העורב
א.א .פו 1845
עברית :ראובן וימר ()C
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פַּ עַּ ם ,בַּ חֲצוֹת קו ֶֹד ֶרתִ ,מתְ ַּיגֵּעַּ בְ הַּ ְרהֶ ֶרת
עַּ ל מּוזָרּות ֹו שֶ ל עֵּ קֶ ד ַּרב-חָ כְ מָ ה ְשכּוחַּ ת ּדוֹרוֹת,
ֹאשי הֵּ נַּעְ תִ י ,בְ פִ תְ אוֹם ְּדפִ יקָ ה שָ מַּ עְ תִ י –
בְ נ ְִמנּום ר ִ
מָ אן ְּדהּוא ,כְ מ ֹו שָ מַּ עְ תִ י ,עַּ ל ַּּדלְ תִ י תוֹפֵּ ף ַּרכוֹת?
"שֶ מָ א ְמבַּ קֵּ ר"ִ ,מלְ מַּ לְ תִ י" ,עַּ ל ַּּדלְ תִ י ּדוֹפֵּ ק ַּרכוֹת –
זֶה בִ לְ בַּ ד – וְ אֶ פֶ ס עוֹד".

בְ חַּ ּדּות ע ֹולֶה בִ י ֵּזכֶר קֹ ר קוֹדֵּ ר שֶ ל לֵּיל ֵּּדצֶ ְמבֶ ר,
בְ ַּדל גַּחֶ לֶת ,שֶ בֶ ר אֵּ פֶ ר ,עַּ ל ִרצְ פָ ה י ִָטיל צֵּ לְ אוֹר.
ִחּומים ִקּוִ יתִ י
כֹה אֶ ת יוֹם מָ חָ ר אִ ּוִ יתִ י – שָ וְ א לְ נ ִ
ִמסְ פָ ַּרי מָ זוֹר ָרוִ יתִ י – כִ י ָאבוֹד ָאבְ ָדה לֵּנוֹר –
הַּ נ ְִד ָירה והַּ ּזוֹהֶ ֶרת ,לָּה ְש ָרפִ ים קָ ְראּו "לֵּנוֹר" –
ַאלְ מ ֹונִית כָאן ,בַּ תֹ-לא-אוֹר.
וִ ילוֹנוֹת שָ נִי בְ לַּחַּ ש שֶ ל יָגוֹן הִ ְש ִמיעּו ַּרחַּ ש,
ימים וַּ ח ֲָרדוֹת;
ּומלְ אּונִי בְ אֵּ ִ
הִ בְ עִ יתּונִי – ִ
לְ הַּ ְש ִקיט לִ בִ י נִסִ יתִ י ,שּוב וָשּוב אֵּ לָיו פָ נִיתִ י:
"רק או ֵֹּרחַּ הּוא ,תָ הִ יתִ י ,שֶ בוֹחֵּ ר ַּּדלְ תִ י לִ פְ קֹ ד –
ַּ
ְמבַּ קֵּ ר בוֹשֵּ ש בַּ נֶשֶ ף סַּ ף ַּּדלְ תִ י בוֹחֵּ ר לִ פְ קֹ ד –
זוַֹּ ,רק זֹאת ,וְ אֶ פֶ ס עוֹד".

אֶ ת פְ חָ ַּדי עַּ ל כֵּן הֵּ בַּ סְ תִ י ,וְ ָלכֵּן כְ בָ ר ֹלא הִ סַּ סְ תִ י.
"סֵּ ר"ָ ,אמַּ ְרתִ י" ,א ֹו גְ בֶ ֶרת ,בִ ְמ ִחילָהַ ,אלְ פֵּ י סְ לִ יחוֹת;
אַּ ְך עֻבְ ָּדה הִ יא שֶ נ ְִמנ ְַּמתִ י ,קוֹל נ ְִקישַּ תְ כֶם חָ ל ְַּמתִ י,
וְ תָ מַּ הְ תִ י אִ ם שָ מַּ עְ תִ י ,כִ י ַּרכָה הָ יְתָ ה ְמאֹ ד",
לִ ְרוָחָ ה ַּּדלְ תִ י פָ תַּ ְחתִ י ,הַּ ס לִ בִ י מֵּ חֲשָ שוֹת.
אֹ פֶ ל שָ ם – וְ אֶ פֶ ס עוֹד.
מַּ בָ טַּ י בַּ חֹ שֶ ְך שָ טּוּ ,וסְ פֵּ קוֹת לִ בִ י צָ בָ טּו.
פַּ חַּ ד ּופְ לִ יָאה בִ י חָ תּו ,שַּ ְרעַּ פִ ים עוֹטֵּ י מָ גוֹר.
