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בלילה 

ת ִנְפֶרׁשֶ יָרה  ִ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ּמֹוחֹות ַהּנִ ְקּבּוִבּיֹות ֹמִחי  ִמּנַ

ת ֶרׂשֶ ּוִמְתּפָ ת  ְותֹוֶפׂשֶ
כֹות ל ַהֲחׁשֵ ּכָ ַעל 

ְיָלה ּלַ ּבַ
ָפִרים ל ַהּסְ ּכָ ֲאִני ׁשֹוֶכֶבת ַעל 

מֹו ַעל ֶאֶבן ְמֻקְוֶקֶות ּכְ
ַוֲאֹפִרים ים  ָגַדי ֲאֻרּכִ ּבְ

ְלַגְמֵרי ָרה  ְיׁשָ ֲאִני 
ִרים, זֹוֲהִרים.  ְיׁשָ ַמִים ָעַלי  ָ ַהּשׁ

ֲאִני ִמְתָקֶרֶבת. 
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*

ִים ַהֲחֵזר ִלי ֶאת ֶחְפזֹון ַהּמַ
ַהּיּוַבל   ל  ר ׁשֶ ָערּוץ ַהּצַ ּבֶ

ֶבת, ֶכר, ַהּלֹא ְמֻמְחׁשֶ ִריָזה, ַחְסַרת ַהּסֶ ַהּזְ רּוָצה  ֶאת ַהּמְ
ִעיִרים ָלַעד, ַהּצְ ִים  י ַהּמַ ַרּצֵ ל  ֶאת ֵטרּוף ַהּטַֹהר ׁשֶ

ִמיד ּתָ ַהְמַמֲהִרים 
ְלׁשּוָמקֹום.
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*

ֶקת ּתֶ ָמָתּה ַהְמֻשׁ ִנׁשְ
ָנִכים  ֶעְגַלת  ּבְ ֶבת  יֹוׁשֶ

ה ּפֶ ּבַ ד ָזקּוף  רֹון ְמֻחּדָ ַמֲחִזיָקה ִעּפָ
ֵחיָקּה ּבְ ֶבת  ּוַמְזִמיָנה ֶאְתֶכם ָלׁשֶ

ֶמת  ּוְלִהְתּבֹוֵנן ֵאיְך ִהיא רֹוׁשֶ
ר.  ְרּפָ ּפַ יִרית,  ּפִ ׁשַ
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*

ִעם ֶעֶרב רּוַח    
יָקה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוָלם ַעּתִ

ת ַחת ֶאת ָהֹראׁש ַהּמֵ מֹוׁשַ
לּול, ְמָנּה ַהּצָ ׁשַ ּבְ

ר   ְדֹקד ַהִחּוֵ ַהּקָ עֹוֶטֶפת ֶאת 
ֶמיָה, ׂשָ ּבְ ְסִדיֵני  ּבִ

ַתְחּבֹוׁשֹות צּוף, ּבְ ת אֹותֹו  חֹוֶבׁשֶ

ַמְמִריָאה אֹותֹו ִמן ַהּגּוף  
ֶמיָה. ֲאֵתי ׁשָ ּפַ ֶאל 
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בפייסבוק החברים שלי 

ֵפיְסּבּוק ּבַ י  ּלִ ׁשֶ ַהֲחֵבִרים 
ִעיִרים ַהּזְ ֲהמֹוֵניֶהם  ּבַ ִטים ְסִביִבי  ׁשָ

ּגּוִפי  ִפים ֶאת  ּוְמַלּטְ אֹוְפִפים 
ים  ְיֵפהִפּיִ ִגיגֹוִנים  ּדְ מֹו ַלֲהַקת  ּכְ

ים ִהיּפִ ּכְ ָער, ְמׁשֹוְטִטים  רּוֵעי ׂשֵ ּפְ ִמים,  ִאּלְ
ים. ְוִצ'יִפּ כֹות  ְרַית ַמּתָ ַרֲחֵבי ִאיְמּפֶ ּבְ
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לא מסתדר 

י ֶאס ּפִ 'י  ּגִ ּבַ ָך  ר ִאּתְ ֱאֹלִהים ְמַדּבֵ
הּוא אֹוֵמר ְלָך: 

ִתיב ַהְיָמִני ַלּנָ ֵמד  ִהּצָ
ֹמאָלה. ֵנה ׂשְ ּפְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ

הּוא אֹוֵמר ְלָך:
ֶרְך. ַהּדֶ ַצד  ּבְ ח  ּוַ ּדֻ ע  ִמְפּגַ

הּוא אֹוֵמר ְלָך:
ב ֵמָחָדׁש. ֵ ֲאִני ְמַחּשׁ
ב ֵמָחָדׁש. ֵ ֲאִני ְמַחּשׁ

ְוׁשּוב: 
ב ֵמָחָדׁש. ֵ ֲאִני ְמַחּשׁ

ר ּדֵ ה ֹלא ִמְסּתַ ֲאָבל ַאּתָ
ה. ַהּזֶ פּוק  יר ַהּדָ ְכׁשִ ִעם ַהּמַ
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הונדה אופנוע  על 

ַעל אֹוַפּנֹוַע הֹוְנָדה ִסיִויק  
ַרְמזֹור ָצֹהב ְמַהְבֵהב ּבְ

יק ּקִ ּדַ ְוִצּיּוץ ֶאס ֶאס ֶאס 
יק      ְסּפִ ּתַ ַהִאם 

ִלְמֹצא ֵחן? ְלִהְתַאֵהב?
? ְלַהֲעִמיק? יּהַ ְלַהְגּבִ

אֹון    ּכָ ּדִ ִמיַכת  ַחת ִלׂשְ ִמּתַ
ה ִרית ָהַרּכָ ַהּכָ ִחי ַעל  ַהּלֶ

ֹלא מּוָכן. ֹלא ָקם. 
ֹלא רֹוֶצה ִלְהיֹות ַעם.  

 
ּכֹל ֹקֶדם 

עּוָפה  ֵדה ַהּתְ נֹוֵסַע ִלׂשְ
ּומֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו

ַמְלּכֶֹדת. ּבְ

טֹוס ֵמַחּלֹון ַהּמָ
ְוָכל ְמהּוָמתֹו   ָהעֹוָלם 

ִמיַכת ָעִבים ְלָבִנים ׂשְ ּבִ ה  ּסֶ ִמְתּכַ
ם. ֲעֹזב אֹותֹו ְוֶאת ְקָהלֹו. ִמְתַעּלֵ

ֲעֹצם ֶאת ֵעיֶניָך
ּלֹא. ּבַ ֵהָעֵלם 
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הצעיר  הדור 

ִעיִרים   ַהּצְ ל  ַהּנֹוָרא ׁשֶ רּוף  ַעל ַהּטֵ
ָלִטיִנית ַמְדִריָגל ַמְקִסים  ּבְ ב  ִנְכּתַ
רֹוָסה.  ְרּבָ ּבַ ל ְפִריְדִריְך  ֲחֵצרֹו ׁשֶ ּבַ

ירּוס  ּפִ ּפַ רֹוְגִליִפים ַעל  ִהּיֶ ְכַתב  ּבִ
ִעיר  ַהּצָ ָבה ִקיָנה ַעל ַהּדֹור  ִנְכּתְ

צּוָרה ְמַזְעַזַעת.  ּבְ ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ

ַרח ּתֶ יׁש  ִהְרּגִ ּוַמה 
ַבר ֶאת ֱאֹלָהיו נֹו ׁשָ ּבְ ׁשֶ ּכְ

ִית, ֶאת ַההֹוִרים? ַהּבַ ְוָנַטׁש ֶאת 

indd   14.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:35



 ~   15   ~

*

ַמִים, ָ ִלי ַהּשׁ ּבְ ָאר  ְוִנׁשְ ִנְקָלף  ְתֹאם ָהעֹוָלם  ּפִ
ְקֵרר,  ּמַ ּבַ ח  ּכַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִלי ִמְכֶסה,  ּבְ מֹו ִסיר  ּכְ

