
ְׁשָלִדים ְּבֶאְמַצע ְרחֹוב ָרִגיל ְלַגְמֵרי

ְלָאן  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְליּוַבל  י  ָאַמְרּתִ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ּנֶ ְמׁשַ  ֹלא 
י אֹותֹו  י ְוָתַפְסּתִ ְקּתִ ִמיד ׁשֹוֵכַח. לּוֵלא ִזּנַ הּוא הֹוֵלְך, הּוא ּתָ
ל  ֶרַגע ָהַאֲחרֹון, הּוא ָהָיה נֹוֵפל ְלתֹוְך ַהּבֹור ְוׁשֹוֵבר ֶאת ּכָ ּבָ

ָהֲעָצמֹות.
ּיּוַבל ָהָיה ׁשֹוֵבר ֶאת ָהֲעָצמֹות  ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַאּתֶ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ּבֹר ֶאת  ֶזה, ִלׁשְ ּטּוי ָכּ ִפיָלה. ֲהֵרי ֵיׁש ּבִ ל ַעְצמֹו ֵמָעְצַמת ַהּנְ ׁשֶ
ּלֹו.  ר ַעל ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ם טֹוִעים. ֲאִני לֹא ְמַדּבֵ ָהֲעָצמֹות. ֲאָבל ַאּתֶ
ָנה, הּוא  ּוָ ִאם ֹלא ֹזאת ָהְיָתה ַהּכַ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ ַאּתֶ ַוֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ
ָהָיה  הּו ַאֵחר ׁשֶ ל ִמיׁשֶ ָתם ָהָיה ׁשֹוֵבר ֶאת ָהֲעָצמֹות ׁשֶ ִמן ַהּסְ
ֲעָצמֹות  ר ּבַ ק. ְמֻדּבָ ם ֶזה ֹלא ְמֻדּיָ ּגַ תֹוְך ַהּבֹור. ָאז ֶזהּו, ׁשֶ ּבְ

ִבינּו: יר ְלַאט, ּתָ ְכָלל. אּוַלי ִאם ַאְסּבִ ֲאֵחרֹות ּבִ
ְכָבה  ִ ל ַהּשׁ ָנִתי ׁשֶ ְ ּיּול ַהּשׁ ּטִ ְמֻיָחד ּבַ ָצֳהֵרי יֹום ַחם ּבִ ֶזה ָקָרה ּבְ
ה. ֲאִני  י ִלְהיֹות הֹוֶרה ְמַלּוֶ ְבּתִ ֶפר. ִהְתַנּדַ ֵבית ַהּסֵ ל יּוַבל ּבְ ׁשֶ
ם ֵיׁש ִלי ֹחֶפׁש ֵמָהֲעבֹוָדה ְוַגם  נֹוָרא אֹוֵהב ְלַלּוֹות ִטּיּוִלים. ּגַ
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ה — ֵהם אֹוֲהִבים  חֹות ָחׁשּוב ִמּזֶ ָלִדים. ְוֹלא ּפָ יף ִלי ִעם ַהּיְ ּכֵ
ְיָלה. ּלַ ר ָלֶהם ִסּפּוִרים ּבַ ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ

ל  ה ׁשֶ ּתָ ָאן. ַהּכִ ית ׁשְ ֲאָתר ָהַאְרֵכאֹולֹוִגי ְלַיד ּבֵ ִסּיּור ּבָ ָהִיינּו ּבְ
יִקים,  ַאַחד ָהְרחֹובֹות ָהַעּתִ ִעְקבֹות ַהּמֹוָרה ִניִרית ּבְ יּוַבל ָצֲעָדה ּבְ
ִנים,  ַעם, ִלְפֵני ִמיְליֹון ׁשָ ּפַ ָמה ׁשֶ ֵפי ָהֲאָבִנים ַהֲחַלְקַלּקֹות, ּבְ ְמֻרּצְ
ים. יּוַבל ָהַלְך ַמֵהר יֹוֵתר ֵמָהֲאֵחִרים,  ָהָיה ִעיר רֹוִמית ְמֵלַאת ַחּיִ

