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 ִמְרֶּפֶסת,ל עַ ד עֹומֵ  ָקָטן ֶיֶלד

  ְקַטָּנה, ִמְרֶּפֶסת

  ְּגזּוְזְטָרא, ,ְּבֶעֶצם

 ָאְרָּכּה. ֶמְטִרים ְׁשֵני

 ּוַמִּביט. עֹוֵמד הּוא

 ְויֹוֵתר ָחֵמׁש ֶּבן ְּכָבר הּוא

  .ַהְּגזּוְזְטָרא ַמֲעֶקה ֵמַעל ִמְזַּדֵּקר ְוֹראׁשוֹ 

 -  ְלֵעיָניו ַהִּנְׁשָקף ָהְרחֹוב

 ,)"ְמֻׁשָּלׁש"הַ  ץ, ְּבתֹונְ לּו ְרחֹוב(

 ַהּפֹוֵעם ִלָּבּה

 ָׁשה.ַהֲחדָ  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל

 ָׁשם ִנָּצב הּוא ַמְצִּביא ְּכמוֹ 

 ּוְמלֹואֹו! ָהעֹוָלם, ֵּכן, עֹוָלם ְוָכל

 ְּבֵעיָניו ְוִנְקָלט ְועֹוֵבר חֹוֵלף

 ִרּׁשּומֹו. ּומֹוִתיר ְּבָדמוֹ  ְוִנְסָּפג

 ֲאֵחִרים, ִלְמקֹומֹות ְוִלְנֹּדד ָלֵצאת ֹצֶר ֵאין

 ָהעֹוָלם,  ָּכל ִּכי

 ָּדָבר, ֶׁשל ַלֲאִמּתוֹ 

  ֵעיָניו ְלֶנֶגד ִמְתַרֵחׁש ְוַהֹּכל ָּכאן ִמְתַרֵּכז

 ְּגזּוְזְטָרא. ַעל ָהעֹוֵמד ָקָטן ֶיֶלד ֶׁשל

 ְוִהיְסטֹוְרָיה ֵארּוִעים ֲהַרת ִהיא ַהָּׁשָנה

 !תש"ח-שנת תש"ז

 עֹוָלם ֶׁשל ְּבִלּבוֹ 



 ִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשל ְּבִלָּבּה

 ְּגזּוְזְטָרא.  ַעל ָקָטן ֶיֶלד

 ָמיו.ְרׁשָ  סֹוֵפג
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 ְמאֹוד, ֻמְקֶּדֶמת ֵקיִצי, ְּבָׁשָעה ְּבֹבֶקר

 ָהְרחֹוב ִמן ְוָסדּוק ָעֶבה קֹול ּבֹוֵקעַ 

 ַּבַּבִית: ּוְמַהְדֵהד

 ת- אוֹ א-יכוֹ מִ שְֹ  "ְמַתֵּקן

  – יםנִ וֹ -עעע- ְר זְ מִ 

 יאִ - יטֵ אטוֹ מָ 

 ".סאָר אטָ מָ 

 ַלִּמְרֶּפֶסת, ְויֹוֵצא זּפָ חְ נֶ  ַהֶּיֶלד

 ,ֻּכְתָנהֻּכְתָנהֻּכְתָנהֻּכְתָנההַ הַ הַ הַ     ְמַנֵּפץְמַנֵּפץְמַנֵּפץְמַנֵּפץָהַרָּפד, ָהַרָּפד, ָהַרָּפד, ָהַרָּפד,     לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִנְגֶלה םִמּׁשָ 

 ְמַלאְכתֹו: ְּכֵלי ֲהַדר ִּבְמלֹוא

 ְוָיִחיד ֶאָחד ֵמיָתר ְולוֹ  ֵעץ עּוָגב

 - ְּגדֹוָלה ֵעץ ּוַמֶּקֶבת

  ַּגּבוֹ  ַעל ִנָּׂשא ַהֹּכל

  ֶהָחסֹון ַהֶּגֶבר ֶׁשל

  ְּגרֹונוֹ  ִּבְמלֹוא ַּמְכִריזהַ 

 ַהָּקָטן. ָהְרחֹוב ֲחַלל ֶאת ְמַמֵּלא ְוקֹולוֹ 

 ְמֻרָּתק ִמְתּבֹוֵנן ַהֶּיֶלד

  ְלַעְצמוֹ  ְלַדְמֵין ְמַנֶּסה

 ַלֲעלֹות ָעׂשּוי ְצִליל ֵאיֶזה

 ,ַהָּגדֹול ָהעּוָגב ִמן

 מּוָבנֹות ַהִּבְלִּתי ַלִּמִּלים ַמְקִׁשיב

 ָחָצץ ִּכְצרֹורֹות ַהִּמַּדְרְּדרֹות

 ַהּקֹוֵרא ִמִּפי

 ויְזנָ ְּבָא ְוִנְׁשָמעֹות

 ִמְסּתֹוִרּיֹות:  ָעהּבָ ַהׁשְ  ְּכִמּלֹות

 ....  יםנִ וֹ -עעעע- ְר זְ מִ 
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 ֲאָחִדים ֳחָדִׁשים ִמֵּדי

 ָּבְרחֹוב מֹוִפיעַ 

 ַהַּסִּכיִנים. ַמְׁשִחיז

 ַהִּמְדָרָכה ַעל ַמִּציב

 ַהָּגדֹול ַהְּתנּוָפה ַּגְלַּגל ֶאת

 ַּדְוָׁשההַ  ַעל ְּבַרְגלוֹ  ְולֹוֵחץ לֹוֵחץ

 - ְוסֹוֵבב סֹוֵבב ְוַהַּגְלַּגל

 ַהֶּקֶסם: ִמְתחֹוֵלל הּנֵ הִ וְ 

 ַהַּסִּכין ֶאת ְמָקֵרב הּוא

 ַהַּמְׁשֶחֶזת ֶאֶבןהָ  ֶאל

 ִזיםּתָ נִ  ִּגִּצים ְוַאְלֵפי

 ָהִאיׁש ֶאת אֹוְפִפים

 ְלָהָטיוּבִ  ָהעֹוֶׂשה

 ִנְרָּתע ְוֵאיֶנּנּו

  ... ַהִּמְתַהֶּפֶכת ָהֵאׁש ִמַּלַהט
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 ... בלעכער-.... א בלעכער-א

