
  . אלי פררה:
 המורהערכתב ו

  .קשר באתר �יפנה ב ) פואמה(לשירה המבקש את פירושי המילי� 

  חיי� נחמ� ביאליק/  ְמִגַ�ת ָהֵא�

ְרָ!    ֵמ'ָ&ד$ת ַהח"
  

  א

. ַהָ!ִית�ָ,ל ַהַ�ְיָלה ָרְתח) ַיֵ+י ֶלָהב$ת ְוִהְ�ַ(ְרְ!ב) ְל�$נ$ת ֵא� ֵמַעל ַהר

ֲהָבַעט . ַה2ַָֹמִי� ַה0ְל)ִיי� ַוִ/ְ(כ) ְרָ�ִפי� ְרָ�ִפי� 'ְרָצה� ִמ ,$ָכִבי� ִנְ(ז)

  ?ְ!ִכְסא$ ֱאלִֹהי� ַוְ/ַנ67ֵ ִלְרִסיִסי� ִ,ְתר$

ַוְ/ַת=) ֵבי  . ָ(ע) ְ!ֶמְרֲחֵבי ַהָ�ְיָלה, ְטע)ֵני ָד� ָוֵא�, ְוִקְרֵעי ֲעָנִני� ְמ;ָ:ִמי�   

. ַוֲחָמת$ ֵ!י  צ)ֵרי ַהִ+ְדָ!ר ִהִ&יד), ַזַע� ֵאל ְנָקמ$ת�י� ֶאתֶהָהִרי� ָהְרח$ִק

  ?ַה7ְָר7)ִרָ/ה ַוִ/ֶזר ְקָרֶעיָה ָלר)ַח�ֲהָקַרע ֱאלִֹהי� ֶאת

צ)ֵרי ַהִ+ְדָ!ר �ֶהָהִרי� ָהְרח$ִקי� ְוִחיל ;ַחז ֶאת�ַוְ(ִהי ִחַ(ת ֱאלִֹהי� ַעל   

  !ֵאל ְנָקמ$ת ה$ִפיַע,  ְיָיֵאל ְנָקמ$ת: ַה<$ֲעִפי�

�ָ�ֵלו ְונ$ָרא ה)א י$ֵ�ב ַעל. ה)א ִ!ְכב$ד$ )ְבַעְצמ$, ִהֵ=ה ה)א ֵאל ְנָקמ$ת   

ַמֲעֵטה) ַ�ְלֶהֶבת 'ְרָ&ָמ  ַוֲהד$� ַרְגָליו ֶ&ָחִלי� . ִ,ֵ@א ֵא� ְ!ֵלב ָי� ַהֶ�ָהָבה

רֹא�$ �ַעל. ָמח$ל 'ְכָזִרי  ק$ֵדַח ְסִביב$, י�ִ,ְ(ר)ה) ַ:ֲהר$ת ִאAִ. !ֲֹער$ת

ְוה)א ָ�ֵלו ְונ$ָרא י$ֵ�ב )ְזרֹע$ָתיו . &$ַמַעת ַ!Bָָמא ֲחַלל ָהע$ָל�, ִ(Aֶָאה ֶלָהָבה

ַמְרִחיב ֶלָהב$ת ְ!ַמָ!ט ֵעיָניו )ַמֲעִמיק ְמד)ר$ת ְ!ִניד . ִל!$�ְנת)נ$ת ַעל

  !ָהב) ַלָיי ְמח$ל ַלַהט ָוֵא�, :$ֲהִרי� :$ְלִקי�, ב) ַלָייָה. ַעְפַע7ָיו
  

  ב

 ַוִ/ְ�ְקט) –ֶהָהִרי� ְוֵאִדי� ֲחַוְרָוִרי� 7ְָ�ט) ָבֲעָמִקי� �)ְכֶ�ִ=ְצֵנ6 ַהAַַחר ַעל

  .ָ!ִיתַהר ַה�ַיֵ+י ַהֶ�ָהָבה ַוִ(ְ�ַקְעָנה ְל�$נ$ת ָהֵא� ֵמֵהיַכל ְיָי ַהEָר)D ַעל

�)ַמְלֲאֵכי ַהAֵָרת ֶנֶאְספ) ְ,ִמ7ָ�ְָט� ְ!ִמְקֲהל$ת קֶֹד� ֵלאמֹר ִ�יר ֶ�ל

, ַהַ!ִית�ַוִ/ְ�ְלח) רֹאָ�� מ)ל ַהר, ַח�$ֵני ָהָרִקיַע�ַוִ/ְפְ(ח) ֶאת, ַ�ֲחִרית

  ?ֶרתָעָלה ֲעַתר ֲעַנ  ַה0ְטֹ�ֲהִנְפְ(ח) ַדְלת$ת ַהֵהיָכל ְוִא�, ִלְרא$ת

 �ִ:ְמ:)ֵמי ַהAַַחר ַעל�ַוִ/ְרא) ְוִהֵ=ה ְיָי ֱאלִֹהי� ְצָבא$ת ַעִ(יק י$ִמי  י$ֵ�ב ִע�   

רֹא�$ ָ�מ)ט . ַמֲעֵטה) ִ(יְמר$ת ָעָ�  ַוֲהד$� ַרְגָליו ָעָפר ָוֵאֶפר. ַהַ+E)א$ת

ִרי� ְו�$ֵמ� ה)א י$ֵ�ב )ַמִ!יט ַמֲח. רֹא�$�ֵ!י  ְזר$ע$ָתיו ְוַהְרֵרי ַהָ/ג$  ַעל
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)ְבֵעיָניו ָקְפ;ה ַהְ:ָמָמה , ע$ָלִמי� ִהְקִ:יר ַעְפַע7ָיו�ַזַעD ָ,ל. ֶהֳחָרב$ת�ֶאל

  .ַהְ&ד$ָלה

   $��י ֶרֶמ6 ְוא)ִדי�  ֲעֵ�ִני� ַיַחד , ִעֵ/י ֵאֶפר. ְוַהר ַהַ!ִית ע$ֶד=) ָעֵ�  ,"ֵ)ִ

נ$ְצצ$ת ַ,ֲעֵרמ$ת ֶאְקָ:ח ְוַכְד,ֹד , ִצ!)ִרי� ִצ!)ִרי�, ֶגָחִלי� לֲֹח�$תְו, ֶנֶעָרמ)

  .ְ!ד)ִמַ/ת ָ�ַחר

ה)א ָדַעְ
 � ַ&�–ַהִ+ְזֵ!ַח ָ(ִמיד י$ָמ� ָוַלְיָלה �ִיְרַ!6 ַעל�ַוֲאִרי ָהֵא� ֲאֶ�ר   

ַ&ל �ת$ ְמַהְבֵהב ְור$ֵעד ְוג$ֵסס ַעלע$ד ַ(ְלַ(ל ָית$� ֶאָחד ִמְקֵצה ַרֲעָמ. ְוֵאיֶנ=)

  .ָהֲאָבִני� ַהEְר)פ$ת ְ!ד)ִמַ/ת ָ�ַחר

, ַוִ/ְזַ:ְעְזע) ְמאֹד. ָעGָה ָלֶה� ָהֱאלִֹהי��ַוֵ/ְדע) ַמְלֲאֵכי ַהAֵָרת ֵאת ֲאֶ�ר   

, 7ְֵניֶה� ְ!ַכְנֵפיֶה��ַוָ/ִליט) ַהַ+ְל;ִכי� ֶאת; ,$ְכֵבי ַה!ֶֹקר�ַוִ/ְרֲעד) ִעָ+� ָ,ל

  .ַצַער ָהֱאלִֹהי��ָיְרא) ֵמַהִ!יט ֶאל�ִ,י

:)ָמ� . ַוֵ(ָהֵפְ
 ִ�יָרָת� ַ!Aַַחר ַהה)א ְלִקיָנה ֲחִריִ�ית )ְנִהי ְדָמָמה ַד0ָה   

  ...$ָל� ִעָ+�ַוֵ/ְבIְ ִ!ְדָמָמה ָ,ל ָהע, ַמְל;ְ
 ְלַנְפ�$ ַמְל;ְ
 ְלַנְפ�$, )ָבכ) 7ְָר�)
  

0ָה, ַוֲאָנָחה ֲחִריִ�ית 'ַחת     –ִמְ,ַנD ָה;ֶר6 ָעְלָתה )ָפְ�ָטה , ֲחִריִ�ית ַוֲעמ"

ָיכֹל ע$ד ֱאלִֹהי� �ְולֹא, ִנְ�!ֹר ִנְ�ַ!ר ֵלב ָהע$ָל�... ַוִ(Aֵָבר ְ!ד)ִמַ/ת ַהְ!ִכָ/ה

ַוֵ(ָעל ַהAְִכיָנה ֵמַעל , ַ,7ָיו� ְרֵיה ַוִ/ְס7ֹק ֶאתַוִ/יַק6 ְיָי ַוִ/ְ�'ג ְ,'. ְלִהְת'7ֵק

  .ֶהֳחָרב$ת ַוָ(בֹא ַ!ִ+ְסָ(ִרי�
  

  ג

�ִמAְַפִריר ַהְ(ֵכֶלת ֶאל; ְו'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ָזְרָחה ִ!ְצִניע)ת ְיג$ָנJ ֶנֶגד ַהר ַהָ!ִית

  .ד) ִבְדָמָמהָרֲע, ִריֵסי ַהֶ,ֶסD, ְוִריֶסיָה, ֶהֳחָרב$ת ִהְ�ִקיָפה

�$ֵמר 7ְִניֵני ַהִ:ְמָעה ַהְ,מ)ָסה , ֲעג)� ֵעיַנִי� )ְנִקי ָכָנD, )ַמְל;ְ
 ָצִעיר ֶאָחד   

��ַ(ְלַ(ל ָהֵא� ְ�ֵאִרית �ָר;ה ֵמַעל 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ֶאת, ְבכ$ס ַהָ/ג$  ָהִאֵ

ַהר �ֵ!י  ָהֲאָבִני� ַהEְר)פ$ת ַעלְ,ֶ�ה)א ְמַהְבֵהב ְור$ֵעד ְוג$ֵסס , ָהֲאִריֵאל

  .ַהָ!ִית

ְוִנְכֲחָדה , ִ(ְכֶ!ה ַ&ֶחֶלת ְיָי ָה'ֲחר$ָנה�7ֶ , ַוֶ/ֱחַרד ְלַבב ַהַ+ְל;ְ
 ַוֵ/ֶצר ל$ ְמאֹד   

  .ע$ָל��ְו;ַבד ִניר ְלַע� ְיָי )ְלֵבית$ ַעד, ָה;ֶר�6ֵא� ַה0ֶֹד� ִמ 

ָחְרב$ת ַהר �ַוֵ/ֶרד ַעל, )ַמְחַ(ת ֵא� ְ!ָיד$, ַעל 'ֶ/ֶלת ַהAַַחרַוְ/ַמֵהר ַוָ/ָעD ֵמ   

, ַהְ/ק$ד�ַ�ְלֶהֶבת ְיָי ִמ �ַוַ/ְחֶ(ה ֶאת, ְמק$� ַהִ+ְזֵ!ַח�ַוֶ/ֱחַרד ֶאל, ַהַ!ִית

Dָֹנָפיו ַוָ/ע,ְ Gַֹוִ/ְפר.  
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ִהיא , ַוִ(ְ�ַקע ִ!ְרִתיָחה ְ!ַגל ָהֶרֶמ6)ַמְרָ&ִלית ִ:ְמָעה ָנְפָלה ֵמֵעיֵני ַהַ+ְל;ְ

��ִ:ְמַעת ְי�)ָעה , ַה7ְִניָנה ַהְיִחיִדית ֲא2ֶר ָ&ַרע ַהַ+ְל;ְ
 ִמ,$ס ַהָ/ג$  ָהִאֵ

  .ִהָ=ֵצל ְ�ֵאִרית ֵא� ָהֱאלִֹהי��ְוַרֲחִמי� ֶאל

'ֵ+6 ְי'ְ+ֶצָ=ה . 0ֶֹד� ִ!יִמינ$ַוֵ/ֶדא ַהַ+ְל;ְ
 ֵ!י  ַעְר7ִֵלי טַֹהר ְוַשְֹלֶהֶבת ַה     

ְלָפָניו ָ(ד)6 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר )ְלָבבֹו ְמק$ר ִ(ְקָוה . Gְָפָתיו ַיִ&יֶעָ=ה�ִל!$ ְוֶאל�ֶאל

  .ְוִנח)ִמי�

ר$� ָנGָא ֵעיָניו . ֶסַלע ָמצ$ק�ֵ� �ִאי �$ֵמ� ַוַ/ִ=יֶחָ=ה ָ�� ַעל�ַוְיִביֶאָ=ה ֶאל    

  :ָהֲעג)מ$ת )Gְָפָתיו ָלֲח�) ִבְדָמָמה

  !ָנא ִתְכֶ!ה ַגַחְלְ(ָ
 ָה'ֲחר$ָנה ְלע$ָלִמי��'ל!  ֱאלֵֹהי ָהַרֲחִמי� ְוַהְי�)ע$ת–

ַוְ/ַצו ; ַהAְַלֶהֶבת�ֶוֱאלִֹהי� ָר;ה ִלְלַבב ַהַ+ְל;ְ
 ְנִקי ַהְ,ָנַפִי� ַוְיַחֶ/ה ֶאת   

ִ,י , ְ!ַגַחְלִ(י ְולֹא ִתְכֶ!ה, ִ!ִ(י, ִהָ<ֲהִרי: "ַו/ֹאַמר, Aַַחרָעֶליָה ֶאת 'ֶ/ֶלת ַה

  ".ֵיָעGֶה ָ!�Jִעְמִדי )ְרִאי ַמה. ְ,ָבַבת ֵעיִני ִהיא ִלי

ַוִ(ְרמֹז ָלJ ִמָ+ר$� , ַוַ(ֲעמֹד 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ָ!ָרִקיַע ְ,ֶנֶגד ַהAְַלֶהֶבת ַה0ְַטָ=ה   

ַלְ!ָקִרי� , ַוִ(Bְֶרָ=ה ְ!ִאי ְיִ�ימ$ . ת ֵאֶל� ְרח$ָקה )ְבַגְע&)ֵעי ְצִניע)תְ!'ֲהַב

Jַזְרָח Jַוֵ(ט ֵאֶליָה ֶקֶר  ֶחֶסד ְוֶנָחָמה, ִ(ְפְקֶדָ=ה ְ!נַֹג.  

