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ּתֹוָדה ְלהֹוָצַאת "ְיֵפה נֹוף": 

ְלִמיִרי ַהַּמְזִּכיָרה ַעל ַהַּיַחס ַהַחם, 

ֶׁשַּגם  ְוָיְדָעה  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ֶׁשָאֲהָבה  ַהֻּמְכֶׁשֶרת  ַהְּמַעֶּצֶבת  ּוְלַתִּמי 

ֹּתאֲהבּו אֹותֹו.  ַאֶּתם 

ֵאיְך  ְּבִדּיּוק  ֶׁשָּיְדָעה  ָהַאּלּוָפה,  ַהַּצֶּיֶרת  ַּכֲהָנא  ְלֶאְסִּתי  ּתֹוָדה 

ְלֵהָראֹות. ֲאמּוִרים  ַהְּׁשָאר,  ְוָכל  ְוַחִּיים  ֶאְסִּתי 

ְלח' ַויְנְטרֹויּב ֶׁשִּנְּקָדה ְוִהִּגיָהּה ְּבַסְבָלנּות ּוִביסֹוִדּיּות.

ָּכל  ַעל  ְוַאְחיֹוַתי,  ַחְברֹוַתי  ְלָכל  ּתֹוָדה   - ֲחִביבֹות  ְוַאֲחרֹונֹות 

ַהֶהָערֹות. ַעל   – ּוְבִעָּקר   – ְוַגם  ַהּטֹובֹות  ַהִּמִּלים 

ָקִדיָמה, ַּדְפְּדפּו ִאִּתי ַלִּסּפּור!

ְקִריָאה ְמַהָּנה,

ֵלָאה

1

ֶכל י ׂשֵ ִל יל ְּב ִל נּו ַּדחְ י ִנ ָּב ׁ ְּכשֶ

ְמֹצָערֹות,  ְּבָפִנים  ִאָּמא  ָאְמָרה  ְמֻלְכֶלֶכת!"  ַהְּכִביָסה  "ׁשּוב 

ְוִנֲעָרה ֶאת ַהֻחְלָצה ַהְּלָבָנה, ֶׁשָּתְלָתה ַעל ַהֶחֶבל ַרק ַהֹּבֶקר. ֶזה 

"ִקיְׁשָטה!"  ָלּה.  ַלֲעֹזר  ִנִּסיִתי  ָלֵכן  ּוְבִדּיּוק  ְמַצֵער,  ָהָיה  ֶּבֱאֶמת 

יֹוָנה. ִלְגֶבֶרת  ָצַעְקִּתי 

ׁשּוב ִהיא ִנְפְנָפה ַּבְּכָנַפִים ֶשָּׁלּה ְּבִדּיּוק ֵמַעל ִמְתַקן ַהְּכִביָסה. 

ָלְך  ִלְמֹצא  ְצִריָכה  "ַאְּת  ַלּיֹוָנה.  ִהְסַּבְרִּתי  ָּכָכה!"  ֶאְפָׁשר  "ִאי 

ַהָּיַדִים  ּוִמִּנְפנּוֵפי  ֵמַהּקֹולֹות  ִנְבֲהָלה  יֹוָנה  ְּגֶבֶרת  ַאֵחר."  ָמקֹום 

ַּתֲחֹזר. ְוִהיא  ְזַמן,  ַהְרֵּבה  ִיַּקח  ֶׁשֹּלא  ָיַדְעִּתי  ֲאָבל  ּוָבְרָחה,  ֶׁשִּלי 

ַיְבִריַח  ַּדְחִליל  ִהְכִריז. "ַרק  ַרְעיֹון. "ַּדְחִליל!" הּוא  ָהָיה  ְלַחִּיים 

ְלָתִמיד!" ִמָּכאן,  ַהּיֹוִנים  ֶאת 
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ַמה  ֶאת  ְמִביִנים  ֶׁשַּדְחִליִלים  ָחַשְׁבִּתי  ַּבֲאַלְכסֹון. ֹלא  ִהְנַהְנִּתי 

ֶׁשַּּמְסִּביִרים ָלֶהם, ּוְבָכל ֹזאת ָאַמְרִּתי לֹו ְלַאט ְלַאט: "ַהַּתְפִקיד 

ֶׁשְּלָך הּוא ְלַהְפִחיד ֶאת ַהּיֹוִנים, ַּדְחִליִלי. ְלָגֵרׁש אֹוָתן ִמָּכאן, ֲהִכי 

