ְמעָ ַרת ַהפִּ ילִים
ִמתּוֹ " :עִ ְ יָן חָ דָ שׁ" ,גִּ ילָּיוֹן  – 66בַּ אֲ ִדיבוּת הוֹצָ ַאת ֶאצְ בְּ עוֹ ִי
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קוּקים ל ְִמעַ ט מֶ לַח .גַּם ַהפִּ ילִים
בְּ לִי מֶ לַח ֵאין חַ יִּ ים .כָּ ל בַּ ֲעלֵי ַהחַ יִּ ים זְ ִ
קוּקים לְ מֶ לַחִ .בּלְעָ דָ יו הֵ ם ֶיחֱ לוּ וְ יָמוּתוּ .הַ בְּ עָ יָה ִהיא ֶשׁ ַהפִּ י ִלים ֵאי ָם
זְ ִ
יְכוֹלִ ים ל ְִק וֹת מֶ ַלח בסוּפּ ְֶרמַ ְר ֶקט.
בְּ כָל ַמאֲ כָ ל שֶׁ ָא וּ אוֹכְ לִים ,יֵשׁ מֶ לַח .בְּ לֶ חֶ ם יֵשׁ מֶ לַח ,בִּ י ְָרקוֹת יֵשׁ ,וְ ַאף
קוּקים לוִֹ ,מן הפֵּרוֹת
בְּ פֵּ רוֹת .גַּם ַהפִּ ילִ ים ְמ ַק ְבּלִים ֶאת הַ מֶּ לַח שֶׁ הֵ ם זְ ִ
יקה לָהֶ ם.
וּמֵ היְּ ָרקוֹת שֶׁ הֵ ם אוֹכְ לִיםַ ,א כַּמּוּת מֶ ַלח זוֹ ֵאי ָהּ ַמ ְספִּ ָ
לְמַ זָּ לָ ם שֶׁ ל ַהפִּ ילִים ,הַ מֶּ לַח ְִמצָ א ל ֹא ַרק בַּ ָיּם ֶאלָּ א ַאף בְּ ִמ ְר ְבּצֵ י ֶמלַח
המּכִ י ִלים מֶ לַח.
יוֹדעִ ים ל ְִמצ ֹא ְסלָעִ ים ְ
חוֹקים מֵ הַ ָיּםַ .הפִּ ילִ ים ְ
וּבַ ְסּלָעִ ים ָה ְר ִ
ומל ְַקּ ִקים ֶאת הַ מֶּ לַח...
הֵ ם הוֹלְכִ ים ל ְַסּלָ עִ ים הָ ֵאלֶּ ה ְ
יקה ַהמֶ ְרכָּזִ יתִ -מזְ ָר ִחית ,יֵשׁ
אֲ בָ ל לַפִּ ילִים ַהחַ יִּים לְ יַד הַ ר ֶאלְ גוֹן שֶׁ בְּ ַאפְ ִר ָ
קוּקים לוַֹ ,רק בְּ ָמקוֹם
מוּרה :הֵ ם ְיכוֹלִים ִל ְמצ ֹא ֶאת הַ מֶּ ַלח שֶׁ הֵ ם זְ ִ
בְּ עָ יָה חֲ ָ
ֶאחָ ד – בִּ ְמעָ ַרת מֶ ַלח הַ נּ ְִמצֶ את בְּ הַ ר .כָּ ל עֶ ֶרבַ ,אחֲ ֵרי שֶׁ ַהפִּ ילִים ְמ ַסיּ ְִמים
ל ְִסעֹד ֶאת לִבָּ ם ,הֵ ם הוֹלְכִ ים ל ְִמעָ ַרת הַ מֶּ ַלח כְּ דֵ י ִלכְ רוֹת מֶ לַח ִמ ִקּירוֹת
ַה ְמּעָ ָרה ולְ ל ֵַקּק אוֹתוֹ.
הַ פִּ ילִים ְמל ְַקּ ִקים מֶ ַלח ִבּ ְמעָ ַרת הַ מֶּ ַלח בְּ ֶמשֶׁ עֶ ְשׂרוֹת ַא ְלפֵ י שָׁ ִ ים ,דוֹר
ַאחֲ ֵרי דּוֹרְ .בּמֶ שֶׁ ַהשָּׁ ִים הֵ ם ֶהאֱ ִריכוּ והֶ ֱע ִמיקוּ ֶאת ַה ְמּעָ ָרהַ .היּוֹם ְמעָ ַרת
הַ מֶּ לַח ִהיא ְמעָ ָרה אֲ רֻ כָּה ְמאוֹד וַ חֲ שׁוּכָה ְמאוֹדַ ,א ַהפִּ ילִים ַמ ְמ ִשׁיכִ ים
המּעָ ָרהָ .שׁם
לָבוֹא ֵאלֶיהָ  .הֵ ם ְמג ְַשּׁ ִשׁים בָּ אֲ פֵ לָה ,עַ ד שֶׁ הֵ ם מַ גִּ יעִ ים לִ ְקצֵ ה ְ
לַקּק מֶ לַח...
הֵ ם מַ ְמ ִשׁיכִ ים ל ְַחצֹב בַּ הַ ר ולְ ֵ
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