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ַכף יָ  ִתי ָאֲחָזה בְׁ ָמִניתִד ִאשְׁ ָרה, י ַהיְׁ ָאמְׁ ָבָעּה ַעל , הֹוִביָלה אֹוִתי ֶאל ַהַחּלֹון וְׁ ֶאצְׁ ִביָעה בְׁ ֶשִהיא ַמצְׁ כְׁ

ה :  ַהֶשֶמש  . ֶשֶמשִהנֵּ

ָשֲאָלה ִתי? ַאָתה רֹוֶאה ֶאת ַהֶשֶמש: וְׁ ַשבְׁ ן: הֵּ  .ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהֶשֶמש, כֵּ

ַרֲחָקה ִהתְׁ ַיד ַהַחּלֹון וְׁ ר לְׁ ִהָשאֵּ ָתה ִלי לְׁ ָרה.  ַאַחר ָכְך הֹורְׁ ָחזְׁ ִעיל ֶשִּלי. וְׁ ָשה ַעל ַהַחּלֹון ֶאת ַהמְׁ ַהָיָשן , ּוָפרְׁ

ַהָבלּוי ָשֲאָלה. וְׁ ִעילַהִאם ַאָתה רֹו: וְׁ  ?ֶאה ֶאת ַהמְׁ

ִתי –ֲאִני רֹוֶאה , ַכמּוָבן ַשבְׁ  . הֵּ

ִהיא ִעיל ָחָדש: וְׁ ָך מְׁ מְׁ ַעצְׁ נֹות לְׁ  . ַאָתה ַחָיב ִלקְׁ

ִמי ַעצְׁ ִתי בְׁ ַרַחקְׁ ִהתְׁ ַיד ַהַחּלֹון וְׁ יִתי ָלּה ַלֲעֹמד לְׁ ִתי. הֹורֵּ ָחַזרְׁ ינּו. וְׁ ָלדֵּ ֶשת יְׁ שּוָרה ֶאת ֲחמֵּ ִתי בְׁ . ֶהֱעַמדְׁ

ָשַא  ִתיוְׁ ָלִדים: לְׁ  ?ַהִאם ַאתְׁ רֹוָאה ֶאת ַהיְׁ

 . ַהִשיָבה –ֲאִני רֹוָאה 

ָאז ָאמַ  ִתיוְׁ לֹא ֶא : רְׁ ין ִלי ֶכֶסף וְׁ ִעילאֵּ ֶנה מְׁ  . קְׁ

ָפה ַעּלְׁ ָיִתי ִהתְׁ ַרעְׁ  . וְׁ

ִעיל ָקִניִתי מְׁ  . וְׁ

 

עֹוָלם ַא , ִייעַ רֵּ , הֹוי ַהשְׁ  גּוהָ נְׁ ִת ל לְׁ ִנּגּוד לְׁ יֶכםָקפבְׁ ִטָיה ַהַקּלָ , ֹותֵּ יָון ֶשַהסְׁ ָהִביא ִמכֵּ ר ֲעלּוָלה לְׁ יֹותֵּ ה בְׁ

פּויֹותִת לְׁ תֹוָצאֹות בִ לְׁ   .י צְׁ

י ֶשִסיָר  נֵּ ָיִתי ִמפְׁ ָפה ַרעְׁ ַעּלְׁ ָמֳחָרת ִהתְׁ נֹות ִמּגְׁ בְׁ לְׁ ָקִניִתי ִלי ִמּגְׁ  .ַעתבָ ִתי ִלקְׁ ִתי וְׁ  .ַעתבָ ָהַלכְׁ

ָבר  ַכֲאֶשר כְׁ נִ , בּושי לְָׁ ִת ייִ הַ וְׁ ַהשְׁ בְׁ קֹ ִמקֹ , ָקפֹוַתיּגּוד לְׁ ָנִתִייםִד דְׁ ָגִדים ָאפְׁ ַלי ִבבְׁ ַעד ַכפֹות ַרגְׁ ָּלה , י וְׁ חֵּ ִהיא הֵּ

