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על מפתן הדלת

או מפמ'פבכלפלבב,

איעופא שרפלתבורפאעפמים,פבלת יופאיפא שרפלתבורפא ילופאעפה עתפ

מ לע.

לפני שהדלת נפתחת...

עו מפלהתרכעפמהו יתפולתורךפמראשיפמרבפשניי ר,פתלפבהמפהכוב ע,פ

תלפליוויפהסורפומתרועפהחכיהועפשמתלופאעפמסי ורפלהקוםפגבומפיוער.

עו מפלרבפ לרפשליוומפבהסירועפאעפמוצאעפמס רפלאור,פלגב'פשי יפ

ר  ורטפשמשקיתמפאעפנשהעמפבתיצובפמכריכמפותיהו פמחוהר,פת פשמימפ

להוצרפהוגהר.

עו מפלמוריפמיקרים,פשלה וניפל עוחפ לעועפאוזנייםפוגםפלב.

עו מפלגב'פלאמפ רי ,פהנמלעפ"ביעאפ-פביעפמסו רעפמחר יע",פתלפשנמפ

אחעפהאל עפובלעיפנשכחע.

לדמויות היקרות שפתחו לי את הדלת

לשושיועפמרבועפשתוררופאעפמתרצעיפבכלפשיחמפהח ש,פה אעפרגישועפ

מתנייתפלאפאוכלפל רטפאעפשהת.פעו מפתלפששיע עתפאועיפבה תלפחייכת,פ

ותזרעתפליצורפאעפמ סי ספמהורכבפמזמ.

לרבפג לימפאח פיקרפהא ,פשתברפבהסירועפתלפמ רקיםפמקשוריםפלביעפ

מהש ט.פמתירפומאירפההקוםפהמיהת.

לא.פבתפאברמםפתוב עפסוציאליעפוהנחעפאהנמפהטתםפהכותפסאהיט,פ

שלוועמפאעפמסי ורפואועי,פהיק מ,פמתירמ,פמוסי מפנו ךפהשלמפוגלהמפ

אעפ הועמפמהסורמפומהכילמפשלפחבצלע.
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לתורכעפמ יתפגב'פחנמפבר מפשקראמפאעפ רקיפמ יוניםפבביעפמהש ט,פ

מתירמפומחכיהמ.

ל ר'פאסייגפהקו "חפכלליע,פשמסבירמפליפאעפמרקתפואעפמעו תועפ

לחולימפשלפ רי מ.

ל ו עיפמג ולמפהרעפמ.פ ,פש עחמפאעפ לעמפבהסירועפ תםפאחרפ תם,פ

וכתעפ עחמפאעפ לעמפתבורי,פומוועמפמשראמפל הועמפמהסורמפשלפסבעאפ

 ש.

לעומדים מאחורי הדלת,

עו מפהיוח עפלחברועיפמנאהנוע,פבנועפ"מות מפמהבקרע",פשתברופתלפ

מ רקיםפה יפשבותפבשבות.

לסו רעפח.פברותפשתזרמפליפלבנועפאעפ הויועפמתלילמ,

לכועבעפ .פטויבפ)אוצרפהילים(פשהצאמפנקו ועפעור מ,פליטשמפומבריקמ,

לסו רעפמ.פגול שטייתפתלפליוויפהקצותיפוה רגת.

לח.פבריזלפשלוועמפבהסירועפובתיתפטובמפכלפ רקפו רק.

לח.פבלויפששיי מפכלפהילמפומאירמפאועמפהזוויעפח שמ,פ

ולכלפמ רי וע,פמרועיועפומאיעהריםפשזכיעיפלמכיר,פבכלפהיניפצהעיםפ

בחיי.פרבועפליה עםפומחכהעםפאועי.

אחרונועפחביבועפ–

עו מפלקוראועפ"מביעפשלנו"פמאומ וע,פשמעיי  ופתםפמסי ורפהממעחלמפ

ולאפחסכופההניפהשובפחם.

