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 אלפי יוסי

 שירים מסרטן הערמונית  
 

 התדהמה 
ם  ְלָכל ַמֲחָלה ֵיׁש ׁשֵ

ד ם ֵיׁש ַמּדָ  ְלָכל ׁשֵ

ד ֵיׁש ַצד  ּוְלָכל ַמּדָ

ָחה  ְוֻנּסְ

ִדיָחה  ל ּבְ  ּוְכֵאב ַחד ׁשֶ

מֹות   ְוֵיׁש ִמְדָרִגים ְוֻסּלָ

 ֶטריכְ ֵיׁש ִר ָדָמה ָהאֲ  ִלְרִעידֹות

י.ֵאס.ֵאי ם ֵיׁש ּפִ  .ִלְבִדיקֹות ַהּדָ

ִליסֹון ִלְגִליׁשֹון ין ּגְ ל ּבֵ ְלּבֵ ה ִמְתּבַ  ְוַאּתָ

 
ל ּתֹוָצאֹות  ה ְמַקּבֵ  ְוַאּתָ

י.ֵאס.ֵאיהַ   ָעָלה  .ּפִ

ַבע ִליסֹון הּוא ׁשֶ  ְוַהּגְ

ַבע ֶזה אֹוֵמר   ְוׁשֶ

ים ׁש ְלָך ַסְרָטן ַאּלִ ּיֵ  ׁשֶ

ה  הִמְתכַּ ְוַאּתָ זְּ  ּסֶ  ןמַ ּבַ

י ָעִלים  ּוְבַעְלַעּלֵ

 ֹאָהִלים ּוֵמִקים ְסִביְבָך 

 ְלַמֲחֶסה, ְלִמְקָלט

ן ַסּכֵ יָדע ַהּמְ ֵגן ֵמַהּמֵ  ְלּמָ

לֹות ָמה ְלִהּתָ ׂש ּבְ ה ְמַחּפֵ  ְוַאּתָ

 ֲהֵרי ִהְבַטְחּתָ ְלַעְצְמָך 

ִאם ְלָך ֶזה ִיְקֶרה  ׁשֶ

ְחֶיה  ה ֹלא ּתִ  ַאּתָ

חְ  ה ֹלא ּתִ  ֶיה ַאּתָ

הסיכון היחסי לסרטן הערמוניתמדד   
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ה אַ  עֲ ּתָ ה ּתַ הׂשֶ  ַמֲעׂשֶ

ה ִנּיָ ָעה ׁשְ ל ּדֵ ׁש ְלַקּבֵ ה ֶנֱאָבק ּוְמַבּקֵ  ְוַאּתָ

ית ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּבַ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ

ה ֵמִבין  ּוָבְרִביִעית ַאּתָ

ָחה ל ַהּנָ ה ְמַקּבֵ              ַאּתָ

שׁ  א ׁשֵ ַבע ֶאּלָ  ֹלא ׁשֶ

שׁ  ֵ ר ְלַמׁשּ ׁש ֶאְפׁשָ  ּוְבׁשֵ

ים אֹותְ  ׁשִ ְ  ָך ּוְמַמׁשּ

 ַעתבַּ ַהטַּ ִפי בְּ 

ָך ִמְתַרֶחֶקת נֹוַסַעת  ְוַדְעּתְ

ל ַיְלדּות: ים ׁשֶ  ְלֶמְרַחּקִ

 .. ָרִאיִתי ֶאת ָאִבי, "

י, ֲאחֹוִתי, ֲאחֹוִתי, ֲאִחי..."  ֶאת ִאּמִ

ִחי   ִלְדִחיּוֵמרֹוֵפא ְלֻמְמֶחה ּוִמּדֶ

חּוג  ה ּבְ ְרָטן ָאִחיַאּתָ  ַהּסַ

 הלחץ
ה ַחי ַאּתָ ׁשֶ  ּכְ

יםְלַיד ַהחַ   ּיִ

ִלי ִלְחיֹות  ה ַחיַאתָּ   ּבְ

ֶות  ׂשֹוַרת ַהּמָ  ּבְ

ים  ְמָקֶרֶבת אֹוְתָך ַלַחּיִ

ֵאלֹות ְ ין ַהׁשּ  ּדֹוֶאה ּבֵ

ֵפל  נֹוֵחת ַעל ַהּטָ

ר. ב ֶזה ִעּקָ  ְוחֹוׁשֵ

ְתאֹום ֻמְבָהר ְלךָ   ּפִ

ׁש סֹוף ַלּכֹל  ּיֵ  ׁשֶ

רּו ְלךָ ֲאִפּלּו שֶׁ  ַעם ִסּפְ  ּפַ

 ִזְקֵני ָהֵעָדה

 ֹורַחְכֵמי ַהדּ 

ְלְסִליםסֹופִ ִפילוֹ הַ  ְסּתַ  ים ַהּמִ

 

