ארז ביטון

בית הקברות בלוד

שּׁכּוֹר ְס ִלי ֶלם
ִהנֵּה ָכּאן ַה ִ
שׂה ֶכּ ֶסף ְבּ ָפּ ִריס
שׁ ְבּנוֹ ָה ֶא ָחד עוֹ ֶ
ֶ
וּ ְבנוֹ ָהאַ ֵחר ַעל ִכּ ֵסּא ַגּ ְל ַגּ ִלּים
ִמתְ דַּ ֵפּק ַעל דְּ ָלתוֹת
שׁנִּ ְר ְצ ָחה ִבּידֵ י ַע ְר ִבי
וּ ִבתּוֹ ג'וּ ְלי ֵט ֶ
שׁהוֹ ִריד אוֹתָ הּ ק ֹדֶ ם ִלזְנוּת
ֶ
שׁ ָפּה ְבּי ָפוֹ.
ְונִ ְמ ְצאָה ְל ַבסּוֹף ְבּתוְֹך ַפּח ַא ְ

ִהנֵּה אָדוֹן ַמ ְסעוּד
שּׁים ַה ֻמּ ְקדָּ מוֹת
שׁנוֹת ַה ֲח ִמ ִ
שׁ ִבּ ְ
ֶ
שׁ ַפר ָע ָליו גּוֹ ָרלוֹ
ָ
שּׂ ִאית
שׁ ָהי ָה עוֹ ֵמד ַעל ַגּב ַמ ָ
ֶ
וּ ִמ ְמּרוֹ ֵמי ֲע ֵרמוֹת ַהזֶּ ֶבל
שׁ ֵמן
שׂא נְאוּ ֵמי נִ ָצּחוֹן ָגּבוֹ ַהּ ְו ָ
נוֹ ֵ
שׁ ן.
ְכּמוֹ ֵמ ַעל ִמגְדַּ ל ֵ

שׁת
שׁ ִבּתּוֹ ְסתֵּ ָרה ַה ֵח ֶר ֶ
ֶ
ָהי ְתָ ה ִמתְ ַגּ ְל ֶגּ ֶלת ִאתָּ נוּ ַבּ ִמּטּוֹת
שׁל ָכּ ִריּוֹת
שׂ ָחק ֶ
ְבּ ִמ ְ
ְוגַם ִהיא
שׁתָּ מוּת ֻמ ְקדָּ ם ָכּל ָכְּך.
ֹלא י ָדְ ָעה ֶ

ִהנֵּה ְק ֶמ ָרה ֲאהוּ ַבת ִל ִבּי
שׁ ֵמּתָ ה ְבֹּלא ֵעת
ֶ
שׁקּוֹ ָלהּ נָ ַסְך ָע ֵלינוּ
ֶ
ְמתִ יקוּת ֵאין ֵקץ
ֵמ ֵע ֶבר ֶל ָח ֵצר,
ֵמ ֵע ֶבר ְלגֶדֶ ר ַה ַבּי ִת
ְוֹלא י ָדַ ְענוּ ֵהי ָכן ְל ֵה ָח ֵבא ִמקּוֹ ָלהּ
שׁ ָהי ָה ַמ ֶכּה ָבּנוּ ְר ָט ִטים ְר ָט ִטים.
ֶ
שׁים ְבּ ָכ ִריּוֹת
שׁ ִ
ִמתְ גּוֹ ְ
שׁ ֵמּתָ ה
ְלאַ ַחר ֶ
שׁאַר קוֹ ָלהּ תָּ לוּי ְועוֹ ֵמד
נִ ְ
ֵמ ַעל ַל ֲח ֵצרוֹת.

שׁ תּוֹ
ִהנֵּה ַר ִבּי ַחיּ ִים ְו ִא ְ
שֹּׁלא ָס ְבלוּ זֶה ֶאת זוֹ ְבּ ַחיּ ֵי ֶהם
ֶ
שׁ ַפּ ַעם אָ ְמרוּ ָע ָליו
ֶ
שּׁ ַפְך ָע ֶלי ָה ַמי ִם רוֹתְ ִחים
שׁ ָ
ֶ
שׁה
ִכּי נִ ְר ֲאתָ ה ֲחבוּ ָ
ִמ ַכּף ֶרגֶל ְו ַעד ר ֹאשׁ
ִר ְכּכוּ ְואָ ְמרוּ
שׁי .
שׁל יוֹם ֲח ִמי ִ
שׁנָּ ְפ ָלה ְלגִיגִית ַר ְח ָצה ֶ
ֶ

