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ָמה ֵמֵעין  ַהְקּדָ
ֶבת ַפרצוֹ " טּוּוּווּ "  ַלֲעלֹות ָהַאֲחרֹוִנים ַהּנֹוְסִעים ֶאת ֵזֵרז ָהַרּכֶ

רֹונֹות י. ַלּקְ י ַלֲעלֹות ִמַהְרּתִ נּוי ָמקֹום ִלי ְוָתַפְסּתִ ֶאָחד ּפָ  ּבְ

רֹונֹות ים ֵמַהּקְ י. ָהֶאְמָצִעּיִ ַהְקּתִ הּוק ּפִ דֹול ּפִ י, ּגָ  ַעְצִמי ֶאת ְוֵהַכְנּתִ

ה ִלְנִסיָעה ְעֶמֶמת ֲאֻרּכָ ְמֻיָחד ּוְמׁשַ  .ּבִ

ֶחְלקוֹ  ל ָהֲאחֹוִרי ּבְ רֹון ׁשֶ ָבה ַהּקָ ְ ָחה ִהְתַיׁשּ ּפָ ה ִעם ִמׁשְ ּמָ  ּכַ

ּבּור ְוקֹולֹות, ְיָלִדים חֹוק ַהּדִ ֶהם ְוַהּצְ ּלָ ְרׁשוּ  ׁשֶ ד ּגֵ ָמָמה ֶאת ִמּיָ  ַהּדְ

ָהְיָתה רֹון ׁשֶ ּקָ י ַסְקָרנּות ִמּתֹוךְ . ּבַ ט ֵהַעְפּתִ י, ְלָאחֹור ַמּבָ  ְוָקַפְצּתִ

ְמָחה ִ ְרֵאִלי ְראּוֵבן: "ִמׂשּ קֹול ָקָראִתי!" ִיׂשְ י, ּבְ  ְלֵעֶבר ּוִמַהְרּתִ

ְלדּות ִמן ַהּטֹוב ֲחֵבִרי, ָהִאיׁש  ְקנוּ . ַהּיַ ֹחם ִהְתַחּבַ  ְוִהְתַחְלנוּ , ּבְ

ִנים ֲחָויֹות ְלַהֲעִביר ָ ֶהן ָהַרּבֹות ֵמַהׁשּ ּבָ נוּ  לֹא ׁשֶ ׁשְ  .ִנְפּגַ

ל" ךְ  ּכָ ה ּכָ ִני ַהְרּבֵ נוּ  לֹא םׁשָ ׁשְ י" ִנְפּגַ  ֶמה", ִלְראּוֵבן ָאַמְרּתִ

ׁש  ַמה? ֶאְצְלךָ  ָחָדׁש  ר ְלךָ  ּיֵ  "?ְלַסּפֵ

מוֹ " ה ּכְ ַאּתָ ד לֹא ֶזה ִסּפּוִרים, יֹוֵדעַ  ׁשֶ י ֶהָחָזק ַהּצַ ּלִ  ָאַמר" ׁשֶ

ְוָקא "ְראּוֵבן ה ּדַ ָהִייָת  ֶזה ַאּתָ ִמיד ׁשֶ ר ּתָ ה? לֹא. ִסּפּוִרים ְמַסּפֵ  ַאּתָ

 ".?ִסּפּוִרים ּכֹוֵתב ןֲעַדיִ 

י ְכּתִ ְמבּוָכה ִחּיַ ַאל ּוְראּוֵבן, ּבִ ה ָמה ַעל: "ׁשָ ". ?ַהּיֹום ּכֹוֵתב ַאּתָ

י ְרּתִ ֲאִני לוֹ  ִסּפַ יב ֵהבוֹ א ׁשֶ  עֹוָלָמם ֶאת ָלחּוׁש , ִליָלִדים ְלַהְקׁשִ

 .ִסּפּוִרים ֶזה ַעל ְוִלְכּתֹב
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ֱאֶמת" ּתוֹ , ַנֲעָמה ָקְפָצה" ?ּבֶ ת ּבִ ֵרה ַחתָהַא  ּבַ ל ֶעׂשְ  ְראּוֵבן ׁשֶ

הוּ  ִלי ֵיׁש " ֶ ר ְמַעְנֵין ַמׁשּ י!". ְלךָ  ְלַסּפֵ ע, ְלִכּוּוָנּה  ִהְסּתֹוַבְבּתִ  ֻמְפּתָ

י, ְמַעט יב ְוִהְתַחְלּתִ ּפּור ְלַהְקׁשִ ַלח ַלּסִ ּקָ יָה  ׁשֶ ּפּור. ִמּפִ ֶהְחֵלט ַהּסִ  ּבְ

ק ָהָיה ֵדי ַעד, ְמַרּתֵ ךְ  ּכְ י ּכָ ַהְרּתִ ּמִ  ְלַעְצִמי אֹותוֹ  םִלְרׁשֹ  ׁשֶ

י ְרּתִ ַמְחּבַ ר ַנֲעָמה ַאֲחֵרי. ּבְ ם ִנְזּכַ ִעיר ְנַתְנֵאל ּגַ ִסּפּור ַהּצָ ּלוֹ  ּבְ ֶ . ִמׁשּ

חוּ  "ָקָצר ְזַמן ּתֹוךְ  ם" ִנְפּתְ ָאר ּגַ ְרמוּ  ֵהם ְוַגם, ַהְיָלִדים ׁשְ  ָלנוּ  ּתָ

ּיֹות ֵמֲחָויֹוֵתיֶהם ֶכתְמֻח  ֲחָוָיה, ִסּפּור ָרַדף ִסּפּור. ָהִאיׁשִ  ִהְצָטְרָפה ּיֶ

ב ְרִציִני ְלֶלַקח ָ ֶכת, ּוְמֻחׁשּ ים ּוַמּסֶ ֵלָמה ַחּיִ ָמה ׁשְ  .ֵעיַני ְלֶנֶגד ִהְתַרּקְ

ֶבת ְמָאה ָהַרּכֶ עֹות ְוַכֲעֹבר, ֶמְרָחִקים ּגָ ל ֲאָחדֹות ׁשָ , ְנִסיָעה ׁשֶ

ְלֵדי ִלי ָהָיה ִנְדֶמה ּיַ ַחת ׁשֶ ּפַ ְרֵאִלי ִמׁשְ ִרים ֵהם ִיׂשְ י יםָוִתיִק  ַמּכָ ּלִ . ׁשֶ

י ַקּלּות ְלַדְמֵין ָיֹכְלּתִ ן, אֹוִרי ֶאת ּבְ כֹור ַהּבֵ ן ַהּבְ הּוא, 16-ַה  ּבֶ ׁשֶ  ּכְ