קריאה נעימה ומועילה,

לאה פוטש.
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פרק 1 
אל תקנאי

משתותפמהתוררפשצלצלפאעפשתעפעשתיםפושהונמפומביעפמהתורבבפשקי םפ

אועופבקוהופהתפמשינמ,פסי רופלג לימפשמ תםפמכריתמפאועמפמתיי וע,פ

ומיאפמעתוררמפברגתפמאחרות.פמלכמפלמפבהמירועפאלפזירעפתבו עמפונוערפ

מואפכאתפתםפיל יםפשהעחיליםפבתו פשתמפקלמפאעפליהו םפונכותפלתכשיופ

מםפת ייתפישניםפשנעפישרים.פתליופלח שפבג יםפלכולם,פלמכיתפלמםפכריכיםפ

ולשלוחפאעפמקטנמפלהט לע.

הסוחררפצת פאלפמהטבח.פ ףפההופהשורבטפבכעבפהמירפו זורפ תעפ

איששפאעפמשתרעו.

קמתי מאוחר מדי והיום אני חייבת להיות מוקדם בבית הספר. הבנות 

תעזורנה להתארגן, תכין להן פתקי איחור. מתנצלת.

ינסמפלמעארגתפלב ופמ תם.

חימ’למפורועפבנועפמשהונמ,פיו תועפלקוםפהי ,פכשאיתפלמתפברירמ.פמואפ

חייבפאעפתזרעתפומתפכברפנוטלועפי יים,פת פשרועפהסעכלעפליהינמפולשהאלמפ
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 ועחעפחימ’למפאעפארותפח רפמיל יםפושול עפחולצמפלשהוליק,פהכנספעואם,פ

גרביים,פונוענעפבי ו.פיל פבתפארבתפוחציפיכולפלמעלבשפלב !פמיאפ וק ע.פ

שהוליקפהושךפבכע יו.פ“בא,פיל פטוב.פ ברפראשותפניטולפלךפי יים”פאוהרפ

לופג לימפברוך.פרוחץפאעפי יופלסירוגיתפולוקחפאועופבי יופאלפמח רפמשני.פ

שםפהעחילפלמלבישופלאט.פ“זמו,פאניפיכולפלמהשיךפלב ”.פאוהרפשהוליקפ

ואביופחוזרפאלפח רפמיל ים.פחימ'למפתוה עפת ייתפלי פ לעועפמארותפוהציתמפ

בג יםפלרוע,פשטרםפמעאוששמפהשנעמ.

“רוע,פבואיפלתזורפליפתםפמכנעפמכריכים”,פקראפלמ.פמיאפהשכמפבכע ימ.פ

“תו פלאפבחרעיפליפהמפללבוש,פואיעהרפתו פישת!”.

“אניפצריךפאעפתזרעךפבהטבח”,פאהרפלמפשוב.פ“עהרחיפכריכיםפלכולםפכהופ

שאהאפהכינמפלכםפעהי .פאניפכברפאט לפבאיעהר”.פרועפ נעמפאלפמהטבח.פ

ג לימפשהתפהשםפאעפשקשוקפמארונועפוקיוומפשע קי פמכנעפמכריכיםפ

העאיםפלרוע.פבכלפמנוגתפלע קי יפמבוקר,פמואפאינופשועףפ תילפב רךפכלל.

איעהרפשכבפהכורבלפבשהיכעפמצהר,פתוצםפאעפתיניופבחוזקמ.פענותמפ

קלמפס רמפלג לימפשמיל פתושמפאעפתצהופישת.פפ“איעהר,פקום!”פציומפתליו.

“אניפרוצמפתו פלישות”.

“אהרעיפלךפלקום!”פמראשפשלפג לימפכאב.פמואפניגשפאליופוהשךפאעפ

משהיכמ.פ ווקאפמשע לפלתשועפאעפזמפבת ינוע.פאיעהרפק ץפב ניםפ

זתו וע.פ“בואפלמעלבש”פאהרפלופג לימ.

“אניפכלפכךפתייף,פאוף!”פמתיףפאיעהרפאעפמשהיכמפלקצמפמשניפשלפמח ר.פ

ב רכופמ ךפבליפכוונמפאעפקתרעפמנתגלפוואסתר.פג לימפק ץפאעפש עיו.פ

“אעפשהוליקפלקחעפבי יים,פו ברעפאליופי מ!”פאהרפאיעהרפב ניםפ

חהוצוע.פ“רקפאועופאעמפאומב!”פ

ג לימפלאפתנמ.פאיעהרפבתפמשהונמ.פשוכחפל תהיםפשמואפג ולפהשהוליקפ

בשלשפשניםפוחצי,פותלפכתפנ רשפההנופקצעפיוער.פת יףפלאפלוהרפכלום.פלאפ

תכשיו.