ְו ִהנֵּה ָכּאן ַר ִבּי י ִ ְצ ָחק ַהזָּ ֵקן
שׁה ָה ִע ֶוּ ֶרת
שתּוֹ ִעי ָ
ְו ִא ְ
ִאתּוֹ ָהי ִיתִ י ָבּא ְל ֵבית ַה ְקּ ָברוֹת ַהזֶּה ַמ ָמּשׁ
ִל ְקט ֹף תְּ ֵאנִים ְו ָחרוּ ִבים
ַו ֲאנִי עוֹ ֵמד ַעל ָה ֵעץ
שׁ ְבּי ָדוֹ
ְוזוֹ ֵרק ֶאל תּוְֹך ֶטנֶא ָק ָטן ֶ
שׁ ָהי ִינוּ חוֹזְ ִרים
שׁ ִקי ָעה ְכּ ֶ
וּ ְל ֵעת ְ
ִעם ַסל ָמ ֵלא ָהי ָה נוֹתֵ ן ִלי ִבּנְדִ יבוּת ִלבּוֹ
שׁלוֹשׁ תְּ ֵאנִים
שׁתַּ י ִם ָ
ְ
שׂ ְמ ָחה ִמיּוֹם
ַו ֲאנִי ָמ ֵלא ִ

שׁל ֲהנָאָה ְצרוּ ָפה.
ֶ
ֶאת ַה ַסּל ַהזָּה ֹב
שׁתּוֹ ָה ִע ֶוּ ֶרת.
ָהי ָה נוֹתֵ ן ְל ִא ְ

ְו ִהנֵּה ָכּאן ָכּתֵ ף ֶאל ָכּתֵ ף
שׁ ֵכנֵנוּ ַהטּוֹב אַ ֲהר ֹן ַהכּ ֹ ֵהן
ְ
ַה ְמ ֻכנֶּה ֶל ְק ִוידִ י זַנַּאי
שׂה ֶעגְלוֹן
שׁנַּ ֲע ָ
ֶ
שׂדֵ ה ַהתְּ עוּ ָפה
שֹּׁלא ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ִל ְ
ֶ
שׁ ָבּת.
שׁ ַמר ַ
ִכּי ָ
ֲעבוּרוֹ ָהי ִינוּ גּוֹנְ ִבים ָח ִציר ְותֶ ֶבן
שּׁי אַ ַחר ַה ָצּ ֳה ַרי ִם
שׁ ִ
ִבּי ֵמי ִ
ָהי ִינוּ ְמ ַס ְבּנִים ֶאת ַגּבּוֹ
שׁב ְבּתוְֹך ִגּיגִית
ְוהוּא יוֹ ֵ
ַל ְבנוּנִי ֵגּ ֶאה ְבּ ַל ְבנוּנִיּוּתוֹ.
שׁ ִבּתּוֹ ָהאַ ַחת ְפ ֶר ָחה
ֶ
שׁתַּ ְגּ ָעה ְבּ ֵליל ְכּלוּלוֹתֶ י ָה
ִה ְ
וּ ִבתּוֹ ָהאַ ֶח ֶרת ָמ ָחה י ָ ָפה ַכּיּ ָ ֵר ַח
שׁנִּ ְק ְראָה ֵעינֵי ַה ָפּ ָרה ִעינִין ֶא ְל ְבּגְ ָרה
ֶ

