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רֹון מּוָאט  ּכָ ּכֶֹבד ַהּזִ
ה אֹוִתי  ַבע ְמַלּוֶ מֹוִנים־ְוׁשֶ ר ׁשְ ֶטְמּבֵ ֶסּפְ ָהֶאָחד ּבְ

ָרה. ֲאַנְחנּו ְמַאֲחִרים  ְשמֹוֶנה־ַוֲעׂשָ
ִבים  ְ ִתיכֹון ָחָדׁש, ִמְתַיׁשּ ְליֹוֵמנּו ָהִראׁשֹון ּבְ

בּוָצה  ה. קֹוְרִאים ָלנּו ַהּקְ ּתָ ְקֵצה ַהּכִ ּבִ
ָרה,  ֵאר ֲעׂשָ ָ ים ִנׁשּ ִ ׁשּ ִ ֵלם. )ִמׁשּ ָפר ׁשָ ִמּכְ

ּסּוי ַהֶחְבָרִתי ֹלא ַיְצִליַח, ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ַהּנִ
טּו ֶאת ְנעּוֵרינּו  ֵני ָהָאָדם, ִאם ִיְפׁשְ ל ּבְ מֹו ּכָ ּכְ

ב  ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה יֹוׁשֵ ׁשּ ם(. ּבַ ֵתר ּדָ ִיּוָ
ֶלִויְזָיה  ּטֶ ֶנֶסת ָחׁשּוב )ָאְמרּו ָעָליו ּבַ ל ֲחֵבר ּכְ נֹו ׁשֶ ּבְ

ֲעִמי(. הּוא קֹוֵרא ָלנּו  ֹאֶפן ַחד ּפַ ּלֹו ָיָפה ּבְ ָהִעְבִרית ׁשֶ ׁשֶ
עֹות(. עֹות. )ֲאַנְחנּו ָהֵהם ֵמַהַהּסָ ָהֵהם ֵמַהַהּסָ

ת ֲאִחיָדה, ְלּבֹׁשֶ יַע ְלֹלא ּתִ ים ְלַהּגִ ׁשִ ּקְ נּו ִמְתּבַ ּלָ ּכֻ
ם.  ּלָ ין ּכֻ ְויֹון ּבֵ ֶפר חֹוֵתר ְלׁשִ ית ַהּסֵ י ּבֵ ּכִ

נּו ּלָ קּו ֶאת ִליִלי ׁשֶ ְך ְיַסּלְ )ַאַחר ּכָ
ָגִדים ְוַנֲעַלִים( ְגֹנב ֵמֲחֻנּיֹות ּבְ י ּתִ ּכִ

ְכָפר  ים ּבִ ַמּלִ ֵאלֹות. ֵיׁש ּגְ ַהְפָסָקה. ׁשְ
ׂשֹון ִמן  ׂשָ ֵלם? ַהִאם ֲאַנְחנּו ׁשֹוֲאִבים ַמִים ּבְ ׁשָ

ָפר?( חּוצֹות ַהּכְ ִביָסה ּבְ ֵאר? ּתֹוִלים ּכְ ַהּבְ

ָמם. ׁשְ ִלי קֹול ּבִ ת ֶאת הֹוַרי, קֹוֵראת ּבְ ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ
ִהים ְלַכּסֹות ֶאת ָהֵעיַנִים. ָלִלים ַהּכֵ ְמִניָחה ַלּצְ

ִכים  ם ְמַפְכּפְ ת ֶהָחֵצר, ׁשָ ִפּנַ ֵיׁש ַמֲחֵסה ּבְ
ר?(  ׁש? ִמי ְיַדּבֵ ֶמׁש )ִמי ִיּגַ ל ֵצל־ׁשֶ ים ׁשֶ ַמְראֹות ֲעֻמּקִ
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ס  ִתיק ֹאֶכל ִעם ֶהְדּפֵ חּובֹות ּבְ ָיַדי ַלחֹות, ּתְ
ִויץ'  א ֵהִכיָנה ֶסְנּדְ ָלִבים. ִאּמָ ל ּגּוֵרי ּכְ ׁשֶ

ל, ַהֲחִריפּות ִנְמֶסֶכת  ַנְקִניק־ַחְרּדָ
ה, ֶזה ּכֹוֵאב  ֶטן ְוַהּפֶ ֲחַלל ַהּבֶ ּבַ

ׁש  עֹוד ׁשֵ ָקרֹוב, ּבְ י ַמְרָאה. ּבְ ֵאיֶנּנִ
ֵמר, ֲאִני ֲחָזָקה.  ִנים, ַהּכֹל ִיּגָ ׁשָ

י ַלּיֹום ַההּוא  ְבּתִ )ִאּלּו ׁשַ
ֹלא ָהִייִתי מֹוֵצאת ֶאת ִעְקבֹוַתי(


