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ָפה  ׂשָ ּבְ ִמְסּתֹוִרית  יָחה  ׂשִ ְסגּוָרה.  ֶלת  ּדֶ
יר  ְסּתִ ּמַ ַמה  ֵאָבה.  ַמׁשְ ִלי  ּבְ ִאיָבה  ׁשְ ָזָרה. 
ֶפר ַמְקִריא ֶאת ַעְצמֹו? ְפָרן? ַהִאם ַהּסֵ ַהּסַ

ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ל  ׁשֶ ֶלת  ַהּדֶ ָהְיָתה  נּו,  ּלָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ַמְתִחיל  ּבֹו  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ם  ּגַ

ּבּוִרית ְסגּוָרה. ַהּצִ

ִמיד ִהיא ְסגּוָרה. ּתָ

ִמי  ר.  ֶנׁשֶ צּוַרת  ּבְ דֹול  ּגָ ַמּקֹוׁש  ִמין  ֻמְצָמד  חּוץ  ִמּבַ ּה  ּלָ ׁשֶ ֶלת  ַהּדֶ ַעל 

ר. ְלַאַחר  ׁשֶ ַמּקֹוׁש ַהּנֶ ֶלת ּבְ יׁש ַעל ַהּדֶ ה, ָצִריְך ְלַהּקִ ְפִרּיָ ֵנס ַלּסִ רֹוֶצה ְלִהּכָ ׁשֶ

ֵקן, ַמר ַאֲהרֹוִני,  ַהּזָ ְפָרן  ַהּסַ ל  רּוד ׁשֶ ַהּצָ ַמע ֶאת ַהּקֹול  ִיׁשְ ׁשֹות  ַהּקָ ה  ּמָ ּכַ

ּלֹו,  ל ַהֲהִליָכה ׁשֶ ְמעּו ְנִקיׁשֹות ַמּקֵ ָ ְך ִיּשׁ הּוא קֹוֵרא "ַרק ֶרַגע". ַאַחר ּכָ ׁשֶ ּכְ

ָהָאָדם ִנְכָנס, ַמֲחִזיר ְקִפיץ ָחָזק  ֶרַגע ׁשֶ ֶלת. ּבְ ׁש ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ הּוא ִנּגָ ׁשֶ ּכְ

חּוץ. רּות ִלְפִתיָחה ִמּבַ ִלי ֶאְפׁשָ קֹום, ְוִהיא ִנְטֶרֶקת ּבְ ֶלת ַלּמָ ֶאת ַהּדֶ

ּבֹו  ׁשֶ ב  ַהּמֹוׁשָ ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָצמּוד  ִמְבֶנה  ּבְ ִנְמֵצאת  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ

י  ָעַבְרּתִ ְזַמן ׁשֶ ּה ּבִ ּקֹוֶרה ּבָ ֶ ָעִמים ֶאת ַמה ּשׁ ה ּפְ ר, ְוָכְך ָרִאיִתי ַהְרּבֵ ֲאִני ּגָ

ֶּפֶרק א

קֹולֹות מּוָזִרים

����.indd   5 2/4/15   12:21 PM



6

ם ֵמעֹוָלם. י ְלׁשָ ַעְצִמי לֹא ִנְכַנְסּתִ ְלָיָדּה. ֲאָבל ּבְ

ְוֵיׁש  ּלֹו,  ּכֻ ֵאזֹור  ּבָ דֹולֹות  ֵמַהּגְ ַאַחת  ִהיא  ַהּזֹאת  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ

ם ֵהם ִסְפֵרי  ָפִרים ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְסָפִרים. רֹב ַהּסְ ּה ַאְלֵפי אֹו אּוַלי ַעׂשְ ּבָ

א  ֵמַאּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ַעם  ּפַ לֹא  ים.  ֲחָדׁשִ ְוֶחְלָקם  יִקים  ַעּתִ ֵמֶהם  ֵחֶלק  קֶֹדׁש, 

ה ֲחׁשּוָבה". ֶבת "ִסְפִרּיָ ִהיא ֶנְחׁשֶ ים ֲאֵחִרים, ׁשֶ י, ְוַגם ֵמֲאָנׁשִ ּלִ ׁשֶ

מּוָזִרים  ָבִרים  ּדְ ַמְפִחיָדה.  ְוָקא  ּדַ ַהּזֹאת  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ אֹוִתי  ֲאָבל 

ּה. מּוָזִרים ְמאֹד. ים ּבָ ִמְתַרֲחׁשִ

ַפר  ּכְ ב  מֹוׁשַ ּבְ ְוָגר  ע  ׁשַ ּתֵ ן  ּבֶ ֲאִני  אּוִרי,  ִמי  ְ ּשׁ ׁשֶ ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ י  ַכְחּתִ ׁשָ

הּו  ִמיׁשֶ ׂשּו  ַחּפְ ּתְ ִאם  ְחָדן.  ּפַ לֹא  ּוְכָלל  ְמאֹד  ַסְקָרן  ֶיֶלד  ֲאִני  ִרּמֹוִנים. 