ַהִ:ְמָעה �ְמק$מ$ ִלְ�מֹר ֶאת�ְוַהַ+ְל;ְ
 ַהBִָעיר ֲעג)� ָהֵעיַנִי� ָעD ֶאל     

, ְוא)ָל� ֵעיָניו ָעְמק) ְוָעְגמ) ִמAֶָהי); )ָסה ְבכ$ס ַהָ/ג$  ָהִאֵ�� ְ,Aָ�ֶָמרַהְ,מ

ִ,י ָנגַֹע ָנְגָעה , ֵתָרֵפא ְלע$ָל��ִמְכָוה ֲאֶ�ר לֹא, ִל!$ )Gְָפָתיו ָצֶרֶבת ֵא��ְוַעל

  .ָ!� ֵא� ַה0ֶֹד� ַעד ְלֵאי  ַמְר7ֵא
  

  ד


 ָהא$ֵיב ָ!ֳאִנ/$ת ִמAְִבי ְיר)ָשַלִי� ָמאַתִי� ַ!ח)ִרי� )ָבֵעת ַהִהיא ה$ִליְ

. ָעְפֵרי ֶחֶמד ֵמַהְרֵרי ְיה)ָדה, ,"ָ�� ְטה$ִרי� ְ!ֵני ְטה$ִרי�. )ָמאַתִי� ַ!ח)ר$ת

Dֹיֶה� ְוזַֹהר ְ�ֵמי ִצ/$  ֵמֵעיֵניֶה� ַיֲער� – ֲאִביֶה�. ַטל ַה=ַֹער ע$ד ָיִלי  ְ!ַתְלַ(ֵ

  . 'ֶ/ֶלת ַהEֶָדה–ְוִאָ+� , ַהBְִבי ִיGְָרֵאל

ִ�ַירת ַחֵ/יֶה� �ַוִ(ְמַעט ְ!ֵעיֵני ָהא$ֵיב ִ,י ִהְתַעֵ�ל ָ!� ַוְי60ֵ�ַ ָלֶנַצח ֶאת   

Aֶֶכת –ָהַרֲעַנִ=י�   ַו/ֹאֶמר ע$ד ְלַכ�$ת ַנְפָ�� ְ!ִ�ָ+מ$  ַוַלֲהִמיָת� ִמיָתה ְממ"

�ֶאת. ָהִאי ַהA$ֵמ� ַהה)א�ַוַ/ְפִ�יֵט� ֲער"ִ+י� ַו/$ִריֵד� ֶאל. )ַבBָָמאָ!ָרָעב 

ָהֵעֶבר ַהAִֵני �ֶאל,  ַהַ!ח)ר$ת ְלָבד�ְוֶאת, ֵעֶבר ָהִאי ִמֶ<ה�ֶאל, ַהַ!ח)ִרי� ְלָבד

  .ַוַ/ַעְזֵב� ָ��, ִמֶ<ה
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ִיְתע) ֵאֶ�ה ְלַבד ! ֵפל ַמEָא ֲאס$ָנ� ְוִיָ,–ֵיָחצ) : ִ,י ;ַמר ָהא$ֵיב ַהְ!ִלַיַעל    

ַעד ְיבֶֹ�ת , ֵאֶ�ה�ִיְמְצא) ֵאֶ�ה ֶאת�ִיְרא) ְו'ל�ְו'ל, ְוֵאֶ�ה ְלַבד ָ!ִאי ַהA$ֵמ�

)ִבְהי$ת ְ,ֶפGַע ֵ!יֵניֶה� ִויֵדיֶה� ; ַנְפָ�� ְוִהֵ+ק ְלָבָב� )ְכב$ת א$ר ֵעיֵנִיֶה�

)ָפק) ִבְרֵ,יֶה� ,  ְוִהְתַעְ)ת) ְפֵניֶה� 7ְִתאֹ�–ַראת ֵאֶ�ה ְ�ל)ח$ת ֵאֶ�ה ִלְק

ְ!ֶאֶפס , ֶאֶר6 ַ!ְרֶזל ַ(ַחת ְ�ֵמי ְנח)ָ�ה�)ֵמת) מ$ת ְזָוָעה ַעל, ְוָנְפל) 'ְרָצה

  .ֶנָחָמה )ְבֶאֶפס ֶחְמָ:ה

ֲאֵבִלי� . ָיה ָוָמִי�ָמְצא) ִמְח�ַוֵ/ְלכ) ָ!ִאי ַהA$ֵמ� ְ�לֶֹ�ת ָיִמי� ְולֹא   

ֵעיֵניֶה� ְנע)צ$ת ַ!ח$ל ַה$0ֵדַח ְורֹאָ�� . )ַמֲחִריִ�י� ָהְלכ) ְוֵאי  :$ֵבר ָ:ָבר

ְ!ִ�ְבֵטי ֵא� ִיְפָ&ע)� ַח:)ֵדי צ)ִרי� ְוַעְקַרֵ!י , ָ,פ)D ַ(ַחת ַלַהט ֶ�ֶמש

  .ַהְ@ָלִעי� ִיְלֲעג) ְלֵאיָד�

ֲאָבִני� �לֹא ִ&ַ:ל ִ!ְלִ(י ִא�, ָהִאי ֵמע$ָל� ַוְ/ִהי ֵקֵרַח )ְצִחיַח� ֶאתִ,י ֵאַרר ְיָי   


 :)ִמַ/ת –ְוֵאי  'ַ+ת ֵצל ְוֵאי  ִניד ַחִ/י� , ַוֲחִתיַמת ֶ:ֶ�א 'ִי . ְוַעְקַרִ!י�ְ' 

ְ!ת$ָכ� ִהְתַעֵ�D , ַוֵ(ַלJ ֵעיָנ� ִמ7ְֵני ָקְרָחת$. ַ(ְלא)ב$ת ִויק$ד ֲחֵרִרי� ִמָ@ִביב

. ר)ַח '�7ָ ח)ֵטי ֵא� ְוֶהֶבל 7ִיֶה� Gְֵרַפת ְנָ�ָמה. ִלָ!� ְוַנְפ�2ָ ִהְתמ$ָגָגה

  .  ִנGְָרD–ֵהד 7ֲַעֵמיֶה� ֵמת ַ(ְחָ(� ֲעִריִרי ְוִצָ�� ַ!ֲאֶ�ר ָנַפל �ַ&�

. ַנְפָ�� ִהְתַק7ְָלה ְ!ִפָ=ה ֲאֵפָלהְו, ַוֵ/ָרֵד� ַמְעַי  ַחֵ/יֶה� ְ!ת$ָכ� ַוִ/ְ�(ֹק     

ה$ְלִכי� �ְולֹא ָיְדע) ִ,י, ְוֶנֶעְצָמה ָהַעִי  ֵמֵאֶליָה, ְו;ְזַלת ָיד, ְו;ְפָסה ֶחְמָ:ה

  .ֵהָ+ה

ַהְ:ָמָמה ק$ל � ְוָצD 7ְִתאֹ� ִמ –ְוא)ָל� ַ!ֲח�ְֹ
 ַה,ֹל ְ!ת$ָכ� )ְבֵה;ֵל� ַה,ֹל    

ְ,ֵהד 7ֲַעֵמי ֶרֶגל ֱאמ)ָנה ְ!ֶלְכָ(J )ְכַהְלמ)ת ֵלב ָנב$  . ה )ְקצ)ָבהְצָעָדה ְ!ט)ָח

ִ,י ִמ($ְ
 ְלָבָב� ; ָיַדע ִאי� ֵמ'ִי  ָ!;ה ַהBְָעָדה )ְלִמי ִהיא� ְולֹא, ְו�$ֵקט


 . ְ�ָמע)ָה )ֵמֶאְמַצע ,"ָ�� ָיָצ;הְ�ְ!ת$ָכ� )ְלַבב ַוֵ/ְדע) ִ,י ֶאָחד 7ִֶלאי ִמְתַהֵ

ַנְפ�2ָ . ְוִנְמְ�כ) 'ֲחֵרי ַצֲעַדת ַה7ִֶלאי ְוֵעיֵניֶה� ֲעצ)מ$ת ְ,ֶ�ָהי). ,"ָ�� ִ!ְלָבב$

  .ֲעֵקב$ )ֵבי  7ְִסיע$ת ַרְגָליו ִ(ְתַלֵ!ט�ְ,ר)ָכה ַעל

� ִהְפְלָתה ֵעינֹו ִמָ,ל ְו–ְוֵי� ֲאֶ�ר ִיְתַחֵ<ק ֶאָחד ְוֵהִצי6 ִמ($ְ
 ְסַדק ַעְפַע7ָיו    

ְ�ֵניֶה� ִמAְִכָמ� ָוַמְעָלה , ַהֲחב)ָרה ְ�ֵני ַ!ח)ִרי� 2ִָוי� ְ!ק$ָמה )ִבְגב)ָרה

ַהַ!ח)ִרי� )ְ�ֵניֶה� 'ְנֵ�י ָרִזי� ְוֵעיֵניֶה� ְ&ד$ל$ת )ְפק)ח$ת �ְ&בִֹהי� ִמָ,ל

ַוְיִהי , ְוה)א ַמִ!יט ָ�ַמְיָמה, ר ֵעיַנִי�ְוא)ָל� ָהֶאָחד ֶעֶל� ַרְ
 ְ!ִהי; ִלְרָוָחה

ְוה)א , ְוַהAִֵני ִאי� ֵאימ$ת ְזע)� ַעְפַע7ִַי�, ,$ַכב ַחָ/יו�ִ,ְמַב�0ֵ ָ�� ֶאת

,   ְולֹא ָיַדע ָהִאי� ְלַהְכִריַע–ֲאֵבַדת ַנְפ�$ �ַוְיִהי ִ,ְמַב�0ֵ ֶאת, ַמִ!יט 'ְרָצה
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ִא� ֶזה ָהֶעֶל� ָהַרְ
 ְ!ִהיר ָהֵעיַנִי� , ִלאי ֲאֶ�ר ָיִכי  ַצֲעָד�ִמי ִמְ�ֵניֶה� ַה7ֶ

  .ְוִא� ֶזה ִאי� ָהֵאימ$ת ְזע)� ָהַעְפַע7ִַי�

  

  

  ה

ָ!א) ַהַ!ח)ִרי� ַעד ָנָהר ָ&ד$ל , ֵליל ,"�$ ְ(ֵכֶלת ְוכָֹכִבי�, ַ!ַ�ְיָלה ַהAְִליִ�י   

�ַוִ/ְ�ַ(Lְח) ַעל, ַהַ+ִי� ַוִ/ְגָמא)�ַוַ/ֲעט) ֶאל! ָמִי�,  ַמִי�:ְוָ�חֹר ַ,ֶ<ֶפת ַוָ/ִריע)

  .Gְַפת ַהָ=ָהר ָלנ)ַח

ַהַ+�)ַח �ַוַ/ֲעט) ,"ָ�� ֶאל! ַמ�)ַח, ַמ�)ַח: )ְ�ֵני ַ!ח)ִרי� ָקְרא) ִפְתאֹ�   

  .ָהרַוָ/�)ב) ְלִהְ�ַ(Lֵַח ַעל Gְַפת ַהָ=, ַוְ/ַלֲחכ)ה)

  .ִ,י ָ�ת) ִמְ=ַהר ָהֲאַב:$  )ַמֲאָכָל� �ֶֹרש ַהEָָט , ְוֵה� לֹא ָיְדע)   

ַהָ=ָהר ְולֹא �לֹא ָ�ָתה ִמ , ְוה)א ָהֶעֶל� ָהַרְ
 ְ!ִהיר ָהֵעיַנִי�, ז)ָלִתי ֶאָחד ֵמֶה�

;ְזנ$ . ְתֵכֶלת ָ�ַמִי� ֵעיָניוִזיז ֶסַלע ַוִ/ְט!ֹל ִ!�ְלַב:$ ִנְ�ַע  ַעל. ;ַכל ִמ  ַהַ+�)ַח

  .ְנט)ָיה ְלִ�יַרת ַנְפ�$ )ַמָ!ט$ ַיְח(ֹר ִ!ְתה$� ַהָ�ְיָלה

ֲעַדת ַהַ!ח)ִרי� �ַוָ/ָק� 7ְִתאֹ� ִאי� ָהֵאימֹות ְזע)� ָהַעְפַע7ִַי� ַוִ/ַ&� ֶאל   

  ?ַ+Gְֵטָמה ְוַהִ,ָ�י$ ִ�יַרת ַה�ַהִא� לֹא ְ�ַכְחֶ(� ע$ד ֶאת, 'ַחי :ַו/ֹאַמר
  

ָיְדע) ֶאת �ִ,י !ֹ�) ְלה$ד$ת ֲאֶ�ר לֹא, ָענ) ָדָבר�ַוַ/ֲחִרי�) ַהַ!ח)ִרי� ְולֹא

ְוא)ָל� ַנַער ֶאָחד  ְצהֹב ַ(ְלַ(ִ�י� ִהְתא$ֵ�� ַוְיַכֵח� . ַהAִיָרה ַהִהיא ֵמע$ָל�

  ...ְוִא�, ַ,ח ַהְ,ִפיר ַ�ֲאָגת$ ַהִיְ�– :ַו/ֹאֶמר ִ!ְל�$  ֲער)ִמי�

ַוִ/ְזַעD , ַהEְָפַתִי��ַ,ַח� ַהַ=ַער ְ!ע$ד$ ַעל�ֵח6 ל$ֵהט ֵמֵעיֵני ַה7ִֶלאי ֵהִמית ֶאת

  ... ָהָיה ַהְ,ִפיר ְלֶכֶלב ַהִ+ְדָ!ר– :ָהִאי� ַה7ִֶלאי ַו/ֹאַמר

מ)ל !ֶֹה  ַרְגל$ )ְבֶאְצְ!ע$ָתיו מ$ֵלל �ֵעיָניו ֶאל�ַוִ/ְת'ֵ:� ַהַ=ַער ַו/$ֶרד ֶאת   

  .ָר;ה) ִבְכִלָ+ת$�ְוא)ָל� ַהַ�ְיָלה ָהָיה ִסְתָרה ל$ ְוִאי� לֹא. ַ&ְרֵ&ר ;ֶב 

Gְַפת ַהָ=ָהר ְוֵעיָניו ַה0ְֹדח$ת ָצְלל) ַ!ַ+ֲעַמ0ִי� �ְוָהִאי� ַה7ִֶלאי ָיַ�ב ַעל   

ָנַפל 7ַַחד �ִ,י, ַוַ/ֲחִרי�) ַהַ!ח)ִרי� ַוַ/ַעְצר) ר)ָח�. ה ָ��ַהAְחִֹרי� ַו(ֹאַבְדָנ

�;ְזָנ� ֶאל�ַוַ/ְדִ!יק) ֶאת. ֱאלִֹהי� ֲעֵליֶה� )ְלָבָב� ָהָגה ֵאיָמה ְסת)ָמה

ְמַדֶ+ה ְלַהְקִ�יב , ֶסַלע ִאֵ���;ְזנ$ ֶאל�ְ,ַהְדֵ!ק ַהBֵָמא ַ!ִ+ְדָ!ר ֶאת, ַהְ:ָמָמה

