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באיטיות

יד; ִתים ַלּסִ ַלְכנּו ֶאת ַהּמֵ קֹום; ִהׁשְ ָמַדְדנּו ֶאת ַהּמָ
ֵרַח ַהּמּוָעט; ַחת ַלּיָ יָרה ִמּתַ ְך ִנְכַנְסנּו ַלּסִ ַאַחר ּכָ

יו ְרּכָ ְרֶזל ַעל ּבִ ָהְרִביִעי ֶהֱחִזיק ֶאת ֻקְפַסת ַהּבַ
מּוָסה ֵאׁש ּכְ ם ּבְ ִמְתַחּמֵ ף ּכְ ֻמְפָנם ּוִמְצַטּנֵ

ן ָעַמד ָנמּוְך ל ּתֹוְך ּתֹוכֹו. ֶהָעׁשָ ׁשֶ
ִים, ֹלא ָעָלה ֶאל ָעל. ּמַ ּבַ

ירידה

ְדֵרגֹות. ּמַ "ֶאְוִריִדיִקי", ָצַעק. ַמֵהר ָיַרד ּבַ
ׁשּו ְ ּשׁ ֹוֵער ֹלא ָהָיה אֹור. ָיָדיו ּגִ ָתא ַהּשׁ ּבְ

ַאַחר ָהְרִאי.
ה. ֻהּבָ ה ַהּצְ ְטִרּיָ ה ִעם ַהּמִ ָ ֶצה ָעְזָבה ָהִאּשׁ ּקָ ּבַ

ְחּתֹוָנה: ה ָצֲעָקה לֹו ֵמַהּקֹוָמה ַהּתַ ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ָ ָהִאּשׁ
"ִהיא ֵמָתה".  

ֲעִלית ִסים ָיְצאּו ֵמַהּמַ ּיָ ת ַהּטַ ֹלׁשֶ ׁשְ
דֹוָלה — ִעם ִמְזָוָדה ּגְ  

רּותֹות ְוִכְתֵבי ַדִים ַהּכְ י ַהּיָ ּתֵ ּוִבְפִנים ָהיּו ׁשְ
י. ּלִ ד ׁשֶ ַהּיָ  
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דו־שיח קטן

ים. ּתִ ֲערּו ׁשֹוְמִמים ֵמֲאחֹוֵרי ַהּבָ ַמִים ּבָ ָ ַהּשׁ
ק ֶאת ֲחגֹוָרתֹו. ַאל ְוִהּדֵ ה ַאּתְ ּבֹוָכה? ׁשָ ָלּמָ

יָבה־ֵהִגיָבה, ָהעֹוָלם ָיֶפה, ֵהׁשִ
ה ּטָ ֵאב ֹראׁש ּכֹה ַרב; ְוַהּמִ ּכֹה ָיֶפה, ִעם ּכְ

ְתּכֹוֶנֶנת ַלֲעזֹב.  מּוָמה ַהּמִ ֶרא ּדְ ת ּפֶ ִהיא ַחּיַ

מכיוון

ְחסֹום ָהאֹוטֹוּבּוִסים ָחנּו ִלְפֵני ַהּמַ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ַחּלֹונֹות ָהַרֲאָוה ּבֹות ֶהֱחוּו ּבְ ַהּבֻ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ִים ֵאֲחָרה ֲעָרה ִעם ָהאֹוַפּנַ ַהּנַ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ְרַקַחת ית ַהּמִ ָלֵצאת ִמּבֵ  

כּוִכית ֶלת ַהּזְ ַבר ֶאת ּדֶ ר ׁשָ ּגָ ַהּנַ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ָאה ְסּבָ ל ַהּמִ ׁשֶ  

ֲעִלית ְוִעּמֹו ּמַ ֶלד ָהָיה ְלַבד ּבַ ַהּיֶ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
נּוב רֹון ּגָ ִעּפָ  

ֲחִוילֹות ים ּבַ ָלִבים ָהיּו ְנטּוׁשִ ַהּכְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ם ַפת ַהּיָ ַעל ׂשְ  

ה  ה ַהֲחלּוָדה ָהְיָתה ְמֻכּסָ ּיָ ְמּפִ ַהּפֻ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ִדים  ִסְרּפָ ּבְ

ג ָאֹדם ַמִים ָהיּו ֲאֹפִרים ּוָבֶהם ּדָ ָ ַהּשׁ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ָהר ָהָיה ּבֹוֵדד יֹוֵתר ֵמַהּכֹוָכב ַהּסּוס ּבָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

פּו פּו ְוִנְרּדְ ה ִנְרּדְ לּו ְוַגם ֵאּלֶ ַהּלָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
י ָלֶכם. ְרּתִ ּקַ ָלֵכן, ַרק ָלֵכן, ׁשִ