ים ֲאִפּלּו ֶאת ַהּמֹוָרה. ְוִהְקּדִ
ל יּוַבל, ָקָרא לֹו ְלַחּכֹות ָלנּו.  אל, ֶהָחֵבר ֲהִכי טֹוב ׁשֶ ִנּיֵ ְוָאז ּדָ
ל  ּכֵ אל אֹוֵמר. הּוא ִהְסּתֹוֵבב ְוִהְסּתַ ִנּיֵ ַמע ָמה ּדָ ְרֶאה לֹא ׁשָ ּנִ יּוַבל ּכַ
עֹודֹו  ַכח ְלַהְפִסיק ָלֶלֶכת. ְוָכְך, ּבְ ִמיד ׁשָ מֹו ּתָ ָאחֹוָרה, ֲאָבל ּכְ
ק,  יְך ָלֶלֶכת ָקִדיָמה, ָהִייִתי ָצִריְך ְלַזּנֵ ל ָאחֹוָרה ּוַמְמׁשִ ּכֵ ִמְסּתַ
ְצַנח ְלתֹוְך ּבֹור. ּיִ ג ָקִדיָמה ְוִלְתּפֹס ֶאת יּוַבל ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ ְלַדּלֵ

יד ִלי, ְוָאז  ה קֹוֵפץ ָעַלי ְו..." יּוַבל ִהְתִחיל ְלַהּגִ ה ַאּתָ "ָלּמָ
לּו  ּכְ ָלִדים ִהְצטֹוְפפּו ְסִביֵבנּו ְוִהְסּתַ ַאר ַהּיְ יו ְוֵהִבין. ׁשְ ְחּתָ ל ּתַ ּכֵ ִהְסּתַ
ְרֶאה ָהָיה יֹוֵצא ּדֶֹפן ַלֲחלּוִטין: ּבֹור ָעֹמק ְוָרָחב ָהָיה  ה. ַהּמַ ְלַמּטָ
ר.  ל ָאָדם ְמֻבּגָ ַנִים ִמּגַֹבּה ׁשֶ י ׁשְ ֶרְך. ָעְמקֹו ּפִ ֶאְמַצע ַהּדֶ עּור ּבְ ּפָ
ְרעּו  פּופֹות, ֲחבּוׁשֹות ּכֹוָבִעים, ּכָ מּויֹות ׁשְ י ּדְ ּתֵ ית ַהּבֹור ׁשְ ַתְחּתִ ּבְ

ה. ֲעִדינּות ַרּבָ ֶרְך ְוִהְבִריׁשּו ָאָבק ּבַ ּבֶ
ָלִדים. ין ַהּיְ ּה ּבֵ ֲחָקה ֶאת ֹראׁשָ ה?" ִניִרית ּדָ "ָמה ֶזה? ִמי ֵאּלֶ

ה ַאְרֵכאֹולֹוִגים," ָעִניִתי. י, ֵאּלֶ "ְלַדְעּתִ
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ַאל יּוַבל. ים?" ׁשָ "ֲאָבל ָמה ֵהם עֹוׂשִ
יקֹות,"  ים ַעּתִ ַנּקִ ּמְ ה ַאְרֵכאֹולֹוִגים ׁשֶ "ִאם ֲאִני ֹלא טֹוֶעה, ֵאּלֶ