ָבר  ִרים – ֶזה ֲאִני. ּכְ ְתָקאֹות, ֲחִקירֹות ְוִגּלּוי ְמקֹומֹות ִנְסּתָ אֹוֵהב ַהְרּפַ ׁשֶ

ָהֵעִצים  ַעל  י  ְסּתִ ִטּפַ ָפר,  ַהּכְ ְקֵצה  ּבִ ְמָצאֹות  ּנִ ׁשֶ ְמָערֹות  ה  ַכּמָ ּבְ י  ְרּתִ ּקַ ּבִ

ְמאֹד,  ָרִאי  ּפְ ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ סּוס  ַעל  י  ָרַכְבּתִ ב,  ַהּמֹוׁשָ ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ בֹוִהים  ַהּגְ

הּו  ֶ ה ֶזה ַמּשׁ ְפִרּיָ ָכל זֹאת, ַהּסִ ט ָעָליו – ֲאָבל ּבְ ּלֵ ּתַ י ְלִהׁשְ ַוֲאִפּלּו ִהְצַלְחּתִ

ַאֵחר ְלַגְמֵרי...

ּקֹוִרים  ים ׁשֶ ּנִ ים ֵלב ִלְדָבִרים ְמׁשֻ י ָלׂשִ ִנים ִהְתַחְלּתִ ה ׁשָ ּמָ ָבר ִלְפֵני ּכַ ּכְ

ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ְפִרּיָ ַלּסִ ֵנס  ְלִהּכָ י  ְבּתִ ָחׁשַ לֹא  ָיִמים  אֹוָתם  ּבְ ה.  ְפִרּיָ ַהּסִ ִמְבֵנה  ּבְ

ַעְצמֹו  ְבֶנה  ַהּמִ ֶאת  ֲאָבל  ְיָלִדים,  ִסְפֵרי  ּה  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ְסָפִרים,  ּה  ּבָ ׂש  ְלַחּפֵ

ָיָצאִתי  ַבע,  ׁשֶ ׁש אֹו  ׁשֵ ן  ּבֶ ֶעֶרְך  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ֶאָחד,  ּבֶֹקר  חּוץ.  ִמּבַ י  ְרּתִ ִהּכַ

ה  ְוִהּנֵ ה.  ְפִרּיָ ַהּסִ ְלַיד  ִדּיּוק  ּבְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ רּוִתים  ֵ ֵמַהּשׁ

ָרִגיל,  ַח ְוִנְכָנס. ּכָ ַמְפּתֵ ה ּבְ ְפִרּיָ ֶלת ַהּסִ ָרִאיִתי ֶאת ַמר ַאֲהרֹוִני ּפֹוֵתַח ֶאת ּדֶ

יֹוֵתר  ָעְבָרה  ַאֲחָריו. לֹא  ָרה  ִנְסּגְ ֶלת  ְוַהּדֶ ּנּו,  ִמּמֶ ִנְכַנס חּוץ  ַאף ֶאָחד לֹא 

הּו. ֶמֶרץ ִעם ִמיׁשֶ מַֹע אֹותֹו ְמׂשֹוֵחַח ּבְ י ִלׁשְ ִים, ְוִהְתַחְלּתִ ּתַ ה אֹו ׁשְ ּקָ ִמּדַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲאִני,  ֲאָבל  ְרָחק,  ִמּמֶ ִאּלּו  ּכְ ְמעּו  ְוִנׁשְ ים  ׁשִ ַחּלָ ָהיּו  ַהּקֹולֹות 
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ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ׁש  ַמּמָ י  ָיכְֹלּתִ ְמאֹד,  טֹוָבה  ִמיָעה  ׁשְ ִלי 

ר  ְמַדּבֵ הּוא  ִמי  ִעם  ְלַבּדֹו.  ִנְכַנס  ַאֲהרֹוִני  ַמר  ֲהֵרי  ֵעיַני.  ּבְ מּוָזר  ָהָיה  ֶזה 

ל  מֹו ׁשֶ י קֹול ָחָזק ּכְ ַמְעּתִ יב, ּוְלֶפַתע ׁשָ ֵדי ְלַהְקׁשִ ּכְ י ֶרַגע  ם? ֶנֱעַמְדּתִ ׁשָ

