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חדוה הרכבי

ְדבִָרים ֶׁשֵּתַאְרְּת

א.
מּוָכה, ִצּפֹור ה ַהּסְ ּטָ ּמִ ִמיָכה. ּבַ ק ֶאת ַהּשְׂ ֶלב ְמַלּקֵ "ַהּכֶ

ֶצת ּוֶ ה ִמְתּכַ ֲעטּוָפה ֲחִליַפת ְפָלֶנל ֲאֻדּמָ
ָמעֹות. ל ַהּדְ ֹחם ׁשֶ ּבַ

ּה. ּלָ ִניחֹות ׁשֶ ֲאִני סֹוֶפֶרת ֶאת ַהּגְ
ִחיר,  ׁשְ ּפֹור ַהּזֹו ּתַ יֹום ֶאָחד ַהּצִ

ֲעֹצם ֶאת ֵעיֶניָה ּתַ
ּה. ּלָ ָרֶגְדָיה ׁשֶ י, ַהּטְ ְוָתמּות. ֵחי־ַנְפׁשִ

ֶעֶצם,  ּבְ
ַמה ֲאִני יֹוַדַעת.

בּוַע, ָבר ׁשָ ה ּכְ ֶבת ַעל ָהִרְצּפָ ֶרת. ֲאִני יֹוׁשֶ ֶלת ִנְסּגֶ ַהּדֶ
בֹוַתי,  ְחׁשְ ֶקת אֹוָתְך ִמּמַ ְך ֶאת ֵעיַני, ְמַסּלֶ נֹוֶעֶצת ּבָ

ל ֹמֵחְך'. ָרה ֶאת 'ַטֲחנֹות ָהרּוַח ׁשֶ ִריְנְגִפיְלד ׁשָ יָבה ְלָדְסִטי ְסְפּ ַמְקׁשִ

ְך אֹוִתי. ְך ַמְפִחיד אֹוִתי. ּדֹוֶחה אֹוִתי. מֹוׁשֵ ּלָ ה ׁשֶ ִנּיָ ּפְ הּו ּבַ ֶ ַמּשׁ
יִחי ִלי. ָבר. ַהּנִ ְך ִלי ֶאת ַעְצִמי. ִעְזִבי אֹוִתי ּכְ ב. ְמַסּבֵ ּלֵ נֹוֵגַע ִלי ּבַ

ְך. ְוַגם, ּלָ ִבים ׁשֶ ְכּתָ ֵכנּות: ֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּמִ ּבְ
ְך  ּלָ ְכִאיב ׁשֶ ָהֹעֶנג ַהּמַ

ֵאיֶזה עֹוָלם,  ב ּבְ ֵ ְלִהְתַיּשׁ
ָעָנן,  ת ּבֶ ׁשֶ ר ְלִצְבֵעי ַהּקֶ ְלִהְתַמּכֵ

ְפִנים ּבִ ־ ַמה ׁשֶ צּועֹות ּבְ עֹות ּפְ ָלַגַעת ִעם ֶאְצּבָ

ֶעֶצם ּכֹוֶתֶבת ְלֵאיזֹו ַאּתְ ּבְ ֶבת ׁשֶ ֲאָבל ֲאִני חֹוׁשֶ
ֵאין ָלּה ְוִלי אֹוָתּה ֶאת ְמַדְמֶיֶנת ְוׁשֶ ׁשֶ
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ף.  ּתָ ׁשֻ ָבר ִמן ַהּמְ ְמַעט ּדָ ּכִ
ה נֹוֶסֶפת.  ְוזֹו ִסּבָ

י הּוא ֵאיָתן ְוָחמּור:  ּלִ רּוב ׁשֶ ְך, ַהּסֵ ְך אֹו ּכָ ּכָ
ת  ׁשֶ ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ֲאָבל ֲאִני ְמַבּקֶ

ְך עֹוד.  ִבי ִלי ּכָ ְכּתְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ְך," ּלָ ׁשֶ

ב.
ִבים. ְכּתָ ּמִ ם ּבַ ֶמׁש זֹוַרַחת ֵמַעל ַהּדָ ֶ ַהּשׁ
ָלה, ְמָמֶרֶרת ֵאַלִיְך: מֹוִני ַמֲעָצָמה ּבָ ּכָ

י אֹוָתם. ַגּלִ י אֹוָתם. ַאל ּתְ ַגּלִ ַאל ּתְ
י אֹוָתם ְלעֹוָלִמים.  ַגּלִ ַאל ּתְ

ג.
ה ּמָ ִריִסים מּוָגִפים. ִאּלּו ָיַדְעּתְ ַעד ּכַ ל ַהּתְ ּכָ

ִדידּות ִהיא עֹוָלם  ַהּבְ
ה.  ְלֹלא ֶנֶפׁש ַחּיָ

ד.
ְך עֹוד. ֲאִני ַמְבִטיָחה ָלְך. ֹלא ֶאְכּתֹב ָלְך ּכָ

ְך ִמְצַטֶעֶרת. ל־ּכָ ִסְלִחי ִלי. ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת. ֲאִני ּכָ
ְך עֹוד. ִסְלִחי ִלי. ֹלא ֶאְכּתֹב ָלְך ּכָ

ֲאִני ַמְבִטיָחה ָלְך.

