
ְפֵרייִדי ִליְנֶדרִאָּמא ְוֶיֶלד מּול ַהּכֶֹתל

ֶלת, ּלֶ א. ֲאִני עֹוֶמֶדת, ִמְתּפַ ַאּבָ
ֶלת, ְלּבֶ ְמַעט ִמְתּבַ ּכִ

ְלַזהֹות ֶאת ַהּכֶֹתל לֹא ַמְצִליָחה,
ָכה. ְרֶאה ָחַבׁש ַמּסֵ ּנִ ם הוּא ּכַ ּגַ

י ְלָכאן  ְעּתִ ה טֹוב ִלי. ִהּגַ ּמָ ם, ּכַ ֵ ַהּשׁ

ל. ְלּבֵ ְמַעט ְלִהְתּבַ אן ּכִ ר ּכָ ל, ֶאְפׁשָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

כֹות,  סוּלֹות ְוֵאיְנְספֹור ַמּסֵ ק ַהַקּפְ ֶזה ְמַרּתֵ

ל ַמְצִליחֹות. ּלֵ ְך ְלִהְתּפַ ּכָ הֹות ׁשֶ ְוִאּמָ

ֶנת! ָלנוּ ֲעזֹר,  י ִמְתַחּנֶ א, ֵמעֶֹמק ִלּבִ ַאּבָ
קוָּפה ַנֲעבֹר. ְבִריאוּת ֶאת ַהּתְ ּבִ ׁשֶ

ים, ּלֹא ֵנֵצא ִחיּוִּביִּ ֵבק, ׁשֶ ּלֹא ִנּדָ ׁשֶ
ֵביֵתנוּ ְספוִּנים. ֵאר ּבְ ָ ּלֹא ֵנָאֵלץ ְלִהּשׁ ׁשֶ

ֲעזֹר! ִלְפָעִמים  ָך, ּתַ ׁש ִמּמְ ַמִים, ֲאִני ְמַבּקֵ ָ ּשׁ ה' ּבַ

ֲעבֹר, ַהּקֹורֹוָנה ּתַ ֲאִני רֹוֶצה... ִלְפֵני ׁשֶ

ֵגׁש ִעם  ים, ִנּפָ ִּ ָבר ִחיּוִּבי ֵצא ּכְ ּנֵ ֵבק. ׁשֶ ּדָ ּנִ ן... ׁשֶ ּכֵ

לֹוִנית ֶנֱהִנים. ּמְ ּבַ ם ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ה,  ְך ַעל ָהִרְצּפָ ּפַ אֹוי, ֶאְתמֹול ָהַאְלּכֹוֶג'ל ִנׁשְ
ה. ָלה ַמּכָ ָרֵחִלי ֶהְחִליָקה, ִקּבְ

ָלָגן, הוָּמה ְוַהּבָ ה ִלי ִעם ַהּמְ ָקׁשֶ
אן. ָבר ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ִמּכָ א, ַקח ּכְ ָאּנָ

ְך ַעל  ּפַ ׁשְ ּנִ ָהָיה ֶנְחָמד ִעם ָהַאְלּכֹוֶג'ל ׁשֶ

ינוּ 'ַהְחָלָקה' ַחְקנוּ, ָעׂשִ נוּ ׂשִ ּלָ ה, ּכֻ ָהִרְצּפָ

ֵמַח, ָמֵלא ְצחֹוִקים וָּבָלָגן, לֹא רֹוֶצה  ָהָיה ׂשָ

אן. ח ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ִמּכָ ּקַ ּתִ ׁשֶ

ח ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ם ׁשֶ ׁש ּגַ ָרִציִתי ְלַבּקֵ
ח. ִמיד ִיּקַ ל ֶאָחד ּתָ ּכָ ָכה ׁשֶ - ַמּסֵ

ַרע. ּקָ ּלֹא ּתִ ּלֹא ּתֹאַבד, ׁשֶ ׁשֶ
הוּ ַרע. ֶ ּלֹא ִיְקֶרה ָחִליָלה ַמּשׁ ׁשֶ

ח,  ּכַ ְפָעִמים ִנׁשְ ּלִ ׁש ׁשֶ ָרִציִתי ְלַבּקֵ
ח, הוּ לֹא ִיּקַ ְתאֹום ִמיׁשֶ ָכה ּפִ וַּמּסֵ

ַרע, ּקָ ּתֹאַבד ְואוַּלי ּתִ אֹו ׁשֶ
ֵמַח. לֹא נֹוָרא... אן ׂשָ ִיְהֶיה ּכָ

א, ֲעזֹר ַאּבָ

ָחק, ּקֹורֹוָנה ֶזה לֹא ִמׂשְ ָבר, ׁשֶ י ָיִבין ּכְ ְלּדִ ַּ י ׁשֶ

ַעל ַההֹוָראֹות ַהֲחׁשוּבֹות לֹא ִיְצַחק! ל! ׁשֶ ְגּדַ ִּ י ׁשֶ

ת ְזִהירוּת, לֹא ִזְלזוּל! ֶנת. ּדֹוֶרׁשֶ ַהּקֹורֹונה ְמֻסּכֶ

ְלּבוּל. ָלִלים ַלְמרֹות ַהּבִ ת ַלּכְ ַציֵּ ְּ י ׁשֶ

ָחק,  ּקֹורֹוָנה ֶזה לֹא ִמׂשְ ַבת ַאַחת ֵמִבין ׁשֶ ָבִרים ֲאֵחִרים אוַּלי ִנְצַחק.ֲאִני ּבְ ֵהר, ַעל ּדְ ָצִריְך ְלִהּזָ
ת ְזִהירוּת, לֹא ִזְלזוּל!  ֶנת, ּדֹוֶרׁשֶ ְלּבוּל.ַהּקֹורֹוָנה ְמֻסּכֶ ָלִלים ַלְמרֹות ַהּבִ ת ַלּכְ ן, ֲאַציֵּ ּכֵ

סוָּלה, ֵמַהּכֶֹתל ִנְפַרְדנוּ, ּפְ ָיָצאנוּ ֵמַהּקַ
ִפּלֹות, ל ַהּתְ ה' ְיַקּבֵ ַהְלַואי ׁשֶ
ָרֵאל, ָפה ֵמַעם ִיׂשְ ִיְמַנע ַמּגֵ
יֹּוֵתר, ה ׁשֶ ּמָ וֵּביְנַתִים ִנְלַמד ּכַ

ְלנוּ. ּלַ א וֵּבן ַיַחד ִהְתּפַ ִאּמָ
ִריאוּת ַלחֹוִלים ְוַלחֹולֹות. ַלח ּבְ ִיׁשְ

ַלח ָלנוּ ּגֹוֵאל ַמֵהר ַמֵהר, ִיׁשְ
ֵהר. ֵמר וְּלִהזָּ ָ ְלִהּשׁ 1617