י. ְסָפָריו ַעל ׁשֹוֵקד ְרּתִ ִהיאי ל ּפִ ף עַ ַא ׁשֶ , ַנֲעָמה ֶאת ִהּכַ ת ַרק ׁשֶ  ּבַ

ה ִהיא, 11 ּלָ ה ִמְתּגַ ַיְלּדָ  ַאֲחֶריָה . ָזָהב ֵלב ְוִעם ְמֹאד ַאֲחָרִאית ּכְ

ן, הּוָדהיְ  ַעל, ְרִציִני ֶיֶלד, 9-ַה  ּבֶ בֹות ּבַ  ְוִנּתּוִחים ְמַעְנְינֹות ַמְחׁשָ

ב ְלָכל ּבֹוְגִרים ֶבן, יֹוֵתר ָצִעיר הּוא, ְנַתְנֵאל. ַמּצָ  ִנְרָאה ְוהּוא, 7 ּכְ

ֶיֶלד ִעיָרה ָהָאחֹות ַעל. ְוַחְיָכן ַחְברּוִתי, ֶמֶרץ ָמֵלא ּכְ ת ַהּצְ  ּבַ

ע ָמר, ָהַאְרּבַ י, ָמּה ׁשְ  ּתָ ַמְעּתִ חֹות ְקָצת ׁשָ ם ֲאָבל, ּפָ  ִהיא ּגַ

יְכָבה" ם ּפֹה" ּכִ ִסּפּוֵרי ָוׁשָ דֹוִלים ָהַאִחים ּבְ  .ַהּגְ

ֶהֶרף ִסיָעה ָעְבָרה ַעִין ּכְ ה ַהּנְ ַרק ִליה יָ  ָה ִנְדֶמה. ָהֲאֻרּכָ  ָעִליִתי ׁשֶ

ֶבת ַעל ה ָלֶרֶדת ָצִריךְ  ָהִייִתי ּוְכָבר, ָהַרּכֶ ּנָ ִניִתי יִלְפנֵ . ִמּמֶ ּפָ  ֶאל ׁשֶ

ֶלת י, ַהּדֶ ַחת ְלַיְלֵדי ָאַמְרּתִ ּפַ ְרֵאִלי ִמׁשְ עוּ : "ִיׂשְ ּפּוִרים ָלֶכם ּדְ ַהּסִ  ׁשֶ

ֶכם ּלָ ׁשּוט ׁשֶ טּוַח  ֲאִני! ַמְדִהיִמים ּפָ ה ּבָ ַהְרּבֵ  ְיכֹוִלים ְיָלִדים ׁשֶ
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ַהֲחָויֹות ָלחּוׁש  ֶכם ׁשֶ ּלָ ֶעֶצם ֵהם ׁשֶ ם ּבְ ֶהם ּגַ ּלָ ַה , ׁשֶ ָקִחיםׁשֶ ֶכם ּלְ ּלָ  ׁשֶ

ם ַיְתִאימוּ  אֹוְצרֹות, ָלֶהם ּגַ ים ׁשֶ ֶכם ַהַחּיִ ּלָ ל ַרק לֹא ֵהם ׁשֶ  ׁשֶ

ַחת ּפַ ְרֵאִלי ִמׁשְ א, ִיׂשְ ִכים ֵהם ֶאּלָ ּיָ ָחה ְלָכל ׁשַ ּפָ ְרֵאִלית ִמׁשְ ... ִיׂשְ

ם ָמה ְרׁשוּ  ַהִאם, אֹוְמִרים ַאּתֶ ָבִרים ֶאת ְלַהֲעלֹות ּתַ  "?ֵסֶפר ַעל ַהּדְ

ה ְנִסיָעה אֹוָתּה . ִהְרׁשוּ  ֵהם ֶבת ֲאֻרּכָ ַרּכֶ  ָהְיָתה לֹא ְלַגְמֵרי ּבָ

ְעֶמֶמת ֶפר... ְמׁשַ ה – ְוַהּסֵ  ...ִלְפֵניֶכם הּוא ִהּנֵ

* * * 

ם ם ְוִאם, ְוֵתָהנוּ  ִקְראוּ , ַהּקֹוְרִאים ְוַאּתֶ ם ּגַ ף רֹוִצים ַאּתֶ ּתֵ  ְלׁשַ

ֲחָויֹוֵתיֶכם אֹוָתנוּ  ּיֹות ּבַ ז כַּ ְר ֶמ , 92ד "ת: ִהיא ֹתֶבתַהכְּ , ָהִאיׁשִ

 .yikhat@gmail.com, איָר ּפִ ׁשַ 
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 ּדּודוּ 
טּוָחה לֹא ֲאִני ֱהִייֶתם ּבְ . ּדּודוּ  תֶא  ִלְפּגֹש רֹוִצים ׁשֶ

ָעֵלינוּ  ֹוָמהּק ּבַ  רגָּ  הּוא ּמֵ ְמְצאוּ  ֲאָבל, ׁשֶ  אֹותוֹ  ּתִ

ה ֵדר ַעל בׁשֵ יוֹ  יֹוֵתר ַהְרּבֵ ַיד ַהּגָ ּלְ ְנָין ׁשֶ רֵמֲא  ַהּבִ  ׁשֶ

ּלוֹ  ִיתּבַ ּבַ  ִמיד. ׁשֶ ף םׁשָ  הּוא ּתָ ם, ֲחֵבִרים ֻמּקָ ּלָ  ּכֻ

סֹוף ְנָעִרים נֹות ּבְ יכֹון ׁשְ ֶהם ַהּתִ ּלָ ִמיד ְמַרֵחף ְריֹותִסיגַ  ןׁשַ עֲ . ׁשֶ  ּתָ

ּבּוִרים תְוֶא , בּוָרהֲח לַ  ֵמַעל ֶהם ַהּדִ ּלָ  קֹוָלִנית מּוִזיָקה הוָּ לַ ְמ  ׁשֶ

ֶלאפֹוִנים ךְ ׁשֶ  ּומּוָטב. ֵמַהּפֶ י, ּכָ ּלֹא ָעִדיף ּכִ ְמעוּ  ׁשֶ  ֵהם ֵאיךְ  ִתׁשְ

ל ְלֵעֶבר ִלְקרֹא נֹוֲהִגים ֵהם... ִריםּבְ ַד ְמ   ָהעֹוֶבֶרת ּוַבחּוָרה ַנֲעָרה ּכָ