אַּ ְך הַּ ְּדמָ מָ ה ש ֹולֶטֶ תּ ,דֹם לְ דֹם יַּבִ יעַּ שֶ קֶ ט,
ַּרק ִמלָה ַאחַּ ת נִלְ חֶ שֶ תַּ ,רק נִלְ ַאט הַּ שֵּ ם "לֵּנוֹר!"
שֶ אוֹת ֹו בַּ לָאט לָחַּ ְשתִ י ,וְ הַּ הֵּ ד הֵּ ִשיב" :לֵּנוֹר!"
זֶה בִ לְ בַּ ד – וְ אֶ פֶ ס אוֹר.
ָאז אֶ ל חֵּ יק חַּ ְד ִרי חָ ז ְַּרתִ יּ ,ובְ תוְֹך נַּפְ ִשי בָ עַּ ְרתִ י,
ּומיָד שֵּ נִית שָ מַּ עְ תִ י :הַּ נ ְִקישָ ה גָבְ ָרה ְמאֹ ד.
ִ
"רגַּע" ,סַּ ְחתִ י לִ י בְ שֶ קֶ ט" ,יָד עַּ ל ִש ְמשָ תִ י ּדוֹפֶ קֶ ת;
ֶ
הָ בָ ה וְ אֵּ ֵּרד לְ חֶ קֶ ר ,וְ אֶ פְ תֹ ר אֶ ת זֶה הַּ סוֹד –
הֵּ ָרגַּע לִ בִ י אַּ ְך ֶרגַּע ,וְ אֶ ְחקֹ ר אֶ ת זֶה הַּ סוֹד –
רּוחַּ הִ יא – וְ אֶ פֶ ס עוֹד!"
ִחיש פָ תַּ ְחתִ י הַּ תְ ִריסַּ יִםּ ,ובְ רֹב נִפְ נּוף כְ נָפַּ יִם
בָ א עו ֵֹּרב ָאצִ יל הַּ חַּ ְד ָרה ,מֵּ עִ תִ ים קַּ ְדמ ֹונִיוֹת.
בְ לִ י ִק ָּדה הַּ ִמתְ בַּ קֶ שֶ ת ,בְ לִ י הִ סּוס קָ טָ ן ָלגֶשֶ ת,
בַּ א ֲֶרשֶ ת לו ְֹרד א ֹו אֵּ שֶ תִ ,מתְ יַּהֵּ ר בְ סֵּ בֶ ר הוֹד –
שָ ם עַּ ל פֶ סֶ ל רֹאש ָאתֵּ נָה הִ תְ יַּשֵּ ב בִ ְמלוֹא הַּ הוֹד –
הִ תְ יַּשֵּ ב – וְ אֶ פֶ ס עוֹד.

ְשחוֹר אוֹתָ ּה צִ פוֹר קָ סַּ ם לִ י ,לְ חַּ יְֵּך ְמעַּ ט ג ַָּרם לִ י.
ּומנֻמָ ס הּוא ,כָל-כֻל ֹו אוֹמֵּ ר כָבוֹד.
כֹ ה חָ מּור ְ
"ַאף שֶ צִ יצָ תְ ָך ֻגלָחָ הֹ ,לא שֶ כְ וִ י הִ ֶנךָ ,אֶ חָ א,
ֹלא עוֹפַּ פְ תָ כָאן ִמשַּ חַּ תִ ,מלֵּילָּה שֶ ל אֶ ֶרץ נוֹד.
לִ י ַּגלֵּה ִשמְ ָך הַּ לו ְֹר ִדי ,אֶ ת שִ ְמָך מֵּ אֶ ֶרץ נוֹד".
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
הָ עו ֵֹּרב שָ חְ :
עוֹף עִ לֵּג הּוא ,כִ ְמדֻ מָ נִי .מַּ ֲענֵּהּו הִ תְ ִמיהָ נִי.
ִּדבּורוִֹ ,ק ְרקּור בְ לִ י פֵּ שֶ ר – ִמן הַּ סְ תָ ם חָ כְ מָ ה שֶ ל עוֹף;
ַארצֵּ נּו
אַּ ְך יְהֵּ א מֻ סְ כָם עָ לֵּינּוַ :אף אֱנוֹש בְ כָל ְ
ֹלא ָרָאה עו ֵֹּרב אֶ צְ לֵּנּו עַּ ל מַּ שְ קוֹף יוֹשֵּ ב בְ הוֹד;
עוֹף יוֹשֵּ ב עַּ ל רֹאש ָאתֵּ נָה ּומַּ ְש ִקיף ִמשָ ם בְ הוֹד,
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
עִ ם ִמין שֵּ ם כְ מוְֹ :
עּורבָ א עַּ ל רֹאש ָאתֵּ נָהְּ ,ודבָ ר ֹו כְ מ ֹו בָ א ִממֶ נָה,
אַּ ְך ְ
ַּרק ִק ְרקּור אֶ חָ ד ּדוֹבֵּ ב הּוא ,כְ מ ֹו לִ ב ֹו שָ פַּ ְך עַּ ד כְ לוֹת.
