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 .1ילד קטן עומד על מרפסת

ֶילֶד קָ טָ ן עוֹמֵ ד עַ ל ִמ ְרפֶּ סֶ ת,
ִמ ְרפֶּ סֶ ת ְקטַ נָּה,
בְּ עֶ צֶ ם ,גְּ זוּזְ ְט ָרא,
אָרכָּהּ.
ְשׁנֵי מֶ ְט ִרים ְ
הוּא עוֹמֵ ד וּמַ בִּ יט.
הוּא כְּ בָ ר בֶּ ן חָ מֵ שׁ וְ יוֹתֵ ר
וְ רֹאשׁ ֹו ִמזְ ַדּקֵּ ר מֵ עַ ל מַ עֲקֶ ה הַ גְּ זוּזְ ְט ָרא.
הָ ְרחוֹב הַ נּ ְִשׁקָ ף לְ עֵ ינָיו -
"משֻׁ לָּשׁ"(,
) ְרחוֹב לוּ ְנץ ,בְּ תוֹ הַ ְ
לִ בָּ הּ הַ פּוֹעֵ ם
שֶׁ ל יְרוּשָׁ ַליִם הַ ח ֲָדשָׁ ה.
כְּ מ ֹו מַ צְ בִּ יא הוּא נִצָּ ב שָׁ ם
וּמלוֹאוֹ!
וְ כָל הָ ע ֹולָם ,כֵּן ,ע ֹולָם ְ
ח ֹולֵף וְ עוֹבֵ ר וְ נ ְִקלָט בְּ עֵ ינָיו
וְ נִסְ פָּ ג בְּ ָדמ ֹו וּמוֹתִ יר ִרשּׁוּמוֹ.
אֵ ין צ ֶֹר לָצֵ את וְ לִ ְנדֹּד לִ ְמקוֹמוֹת אֲחֵ ִרים,
כִּ י כָּל הָ ע ֹולָם,
ַלא ֲִמתּ ֹו שֶׁ ל ָדּבָ ר,
ִמתְ ַרכֵּז כָּאן וְ הַ כֹּ ל ִמתְ ַרחֵ שׁ לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו
שֶׁ ל ֶילֶד קָ טָ ן הָ עוֹמֵ ד עַ ל גְּ זוּזְ ְט ָרא.
הַ שָּׁ נָה הִ יא ה ֲַרת אֵ רוּעִ ים וְ הִ יסְ טו ְֹריָה
שנת תש"ז-תש"ח!
בְּ לִ בּ ֹו שֶׁ ל ע ֹולָם

בְּ לִ בָּ הּ שֶׁ ל הִ יסְ טו ְֹריָה
ֶילֶד קָ טָ ן עַ ל גְּ זוּזְ ְט ָרא.
סוֹפֵ ג ְרשָׁ מָ יו.

 .2מנפץ הכותנה

מֻק ֶדּמֶ ת ְמאוֹד,
בְּ בֹקֶ ר קֵ יצִ י ,בְּ שָׁ עָ ה ְ
בּוֹקֵ עַ קוֹל עָ בֶ ה וְ סָ דוּק ִמן הָ ְרחוֹב
וּמהַ ְדהֵ ד בַּ בַּ יִת:
ְ
"מתַ קֵּ ן ְֹש ִמיכ ֹו-א ֹוא-ת
ְ
ִמזְ ְר-עעעֹ -ו ִנים –
מָ אט ֹוטֵ י-אִ י
ארס".
מָ אטָ ָ
הַ ֶיּלֶד ֶנ ְחפָּ ז וְ יוֹצֵ א ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת,
ִמשָּׁ ם נִגְ לֶה ל ֹו הָ ַרפָּ ד ,מְ ַנפֵּץ הַ כֻּתְ נָה,
בִּ ְמלוֹא ה ֲַדר כְּ לֵי ְמלַאכְ תוֹ:
עוּגָב עֵ ץ וְ ל ֹו מֵ יתָ ר אֶ חָ ד וְ י ִָחיד
וּמַ קֶּ בֶ ת עֵ ץ גְּ ד ֹולָה -
הַ כֹּ ל נִשָּׂ א עַ ל גַּבּ ֹו
שֶׁ ל הַ גֶּבֶ ר הֶ חָ סוֹן
הַ מַּ כְ ִריז בִּ ְמלוֹא גְּ רוֹנ ֹו
וְ קוֹל ֹו ְממַ לֵּא אֶ ת ֲחלַל הָ ְרחוֹב הַ קָּ טָ ן.
הַ ֶיּלֶד ִמתְ בּ ֹונֵן ְמרֻ תָּ ק
ְמנַסֶּ ה לְ ַד ְמיֵן לְ עַ צְ מ ֹו
אֵ יזֶה צְ לִ יל עָ שׂוּי ַלעֲלוֹת
ִמן הָ עוּגָב הַ גָּדוֹל,
מַ ְק ִשׁיב לַמִּ לִּ ים הַ בִּ לְ תִּ י מוּבָ נוֹת
הַ ִמּ ַדּ ְר ְדּרוֹת כִּ צְ רוֹרוֹת חָ צָ ץ
ִמפִּ י הַ קּו ֵֹרא
וְ נ ְִשׁמָ עוֹת בְּ אָזְ ָניו
כְּ ִמלּוֹת הַ ְשׁבָּ עָ ה ִמסְ תּו ִֹריּוֹת:
ִמזְ ְר-עעעעֹ -ו ִנים ....

 .3משחיז הסכינים

ִמ ֵדּי ח ֳָד ִשׁים אֲחָ ִדים
מוֹפִ יעַ בָּ ְרחוֹב
מַ ְשׁ ִחיז הַ סַּ כִּ ינִים.
מַ צִּ יב עַ ל הַ מִּ ְד ָרכָה
אֶ ת גַּלְ גַּל הַ תְּ נוּפָ ה הַ גָּדוֹל
לוֹחֵ ץ וְ לוֹחֵ ץ בְּ ַרגְ ל ֹו עַ ל הַ ַדּוְ שָׁ ה
וְ הַ גַּלְ גַּל סוֹבֵ ב וְ סוֹבֵ ב -
וְ הִ ֵנּה ִמתְ ח ֹולֵל הַ קֶּ סֶ ם:
הוּא ְמקָ ֵרב אֶ ת הַ סַּ כִּ ין
אֶ ל הָ אֶ בֶ ן הַ מַּ ְשׁחֶ זֶת
וְ אַלְ פֵ י גִּ צִּ ים ִנתָּ זִ ים
אוֹפְ פִ ים אֶ ת הָ אִ ישׁ
הָ עוֹשֶׂ ה בִּ לְ הָ טָ יו
וְ אֵ ינֶנּוּ נ ְִרתָּ ע
ִמלַּהַ ט הָ אֵ שׁ הַ ִמּתְ הַ פֶּ כֶת ...