ָרחֹוק ֶׁשֶאְפָׁשר. ְוֶזה ֹלא ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא אֹוֲהִבים יֹוִנים", ִהְנַמְכִּתי 

ֶאת ַהּקֹול ֶׁשִּלי. "ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים יֹוִנים ְמֹאד ְמֹאד, ָהִיינּו ֲאִפּלּו 

ֶׁשִהיא  ַהְּכִביָסה  ְוַעל  ִאָּמא,  ַעל  ַרֲחָמנּות  ֲאָבל  אֹוָתן.  ְמַגְּדִלים 

ָעְבָדה ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה ְלַכֵּבס ְוִלְתלֹות... ַהּיֹוִנים ָהֵאֶּלה, ַּכָּמה ֶׁשֵהן 

ֶנְחָמדֹות, ְמַלְכְלכֹות ֶאת ַהְּכִביָסה ֶׁשָּלנּו. ֵאין ָלֶהן ֵׂשֶכל".

ְוָצַחק.  ַחִּיים  ִלי  ָאַמר  ֵׂשֶכל",  יֹוֵתר  ֵאין  ְּבַעְצמֹו  "ַלַּדְחִליל 

ֶזה  "ֲאָבל  ִאּתֹו.  ִהְסַּכְמִּתי  "ָנכֹון",  ֵיָעֵלב.  ֹלא  ַהַּדְחִליל  ִמֵּמיָלא 

ֵהיי!  ְּכָלל.  ְּבֶדֶרְך  ֵׂשֶכל,  ֵיׁש  ְוַלֲאָנִׁשים  ִאיׁש,  הּוא  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה 

ַעל  ְּבִדּיּוק  ְּבַשְׁלָוה  ֶנֶעְמָדה  יֹוָנה  ְּגֶבֶרת  ָּכאן?!"  רֹוָאה  ֲאִני  ָמה 

ּכֹוַבע ַהִּמְצִחָּיה ֶׁשל ֲאדֹון ַּדְחִליל, ּוְבִלי ְלִהְתַּבְלֵּבל, ֵהִעיָפה אֹותֹו 

ֵמָהֹראׁש ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו. ַעְכָׁשיו ִהיא ָצֲחָקה ָלּה ְּבֶׁשֶקט ַּבֵּלב. ֹלא 

ֹראׁש ְוֹלא ִאיׁש, ֲאִפּלּו ֹלא ַּדְחִליל. ַרק ַמֵּקל ְסּפֹוְנָז'ה ָיָשׁן ּוָמרּוט. 

יֹוָנה ְּכָבר ֹלא ָּפֲחָדה ִּבְכָלל, ִהיא ִהְזִמיָנה ֶאת ָּכל ַהֲחֵברֹות ֶׁשָּלּה 

ִּבְמקֹומֹו.  ֶנֱעַלְבנּו  ַוֲאַנְחנּו  ַהִּמְסֵּכן,  ַהַּדְחִליל  ֶחְׁשּבֹון  ַעל  ִלְצֹחק 

ִלְפֵני ֶׁשִהיא  ֵמַהֶחֶבל,  ַהְּכִביָסה  ָּכל  ִּבְזִריזּות ֶאת  ִאָּמא הֹוִריָדה 

ִּתְתַלְכֵלְך ְלַגְמֵרי, ַעל ַאף ֶׁשִהיא ֲעַדִין ֹלא ָהְיָתה ְיֵבָשׁה. "ִנְרֶאה 

"ִאי  ִאָּמא.  ָאְמָרה  ְמַיֵּבׁש",  ִלְקנֹות  ִנְצָטֵרְך  ְּבֵרָרה...  ֶׁשֵאין  ִלי 

ַּבִּמְרֶּפֶסת..." ְּכִביָסה  ִלְתלֹות  ֶאְפָׁשר 

ִהְסַּתַּכְלִּתי ַעל ַחִּיים, ְוַחִּיים ִהְסַּתֵּכל ָעַלי. ָהיּו ָלנּו ָמֵלא סֹודֹות 

ָּבֵעיַנִים. "ָמה עֹוִׂשים?" ָׁשַאל ַחִּיים, ְוִהְתּבֹוֵנן ְּבַכַעס ַעל ֲחִגיַגת 

ַהּיֹוִנים.

