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מבוא

נתקלתי בשירי מלכה חפץ־טוזמאן במקרה: מרשה פאלק נתנה לי את 
 With Teeth in the Earth ,ספר תרגומיה שלה לשירי חפץ־טוזמאן באנגלית
)1992(. מעולם לא שמעתי את שמה קודם לכן. תוך כדי קריאה חשתי 
וגם  העולם  בהשקפת  )גם  גדולה  ִקרבה  עז,  עונג  של  תערובת  אותה 
בהעדפות סגנוניות(, וצער על שלא אני כתבתי כמה מהשירים הללו — 
סימניה המובהקים והנדירים של חוויית קריאה איכותית, בלתי נשכחת. 
האצילּות,   — אישיותה  תכונות  את  חשתי  השירים  קריאת  עם  מיד 
לטוהר,  הגעגועים  הדייקנות,  החושניות,  השובבּות,  ההומור,  החכמה, 

הרצון הִאמהי לנחם ולפייס — ונמלאתי הערצה ואהבה. 
הצטערתי שאין ספר משיריה בתרגום לעברית. לתרגם מיידיש — זה 
לא עלה על דעתי בתחילה. היידיש הייתה שפה אסורה, מביישת, בבית 
ילדותי, אף על פי שהייתה שפת דיבור וכתיבה טבעית לאבי )מדי שבת 
היה כותב מכתב ארוך ביידיש לקרוביו באמריקה, ששלחו לנו חבילות 
בסביבה  קבוע  באופן  נשמעה  היא  אבל  הן(,  גם  מביישות  ובגדים,  מזון 
המשפחתית והחברתית, ובצבצה בתוך העברית של המבוגרים וגם של 

הילדים. 
בירושלים,  יידיש  דוברת  לסביבה  נקלעתי  עשרים  כבת  כשהייתי 
יידיש. אחר  וגם מדברת  וגיליתי לתדהמתי שבשעת הצורך אני מבינה 
הספרות  מחקר  )לצורך  ביידיש  ביקורת  מאמרי  לקרוא  כשניסיתי  כך, 
העברית( הופתעתי לגלות כמה קל למי ששולט בעברית, גרמנית, רוסית, 
לקרוא  הזדמנות  לי  הייתה  הכתוב.  רוב  את  להבין  וצרפתית  אנגלית 
מתקדמים  ללימודים  במכון  בפילדלפיה  כששהיתי  ביידיש  סיפורת 
את  ומבינה  בקלות  די  קוראת  שאני  לי  התברר  ושוב  היהדות,  במדעי 
מרבית הטקסט. על הבסיס הזה — כשאני סומכת על עזרתם של מילונים 
)ייזכר לטובה בייחוד המילון יידיש־צרפתית המצוין של בערל ווייסברָאט 
להיכנס  החלטתי   — יידיש  דוברי  ידידים  ושל   )2011 ניבָארסקי,  ויצחק 

להרפתקה של תרגום שירי מלכה חפץ־טוזמאן לעברית. 
הראשון שעזר לי להימנע מטעויות בהבנת הנקרא היה ידידי המילונאי 
וניבים.  וקללות  ברכות  לפתגמים,  יידיש  מילוני  מחבר  גורי,  יוסף  ד"ר 
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אחר כך באה לעזרתי ורה סולומון, האחראית מטעם "בית שלום עליכם" 
והתכנית ליידיש באוניברסיטה העברית ל"מפתח עיתונות יידיש". ורה 
הקדישה לי ולמלכה חפץ־טוזמאן שעות רבות בנדיבות ובמסירות שאין 
להן שיעור. היא לא רק מנעה אותי מטעויות, היא גם הציעה לי לפעמים 
הדיוק  את  בדק שוב  נוברשטרן  אברהם  פרופ'  יותר.  מוצלחות  חלופות 
"בית שלום עליכם"  ובעזרת משַאּבי  של התרגום לפני שנמסר לדפוס, 

ר את התרגום וההוצאה לאור של הספר.  ִאפׁשֵ
בבחירת  לי  שעזרה  ברלינסקי־טל,  לאביבה  גם  תודה  חייבת  אני 
השירים לתרגום. עבודת הדוקטור שלה ומאמריה על שירת מלכה חפץ־
טוזמאן היו לי לֵעזר רב. ועוד תודה אני חייבת לרפי וייכרט, על שנענה 
שהוא  "קשב"  בהוצאת  הספר  את  לאור  להוציא  להצעה  היסוס  ללא 
עומד בראשה, וגם תרם לשיפור התרגום בהערות עריכה משלו. הייתי 
יכולתי, למלכה חפץ־טוזמאן על שזכיתי לתרגם את  לּו  להודות,  רוצה 

שיריה. 

חמוטל בר־יוסף 
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ֶּבָעָפר  ִׁשַּני 

ֶלְחִיי ֶלָעָפר 
ה ֶחֶסד.  ַוֲאִני ְמִביָנה ָלָמּ

ָפַתי ֶלָעָפר  ׂשְ ּבִ
ַוֲאִני ְמִביָנה ַאֲהָבה. 

ָעָפר  ּבֶ י  ַאּפִ
ֵנָבה. ּגְ ה  ַוֲאִני ְמִביָנה ָלּמָ

ָעָפר  ּבֶ י  ּנַ ׁשִ
ה ַוֲאִני ְמִביָנה ָלּמָ

ֶרַצח. 

ים ָמה ֵהן ִמּלִ
ָוָאה  ַהׁשְ ּבְ

ָעָפר?  ּבֶ ִים  ּנַ ְלׁשִ
ַמִהי ְצָעָקה

ָוָאה  ַהׁשְ ּבְ
ָעָפר?  ּבֶ ִים  ּנַ ְלׁשִ

ּבֹו,  י  ּדַ ָבר ֹלא  ּכְ ָבר  ּדָ ְוׁשּום 
ָבר ֹלא ֶזהּוּ ֶזה ּדָ ְוׁשּום 

ָבר ֹלא   ּכְ ָבר הּוא   ּדָ ּוְלעֹוָלם ׁשּום 
ָכה ְסָתם.  ּכָ



indd   13.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:03



 ~   14   ~

ּוָברּור ִלי ְלַגְמֵרי,
יֹוַדַעת ֲאִני  
ּום ָמה  ִמּשׁ

יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ָהָאָדם ַהחֹוֵפר ָעָפר 
ּקֹוֵרַע ַעְצמֹו ִמּתֹוָכּה ׁשֶ ְוֶזה 

ִיְהֶיה, ִמיד  ּתָ
ִיְהֶיה ִמיד  ּתָ אֹוי, 

ָעָליו
ְלַבּכֹות ֶאת  ַעְצמֹו. 
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 )1945( ַּבִּמְלָחָמה  ַלֵּבן  ִמְכָּתב 

ִני —  ּבְ ְלָך,  ּבֶֹקר טֹוב 
ו ֶעֶרב טֹוב אּוַלי ֶאְצְלָך ַעְכׁשָ

אֹו אּוַלי ַלְיָלה טֹוב. 
ִית ֵהִביא ָלנּו  ּבַ ּבַ ָהַרְדיֹו 

ָכל ַהֲחִזיתֹות ּבְ חֹון  ִנּצָ
אי.  ַוּדַ ּבְ ֶזה טֹוב, ֶזה טֹוב 

י ּבִ ַאְך ַרַעד חֹוֵנק 
ֶאת ֶרַגע ָהְרָנָנה. 

ר:  ּוֻמּכָ ה  ַהּזֶ ן הּוא ָהַרַעד  ָיׁשָ
ּדֹורֹות ַעל ּדֹורֹות

ָיַדִים רֹוֲעדֹות ּבְ
רּוַח ּבָ ּבֹוֵער  מֹו אֹור  ּכְ
ֵדנּו.  אנּו אֹותֹו ִעּמָ ָנׂשָ

ר.  ּוֻמּכָ ה  ַהּזֶ ן הּוא ָהַרַעד  ָיׁשָ
הּוא הּוא

נּו ֱאֹלֵהינּו,   ּבָ ֵעת ָאַנף 
נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ְמָחה ּדֹוָמה ִהְתְרָתה  ׂשִ

ה:  ֻאּלָ ּגְ ְרבּו  ּקֵ ׁשֶ ְיֵגִעים  ִעם ְצָעִדים 
ָיַדי  י  "ַמֲעׂשֵ

ם  ּיָ ּבַ טֹוְבִעים 
יָרה!" ם אֹוְמִרים ׁשִ ְוַאּתֶ

ֵקט, ה ׁשָ ּמָ ּכַ ַיְלִדי,  ֲהִתְזּכֹר, 
ם ה ִאּלֵ ּמָ ּכַ

ִביֵבנּו?   ַהּכֹל ִמּסְ ָהָיה 
ֲהִתְזּכֹר? 

נּו, ּלָ ּכֻ ם ָהִיינּו  ׁשָ
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ה  ַרק ַאּתָ
ָך ְנּתָ ֹראׁשְ ִהְרּכַ

ם.  ּלָ ִמּכֻ ָעֹמק יֹוֵתר 
ְלַרְגֶליָך ַעל ַהחֹול 

ִתים ָרִאיִתי:  ִנּצָ ַיֲהלֹוִמים  
ֶמׁש.  ֶ ּשׁ ּבַ ְמעֹוֶתיָך  ּדִ

ִיְרַאת ֵאל,  ה  ָ ִאּשׁ ּכְ ַוֲאִני, 
רּוְך ה'".  ָאז ָקָראִתי ְלָך "ּבְ

י,  ּלִ ׁשֶ ּגֹוֶלה  ֶיֶלד 
ה,  י יֹוַדַעת ֵהיָכן ַאּתָ ֵאיֶנּנִ
ת,  ׁשֶ ַיּבֶ ה אֹו  ֳאִנּיָ ַעל ֵאיזֹו 

אֹור ּבְ ַחת ָעֶליָך  ּגַ ּבֹו ַעִין ַמׁשְ ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ ַרק 
ֶניָך, ֵאבֹוׁש ִמּפָ

י.  ּתִ ה ֵמִבין ְלָבׁשְ ְוַאּתָ
ּ

יָרה, ׁשִ ּבְ ַצח  ּפָ ָהַרְדיֹו 
יָרה. ּדִ ּבַ ָכל ִקיר  ּבְ חֹון ִהְצַטְלֵצל  ִנּצָ

ְוָצָרה גֹון  ִמּיָ ָפַתי ֲעֻקּמֹות  ׂשְ
ִמְלמּול ָעלּוב: ּבְ לֹוֲאטֹות 
ִנְצחֹוֵננּו ֶהָעצּוב.    ְיֹבַרְך 
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ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ַּתֲחזֹר 

ֲחֹזר.  ּתַ ה  ַאּתָ
ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֲחֹזר  ּתַ

ט.  ּבָ ּמַ ּבַ ִעם ָזרּות 
)ֲאִני ִמְתּכֹוֶנֶנת, 

ָבר יֹוַדַעת,  ּכְ ֲאִני 
ָבר ֵאיְך ֵהם חֹוְזִרים.(   ּכְ ָרִאיִתי 

ר ּכָ ַהּמֻ א  ּסֵ ּכִ ּבַ ׁש  ֲחׁשָ ּבַ ב  ׁשֵ ּתֵ
ּתֹק ְוִתׁשְ

ר.  ְרֶצה ְלַסּפֵ ּתִ ָבר ֹלא  ּדָ ׁשּום 
ַוֲאִני ֹלא ֵאַדע,

ָך.  ּלְ ׁשֶ א ֶאת ָהֵאֶלם  ַוֲאִני ֹלא אּוַכל ְלַרּפֵ
י ּוְבִדּבּור ֲחִריׁשִ

ָך  ַנְפׁשְ ָעְמָסה  ְזָועֹות ׁשֶ ף  ֲאַלּטֵ
ָך ֱאמּוָנה ּבְ ְוַאְתִחיל ִלְבנֹות 

ָבר. ּכְ ּה  ּבָ ֵאיִני ַמֲאִמיָנה  ׁשֶ

ם ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֲחֹזר  ּתַ
ֵעיֶניָך  ּבְ ֵיָרֶאה  ְוָזר 

יֹוֵתר,  ּבְ רֹוב  ְרָך ַהּקָ ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ
ֵתְפָך,  ּכְ ָיִדי ַעל  ם  ּגַ

ְזֵלג, ַהּמַ ף,  ַהּכַ ָך,  ּלְ ׁשֶ ַחת  ּלַ ַהּצַ ִריְתָך,  ּכָ ְתָך,  ִמּטָ
אן.  ּכָ ְלָך  ה  ִחּכָ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה 

ּקֹוֶרה  ֶ ּשׁ ָכל ַמה  ּבְ
ָבר,  ּדָ ְתּפֹס ׁשּום  ּתִ ֹלא 

ר.  ׁשֶ ַהּקֶ ְמָצא ֶאת  ּתִ ֹלא 
ַוֲאִני ֹלא ֵאַדע ֵאיְך ִלְקׁשֹר 
ה ֶלֱאֹרג ְלָך אֹו ִלְתּפֹר   ִמּמַ

ַעת ָטהֹור.   ּדַ ִזיק 
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ם  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ֲחֹזר  ּתַ
ט.  ּבָ ּמַ ּבַ ִעם ֶמְרָחק 

ינּו.  ַחּיֵ ֵעיֶניָך ֹאַרח  ּבְ ֵיָרֶאה  ְוָזר 
ח ֶאת ַעְצִמי  ֶאּקַ

ּבֹוַתי  ּגַ ה ֵמַעל  ּבּוׁשָ ִעם 
ְיַרְקַרק,  ְלַהְראֹות ְלָך ָעָנף 

ַרח ָאֹדם.  ּפֶ
ְֹך ְואֹוִריד ֵמַהּבֹויֶדם ֶאְמֹשׁ

ַלח.  ּכֶ ָאַבד ָעָליו  ָך ׁשֶ ּלְ ׁשֶ ַצֲעצּוַע 
ְמיֹוְנָך ָאִעיר ִעם ֵריַח ּדִ ֶאת 

יִתי.  ּבֵ יל  ְבׁשִ ּתַ
ה ְוַאּתָ

ָפֶתיָך  ץ ֶאת ׂשְ ַכּוֵ ּתְ
ְוַתֲחִניק ֲאָנָקה. 

ֵחף, ָגה, ֶאּסָ ַהּצָ ה  ֶאֱעׂשֶ
ְכֵתַפי,   ּבִ ל  ֲאַגְלּגֵ

ַעת,  ּגַ ְמֻשׁ ּכִ ָיִדי  ּבְ ֲאנֹוֵפף 
ַעת  ַהַדּ ְצאּו ִמן  ּיָ ׁשֶ מו ְמחֹוִגים  ּכְ

נֹות ּוְמחּוקֹות,  ְיׁשָ עֹון ִעם ְסָפרֹות  ַעל ׁשָ
ִכּיֹות ֶחְמּדֹוֵתינּו  ׂשְ יא ֶאת ֵעיֶניָך ֶאל  ַאּשִׂ

יְלִדיְנג ּבִ ְיר ְסֵטיט  ָהֶאְמּפַ
ִלים ִמְגּדָ

בֹות ַרּכָ
ִרים ׁשָ ּגְ

ֹזאת  ּכָ ׁשֶ ׁשּות  ַרם ִהְתַרּגְ ּגָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ
ה  ְוַאּתָ ִויְטַמן.  ְלוֹוְלט 

ְחׁשֹד.  ּתַ ּוִבְכלּום ֹלא  א  ּלֵ ְתּפַ ּתִ
ָך  ל ִאּמְ ְטּפּוט ׁשֶ ַלּפִ ִחּיּוְך  ִלי ַאף  ּבְ

ַקע ֶאל ַעְצבּות ִאיׁשֹוְנָך.  ׁשְ ּתִ
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ץ,  ַאְך ֲאִני ֶאְתַאּמֵ
ּוְכָלל,    ָלל  ּכְ ף  ֹלא ֶאְתַעּיֵ

ָך ֱאמּוָנה  ּבְ ִלְבנֹות 
ָבר... ּכְ ּה  ּבָ ֵאיִני ַמֲאִמיָנה  ׁשֶ

ל ַסְקָרנּות  ְוִעם אֹות ִראׁשֹון ׁשֶ
ִביב אֹור, ֵעיֶניָך ׁשְ ּבְ ית  ּצִ ּתַ ׁשֶ

ַקּלּות, ּבְ ה  ַאֲחֶוה ִקּדָ
ה, ּדָ ַהּצִ ְוֶאְפֶנה  ֶאְסּתֹוֵבב 

ל ְלָאחֹור  ֶאְתַקּפֵ
ְוֶאֱחֹמק 

ָעֹמק 
י ָהָרחֹוק,  ּלִ ׁשֶ ֶאל ָהֶעֶצב 
י ָהָרחֹוק.  ּלִ ׁשֶ ֶאל ָהֶעֶצב 

1944    
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ָאָדם  ִאְּתָך, 

ָך, ָאָדם,  ִאּתְ
חֹות ּפֹוֶחֶדת ֲאִני ּפָ

ַעם ַהּבֹוֵרא.  ִמּזַ

ּוָבַרַעם ָרק  ּבָ ּבַ
ַאף ִקְרָבְתָך.  ֶאׁשְ
ָהָאֶרץ רֹוֶעֶדת ׁשֶ ּכְ

ִנְצֶמֶדת ֲאִני ֵאֶליָך. 
ר  ְדּבָ ַהּמִ ְמַמת  ׁשִ ּבְ

ַער ַהּיַ ִפְראּות  ּבְ
ה ִלי יֹוֵתר.    יִתי ַאּתָ ּבֵ

ק ּפֵ ָך ֶאְתּדַ ְלּתְ ּדַ ַעל 
ָמא.  ּצָ ּבַ ָרָעב,  ּבָ

ֱאֹלִהים ִהְפִקיַרִני ה ׁשֶ ֵעת ֲאַדּמֶ
ָך ִנחּוִמים. ּבְ ׂש  ֲאַחּפֵ

י,  ּלִ ׁשֶ ָך, ָאָדם  ִאּתְ
חֹות  ּפֹוֶחֶדת ֲאִני ּפָ

ַעם ַהּבֹוֵרא. ִמּזַ
ָך, ָאָדם, ֲאָבל ִמּמְ

ֲאִני ּפֹוֶחֶדת. 
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ֲאִני   חֹוֵטאת  ֵאיזֹו 

ה, ֲאָדָמה ֲאֻדּמָ
ֵאיזֹו חֹוֵטאת ֲאִני! 

ְך  י ֶאת ַעְצִמי ִמּמֵ ָקַרְעּתִ
יְנג יְלּדִִ ּבִ ְיר ְסֵטיט  ַעד ָלֶאְמּפַ

ּנּו.  בֹוּהַ ִמּמֶ ּגָ ַאף 
ה   ּמָ ַלַחּתְ ִלי ַעד ׁשָ ְוַאּתְ ׁשָ

ַסָלט ְיָרקֹות. 

ֲאָדָמה חּוָמה, 
ֶלת ָיד ְרָחָבה ַאּתְ ְמַכְלּכֶ ּבְ

ְך,  ּבָ ם ֶאת ַהּמֹוְרִדים  ּגַ
הֹו ֲאָדָמה טֹוָבה, ַמְחִמיָרה.
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ְּבֶרְטרֹו־ 

יִרי, ַיּקִ
ְנַאֵחר, ּבֹוא ֹלא 

יג ֶאת ָהָרץ ַנּשִׂ ּבֹוא 
ִביַרת ֹראׁש.  ַעד ׁשְ

ָנִדיר ּכֹה  הּוא 
ִביַרת ֹראׁש.  ָרץ ַעד ׁשְ ֶזה ׁשֶ

ּכֹה ָעצּוב, הּוא 
ּכֹה ֲחַסר ַסְבָלנּות ְוכֹוֵעס. 

ׂש אֹוִתי — ֶאֶבן טֹוָבה, הּוא ְמַחּפֵ
ׂש אֹוְתָך — ֶאֶבן טֹוָבה. הּוא ְמַחּפֵ

יג אֹותֹו, ֶאת ֶהָעצּוב.  ַנּשִׂ ּבֹוא 
ְרֵאה! 

ֶרְטרֹו־ ּבְ הּוא ָאץ 
ד אֹוִתי ּוְמַאּבֵ
ד אֹוְתָך ְמַאּבֵ

ְו
הֹוֵלְך ְלִאּבּוד — 

מֹותֹו.    ּכְ ׁשֶ ן  ִמְסּכֵ
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ַאֶּיָּכה 

        לאבי

יְתָך  ּבֵ ם  ָהָיה ׁשָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
יִתי ְלעֹוָלם.  ּבֵ ִיְהֶיה  ם  ׁשָ

ָבר ּדָ ׁשּום 
סּוף.  ַרק ָהאֹור ַהּכָ ּבְ ִיְמֶחה ֶאת  ֹלא 

ם ִנְכֶנֶסת ְלׁשָ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ
ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלָך "ּבֶֹקר טֹוב". 

א,  ּסֵ ּכִ ת  ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ
ֶלת,    ַלּדֶ יֹוֵתר  ּבְ רֹוב  ֶאת ַהּקָ

ֶקט, ׁשֶ ּבְ ֶבת ָעָליו  ֶ ּוִמְתַיּשׁ
ּוְכמֹו ֵמַעְצָמן

ֵחיִקי,   ּבְ ו  ַיְחּדָ ָיַדי  ָנחֹות 
ִאּלּו ֵאיָנן ְצִריכֹות ּכְ

ָבר.   ּדָ ָבר  ּכְ
ץ   ָיַדי ֶאת ַהּקֵ יׁשּו  ִהְרּגִ ם  ׁשָ

ָבִרים.  ַהּדְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

יֹוַדַעת ֲאִני, 
ֻחְמָרה ּבְ ִהְזַהְרּתָ אֹוִתי 

יל ֶאת ָהֹראׁש. ּפִ ֹלא ְלַהׁשְ
, "ָהֵעיַנִים", ָאַמְרּתָ

ה".  ׂש ְלַמּטָ ַחּפֵ ּלְ "ֵאין ָלֶהן ַמה 
ְך ּכָ ה  ַאְך ָקׁשֶ

ְלַהֲחִזיק ֶאת ָהֹראׁש ָזקּוף. 
ה ִלי ְוָקׁשֶ

רֹוִמים.  ְלַהְפנֹות ֶאת ֵעיַני ַלּמְ
יָמה ְנׁשִ ל  ּכָ תֹוִכי  ּבְ ָעֹמק 

ה".  ּכָ זֹוֶעֶקת "ַאּיֶ
ָפְתָך —  ׂשְ ּבִ ת אֹוְתָך  ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ

ה!   ּכָ ַאּיֶ
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ְּבָׂשִרי  ְׁשֵאַרת  ַאְדָמִתי, 

ִרי,  ׂשָ ּבְ ֵאַרת  ַאְדָמִתי, ׁשְ
ִסְלִחי, 

רּוָפה  ִסְלִחי ְלרּוִחי ַהּטְ
ן ֵאַלִיְך ר־ִמּנַ ּבַ את  י ָלׂשֵ ֻהְכַרְחּתִ ִמּיֹום ׁשֶ

ם ּגַ ַנִיְך, ִאם  ְיֵרָאה ֲאִני ִמּפָ
ֲעַדִין אֹוֶהֶבת אֹוָתְך ַעד ְמֹאד. 

ֶזה ָהִייִתי עֹוֶמֶדת ּכָ ׁשֶ מֹוָרא  ּבְ
ִוד  ּדָ דֹול  ַהּגָ מּול ָסִבי 

ֶמת  ֶמת, ְמַגְמּגֶ ְוָהִייִתי ְמַגְמּגֶ
ְחִמיר.  טֹו ַהּמַ מּול ַמּבָ

ִנְזָקִקים ַעד ֵאין ֵקץ ִנְזָקִקים,  אן  ּכָ נּו  ּלָ ּכֻ
ּוְלקֹוֵנן ַעל ִמי ָיֵדינּו  ְלְפֹרְך ֶאת 

ָבר ִלְכלּום:  ּכְ ֵאיֶנּנּו ָזקּוק  ׁשֶ
ה ִעם ֶזה ֲעׂשֶ ּנַ אֹוי, ַמה 

ָבר ִלְכלּום?  ּכְ ֵאינֹו ָזקּוק  ׁשֶ
את ָלְך, ֲאָדָמה, ֻהְכַרְחנּו ָלׂשֵ

ָבר ִלְכלּום ּכְ ֵאינֹו ָזקּוק  ֶ ּשׁ ֶאת ַמה 
ִרי ׂשָ ּבְ ֵאַרת  , ׁשְ ְוַאּתְ

ָלַקַחּתְ אֹותֹו
ית אֹותֹו ּסִ ּכִ

נֹות.  ּכָ ַלּסַ ינֹו  ּבֵ ְוָחַצְצּתְ 

י ָעַלִיְך, ַאְדָמִתי.  ְקּתִ ה ִהְתַרּפַ ַהְרּבֵ
י ָעַלִיְך.  ְקּתִ ָכל ֵאיָבַרי ִהְתַרּפַ ּבְ

ָבִחים, ׁשְ ּבִ ִלְזּכֹות  אִתי ֵאַלִיְך  ּבָ ַעם  ּפַ
ִכיפּות ּתְ ֶיֶתר  ּבְ ַאְך 

ָאְזַנִיְך.  ּבְ י ָהָרִעים  ֵדי ִלְמֹסר ַמֲעׂשַ ּכְ
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ה ָהִייִתי  ּוְמַחּכָ
ֹמַע י ִלׁשְ ָכל חּוׁשַ ּבְ

יֵנְך.  ּדִ ַסק  ּפְ ֶאת 

 . ִמיד ָסַלַחּתְ ּתָ
ִמיד.  ּתָ

ִמים ַהּיָ אֹוָתם  ּבְ י  ָנַהְגּתִ ְרַנִים  ּפָ ּוַבּצִ ִים  ּנַ ִ ּשׁ ּבַ
ְמָחה.  ׂשִ ּבְ תֹוֵכְך  ּבְ ר  ְלִהְתַחּפֵ

ְך  ּכָ יִתי  ִקּוִ
ְך, ּבָ ֵרׁש  ּתָ ְלִהׁשְ

ֶנֱאָמָנה,  מֹוְך,  ּכָ ֶאְהֶיה  ׁשֶ
ה ְוטֹוָבה.  ְוָקׁשָ ֲחָזָקה 

ֲאָבל, ַאְדָמִתי ְקרֹוָבִתי, 
ִסְלִחי. 

רּוָפה. ִסְלִחי ְלרּוִחי ַהּטְ
ֵמָאז אֹותֹו יֹום

י ּלִ ׁשֶ ן  ר־ִמּנַ ֵהֵבאִתי ֵאַלִיְך ֶאת ַהּבַ ׁשֶ
ַנִיְך,  ְיֵרָאה ֲאִני ִמּפָ

ַאְדָמִתי.  
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ָהָאֵבל 

ב ָהָאֵבל:  חֹוׁשֵ
ה "ַאּתָ

א ְלֵביִתי ּבָ ׁשֶ
ִביִלי, ׁשְ ּבִ ִעם ֲאָנָחה מּוָכָנה 

ֶקט ׁשֶ ּבְ ב  ׁשֵ
ָבר.  ּדָ יד ִלי  ּגִ ּתַ ַאל 

ֵאין ְלָך ַמה ּלֹוַמר ִלי. 

ְטָנה ַהּבִ ִכיס  ּבְ ֵהֵבאָת 
ְצרֹור ִמּלֹות ֶנָחָמה

ְלרּוִחי ַהחֹוָלה, 
ּבּוִרים ֲחָכִמים ּדִ ִמיֵני 

ׁש".    ים ִלי ַמְרֶאה ְמֻטּפָ ּוִ ַהְמׁשַ

ל ָמקֹום, ָאסּור ָלָאֵבל ִמּכָ
ְלָהֵגן ַעל ַעְצמֹו. 

ּגֶֹלם,  ל  ֵעיַנִים ׁשֶ ּבְ ָך  ּבְ יט  ַרק ְלַהּבִ
ַאף ֹלא לֹוַמר ְלָך

"יֹום ָנִעים". 
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ְוֶגֶׁשם  ֶׁשֶמׁש 

ָכה אֹוֶמֶרת ֲאִני ְלַאְחיֹוַתי ַהּבֹוכֹות ּכָ
ל":  ַדּ ָאְמָרם "ִיְתּגַ ּבְ ּוְלַאַחי ָהרֹוֲעִדים 

ְוֵנֵצא ב  ּבֹואּו ַהחּוָצה ָלְרחֹוֹ
ֶמׁש.  ֶ ֶאל ַהּשׁ

ים ָגִדים ֲחָדׁשִ ּבְ ׁש  ִנְלּבַ ּבֹואּו 
יר,  ְוָנׁשִ

יַרת ָהֶאְזָרח.  יר ֶאת ׁשִ ָנׁשִ
ינּו.  ַנֲעׂשֵ ֶאְזָרִחים ֲחׁשּוִבים 

קֹום... ַאְדַמת ַהּמָ ּבְ נּו  ַרׁשְ ּתָ ָבר ִהׁשְ ּכְ

ִנְרָעד הּו  ִמיׁשֶ
ְך —  הּו ְקָצת ִמְתַחּיֵ ִמיׁשֶ

ֶמׁש ְקַטְנֹטֶנת.  ם ׁשֹוֵטף ֶקֶרן ׁשֶ ֶגׁשֶ ּבְ
א, ֵאיְך ְמָבְרִכים ַעל ַאּבָ

ם?  ׁשֶ ּגֶ ֶמׁש ִעם  ׁשֶ
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ֶׁשָּלּה   ָהַאּלֹון  ֵעץ 

              לאמי

נּו.  ּלָ ׁשֶ א  מֹוָנה ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְסִביב ִאּמָ ׁשְ
נּו.  ּלָ ׁשֶ א  מֹו נֹוָצה ִהיא ִאּמָ ּכְ ה  ַקּלָ

ֹזאת ּכָ ׁשֶ לּום  מֹו־ּכְ ה־ּכְ א ַקּלָ ֵמַאִין לֹוַקַחת ִאּמָ
ְך?  ל־ּכָ ּכָ ֵבד  ּכָ ִכי  ּבֶ

ֶמׁש ֶתם ׁשֶ ּכֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמה 
ֶניָה —  ּפָ ִרְפְרָפה ַעל 

ּוִפיָה.  יָה  ין ַעְפַעּפֶ ּבֵ ְמַרְפֶרֶפת 
ִנְרֶאה,  ְך  ּכָ ְוָחְכָמָתּה, 

יָעה ְלֶעְבֵרנּו: ַמְצּבִ
מֹוָנה!  ם, ׁשְ מֹוָנה ַאּתֶ ׁשְ

י,  ּלִ ׁשֶ ָבִבים  מֹוָנה ְשׁ ׁשְ
ְוהּוא ָהָיה ִלי ֶאָחד

ֶאָחד — 
י.   ּלִ ׁשֶ ֵעץ ָהַאּלֹון 
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ִאָּמא?  ֲחָכָמה,  ַנֲעֵׂשית  ֵאיְך 

ֵקָטה?  ְ ַהּזֹאת, ַהּשׁ א, ָלַקַחּתְ ֶאת ַהָחְכָמה  ִין, ִאּמָ ִמּנַ
ֵקט — ַהּכֹל הּוא יֹוֵדַע.  ָ ֵטְך ַהּשׁ ַמּבָ

ִמיד  ּתָ ָפַתִיְך  ָנח ַעל ׂשְ
ִתיָקה —  ל ׁשְ חּוט ׁשֶ ּבְ סֹוד ָקׁשּור 

ִהי, ְלׁשֶ ּכָ ֶמת  ֱאֶמת ִאּלֶ
דֹוִלים ּגְ ָלִדים  ּיְ ׁשֶ

ְזֵקִנים ְיָלִדים 
ַדַעת אֹוָתּה?  ְצִעיִרים ִמּלָ

ֹלא. 
א.  י חֹוֶקֶרת, ִאּמָ ֵאיֶנּנִ

ַהּיֹוֵדַע־ּכֹל ֵטְך  ֵני ַמּבָ ֲאִני ְמגֹוֶנֶנת ַעל ַעְצִמי ִמּפְ
ָבר ּכְ ִני,  ְמֻדּמַ ּכִ ם,  ּכֵ ּסִ ׁשֶ

י.  ּלִ ׁשֶ ְך־ַהּכֹל  ַהּסַ ם ֶאת  ּגַ

ן ּכֵ ים ֵהם ַעל  ַעְרמּוִמּיִ
ַרֲחַמִיְך ָעַלי.  

ִחּיּוֵכְך  ָצִצים ֵמֲאחֹוֵרי 
א.  ֵתִפי, ִאּמָ ּכְ ּוְמכֹוְפִפים ֶאת 

ו,  ַעְכׁשָ
י    ְגּתִ ִהּשַׂ ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ

ֶכת,  ֶאת ַאְנָחֵתְך ַהְמַחּיֶ
א.  ה ִלְחיֹות, ִאּמָ ָבר ָקׁשֶ ּכְ ם ִלי  ּגַ

ַעְצִמי...   ּבְ יִתי ֶאת ֶזה  ּלִ ּגִ
מֹוְך.  ּכָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָבר ַעל  ּכְ ֶכת  ַוֲאִני ְמַחּיֶ

ֲאָבל ֵאיִני ֲחָכָמה, 
ֹלא ֲחָכָמה. 
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א?  ית ֲחָכָמה, ִאּמָ ַנֲעׂשֵ ֵאיְך 
ְקָצת

א:  מֹו ַאּבָ ּכְ ֲאִני עֹוד 
ת ִלְצֹעק    ׁשֶ ְמַבּקֶ

קֹוֵלי קֹולֹות  ּבְ ִלְצֹעק 
א ָמתֹוק". ְו"ַאּבָ ַוי"  "אֹוי 
ִנְדֶמה ִלי, ֲאָבל ְלעֹוָלם, 

ָפַתִים  ׂשְ ּבִ ִבְטָחה,  ּבְ מֹוהּו  ּכָ ב  ּכַ ֹלא ֶאׁשְ
י יּו"ִדין ְקַטְנַטּנֹות, ּתֵ ׁשְ ְצמּודֹות ֶאל 

מֹוהּו ּכָ ף  ּוְלעֹוָלם ֹלא ֲאַלּטֵ
ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ּבְ

י".   ּדַ ֶאת אֹוִתּיֹות "ׁשַ
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ֲעֵקבֹות 

ֹבַהק יֹום ּבְ
ָנה  ֵ ּוְבֵעיַנִים ֶנֱעָצמֹות ַעל ַסף ַהּשׁ

ֶנֱאֶבֶקת רּוִחי.  ִעם ֲעֵקבֹות 

מּורֹות  ְ ֲעֵקבֹות ֵעִרים ְלַיד ַהּשׁ
ִפיָרה.  ַהּצְ ְכחֹול  ּבִ

ֹלא ַלֲחֹמק, ֹלא ָלַקַחת ֶמְרָחק. 
ׁשּורֹות  ּבְ ִבים  ּנְ ל ַצד ִמְתּגַ ִמּכֶ

ֲעֵקבֹות. 

