
שירים אוסף

(טונקיך) בייליס ארתיום

פרפר

הֹוֵלְך ָהִייִתי ׁשּוְך, ָח ַלְיָלה ָהָיה
ָהֵריִקים, ָהִעיר ִּבְרחֹובֹות
ָעֵיף, ָהִייִתי ׁש, מּוָת ָהִייִתי

ּדֹוֵמִמים. ָהיּו ַהָּבִּתים

ׁשָבה, ְ ָנ ְוָהרּוַח ִמָּסִביב ַקר ָהָיה
ּכֹוָכב, ֵאין ְוַגם ָיֵרַח ֵאין

ַחָּיה; ֲאִפּלּו אֹו ָּבְרחֹוב ָאָדם ֵאין
ְּבִמְזָרח. אֹור ֶקֶרן ְוֵאין

נֹוֵפל, ָהִייִתי הֹוֵלְך, ָהִייִתי
ּדֹוֵפק, ָהִייִתי ִּבְדָלתֹות

ׁשּוָבה, ְּת ִלי ָהְיָתה ֹלא ּׁשּום־ַמה, ִמ ֲאָבל,
ֵהד. ֶזה ָּׁשַמְעִּתי ֶׁש ַמה ֹּכל

ֶנֱעָצר, הּוא ֲאָבל ָׁשעֹון, ִלי ְוָהָיה
ִּבְמקֹומֹו. ָקָפא ַהָּמחֹוג

ָזר, ָּכל־ָּכְך ָהָיה ׁשּוְך ֶהָח ָהְרחֹוב
ּבֹו. ָׁשְלטּו ּוְדָמָמה ֵריָקנּות

ִּתְקָוה, ִלי ָהְיָתה ֹלא ְּבִדידּות, ׁשִּתי ְ ַח ֲאִני
ׁשיְך; ִ ְלַהְמ ִסָּבה ָרִאיִתי ֹלא

ְנִפיָלה, ֶׁשל ֶרַגע ׁשִביָרה, ְ ּוְבֶרַגע
ָצִריְך, ָהִייִתי ֶׁשָלמּות ְּכ

ָקָרה, ֶאֶבן ַעל ּׁשב ֵ ִהְתַי ַהַּפְרַּפר
ְלָפַני, ּׁשב ֵ ִהְתַי ַהַּפְרַּפר

ָׁשָבה: ַמְח ִּבי ָעְלָתה ֵאָליו, ִהְתָקַרְבִּתי
ֵעיַני?״ ַעל ֹמך ִלְס ׁש ֵי ״ַהִאם

ָּבַרח, ֹלא ַהַּפְרַּפר ָיד, ַׁשְטִּתי ְוהֹו
ְּכֵתִפי, ַעל ּׁשב ֵ ִהְתַי ַרק הּוא

ׂשְמָחה; ִ ׁשִּתי ְ ְוִהְרַּג ֵאָליו ִהְסַּתַּכְלִּתי
ְּבגּוִפי. ּׁשט ֵ ִהְתַפ ֹחם ְוַה

ֹצר, ַלֲע ְּבִלי ֹעד ִלְצ ֹעד, ִלְצ ַׁשְכִּתי ְוִהְמ
ֵמָהִעיר, ָלֵצאת ָרִציִתי

אֹור, ָהָיה ְּבִמְזָרח ִּתְקֵּתק, ׁשּוב ָּׁשעֹון ַה
ָּבִהיר. ֹּבֶקר ִיְהֶיה ְמַעט עֹוד

ָירֹוק, ֶׁשא ֶּד ָהָיה ַּבּסֹוף, ְוָיָצאִתי
ַׁשְלָוה, ֶׁשל ָׁשה ַהְרָּג ְוָהְיָתה

ֹמק. ָע ַׁשְמִּתי ָנ ׁשּוב ָּכאן, ָהָיה ַהַּפְרַּפר
ָזְרָחה... ׁש ֶּׁשֶמ ַה ׁש? ֶּׁשֶמ ְוַה