ִאָּמא ִהְרְשָׁתה ָלנּו ְלַהְלִּביׁש ֶאת ַהַּמֵּגב ַהָּיָשׁן ַּבֻחְלָצה ַהְּיָשָׁנה 

ֶׁשִּלי, ּוַבִּמְכָנַסִים ַהְּיָשִׁנים ֶׁשל ַחִּיים. ַהִּׁשּלּוב ָהָיה ְקָצת ַמְצִחיק; 

ֻחְלָצה ְוֻרָּדה ֶׁשל ַּבת ִעם ִמְכָנַסִים ְׁשחֹוִרים ֶׁשל ֵּבן, ֲאָבל ַהַּדְחִליל 

ֹלא ָאַמר ְּכלּום. ָאז ַׂשְמנּו ַעל ָהֹראׁש ַהָּשׁקּוף ֶׁשּלֹו ּכֹוַבע ֶׁשֶמׁש 

ָּכֹחל ְרַחב ׁשּוַלִים, ִמּתֹוְך ָהַאְרָּגז ֶׁשל ּפּוִרים. "ַאָּתה ִנְרֶאה ְּכמֹו 

ָהרּוַח  ְוָצַחְקִּתי.  ַלַּדְחִליל  ָאַמְרִּתי  ִּכְמַעט!"  ֲאִמִּתי  ִאיׁש  ִאיׁש, 

ַהַּדְחִליל  ֶׁשל  ְוָהֹראׁש  ְוָאחֹוָרה,  ָקִדיָמה  ַהּכֹוַבע  ֶאת  ֵהִעיָפה 

ְּכִאּלּו ִהְנֵהן ְוָאַמר ֵּכן.

נֹוֵפף  ְּבֶנֱאָמנּות",  ֶׁשְלָּך  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ֶׁשְּתַבַּצע  הּוא,  "ָהִעָּקר 

יֹוֵדַע  ִּבְכָלל  "הּוא  אֹוִתי:  ְוָׁשַאל  ַאְזָהָרה,  ְלאֹות  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַחִּיים 

ָמה ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו, ֶאְסִּתי?"
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ח   – ד  ַהֵּׁשם  ֹׁשֶרׁש  ַּדְחִליל?  לֹו  קֹוְרִאים  ָלָּמה 

ּוַמְׁשָמעּותֹו:  ָהֲאָרִמית,  ֵמַהָּׂשָפה  ָּגזּור  ל,   –

ְלַפֵחד. 

זֹו ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהַּדְחִליל, ִלְגֹרם ַלִּצּפֹוִרים )ְוַגם 

ַלּיֹוִנים(, ְלַפֵחד ְוִלְבֹרַח.  

"ֵאֶצל קּוְׁשִניר ָּתלּו ׁשּוָרה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ִּדיְסִקים, ְוֶזה ָעַזר", ִנְזַּכְרִּתי 

ִּפְתֹאם. "ַהּיֹוִנים ִנְבָהלֹות ֵמַהָּבָרק ֶׁשל ַהִּדיְסק, ּובֹוְרחֹות". 

ַּכָּמה  ֵיׁש  ֶׁשָּלנּו  ַהִּדיְסִקים  ְּבַאְלּבֹום  ַחִּיים.  ָאַמר  "ְנַנֶּסה", 

לֹו  ֶׁשִּנְתְקָעה  ְצָרַצר  ֶׁשל  קֹול  ַּבֵּטייְּפ  ֶׁשַּמְשִׁמיִעים  ְׂשרּוִטים, 

ָלֶהם  ִנְמָצא  ְלָפחֹות  ַמְצִליִחים,  ֹלא  ֵהם  ְלַנֵּגן  ִאם  ַהַּמְנִּגיָנה. 

