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ָהֲעבֹודֹות חֹוְנקֹות ִּדּבּור ָיִׁשיר ֶאְפָׁשר ַרק ְלִהְתָקֵרב ּוְלַרְחֵרַח ְוִלּסֹוג ְּכֶכֶלב.  0

ֵנס ָּגדֹול קֹוֶרה ַּבַּתְחִּתית. ָהֲאָדָמה ִהיא ָמקֹום ּבֹו ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ַּבָּמקֹום. ִמָּכל ֵעֶבר ִמְׁשַּתֵּכן ּכַֹח ָּגדֹול. ִאם   1

ִנְתַנֵּגד לֹו - ֵהיָכן ְּבִדּיּוק ַנֲעמֹד.

ַמאָיה ּכֵֹהן ֵלִוי יֹוֶרֶדת ֶאל ָהֲאָדָמה ִלְראֹות ֵמָחָדׁש ֶאת ָהעֹוָלם, ִלְראֹות ֵהיָכן ִנְמָצא ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר, ּפֹוֶעֶרת   2

ֶאת ַמה ֶּׁשִּנְפָּתח ְּבָכל ֻחּמֹו ּוִמָּיד ִנְסָּתם. מֹוֶעֶדת.

ִמי ֶׁשִּמְתַאֵּמץ ִלְמעֹד ֹלא חֹוֵזר ַהַּבְיָתה. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַּגם ִּבְתִהָּלה ְוַגם ַּבִּׁשיָבה ַהַּבְיָתה, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות   

ְּבֹאֶמץ ַהְּסִחיָפה ַמָּטה ְוַגם ְלִהָּמֵלט ֵמַהּבֹור.

ַעְכָׁשו ֶזה ְזַמן ִלְלמֹד ְיסֹודֹות. ִלְצּבֹר ְקָפִלים. ְלִהָּכַנע ַלַּמְכֵּתׁש ֶׁשָּיַצר ֶמֶטאֹוִריט ְּבִסיִּביר. ֶלֱאחֹז ַּבָּיִדית. ְלַחְרֵחר   

מּול חֹור ַהִּכּיֹור. ֵאִלי ֵאִלי ָלָּמה ֲעַזְבָּתִני?

ֲאָדָמה ִהיא ַאף ַּפַעם ֹלא ֶהֵּׂשג, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלֵתת ֵאמּון ְּבַמה ֶּׁשָּתִמיד ַמִּציַע ֶסֶדק, ָזָדה, ֲחַלל ּבֹור. ַּגם ִאם ַנֲחִריד   

ַמְרְּתִפים ַמה ֶּׁשִּנְלַקח ֹלא ֻיְחַזר. ַהּגֹוָרל ָּתֵאב ְמהּומֹות. ָהֲאָדָמה ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים  ֲחלּוִלים. 

ִאם ָהיּו ַמִים ָהִיינּו ִנְרָּגִעים.  

ַהּבֹוְלָעִנים ְמִמיִתים ֶאת ַהַּמָּטע. ֲאָבל ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְרִׁשים ָׂשדֹות, ַהַחִּיים ִנְמָׁשִכים ְוִנְמָּתִחים, ֶהָחִריץ   3

ַהַּצר - ִנָּצחֹון ַמְזִהיר, מֹוִליד ָלנּו ְקָלף ְמֻצָּין ְלִמּקּוַח. 

ָׂשדֹות, ָׂשדֹות ְרחֹוִקים. ְוֵיׁש ַּגם ָׂשֶדה ַמְגֵנִטי - ְׂשֵדה ּכַֹח ֶוְקטֹוִרי ַהּפֹוֵעל ַעל ּגּוִפים ַּבֲעֵלי ִמְטָען ִּבְתנּוָעה. ּוְׂשֵדה   

ְקָרב - ָמקֹום ּבֹו ֶנֱעָרִכים ְקָרבֹות עֹוְיִנים, ִויְרטּוָאִלִּיים אֹו ַמָּמִׁשִּיים. ְּבַהְׁשָאָלה ֶׁשַטח ּבֹו ֶיְׁשָנם ְּפצּוִעים ְו/אֹו 

ֲהרּוִגים. ּוְׂשֵדה ְרִאָּיה - ֶׁשַטח ֶׁשִּנָּתן ִלְקֹלט ִמֶּמּנּו ֵמיָדע ְּבֶאְמָצעּות ָהאֹור ִמְּנֻקַּדת ַמָּבט ְסֶּפִציִפית, ְּבֶרַגע ָנתּון. 