 .4הפחח
א-בלעכער  ....א-בלעכער ...
נ ְִשׁמָ ע קוֹל ַדּ ִקּיק
ִמ ְמּבוֹאֵ י הָ ְרחוֹב,
וְ הַ ֶיּלֶד יו ֵֹדעַ :
הַ יּוֹם תְּ זֻמַּ ן ל ֹו הַ חֲוָ יָה
שֶׁ ִמּזֶּה זְ מַ ן ַרב צִ פָּ ה וְ ִחכָּה לָהּ.
הַ פַּ עַ ם הוּא נוֹטֵ שׁ עֶ ְמ ָדּת ֹו
שֶׁ עַ ל פְּ נֵי הַ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת –
עָ לָיו לִ ְראוֹת כָּל ָדּבָ ר ִמקָּ רוֹב! –
וְ הוּא יו ֵֹרד
וְ צוֹעֵ ד אֶ ל עֵ בֶ ר "בֶּ ֶר "הָ ְרחוֹב
לְ יַד ִמסְ עֶ ֶדת ג ֹולְ ְד ְשׁ ִמיד
וַ חֲנוּת "אָ מָּ נוּת",
שָׁ ם כְּ בָ ר יוֹשֵׁ ב ל ֹו הבלעכער
עַ ל ְשׂפַ ת הַ מִּ ְד ָרכָה
וּלְ פָ נָיו ֲע ָגלָה,
מֵ עֵ ין עֶ גְ לַת תִּ ינוֹק,
וּבָ הּ ְמגֵרוֹת ְמגֵר ֹות.
עַ ְקרוֹת הַ בַּ יִת ְמבִ יאוֹת ל ֹו
סִ ִירים נְקוּבִ ים וּמַ חֲבַ תּוֹת חֲבוּטוֹת,
וְ הוּא מַ תְ ִחיל בַּ ְמּלָאכָה.
כְּ מ ֹו קוֹסֵ ם הַ שּׁ ֹולֵף ִמ ְטפָּ חוֹת צִ בְ ע ֹו ִנין
הוּא שׁ ֹולֵף ִמ ְמּגֵרוֹתָ יו כְּ לֵי ְמלָאכָה
וּמשֻׁ נִּים ...
שׁ ֹונִים ְ
ִמי הָ יָה מַ א ֲִמין שֶׁ כָּל ָכּ הַ ְרבֵּ ה כֵּלִ ים
ֲצוּרים בָּ ֲע ָגלָה כֹּ ה ְקטַ נָּה!
א ִ
וְ הֵ נָּה מַ גִּ יעַ הָ ֶרגַע שֶׁ צִּ פָּ ה ל ֹו הַ ֶיּלֶד יוֹתֵ ר ִמכֹּל:
וּמתּ ֹוכָהּ מוֹצִ יא הַ פֶּ חָ ח
נִפְ תַּ חַ ת ְמג ֵָרה ִ

וּמצ ְֻחצָ ח,
פְּ ִרימוּס נְחֹ שֶׁ ת קָ טָ ן ְ
מַ בְ עִ יר אֶ ת הָ אֵ שׁ,
וּכְ בָ ר נ ְִשׁמָ ע בַּ ֲחלַל הָ ְרחוֹב
הָ ַרחַ שׁ הַ מֻּ כָּר שֶׁ ל בְּ עֵ ַרת הַ פְּ ִרימוּס.
בְּ אִ שּׁ ֹו שֶׁ ל הַ פְּ ִרימוּס
ִמתְ לַהֵ ט הַ מַּ לְ חֵ ם שֶׁ בְּ יַד הַ פֶּ חָ ח
וּמַ תִּ י אֶ ת הַ בְּ ִדיל.
הַ סְּ ָד ִקים ,הַ חֹ ִרים וְ הַ נְּקָ בִ ים
בַּ מַּ חֲבַ תּוֹת וְ הַ סִּ ִירים
נִסְ תָּ ִמים בַּ זֶּה אַחַ ר זֶה,
 הַ כֹּ ל כְּ מ ֹו חָ ָדשׁ! -וְ כָ ,כָּל הַ יּוֹם שׁוֹקֵ ד הַ פֶּ חָ ח
עַ ל ְמלַאכְ ת ֹו
וְ הַ ֶיּלֶד ִמ ְשׁתָּ אֶ ה וְ עוֹקֵ ב בְּ עֵ ינָיו.

 .5עאדש איל באנדורה?

הַ ְשׁכֵּם בַּ בֹּקֶ ר
)הַ ֶיּלֶד כְּ בָ ר נִצָּ ב עַ ל ִמ ְשׁמַ ְרתּ ֹו בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת(
מַ גִּ יעוֹת פָ ל ִָחיּוֹת
ִמבֵּ ית לֶחֶ םִ ,מסִ ילוּאָן א ֹו ִמלִּ יפְ תָ א.
לְ עִ תִּ ים ז ֹו פָ ָל ִחית נוֹהֶ גֶת בַּ חֲמוֹר
שֶׁ עַ ל גַּבּוִֹ ,מ ְשּׁנֵי הָ עֲבָ ִרים,
אַרגְּ זֵי י ְָרקוֹת וּפֵ רוֹת;
ְ
אַרגַּז הַ יְּ ָרקוֹת
לְ עִ תִּ ים ,פָ ָל ִחית הַ נּוֹשֵׂ את אֶ ת ְ
עַ ל רֹאשָׁ הּ הַ זָּקוּף.
מֵ עֶ ְמ ָדּת ֹו קו ֵֹרא הַ ֶיּלֶד:
אדשׁ איל בַּ א ְנד ֹו ָרה?"
"עָ ֶ
)ׁבְּ כַמָּ ה הָ עַ גְ בָ נִיּוֹת?(
אִ מָּ א שׁוֹמַ עַ ת ִמן הַ ִמּ ְטבָּ ח
אֶ ת קוֹל ֹו שֶׁ ל הַ ֶיּלֶד,
ְממַ הֶ ֶרת לָקַ חַ ת סַ ל
וְ ל ֶָר ֶדת לְ מַ טָּ ה,
לִ בְ רֹר לָהּ אֶ ת הָ עַ גְ בָ נִיּוֹת הַ טּוֹבוֹת.
אדי
)הָ הּ! עַ גְ בָ נִיּוֹת הַ בַּ ָלּ ִ
הַ ְמּתוּקוֹת כָּל כָּ
וְ נִמּוֹחוֹת בַּ פֶּ ה (...

 .6חאמלה מאלאנה
בְּ הַ בְ ִשׁיל תַּ ְר ִמילֵי הַ חוּמוּס בַּ שָּׂ דוֹת,
נ ְִשׁמָ ע בַּ ֲח ַלל הָ ְרחוֹב
הַ קּוֹל הַ מַּ כְ ִריז:
אמ ֶלה מָ א ָלא ֶנה!
"חָ ְ
אמ ֶלה מָ א ָלא ֶנה!"
חָ ְ
הַ מּ ֹוכֵר ק ֹולֶה עַ ל אֵ שׁ ְקטַ נָּה
עַ נְפֵ י חוּמוּס עַ ל ֲעלֵיהֶ ם וְ תַ ְרמִ ילֵיהֶ ם.
אַ תָּ ה ְמשַׁ לֵּם ל ֹו חֲצִ י גְ רוּשׁ
מוּרה צְ רוֹר ֲענָפִ ים ְקלוּיִים.
וּמקַ בֵּ ל בִּ תְ ָ
ְ
בֵּ ינוֹת הֶ עָ לִ ים
נִסְ תָּ ִרים לָהֶ ם הַ תַּ ְר ִמילִ ים
וּמתּ ֹוכָם אַ תָּ ה שׁ ֹולֵף
ִ
ימים.
אֶ ת גּ ְַרגְּ ֵרי הַ חוּמוּס הָ ַרכִּ ים וְ הַ ח ֲִמ ִ
הַ טַּ עַ ם ,טַ עַ ם גַּן-עֵ ֶדן,
עוֹלִ ים ֲעלֵיהֶ ם בְּ טַ עֲמָ ם
אוּלַי ַרק הַ בָּ ְטנִים
סּוּדנִי הָ ֲענָק
שֶׁ קּ ֹולֶה הַ ָ
עַ ל גֶּחָ לִ ים
בְּ קֶ ֶרן הָ ְרחוֹבוֹת
הַ מֶּ לֶ ג'ורג' וְ יָפ ֹו
עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָה
מוּל חֲנוּת הַ ַנּ ֲע ַליִם וַ ייל.