1



2

באר

ֵלילֹות, ׁשְבָעה ִ ָיִמים, ׁשְבָעה ִ
ָהְלכּו, ְּבִמְדָּבר ֵהם

ֵמַאָּגדֹות, ָיָקר אֹוָצר
ׂשּו. ִחְּפ ֵהם ְּבַיַחד

ָלֶהם: ִסֵּפר ָחָכם ָזֵקן
ַּבִּמְדָּבר, ָׁשם ״ָחבּוי

ָׁשֵלם, אֹוָצר ָּגדֹול, אֹוָצר
ָיָקר!״ ֵאין ִמֶּמּנּו

ׂשּו, ִחְּפ ֵהם ְוֶכֶסף ָזָהב
ְמנּוָחה, ְּבִלי ָהְלכּו

ָאְזלּו, ְּכָבר ֶׁשַהַּמִים ַעד
ִטָּפה; ׁשֲאָרה ְ ִנ ֹלא

ַהחֹולֹות ֵּבין ּוְלַבָּדם
ִהְסַּתְּתרּו; ֵהם ֹחם ֵמ
ׁשֹות ְיֵב ּׂשָפַתִים ְ ּוַב

ׁשּו: ָלֲח ֶׁשֶקט ְּב

ֶנָחָמה, ֵּתן ֹלִהים! ֱא אֹו
ַמְעָין. ֶאל ַּכֵּון

ִּתְקָוה, ַרק ֵּתן ִסּכּוי, ַרק ֵּתן
ִמָּכאן! ָלֵצאת ַרק ֵּתן

ִחּכּו: ֵהם ֶׁשַלָּמֶות ּוְכ
ַמֵהר!״ ָיבֹוא ֶׁשַרק ״

ָראּו, ֵהם ַמִים ֶׁשל ָמקֹור
ַהְּבֵאר. ֶאת ָראּו

ַהְקִריִרים ַהַּמִים ְּבֵאר
ַהִּמְדָּבר ְּבֶאְמַצע

ַהַחִּיים, ֶאת ָלֶהם ֶהֱחִזיר
ָמָחר; ָלֶהם ָנַתן

ְּבֲחָזָרה ָהְלכּו ְוֵהם
ְוָזָהב, ֶּכֶסף ְּבִלי

ּׁשֵאָלה: ְ ַה ׁשֲאָרה ְ ִנ ַרק
ָׁשו? ַעְכ ׂשֹות ַלֲע ״ַמה

ֹזר ַלֲח ָלנּו ְּכַדאי ַהִאם
ְלִהְסַּתֵּכן? ׁשּוב ְו

ֹצר, ַלֲע ׁש ֵי ֶזה ִלְפֵני אֹו
ַהָּזֵקן?״ ֶאת ֹאל ׁש ְ ִל

ָחְזרּו, ֵהם ֶׁשַהַּבְיָתה ּוְכ
– ׁשֵאָלה ְ ִעם ָּפנּו

ָטעּו? ְּבַדְרָּכם ַמּדּוַע
ׁשּוָבה: ְּת ִקְּבלּו ְוֵהם

ָנכֹון, ֶאְתֶכם הֹוִביל ״ַמְסלּול
ָטעּות, ָנְפָלה ֹלא ָּכאן
ַּבָּמקֹום, ֲעַבְרֶּתם ַאֶּתם

ִהְזַּדְּמנּות. ִּפְסַפְסֶּתם

ׂשּו, ּוְתַחְּפ ֵּתְלכּו ׁשּוב ָאז
ְּבַדְרְּכֶכם, ָעְברּו

ּׁשבּו, ְ ַּתְח ַהַּפַעם ֲאָבל
ָלֶכם?״ ַהָּיָקר ַמה
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אדם

