
 1977קרית שמונה, 

ִני  ,ָמה ֶזה? ׁשֹוֵאל בְּ

ָמאִלית דֹוָלה ִביֵרִכי ַהשְּ ֶאה ַעל ַהַצֶלֶקת ַהגְּ  .ּוַמרְּ

צּודֹות ֵרגֹות ֵבית ַהֵסֶפר מְּ ַנֵחם ַעל ַמדְּ ֵׁשם מְּ  ֶזה ָעָשה ִלי ֶיֶלד בְּ

ֹחֶרף  מֹון ַהָלָבן, בְּ מֹוָנה, מּול ַהֶחרְּ ַית ׁשְּ ִקרְּ  .1977בְּ

ָשִריָלַקח  תֹוְך בְּ ָחָרט בְּ ָנַסִים וְּ ָקַרע ֶאת ַהִמכְּ בּוק וְּ  .ֶׁשֶבר ַבקְּ

ִתי ֶׁשִהַגעְּ  ,ֵמֵאיֶזה ֵעָדה ַאָתה, רֹוָמִני? ָׁשֲאלּו כְּ

ַנִזי ִמסּוג ַאֵחר ֹלא ָראּו ָׁשם) כְּ  ,(ַאׁשְּ

ָהִׁשיב ִדּיּוק לְּ ִתי בְּ  .ֹלא ָיַדעְּ

ֵיֶצר ִקּיּום ֶׁשל  ִתי, בְּ ַחֵבב ֲעֵליֶהםַרק ָחַפצְּ ִהתְּ  .ֶבן ֵתַׁשע, לְּ

ִדיַרת ִׁשכּון נּו בְּ  ,ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ַגרְּ

ָיה ַבטְּ ִלי ַאמְּ ַנִים ָוֵחִצי ֲחָדִרים, בְּ  ,ׁשְּ

יּוׁשֹות ַבֵלילֹות ָלִדים, ַקטְּ לֹוָׁשה יְּ  ,ׁשְּ

ַנֵקר ֵעיַנִים  ,ַדלּות ֵמָרצֹון, ַרק ֶׁשֹּלא נְּ

לָ  רּו ַהּיְּ ָכל ֹזאת ָאמְּ ַנֵשא, ַהֵבן ֶׁשל יֹוִסיּובְּ  ,ִדים, ֶזה ִמתְּ

מֹו יֹוֵתר ֵמִאָתנּו  .חֹוֵׁשב ֶאת ַעצְּ

מֹוַרד ָהָהר ַׁשת ָהֳאָרִנים בְּ ֻחרְּ  בְּ

רֹוף ָבַאף  .ָתַקע ִלי ַהֶּיֶלד ִמיָכֵאל ֶאגְּ

ִהיר ֵעיַנִים ָזִריז ּובְּ  ,הּוא ָהָיה ָיֶפה וְּ

נַ  כְּ קֹול, ַאׁשְּ ָקָרא בְּ ָדןַאַחר ָכְך ָצַחק וְּ  .ִזי ַפחְּ

ָתה ִתי ַבֶדֶרְך ַהַביְּ ִביל ֶׁשל ָדם ִצַּירְּ  .ׁשְּ

כֹות ִתי ֶאת ֵעיַני, ָאסּור ִלבְּ ִתי ַבֶדֶלת ִנַגבְּ ַנסְּ ֵני ֶׁשִנכְּ  ,ִלפְּ

בּו ַעל ִלָבם ַעצְּ ִיתְּ ִאִמי וְּ אּו ָאִבי וְּ  .ֶׁשֹּלא ִירְּ

 ,ַבָשָנה ָהַאֲחרֹוָנה ֵהִטילּו ֵחֶרם

ַנשֵ  צּודֹותהּוא ִמתְּ ֵבית ַהֵסֶפר מְּ ִבירּו ַלמֹוָרה ִריִקי בְּ  .א, ִהסְּ

קּוָרה ַאִפי ַהָשבּור ּוִביֵרִכי ַהדְּ ָמִתי, בְּ ִנׁשְּ עּו בְּ  .אֹות ָקלֹון ָטבְּ

ָחִרי ָכז ַהִמסְּ ֵרגֹות ַהֶמרְּ ַיד ַמדְּ ִעים לְּ ַתַעׁשְּ  ,ָרִאיִתי אֹוָתם ִמׁשְּ

ׁשָ  ַשֲחִקים ַכדּוֶרֶגל ַבִמדְּ ַנ"סמְּ ַיד ַהַמתְּ  ,ָאה ֶׁשלְּ

ַחָּיה חֹוָלה ִתי ֲאֵליֶהם, ַאְך ֵהם ָדחּו אֹוִתי כְּ תֹוַקקְּ  .ִהׁשְּ

ֵני ָאָדם  .ֵמָאז ָדַבק ִבי ַהַפַחד ִמבְּ



מּו ִבי ַאת הֹוֵריֶהם ָנקְּ  ,ֶאת ָכל ִשנְּ

ַמַפא"י ּוָבִרסּוס ּוַבִקבּוִצים  בְּ

ִתי ֶאת ֲחרֹון  ָשִרי ִׁשַלמְּ  ,עֹוֵלי ָעָרבִבבְּ

ַנת  מֹוָנה1977ִבׁשְּ ַית ׁשְּ ִקרְּ  ., בְּ

עּוד ִנים בְּ ַנגְּ ֵקִנים מְּ ֹמַע ִעיָראִקים זְּ  ֲאִני אֹוֵהב ִלׁשְּ

ׁשֹוִני ָהֲעָרִבית ֶׁשגּוָרה ַעל לְּ  וְּ

ֹחרֹות ַשֲערֹוַתי ׁשְּ ִאי ֵכֶהה וְּ  ַמרְּ

חּו אֹוִתי  ,ָאָנא, קְּ

ָרִחי פֹואֶ  יֹות ִמזְּ  ,ִטיַגם ֲאִני רֹוֶצה ִלהְּ

ֵדיֶכם  ,ָהִניחּו ָעַלי יְּ

 ,ִׁשירּו ִלי

אּו ֶאת ַהֶפַצע  .ַרפְּ

 5.11.2014הארץ, 

 


