא כָּל חִ ּזּוק.

יאֹותיהָּ
אִ ם ה ִתנְּשֶׁ מֶׁ ת הֵ חִ ישָּ ה קְּ ִר ֶׁ

ִתעָּ לָּה מֵ אֶׁ בֶׁן גִיר.
זֹורמִ ים בְּשֶׁ צֶׁף ב ְּ
אֹותּה ו ְּרֹואֶׁ ה מִ תחְּ ֶׁתיהָּ מי ִם ְּ
ָּ
הּוא מְּ זִיז

אֹו שֶׁ ּמ ֹּחִ י הֵ אֵ ט אֶׁ ת מהֲ לָּכֹו

מּוזָּר ,הּוא חֹושֵ ב ,הֲ ֵרי הר שְּ ֹלמ ֹּה עָּ שּוי מִ שחם ָאד ֹּם .הּוא חֹוזֵר לְּמעְּ ָּלה
ּוממְּ שִ יְך מִ ז ְָּּרחָּ ה בּמִ נְּהָּ ָּרה ו ְּרֹואֶׁ ה אֶׁ ת הָּ אֹור הכָּח ֹּל הבֹוקֵ ע מֵ היְּצִיָאה .הּוא

מִ ְּתקָּ ֵרב לפֶׁ תח ּומשְּ קִ יף מִ ּמֶׁ נּו על מִ פְּ ָּרץ אֵ ילת ו ְּעל הָּ עֲ ָּרבָּה .אֵ יְך זֶׁה י ִָּתכֵן,

לָּקֹוח קָּ ֵרב אֶׁ ל קְּ יֹוסְּ ק שֶׁ כֹות ְּרתֹו " ָּכלְּבֹו" .הּוא שֹואֵ ל אֶׁ ת הּמֹוכֵר:

הּוא חֹושֵ ב ,אִ ם הבּונְּקֵ ר כָּל-כְָּך גָּבֹוּה ,מֵ אֵ יפ ֹּה כָּל הּמי ִם? הכ ֹּל ְּכבָּר נ ְִּראֶׁ ה

"י ֵש מִ יץ ִרּמֹונ ִים?" ו ְּהּמֹוכֵר מֵ שִ יב" :י ֵש" .הּוא רֹואֶׁ ה בְּעֵ ינֵי רּוחֹו

מּוזָּר ו ִיהּודָּ ה מֵ ִבין שֶׁ ּזֶׁה חֲ לֹום ּומִ ְּת ֵ
עֹורר ו ְּאֹור השחר ה ָּתכֹול נ ֹּ ֵגּה מֵ חלֹונֹו

אֶׁ ת

ּומִ כֵיו ָּן

הּמְּ כֻסֶׁ ה טִ פֹותּ ,ובחּוץ נִשְּ מָּ ע קֹול הֲ מֹון ה ָּגשֶׁ ם .ו ְּלמְּ רֹות שֶׁ הּוא יֹודֵ ע שֶׁ ּזֶׁה

שֶׁ ההִ תְּ רגְּשּות אֵ ינָּּה אֶׁ לָּא חמָּ ִרים כִימִ יִים הּמֻ ְּפ ָּרשִ ים בּמ ֹּח
ְּזֹורמִ ים בְּמחְּ זֹור הדָּ ם ,הִ יא עֹוב ֶֶׁׁרת מִ ן הֶׁ עָּ סִ יס הָּ ָאד ֹּם [בְּשֶׁ ל
ו ְּ

הָּ י ָּה חֲ לֹוםְּ ,בהֶׁ מְּ שֵ ְך היֹום נִשְּ אֶׁ ֶׁרת בֹו דְּ ִריכּות מְּ סֻ יֶׁמֶׁ ת ,מִ ין קֶׁ שֶׁ ב ,כְּאִ לּו

ְּעֹותיו אֶׁ ל דּמֹו.
הּמגָּע היָּשִ יר] ּומְּ פעְּ פעת דֶׁ ֶׁרְך אֶׁ ְּצב ָּ

י ִָּתקֵ ל בְּטָּ עּות ִבפְּ ָּלטת הפח הָּ רֹופֶׁ פֶׁ ת ו ְּהּוא עָּ לּול לְּהחְּ לִיק" .היֹום רּות
בָָּאה !" הּוא נִזְּכר ,ו ְּהֹו ֵלְך ,מָּ לֵא שִ מְּ חָּ ה ,לְּהָּ כִין לְּעצְּמֹו קָּ פֶׁ ה.

הּמֹוכֵר

סֹוחֵ ט

ִרּמֹונ ִים

בְּמִ סְּ נֶׁנֶׁת

גְּדֹולָּה.

שֵ ם השִ יר" :מה ֶּׁזה ,מִ י ָּכתב אֶׁ ת זֶׁה"
הָּ עֶׁ ֶׁרב בָּא מְּ א ֹּד ,עָּ דִ ין ,חֹודֵ ר ו ְּרְך .אֶׁ ת ִצבְּעֹו הקר ו ְּהּמְּ שגֵע
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פָּרש לְַּאט על מִ דְּ רֹונֹות ו ָּלֵבֵ .אין קֵ ץ ָּלע ֹּמֶׁ ק ו ְּאֵ ין גְּבּולֹות לשֶׁ קֶׁ ט

יריו ,גם לְּח ֶֹּׁרף התשְּ סָּ "ט ָּראּוי
ֹלא רק לְּח ֶֹּׁרף התשְּ נ"ד מגִיע תקְּ צִיר לְּשִ ָּ

– כָּל שִ יר וְּכָּל אִ ו ְּשת עָּ לֶׁה יָּכִיל .גם אִ ם הנִגּון סֹוחֵ ף ,גֹונֵז כָּל

שֶׁ יִהְּ י ֶׁה תקְּ צִיר ָּכזֶׁה .לְּהלָּן ,תקְּ ִציר שִ ֵ
ירי הח ֶֹּׁרף הבָּא ,בְּחָּ סּות הָּ רּוח

עֶׁ צֶׁב ,גם אִ ם הה ְּרמֹונְּי ָּה כְּמ ְּרו ָּה :עֹו ֶׁלה הנִיחֹוח שָּ קּוף כְּמֹו

ו ְּהח ֹּשֶׁ ְך ו ְּהּמי ִם:

הקֶׁ צֶׁב; עָּ דִ ין יָּכִיל הָּ עֶׁ ֶׁרבּ ,ו ְּבלִבֹו פֹועֵ ם השֶׁ קֶׁ טּ ,ו ְּבעָּ ְּצמֹו עֵ ינָּיו –
יִגְּאּו שָּ מי ִם וְּכָּל חלֹונֹותֶׁ יהָּ י ְִּתגשְּ מּו.

לְּמעֲ שֶׁ ה כף הדִ ּמּוי הִ יא יָּלְּדָּ ה הּמְּ ק ֶׁפצֶׁת בִשְּ לּולִיֹות ,שֶׁ הֵ ן
הגְּשָּ מת הּמִ שְּ תקֵ ף ָּבן ,על פִ י חֵ שֶׁ ק ִרגְּעִ י .השְּ לּולִית כָּל-כְָּך

שֵ ם השִ ירA felicidade :

נִפְּעֶׁ מֶׁ ת מִ ן הה ְּפ ָּתעָּ ה ּומִ כף ר ְּגלָּּה היָּפָּ ה ,שֶׁ ּמי ִם נִתָּ ִזים אֶׁ ל
השְּ לּולִיֹות הקְּ רֹובֹות ו ְּההִ שְּ תקְּ פֻ יֹות מִ תְּ עָּ ְּרבֹות .אְך מִ כֵיו ָּן שֶׁ חֻ קֵ י
הָּ אֹופְּ טִ יקָּ ה מֹוסִ י ִפים לְּתפְּקֵ ד כְּשֶׁ הָּ יּו ,מִ תְּ ע ְּר ְּב ִבים גם י ִצּו ֵגי
ההִ שְּ תקְּ פֻ יֹות אֲ שֶׁ ר בּמְּ צִיאּות.

שֵ ם השִ ירַ" :אל תשְּ אִ יר אֶׁ ת הנְּי ָּר ב ֶׁגשֶׁ ם ,הֵ י ,אתָּ ה חֹושֵ ב שֶׁ ּמִ ישֶׁ הּו עֹוד
י ְּסדֵ ר ַאחֲ ֶׁריָך?!"
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בְּעֹודִ י מז ְִּריק מיִם לְַּאדְּ מת הלֵס בְּאֶׁ מְּ צָּעּות הּמִ ְּתקָּ ן שֶׁ ָּבנָּּה לִי אֶׁ פִ י ,נִזְּכ ְּר ִתי
בְּשִ יחָּ ה שֶׁ הָּ י ְָּּתה לִי עִ ם חסן ,אֲ בָּל הִ יא ֹלא מְּ ענְּיֶׁנֶׁת ,ו ְּ ָּלכֵן אֲ ספֵ ר על ָאחִ יו,
ר ָּג'א ז"ל .רגָּ'א הָּ י ָּה הֹו ֵגה דֵ עֹות שֶׁ ָאמר "מה בְּסְך הכ ֹּל ה ֶׁבנְָּאדָּ ם עֹושֶׁ ה:
ֵ
שֹותה ",כָּאן רגָּ'א הָּ י ָּה עֹושָּ ה פָּ אּוזָּה אֲ ֻרכָּה ,כְּאִ לּו הָּ י ָּה עֹוד משֶׁ הּו,
אֹו ֵכל,

ו ְּהּוא מְּ נסֶׁ ה לְּהִ ָּּזכֵר מָּ ה הּוא הדָּ בָּר ,וְַּאחֲ ֵרי שְּ נִיֹות אֲ ֻרכֹות מֹוסִ יף" :ו ְּרעש".

בי ְּ ִרידָּ ה מֵ עֲ פּולָּה עִ לִית מִ ְּתנגֵן שִ יר לְֹּלא שֵ ם מִ דִ יסְּ ק  mp3שֶׁ הֵ ִכינָּה לָּּה

ֵ
שֹותה),
כְּלֹומר אלִיבָּא דְּ רגָּ'אֹ ,לא רק שֶׁ הָּ ָאדָּ ם מְּ כ ֶׁלה משְּ ָאבִים (אֹו ֵכל,

ירה .אְך למְּ רֹות שֶׁ השִ יר מִ ְּתנגֵן ְּבבִצּוע שֶׁ ל י ְּהּודִ ית ָּרבִיץ ,רּות
חֲ ב ְֶּׁר ָּתּה שִ ָּ

אֶׁ לָּא גם ְּתפּוקָּ תֹו מֵ הֶׁ ם הִ יא תֹוצָּר שְּ ִלילִי (רעש).

שֹומעת דֶׁ ֶׁרְך הּמִ לִים אֶׁ ת קֹולֹו שֶׁ ל שָּ לֹום חָּ נֹוְך ,ו ְּהקֹול מְּ ח ְּלחֵ ל עד חָּ ָּלל

זֶׁה ֹלא סֹוד :הסֵ פֶׁ ר קָּ רֹוב לְּסִ יּומֹו ו ְּעֹוד ֹלא דֻ בר בְּקִ דּוחֵ י החְּ דָּ ָּרה .הּמְּ י ֻחָּ ד

חָּ זֶׁהָּ ו ְּהִ יא מ ְּר ִגישָּ ה כְּאִ לּו הִ יא עצְּמָּ ּה שָּ ָּרה .הדִ יסְּ ק קְּ צָּת קֹופֵ ץ ,אֲ בָּל

בְּקִ דּוחֵ י החְּ דָּ ָּרה הּוא שֶׁ הֵ ם מְּ א ֹּד י ָּפִ ים .קִ דּוחֵ י שְּ אִ יבָּה נ ְִּראִ ים על פִ י ר ֹּב

לִפְּ עָּ מִ ים אִ ם מֹוצִיאִ ים אֹותֹו ּומ ְּכנִיסִ ים בחֲ ז ָָּּרה הּוא ממְּ שִ יְך לְּנ ֵגן ִלזְּמן מָּ ה.

כְּשֶׁ טח כ ְֻּרכָּר מְּ גֻדָּ רּ ,ובֹו מִ ְּתקן ב ְּרזֶׁל צָּבּוע ָּכח ֹּל מֵ על הקִ דּוח עצְּמֹו,

ָּבעֲ ִליָּה ְּלו ָּאדִ י עָּ ָּרה מ ְּתחִ יל ל ֶָּׁרדֶׁ ת גֶׁשֶׁ ם ו ְּרּות מ ְּפעִ ילָּה אֶׁ ת הּמ ָּגבִים .מּזָּל

צִנֹורֹות צְּבּועִ ים ְּב ָּלבָּןּ ,ומִ ְּבנֵה בֵטֹון קָּ טָּ ן לּמשְּ אֵ בָּה ,עָּ לָּיו בְּדֶׁ ֶׁרְך ְּכלָּל יֹופִ יע

שֶׁ הנגָּן על שָּ אפֵ ל ,כִי הִ נֵה מ ְּתחִ יל ְּלהִ ְּתנ ֵגן Dance me to the end of

סֵ מֶׁ ל "מְּ קֹורֹות" .קִ דּוחֵ י תצְּפִ ית הֵ ם בְּסְך הכ ֹּל חֲ ִבית מְּ ֵלָאה בֵטֹון מִ ּמֶׁ נָּה

 .loveלמְּ רֹות שֶׁ החלֹונֹות סְּ ִ
גּורים ו ְּהחִ ּמּום פֹועֵ ל ,רּות מֵ ִריחָּ ה אֶׁ ת ֵריח

יֹוצֵא צִנֹור פָּ קּוק .ו ְּאּולָּם קִ דּוחֵ י החְּ דָּ ָּרה נ ְִּראִ ים בְּמבָּט ִראשֹון כְּמחְּ ָּצ ָּבה

הסָּ קת ה ֶׁגפֶׁת שֶׁ ל ב ֵ
ָּתי הבד החֲ לּוצִים בְּאֻ ם-אֶׁ ל-פָּ חֶׁ םּ .ובפִ זְּמֹוןְּ ,כשֶׁ ֵלאֹונ ְּרד

נְּטּושָּ ה שֶׁ נ ְִּתמלְָּאה מי ִם .קֶׁ צֶׁב החִ לְּחּול דֶׁ ֶׁרְך הקִ דּוח אִ טִ י ,ו ְּ ָּלכֵן חֹו ְּצ ִבים

ְַּארבָּעָּ ה
מגִיע עִ ם קֹולֹו לּמעֲ מקִ ים ,הּוא מ ְּרטִ יט אֶׁ ת קִ ְּר ָּבּה בְּמֵ ָאה שִ שִ ים ו ְּ

סְּ בִיב הקִ דּוח אגָּן זְּמנִי שֶׁ יְּקבֵל אֵ לָּיו אֶׁ ת הּמיִם כְּשֶׁ יֵש מִ שְּ קָּ עִ יםּ ,ומִ ּמֶׁ נּו

הֶׁ ְּרץ.