ָעִניִתי.
ית ַהּבֹור ֶאת ַהּקֹולֹות  ַתְחּתִ ים ּבְ ֵני ָהֲאָנׁשִ ְמעּו ׁשְ ֶרַגע ֶזה ׁשָ ּבְ
חּו  יֶהם, ָקמּו ַעל ַרְגֵליֶהם, ִהְתַמּתְ ֵמֲעֵליֶהם. ֵהם ֵהִרימּו ֶאת ָראׁשֵ
ּלּו  ּגִ ׁשֶ ָלִדים ּכְ ּיֹות ַהּיְ ָהָלה ָעלּו ִמּפִ לּו ָעֵלינּו. ַצֲעקֹות ּבֶ ּכְ ְוִהְסּתַ
דֹוִלים,  ַנִים ּגְ ָלִדים: ׁשְ ה ׁשְ ָ ּשׁ ם ׁשִ ית ַהּבֹור: ָהיּו ׁשָ ַתְחּתִ ח ּבְ ָמה ֻמּנָ

ים.  ׁש ְקַטּנִ ַנִים ַמּמָ ים ּוׁשְ ינֹוִנּיִ ַנִים ּבֵ ׁשְ
ָעה ְוָלְגמּו  בּו ֶאת ַהּזֵ ָהַאְרֵכאֹולֹוִגים ֵהִסירּו ֶאת ַהּכֹוָבִעים, ִנּגְ
ָקַרַחת נֹוֶצֶצת  ר ּבְ ֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם ִהְתַהּדֵ ּלָ ה ׁשֶ ִתּיָ ְ ְקּבּוֵקי ַהּשׁ ִמּבַ
ָער  ִציִצית ׂשֵ ּבְ ק  ּפֵ ִני ִהְסּתַ ֵ ֶרת. ַהּשׁ ָקַפִים ֲעֵבי ִמְסּגֶ ּוְבזּוג ִמׁשְ
ָער ִג'יְנִג'י ְמֻקְרָזל  ל ׂשֵ ְכָבה ָעָבה ׁשֶ ַחת ּוְבׁשִ ּדַ ז ַהּפַ ֶמְרּכַ ִג'יְנִג'י ּבְ

ֵתָפיו. ֵאר ֶאת ּכְ ּפֵ ׁשֶ
ם  ַמְרּתֶ ּגְ ֲאָלה ִניִרית. "ֹלא  אן?" ׁשָ ם ֲעַדִין חֹוְפִרים ּכָ "ַאּתֶ

ה?" ֲאָתר ַהּזֶ ַלְחׂשף ַהּכֹל ּבָ
ָפה  ׂשָ ּבְ 'יְנִג'ית, ׁשֶ ֵתַפִים ַהִגּ ְרַות ַהּכְ ּפַ ַעל  ּבַ ַאל  "ָאָהה?" ׁשָ
ְסְלִחי ִלי,  ְרֶאה, "ּתִ ּנִ ּכַ רּוׁשֹו,  ַפת ָהַאְרֵכאֹולֹוִגים ּפֵ ה ׂשְ ֵאיֶנּנָ ׁשֶ
ים?" ֲאָתִרים ַאְרֵכאֹולֹוִגּיִ זֹאת ּבַ ַתי ַאּתְ ֻמְמִחית ּכָ י, ֲאָבל ִמּמָ ִבְרּתִ ּגְ
ְרָקה ִניִרית ֶאת  ּפֵ ־א־ן?"  ־ם ַל־ְח־ּפֹ־ר ּכָ ־ַמ־ְר־ּתֶ ּגְ "ֹל־א 

ֵאָלה ַלֲהָברֹות ּבֹוְדדֹות. ְ ַהּשׁ
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ֵני ָהָאָדם ָהְרִגיִלים  ַפת ּבְ ׂשְ ּבִ ֵרַח ַהּנֹוֵצץ, ׁשֶ ָהה ַהּקֵ "ָאָהה?" ּתָ
ַאּתְ  ׁשֶ ים  ֲאַנְחנּו ֵחְרׁשִ ׁשֶ ֶבת  י, "ַאּתְ חֹוׁשֶ ַעְרּתִ ׁשִ ְך  ּכָ רּוׁשֹו,  ּפֵ

