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ֶּפ ֶרק א

קוֹ לוֹ ת מּוזָ ִרים
ש ָפה
יחה ִמ ְס ּתוֹ ִרית ְ ּב ָ ׂ
ֶּד ֶלת ְסגו ָּרהׂ ִ .
ש ָ
ָז ָרהְ ׁ .ש ִא ָיבה ְ ּב ִלי ַמ ׁ ְש ֵא ָבהַ .מה ַּמ ְס ִּתיר
ַה ַּס ְפ ָרן? ַה ִאם ַה ֵּס ֶפר ַמ ְק ִריא ֶאת ַע ְצמוֹ ?

ַ ּגם ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,שבּ וֹ ַמ ְת ִחיל ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ָּלנוָּ ,היְ ָתה ַהדֶּ לֶ ת ׁ ֶשל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה
ַה ִ ּצבּ ו ִּרית ְסגו ָּרה.
ָּת ִמיד ִהיא ְסגו ָּרה.
ַעל ַהדֶּ לֶ ת ׁ ֶש ָּל ּה ִמ ַ ּבחוּץ ֻמ ְצ ָמד ִמין ַמ ּקוֹ ׁש ָ ּגדוֹ ל ְ ּבצו ַּרת נֶ ׁ ֶשרִ .מי
ׁ ֶשרוֹ ֶצה לְ ִה ָּכנֵ ס לַ ִּס ְפ ִר ָ ּיהָ ,צ ִר ְיך לְ ַה ִּק ׁיש ַעל ַהדֶּ לֶ ת ְ ּב ַמ ּקוֹ ׁש ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר .לְ ַא ַחר
ַּכ ָּמה ַה ָּק ׁשוֹ ת יִ ׁ ְש ַמע ֶאת ַה ּקוֹ ל ַה ָ ּצרוּד ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרן ַה ָ ּז ֵקןַ ,מר ַא ֲהרוֹ נִ י,
ְּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ַ"רק ֶרגַ ע"ַ .א ַחר ָּכ ְך יִ ּׁ ָש ְמע ּו נְ ִק ׁישוֹ ת ַמ ֵּקל ַה ֲהלִ יכָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ,
ְּכ ׁ ֶשהוּא נִ ָ ּג ׁש לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַהדֶּ לֶ תּ ְ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָה ָא ָדם נִ כְ נָ סַ ,מ ֲחזִ יר ְק ִפיץ ָחזָ ק
ֶאת ַהדֶּ לֶ ת לַ ָּמקוֹ ם ,וְ ִהיא נִ ְט ֶר ֶקת ְ ּבלִ י ֶא ְפ ׁ ָשרוּת לִ ְפ ִת ָיחה ִמ ַ ּבחוּץ.
ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה נִ ְמ ֵצאת ְ ּב ִמ ְבנֶ ה ָצמוּד לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ָשב ׁ ֶשבּ וֹ
ֲאנִ י ָ ּגר ,וְ כָ ְך ָר ִא ִיתי ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ֶאת ַמה ּׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ָ ּב ּה ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָע ַב ְר ִּתי
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לְ יָ ָד ּהֲ .א ָבל ְ ּב ַע ְצ ִמי לֹא נִ כְ נַ ְס ִּתי לְ ׁ ָשם ֵמעוֹ לָ ם.
ְמ ַס ּ ְפ ִרים ׁ ֶש ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת ִהיא ַא ַחת ֵמ ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָ ּב ֵאזוֹ ר ֻּכלּ וֹ  ,וְ יֵ ׁש
ָ ּב ּה ַאלְ ֵפי אוֹ אוּלַ י ַעשְׂ רוֹ ת ַאלְ ֵפי ְס ָפ ִרים .רֹב ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ָשם ֵהם ִס ְפ ֵרי
ק ֶֹד ׁשֵ ,חלֶ ק ֵמ ֶהם ַע ִּת ִיקים וְ ֶחלְ ָקם ֲח ָד ׁ ִשים .לֹא ּ ַפ ַעם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַא ָ ּבא
"ס ְפ ִר ָ ּיה ֲח ׁשו ָּבה".
ׁ ֶש ִּלי ,וְ גַ ם ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ֵח ִריםֶ ׁ ,ש ִהיא נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ִ
ֲא ָבל אוֹ ִתי ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַה ּזֹאת דַּ וְ ָקא ַמ ְפ ִח ָידה .דְּ ָב ִרים מוּזָ ִרים
ִמ ְת ַר ֲח ׁ ִשים ָ ּב ּה .מוּזָ ִרים ְמאֹד.
