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*

י- ְלּתִ עֹוָלמֹות ּבִ ה ְקבּוָעה ּבְ קֹוְנִכּיָ

יִני ּוֵבין ִמי ים. ּבֵ ִרּיִ ֶאְפׁשָ

ֶבת אֹוִתי חֹוׁשֶ ׁשֶ

*

רּוַח ִהְזִניק

ֹחֶפן יֹוִנים

ֲהזּויֹות

ִפינּו ַמִים. ֵהם ְקרּוִיים ּבְ ָ ַלּשׁ

ֲעָנִנים

*

ל ַמִים ָפה ׁשֶ אֹו ַמִים. ׂשָ

*

ה ֻחּלָ י ְלַחְלֵחל, ּכְ ַנּסִ

ְלָיה ְוַרק ַקְרַנִים ׁשִ תֹוְכָך ּכְ ם ּפֹוֵעם ּבְ ַהּיָ

ִניִמית ֶמׁש ּפְ ל ׁשֶ ׁשֶ

חֹוצֹות אֹוְתָך.

ָך א ֶאת ִלּבְ ֶזה ְיַמּלֵ

*

ים ִמּתֹוְך ְמִניָפה ַעְצְמָך ֶאל ָהֲאִויר, ַאּתְ לֹוֶמֶדת ֻחּקִ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֵאינֹו ּפַ ָחֵסר ּבַ ֶ ִרחּוף. ַמה ּשׁ

ֲהָבָנה. ַרק

רֹון ִזּכָ

1 / 7



*

רֹון. ַקו ָזִעיר ַדִים ֵיׁש ִזּכָ ם ַלּיָ ּגַ

ב ֶהֱעִמיק ִמְצַטּלֵ ׁשֶ

ִעם ַאֵחר. ׁשֹוֵתק

ה ּלָ ֶאת ַהּמִ

ֶאל ּתֹוְך

ד ַהּיָ

*

ָאה י ּבָ ֵאיֶנּנִ י ׁשֶ ָרָצה ִלְקָראִתי ַאף ַעל ּפִ

לּול ּבְ ַ ּקֹוְרִאים ַלּשׁ מֹו ׁשֶ ְצִאי, ְצִאי, ַאּתְ קֹוֵראת ֵאַלי ּכְ

*

ְרּדּור ַמע ּדִ ין ִצּפֹוֵרי ָהָהר ִנׁשְ ּבֵ

ְבֵרי ׁשִ ָנַפִים. קֹול עֹוֶלה ּבְ ּכְ

יתֹו. ִאְלָמֵלא ְחּתִ מֹות ֶאל ּתַ ֻסּלָ

ָהָיה קֹול

ָלֲאָנפֹות, ָהיּו אֹוְבדֹות

ָתב נּועֹות ַהּכְ ּתְ

ֲאִויר ּבָ

*

ְבִריר ְחָרר. ׁשַ ה הּוא ִמּלֹא ְמׁשֻ עֹוף ַהּזֶ ַהּמָ

ֶבה ַהּמּוָצקֹות ְזַמן ּבֹו ּכָ

ְחֶרֶרת ּתַ ּוִמׁשְ

ק ׁשֶ ּמֶ ּבַ

*

ֶפׁש ג ַהּנֶ ה ַעל ּגַ ה ִמְתַהּוָ ִטּפָ

ְרִסיִסים ֵלָמה ּבָ ה ֲאִני ׁשְ ָהֶרַגע ַהּזֶ
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*

ָעִלים נֹוְפִלים. ֲעֵצי

ַתי ּמָ יַטְנּגֹו. ׁשֶ ים. ּפִ ּטִ ׁשִ

ם. ֲאָבל ׁשֶ ִטּפֹות ּגֶ

ֵאיְך ְלַנְעֵנַע

עֹוד ֶרַגע ֶאָחד ֶאת

ָהֶרַגע? ָירֹק

ִנְכַרְך ְסִביב

תֹוְך ּבְ ָצֹהב ׁשֶ חֹול. ּבְ תֹוְך ַהּכְ ק. ָירֹק. ּבְ ן ּדַ י. ֶנֱעַלם. ּגַ ר ּבִ ַעְצמֹו. ִנְקׁשַ

