ְׁשלָ ִדים ְּב ֶא ְמצַ ע ְרחֹוב ָרגִ יל לְ גַ ְמ ֵרי

לֹא ְמ ׁ ַש ֶּנ ה ַּכ ָּמ ה ּ ְפ ָע ִמ ים ָא ַמ ְר ִּתי ְל יוּ ַב ל ְל ִה ְס ַּת ֵּכ ל ְל ָא ן
הוּ א הוֹ ֵל ְך ,הוּ א ָּת ִמיד ׁשוֹ ֵכ ַח .לוּ ֵלא זִ ַּנ ְק ִּתי וְ ָת ַפ ְס ִּתי אוֹ תוֹ
ָּב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרוֹ ן ,הוּ א ָהיָ ה נוֹ ֵפל ְלתוֹ ְך ַה ּבוֹ ר וְ ׁשוֹ ֵבר ֶאת ָּכל
ָה ֲע ָצמוֹ ת.
ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ּי ַוּבל ָהיָ ה ׁשוֹ ֵבר ֶאת ָה ֲע ָצמוֹ ת
ילהֲ .ה ֵרי יֵ ׁש ִּב ּטוּ י ָּכזֶ הִ ,ל ׁ ְש ּבֹר ֶאת
ׁ ֶשל ַע ְצמוֹ ֵמ ָע ְצ ַמת ַה ְּנ ִפ ָ
ָה ֲע ָצמוֹ תֲ .א ָבל ַא ֶּתם טוֹ ִעיםֲ .אנִ י לֹא ְמ ַד ֵּבר ַעל ָה ֲע ָצמוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ .
וַ ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ֶש ִאם לֹא זֹאת ָהיְ ָתה ַה ַּכ ָ ּונָ ה ,הוּ א
ישה ּו ַא ֵחר ׁ ֶש ָהיָ ה
ִמן ַה ְּס ָתם ָהיָ ה ׁשוֹ ֵבר ֶאת ָה ֲע ָצמוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ׁ ֶ
ְּבתוֹ ְך ַה ּבוֹ רָ .אז זֶ הוּ ֶ ׁ ,ש ַ ּגם זֶ ה לֹא ְמ ֻד ָ ּיקְ .מ ֻד ָּבר ַּב ֲע ָצמוֹ ת
ֲא ֵחרוֹ ת ִּב ְכ ָלל .אוּ ַלי ִאם ַא ְס ִּביר ְל ַאטָּ ,ת ִבינוּ :
זֶ ה ָק ָרה ְּב ָצ ֳה ֵרי יוֹ ם ַחם ִּב ְמיֻ ָחד ַּב ִּט ּיוּ ל ַה ּׁ ְשנָ ִתי ׁ ֶשל ַה ּׁ ִש ְכ ָבה
יוּבל ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרִ .ה ְתנַ ַּד ְב ִּתי ִל ְהיוֹ ת הוֹ ֶרה ְמ ַל ֶ ּוהֲ .אנִ י
ׁ ֶשל ַ
נוֹ ָרא אוֹ ֵהב ְל ַלוּ וֹ ת ִט ּיוּ ִליםּ ַ .גם יֵ ׁש ִלי ח ֶֹפ ׁש ֵמ ָה ֲעבוֹ ָדה וְ ַגם
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ֵּכיף ִלי ִעם ַה ְ ּי ָל ִדים .וְ לֹא ּ ָפחוֹ ת ָח ׁשוּב ִמ ֶ ּזה — ֵהם אוֹ ֲה ִבים
ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֵפר ָל ֶהם ִס ּפוּ ִרים ַּב ַּליְ ָלה.
ָהיִ ינוּ ְּב ִס ּיוּ ר ָּב ֲא ָתר ָה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ִגי ְליַ ד ֵּבית ׁ ְש ָאןַ .ה ִּכ ָּתה ׁ ֶשל
יוּבל ָצ ֲע ָדה ְּב ִע ְקבוֹ ת ַה ּמוֹ ָרה נִ ִירית ְּב ַא ַחד ָה ְרחוֹ בוֹ ת ָה ַע ִּת ִיקים,
ַ
יליוֹ ן ׁ ָשנִ ים,
ְמ ֻר ְ ּצ ֵפי ָה ֲא ָבנִ ים ַה ֲח ַל ְק ַל ּקוֹ תְּ ,ב ָמה ׁ ֶש ּ ַפ ַעםִ ,ל ְפנֵ י ִמ ְ
יוּבל ָה ַל ְך ַמ ֵהר יוֹ ֵתר ֵמ ָה ֲא ֵח ִרים,
ָהיָ ה ִעיר רוֹ ִמית ְמ ֵל ַאת ַח ִ ּייםַ .