ׁ ָשכַ ְח ִּתי לְ ַס ּ ֵפר לָ כֶ ם ׁ ֶש ּׁ ְש ִמי או ִּריֲ ,אנִ י ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע וְ גָ ר ְ ּבמוֹ ׁ ַשב ְּכ ַפר
ישה ּו
ִר ּמוֹ נִ יםֲ .אנִ י יֶ לֶ ד ַס ְק ָרן ְמאֹד וּכְ לָ ל לֹא ּ ַפ ְח ָדןִ .אם ְּת ַח ּ ְפשׂ ּו ִמ ׁ ֶ
ׁ ֶשאוֹ ֵהב ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תֲ ,ח ִקירוֹ ת וְ גִ לּ וּי ְמקוֹ מוֹ ת נִ ְס ָּת ִרים – זֶ ה ֲאנִ יְּ .כ ָבר
ִ ּב ַּק ְר ִּתי ְ ּבכַ ָּמה ְמ ָערוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצאוֹ ת ִ ּב ְק ֵצה ַה ְּכ ָפרִ ,ט ּ ַפ ְס ִּתי ַעל ָה ֵע ִצים
ַה ְ ּגבוֹ ִהים ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ָשבָ ,רכַ ְב ִּתי ַעל סוּס ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ּ ְפ ָר ִאי ְמאֹד,
וַ ֲא ִפלּ ּו ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ָעלָ יו – ֲא ָבל ְ ּבכָ ל זֹאתַ ,ה ִּס ְפ ִר ָ ּיה זֶ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו
ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי...
ְּכ ָבר לִ ְפנֵ י ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ִה ְת ַחלְ ִּתי לָ שִׂ ים לֵ ב לִ ְד ָב ִרים ְמ ׁ ֻש ִ ּנים ׁ ֶש ּקוֹ ִרים
ְ ּב ִמ ְבנֵ ה ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיהּ ְ .באוֹ ָתם יָ ִמים לֹא ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ִה ָּכנֵ ס לַ ִּס ְפ ִר ָ ּיה ִ ּב ׁ ְש ִביל
לְ ַח ּ ֵפשׂ ָ ּב ּה ְס ָפ ִריםִּ ,כי ֵאין ָ ּב ּה ִס ְפ ֵרי יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל ֶאת ַה ִּמ ְבנֶ ה ַע ְצמוֹ
אתי
ִה ַּכ ְר ִּתי ִמ ַ ּבחוּץ .בּ ֶֹקר ֶא ָחדְּ ,כ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ְ ּב ֶע ֶר ְך ֶ ּבן ׁ ֵש ׁש אוֹ ׁ ֶש ַבע ,יָ ָצ ִ
ֵמ ַה ּׁ ֵשרו ִּתים ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִד ּיוּק לְ יַ ד ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה .וְ ִה ֵ ּנה
ָר ִא ִיתי ֶאת ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ּפוֹ ֵת ַח ֶאת דֶּ לֶ ת ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ְ ּב ַמ ְפ ֵּת ַח וְ נִ כְ נָ סָּ .כ ָרגִ יל,
ַאף ֶא ָחד לֹא נִ כְ נַ ס חוּץ ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ ַהדֶּ לֶ ת נִ ְס ְ ּג ָרה ַא ֲח ָריו .לֹא ָע ְב ָרה יוֹ ֵתר
ישהוּ.
ִמדַּ ָּקה אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם ,וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לִ ׁ ְשמ ַֹע אוֹ תוֹ ְמשׂ וֹ ֵח ַח ְ ּב ֶמ ֶרץ ִעם ִמ ׁ ֶ
ַה ּקוֹ לוֹ ת ָהי ּו ַח ָּל ׁ ִשים וְ נִ ׁ ְש ְמע ּו ְּכ ִאלּ ּו ִמ ֶּמ ְר ָחקֲ ,א ָבל ֲאנִ יֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש
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לִ י ׁ ְש ִמ ָיעה טוֹ ָבה ְמאֹד ,יָ כֹלְ ִּתי ַמ ָּמ ׁש לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַהדִּ בּ ו ִּרים ׁ ֶש ָּל ֶהם.