חֹול ַהּכְ

*

ֵקָטה ֶאל ֵאָלה ִנְכֶנֶסת ׁשְ ִלים. ׁשְ סֹוְגַרִים ִמְתַעּגְ

ִתיַקת ּתֹוְך ׁשְ

ׁשּוָבה. ַמה  ַהּתְ

הֹוֵדף אֹוִתי נֹוֵבט ּשֶׁ

הּוא. מֹות ׁשֶ ּכְ

אן מֹו לֹא ָהִייִתי ּכָ ֲאִני ְקרֹוָבה. ּכְ

*

ָרה ֶאל ּתֹוְך ֶסֶדק ֲאִני ׁשָ

ֶקט תֹוְך ֲחִריֵצי ׁשֶ ִית. ּבְ ַהּבַ

ה ּנֶ ׁשַ ּתְ ה ׁשֶ ָנּה ִמּלָ ֶיׁשְ

אֹוָתנּו

*

ינֹות ָלֲעָנִפים רּוְך ּבֵ ּדָ

י ָחַלְמּתִ ָבר ׁשֶ גּוִפי. ַהּדָ ּבְ

ֶקט ׁשֶ ס ּבְ ְמַטּפֵ

ֵמָעַלי
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*

ֶפה ָחַלׁש ַהּקָ

ַהּבֶֹקר. ֲאָבל ּבֹוִאי

ר ֶאְפׁשָ ִנים. ּבֹוִאי ָנִגיד ׁשֶ ַנֲעִמיד ּפָ

ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ִסּפּור ּפָ

ל - ָאֲהָבה ְלָמׁשָ

ְלַבד ה. ַאַחת ּבִ ר ִלְמצֹא ִמּלָ ֶאְפׁשָ ָנִגיד ׁשֶ

ִתיָקה - ָנִגיד ַלּשְׁ

ֶות ּכַֹח ֶאת ַהּמָ ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ ָנִגיד ׁשֶ

*

ַאר ָמקֹום ׁשּוָקה, ִנׁשְ ין ִהְרהּור ַלּתְ רֹוֵוַח ּבֵ ִחי ַהּכֹל. ּבָ ּכְ ׁשְ ו ּתִ ַעְכׁשָ

ו קֹום, ַעְכׁשָ ַלּמָ

ָלעכשיו

זֹאת ק ּבָ ּפֵ ָיכְֹלנּו ְלִהְסּתַ

*

ר ְוהֹוֵלְך ָרץ ֶמְרָחק ִמְתַקּצֵ

ִליל ֵאיִני ְמִביָנה ֲעַדִין ֶאת ַהּצְ ִלְקָראִתי. ַרק ׁשֶ

לֹא ָיכְֹלּתְ ַלֲעצֹר ָלמּות. ְואּוַלי ֵאיֵנְך

ַבר ַעְצמֹו א אֹותֹו ּדְ ֶאּלָ

יּהֹו ת ְלַהְגּבִ ׁשֶ ַבּקֶ ה ַהּמְ ֻקּדָ ּנְ לֹא מּוָבן. מּול עֹוָלם. ּבַ

*

ל ָיֵרַח ִמּתֹוְך ּגּופֹו ֶהָחֵסר? יַע ֶאת ִצּדֹו ַהּמּוָאר ׁשֶ י ְלַהְפּתִ ֵעּזִ ַהִאם ּתָ

