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סיגל פרלמן

עוד מיתה

ר ָכה ִאי ֶאְפׁשָ ן ֶאל ָהֹראׁש, ּכָ ְקָלע ְמֻכּוַ ַהּמִ
ַחד  ב ּדֹוֵפק( ִלְכּתֹב, ַהּפַ )ַהּלֵ

ה  ַחד ִמּמַ נּוָעה עֹוד ִלְפֵני ַהּפַ ק ֶאת ַהּתְ ּתֵ ְמׁשַ
כֹוָנה עֹוד ּפֹל ָעָליו ַהּמְ ְמַחץ ֶאת ָהֹראׁש ִאם ּתִ ּיִ ׁשֶ

ִהיָרה  ַחד ֵמָהֵאׁש ַהּמְ ה ִלְפֵני ַהּפַ ַהְרּבֵ
ָהֹראׁש ָיעּוף ׁשֶ ּכְ

י ְרצֹוִנית  ְלּתִ נּוָעה ּבִ ּתְ
ּגּוף ּבַ

ד  זּוז ַהּיָ ִאם ּתָ
נּוַע ָהֶרֶגל  ּתָ
רֹון  ֵעל ַהּגָ ִיּנָ

ְלָוה  ּפֹל ׁשַ ִחיָלה, ּתִ ַעל ַהּבְ
ּה  ִעּתָ ּלֹא ּבְ ָעָתה ׁשֶ אֹו ַחְלָחָלה, ּבְ

אן ב יּוַכל ִלְמׁשְֹך עֹוד ְזַמן, ַהְרֵחק ִמּכָ ְוִאם ַהּלֵ

ָמטֹוס ָמתּוַח  תּוַח אֹו ּבְ ֶדה ּפָ ׂשָ ֵאיזֹו ִעיר אֹו ֶאֶרץ אֹו ּבְ ּבְ
תּוַח  ָבה ַהּכֹל ּפָ ְחׁשָ ּמַ ָזָהב, ּבַ ּדּור ָהָאֶרץ, ּבְ ַעל ִציר ּכַ

ְוָרָחב 
ָלֵכן 

ְרֶאה  ּנִ ּכַ
ית ָקֶפה,  ַרק ּבֵ

ֲערּוָכה,  ם הּוא ֹלא ָיֹכל ִלְבֹרַח ֵמָהִעיר, ֶזה אֹו ּתַ ּגַ
ל ְנֵבלֹות ה, ּגּוׁש ׁשֶ ִביׁש, אֹו ְמִסּבָ אֹו ְנִסיָעה ַעל ַהּכְ

ַמה עֹוד ָיֹכל ִלְהיֹות 
ִבי, ַמה עֹוד ָיֹכל ִלְהיֹות  ְחׁשְ ּתַ
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ֶנת ֶאל ָהֹראׁש  כֹוָנה ְמֻכּוֶ ַהּמְ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ר ְלַעְצִמי ִסּפּור, ֵדי ִלְחיֹות ֲאִני ְצִריָכה ְלַסּפֵ ר, ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

ִמיד ָבה ֵאין ֶרַגע, ֶאָחד, ּתָ ְחׁשָ ּמַ ּבַ
ֵני ְזַמן ָרב  רּוׂש ַעל ּפְ ּלֹו ּפָ ר ׁשֶ ה, ָהֹאׁשֶ ַהְרּבֵ

ֵני ָמקֹום ָרב  ְך ַעל ּפְ ְוִנְמׁשָ
ו, ֱהיֹותֹו, אֹו הּוא ֵאינֹו, ָהִרְפרּוִפים  ָרב, ְוַעְכׁשָ

ּלֹו ים ׁשֶ ָרִאּיִ ִהיִרים ַהּפְ ַהּמְ
ֹלא

ק  ְרֶזל ּדַ חּוט ּבַ ַהִאם ֲאִני חֹוֶלֶפת ְולּו ּבְ
ֶכת, ַנְילֹון, ֲאִויר  ַמּתֶ

ּלֹו?  ָבה ׁשֶ ְחׁשָ ִפְרּפּוֵרי ַהּמַ ּבְ

ֲאִני מֹוֶחֶקת ַהּכֹל. 
ֲאִני צֹוֶחֶקת. ֵאיְך ִלְמֹחק. ֵאין 

ִלי ְזַמן ְלַחּכֹות. 
בֹוא. אֹו ְלעֹוָלם.  אּוַלי ּתָ

אֹו ֵמעֹוָלם. ֹלא. 
ֵאר ְלַהְבִעיר.  ָ יר, ִיּשׁ ל ּגִ יר, ַרק ַקו ׁשֶ ִ ַהּשׁ ָאז ׁשֶ