 .7תיבת תהודה
הָ ְרחוֹב כֻּלּ ֹו
הוּדה מוּזִ יקָ לִ ית.
הוּא תֵּ בַ ת תְּ ָ
הַ ֶיּלֶד נִצָּ ב בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת.
א ַרק עֵ ינָיו פְּ קוּחוֹת
לִ ְקט אֶ ת ִשׁפְ עַ ת הַ מַּ ְראוֹת.
א ַרק נ ְִח ָיריו
שׁ ֹואֲפִ ים אֶ ל ִק ְרבּ ֹו
אֶ ת ֵריחוֹת הָ ְרחוֹב.
אָזְ נָיו גַּם הֵ ן נִפְ קָ חוֹת
לְ מַ ְקהֵ לַת הַ קּוֹלוֹת וְ הַ צְּ לִ ילִ ים
הוּדה
הַ ְממַ לְּ אָה אֶ ת תֵּ בַ ת הַ תְּ ָ
הַ ְקּרוּיָה ְרחוֹב לוּ ְנץ:
הֲמֻ לַּת הַ מּוֹכְ ִרים וּבַ ֲעלֵי הַ ְמּלָאכָה
הַ מַּ כְ ִריזִ ים בִּ נְעִ ימָ ה עַ ל עַ צְ מָ ם,
ק ֹולָהּ הַ קָּ צוּב שֶׁ ל ְמכ ֹונַת הַ ְדּפוּס
בִּ ְדפוּס "אָ מָּ נוּת" שֶׁ ִמּ ֶנּגֶד,
וּבָ עֶ ֶרב ,כְּ תֹ ם עָ מַ ל הַ יּוֹם,
קוֹלוֹת הַ יְּ ל ִָדים
הַ ְמשַׂ ח ֲִקים בָּ ְרחוֹב וּבְ חַ צְ רוֹת הַ בָּ תִּ ים.

 .8אשכנזי בֶּ ח בֶּ ח!

וּבְ אַחַ ד הַ יּ ִָמים
כְּ שֶׁ כֻּלּ ֹו נִפְ עָ ם
ִמ ִשּׁפְ עַ ת הַ צְּ לִ ילִ ים
הָ ע ֹולָה ִמן הָ ְרחוֹב
בִּ קֵּ שׁ הַ ֶיּלֶד לְ צָ ֵרף קוֹל ֹו לַמַּ ְקהֵ לָה.
אֵ י בַּ זֶּה קָ לְ טָ ה אָזְ נ ֹו
אֶ ת הַ נְּעִ ימָ ה הַ מַּ ְרנִינָה
שֶׁ אֶ ת פֵּ שֶׁ ר ִמלּוֹתֶ יהָ
שֶׁ הִ לְּ כוּ עָ לָיו ְקסָ ִמים
א הֵ בִ ין.
וְ עַ תָּ ה ,בְּ עָ ְמד ֹו בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת,
הוּא מוֹתֵ חַ גְּ רוֹנ ֹו
וּמַ כְ ִריז בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת:
"אַ ְשׁכְּ ַנ-זִּ י בֶּ ח בֶּ ח!
אַ ְשׁכְּ ַנ-זִּ י בֶּ ח בֶּ ח!"
אִ מָּ א נִזְ עֶ קֶ ת
כָּל עוֹד רוּחָ הּ בָּ הּ
אֶ ל הַ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת
ַל ֲעצֹר בְּ עַ ד הַ ֶיּלֶד,
בְּ טֶ ֶרם י ִָקים עָ לָיו
בְּ ִמלּוֹת הַ גְּ נַאיִ ,מבְּ לִ י מֵ ִשׂים ,שֶׁ בְּ פִ יו
אֶ ת הָ ְרחוֹב
)שֶׁ כָּל ָדּ ָריו ,לְ הוֹצִ יא ִמ ְשׁפַּ ְחתָּ ם,
אַ ְשׁכְּ נַזִּ ים הֵ ם( ...

 .9מוזיקנטים
הוּדה שֶׁ ל הָ ְרחוֹב
אֶ ת תֵּ בַ ת הַ תְּ ָ
ְממַ לְּ אִ ים לְ עִ תִּ ים
צְ לִ ילִ ים מוּזִ יקָ לִ יִּ ים מַ מָּ שׁ:
ִמ ֵדּי בֹּקֶ ר סוֹבֵ ב ל ֹו בָּ ְרחוֹב
מ ֹוכֵר הַ קָּ פֶ ה,
בִּ ְשׂמֹ אל ֹו י ִָדית הַ טַּ ס
שֶׁ עָ לָיו עֲרוּכִ ים סַ פְ לוּ ֵלי קָ פֶ ה מַ הְ בִּ יל
ימינ ֹו ְשׁתֵּ י צַ לְּ חוֹת נְחֹ שֶׁ ת ְקטַ נּוֹת
וּבִ ִ
שֶׁ הוּא מַ פְ לִ יא לְ הַ ִקּישׁ ז ֹו בְּ ז ֹו
וּלְ מַ לֵּא אֶ ת הָ ְרחוֹב בִּ צְ לִ ילִ ים פַּ עֲמ ֹונִיִּ ים.
לִ פְ עָ ִמים עוֹבֵ ר בָּ ְרחוֹב מ ֹוכֵר הַ נֵּפְ ט
עִ ם ֲע ָגלָה ְרתוּמָ ה ַלחֲמוֹר
ין"(
)עַ ל הַ מֵּ יכָל כָּתוּב" :מוֹבִּ יל קֶ רוֹסִ ׂ
וּמַ כְ ִריז עַ ל עַ צְ מ ֹו בְּ פַ עֲמוֹן נְחֹ שֶׁ ת גָּדוֹל.
כָּמוֹהוּ גַּם ְמחַ לֵּק הַ קֶּ ַרח
)בְּ לוֹק שָׁ לֵם ,חֲצִ י בְּ לוֹק א ֹו שְׁ לִ ישׁ(
גַּם ל ֹו ֲע ָגלָה ְרתוּמָ ה
וְ גַם ל ֹו פַּ עֲמוֹן שֶׁ צְּ לִ יל ֹו שׁ ֹונֶה ְמעַ ט.
אַחַ ר כָּ מַ גִּ יעַ ַנגָּן,
פָּ לִ יט מֵ אֵ ירוֹפָּ ה,
לָבוּשׁ בִּ גְ ֵדי חָ ִקי מָ הוּהַּ ,
מֵ אֵ ין ל ֹו כְּ לִ י נְגִ ינָה
הוּא עוֹבֵ ר עַ ל פִּ תְ חֵ י הַ בָּ תִּ ים,
מַ צְ ִמיד לְ פִ יו מַ סְ ֵרק עִ ם ְניָר ַדּ ִקּיק
יח ָידה:
וּמֵ פִ יק ִממֶּ נּוּ מַ נְגִּ ינָה אַחַ ת וִ ִ
מַ נְגִּ ינַת ִשׁיר הַ מֻּ בְ טָ לִ ים
ִמימֵ י הָ עֲלִ יָּה הַ ְשּׁ ִניָּה:

