עֹפֶ ר גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד הוּא ְ ּב ִע ָּקר יֶ לֶ ד ׁ ֶשאוֹ ֵהב לְ שַׂ ֵחק ,לִ ְצחֹק וְ לִ יצֹר (.)ofer-grosbard.com
הוּא ַ ּגם בּ וֹ גֵ ר ַה ָפקוּלְ ָטה לְ ַהנְ דָּ ַסת ַמ ְח ׁ ְש ִבים ַ ּב ּ ֶטכְ נִ ּיוֹ ןְ ּ ,פ ִסיכוֹ לוֹ ג ְקלִ ינִ י ו ַּב ַעל ּת ַֹאר ּדוֹ ְקטוֹ ר
ְ ּביִ ּׁשוּב ִסכְ סוּכִ ים.
ִמ ְּס ָפ ָריו:
ֶה ֵּתר לְ ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן – רוֹ ָמן ַעל נַ ֲע ָרה ִמ ְת ַ ּב ֶ ּג ֶרת ַה ּ ְמ ֻא ׁ ְש ֶּפזֶ ת ְ ּב ֵבית חוֹ לִ ים לְ חוֹ לֵ י נֶ ֶפ ׁש .יָ רוֹ ן גּ וֹ לָ ן.1994 ,
ָה ֲע ָרבִ י ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב – הוֹ ָצ ַאת ַּת ּמוּזֵ .ס ֶפר ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶשל ֲא ֻגדַּ ת ַה ּסוֹ ְפ ִרים לִ ׁ ְשנַ ת .2000
ְמנַ ֵחם ֶ ּבגִ ין – דְּ יוֹ ָקנוֹ ׁ ֶשל ַמנְ ִהיגּ ִ ,ב ּיוֹ ְג ַר ְפיָ הֶ .ר ְסלִ ינְ ג .2006 ,זוֹ כֵ ה ְּפ ַרס ַה ּ ֶמ ְח ָקר ׁ ֶשל ַה ּ ֶמ ְר ָּכז לְ מוֹ ֶר ׁ ֶשת ְמנַ ֵחם ֶ ּב ִגין.
יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ַה ַּס ּ ָפה – ַה ְּפ ִסיכוֹ לוֹ ְגיָ ה ׁ ֶשל ַּת ֲהלִ ְיך ַה ּׁ ָשלוֹ ם .יְ ִדיעוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ ת.2000 ,
ִס ְד ַרת ַה ּצֹפֶ ן ַה ַּת ְר ּבו ִּתי (ְּ 4כ ָרכִ ים) ְ ּבהוֹ ָצ ַאת אוּנִ ֶיב ְר ִס ַיטת ֶ ּבן גּ ו ְּריוֹ ן:
• ּ ִפ ּצו ַּח ַה ּצֹפֶ ן ַה ַּת ְר ּבו ִּתי.2007 .
•דִּ ָיאלוֹ ג – ִ 123ס ּפו ִּרים ִט ּפוּלִ ִ ּיים ֵמ ַה ֶח ְב ָרה ַה ּ ָמס ְֹר ִּתית ו ִּפ ְתרוֹ נָ ם.2007 .
• ַה ּקו ְּר ָאן לְ ִח ּנו ְּך ַה ֶ ּילֶ ד .2008 .יִ ֵ ּצג ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּבוְ ִע ַידת ַה ָּנשִׂ יא.
• ָ ּבבֶ ל – ַמ ְד ִר ְיך לְ ִמ ְפ ָ ּג ׁש ֵ ּבין ִמזְ ָרח לְ ַמ ֲע ָרב.2013 .

ֶא ֶרץ ַה ְ ּי ָל ִדים •

ַה ֵּס ֶפר ְמי ָֹעד לְ כֻ ָּ
-לםּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד לַ ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ינוּ.
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ֶא ֶרץ ַה ְ ּי ָל ִדים הוּא ִס ּפוּר ַמ ָּס ָעם ׁ ֶשל ְקבו ַּצת יְ לָ ִדים ְ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים" .אֹזֶ ן ָה ָמן" –
ַה ְּמנַ ֵהל ָה ָר ׁ ָשע וַ ֲח ֵב ָריו ַה ּמוֹ ִרים נִ לְ ָח ִמים ָ ּב ֶהם ְּכ ֵדי לַ ֲהפ ְֹך אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםַ .ה ִּמלְ ָח ָמה ִהיא
לַ ַח ִ ּיים וְ לַ ָּמוֶ ת וְ כָ ל ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְּכ ׁ ֵש ִריםַ .ה ְ ּילָ ִדים נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים לְ ִה ּׁ ָש ֵאר לָ נֶ ַצח יְ לָ ִדים וַ ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
יד-ת ִמיד יְ לָ ִדים.
ְמ ֻב ָ ּג ִרים – ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ָּל ֶהם יִ ּׁ ָש ֲאר ּו ָּת ִמ ָּ
ְמ ֻב ָ ּגר ,זֶ ה יֶ לֶ ד ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ח ׁ ֶשהוּא יֶ לֶ דִ .מין יֶ לֶ ד ָּכזֶ ה ׁ ֶש ִהכְ ִריח ּו אוֹ תוֹ לְ א ֶֹר ְך ַח ָ ּייו לַ ֲעטוֹ ת ַמ ֵּסכָ ה
ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּגר ַעד ׁ ֶשהוּא ׁ ָשכַ ח ָמה יֵ ׁש ִמ ַּת ַחת לַ ַּמ ֵּסכָ ה ו ִּמי הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת .הוּא ׁ ָשכַ ח לְ שַׂ ֵחק ,לִ ְצחֹק
וְ לֵ ָהנוֹ ת ו ִּב ְמקוֹ ם זֹאת הוֹ לֵ ְך לָ ֲעבוֹ ָדה ַ ּבבּ ֶֹקר וְ חוֹ זֵ ר ָ ּב ֶע ֶרבַ .ה ְ ּילָ ִדים ַ ּב ֵּס ֶפר וְ ַה ּקוֹ ְר ִאים ַה ִּמ ְתלַ ִ ּוים
ֲאלֵ ֶיהם לַ ַּמ ָּסע אוֹ ְס ִפים ֲחוָ יוֹ ת ַמ ׁ ְש ָמעו ִּת ּיוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ִה ּׁ ָש ֵאר לָ נֶ ַצח יְ לָ ִדיםַ .ה ִאם יַ ְצלִ יחוּ?
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ַמ ְר ָטה ִצ ְ ּי ָרה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה

ַ ּב ְר ָטה ִצ ְ ּי ָרה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה

ֶה ָע ַרת ַה ְּמ ַח ֵ ּבר
אתי אוֹ תוֹ ַ ּב ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶשל
ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה ָּכ ַת ְב ִּתי ְּכ ַא ָ ּבא ָצ ִעיר ִ ּב ׁ ְשנַ ת ְּ 1999כ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ָח ֵמ ׁשִ .ה ְק ֵר ִ
ְ ּבנוֹ ַתי – ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָראוֹ ת ַ ּב ֵּס ֶפר ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה – וְ ַה ְ ּילָ ִדים שָׂ ְמח ּו ְמאוֹ דּ ָ .בנִ ינ ּו ַעל ֶק ֶר ׁש ֵעץ ָ ּגדוֹ ל ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים
ימי ׁ ֶשל ַה ְּכ ִריכָ הָ .עשִׂ ינ ּו יוֹ מוּלֶ ֶדת ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים
ִמ ּ ְפלַ ְס ֵטלִ ינָ ה וְ זֹאת ַה ְּתמוּנָ ה ׁ ֶש ַא ֶּתם רוֹ ִאים ַעל ַה ֵחלֶ ק ַה ּ ְפנִ ִ
ׁ ֶש ָ ּב ּה ִ ּב ְּקר ּו ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תּ ְ ,ביַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםּ ְ ,ב ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ תּ ִ ,ב ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים וְ ִה ְתנַ ּס ּו ְ ּבכָ ל
ׁ ְש ַאר ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ְּכמוֹ ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הֵ .הם ֲא ִפלּ ּו ִק ְ ּבל ּו ְּתעוּדוֹ ת ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בֶ ׁ ,ש ְּמ ַא ּׁ ְשרוֹ ת
ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַה ְּתעו ָּדה הוּא יֶ לֶ ד לְ כָ ל ַה ַח ִ ּייםֵּ .כן ,יֵ ׁש ְמנַ ֲהלִ ים ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ְּמ ַא ְפ ׁ ְש ִרים לַ ְ ּילָ ִדים לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָּת ִמיד יְ לָ ִדיםּ ְ .ב ֶד ֶר ְך
ְּכלָ ל זֶ ה הוֹ ֵפ ְך אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים יוֹ ֵתר ֻמ ְצלָ ִחיםַ .ה ֵּס ֶפר נִ ׁ ְשלַ ח לְ הוֹ ָצאוֹ ת ְס ָפ ִרים וְ ָחזַ ר ִּכלְ ֻע ַּמת ׁ ֶש ָ ּבאַ .ההוֹ ָצאוֹ ת לֹא
ָהי ּו מוּכָ נוֹ ת לְ הוֹ ִציאוֹ לָ אוֹ ר ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵהן ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוּא ׁ ָש ֵמןֵ .הן ִה ְת ַּכ ְ ּונ ּו לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ַה ְר ֵ ּבה ַע ּמו ִּדים וְ זֶ ה יַ ֲעלֶ ה לָ ֶהן
ה-עשְׂ ֵרה ׁ ָשנִ יםֲ ,אנִ י מוֹ ִציא
ַה ְר ֵ ּבה ֶּכ ֶסף לְ הוֹ ִציא אוֹ תוֹ לָ אוֹ רֲ ,א ָבל ֵהן ֶה ֱעלִ יב ּו ֶאת ַה ֵּס ֶפרַ .עכְ ׁ ָשוּ ְ ,ב ִאחוּר ׁ ֶשל ׁ ְשמוֹ נֶ ֶ
אוֹ תוֹ לָ אוֹ ר ִּכי יֵ ׁש לִ י ְק ָצת יוֹ ֵתר ֶּכ ֶסף וַ ֲאנִ י לֹא ָצ ִר ְיך טוֹ בוֹ ת ֵמהוֹ ָצאוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ .א ָבל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַאף
ּ ַפ ַעם לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ָ ּנה.
ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ָח ׁ ַש ְב ִּתי לָ שִׂ ים ַ ּב ֵּס ֶפר ֶאת ַה ִ ּצ ּיו ִּרים ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ְּכ ׁ ֶש ֵהן ָהי ּו יְ לָ דוֹ תֵ ,הן ִצ ְ ּיר ּו ֲהמוֹ ן ִצ ּיו ִּרים לְ כָ ל
ימה
ַה ּ ְפ ָר ִקים ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפרֲ .א ָבל ָאז ִה ְתיַ ַע ְצ ִּתי ִעם ְמ ַא ֵ ּיר יָ דו ַּע ְמאוֹ ד – דָּ נִ י ֶק ְר ָמן – הוּא ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי ׁ ְש ֵאלָ ה ְּת ִמ ָ
"ת ִ ּגיד ,לָ ָּמה ִס ְפ ֵרי יְ לָ ִדים כּ וֹ ְת ִבים ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ְמ ֻב ָ ּג ִרים וְ לֹא יְ לָ ִדים?" לֹא יָ ַד ְע ִּתי ָמה לַ ֲענוֹ ת לוֹ ָ .אז הוּא
ׁ ֶשל יֶ לֶ דַּ :
ָא ַמר ׁ ֶש ַ ּגם ֶאת ַה ִ ּצ ּיו ִּרים ְמ ֻב ָ ּג ִרים ְצ ִריכִ ים לַ ֲעשׂ וֹ תָ ׁ .ש ַת ְק ִּתי וְ ִה ְת ַאכְ זַ ְב ִּתיֲ .א ָבל ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ֶאת ָה ִא ּיו ִּרים ׁ ֶשלּ וֹ
ָצ ַח ְק ִּתי :דָּ נִ י הוּא ֶ ּבן ׁ ִש ְב ִעים וְ ׁ ֶש ַבע ֲא ָבל ְמ ַצ ֵ ּיר יָ ֶפה ְּכמוֹ יֶ לֶ ד ֶ ּבן ׁ ֶש ַבעַ .הדִּ ְמיוֹ ן ׁ ֶשלּ וֹ ַרק צוֹ ֵמ ַח ִעם ַה ּׁ ָשנִ ים .זוֹ
אשוֹ נִ ים
ַה ַּמ ְח ָמ ָאה ֲהכִ י ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶש ֲאנִ י יָ כוֹ ל לָ ֵתת לוֹ ֲ .א ָבל זֶ ה לֹא ָהיָ ה סוֹ ף ַה ִּס ּפוּר ִעם דָּ נִ י .הוּא ׁ ָשלַ ח לִ י ִא ּיו ִּרים ִר ׁ
לְ ַה ְראוֹ ת לִ י ֵא ְיך יֵ ָרא ּו ַהדְּ מוּיוֹ ת .הוּא ָעשָׂ ה אוֹ ִתי ְמ ֻב ָ ּגר ו ְּמכ ָֹערֶ ,את ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ַ ּגם לֹא ָעשָׂ ה ָּכל ָּכ ְך יָ פוֹ ת
וַ ֲא ִפלּ ּו ֶאת נֶ לְ יָ הַ ,ה ַּכלְ ָ ּבה ׁ ֶש ָּלנוָּ ,עשָׂ ה ְ ּבלִ י ׁשוּם ָּכבוֹ דְּ .כמוֹ ֵאיזוֹ ַּכלְ ָ ּבה ְק ַט ָ ּנה וַ ֲעלו ָּבה ָּכזֹאתִ .צלְ ַצלְ ִּתי ֵאלָ יו
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה אוֹ ָתנ ּו יוֹ ֵתר יָ ִפים .דָּ נִ י ָּכ ַעס ָעלַ י נוֹ ָראּ ַ .ב ַה ְת ָחלָ ה הוּא ָא ַמר לִ י ׁ ֶשלּ ֹא ֶא ְח ׁשֹב ׁ ֶש ֲאנִ י נִ ְר ֶאה יוֹ ֵתר
יָ ֶפה ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ִא ּיו ִּרים ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ .שהוּא עוֹ ד ָעשָׂ ה לִ י טוֹ ָבה ׁ ֶשלּ ֹא ִא ֵ ּיר אוֹ ִתי ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י ֶ ּב ֱא ֶמתַ .א ַחר ָּכ ְך הוּא ָא ַמר לִ י
ׁ ֶשהוּא ִ ּבכְ לָ ל לֹא יוֹ ֵד ַע לְ ַא ֵ ּיר ֲאנָ ׁ ִשים יָ ִפיםָּ ,כ ְך ׁ ֶשלּ ֹא ֲא ַצ ּ ֶפה ִמ ֶּמ ּנ ּו לְ ׁשוּם ִא ּיוּר ַמ ְח ִמיאַ .א ַחר ָּכ ְך הוּא נָ זַ ף ִ ּבי ׁ ֶש ֵאינִ י
ֵמ ִבין ׁ ֶש ִא ּיו ִּרים לְ ֵס ֶפר יְ לָ ִדים זֶ ה לֹא ַהזְ ָמנָ ה לְ ִא ּיו ֵּרי ַאלְ בּ וֹ ם ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתיַ .א ֲח ֵרי זֶ ה הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְיך לְ ַה ֲעלִ יב אוֹ ִתי וְ ָא ַמר
ׁ ֶש ֵאין לִ י ִ ּבכְ לָ ל חו ּׁש הוּמוֹ ר וְ ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא מוּכָ ן ׁ ֶש ִ ּי ְצ ֲחק ּו ָעלַ י וְ ַעל ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה .זֶ ה ׁ ֶש ֵאין לִ י חו ּׁש הוּמוֹ ר ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת
ַמ ֲעלִ יב .נִ ִּס ִיתי לַ ֲענוֹ ת לוֹ ָאז הוּא ָא ַמר לִ י ׁ ֶשלּ ֹא ֲא ַד ֵ ּבר ֵאלָ יו ְּכמוֹ ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גָ .אז ׁ ָש ַת ְק ִּתי ִּכי ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל לְ ַד ֵ ּבר
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"אז לְ ָפחוֹ ת ַּת ֲעשֶׂ ה ֶאת ַה ְ ּנ ָמ ׁ ִשים ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ָ ּנכוֹ ן – ַעל ַמ ְר ָטה וְ לֹא ַעל ַ ּב ְר ָטה" –
לֹא ְּכמוֹ ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ ג .זֶ ה ִמי ׁ ֶש ֲאנִ יָ .
לְ זֶ ה הוּא ִמ ָ ּיד ִה ְס ִּכיםִ .ט ּיפוּס מוּזָ ר הוּא ַהדָּ נִ י ַה ֶ ּזהִ ,מ ַ ּצד ֶא ָחד יֶ לֶ ד ִמ ַ ּצד ׁ ֵשנִ י ָּכזֶ ה דַּ יְ ָקןַ .א ַחר ָּכ ְך הוּא ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
לוֹ ְ ּב ָעיָ הּ ַ :ב ִּס ּפוּר ,הוּא ִה ְס ִ ּביר לִ י ,ע ֶֹפר יָ כוֹ ל לַ ֲהפ ְֹך ִמ ְּמ ֻב ָ ּגר לְ יֶ לֶ ד ְ ּבלִ י ְ ּב ָעיָ הֲ ,א ָבל ָ ּב ִא ּיו ִּרים ֵא ְיך הוּא יְ ַצ ֵ ּיר אוֹ ִתי
ּ ִפ ְתאוֹ ם ׁשוֹ נֶ ה? ֵא ְיך יֵ ְדע ּו ׁ ֶש ֶ ּזה אוֹ תוֹ ָא ָדם? זֶ ה לֹא ִה ְס ַּתדֵּ ר לוֹ ֲ .א ָבל ֲאנִ י ַרק ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ׁ ֶש ִ ּב ְפנִ ים ֲאנִ י ָּת ִמיד יֶ לֶ ד
ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ֻב ָ ּגר ְמכ ָֹער ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה אוֹ ִתיַ .ר ְבנ ּו ו ָּפ ַח ְד ִּתי ׁ ֶשהוּא לֹא יִ ְר ֶצה לְ ַא ֵ ּיר ֶאת ַה ֵּס ֶפרַ .א ֲח ֵרי זֶ ה
ִה ְת ּ ַפ ַ ּי ְסנ ּו וְ ָחזַ ְרנ ּו לִ ְהיוֹ ת ֲח ֵב ִרים – ָּככָ ה זֶ ה ׁ ְשנֵ י ְמ ֻב ָ ּג ִרים – ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י יְ לָ ִדים.
ישיםַ ,על ַה ֲחלוֹ מוֹ ת
ַה ִּמ ְקצוֹ ַע ׁ ֶש ִּלי הוּא ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ ג ְקלִ ינִ יָּ .כזֶ ה ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ִעם יְ לָ ִדים ו ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ַעל ָמה ׁ ֶש ֵהם ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ׁ ֶש ָּל ֶהם ַ ּב ּיוֹ ם ו ַּב ַּליְ לָ הָ .ה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ִּלי ְמ ַא ְפ ׁ ֶש ֶרת לִ י לָ גוּר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ָ ּב ְרגָ ׁשוֹ ת ו ַּב ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו
ָּת ִמיד יְ לָ ִדיםְּ .כ ׁ ֶש ֲאנִ י יוֹ ֵצא ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים וְ הוֹ לֵ ְך לְ ַסדֵּ ר ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ לִ ים – נַ ִ ּנ ַיח ַ ּב ַ ּבנְ ק – ָאז לָ ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ָשם לֹא
ִאכְ ּ ַפת ָמה ַא ָּתה ַמ ְר ִ ּג ׁיש וְ ֵהם לֹא ׁשוֹ ֲאלִ ים אוֹ ְת ָך ַעל ָמה ָחלַ ְמ ָּת ַ ּב ַּליְ לָ הָ .אז ֲאנִ י נִ זְ ָּכר ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ִּתי לְ ֶא ֶרץ ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
עֹפֶ ר
יָ נו ָּאר 2018
ֵחיפָ ה

