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 דיתי רונן \   התאומות מות עלהבלדה 

 

שֹות  ו ֶזה שּוב ַבֲחדָׁ  ַעְכשָׁ

שֹות   שּוב ֵיש ַהְכחָׁ

ל ֶאְצֵלנּו  ֲאבָׁ

ִטי   ַבַבִית ַהְפרָׁ

נֹות   ֶזה ְשֵתי ַהבָׁ

 ְלֶיֶתר ִדּיּוק ִתינֹוקֹות

ֵחל ְוֵלָאה  , רָׁ

 ,ַהְתאֹומֹות

ה  ה טֹובָׁ עָׁ  ֶשּנֹוְלדּו ְבשָׁ

 ִבְשַנת ֶאֶלף ְתַשע ֵמאֹות ַוֲחִמִשים

ִלית  ֵאל ּוְלַמְרגָׁ  ִלְרפָׁ

ְדַשִים אן חָׁ ם ֵמִאירָׁ תָׁ  ַאֲחֵרי ְבִריחָׁ

 ְבַמְעֶבֶרת ְשבּות ַעם

ִלים ִמְתַנְפְנִפים  ֵבין שּוֵלי ֹאהָׁ

 ּוַבֹבץ  ,ַבֹקר 

ִמים   ְוִשְטפֹונֹותִבְגשָׁ

ד  ,ְבֶשֶלג  רָׁ  בָׁ

ִקים ְורּוחֹות ִמים ּוְברָׁ   .ְרעָׁ

 

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  בֹואּו  כָׁ

ה   ַהְקִשיבּו ְלִספּור ַהֵלדָׁ

נֹות  ֶות ֶשל ַהבָׁ  ְוַהמָׁ

ֵחל ְוֵלָאה  , ֶשל רָׁ

 ,ַהְתאֹומֹות

ה  ה טֹובָׁ עָׁ  ֶשּנֹוְלדּו ְבשָׁ

ה   ְבָאֳהֵלי ַהִתְקוָׁ

ה  ְבָאֳהֵלי ַהִשיבָׁ

קֹות  ,ְבִריאֹות ַוֲחזָׁ

ה ן ְבֶעְרגָׁ יּו ַמִביטֹות ְבִאמָׁ  ְוהָׁ
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ן ֹלא נֹוַדע תָׁ  .ּוְמקֹום ְקבּורָׁ

 

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  בֹואּו  כָׁ

 ַהְקִשיבּו ִלְבִכי ַהדֹורֹות 

פֹות ֵחל ְוֵלָאה ַהּיָׁ  ,ַעל מֹות רָׁ

 . ַעל מֹות ַהְתאֹומֹות

 ַהְקִשיבּו ַלֲחמֹוִתי ַבת ַהִתְשִעים

ה   ֵכיַצד ִהיא ְמַבכָׁ

 . ְויֶָׁמיהָׁ ְספּוִרים

ה   ַהְקִשיבּו ְלסֹוד ַהֲחִטיפָׁ

ֶעְלבֹון  . ְלסֹוד הָׁ

ה  .ְלסֹוד ַהְגֵנבָׁ

ה ֶשַתִגידּו   ַתִגידּו מָׁ

יָׁה  יָׁה אֹו ֹלא הָׁ  הָׁ

לּו  ,ַהְתאֹומֹות ַהלָׁ

ֵחל ְוֵלָאה  , רָׁ

ןֵמָאז   ֻהַלְדתָׁ

ן  .ַעד ַהּיֹום ֹלא ִהִגיעּו ֶאל ֵביתָׁ

 

 בֹואּו

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  כָׁ

ּה   ַהְקִשיבּו לָׁ

 ְמַדֶבֶרת ַעל ַהְתאֹומֹות,

ִטים,   בֹואּו ְוִעְקבּו ַאַחר ַהְפרָׁ

ה יִָׁמים    ֵאיְך ְשלֹושָׁ

ה  יְָׁנקּו ִבְשִקיקָׁ

ן  יּו ַמִביטֹות ְבִאמָׁ הְוהָׁ  ְבֶעְרגָׁ

ב  עָׁ יּו יָׁפֹות ְוַתֲאוֹות רָׁ  ְוהָׁ

 ְושֹוְקקֹות, 

 ְשֵתי ַהְתאֹומֹות,

 ַהְמתּוקֹות,
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ה יִָׁמים    ֵאיְך ְשלֹושָׁ