"יוּ לָה לָה
יוּ לָה לָה
מַ ה ַנעֲשֶׂ ה בְּ לִ י עֲבו ָֹדה
אֵ יפֹ ה וְ אֵ יפֹ ה וְ אֵ יפֹ ה ַנ ֲעבֹד"?...
וּבְ אַחַ ד הַ יּ ִָמים שָׁ מַ ע הַ ֶיּלֶד מִ בֵּ ית ֹו
מוּזִ יקָ ה מַ מָּ שׁ!
אָץ ָרץ ל ֹו ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת
וּמשָּׁ ם ָראָה ַלהֲקַ ת כְּ לֵיזְ מֶ ִרים א ֲִמתִּ ית
ִ
וּמתוֹפֵ ף,
וּבָ הּ ַנגַּן כִּ נּוֹר ,אַ בּוּבָ ן ְ
צוֹעֶ ֶדת לָהּ בָּ ְרחוֹב
וּממַ לֵּאת אוֹת ֹו
ְ
בִּ צְ לִ ילִ ים עַ לִּ יזִ ים.
הָ אַ בּוּבָ ן מו ִֹשׁיט כּוֹבָ ע ֹו
וְ אוֹסֵ ף פְּ רוּטוֹת ִמן הָ עוֹבְ ִרים בָּ ְרחוֹב.

 .10עדנה השמיעי קול!
בְּ לֵילוֹת הַ קַּ יִץ
בְּ ֶר ֶדת הַ חֲשֵׁ כָה,
ִנ ְנעֲלוּ כְּ בָ ר כָּל הַ ֲחנֻיּוֹת,
הַ ְדּפוּס שָׁ בַ ת ִמ ְמּלַאכְ תוֹ,
וְ הָ ְרחוֹב כֻּלּ ֹו
הִ נּ ֹו כַּר ִמ ְשׂחָ ִקים
לַיְּ ל ִָדים הַ ָדּ ִרים בּוֹ.
זֶה הַ זְּ מַ ן לְ "מַ ְחבּוֹאֵ י ַל ְילָה".
תְּ ִחלָּה יֵשׁ לִ בְ חֹ ר אֶ ת "הָ עוֹמֵ ד".
ֶנע ֱָרכִ ים בְּ מַ עְ גָּל
וְ ִי ְשׂ ָראֵ ל מַ צְ בִּ יעַ בַּ זֶּה אַחַ ר זֶה
עַ ל הַ יְּ ל ִָדים
תּוֹ הַ ְשׁמָ עַ ת הֲבָ רוֹת הַ פִּ זְ מוֹן הַ ְמּדֻ ְקלָם:
אֶ ן ֶדן ִדי נ ֹו
ס ֹו פָ ה לָה קָ ה ִטי נ ֹו
ס ֹו פָ ה לָה קָ ה ִטי קָ ה ט ֹו
אֶ ה לִ יק בֶּ ה לִ יק בּוֹם.
הַ ֶיּלֶד שֶׁ עָ לָיו ה ֹו ְרתָ ה הָ אֶ צְ בַּ ע בַּ הֲבָ ָרה "בּוֹם"
הוּא "הָ עוֹמֵ ד".
הַ לָּה מַ פְ נֶה פָּ נָיו אֶ ל הַ ִקּיר
ְמכַסֶּ ה עַ ל עֵ ינָיו בְּ מַ ְרפֵּ קוֹ,
מ ֹונֶה עַ ד 100
וְ אַחַ ר כָּ קו ֵֹרא:
"אֵ ין ִמלְּ פָ נַי ,אֵ ין מֵ אַחו ַֹרי ,אֵ ין ִמתַּ ְחתַּ י ,אֵ ין ִמצְּ ָד ַדי,
ֲאנִי ה ֹולֵ לְ חַ פֵּשׂ!"
בֵּ ינְתַ יִם נָפוֹצוּ הַ יְּ ל ִָדים לְ כָל עֵ בֶ ר
ִמסְ תַּ תְּ ִרים בִּ ְמבוֹאוֹת הַ בָּ תִּ ים

וּבַ חֲצֵ רוֹת שֶׁ מֵּ אֲחו ֵֹריהֶ ם.
ימפ ֹו ְניַת הָ ְרחוֹב הָ א ֲִמתִּ ית:
עַ תָּ ה מַ תְ ִחילָה סִ ְ
הוּא נוֹקֵ ב בִּ ְשׁמ ֹו שֶׁ ל אַחַ ד הַ ִמּסְ תַּ תְּ ִרים
וְ קו ֵֹרא בִּ נְעִ ימָ ה ,לְ מָ שָׁ ל:
"עֶ ְדנָה הַ ְשׁ ִמיעִ י קוֹל"
וְ הַ נּ ְִק ֵראת חַ יֶּבֶ ת לִ ְקרֹא ִמ ְמּקוֹם מַ ְחבּוֹאָ הּ:
"קוּ קוּ ִרי קוּ תַּ ְרנְגוֹל!"
וְ כֵן הָ לְ אָה ,עַ ד אֲשֶׁ ר בְּ הִ תְ חַ קּוֹת ֹו אַחַ ר הַ ִקּ ְרקוּר,
הוּא חוֹשֵׂ ף אֶ ת ְמקוֹם הַ נּ ְֶחבָּ א,
א ֹו שֶׁ הַ לָּה מַ ְק ִדּימ ֹו
וְ דוֹפֵ ק שָׁ לוֹשׁ פְּ עָ ִמים עַ ל הַ ִקּיר
בַּ מָּ קוֹם שֶׁ ִמּמֶּ נּוּ יָצָ א "הָ עוֹמֵ ד" לְ ִחפּוּשָׂ יו.
הָ ְרחוֹב מָ לֵא ְק ִריאוֹת
וּק ִריאוֹת תַּ ְרנְגוֹל שֶׁ כְּ ֶנגֶד.
ְ
אַ  לְ פֶ תַ ע ִמתְ חַ לֶּפֶ ת הַ מַּ נְגִּ ינָה:
בַּ ִמּ ְרפָּ סוֹת נ ְִדל ִָקים אוֹרוֹת,
אִ מָּ הוֹת וְ אָבוֹת מַ זְ עִ ִיקים אֶ ת יַלְ ֵדיהֶ ם
הַ בַּ יְתָ הֶ ,ל ֱאכֹל וְ לִ ישֹׁן!
בֶּ ְרטָ ה טָ אוּבֶּ ה )תּוֹפֶ ֶרת ְמדֻ פְּ לֶמֶ ת(
קו ֵֹראת לְ עֶ ְדנָה שֶׁ לָּהּ,
רוּת ר ֹו ְטהַ ְיי ֵזר
)שֻׁ תָּ פָ ה עִ ם בַּ ֲעלָהּ בְּ ִמזְ נוֹן "הַ פִּ נָּה" מוּל תַּ ֲחנַת אֶ גֶד(
מַ זְ עִ יקָ ה אֶ ת ִשׁ ְמעוֹן שֶׁ לָּהּ.
וְ כֵן הָ לְ אָה וְ כֵן הָ לְ אָה.
לְ בַ סּוֹף נוֹתָ ר בָּ ְרחוֹב יו ָֹרם פַּ ְטרוֹן.
הוּא מָ צָ א ל ֹו מַ ְחבּוֹא כָּל כְָּ משֻׁ בָּ ח
שֶׁ קָּ שֶׁ ה ל ֹו לְ וַ תֵּ ר עָ לָיו.
א מוֹעִ ילוֹת ְק ִריאוֹתָ יו הַ נִּזְ עָ מוֹת שֶׁ ל ִמיכָאֵ ל פַּ ְטרוֹן
)מַ זְ כִּ יר בַּ קּ ֹונְסוּלְ יָה הַ פּ ֹו ָלנִית(