ימ ְצ ִקיִ .ה ְתיַ ַע ְצ ִּתי ִא ָּת ּה ְ ּבכָ ל דָּ ָבר וְ ִהיא ָּת ִמיד ָר ְצ ָתה
ָר ִצ ִיתי לְ ַס ּ ֵפר לָ כֶ ם ׁ ֶש ֲהכִ י ַה ְר ֵ ּבה ָעזְ ָרה לִ י ֵאוֵ ולִ ין ֵמהוֹ ָצ ַאת ְס ִט ַ
לַ ֲעזֹרֲ .אנִ י אוֹ ֵהב ְמ ֻב ָ ּג ִרים ָּכ ֵא ֶּלה .אוֹ ִרי ֶק ְר ָמן ָע ַר ְך ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְ ּבטוּב ַט ַעם וְ עוֹ ד הוֹ ִסיף ַה ָ ּצעוֹ ת יָ פוֹ תּ ַ .גם ֶא ְפ ָרת,
"א ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים" ְמאוֹ ד ֲח ׁשו ָּבה לָ ֶהםֲ .אנִ י לֹא אוֹ ֵמר
ָמאיָ הַ ׁ ,ש ַּמאי וְ ַא ְבנֵ ר – ֻּכ ָּלם ָהי ּו נֶ ְח ָמ ִדים וְ ַחיְ כָ נִ ים וְ ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ֶ
"א ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים" לֹא לְ ַה ִ ּגיד ּתוֹ ָדה
לָ ֶהם ּתוֹ ָדה ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ִאם ַא ִ ּגיד לָ ֶהם ּתוֹ ָדה ָאז ָמה ִא ִּתי? ָאז ֶה ְחלַ ְט ִּתי ְּכמוֹ ְ ּב ֶ
לְ ַאף ֶא ָחדּ ַ ,גם לֹא לְ ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ נֶ לְ יָ הֲ .אנִ י ַרק רוֹ ֶצה לְ ַה ִ ּגיד לָ כֶ ם ַה ּקוֹ ְר ִאים ׁ ֶש ִּלי ּתוֹ ָדה ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ְ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ַא ֶּתם
קוֹ ְר ִאים ֶאת ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִּלי ַא ֶּתם עוֹ שִׂ ים אוֹ ִתי ָח ׁשוּב ,וְ זֶ ה נָ ִעים לִ י.
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ַה ְקדָּ ָמה
יפהָ ׁ ,שם לוֹ ֶמ ֶדת ַמ ְר ָטהַ ,ה ַ ּבת ׁ ֶש ִּלי ,וְ לָ ֶהם ֲאנִ י
ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ ַב ֵּק ׁש ְסלִ ָיחה ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ִּכ ָּתה ג'ּ ְ 2ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ֶה ְר ְצל ְ ּב ֵח ָ
"א ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים"ִּ .כי ְּכ ׁ ֶש ָהלַ כְ ִּתי ָ ּב ְרחוֹ ב ַא ַחר ָּכ ְך ו ָּפגַ ׁ ְש ִּתי אוֹ ָתם ָהי ּו לִ י ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּגרָ ,עשִׂ ִיתי ּ ַפ ְרצוּף
ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ֶ
ְ
ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּגרֵ ,הם ּ ָפגְ ׁש ּו ֶאת ַה ּ ָפנִ ים ַה ְּמזֻ ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,של ְמ ֻב ָ ּגר ,וְ לֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ הוֹ ִריד ֶאת ַה ַּמ ֵּסכָ ה וּלְ ַח ֵ ּיך ֲאלֵ ֶיהם.
ַה ְּמ ֻב ָ ּגר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ח לִ ְצחֹק וּלְ ַח ֵ ּי ְך ,הוּא לֹא ְ ּבכַ ָ ּונָ ה עוֹ שֶׂ ה ּ ַפ ְרצוּף ָּכזֶ הְּ .כ ׁ ֶש ָהיָ ה יֶ לֶ דִ ,אם ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָּככָ ה הוּא
יַ ְפ ִחיד יְ לָ ִדיםָ ,היָ ה כּ וֹ ֵעס ַעל ַע ְצמוֹ  ,ו ַּמ ְב ִט ַיח לְ ַע ְצמוֹ  ,לְ ִה ְתנַ ֵהג יָ ֶפה לִ ילָ ִדים ְּכ ׁ ֶש ִ ּיגְ דַּ ל.
ַ ּגם לִ י זֶ ה קוֹ ֶרהְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך ָ ּב ְרחוֹ ב וּפוֹ גֵ ׁש ֶא ְתכֶ םַ .רק ַא ַחר ָּכ ְך ֲאנִ י נִ זְ ָּכר ׁ ֶש ִאכְ זַ ְב ִּתי ֶא ְתכֶ םִּ ,כי ׁשוּב ָהיִ ִיתי ְמ ֻב ָ ּגר.
ַא ְך ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַס ּ ֵפר לָ כֶ ם ַעל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,נִ ְפ ָּתח ַה ּׁ ַש ַער ,וַ ֲאנִ י ׁשוּב יֶ לֶ ד.
ָאז ׁשוּבְ ,סלִ ָיחה ְ ּב ׁ ֵשם ָּכל ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶש ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ִ ּב ְּק ׁש ּו ְסלִ ָיחה ִמ ֶ ּילֶ דֲ ,א ָבל ָּת ִמיד ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ֵמ ַה ֶ ּילֶ ד לְ ַה ִ ּגיד
ְסלִ ָיחהִּ .ת ְסלְ ח ּו לָ ֶהםִּ ,כי ֵהם ׁ ָשכְ ח ּו ָמה זֶ ה לִ ְהיוֹ ת יְ לָ ִדים ,וְ כַ ִ ּנ ְר ֶאה יוֹ ֵתר ַאף ּ ַפ ַעם לֹא יִ זְ ְּכרוּ.
ַ ּגם לִ י ַמ ְר ָטה אוֹ ֶמ ֶרת ָּת ִמידַ ,א ָ ּבא ,לָ ָּמה ַא ָּתה ָּכזֶ ה ְר ִצינִ י וְ לֹא ְמ ַח ֵ ּי ְךֲ ,א ָבל ֲא ִפלּ ּו לָ ּה נִ ְמ ַאס ְּכ ָבר לְ ַה ִ ּגיד לִ י ֶאת זֶ ה,
וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִהיא ִה ְתיָ ֲא ׁ ָשהְּ ,כמוֹ ָּכל ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵאי ּ ַפ ַעם יִ ְרא ּו ַעל ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִּלי ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁיש ִ ּב ְפנִ ים,
ְּכמוֹ ֵא ֶצל יְ לָ ִדים ,וְ ׁ ֶש ֲא ַח ֵ ּי ְך ֵאלֶ ָיה ְּכמוֹ יֶ לֶ ד.
ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה ָ ּג ֵדל ,זֶ ה לֹא ׁ ֶשלּ וֹ ְק ִחים אוֹ ְת ָך לְ ֶח ֶדר סוֹ ִדי ו ְּמלַ ְּמ ִדים אוֹ ְת ָך סוֹ דוֹ ת נֶ גֶ ד יְ לָ ִדים ,וְ ֵא ְיך לְ נַ ֵ ּצ ַח יְ לָ ִדים אוֹ
לְ ַה ְפ ִחיד אוֹ ָתם ,ו ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִיעים אוֹ ְת ָך לְ עוֹ לָ ם לֹא לְ גַ לּ וֹ ת ֶאת ַה ּסוֹ ד ַה ֶ ּזה לִ ילָ ִדים .זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט ָמה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לְ ָך
ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָה ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצה לְ ִה ְת ַק ֵ ּבל לְ ֶח ְב ָר ָתםֲ ,א ָבל אוֹ ְמ ִרים ֶאת זֶ ה ְ ּבלִ י ִמ ִּלים .ו ָּמה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּבלִ י ִמ ִּלים
הוּא יוֹ ֵתר ָחזָ ק ִמ ָּמה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִעם ִמ ִּליםָ .אז ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ גַ לּ וֹ ת לָ כֶ ם סוֹ ד ,יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ָּמה ׁ ֶש ַא ֶּתם רוֹ ִאים ,זֹאת ַרק
ַמ ֵּסכָ ה ,וְ לֹא ֶ ּב ֱא ֶמתָּ .ככָ ה זֶ ה ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּגר.
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים הוֹ לֶ כֶ ת ו ֻּמ ֶּק ֶפת ְ ּבחוֹ ָמהּ ְ ,בכָ ל יוֹ ם נוֹ ֶס ֶפת עוֹ ד ׁשו ַּרת ֲא ָבנִ ים וְ ַא ָּתה רוֹ ֶאה ּ ָפחוֹ ת ו ָּפחוֹ תַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
ַהחוֹ ָמה ַמ ִ ּג ָיעה לְ ג ַֹב ּה ָה ֵעינַ יִ ם וְ עוֹ ֶב ֶרת אוֹ ָתן ,נֶ ֱעלֶ ֶמת ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ֵמ ֵעינֶ ָיך ,וְ ַא ָּתה לֹא יָ כוֹ ל לָ ׁשוּב וּלְ ִה ָ ּזכֵ ר
ָ ּב ּה .וְ ָאז ַא ָּתה ֲא ִפלּ ּו לֹא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַא ָּתה ְ ּבתוֹ ְך ְּכלוּב וְ לֹא יָ כוֹ ל לִ ְראוֹ ת ֶאת ָמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּבחוּץּ ַ .ב ַה ְת ָחלָ הַ ,א ָּתה עוֹ ד ְמנַ ֶּסה
לִ זְ כּ ֹרֲ ,א ָבל אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְמ ַע ְר ּ ֵפל ֶאת ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ,וְ ַדוְ ָקא ַ ּב ַּליְ לָ ה ְּכ ׁ ֶש ֵאין אוֹ ר ,וְ לֹא רוֹ ִאים טוֹ ב ,חוֹ זֶ ֶרת ֵאלֶ ָיך לְ ִע ִּתים
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםָּ .ככָ ה זֶ ה ,יֵ ׁש דְּ ָב ִרים ׁ ֶשרוֹ ִאים יוֹ ֵתר טוֹ ב דַּ וְ ָקא ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך.
אתי ֶאת זֶ ה לְ ַ ּב ְר ָטהִ ,היא ָא ְמ ָרה לִ י לְ ׁ ַשנּוֹ ת ֶאת זֶ ה ,וּלְ ַה ְחלִ יף ֶאת ַה ְּסלִ ָיחהִּ ,כי ְסלִ ָיחה זֶ ה ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ְּכ ׁ ֶש ִה ְק ֵר ִ
ו ִּב ְמקוֹ ם זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט לִ כְ ּתֹב ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ַּכ ַ ּונְ ִּתי לַ ֲעשׂ וֹ ת ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּגרֲ .א ָבל ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ִהיא ְק ָצת יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לָ הָ ,א ְמ ָרה
לִ י לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ַה ְּסלִ ָיחה.
11

ַ ּג ְל ֵ ּגלוֹ ָנה

ּ ִפ ְט ּפו ִּטית

לַ ֲעשׂ וֹ ת ַ ּגלְ ַ ּגלּ וֹ ן זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט ֵּכיףִ .מי ָא ַמר
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך לְ ַה ִ ּביט ַעל ָהעוֹ לָ ם יָ ׁ ָשר וְ לֹא ָהפו ְּך?
ֲאנִ י לֹא ַמ ֲא ִמינָ ה לַ ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
ׁ ֶש ָהעוֹ לָ ם הוּא יָ ׁ ָשר ו ְּמ ֻסדָּ ר.

ַאף ּ ַפ ַעם לֹא נוֹ ְתנִ ים לִ י לִ גְ מֹר ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטְּ .תנ ּו ְּכ ָבר
לְ ַה ִ ּגיד ַמ ּׁ ֶשהוּ ...נַ ֲעשֵׂ ִיתי ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ִּכי ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ִּלי לֹא
ִה ְק ׁ ִשיב ּו לִ יָ ,אז ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ְק ׁ ִשיב ּו
לִ י ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשֵׂ ִיתי ּ ִפ ְט ּפו ִּטית.

ִל ְכלו ִּכית

ּ ִפ ּ ִיפ ָינה

ֲהכִ י ֵּכיף ָ ּבעוֹ לָ ם זֶ ה לְ ִה ְתלַ כְ לֵ ְך ְ ּבבֹץּ ִ ,ב ְצ ָב ִעים
ו ְּבכָ ל דָּ ָברַּ .ת ִ ּגיד ּו לְ כָ ל ַההוֹ ִרים ַה ַּכ ֲע ָסנִ ים
ׁ ֶש ָּלכֶ ם ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ְתלַ כְ לֵ ְך הוּא לֹא יֶ לֶ ד,
לֹא לוֹ ֵמד לְ שַׂ ֵחק וְ לֵ ָהנוֹ ת וְ לָ כֵ ן ַ ּגם לֹא יִ ְהיֶ ה
ֶ ּב ָע ִתיד ְמ ֻב ָ ּגר ַמ ְצלִ ַיח.

יפי וְ כֻ ָּלם ָעשׂ ּו ִמ ֶ ּזה ִענְ יָ ןֲ ...אנִ י לֹא נֶ ֱעלֶ ֶבת
ּ ַפ ַעם ָ ּב ַרח לִ י ּ ִפ ּ ִ
יפינָ הּ ִ ,בכְ לָ ל לֹא ,נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת לָ כֶ ם ׁ ֶשלּ ֹא!
ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים לִ י ּ ִפ ּ ִ
ְ ּב ֶע ֶצם אוּלַ י ְק ָצת ֵּכןֵּ ...ת ְדע ּו לָ כֶ ם ׁ ֶש ַרק ִמי ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ָעלָ יו
ֵח ֶרם וְ קוֹ ְר ִאים לוֹ ְ ּבכִ ּנוּיֵ י ְ ּגנַ אי הוֹ ֵפ ְך לְ יֶ לֶ ד ָחזָ ק ׁ ֶש ּסוֹ ֵמ ְך ַרק
ַעל ַע ְצמוֹ וְ לֹא ִאכְ ּ ַפת לוֹ ָמה ׁ ֶש ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים.
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ַמ ָּתנוֹ ִני
ֲאנִ י אוֹ ֵהב לְ ַח ֵּלק ַמ ָּתנוֹ ת ֲא ָבל ֲאנִ י יוֹ ֵתר אוֹ ֵהב לָ ַק ַחת אוֹ ָתן ַ ּב ֲחזָ ָרה ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִח ַּל ְק ִּתיָּ .ככָ ה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּבל ֲהמוֹ ן ַמ ָּתנוֹ ת
ִמ ֻּכ ָּלםַ .הכּ ֹל ִה ְת ִחיל ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ִּלי ָּת ִמיד ׁ ָשכְ ח ּו ֶאת יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶדת ׁ ֶש ִּליָ .אז ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַח ֵּלק לַ ֲא ֵח ִרים ַמ ָּתנוֹ ת.
ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּג ִּל ִיתי ׁ ֶש ֲאנִ י נוֹ ֵתן לַ ֲא ֵח ִרים ֶאת ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ ַק ֵ ּבלַ .א ַחר ָּכ ְך ִ ּג ִּל ִיתי עוֹ ד דָּ ָברֲ ,א ָבל זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת סוֹ ד,
ׁ ֶש ָּמה ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא אוֹ ֵהב ְ ּב ַע ְצ ִמי ֲאנִ י מוֹ ֵצא ֵא ֶצל ֲא ֵח ִרים – לְ ָמ ׁ ָשלֶ ,את זֶ ה ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵהב ָּכל ַה ְ ּז ַמן לְ ַק ֵ ּבל ַמ ָּתנוֹ תִ .אם
ִ ּבלְ ַ ּבלְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם זֶ ה ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ֻבלְ ָ ּבל ו ִּמ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל ֵ ּבינִ י לְ ֵבינֵ יכֶ םָ ,מה ׁ ֶש ִּלי ו ָּמה ׁ ֶש ָּלכֶ ם ...זֶ ה קוֹ ֶרה לִ י ָּכל ַה ְ ּז ַמן.