ים ֵצל:  ּפֹוְרׂשִ ֲעֵקבֹות 
ֹאֶפל ַהֶחֶדר,  ּבְ

ֶוֶדר,  ַהּסְ ֵקֶפל  ּבְ
ְפִריַחת ֲאַגְרָטל   ּבִ

ל,  ִסְדֵקי ָהַעְרּדָ ּבְ
ֶרת ַמְרָאה ִמְסּגֶ ּבְ

יָרה. ֶכֶרְך ׁשִ ּבְ

ֲחִריֵצי ְמֵגרֹות  ּבַ
ִרים ּתְ ִמְסּתַ

ֲעֵקבֹות. 

ל ֵריחֹות  ֲעֵקבֹות ׁשֶ
ּנֹוַתר ׁשֶ יק  ַנְרּתִ ּבְ

ֵאֶפר ִסיָגר ּבְ
יָפה     ּוְנׁשִ יָמה  ְנׁשִ ּבִ
רּוָפה.   ה ׂשְ ִסיָגִרּיָ ּבְ
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ק ל ַטּבָ ִניחֹוחֹות ׁשֶ
ְרָחק ַלּמֶ ִאים  נֹוׂשְ

ֲעֵקבֹות. 

ִצְלצּוֵלי ֲעֵקבֹות 
ַבׁש  ּיָ ׁשֶ יָפה ַעל ָאָבק  ְנׁשִ ּבִ
ה.  ְמׁשָ ה ַעל ׁשִ ַרּכָ ע  ֶאְצּבַ ּבְ

ט, ַמּבָ ּבְ ְצחֹוק,  ּבִ ִדּבּור,  ּבְ
ְתנּוַעת ֶהֶנף ָיד.   ּבִ

ִלים ּכֵ ֶכֶסף  ּבְ
ִעְרּבּוְבַית ָעִלים.  ּבְ

ַרְקִלין ּטְ ּבַ ִוילֹון  ַרַחׁש  ּבְ
ִמין.  ּקָ ּבַ רּוַח ׁשֹוֵכן  ּבְ

ּכֹה ָעֵרב  ִנּגּון  ְצִליל 
נֹוֵהם, ְמׁשֹוֵבב 
ב ֲעֵקבֹות.  ּלֵ ּבַ
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יֹוֵדַע  ֱאֹלִהים 

מֹו ֵאם ֻמְדֶאֶגת ּכְ
ּה ּלָ ׁשֶ ּה  ַיְלּדָ ֶאת  ׁשֶ
ה ְקָלה  ֶזה ַעּתָ ׁשָ

ֶאֱעֹמד ְרכּוָנה ַעל ַעְצִמי
י:  ֹראׁשִ ּבְ ְוָאִניד 

ֶזה ֹלא ֶזה, 
ֶזה ֹלא ֶזה

ֵואֹלִהים יֹוֵדַע 
הּו עֹוד  ֶ ִאם ַמּשׁ

ה...  ִמּזֶ ֵיֵצא 
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ֻמְבָחר  ׁשֹוֶטה 

ֶכל ָחִריף.  ֵיׁש ׂשֵ ֶלָחָכם 
ְבָחר ֹוֶטה ַהּמֻ ַלּשׁ
ת אֹור.  ֵיׁש ִטּפַ

ְך ָרָצה ֱאֹלִהים ּכָ
ְך ָהָיה ָנחּוץ לֹו —  ּכָ

ְבָחר —  ַהּנִ ֹוֶטה  ֶחֶסד ַלּשׁ
אֹור ה'. 

ַעת ֵאֶליָך, ׁשֹוֵטה אֹור ֵעיַני,  ְעּגַ ֲאִני ִמְתּגַ
ָך, ׁשֹוֵטה אֹור ֵעיַני, ּבְ ֵיׁש ִלי ֹצֵרְך 

ַמּדּוַע ֶזה, 
י,  ּנִ יר ֶאת אֹוְרָך ִמּמֶ ְסּתִ ּתַ ַמּדּוַע 

מֹוָך?   ּכָ ׁשֶ ׁשֹוֶטה 

ֵאיְנָך ָחָכם, 
ֵאיְנָך ָחִריף. 

י,  ּלִ ׁשֶ ִלי אֹור, ֵעיַנִים  ּבְ
ה ְסָתם  ַאּתָ

ׁשֹוֶטה. 
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יֹוֵתר   עֹוד  ּומּוָדע  מּוָדע 

ַעִין  ּבָ ּבֹוֶהֶקת  ְמנּוָחה 
ָבן  ַהּלָ ַהּבַֹהק  ִהְתַעְרְסָלה ְמֹתֶאֶמת ִעם 

ל ִקיר ׁשֶ
ה, יׁשָ ִהְרּגִ ְוָדָבר ֹלא 

ָיְכָלה ְלַהְבִהיר. ְוָדָבר ֹלא 

לּום  ּוְמּכְ ָזְלגּו ְלתֹוְך ַהּשׁ ה ָהְרָגׁשֹות  ל ֵאּלֶ ּכָ
אּום.  ּמְ ּבַ ְוָנמֹוגּו 

ְתֹאם ּפִ ַאְך ְלֶפַתע 
טּוִרים, ּבְ ָרה  ּדְ יר ִהְסּתַ ְצָלִלית ַעל ַהּקִ

ָתב מּוָזִרים.  ּכְ טּוֵרי 

קּוָפה ְ ְלָוה ַהּשׁ ַ ַהּשׁ ֶנֶהְרָסה ֲעִטיַפת 
ִנְקְרָעה. 

ֶנֱאַבק ָמָרה,  ְדֵבקּות  ּבִ ִרּכּוז ָחבּוי 
ֶנֱאַבק ָמָרה. 

יק  ּקִ ּדַ יק  ּקִ ּדַ ְלִזְמזּום  ָרה  ִמיָעה ִהְתַחּבְ ְ ַהּשׁ
ל ְזבּובֹון —   ׁשֶ
ָרה  ּוְלַתת־ַהַהּכָ

חֹון:   ִנּצָ ם ָהָיה  ּגַ ָהָיה 

ָקִדיָמה ִהְפִליגּו מּוָדע ּומּוָדע עֹוד יֹוֵתר 
ּו

יר ִמּבַֹהק ַהּקִ
ר.  ּבֵ ּדִ תּוב  ַהּכָ
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ַקִיץ 

א
ְוָצִעיר ַקל 

ִדּלּוג ָמִהיר ּבְ
ד  ַצּיָ

ר  ְזרֹועֹות ָקׁשַ
ב ַהּגַ ֵמֲאחֹוֵרי 

ר ּבָ ז  ַאּוַ ְנֵפי  ּכַ מֹו  ּכְ
עֹוָתיו סֹות ֶאְצּבְ סֹות, ְמַפְרּכְ ְמַפְרּכְ

אר —    ַצּוַ ְסִביב 
ל ּתֵ ְקּבּוק ִמְתּפַ ּבַ

י ּפִ ֲערּו  ּפָ ָפַתִים  ׂשְ
ַיִין צֹוֵהל. ֵאר  ּבְ

ב
ׁשּוָקִתי רֹוְנָנה  ּתְ

ֶיֶלד  ל  ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ּבְ
ד ִאּמֹו ְך ׁשַ נֹוׁשֵ

ן ִראׁשֹוָנה.  מֹו ׁשֵ ּבְ

ַרק ַרַעד אֹובֹות
אֹול.  ׁשּוֵלי ׁשְ ּבְ עֹוד ֵער 

ֹחל ּכָ ַלְיָלה  ּבְ ם  ֵאי ׁשָ
בֹות.  ְצַטּלְ ִמִ ְסִפינֹוַתי 
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ְּכפּוָתה 

י ְלָבָנה ְפַקַעת ֶמׁשִ ּבִ
פּוָתה.  ּכְ ׁשּוָקִתי  ּתְ ָנָחה 

ֶהְפֵקרּות ֶאְנׁשְֹך חּוִטים ּבְ
י ְלָבָנה  ַקַעת ֶמׁשִ ּפְ ל  ׁשֶ

ִרי ֶאְחּתְֹך ַעד ֶעֶצם, ׂשָ ּבְ ֶאת 
ַצע:   ַלּפֶ ק  ַ יר ֶאּשׁ ִ ׁשּ ּבַ ַאְך 

י ְלָבָנה ְפַקַעת ֶמׁשִ ּבִ
פּוָתה... ּכְ ׁשּוָקִתי  ּתְ ָנָחה 
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ִׂשְמָחה

עֹות ָלַקַחת. ְקצֹות ָהֶאְצּבָ ּבִ ְמָחה — לּו ַרק  ׂשִ
ַחד. ֵני ִמי ַהּפַ ּום ָמה, ַרק ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ִמּפְ ּפֹוֶחֶדת ִמּשׁ

יָעה ִלי ַנַחת ּגִ ּמַ ׁשֶ ַנֵחם אֹוִתי ַהּיֹום, ֱאֹמר 
עֹות ָלַקַחת  ְקצֹות ָהֶאְצּבָ ּבִ ְמָחה לּו ַרק  ׂשִ

ָעה ֻמְצַלַחת ׁשָ ּבְ ְהֶיה ִלי  ּיִ ׁשֶ יד  ּגִ ּתַ
ׁשֹות ֲאִני ׁשֹוַכַחת,   ּיְ ְתּבַ ַהּמִ ַני  ּפָ ָיֶדיָך ֶאת  תֹוְך  ּבְ

עֹות ֲאִני לֹוַקַחת.  ְקצֹות ָהֶאְצּבָ ּבִ ַרק  ְמָחה ׁשֶ ֵמֹרב ׂשִ
ַחד.  ֵני ִמי ַהּפַ ּום ָמה, ַרק ֱאֹלִהים יֹוֵדַע ִמּפְ ּפֹוֶחֶדת ִמּשׁ
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ְמֻלְכָסן  ַמָּבט 

ַיִין ַאַחת ּכֹוִסית  ְטּתָ ִלי  הֹוׁשַ
ט ְמֻלְכָסן.  ַמּבָ ּבְ ִרית  ּבְ ְוָחַתְמּתָ ַעל 

י ְמַעט.  ְוָרַכְנּתִ י ּתֹוָדה  ָאַמְרּתִ
ַיִין ַאַחת ּכֹוִסית  ְטּתָ ִלי  הֹוׁשַ

ֲעָכה.  ּדָ ְמָחִתי  ר ׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ ִדּיּוק  ּבְ
יָך ָרְמזּו ּתֹוֵכָחה ְמתּוָקה  ַעְפַעּפֶ
ַיִין ַאַחת  ּכֹוִסית  ְטּתָ ִלי  הֹוׁשַ ׁשֶ ּכְ

ט ְמֻלְכָסן.  ַמּבָ ּבְ ִרית  ּבְ ְוָחַתְמּתָ ַעל 
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ֲעִדינּוָתּה 

ֵדָרה ְתנּוַמת ׂשְ ּבִ ֶסף  ּכֶ ִנְצנּוֵצי  ֲעִדינּוָתּה — 
יֵדי ְמֹזֲהִמים.   ּבִ ִגיָעה  ִמּנְ סֹוֶלֶדת 
ָבר ִלְמִכיָרה ּכְ ֹלא ַאַחת הֹוִביָלה 

ֵדָרה ְתנּוַמת ׂשְ ּבִ ֶסף  ּכֶ ִנְצנּוֵצי  ֶאת ֲעִדינּוָתּה — 
ֵתף ָזָרה ּכָ ּוְבָרצֹון ִהיא ָנָחה ַעל 

ִנים  ַהּפָ יר ֶאת  ל ֲאִפּלּו ְלַהְסּתִ ּדֵ ּתַ ִלי ְלִהׁשְ ּבְ
ֵדָרה ְתנּוַמת ׂשְ ּבִ ֶסף  ּכֶ ִנְצנּוֵצי  ל ֲעִדינּוָתּה —  ׁשֶ

יֵדי ְמֹזֲהִמים.  ּבִ ִגיָעה  ִמּנְ סֹוֶלֶדת 
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ְתִפָּלה  ִבּ ְּכמֹו  ַּבֲאִדיקּות 

ָפה ְקּ ִהְזּדַ ה ִהיא  ְתִפּלָ ִבּ מֹו  ּכְ ֲאִדיקּות  ּבַ
ֶרת —  ּוְמֻכְפּתֶ ֹחָרה  ְמָלה ׁשְ תֹוְך ׂשִ ּבְ

ּגּוָפּה. ף ֵעיֹרם  ִנְכּפָ יק  ְוַדּקִ ַחד 
ָפה ְקּ ִהְזּדַ ה, ִהיא  ְתִפּלָ ִבּ מֹו  ּכְ ֲאִדיקּות  ּבַ

נּוָמה ָהְיָתה ַהּכֹל ֵמֹראׁש צֹוָפה.  ּתְ ּוַבֲחִצי 
ֶרת. ּוְמַבּתֶ ָנָדן חֹוֶתֶכת  תֹוְך  ּבְ ָרה  ׁשֵ ּכְ ין  ַסּכִ

ָפה ְקּ ִהְזּדַ ה, ִהיא  ְתִפּלָ ּבִ מֹו  ּכְ ֲאִדיקּות  ּבַ
ֶרת. ּוְמֻכְפּתֶ ֹחָרה  ְמָלה ׁשְ תֹוְך ׂשִ ּבְ
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ִנְכָלמֹות  ְזרֹועֹות 

ׁשּום ּגָ יֹום  ּבְ ָיַדי ׁשּום ִאיׁש  קּו  ְיַחּבְ ֹלא 
ִויָקִרים.  ְך  ל־ּכָ ּכָ ים  ַרּבִ ֵיׁש ִלי ֲאהּוִבים  ַוֲהֵרי 

ַעל מּום ּבַ מֹו  ּכְ ה  ּבּוׁשָ י  ּלִ ּכֻ ֵעת ִקְרָבה  ּבְ
ׁשּום.  ּגָ יֹום  ּבְ ָיַדי ׁשּום ִאיׁש  קּו  ְיַחּבְ ֹלא 

ִרי!" ֲאִני רֹוָצה ִלְצֹעק. קֹוִלי ָסתּום.  ׂשָ ּבְ ֵאר  "ׁשְ
ׁש. )ְסַלח, ִאיׁש ֲעִריִרי(.  ּבֹוׁשֵ י  ַאְך טּוב־ִלּבִ

ׁשּום  ּגָ יֹום  ּבְ ָיַדי ׁשּום ִאיׁש  קּו  ְיַחּבְ ֹלא 
ִויָקִרים.  ְך  ל־ּכָ ּכָ ים  ַרּבִ ֵיׁש ִלי ֲאהּוִבים  ַוֲהֵרי 
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ֵמֵעֶבר  ָרחֹוק 

ק ִחּיּוְך ּדַ כּו  ִחּיְ ָפַתִים  ׂשְ
ּוְלָכל ֶמְרָחק,  ֵמֵעֶבר ְלַעְצָמן 

ק. ִנּזַ ָלל ֹלא  ּכְ ְוַהִחּיּוְך ֵמַעִין ָהָרע 
ק:  ּדַ ִחּיּוְך  כּו  ִחּיְ ָפַתִים  ְשׂ

ָחק",  ׂשְ ּמִ ּבַ ְמּתָ  ׁש, ַמה ִהְתַחּכַ "ִטּפֵ
ק ְוָנׁשַ א  ּבָ ּוְכִאּלּו אֹור ָקדֹוׁש 

ק ּדַ ִחּיּוְך  כּו  ִחּיְ ׁשֶ ָפַתִים  ׂשְ
ּוְלָכל ֶמְרָחק. ֵמֵעֶבר ְלַעְצָמן 
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ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ָמה 

ָמה ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות? 
ָבר ֹלא ַאַחת ּכְ

ָפַתי ֲעֵיפֹות פּו ׂשְ ָנׁשְ
ֶאת ָהֵאֶפר 

ְרּפּור ָהֶאְתמֹול, ִמּפִ
ָצֳהָלה ּבְ ר  ְוׁשּוב ֲאַנּקֵ

ה, ה ֵמיִטיָבה, ְמִקּלָ ִמּלָ
ֵתָאבֹון ּבְ ר  ְלַנּקֵ ִנּיֹות  ִרים ְרַעְבּתָ ִצּפֳ ל  ן ׁשֶ ַדְרּכָ ּכְ

ה  רּוסֹות ַחּלָ ּפְ
ָלִדים זֹוְרִקים ָלֶהן ִמן ַהַחּלֹון.  ּיְ ׁשֶ

ִטים  ּוַמּבָ
יטּו ֶאת ֵחיִקי  ִהְנּבִ ר  ֲאׁשֶ

ָרִגים ְסמּוִקים.  ּפְ ִרים ַעל ְלָחַיי  ְמַצּיְ
ָמה אּוַכל ַלֲעׂשֹות — 

אֹון —  ָ עֹוד ָאהּוב ָעַלי ַהּשׁ
ָחר.  ֵאֶפר ַהּמָ
ֳחָרת —  ְוַלּמָ

ה —  ָבר יֹוֵתר ְמֻנּסָ ּכְ ְוָכֵעת ֲאִני 
ה ּסָ ִכּ ׁשֶ ָאָבק  ּבָ ׁשּוב ֶאְנׁשֹף 

ֶאת ַהּיֹום ָהרֹוֵטט.
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ְוטֹוָבה  ֲעצּוָבה 

יִרים יר ׁשִ י ָאׁשִ ִלּבִ ּבְ ֶחֶרׁש 
ֹחִרים דֹוִלים ׁשְ ּגְ ֵני ִעּגּוִלים  ִלׁשְ

רּו ָסִביב ְלֵעיַני ּיְ ּצִ ׁשֶ
ִרים ִנְסּתָ ע  ְקצֹות ֶאְצּבַ

ִזְכרֹון עֹוָלם ֵאר  ָ ׁשּ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְלאֹוָתן ָהֵעיַנִים

ַני ּפָ ְצצּו ִמּתֹוְך  ּמָ ׁשֶ ֵהן 
ַמי   ּדָ ל  ּכָ ֶאת 

ְוָעְזבּו אֹוִתי ְלַמֲעֵצָבה
ֶרת, ֲעצּוָבה  ִחּוֶ

טֹוָבה.

indd   45.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:04



 ~   46   ~

ֲאִניֶנָחָמה 

ֲאִני, ֲאִני — 
ֵני ָהַאְסַפְלט,  ּפְ רּו ְצָעֶדיָה ַעל  ִזּמְ

ִנְמָלט   ב רּוַח  ַ ַמּשׁ ּכְ ִריס  ַעד ַלֲחִריֵצי ַהּתְ אט, ִמּבַ ּלָ ּבַ
ן ֶאל ַהֶחֶדר  ּנֵ ִהְסּתַ

"ֲאִני".

סֹוד
ּנֹות  ַהּפִ ֵני  ּפְ ִנְפַרׂש ַעל 

ירֹות, ְוָעָלה ַעל ֶעֶצב ַהּקִ ֵחל  ִהְזּדַ
ְוִנְפָרד "ֲאִני"  ּוִבְדָמָמה הֹוֵלְך 

ֵמ"ַעְצִמי"  
ֵהר:  ּוְבֹלֶבן רֹוֵטט ִמְזּדַ

ֲאִני! 

ֶסֶדק ַקְרֵני אֹור ַהּגּוף  ּבְ ֵעיַנִים ִהְבִהיקּו 
ָפַתִים  ׂשְ

ּתֹוְקקֹות  ִמׁשְ
ֵטרּוף:  ּבְ לּו  ֹמאל ִהְתַנּפְ ֶתף ׂשְ ּכֶ ֶאל 

ֲאִני! 

ר ַהּבֹוֵער.   ׂשָ ַלּבָ ִביב  חּו ִמּסָ ָיַדִים ָקׁשְ

ת ִאיׁש,  ַעל ֹלא ֵאׁשֶ ּבַ ֹלא 
עֹות  חּו ֶאְצּבָ ִהְתַיּפְ

ּבֹוִכּיֹות.  ַעל ְצָלעֹות 
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ִים  ְרּכַ ּבִ ִפיק  ּבְ
ר ּבֵ ְנִפיָלה ְמׁשַ אֹון  ּוִבׁשְ

ֹלא ָהָיה ִאיׁש ַאֵחר 
ַעם ּפַ ֵאי 

ּבֹוֵדד יֹוֵתר. 
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ִאָּׁשה  ֲאִני 

ְרֵכי ּדַ ַאֲהָבָתּה ֵהִאיָרה  ְתַלֶהֶבת, ׁשֶ ֲאִני ִהיא ָרֵחל ַהּמִ
י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ ל ִמיֵני  ּכָ

בֹוהֹות ּגְ ין ַצְפָצפֹות  ּבֵ ׁשֶ ִנית,  ׁשָ ּיְ ַהּבַ ה,  ַטּנָ ַהּקְ ָפר  ַהּכְ ת  ּבַ ֲאִני 
ד י ַהְמַלּמֵ ַמע "ּבֶֹקר טֹוב" ִמּפִ ְוִהְסִמיָקה ְלִמׁשְ ְדָלה  ּגָ

ל ָאִחיָה.  ׁשֶ

ּה ל ִאּמָ עֹות רֹוְטטֹות ׁשֶ ֶהֱחִויָרה ְלַיד ֶאְצּבָ ַנֲעָרה ֲאדּוָקה ׁשֶ ֲאִני 
ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ַעל ֵעיֶניָה ְלֹנַכח ֵנרֹות 

ְכִניָעה ּבִ ּה  יָנה ֹראׁשָ ִהְרּכִ ׁשֶ ָתִנית  ַצּיְ ה  ּלָ ּכַ ֲאִני 
ה.  ַרִים ִלְפֵני ַהֻחּפָ ִלְגֵזַרת ִמְסּפָ

ּוְלַפְרֵנס  ְטָלה ַעל ַעְצָמּה ָלֶלֶדת  ּנָ ׁשֶ ת־ַחִיל  ֲאִני ֵאׁשֶ
ן ֵעֶדן ֻמְבָטח.   ּגַ מּוַרת ַקְמצּוץ אֹור  ּתְ

תּוִלי גּוָפּה ַהּבְ ּבְ ר  ֶנת, ֲאׁשֶ ְלִמיד־ָחָכם ְמֻעּדֶ ּתַ ת  ּבַ ֲאִני 
ְך ֶאת ַעְצָמּה  יָלה ִעיר ְיהּוִדית, ַאַחר־ּכָ ִהּצִ

יָתה. ִהּצִ ָיֶדיָה  ּבְ

ה ַעד ְמסֹוס ֲאִני ִהיא ֵאם ְמֻעּנָ
ים טֹוִבים.  ֶניָה ְלַמֲעׂשִ ּבָ ָלה ֶאת  ּדְ ּגִ ׁשֶ

ָאה  ׂשְ ּנָ ׁשֶ ת ֲחִסיִדים  ּבַ ֲאִני ִהיא 
ַפְרֶהְסָיה ּבְ זּוז   ַהּגָ ּה  ֶאת ֹראׁשָ

ל ָאִביָה.  ִהְתָערּות ׁשֶ ּבַ
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ּוְדרֹור" ָקה "ֶלֶחם  ִחּלְ ׁשֶ ֵדרֹות  ּגְ ֲאִני הֹוֶרֶסת 
ה.  ְחְרָרה ַאֲהָבה ִמּמֹוטֹות ַהֻחּפָ ְוׁשִ

ה  ָבה ֵמֲאחֹוֵרי ַמֲחֵרׁשָ ִהְתַיּצְ ֶקת ׁשֶ ַנֲעָרה ְמֻפּנֶ ֲאִני 
ֹרק.  ַהּיָ ין  ּדִ ר ָהָאֹפר ֶאת  ִלְכּפֹות ַעל ִמְדּבַ

ָבנֹות ַהּלְ ָיֶדיָה  ָתה ַעל  ּוְ ּצִ ׁשֶ ַנֲעָרה  ֲאִני 
ים.   ים ֲחָדׁשִ ְלַחּיִ ַוֲאָבִנים  אּו ְלֵבִנים  ׂשְ ּיִ ׁשֶ

עֹות, אֹוֶרֶבת ִלְפִסיַעת ָקה ְסִביב ָהֵאת ֶאְצּבָ ִהּדְ ׁשֶ ֲאִני ִהיא ֹזאת 
ִחית.   ׁשְ ַהּמַ

 
ה  ּנֶ ית ְמֻשׁ ת ָאֶלף־ּבֵ ׁשֶ ּסֹוֶחֶבת ִעּקֶ ֹזאת ֲאִני ׁשֶ

ְיָלִדים.  ָאְזֵני  ּבְ ת אֹותֹו  ְולֹוֶחׁשֶ

אן.   ּכָ רּו  ִנְזּכְ ּלֹא  ׁשֶ ְוַרּבֹות, עֹוד ַרּבֹות ֲאֵחרֹות  ל ֵאּלּו ֲאִני  ּכָ

ּוְבָכל ָמקֹום
ָכל ֵעת  ּבְ

ה ָ ִאּשׁ
ָאֹנִכי.  
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סֹוֶנטֹות   ְּכִליל  ַעְצִמי:  ַעל  ּגֹוֶהֶרת 

א
ל ַחי, צֹוֵמַח ְודֹוֵמם, ּכָ ּבֹוֵרא עֹוָלם, ֲאדֹון 

ּוְרָגׁשֹות,  ָוַדַעת  בּוָנה  י ּתְ ּבִ ָנַטְעּתָ 
ֶאְתרֹוֵמם.  ָתם, ׁשֶ , ִמן ַהּסְ ְנּתָ ּוַ ּכִ ּוִבְזכּוָתם 

ְסִתירֹות ָקׁשֹות?  ּבִ ִני  ַמּדּוַע ֲאַרְגּתַ

ֲחָטף ָקַצְבּתָ ִלי, ִעם  ּבַ הּות חֹוֶלֶפת  ׁשָ
ם.  ּיָ ּדַ ִנים  ֵבִדים — ְלִמיְליֹוֵני ׁשָ ּכְ אֹות  ַמּשָׂ

לּוִלים,  ּבְ י  ּבִ ְוֶעֶצב  ְמַחת ֱהיֹות  ׂשִ
יָעם.  ּלֹא אּוַכל ְלַהְרּגִ ׁשֶ ְעּגּוִעים,  ּגַ ְוַגם 

ְכָלל ׁשֹוָנה,  ּבִ ָנְתָך ָהְיָתה  ּוָ ּכַ אּוַלי 
ֲעׁשּוֶעיָך ֹלא ָצְלָחה.  ְיִציַרת ׁשַ ַאְך 

ָנה ַסּכָ ּבְ ְוִקּיּוְמָך  ה  ַאּתָ ּתָ ׁשֶ ׁשְ לּוֵלא ָחׁשַ
ֶזֶפת ֲחרֹוְנָך.  ּבְ אּוַלי ָהִיינּו מּוָצִפים 

ּוַמֲאִמיָנה.   ַעת  תֹוִכי ֵמִזין ּפֹוׁשַ ּבְ ָהֹאֶפל 
ה!   ם ְלַעְצִמי ֲאִני ִחיָדה ָקׁשָ ּגַ ָהֵאר אֹוִתי! 

ב
ה!  ם ְלַעְצִמי ֲאִני ִחיָדה ָקׁשָ ּגַ ָהֵאר אֹוִתי! 

ַעְצִמי.   ּבְ י ִלי  ָזִרים ֵהם ַמֲעׂשַ אֹוי, ִלְפָעִמים 
ה  ָרׁשָ ּדְ א  כּופֹות, ֶאּשָׂ אֹוִכיַח ֶאת ַעְצִמי ּתְ
ֲהִמי.  ּבַ ם  ּגַ ל ִלְהיֹות  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ֶאל ֵלב ָטהֹור, 

י ִלי ִלְהיֹות ַמְסלּול, ְנּתִ יק ִסּמַ ּדִ ַהּצַ ֶרְך  ֶדּ ֶאת 
ְנִביָאה נֹוֶאֶמת ּכִ י ָמֵלא ִמְלמּול ַעל ֶצֶדק,  ּפִ

ְוִקְלקּול,  ל ָעֶול  ּכָ ֶנֶגד  ֲאִני יֹוֵצאת חֹוֵצץ 
עֹוָלם ֲאִני חֹוֶלֶמת.  ּבָ ְמָחה ַמְתֶמֶדת  ְוַעל ׂשִ
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ת  ַבְך ָהֶרׁשֶ ֵהר ִמּסְ ְלִהּזָ אּוָלם ָעַלי 
יָלה אֹוִתי.  ּוַמְכׁשִ ָדה ְצָעַדי  ַהּצָ ת ַרע,  ָהרֹוֶחׁשֶ

ת  ׁשֶ ִנּגֶ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ רֹון  ִעּוָ ּבְ ה אֹוִתי  ה ַמּכֶ ַאּתָ
י.   ְעּתִ ּדַ ט ַעל  ּלֵ ּתַ ְך ִמׁשְ ְך, חׁשֶ ֶאל ַעְצִמי ְוחׁשֶ

י ָלאֹור ֶאְכַמּה ְלִהְתרֹוֵמם. ּכִ הֹום, ַאף  ֲאִני ּתְ
ּתֹוֵמם. ָוֶאׁשְ י ַעל ַעְצִמי  ָבר ֹלא ַאַחת קֹוַנְנּתִ ּכְ

ג
ּתֹוֵמם: ָוֶאׁשְ י ַעל ַעְצִמי  ָבר ֹלא ַאַחת קֹוַנְנּתִ ּכְ

ּוִבְדֵבקּות   ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  ִפּלָ ה ֶאת ֶרַגע ַהּתְ ָלּמָ
רּוׁש זֹוֵמם, ּפֵ י לֹו  ָנַתּתִ י,  ּתִ ׁשְ ְיִדיַדי ִהְכּפַ ל  ׁשֶ

ַעְצבּות.   ּבְ י  ַקְעּתִ ְך ֲאִני ַעְצִמי ׁשָ ְוַאַחר־ּכָ

ָיַדי:  תֹוְך  ּבְ ה  ּבּוׁשָ י ָמֵלא  ח ֹראׁשִ כּופֹות ֻמּנָ ּתְ
ק,   ּדַ ה ַעד  ֲעמֹון ֲאִני ָחׁשָ ּפַ ל  ִליל ׁשֶ ַהּצְ ֹזְך  ֶאת 

ָאְזַני,  ן־ָאָדם ֶנֱאָטמֹות  ּבֶ ל  ְפֵני קֹול ָטהֹור ׁשֶ ּבִ ַאְך 
ְיַרְקַרק.  יִתי ֶאֶרס  ּלִ ּגִ ר  ׁשֵ ּכָ ט  תֹוְך ַמּבָ ּבְ

עּוַרי ִמּנְ י  ַאְפּתִ ּכִֹחי ׁשָ ָכל  ּבְ ַהֲאֵמן ִלי, 
ְך ִנְמׁשַ י  ִלּבִ ַעת, ַלֲעׂשֹות טֹוב  ּדַ ִלְצִלילּות 

ל ַהַחי ּכָ ּוְלָבֵרְך ֶאת  ׁש  י ְלַקּדֵ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ
ח.  ּמַ ִויׂשַ ַנֵחם  ּיְ ׁשֶ "ֹבֶקר טֹוב"  ּבְ

ה,  ָ ִכיַנת ְקֻדּשׁ ַאְך ֹלא ׁשֹוָרה ָעַלי ׁשְ
ָעה.    ה ִרׁשְ בּוָאִתי ָלְבׁשָ ּבָ ֲאבֹוי, 
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ד
ָעה.     ה ִרׁשְ בּוָאִתי ָלְבׁשָ ּבָ ֲאבֹוי, 

ּוְגַנאי.  דֹות  ק ֵמֲחׁשָ ְוֵאיְך אּוַכל ְלִהְתַחּמֵ
ה  ּבּוׁשָ ֶעְטָיּה  ּבְ ׁשֶ י,  ּבִ ָמה  ָמה ָהַאׁשְ

ְוִיּסּוִרים ְמַצְמְצִמים ֶאת ֲחִריֵצי ֵעיַני? 