 לגוגל  שלמי תודה  –כאן ועל הטבלה בעמוד הקודם 
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ַעם ְנּתָ ּפַ ַ ִעׁשּ ל ִסיַגְרָיה ׁשֶ ן ׁשֶ ָעׁשָ      ּכְ
ּלֹא ָיַדְעּתָ ַעל ַמֲהמֹורֹות  ׁשֶ  ּכְ

ַצּפֹות ֶות ַהּמְ  ַהּמָ
ו ֵאין ְזַמן ַעְכׁשָ ה ֵמִבין ׁשֶ  ַאּתָ

 ָצִריְך ַלֲעׂשֹות
ָבִרים ּדְ ל ּבַ  ְלַטּפֵ

ִרים ׁשָ  ִלְפּתֹר ֶאת ַהּקְ
שׁ בֵּ קַ לְ   ּובֹותל ּתְ

ַאְלתָּ  ּלֹא ׁשָ ֵאלֹות ׁשֶ  ִלׁשְ
ְרתָּ  ּלֹא ִהּכַ  ֵזָעה ָקָרה ׁשֶ

רּור קֹום ֹלא ּבָ  ֲחָרָדה ִמּמָ
טּוָחה ַהּכֹל ַחת ׁשְ ַצּלַ  ְמֹעָרב ּבְ

י ֶקט ַנְפׁשִ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ו?  ָמה ִיְהֶיה ַעְכׁשָ

 ש מחד  הבדיקה 
 ֹלא!

 ֶזה ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות. 
לּום  ֵאין ִלי ּכְ

 םטֹוִעיַטח ֵהם בֶּ 
ֵעֶדר ה ּבָ  ֲאִני ׂשֶ

ף רֹוִעים  ֻמּקַ
ֹלל  ׁשְ ה ּתִ ִנּיָ  ְוֵדָעה ׁשְ

ית ִליׁשִ  אּוַלי ׁשְ
 שׁ ּבֹוא ִנְבּדֹק ֵמָחדָ 

ֶבֶרת ַהזֹּאת יֹוַדַעת  ִהּנֵה ַהּגְ
 ִהיא ְמִביָנה

ֶמת ְנׁשֶ ּה ֶאת ָחְכַמת ַהּתִ  ֵיׁש ּבָ
ה ַעִין ְמֻצּפָ  ַהּצֹוָפה ּבְ

זֶּה הַ  ּה ׁשֶ חְרבֵּ ְוַדְעּתָ ָאְמרוּ ֹות מִ ה ּפָ ה ׁשֶ  ּמָ
 סֹוף ִלְדָאָגה 
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 עיבוד גרפי  -  רופאים בחדר ניתוח         
ים ַהֲחׂשּוִפים ְמַרַחת ַעל ָהֲעַצּבִ       ַהּנִ

ְרצּוִפים  ְמַעְנֵין ִלְראֹות ָלֶהם ֶאת ַהּפַ
ה ִסּיָ ִמיאֹוּפְ ה ּוׁשְ ִסּיָ יאֹוּפְ ל ֵאּלּו ִעם ַהּבִ ל ּכָ  ׁשֶ

סֹוְדָיהם ַהשּׂ ֶדגֶ וְ  ַרּפְ  ֹוִחים ּבְ
ֵסֶדר  ֲאִני ּבְ

ם טֹוִעים ּלָ  ּכֻ
ים ָבׂשִ ם ַהּכְ  ּגַ

 ָהרֹוִעיםְוַגם 
ׁש ֹלא ָנִעים י ִעם ֶזה, ֶזה ַמּמָ  ּדַ

ים  ְוַטַעם ַהַחּיִ
ָהָיה ָטִעים  ׁשֶ

ִעים ּגָ ים ְמׁשֻ ים ּוְלַחּיִ  עֹוֵבר ְלַפּסִ
ָבר ָרִאיִתי? רֹוֵפסֹוִרים ּכְ ה ּפְ ּמָ  ּכַ