 ַּדִּקיק קֹול ִנְׁשָמע

 ָהְרחֹוב,  יִמְּמבֹואֵ 

 יֹוֵדַע: ְוַהֶּיֶלד

 ַהֲחָוָיה לוֹ  ְּתזַֻּמן ַהּיֹום

 ָלּה. ְוִחָּכה ִצָּפה ַרב ְזַמן ֶּזהּמִ ׁשֶ 

 ֶעְמָּדתוֹ  נֹוֵטׁש הּוא ַהַּפַעם

 – ַהִּמְרֶּפֶסת ְּפֵני ֶׁשַעל

 –ִמָּקרֹוב!  ָּדָבר ָּכל ִלְראֹות ָעָליו

  יֹוֵרד ְוהּוא

 "ֶּבֶר" ָהְרחֹוב ֵעֶבר ֶאל ְוצֹוֵעד

 ידמִ ׁשְ ְד לְ גוֹ  ִמְסֶעֶדת ְלַיד

 "ָאָּמנּות", ַוֲחנּות

 הבלעכער לוֹ  יֹוֵׁשב ְּכָבר ָׁשם

 ַהִּמְדָרָכה ְׂשַפת ַעל

 ֲעָגָלה, ּוְלָפָניו

 ִּתינֹוק, ֶעְגַלת ֵמֵעין

 ת.ְמֵגרוֹ  ְמֵגרֹות ּוָבּה

 לוֹ  ְמִביאֹות ַהַּבִית ַעְקרֹות

 ֲחבּוטֹות, ּוַמֲחַבּתֹות ְנקּוִבים ִסיִרים

 ַּבְּמָלאָכה. ַמְתִחיל ְוהּוא

 יןנִ עוֹ בְ צִ  ִמְטָּפחֹות ַהּׁשֹוֵלף קֹוֵסם ְּכמוֹ 

 ְמָלאָכה ְּכֵלי ִמְּמֵגרֹוָתיו ׁשֹוֵלף הּוא

 ... ּוְמֻׁשִּנים ׁשֹוִנים

 ֵּכִלים ַהְרֵּבה ּכָ  ֶׁשָּכל ַמֲאִמין ָהָיה ִמי

 ְקַטָּנה! ֹּכה ָּבֲעָגָלה ֲאצּוִרים

 ִמֹּכל: יֹוֵתר ַהֶּיֶלד לוֹ  ֶׁשִּצָּפה ָהֶרַגע ַמִּגיעַ  ְוֵהָּנה

 ַהֶּפָחח מֹוִציא ּוִמּתֹוָכּה ְמֵגָרה ִנְפַּתַחת



 ,ּוְמֻצְחָצח ָקָטן ְנֹחֶׁשת ְּפִרימּוס

 ָהֵאׁש, ֶאת ַמְבִעיר

 ָהְרחֹוב ַּבֲחַלל ִנְׁשָמע ּוְכָבר

 ַהְּפִרימּוס. ְּבֵעַרת ֶׁשל ַהֻּמָּכר ָהַרַחׁש

 ַהְּפִרימּוס ֶׁשל וֹ ְּבִאּׁש

 ַהֶּפָחח ֶׁשְּבַיד ַהַּמְלֵחם ִמְתַלֵהט

 .ַהְּבִדיל ֶאת ַמִּתיּו

 ְוַהְּנָקִבים ַהְּסָדִקים, ַהֹחִרים

 ְוַהִּסיִרים ַּבַּמֲחַבּתֹות

  ֶזה, ַאַחר ַּבֶּזה ִנְסָּתִמים

 -ְּכמֹו ָחָדׁש!  ַהֹּכל -

ַהֶּפָחח ׁשֹוֵקד ַהּיֹום ָּכל, ְוָכ 

 ְמַלאְכתוֹ  ַעל

 ְּבֵעיָניו. ְועֹוֵקב ִמְׁשָּתֶאה ְוַהֶּיֶלד
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  ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר

  )ל ִמְׁשַמְרּתֹו ַּבִּמְרֶּפֶסתַהֶּיֶלד ְּכָבר ִנָּצב עַ (

  ַמִּגיעֹות ָפָלִחּיֹות 

  ִמִּליְפָתא. ם, ִמִסילּוָאן אוֹ ִמֵּבית ֶלחֶ 

  ית נֹוֶהֶגת ַּבֲחמֹורחִ לָ ְלִעִּתים זֹו פָ 

  ,ֶׁשַעל ַּגּבֹו, ִמְּׁשֵני ָהֲעָבִרים

  ַאְרְּגֵזי ְיָרקֹות ּוֵפרֹות;

  ַהּנֹוֵׂשאת ֶאת ַאְרַּגז ַהְּיָרקֹותית חִ לָ פָ ְלִעִּתים, 

  ַעל ֹראָׁשּה ַהָּזקּוף.

  ֵמֶעְמָּדתֹו קֹוֵרא ַהֶּיֶלד:

   ה?"ָר דוֹ אנְ איל ּבַ  ׁשאֶד "עָ 

  )ְּבַכָּמה ָהַעְגָבִנּיֹות? ׁ(

  ִאָּמא ׁשֹוַמַעת ִמן ַהִּמְטָּבח 

  ,ֶאת קֹולֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד

  ְמַמֶהֶרת ָלַקַחת ַסל

  ְוָלֶרֶדת ְלַמָּטה,

  ִלְבֹרר ָלּה ֶאת ָהַעְגָבִנּיֹות ַהּטֹובֹות.

  יאִד ּלָ ּבַ ָהּה! ַעְגָבִנּיֹות הַ (

  ָּכַהְּמתּוקֹות ָּכל 

  )ְוִנּמֹוחֹות ַּבֶּפה ...
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 יל ַּתְרִמיֵלי ַהחּומּוס ַּבָּׂשדֹות,ׁשִ בְ הַ ּבְ 

  ָהְרחֹוב ללַ חֲ ּבַ  ִנְׁשָמע

  :ַהַּמְכִריז ַהּקֹול

  !האנֶ אלָ מָ  הלֶ אמְ חָ "

  !"האנֶ אלָ מָ  הלֶ אמְ חָ 

  ְקַטָּנה ֵאׁש ַעל קֹוֶלה ַהּמֹוֵכר

  .ְרִמיֵליֶהםְותַ  ֲעֵליֶהם ַעל חּומּוס ַעְנֵפי

  רּוׁשגְ  ֲחִצי לוֹ  ְמַׁשֵּלם ַאָּתה

  .ְקלּוִיים ֲעָנִפים ְצרֹור ִּבְתמּוָרה ּוְמַקֵּבל

  ֶהָעִלים ֵּבינֹות

  ַהַּתְרִמיִלים ָלֶהם ִנְסָּתִרים

  ׁשֹוֵלף ַאָּתה ּוִמּתֹוָכם

  .ְוַהֲחִמיִמים ָהַרִּכים ַהחּומּוס ַּגְרְּגֵרי ֶאת

  ,ֵעֶדן-ַּגן ַטַעם, ַהַּטַעם

  ְּבַטֲעָמם ֲעֵליֶהם עֹוִלים

  ַהָּבְטִנים ַרק אּוַלי

  ָהֲעָנק ַהּסּוָדִני ֶׁשּקֹוֶלה

  ֶּגָחִלים ַעל

  ָהְרחֹובֹות ְּבֶקֶרן

ְוָיפוֹ ' ורג'ג ַהֶּמֶל  

   ַהִּמְדָרָכה ַעל

  .יילוַ  ַהַּנֲעַלִים ֲחנּות מּול
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  ֻּכּלוֹ  ָהְרחֹוב