ָכה?" ֶרת ֵאֵלינּו ּכָ ְמַדּבֶ
ָיָדיו ַעל  ּבְ ן  ַאל יּוַבל ְוִסּמֵ ים? ָמה ֶזה?" ׁשָ ם עֹוׂשִ "ָמה ַאּתֶ

ָאְזָניו.
ַלף ֵמָאְזָניו ֶאת  יִצית ָהַאְדמֹוִנית, ׁשָ ַעל ַהּצִ "ָאָהההה!" ָקָרא ּבַ
"? ַאְלּתָ ַאל, "ָמה ׁשָ ַמע מּוִזיָקה, ְוׁשָ ְרֶאה ׁשָ ּנִ ֶהן ּכַ ּבָ ָהָאְזִנּיֹות, ׁשֶ
ל ִניִרית. ֵאָלָתּה ׁשֶ ה?" ָחַזר יּוַבל ַעל ׁשְ ֲאָתר ַהּזֶ "עֹוד חֹוְפִרים ּבָ

יִקים ַוֲאַנְחנּו ּבֹוְדִקים ִאם ֵיׁש  ָלִדים ַעּתִ אן ׁשְ ן. ָמָצאנּו ּכָ "ּכֵ
ם  ּגַ ָקף, ׁשֶ ֻמׁשְ ָמִני, ַהּמְ יר ָהַאְרֵכאֹולֹוג ַהְיּ אן עֹוד ְקָבִרים," ִהְסּבִ ּכָ
ָכל ִמְקֶרה ָצִריְך  ה, ּבְ ֵעת ְלֹלא ָאְזִנּיֹות. "חּוץ ִמּזֶ הּוא ָהָיה ּכָ

ָלִדים." ְ ֹמר ֶאת ַהּשׁ ִלׁשְ
ָהֲאָתר  ְמרֹות ׁשֶ ּלַ 'יְנִג'י, "הּוא ׁשֶ ה," ִהְתָעֵרב ַהּגִ ּנֶ ׁשֻ ּמְ "ָמה ׁשֶ
ה  ָלִדים ָהֵאּלֶ ְ ָנה, ַהּשׁ ִים ׁשָ ְפֵני יֹוֵתר ֵמַאְלּפַ יק ְמאֹוד, ִמּלִ ה ַעּתִ ַהּזֶ
ֵני ֶאֶלף  ּבְ ים! אּוַלי  ׁש ֲחָדׁשִ ה יֹוֵתר. ַמּמָ ים ַהְרּבֵ ִנְרִאים ֲחָדׁשִ

ַסְך ַהּכֹל." ִנים ּבְ ׁשָ
ֶלְך  ַטח ַהּמֶ ה ּבֶ ִנים? ְמַעְנֵין..." ִהְמֵהם יּוַבל, "ֵאּלֶ "ֶאֶלף ׁשָ
ַחת ּבּוִליָגרֹוב." ּפַ ֵני ִמׁשְ ַאר ּבְ ִריִגיָטה ּוׁשְ ה ּבְ ְלּכָ ִריְסְטָיאנֹו, ַהּמַ ּכְ
ה, ֶיֶלד,  ן, ַאּתָ ֵרַח, "ּכֵ ?" ִהְתַנֵער ָהַאְרֵכאֹולֹוג ַהּקֵ "ָמה ָאַמְרּתָ

ה?" ָלִדים ָהֵאּלֶ ְ ב ַהּשׁ ה חֹוׁשֵ ל ִמי ַאּתָ ר ֵאֶליָך! ׁשֶ ֲאִני ְמַדּבֵ
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י  ַלְחּתִ י ְלִהְתָעֵרב ְוׁשָ ְרִצינּות," ִמַהְרּתִ "ֹלא, ְסָתם, ֶזה ֹלא ּבִ
יּוַבל. ט ַמְתֶרה ּבְ ַמּבָ