ה יֹוֵתר.  ּקָ ּדַ ה ֲאִני, רֹוָצה ִלְהיֹות  ְוַדּקָ ֶרת  ִחּוֶ
י ֶאת ִסיַמן ָהֱאמּוָנה.  ּבִ ָיַדי ֶאֱחֹרט  מֹו  ּבְ

ר,  ּפֵ ּתַ ְוֶאׁשְ י ָאִמיר ְלטֹוב  ּבִ ׁשֶ ל ָהַרע  ּכָ ֶאת 
ה.  ֲהַגּנָ י  ּבִ ִיְמָצא  ף  ִנְרּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

י, את ִניצֹוץ ָחְפׁשִ ְרֲעִדי, ָיד ְמַנּשֵׂ ּתִ ַאל 
ְתָך! ֻדּלָ ּגְ ָך ֶאל  ַדְרּכְ ּבְ ְרַעד  ּתִ ַצַעד, ַאל 

י, ַנְפׁשִ ֵבי  ִעּקְ ּבְ ְעָיהּו  ְיׁשַ ל  ְוָהַאְרֵיה ׁשֶ ִדי  ַהּגְ
ָכה.   ֲחׁשֵ ּבַ ָבר נֹוַאׁש, ָאַבד  ַאְך ֲחלֹוִמי ִמּכְ

ּלֹור ִלְסִביבֹוַתי י ִמְגּדַ ּבִ י ְלָהִקים  ְכַנְנּתִ ּתִ
ָיַדי? ה  יַצד אּוַכל, ֵאִלי, ִלְסֹמְך ַעל ַמֲעׂשֵ ּכֵ

ה
ָיַדי?  ה  יַצד אּוַכל, ֵאִלי, ִלְסֹמְך ַעל ַמֲעׂשֵ ּכֵ

ַלּגּוף.  ְוָכל ַאַחת ְלַצד ָהפּוְך קֹוֵראת  ָיַדי ַרּבֹות, 
ְבלּו ַעְוָלה ִהְצִמיחּו ָטְפֵרי ַעִיט, ּסָ ׁשֶ ָיַדִים 

קּו קֹוְרעֹות אֹוִתי ָלעּוף.  ּנְ ּפֻ ְך  ל־ּכָ ּכָ ֶשׁ ָיַדִים 

עֹות, ּכֹוְפרֹות, ּפֹוׁשְ ָיַדִים ֹלא ְמֵהיָמנֹות, 
ִים, ְרּכַ ַהּבִ פֹות ַעל  ָיַדִים אֹוֲהבֹות, נֹוְפלֹות ְמֻעּלָ

ְוֶנָחָמה, חֹוְבׁשֹות, ֶנֱאָמנֹות אֹוְרגֹות ֶחְמָלה  ִים  ָיַדִ
ִיץ. ַהּקַ ֹחם  ּבְ ִמּזֶֹקן, ְמַנְמְנמֹות  טֹות  ִים ִמְתַקּמְ ָיַדִ
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דֹול ְלַהְכִאיבֹו ּגָ ּגּוִפי ַהּלֹא  ִליָת ַעל  ּתָ
ֶבת.  ְבׁשֶ מֹו ׁשַ ּכְ ל ִמיֵני סּוִגים,  ָיַדִים ֲהפּוכֹות ִמּכָ

בֹון, ם ִעּצָ ּגַ ם ֹעז  ּגַ י  ַלּפַ ּכְ ֵהן ְמִניפֹות 
ֶנֱחֶרֶבת.  י  ַנְפׁשִ ּוִפְקּפּוִקים  א ְסֵפקֹות  ּשָׂ ּוִמּמַ

ים. ְוֹרְך ֵאיְנסֹוִפּיִ ְוַאֲהָבה  ְיֵדי ֶחְמָלה  ֶאְבַחר 
ָיַדי ְקמּוצֹות ְלֶאְגרֹוִפים.   ִנְדָלק  ְעִסי  ּכַ ׁשֶ ּכְ

ו
ָיַדי ְקמּוצֹות ְלֶאְגרֹוִפים,  ִנְדָלק  ְעִסי  ּכַ ׁשֶ ּכְ

ׂשֹוָרה.  ּבְ יד  ַלּפִ ֹלא  ּבְ אֹות ֶאל ַעל, ַאְך  ִנּשָׂ ֵהן 
ָיִפים,   ם ַעל ֶזה ְקָנסֹות  ּלֵ ׁשַ ְמָחה,  ַלּשִׂ ֵנה  ּפְ

בּוָרה.  ּגְ ק ֵאיזֹו  ּדַ ׁש ַעד  ּטֵ ּלָ ּתִ ְך  ּכָ ֲאָבל 

ֹעל ַהֲחָרָדה. ּבְ אֹות  ֵמהֹות ֹרַגע נֹוׂשְ ּכְ ָיַדִים 
ִתים, ִמְתלֹוְנִנים,  ִים ִמְתַעּוְ ְרֻסּלַ ַהּקַַ

ֵבָדה: ּכְ ָנה  עֹות לֹוְכדֹות ֲחלֹום ִמּתֹוְך ׁשֵ ְוֶאְצּבָ
ִנּזֹוִנים?   ְמָחה ֲאַנְחנּו  ַהִאם ַרק ֵמֲחלֹום ִשׂ

יד ֵלאֹמר —  ַאּגִ ְתנֹוֵפף ָעַלי  ַאְך ָלֶאְגרֹוף ַהּמִ
י־ְנהֹור. ַסּגִ ֶעְזְרָך, ֻאְמָלל  ּבְ ִיְהֶיה  ֱאֹלִהים  ׁשֶ

ֲעֹזר.  ּתַ ם ִלי ֹלא  ּגַ יֶעָך,  ֲהלּוָמה ֹלא ּתֹוׁשִ ַהּמַ
חֹור?  ְ ֹחָרה ִמׁשּ ה. ַהִאם ֲאִני ׁשְ אי ַאּתָ ּכַ ּזַ ׁשֶ יַח  ַנּנִ

ֻאְמָללּות,  ּבְ ֶאְגרֹוף ֶאל מּול ֶאְגרֹוף חֹוֵפר 
ִדידּות.  ּבְ ִדידּות ֶאל מּול  ּבְ ל  ֶרת ׁשֶ ִעּוֶ ְסָעָרה 
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ז 
ִדידּות.  ּבְ ִדידּות ֶאל מּול  ּבְ ל  ֶרת ׁשֶ ִעּוֶ ְסָעָרה 

ּגֹוָאה.   ְלֵהב ֶאל מּול ֵחָמה  ּתַ ַעם ִמׁשְ ַהּזַ
ָבר ָראּוי ּדָ ַעם ׁשּום  ּפַ ִיְצַמח ַאף  ִמַזַּעם ֹלא 

ְנָאה.  ַרק ּתֹוִליד יֹוֵתר ׂשִ ְנָאה ׁשֶ זּוַלת ׂשִ

יָנִתי ֵלאֹמר: ָעַלי ִלְבֹלם  ּבִ כּופֹות ֵנעֹוָרה  ּתְ
ַער ָהעֹוָלם.  ִריָבה ִעם ַהּסֹוְבִלים ִמּצַ ֵיֶצר ַהּמְ ֶאת 

קֹום.  ְוַלּמָ ַמן  ַלּזְ ּכֹל ָמצּוי ִמחּוץ  ּבַ ם  ָאׁשֵ ִמי ׁשֶ
ִאי ְקָלָלה ַעל ָהָאָדם.  ׂשְ ּתִ ְוא  ָ ַלּשׁ

ה,  ַמּטָ ּבֹו ִמּלְ ַמן ֲאִני צֹוָפה  ִמּזְ רּוָרה.  ּבְ ֱאֶמת 
ֲאָבק  תֹוְך ַהּמַ ּבְ י ִמן ַהּמּוָעָקה.  ֶנֱחַלְצּתִ ֹלֹא  ַאְך 

אט ּלָ ּבַ ל ֲחָרָטה ֵנעֹור  ָאחּוׁש ִהְבהּוב ׁשֶ
ִנְדָלק.  ַאְך ֵמָעָליו ָהֶאֶרס ִמְתנֹוֵצץ 

ַעס ַמְצִליִפים  ּכַ ּבַ מּוִרים  ּגְ ֲעבֹוָדה ָזָרה! ׁשֹוִטים 
יִפים.  ּוַמּקִ בֹוִהים  ּגְ ְנָאה  ֵלי ׂשִ ּבֹוָנה ִלי ִמְגּדְ

ח
יִפים  ּוַמּקִ בֹוִהים  ּגְ ְנָאה  ֵלי ׂשִ ּבֹוָנה ִלי ִמְגּדְ
ן.  אֹות ֻחְרּבָ ים נֹוׂשְ ְלׁשֹוִני ִמּלִ ּבִ ֶדת  ּוְמַחּדֶ

ָיִפים.  ִכיָנה  י ׁשְ ּסֵ ּפַ ֶאְרֶצה ְלִהְתּגֹוֵנן, ֶאְחּגֹר 
מֹו ַעּמּוד ָעָנן ָלָבן.  ּכְ ֶרת ִלְקָראִתי  ּמֶ ִהיא ִמּתַ

יֵמי ֶקֶדם, ִמּדֹוֵרי־דֹורֹות  ּמִ ׁשֶ י ְלדֹור  נֹוַלְדּתִ
ִכיָנה. ִעם ּבֹוא ָהֵעת  ְ ַהׁשּ ל  ַע ְלאֹוָרּה ׁשֶ ְעּגֵ ִהְתּגַ

ה ָהאֹורֹות ֵאֶלּ ּבְ י  ִלּבִ י ֶאת  ַטְפּתִ ם ֶאֹנִכי ׁשָ ּגַ
את.  יְך ָלׂשֵ י ְלַהְמׁשִ ְבּתִ ְעּגּוַע ִהְתַחּיַ ַהּגַ ְוֶאת 
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ה לֹוֶהֶטת ֱאמּוָנה  ְנֻקּדָ ּבִ ָנּה ֶאְצֵלנּו  ֶיׁשְ
ּוְמֹבָרְך  ִנְבָחר  ֵלד ֶאָחד  ִיּוָ ְזֵענּו  ִמּגִ ְלִפיָה 

ִכיָנה ְ ַהׁשּ ִיְהֶיה ָראּוי ָלרּום ֶאל  ר  ֲאׁשֶ
ְך.   ֶיְחׁשַ ֲאָבל ְמאֹור ֵעיָניו ֵמֲהָדָרּה ֹלא 

 
י ֱאמּוָנה זֹו ְמַלְבֶלֶבת.  ּבִ ְהֶיה  ּתִ לּו ַרק 
ִנְצנּוֵצי ַהֶהֶבל. י, ֶאל  ִלּבִ ְנֶהה,  ּתִ ַאל ָנא 

ט
ִנְצנּוֵצי ַהֶהֶבל,  י, ֶאל  ִלּבִ ְנֶהה,  ּתִ ַאל ָנא 

ָמר ׁשְ י. ֲעֹמד ַעל ַהּמִ ּבִ ָיִחיד ַמְתִמיד  ֶזה חּוט 
ִמיד ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת  ּתָ ִיְהֶיה  יק ָהֱאמּוָנה  ּזִ ׁשֶ

ֶרה אֹוִרי ֹרַגע מּוָאר.  ַיׁשְ ַהּכֹל  ְוַעל  ְלרּוִחי, 

ִטים ַמּבָ ּבְ ִחּיּוְך  ל  ֶמץ ׁשֶ י ׁשֶ ְלּתִ ְרּגַ ּתִ ְמִתינּות  ּבִ
אִתי אֹוָתם. ׂשֵ ּבְ ם ֹעֶגן  ּבָ ִליְך  ַיׁשְ ָהֵאמּון  ׁשֶ

י, ַלחֹוְטִאים  ּבִ ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ה  ֶאְמַחל ְלֵאּלֶ
ר ָלָאָדם.  ׁשֶ ַהּגֶ ֻיְלַחם  ְלַבד  ּבִ ּטֹוב  ּבַ ֶאְסַלח. 

ה ְלָך ֶעֶצב? ׁשּוט:  הֹוי ָלּמָ ּפָ ת ְולֹוַמר  ָלֶגׁשֶ
ְנָאה?  ִחיז ׂשִ ׁשְ ּתַ ה  ְריֹון, ָלּמָ ׁשִ ֲעֶטה  ּתַ ה  ָלּמָ

ב,  ת ֵעׂשֶ ׂשֶ ַחּפֶ ּמְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ת  ְבׂשַ ּכִ ֵיׁש ִלי 
עֹוֵרר ִקְנָאה.  ּיְ ׁשֶ ָבר  ּדָ זּוַלת ֹזאת ֵאין ִלי 

ף   ְוֵאָחׂשֵ ין ֶאת ְלָבִבי ִלְפֵני ֵרַעי  ַאְרּכִ
ֹחל עֹוֵטף.  ּכָ ִמּתֹוְך ֵעיַני ֶאְטֶוה ִנחּום 
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י
ֹחל עֹוֵטף, ּכָ ִמּתֹוְך ֵעיַני ֶאְטֶוה ִנחּום 
ֹזאת ִהְתַעְרְסָלה ּכָ ֶנָחָמה  י.  ַחּיַ ִמּתֹוְך 

ף  י ָהָיה חֹוׂשֵ ַלּפַ ּכְ מֹו ֵעיֵני ָאִבי. ֲאָבל  ּבְ
ְגָלָלּה.  ּבִ י  ְלַבד. הּוַבְסּתִ ּבִ ִמיָהתֹו  ּכְ ֶאת 

ית,  ֲאִני רֹוָאה ֲעַדִין ֶאת ָאִבי ֲעטּוף ַטּלִ
ְך ֶאל ַהּבֹוֵרא, ִאיְנִטיִמי.   ל־ּכָ ּכָ ָיֶפה, ָקרֹוב 

ֹרֶגז הּוא ֶהְחִליט.  ּבְ ֵחק ִאּתֹו  ַעם ְלׂשַ ּפַ
ֶנֱאַנק ֶאל ֱאֹלִהים.  ל. ַרק  ּלֵ ֹלא ִהְתּפַ

קֹומֹו.  ִמיָמה ֹלא ָמׁש ִמּמְ ּתְ ְיָמָמה  ָאז 
ֶנֱחֶרֶדת  ה,  ַמּטָ ּבֹו ִמּלְ י  ְלּתִ ּכַ ִנְבֶהֶלת ִהְסּתַ
מֹו  ּכְ ם  ה, ִאּלֵ ִלי ִמּלָ ּבְ עֹוְדַדִני  טֹו ׁשֶ ּבָ ִמּמַ

ָיד רֹוֶעֶדת.  ּבְ ֹרְך,  ּבְ ף  י ִלּטֵ ּלַ ְלּתַ ּתַ ֶאת 

ו ֶאת קֹוָמִתי זֹוֵקף ט ַההּוא ַעְכׁשָ ּבָ ְוַהּמַ
תֹוִכי נֹוֶטה ְלִהְתּכֹוֵפף. ּבְ הּו  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ ּכְ

יא
תֹוִכי נֹוֶטה ְלִהְתּכֹוֵפף, ּבְ הּו  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ ּכְ

בּוָכה ּמְ ּבַ ַסְנֵוִרים, טֹוַבַעת  ּבְ ה  ֲאִני ֻמּכָ ׁשֶ ּכְ
ֶלג    ׁשֶ ּבְ ּסֹות  ּגֹוָרל ְלִהְתּכַ י  ים ֻמּכֵ ַנּסִ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ִמיָכה,    ּפּוְך ׂשְ מֹו  ּכְ ם  ִלְמׁשְֹך אֹותֹו ֵמַעל ֹראׁשָ

ֲאִני הֹוֶפֶכת ֶאת ַעְצִמי, קֹוַרַעת ֶאת ֵעיַני
ִיְהֶיה אֹוִרי ְלֵדָראֹון! ֶאל קֹול ָרחֹוק ּתֹוֵבַע: "ַאל 

ה, ֲהָבאי.  ּכֹוֶזֶבת, ְמֻדּמָ ַהּזֹאת  נּוָחה  י, ַהּמְ ּתִ ּבִ
רֹון".  ֶחְפֵצְך ִנְמָצא ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ִלְגבּולֹות ָהִעּוָ
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ְוַגם ֵמֵעֶבר ְלַעְצָמּה,  רֹון  ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ִלְגבּולֹות ָהִעּוָ
ָכה! ֲחׁשֵ ּבַ ֵבָדה,  ּכְ ֶלת,  ִנְכׁשֶ ְצָעָדה ֹלא ְידּוָעה, 
ְך, ּבֹורֹות ּדּוָמה  רֹות ִלי חׁשֶ ֵעיֵני רּוִחי ְמַצּיְ

ּוִמְתַחְלֶחֶלת ָאֹנִכי ִלְקַראת ִקיַנת ֵאיָכה. 

ֶעֶבד ּכָ ֵפף  ְלִהּכָ אִרי  ְלַצּוָ ן ְרׁשּות  ּתֵ ּתִ ָאִבי, ַאל 
ֶחֶבל. ּבְ ַפת אֹוִתי  ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלְפֵני ֱאִליל 

יב
ֶחֶבל. ּבְ ַפת אֹוִתי  ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלְפֵני ֱאִליל 

ִנּגּון ֵאיִמים ָאֵפל:  תֹוִכי  ּבְ ִניָחה חֹוֶרֶטת  ּגְ
ּכֹוֶזֶבת  ינֹוק  ּתִ "ׁשֹוֶטה ָמַכר ָלְך ֲהָזַית 

ַעְרֵסל.  ּיְ ׁשֶ ל ַהֲחלֹום ֵאין ִמי  ֶאת ֲעִריָסתֹו ׁשֶ

ֶמֶרת ַעל ָהֲעִריָסה,  ֹלא נּוָמה ְוֹלא נּום עֹוָדם ִמׁשְ
כּוַח ְוׁשָ ָזנּוַח  ּתֹוָרה־ְסחֹוָרה־ֲהִכי־טֹוָבה 

ֶכת ַהחּוִטים, ִהְתמֹוְסָסה, ָרה ַמּסֶ ּזְ ְך ִהְתּפַ ַאַחר־ּכָ
ִליכּו ְלָכל רּוַח".  ְוֶאת ָהֲעִריָסה ִהׁשְ

ָכה  ִנּתְ ֶנה, ׁשּוַרת קֹוִצים ָעַלי  ְבֵרי ַהּסְ ּדִ ָכה  ּכָ
ל ְמהּוָמה. הֹומֹות ׁשֶ ְלַרְגַלי ּתְ ַחת  ְוִנְפֲערּו ִמּתַ
ְמָחה ל ֶזה ׂשִ ּכָ תֹוִכי ֵמַעל  ּבְ ֶמת  ְלֶפַתע ִמְתַעּצֶ

ָמּה.  ֶרת, ֶטֶרם ֵאַדע ֶאת ׁשְ י ֻמּכֶ ְלּתִ ּבִ ֹלא ְידּוָעה, 

ָען.  ׁשְ ה אֹוָתּה. ִהיא ֶקֶרן ַהּמִ ֲאָבל ֲאִני ָחׁשָ
י ַמְעָין.  ּבִ ָכה ָהאֹור חֹוֵפר  ֵמַעל ַהֲחׁשֵ
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יג
י ַמְעָין ּבִ ָכה ָהאֹור חֹוֵפר  ֵמַעל ַהֲחׁשֵ

ָמֵלא קֹולֹות. ֲאִני ֲחִליל ְקָסִמים  
ן,   ַיד ָאּמָ ּבְ ה  ֻאּלָ ּגְ אר, ֵמִריַע  ַצּוָ יל  ַמְפׁשִ
ֶנֱאָלִמים.  ְתֹאם ְצִליָליו  ּפִ ִמיָהה.  ּכְ ָמֵלא 

ַנֲעָלָמה ַאַחת   ָיד  ּבְ ה  ר אֹוִתי? ֲאִני ָחׁשָ ִמי ְמַיּסֵ
מֹות.    ּלָ ַהּסֻ ַמֲעֵלה  ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ִסיָעה  ּפְ ל  ּכָ חֹוֶסֶמת 

ְמַעט —  ְמַעט־ּכִ ּכִ ׁשֶ ס ַעד  ַוֲאַטּפֵ ל  ְגּדָ ַהּמִ ֶאְרֶאה ֶאת 
ם ֶאּמֹוט.  ְוׁשָ ְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה,  ר ְלַיד ַהּמַ ַאְך ֲאַפְרּפֵ

ֶסת ִהְתַלֲהבּוִתי ּפֹוַצַעת  ּוְמַטּפֶ ֲאִני עֹוָלה  ּוְכׁשֶ
ֶרַגע. ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ְמָחה  ל ׂשִ ּכָ ֶרת  ּוְמַקּצֶ ּגֹוַרַעת  אֹוִתי, 

ּנֹורֹות ָנמֹוג ֲאִני ָרָפה, ׁשֹוַקַעת.  ַהּכִ ִליל  ּצְ ׁשֶ ּכְ
ֵעיֵני ָהֶעֶרב ַטַעם ָמֶות ָצץ ְלֶרַגע.  ּבְ ָבר  ּכְ

ן?  ְרׁשָ ּדַ ִסּיּום  ּבְ ם  ּגַ ֵלם  ָ ר ַהּשׁ ַיְתִמיד ָהאׁשֶ ַהִאם 
ן.  ַטְנָטלֹוס ַעְקׁשָ ּכְ ֶבת ַעל ַעְצִמי  ִנּצֶ ֲאבֹוי, ֲאִני 

יד
ן  ַטְנָטלֹוס ַעְקׁשָ ּכְ ֶבת ַעל ַעְצִמי  ִנּצֶ ֲאבֹוי, ֲאִני 

ר.  ָכה ָצָמא ָאִבי ִלְפֵני סֹופֹו ַהּמַ ּכָ ָמא.  ּצָ ּבַ ּגֹוֵוַע 
ן:  ָיׁשָ רֹור  ּגֹוֶבֶרת ַעל ַמּמְ ְמָחה  ָרִאיִתי ֵאיְך ׂשִ

נּות ָחַקר.  ְחּתָ ַקּדַ ּבְ חּוף,  ֶשִהְזִקין, ָהַפְך ׁשָ ּכְ ם  ּגַ

יֹון? י ֶאת ַקו ַהִהּגָ ּבִ ֶכת  ַסּבֶ ּמְ ׁשֶ ָיְדָך  ֲהֹזאת 
ַעת ְסֵפקֹות, ִטְמטּום, ׁשְ ּבִ ֵאִלי, ַמּדּוַע ֶזה 

יֹון,  ּוִבּזָ ָמֵלאִתי ַרֲחָמנּות ַעְצִמית 
לּום? ּכְ י  ּבִ יָך ֵאין  ַלּפֶ ּכְ ֲאָבל ְקָלָלה 
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ַהִאם ֵאיְנָך? הֹו, ֵלב, ָסַבְלּתָ ָעֶול,
ּה.  ּמָ ּתֻ ָרִויָת ַעד  ׁשּום ֲהָנָאה עֹוד ֹלא 

ֶהֶבל  ּבְ ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ָהֹראׁש ָעַסק 
ַוֲחָכָמה.  יָמה  מֹוָך, ַאּלִ ּכָ ִציָרה  ַהּיְ

ם, ִרּגּוׁשָ ּבְ בּוִיים  ֵמִהים, ׁשְ ּתְ ים  ׁשִ ַני ַהְמֻטּפָ ּפָ
ם...  אן מֹוִביל ַעד ׁשָ ּכָ ַהּמִ ְוֹלא ֵאַדע ֵאיְך 

טו
ל ַחי, צֹוֵמַח ְודֹוֵמם ּכָ ּבֹוֵרא עֹוָלם, ֲאדֹון 

ה!  ם ְלַעְצִמי ֲאִני ִחיָדה ָקׁשָ ּגַ ָהֵאר אֹוִתי! 
ּתֹוֵמם: ָוֶאׁשְ י ַעל ַעְצִמי  ָבר ֹלא ַאַחת קֹוַנְנּתִ ּכְ

ָעה.     ה ִרׁשְ בּוָאִתי ָלְבׁשָ ּבָ ֲאבֹוי, 

ָיַדי? ה  יַצד אּוַכל, ֵאִלי, ִלְסֹמְך ַעל ַמֲעׂשֵ ּכֵ
ָיַדי ְקמּוצֹות ְלֶאְגרֹוִפים ִנְדָלק  ְעִסי  ּכַ ׁשֶ ּכְ

ִדידּות, ּבְ ִדידּות ֶאל מּול  ּבְ ל  ֶרת ׁשֶ ִעּוֶ ְסָעָרה 
יִפים.  ּוַמּקִ בֹוִהים  ּגְ ְנָאה  ֵלי ׂשִ ּבֹוָנה ִלי ִמְגּדְ

ִנְצנּוֵצי ַהֶהֶבל. י, ֶאל  ִלּבִ ְנֶהה,  ּתִ ַאל ָנא 
ֹחל עֹוֵטף  ּכָ ִמּתֹוְך ֵעיַני ֶאְטֶוה ִנחּום 

תֹוִכי נֹוֶטה ְלִהְתּכֹוֵפף ּבְ הּו  ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ֶחֶבל. ּבְ ַפת אֹוִתי  ּכָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ִלְפֵני ֱאִליל 

 
י ַמְעָין,  ּבִ ָכה ָהאֹור חֹוֵפר  ֵמַעל ַהֲחׁשֵ

ן.  ַטְנָטלֹוס ַעְקׁשָ ּכְ ֶבת ַעל ַעְצִמי  ִנּצֶ ֲאבֹוי, ֲאִני 
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מתוך       

ִּפראותי  רגוע, 
)1958(
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ֲאִני  ַמֲאִמיָנה 

הּו ֵמֵעֶבר ָל"ֲאִני".  ַמּשֶׁ ּבְ ַמֲאִמיָנה ֲאִני 
י יֹוֵנק ִחּיּות.  ּלִ ׁשֶ ה ָהֵעֶרְך ָהַעְצִמי  ִמּזֶ

ְוַגם ָהַאֲחרֹוִנים.  תֹוִכי  ּבְ ָהִראׁשֹוִנים ִלי 
הּו ֵמֵעֶבר ָל"ֲאִני" —  ֶ ַמּשׁ ּבְ ַמֲאִמיָנה ֲאִני 

ָוִנים ַהּיְ אן ֹלא ּתֹוִעיל ָחְכַמת  ּכָ
ִקיאּות. ַהּבְ ְוֹלא  ְעֹזר ַהּלֹוִגיָקה  ּתַ ֹלא 

הּו ֵמֵעֶבר ָל"ֲאִני",  ֶ ַמּשׁ ּבְ ַמֲאִמיָנה ֲאִני 
י יֹוֵנק ִחּיּות.  ּלִ ׁשֶ ה ָהֵעֶרְך ָהַעְצִמי  ִמּזֶ
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ְּפָגם    

ָבן, ָהֵער ַהּלָ אֹור ַהֹחֶרף 
ָמׁשֹות, ְ ָכל ַהּשׁ ּבְ ן ֶאת ַהּיֹום  ְמַדְרּבֵ

ה  ְרִאּיָ ֵמִקיץ  
ְתנּוָמָתּה.  ּבִ ֵבָקה  ּדְ ּדֹב ָהְיָתה  מֹו  ּכְ ר  ֲאׁשֶ

ֶזה חֹוֵתְך ֶאת ָהַעִין
עֹוָרה.  ּנֵ ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ַאְך ֹלא ִמְצַטְלֵצל 

זֹו.    ּכָ ׁשֶ ֹזְך  ַאּה, ֻחְמַרת 

ֶתם ָקָטן.  ּכֶ ָהֵטל 
ָבן.  ַהּלָ ְך  ֶשׁ ַהּמֶ ֹבר ֶאת  ׁשְ
ַדַעת, ּבְ ֹגם ֶאת ַהּצּוָרה  ּפְ

מּוָצק.   

ַעם     ָכה ֵאי־ּפַ ּכָ ָיֹכל 
ְלִהְתחֹוֵלל

יר. ׁשִ
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ְוָעִדין  ָּבִהיר  ּכֹה 

ְלֵסל ְלֶעְבִרי.  ְטָך ִמְסּתַ ְוָעִדין ַמּבָ ִהיר  ּבָ ּכֹה 

י ַפְסּתִ ּתָ ַיְלדּוִתית  ָעה  ַהְפּתָ ּבְ
ְוָלֹאֶרְך.  י ָלֹעֶמק  ּבִ ָחַדר  ל ָאִבי ׁשֶ ֶאת ְמעֹוף ֵעינֹו ׁשֶ

ט ּבָ ּמַ ּבַ ה ָהְיָתה  ַרּבָ ּכֹה  ָרָכה  ּבְ
קֹולֹו,  ּבְ ה ָהְיָתה  ַרּבָ ּכֹה  ֱאמּוָנה 

ָאְזַני ַהְרֵחק ֵמָאְזַנִים ָזרֹות:  ּבְ ַחׁש  ּלָ ׁשֶ
ְהִיי".  ּתִ "ַאּתְ 

י ֵעיַנִים —  ָנַעְצּתִ דֹוָלה  ּגְ ִיְרָאה  ּבְ ַוֲאִני 
ָפָניו ָהֲאדּוקֹות.  ּבְ ת ִמְקָלט  ׂשֶ ְמַחּפֶ

קֹול ָעֵצל ּבְ ִמים ָאְמרּו ִלי ֲאֵחִרים  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ
"ַאּתְ ְיכֹוָלה",
י  ְרּתִ ִנּתַ ַוֲאִני 

רּוׁש ֶהָעִלים, ֶנֱחֶרֶדת ֵמִרׁשְ ְסָנִאית  ּכִ
י.  ְקּתִ ְקּפַ ּפִ ּוְבֶעֶצב 

ְך ַאַחר־ּכָ
ָהָיה ֶאָחד ְמֻיָחד. 
ֹתֶקף  ּבְ הּוא ָאַמר 

ֶבת" ַחּיֶ "ַאּתְ 
ְוַצַער מֹוֵטט אֹוִתי. 

ְגַלל   ּבִ ִכיִתי  ּבָ קֹוֵלי קֹולֹות  ּבְ
ַאְפסּוִתי. 

ה אֹוֵמר ַהּיֹום ַאּתָ
ְך",  "ִהּנָ

ְוַהֲחָרָדה ַמְבִריָחה אֹוִתי ֶאל ּתֹוִכי
ֶאל ָהֹעֶמק 

ְבָהל.  ַהּנִ יִרי  ֶרץ ׁשִ ּפֶ ל  ׁשֶ
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ִמְתנֹוֵדד  ֶּגֶׁשר 

י,  ַיְלּדִ ל  ה ׁשֶ ַטּנָ ַהּקְ ִלְלּפֹת ֶאת ַרְגלֹו 
יל.  י ִמּגִ ִנְדַלְקּתִ ק ֶלָעֵקב —   ֵ ְלַנּשׁ

ְכִדי.  ּבִ ָזב, ֹלא  ּכָ ֹלא ֲחלֹום ִהיא ָהֶרֶגל, ֹלא 
ִביל.  ְ ָבר ָטבּוַע ִסיָמן ַעל ַהּשׁ ּכְ ֹזאת ֱאֶמת. 

ֵעף — ְסּתָ ִמִ ֹחל  ּכָ י  ִריִדים — קּוֵרי ֶמׁשִ ַהּוְ
ָחק ִעם ָאֹדם ֲחַמְקַמק.  ִמׂשְ ּבְ רֹוְטִטים 
לּוב, ֶהָעֵקב: ּכְ תֹוְך  ּבְ מֹו ִצּפֹור  ּכְ ָיִדי,  ּבְ

ר.  ּדֵ ָרצֹון מּול ָרצֹון ִמְתּפֹוֵרר, ִמְתּכַ

ְפִליָאה.  ּבִ ט  ִעיר ִמְתַקּמֵ ַהּזָ ִמְצחֹו 
ָדה,  ַהּלֵ ְפֵני  ית־ֹסַהר, ְזכּוִרים ִמּלִ ּבֵ ל  ִקירֹות ׁשֶ

ְסָעָרה,  ּבִ ְסָעָרה,  ּבִ ַבר  ָטן הּוא ׁשָ ֹראׁש ַהּקָ ּבָ
צּוָדה.  ל ַהּמְ ּדֹוֶחֶפת ֶאת ִמְגּדַ ְוָכֵעת ָהֶרֶגל 

אט.  ּלָ ּבַ צּוָדה ָנָעה  ר ִמְתנֹוֵדד ַהּמְ ׁשֶ ּגֶ מֹו  ּכְ
ַוֲאִני לֹו ִמְקָלט.  ֵחיִקי  ּבְ ן  י ְמַקּנֵ ַיְלּדִ
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ָמָרה  ְמַחֶּיֶכת  ַוֲאִני 

י ּלִ ׁשֶ ָהָרצֹון 
ֶכת ַמּתֶ ּכְ ָמתּוַח 
ם  ֶרץ ַהּדָ ּפֶ ַרק 

ַמְסלּולֹו ּבְ
עֹות ָהַרְגַלִים ְוַעד ֶאְצּבְ ִמן ָהֹראׁש 

ַרע.   ָבר ֶאת ַהּקֶ ּכְ ן  ְמַסּמֵ
יֹוַדַעת ֲאִני  

ֶכת ָמָרה.  ּוְמַחּיֶ   
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ִׁשְעּבּוד  

יָצה,    ַהּבֵ ְקָעה ִמן  ּבָ ה  ה, ֶזה ַעּתָ ִצּפֹור ֵעיֻרּמָ
ַעת.  ַהּדַ ח  ֶהּסַ ּבְ ָיִדי  ּבְ יָחּה  ִהּנִ ֵאי־ִמי 

ָהֶרְפֶלְקס
ִנְדֶהֶמת  ַחְלָחָלה  ּבְ

עֹות. ּכֹוֵפף ֶאת ָהֶאְצּבָ
ה  ׁשָ ֻהּגְ ֻנְקׁשּות  ּבְ

ה  ּלָ ַכְלּכַ ּתְ ר, ֲחִמימּות  ַלּזָ ְקָעָרה 
ְבָתה.  ׁשָ

ד?  ּיָ ּבַ ים  ַחּיִ ים ִעם  אֹוי, ָמה עֹוׂשִ
ד?  ּיָ ּבַ ים  ַחּיִ ֵאיְך ַמֲחִזיִקים ֶאת ֶזה, 

ְדלֹו ּגָ ַמה 
ים?  ַחּיִ רּור  ּפֵ ל  ְדלֹו ׁשֶ ּגָ ַמה 

ָיִדי ּבְ ׁשֶ ִעיר  ַהּזָ ַהּדֶֹפק 
ַרּקֹוַתי,  ּבְ ה  ִהּכָ

ִרי.  ׂשָ ּבְ ַקר ֶאת עֹור  ּדָ
ד    ּיָ ּבַ ַעְרָעִרים  ַהּזְ ים  ַהַחּיִ

ְוָגְדלּו.  ָעלּו 
ְצִריַח ַמֲחִריד ּכִ אּו ֵמָעַלי  ִהְתַנּשְׂ

ָיִדי.  ּבְ ֲחִמיִמים 

ָיִדי.  ּבְ ע  ׁשַ ַהּיֶ ים ַחְסֵרי  י ֶאל ַהַחּיִ ִנְרַצְעּתִ
ֶרֶטט ָהִריק

ד אֹוִתי.  ְעּבֵ ׁשִ
ֶרת  ּבֶ ִנׁשְ ַוֲאִני 

ֶצת.  ֲאִני ִמְתַנּפֶ
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ָהרֹאׁש  ַעל  ַּגג 

תֹוְך ָאְזַלת ָיד ּבְ ָבה  ִנּצְ ֶרֶגל 
קּוָעה.  ם נֹוְתָרה ּתְ ְוׁשָ
יֹוֵתר ָיכֹול ָהָיה  ּבְ ַקל 

ם.   ִלְגֹרר עֹוד ֶרֶגל ְלׁשָ

ַדִים ַהּיָ ַמט ִמן  ִנְשׁ
ה.  ֶרם ַמֲעלֹות ְמֻדּמֶ ּגֶ

ְחַרר.   ּוּוץ ָהֵאיָבִרים ֻשׁ ּכִ
ל ַהּצֵ

ה ִנְפַרׂש ַעל ָהִרְצּפָ
ְלָכה   ֵמֵעֶבר ָלֹעֶרף ֻהׁשְ

ָחה  ּפָ ׁשְ ַלּמִ בּות  ַהְמֻחּיָ
ְוָכְך 

ה.  ְלֵהָרֵדם, ָמֵלא ֶחְרּפָ

ֹצֶרְך.
חּוץ.  ּבַ ה  ֵעת ַאּתָ ּכָ

ָיֵתד מֹו  ּכְ ב" הּוא  ל "ַחּיָ ּכָ
ב ֵמֵעֶבר ִלְתחּום ַהֶהְפֵקר.  ֻמּצָ

ִנים ּפָ ּבַ ת,  ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ַהְמֻעּפֶ ּכָ ַהּמַ ַרק 
ה...  ַוֲחָדׁשָ ָהְיָתה ַמֲחִריָדה 

יָמה.  ְנׁשִ ִמיִנית  ר ׁשְ ִנּסֵ ָהַאף 
ִנּיֹות ַלֲחלּוִטין ָפַתִים ַעְקׁשָ ַרק ַהּשְׂ

מֹו ְלַהְכִעיס ּכְ
אֹוְטמֹות ֶאת ָהֲאִויר
ָגה ּוְ ִהְזּדַ ִחי  ַהּלֶ ׁשֶ ַעד 

ה ִעם ֲאַבק ָהִרְצּפָ
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לֹום ַרב ְוׁשָ
א ְוׁשָ

ֶקט.  ְוׁשֶ

ה ֵמֵאָליו  ח לֹו ַהּפֶ ִנְפּתָ
ה —  ּפָ ל ַאׁשְ ֵראֹות ַלחּות ׁשֶ ּבָ ּדֹוֵחס 

ֶזה ּכָ ׁשֶ ָעה  ּבָ ֶטֶקס ַהׁשְ
י ה ֻחּקִ ַאֲחָריו ַאּתָ

ם.  ִחּנָ ּבְ ָבר  ּכְ ל  ַקּבֵ ּתְ ְוַהּכֹל 
ם... ִחּנָ ּבְ ְלַגְמֵרי 

ִית!  ּבַ ֵאיֶזה ִמין 
רּות. ַהּזָ ָקה ָלּה  ּלְ ִהְסּתַ

ָבר ְלִאיׁש.  ּדָ ב  ַחּיָ ִאיׁש ֵאינֹו 
ְרָך ֲאִפּלּו ֹלא ִלְבׂשָ

ה.  ּתֶֹנת ֲחָדׁשָ ּכֻ

נֹות  ָהֲעָצמֹות ְמַקּנְ
לּות ְמֵלָאה; ְ ִהְתַרּשׁ ּבְ
ַח  ל ֵאיָבר ִמְתַמּתֵ ּכָ

הּוק ָרָחב.   ּפִ ֵדי  ּכְ ַעד 
כֹות ִחּיּות ִים — ֵהן מֹוׁשְ ּנַ ִ ַהּשׁ

ה חּוׁשָ ּכְ רּוַסת ֶלֶחם  ּפְ ל  ִמּכָ
ָרב ֶאת ַטַעם ַלּקְ ְזִמיָנה  ּמַ ׁשֶ

ָחָלב,  ּבֶ ְיָסה  ַהּדַ
ַרְך.  ס  ל, ַאּגָ ׁשֵ ּבָ ּפּוַח  ּתַ

ְוֵריַח ּלֹו  ֶ ֵעת ֶצַבע ִמּשׁ ּכָ ֵיׁש  ַלּדֶֹמן 
ר. ֻמּכָ
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יִתי ּבֵ
ָלה,  בּוַע טֹוב" ְלַאַחר ַהְבּדָ מֹו "ׁשָ ּכְ

בּוִיים ּכְ ל ֵנרֹות  מֹו ֵריַח ֵחֶלב ׁשֶ ּכְ
ָבר  ּדָ ּוְכָבר ֵאין ׁשּום 

ַרע. 