וְ ִה ְקדִּ ים ֲא ִפ ּלוּ ֶאת ַה ּמוֹ ָרה.
יוּבלָ ,ק ָרא לוֹ ְל ַח ּכוֹ ת ָלנוּ .
וְ ָאז דָּ נִ ֵ ּיאלֶ ,ה ָח ֵבר ֲה ִכי טוֹ ב ׁ ֶשל ַ
יוּבל ַּכ ִּנ ְר ֶאה לֹא ׁ ָש ַמע ָמה דָּ נִ ֵ ּיאל אוֹ ֵמר .הוּא ִה ְס ּתוֹ ֵבב וְ ִה ְס ַּת ֵּכל
ַ
ָאחוֹ ָרהֲ ,א ָבל ְּכמוֹ ָּת ִמיד ׁ ָש ַכח ְל ַה ְפ ִסיק ָל ֶל ֶכת .וְ ָכ ְךְּ ,בעוֹ דוֹ
יתי ָצ ִר ְ
ִמ ְס ַּת ֵּכל ָאחוֹ ָרה וּ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְלזַ ֵּנק,
ימהָ ,היִ ִ
יך ָל ֶל ֶכת ָק ִד ָ
יוּבל ֶר ַגע ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּי ְצנַ ח ְלתוֹ ְך ּבוֹ ר.
ימה וְ ִל ְת ּפֹס ֶאת ַ
ְל ַד ֵּלג ָק ִד ָ
יוּבל ִה ְת ִחיל ְל ַה ִ ּגיד ִלי ,וְ ָאז
"ל ָּמה ַא ָּתה קוֹ ֵפץ ָע ַלי וְ ַ "...
ָ
ִה ְס ַּת ֵּכל ַּת ְח ָּתיו וְ ֵה ִביןְ ׁ .ש ַאר ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְצטוֹ ְפפוּ ְס ִב ֵיבנוּ וְ ִה ְס ַּת ְּכלוּ
ְל ַמ ָּטהַ .ה ַּמ ְר ֶאה ָהיָ ה יוֹ ֵצא דּ ֶֹפן ַל ֲחלוּ ִטיןּ :בוֹ ר ָעמֹק וְ ָר ָחב ָהיָ ה
ּ ָפעוּ ר ְּב ֶא ְמ ַצע ַהדֶּ ֶר ְךָ .ע ְמקוֹ ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ִמגּ ַֹב ּה ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ֻב ָ ּגר.
ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּבוֹ ר ׁ ְש ֵּתי דְּ מוּ יוֹ ת ׁ ְשפוּ פוֹ תֲ ,חבוּ ׁשוֹ ת ּכוֹ ָב ִעיםָּ ,כ ְרעוּ
ֶּב ֶר ְך וְ ִה ְב ִר ׁישוּ ָא ָבק ַּב ֲע ִדינוּ ת ַר ָּבה.
ֹאש ּה ֵּבין ַה ְ ּי ָל ִדים.
"מה זֶ ה? ִמי ֵא ֶּלה?" נִ ִירית דָּ ֲח ָקה ֶאת ר ׁ ָ
ָ
יתי.
"ל ַד ְע ִּתיֵ ,א ֶּלה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ִגיםָ ",ענִ ִ
ְ
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יוּבל.
"א ָבל ָמה ֵהם עוֹ שִׂ ים?" ׁ ָש ַאל ַ
ֲ
"אם ֲאנִ י לֹא טוֹ ֶעהֵ ,א ֶּלה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ִגים ׁ ֶש ְּמנַ ִ ּקים ַע ִּתיקוֹ ת",
ִ
יתי.