ִעים.ת ֵמאַ חוֹ פָּ   ְרּבָ
ר ה ָעׂשָ ָ ׁשּ  ַרק ׁשִ
ָעה   ּוְלָכל ֶאָחד ּדֵ
 ּוְלָכל ֶאָחד ֵעֶרךְ 

ֶרךְ  ד ֶאת ַהּדֶ ל ּוְמַאּבֵ ְלּבֵ  ַוֲאִני ִמְתּבַ
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 התיקון
ב  ה ְמֵלַאת ֶקׁשֶ ָ ָבה מּוִלי ִאׁשּ  ִהיא ָיׁשְ

ר  ָדה ְלִמְסּפָ ְבִדיָקה  7ְוִהְתַנּגְ ע ּבִ ְקּבַ ּנִ  ׁשֶ
חֹות"  ה ּפָ  "ֶזה ַהְרּבֵ

 ִהיא ָקְבָעה ֶהְחֵלִטית 
יךְ  6ֶזה ַרק   ה ָיכֹול ְלַהְמׁשִ  ִלְחיֹות ְוִעם ֶזה ַאּתָ

י  ּנֶה ֶאת ַחּיַ ׁשַ ְפָרּה ַאַחת ּתְ ּסִ י ׁשֶ  ִאּלּו ָיַדְעּתִ
ָפרֹות  ין ַהּסְ  ָהִייִתי ַחי ּבֵ

אֹוִתּיֹות ף ּבְ  ִמְתַעּטֵ
ָואֹות ִמׁשְ  ִמְתַרֵחץ ּבְ

ים  ִרים ִראׁשֹוִנּיִ ִמְסּפָ ב ּבְ  ּוִמְתַנּגֵ
י ְעּתִ י ְוִנְרּגַ ַמְחּתִ  ׂשָ

י  ְחּתִ יִהְתַוּכַ  ְוָטַעְנּתִ
ָפַני  ים ּבְ ְכּבִ ִטים ֲחסּוִמים ִלּוּו ֶאת ְמאֹורֹוַתי ַהּנִ  ּוַמּבָ

   7ְוֹלא  6ֵיׁש ִלי ַרק 
 ַוֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ִעם ֶזה! 
 אני יכול לחיות עם זה 

ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות ִעם "ֶזה"  ים ׁשֶ  ַהַחּיִ
 ָמה ֵהם? 

ַחת ִלי בַּ  ה ִנְפּתַ ל ּבּוָעה ֲחָדׁשָ  ּמַֹח  סּוג ׁשֶ
י  ְרּתִ ּלֹא ׁשַ יִרים ׁשֶ ֶרת ׁשִ ּדֶ  ְמׁשַ

י ּלֹא ָאַמְרּתִ ים ׁשֶ  ִמּלִ
י  ְזַמּנִ ּלֹא ָהיּו ּבִ ים ׁשֶ  ְזַמּנִ

ל ֲאֵחִרים  ם ׁשֶ י אֹוָתם ִמּתֹוְך ְזַמּנָ ַמְעּתִ  אּוַלי ׁשָ

 "זה" עם לחיות יכול שאני החיים
ה ַהחֹוָלה ּטָ ְכַנס ִלי ַלּמִ ּנִ  ָמה הּוא ַה"ֶזה" ַהזֶּה ׁשֶ

י.  ּלִ ה ׁשֶ ּטָ ֵאיָנּה ַהּמִ  ׁשֶ
ַעם ֹלא ָהִייִתי חֹוֶלה   ַאף ּפַ

 ֹלא יֹוֵדַע ֹחִלי ָמה הּוא. 
 ְוִהּנֵה ֲאִני ַחי ִעם "ֶזה" 

 ְוַה"ֶזה" ַהזֶּה הּוא ֹחֶמר ִהּיּוִלי 
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ּלֹא ֻהְבֲהרּו ִלי  ְבִהיר ִלי ַהְבָהרֹות ׁשֶ  ֹחֶמר ִראׁשֹוִני ַהּמַ
י יֹוֵתר   ֲאִני ֹלא ַחי ְלַבּדִ

