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 .םייפרוח םיירהצ רחא .םילוח תיב רדח
 .המשנה תנוכמל רבוחמו םדרומ אוה .ןב לש ויבא בכוש םילוחה תיב תטימ לע
 .רדחה תא םיפטושש םיריהב רוא ינרק םע בברעתמ קהוב םיטנסרולפ רוא
 .ויבא לש בלה בצק קדוב ךותמ עמשנ רידתו דיחא ףוצפצ לוק
 

 סיכל ןופלטה תא ריזחמ .בזכואמ .עתפומ .ןופלטל העדוה לבקמ ןב .וטיאב הלוע רואה .ויבא תטימ די לע בשוי ןב
 .םשונ .תשעתמ ,תוינש המכ חקול .ילאמשה
 

 .םיסחי לש םפוס אל ,םייחה ףוס אוה תוומה
 

 .םש התייה אמא םג .הלילה ךיילע יתמלח
 
 ]הליל ןיב וקבאנש םיעצמה תא רדסמ .רדחה תא רדסלו ררוואל ליחתמ[ 
 

 ןיעמ היה ךלש הטימב יכ רדחב יתלבלבתהש יתבשח הלחתהב .ןאכ תבכש אל רבכ התא לבא םילוח תיבל יתעגה
 ךישמה רוטינומהו וישכע בכוש התאש ומכ קוידב בכש אוה .ימצע תא טובצל יתלחתהש םוצע ךכ לכ -םוצע לודיג
 .םלענ ףוגהו ,םעפ בלה :ותוא גרה אל לבא םש היהש ףוגה תא ףרט לודיגה ...דובעלו םועפל
 

 .ךלש תוהז תדועתהו םשה תא םיספטה לע יתיארו יתברקתה
 .רבדל יתחלצה אל -םושנל יתלוכי אלו טעמכ .יל לפנ רזומ ךכ לכ ןומיסא
 
 .רדחל הסנכנ אמא -יוזה קיפסמ ךל היה אל הז לכ םאו
 .תוהובג תומוח םיילענו תינוחרפ הנבל הלמש םע העיגה איה .קזח ךכ לכ קוביח התוא יתקביחו תלדל יתצר רשי

 רבכ לודיגהש הארת איהש יתיצר אל לבא רדחל סנכיהלמ התוא יתמסח המל הניבה אל איה .רוזפ היה הלש רעישה
 הצור איהש הרמא איה .םילוח תיבל ץוחמ בוביס השענש הל יתעצה ינא לבא הרק המ םא הלאש איה .ךתוא לכא
 אל בוש לבא ,ןאכ אל רבכ התאש הל דיגהל יתיצר .תונמדזה דוע הל ןיאש השיגרה איהש -ךתיא ןמז תצק דוע
 .רבדל יתחלצה
 

  ,רזומו קזח ךכ לכ ךויח הכייח ,ךתוא התארו שארה תא המירה איה
  .ךתוא תבהוא איה ,הזמ ץוחו םש ןיידע התאש השקעתה איה לבא ןאכ אל רבכ התאש הל יתרמא
 -הנש םישולש ינפל תבזעש הל יתרמא
 .ללכב הנשמ אל הזש הרמא איה
 .ןאכ איה זא ,ךתוא תבהוא איהו ,התוא ךירצ התא
 

  .םכלש ףוגה תא התסיכו ךתוא הקביח ,ךיילע הבכשנ ,הל ויהש תוהובגה םיילענה תא הדירוה ,הטימל המדקתה איה
 .דחא רשבל .דחא ףוגל םתכפה ,דחא עגרב
 
 ]דילקמ .רעסנ .הרזחב ולש ןופלטה תא איצומ ןב[ 
 

 "!הריש ייה"
 "?המ תעדוי תא"
  .אל
 "החלצהב שממ !הריש ךליבשב חמש שממ ינא"
 ".בוט ךל היהיש הווקמ"
 

 .אל .אל .אל
  !קאפ
 

 ]וינפ תא ףטלמ ,וב אנקמ -הוולשב בכושש ויבא לע לכתסמ .תושעל המ עדוי אל .ושאר תא ספות ןב[
 

 .םימי המכ ינפל ךיילע הלאש אמא
  .הטימב ןיידע התאש .שארב לודיגהמ ץוח הנתשה הברה אלש הל יתרפיס
 .ותוא גרוה טושפ אלו המוקב םדא םש חומב לודיג ךיא הניבמ אל ןיידע איה
  .תימיספ התייה דימת איה
 

 .םיזגראה ןיב האצמ איהש םעפמ תונומת המכ יל החלש !םימי המכ ינפל הריד הרבע איה
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 ?םשל םילויטה תא רכוז .הירבטב םישוע וניהש גניפמקהמ תונומת המכ וליפא
 וידרהשכ הנשיה הטנרטב תועש שולש אמא םעו ךתיא דחיב עוסנל .הלאה םיימויל הכחמ יתייה הנשה לכ ,םיהולא
 לבא עלס לכמ הפעש הטנרטב םיבשוי .ןשיה ףוחה שיבכב ובמר םומינימ ונחנאש םישיגרמ .םיחותפ תונולחהו

 ךיא ?רכוז -אוהה קדנופב םילכואו םירצוע העיסנה עצמאב .םירשואמ תמאב .םלועב לודג יכה ךויחה תא םיכייחמ
 ."םיעיגמו העש קר" -םיעסונ בוש זאו .םיהולא לש רבחה שממ .םולש ךל דיגהל םיעיגמ ויה םלוכ
 
  ?רשפא קרש טקשו ילותב יכה ףוחה תא אצומ תייה ךיא רכוז
 ינא ,"םינוב" ,בוט .ותוא םינובו ,םלועב קזחו הפיו לודג יכה להואה תא םיאצומ ,הטנרטה לש 'זגאבה תא םיחתופ
 ונייה ונחנאשכ קר ...דצהמ קחוצו הירגיס קילדמ תייה התאו והשמ ותיא תושעל תועש ךשמב םיסנמ ונייה אמאו

 .םלועב טושפ יכה רבדה היה הז וליאכ .היינשב ותוא ביכרמו עיגמ תייה התא ,םיידי םימירמ
 

 ]עגמה תא קתנמ ןב[
 

 .הרק לכהש ינפל הנש .הירבטל ונעסנש הנורחאה םעפב יתרכזנ םואתפ ינאו אמאל הז תא יתרפיס
 .יעצמאה בשומב ינאו ,תגהנ התא ,ימדקה בשומב הבשי אמא
 .ונכייח .קדנופה ינפל תצק ונייה ,הקזח שמש התייה ,דיה תא ךל הקיזחה אמא
 אמא ,"?יתוא ודיפסת ךיא ,םויה תומא ינא םא" -תלאש םוקמ םושמ .ךיילע רבוע בוט אל והשמש ונשגרה אמאו ינא
 המ יתעדי אלש רכוז ינאו "?אבא לע דיגת המ ?יתוא דיפסת ךיא !ןב" תקעצו ,הארמה ךרד יילע תלכתסה ,הניבה אל
 רבכ התא .יתכייח יצח .הירבטל ךרדב תויהל בייח הז המלו ,ינממ הצור התא המ יתנבה אל .יתשייבתה .ךל תונעל
 הרק המ יתנבה אל דוע .עגרתש יתיצר ,םודא תייהנ "??תומא ינאשכ יילע דיגת המ !!ןב" תחרצ ...תונלבס תדביא
 .ינפל היהש המ ללגב הזש יתנבה ךכ רחא .ריקל ךתוא םיצחול וליאכ יתשגרה .הככ ךתוא יתיאר אל םייחב ...ךל
 