ָענִ ִ
ְּב ֶר ַגע זֶ ה ׁ ָש ְמעוּ ׁ ְשנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּבוֹ ר ֶאת ַה ּקוֹ לוֹ ת
יהםִ ,ה ְת ַמ ְּתחוּ
יהםָ ,קמוּ ַעל ַרגְ ֵל ֶ
אש ֶ
יהםֵ .הם ֵה ִרימוּ ֶאת ָר ׁ ֵ
ֵמ ֲע ֵל ֶ
וְ ִה ְס ַּת ְּכלוּ ָע ֵלינוּ ַ .צ ֲעקוֹ ת ֶּב ָה ָלה ָעלוּ ִמ ּ ִפ ּיוֹ ת ַה ְ ּי ָל ִדים ְּכ ׁ ֶש ִ ּג ּלוּ
ָמה ֻמ ָּנח ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּבוֹ רָ :היוּ ׁ ָשם ׁ ִש ּׁ ָשה ׁ ְש ָל ִדיםְ ׁ :שנַ יִ ם ְ ּגדוֹ ִלים,
ׁ ְשנַ יִ ם ֵּבינוֹ נִ ִ ּיים וּ ׁ ְשנַ יִ ם ַמ ָּמ ׁש ְק ַט ִּנים.
ָה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ִגים ֵה ִסירוּ ֶאת ַה ּכוֹ ָב ִעים ,נִ ְ ּגבוּ ֶאת ַה ֵ ּז ָעה וְ ָל ְגמוּ
ִמ ַּב ְק ּבוּ ֵקי ַה ּׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ָּל ֶהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ִה ְת ַהדֵּ ר ְּב ָק ַר ַחת נוֹ ֶצ ֶצת
יצית שֵׂ ָער
ְוּבזוּג ִמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם ֲע ֵבי ִמ ְס ֶ ּג ֶרתַ .ה ּׁ ֵשנִ י ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְּב ִצ ִ
גִ 'ינְ גִ 'י ְּב ֶמ ְר ַּכז ַה ּ ַפדַּ ַחת ְוּב ׁ ִש ְכ ָבה ָע ָבה ׁ ֶשל שֵׂ ָער גִ 'ינְ גִ 'י ְמ ֻק ְרזָ ל
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵאר ֶאת ְּכ ֵת ָפיו.
"א ֶּתם ֲע ַדיִ ן חוֹ ְפ ִרים ָּכאן?" ׁ ָש ֲא ָלה נִ ִירית" .לֹא ְ ּג ַמ ְר ֶּתם
ַ
ַל ְחשׂ ף ַה ּכֹל ָּב ֲא ָתר ַה ֶ ּזה?"
"א ָהה?" ׁ ָש ַאל ַּב ַעל ּ ַפ ְרוַ ת ַה ְּכ ֵת ַפיִ ם ַה ִ ּג'ינְ ִג'יתֶ ׁ ,ש ְּבשָׂ ָפה
ָ
"ת ְס ְל ִחי ִלי,
ׁ ֶש ֵאינֶ ָּנה שְׂ ַפת ָה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ִגים ּ ֵפרוּ ׁשוֹ ַּ ,כ ִּנ ְר ֶאהִּ ,
ְ ּג ִב ְר ִּתיֲ ,א ָבל ִמ ָּמ ַתי ַא ְּת ֻמ ְמ ִחית ָּכזֹאת ַּב ֲא ָת ִרים ַא ְר ֵכאוֹ לוֹגִ ִ ּיים?"
־פֹ־ר ָּכ־א־ן?" ּ ֵפ ְר ָקה נִ ִירית ֶאת
־ח ּ
־ת־ם ַל ְ
־מ ְ־ר ֶּ
"לֹ־א ְ ּג ַ
ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ַל ֲה ָברוֹ ת ּבוֹ ְדדוֹ ת.

ֶ  10אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

ילים
"א ָהה?" ָּת ָהה ַה ֵ ּק ֵר ַח ַהנּ וֹ ֵצץֶ ׁ ,ש ִּבשְׂ ַפת ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָה ְר ִג ִ
ָ
"א ְּת חוֹ ׁ ֶש ֶבת ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ֵח ְר ׁ ִשים ׁ ֶש ַא ְּת
ּ ֵפרוּ ׁשוֹ ָּ ,כ ְך ׁ ִש ַע ְר ִּתיַ ,
ְמ ַד ֶּב ֶרת ֵא ֵלינוּ ָּכ ָכה?"
