
מִטַּעַם 21

105  

ורד דור

נקרופוליס

דֹוָלה עֹוָלה־יֹוֶרֶדת, יָרה ּגְ ִמּתֹוְך ָהִעיר ׁשִ
ִעים. ִמים ָעֹמק ְוִנְרּגָ ִלים נֹוׁשְ ֲאַנְחנּו ַהְמַתְרּגְ

ָבה. ּצֵ ית ַהּמַ ְחּתִ ע ַעל ּתַ ֶאְצּבַ ׁש חֹוְרִקים ּבָ ִתים־ַמּמָ יל, ַאְך ַהּמֵ ְרּגִ ֶזה ַרק ּתַ
ְרַקע ְיִציָבה.  ְרַקע ְיִציָבה. ַהּקַ ַהּקַ

דֹוָלה עֹוָלה יֹוֶרֶדת, יָרה ּגְ ּכֹל, ִמּתֹוְך ָהִעיר ׁשִ ָאִביב ּבַ
ים.  ָצִלים ְקַטּנִ דֹות ַהֲחָרָדה נֹוְבִטים ּבְ ׂשְ ּבִ

ָרִחים ְמתָֹעִבים ֵאיִני ׁשֹוֶתֶקת.  קֹול ּפְ יָרה ּבְ ְגּדִ ֲאִני ַהּמַ
יר.  ם ֲאִני ָאׁשִ ָרה. ּגַ ִסיֶרָנה ׁשָ

דיפלומטיה

יט, ְכׁשִ מֹו ּתַ אר ּכְ ּוָ יס ַעל ַהּצַ את ֶאת ֶנְקרֹוּפֹוּלִ ּלֹא יֹוֶלֶדת נֹוׂשֵ ִמי ׁשֶ
ָרד.  ֶרת ַהָחְרָפן ְוִגּנּוֵני ַהּשְׂ ּנּוי ְוֶאת ַאּדֶ ַתב ַהּמִ ֶאת ּכְ

ֲעֵקָבּה ִויָלדֹות  רּוָכה ּבַ ִתים ּכְ ִעיר ַהּמֵ
רּוָעה  קֹול ֲענֹות ּתְ רֹות ְסִביָבה ּבְ ׁשָ

ָלה א ְלָאְזֶניָה. ָמֶות ַא ַקּפֶ ָמעֹות ֶאּלָ ְוֵאיָנן ִנׁשְ
ִנּגּוד ִלְרצֹוָנּה. ֲעָקרּות, ְוִהיא צֹוֶעֶדת ִלְצִליָליו ּבְ

ֵאין ְלַעְרֵער ַאֲחָריו. ַהּג'ֹוּב ַהּנֹוָרא. ּנּוי ׁשֶ ַהּמִ
מּוָרה.  יִדיָעה ּגְ יס ּבִ ַעת ֶאת ֶנְקרֹוּפֹוּלִ ַלּטַ

]מישהי[

יֹנֶקת ֵמָתה" ְתָבה "ּתִ ִהי ּכָ ִמיׁשֶ
ּה  ִביר ֲאָבל ָנְפׁשָ ָחָיה, ּגּוָפּה ָהָיה ׁשָ ִלְפֵני ׁשֶ

ָתּה. ָלְמָדה ִלְחיֹות ּדָ דֹוָלה ִמּמִ ָבר ָאז ָהְיָתה ּגְ ּכְ
ֲעֵקָבּה, ים ִנְכְרכּו ּבַ ָבר ָיְדָעה ָלֶלֶכת ְוָיְדָעה ִלְכּתֹב. ִמּלִ ּכְ ַאֲחֵרי ׁשֶ
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ם ַהֹחֶדׁש ֹלא ָהִריִתי ְוֹלא ֵאֵלד אֹוָתּה,  ֲאֻיּמֹות. ּגַ
ה, ָהֵריָחִנית ֻרּדָ ֶאת ַהּוְ

ר ְסּגָ ח ְוַהּנִ ְפּתָ יַה ַהּנִ ר, אֹוי, ּפִ ְסּגָ ח ְוַהּנִ ְפּתָ יִה ַהּנִ ּפִ ׁשֶ
ֹלא ֵאֵלד אֹוָתּה. 