ּ ִפ ְצעוֹ ִני

ַי ׁ ְשנו ִּני

ֲאנִ י ַמ ִּכיר ָּכל ּ ֶפ ַצע .יֵ ׁש לְ ָך ּ ֶפ ַצע ֲאנִ י ַא ִ ּגיד
לְ ָך ְ ּב ִד ּיוּק ָמ ַתי וְ ֵא ְיך הוּא יַ ְב ִריאֲ .אנִ י נִ ְפ ָצע
ַה ְר ֵ ּבה ,אוּלַ י ִּכי ֲאנִ י רוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ַט ּ ְפל ּו ִ ּבי,
וְ ַא ֶח ֶרת ,לֹא שָׂ ִמים לֵ ב ֵאלַ יַּ .ת ִ ּגידוּ ,זֶ ה לֹא
ֵּכיף לִ ְהיוֹ ת חוֹ לֶ ה וְ ׁ ֶש ְּמ ַט ּ ְפלִ ים ְ ּב ָך?!

אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֲאנִ י ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָעיֵ ףֵ .הם ַרק לֹא יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֲאנִ י
חוֹ לֵ ם וְ לֹא רוֹ ֶצה לְ ַה ְפ ִסיק ָ ּב ֶא ְמ ַצעָּ .כל לַ יְ לָ ה ֲאנִ י יוֹ ֵצר
ְס ָר ִטים ְ ּבא ֶֹר ְך ָמלֵ אֲ :אנִ י ַה ַ ּב ַּמאי ,כּ וֹ ֵתב ֶאת ַה ּ ֶט ְק ְסט,
ְמלַ ֵהק ֶאת ַה ּ ַׂש ְח ָקנִ ים ו ְּמ ַע ֵ ּצב ֶאת ַה ַּת ְפאו ָּרהַ .א ֶּתם יוֹ ְד ִעים
ֵאיזֶ ה ֵּכיף זֶ ה? ָמה יוֹ ֵתר טוֹ ב ,לָ קוּם ַ ּבבּ ֶֹקר וְ לִ ׁ ְשכּ ַֹח ַהכּ ֹל?!
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ַּכ ֲע ָס ִני

ַמ ְמ ַּת ַ ּק ִני

ֻּכ ָּלם כּ וֹ ֲע ִסים ֲא ָבל ַרק לִ י קוֹ ְר ִאים
ַּכ ֲע ָסנִ י לָ כֵ ן ֲאנִ י כּ וֹ ֵעס .ע ֶֹפר
ַה ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ ג ָא ַמר ׁ ֶש ֶ ּזה טוֹ ב ׁ ֶש ֲאנִ י
כּ וֹ ֵעסִּ ,כי ֲאנִ י עוֹ שֶׂ ה ָמה ׁ ֶש ֲא ֵח ִרים
ְמ ַפ ֲח ִדים לַ ֲעשׂ וֹ תַ ּ .פ ַעם ָא ַמר לִ י
ׁ ֶש ִאם לֹא ָהיִ ִיתי כּ וֹ ֵעס ָהיִ ִיתי ָח ֵרד.
ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים ֶאת זֶ ה?

ַה ּיוֹ ם יֵ ׁש לִ י ְמגֵ ַרת ַמ ְמ ַּת ִּקים סוֹ ִדיתֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֶא ְהיֶ ה ָ ּגדוֹ ל ֲאנִ י
ָ ּבטו ַּח ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה לִ י ֲחנוּת ַמ ְמ ַּת ִּקים ְ ּגדוֹ לָ ה .לָ ָּמה ֲאנִ י ָּכל ָּכ ְך אוֹ ֵהב
ַמ ְמ ַּת ִּקים? ִּכי יֵ ׁש ְמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶש ּ ָׂש ִמים ָּכל ִמינֵ י דְּ ָב ִרים ְמתו ִּקים ְ ּבתוֹ ְך
ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים וְ עוֹ שִׂ ים ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ּתוּכַ ל לְ ַה ְפ ִסיק לֶ ֱאכֹל אוֹ ָתם ַעד
ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמין ְּכמוֹ דּ ֹב וְ כֻ ָּלם יִ ְצ ֲחק ּו ִמ ְּמ ָךּ ְ .בתוֹ ר עֹנֶ ׁש ָצ ִר ְיך לְ ַהכְ ִר ַיח
ֶאת ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָה ֵא ֶּלה לֶ ֱאכֹל ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ׁ ֶש ֵהם ְמיַ ְ ּצ ִרים.

ָ ּב ָל ָג ָנה

א ֶֹזן ָה ָמן

ָ ּבלָ גָ ן זֶ ה ַ ּגם סוּג ׁ ֶשל ֵס ֶדר ֲא ָבל ַא ֵחרַ .ה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים
לֹא ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ֲהכִ י יָ ִפים צוֹ ְמ ִחים
ִמ ּתוֹ ְך ָ ּבלָ גָ ןֲ .א ִפלּ ּו ָהעוֹ לָ ם ִה ְת ִחיל ְ ּבתֹה ּו וָ בֹהוּ.
ֵהם לֹא ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ָּכל דָּ ָבר יָ ֶפה וְ ָח ָד ׁש
ׁ ֶש ַא ְּת עוֹ שָׂ ה ָהיָ ה ָ ּבלָ גָ ן ׁ ֶש ָה ַפ ְך לְ ֵס ֶדר.

ַה ְ ּילָ ִדים אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֲאנִ י ַה ְּמנַ ֵהל ָה ָר ׁ ָשעֲ .אנִ י ָר ׁ ָשע? ֲאנִ י
ְס ָתם יֶ לֶ ד ּ ַפ ְחדָּ ןֲ .אנִ י ַמ ְפ ִחיד ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ִּכי ֲאנִ י נוֹ ָרא
ְמ ַפ ֵחד ֵמ ֶהםֲ .א ָבל ֶאת ַה ּסוֹ ד ַה ֶ ּזה ַאל ְּתגַ לּ ּו לְ ַאף ֶא ָחד.
ַ ּב ַּליְ לָ ה ֲאנִ י חוֹ לֵ ם ַעל ָּכל ִמינֵ י ַּת ֲעלוּלִ ים ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים
עוֹ שִׂ ים לִ י וְ ָאז ִמ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ֶב ָהלָ ה...
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ַמ ְר ָטה

ַ ּב ְר ָטה

ַה ְ ּילָ ִדים אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְק ׁ ִש ָיבה לָ ֶהם ִעם נִ יצוֹ צוֹ ת
ָ ּב ֵעינַ יִ םֵ .הם ַרק לֹא יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִאים ֶאת
ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ָ ּב ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ִּליּ ְ .ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים
ָר ִצ ִיתי לִ ְהיוֹ ת ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית ׁ ֶשל יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל ַעכְ ׁ ָשו
ֲאנִ י לוֹ ֶמ ֶדת ְרפו ָּאה ְּכ ֵדי לִ ְהיוֹ ת ּ ְפ ִסיכִ ָיא ֶט ִרית ׁ ֶשל
יְ לָ ִדיםָּ .כ ְך אוּכַ ל ַ ּגם לְ ַה ְק ׁ ִשיב לִ ילָ ִדים וְ גַ ם לָ ֵתת לָ ֶהם
ְּתרוּפוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְצ ִריכִ ים.

ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ָר ִצ ִיתי לִ ְהיוֹ ת שַׂ ְח ָקנִ יתֲ ,א ָבל ָּכ ֵעת
ֲאנִ י חוֹ לֶ ֶמת ְּכ ׁ ֶש ֶאגְ דַּ ל לְ נַ ֵהל ֵ ּבית יְ תוֹ ִמיםֵּ .ת ְדע ּו
לָ כֶ ם ׁ ֶש ְ ּיתוֹ ִמים ֵא ֶּלה לֹא ַרק יְ לָ ִדים ׁ ֶשהוֹ ֵר ֶיהם
ֵמתוֶּ ,א ָּלא ַ ּגם יְ לָ ִדים ׁ ֶשהוֹ ֵר ֶיהם ׁ ָשכְ ח ּו אוֹ ָתםּ ַ ,גם
לָ ֶהם יֵ ׁש ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם יְ תוֹ ִמיםּ ַ .גם ֲאנִ י לוֹ ֶמ ֶדת
ְרפו ָּאה ְּכ ֵדי ׁ ֶשאוּכַ ל לְ ַט ּ ֵפל ְ ּבכָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ַהחוֹ לִ ים
ׁ ֶש ַ ּי ִ ּגיע ּו ֵאלַ יָּ .כל ַה ְ ּז ַמן ֲאנִ י ְמ ַד ְמיֶ נֶ ת ֵא ְיך יֵ ָר ֶאה
ֵ ּבית ַה ְ ּיתוֹ ִמים ׁ ֶש ִּלי וְ ֵאיזֶ ה ֵּכיף יִ ְהיֶ ה ׁ ָשם לַ ְ ּילָ ִדים.
נֶ לְ יָ ה ָ ּבטו ַּח ַּת ֲעזֹר לִ י.

ע ֶֹפר

ֶנ ְל ָיה

ֲאנִ י יֶ לֶ ד ׁ ֶש ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ לִ ְמ ֻב ָ ּגר וְ ַה ַּת ְח ּפֹשֶׂ ת ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֶפ ֶרת ָּכל יוֹ ם.
"מי ֲאנִ י?"
ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ֶ ּבן ׁ ֵש ׁש נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי ְ ּב ֶא ְמ ַצע ָה ְרחוֹ ב וְ ׁ ָש ַאלְ ִּתי ִ
ָאז נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לִ זְ כּ ֹר וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ָה ֶרגַ ע ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָהיִ ִיתי יֶ לֶ ד .לִ זְ כּ ֹר
וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח ַּכ ָּמה יְ לָ ִדים סוֹ ְבלִ יםַּ ,כ ָּמה ֵהם לְ ַבד וְ ֵאיזֶ ה סוֹ דוֹ ת
ְמיֻ ָח ִדים יֵ ׁש לָ ֶהםַ .א ַחר ָּכ ְך נַ ֲעשֵׂ ִיתי ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ ג ׁ ֶשל יְ לָ ִדים ׁ ֶשנּוֹ זֵ ף
ְ ּבכָ ל ַההוֹ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ַמ ְק ׁ ִש ִיבים לַ ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהם.

ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ִ ּב ִיטים לִ י ָ ּב ֵעינַ יִ ם ַא ֶּתם
רוֹ ִאים ׁ ָשם ֶרגֶ ׁש ׁ ֶש ְּל ַה ְר ֵ ּבה ֲאנָ ׁ ִשים
ֵאיןְּ .כ ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה לָ כֶ ם ַמ ּׁ ֶשה ּו ֲאנִ י ָּת ִמיד
ֶא ֱעזֹר לָ כֶ ם.
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ַה ְּכנִ ָיסה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים
יפהּ ְ ,במוֹ ְרדוֹ ת ַה ַּכ ְר ֶמלִ ,עם ׁ ְש ֵּתי ְ ּבנוֹ ַתיַ .מ ְר ָטה ַ ּבת ַה ּׁ ְשמוֹ נֶ ה ,שְׂ ָע ָר ּה חוּםֵ ,עינֶ ָיה
ַה ּיוֹ םִ ,ט ַ ּילְ ִּתי ְ ּב ִעיר ְמגו ַּרי ֵח ָ
יְ ֻר ּקוֹ ת וְ יֵ ׁש לָ ּה נְ ָמ ׁ ִשים ַעל ָה ַאף ׁ ֶש ִהיא ִמ ְת ַ ּב ֶ ּי ׁ ֶשת ָ ּב ֶהם .ו ַ ּּב ְר ָטה ַ ּבת ֶה ָח ֵמ ׁשּ ְ ,בלוֹ נְ דִּ ינִ יתּ ַ ,גם ַ ּב ֲעלַ ת ֵעינַ יִ ם יְ ֻר ּקוֹ ת,
ו ֵּבינְ ַתיִ ם ֵאין לָ ּה ׁשוּם דָּ ָבר ׁ ֶש ִהיא ִמ ְת ַ ּב ֶ ּי ׁ ֶשת בּ וֹ  ,אוּלַ י חוּץ ֵמ ַה ּמוֹ ֵצץ .וְ נֶ לְ יָ הַ ,ה ַּכלְ ָ ּבה ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ ,שדּ וֹ ָמה לִ זְ ֵאב וְ יֵ ׁש לָ ּה
ּ ַפ ְר ּ ַפר לָ ָבן ַעל ֶה ָחזֶ הִ ,היא ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא ִמ ְת ַ ּב ֶ ּי ׁ ֶשת ִ ּבכְ לוּם וְ ַרק ְּכ ׁ ֶשכּ וֹ ֲע ִסים ָעלֶ ָיה ִהיא עוֹ שָׂ ה ֵעינַ יִ ם ֲעצוּבוֹ ת.
יפה ִהיא ִעיר יָ ָפה ,ו ֵּב ֵיתנ ּו נִ ְמ ָצא לְ ַמ ְעלָ ה ַעל ָה ָהר ו ִּמ ּׁ ָשם ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְ ּג ָבעוֹ ת וְ ַה ָ ּיםִ ּ .פ ְתאוֹ ם
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעיםֵ ,ח ָ
ְ
ְ
ֹק-כחֹלּ ְ ,בתוֹ ך ְס ַבך שִׂ ִיחים ׁ ֶש ֻּמ ָּקף ֻּכלּ וֹ ְ ּב ִצ ְמ ֵחי ֲאפוּנָ ה ֵר ָיחנִ ית ו ְּבנַ ְר ִק ִיסים.
נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ׁ ַש ַער ָּכזֶ הּ ְ ,ב ֶצ ַבע יָ ר ָּ
ָהיָ ה נִ ְד ֶמה לִ י ׁ ֶש ַה ּׁ ַש ַער ַה ֶ ּזה ֻמ ָּכר לִ י וּכְ ָבר ָהיִ ִיתי ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה.
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ַה ְ ּילָ דוֹ ת ׁ ֶש ִּלי ִאם ַה ּׁ ַש ַער ַה ֶ ּזה ֻמ ָּכר לָ ֶהן.
ֵהן ָח ׁ ְשב ּו ֶרגַ עַ ,א ַחר ָּכ ְך ִה ִ ּביט ּו ַא ַחת ַעל ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיהִ ,ח ְ ּיכ ּו ְק ָצת,
וְ ָאז ָא ְמר ּו יַ ַחד:
"זֶ ה ַה ּׁ ַש ַער!"
ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶהן ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת,
וְ ֵהן ָא ְמר ּו ִ ּב ְפלִ ָיאה:
"מה ַא ָ ּבא,
ָ

ַא ָּתה לֹא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ּׁ ַש ַער לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים?!"
ְ
ֹק-כחֹל וְ ֵה ַצ ְצנ ּו דֶּ ֶרך ַה ּסוֹ ָרגִ ים.
ָע ַצ ְרנ ּו ֶאת ֲהלִ יכָ ֵתנוִּ ,ט ּ ַפ ְסנ ּו ַ ּב ֲחזָ ָרה ַעד לַ ּׁ ַש ַער ַה ָ ּיר ָּ
ָהיָ ה ׁ ָשם ַ ּגן ִמשְׂ ָח ִקים ָ ּגדוֹ לֲ ,א ָבל לֹא ָר ִאינ ּו בּ וֹ ַאף יֶ לֶ דַ .ה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהי ּו ְ ּב ֶצ ַבע ְּתכֵ לֶ ת ִח ֵ ּור ,וְ ַהחוֹ לּ ַ ,גם הוּא ָהיָ ה
ֲא ַפ ְר ּ ַפר יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָצהֹבֵ .ע ִצים בּ וֹ ְד ִדים ָהי ּו ּ ְפזו ִּרים ַ ּבחוֹ ל ַה ַחם ,וַ ֲעלֵ ֶיהםָ ,הי ּו ְ ּב ֶצ ַבע יָ רֹק ֵּכ ֶהה ,לְ לֹא ָ ּב ָרקָ .ה ֵעץ,
ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ָהי ּו ֲעשׂ וּיִ ים ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ,נִ ְר ָאה יָ ׁ ָשן ו ְּמ ֻק ָּלף.
ׁ"שוּם דָּ ָבר לֹא זָ ז ׁ ָשם,
ֲא ִפלּ ּו לֹא ֶה ָעלִ ים ׁ ֶשל ָה ֵע ִצים",
ִה ְת ּ ַפ ְּל ָאה ַמ ְר ָטה.
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"איזֶ ה ׁ ֶש ֶקט",
ֵ
ָצ ֲע ָקה ַ ּב ְר ָטה.
ְ
נֶ לְ יָ ה דָּ ֲח ָפה ֶאת ַא ּ ָפ ּה דֶּ ֶרך ַה ּסוֹ ָרגִ ים וְ ִר ְח ְר ָחה ֶאת ָה ֲאוִ יר.
אתיִּ ,כי זָ כַ ְר ִּתי ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְ ּצ ָב ִעים ָהי ּו ָּת ִמיד יוֹ ֵתר ַח ִ ּיים ,וְ ַה ּקוֹ לוֹ ת יוֹ ֵתר רוֹ ֲע ׁ ִשים.
ַ ּגם ֲאנִ י ִה ְת ּ ַפ ֵּל ִ
"אדוֹ נִ י ַה ּׁשוֹ ֵמר!"
ֲ
"אדוֹ נִ י ַה ּׁשוֹ ֵמר!"
ֲ
אתי.
ָק ָר ִ
דֻּ ִ ּבי ָרזֶ הֶ ׁ ,ש ָ ּי ׁ ַשב ַ ּב ַ ּצד ַעל ׁ ְש ַר ְפ ַרף ,נִ ַ ּג ׁש ֵאלֵ ינ ּו ְמנֻ ְמנָ ם ו ִּמ ְתנַ ְדנֵ ד ְּכזָ ֵקן ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ִיעים לוֹ .
ָהיְ ָתה לוֹ אֹזֶ ן ַא ַחת ְ ּגדוֹ לָ ה יוֹ ֵתר ׁ ֶש ֵה ִצ ָיצה ִמ ַּת ַחת לְ כוֹ ַבע ָאפֹרַ .על יָ ָדיו ָהי ּו ְּכ ָפפוֹ ת ֲא ֻד ּמוֹ תַּ ,כ ְפ ּתוֹ ֵרי זָ ָהב ַעל
ּ ַפ ְרוָ תוֹ ַהחו ָּמה ו ַּמ ְפ ֵּת ַח ָ ּגדוֹ ל ָּתלוּי ַעל ַה ַ ּצ ָ ּוארָ .ה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשלּ וֹ ָצ ֲחק ּו ְּכמוֹ ֵעינָ יו ׁ ֶשל יֶ לֶ דֲ ,א ָבל ִמ ָּס ִביב לָ ֵעינַ יִ ם ָהי ּו
ְק ָמ ִטים ו ִּמ ַּת ַחת לַ כּ וֹ ַבע ִ ּב ְצ ְ ּבצ ּו שַׂ ֲערוֹ ת שֵׂ ָיבה.

