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, חשוון תשע"דבס"ד

הנאה –הנעה  -הבעה 

אמונת האדם בעצמו, מתוך אמונה בהקב"ה, זהו מפתח להצלחה.

הדפים הבאים, נותנים ביטוי לכישרונות בתחומי היצירה: כתיבה וציור.

לא אחדש דבר, כשאומר, כי יתכן שחלק מהמשתתפים בספר הזה, לא היו יודעים על מתנת 
 הכישרון בו ניחנו, אילולי הפרויקט שלפניכם.

משניתנת ליוצר הכישרוני אפשרות הבעה, זו מניעה אותו להמשיך ליצור יצירה, שמשמעה הנאה 
חיובית, חיונית, תורמת ומביאה לסיפוק פנימי שכה דרוש בזמנינו, המשוואה של הבעה הם ההנעה 

 וההנאה.

ן תחומי יצירה, עליהם מופקד האגף, מערכת יוזמה זו של האגף לתרבות תורנית מחברת בי
הספריות העירוניות אשר בס"ד הקמנו ואנו מפתחים בעיר ותחום האומנות אותו אנו מטפחים 

בין שני תחומים אלו. ,הדדיתהזנה והעצמה  ,ולה מזה שנים, הספר שלפנינו, יוצרבהשקעה גד

למשתתפים  ,ם, ליוצריםתודה ל"אֹמן" על הוצאתו לפועל של הרעיון עד לתוצר הסופי אשר לפניכ
 ולכל שעשו במלאכה.

בהערכה רבה,

גבריאל שטאובר

מנהל האגף לתרבות תורנית



ספרייה מספרת ומאיירת

הכתיבה,  במפגשי  להשתתף  מיוחדת,  חוויה  הייתה  זו  "מבחינתי 
ולהגשים את חלומי כחובבת כתיבה ולהוציא סיפור לאור".

לגעת בחומרים  לניידת,  להגיע  כל שבוע מחדש  נהניתי  אני  "גם 
חדשים וליצור באווירה של כיף ועשייה. התוצאה הסופית גרמה 

לי לסיפוק עצום"

לאה ודליה, שהשתתפו בפרויקט ספרייה מספרת ומאיירת, לאה 
בכתיבה ודליה באיור, הן שתיים מתוך 60 בנות גילן אשר הגשימו 
את חלומן להוציא לאור סיפור או יצירה שלהן, ולהיות חלק מספר 
או  בו  לקרוא  יוכל  ילד  וכל  על המדף בספריות,  אמיתי שיעמוד 

לשאול אותו הביתה.

נוסף  נדבך  מהווה  ומאיירת,  מספרת  ספרייה  הנוכחי,  הפרויקט 
בחזון של 'אמן' - המרכז החרדי לאמנות חזותית, אשר שואף לתת 

מענה מקצועי וקהילתי  בתחומי האמנות לציבור החרדי.

לציבור החרדי,  כ-10 ספריות המיועדות  בירושלים  קיימות  כיום 
מנהל  גבריאל שטאובר,  הרב  של  ובעידודו  ביוזמתו  נפתחו  אשר 

האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים.

וגדל של הציבור החרדי לביקור בספריות, הביא  הביקוש ההולך 
את מנהליו לפתח פרויקטים נוספים מסביב לספרייה, אשר יגרמו 
לקהילה להיות מעורבת ויוצרת בתחום כה אהוב ויקר - הקריאה.

ולאפשר  הנוער לספרייה  בין  נועד להעצים את הקשר  הפרויקט 
ביטוי הולם לכישוריהם של הקוראים הצעירים.

כבר מהמפגש הראשון עם הנערות בכיתות י'- יב' הורגש שהולך 
הפרויקט  את  שליווה  והצוות  הבנות  מיוחד.  משהו  כאן  לקרות 
להגיע  גבוהה  מוטיבציה  ובעלות  שליחות  בתחושת  חדורות  היו 

למקסימום בתוצאה הסופית.

עורכת  נסנבוים,   אתי  גב'  של  בהנחייתה  הכתיבה  בסדנאות 
הנערות  רכשו  'משפחה',  של  'ילדים'  השבועון  ועורכת  ספרותית 

את הידע הדרוש אשר העניק להן את הכלים לכתיבת סיפור. 

מנקודת המבט של אתי היתה זו חוויה מיוחדת להשתתף בפרויקט, 
להוביל את הבנות בשבילי הספרות הקסומים, לקרוא את יצירותיהן 

ולערוך אותן מבחינה ספרותית.

אתי נהתה במיוחד לנתח עם הבנות תהליכים ספרותיים, דמויות 
ספרותיות, ללמד אותן על הזמן בספרות ועל שיבוח הכתיבה. 

הפרויקט העניק לבנות תרומה ספרותית גדולה. 

הקו המנחה העובר בכל הסיפורים הוא הנושא: סיפור בתוך סיפור, 
ועל פיו כתבו הבנות את הסיפורים שלהן.

גב'  ע"י  שנעשתה  הספרותית  העריכה  הכתיבה,  סדנאות  לאחר 
אתי ניסנבוים והעריכה הלשונית שנעשתה ע"י גב' שולה יעקבזון, 
מקדימה,  לקריאה  סיפור  האיור  מסדנת  משתתפת   כל  קיבלה 
ובסדנה איירו הנערות את הסיפור בהנחייתה של טל לוי, אמנית 
ויוצרת, כאשר הן מתייחסות לקטע מתוך הסיפור ומבטאות אותו 

באופן אמנותי.

מנקודת מבטה של טל לוי היווה הפרויקט אתגר אמיתי בחיפוש 
רעיונות מקוריים לאיור ובאפשרות לממש אותם. 

לטל היה חשוב במיוחד שהבנות יחוו תהליך של יצירה והתנסות 
בצורה משוחררת בחומרים לא שגרתיים, על אף שעמדה למולן 

המטרה לתוצאה מוגדרת ומחייבת.

נבנית  הקבוצתית  הדינמיקה  את  לראות  מרתק  היה  טל  מבחינת 
במפגשים באמצעות ובזכות היצירה, ולצפות בהנאה הצרופה של 

הבנות  ליצור בחומרים שונים ובטכניקות מגוונות.

ההשקעה   את  לגלות  תוכלו   הקוראים,   לפניכם,  המוגש  בספר 
המרובה, את ההתייחסות לכל פרט ואת ההוצאה המשובחת.

אני מאחלת לכולם הזדמנויות נוספות ליצירה ולמימוש עצמי!

דורית ליבוביץ, מנהלת הפרויקט
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י.  ּתִ ַחׁשְ ַעס ׁשֶ ָכְך ֶאת ַהּכַ יַע ּבְ ֹכַח, ַמְטּבִ ֶלת ּבְ י ֶאת ַהּדֶ ָטַרְקּתִ

ׁשֹוֵעט  עֹוִדי  ּבְ ל,  ְמֻתְסּכָ י  ִהְרַהְרּתִ ה!'  ַהּזֶ ִאיִציק  ׁשּוב  'אּוף, 

א ֱאִליֶעֶזר. ל ַסּבָ ה ׁשֶ ְפִריָּ ְדֵרגֹות ְלִכּוּון ַהּסִ ֶרם ַהּמַ מֹוַרד ּגֶ ּבְ

ֶהָחָכם  ֱאִליֶעֶזר  א  ַסּבָ ל  ׁשֶ ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ר  ְלַבּקֵ אֹוֵהב  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ

ְוַהּטֹוב! 

כּוָנה  ְ י ַהּשׁ ל ַאְנׁשֵ ֱאֶמת, ֲאָבל ּכָ י ּבֶ ּלִ א ׁשֶ א ֱאִליֶעֶזר ֵאינֹו ַסּבָ ַסּבָ

ם ֵלב ִאם  נּו: הּוא ׂשָ ם הּוא נֹוֵהג ּבָ א', ְוָכְך ּגַ ים אֹותֹו 'ַסּבָ ְמַכּנִ

ָבִרים  'ּדְ ק  ְמַחּלֵ  - ְוַכּמּוָבן  טֹוָבה,  ה  ִמּלָ אֹוֵמר  ֲעצּוִבים,  ֲאַנְחנּו 

ָכל ֵעת. טֹוִבים' ּבְ

ֵאזֹור ְמגּוֵרנּו,  יֹוֵתר ּבְ ִתיָקה ּבְ א ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַהּוָ ל ַסּבָ תֹו ׁשֶ ִסְפִריָּ

ֳהַרִים, נֹוֲהִרים ֵאֶליָה  ׁש ַאַחר ַהּצָ ע ְלׁשֵ ין ַאְרּבַ י, ּבֵ ִליׁשִ י יֹום ׁשְ ּוִמּדֵ

כּוָנה.  ְ ל ַהּשׁ ְיָלִדים ִמּכָ

ּום  ִמּשׁ ם  ּגַ ְמֻיָחד,  ּבִ ב  ְמַחּבֵ ֱאִליֶעֶזר  א  ַסּבָ אֹוִתי  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ֲאִני 

ׁש. ַרק  ְנָין ַמּמָ אֹותֹו ּבִ ּלֹו, ּבְ ֵכן ׁשֶ ֲאִני ׁשָ ֵני ׁשֶ ֵמנּו ֵזֶהה ְוַגם ִמּפְ ְ ּשׁ ׁשֶ

ְתִדירּות  יֵנינּו, ְוָלֵכן ֲאִני ּפֹוֵגׁש אֹותֹו ּבִ ע קֹומֹות ַמְפִרידֹות ּבֵ ַאְרּבַ

כּוָנה.  ְ ָאר ַיְלֵדי ַהּשׁ ְ בֹוָהה יֹוֵתר ִמּשׁ ּגְ

ְדנּו.  ְך - ִהְתַיּדַ ְך אֹו ּכָ ּכָ

ּלֹו,  ׁשֶ ְוַהִחיּּוְך  ַהּטֹובֹות  ָהֵעיַנִים  ַבד  ּלְ ּמִ ׁשֶ יִתי  ּלִ ּגִ ַמן  ַהּזְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

יב ֵהיֵטב. הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ָלַעג ַעל  א ֱאִליֶעֶזר יֹוֵדַע ְלַהְקׁשִ ַסּבָ

ר אֹוָתם ְלִאיׁש.  ּלֹא ִסּפֵ י, ּומּוָבן ׁשֶ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

י לֹו ַעל ִאיִציק.  ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ

ַיְצִליַח  ַעם  ַהּפַ ִאם  'ִנְרֶאה  ַזַעם,  ִנְמֵלאִתי  ׁשּוב  ִאיִציק!'  'אּוף, 

יַע אֹוִתי'.  א ְלַהְרּגִ ַסּבָ

ִבים  ֵאב ְוִתְסּכּול ִמְתַעְרּבְ ּכְ ׁשֶ ֶרת, ּכְ ּכֶ ֶלת ַהחּוָמה ְוַהּמֻ י ַלּדֶ ְעּתִ ִהּגַ

ב.  ּלֵ ִלי ּבַ

ִפיקֹות. ַהְפָסָקה. ֶזה ָהָיה קֹוד סֹוִדי  י ּדְ ּתֵ ִפיָקה. ַהְפָסָקה. ׁשְ ּדְ

א.  יִני ּוֵבין ַסּבָ ּבֵ

ר ְוָהָאהּוב.  ּכָ י ֶאת ַהּקֹול ַהּמֻ ַמְעּתִ בֹודֹו!" ׁשָ "ָיבֹוא ּכְ

ְסָפִרים  ּבִ ָהֲעמּוָסה  ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ֶאל  י  ְוִנְכַנְסּתִ ְלַעְצִמי  י  ְכּתִ ִחיַּ

ים  ִפים ָהַרּבִ ּדָ ֵסֶדר מֹוְפִתי ַעל ַהּמַ ִחים ּבְ ּנָ ָפִרים ׁשֹוִנים, ַהּמֻ ִמּסְ

א  ַסּבָ ב  ָיׁשַ יק,  ַעּתִ ְלַחן ֵעץ  ׁשֻ ְלַיד  ז,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ִאים אֹוָתּה.  ַמּלְ ַהּמְ

ָקַפִים  ׁשְ ַלּמִ ַעד  ִמּבַ י  ּבִ יטּו  ִהּבִ ְוֵעיָניו  ָעֶבה,  ִלּמּוד  ֵסֶפר  מּול 

ָרְכבּו ַעל ְקֵצה ַאּפֹו.  ׁשֶ

א. י ַסּבָ לֹוְמָך, ֲחִביִבי?" ִהְתַעְנֵין ּבִ ְ "ַמה ּשׁ

ֲענֹות.  י, ׁשֹוֵקל ַמה ּלַ ְמּתִ ְמּגַ "ֶאְהְמ..." ִהְתּגַ

א ְלַאַחר  ַאל ַסּבָ ה ִנְרֶאה ִלי ִנְסָער ְקָצת, אּוַלי ּכֹוֵעס?" ׁשָ "ַאּתָ

ַני, "ָהא, ֱאִליֶעֶזר?"  ל ּפָ ִחיָנה ְיסֹוִדית ׁשֶ ּבְ

ְתֹאם ָהִייִתי  ה, ֲאָבל ּפִ ן, לֹא, ֲאִני ַרק, ֶאְהְמ..." לֹא יֹוֵדַע ָלּמָ "ּכֵ

י ֶאת  ְלּתִ ּפַ א. ִהׁשְ ל ַסּבָ מֹות ְוַהֲחָכמֹות ׁשֶ ָנבֹוְך ְלמּול ָהֵעיַנִים ַהחּוֹ

י  ֵהַעְזּתִ ׁשֶ ּכְ ִמְרֶצֶפת.  ַאַחר  ִמְרֶצֶפת  ָקנּות  ַדְקּדְ ּבְ ּבֹוֵחן  ִטי,  ַמּבָ

ח,  ְטּבָ א ֵמִגיַח ִמן ַהּמִ סֹוף־סֹוף ְלָהִרים ֶאת ֵעיַני, ָרִאיִתי ֶאת ַסּבָ

ּוְבָידֹו  ַמְקִציף,  ֹתם  ּכָ נֹוֵזל  ָמֵלא  ְזכּוִכית  ַקְנַקן  ָהַאַחת  ָידֹו  ּבְ

ָנִסיְך ֲאִמִּתי
 שמות המשתתפות בפרויקט 

סיפור בתוך סיפור

כותבות:
אוריה כהן

אלישבע גרינברג

אסתי פרידרויצר

אתי וכסלבוים

תפארת

אפרת פרטוש

גפן בייביץ

אמונה דלבריאן

חנה בילא פרידמן

בת־שבע דוד

דסי מלכה

בתיה קניבסקי

חיה פרידמן

לאה סגל

חנה פריזר

חני כנפו

מזל הדסה פרץ

מירי אלבום

סימי שטיין

עטי גרינפלד

יעל קורן

מלכי פינס

ר' גד

רוחמי כהן

רחי איזנבך

אפרת טל

רחלי רוטמן

רחלי פרקש

שרי בלז

ש' תמרי

שירה באום

מאיירות:
חיה ליבוביץ

יסכה מנקס

בונצי רבינוביץ

דסי גרינברג

רות עבדה

מלכי המר

בתיה לוי

צפורה היינמן

תהילה סלח

בתיה לוי

נעמי שרירא

עטי גרינפלד

רות לוי

חני כנפו

אילה טייכטל

צפורה היינמן

שולמית מילר

חני יוסטמן

מרים שמחה לוי

שרה סרף

תהילה סרף

דליה ורדי

בונצי רבינוביץ

דבורה מורסיאנו

אלישבע קניבסקי

דסי גרינברג

רות לוי

שולמית אשכנזי

רות עבדה

צפורה היינמן

שולמית אשכנזי

כתבה: אוריה כהן ציירה: חיה ליבוביץ
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ים  יׁשִ ּגִ ּמַ מֹו ׁשֶ דֹות, ּכְ בֹוהֹות, ְמֻכּבָ ָהַאֶחֶרת - זּוג ּכֹוסֹות ְזכּוִכית ּגְ

ְלאֹוְרִחים ֲחׁשּוִבים. 

ַעל  א  ַסּבָ ִלי  ָטַפח  ִלְכבֹודֹו!"  ּפּוִזים  ּתַ ִמיץ   - ִראׁשֹון  ָבר  "ּדָ

א  ּסֵ י ַעל ַהּכִ ְבּתִ ַ ִצּדֹו. ִהְתַיּשׁ ּלְ א ׁשֶ ּסֵ ָידֹו ַעל ַהּכִ ֵתף ְוֶהֱחָוה ּבְ ַהּכָ

ְלַעְצִמי  ר  ְמַאְפׁשֵ ַאט־ַאט,  ִלְלּגֹם  י  ְוִהְתַחְלּתִ י  ַרְכּתִ ּבֵ יק,  ָהַעּתִ

ב.  ּלֵ ׁש ִלי ּבַ יֵּ ֶ ל ַמה ּשׁ יׁש ֶאת ּכָ ְלַהְרּגִ

ר?" ִנְפְלָטה  ַמן ְלַוּתֵ ל ַהּזְ דֹוִלים ְצִריִכים ּכָ ה ַאִחים ּגְ א, ָלּמָ "ַסּבָ

ֵאָלה.  ִמּתֹוִכי ׁשְ

י?"  ְלִצּדִ ב  יֹּוׁשֵ ׁשֶ ֶהָחׁשּוב  כֹור  ַהּבְ ֶלד  ַליֶּ ַהיֹּום  ָרה  ּקָ ַמה  ה,  "ָלּמָ

קֹול ַרְך.  א ּבְ ַאל ַסּבָ ׁשָ

א  ַסְבּתָ ֵאֵלינּו  יָעה  ִהּגִ י,  ְדּתִ ֻהּלַ יֹום  ְלֶרֶגל  ָעַבר,  ׁשֶ בּוַע  ָ ּשׁ "ּבַ

ְמכֹוִנית   - ָנה  ַמּתָ ִלי  ֵהִביָאה  "ִהיא  י,  ְרּתִ ִסּפַ ַלִים",  ִמירּוׁשָ

א  ְלַסּבָ ים  ַמְדּגִ ָיַדי,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  י  ּתִ ַרׂשְ ּפָ ּוְגדֹוָלה",  ְכֶלֶלת  ְמׁשֻ

ֶאְמָצעּות  כֹוִנית, "ִהיא ֻמְפֶעֶלת ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֶ ְרׁשִ ְדָלּה ַהּמַ ֶאת ּגָ

ִמיָעה קֹולֹות".  ֶכת ּוַמׁשְ ם ִמְתַהּפֶ ט ְוִהיא ּגַ ּלָ ׁשַ

ֲחלֹוִמי,  ַעל  ְדָעה  יָּ ׁשֶ א,  ַסְבּתָ זֹו.  ּכָ ְמכֹוִנית  ַעל  י  ָחַלְמּתִ ִמיד  ּתָ

ְכָנה ַאַחר  תֹוָכּה ׁשָ ּבְ ֲחִביָלה ֲעטּוָפה ֵהיֵטב, ׁשֶ יָעה אֹוִתי ּבַ ִהְפּתִ

ְכֶסֶפת.  כֹוִנית ַהּנִ בֹוד ַהּמְ ּכָ

ן  ֶאּתֵ ָטן ׁשֶ ִני ִאיִציק ָאִחי ַהּקָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ י, "ּבִ "ֲאָבל ַהיֹּום", ֶנֱאַנְחּתִ

ֶאְרֶצה? ֲאִני ׁשֹוֵמר  ה ׁשֶ ּה. לֹא ָרִציִתי ָלֵתת לֹו. ָלּמָ ֵחק ּבָ לֹו ְלׂשַ

ִהיא  ׁש ׁשֶ ָקָרה ַוֲאִני חֹוׁשֵ ה ְוַהיְּ כֹוִנית ַהֲחָדׁשָ ָמר ַעל ַהּמְ ל ִמׁשְ ִמּכָ

ְלָחֵמׁש  'ַרק  ל.  ּוְלַיּלֵ ִלי  ְלַנְדֵנד  ִהְתִחיל  הּוא  ֲאָבל  ְתַקְלֵקל.  ּתִ

ם ֶזה לֹא מֹוִעיל  ּגַ ָרָאה ׁשֶ ן, ּוְכׁשֶ -ה!' הּוא ִהְתַחּנֵ -ׁשָ ַבּקָ ּקּות, ּבְ ּדַ

ְוא ָלנּוַח  ָ ָתה ַלּשׁ ּסְ ּנִ א, ׁשֶ ַרְגָליו. ִאּמָ לֹו, ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְוִלְרֹקַע ּבְ

ָרה..."  ֲאָלה ַמה ּקָ ַחְדָרּה, ָקְרָאה ִלי ְוׁשָ ּבְ

א.  ְרּתָ ָלּה?" ִהְתַעְנֵין ַסּבָ ּפַ ּסִ ׁשֶ "ּוָמה ִהיא ָאְמָרה ּכְ

דֹול  ּגָ ֶלד  ִמיֶּ ה  ְמַצּפָ ִהיא  ְוׁשֶ ְמֹאד  ֲעֵיָפה  ִהיא  ׁשֶ ָאְמָרה  "ִהיא 

ה ֶאת ַהֶחֶסד,  ֲעׂשֶ יַּ ָעַבר, ׁשֶ בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ֶדת ּבַ ָחַגג יֹום ֻהּלֶ מֹוִני, ׁשֶ ּכָ

ֵדי  ּכְ ּלֹו,  ׁשֶ כֹוִנית  ּמְ ּבַ ֵחק  ְלׂשַ לֹו  ה  ְוַיְרׁשֶ ָטן  ַהּקָ ְלִאיִציק  ר  ְיַוּתֵ

ְלָך',  ַיֲהֹרס  ּוֵביְנַתִים ִהיא ּתּוַכל ָלנּוַח. 'הּוא לֹא  ָרַגע ְקָצת,  יֵּ ׁשֶ

ּקֹות'..." ה ּדַ ן לֹו ַרק ְלַכּמָ א, 'ּתֵ הֹוִסיָפה ִאּמָ

"נּו?" 

ַמן!  ל ַהּזְ ר לֹו? ָלֵתת לֹו? ּכָ ַמן ְלַוּתֵ ל ַהּזְ ה ֲאִני ָצִריְך ּכָ א, ָלּמָ "ַסּבָ

דֹול ְולֹוֵמד  ָבר ּגָ י ֲאִני ּכְ ִחיּּוְך, ּכִ ּתֹק ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ּבְ ְוַגם ִלׁשְ

י  ְרּתִ ּבַ ה", ּדִ ינֹוק ַהּזֶ ה ָאֶל"ף, ַהּתִ ִכּתָ ֶל"ת, ְוהּוא ַרק ּבְ ה ּדָ ִכּתָ ּבְ

ַמן ֲאִני  ל ַהּזְ ב, "ּכָ ּלֵ רּו ֶאְצִלי ּבַ ִהְצַטּבְ ִרירּות ׁשֶ ַעס ְוַהּמְ ָכל ַהּכַ ּבְ

ַרק  ְולֹא  נּוְדִניק...  הּוא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ּתֹק  ִלׁשְ ְלִאיִציק,  ר  ְלַוּתֵ ָצִריְך 

י, הּוא ָהַלְך  ּלִ ׁשֶ ה  כֹוִנית ַהֲחָדׁשָ ַהּמְ י לֹו ֶאת  ַתּתִ ּנָ ׁשֶ ֶזה; ַאֲחֵרי 

ְכָין'! אּוף, אּוף, אּוף!"  ָראִתי לֹו 'ּבַ ּקָ א ְוָאַמר ָלּה ׁשֶ ְלִאּמָ

א.  ל ַסּבָ י ֶאת קֹולֹו ָהַרְך ׁשֶ ַמְעּתִ "ֶזה ּכֹוֵאב ְלָך, ֱאִליֶעֶזר, ָנכֹון?" ׁשָ

אֹות  י ִמְתַמּלְ ּלִ י ִאיְך ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּתִ ׁשְ י ְוִהְרּגַ ֹראׁשִ י ּבְ "ֲאָהּה", ִהְנַהְנּתִ

ׁש  ִלי ְלַבּקֵ י, ּבְ ּלִ ָחַיִים ׁשֶ ָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֶהן ֶאל ַהּלְ ְדָמעֹות, ְוַהּדְ ּבִ

ב  ּלֵ ּבַ ה, ׁשֶ ָטן ַהּזֶ ֲאִני ְמַרֵחם ַעל ֱאִליֶעֶזר ַהּקָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ְרׁשּות. ִהְרּגַ

ְך ָאסּור  ּום ּכָ דֹול? ַהִאם ִמּשׁ ן. ְוִאם הּוא ּגָ ְסּכֵ י. ֱאִליֶעֶזר ַהּמִ ּלִ ׁשֶ

ִאם  ַיְחִליט  הּוא  ׁשֶ ֲחָפִצים  ּלֹו,  ׁשֶ ַרק  ֵהם  ׁשֶ ֲחָפִצים  לֹו  ְהיּו  יִּ ׁשֶ

דֹול  ֶהם אֹו לֹא? ִאם הּוא ּגָ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ֲאֵחִרים ִיׁשְ ים ׁשֶ הּוא ַמְסּכִ

ָכל ִוּכּוַח ִאיִציק צֹוֵדק, ְוָתִמיד ָצִריְך  ּבְ רּוׁשֹו ׁשֶ יֹוֵתר ֵמִאיִציק ּפֵ

ְך! הּוא  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ֵאינֹו  ם הּוא  ּגַ ּוִבְכָלל,  ר לֹו?!  ּוְלַוּתֵ ּתֹק  ִלׁשְ

ֶל"ת... ה ּדָ ִכּתָ ַרק ּבְ

א ֱאִליֶעֶזר,  י ֹזאת ְלַסּבָ ב. לֹא ָאַמְרּתִ ּלֵ י ּבַ ְבּתִ ל ֶזה ַרק ָחׁשַ ֶאת ּכָ

ְלָמה  ִדיּּוק  ּבְ יֹוְדעֹות  ּלֹו  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ָהֵעיַנִים  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ֲאָבל 

יׁש, ְוֶזה  י ַמְרּגִ ּלִ ב ׁשֶ ַהּלֵ ֶ ִדיּּוק ֶאת ַמה ּשׁ ן ּוַמְרִגיׁשֹות ּבְ ּוֵ ֲאִני ִמְתּכַ

ַרם ִלי ִלְבּכֹות יֹוֵתר.  ּגָ

י.  ַח ֶאת ַאּפִ ֲאַקּנֵ ֵדי ׁשֶ יׁש ִלי ִטיׁשּו ּכְ ַתק, ַמּגִ ב ְלָיִדי ְוׁשָ א ָיׁשַ ַסּבָ

ֵאָרַגע ְקָצת. ַאט־ַאט  ה ׁשֶ ף ְוִחּכָ ט ַחם ּוְמַלּטֵ ַמּבָ י ּבְ יט ּבִ הּוא ִהּבִ

ָמעֹות  ִעם ַהּדְ ִאּלּו ׁשֶ ה ַקל יֹוֵתר, ּכְ י ַנֲעׂשָ ּלִ ב ׁשֶ ַהּלֵ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ַעס. ל ּכַ ּנּו ּגּוׁש ׁשֶ ַיַחד ָיַרד ִלי ִמּמֶ ּבְ

יט ִלי ָיד ַמְזִמיָנה  אֹו ְוהֹוׁשִ ּסְ א ִמּכִ "ּבֹוא, ֱאִליֶעֶזר", ִהְתרֹוֵמם ַסּבָ

א הֹוִליְך אֹוִתי  י ַאֲחָריו. ַסּבָ ָידֹו ּוָפַסְעּתִ י ֶאת ָיִדי ּבְ ּוְגדֹוָלה. ָטַמְנּתִ
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ד  ָהָיה ְמֻנּגָ ִאי־ֵסֶדר ׁשֶ ם, ּבְ ה. ׁשָ ְפִריָּ ל ַהּסִ ֶאל ֶחְלָקּה ָהֲאחֹוִרי ׁשֶ

יקֹות'  ִנים, 'ַעְנּתִ ִחים ְסָפִרים ְיׁשָ ה ַעְצָמּה, ָהיּו ֻמּנָ ְפִריָּ ְמֹאד ַלּסִ

ֶהן.  ִנים ִאיׁש ֵאינֹו ִמְתַעְנֵין ּבָ ָבר ׁשָ ּכְ ׁשֶ

ְלַעְצמֹו,  לֹוֵחׁש  א  ַסּבָ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ּפֹה",  ִלְהיֹות  ֻמְכָרח  "ֶזה 

ָאַמר  הּוא  ֶזה",  ה  ִהּנֵ "הֹו,  ָפִרים.  ַהּסְ ֲעֵרמֹות  ּבַ ט  ְמַחּטֵ עֹודֹו  ּבְ

לּוי  ּבָ ֵסֶפר  ִפים  ּדָ ַהּמַ ַאַחד  ֵמֲאחֹוֵרי  ַלף  ְוׁשָ ִסּפּוק  ּבְ ְתֹאם  ּפִ

ְקצֹוֵתיֶהם ּוְכִריָכתֹו ַהחּוָמה ְמֹפֶרֶקת  ים ּוְקרּוִעים ּבִ יו ְצֻהּבִ ּפָ ּדַ ׁשֶ

ַלֲחלּוִטין. 

ֻחּבֹו.  א, ַסְקָרן ָלַדַעת ַמה ּטֹוֵמן ֵסֶפר ֶזה ּבְ י ַעל ַסּבָ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ

ֶאת  יבּות  ֲחׁשִ ּבַ א  ַסּבָ ָקָרא  ּגּולֹו",  ַמְמֶלֶכת  ְנִסיְך  ל  ׁשֶ "יֹוָמנֹו 

ר ָעָליו  ִהְצַטּבֵ ֲעִדינּות ֶאת ָהָאָבק ָהַרב ׁשֶ ה ּבַ ֶפר, ִנּקָ ם ַהּסֵ ׁשֵ

ִעים:  קֹולֹו ַהּנָ יְך ִלְקֹרא ּבְ ְוִהְמׁשִ

ָעה  ָ ַהּשׁ ַלְיָלה.  ׁשוּב  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ִנְראוּ  סוִּפים  ּכְ ּכֹוָכִבים  ַאְלֵפי 
יָעה.  ֻיֶחֶלת ִהּגִ ַהּמְ

ֱאָמן.  ְרִתי ַהּנֶ "ִצ'יקֹו!" ָקָראִתי ִלְמׁשָ

רוּת הֹוד ְנִסיכוּתֹו!"  ִריָצה ְוָקד ְלָפַני ֲעֻמּקֹות. "ְלׁשֵ יַע ּבְ הוּא ִהּגִ
בֹוד.  ַהְדַרת ּכָ ָאַמר ּבְ

י ֶאת אֹות  ָבִקיא ְוָרִגיל, ָחַבׁש ְלרֹאׁשִ ָיִדי, ְוהוּא, ּכְ י לֹו ּבְ ְנּתִ ִסּמַ
ָיְפָין  ּבְ וַּמְדִהימֹות  ְנִדירֹות  נֹוצֹות  ֶרת  ַאּדֶ  - לוָּכה  ַהּמְ ית  ּבֵ

ים.  וְּבִצְבֵעיֶהן ָהַעּזִ

י,  ַקְדּתִ ּפָ יֹוְצִאים!"  ה. "ָקִדיָמה,  י, קֹוֵבַע ֻעְבּדָ ַאְלּתִ ׁשָ "מוָּכן?!" 
ם ְלֶפַתח ָהאֶֹהל.  עֹוִדי ִמְתַקּדֵ ּבְ

ָתה ֶאת  ּסְ ּכִ ְתנוָּעה ְמִהיָרה ֵהִסיט ִצ'יקֹו ֶאת ְיִריַעת ָהעֹור ׁשֶ ּבִ
ר  ְמַאְפׁשֵ ָעמֹק,  י  ְמּתִ ָנׁשַ חוּץ.  ּבַ ֵנינוּ  ׁשְ ָהִיינוּ  וְּכָבר  ַתח,  ַהּפֶ
ְצָעִדים  ּבִ י  וָּפַסְעּתִ ֵהיֵטב,  תֹוִכי  ּבְ ֵפג  ְלִהּסָ ִטיָפִתי  ַהּקְ ְיָלה  ַלּלַ
יק,  ָהַעּתִ ּגוּלֹו  ֶבט  ׁשֵ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְאֳהֵליֶהם  ֵעֶבר  ֶאל  ים  ְנִסיכוִּתיִּ

י.  ּלִ יִלי ׁשֶ יּוּר ַהּלֵ עֹוֵרְך ֶאת ַהּסִ

ֵדי ְלָהִאיר ֶאת  יד ֵאׁש ּבֹוֵער, ּכְ ָידֹו ַלּפִ י, אֹוֵחז ּבְ ִצ'יקֹו ָצַעד ְלִצּדִ

חוּץ.  ְרָרה ּבַ ּשָׂ ֵבָדה ׁשֶ ֲעָלָטה ַהּכְ נוּ ּבָ ְרּכֵ ּדַ

ֶבט  ֵ ֵני ַהּשׁ ּה רֹב ּבְ ּבָ ָעה ַהּזֹאת, ׁשֶ ָ י ֶאת ַהּשׁ ִמיד ָאַהְבּתִ ֵמָאז וִּמּתָ
ָרה  ְסִביַבת ָהאָֹהִלים ִאְפׁשְ ְצאוִּתי ָאז ּבִ ָאֳהֵליֶהם. ִהּמָ ְספוִּנים ּבָ
ֵאינֹו  ָהאָֹהִלים  תֹוְך  ּבְ ִבים  ַהיֹּוׁשְ ִמן  ִאיׁש  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְלַגּלֹות  ִלי 
ֵהם  לֹא ׁשֶ רוּת, ּבְ י ֶהּכֵ ֵני ַעּמִ ֶהם, ְוָכְך ַלֲערְֹך ִעם ּבְ ָיכֹל ְלַהְבִחין ּבָ

י ֲאִני ַמֲאִזין ָלֶהם.  יֹוְדִעים ּכִ

ְמַעט  י  ִהְתָקַרְבּתִ ָהאָֹהִלים.  ֵמַאַחד  ִריָאה  ַהּקְ ְמָעה  ִנׁשְ "יוּלֹו", 
יַע ַלֲעֹזר ְלָך  ָבר ַמּגִ ה ֶרַגע, ֲאִני ּכְ מַֹע. "יוּלֹו, ַחּכֵ ֵדי ְלֵהיִטיב ִלׁשְ ּכְ
ל  ִעיר ָהָיה קֹולֹו ׁשֶ ָך". ַהּקֹול ַהּצָ ּלְ ְיָלה ׁשֶ ַלֲחבֹׁש ֶאת ִמְצֶנֶפת ַהּלַ

נוּ.  ּלָ ל ׁשֹוֵמר ָהֻאְרָוה ׁשֶ נֹו ׁשֶ אוּלֹו, ּבְ ּפָ

ה ִלי ְלַבד".  ַאְנַחת ְרָוָחה, "ָקׁשֶ ָטן ּבְ "ּתֹוָדה, ָאִחי", ֶנֱאַנח יוּלֹו ַהּקָ

ם  ּשָׂ ַהֲעָרָכה ְלָפאוּלֹו, ׁשֶ י ּבְ א ִלּבִ יַצד ִמְתַמּלֵ יׁש ּכֵ י ְלַהְרּגִ ָיכְֹלּתִ
יַע ֶאת ֶעְזָרתֹו.  ל ָאִחיו ְוַאף ִהּצִ י ׁשֶ ִלּבֹו ַלּקֹׁשִ

ַמע קֹול ִאּמֹו  ֶפה?" ִנׁשְ ְטִחיַנת ַהּקָ אוּלֹו, ֲהָתבֹוא ַלֲעֹזר ִלי ּבִ "ּפָ
אוּלֹו.  ל ּפָ ׁשֶ

ִהיֹות.  לֹא ׁשְ אוּלֹו ּבְ אי", ָעָנה ּפָ "ַוּדַ

אוּלֹו[  ]ּפָ "אוּלֹו, אוּלֹו  ְלֶפַתע.  ַמע  ִנׁשְ ינֹוִקי  ּתִ ֲעמֹוִנים  ּפַ ְצחֹוק 
אֶֹבת אֹוְתָך ]אֹוֶהֶבת אֹוְתָך[". 

י.  ּתִ עֹוָטה, ִנַחׁשְ אוּלֹו ֶאת ַהּפָ ג ּפָ ְגּדֵ ְרֶאה ּדִ ּנִ ּכַ

ְלהֹוִסיף  ָיֹכל  ֵאיִני  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִביִלי.  ׁשְ ּבִ יק  ַמְסּפִ ָהָיה  ֶזה  ֶזהוּ. 
ְקִריאֹות  ָאְזַני  ּבְ ְמעוּ  ִנׁשְ ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ה.  ַהּזֶ ָהאֶֹהל  ְלַיד  ַלֲעמֹד 
ים ֵמֶהם וְּלִאּמֹוֵתיֶהם  ַטּנִ דֹוִלים עֹוְזִרים ַלּקְ ל ַלְיָלה. ַאִחים ּגְ ׁשֶ
ִסיְך  ַהּנָ ֲאִני,  ַרק  ֳחָרת.  ַהּמָ יֹום  ְוִלְקַראת  ָנה  ְלׁשֵ נוּת  ִהְתַאְרּגְ ּבְ
ים, ׁשֹוֵמַע  ין ָהאָֹהִלים ָהַרּבִ ַעת ַלְיָלה זֹו ּבֵ ׁשְ ֵמלֹוְדָיה, ְמׁשֹוֵטט ּבִ
חֹות  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ּבוִּרים ְוֶאת ַהּמַ ִריאֹות, ֶאת ַהּדִ ֶאת ַהּקְ
ְעּגוַּע  ַהּגַ ְוׁשוּב  ׁשוּב  ִמְתעֹוֵרר  תֹוִכי  ּבְ ֵאיְך  יׁש  וַּמְרּגִ ִביִבי,  ּסְ ׁשֶ

עֹוָלם לֹא ָהָיה ִלי.  ּמֵ ְלָאח ָקָטן, ׁשֶ

אוּלֹו  ּפָ ל  ׁשֶ ָהאֶֹהל  ְלַיד  ם עֹוד,  ׁשָ ֵצא  ְלִהּמָ ָיֹכל  ֵאיִני  ׁשֶ י  ּתִ ַחׁשְ

ם  ָ מֹותֹו. ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ִמְתַרֵחק ִמּשׁ ל ְיָלִדים ֲאֵחִרים ּכְ ְוׁשֶ
ר.  ָכל ָהֶאְפׁשָ ּכְ

מֹו ַמְזִמין אֹוִתי ֶאל ֵחיקֹו.  ְרַחק ָמה, ּכְ ַער ָקַרץ ֵאַלי ִמּמֶ ְסַבְך ַהיַּ
ן  דֹול, ְמַסּמֵ ּגָ ְכֵבדוּת ַעל ֶסַלע  י ּבִ ְוָנַחּתִ י ֵאָליו ֲחפוּזֹות  ָצַעְדּתִ
ם, ַהְרֵחק ֵמֵעין  ה. ׁשָ ּדָ ּלֹא ִיְקַרב ֵאַלי ֶיֶתר ַעל ַהּמִ ָיִדי ְלִצ'יקֹו ׁשֶ ּבְ

ָמעֹות.  ה ּדְ ּמָ יל ּכַ י ְלַעְצִמי ְלַהּזִ ְרּתִ רֹוִאים, ִהּתַ

ים ָהיוּ רֹוִצים  י ְלַעְצִמי, 'ַרּבִ ָך, ָנִסיְך', ִהְרַהְרּתִ ִאים ּבְ 'ַהּכֹל ְמַקּנְ
ּלֹא  ק ׁשֶ ֶבט, ֶיֶלד ְמֻפּנָ ן ָיִחיד ְלרֹאׁש ׁשֵ מֹוָך - ָנִסיְך, ּבֵ ִלְהיֹות ּכָ
ַרק  ְרִתים ׁשֶ ירוּתֹו עֹוְמִדים ָהֵכן ְמׁשָ ׁשֵ ּלְ ָבר. ַנַער ׁשֶ ָחֵסר לֹו ּדָ
ִלי  ּבְ ְרצֹונֹו,  ֶאת  א  ְלַמּלֵ ָרִצים  ד  וִּמיָּ יו  ּפִ ֶאת  ְפֶצה  יִּ ׁשֶ ים  ְמַחּכִ
ה,  ל. ֲאָבל ַאּתָ ׁש - וְּלַקּבֵ יַע, ַרק ְלַבּקֵ ץ וְּלַהּזִ ֵהא ָעָליו ְלִהְתַאּמֵ יְּ ׁשֶ

ה?'  ָפאוּלֹו וְּבָכל ַהּדֹוִמים לֹו. ָלּמָ א ּבְ ֶהם. ְמַקּנֵ א ּבָ ָנִסיְך, ְמַקּנֵ

י  ָעה ָהַאֲחרֹוָנה, וְּבַאַחת ִהְבִריָקה ּבִ ָ י ְלַעְצִמי ֶאת ַהּשׁ ְחַזְרּתִ ׁשִ
ׁש לֹו ַמֲעִריִצים  יֵּ י, ָנִסיְך ׁשֶ ִסיְך ָהֲאִמּתִ אוּלֹו הוּא ַהּנָ ַהֲהָבָנה: ּפָ

ֱאֶמת.  אֹוֲהִבים אֹותֹו ּבֶ ׁשֶ

ַמה  ל  ְמַקּבֵ ֱהיֹוִתי  ִהיא  י  ּלִ ׁשֶ 'ֶהָעְצָמה  ְלַעְצִמי,  י  ֶנֱאַנְחּתִ 'ֶזהוּ', 
ּלֹו ִהיא ֱהיֹותֹו  ל, ְועֹוד ֵאיְך, ֶהָעְצָמה ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה, ַוֲאִני ְמַקּבֵ ֶ ּשׁ

הוּא רֹוֶצה, ְוהוּא נֹוֵתן, ְועֹוד ֵאיְך!' ֶ נֹוֵתן ַמה ּשׁ

זֹו  ִלי: ֵמלֹוְדָיה,  אֹוֵמר  ּכְ ִמיַע ֶאת קֹולֹו ַהחֹוֵרק  ִהׁשְ ָזֵקן  ְצָרַצר 
ית! ֶהָעְצָמה ָהֲאִמּתִ

ֶרַגע  ְמֹבָהל.  עֹונֹו,  ׁשְ ּבִ יט  ְוִהּבִ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  א  ַסּבָ ָסַגר  ַאַחת  ּבְ

ַער,  ַהיַּ ָנט, לֹא ֵמִבין ֵהיָכן ֲאִני ִנְמָצא.  ְמֻהּפְ ּכִ ּבֹו  י  ְטּתִ ֶאָחד ִהּבַ

ְחְררּו ְלֶנֶגד ֵעיַני. ִסיְך ִהְסּתַ ְמָלָכה ְוַהּנָ אּולֹו, ַהּמַ ּפָ

לֹא  "ֱאִליֶעֶזר,  ִציאּות.  ַהּמְ ֶאל  אֹוִתי  ֶהֱחִזיר  א  ַסּבָ ל  ׁשֶ קֹולֹו 

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָלֵצאת  ֻמְכָרח  ֲאִני  ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֻאָחר  ּמְ ׁשֶ י  ִהְבַחְנּתִ

'ִמְנָחה'..." 

ה  ְפִריָּ ּלֹו. ָיָצאִתי ַאֲחָריו ֵמַהּסִ א ָלַבׁש ֲחפּוזֹות ֶאת ַהֲחִליָפה ׁשֶ ַסּבָ

ִני ְלַיד  ְדֵרגֹות. "ְלִהְתָראֹות", הּוא ָאַמר ִלי ְוִנְפַרד ִמּמֶ ַלֲחַדר ַהּמַ

ְנָין.  ִניָסה ַלּבִ ֶלת ַהּכְ ּדֶ

ָהְרחֹוב.  מֹוַרד  ּבְ ַלֲחלּוִטין,  ֵמֵעיַני  ֱעַלם  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ַאֲחָריו  י  ְטּתִ ִהּבַ

ְדֵרגֹות ְלִכּוּון  ּמַ י ַלֲעלֹות ּבַ ְמֻהְרָהר ַסּבֹוִתי ַעל ִעְקבֹוַתי ְוִהְתַחְלּתִ

בֹות.  ֲעֶקה ְלַבל ֶאּפֹל ֵמֹרב ַמְחׁשָ ּמַ יִתי, ֶנֱעַזר ּבַ ּבֵ

יֹום ָהֶאְתמֹול: ִאיִציק, ָרכּון  ר ּבְ י, ִנְזּכַ ית ֶנֱעַצְרּתִ ִליׁשִ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ּבַ

ָרכֹות'  ֶרת 'ּבְ ַמְחּבֶ ִרּכּוז ּבְ ר ּבְ לֹון ְוִציֵּ ז ַהּסָ ֶמְרּכַ ב ּבְ ְרּתֹו, ָיׁשַ ַעל ַמְחּבַ

ַתֲחרּות  ּבְ ַח  ַנּצֵ ּתְ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ה  "ַאּתָ ָעָליו!  י  ָצַחְקּתִ ה  ּמָ ּכַ ּלֹו.  ׁשֶ

ט  ַמּבָ י ּבְ יט ּבִ י. הּוא ִהּבִ יֹוֵתר, ָהא?" ִלְגַלְגּתִ ָפה ּבְ ֶרת ַהיָּ ְחּבֶ ַהּמַ

ָבר לֹא  לֹון, ּכְ י ַלּסָ ְבּתִ ַ ּשׁ ׁשֶ ה, ּכְ ּקָ ָבר. ַאֲחֵרי ּדַ גּוַע ְולֹא ָאַמר ּדָ ּפָ

יּּור.  ה, ִהְתָיֵאׁש ֵמַהּצִ ֵחק ְלַמּטָ ְרֶאה ָיַרד ְלׂשַ ּנִ ָרִאיִתי אֹותֹו. ּכַ

ׂשֹוא,  דֹוִלים ִמּנְ ַצַער ּוִבְכֵאב ּגְ י ְלַעְצִמי ּבְ ְבּתִ יִתי?' ָחׁשַ 'ֶמה ָעׂשִ

ִית.  ַהּבַ ְלִכּוּון  ַלֲעלֹות  י  ְכּתִ ִהְמׁשַ ְמֹבָהל  ָבר.  ּדָ ּבַ י  ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ת  ׁשֶ ְמֻגּבֶ ַהַהְחָלָטה  ָהְיָתה  ָבר  ּכְ ִדית  ַהיָּ ַעל  י  ָלַחְצּתִ ֶטֶרם  ּבְ

ִויִהי  ה  ּתָ ּכִ יֹוֵתר ּבַ ָפה ּבְ ְהֶיה ַהיָּ ל ִאיִציק ּתִ ֶרת ׁשֶ ְחּבֶ תֹוִכי: ַהּמַ ּבְ

ְיָתה. י ַהּבַ י ִנְכַנְסּתִ ל ָנִסיְך ֲאִמּתִ ָמה! ּוְבִחיּּוְך ָנחּוׁש ׁשֶ
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"ִאי-ָתָמר!" 

ָחק  ׂשְ ַלׁש ֶאת ִאיָתָמר ִמּמִ ּתָ א,  ל ִאּמָ רּוד, ֶהָעֵיף, ׁשֶ קֹוָלּה ַהּצָ

'ּתֹוֶפֶסת' סֹוֵער. 

ֵעיל. ִמּלְ ְך, ּבְ ִמיד ִהיא קֹוֵראת לֹו ּכָ ִאי-ָתָמר. ּתָ

ית,  ִליׁשִ ְ ּקֹוָמה ַהּשׁ ּבַ ָמאִלי ׁשֶ ִאיָתָמר ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְלִכוּוּן ַהַחּלֹון ַהּשְׂ

ץ ֵמַהַחּלֹון.  ְבעֹוִנית ְמַבְצּבֵ ּה ַהּצִ ְחּתָ ְוָרָאה ֶאת ְקֵצה ִמְטּפַ

ָחק.  ׂשְ ב ַלּמִ א!" הּוא ָקָרא ְוׁשָ ָבר עֹוֶלה, ִאּמָ "ֲאִני ּכְ

ַפס אֹותֹו! ִאיָתָמר  ְמַעט ּתָ ִדי ָהָיה ַהּתֹוֵפס. ֵהי! הּוא ּכִ ַעם ּגָ ַהּפַ

יָקה ִמְתרֹוֶצֶצת  ּקִ מּותֹו ַהּדַ ְזִריזּות, ְוׁשּוב ִנְרֲאָתה ּדְ ק ּבִ ִהְתַחּמֵ

ֵני ֶהָחֵצר.  ַעל ּפְ

ָבר ְמֻאָחר ְמֹאד!" א. "ִאי-ָתָמר, ּכְ "ִאי-ָתָמר!" ׁשּוב ִאּמָ

ֲעִמיִקים  ַהּמַ ָמִטים  ַהּקְ ֶאת  רּוחֹו  ֵעיֵני  ּבְ ִלְראֹות  ָיֹכל  ִאיָתָמר 

ֶניָה. הּוא  ּפָ ַעל  ָעה ָהֲעֵיָפה ׁשֶ ל ִאּמֹו, ְוֶאת ַהַהּבָ יָה ׁשֶ ּפִ ָזִויֹּות  ּבְ

ְיָתה, ְוָחׁש ֵאיְך  ְדֵרגֹות ַהּבַ ַמֲעֵלה ַהּמַ ֲאָנָחה, ּבְ ֵרְך ֶאת ַרְגָליו ּבַ ׂשֵ

ה,  ְלַמּטָ ְתַרֵחׁש  ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָבה  ְחׁשָ ֵמַהּמַ ַרק  ַמֲאִדיִמים  ָניו  ּפָ

א  ל ִאּמָ אי לֹוֲעִגים ַהֲחֵבִרים, "ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ ַוּדַ ינֹוק", ּבְ ָחֵצר. "ּתִ ּבֶ

ָבר ְמֻאָחר ְמֹא-ד".  י ּכְ ׁש ּכִ ׁשֵ ְיָתה ּבְ ִריְך ַלֲעלֹות ַהּבַ ּצָ ׁשֶ

ִנְטֶרֶקת  ֶלת  ַהּדֶ עֹוד  ּבְ ַהְתָרָסה,  ּבְ ִאיָתָמר  ָקָרא  ׁש",  ׁשֵ "ַרק 

ַזַעף.  ֵמֲאחֹוָריו ּבְ

ִעים  ַבְעּבְ יִרים ַהּמְ ּסִ ּבַ ת ָהֹאֶכל ׁשֶ ְבִחיׁשַ ָהְיָתה ֲעסּוָקה ּבִ א, ׁשֶ ִאּמָ

יַרִים, ִהְסּתֹוְבָבה ֵאָליו.  ַלל ֵריחֹות ַעל ַהּכִ ׁשְ ּבִ

ֵעיַנִים  ּבְ ֲאָלה  ׁשָ ִהיא  ְכָנַסִים?"  ּמִ ּבַ ֵאיָנּה  ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֻחְלָצה  ה  "ָלּמָ

ְמֻצְמָצמֹות. 

ִאי־ ּבְ ִמְכָנָסיו  ְלתֹוְך  ֻחְלָצתֹו  ִלְדֹחק ֶאת ְקצֹות  ִמֵהר  ִאיָתָמר 

ֵסֶדר. 

ְצָטֵרְך  ּתִ ָך, ׁשֶ ּלְ א ׁשֶ ל ִאּמָ ב ַהּכֹוֵאב ׁשֶ ת ְלָך ַעל ַהּגַ "לֹא ִאְכּפַ

יָכה  ַעל ֻחְלָצְתָך?" ִהְמׁשִ ָתִמים ׁשֶ עֹות ֶאת ַהּכְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ְלַקְרֵצף ּבְ

ס.  ֻחְסּפָ קֹוָלּה ַהּמְ ֹאל ּבְ ִאּמֹו ִלׁשְ

ַלע ֶאת ֻרּקֹו.  ִאיָתָמר ּבָ

א  ִריִסים ּוְדַלַעת". ִאּמָ י ְלָך ָמָרק ּגְ ֵרז ֶלֱאֹכל. ֵהַכְנּתִ ֵעת ִהְזּדָ "ּכָ

ָהַאֲחרֹונֹות,  ִמּלֹוֶתיָה  ְצרּו  יָּ ׁשֶ ם  ָהֹרׁשֶ ֶאת  ֵטׁש  ְלַטׁשְ ָתה  ִנּסְ

יָלה.  ַחת ַמְהּבִ ה לֹו ַצּלַ יׁשָ ְוִהּגִ

ם ֶאת ַאּפֹו.  ִאיָתָמר ִעּקֵ

י  "ָעַבְדּתִ ֹרֶגז,  ּבְ ָהֵאם  אֹותֹו  ֲאָלה  ׁשָ ֵסֶדר?"  ּבְ לֹא  ָבר  ּכְ "ַמה 

ֲחׁשּוִבים  ַפע ִויָטִמיִנים ׁשֶ ִריא ִעם ׁשֶ ֵדי ְלָהִכין ְלָך ֹאֶכל ּבָ ה ּכְ ָקׁשֶ

ִגיְלָך".  ְלֶיֶלד ּבְ

ְוָקא  דֹול ֶלֱאֹכל ּדַ יר ָלּה ֶאת ֲחלֹומֹו ַהּגָ ה ְלַהְסּבִ ָ ִאיָתָמר ִהְתַקּשׁ

ל ֵהיֵטב.  ְמנּוִני ְמֻתּבָ ס ׁשַ ִצ'יּפְ

ים ָחְרצּו  ַהַחיִּ ה ׁשֶ ָ ֶטת, ִאּשׁ ֶרת, ְמֻקּמֶ ּלֹו: ְמֻבּגֶ א ׁשֶ זֹו ִהיא ִאּמָ ּכָ

ָטעּות:  ַעם, ּבְ ַאל אֹותֹו ּפַ ים. ָחֵבר ֶאָחד ׁשָ ָפֶניָה ֲחִריִצים ֲעֻמּקִ ּבְ

ֵסֶתר ִלּבֹו  ּבְ ז ְמֹאד, ַאף ׁשֶ ָך?" ְוִאיָתָמר ִהְתַרּגֵ ּלְ א ׁשֶ "ֹזאת ַסְבּתָ

ְוָקא.  ה צֹוֵדק ּדַ ֶלד ַהּזֶ ַהיֶּ ב ׁשֶ הּוא ָחׁשַ

כתבה: אלישבע גרינברג ציירה: יסכה מנקסַהַּפְרָּפר ֶׁשל ִאָּמא
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הּוא  ר לֹו ִסּפּור, ַאף ׁשֶ א ְלַסּפֵ ה ִאּמָ ׁשָ ָכל ֶעֶרב ִהְתַעּקְ מֹו ּבְ ּכְ

דֹול ְויֹוֵדַע ִלְקֹרא  הּוא ּגָ ָעִמים ׁשֶ ָבר ֵאין־ְסֹפר ּפְ יר ָלּה ּכְ ִהְסּבִ

ף ָהֶעְליֹון ֶאת אֹותֹו ֵסֶפר  ּדָ ַמֲאָמץ ִהיא הֹוִריָדה ֵמַהּמַ ַעְצמֹו. ּבְ ּבְ

ְמַעט,  ּכִ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ אֹותֹו  ְלַדְקֵלם  ָיַדע  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוִאיָתָמר,  לּוי,  ּבָ

ֶאת  יּּות  ִאּטִ ּבְ ָרא  ּקָ ׁשֶ רּוד,  ַהּצָ ְלקֹוָלּה  ֹאֶזן  ֲחִצי  ּבַ יב  ִהְקׁשִ

ָטן: ר ַהּקָ ְרּפָ ּפּור ַעל ַהּפַ ַהּסִ

ל  ׁשֶ ים  ַעּזִ ְצָבִעים  ּבִ ְוָעִדין,  ִצְבעֹוִני  ר  ְרּפָ ּפַ ַעל  ִסּפוּר  ֶזה 
ּתֹוֵבב.  ָאַהב ָלעוּף, ִלְמצֹץ צוּף וְּלִהׁשְ ִקיָעה, ׁשֶ ׁשְ

ַרח.  ְוָהָיה לֹו ּפֶ

ים ְוִגְבעֹול ָארְֹך־ָארְֹך  ה ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת ְוֻרּדִ לֹׁשָ ּלֹו ָהיוּ ׁשְ ַרח ׁשֶ ַלּפֶ
ְוָעֶלה ֶאָחד ָירֹק. 

ַרח  ֵעיָניו ֶאת ַהּפֶ ׂש ּבְ ר ָהָיה ָעֵיף, הוּא ִחּפֵ ְרּפָ ַהּפַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ
ּלֹו לֹוֵחׁש  ַרח ׁשֶ ב ָעָליו ִלְמנוָּחה ְקָצָרה. ָאז ָהָיה ַהּפֶ ֵ ּלֹו ְוִהְתַיּשׁ ׁשֶ
ָהָיה  ָטן  ַהּקָ ר  ְרּפָ ַהּפַ וְּכׁשֶ ָקָטן",  ר  ְרּפָ ּפַ אֹוְתָך,  אֹוֵהב  "ֲאִני  לֹו: 
ר ָהָיה  ְרּפָ ָוָניו, ְוָאז ַלּפַ ַלל ּגְ ׁשְ ּלֹו ָהָיה קֹוֵרץ ֵאָליו ּבִ ַרח ׁשֶ ָעף, ַהּפֶ

בֹוּהַ יֹוֵתר, ָרחֹוק יֹוֵתר.  יְך ָלעוּף ּגָ ּכַֹח ְלַהְמׁשִ

ר  ְרּפָ ה ַלּפַ ַרח ְמַחּכֶ ָרִחים ָהְלכוּ ִליׁשֹן, ָהָיה ַהּפֶ ל ַהּפְ ּכָ ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ּלַ ּבַ
תֹוק. ָאז ָהָיה סֹוֵגר  אֹון ֶאת ַהּצוּף ַהּמָ ִצּמָ ָתה ּבְ ָחַזר ְוׁשָ ַעד ׁשֶ
ל  ְמַקּפֵ ָהָיה  ר  ְרּפָ ַהּפַ ּלֹו,  ׁשֶ ַהּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ַרח  ַהּפֶ

ָנה ֲעֵרָבה.  ׁשֵ ֵניֶהם ָהיוּ ׁשֹוְקִעים ּבְ ָנָפיו, וּׁשְ ֶאת ּכְ

ּלֹו הוּא  ַרח ׁשֶ ַהּפֶ ב ׁשֶ ּלֹו. הוּא ָחׁשַ ַרח ׁשֶ ר ָאַהב ֶאת ַהּפֶ ְרּפָ ַהּפַ
ָרִחים. ֵדה ַהּפְ ׂשְ יֹוֵתר ּבִ ֶפה ּבְ ַרח ַהיָּ ַהּפֶ

ָהְיָתה  א  ְוִאּמָ ם,  ִנְרּדָ ָהָיה  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ִאיָתָמר  ה  ַהּזֶ ָלב  ָ ּשׁ ּבַ

ַמע ֶאת  ה ֶאת ָהאֹור. הּוא ֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ אט ּוְמַכּבָ ּלָ יֹוֵצאת ּבַ

ָכל ַלְיָלה. יּּות ּבְ ִאּטִ א ָהְיָתה קֹוֵראת לֹו ּבְ ִאּמָ ּפּור ׁשֶ סֹוף ַהּסִ

ַדל. ִאיָתָמר ּגָ

ַבּה, ּוְכָבר ָלַבׁש ֲחִליָפה ְוָחַבׁש ּכֹוַבע, ְוׁשּוב לֹא ָהָיה עֹוד  הּוא ּגָ

א  ם ִאּמָ ֵני ֶהָחֵצר. ּגַ ְזִריזּות ַעל ּפְ ְתרֹוֵצץ ּבִ אֹותֹו ֶיֶלד ָרֶזה ַהּמִ

ָחה  ׁשָ פּוָפה  ַהּכְ ְוקֹוָמָתּה  ֶהֱעִמיקּו,  ָפֶניָה  ּבְ ׁשֶ ָמִטים  ַהּקְ ְדָלה,  ּגָ

עֹוד. 

ִמְזָודֹות  לֹׁש  ׁשָ ּבְ אֹותֹו  ָדה  ִציְּ א  ִאּמָ יָבה.  ׁשִ ַליְּ ָנַסע  ִאיָתָמר 

ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ּוְלַהְזִהיר  ַלְחֹזר  ְכָחה  ׁשָ ְולֹא  טּוב,  ָכל  ּבְ ֲעמּוסֹות 

ָיְרדֹו  ּבְ ֵאָליו  ָקְרָאה  רּוד  ַהּצָ קֹוָלּה  ּבְ י.  ִמּדַ ְמֻאָחר  ִליׁשֹן  ֵיֵלְך 

ן?"  ָכל ֶעֶרב, ּכֵ ר ּבְ ֵ ח ְלִהְתַקּשׁ ּכַ ׁשְ ְדֵרגֹות: "ַאל ּתִ ּמַ ּבַ

ב  ְלִהְתַחיֵּ ָרָצה  לֹא  ַלֲענֹות.  ָרָצה  לֹא  הּוא  ָעָנה.  לֹא  ִאיָתָמר 

ַע  ְעּגֵ ְתּגַ ּמִ מֹו ֶאְפרֹוַח ַרְכרּוִכי ׁשֶ ֵפס ּכְ ָכל ֶעֶרב ּוְלִהּתָ ר ּבְ ֵ ְלִהְתַקּשׁ

ְיָתה.  ַהּבַ

ף ָחָדׁש. ָחֵפץ ָהָיה ִלְפּתַֹח ּדַ

יג ֶאת ַעְצמֹו ָחֵבר ַהֶחֶדר ֶהָחָדׁש. הּוא  לֹום, ֲאִני ֶאִפי", ִהּצִ "ׁשָ

ם  ָ ים, ְוִאיָתָמר ָחׁש ְמֻגּשׁ ב ִצְבעֹוִניִּ יֵקי ּגַ ֵני ּתִ ְקִלילּות ׁשְ ֵהִניף ּבִ

ַמֲעֵלה  ּבְ ַאַחת,  ַאַחת  ַמֲאָמץ,  ּבְ ַחב  ּסָ ׁשֶ ְזָודֹות  ַהּמִ לֹׁש  ׁשָ ּבְ

ְדֵרגֹות.  ַהּמַ

ָידֹו  ֶאת  יט  הֹוׁשִ הּוא  ִאיָתָמר".  "ֲאִני  ִאיָתָמר,  ְך  ִחיֵּ לֹום",  "ׁשָ

יץ.  ר ֲחֵברּות ַאּמִ ל ֶקׁשֶ תֹו ׁשֶ ִחּלָ ָהְיָתה ּתְ ִלְלִחיָצה, ְלִחיָצה ׁשֶ

ְחּתֹו ָהְיָתה  ּפַ ל ֶאִפי. ִמׁשְ ֵביתֹו ׁשֶ ר ִאיָתָמר ּבְ ּקֵ ָעִמים ַרּבֹות ּבִ ּפְ

ְצחֹוק.  ל  ׁשֶ ְצִליִלים  ּבִ ָמֵלא  ָהָיה  ִמיד  ּתָ ִית  ְוַהּבַ ְיָלִדים,  רּוַכת  ּבְ

ּתֹוֶחֶבת  ָהְיָתה  ִדיר  ּתָ ְוזֹוֶרֶמת.  ְצִעיָרה  ָהְיָתה  ֶאִפי  ל  ׁשֶ ִאּמֹו 

הּו  ֶ חּוִרים, ְקנּו ְלַעְצְמֶכם ַמּשׁ ֶסף ְואֹוֶמֶרת: "ְלכּו, ּבַ ַטר ּכֶ ָיָדם ׁשְ ּבְ

ִאיָתָמר  ׁשֹוָבב.  ָרק  ּבָ ֵעיֶניָה  ּבְ ִהְבֵהב  ֹזאת  ּוְבָאְמָרּה  ָמתֹוק", 

ָפה  ּצָ ה ַהֲחִמיָמה ׁשֶ חּוׁשָ ל ֶאִפי, ָאַהב ֶאת ַהּתְ ִית ׁשֶ ָאַהב ֶאת ַהּבַ

חּוִרים'.  ל ֶאִפי - 'ּבַ א ׁשֶ ָתה אֹוָתם ִאּמָ ּנְ תֹוכֹו, ֵעת ּכִ ּבְ

ְחּתֹו  ּפַ ֶחְבַרת ִמׁשְ ה ִאיָתָמר ּבְ ָעׂשָ תֹות ׁשֶ ּבָ ַ ַאט־ַאט ִהְתַרּבּו ַהּשׁ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ תֹות  ּבָ ַ ַהּשׁ ְמֹאד  ַעד  ְוִהְתַמֲעטּו  ֶאִפי,  ל  ׁשֶ יָזה  ָהַעּלִ

ֶרת  ֶ א ִמְתַקּשׁ ָכל ֶעֶרב ָהְיָתה ִאּמָ ל ִאּמֹו. ּבְ ִעיָקה ׁשֶ ֶחְבָרָתּה ַהּמְ ּבְ

ֶלפֹון ְוׁשֹוֶאֶלת: "ִאי-ָתָמר, ָמַתי  ת אֹותֹו ֶאל ַהּטֶ ׁשֶ יָבה, ְמַבּקֶ ׁשִ ַליְּ

ֲאִפּלּו לֹו  הּו ׁשֶ ֶ ְוִאיָתָמר ָהָיה ְמַמְלֵמל ַמּשׁ ת?"  ּבָ א ְלׁשַ ה ּבָ ַאּתָ

ל ָצְרּכֹו.  לֹא ָהָיה ָנִהיר ּכָ

ְלהֹוִריד  ה  ִנּסָ הּוא  ָקָרה.  ֶזה  ִדיּּוק  ּבְ ֵאיְך  ָזַכר  לֹא  ִאיָתָמר 

ְדָרׁש, ּוְלֶפַתע ָנַחת  ֵבית ַהּמִ ף ָהֶעְליֹון ּבְ ּדָ ֶמת ֵמַהּמַ ָמָרא ְמֻסיֶּ ּגְ

ַאף  ַעל  ְלִהְתרֹוֵמם,  ִמֵהר  ׁש,  ְמֻביָּ ה.  ַעּזָ ֲחָבָטה  ּבַ ה  ָהִרְצּפָ ַעל 

ֹעז ַרְגלֹו ַהְיָמִנית. ְמֻאָחר יֹוֵתר  ְלָחה ּבְ ָ ּשׁ ָהִאיתּוִתים ַהּכֹוֲאִבים ׁשֶ

ר ֶאל  ֵ ַכף ָהֶרֶגל. ְמֹבָהל, ִהְתַקּשׁ ה ְנִפיחּות ַמְכִאיָבה ּבְ ּלָ הּוא ּגִ

ר.  ּכָ ר ַהּמֻ ְסּפָ ַהּמִ

ל ֶאִפי ֵהִריָמה.  א ׁשֶ ִאּמָ

ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָבר  ּכְ ּוָמָחר  ְמִהירּות,  ּבִ ַיֲעֹבר  אי  ַוּדַ ּבְ לּום,  ּכְ ֶזה  "ָאה, 

יַח  ם ִאיָתָמר ְלָהׂשִ יֵּ ּסִ ׁשֶ ְקִלילּות ּכְ הּו ָקָרה", ִהיא ָאְמָרה ּבִ ֶ ּשׁ ּמַ ׁשֶ

ֶאת ִלּבֹו. 

ל  ׁשֶ ֵמִאּמֹו  ַאֶחֶרת  ִלְתגּוָבה  ה  ִצּפָ הּוא  ְמֻאְכָזב.  ָהָיה  ִאיָתָמר 

הּוא  י  ּכִ ִעיד  ּתָ ׁשֶ יֹוֵתר,  ֶפת  ּתֶ ּתַ ּוִמׁשְ ְמַנֶחֶמת  ִלְתגּוָבה  ֶאִפי, 

ִאיָתָמר  ַסע  ּפָ ְלַבּדֹו  ָעָליו.  ָלּה  ת  ְוִאְכּפַ ֱאֶמת  ּבֶ ָלּה  ָחׁשּוב 

רֹוב, ָחׁש ָעצּוב ּובֹוֵדד  ת חֹוִלים' ַהּקָ ֶרת ִלְסִניף 'ֻקּפַ ְצִליָעה ִנּכֶ ּבִ

ׂש ָמקֹום  ֲאָבה לֹו ְמֹאד, ְוהּוא ִחּפֵ ַעם. ָהֶרֶגל ַהְיָמִנית ּכָ ֵמֵאי־ּפַ

ָהֹאֶפק,  ִלְמלֹוא  ֶזה  ּכָ ָמקֹום  ָרָאה  לֹא  ִלְמנּוָחה. הּוא  ְלֵהָעֵצר 

ְתֹאם ָצד ֶאת  ם. ּפִ יְך ְלִהְתַקּדֵ ֵבד ְוֶרֶגל ּכֹוֶאֶבת ִהְמׁשִ ּוְבֵלב ּכָ

הּוא  אן  ּכָ ִלְרָוָחה.  ם  ָנׁשַ הּוא  ה'.  'ִסְפִריָּ ִצְבעֹוִני:  ֶלט  ׁשֶ ֵעיָניו 

ְרּכֹו ֶאל ַאַחת  ה ֶאת ּדַ יּּות ָעׂשָ ִאּטִ יּוַכל ְלֵהָעֵצר ְוָלנּוַח ְמַעט. ּבְ

ים  ִלי ֵמׂשִ ַלף ּבְ ה, ְוׁשָ ְפִריָּ ּסִ זּורֹות ּבַ ָהיּו ּפְ ְרָסאֹות ַהּנֹוחֹות ׁשֶ ַהּכֻ

ף. ּדָ הּו ֵמַהּמַ ְלׁשֶ ֵסֶפר ּכָ

ֵאב.  ֵדי ּכְ ר ַעד ּכְ ר, ֻמּכָ ֶזה ָהָיה ֵסֶפר ֻמּכָ

א.  ל ִאּמָ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ְך  ּפּור, ַהֶהְמׁשֵ ְך ַהּסִ ִאיָתָמר ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו קֹוֵרא ֶאת ֶהְמׁשֵ

ַמע:  עֹוָלם לֹא ׁשָ ּמֵ ׁשֶ

ע ָארְֹך.  ר ְלַמּסָ ְרּפָ ִמים ָיָצא ַהּפַ ַאַחד ַהיָּ ּבְ

ָקרֹוב.  ּלֹו ְוִהְבִטיַח ַלְחֹזר ּבְ ַרח ׁשֶ הוּא ִנְפַרד ֵמַהּפֶ

ִקיָעה, ָטס ַהְרֵחק ְוָרָאה נֹוִפים  ל ׁשְ ְצָבִעים ׁשֶ ָטן, ּבִ ר ַהּקָ ְרּפָ ַהּפַ
ים  ים ֲאֻרּכִ ּלֹו ְמחֹוׁשִ ר ַאֵחר, ׁשֶ ְרּפָ ַגׁש ּפַ ַמְקִסיִמים, וִּפְתֹאם ּפָ

ּלֹו.  וְּכָנַפִים ִצְבעֹוִניֹּות וְּקִלילֹות, ַאף יֹוֵתר ֵמֵאּלוּ ׁשֶ

ָטן:  ַהּקָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ַאל ֶאת  ׁשָ ים  ָהֲאֻרּכִ ים  חֹוׁשִ ַהּמְ ַעל  ּבַ ר  ְרּפָ ַהּפַ
ְתֹאם ָקָטן יֹוֵתר, ָעָנה  יׁש ּפִ ִהְרּגִ ָטן, ׁשֶ ר ַהּקָ ְרּפָ ה?" ְוַהּפַ "ִמי ַאּתָ
ַעל  ּבַ ָורֹד  ַרח  ּפֶ לֹו  ׁש  יֵּ ׁשֶ ָקָטן  ר  ְרּפָ ּפַ ְסָתם  "ֲאִני  ָקָטן:  קֹול  ּבְ
וִּמי  ָירֹק,  ֶאָחד  ְוָעֶלה  ָארְֹך־ָארְֹך  ְוִגְבעֹול  ּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי  ה  לֹׁשָ ׁשְ

ה?"  ַאּתָ

ְמֻיָחד  דֹול,  ּגָ ר  ְרּפָ ּפַ "ֲאִני  ָאַמר:  ַאְוָתן  ְוַהּגַ ֶהָחָדׁש  ר  ְרּפָ ַהּפַ
ֲעֵלי  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ָרִחים  ּפְ ֵני  ׁשְ ִלי  ְוֵיׁש  ְוִצְבעֹוִני, 
ַרח  ל ַהּפֶ ְבעֹול ׁשֶ ים יֹוֵתר ֵמַהּגִ ֶהם ֲאֻרּכִ ּלָ ְבעֹוִלים ׁשֶ ּכֹוֶתֶרת, ַהּגִ

ם ַאְבָקִנים. רֹוֶצה ִלְראֹות?"  ָך, ְוֵיׁש ָלֶהם ּגַ ּלְ ׁשֶ

ר  ְרּפָ ִתיָקה ַאֲחֵרי ַהּפַ ׁשְ ָטן לֹא ָעָנה, ַרק ִהְתעֹוֵפף ּבִ ר ַהּקָ ְרּפָ ַהּפַ
ִהיר.  דֹול ְוַהיָּ ַהּגָ

ֱאֶמת  ּבֶ דֹול  ַהּגָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ל  ׁשֶ ָרִחים  ַהּפְ ׁשֶ ָרָאה  הוּא  יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָרִחים  ַהּפְ ַאַחד  ּבְ ם,  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ְוהוּא  ּלֹו,  ׁשֶ ַרח  ֵמַהּפֶ יֹוֵתר  ָיִפים 
ַרח  ַהּפֶ ֶנֱהָנה:  הוּא  ַהְתָחָלה  ּבַ דֹול.  ַהּגָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ל  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ
ּלֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע  ַרח ׁשֶ ַהּפֶ ב ׁשֶ ָטן ָחׁשַ ר ַהּקָ ְרּפָ יִרים, ְוַהּפַ ר לֹו ׁשִ ׁשָ
ב  ָחׁשַ ר  ְרּפָ ְוַהּפַ ִאּתֹו,  ֵחק  ׂשִ ְבעֹוִני  ַהּצִ ַרח  ַהּפֶ ְכָלל.  ּבִ יר  ָלׁשִ
ר  ְרּפָ ַהּפַ ַמן ׁשֶ ּזְ ְכָלל. ֲאָבל ּבַ ֵחק ּבִ ּלֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלׂשַ ַרח ׁשֶ ַהּפֶ ׁשֶ
ְתָנה  ּנָ ַרח ֶהָחָדׁש לֹא ָקַרץ ֵאָליו ְקִריָצה ׁשֶ ָטן ִהְתעֹוֵפף, ַהּפֶ ַהּקָ

ְמִהירוּת.  ף ּבִ לֹו ּכַֹח, ְוהוּא ִהְתַעיֵּ

ָטן  ר ַהּקָ ְרּפָ ָרִחים ָהְלכוּ ִליׁשֹן, ָנַחת ַהּפַ ל ַהּפְ ּכָ ְיָלה, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּלַ ּבַ
ָבר ָסַגר ֶאת ֲעֵלי  ה לֹו. הוּא ּכְ ַרח לֹא ִחּכָ ַרח, ֲאָבל ַהּפֶ ַעל ַהּפֶ
ַאל  ׁשָ הוּא  ֵנס,  ְלִהּכָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ּנוּ  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ וְּכׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ַהּכֹוֶתֶרת 

קֹול ְמֻנְמָנם: "ִמי ֶזה?"  ּבְ

ר.  ְרּפָ ָך", ָעָנה ַהּפַ ּלְ ָטן ׁשֶ ר ַהּקָ ְרּפָ "ֶזה ֲאִני, ַהּפַ
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ַרח  ַהּפֶ ַאל  ׁשָ ְך?"  ּכָ ל  ּכָ ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ּבְ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ "ָמה 
ִפהוּק ָרָחב.  ּבְ

ר.  ְרּפָ ֵנס ְוִליׁשֹן, ֲאִני ָעֵיף ְוַקר ִלי", ָאַמר ַהּפַ "ְלִהּכָ

ָטן,  ּלֹו, ַהּקָ ַרח ׁשֶ ַע ֶאל ַהּפֶ ְעּגֵ הוּא ִמְתּגַ יׁש ׁשֶ ְתאֹם הוּא ִהְרּגִ ּפִ
ְוֶהָעֶלה  ָהָארְֹך  ְבעֹול  ְוַהּגִ ים  ֻרּדִ ַהוְּ ַהּכֹוֶתֶרת  ֲעֵלי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ַעל  ּבַ

רֹק.  ָהֶאָחד, ַהיָּ

ּלֹו.  ָכל ּתֶֹקף ִלְפּתַֹח ֶאת ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת ׁשֶ ַרח ֶהָחָדׁש ֵסֵרב ּבְ ַהּפֶ
ם אֹוֵהב ִליׁשֹן  נוִּני, "ַוֲאִני ּגַ קֹול ַיׁשְ י", הוּא ָקָרא ּבְ "ֲאִני ָעֵיף ִמּדַ

ְלַבד". 

חוּץ,  ַאר ּבַ ָטן לֹא ָאַהב ִליׁשֹן ְלַבד, ְוהוּא ִנׁשְ ר ַהּקָ ְרּפָ ֲאָבל ַהּפַ
ּלֹו.  ַרח ׁשֶ ַע ְמֹאד ַלּפֶ ְעּגֵ ִמְתּגַ

ם  ּגַ "ַהִאם  ָלַחׁש,  הוּא  י?"  ּלִ ׁשֶ ַרח  ּפֶ ֵעת,  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ "ָמה 
ַע ֵאַלי?"  ְעּגֵ ה ִמְתּגַ ַאּתָ

ֲאָבל   "? ְנּתָ ָיׁשַ "ֵאיְך  ַאל:  ְוׁשָ ֶהָחָדׁש  ַרח  ַהּפֶ ֵאָליו  ְך  ִחיֵּ ּבֶֹקר  ּבַ
לֹום, ֲאִני הֹוֵלְך. ֲאִני  ָטן לֹא ָעָנה. הוּא ַרק ָאַמר: "ׁשָ ר ַהּקָ ְרּפָ ַהּפַ
ת ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת  לֹׁשֶ ַעל ׁשְ ן ְוַהּטֹוב, ּבַ ׁשָ י, ַהיָּ ּלִ ַרח ׁשֶ חֹוֵזר ֶאל ַהּפֶ

רֹק".  ִחיד, ַהיָּ ְבעֹול ָהָארְֹך ְוֶהָעֶלה ַהיָּ ים ְוַהּגִ ֻרּדִ ַהוְּ

ה יֹוֵתר  ים ַהְרּבֵ ַרח ֶהָחָדׁש, "ִלי ֵיׁש ָעִלים ַרּבִ ַמּה ַהּפֶ "ֲאָבל", ּתָ
יִרים  יר ְלָך ׁשִ ם ָיכֹול ָלׁשִ ָך, ַוֲאִני ּגַ ּלְ ן ׁשֶ ׁשָ ַרח ַהיָּ ׁש ַלּפֶ יֵּ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ

ָך".  ֵחק ִאּתְ וְּלׂשַ

ה  ַהּזֶ ַרח  "ַהּפֶ אוּת,  ּתָ ִהׁשְ ּבְ דֹול  ַהּגָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ִהְתָעֵרב  "וִּבְכָלל", 
ה יֹוֵתר".  ָיֶפה ְוָגדֹול ַהְרּבֵ

ֲעֵלי  ֵאין  י  ּלִ ׁשֶ ַרח  ה, "ַלּפֶ ּבוּׁשָ ִלי  ּבְ ָטן  ַהּקָ ר  ְרּפָ ַהּפַ "ָנכֹון", ָעָנה 
הוּא  ֲאָבל  חֹות,  ּפָ ה  ַהְרּבֵ ְוָיֶפה  ים  ַמְרׁשִ ְוהוּא  ים,  ַרּבִ ּכֹוֶתֶרת 
יר,  ָלׁשִ יֹוֵדַע  לֹא  הוּא  ֱאֶמת.  ּבֶ אֹוִתי  אֹוֵהב  ְוהוּא  י  ּלִ ׁשֶ ַרח  ַהּפֶ
ֲאִני ָעֵיף -  ֲאִני ָעף הוּא קֹוֵרץ ֵאַלי ְוֶזה נֹוֵתן ִלי ּכַֹח, וְּכׁשֶ ׁשֶ  ֲאָבל ּכְ

ֶאְחזֹר  ה ִלי ַעד ׁשֶ ִמיד ְמַחּכֶ ְיָלה הוּא ּתָ ֵיׁש ִלי ָמקֹום ָלנוַּח, וַּבּלַ
ֵנינוּ הֹוְלִכים ִליׁשֹן  ר ָקָטן', וּׁשְ ְרּפָ ְולֹוֵחׁש ִלי: 'ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, ּפַ

ַיַחד ְוחֹוְלִמים ֲחלֹומֹות ְמתוִּקים".  ּבְ

ְוהוּא  ּלֹו,  ׁשֶ ַרח  ּפֶ ּבַ ֶאה  ּגֵ הוּא  י  ּכִ ָטן  ַהּקָ ר  ְרּפָ ַהּפַ ָחׁש  ְתאֹם  ּפִ
ּלֹו,  ַרח ׁשֶ ה לֹו ַהּפֶ ם ִחּכָ ָרִחים. ׁשָ ֵדה ַהּפְ ְמִהירוּת ַעד ִלׂשְ ָעף ּבִ
ְבעֹול  ְוַהּגִ ים  ֻרּדִ ת ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת ַהוְּ לֹׁשֶ ַעל ׁשְ ַרח ָהָאהוּב ּבַ ַהּפֶ
ְוֶהָעֵיף  ָטן  ַהּקָ ר  ְרּפָ ַהּפַ רֹק.  ַהיָּ ִחיד,  ַהיָּ ְוֶהָעֶלה  ֶהָחָלק,  ָהָארְֹך, 
ַהּצוּף  ֶאת  אֹון  ִצּמָ ּבְ ְוָלַגם  ָלנוַּח  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ָהָארְֹך  ע  ּסָ ֵמַהּמַ

תֹוק. הוּא ָחׁש מוָּגן ְוָאהוּב.  ַהּמָ

ים ְוָלַחׁש  ֻרּדִ ת ֲעֵלי ַהּכֹוֶתֶרת ַהוְּ לֹׁשֶ ׁשְ ּלֹו ָעַטף אֹותֹו ּבִ ַרח ׁשֶ ַהּפֶ
ֵניֶהם ָהְלכוּ ִליׁשֹן ְוָחְלמוּ  ר ָקָטן", וּׁשְ ְרּפָ לֹו: "ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך, ּפַ

ֲחלֹומֹות ְמתוִּקים.

יל ְלָהִבין  ּכִ ה ִהׂשְ ֵעיָניו. ַרק ַעּתָ ִאיָתָמר ָחׁש ַלְחלּוִחית מּוָזָרה ּבְ

ַאֲהָבה  ה  ְוַכּמָ ִאּמֹו,  ל  ׁשֶ יָה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ָהְיָתה  ָנה  ּכֵ ָאָגה  ּדְ ה  ּמָ ּכַ

תֹוְכחֹוֶתיָה ָהֲעֵיפֹות.  ָהְיָתה ְטמּוָנה ּבְ

ְנִעים  יר ְסלּוָלִרי ֵמָאָדם  ַאל ַמְכׁשִ ל ֶרַגע הּוא ׁשָ ַהְחָלָטה ׁשֶ ּבְ

ִצּדֹו, ָיָצא ֵמאּוַלם  ּלְ ְרָסה ׁשֶ ְקִריָאה ַעל ַהּכֻ קּוַע ּבִ ָהָיה ׁשָ ֵסֶבר ׁשֶ

ג.  ִריָאה ְוִחיֵּ ַהּקְ

ָבה ְלקֹוָלּה  ְרּבְ ּתַ ִליָאה ֲעצּוָבה ִהׁשְ א ֵהִריָמה: "ִאי-ָתָמר?" ּפְ ִאּמָ

ֶבָהָלה:  ּבְ ָקְרָאה  לֹו  ָרה  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ְמָעה  ָ ּשׁ ֶ ּוִמּשׁ ס,  ֻחְסּפָ ַהּמְ

ֶזה?  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִהְצַלְחּתָ  ֵאיְך  ד.  ִמיָּ יָעה  ַמּגִ ֲאִני  זּוז!  ּתָ "ַאל 

ָך?"  ּלְ א ׁשֶ ל ִאּמָ ב ַהּדֹוֵאג ׁשֶ ת ְלָך ַעל ַהּלֵ ָמה, לֹא ִאְכּפַ

ְדָאָגה  ֵעיֵני רּוחֹו ָרָאה אֹוָתּה ַמֲעִמיָסה ּבִ ְך ְלַעְצמֹו. ּבְ ִאיָתָמר ִחיֵּ

ֶרְך.  דּוׁש ְויֹוֵצאת ַלּדֶ יק ּגָ אֹוֶהֶבת ּתִ

ָאֲהָבה  ִהיא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדיּּוק  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ א  ִאּמָ ָאַהב אֹוָתּה, ֶאת  ְוהּוא 

ב.  ָכל ַהּלֵ אֹותֹו - ּבְ

  

ע.  ל ֱאִליׁשָ ֹראׁשֹו ׁשֶ ְרֶאה ּבְ ּנִ ְדָאָגה ֶאת ַהֲחָתְך ׁשֶ ֲחָנה ּבִ א ּבָ ִאּמָ

ָך ָזקּוק ִלְתָפִרים", הֹוִדיָעה לֹו, "ֵאָאֵלץ  ּלְ ַהֲחָתְך ׁשֶ "ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ד".  ָלַקַחת אֹוְתָך ְל'ֶטֶרם' ִמיָּ

ְוָדֲחָסה  דֹול,  ַהּגָ ֹרק,  ַהיָּ יָקּה  ּתִ ֶאת  א  ִאּמָ ָנה  ִאְרּגְ ְמִהירּות  ּבִ

ִהְזִמיָנה  ׁשֶ ַהּמֹוִנית  חֹון.  ּטָ ּבִ ְלֶיֶתר  ִטיׁשּו,  ֲחִבילֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלתֹוכֹו 

ה.  ַמּטָ ָבר ָצְפָרה ִמּלְ ּכְ

ֶאל  ּוָפְנָתה  אֹוִמים  ַהּתְ ֶאל  ָקְרָאה  י",  ּוִמיַכּלִ מֹוִטי  "ְלִהְתָראֹות 

ע.  ל ֱאִליׁשָ ֶקת ֲעֵרַמת ִטיׁשּו ֶאל ֹראׁשֹו ׁשֶ עֹוָדּה ְמַהּדֶ ֶלת, ּבְ ַהּדֶ

ֶבֶרת  י! ּגְ ַכְחּתִ ְתֹאם ָטְפָחה ַעל ִמְצָחּה ְוָקְרָאה: "אֹוח, ֵאיְך ׁשָ ּפִ

ִלי  ִנְרֶאה  ְולֹא  ְלבֹוִאי,  ה  ְמַצּפָ ָהַאְלָמָנה,  נּו  ֶכְנּתֵ ׁשְ ִגְלָעִדי, 

ָרּה  ְלַבּקְ ם  ַאּתֶ ְלכּו  י,  ּוִמיַכּלִ מֹוִטי  ָהֶעֶרב.  ָרּה  ְלַבּקְ יק  ַאְסּפִ ׁשֶ

ה".  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ע ֶאל  ְבִהילּות ִעם ֱאִליׁשָ א ּבִ ין ְלַמֲעֶנה ָיְרָדה ִאּמָ לֹא ְלַהְמּתִ ּבְ

ּלֹא ִהְפִסיָקה ִלְצּפֹר. ַהּמֹוִנית, ׁשֶ

ה, "ַעד  יׁשָ ֲעֶמֶמת", ִהְדּגִ י, "ֲאִני לֹא ְמׁשֻ "א-ּו-ף!!!" ֶנֶאְנָחה ִמיַכּלִ

א!" ֹמַע ִסּפּוֵרי ַסְבּתָ ֵכָנה ְזֵקָנה ְוִלׁשְ ֶבת ֵאֶצל ׁשְ ֵדי ָלׁשֶ ּכְ

ֶבֶרת ִגְלָעִדי ּבֹוֵדָדה  ַסק מֹוִטי, "ֶזהּו ֶחֶסד. ּגְ ֵרָרה", ּפָ "ֵאין ָלנּו ּבְ

הּוא  ׁשֶ ה  ְפִריָּ ַהּסִ ְפֵרי  ִמּסִ ַמד  ּלָ ׁשֶ ה  ֲחָדׁשָ ה  'ִמּלָ  - ְוַגְלמּוָדה" 

ּקּור  ַהּבִ ֶאת  ְתִחיל  ּנַ ׁשֶ "ּוְכָכל   - י  ִמיַכּלִ ִהְרֲהָרה  ִלְבלַֹע',  נֹוֵהג 

מֹו ַמֵהר יֹוֵתר". ם יֹוֵתר - נּוַכל ְלַסיְּ ֻמְקּדָ

ּלֹא  ׁשֶ ה  ְמַקּוָ ֲאִני  ֲאָבל  ָיַדִים.  ְמִריָמה  ֲאִני  ָך  ּלְ ׁשֶ יֹון  ַהִהּגָ ֶנֶגד  "ּכְ

ֲעִליל. י, מוֶּבֶסת ּבַ ְלָטה ִמיַכּלִ ְהֶייָנה ּבוּׁשֹות", ּפָ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ֵנָרֵדם, ּכְ

ְדּפֹק".  ה ּתִ י, "ַאּתָ ה ִמיַכּלִ ֶלת", ָלֲחׁשָ "זֹו ַהּדֶ

ָראּו  ּקֹות ֵהם  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ְוָדַפק.  ַפק  ּדָ ָרצֹון,  ֹחֶסר  ּבְ מֹוִטי, 

ַח  ְפּתֵ ַעד ָלֵעיִנית. סֹוף־סֹוף ֵהֵחל ַהּמַ הּו ּבֹוֵחן אֹוָתם ִמּבַ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ָדִנית  ְוַהַחׁשְ ֶרת  ֻבּגֶ ַהּמְ ם  ֶכְנּתָ ּוׁשְ ְנעּול,  ַהּמַ ֹחר  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵבב 

ת ּבֹוָאם. ר ֶאת ִסּבַ ה ֵמֶהם ְלַסּפֵ ְרׁשָ ּדָ

ם  ְמּגֵ ּגִ ֶבֶרת ִגְלָעִדי",  ּגְ ֶב...  ּגְ ר אֹוָתְך,  ְלַב... ְלַבּקֵ אנּו  אנּו... ּבָ "ּבָ

ְרִסי  ּפַ ִניָסה  ּכְ ִטיַח  ׁשָ ֶאל  ֵעיָניו  ֶאת  יל  ּפִ ַמׁשְ הּוא  ׁשֶ ּכְ מֹוִטי 

ִצְבעֹוִני.

ִאים, ֵאילּו אֹוְרִחים  רּוִכים ַהּבָ ָכה ִחיּּוְך ָרָחב. "ּבְ ֶבֶרת ִגְלָעִדי ִחיְּ ּגְ

ֹנַח".  יׁשּו ּבְ ׁשּו. ַהְרּגִ יְּ ְתּבַ ְנסּו. ַאל ּתִ ְנסּו, ִהּכָ ִדים! ִהּכָ ִנְכּבָ

ָנה  ִויׁשָ חּוָמה  ה  ַסּפָ ַעל  לֹון,  ּסָ ּבַ ֶבת  ָלׁשֶ אֹוָתם  ִהְזִמיָנה  ִהיא 

י  ל ִמיַכּלִ ּה ׁשֶ ְעּתָ ִפי ּדַ ּלְ ָכִריֹּות ְרקּומֹות ּוְדהּויֹות, ׁשֶ ֶדת ּבְ ַהְמֻרּפֶ

ַלח.  ָבר ִמיֵמי ְמתּוׁשֶ מֹות ּכְ ַקיָּ

עֹוָדּה מֹוֶזֶגת  ֵכָנה, ּבְ ְ יָעה?" ִהְתַעְנְיָנה ַהּשׁ א לֹא ִהּגִ ה ִאּמָ "ָלּמָ

י ֶהֶעְוָתה ֶאת  ה ַנְעָנע ַמֲעֶלה ֵאִדים ֶאל ּכֹוסֹות ְזכּוִכית. ִמיַכּלִ ּתֵ

יֹום ַחְמִסין? ֶקה ַחם ּבְ ֵכָנה! ַמׁשְ ְ ֶניָה: ִהְגִזיָמה, ַהּשׁ ּפָ

ֹראׁשֹו  ּבְ ְך  ֶנְחּתַ ה,  ּנָ ּגִ ּבַ ָנַפל  ע  ֱאִליׁשָ ׁשֶ ְקָצָרה  ּבִ ר  ִסּפֵ מֹוִטי 

ְוִנְזָקק ִלְתָפִרים.

ֹוָבב  ִריא, ַהּשׁ ְהֶיה ּבָ יִּ ְלׁשֹוָנּה, "ׁשֶ ֵכָנה ּבִ ְ "אֹוי ַוֲאבֹוי", ִצְקְצָקה ַהּשׁ

ם יֹוְדִעים?  ְתנּועֹות ֻמְגָזמֹות. "ַאּתֶ ּה ּבִ ה!" ִנְעְנָעה ֶאת ֹראׁשָ ַהּזֶ

כתבה: אסתי פרידרויצר ציירה: בונצי רבינוביץֲהנּוַכל ָלבֹוא ׁשּוב?
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ָהְרחֹוב.  ְקֵצה  ּבִ ָרה  ּגָ ׁשֶ ָהֲאחֹות  ֶזְלָדה'ֶלה,  ָלנּו  ָהְיָתה  ַעם  ּפַ

ָצִעים. ֲאָבל ִלְפָעִמים ֶנֱאַלְצנּו  ּפְ ת ְותֹוֶפֶרת  ִהיא ָהְיָתה חֹוֶבׁשֶ

ְך אֹוָתּה".  ּלֹא ָרִצינּו ְלַסּבֵ ֵני ׁשֶ ַעְצֵמנּו, ִמּפְ ר ּבְ ּדֵ ְלִהְסּתַ

ֵמִהים.  ִטים ּתְ י ּומֹוִטי ֶהְחִליפּו ַמּבָ ִמיַכּלִ

רֹות?"  ְחּתָ נּועֹות ַהּמַ ִריִטי ְוַעל ּתְ ט ַהּבְ ְנּדָ ם ַעל ַהּמַ ַמְעּתֶ "ַהִאם ׁשְ

ָעָנה  מֹוִטי  ֵעיֶניָה.  ֶאת  ֶהם  ּבָ ְוָנֲעָצה  ִגְלָעִדי  ֶבֶרת  ּגְ ֲאָלה  ׁשָ

י ָעְנָתה 'לֹא'.  יַכּלִ ּמִ ַמן ׁשֶ ּזְ ֵעֶרְך', ּבֹו ּבַ 'ּבְ

ֶבֶרת ִגְלָעִדי, "ִלְפֵני ְקָצת  ִקּצּור", ָצֲחָקה ּגְ ר ָלֶכם ֵאפֹוא ּבְ "ֲאַסּפֵ

ַאְרֵצנּו. ֵהם ֵהֵצרּו ְמֹאד  ִריִטים ּבְ ְלטּו ַהּבְ ָנה ׁשָ ְבִעים ׁשָ ִ יֹוֵתר ִמּשׁ

רּו  ְחּתְ יַּ ׁשֶ נּועֹות  ּתְ ֵהִקימּו  ן  ּכֵ ְוַעל  הּוִדים,  ַהיְּ ל  ׁשֶ ַצֲעֵדיֶהם  ֶאת 

ִליֹּות  ִלּגָ י  ְלּתִ ּבִ לֹות  ַהְעּפָ ִאְרְגנּו  ֵאּלּו  רֹות  ַמְחּתָ ְלטֹוָנם.  ׁשִ ֶנֶגד 

ים  ִאְסֶטָרֶטִגיִּ ִרים  ּוְגׁשָ ַלְיָלה ִמְפָקדֹות  ִאיׁשֹון  ּבְ ּפֹוְצצּו  ָלָאֶרץ, 

ֲחדּו ְמֹאד  ִריִטים ּפָ ִלים ַהּבְ ֻעּלֹות נֹוָספֹות ִמּסּוג ֶזה. ַהַחיָּ ְוָיְזמּו ּפְ

ֵדי  ַפַעם ָהיּו ְמִטיִלים 'ֹעֶצר' ּכְ ַעם ּבְ י ּפַ רֹות. ִמּדֵ ְחּתָ י ַהּמַ ֵמַאְנׁשֵ

ס,  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ִמי  ַהּמֹוְרִדים.  ֶאת  ְוִלְתּפֹס  י  ֻחּקִ לֹא  ק  ֶנׁשֶ ׂש  ְלַחּפֵ

ְמָצה  ְלׁשִ דּוַע  ַהיָּ ֶלא  ַלּכֶ ִנְזָרק  ָהָיה  הּוא  ּגֹוָרלֹו.  ָהָיה  ּוַמר  ָרע 

רֹות  ְחּתָ ִעיֵלי ַהּמַ ל ּפְ ים ָהיּו מּוָעִטים. ָלֵכן ּכָ ַחיִּ ְוִסּכּוָייו ָלֵצאת ּבַ

ּלּו ֹזאת ַאף ִלְבֵני  ֶרת, ְולֹא ּגִ ְחּתֶ ּמַ סֹוד ֶאת ֲחֵברּוָתם ּבַ ְמרּו ּבְ ׁשָ

רֹוִבים".  ם ַהּקְ ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ

י  ִמיַכּלִ ּבְ ְוָדֲחָקה  ֲאִויר  ֹאף  ִלׁשְ ְלֶרַגע  ֶנֶעְצָרה  ִגְלָעִדי  ֶבֶרת  ּגְ

ְלִגיָמה  ַנִים  ְ ַהּשׁ ָלְגמּו  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ ה.  ֵמַהּתֵ ִלְלּגֹם  ּוְבמֹוִטי 

יְך  ֵכָנה ְלַהְמׁשִ ְ ים, ְוַרק ָאז הֹוִאיָלה ַהּשׁ ֶקה ַהַחּמִ ׁשְ ְקָצָרה ֵמַהּמַ

ִסּפּוָרּה:  ּבְ

רֹות, ָהָיה ְסִליק - ְמקֹום  ַחת ְלֶזֶבל ַהּפָ נּו, ִמּתַ ּלָ תֹוְך ָהֶרֶפת ׁשֶ "ּבְ

ָלה.  ַחּבָ ּוִמְטֲעֵני  רֹוִבים  ּדּוִרים,  ּכַ  - ק  ֶנׁשֶ א  ֻהְחּבָ ּבֹו  ׁשֶ ִמְסּתֹור 

'מּו... מּו...  ה ּבְ ְדֵלְפָנה ִמּלָ ּלֹא ּתַ ֱאָמנֹות ׁשֶ רֹוַתי ַהּנֶ י ַעל ּפָ ָסַמְכּתִ

רּוָרה  ה ַהּבְ ּבָ ח, ֵמַהּסִ ָתן ֶאְקּדָ ם ִאם ֻיְצַמד ְלַרּקָ ֶהן, ּגַ ּלָ מּו...' ׁשֶ

ַעל  ְיָלַדי  ְמהּו  ּתָ ָהֵהם  ִמים  יָּ ּבַ ר...  ְלַדּבֵ נֹוֲהגֹות  ֵאיָנן  רֹות  ּפָ ׁשֶ

ֵני  ְך ִמּפְ י ּכָ ֶרֶפת. ָנַהְגּתִ י אֹוָתם ַלֲחלּוִטין ִמן ָהֲעבֹוָדה ּבָ ַטְרּתִ ּפָ ׁשֶ

כּו ּבֹו.  ּזָ טֹור ׁשֶ ם, ֶנֱהנּו ֵמַהּפְ ּדָ ם, ְוֵהם, ִמּצִ ָ ָרִציִתי ְלַהְרִחיָקם ִמּשׁ ׁשֶ

י  ִנְזַעְקּתִ ם.  ּדָ ְוׁשֹוֵתת  צּוַע  ּפָ ְיָתה  ַהּבַ ִני  ּבְ ָחַזר  ִמים  ַהיָּ ַאַחד  "ּבְ

ַטר  ָלה הּוא ּפָ י אֹותֹו ִלְמקֹור ַהַחּבָ ַאְלּתִ ָ ּשׁ ֶבָהָלה, ּוְכׁשֶ ִלְקָראתֹו ּבְ

יר  ְלַהְסּתִ ן  ּוֵ ִהְתּכַ הּוא  ֶ ּשׁ י ֶאת ַמה  ֵהַבְנּתִ ד  ִמיָּ ָיד.  ף  ֶהּנֵ ּבְ אֹוִתי 

הּוא  ה?'  ַאּתָ ם  ּגַ ה,  'ֹמׁשֶ ׁשּות:  ִהְתַרּגְ ּבְ ְלֶעְברֹו  ְוָקָראִתי  י  ּנִ ִמּמֶ

אֹותֹו  יַע  ְלַהְפּתִ י  ִהְצַלְחּתִ ׁשֶ ָעָליו  ָרִאיִתי  ִנְדָהם.  ֵאַלי  ִנְפָנה 

ֹהֶגן..." ּכַ

ְלחּו  ּקָ ׁשֶ ִקים  ַהְמַרּתְ ּפּוִרים  ַהּסִ ְצחֹוק.  ּבִ ְרצּו  ּפָ י  ּוִמיַכּלִ מֹוִטי 

ט  ּוְבַמּבָ ִנְלָהבֹות  ְתנּועֹות  ּבִ ים  ְמַלּוִ ִגְלָעִדי,  ֶבֶרת  ּגְ ל  ׁשֶ יָה  ִמּפִ

ֲעבּוָרם ַאְטַרְקְצָיה ְמַעְנֶיֶנת.  ד, ָהיּו ּבַ ְמַרּצֵ

חֹוק, "ַרק ְלַאַחר  י ַהּצְ ּלֵ ּגַ ְככּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵכָנה ּכְ ְ יָכה ַהּשׁ ב", ִהְמׁשִ "ַאּגַ

ִביָסה  ַהּכְ ְמכֹוַנת  ַחת  ִמּתַ ְחָסן,  ּמַ ּבַ ׁשֶ יִתי  ּלִ ּגִ ים  ֳחָדׁשִ ה  ּמָ ּכַ

ֵלם". ם ַמֲחֵנה ִאּמּוִנים ׁשָ נּו, ִהְתַקיֵּ ּלָ ת ׁשֶ ָהרֹוֶעׁשֶ

ְלָטה ִצְחקּוק נֹוָסף. י ּפָ ִמיַכּלִ

יָכה  ִהְמׁשִ ְוָלֵכן  ַמֲאִזיֶניָה,  ִמ'ְקַהל'  ֶנֶהְנָתה  ִגְלָעִדי  ֶבֶרת  ּגְ

ַמן. ִמְנֶהֶרת ַהּזְ ַהְפָלָגָתּה ֲאחֹוָרה ּבְ ּבְ

ל  ִריִטי, ֻהְגּבַ ים ַהּבְ ָבן', ֵסֶפר ַהֻחּקִ ֶפר ַהּלָ י ְמִדיִניּּות 'ַהּסֵ "ַעל ּפִ

ָרֵאל. ְיהּוִדים  יֹון ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לּו ִרׁשְ ּבְ ּקִ הּוִדים ׁשֶ ר ַהיְּ ִמְסּפַ

ָלֶהם  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ָנה,  ָהֲעׁשֵ ה  ֵמֵאירֹוּפָ ִלים  ֻמּצָ אּוִדים  ים,  ַרּבִ

ה  ֲעִליָּ ּבַ ַלֲעלֹות  ֶהְחִליטּו  ִניָסה,  ּכְ ּוֵרי  ְלִאּשׁ ין  ְלַהְמּתִ ַסְבָלנּות 

ּדֹוֵפק ַעל  ִליַח  ׁשָ ָהָיה  ַלְיָלה,  ִאיׁשֹון  ּבְ ִלְפָעִמים,  ִלית.  ִלּגָ י  ְלּתִ ּבִ

יִלים ִמְתָקֶרֶבת ֶאל חֹוֵפי ַאְרֵצנּו.  ת ַמְעּפִ ֳאִניַּ ַחּלֹוֵננּו, ְלהֹוִדיַע ׁשֶ

'ְטָרְנֶטה'  ּבַ יֹוְצִאים  ָהִיינּו  ד  ּוִמיָּ ֵאּלּו,  ים  ְלַתְרִחיׁשִ מּוָכִנים  ָהִיינּו 

ִרים  ָ ַהְמֻאּשׁ ִמן  ָהִיינּו  ָהֵהם  ִמים  יָּ ּבַ ֲעִלי.  ּבַ ים,  ַחיִּ ל  ׁשֶ ַהֲחבּוָטה 

ֶרֶכב  ֵאיֶזה  ָרִטי. אֹוהֹו!  ּפְ ֶרֶכב  ַבֲעלּוָתם  ּבְ ַהֲחִזיקּו  ׁשֶ ים  ַעּטִ ַהּמְ

הּוא  ֶ ַחְפנּו אֹותֹו יֹוֵתר ִמַמה ּשׁ ֲאַנְחנּו ּדָ ְכָלל ֶזה ָהָיה! ֶרֶכב ׁשֶ ְמׁשֻ

ַחף אֹוָתנּו..." ּדָ

נּו!" ִהְתַלֵהב מֹוִטי. ּלָ מֹו ׁשֶ ִדיּּוק ּכְ "יּו! ּבְ

ֵהֵחּלּו  ַלחֹוף  ְענּו  ִהּגַ ׁשֶ "ּכְ ִגְלָעִדי,  ֶבֶרת  ּגְ יָכה  ִהְמׁשִ ִקּצּור",  "ּבְ

ה  ּמָ ת ּכַ ִים ּוֵמֲעֵיפּות, ְלַאַחר ַהְפָלָגה ּבַ חּוִטים ִמּמַ ים ַהּסְ ָהֲאָנׁשִ

ָהָיה  ְפִקיֵדנּו  ּתַ ֹחרֹות.  ּוׁשְ ְקַטּנֹות  ירֹות  ִמּסִ ָלֶרֶדת  בּועֹות,  ׁשָ
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יק  ְלַהְסּפִ ֵדי  ּכְ ְלבֹוָאם,  ינּו  ִהְמּתִ ׁשֶ ִאיֹּות  ּשָׂ ַלּמַ ֵנס  ְלִהּכָ ְלָזְרָזם 

ִפים  ּוִרים ְמֻזיָּ ָיָדם ִאּשׁ רֹוִבים ְוָלֵתת ּבְ ים ַהּקְ ּתִ ּבָ ר אֹוָתם ּבַ ְלַפּזֵ

ִריִטים 'ַעל  ְפסּו אֹוָתנּו ַהּבְ ִריִטים. לֹא ַאַחת ּתָ יעּו ַהּבְ ֶטֶרם ַיּגִ ּבְ

ם,  ָהְיָתה קֹוד ֻמְסּכָ ִריָקה ׁשֶ ִמיִעים ׁשְ ֶזה ָהִיינּו ַמׁשְ ִמְקֶרה ּכָ ַחם'. ּבְ

ֵאָליו  זֹוְרִמים  ָהיּו  ַלחֹוף  ָסמּוְך  ִהְתּגֹוְררּו  ׁשֶ ים  ֵמָהֲאָנׁשִ ים  ְוַרּבִ

ה ַאף ָהיּו ּגֹוְרִרים  י ַמֲעׂשֶ ים. ַאְנׁשֵ עֹוִלים ַהֲחָדׁשִ ִבים ּבָ ּוִמְתַעְרּבְ

ַזְרנֹוֵקי ַמִים  ד ָהֲעָצמֹות, ּבְ ָקָיה ּוַמְרִטיִבים ַעד ְלׁשַ ִצּנֹורֹות ַהׁשְ

ֶרְך  ּדֶ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִביָבה,  ּסְ ּבַ ְמָצִאים  ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת  יִרים,  ַאּדִ

ַעל  ּנֹוַצר  ׁשֶ ָלָגן  ּבָ ּבַ ַה'ָוִתיִקים'.  ּוֵבין  ים'  ַה'ֲחָדׁשִ ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ

ּתֹונֹוֵתיֶהם, ְוַעד  ִדים ַלֲחלּוִטין ֶאת ֶעׁשְ ִריִטים ְמַאּבְ ַהחֹוף ָהיּו ַהּבְ

לֹא  ְוָהְרטּוָבה,  ָרה  ַהּקָ יִלית  ַהּלֵ ָעה  ֵמַהַהְפּתָ ׁשּו  ִהְתאֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ

ים ַעל ַהחֹוף..." ְמַעט ֲאָנׁשִ נֹוְתרּו ּכִ

ִניָסה.  ְמעּו ֵמַהּכְ ִפיקֹות ְמִהירֹות ְותֹוְבָעִניֹּות ִנׁשְ ּדְ

ֵעיִנית ְוָקְרָאה: "עֹוד  ֶלת, ֵהִציָצה ּבָ ה ֶאל ַהּדֶ ׁשָ ֶבֶרת ִגְלָעִדי ִנּגְ ּגְ

ֶיֶלד!"