ְקֶרה  ֵדי ִלְראֹות ַמה ּיִ יִתי ֶרַגע ּכְ קּו. ִחּכִ ּתְ ּתַ יָחה ִהׁשְ ֵאָבה, ְוקֹולֹות ַהּשִׂ ַמׁשְ

יצּוץ ָקָטן –  מֹו ּפִ הּו ּכְ ֶ ִריָרה, ְוַאֲחָריו ַמּשׁ ל ּגְ י קֹול ׁשֶ ַמְעּתִ ו, ְוָאז ׁשָ ַעְכׁשָ

ְוׁשּוב  ְצָעִדים,  קֹולֹות  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ִמּתֹוְך  ְמעּו  ִנׁשְ ָקט  ֶרַגע  ֲעבֹר  ּכַ ֶקט.  ְוׁשֶ

ים.  ה ֲאָנׁשִ ּמָ ּכַ ין  ַעם ּבֵ ים, ַהּפַ ְרַחּקִ ִאּלּו ִמּמֶ ּכְ ְמָעה  ׁשְ ּנִ יָחה ׁשֶ ִהְתִחיָלה ׂשִ

ְפָרן, ַאְך ֶאת ַהּקֹולֹות ָהֲאֵחִרים לֹא  ל ַהּסַ רּוד ׁשֶ ד ֶאת ַהּקֹול ַהּצָ ִזִהיִתי ִמּיָ

י,  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ י, ּוְלִפי ַמה ּשׁ ְרּתִ ּלֹא ִהּכַ ָפה ָזָרה ׁשֶ ׂשָ רּו ּבְ ּבְ ם ּדִ ּלָ י ְלַזהֹות. ּכֻ ָיכְֹלּתִ

יָחה ַהּזֹאת. ּשִׂ ף ֵהיֵטב ּבַ ּתֵ ּתַ יר, ְוהּוא ֵהִבין ְוִהׁשְ ֶהְחֵלט ִהּכִ ַמר ַאֲהרֹוִני ּבְ

ְנָין  יִתי ְלָהִבין ַמה ּקֹוֶרה ּפֹה. ֶאת ַהּבִ ְוִנּסִ ק  י ְמֻרּתָ ָבר ָעַמְדּתִ ּכְ ו  ַעְכׁשָ

ְוִאם  ִניסֹות,  ּכְ ֵאין לֹו עֹוד  ׁשֶ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  חּוץ,  ִמּבַ ן  ְמֻצּיָ יר  ַמּכִ ֲאִני  ַעְצמֹו 

ֶלת!  ּדֶ ה? ֲהֵרי ֵהם לֹא ָעְברּו ּבַ ְפִרּיָ ים ֶאל ַהּסִ יעּו ֲאָנׁשִ ְך – ָאז ֵמֵאיפֹה ִהּגִ ּכָ

ֶלת ָהְרִגיָלה.  ה ֵמַהּדֶ ְפִרּיָ ֵנס ַלּסִ ָרָצה ְלִהּכָ יַע ָאָדם ׁשֶ ׁש ִהּגִ אֹותֹו ֶרַגע ַמּמָ ּבְ

א ֵמֲאחֹוֵרי ֵעץ  י ְלִהְתַחּבֵ ֶלת. ִמַהְרּתִ ַעל ַהּדֶ דֹול ׁשֶ ּקֹוׁש ַהּגָ ּמַ יׁש ּבַ הּוא ִהּקִ

ה  ִקיׁשָ ְמָעה ַהּנְ ׁשְ ּנִ ֶרַגע ׁשֶ ַתח. ּבָ ּפָ ֶלת ּתִ ַהּדֶ ׁשֶ ה ּכְ ְפִרּיָ ֵדי ְלָהִציץ ְלתֹוְך ַהּסִ ּכְ

לֹׁש  ׁשָ ִים אֹו  ּתַ ׁשְ ְלַאַחר  ה.  ְפִרּיָ ַהּסִ תֹוְך  ּבְ ַהּקֹולֹות  קּו  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ָהִראׁשֹוָנה 

ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ֶרַגע!".  "ַרק  ְכִריז  ַהּמַ ר  ּכָ ַהּמֻ ַהּקֹול  ַמע  ִנׁשְ ָבר  ּכְ ְנִקיׁשֹות 

טּוַח  ּבָ ֲאִני  ַאְך  ְפָרן,  ַהּסַ ל  ׁשֶ ַהֲהִליָכה  ל  ַמּקֵ ִפיקֹות  ּדְ ֶאת  ֵהיֵטב  מַֹע  ִלׁשְ