יוּבל וְ ִס ֵּמן ְּביָ ָדיו ַעל
"מה ַא ֶּתם עוֹ שִׂ ים? ָמה זֶ ה?" ׁ ָש ַאל ַ
ָ
ָאזְ נָ יו.
יצית ָה ַא ְדמוֹ נִ יתָ ׁ ,ש ַלף ֵמ ָאזְ נָ יו ֶאת
"א ָהההה!" ָק ָרא ַּב ַעל ַה ִ ּצ ִ
ָ
"מה ׁ ָש ַא ְל ָּת?"
ָה ָאזְ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ָּב ֶהן ַּכ ִּנ ְר ֶאה ׁ ָש ַמע מוּ זִ ָיקה ,וְ ׁ ָש ַאלָ ,
יוּבל ַעל ׁ ְש ֵא ָל ָת ּה ׁ ֶשל נִ ִירית.
"עוֹ ד חוֹ ְפ ִרים ָּב ֲא ָתר ַה ֶ ּזה?" ָחזַ ר ַ
"כןָ .מ ָצאנוּ ָּכאן ׁ ְש ָל ִדים ַע ִּת ִיקים וַ ֲאנַ ְחנוּ ּבוֹ ְד ִקים ִאם יֵ ׁש
ֵּ
ָּכאן עוֹ ד ְק ָב ִריםִ ",ה ְס ִּביר ָה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ג ַה ְ ּי ָמנִ יַ ,ה ְּמ ֻמ ׁ ְש ָקףֶ ׁ ,ש ַ ּגם
הוּ א ָהיָ ה ָּכ ֵעת ְללֹא ָאזְ נִ ּיוֹ ת" .חוּ ץ ִמ ֶ ּזהְּ ,ב ָכל ִמ ְק ֶרה ָצ ִר ְ
יך
ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ּׁ ְש ָל ִדים".
"מה ׁ ֶש ְּמ ׁ ֻש ֶּנהִ ",ה ְת ָע ֵרב ַה ִ ּג'ינְ ִג'י" ,הוּ א ׁ ֶש ַּל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ָה ֲא ָתר
ָ
ַה ֶ ּזה ַע ִּתיק ְמאוֹ דִ ,מ ִּל ְפנֵ י יוֹ ֵתר ֵמ ַא ְל ּ ַפיִ ם ׁ ָשנָ הַ ,ה ּׁ ְש ָל ִדים ָה ֵא ֶּלה
נִ ְר ִאים ֲח ָד ׁ ִשים ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתרַ .מ ָּמ ׁש ֲח ָד ׁ ִשים! אוּ ַלי ְּבנֵ י ֶא ֶלף
ׁ ָשנִ ים ְּב ַס ְך ַה ּכֹל".
"א ֶּלה ֶּב ַטח ַה ֶּמ ֶל ְך
יוּבלֵ ,
"א ֶלף ׁ ָשנִ ים? ְמ ַענְ יֵ ןִ "...ה ְמ ֵהם ַ
ֶ
יטה וּ ׁ ְש ַאר ְּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ּבוּ ִליגָ רוֹ ב".
יס ְטיָ אנוֹ ַ ,ה ַּמ ְל ָּכה ְּב ִריגִ ָ
ְּכ ִר ְ
"כןַ ,א ָּתה ,יֶ ֶלד,
"מה ָא ַמ ְר ָּת?" ִה ְתנַ ֵער ָה ַא ְר ֵכאוֹ לוֹ ג ַה ֵ ּק ֵר ַחֵּ ,
ָ
ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֵא ֶל ָ
יך! ׁ ֶשל ִמי ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ַה ּׁ ְש ָל ִדים ָה ֵא ֶּלה?"

ֶ  12אלְ ָּדד ִאילָ נִ י

"לֹאְ ,ס ָתם ,זֶ ה לֹא ִּב ְר ִצינוּ תִ ",מ ַה ְר ִּתי ְל ִה ְת ָע ֵרב וְ ׁ ָש ַל ְח ִּתי
יוּבל.