ן ְוֵאיְך  ן ְבֵלב ִאמָׁ  ִנְקַשר ִלבָׁ

ן תָׁ  ַבּיֹום ַהְשִליִשי ְלֵלדָׁ

ה רָׁ ה ְלֹאֶהל ַהַמְעבָׁ  ְביֹום ַהִשיבָׁ

ן(   ם ִהְמִתינּו ְבַגְעגּוַע ֶאְסֵתר ְוִניסָׁ  )שָׁ

ּה  ֵאיְך ָאְמרּו לָׁ

ה ּה ַלְּנִסיעָׁ ּה ְמִכינָׁה ַעְצמָׁ  ְבעֹודָׁ

ה ַלְּיִציָאה ּה ְמַצפָׁ  ,ְבעֹודָׁ

ּה  ֵאיְך ָאְמרּו לָׁ

 ֶשְלֶפַתע ִפְתאֹום 

ה   בֹו ַבַלְילָׁ

לּו   ְשֵתיֶהן חָׁ

לּו ְשֵתיֶהן   ְבַבת ַאַחת חָׁ

 פֹות,ַהּיָׁ 

ַקַחת  ּה לָׁ ןְוֹלא ֵהִניחּו לָׁ ּה אֹותָׁ  .ִעמָׁ

 

 בֹואּו

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  כָׁ

ֶאֶרת ּה ְמתָׁ  ַהְקִשיבּו לָׁ

 ֵאיְך ִהיא יְָׁצָאה 

ה ִמֵבית  יְָׁצָאה  ַהּיֹוְלדֹות ַבֲחֵדרָׁ

 ְביַָׁדִים ֵריקֹות ִהיא יְָׁצָאה 

 כֹוֶאֶבת ְודֹוֶאֶגת  

 ְוכֹוֶבֶשת ֶאת ִבְכיָּׁה 

ה ַדִים ְגדּוִשים נְָׁסעָׁ  ְבשָׁ

 ,ְמקֹוֶנֶנת

ה   ּה ִנַגר ַעל ַהִשְמלָׁ בָׁ  ֲחלָׁ

 ,ְוִהיא ִנְסֶעֶרת

ִנים ֹאֶהל ְבֹבֶשת פָׁ ה ֶאל הָׁ ְזרָׁ  חָׁ

ת ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  ְושָׁ

 תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית 
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 .ִלְשֵתי ִתינֹוקֹות

 

ת ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית  ְושָׁ

 ִלְשֵתי ִתינֹוקֹות

ֶרֶגל  הבָׁ  אֹוטֹובּוִסים שֹוִנים   ּוִבְשלֹושָׁ

ן אתָׁ ה ִלְקרָׁ ְמחָׁ פֹות ,ְוֹכה שָׁ  ,ַהּיָׁ

 , ִהֵּנה ֵלָאה

ֵחל   ,ִהֵּנה רָׁ

 ,ְשֵתי ַהְתאֹומֹותֵהן ִהֵּנה 

ן  ה אֹותָׁ  שּוב ְוֵהיִניקָׁ

 ,ְבִריאֹות ַוֲחזָׁקֹות

 ֶאת ְשֵתי ַהְתאֹומֹות,

ה ְוֵהן  יֹוְנקֹות ִבְשִקיקָׁ

פֹות ֹכה ּוְשֵתיֶהן  , ּיָׁ

ה עָׁ ן שָׁ ה ִעמָׁ ַתִים ,ְוִנְשֲארָׁ  ְשעָׁ

ה ּה ַלְּנִסיעָׁ ּה ְמִכינָׁה ַעְצמָׁ  ּוְבעֹודָׁ

ה ַלְּיִציָאה ּה ְמַצפָׁ  ְבעֹודָׁ

ּה ֶשֹּלא  , ָאְמרּו לָׁ

 , ֶשְשֵתיֶהן עֹוד חֹולֹות

פֹות,  ַהּיָׁ

ן שּובוְ  ֶליהָׁ ְלַהְשִאיר אֹותָׁ  .תַהּיֹוְלדוֹ  ְבֵבית עָׁ

 

 בֹואּו

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  כָׁ

ֶאֶרת ּה ְמתָׁ  ַהְקִשיבּו לָׁ

 ֵאיְך שּוב יְָׁצָאה

 ַהּיֹוְלדֹות  ִמֵבית

 ְביַָׁדִים ֵריקֹות ִהיא יְָׁצָאה 

 כֹוֶאֶבת ְודֹוֶאֶגת  

 ְוכֹוֶבֶשת ֶאת ִבְכיָּׁה 

ה ַדִים ְגדּוִשים נְָׁסעָׁ  ְבשָׁ
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 ,ְמקֹוֶנֶנת

ה   ּה ִנַגר ַעל ַהִשְמלָׁ בָׁ  ֲחלָׁ

 ,ְוִהיא ִנְסֶעֶרת

ִנים ֹאֶהל ְבֹבֶשת פָׁ ה ֶאל הָׁ ְזרָׁ  חָׁ

ת  ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  ְושָׁ

ִניק  ֶאת ְשֵתי ַהְתאֹומֹות  ְלהָׁ

 . תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית 

 