נֶ לְ יָ ה ָחשְׂ ָפה ֶאת ׁ ִש ֶ ּנ ָיה.
"נֶ לְ יָ ה,
ִה ׁ ְש ַּת ַ ּג ְע ְּת?!"
ָּכ ַע ְס ִּתי.
"מה ַא ְּת עוֹ שָׂ ה ,זֶ ה דֻּ ִ ּבי ָחמוּד.
ָ
ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשהְ ּ ,פ ַתח לָ נ ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער",
ָא ַמ ְר ִּתי.
ימן ׁ ֶשל ִא ְיקס.
ַהדֻּ ִ ּבי ִה ְצ ִ ּב ַיע ְ ּביָ דוֹ ָה ֲא ֻר ָּכה וְ ָה ָרזָ ה לְ ֵע ֶבר ׁ ֶשלֶ ט ׁ ֶשבּ וֹ ָהיָ ה ְמ ֻצ ָ ּיר ְמ ֻב ָ ּגר וְ ָעלָ יו ִס ָ
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָק ְראוּ:
"ת ְפ ַּתח...
ִּ
ִּת ְפ ַּתח לָ נוּ"...
וְ ִטלְ ְטל ּו ִ ּב ֵיד ֶיהן ַהדַּ ּקוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ַה ָּכ ֵבד.
ַה ּׁשוֹ ֵמרִ ,מ ָ ּיד ו ְּבלִ י לְ ָה ִסיר ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ִמ ַ ּצ ָ ּוארוֹ ָ ּ ,פ ַתח לָ ֶהן ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
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ְ ּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ָהיָ ה ָאסוּר לִ י לְ ַה ִ ּגיד:
"ב ַב ָּק ׁ ָשה",
ְּ
ִּכי זוֹ ִמ ָּלה ׁ ֶש ּסוֹ גֶ ֶרת ֶאת ַה ּׁ ַש ַער לַ ַ ּגן ַה ֶ ּזה.
ְ
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטהָ ,מ ׁ ְשכ ּו אוֹ ִתי ְ ּביָ ִדיָ ,חזָ ק ,דֶּ ֶרך ַה ַ ּב ְרזִ ִּליםְּ ,כ ִאלּ ּו ֲאנִ י יָ כוֹ ל לַ ֲעבֹר ֵ ּבין ַה ּסוֹ ָרגִ ים ,ו ָּבכ ּו ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן לִ י לְ ִה ָּכנֵ ס.
ֲא ָבל לִ י לֹא ָהיָ ה נָ ִעים ,וְ ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ ,ש ִאם ַה ּׁשוֹ ֵמר לֹא ַמ ְר ׁ ֶשהֲ ,אנִ י ֲאנַ ֶּסה לְ ַד ֵ ּבר ִא ּתוֹ .
ַהדֻּ ִ ּבי ׁ ִש ְפ ׁ ֵשף ֶאת ְּכ ָפפוֹ ָתיו ָה ֲא ֻד ּמוֹ ת ְּכ ִאלּ ּו ָהיָ ה לוֹ ַקר ,דִּ גְ דֵּ ג ֶאת ַּכ ְפ ּתוֹ ָריו ַה ְ ּז ֻה ִ ּבים ְּכ ִאלּ ּו זֶ ה ַמ ְצ ִחיק ,וְ ָא ַמר
ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה לִ י ִמ ְב ָחן.
הוּא יִ ׁ ְש ַאל אוֹ ִתי ׁ ְש ֵאלָ הִ ,אם ֵא ַדע לַ ֲענוֹ ת ָעלֶ ָיה הוּא יִ ֵּתן לִ י לְ ִה ָּכנֵ ס.
ִה ְס ַּכ ְמ ִּתי.
הוּא ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי
ִאם כּ וֹ ֵאב לִ י ַמ ּׁ ֶשהוּ.
ֻה ְפ ַּת ְע ִּתי ֵמ ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה,
וְ ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶשלּ ֹא.
הוּא הוֹ ִסיף וְ ׁ ָש ַאל,
ַה ִאם יֵ ׁש לִ י ֵאיזֶ ה ּ ֶפ ַצע אוֹ ַמ ָּכה ְּכ ֻח ָּלה ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ֶשהוּא ָמקוֹ ם ַ ּבגּ וּף.
ׁשוּב ֵה ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ׁ ֶשלּ ֹא.
ַהדֻּ ִ ּבי ָא ַמר ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ָּכנֵ סִּ ,כי לְ יֶ לֶ ד ָּת ִמיד כּ וֹ ֵאב ַמ ּׁ ֶשהוּ .וּלְ כָ ל יֶ לֶ דֵ ,היכָ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּבגוּפוֹ  ,יֵ ׁש ּ ֶפ ַצע אוֹ ַמ ָּכה
ְּכ ֻח ָּלהַ .א ַחת לְ ָפחוֹ ת.
"תן לוֹ עוֹ ד ִהזְ דַּ ְּמנוּת,
ֵּ
ַא ֲחרוֹ נָ ה",
ִה ְת ַח ְ ּננ ּו ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה.
"א ֲחרוֹ נָ ה!"
ַ
ִהזְ ִהיר ַהדֻּ ִ ּבי ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע שְׂ ִע ָירה ׁ ֶש ֵהנִ יף לְ ֶע ְב ִרי.
אש ֶיהן לַ ּסוֹ ָרגִ ים ִמן ָה ֵע ֶבר ָה ַא ֵחר וְ לֹא זָ זוּ.
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ִה ְד ִ ּביק ּו ָר ׁ ֵ
ַהדֻּ ִ ּבי ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶש ַא ְר ֶאה לוֹ
ֵא ְיך ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך.
ּ ָפ ַס ְע ִּתי ָהלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב לִ ְפנֵ י ׁ ַש ַער ַה ַ ּגןּ ַ ,ב ֲהלִ יכָ ה יְ ׁ ָש ָרה ו ְּמ ֻסדֶּ ֶרתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך ָּת ִמיד.
ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ֵמר ָהי ּו ְר ִצינִ ּיוֹ ת ,וְ הוּא ָא ַמר לִ י ׁ ֶש ִאם ֵאיזֶ ה יֶ לֶ ד יָ בוֹ א מוּלִ יֲ ,אנִ י ֶא ְדרֹס אוֹ תוֹ ִּ ,כי ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך ְּכמוֹ
ְמ ֻב ָ ּגר ,ו ִּבכְ לָ ל לֹא ַמ ִ ּביט לְ ַמ ּ ָטה.
ׁשוּב נִ כְ ׁ ַשלְ ִּתי.
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָהי ּו נְ בוֹ כוֹ ת לִ ְראוֹ ת אוֹ ִתיֶ ,את ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ֶהן ,נִ כְ ׁ ָשל ׁשוּב וָ ׁשוּב.
ֹאשי ֵ ּבין ְּכ ֵת ַפי וְ ִה ְת ַ ּב ַ ּי ׁ ְש ִּתי.
ִּכ ַ ּנ ְס ִּתי ר ׁ ִ
"א ָ ּבא,
ַ
ַא ָּתה ְּכמוֹ יֶ לֶ ד",
ֹאש,
ָצ ֲח ָקה ּ ִפ ְתאוֹ ם ַ ּב ְר ָטה ִמ ַּכף ֶרגֶ ל וְ ַעד ר ׁ
19