ְצָעִדים  ּבִ ִית ֶיֶלד ָקָטן.  ֶלת ִנְכַנס ֶאל ַהּבַ ָחה ַהּדֶ ְפּתְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמיָּ

ַוֲאחֹותֹו  ָאִחיו  ֶאת  ָרָאה  ֶ ּוִמּשׁ לֹון,  ַהּסָ ֶאל  ָצַעד  הּוא  ים  ֶהְחֵלִטיִּ

ָאְמָרה  א  ִאּמָ י!  ּוִמיַכּלִ "מֹוִטי  ּגֹוֶעֶרת:  ִניָמה  ּבְ ֲאֵליֶהם  ָנה  ּפָ

א ּדֹוֶאֶגת  ַמן? ִאּמָ ל ַהּזְ ְיָתה! ֵאיֹפה ֱהִייֶתם ּכָ ד ַהּבַ ֲעלּו ִמיָּ ּתַ ׁשֶ

ָלֶכם ְמֹאד!"

ְתאֹוִמית ֶאל ַהֹהֶוה.  ִניָחה ַהּפִ י ִהְתַנֲעָרה ִראׁשֹוָנה ֵמַהּצְ ִמיַכּלִ

יּו!  ם?  ְך ַמֵהר ֲחַזְרּתֶ ּכָ ל  ַתְדֵהָמה, "ּכָ ע", ִהיא ָקְרָאה ּבְ "ֱאִליׁשָ

ר, ֵאיֶזה ָחמּוד!" ְרּפָ ׁש ַעל ַהּפַ ְתַחּדֵ ּתִ

ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ עֹוד  ּבְ ׁשֶ א  ְלִאּמָ יד  ּגִ "ּתַ ֲאָנָחה.  ּבַ ַח  ִהְתַמּתֵ מֹוִטי 

ֵסֶדר?" ַנֲעֶלה, ּבְ

ם ּפֹה יֹוֵתר  ע ֵעיַנִים ֲעָנִקיֹּות, "ַאּתֶ תֹו ֱאִליׁשָ ַער ְלֻעּמָ "ָמה?" ּפָ

ה. ְלִחיׁשָ ְכָלל", הֹוִסיף ּבִ ס ּבִ עֹות, ְוֶזה לֹא ְמֻנּמָ לֹׁש ׁשָ ָ ִמּשׁ

ְצחֹוק. ְרָצה ּבִ יָחה, ּפָ ָעְקָבה ַאֲחֵרי ַהּשִׂ ֶבֶרת ִגְלָעִדי, ׁשֶ ּגְ

י. "אּוף!!!" ִהְכִריָזה ִמיַכּלִ

ֵניֶהם, "ַהִאם נּוַכל ָלבֹוא ׁשּוב?" נּו ׁשְ ֶבֶרת ִגְלָעִדי", ִהְתַחּנְ "ּגְ

ֶאת  ֶאְתֶכם  ִביאּו  ּתָ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ "ַאְך  ֵכָנה,  ְ ַהּשׁ ָכה  ִחיְּ אי",  ַוּדַ "ּבְ

ע.  ל ֱאִליׁשָ ה", הֹוִסיָפה ְוָלֲחָצה ַעל ְקֵצה ַאּפֹו ׁשֶ ֶהָחמּוד ַהּזֶ

ֹמַרת רּוַח. ץ ֶאת ַאּפֹו ּבְ ּוֵ ע ּכִ ֱאִליׁשָ

דֹוִלים,  ַהּגְ ְלֶאָחיו  הֹון  ִתּמָ ּבְ ָאַמר  הּוא  ם",  ַאּתֶ מּוָזִרים  ה  ּמָ "ּכַ

ִבים  ם ַחיָּ ַאּתֶ ם ׁשֶ ְנּתֶ ַהְתָחָלה ִהְתַעְצּבַ עֹוָדם עֹוִלים ְלֵביָתם, "ּבַ ּבְ

ְיָתה!" יִמים ַלְחֹזר ַהּבַ י ַמְסּכִ ֹקׁשִ ם ּבְ ו ַאּתֶ ר אֹוָתּה, ְוַעְכׁשָ ְלַבּקֵ

  

ַיְלֵדי   - י  ּומֹוְיׁשִ אּוִדי  י,  ְמׁשִ ׁשִ יֹוִני,  ִני,  ּדָ ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ בּו  ָיׁשְ ֵהם 

ׂש ֵסֶפר  ה ְלַחּפֵ ֲעמּום. יֹוִני ִנּסָ ִ ר ַהּשׁ ֵניֶהם ִנּכָ ַעל ּפְ ׁשֶ ַהֲחבּוָרה, ּכְ

ִחּפּוׂש קֹוִמיְקס ְמַעְנֵין.  י ָהָיה ָעסּוק ּבְ ְמׁשִ ֶרם ָקָרא, ְוׁשִ ּטֶ ׁשֶ

ה.  ְפִריָּ ּסִ ָבר ָחָדׁש לֹא ָהָיה ּבַ ַאְך לֹא, ׁשּום ּדָ

ָעה  י ֶאת ֶאְגֵלי ַהּזֵ י, ִנְמָאס, ֵאיֶזה ִמין ֹחֶפׁש ֶזה?" ָמָחה מֹוְיׁשִ "ּדַ

ְצחֹו ַהּלֹוֵהט.  ִמּמִ

ן'...  ְל'ֶאְקׁשְ ְמַעְנֵין,  הּו  ֶ ְלַמּשׁ ַאֵחר,  ְלֹחֶפׁש  ינּו  ִצּפִ ה  ּמָ ּכַ "ָנכֹון, 

ה ָהִעירֹוִנית",  ְפִריָּ ּסִ ִבים ּבַ ֲעמּום ֲאַנְחנּו יֹוׁשְ לּום. ֵמֹרב ׁשִ ְוֵאין ּכְ

ּלֹו.  ִים ׁשֶ ְקּבּוק ַהּמַ ים ִאּתֹו אּוִדי ְוָלַגם ִמּבַ ִהְסּכִ

ֵקיִצית  רּוַח  ַהּלֹוֲהִטים.  ים'  ַמּנִ ַהּזְ ין  'ּבֵ ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ ָהָיה  ֶזה 

ְוַחם  ַלח  ַלֲאִויר  ְוָגְרָמה  ילֹון,  ַהּוִ ַפַעם ֶאת  ּבְ ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ִנְעְנָעה 

בּו  ָיׁשְ ה  ְפִריָּ ַהּסִ אּוַלם  ּבְ רּוׂש  ַהּפָ ִטיַח  ָ ַהּשׁ ַעל  ַלֶחֶדר.  ֵנס  ְלִהּכָ

לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ַהֲחבּוָרה,  ַרק  ִקיָקה.  ׁשְ ּבִ ְסָפִרים  ְוָקְראּו  ְיָלִדים 

יֹון  ִנּסָ ם "ְמֻצְבַרַחת", ּבְ ָבה ׁשָ ֵרא ָלּה, ָיׁשְ ם ִיּקָ ֶהְחִליָטה ֵאיֶזה ׁשֵ

ֲעסּוָקה.  ִלְמֹצא ּתַ

י, "ֶזה... ֵיׁש  ְמׁשִ ְתֹאם ׁשִ ְראּו, ֲאִני לֹא ַמֲאִמין", ִהְתַלֵהב ּפִ "ֵהי, ּתִ

ם ֵמֹרב ִהְתַלֲהבּות.  ְמּגֵ ְפּתֹור!" הּוא ּגִ ּפֹה... ַהּכַ

ָבר  ָרא ּכְ ּקָ ְפּתֹור?" ָרַטן יֹוִני ֵמִעם ֵסֶפר ַהּקֹוִמיְקס ׁשֶ "ֵאיֶזה ּכַ

ית.  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ּבַ

י! ֲחבּוַרת...  ן ֲאִמּתִ ה ָלנּו ֶאְקׁשְ ֱאֶמת, ִהְתעֹוְררּו ֶחְבֶר'ה, ְמַחּכֶ "נּו, ּבֶ

י.  ְמׁשִ ם - הֹוֵלְך ִלְהיֹות ְמַעְנֵין!" ֵהִריַע ׁשִ ִלי ׁשֵ ֶאה, ֲחבּוַרת ּבְ

ְוָאז,  ַסְקָרנּות,  ּבְ ִני  ּדָ ַאל  ְך?" ׁשָ ּכָ ל  ּכָ "ַמה הֹוֵלְך ִלְהיֹות ְמַעְנֵין 

י, ֲאִני לֹא ַמֲאִמין!  ְמׁשִ ָניו: "ׁשִ ְפּתֹור, ָנֲהרּו ּפָ עֹודֹו סֹוֵקר ֶאת ַהּכַ ּבְ

ֵאיְך ָמָצאָת ֶאת ֶזה?" 

ְוֻהּכּו  ר  ֻדּבָ ַהּמְ ְפּתֹור  ַהּכַ ְלֵעֶבר  יֶהם  ָראׁשֵ ִהְפנּו  ַהֲחבּוָרה  ֵני  ּבְ

ֶפר 'ָהִאי ַהּבֹוֵדד'!" ָלֲחׁשּו  ּסֵ ָהָיה ּבַ ְפּתֹור ׁשֶ ַתְדֵהָמה. "ֶזה ַהּכַ ּבְ

ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ְפתֹוֵתיֶהם ּבְ ׂשִ

ְוָאז  ּבֹוֵדד,  ְלִאי  ִנְקַלע  ֶפר,  ֵמַהּסֵ ֶלד  ַהיֶּ ּתֹם,  ׁשֶ זֹוְכִרים  ם  "ַאּתֶ

ֲחָזָרה ְלֵביתֹו?  ל ּבַ ְלּגֵ ְפּתֹור ָאֹדם ְוִהְצִליַח ְלִהְתּגַ הּוא ָלַחץ ַעל ּכַ

ֶעְזַרת  ּבְ תּוב ׁשֶ ִדיּּוק, ְוַגם ָהָיה ּכָ ֶזה ּבְ ְפּתֹור ּכָ ם ּכַ ר ׁשָ ָהָיה ְמֻציָּ

ר אּוִדי, ְוִניצֹוץ  יַע ָלִאי ַהּבֹוֵדד!" ִנְזּכַ ר ְלַהּגִ ה ֶאְפׁשָ ְפּתֹור ַהּזֶ ַהּכַ

ֵעיָניו.  ִהְתַלֲהבּות ִנְדַלק ּבְ

ְפּתֹור: "ֶחְבֶר'ה, ּבֹואּו,  ְמָרץ, ָצַעד ְלֵעֶבר ַהּכַ 'יְנִג'י ַהּנִ י, ַהּגִ ְמׁשִ ׁשִ

ְפּתֹור ְו..."  נּו ְלַיד ַהּכַ ּלָ ַנֲעֹמד ּכֻ

ה  ּזֶ ֵכן ְמֹאד ׁשֶ ית, ִיּתָ ֵרר יֹוִני, "ֵראׁשִ ֱאֶמת", ּבֵ ן ּבֶ ּוֵ ה לֹא ִמְתּכַ "ַאּתָ

ם? ֵאיְך ַנְחֹזר?"  יַע ְלׁשָ ְקֶרה ִאם ָאֵכן ַנּגִ ִנית, ַמה יִּ ְמיֹון, ְוׁשֵ ַרק ּדִ

ב  נּו, ֵאיְנָך ַחיָּ י, "ִאם ֵאיְנָך רֹוֶצה ָלבֹוא ִאּתָ ְמׁשִ י", ָמָחה ּבֹו ׁשִ "ּדַ

ְלִהְצָטֵרף". 

ֵאיִני רֹוֶצה ָלבֹוא?" ֶנֱעַלב יֹוִני.  י ׁשֶ "ַהִאם ָאַמְרּתִ

ה לֹוֵחץ?"  י, ַאּתָ ְמׁשִ ִני, "נּו, ׁשִ ַח!" ָקָרא ּדָ יק ְלִהְתַוּכֵ "ַמְסּפִ

יֹוִני  ל  ׁשֶ ָפָתיו  ׂשְ ְפּתֹור.  ַלּכַ ְדָרָמִטיּּות  ּבִ ָידֹו  יט ֶאת  י הֹוׁשִ ְמׁשִ ׁשִ

י.  ְמׁשִ ל ׁשִ ֶטת ׁשֶ ָידֹו ַהּמּוׁשֶ ׁש ּבְ ֲחׁשָ הּו ּבַ ֶמַתח ְוֵעיָניו ּבָ ָנעּו ּבְ
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י.  ְמׁשִ ם", הֹוָרה ׁשִ ּלָ "ַהֲחִזיקּו ָיַדִים, ּכֻ

ֲאִויר.  ּבָ ִרֵחף  ַקל  ֶמַתח  ֶזה.  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ֶזה  ָאֲחזּו  ַהֲחבּוָרה  ֵני  ּבְ

ְפּתֹור.  ּכַ זֹות ּבַ רּוכֹות ּוְמֻרּכָ ם ָהיּו ּדְ ּלָ ֵעיַני ּכֻ

ְפּתֹור.  י ְוָלַחץ ַעל ַהּכַ ְמׁשִ ע ְו..." ִהְכִריז ׁשִ לֹׁש ַאְרּבַ "ׁשָ

אּו אֹוָתּה  ִניֹּות ְספּורֹות ִמּלְ ה, ּוְלַאַחר ׁשְ ְפִריָּ ּסִ ֵרר ּבַ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ׁשֶ

"אֹוח,  ּמּוָבן:  ּכַ י,  ְמׁשִ ׁשִ ָהָיה  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָלה.  ּבֶ ְצָרחֹות 

י... אֹוהֹו, ֵאיזֹו ְסַחְרֹחֶרת!"  ּלִ ָהֹראׁש ׁשֶ

ַנח אּוִדי.  ה!" ּגָ י ַמּכָ ְלּתִ "ִקּבַ

"ֵהי, ְראּו ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו!" ִהְכִריז יֹוִני.

ה  ׁשָ ּבָ יף ֶאת ַהיַּ ִהּקִ ֹוֵצף ׁשֶ ם ַהּשׁ יָּ ַתְדֵהָמה ּבַ ֲהָתה ּבְ ַהֲחבּוָרה ּבָ

ָהִאי  ַעל  סֹוְככּו  יִמים  ּוַמְרׁשִ בֹוִהים  ּגְ ֵעִצים  ָנֲחתּו.  ָעֶליָה  ׁשֶ

ָנִעים  ָהָיה חֹול  ַרְגֵליֶהם  ַחת  ּתַ ַהְיָלִדים.  ַעל  ם  ִצּלָ ּוָפְרׂשּו ֶאת 

בּו ִמחּוץ  ְרּבְ ּתַ ִהׁשְ יִציֹּות ׁשֶ ְרָעה ַקּלֹות ֶאת ַהּצִ ע, ְוָהרּוַח ּפָ ְלַמּגָ

ְלִמְכָנֵסיֶהם. 

י,  ְמׁשִ ְענּו ָלִאי ַהּבֹוֵדד!" ֵהִריַע ׁשִ ַעל! ֲאִני לֹא ַמֲאִמין! ִהּגַ "ֶזה ּפָ

יזּות.  ַעּלִ ִצים ַעל ְלָחָייו ּבְ ים ְמַקּפְ 'יְנִג'יִּ יו ַהּגִ עֹוד ְנָמׁשָ ּבְ

יֹּות ַהְיָלִדים.  יל ִמּפִ ְרצּו ְקִריאֹות ּגִ "ֵהיָדד!" ּפָ

ֵעיָניו ֲחֵרדֹות ּוְדאּוגֹות.  ׁשֶ ב ַעל ַהחֹוף ּכְ ַרק יֹוִני ָיׁשַ

ַעל  ּדֹוֶאֶגת  ָיד  יַח  ְוִהּנִ י  מֹוְיׁשִ ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ הּו?"  ֶ ַמּשׁ ָקָרה  "יֹוִני, 

ֵתפֹו.  ּכְ

ַאל יֹוִני  ְיָתה?" ׁשָ ִבים ַלְחֹזר ַהּבַ ם חֹוׁשְ ָרה... ֵאיְך ַאּתֶ ּקָ אי ׁשֶ "ַוּדַ

ֶעֶצב.  ּבְ

לֹוַמר,  י  ְמׁשִ ׁשִ ֵהֵחל  ְו..."  ְפּתֹור  ַהּכַ ַעל  לֹוֲחִצים  ָעָיה?  ַהּבְ "ַמה 

ְדָאָגה.  ְפּתֹור", הּוא ָלַחׁש ּבִ ַאַחת. "ַהּכַ ֲאָבל קֹולֹו ָנַדם ּבְ

ט.  ּפָ ׁשְ ִלים יֹוִני ֶאת ַהּמִ ְפּתֹור ֵאיֶנּנּו", ִהׁשְ "ַהּכַ

ְפּתֹור. ֵהיָכן  ה ָלַחְצּתָ ַעל ַהּכַ י, ַאּתָ ְמׁשִ "ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות! ׁשִ

ה אּוִדי.  ֵעת?" ִהְקׁשָ הּוא ּכָ

ג ָמַתי הּוא ֶנֱעַלם", ָלַחׁש  ַמן, ְוֵאין ִלי ֻמּשָׂ ל ַהּזְ י אֹותֹו ּכָ "ֶהֱחַזְקּתִ

י. ְמׁשִ ׁשִ

ֶקֶפת  ִנׁשְ ה  ַרּבָ ָאָגה  ּדְ ׁשֶ ּכְ ַהחֹוִלית  ָהֲאָדָמה  ַעל  בּו  ְ ִהְתַיּשׁ ֵהם 

ָמָמה  ַהּדְ ֶאת  י  ֲעׂשִ ַהּמַ אּוִדי  ָקַטע  ָמה  ְזַמן  ְלַאַחר  ֵמֵעיֵניֶהם. 

עֹוֶמֶדת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְראּו,  ב.  ּצָ ַהּמַ ֶזה  ֲחֵבִרים,  "טֹוב,  ִעיָקה:  ַהּמְ

לּום, ַאף לֹא ֶזה ֶאת  ְך, לֹא ִנְרֶאה ּכְ אן ֹחׁשֶ ְהֶיה ּכָ יִּ ׁשֶ ֹקַע. ּכְ ִלׁשְ

ו ֲאַנְחנּו  ִסים... ֲאַנְחנּו ַעל ִאי ּבֹוֵדד! ָלֵכן ַעְכׁשָ ּנָ אן ּפַ ֶזה. ֵאין ּכָ

ׂש ָמזֹון  ְיָלה, ְוַגם ְלַחּפֵ ּנּוַכל ִליׁשֹן ּבֹו ַהּלַ ְצִריִכים ִלְמֹצא ָמקֹום ׁשֶ

ִמיָעה ֶאת ִאיתּוֶתיָה".  ָבר ַמׁשְ ּכְ ֶטן, ׁשֶ יַע ֶאת ַהּבֶ ֵדי ְלַהְרּגִ ּכְ

ם, ַהּצֹוֵבַע ֶאת  ֶמׁש ָהֲאַדְמּדַ ֶ ּדּור ַהּשׁ לּו ְלֵעֶבר ּכַ ּכְ ַהְיָלִדים ִהְסּתַ

ֶטֶרם ֵיָעֵלם.  ְגָוִנים ַמְרִהיִבים, ּבְ ַהְיקּום ּבִ

ִקים -  ד, "ֶחְבֶר'ה, ִמְתַחּלְ י ְוֵהֵחל ְלַפּקֵ ְמׁשִ "אּוִדי צֹוֵדק", ָאַמר ׁשִ

ּנּוַכל ְלַהֲעִביר ּבֹו ֶאת  אּוִדי ַוֲאִני ַאֲחָרִאים ִלְמֹצא ָמקֹום טֹוב ׁשֶ

ם ַאֲחָרִאים ַעל ָהֹאֶכל. ֵאין ָלנּו ְזַמן ַרב,  י - ַאּתֶ ְיָלה. יֹוִני ּומֹוְיׁשִ ַהּלַ

ל 'ִמְנָחה', ְוָלֵכן ֲחבּוַרת... ֶאה..."  ּלֵ ם ְלִהְתּפַ יק ּגַ ְוָצִריְך ְלַהְסּפִ

ִלים אֹותֹו אּוִדי. "ַעל ִאי ּבֹוֵדד", ִהׁשְ

י, "ֲחבּוַרת 'ַעל ִאי ּבֹוֵדד' - ָקִדיָמה!" ְמׁשִ "ֵהיָדד!" ֵהִריַע ׁשִ

ִליׁשֹן,  ָמקֹום  ׂש  ְלַחּפֵ ִמֲהרּו  י  ְמׁשִ ְוׁשִ אּוִדי  ָרה.  ּזְ ִהְתּפַ ַהֲחבּוָרה 

ַאְך ַרק ֲאָדָמה חֹוִלית ִנְרֲאָתה ְלָכל ְמלֹוא ָהֹאֶפק.

ִית".  ֵרָרה", הֹוִדיַע אּוִדי, "ִנְצָטֵרְך ִלְבנֹות ָלנּו ּבַ "ֵאין ּבְ

י.  ְמׁשִ ה ׁשִ יַצד?" ִהְקׁשָ ִית? ּכֵ "ִלְבנֹות ּבַ

ה  ח אֹוָתם ּוְנַנּסֶ ְבֵרי ֲעָנִפים ַוֲאָבִנים. ָהָבה ִנּקַ אן ׁשִ "ְרֵאה, ֵיׁש ּכָ

הּו".  ֶ ִלְבנֹות ֵמֶהם ַמּשׁ

ִית ֶהָעׂשּוי  יט ֶאל ַהּבַ י ְלַאַחר ְזַמן, ַמּבִ ְמׁשִ ִית מּוָכן", ָקָרא ׁשִ "ַהּבַ

צּוָרה  ְפִנים  ִמּבִ לֹו  ּוֹות  ְלׁשַ ִהְצִליַח  ׁשֶ אּוִדי,  ַוֲעָנִפים.  ֲאָבִנים 

ֶאת  ל  ִקּבֵ ָצא,  ּמָ ׁשֶ ֵמָעִלים  ַלע  ּקָ ׁשֶ ִטיַח  ׁשָ ֶעְזַרת  ּבְ ְנאֹוָתה, 
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רֹות  ָיַדִים ְמֵלאֹות ּפֵ ָחְזרּו ּבְ ִעים, ׁשֶ ֻיּזָ י ְויֹוִני ַהּמְ ל מֹוְיׁשִ ֵניֶהם ׁשֶ ּפְ

ֲעִסיִסִים. 

ָהה  ּבָ ְויֹוִני  י,  מֹוְיׁשִ ֵעל  ִהְתּפַ ה?"  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ֶאת  ִניֶתם  ּבְ "ֵאיְך 

יֹוִני  ֲעָנָוה.  ּבַ כּו  ִחיְּ ַרק  י  ְמׁשִ ְוׁשִ אּוִדי  ָטן.  ַהּקָ ִריף  ּצְ ּבַ ַתְדֵהָמה  ּבְ

דֹול  ּגָ ס  ַאּגָ ְלַעְצמֹו  ְוָלַקח  ִריף  ַהּצְ ז  ֶמְרּכַ ּבְ רֹות  ַהּפֵ ֶאת  יַח  ִהּנִ

ֵפרֹות ְטִעיִמים נֹוְטֵפי  דּו ֶאת ַעְצָמם ּבְ ּבְ ָאר ַהְיָלִדים ּכִ ל. ׁשְ ּוְבׁשֶ

ְוָיֵרַח  ָנָפיו,  ּכְ ֶאת  ְיָלה  ַהּלַ ַרׂש  ּפָ ַאט־ַאט  ְוַרֲעָנן.  ָמתֹוק  ָעִסיס 

י  ֹקׁשִ ים ּבְ ׁשִ ּתָ י ָהֲעָנִפים. ַהְיָלִדים ַהּמֻ ַעד ַלֲחַרּכֵ ר ִנְרָאה ִמּבַ ִחּוֵ

ֵהם  ַמע'.  ׁשְ 'ְקִריַאת  ָקְרָאם  ּבְ קּוחֹות  ּפְ ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ַהֲחִזיקּו 

ד. מּו ִמיָּ ַלע אּוִדי ְוִנְרּדְ ּקָ ְחָצלֹות ׁשֶ ְכבּו ַעל ַהּמַ ׁשָ

ַמע ֶאת ָהַרַעׁש ַהּמּוָזר. ַאֲחָריו ִהְתעֹוֵרר  ֵ ּשׁ יֹוִני ָהָיה ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ֶבָהָלה אּוִדי. ּבְ

ַמְעּתָ ֶאת ֶזה?" ָלַחׁש אּוִדי ְליֹוִני. "ׁשָ

ֶזה  ה.  ָהֵאּלֶ ים  ָהְרָחׁשִ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ה  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ָבר  ּכְ ן,  "ּכֵ

ׁש ַמְפִחיד..." ַמּמָ

ה ּפֹה,  ר ַהּקֹולֹות", ָאַמר אּוִדי, "ַחּכֵ ׁשֶ "ֲאִני יֹוֵצא ִלְבּדֹק ֶאת ּפֵ

ָאר  ׁשְ ֶאת  ִעיר  ּתָ ֶאְחֹזר,  ה לֹא  ּקָ ּדַ ֲעֹבר  ּכַ ִאם  זּוז.  ּתָ ְוַאל  יֹוִני, 

ַהֲחבּוָרה!" 

ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ַרְגָליו  ַעל  ֶנֱעַמד  אּוִדי  ְדָאָגה.  ּבִ ֹראׁשֹו  ּבְ ִהְנֵהן  יֹוִני 

ְוָיָצא  ִנים,  ַהְיׁשֵ ּלֹא ְלָהִעיר ֶאת  ֵדי ׁשֶ ּכְ ַסע ַצַעד ַאַחר ַצַעד,  ּפָ

ִריף. ֵמַהּצְ

ים  ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ל אּוִדי ַהיֹּוֵצא ְוֵהֵחל לֹוַמר ּפִ ְדמּותֹו ׁשֶ ָהה ּבִ יֹוִני ּבָ

ֵעיָניו  ְדמּו ּבְ ּנִ ִניֹּות, ׁשֶ ים ׁשְ ִ ּשׁ ָעְברּו ׁשִ ֶ ם. ִמּשׁ ּלָ לֹום ּכֻ לֹומֹו ְוִלׁשְ ִלׁשְ

ֶלת  ְמַטיֶּ דֹוָלה  ּגְ ה  "ַחיָּ ָלחּוץ:  קֹול  ּבְ ְוָאַמר  אּוִדי  ָחַזר  ֶנַצח,  ּכְ

נּו".  ּלָ ִריף ׁשֶ ְסִביב ַהּצְ

ָפַתִים רֹוֲעדֹות.  ׂשְ ַאל יֹוִני ּבִ ים?" ׁשָ "ָמה עֹוׂשִ

ָבר  ּדָ ׂשֹות  ְמַחּפְ ּכִ ִריף,  ַהּצְ ֵני  ּפְ ַעל  לּו  ִטיְּ ֵעיָניו  ָעָנה.  לֹא  אּוִדי 

ׁש  ֵ ְמַגּשׁ ְוֵהֵחל  ּנֹות  ַהּפִ ְלַאַחת  ָנה  ּפָ הּוא  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ם.  ְמֻסיָּ

י  ּתֵ ׂש: ׁשְ ִחּפֵ ֶ ַמה ּשׁ ִניֹּות ֲאָחדֹות ִנְתְקלּו ָיָדיו ּבְ ָיָדיו, ּוְלַאַחר ׁשְ ּבְ

ן  ְוִסּמֵ ָידֹו  ּבְ אֹוָתן  ֵהִרים  הּוא  ִריף.  ַהּצְ ת  ִניַּ ִמּבְ ּנֹוְתרּו  ׁשֶ ֲאָבִנים 

ְליֹוִני ָלֵצאת ַאֲחָריו.

ה ְמַתְכֵנן ַלֲעׂשֹות?" ָלַחׁש יֹוִני, ַאְך אּוִדי לֹא ָעָנה. הּוא  "ָמה ַאּתָ

ְוֵהֵחל  ָיָדיו,  ּבְ ָהֲאָבִנים  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָלַקח  ִריף,  ַהּצְ ֶפַתח  ּבְ ֶנֱעַמד 

זֹו.  ָפן זֹו ּבָ ְפׁשְ ְלׁשַ

ִמיָכה. ָכה ַהּסְ ֲחׁשֵ ְתֹאם ִנְגָלה ִלְפֵניֶהם זּוג ֵעיַנִים זֹוֲהרֹות ּבַ ּפִ

ֹכַח  ּבְ פֹות  ְפׁשְ ָיָדיו ְמׁשַ עֹוד  ּבְ ים,  ִהּלִ ּתְ ְרֵקי  ּפִ אּוִדי ֵהֵחל לֹוַמר 

ַאט־ַאט  ֵמֶהן.  נֹוַצר  לֹא  ִניצֹוץ  ׁשּום  ַאְך  ָהֲאָבִנים,  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 

י  ַנִים ִלְראֹות ּכִ ְ ֵרַח ָיְכלּו ַהּשׁ ִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם ָהֵעיַנִים, ּוְלאֹור ַהיָּ

ִים ֵאיְמָתִניֹּות.  ּנַ ף ׁשִ דֹול, חֹוׂשֵ כֹות ִלְזֵאב ּגָ יָּ ֵהן ׁשַ

ֵאב, ְוָאז  י ַהּזְ ְמָעה ִמּפִ ָחְזָקּה. ַנֲהַמת ֹרֶגז ִנׁשְ יֹוִני ָעַצם ֵעיָניו ּבְ

יֵדי אּוִדי. ּבִ ַקע ִניצֹוץ ָקָטן ִמן ָהֲאָבִנים ׁשֶ ְתֹאם ּבָ ּפִ

ה רֹוֶעֶמת. "ָהֵבא ִלי ְזָרִדים, יֹוִני, ַמֵהר!" ָלַחׁש אּוִדי ְלִחיׁשָ

ָרִדים,  ִמְצָותֹו, ְואּוִדי ִהְצִליַח ְלַהְבִעיר ֶאת ַהּזְ יֹוִני ִמֵהר ַלֲעׂשֹות ּכְ

ה. ָהֵאׁש  יׁש לֹו יֹוִני ְוִליֹצר ְמדּוָרה ְקַטּנָ ִהּגִ ְלָקֵרב ֲאֵליֶהם ָעָנף ׁשֶ

ּה, ִהְסּתֹוֵבב  ִהְבִחין ּבָ ֵאב, ׁשֶ ֹתם, ְוַהּזְ אֹור ּכָ ָחה ּוָבֲעָרה ּבְ ִהְתַלּקְ

ָכה.  ֲחׁשֵ ַעל ִעְקבֹוָתיו ְוֶנֱעַלם ּבַ

ם!  ֵ ַהּשׁ רּוְך  "ּבָ אּוִדי,  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ֶאת  יֹוִני  ָלַחץ  ֶזה!"  ֶאת  יָת  "ָעׂשִ

נּו!" ּלָ ְלּתָ ֶאת ּכֻ ִהּצַ

רּו ָלֶהם אּוִדי ְויֹוִני  ֵני ַהֲחבּוָרה, ִסּפְ ָאר ּבְ ִהְתעֹוְררּו ׁשְ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ּבַ

ֹהֶגן. ְיָלה ְוִהְבִהילּו אֹוָתם ּכַ ֶאת קֹורֹות ַהּלַ

ִני. דֹוָלה!" ָקָרא ּדָ ָנה ּגְ ַסּכָ "ָהִיינּו ּבְ

ֵעיַנִים חֹוְלמֹות.  י ּבְ ְיָתה", ָאַמר מֹוְיׁשִ ּנּוַכל ַלְחֹזר ַהּבַ "ַהְלַואי ׁשֶ

ְתָקה  ַלַהְרּפַ ַעְצֵמנּו  ֶאת  ְלַהְכִניס  ְצִריִכים  ָהִיינּו  ָמה  ם  "ְלׁשֵ

ִטים  ּבָ ַהּמַ ְלַמְרֶאה  ַאְך  י,  ְמׁשִ ׁשִ ֶנֱאַנח  ַהּזֹאת?"  ֶנת  ַהְמֻסּכֶ

 - ֶזה  ְלָכל  ַרם  ּגָ ִמי  ירּו לֹו  ְוִהְזּכִ ֲחֵבָריו  ֵאָליו  ִהְפנּו  ׁשֶ ְזָעִמים  ַהּנִ

חֹוֵתיֶהם,  ּפְ ֵני ִמׁשְ ַצַער ַעל ּבְ ב ּבְ ה ְוָחׁשַ בּוׁשָ יל ֶאת ֵעיָניו ּבְ ּפִ ִהׁשְ

אי ּדֹוֲאִגים ָלֶהם ְמֹאד. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ָעה!" הּוא ִהְכִריז  ּנּוי, לֹא ִנְרָאה ֻמְדָאג. "ַהְפּתָ ם ׁשִ ַרק יֹוִני, ְלׁשֵ

ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ּבְ

ֵטיֶהם ְלֶעְברֹו. ם ִהְפנּו ֶאת ַמּבְ ּלָ ּכֻ

ִהְתַלֲהבּות.  י ּבְ ְמׁשִ ְפּתֹור!!!" ָצַוח ׁשִ "ַהּכַ

ָעה  ַהַהְפּתָ "ֵאיְך  ַהְיָלִדים.  ָאר  ִלׁשְ ר  ָ ְמֻאּשׁ ִחיּּוְך  ֶהְחִזיר  יֹוִני 

ְפּתֹור  ֵאב. ַהּכַ ְזכּות ַהּזְ ַהּכֹל ּבִ י?" הּוא ָצַחק. "ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ֵדי  ְיָלה ּכְ ּלַ ֵהִרים אּוִדי ּבַ ַחת ָהֶאֶבן ׁשֶ ִדיּּוק ִמּתַ א ּבְ ה ִהְתַחּבֵ ַהּזֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש!" ְלַהּצִ

ׁש. ֵהם ִמֲהרּו  ְרּגָ ל יֹוִני ַהּנִ ְכמֹו ׁשֶ ם ַעל ׁשִ ּלָ "ֵאיֶזה ֹיִפי!" ָטְפחּו ּכֻ

ְפּתֹור.  ׁשּות ַעל ַהּכַ ִהְתַרּגְ ל ֶזה, ְויֹוִני ָלַחץ ּבְ ָיָדיו ׁשֶ ֶלֱאֹחז ֶזה ּבְ

ָבר לֹא ֵאַרע.  ׁשּום ּדָ

אֹותֹו ָמקֹום!  ם נֹוְתרּו ּבְ ּלָ ה ִלְלֹחץ, ַאְך... ּכֻ יֹוִני ׁשּוב ִנּסָ

ים.  ִהּלִ ּתְ ְרֵקי  ּפִ ָלַחׁש  ְואּוִדי  י,  ְמׁשִ ׁשִ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ָצצּו  ָמעֹות  ּדְ

ע ְו..." ְוהּוא ָלַחץ  לֹׁש, ַאְרּבַ ְגבּוָרה, "ׁשָ ה ׁשּוב", ָקָרא יֹוִני ּבִ "ְנַנּסֶ

ָכל ַהּכַֹח.  ְפּתֹור ּבְ ַעל ַהּכַ

ּוִפְתֹאם... 

"ָאאּוץ', ֶזה ָהָיה ּכֹוֵאב!" 

י..."  ּלִ "ַאיי, ָהֹראׁש ׁשֶ

"אֹוהֹו, ֵאיזֹו ְסַחְרֹחֶרת..." 

ְראּו ֵאיֹפה ֲאַנְחנּו!" ִהְכִריז יֹוִני.  "ֵהי! ּתִ

ִפים.  ּדָ טּו ֵמַהּמַ ּבְ ּנִ ים ׁשֶ ָפִרים ָהַרּבִ ּסְ ֲהָתה ּבַ ַהֲחבּוָרה ּבָ

יִרית  ַעם ָהֲעׂשִ ָבר ַהּפַ ז: "זֹו ּכְ יַע ְלָאְזֵניֶהם קֹול ִנְרּגָ ְתֹאם ִהּגִ ּפִ

ם  ֵגר! נּו, ָמה ַאּתֶ ה ְצִריָכה ְלִהּסָ ְפִריָּ ַהּסִ ֲאִני אֹוֶמֶרת ָלֶכם ׁשֶ ׁשֶ

ּבֹוֵדד...  ִאי  ֵמֵאיֶזה  ָהֶרַגע  ֶזה  ּבְ ם  ְעּתֶ ִהּגַ ִאּלּו  ּכְ י  ּבִ יִטים  ַמּבִ

ְיָתה!"  ַהּבַ
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ְלָחֶייָה  ַעל  בוּקֹות  ּדְ ְקֻוּצֹוָתיו  ָסתוּר,  ָהָיה  ִהיר  ַהּבָ ָעָרּה  ׂשְ
עֹות. ַחם ָהָיה ָלּה ְוָחנוּק, ַאְך ָהָרָעב ֵהִציק ָלּה יֹוֵתר ִמּכֹל.  ֻיּזָ ַהּמְ

ּה. ּלָ תֶֹקף ֶאת ׁשֶ ה ּבְ ְרׁשָ כוּ ְוֵקיָבָתּה ּדָ ֵמֶעיָה ִהְתַהּפְ

ים  ָבר זוַּלת ֶלֶחם. סוֵּגי ֶלָחִמים ַרּבִ קוּחֹות לֹא ָראוּ ּדָ ֵעיֶניָה ַהּפְ
ֵלָמה וְּפרוּסֹות, ֶלֶחם ָטִרי  ר ׁשְ ּכָ ִריְך וָּבִהיר, ּכִ ם: ֶלֶחם ּפָ ָהיוּ ׁשָ

ַוֲאִפּלוּ ָיֵבׁש... 

ֵני ְנִגיָסה.  ל ֵאּלוּ לֹא ָהיוּ ּבְ ֲאָבל ּכָ

ל ֶאְבָיָתר ִהְצִליַח ַלְחּדֹר ְלָאְזֶניָה וְּלַהְרִעיד  ְכיֹו ַההֹוֵלְך ְוגֹוֵבר ׁשֶ ּבִ
ּה.  ִלּבָ ִניָמה ֲחבוָּיה ּבְ

א, ֶלֶחם!"  א, ֲאִני ָרֵעב! ִאּמָ "ִאּמָ

ה, ְוֵעיֶניָה  ֶרת ַוֲחלוּׁשָ ַחְדָרּה, ִחוֶּ ְכָבה ּבְ א לֹא ָעְנָתה. ִהיא ׁשָ ִאּמָ
ְצָחּה וָּפְנָתה ֶאל  ים ִמּמִ ּלִ ְלּתַ ת ּתַ ֲעצוּמֹות. ּפוָּעה ֵהִסיָטה ְקֻוּצַ
ְצַעק,  ה טֹוב, ֶאְבָיָתר. ַאל ּתִ יׁשָ א לֹא ַמְרּגִ עֹוט ַהּדֹוֵמַע: "ִאּמָ ַהּפָ

הוּ ֶלֱאכֹל..."  ֶ ִביא ְלָך ַמּשׁ ַבע ּתָ אוַּלי עֹוד ְמַעט ְיהֹוׁשֶ

ַטּנֹות וָּבָכה:  ַרְגָליו ַהּקְ ַעט ּבְ ֲאָבל ֶאְבָיָתר לֹא ִהְפִסיק. הוּא ּבָ
"ֶלֶחם!" ְוָצַרח: "ֶלֶחם!" 

ֶאת  ְתָחה  ּפָ ִהיא  ָרגוַּע.  ֶיֶלד  ֵאינֹו  ָרֵעב  ֶלד  יֶּ ׁשֶ ָיְדָעה  ּפוָּעה 
ּלֹא ֻהְכַנס  ם ָהיוּ ֵריִקים. ֶזה ְזַמן ַרב ׁשֶ ּלָ ח, ַאְך ּכֻ ְטּבָ ֲארֹונֹות ַהּמִ

ַבר ַמֲאָכל.  ֲאֵליֶהם ׁשוּם ּדְ

ְככוּ  ׁשָ ָעה  ׁשָ ֲעבֹר  ּכַ ַרק  ָצרוּד.  קֹול  ּבְ ב  ְלַיּבֵ יְך  ִהְמׁשִ ֶאְבָיָתר 
ָמָמה.  ְרָרה ּדְ ּתָ ְיָבבֹוָתיו, ְוִנׂשְ

ן - ָרֵעב. ְסּכֵ ם ַהּמִ ִנְרּדַ

ֶאְבָיָתר יֹוֵדַע  מֹו ׁשֶ ה ִלְבּכֹות, ִלְצרַֹח ּכְ ׁשוָּקה ַעּזָ ה ּתְ ּפוָּעה ָחׁשָ
ּה  ִקיט ֶאת ַרֲעבֹוָנּה, ַאְך לֹא ָהָיה ּבָ ַלֲעׂשֹות. אוַּלי ֶזה יֹוִעיל ְלַהׁשְ
ֵעיֶניָה  ָהעֹור,  ֻכְרַסת  ּבְ ִרְפיֹון  ּבְ ְקָעה  ׁשָ ִהיא  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח 
ה  ּפָ ַהּמַ ַעל  ים  ֵמׂשִ ִלי  ּבְ חֹוְרטֹות  עֹוֶתיָה  ְוֶאְצּבְ ָחָלל,  ּבֶ ּבֹוהֹות 

ֶלת - ֶלֶחם. צוָּרה ְמֻעּגֶ ְרטוִּטים ּבְ ׂשִ

ַבע  ֵבָדה ָנָעה ַעל ִציָרּה. ְיהֹוׁשֶ ֶלת ָהֵעץ ַהּכְ ה ֲעִדיָנה, ּדֶ ְנִקיׁשָ
פוּי.  ּצָ וּק, ָיֶדיָה ֵריקֹות, ּכַ ָבה ֵמַהּשׁ ׁשָ

ת  לוּם. ֲאִפּלוּ ּפַ ֵיאוּׁש, ּפֹוֶכֶרת ָיֶדיָה, "ֵאין ּכְ ָפה ּבְ "ֵאין", ִהיא ָנׁשְ
לוּוּוּוּם!"  ר ֵאין, ּכְ ִקּבָ

ִני, סֹוֶפֶקת  ְוַעְקׁשָ ִביק  ּדָ ֵצק  ּבָ מֹו  ּכְ לוּם'  ַה'ּכְ ָמְתָחה ֶאת  ִהיא 
ת  ִרְצּפַ ָצְנָחה ַעל  ן  ִמּכֵ וְּלַאַחר  לוּ---ם!  ּכְ יׁש:  ֵדי ְלַהְדּגִ ּכְ יָה  ּפֶ ּכַ
ה,  י ֶאת ָמֲחַלת ְוָאִחיָה ֲאדֹוִניָּ ּתִ ַגׁשְ ֶרְך ּפָ ּדֶ ִיׁש ַהּבֹוֶהֶקת. "ּבַ ַ ַהּשׁ
ן ֶהָחֵמׁש.  ָטן ּבֶ ׂשֹות ֶאת ַמְלָאִכי ַהּקָ רֹות ָסִביב, ְמַחּפְ ֵעיֵניֶהם ּתָ
ט  ְלַלּקֵ ָיָצא  ַהּבֶֹקר הוּא  י  הוּ ּכִ ּדְ ְלָמאן  ִחים  ׂשָ י אֹוָתם  ַמְעּתִ ׁשָ
מוְּך, ַוֲעַדִין לֹא  אִדי ַהּסָ וָּ זֹות ּבַ ֵהמֹות ַהְמֻרּכָ ין ַרְגֵלי ַהּבְ ֶבן ִמּבֵ ּתֶ

"... ים ׁשֶ ׁשִ ב. ֵהם חֹוׁשְ ׁשָ

 - ָיֶדיָה  ַכּפֹות  ּבְ ָאְזֶניָה  ָתה  ּסְ ּכִ ּפוָּעה,  אֹוָתּה  ָקְטָעה  י!"  "ּדַ
מַֹע. ְמָסֶרֶבת ִלׁשְ

ְלנַֹכח  ְמָעה  ּדִ ילוּ  ִהּזִ לֹא  ַהּנֹוְצצֹות  ִריְסַטל  ַהּקְ ִנְבְרׁשֹות 
ֵבי  יֹוׁשְ ֵמֵעיֵני  ירוּ  ִהְסּתִ ים  ְסגֹוִניִּ ַהּסַ י  ׁשִ ַהּמֶ ִוילֹונֹות  ְתַרֵחׁש,  ַהּמִ

חוּצֹות. ְתחֹוֵלל ּבַ ִית ֶאת ַהּמִ ַהּבַ

כתבה: תפארת ציירה: רות עבדהֵהם ֹלא ָּבכּו
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ׁשוּם אֶֹפן - ַנְרֶאה ָלֶהם  ַנע ָלרֹוָמִאים ּבְ ּלֹא ִנּכָ ֵאל אֹוֵמר ׁשֶ "ֲעִמיׁשָ
נוּת ְלֶאְגרֹוף,  ַעְקׁשָ עֹוָתיו ּבְ ִמי ֲאַנְחנוּ!" ֶנֶחְמָיה ָקַמץ ֶאת ֶאְצּבְ
ל  ִריִרים ׁשֶ ְ ה ְלַחּקֹות ֶאת ְזרֹועֹוָתיו ַהֲחסֹונֹות וְּתפוּחֹות ַהּשׁ ְמַנּסֶ

כוָּנה.  ְ ְריֹוֵני ַהּשׁ ֵאל - ִמּבִ ֲעִמיׁשָ

ָתּה  ַצּמָ ַבע. ִהיא ֵהִעיָפה ֶאת  ְיהֹוׁשֶ ֲאִני ּפֹוֶחֶדת", ָלֲאָטה  "ֲא... 
ִציאוּת ַהּקֹוֶדֶרת,  ה ְלָגֵרׁש ֶאת ַהּמְ מֹו ְמַנּסָ ָהֲעבֹוָתה ְלָאחֹור, ּכְ
רֹוִצים  ִעים  ָהְרׁשָ ָהרֹוָמִאים  י  ּכִ ִרים  "ְמַסּפְ הֹוִעיל.  ְללֹא  ַאְך 
ֵאיְך  ׁש?  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ַעל  ְהֶיה  יִּ ַמה  ְוָאז...  ָהִעיר,  ֶאת  ִלְכּבֹׁש 

ִדְמעֹוֶתיָה.  ֶקת ּבְ ּנֶ ּתַ ֲאָלה, ִמׁשְ נֹות?" ׁשָ ַנְקִריב ָקְרּבָ

לֹא  ִהיא  ֲאָבל  ּפוָּעה,  ל  ׁשֶ רֹוָנּה  ּגְ ַמֲעֵלה  ּבְ ס  ִטּפֵ ָמִריר  ּגוּׁש 
ְבָקה  מֹו ָיַבׁש, וְּלׁשֹוָנּה ּדָ ְמעֹוֶתיָה ּכְ ִהְצִליָחה ִלְבּכֹות. ַמֲאַגר ּדִ
לֹא  ַאְך  ְכֵבדוּת,  ּבִ ְלֵהָאֵנַח  הוּא  ְכָלה  יָּ ׁשֶ ל  ּכָ ִחיַח.  ַהּצָ ּה  ְלִחּכָ
ַהּצֹוֶבֶטת  ִפיָתה  ֵמַהּלְ אֹוָתּה  ץ  ְלַחּלֵ ַאְנָחָתּה  ל  ׁשֶ כָֹחּה  ּבְ ָהָיה 

ּה.  ֲחָצה ַעל ִלּבָ ּלָ ׁשֶ

ְרִזי  ְפָרִנית, "ִהְזּדָ ל ַהּסַ י ְלֶפַתע ֶאת קֹוָלּה ׁשֶ ַמְעּתִ ְרָצה!" ׁשָ "ּתִ

ה".  ְפִריָּ ָלֵצאת, ָעַלי ִלְנֹעל ֶאת ַהּסִ

ְמֻסְנְורֹות  ִמְצְמצּו  ֵהן  ַהּדֹוְמעֹות.  ֵעיַני  ֶאת  ֶפר  ַהּסֵ ִמן  י  ֵהַרְמּתִ

ְקִטיָפה  ֵאַלי  ָטה  ִנּבְ חּוץ  ִמּבַ לֹורֹוֶסְנט.  ַהּפְ ל  ׁשֶ ִהיר  ַהּבָ ֵמאֹורֹו 

ֹחָרה ַוֲחׁשּוָכה, ְזרּוָעה ּכֹוָכִבים זֹוֲהִרים.  ׁשְ

ֶבָהָלה.  י ּבְ ַלְטּתִ ָבר ְמֻאָחר", ּפָ "ּכְ

קּוָעה  ׁשְ ַאּתְ  ׁשֶ "ָרִאיִתי  ְפָרִנית,  ַהּסַ ָרה  ְ ִאּשׁ ְמֹאד",  "ְמֻאָחר 

ֲחִביבּות. ֶפר, ְולֹא ָרִציִתי ְלַהְפִריַע ָלְך", ָאְמָרה ּבַ ּסֵ ּבַ

י ְמאּום.  ֳהַרִים לֹא ָטַעְמּתִ ֲאִני ְרֵעָבה. ֵמַהּצָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ְתֹאם ִהְרּגַ ּפִ

י ָלחּוׁש ֹזאת. ַהִאם ֶזה ִנְקָרא ָרָעב?!  ּתִ ׁשְ יַּ ִהְתּבַ

ֹפֶחֶדת, ַעל ּפּוָעה  ַבע ַהּמְ ן, ַעל ְיהֹוׁשֶ ְסּכֵ י ַעל ֶאְבָיָתר ַהּמִ ִרַחְמּתִ

ָהרֹוָמִאים  ׁשֶ ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ  - ֶנֶחְמָיה  ְוַעל  ְמעֹוֶתיָה,  ּדִ לּו  ּכָ ׁשֶ  -

י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶאת  ְוַיֲחִריבּו  ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ׁשּו  ִיְכּבְ

ץ. ְתַנּפֵ ְקָותֹו ּתִ ּתִ

ֻמיֹּות ַהּדֹוְממֹות  ֵאֶלם קֹול ַלּדְ י ּבְ ְתׁשּוָבה! ַמֵהר!" ָזַעְקּתִ "ִחְזרּו ּבִ

ְך  ַחּכּו! ַאַחר ּכָ לּו, ַאל ּתְ ּלְ כּו, ִהְתּפַ ֶפר, "ּבְ ֵהִציצּו ֵאַלי ִמן ַהּסֵ ׁשֶ

י..."  ִיְהֶיה ְמֻאָחר ִמּדַ

ַיְלֵדי  ל  ׁשֶ אּוִבים,  ַהּכְ ַהּנּוִגים,  ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ִטי  ַמּבָ ּבְ י  ְפּתִ ִלּטַ

י.  ה. ֵהם ָנְגעּו ְלִלּבִ ַחת ִחְזִקיָּ ּפַ ִמׁשְ

ֳהַרִים", ֵהִאיָצה  ּצָ ם ָמָחר ּבַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ תּוָחה ּבְ ְהֶיה ּפְ ה ּתִ ְפִריָּ "ַהּסִ

ט ַאֲחרֹון  י ַמּבָ ֲהִביָנּה ְלרּוִחי. ֵהַעְפּתִ ְנִעימּות, ּבַ ְפָרִנית ּבִ י ַהּסַ ּבִ

ר ַעל  ֻציָּ ר, ַהּמְ ֻיּסָ י ִחיּּוְך ְמעֹוֵדד ְלֶאְבָיָתר ַהּמְ ַלְחּתִ ֶפר. ׁשָ ֶאל ַהּסֵ

ה: "ִנְתָרֶאה ָמָחר".  ַצּפָ ַבע ַהּמְ י ִליהֹוׁשֶ ִריָכה, ְוִהְבַטְחּתִ ַהּכְ

ה  ְפִריָּ ַלּסִ ָלֶלֶכת  י  ָיֹכְלּתִ לֹא  ַעת.  ּפַ ׁשַ אֹוִתי  ְקָפה  ּתָ ְלָמֳחָרת 

ֶפר  ּסֵ ּבַ ֻמיֹּות ׁשֶ ה ַהּסֹוְבִלים. ַהּדְ ַחת ִחְזִקיָּ ּפַ ֵני ִמׁשְ ְוָלׁשּוב ֶאל ּבְ

י  ְקּתִ ָחׁשַ ה  ּמָ ּכַ לֹות.  ּוְמֻבְלּבָ ּתֹוהֹות  ֲעצּובֹות,  ֵעיַני,  מּול  דּו  ִרּצְ

ה...  ּנֶ ּתַ ב ִיׁשְ ּצָ ַהּמַ ְקָוה, ְלַהְבִטיַח ָלֶהן ׁשֶ ֶהן ּתִ ְלָהִפיַח ּבָ

ׁשֹוָנה  ְהֶיה  ִציאּות ּתִ ַהּמְ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ ָלֶהן.  ב  ְלַכּזֵ י  ָיֹכְלּתִ לֹא  ַאְך 

ִחְזרּו  לּו,  ּלְ ִהְתּפַ כּו,  "ּבְ ָלֶהן:  ְלַיֵעץ  ׁשּוב  ָרִציִתי  יֹוֵתר.  ה  ְוָקׁשָ

ָהָאֶרץ  ְבנּו ַעל  ׁשַ יָּ ׁשֶ ּכְ א,  ַאּבָ ָאְזֵנינּו  ּבְ ָרא  ּקָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְתׁשּוָבה!"  ּבִ

ִביא:  ָאב, ֲאֵבִלים ּוְמקֹוְנִנים: "ָאַמר ָלֶהם ִיְרְמָיהּו ַהּנָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ּבְ

ִליֶתם!"  ִציֹּון - לֹא ּגְ ם ּבְ ַאּתֶ ה ַאַחת ַעד ׁשֶ ִכיָּ ִכיֶתם ּבְ ִאּלּו ּבְ

ה  ִכיָּ ַהּבְ ֶאת  כּו  ּבָ לֹא  ְוֶאְבָיָתר  ְנֶחְמָיה  ּפּוָעה,  ַבע,  ְיהֹוׁשֶ ֲאָבל 

ַהּגֹוָרִלית ַהּזֹאת.

כּו  ּבָ ָהָרָעב, ֵהם  ָלֶהם  ֵהִציק  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ כּו  ּבָ ֵהם  כּו.  ּבָ ֵהם  ָנכֹון, 

ָהרֹוָמִאים  ֲחדּו ׁשֶ י ּפָ כּו ּכִ אֹות ּוְתֵכפֹות, ֵהם ּבָ רֹות ַהּבָ ְלֹנַכח ַהּצָ

ׁשּו ֶאת ָהִעיר... ִיְכּבְ

ֲאָבל - - -

ת ְמִחיָלה,  ׁשַ ַבּקָ כּו ּבְ ֲחָטִאים, לֹא ּבָ לּו ּבַ ְכׁשְ ּנִ כּו ַעל ׁשֶ ֵהם לֹא ּבָ

ִכיִתי ֲאִני.  ִכיָנה, ְוָלֵכן ּבָ ְ ֲאבּו ֶאת ַצַער ַהּשׁ לֹא ּכָ

ָלה,  ּגָ ׁשֶ ַההּוא,  ַהּדֹור  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ִכיִתי  ּבָ ִביָלם,  ׁשְ ּבִ ִכיִתי  ּבָ

לֹא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ַהּדֹור  ִביל  ׁשְ ּבִ ִכיִתי  ּבָ ן,  ּכֵ ּוָבִכיִתי, 

ָיָמיו. ָיָמיו, ּוְכִאילּו ָחַרב ּבְ ִנְבָנה ּבְ

ִים.  מֹוֶנה ְואֹוֵהב ִלְרּכֹב ַעל אֹוַפּנַ ן ׁשְ ים. ֲאִני ּבֶ ִמי יֹוֵסף ַחיִּ ׁשְ

ְוַגם  ְנמּוִכים,  י  ּלִ ׁשֶ יּּוִנים  ַהּצִ ׁש,  ַחּלָ ְלֶיֶלד  ב  ֶנְחׁשָ ֲאִני  ה  ּתָ ּכִ ּבַ

'לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ִלי  ָאְמרּו  ַאַחת  ְמֻיָחד. לֹא  ּבִ ַמְצִליַח  ֵאיִני  ֶחְבָרה  ּבַ

ַעְצִמי ַעל ַעְצִמי.  ְך ּבְ ב ּכָ ֻיְצָלח', ְוַגם ֲאִני חֹוׁשֵ

הּו ְמַעְנֵין.  ֶ ַמן ָקָרה ִלי ַמּשׁ לֹא ִמּזְ

יעּו  ִהּגִ ּלֹו  ׁשֶ א  ְוַסְבּתָ א  ַסּבָ לֹו?  ָקָרה  ָבר  ּכְ ַמה  בּו:  ְחׁשְ ּתַ אּוַלי 

ה?  ַטּנָ ְלִבּקּור ִמחּוץ ָלָאֶרץ? הּוא ָרב ִעם ֲאחֹותֹו ַהּקְ

ְמֻיָחד!  יַע ּבִ י ַאֵחר ּוַמְפּתִ ּלִ ּפּור ׁשֶ ּלֹא. ַהּסִ ָאז ֶזהּו, ׁשֶ

ּבֹואּו ַנְתִחיל... מּוָכִנים?

ְראוֵּבן  ִביב.  ִמּסָ ְרקוּ  ׁשָ ָהאֹוֵיב  ְוַכּדוֵּרי  ִהים,  ּכֵ ָהיוּ  ַמִים  ָ ַהּשׁ
ְלִקירֹות  ָצמוּד  ְמָטאֹות,  ּסִ ּבַ ֵצל  מֹו  ּכְ חֹוֵלף  יּוּת,  ִאּטִ ּבְ ַסע  ּפָ
ַלְחמֹק  א  ַמיָּ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסיַּ ּבְ ִהְצִליַח  ֶרַגע  ִלְפֵני  ַרק  ים.  ּתִ ַהּבָ
ַמע  ה ׁשָ ְוִהּנֵ ִנים,  ְרּדְ ִפים ַהיַּ ּלָ יֵדי ַאַחד ַהּצַ ּבִ ּנֹוָרה  ּדוּר ׁשֶ ִמּכַ

ֶבָהָלה ְו...  ֵמֲאחֹוָריו ַרַחׁש מוָּזר. הוּא ִהְפָנה ֶאת רֹאׁשֹו ּבְ

ֶפר  ֵמַהּסֵ ֵעיַני  ֶאת  י  ֵהַרְמּתִ ֵמֲאחֹוַרי.  ם  ּגַ ַמע  ִנׁשְ ַרַחׁש  קֹול 

ְסִביָבִתי  ֶאת  סֹוֵקר  ּוְבעֹוִדי  ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ָראִתי  ּקָ ׁשֶ ק  ַרּתֵ ַהּמְ

ה...'  ַהּזֶ ְראּוֵבן  ֶאת  ִלְפּגֹׁש  י  ֹכְלּתִ יָּ ׁשֶ 'ַהְלַואי  ְלַעְצִמי:  י  ְבּתִ ָחׁשַ

ֶאת  ִלְקֹרא  י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ֵמָהֶרַגע  ּלֹו  ׁשֶ מּות  ַהּדְ ֶאת  י  ָאַהְבּתִ

י  ְבּתִ י אֹותֹו יֹוֵתר ְוַאף ָחׁשַ ָראִתי יֹוֵתר - ָאַהְבּתִ ּקָ ֶפר, ּוְכָכל ׁשֶ ַהּסֵ

מֹו ְראּוֵבן'...  ָהָיה ִלי ָחֵבר ּכְ ְלַעְצִמי: 'ַהְלַואי ׁשֶ

ֲאִמינּו - ָרִאיִתי אֹותֹו!  ּוִפְתֹאם - לֹא ּתַ

חּומֹות,  ָהיּו  ֵעיָניו  חּוִמים.  ּוִמְכָנַסִים  ְלָבָנה  ֻחְלָצה  ָלַבׁש  הּוא 

תּוב  ָהָיה ּכָ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ים, ַמּמָ ים ְקַטּנִ ְוַעל ַאּפֹו ָהיּו ְזרּוִעים ְנָמׁשִ

ֶפר.  ּסֵ ּבַ

ֵאיְך  חֹוֵלם?  ֲאִני  ַהִאם  ה.  ְפִריָּ ַהּסִ ִקיר  ֶאל  ֶבָהָלה  ּבְ י  ִנְצַמְדּתִ

יַע ְלָכאן ְראּוֵבן?  ִהּגִ

ַההֹוִרים  ֵאיֹפה  ּפֹה?  ּקֹוֶרה  "ַמה  ְוָלַחׁש:  יו  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ְראּוֵבן 

נּו ִהְפִציצּו?"  ּלָ ִית ׁשֶ ם ֶאת ַהּבַ י? ּגַ ּלִ ׁשֶ

ַוֲחַסר  ְתָקן  ַ ַהּשׁ ים  ַחיִּ יֹוֵסף  ֲאִני,  ׁשֶ י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ִלְרֹעד.  קֹולֹו ֵהֵחל 

י:  ְוָאַמְרּתִ ָיִדי  ֶאת  י  ֵהַרְמּתִ אֹותֹו.  יַע  ְלַהְרּגִ ֻמְכָרח  חֹון,  ּטָ ַהּבִ

ב  ִדיּּוק קֹוֶרה ּפֹה, ֲאָבל ֲאִני חֹוׁשֵ ם ֲאִני לֹא ֵמִבין ַמה ּבְ "ְראּוֵבן, ּגַ

ָך!" ִנים ַאֲחֵרי ְזַמּנְ ע ׁשָ ים ְוַאְרּבַ ִ ּשׁ נּו, ׁשִ ּלָ ַמן ׁשֶ ָעַבְרּתָ ַלּזְ ׁשֶ

ֹחֶסר ֵאמּון.  "ָמה???" הּוא ָצַעק ּבְ

ִסּבֹות  ַהּנְ ַלְמרֹות  ְתֹאם,  ּפִ ּוְלֶפַתע  ֲהמּוִמים,  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ְטנּו  ִהּבַ

ְזַמן  ָבר  ּכְ ְחָרר.  ּוְמׁשֻ י  ֲאִמּתִ ְצחֹוק  ִלְצֹחק,  ִהְתַחְלנּו  ּנֹות,  ַהְמׁשֻ

ְוָקא... ָלל ֵיׁש ִלי ִסּבֹות ִלְבּכֹות ּדַ ֶדֶרְך ּכְ ָכה, ּבְ י ּכָ ַרב לֹא ָצַחְקּתִ

ְוהּוא  ְראּוֵבן,  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ֵסֶבר  ה  ּנָ ּתַ ִהׁשְ חֹוק  ַהּצְ י  ּלֵ ּגַ עּו  ְרּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ל  לֹוָמם ׁשֶ ְ ָזה... ַמה ּשׁ י? ְוַהַהְפּגָ ּלִ ִית ׁשֶ ִהְרִצין ְוָאַמר: "ֵאיֹפה ַהּבַ

י?"  ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ל ּבְ ּכָ

ַלֲענֹות?  אּוַכל  ָמה  ְנבּוכֹוִתי.  ַוֲאִני  יו,  ִמּפִ נֹוָרה  ֵאלֹות  ׁשְ ַמּבּול 

י ַרְעיֹון.  ֶפר, ְוָאז ִנְצֵנץ ּבִ י ַהּסֵ ּפֵ י ֶאת ּדַ ְפּתִ ִמּתֹוְך ֹחֶסר אֹוִנים ִלּטַ

כתבה: אפרת פרטוש ציירה: מלכי המרָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון
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י ִלְקֹרא:  ְכּתִ ִהְמׁשַ

לֹום.  ׁשָ ְיָתה ּבְ יַע ַהּבַ ם הוּא ְלַהּגִ ה ּגַ ּסָ ּנִ ּלֹו, ׁשֶ א ׁשֶ ֶזה ָהָיה ַאּבָ
ּדֹוֶאֶגת.  אי  ַוּדַ ּבְ א  ִאּמָ ְיָתה...  ַהּבַ ְנַמֵהר  ּבֹוא  יִרי,  ַיּקִ "ְראוֵּבן, 

יג ְמַעט אֶֹכל..."  י ְלַהּשִׂ ם, ִהְצַלְחּתִ ֵ רוְּך ַהּשׁ ּבָ

י!" ּלִ ּפּור ׁשֶ יו: "ֲאָבל... ֶזה ֲאִני! ֶזה ַהּסִ ַער ֶאת ּפִ ְראּוֵבן ּפָ

ל יֹוֵדַע־ּכֹל, "ֲאִני קֹוֵרא ֵסֶפר... ַעל  ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ י ּבְ ְבּתִ "ָנכֹון", ֵהׁשַ

אֹודֹוֶתיָך!" 

ֵכן!" ָקָרא ְראּוֵבן. "לֹא ִיּתָ

ה  ּנֶ י: לֹא ְמׁשַ י לֹו, ּוְלַעְצִמי ָאַמְרּתִ ִציאּות", ָאַמְרּתִ "ֲאָבל זֹו ַהּמְ

ו הּוא ּפֹה ְוָעַלי ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ֶזה. ֵאיְך ּוָמה, ַעְכׁשָ

י?"  ּלִ ָחה ַעל ְזרֹוִעי. "רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ ֶרת ְוָהָרָזה ֻהּנְ ָידֹו ַהִחּוֶ

י..."  ּכִ ַהֵחְיֶדר  ֶאת  ָעַזב  ַהּטֹוב,  ֲחֵבִרי  ַזְלָמן,  ים  "ַחיִּ ַאל,  ׁשָ הּוא 

ָמעֹות, "הּוא ָיָצא ַלֲעֹבד... ָאִביו  אּו ּדְ קֹולֹו ִנְקַטע ְוֵעיָניו ִהְתַמּלְ

ה ֲאִני  ּמָ ִית. ּכַ ַפְרָנַסת ַהּבַ ָרבֹות ְוהּוא ָצִריְך ַלֲעֹזר ּבְ ּקְ ִנְפַצע ּבַ

ְלָעָדיו!"  ּבֹוֵדד ּבִ

ַהְפָסָקה  ּבַ מֹותֹו.  ּכְ ּבֹוֵדד  ֲאִני  ם  ּגַ אֹותֹו.  י  ֵהַבְנּתִ ּבֹו.  י  ְטּתִ ִהּבַ

ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוַאף  ָחִקים,  ׂשְ ּמִ ּבַ אֹוִתי  ִפים  ּתְ ְמׁשַ ֵאיָנם  ַהֲחֵבִרים 

י.  ׁש ֶאת ֵקַרְבּתִ ֵאינֹו ְמַבּקֵ

י ֶאת ָידֹו.  י ְוָלַחְצּתִ ְבּתִ ָך", ֵהׁשַ ּלְ ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ אי ׁשֶ "ַוּדַ

י".  ּלִ ִית ׁשֶ ו ַנְחֹזר ַלּבַ ֵעיָניו ָזֲהרּו. "ִנְפָלא! ַעְכׁשָ

ם?"  י ָסִביב, "ֵאיְך ַנְחֹזר ְלׁשָ ְלּתִ ּכַ ָך?" ִהְסּתַ ּלְ ִית ׁשֶ "ַלּבַ

ח  ִכיִסי ֻמּנָ ֹאֶזן, "ּבְ ֲאִני יֹוֵדַע ֵאיְך", הּוא ָלַחׁש ִלי ּבָ ב ׁשֶ "ֲאִני חֹוׁשֵ

ִאם  ב ׁשֶ נּו. ֲאִני חֹוׁשֵ ּלָ י ׁשֶ י ֵמָהַרּבִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ִמיָרה ׁשֶ ָקֵמַע, ָקֵמַע ִלׁשְ

ַיַחד, ַנְחֹזר..." ַנֲחִזיק ּבֹו ּבְ

ֹזאת.  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ָאסּור  ָהָיה  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ְבָרה.  ּגָ ַסְקָרנּוִתי 

ּפּור  י ֶאת ַהּסִ ּלִ ר ַלהֹוִרים ׁשֶ ֹראׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ָהָיה ָעַלי ְלַסּפֵ ּבָ

ָיִדי  ֶאת  י  ְטּתִ הֹוׁשַ ָעַלי.  ַבר  ּגָ ִיְצִרי  ֲאָבל  ְרׁשּוָתם.  ֶאת  ׁש  ּוְלַבּקֵ

ֵמַע. ּקָ ֵנינּו ָנַגְענּו ּבַ ּוׁשְ

י ֶאת ֵעיַני.  ָקה. ָעַצְמּתִ י ְסַחְרֹחֶרת, ְוִהיא ָהְלָכה ְוִהְתַחּזְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ַבת ַאַחת. י ּבְ ָבה, ְוָאז - ָנַפְלּתִ רּוַח ָנׁשְ

ַחת  ִמְטּפַ ָהָיה  ֵעיַני  ֶאת  י  ַקְחּתִ ּפָ ׁשֶ ּכְ ָרִאיִתי  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָבר  ַהּדָ

ַאל אֹוִתי  ֵסֶדר?" ׁשָ ה ּבְ י. "ֶיֶלד, ַאּתָ ָעה ֵמַעל ָראׁשִ ּנָ ְרחֹוִנית ׁשֶ ּפִ

קֹול ַרְך.

ְרקּו  ה. ֵמָעַלי ׁשָ ְלִמית ְקַטּנָ ָחֵצר ְירּוׁשַ י ּבְ ַכְבּתִ י ָסִביב. ׁשָ ְטּתִ ִהּבַ

ֵמָעַלי  פּוָפה  ּכְ ָעְמָדה  ֻמְדֶאֶגת  ְלִמית  ְירּוׁשַ ה  ָ ְוִאּשׁ ּדּוִרים,  ּכַ

יֵניֶהם ָהָיה  ְמיֹון ּבֵ ל ְראּוֵבן, ַהּדִ א ׁשֶ ּזֹו ִאּמָ י ׁשֶ י. ֵהַבְנּתִ יָטה ּבִ ְוִהּבִ

ֵעיַני, ַאְך לֹא ְרִאיִתיו. ַהִאם ָנַפל  י ֶאת ְראּוֵבן ּבְ ּתִ ׂשְ ָעצּום! ִחּפַ

ְיָתה? ָבר ִהְכִניָסה אֹותֹו ַהּבַ א ִאּמֹו ּכְ ּמָ י, אֹו ׁשֶ ּנִ ֶמְרָחק ִמּמֶ ּבְ

ִלי  ּבְ יֹוִרים  ִנים  ְרּדְ "ַהיַּ ָהֵאם,  ִלי  ָאְמָרה  ָלקּום!"  ֻמְכָרח  ה  "ַאּתָ

ְיָתה..."  ֵנס ַהּבַ ִבים ְלִהּכָ ֶהֶרף! ּבֹוא, ֲאַנְחנּו ַחיָּ

י  י ְסִביִבי ְוִהְבַחְנּתִ י. ִהְתּבֹוַנְנּתִ יִתי ְלִהְתרֹוֵמם ַאְך לֹא ִהְצַלְחּתִ ִנּסִ

ָהֲאָדָמה.  ַעל  י,  ְלִצּדִ ָלְך  ֻמׁשְ י,  ּלִ ׁשֶ ָהָאהּוב  ֶפר  ַהּסֵ ֶפר,  ַהּסֵ ׁשֶ

ַמְבִהיָלה  ָבה  ַמְחׁשָ ִפיָלה.  ַהּנְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִדי  ִמיָּ ַמט  ִנׁשְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ָנה ֶאת  ּכְ ּסִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ה  ָ ָלִאּשׁ י  ָאַמְרּתִ "ֶרַגע",  י.  ֹראׁשִ ּבְ ָעְלָתה 

ְמִהירּות  ּבִ י  ְפּתִ ְפּדַ ּדִ ָלּה.  ר  ֻמּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ְלֶיֶלד  ַלֲעֹזר  ֵדי  ּכְ יָה  ַחיֶּ

ֶרת:  י ְלׁשּוָרה ֻמּכֶ ְעּתִ ִהּגַ ֶפר, ַעד ׁשֶ ּסֵ ּבַ

ֵאׁש...  ִית ֵהֵחל ַלֲעלֹות ּבָ ל ְראוֵּבן, ְוַהּבַ ֵביתֹו ׁשֶ ַגע ּבְ ָגז ּפָ ּפָ

יׁש אֹוִתי ָנָחׁש. ִאּלּו ִהּכִ י ַעל ַרְגַלי ּכְ ָקַפְצּתִ

ָגז עֹוֵמד ִלּפֹל ַעל  קֹול נֹוָרא, "ּפָ י ּבְ ל ְראּוֵבן!" ָצַעְקּתִ א ׁשֶ "ִאּמָ

ֶכם!" ּלָ ִית ׁשֶ ַהּבַ

ֶפר,  ּסֵ ּבַ תּוב  ַהּכָ ְלִפי  י,  ֵהַבְנּתִ ִית.  ַהּבַ ְלִכּוּון  ָלרּוץ  י  ִהְתַחְלּתִ

ֵני  ּבְ ֶאת  ָמָצאִתי  ּקֹות.  ּדַ ָחֵמׁש  עֹוד  ּבְ ִיְתַרֵחׁש  יצּוץ  ַהּפִ ׁשֶ

ם.  ב ִעּמָ ְלָחן ָהָרעּוַע, ּוְראּוֵבן יֹוׁשֵ ֻ ִבים ְלַיד ַהּשׁ ָחה יֹוׁשְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ן  ׁשָ ְוַחׁשְ ן  ְיׁשָ ּבַ ֲאִני  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  ׁשֹוֵכַח  קֹול,  ּבְ י  ָזַעְקּתִ "ַהחּוָצה!!!" 

אֹותֹו ָהֶרַגע  ִריְך. ּבְ ּצָ ֶ ְולֹא יֹוֵדַע ְלָהִרים ֶאת ַהּקֹול ְוַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ
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ִליל.  ְך ּכָ ם ִמּכָ הּו ִהְתַעּלֵ י, ַאְך ֵאִליָּ ָעה ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ְלַמּדַ ָ ַהּשׁ

ֶהְחִזיק  ֶפר ׁשֶ ל ַהּסֵ ֶקת ׁשֶ ֲעִליָלה ַהְמַרּתֶ ּלֹו ּבָ ל־ּכֻ קּוַע ָהָיה ּכָ ׁשָ

יו  ְוִחּדּוׁשָ ְמִציא'  ַהּמַ יְמֶקה  'ַחיִּ ל  ׁשֶ ַהּנֹוֲעִזים  ַרְעיֹונֹוָתיו   - ָידֹו  ּבְ

יִעים. ְפּתִ ַהּמַ

ה -  יְמֶקה ַלֲחֵבָריו ֶאת ַהְמָצָאתֹו ַהֲחָדׁשָ ֵאר ַחיִּ יֹּום ַההוּא ּתֵ ּבַ
ִלי ָמנֹוַע!  ּנֹוַסַעת ּבְ ֶלא' ׁשֶ 'ְמכֹוִנית ּפֶ

ָזְרקוּ  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָרִהיִטים  ֵמֶחְלֵקי  ֵמֵעץ,  נוָּיה  ּבְ ְהֶיה  ּתִ "ִהיא 
ִנְלָהבֹות  ִעּדוּד  ִריאֹות  ּקְ ׁשֶ ּכְ ַלֲחֵבָריו,  יְמֶקה  ַחיִּ יר  ִהְסּבִ ח",  ַלּפַ

ָהל'.  'ּקָ ָמעֹות ּבַ ִנׁשְ

ים וְּדָפנֹות  ר ְקָרׁשִ ט וְּלַאּתֵ תֹו ָיְצאוּ ַהֲחֵבִרים ְלַלּקֵ ׁשָ ּקָ י ּבַ ַעל ּפִ
כֹוִנית. ת ַהּמְ ֲעׂשוִּיים ְלַהְתִאים ִלְבִניַּ בוּרֹות ׁשֶ ׁשְ

ה  ְפִריָּ ְפָרן ֶאת ְקִריָאתֹו, ''ַהּסִ ל ַהּסַ ים ֵלב, ֶיֶלד'', ָקַטע קֹולֹו ׁשֶ ''ׂשִ

ּקֹות''. ה ּדַ ּמָ עֹוד ּכַ ֶרת ּבְ ִנְסּגֶ

יְך ִלְקֹרא. ֹראׁשֹו ְוִהְמׁשִ הּו ִהְנֵהן ּבְ ֵאִליָּ

יְמֶקה  ְלַחיִּ ַמְרִאים  וֶּמֱחָצה,  ָעה  ׁשָ ְלַאַחר  פוּ  ִהְתַאּסְ ֵהם 
ל  ָלָלם. ָהִראׁשֹון ֵהִביא ּדֶֹפן ָמֳאֶרֶכת ׁשֶ ׁשוּת ֶאת ׁשְ ִהְתַרּגְ ּבְ
בוָּרה וַּמֲעָלה עֶֹבׁש,  ת ֵעץ ׁשְ ּדַ יג ְלַרֲאָוה ׁשִ ִני ִהּצִ ֵ ָארֹון, ַהּשׁ
ֲעלוּת  ִריקֹות ַהִהְתּפַ ֶדֶלת ֵעץ, ֶאל מוּל ׁשְ ֵאר ּבְ י ִהְתּפָ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ל ֲחֵבָריו. ׁשֶ

ֶלא  ַהּפֶ ְמכֹוִנית  ת  ִלְבִניַּ חֶֹמר  יק  ַמְסּפִ ָלנוּ  ֵיׁש  ֶחְבֶר'ה,  "טֹוב, 

אוָּצה...  ה ִלְצּבֹר ּתְ כֹוִנית ֵהֵחּלָ ת ַהּמְ יְמֶקה, וְּבִניַּ נוּ!" ִהְכִריז ַחיִּ ּלָ ׁשֶ

ם  הּו ֵהִציק לֹו, ַאְך הּוא ִהְתַעּלֵ ֶ אֹו. ַמּשׁ ּסְ הּו ָזע ְמַעט ַעל ּכִ ֵאִליָּ

א. ֶרק ַהּבָ יְך ִלְקֹרא, עֹוֵבר ֶאל ַהּפֶ ה ַהּמּוָזָרה ְוִהְמׁשִ ׁשָ ֵמַהַהְרּגָ

כֹוִנית, הֹוִסיפוּ  ת ַהּמְ מוּ ִלְבנֹות ֶאת ִרְצּפַ יְמֶקה ַוֲחֵבָריו ִסיְּ ַחיִּ
ָפנֹות,  ַהּדְ ֶאת  ב  ְלַיּצֵ ְוִנּסוּ  ֲהרוָּסה  ְקִניֹּות  ֵמֶעְגַלת  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ
י ָאִחיד  ְלּתִ ָטח ַהּבִ ׁשְ ָראוּי ַעל ַהּמִ וּם ָמה ֵסְרבוּ ַלֲעמֹד ּכָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ג  ּגַ ם  ּגַ ָעְמָדן,  ַעל  ָפנֹות  ַהּדְ בוּ  ִהְתַיּצְ ְלַבּסֹוף  יֶהן.  ְחּתֵ ּתַ ׁשֶ
ֲעלוּת  ִהְתּפַ ַקַעת, ְוַהֲחֵבִרים ִהְתּבֹוְננוּ ּבְ ׁשְ כֹוִנית ַהּמֻ ר ַלּמְ ֻחּבַ
ִסיֶמְטִרית  ָהְיָתה  לֹא  כֹוִנית  ַהּמְ ָאְמָנם  ְיֵדיֶהם.  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ר! ְמֻיָחד, ַאְך ִהיא ִהְצִליָחה ָלנוַּע - ְוֶזה ָהִעּקָ ּבִ

ה?  ֶקט ַהּזֶ ֶ ִפְתאֹוִמיּּות. ַמה ַהּשׁ הּו ֶנֱעַצר ּבְ ֵאִליָּ

ִאיׁש  ֵריָקה!  ָהְיָתה  ה  ְפִריָּ ַהּסִ  - ל  ְמֻבְלּבָ ְסִביבֹו  יט  ִהּבִ הּוא 

ּה!  ַבּדֹו לֹא ָהָיה ּבָ ִמּלְ

ֵרר  ּתָ ְלִהׂשְ ה  ֵהֵחּלָ ְוַאְפלּוִלית  ֵמַהַחּלֹונֹות,  ָחַדר  ָקלּוׁש  אֹור 

ִטיַח.  ׁשָ ה ּבְ ה ַהְמֻחּפָ ָדיו ֶאל ָהִרְצּפָ ַמט ִמיָּ ֶפר ִנׁשְ ָסִביב. ַהּסֵ

ֵאָלה ִנְפֶחֶדת.  ׁשְ הּו?'' הּוא ֵהִרים ֶאת קֹולֹו ּבִ אן ִמיׁשֶ "ֵיׁש ּכָ

ה ָהְיָתה ּדֹוֶמֶמת ּוְנעּוָלה. ְפִריָּ ִאיׁש לֹא ָעָנה לֹו. ַהּסִ

הּו ְוָלַחץ ׁשּוב ְוׁשּוב  ְכחּו אֹוִתי ּפֹה! ֵאיְך ֶזה ָקָרה?' ִנְבַהל ֵאִליָּ 'ׁשָ

יו.  ַתח, לֹוֶעֶגת ְלַמֲאַמּצָ ֶלת, ַאְך זֹו ֵסְרָבה ְלִהּפָ ַעל ָיִדית ַהּדֶ

ִּבְזכּות ַחִּייְמֶקה

ו!"  ם ּכֹחֹות ְמֻיָחִדים. "ַהחּוָצה, ַעְכׁשָ ֵ י ֵמַהּשׁ ְלּתִ ִקּבַ

 ? ְעּתָ ּגַ ּתַ ֵעיַנִים ָקמֹות. "ַהחּוָצה? ִהׁשְ י ּבְ יט ּבִ ל ְראּוֵבן ִהּבִ ָאִביו ׁשֶ

ָרה ְלָך? ִמי  טּוַח יֹוֵתר... ַמה ּקָ ִית ּבָ ּבַ ַמן! ּבַ ל ַהּזְ ִנים יֹוִרים ּכָ ְרּדְ ַהיַּ

ְכָלל?" ה ּבִ ַאּתָ

ֶחֶדר.  ּבַ ָעַמד  ׁשֶ יק  ָהַעּתִ ָהאֹוְרלֹוִגין  עֹון  ׁשְ ֶאל  ט  ַמּבָ י  ִלְכַסְנּתִ

ָעַלי ַלֲעׂשֹות  י ׁשֶ ִית! ֵהַבְנּתִ ּקֹות ָוֵחִצי ִיְתּפֹוֵצץ ַהּבַ לֹׁש ּדַ עֹוד ׁשָ ּבְ

י,  ּלִ ׁשֶ ַדִים ָהְרפּויֹות  ֵמַהיָּ ַלֲחלּוִטין  ׁשֹונֹות  ָלָדה,  ּפְ יֵדי  ּבִ ה:  ַמֲעׂשֶ

ם  ּלָ י ִלְדֹחף ֶאת ּכֻ 'ָחֵמׁש ֲאָבִנים', ִהְתַחְלּתִ לֹות ּבְ ִמיד ִנְכׁשָ ּתָ ׁשֶ

ַהחּוָצה. 

"ּבּום!" 

ֵאׁש...  ִית ֵהֵחל ַלֲעלֹות ּבָ ִית, ְוַהּבַ ּבַ ַגע ּבַ ָגז ּפָ ּפָ

טּוַח.  ֶות ּבָ ְלנּו ִמּמָ ם ִנּצַ ֵ רּוְך ַהּשׁ נּו, ֲאָבל ּבָ ּלָ ַהֶהֶדף ֵהִעיף ֶאת ּכֻ

ֶהם,  ַבק ּבָ ּדָ ָגַדי, ְלַנּקֹוָתם ִמן ָהָאָבק ָהַרב ׁשֶ עֹוִדי טֹוֵפַח ַעל ּבְ ּבְ

ֶזה.  ְטנּו ֶזה ּבָ ֹחם. ִהּבַ ֶנֱעַמד ְראּוֵבן ַעל ָיִדי. הּוא ָלַחץ ֶאת ָיִדי ּבְ

ִרים. ּבּוִרים ָהיּו ְמֻיּתָ ַהּדִ

י.  ּלִ ּפּור ׁשֶ ם ַהּסִ יֵּ ֶעֶצם ִמְסּתַ אן ּבְ ּכָ

י  ל ָהַרּבִ ְראּוֵבן ָלַקח אֹוִתי ְלֵביתֹו ׁשֶ ר ָלֶכם ׁשֶ ַרק אֹוִסיף ְלַסּפֵ

י ָלַחץ ֶאת ָיִדי,  ָלה. ָהַרּבִ ר לֹו ֶאת ִסּפּור ַהַהּצָ ֵדי ְלַסּפֵ ֵקן ּכְ ַהּזָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ י,  ַיְלּדִ ְלָך,  ע  "ּדַ ְוָאַמר:  ַהּזֹוֲהרֹות  ֵעיָניו  ּבְ י  ּבִ יט  ִהּבִ

ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  ְמֻיָחִדים  ּכֹחֹות  ל  ְמַקּבֵ נּו  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד 

עֹוָלם.  ּבָ ְפִקידֹו  ּתַ ָראּוי ֶאת  ּכָ א  ּוְלַמּלֵ ִלְגּדֹל  ַעְזרּו לֹו  יַּ ׁשֶ ּכֹחֹות 

ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ל...  ְמֻסּגָ ֵאיְנָך  ׁשֶ ְחׁשֹב  ּתַ ַאל  ְחׁשֹׁש,  ּתַ ַאל  ְלעֹוָלם 

ָך!"  ִמיד ִאּתְ ּתָ

ַהּטֹוִבים  ִעם  ַהיֹּום  ַעד  מּור  ָ ּשׁ ׁשֶ ִחיּּוְך  ַחם,  ִחיּּוְך  ֵאַלי  ְך  ִחיֵּ הּוא 

ִזְכרֹונֹוַתי. ּבְ ׁשֶ

ילֹוג ֶאּפִ

ע  ים ְוַאְרּבַ ִ ּשׁ ם, ִלְפֵני ׁשִ י ׁשָ ַאְרּתִ ׁשְ ּנִ ם, ׁשֶ ְבּתֶ ֱאֶמת, ֶמה ֲחׁשַ נּו, ּבֶ

ִנים?  ׁשָ

ָלל ּוְכָלל לֹא.  ּכְ

פֹות  ה, ַמְחִזיק ֵסֶפר, ְוָיַדי ְמַלּטְ ְפִריָּ ּסִ ׁשּוב ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ּבַ

ה.  ֶעְרּגָ אֹותֹו ּבְ

י?  ֵאיְך ָחַזְרּתִ

ׁשּוָבה... ֱאֶמת ֵאין ִלי ּתְ י ּבֶ ֲאלּו אֹוִתי, ּכִ ׁשְ ַאל ּתִ
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ב לֹו ֶיֶלד ֶנְחָמד  תֹוָכָחה, 'יֹוׁשֵ ִניִמי ּבְ יב לֹו קֹול ּפְ 'ְוֵאיְך לֹא?!' ֵהׁשִ

ִציאּות  ק ֵמַהּמְ ק, ְמֻנּתָ ֵסֶפר ְמַרּתֵ ּלֹו ּבְ קּוַע ּכֻ ה, ׁשָ ְפִריָּ ְקֵצה ַהּסִ ּבִ

ָרה?' ּקָ ֶ ּלֹא ִיְקֶרה ַמה ּשׁ ה ׁשֶ ְפָרן... ָלּמָ ל ַהּסַ ַלְמרֹות ַאְזָהָרתֹו ׁשֶ

ָגרֹון ִנָחר.  הּוא צֹוֵעק ּבְ ׁשֶ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ ֶלת ּבְ ּדֶ הּו ֵהֵחל ַלְחּבֹט ּבַ ֵאִליָּ

קֹום  ֵרְך ֶאת ַרְגָליו ַלּמָ ּכֹחֹו ְוהּוא ׂשֵ ׁש  ּתַ ר  ּקֹות ִמְסּפָ ּדַ ְלַאַחר 

יׁש  ב ַהּבִ ְזכּותֹו" ִנְקַלע ְלַמּצַ "ּבִ ב ֹקֶדם, ָמקֹום ְצָדִדי ׁשֶ ּבֹו ָיׁשַ ׁשֶ

ַחד.  ץ ִמּפַ ּוֵ ְרָמה ְלִלּבֹו ְלִהְתּכַ ִביב ּגָ ָמָמה ִמּסָ ה. ַהּדְ ַהּזֶ

הּוא  ְרְרְר...  ּבְ ְוַהֲחׁשּוָכה!  ָהֵריָקה  ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ְלַבד  ְלַבד!  הּוא 

ְיָלה!!! ל ַהּלַ אן ּכָ ֵאר ּכָ ָ ִיְצָטֵרְך ְלִהּשׁ

ָבה ַעל  ְחׁשָ יו ֵמֶעֶצם ַהּמַ ''לֹֹאֹאֹאא!'' ְצָוָחה ְמֹבֶהֶלת ִנְפְלָטה ִמּפִ

ם...  ֵ מֹוַרד ְלָחָייו, "ַהּשׁ ָמעֹות ָזְלגּו ּבְ ְך, ''ֲאִני רֹוֶצה ָלֵצאת!'' ּדְ ּכָ

ָפָניו.  ּלְ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ים ּבַ ִלי ֵמׂשִ ֵיאּוׁש ְוָאַחז ּבְ ֲעֹזר ִלי!'' ָלַחׁש ּבְ ּתַ

הּו ְלַעְצמֹו.  י..." ָאַמר ֵאִליָּ ֵכר ּבִ הּו ִיּזָ יׁשֶ ּמִ יְך ִלְקֹרא ַעד ׁשֶ "ַאְמׁשִ

ְנִסיַעת  ּבִ ה  ֵהֵחּלָ ַוֲחֵבָריו  יְמֶקה  ַחיִּ ל  ׁשֶ ָפה  ַהיָּ כֹוִנית  ַהּמְ
רֹות ַמֲעִריִצים וְּמעֹוְדִדים ִנְלָהִבים.  ַעׂשְ ֶפת ּבְ כֹוָרה, ֻמּקֶ ַהּבְ

ה ֵהי!  ... הֹוּפָ ׁשְ וֹוׁשְ

מֹוַרד  ּבְ ְמִהירוּת  ּבִ ה  ְוָגְלׁשָ ֲהגוָּנה  ִחיָפה  ּדְ ָלה  ִקּבְ כֹוִנית  ַהּמְ
ן ֶהֱעלוּ אֹוָתּה  ִגיל. ְלַאַחר ִמּכֵ עֹוד ַהְיָלִדים צֹוְוִחים ּבְ ִביל, ּבְ ְ ַהּשׁ
ָיְצָאה  ְוׁשוּב  פוּ,  ִהְתַחּלְ ַהּנֹוְסִעים  ִביל,  ְ ַהּשׁ ְלרֹאׁש  ַהֲחֵבִרים 

ּנֹוְסֶעיָה צֹוֲהִלים. ׁשֶ ֶרְך, ּכְ כֹוִנית ַלּדֶ ַהּמְ

ַעת  ׁשְ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ֲהָנָאה ַעד  ל  ׁשֶ עֹות  ׁשָ ַהְיָלִדים  ַעל  ָעְברוּ  ְך  ּכָ
ּה  ְלִאּטָ ֶנֱעֶלֶמת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּה  ּבָ ׁשֶ ְמּדוִּמים  ּדִ ֵעת  ִקיָעה,  ְ ַהּשׁ
ֶאל  ִנְקְראוּ  ַהְיָלִדים  רֹב  ָגאֹון.  ּבְ ְמקֹוָמּה  ֶאת  ּתֹוֵפס  ְך  ְוַהחֹׁשֶ

ֵני ֲחֵבִרים.  יְמֶקה וּׁשְ יֶהם ַלֲארוַּחת ָהֶעֶרב. נֹוְתרוּ ַרק ַחיִּ ּתֵ ּבָ

ה  ֵני ַהֲחֵבִרים ָהֵאּלֶ ָעה נֹוֶסֶפת ָעְבָרה ַאף ִהיא, ְוַגם ׁשְ ֲחִצי ׁשָ
ְלָחָייו  ְרָחָבה,  ּבָ ְלַבּדֹו  נֹוַתר  יְמֶקה  ַחיִּ יֶהם.  ְלָבּתֵ ַלְחֹזר  ֶנֶאְלצוּ 

ּפוּק.  ר וִּמּסִ ְסמוּקֹות ְוֵעיָניו ּבֹוְרקֹות ֵמאֹׁשֶ

ֵאין ָסֵפק, יֹום ָעמוּס וְּמַעְנֵין ָעַבר ָעָליו! 