קוֹ  צֹוֲחִקים ֵהם. ָלּה  ּוְלָהִציק ְרחֹובּבָ  ִדיחֹות קֹולֹות ילֵ ּבְ  ֵמַהּבְ

ּס  ֵהם תוֹ ַהּגַ  ַעל ֲחָויֹות ִביִריםּוַמעֲ , ֶזהלָ  ֶזה רַסּפֵ לְ  נֹוֲהִגים ׁשֶ

ָעׂשוּ  יםיִ וּ לּ ּבִ ַה  ְרחוּ  ְזַמןּבִ  ׁשֶ ּבָ  תֶר ֶב ַהגְּ  ִלְפָעִמים. רֶפ ַהּסֵ  יתִמּבֵ  ׁשֶ

ֵקָנה 'יץִב קוֹ יׁשְ ִמ  ֶהם ִלְגֹער הְמַנּסָ , 'ג ִמּקֹוָמה, ַהּזְ ְמרוּ  ּבָ ׁשְ ּיִ  ַעל ׁשֶ

ֶקט ֶ ִמיָעה ִלי ִנְדֶמה. ַהׁשּ ְ ַהׁשּ ּה  ׁשֶ ּלָ ָבר ׁשֶ ֶ  לֹא ּכְ י, הוּ ַמׁשּ  לֹא ַאֶחֶרת ּכִ

ֶהם ִלְגֹער חֹוֶזֶרת ָתהָהיְ  ָללֹות ַאֲחֵרי ּבָ  ... ָרּה ְב עֶ לְ  קוּ עֲ ְצ נִּ ׁשֶ  ַהּקְ

ַער הּוא ּדּודוּ  ס ַהּנַ יֹוֵתר ַהּגַ ה. בּוָרהֲח ּבַ  ּבְ ָעִמים ַהְרּבֵ ֲאִני ּפְ ׁשֶ  ּכְ

ָמר ִעם חֹוֶזֶרת ן ּתָ  ֵאיךְ  תִלְראוֹ  הְוֶנֱהנֶ , "ֶרֶגל ָלּה  םׂשָ  "הּוא ֵמַהּגַ

ַחת ִהיא ּטַ ּתַ ֶבִכי ּופֹוֶרֶצת הָהִרְצּפָ  ַעל ִמׁשְ ַתְנֵאל. ּבְ ּנְ ׁשֶ ַבע ןּבֶ  ּכְ ֶ  ַהׁשּ

תוֹ  ַעל לוֹ  לֹוֵעג הּוא םׁשָ  עֹוֵבר ּפָ דֹוָלה ּכִ  לֹא סֹוֶבֶלת ֲאִני ְוַגם, ַהּגְ
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ַעם ּנּויֵ  ּפַ ַנאי יִמּכִ הּוא ַהּגְ  תֶא  הֲחִניָק ַמ  ַוֲאִני – ִלי ְלַהְצִמיד הֶנֱהנֶ  ׁשֶ

ָמעֹות ּיֹוְרדֹות ַהּדְ רֹון לֶא  ׁשֶ ְמִהירּות הְועֹולָ  ַהּגָ ְיָתה ּבִ  . ַהּבַ

ָבר ֲאִני ה יֹוַדַעת לֹא ּכְ ּמָ ָעִמים ּכַ ר ּפְ ּבֵ א ִאּתוֹ  ּדִ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ַאּבָ  ִמּמֶ

ְפִסיק ּיַ ֶהְחֵלט ֲאִני ֲאָבל, ְלָהִציק ׁשֶ הּוא יֹוַדַעת ּבְ ה ׁשֶ , ִמיםוּ יּ ִא  – ִנּסָ

ָבר? לֹא ּוָמה, ּוִעיםְכנׁשִ  ׁשּוט. רזַ עָ  לֹא ּדָ ל ֶנֱאַלְצנוּ  ּפָ ָ לַ  ְלִהְתַרּגֵ  ֵכןׁשּ

ן ָהָיה ַהְמַעְצּבֵ ַעם לֹא. ֶחְלֵקנוּ  תְמנָ  ׁשֶ ְבנֵ  אִתיִקנֵּ  ּפַ  ַהּדֹוִדים יּבִ

נוּ  ּלָ ִרים, ׁשֶ ּגָ ַבִית ׁשֶ ָרִטי ּבְ ּובּבְ  ּפְ  ְלַיד ַלֲעֹבר ְצִריִכים ְולֹא, ִיׁשּ

ׁש . ּדּודוּ  מוֹ כְּ  ִטּפּוִסים י ייִת וִּ ִק  ַמּמָ ְלּתִ ּלַ לְּ  ְוִהְתּפַ ְחּתוֹ  תוֹ חָפ ׁשֶ ּפַ  ִמׁשְ

ֲעֹבר יָרה ּתַ יְנַתִים לֹא תוֹ חָפ לְ . ָקָרה לֹא ֶזה ֲאָבל. ּדִ  .ּבֵ

* * * 

ְמעוּ !" ֵאׁש ! ֵאׁש " מוֹ . ֵמָהְרחֹוב ְצָעקֹות ִנׁשְ ם ּכְ ּלָ י ּכֻ  ַרְצּתִ

ֵרָפ ! ֲאבֹוי. ָרהּקָ  הַמ  ִלְראֹות נוּ  ְנָיןּבִ ּבַ  הׂשְ ּלָ ן! ׁשֶ  רּמֵ ּתַ ִה  ֹחרׁשָ  ָעׁשָ

ְרצוּ  ֲאֻדּמֹות ֵאׁש  בֹותֲה ְולַ  ַהַחּלֹונֹות ַאַחד ִמּתֹוךְ   ֶזה. "ִמּתֹוכוֹ  ִהְתּפָ

ִית ל ַהּבַ ילוּ . "ְנַתְנֵאל ָצַעק!" 'יץִב קוֹ יׁשְ ִמ  ׁשֶ  ֱאלִֹקים", !"ַהּצִ

ֹמר ְמעוּ " ִיׁשְ ִריאֹות ִנׁשְ ל ַהּקְ ֵכנֹות לכָּ . ֵעֶבר ִמּכָ ְ  ְמֹבָהלֹות ָעְמדוּ  ַהׁשּ

ָבִרים ַאַחד. ֲעׂשֹותלַּ  הַמ  ָיְדעוּ  ְולֹא י לִצְלֵצ  ַהּגְ ה ָהֵאׁש  ִלְמַכּבֵ  ְוֵאּלֶ

יעַ  ִהְבִטיחוּ  ם ֲאָבל. יתּבִ יַר ּמֵ ַה  ִהירּותּמְ ּבַ  ְלַהּגִ  ְמִהירּות "ּגַ