ל ְדֵרָגה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ְהִיי, ַהּמַ ּתִ רּוָכה  ּבְ
ה".  "ְלַמּטָ

ת ֶאת ֲאחֹוֵרי ְמִעיָלּה ְפלּות ּפֹוֶרׂשֶ ִ ַהּשׁ
ָך.  ית ְלַגג ַעל ֹראׁשְ ְוַנֲעׂשֵ
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ָנטּוׁש  ַּבִית  ְלַיד 

ה ְלֶמֱחָצה לּוׁשָ ֶלת ּתְ ּדֶ
ָיִחיד לּוָיה ַעל ִציר  ּתְ

ִמְתַנְדֶנֶדת: 
ֶמ

ַלנ   
כֹול    

ָיה.     

ם ָחָלל ְמֻעּקָ
ֹחָרה ף ָמָרה ׁשְ נֹוׁשֵ

ֶאל ָהְרחֹוב. 

ֶלֶכת ַנַעל ֻמׁשְ
ֶנֱחֶרֶדת ַעל ַסף —  

ָא־
סֹון.    

יׁש ֶאת ְטַוח ֵיאּוׁש ַמּתִ
ָנה ּכָ ַהּסַ

ַעד ַהּצַ ּוְמדֹוֵמם ֶאת 
ָנה, ׁשֵ ּבְ נּוָעה  ּתְ ִלי  ּבְ מֹו ָלרּוץ  ּכְ

ֲחלֹום.  ּבַ ּדֹם  מֹו ִלְצֹעק  ּכְ
 

ֶלת; ַהּדֶ יֵקִני ֶעֶצב  ּוְכָבר ַמְדּבִ
ן ַנַעל ַעל ַסף,  ָבר חֹוְטֵפִני ֻחְרּבַ ּכְ

ָבר ֲאִני הֹוֶפֶכת   ּכְ
ָא־

סֹון.    

indd   72.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:05



 ~   73   ~

ַמְכִאיבֹות   ִמִּלים 

פֹות,  ים ְמַעּיְ ְרֵאה, ִמּלִ
ֵהן נֹוְפלֹות ַעל רּוִחי ְותֹוְקפֹות
ּסֹות ַעל ֵמיָתר ּגַ עֹות  מֹו ֶאְצּבָ ּכְ

ְוחֹוְתכֹות
ְוָקָצר.  ַחד 

ַוֲאבֹוי,  ַוֲאבֹוי, אֹוי  אֹוי 
ים ַמְכִאיבֹות.  ּלִ ּמִ ׁשֶ ֵאיְך 

ת ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ אֹות  ּבָ ִלְפָעִמים ֵהן 
ְך.  חׁשֶ ּבַ ֶקט,  ׁשֶ ּבְ

ַצֲעֵדי ֲחתּולֹות ּבְ ַנֲעַלִים ַרּכֹות  ּבְ
לֹות  ִמְתַנּפְ
ַמְכִאיבֹות. 

ְוׁשֹוְרקֹות ים ֵהן רֹוְתחֹות  ְלִעּתִ
ַרּקֹות ּבָ

ִים ְלָבנֹות, ּבֹוֲהקֹות ּנַ ׁשִ פֹות  חֹוׂשְ
ָקה  ּוְבִלי ַהְצּדָ ִלי ַמּדּוַע  ּבְ

ה מֹו ֹחֶמץ ַעל ַמּכָ ּכְ ּוְמַטְפְטפֹות 
ּכֹוֵאב.  ׁשֶ ַעד 

ְוֵיׁש 
נֹות ּנְ ֵהן ִמְסּתַ ׁשֶ

ֲעִדינּות ּבַ כֹות  ָפַתִים ְמַחּיְ ִמּשְׂ
ָקנּות ּוְבַדּיְ ָקל  ּוְבִמׁשְ ה  ִמּדָ ּבְ
ְתׂשּוֶמת ֵלב  ּבִ ְלָך  יזֹות  ּוַמּקִ

ים   ֶאת ַהַחּיִ
ּכֹוֵאב, ְואֹוי ְוֶזה 

ֵאב.  ּכְ ּגֹוְרמֹות  ים  ּלִ ּמִ ׁשֶ ֵאיְך 
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ִאי־ֶׁשֶקט 

ַלְיָלה 
י ֵעָרה ּלִ ׁשֶ ת־ַהּתֹוָדָעה  ּתַ

ּיּוִטים ַהּסִ ַמת ַמֲחֵזה  ּבָ ַעל 
ִמים, ִמְתעֹוְרִרים ְרּדָ ַהּנִ
ֶקט.  ֶ ּפֹוְרִעים ֶאת ַהּשׁ

ּוַבֵחיק ָהָאֵפל
ּכֶֹהֶנת ָמִתי  ִנׁשְ

ּכֹוַרַעת, 
ת ְמנּוָחה  ׁשֶ ְמַבּקֶ
ַחר,  ַ ַעל ַסף ַהּשׁ

ָוִנים ַהּגְ ְמּדּוֵמי  ּדִ ַחק  ם ִמׂשְ ׁשָ
ַהּבֶֹקר. ּבַֹהק  ֶקט ַעל  ּפֹוֵרׂש ִאי־ׁשֶ

indd   74.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:05



 ~   75   ~

ָלאו 

      לך, יודקה

ְכַתב־ִניצֹוץ  ּבִ
ִתי "ָלאו" ָחמּור.  ָזַעף ְלֻעּמָ

ץ ַמֲעָרב ּוֵ ֶרַקע ִהְתּכַ ּבָ
ּבֹוֵער.  מֹו ָסִדין  ּכְ

ַרְך ַעְצמֹו ְסִביִבי ּכָ ּוף  ִכּשׁ ּבְ
ָתב ָהִעְבִרי  ַהּכְ

ְסִפיָרה  ּכִ
מּור ּגָ ְוָהַפְך אֹוִתי ְלַאִין 

ַוֲאִני ַמַחט־אֹור
י ִלְתהֹום  ִהְנַמְכּתִ

ִסְתֵרי ָהֲאִני. 
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ִּפְראּוִתי ָרגּוַע, 

ַעִין.  ּבָ ּפֹור ִניצֹוץ  ַלּצִ
ה ֹראׁש ָקָטן ּדָ ַהּצִ יָנה  ִהיא ַמְרּכִ

ַמִים.  י ׁשָ ַלּפֵ ּכְ ֶבת אֹותֹו  ְרּבֶ ּוְמׁשַ
ַמִים?  ת ׁשָ ׂשֶ ְמַחּפֶ
ַמִים?  ְזקּוָקה ְלׁשָ

ְכֵבדּות ֵהם,  ּבִ י  ּלִ ׁשֶ ַמִים  ָ י־ַהּשׁ ל ִחּפּוׂשֵ ּכָ
ֶרְך ָהֶאֶתר.   ּדֶ ּדֹוִאים  ֵאיָנם 

חּוץ ִלי ֲאִני ׁשֹוֶקֶלת ַהּנָ ל  ּכָ ֶאת 
ּפֹור ַהּצִ ַעל נֹוצֹות 

ְכֵבדּות.  ּבִ
ָלַדַעת

ִרים   ִצּפֳ ָבר ַעל  ּדָ ֵאיִני יֹוַדַעת 
מֹוֶהן.  ּכְ ַרק רֹוָצה ִלְהיֹות 

י ִהיא.  ּלִ ׁשֶ ָהֲאָדָמה 
אֹוָתּה ֹאַהב. 

ֵאיָבַרי ֶאת ָעְצָמָתּה; ּבְ רֹוָצה ֲאִני ִלְטֹען 
ְרצּוִפי.  ּפַ ּה  ּבָ ל  ּוְלַכְרּבֵ רֹוָצה ֲאִני ִלְטֹמן 

ִלְמׁשְֹך ִניחֹוָחּה ֶאל ּתֹוְך ּתֹוִכי. 
ִקים  ְרּפְ ּמַ ּבַ

ּה, ּבָ ֲאִני רֹוָצה ִלְקּבֹר ֶאת ְזרֹועֹוַתי 
ֲאָבל 

ִמּתֹוָלִעים 
ֲאִני ּפֹוֶחֶדת. 

ה ֲאִני ּפֹוֶחֶדת.  ֲאִפּלּו ִמּתֹוַלַעת ְקַטְנַטּנָ

י ִהיא ּלִ ׁשֶ ָהֲאָדָמה 
ֲאִני ּפֹוֶרֶצת ֶאל ּתֹוָכּה. 
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ֲאִני רֹוֶכֶבת 
הֹוֵללּות.  ּבְ ֹראׁש מּוָרם  ּבְ ּה  ּבָ ּגַ ַעל 

ֶאְסַער אֹוָתּה. 
ַרְגַלִים.  ּבָ ה ַעל ְלָבָבּה  ֲאִני ַמּכָ

ֲאִני קֹוַרַעת ִמּתֹוָכּה ֶאת ְלָבָבּה 
ל ֳחָרבֹות ה ּתֵ עֹוׂשָ

ֵמַעְפרֹוֶתיָה. 
ֶקט. ְוֵאין ִלי ׁשֶ

הּו  ֶ ֶבת ִלי ַמּשׁ ַחּיֶ ִהיא עֹוד 
ְוִהיא

ה.  ְמַחּכָ
ָרַצי ּפְ ל  ּכָ ֶלת ֶאת  ִהיא ְמַקּבֶ

ַסְבָלִנית. 

ְראּוִתי!  ּפִ ָרגּוַע, 
ִניָמה ּפְ ֵחִני  ְוִתּקָ ַאף ֲאִויר  ׁשְ ּתִ ִהיא עֹוד 

ִניָמה.  ּפְ ֵכִני  ְוִתְמׁשְ יָה  ּפִ ח ֶאת  ְפּתַ ּתִ

ְראּוִתי!  ּפִ ָרגּוַע, 
ָוֹלא

ּדֹוֶלֶקת  הֹוָמּה  ֶאּפֹל ֶאל ּתְ
ֶאֶבן ְכִריזֹוִליט ַמְבֶהֶקת. 

ְראּוִתי!  ּפִ ָרגּוַע, 
ַצַעד ָקָטן.    ּבְ ֵיׁש ָלֶלֶכת  ם  ְלׁשָ

ְקִפיָצה. ּבִ ֹלא 
ָעִמים ִלְגֹלל  ּפְ ע  ׁשַ ּתֵ
ְכָבה; ְכָבה ַאַחר ׁשִ ׁשִ

ְזִהירּות ִלְמחֹות ֶאת אֹור ַעְצְמָך;  ּבִ ְלַבד 
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ִים ְרּכַ ּבִ ִלְכּפֹף  ַהְכָנָעה  ּבְ
ַלֲעֹצם ֵעיַנִים

ה...  ְוִלְהיֹות ַקּלָ
ה.  ִצּפֹור ַקּלָ

ְראּוִתי!  ּפִ ָרגּוַע, 
ִים ֲעַצְלּתַ ּבַ ִלי ַעְצֵמְך  ַקּפְ

ל ִאיׁש חֹוֵלם.    ֵבקּות ׁשֶ ּדְ ֶאל 
חֹוְלִמים אֹוְמִרים: 

ַמִים...  ָ ַלּשׁ ֶרְך  ַהּדֶ אן  ִמּכָ
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ְּכלּום  יֹוַדַעת  ֵאיִני 

ק ֶאת ָהֵעץ,  ְזרֹועֹות ֲאדּוקֹות ְלַחּבֵ ּבִ
רּום ַהַחם    ִחי ַלּקְ ַהּלֶ יק ֶאת  ְלַהְדּבִ

ְוִלְנׁשֹם
ּתֹק.  ְוִלׁשְ

רּוׁש ֲעָנִפים,  ֶעֶצב ִלי טֹוב ִעם ִרׁשְ ּבָ
ת ָעִלים, אֹוֶמֶרת ֲאִני:  ִעם ִאְוׁשַ

ֵקט. אן ׁשָ ּכָ
ִנים  ִנּצָ ַסַחף  ּבְ

ֵלוֹות, ְמתּונֹות.  בֹוַתי ׁשְ ַמְחׁשְ
ֲאָבל...

אֹור ּבְ ָיּה  ִלים ֶאת  ַהִאם ֵעִצים ְמַהּלְ
ִריָחה ֶצָחה. ּפְ

ֶאת ֶזה ֵאיִני יֹוַדַעת. 
ים ּבֹוִכּיִ ֵאיִני יֹוַדַעת ֵאיָמַתי ֵהם 

ֵאיִני יֹוַדַעת ֵאיָמַתי ֵהם צֹוֲחִקים,
ה.  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ ָבר ַעל  ּדָ ֵאיִני יֹוַדַעת 
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ַמֲעָמד 

ָבר ֵאינֹו עֹוֵמד ָלַעד ּדָ
ר.  ל יׁשֶ ים ׁשֶ מֹו ִמּלִ ּכְ

ַסְבָלנּות ֵהן ַמֲאִמינֹות, ְלַבד ּבְ
ְך עֹוֵמד ָלַעד. ל־ּכָ ּכָ ֶ ּשׁ ֵאין ַמה  ׁשֶ

ד ּוְלׁשַ ר  ׂשָ ּבָ ֲעלֹות  ּבַ ׁשֹות ֵהן, ַאְך  ִמְתּבֹוׁשְ
ר, ֹחֶזק ֵאׁש ָוכׁשֶ ּבְ ָלָדה  ּפְ מֹו  ּכְ לֹות  ָ ְמֻחּשׁ

ָבר ֵאינֹו ַמֲחִזיק ַמֲעָמד ּדָ י ׁשּום  ּכִ
ר.  ל יׁשֶ ים ׁשֶ מֹו ִמּלִ ּכְ
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ֲאָדָמה  ְרִעיַדת 

א.  קּו אֹוִתי ֵמִאּמָ ִנּתְ עֹות  ָיַדִים ְרׁשָ י  ּתֵ ׁשְ

א ל ִאּמָ ְמָלָתּה ַההֹוָמה ׁשֶ ֶלת ֶאל ּתֹוְך ׂשִ ְרּבֶ ֲאִני ִמְתּכַ
הֹום.  י ּתְ ּפִ ְוִנְתֵלית ַעל  ַכְפּתֹור  ּבְ ֶנֱאֶחֶזת 

א. ל ִאּמָ ַחת ׁשֶ ְטּפַ לּוחֹות ֶאל ַהּמִ ַטּנֹות ׁשְ ַהּקְ ָיַדי 
ָעָרּה.  ׂשְ ּבִ ע  ה ֶאּגַ ִהּנֵ ה,  ִהּנֵ

ָער!  ֵ ַהׂשּ
ְוגֹוֶלֶלת אֹוִתי ֶאל ּתֹוְכֵכי ְפּתֹור  ּכַ סֹוָעה קֹוַרַעת 

ִליָמה.  ַהּבְ
ִרים  ַפְרּפָ ּכְ ָיַדִים ְקַטּנֹות 

ֲאִויר:  ּבָ רֹוֲעדֹות 
ּבֹוֵדָדה. ּבֹוֵדָדה,  ּבֹוֵדָדה, 

א  ל ִאּמָ ַחת ׁשֶ ְטּפַ ְקצֹות ַהּמִ
ִמְתמֹוְססֹות. 

י — ל ִאּמִ ָעָרּה ׁשֶ ִניצֹוצֹות — ׂשְ
ִלים.  ִמְתַעְרּבְ

ִליְך אֹוִתי.  י ִהׁשְ ֱאֹלֵהי ִאּמִ
י ֵני ֱאֹלֵהי ִאּמִ ּפְ

ִבים.  ּכָ
ָוָהְלָאה י  ּנִ אהּות ׂשֹוָחה ִמּמֶ ִאּמָ
ָזָרה.  ֵתף  ּכָ ֶקת ַעל  ּנֶ ּתַ ַוֲאִני ִמׁשְ

ָזָרה.  ֵתף  ּכָ
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ַּבָּיד  ַּתּפּוַח  ִעם  ֶעֶלם 

ְנָהב ֶ ָיִדית ַהּשׁ ה ִעם  ַטּנָ ַהּקְ ין  ּכִ ַהּסַ
ֶלת ִריָרה, ַהְמֻעּגֶ ַהּקְ ָבָנה,  ַהּלְ

ָאה  ִהְתַנּשְׂ
ל ָסִבי ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ יֵדי  ּבִ

ר ֲאׁשֶ ּכַ
ּפּוַח ּתַ ף  ָהָיה ְמַקּלֵ

ל,  ׁשֵ ּבָ יִקים, נֹוְדֵפי ִניחֹוַח  ּקִ ּדַ ּוְקרּוִמים 
יו, ּפִ ְמִתינּות ֶאל  ּבִ א  ָנׂשָ
ָרָכה ּבְ לֹות  ָפָתיו ְמַמּלְ ׂשְ

ִרי ָהֵעץ.  ּפְ ַעל 

ָזֵקן ָאִנין הּוא ָהָיה ְיהּוִדי 
ְונֹוֵהג ָהָיה

ָזֵקן ָאִנין.  יהּוִדי  ּכִ

ֲאִני 
ד   ּיָ ּבַ ּפּוַח  ּתַ ֶעֶלם ִעם 
ִים, ּנַ ׁשִ תֹוכֹו  ּבְ נֹוֶעֶצת 

הֹוֶלֶלת.
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ּׁשֹוָנה ַמה 

ִרית, ֻעּבָ ה  ִמּלָ
ְמיֹון ַהּדִ ֵחיק  ּבְ ֵלָמה ַאּתְ  ּוׁשְ ָפה  ּיָ ַמה 

ה ׁשֹוָנה ַאּתְ ְוַכּמָ
ֵעת ֲהָפַקת  ּבְ

ָפַתי.  ַהֲהָברֹות ַעל ׂשְ

ט ָהִראׁשֹון ּבָ ַהּמַ נֹוָרא ָהָיה 
ַאְך ֶזה נֹוַלד י ׁשֶ ַיְלּדִ ְפֵני  ּבִ

ה ִהּנֵ ַאְך 
ֵעיִני ְמַרְפֶרֶפת 

ְויֹוַדַעת ֲאִני: ֶזה הּוא. 

ִתי , ִמּלָ ַאּתְ
ֶבת ִלְתּבַֹע, ִלְתּבַֹע ֵמֹראׁש ַחּיֶ

יֵרְך  ַאּכִ ׁשֶ
ַעּתְ ְלִפְרֵקְך.   ִהּגַ ׁשֶ ַרק ְלַאַחר 
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ָחְכָמה 

ָבר  ּכְ י ַעד ֶאְמַצע ַהּיֹום ֶזה  ְעּתִ ִהּגַ ְרֵאה, 
ה ְצָעִדים ָרחֹוק יֹוֵתר. ּמָ ּכַ ּוִמי יֹוֵדַע 

ְוֹכה ֹאַמר:  ָלתֹות ָצִעיר  ָאבֹוא ֶאל ַסף־ּדְ
ָבר ּכְ י ַעד ֶאְמַצע ַהּיֹום ֶזה  ְעּתִ ִהּגַ ה  ִהּנֵ

ָעָבר, ּבֶ י, אֹוָתּה ָקִניִתי  ּלִ ׁשֶ ְוַהָחְכָמה 
ַער,  ּבָ ר  ּדֹוָמה ְלֵאֶפר ַעּמּוד ֵאׁש ֲאׁשֶ

ָבר ּכְ י ַעד ֶאְמַצע ַהּיֹום ֶזה  ְעּתִ ִהּגַ י  ּכִ ִאם 
ה ְצָעִדים יֹוֵתר... ּמָ ּכַ ּוִמי יֹוֵדַע 
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ֶׁשִּלי  ַהּתֹהּו  ַאב 

י,  ּלִ ׁשֶ ַאב ַהּתֹהּו 
ז ַרֲעבֹוִני,  ֶמְרּכַ
ֵאר ִצְמאֹוִני,  ּבְ

ֵאיִני ִמְתאֹוֶנֶנת.
תֹוִכי ּבְ ל ֶזה הּוא ַלַחן ַהִחּיּות  ּכָ

ד  מֹו ֲחׁשָ ּכְ ד  ְדָחף ֵמַהּצַ ּנִ ׁשֶ
ֵלמּות.  ְ ְוִנְזָהר ֶאל ַהׁשּ ֵקט  ְוהֹוֵלְך ׁשָ

ה, ֲאָבל ַאּתָ
ְטָך ַמּבָ ּבְ ֵפג ֶאל ּתֹוִכי  ִהּסָ

ְוַכֲאָדָמה ֶאְהֶיה ְוֶאְהֶיה טֹוָבה, 
ָרִנית.  ַוּתְ

ֶנֱאֶבֶקת.  ֵאיִני 
ל אֹוִתי ָרָעב ֵאינֹו ְמַאּכֵ

ִחית אֹוִתי.  ָצָמא ֵאינֹו ַמׁשְ
י ׂשַבע ּבִ ְמַהְבֵהב 

ֵבַע ַעד ּתֹם ְלעֹוָלם.  ֵאינֹו ׂשָ ׁשֶ
ֶחם ַהּלֶ ְוֹכַח  ּכַֹח ָהֲאָדָמה  מֹו  ּכְ

ְלַבּדֹו.  ֶחם  ַהּלֶ ֲאָבל ֹלא 
י ּבִ ה  ֲעׂשֵ

ְטָך  ַמּבָ ּבְ ֵפג ֶאל ּתֹוִכי  ִהּסָ
ְוָכֲאָדָמה ֶאְהֶיה ְוֶאְהֶיה טֹוָבה, 

ָרִנית.  ַוּתְ
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ִּדּבּור  ְּבִלי  ַמִים 

ם  ַהּיָ
ָקַרע ֵצָלע ִמּגּופֹו 

ְוָאַמר: 
ְלִכי

ם,  ְכִבי ׁשָ ׁשִ
דֹול ָאֹנִכי, ּגָ ׁשֶ ֲהִיי ִלי ִסיָמן 

יר ָאֹנִכי.  ַאּדִ
ְלִכי, 

ֲהִיי ִלי ִסיָמן. 

ָעָלה ָנָחה ְלַיד ֲחּלֹוִני ַהּתְ
ֶמת.  ִאּלֶ

כֹול ִלְהיֹות ָעצּוב יֹוֵתר    ּיָ ַמה 
ִים ִמּמַ

ּבּור.  ּדִ ֵאין ָלֶהם  ׁשֶ
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מּום 

ר ַהּכֹל ֲאַדּבֵ ַעל 
ַאְך

ֹלא ַעל אֹודֹוֶתיָך.  
ּתֹק.  ַעל אֹודֹוֶתיָך ֶאׁשְ

ּתֹק הּוא ְוִלׁשְ
ה.  ַמֲעׂשֶ

ּתֹק ְמחֹוֵלל ִלׁשְ
ַמִים  ָ ל ַעד ַהּשׁ ִמְגּדָ

ּבּור. ַהּדִ ל  ּכָ חֹוֵלׁש ַעל 

ם  ה ׁשָ ִהּנֵ
יל מּום  ַאּטִ

ֲהָדְרָך, ֲאהּוִבי.  ּבַ
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ִּגְלּבַֹע 

ׁשֹוֶכֶבת ֲאִני ֶאְצְלָך   
ּבַֹעז,  ל  ְלַרְגָליו ׁשֶ מֹו רּות  ּכְ

ָנֳעִמי. ְלָחה ֵאיזֹו  ַאְך אֹוִתי ֹלא ׁשָ
י,  ְוַנְפׁשִ זּו ַצֲעִדי  ֶנְחּפְ ם  ְלַבּדָ

י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

ְרֵאה, ַאְילֹוִנית ָאֹנִכי,
י, ִרים ֶאת ֹראׁשִ ּתָ ְגָאֵלִני,  ּתִ ה  ְוַאּתָ

י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

אֹוְמִרים:
תּוָחה —  ָיְדָך ַהּפְ ף  ּכַ

ָחה —  ֻמּנָ ָבִהים  ּגְ ּבַ ם,  ה ִהיא ׁשָ ִהּנֵ
ה:  ּה ְסֻגּלָ ּבָ ֵיׁש 

י,  כּוׁשִ ּכְ ֹחִרים  ְרֵחי ִאיִריס ׁשְ ּפִ
י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

ֹחר ה ִאיִריס ׁשָ ְזֹרק ִלי ְלַמּטָ
ֹאַכל ֶאת ָהֵאׁש, ֶאְבַלע ַרַעל ַאְרִסי 

י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

יץ.  ּכֹה ַאּמִ ּכֹה טֹוב,  דֹול,  ּגָ ּכֹה  ה  ַאּתָ
ָדִמי, ּבְ ִכי  ַהּבְ ן ֶאת  ֵ ַיּשׁ ָעְטֵפִני, 

י  ח ַעל ֹראׁשִ ַהּנַ ַרֲחֶמיָך 
י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

ּכֹוָכִבים ְמִאיִרים,  ֹרׂש ֵמָעַלי  ּפְ
ִהיִרים, ּבְ ֵאֵלד ְלָך ָאז ְטָלִאים 
י,  ׁשִ ׁש ֱאֹלִהים ַמּמָ ּיֵ ׁשֶ ְוֵאַדע 

י.    ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ
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תֹוָכם  ּבְ ַוֲאִני  ֲעָדִרים ֲעָדִרים 
ָך —  ּלְ ׁשֶ ֶטן  ַהּבֶ ְוִנְרֹקד ַעל  ֵחק  ְנׂשַ
י ִליׁשִ ּוׁשְ ִני  ׁשֵ ן ֵעֶדן  ּגַ אן  ּכָ ְוִיְהֶיה 

י.   ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

ל ְוֵאֵלד, ֹלא ֶאְחּדַ ְוֵאֵלד 
ל ּדַ ֶאְהֶיה ְלֵפרּור ָאָבק  ַעד ׁשֶ

ִמיד. ּתָ ֵאִני  ּשָׂ ּתִ ֵתְפָך  ּכְ ה ַעל  ְוַאּתָ
ֲאִני 

ִיְהֶיה ִלי עֹוד ַמה ּלֹוַמר, ק, ֹלא  ּתֵ ּתַ ֶאׁשְ
ים ֹזאת ֵאין ָלּה ִמּלִ ּכָ ׁשֶ ְמָחה  י ׂשִ ּכִ

ים,  ּבּוִרים ָלּה ָקׁשִ ּדִ
י.  ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ

י,  כּוׁשִ ּכְ ֹחר  ְזֹרק ִלי ִאיִריס ׁשָ
ה ַרַעל ַאְרִסי ּתֶ ֹאַכל ֶאת ָהֵאׁש, ֶאׁשְ

י. ְעִלי, ִאיׁשִ ּבַ ְלּבַֹע  ּגִ
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ַהְּכנּוָעה   ְׁשָעִתי 

נּוָעה,   ַהּכְ ה,  ּכָ ַהּזַ ָעִתי  ׁשְ
אִתי ְצרֹור ַקׁש ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַאְך ֶזה נֹוַלד ָלֵעֶגל ׁשֶ
י  ְוָגַחְנּתִ

ׁש ַהּקַ י ֶאת  ְרּתִ ּוִפּזַ
ל ָהֵעֶגל.  ַחת ַלחּותֹו ָהְרעּוָדה ׁשֶ ִמּתַ

ה ַטּנָ ַהּקְ ְרּבּוִבית  ַהּזַ ְסִביב 
ָיִדי ָהרֹוֶעֶדת ֲחָקה  ׂשָ

ה ַהַחם ּפֶ ּבַ י לֹו  ָנַתּתִ עֹות  י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ
ּוָבִכיִתי, 
ִלְרָוָחה, 

ָאְזֵני ָהֵעֶגל ּבְ ִכיִתי  ּבָ ְך  ּכָ
ב אֹורֹות, מֹוׁשָ ּבְ ְנָחס  ּפִ ל  ק ׁשֶ ׁשֶ ּמֶ ּבַ

ה מּוָזָרה ּוַבֲאִדיקּות ֲחָדׁשָ
הּו י ַעל ִמיׁשֶ ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

הּו ֶ ְוַעל ַמּשׁ
הֹוֵדיִתי ָעֹמק ֵלאֹלַהי. 
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ָאִעיר  ֹלא 

ְבִרית ּגַ ּיּות  ָנׁשִ
עֹוְרָך ּבְ ַעת  ְמַפְעּפַ

ה ַעל ֵעיַנִים ֲעצּומֹות.  ּדּוִמּיָ ּכֹוֶרֶכת 

ִנְרָאה ָהָאָדם ָהִראׁשֹון אי  ַוּדַ ּבְ ְך  ּכָ
ָלה ֱאֹלִהים  ֶטֶרם ׁשָ ּבְ

ּגּופֹו.  ה ִמּתֹוְך  ָ ִאּשׁ

ִסיעֹות  ּפְ
ִמיָכה ַלּשְׂ ַחת  חּו ֵעיֻרּמֹות ִמּתַ ּגָ

ַוֲחָלקֹות  ְוֻרּדֹות  ָנַפִים  ּכְ ִהְצִמיחּו 
חֹון.  ִנּצָ ל  ־ִוי ׁשֶ ּבְ

קּוף ֶרב ָארֹוְך ׁשָ ּגֶ
ר ָרעֹות ּגּוף ְמַבּשֵׂ ֶצַבע  ּבְ

ֶרְך  ַהּבֶ ֶלת ְלָך ְסִביב  ּתֵ ִמְתּפַ
ְרֹסל ֶרְך ַהּקַ ּדֶ ֹחָרה  ׁשֹוֶרֶקת ׁשְ

ְכָחה ִ ַכת ַהּשׁ ֶאל ֶחׁשְ
ח.   ַ ן, ַהּשׁ ׁשֵ ַהּיָ ָך  ל ֹראׁשְ ׁשֶ

ֹלא ָאִעיר. 
ן.  יׁשַ ּתִ

ָסְך.   ה אֹוִריד ֶאת ַהּמָ ִהּנֵ
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ּגֹוַוַעת   ָהֵאׁש 

ִית ַלּבַ ָבר ִמחּוץ  ּכְ ָהָרִהיִטים 

ָיד ָקָרה
מּוָנה ָהַאֲחרֹוָנה. יר ֶאת ַהּתְ הֹוִריָדה ִמן ַהּקִ

ע —  יר ִהְבִזיק ְמֻרּבָ ַהּקִ
יִריַעת ַהּתֹוָרה ּכִ ַצח 

ו ְלֶכֶתם...  ָהְפָכה ַעְכׁשָ ְיִריַעת ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ִזְכרֹוָנּה —   ַמֲהלּוַמת ּתֹף ַעל 

ה —  ְמׁשָ ע ַעל ׁשִ ֶאְצּבַ
ְתִריס ָעֶבה ּבִ ה  ְמֻכּסָ

ָבר  ּדָ ְוׁשּום 
ָבר ֹלא ֵנעֹור.  ּדָ ׁשּום 

רֹוַע ַלּזְ ַחת  מּוָנה ִמּתַ ְקָעה ֶאת ַהּתְ ּתָ ִהיא 
ה  ְוַהּפֶ

ה,  ַעְצלּות ְצִליל, ִמּלָ ּבְ ָרַקם 
ֶנֱאַמר.  ר,  ּבֵ ּדִ ַבר ָמה  ּדְ

צּות: ּלָ ּפַ ֵאיזֹו 
ל ְלּגֵ ִהְתּגַ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ י ֶאת קֹוִלי  ְרּתִ ִהּכַ ֹלא 

ִית:  ַהּבַ ל  ִריק ׁשֶ ּבָ
"ֵאיֵנְך אֹוֶהֶבת ִאיׁש

ֵאיֵנְך אֹוֶהֶבת ִאיׁש". 
ּגֹוַוַעת.  ָהֵאׁש 
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ֵמֵעיַני   ַהְרֵחק  ְמַדֵּבר  ַאָּתה 

ר ֵאַלי ה ְמַדּבֵ ַאּתָ
ְוֵעיֶניָך צֹוְללֹות

לֹות ַהְרֵחק ּכְ ְוֵעיֶניָך ִמְסּתַ
ְוֵעיַני ֵאיָנן רֹואֹות ֶאת ִמּלֹוֶתיָך

ים ּלִ ַהּמִ ֵאיָנן רֹואֹות ֶאת 
יָך ּיֹוְצאֹות ִמּפִ ׁשֶ

ָאְזַני ּבְ טֹות  ֵהן ִמְתַחּבְ
ְוֶנֱהָדפֹות

יבֹות ָלֶזה ְוָאְזַני ֵאיָנן ַמְקׁשִ
ים ׁשֹוְקעֹות ּלִ ְוַהּמִ

ְנַמּסֹות
ה ִמּזֶ לּום  ּכְ ְלָך  ְוֹלא יֹוֵצא 
ה ִמּזֶ לּום  ּכְ ְוֹלא יֹוֵצא ִלי 

ה ִמּזֶ ְוֵאיִני ְצִריָכה ִלְכלּום 
ִטי.  ּבָ ק ִמּמַ ְתַחּמֵ ּמִ ׁשֶ
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ָהֵעִצים  ֵּבין  אֹוְתָך  ָרִאיִתי 

י  ּנִ ִהְתַרַחְקּתָ ִמּמֶ
ָוָהְלָאה. 

