ֻק ְפ ַסת
ַה ֶּק ֶסם
לאה פוטש

ֻ | 6ק ְפ ַסת ַה ֶּק ֶסם

יֹוצ ִאים ְל ַמ ָּסע
ְ
ִעם ֻק ְפ ַסת

ַה ֶּק ֶסם

ׁש ַה ִּס ּפוּר ִה ְת ִחיל
ִל ְפנֵי ֶ
חֹורי ְׂש ִמיכַ ת
ַהּלַ יְ לָ ה ָהיָ ה ָחׁשּוְך וְ ָעיֵ ףַ .הּיָ ֵר ַח ִה ְס ַּת ֵּתר ֵמ ֲא ֵ
ּתֹוב ָבה
ַענְ נֵ י ּפּוְך וַ ֲא ִפילּו ֹלא ִחּיֵ ְך ֶאל ֵחלּוׁשִ .היא ִה ְס ְ
נֹוס ֶפת לִ ְׂשמֹאל.
ּופ ַעם ֶ
לְ ַצד ְׂשמֹאל ,וְ עֹוד ַּפ ַעם לְ יָ ִמיןַ ,
ּתֹובב עֹוד ַּפ ַעםָ ,עלּול ַה ַּצוָ אר ֶׁשּלָ ּה לְ ִהּנָ ַקע.
ִאם ִּת ְס ֵ
ּכְ ָבר ִסּיְ ָמה לִ ְסּפֹר ֵע ֶדר ָׁשלֵ ם ֶׁשל ּכְ ָב ִׂשים ,וְ ָק ְר ָאה ִמּזְ ַמן
ּובכַ ּוָ נָ הִ .אם ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלָ ּה ֹלא ָהיּו
ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְּבקֹול ְ
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לֹוק ַחת לְ ַע ְצ ָמּה ֵס ֶפר ִמן ַה ַּמ ָּדף
ֲעיֵ פֹות ּכָ ל ּכָ ְךָ ,היְ ָתה ַ
ּומ ַר ְפ ֶר ֶפת ּבֹוֲ .א ָבל ּכָ ל ּכָ ְך ְמ ֻא ָחר וְ ֶאת רֹוב ַה ְּס ָפ ִרים
ְ
ּכְ ָבר ָק ְר ָאה ַּפ ֲע ַמיִ ם.
ָח ְׁש ָבה ּכְ ָבר ֶאת ּכָ ל ַה ַּמ ְח ָׁשבֹות ַה ְּפ ָר ִטּיֹות ֶׁשּלָ ּהֵ ,אּלֶ ה
ַה ַׁשּיָ ּכֹות לַ ֲחלֹומֹותַ :על ָמה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּכְ ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּגְ דֹולָ ה,
ּקּודים ַּב ֲח ֻתּנָ ה ֶׁשּלָ ּהִ ,עם ֵאּלּו ֲח ֵברֹות ִהיא
וְ ֵאיְך יֵ ָראּו ָה ִר ִ
ִּת ְרקֹד ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּמ ְעּגָ ל ,וְ ַעל ִמי ֹלא ִּת ְס ַּתּכֵ ל ִּבכְ לָ ל ּכִ י
ּלֹור ִדים
יצה ִעם ַה ְ
ּוס ָתם ַמ ְׁשוִ ָ
אֹותּה ַהּיֹום ְ
ִהיא ֶה ֱעלִ ָיבה ָ
ּמֹורה ִּבכְ לָ ל ֹלא ַמ ְר ָׁשה לְ ָה ִביא לַ ּכִ ָּתהֵ .איזֹו
ֶׁשּלָ ּהֶׁ ,ש ַה ָ
יֹותר ִמּכָ ל ַהּכַ ּלֹות
ּומ ֻא ֶּׁש ֶרת ִהיא ִּת ְהיֶ ה! ֵ
ּכַ ּלָ ה ְׂש ֵמ ָחה ְ
ֶׁשל ּכָ ל ָה ֲא ָחיֹות ֶׁשל ַה ֲח ֵברֹות ֶׁשּלָ ּהֶׁ ,ש ַּמ ְרּגִ יׁשֹות ֶאת
ַע ְצ ָמן ִעם ַה ְּבגָ ִדים ַה ֲחגִ יגִ ּיִ ים ּכְ ִאּלּו ָהיּו ַהּכַ ּלָ ה ְּב ַע ְצ ָמּה.
ִהיא ִּת ְהיֶ ה ַהּכַ ּלָ ה ְּב ַע ְצ ָמּה! וְ עֹוד ֵאיזֹו ּכַ ּלָ ה ִהיא ִּת ְהיֶ ה.