זֵּז, ְמַחְמֵרז  ִעםי ַחי ֲאנִ  ַ ז, ְמׁשּ ַהזֵּז, ְמַנּקֵ ּמִ  ַה"ֶזה" ׁשֶ
יר  ֲאִני ֹלא ֵמִבין, ֹלא ַמּכִ ּלֹון ׁשֶ ים ִמּמִ  ִמּלִ

 ֹלא יֹוֵדַע. 
ַע?  ּגֵ ּתַ  ַהִאם ֲאִני עֹוֵמד ְלִהׁשְ

ָכה ֶזה  ִעים? ּכָ ּגְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ  ּכְ
ִעים ָלֲאִני ַהַחי ֹלא ִעם ֶזה ְוֹלא ֶזה   ְעּגְ  ִמְתּגַ

י  ִהְצָטֵרף ְלַחּיַ  ּוֶבַטח ּוֶבַטח ֹלא ַה"ֶזה" ׁשֶ
 ַלֲחלֹומֹוַתי 

י  ּלִ ָקִרים ׁשֶ ְ  ַלֲאִמּתֹות ְוַלׁשּ
יִני ְלֵבין ַעְצִמי  ּבֵ

ין ְלֵבין ַהּסֹוֵבב אֹוִתי   ּבֵ
 ֵיׁש ִלי ָחֵבר ָחָדשׁ 

שְׁ  י ּבִ ּלִ ֶרת ׁשֶ ּגֶ ְתּבַ ֶפׁש ַהּמִ  כּוַנת ַהּנֶ
 ֲאִני אּוַכל ִלְחיֹות ִעם "ֶזה". 

 ָקרֹוב ֶלָחֶזה 
ָלעֹות  ין ַהּצְ  ּבֵ

ַעם ְלַבּדוֹ  א ּפַ ב ֶהָחֵרד ִמּלֵ קֹום ּבֹו ַהּלֵ ּמָ  ּבַ
ל ֵלב ּפֹוֵעם  ו הּוא ָעַבר ִמּמֹונֹולֹוג ׁשֶ  ַעְכׁשָ

ל ֵלב ִעם "ֶזה"   ְלִדיָאלֹוג ׁשֶ
 ל ִלְחיֹות ִעם ֶזה ֲאִני אּוכַ 
 ֵאין ָסֵפק! 

 

 המעקב
ִסּיָה" ּיֹוּפְ ָבר, ֶזה ַרק ּבִ  " .ֶזה ׁשּום ּדָ

ה?  ִסּיָ ּיֹוּפְ  ּבִ
רֹוְסָטָטה??  ּפְ  ּבַ

 ֶאְצִלי???
ה.  ִנּיָ ְ ַעם ַהׁשּ ּפַ יִתי ֶאת ֶזה ּבַ  ַהּבֶֹקר ָעׂשִ

ּבֶֹקר, ּדֹוֵפק ֶאת  ּיֹוִטיָקה יֹום ֹקֶדם, ַאַחת ּבַ  ָהֹראׁש. ַאְנִטיּבִ

 

 צילום ועיבוד  ח.נ.             ממתינים בתור לרופאים
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 ֹחֶקן, אֹוי! ֶזה ְמֹטָרף!!

ַעִים.נִ ה ַמכְ ַאתָּ  ְקּבּוק ְוסֹוֵחט ְלָך ֶאת ֶזה ַלּמֵ ַחת ּפּוִמית ִעם ּבַ ּתַ  יס ְלַעְצְמָך ּבַ

ה ָהָאֵמִריָקִאית. ִליׁשָ ֶאְמַצע ַהּפְ ד, ּבְ ְגּדָ ֵלב ּבַ ה הֹוֵפְך ְלִמְזָרָקה ִעיָראִקית, ּבְ  ְוַאּתָ

ה.  ֻחְלׁשָ

ה. ׁשָ  ַהּתָ

ִים רֹוֲעדֹות ְרּכַ  ּבִ

 ָקָטן ָעַלי!