  .ִליתמּוִזיקָ  ְּתהּוָדה ֵּתַבת הּוא

  .ַּבִּמְרֶּפֶסת ִנָּצב ַהֶּיֶלד

  ְּפקּוחֹות ֵעיָניו ַרק א

  .ַהַּמְראֹות ִׁשְפַעת ֶאת ִלְקט

  ְנִחיָריו ַרק א

   ִקְרּבוֹ  ֶאל ׁשֹוֲאִפים

  .ָהְרחֹוב ֵריחֹות ֶאת

   ִנְפָקחֹות ֵהן ַּגם ָאְזָניו

  ְוַהְּצִליִלים ַהּקֹולֹות ְלַמְקֵהַלת

  ַהְּתהּוָדה ֵּתַבת ֶאת ָאהּלְ מַ ַהמְ 

  :ץנְ לּו ְרחֹוב ַהְּקרּוָיה

  ַהְּמָלאָכה ּוַבֲעֵלי ַהּמֹוְכִרים ֲהֻמַּלת

  ,ַעְצָמם ַעל ִּבְנִעיָמה ַהַּמְכִריִזים

  ַהְּדפּוס ְמכֹוַנת ֶׁשל ַהָּקצּוב קֹוָלּה

  ,ֶׁשִּמֶּנֶגד" ָּמנּותאָ " ְדפּוסּבִ 

  ,ַהּיֹום ָעַמל ְּכֹתם, ּוָבֶעֶרב

  ַהְּיָלִדים קֹולֹות 

  .ַהָּבִּתים ּוְבַחְצרֹות ָּבְרחֹוב ַהְמַׂשֲחִקים
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  ַהָּיִמים ּוְבַאַחד

  ִנְפָעם ְּכֶׁשֻּכּלוֹ 

    ַהְּצִליִלים תעַ פְ ּׁשִ מִ 

  ָהְרחֹוב ִמן ָהעֹוָלה

  .ַלַּמְקֵהָלה קֹולוֹ  ְלָצֵרף ַהֶּיֶלד ִּבֵּקׁש

  ָאְזנוֹ  ָקְלָטה ַּבֶּזה יאֵ 

  ַהַּמְרִניָנה ַהְּנִעיָמה ֶאת

  ִמּלֹוֶתיהָ  ֵּפֶׁשר ֶׁשֶאת

  ְקָסִמים ָעָליו ֶׁשִהְּלכּו

  .ֵהִבין א

  ,ַּבִּמְרֶּפֶסת ְמדוֹ ְּבעָ , ְוַעָּתה

  ְּגרֹונוֹ  מֹוֵתחַ  הּוא

  :קֹולֹות ְּבקֹוֵלי ּוַמְכִריז

  !ֶּבח ֶּבח ִּזי- ַאְׁשְּכנַ "

  !"ֶּבח ֶּבח ִּזי-ַאְׁשְּכנַ 

   ִנְזֶעֶקת ִאָּמא

  ָּבּה ּוָחּהר עֹוד ָּכל

  ַהִּמְרֶּפֶסת ֶאל

  ,ַהֶּיֶלד ְּבַעד ַלֲעֹצר

  ָעָליו ָיִקים ְּבֶטֶרם

   ֶׁשְּבִפיו , ִמְּבִלי ֵמִׂשים,ַהְּגַנאי ְּבִמּלֹות

  ָהְרחֹוב ֶאת

  ,ִמְׁשַּפְחָּתם ְלהֹוִציא, יוָר ָּד  ֶׁשָּכל(

  ... )ֵהם ַאְׁשְּכַנִּזים
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   ָהְרחֹוב לׁשֶ  ַהְּתהּוָדה ֵּתַבת ֶאת

  ְלִעִּתים ְמַמְּלִאים

  :ַמָּמׁש מּוִזיָקִלִּיים ְצִליִלים

  ָּבְרחֹוב לוֹ  סֹוֵבב ֹּבֶקר ִמֵּדי

  ,ַהָּקֶפה מֹוֵכר

  ַהַּטס ָיִדית ִּבְׂשֹמאלוֹ 

  ַמְהִּביל ָקֶפה ילֵ לּופְ סַ  ֲערּוִכים ֶׁשָעָליו

  ְקַטּנֹות ְנֹחֶׁשת ַצְּלחֹות ְׁשֵּתי ּוִביִמינוֹ 

   ְּבזוֹ  זוֹ  ְלַהִּקיׁש ִליאַמפְ  ֶׁשהּוא

  .ַּפֲעמֹוִנִּיים ִּבְצִליִלים ָהְרחֹוב ֶאת ּוְלַמֵּלא

  ִלְפָעִמים עֹוֵבר ָּבְרחֹוב מֹוֵכר ַהֵּנְפט

  ָלה ְרתּוָמה ַלֲחמֹורִעם ֲעגָ 

  )יל ֶקרֹוִסין" ָׂכל ָּכתּוב: "מֹוּבִ יַעל ַהּמֵ (

  ַפֲעמֹון ְנֹחֶׁשת ָּגדֹול.ּוַמְכִריז ַעל ַעְצמֹו ּבְ 

  ָּכמֹוהּו ַּגם ְמַחֵּלק ַהֶּקַרח

  )ְּבלֹוק ָׁשֵלם, ֲחִצי ְּבלֹוק אֹו ְׁשִליׁש(

  ַּגם לֹו ֲעָגָלה ְרתּוָמה

  ֹו ׁשֹוֶנה ְמַעט.ְוַגם לֹו ַּפֲעמֹון ֶׁשְּצִליל

  ,ַנָּגן ַמִּגיעַ  ָּכ ַאַחר

  ,ֵמֵאירֹוָּפה ָּפִליט

  ,ָמהּוּהַ  ָחִקי ִּבְגֵדי ָלבּוׁש

  ְנִגיָנה ְּכִלי לוֹ  ֵמֵאין

  ,ַהָּבִּתים ִּפְתֵחי ַעל עֹוֵבר הּוא

  ַּדִּקיק ְנָיר ִעם ַמְסֵרק ְלִפיו ַמְצִמיד

  :ִויִחיָדה ַאַחת ַמְנִּגיָנה ִמֶּמּנּו ּוֵמִפיק

  ַהֻּמְבָטִלים ִׁשיר ַמְנִּגיַנת

  :ַהְּׁשִנָּיה ָהֲעִלָּיה ֵמיִמי



  ָלה ָלה יּו"