ִמן הַ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת,
וְ ִרנָּה בִּ תּ ֹו הַ בּ ֹוג ֶֶרת
ֶנ ֱאלֶצֶ ת ל ֶָר ֶדת ל ְָרחוֹב
אָחיהָ הַ סּו ֵֹרר ִממַּ ְחבּוֹא ֹו ...
וְ לִ ְשׁף אֶ ת ִ

 .11אבא לא יושב בבנק
לְ עִ תִּ ים ַנעֲשֶׂ ה צָ פוּף בַּ בַּ יִת.
אַ בָּ א ְמקַ בֵּ ל ח ֹולֶה
גוּרה,
בַּ חֶ ֶדר מֵ אֲחו ֵֹרי ֶדּלֶת סְ ָ
הַ ֶדּ ֶר ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת חֲסוּמָ ה
וְ הַ ֶיּלֶד יו ֵֹרד ל ְָרחוֹב
אֶ ל הַ מָּ קוֹם הָ אָהוּב עָ לָיו ִמכֹּל:
יט ִרינָה שֶׁ ל חֲנוּת "אָ מָּ נוּת"
הַ וִּ ְ
בְּ בִ ְניַן "אֲחֻ זַּת ָרחֵ ל".
יט ִרינָה הַ גְּ ד ֹולָה,
א הַ וִּ ְ
שֶׁ מֻּ צָּ גִ ים בָּ הּ מַ כְ ִשׁ ֵירי כְּ תִ יבָ ה וְ צִ יּוּד ִמ ְשׂ ָר ִדי,
כִּ י אִ ם זֹאת הַ ְקּטַ נָּה יוֹתֵ ר ִמיּ ִָמין
וּבָ הּ מַ ְשּׂאַת הַ נֶּפֶ שׁ הַ גְּ ד ֹולָה ,הַ ִמּ ְשׂחָ ִקים!
ֻכּלָּם מו ְֹשׁכִ ים אֶ ת הַ לֵּב,
אַ  יוֹתֵ ר ִמכֹּ ל חוֹמֵ ד הַ לֵּב
אֶ ת קֻ פְ סַ ת הַ מֶ ָכאנ ֹו הָ ֲענ ִָקית,
יֵשׁ בָּ הּ אֲפִ לּוּ מָ נוֹעַ קָ טָ ן
שֶׁ תּוּכַל לְ חַ בְּ ר ֹו ַלמָּ נוֹף שֶׁ בָּ נִיתָ
לְ הַ עֲלוֹת וּלְ הו ִֹריד בּ ֹו מַ שָּׂ אוֹת.
הַ לֵּב חוֹמֵ ד,
אֲבָ ל אִ מָּ א אוֹמֶ ֶרת:
"אַ בָּ א א יוֹשֵׁ ב בַּ בַּ נְק "...
מוּזָר ,אֲבָ ל אָדוֹן גְ ָל ֵזר
ִיקיּוֹת בִּ ְרחוֹב יָפ ֹו לְ יַד אֶ גֶד,
)א זֶה הַ מּ ֹוכֵר נ ְַקנ ִ
אָחיו הַ גָּר בַּ ֶדּלֶת שֶׁ ִמּמּוּל(
כִּ י אִ ם ִ
ַדּוְ קָ א יוֹשֵׁ ב בַּ בַּ נְק
) ְמנַהֵ ל חֶ ְשׁבּוֹנוֹת בְּ בַ נְק פ ֹויכְ ְטוַ ְנ ֵגר הַ סָּ מוּ(
הוּא בְּ וַ ַדּאי יָכוֹל לִ ְקנוֹת לִ יל ָָדיו

וּמשֻׁכְ לָל,
מֶ ָכאנ ֹו גָּדוֹל ְ
אֶ לָּא שֶׁ יְּ ל ָָדיו כְּ בָ ר גְּ דוֹלִ ים
וְ עָ זְ בוּ אֶ ת הַ בַּ יִת
)הַ בֵּ ן ָדּן חָ בֵ ר ִקבּוּץ
וְ הַ בַּ ת ַדּלְ יָה בְּ תֵ ל אָבִ יב(.
בְּ בֵ יתָ ם ָראָה הַ ֶיּלֶד
חוּמים ֲעגַלְ גַּלִּ ים
קַ ע ֲַרת אֱגוֹזִ ים ִ
שֶׁ ְמּפַ צְּ ִחים בְּ מַ פְ צֵ חַ !
וְ יוֹם אֶ חָ ד הֶ ְראֲתָ ה ל ֹו הַ גְּ בֶ ֶרת פּו ְֹרשָׁ ה גְ ָל ֵזר
פְּ ִרי ָירֹק וּמוּזָר בַּ עַ ל גַּלְ עִ ין ֲענ ִָקי
שֶׁ קּו ְֹראִ ים ל ֹו אָבוֹקָ ד ֹו ...
אֵ ין מַ ה ַלעֲשׂוֹת,
אַ בָּ א הוּא בְּ סַ  הַ כֹּל רוֹפֵ א
וְ אֵ ינ ֹו יוֹשֵׁ ב בַּ בַּ נְק ...
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וְ יוֹם אֶ חָ ד נָסַ ע אָדוֹן גְ ָל ֵזר
ִיקיּוֹת
)א מ ֹוכֵר הַ נּ ְַקנ ִ
כִּ י אִ ם זֶה הַ יּוֹשֵׁ ב בַּ בַּ נְק(
לִ ְשׁכוּנַת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל הַ יְּ שָׁ נָה
וְ הֵ בִ יא ִמשָּׁ ם תַּ ְרנְגֹ לֶת ְשׁמֵ נָה.
ִמיָּד נ ְִקבַּ ע ְשׁמָ הּ בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל "פָּ ָג ָזה"
)ע ֲַדיִן נ ְִשׁ ְמעוּ קוֹלוֹת נֶפֶ ץ הַ הַ פְ גָּזוֹת ִמכָּל עֵ בֶ ר(
פּו ְֹרשָׁ הּ גְ ָל ֵזר קָ בְ עָ ה ְמקוֹמָ הּ שֶׁ ל פָּ ָגזָה
בְּ מַ ְחסַ ן הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה שֶׁ בֶּ חָ צֵ ר הָ אֲחו ִֹרית שֶׁ ל הַ בַּ יִת.
חָ סְ כָה ִמפִּ תָּ ה,
)הַ פַּ ת הַ ַדּלָּה שֶׁ הָ יְתָ ה אוֹתָ הּ עֵ ת ַנ ֲחלַת כָּל יו ְֹשׁבֵ י הָ ְרחוֹב(
וְ הֶ אֱכִ ילָה אֶ ת הַ גְּ בֶ ֶרת,
וְ ז ֹו גּ ְָמלָה לָהּ וְ הֵ ִטילָה מַ ֵדּי יוֹם בֵּ יצָ ה –
ִמצְ ָר שֶׁ א ְי ֻסלָּא בְּ פָ ז בְּ אוֹתָ ם י ִָמים –
מַ ֵדּי יוֹם  ...חוּץ ִמימֵ י שַׁ בָּ ת,
ַכּיָּאֶ ה לְ תַ ְרנְגֹ לֶת שֶׁ גּ ְָדלָה בִּ ְשׁכוּנָה אֲדוּקָ ה ...
ִמשֶּׁ תָּ ם הַ מָּ צוֹר וְ נִתָּ ן הָ יָה לִ ְרכֹּ שׁ בֵּ יצִ ים בְּ ִקצּוּב,
הֶ ְחלִ יטָ ה הַ גְּ בֶ ֶרת גְ ָל ֵזר כִּ י הִ גִּ יעָ ה הָ עֵ ת
אַח ֲֵרי כָּל הַ תְּ לָאוֹת
לֵהָ נוֹת ִמ ְמּ ַרק עוֹף וּמֵ עוֹף צָ לוּי.
אֵ ין יו ֵֹדעַ כֵּיצַ ד,
אַ  לְ פָּ ָגזָה נו ַֹדע ִמבְּ עוֹד יוֹם
מָ ה עוֹמֵ ד ַלעֲלוֹת בְּ גו ָֹרלָהּ,
חָ ְמקָ ה ִמן הַ מַּ ְחסָ ן,
נוֹפְ פָ ה בִּ כְ נָפֶ יהָ
וּבְ ֵדי עָ מָ ל
עָ לָה בְּ י ָָדהּ לְ נַתֵּ ר לִ ְמרוֹמֵ י עֵ ץ הַ שֵּׁ יזָף הָ ֲענָק שֶׁ בֶּ חָ צֵ ר.