ה.
בּור,  ְמַעט ׁשָ ְתָקֵרב, ּכִ ּמִ ְלמּוד ׁשֶ י ֶרַגע. ָעָנן ּגַ ֵהַרְמּתִ

י ֶאת ֵעיָניו  ּתֹוֶלה ּבִ

ו.
ִפיָנה "ִאיָזדֹוָרה ַהָיָפה",  ּסְ ָטה ּבַ ֲאִני ׁשָ

ַחְדֵרְך, ּיֹות ֶקַרח ְלָקֵרר רּוחֹות ְרָפִאים ּדֹוֲהרֹות ּבְ ּקִ ָטה ִעם ׂשַ ׁשָ
ֵגרֹות, ּמְ ֲארֹונֹות, ּבַ ִרּיֹות, ּבָ ין ַהּכָ ִדיִנים, ּבֵ ַחת ַלּסְ ֵתְך, ִמּתַ ַעל ִמּטָ

ַרְניּום,  ְרֵחי ַהּגֶ ין ּפִ ִטיַח, ּבֵ ָ ַעל ַהּשׁ
יר הֹור ְוָתִמים ְוַכּבִ ּטָ ל ַמה ׁשֶ ְך, ִעם ּכָ ִלּבֵ ָטה ּבְ ׁשָ
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רּוַע קֹוֵדַח,  ֵעיַנִיְך, ַזְך ּפָ ט ּבְ ּבָ ֵעיַנִיְך, ִעם ַהּמַ ְוָאהּוב ּבְ
ְך ָהֲאהּוָבה, ְפֵתי ֲחֶבְרּתֵ ֵמִזיַע ַעל ׂשִ

אָרּה,  ֲהָנָאה ַעל ַצּוָ ָפַתִיְך צֹוֲעקֹות ּבַ ִעם ׂשְ
יָה, ְיֵרֶכיָה  ְרּכֶ ְטָנּה, ּבִ ֵתֶפיָה, ַעל ּבִ ַעל ַסְנֵטָרּה,ַעל ּכְ

ּה ּבָ יָה, ַעל ּגַ ַקְרֻסּלֶ

ז.
ְך,  ּלָ ֲאֵחרֹות, "ַהַפְנַטְסִטּיֹות" ׁשֶ י ּבָ ְרּתִ ִנְזּכַ

ָעְצָמה, רֹות אֹוָתְך ּבָ ן ְמַכּתְ ְוֻכּלָ
יֵניֶהן, ַמֲעִניקֹות ָלְך ֶאת  קֹות אֹוָתְך ּבֵ ְמַחּלְ

ַמִים  ָ ע רּוחֹות ַהּשׁ ַאְרּבַ

ח.
ּה, ֲאִני ְמַהְרֶהֶרת, ּלָ ַמִים ׁשֶ ָ ַעת רּוחֹות ַהּשׁ ְלָכל ַאַחת ֵיׁש ַאְרּבָ

ה מּו ַעל ַסְפָסִלים, ֶאְקְסָטָזה, ֶעְרּגָ ְרּדְ ּנִ ים ׁשֶ ל־ֲאָנׁשִ ֶרת ָים־ׁשֶ ְוָיִדי ְמַצּיֶ

ט.
ה, ו ִעם ֲעַדת ֲחתּוִלים ְיֻרּקָ מֹוִני ִמְתרֹוַעַעת ַעְכׁשָ ּכָ

ֲאִויר, ִמְתרֹוֶצֶצת ֵמְרחֹוב ִלְרחֹוב, ִמְצטֹוֶפֶפת ּבָ
ֲאָבִנים, ל, ּבָ ּטַ ָבִהים, ּבַ ּגְ ם, זֹוֶרֶמת ּבַ ֶנֱהֶפֶכת ְלֶגׁשֶ

ִני, ֵ ד ַהּשׁ לּוִלּיֹות, עֹוֶבֶרת ַלּצָ ְ ּשׁ ּבַ
לֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר,  ׁשָ ְטַרְנס ּבְ בּו ּבִ ְכּתְ ּנִ ִבים ׁשֶ ין ִמְכּתָ ּבֵ
ַמִים, ָ ָמעֹות ַעד ֵלב ַהּשׁ ל ּדְ ַעׁש ׁשֶ ֵלב ֲהֵרי־ּגַ ִנְגֶמֶרת ּבְ

יַח ֶנת ְלדּו־ׂשִ ִמְתַחּנֶ

י.
ֲעִני ִלי. ֲעִני ִלי. ֲעִני ִלי. ֲעִני ִלי. ֲעִני ִלי. ֲעִני ִלי.