ַא ַחר ּכָ ְך ָחזְ רּו ַה ַּמ ְח ָׁשבֹות ֶאל ַההֹווֶ ה; ֶאל ָמה ֶׁש ָּק ָרה
ּומה ֶׁשּיִ ְק ֶרה ָמ ָחר ִאם ׁשּוב ִּת ְׁשּכַ ח לְ ָה ִביא
יצ ֶ'פר ַ
ַהּיֹום ַּב ֵּב ֶ
ֶאת ַה ֶח ֶבל .אּולַ י ּכְ ַדאי ֶׁש ִהיא ָּתכִ ין אֹותֹו ּכְ ָבר ַעכְ ָׁשו
לְ יָ ד ַהּיַ לְ קּוטּ ,כָ כָ ה ֹלא ִּת ְׁשּכַ ח לָ ַק ַחת אֹותֹו ַּבּב ֶֹקר? ֲא ָבל
ּתֹובב עֹוד ַּפ ַעם לְ ַצד
ְמ ֻא ָחר ,וְ ִהיא ֲעיֵ ָפה ,וְ ָע ִדיף ֶׁש ִּת ְס ֵ
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יֹותר ,אּולַ י ָאז
נֹוחה ֵ
צּורה ָ
ּות ַס ֵּדר ֶאת ַהּכָ ִרית ְּב ָ
יָ ִמין ְ
ֵּת ָר ֵדם ִמּיָ דַ .ה ֶח ֶבל יָ כֹול לְ ַחּכֹות לְ ָמ ָחר.
ּופ ְתאֹום ָּד ַפק לָ ּה ַהּלֵ ב
יעהִ ,
ֲא ָבל ַה ֵּׁשנָ ה ֲע ַדיִ ן ֹלא ִהּגִ ָ
ָחזָ קַ .ה ַּמ ְח ָׁש ָבה ֶׁש ָעלְ ָתה לָ ּה ָהיְ ָתה ַמ ְפ ִח ָידה ְמאֹדִ .היא
נִ זְ ּכְ ָרה ַּב ֵּס ֶפר ֶׁש ָּק ְר ָאה ַהּיֹוםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָהלְ כָ ה לְ ַׂש ֵחק ֵא ֶצל
ַחּיָ ה'לֶ ה.
ִּפ ְתאֹום נִ ְפלַ ט לָ ּה ּכָ זֶ ה ִמין 'אֹוי' ָחזָ ק ִמן ַה ֶּפהֶ ,ש ָׁה ָאזְ נַ יִ ם
ַה ַחּדֹות ֶׁשל ִא ָּמא ָׁש ְמעּו ִמּיָ דֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ָהיּו ְׁשקּועֹות
ְּב ֵאיזֶ ה ֲחלֹום ַא ֵחרֻ .ע ְב ָּדהּ ,תֹוְך ֶרגַ ע ֵהן ֵה ִציצּו ִמ ַּמ ְׁשקֹוף
ַה ֶּדלֶ ת.
יחה לְ ֵה ָר ֵדם?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא ְּבקֹול ַרְך ,וְ ֵחלּוׁש
"ֹלא ַמ ְצלִ ָ
יחה ִא ָּמא לָ ֵצאת ְּב ַבת ַא ַחת ִמן
ֹלא ֵה ִבינָ הֵ ,איְך ִה ְצלִ ָ
ּומן ַה ֲחלֹומֹות ַה ְמ ַר ְּת ִקים ֶׁשּוַ ַּדאי ָּבאּו לְ ַב ֵּקר
ַה ְּׂש ִמיכָ ה ִ
ּוב ָאה לְ ַה ְק ִׁשיב לָ אֹוי
אֹותּה ַּב ִּמ ָּטהֵ .איְך נִ ְתלְ ָׁשה ֵמ ַהּכֹל ָ
ָ
ֶׁשּלָ ּה ,וְ ִהיא ּכְ ָבר ֵע ָרנִ ית לְ גַ ְמ ֵרי.
ש ָּבה ַעל ִמ ָּט ָתּה וְ לִ ְּט ָפה ֶאת ַה ָּפנִ ים ֶׁשל ֵחלּוׁש.
ִא ָּמא ִה ְתיַ ְ ׁ
"יֵ ׁש לִ י ַמ ְח ָׁשבֹות ֹלא טֹובֹות"ַ .הּקֹול ֶׁשל ֵחלּוׁש ָהיָ ה
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ּומ ְסּכֵ ן ,וְ ָעיֵ ף.
ָחלָ ׁש ִ
"מ ְח ָׁשבֹות ַמ ְפ ִחידֹות?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא.
ַ
"מאֹד!" ָענְ ָתה ֵחלּוׁש וְ ִה ְס ַּת ְּת ָרה ְּבתֹוְך ַהּנֹוצֹות ֶׁשל
ְ
ַהּכָ ִרית.