כמעט שלֵמּות

ם, ָאַמר ָלּה. ֶות ֵאינֹו ַקּיָ ַאּתְ יֹוַדַעת, ַהּמָ
ן, ֲהֵרי ֲאִני ֵמָתה, ָעְנָתה. ֲאִני יֹוַדַעת, ּכֵ
ְמֵגָרה,  ָך ְמֹגָהצֹות ּבַ ּלְ י ַהֻחְלצֹות ׁשֶ ּתֵ ׁשְ

ַרק ֶוֶרד ֶאָחד ָקָטן ָחֵסר ִלי.
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ְרָאיֹות

ה. ּטָ ּמִ רּוָעה ּבַ ה ָהְיָתה ֲעַדִין ׂשְ ָ ָהִאּשׁ
הּוא  

ִעין ּלֹו, ִהׁשְ כּוִכית ׁשֶ ַלף ֶאת ֵעין ַהּזְ ׁשָ
ְלָחן, ֻ אֹוָתּה ַעל ַהּשׁ  

ו ַאּתְ ַמֲאִמיָנה ִלי? ִסיָעה, ָעַצר. ַעְכׁשָ ַסע ּפְ ּפָ
ָאַמר ָלּה.  

כּוִכית, ֵקְרָבה אֹוָתּה ְלֵעיָנּה; ְקָחה ֶאת ֵעין ַהּזְ ּלָ ֶ ִמּשׁ
יָטה ּבֹו. ִהּבִ  

ַקּדַַחת

ִדיר, חֹוְדִרים ֶזה ים, ָנִעים ּתָ ִעים ְקַטּנִ ְמֻרּבָ
ְלתֹוְך ֶזה,  

ִבים יֹוְצִאים ֶזה ִמּתֹוְך ֶזה, ּבֹוִנים, ׁשָ
ּובֹוִנים  

ִמין ֵלָמה ַחּלֹונֹות־ַחּלֹונֹות; ִמּיָ ֶאֶרץ ׁשְ
ּנֹות י ַהּפִ ּתֵ ֹמאל ׁשְ ּוִמּשְׂ  

ְך ד ַאַחר ּכָ ה ּוִמּיָ ִלי ִסיֶמְטִרּיָ רֹות ּבְ ָ ְמֻיּשׁ
ת תֹוְך ּדּוִמּיַ דֹוָלה ּבְ ִריָסה ַהּגְ דּוִמּיה ַהּקְ ּבְ

נּוָעה, ְוִאּלּו ַהּתְ  
ָלִבים ָהָרִזים הֹוְלִכים ּוִמְתַרֲחִקים ת ַהּכְ ֹלׁשֶ ׁשְ

ִעים ָהְרצּוִפים ֶרְך ַהְמֻרּבָ ּדֶ  
עֹוָדם ְמַרְחְרִחים ֵמִתים ָזִרים ְוֶאת מֹוטֹוֵתיֶהם ּבְ

יִרים ַעד ָלֹעֶמק ּבִ ַהּכַ  
ַפְנָפן ְ ה ֶאת ַהּשׁ ה ְמִריָמה ֵעיֻרּמָ ָ ּבֹו ָהִאּשׁ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ

ה מּול ָהְרִאי. ּכֶ ַהּמֻ  



מִטַּעַם 26

שמונה שירים  19

בעל היד האחת

ים ְלֹרַחב ים, ֵעיֻרּמִ ְלָחנֹות ֲעֻגּלִ ָעה ׁשֻ ַאְרּבָ
ר; ָהאּוָלם ָהָאֹרְך ְוַהּצַ  

ַעד  ׁשּום ִמּבַ ָהאֹור ָצַנח ֲעֵליֶהם ָאֹפר, ּגָ
דֹוָלה; ה ַהּגְ ְמׁשָ ִ ַלּשׁ  

ְמַעט עֹוֵין, ק, ּכִ ִני, ְמֻנּתָ ֵ ְלָחן ַהּשׁ ֻ ְלַצד ַהּשׁ
ד ָהַאַחת; ַעל ַהּיָ ָעַמד ּבַ  

ה ַעד ְמאֹוד; הּוא ֶהֱחִזיק ָידֹו ָהְיָתה ֲאֻדּמָ
ֹתם ָקָטן; ֵסֶפר ּכָ  

ְחָלט ל ַהּכֶֹבד ָצַנח ַעל ֹחֶסר ְיִדיָעֵתנּו ַהּמֻ ּכָ
ְך. ְדַבר ַהֶהְמׁשֵ ּבִ  

מיוונית רמי סערי