ַעל  י!" ִהְתָעֵרב ּבַ ַמְעּתִ ם ֲאִני ׁשָ "ֲאָבל הּוא ָאַמר ׳ֶמֶלְך׳! ּגַ
הּו  ֶ ֶלד יֹוֵדַע ַמּשׁ ר? אּוַלי ַהּיֶ ּבֵ יִצית. "ַעל ֵאיֶזה ֶמֶלְך הּוא ּדִ ַהּצִ

כֹול ַלֲעֹזר ָלנּו?" ּיָ ׁשֶ
ר  ּבֵ י. "הּוא ּדִ ְלּתִ ַח," ִהְתַנּצַ ּדֵ ֱאֶמת, הּוא ְסָתם ִמְתּבַ "ְסִליָחה, ּבֶ

ִרים." ה ּבּוְלּגָ ַעל ֶמֶלְך ּוַמְלּכָ
ֱאֶמת!!  יָקה! נּו, ּבֶ ֶאְמַצע ִעיר רֹוִמית ַעּתִ ִרי ּבְ "ֶמֶלְך ּבּוְלּגָ
ַעל  נּו ּבַ א ִלְבִדיחֹות," ִהְתָרה ּבָ יִקים ֵהם ֹלא נֹוׂשֵ ָלִדים ַעּתִ ׁשְ

ְכָלל ֹלא ַמְצִחיק." ָקַפִים. "ֶזה ּבִ ׁשְ ַהּמִ
יבּו ֶאת ָהָאְזִנּיֹות, ְוָחְזרּו ִלְמֶלאֶכת  בּו ְוִהְרּכִ הּוא ַוֲחֵברֹו ׁשָ

ֶהם. ּלָ ה ׁשֶ ַהַהְבָרׁשָ
יר ֶאת  ּלֹא ַמּכִ הּו ׁשֶ ֱאֶמת ֹלא ַמְצִחיק. יֹום ֶאָחד ִמיׁשֶ "ֶזה ּבֶ
י ֶאת יּוַבל,  ן ָעֶליָך!" ִהְזַהְרּתִ ׁש ִיְתַעְצּבֵ ָך ַמּמָ ּלְ חּוׁש ַההּומֹור ׁשֶ
א  ָבר הּוא נֹוׂשֵ ל ּדָ י ֶעְזָרה. ֹלא ּכָ ּנִ ׁש ִמּמֶ בֹוא ְלַבּקֵ "ְוָאז — ַאל ּתָ

חּויֹות." ּדְ ְלִהְתּבַ
ִריְסְטָיאנֹו,  ל ּכְ דֹוָלה, ֹזאת ׁשֶ ְלּגֶֹלת ַהּגְ "ֲאָבל ְרִאיֶתם ֵאיְך ַהּגֻ
אל, ֵקֵרב ֶאת  ָנה ְלָדִנּיֵ י יּוַבל, ּפָ ּנִ ם ִמּמֶ ָקְרָצה ֵאֵלינּו?" ִהְתַעּלֵ

ההההה!׳ ה ׳ּבֶ אל, ָקַרץ ְוָעׂשָ ִנּיֵ ל ּדָ ָניו ְלַאּפֹו ׁשֶ ּפָ
אל.  ִנּיֵ ָבר!" ִנְבַהל ּדָ י ּכְ "ּדַ
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ֵלְך ֵהם יֹוִציאּו  ּנֵ ֶרַגע ׁשֶ ַטח ּבָ יְך יּוַבל, "ּבֶ "ֲאִני יֹוֵדַע!" ִהְמׁשִ
ָכה!" יּוַבל  ּדּוְרַסל. ּכָ ּכַ ּה  ּבָ ֲחקּו  ָוה ִויׂשַ ְלּגֶֹלת ֲהִכי ׁשָ ֶאת ַהּגֻ