ִמ ְמּקוֹמ ֹו עַ ל הַ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת הָ אֲחו ִֹרית
עָ קַ ב הַ ֶיּלֶד אַחַ ר נִסְ יוֹנוֹת הַ ִמּ ְר ָדּף הַ נּוֹאָ ִשׁים
כְּ שֶׁ כָּל לִ בּ ֹו נָתוּן לְ פָּ ָגזָה
הַ ִמּתְ קוֹמֶ מֶ ת כְּ ֶנגֶד מַ עֲשֵׂ ה הַ בֶּ גֶד הַ נִּפְ שָׁ ע ...
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ְמשֻׁ גָּעִ ים ַרבִּ ים פּו ְֹק ִדים אֶ ת הָ ְרחוֹב.
ע ֹולָה עַ ל ֻכּלָּם
הָ אַחַ ת וְ הַ יְּ ִח ָידה
הַ ְקּרוּיָה "קֶ שֶׁ ר לְ אֶ חָ ד" –
גְּ בֶ ֶרת י ִֶקית ְק ִשׁישָׁ ה,
לְ בוּשָׁ ה תָּ ִמיד בְּ הִ דּוּר ְמאֻפָּ ק,
ִנכָּר בָּ הּ כִּ י הִ יא אִ שָּׁ ה מַ שְׂ כִּ ילָה,
יו ַֹדעַ ת שָׂ פוֹת.
לְ עִ תִּ ים הִ יא נוֹשֵׂ את בְּ חֵ יקָ הּ גְּ לוֹבּוּס קָ טָ ן.
"זֶה הַ ֶיּלֶד שֶׁ לִּ י"
הִ יא אוֹמֶ ֶרת בְּ אָזְ נֵי ִמי שֶׁ רוֹצֶ ה לְ הַ אֲזִ ין לָהּ.
יוֹתֵ ר ִמכֹּ ל מַ אֲזִ ינִים לָהּ
וְ הוֹלְ כִ ים בְּ עִ ְקּבוֹתֶ יהָ
הַ נְּעָ ִרים.
הַ ֶיּלֶד יו ֵֹרד ִמבֵּ ית ֹו ל ְָרחוֹב,
ְמעַ ט חוֹשֵׁ שׁ לְ הִ תְ קָ ֵרב
תוּמים.
לָאִ שָּׁ ה הַ מּוּז ָָרה שֶׁ ְדּבָ ֶריהָ סְ ִ
לְ בַ סּוֹף הוּא א ֹוזֵר עֹ ז
וּמצְ טָ ֵרף לְ מַ עְ גַּל הַ יְּ ל ִָדים הַ מַּ ִקּיפִ ים אוֹתָ הּ.
ִ
מֻדפָּ סוֹת
הַ יּוֹם הֵ בִ יאָה אִ תָּ הּ גְּ לוּיוֹת ְ
וַ ֲעלֵיהֶ ן ִשׁיר ִמפְּ ִרי עֵ טָ הּ.
הַ ֶיּלֶד טוֹמֵ ן יָד ֹו בְּ מַ עֲמַ קֵּ י כִּ יס ֹו
מוֹצִ יא גְ רוּשׁ
וְ ק ֹונֶה אֶ ת הַ גְּ לוּיָה.
וּמזַמֶּ ֶרת בְּ אָזְ נֵי הַ יְּ ל ִָדים
קֶ שֶׁ ר לְ אֶ חָ ד מַ ְשׁ ִמיעָ ה ְ
אֶ ת הַ ִשּׁיר הַ מֻּ ְדפָּ ס:
"לְ אֶ חָ ד מַ גְ נֵט

בִּ זְ מַ ן הָ עַ צְ מָ אוּת,
הָ 'עוֹד' 'פָּ חוֹת' וְ 'עוֹד'
אַחדוּת.
נוֹתֵ ן ְ
חֹ ק מָ תֶ מָ ִטיקָ ה ,חֹ ק פִ יזִ יקָ ה,
יטיקָ ה.
בִּ ְמקוֹם פּוֹלִ ִ
חַ ְשׁמַ ל שָׁ לוֹם ִמן הַ שָּׁ מַ יִם,
שֻׁ ָלּ ִמיּ ֹות וּ ְשׁל ֹו ִמים ִמירוּשָׁ ַליִם,
סוֹף חַ וָּ ה בְּ לִ י חוֹקֵ ק,
אָדם – עֲמָ לֵק".
ָ
עַ ד ְמהֵ ָרה קוֹלְ ִטים הַ יְּ ל ִָדים אֶ ת הַ מַּ נְגִּ ינָה
וּמצְ טָ ְרפִ ים ל ִַשּׁ ָירה
ְמצַ ְח ְק ִקים ִ
לְ ִשׂ ְמחָ תָ הּ שֶׁ ל הַ גְּ בֶ ֶרת.
"אַ תְּ חַ וָּ ה ִטפְּ שָׁ ה"
הִ יא אוֹמֶ ֶרת לְ אִ שָּׁ ה הַ ְמנַסָּ ה לְ הַ ְר ִחיק ִממֶּ נָּה אֶ ת הַ יְּ ל ִָדים.
אָדם וְ חַ וָּ ה
ִנכָּר בָּ הּ כִּ י הִ יא ְמתַ עֶ בֶ ת אֶ ת ָ
שֶׁ בְּ גִ ינָם ֶנ ֱאלַצְ נוּ לִ ְנטֹשׁ אֶ ת גַּן הָ עֵ ֶדן ...
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ִמ ְמּקוֹמ ֹו בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת
עוֹקֵ ב הַ יּוֹם הַ ֶיּלֶד
חוּרה הַ פּוֹסַ עַ ת
אַח ֲֵרי בַּ ָ
הָ לוֹ וָ שׁוֹב
לִ פְ נֵי הַ כְּ נִיסָ ה ַלחֲצַ ר בֵּ ית טוֹחֵ ן
סָ מוּ לְ תַ ֲחנַת טַ ְקסִ י "אָבִ יב".
לְ בוּשָׁ ה בְּ ִשׂמְ לָה כְּ ֻחלָּה
ְמכֻפְ תֶּ ֶרת הֵ יטֵ ב
ַנ ֲע ַל ִים כְּ חֻלּוֹת )עָ קֵ ב בֵּ ינ ֹונִי(
שֵׂ עָ ר שָׁ חֹ ר
וּמַ בָּ ט עָ צוּב בָּ עֵ י ַניִם.
ִמיהִ י? מַ ה מַּ עֲשֶׂ יהָ ?
ְמהַ ְרהֵ ר הַ ֶיּלֶד.
אוּלַי מַ ְמתִּ ינָה ַלאֲהוּב לִ בָּ הּ
שֶׁ יָּגִ יחַ פִּ תְ אוֹם ִמטַּ ְקסִ י "אָבִ יב"
וְ ֶיאֱסֹ ף אוֹתָ הּ לְ חֵ יקוֹ?
ַרק שָׁ נִים אַחַ ר כָּ עָ לָה בְּ ַדעְ תּ ֹו
חוּרה בְּ כָחֹ ל,
כִּ י בְּ עֶ צֶ ם ,הַ בַּ ָ
ַרק הִ ְמתִּ ינָה לְ לָקוֹחַ .
אוּלַי הֵ צֵ רוּ צְ עָ ֶדיהָ
הַ בָּ נוֹת הָ עוֹבְ דוֹת בְּ ַרחֲבַ ת בִּ ְניַן סַ נְסוּר
)בִּ ְרב ֹות הַ יּ ִָמים יַעַ בְ רוּ לִ ְרחוֹב הָ ַרב קוּק הַ סָּ מוּ(
וְ הִ יא בָּ ח ֲָרה ַל ֲעבֹר לַקָּ צֶ ה הַ שֵּׁ נִי שֶׁ ל הָ ְרחוֹב.
חוּרה בְּ כָחֹ ל א הוֹסִ יפָ ה לְ הַ ְראוֹת פָּ נֶיהָ
הַ בַּ ָ
ַרק מַ בַּ ט עֵ ינֶיהָ הֶ עָ צוּב
הוֹסִ יף לְ לַוּוֹת אֶ ת הַ ֶיּלֶד.

