
ִלְפֵני ֶׁשַהִּסּפּור ִהְתִחיל...

ַלְמרֹות  ִראׁשֹון,  ַעְצִמי  ֶאת  יג  ַאּצִ ׁשֶ ּומּוָבן  כֹור,  ַהּבְ ֲאִני 

ֲאִני  ׁשֶ טֹוֶעֶנת  א  ִאּמָ ֹראׁש.  ּבָ קֹוֵפץ  ִחיִליק  ִמיד  ּתָ ְמַעט  ּכִ ׁשֶ

ֶעְזַרת  ּבְ ר-ִמְצָוה  ּבַ ֶאְחּגֹג  ּוְקָצת  ָנַתִים  ׁשְ עֹוד  חּור.  ּבָ ׁש  ַמּמָ

ְך  א ְלַחּנֵ ם, ְועֹוֵזר ְקָצת ְלִאּמָ ה', ּוֵביְנַתִים ֲאִני לֹוֵמד ּוִמְתַקּדֵ

ים... ַטּנִ ֶאת ַהּקְ

ֵהן  ָנה  ּוְבַכּוָ ָמאִלּיֹות,  ׂשְ ָיַדִים  י  ּתֵ ׁשְ ִלי  ֵיׁש  מֹוֶנה.  ׁשְ ן  ּבֶ ֲאִני 

י  ּלִ ׁשֶ ָהֹראׁש  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  א  ִאּמָ יִסים.  ּכִ ּבַ חּובֹות  ּתְ

ָמקֹום.  ׁשּום  ּבְ ּכַֹח  ִלׁשְ ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ְואֹותֹו  ֵתַפִים  ַלּכְ ר  ְמֻחּבָ

ּוְבָכל  ֵאלֹות  ּוִבׁשְ בֹות  ַמְחׁשָ ּבְ ָמֵלא  הּוא  ִסּכּוי.  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ

ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵיׁש  א  ִאּמָ ּלְ ׁשֶ ֵנס  ְמַעְנְיִנים,  ַרְעיֹונֹות  ִמיֵני 

ַסְבָלנּות ֵאַלי.

ּפּור ְוֶזה ְקָצת  ּסִ יִרים אֹוִתי ּבַ ְך ַמְזּכִ ל ּכָ לֹוׁש. לֹא ּכָ ת ׁשָ ֲאִני ּבַ

ִית.  ּבַ ּבַ ִחיָדה  ַהּיְ ִסיָכה  ַהּנְ אן,  ּכָ ֲאִני  ׁשֶ רּו  ְזּכְ ּתִ ֲאָבל  ַמֲעִליב, 

ִטיּפ- ם  ּגַ ְוִלְפָעִמים  אֹוִתי,  ק  ְלַפּנֵ אֹוֲהִבים  וִחיִליק  ַיעְנִקי 

ְך. ה ְלַחּנֵ ִטּפָ

נֹוָרא  יִרי  ּמִ ׁשֶ ֲאִפּלּו  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ְמָחה  ׂשָ י  ּנֹוַלְדּתִ ׁשֶ ּכְ

לּום,  ּכְ ֵמִבין  לֹא  ֲאִני  ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ְלַאִחים  ִנְרֶאה  ָאחֹות.  ָרְצָתה 

ִמיד. ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת  תּוחֹות ּתָ י ּפְ ּלִ ֱאֶמת ָהָאְזַנִים ׁשֶ ֲאָבל ּבֶ

ֵאָלה ֲחָכִמים, ַיעְנִקי  א. ֵהם ּכָ ֶהם ִעם ִאּמָ ּלָ פֹות ׁשֶ יחֹות ַהּיָ ַהּשִׂ

ֵניֶהם! ֶאְהֶיה ּדֹוֶמה ִלׁשְ ל, ַהְלַואי ׁשֶ ֶאְגּדַ ׁשֶ ְוִחיִליק! ּכְ

ל ַיעְנִקי  ים, ׁשֶ ִרים ֲחָויֹות ִמּתֹוְך ַהַחּיִ ֶפר ְמַסּפְ ּסֵ ּבַ ָרִקים ׁשֶ ַהּפְ

רֹב  ּבְ אֹוָתם,  ר  ְמַסּפֵ ַיעְנִקי  ִלְפָעִמים  תּוִקים.  ַהּמְ ְוִחיִליק 

ֶאת  ֶלת  ְמַקּבֶ ֲאִני  ם  ּגַ ַעם  ּפַ י  ּוִמּדֵ ר,  ְמַסּפֵ ִחיִליק  ָעִמים  ַהּפְ

ּבּור.  ְרׁשּות ַהּדִ

ָכל  ּבְ אֹוִתי  ים  ׁשִ ְמַרּגְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ּקֹוִרים  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

אֹו  ה  ִמּלָ לֹוַמר  ֶבת  ַחּיֶ ֲאִני  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ֵמרֹב  ֵמָחָדׁש.  ֶרק  ּפֶ

ֶרק.  ל ּפֶ ִסיּום ּכָ ִים ּבְ ּתַ ׁשְ

ֶסר ָהעֹוֶלה  י עֹוְזרֹות ִלי ְוַלְיָלִדים ְלָהִבין טֹוב יֹוֵתר ֶאת ַהּמֶ ּלִ ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ

ים.  הּו ָהְלָאה, ַלַחּיִ ֶ ּנּו ַמּשׁ ּפּור, ְוָלַקַחת ִמּמֶ ִמּתֹוְך ַהּסִ
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ֹלא ְלַבד

ר: ַיעְנִקי ְמַסּפֵ

ְיָלה. ִצְוַחת  ל ֶאְמַצע ַהּלַ תֹוְך ֲחלֹום ָקסּום ׁשֶ קּוַע ּבְ ָהִייִתי ׁשָ

ְוהּוא  ִחיִליק,  ָהָיה  ֶזה  ַאַחת.  ַבת  ּבְ אֹוִתי  ֵהִעיָרה  ֵאיִמים 

ְמנֹוָרה  ָעָליו  ָנְפָלה  ִאּלּו  ּכְ ִהיְסֶטְרָיה,  ּבְ ִלְצרַֹח  יְך  ִהְמׁשִ

ְוִהְתּפֹוְצָצה.

ָניו. א, ּבֹוֶחֶנת ֶאת ּפָ ֲאָלה ִאּמָ ָרה?!" ׁשָ "ַמה ּקָ

אן. לֹא יֹוֵדַע  יעּו ַלֶחֶדר... ֵהם ּכָ ָכל ּגּופֹו. "ֲחתּוִלים... ִהּגִ ִחיִליק ָרַעד ּבְ

ֵמֵאיפֹה ִנְכְנסּו!" 