ה, ּפָ ַהּמַ ַנֲעִרים ֶאת  ּמְ ׁשֶ ּכְ ְלָחן ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה,  מֹו ׁשֻ ּכְ אֹו 
ַאַחת ּבְ ִהּנּוָמָתּה הּוְרָמה  ׁשֶ ה  ּלָ ּכַ מֹו  ּכְ אֹו 

ָכל ַחְצ'קּוֶניָה.  ּבְ ֶפת  ֶנְחׂשֶ ְוִהיא 
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ָאָדם ּבָ בּוַאת ֱאֹלִהים  ּבָ
ינֹוק  ּתִ ל  ל ׁשֶ ְלּגֵ מֹו ְצחֹוק ִמְתּגַ ּכְ
ַע,  ְצַפְרּדֵ ּכִ ּבֹו, חֹוֵתר  ּגַ רּוַע ַעל  ׂשָ
ְוגֹוֵלׁש  ר עֹוֶלה  ל אׁשֶ בּוָאה ׁשֶ ּבָ

ַהּיֹוֵדַע  ט  ּבָ ּמַ ּבַ
ֵיׁש. ה אֹותֹו  ָעׂשָ ל ִמי ׁשֶ ׁשֶ
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פשוט  שיר 

ָאָדם סֹוֵבל 
לֹו ְוֶאת אֹוְיבֹו ׂשֹוֵנא ֶאת ְמַעּוְ

ּלֹו ׁשֶ ֵאבֹו  ּכְ ּכֹוֵאב ֶאת  ם הּוא  ּגַ ר  ֲאׁשֶ
ְוֶאת ִסְבלֹו 

ִלי ְלָהִבין ְלֵלב אֹוְיבֹו ּבְ
לֹו. ִלי ָלַדַעת ְוֹלא ְכלּום ַעל ְמַעּוְ ּבְ
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 1 מוסיקה 

ן ַהֲחצֹוְצָרה ַנּגַ ל  ּסּוִפים ׁשֶ ַהּכִ
הֹור  ק, ַהּטָ ִליל ֶהָעֹנג, הְמֻדּיָ ַלּצְ

ָאח —  ּבָ ְלֶהֶבת  ַ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ נּוָעה ָהַרּכָ מֹו ַהּתְ ּכְ
עֹוָלם ּלְ ׁשֶ לּו,  ַהּלָ ים  ֲאַמּצִ ַהּמַ

ַהְצָלָחה ְמֵלָאה —  ּבְ רּו  ֻיְכּתְ ֹלא 
ֶהם  ּבָ ַהִאם ֵאין 

ּום ִמּשׁ
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 2 מוסיקה 

י  חּור ַהָהּדִ ל ַהּבָ ָניו ׁשֶ ּפָ
ׁשֹון ְקּדָ ָצא ֵמַהּמִ ּיָ ׁשֶ

ָנִקי פּוף, ַהּלֹא  ַצד ָהְרחֹוב ַהּצָ ּבְ ׁשֶ
ְטנֹוַע עֹוֶלה ַעל ַהּקַ

ָידֹו   ּבְ ּבֹוְנד  ֵג'ייְמס  יק  ּתִ
ַצח ֵמַעל ׁשֶֹרׁש ָהַאף ה ַעל ַהּמֵ ּוְנֻקּדָ

ְפִנים ּבִ ם  ה ׁשָ ל ֶזה ַעּתָ ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ַהּנֹוַגַעת ע  ֵמָהֶאְצּבַ

ַהּיֹוִמית ָעה  ָ ֹזאת ֲאִני ַאֲחֵרי ַהּשׁ
ֲחִליִלית. ּבַ ְנִגיָנה  ל  ׁשֶ
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*

ַעם הּוא מֹוִפיַע ּפַ י  ִמּדֵ
ִדי ִלְמּדֹד אֹוִתי. ּכְ

ֶנְעָלם ְך הּוא  ַאַחר־ּכָ
ְדֵרגֹות חֹור ֲחַדר ַהּמַ ׁשְ ּבִ

ְוגֹוֵזר ָאִריג ָלָבן.  ם  ב ׁשָ יֹוׁשֵ
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חלום

ְיָלה ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ
ִלְרָוָחה, ׂשּוקֹות  ּפְ יֵרַכִים  ּבִ

יָבה, יׁשִ ּבִ
ֶאְמַצע ָהְרחֹוב  ּבְ י  ּתִ ַלׁשְ ּגָ

ם ַהּיָ ַהּיֹוֵרד ֶאל  ִביׁש  ּכְ ּבַ
קֹוִפים עּוֵרי ַמׁשְ ּפְ ין ַאְרמֹונֹות ֲחֵרִבים  ּבֵ

ו ַהּקַ ִדּיּוק ַעל  ּבְ ְתֹאם  ּפִ נֹוֶחֶתת 
יכֹון.  ם ַהּתִ ַהּיָ ּוֵבין  ין ַהחֹול  ּבֵ ק  ְפׂשָ ַהּנִ

ְוָחְמקּו,  חּו  ילּו, ׂשָ ִליִטים ֶהְעּפִ ּפְ
ְפָלט.   י ַמֲעִניֵקי ַהּמִ ֶאל ּתֹוְך ַמֲעַמּקֵ
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ישראל  חוצה 

ָך ְוַסע ּלְ ׁשֶ ַקח ֶאת ָהֶרֶכב 
ּגּוִפי ֶרְך  ּדֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ְכִביׁש חֹוֵצה  ּבִ
ן ְרּדֵ ַהּיַ קֹורֹות  ְתִחיל ִמּמְ ּתַ

יׁש ֶאת ַהֵחָמר ְרּגִ ּתַ ִריִרים.  ַהּקְ
עֹות ָהַרְגַלִים.  ין ֶאְצּבְ ּבֵ ץ  ְמַבְצּבֵ

ְזִעיִרים.  ִגים  ּדָ ל  יָכה ׁשֶ ׁשִ ַהּנְ יׁש ֶאת ִעְקצּוץ  ְרּגִ ּתַ
ֶרת. ּדֹוֶמֶמת ִהיא ּנֶ ַהּכִ יְך ֶאל ֶחְלַקת  ְמׁשִ ּתַ

ֻגּלֹות, ַהּסְ ִלימֹות  ַהּגְ ְלַרְגֵלי  ִכיָבה  ׁשְ ּבִ ֲחָוה  ּתַ ִמׁשְ
ֶלת אֹוְתָך, ִנית, ְמַעְרּבֶ ּוִפְתֹאם ִהיא סֹוֶעֶרת, חֹוֶמֶרת, ַעְקׁשָ

ְוַחּלּוֵקי ֲאָבִנים ַעל חֹוְפָך. עֹוֶרֶמת ְצָדפֹות 
ְקָעה.  ּבִ ּבַ ַסע 

ר, ְדּבָ ַהּמִ ְמָערֹות  ּבִ ע  ּגַ ֵצל ֶהָהִרים ַהּקֹוְדִרים,  ּבְ ה  ּסֵ ִהְתּכַ
י —  ּלִ ׁשֶ ֶות  ְלִכּוּון ָים ַהּמָ ֹוֵמם  ִביׁש ַהּשׁ ּכְ ּבַ ְך  ַהְמׁשֵ

ַמן, ֶזה ָנכֹון,  ַהּזְ הּוא ִמְצַטְמֵצם ִעם 
רֹוָמה,  ּדָ ה,  ֵנה ַעד ְלַמּטָ ּפְ

רֹוָמה, ַמֵהר.  ּדָ רֹוָמה,  ּדָ רֹוָמה,  ּדָ
ֶרת.  ֲחלֹום ֲאִני ְמַדּבֶ ּבַ אן.  ּכָ ֲאִני 

ׁשּום ֶאֶרץ ַאֶחֶרת.   ּבְ י  ֵאיֶנּנִ
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קום 