ִמית צּוָרָתּה ַהַּגשְׁ ִתי לְׁ ף ִמשּום ֶשּלֹא ָדַאגְׁ ַעּלֵּ ִהתְׁ  . לְׁ

ִתי ִאשְׁ ָנִתִיים לְׁ ָגִדים ָאפְׁ  .ָקִניִתי בְׁ

ינּו ָלדֵּ ִתי ֶאת יְׁ ַבשְׁ ָת  ַאַחר ָכְך ִהלְׁ שֻׁ ִתי ִא ַהמְׁ ָהַלכְׁ ִהדּור וְׁ ִא ִפים בְׁ ַטיֵּלַת ָתה וְׁ נּו ַבַעל , ַבֶדֶרְך, ָוָשם. ם לְׁ ָפַגשְׁ

ָיתֹו ִפי ַצו ָהא, ַאֶתם:  ַהַבַעל ַהֶזה ָאַמרוְׁ . ֶשִבָּלה ִעם ַרעְׁ בּוִשים לְׁ אּוִיים ִליִדידּו, ָנהפְׁ ֹוַהּלְׁ ינּוַאֶתם רְׁ  .תֵּ

ִהיא ָתה, וְׁ ָרה, ַיַחד ִאתֹו ֶשִבּלְׁ בֹוַתי, ַבֲעִלי, הֹוי: ָאמְׁ שְׁ ָת ֶאת ַמחְׁ ד ִעם  : ִנַחשְׁ ַידֵּ ִהתְׁ אֹוד לְׁ תֹוֶקֶקת מְׁ ֲאִני ִמשְׁ

בּוִשים ַעל ִפי ַצו ָהא ֲאָנִשים ָנהֹוַהּלְׁ  .פְׁ

ִתי ינּו ַהֲחָדִשים: ַוֲאִני ָאַמרְׁ ִדידֵּ י יְׁ דֵּ ָחץ ֶאת יְׁ  .ָהָבה ִנלְׁ

ָרה ִתי ָאמְׁ ֶכםֲאנִ : ִאשְׁ ַהִכירְׁ ֶשֶרת ֹאֶשר ַרב לְׁ אֻׁ  .י מְׁ

ַצֲעדְׁ  רּו. נּו ַיַחדוְׁ ם ָאמְׁ הֵּ ינּו ַהֲחָדִשים, הֹוי: וְׁ ִדידֵּ ִפי צַ , יְׁ בּוִשים לְׁ ָנהֹוָהא וַהּלְׁ ַבִּלים ֶאת , פְׁ יְך ַאֶתם מְׁ אֵּ

ִבים ִחים? ָהַערְׁ ָארְׁ ַוַדאי ַאֶתם מְׁ ִטים ּובְׁ ֶצרְׁ קֹונְׁ רֹוִנים ּובְׁ ַאטְׁ תֵּ ַוַדאי בְׁ ִחים ַרִבים בְׁ  ?אֹורְׁ

ָליו  אֵּ ִתי –מּוָבן מֵּ ִשיָבה ִאשְׁ ִתי ִמבּוָשה.  הֵּ ַמקְׁ ָרה, ֲאִני ִהסְׁ ָיִתי ִשקְׁ י ַרעְׁ  .ֶשֲהרֵּ

ָנה, הֹוי ִפי ַצו ָהָאפְׁ בּוִשים לְׁ ינּו ַהֲחָדִשים ַהּלְׁ ִדידֵּ ֹפָאר, יְׁ ִלין מְׁ ַרקְׁ ַוַדאי טְׁ ִשיכּו -? יֵּש ָלֶכם בְׁ ם ִהמְׁ  .הֵּ

נֹו ִסגְׁ ָבָעהבְׁ ל ָהַארְׁ ִנָיה –ָעָשר -ן ַקרְׁ ָיִתי ַבַפַעם ַהשְׁ ָרה ַרעְׁ ָבָעה . ִשקְׁ עֹוד ַארְׁ ר אֹוָתנּו בְׁ ַבקֵּ ִטיחּו לְׁ ם ִהבְׁ הֵּ