" .15העתונים שוב צעקו כמו פצועים "...
)יהודה עמיחי" ,אהבנו כאן"(

בְּ צָ ה ֳֵרי הַ יּוֹם
מַ גִּ יעָ ה אֶ ל ַרחֲבַ ת בִּ ְניַן סַ נְסוּר
הַ מּ ֹונִית עִ ם חֲבִ ילוֹת עִ תּ ֹו ֵני הָ עֶ ֶרב.
הַ נְּעָ ִריםְ ,מחַ לְּ קֵ י הָ עִ תּ ֹונִים,
כְּ בָ ר מַ ְמתִּ ינִים שָׁ ם,
ְדּרוּכִ ים כְּ מ ֹו ְקפִ יץ,
וּבְ ֶרגַע שֶׁ ְמּפֹ ָרקוֹת הַ חֲבִ ילוֹת,
חו ְֹטפִ ים אִ ישׁ אִ ישׁ אֶ ת עִ תּ ֹונָיו,
קו ְֹראִ ים בַּ חֲטָ ף אֶ ת הַ כּוֹתֶ ֶרת
וּפו ְֹרצִ ים אֶ ל עֵ בֶ ר כִּ כָּר "צִ יּוֹן"
וּנְפוֹצִ ים לְ כָל עֵ בֶ ר ל ְָרחוֹבוֹת הַ סְּ מוּכִ ים
כְּ שֶׁ הֵ ם מַ כְ ִריזִ ים בְּ ק ֹולֵי קוֹלוֹת
אֶ ת ִמלּוֹת הַ כּוֹתֶ ֶרת.
בִּ ימֵ י הַ ָדּ ִמים ,אֵ לּוּ הֵ ן כּוֹתָ רוֹת שׁוֹתְ תוֹת:
"הֲרוּגִ ים וּפְ צוּעִ ים בְּ "...
לְ אַט לְ אַט דּו ְֹמ ִמים הַ קּוֹלוֹת בָּ ְרחוֹב
וְ ַרק הַ הֵ ד עוֹד נ ְִשׁמָ ע:
"הֲרוּגִ ים וּפְ צוּעִ ים "...
הַ ֶיּלֶד שׁוֹמֵ עַ מֵ עֶ מְ ָדּת ֹו בַּ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת,
ְממַ הֵ ר לִ ְנטֹשׁ אֶ ת ְמקוֹמוֹ,
וְ אָץ ָרץ לְ הֵ חָ בֵ א
בְּ חֵ יקָ הּ הַ חַ ם שֶׁ ל אִ מָּ א.

 .16עוצר
פְּ עֻלּוֹת הַ מַּ ְחתֶּ ֶרת
הוֹלְ כוֹת וְ גוֹבְ רוֹת.
בְּ עִ ְקבוֹתֵ יהֶ ן
יטים עֹ צֶ ר ַל ְילָה
ְמ ִטילִ ים הַ בְּ ִר ִ
עַ ל שְׁ כוּנוֹת הָ עִ יר.
ִמתּוִֹ דּ ְממַ ת הַ ַלּ ְילָה הַ ְמתוּחָ ה
נ ְִשׁמָ עִ ים צְ לִ ילֵי י ְִריּוֹת,
ה" ַכּ ָלּנִיּוֹת",
חַ ָיּלֵי הַ ִדּיוִ יזְ יָה הַ ִשּׁ ִשּׁית הַ מּוּטֶ סֶ ת
אֲדֻ מֵּ י הַ כּ ְֻמתּוֹת,
זו ְֹרעִ ים פַּ חַ ד,
יו ִֹרים ִמ ֵדּי פַּ עַ ם
אֶ ל חַ לּוֹן א ֹו ִמ ְרפֶּ סֶ ת.
וְ הִ ֵנּה הוּטַ ל גַּם עֹ צֶ ר יוֹם.
הָ ְרחוֹב ִמתְ רוֹקֵ ן בְּ אַחַ ת,
הֲמֻ לָּת ֹו נ ַָדמָּ ה,
הַ ֲחנֻיּוֹת נְעוּלוֹת,
תְּ ִריסִ ים מוּגָפִ ים
מֵ אֲחו ֵֹריהֶ ם ִמסְ תַּ גְּ ִרים תּוֹשָׁ בִ ים
ְמ ַדבְּ ִרים בְּ הַ נְמָ כַת קוֹל,
מַ ְמתִּ ינִים.
לְ פֶ תַ ע שׁוֹבֵ ר אֶ ת הַ ְדּמָ מָ ה
צִ לְ צוּל טֶ לֶפוֹן:
הַ שָּׁ כֵן ִממּוּל נִתְ קַ ע בְּ לִ י סִ יג ְַריוֹת
וְ הוּא ְמבַ קֵּ שׁ לִ ְשׁאֹל חֲפִ יסָ ה.
ִמבַּ עַ ד ַלח ֲַרכֵּי הַ תְּ ִריס בַּ ִמּ ְטבָּ ח
עוֹקֵ ב הַ ֶיּלֶד בִּ ְד ִריכוּת.