ן. ְזַמן לֹוַקַחת" יתּבִ יַר ֵמ  ּבְ  ָהְלכוּ  ְוָהֵאׁש  ֶהָעׁשָ  יֹוֵדעַ  ִמי. "רוּ ְוִהְתּגַ

ֵקָנה 'יץִב קוֹ יׁשְ ִמ  תֶר ֶב ַהגְּ  ִאם ְצִליַח  ַהּזְ רֹד ּתַ ּמְ  ַעד ִלׂשְ  ָהֵאׁש  יּבֵ כַ ׁשֶ

יעוּ  הוּ  לַא ׁשָ " ?ַיּגִ י. ִמיׁשֶ  .ִלְבּכֹות ִהְתַחְלּתִ

 



 11 | ּדּודוּ 

 



ַחת | 12 ּפַ ְרֵאִלי ִמׁשְ  ִיׂשְ

 

ץ ַחּלֹון קֹול ַמע ִמְתַנּפֵ בּור ֵמַהַחּלֹון. ְלֶפַתע ִנׁשְ ָ  ֹוָמהּק ּבַ  ַהׁשּ

ית ִליׁשִ ְ ֹקִשי. תחוֹ יָּ ֻפ ְמ  ִניםּפָ  צוּ ֵהִצי ַהׁשּ ר ּבְ ה ְלַזהֹות היָ ָה  ֶאְפׁשָ ּזֶ  ׁשֶ

ר רַאֵח  לֹא ַער! ּדּודוּ ... ֵמֲאׁשֶ ׁשּוַח  ַהּנַ  תֶר ֶב ַהגְּ  תֶא  ַאֲחָריו רַר גָּ  ַהּקָ

ִהיא 'יץִב קוֹ יׁשְ ִמ  ׁשֶ יב ֶפתלֶּ ְמעֻ  ִציֲח  ּכְ  ַהַחּלֹון ֶאֶדן ַעל אֹוָתּה  ְוהֹוׁשִ

ֵדי ַאף ּכְ ׁשְ ּתִ ָהה לֹא הּוא. ָנִקי ירֲאוִ  ׁשֶ ּתַ  ְלתֹוךְ  ׁשּובלָ  ּוִמֵהר ִהׁשְ

ִית ֵדי ַהּבַ ּתֹוֶלֶלת ָהֵאׁש  תֶא  ְלַכּבֹות ְלַנּסֹות ּכְ ׁשְ  .ֵמֲאחֹוָריו ַהּמִ

ְמ  אֹותוֹ , נוּ ֵת ָח ְלׂשִ ׁש  ֶרַגע ּבְ יעַ  ַמּמָ ּבּוי ֶרֶכב ִהּגִ ִלים ַהּכִ  תֶא  ְוִהׁשְ

ָלאָכה עֶ  ָדהְר הוּ  היׁשָ ׁשִ ּקְ ַה . ַהּמְ ם ְזַרתּבְ ָלה ֻסּלָ ּבָ  ַהּצָ  ִנְכְנסוּ  ִאיםְוַהּכַ

ְמִהירּות יב ּוְכֵדי, ָהֵאׁש  תֶא  ְלַכּבֹות תְמנָ  ַעל ּבִ ל ַנְפׁשוֹ  תֶא  ְלָהׁשִ  ׁשֶ

יְנַתִים, ּדּודוּ  ּבֵ ף ׁשֶ ַעְצמוֹ  ִהְתַעּלֵ ִאיַפת ּבְ ְ ֵרָפה ןׁשַ עֲ  ִמׁשּ ְ  .ַהׂשּ

* * * 

עּוַדת ַהֲעָנַקת ְלֶטֶקס נּות ּתְ ַעם ַהִהְצַטּיְ י ִמּטַ  ָצַעְדנוּ  ָהֵאׁש  ְמַכּבֵ

נוּ  ּלָ ַגֲאָוה ּכֻ ל לֹא. ּבְ ךָ  ֵכןׁשָ  זֹוֶכה יֹום ּכָ ּלְ ְתעּוָדה ׁשֶ ֹזאת ּבִ ּכָ , ׁשֶ

בּוָרה ַעל ַהְמִעיָדה ֵדי ּתֹוךְ  תַלּזּולָ  ּוְדָאָגה תְמִסירוּ , ּגְ  ִסּכּון ּכְ

 .ַעְצִמי

ה י, טֹוב ְוַכּמָ ְבּתִ ּדּודוּ , ְלַעְצִמי ָחׁשַ  ...ַאֶחֶרת ְלִדיָרה רַב עָ  אלֹ  ׁשֶ
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ּתֹוְללּות  ִהׁשְ
ב, ְנַתְנֵאל" ה ַעל! הֶפ יָ  ׁשֵ , !"קֹוְפִצים לֹא ַסּפָ

ל קֹוָלּה  ֶאְמַצע ִלי ִהְפִריעַ  אִאּמָ  ׁשֶ  ִאּמּוֵני ּבְ

ִפיָצה ֲעֹבר! אּוף. ַהּקְ נַ  אוֹ  ֶרַגע ּכַ י ִיםׁשְ ְכּתִ  ִהְמׁשַ

ם, ִלְקּפֹץ ִריָאה ִמְתַעּלֵ עַ . ֵמַהּקְ ָבר אִאּמָ  םַהּפַ  ּכְ

ׁש  ֲעָסה ַמּמָ י: "ּכָ ּלֹא ָאַמְרּתִ ה ַעל קֹוְפִצים ׁשֶ ּפָ  ְקִפיצֹות!! ַהּסַ

הכָּ  ה תֶא  ַלֲהרֹס ְיכֹולֹות ֵאּלֶ ּפָ י... ֲעׂשֹותלַּ  הַמ , טֹוב" !ַהּסַ  ָלַקְחּתִ

י רוּ דּ כַּ  ה ְוָיַרְדּתִ יף תֶמ ֱא ּבֶ  הַמ  ְמִבינֹות ָתִמיד לֹא הֹותּמָ ִא . ְלַמּטָ  ּכֵ

 ...ָלִדיםיְ לַ 

א דָח ֶא  יֹום עּוֵרי ֵהַכּנוּ . ּבַֹעז, ֲחֵבִרי יֵאלַ  ּבָ ִית ׁשִ ַחְקנוּ , ּבַ  ׂשִ

ַח  ִמׂשְ ַחְקנוּ , ְקָלִפים קּבְ ַכּדּור ׂשִ ַח  ְוׁשּוב, ּבְ  ...ְקָלִפים קִמׂשְ