"רֹוצה לְ ַס ֵּפר לִ י?" ַהּקֹול ֶׁשל ִא ָּמא ָהיָ ה ַרְך ֲא ָבל ֵחלּוׁש
ָ
ִה ְּס ָסה.
"אֹויִ .אם ֲא ַס ֵּפרַ ,ה ָּד ָבר ָה ַרע ַהּזֶ ה יָ כֹול"...
אֹותְך?"
ֹלע ָ
"יָ כֹול ַמה?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא" .לִ ְב ַ
ַה ִחּיּוְך ֶׁשל ֵחלּוׁש ָהיָ ה ָעיֵ ףַ .ה ַּמ ְח ָׁשבֹות ֹלא יִ ְבלְ עּו
אֹותּהִ .א ָּמא ַּת ְק ִׁשיב ,וְ זֶ ה טֹוב.
ָ
אתי ַּב ַּביִ ת ֶׁשל ַחּיָ ה'לֶ ה.
"זֶ ה ָהיָ ה ַמ ְפ ִחידַ ,ה ִּסּפּור ֶׁש ָּק ָר ִ
ִּפ ְתאֹום נִ זְ ּכַ ְר ִּתי וְ ַהּלֵ ב ֶׁשּלִ י ָּד ַפק...
לֹוׁשה יְ לָ ִדיםִּ .פ ְתאֹום
ּוׁש ָ
ֵהם ָהיּו ַעל חֹוף ַהּיָ םַ ,א ָּבא ְ
יעה ִס ָירה ְק ַטּנָ הַ .א ָּבא ָעלָ הַ ,הּיְ לָ ִדים עֹוד ִׂש ֲחקּו
ִהּגִ ָ
ּופ ְתאֹום – נֶ ֶעלְ ָמה ַה ְּס ִפינָ ה וְ ָה ַא ָּבא נֶ ְעלַ ם לְ ֵ ...אין
ָׁשםִ ,
לֹוׁשה יְ לָ ִדים
יפה! זֶ ה ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ְפ ִחיד! ְׁש ָ
לִ י ֻמ ָּׂשג לָ ֵא ָ
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ְק ַטּנִ ים ַעל חֹוף ֶׁשל יָ ם .וְ ִאם יָ בֹואּו לְ ָׁשם ֲע ָר ִבים?"
"ּומה ָהיָ ה ָהלְ ָאה?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא .נִ ְר ֶאה ֶׁשּגַ ם ָה ֵעינַ יִ ם
ַ
"ּבינְ ַתיִ םַ ,עד ֶׁש ַא ָּבא ָחזַ רָ ,מה ָהיָ ה
ֶׁשּלָ ּה ָהיּו ְמ ֻפ ָחדֹותֵ .
ִעם ַהּיְ לָ ִדים? ָהיָ ה ֵאיזֶ ה ֶה ְמ ֵׁשְך לַ ִּסּפּור?"
עֹומ ֶדת לִ ְבּכֹות" .זֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך
ֶ
יׁשה ֶׁש ִהיא
ֵחלּוׁש ִה ְרּגִ ָ
ַמ ְפ ִחידֶׁ ,ש ֲאנִ י ֹלא יְ כֹולָ ה לְ ַחּכֹות לָ ָ'הלְ ָאה' ֶׁשל ַה ִּסּפּור!
ֵּבינְ ַתיִ ם יְ כֹולִ ים לָ בֹוא ֲע ָר ִביםֵ ,הם יְ כֹולִ ים לָ לֶ כֶ ת לְ ִאּבּוד,
ׁשֹומ ִעים ֶאת
ֵהםַ "...הּלֵ ב ֶׁשּלָ ּה ִה ְׁשּתֹולֵ ל וְ ָד ַפקֶּ .ב ַטח ְ
ַה ְּד ִפיקֹות ַעד לַ ַּביִ ת ֶׁשל ַחּיָ ה'לֶ ה.

לְ ֶרגַ ע ָח ְׁש ָבה ֵחלּוׁש ֶׁשּזֹו ִהיא ֶׁשּנִ ְמ ֵצאת ָׁשם ,לְ ַב ָּדּה ַעל
מֹוׁשכֹות
יה ְ
יֹות ָ
חֹוף ֶׁשל יָ םֵ ,אין לָ ּה ֻמ ָּׂשג ֵאיפֹהְׁ .ש ֵּתי ַא ְח ֶ
"א ָּבאַ ,א ָּבא!" וְ ִהיא ְּב ַסְך ַהּכֹל ַּבת
צֹועקֹות ַ
לָ ּה ַּב ֲח ָצ ִאית וְ ֲ
ְׁשמֹונֶ הֵ .איְך ּתּוכַ ל לַ ֲעזֹר לָ ֶהן? ַה ִאם יַ לְ ָּדה ַּבת ְׁשמֹונֶ ה
יְ כֹולָ ה לְ ַה ְחזִ יר ַא ָּבא ּגָ דֹול ֶׁשּנֶ ֱעלַ ם ְּבתֹוְך ְס ִפינָ ה לַ ָּק ֶצה
אֹוקיָ נּוס?
ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ְ
ִא ָּמא ָהיְ ָתה ְׁש ֵק ָטה.
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וְ ַא ַחר ּכָ ְך נָ ַפל ִחּיּוְך ָׂש ֵמ ַח ַעל ַה ָּפנִ ים ֶׁשּלָ ּה ,וְ ִהיא ָא ְמ ָרה
יֹוד ַעת ֶאת ַה ֶה ְמ ֵׁשְך ֶׁשל ַה ִּסּפּור".
"אנִ י ַ
לְ ֵחלּוׁשֲ :
"ה ְמ ֵׁשְך ָׂש ֵמ ַח?" ָׁש ֲאלָ ה ֶאת ִא ָּמא.
ַהּלֵ ב ֶׁשל ֵחלּוׁש נִ ְרּגַ עֶ .
"ה ְמ ֵׁשְך ַעּלִ יז!" ָק ַפץ קֹולָ ּה ֶׁשל ִא ָּמא ,וְ ָהיְ ָתה לֹו ַמנְ ּגִ ינָ ה
ֶ
יהם.
יֹודעֹות ֲעלֵ ֶ
ֶׁשל סֹודֹות נִ ְפלָ ִאיםֶׁ ,ש ַרק ִא ָּמהֹות ְ
"זֶ ה ִסּפּור ֶׁש ָּק ָרה ְּב ֶא ֶרץ ּכְ ִאּלּו"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמא .וְ ַה ִּסּפּור
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה יָ ָצא ֶאל ַה ֶּד ֶרְך.

ֶּפ ֶרק א'

ֹלׁשה יְ ָל ִדים
ּובֹו ִּת ְק ְראּו ַעל ְׁש ָ
ֶׁשּנִ ְׁש ֲארּו ַעל ַהחֹוף
ּתֹופ ֶסת ְּבתֹוְך
ַהּגַ ּלִ ים ָהיּו ּכְ ֻחּלִ ים וְ יָ ִפים ,וְ ִׂש ֲחקּו ְּב ִמ ְׂש ַחק ֶ
ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול .לְ ַמ ְעלָ ה ָהיּו ָׁש ַמיִ ם ּכְ ֻחלִ ּים ,וְ ִסירֹות ְק ַטּנֹות
ֶׁשל נֹוצֹות ִטּיְ לּו ָּב ֶהם .לְ ַמ ָּטהִ ,מ ַּת ַחת לְ ַסנְ ָּדלִ ים ֶׁשּלָ ֶהם,
אר ִדים ֶׁשל ּגַ ְרּגִ ֵירי חֹול ֶׁש ָּׁש ְקעּו
ָהיָ ה ַרק חֹולִ .מלְ יָ ְ
ימהִּ ,דגְ ְּדגּו ְּבלִ י
ִמ ַּת ַחת לָ ַרגְ לַ יִ ם ַה ְּק ַטּנֹות וְ נִ כְ נְ סּו ּגַ ם ְּפנִ ָ
ְרׁשּות ֶאת ָה ֶא ְצ ָּבעֹות.
ֲא ָבל ֵהם ֹלא ִה ְרּגִ יׁשּו.
יח
ֹלא ָראּו ֶאת ַהחֹול וְ ֶאת ַהּנֹוף ַהּיָ ֶפה; ֹלא ֵה ִריחּו ֶאת ֵר ַ
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נֹורא
לּוחַ .רק ַּפ ַחד ֵהם ִה ְרּגִ יׁשּוַּ .פ ַחד ּגָ דֹול וְ ָ
ַהּגַ ּלִ ים ַה ָּמ ַ
ֶׁש ִּמּלֵ א לָ ֶהם ֶאת ַהּלֵ ב ַה ָּק ָטן.
ֵהם ָהיּו לְ גַ ְמ ֵרי לְ ַבד.
"א ָּבא!"
יצּיֹות ֶׁשל ַהּיֶ לֶ ד ַה ְּבכֹורַ .
ְׁשנֵ י ַה ְּק ַטּנִ ים ָמ ְׁשכּו ַּב ִּצ ִ
"א ָּבא!"
ֵהם ָצ ְרחּוַ .
וְ ַה ְּבכֹורֶּ ,בן ְׁשמֹונֶ ה ְּב ַסְך ַהּכֹלִ ,ה ְרּגִ יׁש ּגִ ּבֹור ּכְ מֹו נְ ָמלָ ה.
ָה ַרגְ לַ יִ ם ֶׁשּלֹו ִה ְת ִחילּו לָ זּוז ּולְ ַצּיֵ ר ַמ ְעּגָ לִ ים ְּבתֹוְך ַהחֹול;
אֹותם ִמּיָ ד.