י ֲחתּוִלים. ְבּתִ ה. ֵמעֹוָלם לֹא ִחּבַ ּטָ י ִמן ַהּמִ י ְוָקַפְצּתִ ם ֲאִני ִנְבַהְלּתִ ַעם ּגַ ַהּפַ

ְרֶאה ִלי". א ִהְדִליָקה ֶאת ָהאֹור. "ֵאיפֹה ַהֲחתּוִלים? ּתַ ִאּמָ

ּוּון, ַאְך הּוא לֹא ָמָצא אֹוָתם. ל ִחיִליק  ָנעּו ְלָכל ּכִ ָהֵעיַנִים ׁשֶ

י..." הּוא ִהְסִמיק  ּלִ ִמיָכה ַהחּוָמה ׁשֶ אן, ַעל ַהּשְׂ "ִל... ִלְפֵני ֶרַגע ֵהם ָהיּו ּכָ

ּלֹו ִהְתִחיל ְלֵהָרַגע ְלַאט. ְוָהַרַעד ׁשֶ

ָפִנים ְרִציִנּיֹות ֶאת  ְדָקה ּבְ א ִהְתָקְרָבה, ּבָ ִאּמָ

ִמיַכת  ׂשְ ַעל  ר  ֻצּיָ ַהּמְ ַרח  ַהּפֶ ל  ׁשֶ ְבעֹול  ַהּגִ

ֵלְיֶזר  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ֶאת  ָפה  ִלּטְ ֶמר,  ַהּצֶ

ְבעֹול  ף: "ַהּגִ ּתֵ ּתַ קֹול ִמׁשְ ְוָאְמָרה לֹו ּבְ

יר ְמאֹד  ֱאֶמת ַמְזּכִ ִמיָכה ּבֶ ה ַעל ַהּשְׂ ַהּזֶ



9 8

ְכָלל לֹא ָנִעים!" , ְוֶזה ּבִ ַחְדּתָ ְוִנְבַהְלּתָ ְך. ּפָ חֹׁשֶ ל ָחתּול, ּוִבְמֻיָחד ּבַ ָזָנב ׁשֶ

א ָחָזק ְולֹא ָנַתן  ל ִאּמָ ע ְמַעט, ֲאָבל ֲעַדִין ֶהֱחִזיק ֶאת ָיֶדיָה ׁשֶ ִחיִליק ִנְרּגָ

ין  ל ִמיִרי ּבֵ ְכָיּה ׁשֶ י ֶאת ּבִ ַמְעּתִ א ָהיּו ֲעֵיפֹות. ׁשָ ל ִאּמָ ֶניָה ׁשֶ ָלּה ָלֵצאת. ּפָ

ָמה – קֹוֵרא  ינֶֹקת ִנְרּדְ יִרי ַהּתִ ּמִ ו, ַעד ׁשֶ ּנּו. ְוַעְכׁשָ עֹוד ָיׁשַ ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות, ּכְ

לֹא  ינֹוק. הּוא  ּתִ הּוא  ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  ר  ֶאְפׁשָ ִליׁשֹן.  ָלּה  נֹוֵתן  ְולֹא  ִחיִליק  ָלּה 

א? ְמַרֵחם ַעל ִאּמָ

דֹול  ֲאִני ּגָ ם ֲאִני - ַאף ׁשֶ י ּגַ לּום. ּכִ י ּכְ ב ְולֹא ָאַמְרּתִ ּלֵ י ִלי ּבַ ְבּתִ ָכה ָחׁשַ ּכָ

ֶנֱהָנה   - ֶצֶמר  ִמיכֹות  ׂשְ תֹוְך  ּבְ ֲחתּוִלים  ִלְראֹות  ה  ְמַדּמֶ לֹא  ַמן  ִמּזְ ּוְכָבר 

ֹחר. ָ ְיָלה ֶהָחׁשּוְך ְוַהּשׁ ֶאְמַצע ַהּלַ א ַהּטֹוָבה ִנְמֵצאת ַעל-ָיִדי ּבְ ִאּמָ ׁשֶ

ֶאת  ָפה  ִלּטְ י,  ּלִ ׁשֶ ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ ָרגּוַע.  ּוְבקֹול  ְלַאט  ָרה  ּבְ ּדִ א  ִאּמָ

ִביל  ׁשְ ם אֹוִתי. ּבִ ָפה ּגַ תּוחֹות – ְוִלּטְ ם ֵעיַני ּפְ ּגַ ל ִחיִליק, ָרֲאָתה ׁשֶ ָניו ׁשֶ ּפָ

י ָיַדִים... ּתֵ א ׁשְ ֶזה ֵיׁש ְלִאּמָ

ַדע  ּנֵ ַדאי ׁשֶ ם ִלי. "ּכְ ְך ּגַ ה לֹא ְלַבד, ִחיִליק", ִהיא ָאְמָרה לֹו ְוַאַחר ּכָ "ַאּתָ

ִמיד ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם  ַעם לֹא ְלַבד. ּתָ ִמיד: ֲאַנְחנּו ַאף ּפַ זֹאת ּתָ

ר. ֶאְפׁשָ ְואֹוֵהב אֹוָתנּו. ֲהִכי ָחָזק ׁשֶ

י הּוא ֲהִכי  ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ָיכֹול, ּכִ מֹו ׁשֶ מֹר ֲעֵליֶכם ּכְ "ֲאִני לֹא ְיכֹוָלה ִלׁשְ

ֶאְמַצע  ם ּבְ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן - ּגַ נּו ּבְ דֹול ַוֲהִכי ָחָזק, ְוהּוא ִנְמָצא ִאּתָ ּגָ

ה. ּטָ ּמִ ר אֹוָתנּו ּבַ יִעים ְלַבּקֵ חִֹרים ּוַמְפִחיִדים ַמּגִ ֲחתּוִלים ׁשְ ׁשֶ ְיָלה ְוַגם ּכְ ַהּלַ

ן  ּבֵ ינֹוק  ּתִ ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ ָיֶדיָה  ַעל  ִחיִליק  ֶאת  ֵהִריָמה  ִהיא  מֶֹתק",  "ּבֹוא, 

ַחד  ּפַ ׁשּום  ְלָך  ַאר  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ְוִתְרֶאה  זּוָזה,  ַלּמְ יָקה  ְנׁשִ ן  ּתֵ ּתִ "ּבֹוא  ָנה,  ׁשָ

ב". ּלֵ ּבַ

ם  זּוָזה ְוִנְרּדַ ק ֶאת ַהּמְ ֵ ָבר ְלַגְמֵרי. הּוא ִנּשׁ ע ּכְ "ִחיִליק מֶֹתק" ִנְרּגַ ִנְרֶאה ׁשֶ

ה. ּטָ א ֶהֱחִזיָרה אֹותֹו ַלּמִ ִאּמָ ֶרַגע ׁשֶ ָניו ּבָ ִחּיּוְך ָרָחב ְוָרגּוַע ַעל ּפָ ׁשֶ ּכְ

יק עֹוד  ֶחֶדר ְוָהְלָכה ְלַהְסּפִ ָתה ֶאת ָהאֹור ּבַ ּבְ דֹול, ּכִ הּוק ּגָ ֲהָקה ּפִ א ּפִ ִאּמָ

ִעיר אֹוָתּה ׁשּוב. יִרי ּתָ ּמִ ָנה, ַעד ׁשֶ עֹות ׁשֵ ה ׁשְ ּמָ ּכַ

ְמַעט ְלַגְמֵרי. ח ּכִ ּכַ ְיָלה ְוִנׁשְ ֶאְמַצע ַהּלַ ה ֵאַרע ֶאְתמֹול ּבְ ּפּור ַהּזֶ ַהּסִ

ֲעָרָכה  ר ָהְיָתה ַהּמַ ֲאׁשֶ יר ָלנּו אֹותֹו ַהּיֹום, ּכַ י ִחיִליק ַעְצמֹו ִהְזּכִ ְמַעט, ּכִ ּכִ

ּפּור. ל ַהּסִ ָפה יֹוֵתר ׁשֶ ה ְוַהּיָ ִנּיָ ְ ַהּשׁ

מֹו  ּכְ ָצֳהַרִים,  ַלֲארּוַחת  ַהֵחיֶדר  ִמן  ַיַחד  ָחַזְרנּו  ָצֳהַרִים.  ַעת  ׁשְ ָהְיָתה  זֹו 

ָבר  ָמִנית ָהְיָתה ּכְ נּו. ַרְגִלי ַהּיְ ּלָ גּוִרים ׁשֶ ְנַין ַהּמְ ַסְענּו ֶאל ֵעֶבר ּבִ ִמיד. ּפָ ּתָ

