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ָ 0ה ֲעבֹודֹות חֹונְ קֹות ִּדּבּור יָ ִׁשיר ֶא ְפ ָׁשר ַרק לְ ִה ְת ָק ֵרב ּולְ ַר ְח ֵר ַח וְ לִ ּסֹוג ְּכ ֶכלֶ ב.
קֹורה ַּב ַּת ְח ִּתיתָ .ה ֲא ָד ָמה ִהיא ָמקֹום ּבֹו ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעמֹד ַּב ָּמקֹוםִ .מ ָּכל ֵע ֶבר ִמ ְׁש ַּת ֵּכן ּכ ַֹח ּגָ דֹולִ .אם
 1נֵ ס ּגָ דֹול ֶ
יכן ְּב ִדּיּוק נַ ֲעמֹד.
נִ ְתנַ ּגֵ ד לֹו ֵ -ה ָ
ּפֹוע ֶרת
יכן נִ ְמ ָצא ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמרֶ ,
יֹור ֶדת ֶאל ָה ֲא ָד ָמה לִ ְראֹות ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ָהעֹולָ ם ,לִ ְראֹות ֵה ָ
ַ 2מאיָ ה ּכ ֵֹהן לֵ וִ י ֶ
מֹוע ֶדת.
ּומּיָ ד נִ ְס ָּתםֶ .
ֶאת ַמה ֶּׁשּנִ ְפ ָּתח ְּב ָכל ֻחּמֹו ִ
ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַא ֵּמץ לִ ְמעֹד ֹלא חֹוזֵ ר ַה ַּביְ ָתהִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לִ זְ ּכֹות ּגַ ם ִּב ְת ִהּלָ ה וְ גַ ם ַּב ִּׁש ָיבה ַה ַּביְ ָתהִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לִ זְ ּכֹות
יפה ַמ ָּטה וְ גַ ם לְ ִה ָּמלֵ ט ֵמ ַהּבֹור.
ְּבא ֶֹמץ ַה ְּס ִח ָ
אֹוריט ְּב ִס ִיּביר .לֶ ֱאחֹז ַּבּיָ ִדית .לְ ַח ְר ֵחר
ַע ְכ ָׁשו זֶ ה זְ ַמן לִ לְ מֹד יְ סֹודֹות .לִ ְצּבֹר ְק ָפלִ ים .לְ ִה ָּכנַ ע לַ ַּמ ְכ ֵּתׁש ֶׁשּיָ ַצר ֶמ ֶט ִ
מּול חֹור ַה ִּכּיֹורֵ .אלִ י ֵאלִ י לָ ָּמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י?
יע ֶס ֶדק ,זָ ָדהֲ ,חלַ ל ּבֹורּ .גַ ם ִאם נַ ֲח ִריד
ֲא ָד ָמה ִהיא ַאף ַּפ ַעם ֹלא ֶה ֵּׂשגֵ ,איְך ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵתת ֵאמּון ְּב ַמה ֶּׁש ָּת ִמיד ַמ ִּצ ַ
ם ֲחלּולִ ים.
ּגֹורל ָּת ֵאב ְמהּומֹותָ .ה ֲא ָד ָמה נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ֲחלּולִ י 
ַמ ְר ְּת ִפים ַמה ֶּׁשּנִ לְ ַקח ֹלא יֻ ְחזַ רַ .ה ָ
ִאם ָהיּו ַמיִ ם ָהיִ ינּו נִ ְרּגָ ִעים.
חֹור ִׁשים ָׂשדֹותַ ,ה ַחּיִ ים נִ ְמ ָׁש ִכים וְ נִ ְמ ָּת ִחיםֶ ,ה ָח ִריץ
יתים ֶאת ַה ַּמ ָּטעֲ .א ָבל ְּב ָכל ַּפ ַעם ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ַ 3הּבֹולְ ָענִ ים ְמ ִמ ִ
ּקּוח.