זֶ ה ָהיָ ה מוּזָ ר ְ ּב ֵעינַ יֲ .ה ֵרי ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י נִ כְ נַ ס לְ ַב ּדוֹ ִ .עם ִמי הוּא ְמ ַד ֵ ּבר
ׁ ָשם? נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי ֶרגַ ע ְּכ ֵדי לְ ַה ְק ׁ ִשיב ,וּלְ ֶפ ַתע ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ ל ָחזָ ק ְּכמוֹ ׁ ֶשל
ַמ ׁ ְש ֵא ָבה ,וְ קוֹ לוֹ ת ַה ּ ִׂש ָיחה ִה ׁ ְש ַּת ְּתקוִּ .ח ִּכ ִיתי ֶרגַ ע ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ַמה ִ ּי ְק ֶרה
ַעכְ ׁ ָשו ,וְ ָאז ׁ ָש ַמ ְע ִּתי קוֹ ל ׁ ֶשל ְ ּג ִר ָירה ,וְ ַא ֲח ָריו ַמ ּׁ ֶשה ּו ְּכמוֹ ּ ִפיצוּץ ָק ָטן –
וְ ׁ ֶש ֶקטַּ .כ ֲעבֹר ֶרגַ ע ָקט נִ ׁ ְש ְמע ּו ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה קוֹ לוֹ ת ְצ ָע ִדים ,וְ ׁשוּב
ִה ְת ִחילָ ה שִׂ ָיחה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְמ ָעה ְּכ ִאלּ ּו ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקיםַ ,ה ּ ַפ ַעם ֵ ּבין ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים.
זִ ִה ִיתי ִמ ָ ּיד ֶאת ַה ּקוֹ ל ַה ָ ּצרוּד ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרןַ ,א ְך ֶאת ַה ּקוֹ לוֹ ת ָה ֲא ֵח ִרים לֹא
יָ כֹלְ ִּתי לְ זַ הוֹ תֻּ .כ ָּלם דִּ ְ ּבר ּו ְ ּבשָׂ ָפה זָ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ִה ַּכ ְר ִּתי ,וּלְ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי,
ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ְ ּב ֶה ְחלֵ ט ִה ִּכיר ,וְ הוּא ֵה ִבין וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ֵה ֵיטב ַ ּב ּ ִׂש ָיחה ַה ּזֹאת.
ַעכְ ׁ ָשו ְּכ ָבר ָע ַמ ְד ִּתי ְמ ֻר ָּתק וְ נִ ִּס ִיתי לְ ָה ִבין ַמה ּקוֹ ֶרה ּפֹהֶ .את ַה ִ ּבנְ יָ ן
ַע ְצמוֹ ֲאנִ י ַמ ִּכיר ְמ ֻצ ָ ּין ִמ ַ ּבחוּץ ,וַ ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵאין לוֹ עוֹ ד ְּכנִ יסוֹ ת ,וְ ִאם
ָּכ ְך – ָאז ֵמ ֵאיפֹה ִה ִ ּגיע ּו ֲאנָ ׁ ִשים ֶאל ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה? ֲה ֵרי ֵהם לֹא ָע ְבר ּו ַ ּבדֶּ לֶ ת!
ְ ּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע ַמ ָּמ ׁש ִה ִ ּג ַיע ָא ָדם ׁ ֶש ָר ָצה לְ ִה ָּכנֵ ס לַ ִּס ְפ ִר ָ ּיה ֵמ ַהדֶּ לֶ ת ָה ְרגִ ילָ ה.
הוּא ִה ִּק ׁיש ַ ּב ַּמ ּקוֹ ׁש ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַעל ַהדֶּ לֶ תִ .מ ַה ְר ִּתי לְ ִה ְת ַח ֵ ּבא ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֵעץ
ישה
ְּכ ֵדי לְ ָה ִציץ לְ תוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ְּכ ׁ ֶש ַהדֶּ לֶ ת ִּת ּ ָפ ַתחּ ָ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְמ ָעה ַה ְ ּנ ִק ׁ ָ
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ִה ׁ ְש ַּת ְּתק ּו ַה ּקוֹ לוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה .לְ ַא ַחר ׁ ְש ַּתיִ ם אוֹ ׁ ָשל ֹׁש
נְ ִק ׁישוֹ ת ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַמע ַה ּקוֹ ל ַה ֻּמ ָּכר ַה ַּמכְ ִריז ַ"רק ֶרגַ ע!"ֶ .א ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה
לִ ׁ ְשמ ַֹע ֵה ֵיטב ֶאת דְּ ִפיקוֹ ת ַמ ֵּקל ַה ֲהלִ יכָ ה ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרןַ ,א ְך ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח
ְ ּבכָ ְךֶ ׁ ,ש ְ ּביַ ַחד ִעם זֶ ה ָהי ּו עוֹ ד קוֹ לוֹ ת – קוֹ לוֹ ת ַה ּׁ ְש ִא ָיבה ַה ְמ ׁ ֻש ִ ּניםַ .הדֶּ לֶ ת
ימה.
