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יצחק לאור

פלגיאט

לאדם, לדפנה

ַתְבּתְ  ָדה ּכָ ַאֲחֵרי ַהּלֵ
ְוָקא  ָנה ּדַ ֵ עֹות ַהּשׁ ִלי: "ׁשְ

ַאר  ם ׁשְ מֹו ּגַ טֹובֹות ִמּקֶֹדם, ּכְ
ְלָוה  ֱאֶמת ׁשַ ים, זֹו ּבֶ ַהַחּיִ
ָכל  דֹול ּבְ ר ּגָ דֹוָלה ְוֹאׁשֶ ּגְ

יְנַתִים ַרק  ֶרַגע, ַוֲאִני ּבֵ
הּוא  ה ְלַהֲאִמין ׁשֶ ָ ִמְתַקּשׁ

ָאר", )ַוֲאִני הּוא ִנׁשְ אן ְוׁשֶ ּכָ
י ְקּתִ י ְוִהְדּבַ ֶהֱעַתְקּתִ

ֵאר ָהֶרַגע  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ
ה מּול  דֹול ַהּזֶ ַהּגָ

ֵעיַני, ֲהֵרי ְלעֹוָלם 
ֹלא ָהִייִתי ָיֹכל
ִלְכּתֹב ֶאת ֶזה 

ַעְצִמי(  ּבְ

גשם

ם יֹוֵרד ַעל ֲעֵצי  ׁשֶ ּגֶ
דֹוִלים ִמחּוץ  ָהַאּלֹון ַהּגְ

ים  ְלַחּלֹוִני, עֹוְמִדים ְרֻטּבִ
ָהִייִתי רֹוֶצה  ַסְבָלנּות ׁשֶ ּבְ

ֶחֶדר  י. ּבַ ֵאִרית ַחּיַ ִלׁשְ
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ִמְקֶרה, ּוְבִדידּוִתי  ָראַהְמס, ּבְ ּבְ
ֲאִני ּכֹוֵתב ָלּה  מּוָרה, ּוִמי ׁשֶ ַהּגְ
ין  ה, ּבֵ ִני ַהּזֶ יר ָהַעְצּבָ ִ ֶאת ַהּשׁ

ְפִנים.  חּוץ ְוַהּמּוִסיָקה ּבִ ם ּבַ ׁשֶ ַהּגֶ
ם ׁשֶ ִנים, ַהּגֶ ה ֵאין ִלי ּפְ יֹוֵתר ִמּזֶ

ה ָהְרחֹוָקה  ָ ַהּמּוִסיָקה, ָהִאּשׁ

גחלת

סֹוף ַהּיֹום, ִלְפֵני  ּבְ
ל ֲעלֹות  ֵכֶלת ׁשֶ ַהּתְ

ּון  מֹו ִעּשׁ עֹוד יֹום, ּכְ
יָתה  ֶחֶלת ַמּצִ ֶרת, ּגַ ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ

דֹוָלה  ֶחֶלת, ֲאִני זֹוֵכר אֹוָתְך ּגְ ּגַ
ִתיָקֵתְך  ְ דֹוָלה ִמּשׁ ּלֹוַתִיְך, ּגְ ִמּמִ
סֹוף ַהּיֹום, ִלְפֵני  י ּבְ ַהּנֹוֶגֶסת ּבִ

ר ְוָדם  ׂשָ ֲעלֹות עֹוד יֹום, ּבָ
ּלֹא ִיְהיּו ִמים ׁשֶ ּוֵאי ַהּיָ ִנׂשּ
ּלֹא ִיְהיּו ִעּבּוֵרי ָהֶרֶחם ׁשֶ

ּלֹא ִיְהיּו ַלח ׁשֶ יקֹות ַהּמֶ ְנׁשִ
סֹוף ַהּיֹום, ִלְפֵני ֲעלֹות עֹוד  ּבְ

ֵכֶלת ל ּתְ ֶחֶלת, ַקו ׁשֶ יֹום ּגַ
ֶחֶלת ֶחֶלת, עֹוד ּגַ עֹוד ּגַ

הּכֹל

ר  ָהֶעֶרב ִנּגָ עֹות ׁשֶ ָבר ׁשָ ּכְ
ֵבה ֵמאֹור ְלאֹור ְוֵאינֹו ּכָ

ֹחל  עֹות ּכָ ָגִנּיֹות ְמַפְעּפְ ַהּדְ
ה ָיִציף ְוִיְגֶאה  ֹחל ַהּזֶ ְוַהּכָ

ע ָהעֹוָלם ַעל ַקְרְקִעית  ְוִיְטּבַ
ֶעה ַמן ֻיׁשְ ָכה, ַרק ָאז ַהּזְ ַהֲחׁשֵ
ף  ּתָ ן ֶאת ַהּגּוף, ׁשֻ ב ְמַצּנֵ ְוַהּלֵ
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ֶנֱאָמן ְלָתאֹו, לֹוֵחׁש: ֱאֹסף ַהּכֹל
ּבֶֹקר, ַקח  ם ּבַ ַהּכֹל, ְוֵצא ָמָחר, ֻמְקּדָ

ַמִים, ַקח  ָ ֵכֶלת ִמן ַהּשׁ ל ּתְ ֵסֶפל ׁשֶ
ּכֹול  ַער, ַקח ֶאׁשְ ּוַח ִמן ַהּיַ ֲעַנף ַאּשׁ

ָלאו  ה ּבְ ֻאְכָמִנּיֹות ְזִעירֹות, יֹוֵתר ִמּזֶ
ֲהִכי ֹלא ִיְהֶיה ְלָך, ְוַהּגּוף ַהּלֹוֵהט 

עוֶנה ִמּתֹוְך ִטְמטּום: ֹלא, אֹו 
ַהּכֹל אֹו ֹלא ְכלּום.

3 ביולי 2011

אפילוג

לדפנה כרמלי

י ָלְך ְרּתִ י, ְוִסּפַ ּדַ י ׁשֶ ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ּכְ
ַתב  ַאְלּתְ ִאם ּכְ י, ׁשָ הּו, ָעַיְפּתִ ּזֶ ׁשֶ

ִרים  ָהֵעת ֹלא ֶיְחַסר ִלי, ַאְחֵרי ֶעׂשְ
ִנים ַבע ׁשָ מֹוָנה ִרְבעֹוִנים, ׁשֶ ּוׁשְ

ן ת ַאְלֵפי ַעּמּוִדים, ַוֲאִני, ּכֵ ֲחֶמׁשֶ
יב ָלְך  ֶרת, ֵמׁשִ ִלי ְצִניעּות ְמֻיּתֶ ּבְ

ד ָזֵקן: מֹו ְמֻלּמָ יִרי, ּכְ ְקְסּפִ ִצּטּוט ׁשֶ ּבְ
young boys and girls
are level now with men.