י ְּח ְּלחְּ לּו לְּאִ טָּ ם .בֵינְּתיִם ,הָּ אגָּן מְּ תפְּ קֵ ד כִשְּ לּולִית ּומֹושֵ ְך אֵ לָּיו צִמְּ חִ יָּה
מְּ י ֻחֶׁ דֶׁ ת וְּנ ְִּראֶׁ ה ִכב ְֵּרכָּה סֹודִ יתּ ,ולְּעֵ ת לי ִל י ְּזּמְּ רּו בֹו הצְּפ ְּרדֵ עִ יםַ .אל דְּ ָאגָּה.
למְּ רֹות שִ לְּטֵ י הָּ ַאזְּהָּ ָּרה שֶׁ על פִ י ר ֹּב מֻ ָּצבִים שָּ םֹ ,לא ִתשָּ אֲ בּו עִ ם הּמי ִם אֶׁ ל
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תֹוְך ה ְּתהֹום.

"ָאז מָּ ה א ְּת רֹו ָּצה לִשְּ תֹות?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה כְּשֶׁ רּות מגִיעָּ ה" ,קָּ פֶׁ ה אֹו
ו ִיסְּ קִ י?" – "ק ֹּדֶׁ ם כ ֹּל מי ִם ְּלנִיג ְָּּרה ,הִ יא ֹלא שָּ ְּת ָּתה מֵ ָאז שֶׁ יָּצָּאנּו .י ֵש ְּלָך
קְּ עָּ ָּרה?" – "כֵן ,בֶׁטח ",אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ,מֹוצִיא קֻ פְּ סת פְּ לסְּ טִ יק ,מְּ מלֵא ָּבּה
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מי ִם ְּלנִיג ְָּּרהּ ,ובֵינְּתיִם מְּ צִיץ בכ ְּלבָּה שֶׁ ּמִ ְּתבֹונֶׁנֶׁת סְּ בִיבָּּה בְּסקְּ ָּרנּות אְך

ב ֵגץ הי ְֻּרקָּ ה הּמֹושָּ ב הָּ אֲ ִ
חֹורי עָּ מּוס ְּבצִיּוד ו ְּנִי ְּג ָּרה יֹושֶׁ בֶׁת לְּיד רּות .הִ יא

נִשְּ אֶׁ ֶׁרת צְּמּודָּ ה לְּר ְּג ֵלי בְּעָּ לֶׁיהָּ " – .דָּ ָּבר שְּ נֵי ,א ָּתה ָּתמִ יד מצִיע ָּככָּה ו ִיסְּ קִ י

ְּתה לְַּאפְּ שֵ ר לְּעצְּמָּ ּה
ִירה סדְּ נָּה באֲ נִיעָּ ם ְּבב ֹּקֶׁ ר יֹום ִראשֹון ,ו ְָּּרצ ָּ
מעֲ ב ָּ

לְּבחּורֹות מִ יָּד כְּשֶׁ הֵ ן מגִיעֹות?" – "מה פִ ְּתאֹום ",אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ּומֵ שִ ים

לְּהִ שָּ אֵ ר אֵ צֶׁל י ְּהּודָּ ה גם בְּמֹוצָּאֵ י שבָּת ,אִ ם ִת ְּרצֶׁהָּ ,לכֵן הֶׁ עמִ יסָּ ה אֶׁ ת כָּל

עצְּמֹו נִפְּ ָּגע" ,אֲ נִי מצִיע ָּלהֵ ן ייִן" הּוא מְּ חיְֵך ו ְּהִ יא צֹוחֶׁ קֶׁ ת ו ְּהֵ ם מִ ְּתחבְּקִ ים

ֵאתּה.
הדְּ ב ִָּרים ְּכבָּר ְּבצ ָּ

ָּארּה עד שֶׁ הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת" ,כֵן,
דקָּ ה אֲ ֻרכָּה בָּּה הּוא נֹושֵ ם אֶׁ ת שְּ עָּ ָּרּה ו ְּאֶׁ ת צּו ָּ

ו ִיסְּ קִ י" .י ְּהּודָּ ה פֹו ֵתח אֶׁ ת בקְּ בּוק הג ְִּריןֵ -לי ְּ ְּבל שֶׁ קָּ נָּה ִלכְּבֹוד בֹואָּ ּה ּומֹוזֵג

לְַּאף אֶׁ חָּ ד .בְּק ֹּשִ י הֵ עז ְִּתי לְּהגִיד אֶׁ ת זֶׁה לְּעצְּמִ י" – "לָּּמָּ ה ֹלא ָאמ ְּר ְּת?" –

לִשְּ נֵיהֶׁ ם.

"חָּ שב ִ
ְּתי שֶׁ ֹּלא יָּבִינּו .א ְּת צ ְִּריכָּה לְּהָּ בִין אֵ יזֶׁה ְּתגּובֹות אֲ נִי מְּ קבֵל.

ּוכְּשֶׁ הּוא נֹוגֵע בָּּה הִ יא נִזְּכ ֶֶׁׁרת בּמי ִם שֶׁ ָאפְּ פּו אֶׁ ת חּושֶׁ יהָּ בְּמאֲ גר דְּ בש,

כְּשֶׁ אֲ נָּשִ ים שֹומְּ עִ ים שֶׁ אֲ נִי מֹודֵ ד מֵ י ְּתהֹום הֵ ם שֹואֲ לִים [הּוא מְּ שנֶׁה אֶׁ ת

ּו ְּבחָּ שְּ ָּבּה אֹודֹות מי ִם ְּתחּושת ה ְּתנּועָּ ה בֵין הּמֵ "ם אֶׁ ל היֹו"ד מְּ ִציפָּ ה אֶׁ ת

טּורקִ י ָּה?'" הִ יא צֹוחֶׁ קֶׁ ת
קֹולֹו בְּלעג] 'ָאז מה יִהְּ י ֶׁה עִ ם הּמיִם ,יָּבִיאּו מִ ְּ

גּופָּ ּה .ו ְּהָּ י ָּה ביֹום ההּוא י ִטְּ פּו הֶׁ הָּ ִרים עָּ סִ יס ו ְּה ְּגבָּעֹות ֵתל ְּכנָּה חָּ לָּב וְּכָּל

ּומְּ נשֶׁ קֶׁ ת אֹותֹו ּובְּדעְּ תֹו ְּתהֹומֹות נִבְּקָּ עּו ּושְּ חָּ קִ ים י ְִּרעֲ פּו טל.

אֲ פִ יקֵ י י ְּהּודָּ ה יֵלְּכּו מָּ יִם ּומעְּ יָּן מִ בֵית י ְּהו ָּה יֵצֵא ו ְּהִ שְּ קָּ ה אֶׁ ת נחל השִ טִ ים.
ו ֵתהֹום ִבטְּ נָּּה עָּ לָּיו וְּכָּל ָּג ֶׁליהָּ ּומִ שְּ ָּב ֶׁריהָּ עָּ לָּיו עָּ ָּברּו ויִהְּ יּו שְּ פָּ ֶׁתיהָּ כְּשֵ כָּר
ִרּמֹונִים.
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י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות קָּ מִ ים מְּ אֻ חָּ ר בְּיֹום שִ שִ יּ ,ובחּוץ אֹור ָּל ָּבן בָּהִ יר וְּגֶׁשֶׁ ם שֹוטֵ ף
אֶׁ ת הֶׁ חָּ צֵר" .בֹוא נָּכִין חּומּוס !" ק ֵ
ֹוראת רּות" - ,אֲ בָּל אֵ ין לִי אֶׁ ת הּמִ צ ְָּּרכִים"
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ִ
תֹורים" – "מָּ ה ,אֵ ין ָּלכֶׁם פ ֹּה
– "בֹוא נֵלְֵך לִקְּ נֹות" – "יֹום שִ שִ י היֹום ,י ִהְּ יּו

י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות שֹו ְּכבִים מְּ חֻ ָּבקִ ים תחת הפּוְך ּובחּוץ הֲ פּוגָּה ב ֶׁגשֶׁ ם .הִ יא

צ ְּר ָּכנִיָּה?" – "י ֵש" – "אֵ יזֶׁה ִ
תֹורים ְּכבָּר י ִהְּ יּו בצ ְּר ָּכנִיָּה ! כ ְּרמֵ י-יֹוסֵ ף-סִ יטִ י !"

ְּרֹועֹותיו" – .אֵ יְך אֲ נִי י ְּכֹו ָּלה
ָּ
מִ ְּתהפֶׁ כֶׁת על גבָּּה אְך אֵ ינָּּה מִ שְּ תחְּ ֶׁר ֶׁרת מִ ּז

י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות עֹולִים ָּל ְּרחֹוב ו ְּעֹוב ְִּרים בֵין הָּ אִ יסּוזּו ו ְּה ֵגץ' .אֵ יזֶׁה מ ָּּזל שֶׁ הּוא

לָּדעת שֶׁ ּזֶׁה שֶׁ א ָּתה ֵ
זֹורם עִ ם כָּל הגחֲ מֹות שֶׁ לִי זֶׁה בֶׁאמֶׁ ת 'נֶׁאמָּ נָּה לְּעצְּמֵ ְך

אֹותּה
אֲ פִ לּו ֹלא הִ ִציע ָּלקחת אֶׁ ת הָּ אֹוטֹו' ,הִ יא חֹושֶׁ ֶׁבת ,וְַּאף הּוא שָּ מֵ ח מֵ ָּ

ו ְֹּלא להצְּהָּ רֹות' שֶׁ א ָּתה אֹומֵ ר ,ו ְֹּלא מִ תֹוְך אֲ דִ ישּות?" שֹואֶׁ לֶׁת רּות – "אֵ יְך

סִ בָּה .הֵ ם הֹו ְּלכִים ב ֶׁגשֶׁ ם ו ְּהגֶׁשֶׁ ם מ ְּרטִ יב אֶׁ ת שְּ עָּ ָּרּה ו ְּאֶׁ ת פָּ נֶׁיהָּ ו ְּהִ יא

אֲ נִי ַאסְּ בִיר לְָּך אֶׁ ת זֶׁה ...אִ ם אֲ נִי מְּ קבֵל קְּ ִריָאה  ,130אֲ בָּל צִפִ ִ
יתי ל,138-

נ ְִּראֵ ית י ָּפָּ ה אֲ פִ לּו ֵ
יֹותר .גֶׁשֶׁ ם שֹוטֵ ף אֶׁ ת הָּ ְּרחֹוב ַאף על פִ י שֶׁ יֹואֵ ל הֹופְּ מָּ ן

אֹותְך ֵ
יֹותר !' כִי מה
ָּ
אֲ נִי ֹלא אֹומֵ ר לָּּה 'א ְּת אֲ דָּ מָּ ה ֹלא צְּפּוי ָּה ! אֲ נִי ֹלא מֹודֵ ד

טָּ ען שֶׁ עֻ בְּדֹות מִ סּוג זֶׁה הֵ ן עֹו ְּכרֹות הָּ אָּ ּמָּ נּותֵ .תעָּ ֵכר הָּ אָּ ּמָּ נּות ,ו ִיהּודָּ ה ו ְּרּות

שֶׁ יֵש זֶׁה  ,130ו ְֹּלא יעֲ ז ֹּרָ" – ".אז?" – "ָאז אֲ דִ ישּות זֶׁה ֹלא לְּהִ ְּתענְּיֵן

יֵלְּכּו ב ֶׁגשֶׁ ם על אפֹו ו ְּעל חֲ מָּ תֹו שֶׁ ל יֹואֵ ל הֹופְּ מָּ ן .ו ְּהָּ ְּרחֹוב צָּלּול מְּ א ֹּד.

מִ לְּכ ְּתחִ לָּה" – "ָאהָ ,אז זֶׁה ְּבכָּל ז ֹּאת ֹלא רק ִבגְּלל 'נִהּול משְּ א ֵבי הּמי ִם'

הָּ ְּרחֹוב כ ֹּה צָּלּול ,שֶׁ יְּהּודָּ ה קֹוטֵ ף שְּ נֵי ִפ ְּרחֵ י יסְּ מִ ין ּומגִישָּ ם לְּרּות ו ְּהִ יא

ִ
אֹותי אֵ יְך
ו ְּ'נִטּור סָּ דִ יר' שֶׁ ָאמ ְּר ָּת לִי בגֹולָּן" – "...בֶׁטח שֶׁ ֹּלא ,זֶׁה מְּ ר ֵתק

אֹותם מִ יָּדֹוָ .אז י ִקְּ לע אֶׁ ת הפְּ ָּרחִ ים בִשְּ עָּ ָּרּה ,שֶׁ נ ְִּראֶׁ ה שָּ ח ֹּר כְּשֶׁ הּוא
ָּ
מְּ ִריחָּ ה

בְּתֹוְך הָּ אֲ פֵ לָּה ,בְּתֹוְך הָּ אֲ דָּ מָּ ה ,י ֵש כְּמֹו י ָּם ,ו ְּה ְּתהֹום נָּעָּ ה ּומִ ְּתפ ֶׁתלֶׁת מּמָּ ש

ָּרט ֹּב ,ו ְּכאֲ שֶׁ ר ִגבְּעֹול הפֶׁ רח נֹוגֵע מֵ ַאחֲ רי ָאזְּנָּּה צְּמ ְּרמ ֶֹּׁרת עֹוב ֶֶׁׁרת בְּגּופָּ ּה.

ְּת כָּאן ִלפְּ נֵי כּמָּ ה דקֹות" – "ָאז א ָּתה מְּ ֵ
שֹורר !" – "אֲ נִי?
כְּמֹו שֶׁ את הִ ְּתפתל ְּ
ז ֹּאת א ְּת מֹוצִיָאה אֶׁ ת זֶׁה מִ ּמֶׁ נִי ,אֹו הּוִיסְּ קִ י ...בחיִים ֹלא ָאמ ְּר ִתי אֶׁ ת זֶׁה
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שָּ עֹות" – "טֹוב ,אֲ נִי ֹלא יֹודֵ ע ,בחיִים ֹלא הֵ כנ ְִּתי חּומּוס ! אֲ נִי אֹו ֵכל כָּל יֹום

ב ָּכלְּבֹו הֵ ם שָּ מִ ים בסלְּסִ לָּה חּומּוס ו ְּסֹודָּ ה לִשְּ ִתיָּה (טְּ חִ ינָּה וְּלִימֹון ו ְּת ְּבלִינִים

חּומּוס ּובחיִים ֹלא הֵ כנ ְִּתי חּומּוס !" – "ָאז הִ גִיע הּזְּמן !" – "מסְּ ִכים ! רק מָּ ה

ְּכ ָּבר י ֵש)" .ו ָּאי י ֵש ִרּמֹון! מָּ ה א ָּתה אֹומֵ ר ,נִקח?" – "לְּמִ י י ֵש ס ְּבלָּנּות ְּל...