נִ ְפ ְּת ָחה ,וַ ֲאנִ י ִמ ַה ְר ִּתי לְ ָה ִציץ ּ ְפנִ ָ
ַמה ּׁ ֶש ָר ִא ִיתי ִה ְד ִהים אוֹ ִתי – ִמ ְּל ַבד ַמר ַא ֲהרוֹ נִ י ַה ָּק ׁ ִש ׁישַ ,אף ָא ָדם
לֹא נִ ְר ָאה ַ ּב ָּמקוֹ ם! לֹא ָהיָ ה ׁשוּם זֵ כֶ ר לַ ֲא ֵס ָפה ׁ ֶש ִה ְת ַק ְ ּי ָמה ָּכאן ַרק לִ ְפנֵ י

7

2/4/15 12:21 PM

����.indd 7

ֲח ִצי ַד ָּקה! טו ֵּרי ַה ְּס ָפ ִרים ַה ֵּכ ִהים ָהי ּו ּדוֹ ְמ ִמים ו ְּמלֵ ִאים ָא ָבקַ .ה ִּכ ְסאוֹ ת
ָע ְמד ּו ְ ּבצו ָּרה ָּכל ָּכ ְך ְמ ֻסדֶּ ֶרת לְ יַ ד ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ּׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי
ישה ּו יָ ׁ ַשב ֲעלֵ ֶיהםֲ .ע ֵר ָמה ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶשל ְס ָפ ִרים
ָמ ַתי ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִמ ׁ ֶ
ָהיְ ָתה ֻמ ַ ּנ ַחת ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ׁ ֶשל ַה ַּס ְפ ָרןְ ,מ ַח ָּכה ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ׁ ֶשהוּא יְ ַסדֵּ ר אוֹ ָתם
ִ ּב ְמקוֹ ָמם .רו ַּח ַק ָּלה ֵהנִ ָיעה ֶאת ַה ִ ּוילוֹ נוֹ ת ,ו ְּד ָמ ָמה ַמ ְר ִ ּגיזָ ה ִמ ְּל ָאה ֶאת
ָהאוּלָ ם.
לְ ָאן נֶ ֶעלְ מ ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ּו ָּכאן ק ֶֹדם?
ִח ִּכ ִיתי עוֹ ד ְק ָצת ְ ּב ִת ְקוָ ה ׁ ֶש ַהדֶּ לֶ ת ִּת ּ ָפ ַתח ׁשוּבֲ ,א ָבל זֶ ה לֹא ָק ָרה,
וַ ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ָצ ִר ְיך ְּכ ָבר לַ ֲחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְּת ָרה ַה ַּת ֲעלו ָּמה.
ֵמ ָאז אוֹ תוֹ יוֹ ם נִ ִּס ִיתי עוֹ ד ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת לְ ָה ִבין ַמה ּקוֹ ֶרה ׁ ָשם
ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיהֵ ,מ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ ת ַה ְּסגו ָּרהִ .מ ּ ַפ ַעם לְ ַפ ַעם ִה ְצלַ ְח ִּתי לִ ׁ ְשמ ַֹע ׁשוּב
ֶאת ָה ְר ָע ׁ ִשים ַה ְמ ׁ ֻש ִ ּנים וְ ֶאת קוֹ לוֹ ת ַה ּ ִׂש ָיחה ְ ּבשָׂ פוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תַ ,א ְך ֵמעוֹ לָ ם
ישה ּו ִמ ַ ּב ֲעלֵ י אוֹ ָתם קוֹ לוֹ ת.
לֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לִ ְראוֹ ת ִמ ׁ ֶ
ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי – לָ ָמה ַה ַּס ְפ ָרן טוֹ ֵר ַח ָּכל ּ ַפ ַעם
לִ ְפ ּת ַֹח ְ ּב ַע ְצמוֹ ֶאת ַהדֶּ לֶ ת? לָ ָּמה ׁ ֶשלּ ֹא יַ ׁ ְש ִאיר אוֹ ָת ּה ּ ָפ ׁשוּט ּ ְפתו ָּחה?
ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה נִ ְר ָאה לִ י ִמ ְס ּתוֹ ִרי וּמוּזָ רְּ ,כ ִאלּ ּו ַה ַּס ְפ ָרן רוֹ ֶצה לְ ַה ְס ִּתיר ַמ ּׁ ֶשהוּ,
וְ הוּא ַמ ֲע ִדיף ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְרא ּו ָּכל ַה ְ ּז ַמן ַמה ּקוֹ ֶרה ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה.