ֶרת, וְּלֶפַתע  ְהּדֶ ט ַאֲחרֹון ֶאל ְמכֹוִניתֹו ַהּנֶ לַֹח ַמּבָ הוּא ִנְפָנה ִלׁשְ
ָהַאֲחרֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ּה  ּבָ ִלְגלֹׁש  ֶהְחִליט  ְוהוּא  ְרצֹונֹו  ָעָליו  ַבר  ּגָ
ֶלת ָהֵעץ, ִהְכִניס ֶרֶגל ְועֹוד ֶרֶגל  ַתח ֶאת ּדֶ יְמֶקה ּפָ ְלַהיֹּום. ַחיִּ

ֲחָבָטה.  כֹוִנית ּבַ ְוָסַגר ֶאת ַהּמְ

ה ֶנְחָמד!  ּמָ ו הוּא ְלַבד, ּכַ ַעְכׁשָ

ּקֹות  ִביל, וְּלַאַחר ּדַ ְ מֹוַרד ַהּשׁ ּה ּבְ ה ִלְגלֹׁש ְלִאּטָ כֹוִנית ֵהֵחּלָ ַהּמְ
יָרה ֶאת ְמִהירוָּתּה. אוָּצה ְוִהְגּבִ ר ָצְבָרה ּתְ ִמְסּפָ

אי  ַוּדַ ּבְ ְמֻאָחר!  ָבר  'ּכְ ָבה:  ַמְחׁשָ ְתאֹם  ּפִ ּבֹו  ָעְבָרה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ִית'.  ּבַ ּדֹוֲאִגים ִלי ּבַ

ב  ֵמַהּמֹוׁשָ ִהְתרֹוֵמם  ְוָאז  ָעֵצר,  ּתֵ כֹוִנית  ַהּמְ ׁשֶ ין  ִהְמּתִ יְמֶקה  ַחיִּ
ֶלת  ָעתֹו וְּלֶבָהָלתֹו ַהּדֶ ֶלת ַקּלֹות. ְלַהְפּתָ יַח ְוָדַחף ֶאת ַהּדֶ ׁשִ ַהּקָ
וְּבַרְגָליו  ָיָדיו  ּבְ ּבֹוֵעט  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ׁשוּב  ה  ִנּסָ הוּא  ָחה.  ִנְפּתְ לֹא 
ֶלת נֹוְתָרה ְסגוָּרה ַוֲחתוָּמה.  ְוא... ַהּדֶ ָ קוָּעה, ַאְך ַלּשׁ ֶלת ַהּתְ ּדֶ ּבַ

ּלֹו! ֵאר ׁשֶ תֹוְך ְיִציַרת ַהּפְ יׁש: הוּא ָסגוּר ְוָנעוּל ּבְ ב ּבִ ֵאיֶזה ַמּצָ

ה ַלֲהדֹף ֶאת קֹוַרת  ב, ְמַנּסֶ ׁש ַעל ַהּמֹוׁשָ ב ֻמּתָ ֵ יְמֶקה ִהְתַיּשׁ ַחיִּ
זוּז  ְוִהיא ּתָ ל  ּזָ ָיִאיר לֹו ַהּמַ כֹוִנית, אוַּלי  ג ַלּמְ ּגַ ה  ׁשָ ּמְ ִ ּשׁ ָהֵעץ ׁשֶ
ְרִצינוּת  ְרִצינוּת, ּבִ ְרֶאה ָעְבדוּ ַהְיָלִדים ּבִ ּנִ קֹוָמּה... ַאְך לֹא, ּכַ ִמּמְ

כֹוס! מֹו ְזבוּב ּבְ קוַּע, ָלכוּד ּכְ י, ְוהוּא ּתָ ה ִמּדַ ַרּבָ

ְפִעים.  ְקִרים ַהּמַ רּוף ַהּמִ ֶפר, ִנְדָהם ִמּצֵ ּסֵ יט ּבַ הּו ִהּבִ ֵאִליָּ

ֶזה!  ּכָ ן לֹו ִלְקֹרא ִסּפּור ׁשֶ ּמֵ קּוַע" ִמְזּדַ הּוא "ּתָ ׁשֶ ִדיּּוק ּכְ ּבְ

ּלֹו,  ְלׁשֶ ּדֹוֶמה  ב  ַמּצָ ּבְ ְמָצא  ַהּנִ יְמֶקה,  ַחיִּ ל  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ הּו,  ֵאיְכׁשֶ

ְמיֹוִני ַלֲחלּוִטין. ה ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו ּדִ ַרם לֹו ִלְרִגיָעה ַקּלָ ּגָ

ִביִלי... ִמי יֹוֵדַע?' ִנְצְנָצה ּבֹו  ׁשְ יְמֶקה ַרְעיֹון טֹוב ּבִ 'אּוַלי ִיְהֶיה ְלַחיִּ

יְך ִלְקֹרא. ְקָוה, ְוהּוא ִהְמׁשִ ַהּתִ

ְהֶיה? ַהִאם ִיְהֶיה  יְמֶקה. ַמה יִּ ל ַחיִּ ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ ַחד ִחְלֵחל ּבְ ּפַ
ְיָלה?  ל ַהּלַ ְך ּכָ ֵאר ּכָ ָ ָעָליו ְלִהּשׁ

א  ְלַאּבָ ִלְקרֹא  ִלְצעֹק,  ָרָצה  ב,  ַהּמֹוׁשָ ַעל  ּדוָּמם  ב  ָיׁשַ הוּא 
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יו.  ץ אֹותֹו, ַאְך ׁשוּם קֹול לֹא ָיָצא ִמּפִ בֹואוּ ְלַחּלֵ יָּ א ׁשֶ וְּלִאּמָ

ן ְלַעְצמֹו. ּנֵ 'ַרק לֹא ִלְבּכֹות!' ׁשִ

ַהֲחצּופֹות  ָמעֹות  ַהּדְ ִמן  ָנבֹוְך  ִמיד  ּתָ הּוא  ם  ּגַ ְך,  ִחיֵּ הּו  ֵאִליָּ

ָנה  ַמּתָ ּבְ אֹוָתן  נֹוֵתן  ָהָיה  ּדֹו  ִמּצִ ַהְזָמָנה.  ִלי  ּבְ ּמֹוִפיעֹות  ׁשֶ

ְזרֹועֹות  ְלָנה אֹוָתן ּבִ ֶהן ּוְתַקּבֵ ַמְחָנה ּבָ ׂשְ אי ּתִ ַוּדַ ְלַאְחיֹוָתיו, ֵהן ּבְ

תּוחֹות...  ּפְ

יְך ִלְקֹרא. הּוא ָצַחק ְלַעְצמֹו ְוִהְמׁשִ

'ִמי  כֹוִנית.  ַהּמְ ְפנֹות  ּדָ ַעל  ָיָדיו  ּבְ ְלַהּכֹות  ֵהֵחל  יְמֶקה  ַחיִּ
ִדים  ׁשֵ ְמכֹוִנית  ּזֹו  ׁשֶ 'ַיְחׁשֹב  ְלַעְצמֹו,  ִהְרֵהר  אן',  ּכָ ֲעֹבר  יַּ ׁשֶ

יֵלִני'.  ְמקֹום ְלַנּסֹות ְלַהּצִ ַמְבִעיָתה ְוִיְבַרח ּבִ

ֶאת  רּוחֹו  ֵעיֵני  ּבְ ָרָאה  הּוא  ל.  ְלּגֵ ִמְתּגַ ְצחֹוק  ּבִ ַרץ  ּפָ הּו  ֵאִליָּ

ֶאְמַצע  ּבְ ְרִאי  ּפִ ִדים  ׁשֵ ָמחֹול  ּבְ ּפֹוַצַחת  ׁשֶ ה  ּנָ ַהְמׁשֻ כֹוִנית  ַהּמְ

ְיָלה ַהּדֹוֵמם.  ַהּלַ

זֹו...  ּכָ ֵחְך ְלַעְצמֹו, 'לֹא ָהִייִתי ֵמֵעז ַלֲעֹמד ְלַיד ְמכֹוִנית ׁשֶ 'ֲאִני', ּגִ

יְמֶקה'. ן ַחיִּ ִמְסּכֵ

יְמֶקה  ב ַעל ַחיִּ ָחׁשַ ֶ ְתֹאם, ִמּשׁ י ַרֲחִמים ֵהֵחּלּו ַלֲעלֹות ּבֹו ּפִ ִרְגׁשֵ

ַעְצמֹו, ְוהּוא ֵהֵחל ַלְחׁשֹב  ַצר ּבְ יָּ ֶלא' ׁשֶ תֹוְך 'ְמכֹוִנית ַהּפֶ קּוַע ּבְ ַהּתָ

הּוא ַעְצמֹו  יְמֶקה, ׁשֹוֵכַח ׁשֶ ֲעׂשּוִיים ְלהֹוִעיל ְלַחיִּ ְתרֹונֹות ׁשֶ ַעל ּפִ

קּוַע' ְוִאיׁש ֵאינֹו  ם הּוא 'ּתָ ּגַ יׁש ּדֹוֶמה, ׁשֹוֵכַח ׁשֶ ב ּבִ ַמּצַ ִנְמָצא ּבְ

יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא.

ִריָאה. ּקְ יְך ּבַ י ְוֶהְגיֹוִני ֶהְחִליט ְלַהְמׁשִ ְתרֹון ַמֲעׂשִ ּלֹא ָמָצא ּפִ ֶ ִמּשׁ

ׁש ַעל  ּתָ יְמֶקה ַהּמֻ ֵרַע ַחיִּ ּתָ פֹות ִהׂשְ ְלַאַחר ֲחָבטֹות ַרּבֹות וְּמַעיְּ
פוּחֹות. הוּא  ָיָדיו ָהֲאֻדּמֹות ְוַהּנְ יט ּבְ יִחים, ַמּבִ ׁשִ ים ַהּקְ ׁשִ ְרּגָ ַהּדַ

ֶהן. ָחַתְך ּבָ ֵאב ׁשֶ יו ְלמוּל ַהּכְ ּנָ ק ֶאת ׁשִ ִנֵער אֹוָתן ַקּלֹות, חֹוׁשֵ

ב ְלַעְצמֹו.  ֵאר ּפֹה?' ָחׁשַ ָ ה ְזַמן ֶאּשׁ ּמָ 'ּכַ

ם. ַחד ִהְכִריעוּ אֹותֹו ְלַבּסֹוף, ְוהוּא ִנְרּדַ ָהֲעֵיפוּת ְוַהּפַ

ְך ָעַטף  ף ֶאת ֵעיָניו. ֵהיָכן הּוא? ֹחׁשֶ ְפׁשֵ יט ְסִביבֹו, ְמׁשַ הּו ִהּבִ ֵאִליָּ

ְמעּו ַעל ָידֹו.  ים ִנׁשְ ים ַקּלִ אֹותֹו, ּוְרָחׁשִ

ֶבָהָלה.  ַאל ּבְ "ֵאיֹפה ֲאִני?" הּוא ׁשָ

ֶקט ְו... ל ׁשֶ ה ׁשֶ ּקָ ּדַ

ַמע קֹול ְמֻפָחד.  ה?" ִנׁשְ "ִמי ַאּתָ

ֶאת  אֹותֹו,  ָרָאה  ּוְלֶפַתע  ָכה,  ֲחׁשֵ ּבַ ֵעיָניו  ֶאת  ץ  ִאּמֵ הּו  ֵאִליָּ

יְמֶקה! ַחיִּ

ה?" ִהּסּוס, "ֶזה ַאּתָ ַאל ּבְ יְמֶקה?" הּוא ׁשָ "ַחיִּ

ִלי?  ַלֲעֹזר  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֲהתּוַכל  ה?  ַאּתָ "ִמי  יְמֶקה,  ַחיִּ ָעָנה  ן..."  "ּכֵ

ׁשּוט ִנְת-" ּפָ

י!" ָקַטע אֹותֹו  ם ֲאִני ִנְתַקְעּתִ יְמֶקה, ֲאִני יֹוֵדַע! ּגַ "ֲאִני יֹוֵדַע, ַחיִּ

ֲאִני  ְוַגם  הּו,  ֵאִליָּ ִמי  "ׁשְ ֵתפֹו,  ּכְ ַעל  יָעה  ַמְרּגִ ָיד  יַח  ְוִהּנִ הּו  ֵאִליָּ

מֹוָך". קּוַע, ּכָ ּתָ

הּו. ֵאִליָּ ה ּבְ יָּ ִצּפִ יט ּבְ ֵיאּוׁש, ַמּבִ יְמֶקה ּבְ ַאל ַחיִּ ְחֵרר?" ׁשָ ּתַ "ֵאיְך ִנׁשְ

ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ֶאת  ְלַהְפִעיל  ַנּסֹותֹו  ּבְ ְרָגִעים  ה  ּמָ ּכַ ַתק  ׁשָ הּו  ֵאִליָּ

ְוא. ֹמחֹו ָהָיה ֵריק.  ָ ְתרֹון, ַאְך ַלּשׁ ְוִלְמֹצא ּפִ

יְמֶקה, "ֵאין ִלי ׁשּום ַרְעיֹון". י יֹוֵדַע", הּוא ָלַחׁש ְלַחיִּ "ֵאיֶנּנִ

יְמֶקה ְוֵהֵחל  ַאל ַחיִּ ְיָלה?" ׁשָ ל ַהּלַ אן ּכָ ֵאר ּכָ ָ "ָמה? ֵנָאֵלץ ְלִהּשׁ

ב.  ְמַיּבֵ

יְמֶקה  ע ַחיִּ ָידֹו. ַאט־ַאט ִנְרּגַ הּו ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוָנַטל ֶאת ָידֹו ּבְ ֵאִליָּ

ל  ּכָ קּוִעים  ּתְ ִלְהיֹות  ְקָצת  ַמְפִחיד  "ָאֵכן,  ס:  ְמֻפיָּ ִחיּּוְך  ּבְ ְוָאַמר 

י,  ה ָהִייִתי ְלַבּדִ י... ַעד ַעּתָ ה ִנְמָצא ִאּתִ ְיָלה, ֲאָבל ְלָפחֹות ַאּתָ ַהּלַ

ִמיד ֶנְחָמד יֹוֵתר!"  ַיַחד ּתָ ה יֹוֵדַע - ּבְ ְוַאּתָ

ֶקט.  ֶ ים ִהְפִריעּו ֶאת ַהּשׁ ּנִ ים ְמׁשֻ ְרָעׁשִ

ְמעּו קֹולֹות קֹוְרִאים. הּו!'' ִנׁשְ הּו! ֵאִליָּ ''ֵאִליָּ

הּו.  ב ֵאִליָּ הּו קֹוֵרא ִלי!' ָחׁשַ 'ִמיׁשֶ

רֹונֹו ָהָיה ָיֵבׁש. "ָמה?" הּוא ָרָצה ַלֲענֹות ַאְך לֹא ִהְצִליַח. ּגְ

יר לֹו  ְסּבִ יַּ יְמֶקה, ׁשֶ ׂש ֶאת ַחיִּ הּוא ֵהִניַע ֶאת ֹראׁשֹו ְמַעט, ְמַחּפֵ

יְמֶקה ֶנֱעַלם. אן, ֲאָבל ַחיִּ ַמה ּקֹוֶרה ּכָ

ל ִאּמֹו.  ַמע ְלֶפַתע ֶאת קֹוָלּה ׁשֶ י...'' הּוא ׁשָ ּלִ יק ׁשֶ הּו... ַצּדִ ''ֵאִליָּ

ַקח ֶאת ֵעיָניו, ְמַמְצֵמץ. הּו ּפָ ֵאִליָּ

ָעָקה.  ַמע ַהּזְ ֶבָהָלה ְלִמׁשְ ע ּבְ הּו ִנְרּתַ ''הּוא ִה-ְת-ע-ֹו-ֵר-ר!!!'' ֵאִליָּ

בּו  ִנּצְ ים  ֲאָנׁשִ רֹות  ַעׂשְ ְוִנְדַהם:  ֹראׁשֹו  ֶאת  ְמַעט  ֵהִרים  הּוא 

ֲחמּוֵרי  ׁשֹוְטִרים  ֵעיַנִים,  ּוְנפּוֵחי  ּדֹוֲאִגים  א,  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ֵמָעָליו: 

ַסְפָרן  ָחִביב:  ְוַאֲחרֹון  ַסְקָרִנים,  ּוְסָתם  ֵכִנים  ׁשְ ּדֹוִדים,  ֵסֶבר, 

דֹול. חֹות ּגָ ָידֹו ְצרֹור ַמְפּתְ ָער ּוְמֹבָהל, אֹוֵחז ּבְ ְסתּור ׂשֵ

ָקה  ּבֹו ַהּדֹוֵאב. ִאּמֹו ִחּבְ ּגַ ר ֶאת  ֵ ַאַחת, ְמַיּשׁ הּו ִהְתרֹוֵמם ּבְ ֵאִליָּ

ְמעֹוֶתיָה. אֹותֹו, מֹוָחה ֶאת ּדִ

ה ַעל ָאְזנֹו. "סֹוף סֹוף ָמָצאנּו אֹוְתָך", ִהיא ָלֲחׁשָ

ֹוְטִרים, "ֵאין ַמה ּלֹוַמר.  ה", ָאַמר לֹו ַאַחד ַהּשׁ יץ ַאּתָ ''ֶיֶלד ַאּמִ

ּתֹוֵלל ְוצֹוֵרַח".  ְמקֹוְמָך ָהִייִתי ִמׁשְ ֲאִני ּבִ

ֶאל  ׁש  ְמֻביָּ ט  ַמּבָ ַלח  ׁשָ ִאּמֹו,  ל  ׁשֶ ְזרֹועֹוֶתיָה  ּבִ ָחבּוק  הּו,  ֵאִליָּ

ה. ָלְך ַעל ָהִרְצּפָ ׁשְ ֶפר ַהּמֻ ַהּסֵ

ֶקט, "הּוא ָעַזר ִלי..." ׁשֶ יְמֶקה", הּוא ָאַמר ּבְ ְזכּות ַחיִּ "ֶזה ּבִ

ן. ּוֵ ְוַאף ֶאָחד ִמן ַהּסֹוְבִבים לֹא ֵהִבין ְלָמה הּוא ִהְתּכַ
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עֹון  ָ ַהּשׁ ט ֶאל  ַמּבָ ְלָהִעיף  ֲאִפּלּו  ְצִריָכה  ָהְיָתה  ְפָרִנית לֹא  ַהּסַ

ִדיּּוק. ע ָוֵחִצי ּבְ ָעה ַאְרּבַ ָ ַהּשׁ ֵדי ָלַדַעת ׁשֶ ּכְ

ה, ּוְלַאֲחֶריָה  ְפִריָּ ֲעֵרי ַהּסִ ׁשַ ִוד ּבְ ב ּדָ ָעה זֹו ִנּצָ ׁשָ יֹומֹו ּבְ י יֹום ּבְ ִמּדֵ

יתֹו. ל ִהיא ָהְיָתה ּבֵ עֹות, ָמׁשָ ּה ְלֹאֶרְך ׁשָ ב ּבָ ָאר יֹוׁשֵ ִנׁשְ

טֹו  ְלַמּבָ ה  ּבָ ַהּסִ ַמִהי  ְפָרִנית:  ַהּסַ ְלַעְצָמּה  ֲהָתה  ּתָ ַאַחת  לֹא 

ה  לּוִיים? ַאְך לֹא ֵהֵעּזָ ה ִלְבָגָדיו ַהּבְ ּבָ ם ַהּסִ ָהֻאְמָלל? ַהִאם זֹו ּגַ

ַגע. א ִיּפָ ּמָ ֹאל אֹותֹו, ׁשֶ ִלׁשְ

ֵקָטה. ה ׁשְ ּנָ ִוד ְוָתַפס לֹו ּפִ ָרִגיל ִנְכַנס ּדָ ּכָ

ָעַמד  מּוָלּה  ִציאּות.  ַלּמְ ְפָרִנית  ַהּסַ ֶאת  ֶהְחִזיר  קֹוָלִני  לֹום'  'ׁשָ

ה  ְפִריָּ א ַלּסִ ּבָ ָכן ׁשֶ ִוד. יֹוִני הּוא ֶיֶלד ִנְמָרץ ְוַחיְּ ל ּדָ יֹוִני, ֲחֵברֹו ׁשֶ

בּוַע, ַאְך ָאז הּוא ַמְחִליף ֲעֵרַמת ְסָפִרים  ׁשָ ּבְ ַעם ַאַחת  ַרק ּפַ

בּוַע. ֹחֶמר ְקִריָאה ְלׁשָ ד ּבְ דֹוָלה ּוִמְצַטיֵּ ּגְ

קֹומֹו.  ִוד ִלְקָראתֹו ְוָקם ִמּמְ ַמח ּדָ "יֹוִני!" ׂשָ

ִוד. ל ּדָ ֵתפֹו ׁשֶ נּוָיה ַעל ּכְ ָידֹו ַהּפְ לּוָיה ָטַפח יֹוִני ּבְ ְמָחה ּגְ ׂשִ ּבְ

ִוד, "ֵאיֶזה ֹיִפי! ֶזה ֵמַהֲחנּות  ַאל ּדָ ים?" ׁשָ ָקַפִים ֲחָדׁשִ "ֵיׁש ְלָך ִמׁשְ

ָך?" ּלְ א ׁשֶ ל ַאּבָ ׁשֶ

ׁשּוָבה. ירּו ֶאת ַהּתְ ל יֹוִני ִהְסּגִ ֵעיָניו ַהּזֹוֲהרֹות ׁשֶ

יֹוִני,  ְלֶפַתע  ַאל  ׁשָ עֹוֵבד?"  ָך  ּלְ ׁשֶ א  ַאּבָ ָמה  ּבְ ִוד,  ּדָ ִלי,  יד  ּגִ "ּתַ

ִוד. ל ּדָ אּוב ׁשֶ טֹו ַהּכָ ֵאָלה, ְלֹנַכח ַמּבָ ְ ד ִהְתָחֵרט ַעל ַהּשׁ ּוִמיָּ

ה  י הּוא... הּוא ֻמְבָטל... ַאּתָ ּלִ א ׁשֶ ִוד, "ַאּבָ י?" ֵהִגיב ּדָ ּלִ א ׁשֶ "ַאּבָ

חּוץ ָלָאֶרץ  ִנים. ּבְ לֹׁש ׁשָ ָעִלינּו ָלָאֶרץ ַרק ִלְפֵני ׁשָ ֲהֵרי יֹוֵדַע ׁשֶ

ֶכֶסף  ר ְמֻפְרָסם. הּוא ָהָיה מֹוֵכר ֶאת ִציּּוָריו ּבְ י ַציָּ ּלִ א ׁשֶ ָהָיה ַאּבָ

ב  ִהְתַעּצֵ ֲעבֹוָדה",  ִלְמֹצא  ִהְצִליַח  לֹא  הּוא  ָאֶרץ  ּבָ ֲאָבל  ַרב. 

ָמעֹות. ִוד ּוְבֵעיָניו ָעלּו ּדְ ּדָ

יל ֶאת ֵעיָניו. ּפִ יֹוִני ִהׁשְ

ֶות",  י ֲעִקיָבא ִמּמָ ל ַרּבִ ּתֹו ׁשֶ ָלה ּבִ ָדָקה ִנּצְ "... ּוִבְזכּות ִמְצַות ַהּצְ

ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ָרֵחל,  ַעל  ִסּפּורֹו  ֶאת  ד  ַלּמֵ ַהּמְ ם  ִסיֵּ

ַתח. ּפֶ ָעַמד ּבַ ָתּה ָנְתָנה ֶאת ְמָנָתּה ְלָעִני ָרֵעב ׁשֶ יֹום ֲחֻתּנָ ּבְ ׁשֶ

ּדּור  ַהּכַ ְסִביב  רּוָעה  ּתְ קֹול  ּבְ ָרצּו  ָבר  ּכְ יֹוִני  ל  ׁשֶ תֹו  ּתָ ּכִ ַיְלֵדי 

יר  ּפּור ִהְזּכִ ּסִ יו. ֶהָעִני ּבַ ְרַעּפָ ׂשַ פּוס ּבְ ְגָרׁש, ַאְך הּוא נֹוַתר ּתָ ּמִ ּבַ

יֹון  ִנּסָ ּבְ ְבּתֹו  ץ ֶאת ַמְחׁשַ ְוהּוא ִאּמֵ לֹו ֶאת ְמֹאָרעֹות ָהֶאְתמֹול, 

ְחּתֹו? ּפַ יַצד יּוַכל ַלֲעֹזר ְלָדִוד ּוְלִמׁשְ ִלְמֹצא ֵעָצה: ּכֵ

ָבר ֶהֱעִציב ֶאת ִלּבֹו.  ל ַרְעיֹון, ְוַהּדָ ָדל ׁשֶ ל ּבְ ֹמחֹו ָהָיה ְמרֹוָקן ִמּכָ

הּו?"  ֶ ה, "ָקָרה ַמּשׁ ּתָ מּוִליק, ֲחֵברֹו ַלּכִ ָנה ֵאָליו ׁשְ "יֹוִני", ּפָ

ֶאת  ָחַפן  מּוִליק  ׁשְ ֵעָצה.  ׁש  ּוִבּקֵ ָהִעְנָין  ֶאת  ָפָניו  ּבְ ַטח  ׁשָ יֹוִני 

"ֵיׁש  נֹוְצצֹות:  ֵעיַנִים  ּבְ ָקָרא  ּוְלֶפַתע  ְמַעט  ב  ָחׁשַ ָיָדיו,  ּבְ ֹראׁשֹו 

ִלי ַרְעיֹון!" 

עּור.  ִ ל ַהּשׁ תֹו ׁשֶ ִחּלָ ר ֶאת ּתְ ַבּשֵׂ ְלצּול ַהּמְ ַמע ַהּצִ אֹותֹו ֶרַגע ִנׁשְ ּבְ

ְליֹוִני ֶאת  מּוִליק  יר ׁשְ עּור סֹוף־סֹוף, ִהְסּבִ ִ ם ַהּשׁ יֵּ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ ּכַ

כתבה: אמונה דלבריאן ציירה: צפורה היינמןָהַרְעיֹון
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א  ר לֹו ַעל ַאּבָ ה ּוְנַסּפֵ ְפִריָּ ׁש ַלּמֹוֶרה ָהַאֲחָרִאי ַעל ַהּסִ ַרְעיֹונֹו: "ִנּגַ

ר  ִוד ְיַעּטֵ ל ּדָ א ׁשֶ ַאּבָ יַע לֹו ׁשֶ ּלֹו. ַנּצִ ְקצֹוַע ׁשֶ ִוד ְוַעל ַהּמִ ל ּדָ ׁשֶ

ָכרֹו". ם לֹו ֶאת ׂשְ ּלֵ ַנֵהל ְיׁשַ ִציּּוָריו, ְוַהּמְ ה ּבְ ְפִריָּ ֶאת ִקירֹות ַהּסִ

ֶאת  ָרָאה  הּוא  רּוחֹו  ֵעיֵני  ּבְ בּול.  ּגְ ָהָיה  לֹא  יֹוִני  ל  ׁשֶ רֹו  ְלָאׁשְ

ִוד. ל ּדָ ֵעיָניו ׁשֶ ת ּבְ ּצַ ּנִ ְמָחה ׁשֶ ֶמת ְוֶאת ִזיק ַהּשִׂ ֶ ּשׁ ָהִעְסָקה ִמְתּגַ

ּוָפנּו  ֶחְדָוה  ּבְ יֵקיֶהם  ּתִ ַנִים ֶאת  ְ ַהּשׁ פּו  ּתְ ּכִ ּמּוִדים  ַהּלִ יֹום  ֹתם  ּבְ

ה. ְפִריָּ ְמִהירּות ְלִכּוּון ַהּסִ ּבִ

ֹקל ֶאת  ֹכֶבד ֹראׁש. "ֶאְצָטֵרְך ִלׁשְ ְבֵריֶהם ּבְ ַמע ֶאת ּדִ ַהּמֹוֶרה ׁשָ

א  בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ֵני ַהֲחֵבִרים, "ׁשּובּו ֵאַלי ּבַ ָבִרים", הּוא ָאַמר ִלׁשְ ַהּדְ

ׁשּוָבה". לּו ּתְ ּוְתַקּבְ

ִחיּּוִבית.  ׁשּוָבה  ּתְ ָלה  ִהְתַקּבְ בּוַע  ׁשָ ַאֲחֵרי  ְמָחָתם,  ׂשִ ְלֹגֶדל 

ה  ֵעיַנִים נֹוְצצֹות ַעל ָהֲעבֹוָדה ַהֲחָדׁשָ ִוד ּבְ ר ָלֶהם ּדָ ְלָמֳחָרת ִסּפֵ

ל ָאִביו. ׁשֶ

ים  ה ְמֻכּסִ ְפִריָּ ָכה ְזַמן ַרב, ּוְבִסיּּוָמּה ָהיּו ִקירֹות ַהּסִ ָהֲעבֹוָדה ִנְמׁשְ

יִזים. ֵמִחים ְוַעּלִ ְצָבִעים ׂשְ ִאיּּוִרים ַמְרִהיֵבי ַעִין, ּוְצבּוִעים ּבִ ּבְ

ַתח. הּוא  ֶלת ֵהִריצּו ֶאת יֹוִני ֶאל ַהּפֶ ְמעּו ַעל ַהּדֶ ׁשְ ּנִ ִפיקֹות ׁשֶ ַהּדְ

יֵדיֶהם ִציּּור  ֲחִזיִקים ּבִ ְך ּוְבָאִביו ַהּמַ ֻחיָּ ָדִוד ַהּמְ ע ּבְ יט ֻמְפּתָ ִהּבִ

ו  רֹות ַיְחּדָ ְתַחּבְ נּוִתיֹּות ַהּמִ זֹו אֹוִתיֹּות ָאּמָ ר, ּוְבֶמְרּכָ דֹול, ְמֻמְסּגָ ּגָ

ָמעּות: ּתֹוָדה! ת ַמׁשְ ה ַרּבַ ְלִמּלָ

  

ֵמְך?"  ְ "ַמה ּשׁ

ַהּמֹוָרה עֹוֶמֶדת  ו ִהְבִחיָנה ׁשֶ ֶבָהָלה. ַרק ַעְכׁשָ ִמיָמה ָקְפָצה ּבְ ּתְ

ַעל ָיָדּה.

עּוִסים.  ָפִנים ּכְ ֵאָלָתּה, ּבְ ֵמְך?" ָחְזָרה ַהּמֹוָרה ַעל ׁשְ ְ "ַמה ּשׁ

ְלַחׁש  ִאם ּתִ ה ׁשֶ ֶקט, ְמַקּוָ ׁשֶ ִמיָמה ּבְ ִמיָמה רּוְטֶנר", ָעְנָתה ּתְ "ּתְ

ֹוֶנה.  לֹא ִיְבלֹט ִמְבָטָאּה ַהּשׁ

ֵעיֶניָה  ּתֹוְך  ֶאל  ַכַעס  ּבְ יָטה  ִהּבִ ִעיָרה  ַהּצְ ַהּמֹוָרה  ִמיָמה!"  "ּתְ

ּוְלָהִביא  ה  ּתָ ֵמַהּכִ ָלֵצאת  ְך  ִמּמֵ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ "ֲאִני  ׁשֹות,  ַהחֹוׁשְ

ִלְלֹמד  ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ יֹוַדַעת  ִהיא  ׁשֶ ְך,  ֵמִאּמֵ ּור  ִאּשׁ א  ַהּבָ עּור  ִ ַלּשׁ

ֶרת!"  ֶבת ּוְמַציֶּ ַאּתְ יֹוׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ֶרֶמז ָעֶבה  ּבְ ֶנת  ה, ְמַסּמֶ ּתָ ַהּכִ ֶלת  ּדֶ ְתָחה ֶאת  ּפָ ַהּמֹוָרה 

רּות נֹוֶסֶפת.  ִלְתִמיָמה ֶאְפׁשָ

א  ּסֵ ֲאָנָחה ַעל ּכִ ָבה ּבַ ְ ה ְוִהְתַיּשׁ ּתָ ִמיָמה ֵמַהּכִ ת ָיְצָאה ּתְ ְמֹיֶאׁשֶ

ה  יׁשָ רֹוְזדֹור. ִהיא ִהְרּגִ ְקֵצה ַהּפְ ָעַמד ָזנּוַח ּבִ ֹחר ׁשֶ ַלְסִטיק ׁשָ ּפְ

מֹוהּו, ֲעזּוָבה ּובֹוֵדָדה. ִאיׁש ֵאינֹו ֵמִבין אֹוָתּה, ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע  ּכָ

ה ָלּה.  ה ָקׁשֶ ּמָ ּכַ

ֶרַגע  ָכל  ּבְ ְלֵהָעֵצר  ִלי  ּבְ ׁשֹוֶטֶפת,  ִעְבִרית  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָיְכָלה  ִאּלּו 

ֶדֶרְך  יָרה ּבְ ָאה, ָהְיָתה ַמְסּבִ ה ַהּבָ ּלָ ּוְלַנֵחׁש ֵאיְך אֹוְמִרים ֶאת ַהּמִ

יָון  ִמּכֵ יב, ֲאָבל  ְלַהְקׁשִ ּכָֹחּה  ָכל  ּבְ ָתה  ִנּסְ ִהיא  ׁשֶ ַלּמֹוָרה,  ֶאֶרץ 

ִהיר,  ּבּוָרּה ַהּמָ ֶטף ּדִ ֶ ה ִמּשׁ ה אֹו ֲחִצי ִמּלָ ּלֹא ֵהִביָנה ַאף ִמּלָ ׁשֶ

ָנה ָרָעה. ּוָ ִלי ׁשּום ּכַ ר, ּבְ ה ְלַציֵּ ְעְמָמה ְוֵהֵחּלָ ּתַ ִהׁשְ

ְולּו  ה,  ִמּלָ לֹוַמר  ָיְכָלה  לֹא  ִהיא  י  ּכִ 'ִאּלּו',  ֶגֶדר  ּבְ ֶזה  ל  ּכָ ֲאָבל 

ֵכר ֵאיְך אֹוְמִרים ֶאת  ִלי ְלֵהָעֵצר ּוְלַנּסֹות ְלִהּזָ יֹוֵתר, ּבְ ָצָרה ּבְ ַהּקְ

ט. ּפָ ׁשְ ּמִ ָאה ּבַ ה ַהּבָ ּלָ ַהּמִ

אן,  ּכָ ְלִהְתּגֹוֵרר  ּה  ְחּתָ ּפַ ּוִמׁשְ ִהיא  ָעְברּו  ִים  ָחְדׁשַ ִלְפֵני  ַרק 

ָרֵאל.  ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ

ּה  ּבָ אּו  ִקּנְ ָעְזבּו ֶאת אֹוְסְטַרְלָיה ָהְרחֹוָקה,  ׁשֶ ִלְפֵני  ַהְתָחָלה,  ּבַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ן - ָלגּור ּבְ ּלָ ל ּכֻ ל ַחְברֹוֶתיָה. ֶזה ָהָיה ַהֲחלֹום ׁשֶ ּכָ

ְיָלה  ּלַ ֲעָבר. ּבַ ה ִלְקַראת ַהּמַ ׁשָ - ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְוַגם ִהיא ִהְתַרּגְ

ִדְמיֹוָנּה ָרֲאָתה ֶאת  י ִהְצִליָחה ְלֵהָרֵדם. ּבְ ֹקׁשִ יָסה ּבְ ְפֵני ַהּטִ ּלִ ׁשֶ

ָלה, ַעל  ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ֶקֶבר ָרֵחל, ּבִ ֲעָרִבי, ּבְ ּכֶֹתל ַהּמַ ַעְצָמּה ּבַ

ֵאין  ׁשֶ ּוִבְמקֹומֹות  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ֻיָחִדים  ַהּמְ ַהּנֹוִפים  ֶרַקע 

ּה. ּלָ אֹוְסְטַרְלָיה ּכֻ מֹוָתם ּבְ ּכְ

ַעת.  ְעּגַ ן, ִהיא ִמְתּגַ ִים ְלַאַחר ִמּכֵ ו, ָחְדׁשַ ֲאָבל ַעְכׁשָ

ָרֵאל. ְלֵהֶפְך,  ִמיָמה ֵאיָנּה אֹוֶהֶבת ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּתְ בּו ׁשֶ ְחׁשְ ּלֹא ּתַ ׁשֶ

ּה  ׁש ּבָ יֵּ ה ׁשֶ יׁשָ ּה. ִהיא יֹוַדַעת ּוַמְרּגִ ָכל ִלּבָ ִהיא אֹוֶהֶבת אֹוָתּה ּבְ

ה  ְכָלל. ֲאָבל ָקׁשֶ אֹוְסְטַרְלָיה ּבִ ֵאיָנּה ְמצּוָיה ּבְ ה ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ

ֶכת,  אן. ִהיא ֵאיָנּה ַמְצִליָחה ִלְקלֹט ֶאת ָהִעְבִרית ַהְמֻסּבֶ ָלּה ּכָ

יַע ֶאת  ֶלת ְלַהּבִ ֵאיָנּה ְמֻסּגֶ ָנה ׁשֶ ְבִמְסּכֵ ּה ּכִ יטֹות ּבָ ַהֲחֵברֹות ַמּבִ

ל  י ְוׁשֶ ל ׁשֹוׁשִ ה ׁשֶ ִפיָה מּוָזר ַאף יֹוֵתר ִמּזֶ ּבְ ְבָטא ׁשֶ ַעְצָמּה, ְוַהּמִ

ן  ֶפת ֲחֵברֹות, ְוֻכּלָ אֹוְסְטַרְלָיה ָהְיָתה ֻמּקֶ יָרה ָהָאֶמִריָקִניֹּות. ּבְ ׁשִ

י,  ִהְתּפֹוֵגג ִקְסָמּה ָהִאיׁשִ ָרֵאל, ִנְרֶאה ׁשֶ ִיׂשְ אן, ּבְ ָאֲהבּו אֹוָתּה. ּכָ

ה ָלּה ְמֹאד. ה ָלּה, ָקׁשֶ ּטּוי. ָקׁשֶ ה ָלֵתת לֹו ּבִ ָ ְוִהיא ִמְתַקּשׁ

כתבה: חנה בילא פרידמן ציירה: תהילה סלחַּכָּמה ָעַלי ְלהֹודֹות!
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ֵאין  ַעד  אן  ּכָ רֹות  ָ ְמֻאּשׁ דֹולֹות,  ַהּגְ ַאְחיֹוֶתיָה  ה,  ַוֲהַדּסָ ֲאהּוָבה 

ּכַֹח ֶאת  יקּו ִלׁשְ ֵהן ִהְסּפִ ְוִנְרֶאה ׁשֶ ֵיׁש ָלֶהן ֲחֵברֹות ַרּבֹות,  ֵקץ. 

ְוַרק  אן,  ּכָ ֶנֱהֶנה  ָטן  ַהּקָ י  מֹוְיׁשִ ֲאִפּלּו  ֵמאֹוְסְטַרְלָיה.  ַחְברֹוֵתיֶהן 

ֶרת ִעם ַהֲחֵברֹות ְוִעם ַהּמֹורֹות. ּדֶ קּוָעה', לֹא ִמְסּתַ ִהיא 'ּתְ

ֵמָרחֹוק  ִהְבִחיָנה  ִאּלּוֵלי  ַרב,  ְזַמן  עֹוד  חֹוֶלֶמת  ָהְיָתה  ִמיָמה  ּתְ

ר,  ַלּזָ ֶבֶרת  ּגְ ַנֶהֶלת  ַהּמְ ל  ׁשֶ ִמיָרה  ְוַהּתְ בֹוָהה  ַהּגְ ְדמּוָתּה  ּבִ

ה "ָלדּוג"  ֶפר, ְמַנּסָ ית ַהּסֵ ּבֵ ַרֲחֵבי  ּבְ ַהיֹּוִמי  ִסיּּוָרּה  ה ֶאת  ָהעֹוׂשֶ

אֹו  רֹוְזדֹוִרים  ּפְ ּבַ ָלֶהן  ּתֹוְבבֹות  ּוִמׁשְ עּוִרים  ִ ֵמַהּשׁ ְרחּו  ּבָ ׁשֶ נֹות  ּבָ

ָצה. ַחְדֵרי ַהַהְקּבָ ּבְ

ַלְסִטיק  ַהּפְ א  ּסֵ ִמּכִ ִמיָמה  ּתְ ִהְתרֹוְמָמה  ּה  ּבָ ָמָתּה  ִנׁשְ ל עֹוד  ּכָ

ֶמת  ֶ ִמְתַנּשׁ ַרְגֶליָה.  יֹוִבילּוָה  ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ָלרּוץ  ה  ְוֵהֵחּלָ ֹחר  ָ ַהּשׁ

ְוֹכה  ּכֹה  יָטה  ִהּבִ ִהיא  ית.  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַלּקֹוָמה  ָעְלָתה  ֶפת  ֶ ּוִמְתַנּשׁ

אֹו  ְסָגִנית  ְמַנֶהֶלת,  ׁשּום  ָרֲאָתה  לֹא  ָהַרב  ָלּה  ּוְלַמּזָ ׁש,  ֲחׁשָ ּבַ

ְמעּו  ִנׁשְ ּתֹות  ֵמַהּכִ ֵקט.  ׁשָ ָהָיה  ָהָאֹרְך  רֹוְזדֹור  ַהּפְ יָרה.  ַמְזּכִ

ֶאל  ָחְדרּו  ׁשֶ ִצּפֹוִרים,  ה  ּמָ ּכַ ְוַתְלִמידֹות.  מֹורֹות  ל  ׁשֶ קֹולֹוֵתיֶהן 

ְרָחב,  ּמֶ ּבַ ִהְתעֹוְפפּו  תּוִחים,  ַהּפְ ַלַחּלֹונֹות  ַעד  ִמּבַ ְבֶנה  ַהּמִ

ֶקט. ֶ ֶנֱהנֹות ֵמַהּשׁ

ִהְבִהיר  ֹכל  ַהּתָ ד  ַהיָּ עֹון  ׁשְ ִהּסּוס.  ּבְ ִלְצֹעד  יָכה  ִהְמׁשִ ִמיָמה  ּתְ

ָעֶליָה  ָאז  ְוַעד  עּור,  ִ ַהּשׁ ִסיּּום  ַעד  ּקֹות  ּדַ ִרים  ֶעׂשְ ּנֹוְתרּו  ׁשֶ ָלּה 

ֵעיֶניָה  ְוָאז ָקְלטּו  ְסִביָבּה  יָטה  ִהּבִ ִלְמֹצא ְמקֹום ִמְסּתֹור. ִהיא 

ל  אֹוִתיֹּות ׁשֶ ָלתֹות ּבְ ִהְכִריז ַעל ַאַחת ַהּדְ דֹול ְוִצְבעֹוִני ׁשֶ ֶלט ּגָ ׁשֶ

ה'. ִקּדּוׁש ְלָבָנה: 'ִסְפִריָּ

ֵאין ֶזה ֲחַדר ִלּמּוד  ֲעָרה ׁשֶ ה, ַאְך ׁשִ ִהיא לֹא ָיְדָעה ַמִהי ִסְפִריָּ

ִדית  ַהיָּ ַעל  ָלֲחָצה  ֶלת,  ַהּדֶ ְלֵעֶבר  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ָצֲעָדה  ִהיא  ָרִגיל. 

תּוָחה.  ֶלת ּפְ ַהּדֶ ָתה ׁשֶ ְוִגּלְ

אֹוָתּה  מּו  ִקּדְ ְסָפִרים  ּבִ ְמֵלִאים  ִפים  ַמּדָ ל  ׁשֶ ׁשּורֹות  ׁשּורֹות 

אּוָלם ַהּמּוָאר,  יָטה ֻמְקֶסֶמת ּבָ ֵאָליו ִנְכְנָסה. ִהיא ִהּבִ ֶחֶדר ׁשֶ ּבַ

ִלית.  ַאְנּגְ ּבְ ְסָפִרים  ָעָליו  ׁשֶ ָקָטן  ף  ַמּדָ ּבְ ִהְבִחיָנה  ּוִפְתֹאם 

ָפִרים  ַהּסְ י  ּכִ ְלַגּלֹות  ִהְתַאְכְזָבה  ַאְך  ֵאָליו  ה  ׁשָ ִנּגְ ת,  ׁשֶ ִנְרּגֶ

ַעל  ָבה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ ְקִריָאה.  ית  ְלֵראׁשִ אֹו  ִרים  ִלְמֻבּגָ ְמֹיָעִדים 

ְתֹאם ָצדּו ֵעיֶניָה ֵסֶפר  ה, ַאְך ָאז ּפִ ְפִריָּ ִעְקבֹוֶתיָה ְוָיְצָאה ֵמַהּסִ

ִהיא  ְלָחנֹות.  ֻ ַהּשׁ ַאַחד  ַעל  ח  ֻמּנָ ָהָיה  ׁשֶ ְמַעְנֶיֶנת,  ִריָכה  ּכְ ַעל  ּבַ

ה  ַקּלָ ָפה  ׂשָ ּבְ תּוב  ּכָ הּוא  י  ּכִ ְלַגּלֹות  ְמָחה  ְוׂשָ אֹותֹו  ְתָחה  ּפָ

ִטיַח  ׁשָ ַעל  ְיׁשּוָבה  ַעְצָמּה  ֶאת  ָמְצָאה  ְמֵהָרה  ַעד  ְוזֹוֶרֶמת. 

ּבֹוְרדֹו ַרְך, ִמְתּפֹוֶגֶגת ֶאל ּתֹוְך ָהֲעִליָלה...

ַאֲחִרי  ו, ׁשוּב ּתְ ִני ַעְכׁשָ ְתַאְרּגְ ָבר ְמֻאָחר, ִאם לֹא ּתִ "ִמיִמי, ּכְ
יָטה  ל ִמיִמי, ִהּבִ ּה ׁשֶ ְרג, ִאּמָ ַבע גֹוְלְדּבֶ ֶפר!" ֱאִליׁשֶ ְלֵבית ַהּסֵ

ִמים. ְתַקּדְ ד ַהּמִ עֹון ַהיָּ ְמחֹוֵגי ׁשְ ֶבָהָלה ּבִ ּבְ

ָרֵאל  ית ֵסֶפר! ֲאִני רֹוָצה ַלְחזֹר ְלֶאֶרץ ִיׂשְ "לֹא רֹוָצה ָלֶלֶכת ַלּבֵ
ֲאִפּלוּ  ָהָאֶרץ,  ּדוּר  ּכַ ֵני  ּפְ ַעל  ַאֵחר  ָמקֹום  ְלָכל  ִלְנסַֹע  אֹו 
ִקירֹות  ּבְ נוּת  ַעְצּבָ ּבְ יָטה  ַמּבִ ִמיִמי,  ָקְרָאה  ְלַאְנַטְרְקִטיָקה!" 

חִֹרים. ְ ָהֶאֶבן ַהּשׁ

ֲאָלה  ִחיּוְּך ָקָטן. "לֹא טֹוב ָלְך?" ׁשָ ּבְ ּה  ִבּתָ ּבְ יָטה  ַבע ִהּבִ ֱאִליׁשֶ
ֲעִדינוּת. ּבַ

ֲאִני  ָעַלי!  ִנְמַאס  ה  ַהּזֶ ְחִריד  ַהּמַ קֹום  "ַהּמָ ָזֲעָקה,  ִהיא  "לֹא!" 
רֹוֶצה ַלְחֹזר ְלַכּדוּר ָהָאֶרץ!"

ינֹוק, ְוָהֵאם ִמֲהָרה  ל ַהּתִ ְכיֹו ׁשֶ ַמע קֹול ּבִ מוְּך ִנׁשְ ֵמַהֶחֶדר ַהּסָ
ֶמר  ִמיַכת ַהּצֶ ׂשְ ּה ּבִ ָתה ַעד ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשָ ּסְ ֵאָליו. ִמיִמי ִהְתּכַ

כַֹח ֶאת ֵעיֶניָה.  ַהֲחִמיָמה ְוָעְצָמה ּבְ

ִזְכרֹונֹוֶתיָה ֶאל ֶהָעָבר. ַעם...' ִהְפִליָגה ּבְ ה טֹוב ָהָיה ּפַ ּמָ 'אֹוי, ּכַ

ִזְכרֹונֹוֶתיָה ֶׁשל ִמיִמי:

ָרֵאל, ַעל ֵמי ְמנוּחֹות.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ָנַתִים ִהְתּגֹוַרְרנוּ  ׁשְ ַעד ִלְפֵני 
ְלִהְתַלֵחׁש  ים  ַמְרּבִ הֹוַרי  י  ּכִ י  ִהְבַחְנּתִ מֹוֶנה  ׁשְ ַבת  ּכְ ְהיֹוִתי  ּבִ

ִית. יֵניֶהם וְּלֵהָעֵדר ֵמַהּבַ ּבֵ

א:  ָרה ִאּמָ נוּ ַלֲארוַּחת ֶעֶרב, ִסּפְ ּלָ ְבנוּ ּכֻ ַאַחד ָהֲעָרִבים, ֵעת ָיׁשַ ּבְ
ִנים ִהְצִליחוּ ִלְבנֹות  דוַּע ָלֶכם, ְיָלִדים ְיָקִרים, ִלְפֵני ָחֵמׁש ׁשָ יָּ "ּכַ
ּלֹא ָהָיה  ָבר ׁשֶ ים ְמקֹום ִמְחָיה ִלְבֵני ָאָדם, ּדָ ַעל ַהּכֹוָכב ַמְאּדִ
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ַוֲאִני,  א  ַאּבָ ֶהְחַלְטנוּ,  ים  ַרּבִ רוִּרים  ּבֵ ְלַאַחר  ָאז.  ַעד  ִרי  ֶאְפׁשָ
ם".  ם ַנֲעבֹר ְלִהְתּגֹוֵרר ׁשָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ׁשֶ

יֹּוֵתינוּ, ֲהמוִּמים. ָיַדְענוּ  ַעְרנוּ ֶאת ּפִ נוּ, ּפָ ּלָ ְתָקה, ַוֲאַנְחנוּ, ּכֻ א ׁשָ ִאּמָ
ים  ֲאָנׁשִ י ֵסֶפר, ְוׁשֶ ים, ֲחֻניֹּות וָּבּתֵ ּתִ ים ּבָ נוּ ַעל ַהּכֹוָכב ַמְאּדִ ּבָ ׁשֶ
י  ּלִ ׁשֶ ה  ּתָ ֵמַהּכִ ֲחֵברֹות  ה  ּמָ ּכַ ם.  ׁשָ ְלִהְתּגֹוֵרר  ַלֲעבֹר  ַמְתִחיִלים 
רוִּעים  ֲחלֹומֹוַתי ַהּפְ ם. ֲאָבל ּבַ ן ְלׁשָ ְחּתָ ּפַ ָעְברוּ ַאף ֵהן ִעם ִמׁשְ
ְמֻיֶחֶדת  ַלֲחָלִלית  ֵנס  ִנּכָ ִמְזָודֹות,  ֱארֹז  ּנֶ ׁשֶ י  ָחַלְמּתִ לֹא  יֹוֵתר  ּבְ
ם, ַעל  ּה ֶאל ִמחוּץ ָלַאְטמֹוְסֵפָרה, ְוִנְחֶיה ׁשָ ְרּכָ ה ֶאת ּדַ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ

ים!  ַהּכֹוָכב ַמְאּדִ

א  ּבָ ִמּסַ ם:  ּלָ ִמּכֻ ִנְפָרִדים  ַעְצֵמנוּ  ֶאת  ָמָצאנוּ  ָנה  ׁשָ ֲעבֹר  ּכַ
ֵלב הֹוֵלם  ִרים. ּבְ ּכָ ל ַהּמַ ֵכִנים וִּמּכָ ְ ֵני ַהּדֹוִדים, ֵמַהּשׁ א, ִמּבְ ְוַסְבּתָ
ְגָרׁש  ּמִ ּבַ ֲעָנק.  ְלִמְגָרׁש  ְוָנַסְענוּ  א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ִלְמכֹוִניתֹו  ִנְכַנְסנוּ 
ָקָצר  ְזַמן  וְּלַאַחר  ֵאָליו,  ִנְכַנְסנוּ  ָלָדה.  ּפְ ָעׂשוּי  ִטיל  ָלנוּ  ה  ִחּכָ
יָסה  ְמִהירוּת ֲעצוָּמה ֶלָחָלל. ַהּטִ ר ּבִ ּגַ ְרַקע ְוׁשֻ הוּא ִנְפַרד ֵמַהּקַ
תֹוְך ִמְגָרׁש  ְנִעיִמים, ְוַאֲחֵרי יֹוַמִים ָצַנְחנוּ ּבְ ֶקת ָעְבָרה ּבִ ַהְמַרּתֶ
ְלתֹוְך  ֵנס  ְלִהּכָ ִמַהְרנוּ  ְוָאנוּ  ֲהפוָּגה,  לֹא  ּבְ ַלף  ּדָ ם  ׁשֶ ּגֶ ָחׁשוְּך. 
ֵעיַני  מוּל  ָרִאיִתי  ְקָצָרה  ֲהִליָכה  ְלַאַחר  ת־ַקְרָקִעית.  ּתַ ְמָעָרה 
ְנָיִנים  ם ּבִ ְרַקע. ָהיוּ ׁשָ ַחת ִלְפֵני ַהּקַ ְבְנָתה ִמּתַ ּנִ ֵלָמה ׁשֶ ִעיר ׁשְ

ים! ִביׁשִ בֹוִהים, ֲחֻניֹּות ַוֲאִפּלוּ ּכְ ּגְ

ה ַאַחת ִעם  ִכּתָ י ּבְ ַרֲעֵנן. ָלַמְדּתִ ּנוּי ַהּמְ ִ ַהְתָחָלה ֶנֱהֵניִתי ֵמַהּשׁ ּבַ
נֹות ֶנְחָמדֹות.  ה ּבָ ּמָ ָעַבר, ְוִעם עֹוד ּכַ י ְוִדיָנה, ַחְברֹוַתי ְלׁשֶ ַמְלּכִ

ַהּכֹל ָהָיה ָחָדׁש וּמוָּזר וְּמַעְנֵין.

ֶאֶרץ  ּבְ ָהְרִגיִלים  ים  ַלַחיִּ ַע  ְעּגֵ ְלִהְתּגַ י  ִהְתַחְלּתִ חֶֹדׁש  ַאֲחֵרי 
ֶמׁש  ֶ ם זֹוַרַחת ַהּשׁ ְכָלל. ׁשָ ּדוּר ָהָאֶרץ ּבִ ְפָרט, ְוַעל ּכַ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
א  ׁשֶ ַטח ַהּדֶ ּתֹוַבְבנוּ ַעל ִמׁשְ ם ִהׁשְ ְיָלה, ׁשָ ּלַ ֵרַח ֵמִאיר ּבַ יֹּום ְוַהיָּ ּבַ
י  ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ ם ָחיוּ  ָהָאהוּב, ׁשָ יֵתנוּ  ַעל ַיד ּבֵ ה ׁשֶ ּנָ ּגִ ּבַ ָהָרָחב 

ַהְיָקָרה ְוַחְברֹוַתי ָהֲאהוּבֹות. 

א ַרְך, ֵאין ֲאִויר  ׁשֶ ַטח ּדֶ ֶמׁש ְוֵאין ִמׁשְ אן ַהּכֹל ָזר ְוקֹוֵדר. ֵאין ׁשֶ ּכָ
חֹר ְוָחׁשוְּך, ְוַרק אֹור ְמָלאכוִּתי ֵמִאיר  ִמיד ׁשָ ַצח ַוֲחִמימוּת. ּתָ
ַחק  ֻהְקצוּ ְלִמׂשְ ָטִחים ְמֻיָחִדים ׁשֶ ּנֹות, ַרק ׁשְ קֹום. ֵאין ּגִ ֶאת ַהּמָ

ַמֲאִפים  אֹוְכִלים  ֲאַנְחנוּ  מוָּזר!  אן  ּכָ ָהאֶֹכל  ֲאִפּלוּ  ַהְיָלִדים. 
ֵפל,  ּתָ ְוַטֲעָמם  קֹום  ְתָנֵאי ַהּמָ ּבִ ֵאיָנם ִמְתַקְלְקִלים  ְמֻיָחִדים ׁשֶ
ּדוּר  ַלַחת ִמּכַ יָעה ִמׁשְ חֶֹדׁש ַמּגִ ַעם ַאַחת ּבְ ְוׁשֹוִתים ַרק ַמִים. ּפַ
ים,  ְמַעּטִ ָחָלב  וּמוְּצֵרי  ְיָרקֹות  רֹות,  ּפֵ ּה  ִעּמָ וְּמִביָאה  ָהָאֶרץ 

ְחִזיִקים ַמֲעָמד יֹוַמִים ְלָכל ַהיֹּוֵתר.  ּמַ ׁשֶ

ֶלֱאֹכל  וּבֹוִאי  ְמִהירוּת  ּבִ ִני  ִהְתַאְרּגְ ְמֻאֶחֶרת!  ָעה  ָ ַהּשׁ "ִמיִמי, 
ִלי  ֵיׁש  "ְו...  ָהִקיץ,  ּבְ ֲחלֹוִמי  ֶאת  א  ִאּמָ ָקְטָעה  ּבֶֹקר",  ֲארוַּחת 
ּדוּר  ִמּכַ ַלַחת  ִמׁשְ יַע  ּגִ ּתַ לֹׁש  ׁשָ ָעה  ׁשָ ּבְ ִביֵלְך!  ׁשְ ּבִ ָעה  ַהְפּתָ
ּמוּת  ּה ֲאַפְרֵסִקים. ִנְקֶנה ָלנוּ ּכַ ָהָאֶרץ. ִהיא ֲאמוָּרה ְלָהִביא ִעּמָ
ְמִכיָנה  ָהִייִתי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֻיָחד,  ּבִ ָטִעים  ּפוִּדיְנג  ְוָנִכין  ֶקת  ַמְסּפֶ

ָעָבר". ּבֶ

ֶניָה. "ְמְמ... ּפוִּדיְנג? ּתֹוָדה,  ִמיֵמי ֶהֶעְלָתה ִחיּוְּך ְקַטְנַטן ַעל ּפָ
א!"  ִאּמָ

ְמִהירוּת.  ׁש ּבִ ה ְלִהְתַלּבֵ ׁשוּת ְוֵהֵחּלָ ִהְתַרּגְ ִהיא ָקְפָצה ּבְ

ְטְרְרְרְרר....

ְלצּול  ים, ְוַהּצִ ְאּדִ ַלַחת ֶאל ַהּמַ ׁשְ יָעה ַהּמִ ה? ַהִאם ִהּגִ ֵהי, ַמה ּזֶ

ְך?  ר ַעל ּכָ ה הּוא ָהאֹות ַהְמַבּשֵׂ ַהּזֶ

ם,  יֵּ עּור ִהְסּתַ ִ ה. ַהּשׁ ּתָ ? ַאּתְ ְיכֹוָלה ַלְחֹזר ַלּכִ ִמיָמה?! זֹו ַאּתְ "ּתְ

ת. ׁשֶ ה ִג'יְנִג'ית ְמֻנּמֶ ָרה ָלּה ַיְלּדָ ּשְׂ ְוַהּמֹוָרה ָיְצָאה", ּבִ

ּה  ֲחֶבְרּתָ ִמיָמה ּבַ יָטה ּתְ ים?" ִהּבִ ְאּדִ ְעּתְ ַלּמַ ם ַאּתְ ִהּגַ ה, ּגַ "ַמה ּזֶ

ֶלת.  ֲעִדיָנה, ְמֻבְלּבֶ

ֲעִדיָנה,  ִהְצַטֲחָקה  ה?"  ָהֵאּלֶ ָהַרְעיֹונֹות  ָלְך  ִין  ִמּנַ ים?  "ַמְאּדִ

מּוקֹות. ְלָחֶייָה ַהּסְ ּמֹות ֵחן ֲעֻמּקֹות ּבִ י ּגֻ ּתֵ ה ׁשְ ְמַגּלָ

ֲאִני  י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ה ַעד ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ּסֵ י ּבַ ְקּתִ "ָאה... ְסִליָחה, ִהְתַעּמַ

ֶפר  ַהּסֵ ַעל  יָעה  ַמְצּבִ ָנבֹוְך,  ִחיּּוְך  ִמיָמה  ּתְ ָכה  ִחיְּ ּנּו",  ִמּמֶ ֵחֶלק 

ִטיַח ָהַרְך. ָ ח ַעל ַהּשׁ ּנָ ַהּמֻ

ֲאָבל  אֹותֹו,  יָרה  ַמּכִ "ֲאִני  ֲעִדיָנה,  ָכה  ִחיְּ ָיֶפה",  ֵסֶפר  "ֶזה 

ָלנּו  ַוֲאבֹוי  ה,  ּתָ ַלּכִ ְלִויְנְסִקי  ֶבֶרת  ּגְ ֵנס  ּכָ ּתִ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּבְ

ה,  ּתָ ַלּכִ ְוָנרּוץ  ֵסֶפר  ִלי  ֶאְבַחר  "ַרק  ָקְרָצה.  ִהיא  ְנַאֵחר",  ִאם 

ִפים.  ּדָ ֲאָלה, ְמַמֶהֶרת ֶאל ַאַחד ַהּמַ ֵסֶדר?" ׁשָ ּבְ

נּוי. א ּפָ ּסֵ ָבה ַעל ּכִ ְ ִמיָמה ִהְנֲהָנה ְוִהְתַיּשׁ ּתְ

ׁש ִלי.  יֵּ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ָבה ְלַעְצָמּה, 'ַעל ּכָ ה ָעַלי ְלהֹודֹות', ָחׁשְ ּמָ 'ּכַ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ֵיׁש ִלי ֲחֵברֹות ִנְפָלאֹות - ֲעִדיָנה ִהיא  ָרה ּבְ ֲאִני ּגָ

כּוָנה ָיָפה  ׁשְ ָרה ּבִ ָחה אֹוֶהֶבת, ֲאִני ּגָ ּפָ ַרק ַאַחת ֵמֶהן, ֵיׁש ִלי ִמׁשְ

ִיים?  ׁשָ ְוַהּקְ ִלי.  ׁש  יֵּ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ים  ַרּבִ ה  ּמָ ּכַ ַחת.  ּוְמֻטּפַ

ָפה, ִעם ַהֲחֵברֹות, ִעם ַהּמֹורֹות...  ִיים - ִעם ַהּשָׂ ָנכֹון, ֵיׁש ִלי ְקׁשָ

ם. ָעַלי ְלהֹודֹות ְוׁשּוב  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ַהּכֹל ּבְ ּדֵ ֲאָבל ַאט־ַאט ִיְסּתַ

ִמיָמה  ּוְלַרֵחם ַעל ַעְצִמי', ָאְמָרה ּתְ ר  ּוְלַהְפִסיק ְלַקּטֵ ְלהֹודֹות 

ֵעיַנִים זֹוֲהרֹות.  ְלַעְצָמּה ׁשּוב ְוׁשּוב ּבְ

ְקֵצה  ּבִ ׁשֶ ָתן,  ּתָ ּכִ ֶאל  ַוֲעִדיָנה  ִמיָמה  ּתְ ְסעּו  ּפָ ָיד,  ּבְ ָיד  ְוָכְך, 

רֹוְזדֹור. ַהּפְ
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ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ַעל  ַלֲענֹות  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ַהִאם  רֹוְסַמן!  ּגְ ִניֵאל  "ּדָ

ל ַהּמֹוֶרה. ְתֹאם ֶאת קֹולֹו ׁשֶ י ּפִ ַמְעּתִ י?" ׁשָ ַאְלּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵאָלה,  ְ י ַלֲענֹות ַעל ַהּשׁ י. לֹא ָיֹכְלּתִ ַתְקּתִ י ְלֶעְברֹו ְוׁשָ ִהְסּתֹוַבְבּתִ

ְכָלל... י אֹוָתּה ּבִ ַמְעּתִ ּלֹא ׁשָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ְלָך,  ֵמִעיר  ֲאִני  ׁשֶ ה  ַהּזֶ עּור  ִ ּשׁ ּבַ ָהְרִביִעית  ַעם  ַהּפַ זֹו  ִניֵאל!  "ּדָ

ה  ּתָ עּוִרים ַהּקֹוְדִמים! ֲעֹזב ֶאת ַהּכִ ִ יר ֶאת ַהּשׁ ִלי ְלַהְזּכִ ְוֹזאת ּבְ

ּור ֵמַההֹוִרים!" ִלי ִאּשׁ ְחֹזר ֵאֶליָה ּבְ ְוַאל ּתַ

אֹוי ַוֲאבֹוי! 

ּור,  ׁש ִאּשׁ א ְלַבּקֵ א ּוְלִאּמָ י ְלַאּבָ ּתִ ׁשְ ּגַ ּנִ ׁשֶ י. ּכְ ּתִ ם ֶאְתמֹול ֶנֱעַנׁשְ ּגַ

ה לֹא ִיְקֶרה ׁשּוב, ְוֵהם  ּזֶ י ָלֶהם ׁשֶ ֵהם ִהְצַטֲערּו ְמֹאד. ִהְבַטְחּתִ

ָחְתמּו ִלי.

ו, ָמה ֹאַמר ָלֶהם?! ְוַעְכׁשָ

ַאַחר  ְלִתיִקי,  אֹוָתם  י  ִהְכַנְסּתִ ֲחָפַצי,  ֶאת  יּּות  ִאּטִ ּבְ י  ָאַסְפּתִ

ַצַעד  ה ּבְ ּתָ ֵתף ְוָיָצאִתי ֵמַהּכִ ּול ַעל ַהּכָ ִרּשׁ יק ּבְ י ֶאת ַהּתִ ְחּתִ ִהּנַ

ֵבד. ּכָ

ְלֶפַתע  י  ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה',  ְלמּוד  ַה'ּתַ ַער  ְלׁשַ ָקרֹוב  ָהִייִתי 

ֲאִני  כּוָנִתית.  ְ ַהּשׁ ה  ְפִריָּ ַלּסִ ָלֶלֶכת  א  ֶאּלָ ְיָתה,  ַהּבַ ַלְחֹזר  ּלֹא  ׁשֶ

ְולּו  ּכַֹח,  ִלׁשְ ִלי  ֲעֹזר  ּתַ ִריָאה  ַהּקְ ׁשֶ יִתי  ְוִקּוִ ִלְקֹרא,  ְמֹאד  אֹוֵהב 

י. ְלּתִ ּבַ ּקִ ִלְזַמן ָמה, ֶאת ָהֹעֶנׁש ׁשֶ

יט  ה, ּוְבעֹוִדי ַמּבִ יִקי ַעל ָהִרְצּפָ י ֶאת ּתִ ְחּתִ ה, ִהּנַ ְפִריָּ י ַלּסִ ְעּתִ ִהּגַ

ח  ּנָ ר ַהּמֻ ֵסֶפר לֹא ֻמּכָ י ּבְ ְסָפִרים ִהְבַחְנּתִ ִפים ָהֲעמּוִסים ּבִ ּדָ ּמַ ּבַ

ַעל  ּבַ ֵסֶפר  ָהָיה  ֶזה  ׁש.  ַמּמָ ה  ּנָ ּפִ ּבַ ד,  ּצַ ּבַ ְחּתֹון  ַהּתַ ף  ּדָ ַהּמַ ַעל 

מּונֹות. ִלי ּכֹוֶתֶרת ּוְבִלי ּתְ ֹחָרה, ּבְ ִריָכה ׁשְ ּכְ

ף  ּדָ ֵמַהּמַ אֹותֹו  הֹוֵצאִתי  ְלַעְצִמי.  י  ְבּתִ ָחׁשַ מּוָזר!'  ֵסֶפר  'ֵאיֶזה 

י ִלְקֹרא. ְוִהְתַחְלּתִ

ָמּה  ְ ּשׁ ה ׁשֶ מֹו ִויְלֶהֶלם, ַעל ַמְלּכָ ְ ּשׁ ר ַעל ֶמֶלְך ׁשֶ ֶפר ָהָיה ְמֻסּפָ ּסֵ ּבַ

מֹו ָנִליז. ְ ּשׁ ִריֲאָנה ְוַעל ָנִסיְך ׁשֶ

ֶלְך ֵמַהּסּוס ּוֵמת.  ְמָלָכה ָנַפל ַהּמֶ ּמַ ָהיּו ּבַ ְלָחמֹות ׁשֶ ַאַחת ַהּמִ ּבְ

ֵרה  ׁש־ֶעׂשְ ֵ ן ַהּשׁ ִסיְך ּבֶ ה ְוִנְפְטָרה, ְוַהּנָ ְלּכָ ֵמֹרב ַצַער ָחְלָתה ַהּמַ

ַאר ְלַבּדֹו. ִנׁשְ

ְמָלָכה  ר ּובֹוֶנה ֶאת ַהּמַ ּגֵ ל עֹוד הּוא ֵאינֹו ִמְתּבַ ּכָ ָנִליז ֶהְחִליט ׁשֶ

ּפּור. ָלֵכן הּוא ָלַקח  ּסִ ּבַ תּוב  ֵמָחָדׁש, הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְהיֹות ּכָ

ַיַער,  ם ּבְ תֹוְך ֻקְפָסה, ֵאי ׁשָ יא אֹותֹו ּבְ ְמָלָכה, ֶהְחּבִ ם ַהּמַ ֶאת ׁשֵ

ח אֹוָתּה  ְפָסה ְוִיְפּתַ הּו ֶאת ַהּקֻ ר ִיְמָצא ִמיׁשֶ ֲאׁשֶ י ַרק ּכַ ְוָקַבע ּכִ

ּפּור. ְך ַהּסִ ׁשֵ - ִיּמָ

ֶזהּו!

ּפּור. אן ִנְגַמר ַהּסִ ּכָ

י, 'ֵאין לֹו סֹוף!'  ְבּתִ ן', ָחׁשַ ֶפר. 'ִסּפּור ְמַעְצּבֵ י ֶאת ַהּסֵ ָסַגְרּתִ

ְמָלָכה  ַהּמַ ם  ׁשֵ ֶאת  ִלְמֹצא  ה  ֲאַנּסֶ ֹמִחי:  ּבְ ַרְעיֹון  ָעָלה  ה  ְוִהּנֵ

ּפּור!  יְך ֶאת ַהּסִ ּוְלַהְמׁשִ

ָעַלי  ית  ֵראׁשִ י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ ֶלת.  ַהּדֶ ֶאל  י  ּתִ ׁשְ ְוִנּגַ א  ּסֵ ֵמַהּכִ י  ַקְמּתִ

ַער. ִלְמֹצא ֶאת ַהיַּ

כתבה: בת-שבע דוד ציירה: בתיה לויַאָּתה ָיכֹול!
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ֵאין־סֹוִפי,  ַיַער  ֵרַע  ּתָ ִהׂשְ ְלָפַני  י:  ְוִנְדַהְמּתִ ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ

ּוְצפּוִפים,  ְסבּוִכים  ָהיּו  ָהֵעִצים  ּפּוִרים.  ּסִ ּבַ מֹו  ּכְ י,  ֲאִמּתִ ַיַער 

ּכֹל. ְרָרה ּבַ ַוֲאֵפָלה ׂשָ

י ְלָיִדי, ַעל  י ִלְצֹעד ְלֶעְברֹו, ֲאָבל ָאז ָרִאיִתי ּכִ ַחְדּתִ ַהְתָחָלה ּפָ ּבַ

י  ְוִנְכַנְסּתִ יד  ּפִ ָיִדי ֶאת ַהּלַ י ּבְ יד ּבֹוֵער. ָלַקְחּתִ ח ַלּפִ ָהָאֶרץ, ֻמּנָ

ְפָסה  ׂש ֶאת ַהּקֻ ין ָהֵעִצים ְוַהּקֹוִצים, ְמַחּפֵ י ּבֵ ַסְעּתִ ַער. ּפָ ֶאל ַהיַּ

ֻיֶחֶדת.  ַהּמְ

י,  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ָחְסמּו  ׁשֶ ֲאָבִנים  י  ֵהַזְזּתִ  - ְכָלל  ּבִ ַקל  ָהָיה  לֹא  ֶזה 

ֵמַהּקֹוִצים  י  ִנְדַקְרּתִ ָלֶלֶכת,  ִלי  ִהְפִריעּו  ׁשֶ ִבים  ֲעׂשָ י  ּתִ ַלׁשְ ּתָ

י. ּתִ ה ִהְתָיַאׁשְ ָעה ֲאֻרּכָ י ְמֹאד. ַאֲחֵרי ׁשָ ְפּתִ ים ְוִהְתַעיַּ ָהַרּבִ

ְתֹאם,  ּפִ ְלֶפַתע  ָאז,  ַאְך  ִעְקבֹוַתי,  ַעל  ָלׁשּוב  י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ

ׂש,  ְך ְלַחּפֵ ָמעֹות. "ַהְמׁשֵ ִסיְך ָנִליז, ּוְבֵעיָניו ּדְ ָרִאיִתי מּוִלי ֶאת ַהּנָ

ׁש. ּקֵ ְך!" הּוא ּבִ ַהְמׁשֵ

י  י ְמֹאד", ָאַמְרּתִ ְפּתִ "ֲאִני לֹא ָיכֹול, ֲאִני לֹא ַמְצִליַח ּוְכָבר ִהְתַעיַּ

ַצַער. לֹו ּבְ

אֹוִתי  עֹוֵדד  ה..."  ַהּזֶ ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ְקָצת,  עֹוד  ְך  ַהְמׁשֵ אן...  ּכָ ה,  "ִהּנֵ

ִסיְך. ַהּנָ

י. ְבּתִ י ּכַֹח..." ֵהׁשַ י! ֵאין ּבִ "ּדַ

ִסיְך. ה ָיכֹול!" ָאַמר ַהּנָ ה רֹוֶצה - ַאּתָ ה ָיכֹול! ִאם ַאּתָ ִניֵאל, ַאּתָ "ּדָ

ּוִפְתֹאם - 

הּוא ֶנֱעַלם!

י.  ָבר לֹא ָיֹכְלּתִ ֵאלֹות, ֲאָבל ּכְ ה ׁשְ ּמָ ֹאל אֹותֹו עֹוד ּכַ ָרִציִתי ִלׁשְ

ה ָיכֹול..." י: "ַאּתָ ֹראׁשִ ָבָריו ִהְדֲהדּו ּבְ ּדְ

י  ים ְוֶהְחַלְטּתִ י ּכֹחֹות ֲחָדׁשִ ה נֹוְסכֹות ּבִ ים ָהֵאּלֶ ּלִ ַהּמִ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

יְך. ְלַהְמׁשִ

ר  ִמְסּפָ ּקֹות  ּדַ ּוְלַאַחר  ִסיְך,  ַהּנָ יַע  ִהְצּבִ ָעֶליָה  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ י  ָהַלְכּתִ

י  ָאַכְלּתִ ַחל,  ַהּנַ י  ִמּמֵ ִתיִתי  ׁשָ ּפּוִחים.  ּתַ ֵעץ  ּוְלָידֹו  ַנַחל  ָרִאיִתי 

י ִלְצֹעד. ְכּתִ י ְוִהְמׁשַ ַחת ָהֵעץ ְוַאַחר ַקְמּתִ י ּתַ ּפּוִחים, ַנְחּתִ ֵמַהּתַ

ה  ים ָעְברּו ָעַלי, ְוׁשּוב ָהִייִתי ָקרֹוב ְלֵיאּוׁש. ְוִהּנֵ ל ִחּפּוׂשִ עֹות ׁשֶ ׁשָ

י ֶאל  ַסְעּתִ דֹול. ּפָ ִנְגָלה ְלֵעיַני אֹור ָחָזק ַהּבֹוֵקַע ֵמֲאחֹוֵרי ֶסַלע ּגָ

ָעֶליָה  ינֹוִני ׁשֶ ּבֵ ֹגֶדל  ּבְ יִתי אֹוָתּה! ֻקְפָסה  ּלִ ּגִ ְו -  ַלע  ֵמֵעֶבר ַלּסֶ

ם'. ִלי ׁשֵ תּוב: 'ַמְמָלָכה ּבְ ּכָ

י אֹוָתּה ַאט־ַאט.  ׁשּות ּוָפַתְחּתִ ִהְתַרּגְ ְפָסה ּבְ י ֶאת ַהּקֻ ֵהַרְמּתִ

ֵהִניָפה  ָהרּוַח  ֲחָזָקה.  רּוַח  י  ּבִ ָתה  ִהּכְ ָחה  ִנְפּתְ ִהיא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ

ֶאת  י  ָעַצְמּתִ ים.  ְרַחּקִ ַלּמֶ אֹוִתי  ְוֵהִעיָפה  אֹוִתי  ִטְלְטָלה  אֹוִתי, 

י. ֶבָהָלה. ָרִציִתי ִלְצֹעק ְולֹא ִהְצַלְחּתִ ֵעיַני ּבְ

יִתי  ד. ִחּכִ י ִלְפֹקַח ֶאת ָהֵעיַנִים ִמיָּ י. לֹא ֵהַעְזּתִ ַבת ַאַחת ָצַנְחּתִ ּבְ

י אֹוָתן. ַקְחּתִ ֵדי ְלֵהָרַגע, ְוַרק ָאז ּפָ ּקֹות ּכְ ה ּדַ ּמָ ּכַ

י ֶאת  י ֵהיָכן ֲאִני ִנְמָצא. ָזַכְרּתִ ה לֹא ָיַדְעּתִ ִחּלָ י ְסִביִבי. ּתְ ְטּתִ ִהּבַ

ְפָסה... ָצאִתי ֶאת ַהּקֻ ּמָ י ׁשֶ ַער, ָזַכְרּתִ ַהיַּ

ה.  ְפִריָּ י ַלּסִ ְפָסה, ָחַזְרּתִ י ֶאת ַהּקֻ ַתְחּתִ ּפָ ׁשֶ י - ּכְ ְתֹאם, ֵהַבְנּתִ ְוָאז, ּפִ

ַלם! ּפּור ֻהׁשְ ַהּסִ

ְמִהירּות  י ּבִ ְפּתִ ְפּדַ י - ַאְך לֹא! ּדִ ְבּתִ "ְואּוַלי ַהּכֹל ָהָיה ֲחלֹום?" ָחׁשַ

ּפּור ֵיׁש סֹוף! ּסִ ּלַ ֶפר ְוָרִאיִתי ׁשֶ ּסֵ ּבַ

ָהָיה  ָניו  ּפָ ַעל  ָנִליז.  ִסיְך  ַהּנָ ֶאת  ׁשוּב  מוִּלי  ָרִאיִתי  ְתאֹם  ּפִ
ה  ה רֹוֶאה?" הוּא ָלַחׁש ִלי, "ִאם ַאּתָ פוְּך ִחיּוְּך ָרָחב. "ַאּתָ ׁשָ

ה ָיכֹול!" רֹוֶצה - ַאּתָ

ּבֹו, ַהּסוּס  ִסיְך ָקַפץ ַעל ּגַ ַער ֵהִגיַח סוּס ָלָבן ַוֲאִציִלי. ַהּנָ ִמן ַהיַּ
ם ִעם ָהרוַּח.  ָ ֲהרוּ ִמּשׁ קֹול, ְוֵהם ּדָ ָצַהל ּבְ

ָידֹו ְוֶנֱעַלם ִעם סוּסֹו. ִסיְך ּבְ לֹום!" נֹוֵפף ִלי ַהּנָ "ׁשָ

יק  י ֶאת ַהּתִ ְמקֹומֹו ְוֵהַרְמּתִ י אֹותֹו ּבִ ְחּתִ ֶפר, ִהּנַ י ֶאת ַהּסֵ ָסַגְרּתִ

ָעה  ָ ְלמּוד ּתֹוָרה'. ַהּשׁ י ַל'ּתַ ה ְוָחַזְרּתִ ְפִריָּ ה. ָיָצאִתי ֵמַהּסִ ֵמָהִרְצּפָ

יִתי.  רֹון ְוִחּכִ ְסּדְ ּמִ י ּבַ ְבּתִ ִים ָוֵחִצי. ָיׁשַ ּתַ ָהְיָתה ׁשְ

ֶלת ְוַהּמֹוֶרה ָיָצא. ָחה ַהּדֶ עּור, ִנְפּתְ ִ ְגַמר ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ָרָאה אֹוִתי. ׁשֶ ַאל ּכְ אן?" הּוא ׁשָ יָך ּכָ ֲעׂשֶ ִניֵאל! ַמה ּמַ "ּדָ

רֹוֶצה  ֲאִני  ָהָיה.  ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ִמְתָחֵרט  "ֲאִני  י,  ָאַמְרּתִ "ַהּמֹוֶרה", 

ר ִלי  ים ְלַאְפׁשֵ ר. ַהִאם ַהּמֹוֶרה ַמְסּכִ ּפֵ ּתַ ׁש ְסִליָחה ּוְלִהׁשְ ְלַבּקֵ

ן. ט ִמְתַחּנֵ י, ּתֹוֶלה ּבֹו ַמּבָ ַאְלּתִ יֹון ַאֲחרֹון?" ׁשָ ִנּסָ

ָהָרצֹון,  ְפֵני  ּבִ ָהעֹוֵמד  ָבר  ּדָ ֵאין  ִניֵאל,  ּדָ אי,  ַוּדַ "ּבְ ְך.  ִחיֵּ ַהּמֹוֶרה 

נּות  ּמְ ִהְזּדַ ְלָך  ן  ֶאּתֵ ֱאֶמת.  ּבֶ רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָעֶליָך  רֹוֶאה  ַוֲאִני 

ַאְכֵזב אֹוִתי!" ּלֹא ּתְ טּוַח ׁשֶ נֹוֶסֶפת. ֲאִני ּבָ

ְׁשֹלָׁשה ֳחָדִׁשים ְלַאַחר ִמֵּכן... 

ָיִדי הּוְנָפה ְלַמְעָלה.

ִניֵאל", ָקָרא ַהּמֹוֶרה. ן, ּדָ "ּכֵ

ֹאל  ִלׁשְ רֹוֶצה  ֲאִני  ו,  ַעְכׁשָ ַמְדנּו  ּלָ ֶ ׁשּ ְלַמה  ר  ֶקׁשֶ ּבְ "ַהּמֹוָרה, 

י. ּתִ ׁשְ ּקַ ֵאָלה", ּבִ ׁשְ

ה. ִחּבָ ַאל", ָאַמר ִלי ַהּמֹוֶרה ּבְ ַאל, ׁשְ "ׁשְ

י. ּלִ ֵאָלה ׁשֶ ְ יבּו ַלּשׁ ם ִהְקׁשִ ּלָ ֶקט. ּכֻ ׁשֶ ה ָהְיָתה ּבְ ּתָ י. ַהּכִ ַאְלּתִ ׁשָ

ְלַדַעת  ְנּתָ  ּוַ "ּכִ ֹאל,  ִלׁשְ י  ְמּתִ ִסיַּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּמֹוֶרה  ָאַמר  ִניֵאל",  "ּדָ

ִנְקָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ 'א. ֶאת  ַהְרׁשָ ַהּמַ ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ֵאָלה  ׁשְ זֹו  דֹוִלים!  ּגְ

י  ֶהָחְדׁשִ ָרס  ַהּפְ ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ֶאת  ו  ַעְכׁשָ י  ּכִ א,  ַהּבָ עּור  ִ ּשׁ ּבַ

יַע  ּגִ ל ֶאת ַהּמַ ה ְוַקּבֵ ׁש ֵהּנָ רֹוְסַמן! ּגַ ִניֵאל ּגְ ן - ּדָ ְצַטיֵּ ְלִמיד ַהּמִ ַלּתַ

ְלָך!" 

בּו  ִהְתַעְרּבְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ְדׁשּו  ּגָ ׁשֶ ַהּסֹוֲערֹות  ִים  ּפַ ַהּכַ ְמִחיאֹות 

ה רֹוֶצה... רֹוֶצה... רֹוֶצה...  ִסיְך: "ִאם ַאּתָ ל ַהּנָ ֹמִחי ִעם קֹולֹו ׁשֶ ּבְ

ה ָיכֹול! ָיכֹול! ָיכֹול!"  ַאּתָ
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''ִאיִציק!''

ם  ְסֵמר ַהּתֹוָרן, ְוַאף הּוא ִהְתַעּקֵ ּמַ ֹכַח ּבַ יׁש ָהְלמּו ּבְ ּטִ ְנִקיׁשֹות ַהּפַ

ֶבת. ֶ י ִמְתַחּשׁ ְלּתִ בֹוְגָדִניּּות ִסְדָרִתית ּבִ ּבְ

''ִאיִציק!''

ׁשּוָבה. ֵאין ּתְ

ּקֹול. ְזָרה ּבַ ''ִאיִציק!'' לֹא ְמַעט ּתֹוֵכָחה ִנׁשְ

ּלֹו, ְמַסְלֵסל ֶאת  ָטן ׁשֶ ִים ַהּקָ ְקּבּוק ַהּמַ יְנגֹו! ִאיִציק ָלַגם ִמּבַ ּבִ

ְסֵמר ִנְכַנס, סֹוף־סֹוף. ֶרַגע, ִמי ָקָרא לֹו? עֹות. ַהּמַ ֻיּזָ אֹוָתיו ַהּמְ ּפֵ

ְסֵמר  ל ֲעִליצּותֹו ֵמַהּמַ ּכָ יַח ֶאת  ּכִ ט ְלָאחֹור ִהְצִליַח ְלַהׁשְ ּבָ ַהּמַ

יר. ּקִ קּוַע ָעֹמק ּבַ ָבר ּתָ ו ּכְ ַעְכׁשָ ן, ׁשֶ ָהַעְקׁשָ

כּוָלה.  ְמָחָטה ַהּתְ ֵזָעה ֶאת ַהּמִ יָגה ּבְ א?" ָידֹו ִהְסּפִ "ַאּבָ

מֹו  ּכְ א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ִמְצחֹו  ּבְ ָחָדׁש  ֶקֶמט  ִאיִציק?"  ה,  ָלּמָ "ֲאָבל 

ר ְלהֹוִסיף אֹות ִלְכֵאבֹו.  ִהְתַיּמֵ

ה ִלי". ט ָזִהיר. "ָקׁשֶ ִאיִציק ִלְכֵסן ַמּבָ

ה  ַער ּפֶ רּו ָהַאְכָזָבה ְוַהּצַ ּבְ ֵסֶדר", ּדִ ָבר ּבְ ַהּכֹל ּכְ י ׁשֶ ְבּתִ "ַוֲאִני ָחׁשַ

א. ל ַאּבָ רֹונֹו ׁשֶ ֶאָחד ִמּגְ

ַתק. ִאיִציק ׁשָ

ה ּפֹה?"  ַתי ַאּתָ "ִמּמָ

ֵעֶרְך".  "ֶאְמְמ... ֵמַאֲחֵרי ֲארּוַחת ּבֶֹקר ּבְ

יַח?"  ּגִ ׁשְ "ָמה ָאַמְרּתָ ַלּמַ

י".  "לֹא ָאַמְרּתִ

ָבר  ְיָתה ּכְ ׁשּוב ַהּבַ ּתָ י מּוָטב ׁשֶ א ֶנֱאַנח. "ִנְרֶאה ִלי, ִאיִציק, ּכִ ַאּבָ

יָבה..."  ַלח ֵמַהְיׁשִ ָ ּשׁ ּתִ ְמקֹום ׁשֶ ֵעת, ּבִ ּכָ

ל  ְלּגַ ֵמַהּגַ לֹו  ִנְמַאס  ַמן  ִמּזְ ָבר  ּכְ ָהֱאֶמת?  ָעָנה.  לֹא  ִאיִציק 

ד,  ֲעסּוָקה ֵמַהּצַ ׂש ּתַ יָבה, הּוא ְמַחּפֵ ׁשִ יְּ ה לֹו ּבַ ה. ָקׁשֶ ַהחֹוֵזר ַהּזֶ

 - חֹוֵזר  ׁשּוב  ְוהּוא  ִמְצַטֲעִרים,  א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ּכֹוֵעס,  יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ

ֵכנּות,  ּבְ ֶטְנֶדר.  ְוַלּסְ ָמָרא  ַלּגְ ְוַגם  ָדִרים  ַלּסְ ַלֲחֵבִרים,  יָבה,  ׁשִ ַליְּ

לֹו  ֶהֱעִניקּו  ׁשֶ ָהיּו  טֹוב'.  'ֶיֶלד  אן  ּכָ אֹותֹו  ּנּו  ּכִ לֹא  ַמן  ִמּזְ ָבר  ּכְ

ֲאִויר  ַעל ְיֹכֶלת ְנִדיָרה ְלַרֵחף ּבָ ס ּבַ ק 'ַטיָּ ֻפְקּפָ ֶאת ַהּתַֹאר ַהּמְ

ֲחרּו  ּבָ ֲאֵחִרים  ְרַקע';  ַהּקַ ַעל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ּבַ א  ְלִהְתַמּצֵ ית  ּובֹו־ְזַמּנִ

ְך, ֵאין  ְך אֹו ּכָ ִרּכּוז. ּכָ ִהי ּבָ ְלׁשֶ ָעָיה ּכָ ב אֹו ּבְ ְלַהְצִמיד לֹו ִלּקּוי ֶקׁשֶ

ה  א ָקׁשֶ א ּוְלִאּמָ ַאּבָ ּלְ ת לֹו ְמֹאד ׁשֶ ָרה ְלַצֵער ִאיׁש. ִאְכּפַ לֹו ַמּטָ

ִלים  ם ְמֻסּגָ ּלָ ְרֶאה לֹא ּכֻ ּנִ ְגָללֹו. ֲאָבל ַמה הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות? ּכַ ּבִ

ְקַטְנַטּנֹות,  ֹחרֹות  ׁשְ אֹוִתיֹּות  מּול  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ ע  ׁשַ ּתֵ ֶבת  ָלׁשֶ

ִעם  ִלים  ְלַהׁשְ יֹּוִאילּו  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ ְלָעְמָקן.  ַלְחּתֹר  ּוְלַהְצִליַח 

א הּוא לֹא ִיְהֶיה.  דֹול ַהּדֹור ַהּבָ ּגְ ה ׁשֶ ָהֻעְבּדָ

, ִאיִציק?" "ַמה ֶהְחַלְטּתָ

קֹול  יָבה..." ִהְרֵהר ִאיִציק ּבְ ׁשִ ו ַליְּ ָכל ֹזאת ֶאְחֹזר ַעְכׁשָ "אּוַלי ּבְ

ְסָתִמי.

נּו", הּוא ָאַמר. ם ַיֲעֹזר ְלֻכּלָ ֵ א ׁשּוב ֶנֱאַנח. "ַהּשׁ ַאּבָ

כתבה: דסי מלכה ציירה: נעמי שריראַרק ַּתֲאִמין
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ֳהַרִים.  ָהַרב ּבֹוְים ָקָרא לֹו ְלַאַחר ֲארּוַחת ַהּצָ

ְמָך  ִ ָמעּות, "ַמה ּשׁ טֹון ַרב ַמׁשְ "ׁשּוְלַמן", הּוא ִהְנִמיְך ֶאת קֹולֹו ּבְ

יָחה  ָך. ֶאְהְמ... ׂשִ ן, ִיְצָחק. ָהִייִתי רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ ָרִטי?... ּכֵ ַהּפְ

ְנָין..."  ּלֹא ִמן ַהּמִ ְקָצת ׁשֶ

טֹון  ּבְ ִאיִציק  ֵרר  ּבֵ ַה'ֵסֶדר'?"  סֹוף  ּבְ ָהַרב  ל  ׁשֶ ַלֶחֶדר  "ָלבֹוא 

מּוָבס.

ר  ַדּבֵ ּנְ ׁשֶ יֹוֵתר  "אּוַלי טֹוב  יב,  ְלָהׁשִ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ז  ֶנְחּפַ "לֹא, לֹא", 

תּוַח". ֲאִויר ַהּפָ ְנָין, ּבָ ִמחּוץ ַלּבִ

ְלָפחֹות  ַהְכָנָעה.  ּבְ ּכֹוָבעֹו  ֶאת  ֵהִסיר  ְמַעט  ּכִ ִאיִציק  "ֵאיֹפה?" 

ְיָתה... ַלח ַהּבַ לֹא ִנׁשְ

ֶפר ֶהָחָדׁש. ִנְרֶאה ִלְכבֹודֹו?"  ית ַהּסֵ ַיד ּבֵ ּלְ ה ׁשֶ ּנָ ּגִ "ּבַ

ֵסֶדר. ָמַתי?"  לֹוַמר ּבְ ן, ּכְ "ּכ...ּכֵ

ָעה".  עֹוד ֶרַבע ׁשָ ְהֶיה ּבְ יִּ ִעּתֹו ַמה ּטֹוב. ׁשֶ ָבר ּבְ "ּדָ

ֵסֶדר. ּתֹו... ּתֹוָדה". "ּבְ

ֶכת  ּתֶ נּות ַעל ִמְתָאר ַסְפַסל ַהּמַ ַעְצּבָ ָלה ּבְ ל ִאיִציק ִטיְּ עֹו ׁשֶ ֶאְצּבָ

ל  יד ּכָ ְקּפִ ָבר? ַמְתִאים ָלַרב ּבֹוְים, ַהּמַ יַע ּכְ ֶהָחלּוד. ָמַתי הּוא ַיּגִ

ַחְרָחָרה,  ֶבת ְנָמִלים ְזִעיָרה, ׁשְ ְוָקא. ַרּכֶ ק ּדַ ים, ְלַדיֵּ ַמּנִ ְך ַעל ַהּזְ ּכָ

ָלּה  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ׁש  ְמֻיּבָ ה  ִחּטָ יר  ְרּגִ ּגַ לֹוָתיו,  ְלַמְרּגְ ַגְמלֹוִניּּות  ּבְ ָנָעה 

ִקיָקה  ׁשְ ּבִ ָמְצָצה  ָנַפִים  ּכְ ת  ְזֻהּבַ בֹוָרה  ּדְ ר.  ֻמְכּתָ י  ְלּתִ ּבִ ר  ַקּטָ

ָנה  ְיׁשָ 'ִניַסאן'  ל  ׁשֶ ְוקֹול ִטְרטּוָרּה  ְבעֹול,  ּגִ ְרִקיס ְזקּוף  ִמּנַ צּוף 

ַבע.  קֹולֹות ַהּטֶ ג ּבְ ְוא, ְלִהְתַמּזֵ ָ ר, ַלּשׁ מֹו ִהְתַיּמֵ ּכְ

ְוָאז,  ְמאּום.  ּוְכִאּלּו  ה.  ֲעֻגּלָ ַמֲחִצית.  ָעה.  ׁשָ ֲחִצי  ע.  ְלַאְרּבַ ֶרַבע 

ְלִכּוּון  ִמים  ִמְתַקּדְ ים  ָהֲעַצּבִ ׁשֶ ּכְ ִמיד  ּתָ ְמַעט  ּכִ ּקֹוֶרה  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ּפֹוְקִעים!' הֹוִפיַע  אן  ּכָ ָנה  'ַסּכָ ל  ׁשֶ ְלֵטי ֲעָנק  ׁשִ ְותֹוִלים  בּול  ַהּגְ

ַמַאְמֵרי  תֹו  ּפָ ּוְבַאׁשְ ֻליֹּות,  ִהְתַנּצְ ּבְ ָחמּוׁש  ּבֹוְים,  ָהַרב  ְתֹאם  ּפִ

ֲחַז"ל ָלֹרב. 

לֶֹבן,  י  ַפּסֵ ּבְ ב  ּלָ ַהְמׁשֻ ֹחר  ָ ַהּשׁ ָפמֹו  ׂשְ ְך  ִחיֵּ ׁשּוְלַמן",  "ִמְצַטֵער, 

ה  ְמַקּוֶ ָצפּוי.  י  ְלּתִ ּבִ "ִעּכּוב  ֲחָצָיה,  ַמֲעַבר  ְלִאיִציק  יר  ִהְזּכִ ׁשֶ

י  ּנִ ְדַרׁש ִמּמִ ּנִ ֶ ה', ְוֶזה ַמה ּשׁ ה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהְמֻצּוֶ 'ּגָ ה ֵמִבין ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ

ָעַתִים  ׁשְ עֹוד  ּבְ ר  ְנַדּבֵ ֶאְתֶכם.  ב  ְנַעּכֵ לֹא  ִקיֶצער,  ַא-  ֵעת.  ּכָ

יְנַתִים".  ל טּוב, ּבֵ ה לֹא ּכֹוֵעס, ָנכֹון? ּכָ ֵעֶרְך. ַאּתָ ּבְ

ָעִמים מּוָבִנים.  יף ִלְבלֹם, ִמּטְ ְוָקא, ֲאָבל ֶהְעּדִ ַעס, ּדַ ן ּכָ ִאיִציק ּכֵ

ה  ּוֶ ׁשַ ּתְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ַעד  ַסְבָלנּות  ּבְ ּפֹה  ין  ְלַהְמּתִ ו?  ַעְכׁשָ ָמה 

יָבה? 'ְלָמה ַלְחֹזר? ַמה  ׁשִ ן? ַלְחֹזר ַליְּ ָצל ְמֻטּגָ ל ּבָ ֶון ׁשֶ ְלעֹורֹו ּגָ

ְצִליַח',  יָלא לֹא ּתַ ְבהֹות? ִלְלֹמד ֲהֵרי ִמּמֵ ם חּוץ ִמּלִ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ּתַ

ה  ּפָ ר ֶאת ַהּכִ ֵ תֹוכֹו. ִאיִציק ָקם. ִהְסּתֹוֵבב. ִיּשׁ ַקר קֹול ְנִחיִתי ּבְ ּדָ

ה  ְרִזיָּ ַלּבִ ּוָפָנה  ְגרֹונֹו,  ּבִ ֹיֶבׁש  ָחׁש  ב,  ֵ ִהְתַיּשׁ ׁשּוב  ֹראׁשֹו.  ּלְ ׁשֶ

ב  ּלֹו, ַאּגַ ְצִחי ׁשֶ ִים ַהּנִ ְקּבּוק ַהּמַ א ֶאת ּבַ עֹודֹו ְמַמּלֵ מּוָכה. ּבְ ַהּסְ

ֵני  טֹו ַעל ּפְ ֶכת, ָחַלף ַמּבָ ּתֶ ְפּתֹור ַהּמַ ֶכת ַעל ּכַ ֶ ְלִחיָצה ִמְתַמּשׁ

מּוְך, ָרָחב ּוֵמִאיר ֵעיַנִים,  ְנָין ַהּסָ ל ַהּבִ ֹראׁשֹו ׁשֶ לּוי ּבְ ֶלט ַהּתָ ֶ ַהּשׁ

לֹא  ֵמעֹודֹו  ִאיִציק  ִעירֹוִנית'.  ה  'ִסְפִריָּ ים  ּלִ ַהּמִ סֹות  ֻמְדּפָ ְוָעָליו 

יר ֶאת ֲהִגיָגיו ַהְמצּוִצים  ָמיו לֹא ִנְכַסף ְלַהּכִ ב ִסְפִריֹּות. ִמיָּ ִחּבֵ

י  ְלּתִ ּבִ ֲעסּוָקה  ּתַ ם  ּגַ ַאְך  ַאֵחר,  ֶזה אֹו  ל סֹוֵפר  ׁשֶ ע  ָהֶאְצּבַ ִמן 

ֵהֵחל  ְוִאיִציק  ִמים,  ַמׁשְ ַמַעׂש  ֹחֶסר  ֵני  ּפְ ַעל  ֲעִדיָפה  ְמַעְנֶיֶנת 

ה.  ְפִריָּ ֵרְך ֶאת ַרְגָליו ְלִכּוּון ַהּסִ ְמׂשָ

יִעים  ַמּצִ ָניו,  ּפָ ֶאת  מּו  ִקּדְ ְסָפִרים  ֵפי  ַמּדְ ל  ׁשֶ ׁשּורֹות  ׁשּורֹות 

ֶאת  ָנַטל  הּוא  ּוְגָדִלים.  ְצָבִעים  ִריכֹות,  ּכְ ָכִנים,  ּתְ ל  ׁשֶ ִמְגָון 

ְרטֹון  ְכִריַכת ַהּקַ ּול ּבִ ִרּשׁ יט ּבְ ְקָרה ְלָידֹו, ַמּבִ ּנִ ֶפר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּסֵ

ְקַטּנֹות,  אֹוִתיֹּות  ּבְ ָעֶליָה  ב  ִנְכּתַ ֶפר  ַהּסֵ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ ְבעֹוִנית  ַהּצִ

ִתיַחת  ב ּפְ ד, ַאּגַ א עֹור ְמֻרּפָ ִכּסֵ ַקע ּבְ הּו. ַאַחר ׁשָ ֶ חֹוְלָמִניֹּות ַמּשׁ

ַעּמּוד ָהִראׁשֹון. ֶפר ּבָ ַהּסֵ

יִצ'י,  ְוַהּלִ ָיה  ּפָ ַהּפָ ָהֲאָנָנס,  ִעם  ְלַבד  ְלַבד.  ָהָיה  יל  ּבִ ַעם  ַהּפַ
יִבים  ְוַהּסִ בוָּרה  ְ ַהּשׁ ֶעֶנת  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ּבַ ָהֵעץ  ַסְפַסל  ַעל  ְלַבד 
ירוּ  ִהְזּכִ ִביב, ׁשֶ ּסָ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ין ּכָ ים, ְלַבד יֹוֵתר ּבֵ ַהּדֹוְקָרִניִּ

ה:  ִנּסָ ׁשוּב  הוּא  ים.  ַסְסּגֹוִניִּ רֹות  ּפֵ ל  ׁשֶ יָרה  ַאּדִ ִעְרּבוְּבָיה 
ׁש,  ים וְּטִעיִמים!'' ֲאָבל ֶזה ָהָיה ַחּלָ רֹות ְטִריִּ ים! ּפֵ רֹות ְטִריִּ ''ּפֵ
ָפּה  ַמּגָ ַחת  ּתַ ֵעת  ּכָ ְרַמס  ּנִ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ יִצ'י  ַהּלִ מֹו  ּכְ ָחׁש  ְוהוּא 
ִלְרּכֹס  ָתה  ִנּסְ חוָּמה  ְ ַהּשׁ ָידֹו  ה.  ּנֶ ְמׁשֻ כֹוַבע  ּבְ ֶבֶרת  ּגְ ל  ׁשֶ
אוַּלי,  ַנֲעלֹו.  ּבְ ּנֹוַתר  ׁשֶ ר  ָהֲאַפְרּפַ רֹוְך  ַהּשְׂ ַדל  ּבְ ֶאת  ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ
ָהֵעץ  ַסְפַסל  ֶאל  ְוָיבֹוא  טֹוב  ַסְימֹון  יׁש  ַיְרּגִ ְתאֹם  ּפִ אוַּלי 
רֹות  רֹות! ּפֵ ִמיד: ''ּפֵ מֹו ּתָ קֹול ָחָזק, ּכְ רֹות? ָיבֹוא ְוִיְקָרא ּבְ ְוַהּפֵ
מֹוָתם!''  ים וְּטִעיִמים ֵמֵאין ּכְ ִמיָנם! ְטִריִּ ים ְמֻיָחִדים ּבְ יִּ ְטרֹוּפִ
ִמְתַעְנְיִנים  ִרים  יָּ ּתַ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ׁשוּ  ִיְגּדְ ְוׁשוּב 

ה... ם ַהְרּבֵ ּלֵ ּמוָּכִנים ְלׁשַ ׁשֶ

ַלֲעָגִניֹּות.  ְיַרְקַרּקֹות,  ֵעיַנִים  ּבְ ּבֹו  יָטה  ִהּבִ ָהֲאָנָנִסים  ׁשוַּרת 
ִחים  ָפִנים ְלָבנֹות. ַעל ִמְצחֹו ָהיוּ ֻמּנָ ה ּבְ ּטָ ּמִ ַכב ַהיֹּום ּבַ ַסְימֹון ׁשָ
ָקם  לֹא  ֲאִפּלוּ  ֵאב.  ִמּכְ ַנח  ּגָ ְוהוּא  ַלִחים,  ְסַמְרטוִּטים  ה  לֹׁשָ ׁשְ
ּנוּ  ׁש ִמּמֶ ּקֵ ה ַנְעָנע, ַרק ּבִ ְיַסת ֲאנֹוָנה ְוַלְחלֹט ּתֵ ְלָהִכין ְלִביל ּדַ
ַאל  ׁשָ הוּא  ָהַלְך.  וִּביל  ְלַבד.  ַהיֹּום  ִלְמּכֹר  ֵלְך  יֵּ ׁשֶ ָצרוּד  קֹול  ּבְ
ּקוּי ְצָמִחים  הוּ ְלָהִכין לֹו ׁשִ יׁשֶ ׁש ִמּמִ ֶאת ַסְימֹון ִאם ָלֶלֶכת ְלַבּקֵ
אן,  יל ּכָ ו ּבִ ֵסֶדר'. ֶזהוּ, ַעְכׁשָ 'ֶזה ּבְ א, ֲאָבל ַסְימֹון ָאַמר ׁשֶ ְמַרּפֵ
אוַּלי  ְכָלל, ְוהוּא ְמַפֵחד ְמאֹד ׁשֶ ֵסֶדר ּבִ ְימֹון ִנְרֶאה לֹא ּבְ ּסַ ַאף ׁשֶ

ַמע.  ָ ּשׁ ְפִחיִדים ׁשֶ ּפוִּרים ַהּמַ ּסִ מֹו ּבַ הוּ ָאיֹם, ּכְ ֶ ִיְקֶרה לֹו ַמּשׁ

גֹוֵני ַמְנּגֹו- ִטים ֶאת ָהָרִקיַע ּבְ ְ ִריֵדי ֵאׁש ְמַקּשׁ ׂשְ ר ֵהֵחּלוּ  ֲאׁשֶ ּכַ
לוּעֹות,  ַהּקְ ׁש  ַהּקַ ַקֲעִריֹּות  ֶאת  ָזהֹב  ּבְ צֹוְבִעים  ים,  ַעּזִ ָיה  ּפָ ּפָ
ֶיֶלד  ל  ׁשֶ ים  ַהְיֵבׁשִ יו  ּלָ ַתְלּתַ ּבְ אֹור  ת  ֲאֻלּמַ וּבֹוְזִקים  ַהְמֵלאֹות, 
ז ַקְרטֹון ָזנוַּח ֶאת ְמַעט  ַאְרּגַ יל ּבְ ֶאָחד, ָקָטן וְּמֻאְכָזב, ִהְטִמין ּבִ
רֹות  ה ּפֵ ּמָ ַחב ּכַ ֶמׁש, ּתָ ֶ ִלים ִמן ַהּשׁ אוִּדים ֻמּצָ ּנֹוְתרוּ ּכְ רֹות ׁשֶ ַהּפֵ
ֵסֶדר ִעם ַסְימֹון',  ַהּכֹל ּבְ ִית. 'ַרק ׁשֶ ִליִצ'י ְלִכיסֹו ְוָטס ְלִכוּוּן ַהּבַ

לוּם'... ּלֹא ָקָרה לֹו ּכְ יׁש טֹוב, ׁשֶ ָבר ַמְרּגִ הוּא ּכְ ִיֵחל, 'ַהְלַואי ׁשֶ

ָאֲחָזה ָידֹו  ָעה ׁשֶ מֹחֹו, ׁשָ רוָּעה ּבְ ָעָרה ּפְ 'אוַּלי הוּא...' ָעְלָתה ַהׁשְ
ה אֹותֹו קֹול  ה. 'ֲחַדל!' ִהּסָ ְקּתָ ל ַהּבִ בוָּרה ׁשֶ ְ ֶלת ַהּשׁ ָיִדית ַהּדֶ ּבְ
ה...' ְזרֹועֹו ָהְדָפה  ֵאּלֶ בֹות נֹוָרִאיֹּות ּכָ י ְלַמְחׁשָ ִניִמי ְמבָֹעת, 'ּדַ ּפְ
ֵכן!  ִיּתָ לֹא  ֶזה  ֶזה...  לֹא...  ֶרַגע,  ִהּסוּס.  ּבְ יּוּת,  ִאּטִ ּבְ ֶלת  ַהּדֶ ֶאת 
ר,  הוּ ֻמּכָ ב ִמיׁשֶ ב, ָיׁשַ ע ְסַמְרטוִּטים ְמֻגּבָ ת ַהֶחֶדר, ַעל ַמּצַ ִפּנַ ּבְ

ְך. פוּף ְמַעט, ֵעיָניו ְנבֹונֹות וִּפיו ְמַחיֵּ ּבֹו ּכָ ּגַ

יקֹות ָעְטפוּ ֶאת ָהאֹוֵרַח  ּקִ יל, וְּזרֹועֹוָתיו ַהּדַ ''ּדֹוד ִג'ים'', ָלַאט ּבִ
ִחּבוּק ַעז.  ּבְ

ַעל  ַמְקלֹו  ּבְ ְקצוּבֹות  ַהּדֹוד  יׁש  ִהּקִ יִרי?"  ַיּקִ יל  ּבִ לֹוְמָך,  ְ ּשׁ 'ַמה 
ֶלד. ל ַהיֶּ נוָּמה ׁשֶ ה ֶאת ֶלְחיֹו ַהּצְ ִחּבָ ָהָאֶרץ, לֹוֵטף ּבְ

קֹות,  ִמְתַרּפְ ֵעיַנִים  יל  ּבִ ֵאָליו  א  ָנׂשָ ּדֹוד?''  ָיַדְעּתָ ָלבֹוא,  ''ֵאיְך 
ׁשֹוֲאלֹות.

