
י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ

וְּתמוּנֹות ֲאֵחרֹות





ֶכם ּלָ ר ַההֹוִרים ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ידוּ,ֵאיְך ַהַהְרּגָׁשָ ּגִ ּתַ

ִמים ֶאְתֶכם? ְוִלְפָעִמים ַהּמֹוִרים ְוַהּמֹורֹות ְמַצּלְ

ֶאְמַצע ַהיֹּום. ָכה ּבְ ָחק, אֹו ְסָתם ּכָ ְזַמן ִמׂשְ יַח ּבִ  ַנּנִ

מֹות?  ן ִמְתַעּלְ ְּיִכים? ַאּתֶ ם ְמַחי ַאּתֶ

ֲחָזָרה?  ִמים אֹוָתם ּבַ ְמַצּלְ

ַמן?  ְּ ִמים ּכֹל ַהז ה ִלְהיֹות ְמֻצּלָ ֵאיְך ַהַהְרּגָׁשָ

ֵארוִּעים ֵָּכר יַַחד ּבְ ל וְּלִהז ּכֵ ַהִאם ָנִעים ְלִהְסּתַ

ְצֵלמֹות יַח ְלֶרַגע ַהּמַ א ָעִדיף ְלַהּנִ ּמָ ָחִוינוּ אֹו ׁשֶ ׁשֶ

ֲעָדה ֶמת  ָהָאֵמִריָקִנית ָסאִלי ָמאן ּתִ ּלֶ ד? ַהּצַ ּצַ ּבַ

'ִסי ִוויְרִג'יְניָה  ט, ּגֵ ת ְיָלֶדיָה: ַאּמָ לֹׁשֶ ָמה ֶאת ׁשְ ְוִצּלְ

'ִסי ָמה ֶאת ּגֵ ל ִהיא ִצּלְ ִּים. ְלָמׁשָ ָרִטי ְרָגִעים ּפְ  ּבִ

ם ֵמָהַאף. ר יַָרד לֹו ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ



ל ִעים ׁשֶ ׁשְ נֹות ַהּתִ ׁשְ ִהיא ִהְתִחיָלה ְלַצּלֵם אֹוָתם ּבִ

ָעְבָרה.לֹא ָהיוּ ָאז ֵטֵלפֹוִנים ֲחָכִמים ָאה ׁשֶ ַהּמֵ

ל ַהיֹּום ִעם ַמְצֵלָמה ְוִתֲעָדה ְוָסאִלי ִהְסּתֹוְבָבה ּכָ

ר ִלְראֹות ִצּלוִּמים ֶאְפׁשָ רוָּתם.ּבְ ּגְ ִדיָלָתם ְוִהְתּבַ ֶאת ּגְ

ל יִעים ְיָלֶדיָה ׁשֶ ּבִ ר ּמַ ל ְרָגׁשֹות ֲאׁשֶ ת ְמֻגוֶֶּנת ׁשֶ ֶקׁשֶ

ֵמִחים עוִּסים ,ֲעצוִּבים,ְמֻפָחִדים ֲאָבל ּגַם ׂשְ ָסאִלי.ּכְ

רוּ אֹוָתּה ַעל ּקְ ּבִ ֵאּלֶה ׁשֶ ְחָרִרים ְמאֹוד. ָהיוּ ּכָ וְמׁשֻ

ל ְיָלֶדיָה. ְפָרִטיּוָּתם ׁשֶ ְגָעה ּבִ ּפָ ְך ׁשֶ ּכָ

יעוּ ִמּתֹוְך ּלוִּמים ִהּגִ ָהַרֲעיֹונֹות ַלּצִ ָרה ׁשֶ ָמאן ִסּפְ

'ִסי ִוויְרִג'יְניָה. ִהיא ָזְכָרה ט, ּגֵ ִהְתּבֹוְננוּת בַאּמָ

ְחְזָרה אֹוָתם יַַחד ִעם ִּים ְוׁשִ ָמעוִּתי ְרָגִעים ַמׁשְ

ִצּלוּם. ּה ַעל ְמַנת ְלַהְנִציָחם ּבְ ּלָ נֹות ׁשֶ ִנים ְוַהּבָ ַהּבָ

ּ הו ֶ ּנוּ ַמׁשּ 'ִסי ִוויְרִג'יְניָה ׁשִ ט, ּגֵ ּלוִּמים ַאּמָ רֹב ַהּצִ ּבְ

ּלוּם. יעוּ ַעל ַהּצִ ּפִ ְוָכְך ּגַם ֵהם ִהׁשְ



ַחת ָמאן ּפַ ֵני וָּבנֹות ִמׁשְ ּלוּ ּבְ ִיץ ּבִ ֶאת ֻחְפׁשֹות ַהּקַ

ַמל וַּמִים ְליַד ּה ְללֹא ַחׁשְ ִבְקּתָ ּבְ

ַמן ְּ ִסירֹות ְוַגם ֶנֱהנוּ ִמז טוּ ּבְ ּתֹוְללוּ,ׁשָ ֲחקוּ,ִהׁשְ ָנָהר.ׂשִ

ר ִלְראֹות אֹוָתם ּלוּם ֶאְפׁשָ ּצִ ַבע.ּבַ ּטֶ ְמנוָּחה ּבַ

יֹוֵתר ֶמת הוּא ָחׁשוּב ּבְ קֹום ּבֹו ֲאִני ְמַצּלֶ ים. "ַהּמָ ּטִ ׁשַ

ל ַקִיץ. ַמן הוּא ַקִיץ, זֶה יָכֹול ִלְהיֹות  ּכָ ְּ ֲעבוִּרי. ַהז

ֵני ִמים ֵהם ּבְ ֻצּלָ י ְוַהּמְ ּלִ ִית ׁשֶ קֹום הוּא ַהּבַ ֲאָבל ַהּמָ

י" ָסאִלי ָמאן. ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ


