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 ָפִנים,-ֶאל ִעיֵרנּו ָצַעד ַהַתְלָין ְקדּור
 ּוְבָגָדיו ִמָזָהב, ָדם ָוֵאׁש ַמְצִחיִנים.

 ַעל ַמְרֶצֶפת ָהְרחֹוב ִהְתַהֵלְך ִבְדָמָמה,
 ַהֶצֶדק ִהִציב לֹו ָבָמה.-ּוְבִכָכר ֵבית

 הּוַרם, ֵעץ ָקלֹון,ַהִדין ֵעץ -ְלַצד ֵבית
 ְכֶדֶלת ָרְחבֹו ִמַכְרֹכב ַעד ַחלֹון,

 ַתְבִנית לֹו ְצנּוָעה, ועֹוָלה ַאְך ִבְמַעט
 ַהִמְׁשָפט.-ַעל ִמְסֶגֶרת ַהֶפַתח ֶׁשל ֵבית

 ְוָאנּו ָתִהינּו ְבָכל ֵעת ְפנּוָיה
 ַמהּו ַהֵחְטא? ִמי ִידֹון ִלְתִלָיה?

 ְגרֹופֹו ְמַקֵפלָׁשַפט ַהַתְלָין, אֶ 
 ִקּׁשּוִרים ְבָיָדיו ְמַפֵתל.-ְפִתיל ֻמְזַהב

 
 ַלְמרֹות ַחפּוֵתנּו ַהַפַחד ָלַפת,
 ְבֵעיֵני ָהעֹוֶפֶרת ֵהַעְפנּו ַמָבט.

 ֶאָחד ָאז ָזַעק: "ֵהי, ַתְלָין, ַאל ִתֹדם!
 ְלִמי ֶזה ָתִכין ֶאת ָבַמת ַהַגְרדֹום? "

 
 ַצת ָאז ִזיק ַחדְבֵעין ָהעֹוֶפֶרת נִ 

 ּוִבְמקֹום ַמֲעֶנה, ְכמֹו ִחיָדה ָלנּו ָחד:
 "ֶזה ֶׁשֵייִטיב ְלָׁשְרֵתִני ַעד ֹתם,

 ְכַמְתַנת ַהַגְרדֹום. " -הּוא ַבֶחֶבל ִיְזֶכה 
 

 ְלַמָטה ָיַרד ְוָידֹו הּוא ָׁשַלח
 ֶאל ָנְכִרי ֶׁשִהִגיַע ֵמֶחֶבל ִנָדח.

 י ִסְבלֹו ֶׁשל ַהָלהָרְוָחה ַהְנִׁשיָמה, כ
 ָלנּו ִהיא ֲהָקָלה: -ִמָידֹו ֶׁשל ַתְלָין 

 
 ִמְבֵנה ַהַגְרדֹום ְבַרְחַבת ַהִּׁשפּוט,
 ֵעת ֹבֶקר ֵיעֹור, ֵיָעֵלם ִלְצִמיתּות.

 -לֹו ֶדֶרְך ִפִנינּו, ִשיחיח ֶנֶאְלָמה 
 ִמִיְרַאת ַהַתְלָין ְוָכבֹוד ַלְגִליָמה.

 
 ַהָמָחר, ֶׁשֶמׁש ֹבֶקר ָעְלָתהְביֹום 

 ַעל ַגג ּוְרחֹוב, ַעל ָהִעיר ַהְּׁשֵקָטה;
 נְֻקֶׁשה ְוָׁשחֹור ַבֲאִויר ַצח ֶׁשל יֹום,

 ַהֶצֶדק ִנָצב ֵעץ ַגְרדֹום.-ְבִכַכר ֵבית
 

 ָעַמד ַהַתְלָין ְבַרְגַלִים ְפׂשּוקֹות
 ְוָיָדיו ְב ֶחְבלֹו ַהֻמְזָהב ֲעסּוקֹות.

 ֹון ֵעינֹו ְכעֹוֶפֶרת, ִלְסתֹו ֹחד ֲחִנית,ג
 ַמְרִאיתֹו ַתְכִליִתית, ָחזּותֹו ַיְדָעִנית.