ֶלת  ים. ַהּדֶ ּנִ ִאיָבה ַהְמׁשֻ ְ ַיַחד ִעם ֶזה ָהיּו עֹוד קֹולֹות – קֹולֹות ַהּשׁ ּבְ ָכְך, ׁשֶ ּבְ

ִניָמה. י ְלָהִציץ ּפְ ָחה, ַוֲאִני ִמַהְרּתִ ִנְפּתְ

יׁש, ַאף ָאָדם  ׁשִ ַבד ַמר ַאֲהרֹוִני ַהּקָ ָרִאיִתי ִהְדִהים אֹוִתי – ִמּלְ ֶ ַמה ּשׁ

אן ַרק ִלְפֵני  ָמה ּכָ ִהְתַקּיְ קֹום! לֹא ָהָיה ׁשּום ֵזֶכר ַלֲאֵסָפה ׁשֶ ּמָ לֹא ִנְרָאה ּבַ
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ְסאֹות  ִהים ָהיּו ּדֹוְמִמים ּוְמֵלִאים ָאָבק. ַהּכִ ָפִרים ַהּכֵ ה! טּוֵרי ַהּסְ ֲחִצי ַדּקָ

י ֶאת ַעְצִמי  ַאְלּתִ ָ ּשׁ ְלָחנֹות, ַעד ׁשֶ ֻ ֶרת ְלַיד ַהּשׁ ְך ְמֻסּדֶ ל ּכָ צּוָרה ּכָ ָעְמדּו ּבְ

ְסָפִרים  ל  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ֲעֵרָמה  ֲעֵליֶהם.  ב  ָיׁשַ הּו  ִמיׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ָמַתי 

ר אֹוָתם  הּוא ְיַסּדֵ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ה ּכַ ְפָרן, ְמַחּכָ ל ַהּסַ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַחת ַעל ַהּשׁ ָהְיָתה ֻמּנַ

ָאה ֶאת  יָזה ִמּלְ ילֹונֹות, ּוְדָמָמה ַמְרּגִ ה ֵהִניָעה ֶאת ַהּוִ ְמקֹוָמם. רּוַח ַקּלָ ּבִ

ָהאּוָלם. 

אן קֶֹדם? ָהיּו ּכָ ים ׁשֶ ְלָאן ֶנֶעְלמּו ָהֲאָנׁשִ

ָקָרה,  ֶזה לֹא  ֲאָבל  ׁשּוב,  ַתח  ּפָ ּתִ ֶלת  ַהּדֶ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ְקָצת  יִתי עֹוד  ִחּכִ

ֲעלּוָמה. ָרה ַהּתַ ְפּתְ ּנִ ִלי ׁשֶ ְיָתה ִמּבְ ָבר ַלֲחזֹר ַהּבַ ַוֲאִני ָהִייִתי ָצִריְך ּכְ

ם  ׁשָ ּקֹוֶרה  ַמה  ְלָהִבין  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ עֹוד  יִתי  ִנּסִ יֹום  אֹותֹו  ֵמָאז 

מַֹע ׁשּוב  י ִלׁשְ ַעם ְלַפַעם ִהְצַלְחּתִ גּוָרה. ִמּפַ ֶלת ַהּסְ ה, ֵמֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ְפִרּיָ ּסִ ּבַ

פֹות ׁשֹונֹות, ַאְך ֵמעֹוָלם  ׂשָ יָחה ּבְ ים ְוֶאת קֹולֹות ַהּשִׂ ּנִ ים ַהְמׁשֻ ֶאת ָהְרָעׁשִ

ֲעֵלי אֹוָתם קֹולֹות. הּו ִמּבַ י ִלְראֹות ִמיׁשֶ לֹא ִהְצַלְחּתִ

ַעם  ּפַ ל  ּכָ טֹוֵרַח  ְפָרן  ַהּסַ ָלָמה   – ַעְצִמי  ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ

תּוָחה?  ּפְ ׁשּוט  ּפָ ִאיר אֹוָתּה  ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ה  ָלּמָ ֶלת?  ַהּדֶ ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ִלְפּתַֹח 

הּו,  ֶ יר ַמּשׁ ְפָרן רֹוֶצה ְלַהְסּתִ ִאּלּו ַהּסַ ה ִנְרָאה ִלי ִמְסּתֹוִרי ּומּוָזר, ּכְ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

ה. ְפִרּיָ ּסִ ַמן ַמה ּקֹוֶרה ּבַ ל ַהּזְ ּלֹא ִיְראּו ּכָ ְוהּוא ַמֲעִדיף ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְסּתֹוִרית  ַהּמִ ַהִהְתַנֲהגּות  ל  ּכָ ַיַחד ִעם  ּבְ ה,  ָהֵאּלֶ ים  ָהְרָעׁשִ ּוִבְגַלל 