ַדְרּכֹו. ַאר ֵמָאחֹור. חֹוְלָמִני ּוִמְתּבֹוֵנן, ּכְ ְנָין, ְוִחיִליק ִנׁשְ ִניָסה ַלּבִ תֹוְך ַהּכְ ּבְ

ָרֵעב,  ָהִייִתי  ְלִהְסּתֹוֵבב.  ִלי  ִמּבְ אֹותֹו  י  ַאְלּתִ ׁשָ ם?"  ׁשָ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ "ָמה 

ְיָתה ַמֵהר.  נּו ִהְזִמין אֹוִתי ַלֲעלֹות ַהּבַ ּלָ ח ַהַחם ׁשֶ ְטּבָ ְוַהּמִ

ִאית ֲעָנק,  יַע ַעל ַמּשָׂ א ִחיִליק ְוִהְצּבִ ּלֵ ַעְצְמָך?" ִהְתּפַ ה לֹא רֹוֶאה ּבְ "ַאּתָ

מּוְך. ְנָין ַהּסָ ְרָקה ֶאת ִמְטָעָנּה ַעל-ַיד ַהּבִ ּפָ ׁשֶ

א ְמַעְנֵין  ל ִאּמָ י, ָהאֶֹכל ׁשֶ ּלִ ים ׁשֶ ַחּיִ ִים ּבַ ּתַ ִאית אֹו ׁשְ ָבר ָרִאיִתי ַמּשָׂ נּו, ּכְ

יֹוֵתר. ֲאָבל ֶאת ִחיִליק – לֹא.

ְחֵרר אֹוִתי  ְיָתה", ׁשִ ה ָיכֹול ַלֲעלֹות ַהּבַ ּקֹות, ַאּתָ ה ּדַ אן ְלַכּמָ ָאר ּכָ "ֲאִני ִנׁשְ

ְדַאג". ּלֹא ּתִ א ׁשֶ יד ְלִאּמָ ּגִ ֹרב ַחְסדֹו. "ּתַ ָטְנִצ'יק ּבְ ַהּקָ

ְך ִלְפּתַֹח  ל ּכָ אֹוֵהב ּכָ ּה, ׁשֶ ּלָ ְקָרן ׁשֶ יָרה ֶאת ַהּסַ ֲאָגה. ִהיא ַמּכִ א לֹא ּדָ ִאּמָ

ֵעיַנִים ַסְקָרִניֹות ֶאל ָהעֹוָלם.

ִחיִליק ַמְגִזים. א ׁשֶ ָבה ִאּמָ ָעה, ָחׁשְ ָ ָעְבָרה ַמֲחִצית ַהּשׁ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

א ַלֲחלּוִטין. ו ִנְבֲהָלה ִאּמָ ֲעִלית, ְוַעְכׁשָ ִצְלצּול ַאְזָעָקה ָעָלה ִמן ַהּמַ

ֲעִלית. ֶלת ַהּמַ ָתּה ְוָרָצה ֶאל ּדֶ ִמּטָ יָחה ֶאת ִמיִרי ַהּצֹוַוַחת ּבְ ִהיא ִהּנִ

ה  ּזֶ י ָאַמר ִלי ׁשֶ ּלִ ב ׁשֶ יָכה ְלַצְלֵצל ְולֹא ָחְדָלה ְלֶרַגע. ַהּלֵ ָהַאְזָעָקה ִהְמׁשִ

ִדּיּוק הּוא.  ְפִנים. ּבְ קּוַע ּבִ ם, ּתָ ִחיִליק ׁשָ

ֲעִלית,  ִכי ִמּתֹוְך ַהּמַ ְמָעה ֶאת ַהּבֶ ר ִהיא ׁשָ ֲאׁשֶ ינּו ּכַ א ִהְלּבִ ל ִאּמָ ָפֶתיָה ׁשֶ ׂשְ

ִלי ָלזּוז. ית ָלְרִביִעית ּבְ ִליׁשִ ְ ין ַהּקֹוָמה ַהּשׁ ָהעֹוֶמֶדת ּבֵ
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יא  ְקּפִ ּמַ ים ּדֹב ָמְצָאה ּבַ ל ַחּיִ א ׁשֶ ים. ִאּמָ ּתִ ֵכִנים ָיְצאּו ִמן ַהּבָ ׁשְ

ֶרְך ֶהָחִריץ  ִיץ, ְוִהְכִניָסה אֹותֹו ּדֶ ם ֵמַהּקַ ַאר ׁשָ ׁשְ ּנִ ִאיְגלּו ֶאָחד, ׁשֶ

ָהֻאְמָלל  י  ּלִ ׁשֶ ָלָאח  ָאְמָרה  ׁש",  ְתַיּבֵ ּתִ ּלֹא  "ׁשֶ ֲעִלית.  ַהּמַ ל  ׁשֶ

ְפִנים. ּבִ ׁשֶ

ְכיֹו, ְוַגם ָהַאְזָעָקה ִהְפִסיָקה ְלַצְלֵצל. ע ּבִ ְלַאט-ְלַאט ִנְרּגַ

ַהּדֹוֶאֶגת.  א  ִאּמָ ֵאָליו  ָצֲעָקה  י!"  ּלִ ׁשֶ ָמתֹוק  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ץ  "ַהְמַחּלֵ

ץ  ַהְמַחּלֵ ִמן  ת  ׁשֶ ּוְמַבּקֶ ֵעיֶניָה  ֶאת  ְמִריָמה  ִהיא  ׁשֶ ָרִאיִתי 

ֲעִלּיֹות,  ָזֵרז ֶאת ַההּוא ֵמֶחְבַרת ַהּמַ ּיְ ַמִים ׁשֶ ָ ּשׁ דֹול ּבַ ַהּגָ

י. ִחיִליק לֹא ִיְסּבֹל ְולֹא ְיַפֵחד יֹוֵתר ִמּדַ ְוׁשֶ

מֹו  ּכְ ָהָיה  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ ָארְֹך-ָארְֹך  ְזַמן  ַאֲחֵרי 

ְתִחיַבת  ּבִ ּכָֹחן  ֶאת  ִנּסּו  ֵכנֹות  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ֶנַצח, 

ֶטְכַנאי   – י  ֻעּזִ ִהְצִליַח  ֲעִלית,  ַהּמַ ּתֹוְך  ֶאל  ּיֹות  ּוִמּצִ ִרּיֹות  ֻסּכָ ְמָלְפפֹוִנים, 

ֲעִלית. ְלתֹות ַהּמַ יַע ְלַבּסֹוף - ִלְפּתַֹח ֶאת ּדַ ִהּגִ ֲעִלּיֹות ׁשֶ ַהּמַ

ְטָראּוָמה!"  ַטח ּבִ ים ּדֹב. "הּוא ּבֶ ל ַחּיִ א ׁשֶ ּתֹות!" ָזֲעָקה ִאּמָ נּו לֹו ִלׁשְ ּתְ "ּתִ