נ ֹּאכל היֹום?" – "מָּ ה שֶׁ א ָּתה ִתכְּננ ְָּּת" עֹונָּה רּות בְּחִ יּוְך – "ָאה ! טֹוב ,אֲ נִי

ָאה ,שָּ כחְּ ִתי ,א ְּת עִ ם הס ְּבלָּנּות" – "...אֵ יזֶׁה ס ְּבלָּנּותְּ ,לק ֵלף זֶׁה החֵ ֶׁלק

ֹלא אֵ יזֶׁה בשְּ ָּלן ָּגדֹול ,אֲ ָּבל י ֵש כּמָּ ה דְּ ָּב ִרים טְּ עִ ימִ ים שֶׁ אֲ נִי יֹודֵ ע לְּהָּ כִין"

הֲ כִי כֵיף" הִ יא אֹומֶׁ ֶׁרת ּומנִיחָּ ה בסלְּסִ לָּה ִרּמֹון ָּגדֹול .אֵ ין דָּ ָּבר ֵ
יֹותר רֹומנְּטִ י

ִיתה עִ ם שְּ לֹושָּ ה סּו ֵגי ְּג ִבינָּה ּופִ טְּ ִריֹות.
אֹומֵ ר י ְּהּודָּ הּ ,ומֵ כִין לָּהֶׁ ם חֲ ב ָּ

מִ לעֲ מ ֹּד בתֹור בצ ְּר ָּכנִיָּה .פעם הָּ י ִ
ִיתי ְּבדֵ י ְּט ,וְּלִשְּ נֵינּו ֹלא הִ ְּתחשֵ ק ָּל ֶׁלכֶׁת

ְּעֹותיו .הִ יא
ּו ְּכשֶׁ יְּהּודָּ ה חֹו ֵתְך אֶׁ ת הסָּ לָּט רּות נִ ְּצמֶׁ דֶׁ ת אֵ לָּיו ּומִ ְּתבֹונֶׁנֶׁת בְּאֶׁ ְּצב ָּ

ְּלמִ סְּ עָּ דָּ ה ,אֲ ָּבל שְּ נֵינּו ָּר ִצינּו סְּ טֵ י ְּק ס ְּלמֹוןָ .אז קָּ נִינּו בְּטִ יב טעםּ ,וכְּשֶׁ עָּ ב ְּרנּו

ֵ
חֹותך אֶׁ ת הגמְּ ָּבה דק-דק ו ְּאֹומֶׁ ֶׁרתָ" :אז אֲ נִי רֹוָאה שֶׁ גם ְּלָך
רֹוָאה שֶׁ הּוא

בקֻ פָּ ה חָּ שבְּנּו – אֵ יזֶׁה כֵיף ָּלנּו .הֵ כנּו אֶׁ ת הסלְּמֹון אֶׁ ְּצ ִלי ,עִ ם חֶׁ מְּ ָאה ּומֶׁ לח

י ֵש ס ְּבלָּנּות" – "עכְּשָּ ו אֲ נִי מֵ ִבין על מָּ ה א ְּת מְּ ד ֶׁב ֶׁרת ",אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה "מֵ הצד

ו ְּעִ שְּ בֵי ִתבּול ּופִ לְּפֵ ל ַאנְּ ְּגלִי ,וְּיָּצָּא מדְּ הִ ים ,כִי כְּשֶׁ ּמְּ כִינִים לְּבד י ֵש שְּ לִיטָּ ה

ֵ
חֹותְך דק אֲ נִי רק חֹושֵ ב כּמָּ ה טָּ עִ ים
זֶׁה נ ְִּראֶׁ ה כְּמֹו ס ְּבלָּנּות ,אֲ בָּל כְּשֶׁ אֲ נִי

מְּ ֵלָאה על מִ דת הָּ עֲ שִ יָּהַ .אחֲ ֵרי הסְּ עּודָּ ה הִ יא סִ פְּ ָּרה שֶׁ הִ יא לֹומֶׁ דֶׁ ת ֶׁתטָּ א

זֶׁה י ִהְּ י ֶׁה".

הִ י ִלינְּג ו ְּשָּ אֲ ָּלה אִ ם משֶׁ הּו כֹואֵ ב ִליְּ .באֹו ָּתּה ְּתקּופָּ ה ָּכַאב ִלי הק ְּרס ֹּל.
ְּבמֶׁ שֶׁ ְך שְּ לֹושָּ ה חדָּ שִ ים הכְּאֵ ב הָּ י ָּה פֹוחֵ ת ּומחְּ מִ יר לְּסֵ ירּוגִין ּו ְּבשִ יָאיו ָּכַאב
ִלי עד ְּכדֵ י ָּכְך שֶׁ הִ תְּ קשֵ ִ
יתי ָּל ֶׁל ֶׁכתַ .אחֲ ֵרי הטִ פּול ה ְּכאֵ ב פָּ חת ,אְך ֹלא
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י ִחסְּ ִתי ְּלכְָּך חֲ שִ יבּות כֵיו ָּן שֶׁ ּמִ ּמֵ ילָּא הכְּאֵ ב הָּ י ָּה בָּא ו ְּהֹו ֵלְך .אּולָּם בב ֹּקֶׁ ר

דָּ ו ִד עֹומֵ ד בחֶׁ דֶׁ ר בְּר ֹּאש הּמִ גְּדָּ ל ּומשְּ קִ יף מֵ החלֹון על י ְּרּושָּ לי ִם ,על הֶׁ הָּ ִרים

שֶׁ לְּמָּ ח ָּרת ְּכבָּר ֹלא זָּכ ְּר ִתי בְּאֵ יזֹו ֶׁרגֶׁל הָּ י ָּה הכְּאֵ ב .כְָּךָ ,אדָּ ם י ָּכֹול לְּהִ סְּ תֹו ֵב ב

אֲ שֶׁ ר סְּ בִיבָּּה ו ְּעל ְּתכֹול השָּ מי ִם אֲ שֶׁ ר מֵ עָּ ֶׁליהָּ  .הּוא מְּ ח ֵבר שִ יר( .דָּ וִד

עִ ם כְּאֵ ב שְּ לֹושָּ ה חדָּ שִ יםּ ,וב ֹּקֶׁ ר אֶׁ חָּ ד ֹלא ִלזְּכ ֹּר בְּאֵ יזֹו ֶׁרגֶׁל הּוא הָּ י ָּה?

מְּ ח ֵבר אֶׁ ת השִ יר על-פֶׁ הּ ,וכְּשֶׁ יֻשְּ לם י ְּכ ִתיב אֹותֹו ִלשְּ ָּרי ָּה הסֹופֵ ר).
ָארץ ּומֹוסְּ דֵ י הָּ ִרים י ְִּרגָּזּו,
ִתגְּעש ותִ ְּרעש הָּ ֶׁ
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עָּ לָּה עָּ שָּ ן בְּאפֹו ו ְּאֵ ש מִ פִ יו ת ֹּאכֵל.

ְּבה ִגיעָּ ם ,רּות משְּ ָּרה אֶׁ ת החּומּוס ְּבקעֲ רת מי ִם ּומנִיחָּ ה אֶׁ ת הקְּ עָּ ָּרה על

ויֵט שָּ מיִם ויֵרד ,ועֲ ָּרפֶׁ ל תחת ר ְּגלָּיו,

הּמְּ קָּ ֵררּ" .ומָּ ה עכְּשָּ ו?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה" – .עכְּשָּ ו מְּ חכִים" עֹונָּה רּות" – .עד

וי ְִּרכב על כְּרּוב ויָּע ֹּף ,ויֵדֶׁ א על כנְּפֵ י רּוח...

ְּת" – "חָּ שב ִ
ְּתי
מָּ תי?" – "עד מָּ חָּ ר" – "ָאה ,זֶׁה ְּלמחר?" – " ֵכן ,מָּ ה חָּ שב ָּ
שֶׁ ּזֶׁה ְּלהיֹום" – "ֹלא ,מה קָּ ָּרה ְּלָךָּ ,צ ִריְך ְּלהשְּ רֹות אֹו ָּתם עֶׁ שְּ ִרים ו ְַּא ְּרבע

אְך כָּאן דָּ וִד נ ְִּתקָּ ע וְּאֵ ינֹו יֹודֵ ע אֵ יְך לְּהמְּ שִ יְך אֶׁ ת השִ יר .הּוא נֹושֵ א עֵ ינָּיו אֶׁ ל

אֹותם
ָּ
פעם נָּסעְּ ִתי מִ פ ֹּה לְּבקֵ ר חֲ ב ִֵרים ְּבמטָּ ע .בִשְּ ָאר הפְּ עָּ מִ ים שֶׁ בִק ְּר ִתי

שֹותקִ ים ו ְּאֵ ינָּם מְּ גלִים לֹו אֶׁ ת הֶׁ מְּ שֵ ְך שִ ירֹו .דָּ וִד
ְּ
הֶׁ הָּ ִרים ,אְך הֶׁ הָּ ִרים

הִ געְּ ִתי מִ כִּוּון י ְּרּושָּ לי ִם".

מְּ ֵ
שֹורר מְּ י ֻּמָּ ן וְּאֵ ינֹו נִבְּהל מֵ אֵ לֶׁם הדף ה ָּל ָּבן .הּוא חֹולֵץ סנְּדָּ לָּיו ,נֹושְּ ָאם
ְּבי ָּדֹוּ ,ומ ְּתחִ יל ל ֶָּׁרדֶׁ ת בְּמדְּ ֵרגֹות הָּ אֶׁ בֶׁן.
110
ְּבה ִגיעָּ ם אֶׁ ל הּמְּ עָּ ָּרה י ְּהּודָּ ה מ ְּצבִיע ְּלמעְּ ָּלה ו ְּאֹומֵ ר "הִ נֵה ,שָּ ָּרשִ ים על
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ה ִתקְּ ָּרה" – "ו ָּאּו ",אֹומֶׁ ֶׁרת רּות ,א ָּתה צֹודֵ ק ! אֵ יְך זָּכ ְּר ָּת אֶׁ ת זֶׁה?" – "י ֵש ִלי

בליְּלָּה הדָּ אּוג'ֹונְּס עֹולֶׁה ,ו ְּסֹוגֵר קָּ רֹוב ל ָּגבֹוּה היֹומִ י (כְּלֹומר ,הלֵילִי)

ְּתמּונָּה שֶׁ אֲ נִי קָּ טָּ ן ּומֵ צִיץ מֵ הח ֹּר הּזֶׁה [הּוא מ ְּצבִיע על ח ֹּר ב ִ
ְּתקְּ רת

עֹור ֶׁרת מֵ חֲ לֹום בֹו הִ יא בְּמֵ עֵ ין
ּובשָּ מיִם שִ מְּ חת י ֵָּרח מִ ְּתרֹוקֵ ן .רּות מִ ְּת ֶׁ

ָָּארץ י ֵש
הּמְּ עָּ ָּרה]ָ ,אז הּמ ְּראֶׁ ה נֶׁחְּ רט ְּבזִכְּרֹונִי .נ ְִּראֶׁ ה לִי שֶׁ ְּלכָּל יֶׁלֶׁד שֵ נִי ב ֶׁ

מְּ עָּ ָּרה ,ו ְּרֹוָאה מֵ עָּ לֶׁיהָּ שָּ ָּרשִ ים מִ שְּ ָּת ְּרגִים על ִתקְּ רת הּמְּ עָּ ָּרה ,ו ְּהשָּ ָּרשִ ים

ְּתמּונָּה כָּז ֹּאת" – "גם אֲ נִי רֹו ָּצה ְּתמּונָּה כָּז ֹּאת ! י ֵש לְָּך מ ְּצלֵמָּ ה?" – "ֹלא,

מְּ גשְּ שִ ים ד ְּרכָּם מטָּ ה" .י ֵש מָּ קֹום ָּכזֶׁה ב ֵ
ְּתל-גֹודֵ ד" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה כְּשֶׁ הִ יא

לְָּך?" – "הּמ ְּצלֵמָּ ה שֶׁ לִי בטֶׁ לֶׁפֹון ֹלא טֹובָּה ...אֵ יְך יָּצָּאנּו לְּטִ יּול ְּב ִלי

מְּ ספֶׁ ֶׁרת לֹו אֶׁ ת החֲ לֹום" ,רֹו ָּצה ִלנְּס ֹּע לְּשָּ ם?" – " ֶׁבטח !" מִ ְּתלהֶׁ בֶׁת רּות

נֹורא ,הּוא י ִשָּ אֵ ר בְּתֹור חֲ ו ָּיֹות" – "אֲ בָּל זֶׁה ֹלא כְּמֹו
מ ְּצלֵמָּ ה !" – "ֹלא ָּ

מֵ ההִ זְּדּמְּ נּות לְּטִ יּול ב ֶׁגשֶׁ ם.