ין ָהֵעִצים ּבֵ ָרִאיִתי אֹוְתָך 
ה ָיֶפה יֹוֵתר,  ְוַאּתָ

ין ָהֵעִצים.  ּבֵ ָיֶפה עֹוד יֹוֵתר 

ָך ַהְמֹטָרף ָרִאיִתי  ֶאת ֹראׁשְ
ּצֹוְנִחים ׁשֶ מֹו  ּכְ צֹוֵנַח ֶאל ֵעץ 

א.  ל ִאּמָ ִרית ׁשֶ ּכָ ַעל 
ְלִאּטֹו

ָך ִהְתַנְדֵנד ֹראׁשְ
ֶקֶצב ּבְ

יָמִתי ְנׁשִ
ֵקט,  ְך ׁשָ ל־ּכָ ּכָ ְוָהִייָת 

ֵקט ְלַיד ָהֵעץ.  ְך ׁשָ ל־ּכָ ּכָ

ְלָעֶדיָך  ּבִ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָהִעיר 
ם,  ֹחר, ִאּלֵ ִהיא ׁשֹור ׁשָ

ֶרְך ּדֶ ַוֲאִני נֹוֶדֶדת 
ָטִחים ַהֲחׁשּוִכים  ְ ַהּשׁ

ַחד.  ל ַהּפַ ׁשֶ
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ָּכָכה  טֹוב 

ֵאיִני רֹוָאה אֹוְתָך.  ת ִלי ׁשֶ ֹלא ִאְכּפַ
ה ָסר ֵמָעַלי.  ַאּתָ ת ִלי ׁשֶ ֹלא ִאְכּפַ

ִחּיּוִכי ֵאֶליָך.  ן ֶאת  ְלַכּוֵ ֶבת  ַחּיֶ ָבר ֵאיִני  ּכְ
ִמְצִחי ּבְ ֶבת ְלַהֲחִליק ֶקֶמט  ַחּיֶ ָבר ֵאיִני  ּכְ

ְלַמַעְנָך. 
ָבר.  ּדָ ב ִלְהיֹות  ַחּיָ ָבר ֹלא  ּכְ ּוֵביְנָך  יֵני  ּבֵ

ּוֵביְנָך יִני  ּבֵ
ב ִלְקרֹות.  ַחּיָ ָבר ֹלא  ּכְ ָבר  ּדָ ׁשּום 

ָכה.  ּכָ טֹוב 
ֵעת יֹוֵתר ַקל ִלי ִלְחיֹות.  ּכָ
ִחּיּוִכי ְלַעְצמֹו ֵעת  ּכָ ְך  ְמַחּיֵ

ּום ִאיׁש, ֹלא ִמּשׁ
ִמְצִחי  ּבְ ָמִטים  ְוַהּקְ

ם.  ְלַבּדָ ַמֲחִליִקים ֶאת ַעְצָמם 
ָלִראׁשֹוָנה

ֵעת ֲאִני ָיָפה — ּכָ
ה ָיָפה.  ּמָ ּכַ מּוָזר 

ֵמַעְצמֹו
ַני,  ּפָ ַהּיִֹפי ַעל  ט  ֵ ּשׁ ִהְתּפַ

ֵאיְנָך יֹוֵדַע   ֶכת ׁשֶ ַוֲאִני ְמַחּיֶ
ה ָיָפה ֲאִני —  ּמָ ּכַ

ּוְבָחְכָמה ָיָפה ָאֹנִכי.  ְלָוה  ׁשַ ּבְ
ה ְוַאּתָ

ְך.  ּכָ ָבר ַעל  ּדָ ֵאיְנָך יֹוֵדַע 
ָכה ּכָ טֹוב 

ֹיִפי.  ה ֲחׂשּוְך  ו ַאּתָ ַעְכׁשָ
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אֹוֶמֶרת  ֲאִני 

ַלּכֹל־ָיכֹול: ֲאִני אֹוֶמֶרת 
ה ֲעֵדי ַעד, ָוָנד ַאּתָ ָנע 
י  ִלּבִ ִאּלּו ָטהֹור ָהָיה 

יָרה ְלָך ָהִייִתי ַמּתִ
אן.   ּכָ ָללּון 
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ְלַהֲחִריד  ָיָפה  ְּבִדידּות 

יִרי,  ַיּקִ
יִרי" ה "ַיּקִ ּלָ ַהּמִ י ֶאת  ֲאִני ַאְך מֹוִציָאה ִמּפִ

אן,  ּכָ ִנְמָצא  ָבר  ּכְ ה  ְוַאּתָ
ִנְמָצא ה  הּו ַאּתָ ְלׁשֶ ּכָ ָמקֹום  ּבְ

י.  ּלִ ׁשֶ ָיָקר 

תֹוִכי, ּבְ יב  ה ַמְקׁשִ ַאּתָ
ִמְתּבֹוֵנן ֶאל ּתֹוִכי,

ָאְזֶניָך  ּבְ יָמה  ַוֲאִני ַמְחּכִ
ֵעיֶניָך.  ּבְ ה  ִמְתַיּפָ

ו ַעְכׁשָ
ֲאִני ֲעֵיָפה. 

ו ֲאִני רֹוָצה ִלְהיֹות ְלַבד ַעְכׁשָ
תֹוְך ַעְצִמי ּבְ ה ְלָך ָעֹמק  ֲאִני ַקּדָ

ם ֵאי־ׁשָ ּבָ ֶנְעָלם  ה  ְוַאּתָ
ֵאיִני יֹוַדַעת ֵהיָכן הּוא.  ׁשֶ

ַלְיָלה טֹוב,
יִרי.  ַיּקִ
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ֲאחֹוִתי 

ָרק,  ַהּבָ ֲאחֹוִתי 
ְפֶקֶרת.   רּוָקה, ַהּמֻ ַהּזְ ֲאחֹוִתי 

ֹיִפי
ָזֹהב, קֹוֵרן, ׂשֹוֵרט, 

ֹיִפי ַמֲחִריד,    ּבְ ַאּתְ ׁשֹוֶטֶפת אֹוִתי 
ים,   יִתּיִ ּבֵ ָבִרים  ּדְ ַמְזִהיָבה ִלי 

ַהּנֹוָרא   ָיְפֵיְך  ַאְך ֲאִני מּול 
ֻמְכַרַחת ַלֲעֹצם ֵעיַנִים. 

ַעם,  ּפַ
ַעם  ֵאי־ּפַ

י —  ֶקט — ִאּמִ ֶ ַהּשׁ
ַגְעּגּוֶעיָה — ּבְ

ן ָרְכָבה   ְלַבְנּבַ ַעל ֲעַנן ֲעָרֶפל 
ְוִהְתַנְדְנָדה, 

ִהְתַנְדְנָדה ֶאל ֵמֵעֶבר
ל ַהֲחלֹום,  ד ָהַאֵחר ׁשֶ ַלּצַ

ְזַהב ַהֶהְפֵקר   ֵהִציָצה ֶאל 
ְוָלֵכן

ָזָהב  ֵיׁש  ם ִלי  ּגַ
ָעָתה:  ּבְ ְמַחת  ל ׂשִ ָזָהב ׁשֶ

ְצחֹוִקי  ּבִ ָזָהב ַמְצִליף 
ּוְבֵעיַני ָזָהב רֹוֵצַע. 

ְואּוָלם ֹלא אּוַכל ְלַהְמרֹות
רֹות  ּבְ ַהּדִ י  ּפִ ֶאת 

י ֲעׂשִ ּתַ "ֹלא 
י" —  ֲעׂשִ ּתַ ֹלא 

ְפֶקֶרת, רּוָקה, ַהּמֻ ַהּזְ הֹו ֲאחֹוִתי 
ָרק. ּבָ
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ְוֵרִעי  ָאִחי  ַרַעם, 

ְוֵרִעי,  ַרַעם, ָאִחי 
יר,  ְוֵרִעי ָהַאּדִ ָאִחי 

י ֲאָבִנים.  ּבֵ ּגַ ל ֲאָבִנים ַעל  קֹוְלָך ְמַגְלּגֵ
ְונֹוָרא הּוא קֹוְלָך.  ַיֲעִרי 

ִיְרָעדּו,  י  ּכִ ַמח ְלָבְבָך ִלְגֹרם ֶלָהִרים  ִיׂשְ
ַמח ְלָבְבָך  ִיׂשְ

ְקָעה.  ּבִ ּבַ ים  רּוִאים ָהרֹוְמׂשִ ּבְ ל  ם ׁשֶ ְעּתָ ּדַ ל  ְלַבְלּבֵ

ַעם,  ּפַ
ַעם,  ֵאי־ּפַ

ַער — ָאִבי —  ַהּסַ
ֶהה ּכֵ ַהר ַעל ָעָנן  ּדָ

ֶדר,  ַלּסֵ ְוֵהִציץ ֶאל ֵמֵעֶבר 
ָוֹבהּו ָהַלְך, ל ַהּתֹהּו  ֶאל ִצּדֹו ׁשֶ

ּוְלִפיָכְך 
ם ִלי ֵיׁש קֹול,  ּגַ

ֶלא,  ֵבית־ּכֶ ּבְ קֹול ַנַהם ַמֲחִריד 
ל ֵאֶלם.  ֶמְלָחַצִים ׁשֶ ּבְ

ְואּוָלם ֹלא אּוַכל ְלַהְמרֹות
רֹות  ּבְ ַהּדִ י  ּפִ ֶאת 

י ֲעׂשִ ּתַ "ֹלא 
י" —  ֲעׂשִ ּתַ ֹלא 

הֹו ַרַעם, 
רּוַע.  ְרִאי, ַהּפָ ַהּפִ ָאִחי 
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ֶהָחֵצר  ֵליַצן 

ַחי עֹוָלִמים
דֹול ִמּכֹל ּגָ

ּכֹל יֹוֵדַע 
ִנים ַהּפָ ּכֹל־ָיכֹול ְנטּול 

י ל ַמֲעׂשַ ּכָ ְלָך 
ֶרת. ְלָך ֲאִני ִמְתַמּסֶ

ֲאִני
ֵליַצן ֶהָחֵצר

ֲעמֹוִנים ּפַ ָך ִעם  ּלְ ׁשֶ ֵליַצן ֶהָחֵצר 
ֶרת ִעם  ֲחרּוִזים ְמַכְרּכֶ

ֲעמֹון ָקָטן  ּפַ ִביְלָך ִעם  ׁשְ ּבִ ֶצת  ְמַקּפֶ
ל ִעם  יר ַהּלֵ ל ׁשִ ׁשֶ

ָקל:  ּוִמׁשְ ֶקֶצב 
ְרֶמֶטר מֹונֹוֶמֶטר, ִהיּפֶ
ְנָטֶמֶטר ּפֶ ֶטְטָרֶמֶטר, 

ְוַדְקִטיל — 
חּוץ ְלֵליַצן ֶהָחֵצר ּנָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ִעם 

ּלֹו.  ׁשֶ ֹוֶטה  ַחק ַהּשׁ ְלִמׂשְ

ִנים,  ַהּפָ ְלַמַעְנָך, ְנטּול 
ַרק ְלַמַעְנָך.
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ָהֵריָקה   ָיִדי 

ָיְדָך ּתָ ֶאת  ַלׁשְ ּתָ
ִדי ִמּיָ

י ְונֹוַתְרּתִ
תּוָחה ָיִדי ָהֵריָקה ַהּפְ ִעם 
ֶאְמַצע ָהעֹוָלם ּבְ עֹוֶמֶדת 

ְוָעַבר ַני  ּפָ ָחַלף ַעל  ְוָכל  ִמי ׁשֶ
ֵהִאיץ ַצֲעדֹו ִמּתֹוְך ַרֲחָמנּות

ְוִנְזַהר ַמר  ִנׁשְ ְוָכל ֶאָחד 
יט ְלָאחֹור ּלֹא ְלַהּבִ ׁשֶ

ֲחָנה ֲעֻמּקֹות ּבָ ֵעיִני 
תּוָחה  ָיִדי ַהּפְ ֶאת 

ָהְיָתה ֻמְפֵנית ֵריָקה ׁשֶ
ַמִים ָ ַלּשׁ

ְלָחה ן ׁשָ ט ִמְתַחּנֵ ּוַמּבָ
ׁש ה, ְמַבּקֵ ִנּיָ ְ ַהּשׁ ד  ַהּיָ ֶאל 

תּוָחה.  ד ַהּפְ ַהּיָ ַרֲחִמים ַעל 

ה ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָיִדי  ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי 
תּוָחה ָיִדי ָהֵריָקה ַהּפְ ַעל 

ּה ַכּפָ ּבְ ֱאֹסף אֹוָתּה  ַוּתֶ
ֹחם ּבְ

ה ֲאָסַפּתָ
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ָיִדי ַהְיָמִנית ְך  ּכָ
יָרה ִהּכִ ָמאִלית  ָיִדי ַהּשְׂ ֶאת 

זֹו  ּבָ ּוְכרּוכֹות זֹו 
ְלמּודֹות ַהּגַ ַדִים  ַהּיָ י  ּתֵ ׁשְ קּו ָלֶהן  ּלְ ִהְסּתַ

מֹו ֵצל ּכְ תּוקֹות  ּוׁשְ ּדֹוְממֹות 
ֶאל 

ֵבל.    ְקֵצה ַהּתֵ
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ֶׁשְּבתֹוִכי  ָהִעיר 

יָרא. ּתִ "ַאל 
ֵצא

בׁש ִעיר. ּכְ
בׁש אֹוָתּה  ּכְ

ים.  ִנְצחֹונֹות ְקַטּנִ ּבְ
ְרחֹוב ַאַחר ְרחֹוב.

ַנע ְלָך  ּכָ ּתִ ִהיא 
ר ְלָך".  ְתַמּסֵ ּתִ ִהיא 

ו ַעְכׁשָ
י. ּלִ ׁשֶ ָהִעיר 

ִהיא ִלי. 
ּקֶֹרת ּבִ ֲאִני עֹוֶרֶכת 

ְרחֹוב ַאֵחר.  ּבִ ל יֹום  ּכָ

ַצד ֲאגּוָדל ּבְ ֲהִליָכִתי ָעֵקב 
ה.  ָמה ֵקץ ַלֲהֻמּלָ ׂשָ

ט  ַצֲעִדי ַהּקָ
מֹוֶחה ֶאת ָהַרַעׁש. 

ָהַרַעׁש 
ֹלא ִלי הּוא. 

ֶלת ֲאִני ְמַטּיֶ
ֵקָטה ִעיר ׁשְ ּבְ

תֹוִכי.  ּבְ ׁשֶ ָהִעיר 
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ִמְׂשָחק 

ְטִריאֹוֶלִטים ֲחָכִמים  ּבִ ַעת ִלי  ֲעׁשַ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ
ק. ּתֵ ק ֶאת ֵלילֹוַתי ְוֶאת ָהֶעֶצב ְלׁשַ ֵדי ְלַמּתֵ ּכְ

ָכִנים ְוַנׁשְ ם ַמְמִציָאה ְצָמִדים ְקָצִרים  ּגַ ֲאִני 
ְטִריאֹוֶלִטים ֲחָכִמים.  ּבִ ַעת ִלי  ֲעׁשַ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ

ֵחק.  ְכִליל סֹוֶנטֹות ְלׂשַ ּבִ ָמָחר ַאְתִחיל 
ה צֹוֵדק: ה — ַאּתָ ׁשָ ֲאִני ְסָתם ִטּפְ ּתֹאַמר ׁשֶ
ְטִריאֹוֶלִטים ֲחָכִמים ּבִ ַעת ִלי  ֲעׁשַ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ

ק.  ּתֵ ק ֶאת ֵלילֹוַתי ְוֶאת ָהֶעֶצב ְלׁשַ ֵדי ְלַמּתֵ ּכְ
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ְקַטִּנים  ִׁשיִרים 

ים ַטּנִ ַהּקְ יַרי  ְלׁשִ
דֹול ּגָ ה  ּפֶ

ה ִהּנֵ
עֹוד ְמַעט  

ִיְבָלעּוִני. 
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ֻחְלָצְתָך 

י ִלְמׁשְֹך ֵמָעַלי ָמה ָאַהְבּתִ
ָבִרים —  ַהּגְ ֶאת ֻחְלַצת 
ם  ּוְלִהְתַחּמֵ ל  ְלִהְתַחּתֵ

ַמִים.   ָ ת ַהּשׁ ֻחּלַ ּכְ ֻחְלָצְתָך  ּבְ

ְלָחן:  ֻ ַהּשׁ ַהּיֹום ְלַיד 
ָיִדי ַהְיָמִנית

ִריְך  ּכָ ֶהֱחִזיָקה 
ה ְנִגיָסה ְלַאט הֹוִביָלה ַלּפֶ ְנִגיָסה 

יַני   ֵעֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
תּוַח.  ֵסֶפר ּפָ ּבְ פּו ִמְקָצִבים  ִלּטְ

ְקִרי ִהְבִחין ִטי ַהּמִ ַמּבָ
ֶפר  ַעל ַהּסֵ

יָנה ָמאִלית ַמְלּבִ ָיְדָך ַהּשְׂ ּבְ
ִמּתֹוְך ַהֵחֶפת ָהַרְך — 

ד.  ַהּיָ ֶרק  ּפֶ ֹזאת ְסִביב  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאָמָנה  ַרּכּות 
עֹוֶתיָך —  ֶאְצּבְ

ָך — ְרּכְ ּדַ י  ּפִ ַעל 
ׁשּוֵלי ֵסֶפר ֻמְזָהב.  ּבְ ֵלוֹות  ָנחּו ׁשְ

ד  ִמּיָ
ַני ּפָ ם  ּגַ

נּוָעְתָך  ּתְ ָחְלקּו 
ַוֲאִני 

י ּתִ ׁשְ ה ִהְתַלּבַ ּנָ ֶדֶרְך ְמׁשֻ ּבְ
ָך —   ּבְ

י  ּתִ ׁשְ ְלֶרַגע ָקט ִהְתַלּבַ
ָך ְלַגְמֵרי —  ּבְ

ַמִים. ָ ת ַהּשׁ ֻחּלַ ּכְ ֻחְלָצה  ּבַ
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ְקַטּנֹות   יּו"ִדין 

למרשה פאלק      

ְכּתֹב  ָרְתִעי ִמּלִ ּתֵ ַאל 
ַטּנֹות. ַהּקְ ֶאת 

רֹות   דֹולֹות ִמְתַמּסְ ּגְ
ַטּנֹות.  ַלּקְ יִחידּות  ּבִ

ַטּנֹות ַהּקְ
דֹולֹות.  ּגְ דֹולֹות  ּגְ ְמִניעֹות 

ּוְבַאֲהָבה זֹוֶכֶרת ֲאִני ֶדֶרְך־ֶאֶרץ  ּבְ
י.  ּלִ ׁשֶ רֹוֶפּסֹור  ִויְלסֹון, ַהּפְ ִויְנֶסְנט  ֶאת 

יו.  ְוַחּיָ ָנ"ְך ָהָיה ַאֲהָבתֹו  ַהּתָ
ֵתַפִים,  ּכְ ּוְרַחב  בֹוּהַ ָהָיה  ּגָ

דֹולֹות, ֲאֹפרֹות, ַרּכֹות ּגְ ֵעיַנִים 
ים ְטהֹוִרים.  ַמְעָינֹות ְקַטּנִ ּכְ

ָמה דֹוָלה ָרׁשְ ַהּגְ ָידֹו 
ֹחר.  ָ ה ַעל ַהּלּוַח ַהׁשּ יֹו"ד ְקַטּנָ

זֹוִהי, ָאַמר, ָהאֹות
ית".  רּו ַאְלָפּבֵ "ִהיּבְ ּבַ יֹו"ד 

ֶקט ַרב ׁשֶ ּבְ
ה "יֹו"ד".  ְלִחיׁשָ ּבִ ָפַתי  ְלטּו ׂשְ ּפָ

ל ּתֹוָדה ט ׁשֶ ַמּבָ ּבְ
ד  ּוִמּיָ י  ּלִ ׁשֶ ֵקָטה  ְ ַהּיֹו"ד ַהּשׁ ַפס ֶאת  הּוא ּתָ

ּה,  ְלִצּדָ ה  ִנּיָ ׁשְ ֶהֱעִמיד יֹו"ד 
ִהְתַרֵחק ַצַעד 

קֹולֹו ּבְ ַמִים  ְיֵרא ׁשָ ַרַעד 
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יבּות  ֲחׁשִ ּבַ ׁשֶ ֲעלּות  ֵעיָניו ְמֻכּסֹות ִהְתּפַ
ה:  ּתָ ַלּכִ ֻמְפנֹות 

ַטּנֹות ַהּקְ ַהּיּו"ִדין  י  ּתֵ ׁשְ יטּו ָנא ֶאל  ַהּבִ
"ִליְטל יּוְדס", 

י יּו"ִדין ְקַטְנַטּנֹות ּתֵ ׁשְ
דֹול.  ַהּגָ ְוֶזהּו ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם 
ְוהּוא ֵהִניף ֶאת ָידֹו ַהּטֹוָבה 

סּוִפים, ּכְ ְוֶאת ֵעיָניו, ַמְעָינֹות 
רֹום:  ִהְפָנה ַלּמָ

ֵאּלּו ּכָ ׁשֶ י יּו"ִדין ְקַטְנַטּנֹות  ּתֵ ׁשְ
אֹוְמרֹות "ֲאדֹוָני", 

ָה"ֶאָחד" ַהּכֹל־ָיכֹול 
ָעה ָ ּוְבאֹוָתּה ַהּשׁ

ָמאִלית  ָידֹו ַהּשְׂ ּבְ
בּו  ְחׁשְ ּיַ ׁשֶ

ַיּתּוׁש י הּוא ְמָגֵרׁש  ּכִ
ִחי.  ַהּלֶ ה ִמן  ְמָעה ַקּלָ ּדִ ָמָחה 

ּכֹה ַרּבֹות ָחְלפּו ִנים  ׁשָ
ּיֹום ׁשֹוַמַעת ּכַ ם  ּגַ ַוֲאִני 

קֹולֹו:  ּבְ ֶאת מֹוָרא ֱאֹלִהים 
ֵאּלּו.   ּכָ ׁשֶ י יּו"ִדין ְקַטְנַטּנֹות  ּתֵ ׁשְ

ְכּתֹב ָרְתִעי ִמּלִ ּתֵ ַאל 
ַטְנַטּנֹות.  ַהּקְ ֶאת 
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ֶׁשְּלָך  ַלִּסיָמן  ִמַּתַחת 

ָך ּלְ ׁשֶ יָמן  ַלּסִ ַחת  ֲאִני ִמּתַ ׁשֶ ּכְ
ַהִאם אּוַכל ִלְבֹרַח? 

א  ּמָ אֹו ׁשֶ
ָך?  ּבְ ה  ֲהַגּנָ ׂש ִלי  ֲאַחּפֵ

יָרה ֲאִני אֹוְתָך ַמּכִ
יָרה אֹוְתָך ֵאיִני ַמּכִ

ְזַמן זֹוֶכֶרת אֹוְתָך.  ָכל  ּבְ ֲאָבל 

ָהאֹור ַמְסֶוה ְלָך
ְך ַמְסֶוה ְלָך ַהחֶשׁ

ּוֵמֲאחֹוַרי.  ָפַני  ִמּלְ

ר ֵאֵלְך  ֲאׁשֶ ּבַ
ִליְך ִלי ׁשְ ּתַ

י ל ָרצֹון ָחְפׁשִ ְוא ׁשֶ ֶחְזיֹונֹות ׁשָ
ֶקת.  ּוְמַפְקּפֶ ֶכת ֲאֵליֶהם  ִנְמׁשֶ ֲאִני 

ֲאִפּלּו ֵצל 
ָך ֵאינֹו ֵמֵצל ָעַלי ִמּמְ

ל ֱהיֹוְתָך.  ַרק ְקֵנה ַקׁש ׁשֶ

ָּך ֵתר ִמּמֶ ֵאיְך ֶאּסָ
ָכל ָמקֹום ּבְ ִאם 

ֲאִני 
ָך. ּלְ ׁשֶ יָמן  ַלּסִ ַחת  ִמּתַ
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ְּתִפָּלה 

ֶנֱאָמן, ֵאל ֶמֶלְך 
א ָמתֹוק,  ַאּבָ

ים ֵאִבים ְקַטּנִ ּכְ ַעל 
ֹלא ֶאְתלֹוֵנן

ֹמר ָעַלי ַרק ׁשְ
דֹוִלים.  ּגְ ּסּוִרים  ִמּיִ

י  ּנִ ְמַנע ִמּמֶ
דֹוִלים, ֵאִלי.  ּגְ ִעּנּוִיים 
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ַאְלְמנּות

 .1
הּו ֶ ה ַמּשׁ ֲעׂשֶ ּתַ

"ם    ִעם ַהּמֵ
ל "ַאְלָמָנה" ׁשֶ

ִיְהֶיה  הּוא ֹלא  ׁשֶ
מֹו  ּכְ

ַיּתּוׁש
מֹו  ּכְ

ַיְבחּוׁש

ּזֹוֵחל ַעל עֹוִרי ׁשֶ
ְוׂשֹוֵרט
"ֶמת"

ְוׂשֹוֵרט
"ֵמת"

הּו  ֶ ה ַמּשׁ ֲעׂשֶ ּתַ
"ם  ִעם ַהּמֵ

ל "ַאְלָמָנה".  ׁשֶ
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 .2
ִניִמּיּוִתי, ּפְ קּוַית אֹור ִמּתֹוְך ֶעֶצם  ׁשְ

ית ית־ְזֻהּבִ ְמׁשִ ׁשִ
תּוָקה  ֲחִמימּות ָהֲעָרָבה ַהּמְ ּבַ

ֶקת ל ַעְצִמי ִמְתַחּזֶ ׁשֶ
ֲאִני ַעּמּוד 

ה.  ְזֻהּבָ ּיּות  ְמׁשִ ׁשִ

ְוהּוא 
ַקע ָעַלי ׁשָ

ַקע.  ָעֹמק ׁשָ

ט,  ֲהִרימֹוִתי ֵאָליו ַמּבָ
י, קֹוִלי ַרְך־ָנׁשִ

י:  ְוָאַמְרּתִ
ׁשּוָקה,  ּתְ ִמי  ׁשְ

ֲאָוה?   ּתַ ְמָך  ַהִאם ׁשִ
ְוהּוא: 

ֹלא. 
ִמי ַרֲחִמים.  ׁשְ

יו ּפִ ַתח ֶאת  ּפָ ְוהּוא 
דֹול ּגָ ּכֹה  ה  ּפֶ

ע ה ְמֻרּבָ ּפֶ
ע ה ַהְמֻרּבָ ְוַהּפֶ

ּיּוִתי ָנַפח ַעל ֵאׁש־ַנְפׁשִ
ִני.  ְוִכּבַ

י־ ּכִ
ִני.  ּבַ
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 .3
ה ֲעֻנּגָ ָיד 

ּכֹה ֲעִדיָנה ָיד 
ָיְרָדה 

מֹו  ּכְ ה ָלֲאָטה  ַקּלָ
ִנְכַסף ֲאָדָמה ָעֶלה 

ְוִכְמַעט
עֹוִרי.  ּבְ ָנְגָעה 

ֵקָטה ֶלִחי ׁשְ
ּוְמַרֶחֶמת ֵקָטה  ּכֹה ׁשְ ֶלִחי 

ֲחָנה  ּגָ
י ּלִ ׁשֶ ִחי  ּלֶ ּבַ ְוִכְמַעט נֹוַגַעת 

ַלַחׁש  ּבְ
ֵקָטה ה ׁשְ ְתִפּלָ ּבִ מֹו  ּכְ

ָאְזַני:  ּבְ ָלֲאָטה 
ת־ִאיׁש ֵאׁשֶ

ֶנֱאָמָנה  ת־ִאיׁש  ֵאׁשֶ

ְלַהְנִעים ִלי ָרְצָתה
ָנה  ּוְ ְלַעְרֵסל  ִהְתּכַ

ה ִכּיָ ַהּבְ ֶאת 
ִרי. ׂשָ ּבְ ל  ׁשֶ
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אֹוְרַחי 

ֶרד ֶזר, ּתֶ ּגֶ
ְוֶלֶחם ַחם, 

ֶסֶלִרי, ֶלֶפת 
ם.  ְוֶסֶלק ֲאַדְמּדַ

רּוב,  ּכְ ֹראׁש 
ים, ּלִ ֲעַגְלּגַ ָצִלים  ּבְ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה ּתַ
ַתְרִמיִלים.  ּבְ ַוֲאפּוִנים 

ָחִציל, 
ְצנֹון,

ְטִרּיֹות  ּפִ
ּוְמָלְפפֹון. 

ּוִאים,  ְוִקּשׁ
ם ּכֹוס ָקֶפה ּגַ

ֲאִני קֹוֵראת ָלֶהם
ּוַמְזִמיָנה אֹוָתם

ה.  ַלּפֶ ר  ָיׁשָ
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ְּדִלי 

ֶפת ֶ ה ְמֻכּשׁ ַיְלּדָ ֲאִני 
ֵאר ַהּבְ ַעל ַיד 

ַהּוֹוְהִליִני.  ְכָפִרי  ּבִ

ים ָלִיים צֹוְלִלים ֱאֵלי ַמֲעַמּקִ ּדְ אֹוֶהֶבת ֲאִני 
י עֹוָלִמים.  ַזּכֵ הֹומֹות  ֹאב ִמּתְ ֹאב, ִלׁשְ ִלׁשְ
ּה ִמן ָהֹעֶמק,  ֻהְגּבַ ה  ִלי — ֶזה ַעּתָ ַהּדְ ה  ִהּנֵ

ֶנֱחָנק, 
דֹוָתיו.  ּגְ ִמְתנֹוֵדד ְועֹוֶלה ַעל 

ה  ְלַמּטָ
ֵאר ּבְ

ַזַעם: ּבְ ַעת  ֶטת, ְמַנְצֶנֶצת, ְמַבְעּבַ ִמְתַקּמֶ
ָדה.  ּדְ ְוִנׁשְ ֵכן טֹוב  מֹו ׁשָ ּכְ ָאה  ּבָ ִהיא 

ְלַמְעָלה
ִלי ּדְ

ס ַמְבִריק ִמְתַקְנּדֵ
ׁש ֵמֹרב ַנַחת —  ּכֵ ׁשְ ִמְתּכַ

ּוְכמֹו ְלַהְכִעיס
ְזִעירֹות  ַמֲחִזיר ִטּפֹות 

ּוִמְתמֹוֵגג ֵמֹעֶנג. 

ְלָחן ַהּשֻׁ י ְלַיד  ִאם ָחַסְרּתִ
ָידּוַע ָהָיה

ֵאר.  ַהּבְ ִיְמָצאּוִני ְלַיד 
ֵעת  ּכָ

ה ַיְלּדָ ֲאִני  ֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ׁשֶ
ֵאר.  ּבְ ם ְלַיד  ֶפת ֵאי־ׁשָ ֶ ְמֻכּשׁ
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ִהִּגיַע 

י ֶחֶרׁש.  ִנְכַנְסּתִ
ַהּיֹוֶלֶדת

ה ָנה ֲעֻמּקָ ׁשֵ ּבְ קּוָעה  ׁשְ
ה.  ְלַאַחר ֵלָדה ָקׁשָ

ּה ְלִצּדָ
ִרים  ּכָ ין  ּבֵ ן  ְמַקּנֵ

את ה ִמְתַנּשֵׂ ַעל ִמּטָ
ַעְצמֹו ּבְ קּוַע  ינֹוק ׁשָ ַהּתִ

ה, ׁשֶ ַהּקָ ע  ּסָ ַהּמַ ַאֲחֵרי 
רֹוֵטט. 