דּכֹל ה! הַ ּפֹוזָ   ֹול ָעַלי.  ּגָ

ִלי ְמצֹוִפים. ים ּבְ  ֲאִני ִנְכָנס ְלַמִים ֲעֻמּקִ

ְקָוה. ֶפַתח ּתִ ל ַהּפֹוֵעל ּבְ ֵרָכה ׁשֶ ּבְ ָכה ּבַ חֹות ּכָ דּו אֹוִתי ִלׂשְ ַעם ִלּמְ  ּפַ

ִתיִתי ֶאת כָּ  ִים ְוׁשָ ֲחפּו אֹוִתי ַלּמַ ֵרָכה.  ּדָ  ל ַהּבְ

חֹות!"" ה יֹוֵדַע ִלׂשְ ילק ַהמַּ ָצעַ  ֶזהּו, ַאּתָ ָראֶקר,  ּצִ  ּבָ

ּלֹו,  ֹתם ׁשֶ ִליּפ ַהּכָ ַעם ֹלא ִהְרִטיב ֶאת ַהּסְ ַאף ּפַ  ׁשֶ

ה. ַטּנָ ֶרס ַהּקְ ַחת ַלּכֶ ָהָיה ָמתּוַח ִמּתַ  ׁשֶ

ר ִרים, ַההֹוָראֹות, ַהּפֵ ַמֲעֵלה ַהֶהְסּבֵ ים.ֶזהּו, ֲאִני ׂשֹוֶחה ּבְ ּוׁשִ ׁשּ ים ְוַהּמִ ּוׁשִ ׁשּ ים, ַהּגִ  ּוׁשִ

רֲעֶלה מַּ ֲאִני בַּ  ית.ַהּפְ  ֹוְסָטָטה ִעּלִ

מֹו ָלקֹוַח חֹוֵזר, ֵאין ֲהָנחֹות. יַע ְלֵבית חֹוִלים, ּכְ  ַמּגִ

רֹונֹות  רֹונֹות –ִמְסּדְ רֹונֹות - ִמְסּדְ  ִמְסּדְ

ים צֹוֲעִדים ְלָיְדךָ  ךָ  - מּוְלךָ  - ֲהמֹון ֲאָנׁשִ  . ְלִצּדְ

מֹו  אְנז ֶאִליֶזהּכְ ַ    .ַהׁשּ

ם חוֹ  ּלָ ל   ִלים?ָמה ֶזה? ּכֻ ְך  ּכָ ה?ּכָ  ַהְרּבֵ

י,  ַכְחּתִ צֹום ְוׁשָ ט: ֲאִני ּבְ י ֵמֲחלֹום ְמֻסּיָ  ַקְמּתִ

ּתּוַח ֲאִני אֹוֵכל ל ַהֲהָכנֹות ִלְקַראת ַהּנִ ָמִרים ְוָחְלָבה. ַאֲחֵרי ּכָ  ָחְלָבה ּוְתָמִרים, ּתְ

ְתֹאם ר: " ּפִ י.   ֲאִני ִנְזּכָ ו ָאַכְלּתִ צֹום!! ַעְכׁשָ  ַהי! ֲאִני ּבְ

י! חְ כַ שָׁ  ּתּוַח.מָ ּתִ ַעם ֶאת ַהּנִ ו ִיְדחּו ִלי עֹוד ּפַ ים? ַעְכׁשָ  ה עֹוׂשִ

ּתּוַח,  ת ַהּנִ ִחּיַ ֲאִני ְמַפֵחד ָלמּות, ֲאִני ּפֹוֵחד ִמּדְ ה ׁשֶ  יֹוֵתר ִמּמָ

ַחד,  ת ַהּפַ ח ִלי ֶאת ּגּוִמּיַ ֶעֶצם ִיְמּתַ זֶּה ּבְ  ׁשֶ

תַּ  ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַעד ָמַתי אּוַכל ְלִהׁשְ טׁשֶ ָגדֹול.ו ִמבְּ ָעָלי ּלֵ ל ּבְ ֵ  ִלי ְלַפׁשּ
י.  ִהְתעֹוַרְרּתִ

רֹוְזדֹוִרים ָהְלכּו ִלְקָראִתי.    ַהּפְ
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ל ַמֲחָלה ֶאְפשָׁ  ל ּכָ ָלִטים, ׁשֶ ְלֵטי ׁשְ ָלִטים, ׁשִ ר ָוׁשֹוב.ׁשְ ֹמאָלּה, ָיׁשָ  ִרית. ָיִמיָנה ׂשְ
ה. הוֹ "  , ִהּנֵה ַאּתָ

 . ְמּתָ  ִהְקּדַ
עוּ  צֹום? ֹיִפי. ּתְ  ת?יׁש ִלְתרּופוֹ . ָרגִ ֶזהּותַדת ּבְ

 " ֵיׁש ְלָך ְרִגיׁשּויֹות?
ְמֻיָחד " ים, ּבִ ן, ַלֲאָנׁשִ  "., ְמֹאד ָרִגישׁ ָלָרִעיםּכֵ
ה ַמְצִחיק!" , אֹוי"  ַאּתָ