ְרָצה. ֵכָנה ּתִ ְ ָאְמָרה ַהּשׁ

ִחיִליק  ֶאת  ָקה  ִחּבְ ַרק  ֵהִגיָבה,  ְולֹא  יָבה  ִהְקׁשִ לֹא  א  ְוִאּמָ

ְיָתה. ֶקט ַהּבַ ׁשֶ ּה ִחּבּוק ַחם ְועֹוֵטף ְוִהְכִניָסה אֹותֹו ּבְ ּלָ ׁשֶ

מּור.  ֵסֶדר ּגָ ְוָקא ּבְ ֲאלּו אֹוִתי – הּוא ָהָיה ִנְרֶאה ּדַ ׁשְ ִאם ּתִ

ְטָראּוָמה. ָרִגיל ַלֲחלּוִטין. ר ְולֹא ּבִ לֹא ִחּוֵ

ַחת,  י ֶאל ּתֹוְך ַצּלַ א ָמְזָגה לֹו ָמָרק ָירֹק ָחְרּפִ ִאּמָ

זֹו  ַאַחר  זֹו  ּבְ ּפֹות  ּכַ ָחֵמׁש  ָאַכל  ׁשֶ ְלַאַחר  ְוַרק 

ֲאָלה  ָרק ֻמְצָלח", ׁשָ "ַהּמָ לֹו, ׁשֶ ֶהְרּגֵ ְוַגם ָאַמר, ּכְ

ֶקט: ׁשֶ א ּבְ אֹותֹו ִאּמָ

ִלְנסַֹע  ָאסּור  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ ֶיֶלד  יֹוֵדַע,  ה  "ַאּתָ
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לֹא  ה  ַאּתָ ַעם  ּפַ ַאף  ָנכֹון?  ֵרה,  ע-ֶעׂשְ ַאְרּבַ ְלִגיל  ַחת  ִמּתַ ְלַבד  ַמֲעִלית  ּבְ

ַעם?" ָרה ַהּפַ ָך. ַמה ּקָ נֹוֵסַע ְלַבּדְ

הּוא ָעָנה: ׁשֶ טּוַח! - ּכְ ר - ַעל ּבָ ל ִחיִליק ָזֲהרּו, ְוהּוא לֹא ָהָיה ִחּוֵ ֵעיָניו ׁשֶ

ַעְצֵמְך ָאַמְרּתְ ִלי  י – ַאּתְ ּבְ "ֲאִני לֹא ָהִייִתי ְלַבד!!! ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ָהָיה ִאּתִ

ְיָלה!" ּלַ ֶאְתמֹול ּבַ

ּוָמה אֹוֶמֶרת ַלייִקי? 

ׁשֹוֵמר  הּוא  ֶרַגע.  ָכל  ּבְ נּו  ִאּתָ ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 
ל  ף ׁשֶ ַחת ַלּכַ ִביׁש ְוַגם ִמּתַ ֶאְמַצע ַהּכְ ם ּבְ ָעֵלינּו ּגַ

ַרְקטֹור. ַהּטְ
ר  ֲאׁשֶ ִביׁש ּכַ ְלֻדְגָמה, ִאם ֶיֶלד ְיהּוִדי ָעַבר ֶאת ַהּכְ
ִאית  ּשָׂ ַהּמַ ְמִהירּות,  ּבִ ָחְלָפה  דֹוָלה  ּגְ ִאית  ַמּשָׂ
ֶרַגע  ּבָ ֲאָבל  ָחִליָלה;  ִלְדרֹס אֹותֹו,  ָהְיָתה  ֲעלּוָלה 
ֲחִריַקת  ּבַ ָעְצָרה  ִאית  ּשָׂ ְוַהּמַ ס:  ַהּנֵ ָקָרה  ָהַאֲחרֹון 
כּוָנה.  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  ִהְבִהיָלה  ׁשֶ ֲחָזָקה  ָלִמים  ּבְ

ם ָאְמרּו: "ֵאיֶזה ֵנס!" ְמַעט ָיְצָאה, ְוֻכּלָ א ּכִ ל ִאּמָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ
ִמיד!  ה, ֲאָבל לֹא ּתָ ים קֹוִרים ַהְרּבֵ ִנּסִ

ָהָיה  ִאם  הּו:  ֶ ַמּשׁ ְועֹוד  ָנה.  ְלַסּכָ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְכִניס  ִליהּוִדי  ָאסּור  ָלֵכן 
ה  ָעׂשָ הּוא  ִאם  ְלֻדְגָמה,  ּלֹו.  ׁשֶ ֻכּיֹות  ֵמַהּזְ מֹוִריִדים  ֵנס,  לֹו  ְוָקָרה  ָנה  ַסּכָ ּבְ
ֵדי ַלֲעׂשֹות לֹו ֶאת  י ּכְ ִרים, ּכִ ָארֹות לֹו ַרק ֶעׂשְ ים ִמְצוֹות, ִנׁשְ לֹוׁשִ ַהּיֹום ׁשְ

ה. ָעׂשָ ר ִמְצוֹות ׁשֶ ְדמּות ֶעׂשֶ לּום" ּבִ ׁשְ ַמִים "ּתַ ָ ּשׁ ה ָלְקחּו ּבַ ס ַהּזֶ ַהּנֵ
ה ְלָהִבין ְקָצת, ָהא? ָקׁשֶ

יֹום ָיבֹוא ְוָתִבינּו.
ִלי  ִמּבְ ם  ּגַ ִרים  ַהְמֻבּגָ קֹול  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ֲעֵליֶכם  ָיבֹוא,  הּוא  ׁשֶ ַעד  ּוֵביְנַתִים, 

ם". ַמְרּתֶ ם ֶאת ִמְצַות "ְוִנׁשְ א ְלַקּיֵ ים, ֶאּלָ ְלָהִבין - ְולֹא ִלְסמְֹך ַעל ִנּסִ
ְלִגיל  ַחת  ִמּתַ ְלַבד  נֹוְסִעים  לֹא  ַמֲעִלית  ּבְ ַכח:  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלִמי  ה  ְקַטּנָ ְזּכֶֹרת  ּתִ

ֵרה. ע-ֶעׂשְ ַאְרּבַ

ִׂשיָחה ַמְמִּתיָנה

ר: ִחיִליק ְמַסּפֵ

טּו טּוּו טּוּו... טּו ְוטּו טּוּו... ְוׁשּוב:  ט ְוטּו טּוּו, ט ְוטּו 

טּוּו... 

פֹוֶפֶרת? ַאף ֶאָחד לֹא  ְ ם ֶאת ַהּשׁ ָבר ָיִרימּו ׁשָ נּו, ָמַתי ּכְ

ִית?  ּבַ ם ּבַ ִנְמָצא ׁשָ

ר  ִסּפֵ ד  ַלּמֵ ַהּמְ ׁשֶ ַאֲחֵרי  י.  ִאּתִ ֵחק  ְלׂשַ ֵאַלי  יַע  ַיּגִ יְמֶקה  ַחּיִ ַהּיֹום  ׁשֶ ָקַבְענּו 

ית, ָאַמר ִלי  ְמַעט ֲאִמּתִ מּוָנה ּכִ ׁש ְוַגם ֶהְרָאה ָלנּו ּתְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָלנּו ַעל ּבֵ

ִליְקס. ֶזה, ִמּקְ ֶגם ּכָ י ּדֶ הּוא רֹוֶצה ִלְבנֹות ִאּתִ יְמֶקה ׁשֶ ַחּיִ

ל  טּו  ן ׁשֶ ר ֵאָליו, ְוַרק ְצִליל ְמַעְצּבֵ ֵ י ֵמַהֵחיֶדר ֲאִני ִמְתַקּשׁ ָחַזְרּתִ ֵמָאז ׁשֶ

טּו טּוּו עֹוֶנה ִלי.