מואפמימפצהא,פטרםפשעמפהשמופחם.פבתצם,פכלפמיל יםפטרםפשעו.פאיךפ

הס יקמפעהי פמאהאפלארגתפמכל?פמואפנכנספתםפאיעהרפלח רפמשינמפוריכךפ
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אעפקולו.פ“אעמפעעלבשפכאתפכהופיל פג ול,פואניפמולךפלמכיתפלךפשוקופכהופ

שאעמפאומב.פאיזמפשוקופהכינמפלךפאהאפעהי ?”

“שלשפכ ועפסוכר,פוכףפשוקו,פומרבמפחלב”פאהרפאיעהרפבקולפצרו .פ

“בס ר”פאהרפג לימ.פהאוחרפיוערפישאלפאעפזוגעופאםפנכוניםפמ ברים,פאםפ

כאלמפכהויועפשלפסוכרפמיאפנוענעפליל פה יפבוקר.פתכשיופהאוחרפה י.

מהטבחפקי םפאעפג לימפכשכלפארונועיופ תוריםפוכלפמההרחיםפניצביםפ

 תוריפ מפתלפהשטחפמשיש,פנוט יפשאריועפסביבם.פ“מכנעיפכריכים,פלכולם!”פ

אהרמפרועפב ניםפזורחוע.פג לימפחי שפלתצהופהקוםפ נויפלמכיתפלופכוספק מ.פ

“כ איפשעס ריפכאתפקצע,פשאוכלפלמכיתפשעימפלכולם”,פאהר.פרועפמחזירמפ

בשעיקמפאעפמההרחיםפאלפמארונועפוג לימפמכיתפשורמפשלפכוסוע.פאחריפ

שרעחופמהיםפשלחפאעפרועפלוהרפלחימ’למ,פשעארגתפהמרפאעפטוביפתםפכלפ

המפשצריךפלהט לע.

“ועו מפשמכנעפאעפמכריכים,פתשיעפאעפזמפהצוית!”פאהרפלרועפכשתה מפ

כברפבהס רות.פ

מואפשםפלב,פשבתינימפתה פהבטפבלעיפהזוממ.פאוליפלזמפקוראעפאשעופ

“הבטפבו ק?”פמיאפמהשיכמפללכעפאלפח רפמיל ים,פלחימ’למ.

ג לימפסייםפאעפמכנעפמשוקופלכולם.פ ח פלמציץפבשתות.

איעהרפמגיחפב עחפמהטבח,פסעורפ אועפאבלפלבושפכהופשצריך.פ“זמפשוקופ

היוח פשמכנעיפבהיוח פבשבילך,פיל פטוב.פתםפסוכרפב יוקפכהופשמזהנע!”פ

אהרפומגישפלופאעפמכוספמקיצוניעפהיהית.פ“זמפמרבמפיוערפהעוקפההמפשאהאפ

הכינמ,פאבלפטתים!”פאהרפאיעהרפושעמפהמר,פהשקמפב רךפאעפצווארותפ

חולצעופואעפמרצ מפהסביב.פג לימפמחליטפשלאפלשיםפלב.פהאוחרפתכשיופה י.

שהוליקפמימפהוכתפגםפמואפבתזרעמפמא יבמפשלפחימ’למ.פיל מפג ולמפ

צהחמפלופבביע.פמואפיחהיאפלמפהאוחרפיוער.פגםפטוביפמיעמפהונחעפבעוךפ

בג פנקיפוי מ.פ“אניפאכיתפלמפ ייסמ”פאהרמפחימ’למ.פ“אהאפליה מפאועי”.

“יו י”פאהרפלמפג לימ,פוהאחוריפגבופמואפשובפמרגישפבאועופהבטפבלעיפ

ה ותנח,פמשוכתפבתינימפשלפרוע.פמיאפכתפמיעמפבשטח.פשהתמפאעפמהלמפ

מבו  עפשאהרפלבעו.פמאםפרקפנראמפלופשגםפמ תםפמיאפהשוומפבינימת?
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“אעתפשעיכתפנמ רוע”פמואפאהר,פומ תםפבקולפרם.פ“לאפיו תפהמפמייעיפ

תושמפבליפמתזרמפשלכתפמבוקרפמזמ.פ

ותכשיו,פאיעהרפעתפי פלשהוליק,פולכופביח פאלפמחיי ר.פאלפעתברופאעפ

מכבישפלב .