ּגּוְפָך ֶוֱאֹסף ֶאת ֵאיְבֵרי  קּום 
ַטח.  ֶ ּשׁ ּבַ רּו  ּזְ ִהְתּפַ ׁשֶ

פּוִכים ְ ַהְכֵנס ֶאת ֵמֶעיָך ַהּשׁ
ק.  ה ְלַהּדֵ ְוַנּסֵ ֶטן  ַלּבֶ ֲחָזָרה  ּבַ

ֲעֹצם ֶאת ֵעיֶניָך. ּתַ ַאל 
ָיִרים  הּו  ִמיׁשֶ
א אֹוְתָך  ְוִיּשָׂ

ֶטר. ֶהִליקֹוּפְ ּבְ מֹו  ּכְ
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במהירות 

ַבׁש ַמְבִהיק ּדְ ָרק יֹוֵנק  ַהּבָ ְמִהירּות  ּבִ
ן ַהּגָ ג ֶאת נֹוף  ַזּגָ מֹו  ּכְ סֹוֵדק 
ַע ּטֵ ַהּקִ ס  ּיָ ַהּטַ ְבָקע ְלֵעיֵני  ַהּנִ

ל ֲחלֹום.  ת ֵריַח ׁשֶ יב לֹו ַמּכַ ּוֵמׁשִ
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שקיעה 

ָרב ַלּקְ ִמים יֹוֵצא  ׁשּוב ַהּיֹום ַהּתָ
ק.  ֶנׁשֶ ִלי  ּבְ

ים, ׁשֹוְתִקים, ָהִרים ַעְרמּוִמּיִ
ְרָים,  ּבֻּּ ָבִרים ַעל  ּדְ ְמִביֵני 

ֶעֶצם,  ּבְ ם,  ּדָ ְצֵמֵאי 
ד ִלְדֹקר ְמִכיִנים ֵחיק ְמֻחּדָ

ֶמׁש.   ֶ ל ַהּשׁ ֶאת ָהֹראׁש ָהַרְך ׁשֶ

ְסָעִרים  ַהּנִ ַמִים  ָ ֶאל ַהּשׁ
ֶרֶצת   ַתע ִמְתּפָ ּפֶ

חּוִסים, ּפְ ִליִטים  ּפְ ַחת  ּפַ ִמׁשְ
ִים, ּפַ ּגַ ֵחי  ּלְ ַעת, ְמׁשֻ ּדַ י  ְטׁשֵ ְמֻטׁשְ

/? ֲאפֹוִדים י ֲאֹפִרים,     ְטרּוִפים, ֲחבּוׁשֵ
ן   ִאחּור ְמֻסּכָ ּבְ

ֵרָפה,                    ָנִסים ִמּתֹוְצאֹות ַהּשְׂ
ִרים ְלָכל ָהרּוחֹות ּזְ ִמְתּפַ

ִלְגָזִרים.   ְוִנְקָרִעים 
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אחרי הסערה 

ָעָרה ַאֲחֵרי ַהּסְ
ּדּור ָהָאֶרץ —  ּכַ ֶמׁש סֹוֶרֶקת ֶאת  ֶ ַהּשׁ

ּבֹוֲהִקים, ים  ּוְכִביׁשִ ְבֵרי ֲעָנִפים  ׁשִ ֶמת  ְמַצּלֶ
ם, ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֶרת ֶאת  ֶ ָזִעים, ְמַיּשׁ ַהּגְ מֹוַתַחת ֶאת 

ים,  דֹות ִצְבעֹוִנּיִ י ׂשָ ּפֵ ּדַ ְמִהירּות  ּבִ הֹוֶפֶכת 
ֶהם  ּבָ תּוב  ַפע ַהּכָ ֶ ּשׁ ּבַ ְמִציָצה 

פֹות ֹלא מּוָבנֹות,  ַלל ׂשָ ׁשְ ּבִ
הֹון מּוָאר ִתּמָ ּבְ ֶנֱאַנַחת 

ִמיָרה  ְ ְפּתֹור ַהּשׁ ּכַ ְולֹוֶחֶצת ַעל 
רֹון.  ּכָ ַהּזִ ל  ׁשֶ

טּוָחה?  ּבְ — ַאּתְ 
ׁשֹוֵאל אֹוָתּה ָהָאָדם.  
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קשה 

ן,  ְלַנּגֵ ִלְנֹהג,  חֹות,  ִלְזֵקִנים ִלְלֹמד ִלׂשְ ה  ָקֶשׁ
ד.  ּוְבַאְיּפֵ ַאְיפֹון  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל. ים ְלֶהְרּגֵ ה ָלֶהם ַלֲהֹפְך ִחּדּוׁשִ ָקׁשֶ
ע,   ְוַאְרּבַ ְבִעים  ת ׁשִ ּבַ יָלה  ִכּ ה ַמׂשְ ָ ֲאָבל ֲאִני, ִאּשׁ

ַע ּוְלַבּצֵ ּתֹוֶקֶקת ִלְלֹמד  ִמׁשְ
ָך, ּלְ ׁשֶ ה  ּבָ חֹוק ֲחַסר־ַהּסִ ֶאת ַהּצְ

מֹו ֶהְמַית ַהָחְגָלה,  ּכְ ַוֲחַמְקַמק  ַרְך  ְצחֹוק 
ה ַעל ְמבּוָכה ֶעֶצם ְמַכּסֶ ּבְ אּוַלי  ׁשֶ

ֵני ָהָרָעה ּפְ ם ֶאת  אֹו ְמַקּדֵ
ְזַמן ִלְתׁשּוָבה,  אֹו ַמְרִויַח 

ְוָחָכם יק  ַמע ִלי ַעּתִ ִנׁשְ ּוְבָכל ֹזאת הּוא 
ְזָרח,  ַלּמִ ָעִרים  ּופֹוֵתַח ׁשְ

ְוֵאין ִלי ִסּכּוי ִלְלֹמד אֹותֹו
ן.   ת־ָאּמָ ּתַ ּכִ ׁשּום  ּבְ
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להכיר 

יר, ָלַדַעת, ִלְטֹעם  ְלַהּכִ
ָרה  ְנָאה ַהּמָ ַהּשִׂ ֶאת 

ֹוֵנא אֹוִתי. ל ַהּשׂ ׁשֶ

ר ְלֶרַגע ֶאת ָהֶרֶגׁש  ְלַאְפׁשֵ
ֶנת.    ֲאִני ְמֻסּכֶ ׁשֶ

עּוב.  ְלָהִריַח ֶאת ַהּתִ
צּות ּלָ ץ ִמּפַ ּוֵ ְלִהְתּכַ

ַמע קֹוִלי ָהַרְך ְלִמׁשְ
ע. ְפִרי ְמֻתּלָ ּכִ

בּורֹות ְרַנִים ׁשְ ִצּפָ ּבְ
ְלִהְתָיֵאׁש 

ֲחִריד ֵמָהֹעֶמק ַהּמַ
ים.  ָרׁשִ ָ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ב ַהּכֹוֵאב. ַהּגַ ִלְזֹקף ֶאת ֻחְליֹות 

יר, ְלָהִבין ְלַהְסּבִ
ָרַגע ְקָצת. ְלֵהֵ ֵדי  ּכְ

 
ד  ַהּיָ ַגב  ּבְ ִלְמחֹות 

ֶאת ָהֵעיַנִים ַהּצֹוְרבֹות,
חֹות.   ּקְ ְתּפַ ַהּמִ
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נבול  יהיה  כשגופי 

ִיְהֶיה ָנבּול,  ּגּוִפי  ׁשֶ ּכְ
ֵאִבים ַמְקִהים, ּכְ ל  ה ׁשֶ י ֻקּפָ ּלִ ּכֻ ְוָכל 

ִלים  ׁשֹוְרִצים, ְמַכְרְסִמים, ִמְתַעּלְ
ִלי ֲהפּוָגה —   ּבְ

ַרֵחם ָעַלי, ֵאִלי.