 ַחי. ַמְצִליַח ְלַהְצִחיק ֲעַדִין). ֲאִני , (ֵהי

 לבשה הה חדר

יָז'מ  ל ּפִ ה ָקָרה, ֲעֵרמֹות ׁשֶ ים.  לֹוֵקחַ ֲאִני  ֹות,  ִקירֹות ְלָבִנים ִרְצּפָ ּסִ   ִמְכָנס ִעם ּפַ
ידוּ  ר ַיּגִ ים, ָיׁשָ ּסִ ם ֵחֶלק ֶעְליֹון ִעם ּפַ ַעם ֲאִני  "   : ֹלא ֲאִני ֹלא לֹוֵבׁש ּגַ    . ִעיָראִקי" ִהּנֵה עֹוד ּפַ
ים.   ים ְוַרְדַרּדִ ילֹוִנים ְקַטְנַטּנִ יָז'ָמה ִעם ּפִ י ֻחְלַצת ּפִ  ָלַקְחּתִ

מֹו ֵליצָ  רַ ן שֶׁ ֲאִני ִנְרֶאה ּכְ ְר ח ֵמהַ ּבָ ְרָקס ְוַהּקִ ׂש ַאֲחָריו. ֵליָצן ֻמְבָטל. ּקִ  ָקס ֲאִפּלּו ֹלא ְמַחּפֵ
ים.   ְמַחּכִ
ים.   ְמַחּכִ

ל   ים. ּכָ ַרְמקֹול ַמְרׁשִ ם ּבָ יץ.    ׁשֵ  ַמְקּפִ
ֹאֶפן ְלָבִבי,  ַח. הּוא ִמְתַנֵהג ּבְ ַנּתֵ  ִהּנֵה ַהּמְ
ֵבית ַהחוֹ  ּלֹו ּבְ רֹות ׁשֶ ר ִלי ַעל ַהּצָ  : ִלים ְמַסּפֵ

ִקיד, ּכֹהַ "    ּלֹו. ֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל. ִהּנֵה ַהּפָ ה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ק, ַאף ֶאָחד ֹלא עֹוׂשֶ ְרּדָ  ל ּפֹה ּבַ
ַח אֹוְתָך.    ָאה ְלַנּתֵ ים אֹוְתָך ַעל ַהְרׁשָ  ֲאִפּלּו ֹלא ֶהְחּתִ

ְחּתֹם"   . ּתַ
ֶות. ֹלא מִ  ים ְוַעל ַהּמָ ל בַּ ְסתַּ ֲאִני חֹוֵתם! ַעל ַהַחּיִ ת ּכֵ ה ִלי.  ּכָ  ּוב. ַמְפִחיד. ָלּמָ
ר ֹלא ְלַפֵחד.   ַמְקִסימּום ֲאִני ָאמּות, ָהִעּקָ

ֵני   ֹגַבּה ׁשְ ים רּוִסי ּבְ ֵלם ִנְכָנס ַלֶחֶדר. ְטִרים  מֶ ַמְרּדִ ל ָיְרד ׁשָ  ְוֹרַחב ׁשֶ
ָך" "  ּלְ ים ׁשֶ ְרּדִ לֹום ַלּמַ יד ׁשָ ּגִ ַח.   ּתַ ַנּתֵ  אֹוֵמר ַהּמְ

ל   ֲאִני ְמַמְלֵמל  רּוִסית.  יז אֹות ַמְפגִּ ֹום וּ ׁשָ ים ּבְ ה ִמּלִ ַכּמָ  ֹו ּבְ
 הּוא ַמְפִעיל ֶאת ַהּדֹוְקטֹוִריָנה ַהּסֹוְבֵיִטית, הּוא ֹלא ֵמִגיב.  