ַּתְפִקיד ַאֵחר. ִאָּמא ָנְתָנה ָלנּו ְרׁשּות, ְוַגם ָעְזָרה ָלנּו ְלחֹוֵרר ֶאת 

ַהִּדיְסִקים ּוְלַהְׁשִחיל אֹוָתם ַעל חּוט. זֹו ָהְיָתה ַׁשְרֶׁשֶרת ֲאֻרָּכה 

ּוְמַנְצֶנֶצת, ֶׁשַּגם ִקְּׁשָטה ֶאת ַהִּמְרֶּפֶסת ֵּביְנַתִים, ְּכמֹו ִקּׁשּוט ָיֶפה 

ֻסּכֹות. ֶׁשל 

ָלנּוַח  ֶׁשָּיְשָׁבה  יֹוָנה  ְּגֶבֶרת  ִנְבֲהָלה  ַהַּשְׁרֶׁשֶרת,  ֶאת  ְּכֶשָּׁתִלינּו 

ִּיְקֶרה. ַמה  ִלְראֹות  ִחִּכינּו  ּוָבְרָחה.  ַהָּגֵדר,  ַעל 

ִמָּכאן,  ִּתְבַרח  ִהיא  ַהִאם  אֹוָתּה?  ַּתְפִחיד  ַהַּׁשְרֶׁשֶרת  ַהִאם 

ְלָתִמיד? 

עֹוד סֹוד ָקָטן – ַהַּדְחִליל:

ִצּפֹוִרים,  ְלַהְבִריַח  ֶׁשְּמַנָּסה  ֻּבָּבה  הּוא  ַּדְחִליל 

ְּפָרִחים  אֹו  ֵּפרֹות  ֵעִצים,  ְּתַנֵּקְרָנה  ֶׁשֹּלא 

ֲעׂשּוִיים  ַהַּדְחִליִלים  ֵמַהָּׂשֶדה.  אֹו  ֵמַהִּגָּנה 

ֶׁשּבֹוֲחִרים. ֹחֶמר  ִמָּכל  אֹו  ֵמֵעץ   ִמַּקׁש, 



אורחים על הגג ָּבִנינּו ַּדְחִליל ְּבִלי ֵׂשֶכל ְּכֶשׁ 1213

ַהְּגרּוָטאֹות. ִּפַּנת  ֶאל 

ְּבִפַּנת ַהְּגרּוָטאֹות ֶׁשַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשָּלנּו, ֵיׁש ַּכָּמה ֲחָפִצים ֶׁשֵהם 

ֹלא ַמָּמׁש ְּגרּוָטאֹות, ְואּוַלי ֵהם ֲאִפּלּו ֶנֱעָלִבים ֶׁשּקֹוְרִאים ָלֶהם 

ָּכָכה:

ֵיׁש ָׁשם ֲעִריָסה ָיָפה ְלִתינֹוק, ֵמַהּסּוג ַהָּיָׁשן ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּפל, 

ֵמַהְּזַמִּנים  ְמֻקֶּפֶלת,  ְיָׁשָנה  ִּתינֹוק  ֶעְגַלת  ֵיׁש  ָהֲעִריָסה  ּוְבתֹוְך 

ֶׁשָּבֶהם ַחִּיים ַוֲאִני ָהִיינּו ִּתינֹוקֹות. "ְּכֶׁשָּיבֹואּו ַהְּנָכִדים, ְּבֶעְזַרת 

ֶאת  נֹוִציא  ַהְּנָכִדים,  "ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ָּתִמיד,  ִאָּמא  אֹוֶמֶרת  ַהֵּׁשם", 

ֲחַדר  ֶאל  ַהְּגרּוָטאֹות  ִמִּפַּנת  ָהֲעָגָלה,  ְוֶאת  ַהִּתינֹוק  ֲעִריַסת 

ַהְּיָלִדים".

ָיָׁשן  ָארֹון  ֵּבין  ַהְּגרּוָטאֹות,  ְּבִפַּנת  ְׁשֵּתיֶהן  ָנחֹות  ֵהן  ּוֵביְנַתִים 

ְמַעְנְיִנים, ֶׁשֲאַנְחנּו  ְיִציָרה  ָחְמֵרי  ִמיֵני  ָּכל  ִמְּפַלְסִטיק, ֶׁשְּבתֹוכֹו 

ְלֵבין עֹוד  ָלנּו,  ְּכֶׁשְּמַׁשְעֵמם  ַהָּגדֹול, אֹו ְסָתם  מֹוִציִאים ַּבֹחֶפׁש 

ְמֻגָּוִנים. ֲחָפִצים  ַּכָּמה 

ַחִּיים  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ׁשֹוַמַעת?"  ֶּׁשֲאִני  ַמה  ׁשֹוֵמַע  "ַאָּתה 

ְּכָנַפִים,  ֶׁשל  ַרַעׁש  ְׁשֵנינּו  ָׁשַמְענּו  ּוִפְתֹאם  ִהְקִׁשיב,  ַחִּיים  ׁשּוב. 