ֵנס ֵאֶליָה.  י לֹא ְלִהּכָ ׁש ִהְפִחיָדה אֹוִתי, ְוָלֵכן ֶהֱעַדְפּתִ ה ַמּמָ ְפִרּיָ ְפָרן, ַהּסִ ַהּסַ

י  ְלּתִ הּו ּבִ ֶ ה ְרִגיָלה. ַמּשׁ ה ִסְפִרּיָ ּזֹו ֵאיֶנּנָ טּוַח ׁשֶ ִאם לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת, ֲאִני ּבָ

ג ַמה הּוא... ַמן – ְוֵאין ִלי ֻמּשָׂ ל ַהּזְ ם ּכָ ִרי קֹוֶרה ׁשָ ֶאְפׁשָ

ֲעלּוָמה.  ַהּתַ ֶאת  ִלְפּתֹר  ַמן  ַהּזְ יַע  ִהּגִ סֹוף  ּסֹוף  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ָלַאֲחרֹוָנה 

נּו קֹוִרים  ּלָ ב ׁשֶ ּמֹוׁשָ ּבַ ה ַהּמּוָזָרה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ יְך ְלִהְסּתֹוֵבב ּבַ ה ְזַמן ַאְמׁשִ ּמָ ּכַ
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י  ּכִ י  ּלִ ׁשֶ ַלֲחֵבִרים  ֶזה  ַעל  ר  ְלַסּפֵ ָרִציִתי  לֹא  ים?  ִרּיִ ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ָבִרים  ּדְ

ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ְוָלֵכן  ְמַדְמֵין,  ְסָתם  ֲאִני  ׁשֶ בּו  ַיְחׁשְ ֵהם  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ

ִאים  ּבָ ֵמֵאיפֹה  ְלַגּלֹות  ֵדי  ּכְ י  ֲאִמּתִ י  ׁשִ ּלָ ּבַ ִמְבָצע  ֵאיֶזה  ַעְצִמי  ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ים. ּנִ ַהּקֹולֹות ַהְמׁשֻ

ָצִריְך  ָעַלי –  ַהֲחִביִבים  ים  ׁשִ ּלָ ַהּבַ ִסְפֵרי  ּבְ ָקָראִתי  ְך  ּכָ ִראׁשֹון –  ָבר  ּדָ

ה  ְפִרּיָ ֵנס ַלּסִ י ֲעַדִין ְלִהּכָ ּלֹא ֵהַעְזּתִ יָון ׁשֶ ַטח. ּוִמּכֵ ֶ יר ֶאת ַהּשׁ ִלְבּדֹק ּוְלַהּכִ

ָהֵעץ  ַעל  ִראׁשֹון  ָלב  ׁשָ תֹור  ּבְ י  ְסּתִ ִטּפַ ְפִנים,  ִמּבִ אֹוָתּה  ְוַלֲחקֹר  ַעְצָמּה 

מַֹע  י ִלׁשְ ַעם ָיכְֹלּתִ ִניָמה. ַהּפַ י ּפְ ּה, ְוֵהַצְצּתִ ּלָ בֹוּהַ ׁשֶ יַע ַעד ַהַחּלֹון ַהּגָ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ה,  ְפִרּיָ ִאּלּו ֵהם יֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַהּסִ ְמעּו ּכְ ׁשְ ּנִ יָחה, ׁשֶ ֵהיֵטב ֶאת קֹולֹות ַהּשִׂ

ְדִהים  ָבר ַהּמַ ים ּוְרחֹוִקים. ַהּדָ ָטׁשִ ַהּקֹולֹות ַעְצָמם ָהיּו ְמֻטׁשְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ְפָרן ֶנֱעַלם ְוֵאיֶנּנּו.  לּום! ֲאִפּלּו ַהּסַ ה ַעְצָמּה לֹא ָרִאיִתי ּכְ ְפִרּיָ ּסִ ּבַ ָהָיה, ׁשֶ

מֹו  ּכְ לּוק,  ּדָ יר  ַמְכׁשִ ֵאיֶזה  קֹום  ּמָ ּבַ ֵיׁש  ַהִאם  ְוִלְראֹות  ץ  ְלִהְתַאּמֵ יִתי  ִנּסִ

ָרִאיִתי ָהָיה ַרק ְסָפִרים ּוְסָפִרים.  ֶ ל ַמה ּשׁ ב – ֲאָבל ּכָ ֶטֶלִויְזָיה אֹו ַמְחׁשֵ