בחֲ לֹום שֶׁ לִי ,בחֲ לֹום הֵ ם נִסּו לְּהגִיע ְּלמטָּ ה ,וְּכָּאן לְּהֶׁ ֶׁפְך ,נ ְִּראֶׁ ה שֶׁ הֵ ם

שבָּת גְּשּומָּ ה ו ְּה ְּכבִישִ ים ֵריקִ ים .י ְּהּודָּ ה נֹוהֵ ג ּובְּהֶׁ סֵ ח הדעת חֹושֵ ב מָּ ה ָאגִי

שֹומְּ ִרים על ה ִתקְּ ָּרה שֶׁ ֹּלא תִ פ ֹּל" – "רֹו ָּצה לְּהִ ָּכנֵס?" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה –

מְּ נ ֶׁגנֶׁת בפְּ סנ ְֵּתר שֶׁ קִ ְּבלָּה .רּות מְּ לטֶׁ פֶׁ ת אֶׁ ת ר ֹּאשָּ ּה שֶׁ ל נִיג ְָּּרה ּומִ ְּתפָּ עֶׁ ֶׁלת

"מָּ ה?" הִ יא מֻ פְּ תעת .הּוא צֹוחֵ ק" - .ז ֹּאת רק הּמְּ בֹוָאה ,הּמְּ עָּ ָּרה הָּ אֲ מִ ִתית

טֹורלִי הּזֶׁה הּמֵ צִיץ ְּבגגֹו ָּתיו הָּ אֲ דֻ ּמִ ים ֵבין
מֵ הנֹוף .מָּ ה הּוא הכְּפָּ ר הפסְּ ָּ

הִ יא שָּ ם" הּוא מ ְּצבִיע על שְּ ֵתי מְּ חִ לֹות קְּ טנֹות ,שֶׁ נ ְִּראֹות צָּרֹות מִ די

הֶׁ הָּ ִרים? ּומה צֹופֵ ן הָּ הָּ ר היָּר ֹּק הּזֶׁה מִ יָּמִ ין ,שֶׁ נ ְִּראֶׁ ה כִמְּ גלֶׁה טֶׁ פח ּומְּ כסֶׁ ה

ִלזְּחִ ילָּה אֲ פִ לּו שֶׁ ל יֶׁלֶׁדָ" – .אה ,עכְּשָּ ו אֲ נִי נִזְּכ ֶֶׁׁרת ,הָּ י ִ
ִיתי פ ֹּה ! י ֵש בִפְּ נִים

טִ פְּ חי ִם מִ שְּ לּוחֹו ָּתיו הּמִ ְּתקּמְּ רֹות ,מה נָּאֶׁ ה א ֶֹּׁרן זֶׁה הָּ עֹומֵ ד בֹודֵ ד מֵ על דֶׁ ֶׁרְך

ִיתי פ ֹּה עִ ם הּמִ שְּ פָּ חָּ ה כְּשֶׁ הָּ י ִ
מְּ חִ לֹות ָּכאֵ לֶׁה ,נָּכֹון? הָּ י ִ
ִיתי קְּ טנָּה ּופָּ חדְּ ִתי

שֹורטִ ים בֹו עד
ְּ
הֶׁ עָּ ָּפר ,ו ְּהשָּ דֹות אֲ שֶׁ ר בֵין ה ְּכבִיש ּובֵין ה ֵתל הּזֶׁה שֶׁ שְּ בִילִים

ָארה אִ ִתי בחּוץ
לְּהִ ָּכנֵס" – "א ְּת פָּ חדְּ ְּת לְּהִ ָּכנֵס?!" – "כֵן ,ו ְּאִ ּמָּ א שֶׁ לִי נִשְּ ָּ

ֹל ֶׁבן הסֶׁ לע ,אֲ ָּבל אֶׁ ת צ ֹּמֶׁ ת הָּ אֵ ָּלה הִ יא מְּ זהָּ הָ" .אה ,הֵ בנ ְִּתי אֵ יפ ֹּה אֲ נחְּ נּו"

ו ְּשָּ ִתינּו מִ יץ תפּוזִים טֶׁ מְּ פֹו מִ בקְּ בּוק שֶׁ ל שְּ נֵי לִיטֶׁ ר" - "...מִ ּמָּ ה פָּ חדְּ ָּת?" –

– "כֵן ,א ְּת ֶׁבטח ְּרגִילָּה לְּהגִיע לְּפ ֹּה דֶׁ ֶׁרְך מֶׁ חְּ לָּף שער הגי ְּא ,אֲ נחְּ נּו נָּסעְּ נּו

"פָּ חדְּ ִתי שֶׁ אִ ם י ָּבֹוא שִ טָּ פֹון ֹלא י ִהְּ י ֶׁה לָּנּו מסְּ פִ יק אֲ וִיר כְּדֵ י לִשְּ חֹות אֶׁ ת כָּל

דֶׁ ֶׁרְך צ ֹּמֶׁ ת שִ מְּ שֹון" הּוא מסְּ בִיר – "אֶׁ פְּ שָּ ר לחֲ ש ֹּב כּמָּ ה פְּ עָּ מִ ים הָּ י ִ
ִיתי פ ֹּה,

הּמְּ חִ לָּה הּז ֹּאת החּוצָּה ,טֹוב זֶׁה ֹלא פחד הֶׁ גְּיֹונִי ,פחד שֶׁ ל ילְּדָּ ה קְּ טנָּהָ .אז
נִ ְּכנָּסִ ים?" הִ יא שֹואֶׁ לֶׁת ו ְּהשְּ ני ִם נִשְּ ָּכבִים על הֶׁ עָּ פָּ ר ה ָּלבָּן ו ְּזֹוחֲ לִים פְּ נִימָּ ה.

אּורה ...אֲ נִי חֹופֵ ר ָּלְך?" שֹואֵ ל יְּהּודָּ ה כְּשֶׁ הּוא מ ְּרגִיש
ו ְּהֵ ם הָּ יּו צ ְִּריכִים ְּת ָּ
שֶׁ רּות מִ שְּ ת ֶׁתקֶׁ ת – "א ָּתה ֹלא מֵ בִין" – "מָּ ה אֲ נִי ֹלא מֵ בִין?" – "א ָּתה
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בֶׁאמֶׁ ת ֹלא מֵ בִין" – "מָּ ה?" – "זֶׁה ֹלא מְּ שנֶׁה מָּ ה א ָּתה אֹומֵ ר ,רק תמְּ שִ יְך

ְּיֹורדֶׁ ת בְּתֹוְך הסֶׁ לע ,נִ ְּכנָּסִ ים
י ְּהּודָּ ה ו ְּרּות זֹוחֲ לִים בִמְּ חִ לָּה אֲ ֻרכָּה הָּ עֹולָּה ו ֶׁ

לְּדבֵר "...אְך י ְּהּודָּ ה ְּכבָּר נָּבֹוְך ו ְֹּלא י ָּכֹול לְּהמְּ שִ יְך לְּדבֵר ָאז הּוא מְּ חבֵק

ֵ
שֹורר ח ֹּשֶׁ ְך מֻ חְּ לָּט ו ְּ ָּלכֵן רּות אֵ ינָּּה
ְּלחֶׁ דֶׁ ר ּומִ זְּדקְּ פִ ים אֶׁ ל תֹוְך הדְּ מָּ מָּ ה.

אֹותּה ּומְּ נשֵ ק אֶׁ ת שְּ פָּ ֶׁתיהָּ ּומְּ לטֵ ף אֶׁ ת ג ָּבּה הָּ רְך מִ תחת ְּלחֻ ְּל ָּצ ָּתּה
ָּ

י ְּכֹולָּה לֶׁאמ ֹּד אֶׁ ת ג ֹּדֶׁ ל החֶׁ דֶׁ ר אְך ההֵ ד הקָּ לּוש ּומשָּ ב הָּ אֲ ו ִיר הקָּ ִריר רֹומְּ זִים

הּמְּ אֻ בֶׁקֶׁ ת.

לָּּה שֶׁ החֶׁ דֶׁ ר מָּ א ָּרְך .כְּדֵ י לְּהשִ יג דְּ מָּ מָּ ה כָּז ֹּאת על ְּפנֵי הק ְּרקע עָּ לֶׁיָך ָּל ֶׁלכֶׁת
עד אֶׁ מְּ צע הּמִ דְּ בָּר ,ו ְּגם לְּשָּ ם יגִיעּו זְּבּובִים ו ְּי ִזְּדמְּ זְּמּו לָּהֶׁ ם עִ ם זִמְּ זּום
הדְּ מָּ מָּ ה ,ו ְּאּולָּם כָּאן כָּל קִ ירֹות הקִ ְּרטֹון נֹוטְּ פִ ים דְּ מָּ מָּ ה .י ְּהּודָּ ה מְּ גשֵ ש
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ו ְּאֹומֵ ר "י ֹּפִ י ,הסֻ לָּם פ ֹּה"ּ ,ובְּשֶׁ ל הח ֹּשֶׁ ְך הּמֻ חְּ לָּט ,ו ְּכֵיו ָּן שֶׁ הקֹול חֹוזֵר בְּא ֹּפֶׁ ן

ָּרז ו ְּנעֲ מָּ ה חֹונִים לְּיד הָּ אִ יסּוזּו ,עֹוב ְִּרים אֶׁ ת שער הבָּקָּ ר ו ְּהֹו ְּלכִים בשְּ בִיל

ָאחִ יד מִ קִ ירֹות הּמְּ עָּ ָּרה ,הִ יא מ ְּרגִישָּ ה שֶׁ קֹולֹו בְּתֹוכָּּה ּוצְּמ ְּרמ ֶֹּׁרת ק ָּלה

אֶׁ ל הּמְּ עָּ ָּרה .כְּשֶׁ הֵ ם נִ ְּכנָּסִ ים ,נִיג ְָּּרה קָּ מָּ ה מִ ּמִ ְּר ָּב ָּצּה בְּח ֹּסֶׁ ר ָּרצֹון ּומִ ְּתבֹונֶׁנֶׁת

עֹוב ֶֶׁׁרת עד כפֹות י ָּדֶׁ יהָּ  .הּוא ֵ
אֹותּה אֶׁ ל הסֻ לָּם.
ָּ
נֹותן לָּּה יָּד ּומְּ כּוֵן

בָּהֶׁ ם ,וְָּאז הֹו ֶׁל ֶׁכת ְּלכִּוּון פֶׁ תח הּמְּ חִ לָּה ּומְּ רחְּ רחת אֹותֹו .קֹול צְּחֹוקָּ ם

הֵ ם עֹולִים בסֻ לָּם אֶׁ ל פֶׁ תח מְּ חִ לָּה נֹוסֶׁ פֶׁ ת ו ְּזֹוחֲ לִים בְּד ְּר ֵכי ח ֹּשֶׁ ְך אֶׁ ל חֶׁ דֶׁ ר בֹו

ו ְּשִ יחָּ ָּתם שֶׁ ל רּות ו ִיהּודָּ ה מ ְּתחִ יל לְּהִ דְּ הֵ ד מִ תֹוְך הּמְּ חִ לָּהָּ .רז ו ְּנעֲ מָּ ה

י ָּשֶׁ ת ח ֹּשֶׁ ְך סִ ְּתרֹו" .חֲ ָּבל שֶׁ ֹּלא הֵ בֵאנּו נֵרֹות" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה – "ֹלא חֲ ָּבל,

ממְּ ִתינִים וְּאֵ ינָּם נִ ְּכנָּסִ ים ,כֵיו ָּן שֶׁ הּמְּ חִ לָּה כ ֹּה צ ָָּּרה שֶׁ ֹּלא יּוכְּלּו לחֲ ֹלף על

נָּעִ ים כְָּך בח ֹּשֶׁ ְך" – "אֶׁ ת ֹלא מְּ בִינָּה ,י ֵש פ ֹּה אֶׁ ת הקֹולּומְּ ב ְּריּום ,זֶׁה מ ְּרהִ יב

פְּ נֵיהֶׁ ם שֶׁ ל רּות ו ִיהּודָּ ה בְּתֹוכָּּה .רּות וִיהּודָּ ה יֹוצְּאִ ים מְּ אֻ בָּקִ יםּ ,ומֻ פְּ ָּתעִ ים

עִ ם נֵרֹות" – "מה ֶּׁזה קֹולּומְּ ב ְּריּום?" – "זֶׁה ח ִֹּרים בְּקִ ירֹות ְּבצּורת

ל ְִּראֹות מֵ עֲ לֵיהֶׁ ם זּוג נֹוסָּ ףְּ .בעָּ ְּב ָּרם הֵ ם מְּ חיְּכִים אֲ לֵיהֶׁ ם חִ יּוְך נָּבֹוְך וְּאֵ ֶׁלה

מְּ שֻ לָּשִ ים ,מְּ סֻ דָּ ִרים זֶׁה מֵ על זֶׁה" הּוא אֹומֵ ר ּומֹובִיל אֶׁ ת י ָּדָּ ּה ָּלגָּעת

מִ ְּתבֹונְּנִים בָּהֶׁ ם בְּחִ יּוְך בי ְּשָּ נִי וְּנִ ְּכנָּסִ ים למְּ חִ לָּהֹ" .לא י ָּדעְּ ִתי שֶׁ יֵש עֹוד

ב ֻגמְּ חֹות "וְּזֶׁה מקִ יף אֶׁ ת כָּל החֶׁ דֶׁ ר שֶׁ הּוא בְּצּורת פעֲ מֹוןּ .וכְּשֶׁ ּמדְּ לִיקִ ים

מְּ שֻ גָּעִ ים שֶׁ ּמְּ טיְּלִים ב ֶׁגשֶׁ ם" אֹומֶׁ ֶׁרת רּות כְּשֶׁ הֵ ם מִ ְּתרחֲ קִ ים.

נֵרֹות בְּתֹוכָּם זֶׁה מְּ הפְּ נֵט".

על ה ֵתל ,גֶׁשֶׁ ם קל ֵ
יֹורד ,ו ִיהּודָּ ה ו ְּרּות משְּ קִ יפִ ים מִ ז ְָּּרחָּ ה על ה ְּגבָּעֹות

"ַא ְּר ֵכאֹולֹו ִגים מִ ְּתוכְּחִ ים על השִ ּמּוש שֶׁ ל החֲ ִציבֹות הָּ אֵ לֶׁה ,י ֵש שֶׁ אֹומְּ ִרים

הי ְֻּרקֹות" - .כּמָּ ה מהֵ ר מִ שְּ תנֶׁה פ ֹּה ",מִ ְּתפָּ עֵ ל י ְּהּודָּ ה "רק לִפְּ נֵי שָּ בּוע הכ ֹּל

שֶׁ ּזֶׁה הָּ י ָּה ְּלגִדּול יֹונִים ,י ֵש שֶׁ אֹומְּ ִרים שֶׁ ּזֶׁה שֶׁ א ִריֹות שֶׁ ל מחְּ ָּצבָּה ,אֲ בָּל אֵ לּו

הָּ י ָּה פ ֹּה ָאפ ֹּר וְּצָּה ֹּב".