  ...ְמַית ַמְעָי  ָחת)� ִמֵ�ב ָהֶאֶב ֶה

ְו;ְמָנ� ְ!ע$ד ֶרַגע ְוִהֵ=ה ֶהֶגה ִ�יר ֲחִריִ�י )ֶמֶ�ְ
 ק$ל ְ:ָמָמה ַד0ָה ע$ֶלה    

, ֲאֵפָלה... ָנמ$ְ
, �$ֵרר ָהִאי� ְוק$ל$ ָנמ$ְ
, ְלַנְפ�$. ָוָבא ֵמֵעֶבר ָהִאי� ַה7ִֶלאי
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. ַוַ(ְק7ֵא ְלָבב$ת ְ!ֶ�ֶקט ָקָרָתJ, ָ!;ה ַהAִיָרה, ְ,ֶעֶצ� ַהַ�ְיָלהַנֲעָלָמה )ְ�ֵלָוה 

ְולֹא נ$ַדע ִא� ִמְמא)ָרה ֲאֵפָלה ְ!ֶנֶפ� ַה7ִֶלאי ָ&ָחה ְלִאLָה ְ,ֶפֶת  ָ�חֹר 


 ֶאלָ:לֹה ָ:ל)ָה ֵעיֵני ַה7ִֶלאי ִמְ(ה$� ַהָ=ָהר ַוִ(�ַוִ(ָ+ֵ�ְ
 ַהַ+ְיָמה ְוִא�ְ�ֵ+ָ�

  .ַנְפ�$

  :ְוכֹה ָל'ט ָהִאי� ְ!ִ�יר$   

0ִי� )ְ�חִֹרי� ְ(הֹמ$ת ֲאַב:$ , ָנִמי�      ֲעמ"

  ...ְוִחיַדת ַהָ+ֶות ָיח)ד)   

  ע$ָלִמי��ְוצְֹלל$ת ַ,ֲאָבִני� ְ!ִקְרָ!� ֱענ)ת ָ,ל   

  ...ְוַ�ְוַעת ע$ָלִמי�   

  ַהAַָמִי��ז$ָנה ִהיא ֶאל –? ְוֵאי ַהְי�)ָעה   

  ;ֱאלֵֹהיֶה��ְוֶאל   

7ֶיָה )ְמח$ֶלֶלת ְ!ָראֵ�י ַהB)ִרי�       ַ(ַעד ("

  .ִלְפֵני ַה,$ָכִבי�   

ְ(ה$� . ַוֵ/ְ�ב) ַהַ!ח)ִרי� ַמֲחִריִ�י� ְו�$ְמִעי� )ְפֵניֶה� ְ,ב)ִ�י� ַ!ָ=ָהר   

  .י� ְוכ$ְכֵבי ָזָהב ִיְתָ&ר) ָב� ִמAַַחר ְמצ)ָלהָהֲאָבד$  ָלֲחָ�ה ָלֶה� ֵאיִמ

+$ ֶאֶב  ִ&יר ְקַטָ=ה ֵמַח�"0ֵי ַהַ=ַחל ַוִ/ְזְרֶקָה     ְוַהַ=ַער ַהִ=ְכָל� ֵהִרי� ְל("

ְ!ב) )ִמ,$ְכֵבי ַהָ<ָהב ִהְ�ַ(ְר, )ָפָניו ַנֲעו), ַוִ/ְתַקֵ+ט, ַוָ/ַנע ְלַבב ַהָ=ָהר. ַהָ+ְיָמה

�י�, ְ,ֵעי  ַנֲחֵ�י ֵא�  ְקַטִ=י�ִ ... ַוִ/ְת7ְַ<ר) ְ!ִח7ָז$  )ְרָעָדה ֵהָ=ה ָוֵהָ=ה, 7ְַתְל("

ְוֵא� . ָמה�ִמְ!ִלי ַדַעת ָלָ+ה ְוַעל, ַהַ!ח)ִרי� ַוֶ/ְחְרד) ְמאֹד�ְלַבב ָ,ל�ַוָ/ַנע ַ&�

ְוק$ל$ ִהְ�ַ(ָ=ה 7ְִתאֹ� , ה)א ַלַהט ַהEָָט , ִלאיְ�חָֹרה ִנְצְנָצה ְ!ֵעיֵני ִאי� ַה7ֶ

  :ַוֶ/ֱחַזק ַוְיִהי ה$ֵלְ
 ְור$ֵעד ְוז$ֵע�

  ִמְ(ה$� ָהֲאָבד$  ַהֲעל) ִלי ִ�יַרת ַהָחְרָ!    

  ;ְ�חָֹרה ְ,א)ֵדי ְלַבְבֶכ�   

   Jַ$א)ָה ַב&$ִי� )פ)צ) ִ!ְזע)ֵמי ֱאלGָ,  

  .רֹאָ��� ֶגָחֶליָה ַעלַוֲחת)   

  ,ַ�ְדמ$ֵתיֶה��ָ,ל�)ְזַרְעֶ(� ָ!J ;ְבָד  )ְכָלָיה ַעל   

  .ְוִאי� ִאי� ְסִביב 'ְרַ!ע '+$ָתיו   

   –ַיֲחלDֹ ֲעֵלי ֲחַבBֶֶלת ִ&ָ=ָת� �ְוִצְ�ֶכ� ִ,י   

  ;ְוָ�ֲחָרה ָוֵמָתה   

   –ֶפֶסל ַמGְִ,יָת� ִתְפַ&ע ְ!ֵ�יָ�� )ְב�ְוֵעיְנֶכ� ִכי   
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   Gְוִנ2ְַ!ר ְ,ָחֶר;  

  ,'ְכָזִרי, Gְח$ק ַמר ְ,ַלֲעָנה, )Gְח$ק ְקח) ִעָ+ֶכ�   

   –  –  –ֲאֶ�ר !$ ָתִמית)    

ָהֵעת ְלַב:$ ִנְ�ָע  ֶאל ִזיז ֶסַלע ַוְיַב�0ֵ �ָעַמד ָ,ל�ֲאֶ�ר, ְוָהֶעֶל� ְבִהיר ָהֵעיַנִי�

ַהַ!ח)ִרי� ֵמֲאח$ֵריֶה� ְוֵעיָניו ְנG)א$ת �ִנַ&� ְ!ַנַחת ֶאל, ָ+ר$�,$ָכב$ ַ!

  :ַוִ/ְ�'ל ְ!ַרֲחִמי�, ָ�ַמְיָמה ְ,ֶ�ָהי)

  ...?2ִיר ַהֶ=ָחָמה ְוָה'ֲחִרית ְיַדְעֶ(��ְוֶאת,  'ַחי–

ֵעיֵניֶה� לֹא ֵהַס!) �ְוֶאת, ְוא)ָל� ַהַ!ח)ִרי� לֹא ָ�ְמע) ֶאת ֶ�ֱאָלת$ ְולֹא ָנע)

�ַוִ/ְהי) י$ְ�ִבי� ַעל. ַנְפ�$ת ,"ָ���ָבְלָעה ִ�יַרת ַה7ִֶלאי ֶאת�ִ,י, ִמ  ַהָ=ָהר

ִקְבֵרי �)ַמְרֵאֶיה� ְ,ַמBֵב$ת ְ�חֹר$ת ַעל, Gְַפת ַהָ=ָהר :$ְמִמי� ְוִאְ�ִמי�

  .ַעְצָמ�

ֲאֶ�ר ָיַ�ב ַוִ/ְ�ַ(ֲעַ�ע ֶחֶר� ְלַב:$ , ַ(ִ�י�ְוַרק ַהַ=ַער ַהִ=ְכָל� ְצהֹב ַהַ(ְל   

  :ַוִ/ְתא$ֵ�� ַוַ/ַע  ִ!ְל�$  ֲער)ִמי�, ִנְמָהר ְלָהִ�יב ַ&� ַה7ַַע�, ְ!ַחְצֵצי ַהַ=ַחל

–Jְוִא�,  ֲהִתְ�ַ,ח ַיֲעַלת ֶסַלע ֶעְרָגָת...  

ָנח) ָעָליו ְ�ֵ(י ָהֵעיַנִי� �ִ,י, ְמָלא$ ִל!$� אִ,י לֹ,  ַ,ֲח�$�ִכָ�ה ַהַ=ַער ֶאת�ְולֹא   

ַוִ/ֵ(  ֶאְצָ!ע$ ַה0ְַטָ=ה ֵ!י  Gְָפָתיו )ַבֲער)ג$ת ְלָחָייו 7ַָרח Gְח$ק . ַהְ!ִהיר$ת

�ַוִ/Gְַחק ל$ ַ&�, ַוְיִהי ל$ ִ,ְדמ)ת ֶיֶלד ָ(ִמי� ֲאֶ�ר ִנְתַ!ָ:ה ְוֶנֱאָחז, ַה!ֶֹ�ת

ִל!$ �ְוא)ָל� ָעצֹב ִהְתַעBֵב ְמאֹד ֶאל: ֶעֶל� ְ!ִהיר ָהֵעיַנִי� Gְח$ק ְסִליָחהָה

  .ַוֵ/ֶלְ
 ַוַ/ֲעמֹד ִ!ְמק$מ$ ְוֵעיָניו ְ(ל)י$ת ֵ!י  ,$ָכִבי� ְ,ָבִרא�$ָנה

ַוְ(ִהי Gְַפת ַהָ=ָהר ה$ֶלֶכת ַוֲחָזָקה ְוס$ֶעֶרת �ְוִ�יַרת ָהִאי� ַה7ִֶלאי ַעל   

ֵה� ְ,ג)ֵרי �ַהַ!ח)ִרי� ַוִ/ְנֲער) '�Dָ,ל� ַוִ/ָסֲחפ) ַ!ֲהמ$  ַ&ֶ�יָה ַ&�, ְלַנַה�

ַוֲעָבר)� , ְוַכֲאֶ�ר ִיְנֲהמ) ֵ,  ִיְגא) ִבְלָבָב� ַ&ֵ�י ַמGְֵטָמה ַעָ<ה ִמָ+ֶות. ֲאָרי$ת

ַוָ/ָנד ַהָ=ָהר ... � ְ�חָֹרה ְ!ֵעיֵניֶה�ְוִהְ�ִ,יר)� ְוִע)) ְפֵניֶה� ְוִהְדִליק)  ֵא

ְ,ִה=$ַע , Gָָפה ֵנד ֶאָחד�ַהAָחֹר ִ!ְמלֹא ג)� ֵמיָמיו ֵהָ=ה ָוֵהָ=ה ִמEָָפה ֶאל

 ֵ,  ִיְ�ְרצ) ְוֵכ  ִיְד&) ַנֲחֵ�י ֵא� ִמ($ְ
 ,$ְכֵבי –, ְוַכֲאֶ�ר ָינ)ַע; ַהֶ/ֶלד ַ!ֲעִריָסה

  :ֲאֶ�ר ַ!ְ+צ)ָלהַהָ<ָהב 

  ח$ְלל)ָה מ$ְקֵדי ֶלָהב$ת, ֲהלֹא ִהיא ִ�יַרת ַהַ<ַע�   

  ְ!ֵליל ָהֲעָבר$ת   

  ִמַ:� ע$ָלל ְוָיִ�י� )ְכב$ד ְ&ִו/$ת ַ(ְרִ�י� ְקד$�$ת   

  ...ֶ�ָ=ְפל) ֲחָלל$ת   
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   �רֹא� �ָיד$ ְנG);ה ֶאל, ַרְגָליו�י� ַעל)ָבֶרַגע ַהֶ<ה ָקַפ6 ַהַ=ַער ְצהֹב ַהַ(ְלַ(ִ

! ַהִ!יט), ַהִ!יט): ְוה)א ק$ֵרא )ְמַצֵעק, ַהֵ,D ַהָ<ק)Gְ!ִ Dַפת ַהָ=ָהר ַהAְִנָ/ה

, ֵמָראֵ�י ֶהָהִרי� ֲאֶ�ר ְלע"ָ+ָת�:  ַוָ/ָפג ִלָ!�–ַוִ/Eְא) ַהַ!ח)ִרי� ֶאת ֵעיֵניֶה� 

�)ָרה , ַ,ֲעַדת ַמְלֲאִכי� ַקִ�י�, ָהלְֹ
 ְוַרֵחD, ָהלְֹ
 ְוָטפDֹ, ְל;הֵמֵעֶבר ַהֵ,D ָוָה

, ְ!�)ָרה 'ַחת ֵ(ַלְכָנה. ֲעָלמ$ת ַר,$ת ַצח$ת ְ&ִוָ/ה י$ֶרֶדת�ְיָ�ָרה )ְלָבָנה ֶ�ל

, ַ@ַהרֲאח)ז$ת ְ!ַקְרֵני ַה, ְיֵדיֶה  7ְר)G$ת ָ�ַמְיָמה, ַרְגֵליֶה  ֶרֶגל ְיָ�ָרה

7ְֵניֶה  ָקְפא) � ַעְטר$ת ק$ִצי� ְ!ָראֵ�יֶה  ְוַעל–ְוֵעיֵניֶה  ֲעצ)מ$ת ְ,ַסֲהר)ִר/$ת 

ִמְפַ(  �ַ(ַחת ִמְכֶסה ַעְפַע7ֵיֶה  ִ(יַ�  ֱאמ)ַנת ע$ָל� ְוַעל. ֶחְבֵלי ַהָ+ִ�יַח

  .Gְִפ($ֵתיֶה  ִנְרַ:� Gְח$ק ְנָהָרה

ָהֲעָלמ$ת ְוִהֵ=ה �ָרא) ֶאת�ִ,י; ַ!ח)ִרי� ַוֶ/ֶחְרד) ְמאֹד ַוָ/ָמת ִלָ!�ַוַ/ִ,יר)  ַה   

Gְַפת ַהֵ,D ַהָ=ט)י ְ,ִקיר ָזק)D �ֵה  ְקֵרב$ת ְוה$ְלכ$ת ְ!ֵעיַנִי� ֲעצ)מ$ת ֶאל

� ַה7ְת)ָחה )ְבע$ד ֶרַגע ְוָהָיה ְ,ֶפGַע ֵ!יֵניֶה  )ֵבי  ַהְ(ה$, ַהָ=ָהר�)ַמֲאִפיל ַעל

ַוְינ$ְפפ) , ַוִ/ְ(ר) ,"ָ�� ִמְ+ק$ָמ� ַוִ/ְזֲעק) ֲאֵליֶה  ְ!ק$ל ָ&ד$ל... ָלֶה  ִמַ(ְחֵ(יֶה 

ַו($ַסְפָנה ָלֶלֶכת , ְוא)ָל� ָהֲעָלמ$ת ָהי) ְ,לֹא �ְֹמע$ת )ְכלֹא רֹא$ת; ָיָדִי�

ַהGַ7ֶע �ְוִהֵ=ה ַ&�...  ְוֵעיֵניֶה  ֲעצ)מ$תְ!�)ָרה 'ַחת )ְבֶרֶגל ְיָ�ָרה ְוַקָ�ה

ֵעיַנִי� ִנְפָקח$ת 7ְִתאֹ� ִנְצְנצ) ֶרַגע ַ,,$ָכִבי� �ַמֲחרֶֹזת ֲאר"ָ,ה ֶ�ל... ָה'ֲחר$ 

  ...ְ�ח$ר ַהָ+ִי�� ַוָ(עְֹפָנה ַ,ֲעַדת ֲחִסיד$ת ְלָבנ$ת ֶאל–ַוִ/ְכ!) 