ׁשֹוָפר  ל ְוָתַקע ּבְ ְלּבֵ הּו ִהְתּבַ יׁשֶ ּמִ א, ָמה ֶזה ט ְוטּו טּוּו? ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ "ִאּמָ

ָבִרים,  ִקיָעה, ׁשְ ַמן אֹוָתם קֹולֹות: ּתְ ל ַהּזְ ל ּבֹוְקֶסְנּבֹוים. ּכָ ֶלפֹון ׁשֶ תֹוְך ַהּטֶ ּבְ

רּוָעה. ּתְ

ה?  ּזֶ ָבִרים. ַמה  ׁשְ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ו ֵיׁש טּו טּו טּו –  ף. ַעְכׁשָ ה! ֶזה ִמְתַחּלֵ הֹוּפָ

א!!!" ִאּמָ

י  ַבְעּתִ ּקָ י ָלּה ֵמַהַהְתָחָלה, ׁשֶ ְרּתִ ר. ִסּפַ א לֹא ֵהִביָנה ַעל ָמה ֲאִני ְמַדּבֵ ִאּמָ

ׁש  ִמְקּדָ ית  ּבֵ ַיַחד  ּבְ ִאּתֹו  ְוִלְבנֹות  ֳהַרִים  ַהּצָ ַאַחר  ֵחק  ְלׂשַ יְמֶקה  ַחּיִ ִעם 

ר  ֵ ִמְתַקּשׁ ַוֲאִני  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ֶלפֹון  ַהּטֶ ר  ִמְסּפַ ֶאת  ִלי  ָנַתן  הּוא  ְוׁשֶ ִליְקס,  ִמּקְ
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ר ְוׁשֹוֵמַע ַרק קֹולֹות מּוָזִרים. ֵ ּוִמְתַקּשׁ

ּלֹא ָיֶפה ְלַהְפִריַע. ֶלפֹון ְוָאְמָרה ׁשֶ ָקה ֶאת ַהּטֶ א ִנּתְ ִאּמָ

ִית  ר ַלּבַ ֵ ְכָלל. "ְלִמי ֲאִני ַמְפִריַע ִאם ֲאִני ִמְתַקּשׁ י ּבִ "ְלַהְפִריַע?" לֹא ֵהַבְנּתִ

ֵחק  יְמֶקה? ֲאִני לֹא ַמְפִריַע ְלַאף ֶאָחד, ּוִבְכָלל, ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ְלׂשַ ל ַחּיִ ׁשֶ

ל ַהּיֹום!" ּלֹוְמדֹות ְלִמְבָחִנים ּכָ י ֶאְצָלם ֵיׁש ֲאָחיֹות ׁשֶ נּו! ּכִ ּלָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ

א,  ה לֹא ָיכֹול ְלַהְפִריַע ָלֶהם ּוְלַצְלֵצל ׁשּוב ְוׁשּוב", ָאְמָרה ִאּמָ "ֲאָבל ַאּתָ

ִליל  "ַלּצְ ַעם,  ּפַ ַאף  ִנְגֶמֶרת  ּלֹא  ׁשֶ ּה  ּלָ ׁשֶ ְרֶזל  ַהּבַ ַסְבָלנּות  ּבְ ִלי  יָרה  ְוִהְסּבִ

ֵעֶבר  ּמֵ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ ר ָלנּו ׁשֶ יָנה', ְוהּוא ְמַסּפֵ יָחה ַמְמּתִ ַמְעּתָ קֹוְרִאים 'ׂשִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ר, ַרק  ֵ ר ְוִתְתַקּשׁ ֵ ְתַקּשׁ הּו ַאֵחר. ִאם ּתִ יָחה ִעם ִמיׁשֶ ׂשִ ו ּבְ ו ֲעסּוִקים ַעְכׁשָ ַלּקַ

א...  יַחת ֶטֶלפֹון ֲחׁשּוָבה? אּוַלי ָהִאּמָ ׂשִ ְפִריַע ָלֶהם. אּוַלי ֵהם ֲעסּוִקים ּבְ ּתַ

יָבה ְלֵאיזֹו ַהְרָצָאה ֲחׁשּוָבה?  ְאְההְממ... אּוַלי ִהיא ַמְקׁשִ

ז". ה ְמַנְדֵנד ָלּה ּוַמְפִריַע ָלֶהם ְלִהְתַרּכֵ ר, ַאּתָ ֵ ה ִמְתַקּשׁ ַאּתָ ׁשֶ "ּכְ

ָבִרים  ׁשְ ִקיָעה,  ַה'ּתְ ֶאת  מֹוִני,  ּכָ ׁשֹוְמִעים,  ֵהם  ם  ּגַ ַמְפִריַע?  ֲאִני  ה  "ָלּמָ

י. רּוָעה'?" ֲעַדִין לֹא ֵהַבְנּתִ ּתְ

יָחה ַאֶחֶרת  ּשִׂ ה ְצִליל, ַהּמֹוִדיַע ָלֶהם ׁשֶ ּקָ י ּדַ "לֹא, ֲאָבל ֵהם ׁשֹוְמִעים ִמּדֵ

ה ָיכֹול ְלַהְלִחיץ ְמאֹד ּוְלַהְפִריַע. ֵהם  ִליל ַהּזֶ ו, ְוַהּצְ יָנה ָלֶהם ַעל ַהּקַ ַמְמּתִ

ֶאְמַצע  ּבְ ק  ּוְלַנּתֵ ְדִחיפּות  ּבִ נֹוָרא  אֹוָתם  ָצִריְך  הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  ְיכֹוִלים 

ִעְנָין ָחׁשּוב".

ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ י... "ָאז ָמה, לֹא אּוַכל  ֵהַבְנּתִ ׁשֶ ב  ֲאִני חֹוׁשֵ ו  ַעְכׁשָ

ִליְקס?" ָהִייִתי  ּקְ ֵחק ַהּיֹום ּבַ יְמֶקה, לֹא נּוַכל ְלׂשַ ְלַחּיִ

ְמֻאְכָזב.

ָפה  ּתְ ּתַ ִהׁשְ א  ִאּמָ ֲחָבל",  ֱאֶמת  "ּבֶ
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אּוַלי  ׁשּוב.  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ה  ַנּסֶ ּתְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּבְ אּוַלי  "ֲאָבל  ַצֲעִרי,  ּבְ

ק  ַנּתֵ יָנה', ּתְ ְמּתִ ַמע ׁשּוב ֶאת ְצִליל ַה'ּמַ ׁשְ ר. ֲאָבל ִאם ּתִ ם ְלַדּבֵ מּו ׁשָ ְיַסּיְ

ד. לֹא ָיֶפה ְלַהְפִריַע!" ִמּיָ

יְמֶקה. ל ַחּיִ ִית ׁשֶ י ַלּבַ ְרּתִ ַ ּקֹות ָעְברּו ְלַאט, ְוׁשּוב ִהְתַקּשׁ ַהּדַ

ַעם  רּוָעה. ַהּפַ ּתְ ָבִרים ְולֹא  ׁשְ ִקיעֹות, לֹא  ּתְ ל  ַעם לֹא ָהיּו ְצִליִלים ׁשֶ ַהּפַ

ַעְצמֹו. יְמֶקה ּבְ ד ַחּיִ ָעָנה ִלי ִמּיָ

---

ַח,  ְזּבֵ ל ַהּמִ ֶבׁש ׁשֶ ה ַהּכֶ ים. ֵהּנָ ֵרה ַמְדֵרגֹות ַלְלִוּיִ ָבר ֲחֵמׁש-ֶעׂשְ ִנינּו ּכְ ה ּבָ ִהּנֵ

ְוֶכֶסף  ָזָהב  ִצְבֵעי  ּבְ ְקִליְקס  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ ֲחָבל  ה!  ַמְגֵלׁשָ מֹו  ּכְ ִנְרֶאה  הּוא 

מּוַנת  ּתְ מֹו  ּכְ ׁש,  ַמּמָ י  ֲאִמּתִ ֶגם  ּדֶ ִלְבנֹות  ַמְצִליִחים  ָהִיינּו  ָאז  י  ּכִ ִיׁש,  ְוׁשַ

ֵחיֶדר. ד ֶהְרָאה ָלנּו ּבַ ַלּמֵ ַהּמְ ֶגם ׁשֶ ַהּדֶ

ִניָמה. ַהְלַואי  ֵנס ּפְ ֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים ְלִהּכָ י ׁשֶ ְמַיְנּתִ ְך ָיֶפה! ּדִ ל ּכָ ֶזה ָהָיה ּכָ

ַמְדנּו!  ּלָ מֹו ׁשֶ י ּכְ דֹול ְוָיֶפה ַוֲאִמּתִ ֶזה, ֲאָבל ּגָ ִית ּכָ ְהֶיה ָלנּו ּבַ ּיִ ׁשֶ

מֹו  ה, ּכְ דֹוָלה ַוֲאֻרּכָ ֵדר ּגְ ׁש. ּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ִביב ֶאת ּבֵ יָפה ִמּסָ ִהּקִ ֵדר ׁשֶ ִנינּו ּגָ ּבָ

חֹוָמה.