ו ִּבגְ לַ ל ָה ְר ָע ׁ ִשים ָה ֵא ֶּלהּ ְ ,ביַ ַחד ִעם ָּכל ַה ִה ְתנַ ֲהגוּת ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרית ׁ ֶשל
ַה ַּס ְפ ָרןַ ,ה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַמ ָּמ ׁש ִה ְפ ִח ָידה אוֹ ִתי ,וְ לָ כֵ ן ֶה ֱע ַד ְפ ִּתי לֹא לְ ִה ָּכנֵ ס ֵאלֶ ָיה.
ִאם לוֹ ַמר ֶאת ָה ֱא ֶמתֲ ,אנִ י ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ּזוֹ ֵאינֶ ָ ּנה ִס ְפ ִר ָ ּיה ְרגִ ילָ הַ .מ ּׁ ֶשה ּו ִ ּבלְ ִּתי
ֶא ְפ ׁ ָש ִרי קוֹ ֶרה ׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּז ַמן – וְ ֵאין לִ י ֻמ ּ ָׂשג ַמה הוּא...
לָ ַא ֲחרוֹ נָ ה ֶה ְחלַ ְט ִּתי ׁ ֶש ּסוֹ ף סוֹ ף ִה ִ ּג ַיע ַה ְ ּז ַמן לִ ְפ ּתֹר ֶאת ַה ַּת ֲעלו ָּמה.
ַּכ ָּמה זְ ַמן ַא ְמ ׁ ִש ְיך לְ ִה ְס ּתוֹ ֵבב ַ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ַה ּמוּזָ ָרה ׁ ֶש ַ ּב ּמוֹ ׁ ָשב ׁ ֶש ָּלנ ּו קוֹ ִרים
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דְּ ָב ִרים ִ ּבלְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָש ִר ִ ּיים? לֹא ָר ִצ ִיתי לְ ַס ּ ֵפר ַעל זֶ ה לַ ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי ִּכי
יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ֵהם יַ ְח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ֲאנִ י ְס ָתם ְמ ַד ְמיֵ ן ,וְ לָ כֵ ן ֶה ְחלַ ְט ִּתי ׁ ֶש ֲאנִ י ָצ ִר ְיך
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ַע ְצ ִמי ֵאיזֶ ה ִמ ְב ָצע ַ ּב ָּל ׁ ִשי ֲא ִמ ִּתי ְּכ ֵדי לְ גַ לּ וֹ ת ֵמ ֵאיפֹה ָ ּב ִאים
ַה ּקוֹ לוֹ ת ַה ְמ ׁ ֻש ִ ּנים.
אתי ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ַ ּב ָּל ׁ ִשים ַה ֲח ִב ִיבים ָעלַ י – ָצ ִר ְיך
דָּ ָבר ִר ׁ
אשוֹ ן – ָּכ ְך ָק ָר ִ
לִ ְב ּדֹק וּלְ ַה ִּכיר ֶאת ַה ּׁ ֶש ַטח .ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ַעזְ ִּתי ֲע ַדיִ ן לְ ִה ָּכנֵ ס לַ ִּס ְפ ִר ָ ּיה
אשוֹ ן ַעל ָה ֵעץ
ַע ְצ ָמ ּה וְ לַ ֲחקֹר אוֹ ָת ּה ִמ ִ ּב ְפנִ יםִ ,ט ּ ַפ ְס ִּתי ְ ּבתוֹ ר ׁ ָשלָ ב ִר ׁ
ימהַ .ה ּ ַפ ַעם יָ כֹלְ ִּתי לִ ׁ ְשמ ַֹע
ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַיע ַעד ַה ַחלּ וֹ ן ַה ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ֵה ַצ ְצ ִּתי ּ ְפנִ ָ
ֵה ֵיטב ֶאת קוֹ לוֹ ת ַה ּ ִׂש ָיחהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ְמע ּו ְּכ ִאלּ ּו ֵהם יוֹ ְצ ִאים ִמ ּתוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַה ּקוֹ לוֹ ת ַע ְצ ָמם ָהי ּו ְמ ֻט ׁ ְש ָט ׁ ִשים ו ְּרחוֹ ִקיםַ .הדָּ ָבר ַה ַּמ ְד ִהים
ָהיָ הֶ ׁ ,ש ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ַע ְצ ָמ ּה לֹא ָר ִא ִיתי ְּכלוּם! ֲא ִפלּ ּו ַה ַּס ְפ ָרן נֶ ֱעלַ ם וְ ֵאינֶ ּנוּ.
נִ ִּס ִיתי לְ ִה ְת ַא ֵּמץ וְ לִ ְראוֹ ת ַה ִאם יֵ ׁש ַ ּב ָּמקוֹ ם ֵאיזֶ ה ַמכְ ׁ ִשיר דָּ לוּקְּ ,כמוֹ
ֶטלֶ וִ יזְ יָ ה אוֹ ַמ ְח ׁ ֵשב – ֲא ָבל ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָר ִא ִיתי ָהיָ ה ַרק ְס ָפ ִרים ו ְּס ָפ ִרים.