ֵאר ִלי קֹול ָצלּול.   ַהׁשְ

ִאיׁשֹוַני. ּבְ ְזִקיפּות  ֵאר ָנא  ַהׁשְ

ֲעֹזר ִלי
ּכַֹח ִלׁשְ ֹלא 

ַנאי, ּפְ ל  ֶאת ָהְרָגִעים ׁשֶ
ַח. ֹכּ ל  ל אֹור, ׁשֶ ְנִגיָנה, ׁשֶ ל  ׁשֶ
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*

רּוַח. ּבָ קּו  ּתְ ּתַ ֶהָעִלים ִהׁשְ
ִלים.  ּכֵ ָבר  ּכְ ּפֹוֲעִלים ָאְרזּו 

ֶנֶאְלמּו.   ָפִרים  ל ַהּסְ ּכָ
ם ֲאִני ִמְתּכֹוֶנֶנת ָלנּוַח. ּגַ

י ָלמּות. ִהְתַחְלּתִ
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*

ָאר ִלי ִלְרצֹות ִנׁשְ ָמה עֹוד 
י ַחּיַ ל  ִמיִני ׁשֶ ְ ָעׂשֹור ַהּשׁ ּבֶ

ר ָהָרצֹון ָרֶפה ּופֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ
ָזֵקן?     ֶזֶרג  מֹו  ּכְ

ַרק ְלַהְזִמין
ְבָעה בּו ָעַלי ׁשִ ׁשְ ּיֵ ׁשֶ ֶאת ִמי 

בֹואּו,  ּיָ ׁשֶ
י, ַיַחד ִאּתִ ּבְ בּו  ׁשְ ּיֵ ׁשֶ
יבּו ֶזה ָלֶזה  ְקׁשִ ּיַ ׁשֶ

ִנים. ּפָ ְוָיִאירּו 

indd   31.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:35



 ~   32   ~

יקיצה 

ְפִקיד ּתַ ע ִלי  ֲחלֹוִמי ֻהּצַ ּבַ
ִכיר,   ּבָ ד, ַאְחָרִאי,  ְמֻכּבָ

ֲאָוה ְלהֹוַרי. ּגַ ִביא  ּיָ ׁשֶ

ָעה  י ֶאת ַהַהּצָ ַקְלּתִ ׁשָ
ֹכֶבד ֹראׁש,  ּבְ

יֹון,  ִנּסָ ֲעֵלי  ּבַ י ִעם  ִהְתָיַעְצּתִ
ּוִרים,  ְוִאּשׁ י ַאְזָהרֹות  ְלּתִ ִקּבַ

ָבר ּדָ ּבַ ַהּנֹוְגִעים  ל  ּכָ י ֶאת  ְעּתִ ִיּדַ
ַגע.  ָעלּול ְלִהּפָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ לֹוַמר, ֶאת  ּכְ

ּול ַמה,  ִרּשׁ ּבְ
ְמִתינּות ּכִ ְרָאה  ּנִ ׁשֶ

ְמרּון ִתּ ה ָהָיה  ַאְך ְלַמֲעׂשֶ
ְפִקיד.  ַלּתַ ַעת  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ י  ִנְכַנְסּתִ

י  ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ ּכְ
ָהָלה  ַהּבֶ ִבְטִני  ּבְ ָתה  ִהּכְ

ִנְגְמרּו,  ים  ַהַחּיִ ׁשֶ
עֹוד ֶרַגע ֶאְקּפֹץ   ׁשֶ
ַרְגַלִים ְקׁשּורֹות ִעם 

ִלְנִחיַרי.   ּפֹוְרִצים  ׁשֶ ִים  ְך ַהּמַ ְוַאַחר־ּכָ
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אּפיטף  עוד 

ת ֲחלּוִצים ּבַ ִנְטְמָנה  ּפֹה 
ָבָנּה ָהיּו קֹוִצים ַיׁשְ ּבְ

ין ְקִפיִצית ַסּכִ ָטּה  ַמּבָ ּבְ
ָרִצים. ּפְ ָמָתּה רּוַח  ִנׁשְ ּבְ
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גלגלים  ארבעה 

ָרדֹות ּפְ ְרתּוָמה ְלֶצֶמד 
ְלָחמֹות ָכל ַהּמִ ּבְ ָבר  ּכְ ִהְתַנּסּו  ׁשֶ

ֶעְגַלת ַהִהיְסטֹוְרָיה ָנָעה ָקִדיָמה
ִנים:  י ֵעץ נֹוׁשָ ּלֵ ְלּגַ ּגַ ָעה  ַעל ַאְרּבָ

ָפִנים,  לּות ִמּלְ ְוִהְתַקּבְ ִליָטה  ׁשְ
ַוֲחָרָדה ֵמָאחֹור. ֶעְלּבֹון 
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הֵרעּות   על  הרהורים 

ָרבֹות,   ַדם ַהּקְ ּבְ ת  ׁשֶ ַהּזֹאת, ַהְמֻקּדֶ ָהֵרעּות 
ֵעיֵנינּו,    ּבְ ָמעֹות  ּדְ ְכָרּה ֶהָעֵרב, ַהּכֹוֵאב, ַמֲעֶלה  ּזִ ׁשֶ

ל ָאז  ְוַהּתַֹאר ׁשֶ לֹוִרית  ַהּבְ ְיֵפי 
ִפים ֶזה ֶאת ֶזה ָהֶעֶרב,  ַהְמַלּטְ

ָהְיָתה ְמכֹוָרה, ֵאם ְוָאחֹות ַהּזֹאת ׁשֶ ָהֵרעּות 
ִביָרה ּוָמדֹוָנה  ּגְ ֶמת,  ּוְמַחּמֶ ְמִאיָרה 

ּגֹוָרל, ְמחֹוֶקֶקת חֹוֶרֶצת 
ְלָכל ִאיׁש ֵרִעים — 

ֶעֶצם?  ּבְ ל ִמי ִהיא ָהְיָתה,  ׁשֶ
ַער?   ַ ּוְלִמי ִהיא ָחְסָמה ֶאת ַהּשׁ

ם ְטֵפי  ּדָ ָלה  י ִהיא ִקּבְ ִמּמִ
ֵעיֶניָה ְלבּוז, ּבְ ּוִמי ָהָיה 

ָתּה?  ים ַצּמָ מֹו ִהְכּתִ ּדָ ם ִאם  ּגַ

ָנֶפיָה ּכְ ה ֶאת  ְרׂשָ ּפָ ַעל ִמי ִהיא 
ָרבֹות,  ְך ַהּקְ ׁשׂ ִעם 

ָזָהב,  ל  יִצים ׁשֶ ּבֵ ְלִמי ִהיא ֵהִטיָלה 
ה?  ְוֵגְרׁשָ ָרה  ִנּקְ ְוֶאת ִמי ִהיא 

ּה!   נּו, ָמה ַרב ֶעְרּכָ ְלִלּבֵ ָקָרה ָהֵרעּות  ּיְ ַמה 
ף ֶזה ֶאת ֶזה ְואֹוָתּה?  ְנַלּטֵ ה ֹלא  ָלּמָ

ר ֶזה ֶאת ֶזה ְואֹוָתּה ְנַהּדֵ ה ֹלא  ָלּמָ
ים ִלְדַבר ֲעֵבָרה? ּפִ ּתַ ל ַמׁשְ ִחּיּוְך ׁשֶ ּבְ

indd   35.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:35



 ~   36   ~

סכנות 

ּיּות" ּוְלֻאּמִ "ִזהּום ֲאִויר, ֶטרֹור 
נֹות ּכָ ַהּסַ ל  ּכָ ָאְזַני ֶאת  ּבְ ֵהם ְמַדְקְלִמים 

ף ֲאֵליֶהן ָלַאֲחרֹוָנה. ֶנְחׂשַ ָהעֹוָלם  ׁשֶ
 

ּיּות ֹלא, ֵאיְנֶכם ְזקּוִקים ִלְלֻאּמִ
ּוְבָכל ָהֲאָרצֹות ָצְרַפת,  ּבְ ֲאֶמִריָקה,  ּבַ