וְ ֵעינָ יו ׁ ֶשל ַה ּׁשוֹ ֵמר אוֹ רוּ.
"נִ ָּסיוֹ ן ַא ֲחרוֹ ן!"
ִהכְ ִריז.
"וְ ַה ּ ַפ ַעםַ ,א ֲחרוֹ ן ֶ ּב ֱא ֶמת".
"אדוֹ נִ י",
ֲ
ָק ָרא ַהדּ ֹב,
ְ
ְ
"ה ִאם יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ תֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ִא ׁיש ְ ּבתוֹ ך ִס ּפוּר ׁ ֶש ָ ּצ ִריך לְ ִה ְס ַּת ֵ ּים ַ ּב ּסוֹ ף?"
ַ
"שטוּיוֹ ת",
ְׁ
ְ
ּ ָפלַ ְט ִּתי ְ ּב ִח ּיוּך ,ו ִּב ּ ַטלְ ִּתי ְ ּב ֶה ֵ ּנף יָ ד.
ַה ּׁשוֹ ֵמר ֵה ִרים ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ַה ָּכ ֵבד וְ נָ ַעל ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ַהחוֹ ֵרק ּ ַפ ֲע ַמיִ ם.
"דַּ י ,דַּ י",
ְ
יִ ַּללְ ִּתי ,ו ְּד ָמעוֹ ת ַח ּמוֹ ת ו ְּמלוּחוֹ ת ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַעל לְ ָחיַ י וְ נָ ְטפ ּו לְ תוֹ ך ּ ִפיּ ַ .גם ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָ ּבכ ּו ִמן ָה ֵע ֶבר ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל
ַה ּׁ ַש ַער ,וְ לֹא ָרצ ּו לְ ִה ּ ָפ ֵרדִ .מ ַ ּב ַעד לַ דְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְּלא ּו ֶאת ֵעינַ יָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִמשְׂ ָּת ַר ַעת לְ ָפנַ י וְ ַה ּׁ ַש ַער ָהיָ ה
ּ ָפתו ַּח לִ ְרוָ ָחה .וְ ַה ּׁשוֹ ֵמרַ ,הדֻּ ִ ּבי ָה ָרזֶ ה וְ ַה ּמוּזָ ר ,מוֹ ׁ ִשיט לְ ָפנַ י ֶאת ַה ָ ּידַ ,קד ִקדָּ ה,
וְ אוֹ ֵמר לִ י:
"ה ָּכנֵ ס יֶ לֶ ד,
ִ
ָ
ַרק ַאל ִּת ׁ ְש ַּכח לְ ַהזְ ִּכיר לִ י ,לִ ְמחֹק לְ ך ֶאת ָּכל ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ֵּת ֵצא ִמ ָּכאן".
אשוֹ ן ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁיש זֶ ה ׁ ֶש ַה ּ ֶפ ֶתק ׁ ֶשל
ַעכְ ׁ ָשו יְ לָ ִדיםֲ ,אנִ י ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,בּ וֹ כֶ ה וְ צוֹ ֵחק ֵמא ׁ ֶֹשר וְ שִׂ ְמ ָחה .וְ ַהדָּ ָבר ָה ִר ׁ
ַה ֻחלְ ָצה ְמגָ ֵרד לִ י ַ ּב ַ ּצ ָ ּואר ,וְ יֵ ׁש לִ י ְק ָפלִ ים ַ ּב ֶ ּג ֶרב ׁ ֶשלּ וֹ ֲח ִצים לִ י ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּנ ַעל.
וְ כִ ְמ ַעט ׁ ָשכַ ְח ִּתי,
ֵאיזֶ ה ֵּכיף ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים לִ י ע ֶֹפר ,לָ כֵ ן ַה ּׁשוֹ ֵמר לֹא ֶה ְחלִ יף לִ י ֶאת ַה ּׁ ֵשם ְּכ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ְס ִּתי לְ כָ אןִּ ,כי ע ֶֹפרֲ ,א ִפלּ ּו ִאם הוּא
ַס ָ ּבאָּ ,ת ִמיד נִ ׁ ְש ָאר ע ֶֹפר.
"נֶ לְ יָ ה!
ַח ִּכי לָ נ ּו ֶרגַ ע ָּכאן ,לְ יַ ד ַה ּׁ ַש ַערַ .אל ֵּתלְ כִ י ,וְ ַאל ָּת ִצ ִיקי לַ דֻּ ִ ּביֲ ,אנַ ְחנ ּו ֵּתכֶ ף חוֹ זְ ִרים".
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ַה ַ ּביִ ת ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל
ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י ָמ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו נִ צָּ ִבים ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַא ְר ַ ּגז חוֹ ל ׁשוֹ ֵמםֶ ׁ ,ש ָהי ּו בּ וֹ ְט ַר ְקטוֹ ר ֲח ַסר ַ ּגלְ ַ ּג ִּלים,
ַ ּב ְר ִ ּבית לְ לֹא ר ׁ
ֹאש וְ עוֹ ד ַּכ ָּמה דְּ לָ יִ ים וְ כַ ּפוֹ ת ׁ ְשבו ִּריםָ .הרו ַּח לֹא שִׂ ֲח ָקה ֶ ּב ָעלִ ים ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָהיְ ָתה ְמכֻ ָּסה ְ ּב ַמ ֲע ֶטה
ַא ְפרו ִּרי ׁ ֶשל ֲענָ נִ ים.
"מה ָק ָרה לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים?"
ָ
לָ ֲח ׁ ָשה ַמ ְר ָטה.
"מה ָק ָרה לְ כָ ל ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים?"
ָ
ׁ ָש ֲאלָ ה ַ ּב ְר ָטה.
אשינ ּו ַמ ְעלָ ה,
ֵה ַר ְמנ ּו ָר ׁ ֵ
ַה ְר ֵ ּבה ֲענָ נִ ים ַ ּב ֲעלֵ י צו ָּרה זֵ ָהה ִּכ ּס ּו ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
"ענָ נִ ים ְ ּבלִ י ַח ּיוֹ ת",
ֲ
ִה ְת ּ ַפ ְּל ָאה ַ ּב ְר ָטה.
ימה ח ֶֹפן חוֹ ל ו ָּב ֲחנָ ה אוֹ תוֹ ִמ ָּקרוֹ בַ .ה ַ ּג ְר ְ ּג ִרים ָהי ּו ְ ּגדוֹ לִ ים וַ ֲאפ ִֹרים ,וְ ֵהם ָצנְ ח ּו ִמ ָ ּי ָד ּה ַּכ ֲא ָבנִ ים ְּכ ֵבדוֹ ת.
ַמ ְר ָטה ֵה ִר ָ
ַעל ֶ ּג ׁ ֶשר ַה ֲח ָבלִ ים ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ָקן ַמ ּׁ ֶשה ּו זָ ז.
אשים
ַרק ַעכְ ׁ ָשו שַׂ ְמנ ּו לֵ בֶ ׁ ,ש ַה ֲח ָבלִ ים ְמכֻ ִּסים ְ ּב ִמ ּ ָטה ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵטי א ֶֹרןְּ ,כ ֵקן ִצ ּפוֹ ִרים ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ֵה ִציצ ּו ַּכ ָּמה ָר ׁ ִ
ְק ַט ִ ּנים.
ָק ַר ְבנ ּו ֲאלֵ ֶיהם ַעל ְקצוֹ ת ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת.
ַק ְרנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש ֲא ָחדוֹ תֶ ׁ ,ש ִה ְצלִ יח ּו לַ ְחדּ ֹר דֶּ ֶר ְך ַמ ֲע ֵטה ָה ֲענָ נִ יםִ ,ר ְ ּצד ּו ַעל ַע ְפ ַע ּ ֵפ ֶיהם ַה ְּסגו ִּרים ,וְ ֶה ֱעל ּו ִח ּיו ְּך ַעל
שִׂ ְפ ֵת ֶיהם.
ַ ּב ְר ָטהְּ ,כמוֹ ָּת ִמידִ ,ה ְת ִחילָ ה לְ ַד ֵ ּבר ְ ּבקוֹ ל.
ְ
ַה ְ ּילָ ִדים נִ ְב ֲהל ּו וְ ֵה ֵחלּ ּו נִ ְמלָ ִטים ְ ּב ִצנּוֹ ר ַה ּ ְפלַ ְס ִטיק ָה ָארֹך ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ָקןַ .עכְ ׁ ָשו נִ ׁ ְש ְמע ּו ִמ ּתוֹ כוֹ ִטיפו ֵּפי ַרגְ לַ יִ ם זְ ִעירוֹ ת
וּלְ ִח ׁישוֹ תַּ .כ ָּמה יְ לָ ִדים ָ ּב ְרח ּו ַ ּב ַּמגְ לֵ ׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ֵמ ַה ִ ּצנּוֹ ר ,וְ נֶ ֶעלְ מ ּו ֵ ּבין ִצ ְמ ֵחי ַה ִּס ְר ּ ָפד ַה ְ ּגבוֹ ִהים ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו ֶאת ַא ְר ַ ּגז
ַהחוֹ ל.
"אל ְּת ַפ ֲחדוּ!"
ַ
ָצ ֲע ָקה ַ ּב ְר ָטה ְ ּבקוֹ לָ ּה ַה ַ ּציְ ָצנִ י,
ו ַּמ ְר ָטה ִס ְּמנָ ה לָ ֶהם ְ ּביָ ָד ּה לָ בוֹ א.
ְ
ַּכ ָּמה ּ ַפ ְרצו ִּפים ַס ְק ָרנִ ים ֵה ִציצ ּו ָ ּבנ ּו ִמ ּתוֹ ך ַה ִ ּצ ְמ ִח ָ ּיה:
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"יְ לָ ִדים",
ֵהם לִ ְח ׁ ְש ׁשוּ,
"יְ לָ ִדים ,לֹא ְמ ֻב ָ ּג ִרים",
וְ ֶחלְ ָקם ׁ ִש ְפ ׁ ְשפ ּו ֶאת ֵעינֵ ֶיהם ְּכלֹא ַמ ֲא ִמינִ ים.
ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ְקמו ֵּטי ֵמ ַצחְ ּ ,פרו ֵּעי שֵׂ ָער ,יְ ֵח ִפים ,וְ לָ ְב ׁש ּו ְ ּבגָ ִדים ְקרו ִּעים.
ֵהם ִה ְת ָק ְרב ּו ִ ּבזְ ִהירוּת ו ָּב ֲחנ ּו אוֹ ָתנוֲּ ,ע ַדיִ ן ֵמ ָרחוֹ ק.
"ה ּׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָּל ּה ַ ּב ּ ֵׂש ָער,
ַ
לֹא יָ ׁ ָשר ְּכמוֹ ַס ְר ֵ ּגל",
ָא ְמ ָרה ַא ַחת ַה ְ ּילָ דוֹ ת ,וְ ִה ְצ ִ ּב ָיעה ַעל ַמ ְר ָטה.
"ה ֻחלְ ָצה ׁ ֶשלּ וֹ ,
ַ
ְ
לֹא ְ ּבתוֹ ך ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם",
ָק ָרא יֶ לֶ ד ַא ֵחר ,וְ ִה ְצ ִ ּב ַיע ָעלַ י.
"שַׂ ְמ ֶּתם לֵ ב,
ֵהם ִ ּבכְ לָ ל לֹא ְמ ַד ְ ּב ִרים ְּכמוֹ מוֹ ִרים",
ָק ָרא עוֹ ד יֶ לֶ ד.
ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ַקדְּ מ ּו ֵאלֵ ינ ּו ִ ּב ְצ ָע ִדים ְק ַט ִ ּנים ו ְּב ֵעינַ יִ ם נוֹ ְצצוֹ ת.
"א ְיך ִה ַ ּג ְע ֶּתם ֵה ָ ּנה?"
ֵ
ׁ ָש ֲאל ּו ִ ּב ְפלִ ָיאה.
"וְ ֵא ְיך אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ֶח ֶבר ַה ּמוֹ ִרים לֹא ִ ּגלּ ּו ֶא ְתכֶ ם?"
ֵהם ִה ִּקיפ ּו ֶאת ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ אוֹ ִתיִ ,מ ּׁ ְש ׁש ּו ֶאת ְ ּבגָ ֵדינוַּ ,ה ְּמזִ ִיעים ֲע ַדיִ ן ִמן ַה ּ ִט ּיוּל ַעל ַה ַּכ ְר ֶמלּ ָ ,ב ֲחנ ּו ֶאת ַה ַ ּצ ּמוֹ ת
ַה ְּמפ ָֹרקוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה וְ ֶאת ַה ּ ֵׂש ָער ַה ּ ָפזוּר ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ,וְ יַ לְ דָּ ה ַא ַחת ָה ְפכָ ה ֶאת ַּכף יָ ָד ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטהֵ ,ק ְר ָבה אוֹ ָת ּה
לְ ִפ ָיה וְ לִ ְּק ָקה ֶאת ַה ֲח ִר ִיצים ַה ְּמלֻ כְ לָ כִ ים.
ָּכל אוֹ תוֹ לַ יְ לָ ה לֹא יָ ׁ ַשן ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדיםֵ .הם ִס ּ ְפר ּו ַעד אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר לְ ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ לִ י ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַעל ֶא ֶרץ
ַה ְ ּילָ ִדים ו ָּמה ָק ָרה ָ ּב ּהּ ַ .ב ַה ְת ָחלָ ה ַה ִּס ּפוּר ָהיָ ה ְמ ֻבלְ ָ ּבל לְ גַ ְמ ֵרי וְ לֹא ֵה ַב ּנ ּו ְּכלוּם :יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,אֹזֶ ן ָה ָמן ,מוֹ ִרים,
ַר ֶּכ ֶבת ׁ ֶש ּיוֹ ֵצאת לְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ֵ ,בית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםּ ֵ ,בית ֵס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים וְ עוֹ ד וָ עוֹ דֲ .א ָבל לְ ַאט-
לְ ַאטְּ ,כ ׁ ֶש ַה ּׁ ַש ַחר ָעלָ הֵ ,ה ֵח ָּלה ָּכל ַה ְּתמוּנָ ה לְ ִה ְת ַ ּב ֵהרַ .מ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י נִ ׁ ְש ַא ְרנ ּו ּ ְפעו ֵּרי ּ ֶפה ,לֹא יוֹ ְד ִעים ִאם זוֹ
ַא ָ ּג ָדה אוֹ ֱא ֶמת.
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ַה ַח ִ ּיים ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתף
"צ ִר ְיך לְ ַת ֵּקן ֶאת ַה ַ ּביִ ת",
ָ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלם ֵה ֵחלּ ּו לַ ֲעבֹד ְ ּב ֶמ ֶרץ.
ֹאש ַה ַּמ ְס ְמ ִרים ְ ּבכוֹ ַח ,וְ ֵהם נַ ֲענ ּו לוֹ וְ נִ נְ ֲעצ ּו ִמ ָ ּיד ו ְּבלִ י ָחכְ מוֹ ת
ִה ַּכ ְרנ ּו ֶאת ַּכ ֲע ָסנִ יֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָחרוּץ ְמאוֹ ד .הוּא ִה ָּכה ַעל ר ׁ
ְ ּבתוֹ ְך ָה ֵעץ.
ְ ּבתוֹ ְך זְ ַמן ָק ָצר ִּת ַּק ּנ ּו ֶאת ׁ ֻשלְ ַחן ָהאֹכֶ ל ַה ִּמ ְתנַ ְדנֵ דָ ,ס ַת ְמנ ּו ֶאת ַהחוֹ ִרים ָ ּב ַא ְמ ַ ּב ְטיָ הִ ׁ ,ש ַּמ ּנ ּו ֶאת ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדה ׁ ֶש ָ ּצוְ ָחה,
וְ ִה ְת ַחלְ נ ּו ַ ּגם לִ ְצבּ ַֹעּ ְ ,בכָ ל ִמינֵ י ְצ ָב ִעים ַע ִּליזִ יםֶ ,את ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ,וּלְ ַצ ֵ ּיר ֲעלֵ ֶיהם ִצ ּיו ִּרים.
לִ כְ לוּכִ יתֶ ׁ ,שגּ ו ׁ ֵּשי בּ ֹץ ָהי ּו ְמרו ִּחים ַעל יָ ֶד ָיה וְ ַרגְ לֶ ָיה ,וְ ׁ ֶש ַה ּ ֵׂש ָער ׁ ֶש ָּל ּה דָּ ָמה לְ ַמ ְּקלוֹ תָ ,ע ְב ָדה ְ ּב ֶמ ֶרץ ַרבֲ ,א ָבל לַ ֲעזֹר
ְ ּב ִת ּקוּן ָה ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה לֹא ָהיְ ָתה מוּכָ נָ הִ .היא ִס ּ ְפ ָרה לָ נ ּו ׁ ֶש ִהיא שׂ וֹ נֵ את ַמיִ םִ .ה ַ ּב ְט ִּתי ְ ּב ֵעינֶ ָיה ַה ְּכ ֻחלּ וֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּנ ְצצ ּו ִמ ּתוֹ ְך
גּ ו ׁ ֵּשי ֲא ָד ָמה ַה ְּמרו ִּחים ַעל ּ ָפנֶ ָיה ,וְ ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַּכ ָּמה ׁ ֶש ִהיא יָ ָפה.
אתי לְ כָ ל ַה ָ ּבנִ ים:
ָק ָר ִ
יַ ׁ ְשנוּנִ יַּ ,כ ֲע ָסנִ יִ ּ ,פ ְצעוֹ נִ יַ ,מ ָּתנוֹ נִ י ו ַּמ ְמ ַּת ַּקנִ י,
ו ָּמ ַת ְחנ ּו ֶאת ַה ֲח ָבלִ ים ׁ ֶשל ֶ ּג ׁ ֶשר ַה ֲח ָבלִ ים ְּכ ֵדי לְ ַח ֵ ּזק ֶאת ַה ֵּקן.
ימים.
יפינָ ה ו ִּפ ְט ּפו ִּטיתִ ,ר ּ ְפד ּו ֶאת ַה ֵּקן ְ ּב ָעלִ ים נְ ִע ִ
ַה ָ ּבנוֹ תּ ָ :בלָ גָ נָ ה ,לִ כְ לוּכִ יתּ ַ ,גלְ ֵ ּגלוֹ נָ הִ ּ ,פ ּ ִ
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ַס ֵ ּים ֶאת ִסדּ וּר ַה ֵּקןָ ,ק ַפץ יַ ׁ ְשנוּנִ י לְ תוֹ כוֹ ו ִּב ֵּק ׁש לֹא לְ ָה ִעיר אוֹ תוֹ ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ֲחלוֹ ם:
"יֵ ׁש לִ י ֲחלוֹ ם וָ רֹד ַעל ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם ,וַ ֲאנִ י לֹא רוֹ ֶצה לְ ַה ְפ ִסיד אוֹ תוֹ .
ְּכ ׁ ֶש ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם זָ זִ ים",
הוּא ִה ְס ִ ּביר,
ְ
ימן ׁ ֶש ֲאנִ י ְ ּבתוֹ ך ֲחלוֹ ם ,וְ נָ א לֹא לְ ָה ִעיר אוֹ ִתי!"
"זֶ ה ִס ָ
ִה ַּכ ְרנ ּו ַ ּגם ֶאת ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ִמ ְת ַע ֶּמלֶ ת ְמ ֻצ ֶ ּינֶ ת ,וְ יָ ְר ָדה ֵמ ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדה ַרק לְ ִע ִּתים ְרחוֹ קוֹ ת.
"עכְ ׁ ָשו ֻּכ ָּלם לָ ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה!"
ַ
ִצ ְ ּו ָתה ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִה ִ ּג ָיעה לְ רֹב ַה ְ ּילָ ִדים ַעד ַה ּפו ּ ִּפיק.
"מהַ ,א ְּת אֹזֶ ן ָה ָמן?"
ָ
ָּכ ֲע ָסה לִ כְ לוּכִ ית.
ַ ּב ְר ָטה ִח ְ ּיכָ הִ ,היא ָהיְ ָתה ְרגִ ילָ ה לֹא לְ ִה ָ ּב ֵהל ִמ ְ ּגדוֹ לִ יםִּ ,כי יָ ְד ָעה ׁ ֶש ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ק ֶֹדם צוֹ ֲע ִקים ו ַּב ּסוֹ ף נִ כְ נָ ִעים.
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"טוֹ בָ ,אז ֲאנִ י נִ כְ נֶ ֶסת לָ ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה ,ו ִּמי ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ִא ִּתי ֲאלַ ֵּמד אוֹ תוֹ לִ ְצלֹל ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִ ּי ָּכנְ ס ּו לוֹ ַמיִ ם לָ ֵעינַ יִ ם ,וְ גַ ם לִ ְמחֹא
ַּכ ּ ַפיִ ם ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת בּ וּעוֹ ת ,וְ גַ ם לַ ֲעשׂ וֹ ת ִּת ְס ּפ ֶֹרת ַמיִ ם לַ ַ ּב ְר ִ ּבית.
ֲאנִ י הוֹ לֶ כֶ ת",
ָא ְמ ָרה ַ ּב ְר ָטה ,וַ ֲא ִפלּ ּו לֹא ִה ִ ּב ָיטה לְ ָאחוֹ ר.
ְ
ימים ,וְ ָק ְפ ָצה לְ תוֹ ך ַה ֶּק ֶצף.
ִהיא ִמ ְּל ָאה ַא ְמ ַ ּב ְטיַ ת ֶק ֶצף נִ ְפלָ ָאה ְ ּב ַמיִ ם ַח ִּמים וּנְ ִע ִ
ַּ
"גם ֲאנִ י!
ַ ּגם ֲאנִ י!
ַ ּגם ֲאנִ י!"
נִ ׁ ְש ְמע ּו ְק ִריאוֹ ת ִמ ָּכל ַה ִּכ ּווּנִ ים.
לֹא ָע ְב ָרה דַּ ָּקה וְ כָ ל ִּת ׁ ְש ַעת ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ָעמֹק ְ ּבתוֹ ְך ַה ֶּק ֶצףָ ,ר ִבים ֶא ָחד ִעם ַה ּׁ ֵשנִ י לְ ִמי ׁ ַש ָ ּי ְך ַה ֶּק ֶצףְ ,מ ַח ְ ּב ִקים אוֹ תוֹ ,