אעפטוביפאניפכברפאקחפלהט לע,

חימ’למפורועפ-פקחופילקוטיםפולכופלכעמ.פהאוחרפלכתפהא !”.

“אנחנופצריכועפ עקפאיחור”פאהרמפחימ’למ.פרועפכברפתה מפב לע.

מוציאפג לימפ ףפההופההגירעפמ’כלבו’פבהטבח,פובהמירועפשרבט:

למורה החשובה,

חיה ורות מאחרות בסיבה שאינה באשמתן,

נא לסלוח

האבא – גדליה פש.

ועצאנמפמבנועפאלפהקוםפליהו ת,פויווערפג לימפלב ופתםפטוביפאחעפ

הגרגרעפבמנאמפבביעפצבתוניפשמעהלאפבהחציעפמשתמפמאחרונמפבהמ כעפ

ס וםפותהורמ.

ג לימפמעיישב.פיוערפהשמעישמפאועופ יזיעפמשתמפמאחרונמ,פמואפמימפ

הועשפרגשיע.פ

האזפשמגיתופמעאוהיםפאלפמביע,פאוהרעפאשעופלאפ תםפשמיאפכהמלכעפ

תלפקלי וע.פעהי פמואפהקשיבפלמ,פהנסמפלמביתפולתזורפכהיטבפיכולעו.

מיוםפגםפמואפמלךפתלפקלי וע.פלאפ תםפכהתטפהת פומחליק.

• • •

מהורמפשטיינרפהיצהצמפבתינימפהולפצה פמיל ועפשתה פבה עתפמכיעמ.פ

איחורפהשהתועיפהא .פמיאפחושבעפשתלימפלמעייחספלאיחורים,פאםפמיאפ

רוצמפלמשליטפהשהתעפבעקו עפהילויפמהקוםפמזמ.

חימ’למפמושיטמפלמפ ףפההופורו .

טרםפקראמ,פשאלמפאעפרוע.פ“והמפאיעך?”

“זמפביח ”פמצביתמפרועפתלפשעימת.
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“המפשהך?”פשאלמפאועמפשטיינר.פ“אני...פרועפכמת”.פאהרמ.

שטיינרפקראמפאעפמ עק.פמריהמפאעפתינימפושאלמפאעפרוע.

“רועפכמת,פאניפיכולמפל תעפהמפאעפתושמפבביעפשלפחימ’למפ ש?”

רועפמריהמפהבטפח פש ילחפאעפקרבימפשלפמהורמ.פחימ’למפטיילמפ

בינעייםפאלפהקוהמ.

“אהאפשליפלאפהרגישמפטוב.פמיאפהשועקע.פאזפאניפגרמפבביעפשלפחימ’למ”.פ

אוהרעפרועפוקולמפיציב.פמהורמפמהו עתעפאינמפיו תעפהמפלוהר,פאזפמיאפ

שואלע:פ“ואיךפזמ?”

“אנחנופכהופעאוהוע”פאוהרעפרוע.פ“מכלפאנחנופתושועפביח .פאוכלועפ

ביח ,פשועועפביח ,פהטיילועפביח פוהכינועפשיתוריםפביח ,פוגםפרבועפביח ”.

“נחה פלכת!”פאוהרעפמהורמפוהחייכעפחיוךפרחבפה י.

רועפכברפניצבעפתלפהקוהמ.פמכיעמפכולמפהקשיבמפלשעיקעמפוקולמפ

שובפאינופיציבפכאשרפמיאפאוהרע:

“אלפעקנאיפבי,פמהורמ”.
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פרק 2 
לפני ארבע שנים

רקפאבאפמימפבביעפכשחזרמפאליופרוע.פמיאפמייעמפתיי מ,פורתבמ,פוצהאמ,פ

וחי שמפאעפאהאפבכלפמח ריםפכ יפלס רפלמפשמיוםפהירושפמתליבמפאועמפ

ואהרמפשישפלמפכינים.

אהאפמטובמ.פכשרועפחושבעפתלימפמיאפרוצמפלבכוע.פכלפכךפאומבעפ

אועמ,פאבלפתכשיופמיאפהגלמפששובפמייעמפצריכמפללכעפלביעפחולים.פזמפ

בגללפהשמופשמסעבךפלמפברגלייםפ–פאהרפלמפאבא.פמיאפלאפיו תעפהמפיכולפ

למיועפהסובךפברגלייםפשכלפמיוםפנחוע,פאבלפמיאפי תמפשאםפעשאלפאעפ

אבאפמואפלאפיתנמפלמ.פרקפישעוקפלופויחשובפהחשבועפתצובוע.