הנַּ  הַמ " ו ֲעׂשֶ  .ּבַֹעז לַא ׁשָ , "?ַעְכׁשָ

הנַּ  הַמ , תֶמ ֱא ּבֶ " י, "?ֲעׂשֶ ַאְלּתִ ם ׁשָ  .ֲאִני ּגַ

ֵחק ּבֹוא" ָיאִנים ּתֹוֶפֶסת ְנׂשַ יעַ , !"ִאיְנּדְ  .ּבַֹעז ִהּצִ

י, !"ןְמֻציָּ " ְמָחה ָקַפְצּתִ ִ  .ִמׂשּ

ִנּיֹות ּתֹוךְ  ֵדי ּתֹוךְ  ֶזה ַאַחר ֶזה ָלרּוץ ִהְתַחְלנוּ  ׁשְ  ְקָרב גֹותֲא ׁשַ  ּכְ

ָיאִנים תֹוֶפֶסת"ּבְ . ַמְפִחידֹות ָלל" ִאיְנּדְ ִרי ַהּכְ ָאסּור הּוא ָהִעּקָ  ׁשֶ

ֵאר ָ אֹותוֹ  דָח ֶא  ֶרַגע ְלִהׁשּ ל ָצִריךְ . ָמקֹום ּבְ ַמן ּכָ  ,ָלֶרֶדת, תַלֲעלוֹ  ַהּזְ
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ִקּצּור, יםגִ זָ יגְ זִ ּבְ  ָלרּוץ, ִלְקּפֹץ מוֹ  ִלְהיֹות – ּבְ ָיאִני ּכְ ֶאְמַצע ִאיְנּדְ  ּבְ

ָרב טּוַח  לֹא ֲאִני. ַהּקְ א ּבָ ִאּמָ ֵחק ִמְתַלֶהֶבת ָתהָהיְ  ׁשֶ ׂשַ ּנְ ֶזה ׁשֶ  ּבְ

ִית ֶאְמַצעּבְ  ֵלנוּ  ֲאָבל, ַהּבַ ךְ , ִיתּבַ ּבַ  יוּ ָה  לֹא ַההֹוִרים ְלַמּזָ ִאיׁש  ּכָ  ׁשֶ

ָחקּמִ ּבַ  ָלנוּ  ִהְפִריעַ  לֹא  . ׂשְ

ה ּבַֹעז ּלָ ְחָקן ִהְתּגַ ׂשַ ן ּכְ ָכל ִהְתרֹוֵצץ הּוא. ִמְצַטּיֵ ִית ַרֲחֵבי ּבְ , ַהּבַ

ְסאֹות ַעל הָעלָ  ַחת ַחלזָ , ַהּכִ ְלָחן ִמּתַ ֻ ְמַעט. ַאֲחָריו ֲאִניוַ  – ַהׁשּ  ּכִ

י ַהר הּוא ְוָאז, ּבוֹ  עַ ִלְנגֹּ  ִהְצַלְחּתִ ִני ַהֶחֶדר לֶא  ּדָ ֵ  תֶא  ְוָטַרק ַהׁשּ

ֶלת י. ַאֲחָריו ַהּדֶ ַתְחּתִ ְתנּוָפה ּפָ ֶלת תֶא  ּבִ י ַהּדֶ ִניָמה ְוַרְצּתִ  ּבַֹעז, ּפְ

ָבר ל ְוהּוא ֶזהלָ  מּוָכן היָ ָה  ּכְ ְלּגֵ ְמִהירּות ִהְתּגַ  אֹוִתי רַב עָ , ּבִ

הוּ  ֲחָזָרה ְוָרץ ֵאיְכׁשֶ י. לֹוןּסָ לַ  ּבַ ה ַעל ָעַמד הּוא. םְלׁשָ  ַטְסּתִ ּפָ . ַהּסַ

י ְקּתִ ָבר ְוהּוא ְלֶעְברוֹ  ִזּנַ י. ָהְלָאה רַב עָ  ּכְ יָמהַמ  ְקִפיָצה ָנַתּתִ  ְרׁשִ

ֵדי ּתֹוךְ , ְלֶעְברוֹ  ְמֻיָחד ַמְפִחיָדה!!" הוּ יוּ  "ַגתֲא ׁשַ  ּכְ  הַמ לְ  ֲאָבל. ּבִ

 ֶ ָרהׁשּ ו ּקָ י לֹא תֶמ ֱא ּבֶ  ַעְכׁשָ  .ִהְתּכֹוַנְנּתִ

ִפיָצה ֵמָעְצַמת ֵרק ַהּקְ ל ִהְתּפָ ד ּכָ ל ַהּצַ ה ׁשֶ ּפָ ִדית - ַהּסַ  ַהּיָ

ָעֶליָה  יִחים ׁשֶ ד תֶא  ַמּנִ י ּכֹוֵלל ַהּיָ ּתֵ ה - ַהְיָמִנּיֹות םיִ לַ גְ ָהַר  ׁשְ ּפָ  ְוַהּסַ

י. ִהְתמֹוְטָטה יִתי הֶמ . ְמֹאד ִנְבַהְלּתִ ִמיד ֵריֲה ? ָעׂשִ  אֹוֶמֶרת אִאּמָ  ּתָ

ה ּפָ ַהּסַ ִפיצֹות ְלֵהָהֵרס ֲעלּוָלה ׁשֶ ה. ִמּקְ זֹאת תֹוָצָאהלְ ... ְוִהּנֵ  ּכָ

יִתי לֹא תֶמ ֱא ּבֶ  ה! ִצּפִ טּות ַלֲעׂשֹות ְצִריִכים נוּ ייִ ָה  תֶמ ֱא ּבֶ  ָלּמָ  ׁשְ

ֹזאת ָבר? ּכָ י ּכְ ַמְעּתִ ִדְמיֹוִני ׁשָ ֻחְמָר  אֹוֶמֶרת אִאּמָ  תֶא  ּבְ  ֵריֲה : "הּבְ

ה ם, ְנַתְנֵאל, יֹוֵדעַ  ַאּתָ ּגַ א ׁשֶ ִאּמָ ׁשֶ ים לֹא ִיתּבַ ּבַ  לֹא ּכְ  הַמ  תֶא  עֹוׂשִ

 ֶ י!". הַמְרׁשָ  לֹא ֲאִניׁשּ ּתִ ׁשְ ּיַ י, ְמֹאד ִהְתּבַ י תֶמ ֱא ּבֶ  ּכִ ִהיא ָיַדְעּתִ  ׁשֶ