 . ָעָשר יֹום
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ֶאה מּוָזר ָלה ַהִדיָרה ֶשָּלנּו ַמרְׁ ֶּלה ִקבְׁ י ַהָיִמים ַהמּוָזִרים ָהאֵּ ַאֲחרֵּ ֶשת ִמּטֹות הַ . וְׁ ָלִדיםֲחמֵּ הַ  יְׁ ִמיָטה וְׁ

ֶחֶדר ֶאָחד ֲחַסר ַחּלֹון –ַהזּוִגית ֶשָּלנּו  דּו בְׁ ִביָסה , ָעמְׁ ַסל ַהכְׁ ָגִדים וְׁ דּו ֹקֶדם ָלֶכן ֲארֹון ַהבְׁ ֶשבֹו ָעמְׁ

ֶלכֶ  לֻׁכְׁ ָבחלְׁ כַ ֶאת ֲארּוחֹות ַהָצֳהַרִים אֲ . תַהמְׁ ִלין, נּו ַבִמטְׁ ַרקְׁ  .ֲאָבל ָהָיה ָלנּו טְׁ

ם ָבאּו הֵּ ם . וְׁ הֵּ רּווְׁ ינּו ַהֲחָדִשים, הֹוי: ָאמְׁ ִדידֵּ ַרקְׁ , יְׁ ַהשְׁ ַהּטְׁ נּו . ִביַע ָרצֹוןִלין ֶשָּלֶכם ָרחֹוק ִמּלְׁ לֵּ רּו ֶאצְׁ ַבקְׁ תְׁ

ָבָעה עֹוד ַארְׁ כּו. ָעָשר יֹום-בְׁ ם ָהלְׁ הֵּ  . וְׁ

ָיִתי  ַרעְׁ ַאחַ , ָבִכינּו ָשעֹות ַרבֹות אֹותֹו ֶעֶרב ּוַבָיִמים ַהָבִאים –ַוֲאִני וְׁ ן מֵּ ִלין ֶשָּלנּו לֹא ָמָצא חֵּ ַרקְׁ ר ֶשַהּטְׁ

ִדי י יְׁ ינֵּ עֵּ ַצו ָהאבְׁ בּוִשים בְׁ ינּו ַהּלְׁ ָנהֹודֵּ ר : פְׁ ה יֹותֵּ בֵּ ַמֶשהּו ַהרְׁ ם ִצפּו לְׁ  .בֹוטהֵּ

ִדיִדים ַהֲחָדִשים ֶשָּלנּו לָ  ִלין ֶשל ַהיְׁ ַרקְׁ ַהּטְׁ ר אֹוָתם וְׁ ַבקֵּ נּו לְׁ ָבָעה ָעָשר יֹום ָהַלכְׁ ה ַכֲעֹבר ַארְׁ ִהנֵּ ַכד אֹוָתנּו וְׁ

אֹותֹו ֶעֶרב ּוַבָיִמים ַהָבִאים ַמן ַרב בְׁ י ֶקֶסם ּוָבִכינּו זְׁ לֵּ ַחבְׁ ָּגִלים לְׁ ,  בְׁ סֻׁ יָון ֶשּלֹא ָהִיינּו מְׁ ַתּוֹות ִמכֵּ ִהשְׁ

יֶהם  . ֲאלֵּ

ן כֵּ ִנישְׁ  ִנינּוָק , ּובְׁ ַשע מְׁ תֵּ ָרשֹות וְׁ י ִנבְׁ ִסי ֶאָחד, ֹות ִסיִניֹותפתֵּ ָשִטיַח ַפרְׁ ַטִנים, וְׁ ָחנֹות ַיָפִנִיים קְׁ לְׁ י שֻׁ נֵּ , ּושְׁ