 
 
 ָלנּו ָזַעְקנּו: "ַתְלָין, ַהֵאין ַדיכֻ 

 ַבָנְכִרי ֵמֶאְתמֹול? הּוא ַיְסִפיק ְבַוַדאי. "
 ִנְדַהְמנּו, ְלֶפַתע ָנְפָלה דּוִמָיה:

 הּוַקם ֵעץ ַהְתִלָיה.""הֹו, ֹלא ֲעבּורֹו 
 

 ִהִביט ַבָקָהל ּוְצחֹוקֹו ְנָהָמה:
 "ְבִלְבֶכם ַיֲעֶלה ִכי ַמְטַרת ַהְמהּוָמה

 ִהיא ִלְתלֹות ִאיׁש ֶאָחד? ֵהן ָבֹזאת ֶאֱעֹסק:
 ַהֶחֶבל ָחָדׁש ְואֹותֹו ֵיׁש ִלְבֹדק. "

 
 ְזָעָקה: "הֹו, בּוָׁשה ּוְכִלָמה!" -ַבְדָמָמה 

 ְׁשחֹור ְגִליָמה; -ְלתֹוֵכנּו ָצַעד ַהַתְלָין 
 מּול ָהִאיׁש ֶנֱעַמד "ֲהִתְתֹמְך," ָכְך ָגַזר,

 "ַבִנדֹון ֶשָהָיה ַלַגְרדֹום ַרק ָבָׂשר?"
 

 ַעל ְזרֹועו ֶׁשל ָהִאיׁש ָיד ָקָׁשה ִנְנֲעָלה
 ִנְרַתְענּו ָאחֹור ְבֵאיַמת ֶבָהָלה.

 ֹלא ִהְׁשַמְענּו ִמָלה,ְוַהֶדֶרְך ֻפְנָתה, 
 ִמְפֵני ַהְגִליָמה ... ֲאחּוֵזי ַחְלָחָלה.

 
 ַבַלְיָלה ָרִאינּו ְטרּוִפים ִמִביעּות

 ֶאת ַגְרדֹום ַהַתְלָין ִמְתַעֵצם ְבִלי ֵלאּות.
 יֹוֵנק ֵמַהָדם ַהִנָגר ֵבין ְטָרִׁשים,

 ִהְצִמיַח לֹו ֵעץ ַהְתִלָיה ָׁשָרִׁשים.
 

 ת הּוא ָרָחב, ְוָגדֹול ַאְך ִבְמַעטְוָכעֵ 
 ַהִמְׁשָפט,-ִמֶמְרַחב ַמְדֵרגֹות ֶפַתח ֵבית

 -ָגַבּה ַעד ִהִגיַע ְלֶאְמַצע ַהִקיר 
 ַהְכֹתֶבת ָעָליו ְבָגְבהֹו הּוא ַמְסִתיר.

 
 ְׁשִליִׁשי ֶׁשָלַקח, לֹו ָיְצאּו מֹוִניִטין

 ר הּוא ּוִמין,ֶׁשל ִכיַלי, נֹוֵׁשְך ֶנֶׁשְך, כֹופֵ 
 ּוַמַמה ֶזה ָלֶכם, "ַהַתְלָין ָאז ָתָהה,

 "ִעם ַבְרָנש ְיהּוִדי ֶׁשנֹוַעד ִלְתִלָיה?".
 

 ְוָאנּו ָזַעְקנּו "ֲהֶזה ָהֶאָחד
 ֶׁשאֹוְתָך ֹכה ֵׁשֵרת? ֶנֱאָמן ִבְמיָֻחד? "

 ִחֵיְך ַהַתְלָין: "זֹו ָתְכִנית ְרצּוָיה
 ֶאת ָחְזָקּה ֶׁשל קֹוַרת ַהְתִלָיה. " ְלַוֵדא

 
 ָהִאיׁש ָהְרִביִעי ַׁשְלָוֵתנּו ָקַרע,

 ְבִׁשיר ְקדֹוָרִני, ַמֲאִׁשים ְונֹוָרא.
 -"ּוָמה ִעְנַיְנֶכם ְבִנדֹון ִלְכָלָיה 

 ָׁשחֹור ְוׁשֹוֶנה ", ִהְתִריס ִאיׁש ַהְתִלָיה.
 
 
 



 
 

 ִנָחרֲחִמיִׁשי ְוִׁשִּׁשי, ְוׁשּוב ֶבִכי 
 "ַתְלָין, ֵהי, ַתְלָין, ֲהֶזה ַהִנְבָחר?"

 "ַתְכִסיס ַתְלָיִנים ֻמָכר," הּוא ֵנאֹות,
 "ְלַהְגִמיׁש ֶאת ְקִפיֵצי ַהְדָלתֹות ַהְתקּועֹות."

 
 ָחַדְלנּו ִלְׁשֹאל, ַהַתְלָין ִהְתַיֵּׁשב

 ֶאת ִסכּום ַמֲאַזן ַהָדִמים ְלַחֵּׁשב.
 ַאַחר ֵליל יֹום ָרַדף יֹום, וֵליל

 ּוִמְבֵנה ַהַגְרדֹום ְכִמְפֶלֶצת ָגֵדל.
 