ִאּלּו הּוא קֹוֵלַע ַסל. ְדֵרר ְוָקַפץ ּכְ ּכִ
ַאר ַחְבֵרי  ע, ּוׁשְ ז, ֲאָבל ָאז ִנְרּגַ אל ִהְתַרּגֵ ִנּיֵ יל!" ּדָ ּבִ ָבר, ּדֶ י ּכְ "ּדַ

ְמיֹוִני. ַכּדּוְרַסל ּדִ ֵחק ּבְ ה ִהְתִחילּו ִלְצֹחק ּוְלׂשַ ּתָ ַהּכִ
ה,  ּתָ ָלדֹות ֵמַהּכִ ית, ַאַחת ַהְיּ ְנָתה ֵאַלי ִהּלִ ל יּוַבל," ּפָ א ׁשֶ "ַאּבָ
ִריְסְטָיאנֹו,  ל ּכְ ְתָקאֹות ׁשֶ ְך ַהַהְרּפַ ר ָלנּו ַעל ֶהְמׁשֵ ַסּפֵ "ָהֶעֶרב ּתְ

ָנכֹון?"
ּה  ּלָ יָצה ׁשֶ ל ָהֲעִמיָדה ָהַאּמִ ׁשֶ ִיחּוד ּבְ ית. ּבְ ב ֶאת ִהּלִ ֲאִני ְמַחּבֵ
'יְנִג'י  ַהּגִ ָעָרּה  ׂשְ ְגַלל  ּבִ ִציקֹות ָלּה  ּמְ ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ מּול ַמְלכֹות 

ֻקְרָזל. ַהּמְ
ִריִגיָטה!" הֹוִסיף ֶיֶלד ֶאָחד. "ּוּבְ

ִליל  ּבְ אִצ'יָנה!"  ּוּפָ אִצ'י ָואִצ'י ְוג'ּוְניֹוִריָנה,  ּוּפָ "ְוג'ּוְניֹור, 
ִביב. ָלִדים ָעָלה ִמּסָ ל ַהּיְ קֹולֹות ׁשֶ

ֲאִני  ׁשּו ִלְפֵני ׁשֶ ּקְ ֵהם ּבִ ל ׁשֶ י. ֵאיֶזה ַמּזָ ַמְחּתִ ָעָיה," ׂשָ "ֵאין ּבְ
ר.  י ָמה ֲאִני הֹוֵלְך ְלַסּפֵ ָרה, ָיַדְעּתִ ּקָ י. ָהֱאֶמת? ַאֲחֵרי ָמה ׁשֶ ְעּתִ ִהּצַ

ּפּור. ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְלָפחֹות ֵאיְך ַאְתִחיל ֶאת ַהּסִ

ּבֹו ָהִיינּו  ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ּתֹות ׁשֶ ִכּ ְמנּו ּבַ ִהְתַמּקַ ֶעֶרב, ַאֲחֵרי ׁשֶ ּבָ
ָלִדים  ָאַכְלנּו ֲארּוַחת ֶעֶרב, ַהּיְ ְיָלה, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ ּלַ ֲאמּוִרים ִליׁשֹן ּבַ
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ּנּו ַלֲעׂשֹות קּוְמִזיץ, ִלְצלֹות  ּוַ ן ְמדּוָרה. ִהְתּכַ ָיְצאּו ִעם ִניִרית ְלַאְרּגֵ
ֹמַע ִסּפּור. יִרים ְוִלׁשְ יר ְקָצת ׁשִ ּפּוֵחי ֲאָדָמה, ָלׁשִ ּתַ

י ֶאת  ִריְך. ָלַקְחּתִ ּצָ מֹו ׁשֶ י ְלִהְתּכֹוֵנן ּכְ ֵהם ָיְצאּו, ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ּכְ
ָצאִתי ְלַיד לּוַח  ּמָ י, ּוְבִגיר ָלָבן ׁשֶ ּלִ ֹחָרה ׁשֶ ְ ִריקֹו ַהּשׁ ֻחְלַצת ַהּטְ
ְלּגֶֹלת.  ּגֻ י ֲעָצמֹות ֻמְצָלבֹות ּוֵביֵניֶהן  ּתֵ י ָעֶליָה ׁשְ ְרּתִ ה ִצּיַ ּתָ ַהּכִ