ַהָּים ְּבחֹוף ָהַלְך ָאָדם
ַהִּצָּדה, ְוִהְסַּתֵּכל

ָקם, ֶרַגע עֹוד ּׁשב, ֵ ִהְתַי הּוא
ָקִדיָמה. ָהַלְך ׁשּוב ְו ִחֵּיך

ַהָּים, ִמן ִהִּגיַע ַּגל עֹוד
ָמַחק, ִעְּקבֹוָתיו ֶאת

ָּתם; ַהּיֹום ׁש, ֶּׁשֶמ ַה ָׁשְקָעה
ׂשָחק. ְ ִמ אֹותֹו ִנְרֶאה ָמָחר ְוַגם

כוכב

ֶעֶרב ֹּכל ַהַּבְיָתה ָּבא ֶׁשֲאִני ְּכ
ִמְסַּתֵּכל, ֲאִני ָּׁשַמִים ַּב

ַּבִּמְרֶּפֶסת ַּבִּמָּטה ׁשֹוֵכב ְו
עֹוֵצם. ָהֵעיַנִים ְוֶאת

ְלַמֲעָלה ָׁשם רֹוֶאה ֲעַדִין ַאְך
ֶנֱעָלם; ֹּלא ֶׁש ּכֹוָכב ׁש ֵי

ְלַמֲעָלה ָעף ִצּפֹור ְּכמֹו ַוֲאִני
ָּתם. ֹלא ֶׁשַּלְיָלה ַעד ְלַהְסִּפיק

ֶרַגע עֹוד ָקרֹוב, ְּכָבר ַהּכֹוָכב
ָׁשם. ְל ַמִּגיַע ַוֲאִני

ִמֶּמּנּו, ֹּכַח ֹבר ֶאְצ ְמַעט עֹוד
ָּתם. ַהֶּזה ַהַּמָּסע ְקָצת עֹוד

ְּכָנַפִים ׂשֹוֶרֶפת ְּכָבר ַהְּקִריָנה
ָּׁשר, ְמֻא ֲאִני ֹזאת, ֹכל־ ּוְב

ָּׁשַמִים, ַה ֵמַעל ְּכָבר ֲאִני ִּכי
ִנְצָבר! ֹּכַח ְוַה ְמַעט עֹוד

ַהֶּדֶרְך סֹוף ִלְפֵני ֶרַגע ַאְך
ָּׁשעֹון; ַה ֵמִעיר אֹוִתי

ֶקֶרן, אֹוִתי ְמִעיָרה ְוַגם
ֹלם. ַלֲח ֹזר ַלֲח ִלי נֹוְתִנים ֹלא

ִמְתַקֵּלַח ִמְתעֹוֵרר, ָקם, ֲאִני
ֹבד; ַלֲע הֹוֵלְך ׁשּוב ְו

ָּבֶעֶרב ַהַּבְיָתה ֹזר ַלֲח ְּכֵדי
ִלְראֹות. ׁשּוב ַהֲחלֹום ֶאת
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מהבית... רחוק לא מקום, יש

ֵמַהַּבִית, ָרחֹוק ֹלא ָמקֹום, ׁש ֵי
ְנִסיָעה, ָׁשָעה ֲחִצי־ אּוַלי

ַהַּקִיץ ֶׁשל ַהּלֹוֵהט ֹחם ֶׁשְּב
ַּבְּכִניָסה. ָקָהל ָּתִמיד ׁש ֵי

ֹּכַח. ָׁשם לֹו מֹוֵצא ֶהָעֵיף

ֶחְבָרה. לֹו מֹוֵצא ַהּבֹוֵדד
ְּבנֹוַח ָׁשם ׁש ַמְרִּגי ׁש־מּוָזר ִאי

ַׁשְלָוה; לֹו מֹוֵצא ּוֻמְדָאג

ַחֶּיֶלת; ִעם רֹוֵקד ָׁשם ְוָקִצין
ְמַהְנֵדס; ְמַלֵּמד ּוֻמְבָטל

ׁשֶמֶרת ְ ִמִּמ ֶׁשָעֵיף ּוֶמְלַצר
ׁש. חֹוֵר ָׁשם ָּבִסיס ַצַעד

ׁשעֹות־ֶעֶרב ְ ִּב לֹוְמִדים ַהְּסטּוֶדְנִטים
ִריקּוד, ֶׁשל מּוָזִרים ַּתְרִּגיִלים