אּורה ,הֵ ם בְּדִ יּוק בְּג ֹּדֶׁ ל שֶׁ ל נֵר ,רק
ִת ָּ
סִ בֹות טִ פְּ שִ יֹות ,בָּרּור שֶׁ ּזֶׁה הָּ י ָּה ל ְּ
צ ִָּריְך לְּנסֹות בִשְּ בִיל לְּהָּ בִין .הֲ ֵרי הֵ ם י ָּשְּ בּו פ ֹּה ,אֵ לּו הָּ יּו מְּ עָּ רֹות מִ סְּ תֹור,
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"י ֹּפִ י ,אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהָּ כִין אֶׁ ת החּומּוס !" ֵקֹוראת רּות בְּשּובָּם ְּלבֵיתֹו"– .מְּ עֻ לֶׁה,

[אגָּדָּ ה] .בּוֶׁ ְּלקָּ ם-סֶׁ נְּטֵ ר בְּנחל נְּמִ יָּה ֹלא נִשְּ ַאר ַאף ָאדָּ ם לְּעֵ ת לי ִל ,ו ְּרק

אֹותם לסִ יר.
ָּ
ִירה
אֲ נִי מֵ ת מֵ ָּרעָּב !" רּות שֹוטֶׁ פֶׁת אֶׁ ת ג ְּרג ְֵּרי החּומּוס ּומעֲ ב ָּ

נֹות ָּרה בֹועֶׁ ֶׁרת מִ תחת לְּקּומְּ קּום ה ֵתה ,רֹועֶׁ דֶׁ ת בְּרּוח
ְּ
לֶׁהָּ בָּה קְּ טנָּה

ירה אֶׁ ת הסִ יר
הִ יא מֹוסִ יפָּ ה לסִ יר מי ִם ּו ָּב ָּצל ו ְּשּום ו ְּסֹודָּ ה ִלשְּ ִתיָּהּ ,ומשְּ אִ ָּ

הּמִ דְּ בָּר .ו ְּהלְּהָּ בָּה רֹועֶׁ דֶׁ ת שָּ עָּ ה אֲ ֻרכָּה עד שֶׁ ּמגִיע א ֹּהד מִ כִּוּון ה ָּגדֶׁ ִרינְּג

ֵ
פֹותח אֶׁ ת מִ ְּכסֵ ה הסִ יר ,מִ ְּתבֹונֵן בחּומּוסִ ים ו ְּשֹואֵ ל
על אֵ ש קְּ טנָּה .י ְּהּודָּ ה

דּורה ְּב ִתקְּ ו ָּה שֶׁ יִמְּ צָּא
וְּצִיּודֹו ְּביָּדֹו .הּוא מנִיח אֶׁ ת ה ִתיק ּומִ ְּתישֵ ב לְּיד הּמְּ ָּ

"כּמָּ ה זְּמן זֶׁה לֹוקֵ ח?" – "עד שֶׁ הֵ ם רכִים" עֹונָּה רּות בְּחִ יּוְך "מָּ ה ,תעֲ מ ֹּד

טְּ ֵרמְּ פְּ לּמֶׁ ְּרכָּז .ו ְּהִ נֵה ,מִ כִּוּון ה ְּכבִיש דו ְּקָּ א ,מִ ְּתקָּ ֶׁרבֶׁת בְּח ֹּשֶׁ ְך דְּ מּות עֲ מּוסת

עכְּשָּ ו ו ְִּתסְּ תכֵל? תן לָּהֶׁ ם לְּהִ ְּתבשֵ ל" י ְּהּודָּ ה מֵ בִין שֶׁ הּוא נִקְּ לע לְּת ְּרגִיל

צִיּוד גם הִ יא" .ו ֶׁ ְּלקָּ ם הֹום" אֹומֵ ר א ֹּהד" – .וֶׁלְּקָּ ם הֹום" מֵ שִ יב זִיו.

בְּהִ ְּתאפְּ קּות ו ְּשֶׁ ּמּוטָּ ב שֶׁ יִ ְּתרגֵל ִלצ ְִּריבת הָּ ָּרעָּ בּ ,ובָּא לָּשֶׁ ֶׁבת על הס ָּפה לְּיד

דּורה – "אֲ נִי
"-מָּ ה עֹושֶׁ ה בְּחיִים?" שֹואֵ ל זִיו כְּשֶׁ הּוא מִ ְּתישֵ ב לְּיד הּמְּ ָּ

רּות" .כָּאן הָּ י ָּה הפְּ סנ ְֵּתר?" שֹואֶׁ לֶׁת רּות ּומחֲ ו ָּה ְּבי ָּדָּ ּה על הּמָּ קֹום בֹו עָּ מד

שֹורר" מֵ שִ יב זִיו" – .אֲ נִי כָּתב ִ
מְּ ת ְּכנֵת" עֹונֶׁה א ֹּהד" ,ו ְּא ָּתה?" – "אֲ נִי מְּ ֵ
ְּתי

הפְּ סנ ְֵּתר" – .כֵן" – "...מה ָּתשִ ים בִמְּ קֹומֹו?" – "ֹלא יֹודֵ ע ,עֹוד ֹלא חָּ שב ִ
ְּתי

קֹוד ,שֶׁ ּמְּ חֹו ֵלל שִ ִ
ירים אֹוטֹומָּ טִ ית ".מְּ ספֵ ר המְּ ת ְּכנֵת "הּוא עֹוד ֹלא מֻ שְּ לָּם",

על זֶׁה" הּוא אֹומֵ ר ּומִ ְּתבֹונֵן בקִ יר ה ָּלבָּן .הִ יא מנִיחָּ ה אֶׁ ת ר ֹּאשָּ ּה על ְּכ ֵתפֹו.

ירים ,בִמְּ מֻ צָּע ,יֹוצֵא טֹוב ,ו ְּלמְּ ש ֵ
הּוא מֹוסִ יף" ,רק אֶׁ חָּ ד מִ ָּכל ִתשְּ עָּ ה שִ ִ
ֹורר

כאֲ שֶׁ ר הג ְּר ְּג ִרים רכִים רּות מְּ בקֶׁ שֶׁ ת כף עִ ם ח ִֹּרים" – .אֵ ין לִי" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה

נִשְּ ַאר ִלבְּח ֹּר מִ ֵבין השִ ִ
יריםָ" – ".אז בִשְּ בִיל מָּ ה הקֹוד ,אִ ם עֲ די ִן צ ִָּריְך אֶׁ ת

– "וָּאי אֵ יזֶׁה בי ִת שֶׁ ל רּוָּקִ יםַ ,אל תגִיד לִי שֶׁ גם מְּ עבֵד מָּ זֹון אֵ ין ְּלָך" –

שֹורר?" שֹואֵ ל המְּ ֵ
המְּ ֵ
שֹורר – "בבְּדִ יקֹות שֶׁ עָּ רכְּנּו על ִג ְּרסת ה ֶׁבטָּ א ִגלִינּו

"מְּ עבֵד מָּ זֹון דו ְּקָּ א י ֵש ,למְּ רֹות שֶׁ ֹּלא נ ְִּראֶׁ ה לִי שֶׁ אֵ י פעם הִ שְּ תּמשְּ ִתי בֹו"

יתם ,המְּ ֵ
שֹורר חֹוסֵ ְך בִמְּ מֻ צָּע חֲ מִ שִ ים ו ְּשָּ לֹוש דקֹות ְּלכָּל
שֶׁ עִ ם הָּ ַא ְּלגֹו ִר ְּ

ִירה אֶׁ ת
אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה ּומֹוצִיא מֵ הָּ ָארֹון מְּ עבֵד מָּ זֹון חָּ דָּ ש לְּמ ְּראֶׁ ה .רּות מעֲ ב ָּ

שִ יר"' .אִ ם הָּ יּו לִי חֲ מִ שִ ים ו ְּשָּ לֹוש דקֹות פְּ נּויֹות ',חֹושֵ ב ְּבלִבֹו המְּ ֵ
שֹורר,

הג ְּרג ְִּרים ,שֶׁ בֵינְּתי ִם הֶׁ אפִ ירּו ,לִמְּ עבֵד הּמָּ זֹון ,מֹוסִ יפָּ ה לִימֹון ,מֶׁ לח

ִיתי ֵ
'הָּ י ִ
יֹורד בְּנחת אֶׁ ל הּמעְּ יָּן'.

ּופפְּ ִריקָּ ה מְּ תּוקָּ הּ ,ומפְּ עִ ילָּה אֶׁ ת הּמְּ עבֵד .לְַּאחר שֶׁ הג ְּרג ְִּרים הֹופְּ כִים
לְּמִ שְּ חָּ ה הִ יא מֹוסִ יפָּ ה טְּ חִ ינָּה ּומְּ עט מיִם ,מְּ ע ְּר ֶׁבלֶׁת שּובּ ,ומגִישָּ ה לִשְּ נֵיהֶׁ ם
חּומּוס חם ו ְּטָּ ִרי" – .הָּ רסְּ ְּת לִי אֶׁ ת החיִים" אֹומֵ ר י ְּהּודָּ ה כְּשֶׁ הּוא טֹועֵ ם אֶׁ ת
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החּומּוס – "מָּ ה?" – "אֲ נִי ֹלא אּוכל לֶׁאכ ֹּל ֵ
יֹותר חּומּוס צ ָּבר עכְּשָּ ו !".

ב ֹּקֶׁ ר יֹום ִראשֹון סֹואֵ ן וִיהּודָּ ה נֹוסֵ ע לְּהִ שְּ תלְּמּות בִירּושָּ לי ִם .בְּשער הגי ְּא
חֹולֶׁפֶׁ ת על פָּ נָּיו ,ב ְִּרדְּ ָּתּה מטָּ ה ,משָּ אִ ית נֹושֵ את עֲ צֵי זי ִת ע ִתיקִ ים .י ְּהּודָּ ה
מבִיט ב ֵּז ִ
יתים קְּ צּוצֵי השָּ ָּרשִ ים ו ְּהָּ עֲ נָּפִ ים ו ְּחֹושֵ ב אֵ יְך לְַּאט לְַּאט ,שָּ נָּה ַאחֲ ֵרי
שָּ נָּה ,פִ לֵח הּזי ִת בְּשָּ ָּרשָּ יו אֶׁ ת הָּ אֲ ָּבנִים ,ו ְּאֵ יְך תֹוְך דקֹות חָּ פר הדחְּ פֹור

סְּ בִיבֹו ועֲ קָּ רֹו .ו ְּגם נֶׁהָּ ג הדחְּ פֹור ,כְּמֹו ֻכלָּנּו ,עָּ צר ְּלהפְּ סָּ קת צָּהרי ִם וְּי ָּשב

ּוגְּדֵ לִים אֶׁ ת מְּ קֹור הּזִהּוםּ ,ומָּ צָּאנּו צִנֹור בִיּוב שֶׁ הִ ְּתפֹוצֵץ ִבצְּפֹון ָּרמָּ א ְּללָּה.

לֶׁאכ ֹּל ְּבצֵל ַאחד הּז ִ
ֵיתים ,ו ְּאּולי ַאף הֵ זִיז אֶׁ בֶׁן שֶׁ הִ פְּ ִריעָּ ה לְּישְּ בָּנֹו על מְּ נת

צְּפֹון ָּרמָּ א ְּללָּה ! פָּ עלְּנּו מּול עִ ִ
ירית ָּרמָּ א ְּללָּה שֶׁ יְּתקְּ נּו אֶׁ ת הצִנֹורּ ,ובֶׁאמֶׁ ת

לְּהִ ְּתרּוֵח בִמְּ נּוחָּ תֹו ,אֹו הִ טִ יל אֶׁ ת מֵ ימָּ יו על ִגזְּעֹו הנִפְּ ָּתל שֶׁ ל עֵ ץ זי ִת,

ַאחֲ ֵרי כּמָּ ה חדָּ שִ ים הּזִהּום נִפְּ סק" – ".אֲ בָּל זֶׁה מְּ ט ָֹּּרף! אִ ם הּמי ִם מגִיעִ ים

ר ֹּאשֹו מֻ טֶׁ ה ה ִצדָּ ה מֵ חֲ מת הָּ עֲ נָּפִ ים הנְּמּוכִיםּ .ומחְּ שָּ בָּה זֹו מְּ בִיָאה אֹותֹו

מִ ְּצפֹון ָּרמָּ א ְּל ָּלה א ָּתה יֹודֵ ע מָּ ה הֵ ם צ ְִּריכִים לעֲ ב ֹּר?" – "אֲ נִי יֹודֵ ע בְּדִ יּוק",

לפְּ קָּ ק ָּבעֲ ִליָּה לְּש ֶֹּׁרש' .מָּ ה אִ ְּכפת לִי' חֹושֵ ב י ְּהּודָּ ה' ,י ֵש לִי עֹוד זְּמן'

אֹומֵ ר גָּדִ י שֶׁ ְּכבָּר סִ יֵם לֶׁאר ֹּז אֶׁ ת חֲ פָּ צָּיו וְּנִשְּ עָּ ן על משְּ קֹוף הדֶׁ לֶׁת" ,הֵ ם

[ההִ שְּ תלְּמּות נִקְּ בְּעָּ ה לִשְּ עת ב ֹּקֶׁ ר מְּ אֻ חֶׁ ֶׁרת כְּדֵ י שֶׁ יסְּ פִ יקּו לְּהגִיע גם

צ ְִּריכִים לעֲ ב ֹּר מִ תח ָּת לְּנחל צֹופִ ים וְָּאז לעֲ לֹות חֲ זָּ ָּרה .ההֶׁ סְּ בֵר אֶׁ פְּ שָּ ִרי

הג ִָּרים ָּרחֹוק]ּ ,ומדְּ לִיק אֶׁ ת הָּ רדְּ יֹו .אְך לִפְּ נֵי שֶׁ הָּ רדְּ יֹו מסְּ פִ יק לְּהִ ְּתעשֵ ת

אֹורטִ ית אֲ בָּל ֹלא סָּ בִיר .בֵינֵינּו ,הדֻ גְּמָּ אֹות שֶׁ ל הּזִהּום גם ֹלא
מִ בְּחִ ינָּה ֵת ֶׁ

הּוא נִזְּכר בשָּ עָּ ה ו ְּלֹוחֵ ץ שֵ נִית על הכפְּ תֹור.