ַ(ְלַ(ֵליֶה� ָסְמר) . ְ!ַ�ֲאַגת ֲחָרָדה ַוִ/ְתַנ7ְל) ַהָ+ְיָמהַוִ/ְק7ְצ) ַהַ!ח)ִרי�    

 –ֲחתֹר ָוצ$D , ֲחתֹר ְוGָחֹה. ְ,ַרְעמ$ת ַהְ�ָבִאי� ִויֵדיֶה� ָחְתר) ְ!ֶבֶט  ְמצ)ָלה

ִהֵ=ה ֵה� ְו... ַהֵ,�Dְוִהֵ=ה ִנְבְלע) ָראֵ�יֶה� ְ!ִצ�$ ַהָ,ֵבד ֶ�ל. ְלע"ַ+ת ַהֵ,D ֶנְח7ָז)

)ַמְ�ֵ!ר ָ&ד$ל . ָיַדע ָ�ֵלו ְ!ִבְטנ$�ַוִ/ְזַעD ַהָ=ָהר ַוֶ/ֱחַמר ְולֹא... ְ,ַבֲחִצי ַהָ=ָהר

ֲאָבל . ַעֵ<י ַהֶ=ֶפ� ;ח$ר�7ְָחִדי� ִמֶ!ֶט  ְמצ)ָלה ַוַ/7ֵל ֶאת�ְוָ�חֹר ִהְתַנEֵא ְ,ַהר

ַוִ/ְ�(ֹק ַהַ+ְ�ֵ!ר . רֹא�$�ַוְ/ַט7ְס) ַלֲעל$ת ֶאלַהְע7ֵל ֶהְע7ִיל) ַעֵ<י ַהֶ=ֶפ� 

ְוַהַ!ח)ִרי� . ְוא)ָל� ְ!ִקְר!$ ;ְרָבה ַמֲחֶ�ֶבת ָזד$ ; ַוַ/ֲעמֹד ֵנד ֶאָחד, ַוִ/ְת'7ֵק

ְוִהֵ=ה ַ�ְוַעת ... ָהרֹא��ְוִהֵ=ה ֵה� ִע�. ְמַט7ְִסי� ְוע$ִלי�, ְמַט7ְִסי� ְוחְֹתִרי�

 )ִפְתאֹ� ִנְבַקע ָהָהר ַ(ְחָ(יו ַוֵ/ָחֶצה ְלֵגיא –ֲעָלמ$ת ע$ָלה ֵמֵעֶבר  ַהִ+ְ�ָ!ר ָה

ְ!ַתְחִ(/$ת , ְוָ��.  ַוַיֲחִליק) ַהַ!ח)ִרי� ְ!מ$ַרד ַהְ+צ)ָלה ַה7ְת)ָחה–ַצְלָמֶות 

  ...ֵה  ְ,ֶנְגָ:�� ַ&�ֲאֶ�ר ָצפ), ִנְפְ&ע) ָראֵ�יֶה� ְ!ָראֵ�י ָהֲעָלמ$ת, ְ�א$ל

ִנְסַ(� . ַהָ=ָהר�ָרְבָצה ִפְתאֹ� ַעל, ְמנ)ַחת Gַבע ָלֲאָבד$ , )ְדָמָמה ְכֵבָדה   

ֶחְלַקת ַהַ+ִי� ַהAְחִֹרי� ָחַלD 7ְִתאֹ� ַ!ָ�אט �ְוַעל; ַעֵ<י ַהֶ=ֶפ��ַהַ&ְיא ַעל
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Dל$ ִבְדָמָמה 'ֲחֵרי ג)פ$ת ַהִ=ְגָרִפי��ִ,ְדמ)ת ָ:ָבר ָ,ֵבד ְוָגד$ל ְוָ�חֹר ַוָ/ָצ .

   ?ַהְ@ִפיָנה ְ�חָֹרה ִהיא ְוִא� ֲאר$  ֵמִתי�

ַהַ!ח)ִרי� ֵאֶצל ִזיז �ֲאֶ�ר ִנְ�'ר ְלַב:$ ִמ , ְוָהֶעֶל� ָהַרְ
 )ְבִהיר ָהֵעיַנִי�   

  .ַוֵ/ְבIְ, ֵ/ְבIְַוָ/ֶלט 7ָָניו ְ!ַכ7ָיו ַו, ִהְתַחֵ!ט 7ְִתאֹ� 'ְרָצה, ַהֶ@ַלע
  

  ו

 ַוִ/Eָא ֵעיָניו ָ�ַמְיָמה –ִ!ְרָ,יו )ֵמִהְ�ַ(Lֵַח �ְוַכֲאֶ�ר ָק� ָהֶעֶל� ִמְ,רַֹע ַעל   

ַ(ָ+ה )ְנִקָ/ה ְ,ַמְל'ְ
 , ַוַ/ְרא ְוִהֵ=ה ָ�� ִ!ְמר$ֵמי ַהֵ,D ֲאֶ�ר ְלע"ָ+ת$. ְ,ִמ7ָ�ְט$

ַעְפַע7ֶיָה , ִנBֶֶבת ְלָפָניו ַעְלָמה 'ַחת ַזַ,ת ָ!Gָר ְונ)ַגת ֵעיַנִי�, הַהBְִניע)ת ְוָהֲעָנָו

  ...רֹאJ�ָ ִ(ְזַרח 'ֶ/ֶלת ַהAַָחר�ַיְיִ�יר) ֶנְג:$ ְוַעל

ֵעיָניו �ַוַ/7ֵ�ְל ַ!7ַַע� ָהִרא�$ָנה ִליֵמי ַחָ/יו ֶאת, ַוִ/7ֵָע� ְלַבב ָהֶעֶל�   

ֶצֶל� ָהַעְלָמה ַהִ=ְ�ָקD ִמ�Aָ �ַוִ/ְ�ַקע ַמָ!ט$ ַ!ָ=ָהר ַוָ/ַנח ַעל. 'ְרָצהַהBְנ)ע$ת 

  .ִע� ,$ַכב ַהAַַחר

ִהִ!יט ָהֶעֶל� ַ!ַ�ְיָלה ַהה)א ֶאל ְ(ה$� �ְוִהיא ִהיא ַה7ַַע� ָהִרא�$ָנה ֲאֶ�ר   

  .ָהֲאָבד$ 

ֵעיָניו , ִ!ְרָ,יו ִלְפֵני ַהְ:מ)ת ֲאֶ�ר ַ!ַ+ִי��)ִפְתאֹ� ָ�ב ָהֶעֶל� ַוִ/ְכַרע ַעל   

  :ַהְ(ה$� ְ!ַצַער 'ֲהָבה )Gְָפָתיו :$ְבב$ת ְ!ִכְלי$  ַ&ְע&)ִעי��ְק�)ר$ת ֶאל
  

  ...?ַה'ְ( ִהיא,  ֲאח$ִתי–   

ב$ ְוַנְפ�$ ;ְבָדה ִ,י ָגַבר ָעָליו ֲהמ$  ְלָב, ְולֹא ָיכֹל ַ:ֵ!ר ע$ד, ַוִ/:ֹ� ָהֶעֶל�   

  ...ְבַנְפ�$

$0ת ְמאֹד, ֵעיָניו�ְוא)ָל� ִמ60ֵ ֶרַגע ִהְתע$ֵרר ַוִ/ְפַקח ֶאת    , ְוֵה  חְֹלמ$ת ַוֲעמ"

ַוַ/ֲעצֹ� ָהֶעֶל� . ְוֶנֶפ� ֲאנ)ָ�ה 7ְצ)ַעת 'ֲהָבה ְוָזַבת ָ:� 7ְִר7ְָרה ְ!ַמֲעַמ0ֵיֶה 

ֶהְגי$  ַצַער ָטִמיר , ְוֶהְמַית 7ְָלִאי�, ב$ ַהֶ=ֱאָמ  ְוַהָ&ד$לֵעיָניו ִ!ְכֵאב ְלָב�ֶאת

ָ�ְטָפה ִמ7ִיו ְ!ֶזֶר� , ַ,ֲהמ$ת ַמְעָי  ַחי ֵמֶחְבי$  ֲעָשִבי� ִלְפנ$ת ֶעֶרב, ְוֶנֱעָל�

  :ְ(ִפָ�ה ֵלאמֹר

ֲאֶ�ר ִנְגֵלית , ַעד ַה/$�ְיִחיָדִתי ְוֵנר ַחַ/י )ַמְל'ְ
 ְלָבִבי ֵמע$ִדי ְו,  ַה'ְ( ִהיא–   

ַוֲאִני ? ַעָ(ה ֵאַלי ֵמרֹא� צ)ִרי� ְ!ִאי ְיִ�ימ$  ֶזה ַ(ַחת ַ,ְנֵפי ַהAַַחר ְוכ$ָכב$

ַהָ/ִמי� )ְבִרֲבב$ת �ְ!'ְלֵפי ק$ל$ת ִ�ְ)ָעה ֵאַלִיְ
 ַנְפִ�י ִמַ+ֲעַמ0ֵי ַחַ/י ָ,ל

�ְ!ַ�ַחר ַיְלד)ִתי ע$ד ... י� ָ!ְרָחה ִמֵ+ְ
 ֵאָלִיְ
ְ�ִביִלי� ַנֲעָלִמי� ַוֲעַקְלַקִ

ֵ!י  . א$ֵרְ
 ַהָ&נ)ז�ָרֲאָתה ֵעיִני ִיְפָעֵתְ
 ַוַ(ְחמֹד ְ!ֵסֶתר ֵליל$ת )ְ�ָחִרי� ֶאת



 10

ָ�ָ+ה ִחְ!ַלְתִני ִאִ+י ַוְ(ִהי ַעְרGִי , ַ(ַחת ַ&ְפֵני ַהְ,ָרִמי�, ַהְרֵרי �ְֹמר$ 

ָקמ$ת ָ!ר ְ&בֹה$ת . $ת ְזמ$ר$ת ְול)ָלִבי� ְוִ�יַרת אַֹמְנִ(י ק$ל ַה$7Bִרִמְקְלע

)Gְֵדי ְתר)מ$ת ֵ!ְרכ) ַיְלד)ִתי ְוַיְער$ת ֲאֵ�ִרי� ַרֲעַנִ=י� ָוֳעָפֵאי ַהְ!ר$ִ�י� 

�ְוֶאת, ָמִקי�ֱאלֵֹהי ֶהָהִרי� ְוָהֲע, ֱאלֵֹהי ָה;ֶר�6ָואַֹהב ֶאת; ְ!ס$ָד� ֱהִביא)ִני

ִ!ְמ�ְ
 ֶקֶר  , ִלְפנ$ת ַ�ַחר, ְוא)ָל� ִלְפנ$ת ַ�ַחר. ֱאלֵֹהי ַהAַָמִי� ָיֵראִתי

ָהר$ֶעה ָהִרא�$  ְ!ִדְמַמת ָהע$ָל� ֵמָראֵ�י ֶהָהִרי� ְוִיְר'ת ְקד$ִ�י� ַנֲעָלָמה 

ַ,ת ִמְ�–)ְמת)ָקה ְיָעָטְתִני  , ִ&ְבָעה  ַרֲעָנָנה�ָו'ַעל ַעל, ָ,ִבי ָוֶאְתַ&ֵ=ב ְיִחיִדי ִמ@"

ְ,ב$ֵדְ
 � ָוֵאֶרא ֶאת, ְ�ֵמי ַהְ(ֵכֶלת�ַרְגַלי ְטב)ל$ת ְ!ַטל !ֶֹקר ְוֵעיַני ְנG)א$ת ֶאל

ַוִ(ְרְמִזי ִלי  ִמָ+ר$� ְ!'ֲהָבה  . ְ!כ$ַכב ַהAַַחר )ְ�ִכיָנֵתְ
 ְ!נַֹגJ ַזְרח$ ַהBָנ)ַע

ַהAַָמִי� �ָ,ל�ָואַֹהב ַ&� ֶאת, ְלָבִבי ְ!ֶרֶטט ַעְפַע7ִַיְ
�ַוַ(ְרִעיִדי ֶאתֲחִריִ�ית 


  ...)ְמל$;� ַ!ֲעב)ֵרְ

  :ְוָהֶעֶל� ה$ִסיD ְלַדֵ!ר ַ!ֲעטDֹ ר)ח$   

;ִבי ֵמת מ$ת 7ִָריִצי� ַ!ִ+ְלָחָמה ְוִקְלַלת ...  ְו'ֲחֵרי ֵכ  ָית$� ָהִייִתי )ב$ֵדד– 

'ְדַמת �ְלָבָבJ ְ!ַ�ֲעֵלי Gְע$ִרי� ַעל�ְוִאִ+י ִחְ�ָלה ֶאת, ַעְצמ$ָתיו�ִהי� ַעלֱאלֹ

ַהָ/ִמי� ַ&ְלמ)ד ֵ!י  ֶהָהִרי� )ַבַ�ְיָלה �ָוִאָ)ֵתר ;נִֹכי ְלַבִ:י ָוֵאַתע ָ,ל, ֵנָכר

, ת ִ!ֲעַתְתִני ְבִיְלָלָת�J)ָעִלי� ָהְלכ) ְסִביִבי  ָ!ֲאֵפָלה ְוכ$ס ֳחָרב$. ִחַ!ְקִ(י צ)ר

ֶנֶפ� ֲחֵרָדה ַכ$7Bִר ְוֵעיַנִי� �ִ!ְלִ(י ִא�, ֵאי  ִלי ,ֹל, ַוֲאִני ַרְ
 ְוָיִחיד ְוהֶֹזה

, ִמֵ!י  ַעְר7ִֵ�י ַלְיָלה, ַהBְחָֹרה ְוַה=)ָגה, ַו($ִפיִעי ֵאַלי 'ְ(. צ$פ$ת )ְתֵמה$ת

ַ!Aַַחר ֵמרֹא� ָהִרי� . ִ&ְבַעת ְמל$ִני�ֲא�$ַתי ְוֶאלֶאֶב  ְמַר�ַוַ(ְ�ִ,יִמי ֶאל


)ְבת)ַגת ֵא� ֵעי  ְזָהֵבְ
 ָעַלי , ָ(ִעיִרי ִלי ַוְ(ַ�ֲחִריִני ֶחֶסד ְ!ֶקֶר  ִיְ�ֵעְ

ְלָבִבי ְיג$  ְסָתִרי� )ַמְכא$ֵבי ְ�ִתיָקה ְוִי@)ֵרי �ַוְ(ַלְ+ִדי ֶאת... ִהְתַר7ָָקה