רּוח ִּפּזְ ָרה ָ
ַמ ְעּגָ לִ ים ֶׁש ָה ַ
ַה ְּק ַטּנִ ים ָּפ ְרצּו ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה ֲח ָד ָׁשה ֶׁשל ֶּבכִ יּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָה ֶרגֶ ל
ֶׁשּלֹו נִ ְת ְק ָעה ְּב ֵח ֶפץ ָק ִׁשיח.
ּבּוע ֶׁש ִה ְת ַח ֵּבא
ּכֹופף ְּב ַס ְק ָרנּותִ .מ ֵּׁשׁש ֶאת ָה ִר ַ
הּוא ִה ְת ֵ
אר ֵדי ּגַ ְרּגִ ֵירי ַהחֹול.
ָׁשםֵּ ,בין ִמילְ יָ ְ
ַה ֵח ֶפץ ַה ָּק ֶׁשה ַהּזֶ ה ָהיָ ה ֵּת ָבה .הּוא ֹלא יָ ַדע ִאם ֻמ ָּתר לֹו
לָ גַ ַעת ָּבּה.
ָמה יָ כֹול לִ ְהיֹות ְּבתֹוכָ ּה?
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זֶ ה נִ ְר ֶאה ִלי
חֵ ֶפץ ָחׁשּוד

א ַּולי זֶ ה ַמ ֶּׁשהּו
יׁשהּו?
ֶׁש ָא ַבד ְל ִמ ֶ

נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁשּזֹו
ַמ ָּתנָ ה ִּב ְׁש ִבילֵנּו

ֶּפ ֶרק ב'

ּובֹו ִּת ְק ְראּו ַעל ֲע ִפיפֹון
ֶׁש ִה ִּג ַיע ִמן ַהּיַ ֶּב ֶׁשת ַה ְּׁש ִמינִ ית
"צ ִריְך לִ ְתלֹות ֶּפ ֶתק ֶׁשל ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדה"ִ ,צּיֵ ץ ָה ָאח ֶּבן
ָ
ַה ָּׁשֹלׁש.
ַה ְּצחֹוק נִ ְׁש ַּפְך ִמן ַה ְּבכֹור וְ גִ לְ ּגֵ ל אֹותֹו .לֵ ְך ַּת ְס ִּביר לְ יֶ לֶ ד
ֶּבן ָׁשֹלׁש ֶׁשּלִ ְתלֹות ֶּפ ֶתק ְּב ִמ ְד ַּבר ַה ְּׁש ָמ ָמה ַהּזֶ ה זֶ ה ּכְ מֹו...
אֹותּה
יהם וְ לִ ְתלֹות ָ
נֹוצה ַא ַחת ִמן ֶה ָענָ ן ֶׁש ֵּמ ֲעלֵ ֶ
לִ ְתּפֹס ָ
ּכֹובע ֶׁש ֵאין לֹו.
ַעל ַה ַ
יה.
ׁשּוב ִמ ֵּׁשׁש ַה ְּבכֹור ֶאת ַה ֵּת ָבה .נָ ַקׁש ָעלֶ ָ
ֶּפ ֶתק ָק ָטן נָ ַׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ִּפ ְתאֹום.
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ִמּתֹוְך ַה ֶּפ ֶתק ִחּיֵ ְך ֵאלָ יו ַהּכְ ָתב ֶה ָעגֹלַ ,הּיָ ֶפה וְ ַה ֻּמּכָ ר ֶׁשל
ַא ָּבא.
"יְ ָל ִדים ֶׁש ִּלי!"
ָהיָ ה ּכָ תּוב ָׁשם.
חֹוקה וְיָ ָפה,
"נָ ַס ְע ִּתי ְל ָׁש ָעה וְֹלא יֹותֵרֲ .א ַבּקֵר ְּב ֶא ֶרץ ְר ָ
כּולת
ֶוְא ְקטֹף ָלכֶ ם ַה ְפ ָּתעֹותֵּ .בינְ ַתיִ ם ִה ְת ַע ְּסקּו ִּב ְת ַ
ַה ֵּת ָבה ַהּזֹאת ,וְ ִׁש ְמעּו ְּבקֹולֹו ֶׁשל ֲא ִחיכֶ ם ַה ְּבכֹור.
ַאל ִּת ְת ָק ְרבּו ֶאל ַהּיָ ם!
אֹוהב ֶא ְתכֶ ם,
ֵ
ַא ָּבא"
ּוׁשנֵ י ֶא ָחיו ִה ְתיַ ְּׁשבּו ַעל ַהחֹול וְ ִהּנִ יחּו ֶאת ַה ֵּת ָבה
ַה ְּבכֹור ְ
ַּב ֶּמ ְרּכָ זַ .ה ֵּת ָבה נִ ְפ ְּת ָחה ְּב ַקּלּות.