   ָלה ָלה יּו

  ֲעבֹוָדה ְּבִלי ַנֲעֶׂשה ַמה

  ...?"ַנֲעֹבד ְוֵאיֹפה ְוֵאיֹפה ֵאיֹפה

  ִמֵּביתוֹ  ַהֶּיֶלד ָׁשַמע ַהָּיִמים ּוְבַאַחד

  !ַמָּמׁש מּוִזיָקה

  ַלִּמְרֶּפֶסת לוֹ  ָרץ ָאץ

  ֲאִמִּתית ְּכֵליְזֶמִרים ַלֲהַקת ָרָאה םּוִמּׁשָ 

  ,ּוְמתֹוֵפף ַאּבּוָבן, ִּכּנֹור ַנַּגן ּוָבּה

   ָּבְרחֹוב ָלּה צֹוֶעֶדת

  אֹותוֹ  ּוְמַמֵּלאת

  .ַעִּליִזים ִּבְצִליִלים

  ּכֹוָבעוֹ  מֹוִׁשיט ָהַאּבּוָבן

  .ָּבְרחֹוב ָהעֹוְבִרים ִמן ְּפרּוטֹות ְואֹוֵסף
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  ְּבֵלילֹות ַהַּקִיץ

  ְּבֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה,

  ִנְנֲעלּו ְּכָבר ָּכל ַהֲחנֻּיֹות,

  ַהְּדפּוס ָׁשַבת ִמְּמַלאְכתֹו,

  ְוָהְרחֹוב ֻּכּלוֹ 

  ִהּנֹו ַּכר ִמְׂשָחִקים

  ַלְּיָלִדים ַהָּדִרים ּבֹו.

  ֶזה ַהְּזַמן ְל"ַמְחּבֹוֵאי ַלְיָלה".

  ד".ְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְבֹחר ֶאת "ָהעֹומֵ 

  ֶנֱעָרִכים ְּבַמְעָּגל

  ר ֶזהְׂשָרֵאל ַמְצִּביַע ַּבֶּזה ַאחַ ְויִ 

  ַעל ַהְּיָלִדים

  ּתֹו ַהְׁשָמַעת ֲהָברֹות ַהִּפְזמֹון ַהְּמֻדְקָלם:

   ֶאן ֶדן ִדי נוֹ 

  סֹו ָפה ָלה ָקה ִטי נוֹ 

  סֹו ָפה ָלה ָקה ִטי ָקה טוֹ 

  ֶאה ִליק ֶּבה ִליק ּבֹום.

  ְרָתה ָהֶאְצַּבע ַּבֲהָבָרה "ּבֹום"ַהֶּיֶלד ֶׁשָעָליו הוֹ 

  הּוא "ָהעֹוֵמד".

  ַהָּלה ַמְפֶנה ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר

  ְמַכֶּסה ַעל ֵעיָניו ְּבַמְרֵּפקֹו,

  100מֹוֶנה ַעד 

  ְוַאַחר ָּכ קֹוֵרא:

  ֵאין ִמַּתְחַּתי, ֵאין ִמְּצָדַדי, ֵמַאחֹוַרי, "ֵאין ִמְּלָפַני, ֵאין

  ֲאִני הֹוֵל ְלַחֵּפׂש!"

  ֵּביְנַתִים ָנפֹוצּו ַהְּיָלִדים ְלָכל ֵעֶבר

  ִמְסַּתְּתִרים ִּבְמבֹואֹות ַהָּבִּתים



  ּוַבֲחֵצרֹות ֶׁשֵּמֲאחֹוֵריֶהם.

  ַעָּתה ַמְתִחיָלה ִסיְמפֹוְנַית ָהְרחֹוב ָהֲאִמִּתית:

  הּוא נֹוֵקב ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַאַחד ַהִּמְסַּתְּתִרים

  ְנִעיָמה, ְלָמָׁשל: ְוקֹוֵרא ּבִ 

  ֶעְדָנה ַהְׁשִמיִעי קֹול""

  ְוַהִּנְקֵראת ַחֶּיֶבת ִלְקֹרא ִמְּמקֹום ַמְחּבֹוָאּה:

  "קּו קּו ִרי קּו ַּתְרְנגֹול!"

  ,ר ַהִּקְרקּורַעד ֲאֶׁשר ְּבִהְתַחּקֹותֹו ַאחַ ְוֵכן ָהְלָאה, 

  הּוא חֹוֵׂשף ֶאת ְמקֹום ַהֶּנְחָּבא,

  אֹו ֶׁשַהָּלה ַמְקִּדימוֹ 

  ָעִמים ַעל ַהִּקירְודֹוֵפק ָׁשלֹוׁש ּפְ 

  ַּבָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיָצא "ָהעֹוֵמד" ְלִחּפּוָׂשיו.

  ָהְרחֹוב ָמֵלא ְקִריאֹות

  ּוְקִריאֹות ַּתְרְנגֹול ֶׁשְּכֶנֶגד.

  ַא ְלֶפַתע ִמְתַחֶּלֶפת ַהַּמְנִּגיָנה:

  ַּבִּמְרָּפסֹות ִנְדָלִקים אֹורֹות,

  ֵדיֶהםִאָּמהֹות ְוָאבֹות ַמְזִעיִקים ֶאת ַילְ 

  ַהַּבְיָתה, ֶלֱאֹכל ְוִליֹׁשן!

  )ּתֹוֶפֶרת ְמֻדְּפֶלֶמת(ה ּבֶ אּוה טָ טָ ְר ּבֶ 

  קֹוֵראת ְלֶעְדָנה ֶׁשָּלּה,

  ר יזֵ יְ הַ טְ רּות רוֹ 

  )ָפה ִעם ַּבֲעָלּה ְּבִמְזנֹון "ַהִּפָּנה" מּול ַּתֲחַנת ֶאֶגדֻׁשּתָ (

  ַמְזִעיָקה ֶאת ִׁשְמעֹון ֶׁשָּלּה.

  ָהְלָאה.ְוֵכן ָהְלָאה ְוֵכן 

  ְלַבּסֹוף נֹוָתר ָּבְרחֹוב יֹוָרם ַּפְטרֹון.

  הּוא ָמָצא לֹו ַמְחּבֹוא ָּכל ָּכ ְמֻׁשָּבח

  ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ְלַוֵּתר ָעָליו. 