ִצּבּוִרי ל מֹוָסד  ּכָ ָגִלים ִמְתַנְפְנִפים ַעל  ּדְ ֶהן  ּבָ ׁשֶ
ֲחרּות ְסּפֹוְרט, ּתַ ּוְבָכל 

ּבֶֹקר י  ֶגל ִמּדֵ ַלּדֶ ֶנֱאָמנּות  ִעים  ּבָ ִנׁשְ ְוַהְיָלִדים 
ִרים ֶאת ַהִהְמנֹון. ֵהם ׁשָ ִלְפֵני ׁשֶ

 
בֹוְגָדנּות, ּבְ ים ֶאְתֶכם  ִאיׁש ֹלא ַמֲאׁשִ

ָמקֹום ַאֵחר,  ּבְ יַע ָלֶכם ִלְחיֹות  ְוֹלא ַמּצִ
ֶכם. ֵחׁש ְלתֹוְלדֹות ַעּמְ ְלַהֲחִליף ָלׁשֹון ְוָדת, ְלִהְתּכַ

ִיְקֶרה ה  ּזֶ ׁשֶ ּכְ
נֹות. ּכָ ַהּסַ ִנְמֶנה ׁשּוב ֶאת 
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היה  לנו 

ִית ֵמֶאֶבן!"  ּבַ "ָלנּו ָהָיה 
ּתּוִפי  ִ ַהּשׁ ְך  חׁשֶ ּבַ ת ִלי  י לֹוֶחׁשֶ ָהְיָתה ִאּמִ
ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ּבְ בּוָעה,  ָדה ַהּקְ ֶאת ָהַאּגָ

ה,    ּנָ ֲעלּות ְמׁשֻ ִהְתּפַ ּבְ
דּוקֹות  עֹוֶתיָה ֶהָעבֹות, ַהּסְ ֶאְצּבְ ּבְ ֶפת ֶאת ְלָחַיי  ְמַלּטֶ

צֹות(.  ּבָ ָהב. ְמׁשֻ ִמּזָ עֹות.  מֹוִנים ָקְנָתה ָלּה ַטּבָ ִגיל ׁשְ ּבְ )ַרק 
ִויְטָרִז'ים.  ִניָסה ִעם  ּכְ ֶלת  ּדֶ "ָלנּו ָהְיָתה 

ִעים. ר ֶמֶטר ְמֻרּבָ ֵנים ָעׂשָ דֹול, ׁשְ ּגָ ְטָיה  ָלנּו ָהָיה ֲחַדר ַאְמּבַ
ִזיִפים ּוׁשְ ָבִנים  ְבּדְ ּדֻ ף ֲעָנִקי ָמֵלא ִרּבֹות  ָלנּו ָהָיה ַמְרּתֵ

ִיץ.  ּקַ ּבַ ָחֵצר  ּבֶ לּו  ְ ׁשּ ּבִ ְוַהּדֹודֹות  א  ִאּמָ ׁשֶ
ִהיר, ּבָ לּוׁש ָיֹרק־ָאֹפר  נּו ָהְיָתה ִמּפְ ּלָ ׁשֶ ְלָחן  ֻ ת ַהׁשּ ַמּפַ

חֹות...    ּלָ ְוַהּצַ ִביב,  ים ִמּסָ ּנִ ִעם ׁשֹוׁשַ
ֶלת, ָמה", ִהְכִריָזה ִגיָטה ַהְמַטּפֶ ּיְ ָבה ִהְסּתַ ּכָ "ַהַהׁשְ

ל ַההֹוִרים.  ֲחָדִרים ׁשֶ ּבַ הֹות ָהְלכּו ִליׁשֹן  ְוָכל ָהִאּמָ
ָקה ִלי ַלְיָלה טֹוב. ָנׁשְ י  ם ִאּמִ ּגַ
ה ְלָחֶייָה ַלחֹות. י ָלּמָ ָיַדְעּתִ ֹלא 
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על המשוררת  שירים  שני 

.1

ַהְמׁשֹוֶרֶרת
קֹוֶפֶצת ֹראׁש

יר.  ִ ַלּשׁ

ָרה,  ְיׁשָ ְמֹאד 
ְטהֹוָרה,

ְחֶרֶרת. ְמׁשֻ

ַרְגֶליָה ֶאת 
ָרה זֹו ָלזֹו  ָקׁשְ

ֶרת. ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ

.2

ר ָהִעיר ִכּכַ ּבְ
ְפָקר  יר ַהּמֻ ַעל ַהּקִ

ָרִטי ַהּפְ ָמּה  ֶסת ֶאת ׁשְ ְמַרּסֶ
ָחה ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ְוֶאת ׁשֵ
ַדִים.  ּיָ ּבַ ָלּה  ָתה  ּמֵ ׁשֶ

ַמְזִמיָנה ֶאְתֶכם
ָלֶלֶדת אֹוָתּה ֵמָחָדׁש.
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פואטיקה  ארס 

ָהִייָת רֹוֶצה ַלְחּתֹם 
י?  ּלִ ׁשֶ יר  ִ ְמָך ֵמַעל ַהּשׁ ֶאת ׁשִ

א ְלָך ְלַהְראֹות אֹותֹו ּבָ
ה אֹוֵהב?  ַאּתָ הּו ׁשֶ ְלִמיׁשֶ

א ְלָך ְלַהְצִמיד אֹותֹו ַלְמָקֵרר, ּבָ
"ד?   ּמָ ל ַהּמַ ָלָדה ׁשֶ ַהּפְ אֹו ְלֶדֶלת 

 
ְך, אּוַלי ַלְמרֹות ַהּכֹל ּכָ ִאם 

ְוא. ָ ַלּשׁ י ֹלא ָהיּו  ַחּיַ
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תחשבי
לערן אל־בר    

ִחי, ּלֶ ּבַ ת ֵחן  ּמַ ּגֻ ָלְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִבי  ְחׁשְ ּתַ
ת ֵחן.  ּמַ ּגֻ ָלְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִבי  ְחׁשְ ּתַ

ּה, ּבָ ְך  ְלַחּיֵ ָלְך  א  ּבָ ְוָלֵכן 
ְך.  ְלַחּיֵ ָלְך  א  ּבָ ְוָלֵכן 

ן, ּכֵ ַאּתְ אֹוֶמֶרת:  ׁשֶ ּכְ
ַאּתְ אֹוֶמֶרת: ֹלא, ׁשֶ ּכְ ְוַגם 

ת ַהֵחן צֹוֶחֶקת,  ּמַ ּגֻ
ּלֹו. ּכֻ ּה ָהעֹוָלם  ּבָ ְוצֹוֵחק 

indd   40.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:35



 ~   41   ~

*

ל ֱאֹלִהים    ֶלב ׁשֶ ַהּכֶ ִמים ֲאִני  ִלְפִעָ
ּקֹוָלר ּבֵ ְקׁשּוָרה ֵהיֵטב 

ָאְזַני  ְוזֹוֶקֶפת ֶאת  ט  יָרה ַמּבָ ַמְיׁשִ
אֹות,  ַלּבָ רּוָכה  ּדְ י  ּלִ ּכִֻּ

יָמה ׂשִ ַלּמְ ֶנֱאָמנּות  י  ּלִ ּכֻ
י ֱאמּוָנה  ּלִ ּכֻ רּוָרה.  ּבְ ַהּלֹא 

ר.   ל ָהִעּוֵ יָחה ׁשֶ ּגִ ׁשְ ַהּמַ ד  ּיָ ּבַ

ִזי ְרּכָ ַהּמֶ ְוִלְפָעִמים ֲאִני ֶהָחלּוץ 
ָנִכים  ּדּוַרְגָלִנים  ּכַ ְקבּוַצת  ּבִ

ִרים  ִנְתָקִלים, ֹלא ְמַוּתְ
ֵטרּוף   ּבְ יִצים  ַאּמִ

ּוְמַנֵחם אֹוִתי ק  ֵואֹלִהים ְמַחּבֵ
ַער ַ ֲאִני ַמֲחִטיָאה ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ֹאֶזן: ּבָ לֹוֵחׁש ִלי 
ְלַנּסֹות.  ִלי  ְחּדְ ּתַ ַאל 
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ֹלא

