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גוש 11, חלקה 4

ם ִהיא מּוָטה. ּגַ ְרַקע ִצּפֹור ׁשְ ַעל ַהּקַ
ְטִפיפֹות ֲעָנִנים,  ה. ְסָתו ָקֵרב ּבִ ַאּתָ

מּוָטה,  ְרַקע ִצּפֹור ׁשְ ָעטֹות ֹקר. ַעל ַהּקַ ׁשְ ּבִ
רֹור.  ֶות ְוִצּפֹור ַהּדְ ִצּפֹור ַהּמָ

ֶנֶגד  ּוַבִית עֹוֵמד ּכְ
ֶנֶגד ִקיר,  ִית ְוִקיר ּכְ ּבַ

ם  ְרּכָ ְואֹוטֹוּבּוִסים ְמַכְרְסִמים ּדַ
ַחְדִרי,  ְמִעי ָהִעיר. ַוֲאִני ּבְ תֹוָלִעים ּבִ ּכְ

ה ָהֲאֵפָלה ּכָ ׁשְ ּלִ חּו ּבַ ּתְ ִהְתּפַ מּונֹות ׁשֶ ּתְ ף ּבַ ְמַדְפּדֵ
ְעּגּוִעים לּויֹות ּגִ ב, ּכֹוֵתב ְלָך ּגְ ל ַהּלֵ ׁשֶ

ָך ָהַאֲחרֹוָנה: ֹלַח ִלְכָתְבּתְ ִלׁשְ
ּגּוׁש 11, ֶחְלָקה 4.

קנרית במכרה

יָרָתּה ֹלא ׁשִ
ִתיָקָתּה  י ִאם ׁשְ ּכִ

ר — ַבּשֵׂ ִהיא ָהאֹות ַהּמְ
ַמן, ּזְ ְבִעי ָלמּות ּבַ רֹוָנּה ַהּטִ ׁשְ ּכִ

לֹוַמר ִלְפֵניֶהם. ּכְ

ֵדי ִלְסּבֹל  ה ִמּכְ ְרִגיׁשָ
ֶאת ָהַרַעל ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד

ִביָאה.  ן ְוִהיא ַהּנְ ְרּבָ ִהיא ַהּקָ
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ּלֹא  )ַמה ׁשֶ
יר ּוְבֹיִפי  ׁשִ ֵיָאֵמר ּבְ

ָמָמה(. ֶות ּוַבּדְ ּמָ ֵיָאֵמר ּבַ

ֵהם הֹוְלִכים  ָטעּות ַלְחׁשֹב ׁשֶ
יָרה ֵאיָנּה ָזָהב. ִבי ַאֲחֵרי קֹוָלּה. ׁשִ ׁשֶ

ְדָבִרים  ֵאין ָלֶהם ִעְנָין ּבִ
ם ּתֹוֶעֶלת. ֵאין ִעּמָ ׁשֶ

ִהיא צֹוַנַחת ְלֹלא  ׁשֶ ּכְ
ֲעֵליֶהם  ים, ֵהם יֹוְדִעים ׁשֶ רּוַח ַחּיִ

ֶות ּדֹוֵבר  ֵלט. ַרק ַהּמָ ְלִהּמָ
ִמיד ֱאֶמת. ּתָ

המעקלים

ָצֳהֵרי ַהּיֹום )ִאי ֲהָבָנה  ֶלת ּבְ ְפקּו ַעל ַהּדֶ ּדָ
ת ָהַאְרנֹוָנה(. ִבּיַ ִעְנַין ּגְ ה ּבְ ִעם ָהִעיִרּיָ

ְלפּו ְטָפִסים. ִחים, ֲאָבל ׁשָ אּו ִעם ֶאְקּדָ ּבָ
ִעים, ָאְמרּו,  ְך ְוָכְך ֶמְטִרים ְמֻרּבָ ּכָ

ּיֹות,  ִרים, ִרּבִ ְך ְוָכְך חֹובֹות ִמְצַטּבְ ּכָ
ִפים,  ּדָ ּגּוִרים. ָראּו ְסָפִרים ַעל ַהּמַ ּפִ

ַאל  ֹבהַּ ׁשָ ְלָחן. ַהּגָ ֻ ה, ַעל ַהּשׁ ּפָ ַעל ַהּסַ
י,  ה ּדֹוְקטֹוָרט. ֹלא, ָאַמְרּתִ ִאם ֲאִני עֹוׂשֶ

ְלָחן, ֻ י ַעל ַהּשׁ ּלִ ֶפר ׁשֶ ְמׁשֹוֵרר. ָרָאה ֶאת ַהּסֵ
ית ף ֲאחֹוַרּנִ קֹול: "ָהעֹוָלם ִמְתַקּלֵ ַתח ְוָקָרא ּבְ ּפָ

ל ָנָחׁש ֲעָנק". ָיֶפה, ָאַמר, ָהעֹוָלם מֹו ֶנׁשֶ ּכְ
ימּו  ׁש ָיֶפה. ִהְסּכִ ית. ַמּמָ ף ֲאחֹוַרּנִ ִמְתַקּלֵ

ל  ִוים. ִמּכָ לּוִמים ׁשָ ק ֶאת ַהחֹוב ְלַתׁשְ ְלַחּלֵ
יר ַאַחת ְוָהְלכּו. לּו ׁשּוַרת ׁשִ ָפִרים ִעּקְ ַהּסְ