נִ ִּס ִיתי לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ַחלּ וֹ ן ִמ ַ ּבחוּץ ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת טוֹ ב יוֹ ֵתרּ ְ .ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ּ ָפ ַת ְח ִּתי
־ט ּ ָפה ,נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל ַה ּׁ ְש ִא ָיבה ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּנה ,וּלְ ֶפ ַתע ַה ַּס ְפ ָרן הוֹ ִפ ַיע
יפ ִ
אוֹ תוֹ ִט ּ ְ
ִמ ּׁשוּם ָמקוֹ ם .הוּא ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ַח ׁ ְש ָדנוּת לְ כָ ל ַה ְ ּצ ָד ִדים ,וּלְ ַמ ָ ּזלִ י לֹא ִה ְב ִחין
ַ ּב ַחלּ וֹ ן ַה ּ ָפתו ַּח .הוּא ִה ִ ּנ ַיח ֶאת ַמ ְקלוֹ וְ ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ְ ּבכִ ְסאוֹ ְּכ ִאלּ ּו לֹא ָק ָרה
ׁשוּם דָּ ָבר ְמיֻ ָחד.
ֶמה ָהי ּו ַה ּקוֹ לוֹ ת? ֵמ ֵאיפֹה הוֹ ִפ ַיע ַה ַּס ְפ ָרן? ָצ ַב ְט ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ְּכ ֵדי
לְ וַ דֵּ א ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ֲחלוֹ ם ,וְ ַה ְ ּצ ִב ָיטה ְ ּב ֶה ְחלֵ ט ָּכ ֲא ָבהַ ...ה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ִה ְתרוֹ ְצצ ּו
ֹאשי ,וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ְּכמוֹ ְמ ׁ ֻש ָ ּגעֲ .ה ֵרי קוֹ לוֹ ת ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים
ְ ּבתוֹ ְך ר ׁ ִ
ישה ּו יַ ׁ ְש ִמ ַיע אוֹ ָתם ,וַ ֲה ֵרי ֵאין ָּכאן ַאף ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
לְ ִה ּׁ ָש ַמע ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע קוֹ לוֹ ת! ֵמ ֵאיפֹה ֵהם ִה ִ ּגיעוּ? וְ ֵא ְיך ַה ַּס ְפ ָרן נֶ ֱעלַ ם וְ ָחזַ ר ְּכ ִאלּ ּו
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לֹא ָק ָרה ְּכלוּם? ַה ִאם ְר ִא ֶיתם ּ ַפ ַעם ָא ָדם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱעלַ ם וּמוֹ ִפ ַיע לְ לֹא ָּכל ִס ָ ּבה
נִ ְר ֵאית לָ ַעיִ ן?!
זֶ ה ָהיָ ה ָה ֶרגַ ע ׁ ֶשבּ וֹ ַה ּ ַפ ַחד ִה ׁ ְש ַּת ֵּלט ָעלַ יָ .ק ַפ ְצ ִּתי ֵמ ָה ֵעץ וְ ַר ְצ ִּתי
ַה ַ ּביְ ָתהֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי – ַה ּ ַפ ַעם ֲאנִ י ַח ָ ּיב לְ ׁ ַש ֵּתף ֶאת יָ ֵעל ֲאחוֹ ִתי ַה ְ ּגדוֹ לָ ה
ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ּקוֹ ֶרה ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה! ִהיא ְּכ ָבר ַ ּבת ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרהִ ,היא ֲחכָ ָמה וְ ַס ְק ָרנִ ית,
ו ְּבוַ דַּ אי ֵת ַדע ֵא ְיך לְ ִה ְתמוֹ ֵדד מוּל ַהדָּ ָבר ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִרי ַה ֶ ּזה – יִ ְהיֶ ה ַמה
ּׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ,וְ ָה ִע ָּקר – זוֹ ֲאחוֹ ִתי ָהאוֹ ֶה ֶבתֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּת ְצ ַחק אוֹ ִּתלְ ַעג לִ יֶ ,א ָּלא
ַּת ְק ׁ ִשיב לִ י ִ ּב ְר ִצינוּת.
ַר ְצ ִּתי ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ַה ַ ּביְ ָתה ,וְ נִ כְ נַ ְס ִּתי ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ֻּכ ִּלי נוֹ ׁ ֵשם וְ נוֹ ׁ ֵשףּ ְ .בק ׁ ִֹשי
ָא ַמ ְר ִּתי ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ַט ְס ִּתי ִמ ָ ּיד לְ ֵע ֶבר ַה ֶח ֶדר ׁ ֶשל יָ ֵעל.