ּכַֹח ֶאת ַאֲהָבִתי ִלׁשְ ֹלא ּתּוַכל 
יד.  ּגִ ּתַ ם ִאם  ּגַ ם ִאם ּתֹאֶבה,  ּגַ

ְתֹאם ּפִ ֵמֲאחֹוֵרי ֵעיֶניָך ַהּבֹוהֹות 
ִמיד. ּתָ ַמֲחבֹוַאי ְמַהְדֲהִדים 
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לאמי   מה שאוַמר 

.1

י ֹאַמר ְלִאּמִ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּדָ
ֵחיק     ּבַ ֶאְפּגׁש אֹוָתּה  ׁשֶ ּכְ

ִביל ֶהָחָלב  ְקֵצה ׁשְ ּבִ ׁשֶ
הּוא: ְסִליָחה

ְרֶקר ָהָאֹפר ַהּפַ ַהּנֹוֵבַע, ֵעט  ַעל ָהֵעט 
סּוף.  ְכֶסה ַהּכָ ִעם ַהּמִ

ָנה ַמּתָ ּבְ ָלה אֹותֹו  ִהיא ִקּבְ
ַעם,   ֵמָאִבי ֲאִנין־ַהּטַ

ָפנּות,   ַסּגְ ַהַחְסָכן ַעד 
ְהֵייִתי ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוָנְתָנה ִלי אֹותֹו 

ְסטּוֶדְנִטית. 
אּוִניֶבְרִסיָטה!   ּבָ

ָנה,  ׁשָ ּכְ ּבֹו  י  ּתִ ׁשְ ּמַ ּתַ ִהׁשְ
י אֹותֹו.  ְדּתִ ְוִאּבַ

ָטּה ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶאת ַמּבָ
י ָלּה. ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ

ָנה ָעְברּו  ים ׁשָ ִ יֹוֵתר ֵמֲחִמּשׁ
י ְסִליָחה ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֵמָאז 

ָראּוי  ּכָ
ַעל ֶזה

ָבִרים ֲאֵחִרים. ּדְ ְוַעל 



indd   43.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:35



 ~   44   ~

.2

ָבר ָהִראׁשֹון ַהּדָ ְואּוַלי 
י ֹאַמר ְלִאּמִ ׁשֶ

ם,  ֶאְפּגׁש אֹוָתּה ׁשָ ׁשֶ ּכְ
ה  ם ַהְמֻכּסֶ ּלָ ַהּצַ ֵאֶצל 

ֶבת,  ֹחָרה ְמֻכּכֶ ְיִריָעה ׁשְ
אּוַלי ַאְצִליַח לֹוַמר ָלּה

א.  ֱאֶמת: ּתֹוָדה ִאּמָ ּבֶ
ַאל: ַעל ָמה?  ׁשְ ּתִ ִהיא 

ּבֶֹקר?  י  ּמֹות ִמּדֵ ַהּצַ י ָלְך ֶאת  ַרְקּתִ ּסֵ ׁשֶ
תּוָחה ֶלת ּפְ ּדֶ י ַעל ַסף  ְנּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ְהֶיה ָלְך ֲאִויר ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ֶעֶלת?  ׁשַ ּבְ ָהִיית חֹוָלה  ׁשֶ ּכְ

ֶסף  ּכֶ ָלְך  י  ָנַתּתִ ֵבית ָהָאבֹות  ּבְ ׁשֶ
ֵאלֹות ה ׁשְ ִלי ַהְרּבֵ ּבְ

ים?  ׁשִ ּלָ ּבַ ּכֹר  ִלׂשְ ֵדי  ּכְ
א,  ם ַעל ֶזה, ִאּמָ ּגַ ַוֲאִני ֶאֱעֶנה: 

י.  ַכְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִבי  ְחׁשְ ּתַ ְוַאל 
ר ַעל ָהֹאֶמץ.  ִעּקָ ּבְ ֲאָבל 

ר.  ִעּקָ ּבְ
ְך,  ּלָ ׁשֶ ַעל ָהֹאֶמץ 

ְך ֹלא ָנאֹות,  ל־ּכָ ּכָ ִמיד  ּתָ ְרָאה ִלי  ּנִ ׁשֶ
ְך ְמֹכָער.  ל־ּכָ ּכָ ְך ֵמִביׁש,  ל־ּכָ ּכָ ם,  ָ ְך ְמֻגּשׁ ל־ּכָ ּכָ
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סליחה  תבקשי 

י אֹוֶמֶרת י ְסִליָחה", ָהְיָתה ִאּמִ ַבְקׁשִ "ּתְ
ְוַגם ַעם  ִמּזַ ֵעיַנִים ַחְכִליִלּיֹות  ּבְ

ו ֲאִני יֹוַדַעת( ֶעְלּבֹון.  )ַעְכׁשָ
נּות ְמֹבֶהֶלת,     ַעְקׁשָ ּבְ י  ַתְקּתִ ׁשָ

י( ּתִ ׁשְ ִמְתַאְכֶזֶרת )ִהְרּגַ
ו ֲאִני יֹוַדַעת ֵהיֵטב(. ַמְכִאיָבה )ַרק ַעְכׁשָ

ה.  אּוַלי ִהיא עֹוד ְמַצּפָ
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מה  על 

ֵדי ָלַדַעת ּכְ ה  ָהִייִתי נֹוֶתֶנת ַהְרּבֵ
י ִעם ָאִבי ְחּתִ ם ֱאֹלִהים, ִהְתַוּכַ ׁשֵ ּבְ ַעל ַמה, 
רּות ּדְ ָוִתיֵקי ַהִהְסּתַ ּכּון  ׁשִ ּבְ ָטן  ַהּקָ ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ

מּוָכָנה ַלֲעלֹות ַעל ַהּמֹוֵקד, 
ְפִנים —  ֶרֶפת ִמּבִ ִנׂשְ

ְלַמַען ַמה?

ְפָרט?  ּכִ ל ָהָאָדם  ֶבל ׁשֶ ִיְפּתֹר ֶאת ַהּסֵ ּסֹוְצָיאִליְזם ֹלא  ׁשֶ
ר?  ּקֵ ּדֹוְסטֹוֶיְבְסִקי ְמׁשַ ׁשֶ

ימּוִסים ֵהם ְצִביעּות?  ּנִ ׁשֶ

ו,  ל ֶזה ֲאִני ַמְמִציָאה ַעְכׁשָ ּכָ ֹלא, ֶאת 
ׁשּום ֹאֶפן ּבְ י זֹוֶכֶרת  ֶעֶצם ֵאיֶנּנִ ּבְ י  ּכִ

עֹות עֹות ַעל ׁשָ ְחנּו ׁשָ ַעל ַמה ִהְתַוּכַ
ָנה ַהְיָקרֹות ֵ עֹות ַהּשׁ ַמְפִחיִתים ֶאת ׁשְ

לֹות,  ּכְ צֹוְרִחים ֶזה ַעל ֶזה ַעד 
דֹוָלה.  ּגְ ּוְבַאֲהָבה  ַזַעם  ּבְ
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ְבנּו ְקרֹובֹות ְמֹאד זֹו ָלזֹו  ָיׁשַ
ב  ֵ ֶאֱעֹזר ָלּה ְלַחּשׁ ה ׁשֶ ְקׁשָ ּבִ ְוִהיא 

ו,  ה הּוא ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַעְכׁשָ ּמָ ּכַ ן  ּבֶ
ה.  ּתָ ַהּכִ אֹוָתּה  ּבְ ֲהֵרי ֵהם ָלְמדּו 

ה ְקָצת ַלְעֹזר ָלּה,  ָהָיה ִלי ָקׁשֶ
ֵרה ן ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ּבֶ ָאר  ִנׁשְ י  ּלִ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ י  ּכִ