ְמ ַס ְּמנִ ים ַק ִ ּוים ַ ּב ַּמיִ ם,
וְ צוֹ ֲע ִקים:
"אל ַּת ֲעבֹר,
ַ
זֶ ה ַה ּׁ ֶש ַטח ׁ ֶש ִּלי".
ֻּכ ָּלם ,חוּץ ִמ ִּלכְ לוּכִ יתֶ ׁ ,ש ָ ּי ׁ ְש ָבה ַ ּב ַ ּצד ׁשוֹ ֶת ֶקת וְ נֶ ֱעלֶ ֶבת.
ַ ּב ְר ָטה ָעשְׂ ָתה לַ ְ ּילָ ִדים ַּת ֲחרוּיוֹ ת ְצלִ ילָ ה ,וְ ָס ְפ ָרה לְ כָ ל ֶא ָחד ַּכ ָּמה זְ ַמן הוּא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם.
וּכְ ׁ ֶש ּׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ ָת ּה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִמי נִ ֵ ּצ ַח,
ָא ְמ ָרה,
ׁ ֶש ֻּכ ָּלם.
ָּכזֹאת ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה,
ָּכ ַאב לָ ּה ַה ֵּלב ׁ ֶשל ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ִה ְפ ִסיד.
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנה ָצ ֲע ָקה ּ ִפ ְתאוֹ ם:
ּ ִפ ּ ִ
"אוֹ י,
יפי ָ ּב ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה!"
ָעשִׂ ִיתי ּ ִפ ּ ִ
וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ָק ְפצ ּו ַהחו ָּצה ְ ּב ֶב ָהלָ ה.
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יפי זֶ ה ַ ּגם ַמיִ ם ,וְ ׁ ֶש ִהיא לֹא
ָאז נִ כְ נְ ָסה לִ כְ לוּכִ ית לָ ַא ְמ ַ ּב ְטיָ הּ ְ ,ב ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל ְמנַ ְ ּצ ִחים ,וְ ִה ְס ִ ּב ָירה לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ּ ִפ ּ ִ
יפי ַ ּב ְ ּב ֵרכָ ה.
ַמ ֲא ִמינָ הֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם יֶ לֶ דֶ ׁ ,שלּ ֹא עוֹ שֶׂ ה ּ ִפ ּ ִ
ָאז ָחזַ ְרנ ּו לָ ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה.
ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ֵהכִ ין לְ לִ כְ לוּכִ ית עוּגַ ת ֶק ֶצף נִ ְפלָ ָאה.
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ָּל ְך",
"זֶ ה לִ כְ בוֹ ד ָה ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה ָה ִר ׁ
ִהכְ ִריז,
וְ כֻ ָּלם ָמ ֲחא ּו ַּכ ּ ַפיִ ם.
ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְשנוּנִ י ִּכ ְמ ַעט נִ ְרדַּ ם ַ ּב ַּמיִ םָ ,היָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ַה ְ ּז ַמן לָ ֵצאת.
ֲא ָבל לֹא לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ָע ָבר ו ָּב ַדק לְ כֻ ָּלם ֶאת ַה ּ ְפ ָצ ִעיםּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד לְ לִ כְ לוּכִ יתֶ ׁ ,ש ּ ָׂש ְרפ ּו לָ ֶהם ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה נוֹ ָראֲ ,א ָבל
ַא ַחר ָּכ ְך ַה ְּכ ֵאב ָהלַ ְך וְ נִ ְר ַ ּגע ,וְ ֵהם ׁ ָשכְ ח ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ּ ְפ ָצ ִעים.
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ִה ְב ִט ַיח ׁ ֶש ְ ּבעוֹ ד ַּכ ָּמה יָ ִמים יָ בוֹ א וְ יִ ַּקח לְ כָ ל יֶ לֶ ד ֶאת ַה ּ ְפ ָצ ִעים ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ַה ְ ּילָ ִדים יָ ְדע ּו ׁ ֶשהוּא ָּת ִמיד ְמ ַק ֵ ּים.
ַרק ַמ ָּתנוֹ נִ י ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ִאם הוּא ַרק לוֹ ֵק ַח ּ ְפ ָצ ִעים אוֹ ַמ ְחלִ יף אוֹ ָתם ַ ּב ֲח ָד ׁ ִשיםִּ ,כי ִמ ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַמ ָּתנוֹ נִ יְ ּ ,פ ָצ ִעים לֹא
נֶ ֱעלָ ִמיםֵ ,הם ַרק ִמ ְת ַח ְּל ִפים.
ַא ֲח ֵרי ָה ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה לָ ְב ׁש ּו ֻּכ ָּלם ּ ִפיגָ 'מוֹ ת ,ו ַּמ ְר ָטה ָק ְר ָאה לָ ֶהם לָ בוֹ א וְ לַ ֲעזֹר לָ ּה לְ ָהכִ ין אֹכֶ ל.
ַּכ ֲע ָסנִ י ִע ֵּקם ֶאת ַה ּ ַפ ְרצוּףֲ ,א ָבל ַמ ְר ָטה נָ ְתנָ ה לוֹ ַס ִּכין וְ ִצ ְ ּו ָתה ָעלָ יו לַ ְח ּת ְֹך ֶאת ַה ֶּל ֶחם.
ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ָהיָ ה ַא ְח ַראי ַעל ַה ֵּתה וְ ִה ְת ַ ּב ֵּק ׁש לֹא לָ שִׂ ים יוֹ ֵתר ִמדַּ י ֻס ָּכר.
ַעל ּ ִפ ְצעוֹ נִ י הו ַּטל לִ ׁ ְשמֹר ַעל ַּכ ֲע ָסנִ יֶ ׁ ,שלּ ֹא יַ ְח ּת ְֹך ֶאת ַע ְצמוֹ .
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִה ְת ַ ּב ְּק ׁ ָשה לָ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ַ ּצד ַעד ׁ ֶש ֻּכ ָּלם יִ גְ ְמר ּו לַ ֲעבֹדִּ ,כי ִמי ׁ ֶשלּ ֹא עוֹ זֵ ר וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ְ ּז ַמן ַעל ַה ָ ּי ַדיִ ם ,הוּא ַרק
ַמ ְפ ִר ַיע.
ְ
ָ ּבלָ גָ נָ הֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד ָא ְמ ָרה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ַדאי לְ ַסדֵּ ר ִּכי עוֹ ד ְמ ַעט ִהיא ַּת ְמ ׁ ִשיך לְ שַׂ ֵחקִ ,ע ְר ְ ּב ָבה ַעכְ ׁ ָשו ֶאת ַה ָּסלָ ט ,וְ זֶ ה ָמ ָצא
ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָיה ְמאוֹ ד.
ֹאש ַה ּׁ ֻשלְ ָחן.
לִ כְ לוּכִ יתֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ּ ִפ ְתאוֹ ם ָּכל ָּכ ְך יָ ָפה ,נְ ִק ָ ּיה ו ַּמ ְב ִר ָיקה ,יָ ׁ ְש ָבה ְ ּבגַ ֲאוָ ה ְ ּבר ׁ
ישה ּו ַא ֵחר
ּ ִפ ְט ּפו ִּטיתֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד טוֹ ֶענֶ ת ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ ְתנִ ים לָ ּה לְ ַד ֵ ּברָ ,היְ ָתה ַא ְח ָר ִאית לְ ַה ִ ּגידָּ ,כל ַה ְ ּז ַמן ,לְ כָ ל ֶא ָחדָ ,מה ִמ ׁ ֶ
ָר ָצה לְ ַה ִ ּגיד לוֹ ָּ ,כ ְך ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו ִ ּבלְ בּ וּלִ ים ְּכ ׁ ֶש ֲעשָׂ ָרה יְ לָ ִדים עוֹ ְב ִדים יַ ַחד ִעם ַמ ְר ָטה.
ֵ ּבינְ ַתיִ םָ ,ע ַבר ַמ ָּתנוֹ נִ י ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים וְ ִח ֵּלק לָ ֶהם ַמ ָּתנוֹ ת ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ִּכירוּ:
ַמ ְד ֵ ּב ָקהּ ֻ ,ג ָּלהַ ,מ ַחקִ ,ע ּ ָפרוֹ ן ׁ ָשבוּר וְ עוֹ ד.
ַא ַחר ָּכ ְךָ ,היָ ה ׁ ָשב וְ אוֹ ֵסף ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ֶאת ַה ַּמ ָּתנוֹ ת ׁ ֶש ִח ֵּלק,
וְ קוֹ ֵרא:
"ת ְרא ּו ַּכ ָּמה ַמ ָּתנוֹ ת ִק ַ ּבלְ ִּתי!"
ִּ
וְ ַא ֲחרוֹ נָ ה,
יפי .לָ כֵ ן ִה ׁ ְש ַא ְרנ ּו לָ ּה ֶאת ָהאוֹ ר ַ ּב ּׁ ֵשרו ִּתים דּ וֹ לֵ ק.
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנהֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה ּ ִפ ּ ִ
ּ ִפ ּ ִ
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ִס ּפ ּור ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים
ָּכל ֶע ֶרב ,לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ הָ ,היְ ָתה ׁ ְש ַעת ִס ּפוּרָּ .כל ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ַק ְ ּבצ ּו ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ׁ ֶשל יַ ׁ ְשנוּנִ י ,וַ ֲאנִ י ,ע ֶֹפרִ ,ס ּ ַפ ְר ִּתי לָ ֶהם
ֲעלֵ ֶיהםַ ,על ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהם .וְ ֵהם ָּכל ָּכ ְך ָרצ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ֶ ּזה ֲעלֵ ֶיהם ,וְ ֵהם ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָּכ ֲעס ּו ׁ ֶש ֲאנִ י
ַמ ְפ ִסיק.
ֵהם ָק ְרא ּו לְ ַע ְצ ָמם:
"יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה",
וְ ִה ְמנוֹ נָ ם ָהיָ ה:
"ה ֲחלוֹ מוֹ ת ֵהם מוֹ לַ ְד ֵּתנוּ,
ַ
ו ִּבלְ ֲע ֵד ֶיהםֵ ,אין ַט ַעם לְ ַח ֵ ּיינוּ".
ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָהי ּו ַה ְ ּילָ ִדים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
אֹזֶ ן ָה ָמןְ ,מנַ ֵהל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֲ ,ע ַדיִ ן לֹא ִה ְצלִ ַיח לִ לְ כּ ֹד אוֹ ָתם וְ לַ ֲהפ ְֹך אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ִס ּ ַפ ְר ִּתי לָ ֶהם ֵא ְיך ֵהם ִה ְצלִ יח ּו לְ ַה ִ ּג ַיע לַ ַּמ ְחבּ וֹ א ׁ ֶש ָּל ֶהם ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל ,וְ ֵא ְיך אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ִשכְ נֵ ַע ֶאת ַההוֹ ִרים
ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ַרק ֶאת טוֹ ַבת ַה ְ ּילָ ִדים.
"וְ ַההוֹ ִרים ַה ּ ִט ּ ְפ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּלכֶ ם ֶה ֱא ִמינ ּו לוֹ  ,וְ ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוּא ַה ְּמנַ ֵהל ֲהכִ י טוֹ ב ׁ ֶש ֵהם ַמ ִּכ ִירים".
וְ ַההוֹ ִרים ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוּא צוֹ ֵדק ָּת ִמיד.
וְ ֵא ְיך ׁ ֶש ַאף ּ ַפ ַעם,
ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים,
לֹא ׁ ָש ַמע אוֹ תוֹ ,
ְמ ַב ֵּק ׁש ְסלִ ָיחה ִמ ֶ ּילֶ ד.
ו ִּפ ְתאוֹ ם ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ָק ְר ָאה ׁ ֶש ֶ ּזה ִ ּבכְ לָ ל לֹא ָהיָ ה ָּככָ ה ַה ִּס ּפוּר וַ ֲאנִ י ְס ָתם ַמ ְמ ִציא.
ו ַּמ ְר ָטה ִהזְ ִּכ ָירה לָ ּה ׁ ֶש ִהיא ָהיְ ָתה זוֹ ׁ ֶש ִּס ּ ְפ ָרה לִ י ֶאת ַה ִּס ּפוּר ,וַ ֲאנִ י ַרק חוֹ זֵ ר ַעל ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָּל ּה.
וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ָצ ֲעק ּו לָ ּה ׁ ֶש ַּת ְפ ִסיק לְ ַה ְפ ִר ַיע וְ ׁ ֶש ַא ְמ ׁ ִש ְיך לְ ַס ּ ֵפר.
ישה ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,שהוֹ ֵפ ְך ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ֵהם ְמ ַא ְ ּב ִדים ֶאת ָּכל ַה ּׁ ָשנִ ים ָה ֵאלּ ּו ׁ ֶשל ַה ַ ּילְ דוּת.
יֵ ׁש ִמ ׁ ֶ
ימים ,וְ ֵהם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵּכןִּ ,כי ַה ְר ֵ ּבה יְ לָ ִדים רוֹ ִצים ְּכ ָבר לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
נָ כוֹ ן ,הוּא ׁשוֹ ֵאל אוֹ ָתם ק ֶֹדם ִאם ֵהם ַמ ְס ִּכ ִ
וְ ָאז,
ָאבוּד לָ ֶהם,
וְ ֵהם לֹא יְ כוֹ לִ ים יוֹ ֵתרַ ,אף ּ ַפ ַעם ,לַ ְחזֹר וְ לִ ְהיוֹ ת יְ לָ ִדים.
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ֵהם הוֹ ְפכִ ים,
לִ ילָ ִדים ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
לֹא ַרק ְק ָמ ִטים ַעל ַה ֵּמ ַצחְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נוֵּ ,מרֹב דְּ ָאגוֹ ת,
וְ לֹא ַרק עוֹ ר לָ ָבןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נוֵּ ,מ ָאז ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ִּכ ָּסה ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַ ּב ֲענָ נִ ים ֲאפ ִֹרים ו ְּמ ׁ ַש ַע ְמ ִמים,
ֲא ָבל ֵהםַ ,ה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָּ ,ת ִמיד לְ בו ׁ ִּשים ְמ ֻסדָּ רְ ,מס ָֹר ִקים יָ ֶפהׁ ,שוֹ כְ ִחים לְ ַק ֵּלל וּלְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל,
ו ְּב ִע ָּקר,
וְ זֶ ה ֲהכִ י נוֹ ָרא,
ֵהם חוֹ ׁ ְש ִבים ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ,לִ ְפנֵ י ָּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵהם עוֹ שִׂ ים,
וְ גַ ם לֹא ְמ ִבינִ ים יוֹ ֵתרַ ,אף ּ ַפ ַעם ,יְ לָ ִדים.
אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמנַ ֵהל ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,לוֹ ֵק ַח אוֹ ָתם ִעם ַה ּמוֹ ִרים לְ ִט ּיוּל ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשלּ וֹ .
ְ ּבכָ ל בּ ֶֹקר ,יוֹ ֵצאת ְקרוֹ נִ ית ֲעמו ַּסת יְ לָ ִדים ֵמ ְר ִציף ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ׁ ,שם ָ ּג ִרים ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשהוֹ ֵר ֶיהם רוֹ ִצים ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו
ִח ּנו ְּך טוֹ ב.
ֵהם יוֹ ְצ ִאים לַ דֶּ ֶר ְך ְ ּב ָצ ֳהלוֹ ת ׁ ִש ָירה ,וּכְ ׁ ֶשחוֹ זְ ִרים,
אוֹ ְמ ִרים,
ְ
ׁ ֶש ֵהם ֲעיֵ ִפיםַ ,אך ְמ ֻר ִ ּצים.
ימים וְ חוֹ ְת ִמיםְּ ,כמוֹ ְ ּגדוֹ לִ יםַ ,על נְ יָ ר ׁ ֶשבּ וֹ ָּכתוּב,
ַ ּב ּ ִט ּיוּל ֵהם ַמ ְס ִּכ ִ
ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ַח ְ ּי ִבים,
לֹא לִ ְהיוֹ ת יוֹ ֵתר יְ לָ ִדים.
וְ ָאז ֵהם עוֹ ְב ִרים לָ גוּר ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְּכח ּו ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת ,וְ יַ ַה ְפכ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
"ח ָ ּי ִבים לַ ֲעצֹר ֶאת ָה ִא ׁיש ַה ֶ ּזה!"
ַ
ָצ ֲע ָקה ַ ּב ְר ָטה.
ימים",
"א ָבל ַה ְ ּילָ ִדים ַמ ְס ִּכ ִ
ֲ
נֶ ֶאנְ ָחה ַמ ְר ָטה.
"הוּא ְמ ַפ ֶּתה אוֹ ָתם ְ ּב ַמ ְמ ַּת ִּקים",
ָק ָרא ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י,
"ו ַּב ּסוֹ ף נוֹ ֵתן לָ ֶהם א ֶֹרז ו ׁ ְּשנִ ֶיצל".
ַה ְ ּילָ ִדים ֵה ֵחלּ ּו לִ ְבר ַֹח ִמ ָ ּב ֵּת ֶיהם ִּכי הוֹ ֵר ֶיהם ָרצ ּו לִ ׁ ְשל ַֹח אוֹ ָתם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
ֵהם ִה ְת ַח ְ ּבא ּו ְ ּבגַ ֵ ּני ַה ִּמשְׂ ָח ִקים.
ֲא ָבל אֹזֶ ן ָה ָמן ֵהכִ ין לָ ֶהם ַמלְ כּ וֹ דוֹ ת.
בּ וֹ רוֹ ת ִעם ַמ ְמ ַּת ִּקיםֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה יוֹ ֵרד לָ ַק ַחת ַמ ְמ ָּתקַ ,א ָּתה לֹא יָ כוֹ ל לָ ֵצאת,
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אוֹ
נַ ְדנֵ דוֹ תֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ לֶ ה ֲעלֵ ֶיהןִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֶר ֶדתִּ ,כי ֵהן לֹא נֶ ֱע ָצרוֹ ת לְ עוֹ לָ ם,
אוֹ
ַמגְ לֵ ׁשוֹ תֶ ׁ ,ש ְ ּבסוֹ ָפן ַמלְ כּ ֶֹדת – בּ וֹ ר ִעם ֶר ׁ ֶשתֻ ,מ ְסוֶ ה ְ ּב ָעלִ ים.
וְ גַ ם ַא ְר ְ ּגזֵ י חוֹ ל ִעם חוֹ ל טוֹ ְב ָענִ יֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַח ֵּלץ ֶאת ָה ֶרגֶ ל ַה ְּתקו ָּעה ְ ּבתוֹ כוֹ  .וְ ָאז ָ ּבא ַא ַחד ַה ּמוֹ ִרים ׁ ֶשל אֹזֶ ן
		