ְלָאָדם ֶׁשּסֹוֵבל ִמַּמֲחָלה ִרְׁשִּתית ֵיׁש ְׂשֵדה ְרִאָּיה ַצר ִּבְמֻיָחד. ְוֵיׁש ָׂשֶדה - ִאם ָנבֹוא ְוָנִניף, ָנִניר ָלנּו ִניר, ֵיָעְקרּו 

ַהּקֹוִצים ְוָהֲעָׂשִבים ָהָרִעים ְוִיְהֶיה ָראּוי ִלְזִריָעה.

ִהיא ּכֹוֶתֶבת ַעל ֶּפֶתק ַּבְּסטּוְדיֹו: ֲעֵקבֹות - ִׁשְכָבה ִראׁשֹוָנה ָּבִהיר ְמֹאד, ִׁשְכָבה ְׁשִנָּיה ְלַהְדִּגיׁש ֶאת ָהֲעֵקבֹות   4

ְּבֶצַבע ְקָצת יֹוֵתר ֵּכֶהה, עֹוד ִרּׁשּום ֶׁשל ֲעֵקבֹות, ְוֶצַבע ְׁשִליִׁשי ְלַהְדִּגיׁש ֶאת ָהִרּׁשּום ַהֵּׁשִני.

ְוֵיׁש ִּפְתֹאם ֶאת ָהָאדֹם ָאדֹם ַהֶּזה? ֲאִני ֹלא יֹוַדַעת ַמה ְּלַהִּגיד ָעָליו. ִאם ֶאְתַמֵּסר ָּכל ֻּכִּלי, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשָאמּות.  

ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָיֶפה ִּבְמֻיָחד ַּבֲעִׂשַּית ְּדָבִרים ְּבַמֲעָגל ָקָטן ָסגּור ַוֲחַסר ִסּכּוי ַאְך ִעם ָּכל ַהֶּמֶרץ ְוָהַאְמִּביְצָיה ֶׁשל   5

ַמֲעִׂשים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר. 

ָׁשעֹות ֶׁשל ְּפֻעָּלה ִריטּוָאִלית ַרַּבת ֶקֶסם. הֹוֶפֶכת ֶאת ָהֲאָדָמה, הֹוֶפֶכת אֹוִתי ַחְסַרת אֹוִנים. ְמַגָּלה ִלי ֶאת   

ַהְיסֹודֹות ַּתַחת ָהֶאֶבן. ַהִאם ְלִהָּמֵלט, ָלֵׂשאת ֶאת ַעְצִמי ִמן ָהִעְרעּור, ְלִהָּתלֹות ַּבָּיֵרַח ַהָּמֵלא אֹו ְּבֶזה ַהָּלקּוי 

ֶׁשַּתְכִליתֹו ְלַהְרִויַח ְזַמן?



ַהּכֹל ְמַסְחֵרר ּוַמֶּכה ּוַמְרִעיף. ָעמֹק ִמַּתַחת ָלַרְגַלִים ָהֲאָדָמה ַהּבֹוֶעֶרת ִמְּבֵראִׁשית ׁשּוב ּכֹוַרַעת ֶּבֶרְך ַּתְחֵּתינּו   6

ַהְּׂשֵבִעים, ַהּיֹוְצִאים ִמִּגְדֵרנּו. ֲאַנְחנּו אֹוֲהֵבי ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם, ַחָּיִבים ִלְהיֹות ְמִריִעים ַעל ָּכל ְּפִסיָעה אֹו ִלְקֹּפץ 

ְּפִניָמה ִנְלָהִבים ְוִנְגָעִלים. ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו.

ִהֵּנה ְּדָקִלים ִׁשְפֵלי ַצֶּמֶרת, ַהּיֶֹבׁש ֶׁשל ֶהָחלּול ְוַהֻּמְרָעב הֹוֵפְך ֶאת ַהּיִֹפי ְלִזָּכרֹון ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ַמָּמׁש. ְוׁשּום ִנָּצִנים   

ֹלא ִנְרִאים ָּבָאֶרץ.