הִ ְּתאִ ימּו לדֻ גְּמָּ אֹות שֶׁ נִלְּקְּ חּו מֵ הבִיּוב .בְּקִ צּורֹ ,לא יֹודְּ עִ ים .תגִיד ,א ָּתה
ָּרעב?"
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ההִ ידְּ רֹולֹו ִגיַ .אחֲ ֵרי הה ְּרצָָּאה י ְּהּודָּ ה נִשְּ ַאר בחֶׁ דֶׁ ר .גָּדִ י מבִיט בֹו בְּעֹודֹו

כְּמֹו שֶׁ ְּכבָּר קָּ ָּרה ֶׁבעָּ בָּר ,השֶׁ קֶׁ ט שּוב צֹונֵח כָּאן מִ שְּ מֵ י הָּ עֶׁ ֶׁרב ,אְך לִפְּ נֵי

אֹוסֵ ף אֶׁ ת חֲ פָּ צָּיוּ ,ומֵ בִין שֶׁ יְּהּודָּ ה מְּ בקֵ ש דְּ בר מָּ ה" – .תגִיד ,גָּדִ י ,מָּ ה

שֶׁ הּוא מסְּ פִ יק לְּהגִיע לק ְּרקע הּוא מְּ י ָֹּּרט על יְּדֵ י שִ יר חָּ דָּ ש שֶׁ ל 'הדָּ ג נָּחָּ ש'

הסִ פּור עִ ם מעְּ י ָּן הגִיחֹון" שֹואֵ ל י ְּהּודָּ ה – "מָּ ה אִ תֹו?" שֹואֵ ל גָּדִ י – "שֶׁ הּוא

שֶׁ צֹועֵ ק מִ תֹוְך הפצּו ִציֹות .הגֶׁשֶׁ ם שֶׁ יָּרד ביָּמִ ים הָּ ַאחֲ רֹונִים נִקָּ ה אֶׁ ת הָּ אֲ ו ִיר

מֵ פִ יק ֵ
אּור ָּבנִיז ְּצי ָּה שֶׁ ל
יֹותר מיִם מֵ אגן הנִקּוז שֶׁ לֹו ,וְּזֶׁה ממְּ שִ יְך למְּ רֹות הָּ ְּ

וְּכָּעֵ ת הּוא שָּ קּוף ל ְֵּריחֹות ה ְּצ ִליָּה הָּ עֹולִים מֵ הּמִ סְּ עָּ דֹות כִקְּ ט ֶֹּׁרת אִ שֶׁ ה.

הָּ אֵ זֹור" – "זֶׁה נָּכֹוןִ ,ת ְּראֶׁ הַ ,אף אֶׁ חָּ ד ֹלא יֹודֵ ע מה ּמְּ קֹורֹו ָּתיו שֶׁ ל מעְּ יָּן

ְּב ֶׁג'נִין כְּשֶׁ ָאדָּ ם נִכְּנס לְּמִ סְּ עָּ דָּ ה ,עֹוד לִפְּ נֵי שֶׁ הּוא מְּ קבֵל תפְּ ִריט ,מגִישִ ים לֹו

הגִיחֹון .כּמּובָּן שֶׁ הי ְּרחֹונִים הּמִ קְּ צֹועִ יִים מְּ לֵאִ ים בְּהֶׁ סְּ ב ִֵרים ,אֲ בָּל הֵ ם

מי ִם קָּ ִרים בְּכֹוס נִירֹוסְּ טָּ ה ו ְּנ ִָּתן ל ְִּראֹות אֶׁ ת מִ פְּ לס הּמי ִם בכֹוס לְּפִ י קו

סֹות ִרים אֶׁ חָּ ד אֶׁ ת השֵ נִי ,וְַּאף אֶׁ חָּ ד מֵ הֶׁ ם ֹלא מְּ בֻסָּ ס .לִפְּ עָּ מִ ים ההֶׁ סְּ ב ִֵרים
ְּ

הָּ אֵ דִ ים הּמִ ְּתע ִבים על הכֹוס מִ בחּוץ .אֵ צֶׁל צִיֹון ב ֵ
ְּתלָ-אבִיב מִ י שֶׁ קֹונֶׁה

הּמִ יסְּ טִ יִים ְּכבָּר נ ְִּראִ ים ֵ
יֹותר הֶׁ גְּיֹונִיִים" גָּדִ י מְּ צחְּ קֵ ק – "מָּ ה ההֶׁ סְּ ב ִֵרים

ארמָּ ה
שְּ נִי ֶׁצל בְּפִ ָּתה מְּ קבֵל בקְּ בּוק מִ יץ קָּ טָּ ן .גָּדִ י ו ִיהּודָּ ה נִ ְּכנָּסִ ים לְּשָּ ו ָּ ְּ

הּמִ יסְּ טִ יִים?" – "א ָּתה ֹלא יֹודֵ ע? לְּפִ י הּז ֹּהר אֶׁ בֶׁן השְּ ִתיָּה נִמְּ צֵאת שָּ ם ,כִי

ב ְִּרחֹוב י ָּפֹו.

זֶׁה מִ תחת לְּאֵ יפ ֹּה שֶׁ הָּ י ָּה בֵית הּמִ קְּ דָּ ש ,אֲ בָּל בֹוא אֲ נִי אֲ ספֵ ר לְֵך סִ פּור.

ארמָּ ה שֹואֵ ל אֶׁ ת י ְּהּודָּ ה "מָּ ה לָּשִ ים?"ּ ,ומחֲ ו ֶׁה ְּבי ָּדֹו על
כאֲ שֶׁ ר מֹוכֵר השָּ ו ָּ ְּ

בִשְּ נת  2111מֵ י הגִיחֹון הִ זְּדהֲ מּו ,ו ְּהִ ְּתחלְּנּו לְּחפֵ ש בְּמעְּ ָּגלִים הֹו ְּלכִים

מְּ קָּ ֵרר הסָּ לָּטִ ים ,הּוא מבְּחִ ין שֶׁ יְּהּודָּ ה מְּ הֻ ְּרהָּ ר .הּוא מחְּ לִיט ִלבְּד ֹּק אֶׁ ת

הָּ ִרכּוז שֶׁ לֹו ,ו ְּ ָּלכֵן אֹומֵ ר "ע ְּג ָּבנִיֹותָּ ,בצָּל ,נִיטִ יםְּ ,ב ָּרגִים ,אֹומִ יםָ ,אמָּ ה".

אפילוג:

י ְּהּודָּ ה מִ ְּתעשֵ ת ,מְּ חיְֵך לְּנ ֹּכח הבְּדִ יחָּ ה הָּ או ִי ִלית ּומְּ בקֵ ש ע ְּג ָּבנִיֹות

כְּשֶׁ אֲ נָּשִ ים שֹומְּ עִ ים בּמֶׁ ה י ְּהּודָּ ה עֹובֵד ,הֵ ם בְּדֶׁ ֶׁרְך ְּכלָּל שֹואֲ לִיםָ" :אז מה

וחֲ מּוצִים .למְּ רֹות שֶׁ יְּהּודָּ ה קִ ּוָּה לְּהמְּ שִ יְך אֶׁ ת השִ יחָּ ה עִ ם גָּדִ י בְּמהֲ לְך

יִהְּ י ֶׁה עִ ם הּמי ִם?" ו ִיהּודָּ ה עֹונֶׁה – " ִתהְּ י ֶׁה ה ְּתפָּ לָּה" .י ְּהּודָּ ה רֹואֶׁ ה בְּמֹו

ָּארמָּ ה ִבשְּ ִתיקָּ ה ,ו ְּשֹומְּ עִ ים אֶׁ ת נהֲ ֵגי
הָּ אֲ רּוחָּ ה ,הֵ ם אֹו ְּכלִים אֶׁ ת השָּ ו ְּ

יֹורדִ ים ,ו ְּאֶׁ ת הדֻ גְּמָּ אֹות ממְּ לִיחֹות .קֶׁ צֶׁב השְּ אִ י ָּבה
עֵ ינָּיו אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּסִ ים ְּ

קֹוראִ ים שְּ מֹות עָּ ִרים כְּאִ לּו הָּ יּו י ְָּּרקֹות ְּבמ ְּר ֻכ ְּל ָּתם.
הּמֹונִיֹות ה ְּ