ַדְרּכֹו.  ְך ּכְ בֹון, ָהאֹוֵהב, ְוִחיֵּ טֹו ַהּנָ ַמּבָ יט ּבֹו ּבְ ַהּדֹוד לֹא ָעָנה, ַרק ִהּבִ
ִלי נֹוַע.  ַכב ּבְ ל ַסְימֹון. הוּא ׁשָ תֹו ׁשֶ יל ִהְתָקֵרב ֶחֶרׁש ְלֵעֶבר ִמּטָ ּבִ

ֲחַלל ַהֶחֶדר. ְמעוּ ּבַ ימֹוָתיו, ׁשֹוְרָקִניֹּות, ְמַחְרֲחרֹות, ִנׁשְ ַרק ְנׁשִ

ים  ים ַרּבִ ְזִהירוּת. ֲאָנׁשִ יל ּבִ ''ּדֹוד, הוּא... הוּא ִיְחֶיה...?'' ָלַחׁש ּבִ
ְקֵצה  ּבִ ה, ׁשֶ ָפר ַהּזֶ ּכְ אן, ּבַ לֹא ֵעת ְלעֹוָלם ַאֵחר, ּכָ ְך ָהְלכוּ ּבְ ל ּכָ ּכָ
ֶרם  ּטֶ ֶלד ׁשֶ יר לֹו, ַליֶּ ר ְלַהְסּבִ יֶנָאה. ּדֹוד ִג'ים ֶנֱאַנח. ִאי ֶאְפׁשָ ּגִ

ה. ַמה יֹּאַמר לֹו? ֵאּלֶ ָבִרים ּכֹוֲאִבים ּכָ ִנים, ּדְ ר ׁשָ ָמְלאוּ לֹו ֶעׂשֶ

לוּם.  ֶקט, ''ֲאַנְחנוּ לֹא ְיכֹוִלים ָלַדַעת ּכְ ׁשֶ יל", ָאַמר ְלַבּסֹוף ּבְ ''ּבִ
ָכל ִמְקֶרה,  ְקֶרה. ּבְ י ְלָך ָעָליו, קֹוֵבַע ַמה יִּ ְרּתִ ּפַ ּסִ ַרק ֱאלִֹקים, ׁשֶ
ִמיד''.  ּתָ ַהּכֹל.  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ּכֹחֹות  ָלנוּ  נֹוֵתן  הוּא  ׁשֶ ֲאִמין  ּתַ
ְלִפיו  ֶרס  ּבְ ַהּסַ ֶקה  ׁשְ ִמּמַ ְפֵטף  ּטִ ׁשֶ ּכְ ֻמְדָאג  ִנְרָאה  ִג'ים  ּדֹוד 
ׁש  ְלַבּקֵ ר  ''ֶאְפׁשָ ַרְך,  קֹול  ּבְ הֹוִסיף  ''ְוַגם'',  ַסְימֹון.  ל  ׁשֶ ִחיַח  ַהּצָ

ְקֶרה''.  יִּ רֹוִצים ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ יל, ּכָ ּנוּ, ּבִ ִמּמֶ

ץ ַעל סוְּלָיתֹו, ְמַעְקֵצץ  ּפֵ ּקִ ִביׁש ָזִעיר ׁשֶ ַעּכָ יט ּבְ ַחר ְלַהּבִ יל ּבָ ּבִ
ָהיוּ  מֹו  ּכְ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  מֹוֶנה  ַאל,  ׁשָ ָבר?''  ּדָ ל  ''ּכָ ַקּלֹות.  אֹותֹו 

ְרִדיֵדי ָזָהב.

ָבר'', ָחַזר.  ל ּדָ סוּף. ''ּכָ יּוּת ֶאת ְזָקנֹו ַהּכָ ִאּטִ ַהּדֹוד ִנְעֵנַע ּבְ

ׁש  ר ְלַבּקֵ ם... ֶאְפׁשָ ּגַ ָבר... ֶזה אֹוֵמר ׁשֶ ל ּדָ יל, ''ּכָ ס ּבִ ''ּדֹוד'', ִהּסֵ
א  ַאּבָ ׁשֶ ִיְזָרֵאל,  ֶאֶרץ  הוִּדים,  ַהיְּ ל  ׁשֶ ָלָאֶרץ  ַלֲעלֹות  ְצִליַח  ּנַ ׁשֶ
ְצוֹות  ִמים ֶאת ַהּמִ ּבֹו ְמַקיְּ קֹום ׁשֶ יַע ֵאֶליָה? ַהּמָ ּגִ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ָרָצה ּכָ
ִתְקַרת  ּבְ ַעד ֶלָחָרְך ׁשֶ יטוּ ִמּבַ חֹרֹות ִהּבִ ְ ל ֱאלִֹקים?" ֵעיָניו ַהּשׁ ׁשֶ

ָהֲעָנִפים, חֹוְלָמִניֹּות.
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ּסֹות  ֲעִדינוּת ּפִ ל ּבַ ַסְבָלנוּת, ְמַעְרּבֵ ן'', ָעָנה ַהּדֹוד ּבְ יל, ּכֵ ן, ּבִ ''ּכֵ
ְרַקַחת ַהּזֹאת  ה. ''אוַּלי ַהּמִ ּנֶ ֲעַלת ֵריַח ְמׁשֻ ָעִלים ִעם ַאְבָקה ּבַ
ל ַסְימֹון וְּמָעֶרה  ה ַרּכֹות ֶאת ֲחֵזהוּ ׁשֶ ּתֹוִעיל לֹו'', ִמְלֵמל, ְמַעּסֶ

ח. ְרַקַחת ְלֻקְפַסת ּפַ ֶאת ַהּמִ

ׁש  תוִּקים. ''ְנַבּקֵ ֲחלֹומֹות ָהְרחֹוִקים, ַהּמְ רוּי ּבַ יל ֲעַדִין ָהָיה ׁשָ ּבִ
ֲחֵבִרים  ִעם  ֵסֶפר,  ית  ּבֵ ִיְהֶיה  ם  ְוׁשָ ָלטוּס,  ֶסף  ּכֶ ָלנוּ  ְהֶיה  יִּ ׁשֶ
ְרּתָ ִלי, ְולֹא ִנְצָטֵרְך עֹוד ָלקוּם  ּפַ ּסִ מֹו ׁשֶ ְוִלּמוִּדים ְוַהְפָסקֹות ּכְ
רֹות ְו...'' הוּא  ַמִים ְוִלְקטֹף ּפֵ ָ ּשׁ ֶמׁש ּבַ ל ׁשֶ ים ׁשֶ ּסִ ׁש ּפַ יֵּ ׁשֶ ד ּכְ ִמיָּ
ר ְלַדְמֵין  ֶהם ֶאְפׁשָ ּבָ ל עֹוָלם ָקסוּם, ֵמֵאּלוּ ׁשֶ ִנְסַחף ְלָעְמקֹו ׁשֶ

ְוַלְחוֹות ַהּכֹל. 

ְרַקַחת  ַהּמִ ֶאת  ִלְבּדֹק  ְוָקם  ֲעֵיפוּת  ּבַ ִג'ים  ׁשוּב  יב  ֵהׁשִ ן'',  ''ּכֵ
ָנה. ִהְצַטּנְ ׁשֶ

ִבים ׁשֹוִטים ֵמָהָאֶרץ,  ה ֲעׂשָ ּמָ ְתאֹם, ּתֹוֵלׁש ּכַ יל ּפִ ַאל ּבִ "ּדֹוד", ׁשָ
טוַּח...?" ה ּבָ ה... ַאּתָ "ַאּתָ

טֹו. "ֲאִני  יר ֶאת ַמּבָ ָדיו, ֵמיׁשִ ְרַקַחת ִמיָּ יַח ֶאת ַהּמִ ּדֹוד ִג'ים ִהּנִ
טוַּח". ּבָ

ְך, ֶזה ָקָרה.  ה ַאַחר ּכָ ּקָ ְוָאז, ּדַ

לֹא  ַעְצמֹו  הוּא  ׁשֶ זֹו,  ּכָ ָעְצָמה  ּבְ ְצָעקֹות  ִלְצעֹק.  ִהְתִחיל  יל  ּבִ
ִזָהה ֶאת קֹולֹו. 

מֹו--------------------ן!" הוּא ָזַעק. "ַסיְּ

ָניו הֹוְלכֹות וַּמְכִחילֹות ֵמֶרַגע  ה, ּפָ ּטָ ל ְלַצד ַהּמִ ַסְימֹון ָהָיה ֻמּטָ
ְלֶרַגע.

ַע  ִלים ְלַסיֵּ ה ִנְסיֹונֹות ּכֹוׁשְ ּמָ ֵיאוּׁש, ְלַאַחר ּכַ ַכר ֶאת ָיָדיו ּבְ ִג'ים ּפָ
ַלחֹוֶלה. 

ָהָאֶרץ  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ִהׁשְ הוּא  ֻאְמָלל.  ָהָיה  יל  ּבִ ַסְימֹון...''  ''ַסְימֹון, 
ֶבִכי. ין ְזרֹועֹוָתיו, ְוהוּא ְמָמֵרר ּבְ ל ַסְימֹון, רֹאׁשֹו ָחפוּן ּבֵ ְלִצּדֹו ׁשֶ

ַמה  קֹוֵבַע  ֱאלִֹקים  ׁשֶ ַכְחּתָ  ׁשָ יל,  ''ּבִ אוּב,  ּכָ ִג'ים,  ָקָרא  יל'',  ''ּבִ
יל,  ַהּכֹל? הוּא ָיכֹול, ּבִ ּנוּ  ׁש ִמּמֶ ר ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ ַכְחּתָ ׁשֶ ְקֶרה? ׁשָ יִּ

ֲאִמין...''  הוּא ָיכֹול. ַרק ּתַ

יל לֹא ִהְפִסיק ִלְבּכֹות. ּבִ

ְך  ַיֲעֹזר ְלָך". ִג'ים ָנׁשַ ּנוּ, הוּא  ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבַ ֲאִמין.  יל, ּתַ ֲאִמין, ּבִ ''ּתַ
ֻמְכָרח  הוּא  ֵרָרה,  ּבְ לֹו  ֵאין  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ֶאל  יט  ְוִהּבִ ָפָתיו  ׂשְ ֶאת 
ָחמוּר  בֹו  וַּמּצָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ל  ֻמּטָ ְימֹון  ּסַ ׁשֶ ַאף  ו,  ַעְכׁשָ ָלֶלֶכת 
ֶטֶרם ָעַזב ֶאת  ַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּבְ ּפַ ׁש", ָלַחׁש ׁשוּב ּבַ ּקֵ ֱאֶמת. "ּבַ ּבֶ

ׁש''. ּקֵ ְקָתה, ''ּבַ ַהּבִ

ַעְלָעִלים  ֵעֶבר  ְלָכל  ֶרת  ְמַפּזֶ ַמר,  קֹול  ּבְ ָהרוַּח  ָלה  ִיּלְ חוּץ  ּבַ
מֹו  ִביִקים ְלֶעְבָרם, ָחׁש ּכְ יל ֵהִרים ִריִסים ּדְ ים. ּבִ לוּׁשִ ְסדוִּקים, ּתְ
ׁש ַעל  ּקֵ ּבִ ׁש.  ּקֵ ּבִ ְוהוּא  ּבֹוֵדד, ָנטוּׁש.  לוּׁש,  ּתָ ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם. 
ְחְזרוּ  יַּ א ׁשֶ א ְוִאּמָ ׁש ַעל ַאּבָ ּקֵ ָבר ָרע, ּבִ ּלֹא ִיְקֶרה לֹו ּדָ ַסְימֹון ׁשֶ

הוִּדים. ל ַהיְּ ם ַעל ִיְזָרֵאל, ָהָאֶרץ ׁשֶ ׁש ּגַ ְמִהירוּת, וִּבּקֵ ֵאָליו ּבִ

ֲאִמין".  ָאְזָניו, "ַרק ּתַ ל ַהּדֹוד ּבְ ֲאִמין", ִהְדֲהדוּ ִמילֹוָתיו ׁשֶ "ַרק ּתַ

ִליחוּת  ִמּמְ ְצרוּבֹות  ָפָתיו,  ׂשְ ָלֲחׁשוּ  א",  ַאּבָ ַמֲאִמין,  "ֲאִני 
ֲעֹזר ִלי". ָמעֹות, "ּתַ ַהּדְ

ְוהוּא ָעַזר.

ּלֹא ַנֲענּו!  יחֹות ׁשֶ ֵרה ׂשִ ַאַחת־ֶעׂשְ

ב  ִאּלּו ִהְצִמיַח ַקְרַנִים, ְוָאז ׁשָ ֹחר ּכְ ָ יר ַהּשׁ ְכׁשִ ּמַ יט ּבַ ִאיִציק ִהּבִ

יר ְוִצְלֵצל. ְכׁשִ ַהּמַ

ר  ֵ ִמְתַקּשׁ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ה  ָלּמָ ה?  ַאּתָ ֵאיֹפה  א.  ַאּבָ אן  ּכָ "ִאיִציק? 

ִית?"  ּבַ ה ּבַ ֹאל אֹוִתי ִאם ַאּתָ ִלׁשְ

ֵסֶדר?"  ר ְמֻאָחר יֹוֵתר, ּבְ ֵ א, ֲאִני... ֶאְתַקּשׁ יַח, אֹוי ַוי! "ַאּבָ ּגִ ׁשְ ַהּמַ

ָחְרקּו.  א. ַעְצמֹוָתיו  ּסֵ ֵמַהּכִ ץ ֶאת ַעְצמֹו  ְלַחּלֵ ה  ָ ִהְתַקּשׁ ִאיִציק 

ָעַתִים,  ְ ָבר יֹוֵתר ִמּשׁ אן ּכְ ב ּכָ ים! ִאם הּוא יֹוׁשֵ לֹׁשִ ׁש ּוׁשְ ָעה ׁשֵ ָ ַהּשׁ

ֱאֶמת...  ְרֶאה ֶזה ָהָיה ִסּפּור טֹוב ּבֶ ּנִ ּכַ

ִלּבֹו.  ֵמיָתֵרי  ֶאת  ְוִהְרִעיד  קֹול  ּבֹו  ָנַזף  ְלָך',  ה  ְמַחּכֶ ִגיַח  ׁשְ 'ַהּמַ

ְך,  ְכִניֹּוָתיו ַלֶהְמׁשֵ א ַמה ּתָ ה. אּוַלי הּוא רֹוֶצה ְלַוּדֵ ִגיַח ְמַחּכֶ ׁשְ ַהּמַ

ׁש  יָבה? ְוהּוא, ַמה יֵּ ׁשִ ְך - ְלהֹוִדיַע ַעל ִסּלּוקֹו ֵמַהיְּ רּוַע ִמּכָ אֹו ּגָ

ְכלֹו ְמָמֵאן ְלָהִבין?  ָקה ַנְפׁשֹו ִלְלֹמד, ַאְך ׂשִ ָחׁשְ יב? ׁשֶ לֹו ְלָהׁשִ

ְוֹכה  מֹוחֹו,  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ִמּלֹות  ְתֹאם  ּפִ ִהְצַטְלְצלּו  ֲאִמין',  ּתַ 'ַרק 

ֶקֶסם.  ת  ְרֻויַּ סֹוֶחֶפת,  ַהְרמֹוְנָיה  ּכְ ָלֹאֶזן,  הּוא  ְוָעֵרב  קֹוָלן  ָנִעים 

ֲאִמין...' ּנּו ַהּכֹל? ַרק ּתַ ׁש ִמּמֶ ר ְלַבּקֵ ֶאְפׁשָ ַכְחּתָ ׁשֶ 'ׁשָ

ל ֲאִויר  ב ַקל ׁשֶ ָ ִציָאה, ּוַמּשׁ ם ְלֵעֶבר ַהיְּ ֵהֵחּלּו ַרְגָליו ְלִהְתַקּדֵ ׁשֶ ּכְ

ָקְטנּו,  ֵהן  ֵעיָניו.  מּול  ים  ּלִ ַהּמִ ְתֹאם  ּפִ ְטׁשּו  ׁשְ ִהּטַ ָפָניו,  ּבְ ה  ִהּכָ

ְויֹוְצרֹות  זֹו  ּבְ זֹו  ׁשֹות  ִמְתַנּגְ קּו,  ְוִהְצַטּמְ ִהְתַרֲחבּו  ְדלּו,  ּגָ ַאַחר 

ֲאִמין. ֲאִמין. ּתַ ֲאִמין. ּתַ צּורֹות לֹא ִסיֶמְטִריֹּות. ַרק ּתַ

ָצְרבּו  ְוֶדַמע  י  ֹקׁשִ ּפֹות  ּטִ ׁשֶ  - ַהּזֹאת  ים  ּוִ ַהּקַ ְמַעְרּבֶֹלת  ּוְלתֹוְך 

ִתְקָוה ֶנֶאְספּו ֶאל ּתֹוָכּה -  ֶאת ִמְזָגּה, ְוַטְלֵלי ְרצֹונֹות ְמהּוִלים ּבְ

ִנים.  חּומֹות ּפָ ֻמיֹּות ׁשְ י ּדְ ּתֵ ִמְקֶרה, ׁשְ מֹו ּבְ ְלׁשּו, ּכְ ּפָ

ה  ַאּתָ "אּוַלי  לּות,  ִהְתַנּצְ ּבְ בֹוּהַ  ּגָ חּור  ּבָ ְלֶעְברֹו  ְך  ִחיֵּ "סֹוִרי", 

ה... קֹוְרִאים  ֶנֶסת ֲחָדׁשָ ית ּכְ ָלַדַעת... ֵאיֹפה ֵיׁש ִסיָנגֹוָגה, ֶאְמ... ּבֵ

אֹותֹו 'ָהאֹור'?"

מֹותֹו,  ֶהה ּכְ ר, ּכֵ ֶבן ֶעׂשֶ ן אֹותֹו ֶיֶלד ּכְ ּקֵ ''לֹא ִסיָנגֹוָגה, ַסְימֹון", ּתִ

ְקֵלם. מֹו 'ֶאל ָהאֹור''', הּוא ּדִ ְ ּשׁ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ית ֵסֶפר ְלחֹוְזִרים ּבִ "ּבֵ

דֹול, ָנבֹוְך ְמַעט. ְך ֵאָליו ַהּגָ יל'', ִחיֵּ ''ּתֹוָדה, ּבִ

ָנט. ְמֻהּפְ ֶהם ּכִ יט ּבָ ִאיִציק ִהּבִ

ַאְלּתֹו. ֶלד ֶאת ִמׁשְ יר לֹו ַהיֶּ ה יֹוֵדַע ֵאיֹפה ֶזה?'' ִהְזּכִ ''ַאּתָ

אן, ָקרֹוב, ֲאִני ָיֹכל ְלַהְראֹות  אי. ֶזה ּכָ ַוּדַ ן, ּבְ ת. ''ּכֵ ֵ ִאיִציק ִהְתַעּשׁ

ֶרְך". ָלֶכם ֶאת ַהּדֶ

ֶרְך ֶאל  ְצאּו ֶאת ַהּדֶ ּמָ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ְוָכְך ֵהם ָצֲעדּו ַיְחָדיו, ׁשְ

ָהאֹור.
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ַתח ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ַהיֹּוָמן. ְיָלה הּוא ּפָ ּלַ ַרק ּבַ

ֶרֶטט.  ה ֹזאת ּבְ ְוַגם ָאז ָעׂשָ

ה  חּוׁשָ ּתְ ם  ּגַ לֹא.  אֹו  ּבֹו  ִלְקֹרא  ִאם  ט  ִהְתַלּבֵ הּוא  ֳהַרִים  ֵמַהּצָ

ׁשֹוָתיו. 'אּוַלי  ין ֲחׁשָ בֹוד ּבֵ ל ּכָ ל ִאי נֹוחּות ָמְצָאה ָלּה ָמקֹום ׁשֶ ׁשֶ

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ ָבה  ׁשָ י?'  ָהִאיׁשִ יֹוָמנֹו  ּבְ ֶאְקָרא  ׁשֶ רֹוֶצה  לֹא  א  ַסּבָ

ֵאין  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ִלי אֹותֹו,  ֵהִביא  א  ַאּבָ 'ֲאָבל  ֹמחֹו.  ֶאל  ֶסת  ַהּסֶ ַהּמְ

יֹּוָמן,  ּבַ ְלָהִציץ  ַמְחִליט  ד,  ִמיָּ ַעְצמֹו  ֶאת  ָסַתר  ַלְחׁשֹׁש',  ה  ִסּבָ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ים,  ֻהּבִ ַהּצְ יָה  ּפֶ ּדַ ׁשֶ יָקה  ַעּתִ ֶרת  ַמְחּבֶ א  ֶאּלָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ָנה. ִרְפיֹון ִלְכִריָכָתּה ַהְיׁשָ ִרים ּבְ ֵהֵחּלּו ְלִהְתּפֹוֵרר, ְמֻחּבָ

ַעּמּוד ָהִראׁשֹון ְוֵהֵחל ִלְקֹרא: ְזִהירּות ּבָ ַתח ּבִ הּוא ּפָ

ַקִיץ תרפ"ה 

ם  ְלִקְצּבָ ָעה  ַהּנָ ְרעוָּעה  ה  ֳאִניָּ ל  ׁשֶ ִסּפוָּנּה  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ּכֹוֵתב  ֲאִני 
ִלְמחֹוז  לֹום  ׁשָ ּבְ יַע  ּגִ ּנַ ׁשֶ ְקָוה  ּתִ י  ְוֻכּלִ ים,  ִניִּ ַהּבֹוְגּדָ ם  ַהיָּ י  ּלֵ ּגַ ל  ׁשֶ
א ֶהְחִליטוּ  א ְוִאּמָ ה ְלָתִמיד. ַאּבָ ֶחְפֵצנוּ. ַהיֹּום ָעַזְבנוּ ֶאת ַוְרׁשָ
י, ֵמַהֲחֵבִרים  ְדּתִ ֵרָדה ֵמִעיר ֻהּלַ ה ָעַלי ַהּפְ ר ְלָאֶמִריָקה. ָקׁשָ ְלַהּגֵ
ְך  ָך, יֹוָמן. ּכָ י ִלְכּתֹב ּבְ ַהְיָקָרה. ָלֵכן ֶהְחַלְטּתִ נוּ  ְחּתֵ ּפַ ֵני ִמׁשְ וִּמּבְ
ֵאב  יַח ְמַעט ֶאת ּכְ ּכִ ִסיָעה ָהָארְֹך ְוַגם ַאׁשְ ַאֲעִביר ֶאת ְזַמן ַהּנְ

ְעּגוִּעים. ַהּגַ

יְנַתִים, ָך ּבֵ ּלְ  ׁשֶ
ן ּגַ ְיֻרָחם ּכַ

ְמֻאֶחֶרת,  ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ ֶרת.  ְחּבֶ ַהּמַ יּּות ֶאת  ִאּטִ ּבְ ָסַגר  ְיהּוָדה 

ָנה.  ן ְלׁשֵ ְוָהָיה ָעָליו ְלִהְתַאְרּגֵ

ְך', ִהְרֵהר  ל ּכָ ִנים ַרּבֹות ּכָ א ָהָיה ִנְרֶאה ִלְפֵני ׁשָ 'ְמַעְנֵין ֵאיְך ַסּבָ

ֵביתֹו  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ֵעיָניו,  ָלמּול  ָטה  ִנּבְ א  ַסּבָ ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ְלַעְצמֹו. 

ַצַער  ְעּגּוַע,  ּגַ ל  ׁשֶ ְצַמְרֹמֶרת  ּבֹו  ֶהֱעִביר  ְרֶאה  ְוַהּמַ ְלִמי,  ַהְירּוׁשַ

ָתה  ם. ָקׁשְ ָקר ֵאיֶנּנּו ִאּתָ א ַהיָּ ָבר יֹוֵתר ֵמֹחֶדׁש ָיִמים ַסּבָ ּוְכֵאב. ּכְ

ְתאֹוִמית, ְולֹא ַרק ָעָליו. ֵרָדה ַהּפִ ָעָליו, ַעל ְיהּוָדה, ַהּפְ

ְוָכל  א,  ַסּבָ ל  ׁשֶ יָרתֹו  ּדִ ֶאת  ְלַפּנֹות  ֻהְחַלט  ָעַבר  ׁשֶ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ

ּדֹוְמעֹות  ֵעיַנִים  ּבְ יַע.  ִהּגִ ְיהּוָדה  ם  ּגַ ְלָכְך.  ָסה  יְּ ִהְתּגַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

רֹוָקן  ׁש ֶאת ָהֲאִויר ַהּמְ ֵ ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד, ְמַמּשׁ ִית ׁשֶ ּבַ יט ּבַ ִהּבִ

ל  ׁשֶ ְמֻיָחד  ּבִ ֵלִמים,  ׁשְ ים  ַחיִּ ז  ְלַאְרּגָ ְלַהְכִניס  ה  ָקׁשֶ ָעָליו.  ִמּבְ

ְך.  ל ּכָ ָאָדם ָקרֹוב ּכָ

ה  ַהיֹּוָמן ַהּזֶ ב ׁשֶ א ּוְבָידֹו יֹוָמן: "ְיהּוָדה, ֲאִני חֹוׁשֵ ֶאְתמֹול ָחַזר ַאּבָ

ִגיְלָך". ָהָיה ּבְ ׁשֶ ַתב אֹותֹו ּכְ א ּכָ ְיַעְנֵין אֹוְתָך. ַסּבָ

א! ל ַסּבָ יֹוָמן ׁשֶ

ל  ׁשֶ יו  ַחיָּ ִסּפּור  ְלתֹוְך  ֵנס  ְלִהּכָ מֹו  ּכְ ָהָיה  ֶזה  ׁש.  ִהְתַרּגֵ ְיהּוָדה 

א ּוְלַהֲחיֹותֹו ֵמָחָדׁש. ַסּבָ

כתבה: בתיה קניבסקי ציירה: עטי גרינפלדאּוַלי ְּתִפָּלה ַאַחת
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ָקר, יֹוָמִני ַהיָּ

ִהיא  טֹוב.  ה  יׁשָ ַמְרּגִ לֹא  א  ִאּמָ בוַּע.  ׁשָ ָבר  ּכְ ַמְפִליִגים  ֲאַנְחנוּ 
א  ַאּבָ ָים.  ַמֲחַלת  ּבְ ָחְלָתה  ִהיא  ׁשֶ טֹוֵען  ָהרֹוֵפא  ָרע.  ִנְרֵאית 
ִלְרפוָּאָתּה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ֲאַנְחנוּ  ָבּה.  ּצָ ִמּמַ ֻמְדָאג 
ַהִחיּוְּך,  ְלַמְרֵאה  ע  ִנְרּגַ ְלָיָדּה,  ֶבת  ָלׁשֶ ה  ַמְרּבֶ ֲאִני  ֵלָמה.  ְ ַהּשׁ

ִהיא ׁשֹוַלַחת ְלֶעְבִרי. ר ָאְמָנם, ׁשֶ ַהִחוֵּ

ם.  ֲעקֹב קֹוֵרא ִלי, ָלֵכן ֲאִני ְמַסיֵּ יַּ ֲאִני ׁשֹוֵמַע ׁשֶ

י. ֶאְכּתֹב ָעָליו  ּלִ ר ְלָך ַעל ַיֲעקֹב, ֶהָחֵבר ֶהָחָדׁש ׁשֶ י ְלַסּפֵ ַכְחּתִ ׁשָ
ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָאה, ּבְ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ

ְיֻרָחם

ָקר יֹוָמִני ַהיָּ

ַעם ַהּקֹוֶדֶמת.  ּפַ י ּבַ ְרּתִ ִהְזּכַ א ִמי הוּא ַיֲעקֹב ׁשֶ ּלֵ ה ִמְתּפַ אי ַאּתָ ַוּדַ
ְחּתֹו  ּפַ ם ִמׁשְ א. ּגַ ל ַאּבָ ָרתֹו ׁשֶ ַהְגּדָ ע" - ּכְ ּסָ ַיֲעקֹב הוּא "ָחֵבר ַלּמַ
י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ְלַהְפָלָגֵתנוּ  ִני  ֵ ַהּשׁ יֹּום  ּבַ ִרית.  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ֶרת  ְמַהּגֶ
ים  ָמׁשִ ַהּנְ דֹולֹות.  ּגְ ֵעיַנִים  ַעל  ּבַ ִהיר  ּבָ ֶיֶלד  ּפוּן:  ַהּסִ ַעל  אֹותֹו 
ְלָהִפיג  ֵדי  ּכְ ֲעסוָּקה  ּתַ ׂש  ִחּפֵ ם הוּא  ּגַ מוִּלי.  ָניו ָקְפצוּ  ּפָ ַעל  ׁשֶ

ֲעמוּם.  ִ ֶאת ַהּשׁ

רֹוב,  ַמן ַהּקָ ּזְ ה ּבַ ָך ַהְרּבֵ א, יֹוָמן ָיָקר, ִאם לֹא ֶאְכּתֹב ּבְ ּלֵ ְתּפַ ַאל ּתִ
ַרְעיֹונֹות  לֹו  ֵיׁש  ִמיד  ּתָ ֲעֵמם.  ְמׁשַ לֹא  ְלעֹוָלם  ַיֲעקֹב  ִעם  י  ּכִ

ְמַעְנְיִנים.

ְיהּוָדה,  ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו  רּוִתי,  ִנְדֲהָמה  ֶעֶרב  ּבָ ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ּבְ

ְקִריָאה  חֹוֵבב  ב  ֶנְחׁשַ ֵאינֹו  ְיהּוָדה  ְקִריָאה.  ּבִ קּוַע  ׁשָ ִלְראֹותֹו 

ֵמִביא  הּוא  ׁשֶ ַהּקֹוִמיְקס  ִסְפֵרי  ֶאת  קֹוֵרא  הּוא  י  ֹקׁשִ ּבְ דֹול.  ּגָ

הּוא  ֳהַרִים  ֵמַהּצָ ְוַהיֹּום,  ָהִעירֹוִנית,  ה  ְפִריָּ ֵמַהּסִ בּוַע  ְלׁשָ ַאַחת 

לּוָיה ַהּזֹאת!  ֶרת ַהּבְ ְחּבֶ ּמַ ְרִציפּות ּבַ קּוַע ּבִ ׁשָ

ה קֹוֵרא?"  "ְיהּוָדה", ִהיא ִהְתַעְנְיָנה, "ָמה ַאּתָ

ְיהּוָדה  יב  ֵהׁשִ ִגיִלי",  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ נּו  ּלָ ׁשֶ א  ַסּבָ ַתב  ּכָ ׁשֶ "יֹוָמן 

ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּבֹו.  תּוב  ּכָ ֹמַע ַמה  ִהְתַלֲהבּות, "ְוַאּתְ ֻמְכָרָחה ִלׁשְ ּבְ

ַעת  ִרית ְלַאַחר ְנִסיָעה ְמַיּגַ יָעה ְלחֹוֵפי ַאְרצֹות ַהּבְ א ִהּגִ ל ַסּבָ ׁשֶ

ָים  ַמֲחַלת  ּבְ ִאּמֹו  ָחְלָתה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ה.  ֵאירֹוּפָ ּבְ ׁשֶ ה  ְרׁשָ ִמּוַ ה,  ַוֲאֻרּכָ

ִגילֹו  ּבְ ֶיֶלד  ַגׁש  ּפָ הּוא  ה  ֳאִניָּ ּבָ ה.  ּנָ ִמּמֶ ִהְבִריָאה  ם  ֵ ַהּשׁ ּוָברּוְך 

ְחּתֹו ְלָאֶמִריָקה".  ּפַ ר ִעם ִמׁשְ מֹו ַיֲעֹקב ְוַאף הּוא ִהּגֵ ְ ּשׁ ׁשֶ

י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  "ֵמעֹוָלם  ה.  ּטָ ַהּמִ ַעל  ֶקת  ְמֻרּתֶ ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ רּוִתי 

ֲאָלה,  ׁשָ ָקָראָת?"  עֹוד  ָמה  ה...  ָהֵאּלֶ ּפּוִרים  ַהּסִ ֶאת  א  ּבָ ִמּסַ

ְמֻסְקֶרֶנת. 

ָפּה:  ּתְ ְלׁשַ ִמֵהר  ֲאחֹותֹו,  ל  ׁשֶ ֵמִהְתַעְנְינּוָתּה  ֱהָנה  ּנֶ ׁשֶ ְיהּוָדה, 

נּו  ּכְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ם  ְוׁשָ ִרית,  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  יָעה  ִהּגִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  "ָהֳאִניָּ

א  ַסּבָ ל  ׁשֶ ְמָחתֹו  ְלׂשִ ַהּסֹוֶאֶנת.  יֹוְרק  ְניּו  ּבִ ן,  ָיׁשָ ְמגּוִרים  ִבְנַין  ּבְ

יָרה  ּדִ ּבַ ְנָין,  ַהּבִ אֹותֹו  ּבְ ָמה  ִהְתַמּקְ ַיֲעֹקב  ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ם  ּגַ

ָחה  ּפָ ְלִמׁשְ ים  ַקּלִ ָהיּו  לֹא  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ים  ַהַחיִּ ּמּוָלם.  ׁשֶ

ּמּוָבן, ֲאָבל  ת, ּכַ ּבָ ׁשַ א לֹא ָעַבד ּבְ ל ַסּבָ א ׁשֶ מֹוָתם. ַאּבָ ֲחֵרִדית ּכְ

א  ַסּבָ ֵמֵאָליו.  מּוָבן  ָהָיה  לֹא  ֶזה  ָהֵהם  ִמים  ַהיָּ ל  ׁשֶ ָאֶמִריָקה  ּבְ

ְלַאַחר  ִני,  ׁשֵ יֹום  ּבְ בּוַע,  ׁשָ ַאַחר  בּוַע  ׁשָ ר  ּטַ ּפֻ ָאִביו  ֵאיְך  ר  ְמַסּפֵ

ל ַיֲעֹקב ֲחֵברֹו  תֹו, ָאִביו ׁשֶ ת. ְלֻעּמָ ּבָ ׁשַ ּלֹא הֹוִפיַע ָלֲעבֹוָדה ּבְ ׁשֶ

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ת, ּוְלַאַחר ּכַ ּבָ ַ ֵחם ְלַמַען ַהּשׁ יֹּו ְלִהּלָ לֹא ָהָיה ָחָזק ּדַ

ים ֲאֵחִרים, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן".  מֹו ְיהּוִדים ַרּבִ ת, ּכְ ּבָ ׁשַ ֵהֵחל ַלֲעֹבד ּבְ

ְמַטְלֵטל  ָעֹמק  "ַזֲעזּוַע  ֵמַהיֹּוָמן:  ָפתֹוס  ּבְ ְוָקָרא  ֶנֱעַמד  ְיהּוָדה 

ת! ֲאִני לֹא ֵמִבין  ּבָ ׁשַ ל ַיֲעֹקב ֵהֵחל ַלֲעֹבד ּבְ א ׁשֶ י. ַאּבָ ֶאת ִלּבִ

נֹוָסף  הּוִדי  יְּ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָרִגיל,  ּכָ ְלִהְתַנֵהל  יְך  ַמְמׁשִ ָהעֹוָלם  ֵאיְך 

ת". ּבָ ׁשַ יֹוֵצא ַלֲעֹבד ּבְ

ל  ׁשֶ ָאֶמִריָקה  ּבְ ִמְצוֹות  ֹמר  ִלׁשְ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ׁשּוט  ּפָ ָהָיה  "לֹא 

"ָלֵכן  ְיָתה,  ַהּבַ יַע  ִהּגִ ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ א,  ַאּבָ ְתֹאם  ּפִ ִהְתָעֵרב  ָאז", 

רֹות, ֶהְחִליטּו  ַעת ָהרּוחֹות ַהּזָ ּפָ ׁשּו ֵמַהׁשְ ָחׁשְ א, ׁשֶ ל ַסּבָ הֹוָריו ׁשֶ

ִעיר". ילֹו ַהּצָ ָרֵאל, ַלְמרֹות ּגִ א ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לַֹח ֶאת ַסּבָ ִלׁשְ
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ִלְקַראת  ׁשוּת  ַהִהְתַרּגְ ְוׁשוּב.  ָהלֹוְך  ַחְדרֹו  ּבְ ְך  ִהְתַהּלֵ ְיֻרָחם 
נוּ  ּנְ ּקִ ֵפקֹות ׁשֶ ׁשֹות ְוַהּסְ ְבָרה ַעל ַהֲחׁשָ ִסיָעה ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּגָ ַהּנְ
ּה  א ָאְרָזה ּבָ ע, ִאּמָ ּסָ ָבר ָהְיָתה מוָּכָנה ַלּמַ ּלֹו ּכְ ְזָוָדה ׁשֶ ּבֹו. ַהּמִ
ִפיָקה  ּדְ ְמָעה  ִנׁשְ ְתֹאם  ּפִ ַוֲחָפָציו.  ָגָדיו  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְקִפיָדה  ּבִ

ֶלת, ִויֻרָחם ִמֵהר ִלְפּתַֹח.  ֶסת ַעל ַהּדֶ ְמֻהּסֶ

ֵכנֹו.  ִנים ְלַמְרֵאה ֲחֵברֹו־ׁשְ לֹום, ַיֲעקֹב", ֵהִאיר ּפָ "ׁשָ

ַתח  ָרֵאל", ּפָ רֹוָבה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ י ַעל ְנִסיָעְתְך ַהּקְ ַמְעּתִ "ְיֻרָחם, ׁשָ
ֵאין  ְלָך  ם  ּגַ אי  וְּבַוּדַ ֵרדֹות,  ּפְ אֹוֵהב  "ֵאיִני  ּנוִּנים,  ּגִ לֹא  ּבְ ַיֲעקֹב 
ֶלְחיֹו.  ַעל  ָלה  ְלּגְ ִהְתּגַ סֹוֶרֶרת  ְמָעה  ּדִ ו..."  ַעְכׁשָ ֲאֵליֶהן  ַנאי  ּפְ

ַבר ָמה". ם ָלֵתת ְלָך ּדְ לֹום ְו... ּגַ "ָרִציִתי לֹוַמר ְלָך ׁשָ

ֶרת  ִריָכה ֲאפָֹרה ְמֻעּטֶ ַעל ּכְ יט ִליֻרָחם ִסּדוּר ָקָטן ּבַ ַיֲעקֹב הֹוׁשִ
ָרִחים ֲעִדיָנה.  ֲחִריַטת ּפְ ּבַ

ֶקט,  ׁשֶ יר ַיֲעקֹב ּבְ ָחה", ִהְסּבִ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עֹוֵבר ֶאְצֵלנוּ ּבַ ּדוּר ַהּזֶ "ַהּסִ
ל ַעם  ל ּבֹו ָעַלי ְוַעל ּכָ ּלֵ ָרֵאל, ִהְתּפַ ָך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ "ַקח אֹותֹו ִאּתְ

ֲחִזיר ִלי אֹותֹו". ְחֹזר - ּתַ ּתַ ָרֵאל, וְּכׁשֶ ִיׂשְ

א, "ַעד  ל ַאּבָ ְתֹאם ְיהּוָדה ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ַמע ּפִ ּדּור", ׁשָ ה ַהּסִ "ִהּנֵ

הֹוִסיף  ֲאַנְחנּו",  ָעָליו  ֹמר  ִנׁשְ ֵמַהיֹּום  א,  ַסּבָ ָעָליו  ַמר  ׁשָ ה  ַעּתָ

הּוָיה, ַאְך  ָרה ּדְ ִריָכתֹו ָהֲאַפְרּפַ ּכְ יט לֹו ִסּדּור ָקָטן ׁשֶ עֹודֹו מֹוׁשִ ּבְ

ָרִחים. ִרים ָעֶליָה ִעּטּוֵרי ַהּפְ ֲעַדִין ִנּכָ

תֹו?"  ׁשָ ַבּקָ ּדּור ְלַיֲעֹקב, ּכְ א ֶאת ַהּסִ "ֶרַגע! ַמּדּוַע לֹא ֶהְחִזיר ַסּבָ

ַמּה ְיהּוָדה. ּתָ

א. י לֹא ָהָיה ְלִמי ְלַהְחִזיר", ֶנֱאַנח ַאּבָ "ּכִ

ׁש. ֲחׁשָ ֲאָלה רּוִתי ּבַ "הּוא... ִנְפַטר?" ׁשָ

ה הּוא ֲעַדִין  ם ַעּתָ "לֹא, הּוא לֹא ִנְפַטר ָאז ּוְלֵמיַטב ְיִדיָעִתי ּגַ

יֹוְרק  ִלְניּו  א  ַסּבָ ָחַזר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָחדֹות,  ִנים  ׁשָ ֲעֹבר  ּכַ ֲאָבל  ַחי. 

הֹור  ֶלד ַהּטָ ְמקֹום ַהיֶּ ָקר ִלְבָעָליו, ּבִ ּדּור ַהיָּ יב ֶאת ַהּסִ ְוָרָצה ְלָהׁשִ

ֶרְך  ּדֶ ֶאת  ָעַזב  ַיֲעֹקב  ר.  ִמְתַנּכֵ חּור  ּבָ א  ַסּבָ ַגׁש  ּפָ יר  ִהּכִ ׁשֶ

י ֶאת  ֲחָזָרה ֶאת ִסּדּורֹו. 'ֲאִני ָקַרְעּתִ ל ּבַ ַהּתֹוָרה ְולֹא ֵנאֹות ְלַקּבֵ

ַמר  א. ֵמָאז ׁשָ ֹמר אֹותֹו ֶאְצְלָך', ָאַמר ַיֲעֹקב ְלַסּבָ ֶלת, ׁשְ ֹוׁשֶ ַהּשׁ

ל  ּלֵ ַפַעם ָהָיה ּפֹוֵתַח אֹותֹו ּוִמְתּפַ ַעם ּבְ י ּפַ ּדּור. ִמּדֵ א ֶאת ַהּסִ ַסּבָ

ל ַיֲעֹקב ְלֶדֶרְך ֲאבֹוָתיו". ּנּו ַעל ׁשּובּו ׁשֶ ִמּמֶ

ֲעָרֶפל  ּבַ ְיָלָדיו  ֶאת  מֹוִתיר  ִתיָקה,  ׁשְ ּבִ ַהֶחֶדר  ֶאת  ָעַזב  א  ַאּבָ

ְך  ן. ֶרֶגׁש ַעז ָמׁשַ ׁשָ ּדּור ַהיָּ ף ֶאת ַהּסִ בֹות ָסִמיְך. ְיהּוָדה ִלּטֵ ַמְחׁשָ

ּבֹו.  ְרָצה ִמּלִ ה ּפָ ה ַחּמָ אֹותֹו ִלְפּתַֹח אֹותֹו, ּוְתִפּלָ

ְואּוַלי... 

ּתֹוֶעה  ן  ּבֵ ֲחִזיר  ּתַ ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ל  ׁשֶ ַאַחת  ְטהֹוָרה  ה  ִפּלָ ּתְ אּוַלי 

דֹול? ְלָאִביו ַהּגָ
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ּה  ֵמֲחֶבְרּתָ ִריִקי  ִנְפְרָדה  ָמָחר!"  ְלִהְתָראֹות  ִרי,  ׂשָ לֹום  "ׁשָ

יעּו ְלִבְנַין ְמגּוֶריָה.  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

יָתּה,  ּבֵ ֶאל  ָלׁשּוב  ִהיא  ם  ּגַ ּוָפְנָתה  לֹום  ְלׁשָ ָלּה  נֹוְפָפה  ִרי  ׂשָ

ם.  ָ ְנָיִנים ְספּוִרים ִמּשׁ ֶמְרָחק ּבִ ְמָצא ּבְ ַהּנִ

ָרה.  ְלֶפַתע ִנְזּכְ

ּה.  ל ֲחֶבְרּתָ ְתַרֵחק ׁשֶ ּה ַהּמִ ּבָ "ִריִקי!" ָקְרָאה ַאֲחֵרי ּגַ

ט ׁשֹוֵאל  ָבה ַעל ִעְקבֹוֶתיָה ּוַמּבָ ְנָין, ׁשָ ּבִ ָבר ִנְבְלָעה ּבַ ּכְ ִריִקי, ׁשֶ

ְמָהה.  ָרה?" ּתָ ֵעיֶניָה: "ַמה ּקָ ּבְ

י  ִליׁשִ ַהיֹּום יֹום ׁשְ יר ְלָך ׁשֶ ָבר, ַרק ָרִציִתי ְלַהְזּכִ "לֹא ָקָרה ׁשּום ּדָ

ְו-" 

ִלי!  ְרּתְ  ִהְזּכַ ׁשֶ "טֹוב  ִגיל,  ּבְ ִריִקי  ִליָמה  ִהׁשְ ה!"  ִסְפִריָּ "ֵיׁש 

ה',  ִניִמיָּ ּפְ ת  'ַיְלּדַ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ִלי  ֹמר  ִלׁשְ ִהְבִטיָחה  ְפָרִנית  ַהּסַ

בּועֹות ֲאִני רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו!"  ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ּכְ ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ָוֵחִצי  ָחֵמׁש  ּבְ ִמיד,  ּתָ מֹו  ּכְ ֵגׁש,  "ִנּפָ ִרי,  ׂשָ ם  ּגַ ְמָחה  ׂשָ ן!"  "ְמֻציָּ

ה". ְפִריָּ ִדיּּוק, ְלַיד ַהּסִ ּבְ

אֹוָתּה  ּבְ ְלַמד  ּנִ ׁשֶ עּור  ִ ַהּשׁ ֲעֶמֶמת.  ְמׁשֻ ְסִביָבּה  ִהְתּבֹוְנָנה  ִריִקי 

ְכָלל.  עּור ִחּבּור, ְוִהיא לֹא ָאֲהָבה אֹותֹו ּבִ ה ָהָיה ׁשִ ּתָ ּכִ ָעה ּבַ ׁשָ

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִפים  ִחּבּוִרים  ִלְכּתֹב  ִהְצִליָחה  לֹא  ֵמעֹוָלם 

ַחְברֹוֶתיָה. 

ָסה  ִהּסְ ִהיא  ה'.  ִניִמיָּ ּפְ ת  'ַיְלּדַ ק  ַרּתֵ ַהּמְ ֶפר  ַהּסֵ ַכב  ׁשָ ִתיָקּה  ּבְ

ֶאת  הֹוִציָאה  ִהיא  ִיְצָרּה.  ָעֶליָה  ַבר  ּגָ ּוְלַבּסֹוף  ִניֹּות,  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ

ה ִלְקֹרא: ֶפר ְוֵהֵחּלָ ַהּסֵ

ה  ּתָ נֹות ּכִ ה!" ֵזְרזוּ ּבְ ְפִריָּ ה ו'! ּתֹוְרֶכן ָלֶרֶדת ַלּסִ ּתָ ה ו'! ּכִ ּתָ "ּכִ
קֶֹצר  ה ו'. ֵהן ִצּפוּ ּבְ ּתָ נֹות ּכִ ית ֵלָאה' ֶאת ּבְ ת 'ּבֵ ְפִניִמיַּ ּבִ ז' ׁשֶ
ָאז  ֲהֵרי  ׁשֶ ְסָפִרים,  ְלַהְחִליף  ְמָנה  ַסיֵּ ּתְ ו'  ה  ּתָ ּכִ נֹות  ּבְ ׁשֶ רוַּח 

יַע ּתֹוָרן.  ַיּגִ

ׁשוּם  ָהָיה  ו', לֹא  ה  ּתָ ִמּכִ ה ֲחמוָּדה  ַיְלּדָ ַבע הֹוְפַמן,  ֱאִליׁשֶ ֶאת 
ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ַחְדָרּה  ּבְ ׁשֶ ָהֵעץ  ף  ּדַ ִמּמַ ָחְטָפה  ִהיא  ְלָזֵרז.  צֶֹרְך 
ְוָאָצה־ָרָצה  ה  ְפִריָּ ַהּסִ ְרִטיס  ּכַ ֶאת  ֵצְרָפה  ח',  ּדָ ַהּנִ ִאי  ּבָ 'ְלַבד 
ְדֵרגֹות  ַהּמַ ֶאת  ָגה  ּלְ ּדִ ִהיא  ה.  ְפִריָּ ַלּסִ ַהּמֹוִבילֹות  ְדֵרגֹות  ַלּמַ
וּוִּנים,  צֹות ְלָכל ַהּכִ הוּבֹות ְמַקּפְ ּמֹוֶתיָה ַהּזְ ּצַ ׁשֶ ִים, ּכְ ּתַ ִים־ׁשְ ּתַ ׁשְ

ה. ְפִריָּ רוַּח ְסָעָרה ְלתֹוְך ַהּסִ וָּפְרָצה ּכְ

ָבר  ּכְ ׁשֶ ַהֲחִביָבה,  ְפָרִנית  ַהּסַ ְפֵתי  ׂשִ ַעל  ָעָלה  ע  ֲעׁשָ ְמׁשֻ ִחיּוְּך 
ה.  ִניִמיָּ ל ַהּפְ ָפִרים ׁשֶ יָרה ֶאת ּתֹוַלַעת ַהּסְ ִהּכִ

ק  ְמַרּתֵ ָחָדׁש,  ֵסֶפר  ִביֵלְך  ׁשְ ּבִ ִלי  ֵיׁש  ַהיֹּום  ַבע,  ֱאִליׁשֶ לֹום  "ׁשָ
ְלָפה  ְוׁשָ ָאְמָרה  ִהיא  אֹוֶהֶבת!"  ַאּתְ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדיּוּק  ּבְ וּמֹוֵתַח, 
ֲהמֹוֵני  ָנְצצוּ  חָֹרה  ְ ַהּשׁ ִריָכתֹו  ּכְ ַעל  ֵרס.  ּכָ ַעב  ֵסֶפר  ף  ּדָ ֵמַהּמַ
ְנטוּל  'ַלְיָלה  ָעָליו:  ב  ִנְכּתַ וְּגדֹולֹות  ִלְבנֹות  וְּבאֹוִתיֹּות  ּכֹוָכִבים, 

ָיֵרַח'. 

ְפָרִנית,  ל ַהּסַ ֶדיָה ׁשֶ ֶפר ִמיָּ ַבע ֶאת ַהּסֵ ּתֹוֶקֶקת, ָנְטָלה ֱאִליׁשֶ ִמׁשְ
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ה,  ְפִריָּ ְרִטיס ַהּסִ י, ּכַ ְרִטיָסּה ָהִאיׁשִ ה ָלּה ֶאת ּכַ יׁשָ הֹוְדָתה ָלּה ְוִהּגִ
ְפָרִנית  ַהּסַ ה.  ִניִמיָּ ַהּפְ נֹות  ִמּבְ ְוַאַחת  ַאַחת  ְלָכל  ֵיׁש  מֹוהוּ  ּכָ ׁשֶ
ם  ב, ִהְקִליָדה ֶאת ׁשֵ ְחׁשֵ ּמַ ְרִטיס ּבַ ְמִהירוּת ֶאת ַהּכַ ֶהֱעִביָרה ּבִ
ְמָעה.  ָבר לֹא ׁשָ ַבע ּכְ ה. ֱאִליׁשֶ ֶפר ְוִאֲחָלה ָלּה ְקִריָאה ְמַהּנָ ַהּסֵ
ֵני  ּפְ ַעל  ְמִהירוּת  ּבִ ָרצֹות  ֵעיֶניָה  ֶפר,  ּסֵ ּבַ קוַּע  ׁשָ ָהָיה  ּה  רֹאׁשָ
ְרָעה  ּתָ ִהׂשְ ִהיא  ַחְדָרּה.  ַעד  ֵמֲאֵליֶהן  ָנעֹות  ְוַרְגֶליָה  וּרֹות  ַהּשׁ
ּפֹות  ָען ַעל ּכַ ּה ִנׁשְ רֹאׁשָ ׁשֶ יָכה ִלְקרֹא, ּכְ ָתּה ְוִהְמׁשִ ד ַעל ִמּטָ ִמיָּ

ָיֶדיָה ְוַרְגֶליָה מוָּרמֹות ֶאל־ַעל. 

ּה ַלֶחֶדר.  י, ֲחֶבְרּתָ ָעה ׁשֹוׁשִ ְך ָמְצָאה אֹוָתּה ַאֲחֵרי ׁשָ ּכָ

י.  יָרה ָלּה ׁשֹוׁשִ ו", ִהְזּכִ ַעת ֲארוַּחת ָהֶעֶרב ַעְכׁשָ ַבע, ׁשְ "ֱאִליׁשֶ

ֲעַדִין ְצמוּדֹות  ֵעיֶניָה  ׁשֶ ּכְ ְתׁשוָּבה,  ּבִ הוּ  ֶ ַמּשׁ ִמְלְמָלה  ַבע  ֱאִליׁשֶ
ֶפר.  ַלּסֵ

בֹוִאי  ּתָ ֲעִדינוּת, "ִאם לֹא  ּבַ י  ׁשֹוׁשִ ִטְלְטָלה אֹוָתּה  ַבע",  "ֱאִליׁשֶ
ָרה ֶאְתמֹול..."  ּקָ ֶ ו ׁשוּב ִיְקֶרה ַמה ּשׁ ַעְכׁשָ

ה.  ְטִפיָחה ַקּלָ ֶפר ּבִ ַבע ֶנֶאְנָחה ְוָסְגָרה ֶאת ַהּסֵ ֱאִליׁשֶ

ָרה ֶאְתמֹול ַיְחזֹר ַעל ַעְצמֹו. ְמאֹד  ּקָ ֶ ה ׁשּ ּמַ לֹא, ִהיא לֹא רֹוָצה ׁשֶ
מוּ  ִסיְּ נֹות  ַהּבָ רֹב  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ֶעֶרב  ַלֲארוַּחת  ָלבֹוא  ָהָיה  ָנִעים  לֹא 
ֵאִריֹּות.  ְ ְדִריָכה ְוֶלֱאכֹל ֶאת ַהּשׁ ל ַהּמַ ֶלֱאכֹל, ִלְסּפֹג ֶאת ְנִזיָפָתּה ׁשֶ

יְך ִלְקרֹא. ְמׁשִ ְך ּתַ ֵרד ֶלֱאכֹל ְוַאַחר ּכָ ו ִהיא ּתֵ ֵרָרה, ַעְכׁשָ טֹוב, ֵאין ּבְ

בֹוֶתיָה ֲעַדִין ְנתוּנֹות  ְמַרֶחֶפת. ַמְחׁשְ ִהיא ָיְרָדה ַלֲחַדר ָהאֶֹכל ּכִ
ר ֵמֲאחֹוֵרי ָהֵעץ ְורֹוֵעד  ּתֵ ְסּתַ ּפוּר, ַהּמִ ּבֹור ַהּסִ ן, ּגִ ְסּכֵ יֹוָנָתן ַהּמִ ּבְ

ה אֹותֹו ִויְקטֹור ָהַאְכָזִרי...  א ְיַגּלֶ ּמָ ַחד ׁשֶ ִמּפַ

ְראוּ אֹוָתּה  ל ַהיֹּום ְסָפִרים ּבֹוַלַעת, לֹא ּתִ ַבע ַהּתֹוַלַעת, ּכָ "ֱאִליׁשֶ
ד!"  יָּ ִמיד ֵיׁש ָלּה ֵסֶפר ּבַ ְלַבד, ּתָ

ִפְזמֹוָנן  ּבְ ֶניָה  ּפָ ֶאת  מֹות  ַהְמַקּדְ ָתּה  ּתָ ּכִ נֹות  ּבְ ל  ׁשֶ קֹולֹוֵתיֶהן 
רֹוֵזן  יָרה  ׁשִ ָרה  ִחּבְ ְזמֹון  ַהּפִ ֶאת  ִהְרהוֶּריָה.  ֶאת  ָקְטעוּ  ְצִחי,  ַהּנִ
ה.  ִניִמיָּ ל ַהּפְ ן ִהיא - ַהּסֹוֶפֶרת ְוַהְמׁשֹוֶרֶרת ׁשֶ ָמּה ּכֵ ׁשְ ּכִ ה ח', ׁשֶ ּתָ ִמּכִ

ְוָקא",  י ֵריקֹות ּדַ ּלִ ַדִים ׁשֶ ו ַהיָּ ִמיד. "ַעְכׁשָ מֹו ּתָ ַבע ֵהִגיָבה ּכְ ֱאִליׁשֶ

ָבֶריָה. ַחְברֹוֶתיָה,  ָיֶדיָה ְלהֹוִכיַח ֶאת ִצְדַקת ּדְ ָצֲחָקה ְונֹוְפָפה ּבְ
ָצֲחקוּ  ֹוָבבֹות,  ַהּשׁ ּמֹות  ַהּצַ ֲעַלת  ּבַ ן  ֲחֶבְרּתָ ֶאת  ְמאֹד  בוּ  ִחּבְ ׁשֶ

יֹומֹו.  י יֹום ּבְ ִדיָחה ָחְזָרה ַעל ַעְצָמּה ִמּדֵ ַהּבְ ַאף ֵהן, ַאף ׁשֶ

ה. ֲעֵיָפה ָהְיָתה,  ִניָּ ְ ין ַחְדֵרי ַהּקֹוָמה ַהּשׁ ָרה ּבֵ ְדִריָכה ִסיְּ ִצְבָיה ַהּמַ
ִהיא  ִליׁשֹן.  ב  ּכַ ְוִלׁשְ ִדיָקה  ַהּבְ ֶאת  ְמִהירוּת  ּבִ ם  ְלַסיֵּ ְוָרְצָתה 
ד,  ר 17 ְוָרְצָתה ִלְסּגֹר ִמיָּ ֶלת ֶחֶדר ִמְסּפָ ֶקט ֶאת ּדֶ ׁשֶ ְתָחה ּבְ ּפָ
ָטּה  ַמּבָ ֶהֱעִביָרה  ִהיא  ְלָאְזֶניָה.  יַע  ִהּגִ ים  ּפִ ּדַ רוּׁש  ִרׁשְ קֹול  ַאְך 

ּטֹות.  ֵני ַהּמִ ַעל ּפְ

רוָּעה  ׂשְ ַבע  ֱאִליׁשֶ ֶאת  ְראֹוָתּה  ּבִ רֶֹגז  ּבְ ָקְרָאה  ַבע!"  "ֱאִליׁשֶ
ָקָטן  ָנס  ּפָ וְּבָיֶדיָה  הוּ  ְלׁשֶ ּכָ ֵסֶפר  ּבְ קוַּע  ׁשָ ּה  רֹאׁשָ ָתּה,  ִמּטָ ַעל 

וּרֹות.  ִאיר ֶאת ַהּשׁ ַהּמֵ

ֶבָהָלה: "ָמה?"  ּה ּבְ ַבע ֵהִריָמה ֶאת רֹאׁשָ ֱאִליׁשֶ

ּבוּי ָהאֹורֹות  ַעת ּכִ ְ ֲעָסה ִצְבָיה, "ִמּשׁ "ַאּתְ עֹוד ׁשֹוֶאֶלת ָמה?!" ּכָ
ַנַחת!" ָעה, ְוַאּתְ ֲעַדִין קֹוֵראת ּבְ ָבר ָעְבָרה ֲחִצי ׁשָ ּכְ

ָאסוּר ָלּה  ֲחָבָטה. ִהיא ָיְדָעה ׁשֶ ֶפר ּבַ ַבע ָסְגָרה ֶאת ַהּסֵ ֱאִליׁשֶ
ָרה ַעל ַעְצָמּה.  ּבְ ָעה זֹו, ַאְך לֹא ִהְתּגַ ׁשָ ִלְקרֹא ּבְ

ַאְך  ל,  ְלִהְתַנּצֵ ָתה  ִנּסְ ׁשוּב",  ִיְקֶרה  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ַמְבִטיָחה  "ֲאִני 
ְסָפִרים  ָלְך  ִיְהיוּ  לֹא  ִאם  "אוַּלי  מֹוִכיַח:  קֹול  ּבְ ָאְמָרה  ִצְבָיה 
ל  ָנה, ַהֲחׁשוּבֹות ּכָ ֵ עֹות ַהּשׁ ּבֹון ׁשְ ּלֹא ִלְקרֹא ַעל ֶחׁשְ ְלְמִדי ׁשֶ ּתִ
ְך. חֶֹדׁש  ּלָ ׁשֶ ה  ְפִריָּ ְרִטיס ַהּסִ ּכַ ֶפר ְוֶאת  ְך. ָהִביִאי ִלי ֶאת ַהּסֵ ּכָ

ִלי ְסָפִרים!"  ר ּבְ ּדֵ ְצָטְרִכי ְלִהְסּתַ ֵלם ּתִ ׁשָ

ִהיא  ֵעיֶניָה.  ּבְ ָעְמדוּ  וְּדָמעֹות  ֶנֶעְגמוּ  ַבע  ֱאִליׁשֶ ל  ׁשֶ ֶניָה  ּפָ
וְּבֵעיַנִים  ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ְרִטיס  ּכַ ֶאת  ָארֹון  ּבָ ׁשֶ ָאּה  ִמּתָ הֹוִציָאה 
ה ָיְצָאה ִצְבָיה  ִלי ְלהֹוִסיף ִמּלָ לֹות ָמְסָרה אֹותֹו ְלִצְבָיה. ּבְ ּפָ ֻמׁשְ

ֶלת.  ֵמַהֶחֶדר ְוָסְגָרה ַאֲחֶריָה ֶאת ַהּדֶ

ה אֹוָתּה  ה ֶהֱעִניׁשָ רֹור ְלִדְמעֹוֶתיָה. ָלּמָ ַבע ּדְ ו ָנְתָנה ֱאִליׁשֶ ַעְכׁשָ
ַסְך ַהּכֹל? ֲהֵרי  ָתה ּבְ ְך? ֶמה ָעׂשְ ל ּכָ ֵבד ּכָ עֶֹנׁש ּכָ ְדִריָכה ּבְ ַהּמַ
ֶדיָה...  יַח אֹותֹו ִמיָּ ְך! ִהיא לֹא ָיְכָלה ְלַהּנִ ל ּכָ ֶפר ָהָיה מֹוֵתַח ּכָ ַהּסֵ

ֵלם! ְקָרא, חֶֹדׁש ׁשָ ֵלם לֹא ּתִ ו - חֶֹדׁש ׁשָ ְוַעְכׁשָ

ָאנּו  ֶפר  ּסֵ ּבַ ַעּמּוד  ֵאיֶזה  ּבְ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִלי  ִאְמִרי  נֹוְיַמן,  "ִרְבָקה 

אֹוֲחזֹות!" 

ְפָסה  ֶרַגע ָהִראׁשֹון לֹא ּתָ ֶבָהָלה. ּבָ ּה ּבְ ִריִקי ֵהִריָמה ֶאת ֹראׁשָ

י  ִריָאה, ַעד ּכִ ּקְ ְך ּבַ ל ּכָ קּוָעה ּכָ ֵהיָכן ִהיא ִנְמֵצאת. ִהיא ָהְיָתה ׁשְ

ו  ֲעֶנה ַעְכׁשָ עּור ִחּבּור. ַמה ּתַ ׁשִ ה, ּבְ ּתָ ּכִ ִהיא ִנְמֵצאת ּבַ ְכָחה ׁשֶ ׁשָ

ג  ְלָחן, ְוֵאין ָלּה ֻמּשָׂ ֻ ּה ָסגּור ַעל ַהּשׁ ּלָ ַלּמֹוָרה? ֵסֶפר ַהִחּבּור ׁשֶ

ֵאיֹפה אֹוֲחִזים... 

ֲחמּורֹות  ָפִנים  ּבְ ְוָאְמָרה  ְלָחָנּה  ְלׁשֻ ִהְתָקְרָבה  יָנה  ּבִ ַהּמֹוָרה 

עּור  ל ׁשִ ִעּצּומֹו ׁשֶ ּבְ ָמה ַאּתְ ֲעסּוָקה  ּבְ ר ִלְראֹות  ֵסֶבר: "ֶאְפׁשָ

ֵאיֵנְך יֹוַדַעת ֵהיָכן ֲאַנְחנּו אֹוֲחזֹות?"  ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ִחּבּור, ַעד ּכְ

ָיֶדיָה  ְלָחן ֲעַדִין ָאֲחזּו  ֻ ַחת ַהּשׁ ָפה ַעל ְמקֹוָמּה. ִמּתַ ִריִקי ִהְצַטּנְ

ְוא.  ָ ַלּשׁ ַאְך  ַהּמֹוָרה,  ֵמֵעיֵני  יאֹו  ְלַהְחּבִ ָתה  ִנּסְ ִהיא  ֶפר.  ַהּסֵ ֶאת 

ַהּמֹוָרה ִהְצִליָחה ִלְראֹותֹו.

ִריִקי  ַעל  ּוָפְקָדה  ַכַעס  ּבְ ָאְמָרה  ִהיא  י!"  ֵהַבְנּתִ ו  ַעְכׁשָ "ָאה! 

יָכה  ִהְמׁשִ ִהיא  ֹעֶנׁש",  "ּכְ יק.  ַלּתִ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ד  ִמיָּ ְלַהְכִניס 

א  ַהּנֹוׂשֵ ַעל  ַעּמּוִדים  ֵני  ׁשְ ן  ּבֶ ִחּבּור  ִלְכּתֹב  ְצָטְרִכי  "ּתִ ְוָאְמָרה, 

ְך'..." 'ְיִהי מֹוָרא ַרּבָ

ִמיד  ּתָ ִחּבּור  ִתיַבת  ּכְ ֶבָהָלה.  ּבְ ִריִקי  ָבה  ָחׁשְ ֶזה לֹא!'  'הֹו! ַרק 

אֹוָתּה  ְעְממּו  ׁשִ ִחּבּור  עּוֵרי  ׁשִ ָלֵכן  ּה,  ּלָ ׁשֶ ׁש  ַהַחּלָ ד  ַהּצַ ָהְיָתה 

ָקה  ּפְ חֹות אֹו יֹוֵתר, ִהְסּתַ ָרה ּפָ ּדְ ו ִהיא ִהְסּתַ ְך. ַעד ַעְכׁשָ ל ּכָ ּכָ

ֲאָבל  חֹוָבה,  ְיֵדי  ָיְצָאה  ְוָכְך  ֶרת  ְחּבֶ ּמַ ּבַ ׁשּורֹות  ה  ּמָ ּכַ ְרּבּוט  ׁשִ ּבְ

הּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי.  ֶ ָבר ַמּשׁ ֹעֶנׁש - ֶזה ּכְ ִתיַבת ִחּבּור ּכְ ּכְ

ַנֶהֶלת',  ַלּמְ ְלַהְראֹות  ַהּמֹוָרה  נֹוֶהֶגת  ה  ָהֵאּלֶ ַהִחּבּוִרים  'ֶאת 

ס ַלֲעֹזר  ָתה ַלְחׁשֹב ֶאת ִמי ּתּוַכל ְלַגיֵּ ַפַחד ְוִנּסְ ִהיא ִהְרֲהָרה ּבְ

א ֲעסּוָקה  ִאּמָ ִרי,  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ א? לֹא,  ִאּמָ יָמה. ֶאת  ׂשִ ּמְ ּבַ ָלּה 

י  בּוַעִים. ֶאת ִציּפִ עֹוד ׁשְ ְהֶיה ּבְ ּתִ י, ׁשֶ ל ִציּפִ ה ׁשֶ ֲהָכנֹות ַלֲחֻתּנָ ּבַ

ָטה  ֵאָלה ַהּזֹאת ִהיא ִהְתַחּבְ ְ ּשׁ ן? ּבַ ּלֹא. ֶאת ִמי ּכֵ אי ׁשֶ ה? ַוּדַ ּלָ ַהּכַ

ְיָתה.  ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ּמּוִדים ְוַגם ּבַ ַעד ִסיּּום יֹום ַהּלִ

ָבּה  ַמּצָ ּבְ ְמַהְרֶהֶרת  יָתּה,  ּבֵ ְלִכּוּון  יּּות  ִאּטִ ּבְ צֹוֶעֶדת  עֹוָדּה  ּבְ

יק  את ּתִ בֹוָהה נֹוׂשֵ ּה ַנֲעָרה ּגְ ׂשּוֶמת ִלּבָ ָכה ֶאת ּתְ ֶהָעגּום, ָמׁשְ

ֲחָנה.  ּתַ ָעַמד ּבַ ֶפת ָלאֹוטֹוּבּוס ׁשֶ ֶ ָרָצה ִמְתַנּשׁ ֹחר ְוָגדֹול, ׁשֶ ׁשָ

ֵדי ִריָצה ָנַפל ֵחֶפץ  ּתֹוְך ּכְ ָמה ֵלב ׁשֶ ֲעָרה ַהְמַמֶהֶרת לֹא ׂשָ ַהּנַ

ְלָהִרים  ִהְתּכֹוְפָפה  ָבר,  ּדָ ּבַ ִהְבִחיָנה  ׁשֶ ִריִקי,  יָקּה.  ִמּתִ הּו  ְלׁשֶ ּכָ

אֹותֹו. 

קּוָפה.  ִני ָעטּוי ְיִריַעת ַנְילֹון ׁשְ ְרִטיס ַמְלּבְ ֶזה ָהָיה ּכַ

אֹוטֹוּבּוס  ָבר ִנְבְלָעה ּבָ ֲעָרה, ַאְך זֹו ּכְ ָתה ָלרּוץ ַאֲחֵרי ַהּנַ ִהיא ִנּסְ

ֲחָנה.  ִהְתִחיל ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּתַ ׁשֶ

ֶאת  ְלַהְחִזיר  ּתּוַכל  יַצד  ּכֵ ּתֹוָהה  ָעְמָדּה,  ַעל  ֲאָרה  ִנׁשְ ִריִקי 

ָעָליו  ׂש  ְלַחּפֵ יֹון  ִנּסָ ּבְ ּבֹו  ִהְתּבֹוְנָנה  ִהיא  ִלְבָעָליו.  ְרִטיס  ַהּכַ

ְרִטיס  ב ָעָליו: 'ּכַ ֻחּלֹות ּוְגדֹולֹות ִנְכּתַ אֹוִתיֹּות ּכְ ָרִטים ְמַזִהים. ּבְ ּפְ

ַבע'.  ֹחרֹות ְקַטּנֹות יֹוֵתר - 'הֹוְפַמן ֱאִליׁשֶ ה', ּוְבאֹוִתיֹּות ׁשְ ִסְפִריָּ

ם  ֵ ַהּשׁ ִלי  ר  ֻמּכָ ֵמֵהיָכן  ַבע...  ֱאִליׁשֶ הֹוְפַמן  ַבע...  ֱאִליׁשֶ "הֹוְפַמן 

ה?" ִמְלְמָלה ִריִקי. ַהּזֶ

ה'!"  ִניִמיָּ ת ּפְ ֶפר 'ַיְלּדַ ַאַחת, "ֵמַהּסֵ ָרה ּבְ "ָאה!" ִהיא ִנְזּכְ

ְמִציאּות?  ּבִ ה  ַחיָּ הֹוְפַמן  ַבע  ֱאִליׁשֶ ַהִאם  ֵכן.  ִיּתָ לֹא  ֶזה  לֹא, 

ָלאֹוטֹוּבּוס  ָרָצה  ׁשֶ ֲעָרה  ַהּנַ ׁשֶ יק  ְלַהּסִ ר  ֶאְפׁשָ ַהִאם  ן,  ּכֵ ְוִאם 

ֶאת  ְוָלְקָחה  ַבע  ֱאִליׁשֶ ֶאת  ה  ֶהֱעִניׁשָ ׁשֶ ִצְבָיה  ְדִריָכה  ַהּמַ ִהיא 

ְרִטיָסּה?  ּכַ

ַבע  ל ֱאִליׁשֶ ַצֲעָרּה ׁשֶ ת. ִהיא ִהְצַטֲעָרה ְמֹאד ּבְ ׁשֶ ִריִקי ָהְיָתה ִנְרּגֶ

ו ּתּוַכל ְלַהְחִזיר ָלּה אֹותֹו...  ְרִטיס, ְוַעְכׁשָ ְקחּו ָלּה ֶאת ַהּכַ ּלָ ַעל ׁשֶ

ֵגָרה  ֶלפֹוִנים ֵמַהּמְ ִנְלֶהֶבת ָרָצה ְלֵביָתּה, הֹוִציָאה ֶאת ֵסֶפר ַהּטֶ

ְוֶאת  ֶלפֹון  ַהּטֶ ר  ִמְסּפַ ֶאת  ּה  ׂשָ ַחּפְ ּבְ ְמִהירּות,  ּבִ ָפה  ְוִדְפּדְ

ית ֵלָאה'. ת 'ּבֵ ִניִמיַּ ל ּפְ ֹתֶבת ׁשֶ ַהּכְ

ה.  ִניִמיָּ ַהּפְ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ַער  ַ ַהּשׁ ֶפַתח  ּבְ ִריִקי  ָבה  ִנּצְ ְלָמֳחַרת 

י ַצּמֹות ְזהּובֹות. 'ִהיא  ּתֵ ֲעַלת ׁשְ ה ּבַ ָתה ָלּה ַיְלּדָ ַער ִחּכְ ַ ְלַיד ַהּשׁ

ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ָבה ִריִקי ּבְ ֶפר', ָחׁשְ ּסֵ ּבַ אּור ׁשֶ ִדיּּוק ַלּתֵ ַמְתִאיָמה ּבְ

ְתָחה ֶאת  ֶלפֹון, ּפָ יַחת ַהּטֶ ָתה ְלבֹוָאּה ְלַאַחר ׂשִ ּפְ ּצִ ַבע, ׁשֶ ֱאִליׁשֶ

ֶניָה.  ל ֶאת ּפָ ַער ִלְרָוָחה ְוָרָצה ְלַקּבֵ ַ ַהּשׁ
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ָוִתיקֹות.  ֲחֵברֹות  מֹו  ּכְ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ טּו  ְטּפְ ּפִ ְקָצָרה  רּות  ֶהּכֵ ְלַאַחר 

ַיַחד  ׁשּו ּבְ ן ֵהן ִנּגְ ה, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ִניִמיָּ ּפְ ַבע ָעְרָכה ָלּה ִסיּּור ּבַ ֱאִליׁשֶ

ְדִריָכה ִצְבָיה.  ֶאל ַהּמַ

ִמן  ֲעלּות  ִהְתּפַ ֵמֹרב  ִצְבָיה.  ָקְרָאה  ְמַעְנֵין!"  ִסּפּור  "ֵאיֶזה 

ְך  ֶמׁשֶ ֶאת  ר  ְלַקּצֵ ִצְבָיה  ֶהְחִליָטה  ַהּמּוָזָרה  לּות  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ

ַבע  ֶלֱאִליׁשֶ ָתה  ִהְרׁשְ ִהיא  ֹחֶדׁש  ָעַבר  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְוַאף  ָהֹעֶנׁש, 

ֵפִרי  ּתָ ּוב לֹא  ּשׁ ׁשֶ טּוָחה  ּבְ "ֲאִני  ְרִטיָסּה.  ּכַ ֲחָזָרה ֶאת  ּבַ ל  ְלַקּבֵ

ִחיּּוְך. ֶאת ַההֹוָראֹות", ָאְמָרה ִצְבָיה ּבְ

ה,  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ו  ַיְחּדָ ּלּו  ּבִ ֵהן  רֹות.  ָ ְמֻאּשׁ ָהיּו  ַבע  ֶוֱאִליׁשֶ ִריִקי 

ַעל  ֹמר  ִלׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ָלזֹו  זֹו  ִהְבִטיחּו  ֵרד  ְלִהּפָ ן  ְזַמּנָ יַע  ִהּגִ ּוְכׁשֶ

ר.  ֶקׁשֶ

ַעּמּוִדים,  ֵני  ׁשְ ן  ּבֶ ִחּבּור  ְלמֹוָרה  ִריִקי  ה  יׁשָ ִהּגִ יֹוַמִים  ַאֲחֵרי 

עּור.  ִ ּשׁ לּות ַעל ְקִריָאָתּה ּבַ תֹוֶסֶפת ִהְתַנּצְ ּבְ

יַצד ִהְצִליָחה ִריִקי ִלְכּתֹב ִחּבּור?  ם ַסְקָרִנים ָלַדַעת ּכֵ ַהִאם ַאּתֶ

ׁשּוט ְמֹאד...  ּפָ

רֹוֵזן  יָרה  ׁשִ נֹוְיַמן,  ִריִקי  ל  ׁשֶ ה  ּפֹוִריָּ ֶצֶות  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  זֹו 

ַבע הֹוְפַמן. ֶוֱאִליׁשֶ

  

ה,  ְפִריָּ ָחה ַהּסִ ה ִנְפּתְ ּקֹות. ֶזה ַעּתָ לֹׁש ּדַ ע ְוׁשָ ָעה ָהְיָתה ַאְרּבַ ָ ַהּשׁ

ַעל  ָהאּוָלם,  ְקֵצה  ּבִ  - בּוָעה  ַהּקְ ָתּה  ְלִפּנָ ד  ִמיָּ ה  ׁשָ ִנּגְ ְוָתָמר 

ס. ֻפְסּפָ דֹול ְוַהּמְ ַה'ּפּוף' ַהּגָ

ָלה  ְלּגְ ִהְתּגַ ׁשֶ ִמים, ּכְ ַאַחד ַהיָּ ָטעּות, ּבְ ֶפר ִהיא ָמְצָאה ּבְ ֶאת ַהּסֵ

ַעת  ּבַ ֵבד. ְלַצד ַהּטַ ָפִרים ַהּכָ ַחת ֲארֹון ַהּסְ ּה ֶאל ִמּתַ ּלָ ַעת ׁשֶ ּבַ ַהּטַ

ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציאֹו  ֲאַמֶציָה  ּמַ ּוְכׁשֶ ק,  ּוְמֻאּבָ ן  ָיׁשָ ם,  ׁשָ ַכב  ׁשָ הּוא 

ִחיד  ַהיָּ ֶפר  ַהּסֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ָעָתּה  ְלַהְפּתָ ָתה  ּלְ ּגִ ַהְצָלָחה,  ּבְ רּו  ֻהְכּתְ

ם ְמַעְנֵין. ְמֹאד.  ה ָהָיה ּגַ ֶפר ַהּזֶ ֲעַדִין לֹא ָקְרָאה. ַהּסֵ ה ׁשֶ ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ֶזה  ּכָ ן  ָיׁשָ ֵסֶפר  ְלהֹוִציא  ְרׁשּות  ֵאין  ׁשֶ ָאְמָרה  ְפָרִנית  ַהּסַ

קֹום. ּמָ ָמר ָקְרָאה אֹותֹו ּבַ ה, ְוָלֵכן ּתָ ְפִריָּ ֵמַהּסִ

ֶפר,  ַהּסֵ ֶאת  ּוָפְתָחה  ה  ַרּכָ ֲחָבָטה  ּבַ ַהּפּוף  ַעל  ָנֲחָתה  ִהיא 

ְמִהירּות ֶאל ֶהָעָבר: ֶאֶבת ּבִ ִנׁשְ

ֵהֵחל  ׁשֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַכּדוּר  ּבְ וָּבֲהָתה  ַלַחּלֹון  א ָעְמָדה ָסמוְּך  ַיְלּתָ
ֶנֱעַלם ַאט־ַאט ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ְיהוָּדה. 

ּה.  רוָּחּה לֹא ָהְיָתה ִעּמָ

ְגאֹוֵני  ּפֹוַגַעת ּבִ ָפה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ּגֵ ּתֹוֶלֶלת ַהּמַ בוַּעִים ִמׁשְ ָבר ׁשְ ּכְ
ֶהם ָהְפָכה  ּבָ בוַּעִים ַמֲחִריִדים ׁשֶ ַהּדֹור וְּמאֹוָריו ֶאָחד ְלֶאָחד, ׁשְ
י יֹום  ֶהם ִמּדֵ ּבָ בוַּעִים ׁשֶ ֵדה ֶקֶטל נֹוָרִאי, ׁשְ ָרֵאל ִלׂשְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכָ
ַבע  ִלים ׁשְ ּפָ ים ֻמׁשְ ָראׁשִ ֵני ָהָעם ְלַלוֹּות ּבְ ּבְ ל  יֹומֹו יֹוְצִאים ּכָ ּבְ

ים ִמּטֹות.  ִ ֵמאֹות ַוֲחִמּשׁ

יֹום!!!  ים ּבְ ִ ַבע ֵמאֹות ַוֲחִמּשׁ ׁשְ

 - ֵהם  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ַסְפָסֵלי  י  ֵמחֹוְבׁשֵ ְפָטִרים,  ַהּנִ ל  ּכָ ם,  ּלָ ּכֻ
ִנים, ּפֹוְסִקים, מֹו"ִצים.  ַרּבָ

ף  ּתָ ׁשֻ ַהּמְ ה  ַכּנֶ ַהּמְ ַדע  ִהוָּ ֵמָאז  אֹוָתּה  ַפת  ּלָ ׁשֶ ַהּנֹוָרא  ַחד  ַהּפַ
ַאַחר  ַהיֹּום  ַעְצמֹו.  ֶאת  יק  ִהְצּדִ ים,  ִנְסּפִ ַאְלֵפי  ל אֹוָתם  ּכָ ל  ׁשֶ
ֲעָלּה  יָסּה עוִּזיֵאל, ּבַ ִלְמנוַּחת עֹוָלִמים ֶאת ּגִ ֳהַרִים ֵהם ִלוּוּ  ַהּצָ

כֹוָרה.  ל ֲאחֹוָתּה ַהּבְ ׁשֶ

ְלָדָבר  ָהָיה  ָבר  ּכְ ֶות  ַהּמָ וְּמֻצְמֶצֶמת.  ה  ְקַטּנָ ָהְיָתה  ָוָיה  ַהּלְ
ָרֵאל.  ל ְיהוֵּדי ֶאֶרץ ִיׂשְ ָעְטָפה ֶאת ּכָ ְגָרה נֹוָרָאה ׁשֶ ְגָרה, ׁשִ ׁשִ ּבְ ׁשֶ
ַמִים ְלִחּזוּק  ֲעִניֹּות ִצּבוּר וַּמֲעָמִדים קֹוְרֵעי ׁשָ ה, ּתַ ִפּלָ ַעְצרֹות ּתְ
נֹוָסִפים  ֵמָחָדׁש  יֹום  ָכל  ּבְ הֹוִעילוּ.  לֹא  וִּבּצוָּרּה,  ַהּתֹוָרה  ֶרְך  ּדֶ
ָאֶרץ,  ּבָ ָברֹות ׁשֶ י ַהּקְ ָבּתֵ ים ּבְ ים ְקָבִרים ְטִריִּ ִ ַבע ֵמאֹות ַוֲחִמּשׁ ׁשְ
ל ָהָעם  ם ׁשֶ ּבֹו ַהְמַדּמֵ ר ִמּלִ ׂשָ ָכל יֹום ִנְקַרַעת עֹוד ֲחִתיַכת ּבָ ּבְ

ַהְיהוִּדי. 

ֵזָרה ַהּנֹוָרָאה. ֲעצֹר ֶאת ַהּגְ יַּ ֶ ְוֵאין ַמה ּשׁ

י ֲעִקיָבא.  אֹון ַהּדֹור ְורֹאׁשֹו, ַרּבִ ם עֹוֵמד ּגְ ּלָ ֵמַעל ּכֻ

ה  ל אֹותֹו ְקדֹוׁש ֶעְליֹון, ַהְמַלוֶּ ִסְבלֹו ׁשֶ ל ְלַהְרֵהר ּבְ ִאיׁש ֵאינֹו ְמֻסּגָ
ֵדי  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ם  ַהּקָ ִקְבָרם,  ֶאל  ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֵמאֹות  יֹום  ָכל  ּבְ
אֹותֹו ָעַמל ְלָהִקים  ה ֶאת ּדֹור ֶהָעִתיד, ׁשֶ ַכּלֶ ֶות ַהּמְ ּמָ ַלֲחזֹות ּבַ

ִנים. ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

ָיְכָלה ָלחּוׁש  ְך. ִהיא  ּכָ ל  ה ָהָיה ַחי ּכָ אּור ַהּזֶ ָמר ֶנֶאְנָחה. ַהּתֵ ּתָ

ֹחֶדׁש  ָחְיָתה ּבַ ִעיָרה ׁשֶ ֲעָרה ַהּצְ א, ַהּנַ ל ַיְלּתָ ֵאָבּה ׁשֶ ׁש ֶאת ּכְ ַמּמָ
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ָיֵמינּו  ַאף ּבְ ָרֵאל, ֹחֶדׁש ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ַהּנֹוָרִאי ַההּוא ּבַ

ל ָהָעם. ח ִמּתֹוָדָעתֹו ׁשֶ ּכַ לֹא ִנׁשְ

ֵאין  ה ִצְלֵצל, ְוָתָמר ָיְדָעה ׁשֶ ְפִריָּ ל ַהּסִ דֹול ׁשֶ עֹון ָהאֹוְרלֹוִגין ַהּגָ ׁשְ

ָהָיה  ְולֹא  ְמֻאָחר  ַהיֹּום  יָעה  ִהּגִ ִהיא  ֵרד.  ְלִהּפָ א  ֶאּלָ ֵרָרה  ּבְ ָלּה 

ָמה  ֵני ְסָפִרים ְוָרׁשְ ף ׁשְ ּדָ ָלּה ְזַמן ַרב ִלְקֹרא. ִהיא ָנְטָלה ֵמַהּמַ

יָלא  ִמּמֵ מֹוֵתיֶהם.  ׁשְ ֶאת  ִלְבּדֹק  ִלי  ּבְ ֲאִפּלּו  ָמּה,  ׁשְ ַעל  אֹוָתם 

ם... ּלָ ָבר ָקְרָאה ֶאת ּכֻ ּכְ

ל  ּכָ רֹות  ּכָ ַהּמֻ ְוָהֻעְבּדֹות  ְמִהירּות,  ּבִ ָעֶליָה  ָעְבָרה  ָחזֹור  ֶרְך  ַהּדֶ

טּות ְמַצְמֶרֶרת, לֹא ָעְזבּו ֶאת  ַפׁשְ ְתֹאם ּבְ בּו ְלמּוָלּה ּפִ ֻהּצְ ְך, ׁשֶ ּכָ

ֹמָחּה ַאף ְלֶרַגע. 

ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ַבע ֵמאֹות  ׁשְ יֹום...  ָכל  ּבְ ְלָויֹות  ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ַבע ֵמאֹות  ׁשְ

ת  כֹול ּוְלַיְתמּות... ֲחֵמׁשֶ ְ ם ֵהן ַלּשׁ עּו ּגַ ִהְתַוּדְ חֹות ֲחָדׁשֹות ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ

ִלי  ּבְ ְבָעה',  'ׁשִ בֹות  יֹּוׁשְ ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ָמאַתִים  ֲאָלִפים 

ל ָאסֹון. ָעָנן נֹוָרִאי ׁשֶ ף ּבְ ֵלם ֻמּקָ ְמַנֲחִמים, ְוָעם ׁשָ

ִעם  ָקְבָעה  ִהיא  ה.  ְפִריָּ ַלּסִ ם  ֻמְקּדָ ָמר  ּתָ יָעה  ִהּגִ ְלָמֳחָרת 

ְלֶעֶרב  ְכִנית  ּתָ ְלָהִכין  ֵדי  ּכְ ָלה,  ַאיָּ ֵאֶצל  ֵגׁש  ְלִהּפָ ַחְברֹוֶתיָה 

ִריָאה  ַעת ַהּקְ ר ַעל ׁשְ ּלֹא ָרְצָתה ְלַוּתֵ ַחְברּוִתי, ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ

ִעם  ֵגׁש  ְלִהּפָ ָלֶלֶכת  ְוָאז  ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ִלְקֹרא  ְכְנָנה  ּתִ ּה,  ּלָ ׁשֶ

ַהֲחֵברֹות.

ֵלי ָהֲארוָּחה.  ְתנוּעֹות ְמָכִניֹּות ֶאת ּכְ א ִקְרְצָפה ּבִ ַיְלּתָ

ַסק  ּפָ לֹא  ַוֲעַדִין  ְבָעה',  ִ ֵמַה'ּשׁ ִויָלֶדיָה  ֲאִביַגִיל  ָקמוּ  ֶאְתמֹול 
ֶות.  ַהּמָ

ֲאִביַגִיל... ֲאחֹוָתּה ָהֲאהוָּבה... 

ְחָקִנית  דֹוָלה, ַהּצַ ּה ֶאת ָהָאחֹות ַהּגְ יר ּבָ ָתה ְלַהּכִ ְ א ִהְתַקּשׁ ַיְלּתָ
מֹו ָהְיָתה  ֲעָלּה ּכְ ִטיַרת ּבַ ָהְיָתה ָלּה ַעד ּכֹה. ֵמָאז ּפְ ּנֹוָחה ׁשֶ ְוַהּנִ
חִֹרים  ׁשְ יִקים  ּקִ ׂשַ ֵני  וּׁשְ ָקה,  ִהְצַטּמְ ִאּלוּ  ּכְ ִהיא  ַאֵחר.  ְלָאָדם 

פוּחֹות.  ַחת ֵעיֶניָה ַהּנְ ן ֶקַבע ּתַ ּכַ וְּגדֹוִלים ָמְצאוּ ָלֶהם ִמׁשְ

וְּלַמַען  ְבָעה',  ִ ַה'ּשׁ יֵמי  ּבִ יָה  ּפִ ֶאת  ְתָחה  ּפָ לֹא  ְמַעט  ּכִ ֲאִביַגִיל 
ֵני  ּבְ ַרק  ְספוִּרים,  ָהיוּ  ַהְמַנֲחִמים  צֶֹרְך.  ָכְך  ּבְ ָהָיה  לֹא  ָהֱאֶמת 
ל ָהָרָחב יֹוֵתר לֹא  ְעּגָ ִאיׁש ִמן ַהּמַ יעוּ. ּבְ רֹוָבה ִהּגִ ָחה ַהּקְ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָרֶגְדָיה ַהּנֹוָרִאית ַהּזֹאת,  נֹוַתר ּכַֹח ִלְפִגיׁשֹות ֲחִזיִתיֹּות ִעם ַהּטְ

אֶֹפק.  ּסֹוָפּה ֲעַדִין לֹא ִנְרָאה ּבָ ׁשֶ

ִים  ּמַ ּבַ בוּ  ים, ְוִדְמעֹוֶתיָה ִהְתַעְרּבְ ַגּלִ א ּבְ ַטף ֶאת ַיְלּתָ ֵאב ׁשָ ַהּכְ
ה ַלֲהָדַחת ַהְצָלחֹות.  ׁשָ ּמְ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ּבָ ׁשֶ

מֹוֶנה, וְּכָבר ָיתֹום.  ן ׁשְ ל ֲאִביַגִיל, ֲאִביהוּ, ַרק ּבֶ דֹול ׁשֶ ָנּה ַהּגָ ּבְ
ְך ִעם ָאִביו  ֶאה ַעד ְמאֹד ְלִהְתַהּלֵ ִמיד ָהָיה ּגֵ ְך. ּתָ ל ּכָ ֶיֶלד ָקָטן ּכָ
ה ָהַרב עוִּזיֵאל  ים ֵמָאחֹור: "ִהּנֵ ְחׁשוּׁשִ מַֹע ֶאת ַהּלַ ְוִלׁשְ ְרחֹוב  ּבָ

וְּבנֹו ֲאִביהוּ". 

