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חדוה הרכבי

לייקה, כלבה שנטרפה נפשה 

ֶזה מּוָזר, יֹום ֶאָחד ָהִייִתי ְזֵקָנה
ֹאֶפן מּוָזר י ּבְ יִטים ּבִ ים ָהיּו ַמּבִ ַוֲאָנׁשִ

ת ׁשֶ ָהִייִתי ְזֵקָנה, ְמרּוׁשֶ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ְוֹלא ְיִעיָלה.

ה.  ְלּבָ ְוָהְיָתה ִלי ּכַ
ְוָהִייִתי נֹוֶתֶנת ָלּה ֹאֶכל.

הּו ָזקּוק ִלי.  יׁשֶ ּמִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ָכה ִהְרּגַ ּכָ
י,   ּלִ י, ִקְצַרת־רּוַח ׁשֶ ּלִ ֹחָרה ׁשֶ ת ַצִיד ׁשְ ְלּבַ ַלְיָקה, ּכַ

י, ּלִ ַמְבִריָקה ַוֲעלּוָבה ׁשֶ
י, ּלִ אֹוטֹוִריָטה ׁשֶ

ְיַפת־ּתַֹאר ַאַחת, 
ַמִים,  ָ ת ַהּשׁ ּפַ ַחת ּכִ ה ּתַ רֹוֶבֶצת ֲעֻרּמָ

ֶקת ָלֲאִויר,  ֶפת, ְמַזּנֶ ּקֶ ִמְזּדַ
ֶלת ֵמָהֲעָנִנים,  ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ
ִדיִנים, ין ַהּסְ ֶלת ּבֵ ִמְתַקּפֶ

רֹוב, י ִמּקָ יָטה ּבִ ַמּבִ
ׂשּוֶמת ֵלב, ה ִלי ּתְ יׁשָ ַמְקּדִ

ֶרת ֵאֶליָה אֹודֹות ֲאִני ְמַדּבֶ ׁשֶ יָבה ּכְ ַמְקׁשִ
ַחּלֹונֹות, דֹוִלים ִמְתּגֹוְדִדים ּבַ ֵאיָתֵני ֶטַבע ּגְ

ֶכת,  ְמַחּיֶ

ּפֹות ַרְגֶליָה.  אָרּה, ֶאת ּכַ יָטה ִלְקָראִתי ֶאת ִמְצָחּה, ֶאת ֵעיֶניָה, ֶאת ַצּוָ מֹוׁשִ
ְדָרּה,  ִני, יֹוֵצאת ִמּגִ ֵ ד ַהּשׁ ֵלם, עֹוֶבֶרת ַלּצָ ה ִסיבּוב ׁשָ ָבר עֹוׂשָ ית: ּכְ ּנֵ ּתַ ְתאֹום ִהיא ִמׁשְ ּפִ
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אֹות,  ְדׁשָ הֹונֹות, ַעל ַהּמִ ִמְתרֹוֶצֶצת ַעל ְקצֹות ַהּבְ
ֹבִהים, ְנָיִנים ַהּגְ ין ַהּבִ ּבֵ

תּוָחה, ֶלת ּפְ ל ּדֶ יָכה ִלְנהֹות ַאֲחֵרי ּכָ ַמְמׁשִ
ת ֲחִתיַכת ֶקֶרן־אֹור, ׂשֶ ְמַחּפֶ

ּה, ּלָ ִריטֹוְרָיה ׁשֶ ִדּיּוק ַהּטֶ ת ֵאיֹפה ּבְ ׂשֶ ְמַחּפֶ
ּה, ּלָ ִכיֵרי־ָחֵרב ׁשֶ ִעם ַאְלֵפי ַמְלָאִכים ׂשְ

ּה, ּלָ ִאיׁשֹון ַלְיָלה ׁשֶ ִעם ַאְלֵפי ְנִביחֹות ּבְ
ַמִים.  ָ ָמעֹות ַעד ֵלב ַהּשׁ ל ּדְ ַעׁש ׁשֶ ִעם ְרָבבֹות ֲהֵרי־ּגַ

י, ְוַגם ּלִ ה ׁשֶ ל־ֶעְרּגָ ה־ׁשֶ ְלּבָ ַלְיָקה, ּכַ
ִים, ּתַ ה. ַאַחת. אֹו ׁשְ ֶנת ְלִמּלָ יָה ִמְתַחּנֶ ְרּכֶ ָבר ָהְיָתה יֹוֶרֶדת ַעל ּבִ ּכְ ׁשֶ ּכְ

ֵאב, צּוָעה ִמּכְ ַעת ִלְתׁשּוָבה, ּפְ ּוַ ְמׁשַ
ֶמת ַעל ָהַאְסַפְלט,  ְמַדּמֶ

ִתיָקה.  ׁשְ יָעה ֶאת ַעְצָמּה ּבִ ַמְטּבִ
הֹורֹות. ָפֶתיָה ַהּטְ ם יֹוֵרד ַעל ׂשְ ׁשֶ ּגֶ

ּה.  ְטְרָפה ַנְפׁשָ ּנִ ְוַגם ְלַאַחר ׁשֶ
ה, ֶבת ַעל ֲחִתיַכת ֲאָדָמה ְרֻטּבָ ֶ ֲאִני ִמְתַיּשׁ

ְזָוָדה  ּפֹוַתַחת ֶאת ַהּמִ
ּוַמְתִחיָלה ִלְנּבֹר.

ל ַלְיָקה ים ׁשֶ ַטְנַטּנִ ֲחָפֶציָה ַהּקְ ַסְך ַהּכֹל ָרִציִתי ָלַגַעת ּבַ ּבְ
יִגית ֲהפּוָכה, תֹוְך ּגִ ָאחֹור, ּבְ ּמֵ ְמָטאֹות ׁשֶ ּסִ ֶאְסָפה ּבַ ּנֶ ׁשֶ

מֹו ָאז,  ה ְנַיר ֶצלֹוָפן, ּכְ ְמֻכּסָ
ִנים, מּוָזר,  ִלְפֵני ֶאֶלף ׁשָ

ָהִייִתי ְזֵקָנה,  ׁשֶ ֶזה מּוָזר, יֹום ֶאָחד, ּכְ
ין ַהֲחָדִרים, ְוָהִייִתי צֹוַלַעת ּבֵ

רֹון,  ְסּדְ ּמִ ּבַ
חֹון, ְטּבָ ְלַיד ַהּמִ

ה,  ִרְצּפָ תֹוְך ַהֲחִריִצים ּבָ ּבְ
ֹלא מֹוֵצאת ַאף ֶאָחד, 

ֵצל,  ה ְלִהּנָ ְמַנּסָ
ים, ְרִזּלִ ּבַ ֶנֱאֶחֶזת ּבַ
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קֹוִפים ֶסת ַעל ַמׁשְ ְמַטּפֶ
ן, ְפּתָ ֶבת ַעל ַהּמִ ֶ ִמְתַיּשׁ

ל־ַאֲהָבה, ָכה־ׁשֶ ְרֵחי ַמְהּפֵ ׁשֹוֶתֶלת ּפִ
י,  ּלִ ַדִים ׁשֶ רֹוֶחֶצת ֶאת ַהּיָ

י ּלִ ָצִעים ׁשֶ ֶקת ֶאת ַהּפְ ְמַלּקֶ
ְוצֹוֶחֶקת