 דצל דצמ הזז הטנרטה ,תוריהמ תרבגה ,הגה לע ירמגל ודער ךלש םיידיה .הטילש תדביא ...קועצל תכשמה התא
 .והשמ דיגא ינאש .ךל הנעא ינאש הלש טבמב הננחתה ,םייניעה םע יל הנמיס קר .הנואת השעתש הדחפ רבכ אמאו
 תקספה ךיא .דוערל וקיספה ךלש םיידיה .עגרב .תעגרנ התאו והשמ הזיא יתינע ץחלהמ ךיא רכוז ינא .המ הנשמ אל
 .ךיילע רבוע יניצר והשמש ונבה אמאו ינא ,הנואתב ונלוכ תא גרוה תייהו טעמכש ,עגר ותואב קר לבא .םודא תויהל
   .ונתוא תחכש הקד ירחא התא ?התא לבא ,ךתוא חכשנש הז ונממ תדחפש דיחיה רבדהש .םתס אל הזש
 
 םא םג ,םויה תאזה הלאשה תא יתוא לאוש תייה םאו םדא ןב אלש חטבו בוט אל תייה אל !םיהולא ,רקש הזיא
 תמאה .תמאה תא ךל רמוא יתייה ,ףוחה שיבכב תינלטק הנואתב יתוא גרוה טעמכו ,ינבצעו ,דעורו ,םודא תייה
 .םייחה תא אמאלו יל סרהש ינלצנ ארח תכיתח התאש
 
 ]תילוק העדוה טילקמ .ןופלטה תא איצומ ןב[ 
  
 "םולכ לע טרחתמ אל ינא ?הריש המ תעדוי"
 "הז לכ םע תושעל ךלוה ינא המ ךל יתרמא רבכ ינא יכ יל יבישקתש הווקמ תמאב ינא"
 "שארה ךותב הרישל רבועש המ אל םה םייחה"
 

 !קאפ
 

  המל רכזנ ,תוינש המכ חקול .שארה תא ספות .רדחבש תופורתה ןחלוש לע ןופלטה תא קרוז ןב .הזואפ[
 ].ספאתמ  .ללכב רדחב אוה 
 
 .רובעי הז .ךתוא ןיינעל רומא אל הז .בוזע ]שארה תא ספות ,הזואפ[ ..איה .הריש םע הלאכ םימי
 

 ירחא ,ללכ ךרדבש .ךתוא קתנל יאדכש תבשוח תאז לכב איהש הרמא !לומתא יילא הרשקתה ןייטשניבור רוטקוד
 לכ תא ךל עימשהל רומגל ןיידע הצור ינא .תקדוצ איה םא עדת ךל .רתוי םיררועתמ אל ךלש בצמב םישנא ,הנש
 .דובעי תמאב הז ילוא .תבהאש םירישה
 

 !Julia תא יתאבה
 

  Giorgio לש Julia רישה .רדחבש ינרדומה רוטילקתב םש ,לינו טילקת קיתהמ איצומ .ומצעל םזמזמ[ 
 Domenico Guidi עוציבב Aris San ןגנתמ[ 
 

 ךלש בצמב םישנאש תינברוא הדגא םתס הזש .םיריש ךל איבהל ךישממ ינא המל םימי המכ ינפל יתוא הלאש הריש
 המש אל איה םאש הל יתרמא ,יתולת ינאש הרמא איה .תעדל רשפא יאש הל יתרמא .םיבהוא םהש םירישל םיביגמ
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 אלש הל יתרבסה לבא ,תבהא םיריש הזיא הלאש איה .תרוויע איהש הארנכ דחיב ונחנאש םינש עברא ירחא הזל בל
 חוטב ינא לבא ,תבהא המ עדוי אל ינאש הל דיגהל ךירצ יתייה .יתרכהש הלאכ אל תוחפל .תבהאש םיריש ךל ויה
 .לק רתוי הז .תאנש המ עדוי
 