ים. יִטים, ּוְקָרׁשִ ְכִאּלּו, ַוֲעֵצי ׁשִ ֶסף ּבִ ְכִאּלּו, ּכֶ ָהָיה ָלנּו ָזָהב ּבִ

ם ֶאת ַהחֹוָמה. ֵדי ְלַסּיֵ ָחְסרּו ָלנּו עֹוד ָחֵמׁש ַאְבֵני ְקִליְקס ּכְ

ֶדֶבק  ּבְ ק  ִנְדּבַ ִאּלּו  ּכְ ָחָזק,  ר  ִנְסּגַ ְכֶסה  ַהּמִ ָחה.  ִנְפּתְ לֹא  ְפָסה  ַהּקֻ ה!  הֹוּפָ

ְפִנים! ם ּבִ אֹות ׁשָ ְתַחּבְ ּמִ ִבים ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲאָבִנים ׁשֶ ע. ָהִיינּו ַחּיָ ַמּגָ

א, ֲאָבל ִהיא לֹא ָיְכָלה ַלֲעזֹר ָלנּו. ִהיא ָעְמָדה  ְפָסה ְלִאּמָ י ִעם ַהּקֻ ָהַלְכּתִ

ָלה ִמְנָחה. ּלְ יר ְוִהְתּפַ ְלַיד ַהּקִ

ִלי.  ָעְנָתה  לֹא  א  ִאּמָ ֲחָצִאית.  ּבַ ָלּה  י  ְכּתִ ּוָמׁשַ ֵאֶליָה  י  ּתִ ׁשְ ִנּגַ ַהְתָחָלה  ּבַ

ֶלת ָאסּור ְלַהְפִריַע ָלּה. ּלֶ א ִמְתּפַ ר ִאּמָ ֲאׁשֶ ּכַ ר ׁשֶ ד, ִנְזּכָ י ַלּצַ ָהַלְכּתִ

ו ּתּוַכל ַלֲעֹזר ִלי? ִסיעֹות ֲאחֹוָרה. אּוַלי ַעְכׁשָ לֹוׁש ּפְ ְסָעה ׁשָ ִהיא ּפָ

ֶהְרֵאיִתי  ה!"  ִנּסָ יְמֶקה  ַחּיִ ְוַגם  יִתי,  ְוִנּסִ יִתי  ִנּסִ ִלְפּתַֹח,  ַמְצִליַח  לֹא  "ֲאִני 

ָכל ַהּכַֹח. יִתי ׁשּוב ּבְ ְפָסה, ְוִנּסִ א ֶאת ַהּקֻ ְלִאּמָ

ֲעֹזר ְלָך?" ּיַ ם ׁשֶ ֵ ּתָ ֵמַהּשׁ ׁשְ ּקַ "ּבִ

זֹו  ִאּתֹו?  ְרּתְ  ּבַ ּדִ ַאּתְ  ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ִדּיּוק  ּבְ ִאם  ׁש,  ְלַבּקֵ י  ָיכְֹלּתִ ֵאיְך  "לֹא, 

ּלֹא ָיֶפה ְלַהְפִריַע!" יָנה! ָאַמְרּתְ ִלי ׁשֶ יָחה ַמְמּתִ ָהְיָתה ׂשִ

ּוָמה אֹוֶמֶרת ַלייִקי?

ָעסּוק  ְוהּוא  הּו  ְלִמיׁשֶ ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
רּות ַלֲענֹות  יָחה ִעם ָאָדם ַאֵחר, ֵאין לֹו ֶאְפׁשָ ׂשִ ּבְ

ָלנּו.
פּוס",  "ּתָ אֹו  יָנה",  "ַמְמּתִ ְצִליל  ׁשֹוְמִעים  ֲאַנְחנּו 

יִזים. ים" ַמְרּגִ יּפִ ַעם, "ּבִ י ּפַ ִני ׁשֹוֵמַע, ִמּדֵ ֵ ָהֵעֶבר ַהּשׁ ּמֵ ְוַגם ֶזה ׁשֶ
ַבת-ַאַחת. רּו ּבְ ַנִים ְיַדּבְ ְ ּשׁ ר ׁשֶ י ִאי-ֶאְפׁשָ ּכִ

ֲאָבל ִעם ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַהּכֹל ַאֶחֶרת!
ּלֹא נּוַכל ִלְסּפֹר אֹוָתם!  ה, ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ּכָ ים.  ַקּוִ ה  ֵיׁש ַהְרּבֵ ּלֹו  ׁשֶ ֶלפֹון  ּטֶ ּבַ
ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ְוהּוא  ַבת-ַאַחת,  ּבְ ֵאָליו  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ְיכֹוִלים  ים  ֲאָנׁשִ ִמיְליֹוֵני 

ֶזה. ְכָלל ּכָ ים ְמׁשֻ עֹוָלם ֶטֶלפֹון ַקּוִ ם. ֵאין ּבָ ּלָ ּכֻ
יָחה  ׂשִ ַעם  ּפַ ַאף  ֵאין  ֶאְצלֹו  ְוַלֲענֹות.  נּו,  ּלָ ּכֻ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ָיכֹול  הּוא  ַרק 

יָנה. ַמְמּתִ
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ִהֵּנה ֹלא ָינּום

ר: ִחיִליק ְמַסּפֵ

ה?  ֶעֶצם הּוא ִהְתִחיל, ַהּיֹום ָהָארְֹך ְוַהְמַעְנֵין ַהּזֶ ָמַתי ּבְ

ּפֹור  ּצִ ׁשֶ ּכְ ֵרה...  ַאַחת-ֶעׂשְ אּוַלי  עֹות,  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ִלְפֵני 

ַעל  ָבה  ְ ְוִהְתַיּשׁ ַהַחּלֹון  סֹוְרֵגי  ֶרְך  ּדֶ ֵנס  ְלִהּכָ ֶהְחִליָטה 

ָפה  ׂשָ ּבְ ֲאִני"  "מֹוָדה  ָלּה  ָצה  ִצּיְ ִהיא  נּו...  ּלָ ׁשֶ תּוָחה  ַהּפְ ֲעַלִים  ַהּנַ ְמֵגַרת 

עֹון ְמעֹוֵרר ַחי ִמּסּוג  ֶבָהָלה ְוָרִאיִתי ׁשָ י ּבְ ִרים. ִהְתעֹוַרְרּתִ ל ִצּפֳ ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ

ָצַעְקנּו  נּו  ּלָ ּכֻ ִמיִרי.  ְוַגם  ִנְבַהל  ַיעְנִקי  ם  ּגַ י,  ִנְבַהְלּתִ ָהֵעיַנִים.  ָחָדׁש מּול 

א ִנְכְנָסה ַלֶחֶדר, ְמבֶֹהֶלת. ְכָתה, ְוִאּמָ ִהיְסֶטְרָיה, ִמיִרי ּבָ ּבְ

ַהּמַֹח  ָנה, ׁשֶ ְסּכֵ ּפֹור ַהּמִ ינּו ְלָגֵרׁש ֶאת ַהּצִ ַבת-ַאַחת ְוִנּסִ נּו ּבְ ּלָ ָכה ַקְמנּו ּכֻ ּכָ

ֵמֲחַדר  יֹוְצִאים  ְוֵאיְך  ִנְכְנָסה  ִהיא  ֵמֵאיפֹה  ַכח  ׁשָ ּה  ּלָ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ּפֹוִרי  ַהּצִ

ִהיא  ִליָלִדים.  ַרק  ְמיָֹעד  ַהֶחֶדר  ׁשֶ ָלּה  יר  ְלַהְסּבִ יִתי  ִנּסִ נּו.  ּלָ ׁשֶ ַהְיָלִדים 

ל  ֶעְזַרת ַמּקֵ ֶרְך ּבְ ה ְלַהְראֹות ָלּה ֶאת ַהּדֶ ׁש ֵהִביָנה, ָאז ַיעְנִקי ִנּסָ לֹא ַמּמָ

ְסּפֹוְנָג'ה.