  א מֹוִעילֹות ְקִריאֹוָתיו ַהִּנְזָעמֹות ֶׁשל ִמיָכֵאל ַּפְטרֹון

  )ַּבּקֹוְנסּוְלָיה ַהּפֹוָלִנית ַמְזִּכיר(



  ִמן ַהִּמְרֶּפֶסת,

  ְוִרָּנה ִּבּתֹו ַהּבֹוֶגֶרת

  ֶנֱאֶלֶצת ָלֶרֶדת ָלְרחֹוב 

   ְוִלְׁשף ֶאת ָאִחיָה ַהּסֹוֵרר ִמַּמְחּבֹואֹו ...
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  ְלִעִּתים ַנֲעֶׂשה ָצפּוף ַּבַּבִית.

  ַאָּבא ְמַקֵּבל חֹוֶלה

  ְסגּוָרה,ֲאחֹוֵרי ֶּדֶלת ַּבֶחֶדר מֵ 

   ַלִּמְרֶּפֶסת ֲחסּוָמהַהֶּדֶר 

  ְוַהֶּיֶלד יֹוֵרד ָלְרחֹוב

  ֶאל ַהָּמקֹום ָהָאהּוב ָעָליו ִמֹּכל:

  ַהִּויְטִריָנה ֶׁשל ֲחנּות "ָאָּמנּות"

  ְּבִבְנַין "ֲאֻחַּזת ָרֵחל".

  ,א ַהִּויְטִריָנה ַהְּגדֹוָלה

  ֶׁשֻּמָּצִגים ָּבּה ַמְכִׁשיֵרי ְּכִתיָבה ְוִצּיּוד ִמְׂשָרִדי,

  י ִאם ֹזאת ַהְּקַטָּנה יֹוֵתר ִמָּיִמיןּכִ 

  ַהְּגדֹוָלה, ַהִּמְׂשָחִקים! ֶּנֶפׁשּוָבּה ַמְּׂשַאת הַ 

  ֻּכָּלם מֹוְׁשִכים ֶאת ַהֵּלב,

  ַא יֹוֵתר ִמֹּכל חֹוֵמד ַהֵּלב

  ָהֲעָנִקית, אנוֹ כָ מֶ ֶאת ֻקְפַסת הַ 

  ֵיׁש ָּבּה ֲאִפּלּו ָמנֹוַע ָקָטן 

  ָּמנֹוף ֶׁשָּבִניָת ֶׁשּתּוַכל ְלַחְּברֹו לַ 

  ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִריד ּבֹו ַמָּׂשאֹות.

  ַהֵּלב חֹוֵמד,

  ֲאָבל ִאָּמא אֹוֶמֶרת:

  "ַאָּבא א יֹוֵׁשב ַּבַּבְנק ..."

  רזֵ לָ מּוָזר, ֲאָבל ָאדֹון גְ  

  א ֶזה ַהּמֹוֵכר ַנְקִניִקּיֹות ִּבְרחֹוב ָיפֹו ְלַיד ֶאֶגד,(

  )ֶלת ֶׁשִּמּמּולִּכי ִאם ָאִחיו ַהָּגר ַּבּדֶ 

  ַּדְוָקא יֹוֵׁשב ַּבַּבְנק

  )ר ַהָּסמּוגֵ נְ וַ טְ יכְ ַבְנק פוֹ ּבְ ְמַנֵהל ֶחְׁשּבֹונֹות (

  הּוא ְּבַוַּדאי ָיכֹול ִלְקנֹות ִליָלָדיו 



  ָּגדֹול ּוְמֻׁשְכָלל, אנוֹ כָ מֶ 

  ֶאָּלא ֶׁשְּיָלָדיו ְּכָבר ְּגדֹוִלים

  ְוָעְזבּו ֶאת ַהַּבִית

  ר ִקּבּוץַהֵּבן ָּדן ָחבֵ (

  .)ְוַהַּבת ַּדְלָיה ְּבֵתל ָאִביב

  ְּבֵביָתם ָרָאה ַהֶּיֶלד

  ַקֲעַרת ֱאגֹוִזים חּוִמים ֲעַגְלַּגִּלים

  !ֶׁשְּמַפְּצִחים ְּבַמְפֵצחַ 

  רזֵ לָ ְויֹום ֶאָחד ֶהְרֲאָתה לֹו ַהְּגֶבֶרת ּפֹוְרָׁשה גְ 

  ְּפִרי ָיֹרק ּומּוָזר ַּבַעל ַּגְלִעין ֲעָנִקי

  לֹו ָאבֹוָקדֹו ... ֶׁשּקֹוְרִאים

  ֵאין ַמה ַלֲעׂשֹות,

  ַאָּבא הּוא ְּבַס ַהֹּכל רֹוֵפא

 ְוֵאינֹו יֹוֵׁשב ַּבַּבְנק ...
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 רזֵ לָ גְ ֶאָחד ָנַסע ָאדֹון  ְויֹום

  א מֹוֵכר ַהַּנְקִניִקּיֹות(

  )ִאם ֶזה ַהּיֹוֵׁשב ַּבַּבְנק ִּכי

  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְּיָׁשָנה ִלְׁשכּוַנת

  ִמָּׁשם ַּתְרְנֹגֶלת ְׁשֵמָנה. ְוֵהִביא

  ה"ְּבִיְׂשָרֵאל "ָּפָגזָ  ּהמָ ִנְקַּבע ׁשְ  ִמָּיד

  )ֲעַדִין ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ֶנֶפץ ַהַהְפָּגזֹות ִמָּכל ֵעֶבר(

  ָגָזהָקְבָעה ְמקֹוָמּה ֶׁשל ּפָ  רזֵ לָ גְ  ּפֹוְרָׁשּה

  ל ַהַּבִית.ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשֶּבָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ׁשֶ  ְּבַמְחַסן

  ִמִּפָּתה,  ָחְסָכה

  )ַהַּפת ַהַּדָּלה ֶׁשָהְיָתה אֹוָתּה ֵעת ַנֲחַלת ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהְרחֹוב(