ֲאִני אֹוֶמֶרת:
 . ְעּתָ ִהּגַ

אן? ּכָ ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ַמה 
ִמְקָצת, ּבְ ִנים ִהְתַעּוּו  ַהּפָ
ָהעֹור ֶהֱעָלה ַקְמטּוִטים,

ַלט  ּפָ ָטן  ַהּקָ ה  ַהּפֶ
ּוְקָצִרים ים  קֹולֹות ַחּדִ

ְקְלפּו ּנִ ׁשֶ
ֵאּלּו:  ּכָ ׁשֶ ים  ְקעּו ִמּלִ ּבָ ּוִמּתֹוָכם 

י ָלמּות.  ְעּתִ ִהּגַ
מֹוְך — ּכָ

ֹקֶדם 
ִאיַרׁש, ִאיַרׁש 

ְך  ְוַאַחר־ּכָ
ָאמּות. 

מֹוְך —  ּכָ
אִתי ָלמּות.  ּבָ
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ְׁשִתיָקה  ְזַמן 

ָיִמים — 
ִחים ִנְמּתָ ים,  ֲאֻרּכִ

ִלים ְלָאחֹור, אִרים ֻמְפׁשָ ַצּוָ ַעל 
ִבים ִתיַבת ִמְכּתָ ּכְ ָבה ַעל  ְזַמן ַמֲחׁשָ

ִבים.  ל ִמְכּתָ ה ְלַקּבֵ ּיָ ִצּפִ ְזַמן 

ֵלילֹות — 
ים.  ים ֲעֻקּמִ ְצָלִלים ֲאֻרּכִ

ִאי אֹוָתם  ַמּלְ
ָעה.  ָעה ְועֹוד ׁשָ ׁשָ ּבְ
ִרי  ְוַצּיְ אֹוב  ּבָ ַהֲעִלי 

ם   ִלְמֹלא ָאְרּכָ
מֹות.  ְוׁשֵ ִנים  ּפָ

ִני אֹוָתם ַמּיְ
ְוִלְרָוִחים. ְלֶהְפֵסִדים 

ִרי אֹוָתם ַסּדְ
ַעד ַלִהְתַנְמְנמּות.  

ה טֹוָבה ְוַהֲעִלי ִמּלָ ִכי  ִמׁשְ
ַעם ּפַ ׁשֶ

ָיָקר ה  ִמּפֶ
ִרֲחָפה ְלֶעְבֵרְך.

ֶזה.  ּבָ ֶאֱחִזי 
ּה.  ּבָ ַהֲחִזיִקי 

ִהְתַנְדְנִדי ָעֶליָה. 
ּתֹות ִני ְלַעְצֵמְך ְלִהְתּפַ ּתְ

ֶנֱחַלם.   ְוֶטֶרם  ֶרם ָהָיה  ּטֶ ּבַ
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ם ֶאת ְמנּוָחֵתְך.  י ׁשָ ֲעׂשִ
ם ֵנס ְלׁשָ ּכָ ּיִ ׁשֶ ִני  ּתְ ּתִ ַאל 

ַער.  ַהּצַ

ֹלא — 
ִבי, ְתַעּצְ ּתִ ַאל 
ֵקט ְזַמן ׁשָ ַרק 

ִתיָקה ְזַמן ׁשְ ַרק 
ָחְכָמה. ּבְ ׁשֶ
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ִמִּלים  ִקירֹות 

י:  ַדְרּכִ ּבְ ַבִני  ִעּכְ ר  ַמּכָ
לֹום!  לֹום, ׁשָ ׁשָ

עֹוָלם?  ּבָ ָמע  ׁשְ ּנִ ַמה 

ֵאיִני יֹוַדַעת, ֲאִני אֹוֶמֶרת. 
ם.  עֹוד ֹלא ָהִייִתי ׁשָ

ֶנת?  ּוֶ "ְלָמה ַאּתְ ִמְתּכַ
ֵאיֹפה

עֹוד ֹלא ָהִיית?" 

עֹוָלם, ֲאִני אֹוֶמֶרת.  ּבָ

ָחְזָקה  ּבְ הּוא ְמַצְמֵצם ֶאת ֵעיָניו 
ׁשֹוֵתק ְלֶרַגע

א:  ּוַמֲחִליף נֹוׂשֵ
יק?" ְרּתִ ּנַ ּבַ ם  "ָמה ַאּתְ ַמֲחִזיָקה ׁשָ

ים, ֲאִני אֹוֶמֶרת.  ִמּלִ
יִקי:  ַנְרּתִ ּבְ את ֲאִני  ים נֹוׂשֵ ִמּלִ

ּפּוֵחי ֲאָדָמה,  ּתַ ָצל, ְצנֹון,  ּבָ
ְפרּוִרים ּגַ ֻקְפַסת 

ְמָלְפפֹוִנים
ְוַתְבִליִנים ָהמֹון.  ֶלֶחם 

ים, ֲאִני אֹוֶמֶרת,  ִמּלִ
ַמֲחִזיָקה ֲאִני

יִקי.  ַנְרּתִ ּבְ
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ל טּוב", אֹוֵמר הּוא "ּכָ
ְוֶנְעָלם. 

ֲאִני
ָבר  ַהּלֹא־יֹוַדַעת־ׁשּום־ּדָ

דֹוָלה ַהּגְ
ים י ִמּלִ ָאַסְפּתִ

י ֵלם ָאַסְפּתִ אֹוָצר ׁשָ
י ְנּתִ ּוַ ִהְתּכַ

ים־אֹורֹות  ִמּלִ ּבְ
ׂש עֹוָלם.  ְלַחּפֵ

ו  ַעְכׁשָ
ִביִבי.  רֹות ִמּסְ ּדְ ֵהן ִמְסּתַ

ים  ִמּלִ
ַנֲעׂשּו ִלי
ִקירֹות. 

ר  ֻעּבָ ּכְ
ֵעיָניו ֲעצּומֹות ֲעַדִין ׁשֶ

ֶבֶטן ִאּמֹו ּבְ
ירֹות.  ּקִ ּבַ ֲאִני חֹוֶבֶטת 

ְפִנים,   ָצָרה ֲעֵליֶהם ִמּבִ
י. ּלִ ׁשֶ ים  ִקירֹות־ִמּלִ
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ִמְּזַמן  ֹלא 

ַמן —  ִמּזְ ֹלא 
ֲהִתְזּכֹר? 

ה ּפָ ַהּסַ ׁשֹוֶכֶבת ָהִייִתי ַעל 
ֵעיַני ֲעצּומֹות ְלֶמֱחָצה, 

ְלָיִדי.  ְבּתָ  ָיׁשַ
ָיְדָך י ֶאת  ֹרְך ָלַקְחּתִ ּבְ

ְטִני.  ּבִ י אֹוָתּה ַעל  ְחּתִ ְוִהּנַ
ֲהִתְזּכֹר?

ֹזאת ּכָ ׁשֶ ָהְיָתה ֲחִמימּות ְמתּוָקה 
ְדָך ָהֲעִדיָנה.  ִמּיָ

ְוַקל י ָעֹמק  ְמּתִ ָנׁשַ
ּוִבְמִתיקּות

ָנה.  ָנְפָלה ָעַלי ׁשֵ
ֲהִתְזּכֹר? 

ָפַני?  ּבְ ַהִאם ִהְתּבֹוַנְנּתָ 
ַהִאם 

ָעַצְמּתָ ֶאת ֵעיֶניָך? 
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ָה"ָאסּור"  ִמּתֹוְך 

ָכל ַהּקֹולֹות,  ּבְ ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת ֵאֶליָך 
ה ׁשֹוֵמַע אֹוִתי?  ַאּתָ

י ּלִ ׁשֶ ר"  ְסּתָ ֲאִני לֹוֶהֶטת ֵאֶליָך ִמּתֹוְך ַה"ּנִ
ה רֹוֶאה אֹוִתי?  ַאּתָ

י ּלִ ׁשֶ ָך ִמּתֹוְך ָה"ַאל"  ּבְ ֶקת  ֲאִני חֹוׁשֶ
ה רֹוֶצה אֹוִתי?  ַאּתָ

ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת ֵאֶליָך
ָכל ַהּקֹולֹות.  ּבְ ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת ֵאֶליָך 
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ַחְּבִקי  ְלִכי 

ְזרֹועֹוַתי ּכֹוֲאבֹות
ְלִחּבּוק

ִתיָבה. ַהּכְ ְלַחן  ִקי ֶאת ׁשֻ ְוַחּבְ ְלִכי 
 

ּכֹוֵאב י  ִלּבִ
תֹוִכי ּבְ ֵמַאֲהָבה 

ַאֲהָבה ֲאִפּלּו ִלְנָמָלה
ֲעָטָפה ַהּזֹוֶחֶלת ַעל ַהּמַ

ֹתֶבת ָעֶליָה ֵאֶליָך,  ַהּכְ ׁשֶ

ֹזאת ּכָ ׁשֶ ִנּגּוִנּיּות 
י ַהּיֹום  ּנִ ֵמָהה ִלְפֹרץ ִמּמֶ ּכְ

ם ְמֹאד.   ּבֶֹקר ֻמְקּדָ ּבַ
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ֵעיֶניָך    ֶׁשל  ַהְּכֻחּלֹות  ַּבְּבֵרכֹות 

ה:  ְלּכָ ַהּמַ ְרֵאה ֶאת 
ִהיא ׁשֹוֶמֶטת ֵמַעל ִלְכֵתֶפיָה

ַרְגֶליָה  ּפֹות  ּכַ ֶאל 
ְלַמת ַמְלכּוָתּה.  ֶאת ׂשַ

ָוָהְלָאה ַרְגֶליָה  ְסִביב 
ח ְלבּוׁש ַמְלכּוָתּה. ֻמּנָ

ה:  ְלּכָ ַהּמַ ְרֵאה ֶאת 
רֹוָקד ַהּבְ ְזַהב  ִהיא צֹוֶעֶדת ִמּתֹוְך 

ֶאל ּתֹוְך 
ָך.  ּלְ ׁשֶ ֻחּלֹות  ַהּכְ ֵרכֹות  ַהּבְ
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ִלי  ַּתְכִאיב  ַאל 

ָך —  ת ִמּמְ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ
ְכִאיב ִלי.  ּתַ ַאל 

ֵאב.  ּכְ ֵאיִני ְיכֹוָלה ִלְסּבֹל ׁשּום 
ֲעִדינּות ּבַ

י.  ּבִ ְנַהג  ּתִ
ֹרְך  ּבְ

ִדי.  ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּתַ

ֵאב ַהּכְ
י,  ּפִ יַח ֶאת  ַמְקׁשִ

ק ֶאת ִמְצִחי.  ְמַצּלֵ
ֵאב ַהּכְ

ְמַכֵער אֹוִתי. 

ְכִאיב ִלי,  ּתַ ַאל 
ֵאב.  ּכְ את ׁשּום  ֵאיִני ְיכֹוָלה ָלׂשֵ

ה  ַאְך ִאם ֻמְכָרח ַאּתָ
ֵאב ּכְ ַלֲעׂשֹות ִלי 

ֵאב ּכְ ה  י ַאֲהָבה עֹוׂשָ ּכִ
י ֶאת ַאֲהָבְתָך ּבִ ה  ָאז ֲעׂשֵ

ה ַאֲהָבה ַהְרֵאה ִלי ַהְרּבֵ
ה ַוֲעׂשֵ

ֵאב.  ּכְ ַרק ִטּפֶֹנת 
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ׁשֹוֶטה  ִעם 

ְרּבּות —  ּתַ
ְרּבּות?  ּתַ ה ׁשֹוֶטה ִעם  ָמה עֹוׂשֶ

ְרּבּוִתי?  ּתַ ה ׁשֹוֶטה  ָמה עֹוׂשֶ
ַתְרּבּות ּבְ

הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם.
ּומּוָזר: 

ֶלת ִלְהיֹות ֲחָכָמה ֵאיִני ְמֻסּגֶ
ִעם ׁשֹוֶטה. 

ִעם ׁשֹוֶטה
ה  עֹוד יֹוֵתר ּטָ ּתַ ֲאִני ִמׁשְ

ֹוֶטה.   ִמּשׁ
ֹוֶטה.  ְפֵני ַהּשׁ ּבִ ִיְרָאה  י  ּבִ ֵיׁש 

י יֹוַדַעת ֵאיְך  ְוֵאיֶנּנִ
י  ּבִ ק  ִנְדּבַ
ֹוֶטה.  ַהּשׁ
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ְנִׁשיָמה  ִנּגּון 

ֶקט  ֶ ַלּשׁ
ֵאין ׁשּום צּוָרה

ֶקט  ֶ ַלּשׁ
יָמה ְנׁשִ ֵיׁש 

ֵקט ֵיׁש לֹו ְצִליְלׁשָ
ק יְלּדַ ְצִלִ

ק יְלּדַ ְצִלִ
י ְרּכִ ּדַ ן  ְמַנּגֵ
יֹוֵצר צּוָרה
יר ה ׁשִ עֹוׂשֶ

ַצר ִלי
תֹוְך ַהּצּוָרה  ּבְ

יָמִתי ְנׁשִ ָקְצָרה 
יִרי.  ׁשִ ּבְ
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*

ֲאדֹוִני, 
ָטן, ָך ַהּקָ ּנְ ּגַ ֲאִני, 

ּכּוֵרי ֲערּוגֹוַתי,   ּבִ ַמֲעֶלה ְלָך ֶאת 
ְנָכַסי, ֶאת 

ִלים —  ׁשֵ ּבְ ֵאיָנם  ין ׁשֶ ּבֵ ִלים   ׁשֵ ּבְ ין  ּבֵ
ָך.  ּלְ ֶ ַהּכֹל ִמּשׁ ַאַחת ִהיא, 
ּוְרֵצם.  ֵלם ָנא, ֲאדֹוִני,  ַקּבְ

ֵאׁש.  ּבָ ַאְך ֹלא 
ֵאׁש.  ּבָ ֹלא 

ָחִביב ָעֶליָך ַוֲהֵרי ֹלא ֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ְמנּוִני...  ַ ן ַהּשׁ ְרּבָ ַהּקָ ן  ֲעׁשַ

ֹלא ֱאֶמת. 
ּוְרֵאה

ה ִהְכִניעּוִני  ּמָ ּכַ
ִנים ָ ַהּשׁ

ת ֶחֶסד ל ִטּפַ ּכָ י ַעל  ּכִ ַעד 
ֲאִני מֹוָדה

ֲאִני מֹוָדה.  
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קֹוֵראת  ֵאיִני  קֹוֵראת,  ֲאִני 

ְלָך,  ֲאִני קֹוֵראת  ׁשֶ ּכְ
צֹוֶעֶקת ָמָרה

ִמּיּוְתָך,  ֶאל ַרב־ׁשֵ
ָמָמה  ר ׁשְ תֹוְך ִמְדּבַ ּבְ ֲאִני 

רּוַח צֹוַרַחת. 

ֵאיִני קֹוֵראת ְלָך, ׁשֶ ּכְ
ָפַתי ֵאיָנן ָנחֹות  ׂשְ

ִיְרָאה, ע אֹוִתּיֹות  ַעל ַאְרּבַ
 

ְדָרִכים ּבִ ֲאִני ּתֹוָעה 
ַוֲעֻקּמֹות הֹות  ּכֵ
 . יִריְנּתְ ַלּבִ ל  ׁשֶ
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ַהַּמֵּסָכה 

י ֶאת ַעְצִמי. ּתִ ׁשְ ּיַ ּבִ
י ֶאת ַעְצִמי:  ּתִ ׁשְ ּיַ ּבִ ְך  ּכָ

י.  ּלִ ְוׁשֶ ֲאִני ְואֹוִתי 
ֶקת  ַרק ֲאִני ִמְתַעּסֶ ׁשֶ

"ֲאִני". ּבָ
ה, ְוֵיׁש ֲהֵרי ַאּתָ

ְוִהיא ְוֵהם,  ְוהּוא 
ָהֵהם ִמן ָהעֹוָלם — 
דֹול.  ַהּגָ ִמן ָהעֹוָלם 

ָבר עֹוד ּכְ ֶרת  י ְמַסּפֶ ֵאיֶנּנִ
ַעל ָהֲאִני ְוָהאֹוִתי. 

יד ֶאת  ַאּגִ ְוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ
ה. ָהַאּתָ

ה ְוֶאת ַההּוא ֶאת ָהַאּתָ
ְוֶאת ַהִהיא ְוֶאת ָהֵהם

דֹול.  ַהּגָ ִמן ָהעֹוָלם 

מּוָזר: 
ִאּלּו ּכְ ִנְרֶאה 

ָכה —  אִתי ֵמֲאחֹוֵרי ַמּסֵ ִהְתַחּבֵ
ל ְוׁשֶ ה  ל ַאּתָ ָכה ׁשֶ ּסֵ ַהּמַ

ל ֵהם.  ְוׁשֶ ל ִהיא  ְוׁשֶ הּוא 
ר ֶאְהֶיה  ֲאׁשֶ ּבַ

ָוֹכה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ם ּלָ ּכֻ ֲאִני 

ם ְוֻכּלָ
ָוֹכה ֵהם ֲאִני, ֵהם אֹוִתי ּכֹה  ין  ּבֵ

י.  ּלִ ׁשֶ ֵהם 
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ָמתֹוק  ַאָּבא 

ַוֲאִני קֹוֵראת לֹו 
א ָמתֹוק" "ַאּבָ

ֵאיִני זֹוֶכֶרת ֶאת ָאִבי. י ׁשֶ ּפִ ַאף ַעל 

הּו ֲאִני זֹוֶכֶרת:  ֶ ּוְבָכל ֹזאת ַמּשׁ
ְסֶנה,
ֵאׁש, 
ַרַעם,

ַהר
הּו קֹול.  ְוֵאיֶזׁשֶ

ְדֶמה ִלי ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת קֹולֹו ׁשֶ

ד ֲאִני צֹוֶעֶקת: ִמּיָ
ִני! ִהּנֶ

א ָמתֹוק!  אן, ַאּבָ ּכָ ִהְנִני 

א עֹוֵזב ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
א.  הּוא ֲעַדִין ַאּבָ

ַע ְעּגֵ ל ְלִהְתּגַ ֹלֹא ֶאְחּדַ ַוֲאִני 
ְוִלְצֹעק
ִני" "ִהּנֶ

ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד 
ְוִיְזּכֹר 

ִמי ׁשְ ּבִ ְוִיְקָרא 
י ר ִאּתִ ִויַדּבֵ

ֵאׁש.  ּבָ
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ָלֶנַצח  ֶזה  ַהּיֹום 

מּוְך: ָטן ַהּסָ ַהּקָ אְרק  ּפַ ּבַ ל  ְלַטּיֵ נֹוֶהֶגת ֲאִני 
ֶרא,  ּפֶ ְזֵקִנים צֹוְמִחים  ֵעִצים 

ָנה,  ָ ע עֹונֹות ַהּשׁ ָכל ַאְרּבַ ּבְ ָרִחים  ּפְ יִחים,  ׂשִ
עֹוָלל ַעל ַחּלּוֵקי ֲאָבִנים,  ּכְ ט  יּוַבל ְמַפְטּפֵ
ֶעֶנת ֹלא ְמֻהְקַצַעת —  ר ָקָטן ִעם ִמׁשְ ׁשֶ ּגֶ

ָטן.  ַהּקָ י  ּלִ ׁשֶ אְרק  ֶזהּו ַהּפַ

ְוָעֹנג ִלי  נֹוַח 
אְרק ל ַהּפַ ם ׁשֶ ַהּנֹוׁשֵ ּגּון  ּנִ ּבַ

ְוטֹוב ְקָצת ִלְתּפֹס ְרִכילּות 
ּוְמַרְפֵרף.  ל ְמעֹוֵפף  ּכָ י  ִמּפִ

ר,    ׁשֶ ַהּגֶ ֶעֶנת ַעל ַמֲעֵקה  ִנׁשְ
ַמִים ְצלּוִלים ּבְ ֶקֶפת  ִנׁשְ

ׁשֹוֶאֶלת ֲאִני:   
ֶלג ָקָטן, ּפֶ יְך,  ְמׁשִ ּתַ ַהִאם 

ּפֹה  ק  ּוְלַבְקּבֵ ְך  ְלַפְכּפֵ
ִמיד?  ּתָ

ֶלג: ַהּפֶ ט ְוצֹוֵהל  ְמַפְטּפֵ
ִמיד.  ּתָ "ַהּיֹום ֶזה 

ִדּיּוק".  ּבְ ו  ָלֶנַצח ֶזה ַעְכׁשָ

ֶכת ֲאִני  ְמַחּיֶ
ל ִניצֹוץ ֱאמּוָנה ִלי ַקְמצּוץ ׁשֶ

ְדלֹו ֲאָנָחה:  ּגָ ׁשֶ ְוָסֵפק 
ה ַאֲאִמין, ־ִטּפָ ֶכת ֲאִני, ִטְפּ ְמַחּיֶ

ֲאָנֹחֶנת ֹלא ַאֲאִמין:  ּבָ
ַהּיֹום ֶזה ָלֶנַצח 

ִדּיּוק. ּבְ ו  ָלֶנַצח ֶזה ַעְכׁשָ
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יַח  ל ׂשִ ל ׁשֶ ַחת ָעָנף ְמֻגּדָ ּתַ
ִצּפֹור

יָה, ְחּתֶ ּגֹוֶרֶפת ָעָפר ִמּתַ
ַרְגַלִים ְקַטּנֹות ְמתּוחֹות ּבְ חֹוֶפֶרת נֹוֶבֶרת 

ר ַהְיֵשׁ
ַעד 

ה   ּדָ ּמִ ּבַ ִדּיּוק  ּבְ ה  ּמָ ּגֻ ּנֹוְצָרה  ׁשֶ
ּגּוָפּה  ל  ׁשֶ

ֲעִריָסה. 

ּה ּבָ ָבה  ְ ְזִהירּות ִהְתַיּשׁ ּבִ
ָמאִלית ָנָפּה ַהּשְׂ ּכְ ה ֶאת  ְרׂשָ ּפָ

ה, ּדָ ַהּצִ
ָטן.  ַהּקָ ּה  יָחה ֹראׁשָ ִהּנִ ְוָעֶליָה 
קּוף  ְוׁשָ ְקרּום ַקל  ּבִ ָתה  ּסְ ִהְתּכַ

ַמְרּגֹוַע...

ָבה  ּנְ ָמָמה ֲאדּוָקה ִהְתּגַ ּדְ
ין ָהֵעִצים,  ּבֵ ֶאל 

ֶהָעִלים ְמַעט־ְמַעט ָנעּו
ִאים ְמַעט־ְמַעט ַקּדּו ׁשָ ַהּדְ

ַוֲאִני 
ה  ִתיָקה ֲעֻמּקָ ׁשְ ּבִ

ַני    ּפָ י  ְמּתִ י ׂשַ ַצַעד ִאּטִ ּבְ
ְיָתה — ַהּבַ ר  ַהְיׁשֵ

ל ִניצֹוץ ֱאמּוָנה ִלי  ַקְמצּוץ ׁשֶ
ְדלֹו ֲאָנָחה: ּגָ ׁשֶ ְוָסֵפק 

ִמיד.  ּתָ ַהּיֹום ֶזה 
ִדּיּוק...  ּבְ ו  ִמיד ֶזה ַעְכׁשָ ּתָ
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ִייִדיׁש 

ה ְיהּוִדי  ּפֶ ֵיׁש ְלָך 
ִייִדיׁש.  ר  ּבֵ ּדַ ָאז 

ִייִדיׁש, ּבְ ה  ה ִמּלָ ּפֶ ּבַ ְלָך  ֵיׁש  ִאם 
ר   ֶעׂשֶ ּבְ יל אֹוָתּה  ְכּפִ ּתַ
ִייִדיׁש.     ר  י ֶעׂשֶ ּפִ

ה ְיהּוִדי ּפֶ ִביא ִלי  ּתָ ּבֹוא 
ה ּפֶ ה ֶאל  ּפֶ ֵנינּו  ּוׁשְ

ִייִדיׁש... ּבְ ִנְצַחק 

ה ָמֵלא ּפֶ ִנְלּגֹם ָלנּו 
ֶכת.  ִייִדיׁש ְמַפְכּפֶ

ּתֹק ֶזה טֹוב ֲאִפּלּו ִלׁשְ
ִייִדיׁש.  ּבְ

ְואּוַלי
ּתֹק עֹוד?  ֹלא ִלׁשְ

ּתֹק עֹוד?  ֱאֶמת ֹלא ִלׁשְ ּבֶ

ה ׁשֹוֵמַע? ַאּתָ
ֲאִני צֹוֶעֶקת

הּוִדית:  ַהּיְ ָאְזְנָך  ֶאל ּתֹוְך 
ִייִדיׁש!!! ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ָכה  ּכָ
ּוְלֹלא ֶהֶרף 
ֶרת ֲאִני ְמַדּבֶ
יר.  ֶאל ַהּקִ
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ָמתֹוק   ִּבְכֵאב 

      ליֹוֶסֶלה וליּוֶדֶלה

ם ֵמָעַלי,  ִלים ַאּתֶ ִמְגּדָ
ִפים.  ַהּיָ דֹוִלים  ַהּגְ ַני  ּבָ

ּכֹה ְקַטְנֹטֶנת ֲאִני 
ֶכם.  ְלִצּדְ

י  ְקּתִ ַוֲהֹלא ֵמעֹוָלם ֹלא ִהְתַנּתַ
ּגֹוָזלּוְתֶכם.  ַמן  ִמּזְ

ְצִריָחה ִראׁשֹוָנה  ּבִ
ה ְכִפּיָ ּבִ ְרָצה  ּפָ ׁשֶ
ְזִעיִרים ּיֹות  ִמּפִ
רּור  ּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ

"ֲאִני".
ְמּגּום: ּגִ י  ַלְטּתִ ּפָ ֲאחּוַזת ֵאיָמה 

ה.  ה, ַאּתָ ַאּתָ

ַטּנֹות ַהּקְ ֵעיֵניֶכם  ּבְ רּות ִראׁשֹון  ִסיַמן ַמּכָ ּבְ
ַתב־ִרְפרּוִפים ָקָראִתי  ּכְ

 ." "ַאּתְ
ִחּיּוִכי:  יב  ֶקט ֵהׁשִ ׁשֶ ּבְ

ן. ֲאִני".  "ּכֵ
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ָחִזי ּבְ ן ִראׁשֹוָנה  ְנִגיַסת ׁשֵ ִעם 
ִרית ַהּבְ ָכה  ֶנְחּתְ

ה".  ה־ַאּתָ "ֲאִני־ַאּתָ

ָכה ּכָ
ְכֵאב ָמתֹוק ּבִ

ינּו ֶזה ָלֶזה   ַנֲעׂשֵ
ְנחּוִצים. 
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ָקָנִרּיֹות  

ִית   ּבַ ּבַ ָנם  ֶיׁשְ לּוִבים  ּכְ ְבָעה  ׁשִ
לּוָאה.  ּכְ ָכל ֶאָחד ִצּפֹור  ּבְ

ִרים ָלֶהן ַעִין     ִאם ְמַנּקְ
יֵרי ַמְקֵהָלה. רֹות ֵהן ׁשִ ׁשָ

רֹות  ַאי ֵהן ׁשָ
רֹות ַאי ֵהן ׁשָ

ַרְבְרָבנּות ׁשֹוַפַעת.  ּבְ

רֹות ֵהן ַהִאם ׁשָ
אֹו ּבֹוכֹות ֵהן 

ָזִכיִתי ָלַדַעת.  ֹלא 
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ֶׁשִּלי  ַהְּיָמָמה 

ּבֶֹקר ּבַ י  ַקְמּתִ
ַמְלָאְך

ְך ַהּיֹום ֶמׁשֶ ּבְ
ִנְהֵייִתי

ָפה  ֵ ְמַכּשׁ

ְיָלה  ּלַ ּבַ
ה ּטָ ַלּמִ י  ָנַפְלּתִ

ׁש ֶיֶלד ְמֻבּיָ
ְוָנזּוף

ָנִתי ׁשְ ּבִ
ֲאָנָחה  ּבַ ס  ְמַפְרּכֵ

ִכי  ּבֶ
ָחנּוק.
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ְיָללֹות 

ִתיָקה ׁשְ
י ּבִ ָבה  ְ ִהְתַיׁשּ

ְוִהיא ּתֹוַפַחת
מּוָצָקה,

מֹו ֱאגֹוז.  ּכְ ה  ָקׁשָ

ר ִמּתֹוִכי ַהחּוָצה ַדּבֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה 
הּוא ַרק

ה  ַהְיֻרּקָ ה ַהִחיצֹוִנית  ִלּפָ ַהּקְ
ִתיַקת ֱאגֹוז.  ל ׁשְ ׁשֶ

לּות  ׁשֵ ּבְ ֹרב  ּמֵ ׁשֶ ּכְ
ָהֱאגֹוז  
ַע ּקֵ ִיְתּפַ

ַמִים  ָ ִיְתּפֹוְצצּו ַהּשׁ
ְללֹות ִמּיִ

ִתיָקה.  ְ ַהּשׁ
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ְּכֻחִּלים  ַמָּבִטים 

ֻחּלֹות ּכְ ֵעיַנִים 
ֲעבּוִרי. ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ִביב ִלי ִמּסָ
ים ֻחּלִ ּכְ ִטים  ַמּבָ

ִטים ַמּבָ

ַהּיֹום
ָבר ּדָ ֹלא ֹאַמר 

ָבִרי ּדְ ֶאְבַלע ֶאת 

ֶאּפֹל 
מֹו ָמׁשֹוט ּכְ

ֵקִטים ַעל ַמִים ׁשְ
ִויִחיָדה ה ַאַחת  ִמּלָ

ט ִלי ֶאת ַהּיֹום ְיכֹוָלה ְלַקּמֵ

ֻחּלֹות  ַהּכְ ְלַכּבֹות ֶאת ָהֵעיַנִים 
ה ַאַחת  ְיכֹוָלה ִמּלָ

ֻחּלֹות ּכְ ֵעיַנִים 
ֲעבּוִרי. ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ְסִביִבי
ים  ֻחּלִ ּכְ ִטים  ַמּבָ

ִטים ַמּבָ
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ַּכַחָּמה  ָיָפה 

ׁש  ה ְמַבּקֵ ַאּתָ
מּוָנה.  ַלח ְלָך ּתְ ֶאׁשְ ׁשֶ

ֵאין ִלי. 
ַמן ִמּזְ

י.  ְמּתִ ַמן ֹלא ִהְצַטּלַ ִמּזְ
ַאְך ַהֲאֵמן ִלי, 

י: ּלִ ׁשֶ ה  ּלָ ַהּמִ ְסֹמְך ַעל 
ֲאִני ָיָפה — 

ה.  ַחּמָ ּכַ ָיָפה 

"ְיִהי אֹור"
ִנְהָיה.  ְואֹור 

ְך"  ֲאָבל "חׁשֶ
ָהָיה ִלְפֵני ֵכן

ֶתר ּסֵ ּבַ יְך ַעד ַהּיֹום  ְוהּוא ַמְחׁשִ
ּתֹהּו,  ּבַ

ין ְלֶרַגע,  ַמְמּתִ
ַמְבִקיַע לֹו

ֶרְך  ּדֶ
ה ּלֶ ִמְתּגַ

ה יְך ֶאת ַהַחּמָ ּוַמְחׁשִ
ה. יְך ֶאת אֹור ַהַחּמָ ַמְחׁשִ

ַוֲאִני
ה...  ַחּמָ ּכַ ָיָפה ֲאִני 

indd   150.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:09



 ~   151   ~

ַנְסטּוְרִצּיּום  ִּפְרֵחי 

ה.  ּנָ ּגִ ּבַ ְרֵחי ַנְסטּוְרִצּיּום  ּפִ י  ַתְלּתִ ׁשָ

ּקּות ְמַרְפֶרֶפת ִצְבעֹוִנית — ּדַ
ִמים ָעָברּו  ִמּיָ י  ַנְפׁשִ ְיִדיֵדי 

ָהִייִתי ׁשֶ ּכְ
ָפר,  ּכְ ּבַ ׁש  ּיֵ ִמין ׁשּוְמָדָבר ִמְתּבַ

כּו  ִחּיְ ְוֵהם 
ַיְלדּוִתי.   י  ל ַמֲעׂשֵ ּכָ ֶאל 

ֵגי ַאף ְמתּוִקים ים ָאנּו ׁשּוב, ְמַדְגּדְ ׁשִ ִנְפּגָ
ׁשּוִטים.  ּפְ ְבעֹוִלים  ּגִ ל  ֲעִדינּות ׁשֶ

ָחה:  ּפָ ת ִמׁשְ ּבַ ֲאִני ָלֶכם 
ָגָנּה.  ּדְ ֶחם  ּוִמּלֶ ֶנֶבט ֵמַאְדַמת וֹוְהִלין 
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מתוך     

ת כ ח ג מ י  נ א ו
)1985 העיזבון,  )מן 
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ִׁשיר 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
הּוא

יר.  ׁשִ
ִמי ַהְמׁשֹוֵרר? 

ִמי
ּפֹוֵחד ִלְהיֹות ׁשֶ

ּבֹוֵדד —
־ ּגָ דֹול  ַהּגָ עֹוָלם  ּבָ

דֹול
ּבֹוֵדד

ּבֹו־
ֵדד. 
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ֵערּוב 

ֲאִני הֹוֶלֶכת
ֲאִני צֹוֶעֶדת

ֶרְך?  ַהּדֶ ֱאַרְך  ּתֶ ה  ּמָ ּכַ
ֵאיִני ׁשֹוֶאֶלת. 

ֵאָלה ַעְצָמּה   ְ ּשׁ ּבַ ָבר  ּכְ
ֵיׁש ָסֵפק.

ֲאִני הֹוֶלֶכת
ֲאִני צֹוֶעֶדת

ת אֹוְתָך  ּפֹוֶגֶשׁ ְוִאם ֲאִני 
ׁש...   חּום ַמּמָ ְקֵצה ַהּתְ ּבִ

ה ִלי ָהֵערּוב  ַאּתָ
ָרה   ה ִלי ַהּתָ ַאּתָ

ָלֶלֶכת ָהְלָאה

ֲאִני הֹוֶלֶכת
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ָעצּוב  ִׁשיר 

ה ׁשֹוֵאל ַמּדּוַע ֲאִני ׁשֹוֶתֶקת.  ַאּתָ
ׁשּוט — ּפָ

י ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך: ּכִ
ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה 

ְצִריָכה
לֹוַמר ְלָך

ְורֹוָצה
לֹוַמר ְלָך 

י ְיכֹוָלה לֹוַמר ֵאיֶנּנִ
ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך.  יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ְלִפיָכְך
ֵאין ִלי ַמה ּלֹוַמר ְלָך. 