ימים
תּוקיםֵ .הם ָהיּו ְט ִע ִ
ּומ ִ
ּפּוחים ֲא ֻד ִּמים ְ
ָהיּו ָּבּה ַּת ִ
וְ ִהזְ ּכִ ירּו לַ יְ לָ ִדים ּכַ ָּמה ֵהם ְר ֵע ִבים.
יעה
טּוׁשים לִ ְצ ִב ָ
ִ
וְ ָהיּו ָׁשם ּגַ ם ַּד ִּפים לְ ָבנִ ים וַ ֲח ִבילַ ת
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וְ כֵ לִ ים לְ חֹול.
ַא ְרמֹון ֶׁשל חֹול ָהלַ ְך וְ נִ ְבנָ ה ַעל חֹוף ַהּיָ םָ ,רחֹוק ִמן
בֹוהים ְּודלָ תֹות ְמ ֻח ָּטבֹות וְ ַׁש ַער
ַהּגַ ּלִ יםָ .היּו לֹו ַחּלֹונֹות ּגְ ִ
ׁשֹומר.
בֹוּה לְ ֵ
ּומגְ ָּדל ּגָ ַ
יָ ֶפה ִמ ַּבחּוץ ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ַא ְרמֹון ָהיָ ה ֻמ ְׁשלָ ם וְ ַרק ִה ְמ ִּתין לְ ֶמלֶ ְך ֶׁשּיָ בֹוא
לָ גּור ְּבתֹוכֹוִ ,ה ְת ָק ֵרב ַמ ֶּׁשהּו ִצ ְבעֹונִ י ִמ ְּק ֵצה ָהא ֶֹפקִ ,מן
אֹוקיָ נּוס.
ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ָה ְ

ציור
הילד הגדולַ :ה ֻּק ְפ ָסה ַהּזֹו ִה ִּג ָיעה יָ ָׁשר ֵמ ַהּיַ ֶּב ֶׁשת ַה ְּׁש ִמינִ ית.
הבינוניִ :היא ָצ ְמ ָחה ָׁשם ַעל ָה ֵע ִצים ַה ֻּוְר ִּדים.
הקטןֹ :לא יִ ְהיֶ ה ְמ ַׁש ֲע ֵמם ִא ָּתּה.
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ַהיְ לָ ִדים ָעזְ בּו לְ ֶרגַ ע ֶאת ָה ַא ְרמֹון וְ ִה ִּביטּו ְמ ֻר ָּת ִקים ַעל
יע ּכִ ְמ ַעט ַעד
ַה ַּמ ֶּׁשהּו ַה ִּצ ְבעֹונִ יֶׁ ,ש ִהזְ ּכִ יר ֲע ִפיפֹון וְ ִהּגִ ַ
לָ ֲענָ נִ ים.

הֹורידּו ֶאת ַה ַּמ ָּבט ִמן ָה ֲע ִפיפֹון ַה ִּצ ְבעֹונִ י
ַהיְ לָ ִדים ֹלא ִ
יהם.
וְ ֶה ָעגֹלֶׁ ,ש ָהלַ ְך וְ ִה ְת ָק ֵרב ֲאלֵ ֶ
ֹלׁשה
יֹותר ֵהם ָראּו ֶׁשהּוא ֻמ ְרּכָ ב ִמ ְּׁש ָ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ָקרֹוב ֵ
ׁשּורים ֶאל
ים-צ ֻה ִּביםֵ .הם ָהיּו ְק ִ
ְ
ָּבלֹונֵ י ֶהלְ יּום ְסגֻ ּלִ
חּוטים ֲא ֻרּכִ ים.
ְס ִפינָ ה ְק ַטּנָ ה ְּב ֶעזְ ַרת ִ
ַה ְּס ִפינָ ה ִה ְת ָק ְר ָבה עֹודִ .היא ָהיְ ָתה ֻמּכֶ ֶרת לָ ֶהם.
יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשּזֹו ַה ְּס ִפינָ ה ֶׁשל ַא ָּבא?
ַהּיֶ לֶ ד ֶּבן ֶה ָח ֵמׁש ָּד ַרְך ְּב ָטעּות ַעל ַא ְרמֹון ַהחֹולַ .ה ִּמגְ ָּדל
ַהּיָ ֶפה ֶׁש ָע ְבדּו ָעלָ יו זְ ַמן ָארְֹך נִ ְמ ַעְך ְּב ֶרגַ ע ֶא ָחד וְ ָה ַפְך
לְ גִ ְב ָעה ְק ַטּנָ הֵ .הם ֹלא ִה ְצ ַט ֲערּו ֲא ִפּלּו לְ ֶרגַ עַ .סְך ַהּכֹל
ִמגְ ָּדל ֶׁשל חֹול ,וְ ַא ָּבא ֶׁשּלָ ֶהםָ ,ה ֲא ִמ ִּתיָ ,חזַ ר!
ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַה ְּס ִפינָ ה ָעגְ נָ ה ֶאל ַהחֹוף וְ ַא ָּבא ָק ַפץ ִמ ֶּמּנָ ה
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וְ ִח ֵּבק ּכָ ל יֶ לֶ ד לְ ִפי ַהּתֹור וְ ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל נִ ְפלְ אֹות ַהּיַ ֶּב ֶׁשת
ַה ְּׁש ִמינִ יתָ ,ה ֵע ִצים ַהּוְ ֻר ִּדים ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ָּבּה וְ ַה ְּק ָס ִמים
הֹוציא ַא ָּבא ֶאת ַה ַה ְפ ָּת ָעה ֶׁש ָּק ַטף
יהםִ ,
ּצֹומ ִחים ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ְ
יֹותר ָּבעֹולָ םַ :ה ֻּק ְפ ָסה.
ִמן ַהּיַ ֶּב ֶׁשת ַה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ְּב ֵ
ִהיא ָהיְ ָתה זְ ֻה ָּבהְ ,מ ֻר ַּב ַעת ּוגְ דֹולָ הָ .היָ ה לָ ּה חֹר ָק ָטן
לְ ַמ ְעלָ ה וְ  ...זֶ הּוַ .אף ֹלא ֶא ָחד ֵמ ֶהם יָ ַדע ָמה ַהּסֹודֹות
ֶׁש ִּמ ְת ַח ְּב ִאים ְּבתֹוכָ ּה.
"מה יֵ ׁש ְּבתֹוְך ַה ֻּק ְפ ָסה?" ָׁש ַאל ַה ְּבכֹור.
ָ
"מה יֵ ׁש ָּבּה?" ָׁש ַאל ַהּיֶ לֶ ד ֶּבן ֶה ָח ֵמׁש.
ָ
"מה? ָמה?" ִה ְס ַּת ְק ֵרן ַה ָּק ָטןֶּ ,בן ַה ָּׁשֹלׁש.
ָ
קּופ ַסת ַה ְּפלָ ִאים?" ִחּיֵ ְך ַא ָּבא
"מה ֶּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ָּבּהְּ ,ב ְ
ָ
"מה
וְ ָׁש ַאלּ ,כְ ִאּלּו ֶאת ַע ְצמֹו .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָׁש ַאל ֶאת יְ לָ ָדיוָ :
רֹוצים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּבּה?"
ַא ֶּתם ִ
רֹוצים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ֹלׁשה ִה ְׁש ַּת ְּתקּו ְּב ַבת ַא ַחתָ .מה ֵהם ִ
ַה ְּׁש ָ
קּופ ַסת ַה ְּפלָ ִאים?
ָּבּהְּ ,ב ְ
נּוח ַעל
ֵהם ָח ְׁשבּו וְ ָח ְׁשבּו ,וְ ַא ָּבא ִה ְתיַ ֵּׁשב ֵּבינְ ַתיִ ם לָ ַ
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ַהחֹול ָה ַרְך.
יהםַ ,עד ֶׁש ַה ְּבכֹור
ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות ֶׁשל ַמ ֲח ָׁשבֹות ָחלְ פּו ֲעלֵ ֶ
רֹוצהִ .מּזְ ַמן הּוא חֹולֵ ם ַעל ִמ ְׁש ֶק ֶפת
יָ ַדע ָמה הּוא ֶ
יח לִ ְראֹות
ְמיֻ ֶח ֶדתּ .כָ זֹו ֶׁשּגַ ם ְּבלַ יְ לָ ה ָחׁשּוְך לְ גַ ְמ ֵרי יַ ְצלִ ַ
יהם וְ לִ ְראֹות ֲא ִפּלּו
ּנֹוס ַע ֵמ ֲעלֵ ֶ
קֹורה ַּב ָּמטֹוס ֶׁש ֵ
ָּבּה ָמה ֶ
ֶאת ַהּנְ ָמ ִׁשים ֶׁש ַעל ַאף ַה ַּטּיָ ס .זֹו ִמ ְׁש ֶק ֶפת ֶׁשל ַּבּלָ ִׁשים.
ִאם ִּת ְהיֶ ה לֹו ּכָ זֹאתַ ,ה ַחּיִ ים ֶׁשּלֹו יַ ַה ְפכּו לִ ְמ ַענְ יְ נִ ים.
רֹוצה.