הוּא רוֹאֶ ה אֵ י בְּ פֶ תַ ח הַ בַּ יִת ִממּוּל
נִגְ לֵית ְדּמוּת הַ שָּׁ כֵן,
וּשׂמֹ אלָה,
מַ בִּ יט בַּ חֲשָׁ שׁ י ִָמינָה ְ
חוֹצֶ ה בִּ ְמהִ ירוּת אֶ ת הָ ְרחוֹב הַ דּוֹמֵ ם,
ֶנעֱמָ ד בְּ כַפַּ יִם פְּ רוּשׂוֹת
ִמתַּ חַ ת ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת,
ק ֹולֵט אֶ ת הַ חֲפִ יסָ ה הַ נִּזְ ֶרקֶ ת אֵ לָיו ִמלְּ מַ עְ לָה,
וּבְ עֵ י ַניִם נוֹצְ צוֹת
מֵ רֹב אֹ שֶׁ ר
עוֹשֶׂ ה אֶ ת ַדּ ְרכּ ֹו ֲחז ָָרה.
שָׁ נִים י ְַחלְ פוּ,
אַ  מַ בַּ ט הָ אֹ שֶׁ ר
שֶׁ ל ִמי שֶׁ סִּ כֵּן חַ יָּיו
בַּ עֲבוּר חֲפִ יסַ ת סִ יג ְַריוֹת
ְילַוֶּ ה אֶ ת הַ ֶיּלֶד
הַ נִּצָּ ב ל ֹו עַ תָּ ה וְ עוֹקֵ ב בִּ פְ לִ יאָה
ִמבַּ עַ ד ַלח ֲַרכֵּי הַ תְּ ִריס בַּ ִמּ ְטבָּ ח.
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ְצוּרה.
הָ עִ יר נ ָ
אֵ ין יוֹצֵ א וְ אֵ ין בָּ א.
יָבְ שׁוּ הַ בְּ ָרזִ ים
שׂוּרה.
וְ הַ מַּ יִם נִתָּ ִנים בִּ ְמ ָ
בְּ עֵ ת הֲפוּגָה
שֶׁ בֵּ ין הַ פְ ָגּזָה לַהַ פְ ָגּזָה
עו ְֹמ ִדים בַּ תּוֹר
לְ יַד חֲנוּת ֹו שֶׁ ל ְשׁמֹ ה ֶרנ ְַרט
ָ'ארנ ֹו(
אַחים בֶּ ז ָ
)ס ֹוכֵן שֶׁ ל הָ ִ
עִ ם ְדּ ָליִים וּפַ ִחים,
מַ ְמתִּ ינִים לִ ְמכָלִ ית
ְמחַ לְּ קֵ י הַ מַּ יִם.
עַ ד אֲשֶׁ ר אֵ לֶּה יַגִּ יעוּ
עוֹמֵ ד גַּם הַ ֶיּלֶד
עִ ם הַ ְדּ ָליִים
נָכוֹן לְ קַ בֵּ ל אֶ ת ְמנַת הַ חַ יִּ ים
שֶׁ ל ִמ ְשׁפַּ ְחתּוֹ.
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בְּ  22-בְּ פֶ בְּ רוּאָר 1948
)י"ב בַּ א ֲָדר א' תש"ח(
וּשׁלו ִֹשׁים לִ פְ נוֹת בֹּקֶ ר
בְּ שֵׁ שׁ ְ
הִ תְ פּוֹצֵ ץ הָ ע ֹולָם!!
ֶרגַע לִ פְ נֵי כֵן
חָ זְ ָרה אִ מָּ א לְ ִמטָּ תָ הּ
אַח ֲֵרי שֶׁ קָּ מָ ה כְּ בָ ר שָׁ לוֹשׁ פְּ עָ ִמים
לְ בִ כְ י ֹו שֶׁ ל הָ אָח הַ קָּ טָ ן ,הַ תִּ ינוֹק.
"שֶׁ יִּ תְ פּוֹצֵ ץ הָ ע ֹולָם -
ֲאנִי א אָקוּם עוֹד פַּ עַ ם אֵ לָיו".
אָמ ָרה,
הִ יא ְ
וּכְ מ ֹו הֵ ד לִ ְדבָ ֶריהָ
אָכֵן הִ תְ פּוֹצֵ ץ הָ ע ֹולָם!
הַ חַ לּוֹנוֹת ֻכּלָּם הִ תְ נַפְּ צוּ,
אַמבַּ ְטיָה
א ֲִריחֵ י הַ חַ ְרסִ ינָה בָּ ְ
נֶעֶ ְקרוּ ִמ ְמּקוֹמָ ם
וּתְ ִריס הַ בַּ ְרזֶל ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת
ֶנעֱקַ ר ִמ ְמּקוֹמ ֹו הִ תְ קַ מֵּ ר
וְ ֶנעֱמַ ד ל ֹו בְּ מֶ ְרכָּז הַ חֶ ֶדר
כְּ אִ לּוּ יֵשׁ ל ֹו ָרצוֹן ִמשֶּׁ לּ ֹו.
עַ ד ְמהֵ ָרה הִ תְ לַוּוּ לִ מְ כִ ית ֹות הַ זְּ כוּכִ ית
שֶׁ עַ ל הָ ִרצְ פָּ ה נ ְִטפֵ י ָדּם
שֶׁ ל ֲאנ ִָשׁים שֶׁ נִּפְ צְ עוּ קַ לּוֹת
ִממַּ טַּ ח הַ זְּ כוּכִ יּוֹת
וּבָ אוּ אֶ ל הָ רוֹפֵ א ,אָבִ יו שֶׁ ל הַ ֶיּלֶד,
ל ְַחבֹּשׁ אֶ ת פִּ צְ עֵ יהֶ ם.
מַ זָּל ֹו שֶׁ ל ְשׁמוּאֵ ל סַ ק

)בַּ עַ ל קָ פֶ ה אָלַסְ קָ ה בִּ ְרחוֹב יָפ ֹו
שֶׁ נּו ַֹדע בְּ כָל הָ עִ יר בַּ גְּ לִ ָידה הַ ְמּשֻׁ בַּ חַ ת שֶׁ לּ ֹו(
א שָׁ פַ ר כָּל כָּ.
ֶרגַע לִ פְ נֵי הַ פִּ צּוּץ
שָׁ מַ ע ַרעַ שׁ חָ שׁוּד
ְהוּדה.
וְ יָצָ א ל ִַמּ ְרפֶּ סֶ ת הַ פּ ֹונָה לִ ְרחוֹב בֶּ ן י ָ
מַ עֲקֵ ה הַ ִמּ ְרפֶּ סֶ ת שֶׁ מֵּ עָ לָיו
צָ נַח עַ ל רֹאשׁ ֹו וַ ה ֲָרג ֹו.
לְ אֶ סְ תִּ י הַ ְקּטַ נָּה ,בִּ תּ ֹו בַּ ת הַ ְשּׁ ָנתַ ִים
זְ הֻבַּ ת הַ שֵּׂ עָ ר,
נָשַׁ ר אוֹת ֹו בֹּקֶ ר כָּל הַ שֵּׂ עָ ר.
מַ שֶּׁ הוּ נָשַׁ ר גַּם בְּ לִ בּ ֹו שֶׁ ל הַ ֶיּלֶד,
הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו הִ תְ פּוֹצֵ ץ
וְ עִ מּ ֹו נֻפַּ ץ גַּם ע ֹולָם ְמלַבֵּ ב שֶׁ ל יַלְ דוּת.
ְהוּדה עוֹד יַגְ לִ ידוּ,
פִּ צְ עֵ י ְרחוֹב בֶּ ן י ָ
ְשׂעָ ָרהּ שֶׁ ל אֶ סְ תִּ י סַ ק הַ ְקּטַ נָּה
יָשׁוּב לְ צַ מֵּ חַ בְּ תוְֹ שׁנָתַ יִם שָׁ לוֹשׁ,
אַ  ע ֹולָם הַ יַּלְ דוּת הַ תַּ ִמּים הַ מְ לַבֵּ ב
א יָשׁוּב לִ הְ יוֹת כְּ שֶׁ הָ יָה ...