דּוָרה. י אֹוָתּה ְוָיָצאִתי ְלִכּוּון ַהּמְ ּתִ ָאז ָלַבׁשְ
ְמעּו  י ִנׁשְ ִהְתָקַרְבּתִ ׁשֶ ִביב ָלֵאׁש. ּכְ דֹול ִמּסָ ל ּגָ ַמְעּגָ בּו ּבְ ָלִדים ָיׁשְ ַהּיְ
ְלּגֶֹלת ְוָהֲעָצמֹות ַעל ַהֻחְלָצה  ָעה ֲחלּוׁשֹות. ִצּיּור ַהּגֻ ְקִריאֹות ַהְפּתָ
י.  ְבּתִ ַ ִהְתַיּשׁ ׁשֶ ֵרר ּכְ ּתָ ֶקט ִהׂשְ ֻיָחל. ׁשֶ ם ַהּמְ י הֹוִתיר ֶאת ָהרׁשֶ ּלִ ׁשֶ

י: י ְוָכְך ָאַמְרּתִ י ֶאת ּפִ ַתְחּתִ ּפּור. ּפָ ם ִחּכּו ְלַהְתָחַלת ַהּסִ ּלָ ּכֻ
ים ּוְמֻלְכָלִכים ֵמָהָאָבק  ַרח ְוֶזַרח מּוָתׁשִ אֹותֹו ֶעֶרב ָחְזרּו ּפֶ "ּבְ
ָלִדים  יַפת ׁשְ ֲחׂשִ ל ַהּיֹום. יֹום ָאֹרְך ָעַבר ֲעֵליֶהם ּבַ ָעְבדּו ּבֹו ּכָ ׁשֶ
ָגִדים  לֹון, ָזְרקּו ֶאת ַהּבְ ְוֻגְלּגֹולֹות ּוְבִנּקּוָים. ֵהם ִנְכְנסּו ַלֲחַדר ַהּמָ
ָהָיה  ְטָיה ׁשֶ ת ַהֶחֶדר, ְוָאז ִמֲהרּו ַלֲחַדר ָהַאְמּבַ ִפים ְלִפּנַ ֻטּנָ ַהּמְ

ה. ָעה ֲאֻרּכָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ רֹון ְוִהְתַרֲחצּו ּבְ ְסּדְ ְקֵצה ַהּמִ ּבִ
ׂש ִמְסָעָדה  נּו ָלֶלֶכת ְלַחּפֵ ּוְ ְוַרֲעַנִנים, ִהְתּכַ ים  ְנִקּיִ ָהיּו  ׁשֶ "ּכְ
ְרָחה  ְמַעט ּפָ רֹון ּכִ ְסּדְ ְצאּו ַלּמִ ּיָ ׁשֶ ּה ֲארּוַחת ֶעֶרב. ֲאָבל ּכְ ֶלֱאֹכל ּבָ
י ֵעיַנִים ּבֹוֲחנֹות ְלַאט־ְלַאט  י ֶרַגע, ֶהֱעַבְרּתִ ָמָתם..." ָעַצְרּתִ ִנׁשְ
י,  ְכּתִ ל ְוָאז ִהְמׁשַ ְעּגָ ּמַ ט ְלָכל ֶיֶלד ּבַ י ַמּבָ ְרּתִ דּוָרה, ֵהיׁשַ ְסִביב ַהּמְ

ּכֹוָרה רּוַח ְרָפִאים." ׁשִ ֲאִויר מּוָלם ִהְתנֹוְדָדה ּכְ "ּבָ