את עֹל ַמְתִמיד  ְך, ָלׂשֵ ל ּכָ ֵדי ִלְגּדֹל ַמֵהר ּכָ הוּא ֶיֶלד ָקָטן ִמּכְ
כֹור, ָיתֹום ֵמָאב.  ן ּבְ ל ּבֵ ׁשֶ

ֶניָה  ּפָ ׁשֶ ֲאִביַגִיל,  ל  ׁשֶ ה  ּלָ ָהֲעַגְלּגַ ינֶֹקת  ַהּתִ ה...  ַטּנָ ַהּקְ ִויהוִּדית 
ּתוַּכל  לֹא  ְלעֹוָלם  ַהִאם  ָאִביָה...  ֵני  ּפְ ל  ׁשֶ ָלם  ֻמׁשְ ק  ֶהְעּתֵ ֵהן 
ֵתָפיו  ֵהִרים אֹוָתּה ַעל ּכְ ׁשֶ ָתה ּכְ ָעׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ר ּכְ אֹׁשֶ עֹוד ִלְצוֹוַח ּבְ
יו  ֵרְך ִמּפִ ה עֹוד ְלִהְתּבָ ְזּכֶ ְדָרׁש? ַהִאם לֹא ּתִ ית ַהּמִ ׁשוּבֹו ִמּבֵ ּבְ

ת? ּבָ ָכל ֵליל ׁשַ ּבְ

ָעְסָקה  ׁשֶ ַחת  ּלַ ַהּצַ ֶבָהָלה.  ּבְ ָקְפָצה  א  ַיְלּתָ ַמע.  ִנׁשְ ֶנֶפץ  קֹול 
ָצה.  ֶדיָה ְוִהְתַנּפְ ְמָטה ִמיָּ ִטיָפָתּה ִנׁשְ ׁשְ ּבִ

ח  ְטּבָ ַהּמִ ֶאת  ְוָסְרָקה  ָבִרים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְמִהירוּת  ּבִ ָאְסָפה  ִהיא 
ֵעת,  אן ּכָ ל ֲאִביַגִיל ִנְמָצִאים ּכָ ים ׁשֶ ַטּנִ ָקנוּת. ְיָלֶדיָה ַהּקְ ַדְקּדְ ּבְ
ה. ים ַעל ָהִרְצּפָ ְבֵרי ֶחֶרס ְקַטּנִ ֲארוּ ׁשִ ָ ן ְמאֹד ִאם ִיּשׁ ְוִיְהֶיה ְמֻסּכָ

ַעם  ִריָאה. ַהּפַ ל ָהאֹוְרלֹוִגין ֶאת ַהּקְ ם ַהיֹּום ִהְפִסיק ִצְלצּולֹו ׁשֶ ּגַ

ּוִמֲהָרה  ַהחּוָצה  ָיְצָאה  ַרק  ְסָפִרים,  ָמר  ּתָ ּה  ִעּמָ ָלְקָחה  לֹא 

ָלה  ל ַאיָּ ְכְנָסה ְלַחְדָרּה ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ֲהָרה, ּכְ ּמִ ָלה. ַאף ׁשֶ ל ַאיָּ ְלֵביָתּה ׁשֶ

ַהֲעָלַאת ַרְעיֹונֹות.  ָבר ֲעסּוקֹות ּבְ ן ּכְ ּלָ ּכֻ ָתה ׁשֶ ּלְ ּגִ

ִהיא  ָלּה?  ִחּכּו  לֹא  ה  ָלּמָ ִפיָה.  ּבְ ָחמּוץ  ַטַעם  ה  יׁשָ ִהְרּגִ ָמר  ּתָ

ְוֶהֱאִזיָנה  ָלה  ַאיָּ ל  ׁשֶ ָתּה  ִמּטָ ְקֵצה  ַעל  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ
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בּוז,  ּבְ תּו  ִהְתַעּוְ ָפֶתיָה  ׂשְ ַחְברֹוֶתיָה.  רּו  ּבְ ּדִ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ָלַרְעיֹונֹות 

ָצה  ּבְ ׁשִ ַהּמֹוָרה  ה  ָלּמָ ו'?  ה  ִכּתָ ּבְ נֹות  ּבָ ל  ׁשֶ ָרָמה  זֹו  ֱאֶמת?!  ּבֶ

ל  ׁשֶ ְקבּוָצָתן  ּבִ ָהְיָתה  ִאּלּו  ֹזאת?  ּכָ 'צֹוַלַעת'  ְקבּוָצה  ּבִ אֹוָתּה 

ְכִנית ְמֻיֶחֶדת.  אי ָהְיָתה ָלֶהן ּתָ ַוּדַ ל, ּבְ י ְוֶנָחִמי, ְלָמׁשָ ִמיַכּלִ

ָקה אֹוָתּה  ל ִמיָנה?" ִנּתְ ָמר, ָמה ַאּתְ אֹוֶמֶרת ַעל ָהַרְעיֹון ׁשֶ "ּתָ

בֹוֶתיָה.  ְחׁשְ ָלה ִמּמַ ַאיָּ

ל  ׁשֶ הּוא  ָהַרְעיֹון  ִאם  ֻנְקׁשּות.  ּבְ ָמר  ּתָ ֲאָלה  ׁשָ ַרְעיֹון?"  "ֵאיֶזה 

ר ְלַצּפֹות  ְמֻיָחד. ִאי ֶאְפׁשָ ָתם לֹא ֻמְצָלח ּבִ ִמיָנה, הּוא ִמן ַהּסְ

ה ַהּזֹאת.  ְלּדָ ִלְכלּום ֵמַהיַּ

ִהְבִחיָנה  ׁשֶ ִהְתַלֲהבּות, ַאְך ִהְפִסיָקה ּכְ יר ּבְ ה ְלַהְסּבִ ָלה ֵהֵחּלָ ַאיָּ

ָמר.  ל ּתָ ֶניָה ׁשֶ ַעת ּפָ ַהּבָ ּבְ

ִהּסּוס.  ֲאָלה ּבְ ַמע ָלְך?" ׁשָ "ֶזה ִנׁשְ

קֹול,  ּבְ ּה  ְעּתָ ּדַ יָעה ֶאת  ִהּבִ ׁשֶ ּכְ ְלֶעְבָרּה  יָטה  ִהּבִ ָמר ַאף לֹא  ּתָ

ְרִצינּות  ּבִ ן  ְבּתֶ ֱאֶמת ֲחׁשַ ְסְלחּו ִלי, ּבֶ י: "ּתִ ִלי ַלְחׁשֹב יֹוֵתר ִמּדַ ּבְ

ׁשּוט, ָהָרָמה  ה ו'? ּפָ ִכּתָ ן ּבְ ַאּתֶ טּוחֹות ׁשֶ ן ּבְ ה? ַאּתֶ ַעל ָהַרְעיֹון ַהּזֶ

ה ג', אּוַלי..."  ה יֹוֵתר ְלִכּתָ ּלֹו ַמְתִאיָמה ַהְרּבֵ ׁשֶ

ֶאת  ֲאָבל  ֵטיֶהן,  ַמּבְ ֶאת  ילּו  ּפִ ִהׁשְ ן  ְוֻכּלָ ֵרר  ּתָ ִהׂשְ ָמתּוַח  ֶקט  ׁשֶ

ָעָלה  ְטָחה ֶאת ָהַרְעיֹון ׁשֶ יּּות ׁשָ ַמֲעׂשִ ָלל. ּבְ ָמר ֶזה לֹא ִעְנֵין ּכְ ּתָ

ה ַאף ַאַחת  גּוָבָתּה ַהּקֹוֶדֶמת לֹא ֵהֵעּזָ ּה. ְלַאַחר ּתְ ּלָ ֹמָחּה ׁשֶ ּבְ

ָעה נֹוֶסֶפת.  יַע ּדֵ נֹות ְלַהּבִ ֵמַהּבָ

ּה,  ּלָ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ִעם  בּוַע,  ַהּקָ ְמקֹוָמּה  ּבִ ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ִהיא  ׁשּוב 

יָעה  ִהּגִ ֵאָליו  ׁשֶ ַעּמּוד  ּבְ ְתָחה  ּפָ ה  יָמִניָּ ַהּסִ ֶעְזַרת  ּבְ הּוַה.  ַהּמָ

ְלִהיטּות: יָכה ִלְקֹרא ּבִ ְוִהְמׁשִ

ים'...  לֹוׁשִ ַה'ׁשְ

ל עוִּזיֵאל.  ָבה ַעל ִקְברֹו ׁשֶ יַח ַמּצֵ עֹוד ְמַעט ַיֲעלוּ ְלַהּנִ

תוַּח, ׁשֹוֵתת  ַצע ֲעַדִין ּפָ ְלקוּתֹו, ְוַהּפֶ ים יֹום ָעְברוּ ֵמִהְסּתַ לֹׁשִ ׁשְ

ל  ּכָ ׁש  ֻמְרּגָ ְוֶחְסרֹונֹו  ְמאֹד,  ו,  ַעְכׁשָ ֵמֶהם  ָרחֹוק  עוִּזיֵאל  ם.  ּדָ
ַמן.  ַהּזְ

ָפה  ּגֵ ר, ֶנֶעְצָרה סֹוף־סֹוף ַהּמַ ִאיָּ י"ח ּבְ בוַּע ָוֵחִצי, ּבְ ַרק ִלְפֵני ׁשָ
י  ַרּבִ ְוֶאת  ָיתֹום,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  הֹוִתיָרה  ׁשֶ ָפה  ַמּגֵ ַהּנֹוָרָאה, 
ִנים.  ּבָ ֶאֶלף  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ד  ִאּבֵ ׁשֶ ּכוּל  ׁשַ ָאב   - ֲעִקיָבא 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּפֹוְסִקים,  ְלִמיִדים, ּתַ ָעה ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ
ָמָמה  ׁשְ ָמָמה,  ׁשְ ַאֲחֵריֶהם  ִאירוּ  ְוִהׁשְ ִנְפְטרוּ  יבֹות,  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ
ִעם  ֵהם  ַיֲעלוּ  ַהיֹּום  ה.  ְמַבּכֶ ֵלם  ׁשָ ְוָעם  רוָּחִני  ן  ֻחְרּבָ נֹוָרָאה, 
ֶבר  ָבה ַעל ַהּקֶ יַח ַמּצֵ חֹות ְלַהּנִ ּפָ ַבע ֵמאֹות ִמׁשְ ְ עֹוד יֹוֵתר ִמּשׁ
א.  בוַּע ַהּבָ ָ ר ֵזֶהה, וָּמֳחָרַתִים, וַּבּשׁ ם ָמָחר ַיֲעֶלה ִמְסּפָ ִרי. ּגַ ַהּטָ
ָהיוּ, ַוֲעַנן ָהֵאֶבל  ֶ ְך לֹא ָיׁשוּבוּ ִלְהיֹות ַמה ּשׁ ל־ּכָ חֹות ַרּבֹות ּכָ ּפָ ִמׁשְ

ְמֵהָרה ִיְתּפֹוֵגג.  ָהאֹוֵפף ֶאת ָהָעם לֹא ּבִ

ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ָכְך.  ּבְ ֶמת ַרק  ּכֶ ֵאיָנּה ִמְסּתַ ָרֶגְדָיה  ַהּטְ ֲאָבל 
רֹד ָלֶנַצח,  ׂשְ יִּ ָרֵאל ׁשֶ ָיׁשוּבוּ ְלעֹוָלם. ָאְמָנם ֻמְבָטח לֹו ְלַעם ִיׂשְ
ֶאֶלף  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ָלעֹוָלם  ְמִביִאים  ָהיוּ  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֲאָבל 
ים  ִחּדוּׁשִ  - ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ְוַתְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיֶהם  ּתַ ְוֵכן  ִאים,  ּנָ ּתַ
ים ְוׁשוּ"ִתים - ָאְבָדה  סוּקֹות, ִסְפֵרי ִחּדוּׁשִ ֻמְפָלִאים, ֲהָלכֹות ּפְ

לוִּמים... ׁשְ ְוֵאין ָלּה ּתַ

ֵמעֹוָלם  ְך.  ּכָ ַעל  ָבה  ָחׁשְ לֹא  ֵמעֹוָלם  ְלֶרַגע.  ִהְפִסיָקה  ָמר  ּתָ

יט ָלֹעֶמק, ְלַנּסֹות ְלַדְמֵין ֶאת ָהָאסֹון ַהּנֹוָרא  לֹא ֶנֶעְצָרה ְלַהּבִ

ְך.  ל ּכָ ְכֵאב ַרב ּכָ ָעַטף ֶאת ָהָעם ּבִ ַההּוא, ׁשֶ

ן  י ֲעִקיָבא... ְוֻכּלָ ְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרּבִ ר ֶאֶלף זּוִגים ּתַ ַנִים ָעׂשָ "ׁשְ

בֹוד ֶזה ָלֶזה..."  ּלֹא ָנֲהגּו ּכָ ֵני ׁשֶ ֶפֶרק ֶאָחד ִמּפְ ֵמתּו ּבְ

ֹעז.  ּה ַלֲהלֹם ּבְ ְתֹאם ֵהֵחל ִלּבָ ּפִ

ּה?  ּוָמה ִאּתָ

ֵעיֵני רּוָחּה. ִהיא  ל ָהְרָגִעים ַהְמִביִכים ֶאְתמֹול ָעָלה ּבְ ִזְכָרם ׁשֶ

ֶאת  ִלְראֹות  ֵרר,  ּתָ ִהׂשְ ׁשֶ תּוַח  ַהּמָ ֶקט  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ָיְכָלה 

ְכָלִמים  ַהּנִ ֵטיֶהן  ַמּבְ ְוֶאת  ה  ִמּבּוׁשָ ַהּבֹוֲערֹות  ִמיָנה  ל  ׁשֶ ְלָחֶייָה 

ן.  ּלָ ל ּכֻ ׁשֶ

ְוֶזה  ַהּכֹל ֶאְתמֹול,  ָרֲאָתה ֶאת  ִהיא  ָפֶתיָה.  ׂשְ ָכה ֶאת  ָנׁשְ ִהיא 

יׁשֹות  ְרּגִ ּמַ ַמה  ָלּה  ת  ִאְכּפַ ָהָיה  לֹא  אֹוָתּה!  ִעְנֵין  לֹא  ֲאִפּלּו 

ַהְצָלָחָתּה  ָהָיה  ֵעיֶניָה  מּול  ָעַמד  ׁשֶ ִחיד  ַהיָּ ָבר  ַהּדָ ַחְברֹוֶתיָה. 

ית. ָהִאיׁשִ

יעּו  ִהּגִ נֹות  ַהּבָ ָמר.  ּתָ ל  ׁשֶ ֵביָתּה  ּבְ ַהֲחָזרֹות  ֶנֶעְרכּו  ְלָמֳחָרת 

ָצה  ּוְ ִהְתּכַ ְוָתָמר  ָכה,  ִחיְּ לֹא  ֵמֶהן  ַאַחת  ַאף  ְנבֹוכֹות.  ַאט־ַאט, 

ָעְברּו,  ֵקטֹות  ׁשְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ יָעה.  ִהּגִ לֹא  יָנה  ּמִ ׁשֶ ִהְבִחיָנה  ׁשֶ ּכְ

יָה.  ה ִלְפּתַֹח ֶאת ּפִ נֹות לֹא ֵהֵעּזָ ְוַאף ַאַחת ֵמַהּבָ

ִהּסּוס,  ּבְ ָמר  ּתָ ְלַבּסֹוף  ְתָחה  ּפָ ָנכֹון?"  יְנַתִים,  ּבֵ ַרְעיֹון  ָלנּו  "ֵאין 

ֶאְתמֹול,  ֶהֱעֵלינּו  ׁשֶ ָהַרְעיֹונֹות  ל  ּכָ ֶאת  ְכּתֹב  ּנִ ׁשֶ ַדאי  ּכְ "אּוַלי 

ַיַחד יֹוֵתר  ב ּבְ ּלֵ יֹוֵתר? אּוַלי נּוַכל ְלׁשַ ְתִאים ָלנּו ּבְ ְוַנְחׁשֹב ַמה ּמַ

ה ֻמְצָלִחים..."  ּמָ ֵמַרְעיֹון ֶאָחד? ָהיּו ָלנּו ּכַ

ְפִליָאה.  זֹו ּבִ יטֹות זֹו ּבְ ְתקּו, ַמּבִ נֹות ֲעַדִין ׁשָ ַהּבָ

ו  ַעְכׁשָ ַהְחָלָטָתּה.  ּבְ ל  ַהּקַ ָלב  ָ ַהּשׁ ָהיּו  ַהֲחָזרֹות  ֶנֶאְנָחה.  ָמר  ּתָ

ה.  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ֶזה  אֹוָתּה.  ס  ְלַפיֵּ ְלִמיָנה,  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ְצִריָכה  ִהיא 

ּה ָהֹאֶמץ  ָמָתּה. לֹא ָהָיה ּבָ גּוָעה ַעד ִעְמֵקי ִנׁשְ אי ּפְ ַוּדַ ִמיָנּה ּבְ

ַלֲעׂשֹות ֹזאת. 

ִהְפִסיָקה,  ְמַעט  ּכִ ג.  ְלַחיֵּ ה  ְוֵהֵחּלָ פֹוֶפֶרת  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָנְטָלה  ִהיא 

ה,  ִמּלָ ָאְמָרה  לֹא  ִהיא  ֵעיֶניָה.  מּול  ֶאל  א  ַיְלּתָ ָעְלָתה  ָאז  ַאְך 

ּה  ֹראׁשָ ּבְ ִנְעְנָעה  ּוְכמֹו  ְוָעצּוב,  ִחיּּוְך ָקָטן  ּבְ ָתָמר  ּבְ יָטה  ִהּבִ ַרק 

כֹון".  ה ַהּנָ ֲעׂשֶ ָמר, ֶזה ַהּמַ י ֹזאת, ּתָ אֹוֶמֶרת: "ֲעׂשִ ּכְ

ָרה. ְ ְוָתָמר ִהְתַקּשׁ
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ּה  ֹראׁשָ ּבְ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ת  ִרְצּפַ ַעל  ֻאְמָללּות  ּבְ ָפה  ִהְצַטּנְ יִתי  ּדִ

ים ָלּה.  ַחּכִ ּמְ לֹות ׁשֶ ּטָ חֹוְלִפים ַהְרֵרי ַהּמַ

ֲאָלה ֶאת ַעְצָמּה, ְוִדְמָעה ָזְלָגה ֵמֵעיָנּה. ְהֶיה?" ׁשָ “אֹוי, ַמה יִּ

ִים  ְרּבַ ַהּכֹל ִהְתִחיל ִמּבֶֹקר לֹא ֻמְצָלח. ִהיא לֹא ָמְצָאה ֶאת ַהּגַ

ל  ְוׁשֶ ִרְבִקי  ל  ׁשֶ ָתן  ׁשָ ַהְלּבָ ּבְ ָעסּוק  ָהָיה  א  ַאּבָ ֲאָבל  ּה,  ּלָ ׁשֶ

ִים  ְרּבַ ְרָבה ּגַ ׂש. ָלֵכן ׁשּוב ִהיא ּגָ ה ְולֹא ָיֹכל ַלֲעֹזר ָלּה ְלַחּפֵ ִהּלָ ּתְ

ְמֹחָרִרים... 

‘לֹא', ִהיא ִהְתַנֲעָרה, ‘ֶזה לֹא ִהְתִחיל ֵמַהּבֶֹקר. ֶזה ִהְתִחיל ֵמָאז 

א...' א ִלְהיֹות ִאּמָ ָחְדָלה ִאּמָ

ְתֹאם  ּפִ ָנַתִים.  ׁשְ ּכִ ִלְפֵני  ָקָרה,  ה  ּזֶ ׁשֶ ר ּכְ ֶעׂשֶ ת  ּבַ ָהְיָתה  ִהיא 

ל, ְלַנּקֹות,  ֵ א ְלִהְתַנֵהג מּוָזר. ִהיא ִהְפִסיָקה ְלַבּשׁ ִהְתִחיָלה ִאּמָ

ְוׁשּום  ָתּה  ִמּטָ ּבְ ַהיֹּום  ל  ּכָ ְכָבה  ׁשָ ִהיא  ְך.  ּוְלַחיֵּ ָלדֹות  יְּ ּבַ ל  ְלַטּפֵ

יִתי לֹא ִעְנְיָנה  כֹוָרה ּדִ ּה ַהּבְ ּתָ ת ָלּה, ֲאִפּלּו ּבִ ָבר לֹא ָהָיה ִאְכּפַ ּדָ

א ָהָיה  ִית, ְוַאּבָ טּו ַעל ַהּבַ ּלְ ּתַ ְכלּוְך ִהׁשְ ֶדר ְוַהּלִ אֹוָתּה. ֹחֶסר ַהּסֵ

ֲחַסר אֹוִנים.

א  ַאּבָ ָלּה  ָקָרא  ָנה,  ְלׁשֵ יִתי  ּדִ ִהְתּכֹוְנָנה  ׁשֶ ּכְ ָהֲעָרִבים,  ַאַחד  ּבְ

לֹון. ה ָלבֹוא ִעּמֹו ַלּסָ ּנָ ׁש ִמּמֶ ָפִנים ְרִציִנִיים ּוִבּקֵ ּבְ

נּו  ּלָ א ׁשֶ ִאּמָ אי ִהְבַחְנּתְ ׁשֶ ַוּדַ ק אֹוָתּה, “ּבְ יִתי", הּוא ָאַמר ְוִחּבֵ “ּדִ

ַמן ּוְבֶעְזַרת ִטּפּול טֹוב,  ם, ִעם ַהּזְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ה טֹוב. ּבְ יׁשָ לֹא ַמְרּגִ

ה.  ָקׁשָ קּוָפה  ּתְ ְהֶיה  ּתִ זֹו  יְנַתִים...  ּבֵ ֲאָבל  ְלַעְצָמּה.  ֲחֹזר  ּתַ ִהיא 

ר ְוַנֲעֹבר אֹוָתּה, ֲאָבל ֲאִני ָזקּוק ְלֶעְזָרֵתְך".  ּבֵ ם ִנְתּגַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

חּוץ, ֲאָבל ִעם ֹזאת ִיְהֶיה  ֵהם ָיִביאּו ֶעְזָרה ִמּבַ יר ׁשֶ א ִהְסּבִ ַאּבָ

ָעָבר.  ֵתף יֹוֵתר ִמּבֶ יט ּכָ יִתי ְלהֹוׁשִ ַעל ּדִ

יָמה.  יִתי ִהְסּכִ ּדִ

ַטּנֹות ְוָלְקָחה  ִריִכים ַלּקְ ם יֹוֵתר, ֵהִכיָנה ֶאת ַהּכְ ִהיא ָקָמה ֻמְקּדָ

ְמָרה ֲעֵליֶהן,  ֳהַרִים ְוׁשָ ּצָ ָמה ָלֶהן ֶאת ָהֹאֶכל ּבַ ים, ִחּמְ ּנִ אֹוָתן ַלּגַ

ִלים.  ְטָפה ֶאת ַהּכֵ ִית ְוׁשָ ָרה ֶאת ַהּבַ ִסּדְ

ֵסֶדר!  ַהּכֹל ִיְהֶיה ּבְ יִתי ׁשֶ ָלה ּדִ ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ ּמָ ּכַ

ֻהְכְנָסה  ית, ׁשֶ ם ִהְצִליָחה. ַהּמֹוָרה ַחּגִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּמּוִדים ִהיא ּבָ ּלִ ּבַ

ַאְך  ַרּבֹות,  ָלּה  ְוָעְזָרה  ְמֹאד  אֹוָתּה  ֵהִביָנה  ָהִעְנָיִנים,  סֹוד  ּבְ

את עֹוד ֶאת  ֶלת ָלׂשֵ ִהיא ֵאיָנּה ְמֻסּגֶ ה ׁשֶ יׁשָ ִהְרּגִ ׁשֶ ִלְפָעִמים, ּכְ

ּבֹו  ה מּוֶגֶנת, ְלָמקֹום ׁשֶ ּבֹו ָחׁשָ ָהֹעֶמס, ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ְלָמקֹום ׁשֶ

ה  ּבֹו ִאיׁש לֹא ִצּפָ ל ְיָלדֹות ְקַטּנֹות, ְלָמקֹום ׁשֶ ִכי ׁשֶ ָמע ּבֶ לֹא ִנׁשְ

ה.  ְפִריָּ הּו, ַלּסִ ֶ ה ַמּשׁ ֲעׂשֶ ּתַ ה ׁשֶ ּנָ ִמּמֶ

ים  ְמיֹוִניִּ ּדִ עֹוָלמֹות  ּבְ ׁשֹוַקַעת  ָהְיָתה  ְצָדִדית,  ְרָסה  ּכֻ ַעל  ם,  ׁשָ

ִהיא  ה  ּמָ ּכַ ְוָעצּוב,  ה  ָקׁשֶ ַהּכֹל  ה  ּמָ ּכַ ָמה  ִלְזַמן  ְוׁשֹוַכַחת 

ֶכת  ְמַחיֶּ א  ִאּמָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִמים  ַליָּ ָחְלפּו,  ׁשֶ ִמים  ַליָּ ַעת  ְעּגַ ִמְתּגַ

ָפִרים ְוקֹוֵראת ַעל  ּסְ ֶקת ְודֹוֶאֶגת. ִהיא ָהְיָתה ׁשֹוַקַעת ּבַ ּוְמַחּבֶ

ְוַעל  ֲחבּורֹות  ֵהִקימּו  ׁשֶ ְיָלִדים  ַעל  ְרחֹוקֹות,  ֲאָרצֹות  ּבַ ים  ֲאָנׁשִ

ְתָקאֹות נֹוָספֹות.  ַהְרּפַ

ִיים  ָעְברּו ְקׁשָ ׁשֶ ְיָלדֹות  יִתי ְלִסּפּוִרים ַעל  ּדִ ָרה  ְמֻיָחד ִהְתַחּבְ ּבִ

ֶפר  ַהּסֵ ּכַֹח.  ָלּה  ְוָנְתנּו  אֹוָתּה  עֹוְדדּו  ֵאלּו  ִסּפּוִרים  ים.  ַמהּוִתיִּ

ר  ּבֹו ְמֻסּפָ ֶסף', ׁשֶ מֹוֵטי ַהּכֶ ֶפר ‘ִניצֹוץ ּפָ ָהָאהּוב ָעֶליָה ָהָיה ַהּסֵ

כתבה: חנה פריזר ציירה: אילה טייכטלִסּפּור ְמֻיָחד
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ְמֻיָחד  ְלֲחָמה ְלַמַען ַיֲהדּוָתּה. ִהיא ָאֲהָבה ּבִ ּנִ ה ׁשֶ ה ְיהּוִדיָּ ַעל ַיְלּדָ

חֹוֶזֶרת  ּפּור,  ַהּסִ ּבֹוַרת  ּגִ ִמְרָים,  ל  ׁשֶ ּה  ִאּמָ ּבֹו  ׁשֶ ַטע  ַהּקֶ ֶאת 

ּה.  ּתָ ִלְמֹצא ֶאת ּבִ

א  ִאּמָ “ׁשֶ ְלַעְצָמּה,  יִתי  ּדִ ָאְמָרה  ִיְקֶרה",  ֶזה  ִלי  ם  ּגַ ׁשֶ ַואי  “ַהּלְ

ים ָיׁשּובּו ְלַמְסלּוָלם..." ְתֹאם, ְוַהַחיִּ ֲחֹזר ּפִ ּתַ

ְכָחה ֶאת  ְפָעִמים ׁשָ ּלִ ה, ַעד ׁשֶ ְפִריָּ ְך ֶאת ַהּסִ ל ּכָ ִהיא ַאֲהָבה ּכָ

ם, ְוֶזה לֹא ָהָיה טֹוב.  ַעְצָמּה ׁשָ

ָנה  ַכּוָ ּבְ ה,  ְפִריָּ ַלּסִ יִתי  ּדִ ָהְלָכה  ּמּוִדים  ַהּלִ ַאֲחֵרי  ִמים  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ

ק  ִסּפּור ְמַרּתֵ ּבְ ְקָעה  ד, ַאְך ִהיא ׁשָ ִמיָּ ְוָלֵצאת  ְלַהֲחִליף ֵסֶפר 

עֹון ְוִנְבֲהָלה  ָ ּשׁ יָטה ּבַ ְתֹאם ִהּבִ ְכָחה ְלַגְמֵרי ֶאת חֹובֹוֶתיָה. ּפִ ְוׁשָ

ְלהֹוִציא  ָעֶליָה  ָהָיה  ָעה  ׁשָ ִלְפֵני  ָוֵחִצי!  ע  ַאְרּבַ ָבר  ּכְ ָעה  ָ ַהּשׁ  -

ַעל  ּובֹוָכה  ֶבת  יֹוׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה  ּוְתִהּלָ ְחּתֹון,  ּפַ ׁשְ ֵמַהּמִ ִרְבִקי  ֶאת 

ֶלת!  יִתי ֵאיָנּה ּפֹוַתַחת ָלּה ֶאת ַהּדֶ ה ּדִ ְדֵרגֹות ְולֹא ְמִביָנה ָלּמָ ַהּמַ

ְחּתֹון.  ּפַ ׁשְ ֶפת ַלּמִ ֶ יָעה ִמְתַנּשׁ ְמִהירּות ְוִהּגִ יִתי ָרָצה. ִהיא ָרָצה ּבִ ּדִ

ִרְבִקי  ׁשֶ ְיָתה ּכְ לּות ּוִמֲהָרה ַהּבַ ה ִמּלֹות ִהְתַנּצְ ּמָ ָמה ּכַ ְמּגְ ִהיא ּגִ

ִרים  ַנת ְיׁשָ ָנה ׁשְ ה ְיׁשֵ ִהּלָ יָעה, ָמְצָאה ֶאת ּתְ ִהּגִ ׁשֶ ְזרֹועֹוֶתיָה. ּכְ ּבִ

ֶאת  ִהְכִניָסה  ִית,  ַהּבַ ֶאת  ְתָחה  ּפָ ִהיא  ְנָין.  ַהּבִ ַמְדֵרגֹות  ַעל 

ּה  ֹראׁשָ ּבְ ׁשֶ ּכְ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ת  ִרְצּפַ ַעל  ֻאְמָללּות  ּבְ ְוָקְרָסה  נֹות  ַהּבָ

ים ָלּה.  ַחּכִ ּמְ לֹות ׁשֶ ּטָ חֹוְלִפים ַהְרֵרי ַהּמַ

ֲאָלה ֶאת ַעְצָמּה, ְוִדְמָעה ָזְלָגה ֵמֵעיָנּה. "אֹוי, ַמה ִיְהֶיה?" ׁשָ

ַמֲאָמץ  ּבְ ָקָמה  יִתי  ּדִ ִלְבּכֹות.  ְוִהְתִחיָלה  ִהְתעֹוְרָרה  ה  ִהּלָ ּתְ

ֵאָליו  ָרָצה  ה  ִהּלָ ּתְ א.  ַאּבָ ִנְכָנס  ְוָאז  ָהֹאֶכל,  ֶאת  ָלּה  ָמה  ְוִחּמְ

ֲארּוַחת  ם לֹו ֶאת  ּגַ ָמה  ְוִחּמְ ְך  ְלַחיֵּ ָתה  ִנּסְ יִתי  ּדִ ָקה אֹותֹו,  ְוִחּבְ

הּו ָקָרה. ֶ ּשׁ ּמַ ד ׁשֶ א ִהְבִחין ִמיָּ ֳהַרִים, ֲאָבל ַאּבָ ַהּצָ

ְוִדיִתי  ר,  ְלַדּבֵ בּו  ָיׁשְ ֵהם  ַטּנֹות,  ַהּקְ מּו  ְרּדְ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶעֶרב,  ּבְ

ְכָתה ּוָבְכָתה ְולֹא  ָרה לֹו ֶאת קֹורֹות ַהיֹּום ָהֻאְמָלל. ִהיא ּבָ ִסּפְ

ָמה ָקם  יְּ ּסִ ֶקט, ּוְכׁשֶ ׁשֶ יב ָלּה ּבְ א ִהְקׁשִ ִהְצִליָחה ְלַהְפִסיק. ַאּבָ

ָחְזָקה.  ק אֹוָתּה ּבְ ְוִחּבֵ

ה ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתְך! ֶמה ָהִייִתי  ּמָ י", הּוא ָאַמר ָלּה, "ּכַ ּלִ יתּוׁש ׁשֶ "ּדִ

ֵמַח  ה. ֲאִני ׂשָ ְפִריָּ ַאּתְ הֹוֶלֶכת ַלּסִ ְלָעַדִיְך? טֹוב ְמֹאד ׁשֶ ה ּבִ עֹוׂשֶ

ֶזה  ּבְ י,  ּתִ ּבִ יִבי,  ַהְקׁשִ ָמה.  י ֲאׁשֵ יׁשִ ְרּגִ ּתַ ְוֶנֱהֵנית. ַאל  ָנָחה  ַאּתְ  ׁשֶ

ּבֹו ֲאִני  בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ע יֹום ּבַ ן: ִנְקּבַ י ַרְעיֹון ְמֻציָּ ַדְעּתִ ָהֶרַגע עֹוֶלה ּבְ

י  ּלִ ה ׁשֶ ְלִכי ִלְקֹרא ְוֶלֱאֹסף ּכַֹח, ַיְלּדָ ם יֹוֵתר, ְוַאּתְ ּתֵ ֶאֱחֹזר ֻמְקּדָ

ָקרֹוב". ם ּבְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ א ְלֵאיָתָנה ּבְ ׁשּוב ִאּמָ ְזכּוֵתְך ּתָ ִנְפָלָאה. ּבִ

ִהיא  ּה.  ִלּבָ ּבְ ֶטת  ּפֹוׁשֶ ְנִעיָמה  ֲחִמימּות  י  ּכִ ה  יׁשָ ִהְרּגִ יִתי  ּדִ

ּה. ִקְרּבָ ָבה ְלַפֵעם ּבְ ְקָוה ׁשָ ה מּוֶגֶנת ַוֲאהּוָבה, ְוַהּתִ יׁשָ ִהְרּגִ

ָמעֹות ֵמֵעיֶניָה. א", ִהיא ָאְמָרה ּוָמֲחָתה ֶאת ַהּדְ "ּתֹוָדה, ַאּבָ

עּורֹות.  ֵעיַנִים ּפְ יִתי ּבְ ָבה מּול ּדִ ֵכָנה ַוֲחֵבָרה טֹוָבה, ָיׁשְ ִליָסה, ׁשְ

ָמה. ְ "ֵאיֶזה ִסּפּור!" ִהיא ִהְתַנּשׁ

ְזרֹועֹוֶתיָה ִהיא ְמַנְעַנַעת ַקּלֹות ֶאת  ּבִ ׁשֶ ִנּנֹוחֹות ּכְ ָכה ּבְ יִתי ִחיְּ ּדִ

לֹׁש. ָ ן ַהּשׁ ִני ּבֶ ץ ּבֶ יֹנֶקת, ְוָסמּוְך ָלּה ְמַקּפֵ ַהּתִ

י,  ּלִ א ׁשֶ ל ַאּבָ ָבָריו ַהּטֹוִבים ׁשֶ ן ִליָסה", ִהיא ָעְנָתה, "לּוֵלא ּדְ "ּכֵ

ֶרְך  ל ַהּדֶ ְך, לֹא ָהִייִתי ַמֲחִזיָקה ַמֲעָמד. ְלֹאֶרְך ּכָ ל ּכָ ָעַזר ִלי ּכָ ׁשֶ

ּלֹא ְלִהְתָיֵאׁש ְוָעַזר ִלי  י ֶאת ָהֱאמּוָנה, עֹוֵדד אֹוִתי ׁשֶ ק ּבִ הּוא ִחּזֵ

ר  ּפֵ ּתַ א ִהׁשְ ל ִאּמָ ָבּה ׁשֶ ָבִרים. ַמּצָ ּנּו ַהּדְ ּתַ ְך ִהׁשְ ֹמַח. ַאַחר ּכָ ִלׂשְ

קּוָפה  ַהּתְ ָרִגיל.  ּכָ ְלַתְפֵקד  ַאט־ַאט  ָחְזָרה  ְוִהיא  ם,  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ

י.  ֹקׁשִ לֹא ָהְיָתה, ְוַאְחיֹוַתי זֹוְכרֹות אֹוָתּה ַאְך ּבְ ה ָחְלָפה ּכְ ׁשָ ַהּקָ

ְזכּוָתם ֲאִני ְמֵלַאת  ִמים ָהֵהם ֵהיֵטב, ַאְך ּבִ י ֶנֶחְרתּו ַהיָּ ָאְמָנם ּבִ

ָלֱאלִֹקים  ֶלת  ּלֶ ִמְתּפַ ֲאִני  ּבֶֹקר  ּוְבָכל  ׁש',  ַה'יֵּ ַעל  ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ

ְמָחה". ִריאּות ְוׂשִ ל ֶאת ְיָלַדי ִמּתֹוְך ּבְ י ּכַֹח ְלַגּדֵ ן ּבִ ּתֵ יִּ ׁשֶ

ְך הּוא ִסּפּור ְמֻיָחד  ּלָ ּפּור ׁשֶ ת, "ַהּסִ ׁשֶ "ָאֵמן", ָעְנָתה ִליָסה, ִנְרּגֶ

ֱאֶמת!" ּבֶ

  

נֹות  ַמּתָ ְנַיר  ּבִ ָעטּוף  י,  ֲאִמּתִ אֹוָצר  אֹוָצר.  ָידֹו  ּבְ אֹוֵחז  ִניֵאל  ּדָ

ֶסֶרט.  ף ּבְ סּוף, ְמֻלּפָ ּכָ

אֹוָצר. ַאְך הּוא ָזָכה ּבֹו! קּו ּבֹו, ּבָ ה ָחׁשְ ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ּכָ

ִכים ֵאָליו, קֹוְרִצים  ַעל ָהֲעִטיָפה ַהּנֹוֶצֶצת ְמַחיְּ ֶסף ׁשֶ ּכֹוְכֵבי ַהּכֶ

ָמעּות.  ת ַמׁשְ ה, ַרּבַ ְקִריָצה ְקַטּנָ

ם ּדֹב  לֹוְיִמי יֹוֵדַע, ּגַ ם ׁשְ ֵהם יֹוְדִעים ֶאת ַהּסֹוד, ְולֹא ַרק ֵהם. ּגַ

ָטן ֵמַראִדין. ֶלד ַהּקָ ִים ְוַגם - ַהיֶּ ן ָהאֹוַפּנַ ְמַתּקֵ

יַמת  ְרׁשִ ל  ּכָ ֶאת  זֹוֵכר  לֹוְיִמי  ׁשְ ֵאיְך  ּלֹוַמר...  ַמה  ָיַדְענוּ  לֹא 
ָלנוּ  ה  ַגּלֶ יְּ ׁשֶ ּנוּ  ִמּמֶ נוּ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֵכן!  ִיּתָ לֹא  ֶזה  ַהּזֹאת?  ִריִטים  ַהּפְ

ֶאת סֹודֹו...

ָכל  ּכְ עֹונֹו.  ׁשְ ּבִ יט  ְוִהּבִ ֶפר  ַהּסֵ ִריַאת  ִמּקְ ְלֶרַגע  ָחַדל  ִניֵאל  ּדָ

ֶפר 'ְיָלִדים  ָכְך. ַהּסֵ ִהְבִחין ּבְ לֹא ׁשֶ ְרֶאה הּוא קֹוֵרא ְזַמן ַרב, ּבְ ַהּנִ

יֹוֵתר  ְמַעְנֵין  ָהָיה  ר  ַוְלּדֶ ים  ַחיִּ ַהּסֹוֵפר  ֵמֵאת  ֶהָעָבר'  ִעְקבֹות  ּבְ

רֹון' ֶאת  ּכָ ַחק ַהּזִ ּפּור 'ִמׂשְ לֹוְיִמי ֵמַהּסִ ֱאֶמת ָזַכר ׁשְ י. ֵאיְך ּבֶ ִמּדַ

ֶאת  ָלֶהם  ר  ַסּפֵ יְּ ׁשֶ ַלֲחֵבָריו  ִהְבִטיַח  לֹוְיִמי  ׁשְ ִריִטים?  ַהּפְ ל  ּכָ

ּלֹא ִיְכֲעסּו.  ְתַנאי ׁשֶ סֹודֹו, ּבִ

ֱאֶמת ְמַסְקֵרן! ּבֶ

ְסָפִרים  ַעל  ֵעיָניו  ָנחּו  ִלְקֹרא  יְך  ְלַהְמׁשִ ִאם  ט  ִמְתַלּבֵ עֹודֹו  ּבְ

הּוא  ה.  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ׁשֹוִנים  ְמקֹומֹות  ּבִ ִאי־ֵסֶדר  ּבְ ִחים  ּנָ ַהּמֻ ים  ַרּבִ

ִרים  ְמֻפּזָ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ִאיִרים  ַמׁשְ ַהְיָלִדים  ַמּדּוַע  ִהְתַנֵער: 

י  ִמּדֵ ַעְצָמּה  ּבְ אֹוָתם  ר  ְלַסּדֵ ְפָרִנית  ַהּסַ ה  ַחּנָ ַעל  ַמּדּוַע  ְך?  ּכָ

יֹומֹו?  יֹום ּבְ

ִתיָחה  ַעת ַהּפְ ׁשְ ה ּבִ ְפִריָּ ֶפַתח ַהּסִ ִניֵאל עֹוֵמד ּבְ ר ָהָיה ּדָ ֲאׁשֶ ּכַ

הֹוִתירּו  ֶנת ֲעֵרמֹות ְסָפִרים ׁשֶ ה ְמַמיֶּ ִדיּּוק, ָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַחּנָ ּבְ

ֵבדֹות  ְתנּועֹות ּכְ ְלָחנֹות. ּבִ ֻ זּוִרים ַעל ַהּשׁ יֹום ָהֶאְתמֹול, ּפְ ְיָלִדים ּבְ

ִהיא ֶהְחִזיָרה ֵסֶפר ַאַחר ֵסֶפר ִלְמקֹומֹו. 

ָכל ֹזאת  ָבר לֹא ְצִעיָרה, ֲאָבל ּבְ ה ָלּה. ִהיא ּכְ ׁשֶ ּקָ הּוא ָיַדע ׁשֶ

רֹות.  ׁשָ ִלי ּפְ ֵסֶדר מֹוְפִתי, ּבְ ָפִרים ּבְ ֶרת ֶאת ַהּסְ ִהיא ְמַסּדֶ

יָמה  ַמְסּכִ ָהִייִתי  לֹא  ְוִלְפָעִמים  ּכֹוֶעֶסת,  ָהִייִתי  ַהְתָחָלה  "ּבַ

ָחה ֶאת  יָסּה ְוִקּנְ ְלָפה ִמְמָחָטה ִמּכִ ְפָרִנית ׁשָ ה ַהּסַ ר". ַחּנָ ְלַסּדֵ

ְרָנָסה!  ּפַ ִהיא  ְרָנָסה  ּפַ ֶיֶלד?  ב,  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ ָמה  "ֲאָבל  ִמְצָחּה. 

ַנֵהל  ַלּמְ ִלְגֹרם  ְיכֹוָלה  י  ֵאיֶנּנִ ְמַפְרֵנס.  ִלי  ְוֵאין  ֲאִני,  ַאְלָמָנה 

ה..." ְפִריָּ ּסִ ְגַלל ֹחֶסר ֵסֶדר ּבַ לֹום, ּבִ ר אֹוִתי, ַחס ְוׁשָ ְלַפּטֵ

ְך.  ין ַלֶהְמׁשֵ י ֵהִבין, ְוִהְמּתִ ֶמֶרץ, ְלאֹות ּכִ ֹראׁשֹו ּבְ ִניֵאל ִהְנֵהן ּבְ ּדָ

ת  ִמּדַ ֶאת  ִלְבֹחן  רֹוֶצה  ם  ֵ ַהּשׁ ּה  ּבָ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּזֹו  ׁשֶ י  "ֶהְחַלְטּתִ

ה  ּלֹא ְיַנּסֶ יֹון - ֶאֱעֹמד ּבֹו. ַהְלַואי ׁשֶ ּסָ י, ְוִאם ֶזה ַהּנִ ּלִ ְבָלנּות ׁשֶ ַהּסַ

ים יֹוֵתר..." ִנְסיֹונֹות ָקׁשִ אֹוָתנּו ּבְ

ְפָרִנית  ַהּסַ ה  ַחּנָ ַהֻאְמָנם?  ָבִרים.  ַהּדְ ַמע  ְלׁשֵ ף  ּקֵ ִהְזּדַ ִניֵאל  ּדָ

ׁש ְיָלִדים  יֵּ ּום ׁשֶ ְך, ַרק ִמּשׁ ל ּכָ ים ּכָ ָכל יֹום ְסָפִרים ַרּבִ ֶרת ּבְ ְמַסּדֶ
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ֶהם? ְראּו ּבָ ּקָ ָפִרים ׁשֶ ִפים ֶאת ַהּסְ ּדָ ִלים ְלַהְחִזיר ַלּמַ ְתַעּצְ ּמִ ׁשֶ

ִאּלּו  ּכְ ְתֹאם,  ּפִ ה  ַחּנָ ָאְמָרה  י",  ִמּדַ יֹוֵתר  ֶזה  ַעל  ְחׁשֹב  ּתַ "ַאל 

ִנים  ּוְ ִמְתּכַ לֹא  ֵהם  ְיָלִדים...  ֶזה  ָכה  "ּכָ בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ֶאת  ָקְרָאה 

ּוְלַהְכִריַח אֹוָתם ְלַהְחִזיר  ר ִלְרּדֹף ַאֲחֵריֶהם  ְלָרָעה... ִאי ֶאְפׁשָ

קֹום".  ָפִרים ַלּמָ ֶאת ַהּסְ

ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ְמַנּסֶ ִניֵאל,  ּדָ יַע  ִהּצִ ָלְך",  ַלֲעֹזר  רֹוֶצה  "ֲאִני 

בֹוָתיו ַהּטֹוְרָדִניֹּות. ַמְחׁשְ

ה  ר, ָחמּוד. זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַמה ְמֻדּבָ "ָאה, ֲהָבִלים! ֵאיְנָך יֹוֵדַע ּבְ

ה  ּמָ ּכַ רֹון!  ּכָ ַהּזִ אֹוהֹו   - רֹון  ְוִזּכָ ַרב  ַמֲאָמץ  ת  ּדֹוֶרׁשֶ ׁשֶ ּוְמָפֶרֶכת 

ה ֶאת ָיָדּה, ּוְבָכְך  ֲעבֹוָדה ַהּזֹאת..." ֵהִניָפה ַחּנָ ׁש ּבָ ּקֵ הּוא ִמְתּבַ ׁשֶ

ֲעֹזר ָלּה. ְטָרה אֹותֹו ִמּלַ ּפָ

ְך. ל ּכָ ה ּכָ ְמִהירּות ַרּבָ ָדִניֵאל ִיְתָיֵאׁש ּבִ ַאְך לֹא ֶיֶלד ּכְ

ל  ַבע ׁשֶ ּצֶ לּוי ּבַ ָמאִלי ְלַמְעָלה? ֶרַגע... ּתָ ף ַהּשְׂ ּדָ כ', ה' ְו-נ' ַלּמַ

יַנִים  ִרים, ָאֹדם ַלּנַֹער, ָיֹרק ְלִגיל ּבֵ ֻבּגָ ְך ַלּמְ יָּ ָקה. ָאֹפר ׁשַ ְדּבֵ ַהּמַ

ְלִגיל  ְוַגם  ַלּנַֹער  ם  ּגַ ְתִאים  ּמַ ׁשֶ ֵסֶפר  ֶזה  עֹוטֹות.  ַלּפָ  - ְוָצֹהב 

ָעֶליָה  ִנים  ְמַסּמְ ֲאָבל  ָאֹדם,  ֶצַבע  ּבְ ָקה  ְדּבֵ ַהּמַ ְוָלֵכן  יַנִים,  ּבֵ

ָקה... ִלי ַמְדּבֵ ּכֹוָכִבית. ִסְפֵרי ֹקֶדׁש - ּבְ

ה ֵיׁש ִלְזּכֹר! ּמָ אֹוהֹו. ּכַ

ל  ֲעבֹוָדָתּה ׁשֶ ה ְוָצָפה ּבַ ְפִריָּ יַע ַלּסִ ָעה ָיִמים ְרצּוִפים הּוא ִהּגִ ַאְרּבָ

ֵאר  ָפִרים. הּוא לֹא ּתֵ ִנים ֶאת ַהּסְ ָרה ִלְלֹמד ֵאיְך ְמַמיְּ ַמּטָ ה, ּבְ ַחּנָ

ִפים! ּוְסָפִרים!  ה ַמּדָ ּמָ ְך. ּכַ ל ּכָ ה ּכָ ָהֲעבֹוָדה ָאֵכן ָקׁשָ ְלַעְצמֹו ׁשֶ

אֹו  ֲעׁשּועֹוִנים  ׁשַ ָפה...  ְוׂשָ ְוָרָמה  יל,  ּגִ ל  ׁשֶ ָכבֹות  ׁשְ קֹות!  ּוַמְדּבֵ

ִלית, ִאיִדיׁש ּוָמה עֹוד? הּוא ֶהְחִליט  ֵמיָדע, ֹקֶדׁש אֹו ֶמַתח, ַאְנּגְ

ר ַעד  ִויַסּדֵ ְלָפֶניָה  ָעה  ׁשָ יַע  ַיּגִ ַדע. הּוא  ּתֵ ׁשֶ ִלי  ּבְ ה  ְלַחּנָ ַלֲעֹזר 

ף  ּתֵ ִ ּשׁ יֹון, ְלַאַחר ׁשֶ ּקָ יג ֵמעֹוֵזר ַהּנִ ָבר ִהּשִׂ ַח? הּוא ּכְ ּבֹוָאּה. ַמְפּתֵ

ְרֵסם. ָבר לֹא ִיְתּפַ ַהּדָ ל ַהְבָטָחה ׁשֶ סֹוד ָהִעְנָין ְוִקּבֵ אֹותֹו ּבְ

ּפּור  ֵמַהּסִ לֹוְיִמי  ׁשְ ּבִ ְלֶפַתע  ר  ִנְזּכַ ִליׁשֹן,  ָהַלְך  ׁשֶ ִלְפֵני  ֶעֶרב,  ּבָ

ֶאת  ָלֶהם  ה  ַגּלֶ יְּ ׁשֶ ַלֲחֵבָריו  ִהְבִטיַח  לֹוְיִמי  ׁשְ רֹון'.  ּכָ ַהּזִ ַחק  'ִמׂשְ

רֹון.  ּכָ ַחק ַהּזִ ִמׂשְ ַח ּבְ ִמיד ְמַנּצֵ ְזכּותֹו הּוא ּתָ ּבִ ּלֹו, ׁשֶ רֹון ׁשֶ ּכָ סֹוד ַהּזִ

ּפּור  ַאב ֶאל ַהּסִ ִניֵאל לֹא ָיכֹול ִלְכּבֹׁש ֶאת ַסְקָרנּותֹו, ּוְכָבר ִנׁשְ ּדָ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה'. 'ַמְלָאִכים ּבְ

ִים  ָלאָכה ְלִתּקוּן אֹוַפּנַ ית ַהּמְ ֲחבוַּרת ַהְיָלִדים הֹוֶפֶכת ֶאת ּבֵ
וַּמְחִליט  ַהּנֹוָרא  ה  ֲעׂשֶ ֵמַהּמַ ע  ִנְרּתַ לֹוְיִמי  ׁשְ ָובֹהוּ.  ְלתֹהוּ 
ִריִטים  ּפְ יֹּוֵתר  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ִלְזּכֹר  ה  ְמַנּסֶ הוּא  ֵסֶדר.  ַלֲעׂשֹות 
יַע  ַמּגִ לֹוְיִמי  ׁשְ ַלְיָלה,  ּבְ ַלְיָלה  י  ִמּדֵ ְך,  ּכָ ִלְמקֹוָמם.  ָכם  יְּ וְּלׁשַ
ִזְכרֹונֹו  ּנֹו.  ּכַ ַעל  ֶדר  ַהּסֵ ֶאת  יב  וֵּמׁשִ ִים  ָהאֹוַפּנַ ְלַמְחַסן 
ּדֹב  ׁשֶ ּכְ ְמֻיָחד.  ּבִ ְקִליָטה  ְמִהיר  ה  ַנֲעׂשָ ְוהוּא  ף,  ְפׁשֵ ּתַ ִמׁשְ
הוּא  וִּמי  ִנים  ַהְמַבְלּגְ ֵהם  ִמי  יֹוֵדַע  הוּא  ׁשֶ לֹו  ה  ְמַגּלֶ ֵקן  ַהּזָ
יָקה... לֹוְיִמי ְלַראִדין ָהַעּתִ ר, הוּא סֹוֵחף ַאֲחָריו ֶאת ׁשְ ַסּדֵ ַהּמְ

ָלֵיי  ּדְ ֶאת  את  ְמַמּלֵ  - ס  ֻקְנּדָ ה  ַמֲעׂשֵ ה  עֹוׂשָ ְיָלִדים  ֲחבוַּרת 
ְוָנחוּׁש,  יק  ַצּדִ ֶיֶלד  ֵמִאיר,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִים.  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ל  ׁשֶ ִים  ַהּמַ
ֵדי ְלָהֵקל ֶאת  ָלִיים, ּכְ ִאיׁשֹון ַלְיָלה ְודֹוֵאג ְלרֹוֵקן ֶאת ַהּדְ יַע ּבְ ַמּגִ

ִים, ְלֵעת ּבֶֹקר... ל ׁשֹוֵאב ַהּמַ ְמַלאְכּתֹו ׁשֶ

ים'. ָרֵאל ֵמִאיר ַהּכֵֹהן, ַה'ָחֵפץ ַחיִּ ל ִיׂשְ ֶזהּו סֹודֹו ׁשֶ

ִאיׁשֹון ַלְיָלה. לֹוְיִמי, ּבְ ל ׁשְ ֶזהּו סֹודֹו ׁשֶ

ִניֵאל. ל ּדָ ם סֹודֹו ׁשֶ ֶזה ִיְהֶיה ּגַ

ל  ּכָ ן  ּוְלַמיֵּ ִלְתּפֹׂש אֹוָתן  ה  ְמַנּסֶ ְוהּוא  ֲאִויר  ּבָ ְמַרֲחפֹות  אֹוִתיֹּות 

ם  יֵּ ְסּתַ עֹוָלם לֹא ּתִ ּלְ ים ִנְרֶאה ׁשֶ כֹון. ְלִעּתִ ַאַחת ֵמֶהן ִלְמקֹוָמּה ַהּנָ

ָפִרים. ֲאָבל ְלַאַחר  ֹוֵמָמה ַוֲעמּוַסת ַהּסְ ה ַהּשׁ ְפִריָּ ּסִ ָהֲעבֹוָדה ּבַ

מּוֶאֶצת,  ּגּוָפִנית  ּוְפִעילּות  רֹון  ִזּכָ ַמֲאַמץ  ל  ׁשֶ יֹוֵתר  אֹו  ָעה  ׁשָ

ל  ּכָ ִסּפּוק:  ת  ְתחּוׁשַ ּבִ קֹום  ֵמַהּמָ ְויֹוֵצא  יק  ַהּתִ ֶאת  נֹוֵטל  הּוא 

ָפִרים ֻהְחְזרּו ִלְמקֹוָמם. ַהּסְ



7677

ָהֲעֵרמֹות!  ִנְגְמרּו  ַאט  ַאט  ֲאָבל  ה,  ְוָלּמָ ֵאיְך  יֹוַדַעת  י  "ֵאיֶנּנִ

ל  ּכָ ֲאִמין!  ּתַ לֹא  ִניֵאל,  ּדָ ְוַהיֹּום,  ְוָקְטנּו,  ָהְלכּו  ֵהן  ַהְתָחָלה  ּבַ

ף.  ַמּדָ ַעל  ִרים  ּוְמֻסּדָ ִלים  ַחיָּ ּכְ עֹוְמִדים  ְמקֹוָמם!  ּבִ ָפִרים  ַהּסְ

ם! ֲהלֹוא ֵכן?"  ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ

ַאְלָמָנה  ה  ָ ִאּשׁ ִחים  ּמְ ְמׂשַ יו  ֲאַמּצָ ּמַ ׁשֶ ֹמַע  ִלׁשְ ֵמַח  ׂשָ ִניֵאל  ּדָ

ה ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש.  ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּנָ ְוַחְסּדֹו מֹוֵנַע ִמּמֶ

ר. ָ הּוא ָהָיה ְמֻאּשׁ

ָרִסים  א ּפְ עֹוד ֹחֶדׁש ָיִמים ֵיָעֵרְך ִחידֹון נֹוׂשֵ ְלִמיִדים ְיָקִרים! ּבְ "ּתַ

ָפִרים ַהְידּוָעה - 'ָהאֹוָצר'!" ם ִסְדַרת ַהּסְ ִיְקֵרי ֵעֶרְך, ּוְבֹראׁשָ

ין  ּבֵ ָעַבר  ֶמַתח  ֵעֶבר.  ְלָכל  ִמְתרֹוְצצֹות  ְוֵעיַנִים  ים  ַלְחׁשּוׁשִ

ָרס!  ְהֶיה ַהּפְ ת ּתִ ׁשֶ ֻבּקֶ ְלִמיִדים. ִסְדַרת 'ָהאֹוָצר' ַהְיָקָרה ְוַהּמְ ַהּתַ

ָדִאי. ל ַמֲאָמץ ּכְ ּכָ

ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  ַמן  ַהּזְ ים!  חּוׁשִ צּו  ַחּלְ ֲחִביִבים,  ְלִמיִדים  "ּתַ

ּתֹוָרה'  ְלמּוֵדי  ִמ'ּתַ ְלִמיִדים  ַלּתַ נֹוַעד  ַהִחידֹון  י  ּכִ ן  ֲאַציֵּ ה.  ְמֻרּבָ

ל ֶאָחד  ים. ַעל ּכָ ִנים ַרּבִ נֹוָסִפים, ְוִיְהיּו נֹוְכִחים ּבֹו ְמַנֲהִלים ְוַרּבָ

ָרס  ַהּפְ לֹא  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ַהחֹוָבה  ֶלת  ֻמּטֶ ם  ִמּכֶ ְוֶאָחד 

ֲאָמץ.  ְוַהּמַ ַהַחְברּוָתא  ּנּון,  ִ ַהּשׁ ּמּוד,  ַהּלִ א  ֶאּלָ ֲחִביַבי,  ר,  ָהִעּקָ

ְלִמיִדים!" ַהְצָלָחה, ּתַ ּבְ

ים,  ּלִ ְוַהּמִ ָהאֹוִתיֹּות  ֵהן  ְמתּוקֹות  ה  ּמָ ּכַ ִלְלֹמד.  אֹוֵהב  ִניֵאל  ּדָ

ף! רּוׁש ַהּדַ ה ָעֵרב הּוא קֹול ִרׁשְ ְוַכּמָ

זֹו  ּמּות ּכָ ָכל ֹזאת, ּכַ ַח... ּבְ ְלִמיד טֹוב הּוא, ַאְך ָסֵפק ִאם ְיַנּצֵ ּתַ

ּלֹו.  ה ֶאת ׁשֶ אי, ַיֲעׂשֶ ַוּדַ ל ֹחֶמר... ֲאָבל ִלְלֹמד הּוא ִיְלַמד, ּבְ ׁשֶ

ל.  ּטֵ ּבִ לֹא  ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ן  ּוְלַמיֵּ ה  ְפִריָּ ַלּסִ ָלֶלֶכת  ִמְנָהגֹו  ֶאת 

יֹוֵתר. הּוא  ַקל  ה  ַנֲעׂשָ ַהֶחֶסד  ִמים  ַהיָּ עֹוְבִרים  ׁשֶ ָכל  ּכְ יָלא  ִמּמֵ

ְמַעט. ֵיׁש ּבֹו  ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ּכִ ָפִרים ּבְ ן ֶאת ַהּסְ ָבר יֹוֵדַע ְלַמיֵּ ּכְ

ִפים. ֶאְתמֹול  ּדָ ין ַהּמַ ף ִמן ַהִהְתרֹוְצצּות ּבֵ ּכַֹח, ְוהּוא ֵאינֹו ִמְתַעיֵּ

ֶרת  ְמֻסּדֶ ָהְיָתה  ה  ְפִריָּ ַהּסִ ָעה  ָ ַהּשׁ ַמֲחִצית  תֹוְך  ּבְ  - יא  ׂשִ ַבר  ׁשָ

ּה.  ּלָ ּכֻ

ב  ר. ַהיֹּוׁשֵ ָעה ַהְיָקָרה ַהּזֹאת הּוא לֹא ָאָבה ְלַוּתֵ ָ ַעל ַמֲחִצית ַהּשׁ

ָפָניו. ְכָחה ִמּלְ ַמִים ִיְרֶאה, הּוא ָיַדע, ְוֵאין ׁשִ ָ ּשׁ ּבַ

ֵרר  ָעתֹו ִהְתּבָ ִניֵאל ָהָיה ָמֵלא ְוָגדּוׁש, ַאְך ְלַהְפּתָ ל ּדָ ֵסֶדר יֹומֹו ׁשֶ

ָלִאים, ְוהּוא ָלַמד  ַח ּפְ ּתֵ קּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ִזְכרֹונֹו ִהְתּפַ ּתְ ּבַ לֹו ׁשֶ

ה!  ְפִריָּ ּסִ מֹו ּבַ ְמַעט... ּכְ יטֹות ִלְקִליָטה ְמִהיָרה. ּכִ ׁשִ

ּמּוד,  ּלִ ְקעּו ּבַ ם ׁשָ ּלָ ִקיָקה, ּכֻ ׁשְ ים ִנְגְמעּו ּבִ ּפִ עּו ַחְברּותֹות, ּדַ ִנְקּבְ

רֹון. ל ִזּכָ דֹול לֹו, ְלָדִניֵאל, ִיְתרֹון ׁשֶ ַאְך ִיְתרֹון ּגָ

ִצים ַעל  ָעה ַהְמַבְצּבְ ִניֵאל ֶנֱעָצר ְלֶרַגע ּומֹוֶחה ֶאת ֶאְגֵלי ַהּזֵ ּדָ

ֵבד, ַאְך ַלְמרֹות ֹזאת ַקל לֹו  ׁש! ּכָ ָידֹו! אֹוָצר ַמּמָ ִמְצחֹו. אֹוָצר ּבְ

יז ַעל ְקִליֵדי  ן ִנּגּון ַעּלִ ִאּלּו ְמַנּגֵ ִדּלּוִגים, ּכְ ץ ּבְ אתֹו. הּוא ְמַקּפֵ ְלׂשֵ

ַסְקָרנּות ֶאת  ֶרְך הּוא ּפֹוֵתַח ּבְ ּדֶ ן ּבַ ּמֵ ר. ַעל ַסְפָסל ִמְזּדַ ַסְנּתֵ ּפְ

ֵאָליו  ְוקֹוְרִצים  ִכים  ְמַחיְּ ֲעַדִין  ַהּכֹוָכִבים  ׁשֶ ַהּנֹוֶצֶצת,  ָהֲעִטיָפה 

ִמיד ָרָצה ֶאת ָהאֹוָצר  ָפִרים. ּתָ ה, ּוְלֵעיָניו ִנְגָלה אֹוַצר ַהּסְ ּנָ ִמּמֶ

ה. ַהיֹּום ָזָכה ּבֹו! ַהּזֶ

ּה,  ּבָ ק  ָחׁשַ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ָהֲאהּוָבה,  ָפִרים  ַהּסְ ִסְדַרת  ּבְ יט  ַמּבִ הּוא 

ֶרְך,  ַהּדֶ ְלֹאֶרְך  ּוּו אֹותֹו  ּלִ ׁשֶ ֻמיֹּות  ּדְ ָאה ֵמֶהָעָבר.  ּבָ ִהיא  ׁשֶ ְויֹוֵדַע 

ִים,  לֹוְיִמי ְלַצד ָהאֹוַפּנַ ן: ׁשְ ּלָ כֹות ּכֻ ָצפֹות ְועֹולֹות מּול ֵעיָניו, ְמַחיְּ

פֹור,  ּכְ ָפִרים, ְוַגם ֶיֶלד ָקָטן ּבַ ְפָרִנית ְלַצד ֲעֵרמֹות ַהּסְ ה ַהּסַ ַחּנָ

ים'. ָרֵאל ֵמִאיר ַהּכֵֹהן, ַה'ָחֵפץ ַחיִּ ָלֵיי ֶקַרח - ִיׂשְ ְלַצד ּדְ

  

ים!" ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ָבר ׁשְ ה ֶאְצֵלְך ּכְ ֶפר ַהּזֶ "ַהּסֵ

ֶלת  י ַאֲחַרי ֶאת ַהּדֶ י ְלַחְדִרי. ָטַרְקּתִ יָחה ְוִנְכַנְסּתִ י ֶאת ַהּשִׂ ְמּתִ ִסיַּ

ֶפר  ַהּסֵ י ֶאת  ְוָנַטְלּתִ ֵעל ֵמֲאחֹוֶריָה,  ְלִהּנָ ָרִציִתי  ִאּלּו  ּכְ ָחְזָקה,  ּבְ

ָיִדי. ּבְ

ב  ַמְחׁשֵ יָקה, ֻמְקֶלֶדת ּבְ ּקִ ִדיּּוק ֵסֶפר - זֹו ָהְיָתה חֹוֶבֶרת ּדַ לֹא ּבְ

ׁשּוָטה.  יָרָלה ּפְ ְכִריַכת ְסּפִ ּוְכרּוָכה ּבִ

קֹוְרִאים ִלי ַחָּנה'ֶלה

ְכָתב  לֹוְרד ָעֶבה, ּבִ ה, ּבְ ּקָ ִריָכה ַהּדַ תּוב ַעל ַהּכְ ָהָיה ּכָ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ

ָיד ָעֹגל.

ָיד אֹוֶהֶבת.  י ֶאת ָהאֹוִתיֹּות ּבְ ְפּתִ ִלּטַ

ה'ֶלה!  ל ַחּנָ ּה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ה ָהִייִתי רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחֶבְרּתָ ּמָ ּכַ

ְפָרִנית  ַהּסַ ְרָצה  ּתִ ָרה  ִסּפְ ַוְייס",  י  ּסִ ּדַ ִעם  ו  ַעְכׁשָ י  ְרּתִ ּבַ "ּדִ

ּה. ְפָרִנית ָהעֹוֶבֶדת ִעּמָ ְלָאְסַנת, ַהּסַ

"ִמי זֹו?" ִהְתַעְנְיָנה ָאְסַנת.

ה  ְפִריָּ ים ָלְקָחה ֵסֶפר ֵמַהּסִ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ְפֵני ׁשְ ּלִ ה ׁשֶ ְלּדָ י, ַהיַּ ּסִ "ּדַ

ַוֲעַדִין לֹא ֶהְחִזיָרה אֹותֹו..."

ֶאת  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְצָטֵרְך  ּתִ ִהיא  קֹוֶרה...  ֶזה  ֲעׂשֹות?  ּלַ ַמה  טֹוב,  "נּו, 

ָנס".  ַהּקְ

י ַאֶחֶרת - ֲאִני  ּלִ ָעָיה ׁשֶ ׁש לֹא. ַהּבְ ָעָיה, ָאְסַנת, ַמּמָ "לֹא זֹו ַהּבְ

ְקֶראָנה  ָלדֹות נֹוָספֹות ּתִ יְּ ֵדי ׁשֶ ֶפר ּכְ ֲחִזיר ֶאת ַהּסֵ ִהיא ּתַ רֹוָצה ׁשֶ

ָרה!" ה ֵיׁש ַמּטָ ֶפר ַהּזֶ אֹותֹו. ַלּסֵ

ֶפר..."  ֶלת ְלַהְחִזיר ֶאת ַהּסֵ ִני ִלי ֵעָצה! ֲאִני לֹא ְמֻסּגֶ א, ּתְ "ִאּמָ

הּוא  רֹוָאה?  ַאּתְ  אֹותֹו.  ִלְקנֹות  ר  ֶאְפׁשָ "ְוִאי  א,  ְלִאּמָ י  ָאַמְרּתִ

נּו!"  ּלָ ה ׁשֶ ְפִריָּ ּסִ ֶסת ְרִגיָלה ְוהּוא ִנְמָצא ַרק ּבַ ַמְדּפֶ ס ּבְ ֻמְדּפָ

ָאר  ְ ַמה ׁשֹוֶנה ֵסֶפר ֶזה ִמּשׁ ֹרְך, "ּבְ א ּבְ ֲאָלה ִאּמָ י?" ׁשָ ּסִ ה, ּדַ "ָלּמָ

ָראת ַעד ַהיֹּום?" ּקָ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ

לֹוַמר  ּכְ ּבֹו,  ר  ֻסּפָ ּמְ ֶ ׁשּ ַמה  ֶאת  אֹוֶהֶבת  אֹותֹו,  אֹוֶהֶבת  "ֲאִני 

ה'ֶלה..." אֹוֶהֶבת ֶאת ַחּנָ

יִתי ְלָהִבין ֶאת  ם ֲאִני ִנּסִ ה ְלָהִבין. ּגַ ָבה ְלָיִדי, ְמַנּסָ ְ א ִהְתַיּשׁ ִאּמָ

ֲחֵבָרה  ִלְהיֹות  ֲאִני רֹוָצה  ה  ָלּמָ ְתֹאם?  ּפִ ִלי  ָרה  ּקָ - ַמה  ַעְצִמי 

ה'ֶלה,  ה'ֶלה... ַחּנָ ְכָלל? ַחּנָ יָרה ּבִ ֵאיִני ַמּכִ ה ַהּזֹאת, ׁשֶ ְלּדָ ל ַהיַּ ׁשֶ

ֲאִני  ֲאָבל  ָעֶליָה,  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ֶרת  ְמַסּפֶ ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ ׁשֶ

ׁש. ב ַמּמָ ה ֶאת ֶזה ִמּתֹוְך ַהּלֵ ִהיא עֹוׂשָ ה ׁשֶ יׁשָ ַמְרּגִ

ם? ְתָבה ׁשָ ַמה ִהיא ּכָ
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ֵחק ַיַחד,  ּנוַּכל ְלׂשַ ְהֶיה ִלי ֲחֵבָרה ֶנְחָמָדה, ׁשֶ ּתִ ֲאִני רֹוָצה ׁשֶ
זֹו  יׁש  ְרּגִ ּנַ ׁשֶ ַנַחת,  ּבְ ט  וְּנַפְטּפֵ ְפָסל  ַהּסַ ַעל  א  ַצְוּתָ ּבְ ב  ׁשֵ ּנֵ ׁשֶ

מֹו ֲאָחיֹות אֹוֲהבֹות..."  ָלזֹו ְקרֹובֹות ְוִנְהֶיה ּכְ

ּוִמּלֹוֶתיָה  ִגיִלי,  ּבְ נֹות  ּבָ ל  ׁשֶ ׁשּוטֹות  ּפְ ים  ִמּלִ ּבְ ְתָבה,  ּכָ ִהיא  ְך  ּכָ

י.  רּו ֵאַלי ְוִנְכְנסּו ָעֹמק ְלתֹוְך ִלּבִ ּבְ ּדִ

ֶלפֹון. ְלָמֳחָרת ׁשּוב ִצְלֵצל ַהּטֶ

"ָהלֹו?" 

ָבר  ּכְ ת ְמֹאד ׁשֶ ׁשֶ ה. ֲאִני ְמַבּקֶ ְפִריָּ ְרָצה ֵמַהּסִ י? זֹו ׁשּוב ּתִ ּסִ "ּדַ

ֶפר  ָרה, ַלּסֵ ה'ֶלה'. ֵיׁש לֹו ַמּטָ ֶפר 'קֹוְרִאים ִלי ַחּנָ ֲחִזיִרי ֶאת ַהּסֵ ּתַ

ִרית".  ִהירּות ָהֶאְפׁשָ ּמְ הּוא ַיְחֹזר ּבַ ה, ְוָחׁשּוב ִלי ׁשֶ ַהּזֶ

ה'ֶלה.  ֵרד ֵמַחּנָ ֵרָרה ְוַהיֹּום ֵאָאֵלץ ְלִהּפָ ֵאין ִלי ּבְ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ

ֶפר  ַלּסֵ ׁש  יֵּ ׁשֶ ָאְמָרה  ׁשֶ ּכְ ְפָרִנית  ַהּסַ ְרָצה  ּתִ ָנה  ּוְ ִהְתּכַ ְלָמה  ַאְך 

ָרה?  ה ַמּטָ ַהּזֶ

ָקְראּו  "ֵאיְך  ְפָרִנית,  ַהּסַ ְלֵעֶבר  ׂשֹון  ׂשָ ֶבֶרת  ּגְ ָקְרָאה  ְרָצה!"  "ּתִ

י ִלְקֹרא?"  ּלִ ת ׁשֶ ִהְמַלְצּתְ ִלי ָלֵתת ַלּבַ ֶפר ַההּוא, ׁשֶ ַלּסֵ

ְרָצה.  ה'ֶלה'..." ָעְנָתה ּתִ "ָאה, 'קֹוְרִאים ִלי ַחּנָ

ה?"  ְפִריָּ ַלּסִ ֻהְחַזר  הּוא  ַהִאם  ָעָליו.  ִלי  ִהְמַלְצּתְ  ַמן  ִמּזְ ָבר  "ּכְ

ׂשֹון. ֶבֶרת ׂשָ ִהְתַעְנְיָנה ּגְ

ֹזאת  י,  ְרּתִ ִהְזּכַ ַהיֹּום  ִדיּּוק  ּבְ ֲאָבל  ׂשֹון.  ׂשָ ֶבֶרת  ּגְ לֹא,  "ֲעַדִין 

ָעֶליָה ְלַהְחִזירֹו ִויִהי  ְקָחה אֹותֹו, ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ְלּדָ י ַליַּ אֹוֶמֶרת, הֹוַדְעּתִ

ָרה!"  ה ֵיׁש ַמּטָ ֶפר ַהּזֶ י ַלּסֵ ָמה, ּכִ

ֶאת  ׂשֹון  ׂשָ ֶבֶרת  ּגְ ְמָעה  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ ה  ֲהֻמּלָ ּבַ ׁשֶ טּוָחה  ּבְ י  ֵאיֶנּנִ

י,  ּסִ ּדַ ֲאִני,  ֲאָבל  ְפָרִנית;  ַהּסַ ְרָצה  ּתִ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

אֹותֹו,  ֹמַע  ִלׁשְ י  ִהְצַלְחּתִ ה,  ְפִריָּ ַלּסִ ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ

ֶנת? ּוֶ ֵאָלה: ְלָמה ִהיא ִמְתּכַ ְ י ַהּשׁ ְוׁשּוב ָעְלָתה ּבִ

ִמיד אֹוֶמֶרת. י ּתָ ּלִ א ׁשֶ ְך ִאּמָ ּלֹא ְמִביִנים - ׁשֹוֲאִלים! ּכָ ׁשֶ ּכְ

י. ַאְלּתִ ְוׁשָ

ִהְרֲהָרה  ִהיא  ַהּטֹובֹות.  ֵעיֶניָה  ּבְ י  ּבִ יָטה  ִהּבִ ְפָרִנית  ַהּסַ ְרָצה  ּתִ

ּבֹו  מּוְך, ַהֶחֶדר ׁשֶ י ַלֶחֶדר ַהּסָ ִניֹּות ְוָאז ָאְמָרה: "ּבֹוִאי ִאּתִ ה ׁשְ ּמָ ּכַ

ֶקט  ם ִיְהֶיה ָלנּו ְקָצת ׁשֶ ּזֹוקּו. ׁשָ ּנִ ָפִרים ׁשֶ ֶנת ֶאת ַהּסְ ֲאִני ְמַתּקֶ

ְונּוַכל ְלׂשֹוֵחַח..."

י.  ּלִ ת ׁשֶ ה'ֶלה ִהיא ַהּבַ ְרָצה, "ַחּנָ י?" ָאְמָרה ּתִ ּסִ "ַאּתְ ְמִביָנה, ּדַ

ֶרת ַוֲחִביָבה, ַאְך  ה ֻמְכׁשֶ ה ג'. ִהיא ַיְלּדָ ִכּתָ י ַהּלֹוֶמֶדת ּבְ ּתִ ן, ּבִ ּכֵ

ְיָתה ֵמֲעבֹוָדִתי  ָהִייִתי חֹוֶזֶרת ַהּבַ ׁשֶ ָכל יֹום ּכְ ִנית. ּבְ ה ּוַבְיׁשָ ְרִגיׁשָ

ְמַצֵער  ה  ּמָ ּכַ ִלי  ֶרת  ּוְמַסּפֶ חֹוֶזֶרת  ה'ֶלה  ַחּנָ ָהְיָתה  ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ְך.  ּכָ יְך  ְלַהְמׁשִ ָלּה  ה  ָקׁשֶ ה  ְוַכּמָ ֲחֵבָרה טֹוָבה  ָלּה  ֵאין  ׁשֶ אֹוָתּה 

י  ָאַמְרּתִ ֲחמּוָדה',  ה'ֶלה  'ַחּנָ ֹמִחי:  ּבְ ַרְעיֹון  ָעָלה  ִמים  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ

י  ְעּתִ ִהּצַ ן... ֲאִני ִהיא ׁשֶ ְך ִלְכּתֹב ַעל ֶזה ִסּפּור?' ּכֵ ְעּתֵ ָלּה, 'ַמה ּדַ

ֲחֵבָרה  ִלְמֹצא  ְרצֹוָנּה  ַעל  ּבֹו  ר  ּוְלַסּפֵ ִלְכּתֹב  י  ּלִ ׁשֶ ה'ֶלה  ְלַחּנָ

ְמָצא  ּתִ ם, ִהיא  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ ּפּור,  ְיֵדי ַהּסִ ַעל  ִתְקָוה ׁשֶ ּבְ טֹוָבה, 

ְלָבָבּה". ָלּה ֲחֵבָרה ּכִ

ְתֹאם.  י ּפִ ֶפר!" ֵהַבְנּתִ ל ַהּסֵ ָרה ׁשֶ ּטָ "ֲאָהּה! זֹו ַהּמַ

ְתָבה ֶאת ִסּפּוָרּה,  ה'ֶלה ּכָ ִחיּּוְך, "ַחּנָ ְרָצה ּבְ יָבה ִלי ּתִ "ָנכֹון", ֵהׁשִ

יִתי  ה. ִקּוִ ְפִריָּ ּסִ י אֹותֹו ּבַ ְחּתִ י ְוִהּנַ ַרְכּתִ י, ּכָ ְסּתִ י, ִהְדּפַ ַוֲאִני ִהְקַלְדּתִ

ְהֶיה  ה ֶנְחָמָדה, ְוִהיא ּתִ ל ַיְלּדָ ּה ׁשֶ ׂשּוֶמת ִלּבָ הּוא ְיעֹוֵרר ֶאת ּתְ ׁשֶ

ה'ֶלה ַלֲחֵבָרה!" ְלַחּנָ

"ֲאִני  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ָקָראִתי  ָרתֹו!"  ַמּטְ ֶאת  יג  ִהּשִׂ ֶפר  ַהּסֵ ה  "ְוִהּנֵ

ט ְואּוַלי  ֵחק ּוְנַפְטּפֵ ַיַחד ְנׂשַ ה'ֶלה! ּבְ ל ַחּנָ רֹוָצה ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ׁשֶ

ל ֲחֵברּות!" ם ִנְכּתֹב ִסּפּור ָחָדׁש, ִסּפּור ׁשֶ ּגַ
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ת ִצְבעֹוִנית,  ִמיָמה. ֵיׁש ָלּה 'קּוקּו' ָאֹרְך ְוֶקׁשֶ ה ֲחמּוָדה ִהיא ּתְ ַיְלּדָ

ט ַצְחָקִני.  קֹות ְקָצת ּוַמּבָ ַנֲעַלִים ְמֻאּבָ

ָחֵצר,  ּבֶ 'ּתֹוֶפֶסת' סֹוֵער  ַחק  ִמׂשְ ּבְ  - ִמיָמה  ּתְ ִמיד,  ּתָ ִהיא ָרָצה 

ָרָצה  ִהיא  ְמַעט...  ּכִ ְמַאֶחֶרת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֶפר  ַהּסֵ ְלֵבית  ֶרְך  ּוַבּדֶ

ָפֶניָה  ל יֹוֵצר ּבְ ְלּגֵ ְתּגַ ּה ִמְתַנְדֵנד, ְצחֹוָקּה ַהּמִ ּלָ ְוָרָצה, ַה'ּקּוקּו' ׁשֶ

ה  ְמַנּסֶ הּוא  ַמה  ַהִחיּּוְך...  אֹוי,   - ְוַהִחיּּוְך  ה־ְמתּוָקה,  ֲעֻמּקָ ּגּוָמה 

יר? ְלַהְסּתִ

עּור  ִ ל ַהּשׁ ְלצּול ַהּמֹוִדיַע ַעל ִסיּּומֹו ׁשֶ ַמע ַהּצִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ סֹוף ַהיֹּום, ּכְ ּבְ

ָאּה,  ּסְ ִריָמה ֶאת ּכִ ִמיָמה ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ַהּמְ ִמיד ּתְ ָהַאֲחרֹון, ּתָ

ְיָתה.  ְלקּוט ְוָרָצה ַהּבַ לֹוַקַחת ֶאת ַהיַּ

ׁשּוט אֹוֶהֶבת ָלֶלֶכת  ְתֹאם? ִהיא ּפָ לֹא, ִהיא לֹא ּבֹוַרַחת. ַמה ּפִ

ַהּצֹוְמִחים  ָרִחים  ַהּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ַעְצָמּה,  ִעם  ְלַבד,  ְיָתה  ַהּבַ

ק ָלּה  ֵ ָעַבר. ָאְמָנם ִלְפָעִמים ִמְתַחּשׁ ֶרְך ְוַלְחׁשֹב ַעל ַהיֹּום ׁשֶ ּדֶ ּבַ

ן - ֲאָבל ִהיא ְמַפֶחֶדת,  ט ְוִלְצֹחק ִאּתָ ָלֶלֶכת ִעם ֲחֵברֹות, ְלַפְטּפֵ

ְתֹאם  ֵכר ּפִ ּה ֵהן ֲעלּולֹות ְלִהּזָ ְמַפֶחֶדת ְמֹאד. ִאם ֵהן ָיבֹואּו ִאּתָ

ׁשּום ֹאֶפן לֹא  ּבְ ּוְלֶזה ִהיא  ֵחק,  ְלׂשַ ֵאֶליָה  ֵהן רֹוצֹות ַלֲעלֹות  ׁשֶ

מּוָכָנה.

ִהיא  י  ּכִ ַחְברֹוֶתיָה,  ל  ׁשֶ יֶהן  ְלָבּתֵ ָלֶלֶכת  רֹוָצה  לֹא  ם  ּגַ ִמיָמה  ּתְ

ה ִיְקֶרה.  ּזֶ ּקוּר, ְוִהיא לֹא רֹוָצה ׁשֶ ֵהן ִיְרצוּ ְלַהְחִזיר ָלּה ּבִ ת ׁשֶ ׁשֶ חֹוׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ִלְתִמיָמה.  ָלּה,  ֲעֵמם  ְמׁשַ ֳהַרִים  ַהּצָ ַאַחר  עֹות  ׁשְ ּבִ

ֲחֵברֹות  ל  ׁשֶ יֶהן  ְלָבּתֵ הֹוְלִכים  ְולֹא  ְיָתה  ַהּבַ ֲחֵברֹות  ַמְזִמיִנים 

נּוי. ָאר ְזַמן ַרב ּפָ ֵחק אֹו ִלְלֹמד, ִנׁשְ ְלׂשַ

ה.  ְפִריָּ ן: ַהּסִ ְתרֹון ְמֻציָּ יְנַתִים ִהיא ָמְצָאה ּפִ ּבֵ

ֵאיָנן  ׁשֶ ְמַעְנְינֹות  ֲחֵברֹות  ם  ׁשָ ת  ּפֹוֶגׁשֶ ה,  ְפִריָּ ַלּסִ הֹוֶלֶכת  ִהיא 

ְסָפִרים  ְסָפִרים;  ת  ּפֹוֶגׁשֶ  - ר  ּוְבִעּקָ ּה,  ּלָ ׁשֶ ה  ּתָ ּכִ ּבַ לֹוְמדֹות 

ַעד  ֲאֻרּכֹות,  עֹות  ׁשָ ם  ׁשָ ֶבת  יֹוׁשֶ ִהיא  יִנים.  ְוַהּמִ ַהּסּוִגים  ל  ִמּכָ

ַנִים. ְיָתה ֵסֶפר אֹו ׁשְ ֶרת, ְוָאז לֹוַקַחת ַהּבַ ה ִנְסּגֶ ְפִריָּ ַהּסִ ׁשֶ

י  ָהֱאנֹוׁשִ ַהּנֹוף  ֶאת  ְוַגם  ֵהיֵטב,  ה  ְפִריָּ ַהּסִ ֶאת  יָרה  ַמּכִ ִמיָמה  ּתְ

יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ֶבת  יֹּוׁשֶ ׁשֶ ֵקָנה  ַהּזְ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ל,  ְלָמׁשָ ּה.  ּלָ ׁשֶ

כּוָלה  ּתְ ַחת  ִמְטּפַ ּה  ּוְלֹראׁשָ ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ל  ׁשֶ ָמאִלית  ַהּשְׂ ה  ּנָ ּפִ ּבַ

ּבֶֹקר ַעל  ַחת ּבַ ִהיא ֻמּנַ ׁשֶ ִמיָמה ּכְ ל ּתְ מֹו ַהֻחְלָצה ׁשֶ ְמֹגֶהֶצת, ּכְ

ת אֹוָתּה.  ִמיָמה לֹוֶבׁשֶ ּתְ ְלָחן, ִלְפֵני ׁשֶ ֻ ַהּשׁ

ֶהן  ּבָ ׁשֶ ּוָפִנים  ְקָצת  רֹוֲעדֹות  ָיַדִים  ַהִהיא,  ה  ָ ָלִאּשׁ ָלּה,  ֵיׁש 

ַהְיָלדֹות  ֶאל  ה  ִחּבָ ּבְ ִכים  ַחיְּ ּמְ ׁשֶ ֲחִביִבים  ְקָמִטים  ֲחרּוִצים 

ֵלב  ָמה  ׂשָ ִמיָמה  ּתְ ִמיָמה.  ּתְ ֶאל   - ר  ּוְבִעּקָ ה,  ְפִריָּ ַלּסִ אֹות  ּבָ ׁשֶ

ל  ֵאיֶזה ַצד ׁשֶ ה ּבְ ּנֶ ֶלת ַרּבֹות ְלֶעְבָרּה, ְולֹא ְמׁשַ ּכֶ ִהיא ִמְסּתַ ׁשֶ

ה ִהיא ִנְמֵצאת.  ְפִריָּ ַהּסִ

יָרה ָלּה  א ִהְסּבִ ה ְקָצת, ֲאָבל ִאּמָ ּנָ ַהְתָחָלה ִהיא ִנְבֲהָלה ִמּמֶ ּבַ

ָמקֹום  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ֶנֱהֵנית  ְוִהיא  ּובֹוֵדָדה;  ַהּזֹאת טֹוָבה  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ

ן.  ֵמַח, ִלְראֹות ְיָלדֹות ֶנְחָמדֹות ּוְלׂשֹוֵחַח ִאּתָ רֹוֵעׁש ְוׂשָ

ִמיָמה  ָבה ּתְ ְכָלל', ָחׁשְ 'ֲאָבל ִהיא לֹא ְמׂשֹוַחַחת ִעם ַהְיָלדֹות ּבִ

ְרָכה אֹוָתּה  ַהְתָחָלה ַרק ּבֵ ְלַעְצָמּה ְוֶהְחִליָטה ִלְפנֹות ֵאֶליָה. ּבַ

ָכה ֵאֶליָה.  לֹוֵמְך?' ְוָתִמיד ִחיְּ ְ ְך הֹוִסיָפה 'ַמה ּשׁ לֹום. ַאַחר ּכָ ְלׁשָ

ִחיּּוְך  ִמיָמה ְוָעְנָתה ָלּה ּבְ ל ּתְ ה ֵמִהְתַעְנְינּוָתּה ׁשֶ ׁשָ ה ִהְתַרּגְ ָ ָהִאּשׁ

כתבה: מירי אלבום ציירה: חני יוסטמןְלפֹוֵצץ ֶאת ַהָּבלֹון
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ּתַֹאר  ִמיָמה ְלַכּנֹות אֹוָתּה ּבַ ה ּתְ ָעָבר, ּוֵמָאז ֵהֵחּלָ דֹול יֹוֵתר ִמּבְ ּגָ

א'. ֶהָחִביב 'ַסְבּתָ

ה ָרָזה  ה ַיְלּדָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ַחיָּ ירוּׁשָ ָנה, ּבִ מֹוִנים ׁשָ ׁשְ ִלְפֵני ּכִ
ה.  ה ֲאֻרּכָ דֹולֹות ְוַסְקָרִניֹּות, ְוַצּמָ חֹרֹות, ּגְ וְּצנוָּמה, ְוָלּה ֵעיַנִים ׁשְ

י.  ָמּה ָהָיה ֶהעְנְטׁשִ ׁשְ

א  ּה - ַאּבָ ּלָ א ׁשֶ א ִנְפָלָאה, ֲאָבל ַאּבָ י ָהְיָתה ִאּמָ ל ֶהעְנְטׁשִ א ׁשֶ ִאּמָ
ַעם הוּא ָהָיה  ּפַ טוָּחה ׁשֶ י ָהְיָתה ּבְ לֹוַמר ֶהעְנְטׁשִ ּה לֹא ָהָיה, ּכְ ּלָ ׁשֶ
הוּ הוּא  ְלׁשֶ ְזַמן ּכָ א, ֲאָבל ּבִ עֹוָלם ֵיׁש ַאּבָ י ֲהֵרי ְלָכל ַהְיָלִדים ּבָ - ּכִ
י לֹא  ַרח? אוַּלי הוּא חֹוֶלה? ֶהעְנְטׁשִ ׁשוּט ֶנֱעַלם. אוַּלי הוּא ּבָ ּפָ
ַע  ְעּגֵ ם לֹא ָזְכָתה ֶלֱאהֹב אֹותֹו, ְלִהְתּגַ יר אֹותֹו. ִהיא ּגַ ָזְכָתה ְלַהּכִ

ְכָלל לֹא ָיְדָעה ִמי הוּא.  ּנוּ... ִהיא ּבִ ֵאָליו אֹו ְלַפֵחד ִמּמֶ

יבוּ  ֵאלֹות. ֵהם ַרק ִהְקׁשִ ֲאלוּ ׁשְ ל ָאז, ַהְיָלִדים לֹא ׁשָ ַלִים ׁשֶ ירוּׁשָ ּבִ
לֹא  דֹוִלים  ַהּגְ ִאם  ָיְדעוּ.  ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה  ָלֶהם,  ָאְמרוּ  ֶ ׁשּ ְלַמה 

ּלֹא ָצִריְך ָלַדַעת אֹותֹו.  הוּ - ֶזה ָהָיה ִסיָמן ׁשֶ ֶ ָאְמרוּ ַמּשׁ

ְדָלה ַהִחיָדה.  ּה ּגָ י, ְוִאּתָ ְדָלה ֶהעְנְטׁשִ ְך ּגָ ּכָ

ַמִים,  ָ ּשׁ א ּבַ ַאּבָ ׁש ָלנוּ  יֵּ י ׁשֶ ל ֶהעְנְטׁשִ ָרה ַהּמֹוָרה ׁשֶ ר ִסּפְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ְואֹוֵהב  יב  ְקׁשִ ּמַ ׁשֶ
ַמִים,  ָ ּשׁ ם ִנְמָצא ּבַ ֵ ַהּשׁ י ְמאֹד. ִהיא ָיְדָעה ׁשֶ ה ֶהעְנְטׁשִ ׁשָ ִהְתַרּגְ
ם  ָרִטי. אוַּלי ּגַ ּה ַהּפְ ּלָ א ׁשֶ ֲאָבל ִהיא לֹא ָיְדָעה ֵאיפֹה ִנְמָצא ַאּבָ

חוּץ ָלָאֶרץ?  ַמִים? ְואוַּלי ּבְ ָ ּשׁ הוּא ּבַ

א  ַאּבָ ה  ָלּמָ א  ִאּמָ ֶאת  ַאל  ׁשָ ָאִחיָה  ִאיְר'ֶקה  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ
וְּדָמעֹות  ַהַחּלֹון  ֶרְך  ּדֶ ַהחוָּצה  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ ַרק  א  ִאּמָ חֹוֵזר,  לֹא 

ֵעיֶניָה.  ָעלוּ ּבְ

א!  ל ִאּמָ ֵעיַנִים ׁשֶ ָמעֹות! ּבָ ּדְ

אֹל, ְלעֹוָלם,  ָאסוּר ִלׁשְ י ֶאת ֵמִאיְר'ֶקה ׁשֶ ֵמָאז ִהְזִהיָרה ֶהעְנְטׁשִ
ֱעָלם... ֶהם ַהּנֶ ּלָ א ׁשֶ ַעל ַאּבָ

ָסתּור  ָהָיה  ָעָרּה  ׂשְ ְיָתה,  ַהּבַ ִמיָמה  ּתְ ָחְזָרה  ׁשֶ ּכְ י  ִליׁשִ ׁשְ יֹום  ּבְ

בֹוָהה  ַהּגְ זֹו  י,  ֶאְסּתִ ֵאֶליָה  ה  ׁשָ ִנּגְ ַהְפָסָקה  ּבַ ֲאֻדּמֹות.  ְוֵעיֶניָה 

ִלְלֹמד  ְרֶצה  ּתִ ִאם  אֹוָתּה  ֲאָלה  ְוׁשָ ה,  ּתָ ַהּכִ ת  ַמְלּכַ ם  ּגַ ִהיא  ׁשֶ

י,  ֶאְסּתִ ִעם  ִלְלֹמד  רֹוצֹות  ַרּבֹות  נֹות  ּבָ תֹוָרה.  ּבְ ְבָחן  ַלּמִ ּה  ִאּתָ

ד  ֵאָלה, ּוִמיָּ ְ ִמיָמה ִנְלֲחָצה ִמן ַהּשׁ י ִהיא ֲחרּוָצה ְמֹאד, ֲאָבל ּתְ ּכִ

ְך?"  ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ֲאָלה: "ֵאיֹפה? ּבַ ׁשָ

ֶאְצֵלנּו ִיְהֶיה  ֵכן ׁשֶ ְך. ִיּתָ ְך ַנְחִליט ַאַחר ּכָ ָאה: "ַעל ּכָ ּלְ י ִהְתּפַ ֶאְסּתִ

ַיַחד".  י, ֲאָבל ֹקֶדם ִנְרֶאה ִאם ַמְתִאים ָלנּו ִלְלֹמד ּבְ ָעמּוס ִמּדַ

י  ִהּסּוס, ְוֶאְסּתִ ִמיָמה ּבְ ַדאי..." ָעְנָתה ּתְ "ֶאְהם... ָאז אּוַלי לֹא ּכְ

י? לֹא ָצִריְך, ֲאִני ֶאְלַמד  ֶנֶעְלָבה: "ָמה, ַאּתְ לֹא רֹוָצה ִלְלֹמד ִאּתִ

ית.  י!" ְוִהְסּתֹוְבָבה ֲאחֹוַרּנִ ִעם ׁשֹוׁשִ

ֲעצּוָבה  ְוָהְיָתה  ְלצּול,  ַהּצִ ַאֲחֵרי  ד  ִמיָּ ָרִגיל,  ּכָ ָהְלָכה  ִמיָמה  ּתְ

ם  ו ּגַ ֹמר, ַעְכׁשָ ְך ִלׁשְ ל ּכָ ה ָלּה ּכָ ׁשֶ ּקָ ּסֹוד, ׁשֶ י ָלּה ּבַ ְמֹאד. לֹא ּדַ

ְהֶיה?  ּה... ַמה יִּ ּלָ ְרֶצה ִלְהיֹות ֲחֵבָרה ׁשֶ י לֹא ּתִ ֶאְסּתִ

ְמָחָתּה,  ְלׂשִ ה.  ְפִריָּ ַלּסִ ִמֲהָרה  ִלְלֹמד  ָמה  יְּ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמיָּ

לֹא  ֲעַדִין  א  ַסְבּתָ ם  ּגַ ָרּה,  ּוְלָאׁשְ ָרה;  ִנְסּגְ לֹא  ֲעַדִין  ה  ְפִריָּ ַהּסִ

ֶאת  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמיָּ בּוָעה,  ַהּקְ ָתּה  ִפּנָ ּבְ ָבה  ָיׁשְ ִהיא  ָהְלָכה. 

ִמיָמה  ּתְ א ׁשֶ ָרֲאָתה ַסְבּתָ ׁשֶ הּו. ּכְ ֶ ָרה ָלּה ַמּשׁ ּקָ ִמיָמה ֵהִביָנה ׁשֶ ּתְ

קֹוָמּה, ִהְתָקְרָבה  ה, ִהיא ָקָמה ִמּמְ ְפִריָּ ִמְתּכֹוֶנֶנת ָלֵצאת ֵמַהּסִ

ִמיָמה?"  ְיָתה, ּתְ י אֹוִתי ַהּבַ ַלּוִ ַתח ְוָאְמָרה ָלּה: "אּוַלי ּתְ ֶאל ַהּפֶ

ָבה  ְוָחׁשְ ְמָחה!"  ׂשִ "ּבְ יָבה:  ֵהׁשִ ד  ִמיָּ ַאְך  ִנְדֲהָמה,  ִמיָמה  ּתְ

ל  יָה ׁשֶ ְך ִמּפִ ל ּכָ ט ָאֹרְך ּכָ ּפָ ְמָעה ִמׁשְ ַמן לֹא ׁשָ ּזְ ּמִ ְלַעְצָמּה, ׁשֶ

ֵהן ַרק  ִנְגְמרּו,  ֲעַדִין לֹא  יֹום  עֹות ְלאֹותֹו  ַהַהְפּתָ א. ֲאָבל  ַסְבּתָ

ִהְתִחילּו... 

ְזַמן  ָבר  "ּכְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ א  ַסְבּתָ ָלּה  ָאְמָרה  ִמיָמה",  ּתְ יֹוַדַעת,  "ַאּתְ 

אֹוָתְך,  רֹוָאה  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ הּו.  ֶ ַמּשׁ ָלְך  ר  ְלַסּפֵ רֹוָצה  ֲאִני  ׁשֶ ַרב 

ֶבת  חֹוׁשֶ ַוֲאִני  ב,  ּלֵ ּבַ ָמה  ַבר  ּדְ יָאה  ַמְחּבִ ַאּתְ  ׁשֶ ה  יׁשָ ַמְרּגִ ֲאִני 

ֹמַע?" י, ָיכֹול ַלֲעֹזר ָלְך. רֹוָצה ִלׁשְ ּלִ ּפּור ׁשֶ ּפּור, ַהּסִ ַהּסִ ׁשֶ

ֵעיַנִים  ִמיָמה ּבְ ֲאִני אֹוֶהֶבת!" ָאְמָרה ּתְ ֶ י? ֶזה ַמה ּשׁ "ִסּפּור ֲאִמּתִ

ְהיֹוָתּה  ּבִ ּה  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ַעל  ָרה  ִסּפְ ָרה;  ִסּפְ א  ְוַסְבּתָ ּבֹוְרקֹות, 

עֹוָלם לֹא  ּמֵ ָרה ַעל ָהָאב ׁשֶ י; ִסּפְ ָמּה ֶהעְנְטׁשִ ה ּוׁשְ ה ְקַטּנָ ַיְלּדָ

יֹּום;  ּבַ אֹותֹו  ְוִדְמְיָנה  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעָליו  ָחְלָמה  ִמיד  ּתָ ֲאָבל  ָרֲאָתה, 

ּתֹו לֹא ָיְדָעה ִאם הּוא ָהָיה ָאָדם טֹוב ְוִאם  ּבִ ָרה ַעל ָאב ׁשֶ ִסּפְ

ּה ֵאיָנּה  ּלָ ׁשֶ א  ה ִאּמָ ָלּמָ ּלֹא ֵהִביָנה  ׁשֶ ה  ַיְלּדָ ְוַעל  ָאַהב אֹוָתּה, 

ר ָעָליו...  מּוָכָנה ְלַדּבֵ

ֶרת  א ִלְתִמיָמה, "ֲאִני ִנְזּכֶ ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך", ָאְמָרה ַסְבּתָ ׁשֶ "ּכְ

מֹו  ּכְ אֹוָתּה  ָחַנק  ׁשֶ ּסֹוד  ּבַ ּה,  ּלָ ׁשֶ ּוַבּסֹוד  ה  ַטּנָ ַהּקְ י  ֶהעְנְטׁשִ ּבְ

פֹוְצִצים אֹותֹו - הּוא  ּמְ ׁשֶ ַח, ְוַרק ּכְ ַח ּוִמְתַנּפֵ ְתַנּפֵ ּמִ לֹון ָקָטן ׁשֶ ּבָ

ֵקָטה  ה ׁשְ ָ ִלי ִלְהיֹות ִאּשׁ ְגּדְ ּתִ ץ ְוֶנֱעַלם. ֲאִני לֹא רֹוָצה ׁשֶ ּוֵ ִמְתּכַ

מֹוָה". ּוְרִציִנית ּכָ

ֶמַתח. ִמיָמה ָהְיָתה ּבְ ּסֹוף?" ּתְ ָרה ּבַ "ֶרַגע, ֲאָבל ַמה ּקָ

א, "ֲאָבל ֹקֶדם  ם", ִהְבִטיָחה ַסְבּתָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ָלְך ּבְ "ֲאִני ֲאַסּפֵ

ְך!"  ּלָ ּסֹוד ׁשֶ ֲאִני רֹוָצה ָלַדַעת ָמה ַאּתְ ְמַתְכֶנֶנת ַלֲעׂשֹות ּבַ

ׁש  יֵּ ׁשֶ יֹוַדַעת  ַאּתְ  "ֵמַאִין  ִמיָמה,  ּתְ ִהְסִמיָקה  י?"  ּלִ ׁשֶ "ַהּסֹוד? 

ַהיֹּום,  ׁשֶ ַרק  ְך...  ּכָ ל  ּכָ ְוָגדֹול  ְרִציִני  לֹא  הּוא  ּוִבְכָלל,  סֹוד?  ִלי 

ְגָלָלּה,  ּבִ ֶזה לֹא  ֲאָבל  י,  ֶאְסּתִ ְלַהְזִמין ֶאת  ָרִציִתי  ה, לֹא  ּתָ ּכִ ּבַ

ְגַלל ַה..." ֶזה ּבִ

ְזִמיִני  ָחר ּתַ ּמָ ְבִטיִחי ִלי ׁשֶ ּסֹוף ּתַ ר ָלְך ֶמה ָהָיה ּבַ "ִאם ֲאִני ֲאַסּפֵ

ְמׁשּוָבה.  א, ְוֵעיֶניָה ָנְצצּו ּבִ ֲאָלה ַסְבּתָ ְיָתה?" ׁשָ ֲחֵבָרה ַהּבַ

ְיָתה?  ה? ָמַתי? ְוֵאיְך ֲאִני... ָמה, ְלַהְזִמין ַהּבַ ִמיָמה ִנְבֲהָלה: ָלּמָ ּתְ

נּו,  ּלָ ׁשֶ ן  ׁשָ ְוַהיָּ ָטן  ַהּקָ ִית  ּבַ ּבַ ת  ׁשֶ יֶּ ִמְתּבַ ת...  ׁשֶ יֶּ ִמְתּבַ ֲאִני  ֲאָבל 

אֹות ַהחֹוְרִקים.  ּסְ ט ּוַבּכִ ְלָחן ַהְמֻרּפָ ֻ ּשׁ ִדים, ּבַ ירֹות ַהּלֹא ְמֻסיָּ ּקִ ּבַ

ל  ַפֵחד ּכָ ֱאֶמת טֹוב יֹוֵתר ְלַגּלֹות ֹזאת ִמּלְ ֲאָבל אּוַלי... אּוַלי ּבֶ

ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ִהי  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַנֵחׁש,  ּתְ ִהי  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַדע,  ּתֵ ִהי  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ

ַמ"ח!  ֶגד ִנְלַקח ִמּגְ ַהּבֶ ה ׁשֶ ַגּלֶ ִנים אֹו ּתְ ָהָרִהיִטים ַהְיׁשָ

ָאִביָה  ָלַדַעת ַעל  ֵמָחה  ׂשְ ָהְיָתה  ׁשֶ י,  ָבה ַעל ֶהעְנְטׁשִ ָחׁשְ ִהיא 

דֹול ּוִמְסּתֹוִרי,  ּלֹא ִלְחיֹות ִעם סֹוד ּגָ הּוא ּוִבְלַבד ׁשֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ

ב ּוַמְפִריַע ִלְנׁשֹם, ְוֶהְחִליָטה. ּלֹוֵחץ ַעל ַהּלֵ ׁשֶ

י ֲאִני ֲעַדִין לֹא רֹוָצה  ֶקט, "ֶאת ֶאְסּתִ ׁשֶ א", ָאְמָרה ּבְ "טֹוב, ַסְבּתָ

ַבע. ִהיא ֲעִדיָנה ַוֲחָכָמה,  ְלַהְזִמין, ֲאָבל אּוַלי ַאְזִמין ֶאת ֱאִליׁשֶ

ַאְזִמין  ְך  ּכָ ַאַחר  אּוַלי  ֵאַלי  ָלבֹוא  ֶנֱהֵנית  ִהיא  ׁשֶ ֶאְרֶאה  ְוִאם 

ֲחֵברֹות נֹוָספֹות". 

ִיְהֶיה  בֹוא,  ּתָ ַבע  ֱאִליׁשֶ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָיְדָעה  ִהיא  ְמָחה.  ׂשָ א  ַסְבּתָ

ַהּסֹוד  ׁשֶ ּוָבֶרַגע  נֹוָספֹות,  ֲחֵברֹות  ְלַהְזִמין  יֹוֵתר  ַקל  ִלְתִמיָמה 

ר ִלְנׁשֹם ִלְרָוָחה! ֵאינֹו סֹוד - ֶאְפׁשָ

ָנה,  ִרים ׁשָ ר: "ִלְפֵני ֶעׂשְ ה ְלַסּפֵ ְגרֹוָנּה ְוֵהֵחּלָ ָחה ּבִ ְחּכְ א ּכִ ַסְבּתָ

ִעּתֹון  ְרְסָמה ּבָ ְמַעט, ִהְתּפַ ים ּכִ ִ ּשׁ ת ׁשִ י, ָהִייִתי ּבַ ֲאִני, ֶהעְנְטׁשִ ׁשֶ ּכְ

ַמן  ּזְ ּבַ ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ְיהּוִדים  ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ֲחבּוָרה  ַעל  ָיָפה  ָבה  ּתָ ּכַ

ׂש ֹאֶכל ְלַתְלִמיֵדי  ָרֵאל ָיְצאּו ְלַחּפֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלטּו ּבְ ַהּטּוְרִקים ׁשָ ׁשֶ

קּוָפה  ְך ּתְ ֶמׁשֶ לֹא ַהְפָרָעה. ּבְ ֵהם יּוְכלּו ִלְלֹמד ּבְ ֵדי ׁשֶ יָבה, ּכְ ְיׁשִ

חּוִרים  ילּו ֶאת ַהּבַ ְבֵרי ַמֲאָכל ְוִהּצִ יָבה ּדִ ׁשִ ה ֵהם ֵהִביאּו ַליְּ ֲאֻרּכָ

ְוָיָרה  טּוְרִקי  ל  ַחיָּ אֹוָתם  ַפס  ּתָ ִמים  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ ֲאָבל  ֵמָרָעב. 