 .צֹוֶדֶקת
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ְבנוּ  ַ ְבנוּ , ֲהמּוִמים, ַוֲאִני ּבַֹעז, ִהְתַיׁשּ . ַלֲעׂשֹות רֶאְפׁשָ  ָמה ְוָחׁשַ

ְמ  דֹול ָאִחי, אֹוִרי, נוּ ֵת ָח ְלׂשִ ִמיד ְוהּוא, ִיתּבַ ּבַ  היָ ָה , ַהּגָ  הַמ  יֹוֵדעַ  ּתָ

ִבים ֲעׂשֹותלַּ  ַמּצָ הכָּ  ּבְ ֶבק ְקָצת ָמַרח הּוא. ֵאּלֶ ַלף ּדֶ ָ ׁשּ קֹום ׁשֶ  ִמּמָ

הוּ  ְלׁשֶ ֲחָזָרה ַהְמֹפָרק ַהֵחֶלק תֶא  ַקעְוָת , ּכָ הּסַ ּבַ  ִלְמקֹומוֹ  ּבַ . ּפָ

הַה  ּפָ ֶנת ִנְרֲאָתה ּסַ נוּ , ֵהיֵטב ְמֻתּקֶ רֹונוֹ  נוּ לְ עַ ּפַ ְת ִה  ְוֻכּלָ ׁשְ ל ִמּכִ  ׁשֶ

ל ִלְפּתֹר אֹוִרי ָעָיה ּכָ  .ּבְ

* * * 

ְיָתה ַההֹוִרים ָחְזרוּ  יֹוֵתר ְמֻאָחר מוּ  לֹא ְוַכּמּוָבן, ַהּבַ  ֵלב ׂשָ

ִהְתַרֵחׁש  ֵארּועַ לָ  אן ׁשֶ ֳהָרִים ַאַחר ּכָ  בֶר עֶ ָה  ַחתֲארוּ  ַאֲחֵרי. ַהּצָ

ֶבֶרת ֵאֵלינוּ  ִנְכְנָסה ְתגּ  היׁשָ ׁשִ ּקְ ַה , 'יץִב קוֹ יׁשְ ִמ  ּגְ  ֹוָמהּק ּבַ  ֹוֶרֶרתַהּמִ

ית ִליׁשִ ְ ה ַעל תֶב ׁשֶ לָ  אֹוָתּה  ְלַהְזִמין ִמֲהָרה אִאּמָ . ַהׁשּ ּפָ  ַהּסַ

ּתֹות ה ּכֹוס ְוִלׁשְ ָבה תֶר ֶב ַהגְּ . ּתֵ ְ ְכֵבדּות ִהְתַיׁשּ ה הֵצ ְק  ַעל ּבִ ּפָ , ַהּסַ

ל!! אאאחַר ְט  – ְלֶפַתעוּ  ל ָיִמין ַצד ּכָ ה ׁשֶ ּפָ , ִהְתמֹוֵטט ַהּסַ

ָלה ָנְפָלה היׁשָ ׁשִ ּקְ ַה וְ  ְלּגְ ה ּכֹוס. הָהִרְצּפָ  ַעל ְוִהְתּגַ  הָצ ּפְ נַ ְת ִה  ַהּתֵ

ְצעוּ  יָה ֶר ָב ׁשְ וּ  ִחי תֶא  ּפָ ּה  ַהּלֶ ּלָ ל. ׁשֶ ּה  ַהֲהִליָכה ַמּקֵ ּלָ  דּצַ לַ  הּוַעף ׁשֶ

ִני ֵ ל ַהׁשּ ֵאִבים הָח נְ גָּ  ְוִהיא, ַהֶחֶדר ׁשֶ  .ִמּכְ

ָתה ְמֹאד ִנְבֲהָלה אִאּמָ  ְ לַ  ַלֲעֹזר ְוִנּסְ ָכל ֵכָנהׁשּ ּה  ּכְ  ִהיא. ְיָכְלּתָ

יָטה ּה  ְוָתְמָכה, דיָ  ָלּה  הֹוׁשִ ֵדי ּבָ ּתּוַכל ּכְ יָבה ִהיא. ָלקּום ׁשֶ  הֹוׁשִ

ּסֵ  ַעל אֹוָתּה  ָתה, אּכִ ֲעִדינוּ  ְוִנּקְ ַצע תֶא  תּבַ ֶעְזַרת ִחילֶּ ּבַ  ַהּפֶ  ֹחֶמר ּבְ

ל. ִחּטּוי ַמן אֹותוֹ  ּכָ  הַמ  ִביָנהְמ  ינִּ ינֶ ֵא : "ְלַעְצָמּה  אִאּמָ  ִמְלְמָלה ַהּזְ

הּסַ לַ  ָרהּקָ  ב ָתהָהיְ  ִהיא? ַהּזֹאת ּפָ ַמּצָ ָתם ֶזה ֵאיךְ . טֹוב ּבְ ּסְ  ׁשֶ

ִבים ְ ה ַעל ִמְתַיׁשּ ְתֹאם נֹוֶפֶלת ְוִהיא ַסּפָ  ".?ּפִ
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ְוָקא ֲאִני י ּדַ הּסַ לַ  ָרהּקָ  הַמ  ָיַדְעּתִ י. ּפָ ִדּיּוק ָיַדְעּתִ ם ִמי ּבְ  ָאׁשֵ

ֶ  הַמ ּבְ  ָרהׁשּ ְ לַ  ּקָ  אִאּמָ ? תֶמ ֱא ּבָ  ְלהֹודֹות ָאֵעז ֲאִני ַהִאם ֲאָבל. ֵכָנהׁשּ

ל ךְ  ּכָ ְכַעס ּכָ ה ָמה! ּוְבֶצֶדק – ּתִ י? ֶאֱעׂשֶ ַרְחּתִ  ָלַדַעת ִליּבְ  יְלַחְדִר  ּבָ

ה ָמה ו ֶאֱעׂשֶ ִלי. ַעְכׁשָ ם יוּ ָה , ְלַמּזָ ּלָ ֶ  הַמ ּבְ  ֲעסּוִקים ּכֻ ָרהׁשּ  ּקָ

ְ לַ  שׂ  לֹא ְוִאיׁש , ֵכָנהׁשּ ה ָמה תֶמ ֱא ּוֶב . אֹוִתי ִחּפֵ  אוֹ  רַסּפֵ לְ ? ֶאֱעׂשֶ

 ?לֹא

י! ֶזהוּ  ָהִעְנָין, ָמָחר! ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ד, ְקָצת ֵיָרַגע ּכְ  יתּבֵ  ַאֲחֵרי ִמּיָ