  ֶאת ַהְּגֶבֶרת, ְוֶהֱאִכיָלה

  –ָּגְמָלה ָלּה ְוֵהִטיָלה ַמֵּדי יֹום ֵּביָצה  ְוזוֹ 

א ְיֻסָּלא ְּבָפז ְּבאֹוָתם ָיִמים  ִמְצָרֶׁש–  

  יֵמי ַׁשָּבת,. חּוץ מִ יֹום .. ַמֵּדי

  ְלַתְרְנֹגֶלת ֶׁשָּגְדָלה ִּבְׁשכּוָנה ֲאדּוָקה ... ַּכָּיֶאה

  ַהָּמצֹור ְוִנָּתן ָהָיה ִלְרֹּכׁש ֵּביִצים ְּבִקּצּוב, ִמֶּׁשָּתם

  ִּכי ִהִּגיָעה ָהֵעת רזֵ לָ גְ ַהְּגֶבֶרת  ֶהְחִליָטה

  ָּכל ַהְּתָלאֹות ַאֲחֵרי

  ֹוף ָצלּוי.ִמְּמַרק עֹוף ּוֵמע ֵלָהנֹות

  יֹוֵדַע ֵּכיַצד, ֵאין

ָגָזה נֹוַדע ִמְּבעֹוד יֹוםּפָ לְ  ַא  

  עֹוֵמד ַלֲעלֹות ְּבגֹוָרָלּה, המָ 

  ִמן ַהַּמְחָסן, ָחְמָקה

  ִּבְכָנֶפיָה  נֹוְפָפה

  ל ָעמָ  ּוְבֵדי

  ְּבָיָדּה ְלַנֵּתר ִלְמרֹוֵמי ֵעץ ַהֵּׁשיָזף ָהֲעָנק ֶׁשֶּבָחֵצר. ָעָלה



  ַהִּמְרֶּפֶסת ָהֲאחֹוִריתַעל  ִמְּמקֹומוֹ 

  ַהֶּיֶלד ַאַחר ִנְסיֹונֹות ַהִּמְרָּדף ַהּנֹוָאִׁשים ָעַקב

  ָגָזהּפָ לְ ִלּבֹו ָנתּון  ְּכֶׁשָּכל

  ְּכֶנֶגד ַמֲעֵׂשה ַהֶּבֶגד ַהִּנְפָׁשע ... ַהִּמְתקֹוֶמֶמת
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  .ָהְרחֹוב ֶאת ּפֹוְקִדים ַרִּבים ְמֻׁשָּגִעים

  ָּלםּכֻ  ַעל עֹוָלה

  ְוַהְּיִחיָדה ָהַאַחת

  –" ְלֶאָחד ֶקֶׁשר" ַהְּקרּוָיה

  , ְקִׁשיָׁשה ֶיִקית ְּגֶבֶרת

  ,ְמֻאָּפק ְּבִהּדּור ָּתִמיד בּוָׁשהלְ 

  ,ַמְׂשִּכיָלה ִאָּׁשה ִהיא ִּכי ָּבּה ִנָּכר

  .ָׂשפֹות יֹוַדַעת

  .ָקָטן ְּגלֹוּבּוס ְּבֵחיָקּה נֹוֵׂשאת ִהיא ְלִעִּתים

  "ֶׁשִּלי ַהֶּיֶלד ֶזה"

  .ָלּה ְלַהֲאִזין ֶׁשרֹוֶצה ִמי ְּבָאְזֵני אֹוֶמֶרת ִהיא

   ָלּה ַמֲאִזיִנים ִמֹּכל יֹוֵתר

  ְּבִעְּקבֹוֶתיהָ  ְוהֹוְלִכים

  .ַהְּנָעִרים

  ,ָלְרחֹוב ִמֵּביתוֹ  יֹוֵרד ַהֶּיֶלד

  ְלִהְתָקֵרב חֹוֵׁשׁש ְמַעט

  .ְסתּוִמים ֶׁשְּדָבֶריהָ  ַהּמּוָזָרה ָלִאָּׁשה

  ֹעז אֹוֵזר הּוא ֹוףְלַבּס

  .אֹוָתּה ַהַּמִּקיִפים ַהְּיָלִדים ְלַמְעַּגל ּוִמְצָטֵרף

  ֻמְדָּפסֹות ְּגלּויֹות ִאָּתּה ֵהִביָאה ַהּיֹום

  .ֵעָטּה ִמְּפִרי ִׁשיר ַוֲעֵליֶהן

  ִּכיסוֹ  ְּבַמֲעַמֵּקי ָידוֹ  טֹוֵמן ַהֶּיֶלד

  רּוׁשגְ  מֹוִציא

  .ַהְּגלּוָיה ֶאת ְוקֹוֶנה

   ַהְּיָלִדים ְּבָאְזֵני ּוְמַזֶּמֶרת ַמְׁשִמיָעה ָחדְלאֶ  ֶקֶׁשר

  :ַהֻּמְדָּפס ַהִּׁשיר ֶאת

  ַמְגֵנט ְלֶאָחד"



  ,ָהַעְצָמאּות ִּבְזַמן

  'עֹוד'וְ ' ָּפחֹות' 'עֹוד'הָ 

  .ַאְחדּות נֹוֵתן

  ,ִפיִזיָקה ֹחק, ָמֶתָמִטיָקה ֹחק

  .ּפֹוִליִטיָקה ִּבְמקֹום

  ,ַהָּׁשַמִים ִמן ָׁשלֹום ַחְׁשַמל

  ,רּוָׁשַלִיםימִ  יםמִ לוֹ ׁשְ ּו תוֹ ּימִ ּלָ ׁשֻ 

  ,חֹוֵקק ְּבִלי ַחָּוה סֹוף

  ".ֲעָמֵלק – ָאָדם

  ַהַּמְנִּגיָנה ֶאת ַהְּיָלִדים קֹוְלִטים ְמֵהָרה ַעד

  ַלִּׁשיָרה ּוִמְצָטְרִפים ְמַצְחְקִקים

  .ַהְּגֶבֶרת ֶׁשל ְלִׂשְמָחָתּה

  "ִטְּפָׁשה ַחָּוה ּתְ אַ "

  .ַהְּיָלִדים ֶאת ִמֶּמָּנה ְלַהְרִחיק ַהְמַנָּסה הִאּׁשָ לְ  אֹוֶמֶרת ִהיא

  ְוַחָּוה ָאָדם ֶאת ְמַתֶעֶבת ִהיא ִּכי ָּבּה ִנָּכר

  ... ָהֵעֶדן ַּגן ֶאת ִלְנֹטׁש ֶנֱאַלְצנּו ֶׁשְּבִגיָנם
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  ִמְּמקֹומֹו ַּבִּמְרֶּפֶסת

  עֹוֵקב ַהּיֹום ַהֶּיֶלד

  ַעתַאֲחֵרי ַּבחּוָרה ַהּפֹוסַ 

  ָהלֹו ָוׁשֹוב

  ִלְפֵני ַהְּכִניָסה ַלֲחַצר ֵּבית טֹוֵחן

  ָסמּו ְלַתֲחַנת ַטְקִסי "ָאִביב".