ת  ְמׁשַ ׁשִ קּו ּבְ ּה ִנְדּפְ ּלָ ָנַפִים ׁשֶ ָנה. ַהּכְ ְסּכֵ ירֹות ְוִנְפְצָעה, ַהּמִ ּקִ ָטה ּבַ ִהיא ֶנְחּבְ

י. ּלֹו ְוָיְצָאה ְלָחְפׁשִ תּוַח ׁשֶ ד ַהּפָ ַהַחּלֹון, ּוַבּסֹוף ִהיא ָמְצָאה ֶאת ַהּצַ

עֹון ָהָרִגיל ֶהְרָאה  ָ י ַהּשׁ ּה, ּכִ ּלָ עֹוף ׁשֶ לֹא ָהָיה ָלנּו ְזַמן ַלֲעקֹב ַאֲחֵרי ַהּמָ

יֵקי  ּתִ ָלנּו ֶאת  ָזְרָקה  א  ְוִאּמָ עֹות,  ַהַהּסָ ַעְטנּו ֶאל  ׁשָ ָעה ְמֻאֶחֶרת.  ׁשָ ַעל 

ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ קֹומֹות  ה  ּמָ ּכַ ַרְדנּו  ּיָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ָהַאֲחרֹון  ֶרַגע  ּבָ ה  ְלַמּטָ ָהאֶֹכל 

ֵהר(. י ְלִהּזָ ָבר ָלַמְדּתִ ֲעִלּיֹות ּכְ )ִמּמַ

ּפֹור  ָרה. ֵהם נֹוָרא ִרֲחמּו ַעל ַהּצִ ּקָ ֶ ל ַמה ּשׁ י ַלֲחֵבִרים ַעל ּכָ ְרּתִ ָעה ִסּפַ ַהּסָ ּבַ

ִצּפֹוִרי  ִצּיּוץ  ֶאל  ַהֲחלֹומֹות  ִמן  ר  ָיׁשָ ָלקּום  ָנִעים  לֹא  ָעֵלינּו;  ם  ּגַ ֲאָבל 

ָאְזַנִים. ּבָ

ר  י ָהָיה לֹו ָזָקן, ְוִסּפֵ קֹׁשִ ד ָחָדׁש, ָצִעיְרִצ'יק, ּבְ יַע ְמַלּמֵ ְלצּול ִהּגִ ִעם ַהּצִ

ד אֹוָתנּו. הּוא  ְיַלּמֵ ְוַהּיֹום הּוא  יׁש טֹוב  ַמְרּגִ מּוֵאל ֵאינֹו  ד ׁשְ ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ָלנּו 

ל  הּוא לֹא ּכָ ל. ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּלֵ ּדּוִרים ְוַנְתִחיל ְלִהְתּפַ ח ֶאת ַהּסִ ְפּתָ ּנִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ּבִ

ל  ֹוָבִבים ׁשֶ ָרֵאל, ַהּשׁ ְנִצי ְוַיֲעקֹב ִיׂשְ י ּבֶ נּו, ּכִ ּלָ ה ׁשֶ ִפּלָ ְך ָיַדע ֶאת נַֹסח ַהּתְ ּכָ

ְכָלל  לּו ּבִ ּלְ ה ׁשֹוָבִבים לֹא ִהְתּפַ ּמָ ל אֹותֹו. עֹוד ּכַ ה, ִהְצִליחּו ְלַבְלּבֵ ּתָ ַהּכִ

ַמְטֵחָנה.  מֹו ּבְ ים ּכְ ּלִ ִריְך, ַרק ָטֲחנּו ֶאת ַהּמִ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ְוָקא, ֲאָבל  ק ּדַ ר ִסּפּור, ְמַרּתֵ ד ְלַסּפֵ ַלּמֵ ה ִהְתִחיל ַהּמְ ִפּלָ ַאֲחֵרי ִסּיּום ַהּתְ

ָהָיה  י, לֹא  ּדַ ֲעלּוִלים.  ּתַ ִמיֵני  ל  ּכָ ִעם  ר  ְלַדּבֵ לֹו  ִהְפִריעּו  ֹוָבִבים  ַהּשׁ ל  ּכָ

הּוא ָעצּוב  טּוַח ׁשֶ ה. ָהִייִתי ּבָ ָבִרים ָהָרִעים ָהֵאּלֶ ָכל ַהּדְ ֵכר ּבְ ִלי ּכַֹח ְלִהּזָ

ה לֹו ְלֵהָרֵדם... ּלֹו ְוָקׁשֶ ה ׁשֶ ּטָ ּמִ ּבַ

ה ְלֵהָרֵדם. ם ִלי ָהָיה ָקׁשֶ ּגַ

הּוא  ׁשֶ ָמֵלא,  ְך  ּכָ ְוָכל  ָארְֹך  ְך  ּכָ ל  ּכָ יֹום  ָהָיה 

מֹו  ּכְ ָהֵעיַנִים  מּול  ִלי  ל  ְלּבֵ ִהְתּבַ

ִרים. ֲהמֹון  ְרּפָ ל ּפַ ֶסֶרט ׁשֶ

ִלי  ִהְתעֹוְפפּו  ִרים  ְרּפָ ּפַ

ל  ִקּפֵ ר  ְרּפַ ּפַ ְוָכל  ֲאִויר,  ּבָ

ֵלם. תֹוכֹו ִסּפּור ׁשָ ּבְ

ַהּתֹוָרה  ְלמּוד  ִמּתַ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ

קּוָעה,  ּתְ ָהְיָתה  ֲעִלית  ַהּמַ

ֵני  ּוׁשְ ֵכָנה  ְ ַהּשׁ ְוִתְרָצה 
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ֶהם  ּלָ ׁשֶ ָהָלה  ַהּבֶ ִצְרחֹות  ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ְפִנים.  ּבִ ָהיּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ַטְנַטִנים  ַהּקְ

י  ְתַקְעּתִ ּנִ ַעם ַהִהיא, ׁשֶ י ֶאת ַהּפַ ַכְחּתִ ָ ּשׁ י... ִנְרֶאה ָלֶכם ׁשֶ ְך ִרַחְמּתִ ְוָכל ּכָ

י  ּתֵ נּו. ַאֲחֵרי ׁשְ ּלָ ְנָין ׁשֶ ּבִ ה, ׁשּוב ֶזה ָקָרה ּבַ י? ִהּנֵ ַחְדּתִ ְך ּפָ ֲעִלית ְוָכל ּכָ ּמַ ּבַ

ֲעִלית  ָעַתִים, ִהיא ָיְצָאה ֵמַהּמַ מֹו ׁשְ ְרָצה ּכְ ֵכָנה ּתִ ְ ַטח ִנְראּו ַלּשׁ ּבֶ ּקֹות, ׁשֶ ּדַ

ָמעֹות. ים ִמּדְ ים ּוְרֻטּבִ ּה ֲאֻדּמִ ָלִדים ְלִצּדָ ַעת ְלַגְמֵרי, ְוַהּיְ ְמֻיּזַ

ִהְסּתֹוֵבב ִלי מּול ָהֵעיַנִים ְוִהְפִריַע ִלי  ר ׁשֶ ְרּפַ ם ֵהם ִנְכְנסּו ֶאל ּתֹוְך ַהּפַ ּגַ

ְלֵהָרֵדם.