ְ,ָגמ)ל ֲעֵלי , ְוַלְיָלה, ֲאִני ִקְ:מ) ֵעיַני ָלְ
 'ְ�מ)ר$ת ֵמַהר ִמְצָער� ְוַג�...'ֲהָבה

ַוִ/ְמָצֵאִני ְ!'ַחד ַהָ/ִמי� ִאי� Gֵיָבה ִמיה)ָדה ... ָלְ
 ָוֲאַצ7ֶה�ֶאֱערְֹ
, ִא+$

ה$ֵלְ
 , ַע Gֵָערְוָהִאי� ְלב)� 'ֶ:ֶרת )ְפר), ַ�ַחר�מ)ָטל ֵ!י  ֶהָהִרי� ִע�

Dַמְרֵאה) ַ,ֲאֶ�ר ִיְהֶיה , ְוה)א ָנִזיר )ְקד$� ֱאלִֹהי� ְונ$ָרא ה$ד, ְקד$ַרִ=ית ְוָזֵע(

ַוִ/Lֵָעִני ְ!ֵסֶתר , ַוַ/ְחמֹל ָעַלי ַהEָב. ַמְרֵאה ֲעַנ  ַהָ,ב$ד ְוֵעי  ַה0ֶַרח ִלְפנ$ת !ֶֹקר

ַוַ/ֵ<ר , ַו/$ֵרִני ִמְ:ָרָכיו ַוַ/ֲעִביֵדִני ֵלאלָֹהיו.   ְוָהר$ֵעד ִ,ָ@ִני;ֳהל$ )ְבֵצל ְזָקנ$ ַהָ�ָב

ִצBֵי ֲעל)ַמי ָקַטD 'ַחד �ְוֶאת ָ,ל. ֶחְמָדה ַוְיַלְ+ֵדִני ְלַהִ!יט ָ�ַמְיָמה�ַנְפִ�י ִמָ,ל

ַוִ/ְהי) ְימ$ַתי , ַמִי�ָראֵ�י ַמֲאַוַ/י ַל�Aַָוְ/ַקֵ:� ֶאת, ֶאָחד ַוִ/Eֵָא� ֵלאלָֹהיו

ָוִאיָרא ְמאֹד ִמ7ְֵני ַהָ<ֵק  ִ,ירֹא . צ$מ$ת ִ,ימ$ָתיו ְוֵליל$ַתי ְ(ִפָ�ה ְ,ֵליל$ָתיו
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  ְוא)ָל� ְקו"B$ַתי �7ָ) –7ַָני ַ:�$ )ִמְצִחי ָחַור ִמ/$� ְלי$� . ַהְ@ָתיו�ַה7ֶַרח ֶאת

ָואַֹבד ְ!ָקְטִני ַ!ֲאֵפַלת . ֲחלֹמ$ת�ְלָבִבי Gְִגֵ�ג ַיַער ַרֲעָנ  ֶ�לַוַ/ֲעG) ַתְלַ(ִ�י� )ִב

ָ:ח ֵ!י  'ְרֵזי ַהְ�ָבנ$  ֶנְה7ְַ
 ַהַ/ַער �ְוֵי� ֲאֶ�ר... ַהַ/ַער ַהה)א ָוֱאִהי ְ,עֶֹפר מ"

ְוִהֵ=ה 'ְ( , ר ֶ�ֶמ�,"�$ ְפָרִחי� ִע� ְמָגִדי� ְוט$ֵבל ְ!זַֹה, ִ!ְלָבִבי ַוְיִהי ְלַפְרֵ:ס

ִמְתַהֶ�ֶכת ֵ!י  ֲער)ג$ת ְ!Gָָמיו  , ְרק)ַמת א$ר )ְכִליַלת נַֹגJ, ְ,ַבת ֱאלִֹהי�

ַוֲאִני י$ַנת ֲאָהִבי� ֲחֵרָדה )ַמְהָ&ה �$ֶכֶנת , Gְָפַתִיְ
�)Gְח$ק ֲאֶ�ר ְ(ַחִ/י ב$ ַעל

ַנְפִ�י ַזָ,ה , ָהֵה� ַוֲאִני ע$ֶדִ=י ָטה$ר ְוָצנ)ַע )ַבְיָ� )ַבָ/ִמי� ...  ְ,ֵתֵפְ
 ַהְ�ָבָנה

�ַֹח ְ!Gְַפת �ְבת$ִכי ְ,ֵאֶגל ַהLַל ִ!ְגר$  ַהֲחַבBֶֶלת )ְלַבִבי ָבִהיר ִ,ְרִסיס ֵמיAִַה

ָל� ֶאֶלD ְוא). ָדַבק ִ!ְמִעיִלי ְוֶאת ֵריָחJ לֹא ָיָדְעִ(י�ֲאַבק ִאAָה לֹא. ,$ס ָ&ִבי�

. ֲהמ$  'ֲהָבה,  ַמְעָינ$ת ַחִ/י� �$ְקק) ִבְלָבִבי ְוַנְפִ�י ָ�ֲאָלה ֲהמ$  'ֲהָבה

ִהְרה)ַרי ַוַ(ַעל 7ְִתאֹ� ִמַ=ְפִ�י ְ,ַתְבִנית ִאAָה �ַוִ(ְפַרח ְ:מ)ֵתְ
 ְלָפַני ִמ($ְ
 ָ,ל

ָמַתי ר"0ְָמה ְבַנְפִ�י ַהַ(ְבִנית ָיַדְעִ(י ֵאיָכָכה )�ֱאלִֹהי� ַוֲאִני לֹא�)ַבת

, ְוֵי� ֲאֶ�ר ִנְדָמה ִלי ְוִהֵ=ה ְנָטֵעְ
 ֱאלִֹהי� ִ!ְלָבִבי ֵמ;ז )ֵמע$ָל�... ַהִהיא

'ַחד ַה,$ָכִבי� א$ ַבֲחל$� ְקד)ִמי� ָעַבְרִ(י ָעַלִיְ
 �)ִמAְֶ,ָבר ַהָ/ִמי� ַעל

ֵריַח �ָו;ִריַח ֶאת, ִזְכֵרְ
 ָחר)ת ְלֶנֶגד ֵעיַני ְ!ֵא� ְלָבָנהַוְיִהי . ַוִ(ְקָרִאיִני ִבְ�ִמי

ק$ֵלְ
 �)ֵמֲחל$מ$ֶתיָה ָהִאְ�ִמי� ַ!ת, ִניח$ֵחְ
 ַ&� ֵמִחיד$ת ַיְלד)ִתי ָהְרח$ָקה


 ִצֵ�� י$ָמ� ְ!ֶלְכִ(י ְוֵעיַני ְנG)א$ת ָ�ַמְיָמה ִ&Aְַשִ(י ְכִעֵ)ר ֶאת.  ָ�ַמְעִ(יְ

ָיק)� ַהָ<ֵק  �ְוֵי� ֲאֶ�ר... ִמְ�ָ,ִבי�ְסִביִבי )ִבְנד)ַדי ַהָ�ְיָלה ִ!0ְַ�ִ(יְ
 ַעל

ֵעיָניו , ַיד ֶאְ�ַנ!$ ַה7ָת)ַח מ)ל ַהִ+ְזָרח�ְוָעַמד ַעל, ַ!ָ�ְיָלה ְוֵהִעיר ַ�ַחר

ַוֲאִני ,  ְ(ִפַ�ת קֶֹד� ְלֵאל ַחָ/יו,ְֹכֵבי בֶֹקר ְיַרְ=נ)�ְ(ל)י$ת ַלָ+ר$� )Gְָפָתיו ִע�

,"ִלי ב$ֵער ְ!ֵא� 'ֲהָבה . ִמLִָתי ַ!ֲעָלָטה�ָ!ֵעת ַהִהיא �$ֵכב ְ,ֶנְג:$ ַעל

ִ,ְטֵלה ָחָלב ֵ!י  , ְ(ַפְר7ֵר, ְוַנְפִ�י ָתִחיל, )ִמְתַה7ְֵ
 ְ!ִציֵרי ַמֲאַוִ/י� ַנֲעָלִמי�

ֵעיִני ב$ִכָ/ה ְוִ�ַ=י נ$ְ�כ$ת )Gְָפַתי ל$ֲח�$ת ְ!ַרַעד ֵחֶ�ק ְו, ִ�ֵ=י ְ,ִפיר ָרֵעב

)ָב;ה ִרַ=ת ַהָ<ֵק  ְ!ִקְרִ!י ְ,ַמְעָי  ָטה$ר ְמַפֶ,ה ... ְ(ִפַ�ת ַחLָאת ְלֵאל ַחַ/י ;ִני

ִרי� ַ!ֲעֶלֶטת ָוֶאַקל ְמאֹד ְ!ֵעיַני ָוֶאְתַעֶ=ה ְמאֹד ָוֲאַבLֵא ְנָד... ָי� ִנְגָר��ֶאל

ַנְפִ�י ֲחָלָלה )GְָרָפJ ְ!ַגֲחֵלי �ִיְמָצא ֶאת�7ֶ , ַהָ<ֵק  ָיֵראִתי�ְוֶאת... ַנְפִ�י

ְ(ה$� ַנְפִ�י �ְולֹא נ$ַעְזִ(י ע$ד ָלGֵאת ֵעיַני ָ�ַמְיָמה ָו'7ִ�ְיֵל  ֶאל... ֵעיָניו

ַהBְנ)ָעה , ַהַ<ָ,ה, ַוָ(ח)ִסי ָעַלי 'ְ(... ירָהֲאֵפָלה ָוֶאְתַ,ֵ)6 ְ,ת$ַלַעת ְ!י$� ַסְגִר

�ִמָ+ר$� ְ!ַעד ָהֶאְ�ָנב ֵהַצְצְ( ֵאַלי ֶאל...  ֱענ)ִתי�ְולֹא ָבִזית ֶאת, ְוָהַרֲחָמִנָ/ה

ַוִ/ז ָהא$ר ֵמֵאז$ב ַקְרַנִיְ
 , ַוָ(ֵהִ�י ֵאַלי ִ,יֵמי ֶקֶד� ַוְ(ַטֲהִריִני, ִמLִָתי ַוִ(קָרִני
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ַנַחל  ַהַ+ִי� ְלִהְתַקֵ:� ִע� �;ז ָיָצאִתי ֶאל...   )ִמAֶֶלג ַיְלִ!י –ְלָבִבי �ַעל

ֶ�ַפע קֶֹדש ַרֲעָנ  ִהAִיב) . ַנְפִ�י ָ,ִליל ַלָיי�ט$ְבֵלי ַ�ֲחִרית ַלAַָמִי� ְוָלֵתת ֶאת

. ַראת ס$ד ְקד$ִ�י� ַרָ!הַהAְָפִי� ָוֱאִהי ְ,ה$ֵלְ
 ִלְק�ָעַלי ר)ח$ת ַהAַַחר ִמָ,ל

 ְולֹא –ְוַנְפִ�י ְתר)ָעה , ְור)ִחי ָנכ$ , )ְלָבִבי ָחָד�, ְ&ב)ַרת ֱאלִֹהי� ָמֵלאִתי

. ָוֱאִהי ה$ֵלְ
 ְוי$ֵרד ַ!ָ=ַחל, ָוֶאEָא רֹא�, ָו'ְרִחיב ֵעיַני ַלAַָמִי�. ָיַדְעִ(י ַנְפִ�י

�� ְוִ�ְכ�)ְ
 ַרֲחָצה ְ,ֶזֶר� ְ!דַֹלח ֲעָבַרִני ַוֶ/ֱהֶמה ַעל)ִפְתאֹ� ְוִהֵ=ה ְצִליל ַמִי

ִ,ְדמ)ת ַנֲעָרה , ַ!ַ=ַחל ִמֶ=ֶגד, ָ��: ֵהַצְצִ(י ְוִנְדַהְמִ(י. ;ְזִני ַ,ֲהמ$  ִ,=$ר$ת

ִ,ְמַעט ... ִניר$ֶחֶצת ָרִאיִתי ְוזְֹ
 ְ!GָָרJ ִהְבִהיק ֵאַלי ִמ($ְ
 ָה'ְפל)ִלית ַוַ/ְ�ִ,יֵר

�  ָוֲאַחֵ=ק ֶאת–ְוא)ָל� ְ:מ)ת ַהָ<ֵק  ַהָ=ִזיר ִנְצְנָצה ְלָפַני ; ִזַ=ְקִ(י ֵאֶליָה ַ,ָ=ֵמר

. ַהְ&ִוָ/ה ַהַ<ָ,ה�ַ(ֲאָוִתי ְ!ַנַה� ְ,ִפיר ָוֶאָ@ֵתר ִ!ְנִקיק ֶסַלע ָו;ִצי6 ִמ�Aָ ֶאל

, ָרJ ַהָ�ָב  ְוַנְפִ�י ִפְרְ,ָסה ְ!ֶרֶטט ְ�ֵדי ְבת)ֶליָהַמְח�Gָ!ְ DֹGְ!ֵעיַני ;ַכְלִ(י ֶאת

ִא� ִלְקַראת ַהAַָמִי� , ָיַדְעִ(י ִלְקַראת ִמי�ָוֶאְ�ַלח ֶאְגרDֹ ְולֹא, ָוֶאֱחרֹק ֵ� 

�ַעלַוֵ/ֶרד ֶאְגרDֹ ַזְעִמי ְ,ַפLִי� . ְיַנ@)ִני ְוִא� מ)ל ַהEָָט  ֲאֶ�ר ִיְתָ&ר ִ!י�ֲאֶ�ר

 –)ְכס)ר ֵמָעַלי ִ�ְכר$ִני ... ִזיז ַהֶ@ַלע ַוְיפ$ְצֵצה) ְוַרְגִלי ָטֲחָנה 'ְבֵני ֶהָחָצ6

�ִמ7ְֵני ַה(ֹה) )ִמ7ְֵני ַכD. ָוִאיָרא ִיְר;ה ְגד$ָלה ִמ7ַָני, ַוְי�)פ)ִני ַמֲחַ�ֵ,י ֵאיָמה

ֵעֶרב , ֵ=ה ִהיא ְ�חָֹרה )ְלָבָנה ְ,'ַחתַנְפִ�י ְוִה� ִ,י ָרִאיִתי ֶאת, ַה0ֶַלע ָיגְֹרִ(י

.  ֶנֶ�ר�ְלָבִבי ָרִאיִתי ְוִהֵ=ה ה)א ְמא)ַרת ִצְפע$ִני ְוַק �ְוֶאת, חֶֹ�ְ
�א$ר ִע�

ָוֵאֵ�ב ָ�� ...  ?ַהָ/ִמי� ְוִלִ!י ַלֶ=D�ֶ ֶיֱהֶמה�ֵ,  ָצְמ;ה ַנְפִ�י ַלAַַחר ָ,ל�ַהַעל