י  ַתְחּתִ ּפָ ֶרַגע ׁשֶ ֵדי ִלְראֹות טֹוב יֹוֵתר. ּבְ חּוץ ּכְ יִתי ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַחּלֹון ִמּבַ ִנּסִ

ְפָרן הֹוִפיַע  ה, ּוְלֶפַתע ַהּסַ ּנָ ִאיָבה ַהְמׁשֻ ְ ַמע קֹול ַהּשׁ ה, ִנׁשְ ־ִטּפָ אֹותֹו ִטיּפְ

ִלי לֹא ִהְבִחין  ָדִדים, ּוְלַמּזָ ָדנּות ְלָכל ַהּצְ ַחׁשְ ל ּבְ ּכֵ ּום ָמקֹום. הּוא ִהְסּתַ ִמּשׁ

ָקָרה  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ִכְסאֹו  ּבְ ב  ֵ ְוִהְתַיּשׁ ַמְקלֹו  ֶאת  יַח  ִהּנִ הּוא  תּוַח.  ַהּפָ ַחּלֹון  ּבַ

ָבר ְמֻיָחד. ׁשּום ּדָ

ֵדי  ּכְ ַעְצִמי  ֶאת  י  ָצַבְטּתִ ְפָרן?  ַהּסַ הֹוִפיַע  ֵמֵאיפֹה  ַהּקֹולֹות?  ָהיּו  ֶמה 

בֹות ִהְתרֹוְצצּו  ְחׁשָ ֲאָבה... ַהּמַ ֶהְחֵלט ּכָ ִביָטה ּבְ ה לֹא ֲחלֹום, ְוַהּצְ ּזֶ א ׁשֶ ְלַוּדֵ

ע. ֲהֵרי קֹולֹות ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ּגָ מֹו ְמׁשֻ יׁש ּכְ י ְלַהְרּגִ י, ְוִהְתַחְלּתִ תֹוְך רֹאׁשִ ּבְ

כֹול  ּיָ ׁשֶ ֶאָחד  אן ַאף  ּכָ ֵאין  ַוֲהֵרי  ִמיַע אֹוָתם,  ַיׁשְ הּו  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ִלי  ּבְ ַמע  ָ ְלִהּשׁ

ִאּלּו  ּכְ ְוָחַזר  ֶנֱעַלם  ְפָרן  ַהּסַ ְוֵאיְך  יעּו?  ִהּגִ ִמיַע קֹולֹות! ֵמֵאיפֹה ֵהם  ְלַהׁשְ
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ה  ל ִסּבָ ֱעַלם ּומֹוִפיַע ְללֹא ּכָ ּנֶ ַעם ָאָדם ׁשֶ לּום? ַהִאם ְרִאיֶתם ּפַ לֹא ָקָרה ּכְ

ִנְרֵאית ָלַעִין?!

י  ְוַרְצּתִ ֵמָהֵעץ  י  ָקַפְצּתִ ָעַלי.  ט  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ַחד  ַהּפַ ּבֹו  ׁשֶ ָהֶרַגע  ָהָיה  ֶזה 

דֹוָלה  ַהּגְ ֲאחֹוִתי  ָיֵעל  ֶאת  ף  ּתֵ ְלׁשַ ב  ַחּיָ ֲאִני  ַעם  ַהּפַ  – י  ֶהְחַלְטּתִ ְיָתה.  ַהּבַ

ֵרה, ִהיא ֲחָכָמה ְוַסְקָרִנית,  ת ַאַחת ֶעׂשְ ָבר ּבַ ה! ִהיא ּכְ ְפִרּיָ ּסִ ּקֹוֶרה ּבַ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ַמה  ִיְהֶיה   – ה  ַהּזֶ ְסּתֹוִרי  ַהּמִ ָבר  ַהּדָ מּול  ְלִהְתמֹוֵדד  ֵאיְך  ֵתַדע  אי  ּוְבַוּדַ

א  ְלַעג ִלי, ֶאּלָ ְצַחק אֹו ּתִ ּלֹא ּתִ ר – זֹו ֲאחֹוִתי ָהאֹוֶהֶבת, ׁשֶ ְהֶיה, ְוָהִעּקָ ּיִ ֶ ּשׁ

ְרִצינּות. יב ִלי ּבִ ְקׁשִ ּתַ

י  קֹׁשִ ּבְ ף.  ְונֹוׁשֵ ם  י נֹוׁשֵ ּלִ ּכֻ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ י  ְוִנְכַנְסּתִ ְיָתה,  ֶרְך ַהּבַ ַהּדֶ ל  ּכָ י  ַרְצּתִ