ת  ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית ְושָׁ

ה ֶרֶגל ּוִבְשלֹושָׁ  אֹוטֹובּוִסים שֹוִנים   בָׁ

ה  ִניק ֶאת ְשֵתיֶהןּוְכֶשִבְקשָׁ  ְלהָׁ

 ,ֶאת ְשֵתי ַהְתאֹומֹות

 ַהְמתּוקֹות,

ה ַאַחת ִנְפְטרָׁ ּה ֶשהָׁ ר לָׁ   .ֶנֱאמָׁ

ּה ֹלא נֹוַדע תָׁ  .ּוְמקֹום ְקבּורָׁ

ה עֹוד ְבִריָאה    ְוַהְשִנּיָׁ

ה  ,ְויָׁפָׁ

ה קָׁ  ,ַוֲחזָׁ

הְויֹוֶנֶקת   ,ִבְשִקיקָׁ

ּה ה ִעמָׁ ה ְוִנְשֲארָׁ עָׁ ַתִים ,שָׁ  ְשעָׁ

ה ּה ַלְּנִסיעָׁ ּה ְמִכינָׁה ַעְצמָׁ  ּוְבעֹודָׁ

ה ַלְּיִציָאה ּה ְמַצפָׁ  ְבעֹודָׁ

ּה ֶשֹּלא  , ָאְמרּו לָׁ

ה  ,ֶשִהיא עֹוד חֹולָׁ

ּה ְוַגם ַהַפַעם ַהּזוֹ  ּה ִעמָׁ ַקַחת אֹותָׁ ּה לָׁ  .ֹלא ֵהִניחּו לָׁ

 

 בֹואּו

ל   ַהֹּלא ַמֲאִמיִניםכָׁ

ֶאֶרת ּה ְמתָׁ  ַהְקִשיבּו לָׁ

 ֵאיְך שּוב יְָׁצָאה

 ַהּיֹוְלדֹות  ִמֵבית
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 ְביַָׁדִים ֵריקֹות ִהיא יְָׁצָאה 

 כֹוֶאֶבת ְודֹוֶאֶגת  

 ְוכֹוֶבֶשת ֶאת ִבְכיָּׁה 

ה ַדִים ְגדּוִשים נְָׁסעָׁ  ְבשָׁ

 ,ְמקֹוֶנֶנת

ה   ּה ִנַגר ַעל ַהִשְמלָׁ בָׁ  ֲחלָׁ

 ,ְוִהיא ִנְסֶעֶרת

ִניםחָׁ  ֹאֶהל ְבֹבֶשת פָׁ ה ֶאל הָׁ  ְזרָׁ

ת  ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  ְושָׁ

 תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית 

ַאַחת ִמֵבין  . ְשֵתי ַהְתאֹומֹות ַלּנֹוֶתֶרת הָׁ

 

ת  ֳחרָׁ ה ְלמָׁ בָׁ  לבית היולדותְושָׁ

ַאַחת ִמֵבין  , ְשֵתי ַהְתאֹומֹות ַלּנֹוֶתֶרת הָׁ

ֶרֶגל שּוב  ה ,בָׁ  , אֹוטֹובּוִסים שֹוִנים ּוִבְשלֹושָׁ

ה ִניק ֶאת ּוְכֶשִבְקשָׁ ַאַחת ְלהָׁ ה ,הָׁ  , ַהְּיִחידָׁ

ּה  הֶנֱאַמר לָׁ ה ִנְפְטרָׁ    .ִכי ַגם ַהְשִנּיָׁ

 

 בֹואּו

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  כָׁ

ֶאֶרת ּה ְמתָׁ  ַהְקִשיבּו לָׁ

 ֵאיְך ִהיא יְָׁצָאה 

ה ִמֵבית  יְָׁצָאה  ַהּיֹוְלדֹות ַבֲחֵדרָׁ

 ְביַָׁדִים ֵריקֹות ִהיא יְָׁצָאה 

 כֹוֶאֶבת ְודֹוֶאֶגת  

 ִבְכיָּׁה ְוכֹוֶבֶשת ֶאת 

ה ַדִים ְגדּוִשים נְָׁסעָׁ  ְבשָׁ

 ,ְמקֹוֶנֶנת

ה   ּה ִנַגר ַעל ַהִשְמלָׁ בָׁ  ֲחלָׁ

 ,ְוִהיא ִנְסֶעֶרת

ִנים ֹאֶהל ְבֹבֶשת פָׁ ה ֶאל הָׁ ְזרָׁ  חָׁ
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ה יֹוֵתר  בָׁ  תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית ְוֹלא שָׁ