מנמ,פל חועפאבאפנהצאפבביע.פהנסמפל נועפקצעפהקוםפבשולחתפמהטבחפ

כ יפשיאכלופביח פאעפהנועפמ לא לפשקנמפלמם.פכהופאעהול,פוכהופשלשום,פ

וכנראמפגםפכהופהחר.

מיאפבכללפלאפאומבעפ יעמפ לא ל.פב תםפמאחרונמפשמייעמפלמםפ
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ארוחמפהשוע עפבגת,פני במפרועפאעפכלפמ לא ליםפשלמפלהירוש,פובעהורמפ

מבטיחמפלמפהירושפשהמיוםפמיאפעמימפחברמפרקפשלמ.

ישפיל ועפשבשבילתפ יעמפ לא לפזמפארוחמפשלפחג.פאבלפרועפנוגסעפ

ב לא לפוהרגישמפשמיאפרוצמפלמקיא.פמייעמפהת י מפלאכולפלחםפתםפלבתפ

א ילו.פאבלפאסורפלמפלמקיאפלי פאבא.פמואפיצטתרפנורא.

גםפככמפישפלופצתרפהא פג ולפהמרגלייםפשלפאהאפשמסעבכו,פוהזמפשמואפ

לאפיכולפלמיועפאיעמפתכשיופכיפמואפרוצמפלקבלפאעפמיל יםפשלופששביםפ

מביעמפהמגת.פמואפלאפרוצמפלשלוחפאועםפלשכנים.פאבאפמטוב,פלאפאומבפ

לבקשפטובועפהאנשיםפ–פכךפמואפאהרפלמפ תם.פהת יףפלמסע רפבתצהו,פ

ומואפגםפיו תפלמסע רפבתצהו.

תוב מפשקנמפלמפמיוםפ יעמפ לא ל.

אוליפמיוםפאחריפמצמרייםפמיאפעכיתפלופהכעבפעו מ.פמיאפעקשטפ ףפג ולפ

תםפמרבמפ רחיםפולבבועפועציירפלופ–פכיפמיאפתו פלאפיו תעפלכעוב,פכהמפ

שמואפאבאפטוב,פוכהמפמואפמכיפנ לאפהכלפמאבאיםפבתולםפשמואפקונמפלמפ

בכלפיוםפאוכלפקנוי.פלא,פמיאפלאפעגי פלופשנהאספלמ.

תו פהתטפיחזורפאיעהר.פמיאפע אגפשמואפלאפיבכמפכ יפשאבאפלאפימימפ

תצובפיוער.פאםפמיאפעצליחפלט ספתלפמכסאפולמגיתפאלפמברז,פמיאפא ילופ

עהלאפלופכוספנקיימפבהיםפטתיהיםפועעתפלופלשעוע.פכיפל תהיםפמואפחוזרפ

המחיי רפקצעפתצבני,פוכשרואמפשאהאפלאפבביעפמואפהעחילפלבתוטפולמתיףפ

 בריםפת פשלאבאפכואבפמראשפומואפשולחפאועםפמחוצמ,פלחצר.פ

אוליפבתרבפייסתפאבאפלבקרפאעפאהא.פמיאפערשמפלבייביסיטרפלמכנספאלפ

מביעפא ילופשמיאפלאפכלפכךפאומבעפאועמפומכיפכיףפלמפלמיועפתםפאבא'למפ

.פבטחפגםפתםפאהאפא ילופשמיאפלאפהצליחמפללכע.

אחריפשמיאפגוהרעפחציפההנעפמ לא לפואעפמחציפמשניפהסעירמפתהוקפ

בעוךפמבלגתפשלפמשיש,פשאבאפלאפיראמפשלאפגהרמפאעפמהנמפויצטתר,פמיאפ

מלכמפקצעפלשחקפתםפי מ'למפהמ לעפההול.

כשחזרמפמביעמפמימפכברפחושךפבחוץ.פמסלותפמימפהבולגת,פכהופעהי .פ

איעהרפלאפמימפבביע,פשוטטפלהטמ,פכנראמ.
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לי פמשולחתפמהבולגתפבסלותפישבופשעיפנשיםפתםפכובתיםפהוזריםפו ברופ

תםפאבא.פמ ניםפשלפאבאפמיופא והוע.פמואפמימפנראמפתייף.פהא פהא פתייף.