יח לְ ַה ְחלִ יט ַעל ַה ַּמ ָּתנָ ה ֶׁשהּוא ֶ
ּגַ ם ֶּבן ֶה ָח ֵמׁש ִה ְצלִ ַ
מֹוּבילִ ,עם ְמכֹונִ ּיֹות
מּוסְך ְמיֻ ָחד ֶׁשל ְּפלֵ יְ ִ
רֹוצה ַ
הּוא ֶ
ּומ ִסּלֹות וַ ֲאנָ ִׁשים ְק ַטּנִ יםֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּפל ֶאת ַהּיָ ַדיִ ם
ְ
וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם ַה ְּק ַטּנֹות ֶׁשּלָ ֶהם וְ ֵהם ּכִ ְמ ַעט יְ כֹולִ יםִּ ,בכְ ִאּלּו,
לְ ַד ֵּבר.
הֹוׁשיב ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים
יע ֶאת ַה ְּמכֹונִ ּיֹות ,לְ ִ
ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּס ַ
ַה ְּק ַטּנִ ים ִּב ְפנִ יםֶׁ ,שּיִ ְּסעּו לְ ַס ְב ָּתא ֶׁשּלָ ֶהם ִּב ְבנֵ י ְּב ָרק
יׁשּלְ מּו לַ ּנֶ ָהגַ .הּנֶ ָהג יִ ְׁשּכַ ח לָ ֵתת לָ ֶהם ע ֶֹדף ,וְ ֵהם יִ ְר ְּדפּו
וִ ַ
ְֹך-ארְֹך
ַא ֲח ָריו .הּוא יִ ְת ַקע ֶאת ַה ְּמכֹונִ ּיֹות ִּב ְפ ָקק ָאר ָ
אֹותן ְּב ִדּיּוק
יׁשים ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יְ ַׁש ְח ֵרר ָ
ִּבגְ לַ ל ֲעבֹודֹות ַּבּכְ ִב ִ
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נֹורא ֲא ָבל ְמ ַענְ יֶ נֶ ת.
ָּב ֶרגַ ע ַהּנָ כֹון .זֹו ַמ ָּתנָ ה יְ ָק ָרה ָ
ימ ָּבהּ .כָ זֹו ְמיֻ ֶח ֶדת
רֹוצה ִּב ְ
ַא ַחר ּכָ ְך יָ ַדע ֶּבן ַה ָּׁשֹלׁש ֶׁשהּוא ֶ
ֶׁש ָר ָצה ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה וְ ַאף ַּפ ַעם ֹלא נִ ְת ַק ַעת ְּבׁשּום יֶ לֶ ד.
ּכָ זֹו ֶׁש ִּת ַּקח אֹותֹו ֶאל ַהּגַ ן ַּבּב ֶֹקר וְ ַת ְחזִ יר אֹותֹו ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם
וְ ִת ַּסע ִאּתֹו לְ ַמ ָּטהַּ ,ב ֲחנָ יָ הָ ,הלֹוְך וָ ׁשֹובּ ,כַ ָּמה ֶׁשהּוא
יִ ְר ֶצה.
נּוח .הּוא ֵה ִבין ֶׁשּכָ ל יְ לָ ָדיו ּכְ ָבר ֶה ְחלִ יטּו ָמה
ַא ָּבא ִסּיֵ ם לָ ַ
רֹוצים.
ֵהם ִ
יהם ִחּיּוְך ֶׁשל סֹודֹות וְ ִהזְ ִמין ֶאת ַה ְּבכֹור ֶאל
הּוא ִחּיֵ ְך ֲאלֵ ֶ
קּופ ַסת ַהּזָ ָהב.
ְ
"עצֹם ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם"ָ ,א ַמר לֹו.
ֲ
ַה ְּבכֹור ָע ַצם ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ,וַ ֲא ִפּלּו ֶׁש ָהיָ ה לֹו ּכָ ל ּכָ ְך
עֹומד לִ ְקרֹות
ָק ֶׁשה לְ ִה ְת ַא ֵּפק וְ ֹלא לְ ָה ִציץ וְ לִ ְראֹות ָמה ֵ
ַעכְ ָׁשיו ,הּוא ִה ְתּגַ ֵּבר.
ִּב ְמרֹום ַה ֻּק ְפ ָסה ָהיָ ה חֹר ,וְ ַא ָּבא ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לְ ַה ְׁש ִחיל
ימה.
ֶאת ַהּיָ ד ְּפנִ ָ
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ּסֹודי
ַה ְּבכֹור ִהכְ נִ יס ֶאת ַהּיָ ד ָעמֹק ֶאל ּתֹוְך ָה ֲאוִ יר ַה ִ
ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ֻּק ְפ ָסהּ .כֻ ּלָ ם ָס ְפרּו ַעד ָׁשֹלׁשֵ ,הם ָׁש ְמעּו ְקלִ יק
ּומ ֶּׁשהּו ָק ַפץ לֹו לְ תֹוְך ַהּיָ ד.
הֹוּפֹוּפֹוּפסַ ,
ְ
וְ