ְּבַמְחֶּבֶרת ׁשִמים ְ רֹו ֹלא ֶׁשאֹוָתם
ַּבת־זּוג. ִעם רֹוְקִדים ֶאָּלא

ַמִים; ֶזה ָׁשם ַהָּנפֹוץ ׁשֶקה ְ ַהַּמ
ׁשּכֹוִרים, ִ ְקָצת יֹוְצִאים ּוַבּסֹוף

ָּבַרְגַלִים; ְּכֵאב ִעם ְמִזיִעים,
ְמֻרִּצים. ׁש ַמָּמ ֹזאת ּוְבָכל־

ָּבטּוַח ַעל עֹוֵבד ַהָסְלָסה ַסם
ִסּכּוִּים, ׁשִאיר ְ ַמ ֹלא הּוא

ׁשּוַח״ ״ֶּגֶבר־ָק ַאָּתה ִאם ַּגם
ׁשִבים״. ֵ ״ַחּנּון־ַמְח ִאם ְוַגם

העץ של לזכרו

דֹוֵמִמים, ָּבִּתים ָּפתּוַח, ֶּׁשַטח ַה
ֵמַהַּקְרַקע. ִמְתרֹוֵמם ָׁשן ָי ֵעץ

ַרֲחִמים ֹלא ְל ֶנֱהַרס ׁשַמט, ְ ִנ הּוא
ְטַרְקטֹור. ֶׁשל ַהַּזַחל ַעל־ְיֵדי

ֶׁשָעְברּו, ַּבָּיִמים ְוִנְזָּכר ׁשֹוֵכב הּוא
ֶזַרע, ָהָיה ֶׁשהּוא ַּבְּתקּוָפה

ׁשקּו ְ ִה ֵהם אֹותֹו ֶׁשם ַהֶּג ַּבִּטּפֹות
ַהֶּסַלע. ֶאת ֹּבר ׁש ְ ִי ֶׁשהּוא ְּכֵדי

ֶנֱהנּו, ִמִצלֹו ַרִּבים ֶרֶגל הֹוְלֵכי
ׁש; ֶּׁשֶמ ַה ֶׁשל ֹחם ֵמַה ִהְסַּתְּתרּו

ָּבְרחּו ֵהם ֵאָליו ֶׁשם ִמֶּג ֹחֶרף ּוְב
ַהֶּבֶגד. ֶאת ׁש ְלָיֵב ְמַנת ַעל

ִנְשְבעּו, ֱאמּוִנים אֹוֲהִבים ֶׁשל זּוגֹות
ַּבֵּסֶתר. סֹודֹוֵּתיֶהם ׁשּו ָלֲח

ׂשֲחקּו ִ ֲחָזִקים ָעְנָפיו ַעל ְיָלִדים
ִמָּכל־ֶיֶתר ָּדֲאגּו ֹלא ְו

ָּפְסחּו. ֵהן ְוָעָליו ָעְברּו ָׁשם ִמְלָחמֹות
ַּפַעם. ֹלא ְו ְּכֵאב ָׁשם ָרָאה הּוא

ָׁשְפכּו, ָׁשם ָדָמם ֶאת ַאִּמיִצים לֹוֲחִמים
ַהַּטַעם. ֶאת ַמִּכיִרים ָׁשיו ֹׁשָר

ֶׁשָּגַדל ְּבָמקֹום הּוְקָמה ִעיר ְוַהּיֹום
ָׁשֶביָה ּתֹו ִיְגְּדלּו ָׁשו ַעְכ ָׁשם

ָנַפל ֹלא ָמקֹומֹו ַהִּמְתָאר, ְּבָתְכִנית
ּׁשּוֶטיָה. ִק ׁשִביל ְ ִּב ָׁשן ָי הּוא

דֹוֵמִמים, ָּבִּתים ָּפתּוַח, ֶּׁשַטח ַה
ַהַּקְרַקע. ַעל ִמְתַרֵּקב ָהֵעץ

ַרֲחִמים ֹלא ְל ֶנֱהַרס ׁשַמט, ְ ִנ הּוא
ְטַרְקטֹור. ֶׁשל ַהַּזַחל ַעל־ְיֵדי