, ֵעיַני ַ!ַ+ִי� ְורֹאִ�י ָכפ)D ַ(ַחת ַמEָא ַמֲחַ�ָ,יו, ְ�ִמי�Gְַפת ַהַ=ַחל ַמ�ַעל

ְקו"B$ַתי � ָוֵאֶרא ִפְתאֹ� ֶאת.   7ָָרַ�ת ַ:ְרֵכי ַה0ְָלָלה ְוַהְ!ָרָכה�ָוֱאְִהי ְ,י$ֵ�ב ַעל

� ְ,ִוילֹו  ֶ�לְוֵה  ְ(ל)י$ת $ַמֲאִפיל$ת ָעַלי, ָכְבד)�ַ!ַ+ִי� ִ,י ָ&ְדל) ֶפַרע ְוִכי

   –ְנָחִ�י� ְ�חִֹרי� ְוז$ְממ$ת ְלַנְפִ�י ִמ0ְַרַקע ַהַ=ַחל 

ְ!ֶחְרַ:ת ֵלָבב ... ַהַ,D ָהְכָרָעה, ָוֶאְק6ֹ7 ִמְ+ק$ִמי ָו'ְקִ:י� ַ&� ַ(ְלַ(ַ�י ַלAַָמִי�

ָהֵנ6 ַהַחָ+ה �ַ�ְ�ֵחִני ִע�ס$ִדי ַלָ<ֵק  ַוְיָבְרֵכִני ְ!ַמָ!ֵטי ֵעיָניו ַוְי�ִ&ִ�יִתי ֶאת

ֵהיַכל �ָוֵאֶרא ֶאת. ָו;בֹא ְ!ַ�ֲעֵרי ֱאלִֹהי� ְוֶזַבח )ִמְנָחה ְ!ָיִדי.  ְיר)ָ�ָלְיָמה

ָקָמה � ְולֹא–ְ(�)א$ת ֲחֵצָריו ָרִאיִתי �ְוֶאת, ִ(ְפֶאֶרת ַ!ח)ָריו ְוכֲֹהָניו, ָקְד�$

ְקו"Bֹוַתי ִלְפֵני �ָו'ְ�ִליְ
 ֶאת, ַ:� ִזְבִחי�ִרי ַעלרֹא� ִנְז�ָוֲאַגַ�ח ֶאת. ִבי ר)ַח

 )ִב  ֶרַגע ָעל) ַ(ְלַ(ַ�י ְ!ַלַהב ַהֶ<ַבח ַהAַָמְיָמה )ְפֵאר –ַהִ+ְזֵ!ַח �ֲאִרי ָהֵא� ַעל

'ת ַ&ל ָ�חֹר ַ,ֲעַ�   ַהַ+ֲעָרָכה )ְכGְִנ... ֵריַח ִניח$ַח ַלְיָי, ֲעל)ַמי  ָהָיה ְלֵאֶפר

 –ָואַֹמר ִלְ�אֹג ָ,ֲאִרי , ַהָ+ֶות ִזֵ=ק 7ְִתאֹ� ִמַ=ְפִ�י ַהEְר)ָפה ַוַ/ֲחֵ�ְ
 ֵעיַני
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ַוְיַכס , ִזְמָרה ַוִ/ְסָחֵפִני�ְוא)ָל� ָ!ֶרַגע ַהֶ<ה ֵהִציָפה ָעַלי ַלֲהַקת ַהְ�ִוִ/� ָי� ֶ�ל

)ְלָבִבי ָתָעה ַו/ֹאַבד , ַגת ְנע)ָריַ�ֲא�ְ�א$  ַהֲחצְֹצר$ת ְוֶהְמַית ַהְ=ָבִלי� ֶאת

7ִי� ְוַהBְֶלָצִלי� כַֹח ִלְפֵני ַה,ֵֹה  ַהָ/ִ�י� ְלב)� �ָוֶאְתַנ7ֵל ְ!לֹא. ְ!ַרַע� ַה("

, ָוֵאְבIְ, ָוֶאְכ!ֹ� רֹאִ�י ְ!�)ֵלי ְמִעיל$ ֵ!י  ַה7ֲַעמ$ִני� ְוָהִר+$ִני�, ַהַ!ִ:י�

   –  – –ֵאְבIְ ָו, ָוֶאְתַוֶ:ה

)ְכֵצאִתי ֵמֵאת 7ְֵני ֲחַצר ַה0ֶֹד� ָוֵאֶרא ְוִהֵ=ה ַתְלַ(ל ָקטֹ  ֶאָחד ִמ0ְו"צ$ַתי    

ְ�ָלְ
 ִ!ְפ'ת ַהִ+ְזֵ!ַח ֵאֶצל ַהָ:ֶ� �ִנְמַלט ִמ  , ַ(ְלַ(ִ�י�ָוֶאְגנֹב ֶאת. ָהֵא� ְוה)א מ"

ְלַח  ֱאלִֹהי�, ִנְדִרי�ַ!ר ָוֶאEֶָא=) ַ,ח$ָת� , 7ִיֵנה) ְבֵחיִקי ָוִאָ+ֵלט ִע+$ָו'ְצ, ִמ2"

 –ַוְיִהי ְ,�)ב ַ(ְלַ(ִ�י  ְלַצֵ+ַח . ַצָ)אִרי�ִלִ!י ָיִמי� ַרִ!י� ָוֶאְתֶל=) ְכָקֵמַע ַעל�ַעל

  ...ָמִי�ַהְ&ֵנָבה ַל�Aָ  ַוֲהִ�יב$ִתי ֶאת–ָוֶאְזֶר=) ְלר)ַח , ָוֶאAַק ל$, ָוא$ִציֵאה)

. ִהֵ=ה ָהֵתל ֵהֵתל) ִבי ַהAַָמִי� )ְבַכַח� 'ְכָזִרי ְסָבב)ִני, ְרִאי�ְוַעָ(ה ְרִאי ַג�   

ִנְכָנע ְ,ֶעֶבד . ָנְתנ) ִלי ָ,ְפָר��ַה,ֹל ָלְקח) ִמֶ+ִ=י )ְמא)ָמה לֹא�ֶאת, ְנע)ַרי�ֶאת

ֶחְלִקי �ְ�'ל ִ!ְדָמָמה ַ,ֶ,ֶלב ֶאתַהָ/ִמי� ָוֶא�ֵעיַני ֲאֵליֶה�  ָ,ל�ָנָ�אִתי ֶאת

, ְוא)ָל� ֵה� ַהֲחֵר� ֶהֱחִרי�) ִלי ְבַגֲאָוָת�. )ְבִלי ְתל)ָנה ִיַחְלִ(י ִלְמָנת &$ָרִלי

, ְוִהֵ=ה נ$ַתְרִ(י ע$ד ַה7ַַע� ְלַבִ:י ְ!ֶאֶר6 ִמְדָ!ר. ַוְיַכ�) ְ!ִצְדַקת ְרִמָ/ה ֲעל)ַמי

ְ!לֹא ְנִ�יָקה )ְבלֹא ִבְרַ,ת , ָע�)ק ָהַפְ
 ָלֶלֶכת ֵמִעִ+י ַסר ְוָזֵעDַוֲאִביִבי ֶה

, ַרְגָליו�ל$ֵפת ְונ$ֵ�ק ֶאת, ַוֲאִני ע$ֶדִ=י ר$ֵדD ְוָכר)ְ
 'ֲחָריו ְ,ֶיֶלד, L7ִ)ִרי�

, ָ&ִלי ֵאַלי 7ְִתאֹ� ַוִ(–!" 'ל ַ(ַעְזֵבִני: ")ְמַפְר7ֵר ְו�$ֵאג, ְות$ֵפG ִ!ְקֵצה ִבְגד$

. ָה;ֶר�6ְוִהָ=ְ
 ִנBֶֶבת ַעָ(ה ְלָפַני ִ!ְמלֹא ה$ֵדְ
 ַעל, ֱאָיל)ִתי )ַמְלַ,ת ַנְפִ�י

 –ַוֲאִני ִ,ְמַעט ְרִאיִתיְ
 . ִמְצֵחְ
�ַ�ְרִביט ָהאֶֹ�ר ִ!יִמיֵנְ
 ְוִצי6 ַהְי�)ָעה ַעל

אֹ� ִ,ְפָתִני� ְרצ)ִצי� ֵמח$ֵריֶה� ַ!ֲחִצי ַמֲאַוַ/י ַהְ,ל)ִאי� ֵהִגיח) ִפְת�ְוָכל

ְוֵא� , ְלמ)ֵלְ
, ְלמ)ֵלְ
, ְרֵעִבי�  )ְצֵמִאי�, ְגִו/$ֵתיֶה� ְוֵה� ִנְמָ�ִכי� )ְמַרְטִטי�

�ְמלֹא ְ�ַמי ,$ְכֵבי ֶכֶסD ְוָזָהב ֶאֵ( �ֶאת, )ְרִאי... ְ!ֵעיֵניֶה�, ֵא� ַהֶ+ֶרד, ָזָרה

�י )ִמי�ַמה, ְמִחיר ַמָ&ע ֶאָחד ְ!רֹא� ַ�ְרִביֵטְ
, ָחד ֶ�ל 'ֲהָבהָלְ
 ְ!קֶֹמ6 ֶאִ�

? 'ֲחֵרי ָנְטֵ�ְ
 א$ָת� ִ!ְגָלִלי ְו'ֲחֵרי ְפנ$ת ִזיֵוְ
 ֵמֵה�, ִלי ֵאפ$א ַעָ(ה ַ!Aַָמִי�

ְוַ�ַער ,  ִנְ�ָ!רְוִכְסא$, ְוֵהיַכל ְיָי ָחֵרב, ִ,י ִהֵ=ה $7ר ִהְת$7ְרר) ַע+)ֵדי ַ�ַחק

ִנְ�ָ!ר �ָ&א$  לֹא, ָוֶאֱחַזק ָוִאיD, ַוֲאִני ָגַדְלִ(י; ֱאלִֹהי� ָהָיה ְלַ�ַער ָה'7�ְֹת

ַ(ְלַ(ַ�י )ָפַרְקִ(י �ְוָנַעְרִ(י ֶאת,  ַצִ)י–ְו'ְ( ִעָ+ִדי , ְוַנַה� ֲאִרי ְ!ִכְלי$ַתי, ְ!ַצָ)אִרי

  ְוָטַבְלִ(י –ַ:ְ!ִרי ָדָבר ; ִפי� ֵמַעל רֹאִ�י ְ,ַנַער ַק�ַהAַָמִי� ַהְמר$ָפ�ֶאת

�לֹא, ַצְלֵמְ
�ֵעיַני ֶאל�ְוַכֲאֶ�ר ה$ַרְדִ(י ב$ ֶאת, ַחַ/י� ְבַ�ַחת ָהֲאַב:$  ַהֶ<ה ֶאת
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 –ֲאח$ִתי , Gִָאיִני, ָחִ=יִני, ָקִחיִני... ע$ָל��א$ִסיD ְלGֵאָת  ע$ד ַהAַָמְיָמה ַעד


ַ,ֶ,ֶלב ֶאְרַ!6 ֵאֶצל ... ִלֵ!ְ
 א$ ֲהד$� ְלַרְגַלִיְ
�Gִיִמיִני ַכח$ָת� ַעל. ִהְנִני ְבָיֵדְ


א$ ַכְ,ִפיר ֲאַזֵ=ק ֵאַלִיְ
 , �)ֵלי ִ�ְמָלֵתְ
 ְוֶאְ�מֹר ִניד ַעְפַע7ְֵ
 )ִמְ�ַלח ֶאְצָ!ֵעְ

  ...'ַחת ַהְ+א)ר$ת�ְוֶאְסָחֵבְ
 ֶאל

  :� ִהְת'7ֵק 7ְִתאֹ� ַוְיַחֵ=  ק$ל$ ַוְיַפֵ�לְוָהֶעֶל   

 – 
, א$ ָ�ַמִי� ֲחָדִ�י� ֶאְבָרא ָלְ
 )ְתֵכֶלת ֲחָדָשה ְוזַֹהר ָחָדש ֲאס$ְבֵבְ

ְ,ָתִרי� ֶאְק�ֹר . ְוִזְכֵרְ
 ֶאֱארֹג ְ!ִ�יַרת ִנְ�ָמִתי, )ְקַבְעִ(יְ
 ַ,Aֶֶמ� ְ!ַגְלַ&ל ַחַ/י

ְוִרַחְפִ(י ְסִביב ִ,ְסֵאְ
 . )ְבִלְבֵני ְפָרַחי ְמק$� ַרְגַלִיְ
 ֲאַר7ֵד, ְ(ִפ�$ַתיְלרֹאֵ�ְ
 ִמ

ְ�ַעְרִ(י� ֶאְדֶאה � ֶאל ְמר$ִמי� לֹא. ְו'Aִיב ָעַלִיְ
 ֶלָהָבה ְ!ֶאְבָרִתי, ְ,ֶנֶ�ר ֵא�


  ...ְוַעד ְ�ָמ�$ת ְרח$ִקי� ִצְוַחת ;ְ�ִרי ַ(ִ&יַע, ִבְדָבֵרְ

�ַוָ/ֶר� ָהֶעֶל� ֶאת...   ַוֵ/;ְבק) ָבֶה  זַֹהר ְוַ�ְלֶהֶבת–ַוִ(7ַָקְחָנה ֵעיֵני ָהֶעֶל�    

 –)ְבַהִ!יט$ . מ)ל ְמק$� ַהַ=ֲעָרה ְוה)א ר$ֵעד )ב$ֵער ,"�$�ֵעיָניו ְ!ִכְלי$  ֶנֶפ� ֶאל

ְוא)ָל� ְ:מ)ָתJ ע$ֶדָ=ה ; D ְוֵאיֶנָ=הַהַ=ֲעָרה ֶנֶעְלָמה  ֵמרֹא� ַהֵ,: ַוְיִהי ְלֶאֶב 

ְוִהיא ִנְ�ֶקֶפת ֵאָליו ִע� ,$ַכב ַהAַַחר ִמAְח$ר , ְטב)ָעה ַ!ָ=ָהר ְ,צ)ָרה ַבח$ָת�

  . ְמצ)ָלה

ַוַ/ְרֵעד ֶאְגרDֹ ַוִ/ְצַעק . ְוֵא� ְ&ד$ָלה ;ֲחָזה ְ!ֵלב ַהַ=ַער ַוְ(ַלֲהֵטה) ִמָ@ִביב   

)ֵמרֹא� ַהֵ,D ֵמֵעֶבר !" ֵא�, ֵא�, ֵא�: "ֱענ)ת ַנְפ�$ )ְבַמְכא$ב$ ַהָ&ד$לֶ!