יר?  ַהִאם ֶזה ׁשִ
יר ן. ֶזה ׁשִ ּכֵ

ָעצּוב. 
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ָאז  ַרק 

ֶזהּו
י:  ּלִ ׁשֶ ֵסֶדר ַהּיֹום 

ֶבת,  ְקָצת ֲאִני חֹוׁשֶ
ְקָצת ֲאִני קֹוֵראת ְוכֹוֶתֶבת, 

ָרה ְוצֹוֶחֶקת ְקָצת ֲאִני ׁשָ
ּבֹוָכה ִלי ְקָצת,  ְוַגם 

ְוָאז,
ַרק ָאז

ָבר ֲעֵרבֹות ַלֵחְך ּכְ ָמעֹות  ַהּדְ ׁשֶ ּכְ
ְצחֹוק ּבִ ֶאְפֹרץ 

ַע. ּקֵ י ַעד ְלִהְתּפַ ַוֲאִמּתִ ָחָזק 

ל זֹוִהי ַהֲחָכָמה ִמּכָ
י  ּלִ ׁשֶ ָמָמה  ַהּיְ עֹות  ׁשְ
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ָחִליָלה  ִאם  ֲאִפּלּו 

דֹול ַהּגָ ָך ָאִבי  ִהּנְ ה  ַאּתָ
ֹטן.    ַהּקָ י  ַיְלּדִ ם  ּגַ ה  ְוַאּתָ

ֲאִפּלּו ִאם 
ה  ַאּתָ

ָחִליָלה
ִנְמָצא ּבְ ָלל  ּכְ ֵאיְנָך 

דֹול ַהּגָ ה ֲעַדִין ָאִבי  ַאּתָ
ֹטן    ַהּקָ י  ְוַיְלּדִ

ה  ִהּנֵ
ה ְמַנֲחֵמִני ַאּתָ

ן  ִאיׁשַ ְמַעְרֵסל אֹוִתי ׁשֶ
ה  ְוִהּנֵ

ֶנת אֹוְתָך ֶ ֲאִני ְמַיּשׁ
ֶאל ּתֹוִכי

ַעד
ֵאָרֵדם.  ׁשֶ
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אֹוִתי  ַחֵּפׂש 

ְמקֹום ְמגּוַרי הּוא 
ַאֲהָבה. 

ים ּלִ ַהּמִ ְמגּוֵרי 
ַאֲהָבה.  ּבָ

ים ְמַצְלְצלֹות —  ִמּלִ ּבְ יר  ָלֶצֶקת ׁשִ
ַאֲהָבִתי.

יַמת ָהֵעץ ְנׁשִ ִמים ָעִלים ֶאת  ְך נֹוׁשְ ּכָ
ַאֲהָבה. ּבְ

ְרֶצה  ּתִ ְוִאם ִלְמֹצא אֹוִתי 
ׂש אֹוִתי  ַחּפֵ

תֹוְך ָהַאֲהָבה.  ּבְ

ִמיד  ּתָ ְמקֹום ְמגּוַרי הּוא 
ַאֲהָבה

ֲאִפּלּו
ְנָאה ׂשִ ּבְ ֲאִני טֹוַבַעת  ׁשֶ ּכְ

ׂש אֹוִתי ַחּפֵ
תֹוְך ָהַאֲהָבה.  ּבְ
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ְקדֹוָׁשה ְּדָמָמה 

      לאברהם סוצקבר

ה "ֶחֶרׁש" ּלָ ַהּמִ א ֶאת  ַבּטֵ ּתְ ֶחֶרׁש 
ְלּתָ  ִהּטַ ּוְכָבר 

ָמָמה.  ּדְ ּבַ מּום 

ִהיִתי  ה ׁשָ ְדָמָמה ְקדֹוׁשָ ּבִ
ַעם ַאַחת.  ּפַ ַרק 

ַעם  ּפַ ַעם,  ּפַ
ַעם — ּפַ ן  ּגַ ָהָיה ִלי 

ִזיִפים —  ׁשְ ָבִנים,  ְבּדְ ּדֻ ִסים,  ַאּגָ ּפּוִחים,  ּתַ
ֵדר ַהּגָ ָדָדיו, ְלַיד  ּוִמּצְ

ָמִנּיֹות, ֲחמּוִצּיֹות  ְמּדְ ּדֻ ֶטל,  ּפֶ
ל סּוג. ּוְפָרִחים ִמּכָ

י.  ַגּנִ ּבְ י  ְלַבּדִ ִים.  ין ָהַעְרּבַ ּבֵ ַקִיץ 
ִהיִתי ֶרַגע ָקט —  ֶנַצח: ם ׁשָ ׁשָ

ּלֹו ׁשֶ ְנׁשּוף ָעַצר ֶאת ַהפּו־הּו  ַהּיַ
ְכָחה ֶאת ַהּקּו־קּו ה ׁשָ ַהּקּוִקּיָ

ֶרא ּפֶ ֵבי  ין ִעּשְׂ ּבֵ ִביל ְצָדִדי  ר ְלַיד ׁשְ ּבָ יַח ּתּוֵתי  ׂשִ
טֹו; ַמּבָ ּבְ ַאר ָקפּוא, ָלכּוד  ִנׁשְ

ָמָמה —  ּדְ פּוַלת  ּכְ ָמָמה  ּדְ ַוֲאִני — 
ָמָמה  ַהּדְ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת 

ַרַעד ּבְ י ֲאִפּלּו  ֹלא ִהְפַסְקּתִ
ִכיָנה ְ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ

ס, ָקה ַלֲעֵלה ַאּגָ ְוָנׁשְ ָיְרָדה 
ָאה אֹותֹו ָהְלָאה, ָנׂשְ
יָחה ֶאת ֶהָעֶלה ְוִהּנִ

ט ֶלג ַהּקָ ַהּפֶ ַעל 
י.  ּנִ ּגַ לֹות  ְלַמְרּגְ
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ְמַגֶחֶכת  ַוֲאִני 

ן, ָהיּו ֲאהּוִבים ּכֵ
ְיָקִרים ֲאהּוִבים 

ָהֶאָחד ָאהּוב ֵמֵרֵעהּו
ֵביִתי ּבְ ִצְלֵליֶהם 

ים ְמַלּוִ
ֵקִטים. ְ ִחּיּוַכי ַהּשׁ ֶאת 

ו ֲאהּוִבי ַעְכׁשָ
ַאֵחר הּוא, 

ָחָדׁש —
ֵקִני ּוְמַחּבְ א  ּבָ הּוא 

ת ֶהָחִציר. ק ֵאׁש ֶאת ֲאֻלּמַ ַחּבֵ ּכְ
ג ָקָטן ָחָדׁש  ֵיׁש ִלי ֶהּשֵׂ

ַוֲאִני ְמַגֶחֶכת...

ְרצּו ָלַדַעת?  ּתִ מֹו,  ַמה ׁשְ
ה ָלֶכם ֲאַגּלֶ

רּוׁש ָלֶכם ָלַדַעת —  ּדָ ִאם 
מֹו הּוא  ׁשְ

ֵאב".  "ּכְ
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ּוָמָטר  ֲאָדָמה 

ַחר ַ לֹום ִלי ַהּשׁ ׁשָ
ִעם אֹור יֹום ָאַמר

ֲאָדָמה ִלי 
ה ֶחְמּדָ

ַאֲהָבה ִלי 
ָמָטר. 
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ַהְּׁשטּות 

ֲעַצת — — —" ּבַ ר ֹלא ָהַלְך  ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ "ַאׁשְ
ְוׁשֹוִטים ִעים  ב ְרׁשָ מֹוַשׁ ּבְ י  ְבּתִ ָיַשׁ ֹלא 
ִחיִתים ִנים ַמׁשְ ּבָ ֶחְבַרת  ּבְ יִתי  ּלִ ּבִ ְוֹלא 
ָזב.  ּכָ י עֹוָלם ְודֹוְבֵרי  ם ֹלא ִעם ְמַבּלֵ ּגַ

ִרים  ְיׁשָ ְרֵכי  ּדַ י  ְרּתִ ּתַ
ֵנַחּנּו  ָוַדַעת  ָחְכָמה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

י ְבּתִ ָיׁשַ ְלאֹוָרם 
ָבר.  ּדָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְמִביֵני  ּדִ י  ַלְעּתִ ּבָ

ַני  ּפָ לּו ֶאת  ִדים ִקּבְ ִנְכּבָ
יבּו ְלֹקֶמץ ִמּלֹוַתי ִהְקׁשִ

קּוִני ַעל ִמְצִחי. ְנׁשָ ִמְקָצָתם 
ל אֹור.    ִלי ֶזה ָהָיה ִסיָמן ׁשֶ

ִנְמֵניִתי.  ין ֲחָכִמים  ּבֵ

ה ְוִהּנֵ
ָכה ַעת ֲחׁשֵ ׁשְ ּבִ

מֹו ָעָנן ָאֹפר ּכְ ִנְכַנס  הּוא 
ּוִמְלֵמל:  ְוָכֵבד  דֹול  ּגָ ק  ְלַרְגַלי ׂשַ רֹוֵקן 
 , עֹוַלְלּתְ ֻטּיֹות ׁשֶ ְ ַהּשׁ ֵהֵבאִתי ָלְך ֶאת 

ֶהן.  ּבָ ִלי  ּכְ ִהְסּתַ
ֶהן ּבָ י  ְטּתִ ִהּבַ ֶנֱחֶרֶדת 

ין.  ְרּתִ ִהּכַ
ַוי! 

י ּלִ ׁשֶ ֵהן 
י.  ּלִ ׁשֶ ן  ּלָ ּכֻ
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י ְרּתִ ָיַדי ִהְסּתַ ּבְ ֶאת ֵעיַני 
ּוָבִכיִתי ר  ּכַ ּבַ י  י ָקַבְרּתִ ֶאת ֹראׁשִ

יָבָבה נֹוָרָאה.  ּבִ

ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי ָהֹאֶפל
תּון, ּוְבקֹולֹו ַהּמָ

יׁש ַאף ֲהָבָרה, ִלי ְלַהְדּגִ ּבְ
ְלַנֲחֵמִני: ֵהֵחל ֶחֶרׁש־ָאֹפר 

עֹוָלם ּבָ ָנּה  ֶיׁשְ טּות  ִאם ֵאיזֹו ׁשְ
עֹוֵלל אֹוָתּה. הּו ׁשֶ ב ִלְהיֹות ִמיׁשֶ ַחּיָ
הּו ַאֵחר?  ל ִמיׁשֶ חֹות ִמּכָ ְוַאּתְ — ּפָ

חֹות?  ַאּתְ ּפָ
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דבר ת  י אחר

בר־יוסף  מאת חמוטל 

*

אולי  או   1894 ברור:  אינו  חפץ־טוזמאן  מלכה  של  הולדתה  תאריך 
)אז  בווהלין  קטן  כפר  ַחייָצ'ה,  איה  בּבאלׁשָ וגדלה  נולדה  היא   .1896
רוסיה הצארית, כיום אוקראינה( למשפחת חפץ האמידה, חוכרי אדמה 
מּבין  להוריה  השנייה  הייתה  היא  צ'רנוביל,  חסידי  דורות,  שלושה  זה 
ידי  על  שנוהלה  באחוזה  התגוררה  המורחבת  המשפחה  ילדים.  שמונה 
את  גם  שלימדו  פרטיים,  ומורים  אומנות  משרתים,  גם  גרו  שם  סבּה. 

הבנים וגם את הבנות. 
ואת  לעצמאות  שלה  הדחף  את  הדגישה  שלה  הילדּות  בזיכרונות 
ִקרבתה החושנית לטבע הכפרי ולאדמה: "גדלתי כמו עשב בר. לכן לא 
רציתי לאהוב אף אחד. לא רציתי לדּבר כמו שהם מדברים, ולא להתנהג 
בדרך־ארץ, כפי שלימדו אותי. התחלתי אפילו להאמין שאני לא שייכת 
למשפחה הזאת בכלל. הם בודאי מצאו אותי באיזשהו מקום, והרשו לי 
לאכול על שולחנם. אולי אני בכלל ממשפחת ציפורים, ולכן אני עפה, 
קופצת ומתגלגלת בעשב." )מתוך מכתבּה האוטוביוגרפי למרשה פאלק 

המסיים את ספרה היום זה תמיד, וכן המובאות שלהלן(. 
יידיש הייתה שפת הדיבור בביתה, ומורים פרטיים שגרו בבית לימדו 

גם את הבנים וגם את הבנות יידיש, עברית, רוסית ולימודי חול. 

למדתי מהר מאוד לקרוא ולכתוב ביידיש וברוסית. מיד התחלתי 
לכתוב על הקירות, על המפות — איפה שרק מצאתי אפשרות, 

שם כתבתי. בשירי הראשון כתבתי ככה: 
קלא קלו קלו

הופו הופו
ציש ציש, זיוו זיוו מו

לאק לאק קלו. 

indd   166.םיריש - ןאמזוט-ץפח הכלמ 12/06/2013   11:26:09



 ~   167   ~

אימא מצאה את זה. היא מראה לאבא. אבא קורא ומחייך: עזבי 
אותה במנוחה. זאת השפה הפרטית שלה, שאנו לא מבינים. )אבי 
מחוץ  אל  רצתי  המילים.(  סוד  את  חיפש  הוא  וגם  מקובל,  היה 

לבית מאושרת: "אולי בכל זאת הוא אבא שלי..." 

אביה אמר עליה שהיא "נולדה עם רוח של קדושה". 
היה  שלי  "הכינוי  במתכוון.  דופן  ויוצאת  מרדנית  ילדה  הייתה  היא 
"סֶינו" )עֵרמת שחת ברוסית(, כי שערותיי נראו באמת כמו עֵרמת שחת. 
לא  נראית  הייתה  אולי  מסתרקת  הייתה  היא  אם  שאמרו:  כאלה  היו 
אלוהיו  עם  השלם  אביה  של  מעולמו  גם  רחוקה  חשה  היא  מכוערת." 
 — שהיא  הודיעה  שמונה  בגיל  ִאמּה.  של  הנשי־מסורתי  מעולמה  וגם 
יסודי  רוסי  בבית־ספר  ללמוד  רוצה   — המשפחה  ילדי  מבית  ראשונה 
שם  מהסב.  לכך  רשות  לקבל  הצליחה  ואף  נֹורינסק,  הסמוכה,  בעיירה 

החלה לכתוב שירה: 
אני מסתירה בידי השמאלית את המחברת וכותבת רוסית באותיות 
וצועקת  ממחברתי  הנייר  דף  את  חוטפת  המורה   ]...[ יידיש 
מתעסקת  את  כזאת  פראות  עם  זה?  קשקוש  מין  איזה  בגערה: 
בבית.  אצלי  שכותבים  הכתב  זה  ואומרת:  רועדת  אני  בכיתה?! 
המורה מרימה ומנופפת את פיסת הנייר כדי שכל הכיתה תראה: 
מתמוגגת  הכיתה  כל  הזה?  השיר  את  לקרוא  יכול  מכם  מישהו 

מצחוק: הו הו הו והא הא הא!

שם  סיימה(,  לא  )אך  קֹורֹוסטיין  בעיירה  תיכון  בלימודי  המשיכה  היא 
התוודעה לשירת פושקין ולרמונטוב. בגיל 14 התמסרה לכתיבת שירים 

ברוסית. ספרות רוסית הייתה חומר הקריאה הבסיסי שלה: 
מכירה  כבר  הספרנית  ספרים!  הרבה  ספרים!  לקרוא  ספרים! 
היא חושבת שהיא צריכה לפקח על  עין עליי.  ׂשמה  היא  אותי. 
הקריאה שלי. היא בטוחה שאני עדיין צעירה מכדי לקרוא כל מה 
שמתחשק לי. טולסטוי — כן, דוסטויבסקי — לא. אבל אני זללתי 
דוסטויבסקי. אני קוראת ורועדת ממש. איני חדלה להתפלא: איך 

יודע דוסטויבסקי כל־כך הרבה על בני אדם רבים כל־כך? 

רעות 1905 החליטה המשפחה להגר לארצות הברית. תחילה  בעקבות ּפַ
היגרה  עשרה,  שש  כבת  והיא   ,1912 ובשנת  לבדו,  הבכור  אחיה  היגר 
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זוג יהודים מכרים, והתיישבה בשיקגו. שאר בני  היא, בתם כביכול של 
"אמריקה. ארץ חדשה. שפה  זמן קצר.  המשפחה הצטרפו אליה לאחר 
על  מהר  ללמוד  חייבת  אני  מה.  לזמן  עצמי  את  לשכוח  אנסה  חדשה. 
הכול.  כאן  אוהבת  אני  אנגלית.  עצמי  את  ללמד  חייבת  אני  אמריקה. 
כולנו'.  'אנו  של  גדולה  ארץ  'אנחנו'.  רק  'אני'.  'אתה',  יותר  יהיו  שלא 
כולם שווים באמריקה", כך תיארה לימים בהומור את רשמיה הראשונים 
מהארץ החדשה. בשנים הראשונות חיו בני המשפחה בעוני, ומלכה עבדה 

כתופרת וכפועלת. 
שנתיים לאחר מכן, בגיל שמונה עשרה, נישאה לחזן שלמה טוזמאן 
של  עבודתו  בעקבות  ויּוָדלה.  יֹוָסלה  להם  קראה  היא  בנים.  שני  וילדה 
למילוֹוקי  ומשם  לשיקגו  חזרה   ,Grand Rapidsל־ משיקגו  עברה  בעלה 
)ויסקונסין(, שם התגוררה 18 שנים. את מעבר הדירות בעקבות עבודתו 
חייבת  תהיה  ושלא  משלה,  חדר  לה  שיהיה  בכך  התנתה  בעלה  של 
להשתתף בפעילויות ציבוריות הקשורות בעבודתו. בעלה, שהעריך את 
הללו.  וִקיים את שני התנאים  קיבל  בפרסום שיריה,  ותמך  כשרונותיה 
עם זאת, היו בחיי הזוג משברים שגרמו לה לעזוב את הבית עם הילדים 

לתקופות קצרות ולעבור ממילוֹוקי ללוס אנג'לס או לברקליי.
במילוֹוקי החלה ללמוד בסמינר ערב להכשרת מורים של ה"ארבייטער 
רינג" )אחד הארגונים שהקים מערכת בתי ספר חילוניים ביידיש(, ונרשמה 
כשומעת חופשית בשלוחת הערב של אוניברסיטת ויסקונסין. שם למדה 
ספרות אנגלית והכירה צורות כתיבה קלסיציסטיות, ביניהן הטריאולט, 
צורת שיר שנעשתה חביבה עליה במיוחד. המשורר האמריקאי הראשון 
מאוד  אוהבת  אני  פו.  אלן  "אדגר  פו:  אלן  אדגר  היה  אותה  שהרשים 
אני  המדרכה.  על  שיריו  בקצב  צועדת  אני  שיריו.  של  הריתמוס  את 
לשיר  מתחילה  האנגלית  שיריו.  בקצב  שלי  הבוקר  ארוחת  את  לועסת 

בעצמותיי." 
את  המתארות  רשימות  באנגלית  לפרסם  החלה   1915 בשנת  כבר 
ולאחר   ,T.  Mollie העט  בשם  באמריקה,  היהודים  הפועלים  של  סבלם 
ליידיש בעידודו של  ויטמן, אך עברה  וֹולט  מכן שירים באנגלית, ברוח 
קלמן ַמרָמר, עורך, מבקר, מתרגם, ּפּוּבליציסט וחוקר של ספרות יידיש. 
הוא לימד אותה ספרות יידיש, הדריך אותה בכתיבת שירה, לקח אותה 
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להצגות ולקונצרטים, ועזר לה במשך שנים אחדות בדרכה הספרותית. 
הוא עודד אותה להכיר את שירת העולם על צורותיה השונות, אך לאחר 
 ,Alarm בשם  אנרכיסטי  עת  בכתב  באנגלית  אחדים  שירים  רסמה  שּפִ

ביקש שתעבור לכתוב ביידיש: 
כל־ יש  לב:  באומץ  ואומר  ידיי  על  ידיו  את  מניח  מרמר  קלמן 
כותבים  מאות  גבי  על  מאות  באמריקה!  משוררים  הרבה  כך 
באנגלית. יש מהם טובים ויש לא כל־כך טובים, ואפילו לא טובים 
בכלל. להם יש הרבה. לנו אין רבים הכותבים ביידיש. ֲהִיי ִאתנו, 
ביידיש, אפילו אם קשה לפרסם משהו. אפילו  כתבי  מלכה'לה. 

כשלא מוכנים לסבול מקוריּות... 

קלמן מרמר גם סייע לה להשיג עבודה בבית ספר יסודי של ה"ארבייטער 
פרוזה  כתבה   1929-1918 בשנים  כמורה  עבודתה  לצורך  רינג". 
ביידיש  הראשון  שירּה  ביידיש.  לילדים  ומחזות  שירים  הומוריסטית, 
התפרסם ב־1919 בעיתון האנרכיסטי פרייע ארבייטער שטימע שהופיע 
יורק,  בניו  יורק. מאז הרבתה לפרסם בכתבי עת ביידיש שהופיעו  בניו 
ותל־אביב.  פאריס  איירס,  בואנוס  במונטריאול,  גם  ולימים  בווארשה, 
ב־1934 החלה לערוך מוסף שבועי לילדים בשם אונזער קינדער וועלט, 

וגם במסגרת זו חיברה אגדות, שירים וחידות לילדים. 
בסוף שנות השלושים המשפחה עברה ללוס אנג'לס, שם עבד בעלה 
תחילה כחזן וכמורה לעברית, ואחר־כך עבר לעסקי ביטוח. היא לימדה 

יידיש בבית־ספר יסודי ותיכון. היא תיארה תקופה זאת כך: 

שיר  תהילים,  התנ"ך,  נביאי  הרבה.  קוראת  שירים,  כותבת  אני 
בודלר,  בלייק,  ביירון,  גתה,  שקספיר,  קוהלת,  איוב,  השירים, 
רמבו. ויטמן ורמבו פותחים אותי אל עצמי, מעניקים לי חירות 

תנועה בתוך הריתמוס של הווייתי שלי, נשימתי שלי. 
אני אהובה —

אני אשת איש — 
אני ֵאם — 

אני מורה — 
ואני   — לבכות  רוצה  אני   — לרוץ  רוצה  אני   — לצרוח  רוצה  אני 

עושה מה שעליי לעשות, ובין זה לזה פורצים שירים. 
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חילוניות  הפוליטיות  השקפותיה  היו  השנייה  העולם  מלחמת  עד 
נרות שבת, לא הלכה כמעט  מודרניסטיות רדיקליות. היא לא הדליקה 
לדבר  ניסה  האב  לבניה.  בר־מצווה  טקס  לערוך  והתנגדה  הכנסת  לבית 
הממסד  נציגת  את  בה  ראתה  כי  סירבה,  היא  אך  עברית,  הבנים  עם 
הרבני ודחיית היידיש. ואולם בשנים 1945-1939 החלה לפרסם שירים 

לאומיים יהודיים בסגנון וֹולט ויטמן. 
במלחמת העולם השנייה גויס בנה הבכור לחזית באסיה כאיש קשר 
 University ofב־ ללמד  החלה   1949 בשנת  צ'ק.  קאי  צ'אנג  הגנרל  של 
זו,  בשנה  אנג'לס.  בלוס  יידיש  לתרבות  במועדון  ולהרצות   Judaism

53, הופיע  לאחר שהשתחררה מעול עבודת ההוראה לילדים, והיא בת 
ספר שיריה הראשון, לידער )שירים, לוס אנג'לס, הוצאה עצמית(. היא 
שאילצו  הכלכליים  בקשיים  ספרּה  של  המאוחר  הפרסום  את  הסבירה 
אותה לעבוד כמורה. הספר בנוי משישה פרקים שלכל אחד אופי נושִאי 
ההיסטורי  המצב  את  המאירים  שירים  הראשון  בפרק  שונה.  וסגנוִני 
הם  הספר  משירי  רבים  אישית.  מבט  מנקודת  והכלל־אנושי  היהודי 
כליל סונטות. מבקרי הספר,  ופואמות, מחזורי שירים,  ארוכים: אודות 
שקיבלו אותו בהתלהבות, תלו זאת בביקורת העצמית הקשה שלה: "זוהי 
משוררת מוכשרת באמת )...( אך עם מנה גדולה של ביקורת עצמית. זהו 
בדיוק מה שהפריע לה לקבץ את שיריה עד כה", כתב המשורר והמבקר 
של  ה"נשיות"  תכונותיהם  את  הדגישו  המבקרים  גלאנץ־ליילס.  אהרון 
הוגת  מורה,  היא  בשירתה  "גם  כי  )בצדק(  שמצא  מי  היה  אך  השירים, 

דעות ומחנכת" )ח"ש קאזדאן(. 
)רגוע,  ווילד  מיין  מילד  השני,  שיריה  ספר  הופיע   1958 בשנת 
יש פחות שירים  כאן  בהוצאה עצמית.  אנג'לס  בלוס  הוא  גם  פראותי(, 
)זולת  מתמעטות  המלוטשות  הצורות  וגם  ההיסטורי,  במצב  העוסקים 
רוח  הלכי  המַבטאים  מודרניסטיים,  שירים  כאן  יש  אחדים(.  טריולטים 
אנרכיסטיים, שירים שבהם ה"אני" מקבל ממדים קוסמיים מיתולוגיים, 
שירים  שיקגו(,  את  המתאר  ארוך  שיר  )למשל,  פּוטּוריסטיים  שירים 
אּפֹוקליפטיים אפופי חרדה, ולעומתם שירים הפונים אל האמונה הדתית 
אנטי־דקדנטית,  לא־אנוכית,  מוסרית  עמדה  על  ומצהירים  היהודית 
אוטוביוגרפיים  שירים  נמצאים  האנטי־מודרניסטי  בקוטב  אופטימית. 
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כמו־ריאליסטיים המעלים את זכר האב והאם, או משחזרים סיטואציות 
מן הילדּות שמהן צמחה אישיותה הבוגרת. שירים אחדים מנסים לתפוס 
ה"אינזיך"(  )בעקבות  בתת־התודעה  המתרחשים  תהליכים  במילים 
באמצעות טכניקות סגנוניות מודרניסטיות — חידושי לשון, מטפוריקה 
מעין  שנוצר  באופן   — וגבוהים  נמוכים  לשון  רובדי  של  מיזוג  נועזת, 
של  בנפשו  נקלט  שהוא  כפי  העולם  ְבֵרי  ִמּשִׁ הבנוי  לשוני  קליידוסקוּפ 
היחיד. בעקבות ספר זה כתב המשורר יעקב גלאטשטיין שטוזמאן היא 
המודרנית  היידית  הנשים  שירת  של  החשובות  הדרך  מפורצות  "אחת 

אחרי קדיה מולודובסקי".
"אם  ישראל:  מדינת  של  העשור  לחג  מוקדש  הספר  משירי  אחד 
'נס'/ הרי ממילא בשמָך לך אקרא, אלוהים/ אלוהים שלי" )שם,  אוַמר 
קום  בשנים שלאחר  לישראל  ארה"ב  יהודי  החיובי של  היחס   .)71 עמ' 
לארץ.  עלייה  שקלו  הזוג  שבני  נראה  ואף  מאליו,  מובן  היה  המדינה 
ב־1959, כשיצא בעלה לגמלאות, הגיעו השניים לישראל דרך אירופה, 
ושהו בה שישה חודשים וחצי. היא התלהבה, אולי יותר ממנו. לליילס 
)ההדגשה במקור(, ללא  לבד  לבוא  צריך  בישראל.  להיות  "צריך  כתבה: 
את  ולקלוט  להתהלך  מאירות;  ועיניים  וטוב  טהור  לב  ולהביא  הזמנה, 
איני  אני   — "הארץ  כתבה:  שווארץ  לשלמה  הכאב".  כל  ואת  הפלא  כל 
מה  יודעים  שאינם  ברחובות  הילדים  לרעש  ראויה  איני   )...( לה  ראויה 
אני אומרת, ואני איני יכולה לדעת את הָחכמה של השורות שהם שרים 
כשהם קופצים בחבל". שורה של שירים המביעים גם נכונּות וגם קושי 
ונכללו  לארה"ב  שובה  לאחר  נכתבו  לארץ  אינטימית  שייכות  להרגיש 
בספרה השלישי, שאטנס פון געדענקען )צללי זכרונות, הוצאת מנורה, 
תל־אביב 1965(, ספר שמעיד על תהליך של התחברות אל העבר היהודי 
האישי וההיסטורי. העלייה המתוכננת לארץ לא התממשה, כי בריאותו 

של בעלה הלכה והתרופפה, עד לפטירתו ב־1971. 
לאחר מות בעלה עלתה מלכה חפץ־טוזמאן לישראל והתגוררה בה 
במשך כשנה. כאן עברה מדירה לדירה, ונוכחה כנראה במעמדּה השולי 
של שירת יידיש בחיים הספרותיים בארץ. היא יצרה קשרים עם סופרי 
יידיש המקומיים, וביניהם אברהם סוצקעווער, עורך ה  די גָאלדענע קייט, 
רסם רבים משיריה החל משנת 1957. היא הכינה לדפוס ספר  רבעון שּפִ
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נופלים(, שיצא לאור  אינם  )עלים  נישט  שירים שלישי, בלעטער פאלן 
ב־1972 בתל־אביב בהוצאת "ישראל בוך", שבראשה עמד משורר היידיש 
אריה ַשמרי. הספר מכיל שירים ליריים קצרים אישיים, חלקם עוסקים 
באבלּה על פטירת בעלה ובמאמציה להיאחז מחדש בחיי היום־יום. יש 
וגם  קרובים,  ידידים  של  ומוות  מחלה  הזדקנות,  סתיו,  על  שירים  בו 
שירים המוקדשים למפעל הציוני, לחיפה, לירושלים ולניצחון במלחמת 
ששת הימים. באחד השירים היא מתארת את עצמה כסבתא של מדינת 
ושל  אכילה משותפת  מקום של  היא  ישראל  יין"  "מלת  בשיר  ישראל. 

שיחה, אם גם בלי הסכמה. 
בברקליי  לגור  עברה  היא  לארה"ב.  חזרה  היא  בניה  לבקשת 
שבקליפורניה בקרבת מגורים לבניה, אבל המשיכה לקיים קשר מכתבים 
עם סופרי יידיש בארץ, והשתתפה בערבי קריאה משיריה באוניברסיטאות 
שונות ובפסטיבלים בארה"ב, שם נוצרו קשרים בינה ובין שוחרי שירת 
את  לתרגם  שהחלה  פאלק,  מרשה  המשוררת  ביניהם  צעירים,  יידיש 

שיריה לאנגלית. 
בשנת 1974 הופיע ספרה הרביעי, אונטער דיין צייכן )מתחת לסימן 
עם  התמודדות  הנושִאי  במרכזו  בוך".  "ישראל  בהוצאת  הוא  אף  שלך(, 
של  הבדידות  ותחושת  מגוֵנן,  מבגד  כהתערטלות  שכמוה  האלְמנּות, 
המשורר ביידיש, אשר שיריו הם ככבשה ללא אחּו. כאן מופיעים שוב 
להבנת  כמפתח  ילדּות  זיכרונות  המשחזרים  סיפוריים,  ארוכים  שירים 
יידיש  למשוררי  מחווה  ושירי  ארס־פואטיים,  שירים  בהֹווה,  אישיותה 
אנה מרגולין, ציליה דרפקין ומאני לייּב. בשירי ספר זה ניּכרת השאיפה 
לפשטות, להתערטלות מתחבולות סגנוניות, להיאחזות בקטן וביומיומי, 
לוויתור על מעמד ה"מלכה". אחדים מן השירים מעידים על קשר ידידות 
ואהבה ממרחקים למתרגם והמבקר מרדכי ליטווין )1993-1903(, שחי 
המאה  של  הצרפתית  השירה  מן  מקיף  מבחר  ליידיש  ותרגם  בפאריס 
הוא פרסם מאמר מקיף על שירתה.  ב־1976  והעשרים.  התשע־עשרה 
"זעקות מול  הכיפורים בשם  יום  גם סדרת שירים על מלחמת  כאן  יש 

זעקות". 
בשנת 1977 הופיע באותה הוצאה ספרּה החמישי, היינט איז אייביק 
של  מפרספקטיבה  הזמן  על  מבט  הנושִאי  במרכזו  תמיד(.  זה  )עכשיו 
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עם  יחד  עוסקים במחויבות השירה למוסר,  סוף החיים. שירים אחדים 
רתיעה משירה "צודקת". יש כאן שיר הספד למלך ראוויטש, שיר לרחל 
חיי  את  המשחזר  ארוך  ושיר  שירה,  ערב  על  קומי־אירוני  שיר  קורן, 
הכפר בילדותה. בסיומו רשימה אוטוביוגרפית שּכתבה כמכתב למרשה 
לדפוס  שהוכן  מגחכת(,  ) ואני  שמייכל  איך  און  נוסף,  יד  כתב  פאלק. 
התיידדה  האחרונות  בשנותיה  בעיזבונה.  נשאר   ,1985-1983 בשנים 
ובישראל:  הברית  בארצות  וחוקריה  צעירים  יידיש  שפת  משוררי  עם 
קתרין הלרשטיין, מרשה פאלק, רחל פישמן, וִקיימה קשרי מכתבים עם 
משוררי יידיש בארה"ב ובארץ. בשנת 1981 זכתה בפרס איציק מאנגר. 

היא נפטרה בשנת 1987. 
שיריה תורגמו לאנגלית על ידי אלי כץ, יחיאל ושרה קופרמן, מרשה 
לשירת  באנתולוגיות  ונכללו  מרטין,  ודניאל  הלרשטיין  קתרין  פאלק, 
שירים  קובץ  של  יד  כתב  נשאר  בעיזבונה  בארה"ב.  שהופיעו  יידיש 
בתרגום לאנגלית שנעשה יחד עם המשורר ג'ק הירשמן. ב־1977 הופיע 
עם  בשיתוף  שנעשה  פאלק,  מרשה  של  לאנגלית  בתרגום  שיריה  ספר 
המשוררת, ולאחר מותה ב־1992 הופיע קובץ מקיף יותר של מבחר מכל 
על  מקיפים  ביקורת  מאמרי  בתרגומה.  שבעיזבון,  הספר  כולל  ספריה, 
סוצקבר  אברהם  שקליאר,  משה  ליטווין,  מרדכי  ידי  על  נכתבו  שירתה 
ואחרים. בשנים האחרונות הפכה לאחת המשוררות המּוּכרות והנחשבות 
ביותר בשירת יידיש. מעידה על כך הכללת 20 משיריה )בתרגום קתרין 
הרשב  וברברה  בנימין  בעריכת  יידיש  לשירת  באנתולוגיה  הלרשטיין( 
שירים  ברלינסקי־טל.  אביבה  עליה  שּכתבה  הדוקטור  ועבודת   )1986(
בודדים תורגמו לעברית על ידי שלמה שנהוד, יהודה גור־אריה ואביבה 

ברלינסקי־טל. 