 .הזה רישה תא בהוא יכה ינא ,תעמשש רכוז ינאש םירישה לכמ
  .התיבה הנושאר םעפב ותוא תאבה עברא ןב יתייהש רכוז ינא
 ןופיטפב הזה רישה תא ןגנמו הדובעהמ רזוח התא ,הלש םיילגרה ןיב חבטמב קחשמ ינא ,ברע תחורא הניכה אמא
 העדי וליאכ .הרוחש הלמש ןייעמ השבל אמא .ודיגמב ןשיה תיבב היה הז .חבטמל ךרדה לכ תא דקור .ןולסבש
 ינא .יחלה לע יתוא תקשינו תפפוכתה ,תכייח ,יתוא תיאר .רופא הובג סנכמו תרתפוכמ הצלוח םע תייה התא .שארמ
 ינא -יטנמור היה הז .המ רבכ רכוז ימ .ןזואב והשמ הל תשחל ךיא ,רוחאמ אמא תא תקביחו תממורתה ךיא רכוז
 קשנל הברקתה ,דומצ-דומצ ךתיא הדקר איה ךיא -ךיילא הבבותסה איה ךיא רכוז ינא .הקימסמ אמא תא רכוז

  .הצלוחה לע ךל היהש םדואה תא התארו ,ךתוא
 .התיבה סנכנ התאש ינפל הארמב לכתסהל ךבוסמ הז המכ עמשי ימ
 

  .הרזחב התא .תקעוצ אמא
 .ירמגל התוא רבוש .יל התייהש ץעמ עוצעצ תבכרב טעוב ,הירחא התא ,ןולסל תכלוה איה
 .התוא יתבהא ךכ לכ .תאזה תבכרה תא יתבהא
 .ךתוא עומשל הנכומ התייה אל איה .רבד םוש הזש קעוצ התא .הכוב אמא
 .וישכע תוכבל יל רוסאש עדוי .ילש תבכרה תא ןקתל יתיסינ ינא
 .הלימ הרמא אל ,הלש רדחל הכלה ,יכבמ הפצרה לע הלפנו טעמכ אמא -תלדה תא תקרט .תיבהמ תכלה ףוסב התא
 

  ]העדוהה תא התאר ךא התנע אל הרישש האור .ולש ןופלטה תא קדוב ,המישנ חקול[
 

  .אבא ןוירהב הריש
 .אבס תויהל ךלוה התא .דלי יל היהי

 .הז תא שיגרמ ינא .רחא םדא ןב התא ךתוא הבזע איהש זאמש עדוי ינא
 .בושחל ךל תמרוג דימת תודידב
 
 ]הרישל טילקמ .בוש ןופלטה תא םירמ ןב[ 
 

 "ילש תויועטהמ עגפיהל ךירצ אל אוה ,הריש"
 ".הז תא ישעת לא .הריש ךל חיטבמ ינא"
 
 ].ומצעב זכרתמ .הפצרל ןופלטה תא קרוז ןב[ 
 

 .ךתיא תויהל ליבשב םלוע יצח ונסט הרישו ינא המל ןיבה אל ילש גולוכיספה
 .בוט אל בצמה הארנכ ןיידע הז תא ןיבה אל אוה לופיט תונש שמח ירחא םאש ול יתרמא .יתולת ינאש רמא אוה
  .הזב זחאנ םתס .יתולת אל ינאש רמא אוה
 .עדוי ינאש ילבמ ךתוא תקתנמ תיאקירמא האפורש םלוע ןיימדל לוכי אל ינאש ול יתרמא
 .ךב זחאנ ינאו היעב ילב יתוא תקתינ התאש רמא אוה
  .הזה הנוז ןבה תא אנוש ינא
 .אבא ,םיסונימהו םיסולפה תא בותכל יל רמא אוה
 .יתחלצה אל
 .ןאכל יתעגה המל בותכל יתיסינ ךכ לכ .יתיסינש ךל עבשנ ינאו
 .םיסונימ ומכו םיסולפ ומכ אוהש והשמ בותכל יתחלצה יוובסב ןאכל ךרדב
 .יל ביגה אל ןיידע אוה ,ול יתחלש
 