יכולפלמיועפשבסוףפמואפלאפייסתפבתרבפלבקרפאעפאהא?פואוליפ–פמכיפ

טובפ–פאהאפבכללפחוזרעפללילמ?

אבלפהמפתושועפכאתפשעיפמנשיםפמזרועפמאלמ?

מתפ ברופתםפאבאפבקולפשקט.פאחרפכךפקראפלמפאבאפאלפמסלותפוביקשפ

ההנמפשעלךפלח שפאעפאיעהר,פכיפמואפרוצמפלמגי פלשנימםפהשמופחשוב.

מיאפהצאמפאועופלהטמפתםפשתרפ רות.פרוכבפתלפמאו נייםפסביבפמכיכרפ

שובפושובפושוב.

לקחפלמפזהתפלשכנתפאועופלתלועפמביעמ.פ"ישפנשיםפהצחיקועפבביע,פאעמפ

חייבפלבואפלראועפאועת"פאהרמפלו.פלאפשחשבמפשמנשיםפמאלמפהצחיקוע,פאבלפ

מיאפרצעמפשיבואפהמר,פל ניפשאבאפי אג.פומיאפלאפי תמפאיךפלשכנתפאועו.

איעהרפנסתפבהמירועפומגיתפתו פל נימפאלפמביע.

"שעיעפהשמופאחריפמחיי ר?פאכלעפהשמו?"פשאלמפאועופרועפכהופאהאפ

קטנמ.פאיעהרפמסעובבפאלימפוצתק:פ"המפהתנייתפאועך,פאעפלאפאה'שלי!"פאזפ

רועפלאפאהרמפיוערפכלום.

איעהרפ עחפאעפמ לעפבסתרמפת פשכלפמביעפרת .פמנשיםפשישבופבסלותפ

מריהופאעפמתינייםפשלמתפהכלפהיניפ  יםפשמיופתלפמשולחתפומתפמסעכלופ

בעוכם.פ"עשעופהשמו"פאהרפלמםפאבא,פ"ואחרפכךפבואופלשבע.פאנחנופרוציםפ

לוהרפלכםפהשמופחשוב".

רועפבלתמפבקושיפג ולפאעפחציפכוספמהים.פמיאפ ח מפההמפשאבאפמולךפ

למגי פלמ.

איעהרפשעמפהמרפורץפאלפמסלות.

אשמפאחעפתםפכובתפורו פתלפמראשפמסעכלמפתלימםפבהבטפבו ק.פלרועפ

מימפנראמפשמיאפשהמפלבפלי ייםפשגיר ופאעפמראשפה יפ תם,פולחולצמפ

שמייעמפקצעפהוכעהעפתו פהמ לא לפשלפאעהול.פ ווקאפמיאפנסעמפלש שףפ

אועמפתםפסקוטשפברייטפוקצעפסבותפכלים,פוחלקפהמכעםפיר .פאבלפמשארפ

נשארפומחולצמפמעקהטמפתו פיוער.פ
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מציציועפשלפאיעהרפמיופבחוץפומאבקפשלפמכי מפצבתפאועמפבא ורפבמיר,פ

כהופלכלפמיל יםפמשובביםפבשכונמ.פבתצםפ-פאוליפמואפנראמפקצעפיוערפשובבפ

הכולם.פאוליפמואפנראמפכהופיל פשלאפמערחץפמרבמפזהתפוגםפשכחפלמחליףפ

בג ים.פאזפהמ?פלהמפמיאפכלפכךפהסעכלעפתליו?

"המפשלוהכם?"פשאלמפמאשמפתםפמכובתפמורו .

"ברוךפמשם,פהצוית!"פתנעמפרועפהי פבניהוספואיעהרפרקפתיקםפאעפמ רצוףפ

ומוציאפלשות.פת פשאבאפמסעכלפתליופבהבטפשאוהרפ–פזמפלאפי מ,פומואפ

מכניספאעפמלשותפהי פחזרמ.

"יו י,פאעםפחהו ים"פאהרמפמאשמפתםפמכובתפמורו .פזופשישבמפלצי מפ

רקפישבמפושעקמפברצינועפוכעבמפהיליםפאלפעוךפ  ים.פמהותפמהותפהיליםפ

בכעבפהקושקשפוכחול.