 ַוִ/ְזַ:ְעַזע ְנַהר ָהֲאָבד$  ַוְיִהי –" ֵא�, ֵא�: "ק$ל�ַהָ=ָהר ִהְת$7ְצָצה ַבת

  ...ָהִאי ָהָיה ְלַ�ֲאַגת ֶלָהָבה�ְלֶחְרַ:ת ֵא� ְוָכל

ַוִ/ְצַנח  רֹא� ָהֶעֶל� ְ!לֹא ... ִ:ְמַמת ַ�ַחר,  ְ:ָמָמה ְגד$ָלהְו'ֲחֵרי ַהAְ;ָגה   

ס$ד ָהֲאַב:$  � :)ָמ� ָ(ָהה ַעל. ָחֵזה) ְוֵעיָניו ִנְצְמד) ִלְמצ)ַלת ַהָ=ָהר�,ַֹח ַעל

 ַ!ֲאֵפַלת ַה,ֹל ֶהֱחִרי� ַ!ֲאֵפָלה ְסִביב$ ְוַה,ֹל ֶהֱחִרי�. ַוָ/ָמד ְ(ה$מ$ָתיו ְ!ֵעיָניו

 ַמֲעַמ0ֵי –ִויג$  ַמְחְ�ב$ָתיו , רֹא�$�ְ,ַנD ֵאֶבל ְ�חָֹרה 7ְר)Gָה ַעל. ְלָבב$

  .ְתה$מ$ת

ע$ד ַעִי  'ַחת 7ְק)ָחה , ְ,ֶנֶגד רֹא� ָהֶעֶל� ִמְלַמְעָלה, ְוא)ָל� ְ!ֵלב ַהAַָמִי�   

ֲהלֹא ִהיא ֵעי  'ֶ/ֶלת , ַמְ�ַ&ַחת, יָרהַמְזִה, ַעִי  ָזָהב ְ&ד$ָלה, ָעָליו ְלט$ָבה

  .ַהAַַחר

רֹא� �ַוִ(ְלַח� ֵמָרח$ק ִ!ְרַ,ת ֱאלִֹהי� ַעל, ַוַ(ֲעמֹד 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ַ!ָ+ר$�   

  . ְוה)א לֹא ָיַדע–ַוִ(ְתַר7ֵק ָעָליו ַוִ(ְרמֹז ל$ , ָהֶעֶל�
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ֵעיָניו ִמְ(ה$� ָהֲאַב:$  ַוִ/ְטְ!ֵל  ִ!ְתה$� � ֶאת)ִפְתאֹ� ִהְתע$ֵרר ָהֶעֶל� ַוִ/ֶמ�   

ַהAַָמִי� ִא� : ֵלאמֹר, ְ�ֵניֶה� ְ!ֶפֶלס ֵעיָניו�ַוְיִהי ְ,�$ֵקל ֶאת, ָ�ַמִי�

  ?ָהֲאַב:$ 

ֵעיָניו ַוָ/ָ�ב ֲאֵליֶה  ָזֳהָר  ַוִ(ְהֶייָנה ְ!ִהיר$ת �ַוְ(ַטֵהר ְטִביַלת ַהְ(ֵכֶלת ֶאת   

  ...ִלֲחָכה א$ָת  ַהAְַלֶהֶבת�ְולֹא נ$ַדע ִ,י, ְצנ)ע$ת ְ,ָבִרא�$ָנה)

ַוָ/ַנח , ִמְכַות ַנְפ�$�ְוַ�ְלַות ַהAַַחר ָ!;ה ְ!ֵלב ָהֶעֶל� ַוְ(ִהי ִ,ְצִרי ז$ֵלD ַעל   

  . ְלָבב$ ַוִ/ָ,ֵנַע

ִמַ+ַעל , ְרא ְוִהֵ=ה ָ�� ְ!ר)� ע$ָל� ַוַ/–רֹא� ַהֵ,D �ֵעיָניו ֶאל� ְוַכֲהִ�יב$ ֶאת   

D,ְֵוָהָעב ְצחָֹרה )ַבֲעַלת ְ,ָנַפִי�, ְ,ֵעִי  ָעב ְיִחיָדה )ְקַטָ=ה ְמַרֶחֶפת )ְתל)ָיה, ַל ,

Jַחר, )ְכַתְבִנית ַיד י$ֵצאת ִמַ(ַחת ִלְכָנָפAַַהְדמ)ת . ְ�ל)ָחה מ)ל 'ֶ/ֶלת ַה

  ?מ)ת ָהַעְלָמהַמְל;ְ
 ִהיא ְוִא� ְ:

ִהֵ=ה ִהיא . ַוִ(ָ+ֵ�ְ
 ֵעינ$ 'ֲחֵרי 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ְוַנְפ�$ ֵ!י  ַקְרֶניָה ֶנֱאָחָזה   

ִיְכֶ!ה ֵנָרJ �לֹא, נ)ַגת ָהא$ר ְוַזַ,ת ַה=ַֹגJ עֶֹמֶדת ְ!ָזֳהָרJ )ְבָטֳהָרJ ִ,יֵמי ע$ָל�

ַהְיִחיִדי� , ְ,ֵצאת 'ְנֵ�י ַה7ְָלא$ת,  ַ!Aַַחרַ!Aַַחר, ִיְכֶהה ִר�J7ָ�ְְולֹא

ִלְתע$ת ָ!ָדד ְ!ת$ְ
 ַעְר7ִֵ�י ֲעָרב$ת ְוָלסֹל ְ!ַכD , ַהְ&ד$ִלי� ִוית$ֵמי ָהע$ָל�

,  ְוָיְצ;ה ִהיא–ַהAְִביִלי� ָהִרא�$ִני� ְלָראֵ�י ֶהָהִרי� �7ֲַעֵמיֶה� ֶאת

)ְבָרָכה 'ַחת , ֵעיֵניֶה� ְ!א$ָרJ ַהBָנ)ַע�ְוִקְ:ָמה ֶאת, $ֶה�ַהְיִחיָדה ְוָהָרִזית ְ,מ

J7ִָמיד ְוֶרֶמז ֶאָחד ְלַעְפַע)ָ Jְוִכְ=ָסה ֶאת! ְטָהר, ְטָהר, ְטָהר: ָל� ��ַנְפ�$ת ,"ָ

ַ:ת זַֹהר 'ַחת �ֵמֲאֶ�ר ֵה� ָ�� ֶאל ַ:ת ַהAַָחר–ְנק"   . ֶאל ְנק"

ְו'ֲהַבת ֱאלִֹהי� ַעָ<ה ִמָ+ֶות , ָהֶעֶל��  ָ&ד$ל ִמְ=שֹא ָ(ַקD ֶאתְוִכְלי$  ֶנֶפ�   

ַוִ/ְזקDֹ . ְ(ֵכֶלת ַהAַָמִי� ְ!ֵעיָניו ַוִ/ְ�ָ,ר�ַוֵ/ְ�ְ( ֶאת. ָ�ְטָפה ִל!$  ְ!ָי� ַ&ֲעג)ֶעיָה

  :ָהֶעֶל� ק$ָמת$ ַוָ/ֶר� ָיד ַוִ/ְקָרא

  !ִ!ְלָבִבי ִהְנִני נ$ֵת  קֶֹד� ַלAָָמִי�� ֲאֶ�רָהֵא��ַ&� ֶאת!  ֱאלִֹהי�–   

'ֶ/ֶלת �ָר;ה ֶאת�ִ,י, ְוזַֹהר ָ&ד$ל ָנַגJ ְ!ֵעיֵני ָהֶעֶל� 'ֲחֵרי ְ�ב)ַעת ַה0ֶֹד�   

. )ִבְרַ,ת ֱאלִֹהי� ֲחָדָ�ה ִ(ָ=ֵבא, ַהAַַחר ְוִהֵ=ה ִהיא צֶֹהֶלת ל$ ְוא$ָרJ ִיGְָמח

ְוִכי , ַוֵ/ַדע  ִ,י ֱאלִֹהי� ָקָרא ל$ ַוַ/ֲעֵנה) ְ!ֵא� ְלָבב$,   ְ!כ$ָכב$ ַוִ/ְבַטח !$ַוַ/ֲאֵמ

  .ִמָ=ה ל$ ֱאלִֹהי� ָ:ָבר ָ!ִאי ַהה)א ְולֹא ָיַדע ָמה ַהָ:ָבר

ָ=כ$  ל$ ַוִ/יַ�ר ָלֶלֶכת ִע� Gְַפת ַהָ=ָהר ִלְקַראת ַה, ַוָ/ֶמ� ִמְ+ק$מ$, ַוִ/ָנֵער   

  .ְקִרי'ת ָהֵא� ָצְלָלה ְב;ְזָניו )ְבֵעיָניו ָנְגה) ִ:ְמ:)ֵמי ַהAַָחר. ְ!ֵלב ָ!ט)ַח
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ֵה� ִמְ+ק$ָמ� �  ָמ�) ַג�–ְוֶצֶל� ַהַ=ֲעָרה ַ!ַ+ִי� ְוָהָעב ַהBְחָֹרה ַ!ָ+ר$�    

  ...ַוֵ/ְלכ) ְלָפָניו

 ַוֵ/ֵלְ
 –ִ,י 7ֶֶלא ָ&ד$ל ִמֶ<ה ָיַרד ִלְ�,ֹ  ִ!ְלָבב$ , ֶלאִהְ�ָ(;ה ָהֶעֶל� ַל�7ְֶולֹא   

  .:)ָמ� )ַמֲחִרי� ִלְקַראת 'ֶ/ֶלת ַהAַָחר

  ז

,  ַוַ/ְרא ְוִהֵ=ה Gְַפת ַהָ=ָהר ֲאֶ�ר ה)א ע$ֶלה ָ!J–)ְכֶ�ִהְרִחיק ָהֶעֶל� ָלֶלֶכת    

)ְ�ֵני ַהֵ,ִפי� ; ַהֵ,D ֶ�ְ,ֶנְגָ:J�J ְ!ק$ָמה ֶאלַעד ְ�$ָת, ה$ֶלֶכת )ְגבָֹהה ְמאֹד

; ֲער)6 ַהַ=ַחל ַהָ@ג)ר ֵ!יֵניֶה��ה$ְלִכי� )ַמֲאִפיִלי� ַעל, ה$ְלִכי� )ִמְתָקְרִבי�

ְוֵה� חְֹרִ�י� ְמִזָ+ה , ָהֲאָבד$ �ַוְיִהי ִדְמי$ָנ� ִ,ְ�ֵני ְמצ)ִקי� ֲאֶ�ר ָחְבר) ַעל

  ...$ ֵ!י  ְמָצֵריֶה� )ְלַחְ=ק$ ָ�� ָ!ֲאֵפָלהַלֲהִביא

ֲהֵיֵרד ִאי� ְלֵגְיא : ַוִ/ְ�'ל ִ!ְלָבב$, 7ִי ַהְ(ה$��ַוָ/ֵ!ט ָהֶעֶל� ְ!ַ�ְלָוה ֶאל   

  ?ַצְלָמֶות ֶזה ְוִנְמָלט


 ְוע$ֶלהַוְיִהי ה$ֵל... ֶנְח7ַז ַלֲעל$ת�ָעַצר ָהֶעֶל� ְ!ֶלְכ($ ִ,י�ְוא)ָל� לֹא   ְ , 
ה$ֵלְ

 D,ֵֶל� ַ!ַ+ִי� ע$ְבִרי� ְלָפָניו–ְוצ$ֵעד ְ!ַמֲעֵלה ַהBְֶוָהָעב ַ!ָ+ר$� ְוַה .  

ַוִ/ֶצD ָהֶעֶל� . ֶסַלע�ֵ� �)ִפְתאֹ� ָעְמָדה ָהָעב ַהBְחָֹרה ַוָ(ַנח ְ!ר)� ע$ָל� ַעל   

,  ְוָ�חֹר ִמְתַנEֵא ָ�� ִמ($ְ
 ַעְר7ִֵ�י ַ�ַחרַוַ/ְרא ְוִהֵ=ה ְ,ֵעי  צ$ק ָ&ד$ל, ְלֵמָרח$ק

�ַ(ְחָ(יו ע$ֵבר ְנַהר ָהֲאַב:$  ְוַעל. ְוַהB$ק ָ&בJַֹ ְוָתל)ל ְוַעל ִ,ְתֵפי ַהֵ,ִפי� ִיְ�,ֹ 

  ...רֹא�$ ד$ֵלק ִ,ְדמ)ת ֵנר ָקטֹ 

ִהֵ=ה ִה=$ ֵנר ... ִ(7ֵָע� ר)ח$ֵא� ַה0ֶֹד� ֵמָרח$ק ַו�ַוָ/ַרח ְלַבב ָהֶעֶל� ֶאת   

ר$ֵתת ָהא$ר . ר$ֵעד ֵמַעְר7ִֵ�י ְיִ�ימ$  ְוק$ֵר6 ֵמרֹא� צ)ִרי�, ָהֱאלִֹהי� ַהָ&נ)ז

�ה, ְוָחֵרדָ ַהֵ=ר ַהה)א ְ!רֹא� ַהB)ק )ִמי �ִמי ִהְדִליק ֶאת... ְוֶרֶמז ל$ ְ,ֶרֶמז ַהְ&א"

ְמָנ� ה)א ַהָ:ָבר ֲאֶ�ר.. ?$ָנִקי ְוָטה$ר ִיְזֶ,ה ב   ?ִמָ=ה ל$ ֱאלִֹהי� ָ!ִאי ַהֶ<ה�ַהא"

ֶנֶפ� �7ְָרָצה ְ,ַנַחל ֵאיָת  ֶאל, ְ!ִלי ְמָצִרי� ֶחְדָוה, ְוֶחְדַות ֱאלִֹהי� 'ִ:ָירה   

ַק�) )ְצָעָדיו ַרְגָליו . ַוָ/ֶגל ְ!ַרַעד ($ֶחֶלת ֶוֱאְמ)ָנה, ַוִ/ְרַחב ַוִ/ְפַחד ְלָבב$, ָהֶעֶל�

ְקִרַיאת ָהֵא� ָצְלָלה ְב;ְזָניו .  ַוְיִהי ה$ֵלְ
 ְוָטס ִלְקַראת ֵנר ָהֱאלִֹהי�–ָרֲחב) 

  .)ִבְלָבב$ ִפֲעָמה ִ!ְרַ,ת ַהAַַחר

ִהֵ=ה ה)א ִ,ְל�$  ֵא� ְקַטָ=ה ר$ֶקֶדת . $ְ�ִביב ָהא$ר ה$ֵלְ
 ְוָגֵדל ְלֵעיָניו   

ְוֵעינ$ ְ,ֵעי  ֵא� , ְוִהֵ=ה ה)א ְ,ַתְלַ(ל ַ�ְלֶהֶבת. ֶנֶגד ֲאח$ָתJ ַהBְִפיָרהְ!'ֲהָבה ְ,

ַוֵ/ע$ר , ֵא�  ַה0ֶֹד��ַוַ/ֵ,ר ָהֶעֶל� ֶאת... ֲאֶ�ר ָר;ה ְ!י$� ִנְזר$, ָהֲאִריֵאל