ָעִמים הּוא חֹוֵזר ִמיד. ִלפְׁ ּתָ ְמַעט  ּכִ
ְזרֹועֹוַתי ּבִ ֵרָכה  ּבְ ּבַ ן ָחֵמׁש, ׂשֹוֶחה  ּבֶ ִלְהיֹות 

ה ַע ְקַטּנָ מֹו ְצַפְרּדֵ ּכְ
יקֹות  ְנׁשִ ּבִ ה ֶאת ְלָחַיי  אֹו ְמַכּסֶ

ים.     ִצּבּוִרּיִ ְמקֹומֹות  ּבִ
תֹוִכי ּבְ ִלְפָעִמים הּוא חֹוֵזר ָלׁשּוט 

ּיּות, ָחְפׁשִ ּבְ
אי. ֲחׁשַ ּבַ ר ִלי ָלמּות ִאּתֹו  ְמַאְפׁשֵ
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דצמבר באמצע 

בֹות, ּצֵ ַהּמַ ין  ּבֵ ר,  ֶצְמּבֶ ּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ
ה ה ֲחָדׁשָ ַמִים ַחּמָ ָ ּשׁ ּבַ ְקָעה  ּבָ

ְנִחיַרִים, ַמְרִחיַבת 
ִרים ּפֹוׁשְ ְמַטְפֶטֶפת אֹוִרים 

ַע, ּקֵ ד ִמְתּפַ ָ מֹו ִמּשׁ ּכְ
ֶעְדָנה,  ּבְ ִנְמֶעֶכת ֵאַלי 

ְויֹוֶנֶקת ֶאת ֶלְחִיי   ֶקת  ְמַלּקֶ
ָמעֹות. ָחה ִמּדְ ַהּלַ
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ביום השנה 

ָנה י ׁשָ ִמּדֵ ּכְ פֹות  ְרחּו ָהַרּקָ ּפָ אִתי ִלְראֹות ִאם  ּבָ
ֶלד, ַהּיֶ ל  ָבה ׁשֶ ּצֵ ַהּמַ י ַעל  ֶהֱעַמְדּתִ ֵני ָהֲעִציִצים ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ֶנֶעְלמּו.  ֵהם  ּוָמָצאִתי ׁשֶ

בֹות, ּצֵ ַהּמַ ין טּוֵרי  ּבֵ י  ׁשֹוַטְטּתִ
ית,  ׁשִ ִתְקָוה ִטּפְ ּבְ

ֶלד,  ַהּיֶ ְתֹאם ֶאת  ּפִ ְקָוה ִלְמֹצא  מֹו ַהּתִ ּכְ
ים ְלַרֵחם ָעַלי.   ִ ר ִמְתַקּשׁ ׁשָ ַהּיָ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ים  ֲאָבל ַהַחּיִ

ֹוֵמר  ַמן, ָאַמר ִלי ַהּשׁ ַהּזְ ל  ּכָ אן  ּכָ ּגֹוְנִבים   —
ה.   ִקּיָ ַהּנְ ָבה  ּצֵ ַהּמַ לּום ֶאת  ַתׁשְ ּבְ ְלַנּקֹות  יַע  ְוִהּצִ

 
יֹון ָהֶרֶכב.  ִרׁשְ ׁש ֶאת  י ַלּמּוָסְך ְלַחּדֵ ָאז ָהַלְכּתִ

ֶהֱחִליף ִלי ֶאת ָהֶאְגזֹוז חּור ׁשֶ ַהּבָ
ִלּבֹו    ַמר  ּבְ י  ר ִאּתִ ּבֵ ּדִ

ְזָרח, ַהּמִ ָתה ַלֲעדֹות  ִדיָנה ָעׂשְ ַהּמְ ׁשֶ ַעל ָהָעֶול 
בֹוד ָצִריְך ַלֲעֹבד, ַהּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ י ָאַמר לֹו  ּלִ ׁשֶ ְוַהּקֹול 

ִלי ְלַרֵחם. ּבְ
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כשהאוויר מלא

ָהֲאִויר ָמֵלא ֵמִתים    ׁשֶ ּכְ
ְעּגּוִעים ּגַ ִלְנׁשֹם ֵמֹרב  ת  ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֶ

א ַאֲהָבה ָהֲאִויר ִמְתַמּלֵ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 
א ַאֲהָבה ָהֲאִויר ִמְתַמּלֵ ׁשֶ ּכְ ֲאֶבל 

ל ָהָאֶרץ ּכָ ֲאִני ּדֹוָאה ִעם 
ְרִהיָבה. ַהּמַ
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רּוי. ַהּיָ ּגּוְפָך  י ֶאת  ְפּתִ ִלּטַ ִמים  ּתָ ַלְיָלה 
ְוָחֵמׁש מֹוֶנה  ּוׁשְ ים  לֹוׁשִ ג ֶהְרָאה ׁשְ ַהּצָ

ה ַחי. ַחי.  ַאּתָ ִחיָנִתי ָאַמר ׁשֶ ּבְ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה 
ָנה, ים ׁשָ לֹוׁשִ ם ׁשְ ְוָכָכה ֲאִני עֹוֶמֶדת ׁשָ

ִנְמָרץ, ל ִטּפּול  ַאְפלּוִלית ׁשֶ ּבָ
ְצאּו ִמּגּוִפי ּיָ ׁשֶ ּגּוְפָך  ל ֵאיְבֵרי  ּכָ ֶפת ֶאת  ְמַלּטֶ

ְוָחֵמׁש מֹוֶנה  ּוׁשְ ים  לֹוׁשִ ְואֹוֶמֶרת: ׁשְ
ְוָחֵמׁש. מֹוֶנה  ּוׁשְ ים  לֹוׁשִ ׁשְ
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חג  ערב 

ׁשּוב ִמְפֶלֶצת ַהַחג 
קֹומֹות ּמְ ּבַ ת ִלי  ֶמׁשֶ ְמַמׁשְ
ּכֹוֲאִבים, ים, ֲהִכי  ַרּכִ ֲהִכי 

י,  ִלּבִ ּגֹוְזֵלי  ל  ּכָ טֹוֶרֶפת ֶאת 
ן.   ַהּקֵ ּפֹוֶעֶרת מּוִלי ֶאת ֹלַע 
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יָפה ֶלֱאֹכל ָמָרק  ּוַמּדּוַע ֲאִני ַמְעּדִ
ַלּבֶֹהן  ָיִדיָתּה ּדֹוֶמה  ֵצה  ּקְ ׁשֶ ַכף  ּבְ

ּנּו  י ִמּמֶ ּתִ ַרׁשְ ִהְתּגָ ׁשֶ ל ִמי  ׁשֶ
ָנה? ִרים ׁשָ ִלְפֵני יֹוֵתר ֵמֶעׂשְ
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ישן  צילום 

מֹון,  ּמָ ֶמת ׁשִ ה ַהְמַזְמֶזֶמת, ַהְמֻסּמֶ ּתָ ּכִ ּבַ
מּוִטים, נֹוְבִלים ים ׁשְ ין ָראׁשִ ּבֵ

ְך  ֵ ְתַמּשׁ ָרב ַהּמִ ֵדה ַהּקְ ׂשְ ּבִ
חֹון —  ְלִנּצָ ּבֹו ׁשּום ִסּכּוי  ֵאין  ׁשֶ

ַהּזֹאת,  ה  ַמְנַמּנָ ְ ַהּשׁ ד  ַהּיָ ל ִמי  ׁשֶ
ְקָרה? ַלּתִ ַחת  ְמּתַ ּנִ ׁשֶ ע  ִעם ָהֶאְצּבַ

ּוָרה?   ַרץ ֶאל ַהֲחִזית ִמן ַהּשׁ ּפָ ִמי 
ת ׁשֶ ִמי ֹזאת ַהְמֻנּמֶ

ת ׁשֶ ּוִמְתַעּקֶ ֶצת  ְתַאּמֶ ּמִ ׁשֶ
חּוף ָלּה   ּדָ ּוְמֹאד 

ַח ִעם ַהּמֹוֶרה? ְלִהְתַוּכֵ
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פיוט

