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רֹוָצה ָלֶלֶכת ְלִאּבּוד,יֹום ֶאָחד. ִסּפּור ַעל זֹו ׁשֶ
ִפיפֹוִנים ֲחָלִקים, ַרְגֵליֶהן ׁשְ ַעל ְנִזירֹות ׁשֶ

ָיֹרק. ַעל ַרַעל ּבְ
ִפים ְצמּוִדים  קּוִרים ְצִעיִרים ִמְצַטּנְ

ְטִביעֹות ֶאל ּתֹוְך ַהחֹול.  ְנִפילֹות ְקַטּנֹות, ּבִ ּבִ
ף, ּדָ ים ַעל ַהּמַ ָרָכה ְמַחּכִ ְרִטיֵסי ּבְ ּכַ

סּוף. ַלְסִטיק ּכָ ל ּפְ ִקּמּוָריו ׁשֶ תֹות ּבְ ָ ַמְראֹות ְמֻקּשׁ
...

מֹו ִטְפטּוף ָעִדין. ֵלוֹות ּכְ א ְקִטיעֹות ׁשְ ֶהָחָלל ִמְתַמּלֵ
ה(  ָחר ַהּזֶ )ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּמָ

ָתִחים, ין ַהּפְ ְזָגן ּבֵ ּבֶֹקר ָרֹטב ִנְפָלט ִמן ַהּמַ
פֹון. ּטָ ִ ֲחִבילֹות ְמַאֲחרֹות ְלַהְחִליק ַעל ַהּשׁ

רֹוִנּיֹות ֲעמּומֹות, ְרּכּוִסים, ֲעִויתֹות ּגְ ּפִ
ה לֹוַמר ָנִעים. ֶרְך ָקׁשָ זֹו ּדֶ

...
ב ָהָאֹפר, ִים מֹודֹות ַעל ָהֵעׂשֶ ְרּכַ ת ּבִ ּפֹוֶרׂשֶ

ים יֹו ַעּזִ ֵוי ּדְ ָירֹות ִעּתֹון, ּתָ ִקים ִמּנְ ֵדי ֶהְעּתֵ ְנמֹוָגה ַעד ְכּ
ם ל חֹול. ָהֹאֶפק, הּוא ִנְפָרם ְוִנְרּדָ ים ׁשֶ ְלִמְתָאר, ְקדֹוׁשִ

יֹון. ּלָ ל ֲחִצי ּגִ ִסּיּומֹו ׁשֶ ּבְ

ִרים ְמֵלָאה יַמת ֶהְסּבֵ ְוֵיׁש ִלי ְרׁשִ
ט ּפָ ׁשְ ר ָהָיה ַהּמִ ּגֵ ה ִמְתּבַ ּמָ ַעל ּכַ
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ֶקט ֶ ל ַהּשׁ ִתיָקה ׁשֶ ְ ֹלא ָהְיָתה זֹו ַהּשׁ
י ַעְצִמי. ּלִ ִתיָקה ׁשֶ ְ ָהְיָתה זֹו ַהּשׁ

ה ָנכֹון. ּמָ ּכַ
...

יִצים ְקִלּפֹות ּבֵ ָהֲעֵקבֹות עֹוד ְרצּופֹות ּבִ
ְוֵהן ֵאיָנן ְוֵאיָנן ְוֵאיָנן.

ְיָלה, ּלַ ל ֶאְתמֹול ּבַ ִטּיּול ׁשֶ
יִנים. ל ַסְרּדִ ָראִתי לֹו ָים ׁשֶ ּקָ ֵסיָפס ׁשֶ ּפְ

ַעם. י ַמה ַהּטַ ָיַדְעּתִ

ה י ֶאת ַהּפֶ ַתְחּתִ ּפָ עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ
ַהּכֹוָכִבים ֶנֶעְלמּו.

ָכה ֶזה. ּכָ

פטוניה

ַרח ם ּפֶ ָנַתִים ִנְקֵראִתי ַעל ׁשֵ ִלְפֵני ׁשְ
י( ַחּיַ )ָלִראׁשֹוָנה ּבְ

ה ְואּוַלי ּנָ ּגִ ַכְבנּו ָאז ּבַ ׁשָ
ה ִנּיָ ְ ָצַלְלנּו ֶאָחד ְלתֹוך ַהּשׁ

יְסטֹוְלז י ְלֶסְקס ּפִ ְבּתִ טּוָחה, ִהְקׁשַ ֲאִני ֹלא ּבְ
ֹראׁש ֲאָבל ָעֹמק ּבָ

הּוא ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
אּוְנְדס ַמע ֶאת ַהּזָ ׁשָ

ְך, ל ּכָ ֱאֶמת ָהָיה ָחׁשּוב ּכָ ְוֶזה ֹלא ּבֶ
ְבֵרָכה ּבֹוֶהֶקת ֵקט ּבִ ִסיק ָקָטן ְוׁשָ ַרק ּפְ

ת ָעִלים ָצִפים, ּוְגדּוׁשַ
אֹותֹו ֶרַגע י ּבְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ַרק ׁשֶ
ָכל י ֶלֱאֹחז ּבְ יָכְלּתִ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ים ָהֵאּלּו, ַטּנִ ַהּקְ
ץ אֹוָתם ְלַכּוֵ

ְוִלְנׁשֹם.
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לעבור

ֹלא ּתּוַכל ַלֲעֹבר
ִלי ַלֲחצֹות אֹותֹו אֹותֹו ִמּבְ

יַע ֵאָליו ּגִ ּנַ אֹו ׁשֶ
ֹרף ְוִנׂשְ
אֹותֹו

ֲחִתיכֹות ֵאר ּבַ ָ ּשׁ ּיִ ַעד ׁשֶ
רֹות ְמֻפָחמֹות, ְמֻפּזָ

ִגים חֹוִלים( ָצפֹות )ּדָ
ַחל, ַפת ַהּנַ ַעל ׂשְ

ם. ּתֹק ַיַחד ִאּתָ ְוִנׁשְ

ִחיָרה ֶאת ׁשֹוֶכֶבת ּוַמׁשְ
יָמָתּה ְנׁשִ ָטן ּבִ ֶהָחָלל ַהּקָ

ֵבָדה ַהּכְ
יר ֶעֶרׂש יָטה ְלַמְעָלה, ׁשִ ַמּבִ

ָקָרה ַעל ָהֲאָדָמה ַהּיְ
ְלְקָחה ֵמִחּבּוֵקי ָהאֹוֵהב. ּנִ ׁשֶ

ִזְכרֹוִני י אֹוְתָך ּבְ ְקּתִ ִחּבַ ֶ ִמּשׁ
ָאר ל ׁשְ ף ּכָ ָעַלי ְלַקּלֵ

ֵאִרית ּוׁשְ
עֹוַתי ין ֶאְצּבְ ִמּבֵ

ה ֲעִדיִנים( ִחּיָ )ְקרּוֵמי ׂשְ
ה ן ּתּוַכל ַאּתָ ּפֶ
אן. ם ּכָ ְלִהְתַקּיֵ