ַה ַּצר  -נִ ָּצחֹון ַמזְ ִהיר ,מֹולִ יד לָ נּו ְקלָ ף ְמ ֻצּיָ ן לְ ִמ ַ
ּוׂש ֵדה
נּועהְ .
ּגּופים ַּב ֲעלֵ י ִמ ְט ָען ִּב ְת ָ
ּפֹועל ַעל ִ
טֹורי ַה ֵ
חֹוקים .וְ יֵ ׁש ּגַ ם ָׂש ֶדה ַמגְ נֵ ִטי ְׂ -ש ֵדה ּכ ַֹח וֶ ְק ִ
ָׂשדֹותָׂ ,שדֹות ְר ִ
צּועים וְ /אֹו
טּואלִ ּיִ ים אֹו ַמ ָּמ ִׁשּיִ יםְּ .ב ַה ְׁש ָאלָ ה ֶׁש ַטח ּבֹו יֶ ְׁשנָ ם ְּפ ִ
ְק ָרב ָ -מקֹום ּבֹו נֶ ֱע ָר ִכים ְק ָרבֹות עֹויְ נִ ים ,וִ ְיר ָ
יפיתְּ ,ב ֶרגַ ע נָ תּון.
ּוׂש ֵדה ְר ִאּיָ ה ֶׁ -ש ַטח ֶׁשּנִ ָּתן לִ ְקֹלט ִמ ֶּמּנּו ֵמ ָידע ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָהאֹור ִמּנְ ֻק ַּדת ַמ ָּבט ְס ֶּפ ִצ ִ
ֲהרּוגִ יםְ .
ּסֹובל ִמ ַּמ ֲחלָ ה ִר ְׁש ִּתית יֵ ׁש ְׂש ֵדה ְר ִאּיָ ה ַצר ִּב ְמיֻ ָחד .וְ יֵ ׁש ָׂש ֶדה ִ -אם נָ בֹוא וְ נָ נִ יף ,נָ נִ יר לָ נּו נִ יר ,יֵ ָע ְקרּו
לְ ָא ָדם ֶׁש ֵ
יעה.
ּקֹוצים וְ ָה ֲע ָׂש ִבים ָה ָר ִעים וְ יִ ְהיֶ ה ָראּוי לִ זְ ִר ָ
ַה ִ
טּודיֹוֲ :ע ֵקבֹות ִׁ -ש ְכ ָבה ִראׁשֹונָ ה ָּב ִהיר ְמאֹדִׁ ,ש ְכ ָבה ְׁשנִ ּיָ ה לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ָה ֲע ֵקבֹות
ּכֹות ֶבת ַעל ֶּפ ֶתק ַּב ְּס ְ
ִ 4היא ֶ
יׁשי לְ ַה ְדּגִ יׁש ֶאת ָה ִרּׁשּום ַה ֵּׁשנִ י.
יֹותר ֵּכ ֶהה ,עֹוד ִרּׁשּום ֶׁשל ֲע ֵקבֹות ,וְ ֶצ ַבע ְׁשלִ ִ
ְּב ֶצ ַבע ְק ָצת ֵ
יֹוד ַעת ַמה ּלְ ַהּגִ יד ָעלָ יוִ .אם ֶא ְת ַמ ֵּסר ָּכל ֻּכּלִ י ,נִ ְד ֶמה לִ י ֶׁש ָאמּות.
וְ יֵ ׁש ִּפ ְתאֹם ֶאת ָה ָאדֹם ָאדֹם ַהּזֶ ה? ֲאנִ י ֹלא ַ
יציָ ה ֶׁשל
 5יֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו יָ ֶפה ִּב ְמיֻ ָחד ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ְּד ָב ִרים ְּב ַמ ֲעגָ ל ָק ָטן ָסגּור וַ ֲח ַסר ִסּכּוי ַאְך ִעם ָּכל ַה ֶּמ ֶרץ וְ ָה ַא ְמ ִּב ְ
יֹותר.