ְוִהֵּנה ָׁשם, ִּכְמַעט ָּבֶאְמַצע, ִמְזַּבח ִׂשיַח, ֶאֶלֶמְנט ַמְנִמיְך ָחרּוז ָּכחֹל ָּכֹתם ְוֶכֶסף, ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה? ָהִייִתי ְמַבֶּקֶׁשת   

ֶׁשְּיַעְּטרּוהּו ַּבֲחִריָטה, ְּבַמֲעֶׂשה ְמֻגֶּנה ְּבאֹוָלר ָקָטן.

ְוִהֵּנה עֹוֶלה ַהּזֹוֵרַע, ְּכמֹו ִהְתָּפְרצּות ֶסְנִטיֶמְנָטִלית ְּבצּוָרה ְסגּוָרה ַאַחת, ְמַקֵּנן ָלֶבַטח, ֲחַסר ֶזַרע. אּוַלי ְּתׁשּוָבה   

ִלְׁשֵאָלה ֶׁשֹּלא ָׁשַאְלנּו. קֶֹצר ַהָּיד ֶׁשּלֹו ִמְצָטֵרף ֶאל ַהָּנֻכּיֹות ָהֲאֵחרֹות, ַהִּבְלִּתי ִנְמָנעֹות.

ַרק ָהֹאֶפק ַהָּגבֹוַּה עֹוֵצר ְנִׁשיָמה.  

ֹלא ַקל ְלַהְתִחיל ְּבִקּלּוף ֲאָבל ַרק ַּבֲחִריטֹות, ָּבאֹור ַהְמַסֵּמא, ַּבְמַבֵּקׁש ְלִהְתרֹוֵקן, ֶאְפָׁשר ֶלֱאחֹז ָיַדִים ְוִלְנׁשֹם.   

ֲאַנְחנּו ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ֶנֱעַצְרנּו ְלִהְׁשַּתהֹות ַמִּניִחים ְלַנְגָמ"ׁש - נֹוֵׂשא ְּגָיסֹות ְמֻׁשְרָין, ְלַפֵּלס ַּתְדֵהָמה ְּבִלֵּבנּו, ַהַּתת   7

ַקְרָקִעי ִמְתָּפֵרץ ִמַּפַחד ַנֲהַמת ַהַּגְלַּגל. ַמָּזל ֶׁשַּבַּבִית ְזרֹועֹוֵתינּו עֹוד לֹוְפתֹות ֶלֶחם.

ֵאין ְּבֵרָרה. ַהּיֹוְמיֹום ַחָּיב ְלַהְסִּפיק.  

ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַהְצִמיַח ָּכָנף ְּכֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְּבָמקֹום ֶׁשֻּכּלֹו ִצִּפָּיה ַלָּבאֹות. ִאּלּו ַרק ָהְיָתה חֹוֶלֶפת ִצּפֹור ָהִיינּו   8

ַמְרִּפים ְמַעט ֶאת ִקּמּוט ַהֵּמַצח.

ַעל ָהֲאָדָמה, ִּבְגבּול ַהחֶֹמר, ָּכחּוׁש ָנס ֶהָעִתיד. ַההֹוֶוה ַּתת ַקְרָקִעי, ֶּפֶלא, ַסף ְמֹפָאר ַהַּמֶּכה אֹוָתנּו ְּבַסְנֵוֵרי ָהִריק.   9

ַמְסִּפיָקה ָיד חֹוֶתֶרת ִלְפעֹר ֶאת ָּכל חּוָׁשיו, ְלַהֲעִניק ָלנּו ְמִחיָלה. ְלעֹוָלם ִנְהֶיה ַחָּיִבים ָמקֹום ֵריק ַּתְחֵּתינּו, ִנְקָרא 

לֹו ֱאֹלִהים.

ְּבתֹוְך ַהּבֹור ֵצל חֹוֵלם ַעל ֵעֶׂשב ְוֵנס ַהַּמִים. ְואּוַלי זֹו ְׁשֵאַלת ַהַּמֲעֶׂשה ַהּצֹוֵדק, ְואּוַלי ֵאֶּלה ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשַּמְתִחילֹות   

ַּבִּמָּלה ַּבִית, ְואּוַלי זֹו ְּתנּוַעת ָהֲאָדָמה ֶׁשִּבְגָלָלּה ָהעֹוָלם ֵאינֹו ַמְסָקָנה.