*

שירתּה של מלכה חפץ־טוזמאן מעידה על היּכרּות ועל ִקרבה לזרמים 
המחאה  שירת   — העשרים  במאה  יידיש  בשירת  ששלטו  העיקריים 
ה"יונגע"  של  המוקדם  המודרניזם  הפרולטרי;  הסוציאליזם  של 
הנרטיבי  העיסוק  ואימפרסיוניזם;  סימבוליזם  בשירתם  ששילבו 
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האנטי־ והקֹוסמֹוּפוליטיּות  האינטרֹוספקטיביזם  בהיסטוריה;  והמיתי 
רגשנית של משוררי ה"אינזיך"; האקספרסיוניזם והפּוטּוריזם בגרסתם 
מעידה  היא  ביידיש.  והרליגיוזית  הארוטית  הנשים  שירת  היהודית; 
והמערב־ אחמטובה(  אנה  )במיוחד  הרוסית  השירה  עם  הּכרּות  על  גם 
אנגלו־אמריקאית  שירה  ועם  הצרפתים(  )הסימבוליסטים  אירופית 
באטלר  ויליאם  סנדברג,  קרל  ויטמן,  וֹולט  פו,  א"א  )במיוחד  מודרנית 
ייטס(. בשירתה ניכר גם חותמם של מקורות יהודיים — התנ"ך, התפילה, 
החסידות, "צאינה וראינה", ספרות התחינות, הדיבור העממי והפולקלור 
ביידיש. זהו שלל מקורות השפעה שונים זה מזה ואף מנוגדים בסגנונם, 

בהלך רוחם ובהשקפת עולמם.
מכל המקורות הללו נטלה המשוררת לפי צורכה, במינונים שהתאימו 
למטרותיה, תוך שמירה עקשנית על עצמאותה. התוצאה היא פואטיקה 
אישית מאוד, מקורית במידה רבה, שבאמצעות כֵלי הבעה מודרניסטיים 
נאמנות  אלא  כלשהו,  ספרותי  לזרם  שייכּות  לא  מבטאת  משוכללים 
ולמורשת  אחד,  ואסתטיים מערביים קלאסיים, מצד  מוסריים  לערכים 
המשפחתית והיהודית, מצד שני. הספרים שהזכירה כשדיברה על ארון 
הספרים בביתה באמריקה מספרים על מקורות היניקה הרוחנית שהיו 
שולחן  בבלי,  תלמוד  ליידיש,  ובתרגום  בעברית  "התנ"ך  לה:  חשובים 
ערוך, האתיקה של שפינוזה, כתבי ביאליק, מנדלי מו"ס, שלום עליכם, 
י"ל פרץ, צאינה וראינה, דובנוב, פושקין, דוסטויבסקי, טורגנייב, רילקה, 
אף  האחרון  על  טאגֹור".  רּבינדראנת  ייטס,  אליוט,  ג'ורג'  רמבו,  בודלר, 
ייטס,  שירת  את  גם  כמו  ליידיש,  שירתו  את  ותרגמה  רשימה  כתבה 

רוזטי ואודן. 
בגלל אופייה הנון־קונפורמיסטי כל צורה של שותפות בקבוצה עוררה 
ולהעריך  ידידות  יחסי  לקיים  ממנה  מנע  לא  הדבר  אך  התנגדות,  בה 
את שירתם של ליילס, גלאטשטיין, קדיה מולודובסקי, ומשוררי יידיש 
אחרים. את פגישתה הראשונה עם קבוצה ספרותית בשיקגו תיארה כך: 
"קוראים שירה. כולי אוזן. אני קצת מתביישת, אבל אני מִעזה ומזכירה 
ואומר:  למטה  מלמעלה  אליי  מגחך  הקבוצה  מנהיג  וויטמן.  וֹולט  את 
Oh, he is a non-poet poet. אני נדהמת וקצת מזועזעת. ק. מ. מרגיע אותי: 

לאמור  בהזדמנות אחרת התבטאה  מדבר'".  מה לשמוע מה שהוא  'אין 
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כמטרופולין  יורק  מניו  להסתייגותה  והתכוונה  יורק",  ניו  לא  "אף פעם 
ומפואטיקה קבוצתית של שירת יידיש בארה"ב. 

התנגדות דומה להשתייכות פמיניסטית גילתה בתחילת דרכה: היא 
יידיש,  )משוררות  דיכטערינס  יידישע  באנתולוגיה  להשתתף  סירבה 
1928( בעריכתו של עזרא קורמן, שּכללה שירים של 70 משוררות בנות 
כי  )אם  מולודובסקי  קדיה  לה  שותפה  הייתה  הזאת  בהתנגדות  דורה. 
לאה   — העברית  ובשירה  אנתולוגיה(,  באותה  להשתתף  הסכימה  היא 
נשים"  "שירת  שהמושג  וסברו  כ"משורר",  עצמן  את  ראו  הן  גולדברג: 
הגיבה  היא  מולודובסקי  קדיה  בעקבות  גנאי.  מילת  או  שחר  חסר  הוא 
בכעס על רשימה שכתב מלך ראוויטש בעקבות אותה אנתולוגיה בשם 
"מיידלאך, פרויען, ווייבער — יידישע דיכטערינס" )נערות, נשים וגברות 
— משוררות יידיש(, שביטאה זלזול סוחף בשפע החדש של שירת נשים 
גדולה  מעלה  באמת  "זוהי  כתבה:  היא  ה"נשיות".  ובתכונותיהן  ביידיש 

עבורנו הנשים להיות 'גבריות' בכתיבתנו". 
לכתוב  המגמה  בולטת  הראשון(  בספרה  )בעיקר  בשירתה  ואמנם, 
שירה שתכונותיה מנוגדות ְלמה שנחשב בזמנה לתכונות השיר ה"נשי" 
)מינוריּות, נושאים אישיים בלבד, רגשנות, מבע "טבעי"(: בספרה הראשון 
יש שירים ומחזורי שירים בעלי היקף נרחב; עיסוק בנושאי היסטוריה, 
לא  פרסונה  בעל  או  מיתיים  ממדים  בעל  שירי  "אני"  ומסורת;  תרבות 
לביצוע  קשות  מלוטשות  צורות  אירונית;  נימה  השוטה(;  )הלץ,  נשית 
)כליל הסונטות, למשל(; זיקה למקורות יהודיים וקלאסיים. ואולם בצד 
גם  בשירתּה  יש  קוסמיים,  ממדים  בעל  מתפרע,  סמכותי,  ענקי,  "אני" 
"אני" שירי נשי צנוע, ממעיט בערכו, מתבדח על חשבון עצמו, והמתח 
ביניהם  הניגודים  המבע.  של  ולעושר  למורכבּות  מוסיף  השניים  בין 
מופיעה  זו  והסמכותית.  החכמה  האישה־האם  של  בעמדה  מתאזנים 
נהיית חכמה כל־ "איך  )למשל, בשיר  בשיריה של טוזמאן גם כריאליה 
בנה  אל  מדברת  האם  )המשוררת  רטורית  וכסיטואציה  אימא?"(  כך, 
עצמית,  ללידה  השיר,  )ליצירת  כמטפורה  וגם  השם"(  בעזרת  ב"תחזור 
ועוד(. כשהיא "גוחנת על עצמה" )כותרת כליל הסונטות( התודעה שלה 

עצמה ממלאת תפקיד של אם חכמה ביחס לעצמה. 
אחד מביטויי הסירוב של מלכה טוזמאן להסתּפק בשירים "נשיים" 
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הוא המבנה של ספריה: כל ספרי השירה שלה )זולת כתב היד שבעיזבון( 
ופואטי  תמטי  אופי  בעלי  שירים  מהן  אחת  שבכל  למדורים,  מחולקים 
הראשונה  מדורים,  לשישה  המחולק  הראשון,  בספרה  למשל,  אחר. 
עוסקת בעיקר בנושאים לאומיים, חברתיים והיסטוריים; בשתיים הבאות 
ברביעית  ילדות;  וזיכרונות  טבע  שירי  רליגיוזיֹות,  אישיות,  חוויות   —

—תשעה טריאולטים, בחמישית — "נשים", ובשישית כליל סונטות. 
הראשון  בספרּה  ייחדה  היא  כפמיניסטית  עצמה  את  לראות  בלי 
המתארים  שירים  כללה  ובו  "נשים",  בשם  שירים  שמונה  בת  חטיבה 
בסגנונות שונים דיוקני נשים יהודיות )חלקם דיוקנים עצמיים( שעוררו 
ְקשת  הפועלת  לאהבה,  הכמהה  האישה  האהובה,  האישה  הזדהות:  בה 
שאינה  הוולדנית  האישה  שלה,  הגס  לגבר  בנדיבות  המתייחסת  היום 
שלה  מה"אני"  להיחלץ  המצליחה  האישה  עצמה,  את  להגשים  יכולה 
החטיבה,  את  המסיים  השיר  שלה.  המגדר  נטול  ה"עצמי"  את  ולמצוא 
"אני אישה", הוא אודה בנוסח ויטמן, ובו המשוררת מזהה את עצמה עם 
שורה של נשים אמיצות ועצמאיות בהיסטוריה היהודית ומעצבת עמדה 
של כבוד כלפי גבורתן של נשים יהודיות בתקופות שונות בהיסטוריה, 
כולל בהווה, גבורה שאינה נופלת מזו של גברים. הנשים הללו מייצגות 
את הזהות הלא שגרתית, רבת הניגודים, של המשוררת עצמה. באותו 
ספר יש גם שירים המתארים — אמנם בדרכי עקיפין עדינות — מיניּות 
עזה ואף אלימה )כיוּון "נשי" שהתוותה בשירתה ציליה דרפקין(. למשל, 
הלוכד  הקיץ  על  מתענגת  המשוררת  "קיץ"  השירים  זוג  מתוך  בראשון 
תמונה   — משּכר  משקה  לבקבוק  בידו  הופך  שצווארה  כאווזה,  אותה 

המעלה על הדעת התמסרות לאונס. 
בין  במתח  נתונה  אורכה  לכל  חפץ־טוזמאן  מלכה  של  שירתּה 
התפרצות שלוחת רסן לבין השאיפה לרסן את הסערה הפנימית ולהאיר 
את הכאוס. זה בולט במיוחד בספר שיריה השני, רגוע, פראותי )1959(, 
שחלק משיריו מתארים אווירת אי־שקט סיוטית, אך הוא מסתיים בשיר 
"אהוב אותי", תחינה של אישה שאין לה בעולם דבר חשוב יותר מאהבת 
הגבר. יש גם מתח בין אני תמים, ילדותי, המזדהה עם השוטה הכפרי או 
המוקיון, לבין מּוָדעּות מוצהרת )"יודעת אני"( ושאיפה לראות ולהרגיש 

מתוך חכמה עליונה, אלוהית כמעט, שרק ִאמהֹות מסוגלות לה. 
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מלכה חפץ-טוזמאן כותבת בחן רב על נושאים "גדולים" — היסטוריים, 
ספרּה  בחזית  המרוכזים  אלה,  בנושאים  השירים  פוליטיים.  לאומיים, 
הרושם  את  יוצרים  הבאים,  בספריה  גם  במפוזר  ומופיעים  הראשון 
השיר  הפוליטי.  או  ההיסטורי  המצב  את  בשרה  על  חשה  שהמשוררת 
"שיניי בעפר" מתאר התמודדות אישית כמו גופנית, המובילה מִיצריּות 
לתבונה, עם גילויי הרוע שהתפרצו במאה העשרים ועם התמורות שחלו 
בקשר בין האדם לאדמה. מלחמת העולם השנייה נשקפת בשיר "מכתב 
הבן  כלפי  האם  של  רגשותיה  את  המתאר  נוסף  ובשיר  במלחמה",  לבן 
שחזר מהמלחמה במצב של הלם קרב. חורבן יהדות מזרח־אירופה נפרׂש 
ילדה  היקרעות  ועל  הנטוש  המשפחה  בית  על  אוטוביוגרפיים  בשירים 
מִאמה. השיר "גג על הראש" ממחיש את חוסר היציבות המפחידה ואת 
הרגשת החרּפה של הּפליט המגיע לארץ חדשה. את המיית הלב שעוררה 
בעגל  טיפלה  שּבֹו  במושב  ביקור  בתמונה של  היא מתארת  ישראל  בה 
ההבדל  מתבטל  כך  הכנועה"(.  )"שעתי  בזרבוביתו  ונגעה  נולד  זה  שאך 

המוסכם בין שיר לאומי או פוליטי לבין שיר אישי אינטימי.
כולה  האנושּות  ואת  היהודי  העם  את  שפקדו  והאסונות  הזעזועים 
המבע  את  העוטף  אמנותי  טיפול  בשירים  מקבלים  העשרים  במאה 
הדי  כאילו  ומלוטש,  עדין  אמנותי  במעֶטה  )הצפוי(  האקסּפרסיוניסטי 
לא  הוא  בשיר  הנשמע  הקול  וקטיפה.  משי  ברשרוש  עטופים  החורבן 
וזעזוע,  נטרפה עליו מרוב חרדה  או של מי שדעתו  חוזה משולהב  של 

אלא קול עצוב וחכם. 
מינורית.  שירה  לכתוב  התכוונה  לא  טוזמאן  שמלכה  לחלוטין  ברור 
מובהקים  אישיים  ונושאים  אלמנּות  בדידות,  טבע,  אהבה,  שירי  בצד 
למצב  הקשורים  בנושאים  דרכה  כל  לאורך  עסקה  היא  באלה  כיוצא 
מורה  להיות  חששה  ולא  בכלל,  האדם  של  ולמצבו  והעם  האנושות 
בעיקר של עצמה. מהי המורשת  ואף שופטת,  ללמוד ממנה,  שיש מה 
"מה  שירּה  עוסק  זו  בשאלה  לתלמידיה?  להעביר  שעליה  התרבותית 
וכלל־ אישי  הנפש  אורכם מתקיים חשבון  לכל  בשיריה  להם?".  אספר 

אנושי שהתובענּות והסלחנות נאבקות בו ללא הרף. 
ן נוסף של עמדת משורר,  העיסוק בשאלת הזהות התרבותית הוא ּפָ
שהיא לאו דווקא עמדה נשית. ליילס כתב: "שירים טובים. שירים שלא 
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קורה  שהדבר  כפי   — מעורפלים  רגשות  של  רשמם  תחת  סתם  נכתבו 
בשל  אדם  של  אלא   — נשים  אצל  יותר  קרובות  ולעתים  גברים  אצל 
וחושב". למעשה, בחלק ניּכר משיריה ההיקף, התכנים וה"אני" השירי הם 
"נבואיים", אם להשתמש במונח שהיה מקובל בתחילת המאה העשרים, 
קוראיה  לחלוק עם  בין השאר,  זוהי שירה המבקשת,  ובמילים אחרות: 
השקפות בענייני רוח ומוסר ולהנחיל להם אותן, שירה של מנהיג רוחני. 
להוביל  שזכתה  הנביאה  כמרים  להיות  מבקשת  היא  מרים"  "ָלך,  בשיר 
קדושה  להפיח  השיר  יוכל  האם  קדּושה.  של  בריקוד  ישראל  בנות  את 
מח את בנות דורי וארוממן?/ בקורא בלי השראה מלמעלה? "במה אׂשַ

עין מאירה אינה משגיחה עוד מעלינו/ אין כבר רחמים למעלה". 
השקפת  בין  מתקיים  חפץ־טוזמאן  מלכה  של  בשירתה  נוסף  מתח 
עולם וזהות חילונית־מודרנית )קו אופייני לשירת יידיש במאה העשרים( 
ולמצבים  היהודית  הדתית  לחוויה  היהודית,  למורשת  געגועים  לבין 
מופיע  השניים  בין  הניגוד  הקדּושה.  מן  בהם  שיש  נפשיים־תודעתיים 
בשיר "עלם עם תפוח ביד": היא מתארת את הקילוף העדין של התפוח 
יהּוִדי  ּכִ ָהָיה/  ְונֹוֵהג  ָאִנין/  ָזֵקן  ְיהּוִדי  ָהָיה  "הּוא  סבה,  של  ת"  ּבָ ַ ַהּשׁ ב"ְיֵדי 
ָאִנין". לעומתו היא עצמה, חסרת נשיּות, נועצת בתפוח את שיניה  ָזֵקן 
בהוללות חסרת מעצורים. ב־1929 פרסמה שיר המתאר משחק כדורגל 
אך  באנתולוגיות,  ופורסם  לב  לתשומת  שזכה  שיר  פּוטּוריסטי,  בסגנון 
היא העדיפה שלא לכלול אותו בספריה. איזה מרחק בין שיר כזה לבין 
השיר "אבא מתוק", המַבטא געגועים עמומים לקשר מיסטי עם אלוהי 
ֵאיִני זֹוֶכֶרת ֶאת ָאִבי./  י ׁשֶ א ָמתֹוק,'/ ַאף ַעל ּפִ אביה: "ַוֲאִני קֹוֵראת לֹו / 'ַאּבָ
 / קֹול.  הּו  ְוֵאיֶזׁשֶ ָהר/  ַרַעם,/  ֵאׁש,/  ְסֶנה,/  זֹוֶכֶרת:/  ֲאִני  הּו  ֶ ַמּשׁ ֹזאת  ּוְבָכל 
אן,  ִני!/ ִהְנִני ּכָ ד ֲאִני צֹוֶעֶקת:/ ִהּנֵ ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת קֹולֹו/ ִמּיָ ְדֶמה ִלי/ ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַע/  ְעּגֵ ל ְלִהְתּגַ א./ ַוֲאִני ֹלא ֶאְחּדַ א עֹוֵזב/ הּוא ֲעַדִין ַאּבָ ַאּבָ ׁשֶ א ָמתֹוק! // ּכְ ַאּבָ
ֵאׁש".  י/ ּבָ ר ִאּתִ ִמי /ִויַדּבֵ ׁשְ ַמע/ ְוִיְזּכֹר / ְוִיְקָרא ּבִ ׁשְ ּיִ ִני"/ ַעד ׁשֶ ְוִלְצֹעק/ "ִהּנֵ
המחויבות  את  הסונטות(  בכליל  )גם  רבים  בשירים  מייצגת  האב  דמות 
של המשוררת לחיי קדּושה ברוח היהדות. השיר "עירוב" בנוי כולו על 

מטפורה מתחום ההלכה היהודית. 
פרועה  ִיצריּות  בין  מתקיים  שירתה  את  המייחד  מעניין  ניגוד  עוד 
אצלה,  אין  פוסק.  בלתי  נפש  וחשבון  מוסרית  עצמית  תובענות  ובין 
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אמנם, ארוטיקה מקאּברית כזו של ציליה דראפקין, אבל היא מתארת, 
מצד אחד, אלימות והתאכזרות ביחסים בין גבר לאישה ובמצב האנושי 
לגלוג  אשמה,  רגשות  מּביעים  משיריה  רבים  שני  ומצד  בכלל,  הקיומי 
עצמי, קונפליקטים מוסריים ּווידוי ביישני על רצונות מתוסכלים לטוהר 

מוסרי. 
העולם  מלחמת  אחרי  יידיש  שירת  של  הכללית  הנטייה  רקע  על 
לצורות  המשוררת  של  חיּבתה  בולטת  מודרניסטי,  לסגנון  הראשונה 
ולמבנים מלוטשים, מוסיקליים, עשויים היטב, כולל סוגות קלאסיציסטיות 
יכולה להסביר את המבנה  . המגמה הזאת  ה"יונגע"  מובהקות, מורשת 
לתארך  שלא  נטייתה  ואת  שיריה  ספרי  של  הלא־כרונולוגי  הפנימי 
שירה  מובהק.  אקטואלי  אופי  בעלי  בודדים  שירים  זולת  שיריה,  את 
קלאסיציסטית נחשבה ל"לא נשית", גם משום שחייבה השכלה ויכולת 

שליטה צורנית, וגם בגלל הלך רוחה השכלתני. 
טריאולטים,  של  סדרה  סונטות,  יש  לידער,  הראשון,  שיריה  בקובץ 
צורות שהופיעו גם בשירתם של משה לייב הלפרין ומני לייב, ולבסוף 
ידי  על  גם  נכתבו  סונטות  ולייוויק.  ליילס  בעקבות  זאת  סונטות,  כליל 
פראדל שטוק )משוררת שטוזמאן הכירה והעריכה(. כליל הסונטות של 
מלכה חפץ־טוזמאן, "גוהרת על עצמי" )התפרסם לראשונה בגיליון ערב 
ראש השנה תש"ח 12.9.1947 של השבועון אידישער קאמפער( עוסק 
של  מצבו  את  המייצגים  מוסריים,  ובקונפליקטים  אישי  נפש  בחשבון 
)שלושה  שקסּפיר  בנוסח  הן  בכליל  הסונטות   15 כל  המודרני.  האדם 
בו  נשמרים  הסוגה  של  הצורניים  והכללים  צמד(,   + מרובעים  בתים 
בקפדנות מלאה לכל אורכו. הכליל מתאר את כמיהתה של המשוררת 
אך  מאביה,  ירשה  שאותה  ולקדּושה,  מוסרית  לשלמּות  האנושות  ושל 
את  האלים  מן  שגנב  לטנטלוס,  עצמה  את  משווה  היא  היצירה  בסיום 
רות  הנקטר ואת האמברוזיה, וכעונש נדון להיות שקוע במים זּכים, כשּפֵ
טעימים ומפתים תלויים לנגד עיניו אך הוא אינו יכול לגעת בהם — סמל 
למצב נצחי של אי־סיפוק הכמיהה. את הסיבה לכישלון היא תולה בכעס 
אור  אל  להוביל  יכול  בו  המאבק  שרק   ,)7-6 )סונטות  שנאה  המוליד 
השכינה. הניצחון קשור ביכולת להתחבר אל מורשת היהדות של אביה, 

אך אין הוא מבטל את הרעב הבלתי־פוסק לבלתי־מושג. 
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לאורך כל מהלך כתיבתה כתבה טוזמאן טריאולטים )חמישה נוספים 
נותרו בעיזבונה(. הטריאולט הוא שיר בן שמונה טורים השזורים זה בזה 
הרביעי  הראשון,   — טור  אותו  על  ומשולשות  כפולות  חזרות  כדי  תוך 
הטורים  שני  בין  זהות  נוצרת  כך  והשמיני,  השני  וכן  זהים  והשביעי 
כולו  השיר  את  המאחד  משקל  על  ושמירה   — והאחרונים  הראשונים 
גדולות  )אותיות   ABaAabAB היא  הנוסחה  טטראמטרי(.  יאמּב  )לרוב 
זהה(,  חרז  מסמנות  זהות  קטנות  ואותיות  זהים  טורים  מסמנות  זהות 
יֵדי  ּבִ ִגיָעה  ִמּנְ סֹוֶלֶדת  ֵדָרה/  ׂשְ ְתנּוַמת  ּבִ ֶסף  ּכֶ ִנְצנּוֵצי   — "ֲעִדינּוָתּה  למשל: 
ֶסף  ּכֶ ִנְצנּוֵצי   — ֲעִדינּוָתּה  ֶאת  ִלְמִכיָרה/  ָבר  ּכְ הֹוִביָלה  ַאַחת  ֹלא  ְמֹזָהִמים./ 
ֲאִפּלּו  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלי  ּבְ ָזָרה/  ֵתף  ּכָ ַעל  ָנָחה  ִהיא  ּוְבָרצֹון  ֵדָרה/  ׂשְ ְתנּוַמת  ּבִ
ֵדָרה/ סֹוֶלֶדת  ְתנּוַמת ׂשְ ֶסף ּבִ ל ֲעִדינּוָתּה — ִנְצנּוֵצי ּכֶ ִנים / ׁשֶ יר ֶאת ַהּפָ ְלַהְסּתִ
יֵדי ְמֹזָהִמים." הצורה הנדירה למדי הזאת נוצרה בצרפת במאה  ִגיָעה ּבִ ִמּנְ
תומס  ושל  ברידג'ס  רוברט  של  בשירתם  קצרה  לתחייה  וזכתה  ה־13 
הרדי בסוף המאה ה־19. בשירת יידיש נכתבו טריאולטים )וגם טרצינות 
וסונטות( על ידי לייב ניידוס ועל ידי אהרון גלאנץ־ליילס בשנות העשֵרה 

והעשרים של המאה העשרים. 
המשלבת  מחשבת,  מלאכת  הם  טוזמאן  מלכה  של  הטריאולטים 
ומדויק.  קליל  נעים,  דיבור  עם  האצילית  הצורה  על  קפדנית  שמירה 
 — "קלאסית"  נשית  מנטליּות  מבטאת  והקליל  הגמיש  הדיבור  נימת 
הָאפנתית  מהתדמית  רחוקה   — הומוריסטית  חכמה,  צנועה,  אצילה, 
מעצבים  המובהקת  האירופית  צורתם  למרות  פאטאל".  ה"פאם  של 
יהודייה  אישה  של  הפנימי  העולם  את  דווקא  מהטריאולטים  אחדים 
הבלתי־נראים,  הסטטיים,  המתחים  את  מבליטים  הם  מסורת.  שומרת 
בין היצריות הארוטית והתשוקה לאהבה ובין כיבושה באסורי העדינות, 
האצילות והָחכמה. אלה הם שירים מבריקים, חדורי אירוניה חדה וחמלה 

גם יחד. 
על־ רחבה,  התייחסות  משדרות  הללו  הקלאסיציסטיות  הצורות 
והיסטוריים טראומטיים.  ואצילת־נפש למצבים אישיים  זמנית, קלילה 
של  המהפכנית  לאלימות  גם  פרובוקטיבי  כמעט  בניגוד  עומדות  הן 
של  עמדה  לטובת  הרומנטית,  המשתּפכת  לרגשנות  וגם  המודרניזם 
לקורא  המזכירה   — הזאת  בנטייה  לדון  אין  חילונית.  ושמרנות  תבונה 
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חלק  שרק  להדגיש  בלי   — גולדברג  לאה  של  בשירתה  דומה  תופעה 
משיריה של חפץ־טוזמאן כתובים כך, וגם בהם הצורה הקלאסיציסטית 
היא מסגרת של מבע לרגשות והשקפות של אדם מודרני. בִצדם, בעת 
ובעונה אחת, נכתבו שירים בעלי סגנון מודרניסטי, פחות או יותר, אם 
הסגנון  בין  הניגוד  את  בכולם.  ניּכרת  המוסיקלי  לעיצוב  הרגישּות  כי 
הקלאסיציסטי לזה המודרניסטי אפשר אולי להסביר )מֵעבר להשפעות( 
למצב  כלומר,  לראש",  ל"גג מעל  חפץ־טוזמאן  הכפול של מלכה  ביחס 
של יציבות. מצד אחד היא מתגעגעת לגג, לבית, והניתוק מן הבית ומן 
האם מתוארים כמצב של תוהו ובוהו אּפֹוקליפטי כמעט, ומצד שני, היא 
יצרית  זקוקה לחירות ולעצמאות. מצד אחד, היא רוצה להיות פראית, 
ומשולחת רסן, ומצד שני, היא זקוקה לדמויות סמכותיות של אב ואם, 
או למורה, שלֹובן שערו יעצור את מערבולת החיים בהווה. אותו ניגוד 
מופיע ביחסה להיסטוריה היהודית: השיר "לבניין יהודי" מדבר על הקשר 
של העם היהודי לאדמה ועל זכותו לגג, אבל הוא אומר גם ש"גג יהודי 

חייב לדעת לעוף". 
ניכר  חפץ־טוזמאן  מלכה  של  הרוחני  עולמה  את  המאפיין  המתח 
היטב בסגנונה, המתרוצץ בין תחכום, ליטוש, חדשנות מתפרעת ופשטות 
קיצונית. בצד הטריאולטים וכליל הסונטות יש שירים שתוכנם ולשונם 
מטפורות  למשל,  מודרניסטיות.  בטכניקות  ושימוש  לפענוח  קשים 
ם"(, חלוקת מילים  ֹחר, ִאּלֵ ְלָעֶדיָך ִהיא ׁשֹור, ׁשָ ְיָלה ּבִ ּלַ מפתיעות )"ָהִעיר ּבַ
ֵקט/  )ְצִליְלׁשָ מילים  של  יחד  חיבור  או  לטור,  טור  בין  גם  )"ברטרו־"(, 
שימוש  )כגון  דקדוקיות  תחבולות  מצחיקים,  ניאולוגיזמים  ק(,  יְלּדַ ְצִלִ
בניב או באות כבשם־עצם: "תעשה משהו עם המי"ם של אלמנה"(, ויש 
ֲאִני  ַמּדּוַע  ׁשֹוֵאל  ה  "ַאּתָ למשל,  קיצוניּות.  כדי  עד  פשוטים  שירים  גם 
ֲאִני /ְצִריָכה/ לֹוַמר ְלָך/  ֶ י ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך:/ ַמה ּשׁ ׁשּוט —/ ּכִ ׁשֹוֶתֶקת./ ּפָ
ֲאִני אֹוֶהֶבת אֹוְתָך. / ְלִפיָכְך/  יָון ׁשֶ י ְיכֹוָלה לֹוַמר/ ִמּכֵ ְורֹוָצה לֹוַמר ְלָך / ֵאיֶנּנִ
יר/ ָעצּוב." שירים רבים  ן. ֶזה ׁשִ יר? / ּכֵ ֵאין ִלי ַמה ּלֹוַמר ְלָך.// ַהִאם ֶזה ׁשִ
ה"(,  ּנָ ּגִ ְרֵחי ַנְסטּוְרִצּיּום ּבַ י ּפִ ַתְלּתִ פותחים באמירה פשוטה, עּובדתית, )"ׁשָ
ידי האופי  גם על  נוצר  ורק אחר־כך אוגרים מורכבות. רושם הפשטות 
הסיפורי בשירים הפורׂשים סיטואציה או אירוע מחיי היום־יום, וסיומם 
מוביל ל"ּפּוֶאנטה" נושאת משמעות. בכשרון של כותב פרוזה היא בוחרת 
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פרטים קטנים מוחשיים, ומחברת אותם יחד באופן לא צפוי. השימוש 
הפשטות  לרושם  גורם  הוא  אף  עממים  ובניבים  הדיבור  בלשון  הנרחב 
מחדש  אותו  ולשה  הפשוט  בדיבור  משחקת  טוזמאן  כי  אם  וההומור, 

בדרכים מקוריות. 
מתאמץ  או  תשוקה  מלא  ולעתים  מהורהר  לעתים  השירי  הדיבור 
לעתים  חכם.  וגם  תמים  שלי"(,  המילה  על  סמֹוך  לי,  )"האמן  לשכנע 
שולטות בשיר צורות מלוטשות ונימה מאופקת, ולעתים — סוגים שונים 
המבע,  רצף  ואת  המציאות  תמונת  את  המרסק  מודרניסטי,  סגנון  של 
אקספרסיוניסטיים  בקווים  ולעתים  אימפרסיוניסטית  בעדינות  לעתים 
חזקים. בשירים המודרניסטיים חלוקת השורות ופיזור החריזה מביימים 
ומַתזמרים את המהלך הדרמטי של המבע הרגשי. אוצר המילים לקוח 
גם מיידיש מדוברת, גם מהמקרא ומהמדרש, גם מלשון התחינות. יש בו 
מילים עתיקות ומילים השייכות למציאות האורבנית באמריקה. השירים 
מַאזכרים מוטיבים ודמויות מקראיים וָבתר־מקראיים, מיתוסים יווניים 

ומשוררים סימבוליסטיים. 
המבע  אל  מסורתי  באופן  )הנוטות  הקלאסיציסטיות  הצורות  בתוך 
המופשט( מפעילה המשוררת תחבולות המעצימות את המוחשיּות של 
להשתמש  מרבה  היא  למשל,  האימפרסיוניזם(.  )מורשת  הסיטואציה 
)במיוחד  שונים  גוף  ובאיברי  אוזניים(  שפתיים,  )אף,  הפנים  בחלקי 
פנימיים  כוחות  נפשיים,  מצבים  המאפיינות  כמטונימיות  בידיים(, 
מתנגשים, תכונות אישיות או טיפוסים. מרדכי ליטווין כתב ש"הקווים 
לדברי  מוזרות".  זיגזג  בתנועות  ומעורבבים  משולבים  הללו  הניגודיים 
יוצר  הללו  המגּוונים  הלשוניים  ברבדים  השימוש  ברלינסקי־טל  אביבה 
על  היהודי  העבר  של  העשירה  התרבותית  המורשת  של  לשוני  זיכרון 

מטענו הלמדני והעממי גם יחד. 
מלכה חפץ־טוזמאן הייתה מודעת לדרכה הפואטית, אך רוב שיריה 
הארס־פואטיים מתארים את החוויה של יצירת שיר על עצמתן המפחידה 
של המילים, ובמידת מה אף את מטרותיה — חירות, טוהר, יופי ואמת 
באחד  זמנה.  בני  הזרמים  לסגנון  הקשורות  פואטיות  הצהרות  ללא   —
משיריה היא מוחה על הנזק שגורמת קריאה פסיכואנליטית של שיריה: 
ּלֹא ָחְטָאה// ִלי/ ִנְגַרם  ַכְנֵפי/ ִצּפֹוִרי ׁשֶ / ּבְ ַגְעּתָ ִסיכֹו־ָאָנִליָזה/ ּפָ רֹוֵבה ַהּפְ "ּבְ
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) צללי  ה..."  ֵאּלֶ ּכָ ֵמרֹוִבים  ֵמר/  ָ ְלִהּשׁ  / ָצִריְך  ְמָחה//  ׂשִ ׁשּום  ֵאין  ְלָך/  ֶנֶזק/ 
זכרונות, עמ' 13(. 

אני מקווה שהדברים שנכתבו כאן לא יפגעו בחוויית הקריאה הבלתי 
מהחן,  משהו  לקורא  להעביר  יצליח  ושהתרגום  השירים,  של  אמצעית 

הָחכמה והמקוריּות של שירת מלכה חפץ־טוזמאן. 
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