ַמ ֲע ִׂשים ּגְ דֹולִ ים ֵ
אֹותי ַח ְס ַרת אֹונִ יםְ .מגַ ּלָ ה לִ י ֶאת
הֹופ ֶכת ִ
הֹופ ֶכת ֶאת ָה ֲא ָד ָמהֶ ,
יטּואלִ ית ַר ַּבת ֶק ֶסםֶ .
ָׁשעֹות ֶׁשל ְּפ ֻעּלָ ה ִר ָ
ַהיְ סֹודֹות ַּת ַחת ָה ֶא ֶבןַ .ה ִאם לְ ִה ָּמלֵ ט ,לָ ֵׂשאת ֶאת ַע ְצ ִמי ִמן ָה ִע ְרעּור ,לְ ִה ָּתלֹות ַּבּיָ ֵר ַח ַה ָּמלֵ א אֹו ְּבזֶ ה ַהּלָ קּוי
יח זְ ַמן?
ֶׁש ַּת ְכלִ יתֹו לְ ַה ְרוִ ַ

ּכֹור ַעת ֶּב ֶרְך ַּת ְח ֵּתינּו
אׁשית ׁשּוב ַ
ּבֹוע ֶרת ִמ ְּב ֵר ִ
ּומ ְר ִעיףָ .עמֹק ִמ ַּת ַחת לָ ַרגְ לַ יִ ם ָה ֲא ָד ָמה ַה ֶ
ּומ ֶּכה ַ
ַ 6הּכֹל ְמ ַס ְח ֵרר ַ
יעה אֹו לִ ְקּפֹץ
יעים ַעל ָּכל ְּפ ִס ָ
אֹוה ֵבי ַה ָּב ָׂשר וְ ַה ָּדםַ ,חּיָ ִבים לִ ְהיֹות ְמ ִר ִ
ּיֹוצ ִאים ִמּגִ ְד ֵרנּוֲ .אנַ ְחנּו ֲ
ַה ְּׂש ֵב ִעיםַ ,ה ְ
ימה נִ לְ ָה ִבים וְ נִ גְ ָעלִ ים .לַ ֲעׂשֹות ַמ ֶּׁשהּו.
ְּפנִ ָ
הֹופְך ֶאת ַהּי ִֹפי לְ זִ ָּכרֹון לְ נֶ גֶ ד ֵעינֵ ינּו ַמ ָּמׁש .וְ ׁשּום נִ ָּצנִ ים
ִהּנֵ ה ְּד ָקלִ ים ִׁש ְפלֵ י ַצ ֶּמ ֶרתַ ,הּי ֶֹבׁש ֶׁשל ֶה ָחלּול וְ ַה ֻּמ ְר ָעב ֵ
ֹלא נִ ְר ִאים ָּב ָא ֶרץ.
יתי ְמ ַב ֶּק ֶׁשת
יחֶ ,אלֶ ֶמנְ ט ַמנְ ִמיְך ָחרּוז ָּכחֹל ָּכתֹם וְ ֶכ ֶסף ,וְ ַאּיֵ ה ַה ֶּׂשה? ָהיִ ִ
וְ ִהּנֵ ה ָׁשםִּ ,כ ְמ ַעט ָּב ֶא ְמ ַצעִ ,מזְ ַּבח ִׂש ַ
יטהְּ ,ב ַמ ֲע ֶׂשה ְמגֻ ּנֶ ה ְּבאֹולָ ר ָק ָטן.
ֶׁשּיְ ַע ְּטרּוהּו ַּב ֲח ִר ָ
ׁשּובה
גּורה ַא ַחתְ ,מ ַקּנֵ ן לָ ֶב ַטחֲ ,ח ַסר זֶ ַרע .אּולַ י ְּת ָ
צּורה ְס ָ
ימנְ ָטלִ ית ְּב ָ
ּזֹור ַעְּ ,כמֹו ִה ְת ָּפ ְרצּות ֶסנְ ִט ֶ
וְ ִהּנֵ ה עֹולֶ ה ַה ֵ
לִ ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשֹּלא ָׁש ַאלְ נּו .ק ֶֹצר ַהּיָ ד ֶׁשּלֹו ִמ ְצ ָט ֵרף ֶאל ַהּנָ ֻכּיֹות ָה ֲא ֵחרֹותַ ,ה ִּבלְ ִּתי נִ ְמנָ עֹות.