ָה ָמן ,וְ לוֹ כֵ ד אוֹ ְת ָך ְּכמוֹ ִצ ּפוֹ ר ,וְ שָׂ ם אוֹ ְת ָך ִ ּבכְ לוּב.
ַא ֶּתם,
ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
ַה ְ ּילָ ִדים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ִה ְצלַ ְח ֶּתם לִ ְבר ַֹח וּלְ ַה ִ ּג ַיע לַ ַּמ ְחבּ וֹ א ,וְ ִאם אֹזֶ ן ָה ָמן יִ ְת ּפֹס ֶא ְתכֶ םָּ ,כל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִּת ְהיֶ ה ׁ ֶשלּ וֹ .
הוּא יְ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת ,וְ כֻ ָּלם יִ ְהי ּו ָּת ִמיד ְמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,מן ַה ֵּל ָדה ַעד ַה ָּמוֶ ת.
הוּא יִ ׁ ְשלַ ח ִּתינוֹ קוֹ ת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,וִ ַיצ ֶ ּוה ַעל ַההוֹ ִרים לֹא לְ ָה ִרים אוֹ ָתם ַעל ַה ָ ּי ַדיִ ם.
הוּא אוֹ ֵמר,
ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ְת ִחיל ַ ּב ֲה ָר ָמה ַעל ַה ָ ּי ַדיִ ם,
וְ נִ ְמ ׁ ָש ְך,
ְ ּב ִפ ּנוּק ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ָמר.
ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ֶש ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל ֵה ֵח ָּלה נִ ְר ֶק ֶמת ָּתכְ נִ ית.
ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י ,יַ ַחד ִעם ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,נֵ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְך ְּכ ֵדי לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים.
לְ ׁ ֵשם ָּכ ְך ָעלֵ ינ ּו לְ ַה ִ ּג ַיע לִ ְר ִציף ָה ַר ֶּכ ֶבת ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ֵצאת ָה ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִצ ְ ּיר ּו ַעל דַּ ף ֶאת ַמ ּ ַפת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֻּ ,כ ָּל ּה ַק ִ ּוים יְ ׁ ָש ִרים ,וְ ִרבּ ו ִּעים ְמ ֻסדָּ ִריםַ ,עד לָ א ֶֹפק.
ֶא ֶרץ לְ לֹא חוֹ ִרים ַ ּב ְ ּג ֵדרוֹ ת,
לְ לֹא ָ ּב ֵּתי ְק ָברוֹ ת לְ ַח ּיוֹ ת,
ו ְּב ִע ָּקר,
לְ לֹא ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת וְ ַס ָּכנוֹ ת.
"ב ַּליְ לָ ה,
ַּ
ַמ ׁ ְש ִאיר אֹזֶ ן ָה ָמן ּ ָפנָ ִסים דּ וֹ לְ ִקים ְ ּב ַק ְרנוֹ ת ָה ְרחוֹ בוֹ ת ׁ ֶשל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים",
ִהזְ ַּכ ְר ִּתי לָ ֶהם,
"כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יָ בוֹ א ּו ֲחלוֹ מוֹ ת ַמ ְפ ִח ִידים.
ְּ
הוּא ַמ ְדלִ יק ְמנוֹ רוֹ תְּ ,כ ֵדי לְ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת".
"לְ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת?!
לְ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת?!
לֹא וָ לֹא!"
ָצ ֲעק ּו ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
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"אז ָמה יִ ּׁ ָש ֵאר לָ נוּ,
ָ
לְ ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַ ּניִ ם וּלְ ָהכִ ין ׁ ִשעו ִּרים".
"הוּא ַ ּגם ִּכ ָּסה ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֲענָ נִ ים ֲאפ ִֹרים ו ְּמ ֻסדָּ ִרים",
ִס ּ ַפ ְר ִּתי לָ ֶהם,
ֶאת ָמה ׁ ֶש ֵהם ִס ּ ְפר ּו לִ י.
אשוֹ נָ ה.
ֲא ָבל ֵהם ִה ְק ׁ ִשיב ּו ְ ּב ָאזְ נַ יִ ם עוֹ ְמדוֹ ת ו ְּב ֵעינַ יִ ם ּ ְפעוּרוֹ תְּ ,כ ִאלּ ּו ׁ ָש ְמע ּו ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
"כי אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא סוֹ ֵבל ֶאת ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש!"
ִּ
ֵהם ָצ ֲעק ּו ּ ֶפה ֶא ָחד.
ֹאשוֹ ׁ ֶשל יֶ לֶ דִ ,היא גּ וֹ ֶר ֶמת לוֹ לְ ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת שְׂ ֵמחוֹ ת".
"אֹזֶ ן ָה ָמן אוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ֶּק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש נוֹ ֶפלֶ ת ַעל ר ׁ
ארק ׁ ַש ֲע ׁשו ִּעים ֲענָ קֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָה ַפ ְך אוֹ תוֹ לְ ִעיר ֲאפ ָֹרה,
ַה ְ ּילָ ִדים ִס ּ ְפר ּו לָ נוֶּ ׁ ,ש ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָהיְ ָתה ּ ַפ ַעם ּ ַפ ְ
ׁ ְש ֵק ָטה ו ְּמ ֻסדֶּ ֶרת.
וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ּס ּו לַ ְחצוֹ ת ֶאת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,נִ ׁ ְש ֲאר ּו לָ גוּר ָ ּב ּה ,וּלְ עוֹ לָ ם לֹא יָ ְצא ּו יוֹ ֵתר ִמ ֶּמ ָ ּנה.
ֵהם נִ ׁ ְשלָ ִחים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
וּכְ ׁ ֶש ְּק ָצת ְ ּג ֵדלִ יםָ ,ק ִמים ַ ּבבּ ֶֹקר לָ ֲעבוֹ ָדה ,חוֹ זְ ִרים ָ ּב ֶע ֶרבָּ ,ככָ ה ָּכל יוֹ םָּ ,כל ַה ַח ִ ּיים.