 ַכְנפֹות ַהַגְרדֹום ִנְפְתחּו ִלְרָוָחה
 ְוִכּסּו ִמָכל ַצד ַהִכָכר ַהְפתּוָחה

 ְוקֹוַרת ַהְתִלָיה ִמָמרֹום ֵאיְמָתִני,
 ַעל ַהֶקֶרת ִהִטיָלה ִצָלּה ַהְשָטִני.

 
 ָחָצה ִבְמֵהָרהַהַתְלָין ֶאת ָהִעיר ָאז 

 ּוָבְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמם ... ִבְׁשִמי הּוא ָקָרא.
 ֶאת רֹום ַהַגְרדֹום ֵעיִני ָאז ָסְקָרה,
 ְוָחַׁשְבִתי: ֵהן ֶנֶפׁש ַחָיה ֹלא נֹוְתָרה

 
 ִלְתִלָיה ... ַהַתְלָין ִלי ָקָרא ֶׁשָאֹבא ָלֵתת ָיד

 ּוִמָיד. -ֶאת ִמְבֵנה ַהַגְרדֹום ְלָפֵרק 
 ְבִתְקָוה ּוְבִבְטָחה ִהְתָקַרְבִתי ֵאָליו,

 ֶאל ֵעץ ַהַתְלָין ְוֶאל ְסַבְך ֲחָבָליו.
 

 ֵאַלי הּוא ִחֵיְך ְכֶׁשִנַגְׁשִתי ָקרֹוב
 ַהִדין..ְבִדְמַמת ָהְרחֹוב,-ֶאל ִכַכר ֵבית

 ִלָיה, ְמתּוִחים ּוְגִמיִׁשיםְוָחְבֵלי ַהתְ 
 ַכֲעַדת ְנָחִׁשים.ְבָיָדיו ִמְׂשָתְרִגים 

 
 הּוא ָׁשַרק לֹו ִפְזמֹון, ַהַמְלֹכֶדת ָסַקר

 ַהְדָלתֹות ִנְפֲערּו ְבקֹול ֹהֶלם ֻמָכר,
 ְוָאַזי ְבִחיּוְך ֶׁשל ְפֻקָדה נֹוָרָאה
 ָידֹו ַעל ָיִדי ָׂשם ְלֹלא ַהְתָרָעה.

 
 ָזַעְקִתי: "ַתְלָין, ֵהן ִהְׁשֵליָת אֹוִתי,

 זּוָלִתי, -ְרדֹום ְלֻכָלם ִכי נֹוָעד ַהגַ 
 אֹוְתָך ֹלא ֵׁשַרִתי, ַתְלָין ְמנָֻּול,
 ִרִמיָת אֹוִתי ְוהֹוַלְכָת ׁשֹוָלל! "

 
 ְבֵעין ָהעֹוֶפֶרת ִנַצת ׁשּוב ִזיק ַחד:

 ִהְׁשֵליִתי? ֲאִני ָהֶאָחד… "ִרִמיִתיָך?
 ֶׁשִדַבְרִתי ֱאֶמת, ְתׁשּובֹוַתי ֹכה ֵכנֹות,

 דֹום ַרק ְלָך ֵהן נֹוַעד ִלְהיֹות. "ַהַגְר 
 

  



 
 

  "ּוִמי ֶהֱעִניק ִלי ֵׁשרּות ְמַלֵבב,
 ֵלב.-וַנְפׁשֹו מּוַגת -ִנְתָלה ַבִתְקָוה 

 ְוֵהיָכן ָכל ַהְּׁשָאר ֶׁשָיְכלּו ַלֲעֹרב
 ַיְחָדיו ְלִצְדָך ְלֹכחֹו ֵׁשל ַהטֹוב?"

 
 "ֵמתּו!" ָעִניִתי, ּוִבְמאֹור ָפִנים

 "ִנְרָצחּו, " ִתֵקן ַהַתְלָין ְוִהְטִעים.
 ְיהּוִדי ַהֵּׁשִני;… ַבְתִחָלה ַהָנְכִרי

 ַרק ַמה ֶּׁשִאְפַׁשְרָת, ָעִׂשיִתי ֲאִני.
 

 ֵמָעַלי ַהקֹוָרה ֶׁשָחְסָמה ְׁשֵמי ָמרֹום,
 ִהְרַגְׁשִתי בֹוֵדד ָבעֹוָלם, ְכמֹו ֵעיֹרם,

 ֵאזֹורּוְבָכל הָ …ַהַתְלָין ֲאָסַרִני
 ֹלא ָבַקע קֹול ָאָדם ֶׁשִיְצַעק לֹו "ֲעֹצר!".

 
 
 
 
 
 


