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ליאורה בן יצחק 

בכל זאת 

ִכים  ים ִמְתַחּכְ ין ֲאָנׁשִ ה ּבֵ ִפיפּות ַמְקׁשָ ַהּצְ
ִדּבּור ָקָטן.  ּבְ

ּדֹוְרִכים ָעֶליָך ִנְדָחף ַהּקֹול ָלַרְגַלִים. ּוְכׁשֶ
ֵאב  ֵהם ֹלא ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּכְ

ד.  ִתיק ַהּיָ ֱעָצר ּבְ ּנֶ
ִחים ּכָ ִמים ֵלב ֲאֵליֶהם ִנׁשְ ּלֹא ׂשָ ָבִרים ׁשֶ ְוַדְוָקא ַהּדְ

ף ִלי ְלִהְתַעּיֵ ם ִמּבְ מֹו ָלֶלֶכת ַעל חֹול ַהּיָ ּכְ
ֶגת.  ָפה ִעֶלּ ׂשָ ר ּבְ יב ַלּגּוף ַהְמַדּבֵ ּוְלַהְקׁשִ

ים ְוגֹוֵני ֹעֶמק,  ל ַקּוִ ִלְלֹמד ְלַעּגֵ
יֹוְקֵנְך.  ִצּיּור ְדּ ּבְ

סּוק.  ִרידֹות ֵאיָנן סֹוף ּפָ ּפְ
ִזים ֵמָאחֹור ֲעמּוֵסי ִסּפּוִרים,  נֹוָתִרים ָהַאְרּגָ

ְלֹלא ִסּיּום 

שלט רחוק 

ִהיא ֲאִני ה ׁשֶ ְלּדָ ת ֶאת ַהּיַ ׂשֶ ֵרַח, ֲאִני ְמַחּפֶ ל ַהּיָ ד ָהָאֵפל ׁשֶ ּצַ ּבַ
אּות ָהאֹוְקָינֹוס,  ְכָיּה ִמְסּתֹוֵבב ֲאָנִכי ִמּתֹוְך ּגֵ ּבִ

ד ַהּמּוָאר.  ּצַ ֶנֱעָצר ּבַ
ָאלֹות ֵמֲאַבק ּכֹוָכִבים.  יָבה ִמׁשְ ַקל ְלַזהֹוָתּה ַמְרּכִ
ֹלׁש,  ִים־ׁשָ ּתַ ר ֵמֲאחֹוַרי: ַאַחת־ׁשְ ּתֵ ְסּתַ ּמִ "ּוְלִמי ׁשֶ

עֹוָלם!"  א ֶהָחָזק ּבָ ִלי ָהַאּבָ
קֹולֹות ְיָלִדים ִמְתַרֲחִקים ְוָהָאֶרץ ׁשּוב ָזָזה

ַעׁש ָרחֹוק. ה ִמּתֹוְך ַהר ּגַ ל ָאָבק ִמְתַאּדָ מֹו ַפְנַטְזָיה ׁשֶ ּכְ
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ה ׁשֹוֵתק. ְוַאּתָ
קֹום ָקרֹוב נֹוֵגַע —  ִמּמָ

ו/ָמָחר/ַאֲחֵרי, ִלְפֵני/ַעְכׁשָ
ה אֹוֵמר. "ָהֲעֵיפּות הֹוֶרֶגת", ַאּתָ

ֲאִני ׁשֹוַמַעת ּכֹוָכב נֹוֵפל ַעל ָאֶרץ,
ִאיר ִסיָמן. ַמׁשְ

ָפה. ְעּגּוַע ֵאין ׂשָ ם ִאם ֹלא ְמִביִנים, ַלּגַ ּגַ

מן המקום

לסירקה טורקה
ַער, ב ַהּיַ ּלֵ ָעֹמק ּבַ

ל ְמׁשֹוֶרֶרת,  ַחּיֹות ִניזֹונֹות ֵמַאֲהָבָתּה ׁשֶ
ְוִהיא ִניזֹוָנה ֵמַאֲהָבָתן

ִאיְנפּוְזָיה  יז ֶאְקזֹוִטי ּבְ ֲאִני ְמַרֶחֶפת ִעם ַתְרּכִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ִריד 5,000 ִמיִליְגָרם ְסֵטרֹוִאיִדים, ִמּתֹוְך ַהּוְ
יָרָתּה ְמַנֶחֶמת.  ַעְרכֹות קֹוְרסֹות, ׁשִ ְלתֹוְך ּמַ

הּו  ל ִמיׁשֶ ּנּו ֶאת עֹוָלמֹו ׁשֶ יַרי ְיׁשַ ם ׁשִ אּוַלי ּגַ
ַגׁש ֶרם ּפָ ּטֶ ַיֲעלּו ּבֹו ֶחְמָלה, ׁשֶ

ׁשּוט, ַמן ַהּפָ ֲאִני רֹוָצה ַלֲחֹזר ַלּזְ
ה  ֻחְרׁשָ פֹות ּבַ ֶקט ִמּתֹוְך ַרּקָ ֶ י ֶאת ַהּשׁ ַטְפּתִ ּקָ ׁשֶ ּכְ

ָבר. ְוֹלא ָחַסר ִלי ּדָ
ה "ָמֲחָלה", ּלָ י ֶאת ַהּמִ ַתְבּתִ ַאֲחָריו ּכָ

ְוַהֹחֶפׁש ָרַעד.