גֹובְׁ  לֹות ַעל ַהִקירלֶ וְׁ מּונֹות נֹוף, ן ֶאָחד ִלתְׁ ַבע תְׁ ַארְׁ ֶּגֶר , וְׁ ִמסְׁ ֶהֶבתּוַוַדאי בְׁ זְׁ נֹון הַ , ת מֻׁ ִסגְׁ ַטל בְׁ יָ ַוֲאַרגְׁ ֶצסְׁ ה סְׁ

ן ַרִבים י חֵּ צֵּ עֹוד ֶחפְׁ ָנִאים ָלַעִין, וְׁ ֶאה וְׁ ַמרְׁ ָקִרים לְׁ  .יְׁ

ם הֹו שּוב הֵּ ינּו בְׁ וְׁ ֹחץ ֶאת ָידֵּ ָרִחיםִאילּו ִללְׁ ֶאֶלף ַהפְׁ ִצים וְׁ ָאה ָהעֵּ  .ַּגן מֵּ

ַצו ָהא, ָאה-  בּוִשים בְׁ ָנה ֹוַהּלְׁ רּו  –פְׁ ם ָאמְׁ ָבלֶ  –הֵּ ָלִדים . ה ַיַחד ֶאת ָהֶעֶרבנְׁ ַטֶפֶלת ָלַקַחת ֶאת ַהיְׁ הֹורּו ַלמְׁ

ָתה  .ַהַביְׁ

לֹוָשה ָיִמים ֶאל ִאָמּה ַהחֹוָלה -  ָעה ִלשְׁ ָיִתי  –ִהיא ָנסְׁ ָרה ַרעְׁ ם ִיָשֲארּו ִעם : ַאְך נּוַכל ָלֶלֶכת –ִשקְׁ הֵּ

ָנה קֵּ ָתה. ָהאֹוֶמֶנת ַהזְׁ כּו ַהַביְׁ ָאכִ , לְׁ  .יםַמלְׁ

רּו ם ָאמְׁ רֹון שּוב הֵּ ַאטְׁ י ַהָצַגת ַהתֵּ ַאֲחרֵּ ָקִרים, ָאה: וְׁ ינּו ַהיְׁ ִדידֵּ  . בֹואּו ַלֲארּוַחת ֶעֶרב,  יְׁ

ָיה ַפנְׁ ָדיו ַשמְׁ אֹותֹו ֶעֶרב ָשִתינּו ַיחְׁ ָבִעים יֹום. ּובְׁ עֹוד ַארְׁ ר אֹוָתנּו בְׁ ַבקֵּ ִטיחּו לְׁ ם ִהבְׁ הֵּ  . וְׁ

ָתה  נּו ַהַביְׁ ֶשָחַזרְׁ ִתיּוכְׁ ָקָרה: ָאַמרְׁ ָיִתי ַהיְׁ הֹום, ַרעְׁ ה ָאנּו ִנָצִבים ַעל ִפי ַהתְׁ ָבר ִמִציִתי ֶאת ָכל . ִהנֵּ כְׁ

קֹורֹות ינּו. ַהמְׁ כֹונֹותֵּ מּו ָכל ֶחסְׁ ָבר ֶנֶעלְׁ ִחים. כְׁ תֹופְׁ ִכים וְׁ ַפת . ַהחֹובֹות ֶשִּלי הֹולְׁ ִלים ֶחרְׁ ָלִדים ֶשָּלנּו סֹובְׁ ַהיְׁ

לְׁ . ָרָעב טּוִטיםבָ ָהלְׁ צֹות וְׁ ָכל ַהחֻׁ ַמרְׁ כּו ִלסְׁ ֹשם ַבֶחֶדר ַהַמֲחִניק. ִנים ֶשִּלי ָהפְׁ ין ִלי ֲאִויר ִלנְׁ ָלה אֵּ . ַבַּליְׁ

ָיִתי ינּו, ַרעְׁ ָך ָעלֵּ ִלבְׁ ין ַרֲחִמים בְׁ ָיִתי, ָהא? ַהִאם אֵּ ַמן ַרב, ַרעְׁ ְך עֹוד זְׁ ם ֶזה ִיָמשֵּ  ?ָהאֵּ