   –!  ֵא� ְיָי,  � ְיָיֵא: ַוָ/ָעD ֶ:ֶרְ
 7ִיו ְ!ִצְוַחת ְמר$ִמי�, ְלָבב$�ַהֶ=ֶ�ר ְ!ַק 
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ַ�ְלֶהֶבת �ַוַ/ַעט ֶאל, רֹא� ַהB)ר�ַוְיַזֵ=ק ֶאל, ַוִ/ְ�ַ,ח ָהֶעֶל� ְ�א$ל ַ(ְחִ(ית

. ֶנְהָ:ר ַ!ָ+ר$� ִנBָב ִ!ְכִליל ֲעל)ָמיו ְוַתְלַ(ָ�יו. ַוְיִניֶפָה ְתנ)ָפה ָ�ָמְיָמה, ַה0ֶֹד�

Lָ"רֹא�$ ַהְמע Dחָֹרה ְ,ר)ב , ר ְוַל7ִיד ַהְי�)ָעה ְ!ָיד$ ִיְבָערר$� ָזַקBְָהָעב ַה

  .ס$ֵכְ
 ְלרֹא�$ ְו'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ְ(ָבֵרְ
 ע"<$

 ְוא)ָל� ָ!ֶרַגע ַהֶ<ה ִנְגְלָתה –)ְתר)ַעת ִ&יל 'ִ:יָרה ָנכ$ָנה ַעל Gְִפֵתי ָהֶעֶל�    

ְ,ִליַלת , ִהֵ=ה ִהיא ִהיא...  ִמְ(ה$� ָהֲאַב:$ ְלָפָניו ֵ�ִנית ְ:מ)ת ָהַעְלָמה

ַעְפַע7ֶיָה . ִ!ְמלֹא ָזֳהָרJ ה$ִפיָעה )ְצִפיַרת ַה=ַֹגJ ְ!ִמְצָחJ. ֶחְמָדה ְוִתְפֶאֶרת

, :)ָמ� ִ(ָ+ֵ�ְ
 ֵאָליו ַלָ+ר$�. ַוַ(ְ�ֵלְ
 ַחָ,ה ִ!ְתה$� ִנְ�ָמת$, ַיְיִ�יר) ֶנְגד$

�7ְ)ט$ת ְלַקֵ!ל , ָיֶדיָה 7ְר)G$ת ְלע"ָ+ת$. ָמ� ִ(ְמְ�ֶכ=) ֵאֶליָה ְ�א$ָלהְוד)

  .)ְרָגִעי� ִ,ְנָצִחי� ִיְ�קֹל,  'ֲהַבת ָמֶות–ֶמָ!ָטJ . ְוָלֵתת

, ֵעיָניו ִ!ְרָעָדה�ַוַ/ֲעצֹ� ֶאת, ִל!$�ַל7ִיד ַה0ֶֹד� ֶאל�ַוְי'ֵ+6 ָהֶעֶל� ֶאת   

ַהְ<ר$ע$ת �ַוִ/ְתַנ7ֵל ֵמרֹא� ַהB$ק ֶאל...   ;ְ(– ֲאַב:$  –ָ�ַמִי� : ְקָראַוִ/

  .ַה�7ְ)ט$ת ִ!ְתה$� ָהֲאַב:$ 

, )ַמְרֵאיֶה  ָעג)� ְוֶעְרָיה, ְוַעְרב$ת ָ�ַמִי� ֲחַוְרָור), ְוֵנר$ת ֱאלִֹהי� ָ,ב) ַבָ+ר$�   

ְוָ�� ִ!ְפ'ת ַהEֶָדה ָמְ�ָלְ
 ִ,ְכִלי ֵאי  ֵחֶפ6 !$ . 0ִָצירִ,Gְֵדי ֱאלִֹהי� 'ֲחֵרי ַה

  .ֶחְרֵמ� ַהָ/ֵרַח

ִ,י ֵנע$ָרה ,   ְוֵאיֶנָ=ה–ְו'ֶ/ֶלת ַהAַַחר ִהְזַדְעְזָעה , ַוֶ(ֱחַרד ָהָעב ַהBְחָֹרה ַוִ(+$ג

Jעֹז ַמְלכ)ת ַע, ְלִבי'ת ַה!ֶֹקר ִמְמע$ָנ!ְ 
ְמע"Lֶֶרת . ַסD ָהָרִקיַע�לַוִ(ְדרְֹ

  ...ַוִ/ז ָזֳהָרJ ֶאל 'ְפֵסי ָהִרי�, ְ!ַרְעַמת ְזָהָבJ ִנְנָעָרה
  

  ח    

ִהיא ֶאֶר6 , ֶאל ֶאֶר6 ֵנָכר, ֶאֶר6 ְרח$ָקה ְמאֹד�ָהֶעֶל� ֶאל�ְוַהַ+ִי� ֵהִקיא) ֶאת   

  .ַהָ&ל)ת

�ַוַ/ֲעבֹר ֵ!יֵניֶה� ְ,'ָ&ָדה ִמִ=י, $ָלהַהְ+ִדינֹות ַוָ/בֹא ִ!ְבֵני ַה&�ַוָ/ָ�ט ְ!ָכל   

  .ַוְיִהי מ)ָזר ְוִאי� ִחיד$ת ְלכ"ָ��. ֶקֶד� ְוַכֲחז$  ֲעִתיד$ת

 –ֶאֶר6 ַיִ!יט ְוִהֵ=ה ִהיא ָזָרה �ְוֶאל, ַהAַָמִי� ְוִהֵ=ה ֵה� ָנְכִרי� ל$�ַוַ/ְרא ֶאת   

ַ,ֲאֶ�ר ִהִ!יָטה ֵאָליו ֵ,  , 'ְפֵסי ע$ָל�� ֶאל,ֵעיָניו ְלַהִ!יט ִנְכח$�ַוְיַלֵ+ד ֶאת

  .ְ:מ)ת ָהַעְלָמה ַ!Aַַחר ַהה)א

  ?ַהAַַחר ַהה)א�ָמַתי ָר;ה ֶאת   
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ַוְיִהי ה$ֵלְ
 ָערֹ� ְוָיֵחD , ַוֵ/ַתע ָהֶעֶל� ָ!;ֶר6 ִ,ְתע$ת ,$ָכב ִנָ:ח ַ!ֲחַלל ָהע$ָל�   

ָהֵא� ַהְ&ד$ָלה ְ!ַמֲעַמ0ֵי ִל!$ ְוֵעיַפת ַהAַַחר �ִ!ְלִ(י ִא�, לֵאי  ל$ ,ֹ, ִויַ�ר ַעִי 

  .ִ!ְתה$מ$ת ֵעיָניו

  ?ְלָבב$�ָמַתי ָיְרָדה ָהֵא� ֶאל   

��� ִ,י   ָ ְמד)ָרה , ְוֵא� ְ&ד$ָלה, ִהֵ=ה ָצרDֹ צַֹרD ְלַבב ָהֶעֶל� ְ!כ)ר ְמ�"

�ֶ�תֶ ְוָהַעָ<ה ִמAְֵ(יֶה  , א ִהיא ֵא� ָהֱאלִֹהי� ְוֵא� ַהEָָט ֲהלֹ, ָ!ֲעָרה ב$, ְמ�"

  . ֵא� ָה'ֲהָבה–

ַוַ/Bֵת ְלָבב$ת ְ!ר)ַח 7ִיו , 'ְרַ!ע ַ,ְנפ$ת ָהע$ָל��ָהֵא� ַהִהיא ֶאל� ַוִ/Eָא ֶאת   

  .)ְבת$ְ
 ֵעיַנִי� ָ,ב$ת ִהְדִליק ֵנר$ת

ַמְכא$ֵבי � ַוִ/ְכ'ב ֶאת–ָצא ַוִ/ְרֵא� ְ!ִ�ְפל)ָת� )ֶבֱענ)ָת� ֶאָחיו ַה&$ִלי� ָי�ְוֶאל   

��, ַוִ(Aַָמע ִמ($ְ
 ַהAְ;ָגה ַזֲעַקת ַהAַָמִי� ְוַהAְא$ל. ַ�ֲאָגָת��ַוִ/ְ�'ג ֶאת, כ"ָ

ָב;ה �אלֹ�ַנֲהַמת ֶנֶפ� &ַֹוַעת ְ!ֶחְבֵלי 'ֲהָבה, ִקְנ'ת ֱאלִֹהי� ְוַסֲעַרת ֲחָמת$

ְרָ!    .ְו'ְנַחת ָהע$ָל� ְ!ֵליל ַהח"

 ְולֹא ָהָיה ָיג$  –ַוְ(ִהי ַ�ֲאָגת$ :)ִמָ/ה , ַיֲחִרי� ָהֶעֶל� ְ!ַמְכא$ָביו�ְוֵי� ֲאֶ�ר   

  .ִ,יג$נ$ ָהִאֵ�� ְוַצַער ְ,ַצֲער$ ַהֲחִריִ�י

ֵעיָניו ִמ7ְֵני �ָיִניס ָהִאי� ֶאת� ֲאֶ�רֵי�. ָעַמד ִ!ְפֵני ַמָ!ט$ ַהָ/ָ�ר�ְוִאי� לֹא   

ְוִהִ!יט ָהֶעֶל� ִ!ְדָמָמה , ַיְבִריֵח  ;ְרָצה�ַמַ!ט ָהֶעֶל� ָ�ַמְיָמה ְוֵי� ֲאֶ�ר

  . ְוָחַמל ָעָליו ֶחְמָלה ְגד$ָלה–ָעְבר$ �'ֲחֵרי ָהִאי� ַהה)א ַעד

 ְוָחְרד) 'ְנֵ�י ַהַ<ַע� ִמ7ְֵני –ָהֶעֶל� ְוַג� ְ!'ְנֵ�י ַהַ<ַע� ְוַהַ+Gְֵטָמה 7ַָגע    

�ְוֶהֱאִפיל) ְבַג!$ָת� ַעל, ְוִהְקִ:יר) ִמְצָח�, ְוGָט) ֵמָעָליו ְ!ִח7ָז$ , ַמָ!ט$

ְוָהי) ְ,ַמְסִ(יֵרי ְגֵנָבה , ִלָ!��ַ,�7ָ ָיGִימ) ַעל�ְוֶאת, ֵעיֵניֶה� ְוִהִ!יט) 'ְרָצה

  .ִאי� ַהִחיד$תֵמֵעיֵני ָהֶעֶל� 

ַוָ/בֹא ְבַנְפָ�� ִ,ְמב$ֵאי ִעיר , ְוא)ָל� ָראֹה ָר;ה ִאי� ַהִחיד$ת ִלְלָבָב�   

ִלָ!� ְ!ָכל ֲאֶ�ר �)ִפְר7ֵר ִע�,  ִנְגֵעיֶה� ַהַ=ֲעָלִמי��)ָמָצא ָ�� ֶאת ָ,ל, ְמב"ָקָעה

  .ֱענ)ָת��ְוִהְתַעָ=ה ִ�ְבָעַתִי� ְ!ָכל, ְיַפְר7ֵר

, ַהֵ�ב ַהה)א� ְוָנְקָבה ֵעינ$ ֶאת–ִ(ְמָצא ֵעינ$ ֵלב ַ�ֲאָנ  )ב$ֵטַח �ְוֵי� ֲאֶ�ר   

ָיַדע ע$ד �ְולֹא, ע$ָל��ְוָנָסה ַהְ+נ)ָחה ִמ0ְִר!$ ַעד, ָמֶות�ְוֶהֱחִלי;ה א$ת$ ַעד

  . ָהִאי� ַהAֲַאָנ  ְ�ַנת ַמְר&ַֹע ַ!ֵ�יל$ת

)ִב�0ְ) ִמ7ִיו , רֹאָ�� ַ(ַחת ִקְלָלת$ )ִבְרָכת$�ְוָכְפפ) ִבְדָמָמה ֶאת)ָבא) ַרִ!י�    

, ְוָהָמה ָי� ֶחְמָלה ְ!ֵלב ָהֶעֶל�...  ַרֲחִמי� ְוִתְקָוה–)ֵמֵעיָניו , ($ֵכָחה )ְתִפָ�ה
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ֲחִמי� ְוִהִ!יט ֲאֵליֶה� ְ!ַר, ְלָבב$ת ְנָכִאי��ְוָנְזל) ִנח)ָמיו ְ,ַטל !ֶֹקר ַעל

  . ַעְפַע7ֵי ַ�ַחר–ְוַעְפַע7ָיו 

ַמֲחַשֵ,י �ְוֶאת, ֶאת ָזֳהֵרי ַהAֶֶמ� ִ!ְגב)ָרָת� ָנGָא ָהֶעֶל� ְ!ִל!$�ִ,י ַ&�   

ַוְיִהי , ַהAַַחר�ֶאל� ְוא)ָל� ָצמֹא לֹא ָצְמא) ֵעיָניו ִ!ְלִ(י ִא�–ַהַ�ְיָלה ְוָרֵזיֶה� 

   –  –� ַנְפ�$ ְוִדְמ:)ֵמי ַהAַַחר ִ�יַרת ַחָ/יו נַֹגJ ַהBְִפיָרה ח$ַת
  

  ט

, )ְמָצא)ה) ֲחלֹמ$ָתיו ַהְ&ד$ִלי� )ַמְדָויו ַהֶ=ֱאָמִני�, )ַבBַר ִלְלָבב$ ְמאֹד   

ִמח)6 ָלִעיר ְוִנְ�ַע  ָ�� ַ(ַחת � ְוָיָצא ָהֶעֶל� ַ!Aַַחר ֶאל–ְוִהEִיג)ה) ְ,ַגֵ�י ַהָ/� 

)ִב�0ֵ ַצְלָמJ , 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר� ְוָנGָא ֵעיָניו ֶאל, Gְַפת ַנַחל ִנְרָ:��ַעְרָער ַעל

, !$��ְוָעַמד ַעד, ֶאל ְ(ה$� ַנְפ�$�ְוִהִ!יט ַ&�, ֵעיָניו� ְוָעַצ� ֶאת, ְ!ֵמיֵמי ַהַ=ַחל

  .ִחידְיג$  ַהָ/, ָהע$ָל� ִ!יג$נ$ ַהָ&ד$ל�ָ,ל�ְוֶהֱחִרי� ִע�

   Dִעיר ֲעג)� ָהֵעיַנִי� )ְנִקי ַהָ,ָנBַָה 
ַיLֶה , 'ֶ/ֶלת ַהAַַחר� ֲאֶ�ר ַעל, ְוַהָ+ְל;ְ

 ְוֵגַרע ִמ�Aָ ִ:ְמָעה 'ַחר ִ:ְמָעה ְ!ד)ִמַ/ת –,$ס ַהָ/ג$  ָהִאֵ�� �ִבְדָמָמה ֶאת

  ...ָ�ַחר

  

  

  .אודיסה. ה"תרס, אב

  

 

 