ר, רֶפ ַהּסֵ  ל תֶא  אְלִאּמָ  ֲאַסּפֵ ֶ  הַמ  ּכָ ָרהׁשּ ִהיא יֹוֵדעַ  ֲאִני. ּקָ , ִתְכַעס ׁשֶ

ידוּ  ֲאָבל ּגִ ם ּתַ ר ֵאיךְ , ַאּתֶ ינוּ  אְלִאּמָ  רַסּפֵ לְ  לֹא ֶאְפׁשָ ָעׂשִ ׁשֶ ָבר ּכְ  ּדָ

ֶזה  ?ּכָ
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יםלְ  הכִּ ּבַ  ֵמַהְיָלִדים סֹוֵבל ֲאִני ְקרֹובֹות ִעּתִ  ֲאִני. ּתָ

ה יֹוֵדעַ  לֹא ְגַלל אּוַלי. ָלּמָ ֲאִני ּבִ . ָנמּוךְ  ָצתְק  ׁשֶ

הּסִ ִמ  אּוַלי ֵהם אוֹ , ַאֶחֶרת ּבָ ְפסוּ  ְסָתם ׁשֶ  אֹוִתי ּתָ

ן ָקְרּבָ ל ּכְ  .ּבוֹ  ְלִהְתַעּלֵ

ה ל, ִהּנֵ ה יֹוֵצא ֲאִני, ְלָמׁשָ ּתָ ה: "רֹוִני תֶא  ְוׁשֹוֵמעַ  ֵמַהּכִ  ִהּנֵ

ד ּמָ ד! ַהּגַ ּמָ ם" ?ַהּכֹוַבע ֵאיֹפה, ּגַ ּלָ . ֹותִלְבכּ  רֹוֶצה ַוֲאִני צֹוֲחִקים ּכֻ

ָכה רֵמ וֹ א הּוא ָלָמה ְכָלל ַוֲאִני? ּכָ ֶזה לֹא ּבִ  !ָנמּוךְ  ּכָ

ַעם ַח  ְלִהְצָטֵרף ָרִציִתי ַאֶחֶרת ּפַ ּדּוֶרֶגל קְלִמׂשְ . ַהְפָסָקהּבַ  ּכַ

י! ָרִציִתי תֶמ ֱא ּבֶ  יִתי ֹורּת ּבַ  ָעַמְדּתִ ְבֲחרוּ  ְוִחּכִ ּיִ  ְלַאַחת אֹוִתי ׁשֶ

בּוצֹות ם תֶא . ַהּקְ ּלָ ֲחרוּ  ּכֻ י ַוֲאִני ּבָ ַאְרּתִ ַעם ַאף ָלָמה. דּצַ ּבַ  ִנׁשְ  לֹא ּפַ

 ִעם ִלְפָעִמים קֵח ׂשַ ְמ  ֲאִני ִיתּבַ ּבַ ? ְקבּוָצה ְלׁשּום אֹוִתי ּבֹוֲחִרים

רּועַ  ךְ כָּ -לכָּ  לֹא ֲאִני, תֶמ ֱא ּוֶב , ָאִחי ַכּדּוֶרֶגל ּגָ ְכָלל ֵהם. ּבְ  לֹא ּבִ

ְכָלל ֵהם. קֵח ׂשַ ְמ  ֲאִני ֵאיךְ  יֹוְדִעים נּות ִלי נֹוְתִנים אלֹ  ּבִ ּמְ . ִהְזּדַ

ה ה? ָלּמָ  ?ָלּמָ

הכִּ לַ  סִנְכנָ  ֲאִני הוּ  ּתָ י". ֶרֶגל ִלי םׂשָ  "ּוִמיׁשֶ , הָהִרְצּפָ  ַעל ָנַפְלּתִ

יק י ַהּתִ ּלִ ָרה תוֹ לָ כוּ ְת וּ  ָנַפל ׁשֶ ּזְ ם ּוָמה. ִהְתּפַ ִבים ַאּתֶ  – חֹוׁשְ

הוּ  יׁשֶ ּמִ  ֲאִני. ְולֹוֲעִגים ְוֶנֱהִנים, צֹוֲחִקים ַרק! לֹא! לֹא? ִלי רזַ עָ  ׁשֶ

בּמַ ּבַ  דמֹ עֲ לַ  ָלֶכם ְמַאֵחל לֹא ה ּצָ ַעם ַאף ַהּזֶ  !ּפַ
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ָבר ֶזה, ֲעׂשֹותלַּ  הַמ  יןֵא  ה ָהַפךְ  ּכְ ּדֵ  ְלֻעְבּדָ ּמִ ַעם יׁשֶ  ְיָלִדים ּפַ

ים, לֹוֲעִגים, ִלי ְמִציִקים ִלים ַמּכִ י ּוִמְתַעּלְ  ֶזה. ֵחֶרם היָ ָה  לֹא ֶזה. ּבִ

הוּ  היָ ָה  לֹא ֶ ׁשּוט. ןְרגָּ ֻא ְמ  ַמׁשּ ךְ  היָ ָה  ֶזה ּפָ ַצד ֵהם – ּכָ  ַוֲאִני דָח ֶא  ּבְ

ַצד ָכה. רַאֵח  ּבְ ְמַעט. ֶזה ּכָ י ּכִ ְלּתִ ִהְתַרּגַ  . ׁשֶ

ר ִאי, תֶמ ֱא ּבֶ  ֲאָבל ל ֶאְפׁשָ ֶזה ְלָדָבר ְלִהְתַרּגֵ  .ּכָ

ַעם זֹוֵכר ֲאִני ָהְיָתה ַאַחת ּפַ ְמֻיָחד נֹוָרָאה ׁשֶ  ָדׁש ָח  המֹוֶר . ּבִ

יעַ  הכִּ לַ  ִהּגִ יר לֹא ֲעַדִין הּוא .ּתָ ְלִמיִדים תֶא  ִהּכִ ְגַלל ְואּוַלי, ַהּתַ  ּבִ

ה ֶהְחִליטוּ  ֶזה ּמָ ְלִמיִדים ּכַ ל ֵמַהּתַ נּות תֶא  ְלַנּצֵ ּמְ  ִהְתִחיל ֶזה. ַהִהְזּדַ

ַלַעג ל דּדָ ְמֻב  ַעְצִמי תֶא  אִתיָצ ָמ  היָּ נִ ׁשְ  ְותֹוךְ , תקוֹ ָצ ֲה לַ  רַב עָ , ּבְ  ִמּכָ