ימה.
עֹוצר נְ ִׁש ָ
בֹוּה ֵ
ַרק ָהא ֶֹפק ַהּגָ ַ
רֹוקןֶ ,א ְפ ָׁשר לֶ ֱאחֹז יָ ַדיִ ם וְ לִ נְ ׁשֹם.
ֹלא ַקל לְ ַה ְת ִחיל ְּב ִקּלּוף ֲא ָבל ַרק ַּב ֲח ִריטֹותָּ ,באֹור ַה ְמ ַס ֵּמאַּ ,ב ְמ ַב ֵּקׁש לְ ִה ְת ֵ
נֹוׂשא ּגְ יָ סֹות ְמ ֻׁש ְריָ ן ,לְ ַפּלֵ ס ַּת ְד ֵה ָמה ְּבלִ ֵּבנּוַ ,ה ַּתת
יחים לְ נַ גְ ָמ"ׁש ֵ -
ֲ 7אנַ ְחנּו ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא נֶ ֱע ַצ ְרנּו לְ ִה ְׁש ַּתהֹות ַמּנִ ִ
לֹופתֹות לֶ ֶחם.
רֹועֹותינּו עֹוד ְ
ֵ
ַק ְר ָק ִעי ִמ ְת ָּפ ֵרץ ִמ ַּפ ַחד נַ ֲה ַמת ַהּגַ לְ ּגַ לַ .מּזָ ל ֶׁש ַּב ַּביִ ת זְ
ּיֹומיֹום ַחּיָ ב לְ ַה ְס ִּפיק.
ֵאין ְּב ֵר ָרהַ .ה ְ
יֹוׁש ִבים ְּב ָמקֹום ֶׁש ֻּכּלֹו ִצ ִּפּיָ ה לַ ָּבאֹותִ .אּלּו ַרק ָהיְ ָתה חֹולֶ ֶפת ִצּפֹור ָהיִ ינּו
יח ָּכנָ ף ְּכ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ֵ 8איְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְצ ִמ ַ
ַמ ְר ִּפים ְמ ַעט ֶאת ִקּמּוט ַה ֵּמ ַצח.
אֹותנּו ְּב ַסנְ וֵ ֵרי ָה ִריק.
ַ 9על ָה ֲא ָד ָמהִּ ,בגְ בּול ַהח ֶֹמרָּ ,כחּוׁש נָ ס ֶה ָע ִתידַ .ההֹווֶ ה ַּתת ַק ְר ָק ִעיֶּ ,פלֶ אַ ,סף ְמפ ָֹאר ַה ַּמ ֶּכה ָ
חּוׁשיו ,לְ ַה ֲענִ יק לָ נּו ְמ ִחילָ ה .לְ עֹולָ ם נִ ְהיֶ ה ַחּיָ ִבים ָמקֹום ֵריק ַּת ְח ֵּתינּו ,נִ ְק ָרא
חֹות ֶרת לִ ְפעֹר ֶאת ָּכל ָ
ַמ ְס ִּפ ָיקה יָ ד ֶ
ֹלהים.
לֹו ֱא ִ
ּצֹודק ,וְ אּולַ י ֵאּלֶ ה ַה ְּׁש ֵאלֹות ֶׁש ַּמ ְת ִחילֹות
ְּבתֹוְך ַהּבֹור ֵצל חֹולֵ ם ַעל ֵע ֶׂשב וְ נֵ ס ַה ַּמיִ ם .וְ אּולַ י זֹו ְׁש ֵאלַ ת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ֵ
נּועת ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ָהעֹולָ ם ֵאינֹו ַמ ְס ָקנָ ה.
ַּב ִּמּלָ ה ַּביִ ת ,וְ אּולַ י זֹו ְּת ַ