"יָ ֵעל ...יָ ֵעלַ ,א ְּת ַח ֶ ּי ֶבת לַ ֲעזֹר לִ י!" ָא ַמ ְר ִּתי ְ ּבלִ י ַה ְק ָדמוֹ ת.
יָ ֵעל ִה ִ ּנ ָיחה ִמ ָ ּי ָד ּה ֶאת ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּק ְר ָאה ,וְ ׁ ָש ֲאלָ ה ְ ּבטוֹ ן ׁ ָשלֵ ו ו ַּמ ְר ִ ּגיז:
"מה ָּק ָרה לְ ָך ,או ִּרי? ַא ָּתה נִ ְר ֶאה ְּכ ִאלּ ּו ָ ּב ַר ְח ָּת ֵמ ֵאיזֶ ה שְׂ ֵדה ְק ָרב!"
ַ
"א ָבל זֶ ה ְ ּב ֶה ְחלֵ ט ָהיָ ה ַמ ְפ ִחיד!"
"ק ָרב לֹא ָהיָ הָ "...א ַמ ְר ִּתי ֲ
ְ
"על ָמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵ ּבר? ַמה ִה ְפ ִחיד אוֹ ְת ָך ָּכל ָּכ ְך?" ׁ ָש ֲאלָ ה יָ ֵעל.
ַ
"א ְּת יוֹ ַד ַעת ַמה הוֹ לֵ ְך ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ׁ ָשב?"
ַ
"נוָּ ,מה?" ׁ ָש ֲאלָ ה יָ ֵעל.
"ה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ֵבר לְ יַ ד ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ִמ ּׁ ָשם ָּכל
ַ
ִמינֵ י קוֹ לוֹ ת .זֶ ה נִ ׁ ְש ָמע ְּכ ִאלּ ּו יֵ ׁש ׁ ָשם ֲא ֵספוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם,
ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ְ ּבכָ ל ִמינֵ י שָׂ פוֹ תֲ .א ָבל ַהכּ ֹל ַרק ֵמ ֵע ֶבר לַ דֶּ לֶ ת ַה ְּסגו ָּרהּ ְ .ב ֶרגַ ע
ׁ ֶש ֲאנִ י ֵמ ִציץ לְ תוֹ ְך ַה ִּס ְפ ִר ָ ּיה ִ -היא נִ ְר ֵאית ֵר ָיקה לְ גַ ְמ ֵרי! ַהכּ ֹל ָּכזֶ ה ֻמזְ נָ ח
ו ָּמלֵ א ָא ָבק ,ו ָּברוּר ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ַאף ֶא ָחד לֹא נִ כְ נָ ס לְ ׁ ָשם ִ ּבכְ לָ ל .זֶ ה ַמ ָּמ ׁש
מוּזָ רָ ,אז ַה ּיוֹ ם ֵה ַצ ְצ ִּתי ֵמ ַה ַחלּ וֹ ן ,וַ ֲאנִ י ַמ ָּמ ׁש ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ּׁשוּב ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
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קוֹ לוֹ ת שִׂ ָיחה ְ ּבלִ י ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה ׁ ָשם! ֲא ִפלּ ּו ֶאת ַה ַּס ְפ ָרן לֹא ָר ִא ִיתי
ַ ּב ַה ְת ָחלָ הֲ ,א ָבל ּ ִפ ְתאוֹ ם הוּא הוֹ ִפ ַיע ֵאיכְ ׁ ֶשה ּו ִמ ּׁשוּם ָמקוֹ ם! וְ ָד ַפק ִעם
ַה ַּמ ֵּקל ׁ ֶשלּ וֹ ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה!"
"קוֹ לוֹ ת ְ ּבלִ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם?!" ִה ְס ַּת ְּכלָ ה ָעלַ י יָ ֵעל ְ ּבלִ גְ לוּג" ,נִ ְר ֶאה לִ י
את יוֹ ֵתר ִמדַּ י ִס ּפו ִּרים דִּ ְמיוֹ נִ ִ ּיים"...
ׁ ֶש ָּק ָר ָ
"ב ַע ְצ ִמי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
"וַ ֲאנִ י אוֹ ֵמר לָ ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ָק ָרה ֶ ּב ֱא ֶמת!" ִה ְת ַע ַּק ׁ ְש ִּתיּ ְ ,
אוֹ ָתם!"