גֹובֵר על קֶׁ צֶׁב החִ לְּחּול ,השְּ אִ יבָּה רק גֹוב ֶֶׁׁרת ו ְּכּמּות הּמִ שְּ קָּ עִ ים נִשְּ אֶׁ ֶׁרת
זֵהָּ ה בִמְּ מֻ צָּע .קִ דּוחֵ י החְּ דָּ ָּרה הֵ ם פִתְּ רֹון לטְּ ו ָּח הקָּ ָּצר ,אֲ בָּל הּוא מֵ בִין
שֶׁ בטְּ ו ָּח הָּ ָאר ְֹּך אֵ ין ב ְֵּר ָּרה מִ לְּבד ה ְּתפָּ לָּה.
ִתיאֲ מת ְּכנ ְִּראֶׁ ה גם חָּ שָּ ה ְּבכְָּך ,כִי בִשְּ נת  2111נִמְּ צָּא נֵפְּ ט בְּקִ דּוח "מֶׁ ֶׁגד
ַארצֹו מִ ּמֶׁ גֶׁד שָּ מי ִם מֵ עָּ ל ּומִ ְּתהֹום ר ֹּ ֶׁבצֶׁת ָּתחת
 "5שֶׁ נֶׁאמר" :מְּ ב ֶֹּׁרכֶׁת י ְּהו ָּה ְּ
ּומִ ּמֶׁ גֶׁד ְּתבּוא ֹּת שָּ מֶׁ ש ּומִ ּמֶׁ גֶׁד ג ֶֶׁׁרש י ְָּּרחִ ים ּומֵ ר ֹּאש ה ְּר ֵרי קֶׁ דֶׁ ם ּומִ ּמֶׁ גֶׁד
ִגבְּעֹות עֹולָּם ּומִ ּמֶׁ גֶׁד אֶׁ ֶׁרץ ּומְּ ֹלאָּ ּה" .הּמֶׁ גֶׁד החֲ מִ ישִ י הּוא מֶׁ גֶׁד 'אֶׁ ֶׁרץ
ּומְּ לֹואָּ ּה' ו ְּ ָּלכֵן בֹוְּ ,במֶׁ גֶׁד  ,5מָּ ְּלָאה הָּ אֶׁ ֶׁרץ בּמֶׁ גֶׁד הּוא הנֵפְּ ט .אֲ בָּל כְּשֶׁ ֹּלא
נִמְּ צָּא גז טִ בְּעִ י בְּקִ דּוח שָּ ָּרה ,מְּ ֵ
דֹורי הכ ְּל ָּכלָּה באֲ ָּת ֵרי החֲ דָּ שֹות דִ ּוְּחּו
שֶׁ הקִ דּוח יָּבֵש ,כֵיו ָּן שֶׁ החֹול ,בֹו צִפּו לִמְּ צ ֹּא אֶׁ ת הגז ,הָּ י ָּה מָּ לֵא ְּבמי ִם.
ָאז מָּ ה עִ ם י ְּהּודָּ ה? אִ ם א ֶׁתם רֹוצִים לִפְּ ג ֹּש אֹותֹו אִ ְּרבּו לֹו בשְּ בִילִים אֹו
בסְּ ָּבְך לְּיד נְּקֻ דֹות המְּ דִ ידָּ ה ו ְּאּולי ִת ְּראּו אֹותֹו מחֲ נֶׁה אֶׁ ת הָּ אִ יסּוזּו ּומֹודֵ ד
אֶׁ ת הּמִ פְּ לָּס .אִ ם י ְִּתמּזֵל מּז ְּלכֶׁם אּולי ִת ְּראּו גם אֶׁ ת פָּ בֵל .ו ְּרּות? זֶׁה סֹוד.
אֲ בָּל בְּתֹוְך טְּ עָּ מָּ יו שֶׁ ל הּוִיסְּ קִ י נִפְּ ָּרשִ ים שְּ דֹות שְּ עֹו ִריםּ ,ו ָּבהֶׁ ם אּולי אִ שָּ ה
מְּ לקֶׁ טֶׁ ת בְּס ְּבלָּנּות אֵ ין קֵ ץּ .וכְּשֶׁ יְּהּודָּ ה חֹוזֵר מִ ירּושָּ לי ִם כָּל הֲ ֵרי י ְּהּודָּ ה
חֹולְּפִ ים ִכבְּהִ שְּ תחֲ וָּי ָּהּ ,ומָּ סָּ ְך השְּ קִ יעָּ ה ֵ
יֹורד.
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טקסט בטובה ורחבה
ליְּלָּה ,הּוא חֹושֵ ב ְּב ִל בֹו ,הָּ רּוח גֹוב ֶֶׁׁרת
הָּ רּוח גֹו ֶׁב ֶׁרת
[שמות לאורך הפרק]
על ַאף רּוָּקּותֹו ... ,כֵיצ ד י ִָּתכֵן ,הּוא חֹושֵ ב,
הָּ רּוח מְּ שנָּה ְּתכּופֹות אֶׁ ת כִּוּונָּּה
[תוים]
ואֲ נחְּ נּו צְּמֵ אִ ים ְּל אֹות
הכֵלִים שֶׁ הִ שְּ אִ יר בֶׁחָּ צֵר :הפטִ יש ,ה סֻ לָּם ,ה ּמעְּ דֵ ר
עֹוד ֹלא ת ּמּו כָּל פְּ ָּל ַאי ְִך
ק ְּבלִי נִי אֶׁ ל ִשירי ְִך
אֶׁ ל ְּבאֵ רֹות התֹום
וְּלֹוחֵ ש לֹו ב ָּלאט
השָּ מי ִם בּמעֲ ָּר ב  ...אְך עֹוד אֵ ינָּּה נ ְִּר אֵ ית
צִפִ יָּה ְּלא ֹּשֶׁ ר
ְּכ מֹו שֶׁ ּזֶׁה הָּ יָּה
סְּ מָּ דר מֵ הסֵ פֶׁ ר ֶׁשל ס ִּמי ִמיכָּאֵ ל
הֵ ן כָּל ה ָּּויָּתֹו הִ יא פֶׁ ֶׁלא  ...צ ִָּריְך הָּ י ָּה לְּפב ְְּּרקֹו
דָּ ו ִד מ ְּר בִ יץ סֹולֹו מְּ הפְּ נֵט
עֲ ִדי נֹו ֵ
קֹורא מִ פָּ נָּיו ֶׁ ...של שּמָּ ה וְּאֶׁ לְּ עָּ זָּר
כִי י ָּפּו ב נְּעָּ לִים פְּ עָּ מי ְִך
כִי י ָּפּו ב נְּעָּ לִים פְּ עָּ מי ְִך ֵ ...
ית ר מְּ דנְּדֵ ן
יתר אֶׁ ל ֵמ ָּ
ּומ ָּ
כִי י ָּפּו ב נְּעָּ לִים פְּ עָּ מי ְִך ֵ ...
ית ר י ְּח ְּל חֵ ל
יתר אֶׁ ל ֵמ ָּ
ּומ ָּ
ִתמְּ רֹות עָּ ָּשן
ִתמְּ רֹות עָּ ָּשן
ִתמְּ רֹות עָּ ָּשן
אֹור הי ֵָּר ח
בִקְּ צֵה הליְּלָּה ,אה ֹּב אֶׁ ת ְּרגָּעי
צֵל עֵ ץ ָּתמָּ ר
מֵ ע ְּרפִ לֵ י עָּ פָּ ר תֹופִ יע דְּ מּות אֲ הּובָּ ה תּוֵי פָּ נִים מֻ כ ִָּרים
כְּשֶׁ הִ יא מְּ צי ֶֶׁׁרת מ ְּב ִשילָּה ָּב ּה מְּ עָּ רת נְּטִ יפִ ים
אִ שָּ ה הּמְּ ל ֶׁקטֶׁ ת ז ְּרעֵ י ְּשע ִ
ֹורים אֶׁ חָּ ד ְּלאֶׁ חָּ ד בשָּ דֶׁ ה
קֶׁ ֶׁרן אֹור ְּבנפְּ שָּ ּה
הּמֶׁ לְֶׁך רֹוצֶׁה ִלנְּסְֹּך לִ ְּת הֹום ָאז הּוא שָּ לח אֶׁ ְּתכֶׁם לְּ הָּ בִיא לֹו מי ִם
גְּבִיע הכֶׁסֶׁ ף ה ְּּמעֻ טָּ ר בעֲ לִ ילֹות ִתיאֲ מת
ּולְּ עֵ ת עֶׁ ֶׁרב  ...עֹודָּ ּה בֹוהֶׁ קֶׁ ת מְּ א ֹּד
ְּבּורה ֶׁשל מּמָּ ש
מְּ שִ ימָּ ה פְּ שּוטָּ ה כְּמֹו הֲ ָּבַאת מי ִם הִ יא מעֲ שֵ ה ג ָּ
כִי ֹלא נָּשּוב בדֶׁ ֶׁרְך אֲ שֶׁ ר הָּ ל ְּכ נּו ָּב ּה
הָּ לְּכּו וְּנֶׁעֶׁ לְּמּו דהֲ רֹות הסּוסִ ים
ויְּהִ י הד ְּרדָּ ר לְּש ְּר בִ יט שֶׁ ל מלְּ כּות
כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ ָּב ר בְּשֵ ם אֹומְּ רֹו מֵ בִיא גְּאֻ ָּל ה לָּ עֹו ָּל ם
כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ ָּב ר בְּשֵ ם אֹומְּ רֹו מֵ בִיא גְּאֻ ָּל ה לָּ עֹו ָּל ם
כָּל הָּ אֹומֵ ר דָּ ָּב ר בְּשֵ ם אֹומְּ רֹו מֵ בִיא גְּאֻ ָּל ה לָּ עֹו ָּל ם
ָארצָּה
ויהו ָּה הָּ י ָּה עִ ּמֹו ו ְֹּלא הִ פִ יל מִ כָּל דְּ ָּב ָּריו ְּ
ּומִ כֵיוָּן שֶׁ הדְּ ָּב ִרים  ...הדְּ ָּב ִרים ה ְּּמעטִ ים הָּ אֵ לֶׁה.
ְּתל ָ-אבִיב ְּר חֹובֹות עֹולִים על ג ֵ
ּוב ֵ
ְּדֹותיהֶׁ ם בְּ מ ְּרכֹולֹות צִבְּ עֹו ִניֹות
ִלגְּז ֹּר פּו נְּקְּ ְּציֹות
''ֶׁ 4'33של ג'ֹון ֵקיְּג'
ימטְּ ִריֹות
ימטְּ ִרי ֶׁ ...ששֶׁ לִי ֹלא סִ ֶׁ
זֶׁה אֲ פִ לּו ֹלא סִ ֶׁ
הִ נֵה כָּאן הנְּקֻ דֹות מְּ סֻ דָּ רֹות  ...כָּל הנְּקֻ דֹות הָּ אֵ ֶׁל ה
אֲ בָּל ֹלא ְּבכָּל מְּ ִדידָּ ה  ...הָּ ֶׁרכֶׁב ְּל בֹולְּ עָּ ן ב חֹולֹות
קֹו צִים א'
וי ֶֶׁׁרב היע ר ֶׁלאכ ֹּל בָּ עָּ ם מֵ אֲ שֶׁ ר ָאכְּלָּ ה החֶׁ ֶׁרב ביֹום ה הּוא
ָארץ
ֹושְּ ִרים עֲ לֵי אֵ לָּ ה ֹלא נ ְִּר אִ ים וְּ שֹוכְּבִים דּומָּ ם ָּל ֶׁ
ק ֵ
ֹוראת ה ִתנְּשֶׁ ֶׁמת הּמְּ ִשיטָּ ה אֶׁ ת הליְּלָּה בְּ קֶׁ צֶׁב כ ְִּמיהָּ ָּת ּה
תעֲ רּוכָּה ֶׁשל ה צלֶׁמֶׁ ת  ...הָּ עֲ זּו ָּב ה בְּ ו ִ
ָּאדי סאלִ יב
פְּ רֹופ' ָאדָּ ם ז ְּרטָּ ל ֶׁ ...של פִ י נְּקֵ ְּל ְּשטֵ יְּן
הסֵ פֶׁ ר שֶׁ ל צְּבִ י גִילת
גִילת סִ פֵ ר  ...עִ ם ִמי ְּל שֹוחֵ ח
פ ֹּה חָּ שדְּ ִתי
ְּרּושלי ִם בִ לְּב ד
תגְּלִ יֹות חֲ דָּ שֹות ְּ ...באֵ זֹור י ָּ
שֶׁ ְּצבִי גִילת כָּתב "טֶׁ נְּדֶׁ ר"
ְּכ מֹו בְּסֵ פֶׁ ר שֶׁ ל ִמ ִ
יקי כ ֹּהֵ ן
ָאמר רב חִ סְּ דָּ א  ...וְּהֶׁ ע ִמידּוהּו ְּבאֶׁ ֶׁלף ָאמֹות
ֹודעִ ים הָּ י ְָּּתה מֹואֲ בִ יָּה
רּות ְּכ מֹו שֶׁ א ֶׁת ם י ְּ
הִ יא ָּרוָּה  ...הִ יא ְּמ ֵלָאה ְּב מי ִם
הסִ פּור ֶׁשקָּ ָּרא ּ ...ומִ צְּוֹות שֹונֹות
מעְּ יָּן הגִיחֹון מֵ פִ יק ְּ ...באגָּן הנִקּוז ֶׁשלֹו
[כל הפרק]
עֲ ִדי נֹו ,ש ָּּמה ו ְּאֶׁ לְּ עָּ זָּר
בחֲ צִי הליְּ ָּל ה
ִיתנּו ֹלא לָּשּוב בדֶׁ ֶׁרְך בָּּה הָּ לכְּנּו
ִצּו ָּ
לְֵך ְּל ָך
קֹולִי אֶׁ ל ְּת הֹום אֶׁ קְּ ָּר א
קֹולִי אֶׁ ל ְּת הֹום אֶׁ ְּתח נֵן
אֶׁ שְּ פְֹּך לְּפָּ נֶׁיהָּ ִשיחִ י
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טקסט בטובה ורחבה
הקְּ ִשיבִי אֶׁ ל ִרנ ִָּתי
מי ִם ר בִ ים
ְּרוָּיָּה
אֹותם לִ ְּת הֹום
ָּ
וְּיִקח ָּדו ִד אֶׁ ת ה ּמי ִם ויסֵ ְך
ּוכְּשֶׁ כ ֶֶׁׁתר קֶׁ צֶׁף זֹוהֵ ר  ...מ ְּב ִשיל בֶׁחָּ בִ יֹות
חִ יש ה בי ִת ,כֹושָּ ר  ...פדְּ ִרי ֹלא ָּת מּוג
הּמדָּ ף בֹולֵם אֶׁ ת הסֵ פֶׁ ר ֶׁשת ְּכלִיתֹו הִ יא נְּפִ ילָּה אֶׁ ל ה ְּת הֹום
ְּבכָּל הָּ אֶׁ ֶׁרץ יָּצָּא קּוָּםּ ,ובִקְּ צֶׁה ֵתבֵל מִ לֵיהֶׁ ם
ֹותּה לְֹּלא ה ְּצלָּחָּ ה
ה ְּת הֹום הּמְּ הבְּהֶׁ בֶׁ ת בֵ ין הּמִ לִים הּמְּ נ סֹות ְּלכ ס ָּ
ו ְּהֵ ד נ ְִּקישָּ ה לחָּ ה יעל ְּבא ֹּפֶׁ ל
הֲ ֵרי טְּ ָּר ִשים קֵ ְּר חִ ים
ְּבי ָּם שֶׁ ל אֹור טֹובֵ ע כ ֹּל וְּעל פְּ נֵי כ ֹּל ה ְּת ֵכ ֶׁלת
נִגּון שֶׁ הּוא הֶׁ מְּ שֵ ְך ֶׁשל הנִגּון ה הּוא
הָּ בָּה -נָּא ָאבֹוא אֵ ליְִך
הָּ בָּה -נָּא ָאבֹוא אֵ ליְִך ֵ ...
ית ר מִ ְּתנגֵן
יתר אֶׁ ל ֵמ ָּ
ּומ ָּ
הָּ בָּה -נָּא ָאבֹוא אֵ ליְִך  ...ו ְּהליְּלָּה אֶׁ חָּ ד  -וְָּאהּוב
פִ יגְּמלְּ יֹון הּמְּ פסֵ ל אֶׁ ת גָּלָּ ֵתָאה ּומֹוצֵא ְּבתֹוְך השֶׁ נְּהָּ ב אֶׁ ת ַאהֲ בָּ תֹו
דִ בְּשִ י
ְּבנֹות ְּצלָּפְּ חד ְּ ...באֵ זֹור מְּ נשֶׁ ה
ו ְּאֵ ין י ֵ
ֹודע מה בִ ְּל ָּב ָּב ּה
מְּ גלֶׁה עֲ מֻ קֹות מִ נִי ח ֹּשֶׁ ְך
ּומְּ ק ֵבל  ... 138בפע ם שֶׁ עָּ ב ְָּּרה הָּ יָּה 130
ִלזְּכ ֹּר ו ְּ ִל זְּכ ֹּר ו ְּ ִלזְּכ ֹּר
[כל הפרק]
בְּפאֲ ֵתי נֶׁגֶׁב
ְּכבָּר הֵ חֵ לָּה לְּמשְּ מֵ ש שָּ עָּ ה  ...עד ג ְּלגל השֶׁ ֶׁמ ש
הקֹודְּ חִ ים ֶׁשעָּ מְּ לּו פ ֹּה  ...השָּ דֹות ְּבנ ֹּגּה הִ יּולִ י
ו ְּנֹותר הָּ עֹולָּם בְּ שָּ דֹות ְּרחָּ בִ ים ו ְּרּוח
[כל הפרק]
הָּ אֶׁ ֶׁרץ כֹו ֵל את י ְּבּו ָּל ּה
ֹודעִ ים  ...נּו ,מָּ ה א ָּת ה מְּ ד ְּמיֵן
מֵ אֵיפ ֹּה י ְּ
ויֵצֵא יעֲ ק ֹּב מִ ְּבאֵ ר ָּשבע
מפָּ ה טֹופֹוג ְָּּרפִ ית מִ סְּ פָּ ר 0