ה  ה יֹוֵתר ְוֹלא ְוֹלא ֵהִניקָׁ ֲאתָׁ  . ַהְתאֹומֹותֶאת  רָׁ

 

ִמי  ַהְתאֹומֹות ָאִבי ,ְוחָׁ

ַרע   ֶקַרע ְבִבְגדוֹ קָׁ

ה  ֶשֶבת ִשְבעָׁ  ִבֵקש לָׁ

ב   תַהּיֹוְלדוֹ ְלֵבית ִהְתַעֵקש ְושָׁ

ַבע    ְונַָׁסע ְותָׁ

ִרים   ִלְראֹות ֶאת ַהְקבָׁ

 ֶאת ַהגּופֹות 

ה  .ֲאִפלּו ְתעּודָׁ

ִרים ל ֵאין ְקבָׁ  ֲאבָׁ

 ְוֵאין גּופֹות 

ה  ֵאין  ְתעּודָׁ

 ֵאין ֵעדּות 

 ֵאין אֹוִנים 

ה פָׁ  ֵאין ַמְקִשיב  ִדבּור ֵאין  ֵאין שָׁ

ַזר  ֹאֶהלְוחָׁ  ְביַָׁדִים ֵריקֹות ֶאל הָׁ

פּוי ֹראש   ָאֵבל ְוחָׁ

ִניםּו   .ְבֹבֶשת פָׁ

 

 בֹואּו

ל ַהֹּלא ַמֲאִמיִנים  כָׁ

 ַהְקִשיבּו ִלְבִכי ַהדֹורֹות 

פֹות ֵחל ְוֵלָאה ַהּיָׁ  ַעל מֹות רָׁ

 ַעל מֹות ַהְתאֹומֹות 

 .תַהּיֹוְלדוֹ  ְבֵבית

 

 ַלֲחמֹוִתי ַבת ַהִתְשִעיםַהְקִשיבּו 

ה  ֵכיַצד ִהיא ְמַבכָׁ

 . ְויֶָׁמיהָׁ ְספּוִרים
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ה   ַהְקִשיבּו ְלסֹוד ַהֲחִטיפָׁ

ֶעְלבֹון  ְלסֹוד הָׁ

ה  .ְלסֹוד ַהְגֵנבָׁ

 

ה ֶשַתִגידּו   ַתִגידּו מָׁ

יָׁה  יָׁה אֹו ֹלא הָׁ  הָׁ

לּו  ,ַהְתאֹומֹות ַהלָׁ

ֵחל ְוֵלָאה  , רָׁ

ןֵמָאז   ַעד ַהּיֹום   ֻהַלְדתָׁ

ן  . ֹלא ִהִגיעּו ֶאל ֵביתָׁ

 

ם עֹולָׁ ִרים ְבַרֲחֵבי הָׁ  ּוִבְשֵתי עָׁ

 אֹו ְבִעיר ַאַחת  

ִרים  , אֹו ִבְשֵני ְכפָׁ

 ְשֵתי נִָׁשיםִמְתַהְלכֹות ַחּיֹות ֵביֵנינּו 

ה ִמִשְבִעים  ו ֵהן ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְבנֹות ְלַמְעלָׁ  ַעְכשָׁ

 ֵזהֹות  ְתאֹומֹותַמֲחִצית ִמְשֵתי ֵאינָׁן יֹוְדעֹות ֶשֵהן 

 זוֹ  ֶאתֵאינָׁן ַמִכירֹות זֹו 

ן   ֵאינָׁן ַמִכירֹות ֶאת ֵבית ִאמָׁ

 ֲאֵחיֶהן   ֶאת ַמִכירֹות ֵאינָׁן

   ֶאת ַאֲחיֹוֵתיֶהן 

 ֵאינָׁן

ן   ֶאתַמִכירֹות   ִמְשַפְחתָׁ

ם ַהֶגִנים  ֶאת  אֹותָׁ

ה ֶאת פָׁ ּה ַהשָׁ  אֹותָׁ

ּה   ֶאת ה אֹותָׁ ַאֲהבָׁ  הָׁ

 ֶאת אֹותֹו ַהגּוף 

ּה   ֶאת רּוחַ אֹותָׁ  הָׁ

ּה ֶאת ה   אֹותָׁ  ַהְתנּועָׁ

םאֹותֹו ֶאת   . ַהדָׁ
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ְרחֹוב ה ִלְפֹגש ִמי ֵמֶהן בָׁ  , ַבֵלילֹות ֲאִני ְמַדמָׁ

ה  חָׁ ֵני ַהִמְשפָׁ ד ַעל ִפי ִסימָׁ ּה ִמּיָׁ  ֲאַזֶהה אֹותָׁ

ה :ְוֵאַדע ֲאבּודָׁ ִתי הָׁ  .זֹוִהי ִגיסָׁ