צל חיים

ים חֹוֶגֶגת, ֵצל ַהַחּיִ ּבְ ָהִעיר ׁשֶ
י ַחם יַה קֹוְרִאים ַוֲאִני רֹוֶקֶדת ּכִ ּפֶ ֻתּ

ה  ית ְמִצּלָ ְחּתִ כּו, ִעיר ּתַ ְוַהּיֹוְצרֹות ִהְתַהּפְ
י רֹוָצה ִלְרֹקד, ַמְעָלה. ֵאיֶנּנִ ּלְ ַעל ָהִעיר ׁשֶ
א ָנכֹון ֲאָבל ֲאִני רֹוֶקֶדת ְלקֹול ַהּתֹף ַהֹלּ

י רֹוָצה ִלְרֹקד ֲאָבל ַני. ֵאיֶנּנִ ה ֶאת ּפָ ְוֵצל ְמַכּסֶ
ָתה ְלֶפַתע ּלְ ּגִ ת ׁשֶ ֶלִריָנה ֵחֶרׁשֶ ֲאִני רֹוֶקֶדת, ּבָ

ֶאת ַהּמּוִזיָקה. ֵנס ָהִרּפּוי ּוְצָלִלים 
ַחת ַרְגַלי, ּתַ ְרַקע ׁשֶ ָמְבִעיִרים ֶאת ַהּקַ

אן ְוָהְלָאה ְזּכֹר ִמּכָ ּתִ ֶפת ׁשֶ ֵלִריָנה ְמֻאֶלּ ּבָ
ֶאת ַהּתֹף ְוֶאת ַהֹחם ְוֶאת ָהֵצל

יָנה. ְנּגִ ְוֶאת ַהּמַ

]איפה[

ר, יס ְנֵוה ִמְדּבָ ֵאיֹפה ַאּתְ ֶנְקרֹוּפֹוּלִ
ְקעּו ִמַצְלעֹוַתי. ּפָ ָרה קֹוָטה ׁשֶ לֹות ַהּטֶ ְקַסְרְקִטין ְלַחּיְ

ֵאב, ּבֹו ָנַקף ּכְ ּבֹו ֹלא ִהְתעֹוַרְרנּו ֲחבּוקֹות הּוא יֹום ׁשֶ ל יֹום ׁשֶ ּכָ
ָדָבר,  ל ּבְ ְלּגֵ ֵאינֹו ִמְתּגַ ה. ּגֶֹלם ׁשֶ ּסָ נֹוְלָדה ַצְלִמית ּגַ

י. ף ַחּיַ ַמְרּתֵ ים ְקפּוִאים ּבְ ַטּנִ י ַהּקְ ַחּיַ
ַדִיְך ָעִמים ׁשָ ע ְיֵרֵכינּו, ֶאֶלף ּפְ ָעִמים ַאְרּבַ ֶאֶלף ּפְ

ַדי. ֵאיֹפה ַאּתְ  ָעִמים ׁשָ ֶאֶלף ּפְ
ה, וֵאי  טּוָפת ַחּמָ ָנֶוה ָעֵצל, ׁשְ

ה, מּו ִלְתִחּיָ ּקָ תּוקֹות ׁשֶ ָלַמי ַהּמְ ּגְ
ָנִתי.  ּוב ֵאיָנן ׁשֹוְמרֹות ַעל ֶהְעֵדר ׁשְ ּשׁ ׁשֶ
נֹות ּוְתׁשּוָקִתי  יחֹות ַהְיׁשָ ְעּתּוַעי ְוַהּלֵ ּתַ

ר. ְרּפַ ין ְצָלִמים, ּפַ נּוַח. ֶצֶלם ּבֵ ׁש צּוָרה, ּתָ ְלּבַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ר.  יס, ְנֵוה ִמְדּבָ ֵאיֹפה ַאּתְ ֶנְקרֹוּפֹוּלִ