ֹכל ּיָ ֶנת. ֵאין ִמי ׁשֶ ֲאִני ֹלא ְמֻאּזֶ יד ׁשֶ ֹכל ְלַהּגִ ּיָ ֵאין ִמי ׁשֶ
ֲאִני ּבֹוָדה ְדָבִרים.  ֲאִני ְמַדְמֶיֶנת. ׁשֶ ֲאִני ֹלא ֶהְגיֹוִנית. ׁשֶ יד ׁשֶ ְלַהּגִ

ר. ֵאיְך ַאּתְ ְיכֹוָלה ֵאיְך ֶאְפׁשָ

יא.
ֶרַגע, עֹוְרִגים י ֶרַגע ּבְ ָיַדִיְך ִמּדֵ ִחים ּבְ י ֻמּנָ ִביִני: ּגֹוָרִלי ְוַחּיַ ּתָ

ה.  ְלִחּבָ
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יב.
ָקָלּה ִצּפֹור ְירּוָיה.  ּוּוי ִמׁשְ ֶדת ֶאת ׁשִ ם עֹוד ְמַאּבֶ לֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר. ּפֹה ְוׁשָ ׁשָ

ְיָלה, ל ַהּלַ ֲעָרֶפל ׁשֶ ִבים, ּבָ ין ְיָללֹות ָהֲעׂשָ ר, ּבֵ ִדין ַהּקַ ָטה ַעל ַהּסָ ֲאִני ׁשָ

יג.
ל ִמיֵני חוֵלירֹות, חּוִליָגִנים, ל ּכָ ַעְרּבֶֹלת־ֲהָזיֹות ׁשֶ ּמְ ָטה ּבִ ׁשָ
ל רֹוָחה'ֶלה  ֲחֵצרֹות ֲאחֹוִרּיֹות ׁשֶ ָטה ּבַ סֹוִטים ִסְדַרִתיים, ׁשָ
ְיָלה ל ַהּלַ ּכָ ְוֶלָאה'ֶלה ְוִרְבָקה, ְלבּוׁשֹות ּגּוִפּיֹות ְלָבנֹות, ׁשֶ

ים  ל־ִמיֵני ֲחִזיִרים ֲהמֹוִנּיִ ל ּכָ קּו ַת'ֹזֲהָמה ׁשֶ ִלּקְ
ְמרּו ֱאמּוִנים זֹו ְלזֹו ְוׁשָ

ְיָלה ל ַהּלַ ּכָ

יד.
ֶקֶרן ְרחֹוב ִלְמּכֹר  ֶבת ּבְ ֲאִני ִנּצֶ י, ׁשֶ ּלִ ַהֲחלֹום ַהחֹוֵזר ׁשֶ

ה,  ָ י ְקֻדּשׁ ִמיׁשִ ה", ְקָלִפים ְוַתׁשְ ָ ל "ָלִאּשׁ ָמָגִזיִנים ׁשֶ
ָאה. ְוַאּתְ ּבָ

ׁשּוָרה  י ּבְ ְרּתִ ַאּתְ ָעָפה, ְוַאּתְ רֹוָאה ַהּכֹל" ִנְזּכַ ְך, ׁשֶ ּלָ "ַהֲחלֹום ַהחֹוֵזר ׁשֶ
ָצא ָלאֹור  ּיָ ִמּתֹוְך ִסְפֵרְך "ַהחּוִליָגִנים" ׁשֶ

טו.
סּוַפת ְרָעִמים, חֹות ּבְ ַנת ְנָפׁשֹות. ְמֹאד. ִלׂשְ ֲאִני אֹוֶהֶבת ַסּכָ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה, ְמצּולֹות ָים ּגֹוֵעׁש ּבְ ָיַדי ּבִ ַלְחּתֹר ּבְ

ֵעְך  ַגל סֹוֵער, ִלְרֹקם ָעָליו ֶאת ַמּגָ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

טז.
יד עֹוָלם ֹלא ַאּגִ ּלְ ָבִרים ׁשֶ יד ָלְך ּדְ י ְלַהּגִ ִאּלּו ָיֹכְלּתִ