"טובפלכםפבביע?"פשאלמפזופשהעחעפלכובתפמורו פשאלמפנוראפהצחיקמ,פ

שרועפלאפי תמפהמפלתנועפתלימ.פאיעהרפהזהתפמחליטפלאפלמעתסקפתםפ

מנשיםפמאלמ.פרקפמזיזפאעפהשתנעפמכסאפיהינמפושהאלמ,פיהינמפושהאלמ.

לאשמפתםפמכובתפמורו פנהאספהמשעיקמפשלמם.פמיאפמסעכלמפבשתותפ

וכברפקצעפהימרמ.פכנראמפמיאפצריכמפללכעפלתו פכהמפבעיםפל ברפשםפתםפ

מאבאיםפ בריםפסו ייםפוהוזריםפכאלמ.

"אהאפלאפהרגישמפטוב"פאהרמפכובתפורו .פ"בגללפמרגלייםפשלמפשמסעבכו,פ

מיאפצריכמפלבקרפמרבמפבביעפמחולים.פגםפאבאפצריךפלמיועפאיעמ,פכיפלאפ

נתיםפלמפלמיועפלב .פאבלפישפלופיל יםפחהו ים.פומואפרוצמפלט לפגםפבמם".

"זופבתימ"פמעחילמפסוףפסוףפל ברפמאשמפמשניימ,פזופשכלפמזהתפרקפ

כעבמפוכעבמ.

מלבפשלפרועפמ סיקפל  וקפלרגת.פהמפמםפהעכנניםפלתשועפכאת?

"זופבתימ"פאהרמפגםפ'כובתפורו '.פפ"ה ניפשיל יםפחהו יםפכהוכםפצריכיםפ

שיט לופבמם".

"אניפהט לעפבתצהיפהצוית"פאהרמפרועפוזופשישבמפלי פכובתפורו ,פרשהמפ

באועיועפכחולועפלצ פמשםפשלפרועפ"בוגרעפהכ יפגילמ".

"ישפהש חמפנמ רעפאחע",פאהרמפכובתפורו פולאפמעייחסמפלהיליםפ
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מאחרונועפשלפרוע.פ"ישפלמםפיל מפאחעפהקסיהמפבעפגילכם.פקוראיםפלמפ

חימ.פההשפבגילפשלךפושלפאיעהר.פעוכלופלמיועפכהופשלישימ.

ישפלמםפגםפקטנצ'יקפחהו פשקוראיםפלופשהוליק.פמואפיכולפלמיועפכהופ

מאחפשלכם,פמקטת.

להש חמפמזופישפאהאפשבו איפאומבעפאעכםפכברפהתכשיו,פא ילופשמיאפ

תו פלאפהכירמפאעכם.פוהוכנמפלמכיתפלכםפארוחועפנמ רועפבכלפיום,פולרחוץפ

אעכם,פולכבספאעפמבג יםפשלכם.פישפלמפהשחקיםפי יםפבביע.פאעםפעוכלופ

למיועפשהמפת פשאהאפשלכםפעבריא".

רועפשעקמפומסעכלמפתלפאבא.פמ ניםפשלופמיופא והועפלגהרי.פלהמפמואפ

לאפאוהרפכלום?פיכולפלמיועפשגםפמואפרוצמפשמםפילכופהמביע?

איעהרפנעתפבתיטמפחזקמפלשלחתפת פשכלפמ  יםפתשופריקו פבאווירפ

וחלקפהמםפנ לו.

רועפנשכמפאעפמש עייםפשלמפחזק,פחזק.פוהצהצמפבתינייםפשלאפעצאנמפ

מ התוע.פ

אבאפמסעכלפתלפאיעהרפואהר:פ"אניפאבואפלבקרפאעכם,פוע גשופגםפאעפ

אהאפל חועפ תםפבשבות"פרועפנרגתמפקצע.פיכולפלמיועפשלאפבאהעפרוציםפ

לזרוקפאועםפהכאת.

ובלילמ,פכשאבאפלאפראמ,פס גמפמכריעפ התועפשלפ ח פושלפחשש.פמיאפ

לאפרצעמפלחשוב,פשאוליפבזמפמלילמפמיאפנ ר עפהמכריעפשלמ,פלעהי .