ַמ ָּבט ַמ ְת ֶרה ְּב ַ
"א ָבל הוּ א ָא ַמר ֶ׳מ ֶל ְך׳! ַ ּגם ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי!" ִה ְת ָע ֵרב ַּב ַעל
ֲ
"על ֵאיזֶ ה ֶמ ֶל ְך הוּ א דִּ ֵּבר? אוּ ַלי ַה ֶ ּי ֶלד יוֹ ֵד ַע ַמ ּׁ ֶשהוּ
יציתַ .
ַה ִ ּצ ִ
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעזֹר ָלנוּ ?"
יחהֶּ ,ב ֱא ֶמת ,הוּ א ְס ָתם ִמ ְת ַּבדֵּ ַחִ ",ה ְתנַ ַ ּצ ְל ִּתי" .הוּ א דִּ ֵּבר
"ס ִל ָ
ְ
ַעל ֶמ ֶל ְך וּ ַמ ְל ָּכה ּבוּ ְל ָ ּג ִרים".
"מ ֶל ְך ּבוּ ְל ָ ּג ִרי ְּב ֶא ְמ ַצע ִעיר רוֹ ִמית ַע ִּת ָיקה! נוּ ֶּ ,ב ֱא ֶמת!!
ֶ
ׁ ְש ָל ִדים ַע ִּת ִיקים ֵהם לֹא נוֹ שֵׂ א ִל ְב ִדיחוֹ תִ ",ה ְת ָרה ָּבנוּ ַּב ַעל
ַה ִּמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם" .זֶ ה ִּב ְכ ָלל לֹא ַמ ְצ ִחיק".
אכת
הוּ א וַ ֲח ֵברוֹ ׁ ָשבוּ וְ ִה ְר ִּכיבוּ ֶאת ָה ָאזְ נִ ּיוֹ ת ,וְ ָחזְ רוּ ִל ְמ ֶל ֶ
ַה ַה ְב ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ישהוּ ׁ ֶש ּלֹא ַמ ִּכיר ֶאת
"זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת לֹא ַמ ְצ ִחיק .יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ׁ ֶ
חוּ ׁש ַההוּ מוֹ ר ׁ ֶש ְּל ָך ַמ ָּמ ׁש יִ ְת ַע ְצ ֵּבן ָע ֶל ָ
יוּבל,
יך!" ִהזְ ַה ְר ִּתי ֶאת ַ
"וְ ָאז — ַאל ָּתבוֹ א ְל ַב ֵ ּק ׁש ִמ ֶּמ ִּני ֶעזְ ָרה .לֹא ָּכל דָּ ָבר הוּ א נוֹ שֵׂ א
ְל ִה ְת ַּבדְּ חוּ יוֹ ת".
יתם ֵא ְ
יס ְטיָ אנוֹ ,
יך ַה ֻ ּג ְלגּ ֶֹלת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ,זֹאת ׁ ֶשל ְּכ ִר ְ
"א ָבל ְר ִא ֶ
ֲ
יוּבלָ ּ ,פנָ ה ְל ָדנִ ֵ ּיאלֵ ,ק ֵרב ֶאת
ָק ְר ָצה ֵא ֵלינוּ ?" ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ֶּמ ִּני ַ
ּ ָפנָ יו ְל ַא ּפוֹ ׁ ֶשל דָּ נִ ֵ ּיאלָ ,ק ַרץ וְ ָעשָׂ ה ֶּ׳בההההה!׳
"דַּ י ְּכ ָבר!" נִ ְב ַהל דָּ נִ ֵ ּיאל.
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"אנִ י יוֹ ֵד ַע!" ִה ְמ ׁ ִש ְ
"ב ַטח ָּב ֶר ַגע ׁ ֶש ֵּנ ֵל ְך ֵהם יוֹ ִציאוּ
יוּבלֶּ ,
יך ַ
ֲ
יוּבל
ֶאת ַה ֻ ּג ְלגּ ֶֹלת ֲה ִכי ׁ ָשוָ ה וִ ישַׂ ֲחקוּ ָּב ּה ַּכ ּדוּ ְר ַסלָּ .כ ָכה!" ַ
ִּכ ְד ֵרר וְ ָק ַפץ ְּכ ִא ּלוּ הוּ א קוֹ ֵל ַע ַסל.