ֹלא יוֹתֵּ ר ִמּזֶה הֵּ ִשיחַּ – ֹלא נוֹצָ ה ַאחַּ ת הִ ּזִ יחַּ –
עַּ ד שֶ ַּרחַּ ש פִ י הֵּ סִ יחַּ " :חֲבֵּ ִרים סוֹפָ ם לִ בְ גֹ ד –
כְ בָ ר מָ חָ ר הּוא יַּעַּ זְ בֵּ נִיּ ,וכְ תִ ְקווֹתַּ י ִי ְנּדֹד".
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
שָ ח הָ עוֹף ָאזְ :
כְָך אֶ ת הַּ ְּדמָ מָ ה קו ֵֹּרעַּ מַּ ֲענֵּהּו הַּ ק ֹולֵּעַּ .
אַּ ְך ָאמַּ ְרתִ י" :זֶה לָבֶ טַּ ח כָל יֵּינ ֹו אֲשֶ ר בַּ נֹ אד.
בְ עָ לָיו אָ ְש ָרם הֵּ ִקירּו – ַאף ִטפָ ה ב ֹו ֹלא הִ ְשאִ ירּו.
כָל תוֹחֶ לֶת שָ וְ א הֵּ סִ ירּו .אֲס ֹונָם כָבַּ ד ְמאֹד.
ַּרק ְק ִריַאת עו ֵֹּרב הוֹתִ ירּו ,כִ י ג ַָּדל הַּ כְ אֵּ ב ְמאֹד.
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
"ק ָרא!" קָ ְראּו הֵּ םְ ,
ְ

ְק ִריָאת ֹו אוֹתִ י הִ ְקסִ ימָ ה ,אֶ ת נַּפְ ִשי בַּ ת ְשחוֹק הִ נְעִ ימָ ה,
ִחיש כ ְֻרסָ ה מּולָם קֵּ ַּרבְ תִ י :פֶ סֶ לֶּ ,דלֶת ,עוֹף-נְדוֹד;
ָארגְ תִ י.
עַּ ל הַּ כַּר לִ י הִ תְ עַּ נַּגְ תִ י ,אֶ ֶרג שֶ ל הִ ְרהּור ַּ
ּושחוֹר אֵּ פוֹד –
ְמבַּ שֵּ ר ָאסוֹן סָ בַּ ְרתִ יַּ ,רע מַּ ְראֶ ה ְ
מַּ ה הַּ קֶ שֶ ר ,מַּ הּו פֵּ שֶ ר ִק ְרקּור ֹו צוֹפֵּ ן הַּ סוֹד,
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
סוֹד פִ ְשר ֹו שֶ ל ְ
כְָך יָשַּ בְ תִ י וְ נִחַּ ְשתִ יַ ,אף ֹלא הֲבָ ָרה לָחַּ ְשתִ י
אֶ ל הָ עוֹף ,שֶ מַּ בָ ט ֹו חָ ַּדר בְ שָ ִרי כְ מַּ ְדקֵּ רוֹת:
ֹאשי הִ ְשעַּ נְתִ י
תוְֹך הִ ְרהּור ָאחוֹר ָר ַּכנְתִ י ,עַּ ל כ ִָרית ר ִ
עַּ ל סְ גוֹל הַּ ְק ִטיפָ ה שָ קַּ עְ תִ י שֶ עֻלְ פָ ה בְ אוֹר נֵּרוֹת
עַּ ל ְק ִטיפָ ה אֲשֶ ר לֻטָ פָ ה בְ י ָָדּה ,בִ זְ הֹר נֵּרוֹת;
ֹלא תִ לְ טֹף י ָָדּהֹ ,לא-עוֹד.
הָ אֲוִ יר נ ְִדחַּ ס סְ חַּ ְרחֹ ֶרת כְ מַּ ְחתָ ה שֶ ל ֵּריחַּ ְקט ֶֹרת
מּונָפָ ה בִ ֵּידי שָ ָרף ,עַּ ל הַּ מַּ ְרבָ ד נוֹטֶ פֶ ת מוֹר.
סַּ ְחתִ י לִ י" :א ְֻמלָל ,אַּ ְש ֶריָך! אֵּ ל ַּרחּום הּוא אֱֹלהֶ יָך!