קּוִפים, אֹוְפִפים, ׁשְ
ַמֲאִזיִנים, ֹלא עֹוִנים,
ִמיד ּתָ נּו  ִמים ִאּתָ ַקּיָ

ִמים ּוַבּיָ ילֹות  ּלֵ ּבַ
ים  ֲאהּוֵבינּו ַהַחּיִ

ִתים. ְוַהּמֵ
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ֶעֶבד!"  "ַאְּת 

ֹחֶסר ַסְבָלנּות  ּבְ ֵקָנה  ַהּזְ ר  ּיָ ַהּצַ ְתֹאם ַאְלְמַנת  ּפִ "ַאּתְ ֶעֶבד!", ִהְכִריָזה 
ר ִלי  ָמה ְלַסּפֵ ּיְ ּסִ ׁשֶ ים, ְלַאַחר  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ א  ּסֵ ּכִ ָפה ַעל  ּקְ ְוִהְזּדַ

אם"    ַראנד ּדָ ל "ּגְ יבּות ׁשֶ ֲחׁשִ ּבַ
ְרִלין.  ּוּבֶ ִריס  ּפָ ְניּו יֹוְרק,  ּבִ ׁש  ַמה ִהְתַחּדֵ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָזֲחלּו  ָרצּו  ְיָלַדי ׁשֶ י ַאֲחֵרי  ִהְתרֹוַצְצּתִ
יָרָתּה ַהְמֹפֶאֶרת,  ּדִ ָסלֹון  ּבְ

ּבֹר ּכֹוסֹות ְקִריְסָטל,  ִלׁשְ ֶצת ִלְמֹנַע ֵמֶהם  ִמְתַאּמֶ
כּוִכית,  ַהּזְ ְלַחן  אְסָיאנס" ַעל ׁשֻ ב ְקָלִפים ֲערּוִכים ְל"ּפַ ְלַעְרּבֵ

פּוִחים,  ַהּנְ יָה  ין ַקְרֻסּלֶ ּבֵ ִלְזֹחל  ִטיפּוִרים,  ּפְ ִלְזֹלל ֲהמֹון 
י ָלּה,  ֵהַכְנּתִ ׁשֶ יִלים  ְבׁשִ ּתַ ַמְכִניָסה ַלְמָקֵרר ָהֲעָנִקי 

ְצָטֵרְך ְלַהְזִמין ֹאֶכל מּוָכן.  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ

חּוְך:  ּגִ י  ּבִ ָבֶריָה עֹוְררּו  ּדְ
ַהּזֹאת כּות  ַהּזְ ֹלא ְלַהְפִסיק ֶאת ַהֶהְריֹונֹות — ֶאת 

י ָקִניִתי,  ֵמְרצֹוִני ַהָחְפׁשִֹ
ם,  ּלֵ ה ְלׁשַ ּמֶ ּבַ ֵיׁש ִלי  ִלי ִלְבּדֹק ִאם  ּבְ ָאְמָנם 
ָנִאים,  א ַאַחר ַהּתְ רּוָרה ְלַמּלֵ ּבְ ָנה  ַכּוָ ּבְ ֲאָבל 

י,  ַחּיַ י ַעל  ְרּתִ ִהּמַ ירּוִתי,  ָאה ַעל ַאּבִ ּגֵ
ים י ַהַחּיִ ל ַמְנַעּמֵ ּכָ ה ֶאת  ּפָ ּקֻ ּבַ ים  מּוָכָנה ָלׂשִ

ל הֹוַרי.  ל ֲחלֹומֹות ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ּכָ ְוֶאת 

י,  ִלּבִ ּבְ י אֹוָתּה  ַאְלּתִ ה?! ׁשָ ּיָ ְוַאּתְ — ָחְפׁשִ
יָמָתּה,  ּפִ ט ֶאל ִקְמֵטי  ְמִעיָפה ַמּבָ

ְתנּוֶכיָה,  ּבִ ְפֲערּו  ּנִ ׁשֶ ֶאל חֹוֵרי ָהֲעִגיִלים 
בּוַע,  ִליל ַהּצָ ַהּדָ ָעָרּה  ֶאל ׂשְ

ְיָקִרים,  ׁשּוַרת ַמְסֵרקֹות  ּבְ ּה  ק ֶאל ֹראׁשָ ְמֻהּדָ
ְרִלין,  ּוּבֶ ִריס  ּפָ יּו יֹוְרק,  ִמּנְ ַהּז'ּוְרָנִלים  ֶאל ֲעֵרַמת 

כֹות,  ַהּנָ ַרְגֶליָה  ֶאל 
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יָרה ַהְמֹפֶאֶרת,  ַהּדִ ֶאל 
ָהֵריָקה ֵמָאָדם.

ְוִנְתֶקֶלת      ן, חֹוֶזֶרת ֲאִני  ּכֵ ַמּדּוַע, ִאם 
ׁשּוָחה ּבְ מֹו  ּכְ

"ַאּתְ ֶעֶבד"?    ּבְ

ַהִאם ֹלא ָצְדָקה? 
ה,  ַהּזֶ ַהּצֶֹרְך  י  ּבִ ַהִאם ֵאין 

ַחת, ַצּלַ י ַעל  ּלִ ּכֻ יׁש ֶאת  ְלַהּגִ
ה?  ִלְהיֹות ַאְסֻקּפָ
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פזמון 

ל ָאָדם אֹוֵהב ּכָ
תֹו ִמּדָ ּבְ

ַתן לֹו ּנָ ׁשֶ
ַהּמֹוֵדד. 

ל ָאָדם מֹוֵרד ּכָ
תֹו ִמּדָ ּבְ

ַזר לֹו   ּגָ ׁשֶ
ַהּמֹוֵדד.

ל ָאָדם עֹוֵמד ּכָ
יֹון ּסָ ּנִ ּבַ

ּוִמְתמֹוֵדד
תֹו ִעם ִמּדָ
ַדד לֹו  ּמָ ׁשֶ

ַהּמֹוֵדד.
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המילים 

ָאז לֹות, ׁשֶ צֹות, ַהְמֻסְרּבָ ים ַהְמֻכּוָ ּלִ ַהּמִ
י ַלֲעֹקר ִמן ַהֵחְך ֹלא ִהְצַלְחּתִ

ו ֵהן יֹוְצאֹות ִלי ָהמֹון  ַעְכׁשָ
מֹו ּבּועֹות ַסּבֹון  ּכְ ָהמֹון 

יפֹות ְועֹוְטפֹות  ַמּקִ
יל ָוֹרד ַקּלִ ס  ַבְרּדָ ּבְ

יר אֹוִתי  ְסּתִ ּמַ ׁשֶ
ית.   ִמן ָהֲאִמּתִ

indd   59.רתומ - ףסוי-רב לטומח 18/05/2015   12:06:36



 ~   60   ~

*

יר.  יר הּוא ַמְכׁשִ ׁשִ
ִאם הּוא ּפֹוֵעל 

יְך,  ּוַמְחׁשִ הּוא ֵמִאיר 
יר.  ּוַמְפׁשִ יא  ַמְקּפִ

ִכים ים, ְמֻסּבָ ֲאָתִרים ָקׁשִ ּבַ
ִחּיּוִכים, ִצְחקּוִקים. הּוא ֵמִפיק 

ִלְפָעִמים — ִאם הּוא ֹלא ִמְתַקְלֵקל — 
ים. יר ְמַאְתֵחל ֲאָנׁשִ ׁשִ
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ולסיכום 

ּוְלִסּכּום 
ִנית,   ה, ַמְלּבֵ ִרית ְקַטּנָ ּכָ יַח  ַמּנִ ּכּום  ַהּסִ

ַדם לֹו,  ּקָ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 
ל ָהֲאִויר ּכָ ץ, מֹוִציא ֶאת  לֹוֵחץ, ְמַכּוֵ

ְוחֹוֵנק.
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