"דַּ י ְּכ ָבר ,דֶּ ִּביל!" דָּ נִ ֵ ּיאל ִה ְת ַר ֵ ּגזֲ ,א ָבל ָאז נִ ְר ַ ּגע ,וּ ׁ ְש ַאר ַח ְב ֵרי
ַה ִּכ ָּתה ִה ְת ִחילוּ ִל ְצחֹק וּ ְלשַׂ ֵחק ְּב ַכדּ וּ ְר ַסל דִּ ְמיוֹ נִ י.
יוּבלָ ּ ",פנְ ָתה ֵא ַלי ִה ִּליתַ ,א ַחת ַה ְ ּי ָלדוֹ ת ֵמ ַה ִּכ ָּתה,
"א ָּבא ׁ ֶשל ַ
ַ
יס ְטיָ אנוֹ ,
"ה ֶע ֶרב ְּת ַס ּ ֵפר ָלנוּ ַעל ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁ ֶשל ְּכ ִר ְ
ָ
נָ כוֹ ן?"
יצה ׁ ֶש ָּל ּה
ֲאנִ י ְמ ַח ֵּבב ֶאת ִה ִּליתְּ .ביִ חוּ ד ְּב ׁ ֶשל ָה ֲע ִמ ָידה ָה ַא ִּמ ָ
מוּ ל ַמ ְלכוֹ ת ַה ִּכ ָּתה ׁ ֶש ְּמ ִציקוֹ ת ָל ּה ִּב ְג ַלל שְׂ ָע ָר ּה ַה ִ ּג'ינְ ִג'י
ַה ְּמ ֻק ְרזָ ל.
יטה!" הוֹ ִסיף יֶ ֶלד ֶא ָחד.
"וּב ִר ִיג ָ
ְּ
אצ'ינָ ה!" ְּב ִליל
אצ'י וְ ג'וּ נְ יוֹ ִרינָ ה ,וּ ּ ָפ ִ
אצ'י וָ ִ
"וְ ג'וּ נְ יוֹ ר ,וּ ּ ָפ ִ
קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְ ּי ָל ִדים ָע ָלה ִמ ָּס ִביב.
"אין ְּב ָעיָ ה ",שָׂ ַמ ְח ִּתיֵ .איזֶ ה ַמ ָ ּזל ׁ ֶש ֵהם ִּב ְ ּק ׁשוּ ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י
ֵ
ִה ַ ּצ ְע ִּתיָ .ה ֱא ֶמת? ַא ֲח ֵרי ָמה ׁ ֶש ָ ּק ָרה ,יָ ַד ְע ִּתי ָמה ֲאנִ י הוֹ ֵל ְך ְל ַס ּ ֵפר.
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתְ ,ל ָפחוֹ ת ֵא ְ
יך ַא ְת ִחיל ֶאת ַה ִּס ּפוּ ר.
ָּב ֶע ֶרבַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ְת ַמ ַ ּק ְמנוּ ַּב ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ּבוֹ ָהיִ ינוּ
ֲאמוּ ִרים ִל ׁישֹן ַּב ַּליְ ָלה ,וְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָא ַכ ְלנוּ ֲארוּ ַחת ֶע ֶרבַ ,ה ְ ּי ָל ִדים
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קוּמזִ יץִ ,ל ְצלוֹ ת
דוּרהִ .ה ְת ַּכ ַ ּונּ וּ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ
יָ ְצאוּ ִעם נִ ִירית ְל ַא ְר ֵ ּגן ְמ ָ
ַּת ּפוּ ֵחי ֲא ָד ָמהָ ,ל ׁ ִשיר ְק ָצת ׁ ִש ִירים וְ ִל ׁ ְשמ ַֹע ִס ּפוּ ר.
ְּכ ׁ ֶש ֵהם יָ ְצאוּ ֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ְל ִה ְת ּכוֹ נֵ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יךָ .ל ַק ְח ִּתי ֶאת
אתי ְליַ ד לוּ ַח
ֻח ְל ַצת ַה ְּט ִריקוֹ ַה ּׁ ְשח ָֹרה ׁ ֶש ִּליְ ,וּב ִגיר ָל ָבן ׁ ֶש ָּמ ָצ ִ
יהן ֻ ּג ְלגּ ֶֹלת.