ית, ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ִני ּבַ ֵ ד ַהּשׁ י ַלּצַ ִהְסּתֹוַבְבּתִ

ֶחֶדר. ְתאֹום ּבַ א ֵהִציץ ּפִ ל ִאּמָ י ָהֹראׁש ׁשֶ י, ּכִ אּוַלי ְקָצת ֶנֱאַנְחּתִ

ְך ָאְמָרה: "ֵהי ִחיֶלׁש,  הֹות ְוַאַחר ּכָ ל ִאּמָ ט ֵמִבין ׁשֶ ַמּבָ ָלה ָעַלי ּבְ ּכְ ִהיא ִהְסּתַ

הּו!" ֶ ַכְחנּו ַמּשׁ ... ׁשָ ְמּתָ עֹוד לֹא ִנְרּדַ ֵנס ׁשֶ

ְך  ּכָ ַאַחר  ד  ּוִמּיָ ַהּבֶֹקר,  ָעַלי  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּפֹור  ַהּצִ מֹו  ּכְ ָעֶליָה  י  ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ

ַמע. ַכְחנּו: ְקִריַאת ׁשְ ָ י ַמה ּשׁ ְרּתִ ִנְזּכַ

ּטּוִפים  ּלִ ּבַ יַע  הּו ַמְרּגִ ֶ ֵתַפי. ָהָיה ַמּשׁ ּכְ ָפה ֶאת  ְוִלּטְ י  ָבה ְלִצּדִ ְ א ִהְתַיּשׁ ִאּמָ

ֲאִני  י.  ּלִ ׁשֶ ַהּגּוף  ְלָכל  ּה  ּלָ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ַדִים  ֵמַהּיָ ָעַבר  ַרְך  הּו  ֶ ּוַמּשׁ ּה,  ּלָ ׁשֶ

ׁש ָלּה ְיֵדי ָזָהב. ּיֵ ם ׁשֶ ּלָ ּלֹא ְסָתם אֹוְמִרים ָעֶליָה ּכֻ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ

ם  ֵ ָרֵאל, ַהּשׁ ַמע, ִיׂשְ ה: "ׁשְ ִמּלָ ה ּבְ ָנה ִמּלָ ַכּוָ י ּבְ יִתי ֶאת ָהֵעיַנִים ְוָאַמְרּתִ ּסִ ּכִ

ם ֶאָחד". ֵ ֱאלֵֹקינּו ַהּשׁ

ָיָפה  יָנה  ְנּגִ ַהּמַ ָהְיָתה  י.  ִאּתִ א  ִאּמָ ָרה  ׁשָ ַהּגֹוֵאל"  ְלָאְך  "ַהּמַ ִמּלֹות  ֶאת 

עּו  ִנְרּגְ ְתאֹום  ּפִ ְרָוה.  ּפַ ִמיַכת  ִמּשְׂ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ אֹוִתי  ָפה  ְוִלּטְ ּוְרגּוָעה, 

לֹום,  ַכְנֵפיֶהם ְלׁשָ תֹוְך ַהֶחֶדר. ֵהם נֹוְפפּו ִלי ּבְ ִהְסּתֹוְבבּו ִלי ּבְ ִרים ׁשֶ ְרּפָ ַהּפַ

ַהַחּלֹון  תֹוְך  ּבְ ְוֶנְעָלִמים  טֹוב"  "ַלְיָלה  אֹוְמִרים  ֵאַלי,  ִכים  ְמַחּיְ ִאּלּו  ּכְ

ֶהָחׁשּוְך.

ַהּיֹום  ֶאת  ִלי  ַתן  ּנָ ׁשֶ ָעַלי. הּוא  ׁשֹוֵמר  ם  ֵ ַהּשׁ ב.  ַהּלֵ תֹוְך  ּבְ ִלי  ו טֹוב  ַעְכׁשָ

ַתן ִלי  ּנָ ִסיָעה. הּוא ׁשֶ ָכל ּפְ ה ּבְ ה. הּוא ָרָאה אֹוִתי ְוִלּוָ ָהָארְֹך ְוַהְמַעְנֵין ַהּזֶ

י  ּה ְוקֹוֵראת ִאּתִ ּלָ ל ָהִעּסּוִקים ׁשֶ עֹוֶזֶבת ֶאת ּכָ ֶרת, ׁשֶ א ֶנְהּדֶ ה נֹוָחה ְוִאּמָ ִמּטָ

ב ַהּדֶֹפק...  י ְוַהּלֵ ּלִ ל ׁשֶ ֻבְלּבָ יַע ֶאת ָהֹראׁש ַהּמְ ִהְרּגִ ַמע; ְוהּוא ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ

ֵגׁש ָמָחר! ָבר, ִנּפָ ִקים ּכְ י ִנְדּבָ ּלִ ִים ׁשֶ ָהַעְפַעּפַ

ּוָמה אֹוֶמֶרת ַלייִקי?

ִרּבֹון  ָלנּו  ָנַתן  ָנה  ַמּתָ ֵאיזֹו  ַעם  ּפַ ְבנּו  ָחׁשַ ַהִאם 
ָהעֹוָלם? 

נּו ָעַבְרנּו יֹום ַמְסִעיר ּוְמַעְנֵין, ְמאָֹרעֹות ׁשֹוִנים  ּלָ ּכֻ
ֵתנּו  ָאנּו עֹוִלים ַעל ִמּטָ ׁשֶ ָעה. ּכְ ָכל ׁשָ ְדׁשּו אֹותֹו ּבְ ּגָ
ָחַלף.  ְחֵזר ֶאת ַהּיֹום ׁשֶ ְיָלה, ֲאַנְחנּו נֹוִטים ְלׁשַ ּלַ ּבַ

לֹום". ִלי לֹוַמר "ׁשָ ְך, ּבְ ּנּו ְסָתם ּכָ ֵרד ִמּמֶ ה ָלנּו ִלְפָעִמים ְלִהּפָ ָקׁשֶ
עֹוֶזֶרת ָלנּו ְלָהִסיט ִוילֹון ַעל ַהּיֹום  ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ָנַתן ָלנּו ִמְצָוה ְיָקָרה, ׁשֶ
ֶהם ְוָכל ַהֲחָויֹות  ָהִיינּו ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ֲעִדינּות ַעל ּכָ ַהחֹוֵלף, ִלְסּגֹר אֹותֹו ּבַ

יַע. ּגִ ּיַ ָחר ׁשֶ ים ַלּמָ ָחִוינּו, ַלֲעֹצם ֵעיַנִים ְוֶלֱאֹגר ּכֹחֹות ֲחָדׁשִ ׁשֶ
יָנה  יר ּוְבַמְנּגִ ׁשִ ֵתף, ּבְ ֵתף ֶאל ּכָ ְוֶיֶלד, ּכָ ִבים ַיַחד, ֵאם  ְזכּוָתּה ֲאַנְחנּו יֹוׁשְ ּבִ
ָעֵלינּו  ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ַמִים,  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ָעֵלינּו  ִלים  ְמַקּבְ

ָרֵאל". ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשַ "ִהּנֵ ְוזֹוְכִרים ׁשֶ