שׁיּ ָכ ֹ ְלתָּ ִל ְטבּ ֹ ַע ָבּ ֶהן.
ַעל שׁוּם ֵעינֶי ָה ֶ

ְו ָכאן אַ ְב ָר ָהם ַה ְמ ֻכנֶּה ְהנּוֹ
ְו ָעשׂוּ ִאתּוֹ ֶח ֶסד
שֹּׁלא ָט ְמנוּ אוֹתוֹ ִמחוּץ ַל ָגּדֵ ר
ֶ
שׁ ֲה ֵרי
ֶ
יריּ ָה.
ִהתְ ַא ֵבּד ִבּ ִ
שּׁחוֹר
שּׁח ֹר ִמ ְ
ְהנּוֹ ַה ָ
שׁ ָגּ ְבהוֹ ֵמ ַעל ֻכּ ָלּנוּ
ֶ
שׁ ָהי ִינוּ ְמ ַה ְלּ ִכים ֵבּין ַרגְ ָליו
ֶ
ְוהוּא ֵבּינֵינוּ ָרם
שּׂא ְוֹלא ְמדַ ֵבּר ִעם ִאישׁ
ְונִ ָ
ָע ָליו אָ ְמרוּ
שׁ ָהי ָה ִראשׁוֹן
ֶ
שׂדֵ ה ַהתְּ עוּ ָפה
שׁ ִקּ ֵבּל ֲעבוֹדָ ה ִבּ ְ
ֶ
ְוגַם אָ ְמרוּ ָע ָליו
שׁעוֹת ָה ֶע ֶרב
שׁ ֵה ִקים ֵבּית ָק ֶפה ִל ְ
ֶ
שׁ ְכּנַזִּיּ ָה.
שּׁה ַא ְ
שׁ ַע ִעם ִא ָ
שׁתַּ ֲע ֵ
ְל ִה ְ
ָק ַבר ִאתּוֹ ֶאת ִחידַ ת מוֹתוֹ ַה ִפּתְ אוֹ ִמי

שׂ ָמחוֹת
ְועוֹד ִה ְס ִפּיק ְל ָה ִקים אוּ ַלם ְ
שׁמוֹ
ְו ִל ְקר ֹא ֶאת ְ
ָע ָליו.

ִהנֵּה ַהמּוֹ ֶרה ֶא ֶרְך ַה ֵפּאוֹת
שׁ ָהי ִינוּ קוֹ ְט ִפים ְל ַמ ֲענוֹ ְפּ ָר ִחים
ֶ
ְבּ ֵבית ַה ְקּ ָברוֹת ַהזֶּה
וּ ְמ ִבי ִאים לוֹ ִמנְ ָחה
ְכּדֵ י ְל ַרצּוֹת אוֹתוֹ ִמ ְפּנֵי ִאחוּ ֵרנוּ
שּׁת
ֲא ָבל הוּא ֹלא ִהתְ ַע ֵ
ַגּם ָל ַקח ְוגַם ִה ָכּה
שׁ ָהי ָה ְבּ ִכיסוֹ.
ְבּ ַס ְר ֵגּל ָק ָטן ֶ

ְו ִהנֵּה ָהרוֹן ֶבּן ְחמוּ
שׁת ַהיּ ָ ִמים,
שׁ ֶ
שׁנָּ ַפל ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ֵ
ֶ
ִאתּוֹ ָהי ִינוּ ִמתְ ַפּ ְלּ ִלים
ְבּ ֵבית ַה ְכּנֶ ֶסת ַה ָקּ ָטן
שׁם ִא ָמּא ָר ֵחל.
ַעל ֵ
שּׁנָה
ְוהוּא ָהרוֹן ָהי ָה עוֹ ֵמד ְבּר ֹאשׁ ַה ָ

ְוקוֹ ֵרא ְבּ ֶב ִכי ֶאת ֲע ֵקדַ ת י ִ ְצ ָחק
ְוֹלא י ָדַ ע
שׁ ָקּ ָרא ֶאת ָה ֲע ֵקדָ ה
ֶ
שׁל ַע ְצמוֹ.
ֶ

ְו ִהנֵּה ָכּאן ֶק ֶבר הוֹ ַרי ַה ָסּדוּק
שׁנָה ְלתַ ֵקּן
שׁ ֲאנַ ְחנוּ אוֹ ְמ ִרים ָכּל ָ
ֶ
ְוֹלא ְמתַ ְקּנִים
שׁו
שׁם יוֹ ֵרד ַע ְכ ָ
ְוגֶ ֶ
וּ ְמ ַח ְל ֵחל
שֹּׁלא ָע ְמדָ ה ִבּ ְפנֵי ַהקּ ֹר
ְו ִא ִמּי ֶ
שׁ ָטה ֵמ ָע ֶלי ָה
שֹּׁלא ָפּ ְ
ֶ
שּׁנָה
ֶאת ַה ְסּ ֶודֶ ר ָכּל ַה ָ

ַו ֲאנִי ֵהי ָכן ֶא ָטּ ֵמן
ָהי ִיתִ י רוֹ ֶצה ְל ִה ָטּ ֵמן ָכּאן
ֵבּין ַה ַחיּ ִים
שּׁים
שׁנוֹת ַה ֲח ִמ ִ
ִבּ ְ
ָבּ ִעיר ֹלד.