  ְלבּוָׁשה ְּבִׂשְמָלה ְּכֻחָּלה

  ְמֻכְפֶּתֶרת ֵהיֵטב

  )ָעֵקב ֵּבינֹוִני(ם ְּכֻחּלֹות ַנֲעַליִ 

  ֵׂשָער ָׁשֹחר

  ּוַמָּבט ָעצּוב ָּבֵעיַנִים.

  ֲעֶׂשיָה?ִמיִהי? ַמה ּמַ 

  ְמַהְרֵהר ַהֶּיֶלד.

  אּוַלי ַמְמִּתיָנה ַלֲאהּוב ִלָּבּה

  ֶׁשָּיִגיַח ִּפְתאֹום ִמַּטְקִסי "ָאִביב"

  ְוֶיֱאֹסף אֹוָתּה ְלֵחיקֹו?

  ר ָּכ ָעָלה ְּבַדְעּתוֹ ַרק ָׁשִנים ַאחַ 

  ִּכי ְּבֶעֶצם, ַהַּבחּוָרה ְּבָכֹחל,

  ַרק ִהְמִּתיָנה ְלָלקֹוַח.

  אּוַלי ֵהֵצרּו ְצָעֶדיהָ 

  ַסְנסּורַהָּבנֹות ָהעֹוְבדֹות ְּבַרֲחַבת ִּבְנַין 

  )ק ַהָּסמּוִלְרחֹוב ָהַרב קּו ת ַהָּיִמים ַיַעְברּובוֹ ְר ּבִ (

  ְוִהיא ָּבֲחָרה ַלֲעֹבר ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהְרחֹוב.

  ַהַּבחּוָרה ְּבָכֹחל א הֹוִסיָפה ְלַהְראֹות ָּפֶניהָ 

  בַרק ַמַּבט ֵעיֶניָה ֶהָעצּו

  הֹוִסיף ְלַלּוֹות ֶאת ַהֶּיֶלד.
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  ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום

  ַמִּגיָעה ֶאל ַרֲחַבת ִּבְנַין ַסְנסּור

  י ָהֶעֶרב.ּמֹוִנית ִעם ֲחִבילֹות ִעּתֹונֵ הַ 

  ַהְּנָעִרים, ְמַחְּלֵקי ָהִעּתֹוִנים,

  ִּתיִנים ָׁשם, ְּכָבר ַממְ 

  ְּדרּוִכים ְּכמֹו ְקִפיץ,

  ּוְבֶרַגע ֶׁשְּמֹפָרקֹות ַהֲחִבילֹות,

   ׁש ִאיׁש ֶאת ִעּתֹוָניו,יחֹוְטִפים אִ 

  קֹוְרִאים ַּבֲחָטף ֶאת ַהּכֹוֶתֶרת

  ּופֹוְרִצים ֶאל ֵעֶבר ִּכָּכר "ִצּיֹון"

  ּוְנפֹוִצים ְלָכל ֵעֶבר ָלְרחֹובֹות ַהְּסמּוִכים

  ִריִזים ְּבקֹוֵלי קֹולֹותְּכֶׁשֵהם ַמכְ 

  ֶאת ִמּלֹות ַהּכֹוֶתֶרת.

  ִּביֵמי ַהָּדִמים, ֵאּלּו ֵהן ּכֹוָתרֹות ׁשֹוְתתֹות:

  ...""ֲהרּוִגים ּוְפצּוִעים ּבְ 

  ּדֹוְמִמים ַהּקֹולֹות ָּבְרחֹוב ְלַאטְלַאט 

  ְוַרק ַהֵהד עֹוד ִנְׁשָמע:

  "ֲהרּוִגים ּוְפצּוִעים ..."

  ֶעְמָּדתֹו ַּבִּמְרֶּפֶסת,ַהֶּיֶלד ׁשֹוֵמַע מֵ 

  ְמַמֵהר ִלְנֹטׁש ֶאת ְמקֹומֹו,

  ְוָאץ ָרץ ְלֵהָחֵבא

  ְּבֵחיָקּה ַהַחם ֶׁשל ִאָּמא.
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  ְּפֻעּלֹות ַהַּמְחֶּתֶרת

  הֹוְלכֹות ְוגֹוְברֹות.

  ְּבִעְקבֹוֵתיֶהן

  ְמִטיִלים ַהְּבִריִטים ֹעֶצר ַלְיָלה

  ַעל ְׁשכּונֹות ָהִעיר.

  ְמַמת ַהַּלְיָלה ַהְמתּוָחהִמּתֹו ִּד 

  ִנְׁשָמִעים  ְצִליֵלי ְיִרּיֹות,

  ה"ַּכָּלִנּיֹות", 

  ַחָּיֵלי ַהִּדיִויְזָיה ַהִּׁשִּׁשית ַהּמּוֶטֶסת

  ֲאֻדֵּמי ַהֻּכְמּתֹות,

  זֹוְרִעים ַּפַחד,

  ֵּדי ַּפַעםיֹוִרים מִ 

  ֶאל ַחּלֹון אֹו ִמְרֶּפֶסת.

  ה הּוַטל ַּגם ֹעֶצר יֹום.ּנֵ ְוהִ 

  חֹוב ִמְתרֹוֵקן ְּבַאַחת,ָהְר 

  ֲהֻמָּלתֹו ָנַדָּמה,

  ַהֲחנֻּיֹות ְנעּולֹות,

  ְּתִריִסים מּוָגִפים

  ֵמֲאחֹוֵריֶהם ִמְסַּתְּגִרים ּתֹוָׁשִבים

  ְמַדְּבִרים ְּבַהְנָמַכת קֹול,

  ַמְמִּתיִנים.

  ְלֶפַתע ׁשֹוֵבר ֶאת ַהְּדָמָמה

  ִצְלצּול ֶטֶלפֹון:

  ִלי ִסיַגְריֹותַהָּׁשֵכן ִמּמּול ִנְתַקע ּבְ 

  ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ִלְׁשֹאל ֲחִפיָסה.

  ִמַּבַעד ַלֲחַרֵּכי ַהְּתִריס ַּבִּמְטָּבח

  עֹוֵקב ַהֶּיֶלד ִּבְדִריכּות.



  ֶפַתח ַהַּבִית ִמּמּולהּוא רֹוֶאה ֵאי ּבְ 

  ִנְגֵלית ְּדמּות ַהָּׁשֵכן,

  ַמִּביט ַּבֲחָׁשׁש ָיִמיָנה ּוְׂשֹמאָלה,

  ,ת ֶאת ָהְרחֹוב ַהּדֹוֵמםחֹוֶצה ִּבְמִהירּו

  ֶנֱעָמד ְּבַכַּפִים ְּפרּוׂשֹות

  ִמַּתַחת ַלִּמְרֶּפֶסת,

  קֹוֵלט ֶאת ַהֲחִפיָסה ַהִּנְזֶרֶקת ֵאָליו ִמְּלַמְעָלה,

  ּוְבֵעיַנִים נֹוְצצֹות

  ֵמֹרב ֹאֶׁשר

  עֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ֲחָזָרה.