ל ָיֵעל. ד ְלֵעֶבר ַהֶחֶדר ׁשֶ י ִמּיָ לֹום, ְוַטְסּתִ י ׁשָ ָאַמְרּתִ

ִלי ַהְקָדמֹות. י ּבְ ֶבת ַלֲעזֹר ִלי!" ָאַמְרּתִ "ָיֵעל... ָיֵעל, ַאּתְ ַחּיֶ

יז:  ּוַמְרּגִ ֵלו  ׁשָ טֹון  ּבְ ֲאָלה  ְוׁשָ ְרָאה,  ּקָ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ ָדּה ֶאת  ִמּיָ יָחה  ִהּנִ ָיֵעל 

ֵדה ְקָרב!" ַרְחּתָ ֵמֵאיֶזה ׂשְ ִאּלּו ּבָ ה ִנְרֶאה ּכְ ָרה ְלָך, אּוִרי? ַאּתָ "ַמה ּקָ

ֶהְחֵלט ָהָיה ַמְפִחיד!" י "ֲאָבל ֶזה ּבְ "ְקָרב לֹא ָהָיה..." ָאַמְרּתִ

ֲאָלה ָיֵעל. ְך?" ׁשָ ל ּכָ ר? ַמה ִהְפִחיד אֹוְתָך ּכָ ה ְמַדּבֵ "ַעל ָמה ַאּתָ

ב?" ל ַהּמֹוׁשָ ה ׁשֶ ְפִרּיָ ּסִ "ַאּתְ יֹוַדַעת ַמה הֹוֵלְך ּבַ

ֲאָלה ָיֵעל. "נּו, ָמה?" ׁשָ

ל  ּכָ ם  ָ ִמּשׁ ׁשֹוֵמַע  ֲאִני  ה  ְפִרּיָ ַהּסִ ְלַיד  עֹוֵבר  ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ָעִמים  ּפְ ה  "ַהְרּבֵ

ָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ דֹולֹות  ּגְ ֲאֵספֹות  ם  ׁשָ ֵיׁש  ִאּלּו  ּכְ ָמע  ִנׁשְ ֶזה  קֹולֹות.  ִמיֵני 

ֶרַגע  גּוָרה. ּבְ ֶלת ַהּסְ פֹות. ֲאָבל ַהּכֹל ַרק ֵמֵעֶבר ַלּדֶ ָכל ִמיֵני ׂשָ ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ

ֶזה ֻמְזָנח  ה - ִהיא ִנְרֵאית ֵריָקה ְלַגְמֵרי! ַהּכֹל ּכָ ְפִרּיָ ֲאִני ֵמִציץ ְלתֹוְך ַהּסִ ׁשֶ

ׁש  ְכָלל. ֶזה ַמּמָ ּבִ ם  ִנְכָנס ְלׁשָ ְמַעט ַאף ֶאָחד לֹא  ּכִ ׁשֶ ּוָברּור  ּוָמֵלא ָאָבק, 

י  ַמְעּתִ ׁשָ ּוב  ּשׁ ׁשֶ טּוַח  ּבָ ׁש  ַמּמָ ַוֲאִני  ֵמַהַחּלֹון,  י  ֵהַצְצּתִ ַהּיֹום  ָאז  מּוָזר, 
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ְפָרן לֹא ָרִאיִתי  ם! ֲאִפּלּו ֶאת ַהּסַ ַאף ֶאָחד ִיְהֶיה ׁשָ ִלי ׁשֶ יָחה ּבְ קֹולֹות ׂשִ

ּום ָמקֹום! ְוָדַפק ִעם  הּו ִמּשׁ ְתאֹום הּוא הֹוִפיַע ֵאיְכׁשֶ ַהְתָחָלה, ֲאָבל ּפִ ּבַ

ה!"  ּלֹו ַעל ָהִרְצּפָ ל ׁשֶ ּקֵ ַהּמַ

ִלי  "ִנְרֶאה  ִלְגלּוג,  ּבְ ָיֵעל  ָעַלי  ָלה  ּכְ ִהְסּתַ ָאָדם?!"  ֵני  ּבְ ִלי  ּבְ "קֹולֹות 

ים..." ְמיֹוִנּיִ י ִסּפּוִרים ּדִ ָראָת יֹוֵתר ִמּדַ ּקָ ׁשֶ

י  ַמְעּתִ ַעְצִמי ׁשָ י, "ּבְ ּתִ ׁשְ ֱאֶמת!" ִהְתַעּקַ ּבֶ ה ָקָרה  ּזֶ ׁשֶ "ַוֲאִני אֹוֵמר ָלְך 

אֹוָתם!"