מֹו רּוִסי)  ַרק ִנְרֶאה ּכְ יָמִני ׁשֶ ְכָלל ּתֵ  (אּוַלי הּוא ּבִ
ּתּוַח.   הֹוְלִכים ַלֲחַדר ַהּנִ

פְ  ּתַ י ֲאִני ִנְפָרד ֵמַרְעָיִתי, ׁשֻ  .  ת ִדידוּ ַלבְּ   ּתִ
ָפּה ְלָכל ַהָחָרה ַהזֶּה.  ּתָ ּמּוָכָנה ִלְהיֹות ׁשֻ ִהי ׁשֶ ר ַמזָּל ֲאִני. ֵיׁש ִמיׁשֶ ן זֹוָנה ּבַ  ֵאיֶזה ּבֶ

ה ַהזֹּאת, ֹלא ַאֲחֵרי ַהֹחֶקן.  ּלָ יר ֶאת ַהּמִ  ָאסּור ְלַהְזּכִ
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ְקָרה. הּוא ִמתְ  בֹוּהַ ֵמַהּתִ ים יֹוֵתר ּגָ ְרּדִ  ת. ף ְקצָ ּכֹופֵ ַהּמַ

ְחָדן" "   ֲאִני ַמְצִהיר.   ֲאִני ּפַ

חּור" ִניָסן ַה"  ים   צֹוֵחק.  ּבָ ּסִ יָז'ָמה ִמְכָנַסִים ּפַ ל ְלַהְצִחיק, ִעם ּפִ ֲאִני ֲעַדִין ְמֻסּגָ ַעְצִמי ׁשֶ ֶאה ּבְ ׁשּוב ֲאִני ּגֵ
ים.  ילֹוִנים ְוַרְדַרּדִ  ְוֻחְלָצה ּפִ

ב ַעל "  ּכַ ׁשְ ָבן, ּתִ ׁשְ ִסיט ֶאת ַהּיַ  ד" ַהצַּ   ּתָ

ָעָיה" אֵ "  ֲחָרָדה ין ּבְ ידּו לִ "   , , ֲאִני ְמַמְלֵמל ּבַ ּגִ ַמן" ...ַרק ּתַ ל ַהזְּ ים. ּכָ ם עֹוׂשִ  . י ָמה ַאּתֶ

ָבר ַלֲעׂשֹות?" "  ים   ָמה ֵיׁש ָלנּו ּכְ ְרּדִ ד. ֵיׁש ְלָך ְוִריד ָיֶפה" , " עֹוֶנה ִלי ַהּמַ ְסּגֹר ָחָזק ֶאת ַהּיָ  . ...ּתִ

ִקיָרה.    ּדְ

 . אֹוי" " 

 ָמה קֹוֶרה?" ?  ם דֵ ֵארָ י  ָמתַ " 

 עֹוד ְמַעט" " 

ְך.   ֹחׁשֶ

ָעָיה   ה ֹלא יֹוֵדַע, ֹלא ּכֹוֵתב, ֹלא יֹוֵצר, עֹוֵצר ַהּבְ ְך ַאּתָ ֹחׁשֶ ּבַ  ֹלא עֹוֵזר, ֹלא חֹוֵזר, ֹלא זֹוֵכר. ;  ׁשֶ

 מתעורר 

 ַהי, ַאּתְ ִליִלי!" " 

ה זֹוֵכר. ִהְתעֹוַרְרתָּ "  בֹוד, ַאּתָ ל ַהּכָ  ." ּבֶֹקר טֹוב ֲאדֹוִני, ּכָ

י פְ תַּ שֻׁ  ִאּלּו ִהיא ַעְכשָׁ   ּתִ ים. ִלְבִדידּות ִנְרֵאית ּכְ י ַלַחּיִ ָחַזְרּתִ י ׁשֶ ּתּוַח. ֵהַבְנּתִ  ו ַאֲחֵרי ַהּנִ

ה?  ִסּיָ ּיֹוּפְ  ּבִ

רֹוְסָטָטה??  ּפְ  ּבַ

 ֶאְצִלי??? 

ְרנּו.  ּבַ  ַעד ּפֹה, ִהְתּגַ

ים.  ו ְמַחּכִ  ַעְכׁשָ

 תוצאות 

ְקנָ  ֵסֶדר ָאמּות ִמזִּ  ת ֻאֶחרֶ ה מְ ִאם ִיְהיּו ּבְ

ֵסֶדר ֹלא ָאמּות ָצִעיר   ִאם ִיְהיּו ֹלא ּבְ

ִלי ָלמּות? אֱ  ה ִמּבְ ים ָהֵאּלֶ  ֹלִהים, ֵאיְך יֹוְצִאים ֵמַהַחּיִ