יה ׁ ְש ֵּתי ֲע ָצמוֹ ת ֻמ ְצ ָלבוֹ ת ֵוּבינֵ ֶ
ַה ִּכ ָּתה ִצ ַ ּי ְר ִּתי ָע ֶל ָ
אתי ְל ִכוּ וּ ן ַה ְּמדוּ ָרה.
ָאז ָל ַב ׁ ְש ִּתי אוֹ ָת ּה וְ יָ ָצ ִ
נִש ְמעוּ
ַה ְ ּילָ ִדים יָ ׁ ְשבוּ ְּב ַמ ְע ָ ּגל ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּס ִביב לָ ֵא ׁשְּ .כ ׁ ֶש ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ׁ ְ
לוּשוֹ תִ .צ ּיוּר ַה ֻ ּג ְלגּ ֶֹלת וְ ָה ֲע ָצמוֹ ת ַעל ַה ֻח ְל ָצה
ְק ִריאוֹ ת ַה ְפ ָּת ָעה ֲח ׁ
רשם ַה ְּמיֻ ָחלֶ ׁ .ש ֶקט ִהשְׂ ָּת ֵרר ְּכ ׁ ֶש ִה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי.
ׁ ֶש ִּלי הוֹ ִתיר ֶאת ָה ׁ ֶ
ֻּכ ָּלם ִח ּכוּ ְל ַה ְת ָח ַלת ַה ִּס ּפוּרָ ּ .פ ַת ְח ִּתי ֶאת ּ ִפי וְ ָכ ְך ָא ַמ ְר ִּתי:
"באוֹ תוֹ ֶע ֶרב ָחזְ רוּ ּ ֶפ ַרח וְ זֶ ַרח מוּ ָת ׁ ִשים וּ ְמ ֻל ְכ ָל ִכים ֵמ ָה ָא ָבק
ְּ
יפת ׁ ְש ָל ִדים
יהם ַּב ֲחשִׂ ַ
ׁ ֶש ָע ְבדוּ ּבוֹ ָּכל ַה ּיוֹ ם .יוֹ ם ָאר ְֹך ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
וְ גֻ ְלגּ וֹ לוֹ ת ְוּבנִ ּקוּ יָ םֵ .הם נִ ְכנְ סוּ ַל ֲח ַדר ַה ָּמלוֹ ן ,זָ ְרקוּ ֶאת ַה ְּבגָ ִדים
ַה ְּמ ֻט ָּנ ִפים ְל ִפ ַּנת ַה ֶח ֶדר ,וְ ָאז ִמ ֲהרוּ ַל ֲח ַדר ָה ַא ְמ ַּב ְטיָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה
ִּב ְק ֵצה ַה ִּמ ְסדְּ רוֹ ן וְ ִה ְת ַר ֲחצוּ ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה.
"כ ׁ ֶש ָהיוּ נְ ִק ִ ּיים וְ ַר ֲענַ נִ יםִ ,ה ְת ַּכ ְ ּונוּ ָל ֶל ֶכת ְל ַח ּ ֵפשׂ ִמ ְס ָע ָדה
ְּ
ֶל ֱאכֹל ָּב ּה ֲארוּ ַחת ֶע ֶרבֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ ַל ִּמ ְסדְּ רוֹ ן ִּכ ְמ ַעט ּ ָפ ְר ָחה
ט־ל ַאט
נִ ׁ ְש ָמ ָתםָ "...ע ַצ ְר ִּתי ֶר ַגעֶ ,ה ֱע ַב ְר ִּתי ֵעינַ יִ ם ּבוֹ ֲחנוֹ ת ְל ַא ְ
יש ְר ִּתי ַמ ָּבט ְל ָכל יֶ ֶלד ַּב ַּמ ְע ָ ּגל וְ ָאז ִה ְמ ׁ ַש ְכ ִּתי,
ְס ִביב ַה ְּמדוּ ָרהֵ ,ה ׁ ַ
"ב ֲאוִ יר מוּ ָלם ִה ְתנוֹ ְד ָדה ְּכ ׁ ִש ּכוֹ ָרה רוּ ַח ְר ָפ ִאים".
ָּ