ֶקט:  ׁשֶ ּבְ הֹוִסיָפה  ְוִהיא  ֶנֱחַלׁש,  א  ַסְבּתָ ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ֶהם..."  ּבָ

א  ים ָהֵהם ָהָיה ַאּבָ י ֶאָחד ֵמָהֲאָנׁשִ ּלּו ִלי ּכִ י ּגִ ָעַרְכּתִ רּוִרים ׁשֶ "ּבֵ

ָרְצָתה  ּלֹא  ׁשֶ ְך, ַעד  ּכָ ל  ּכָ ָרה  ּבְ ִנׁשְ י  ִאּמִ ׁשֶ ֶעֶרת  ְמׁשַ ֲאִני  י.  ּלִ ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבַ ֵהִביָאה  לֹא  ִהיא  ֲאָבל  ָלל,  ּכְ ֶזה  ַעל  ר  ְלַדּבֵ

ה  ּוָ ּלִ ׁשֶ ַהּסֹוד  ְוִעם  ּה  ּלָ ׁשֶ ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ִעם  ּוְלַאַחי  ִלי  ִיְהֶיה  ה  ָקׁשֶ

ינּו..." ֶאת ַחיֵּ

ק, ְוִהיא ָאְמָרה:  ד ִהְתַחּזֵ ַוע ְלֶרַגע, ַאְך ִמיָּ א ּגָ ל ַסְבּתָ קֹוָלּה ׁשֶ

י  ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ י ְמֹאד ְלַגּלֹות ׁשֶ ַמְחּתִ ַער ַעל ֶהָעָבר, ׂשָ ל ַהּצַ "ִעם ּכָ

ם ּוָפַעל ְלַמַען ַהּתֹוָרה  ָעַזר ְלֻכּלָ יק, ָאָדם ׁשֶ ָהָיה ָאָדם טֹוב ְוַצּדִ

ִלְדָבִרים  ָמקֹום  ה  ּנֶ ִמְתּפַ ִמְתּפֹוֵצץ,  לֹון  ַהּבָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָיִפים ֲאֵחִרים!"
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י. ִליׁשִ יֹוֵתר ֶאת יֹום ׁשְ בּוַע, ֶאְלָחָנן אֹוֵהב ּבְ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ִמּכָ

ם ׁשֹוֲאִלים. ַמּדּוַע? ַאּתֶ

ַחת  ה, ַחּכּו ִמּתַ ה. ִהּנֵ יֹּום ַהּזֶ ה ֶאְלָחָנן ּבַ י ְוִנְרֶאה ָמה עֹוׂשֶ ּבֹואּו ִאּתִ

ְראּו ְלָאן הּוא הֹוֵלְך.  ֶכף ּתִ רּו... ּתֵ ּתְ ה, ִהְסּתַ ָהֵעץ ַהּזֶ

אֹות  ּפֵ ּלֹו  ׁשֶ ֶהָחמּוד,  ֶלד  ַהיֶּ ֶאת  רֹוִאים  ִמְתָקֵרב!  הּוא  ה  ִהּנֵ

ֹחרֹות ּוְמֻסְלָסלֹות? ֶזהּו ֶאְלָחָנן!  ׁשְ

ָידֹו? ֵאּלּו  ּבְ ית ֶהָעָבה ׁשֶ ּקִ ּשַׂ ם ׁשֹוֲאִלים ַמה ֵיׁש ּבַ ָמה? ָאה, ַאּתֶ

ּמּוָבן.  ְסָפִרים, ּכַ

ם ְמִביִנים ְלָאן הֹוֵלְך ֶאְלָחָנן?  ו ַאּתֶ ַעְכׁשָ

ה! ְפִריָּ ָנכֹון, ֶאְלָחָנן הֹוֵלְך ַלּסִ

יֹוֵתר  ה, ְוָלֵכן ֶאְלָחָנן אֹוֵהב ּבְ ְפִריָּ ל ַהּסִ י הּוא ַהיֹּום ׁשֶ ִליׁשִ יֹום ׁשְ

ה. ֶאת ַהיֹּום ַהּזֶ

ם. ה ׁשָ ֶקט, ִנְרֶאה ַמה הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ ּבֹואּו, ֵנֵלְך ַאֲחָריו ּבְ

ְפָרִנית, "עֹוד ְמַעט סֹוְגִרים".  ֵרז!" אֹוֶמֶרת ַהּסַ "ִהְזּדָ

ֶפר. ּסֵ קּוַע ּבַ ֶאְלָחָנן ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע. הּוא ׁשָ

ְפָרִנית, "עֹוד ְמַעט סֹוְגִרים!" "ֶיֶלד", אֹוֶמֶרת ׁשּוב ַהּסַ

ֵסֶפר  י  ַחְרּתִ ּבָ לֹא  עֹוד  "ֲאָבל  ֶפר.  ֵמַהּסֵ ֵעיַנִים  ֵמִרים  ֶאְלָחָנן 

ְיָתה". ָלַקַחת ַהּבַ

ַחר  ּבְ נּו,  ַרב!  ְזַמן  ָבר  ּכְ אן  ּכָ ִנְמָצא  ה  ַאּתָ  ? ַחְרּתָ ּבָ לֹא  "עֹוד 

ָבר ְמֻאָחר". ַמֵהר, ּכְ

ּקֹות". עֹוד ָחֵמׁש ּדַ "טֹוב", אֹוֵמר ֶאְלָחָנן ְלַעְצמֹו, "ּבְ

ּקֹות... עֹוד ָחֵמׁש ּדַ ּבְ

ָכל ּבֶֹקר. ה ֶאְלָחָנן אֹוֵמר ּבְ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ַמן  יַע ַהּזְ ָנה ְוקֹוֵראת: "ֶאְלָחָנן, ִהּגִ ֵ א ְמִעיָרה אֹותֹו ֵמַהּשׁ ִאּמָ ׁשֶ ּכְ

ד  ַלּצַ ְך  ּוִמְתַהּפֵ ּקֹות"  ּדַ ָחֵמׁש  עֹוד  "ּבְ ֶאְלָחָנן:  עֹוֶנה  ָלקּום!" 

ִני.  ֵ ַהּשׁ

הּוא  ּקֹות, ְועֹוד ָחֵמׁש, ְועֹוד ָחֵמׁש... ּוְכׁשֶ ָכה עֹוְברֹות ָחֵמׁש ּדַ ּכָ

ט ָחמּור  'ה ֵיׁש ַמּבָ ִלים, ְוָלֶרּבֶ ּלְ ָבר ִמְתּפַ יַע ַלֵחְיֶדר ַהְיָלִדים ּכְ ַמּגִ

ר ְוַתְפִסיק ְלַאֵחר?  ּבֵ ְתּגַ , ֶאְלָחָנן? ָמַתי ּתִ ֵעיַנִים: "ׁשּוב ֵאַחְרּתָ ּבָ

ָך!" ּלְ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַמן ׁשֶ ְך ַעל ַהּזְ ל ּכָ ֲחָבל ּכָ

לֹו  ָנִעים  ה  ּמָ ּכַ ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֶמת  ְמַחּמֶ ִמיָכה  ַהּשְׂ ַאְך  יֹוֵדַע,  ֶאְלָחָנן 

הּוא  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ָלֵכן  ָלקּום...  ק  ֵחׁשֶ לֹו  ְוֵאין  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ

ּקֹות". עֹוד ָחֵמׁש ּדַ ה: "ּבְ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ָרִגיל לֹוַמר ֶאת ַהּמִ

ָבר ְמֻאָחר ְמֹאד. הּוא ָקם ְלַבּסֹוף, ּכְ ׁשֶ ּכְ

הּוא לֹא  ה, ַעד ׁשֶ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ְך לֹוַמר ֶאת ַהּמִ ל ּכָ ֶאְלָחָנן ָרִגיל ּכָ

כתבה: סימי שטיין ציירה: מרים שמחה לויְּבעֹוד ָחֵמׁש ַּדּקֹות
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יְך  ה, הּוא ָאַמר אֹותֹו. הּוא ַמְמׁשִ ְפִריָּ ּסִ ו, ּבַ ם ַעְכׁשָ ּגַ ם ֵלב ׁשֶ ׂשָ

ּקֹות, ְועֹוד ָחֵמׁש,  ָעְברּו ָחֵמׁש ּדַ ים ֵלב ׁשֶ ִלי ָלׂשִ ִלְבֹחר ְסָפִרים ּבְ

ֶאְלָחָנן  ֲאָבל  ִמְתרֹוֶקֶנת,  ה  ְפִריָּ ַהּסִ ְלַאט־ְלַאט  ָחֵמׁש...  ְועֹוד 

ה ְסִביבֹו.  ֲעׂשָ ּנַ ֶפר ְוֵאינֹו ַמְבִחין ּבַ ּסֵ ּלֹו ּבַ ל ּכֻ קּוַע ּכָ ׁשָ

ק אֹותֹו. ֶפר ְמַרּתֵ ַהּסֵ

ִנים ַרּבֹות  ִלְפֵני ׁשָ

ה ְמאֹד ֲעָיָרה ְקַטּנָ ּבַ

ָחה  ּפָ ה ָלּה ִמׁשְ ַחיָּ

ְמָחה. ְלָוה וְּבׂשִ ׁשַ ּבְ

ּה, וֵּבן ֶאָחד נֹות ּבָ ׁש ּבָ ׁשֵ

ן, ָיִחיד וְּמֻיָחד. ָיָקר הוּא ַהּבֵ

אֹוָתיו ְמֻסְלָסלֹות  ּפְ

דֹולֹות, ְוֵעיַנִים לֹו ּגְ

ֵעיַנִים ֲחָכמֹות וְּנבֹונֹות 

נֹות ׁשֹות וִּמְתַחּנְ ַבּקְ ַהּמְ

ם ֵ ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהּשׁ

ם. ּשֵׂ ים ְלִהְתּבַ ם ַהַחיִּ ִמּסַ

רוָּטה ַאִין ִית ּפְ ּבַ ַאְך ּבַ

ַרק ֶלֶחם ַצר וְּמַעט ַמִים 

ם ׂשֹוְרִרים עִֹני ְוַדּלוּת ׁשָ

ִרים!  ַאְך ַעל ִלּמוּד ַהּתֹוָרה לֹא ְמַוּתְ

ה  "ְמַעְנֵין..." אֹוֵמר ֶאְלָחָנן ְלַעְצמֹו, ּוִפְתֹאם ֵמִרים ֶאת ֵעיָניו ּוְמַגּלֶ

ה ֵריָקה. ְפִריָּ ַהּסִ ׁשֶ

תֹוְך  ּבְ ְלַבּדֹו  ַאר  ִנׁשְ ְוהּוא  ַהְיָלִדים,  ָהְלכּו  ְפָרִנית,  ַהּסַ ָהְלָכה 

עּוָלה.  דֹוָלה ְוַהּנְ ה ַהּגְ ְפִריָּ ַהּסִ

י ּפֹה ְלַבד!"  ַאְרּתִ ְיָתה! ִנׁשְ י ָלֶלֶכת ַהּבַ ַכְחּתִ "ֵהי!" הּוא צֹוֵעק, "ׁשָ

"ָמה  ּבֹוֶכה,  א!" הּוא  "ִאּמָ ְלָחָייו.  ַעל  ִלְזלֹג  ַמְתִחילֹות  ָמעֹות  ּדְ

ה?" ֶאֱעׂשֶ

ְתֹאם קֹול ֵמֲאחֹוָריו. ה לֹא ְלַבד!" הּוא ׁשֹוֵמַע ּפִ "ַאּתָ

ֶלד  ה?" הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַהיֶּ ֶבָהָלה. "ִמי ַאּתָ ֶאְלָחָנן ִמְסּתֹוֵבב ּבְ

ּמּולֹו.  ׁשֶ

ֶפר". ֶלד ֵמַהּסֵ "ֶזה ֲאִני, ַהיֶּ

ל  ׁשֶ "ֵמָהֲעָיָרה  ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ּבְ ֶאְלָחָנן  ׁשֹוֵאל  ֶפר?"  ֵמַהּסֵ ֶלד  "ַהיֶּ

ֵעיַנִים  י  ּתֵ ׁשְ ּפֹוֵתַח  ֶאְלָחָנן  ה?"  ַאּתָ ֱאֶמת  ּבֶ ֶזה  ֶזה...  ַעם?  ּפַ

ֶפר עֹוֵמד מּולֹו!  ֶלד ֵמַהּסֵ ֲעָנִקיֹּות. הּוא לֹא ַמֲאִמין - ַהיֶּ

ׁשֹוֵאל  ָך?"  ּלְ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ַעל  ַהְרָחָבה  ּבְ ִלי  ר  ְלַסּפֵ ּתּוַכל  "ַהִאם 

רֹוֶצה  הּוא  ׁשֶ ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ָנעּול  הּוא  ׁשֶ ְלַגְמֵרי  ׁשֹוֵכַח  ֶאְלָחָנן, 

ְיָתה. ָלֶלֶכת ַהּבַ

ַאַחת  ֵעז  ַרק  ָלנּו  "ָהְיָתה  ֶלד,  ַהיֶּ ר  ְמַסּפֵ ְמֹאד",  ים  ֲעִניִּ "ָהִיינּו 

ִמים  יָּ ְרנּו. ּבַ ְתָנה ְמַעט ָחָלב, ֲאָבל ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה לֹא ִוּתַ ּנָ ׁשֶ

ָלֶלֶכת  ָצִריְך  ָהָיה  ִלְלֹמד  ָרָצה  ׁשֶ ִמי  ֵחְיֶדר.  ָהָיה  לֹא  ָהֵהם 

ִביר  ׁש ּוְגָמָרא. ַהּגְ ֶסף ְוִלְלֹמד ֶאְצלֹו ֻחּמָ ם לֹו ּכֶ ּלֵ ד, ְלׁשַ ַלּמֵ ַלּמְ

א  ָכל יֹום, ֲאָבל ְלַאּבָ נֹו ִלְלֹמד ּבְ ל ָהֲעָיָרה ָהָיה ׁשֹוֵלַח ֶאת ּבְ ׁשֶ

ְרּתֹו,  ּכָ ׂשְ ֶסף ְלָכְך, ָלֵכן הּוא ִהְפִריׁש ְמַעט ִמּמַ ּכֶ י לֹא ָהָיה  ּלִ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ד.  ַלּמֵ ַלּמְ ָלֶלֶכת  זֹוֶכה  ָהִייִתי  ֹחֶדׁש  ּבְ ְספּורֹות  ּוְפָעִמים 

ד - ָהִייִתי ָרץ! לֹא ָרִציִתי  ַלּמֵ ֶסף ַלּמְ א ְקָצת ּכֶ ָהָיה ְלַאּבָ ַעם ׁשֶ ּפַ

ה  ַאּתָ ַהִאם  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵמַהּתֹוָרה  ַאַחת  ה  ִמּלָ ֲאִפּלּו  ְלַהְפִסיד 

ָכל יֹום ְויֹום?" ֵחְיֶדר ּבְ ה לֹוֵמד ּבְ ַאּתָ ֵמִבין ֵאיזֹו ְזכּות ֵיׁש ְלָך, ׁשֶ

יֹוֵדַע',  לֹא  הּוא  ׁשֶ 'טֹוב  ְוִהְסִמיק.  טֹו  ַמּבָ ֶאת  יל  ּפִ ִהׁשְ ֶאְלָחָנן 

יַע  ּוַמּגִ ַמן  ַהּזְ ז ֶאת  ְמַבְזּבֵ ֲאִני  ּלֹא ַאַחת  ׁשֶ  ... 'ׁשֶ ְלַעְצמֹו,  ב  ָחׁשַ

ִאחּור'.  ַלֵחְיֶדר ּבְ

ׁש  ם. הּוא ִנּגַ ָבר לֹא ָהָיה ׁשָ ֶלד ּכְ הּוא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו, ֲאָבל ַהיֶּ

תּוָחה. ִהיא ּפְ ה ְוָרָאה ׁשֶ ְפִריָּ ֶלת ַהּסִ ַלּדֶ

ַאל ֶאְלָחָנן ֶאת ַעְצמֹו ּוִפְתֹאם ִהְבִחין  ַתח אֹוָתּה?" ׁשָ "ֵהי, ִמי ּפָ

ֶתק ְוָקָרא: ּפֶ ּה. הּוא ִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּלָ ִדית ׁשֶ לּוי ַעל ַהיָּ ֶפֶתק ַהּתָ ּבְ

ְלֶאְלָחָנן!

ְיָתה. ב ַלְחזֹר ַהּבַ ָהִייִתי ַחיָּ

ִלּמוּד ַהּתֹוָרה! ַהְצָלָחה ּבְ ּבְ

ָך, ּלְ ׁשֶ

ֶפר ֶלד ֵמַהּסֵ ַהיֶּ

ָמה,  ְנָין?  ֵמַהּבִ יֹּוֵצא  ׁשֶ ֶהָחמּוד,  ה,  ַהּזֶ ֶלד  ַהיֶּ ֶאת  רֹוִאים  ם  ַאּתֶ

ה ַהִהיא  ִגיׁשָ ן, ֵמָאז ַהּפְ ן, ּכֵ ה ֶאְלָחָנן? ּכֵ ּזֶ ם לֹא ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ַאּתֶ

ָחֵמׁש  עֹוד  "ּבְ ּבֶֹקר:  ָכל  ּבְ אֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשּוב  ֶאְלָחָנן  ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ְיָקרֹות  ּקֹות ׁשֶ ָחֵמׁש ּדַ ָבר יֹוֵדַע ׁשֶ ּקֹות". הּוא ּכְ ּדַ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ַוֲחִביבֹות ְמֹאד ִלְפֵני ַהּשׁ

ַמן!  ּזְ ַתח ַהֵחְיֶדר - ּבַ יעּו ִאּתֹו ַעד ּפֶ ּגִ ו, ּתַ ְלכּו ַאֲחָריו ַעְכׁשָ ִאם ּתֵ

הּוא  ׁשֶ ַגּלּו  ּתְ  - ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  אֹותֹו  ְלַלּוֹות  יכּו  ְמׁשִ ּתַ ְוִאם 

יק. ְלִמיד ָחָכם ְוַצּדִ ּתַ
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כּוָנִתית. ְיָלִדים ִנְכְנסּו ֵאֶליָה  ְ ה ַהּשׁ ְפִריָּ ּסִ ְררּו ּבַ ה ׂשָ ַרַעׁש ַוֲהֻמּלָ

ְלַיד  ָעְמדּו  ה,  ָהִרְצּפָ ַעל  אֹו  אֹות  ּסְ ּכִ ַעל  בּו  ָיׁשְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ְוָיְצאּו 

ם ָהָיה - ֵסֶפר:  ף ְלֻכּלָ ּתָ ׁשֻ ירֹות. ַהּמְ ֲענּו ַעל ַהּקִ ִפים אֹו ִנׁשְ ּדָ ַהּמַ

ִטיַח, ְלָיָדם.  ָ ְלָחן אֹו ַעל ַהּשׁ ֻ ִים, ַעל ַהּשׁ ְרּכַ ַדִים, ַעל ַהּבִ יָּ ּבַ

כּו  ִהְתַהּלְ ם  ּוְלִצּדָ ִרים,  ְמֻסּדָ ִפים  ַמּדָ ַעל  ָעְמדּו  ים  ַרּבִ ְסָפִרים 

יֹוֵתר. ַהְיָלִדים  ֶפר ַהְמַעְנֵין ּבְ ִחים ֵאיֶזהּו ַהּסֵ ִנים ּוִמְתַוּכְ ְיָלִדים, ּדָ

ֵמֶהם  ְוָהיּו  ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ַרֲחֵבי  ּבְ ְוָקְראּו  בּו  ָיׁשְ ֵסֶפר  ֲחרּו  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ

ם. יֶהם ְוִלְקֹרא ׁשָ יפּו ָלׁשּוב ְלָבּתֵ ֶהְעּדִ ׁשֶ

ָיְצָאה  ּמּוִדים,  ַהּלִ ִסיּּום  ִעם  ְמֻיָחד,  ּבִ ְוַחם  ֵקיִצי  ֶאָחד,  יֹום  ּבְ

ה. ְפִריָּ ה ד' ֶאל ַהּסִ ּתָ ְלִמיִדים ִמּכִ ְקבּוַצת ּתַ

ם ָחׁשּו ֵהיֵטב ַעל  ּלָ ּכֻ ֶ ים ֶאת ַמה ּשׁ ה ַחם ַהיֹּום", ִהְכִריז ַחיִּ ּמָ "ּכַ

ָרם.  ׂשָ ּבְ

ה  ְפִריָּ ֵלְך ַלּסִ ּנֵ ְך ָעִדיף ׁשֶ ל ּכָ יֹום ַחם ּכָ ּבְ י ָאְמָרה ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ "ִאּמָ

חּוץ", ָאַמר ְיהּוָדה.  לֹות ּבַ ְמקֹום ְלִהּצָ ֶגת ּבִ ֻמּזֶ ַהּמְ

ָבָריו.  ים ִעם ּדְ ֹראׁשֹו, ַמְסּכִ אֹומֹו ִהְנֵהן ּבְ מֹוִטי ּתְ

ָחֵצר,  ּבֶ ַהיֹּום  ּתֹוֵבב  ְלִהׁשְ ַדאי  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ ָאְמָרה  י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ ם  "ּגַ

ַהּמּוָעִדים  בּועֹות  ׁשָ ֵהם  בּועֹות'  ָ ַהּשׁ ת  לֹׁשֶ ְ 'ׁשּ ׁשֶ דּוַע  יָּ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ

יִמי.  ְמֻיָחד", הֹוִסיף ׁשִ ֶהם ּבִ ֵהר ּבָ ְלֻפְרָענּות, ְוֵיׁש ְלִהּזָ

ה.  ְפִריָּ יָעה ַלּסִ ִהּגִ ְך ָצֲעָדה ָלּה ֲחבּוַרת ַהְיָלִדים ַעד ׁשֶ ּכָ

ֶפר  ּסֵ ּבַ יִמי  ׁשִ ִהְבִחין  ה  ְפִריָּ ַלּסִ ַהְיָלִדים  ִנְכְנסּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמיָּ

ְלַקְחּתֹו,  ָרץ  הּוא  ָעַבר.  ׁשֶ בּוַע  ָ ּשׁ ּבַ ַרק  ָלאֹור  ָצא  יָּ ׁשֶ ֶהָחָדׁש 

ֶפר ִמן  ים ְוָנַטל ֶאת ַהּסֵ יט ֶאת ָידֹו, הֹוִפיַע ַחיִּ הֹוׁשִ ֶרַגע ׁשֶ ַאְך ּבָ

ף.  ּדָ ַהּמַ

ֶפר  יִמי ְוָעַמד ַלְחֹטף ֶאת ַהּסֵ י אֹותֹו!" ָקָרא ׁשִ ַפְסּתִ "ֵהי, ֲאִני ּתָ

ים.  ל ַחיִּ דֹו ׁשֶ ִמיָּ

ה א' ּוֵמִעיף  ּתָ ְמרּוָצתֹו ֶיֶלד ָקָטן ִמּכִ יל ּבִ ים ֵהֵחל ִלְבֹרַח, ַמּפִ ַחיִּ

ָלרּוץ,  יְך  ַמְמׁשִ ָהָיה  הּוא  ַאֵחר.  ֶיֶלד  א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ְסָפִרים  ֲעֵרַמת 

ֶפר.  דֹו ֶאת ַהּסֵ ְפָרן ְוָנַטל ִמיָּ ִאּלּוֵלא ָעַצר אֹותֹו ַהּסַ

ַרְגלֹו  ה א' ֶהְחִזיק ּבְ ּתָ ֶלד ִמּכִ חֹוֵלל; ַהיֶּ הּוָמה ׁשֶ ּמְ יט ּבַ ים ִהּבִ ַחיִּ

אֹות ְוֶנֶאְנחּו  ּסְ בּו ַעל ּכִ ֵני ְיָלִדים ָיׁשְ ֶקט, ׁשְ ׁשֶ רּוָטה ּוָבָכה ּבְ ַהּשְׂ

ַאְך  ָפִרים ׁשֶ ּסְ ֹחֶסר אֹוִנים ּבַ יט ּבְ ֵאב, ְוֶיֶלד נֹוָסף ָעַמד ְוִהּבִ ִמּכְ

ה.  זּוִרים ַעל ָהִרְצּפָ ה ָהיּו ּפְ ְדׁשּו ֶאת ָיָדיו ְוַעּתָ ֹקֶדם ָלֵכן ּגָ

ָקָרא,  הּוא  "ֶחְבֶר'ה",  ְפָרן.  ַהּסַ ָהָיה  יו  ּפִ ֶאת  ָצה  ּפָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

יעּו  ָפִרים ְוַהְרּגִ ִלים? ָהִרימּו ֶאת ַהּסְ ּכְ ם עֹוְמִדים ּוִמְסּתַ "ָמה ַאּתֶ

ֶאת ָהִעְנָיִנים!" 

ּומֹוִטי  ים  ַחיִּ ָפִרים.  ַהּסְ ְוָאְספּו ֶאת  ְודֹוִבי  יִמי  ׁשִ ִהְתּכֹוְפפּו  ד  ִמיָּ

אֹות,  ּסְ ַהּכִ ַאַחד  ַעל  אֹותֹו  יבּו  ְוהֹוׁשִ ב  ַיּבֵ ַהּמְ ֶלד  ַהיֶּ ֶאת  ֵהִרימּו 

ֶהם.  ּבָ ְגעּו  ּפָ ָפִרים  ַהּסְ ׁשֶ ַהְיָלִדים  ֶאת  ִלְבּדֹק  ׁש  ִנּגַ ְפָרן  ְוַהּסַ

עֹוְינּות,  ֶזה ּבְ יטּו ֶזה ּבָ יִמי ִהּבִ ים ְוׁשִ ה ֶנֶעְכָרה. ַחיִּ ִסְפִריָּ ָהֲאִויָרה ּבְ

ים  ּכֹל, ְוַחיִּ ם ּבַ ים ָאׁשֵ ַחיִּ יָמי ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ ִ ּשׁ ֶרַגע ׁשֶ ִדיּּוק ּבָ ְוָאז, ּבְ

ה... ְפִריָּ ֵתי ַהּסִ ְרּכְ ַמע קֹול ִמיַּ ּכֹל, ִנׁשְ ם ּבַ יָמי ָאׁשֵ ִ ּשׁ ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ

ַהּקֹול,  ְמקֹור  ֶאת  ְלַגּלֹות  יֶהם  ָראׁשֵ ֶאת  ֵהֵסּבּו  ַהְיָלִדים 

י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ף  ּדָ ֵמַהּמַ ּבֹוֵקַע  הּוא  י  ּכִ ּלּו  ּגִ דֹוָלה  ַהּגְ ָעָתם  ּוְלַהְפּתָ

כתבה: עטי גרינפלד ציירה: שרה סרףְלִמי ַמִּגיַע ַהֵּסֶפר?



9091

תּוַח  ֶפר ַהּפָ ם ֵהם ָראּו אֹותֹו... ֶאת ַהּסֵ ָמאִלי. ׁשָ יר ַהּשְׂ ַעל ַהּקִ ׁשֶ

ַקע ַהּקֹול!  ּנּו ּבָ ן ִמּמֶ ּנּו, ּכֵ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ָרם  ַמע  ִנׁשְ ֶפר  ַהּסֵ ל  ׁשֶ ְוקֹולֹו  ַאַחת,  ַבת  ּבְ קּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ַהְיָלִדים 

ר: ר ֵהֵחל ְמַסּפֵ ֲאׁשֶ ּוָברּור ּכַ

ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ְמאֹד.  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ַאִחים,  ֵני  ׁשְ ָהיוּ  ָהיֹה 
א.  י זוּׁשָ ִני ָהָיה ַרּבִ ֵ ל ַהּשׁ מֹו ׁשֶ י ֱאִליֶמֶלְך, וּׁשְ ָהִראׁשֹון ָהָיה ַרּבִ
ֲעֵליֶהם  א ָהיוּ ֲעָנִוים ְמאֹד, ְוֶהְחִליטוּ ׁשֶ י זוּׁשָ י ֱאִליֶמֶלְך ְוַרּבִ ַרּבִ
ַנִים  ְ ַהּשׁ ָנְדדוּ  "ֲחָטֵאיֶהם".  ַעל  ר  ְלַכּפֵ ֵדי  ּכְ לוּת  ּגָ ַלֲערְֹך 
ֵהם,  ִמי  ּלוּ  ּגִ ְולֹא  ִאיׁש  אֹוָתם  יר  ִהּכִ לֹא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ

ם.  ֲאָוה ְלִלּבָ ֵנס ּגַ ּכָ דוּ אֹוָתם ְולֹא ּתִ ּלֹא ְיַכּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ּה.  ּבָ ָללוּן  ׁשוּ  וִּבּקְ ְלַאְכַסְנָיה  ַנִים  ְ ַהּשׁ יעוּ  ִהּגִ ָהֲעָרִבים  ַאַחד  ּבְ
ַעל ָהַאְכַסְנָיה  יַע ָלֶהם ּבַ פוִּסים, ִהּצִ ל ַהֲחָדִרים ָהיוּ ּתְ ּכָ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ן ְלַיד  יּוּן ִמי ִייׁשַ ְיָלה ִהְתעֹוֵרר ּדִ ּלַ ֲחַדר ָהאֶֹכל. ּבַ י ִמּטֹות ּבַ ּתֵ ׁשְ
וְּלָך  ה,  ַאּתָ כֹור  ַהּבְ ָאִחי  "ֱאִליֶמֶלְך,  ָאַמר:  א  זוּׁשָ י  ַרּבִ ּנוּר.  ַהּתַ
ְתֹאם?  י ֱאִליֶמֶלְך ָאַמר: "ַמה ּפִ ּנוּר", ְוִאּלוּ ַרּבִ יַע ִליׁשֹן ְלַיד ַהּתַ ַמּגִ
ָמקֹום  ה ּבְ ל ִמּטָ א ְלַקּבֵ י זוּׁשָ יק ַרּבִ ּדִ ֵאין ָראוּי יֹוֵתר ֵמָאִחי ַהּצַ
ה  ְכבֹוִדי, ְמַצוֶּ ב ּבִ ה ְמֻחיָּ ָך, ְוַאּתָ דֹול ֲאִני ִמּמְ ּגָ וּם ׁשֶ ם, וִּמּשׁ ְמֻחּמָ

ּנוּר".  ַיד ַהּתַ ּלְ ה יֹוֵתר, ׁשֶ ה ַהַחּמָ ּטָ ּמִ ֲאִני ָעֶליָך ִליׁשֹן ּבַ

רֹוָבה  ה ַהּקְ ּטָ ּמִ ַכב ִליׁשֹן ּבַ ֵרָרה ְוהוּא ׁשָ א לֹא נֹוְתָרה ּבְ י זוּׁשָ ְלַרּבִ
ּנוּר.  ַלּתַ

ָמזֹון  ְרׁשוּ  ּדָ ֵהם  הֹוְלִלים.  ּגֹוִיים  ה  ּמָ ּכַ קֹום  ַלּמָ יעוּ  ִהּגִ ְיָלה  ּלַ ּבַ
ָתם  ׁשָ ּקָ ָאה ּבַ ִהְתַמּלְ ד ְלַאַחר ׁשֶ ַעל ָהַאְכַסְנָיה, וִּמיָּ ֶקה ִמּבַ וַּמׁשְ
ַרְעיֹון  ַהּפֹוֲחִזים  ַאַחד  יַע  ִהּצִ ְלֶפַתע  ּתֹוֵלל.  וְּלִהׁשְ ַלְחּגֹג  ֵהֵחּלוּ 
ְוַנְכִריַח  אֹותֹו  ָנִעיר  ָהָבה  ְיהוּדֹון,  ׁשֹוֵכב  ּנוּר  ַהּתַ "ְלַיד  ע:  ָ ְמֻרּשׁ

אֹותֹו ִלְרֹקד ְלָפֵנינוּ!" 

וְּכָבר  ִמְצֲהלֹות,  וְּבקֹול  ְתרוּעֹות  ּבִ ָהַרְעיֹון  ֶאת  לוּ  ִקּבְ ַהּגֹוִיים 
כוּ  וָּמׁשְ ְפָראוּת  ּבִ אֹותֹו  ֵהִעירוּ  א,  זוּׁשָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ְלֵעֶבר  נוּ  ּפָ
ָעה  ָ יק ִלְרקֹד ִלְפֵניֶהם, וַּבּשׁ ּדִ צוּ ֶאת ַהּצַ תֹו. ֵהם ִאּלְ ּטָ אֹותֹו ִמּמִ
ָעה  ׁשָ ֲעבֹר  ּכַ ַרק  ּגוּפֹו.  ֶחְלֵקי  ָכל  ּבְ אֹותֹו  ִהּכוּ  זֹאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ

תֹו.  א ָלׁשוּב ְלִמּטָ י זוּׁשָ רוּ ְלַרּבִ עוּ ַהּפֹוֲחִזים ְוִאְפׁשְ ה ִנְרּגְ ֲאֻרּכָ

א,  זוּׁשָ י  ַרּבִ ֶאת  ֵהִקימוּ  ַהּגֹוִיים,  ִהְתעֹוְררוּ  ְוׁשוּב  ָחְלָפה  ָעה  ׁשָ
תֹו ָרָאה  ּטָ י ֱאִליֶמֶלְך ִמּמִ ָגָדיו, ְוַרּבִ ִהּכוּ אֹותֹו ְוַאף ָקְרעוּ ֶאת ּבְ

ל ָאִחיו.  גֹוָרלֹו ׁשֶ ָכה ָעָלה ּבְ ּכָ ָכה ַעל ׁשֶ ְוִלּבֹו ּבָ

ה,  ִניָּ ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ תֹו  ְלִמּטָ ׁש  ֻמּתָ א  זוּׁשָ י  ַרּבִ ָחַזר  ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמיָּ
יק.  ָקר, ָסַבְלּתָ ַמְסּפִ י ֱאִליֶמֶלְך ְוָאַמר לֹו: "ָאִחי ַהיָּ ׁש ֵאָליו ַרּבִ ִנּגַ
ָאה לֹא ַיּכוּ  ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ ֵדי ׁשֶ ֵבנוּ, ּכְ ּכְ ה ַנְחִליף ֶאת ְמקֹום ִמׁשְ ַעּתָ

א אֹוִתי".  אֹוְתָך ׁשוּב, ֶאּלָ

ּכוּ אֹוְתָך".  יַּ ן ׁשֶ א, "לֹא ֶאּתֵ י זוּׁשָ ׁשוּם אֶֹפן לֹא", ֶנֱחַרד ַרּבִ "ּבְ

אֹוֵמר  ֶזה  ְספוִּרים,  ְרָגִעים  עֹוד  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהַאִחים  חוּ  ִהְתַנּצְ
ְוָאז  ּכֹות',  ַהּמַ יעֹות  ַמּגִ 'ִלי  ְוָהַאֵחר אֹוֵמר  ּכֹות'  ַהּמַ יעֹות  ַמּגִ 'ִלי 
ְכבֹוִדי,  ה ּבִ ב ַאּתָ דֹול וְּמֻחיָּ י ֱאִליֶמֶלְך: "ֲאִני ָאִחיָך ַהּגָ ָחַתם ַרּבִ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ְבָך ּכְ ּכָ י ֶאת ְמקֹום ִמׁשְ ה ָעֶליָך ְלַהְחִליף ִעּמִ ַוֲאִני ְמַצוֶּ

ְסּבֹל עֹוד".  ּתִ

ֶאת  יִחים  ַמּנִ וְּבעֹוָדם  ּטֹות,  ַהּמִ ֶאת  יֵניֶהם  ּבֵ ָהַאִחים  ֶהְחִליפוּ 
ַעם נֹוֶסֶפת.  ְמעוּ ֶאת ַהּגֹוִיים ִמְתָקְרִבים ּפַ ר ׁשָ יֶהם ַעל ַהּכַ ָראׁשֵ
א  י זוּׁשָ ָאִחיו ַרּבִ ר, ֵמִבין ׁשֶ אֹׁשֶ י ֱאִליֶמֶלְך ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ּבְ ַרּבִ
ַפַחד.  א ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ּבְ י זוּׁשָ ָלה נֹוֶסֶפת, ְוִאּלוּ ַרּבִ ּפָ ל ֵמַהׁשְ ִנּצַ

תֹו,  ּטָ י ֱאִליֶמֶלְך ִמּמִ ִהְזִעיקוּ ָהֲעֵרִלים ֶאת ַרּבִ ְוָאז, ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ
ל ּבֹו",  ו ִנְתַעּלֵ יק, ַעְכׁשָ ָבר ֵהַצְקנוּ ַמְסּפִ ָקָרא ַאַחד ֵמֶהם: "לֹו ּכְ

א!  י זוּׁשָ יַע ַעל... ַרּבִ ְוהוּא ִהְצּבִ

אֹור ְמֻיָחד,  תֹו, ָקְרנוּ ּבְ ּטָ וּב הוַּקם ִמּמִ ּשׁ א, ׁשֶ י זוּׁשָ ל ַרּבִ ָניו ׁשֶ ּפָ
י ֱאִליֶמֶלְך  י ֱאִליֶמֶלְך, ְוִאּלוּ ַרּבִ ל ַרּבִ ָלתֹו ׁשֶ ְמָחה ַעל ַהּצָ ֵמרֹב ׂשִ

ֱאַלץ ִלְראֹות ֶאת ָאִחיו ַהּסֹוֵבל.  ּנֶ ָכה ַעל ׁשֶ ּבָ

ל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה  ּכָ יִקים -  ּדִ ַהּצַ ֵני  ׁשְ ל  זֹו ָהְיָתה ַהְנָהָגָתם ׁשֶ
ָאִחיו ִיְהֶיה טֹוב! ּלְ מוָּכן ִלְסּבֹל, וִּבְלַבד ׁשֶ

ם,  ְלִאּטָ ְלִהְתרֹוֵמם  ְוֵהֵחּלּו  ַקּלֹות  חּו  ִהְתַמּתְ ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ַהְיָלִדים 

ר  ְסּגָ ַהּנִ ֶפר  ּסֵ ּבַ ֶרַגע  עֹוד  יט  ִהּבִ יִמי  ׁשִ ֵמֲחלֹום.  ִמְתעֹוְרִרים  ּכְ

ְפָרן  ים. ַהּסַ ה ִמּלִ ּמָ ָאְזנֹו ּכַ ְפָרן ְוָלַחׁש ּבְ ָנה ֶאל ַהּסַ ְלִאּטֹו, ְוָאז ּפָ

ֶפר  ים ֶאת ַהּסֵ יִמי ְלַחיִּ יט ׁשִ ֲעֹבר ֶרַגע הֹוׁשִ ֹראׁשֹו. ּכַ ְך ְוִהְנֵהן ּבְ ִחיֵּ

ה".  ּתָ ים - ַמְתִמיד ַהּכִ יַע ְלַחיִּ ֶפר ַמּגִ ָעָליו ָרבּו ֹקֶדם ְוָאַמר: "ַהּסֵ ׁשֶ

ִעיר  יִמי הּוא ַהּצָ ת ְוָאַמר: "ׁשִ ֵ ְמִהירּות ִהְתַעּשׁ ים ָנבֹוְך, ַאְך ּבִ ַחיִּ

ר לֹו".  ב ְלַוּתֵ ֵתנּו, ֲאִני ַחיָּ ִכּתָ ּבְ

ַבר  ּדְ ְוָלַחׁש  ים  ְלַחיִּ יִמי  ׁשִ ָנה  ּפָ ְוָאז  ֲהָנָאה,  ּבַ כּו  ִחיְּ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ

נּו ֶאל  ֵניֶהם ּפָ ִהְתַלֲהבּות ּוׁשְ ֹראׁשֹו ּבְ ים ִהְנֵהן ּבְ ָמה ַעל ָאְזנֹו. ַחיִּ

ֶפר!  יַע ַהּסֵ ל, ְוָאְמרּו לֹו: "ְלָך ַמּגִ ְוֶנְחּבַ ַפל  ּנָ ה א' ׁשֶ ּתָ ֶלד ִמּכִ ַהיֶּ

ָנה...  ּוָ ּכַ ִלי  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ְלָך,  ינּו  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ִלים  ִמְתַנּצְ ֲאַנְחנּו 

ה סֹוֵלַח ָלנּו?"  ַאּתָ

ַמְצִליַח  ֵאינֹו  הּוא  ַאַחת  ַעם  ּפַ ַאף  ְרקּו.  ּבָ ְוֵעיָניו  ִהְנֵהן  ֶלד  ַהיֶּ

ׁשּום  ִלי  ּבְ ַעם,  ַהּפַ ה  ְוִהּנֵ ים,  ֲחָדׁשִ ְסָפִרים  ְיָתה  ַהּבַ ְלָהִביא 

ַמֲאָמץ, ֵיׁש לֹו ֵסֶפר ָחָדׁש! 

לּו  ְוִהְתַנּצְ רּו  ּזְ ִהְתּפַ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ָאר  ׁשְ ֶאת  ָאְספּו  יִמי  ְוׁשִ ים  ַחיִּ

ה. ְפִריָּ ּסִ ֹרר ּבַ ָבה ִלׂשְ ְפְגעּו, ְוָהֲאִויָרה ַהּטֹוָבה ׁשָ ּנִ ְפֵני ַהְיָלִדים ׁשֶ ּבִ
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ִמֵהר  ׁשוּר,  ַהּקָ ֵאב  ַהּזְ ְוֶאת  ֶאִלי  ֶאת  ְוָרָאה  א  ַאּבָ ָחַזר  ׁשֶ ּכְ
ִדים... יָּ ִלְקרֹא ַלּצַ

ֶדת  ה לֹא ְמֻמּקֶ ְנֻקּדָ ֶפר ְוָתָלה אֹוָתן ּבִ י ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ֵמַהּסֵ מֹוְיׁשִ

ְכבֹות  ׁשִ ר ְלַעְצמֹו ֶאת ֶאִלי, ָעטּוף ּבְ ֵעיֵני רּוחֹו ִציֵּ ּמּולֹו. ּבְ יר ׁשֶ ּקִ ּבַ

ר  ח ִציֵּ ְמיֹונֹו ַהְמֻפּתָ רֹות. ּדִ ֲאָרצֹות ַהּקָ ים ּבָ ּלֹוְבׁשִ ִפי ׁשֶ ָגִדים ּכְ ּבְ

ַעל  ר ֹראׁש ּבַ ּתֵ יו ִמְסּתַ ְחּתָ ּתַ ְרָוה ׁשֶ ֵבִדים ְוכֹוַבע ּפַ ַפִים ּכְ לֹו ַמּגָ

בּול, רֹוֵעׁש ְוקֹוְפָצִני ַעד ְמֹאד,  ִלי ּגְ ל ֶיֶלד ׁשֹוָבב ּבְ ֹמַח ּפֹוֶרה ׁשֶ

ַעְצמֹו. לֹט ּבְ ים ִלׁשְ ה לֹו ְלִעּתִ ר ֵמֹרב ַלַהט ּוְפִעילּות ָקׁשֶ ֲאׁשֶ

ַזַעף.  ים ִנְכַנס ּבְ כֹור ַחיִּ ֶלת ַהֶחֶדר, ְוָאִחיו ַהּבְ ָחה ּדֶ ְלֶפַתע ִנְפּתְ

ּתֹוִריד  ה ׁשֶ ׁשָ ּקְ א ּבִ ֲאִני מֹוִדיַע ְלָך: ִאּמָ ית ׁשֶ ַעם ַהֲחִמיׁשִ "זֹו ַהּפַ

ֶלת ַאֲחָריו. י ְוָטַרק ֶאת ַהּדֶ ח", ָקָרא ְלֵעֶבר מֹוְיׁשִ ֶאת ַהּפַ

ַעס ֵהֵחל ִלְבֹער ּבֹו ַעל ַהַהְפָרָעה. בֹוָתיו. ּכַ ְחׁשְ ק ִמּמַ י ִהְתַנּתֵ מֹוְיׁשִ

ֲעׂשֹות???" הּוא ָצַרח, "ֲאִני  יד ִלי ַמה ּלַ ּגִ ּתַ ְכָלל ׁשֶ ה ּבִ "ִמי ַאּתָ

מֹוִריד  לֹא  ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ ח!  ַהּפַ ֶאת  ְלהֹוִריד  אֹוֵהב  לֹא  ְכָלל  ּבִ

ַעְצְמָך?"  אֹותֹו ּבְ

בּוַע  ק ַהּקָ ׁשֶ ְכִלי ַהּנֶ י ּבִ ׁש מֹוְיׁשִ ּמֵ ּתַ ַעם ִהׁשְ ם ַהּפַ ִמיד, ּגַ מֹו ּתָ ּכְ

ּלֹו - ְצָעקֹות. ׁשֶ

י  יַצד ַנֲעֹזר ְלמֹוְיׁשִ ּנּו ְמֹאד. "ּכֵ הֹוָריו ֻמְדָאִגים ִמּמֶ י ָיַדע ׁשֶ מֹוְיׁשִ

ַעם  ּפַ ַמע  ׁשָ ָבִרים?"  ּדְ יג  ְלַהּשִׂ ֶרְך  ַהּדֶ ֵאיָנן  ָעקֹות  ּצְ ׁשֶ ְלָהִבין 

ַצַער ֶאת ָאִביו. ַאַחת ֶאת ִאּמֹו ׁשֹוֶאֶלת ּבְ

ְבִעית  ַהּטִ גּוָבתֹו  ּתְ ֵהן  ָעקֹות  ּצְ ׁשֶ י  מֹוְיׁשִ הֹוָדה  ַעְצמֹו  ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ

רֹוִצים  ֵאיָנם  ֲחֵבָריו  ּומֹוִטי  רּוִבי  אֹותֹו:  יז  ַמְרּגִ הּו  ִמיׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ד  ָחִקים - הּוא צֹוֵעק, ַאְבֵרהִמי לֹוֵקַח לֹו ֵעט ֵמַהיָּ ִמׂשְ פֹו ּבְ ּתְ ְלׁשַ

ַעת ְקִריַאת ֵסֶפר  ׁשְ ים ַמְפִריַע לֹו ּבִ ְצָעקֹות, ַחיִּ - הּוא ּפֹוֵצַח ּבִ

ֶבת ָלבֹוא ִלְבּדֹק ַמה  א ַחיֶּ ִאּמָ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ - הּוא צֹוֵרַח ָחָזק ּכָ

ָרה... ּקָ

ּום  ְך, ַאְך ִמּשׁ ר ַעל ּכָ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ הּוא ְמַנּסֶ ֱאֶמת ׁשֶ ה, ּבֶ הּוא ְמַנּסֶ

 - ִלְצֹעק  ַמְתִחיל  הּוא  ד  ִמיָּ ַעְצמֹו.  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ל  ְמֻסּגָ ֵאינֹו  ָמה 

ִסּדּור  ְוַעל  ְמַעט  רּוָפה  ׂשְ ֲחִביָתה  ַעל  י,  ִמּדַ ָחמּוץ  ן  ֶלּבֶ ַעל 

ָחִקים. ׂשְ ַהּמִ

"ֵהי!" הּוא ִהְתַנֵער ְלֶפַתע, "ֶאִלי!" 

ָידֹו. ּבְ ֶפר ׁשֶ ּבֹור ַהּסֵ י ָעָליו ִלְלֹמד ֵמֶאִלי, ּגִ ן, הּוא ֵהִבין ּכִ ּכֵ

י,  ר ָהַלְך מֹוְיׁשִ ֲאׁשֶ ֳהַרִים, ּכַ י ַאַחר ַהּצָ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ַהּכֹל ִהְתִחיל ּבְ

יט  ַמּבִ ם,  ׁשָ ָעַמד  הּוא  ה.  ְפִריָּ ַלּסִ ע,  ּבָ ׁשְ ַהּמֻ ָפִרים  ַהּסְ חֹוֵבב 

ְקִריָאה  ֵסֶפר  ְלַעְצמֹו  ׂש  ּוְמַחּפֵ בֹוהֹות  ַהּגְ ָפִרים  ַהּסְ ַעּמּודֹות  ּבְ

ן ְוָקרּוַע ְמַעט.  ְמַעְנֵין. ְלֶפַתע ָצָדה ֵעינֹו ֵסֶפר ָקָטן, ָיׁשָ

ִריָכה.  ֶאִלי ַהּׁשֹוָבב ָהָיה ָרׁשּום ַעל ַהּכְ

ת  ְלֶעְמּדַ ּוָפָנה  אֹותֹו  ָלַקח  הּוא  ְקָצָרה  טּות  ִהְתַלּבְ ְלַאַחר 

ְפָרִנית. ַהּסַ
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ל  ׁשֶ ִקְסמֹו  ּבְ י  מֹוְיׁשִ ה  ּבָ ִנׁשְ ֶפר,  ַהּסֵ ֶאת  ִלְקֹרא  ֵהֵחל  ׁשֶ ּכְ ד  ִמיָּ

ּפּור. ַהּסִ

תֹוְך  ּבְ ָקָטן,  ַבִית  ּבְ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ִהְתּגֹוֵרר ִעם  ׁשֶ ֶיֶלד  ָהָיה  ָהיֹה 
ַאְך  הוּ,  ֵאִליָּ ָהָיה  מֹו  ׁשְ ֶלֶגת.  וֻּמׁשְ ָקָרה  ֶאֶרץ  ּבְ ֲעבֹות,  ַיַער 

ּנוּ אֹותֹו 'ֶאִלי'.  ִקּצוּר ּכִ ּבְ

ָהָיה  ַרּבֹות  וְּפָעִמים  ֲאִפּלוּ,  דֹול  ּגָ ֶיֶלד ׁשֹוָבב, ׁשֹוָבב  ָהָיה  ֶאִלי 
ֵרץ.  נֹוֵהג ִלְצעֹק וְּלִהְתּפָ

דֹו ִהְתַנֲהגוּת ְנאֹוָתה ַמִהי, ַאְך ְללֹא הֹוִעיל.  הֹוָריו ִנּסוּ ְלַלּמְ

ַעְצמֹו. ֶסר הוּא ָלַמד ְלַבּסֹוף ּבְ ֶאת ַהּמֶ

ין  ִמּבֵ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵהִגיָחה  ּבֹו  ׁשֶ ֶאָחד  ָחִמים  יֹום  ּבְ ָקָרה  ָבר  ַהּדָ
יט  יר. ֶאִלי ִהּבִ ָבר ִהְפׁשִ ל ֶאִלי ּכְ יתֹו ׁשֶ ַיד ּבֵ ּלְ ָהֲעָנִנים. ָהֲאַגם ׁשֶ
ֲהָנָאה ְלַיד ָהֲאַגם.  ר ּבַ ְרּכֵ ּכִ ַבְרָוזֹון ָקָטן ׁשֶ ַעד ְלַחּלֹון ַחְדרֹו ּבְ ִמּבַ
ִית  ל ָאִביו קֹוֵרא: "ֶאִלי, ֲאִני יֹוֵצא ֵמַהּבַ ַמע ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ְלֶפַתע ׁשָ

ַתח ֶהָחֵצר". ֵצא ִמּפֶ ֵהר ְוַאל ּתֵ ִלְזַמן ָמה. ִהּזָ

ֶאִלי.  ֶאת  ְך  ּכָ ִהְזִהיר  א  ַאּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ַהּפַ זֹו  ָהְיָתה  לֹא 
לֹא ֲהָגָנה,  חוּץ ּבְ ן ְמאֹד ְלׁשֹוֵטט ּבַ ַער, וְּמֻסּכָ יַּ ב ּבַ יָתם ֲהֵרי ִנּצָ ּבֵ

ֵאזֹור.  ֶרף ַהְמצוּיֹות ּבָ ל ַחיֹּות ַהּטֶ ׁשֶ ּבְ

יָבתֹו  ִית ִנְטֶרֶקת. הוּא ֵהיִטיב ֶאת ְיׁשִ ֶלת ַהּבַ ַמע ֶאת ּדֶ ֶאִלי ׁשָ
ַע.  ֲעׁשֵ ּתַ ׁשְ ְרָוז ַהּמִ ּבַ יְך ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ְלַיד ַהַחּלֹון ְוִהְמׁשִ

ִים  ּנַ ׁשִ טוּר  ף  חֹוׂשֵ ָהֵעִצים,  ין  ִמּבֵ ְזֵאב  ֵהִגיַח  ְתֹאם  ּפִ ְלֶפַתע 
ֵיאוּׁש, ְוֶאִלי ָעַצם ֶאת  ְכָנָפיו ּבְ ְרָוז ִנְעֵנַע ּבִ נֹות. ַהּבַ ּנָ ַחּדֹות וְּמׁשֻ
ְרָוז  ל ַעל ַהּבַ ֵאב ִהְתַנּפֵ ָחְזָקה. ֶזה ָהָיה ַמֲחֶזה נֹוָרא - ַהּזְ ֵעיָניו ּבְ

ְוֵהֵחל ְלָטְרפֹו.

ְרָוז ָהֻאְמָלל!  ה ִרֵחם ַעל ַהּבַ ּמָ ֶאִלי ֵהֵחל ִלְבּכֹות. ּכַ

קֹומֹו ְוָיָצא  ָבה, הוּא ָקם ִמּמְ ל ֶרַגע וְּבִלי ַמְחׁשָ ַהְחָלָטה ׁשֶ ְוָאז, ּבְ
ְלַצד  ִמיד  ּתָ לוּי  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ ְלצוּר  ַהּפַ ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ּכְ ִריָצה,  ּבְ ִית  ֵמַהּבַ

ַאְזָהָרתֹו  ר ּבְ ִית ִנְזּכַ ָצא ֶאת ַעְצמֹו ִמחוּץ ַלּבַ ּמָ ׁשֶ ֶלת. ַרק ּכְ ַהּדֶ
ֵאב  ה ַהּזְ ְיַכּלֶ עֹוד ֶרַגע  י - ּבְ ל ָאִביו, ַאְך ֶזה ָהָיה ְמֻאָחר ִמּדַ ׁשֶ

ֶאת ַטְרּפֹו ְוִיְפֶנה ֵאָליו, ֶאל ֶאִלי...

ֶקט ֻמְחָלט  ׁשֶ ס ּבְ ָעה ְוִטּפֵ יַטת ַהַהְפּתָ הוּא ֶהְחִליט ִלְנקֹט ֶאת ׁשִ
ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֶאִלי,  הוּא,  ַהּטֹוֵרף.  ֵאב  ַהּזְ ָעַמד  יו  ְחּתָ ּתַ ׁשֶ ָהֵעץ  ַעל 
ר ַעל ִיְצרֹו,  ּבֵ קֹוֵלי קֹולֹות - ִהְתּגַ ֵרץ ּבְ ָהָיה ָרִגיל ִלְצעֹק וְּלִהְתּפָ

ַלט ֲאִפּלוּ ֲהָבָרה ַאַחת.  יו ְולֹא ּפָ ַלם ֶאת ּפִ ּבָ

ָהֲעָנִפים  ַאַחד  ַעל  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ָהָרָחב,  ַזע  ַהּגֶ ַעל  ס  ּפֵ ּטִ ׁשֶ ְלַאַחר 
ֲאִכיַלת  ֵאב ָהָיה ָעסוּק ּבַ ְלצוּר. ַהּזְ ְוֵהֵחל מֹוִריד ַאט־ַאט ֶאת ַהּפַ
ל ְלֶעְברֹו. ַהֶחֶבל  ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ת ִלּבֹו ַלֶחֶבל ַהּמִ ַכד, ְולֹא ׁשָ ּלָ ְרָוז ׁשֶ ַהּבַ
פוָּסה  ה ַהּטֹוֶרֶפת ּתְ ִנְכַרְך ְסִביב ְזָנבֹו, ְוַעד ְמֵהָרה ָהְיָתה ַהַחיָּ

ַמִים ָלָאֶרץ. ין ׁשָ ְלֶטֶלת ּבֵ ּבֹו ֵהיֵטב, ִמּטַ

ׁשוּר, ִמֵהר ִלְקרֹא  ֵאב ַהּקָ א ְוָרָאה ֶאת ֶאִלי ְוֶאת ַהּזְ ָחַזר ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
ִדים... ְלַציָּ

ח,  ְטּבָ ֲחָבָטה ְוָהַלְך ַלּמִ ֶפר ּבַ ֲהָקָלה, ָסַגר ֶאת ַהּסֵ י ֶנֱאַנח ּבַ מֹוְיׁשִ

ָתה לֹו ֲארּוַחת ֶעֶרב ֵריָחִנית. ם ִחּכְ ׁשָ

ָדה  ִנְכּבָ ֲחִתיָכה  ְלַעְצמֹו  ְוָחַטף  ָידֹו  ֶאת  ים  ַחיִּ ַלח  ׁשָ ְלֶפַתע 

מֹו  י ָרָצה ְלָהִרים ְצָעָקה, ְלָהִגיב ּכְ ְחּתֹו. מֹוְיׁשִ ַצּלַ ּבְ ֵמַהֲחִביָתה ׁשֶ

ֶאִלי. ר ּבְ הּוא ָרִגיל ְלָהִגיב, ַאְך ִנְזּכַ ׁשֶ

ַעת  ׁשְ ה ּבִ יָּ ה ּתּוׁשִ ּלָ ּגִ ֹוָבב, ָהרֹוֵעׁש ְוַהּקֹוְפָצִני, ׁשֶ ֶלד ַהּשׁ ֶאִלי, ַהיֶּ

ַתק. ְמצּוָקה ְוׁשָ

ם ֲאִני  ִלּבֹו, 'ִאם ֶאִלי ָיכֹול - ּגַ י ּבְ ּתֹק', ֶהְחִליט מֹוְיׁשִ ם ֲאִני ֶאׁשְ 'ּגַ

ָיכֹול!'

ַהּזֹוֵעף  טֹו  ּוַמּבָ תֹוכֹו,  ּבְ ַע  ְעּפֵ ּפִ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ִהְתּפֹוֵגג  ַאט־ַאט 

חֹון. ל ִנּצָ ִחיּּוְך ָקָטן ׁשֶ ף ּבְ ִהְתַחּלֵ

ּתֹק  ִלׁשְ ַהּכַֹח  ּבֹו  ֵיׁש  ֲאָבל  ְזֵאִבים,  ָצד  לֹא  הּוא  ָאְמָנם  ָנכֹון, 

ית! בּוָרה ָהֲאִמּתִ י, ַהּגְ ּוְלַהְבִליג, ְוזֹו, יֹוֵדַע מֹוְיׁשִ

  

רֹות  ּדְ ִמְתּבַ ֲערֹוַתי  ׂשַ ל,  ּתֵ ְתּפַ ַהּמִ ֶהָחָצץ  ִביל  ׁשְ ַעל  י  ַסְעּתִ ּפָ

ַלֲהֹדף  ֵדי  ּכְ י  ֶנֱעַצְרּתִ ִביל  ְ ַהּשׁ ְקֵצה  ּבִ ָפִתית.  ַהּצְ רּוַח  ּבָ ַקּלֹות 

קֹול צֹוֵרם,  ַער ָחַרק ַעל ִצירֹו ּבְ ַ ן. ַהּשׁ ָ ֻיּשׁ ְרֶזל ַהּמְ ַער ַהּבַ ֶאת ׁשַ

חֹות.  י ֲחִריָקה, צֹוֶרֶמת לֹא ּפָ ּתִ י ַחׁשְ ִלּבִ ְוַגם ּבְ

ָעה, ֲאָבל  ָ ֲחִצית ַהּשׁ ה אֹוֶרֶכת יֹוֵתר ִמּמַ ְפִריָּ ֲהִליָכה ַרְגִלית ַלּסִ

ַני נֹוְתָרה  ַעת ּפָ ֵדי ְלֵהָרַגע. ַהּבָ ָהִייִתי ְזקּוָקה ַלֲהִליָכה ַהּזֹאת ּכְ

ְרחֹוב  ּבִ י, ׁשֶ ל ֶאּתִ יָתּה ׁשֶ ֵני ּבֵ י ַעל ּפְ ָחַלְפּתִ ׁשֶ ה ִלְכאֹוָרה ּכְ ֲאִדיׁשָ

ְחֵזר  י ּוְלׁשַ ִקְרּבִ ים', ַאְך ֵארּוֵעי ַהיֹּום ִהְתִחילּו ִלְגֹעׁש ּבְ 'אֹור ַהַחיִּ

ִאּלּו ֵמֲאֵליֶהם. ֶאת ַעְצָמם ּכְ

ִקּצֹו  ַעל  ר  ּוִבּשֵׂ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ִבְנַין  ּבְ ִהְדֵהד  ֲעמֹון  ַהּפַ ִצְלצּול 

נּו ְלִדְקּדּוק,  ּלָ ם ַהּמֹוָרה ׁשֶ ִהיא ּגַ א, ׁשֶ ְקּדּוק. ִאּמָ עּור ּדִ ל ׁשִ ׁשֶ

נֹות  ִית, ְוַהּבָ עּוֵרי ַהּבַ רּורֹות ֶאת ׁשִ אֹוִתיֹּות ּבְ ָמה ַעל ַהּלּוַח ּבְ ָרׁשְ

ַחק 'ָחֵמׁש ֲאָבִנים'  קֹומֹוֵתיֶהן ּוָפנּו - ִמי ֶלָחֵצר, ִמי ְלִמׂשְ ָקמּו ִמּמְ

ְסִביב  ף  ִהְתַאּסֵ ׁשֶ ל  ְעּגָ ּמַ ּבַ ֵעָרִני  ְלִפְטּפּוט  ּוִמי  ה  ּתָ ַהּכִ ת  ִפּנַ ּבְ

ְלָחנֹות.  ֻ ַאַחד ַהּשׁ

ָלֵצאת  ְוָעְמָדה  יק  ַלּתִ ְקּדּוק  ַהּדִ ֵסֶפר  ֶאת  ִהְכִניָסה  א  ִאּמָ

ָטּה.  י ַמּבָ ָאז ִנְתַקל ּבִ א ׁשֶ ה, ֶאּלָ ּתָ ֵמַהּכִ

"אֹו, ַנֲעָמה", ִהיא ָטְפָחה ַעל ִמְצָחּה, "ֲאִני ְצִריָכה ְלַהֲעִביר ָלְך 

ֳהַרִים.  ּצָ ֶלת ּבַ ּתּוְכִלי ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ֵדי ׁשֶ ִית, ּכְ ַח ַהּבַ ֶאת ַמְפּתֵ

ֲחַדר ַהּמֹורֹות".  ַאר ּבַ ַח ִנׁשְ ְפּתֵ ה, ַהּמַ ׁשָ ַבּקָ י ְלֶרַגע ּבְ ּבֹוִאי ִאּתִ

י ֶאת ֶזה ְלַגְמֵרי.  ַכְחּתִ ָאה, ָנכֹון. ׁשָ

ְוֶאְלָחָנן  ֶאִפי  ִהְצִליחּו  ִמְסּתֹוִרית  ֶדֶרְך  ּבְ ָעַבר,  ׁשֶ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ

ְקנּו  ִהְסּפַ לֹא  ֲעַדִין  י.  ּלִ ׁשֶ ֹחל  ַהּכָ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ֶאת  ַנִים  ִלׁשְ ּבֹר  ִלׁשְ

ל  ׁשֶ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ ֶאת  ְצִריָכה  ֲאִני  ָלֵכן  נֹוָסף,  ַח  ַמְפּתֵ ל  ְכּפֵ ְלׁשַ

ְוֶזה לֹא  ָוֵחִצי,  לֹׁש  ׁשָ חּוץ ַעד  ּבַ נּו  ּלָ ּכֻ ֵאר  ָ ִנּשׁ  - א. ִאם לֹא  ִאּמָ

ֶהְחֵלט לֹא.  ָחֵסר ִלי, ּבְ

ת ְוָצַעְדנּו זֹו ְלַצד זֹו ְלֵעֶבר  ה ָהרֹוֶעׁשֶ ּתָ א ַוֲאִני ָיָצאנּו ֵמַהּכִ ִאּמָ

ְנָין. ִלְקַראת ִסיּּום ַהַהְפָסָקה  ְקֵצה ַהּבִ ְמָצא ּבִ ּנִ ֲחַדר ַהּמֹורֹות, ׁשֶ

ָיִדי ְו...  ַח ּבְ ְפּתֵ ַהּמַ ׁשֶ ה ּכְ ּתָ י ַלּכִ ִנְכַנְסּתִ

הּול  ַהּבָ י ֶאת קֹוָלּה  ַמְעּתִ ׁשָ ַהּלּוַח!"  י ִלְמֹחק ֶאת  ַכְחּתִ ׁשָ "אֹוי! 

ַני  י ֶאת ּפָ י, ַאַחת ֵמַחְברֹוַתי ַהּטֹובֹות. אֹוטֹוָמִטית ֵהַסְבּתִ ל ֶאּתִ ׁשֶ

י ַעל ְמקֹוִמי. ְנּתִ ְדֵהָמה ִהְתַאּבַ ֶאל ַהּלּוַח, ּוֵמֹרב ּתַ

י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ הּו:  ֶ ַמּשׁ ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ ָעַלי  יָכה  ַמְמׁשִ ֲאִני  ׁשֶ ִלְפֵני 

ְלִמידֹוֶתיָה  ַחְברֹוַתי-ּתַ ם  ּגַ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ַוֲאִני  ִנְפָלָאה,  ה  ָ ִאּשׁ ִהיא 

נּו  ּלָ י ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ָטן ְוַהּמִ ֶפר ַהּקָ ֵבית ַהּסֵ בֹות אֹוָתּה ְמֹאד. ּבְ ְמַחּבְ

מֹוָרה.  ל  ׁשֶ ת  ּבַ ֱהיֹוִתי  ל  ׁשֶ ּבְ ְבָעיֹות  ּבִ י  ִנְתַקְלּתִ לֹא  ֵמעֹוָלם 

ה.  ֵטי ַהֲעָרָכה ְוִחּבָ ַמּבְ ל ֵעֶבר ָזִכיִתי ּבְ ְלֵהֶפְך - ִמּכָ

י  ַמן ִהְפַסְקּתִ ָבר ִמּזְ ּכְ עֹוט ׁשֶ רֹון ִחיצֹוִני ּפָ א, ִחּסָ ֲאָבל ֵיׁש ָלּה, ְלִאּמָ

ה ְנמּוָכה ְמֹאד. ֶסְנִטיֶמְטִרים ְספּוִרים  ָ ים ֵלב ֵאָליו: ִהיא ִאּשׁ ָלׂשִ

ַעת  ְמֻמּצַ ה  ַיְלּדָ  - י  ּלִ ׁשֶ ַלּגַֹבּה  ּה  ּלָ ׁשֶ ַהּגַֹבּה  ין  ּבֵ יִלים  ַמְבּדִ

ָרִאיִתי  ׁשֶ ַעד  הּו,  ְלִמיׁשֶ ה  ּנֶ ְמׁשַ ה  ּזֶ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ לֹא  ה'.  ה  ִכּתָ ּבְ

חּוְך, ִהְצִליַח  ּגִ ה ִליֹצר  ּסָ ּנִ ַעל ַהּלּוַח. ִמי ׁשֶ ִריָקטּוָרה ׁשֶ ֶאת ַהּקָ

כתבה: מלכי פינס ציירה: דליה ורדיְנָקָמה ֹלא ְמתּוָקה
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רֹות  א ַוֲאִני ָהִיינּו ְמֻציָּ יֹוֵתר: ִאּמָ צּוָרה קֹוַלַעת ּבְ ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבְ

ְמָלה  ׂשִ ֶטת ַוֲאִני - ּבְ ֲחִליָפה ְמֻחיֶּ ה ּבַ א ְלבּוׁשָ ן. ִאּמָ ַיד ָאּמָ ם ּבְ ׁשָ

ינּו,  ּתֵ ׁשְ ֵני  ּפְ ַעל  ְמרּוָחה  ָהְיָתה  ְמֻגֶחֶכת  ָעה  ַהּבָ ְרחֹוִנית.  ּפִ

ט ְוִלְפלֹט  ָהָיה ָחֵסר הּוא ַרק ְלָהִעיף ַמּבָ ֶ ְוַהּגַֹבּה... ֵזֶהה. ַמה ּשׁ

ַצַער ַהּזּוַלת... ְלַמְעָלה,  פּות' ּבְ ּתְ ּתַ ִניָמה ְרוּוַית 'ִהׁשְ 'ַרֲחָמנּות' ּבְ

ּפּוַח".  תּוב: "ָהֵעץ לֹא ָנַפל ָרחֹוק ֵמַהּתַ ְכָתב ְמֻסְלָסל, ָהָיה ּכָ ּבִ

ְך, הּוא  ל ּכָ יּּור לֹא ָהָיה ּפֹוֵגַע ּכָ ִאּלּו ַהּצִ ֲאִני ֻמְכָרָחה ְלהֹודֹות ׁשֶ

ׁשּוט ַמְדִהים.  ָהָיה ּפָ

ְך!  ל ּכָ מֹוָתּה ּוְצבּוָעה ּכָ ּכְ ִנית ׁשֶ י! ָאּמָ ֶאּתִ

חּוִדי  ִסְגנֹוָנּה ַהיִּ רֹות ּבְ ֻציָּ רֹות ַהּמְ ּכָ ֻמיֹּות ַהּמֻ ּדְ ִאי־ֵאמּון ּבַ ִהיִתי ּבְ ּבָ

י.  ּלִ ִהיא ֲחֵבָרה טֹוָבה ׁשֶ י, ׁשֶ ָח ׁשַ ְב ּתִ י ׁשֶ ל ֶאּתִ ׁשֶ

ְתנּועֹות ְמִהירֹות  ָתה ֶאת ַהּלּוַח ּבִ ָתה ְוִנּקְ ְ נֹות ִהְתַעּשׁ ַאַחת ַהּבָ

ֶדת  ִנְבּגֶ ִנְדֶהֶמת,  ִלְמקֹוִמי,  י  ּוָפַסְעּתִ י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ ּוְרָחבֹות. 

ָמִתי.  ּוְפגּוָעה ַעד ִעְמֵקי ִנׁשְ

נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבַ ֶזה.  ֶאת  ָלּה  ח  ּכַ ֶאׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ַלְחלֹם  ְיכֹוָלה  י  ֶאּתִ

ָהִראׁשֹוָנה... 

ֹחל.  ֶלט ַהּכָ ֶ ַני ַהּשׁ ם ֶאת ּפָ ְרּבּות ּתֹוָרִנית - ְצַפת', ִקּדֵ ת ּתַ 'ִסְפִריַּ

י  ִהְנַהְנּתִ ְנִעימּות.  ּבִ ֵאַלי  ָכה  ִחיְּ בּוָעה,  ַהּקְ ְפָרִנית  ַהּסַ ֲעִדיָנה, 

ְפָרִנית  ַהּסַ ָיָפה,  ֶאת  ם  ּגַ לֹום  ְלׁשָ י  ּוֵבַרְכּתִ ְלֶעְבָרּה  י  ֹראׁשִ ּבְ

יָבם ִלְמקֹוָמם.  ָפִרים ּוְלָהׁשִ ן ֶאת ַהּסְ ְפִקיָדּה ְלַמיֵּ ּתַ ה, ׁשֶ יׁשָ ׁשִ ַהּקְ

י  ְמּתִ ֶפר ָהָאהּוב ָעַלי, ִהְתַמּקַ ָהב', ַהּסֵ ל ַהּזָ י ֶאת 'ִאְצְטֻרּבָ ָנַטְלּתִ

ה  ה, ְמַקּוָ ְפִריָּ ַרֲחֵבי ַהּסִ זּוִרים ּבְ אֹות ַהּפְ ּסְ נֹוחּות ַעל ַאַחד ַהּכִ ּבְ

ֹאָרעֹות ַהיֹּום.  ְמַעט, ִמּמְ יַע אֹוִתי, ְולּו ּבִ ְרּגִ ִריָאה ּתַ ַהּקְ ׁשֶ

חֹוֶבֶרת  ֵעיַני  ָצדּו  ְתֹאם  ּפִ ַאְך  ֶפר,  ַהּסֵ ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ ְמַעט  ּכִ

ְלָחן.  ֻ ַחת ַעל ַהּשׁ ָהְיָתה ֻמּנַ ה, ׁשֶ יָקה, ְצֻהּבָ ּקִ ּדַ

י ֶאת ַעְצִמי, 'אֹו  ַאְלּתִ ן?' ׁשָ 'ַהִאם ַהחֹוֶבֶרת ַהּזֹאת ִהיא ֵסֶפר ָיׁשָ

ה?' ִסְפִריָּ אן, ּבְ ַכח אֹוָתּה ּכָ הּו ׁשָ א ִמיׁשֶ ּמָ ׁשֶ

תּוב  ִריָכה ָהָיה ּכָ ר. ַעל ַהּכְ ֻדּבָ ַמה ּמְ ֵדי ִלְבּדֹק ּבְ י אֹוָתּה ּכְ ֵהַרְמּתִ

ֹחרֹות: 'ְנָקָמה ֹלא ְמתּוָקה'. אֹוִתיֹּות ׁשְ ּבְ

ף ְוֵעיַני ֵהֵחּלּו ָלרּוץ  י ּדַ י ְלַעְצִמי, ָהַפְכּתִ ְבּתִ ה', ָחׁשַ 'ְמַעְנֵין ַמה ּזֶ

ּורֹות. ֵני ַהּשׁ ַעל ּפְ

י ַעל  ְעּתִ י ּדַ ט מּוָזר, ַאְך לֹא ָנַתּתִ ַמּבָ י ָיָפה ּבְ יָטה ּבִ ד ִהּבִ ִמן ַהּצַ

ְך. ּכָ

יָרה. ָפאִני  ט ַהּבִ ׂשְ בוַּדּפֶ ִהיר ְוָנֶאה ָהָיה ַהיֹּום ַההוּא ּבְ יֹום ּבָ
ֶפל  ָיָדּה ַעל ַהּקֵ ִהיא ַמְחִליָקה ּבְ ׁשֶ ֶפר ּכְ ית ַהּסֵ ַער ּבֵ ׁשַ ָעְבָרה ּבְ
ֶהָחֵצר,  ָמִהיר ֶאת  ט  ַמּבָ ּבְ ָסְרָקה  ִהיא  ְמָלָתּה.  ׂשִ ּבְ גָֹהץ  ַהּמְ
ה ִהיא  ּתָ ּכִ ם. ּבַ יָלִדים. ִריָקה לֹא ָהְיָתה ׁשָ ָהְיָתה ְמֵלָאה ּבִ ׁשֶ
ׁשֹות.  ִנְרּגָ ְמַלֶהֶגת  נֹות  ּבָ ִביָבּה ְקבוַּצת  ּסְ ׁשֶ ּכְ ָמְצָאה אֹוָתּה 
ָפאִני  ֶבָהָלה.  ּבְ ן  ּלָ ּכֻ קוּ  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ָפאִני,  ֶאת  ָראוּ  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ
ּה,  ּבָ ְנעוּצֹות  ן  ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ֶאת  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ַאְך  ָתן,  ְלֻעּמָ ְסָעה  ּפָ
רֹות?"  ן ְמַדּבְ קֹול ָנמוְּך: "ַעל ָמה ַאּתֶ ֲאָלה ּבְ ָסה ְמַעט ְוׁשָ ִהּסְ

ְלָחָמה, ַאּתְ יֹוַדַעת..." ִהְכִריָזה ִריָקה  ָבר ְמֻיָחד. ַהּמִ "ַעל ׁשוּם ּדָ
יף ְמַעט, ַמְזִהיר.  ּקִ , ּתַ בֹוּהַ קֹול ּגָ ּבְ

רוּ  ּבְ ְלָחָמה, וָּפאִני ָיְדָעה זֹאת ֵהיֵטב. ֵהן ּדִ רוּ ַעל ַהּמִ ּבְ ֵהן לֹא ּדִ
ם ָיְדָעה ַמה  ָכְך. ִהיא ּגַ טוָּחה ּבְ ָעֶליָה, ַעל ָפאִני. ָפאִני ָהְיָתה ּבְ
ָעְבָרה  ׁשֶ ָרה ָלֶהן ֵאיְך ֶאְתמֹול, ּכְ אי ִסּפְ ֵהן ִרְכלוּ ָעֶליָה. ִריָקה ַוּדַ
ִתינֶֹקת  ּכְ צֹוַוַחת  ָפאִני  ֶאת  ְמָעה  ׁשָ ָפאִני,  ל  ׁשֶ יָתּה  ּבֵ ְלַיד 
ים  א לֹא ִהְסּכִ ָנִתי. ַאּבָ ְ ִריד ַהּשׁ א ַליָּ ִהיא רֹוָצה ִלְנסַֹע ִעם ַאּבָ ׁשֶ
ַרב,  ְזַמן  ְוָצֲעָקה  ְכָתה  ּבָ וָּפאִני  ָהָארְֹך,  ע  ּסָ ַלּמַ אֹוָתּה  ָלַקַחת 
ָעה ְמֻאֶחֶרת ְמאֹד. ִריָקה  ׁשָ ְבָגֶדיָה ּבְ ָמה ּבִ ַבּסֹוף ִנְרּדְ ּלְ ַעד ׁשֶ
ִהיא  ו  ְוַעְכׁשָ ּה,  ּלָ ׁשֶ ּנֹור  ַהּכִ ְלחוּג  ֶרְך  ּדֶ ּבַ אי,  ַוּדַ ּבְ ם  ׁשָ ָעְבָרה 

ֶנֱהֵנית ְלַרֵכל ָעֶליָה, ַעל ָפאִני. 

ִאם  ִריָקה  ֶאת  ֲאָלה  ׁשָ ִהיא  ְזִהיָרה.  ָהְיָתה  ֲעַדִין  ָפאִני  ֲאָבל 
יֹום  ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ ָסָבָתּה,  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ּה  ִאּתָ ָלבֹוא  ָמָחר  ְרֶצה  ּתִ

י.  ִליׁשִ ׁשְ

"אֹו, לֹא, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ָפאִני, ֲאָבל ָמָחר... לֹא אוַּכל, ֵיׁש ִלי 
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בוָּצה  ַהּקְ ְוָכל  ְגרֹוָנּה,  ּבִ ָחה ִריָקה  ְחּכְ ּכִ ְכנוִּנים ֲאֵחִרים",  ּתִ ֶא... 
ֲחָכה.  ִביב ּגִ ִמּסָ

ְוָיְצָאה  ָנִתיּוּת  ַהְפּגָ ּבְ ב  ּגַ ָלֶהן  וְּפגוָּעה, ִהְפְנָתה  ָפאִני, ְסמוָּקה 
ה.  ּתָ ִריָצה ִמן ַהּכִ ּבְ

ִריָקה.  ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ַאֲחֶריָה  ָרַדף  ְגִעי",  ּפָ ּתִ ָנא  ַאל  ָפאִני,  "הֹו, 
חֹוק  ֶסת אֹוָתּה, ַאְך ֵהֵדי ַהּצְ ִהיא ְמַפיֶּ ָתה ַלְחׁשֹב ׁשֶ ּמְ ְלֶרַגע ּדִ
ִריָקה  ׁשֶ ַלֲחלוִּטין  אֹוָתּה  ְכְנעוּ  ׁשִ ה  ּתָ ַהּכִ ִמן  ָעלוּ  ׁשֶ ַהּנֹוָסִפים 

ּה.  נֹות ָעׂשוּ ָיד ַאַחת ֶנְגּדָ ָאר ַהּבָ וּׁשְ

ָבר ַהיֹּום!" ּה", ִהְבִטיָחה ָפאִני ְלַעְצָמּה, "ּכְ "ֲאִני ֶאְנקֹם ּבָ

ְלִמיָדה  ּתַ ָהְיָתה  ׁשֶ ָפאִני,  ְך.  ְמֻסּבָ ִמְבָחן  ֶנֱעַרְך  א  ַהּבָ עוּר  ִ ּשׁ ּבַ
תֹוְך ַמֲחִצית  ֵאלֹות ּבְ ְ ל ַהּשׁ ָמה ַלֲענֹות ַעל ּכָ ְמֻיָחד, ִסיְּ ֲחרוָּצה ּבִ
ָעה  ׁשָ ּבְ ְבָחן.  ַהּמִ ֶאת  יׁש  ְלַהּגִ ַהּמֹוָרה  ְלַחן  ְלׁשֻ וָּפְנָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ
ְוׁשֹוֶחֶרת  ֶדת  ִמְתַחּסֶ ת  ֲאֶרׁשֶ ְלָפֶניָה  ָתה  וְּ ׁשִ אֹותֹו  יָחה  ִהּנִ ׁשֶ
ִריָקה,  ְבָחן ָהְרִביִעי ׁשֶ ה ַלּמֹוָרה: "מֹוָרִתי, ֶזה ִלי ַהּמִ ֶצֶדק ְוָלֲחׁשָ
ם  ּגַ ֵאלֹות.  ׁשְ ּבִ ְלַהְטִריד אֹוִתי  ֵאיָנּה ֲחֵדָלה  ֶבת ֵמֲאחֹוַרי,  ַהיֹּוׁשֶ
י  ְבּתִ ָחׁשַ ִלי, ֲאָבל  יָחה  ִהּנִ ִהיא לֹא  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ָלּה,  ָעִניִתי  ַעם  ַהּפַ
ל ִריָקה  ְבֲחֶניָה ׁשֶ ּמִ ה ׁשֶ ֻעְבּדָ ַע ֶאת ַהּמֹוָרה ּבָ ן ָהָראוּי ְלַיּדֵ ּמִ ׁשֶ

ר..."  יֹׁשֶ ִבים ּבְ ֵאיָנם ִנְכּתָ

ָפאִני.  "ּתֹוָדה,  ַמֲעִריְך.  ט  ַמּבָ ּבְ ָפאִני  ּבְ יָטה  ִהּבִ ַהּגֹוָיה  ַהּמֹוָרה 
ְך".  ָאֵכן, ֵמחֹוָבֵתנוּ ָלַדַעת ַעל ּכָ

ָבר. יַצד ִיּפֹל ּדָ ה ִלְראֹות ּכֵ ְמקֹוָמּה, ְמַצּפָ ָבה ּבִ ְ ָפאִני ִהְתַיּשׁ

ה".  י ֵהּנָ ׁשִ ל ַהּמֹוָרה, "ּגְ "ִריָקה אֹוְבלֹוקוּׁש!" ָרַעם קֹוָלּה ׁשֶ

ְלַחן ַהּמֹוָרה. ָבה ִריָקה ְלַיד ׁשֻ ֵמָהה ִהְתַיּצְ ת ּתְ ֲאֶרׁשֶ ּבַ

מֹוְך  ּכָ טֹוָבה  ְלִמיָדה  ּתַ ֵאיְך  ְמִביָנה  ֵאיִני  ִנְפָסל.  "ִמְבָחֵנְך 
אֹודֹוַתִיְך  ַעל  ְלנוּ  ִקּבַ ַאְך  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  ַמֲעׂשִ ַלֲעׂשֹות  ֶלת  ְמֻסּגֶ
ַהְנָהָלה ִאם ָלֵתת ָלְך  קֹל ּבַ יֹוֵתר, ְוָאנוּ ִנׁשְ קֹור ָאִמין ּבְ ֵמיָדע ִמּמָ

ָנה".  ָ סֹוף ַהּשׁ עוָּדה ּבְ ּתְ

יִתי?" ִנְדֲהָמה ִריָקה, ְנבֹוָכה וְּמפֶֹחֶדת. "ְמ... ֶמה ָעׂשִ

ִמְבָחִנים", ָעְנָתה ַהּמֹוָרה  ָקה ְרצוָּפה ּבְ ַבד ַהְעּתָ ָבר ִמּלְ "ׁשוּם ּדָ
טֹון ָחמוּר.  ּבְ

זֹוִהי  יָקה!  ַמְעּתִ י  "ֵאיֶנּנִ ְכֵאב,  ּבִ ִריָקה  ָקְרָאה  לֹא!"  "ֵמעֹוָלם 
ְוא! זֹו ָטעוּת!"  ֲעִליַלת ׁשָ

ְלָפה  ְוׁשָ ַהּמֹוָרה  ִלְגְלָגה  ּמוָּבן",  ּכַ זֹאת  ִרי  ְ ַאּשׁ ּתְ ׁשֶ יִתי  ִצּפִ "לֹא 
ְמקֹוֵמְך".  ִבי ּבִ ל ִריָקה, "ׁשְ ֶדיָה ׁשֶ ְבָחן ִמיָּ ֶהְחֵלִטיּוּת ֶאת ַהּמִ ּבְ

"ֲאָבל..." 

ה".  ּתָ ְמקֹוֵמְך, ָולֹא - ֵאָאֵלץ ְלהֹוִציֵאְך ֵמַהּכִ ִבי ּבִ "ׁשְ

ֶניָה  ּפָ ׁשֶ ִריָקה,  ּבְ ַסְקָרנוּת  ּבְ ִנְנֲעצוּ  ֵעיַנִים  זוּגֹות  ים  לֹׁשִ ׁשְ
ת.  ׁשֶ ְמקֹוָמּה ֲעלוָּבה וְּמֻביֶּ ָבה ּבִ ְ אֶֹדם ַעז. ִהיא ִהְתַיּשׁ ּסוּ ּבְ ִהְתּכַ

ְלַמד  ּתִ חֹון.  ִנּצָ ּבְ ּה  ִלּבָ ּבְ ָכה  ִחיְּ וָּפאִני  ְמתוָּקה,  ָהְיָתה  ָקָמה  ַהּנְ
ּה לֹא ַמְתִחיִלים!  ִאּתָ ָלּה ִריָקה ׁשֶ

ְך ָהעֹוָלם.  יֹום ְלָמֳחָרת ִהְתַהּפֵ

ט  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ אִצי  ַהּנָ ל  ְמׁשָ ְוַהּמִ ְלהוְּנַגְרָיה  ְלׁשוּ  ּפָ ְרַמְנָיה  ּגֶ ָיסֹות  ּגְ
ְלהוְּנַגְרָיה  הוְּבאוּ  ה  ִליׁשָ ַהּפְ ִעְקבֹות  ּבְ ְלטֹון.  ִ ַהּשׁ מֹוְסדֹות  ַעל 
ע ְמזָֹרז  ַמּסָ ְסַטאּפֹו, ְוֵהֵחּלוּ ּבְ ּגֶ דֹור ְלִעְנְיֵני ְיהוִּדים ּבַ י ַהּמָ ַאְנׁשֵ

ּלוָּחם ִמְזָרָחה.  הוִּדים ְוׁשִ ל ִרּכוּז ַהיְּ ׁשֶ

רוּ  ּקְ ֶפר, לֹא ּבִ ֵבית ַהּסֵ נֹות ַהְיהוִּדיֹּות ּבְ ָאר ַהּבָ ָפאִני, ִריָקה וּׁשְ
ּבֹו עֹוד ְלעֹוָלם.

ת ֶאת ָפאִני,  ׂשֶ ְמַחּפֶ י ָסִביב, ּכִ ְטּתִ י ֵעיַנִים ְמֹצָעפֹות ְוִהּבַ ֵהַרְמּתִ

ְלִמידֹות.  ָאר ַהּתַ ֶאת ִריָקה ְוֶאת ׁשְ

ם  ָבה סֹוֶרֶרת ַלְחּדֹר ְלֹמִחי, 'ּגַ ה ַמְחׁשָ ׁשָ ֶעֶצם', ִהְתַעּקְ 'ֲאָבל ּבְ

יל  ּפִ ַמׁשְ ָהָיה  ְלָפאִני  ּה  ּלָ ׁשֶ ַחס  ַהיַּ ּוָרה.  ּשׁ ּכַ ָנֲהָגה  לֹא  ִריָקה 

ּוְמַזְלֵזל!' 

ַהיֹּום..."  י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶדת,  ִנְבּגֶ ה  יׁשָ ִהְרּגִ אי  ַוּדַ "ָפאִני 

י ְלַעְצִמי.  ִמְלַמְלּתִ

ה... ּבֹוֶגֶדת!!!"  יׁשָ ו ִהיא ַמְרּגִ ֶדת, ֲאָבל ַעְכׁשָ ה ִנְבּגֶ יׁשָ "ָפאִני ִהְרּגִ

ה.  יׁשָ ׁשִ ְפָרִנית ַהּקְ ֶבָהָלה. מּוִלי ָעְמָדה ָיָפה, ַהּסַ י ּבְ ָקַפְצּתִ

י.  ָבה ְלִצּדִ ְ ה ְוִהְתַיּשׁ ּפּור ֵאיֵנְך יֹוַדַעת", ִהיא ָלֲחׁשָ "ֶאת סֹוף ַהּסִ

ה?  ְפרֹון ַהּזֶ ּה ַלּסִ ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ עּורֹות. ַמה ַהּקֶ ֵעיַנִים ּפְ ּה ּבְ י ּבָ ְטּתִ ִהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  יָכה  ְוִהְמׁשִ ְכִמי  ׁשִ ַעל  ָיד  יָחה  ִהּנִ ָיָפה 

ּדֹוְמעֹות:

ָרה  ה, ֻהְסּתְ ָמעּות ֱהיֹוָתּה ְיהּוִדיָּ ָלל ַמִהי ַמׁשְ ּלֹא ָיְדָעה ּכְ "ָפאִני, ׁשֶ

ּוְבֵעיֶניָה  ִהיר  ַהּבָ ֲעָרה  ׂשַ ּבְ ֵלב.  ה טֹוַבת  הּוְנָגִריָּ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵאֶצל 

ָלָאֶרץ  ָעְלָתה  ׁשֶ ּכְ ה.  ְיהּוִדיָּ ִהיא  י  ּכִ ֵער  ׁשִ לֹא  ִאיׁש  ֻכּלֹות,  ַהּתְ

יָעה  יֶריָה, ִהּגִ ַיּקִ ל  ָדה ֶאת ּכָ ּה ִאּבְ ּבָ ְלָחָמה, ׁשֶ ְלַאַחר ִסיּּום ַהּמִ

ָלב  ׁשָ ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמרֹות  ִלְפִליטֹות  ְלַבִית  ְלִאי  ּפִ ֹאַרח  ּבְ

ה  ׁשָ ִנְפּגְ ִהיא  ְוָאז...  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶדֶרְך  ּבְ ָצֲעָדה  ִהיא  ָלב  ׁשָ ַאַחר 

ָלּה  ָרה  ִסּפְ זֹו  ִהיא.  ם  ּגַ ה  ְיהּוִדיָּ ה,  ּתָ ֵמַהּכִ ַהֲחֵברֹות  ַאַחת  ִעם 

ַעל  ְמָרה  ׁשָ ָהַאֲחרֹון  יֹוָמּה  ְוַעד  ֲחֶנה,  ּמַ ּבַ ּה  ִאּתָ ָהְיָתה  ִריָקה  ׁשֶ

ֱאָצלֹות. ִהיא ֶנֶהְרָגה ָיִמים ְספּוִרים  ֶצֶלם ֱאנֹוׁש ְוַעל ִמּדֹוֶתיָה ַהּנֶ

ְכַנּנּו ָלְך ָהָיה ָאמּור  ּתִ יַע ׁשֶ ְפּתִ ֶדת ַהּמַ ְחרּור. 'יֹום ַהֻהּלֶ ִ ֹקֶדם ַהּשׁ

ָחַלְמנּו  לֹא  ְלהּוְנַגְרָיה.  ְרָמִנים  ַהּגֶ ְלׁשּו  ּפָ ּבֹו  ׁשֶ יֹּום  ּבַ ְלֵהָעֵרְך 

ִחיּּוְך ַמר.  ְלָטה ַהֲחֵבָרה ּבְ זֹו', ּפָ ּכָ ִפְתאֹוִמיּּות ׁשֶ ל ּבְ ּטֵ הּוא ִיְתּבַ ׁשֶ

ֶניָה  ְלִהיטּות. ּפָ ֲאָלה ּבִ ֶרת?' ׁשָ "ָפאִני ָקְפָצה. 'ַעל ָמה ַאּתְ ְמַדּבֶ

ׁשּוָבה, ְוָכל ּגּוָפּה ֵהֵחל ִלְרֹעד. ְמָעה ֶאת ַהּתְ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהֱחִוירּו ּכְ

ֶדת  ְכְנָנה ָלּה ֲחִגיַגת יֹום ֻהּלֶ תּוָקה ְוָהֻאְמָלָלה ּתִ ן, ִריָקה ַהּמְ "ּכֵ

ַפת  ׂשְ ַעל  ׁשֶ ָאִביָה,  ל  ׁשֶ ָפה  ַהיָּ לֹוִנית  ּמְ ּבַ יָעה  ּוַמְפּתִ יָזה  ַעּלִ

ִלי  ֶתת... ִנְפְגָעה ּבְ צּוָרה ְמֻעּוֶ ה ֶאת ַהּכֹל ּבְ ְרׁשָ ה. ָפאִני ּפֵ נּוּבָ ַהּדָ

ה ַעל ִריָקה ַהּטֹוָבה, ַעל  ּבָ יֹוֵתר - הֹוִציָאה ּדִ ה... ְוֶהָחמּור ּבְ ִסּבָ

ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ּתּוַכל  לֹא  ִהיא  ה.  ֵאיֶנּנָ ְוִריָקה...  ּה!  ַכּפָ ּבְ ָעֶול  לֹא 

ּה, ְמִביָנה ָפאִני  ְרּכָ ם ַמְתֶוה ֶאת ּדַ ֵ ּוּוי ַהּשׁ ּצִ ׁשֶ ו, ּכְ ְסִליָחָתּה. ַעְכׁשָ

ה ָהְיָתה ִהְתַנֲהגּוָתּה".  ה ֲאֻיּמָ ּמָ ֵאת ּכַ ֶיֶתר ׂשְ ּבְ

ה. ְפִריָּ ּסִ ֵרר ּבַ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ׁשֶ

ָפאִני,  "ֲאִני  ּה,  ַאּפָ ּבְ ֵקָנה  ַהּזְ ְפָרִנית  ַהּסַ ָכה  ָמׁשְ ְמִביָנה",  "ַאּתְ 

אֹותֹו יֹום  י ְלִריָקה ּבְ ַרְמּתִ ּגָ ה ׁשֶ ַהּבּוׁשָ יֹּום ָיָפה... ֵאין ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּכַ

ַרַעם ַהּתֹוָתִחים...  ַעְנֵני ָהֵאֶפר, ּבְ ְלָחָמה, ּבְ ֲאַבק ַהּמִ ִהְתּפֹוְגָגה ּבַ

ָיַמי  ל  ּכָ ְמנּוָחה.  ִלי  נֹוְתנֹות  ֵאיָנן  י  ּלִ ׁשֶ ְצּפּון  ַהּמַ ְנִקיפֹות  ֲאָבל 

ְך.  ּכָ ל  ּכָ ֶזת  ְוֶנְחּפֶ ָרָעה  ָאה,  ּגֵ ִזיָזה,  ּפְ ָהִייִתי  י  ּכִ ַעל  ּבֹוָכה  ֲאִני 

ִהיא  ָרה  ּמָ ַמה  ָמתֹוק,  ַטַעם  ּבְ י  ּפִ ֶאת  ְחְלָחה  ּלִ ׁשֶ ָקָמה,  ַהּנְ

מֹוִני! ַהּתֹוָרה  ְנֲהִגי ּכָ ַלֲעָנה. ְלעֹוָלם, ְלעֹוָלם ַאל ּתִ ֵעת! ָמָרה ּכְ ּכָ

ִמיד ָלדּון ֶאת ַהּזּוַלת  ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָאְסָרה ָעֵלינּו ִלְנֹקם! ָעֵלינּו ְלִהׁשְ

ִחיתּו ֶאת  ׁשְ יַּ ים נֹוָרִאים, ׁשֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשִ ֵדי ׁשֶ ְלַכף ְזכּות, ּכְ

ה..." נּו ְלַאַחר ַמֲעׂשֶ ָמֵתנּו ְוֹיאְכלּו ֶאת ִלּבֵ ִנׁשְ

יּּות  ִאּטִ י ּבְ י ֶאת ֹראׁשִ ה ְוֵהַנְעּתִ יׁשָ ׁשִ י ַעל ָפאִני-ָיָפה ַהּקְ ְטּתִ ִהּבַ

ה. ַמְעָלה ּוַמּטָ

ְלִמיָדה  ַהּתַ הֹוִדיָעה  ֵמִאיר",  ְלַנֲעָמה  קֹוֵראת  ַנֶהֶלת  "ַהּמְ

ה.  ּתָ ֶפַתח ַהּכִ ָעְמָדה ּבְ ׁשֶ

רֹוָצה  ַנֶהֶלת  ַהּמְ ַמה  ָלֵצאת.  ַהּמֹוָרה  ִלי  ָרה  ְ ִאּשׁ ֹראׁש  ִניַע  ּבְ

י?  ּנִ ִמּמֶ

ָגה  ַהַהּצָ ֶנת  ְמַאּמֶ  - נֹוֶסֶפת  ה  ָ ִאּשׁ ָבה  ָיׁשְ ַנֶהֶלת  ַהּמְ ֲחַדר  ּבַ

ַעת  ַהּבָ ֶבת.  ָלׁשֶ ִלי  הֹוְרָתה  ַנֶהֶלת  ַהּמְ ְצָוה.  ַהּמִ ת  ּבַ ת  ִלְמִסּבַ

ֶניָה ָהְיָתה ִנּנֹוָחה.  ּפָ

טּוחֹות  ְך, ְוָאנּו ּבְ ֵדי ְלִהְתַיֵעץ ִאּתָ ה ּכְ "ַנֲעָמה, ִהְזַמּנּו אֹוָתְך ֵהּנָ

ֶנת,  יָטה ַעל ַהְמַאּמֶ ָמר", ִהיא ִהּבִ ּתּוְכִלי ַלֲעֹזר ָלנּו. ַהּמֹוָרה ּתָ ׁשֶ

ת  ְפאּוָרה ִלְמִסּבַ ִציּּור ַהּתַ ֲעֹזְרָנה ָלּה ּבְ ּתַ נֹות ׁשֶ ה ּבָ ּמָ "ְצִריָכה ּכַ

ֵתְך ַמְתִאיָמה ְלָכְך?"  ּתָ נֹות ּכִ ְצָוה. ִמי ִמּבְ ת ַהּמִ ּבַ

ַמֵהר־ַמֵהר,  ְוָאז,  י,  ְקּתִ ּפַ ִהְסּתַ ְקַצְרַצר  ה  ִניָּ ׁשְ ֶחְלִקיק  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ִהיא  ַמְקִסים,  ֶרת  ְמַציֶּ ֶהֶלר  י  "ֶאּתִ י:  ַלְטּתִ ּפָ ֶאְתָחֵרט,  ׁשֶ ִלְפֵני 

ֲהָנא ּוִמיָנה ַקאִליׁש".  ָרה'ֶלה ּכַ ׁש! ְוַגם ׂשָ ִנית ַמּמָ ָאּמָ

"ּתֹוָדה,  ֹחם:  ּבְ ִלי  הֹוְדָתה  ַנֶהֶלת  ְוַהּמְ ָמה  ָרׁשְ ָמר  ּתָ ַהּמֹוָרה 

ר ִלְסֹמְך ָעַלִיְך".  ֶאְפׁשָ ַנֲעָמה, ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ

ה  ּמָ יִתי ֶאת ֶזה. ַלְמרֹות ַהּכֹל. ֲאִני יֹוַדַעת ַעד ּכַ ם, ָעׂשִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ
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ְפאּוָרה.  ִציּּור ַהּתַ ָפה ּבְ ּתָ ּתֹוֶקֶקת ִלְהיֹות ׁשֻ י ִמׁשְ ֶאּתִ

ּלֹא ָהְיָתה  ֵרר ׁשֶ ָחר ִיְתּבָ ּמָ יִתי ֹזאת ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ׁשֶ ְולֹא, לֹא ָעׂשִ

ׁש ֵאַלי  ּגַ י ּתִ ֶאּתִ יִתי ׁשֶ ּוִ ּקִ ּום ׁשֶ ם לֹא ִמּשׁ ַגע; ּגַ ה ְלִהּפָ ִלי ׁשּום ִסּבָ

ִהיא לֹא  טּות ְוׁשֶ ּזֹו ָהְיָתה רּוַח ׁשְ ל ׁשֶ לֹות ְוִתְתַנּצֵ ּפָ ֵעיַנִים ֻמׁשְ ּבְ

ֶזה, ַוֲאִני  ּכָ ה נֹוָרא ׁשֶ ֶלת ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ְמִביָנה ֵאיְך ָהְיָתה ְמֻסּגֶ

ּמּוָבן. ֶאְסַלח ָלּה, ּכַ

י  י ּכִ ַהְגּתִ ּנָ ִפי ׁשֶ י ּכְ ה ְלִהְתַנֲהגּוִתי. ֲאִני ָנַהְגּתִ ּבָ לֹא זֹו ָהְיָתה ַהּסִ

יֹוַדַעת  ָבר  ּכְ ֲאִני  ַהיֹּום  ּטֹר".  ּתִ ְולֹא  ם: "לֹא ִתֹקם  ֵ ַהּשׁ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ

ִביֵלנּו, ְלטֹוָבֵתנּו. ׁשְ ה נֹוַעד ּבִ ּוּוי ַהּזֶ ַהּצִ ֵהיֵטב ׁשֶ

מּורֹות ְלָפאִני.  ֻכיֹּות ׁשְ ָאה, ְוָכל ַהּזְ

ל  ל ְלָאחֹור ּוְלִהְתַנּצֵ ְלּגַ יב ֶאת ַהּגַ ָאְמָנם ִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָהׁשִ

ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ְצִריָכה  ֵאיִני  ֲאִני  ְזכּוָתּה  ּבִ ַאְך  ּה,  ֲחֶבְרּתָ ָאְזֵני  ּבְ

י... ָאְזֵני ֲחֶבְרּתִ ל ּבְ ל ְלָאחֹור ּוְלִהְתַנּצֵ ְלּגַ ַהּגַ

  

אוּלֹו, 2001 ָרִזיל, ָסאֹו ּפָ ּבְ

הּוא  רֹוֶפסֹור.  ַהּפְ ָצַרח  ֶנֱעַלם?''  הּוא  ְלָאן  ַמֲאִמין!  לֹא  ''ֲאִני 

ַזַעם.  ְלָחן ּבְ ֻ ה ַעל ַהּשׁ ִהּכָ

ָתה  ִנּסְ ְורֹוֶעֶדת,  ֶרת  ִחּוֶ ּה  ּלָ ּכֻ ָהֻאְמָלָלה,  ְפָרִנית  ַהּסַ ַמְרְצ'ָיה, 

לּות.  ם ֵאי ֵאּלּו ִמּלֹות ִהְתַנּצְ ְלַגְמּגֵ

ֲאִני  ָחסּוי...  ֹחֶמר  ה  ּזֶ ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ לֹא  לֹא...  ֶסְניֹור...  ''ְסִליָחה... 