הַה  ּתָ י לֹא. ּכִ י. ֶזה תֶא  ִלְסּבֹל ָיֹכְלּתִ י. הָצ ַהחוּ  ְוָיָצאִתי ַקְמּתִ ְבּתִ  ָיׁשַ

הכִּ לַ  ִמחּוץ בּוׁשֹות ַניּפָ , ּתָ ָיַדי ּכְ ֶקט ּוָבִכיִתי, ּבְ ׁשֶ ׁשּוט. ּבְ  היָ ָה  לֹא ּפָ

ּתָ  ִלי ם. ִלְברַֹח  ְלָאן היָ ָה  לֹא. רַאֵח  רֹוןּפִ ּלָ י יוּ ָה  ּכֻ   .ֶנְגּדִ

ׁש  ִלי ָקָרא הַהּמֹוֶר   ָמה. לוֹ  ָעִניִתי לֹא. ִהְתִחיל ִמי ְלָבֵרר ּוִבּקֵ

ְכָלל יֹוֵדעַ  הּוא ְכָלל הּוא? ּבִ יר לֹא ּבִ ְלִמיִדים תֶא  ַמּכִ  ְוחּוץ! ַהּתַ

ה ָבר ֲאִני, ִמּזֶ יר ּכְ ל תֶא  ַמּכִ ה ַהּמֹוִרים ּכָ  תֶמ ֱא ּבֶ  לֹא ֵהם, ָהֵאּלֶ

 תֶא  ַלֲעֹצר אּוַלי, ִלְגֹער אּוַלי ְיכֹוִלים ֵהם. ַהְיָלִדים תֶא  ְמִביִנים

ה תֶא  ִלי ִזירְלַהְח  תֶמ ֱא ּבֶ  יּוַכל הּוא ַהִאם ֲאָבל. ַהְיָלִדים ׁשָ  ַהַהְרּגָ

ה תֶא  ִלי ָלֵתת יּוַכל הּוא ַהִאם? ַהּטֹוָבה ׁשָ הוּ  ַהַהְרּגָ יׁשֶ ּמִ  ׁשֶ

ְלִמיִדים ד אוֹ  אֹוִתי בֵה וֹ א הּפֹ  ֵמַהּתַ  ?אֹוִתי ְמַכּבֵ

י ְכּתִ ל ַעל ּכֹוֵעס, חּוץּבַ  תֶב ׁשֶ לָ  ִהְמׁשַ  .ָהעֹוָלם ּכָ
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י ְלֶפַתע ּתִ ׁשְ ֵתִפי ַעל ֲעִדיָנה דיָ  ִהְרּגַ  היָ ָה  יֹוֵסף. יֹוֵסף ֶזה היָ ָה . ּכְ

ה יֵד לְ ִמיַּ  דָח ֶא  ּתָ ַעְצמוֹ , ַהּכִ ּבְ ל היָ ָה  לֹא ׁשֶ הכִּ ּבַ  ךְ כָּ -לכָּ  ְמֻקּבָ  לַב ְוָס  ּתָ

ַעם יִמּדֵ . ֲחֵבִרים ֵמֹחֶסר ּבֵ  ּפַ ְמִריבֹות ךְ ִהְסּתַ  ַהּמֹוִרים ִעם ְוַגם, ּבִ

ַמן רֹב הּוא ָצרֹות ַהּזְ ַעם ֲאָבל. ּבְ ְוָקא - ַהּפַ ָעַמד הּוא ּדַ , ְלָיִדי ׁשֶ

ְוָקא ל ,הּוא ּדַ ה יַיְלֵד  ִמּכָ ּתָ  ּוְלַהְזִמין ילַ ֵא  ְלִהְתָקֵרב ְלָנכֹון ָמָצא ,ַהּכִ

הכִּ לַ  ַלֲחֹזר אֹוִתי ה ִלי ָקָרא הּוא. ּתָ ּמָ , ְיהּוָדה: "ְוָאַמר ָעִמיםּפְ  ּכַ

ֲעֹזב !ּבֹוא ְצָטֵרף ּבֹוא, אֹוָתם ּתַ הכִּ לַ  ּתִ  ". ּתָ

ה ה תֶא  ְלָתֵאר ָקׁשֶ ׁשָ י ַהַהְרּגָ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ מוֹ  ֶזה היָ ָה . ָאז ׁשֶ  אֹור ּכְ

ְדַלק ּנִ ָכה ׁשֶ ֲחׁשֵ מוֹ . ּבַ ּצָ  ּכֹוָכב ּכְ ּנִ ֶאְמַצע ּוֵמִאיר תׁשֶ ְיָלה ּבְ  ְונֹוֵתן, ַהּלַ

ְקָוה ְלךָ  י. ּתִ ּתִ ׁשְ ּלֹא ִהְרּגַ ם ׁשֶ ּלָ י ּכֻ  !ֶנְגּדִ

ה ִלי היָ ָה  ֲעַדִין הכִּ לַ  ּוְלִהְצָטֵרף ָלקּום ָקׁשֶ ִאּלוּ  ּתָ לּום ּכְ  לֹא ּכְ

ַעס ָמֵלא ָהִייִתי ֲעַדִין. ָקָרה ָאר ַעל ּכַ ַהּמֹוֶר  ֲאָבל ,ַהְיָלִדים ׁשְ ׁשֶ  הּכְ

ַעם עֹוד ִלי ָקָרא ָבר - ּפַ  .ָלבֹוא יּתִ ְמ ְסכַּ ִה  ּכְ

ה ּמָ ׁש  טֹוב ּכַ ּיֵ ֶזה דלֶ יֶ  ׁשֶ הכִּ ּבַ  ּכָ מוֹ  ּתָ ם יֹוֵדעַ  ֲאִני, ןכֵּ . יֹוֵסף ּכְ ּגַ  ׁשֶ

יק לֹא הּוא ִמים ַצּדִ ם. ..ּתָ ה הּוא ּגַ ָעיֹות עֹוׂשֶ הלְ  ּבְ . ְיָלִדים ַהְרּבֵ

ָ  ֶזה היָ ָה  הּוא ֲאָבל ׂשּ י ְמצּוָקהלַ  ֵלב םׁשֶ ּלִ ָהָיה, ׁשֶ  דמֹ עֲ לַ  מּוָכן ְוׁשֶ

ל ּולמ ה ּכָ ּתָ יט, ַהּכִ  .אֹוִתי ּוְלעֹוֵדד ֶעְזָרה ִלי ְלהֹוׁשִ

ם ם ָמה, ְוַאּתֶ יַצד? אֹוְמִרים ַאּתֶ  ?לוֹ  ְלהֹודֹות לכַ וּ א ּכֵ