 -ילש אבא תא השגפ ילש אמא
 .ןושאר טבממ הב בהאתהו אמא תא האר אבא
  .ןושאר טבממ וב הבהאתהו אבא תא התאר אמא
  .םינתחתמ םה .הלודג הבהא םש שי
 .ינא -דחא דלי קר םהל שי
 .םוצע רשוא םש שי

 .רחא רבג לע הלכתסה אל םלועמ אמא - תרחא השיא לע לכתסה אל םלועמ אבא
 
 .ירחא םינש עשת
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 .תרחא הריעצ םע אוה .ךלה אבא .התכבו חבטמב הבשי אמא .רפס תיבהמ התיבה רזוח ינא
 
 .םדוק םינש עברא
  .םיבתכמו תונומת םע ךלש הנשי םיילענ תביתב לכתסמ ינא
  .הפיו הריעצ יהשימ םע ךלש הנומת םש שי

 .קתוש ינא
 .הפי הדלי םע אבא .הדלי תרמוא דימת איה ,הריעצ הלימה תא תבהוא אל אמא
 

 .ירחא םינש רשע
  .הדלי ךכ ךכ אל רבכ איה .תרחאה הפיה הדלי-ךכ-לכ-אלה-הדליה םע רג רבכ אבא
 .תובוהצ תודוקנ םע םינסכולמו םילוגס םיבצעמ יפקשמ השבל איהו לתלותמ רעיש הל היה
 .תוירגיסו הפקמ חירסמ הלש הפה
  ."ךליבשב ,חק" :תרמואו דלוקוש םע יילא האב איה
  .התוא יתאנש
 .הלומ .חפל ותוא יתקרזו דלוקושה תא יתחקל
  .הככ תויהל ךירצ אל הזש תרמוא הפיה הדלי-ךכ-לכ-אלה-הדליה
  .םלצא שפחל המ יל ןיא הככ םאש
 .קרוי-וינל םיבזוע םה לבא ,יללגב אל חטב
 
 .ירחא םינש הרשע שש
  -הריש תא שגופ ןב
 .ןושאר טבממ הב בהאתהו הריש תא האר ןב
  .ןושאר טבממ וב הבהאתהו ןב תא התאר הריש
  .םינתחתמ םה .הלודג הבהא םש שי
 .םידלי םהל ןיאו
 .םוצע רשוא םש שי
 .רחא רבג לע הלכתסה אל םלועמ הריש - תרחא השיא לע לכתסה אל םלועמ ןב
 

 .םדוק םינש שמח
 .םירבדמ אל רבכ ןבו אבא
  .םימלעתמ םתס .םיקתוש קפס
 .תירשפא הפי הדלי-ךכ-לכ-אלה-הדליה לכב בוש דגוב חטב אבא
 .יתולת התוא קחשמ אוה
 .יתולת אל רבכ ינא
 

 .ירחא הנש םירשע
 "?םידלי הצור התא" :יל תרמוא הריש
 .םיהדמ תויהל לוכי היה הז .הז תא ןיימדל יתלוכי .גשומ יל ןיאש הל רמוא ינא
 

 .ינפל םינש הרשע עבש
 .ךישממ -רוסאש עדוי .האור אל .התפתמ קפס .העוט ןב
 

 .ירחא הנש תחאו םירשע
 .ןוירהב עטנ

 .האור אל .התפתמ ילוא .העוט ןבש הניבמ
 .ןב ילב קר ךישמהל הטילחמ .תוארל הטילחמ איה
 .דחופ ןב
  .ומצע לש אבא םצעב אוהש ,ולש אבא ומכ היהי הזה דליהש הצור אל אוה .ליפהל טילחמ ןב
 
 ]תקתענ המרדה .המשנהה תנוכממ ויבא תא קתנמ .םק ןב[ 

 
 