ִחָּורֹון ֶכֶשל ִס  ָחֶייָה כֻׁסּו בְׁ ַעֶּלֶפתלְׁ ָלה ִמתְׁ ִהיא ָנפְׁ  .יד וְׁ

ִתי ַתַתקְׁ ם ָבאּו. ִהשְׁ הֵּ רּו. וְׁ ם ָאמְׁ הֵּ ינּו, הֹוי ֲאָנִשים: וְׁ ִדידֵּ יֹות יְׁ ִקים ִלהְׁ תֹוקְׁ ִד , ַהִמשְׁ יֶכם ָלגּור בְׁ יָרה ֲעלֵּ

ר ֹפֶאֶרת יֹותֵּ ריבִ יָ ַאֶתם חַ , מְׁ ַסדֵּ ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ּולְׁ ִפי ַצו ָהָאפְׁ ש לְׁ ַלבֵּ ִהתְׁ צּוָרה ַאֶחֶרתֶאת ַהּטְׁ  ם לְׁ ִלין בְׁ , ַרקְׁ

נּולֶ ַא נֵּ  –לֹא וַ  ִדידּותֵּ ַהָצַעת יְׁ  . ץ ַלֲחֹזר ָבנּו מֵּ

ִתיָעִטיִתי ֹסֶמק ַעל ָפַני  ָאַמרְׁ ינּוֶשהָ , הֹוי ַאֶתם: וְׁ ִדידֵּ ִתי, הֹוי ַאֶתם, ִייֶתם יְׁ ֶכם ִבַקשְׁ ִדידּותְׁ כּו , ֶשֶאת יְׁ לְׁ

ָכל ָהרּוחֹות  . ָלֶכם לְׁ

כּו ם ָהלְׁ הֵּ  . וְׁ

ִתי אֹוָתן ַלַתנּור ַלכְׁ ִהשְׁ ִניפֹות ַהִסיִניֹות וְׁ ַהִקירֹות ֶאת ַהמְׁ ִתי מֵּ ַגם ֶאת ַהּגֹובְׁ . ֲאִני ָתַלשְׁ ַלכְׁ לֶ וְׁ ִתי ן ִהשְׁ

ָא . ַלַתנּור ֶאת ַהַמרְׁ ָפהוְׁ ִתי ָבִרצְׁ ַטחְׁ ֶהֶבת הֵּ זְׁ ֶּגֶרת מֻׁ ִמסְׁ נֹו. ה בְׁ ִסגְׁ ָטל בְׁ ֶאת ָהֲאַגרְׁ ָפהיָ סְׁ צֶ ן סְׁ וְׁ ִתי ָבִרצְׁ ַטחְׁ . ה הֵּ

ָפה ִתי ָבִרצְׁ ַטחְׁ ִתי ַלַתנּור אֹו הֵּ ַלכְׁ ָקִרים ִהשְׁ אּו יְׁ ן ַרִבים ֶשִנרְׁ י חֵּ צֵּ ֶחפְׁ  .וְׁ

ַהֶחֶדר ֶהָחשּוְך אִתי מֵּ ֶאת ַהִמָּטה ַהזּוִגית ֶשָּלנּו הֹוצֵּ ָלִדים וְׁ ֶאת ִמּטֹות ַהיְׁ ִתי ֶאת רּוָחּה שֶ . וְׁ ַשבְׁ הֵּ ִתיוְׁ  .ל ִאשְׁ

י רּוָבִלים  פֵּ ֹלֶשת ַאלְׁ ָנִתי ָעָלה ִלי שְׁ ִעיל ָהָאפְׁ בֹון ֶשַהמְׁ ָעִשיִתי ֶחשְׁ ִתי –וְׁ ַפחְׁ ַדן ָכל ִמשְׁ ָאבְׁ ַעט לְׁ ִביא ִכמְׁ הֵּ  .וְׁ