ִזְלזּול: "נּו, ָאז  ּבְ ְכַנַעת, ְוִהיא ַרק ָאְמָרה  ׁש ְמׁשֻ ִנְרֲאָתה ַמּמָ ָיֵעל לֹא 

ׂש  ְפָרן ִהְתַחּפֵ ָפִרים ִהְתִחילּו ְלַהְקִריא ֶאת ַעְצָמם... אֹו אּוַלי ַהּסַ אּוַלי ַהּסְ

ְלָדִניִדין ְוִנְהָיה רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה?".

ָבר  ּדָ ׁשֹוַמַעת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ִלְלעֹג  ֲעלּוָלה  אֹוֶהֶבת  ָאחֹות  ם  ּגַ ׁשֶ ֵרר  ִמְתּבָ

ְך... ל ּכָ ה ּכָ ּנֶ ְמׁשֻ

ּלֹא  י ׁשֶ ְקּתִ י, ְוִהְתַאּפַ "ַאּתְ ְיכֹוָלה ִלְצחֹק ָעַלי ְולֹא ְלַהֲאִמין ִלי," ָאַמְרּתִ

ה!  ֵאּלֶ ם קֹולֹות ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ ה ֶאת ָהֻעְבּדָ ּנֶ ְבִכי, "ֲאָבל ֶזה לֹא ְיׁשַ ִלְפרֹץ ּבִ

ֵמַהּקֹולֹות  ַחד  ִמּפַ ֵמָתה  ְולֹא  ּקֹות  ּדַ ָחֵמׁש  ם  ׁשָ עֹוֶמֶדת  אֹוָתְך  ְוִנְרֶאה 

ה!" ָהֵאּלֶ

י,  ּלִ ּפּור ׁשֶ מַֹע ֶאת ַהּסִ ּמּוָכָנה יֹוֵתר ִלׁשְ ִמי ׁשֶ סֹוף סֹוף ִנְרֲאָתה ָיֵעל ּכְ

ה  ָעה ֲאֻרּכָ ְך ׁשָ ה ְלָיָדּה, ּוְבֶמׁשֶ ּטָ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ ַ י ְמַעט. ִהְתַיּשׁ ְעּתִ ְוַגם ֲאִני ִנְרּגַ

ה, ּוִבְמֻיָחד ַעל  ְפִרּיָ ּסִ ְתַרֵחׁש ּבַ י ַאֲחֵרי ַהּמִ ּלִ ֲעָקִבים ׁשֶ י ָלּה ַעל ַהּמַ ְרּתִ ִסּפַ

יִתי ַהּיֹום. ּלִ ּגִ ֶ ַמה ּשׁ

ם, ֲאָבל ַיַחד ִעם  ה ָאֵכן קֹוֶרה ׁשָ ּנֶ הּו ְמׁשֻ ֶ ּשׁ ּמַ יָמה ְלַבּסֹוף ׁשֶ ָיֵעל ִהְסּכִ

ֱאֶמת  ֵאּלּו ּבֶ טּוַח ׁשֶ אֹל – ַהִאם ֲאִני ּבָ ק ְוִלׁשְ ֶזה ִהיא לֹא ִהְפִסיָקה ְלַפְקּפֵ

ֶזה? ָבר ּכָ ִציאּות ּדָ ּמְ ְכָלל ֵיׁש ּבַ ים? ַהִאם ּבִ ּיִ קֹולֹות ֲאִמּתִ
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ָכל זֹאת  ּבְ ְכְנָעה, ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּתַ ׁש ִהׁשְ ִהיא לֹא ַמּמָ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

י. ּלִ ַחד ׁשֶ ּפַ י אֹוָתּה ְקָצת ּבַ ְקּתִ ִהְדּבַ

ְכֵנַע ֶאת ָיֵעל  י ְלׁשַ י ְוָהאֶֹמץ ְקָצת ָחַזר ֵאַלי, ִהְצַלְחּתִ ְעּתִ ְרּגַ ּנִ ְלַאַחר ׁשֶ

ה ִמי, אֹו ָמה,  ַגּלֶ ּנְ ה, ַעד ׁשֶ ְפִרּיָ ּסִ ְתַרֵחׁש ּבַ ֲעָקב ַאַחר ַהּמִ ְלִהְצָטֵרף ֵאַלי ַלּמַ

ים. ְסּתֹוִרּיִ ִמיַע ֶאת ַהּקֹולֹות ַהּמִ ַמׁשְ

ְבנּו! ָחׁשַ ִפי ׁשֶ יָעה ַמֵהר יֹוֵתר ִמּכְ נּות ְלָכְך ִהּגִ ּמְ ְוַהִהְזּדַ
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