
133

נץ רוִיאל
מחוות חמש

חישוב .1

ְמַמִּדים: ְׁשלֹוָׁשה ּבֶן ַהֻּמּכָר, ֶהָחלָל

ּגַָּמִדי, יְקּום — יְקּוֵמנּו ּכָזֶה

ַּדּלִים ֵמֵאינְסֹוף. ֶמ�ָחב, ּגַם זְַמן, ּגַם

חֹוף. ּכִי אֹוְקיָנֹוס, א

ָׁשחֹר: ַהְּסנִָאי ָהעֵץ, ְקלִּפַת עַל

לְָאחֹור ּוַמּבִיט צִּפָ�נָיו נֹועֵץ

ֵּתַדע. ּולְָאן, א ִמי ִמּפְנֵי — וְנְִמלָט

ִחיָדה. הּוא ַהַּקּיָם

ִהְתִחיל: ּבְֶט�ם נִגְָמר אֶֹשר ּכָל

ִהיא ַּדְקִטיל, ֲאֵחרֹות, ּבְִמּלִים ַהֵּתבֵל,

— ְמיֶֻּת�ת וְַאַחת ֲהבָרֹות ְׁשֵּתי

ֶׁשּנֹוֶת�ת. ַהּיְִחיָדה

העולם! .2

ּולְָׁשם זֹו�ם ָהעֹולָם, לֵב, לָעֹולָם

נְִׁשלָם, וְֵאינֹו ּבַָּׁשנִים �ּבֹות ּכֹה זֹו�ם ּבִנְִתיבָיו

ּכֻּלָם: ַהּנְחֶֹשת ּוִמכְרֹות ַהּפְ�י, ַהְּדָקלִים עֲמּוֵסי

ָהעֹולָם. לֵב הּוא ּכָבֵד, ֶסלַע

ְמכָֻּׁשף: עַצְמֹו ִמזְַּדֵהר, ַהּלֵב ַא ִהּנֵה,

ֻמכְָסף ׁשֹוזְ�ים ָׁשִטיַח ַהְּׁשוָ�ים ּבְחּוֵטי זָָהב
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— עַל ַק�נַף �כּובִים ָה�צִים, ַטּוִָסים �גְלֵי לְַקֵּדם

ּכָנָף. הּוא ַקל, ּבְלִּבֹו. ּכֹה ָהעֹולָם

ִמּקֹר. ּגַג ַהּבַ�זֶל ַהַּמכְִחיל עַל ּדֹופֵק ַהּגֶֶׁשם

א ַּתֲחזֹר!" ַּתֲחזֹר! "א חֹו�ק ָהרּוַח ַהַחּלֹון ּבֲַח�יץ

עָׂשֹור: ָׁשנִים אֹו ּכָאן, לִי ְּתַחּכִי נַעֲ�ה, ִאם יֹום

לְַחקֹר. ַהּכָבֵד, ַהַּקל, ָהעֹולָם לֵב עָלַי ֶאת

אותות .3

וְ�ָחב. �ב עֹולָם ֶׁשּיְבּולֹו

ּגְלִימֹות: וְַא�ּגְַמן עֹולָם ֶׁשנְָהב

לִ�וָָחיו. ֻׁשָּתף ֵאינִי ֲאבָל

לְעֹולָמֹות. ֵאינִי ֻׁשָּתף ּבִכְלָל,

לִלְחֹש. ָאנּוס ֲאנִי רֹוֵמז, ֲאנִי

ּבֲַחַׁשאי ָלֹוַמר ל הּוַטל עָלַי

ֵמ�אׁש: אַֹמר ֲאבָל ֶאת ֶׁשּנְִקּבַע...

�ַּׁשאי. ֵאינִי לִי. ַּתֲאִמינִי ַאל

ּבְצֵל ִמגְָּדל ּפְ�ִחים ָקְׁשרּו ּבַחּוץ

ּבֶַחֶדר זְכּוכִית מּוָטל �ִסיס וְכָאן

ֶׁשָחַדל: וְֵהד נְִׁשימֹוֵתינּו

ֶהֶדק. מֹוֵתַח ַהּזְַמן ָקרֹוב. ַהּזְַמן

ַהֶּדלֶת, עֵינִית ְׁשחֹ�ה לְִהָּמלֵט...

ַהּזְַמן. סֹובֵב ָחמּוׁש, ּוֵמעֶבְ�ּה,

.ָל מֹוֶדה ֲאנִי לִי. ַּתֲאִמינִי ַאל

וְַא�ּגָָמן. ֶׁשנְָהב יְִהיֶה ָהאֹות
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טון חצאי .4

— עָלַצְָּת ּבֶָהם ַחּיִים ָהיּו וְִאם

צֵאתֹו: עַל ּכְמֹו ְזְַמּנ עַל ּבֹוא �ָּב

מֹודּולַצְיֹות ֶׁשל ַהֻּמצְָּדק ָהעֶצֶב

ַהּטֹון. ֲחצֵָאי נֶָחַמת ֶׁשּנֹוַתר: הּוא

ּבְנְִמצָא יָ�ַח ָהיָה וְִאם

ּכְָחרּוז: ּבֹו וְָהעֹולָם נְִׁשלַם

לְֶמֱחצָה ָׁשַמיִם ?ְל ּוָמה

——— ֶׁשּנְִתַאֲחרּו ּכֹוכְבֵי־ּכְִמעַט ֶׁשל

ּבִלְִּתי־מּוזִיָקלִי: — עֹולֵָמנּו זֶה

ּבְזְַּמ�ם. ּבֹו ָחגִים ּכַּדּו�ים ֵאין

ִמיכַלִי! ,ָנַָׁשְקִּתי ל ַאַחת ַא לּו

אֹוִתי, ִמ�יָם! ָאַהבְְּת ַא לּו ֲאָהּה,

פרידה .5

ָהעֶ�ב וְצִּפֹו�י ַהּמּוַסּכִים, ָׁשְקטּו

ָּדרֹום. ַא�צֹות ִׁשבְֵחי זֵַּמר ָחְדלּו

ִּתינֹוק ְמֻאָח�ה עֹובֶ�ת. עֶגְלַת

יִּדֹם. ָה�חֹוב ּולְַאֲח�יָה:

יִּדֹּמּו. וְַהֵהִדים ַהּסּופֹות, יִּדֹּמּו

— ַּתִּטי ֲהא ,ֵָאזְנ נְִׁשלַם. ַהּלֵב

הּוא: ְמאֹוד ָאַהב ֲאֶׁשר, ּדֹוֶמה, לָזֶה,

יַלְדּוִתי. ּבְֶא�ץ ַה�ֵחק ִמּכָאן,