יָ ֵעל לֹא נִ ְר ֲא ָתה ַמ ָּמ ׁש ְמ ׁ ֻשכְ נַ ַעת ,וְ ִהיא ַרק ָא ְמ ָרה ְ ּבזִ לְ זוּל" :נוָּ ,אז
אוּלַ י ַה ְּס ָפ ִרים ִה ְת ִחיל ּו לְ ַה ְק ִריא ֶאת ַע ְצ ָמם ...אוֹ אוּלַ י ַה ַּס ְפ ָרן ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ
לְ ָדנִ ִידין וְ נִ ְהיָ ה רוֹ ֶאה וְ ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה?".
ִמ ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶש ַ ּגם ָאחוֹ ת אוֹ ֶה ֶבת ֲעלוּלָ ה לִ לְ עֹג ְּכ ׁ ֶש ִהיא ׁשוֹ ַמ ַעת דָּ ָבר
ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה ָּכל ָּכ ְך...
"א ְּת יְ כוֹ לָ ה לִ ְצחֹק ָעלַ י וְ לֹא לְ ַה ֲא ִמין לִ יָ ",א ַמ ְר ִּתי ,וְ ִה ְת ַא ּ ַפ ְק ִּתי ׁ ֶשלּ ֹא
ַ
"א ָבל זֶ ה לֹא יְ ׁ ַש ֶ ּנה ֶאת ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם קוֹ לוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה!
לִ ְפרֹץ ִ ּב ְבכִ יֲ ,
וְ נִ ְר ֶאה אוֹ ָת ְך עוֹ ֶמ ֶדת ׁ ָשם ָח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת וְ לֹא ֵמ ָתה ִמ ּ ַפ ַחד ֵמ ַה ּקוֹ לוֹ ת
ָה ֵא ֶּלה!"
סוֹ ף סוֹ ף נִ ְר ֲא ָתה יָ ֵעל ְּכ ִמי ׁ ֶש ּמוּכָ נָ ה יוֹ ֵתר לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי,
וְ גַ ם ֲאנִ י נִ ְר ַ ּג ְע ִּתי ְמ ַעטִ .ה ְתיַ ּׁ ַש ְב ִּתי ַעל ַה ִּמ ּ ָטה לְ יָ ָד ּה ,ו ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה
ִס ּ ַפ ְר ִּתי לָ ּה ַעל ַה ַּמ ֲע ָק ִבים ׁ ֶש ִּלי ַא ֲח ֵרי ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה ,ו ִּב ְמיֻ ָחד ַעל
ַמה ּׁ ֶש ִ ּג ִּל ִיתי ַה ּיוֹ ם.
ימה לְ ַב ּסוֹ ף ׁ ֶש ַּמ ּׁ ֶשה ּו ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה ָאכֵ ן קוֹ ֶרה ׁ ָשםֲ ,א ָבל יַ ַחד ִעם
יָ ֵעל ִה ְס ִּכ ָ
זֶ ה ִהיא לֹא ִה ְפ ִס ָיקה לְ ַפ ְק ּ ֵפק וְ לִ ׁ ְשאֹל – ַה ִאם ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ֵאלּ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת
קוֹ לוֹ ת ֲא ִמ ִּת ִ ּיים? ַה ִאם ִ ּבכְ לָ ל יֵ ׁש ַ ּב ְּמ ִציאוּת דָּ ָבר ָּכזֶ ה?
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ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִהיא לֹא ַמ ָּמ ׁש ִה ׁ ְש ַּתכְ נְ ָעהֲ ,א ָבל נִ ְר ֶאה לִ י ׁ ֶש ְ ּבכָ ל זֹאת
ִה ְד ַ ּב ְק ִּתי אוֹ ָת ּה ְק ָצת ַ ּב ּ ַפ ַחד ׁ ֶש ִּלי.
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַ ּג ְע ִּתי וְ ָהא ֶֹמץ ְק ָצת ָחזַ ר ֵאלַ יִ ,ה ְצלַ ְח ִּתי לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע ֶאת יָ ֵעל
לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵאלַ י לַ ַּמ ֲע ָקב ַא ַחר ַה ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיהַ ,עד ׁ ֶש ְ ּנגַ ֶּלה ִמי ,אוֹ ָמה,
ַמ ׁ ְש ִמ ַיע ֶאת ַה ּקוֹ לוֹ ת ַה ִּמ ְס ּתוֹ ִר ִ ּיים.
וְ ַה ִהזְ דַּ ְּמנוּת לְ כָ ְך ִה ִ ּג ָיעה ַמ ֵהר יוֹ ֵתר ִמ ְּכ ִפי ׁ ֶש ָח ׁ ַש ְבנוּ!
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