ַלֲאחֹוֵרינּו  ָקַפְצנּו  ֶׁשָּלנּו.  ָהַאף  ּתֹוְך  ֶאל  ִּכְמַעט  ֶׁשִהְתעֹוְפפּו 

ְמֻחֶּצֶפת!  ַהּיֹוָנה!!!  ְּבֶבָהָלה. 

"ׁשּוב ָחַזְרְּת ַלִּמְרֶּפֶסת! ִמי ָנַתן ָלְך ְרׁשּות?" ָׁשַאל אֹוָתּה ַחִּיים 

ִמַּׁשְרֶׁשֶרת  ִנְבַהְלְּת  ֹלא  "ֵאיְך  ֵסֶבר.  ֲחמּור  ׁשֹוֵטר  ֶׁשל  ְּבָפִנים 

ּוֵמַהַּדְחִליל?" ֶׁשָּלנּו,  ַהִּדיְסִקים 
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ה יסָ רִ עֲ ה ָּב עָ נּו ַהְפּתָ ה ָל ִאירָ ֹוָנה ִהׁשְ ַהּי ְּכׁשֶ

ַּבָּיַדִים  ֵריָחִנִּיים  ְּכָבִסים  ֲעֵרַמת  ַלִּמְרֶּפֶסת,  ִאָּמא  ָיְצָאה  ׁשּוב 

יֹוֵתר  ָחָזק  ּוָמַתְחנּו  ַוֲאִני,  ַחִּיים  ָלּה  ָאַמְרנּו  ְּבֵסֶדר",  "ֶזה  ֶׁשָּלּה. 

ַּבֶּׁשַטח,  יֹוִנים  ִּבְכָלל  "ֵאין  ַהְּמַנְצֶנֶצת.  ַהִּדיְסִקים  ַׁשְרֶׁשֶרת  ֶאת 

ְּבֶמַתח". ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֹלא  ֶאָחד  ַאף 

ָעַקְבנּו  ָאְמָרה.  ִהיא  טֹוִבים",  "ְיָלִדים  ַּבֶּלִחי.  ִלי  ָצְבָטה  ִאָּמא 

ִׁשיר  ְלִאָּמא  ִזְמֵזם  ְוַחִּיים  ַהֵּסֶדר,  ְלִפי  ֶׁשִּנְתלּו  ַהֻחְלצֹות  ַאֲחֵרי 

ָלּה. ְיַׁשְעֵמם  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשִהְמֵצאנּו, 

ִּפַּנת  ַעל  ְוִהְצַּבְעִּתי  ַחִּיים,  ֶאת  ְלַהְׁשִּתיק  ִנִּסיִתי  "ְׁשְׁשְׁש..." 

ַחִּיים  ׁשֹוֵמַע?"  ַאָּתה  ַּגם  ַמֶּׁשהּו,  ׁשֹוַמַעת  "ֲאִני  ַהִּמְרֶּפֶסת. 

ִהְׁשַּתֵּתק, ּוְׁשֵנינּו ַקְמנּו ְּבֶׁשֶקט ֵמַהָּגֵדר, ִמְתַקְּדִמים ְלַאט ְלַאט 



אורחים על הגג ָּבִנינּו ַּדְחִליל ְּבִלי ֵׂשֶכל ְּכֶשׁ 1415

ֶאל  ַהְיֵׁשר  ְזִריָזה  יֹוָנה  ְּכמֹו  ְוִהְתעֹוַפְפִּתי  ֵמַהָּגֵדר,  ַקְמִּתי 

ָהֲעִריָסה ַהְּיָׁשָנה, ּוַמה ֶּׁשָרִאיִתי ָׁשם ִׂשַּמח אֹוִתי ְמֹאד: "ֵיׁש ָלנּו 

ֵּביִצים!" ְׁשֵּתי  ֲאִפּלּו  ְוֵיׁש  ֵקן!  ָלנּו  ֵיׁש  ֵקן! 