ֶלת''.  ִמְתַנּצֶ

ֲאִפירֹות.  ֲערֹוָתיו ַהּמַ ֵיאּוׁש טֹוָטִלי ֶאת ׂשַ רֹוֶפסֹור ַמְרֵסלֹו ָמַרט ּבְ ּפְ

ִמי  ֶפר?  ַהּסֵ ֶאת  ְך  ּכָ ְלַהְפִקיר  י  ֵהַעְזּתִ ֵאיְך  ֲאִני!  ׁש  ִטּפֵ 'ֵאיֶזה 

יַע...'  ָבר ִהּגִ יֹוֵדע ְלֵאילּו ָיַדִים הּוא ּכְ

ב  ִלי, ַמּגָ ּדְ בֹוָתיו.  ַאַחת ֶאת ֶרֶצף ַמְחׁשְ ּבְ ִריָרה ָקְטעּו  ּגְ קֹולֹות 

ּלֹו, ֶפְרִדיַנְנדֹו  ע ּכֻ ִניָמה, ְוַאֲחֵריֶהם ִנְגָרר, ְמֻיּזָ ּוַמְטִלית ִנְכְנסּו ּפְ

אי  ַוּדַ ם  "ַאּתֶ ֲאִדיׁשּות:  ּבַ ּוָפַלט  ֵעיָניו  ּבְ ִמְצֵמץ  הּוא  ה.  ַנּקֶ ַהּמְ

ֵמַהֻחְלָצה  יֹּוְצִאים  ׁשֶ ַהּמּוָזִרים  ַהחּוִטים  ִעם  ְלַיְלּדֹון  ִנים  ּוְ ִמְתּכַ

ָער ְלַיד ָהָאְזַנִים''.  ּוְקָצוֹות ַהּשֵׂ

ה  ִהּלָ ן, הּוא ְיהּוִדי, ֵמַהּקְ יר: ''ּכֵ ִאי־ֲהָבָנה, ְוהּוא ִהְסּבִ הּו ּבֹו ּבְ ֵהם ּבָ

ֶהם ּפֹה''.  ּלָ ׁשֶ

ֻמְחֶלֶטת.  ַתְדֵהָמה  ּבְ ִנְפַער  ּוִפיו  רֹוֶפסֹור  ַהּפְ ָצַוח  ''ָמה???'' 

יר  ּקִ ּבַ ְלַהְפִליא  בּו  ּלְ ּתַ ִהׁשְ ּוָפָניו  ְצחֹו  ִמּמִ רּו  ִנּגְ ֵזָעה  ֶאְגֵלי 

ה  ּנָ ֹבֶהֶלת ְוָדַרׁש ִמּמֶ ֲאחֹוָריו. הּוא ָקַרב ְלֵעֶבר ַמְרְצ'ָיה ַהּמְ ּמֵ ׁשֶ

ר.  ֻדּבָ ֶלד ַהּמְ ָרִטים ַעל אֹודֹות ַהיֶּ ּפְ

ַאֲחֵרי  ָיַדִים רֹוֲעדֹות.  ּבְ ְוִהְקִליָדה  ב  ְחׁשֵ ַהּמַ ֲחָנה ֶאל  ּגָ ַמְרְצ'ָיה 

ָיֶדיָה.  ָרִטים ּבְ ִניֹּות ָהיּו ַהּפְ ה ׁשְ ּמָ ּכַ

אּולֹו' 5'', ִהיא ִמְלְמָלה.  י ּפָ ''ְראּוֵבן ָקאהן ִמ'ִויֶסְנִטי ּדִ

ַחת ָקאהן ּפַ ֵבית ִמׁשְ עֹות קֶֹדם ָלֵכן, ּבְ ָחֵמׁש ׁשָ

רּוִבי,  ְכֵין  ִהְתּבַ ְלָכאן?''  יַע  ְלַהּגִ ְצִריִכים  ָהִיינּו  ה  ָלּמָ א  ''ִאּמָ

ְך!''  ל ּכָ ְעֵמם ִלי ּכָ "ְמׁשַ

אנּו ְלָכאן ְלֵקרּוב ְרחֹוִקים. ֵיׁש ָלנּו ּפֹה  ּבָ ה יֹוֵדַע, רּוִבי, ׁשֶ ''ַאּתָ

ִהיא  ִחיר ׁשֶ ָדִאית ֶאת ַהּמְ ְצָוה ָהֲעצּוָמה ַהּזֹאת ּכְ ִליחּות, ְוַהּמִ ׁשְ

נּו''. ת ֵמִאּתָ ּדֹוֶרׁשֶ

ּמּוִדים, ּוֵביְנַתִים  בּוַעִים ַיְתִחילּו ַהּלִ עֹוד ׁשְ ''ֲאִני יֹוֵדַע, ֲאָבל ַרק ּבְ

יְך רּוִבי ִלְרֹטן. ֵאין ִלי ֲחֵבִרים'', ִהְמׁשִ

א. יָעה ִאּמָ ה?'' ִהּצִ ָך ָלֶלֶכת ְלִסְפִריָּ ְעּתְ ''ַמה ּדַ

ָאֶרץ ַהּמּוָזָרה ַהּזֹאת ֵיׁש  ל רּוִבי, ''ּבָ ה?!'' ָנְצצּו ֵעיָניו ׁשֶ ''ְלִסְפִריָּ

ה?''  ִסְפִריָּ

ה אֹוְתָך ֵאֶליָה. הּוא ַיְרֶאה ְלָך  ַלּוֶ יְּ ְרטֹו ׁשֶ ׁש ֵמַאְלּבֶ ּקֵ ן, רּוִבי, ּבַ ''ּכֵ

ם ּתּוַכל ִלְבֹחר ְלַעְצְמָך ֵסֶפר ְקִריָאה''. ָ ֲהדּות, ּוִמּשׁ ֶאת ָמדֹור ַהיַּ

ַעם  ִמּטַ ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ הּוִדי  ַהיְּ חּור  ַהּבָ ְרטֹו,  ְוַאְלּבֶ רּוִבי  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ

נּו  ה, ֵהם ּפָ ְפִריָּ אּולֹו, ַלּסִ ָסאֹו ּפָ הּוִדית ַלֲעֹזר ָלֶהם ּבְ ה ַהיְּ ִהּלָ ַהּקְ

כתבה: ר. גד ציירה: בונצי רבינוביץְׁשִליחּות נֹוֶסֶפת ִּבְבָרִזיל 
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ִפים  ְבָחר ָהֲעָנִקי - ַמּדָ ֲהדּות. רּוִבי ִנְדַהם ֵמַהּמִ ד ְלָמדֹור ַהיַּ ִמיָּ

ל ַהּסּוִגים.  ֵמאֹות ְסָפִרים ִמּכָ ים ֲעמּוִסים ּבְ ַרּבִ

ְלָחן ְצָדִדי ָקָטן.  ן ַהּמּוָנח ַעל ׁשֻ ֵסֶפר ָיׁשָ ְתֹאם ִהְבִחין רּוִבי ּבְ ּפִ

ִלית. רּוִבי  ַאְנּגְ ּבְ תּוב  ּכָ הּוא  ְוָרָאה ׁשֶ ּבֹו  ֵאָליו, ֵהִציץ  ׁש  ִנּגַ הּוא 

ְקָרנּות  ַהּסַ ֵיֶצר  ים.  ָאֶמִריָקִניִּ הֹוָריו  ן  ּכֵ ׁשֶ ִלית,  ַאְנּגְ ֵהיֵטב  ָיַדע 

ֶפר ּוִמֵהר  ל ֶרַגע הּוא ָלַקח ֶאת ַהּסֵ ּלֹו ִהְתעֹוֵרר, ּוְבַהְחָלָטה ׁשֶ ׁשֶ

ְפָרִנית.  ַלּסַ

ְרטֹו.  א ַאְלּבֶ ּלֵ ?" ִהְתּפַ ְמּתָ ָבר ִסיַּ ''ֶזהּו? ּכְ

ֶאת  ֲחָנה  ּבָ ׁשֶ ְפָרִנית,  ּסַ ּבַ יט  ְוִהּבִ רּוִבי  יב  ֵהׁשִ י'',  ְמּתִ ִסיַּ ן,  ''ּכֵ

ֶטת ִאם ָלֵתת  ִהיא ִמְתַלּבֶ ל ְצָדָדיו. ָהָיה ִנְרֶאה לֹו ׁשֶ ֶפר ִמּכָ ַהּסֵ

ָרָטיו  ָמה ֶאת ּפְ ֶפר, ַאְך ְלַאַחר ִהּסּוס ָקָצר ִהיא ָרׁשְ לֹו ֶאת ַהּסֵ

נּו ָלֵצאת.  ב, ְוֵהם ּפָ ְחׁשֵ ּמַ ּבַ

הּו. ִעְקבֹות ַמֲעׂשֵ ְתחֹוֵלל ּבְ ְולֹא ָיַדע רּוִבי ֵאיזֹו ְסָעָרה ּתִ

רֹוֶפסֹור.  ְדִחיפּות'', ָנַבח ַהּפְ יִגי ִלי ֶאת ָז'אּו ּבִ ּשִׂ ''ּתַ

ָז'אּו  ַרץ  ּפָ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְוַאֲחֵרי  ֹזאת,  ַלֲעׂשֹות  ִמֲהָרה  ַמְרְצ'ָיה 

ִני.  ּלֹו ָסמּוק ְוַעְצּבָ רֹוֶפסֹור, ּכֻ ל ַהּפְ ָרדֹו ׁשֶ ְלִמׂשְ

ל  ׁשֶ ִעּצּוָמּה  ּבְ אֹוִתי  ְלַהְזִעיק  יק  ְצּדִ ּמַ ׁשֶ ְך,  ּכָ ל  ּכָ חּוף  ּדָ ''ַמה 

יִפי'  ַה'ּבִ ֵאִריֹּות  ׁשְ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ב  ְמַנּגֵ ַאל,  ׁשָ ָצֳהַרִים?''  ֲארּוַחת 

ִעים.  ֻיּזָ ָניו ַהּמְ ֵמַעל ּפָ

ֵאָליו  ָקַרץ  ִלי'',  ְך  יָּ ַ ּשׁ ׁשֶ ֵחֶפץ  הּו  ְלִמיׁשֶ ֲעִביר  ּתַ ׁשֶ ָצִריְך  ''ֲאִני 

ָטר ְיַרְקַרק. ׁשְ רֹוֶפסֹור ַמְרֵסלֹו ְונֹוֵפף מּולֹו ּבִ ּפְ

ים ָז'אּו.  ָרִטים'', ִהְסּכִ ן ִלי ּפְ ָעָיה, ּתֵ ''ֵאין ּבְ

אּולֹו' 5... ִאיְנִטיֵג'ידֹו ]מּוָבן[?" י ּפָ ַחת ָקאהן ִמ'ִויֶסְנִטי ּדִ ּפַ "ִמׁשְ

ֹראׁשֹו. ָז'אּו ִהְנֵהן ּבְ

לֹׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר אוּלֹו 5, ׁשָ י ּפָ ִויֶסְנִטי ּדִ

ָלה  ִטּפְ ִהיא  ֶהָחׁשּוְך.  ְנָין  ַהּבִ ְלתֹוְך  ָחְמָקה  חֹוָרה  ׁשְ מּות  ּדְ

ר.  ּקֹות ִמְסּפָ ֲעֹבר ּדַ ֶלת, ְוהּוא ָנַפל ּכַ ַמְנעּול ַהּדֶ ּבְ

ִנים הּוא ָמָצא אֹותֹו, ַעל ַהּכֹוָנִנית.  ֲחַדר ַהּבָ ִניָמה. ּבַ ָז'אּו ִנְכַנס ּפְ

ְזִהירּות  ֶפר ּבִ ִסּפּוק, ָנַטל ֶאת ַהּסֵ זֹו ּבְ ְך ֶאת ָיָדיו זֹו ּבָ הּוא ִחּכֵ

ֵלב  ם  ׂשָ לֹא  הּוא  ָהָאֵפל.  ְיָלה  ַהּלַ ּתֹוְך  ֶאל  ֲחָזָרה  ּבַ ְוִנְמַלט 

ת ַהֶחֶדר. ִריָכה ְוָצַנח ֶאל ִרְצּפַ ַפל ֵמַהּכְ ּנָ ְסָמְך ׁשֶ ַלּמִ

ֶאל  ַחׁש  ּלָ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָהָיה  ָיִדי!''  ּבְ ֶפר  ַהּסֵ ָגה,  ֻהּשְׂ יָמה  ׂשִ ''ַהּמְ

ִכיסֹו. ּבְ לֹוָלִרי ׁשֶ ֶלפֹון ַהּסְ ּתֹוְך ַהּטֶ

ְלָאן  ֻמְדָאג:  ָהָיה  הּוא  ּגֹוֵבר.  ק  ִאי־ֵחׁשֶ ּבְ ְחּתֹו  ַצּלַ ּבְ ָנַבר  רּוִבי 

יק  ִהְסּפִ ְוֶטֶרם  ה  ְפִריָּ ֵמַהּסִ ֶאְתמֹול  ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ֶנֱעַלם 

ת ַהֶחֶדר  ָלְך ַעל ִרְצּפַ ָהָיה ֻמׁשְ ְסָמְך ׁשֶ ר ַהּמִ ׁשֶ ִלְקֹרא? ּוַמה ּפֵ

ְתאֹום? ּבֶֹקר? ֵמֵהיָכן הּוא הֹוִפיַע ּפִ ּבַ

ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹוָלה  ּגְ ְמִהירּות  ּבִ מֹוחֹו  ּבְ ָרצּו  בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ

ְתֹאם הּוא ִהְתַנֵער. זּוג ֵעיֶניָה  ל ִמיַכִלי. ּפִ ֵאָלָתּה ׁשֶ ם ֵלב ִלׁשְ ׂשָ

ַחן אֹותֹו.  ל ֲאחֹותֹו ּבָ ַהַחְקָרִניֹּות ׁשֶ

ֹקֶצר  ֲאָלה ִמיַכִלי ּבְ ָבר?'' ׁשָ ה מּוָכן ַלֲענֹות ִלי ּכְ ָרה? ַאּתָ ''ַמה ּקָ

ָרה ְלָך?" רּוַח, "ַמה ּקָ

ּלֹא  יָון ׁשֶ ֲעלּוָמה, ּוִמּכֵ ּתַ ף אֹוָתּה ּבַ ּתֵ ֶרַגע ֶאָחד ִהְרֵהר ִאם ְלׁשַ

ר ָלּה ַהּכֹל.  ק, ִסּפֵ ֶרְך ְלִהְתַחּמֵ ָרָאה ׁשּום ּדֶ

ֲאָלה ִמיַכִלי.  ֶפר?'' ׁשָ ּלֹא ֶהֱחַזְרּתָ ֶאת ַהּסֵ טּוַח ׁשֶ ה ּבָ ''ַאּתָ

ְסָמְך  יׁש ָלּה ֶאת ַהּמִ ֵאָלה. הּוא ִהּגִ ְ ז רּוִבי ַעל ַהּשׁ אי'', ִהְתַרּגֵ ''ַוּדַ

ַתְדֵהָמה. ִנְרֲאָתה  יָטה ּבֹו ּבְ ָלְך ַעל ָהָאֶרץ. ִהיא ִהּבִ ָהָיה ֻמׁשְ ׁשֶ

ֵעיַנִים. ט ַאְכָזִרי ּבָ י ֶאס־ֶאס ּוַמּבָ ַמּדֵ מּות ּבְ ּבֹו ּדְ

ל...'' ִהְתִחיל רּוִבי  ׁשֶ עּוַדת ֶזהּות  ּתְ מֹו  ּכְ ִנְרֶאה  ה  ַהּזֶ ְסָמְך  "ַהּמִ

ִהְנֵהן  ִמיַכִלי. רּוִבי  ִליָמה אֹותֹו  ִהׁשְ ע'',  ָ ְמֻרּשׁ ָנאִצי  ל  ''ׁשֶ לֹוַמר. 

ֹראׁשֹו. ּבְ



104105

ֶפר  ַהּסֵ אֹודֹות  ַעל  ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ְפָרִנית  ַהּסַ ֵאֶצל  ְלָבֵרר  "ָעֵלינּו 

ה", ָאְמָרה ִמיַכִלי.  ַהּזֶ

ְלֹאֶרְך  ְוָרצּו  ִית  ֵמַהּבַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָיְצאּו  ֶלֱאֹכל  מּו  יְּ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמיָּ

ה. ְפִריָּ ֵדָרה, ְלִכּוּון ַהּסִ ַהּשְׂ

ם.  ׁשָ ָהְיָתה  לֹא  ב  ְחׁשֵ ַהּמַ ַיד  ַעל  ֶאְתמֹול  ָבה  ׁשְ יָּ ׁשֶ ְפָרִנית  ַהּסַ

ֶלפֹון.  י ַהּטֶ ּבֵ מּות ַאֶחֶרת, ְרכּוָנה ַעל ּגַ ְמקֹוָמּה ֵהם ָראּו ּדְ ּבִ

מֹו  ּכְ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ִקיר  ַעל  ם  ְסּתֶ ִרּסַ חּוִרים!  ּבַ בֹוד,  ַהּכָ ל  ''ּכָ

ן?!... ִנְפָלא!'' ָלָגן ָקָטן, ּכֵ יֶתם ּבָ ְמנּו?... ָיֶפה... ַוֲעׂשִ ּכַ ּסִ ׁשֶ

ַבע  ָניו ִנְמַרח ִחיּּוְך ׂשְ יָחה ְוַעל ּפָ ק ֶאת ַהּשִׂ רֹוֶפסֹור ַמְרֵסלֹו ִנּתֵ ּפְ

ָרצֹון. 

ֶאת  ָחַסם  ֲעָנק  ּגּוׁש  ְמֹבָהִלים.  ִטים  ַמּבָ ֶהֱחִליפּו  ּוִמיַכִלי  רּוִבי 

טּוַפת ֵזָעה ַוֲהמּוָמה.  ל רּוִבי, ּוִמיַכִלי ָהְיָתה ׁשְ רֹונֹו ׁשֶ ּגְ

ְלָטה,  ה ְלַזהֹות", ִהיא ּפָ טּוַח! לֹא ָקׁשֶ ְסָמְך, ּבָ אִצי ֵמַהּמִ ''ֶזה ַהּנָ

א''. ְך ְלַאּבָ ר ַעל ּכָ ן. ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ְיָתה, ֶזה ְמֻסּכָ ''ּבֹא ֵנֵלְך ַהּבַ

טֹו  ְגׁשּו ּבֹו ֶאת ֲאִביֶהם. ַמּבָ ָעָתם ּפָ ִית, ּוְלַהְפּתָ ֵהם ָרצּו ֶאל ַהּבַ

ָהָיה ְמֻזֲעָזע ְוָהמּום. 

ַבת ַאַחת.  ֵניֶהם ּבְ ֲאלּו ׁשְ ָרה???'' ׁשָ ''ַמה ּקָ

קֹול  ּבְ א  ַאּבָ ָלֶהם  ר  ִסּפֵ ֶנֶסת",  ַהּכְ ְלֵבית  ְרצּו  ּפָ "ֵניאֹו־ָנאִצים 

תֹובֹות ְנָאָצה  סּו ּכְ ְוִרּסְ ְוָרְמסּו ֶחְפֵצי ֹקֶדׁש  בּור, "ֵהם ָהְרסּו  ׁשָ

ירֹות... נֹוָרא...''  ַעל ַהּקִ

ֶבָהָלה.  ּבְ קּו  ּנְ ּתַ ִהׁשְ ְוֵהם  ׁשּו,  ִנְפּגְ ּוִמיַכִלי  רּוִבי  ל  ׁשֶ ֵטיֶהם  ַמּבְ

הּו..." ֶ ר ְלָך ַמּשׁ ִהּסּוס, "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַסּפֵ א", ִהְתִחיל רּוִבי ּבְ "ַאּבָ

ִליָמה  יַכִלי ַמׁשְ ּמִ ׁשֶ ּכְ ה,  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ר ֶאת ַהּקֹורֹות אֹוָתם  רּוִבי ִסּפֵ

ר ְלַגְמֵרי. ''ְיַרֵחם  א ִחּוֵ מּו ָהָיה ַאּבָ יְּ ּסִ ׁשֶ ַפַעם. ּכְ ַעם ּבְ י ּפַ אֹותֹו ִמּדֵ

ְך  ֶמׁשֶ ִסְדַרת ֶטֶלפֹוִנים. ּבְ ד ֵהֵחל ּבְ ֶהֶלם, ּוִמיָּ ַלט ּבְ ם'', הּוא ּפָ ֵ ַהּשׁ

ְוׁשּוב  ׁשּוב  ֶאָחד.  ֶרַגע  ַאף  ֶלפֹון  ַהּטֶ ַבת  ׁשָ לֹא  ר  ִמְסּפָ עֹות  ׁשָ

ת ֶאת ָהֻעְבּדֹות,  ֵדי ְלַאּמֵ ֵאלֹות ּכְ ֲאלּו ֶאת רּוִבי ְוֶאת ִמיַכִלי ׁשְ ׁשָ

ָיְצָאה  ר  ּתֵ ְסּתַ ַהּמִ אִצי  ַהּנָ ל  ׁשֶ ִלְלִכיָדתֹו  ֶבת  ְרּכֶ ַהּמֻ ְכִנית  ְוַהּתָ

ֶרְך. ַלּדֶ

ים: ה ֳחָדׁשִ ָ ּשׁ ֲעבֹר ׁשִ ּכַ

ט ָהָמה ֵמֹרב ָאָדם - ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה ְלַצד ִעּתֹוָנִאים  ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ּבֵ

אִצי,  ַע ַהּנָ ל ַהּפֹוׁשֵ טֹו ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ אּו ַלֲחזֹות ּבְ ּבָ ּוְסָתם ַסְקָרִנים, ׁשֶ

רֹוֶפסֹור ַמְרֵסלֹו.  ֲהלֹוא הּוא ּפְ

ָדיו  ץ ִמיָּ יּּון ְלַחּלֵ ִהְצִליחּו סֹוְכֵני ַהּבִ ֶפר ׁשֶ ִזי ָהָיה ַהּסֵ ְרּכָ ָהֵעד ַהּמֶ

רֹוֶפסֹור ַמְרֵסלֹו,  א יֹוָמן, ּגֹוֵלל ּפְ ּלֹא ָהָיה ֶאּלָ ֶפר, ׁשֶ ּסֵ ל ָז'אּו. ּבַ ׁשֶ

עֹות, ִמּתֹוְך  ְפׁשָ ַהּנִ ּגּוְסַטב, ֶאת ֲעִלילֹוָתיו  י ָהָיה  מֹו ָהֲאִמּתִ ְ ּשׁ ׁשֶ

ֵניאֹו־ ים,  ַאְכָזִריִּ ְיהּוִדים  ׂשֹוְנֵאי  ל  ׁשֶ ָחָדׁש  ּדֹור  ַח  ְלַטּפֵ ָרצֹון 

ָנאִצים. 

ֲעבּוָרם זֹו ָהְיָתה  ֵעֻדיֹּות נֹוָספֹות ִנְמְסרּו ֵמֵאת ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה. ּבַ

ִלי ֶהֶרף. ָמעֹות ּבְ ל, ְוֵעיֵניֶהם ָזְלגּו ּדְ ְסִגיַרת ַמְעּגָ

ִליחּות  ׁשְ א ְלרּוִבי, "ָנַסְענּו ִלְבָרִזיל ּבִ ה?" ָאַמר ַאּבָ "ָהרֹוֶאה ַאּתָ

ִליחּות נֹוֶסֶפת!" ׁשְ ה ָזִכינּו ּבִ ַאַחת, ְוִהּנֵ

ֹראׁשֹו, "ִמי  ּבְ ִהְנֵהן רּוִבי  ה",  ְפִריָּ ְגַלל ֵסֶפר ָקָטן ֵמַהּסִ ּבִ "ְוַהּכֹל 

ָהָיה ַמֲאִמין..."

  

ה,  יׁשָ ְקׁשִ ה  ָ ִאּשׁ  - ּה  ּבָ י  ִהְבַחְנּתִ ה  ְפִריָּ ַלּסִ י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמיָּ

ה  ּנָ ּפִ ּבַ ֶבת  יֹוׁשֶ ּה,  ְלֹראׁשָ ֵהיֵטב  ֶקת  ְמֻהּדֶ ַחת  ִמְטּפַ ְנמּוָכה, 

ְוקֹוֵראת ֵסֶפר.

י  ְלּתִ ּבִ ַמְרֶאה  ֶזהּו  ְוקֹוֵראת,  ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ ֶבת  יֹּוׁשֶ ׁשֶ ִגיָלּה  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ

ה. ה ֲאֻרּכָ ּקָ ּה ּדַ י ּבָ ְטּתִ ָרִגיל, ַוֲאִני ִהּבַ

ֵעיֶניָה  ֶאת  ֵהִריָמה  ִהיא  ַטי.  ַמּבָ ּבְ ה  יׁשָ ׁשִ ַהּקְ ה  יׁשָ ִהְרּגִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ַעְצִמי. ה ּבְ ה, ּבֹׁשָ י ֶאת ֵעיַני ָלִרְצּפָ ְלּתִ ּפַ ָכה ֵאַלי. ִהׁשְ ְלֶעְבִרי ְוִחיְּ

י  י ֶאת ֹראׁשִ י אֹוָתּה קֹוֵראת ֵאַלי. ֵהַרְמּתִ ַמְעּתִ ִתי", ׁשָ "ּבֹוִאי, ַיְלּדָ

ׁש ָמה ְלִכּוּוָנּה. ֲחׁשָ י ּבַ ְמּתִ ְוִהְתַקּדַ

ה ְזֵקָנה  ָ ִאּשׁ אי ִנְרֶאה ָלְך מּוָזר ׁשֶ ַוּדַ "ּבֹוִאי", ִהיא ָקְרָאה ׁשּוב, "ּבְ

ה".  ְפִריָּ ּסִ ֶבת ְוקֹוֵראת ּבַ מֹוִני יֹוׁשֶ ּכָ

נּות.  ַבְיׁשָ י ּבְ ִהְנַהְנּתִ

ר ָלְך ֶאת ִסּפּוִרי". י ַוֲאַסּפֵ אן ְלִצּדִ ִבי ּכָ "ּבֹוִאי, ׁשְ

י ְמֹאד  ע, ְוָאַהְבּתִ ׁשַ ת ּתֵ ה ּבַ ַנת תש"ח. ָהִייִתי ַיְלּדָ ׁשְ "ֶזה ָהָיה ּבִ

ְקִריַאת ְסָפִרים,  יִתי ּבִ ּלִ ֳהַרִים ּבִ עֹות ַאַחר ַהּצָ ִלְקֹרא. ֶאת ֹרב ׁשְ

ם  ּגַ ָקָראִתי  תּוַח,  ַהּמָ ב  ּצָ ַהּמַ ְגַלל  ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ר  ְסּגַ ּנִ ּוְכׁשֶ

עֹות ַהּבֶֹקר.  ׁשְ ּבִ

רֹוֵעׁש  ָהָיה  ִמיד  ּתָ יָלִדים,  ּבִ ָמֵלא  ָהָיה  ׁשֶ נּו,  ּלָ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ִית  "ַהּבַ

ּה.  ּבָ ִלְקֹרא  ֵקָטה  ׁשְ ה  ּנָ ּפִ ִלי  ִלְמֹצא  יִתי  ֵ ִהְתַקּשׁ ְוָלֵכן  ְוגֹוֵעׁש, 

ְמָחה  יֵתנּו, ָמָצאִתי ּגֻ ֲאחֹוֵרי ּבֵ ּמֵ ָחֵצר ׁשֶ י ּבֶ ְלּתִ יַּ ּטִ ׁשֶ ַעם ַאַחת, ּכְ ּפַ

י  ַעְנּתִ ִהׁשְ ְמָחה,  ַלּגֻ י  ִנְכַנְסּתִ ֵדר.  ַהּגָ ֵמֲאחֹוֵרי  ּומּוֶצֶלת  ה  ְקַטּנָ

עֹוִדי  ְתֹאם, ּבְ בֹוַתי. ּפִ רֹור ְלַמְחׁשְ י ּדְ יר ְוָנַתּתִ י ַעל ַהּקִ ֶאת ֹראׁשִ

ְלָכאן  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ֲהֵרי  ַרְעיֹון:  ֹמִחי  ּבְ ָצץ  ְך,  ּכָ ֶבת  יֹוׁשֶ

ֵאָליו  ֵלט  ְלִהּמָ ֶזהּו ָמקֹום ָקסּום  ֶקט!  ׁשֶ ּבְ ּפֹה  ְוִלְקֹרא  ְסָפִרים 

נֹוְספּו  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ִמיִמים,  ׁשְ ַהּמַ ִמים  יָּ ּבַ ּבֹו  הֹות  ְוִלׁשְ ה  ַהֲהֻמּלָ ִמן 

אֹות... ֵני ַהּבָ ַתח ְוַהֲחָרָדה ִמּפְ ֲעֵליֶהם ַהּמֶ

ֵעיַנִים  ּבְ י  ְלִאּמִ י  ְרּתִ ְוִסּפַ ְיָתה  ַהּבַ י  ַרְצּתִ קֹוִמי,  ִמּמְ ד  ִמיָּ י  "ַקְמּתִ

ַהּטֹובֹות  ֵעיֶניָה  ּבְ ָעַלי  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ א  ִאּמָ ְמָחה.  ַהּגֻ ַעל  ּבֹוְרקֹות 

ְקָצת,  ְוִתְתַאְוְרִרי  ְצִאי  ּתֵ ׁשֶ ַדאי  ּכְ מּור,  ּגָ ֵסֶדר  'ּבְ ִלי:  ְוָאְמָרה 

ַתח'.  ְחְרִרי ֵמַהּמֶ ּתַ ָרְגִעי ְוִתׁשְ ּתֵ ָרה'ֶלה. ָחׁשּוב ׁשֶ ׂשָ

ל  ׁשֶ ְזַמן  ֶרק  ּפֶ ּוְלַאַחר  קֹום,  ַהּמָ ֶאל  ְוָיָצאִתי  ֵסֶפר  י  "ָלַקְחּתִ

ִאים,  ִמים ַהּבָ ְך ָעְברּו ָעַלי ַהיָּ ְיָתה. ּכָ י ַהּבַ ְבּתִ ָיה ּוְקִריָאה ׁשַ ַהְרּפָ

ת  ׁשַ ַהּגָ ִעם  ָפִרים  ַלּסְ ַאֲהָבִתי  ב ֶאת  ּלֵ ְלׁשַ ֶלת  ּדֶ ּתַ ִמׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ

רּוְך ַהְיָלִדים. ֵביֵתנּו, ּבְ ָהֶעְזָרה ּבְ

א.  ָמצֹור, ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ּבָ ְלָחָמה. ָהִעיר ָהְיָתה ּבְ ְרָצה ַהּמִ "ְוָאז ּפָ

ֹצֶרְך  ָהָיה  ַמִים  ּבְ ְוַגם  ּוְסחֹוָרה,  ָמזֹון  ְלַהֲעִביר  ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ְלָפָגז  ָגז  ּפָ ּוֵבין  ֲהפּוָגה,  ְללֹא  ִהְתעֹוְפפּו  ָגִזים  ּפָ ְלִהְצַטְמֵצם. 

הּו  ֶ ַמּשׁ ׂש  ְלַחּפֵ ֵדי  ּכְ ים  ּתִ ַהּבָ ִמן  ֻפָחִדים  ַהּמְ ִבים  ַהּתֹוׁשָ ָיְצאּו 

ֶלֱאֹכל.

י  ּקֵ דֹוִלים ָסֲחבּו ׂשַ ּלֹו ִנְכַנס ְלַמְתּכֶֹנת ִמְלָחָמה. ֲאַחי ַהּגְ ִית ּכֻ "ַהּבַ

ִית  ּבַ ֵצא ּבַ לּו ְלִהּמָ ּדְ ּתַ ם ִהׁשְ ּלָ יחּו אֹוָתם ַעל ַהַחּלֹונֹות. ּכֻ חֹול ְוִהּנִ
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ִנְכַנְסנּו  ָזה  ַהְפּגָ ה  ֵהֵחּלָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  דֹול,  ּגָ ְלֹצֶרְך  ַרק  ְוָיְצאּו 

ָנה.  ֵ ִית - ֲחַדר ַהּשׁ ּבַ יֹוֵתר ּבַ נּו ַלֶחֶדר ַהּמּוָגן ּבְ ּלָ ּכֻ

ִית, ֲאָבל  ּבַ יִתי ִלְקֹרא ּבַ ְמָחה. ִנּסִ ָאְסרּו ָעַלי ָלֵצאת ַלּגֻ "מּוָבן ׁשֶ

ים. ִניִּ ם ְמתּוִחים ְוַעְצּבָ ּלָ ִביִבי ּכֻ ּסְ ׁשֶ ִרי, ּכְ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ֶזה ָהָיה ּבִ

א  ַסּבָ ְלֵבית  ם  ּלָ ּכֻ ָיְצאּו  י,  ְלַמּדַ ָרגּוַע  ָהָיה  ׁשֶ ִמים,  ַהיָּ ַאַחד  "ּבְ

י  ִהְבַטְחּתִ ִית.  ּבַ ּבַ י  נֹוַתְרּתִ ֲאִני  ְלֵביֵתנּו.  ָסמּוְך  ָהָיה  ׁשֶ א,  ְוַסְבּתָ

ּלֹא  ׁשֶ ים  ַרּבִ ָיִמים  ְלַאַחר  ְמַעט,  אֹותֹו  ר  ְלַסּדֵ ה  ֲאַנּסֶ ׁשֶ י  ְלִאּמִ

ִטי  ֲעבֹוָדה, ּוְלֶפַתע ָנַפל ַמּבָ י ּבָ ְקנּו ַלֲעׂשֹות ֹזאת. ִהְתַחְלּתִ ִהְסּפַ

ין  'ּבֵ ְקִריָאתֹו.  ּבִ ֲעסּוָקה  ָהִייִתי  ִמים  ַהיָּ אֹוָתם  ּבְ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ַעל 

ַחי  ִג'י, ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ ר ּבֹו ַעל ּבֶ ֶפר. ֻסּפַ ל ַהּסֵ מֹו ׁשֶ ֶהָהִרים', ָהָיה ׁשְ

ְמָצא  ַהּנִ ּוב  ּשׁ ַליִּ יַע  ְלַהּגִ ה  ְמַנּסֶ ְוהּוא  בֹוִהים,  ּגְ ָהִרים  ין  ּבֵ ְלַבּדֹו 

ת ָהָהר. ִפְסּגַ ּבְ

יק  אי ַאְסּפִ ַוּדַ י ְלַעְצִמי, 'ּבְ י', ָאַמְרּתִ ּלִ ְמָחה ׁשֶ ּגֻ "'ֵאֵלְך ִלְקֹרא ּבַ

ְך לֹא  ל ּכָ ָבר ְזַמן ַרב ּכָ ן... ּכְ ִית ְלַאַחר ִמּכֵ ר ֶאת ַהּבַ ַלְחֹזר ּוְלַסּדֵ

ֶקט'. ׁשֶ ָקָראִתי ּבְ

ֲאִני  ֵקט,  ׁשָ ִית  ַהּבַ ׁשֶ ּכְ ו,  ַעְכׁשָ ׁשֶ י  ַדְעּתִ ּבְ ָעָלה  לֹא  ָמה  ּום  "ִמּשׁ

ּנּו  ר, ָלֵצאת ִמּמֶ י ֻמְסּבָ ְלּתִ י ֹצֶרְך ַעז, ּבִ ּתִ ְיכֹוָלה ִלְקֹרא ּבֹו. ַחׁשְ

בּוַע. ְמקֹוִמי ַהּקָ ְוָלֶלֶכת ִלְקֹרא ּבִ

י  ַקְעּתִ ְוׁשָ ָיַדי  ּבְ ֶפר  ַהּסֵ ּה ִעם  ּבָ י  ְלּתִ ְרּבַ ִהְתּכַ ְמָחה,  ַלּגֻ י  "ִמַהְרּתִ

ְקִריָאה". ּבִ

י ָיָדיו  ּתֵ ין ׁשְ ה ְוָחַפן ֶאת רֹאׁשֹו ּבֵ ְקּתָ ַען ַעל ִקיר ַהּבִ ִג'י ִנׁשְ ּבֶ
ַטּנֹות.  ַהּקְ

ַאל ֶאת ַעְצמֹו.  יַע ְלַמְעָלה?" הוּא ׁשָ ה ְלַהּגִ ַעם ֶאְזּכֶ "ַהִאם ֵאי ּפַ
ים, ְולֹא  ל ָהֲאָנׁשִ ין ּכָ ם, ּבֵ ּבֹו ֶאְהֶיה ׁשָ יַע ַהיֹּום ׁשֶ "ָמַתי? ָמַתי ַיּגִ

י?"  אן ְלַבּדִ ֶאְצָטֵרְך ִלְהיֹות ּכָ

ִהְתִחיל  ל ַעל ָהאֶֹפק, וְּכׁשֶ ּכֵ יׁש ּבֹוֵדד ְמאֹד. הוּא ִהְסּתַ ִג'י ִהְרּגִ ּבֶ
ְך,  ל ּכָ י? ֲאִני ּפֹוֵחד ּכָ ְהֶיה ִאּתִ ֶבִכי ַמר. "ַמה יִּ ַרץ ּבְ יְך ּפָ ְלַהְחׁשִ
ֵאין  יד ִלי ׁשֶ ְוַיּגִ ַני  ף ֶאת ּפָ ַלּטֵ יְּ יַע אֹוִתי, ׁשֶ ְרּגִ יַּ ְוֵאין ַאף ֶאָחד ׁשֶ

צֶֹרְך ְלַפֵחד... ַאף ֶאָחד לֹא!"

ם. ְרּדַ ּנִ ָכה ַעד ׁשֶ ִג'י ּבָ ּבֶ

ם  ּגַ ַחד  וִּמּפַ ָנה. הוּא ִנְרַעד ִמּקֹר  ֵ קֹול ֶנֶפץ ֵהִעיר אֹותֹו ֵמַהּשׁ
ְפִחיד... א ַהּקֹול ַהּמַ ִין ּבָ ל ְסִביבֹו, ּבֹוֵדק ִמּנַ ּכֵ ַיַחד ְוִהְסּתַ

ֲאִני ׁשֹוַמַעת  י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ ּפּור, ַעד ׁשֶ ְך ְלתֹוְך ַהּסִ ל ּכָ י ּכָ "ִנְכַנְסּתִ

ִג'י. ַיַחד ִעם ּבֶ ֶאת ַהּקֹול ֶהָחָזק ּבְ

ְרַקע  ל ַהּקַ ּכָ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ יר ֶהֱחִריד אֹוִתי. ִהְרּגַ "ּבּום!!! קֹול ֶנֶפץ ַאּדִ

ָרִאיִתי לֹא  ֶ ֶבָהָלה, ְוֶאת ַמה ּשׁ י ּבְ י ֶאת ֹראׁשִ ֲעַזַעת. ֵהַרְמּתִ ִמְזּדַ

ָרִאיִתי  ָהָאהּוב,  יִתי  ּבֵ ֶאת  ִלְראֹות  ְמקֹום  ּבִ  - ְלעֹוָלם  ח  ּכַ ֶאׁשְ

ַלֶהֶבת ֵאׁש!

יִתי  ּמִ י ּדִ ֹראׁשִ ִית. ּבְ ּבַ ִאיׁש ֵאינֹו ּבַ י ְלַגְמֵרי ׁשֶ ַכְחּתִ ָהָלה ׁשָ "ֵמֹרב ּבֶ

קֹוִמי  ִמּמְ י  ַקְמּתִ ָהבֹות.  ַהּלֶ תֹוְך  ּבְ ְוַאְחיֹוַתי  ֲאַחי  ֶאת  הֹוַרי,  ֶאת 

יֵתנּו.  י ָלרּוץ ְלֵעֶבר ּבֵ ְוִהְתַחְלּתִ

ְזרֹועֹוַתי ְוָצַעק: 'ְלָאן ַאּתְ הֹוֶלֶכת???' ַפס ּבִ הּו ּתָ "ִמיׁשֶ

א!!! לֹא!!!' ֲאָבל הּוא  א!!! ִאּמָ י: 'ַאּבָ ְחֵרר ְוָצַרְחּתִ ּתַ יִתי ְלִהׁשְ "ִנּסִ

ים  ם ֲאָנׁשִ ים. ָהיּו ׁשָ ּתִ י ְוָגַרר אֹוִתי ְלתֹוְך ַאַחד ַהּבָ ּנִ ָהָיה ָחָזק ִמּמֶ

לֹא  ָרִאיִתי,  לֹא  י,  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  ֶהֶלם:  ּבְ ָהִייִתי  ֲאִני  ֲאָבל  ים,  ַרּבִ

י.  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

חּוץ  קֹוָמם ּוָפנּו ָלֵצאת. ּבַ ם ִמּמְ ּלָ ָזה ָקמּו ּכֻ ָמה ַהַהְפּגָ יְּ ִהְסּתַ ׁשֶ "ּכְ

ִדיָרָתם  ּבְ הּו  ׁשָ ָזה  ַהַהְפּגָ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ י,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ

ָלה ָעַלי,  א ִהיא ִהְתַנּפְ ָרֲאָתה אֹוִתי ִאּמָ ׁשֶ א. ּכְ א ְוַסְבּתָ ל ַסּבָ ׁשֶ

ל ֲהָקָלה.  ל הֹוָדָיה ְוׁשֶ ִכי ׁשֶ ֶבִכי נֹוָרא, ּבֶ ָקה אֹוִתי ּוָפְרָצה ּבְ ִחּבְ

ּלֹו!  ִית ּכֻ ָהבֹות ִעם ַהּבַ ּלֶ ָעִליִתי ּבַ טּוָחה ׁשֶ ִהיא ָהְיָתה ּבְ

יֵתנּו ָחְדָרה ְלֹמִחי  ֲארּו ִמּבֵ ׁשְ ּנִ י ֶהֳחָרבֹות ׁשֶ ָרִאינּו ֶאת ִעיֵּ ׁשֶ "ַרק ּכְ

לֹא  ִאּלּו  לּוי!  ּגָ ֵנס  ָהָיה  ֶזה  ֶות!  ִמּמָ י  ְלּתִ ִנּצַ י,  ְלּתִ ּצַ ּנִ ׁשֶ ָרה  ַהַהּכָ

תֹוְך  ּבְ ֶאֶרת  ִנׁשְ ָהִייִתי  ִאּלּו  י,  ּלִ ׁשֶ ְמָחה  ּגֻ ּבַ יֹוֵצאת ִלְקֹרא  ָהִייִתי 

ִית"... ַהּבַ
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"ֵאיֶזה ִסּפּור!" 

ָבה  ׁשְ יָּ ׁשֶ ְפָרִנית,  ַהּסַ ָהְיָתה  זֹו  ַהּקֹול.  ְלִכּוּון  י  י ֶאת ֹראׁשִ ֵהַרְמּתִ

ְפָרִנית  ַהּסַ ְוַגם  ָעה,  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ֵריָקה  ָהְיָתה  ה  ְפִריָּ ַהּסִ ְלָיֵדינּו. 

ה.  יׁשָ ׁשִ ל ַהּקְ יָבה ְלִסּפּוָרּה ׁשֶ ִהְקׁשִ

ָיכֹול  ֵסֶפר  ם  ּגַ רֹוֶצה,  ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ "ּכְ ְפָרִנית,  ַהּסַ יָכה  ִהְמׁשִ "ָאֵכן", 

ָלה!" ִליַח ַהּצָ ִלְהיֹות ׁשְ

  

ִדּלּוג  ְוִנְכַנס ּבְ ִביל  ְ ַחת ַעל ַהּשׁ ָהְיָתה ֻמּנַ ֶאֶבן ׁשֶ ַעט ּבָ ְמַנֵחם ּבָ

ֲעַדִין לֹא ָקָרא.  ַעם ִיְמָצא ֵסֶפר ׁשֶ ַהּפַ ה ׁשֶ ה, ְמַקּוֶ ְפִריָּ ֶאל ַהּסִ

ּוב  ּשׁ ׁשֶ לֹו  ה  ּלָ ּגִ ָהֲעמּוִסים  ִפים  ּדָ ַהּמַ ַעל  ָמִהיר  ט  ַמּבָ ַאְך לֹא. 

ְקֹרא.  ֵאין לֹו ַמה ּלִ

לֹא  ִאם  ם  "ּגַ ֶאָחד־ֶאָחד.  ָפִרים  ַהּסְ ַעל  ַלֲעֹבר  ִהְתִחיל  הּוא 

עֹוָלם לֹא ָקָראִתי", הּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו, "אּוַלי  ּמֵ ֶאְמָצא ֵסֶפר ׁשֶ

ָבר ְזַמן ַרב..." ּלֹא ָקָראִתי ּכְ ֶאְמָצא ֵסֶפר ׁשֶ

ַנת תשל"ה. ֶרְך ִעּתֹוִנים ִמׁשְ ְלֶפַתע ָצדּו ֵעיָניו ּכֶ

ֲעַדִין לֹא ָקָראִתי!"  הּו ׁשֶ ֶ ה ַמּשׁ ַמח ְמַנֵחם, "ִהּנֵ "ִנְפָלא!" ׂשָ

ף ְוֵהֵחל ְלַדְפֵדף ּבֹו ְלִאּטֹו,  ּדָ ֶרְך ָהִעּתֹוִנים ֵמַהּמַ הּוא ָנַטל ֶאת ּכֶ

הּו ְמַעְנֵין ִלְקֹרא. ֶ ׂש ַמּשׁ ְמַחּפֵ

ׁשֹו: ַעד ְמֵהָרה ָמָצא ֶאת ְמֻבּקָ

ל  ׁשֶ ְנָיר  ֲעִטיַפת  ָידֹו  ּבְ ְממֹוֵלל  ַהֶחֶדר,  ת  ִפּנַ ּבְ ב  ָיׁשַ ׁשוֶּלם 
לֹא  ׁשוֶּלם  ַההוּא  יֹּום  ּבַ ִמּדֹודֹו.  ל  ִקּבֵ ה  ִריָּ ּכָ ַהּסֻ ֶאת  ה.  ִריָּ ֻסּכָ

מֹר ֶאת ָהֲעִטיָפה.  ְכָלל ִלׁשְ ְכֵנן ּבִ ּתִ

ְכָלל?  ה? ִמי ָצִריְך ֶאת ֶזה ּבִ ִריָּ ֲעִטיַפת ֻסּכָ

ְמאֹד.  ַמח  ׂשָ יס,  ּכִ ּבַ ָיר  ַהּנְ ֶאת  ָצא  ּמָ ׁשֶ ּכְ טֹו,  ּגֶ ּבַ ו,  ַעְכׁשָ ֲאָבל 
יָרה לֹו ָיִמים ְמתוִּקים.  ָהֲעִטיָפה ִהְזּכִ

ַעְצבוּת.  ְמָחתֹו ָהְיָתה ְמהוָּלה ּבְ ֲאָבל ׂשִ

ְוִצְבעֹוִנית',  ְמתוָּקה  ית,  ֲאִמּתִ ה  ִריָּ ֻסּכָ ו  ַעְכׁשָ ִלי  ָהְיָתה  'ִאּלוּ 
ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ַנחוְּמ'ֶקה  ְלַנחוְּמ'ֶקה.  אֹוָתּה  נֹוֵתן  'ָהִייִתי  ִהְרֵהר, 

ה...'  ִריָּ ל ֻסּכָ ְלַקּבֵ

יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוב  ָהָאח  ְלַנחוְּמ'ֶקה,  ים  ַעּזִ ְעּגוִּעים  ּגַ ּבֹו  ָעלוּ  ְוָאז 
יִרים  ׁשִ יר  ָלׁשִ ַכּדוּר,  ּבְ ַיַחד  ּבְ ֵחק  ְלׂשַ ָאֲהבוּ  ִמיד  ּתָ עֹוָלם.  ּבָ

ִריָצה. ֵמִחים ָלחוּד ִחידֹות ֶזה ָלֶזה וְּלִהְתָחרֹות ּבְ ׂשְ

ַגְעּגוַּע. ו ׁשוֶּלם ּבְ ר ַעְכׁשָ ָכל ֶזה ִנְזּכַ ּבְ

ה ָהָיה רֹוֶצה ִלְראֹות ׁשוּב ֶאת ָאִחיו... ֲאָבל ַנחוְּמ'ֶקה ֶנֱעַלם  ּמָ ּכַ
ְלָעה אֹותֹו ָהֲאָדָמה. ִאּלוּ ּבָ ּכְ

ָכה ׁשוֶּלם, "ֲחזֹר!" "ַנחוְּמ'ֶקה!" ּבָ

ַסק... ה ֲעַדִין לֹא ּפָ ִכי ַהּזֶ ְוַהּבֶ

ָאִחיו  ׁשוֶּלם ֶאת  ָמָצא  ֶטֶרם  ַאֲחֵרי,  ָנה  ׁשָ ים  לֹׁשִ ׁשְ ו,  ַעְכׁשָ ם  ּגַ
ַנחוְּמ'ֶקה.

ֶהם, ִלְמצֹא  ּלָ דוּ ֶאת 'ַנחוְּמ'ֶקה' ׁשֶ ִאּבְ ִעְזרוּ ְלׁשוֶּלם, וְּלָכל ֵאּלוּ ׁשֶ
אֹותֹו!

ִלְמִציַאת  ַרְעיֹונֹות  ְמִהירּות  ּבִ ָעְברּו  ֹמחֹו  ּבְ ִנְדַלק.  ְמַנֵחם 

ים. ה ֵאיָנם ְמִציאּוִתיִּ ָהַרְעיֹונֹות ָהֵאּלֶ ַנחּוְמ'ֶקה, ַאְך הּוא ָיַדע ׁשֶ

ְכָלל ָהְרגּו  ָבה ַמְבִהיָלה, 'אּוַלי ּבִ ֹראׁשֹו ַמְחׁשָ 'ְואּוַלי...' ָעְלָתה ּבְ

ֶבָהָלה, 'ַנחּוְמ'ֶקה  ֶאת ַנחּוְמ'ֶקה?... לֹא!' הּוא ִנֵער ֶאת ֹראׁשֹו ּבְ

ָבר ָמָצא ֶאת ַנחּוְמ'ֶקה! ֵהן  ב ִלְחיֹות! ְואּוַלי... אּוַלי ׁשּוֶלם ּכְ ַחיָּ

כתבה: רחי אייזנבך ציירה: אלישבע קניבסקיַאִחים אֹוְבִדים
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ִעּתֹון...' ּפּור ּבָ ְרֵסם ַהּסִ ָבר ָעְברּו ֵמָאז ִהְתּפַ ִנים ַרּבֹות ּכְ ׁשָ

ית  ַתְחּתִ תּוב ּבְ ָהָיה ּכָ ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ ם ְלַעְצמֹו ֶאת ִמְסּפַ ְמַנֵחם ָרׁשַ

ה, ׁשֹוֵכַח ְלַהְחִליף ֵסֶפר. ְפִריָּ ָהַעּמּוד ְוָעַזב ֶאת ַהּסִ

ָרה ְלׁשּוֶלם ּוְלַנחּוְמ'ֶקה! הּוא ֻמְכָרח ָלַדַעת ַמה ּקָ

ְלַבד,  ּבִ ן ָחֵמׁש ְסָפרֹות  ּבֶ ר  ָידֹו ִמְסּפָ ּבְ י  ּכִ ה לֹו  ּלָ ּגִ ג  ְלַחיֵּ יֹון  ִנּסָ

ֵרי  ִמְסּפְ ל  ּכָ יֹּום  ּכַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָמקֹום,  ְלׁשּום  אֹותֹו  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֵאינֹו  ׁשֶ

ל  ׁשֶ ֶלפֹוִנים  ַהּטֶ ְלמֹוֵקד  יָחה  ׂשִ ְסָפרֹות.  ַבע  ׁשֶ ֵני  ּבְ ֶלפֹון  ַהּטֶ

ג  ְלַחיֵּ ִמֵהר  ְוהּוא  ַהֲחֵסרֹות,  ָפרֹות  ַהּסְ ִליָמה לֹו ֶאת  ִהׁשְ ֶזק'  'ּבֶ

ֶסת:  ָהֲאַפְרּכֶ ִמן  ַקע  ּבָ ׁשֶ ַהּמֹונֹוטֹוִני  ְלצּול  ַלּצִ יב  ִהְקׁשִ ְוַאַחר 

טּוּוּו... טּוּוּו...

לֹום. ז ְלֶעְזַרת ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה, ׁשָ ְרּכָ ַהּמֶ

ֶאה... ֶאְהם... ָרִציִתי ְלָבֵרר...

ן? ּכֵ

ּבֹו  ְוָקָראִתי  תשל"ה  ַנת  ִמׁשְ ִעּתֹוִנים  ֶרְך  ּכֶ ָמָצאִתי  ֶאְהְהם... 
ִסּפוּר ְמַעְנֵין...

ה ָקׁשּור ֵאֵלינּו? ַמה ּזֶ

ה. ֶלפֹון ַהּזֶ ר ַהּטֶ ם ִמְסּפַ הֹוִפיַע ׁשָ

ר? ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ּבְ

ד ֶאת ָאִחיו  ִאּבֵ מֹו ׁשוֶּלם ׁשֶ ְ ּשׁ ם ִסּפוּר ָעצוּב ַעל ֶיֶלד ׁשֶ ָהָיה ׁשָ
ַנחוְּמ'ֶקה.

ָרִטים? ה יֹוֵדַע ָעָליו ּפְ ְוַאּתָ

ׁשוּט ָרִציִתי ְלָבֵרר... לֹא! ּפָ

ָמה ָרִציָת ְלָבֵרר?

ָבר ָמָצא ֶאת ַנחוְּמ'ֶקה. ִאם הוּא ּכְ

ה, ָמָצאִתי. ׁשּוֶלם  ד ֶאְבּדֹק ֹזאת. ַרק ֶרַגע... ִהּנֵ ה. ִמּיָ ֲאִני ְמַקּוֶ
ׂש ֶאת ָאִחיו ַנחּוְמ'ֶקה.  לֹׁש ְמַחּפֵ לֹום ׁשָ ָ קֹוְזִמיְנְסִקי ֵמְרחֹוב ַהּשׁ

ׁשּוָבה, הּוא לֹא ָמָצא ֶאת ָאִחיו. ה ְלָך ַהּתְ ִהּנֵ

ִביָלם...  ׁשְ יִתי ּבִ ה ִקוִּ ּמָ ּכַ

ֲעׂשֹות. ַעל  ּלַ ָהָאח לֹא ִנְמָצא, ֲאָבל ֵאין ַמה  ֱאֶמת ְמַצֵער ׁשֶ ּבֶ
ִנים, ּתֹוָדה ְלָך ַעל ַהִהְתַעְנְינּות. ל ּפָ ּכָ

ל ְמַנֵחם ַעל ׁשּוֶלם ְוַעל ַנחּוְמ'ֶקה. הּוא ָרָצה  ַאב ִלּבֹו ׁשֶ ה ּכָ ּמָ ּכַ

ְהֶיה ָלֶהם טֹוב. יִּ ה ׁשֶ ֵהם ִיְמְצאּו ֶזה ֶאת ֶזה ְוִקּוָ ׁשֶ

ָרִטים  ל ַהּפְ ִציג ָאַמר לֹו ֶאת ּכָ ֶעֶצם... ַהּנָ ר ְלֶפַתע. ּבְ ֵהי! הּוא ִנְזּכַ

לֹום 3.  ָ ְך: ׁשּוֶלם קֹוְזִמיְנְסִקי ֵמְרחֹוב ַהּשׁ ִדיּּוק ּכָ ן, ּבְ ל ׁשּוֶלם. ּכֵ ׁשֶ

רֹוב.  ֹמַע ֶאת ִסּפּורֹו ִמּקָ הּוא ָיכֹול ָלֶלֶכת ֵאָליו, ִלׁשְ

ֹאל ֶאת ְרׁשּות  ָבִרים: ָהֶאָחד - ִלׁשְ ֵני ּדְ ַאְך ֹקֶדם ָעָליו ַלֲעׂשֹות ׁשְ

ֹתֶבת ַהִהיא. יִעים ַלּכְ ִני - ְלָבֵרר ֵאיְך ַמּגִ ֵ הֹוָריו, ְוַהּשׁ

א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ׁשּובּו  יָּ ׁשֶ ַעד  ָעה,  ׁשָ עֹוד  ְלַחּכֹות  ָעָליו  ן,  ּכֵ ִאם 

ְיָתה. ַהּבַ

יַע  ַמע ְלֶפַתע ֶאת ֲאחֹותֹו קֹוֵראת לֹו, "ִהּגִ "ְמַנֵחם! ְמַנֵחם!" ׁשָ

ִעּתֹון ַהְיָלִדים!"

ִריָאה  ַהּקְ ִלּבֹו ׁשֶ ה ּבְ יב ְמַנֵחם, ְמַקּוֶ "ֹיִפי, ָהִביִאי ִלי אֹותֹו..." ֵהׁשִ

ִעם  ַאְך  ָנה,  ַהַהְמּתָ ַעת  ׁשְ ֶאת  ַקּלּות  ּבְ ְלַהֲעִביר  לֹו  ֲעֹזר  ּתַ

ֶאת  ֶהֱעִביר  הּוא  ְכָלל...  ּבִ ִלְקֹרא  ַיְצִליַח  ִאם  ק  ּפֵ ִמְסּתַ ֹזאת 

ז ַאְך ֵאינֹו ַמְצִליַח. הּוא ָקָרא  ה ְלִהְתַרּכֵ יּּות, ְמַנּסֶ ִאּטִ ים ּבְ ּפִ ַהּדַ

ּפּור  ַהּסִ ְוֶאת  ִכים  ֶהְמׁשֵ ּבְ ָדרֹות  ַהּסְ ֶאת  ר,  ֻציָּ ַהּמְ ּפּור  ַהּסִ ֶאת 

בּוִעי.  ְ ַהּשׁ

ָחְזָקּה. ּוִפְתֹאם ֵהֵחל ִלּבֹו ַלֲהלֹם ּבְ

ְתׁשוָּבה ל חֹוֵזר ּבִ ִסּפוּרֹו ׁשֶ

ָאֶמִריָקה  ּבְ יִתי  ּלִ ּבִ י  ַחיַּ ֶאת  ָאֶמִריָקִאי.  ֲאִני  ֶסִמי.  ִלי  קֹוְרִאים 
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ָחִקים,  ִמׂשְ ֶמת". ְיֵמי ַיְלדוִּתי ָעְברוּ ָעַלי ּבְ ַהּמֹוֶדְרִנית ְוַה"ִמְתַקּדֶ
ֻטיֹּות. ְמַעט ִלּמוִּדים וְּבָהמֹון ׁשְ ִטיּוִּלים וְּבִפיְקִניִקים, ּבִ ּבְ

י ַלְחׁשֹב ַעל ַעְצִמי: ִמי ֲאִני? ַמה  יִעי ְלִגיל ִמְצוֹות ִהְתַחְלּתִ ַהּגִ ּבְ
ה? ֶזה, ְוָלּמָ ָרא עֹוָלם ָיֶפה ּכָ עֹוָלם? ִמי ּבָ ְפִקיִדי ּבָ ּתַ

אֹל ֶאת מֹוַרי, ַאְך ֵהם לֹא ָיְדעוּ ַלֲענֹות. יִתי ִלׁשְ ִנּסִ

ה.  אֹל ֶאת ָאִבי, ֲאָבל הוּא לֹא ָיַדע לֹוַמר ַהְרּבֵ יִתי ִלׁשְ ִנּסִ

מֹו  י ֶאת ר' ַנחוּם קֹוְזִמיְנְסִקי, אֹו ּכְ ּתִ ַגׁשְ ִמים, ּפָ ַאַחד ַהיָּ ְוָאז, ּבְ
א ַנחוּם. ָראִתי לֹו - ַסּבָ ּקָ ׁשֶ

ֵכנוֵּתנוּ.  ׁשְ ּבִ ְלִהְתּגֹוֵרר  א  ּבָ ׁשֶ ִנְפָלא  ָזֵקן  ָהָיה  ַנחוּם  א  ַסּבָ
ב  י ְלַחּבֵ ַמן ָלַמְדּתִ ּנוּ ְמַעט, ַאְך ִעם ַהּזְ י ִמּמֶ ְעּתִ ַהְתָחָלה ִנְרּתַ ּבַ

ַעל ָהֵעיַנִים ַהּנֹוְצצֹות. ְחָמד, ּבַ ֵקן ַהּנֶ ֶאת ַהּזָ

א  ַסּבָ ַנחוּם.  א  ַסּבָ  - לֹו  ִלְקרֹא  י  ְוִהְתַחְלּתִ ְדנוּ  ִהְתַיּדַ ַאט  ַאט 
ה ִלי  ּלָ ם ּגִ ַסְבָלנוּת. הוּא ּגַ ַנחוּם ֵקֵרב אֹוִתי ְוָתִמיד ֶהֱאִזין ִלי ּבְ

ים.  ׁש לֹו ְיָלִדים טֹוִבים וְּנָכִדים ַרּבִ יֵּ הוּא ִנּצֹול ׁשֹוָאה ְוׁשֶ ׁשֶ

י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ ׁשֹוָאה,  ִנּצֹוֵלי  ַעל  ְסָפִרים  ָראִתי  ּקָ ׁשֶ ּכְ ָעָבר,  ּבֶ
ֶזה. ַאף  א ַנחוּם ֵאינֹו ּכָ ים ַוֲעצוִּבים, ֲאָבל ַסּבָ ְבִריִריִּ ּצֹוִלים ׁשַ ַהּנִ

ֵמַח! ִמיד הוּא ׂשָ ֹוָאה ּתָ הוּא ָעַבר ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ

ׁש  יֵּ ר ִלי ׁשֶ ֵהִציקוּ ִלי, הוּא ִסּפֵ ֵאלֹות ׁשֶ ְ י אֹותֹו ֶאת ַהּשׁ ַאְלּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ה  יְך ְוִגּלָ ָרֵאל. הוּא ִהְמׁשִ ֱאלִֹקים ְוהוּא ָנַתן ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ

י. עֹוָלם לֹא ָיַדְעּתִ ּמֵ ָבִרים ׁשֶ ָבִרים ְמַעְנְיִנים, ּדְ ל ִמיֵני ּדְ ִלי ּכָ

יָבה.  ׁשִ יְּ י ִלְלמֹד ּבַ ְתׁשוָּבה ְוִהְתַחְלּתִ י ּבִ א ַנחוּם ָחַזְרּתִ ְזכוּת ַסּבָ ּבִ
ַמן. הוּא ָעַזר ִלי ְוִהְדִריְך אֹוִתי, ָהָיה  ל ַהּזְ י ּכָ א ַנחוּם ָהָיה ִאּתִ ַסּבָ

י. ְחּתִ ּפַ ְחּתֹו ָהְיָתה ְלִמׁשְ ּפַ ָסב, וִּמׁשְ ִלי ּכְ

ִית ְיהוִּדי.  י ּבַ י ְוֵהַקְמּתִ ְנּתִ ָרֵאל, ִהְתַחּתַ י ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְעּתִ ְלַבּסֹוף ִהּגַ
ֶאת  ְמאֹד  ַעד  אֹוֲהִבים  ֵהם  ְוַגם  ֵחְיֶדר,  ּבְ ַהיֹּום  לֹוְמִדים  ְיָלַדי 

ָאֶמִריָקה. הוּא ִמְתּגֹוֵרר ּבְ א ַנחוּם, ַאף ׁשֶ ַסּבָ

א ַנחוּם!  ּתֹוָדה ְלָך ַסּבָ

ֶאת  ְמִהירּות  ּבִ יׁש  ְוִהּקִ ֶלפֹון  ַהּטֶ פֹוֶפֶרת  ׁשְ ֶאת  ַפס  ּתָ ְמַנֵחם 

ָפרֹות. ַהּסְ

ָבר! ִרימּו ּכְ יָּ נּו! ׁשֶ

לֹום. ז ְלֶעְזַרת ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה, ׁשָ ְרּכָ ַהּמֶ

ָמָצאִתי ֶאת ַנחוְּמ'ֶקה!!! 

ֶאת ִמי?

ל ׁשוֶּלם! ֶאת ַנחוְּמ'ֶקה... ַנחוְּמ'ֶקה ׁשֶ

ֵאיֶזה ׁשּוֶלם?

לֹׁש. לֹום ׁשָ ָ ׁשוֶּלם קֹוְזִמיְנְסִקי ֵמְרחֹוב ַהּשׁ

ָמה? ָמָצאָת ֶאת ָאִחיו?

ן! ּכֵ

ֵאיֹפה?

בוַּע! ָ ִסּפוּר ַהּשׁ בוִּעי! ּבְ ְ ִעּתֹון ַהּשׁ ִעּתֹון! ּבָ ּבָ

ה...  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָרִטים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת  ָלנּו  ן  ּתֵ ָרִטית!  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ֵאיזֹו 
ֲאַנְחנּו ִנְבּדֹק.

ְלַאַחר ָיִמים ִמְסָּפר...

פֹוֶפֶרת. ְ ֶלפֹון ֵהִריץ ֶאת ְמַנֵחם ְלָהִרים ֶאת ַהּשׁ ִצְלצּול ַהּטֶ

ְמַנֵחם?

ן? ּכֵ

ָמָחר  ֵרה,  ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ים  ַהַחּיִ ְרחֹוב  ּבִ ׁשֶ ֵתנּו  ּכָ ְלִלׁשְ ֻמְזָמן  ה  ַאּתָ
קֹוְזִמיְנְסִקי  ׁשּוֶלם  ֵהִכין  ׁשֶ הֹוָדָיה  ת  ִלְסֻעּדַ ִים,  ּתַ ׁשְ ָעה  ׁשָ ּבְ
ִנּצֹוֵלי  ְלֶעְזַרת  ז  ְרּכָ ַהּמֶ  - נּו  ֵמִאּתָ הֹוָקָרה  עּוַדת  ּתְ ַלת  ּוְלַקּבָ

ׁשֹוָאה.

יַצד ֶזה ָהָיה! ִדיּוּק ּכֵ רוּ ָנא ִלי ּבְ ָמה? ְמָצאֶתם אֹוָתם? ַסּפְ

ל  ֶלפֹון ׁשֶ ר ַהּטֶ נּו ֶאת ִמְסּפַ ׁשְ ְרנּו ְלַמֲעֶרֶכת ָהִעּתֹון ּוִבּקַ ַ ִהְתַקּשׁ
ָאֵכן, הּוא  ֵרר ׁשֶ א ַנחּום, ְוִהְתּבָ ר אֹוָתנּו ִעם ַסּבָ ֵ ֶסִמי. ֶסִמי ִקּשׁ

ֱעָלם! ַנחּוְמ'ֶקה ַהּנֶ

ם ַלּכֶֹתל.  ּלָ ת ַההֹוָדָיה ָנְסעּו ּכֻ ְלַאַחר ְסֻעּדַ

ִנּצֹוֵלי  ְלֶעְזַרת  ז  ְרּכָ ַהּמֶ ְמַנֵהל  ֶסִמי,  ַנחּוְמ'ֶקה,  ׁשּוֶלם,  ם  ׁשָ ָהיּו 

ְפָרן, עֹוֵרְך ָהִעּתֹון ְוַכּמּוָבן  ֲהָלְך, ַהּסַ ף ְלָכל ַהּמַ ּתָ ָהָיה ׁשֻ ׁשֹוָאה, ׁשֶ

- ְמַנֵחם ְוהֹוָריו.

ֵעיָניו, ָאַמר ְמַנֵחם:  ׁשּות ּבְ ְמעֹות ִהְתַרּגְ ּדִ ׁשֶ ִלְפֵני ַאְבֵני ַהּכֶֹתל, ּכְ

ְך  ל ּכָ יָת אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ָנִדיר ּכָ ּכִ ּזִ ם, ּתֹוָדה ׁשֶ ֵ "ּתֹוָדה ַהּשׁ

ֵני ַאִחים אֹוְבִדים!" ין ׁשְ ר ּבֵ ֵ - ְלַקּשׁ
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לֹום". "ֶאה... ׁשָ

ָעַבר. ֶזה ָהָיה ְמַנֵחם, ֲחֵבִרי ַהּטֹוב ְלׁשֶ

ה. ְפִריָּ י ַלּסִ ִלי ַלֲענֹות ְוִנְכַנְסּתִ ָניו ּבְ י ַעל ּפָ ָעַבְרּתִ

ַגד  ָנכֹון, ְמַנֵחם ַוֲאִני ָהִיינּו ֲחֵבִרים ַעד ִלְפֵני ֹחֶדׁש, ֲאָבל הּוא ּבָ

ר ִאּתֹו!  ק ְלַדּבֵ ׁש. ֵאין ִלי ׁשּום ֵחׁשֶ ַגד ַמּמָ י, ּבָ ּבִ

ים ְלָחֵבר טֹוב?  ָכה עֹוׂשִ ָכה? ּכָ ּכָ

ה... ּפּור ַהּזֶ ּסִ ֹקַע ּבַ ַחּדּות. ֲחָבל ׁשּוב ִלׁשְ י ּבְ י ֶאת ֹראׁשִ ִנַעְרּתִ

ֵהם  'ַהּסֹוְפִרים  ֶהָחָדׁש:  ֶפר  ַהּסֵ ֵאַלי  ֵהִציץ  ָהֶעְליֹון  ף  ּדָ ֵמַהּמַ

ם,  ֵ רּוְך ַהּשׁ ם ּבָ אִתי ֻמְקּדָ ַעם ּבָ ה. ַהּפַ ֻתּמָ ְכִריָכתֹו ַהּכְ ֲאַנְחנּו', ּבִ
ְתבּו ְיָלִדים  ּבֹו ּכָ ה, ׁשֶ ֻיָחד ַהּזֶ ֶפר ַהּמְ י ִלְתּפֹס ֶאת ַהּסֵ ְוִהְצַלְחּתִ

רּו ָלֶהם.  ּקָ ִסּפּוִרים ְמַעְנְיִנים ׁשֶ

סֹוף־סֹוף! 

ה.  ְפִריָּ ִדּלּוִגים ִמן ַהּסִ ְזרֹועֹוַתי ְוָיָצאִתי ּבְ ֶפר ּבִ י ֶאת ַהּסֵ ְקּתִ ִחּבַ

ָלם. ל ְמַנֵחם, ַהּכֹל ָהָיה ֻמׁשְ ּפּור ׁשֶ ִאם לֹא ַהּסִ

ּפּור  ַהּסִ ל  ׁשֶ ַהּכֹוֶתֶרת  ֵאַלי  ָצֲעָקה  ִמְׁשַּפְחִּתית",  "ְמִׂשיָמה 
ֶפר ֶהָחָדׁש.  ַדי ַהּסֵ יָּ ה, ּבַ ֻחּלָ ה ַהּכְ ּפָ רּוַע ַעל ַהּסַ ָהִראׁשֹון. ָהִייִתי ׂשָ

ׁשּות. ִהְתַרּגְ י ִלְקֹרא ּבְ ִהְתַחְלּתִ

י  ַמְעּתִ ׁשָ ָך",  ִאּתְ ְלׂשֹוֵחַח  רֹוִצים  ֲאַנְחנוּ  ְלֶרַגע,  ּבֹוא  רוִּלי,  "ׂשְ
הוּ  ֶ ַמּשׁ ְלָך  לֹוַמר  רֹוִצים  ַוֲאִני  א  "ִאּמָ ָאִבי,  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ֶאת 

ָחׁשוּב". 

ים  חוּׁשִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ח,  ְטּבָ ַהּמִ ֶאל  אֹוִתי  ֵהִריצוּ  ֵאּלוּ  ים  ּלִ ּמִ ׁשֶ מוָּבן 
מִֹחי.  רוִּעים עֹוִלים ּבְ ּפְ

א ֵמָהֲעבֹוָדה?  רוּ ֶאת ִאּמָ ּטְ אוַּלי נֹוְסִעים ְלחוּץ־ָלָאֶרץ? אוַּלי ּפִ
ְואוַּלי... אוַּלי ְסָתם  יָרה?  ּדִ חֹוֶלה? אוַּלי עֹוְבִרים  הוּ  ִמיׁשֶ אוַּלי 

'ה?  ַגׁש ֶאת ָהֶרּבֶ א ּפָ ַאּבָ

קֹולֹו  ּבְ ׁשֶ ָהַרּכוּת  ח.  ְטּבָ ַלּמִ י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ א  ַאּבָ ִלי  ָאַמר  ב",  "ׁשֵ
ָמה?  ֲאָבל  ָרע!  הוּ  ֶ ַמּשׁ ֶזה  ְרֶאה  ּנִ ּכַ יֹוֵתר.  אֹוִתי  ִהְלִחיָצה  ַרק 

א... ִמי חֹוֶלה? ִמי ִנְפַטר?"  י: "ַאּבָ ּתִ ְבִהילוּת ָלַחׁשְ ּבִ

ִין  ִמּנַ ְתֹאם?  ּפִ "ַמה  ָעה,  ַהְפּתָ ּבְ א  ְוִאּמָ א  ַאּבָ ָקְראוּ  "ָמה?" 
ה?"  ְפִחידֹות ָהֵאּלֶ בֹות ַהּמַ ְחׁשָ ֵהֵבאָת ֶאת ַהּמַ

ָרה.  ִדיּוּק ַמה ּקָ ר ְלָך ּבְ א ְוָאַמר, "ְנַסּפֵ ְחׁשֹׁש", הֹוִסיף ַאּבָ "ַאל ּתַ
הוּא  לֹוִביץ'.  ֶמְנּדְ ָהַרב  כוָּנה,  ְ ַהּשׁ ַרב  ֵאֵלינוּ  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ֶאְתמֹול 
ר  ּדֵ ְלִהְסּתַ ה  ָ ְתַקּשׁ ּמִ ׁשֶ נוּ  ּלָ ׁשֶ כוָּנה  ְ ּשׁ ּבַ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ַעל  ִלי  ר  ִסּפֵ
סֹוְצָיאִלית  עֹוֶבֶדת  ֲאֵליֶהם  יָעה  ִהּגִ ִסּבֹות.  ִמיֵני  ל  ּכָ ְגַלל  ּבִ
ִדיָנה, ְורֹוִצים ָלַקַחת ֵמֶהם ֶאת ַהְיָלִדים וְּלַהֲעִביָרם  ַעם ַהּמְ ִמּטַ
ֲעׂשֹות ְוֵאיְך ְלַהֲעִביר  ַיַחד ַמה ּלַ ינוּ ַלְחׁשֹב ּבְ - ִמי יֹוֵדַע ְלָאן. ִנּסִ
ֶלת  ַטּפֶ ּמְ ׁשֶ ַהּסֹוְצָיאִלית  ָנה ָלעֹוֶבֶדת  ּפָ ֵזָרה. ָהַרב  ַהּגְ ֶאת רַֹע 
ְך הוּא  ּבֹו, ּכָ יֹון ׁשֶ יֹון נֹוָסף; חֶֹדׁש ִנּסָ ׁש חֶֹדׁש ִנּסָ ָחה וִּבּקֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
רוְּך  ּבָ יָמה,  ִהְסּכִ ִהיא  ֵכִנים.  ְ ַהּשׁ ֲאַנְחנוּ,  ָלֶהם  ַנֲעֹזר  ִהְבִטיַח, 
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ה!" ֲעָרָכה ֵהֵחּלָ מוָּנה ְוַהּמַ ם, וֵּמֶרַגע ֶזה - ִנְכַנְסנוּ ַלּתְ ֵ ַהּשׁ

ָחה, ַאְך  ּפָ ׁשְ ה ְלָך ִמי ַהּמִ ַתק ֶרַגע, ְוָאז ָאַמר: "ֲאִני ֲאַגּלֶ א ׁשָ ַאּבָ
ה ֵמִבין ֶאת ֻחְמַרת  ַאּתָ ְלִאיׁש.  ָבר  ַהּדָ ה ֶאת  ַגּלֶ ּתְ ה - ַאל  ַאּתָ

ָהִעְנָין?"

ֶהְחֵלט. י, ּבְ ן, ֵהַבְנּתִ י. ּכֵ רֹאׁשִ י ּבְ ִהְנַהְנּתִ

א.  ר ִלי ַאּבָ מוְּך", ִסּפֵ ְפֶנר ֵמָהְרחֹוב ַהּסָ ַחת ּדַ ּפַ ׁשְ ּמִ ר ּבַ "ְמֻדּבָ

י!  ּלִ ֵחְיֶדר ׁשֶ ְפֶנר! הוּא לֹוֵמד ּבַ ְפֶנר? ָאה... ֶזה ּדוִּדי! ּדוִּדי ּדַ "ּדַ
ַמע,  ׁשְ ּתִ אֹוי...  ּלֹו?  ׁשֶ ֵמַההֹוִרים  אֹותֹו  ָלַקַחת  רֹוִצים  ן...  ִמְסּכֵ

ן! ֲאִני..." א, ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ְמֻציָּ ַאּבָ

ְכִנית,  ּתָ ֵהַכּנוּ  ָבר  "ּכְ ֲעִדינוּת,  ּבַ א  ַאּבָ אֹוִתי  ָקַטע  רוִּלי",  "ׂשְ
ִעם  ד  ְלִהְתַיּדֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָעֶליָך  ּה.  ּבָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ּמוָּבן  ּכַ ה  ְוַאּתָ
ֳהַרִים הוּא ָיבֹוא  ֵחְיֶדר. ַאַחר ַהּצָ ִריְך ּבַ ּצָ ֶ ַמה ׁשּ ּדוִּדי ְוַלֲעזֹר לֹו ּבְ
ם ֶאְצֵלנוּ.  ֵאֵלינוּ ִעם ֶאָחיו ְוִיְהֶיה ָעֶליָך ְלַהְנִעים ֲעֵליֶהם ֶאת ְזַמּנָ
א  ְלִאּמָ ַלֲעֹזר  א  ֵלְך ִאּמָ ּתֵ יֹומֹו,  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ רֹוָבה,  ַהּקְ קוָּפה  ּתְ ּבַ
ינֶֹקת.  ִמיָרה ַעל ַהּתִ נֹות ַיֲעׂשוּ ּתֹוָרנוּת ִלׁשְ ן, ְוַהּבָ ּלֹו ְלִהְתַאְרּגֵ ׁשֶ
רוּק  ִמּפֵ אֹוָתם  יל  ַנּצִ ָכה  ּכָ ֲאָבל  ָסֵפק,  ֵאין  ה,  ָקׁשֶ ִיְהֶיה  ֶזה 

ה מוָּכן?"  ָחה. ַאּתָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ְואוַּלי",  ה.  ֶאֱעׂשֶ ַלֲעׂשֹות  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ "ַמה  י,  ָאַמְרּתִ אי",  ַוּדַ "ּבְ
י, "ֵאֵלְך ְלעֹוֶבֶדת ַהּסֹוְצָיִסית ַהּזֹאִת'י-"  ִהְתַלַהְבּתִ

יד  י, "ְוַאּגִ ְכּתִ א, ַוֲאִני ִהְמׁשַ ָנה ִאּמָ ּקְ "ָהעֹוֶבֶדת ַהּסֹוְצָיאִלית", ּתִ
ָנה!"  ה ַהְפּגָ ל ַהֵחְיֶדר ַיֲעׂשֶ ח ֶאת ּדוִּדי - ּכָ ּקַ ִאם ִהיא ּתִ ָלּה ׁשֶ

ה ָחֵבר  ְפִקיְדָך. ַאּתָ י ְלָך ֶאת ּתַ ְרּתִ א, "ִהְסּבַ רוִּלי", ָאַמר ַאּבָ "ׂשְ
ַהּסֹוְצָיאִלית  ָהעֹוֶבֶדת  ִאם  ְוֶזהוּ.  ִית,  וַּבּבַ ֵחְיֶדר  ּבַ ּדוִּדי,  ל  ׁשֶ
ה אֹוֵהב ֶאת ּדוִּדי,  ַאּתָ ָך - ֱאמֹר ָלּה ַרק ׁשֶ ְרֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאּתְ ּתִ
ֹמר ַעל  ׁשְ ה,  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֶיֶלד טֹוב.  הוּא  ְוׁשֶ ֲחֵבִרים טֹוִבים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ

רוּר?"  יֹוֵתר. ּבָ ה סֹוִדי ּבְ ל ָהִעְנָין ַהּזֶ ָך, ּכָ ּלְ ה ׁשֶ ַהּפֶ

ַלֲעזֹר,  רֹוֶצה  דֹול ׁשֶ ּגָ ֶיֶלד  ה  א, "ַאּתָ ם ִאּמָ ּגַ רוִּלי", הֹוִסיָפה  "ׂשְ
א מֹוֶרה ְלָך. ַרק  ַאּבָ ִפי ׁשֶ ִדיּוּק ּכְ ְוֶזה ִנְפָלא, ֲאָבל ָעֶליָך ִלְנהֹג ּבְ

ם". ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ַנְצִליַח ּבְ ּכָ

ִית.  ֵחְיֶדר וַּבּבַ ֶזהוּ. ֵמָאז ֲאִני ָקׁשוּר ְלדוִּדי ְודוִּדי ָקׁשוּר ֵאַלי, ּבַ

ֲאָלה אֹוִתי  ׁשָ ִהיא  ַהּסֹוְצָיאִלית.  ָהעֹוֶבֶדת  יָעה  ִהּגִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ל סֹוף.  ֵאלֹות ְוָהְלָכה. ְלַגְמֵרי. סֹוף ּכָ ל ִמיֵני ׁשְ ְוֶאת ּדוִּדי ּכָ

ה. ְמאֹד.  א ָצַדק. ֶזה ָהָיה ָקׁשֶ ַאּבָ

ְפֶנר  ּדַ ל  ׁשֶ ינֶֹקת  ְוַהּתִ ִית,  ֵמַהּבַ ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ ֶנֶעְדָרה  א  ִאּמָ
ן  ְמַעְצּבֵ ֶנְחָמד,  ֶיֶלד  ּדוִּדי  ׁשֶ ַוֲאִפּלוּ  ְמֻיָחד;  ּבִ ַצְרָחִנית  ָהְיָתה 
יֹוֵתר  רוַּע ּבְ ָבר ַהּגָ ְלַבד, ְוַהּדָ ַמן ִעם ָחֵבר ֶאָחד ּבִ ל ַהּזְ ִלְהיֹות ּכָ
י, ֶנֱעַלב. ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות?  ּלִ י, ֶהָחֵבר ֲהִכי טֹוב ׁשֶ - מֹוְיׁשִ
ְלַגּלֹות - ָאסוּר ִלי, ְוַגם לֹא ָיֶפה; ְוִאם ֶאֱעזֹב ֶאת ּדוִּדי - ֲאַקְלֵקל 
ּלֹו  ֲאִני ֲעַדִין ֶהָחֵבר ֲהִכי טֹוב ׁשֶ יִתי לֹוַמר לֹו ׁשֶ ְכִנית. ִנּסִ ֶאת ַהּתָ
אי לֹוַמר אֹוָתּה;  ַ ַרּשׁ י  ֵאיֶנּנִ י ֲאָבל  ּלִ ׁשֶ ַלִהְתַנֲהגוּת  ה  ִסּבָ ׁש  יֵּ ְוׁשֶ
ֲאָבל  ְמאֹד,  ֶזה  ִעם  ִלי  ה  ָקׁשֶ ָלׁשֹון.  ִלי  הֹוִציא  הוּא  ְתגוָּבה  ּבִ

יְך. זֹו ִמְצָוה ֲעָנִקית.  ִריְך ְלַהְמׁשִ ּצָ א ָאַמר ׁשֶ ַאּבָ

י...  ְכּתִ ְוָאֵכן ִהְמׁשַ

ִמים. הוּא  ַאַחד ַהיָּ ר ּבְ אֹׁשֶ א ּבְ ְכִנית ִהְצִליָחה!" הֹוִדיַע ַאּבָ "ַהּתָ
ַחת  ּפַ ִמׁשְ ְלֵדי  יַּ ׁשֶ סֹוִפית  ֻהְחַלט  ם  ְוׁשָ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ית  ִמּבֵ ָחַזר 
אוּ  ים ָנׂשְ ֲאַמּצִ ם, ַהּמַ ֵ רוְּך ַהּשׁ ֶהם. ּבָ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ָאִרים ּבַ ְפֶנר ִנׁשְ ּדַ
יל אֹוָתם  ַדאי. ִהְצַלְחנוּ ְלַהּצִ י ָהָיה ּכְ א ָאַמר. ַהּקֹׁשִ ָכה ַאּבָ ִרי, ּכָ ּפְ
לֹוִביץ'  ֶמְנּדְ ָהַרב  ְלָאן...  יֹוֵדַע  ִמי  יַע  וְּלַהּגִ ִית,  ַהּבַ ֶאת  ֲעזֹב  ִמּלַ

ִרים.  ָ א ָהיוּ ְמֻאּשׁ א ְוִאּמָ חֹם, ְוַאּבָ ֵרְך אֹוָתנוּ ּבְ ּבֵ

י, ִיְסַלח ִלי - ַאף  ם ֲחֵבִרי ַהּטֹוב, מֹוְיׁשִ ּגַ ה ׁשֶ ֵמַח וְּמַקוֶּ ם ֲאִני ׂשָ ּגַ
ֲחֵבִרים טֹוִבים.  ִלְהיֹות  ְחֹזר  ּנַ ְוׁשֶ  - ָרה  ּקָ ֵמִבין ַמה  ֵאינֹו  הוּא  ׁשֶ

ֱאֶמת!  ֵמַח ּבֶ ר - ֶאְהֶיה ׂשָ ּדֵ ה ִיְסּתַ ם ָהִעְנָין ַהּזֶ ּגַ ׁשֶ ּכְ

מֹו  ּפוּר ִהְמֵצאִתי, אֹו ּכְ ּסִ מֹות ּבַ ֵ ל ַהּשׁ רוִּלי ֶהְרץ )ֶאת ּכָ ֵמֵאת: ׂשְ
דוִּיים(  מֹות ּבְ ֵ ל ַהּשׁ ָפִרים: ּכָ ּסְ תוּב ּבַ ּכָ ׁשֶ

בֹות. ַמְחׁשָ י ּבְ ַקְעּתִ ַדי ְוׁשָ ֶפר ִמיָּ י ֶאת ַהּסֵ ְחּתִ ִהּנַ

ר ְמֹאד. ר ִלי, ֻמּכָ דּוי...( ָהָיה ֻמּכָ רּוִלי ֶהְרץ )ַהּבָ ל ׂשְ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ

יִני ּוֵבין ְמַנֵחם! ָרה ּבֵ ּקָ ֶ ִדיּּוק ַמה ּשׁ ֶזה ּבְ

רֹוס  ּגְ לֹוְיִמי  ׁשְ ִעם  ד  ִהְתַיּדֵ ַהּטֹוב  ֲחֵבִרי  ַנֵחם  ּמְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ַהִאם 

ְגַלל  ֳהַרִים, ּבִ ֵחְיֶדר ְוַגם ַאַחר ַהּצָ ם ּבַ ַמן, ּגַ ל ַהּזְ ְוִהְתרֹוֵעַע ִאּתֹו ּכָ

ּפּור?  ּסִ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ה ַהּמֻ ּבָ ַהּסִ

לֹוְיִמי  ל ׁשְ ל ְמַנֵחם, ׁשֶ ּפּור ׁשֶ ֶעֶצם ַהּסִ ה הּוא ּבְ ּפּור ַהּזֶ ַהִאם ַהּסִ

י? ּלִ ְוׁשֶ

ק!  ֲעִסי לֹא ָהָיה ֻמְצּדָ ן - ּכַ ִאם ּכֵ

ָכה לֹא ָהִייִתי ַמְפִסיק  ר ַרק ִלי? ֲחָבל. ּכָ ה הּוא לֹא ִסּפֵ ֲאָבל ָלּמָ

ָמתֹו!  ַאׁשְ ּלֹו. ַהּכֹל ּבְ ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ

ר! ַהּכֹל  ּנּו? ֲהֵרי ָהָיה ָאסּור לֹו ְלַסּפֵ ֶעֶצם, ָמה ֲאִני רֹוֶצה ִמּמֶ ּבָ

ָמִתי... ַאׁשְ ֵאפֹוא ּבְ

ֶפה 'ַהּסֹוְפִרים  ֶפר ַהְמַעְנֵין ְוַהיָּ ל ַהּסֵ ִלְכבֹוד ַההֹוָצָאה ָלאֹור ׁשֶ
לֹום ַרב!  ֵהם ֲאַנְחנוּ', ׁשָ

קֹוְרִאים ִלי מֹוִטי, ַוֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ִסּפוּר. ֶזה לֹא ִסּפוּר ָרִגיל, 
ֶרְך ָהִראׁשֹון  ּכֶ ְרֵסם ּבַ ִהְתּפַ ִעְקבֹות ִסּפוּר ׁשֶ ָרה ּבְ ּקָ א ִסּפוּר ׁשֶ ֶאּלָ
רוִּלי ֶהְרץ  ׂשְ ית' ֵמֵאת  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ יָמה  'ְמׂשִ ּפוּר  ַהּסִ ֶפר,  ַהּסֵ ל  ׁשֶ

דוּי(.  ם ּבָ )ׁשֵ

ֵהֵחל  ִמים הוּא  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ יֹוֵתר.  ּבְ ַהּטֹוב  ֲחֵבִרי  ָהָיה  רוִּלי  ׂשְ ן,  ּכֵ
'ֲאִני -  י ְמאֹד.  ֶנֱעַלְבּתִ ַוֲאִני  ה,  ּתָ ֶיֶלד ַאֵחר ֵמַהּכִ ד ִעם  ְלִהְתַיּדֵ
ׁשוּט  י ׁשוּב ְוׁשוּב, 'זֹו ּפָ ְבּתִ ָכה', ָחׁשַ ה לֹו ּכָ ָלעֹוָלם לֹא ָהִייִתי עֹוׂשֶ

ה!'  עוּת! ְסָתם ַלֲעזֹב ָחֵבר? וְּבִלי לֹוַמר ִמּלָ ִרׁשְ

רוִּלי  ׂשְ ה.  ּנָ ּתַ ִהׁשְ ָבר לֹא  ּדָ ְוׁשוּם  בוַּעִים,  ׁשְ ָעְברוּ  בוַּע,  ׁשָ ָעַבר 
ׁש.  י' ַמּמָ ֶלד ַההוּא, ַוֲאִני 'ִהְתּפֹוַצְצּתִ יְך ְלִהְתרֹוֵעַע ִעם ַהיֶּ ִהְמׁשִ
ה  ק ֶאת ֲחֵברוִּתי ִאּתֹו ְולֹא ְלַהְחִליף ִאּתֹו ַאף ִמּלָ י ְלַנּתֵ ֶהְחַלְטּתִ

ְלַמד ֶלַקח.  יִּ ַאַחת, ׁשֶ

הוּא ֲעַדִין ָחֵבר  ַעם ַאַחת ְוָאַמר ִלי ׁשֶ ׁש ֵאַלי ּפַ ָאְמָנם הוּא ִנּגַ
אי לֹוַמר  ַ ּלֹו ֲאָבל הוּא ֵאינֹו ַרּשׁ ה ַלִהְתַנֲהגוּת ׁשֶ ׁש ִסּבָ יֵּ י ְוׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ְתגוָּבה הֹוֵצאִתי לֹו ָלׁשֹון.  ִלי אֹוָתּה; ּבִ

ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ינֹוק?  ּתִ ֲאִני  'ׁשֶ י,  ְבּתִ ָחׁשַ ְלַעְצמֹו?'  ב  חֹוׁשֵ הוּא  'ַמה 
ֶלד ַההוּא'.  ר ַרק ִעם ַהיֶּ הוּא ִמְתַחּבֵ י? ֲהֵרי רֹוִאים ׁשֶ ְלָהֵתל ּבִ

ינֹוק. לֹא  ׁשוּט ּתִ ינֹוק, ּפָ ֱאֶמת ָהִייִתי ּתִ לוּם. ּבֶ י ּכְ ֲאָבל לֹא ָיַדְעּתִ
ְבנוּ ֲעֵליֶהן  ּלֹא ָחׁשַ ְפָעִמים ְיכֹולֹות ִלְהיֹות ִסּבֹות ׁשֶ ּלִ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ
רוִּלי לֹא ָהָיה  ֶזה. ׂשְ ֲחֵבִרים טֹוִבים ְצִריִכים ָלֵתת ֵאמוּן ֶזה ּבָ ְוׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ י  ּדַ לֹא   - ַוֲאִני  ה,  ָקׁשֶ ָהָיה  לֹו  ע.  ָהָרׁשָ ָהִייִתי  ֲאִני  ע,  ָרׁשָ

ת.  ׁשֶ ֶרת וְּמֻטּפֶ ָעָיה ְמֻיּתֶ י לֹו ּבְ י לֹו, ַאף הֹוַסְפּתִ ָעַזְרּתִ

ל ְלַנּסֹות ְלָהִבין...  ּדֵ ּתַ ּלֹא ִלְכעֹס ְסָתם. ֶאׁשְ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ ֵמַהיֹּום ֶאׁשְ

ָהִייִתי  ִאּלוּ  י.  ְעּתִ ְוִנְפּגַ  - ּבֹוֵגד  הוּא  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ָחֵבר,  ִלי  ָהָיה 
דֹוָלה  ְצָוה ַהּגְ ּמִ ם ִלי ָהָיה ֵחֶלק ּבַ ה - ּגַ רוִּלי ֵיׁש ִסּבָ ׂשְ ּלִ ַמֲאִמין ׁשֶ

ְחּתֹו. ּפַ ל ִמׁשְ ּלֹו ְוׁשֶ ׁשֶ

ֲאִני  ַלֲחֵבִרי.  ם  ּגַ ַלח  ֶאׁשְ ָלֶכם,  י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּפוּר  ַהּסִ ֶאת 
ְלַכף  אֹוִתי  הוּא  ם  ּגַ ָידוּן  אֹותֹו,  ִיְקָרא  הוּא  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ה  ְמַקוֶּ

ְזכוּת ְוִיְסַלח ִלי!

ה סֹוף טֹוב. אּוַלי  ַהּזֶ ּפּור  ַלּסִ ְהֶיה  יִּ ׁשֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרק  ִלי  ַאר  ִנׁשְ

ה?... ֻתּמָ ִריָכה ַהּכְ ַעל ַהּכְ ֶפר ּבַ ל ַהּסֵ א ׁשֶ ֶרְך ַהּבָ ַלח אֹותֹו ַלּכֶ ֶאׁשְ
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ֲחֵברֹות.  ֶפת ּבַ ִמיד ָהִייִתי ֻמּקֶ ֵמָאז ּוִמּתָ

ִלי עֹוד  ֵיׁש  ּה  ַבּדָ וִּמּלְ ּנֹון,  ֵמַהּגַ ָבר  ּכְ ַהּטֹוָבה  י  ֲחֶבְרּתִ ִהיא  ֵרעוּת 

ָאר  ם ִעם ׁשְ ר טֹוב ּגַ ִני, ֶאְפָרת ְוַנֲעָמה. ֵיׁש ִלי ֶקׁשֶ לֹׁש ֲחֵברֹות: ׁשָ ׁשָ

בֹות ְלַחְברֹוַתי  ִני, ֶאְפָרת ְוַנֲעָמה ֶנְחׁשָ ִתי, אוָּלם ֵרעוּת, ׁשָ ּתָ נֹות ּכִ ּבְ

ׁשֹות ַאַחר  ַהְפָסקֹות, ִנְפּגָ ֲחקֹות ַיַחד ּבַ יֹוֵתר. ָאנוּ ְמׂשַ ַהּטֹובֹות ּבְ

ִלי סֹוף. רֹות ּבְ א וְּמַדּבְ ַצְוּתָ ֳהַרִים, עֹוְרכֹות ְקִניֹּות ּבְ ַהּצָ

ְך  ּכָ ִלְקֹרא.  ְמֹאד  אֹוֲהבֹות  נּו  ּלָ ּכֻ  - יֵנינּו  ּבֵ ף  ּתָ ְמׁשֻ נֹוָסף  ָבר  ּדָ

נּו  ּלָ ׁשֶ ׁש  ְפּגָ ה. ַהּמִ ְפִריָּ ּסִ ּבַ ׁשֹות  ִנְפּגָ ָעִמים ַרּבֹות ָאנּו  ּפְ יֹוֵצא ׁשֶ

עֹות  ָ ַהּשׁ ין  ּבֵ י,  ַוֲחִמיׁשִ ִני  ׁשֵ יֹום  י  ִמּדֵ ְמַעט:  ּכִ ָקבּוַע  ה  ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ה. ְפִריָּ ּסִ א ּבַ ַצְוּתָ ׁש, ָאנּו ׁשֹוהֹות ּבְ ע ְלׁשֵ ַאְרּבַ

ְסָפִרים  ית  ּקִ ׂשַ ּוְבָיִדי  ה  ְפִריָּ ַלּסִ י  ַרְכּתִ ׂשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ִמים,  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ

מּות  ֶרת. ַהּדְ ְרֲאָתה ִלי ֻמּכֶ ּנִ מּות ׁשֶ ִטי ּדְ ֲעָנִקית, ָצָדה ֶאת ַמּבָ

ת  ַהּבַ זֹו  י  ּכִ יִתי  ּלִ ּגִ י  ִהְתָקַרְבּתִ ׁשֶ ּכְ ה.  ְפִריָּ ַלּסִ מֹוִני,  ּכָ ָצֲעָדה 

ת  ּבַ ִהיא  ַרת  ָאׁשְ ַרת.  ָאׁשְ  - ִלְפּגֹׁש  רֹוָצה  ָהִייִתי  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה 

יד ַעל ַמְרֶאה  ֵתנּו. ִהיא ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ְלַהְקּפִ ִכּתָ ׁשּוִלית ְמֹאד ּבְ

ָלּה  ֵאין  ּמּוִדים.  ּלִ ּבַ ה  ׁשָ ַחּלָ ִהיא  ְך  ּכָ ַעל  ְונֹוָסף  ְוָנִקי,  ר  ְמֻסּדָ

י ּבֹוֵדָדה. ְמַעט, ְוִהיא ּדֵ ֲחֵברֹות ּכִ

ִהְתִחיל  ֶזה  ִקְרָבִתי.  ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ַרת  ָאׁשְ ה  ֵהֵחּלָ ָלַאֲחרֹוָנה 

ְולֹא  עּוִרים  ִ ּשׁ ּבַ ְפָתִקים  ּבִ יְך  ִהְמׁשִ ֳהַרִים,  ַהּצָ ַאַחר  ֶטֶלפֹוִנים  ּבְ

ה.  ִנְגַמר ַעד ֶעֶצם ָהֶרַגע ַהּזֶ

ְלָבבֹות  ר ּבִ דֹול, ְמֻעּטָ ֶתק ּגָ ַרת ּפֶ ָרה ְלֶעְבִרי ָאׁשְ ּגְ ּבֶֹקר ׁשִ ַהיֹּום ּבַ

ים. ְוֻרּדִ

ְלָנאָוה ַהְיָקָרה!

