
ּפּור ַעל ֵאיְך ָהַפְכנּו ְלַעם, ָמה  ִרים ֶאת ַהִסּ ֶעֶרב ָהָזה ְמַסְפּ ָבּ
ע ּכֹוסֹות,  ם. ׁשֹוִתים ַאְרַבּ ֶרְך ְוֵאיְך ִנְקַרע ָלנּו ַהָיּ ֶדּ ָעִשׂינּו ַבּ
ם חֹוְשִׁבים?  ם ַאֶתּ ׁש ֵארּוַע ְמֻיָחד ־ ַגּ ֲהָסָבה יֹוְשִׁבים, ַמָמּ ַבּ

ׁש ִנְשַׂמח  י ֲאַנְחנּו ַמָמּ ֶסֶגר, ִכּ ה ֹלא ִלְהיֹות ְבּ ַעם ְנַקֶוּ ַהַפּ
ֶחֶדר! ִמי ֲאִני?  ה ֲאָנִשׁים ַבּ ִלְהיֹות ִעם ַהְרֵבּ
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ֶדר ֵליל ַהֵסּ
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ְוָקא ֹלא ַרע, ֲאָבל ְלַאט  אן ַדּ רּו ָכּ ְדּ יֹוֵסף ּוַפְרֹעה ִהְסַתּ
ְצִרי  ֵני ִיְשָׂרֵאל ָלַעם ַהִמּ ין ְבּ ָחִסים ֵבּ ְלַאט ַמֲעֶרֶכת ַהְיּ

ָרה ַאַחת  ָיּ ַשׁ ֲחָטף, ְבּ ְיָלה ַבּ ַלּ י ְיָצאֶתם ַבּ ִנּ ָרה. ִמֶמּ ְרְדּ ִהְתַדּ
ָבִרים, ָנִשׂים ְוַטף. ־ ְגּ

ִמי ֲאִני? 
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ִמְצַרִים
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ִלי ְלַחּכֹות, ֹלא ָהָיה  ְצַרִים ָלֵצאת ְבּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ִמֲהרּו ִמִמּ ְבּ
ּקֹות. ֵמָאז אֹוְכִלים  ה ַדּ ָמּ ַח עֹוד ַכּ ֵׁאר ִלְתֹפּ יק ִלי ְלִהָשּ ַמִזּ
ס זֹוְכִרים, ֲאָבל ֲאִני ְקָצת  ַסח ְוָכְך ֶאת ַהֵנּ ָכל ֶפּ אֹוִתי ְבּ

ָקָשׁה ַלֲאִכיָלה,
ְך אֹוְמִרים. ָכּ

ִמי ֲאִני?
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ה ַמָצּ
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ֶבן ְוַקׁש.  נּו ִמֶתּ ׁש, אֹוִתי ָבּ ָעָליו צּוַרת ְמֻשָׁלּ ֵמּ י ִרּבּוַע ֶשׁ ְחַתּ ִמַתּ
ר  ה, ָהִעָקּ ֶנּ ֵני ִיְשָׂרֵאל, ֲעָבִדים ֲאֵחִרים, ִלי ֶזה ֹלא ְמַשׁ ְבּ

חּו ֶשֲׁאִני ְכּ ְשׁ א ִתּ ֶשׁלֹּ
ֲהִכי ָשֶׁוה!
ִמי ֲאִני?
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יָרִמיָדה ִפּ
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ִרּיֹות  ין ַהָכּ יאּו אֹוִתי ֵבּ ַחּכּו, ַיְחִבּ ּה ְתּ ָעה ֶשָׁלּ ֲאִני ַהַהְפָתּ
ְחִזירּו אֹוִתי  ַתּ ֶשׁ ְמְצאּו. ְכּ א ִתּ ָמקֹום ֶשֹׁלּ ה אֹו אּוַלי ְבּ ָפּ ַסּ ַבּ

ְך נֹות, ּוֵמֶהְמֵשׁ לּו ַמָתּ ַקְבּ ְתּ
ֶדר ּתּוְכלּו ֵלָהנֹות. ַהֵסּ

ִמי ֲאִני? 
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ֲאִפיקֹוָמן
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ם ְצֵמִאים?  ים. ַאֶתּ י ַמִים ַרִבּ ִגים ּוְצָמִחים ְוזֹוְרִמים ִבּ י ָדּ ֵיׁש ִבּ
ְזַמן  ם ִמְצִרים ִבּ ְקּבּוק, ֲאָבל ִאם ַאֶתּ ׁשּו ֵאַלי ִעם ּכֹוס אֹו ַבּ ְגּ

ְמּבּוק. ם ָעִדיף ָלֶלֶכת ֶלֱאֹכל ַבּ ת ָדּ ַמַכּ
ִמי ֲאִני?
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ִנילּוס
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ֵני י, ֶאת ְבּ ַרְחִתּ ל אֹוִתי ֲאָבל ָאז ָבּ ֵדּ ְרעֹה ִגּ  ַפּ
ה  י ַמֶטּ י, ָלַקְחִתּ ִיְשָׂרֵאל ִעם ֲאחֹוִתי ְוָאִחי הֹוַבְלִתּ

ּסֹוף ֶאל ֶאֶרץ י אֹותֹו ְלָנָחׁש, ַאְך ַבּ ְוָהַפְכִתּ
ִיְשָׂרֵאל ֲאִני ֹלא ִנְכַנס.