ְסִביב  ִלְרֹקד  ִהְתִחיל  ַחִּיים  ַהֵּקן!"  ִׁשּלּוַח  ַלֲעׂשֹות  "נּוַכל 

ָהֲעִריָסה ַהְּיָׁשָנה, ְּכִאּלּו ָהְיָתה ַהִּביָמה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָׂשַמְחִּתי 

ְוָרַקְדִּתי ַּגם ֲאִני. ִׁשּלּוַח ַהֵּקן הּוא ִסּפּור ָׂשֵמַח ְלַגְמֵרי, ְוַגם ְסֻגָּלה 

ַלֲאִריכּות ָיִמים, ָּכְך ָאְמָרה ָלנּו ַהּמֹוָרה. ְוַהּמֹוָרה ָאְמָרה ַּגם, ֶׁשּזֹו 

אֹוָתּה  ְלַקֵּים  ִמְזַּדֵּמן  ֶׁשֹּלא  ִמְצָוה  ְּכלֹוַמר,  ְנִדיָרה.  ְמֹאד  ִמְצָוה 

ְקרֹובֹות. ְלִעִּתים 

ֵאֵלינּו!  ַהְיֵׁשר  ַהִּמְצָוה  ֶאת  יֹוָנה  ְּגֶבֶרת  ָלנּו  ֵהִביָאה  ְוַעְכָׁשיו 

ַהִּדיְסִקים  ִמַּׁשְרֶׁשֶרת  ִנְבֲהָלה  ֶׁשִהיא ֹלא  ֵנס  ְוֵאיֶזה  ֵּכיף!  ֵאיֶזה 

ַהִּמְסֵּכן. ּוֵמַהַּדְחִליל 

עֹוד סֹוד ָקָטן: ַהּיֹוָנה

ָּבֶרַגע  יֹוִנים.  ֶׁשל  ִמיִנים  ִּכ-813  ְידּוִעים  ַּכּיֹום 

ֶׁשַהֵּקן מּוָכן, ְמִטיָלה ִאָּמא יֹוָנה ֵּביָצה ַאַחת אֹו 

ֵּביִצים. ְׁשֵּתי 

ְל-91   71 ֵּבין  הּוא  ַהֵּביִצים  ַעל  ַהְּדִגיָרה  ְזַמן 

ָיִמים.

ַעל  ִלי  ְוִהְתַיַּׁשְבִּתי  ְמֹיֶאֶׁשת,  ָהִייִתי  עֹוֵזר!"  ֹלא  ָּדָבר  "ׁשּום 

ַהְּכָנַפִים. ָלּה  ֶׁשִהְתַעְּיפּו  יֹוָנה  ְּכמֹו  ַהָּגֵדר, 

"ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּזֹו ַמְחָמָאה ִּבְׁשִביֵלנּו", ָאְמָרה ִאָּמא, ֶׁשְּבִדּיּוק 

אֹוֲהבֹות  ַהּיֹוִנים  ֵאיְך  "ִּתְראּו  ַהְּכָבִסים.  ָּכל  ֶאת  ִלְתלֹות  ִסְּיָמה 

ַּדְוָקא ֶאת ַהִּמְרֶּפֶסת ֶׁשָּלנּו! ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ֲאִויר ְמֻיָחד? 

ָאה, ֲאִני יֹוַדַעת!" ָאְמָרה ִאָּמא ְוָצֲחָקה, "ֵיׁש ָּכאן ְיָלִדים ְמֻיָחִדים, 

ְוֵהן רֹוצֹות ְלַהִּכיר אֹוָתם".

יֹוָנה  ְּגֶבֶרת  ְּבקֹול.  ָחַׁשְבִּתי  ֵׂשֶכל",  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ֵאין  "ַלּיֹוִנים 

ִהְסִּפיָקה ְלִהְתעֹוֵפף ֶאל ַהָּׁשַמִים, ְוַחִּיים ִנַּגׁש ֵּביְנַתִים ֶאל ִּפַּנת 

ַחֶּיֶבת  ַאְּת  "ֶאְסִּתי,  ְּבקֹול.  ִהְתַלֵהב  הּוא  "יּו!!!"  ַהְּגרּוָטאֹות. 

יֹוָנה!!!" ְּגֶבֶרת  ָּכאן  ִהְׁשִאיָרה  ָמה  ִלְראֹות 