ִמיִעי ֶאת צּוַרת ׁשְ ּתַ

ַהֵהד?
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*

ל ִמּגּוף ַע ַמֲעָבִרים. ְלָמׁשָ ָעַלי ְלַבּצֵ ֵהם ֵאיָנם ְמִביִנים ׁשֶ

ה. ה. ְלגּוף ִמּלָ ִאּשָׁ

מֹו ְמִניָפה, ֲאָבל ה ּכְ ר ְלַהְרִחיָקם ֶזה ִמּזֶ ֶאְפׁשָ

ר ְלָהִניָחם ֶזה ֶאְפׁשָ

תֹוְך ֶזה. ּבְ

ה ָ ה ִאּשׁ ּלָ ַעד ַלּמִ ִמּבַ

יָבה ִלי ְמׁשִ

ט ַמּבָ

*

י". ֲאִני ָעְרַמת ּתֵ ַאַחד ָהֵעִצים ֲאִני אֹוֶמֶרת "ּבָ ּתֹוָלה ּכְ ׁשֶ

ִהים ים ּכֵ ַסּלִ

ֶחם. ִמּלֶ

ִעיַמת ַהּבֶֹקר זֹו ּפְ

ַמן ַעד ִעְקבֹוַתי ֲאָבל ַהּקֹול ָהאֹוֵמר "ֲאִני" ֵמִחיׁש ֶאת ַהּזְ

*

ָמלֹות הּוא ׁשּוֵלי ׂשְ ל ִרְקָמה ּבְ ָיְפָיּה ׁשֶ

ֹאֶרְך ָהרּוַח

ה, ּה. ִהּנֵ עּו ּבָ ּקְ ִ ּשׁ ׁשֶ

ה ְלָך: ֹעֶמק הּוא חּוץ ֲאִני ְמַגּלֶ

ָמׁשּוְך ֶאל

ַעְצמֹו

*

ַבׁש מֹו ּדְ עֹוָלם. ּכְ יק ּבָ ּקִ קּור ֶנֱאַרג ִמּתֹוִכי ַמֲאִריְך חּוט ּדַ

ֶרג - ֹחר ֶאת ִנְצנּוץ ַהּפֶ ׁשָ

בֹוָרה? ת ּדְ ר ַאּתְ ּפֹוֶגׁשֶ ֲאׁשֶ ַהִאם ֶאת ַסְבָלִנית ּכַ
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*

ֲאִני רֹוֶאה. חֹול. ֵעירֹם ָבִרים ׁשֶ יִני ּוֵבין ּדְ ּבֵ

ל ָעֶלה. ִטיִמין ְספֹוִגי ׁשֶ

בֹוַתי ֵהם קֹוְרִאים ֶאת ַמְחׁשְ

ה לֹא מּוָבן ּלֶ רּוְך ִמְתּגַ ר ּבָ ִהְתַחּבֵ ֶ ֲהִרי. ַמה ּשׁ ִהּזָ

*

ע ּבֹר ֶאת ַהּצּוָרה ַההֹוֶגה. ִאם ֶאּגַ יָרה ְלגּוִפי ִלׁשְ ֲאִני ַמְזּכִ

ת חּוׁשַ ְלָחן -, ַאְחִזיר ְלַעְצִמי ֶאת ּתְ ֻ ּשׁ ּבַ

ָהֶרַגע

*

לּול אֹור ּתָ

ה י. ַאּתָ ּלִ ם ׁשֶ יַמת ַהּיָ ְנׁשִ ּבִ

ֲאִני ם ׁשֶ ׁשֵ ֵעל, ּכְ לֹוֵקַח אֹותֹו ּוִמְתּפַ

ְחָררֹות ׁשֻ נּועֹות ַהּמְ לֹוַקַחת ּתְ

ִמּגּוְפָך

ֵרד ִאּלּו לֹא ָלְמדּו ֵמעֹוָלם ְלִהּפָ ים ּכְ ִכים ֵעיֻרּמִ ּכֹוָכִבים ִמְתַהּלְ

*

נּוַעת ָהֶרַגע. ָיִחיד ַעד ֵאין סֹוף ְזָכִרי, לֹא ְזַמן. ַרק ּתְ

ַהּיֹום ִיְפֶנה. ֲאַנְחנּו ֵנֵלְך.

ה ְוַכּמָ

ָהִיינּו

*

י ף ֲעֵלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ ּבְ

ְך ֹחׁשֶ

ָסמּוי

ׁש ּוִמְתַעּקֵ
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*

ִלי עֹוֵקר ּצָ ים ׁשֶ ּוִ ּקַ ָאסּור ְלָך ָלַגַעת ּבַ

ַמֲעִצים. ֲעָנִפים ֵמִתים

זיכרון. ּבַ

ַכף ְיֵדי ַהּכֹל ים ּבְ ָרׁשִ ּכּו ׁשָ ּיַ ַעד ׁשֶ

ָקרֹוב. ּוְבָכל ַאִין ָלַגַעת

*

ָך ֶאת ִסיָמֵני ה ּכֹוָכִבים. ֲאִני מֹוֶדֶדת ּבְ ְך ְמֻכּסֵ ּלֵ ּכֻ

ְך ל ּכָ ָמה, ֵהם ַמְתִאיִמים ּכָ ַהְנׁשָ

ר ִלי ֶלֱאָהְבָך? ֻמּתָ

www.hadassatal.com    info@hadassatal.com    054.4946615    הדסה טל
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