ִיץ?  ֶגד ַלּקַ י ַהיֹּום ִלְקנֹות ּבֶ רֹוָצה ָלבֹוא ִאּתִ

ַרת ָאׁשְ

ה  י לֹא ַמְרׁשָ ּלִ א ׁשֶ רּוִצים, ֵהֵחל ֵמ'ִאּמָ ה ּתֵ ּמָ י ִהְתרֹוְצצּו ּכַ ֹראׁשִ ּבְ

'ַהיֹּום ֲאִני רֹוָצה ְלַהְחִליף ְסָפִרים  ה ּבְ ָלֶלֶכת ְלַבד ִלְקִניֹּות', ְוַכּלֵ

י  ַתְבּתִ ּכָ ָהַאֲחרֹוָנה.  רּות  ֶאְפׁשָ ּבָ י  ַחְרּתִ ּבָ ְלַבּסֹוף  ה'.  ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ְמֻעְנֶיֶנת  ַוֲאִני  ְסָפִרים  י  ֶהְחַלְפּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזַמן ַרב  ה  ּזֶ ׁשֶ ַרת  ְלָאׁשְ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִהיא  ם  ּגַ ַרת  ָאׁשְ הֹוִפיָעה  ה  ְוִהּנֵ ַהיֹּום.  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות 

ה!  ְלִסְפִריָּ

ִהיא  ׁשֶ ּכְ ד ִהְצָטְרָפה ֵאַלי  ּוִמיָּ ְמָחה ְמֹאד ִלְקָראִתי,  ַרת ׂשָ ָאׁשְ

ָמה ֵלב ְלֹחֶסר ַסְבָלנּוִתי ֵאֶליָה. יזּות, ֵאיָנּה ׂשָ ַעּלִ ְמַלֶהֶגת ּבְ

ּנֹוְכחּוָתּה  ַרת ֵאיָנּה ְמִביָנה ׁשֶ ַעס ַרב. ַמּדּוַע ָאׁשְ ָאה ּכַ י ּגָ ִלּבִ ּבְ

ה  ִמּזֶ ַתְכִלית  ּבְ ׁשֹוֶנה  י  ּלִ ׁשֶ ַהֲחֵברּות  ְגנֹון  ּסִ ְוׁשֶ ָעַלי  ְמִעיָקה 

ּה  ְלִצּדָ י  ָצַעְדּתִ י.  ַתְקּתִ ׁשָ אּוָלם  יֵנינּו?  ּבֵ ִלְרֹקם  ה  ְמַנּסָ ִהיא  ׁשֶ

י  ָיַדְעּתִ ַכֲעִסי.  ּבְ ְבִחין  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ְוִהׁשְ ַרת  ָאׁשְ ל  ׁשֶ

ּלֹא ֶאְהֶיה  י ׁשֶ ַמְחּתִ ה ְמַחּכֹות ִלי ַחְברֹוַתי ַהּטֹובֹות ְוׂשָ ְפִריָּ ּסִ ּבַ ׁשֶ

נּו.  ּלָ ין ּכֻ ק ּבֵ ֶטל ִיְתַחּלֵ א ַהּנֵ י ֶאּלָ ַרת ְלַבּדִ ִעם ָאׁשְ

ל טֹוב, ָנאָוה! ָאח  ה ָקְפָצה ְלֶעְבִרי ָנֲעָמה: "ַמּזָ ְפִריָּ י ַלּסִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ

ִניֹּות ְספוּרֹות  י ְמֹאד, וְּבתֹוְך ׁשְ ּתִ ׁשְ ֵרס ָהֶעֶרב!" ִהְתַרּגַ י ִמְתּאָ ּלִ ׁשֶ

ד,  ּצַ ּבַ נֹוְתָרה  ַרת  ָאׁשְ ַרק  ַיַחד.  ּבְ ׁשֹות  ִמְתַרּגְ אֹוָתּה,  ְפנוּ  ִהּקַ

ל ָהעֹוֵלץ.  ְעּגָ לֹא ַהְצָלָחה, ְלִהְצָטֵרף ַלּמַ ה ׁשוּב ְוׁשוּב, ּבְ ְמַנּסָ
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מַֹע ֵאיְך ָהָיה.  ים ִלׁשְ ׁשוּת, ְמַצּפִ ִהְתַרּגְ ם ּבְ ּלָ ינוּ ִלי ּכֻ ִית ִהְמּתִ ּבַ ּבַ
י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ְלַחְדִרי,  י  ַרְחּתִ ּבָ ר.  ְלַדּבֵ ֶלת  ָהִייִתי ְמֻסּגֶ ֲאִני לֹא  ֲאָבל 

ה. ָעה ֲאֻרּכָ ִרית וָּבִכיִתי ׁשָ ּכָ ַני ּבַ ֶאת ּפָ

ל  ּכָ י  ַאְבּתִ ִנׁשְ י ִלְקֹרא.  ְמּתִ ִסיַּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ רֹוִני  ּגְ ָמעֹות ָחְנקּו ֶאת  ּדְ

ְך  ּכָ ְבָלה  ּסָ ׁשֶ י,  ִאּמִ ַעל  י  ִלּבִ ָכל  ּבְ י  ְוִרַחְמּתִ ּפּור,  ַהּסִ ֶאל  י  ּלִ ּכֻ

ֵמַחְברֹוֶתיָה. 

ה  ַרת ַהְמַנּסָ ַרת, ָאׁשְ ל ָאׁשְ ֶניָה ׁשֶ ְלֶפַתע ָרִאיִתי מּול ֵעיַני ֶאת ּפָ

ָכל ּכָֹחּה ְלִהְתָקֵרב, ִלְהיֹות ֵחֶלק, ְוֵאיָנּה ַמְצִליָחה.  ּבְ

ְלִדְמעֹות  ָהְפכּו  י  ִאּמִ ל  ׁשֶ ִסּפּוָרּה  ַעל  י  ּלִ ׁשֶ ָהֶעֶצב  ְמעֹות  ּדִ

ב. ָנה ֵמֹעֶמק ַהּלֵ ֲחָרָטה ּכֵ

א. ל ִאּמָ ְוא ָקָראִתי ֶאת ִסּפּוָרּה ׁשֶ ָ י - לֹא ַלּשׁ ָיַדְעּתִ

ְהֶיה עֹוד ּבֹוֵדָדה! ַרת לֹא ּתִ ָאׁשְ

  

בּול  י. 'ֵיׁש ּגְ י ֶאת ִלּבִ ְחּתִ ִנים, ַאְך ִהְקׁשַ ְתַחּנְ ֶטיָה ַהּמִ ַמּבָ י ּבְ ִהְבַחְנּתִ

ַלֲחלּוִטין.  ה  ּנָ ִמּמֶ ֶמת  ִמְתַעּלֶ י,  ֶהְחַלְטּתִ ֶלת!'  ְמֻסּגֶ ֲאִני  ֶ ׁשּ ְלַמה 

ֹחֶסר  ּבְ ְלָיֵדינּו,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ ַרת  ָאׁשְ ׁשֶ ָרִאיִתי  ְלַבּסֹוף 

י ָעֶליָה, אּוָלם  ִקיָקה. ְלֶרַגע ֶאָחד ִרַחְמּתִ ׁשְ נּו ּבִ יָטה ּבָ ַמַעׂש, ַמּבִ

ֶבת! לֹא  ָבה ַלֲעֹזר ָלּה. ֲאִני לֹא ַחיֶּ ל ַמְחׁשָ י ִמּמִֹחי ּכָ ְקּתִ ד ִסּלַ ִמיָּ

ַרק ֲאִני ֲאמּוָרה ַלֲעֹזר ָלּה! 

יָלא ֵאין ָלְך  ַרת, ִמּמֵ ִני: "ָאׁשְ ל ׁשָ יַע ְלָאְזַני קֹוָלּה ׁשֶ ְתֹאם ִהּגִ ּפִ

ְיָתה?"  ְלִכי ַהּבַ אן, ְוַאּתְ ֲאִפּלּו לֹא קֹוֵראת. אּוַלי ּתֵ ֲעׂשֹות ּכָ ַמה ּלַ

י  ּתֵ לּו ׁשְ ְלּגְ ַנִים. ַעל ְלָחֶייָה ִהְתּגַ נּו ֶרַגע אֹו ׁשְ יָטה ּבָ ַרת ִהּבִ ָאׁשְ

ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ָנְטָלה  קֹוָמּה,  ִמּמְ ָקָמה  ִהיא  קּופֹות.  ׁשְ ָמעֹות  ּדְ

פּוף.  ֵגו ׁשָ ה ּבְ ְפִריָּ ֶהְחִליָפה ְוָיְצָאה ִמן ַהּסִ ׁשֶ

ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ַטַעם  ֵאין  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ יֵנינּו.  ּבֵ ִנְתְלָתה  ֲעכּוָרה  ֲאִויָרה 

ְלֵביִתי  י  ְוָצַעְדּתִ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ְמִהירּות  ּבִ י  ֶהְחַלְפּתִ ה.  ְפִריָּ ּסִ ּבַ

ִפי ַטַעם ַמר. ּבְ ׁשֶ ּכְ

ֶעֶרב,  ֲארּוַחת  ְגָרִתית:  ִ ַהּשׁ ָהֶעֶרב  ת  ֲהֻמּלַ ִלי  ָתה  ִחּכְ ִית  ּבַ ּבַ

ָנה... ֵ ִמְקָלחֹות, ִסּפּוִרים ִלְפֵני ַהּשׁ

ֶלפֹון.  ָנה, ִצְלֵצל ַהּטֶ ִתי ְלׁשֵ י ֶאת ִמּטָ ְרּתִ ר ִסּדַ ֲאׁשֶ ְמֻאָחר יֹוֵתר, ּכַ

י אֹוָתּה  ַמְעּתִ ה ְוָאז ׁשָ ָעה ֲאֻרּכָ יָבה ׁשָ יָחה, ִהְקׁשִ י ָעְנָתה ַלּשִׂ ִאּמִ

ָנה.  ּוְ ִהיא לֹא ִהְתּכַ טּוָחה ׁשֶ ּה. ֲאִני ּבְ אֹוֶמֶרת: "ֲאִני ֲאׂשֹוֵחַח ִאּתָ

ָעִמים ְסִליָחה".  ְסִליָחה, ֶאֶלף ּפְ

ל ְוַעל ָמה. ַאְך  י ְצִריָכה ְלִהְתַנּצֵ י ַמּדּוַע ִאּמִ ַהְתָחָלה לֹא ֵהַבְנּתִ ּבַ

ַרת.  ל ָאׁשְ ּה ׁשֶ ָרה: זֹו ָהְיָתה ִאּמָ י ַהַהּכָ ן ָהְלָמה ּבִ ֶרַגע ְלַאַחר ִמּכֵ

י  ִאּמִ ל  ׁשֶ ִסיעֹוֶתיָה  ּפְ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ר  ִמְסּפָ ּקֹות  ּדַ

קֹול ָחנּוק  ִתי ְוָאְמָרה ּבְ ָבה ַעל ִמּטָ ְ א ִהְתַיּשׁ ְקֵרבֹות ְלַחְדֵרי. ִאּמָ

י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּפּור  ַלּסִ ְלַהֲאִמין  ה  ָקׁשֶ ִלי  ָהָיה  "ָנאָוה,  ָמעֹות:  ִמּדְ

ִלי  ִאְמִרי  ָנכֹון.  לֹא  הּוא  ׁשֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִלי  ִאְמִרי  ֶלפֹון.  ּטֶ ּבַ ו  ַעְכׁשָ

ְרִאיִתיָה  לֹא  ְמַעט  ּכִ עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ְוִאּמָ  "! ְנּתְ ּוַ ִהְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ

ָעה,  ְרּגְ ּנִ ה ִלְבּכֹות. "ָנאָוה", ִהיא ָאְמָרה ִלי ְלַאַחר ׁשֶ ּבֹוָכה, ֵהֵחּלָ

ִלְפֵני  ַעְצִמי  ּבְ י  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ הּו,  ֶ ַמּשׁ ְקְרִאי  ּתִ ׁשֶ רֹוָצה  "ֲאִני 

ִנים..." ׁשָ

ֶרת  ַמְחּבֶ ָיֶדיָה  ּבְ ׁשֶ ּכְ ה  ּקָ ּדַ ְלַאַחר  ָבה  ְוׁשָ ֵמַהֶחֶדר  ָיְצָאה  א  ִאּמָ

ָנה ּוְמרּוָטה.  חּוָמה, ְיׁשָ

ִלי,  ָאְמָרה  ִהיא  ַהּזֹאת",  ֶרת  ְחּבֶ ּמַ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  "ִקְרִאי 

ִביִני..." "אּוַלי ָאז ּתָ

הּוָהה, ְמַזָהה ֶאת  ֶרת ַהּמְ ְחּבֶ ּמַ תּוב ּבַ י ִלְקֹרא ֶאת ַהּכָ ִהְתַחְלּתִ

י. ל ִאּמִ ִניִני ׁשֶ ַתב ָיָדּה ַהּפְ ּכְ

ְפִעילוּת:  ּבִ ְוָגדוּׁש  ָעמוּס  יֹום  הוּא  נוּ  ּלָ ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ י  ֲחִמיׁשִ יֹום 
ֲעִמי  ַחד־ּפַ אֶֹפן  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ְוֵסֶדר  יֹון  ִנּקָ וִּלים,  ּשׁ ּבִ
ְמָחה  א ׂשָ ֵרָכה. ִאּמָ א ָלֶלֶכת ִעם ֲחֵברֹות ַלּבְ ָתה ִלי ִאּמָ ִהְרׁשְ
ַעד  ֵרָכה,  ַלּבְ ן  ִאּתָ ִלְנסַֹע  אֹוִתי  ִהְזִמינוּ  ַחְברֹוַתי  ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ

ַחץ.  ְחֵרר אֹוִתי ַלְמרֹות ַהּלַ יָמה ְלׁשַ ִהְסּכִ ׁשֶ

דֹוָלה,  ּגְ ַרֲחָצה  ֶבת  ַמּגֶ ַהּקֹוֵדם:  ֶעֶרב  ּבָ י  ְנּתִ ִאְרּגַ יק  ַהּתִ ֶאת 
א  י. ִאּמָ ּלִ י ַהֶחְסכֹונֹות ׁשֶ ְסּפֵ ִניִתי ִמּכַ ּקָ ֶגד ָים ְוכֹוַבע ָחָדׁש ׁשֶ ּבֶ
ָדה  ְוִציְּ ל טוּב  ּכָ ְמֵלֵאי  ִריִכים  ּכְ ֵני  ׁשְ ֵהִכיָנה  ְיָרקֹות,  ִלי  ָחְתָכה 

ים.  ּקִ ת ַמְמּתַ ָקִלים ִלְקִניַּ ָרה ׁשְ ֲעׂשָ אֹוִתי ּבַ

ֲחָנה  ַהּתַ  - ֵעיַני  כוּ  ָחׁשְ ע  ְקּבַ ּנִ ׁשֶ ׁש  ְפּגָ ַהּמִ ִלְמקֹום  י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
י  ִאַחְרּתִ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַעְצִמי:  ֶאת  י  ִנַחְמּתִ ד  ִמיָּ אוָּלם  ֵריָקה,  ָהְיָתה 
י  ע ְלַבּדִ ְלָעַדי. לֹא נֹוָרא, ֶאּסַ ַדּקֹות ְספוּרֹות ְוַחְברֹוַתי ָנְסעוּ ּבִ ּבְ

ן. ּלָ ֵרָכה ֶאְפּגֹׁש ֶאת ּכֻ אֹוטֹוּבוּס, וַּבּבְ ּבָ

ְוצֹוֲחקֹות.  ֶנֱהנֹות  ְפִנים,  ּבִ אֹוָתן  ָרִאיִתי  ֵרָכה  ַלּבְ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
לֹום  ְלׁשָ ִהְתַלֲהבוּת  ּבְ ָלֶהן  ְמנֹוֶפֶפת  ִים,  ַלּמַ ֲאִני  ם  ּגַ י  ָקַפְצּתִ
ִהְסּתֹוְבָבה  י  ַטּלִ ַרק  ָקָרה.  לֹא  ֶזה  ֲאָבל  י,  ּבִ ה  ְבֵחּנָ ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
יז ַמִים ְלָכל  יָכה ְלַהּתִ לֹום' ָמִהיר ְוִהְמׁשִ ְלָטה 'ׁשָ ֵאַלי ְלֶרַגע, ּפָ
לֹא  ּבְ ַאְך  ָהעֹוֵלץ,  ל  ְעּגָ ַלּמַ ֵנס  ְלִהּכָ נֹוָאׁשֹות  יִתי  ִנּסִ וּוִּנים.  ַהּכִ
ִחיִתי  ׂשָ ַהִהְתָקְרבוּת.  ְסיֹונֹות  ִמּנִ י  ּתִ נֹוַאׁשְ ְלַבּסֹוף,  ַהְצָלָחה. 
ִוית ֵעיַני  ֵרָכה. ִמּזָ יָלה הֹוִדיָעה ַעל ְסִגיַרת ַהּבְ ּצִ ַהּמַ י ַעד ׁשֶ ְלַבּדִ
ָצֳהָלה  א וּפֹוְתחֹות ּבְ ׁשֶ בֹות ַעל ַהּדֶ ְ ָרִאיִתי ֶאת ַחְברֹוַתי ִמְתַיּשׁ
י ֶאת  ַרְכּתִ י ְוׂשֵ ּתִ ׁשְ ִים, ִהְתַלּבַ ים. ָיָצאִתי ִמן ַהּמַ ּקִ ֲאִריזֹות ַמְמּתַ

ַרְגַלי ְלַתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבוּס.



122123

ְיִדידּות  יָרה.  ְוׁשִ ָמר  ּתָ  - ִלי  טֹובֹות  ֲחֵברֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ִמיַכל,  ִמי  ׁשְ

ה  יָּ ִליׁשִ ְ 'ַהּשׁ  - ִנְקָראֹות  ָאנּו  ּכֹל  ּוְבִפי  יֵנינּו,  ּבֵ ׂשֹוֶרֶרת  ְמֻיֶחֶדת 

ַהּצֹוֶהֶלת'.

א,  ַצְוּתָ ּבְ ְיָתה  ַהּבַ חֹוְזרֹות  ַהְפָסָקה,  ּבַ ַיַחד  ּבְ לֹות  ְמַטיְּ ֲאַנְחנּו 

ם  ּגַ ם לֹוְמדֹות ְלִמְבָחִנים.  ּגַ ּוְבַיַחד  ִית  ּבַ עּוֵרי  ַיַחד ׁשִ ּבְ ְמִכינֹות 

ִהיא  ׁשֶ יָרה,  )ׁשִ ה  ּנָ ַלּגִ ַיַחד  ּבְ יֹוְצאֹות  ָאנּו  ים  ַטּנִ ַהּקְ ַאֵחינּו  ִעם 

ָאנּו  ִקּצּור,  ּבְ ּה(.  ּלָ ׁשֶ ָהַאְחָיִנים  ֶאת  ְמִביָאה  ִית,  ּבַ ּבַ ה  ַטּנָ ַהּקְ

ַיַחד. ְמַעט ַהּכֹל ּבְ עֹוׂשֹות ּכִ

יָרה.  ַהְפָסָקה ְלָתָמר ּוְלׁשִ י ּבַ ּתִ ׁשְ ִמים ִנּגַ ַאַחד ַהיָּ ּבְ

יִתי  ְוִחּכִ יֹום  ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ י  ַאְלּתִ ׁשָ ָחֵצר?"  ּבֶ ֵחק  ְלׂשַ "יֹוְצִאים 

ׁשּוָבה ָהְרִגיָלה. ַלּתְ

י. ְעּתִ ַעם ֻהְפּתַ ַאְך ַהּפַ

יָרה,  הּו", ָאְמָרה ׁשִ ְלׁשֶ ת ְלֶרַגע ְלָמקֹום ּכָ "ֲאַנְחנּו ְצִריכֹות ָלֶגׁשֶ

ּה. ֹראׁשָ ְוָתָמר ִהְנֲהָנה ּבְ

ה ֵהן לֹא קֹוְראֹות  ה ֲאִני ִמחּוץ ָלִעְנָיִנים? ָלּמָ י ְמֹאד. ָלּמָ ְעּתִ ִנְפּגַ

ן?  ִלי ָלֶלֶכת ִאּתָ

עּוָסה ּוְמֻמְרֶמֶרת.  ה, ּכְ ּתָ ּכִ י ּבַ יָרה ָיְצאּו ָלֶהן, ַוֲאִני נֹוַתְרּתִ ָמר ְוׁשִ ּתָ

ֶאָחד  ְלִמְקֶרה  ָלֵתת  ּלֹא  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ְספּורֹות  ּקֹות  ּדַ ְלַאַחר 

יֵנינּו.  ּבֵ ָפה ׁשֶ ַלֲהֹרס ֶאת ַהְיִדידּות ַהיָּ

י ֶאת ַעְצִמי, ּוְבַמֲהַלְך  ְכַנְעּתִ ֲעִמית", ׁשִ "זֹו ָהְיָתה ְמִעיָדה ַחד־ּפַ

ְקֶרה.  ּכַֹח ֶאת ַהּמִ י ִלׁשְ ְלּתִ ּדַ ּתַ א ִהׁשְ עּור ַהּבָ ִ ַהּשׁ

ְלָעַדי. ָרִאיִתי אֹוָתן  יָרה ּבִ ָמר ְוׁשִ ה ׁשּוב ָיְצאּו ּתָ ִניָּ ְ ַהְפָסָקה ַהּשׁ ּבַ

אֹוִתי  ְכחּו  ׁשָ ִאּלּו  ּכְ זֹו,  ִעם  זֹו  ִמְתַלֲחׁשֹות  ֶפר,  ַהּסֵ ית  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ

ַלֲחלּוִטין.

ָכה? ַהִאם  י ּכָ ּנִ ה ֵהן ּבֹוְרחֹות ִמּמֶ ֱאֶמת! ָלּמָ י ּבֶ ְעּתִ ַעם ִנְפּגַ ַהּפַ

ן ַהּטֹוָבה?! י ֲחֶבְרּתָ ֵאיֶנּנִ

ְכִניֹּות ׁשֹונֹות,  ֹאל אֹוָתן ִאם ֵיׁש ָלֶהן ּתָ י ִלׁשְ ּתִ ׁשְ סֹוף ַהיֹּום ָחׁשַ ּבְ

ְיָתה  י אֹוָתן: "ַהִאם ַנְחֹזר ַהּבַ ַאְלּתִ י ּוְבקֹול ָחלּוׁש ׁשָ ְרּתִ ּבַ ַאְך ִהְתּגַ

ֹאל ֶאת ַהֲחֵברֹות ַהּטֹובֹות  ְך, ִלׁשְ ּכָ ל  ַיַחד?" ֶזה ָהָיה מּוָזר ּכָ ּבְ

ַיַחד!  ָכל יֹום ֲאַנְחנּו חֹוְזרֹות ּבְ זֹו! ֲהֵרי ּבְ ֵאָלה ּכָ י ׁשְ ּלִ ׁשֶ

ֵהן  ה ׁשֶ ׁשָ ַהיֹּום ֵהן ְמַמֲהרֹות ְמֹאד ְוָנְתנּו ִלי ַהְרּגָ יבּו ִלי ׁשֶ ֵהן ֵהׁשִ

ְלָעַדי. יפֹות ָלֶלֶכת ּבִ ַמְעּדִ

ת  ּבַ ׁשּום  ִעם  ַלְחֹזר  ק  ֵחׁשֶ ִלי  ָהָיה  י. לֹא  ְלַבּדִ ְיָתה  ַהּבַ י  ָחַזְרּתִ

ַמה  ַעל  י  ְבּתִ ָחׁשַ ַמן  ַהּזְ ְוָכל  ּוְכאּוָבה,  ֲעצּוָבה  ָהִייִתי  ַאֶחֶרת. 

עֹוְללּו ִלי ַחְברֹוַתי ַה"ּטֹובֹות". ֶ ּשׁ

כּוָנִתית, ָהֲאהּוָבה  ְ ה ַהּשׁ ְפִריָּ י ַעל ַיד ַהּסִ ְיָתה ָעַבְרּתִ י ַהּבַ ַדְרּכִ ּבְ

ּוִבְרִגיָעה.  ַנַחת  ּבְ ְוִלְקֹרא  ּה  ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ ֶנֱהֵנית  ֲאִני  ִמיד  ּתָ ָעַלי. 

ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ֵנס,  ְלִהּכָ י  ֶהְחַלְטּתִ תּוָחה  ּפְ ִהיא  ׁשֶ ָרִאיִתי  ֶ ִמּשׁ

ב רּוִחי. ר ֶאת ַמּצַ ּפֵ ִריָאה ֲעׂשּוָיה ְלהֹוִעיל ִלי ּוְלׁשַ ַהּקְ ׁשֶ

ִמיד. "ִמיַכלּוׁש",  מֹו ּתָ ִחיּּוְך, ּכְ ְפָרִנית ּבְ ְפָרה ַהּסַ ָלה ׁשִ ַני ִקּבְ ֶאת ּפָ

ַאף  ִביֵלְך.  ׁשְ ּבִ ְמֻיָחד  ּבִ ָחָדׁש  ֵסֶפר  י  ַמְרּתִ "ׁשָ ִלי,  ָאְמָרה  ִהיא 

ה  ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ נּוִיים ֲעַדִין לֹא ָקָרא ּבֹו. ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ ֶאָחד ֵמַהּמְ

ִדיּּוק!"  ַמְתִאים ָלְך ּבְ

כתבה: רחלי פרקש ציירה: שולמית אשכנזיְלַכף ְזכּות
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ֵמַח!" ֶדת ׂשָ ְוָקְראּו: "יֹום ֻהּלֶ

ה  ִסּבָ ְכְננּו ִלי ֶאת ַהּמְ יָרה ּתִ ָמר ְוׁשִ י ַהּכֹל. ּתָ ַבת ַאַחת ֵהַבְנּתִ ּבְ

יֵניֶהן  מּוָרה, ְוָלֵכן ׂשֹוֲחחּו ּבֵ ָעה ּגְ ַהְפּתָ ה ִיְהֶיה ּבְ ּזֶ ַהּזֹאת! ֵהן ָרצּו ׁשֶ

יֶהן. ְוַאף ִמֲהרּו ַלְחֹזר ְלָבּתֵ

ְמַעְנְינֹות  ְכִניֹּות  ּתָ ֵהִכינּו  ַחְברֹוַתי  ִנְפָלָאה.  ָהְיָתה  ה  ִסּבָ ַהּמְ

ל  ּכָ י  ּכִ ְלַגּלֹות  י  ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ ה  ּמָ ּכַ ַרּבֹות.  עֹות  ַהְפּתָ ֶהן  ּבָ בּו  ּלְ ְוׁשִ

ַח אֹוִתי!  ּמֵ ַמְטָרָתן ָהְיָתה ְלׂשַ

ן ַהֲחֵברֹות  י: "ַאּתֶ ַאֲהָבה ְוָאַמְרּתִ י אֹוָתן ּבְ ְקּתִ ר ִנְפַרְדנּו ִחּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

עֹוָלם!"  יֹוֵתר ּבָ רֹות ּבְ ְהּדָ ַהּנֶ

ה טֹוב ָלדּון ְלַכף ְזכּות! ּמָ י - ּכַ ְבּתִ י ָחׁשַ ּוְבִלּבִ

  

ֶפר  ּסֵ ּבַ י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ א,  ּסֵ ַהּכִ ַעל  ַנַחת  ּבְ י  ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר 

ָיָפה  ָהְיָתה  ִריָכה  ַהּכְ ְזכּות'.  'ְלַכף  ַהּכֹוֶתֶרת:  ֶאת  ְוָקָראִתי 

ּוְמֹחָרזֹות.  ְקָצרֹות  ׁשּורֹות  ּבְ תּוב  ּכָ ָהָיה  ֶפר  ְוַהּסֵ ְוִצְבעֹוִנית 

ד. י ִלְקֹרא ּבֹו ִמיָּ ִהְתַחְלּתִ

ֵני ֲחֵבִרים ָהיֹה ָהיוּ ׁשְ

ה ָלֶזה ָהיוּ ְמסוִּרים. ּזֶ ׁשֶ

ַיַחד, ִמיד ָעׂשוּ ּבְ ֶאת ַהּכֹל ּתָ

ְמָחה וְּבַנַחת. ׂשִ ְלָוה, ּבְ לֹום וְּבׁשַ ׁשָ ּבְ

ְתאֹם, ִמים, ְלֶפַתע ּפִ ַאַחד ַהיָּ ּבְ

לֹום'. ָחֵבר ֶאָחד לֹא ָאַמר 'ׁשָ

ָניו ׁשוּב לֹא ִנְראוּ ׂשֹוֲחקֹות ּפָ

ָפָתיו ָהיוּ ְסגוּרֹות, ׁשֹוְתקֹות. וּׂשְ

ִעם ֲחֵברֹו לֹא ׂשֹוַחח

ַמח. ְמָחתֹו לֹא ׂשָ וְּבׂשִ

ְך, יֹום ְועֹוד יֹום הוּא ָנַהג ּכָ

יט ּבֹו ְוָדַאג. ַוֲחֵברֹו ִהּבִ

ע ֶהָחֵבר ְמאֹד ב ִנְפּגַ ּצָ יְך ַהּמַ ִהְמׁשִ ֶ ִמּשׁ

ְוֶהְחִליט: לֹא ֶאְהֶיה ֲחֵברֹו עֹוד!

ַלֲאָנחֹות ָנַטׁש הוּא אֹוִתי?

ֶחְבָרִתי? ֵאין הוּא ָחֵפץ ּבְ

יט ָאחֹור י ֵאֵלְך, לֹא ַאּבִ ן, ְלַדְרּכִ ִאם ּכֵ

ם ִאם ִיְרֶצה ַלְחזֹר... ֵאָליו לֹא ֶאְפֶנה ּגַ

ָעַבר עֹוד יֹום, ָעְברוּ יֹוַמִים,

ה ָלָאְזַנִים: ִויִדיָעה ֲעצוָּבה ִנְלֲחׁשָ

ל ֶהָחֵבר חֹוֶלה ֲאנוּׁשֹות  ָאִחיו ׁשֶ

עֹוֵבר ִטּפוִּלים ְוסֹוֵבל ִמּתֹוָפעֹות ְלַואי ָקׁשֹות.

יָרה ֵהיֵטב ָבר ַמְסּתִ ָחה ֶאת ַהּדָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ב. יו ִהְתַחיֵּ ְוֶהָחֵבר ִלְנצֹר ֶאת ּפִ

ר ָקָרה ְתאֹם ֶאת ֲאׁשֶ ָאז ֵהִבין הוּא ּפִ

ָנה ָרָעה. וָּ ְוִכי לֹא ָהְיָתה ׁשוּם ּכַ

ַאֲהָבה הוּא ָלַמד ָלדוּן ְלַכף ְזכוּת ּבְ

ין ְלחֹוָבה! ְולֹא ַלְחֹרץ ּדִ

ָהִייִתי  ֲעַדִין  ֵמָכִני.  ֹאֶפן  ּבְ ּורֹות  ַהּשׁ ַעל  ֵעיַני  ָרצּו  ַהְתָחָלה  ּבַ

ִלי  ּבְ ֵעיַני  מּול  ָחְלפּו  מֹו  ּכְ ים  ּלִ ְוַהּמִ ַהּבֶֹקר,  ֵמֵארּוֵעי  ִנְסֶעֶרת 

ְפָחה  ּתָ ִריָאה  ּקְ ּבַ י  ְמּתִ ִהְתַקּדַ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲאָבל  ְלתֹוָדָעִתי.  ַלְחּדֹר 

ה  ְפִריָּ רּוְך הּוא ַלּסִ דֹוׁש ּבָ ן אֹוִתי ַהּקָ ָבה: אּוַלי ִזּמֵ ְחׁשָ תֹוִכי ַהּמַ ּבְ

ה? אּוַלי הּוא רֹוֶצה  ּפּור ַהּזֶ ֶאְקָרא ֶאת ַהּסִ ֵדי ׁשֶ ִדיּּוק ַהיֹּום ּכְ ּבְ

ָלדּון  ְצִריָכה  ֲאִני  ם  ּגַ ֶסר?  ַהּמֶ ֶאת  ְוָאִבין  ְלָקִחים  ָאִפיק  ׁשֶ

ְלַכף ְזכּות! 

י ְלַנּסֹות.  ֶהְחַלְטּתִ

ל ַחְברֹוַתי: אּוַלי ָחִליָלה  ה ְלִהְתַנֲהגּוָתן ׁשֶ י ִלְמֹצא ִסּבָ ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ

ּפּור? אּוַלי  ּסִ ָרה ּבַ ּקָ ֶ הּו ּדֹוֶמה ְלַמה ׁשּ ֶ ֵאַרע ֵאֶצל ַאַחת ֵמֶהן ַמּשׁ

ה  ִניָּ ְ ן ַלּשׁ ּמֵ ל ַאַחת ַהֲחֵברֹות חֹוָלה ְוִהְזּדַ ּה ׁשֶ ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ הּו ּבְ ִמיׁשֶ

ׁשּום ֹאֶפן ְלַגּלֹות? אּוַלי ַהּמֹוָרה  ְך, ְוָאסּור ָלֶהן ּבְ ֹמַע ַעל ּכָ ִלׁשְ

ְכִנית ְוָאְסָרה ֲעֵליֶהן ְלַגּלֹות אֹוָתּה, אּוַלי  ן ּתָ ֲחָרה אֹוָתן ְלַאְרּגֵ ּבָ

הּו סֹוִדי? ְואּוַלי... ְואּוַלי... ְואּוַלי... ֶ ֵהן ְמַתְכְננֹות ַמּשׁ

ָערֹות ַרּבֹות  ים ָלדּון ְלַכף ְזכּות - ֵיׁש ַהׁשְ ִבים ּוְמַנּסִ ִאם ַרק חֹוׁשְ

ְך! ל ּכָ ּכָ

ְוָיָצאִתי  ֶהָחׁשּוב  ֶפר  ַהּסֵ ַעל  י  ִלּבִ ָכל  ּבְ ְפָרה  ְלׁשִ הֹוֵדיִתי 

ַרְגַלִים ַקּלֹות. ה ּבְ ְפִריָּ ֵמַהּסִ

ְיָתה.  י ַהּבַ ה טֹוָבה יֹוֵתר, ָחַזְרּתִ ְתחּוׁשָ ְך, ּבִ ּכָ

ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָעה:  ַהְפּתָ ִלי  ָתה  ִחּכְ ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

לֹוִנים  ּבָ ים.  ּקִ ַמְמּתַ  - ּוְסִביָבּה  דֹוָלה,  ּגְ עּוָגה  ַחת  ֻמּנַ ָהְיָתה 

ַמה  ִלְקלֹט  י  ְקּתִ ִהְסּפַ ּוְבֶטֶרם  ירֹות,  ַהּקִ ֶאת  טּו  ְ ִקּשׁ ָלִטים  ּוׁשְ

יָרה  ְוׁשִ ָמר  ּתָ ַחְברֹוַתי  ּום־ָמקֹום  ִמּשׁ ָלֶהן  ָקְפצּו  ְסִביִבי,  ּקֹוֶרה 
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יּּות ְלֵביתֹו.  ִאּטִ ּדּוִדי ָצַעד ּבְ

ָלִדים,  ת ֲחַדר ַהיְּ ּול ַעל ִרְצּפַ ִרּשׁ יקֹו ּבְ ִליְך ֶאת ּתִ ְכַנס ִהׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ָבה.  ַהַהְרּכָ ַחק  ׂשְ ִמּמִ ֶאְתמֹול  ָנה  ּבָ ׁשֶ ְכָלל  ׁשֻ ַהּמְ טֹוס  ַלּמָ ּוָפָנה 

ו,  ַעְכׁשָ ִעְנֵין אֹותֹו  ָחק לֹא  ׂשְ ַהּמִ ְכָלל,  ּבִ ֵחק  ְלׂשַ הּוא לֹא ָרָצה 

ֶהֱעִמיד  ְוָלֵכן  ָעצּוב,  הּוא  ׁשֶ ֵלב  ימּו  ׂשִ יָּ ׁשֶ ָרָצה  לֹא  הּוא  ֲאָבל 

ִלּבֹו,  ָלא ַעד ּכֹה ּבְ ּכָ ָמעֹות ׁשֶ יב. ַהּדְ ֵחק ּוַמְרּכִ הּוא ְמׂשַ ִנים ׁשֶ ּפָ

מֹוַרד ְלָחָייו.  ֵבית ֹסַהר, ֵהֵחּלּו ִלְזלֹג ַאט־ַאט ּבְ מֹו ּבְ ָחָזק ָחָזק ּכְ

בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ַמְצִליַח?' ָעלּו  ֲאִני לֹא  ה  ָלּמָ ִלי?  ה ֶזה קֹוֶרה  'ָלּמָ

ֵרק  ה ִהְתּפָ ּזֶ טֹוס, ּוְכׁשֶ ּמָ יב ֵחֶלק ּבַ ה ְלַהְרּכִ עֹודֹו ְמַנּסֶ ֹראׁשֹו, ּבְ ּבְ

ּוְבלֹא  ִליָטה  ׁשְ לֹא  ּבְ ֵמֵעיָניו  ָמעֹות  ַהּדְ ָזְלגּו  ָבר  ּכְ ַרַעׁש,  קֹול  ּבְ

ַמֲעצֹוִרים.

ַרק לֹו ֶזה קֹוֶרה  ְמַעט ׁשֶ טּוַח ּכִ ִמיד ֶזה קֹוֶרה לֹו, ְוהּוא ּבָ ן, ּתָ ּכֵ

טֹוס ְמֹפָרק. ם ַהּמָ ו ּגַ ו... ַעְכׁשָ ם ַמְצִליִחים ְוהּוא לֹא, ְוַעְכׁשָ ּלָ - ּכֻ

הּוא  ָצֳהַרִים.  ֲארּוַחת  ֶלֱאֹכל  לֹו  קֹוֵראת  ִאּמֹו  ֶאת  ַמע  ׁשָ הּוא 

לֹא  יכּו ִלְזלֹג ּבְ ְרוּולֹו, ֲאָבל ֵהן ִהְמׁשִ ְקֵצה ׁשַ ְמעֹוָתיו ּבִ ב ֶאת ּדִ ִנּגֵ

ְוָרָאה  ח  ְטּבָ ַהּמִ ְלֵעֶבר  ָנה  ּפָ ְלֵהָרַגע ְמַעט  ִהְצִליַח  ׁשֶ ּכְ ְרׁשּותֹו. 

ְיָתה.  ֶנת ִליִציָאה ִמן ַהּבַ ֶלת, ִמְתַאְרּגֶ ֶאת ִאּמֹו עֹוֶמֶדת ְלַיד ַהּדֶ

ה הֹוָראֹות, ָיְצָאה ְוָסְגָרה ַאֲחֶריָה ֶאת  ּמָ ִאיָרה לֹו ּכַ ִהׁשְ ְלַאַחר ׁשֶ

ֶלת.  ַהּדֶ

"א-ּו-ף!!!" ָקָרא ּדּוִדי. 

ְוָלֵכן  ְמֹאד,  ָרֵעב  ָהָיה  הּוא  ֲאָבל  ֶלֱאֹכל,  ק  ֵחׁשֶ לֹו  ָהָיה  לֹא 

מּו ֶלֱאֹכל ּוָפנּו  ָבר ִסיְּ ח. ֶאָחיו ּכְ ְטּבָ יּּות ְלֵעֶבר ַהּמִ ִאּטִ יְך ּבְ ִהְמׁשִ

חֹוְלָמנּות  יט ּבְ ְלָחן ְוִהּבִ ֻ ב ְלַבּדֹו ְלַיד ַהּשׁ ֵ ְלִעּסּוֵקיֶהם. ּדּוִדי ִהְתַיּשׁ

ה. ָרק ַהַחּמָ ַחת ַהּמָ ּלַ ֵאִדים ָהעֹוִלים ִמּצַ ּבָ

ַאֲחֵרי  'ְוֶזה  ְלַעְצמֹו,  ָאַמר  הּוא  י',  ְלּתִ ִקּבַ ָנמּוְך  ִציּּון  'ֵאיֶזה 

ַעל  י  ָחַזְרּתִ ׁשּוב  ֶעֶרב  ּבָ ָראּוי.  ּכְ ִלְלֹמד  ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

א  ֹזאת, ֶאּלָ ּבָ י  ּדַ ְולֹא  י.  ְלּתִ ִנְכׁשַ ּוְבָכל ֹזאת  א,  ַהֹחֶמר, ִעם ַאּבָ

ִלּמּוד  ּבְ ז  ְמֻרּכָ ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ י  ּבִ ְוָגַער  י  ָהַרּבִ ִלי  ֵהִעיר  ַהיֹּום  ׁשֶ

ה קֹוֶרה ִלי...' ּזֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ סּוִקים, ְוֵאין זֹו ַהּפַ ַהּפְ

ָאַכל  הּוא  ּדּוִדי.  ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהַהְרּגָ מֹו  ּכְ ַקר,  ָהָיה  ָבר  ּכְ ָרק  ַהּמָ

לּו ִציּּוִנים  ּבְ ּקִ ב ַעל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ְלִאּטֹו ְוָהָיה ָעצּוב ְמֹאד. הּוא ָחׁשַ

ֵאינֹו  י  ָהַרּבִ עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ ְיָלִדים  ׁש  יֵּ ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ַעל  ב  ָחׁשַ טֹוִבים, 

ִלּמּוד. ִזים ּבְ ִמיד ְמֻרּכָ ָצִריְך ְלָהִעיר ָלֶהם, ְוֵהם ּתָ

ֶזה? ה הּוא ֵאינֹו ּכָ ָלּמָ

ָחִקים ְוַאף  ׂשְ ם ֶלֱאֹכל, ֲאָבל לֹא ָהָיה ּבֹו ּכַֹח ַלֲחֹזר ַלּמִ ּדּוִדי ִסיֵּ

ּלֹו,  ָבה ׁשֶ ַחק ַהַהְרּכָ ִמׂשְ ֵחק ּבְ ָטן, ְלׂשַ לֹא ַלֲעֹזר ְלֵאִלי, ָאִחיו ַהּקָ

ִמיד.  הּוא ָרִגיל ּתָ מֹו ׁשֶ ּכְ

סֹוף ָהְרחֹוב.  ּבְ ה ׁשֶ ְפִריָּ ּסִ ר ּדּוִדי ּבַ ְוָאז ִנְזּכַ

ׂש לֹו ֵסֶפר ְקִריָאה ֶנְחָמד? אּוַלי ֵיֵלְך ְלַחּפֵ

יַע אֹותֹו! אי ַיְרּגִ ַוּדַ ֶזה ּבְ

סֹוֵגר  ְוִנְכַנס,  ִניָמה  ּפְ יט  ִהּבִ ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ֶלת  ּדֶ ֶאת  ַתח  ּפָ ּדּוִדי 

כתבה: שרי בלז ציירה: רות עבדהַהֻּדּבֹון
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ַקִיץ תשמ"ג

ָרה לֹו? הוּא ַחי?!" “ָמה? ַמה ּקָ

ַעת ּבֶֹקר  ׁשְ ֶלפֹון ּבִ יָבה ְלִצְלצוּל ַהּטֶ ֵהׁשִ א, ׁשֶ ל ִאּמָ ַזֲעקֹוֶתיָה ׁשֶ
ַאַחת. ֶמת, ֵהִעירוּ אֹוִתי ּבְ ֻמְקּדֶ

י אֹוָתּה ׁשֹוֶאֶלת. ַמְעּתִ יב?" ׁשָ בֹו? ַיּצִ ּצָ ם! וַּמה ּמַ ֵ רוְּך ַהּשׁ “ּבָ

ם.  ֵ רוְּך ַהּשׁ ר ַחי, ּבָ ֻדּבָ י ִלְרָוָחה. ָהָאָדם ַהּמְ ְמּתִ ָנׁשַ

ֵרה  ה ָמְלאוּ ָלּה ַאַחת־ֶעׂשְ ה ַעּתָ ּזֶ ה ׁשֶ ִתי, ַיְלּדָ י ַעל ִמּטָ ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ
צוּ  ּצָ ׁשֶ ַמְבִהילֹות  מוּנֹות  ּתְ רֹות  ַעׂשְ ִהְתרֹוְצצוּ  מִֹחי  ּבְ ִנים.  ׁשָ

ה. י ֶזה ַעּתָ ַמְעּתִ ָ ּשׁ יָחה ׁשֶ ַמע ַהּשִׂ ְלׁשֵ

ִלי ֶהֶרף.  י ּבְ רֹאׁשִ ֵאָלה ּבְ ְ ָרה ַהּשׁ ר?' ִנּקְ ִמי ְמֻדּבָ ‘ִמי ֶזה? ּבְ

ח. ָהִייִתי  ְטּבָ ּמִ ֶכת ּבַ א ִמְתַהּלֶ י ֶאת ִאּמָ ַמְעּתִ עֹוִדי ְמַהְרֶהֶרת ׁשָ ּבְ
ְמֻיָחד  ּבִ ּבֶֹקר.  ּבַ ׁש  ׁשֵ ּבְ ֵאַרע  ָמה  ְוִלְבּדֹק  ָלקוּם  ֵדי  ִמּכְ ֲעֵיָפה 
ֶהם  ּבָ ה, ׁשֶ ֶאָחד ִמימֹות ַהֻחְפׁשָ ָבר ָהָיה ּבְ ַהּדָ ה ׁשֶ ל ָהֻעְבּדָ ׁשֶ ּבְ
ּסֹות, ְואוַּלי  י ָלׁשוּב וְּלִהְתּכַ ֲאִני ָקָמה ְמֻאָחר ֵמָהָרִגיל. ֶהְחַלְטּתִ
ְוָהְלָאה.  ִני  ִמּמֶ ָהְיָתה  ָנה  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ְמתוָּקה,  ָנה  ׁשֵ ּבְ קַֹע  ִלׁשְ ַאף 
ַמְראֹות  מִֹחי  ּבְ ָעלוּ  וְּכָבר  ִרית,  ַהּכָ ַעל  י  רֹאׁשִ ֶאת  י  ְחּתִ ִהּנַ ַרק 
י  ֶלת ִליׁשֹן, ַקְמּתִ י ְמֻסּגֶ ֵאיֶנּנִ ָרִאיִתי ׁשֶ ׁשֶ ַמְפִחיִדים ַוֲעצוִּבים. ּכְ
ַצַעד  ּבְ א ַלֶחֶדר  ִנְכְנָסה ִאּמָ י  ְמּתִ ִסיַּ וְּבֶטֶרם  ָיַדי,  י ֶאת  ְוָנַטְלּתִ

י. ֲחִריׁשִ

ַרּכוּת.  ְנָתה ֵאַלי ּבְ “ּבֶֹקר טֹוב, ִמיַכִלי", ִהיא ּפָ

ְדָאָגה.  י ּבִ ַאְלּתִ א?" ׁשָ ָרה, ִאּמָ “ַמה ּקָ

ַעל  ֲעִדינוּת  ּבַ אֹוִתי  יָבה  ְוהֹוׁשִ ָיִדי  תֹוְך  ּבְ ָיָדּה  ֶהְחִליָקה  א  ִאּמָ
ה. ּטָ ַהּמִ

ר ָלְך ַמה  ד ֲאַסּפֵ ַמְעּתְ אֹוִתי ְוִנְבֶהֶלת. ִמיָּ ָ ּשׁ י ְלַעְצִמי ׁשֶ ַאְרּתִ “ּתֵ
ׂשֹורֹות טֹובֹות".  ְהיוּ ּבְ יִּ ל ַיַחד ׁשֶ ּלֵ ָרה ְוִנְתּפַ ּקָ

ה  ְמַחּכָ ֲאִני  ׁשֶ ָקְלטוּ  ים  ִהיִּ ָהִאּמָ יָה  חוּׁשֶ י.  ִאּמִ ְפֵני  ּבִ י  ְטּתִ ִהּבַ
יָכה:  י, ְוִהיא ִהְמׁשִ ַתח ְמַחְלֵחל ּבִ י ַהּמֶ יְך, וִּבְמִהירוּת, ּכִ ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ
ֵלב.  ֶהְתֵקף  ַהּבֶֹקר  ָעַבר  א  ּבָ ּסַ ׁשֶ ְלהֹוִדיַע  ָרה  ְ ִהְתַקּשׁ “ָיֵעל 
ֶאת  ה  ּנָ ִמּמֶ ְלָהִבין  י  ִהְצַלְחּתִ ְולֹא  נֹוָרא,  ִבְלּבוּל  ּבְ ָרה  ּבְ ּדִ ִהיא 
ְנָתה  ּפָ ְוִהיא  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ הוּא ָקם  ׁשֶ ָרה  ִסּפְ ִהיא  ָרִטים.  ַהּפְ ל  ּכָ
ר  ה ֻסּכָ ּמָ ם ּכַ ָ ֲאָלה אֹותֹו ִמּשׁ ה. ִהיא ׁשָ ח ְלָהִכין לֹו ּכֹוס ּתֵ ְטּבָ ַלּמִ
ה ִנְסיֹונֹות ִהיא ָהְלָכה ִלְבּדֹק  ּמָ ים לֹו, ְוהוּא לֹא ָעָנה. ְלַאַחר ּכַ ָלׂשִ
ף.  ְמֻעּלָ ַחְדרֹו,  ּבְ ָמְצָאה אֹותֹו  ְוָאז  ָלּה,  ֵאינֹו עֹוֶנה  ַמּדוַּע הוּא 
ַהחֹוִלים".  ְלֵבית  ִאּתֹו  ְוָנְסָעה  ַאְמּבוַּלְנס  ד  ִמיָּ ִהְזִמיָנה  ִהיא 
ה. “ַאּתְ ְמִביָנה,  יָמה ֲעֻמּקָ ָמה ְנׁשִ ָקה ְלֶרַגע ְוָנׁשְ ּתְ ּתַ א ִהׁשְ ִאּמָ
ַעד  לֹו  ַע  וְּלַסיֵּ ְלָידֹו  ֶבת  ָלׁשֶ ָאֵלץ  ּנֵ “ׁשֶ הֹוִסיָפה,  ִהיא  ִמיַכִלי", 
ה ְזַמן  ּמָ ג ּכַ ַרְך. ֵאין ִלי ֻמּשָׂ ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵלָאה, ּבְ ַהְחָלָמתֹו ַהּמְ
יׁש ְקָצת יֹוֵתר טֹוב - ּתוְּכִלי ָלבֹוא  א ַיְרּגִ ר ַסּבָ ֲאׁשֶ ֶזה ֶיֱאַרְך. ּכַ
נוּ ּכַֹח ַלֲעמֹד  ן ּבָ ּתֵ יִּ ם ׁשֶ ֵ ִלי ַלַהּשׁ ּלְ ֵעת ִהְתּפַ ר אֹותֹו. ּכָ נוּ ְלַבּקֵ ִאּתָ
ָקה,  ּתְ ּתַ א ִהׁשְ אי לֹא ָיׁשוּבוּ ֵריָקם..." ִאּמָ ַוּדַ ִפּלֹות ּבְ יֹון. ַהּתְ ּסָ ּנִ ּבַ
ִלי  ָהָיה  ֶמה  י.  ַתְקּתִ ׁשָ ם.  ּדָ זֹוב  ַעד  ָפַתי  ׂשְ ֶאת  י  ְכּתִ ָנׁשַ ַוֲאִני 
ב  ה ִמּלֵ ִפּלָ אִתי ּתְ י ַלֲעׂשֹות - ָנׂשָ ָבר ֶאָחד ָיכְֹלּתִ ְלהֹוִסיף? ַרק ּדָ
ַעל רוַּח ְצִעיָרה  ֵלם, ּבַ ִריא ְוׁשָ ַיֶחֶלת ְלָסב ּבָ ה ַהּמְ ל ֶנְכּדָ ָטהֹור ׁשֶ

ָהָיה ִלְפֵני ַהֶהְתֵקף.  מֹו ׁשֶ מֹו... ּכְ ים ְמֻיֶחֶדת. ּכְ ְוָחְכַמת ַחיִּ

ִסּפּור ֶׁשל ַהְׁשָּגָחה

יט  מֹוׁשִ ִפים,  ּדָ ַהּמַ ין  ּבֵ ַלֲעֹבר  ֵהֵחל  הּוא  ֶלת.  ַהּדֶ ֶאת  ַאֲחָריו 

ף ּבֹו ְמַעט ּוַמְחִזירֹו  ַפַעם ְלֵסֶפר, ְמַדְפּדֵ ַעם ּבְ י ּפַ ֶאת ָידֹו ִמּדֵ

ל ְיָלִדים  ל ֵסֶפר ׁשֶ ִריָכה ׁשֶ ְתֹאם ָצָדה ֶאת ֵעיָניו ּכְ ִלְמקֹומֹו. ּפִ

ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָנַטל  הּוא  אֹוָתּה.  ֶרת  ְמַעּטֶ ְמתּוָקה  מּוָנה  ּתְ ׁשֶ

ִנְרֲאָתה  ְרָותֹו  ּפַ ם,  ָ ִמּשׁ ֵאָליו  ְך  ִחיֵּ ָחמּוד  ּבֹון  ּדֻ ָעָליו.  ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ

ים ּוְגבֹוִהים.  ֹאֶפק, ִנְראּו ֵעִצים ְיֻרּקִ ֶפת, ּוֵמֲאחֹוָריו, ּבָ ְמַלּטֶ

ה?  ב ּדּוִדי ְלַעְצמֹו, 'ְלָאן הּוא הֹוֵלְך? ַמה הּוא עֹוׂשֶ 'ְמַעְנֵין', ָחׁשַ

ָהִייִתי ָיֹכל ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו...' ַהְלַואי ׁשֶ

ְך  ְמַחיֵּ ָטן  ַהּקָ ּבֹון  ַהּדֻ ׁשֶ ֵלב  ם  ׂשָ ּוְלֶפַתע  ּבֹון,  ַהּדֻ ֶאל  ְך  ִחיֵּ הּוא 

ֲחָזָרה.  ֵאָליו ּבַ

ַמְנַמָנה.  ְ יט ֶאת ָידֹו ַהּשׁ ּבֹון ְוהֹוׁשִ "ּבֹוא!" ָאַמר ַהּדֻ

ְפִליָאה, ּוִפְתֹאם ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו עֹוֵמד  יט ֶאת ָידֹו ּבִ ּדּוִדי הֹוׁשִ

בֹוִהים. ים ְוַהּגְ ֻרּקִ ּבֹון, ּוֵמֲאחֹוָריו - ָהֵעִצים ַהיְּ ְלַיד ַהּדֻ

י?" ּבֹון, "רֹוֶצה ָלבֹוא ִאּתִ ְך ֵאָליו ַהּדֻ א!" ִחיֵּ רּוְך ַהּבָ "ּבָ

ַסְקָרנּות. ַאל ּדּוִדי ּבְ ה הֹוֵלְך?" ׁשָ "ְלָאן ַאּתָ

ּבֹון. דֹול", ָעָנה לֹו ַהּדֻ ַער ַהּגָ "ַליַּ

ָלֵעִצים  ִהְתָקְרבּו  ַאט־ַאט  ְוׂשֹוֲחחּו.  ָצֲחקּו  ָיַחד,  ָהְלכּו  ֵהם 

ָהיּו ְקרֹוִבים ֲאֵליֶהם ְמֹאד, ִנְרֶאה ָהָיה  בֹוִהים, ּוְכׁשֶ ים ְוַהּגְ ֻרּקִ ַהיְּ

ְך!  ל ּכָ בּוִקים ֶזה ָלֶזה. ֵהם ָהיּו ְצפּוִפים ּכָ ִאּלּו ָהֵעִצים ּדְ ְלדּוִדי ּכְ

ּבֹון.  ל ַהּדֻ ָידֹו ׁשֶ ָחְזָקה ּבְ ּדּוִדי ִנְבַהל ְקָצת, ְוֶהֱחִזיק ּבְ

ָעִמים ַרּבֹות ֲאִני  ּבֹון, "ּפְ יַע אֹותֹו ַהּדֻ "ֵאיְנָך ָצִריְך ְלַפֵחד", ִהְרּגִ

ל  ְרֶאה ֶאת ּכָ ְכָלל. עֹוד ְמַעט ּתִ יַע ְלָכאן, ְוֶזה לֹא ַמְפִחיד ּבִ ַמּגִ

י".  ּלִ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

יַע  ִהְצּבִ ּבֹון,  ַהּדֻ ָקַפץ  ּוִפְתֹאם  ָמה,  ְזַמן  עֹוד  ְך  ּכָ ָצֲעדּו  ֵהם 

ה ֵהם!"  ָקִדיָמה ְוָקָרא: "ִהּנֵ

ֲחִקים  ְמׂשַ ּוְגדֹוִלים,  ים  ְקַטּנִ ים,  ַרּבִ ּבֹוִנים  ּדֻ ְוָרָאה  יט  ִהּבִ ּדּוִדי 

הּוא  ׁשֶ ְמָחה ּכְ ׂשִ ּבֹון ִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם ּבְ ָחִקים. ַהּדֻ ָכל ִמיֵני ִמׂשְ ּבְ

ּבֹון ָרץ  ְוַהּדֻ ְו'ּתֹוֶפֶסת',  ֵני ַמְקלֹות'  'ׁשְ ֲחקּו  ם. ֵהם ׂשִ ְך ְלֻכּלָ ְמַחיֵּ

ַאף  ָעַקף  לֹא  ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ף  ּתֵ ׁשִ הּוא  ֵמַח.  ׂשָ ְוִנְרֶאה  ְוִהְתרֹוֵצץ 

ים טֹובֹות.  ֶאָחד ְוָאַמר ַרק ִמּלִ

ּבֹון  ל, ּוִפְתֹאם ָעַזב ַהּדֻ ּכֵ ד ְוִהְסּתַ ּצַ דֹוָלה ּבַ ב ַעל ֶאֶבן ּגְ ּדּוִדי ָיׁשַ

ב ְלָידֹו. ֵ ֲחִקים ְוִהְתַיּשׁ ׂשַ ֶאת ַהּמְ

ֵהם  "ְרֵאה,  ּדּוִדי,  א  ּלֵ ִהְתּפַ ֵחק?"  ְלׂשַ יְך  ַמְמׁשִ ֵאיְנָך  "ַמדּוַע 

ה ְמֹאד!" ָחק ְמַהּנֶ ּדּור, ְוֶזה ִמׂשְ ּכַ ֲחִקים ּבַ ְמׂשַ

ָפִנים  ּבְ ּבֹון  ַהּדֻ ָאַמר  ַכּדּור",  ּבְ ֵחק  ְלׂשַ יֹוֵדַע  לֹא  ֲאִני  "ֲאָבל 

ִמיד הּוא ּבֹוֵרַח  ֲעצּוִבים, "ְלעֹוָלם ֵאיִני ַמְצִליַח ִלְתּפֹס אֹותֹו. ּתָ

ְך!" ל ּכָ יז ּכָ ם ַמְצִליִחים ְוַרק ֲאִני לֹא. ֶזה ַמְרּגִ ּלָ ַדִים. ּכֻ ִלי ֵמַהיָּ

ָך  ּלְ ְרָוה ׁשֶ ּבֹוִני, ַהּפַ ּבֹון ְוָאַמר לֹו: "לֹא נֹוָרא, ּדֻ יט ָיד ַלּדֻ ּדּוִדי הֹוׁשִ

ִביְבָך  ּסְ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ְך  ְמַחיֵּ ה  ַאּתָ ָך.  ִאּתְ ִלְהיֹות  ְוֶנְחָמד  ְנִעיָמה 

ה ִמְתַנֵהג ָיֶפה ֶאל ַהֲחֵבִרים  ָחִקים. ַאּתָ ׂשְ ּמִ ם ּבַ ּלָ ף ֶאת ּכֻ ּתֵ ּוְמׁשַ

ּדּור? לֹא  ה ְלָך ִלְתּפֹס ּכַ ְוֵאיְנָך עֹוֵקף ַאף ֶאָחד ֵמֶהם. ְוִאם ָקׁשֶ

ְמֹאד  ַהֲחֵבִרים אֹוֲהִבים אֹוְתָך  ׁשֶ טּוַח  ּבָ ֲאִני  ׁשּום ָאסֹון!  ָקָרה 

ָכה". ם ּכָ ּגַ

ֱאֶמת  ּבֶ צֹוֵדק.  ה  ַאּתָ "ָנכֹון,  ְוָאַמר:  ּדּוִדי  ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּבֹון  ַהּדֻ

ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ְלָכל  ֲאָבל  ַמְצִליִחים,  ּלֹא  ׁשֶ יז  ַמְרּגִ

ָכה, ְולֹא ְצִריִכים  ם ּכָ ֶהם. אֹוֲהִבים אֹוָתנּו ּגַ הּוא טֹוב ּבָ ֲאֵחִרים ׁשֶ

ִלְהיֹות ֲעצּוִבים..."

ם ְלדּוִדי ָלֶרֶדת ְוֵהם ִהְתִחילּו ַלֲחֹזר  הּוא ָקַפץ ֵמָהֶאֶבן, ָעַזר ּגַ

ְדָבִרים  ם ֲאִני טֹוב ּבִ ב ּדּוִדי ְלַעְצמֹו: 'ּגַ ֶרְך ָחׁשַ ל ַהּדֶ ֲחָזָרה. ּכָ ּבַ

ַחק  ִמׂשְ ֵחק ִאּתֹו ּבְ ָטן, ְמׂשַ ים - ֲאִני ִמְתַנֵהג ָיֶפה ֶאל ָאִחי ַהּקָ ַרּבִ

ִמיד  ּתָ ֲאִני  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ַהֲחֵבִרים  ֶאל  ם  ּגַ ֵאָליו.  ְך  ּוְמַחיֵּ ָבה  ַהַהְרּכָ

ם אֹוֲהִבים אֹוִתי ְמֹאד'. ִמְתַנֵהג ָיֶפה, ְוֻכּלָ

ּבֹון ּוָמָצא  ל ַהּדֻ ְתאֹום ּדּוִדי ֶאת קֹולֹו ׁשֶ ַמע ּפִ "ְלִהְתָראֹות!" ׁשָ

ה. ְפִריָּ ּסִ ֶאת ַעְצמֹו ּבַ

ֶפה,  ֶפר ַהיָּ ְכִריַכת ַהּסֵ יט ּבִ ְמקֹומֹו, ַמּבִ ֶרַגע ֶאָחד ָעַמד ּדּוִדי ּבִ

ָניו.  דֹול ַעל ּפָ ִחיּּוְך ּגָ ׁשֶ ְיָתה ּכְ ָנה ְוָהַלְך ַהּבַ ְוָאז ּפָ

כתבה: ש. תמרי ציירה: צפורה היינמן
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ֵטֵבת תשע"א ִני, י"ג ּבְ יֹום ׁשֵ

ַרְגַלִים  ְטִפיפֹות  מּוֶאֵלִביץ'.  ׁשְ ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵבית  ּבְ ָצֳהַרִים  ַעת  ׁשְ

ָבה  יָזה ׁשָ ְדֵרגֹות. ֲחבּוַרת ְיָלִדים ַעּלִ ְמעּו ֵמֲחַדר ַהּמַ ְצִעירֹות ִנׁשְ

ָלִדים, ְלַמְרֵאה  ְיָתה ִמיֹּום ִלּמּוִדים. “ֵאיֶזה ֵריַח טֹוב!" ָצֲהלּו ַהיְּ ַהּבַ

ִניְצִלים ּוְבִתּבּול ָסָלט ְיָרקֹות ָטִרי.  ִטּגּון ׁשְ ם ָהֲעסּוָקה ּבְ ִאּמָ

ִנְפְנָתה  ַהיֹּום?"  ֲעֵליֶכם  ָעַבר  ֵאיְך  ֲחמּוִדים?  לֹוְמֶכם,  ְ ּשׁ “ַמה 

ַחת  ְטּפַ ִמיַכל, ָהֵאם, ְלַהֲאִזין ְלקֹורֹות יֹוָמם. ִהיא ֵהיִטיָבה ֶאת ַהּמִ

ב  ָ ּשׁ מֹוֶנה, ׁשֶ ְ ן ַהּשׁ ְנָיִמין ּבֶ ם. ּבִ ָבה ֶלֱאֹכל ִעּמָ ְ ּה ְוִהְתַיּשׁ ֹראׁשָ ּלְ ׁשֶ

ַעת ָהֲארּוָחה ֶאת  ׁשְ ּבִ ר  יק ְלַסּפֵ ַרק ְלַהְפָסַקת ָצֳהַרִים, ִהְסּפִ

'ה  ה, ְוַהֶרּבֶ ִפּלָ ּתְ ן ּבַ ְרִטיס ִמְצַטיֵּ י ּכַ ְלּתִ ּלֹו: “ַהיֹּום ִקּבַ ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ

ָרס ָיֶפה  ל ּפְ נּות, ְיַקּבֵ ְרִטיֵסי ִהְצַטיְּ ה ּכַ ָ ׁש לֹו ֲחִמּשׁ יֵּ י ׁשֶ ּמִ ָאַמר ׁשֶ

ׁש  יֵּ א, ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ רֹוִצים! ִאּמָ ֵאיֶזה ֶצַבע ׁשֶ ּדּור קֹוִצים ּבְ - ּכַ

ְרִטיִסים?" ה ּכַ לֹׁשָ ָבר ׁשְ ִלי ּכְ

ה  ְרׁשֶ ת אֹור ּבֹוֵהק, “ַהִאם ּתַ “ּוַאּוּו!" ִהְתַלֲהָבה ֶנָחִמי, ּוְבֵעיֶניָה ִנּצַ

ָך?"  ּלְ ּדּור ׁשֶ ּכַ ֵחק ּבַ ִלי ְלׂשַ

ָבה  ָיׁשְ ָאז  ַעד  ׁשֶ ִרְבִקי,  ֵלב.  ֹרַחב  ּבְ ְנָיִמין  ּבִ ר  ֵ ִאּשׁ אי",  ַוּדַ “ּבְ

ָבֶריָה,  ּדְ ֶאת  ִמיַע  ְלַהׁשְ ִהיא  ם  ּגַ ּתֹוְקָקה  ִהׁשְ ה,  דּוִמיָּ ּבְ ְוָאְכָלה 

ִעם  ָלַמְדנּו  “ַהיֹּום  ר:  ְלַסּפֵ ִהְתִחיָלה  ה  ַהֲהֻמּלָ ְכָכה  ָ ּשׁ ֶ ּוִמּשׁ

ַמִהי  ָלנּו  יָרה  ִהְסּבִ ַהּמֹוָרה  ָרִטית.  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ה ַעל  ַחּנָ ַהּמֹוָרה 

ֶרְך  ּדֶ ָרה ָלּה ּבַ ּקָ ָרה ָלנּו ִסּפּור ָקָטן ׁשֶ ָרִטית ְוַגם ִסּפְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ

ַיד  ֶאת  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ יׁש  ַמְרּגִ הּוִדי  יְּ ׁשֶ ָאְמָרה  ִהיא  ֶפר.  ַהּסֵ ְלֵבית 

ים  ַרּבִ ָיִפים  ִסּפּוִרים  ִלְמֹצא  ר  ְוֶאְפׁשָ ה אֹותֹו,  ַלּוָ ַהּמְ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ

ִית - ִלְכּתֹב ַעל  עּוֵרי ּבַ עּור ִהיא ָנְתָנה ָלנּו ׁשִ ִ סֹוף ַהּשׁ א. ּבְ ּנֹוׂשֵ ּבַ

נּו.  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָרה  ּקָ ׁשֶ ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ל  ׁשֶ ְמֻיָחד  ִמְקֶרה 

ּוְביֹום  ְמֻיָחד,  ִסּפּור  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ו  ֵמַעְכׁשָ ַאְתִחיל  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה 

ִית, ִיְהֶיה ִלי ִסּפּור ָיֶפה ִלְקֹרא  עּוֵרי ַהּבַ ְקְראּו ֶאת ׁשִ יִּ ׁשֶ ְרִביִעי, ּכְ

ְקָוה.  ָמה ִרְבִקי, ּוְבקֹוָלּה ּתִ ִלְפֵני ַהֲחֵברֹות ְוַהּמֹוָרה!" ִסיְּ

ִחיּּוְך, “ֶזהּו  א ּבְ ר ָלְך", ָאְמָרה ָלּה ִאּמָ “ֵיׁש ִלי ִסּפּור ִנְפָלא ְלַסּפֵ

ה". ר ָהִייִתי ַיְלּדָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ּקָ ִסּפּור ׁשֶ

א!"  ִרי ִלי אֹותֹו, ִאּמָ ה ִרְבִקי, “ַסּפְ ׁשָ ֱאֶמת?" ִהְתַרּגְ “ּבֶ

ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵריַח  ְנָין.  ַהּבִ ֶפַתח  ּבְ ָבר  ּכְ ׁש  ֻהְרּגַ ֶהָחִריף  ָהֵריַח 
י ֶצֶות,  רֹונֹות, ֵמֶהם ַאְנׁשֵ ְסּדְ ּמִ ים ָצֲעדוּ ּבַ ים ַרּבִ חֹוִלים. ֲאָנׁשִ
ָחה  ּפָ ֵני ִמׁשְ ִרים אֹו ּבְ ֲחלוִּקים ְלָבִנים, וֵּמֶהם ְמַבּקְ ֲעטוִּיים ּבַ
ה  ְוַכּמָ ֲעִלית,  ַהּמַ ָחה  ִנְפּתְ ְתאֹם  ּפִ ִזים.  ּפָ ְמֻאׁשְ חֹוִלים  ל  ׁשֶ
יֵדיֶהם  ִאים ּבִ ה, נֹוׂשְ ּנָ רֹוְפִאים ְוַאִחים ֲחמוֵּרי ֵסֶבר ָיְצאוּ ִמּמֶ
ה,  ּנָ י ֲאָחיֹות ָיְצאוּ ִמּמֶ ּתֵ ָחה, וּׁשְ ֲאלוְּנָקה. ַמֲעִלית נֹוֶסֶפת ִנְפּתְ
ְוָיְרדוּ,  ָעלוּ  ַמֲעִליֹּות  ּקֹוָמה.  ּבַ ַהֲחָדִרים  ְלַאַחד  ְמַמֲהרֹות 
ּלֹא  ׁשֶ ֵעָרה  נוָּעה  ּתְ ָרַחׁש  ַהחֹוִלים  וֵּבית  רוּ,  ְוִנְסּגְ חוּ  ִנְפּתְ
ֵהם  ‘ֵאיְך  ה.  ֲעׂשָ ּנַ ּבַ אוּת  ּתָ ִהׁשְ ּבְ י  ְטּתִ ִהּבַ ְלֶרַגע.  ַאף  ְסָקה  ּפָ
ּלֹא  ׁשֶ יַח  ּגִ וְּלַהׁשְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ לֹט ַעל ָמקֹום  ִלׁשְ ַמְצִליִחים 
י ָאָדם...'  ַחיֵּ יֹּות ְזדֹוִניֹּות ּבְ ׁשֻ ָלה אֹו ָחִליָלה ִהְתַנּקְ ּקָ ְקֶרה ּתַ ּתִ
בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ֶאת  ִמּמִֹחי  י  ּתִ ַרׁשְ ּגֵ ד  ִמיָּ ַאְך  ְלַעְצִמי,  י  ְבּתִ ָחׁשַ

ה.  ַהּטֹוְרָדִניֹּות ָהֵאּלֶ

ן  א ְמַעיֵּ ן, ְוַאּבָ י הוּא ָיׁשֵ יִתי ּכִ ּלִ א ּגִ ל ַסּבָ י ְלַחְדרֹו ׁשֶ ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ית  ּבֵ ת  ְלִסְפִריַּ ת  ָלֶגׁשֶ ִלי  יַע  ִהּצִ א  ַאּבָ תֹו.  ִמּטָ ְלַצד  ֵסֶפר  ּבְ
ֵדי ָלַקַחת ִלי ֵסֶפר ְמַעְנֵין. הוּא ִהְנָחה אֹוִתי ָלֶלֶכת  ַהחֹוִלים, ּכְ
ְחָלָקה ִלְפנֹות  ִניָסה ַלּמַ ד ְלַאַחר ַהּכְ ָלִדים, וִּמיָּ ִכוּוּן ַמְחֶלֶקת ַהיְּ ּבְ
ְחָלָקה  ה. ִלְפֵני ֵצאִתי ִמן ַהּמַ ְפִריָּ ם ֶאְמָצא ֶאת ַהּסִ ְוׁשָ ָיִמיָנה, 
תוָּחה  ּפְ ְצָדִדית  ֶדֶלת  ּבְ י  ִהְבַחְנּתִ ז  ּפָ ְמֻאׁשְ א  ַסּבָ ָהָיה  ּה  ּבָ ׁשֶ
ָבה  ִניָמה. ָיׁשְ י ּפְ י ֶאת ַאּפִ ַחְבּתִ ְמַעט. ִמּתֹוְך ַסְקָרנוּת ַיְלדוִּתית ּתָ
ּה ָהָיה ֻמְפֶנה  ּבָ ּגַ ׁשֶ וּוּן  ִמּכִ יק ְרפוִּאי.  ּתִ ם ָאחֹות, ְרכוָּנה ַעל  ׁשָ
נוּת,  ַעְצּבָ ּבְ ַרְגֶליָה  ּבְ טֹוְפָפה  ִהיא  י.  ּבִ ִהְבִחיָנה  לֹא  ִהיא  ֵאַלי, 
י  ַחְדּתִ ּפָ ְלָאחֹור.  ְדָמָמה  ּבִ ְנסוּגֹוִתי  ְלחוָּצה.  ִהיא  ׁשֶ י  ְקּתִ ְוִהּסַ
י ְקרוָּאה ְוִתְצַעק ָעַלי.  ְלּתִ ה ְוַהּבִ ַטּנָ אֹוַרַחת ַהּקְ ְבִחין ּבָ ִהיא ּתַ ׁשֶ

תוּב ָעָליו: ‘ְמַנֵהל  ּכָ ֶלת ְוָרִאיִתי ׁשֶ ַעל ַהּדֶ ֶלט ׁשֶ ֶ ּשׁ י ּבַ ִהְתּבֹוַנְנּתִ
ִניָסה ִלְמַנֵהל  ָרִטי! ַהּכְ יל. ֶחֶדר ּפְ ְחָלָקה - ד"ר גֹוְלְדְנִהיְרׁש ּגִ ַהּמַ

ה ֵמרֹאׁש'.  ִגיׁשָ ֵתאוּם ּפְ ְלַבד אֹו ּבְ ְחָלָקה ּבִ ַהּמַ

ְרׁשוּת  ָלּה  ֵאין  ֲהֵרי  ָהָאחֹות?!  ם  ׁשָ ה  עֹוׂשָ ָמה  ה.  ּבָ ּגַ י  ֵהַרְמּתִ
יָצה ְוִלְבּדֹק ֶאת ָהִעְנָין  י ִלְהיֹות ַאּמִ ָלל! ֶהְחַלְטּתִ ֵנס ְלָכאן ּכְ ְלִהּכָ
ִניָמה.  חֹון ּפְ ִבּטָ י ּבְ ֶלת ְוָצַעְדּתִ ֲעִדינוּת ַעל ַהּדֶ י ּבַ ַפְקּתִ ֵהיֵטב. ּדָ
ב,  ְחׁשֵ הֹוִפיעוּ ַעל ָמַסְך ַהּמַ ימֹות ׁשֶ ְרׁשִ ָנה ּבָ ה ִעיְּ ַעּתָ ָהָאחֹות, ׁשֶ
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ה. י ֵיׁש ִסְפִריָּ ּלִ ִית ׁשֶ ַחת ַלּבַ ִמּתַ

ִלים ְלַדְמֵין ֶאת ֶזה?  ם ְמֻסּגָ ַהִאם ַאּתֶ

ְמַעט!  ָרִטית ּכִ ה ּפְ ִסְפִריָּ

ַוֲאִפּלּו  ף  ְלַדְפּדֵ ִלְקֹרא,  ַרּבֹות,  עֹות  ׁשָ ּה  ּבָ ְלַבּלֹות  ָיכֹול  ֲאִני 

ֶהם, ְלַהֲחִזיר  ּלָ ְיָתה, ֵלָהנֹות ֵמָהֵריַח ׁשֶ ַלֲחלֹם. ָלַקַחת ְסָפִרים ַהּבַ

ה ְוָלַקַחת ְסָפִרים ֲאֵחִרים...  ָעה ַקּלָ אֹוָתם ַאֲחֵרי ׁשָ

ַחת  ה ִמּתַ ִלי ִסְפִריָּ ה ּבְ ג, ָמה ֱאֱעׂשֶ ֵאין ִלי ֻמּשָׂ ֱאֶמת ׁשֶ ֵאין ִלי, ּבֶ

ִית. ַלּבַ

ֵאין  רּוׁש? ְוִכי ֲחֵסִרים ְיָלִדים ׁשֶ ִאים - ַמה ּפֵ ּלְ ם ִמְתּפַ אּוַלי ַאּתֶ

ִית? ַחת ַלּבַ ה ִמּתַ ָלֶהם ִסְפִריָּ

ּסֹוֵבל  ׁשֶ ֶיֶלד  ֲאִני  יק.  ַמְסּפִ אֹוִתי  יִרים  ַמּכִ ֵאיְנֶכם  ְרֶאה  ּנִ ּכַ

ה  ָקׁשָ ֶהן  ּבָ ִנְלַחם  ֲאִני  ׁשֶ ְלָחָמה  ְוַהּמִ ַרּבֹות,  ִלּמּוִדיֹּות  ָעיֹות  ִמּבְ

ה ּובֹוֵחר  ְפִריָּ ה. ִלְפָעִמים ֲאִני ִמְתָיֵאׁש, ְוָאז ֲאִני יֹוֵרד ַלּסִ יׁשָ ּוַמּתִ

ִיים. ׁשָ ל ַהּקְ תֹוכֹו ְוׁשֹוֵכַח ֶאת ּכָ ִלי ֵסֶפר, ׁשֹוֵקַע ּבְ

עֹוֵזר ִלי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד. ֶ ֶזה ַמה ּשׁ

ה  ׁש ִלי ִסְפִריָּ יֵּ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֵמַח ּכָ ה ֲאִני ׂשָ ם ְמִביִנים ָלּמָ ו ַאּתֶ ַעְכׁשָ

ִית? ַחת ַלּבַ ִמּתַ

הּו  ֶ ַמּשׁ ְמַעְנֵין,  ֵסֶפר  ׂש  ְלַחּפֵ ה  ְפִריָּ ַלּסִ י  ָיַרְדּתִ ִמים  ַהיָּ ַאַחד  ּבְ

ֶזה, ָלֵכן ַהִחּפּוׁש  ֲעַדִין לֹא ָקָראִתי. לֹא ַקל ִלי ִלְמצֹוא ֵסֶפר ּכָ ׁשֶ

ַמר  ְפָרן,  ַהּסַ ֶאת  ִלְקלֹט  י  ְקּתִ ִהְסּפַ ּוְבַמֲהָלכֹו  ַרב,  ְזַמן  ְך  ִנְמׁשַ

ֶלפֹון. ּטֶ ר ּבַ ּבּוק, ְמַדּבֵ

ָבר  ּכְ רֹוִצים  ה  ִעיִריָּ ּבָ ן,  "ּכֵ יָחתֹו:  ׂשִ ְמָעה  ִנׁשְ ֵעֶרְך...(  )ּבְ ְך  ּכָ

ַוֲאַנְחנּו  ְמֹאד,  ּפֹה  ׁשֹוֵאל ַמדּוַע? ָצפּוף  ה עֹוד  ַאּתָ ְלַהֲעִביר... 

ִים  ֹחֶדׁש-ָחְדׁשַ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ה  ְנַקּוֶ יֹוֵתר.  ח  ְמֻרּוָ ָמקֹום  ים  ׂשִ ְמַחּפְ

יָרה". ה ַלֲעֹבר ּדִ ְפִריָּ ּתּוַכל ַהּסִ

הּו, ּוַמר ּבּוק ָצַחק ְקָצרֹות, ֲאָבל  ֶ ו ָאַמר ַמּשׁ ֵעֶבר ַלּקַ ּמֵ ָהִאיׁש ׁשֶ

י ֵהיֵטב.  ַמְעּתִ ּלֹא ׁשָ יִתי ׁשֶ י. ִקּוִ ְכּתִ ֲאִני - ֲאִפּלּו לֹא ִחיַּ

יָרה!  ֲעֹבר! ּדִ ה! ּתַ ְפִריָּ ַהּסִ

ַחת  ְמֻרּוַ ה  ְפִריָּ ִמּסִ ִית,  ַלּבַ ַחת  ִמּתַ ְצפּוָפה  ה  ִסְפִריָּ ִלי  ֲעִדיָפה 

ְכָלל.  ַחת ּבִ ּמַ ׂשֹוָרה ַהּזֹאת ֵאיָנּה ְמׂשַ ֲעבּוִרי ַהּבְ ְרָחק! ּבַ ּמֶ ּבַ

ְהֶיה? ַמה יִּ

ִאית  ַמּשָׂ יֵתנּו  ּבֵ ְלַיד  ֶנֶעְצָרה  ַסְגִריר  יֹום  ּבְ א.  ּבָ י  ָיֹגְרּתִ ר  ֲאׁשֶ

ה  ְפִריָּ ל ִסְפֵרי ַהּסִ יָעה ָלַקַחת ְלָמקֹום ַאֵחר ֶאת ּכָ ִהּגִ דֹוָלה ׁשֶ ּגְ

ֲעִמיִסים  ּפֹוֲעִלים ַהּמַ י ּבַ לֹות ִהְתּבֹוַנְנּתִ ֵעיַנִים ּכָ ָהֲאהּוִבים ָעַלי. ּבְ

ַעְנְיִנים  ַהּמְ ָבִרים  ּדְ ּבַ ר  ִנְזּכָ ה,  ְפִריָּ ַהּסִ ְתכּוַלת  ּבִ ִאית  ּשָׂ ַהּמַ ֶאת 

ה. ָפִרים ָהֵאּלֶ ָכל ֶאָחד ֵמַהּסְ ָראִתי ּבְ ּקָ ׁשֶ

י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשּוָבה ׁשֶ ָפִרים, ְוַהּתְ ֹאל ְלָאן ֵהם עֹוְבִרים, ַהּסְ יִתי ִלׁשְ ִנּסִ

ְך,  ַמע ִלי ְמֻסּבָ ל ָהְרחֹוב ִנׁשְ מֹו ׁשֶ ֵהִביָאה אֹוִתי ְלֵיאּוׁש ֻמְחָלט: ׁשְ

ָנִתיּּות  ַהְפּגָ י ּבְ ְבּתִ ַ הּוא ָרחֹוק ְמֹאד. ָלֵכן ִהְתַיּשׁ ְוַגם ָאְמרּו ִלי ׁשֶ

ַהִּסְפִרָּיה ֶׁשִּמַּתַחת ַלָּכִרית

עֹות.  י ֵעיַנִים ֻמְפּתָ ָסְך ְוָנֲעָצה ּבִ ָטּה ִמן ַהּמָ ֵהִסיָרה ַמּבָ

עוּס. טֹון ּכָ ֲאָלה ּבְ “ָמה ַאּתְ רֹוָצה?" ׁשָ

י  ְלּתִ ְלּבַ “ִהְתּבַ ְתִמימוּת,  ּבִ י  ָאַמְרּתִ ַהַהְפָרָעה",  ַעל  “ְסִליָחה 
יַצד  ּכֵ אֹוִתי  ְלַהְנחֹות  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ּתוְּכִלי  ַהִאם  ה.  ְלִסְפִריָּ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ם?"  יַע ְלׁשָ ְלַהּגִ

ים  ָרִטים ַרּבִ יִתי ִלְקלֹט ּפְ ִנּסִ יָרה ִלי ְלָאן ָלֶלֶכת,  עֹוָדּה ַמְסּבִ ּבְ
יק  ִריַכת ַהּתִ צוּי ְסִביִבי. ֵעיִני ָצָדה ֶאת ּכְ ר ִמן ַהּמָ ָכל ָהֶאְפׁשָ ּכְ
א  י הוּא נֹוׂשֵ יִתי ּכִ ּלִ ה ּגִ ָעִתי ָהַרּבָ ָיֶדיָה, וְּלַהְפּתָ ָהָיה ּבְ ָהְרפוִּאי ׁשֶ
ִהיא  ׁשֶ י  ְקּתִ ִהּסַ י!  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ  - ַוייל  ִיְצָחק  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 
ִדיקֹות ְוִטּפוּל  ל ּתֹוָצאֹות ּבְ ַעת ַעְצָמּה ְנתוִּנים ׁשֶ ה ַעל ּדַ ּנָ ְמׁשַ
ְך ְמאוָּמה. לֹא  הוּ ִמן ָהרֹוְפִאים יֹוֵדע ַעל ּכָ יׁשֶ ּמִ ֻמְמָלץ, ְבלֹא ׁשֶ

ר. ׁשֵ י הוּא ֵאינֹו ּכָ י ּכִ ה, ַאְך ֵהַבְנּתִ ֲעׂשֶ ְטַרת ַהּמַ י ַמה ּמַ ֵהַבְנּתִ

ָעַלי  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ מִֹחי.  ּבְ ִהְרהוּר  ָחַלף  א',  ְלַסּבָ יק  ּזִ ּתַ ּלֹא  ׁשֶ ‘ַרק 
א.  ַסּבָ ל  ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ְלַיד  ִלי  ין  ְמּתִ ַהּמַ א,  ְלַאּבָ זֹאת  ר  ְלַסּפֵ ָלרוּץ 

ה!  ֵאּלֶ ִבים ּכָ ַמּצָ ֲעׂשֹות ּבְ ִמיד יֹוֵדע ַמה ּלַ הוּא ּתָ

ְחָלָקה  ַהּמַ ְמַנֵהל  ַהֶחֶדר  ֶפַתח  ּבְ בוּ  ִנּצְ ְספוּרֹות  ּקֹות  ּדַ ֲעבֹר  ּכַ
ית ַהחֹוִלים. ֵהם  ל ּבֵ חֹון ׁשֶ ּטָ ְוִאיׁש ַהּבִ א  ד"ר גֹוְלְדְנִהיְרׁש, ַאּבָ
א  ֶאּלָ ַהחֹוִלים,  ית  ּבֵ ֶות  ִמּצֶ ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ה,  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  יעוּ  ִהְפּתִ
ֵנֶזק  ְוִלְגרֹם  ל  ְלַחּבֵ ָרה  ַמּטָ ּבְ קֹום  ַלּמָ ָחְדָרה  ׁשֶ ה  ִמְתַחּזָ ָאחֹות 
ְלַמְלֵמל  ָתה  ִנּסְ ִהיא  ּה.  ַנְפׁשָ ֶאת  ָיְדָעה  לֹא   - ְוזֹו  ַלחֹוִלים, 
ֲאָבל  קֹום,  ּמָ ּבַ ְצאוָּתּה  ִהּמָ ֶאת  יקוּ  ְצּדִ יַּ ׁשֶ ׁשֹוִנים  ִרים  ֶהְסּבֵ
ּפוִּרים  ל ַהּסִ יָרה ַרק ָאְמרוּ ָלּה: “ֶאת ּכָ ַלּזִ ֻהְזֲעקוּ  ֹוְטִרים ׁשֶ ַהּשׁ

ט"...  ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ִרי ּבְ ַסּפְ ה ּתְ ָהֵאּלֶ

ֵטֵבת תשע"א  ה ה'. יֹום ְרִביִעי ט"ו ּבְ ּתָ ּכִ

ה,  ּתָ ּה. ַחְברֹוֶתיָה ַלּכִ ְרּתָ ְחּבַ ּפּור ִמּמַ ָמה ִלְקֹרא ֶאת ַהּסִ ִרְבִקי ִסיְּ

ְמעּו ֶאת סֹופֹו ַהּטֹוב.  ָ ּשׁ ׁשֶ מּו ִלְרָוָחה ּכְ קֹות, ָנׁשְ ֶהֱאִזינּו ְמֻרּתָ ׁשֶ

ָמה ַהּמֹוָרה.  ָרִטית ִנְפָלָאה!" ִסּכְ ָחה ּפְ ּגָ “ַהׁשְ
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מּו ְלַגְמֵרי. בֹוַתי ִנְסּתְ ְדֵרגֹות, ְוָכל ַמְחׁשְ ַעל ַהּמַ

י ִאם ֵיׁש  ּלִ א ׁשֶ י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ ְיָתה. ׁשָ ָעַתִים ָעִליִתי ַהּבַ ַאֲחֵרי ׁשְ

ְמקֹוָמּה ֶהָחָדׁש. ה ּבִ ְפִריָּ ִהיא ּתּוַכל ָלַקַחת אֹוִתי ַלּסִ ִסּכּוי ׁשֶ

ֹחֶפׁש  ּבַ אּוַלי  ְקָצת.  ְך  ְמֻסּבָ "ְוַגם  ָאְמָרה,  ִהיא  ָרחֹוק",  "ֶזה 

דֹול".  ַהּגָ

לֹא  ְוַגם  ֶלֱאֹכל  ק  ֵחׁשֶ ִלי  ּבְ ה,  ּטָ ַלּמִ ָעצּוב  י  ִנְכַנְסּתִ ַלְיָלה  ּבְ

ִים.  ּנַ ְלַצְחֵצַח ׁשִ

ֲאִני לֹא  ְכָלל.  ּבִ י  ְמּתִ ִנְרּדַ ְולֹא  ד ְלַצד  י ִמּצַ ְכּתִ ְזַמן ַרב ִהְתַהּפַ

ׁש  י ַמּמָ ְחּתַ ּתַ ּמִ תּוָקה ׁשֶ ִדיָעה ַהּמְ ִלי ֵסֶפר, ּוְבִלי ַהיְּ ָרִגיל ִליׁשֹן ּבְ

ה.  ְפִריָּ ְמצּוָיה ַהּסִ

ה  ְפִריָּ רּות ָלֶלֶכת ַלּסִ ֹמִחי: ִאם ֵאין ִלי ֶאְפׁשָ ְתֹאם ָצץ ַרְעיֹון ּבְ ּפִ

ה ֵאַלי!  ְפִריָּ - ָאִביא ֶאת ַהּסִ

י,  ְמּתִ נּו ְוַרק ֲאִני עֹוד לֹא ִנְרּדַ ָבר ָיׁשְ ם ּכְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ּלַ ְמֻאָחר ּבַ

ּוְצָבִעים  ֵגָרה  ֵמַהּמְ ף  ּדַ י  ְוָלַקְחּתִ ֶקט  ׁשֶ ֶקט־ּבְ ׁשֶ ּבְ י  ַקְמּתִ

י  ְרּתִ ָבן ִציַּ ף ַהּלָ י. ַעל ַהּדַ ּלִ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַעל ַהּשׁ ה ׁשֶ ֻרּקָ ְפָסה ַהיְּ ֵמַהּקֻ

ָדִלים,  ָבִעים ּוְבָכל ַהּגְ ָכל ַהּצְ ה ֲעָנִקית ְמֵלַאת ְסָפִרים, ּבְ ִסְפִריָּ

ָבִעים  ַהּצְ ֶאת  י  ֶהֱחַזְרּתִ י  ְפּתִ ִהְתַעיַּ ׁשֶ ּכְ ַהּצּורֹות!  ָכל  ּבְ ַוֲאִפּלּו 

ד. י ִמיָּ ְמּתִ ִרית, ְוִנְרּדַ ַחת ַלּכָ י ִמּתַ ְחּתִ ף ִהּנַ ְפָסה, ֶאת ַהּדַ ַלּקֻ

י! ּלִ ה ׁשֶ ְפִריָּ ֵנס ְלתֹוְך ַהּסִ ָמָחר ֶאּכָ

יֹון ֵעיַנִים  ִכּלְ ְמֻיָחד. ּבְ יָזה ּבִ יּּות ַמְרּגִ ִאּטִ ֳחָרת ָעַבר ָעַלי ּבְ יֹום ַהּמָ

ה  ְפִריָּ ֵנס ַלּסִ ָכל ְמאֹוִדי ָרִציִתי ְלִהּכָ ּמּוִדים. ּבְ יִתי ְלִסיּּום ַהּלִ ִחּכִ

י...  ּלִ ִרית ׁשֶ ַחת ַלּכָ ּתַ ּמִ ׁשֶ

ָהֶעֶרב  ֲארּוַחת  ֶאת  ֶלֱאֹכל  י  ִמַהְרּתִ ְיָתה  ַהּבַ י  ָחַזְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י  ּתִ ׁשְ ַ ּשׁ ִרית, ּגִ ַחת ַלּכָ י ֶאת ְיֵדי ִמּתַ י. ִהְכַנְסּתִ ּלִ ְוָלֶלֶכת ַלֶחֶדר ׁשֶ

ר  ַהְיׁשֵ י  ָקַפְצּתִ ְו...  י  ּלִ ׁשֶ ה  ְפִריָּ ַהּסִ ֶאת  ָמָצאִתי  ָהאֹוָצר,  ַאַחר 

ְלתֹוָכּה! 

ה ְסָפִרים! ּמָ ּוּוַאּו! ֵאיֶזה ֹיִפי! ּכַ

ים  ים ְיֻרּקִ ַפּסִ ר ּבְ ָפִרים. ֵסֶפר ְמֻעּטָ ין ֲעמּודֹוֵני ַהּסְ י ִלי ּבֵ ׁשֹוַטְטּתִ

י ָלַקַחת אֹותֹו. הּוא ִנְרֶאה  ִפים. ֶהְחַלְטּתִ ּדָ ָקַרץ ֵאַלי ֵמַאַחד ַהּמַ

ְמַעְנֵין... 

רוִּצים.  עוּר, ַחּלֹונֹוָתיו ּפְ ּגֹו ּפָ ִית ָעׂשוּי ַקׁש ְוֶתֶבן, ּגַ ּבַ

ָטן.  ְרט ַהּקָ ל רֹוּבֶ יתֹו ׁשֶ ּבֵ

ַאף  ָנכֹון,  ה.  ָהֲעִניָּ כוָּנה  ְ ַהּשׁ ַיְלֵדי  ָעָליו  ִרֲחמוּ  ּנֹוַלד  ׁשֶ ֵמָהֶרַגע 
יו  ַחיָּ ְרֶאה  ּנִ ּכַ וְּבֵכן,  ְרט...  ְלרֹוּבֶ ֲאָבל  ַקל,  ָהָיה  לֹא  ם  ׁשָ ְלֶאָחד 
ֵביתֹו,  ְרָרה ּבְ ְמֻיָחד. לֹא ַרק ֲעִניּוּת ׂשָ ים ּבִ עֹוְמִדים ִלְהיֹות ָקׁשִ
ֲאִבי  ַרְגֵליֶהם.  ֶאת  נוּ  ִמּמֶ ירוּ  ִהּדִ לֹא  וְּכֵאב  י  קֹׁשִ ַצַער,  ם  ּגַ
ה  ּכָ ְרט, ְוַהּמַ ל רֹוּבֶ ָחה ֵמת ָיִמים ֲאָחִדים קֶֹדם ֵלָדתֹו ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִליל.  קֹו ּכָ ָמה ְלַרּסְ נוַּע ִאיְּ ִית ַהּצָ ַפג ַהּבַ ּסָ ׁשֶ

יֹום  ת  ְקׁשַ ה  ָ ִאּשׁ ָהְיָתה  ְרט,  רֹוּבֶ ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ֶהִמיְלטֹון,  ֶבֶרת  ּגְ
ְמַעט.  ּכִ ָמָמה  ַהיְּ עֹות  ְ ִמּשׁ ָעה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֶחְלָקּה  ְמַנת  ֶבל  ַהּסֵ ׁשֶ
ַאף   - ִית  ּבַ ּבַ ֶלֶחם  וְּבֵאין  חוּצֹות,  ּבַ ִהְתּגֹוְללוּ  ָהֲאֵחִרים  ְיָלֶדיָה 
ָבר  ּכְ ּגֹוָרָלּה  ִעם  ִליָמה  ִהׁשְ ִהיא  י  ּכִ ָהָיה  ּדֹוֶמה  ּתֹות.  ּפַ ַאׁשְ ּבְ

ַמן. ִמּזְ

ל. ְרט נֹוַלד ִלְהיֹות ֶיֶלד ָעִני ַוֲחַסר ַמּזָ רֹוּבֶ

ם  ִאיֵּ ְצָרחֹוָתיו  ּבִ ִנְלַחם.  הוּא   - יו  ְלַחיָּ ָהִראׁשֹון  ֵמָהֶרַגע  ְואוָּלם 
חוּתֹו  ּתְ וְּבִהְתּפַ ַחּלֹון,  ּבַ ּנֹוְתָרה  ׁשֶ כוִּכית  ַהּזְ ֵאִרית  ׁשְ ץ ֶאת  ְלַנּפֵ
ר  ּדֵ ֵהר ְמאֹד הוּא ַיְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ מֹו ָרָצה ְלהֹוִכיַח ׁשֶ ִהיָרה ּכְ ַהּמְ

ַעְצמֹו. ּבְ

ל  ה ׁשֶ ַהְחָלָטה ְנחוּׁשָ ְלַבד, ֶהְחִליט ּבְ ׁש ּבִ ן ׁשֵ ְרט ּבֶ ָהָיה רֹוּבֶ ׁשֶ ּכְ
ל  ּכָ ֶאת  יָמה  ׂשִ ַלּמְ ָרַתם  הוּא  ְלטֹוָבה.  יו  ַחיָּ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ ֶיֶלד, 
ִהְסּתֹוֵבב  הוּא  ַלֲעבֹד.  ְוִהְתִחיל  ה...(  ַהְרּבֵ לֹו  )ְוָהָיה  ְרצֹונֹו  ּכַֹח 
ִלי ִלְבֹחל  יַע ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות, ּבְ וּק ְוִהּצִ ּשׁ ֵמַהּבֶֹקר ּבַ
ל  יֹון, ַהְכָרזֹות ְועֹוד ְועֹוד. ּכָ לוּת, ֵסֶדר, ִנּקָ ׁשוּם ֲעבֹוָדה - ַסּבָ ּבְ
ה  ְדְרׁשָ ּנִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אֹותֹו  ְוֶהֱעִסיקוּ  אֹותֹו  ָאֲהבוּ  ַהּמֹוְכִרים 
ְמֻיָחד, ְוַאף ָהָיה  ם ֵלב ֵאָליו ּבִ ָלֶהם ֲעבֹוָדה, ַאְך מֹוֵכר ֶאָחד ׂשָ

ל.  ֻקּבָ ם לֹו ְמַעט יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ּלֵ ְמׁשַ
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ִסיּוּם יֹום ֲעבֹוָדה  ְרט ְלֵביתֹו ּבְ ָנה רֹוּבֶ ֶטֶרם ּפָ ִמים, ּבְ ַאַחד ַהיָּ ּבְ
ְוָאַמר  ֵעיָניו  ר ְלתֹוְך  ָיׁשָ יט  ִהּבִ ַהּמֹוֵכר,  ֵאָליו  ִהְתּכֹוֵפף  ְמָפֵרְך, 
ה ֲעַדִין ָצִעיר,  ו ַאּתָ ְרט. ַעְכׁשָ יץ, רֹוּבֶ ה ֶיֶלד ָנחוּׁש ְוַאּמִ לֹו: "ַאּתָ

יַע ַהְרֵחק!"  ּגִ ל - ּתַ ְגּדַ ּתִ ׁשֶ ַאְך ּכְ

ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ָטַפח  ְוַהּמֹוֵכר  דֹולֹות,  ַהּגְ ֵעיָניו  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ ְרט  רֹוּבֶ
ְוַאל  ל  ְתַעּצֵ ּתִ ַאל  ֶיֶלד.  ּכֹחֹוֶתיָך,  ֶאת  ֵהיֵטב  ל  "ַנּצֵ ְוהֹוִסיף: 

ָלל, ֵואלִֹקים ַיֲעֹזר ְלָך!" ַפֵחד ּכְ ּתְ

ֵלילֹות  ּבְ ְרט  רֹוּבֶ ֶאת  ִלוּוּ  ה  ָהֵאּלֶ קֹות  ַחּזְ ְוַהּמְ ַהּטֹובֹות  ים  ּלִ ַהּמִ
ל ַקִיץ. ים ׁשֶ ים ְוַחּמִ ל חֶֹרף וְּבָיִמים ְיֵבׁשִ ְקפוִּאים ׁשֶ

ְוהוּא ִהְצִליַח... 

ָעֶליָה  ְרט ֶהִמיְלטֹון, ּבְ יְליֹוֶנר ַמר רֹוּבֶ ר ַהּמִ ֶאת ִסּפוּרֹו ֶזה ְמַסּפֵ
אֹותֹו.  מַֹע  ִלׁשְ ים  ְסּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ְלָכל  ַמְצִליָחה,  ֲחֻניֹּות  ת  ֶרׁשֶ ל  ׁשֶ
ֶאת  ֵהיֵטב  ל  "ַנּצֵ בוָּעה:  ַהּקְ ְלִסיְסָמתֹו  ָהָיה  ה  ַהּזֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ָלל, ֶוֱאלִֹקים ַיֲעזֹר ְלָך!" ַפֵחד ּכְ ל ְוַאל ּתְ ְתַעּצֵ ּכֹחֹוֶתיָך, ַאל ּתִ

בֹוַתי ּוְדָבָריו  א ֶאת ַמְחׁשְ ְרט ְמַמּלֵ רֹוּבֶ ׁשֶ ֶפר, ּכְ י ֶאת ַהּסֵ ָסַגְרּתִ

ל  ׁשֶ ִסיְסָמתֹו  י  ִקְרּבִ ּבְ ִהְדֲהָדה  ְוׁשּוב  ׁשּוב  ֹמִחי.  ּבְ ְמַהְדֲהִדים 

ֶעֶצם ֲאִני! ְרט הּוא ּבְ י ַהֲהָבָנה: רֹוּבֶ ָתה ּבִ ְרט, ּוִפְתֹאם ִהּכְ רֹוּבֶ

אּוַכל  ֲאִני  ם  ּגַ ֶאְרֶצה,  ַרק  ִאם  ַהְרֵחק  יַע  ְלַהּגִ אּוַכל  ֲאִני  ם  ּגַ

ְלִמיד  ם ּתַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּמּוִדיֹּות ְוִלְהיֹות ּבְ ָעיֹוַתי ַהּלִ ר ַעל ּבְ ּבֵ ְלִהְתּגַ

יץ.  דֹול, ִאם ַרק ֶאְהֶיה ָנחּוׁש ְוַאּמִ ָחָכם ּגָ

ָלל.  ל ְולֹא ְלַפֵחד ּכְ ל ּכֹחֹוַתי, לֹא ְלִהְתַעּצֵ ל ֶאת ּכָ ָעַלי ְלַנּצֵ

ֶוֱאלִֹקים ַיֲעֹזר ִלי!

 - ה  ְפִריָּ ְוַהּסִ ף,  ּדָ ַהּמַ ָחַזר ֶאל  ים  ְיֻרּקִ ים  ַפּסִ ּבְ ר  ֻעּטָ ַהּמְ ֶפר  ַהּסֵ

ִרית. ַחת ַלּכָ ֶאל ִמּתַ

י.  ּלִ ה ׁשֶ ְפִריָּ י, ֵמַעל ַהּסִ ְמּתִ ַני ִנְרּדַ ִחיּּוְך ָנסּוְך ַעל ּפָ ׁשֶ ּכְ

  