ִמי ֲאִני? 
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נּו ֹמֶשׁה ַרֵבּ
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ה  ְצַרִים ִלְבֹרַח, ַרְצנּו ַהְרֵבּ  ַאֲחֵרי ֶשֶׁהְחַלְטנּו סֹוף סֹוף ִמִמּ
ְראּו ֵאיֶזה ֵנס ָלנּו ָקָרה,  ַח. ַאְך ִתּ ּוְכָבר ֹלא נֹוַתר ָלנּו כֹּ

ְמֵהָרה. ַנִים ְוָעַבְרנּו ִבּ ם ֶנְחָצה ִלְשׁ ַהָיּ
ָמה ֲאִני?
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ְקִריַעת ָים סּוף
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ְצַרִים ֲאַשְׁחֵרר,  ֵני ִיְשָׂרֵאל חֹוְשִׁבים ֶשׁאֹוָתם ִמִמּ ְבּ
ר! ָלֶנַצח  י ְוֹלא ְלַוֵתּ ִלּ ֲאָבל ַאְמִשׁיְך ַלֲעֹמד ַעל ֶשׁ
ִיְהיּו ֵהם ַעם ֶשׁל ֲעָבִדים, ַיְמִשׁיכּו ִלְבנֹות ֶאת 

ִמים. ילֹות ּוַבָיּ ֵלּ ִמְצַרִים ַבּ
ִמי ֲאִני?
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ְרֹעה ַפּ
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ץ  ה ִהְתַחְלנּו ִלְקֹפּ ֶשׁה ִצָוּ ֹמּ ְקבּוצֹות ּוְכֶשׁ אֹור ָחַגְגנּו ִבּ ְיּ ַבּ
ְשַׁלל ְצָבִעים  תֹוְך ַהּכֹוסֹות. ֲאַנְחנּו מֹוִפיעֹות ִבּ ְצִרים ְבּ ַלִמּ

ָבִהים. ְוקֹוְפצֹות ַלֲהָנָאֵתנּו ַלְגּ
ִמי ֲאַנְחנּו?
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ִעים ְצַפְרֵדּ
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ְנָיִנים  ִנינּו ְלַפְרֹעה ִבּ  ָהִיינּו ַעם ֶשׁל ֲעָבִדים, ָבּ
ְצִרים  א ְלהֹוִציא אֹוָתנּו ִמיֵדי ַהִמּ דֹוִלים, ֹמֶשׁה ָבּ ְגּ

ֵעֶבר ֶלָהִרים. ֵמּ ְוָלַקח אֹוָתנּו ָלֶאֶרץ ֶשׁ
ִמי ֲאַנְחנּו? 
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ֵני ִיְשָׂרֵאל ְבּ
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אֹור  ְיּ ֶשָׁהָיה ַבּ יִתי אֹותֹו עֹוד ְכּ  ֲאִני ֲאחֹותֹו ֶשׁל ֹמֶשׁה, ִלִוּ
ֲהמֹון ַאֲהָבה.  ל ַבּ י ִשׁיֵרי ַהֵלּ יִציַאת ִמְצַרִים ַשְׁרִתּ ָבה, ִבּ ֵתּ ַבּ

ְדָין,  ֶשָׁחַזר ְלֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמִמּ י לֹו ְכּ ְעִתּ ַוֲאִני ָאִחיו, ִסַיּ
ָכל ִעְנָין. ְרעֹה ְבּ ֶלְך ַפּ ר ִעם ַהֶמּ ְלַדֵבּ

ִמי ֲאַנְחנּו
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ִמְרָים ְוַאֲהֹרן
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ינֹוק  ּה ִתּ ילּוס. ָהָיה ָבּ ִנּ ָבה ָרִאיִתי, ָשָׁטה ָלּה ַבּ  ֶאת ַהֵתּ
ינֹוק  ִלי ִהּסּוס. הּוא ִתּ י אֹותֹו ְבּ ְך, ָלַקְחִתּ ל ָכּ ָמתֹוק ָכּ

ֹחם ּוְבַאֲהָבה, ִמי ָהָיה ַמֲאִמין  י אֹותֹו ְבּ ְלִתּ ַדּ ִעְבִרי, ֲאָבל ִגּ
ְצַרִים ָמָצאִתי  ֵני ִיְשָׂרֵאל ִמִמּ ֶשֶׁאת ָהִאיׁש ֶשּׁיֹוִציא ֶאת ְבּ

ָבה? תֹוְך ֵתּ ֲאִני ְבּ
ִמי ֲאִני?
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ְרֹעה ת ַפּ ְתָיה, ַבּ ַבּ
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