הדּו"ח הָּ הִ ידְּ רֹולֹוגִי השְּ נ ִָּתי לִשְּ נת 2117
ויֶׁחרד הָּ אִ יש ו ִילָּפֵ ת
אּור ָּב נִית
ָּבאגָּדָּ ה הָּ ְּ
ֹולֵל אֶׁ ת הפְּ ָּקק ֵמעל פִ י ה ִצ נֹור
מְּ שלְּשֵ ל ִמיָּד חֶׁ בֶׁ ל
ְּת הֹום אֶׁ ל ְּת הֹום ק ֵ
ֹורא לְּ קֹול ה ִצנֹור
אֹוצְּרֹות ח ֹּשֶׁ ְך ּומטְּ מֻ נֵי מִ סְּ ָּת ִרים
כָּל ח ֹּשֶׁ ְך טָּ מּון ִלצְּפּו נָּיו
וי ִ
ָּשיבּו אֶׁ ת הפְּ קָּ ק על פִ י ה ִצ נֹור ִל ְּמקֹומֹו
מֵ ִריח ָּב אֲ וִיר אֶׁ ת הגֶׁשֶׁ ם ִמ ְּתקָּ ֵר ב
אִ ם הק ֵ
ֹורא מְּ עֻ ְּניָּן  ...כְּדָּ אי
Love Me Or Leave Me
[כל הפרק]
אֵינֶׁנּו יֹודְּ עִ ים על מָּ ה הֵ ם מְּ ד ְּב ִרים
[כל הפרק]
שֶׁ חֹונֶׁה לְּיד ה ִשיבֶׁר ה ְּמטפְּ טֵ ף
ב ְִּרכת הּמָּ זֹון
ּורחָּ ָּב ה
טֹובָּה ְּ
ּורחָּ ָּב ה
טֹובָּה ְּ
ְּלכְָּך מְּ כּוֵן הכָּתּוב ,שֶׁ ת ֹּאמר ְּ'רחָּ ָּב ה'
ב ְֵּראשִ ית ב' שְּ מֹונֶׁה עֶׁ שְּ ֵר ה
מְּ דלֵג כְּאיָּל פִ סֵ ח
ִבב ְֵּראשִ ית ב 18
ֹלא טֹוב היֹות הָּ ָאדָּ ם לְּב דֹו
ב ְֵּראשִ ית ב 18
עָּ רְך בעל בֵ יתֹו  ...הֲ מֻ לת קֹולֹו
קֹול בעל על ה ּמי ִם  ...כֻלֹו א ֹּמֵ ר ָּכ בֹוד
[כל הפרק]
ַארצָּה
שִ חֵ ת ְּ
הִ בְּשִ יל הפ ְּר ֵדס שִ כּו נִים חֲ דָּ ִשים
ֹלא ה ִ
ֹוריק פְּ נֵי ְּשו ִָּקים  ...נחְּ שֹול ַאהֲ בת עֶׁ ֶׁרב סְּ ָּתו
ִ
קּומיְּ ,ל ִכי
כִי עֵ יניְִך י ָּפֹות מֵ הכִיל
בְּרח ד ִ
ֹודי ,דְּ מֵ ה ִלצְּבִי אֹו לְּ ע ֹּפֶׁ ר איָּלִים על הָּ ֵרי בְּשָּ ִמים
[כל הפרק]
ֹור ה
ְּג ָּבעֹות חסְּ רֹות חֵ ן ִל ְּכ א ָּ
חֹומֵ ר ְּכגֵו
[כל הפרק]
[כל הפרק]
צְּלִילֵי הּמּוסִ יקָּ ה
ָּתוֵי ה ִשיר 'עֶׁ ֶׁרב ֶׁשל שֹוש נִים'
עֶׁ ֶׁרב ֶׁשל שֹוש ִנים
מִ ְּתחשֵ ק ָּלגֶׁשֶׁ ת אֵ לָּ יו קָּ רֹוב וְּלֹומ ר לֹו
ְּראֵ ה אֵיְך ה ְּש ִקיעָּ ה ו ְֻּרדָּ ה
בִשְּ ֵ
יר ה
דֹותינּו עֶׁ פְּ רֹו נִי אֹומֵ ר ִש ָּ
שֶׁ לּוח ֶׁגזֶׁר
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טקסט בטובה ורחבה
[כל הפרק]
מִ שְּ תכֵר לְּמ ְּזכ ֶֶׁׁרת
[כל הפרק]
ו ְּא ְּת מְּ תּוקָּ ה כְּלֵ ילִ י
ּו ְּלנ ֹּכח הָּ אֹור הכָּסּוף שֶׁ הֻ ְּמט ר
לָּהֲ טּו בִ י עֻ קְּ צֵי אֶׁ ְּצ ָּבעֹות
הי ֵָּרח כָּל -כְָּך י ָּפֶׁ ה הלי ְּ ָּל ה  ...הָּ עֹולָּם נֹושְּ אִ ים עֵ י נֵיהֶׁ ם
מָּ סכֵי  LCDשֶׁ ּמְּ אִ ִ
ירים אֶׁ ת פְּ נֵיהֶׁ ם
מָּ סכֵי  LCDשֶׁ ּמְּ אִ ִ
ירים אֶׁ ת פְּ נֵיהֶׁ ם ְּבנ ֹּגּה ָּב הִ יר
אֶׁ פְּ שָּ ר ִלכְּת ֹּב על כְָּך ִשיר וְּלִקְּ ר ֹּא לֹו 'ַאחֲ ָּריּות'
בְּשָּ עָּ ה שֶׁ אֶׁ פְּ שָּ ר  ...אשְּ לָּ ית ְּב הִ ירּות על הכ ֹּל
פדְּ ִרי ו ְּטלי עֹוד ְּמשחֲ קֹות
הגלִים גֹו ְּל ִשים אֶׁ ל ה חֹוף ְּלַאט ְּל ַאט
ֹומה לְּמ ה שֶׁ אֲ נִי חָּ ש כְּשֶׁ אֲ נִי לֹוקֵ חְּ ,ל ָּמשָּ ל
אֹו ְּב ד ֶׁ
אֶׁ ל הפִ ילִ ים
ֵתבֵל ר חּומָּ ה  ...נהֲ ִמי ,נהֲ ִמי ,כִי אֵ לי ְִך אֵ ֵל ְך
וְּזֶׁה הָּ יָּה דְּ בר
שֶׁ ר ֹּאשֹו בשָּ מי ִם
כְּעֵ ין החשְּ מל
מסְּ עֹות ִב ְּני ִָּמין השְּ ִ
לִישי
ְּתמּו נֹות מִ שְּ פָּ חָּ ה
מִ תחת לסֶׁ כֶׁר ֹלא ' ...י ְּהִ י זֶׁה יֹום מ ִ
ֹותי'
ֹורה ו ִ
ְּשיפֹון
שְּ ע ָּ
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אִי אֶׁ פְּ שָּ ר לְּהִ ָּכנֵס ְּל אֹותֹו נָּהָּ ר פָּ עֲ מי ִם
הּמהְּ פֵ כָּה הקֹופֶׁ ְּר נִיקָּ אִ ית
הגְּדָּ רת הנִ ְּגז ֶֶׁׁרת  ...הגְּדָּ רת הנִ ְּגז ֶֶׁׁרת
מי ִם שֶׁ אֹוזְּלִים ְּב ִשיר
בְּשִ יר ַאחר
מי ִם שֶׁ נָּזְּלּו בְּהֵ ָאחֲ זּות הנח"ל מ ְּלכִישּוע
הּמי ִם הקדְּ מֹו נִים ,אֵ לֶׁה שֶׁ הָּ רּוח נָּשְּ קָּ ה לִפְּ נֵיהֶׁ ם ב ח ֹּשֶׁ ְך
ֹות ּה מְּ עָּ רת נְּטִ יפִ ים אִ י אֶׁ פְּ שָּ ר ְּל הִ ָּכנֵס פעֲ מי ִם
גם ְּל א ָּ
ההֲ נָָּאה שֶׁ ָּבאִ טִ יּות
אִ ם ֹלא נָּאֵ ט ֹלא נ בִ יט ֹ ...לא נגִיע ְּלאֶׁ ֶׁרץ חֲ דָּ שָּ ה
אֹולְּמֶׁ ְּרט הִ בְּ טִ יח  ...וחֲ מִ ִשים אֲ סִ ִ
ירים נֹוסָּ פִ ים
ֹורה בִ כְּפָּ ר אֶׁ ל -פֻ נְּדֻ ק ב שֹומְּ רֹון ּומ ָּצ בֹו בֵי נֹו נִי
י ִשְּ ְּר אֵ לִי נ ָּ
שְּ ֵתי ָּר ֵקטֹות קסָּ אם נֹורּו  ...ב ֶׁשטח הפל סְּ טִ י נִי
מדד הּמְּ חִ ִ
ירים לצ ְּרכָּן  ...בח ֹּדֶׁ ש שֶׁ עָּ ָּב ר
ֹותיו
גּוש הֵ אֵ ירֹו נִקְּ לע לּמִ תּון הָּ ִראשֹון ְּבתֹו ְּל ד ָּ
מָּ חָּ ר עֲ לִ יָּה נִכ ֶֶׁׁרת בטֶׁ מְּ פֶׁ ָּרטּורֹות  ...ועֲ דיִן ח ם מֵ הָּ ָּרגִיל
הּמפּוחִ ית שֶׁ ל אֵ הּוד בנ אי ִבפְּ ִתיחת ה ִשיר 'עָּ נֵה לִי'
וְּזֶׁה הָּ יָּה דְּ בר
וְּכאֲ שֶׁ ר הֵ נפְּ ִתי עָּ לֶׁיהָּ  ...ו ְּח ֹּר ֹלא נִפְּ עָּ ר ָּב ּה
ו ְּהלֵב נִשְּ ָּב ר
יֹואֵ ל הֹופְּ ָּמן אֹומֵ ר  ...לְּת ֵקן אֶׁ ת הב ֶֶׁׁר ז
בבִטּוי "לעֲ שֹות ַאהֲ בָּה" ְּ ...ל הָּ כִין ָאבֹוקָּ דֹו
ְּראֵ ה שָּ ם
מִ חּוץ ל בי ִת הכ ֹּל גָּלּוי ִ ...מ ְּתחפֵ ר באֲ דָּ מָּ ה
השָּ דֹות כְּשִ ְּבעִ ים וחֲ מִ שָּ ה ֶׁמטֶׁ ר ֵמעל ֵמי ה ְּת הֹום
הלִ וְּי ָָּּת נִים
הִ יא דִ מְּ מת מְּ צּולֹות ,כְּשֶׁ גָּלֵ י יֹום וָּליִל שֹו ְּצפִ ים אֵ י ֵמעל
ֹותן גְּבָּ עֹות שֶׁ בְּקִ ֵ
ּמּוריהֶׁ ן הּמִ ְּתפ ְּתלִים חָּ מְּ קּו מִ ִקטְּ לּוג
א ָּ
וְֹּלא נֹודְּ עּו ָּל ָּרשּות
ּומִ תחת ָּלַאסְּ פ ְּלט
ַאר ְּג זֵי ְּתנּו ָּב ה שֶׁ עֲ לֵיהֶׁ ם הָּ עֹולָּם עֹומֵ ד
שְּ לֹושָּ ה ְּ
שְּ לֹושָּ ה ֶׁ ...שעֲ לֵ יהֶׁ ם הָּ עֹו ָּל ם עֹומֵ ד
ּומִ שָּ ם צ בִים כָּל הדֶׁ ֶׁר ְך ְּל מטָּ ה
הֵ ִקיץ היֹום מִ ִש ְּב רֹו נֹו ֶׁשל לֵ יל שָּ ָּר ב
קֹול הֲ מֹון הגָּשֶׁ ם
יריו
לְּח ֶֹּׁרף התשְּ נ"ד מגִיע תקְּ צִיר ְּל ִש ָּ
ִירי ִש ֵ
לְּהלָּן ,תקְּ צ ֵ
ירי הח ֶֹּׁרף ה ָּבאְּ ,ב חָּ סּות
הָּ רּוח ו ְּהח ֹּשֶׁ ְך וְּה ּמי ִם
לְּמעֲ שֶׁ ה כף הדִ ּמּוי  ...אֲ שֶׁ ר בּמְּ צִיאּות
שֵ ם ה ִשיר
ַאל תשְּ אִ יר אֶׁ ת ה ְּני ָּר  ...עֹוד י ְּסדֵ ר ַאחֲ ֶׁריָך
ֹונֹותיהָּ י ְִּתגשְּ מּו
הָּ עֶׁ ֶׁרב ָּבא מְּ א ֹּד ,עָּ ִדין  ...וְּכָּל חל ֶׁ
A felicidade
ּולְּ עֵ ת לי ִל י ְּזּמְּ רּו בֹו הצְּפ ְּר ֵדעִ ים
שִ יר לְֹּלא שֵ ם
Dance me to the end of love
בּמי ִם שֶׁ ָאפְּ פּו
חּושיהָּ
ֶׁ
בּמי ִם שֶׁ ָאפְּ פּו אֶׁ ת
ּובְּחָּ שְּ בָּּה אֹודֹות מי ִם  ...מְּ צִיפָּ ה אֶׁ ת גּופָּ ּה
ּובְּחָּ שְּ בָּּה אֹודֹות מי ִם
ְּתחּושת ה ְּת נּועָּ ה בֵ ין הּמֵ "ם אֶׁ ל היֹו"ד מְּ צִיפָּ ה אֶׁ ת גּופָּ ּה
ו ְּהָּ יָּה ביֹום ה הּוא י ִטְּ פּו הֶׁ הָּ ִרים  ...אֶׁ ת נ חל ה ִשטִ ים
ו ֵת הֹום בִ טְּ נָּּה עָּ לָּ יו
וְּכָּל גָּלֶׁיהָּ ּומִ שְּ ָּב ֶׁריהָּ עָּ לָּ יו עָּ ָּב רּו
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טקסט בטובה ורחבה
וְּכָּל גָּלֶׁיהָּ ּומִ שְּ ָּב ֶׁריהָּ עָּ לָּ יו עָּ ָּב רּו
כְּשֵ כָּר ִר ּמֹו נִים
'נִהּול משְּ א בֵי ה ּמי ִם' ו ְּ' נִטּור סָּ ִדיר'
ּובְּדעְּ תֹו ְּת הֹו מֹות נִבְּקָּ עּו ּושְּ חָּ ִקים י ְִּרעֲ פּו טל
אֵיזֶׁה מּזָּל שֶׁ הּוא אֲ פִ לּו ֹלא הִ צִיע לָּ קחת אֶׁ ת הָּ אֹוטֹו
גֶׁשֶׁ ם שֹוטֵ ף אֶׁ ת הָּ ְּר חֹוב  ...עֹוכְּרֹות הָּ אָּ ּמָּ נּות
על אפֹו וְּעל חֲ ָּמתֹו ֶׁשל יֹואֵ ל הֹופְּ ָּמן
יכ ְִּתיב אֹותֹו לִשְּ ָּרי ָּה ה סֹופֵ ר
הּוא מְּ חבֵר ִשיר
ִתגְּע ש ו ִת ְּרעש  ...ויֵדֶׁ א על כנְּפֵ י רּוח
ִתגְּע ש ו ִת ְּרעש  ...ויֵדֶׁ א על כנְּפֵ י רּוח
שֹות ִקים
ְּ
נֹושֵ א עֵ י נָּיו אֶׁ ל הֶׁ הָּ ִרים ,אְך הֶׁ הָּ ִרים
שִ מְּ חת י ֵָּרח ִמ ְּת ר ֵ
ֹוקן
נָּאֶׁ ה א ֶֹּׁרן זֶׁה הָּ עֹומֵ ד בֹודֵ ד מֵ על דֶׁ ֶׁרְך הֶׁ עָּ פָּ ר ,ו ְּהשָּ דֹות
בְּד ְּרכֵי ח ֹּשֶׁ ְך
י ֶָּׁשת ח ֹּשֶׁ ְך סִ ְּת רֹו
אּור ה
ַארכֵאֹולֹוגִים ִמ ְּתוכְּחִ ים  ...הָּ יּו צ ְִּריכִים ְּת ָּ
ְּ
ו ְּסֹודָּ ה ִל ְּש ִתיָּה
בבְּדִ יקֹות שֶׁ עָּ רכְּנּו על ג ְִּרסת ְּ ...בנחת אֶׁ ל הּמעְּ יָּן
פִ לֵח ה ּזי ִת בְּשָּ ָּר ָּשיו אֶׁ ת הָּ אֲ ָּב נִים
ִג ְּזעֹו הנִפְּ ָּתל
ֹורֹותיו  ...חדָּ ִשים הּזִהּום נִפְּ סק
ַאף אֶׁ חָּ ד ֹלא יֹודֵ ע מה ּמְּ ק ָּ
השֶׁ קֶׁ ט שּוב צֹונֵח כָּאן מִ שְּ ֵמי הָּ עֶׁ ֶׁר ב
כִקְּ ט ֶֹּׁרת אִ שֶׁ ה
אֵ צֶׁל צִיֹון ְּב ֵתל ָ-אבִיב  ...מְּ ק בֵ ל בקְּ בּוק ִמיץ ָּקטָּ ן
בִשְּ נת  2111נִמְּ צָּא נֵפְּ ט בְּקִ דּוח "מֶׁ גֶׁד "5
ַאר צֹו מִ ּמֶׁ גֶׁד  ...אֶׁ ֶׁרץ ּומְּ ֹלאָּ ּה
מְּ ב ֶֹּׁרכֶׁת י ְּהוָּה ְּ
כְּשֶׁ ֹּלא נִמְּ צָּא גז טִ ְּבעִ י  ...מָּ ֵלא ְּב מיִם
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שְּ דֹות ְּשע ִ
ֹוריםּ ,ובָּהֶׁ ם אּולי אִ שָּ ה מְּ לקֶׁ טֶׁ ת

סוגי הפניות - 1 :ציטוט מדוייק - 2 ,ציטוט בוריאציה - 3 ,רפרנס רעיוני.
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