אֶ ת קֻ בַּ עַּ ת תַּ נְחּומָ יו שָ לַּח לְ ָך ַאחַּ ר כָבוֹד!
ּושכַּח לֵּנוֹרָ ,אבְ ָדה ָאבוֹד!"
גְ מַּ ע ,אוֹּה ,גְ מַּ ע ,סַּ ם ְמשַּ כְֵּךְ ,
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
הָ עו ֵֹּרב שָ חְ :
"עוֹף-נָבִ יא"ָ ,אמַּ ְרתִ י" :עֹ פֶ ת! עוֹף-נָבִ יא ,אִ ם גַּם בֶ ן תֹ פֶ ת!
אִ ם מֵּ אֵּ ל א ֹו שֵּ ד נ ְִשל ְַּחתָ  ,א ֹו נִשֵּ אתָ בַּ סּופוֹת.
אִ ם בְ נֵּס שָ לֵּם הִ גַּעְ תָ  ,בְ בֵּ יתִ י ִמסְ תוֹר מָ צָ אתָ ,
בַּ יִת שֶ ל אֵּ ימָ ה וָ צַּ עַּ ר – הִ ְשבַּ עְ תִ יָך :תֵּ ן לִ י אוֹת,
בַּ גִ לְ עָ ד – ֲהיֵּש שָ ם צ ִֹרי? נָא ֲע ֵּננִי ,תֵּ ן לִ י אוֹת!"
"ק ָרא! ֹלא-עוֹד".
הָ עו ֵֹּרב שָ חְ :

"עוֹף-נָבִ יא"ָ ,אמַּ ְרתִ י" :עֹ פֶ ת! עוֹף-נָבִ יא ,אִ ם גַּם בֶ ן תֹ פֶ ת!
אֵּ ל אֶ חָ ד בָ ָרא אֶ ת ְשנֵּינּו – הִ ְשבַּ עְ תִ יָך ,נָא אֱמֹ ר:
הָ אֶ ְחבֹק עַּ לְ מָ ה בְ לִ י ּדֹפִ י ,שָ ם הַּ ְרחֵּ ק בְ גַּן הַּ יֹפִ י?
מַּ לְ ָאכִ ים 'לֵּנוֹר' קָ ְראּו לָּה ,אֶ ל לִ בָ ם אִ ְמצּו עַּ ד כְ לוֹת –
הַּ נ ְִד ָירה וְ הַּ ּזוֹהֶ ֶרת ,אֶ ת לֵּנוֹר אִ ְמצּו עַּ ד כְ לוֹת?"
"ק ָראֹ ,לא-עוֹד".
הָ עו ֵֹּרב שָ חְ :
"ז ֹו ִמלַּת פְ ֵּר ָדה ,עוֹף-שֶ ֶרץ!" הִ תְ פָ ַּרצְ תִ י ָאז בְ קֶ ֶרץ,
שֶ עָ לָה בִ י כְ שַּ לְ הֶ בֶ ת" .שּוב אֶ ל שַּ חַּ ת! הִ תְ נַּּדֵּ ף!
ַאל תַּ ְשאִ יר מֵּ אֲחו ֶֹריָך שּום נוֹצָ ה ,עֵּ דּות שְ קָ ֶריָך!
הִ סְ תַּ לֵּק מֵּ רֹאש הַּ ֶּדלֶתִ ,מן הַּ פֶ סֶ ל הִ תְ עוֹפֵּ ף!
מַּ קו ְֹרָך ְשֹלף מִ לִ בִ י וְ הֵּ עָ לֵּם ַאחַּ ר כָבוֹד!"
"ק ָראֹ ,לא-עוֹד".
הָ עו ֵֹּרב שָ חְ :
וְ עו ֵֹּרב ֹלא ִמתְ עוֹפֵּ ף לוֹ ,עוֹד יוֹשֵּ ב לוֹּ ,דֹם יוֹשֵּ ב לוֹ,
עַּ ל ָאתֵּ נָה ,עַּ ל הַּ ֶּדלֶת ,בְ לִ י לָנּועַּ א ֹו לִ ְמעֹ ד;
עִ ם נִיצוֹץ ִר ְשעּות בָ עַּ יִן ,כְ ח ֹולֵּם חֲלוֹם בֶ ן-קַּ יִן,
אוֹר נֵּרוֹת צִ ל ֹו י ְַּרעִ יד עַּ ל הָ ִרצְ פָ ה וְ הַּ פַּ ְרגוֹד;
וְ נַּפְ ִשי ִמּזֶה הַּ צֵּ ל שֶ עַּ ל ִרצְ פָ ה וְ עַּ ל פַּ ְרגוֹד
ֹלא תָ קּום ,אֶ ְק ָרא – ֹלא-עוֹד.