  ָׁשִנים ַיְחְלפּו,

  ַא ַמַּבט ָהֹאֶׁשר

  ִּסֵּכן ַחָּייוֶׁשל ִמי ׁשֶ 

  ַּבֲעבּור ֲחִפיַסת ִסיַגְריֹות

  ְיַלֶּוה ֶאת ַהֶּיֶלד

  ַהִּנָּצב לֹו ַעָּתה ְועֹוֵקב ִּבְפִליָאה

  ִמַּבַעד ַלֲחַרֵּכי ַהְּתִריס ַּבִּמְטָּבח.
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  ָהִעיר ְנצּוָרה.

  ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא.

  ָיְבׁשּו ַהְּבָרִזים

  ים ִּבְמׂשּוָרה.ְוַהַּמִים ִנָּתנִ 

  ְּבֵעת ֲהפּוָגה 

  ֶׁשֵּבין ַהְפָּגָזה ַלַהְפָּגָזה

  עֹוְמִדים ַּבּתֹור

  ה ֶרַנְרטמֹ ְלַיד ֲחנּותֹו ֶׁשל ׁשְ 

   )סֹוֵכן ֶׁשל ָהַאִחים ֶּבָז'אָרנוֹ (

  ִעם ְּדָלִיים ּוַפִחים,

  ַמְמִּתיִנים ִלְמָכִלית

  ְמַחְּלֵקי ַהַּמִים.

  ּוַעד ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ַיִּגיע

  עֹוֵמד ַּגם ַהֶּיֶלד

  ִעם ַהְּדָלִיים 

  ָנכֹון ְלַקֵּבל ֶאת ְמַנת ַהַחִּיים

  ֶׁשל ִמְׁשַּפְחּתֹו.
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  1948 ְּבֶפְּברּוָאר 22- ּבְ 

  )ח"תש' א ַּבֲאָדר ב"י(

  ֹּבֶקר ִלְפנֹות ּוְׁשלֹוִׁשים ְּבֵׁשׁש

  !!ָהעֹוָלם ִהְתּפֹוֵצץ

  ֵכן ִלְפֵני ֶרַגע

  ְלִמָּטָתּה ִאָּמא ָחְזָרה

  ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש ְּכָבר ֶׁשָּקָמה ַאֲחֵרי

  .ַהִּתינֹוק, ַהָּקָטן ָהָאח ֶׁשל ְלִבְכיוֹ 

  -  ָהעֹוָלם ֶׁשִּיְתּפֹוֵצץ"

  ."ֵאָליו ַּפַעם עֹוד ָאקּום א ֲאִני

  ,ָאְמָרה ִהיא

   ִלְדָבֶריהָ  ֵהד ּוְכמוֹ 

  !ָהעֹוָלם ִהְתּפֹוֵצץ ָאֵכן

  ,ִהְתַנְּפצּו ָּלםּכֻ  ַהַחּלֹונֹות

  ָּבַאְמַּבְטָיה ַהַחְרִסיָנה ֲאִריֵחי

  ִמְּמקֹוָמם ֶנֶעְקרּו

  ַלִּמְרֶּפֶסת ַהַּבְרֶזל ּוְתִריס

  ִהְתַקֵּמר ִמְּמקֹומוֹ  ֶנֱעַקר

  ַהֶחֶדר ְּבֶמְרָּכז לוֹ  ְוֶנֱעַמד

  .ִמֶּׁשּלוֹ  ָרצֹון לוֹ  ֵיׁש ְּכִאּלּו

   כּוִכיתַהּזְ  תיתוֹ כִ מְ לִ  ִהְתַלּוּו ָרההֵ מְ  ַעד

  ָּדם ִנְטֵפי ָהִרְצָּפה ֶׁשַעל

  ַקּלֹות ֶׁשִּנְפְצעּו ֲאָנִׁשים ֶׁשל

  ַהְּזכּוִכּיֹות ִמַּמַּטח

  ,ַהֶּיֶלד ֶׁשל ָאִביו, ָהרֹוֵפא ֶאל ּוָבאּו

  .ִּפְצֵעיֶהם ֶאת ַלְחֹּבׁש

  קסַ  ְׁשמּוֵאל ֶׁשל ַמָּזלוֹ 



  ָיפוֹ  ִּבְרחֹוב ָאַלְסָקה ָקֶפה ַּבַעל(

  )ֶׁשּלוֹ  ַהְּמֻׁשַּבַחת ַּבְּגִליָדה ָהִעיר ָכלּבְ  ֶׁשּנֹוַדע

  . ָּכ ָּכל ָׁשַפר א

  ּוץּצַהּפִ  ִלְפֵני ֶרַגע

  ָחׁשּוד ַרַעׁש ָׁשַמע

   .ְיהּוָדה ֶּבן ִלְרחֹוב ַהּפֹוָנה ַלִּמְרֶּפֶסת ְוָיָצא

  ֶׁשֵּמָעָליו ַהִּמְרֶּפֶסת ַמֲעֵקה

  .ַוֲהָרגוֹ  ֹראׁשוֹ  ַעל ָצַנח

  םיִ תַ נָ ּׁשְ הַ  ַּבת ִּבּתוֹ , ַטָּנהַהְּק  יּתִ סְ אֶ לְ 

  ,ַהֵּׂשָער ְזֻהַּבת

  .ַהֵּׂשָער ָּכל ֹּבֶקר אֹותוֹ  ָנַׁשר

  ,ַהֶּיֶלד ֶׁשל ְּבִלּבוֹ  ַּגם ָנַׁשר ַמֶּׁשהּו

  ִהְתּפֹוֵצץ ֻּכּלוֹ  ָהעֹוָלם

  .ַיְלדּות ֶׁשל ְמַלֵּבב עֹוָלם ַּגם נַֻּפץ ְוִעּמוֹ 

  ,ַיְגִלידּו עֹוד ְיהּוָדה ֶּבן ְרחֹוב ִּפְצֵעי

  ַהְּקַטָּנהַסק  יּתִ סְ אֶ  ֶׁשל ְׂשָעָרּה

  ,ָׁשלֹוׁש ְׁשָנַתִים ְּבתֹו ְלַצֵּמחַ  ָיׁשּוב

ַהְמַלֵּבב ַהַּתִּמים ַהַּיְלדּות עֹוָלם ַא  

  ... ְּכֶׁשָהָיה ִלְהיֹות ָיׁשּוב א

  