ֹאש ּה לַ ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ַהכּ וֹ כָ ִבים ָק ְרצ ּו לָ ּה ,וּלְ ַ ּב ְר ָטה ַה ָ ּי ֵר ַח ִצ ְח ֵקק ְ ּב ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל לֵ ָיצן .וְ כֻ ָּלנ ּו ִה ְק ׁ ַש ְבנ ּו
ימה ַמ ְר ָטה ֶאת ר ׁ ָ
ָאז ֵה ִר ָ
לָ רו ַּח ַה ַּק ָּלה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּתוֹ ְב ָבה ֵ ּבין ַצ ְּמרוֹ ת ָה ֵע ִצים וְ ִר ׁ ְש ְר ׁ ָשה ֶ ּב ָעלִ ים ,וְ יָ ַד ְענוֶּ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ֲע ַדיִ ן יְ לָ ִדים.
ֹאש וְ ָאנ ּו ַח ָ ּי ִבים לַ ֲעזֹר
ָאז ָא ְמ ָרה ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֶמ ׁש ַהבּ ֶֹקר ָה ֲאפ ָֹרה ִמ ְת ַק ּׁ ָשה לְ ָה ִרים ר ׁ
לָ ּה.
ו ַ ּּב ְר ָטה ׁ ָש ֲאלָ ה ְ ּב ׁ ֶש ֶקט:
"כ ָּמה זְ ַמן ָע ַבר ֵמ ָאז ׁ ֶש ַהדֻּ ִ ּבי ָה ָרזֶ ה ּ ָפ ַתח לָ נ ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער?"
ַּ
זֶ ה ָהיָ ה ֶא ְתמוֹ ל,
נִ זְ ַּכ ְרנוּ...
ַרק ֶא ְתמוֹ ל.
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ֶ ּב ֱא ֶמתֲ ,אנַ ְחנ ּו ֲע ַדיִ ן לוֹ ְב ׁ ִשים ֶאת אוֹ ָתם ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָ ּי ָצאנ ּו ִא ָּתם לַ ּ ִט ּיוּל ַ ּב ַּכ ְר ֶמל.
ו ַּמ ְר ָטה ׁשוּב ָּכ ֲע ָסהֶ ׁ ,ש ֶא ְצלֵ נ ּו ַה ְ ּז ַמן חוֹ לֵ ף ַמ ֵהרֲ ,א ָבל ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםָּ ,כל יוֹ ם זֶ ה ׁ ָשנָ ה ,וְ ַה ְ ּילָ ִדים
ֵמ ִתים ִמ ּׁ ִש ֲעמוּם ,וְ ַח ָ ּי ִבים לְ ַה ִ ּציל אוֹ ָתם.
ְ ּבאוֹ תוֹ לַ יְ לָ הֶ ׁ ,ש ִ ּי ָ ּזכֵ ר לְ ָת ִמידִ ,ח ְ ּב ָרה ַמ ְר ָטה ִה ְמנוֹ ן.
ֻּכ ָּלנ ּו ֵה ַר ְמנ ּו יָ ֵדינ ּו לַ ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ִד ְקלַ ְמנ ּו יַ ַחד:
ָאנוָּ ,אנוּ ,יְ לָ ִדים,
לֹא רוֹ ִצים ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר,
יְ לָ ִדים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר.
ַא ַחר ָּכ ְך לָ ְק ָחה ַמ ְר ָטה ִס ָּכה וְ ָד ְק ָרה ָּכל ֶא ָחד ָ ּב ֶא ְצ ַ ּבעִ ,ע ְר ְ ּב ָבה ֶאת ַהדָּ ם ,וְ שָׂ ָמה לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו ּ ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס,
ׁ ֶש ָעלָ יו נִ כְ ַּתב ְ ּב ָד ֵמנוּ:
"אנַ ְחנ ּו יְ לָ ִדים".
ֲ
ַ"רק ׁ ֶש ִּתזְ ְּכרוּ",
ִהיא לָ ֲח ׁ ָשה.
ָאז נִ ׁ ְש ַ ּב ְענ ּו ֻּכ ָּלנוּ:
"אנוּ ,יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הַ ,מ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ ע ֶֹפר,
ָ
ַה ְ ּילָ ִדים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ְ
נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים ,לְ עוֹ לָ ם ,לְ עוֹ לָ ם לֹא לַ ֲהפֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
וַ ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה ְּכ ָבר ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ָּלנ ּו נִ ּׁ ָש ֵאר ָּת ִמיד,
ָּת ִמיד,
יְ לָ ִדים".
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ָה ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים
ְר ִציף ָה ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ָהיָ ה ָמלֵ א ִמ ּ ֶפה לְ ֶפה ְ ּב ׁ ָש ָעה ֻמ ְקדֶּ ֶמת ׁ ֶשל בּ ֶֹקר .יְ לָ ִדים ִעם יַ לְ קו ִּטים
ַעל ַה ַ ּגבֻ ,חלְ ָצה ְ ּבתוֹ ְך ַה ִּמכְ נָ ַסיִ םָ ּ ,פנִ ים נוֹ ְצצוֹ ת ֵמ ַר ֲח ָצה ׁ ֶשל בּ ֶֹקר ,וְ שֵׂ ָער ְמס ָֹרק .הוֹ ִרים ְמנוֹ ְפ ִפים לְ ׁ ָשלוֹ ם ,נִ ְפ ָר ִדים
ִמ ַ ּילְ ֵד ֶיהם ְּכ ׁ ֶש ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם נָ סו ְּך ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל ַ ּג ֲאוָ הֵ .הם ׁשוֹ לְ ִחים ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ּטוֹ ב ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש.
ַמ ְר ָטה ֶה ְחזִ ָיקה ְ ּב ָחזְ ָקהּ ְ ,בתוֹ ְך ַהדּ ַֹחקֶ ,את יָ ָד ּה ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה וְ ֶאת יָ ִדי ,וְ ִצ ְ ּו ָתה ַעל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה לָ ֵתת יָ ַדיִ ם.
"אסוּר לָ כֶ ם ,לְ עוֹ לָ ם ,לִ ׁ ְשכּ ַֹח ִמי ַא ֶּתם,
ָ
יְ לָ ִדים וְ לֹא ְמ ֻב ָ ּג ִרים!"
ִהיא לָ ֲח ׁ ָשה,
"וְ יֵ ׁש לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס".
ַר ֶּכ ֶבת ִצ ְבעוֹ נִ ית ִעם ּ ְפנֵ י לֵ ָיצן וַ ֲהמוֹ ן ָ ּבלוֹ נִ ים ִמ ְתנוֹ ְפ ִפים נִ כְ נְ ָסה ִ ּב ְמ ִהירוּת לַ ַּת ֲחנָ הַ .ה ְ ּילָ ִדים נוֹ ְפפ ּו לָ ּה לְ ׁ ָשלוֹ ם,
וְ ֵה ֵחלּ ּו נִ ְד ָח ִקים ְ ּב ֶפ ַתח ַה ְּקרוֹ נוֹ ת ְ ּב ָצ ֳהלוֹ ת שִׂ ְמ ָחה.
ְ ּב ֶדלֶ ת ָּכל ָקרוֹ ן ָע ַמד מוֹ ֶרה ,וְ נָ ַתן לְ כָ ל יֶ לֶ ד ׁ ֶש ָעלָ ה לָ ַר ֶּכ ֶבת שַׂ ִּקית ַמ ְמ ַּת ִּקים.
"ה ַר ֶּכ ֶבת נוֹ ַס ַעת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים?"
ָ
ׁ ָש ַאל יֶ לֶ ד ָק ָטן ֶא ָחד.
"לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים",
ִּת ֵּקן אוֹ תוֹ ַה ּמוֹ ֶרה.
"א ָבל ֲאנִ י רוֹ ֶצה לִ נְ ס ַֹע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים".
ֲ
"הוּא נִ ְס ַ ּגר ְּכ ָבר",
ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַה ּמוֹ ֶרה ְ ּבגִ חוּךְ.
"ה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמם ֵה ִבינוֶּ ׁ ,ש ְּכ ַדאי לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים".
ַ
"הלְ וַ אי ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִּליַ ,על ַה ַּכ ְר ֶמל ,יִ ְהיֶ ה ָּכזֶ הֶ ׁ ,ש ְּמ ַח ְּל ִקים ַמ ְמ ַּת ִּקים ַ ּב ְּכנִ ָיסה",
ַ
לָ ֲח ׁ ָשה ַ ּב ְר ָטה,
ְ
וְ ִט ּ ְפ ָסה ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֶאל ּתוֹ ך ַה ָּקרוֹ ן.
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ְסנ ּו לַ ְּקרוֹ נוֹ ת ,נִ ְס ְ ּגר ּו ַהדְּ לָ תוֹ ת ,וְ ׁ ֶש ֶקט נָ ַפל ָעלֵ ינוּ.
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביב.
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ַהכּ ֹל ָהיָ ה ָאפֹרַ ,ה ּמוֹ ׁ ָש ִביםַ ,ה ִּקירוֹ ת וַ ֲא ִפלּ ּו זְ כוּכִ ית ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת ָהיְ ָתה ֲאפ ָֹרה.
ַה ּמוֹ ׁ ָש ִבים ,וְ ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְצמו ִּדים ֲאלֵ ֶיהםָ ,הי ּו ְר ָח ִבים וּגְ דוֹ לִ יםַ .ה ַחלּ וֹ נוֹ ת ָהי ּו ֻמגְ ָ ּב ִהיםָּ ,כ ְך ׁ ֶשלּ ֹא יָ כֹלְ נ ּו לִ ְראוֹ ת
ֶאת ַהנּוֹ ףַ .רק ּ ִפ ַּסת ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַצ ְּמרוֹ ת ֵע ִצים נִ גְ ל ּו לְ ֵעינֵ ינוּ.
"אסוּר לִ ירֹק!"
ָ
ְ
"אסוּר לְ לַ כְ לֵ ך!"
ָ
"אסוּר לְ ַה ְר ִע ׁיש!"
ָ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה ֶאת ַה ּׁ ְשלָ ִטים ֵמ ַעל לְ כָ ל מוֹ ׁ ָשב.
"אז ָמה ֻמ ָּתר?"
ָ
ִמלְ ְמלָ ה ַ ּב ְר ָטה.
ַרגְ לַ י ִה ְתנַ ְדנְ ד ּו ָ ּב ֲאוִ יר,
ַ ּב ְר ָטה ,לֹא יָ כְ לָ ה ֲא ִפלּ ּו לְ ִה ּׁ ָש ֵען ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ָ ּגבוֹ ַּה,
ו ַּמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ָר ְצ ָתה לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ַחלּ וֹ ןְּ ,כ ֵדי לִ זְ כּ וֹ ת ִ ּב ְק ָצת רו ַּח ,לֹא ִה ִ ּג ָיעה לַ ָ ּי ִדית.
יפי וְ ֵאין ֲא ִפלּ ּו ִמ ִּמי לְ ַב ֵּק ׁש ְר ׁשוּת.
יפינָ ה ְצ ִריכָ ה ּ ִפ ּ ִ
עוֹ ד ֶרגַ ע ,וְ ָה ַר ֶּכ ֶבת יָ ְצ ָאה לַ דֶּ ֶר ְך ְ ּב ׁ ִש ְק ׁשוּק ְקרוֹ נוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ִ
"אנִ י,
ֲ
אֹזֶ ן ָה ָמן",
נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל ָ ּב ַר ְמקוֹ ל,
"מנַ ֵהל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםְ ,מ ָב ֵר ְך ֶא ְתכֶ ם ׁ ֶש ִה ַ ּג ְע ֶּתם ֵאלֵ ינוָּּ .כאןּ ְ ,ב ֵבית ִס ְפ ֵרנוּ ,נִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ָ ּבכֶ ם
ְ
וְ נִ ְבנֶ ה ִמ ֶּכם ְמ ֻב ָ ּגר לְ ִת ְפ ֶא ֶרתָּ .כאןּ ְ ,ב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםַ ,א ֶּתםֵ ,מ ָה ֶרגַ ע ַה ֶ ּזהְ ,מ ֻצ ִ ּוים
לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת .לִ זְ רֹק ֶאת ָּכל ַהדֻּ ִ ּבים וְ ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,וְ לַ ֲהפ ְֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים .עוֹ ד ּתוֹ ד ּו לִ י ַעל ָּכ ְך.
ֵמ ַע ָּתה,
ָּכל יֶ לֶ ד יִ ָּק ֵראָ ,אדוֹ ן,
וְ כָ ל יַ לְ דָּ הּ ְ ,ג ֶב ֶרת.
ְּכ ׁ ֶש ָּק ִמים ַ ּבבּ ֶֹקר ,נִ ָ ּג ׁ ִשים ֵאלַ י ,לִ לְ חֹץ לִ י ֶאת ַה ָ ּיד .לְ ִח ָיצה ֲחזָ ָקה ו ַּמ ִ ּב ִיטים ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,וְ לֹא ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִשים ְּכמוֹ יְ לָ ִדים.
ַה ֵּקץ לַ ַ ּביְ ׁ ָשנוּת!
ֲאנִ י,
אֹזֶ ן ָה ָמן,
ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ָּלכֶ ם,
אוֹ ֵמר לָ כֶ םֶ ׁ ,ש ַ ּילְ דוּת ִהיא ַע ְבדוּת.
ִחזְ ר ּו ַא ֲח ַרי:
יַ לְ דוּת ִהיא ַע ְבדוּת!
יוֹ ֵתר ְ ּבקוֹ ל!"
ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ֵה ִרימ ּו קוֹ ל וְ ׁ ָש ֲאגוּ:
"יַ לְ דוּת ִהיא ַע ְבדוּת!
יַ לְ דוּת ִהיא ַע ְבדוּת!"
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"מ ְס ֵּכנִ ים ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,ח ִ ּיים ִעם הוֹ ִרים ְ ּבלִ י ׁשוּם דֵּ מוֹ ְק ַר ְטיָ הּ ְ ,בלִ י ׁשוּם ׁ ִשוְ יוֹ ן זְ כוּיוֹ תַ .ההוֹ ִרים ֵהם ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ַּמלְ ָּכה,
ִ
וְ ַה ֶ ּילֶ ד הוּא ָה ֶע ֶבדֶ .א ְצלִ י ִּת ְהי ּו ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ָּכל יֶ לֶ דֶ ,מלֶ ְך,
וְ כָ ל יַ לְ דָּ הַ ,מלְ ָּכה.
ְ
ַא ֶּתם ַּת ְחלִ יט ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַע ְצ ְמכֶ םִּ ,כי ַא ֶּתם ְ ּגדוֹ לִ ים .נָ כוֹ ן ׁ ֶש ַּת ְחלִ יט ּו ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י ַא ִ ּגיד לָ כֶ םִּ ,כי ְּת ַק ְ ּבל ּו ִח ּנוּך טוֹ ב.
ֲא ָבל ַא ֶּתם ַּת ְחלִ יטוּ.
וְ ַא ֶּתם ִּת ְּתנ ּו ֳענָ ׁ ִשים לְ ַע ְצ ְמכֶ םָּ ,ככָ ה זֶ ה ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםָּ .כל יֶ לֶ ד בּ וֹ ֵחר לְ ַע ְצמוֹ ֶאת ָהעֹנֶ ׁש ׁ ֶשהוּא
ֲהכִ י ּפוֹ ֵחד ִמ ֶּמ ּנוּ ,וְ אוֹ תוֹ הוּא יִ ֵּתן לְ ַע ְצמוֹ .
וְ אוֹ י וַ ֲאבוֹ י לְ ִמי ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ֵּקר.
וְ עוֹ ד חֹק ֵמ ֻח ֵּקי ַה ָּמקוֹ םָּ :כל יֶ לֶ ד ַח ָ ּיב לְ ַק ֵ ּבל לְ ָפחוֹ ת עֹנֶ ׁש ֶא ָחד ְ ּביוֹ םְּ .כמוֹ זְ ִר ַיקת ִח ּסוּן ,לְ ַה ְקדִּ ים ְּתרו ָּפה לְ ַמ ָּכה".
ַ ּב ְר ָטה ְּכ ָבר לֹא יָ כְ לָ ה לְ ַה ְק ׁ ִשיב וְ שָׂ ָמה יָ ַדיִ ם ַעל ָה ָאזְ נַ יִ ם,
ו ַּמ ְר ָטה ִּכ ְמ ַעט ֵה ֵח ָּלה לִ ְבכּ וֹ ת.
ֲאנִ י ֵמרֹב ּ ַפ ַחדָ ּ ,פ ַח ְד ִּתי לַ ְח ׁשֹב ָמה ָהעֹנֶ ׁש ׁ ֶש ֲאנִ י ֲהכִ י ּפוֹ ֵחד ִמ ֶּמ ּנוּ.
ׁ ֶש ֶקט ׁ ֶשל ֵ ּבית ְק ָברוֹ ת נָ ַפל ַעל ָה ַר ֶּכ ֶבת.
ָאז הוֹ ִפ ַיע אֹזֶ ן ָה ָמן.
ָאזְ נוֹ ָה ַא ַחת ֲענָ ִקית ,וְ ִהיא יוֹ ֶר ֶדת ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטה ,ו ְּב ָק ֶצ ָה ָעגִ יל ָ ּגדוֹ ל .ר ׁ
ֹאשוֹ ָמחוּץ ֵ ּבין ְּכ ֵת ָפיו ,לְ לֹא ַצ ָ ּואר .יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו
ימה ׁ ְשח ָֹרה ו ְּבכוֹ ַבע ׁ ָשחֹרָ ּ .פנָ יו ְמ ֻחדָּ ִדיםֲ ,א ֻד ִּמים וּכְ עו ִּסים ,ו ְּב ִפיוֵ ׁ ,שן ֵּכן וְ ׁ ֵשן לֹא.
ֲא ֻרכּ וֹ ת .לָ בו ּׁש ָהיָ ה ִ ּבגְ לִ ָ
הוּא ָע ַבר ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים וְ ָא ַסף ֶאת שַׂ ִּק ּיוֹ ת ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ נוּ.
"זֶ ה לֹא ָ ּב ִריא לַ ּׁ ִש ַ ּניִ ם!"
הוּא ָצוַ ח.
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"וְ חוּץ ִמ ֶ ּזה,
ִאם יִ ָ ּג ְמר ּו לָ נ ּו ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקיםֵ ,א ְיך נְ ַפ ֶּתה יְ לָ ִדים ֲא ֵח ִרים?"
הוּא ֵהנִ ַיח ַסל ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ַה ָּקרוֹ ן ,וְ ִצ ָ ּוה ַעל ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים לִ זְ רֹק לְ תוֹ כוֹ ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים וְ ַהדֻּ ִ ּבים.
זַ ֲעקוֹ ת ְּכ ֵאב וְ ׁ ֶש ֶבר ָעל ּו ִמ ָּכל ַה ִּכ ּווּנִ ים .יְ לָ ִדים ְק ַט ִ ּנים נֶ ֶא ְחז ּו ְ ּבמוֹ ְצ ִצים ִמ ְס ֵּכנִ ים ,וְ ֻד ִ ּבים ֻה ְפ ְרד ּו ְ ּבכוֹ ַח ִמ ַ ּילְ ֵד ֶיהם.
ַ ּב ְר ָטה נָ ְתנָ ה לִ י ֶאת "מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל"ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַה ּמוֹ ֵצץ ָה ָאהוּב ָעלֶ ָיה וְ ָעלָ יו ְמ ֻצ ָ ּיר ּ ִפילֶ ׁ ,ש ֶא ׁ ְשמֹר לָ ּה אוֹ תוֹ ַ ּב ִּכיס ׁ ֶש ִּלי.
ִמ ַּמ ְר ָטה ִ ּב ְּק ׁ ָשה ׁ ֶש ִּת ׁ ְשמֹר לָ ּה ַעל ַהדֻּ ִ ּבי ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ָּל ּה.
"בּ וֹ כִ יםָ ,אה"...
ִהכְ ִריז אֹזֶ ן ָה ָמן.
"יֶ לֶ ד ׁ ֶשבּ וֹ כֶ ה ְמ ַק ֵ ּבל ִמ ָ ּיד עֹנֶ ׁשָּ .כאן ָאסוּר לִ ְבכּ וֹ ת .וְ ִאם הוּא יִ ְב ֶּכה יוֹ ֵתר ִ ּבגְ לַ ל ָהעֹנֶ ׁש ,הוּא יְ ַק ֵ ּבל עֹנֶ ׁש ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר,
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְפ ִסיק לִ ְבכּ וֹ ת".
ְ ּב ַבת ַא ַחת ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ּ ֶפה ּ ָפעוּר ו ְּד ָמעוֹ ת יְ ֵב ׁשוֹ ת נוֹ ְתר ּו ְ ּב ֵעינֵ י ַה ְ ּילָ ִדיםִ .מ ּ ַפ ַעם לְ ַפ ַעם ָצנְ ָחה עוֹ ד דִּ ְמ ָעה ַא ַחת ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהֲ ,א ָבל ֵאלּ ּו ָהי ּו
ַהדְּ ָמעוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ תְ ּ .פנֵ י ַה ְ ּילָ ִדים ֵה ֵחלּ ּו לִ ּפֹל ְ ּב ַה ָ ּב ָעה ְקפו ָּאה וְ נֻ ְק ׁ ָשהֲ ,ח ִר ִיצים ֵה ֵחלּ ּו לְ הוֹ ִפ ַיע ַ ּב ֵּמ ַצח ו ַּב ְּל ָחיַ יִ ם,
וְ ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ְ ּב ֵעינֵ י ַה ְ ּילָ ִדים ָהלְ כ ּו וְ כָ בוּ.
"הם הוֹ ְפכִ ים לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים",
ֵ
נִ ְב ַהלְ ִּתי.
ָ
"ע ֶֹפרּ ַ ,גם ַא ָּתהַ ,ה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְּלך!"
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה ְ ּב ֶב ָהלָ ה.
"ה ֵעינַ יִ ם ְק ַטנּוֹ ת ו ׁ ְּשקוּעוֹ ת ְ ּביָ ם ׁ ֶשל ְק ָמ ִטיםָ ,ה ַאף וְ ָה ָאזְ נַ יִ ם ַה ְ ּגדוֹ לִ יםְּ ,כמוֹ ּ ַפ ַעםְּ ,כ ׁ ֶש ָהיִ ָית ְמ ֻב ָ ּגרֲ .א ִפלּ ּו שְׂ ָערוֹ ת
ָ
ָ
ָחזְ ר ּו לִ ְצמ ַֹח לְ ך ָ ּב ַאף".
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביב.
ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֵה ִציצ ּו ִ ּבי ִמ ָּכל ֵע ֶברַ ,א ּ ִפים ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ָאזְ נַ יִ ם ְּתלוּיוֹ תִ ׁ ,ש ַ ּניִ ם ְצ ַה ְב ַהבּ וֹ ת וּשְׂ ָערוֹ ת ֲאפֹרוֹ תֲ ,א ִפלּ ּו
ַה ַ ּגב ָהיָ ה ָרכוּן ְק ָצת לְ ָפנִ ים.
ַה ְ ּילָ ִדים ַ ּב ָּקרוֹ ן ִה ְפ ִסיק ּו לְ ַר ֵּקד ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָש ִבים וְ ָק ְפא ּו ִ ּב ְמקוֹ ָמם ִּכ ְפ ָסלִ ים.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ֲא ִפלּ ּו ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה נִ ְר ֲא ָתה דְּ בו ָּקה לַ ִּכ ֵּסא ,ו ִּפ ְט ּפו ִּטית ְּכ ָבר ִמ ְ ּז ַמן ִה ׁ ְש ַּת ְּת ָקה.
ח ׁ ֶֹש ְך וְ ֶע ֶצב ׁ ָש ֵקט יָ ְרד ּו ַעל ַה ְּקרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְסע ּו ִ ּב ְמ ִהירוּת ו ְּב ׁ ִש ְק ׁשוּק ָא ִחיד לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
ְ ּב ִצדֵּ י ַהדֶּ ֶר ְך ָהי ּו ְמ ֻסדָּ ִרים ָ ּב ִּתים.
"זוֹ ִהי ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים",
ִה ְס ִ ּביר ָ ּב ַר ְמקוֹ ל אֹזֶ ן ָה ָמן,
יפתוֹ ׁ ֶשל ָּכל יֶ לֶ ד".
ְּ
"כ ׁ ֶש ַּת ַה ְפכ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםַּ ,ת ִ ּגיע ּו לְ כָ אן .זוֹ ִהי ׁ ְש ִא ָ
ַה ְ ּילָ ִדיםִ ,מ ְּמקוֹ ם מוֹ ׁ ָש ָבםָ ,רא ּו ַרק ׁ ָש ַמיִ ם וְ ַצ ְּמרוֹ ת ֵע ִצים.
ָהי ּו ׁ ֶש ֵה ֵע ּז ּו לַ ֲעמֹד ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָש ִבים,
ַרק ָאז ָראוִּ ,מ ַ ּב ַעד לַ ַחלּ וֹ ןִ ,עיר ׁ ְשטו ָּחה וְ ַר ֲח ַבת יָ ַדיִ ם ׁ ֶש ַה ֶ ּצ ַבע ָה ָאפֹר ׁשוֹ לֵ ט ָ ּב ּה ,וְ ׁ ֶש ֶקט ָּכ ֵבד רוֹ ֵבץ ָעלֶ ָיה.
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ת-שוּרוֹ תַ ,עד לָ א ֶֹפק ָה ָרחוֹ ק.
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהי ּו ְמכֻ ֵּסי ֲענָ נִ יםּ ַ ,ב ֲעלֵ י צו ָּרה זֵ ָההְ ,מ ֻסדָּ ִרים ׁשוּרוֹ ׁ
לְ ִצדֵּ נ ּו ִהשְׂ ָּת ְרע ּו ָ ּב ִּתים ְק ַט ִ ּנים ו ְּמ ֻר ָ ּב ִעיםְ ,מ ֻסדָּ ִרים ְּכ ַט ְבלְ אוֹ ת ׁשוֹ קוֹ לָ ד.
לְ א ֶֹר ְך ַהדֶּ ֶר ְך נִ ְ ּצב ּו ֲע ֵצי ְ ּברוֹ ׁשֻּ ,כ ָּלם ְקצו ִּצים ְ ּבא ֶֹפן ָא ִחידְּ ,כ ִאלּ ּו ֶה ְחלִ יט ּו לִ גְ דּ ֹל יַ ַחד .ו ְּפ ָר ִחים ִח ְ ּו ִריםּ ַ ,ב ֲעלֵ י ִ ּג ְבעוֹ ל
זָ קוּףֶ ׁ ,שלּ ֹא נָ ע ּו לְ ׁשוּם ַצד.
"הכּ ֹל ִמ ּ ְפלַ ְס ִטיק",
ַ
ִהכְ ִריז אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּבגַ ֲאוָ ה.
"נִ ְר ֶאה ַמ ָּמ ׁש ֲא ִמ ִּתיָ ,אה...
ַה ֵּקץ לֶ ָעלִ ים ַהנּוֹ ׁ ְש ִרים ,לָ ֲא ָד ָמה ָה ְרטו ָּבה וְ ַה ְּמלַ כְ לֶ כֶ תֶ ׁ ,שלּ ֹא לְ ַד ֵ ּבר ַעל ַה ֶ ּז ֶבל ַה ַּמ ְס ִר ַיח".
ישה ּו ִסדֵּ ר ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְּק ַטנּוֹ תַ ,ה ּ ְפזוּרוֹ ת לְ א ֶֹר ְך ַהדֶּ ֶר ְךּ ְ ,ב ַק ִ ּוים יְ ׁ ָש ִרים",
"מ ׁ ֶ
ִ
לָ ֲח ׁ ָשה ַמ ְר ָטה.
ְ
ַרק ַעכְ ׁ ָשו ִה ְב ַח ּנוֶּ ׁ ,ש ְ ּב ִצדֵּ י ַהדֶּ ֶרך ָע ְמד ּו ׁ ְשפו ִּפים ֲאנָ ׁ ִשים ְק ַט ִ ּניםֶ ׁ ,ש ִּסדְּ ר ּו ָּכל ֶא ֶבן ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה.
ּ ָפנָ ִסים דָּ לְ ק ּו ְ ּב ָצ ְמ ֵתי ְרחוֹ בוֹ ת ,מוֹ נְ ִעים ֵמ ַא ְפרו ִּר ּיוּת ַה ּיוֹ ם לִ ׁ ְשק ַֹע וּלְ ֵה ָעלֵ ם ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה.
ְ ּבכָ ל ּ ִפ ַ ּנת ְרחוֹ ב ִה ְתנוֹ ֵסס ׁ ְשעוֹ ן ֲענָ ק.
ַעכְ ׁ ָשו נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ְ ּבכָ ל ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַאר לִ י לַ ֲעשׂ וֹ ת ַעל ׁ ֻשלְ ַחן ָה ֲעבוֹ ָדה ַ ּב ַ ּביִ ת ,וְ ֶט ֶרם ִס ַ ּי ְמ ִּתי .וְ כָ ַע ְס ִּתי ַעל ַע ְצ ִמיֶ ׁ ,ש ֲאנִ י
ְמ ַבזְ ֵ ּבז זְ ַמן ַעל ׁ ְשטוּיוֹ ת ,לְ ַה ִ ּציל יְ לָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא יַ ַה ְפכ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
"א ָ ּבא,
ַ
ַא ָּתה ׁשוּב לֹא חוֹ ׁ ֵשב ְּכמוֹ יֶ לֶ ד!"
נָ זְ ָפה ִ ּבי ַ ּב ְר ָטה ְ ּב ֵעינֶ ָיה ַהצּ וֹ ֲחקוֹ ת.
ִהיא יָ ְד ָעה לְ ַח ֵ ּי ְך ִעם ָה ֵעינַ יִ ם וְ ַה ּ ֵׂש ָער וְ כָ ל ֵחלֶ ק ַ ּבגּ וּף ׁ ֶש ָּל ּה יָ כֹל לְ ַח ֵ ּיךְ.
ָּכזֹאת ִהיא ַ ּב ְר ָטה,
ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ַה ַ ּג ֶ ּננֶ ת אוֹ ֶס ֶרת לְ ַד ֵ ּברַ ,ה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ְמ ַד ְ ּברוֹ ת.
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַ ּב ָּקרוֹ ן,
ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ּ ָפ ֲחד ּו לְ ַח ֵ ּי ְךָ ,צ ֲחק ּו ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ָּל ֶהם ֵמ ַה ּ ַפ ְרצו ִּפים ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה.
ַעכְ ׁ ָשו ַה ּ ָפנִ ים ָהלְ כ ּו וְ ִה ְת ַר ֲחבוֲּ ,ח ִר ֵיצי ַה ּ ָפנִ ים ֵה ֵחלּ ּו נֶ ֱעלָ ִמיםַ ,ה ָ ּב ָרק ׁ ָשב לְ ַר ֵ ּצד ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,וְ ָהי ּו ֲא ִפלּ ּו ַּכ ָּמה יְ לָ ִדים
ׁ ֶש ֵה ֵע ּז ּו לָ זוּז ַעל ַה ּמוֹ ׁ ָש ִבים וּלְ שַׂ ֵחק ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֵת ֶיהם.
"ל ּו ַרק יָ כֹלְ ִּתי",
ָר ַטן אֹזֶ ן ָה ָמן לִ ְפנֵ י ֶח ֶבר ַה ּמוֹ ִרים,
"היִ ִיתי אוֹ ֵסר ַעל ַה ְ ּילָ ִדים לִ ׁישֹןֵ ׁ .שנָ ה ,זוֹ ִהי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֵ .איזֶ ה ֲחלוֹ מוֹ תֵ ,איזֶ ה דִּ ְמיוֹ נוֹ ת חוֹ לָ נִ ִ ּייםׁ ,שוּם דָּ ָבר לֹא
ָ
ֶ ּב ֱא ֶמת.
ל ּו ַרק יָ כֹלְ ִּתי לִ ְמצֹא דֶּ ֶר ְך לְ ַה ְפ ִסיק ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ָה ֵאלּ וּ,
ָאה...
ָאז ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיִ ִיתי ְמנַ ֵ ּצ ַח ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים".
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נְ א ּומוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן
ַ ּב ַּליְ לָ הּ ַ ,בח ׁ ֶֹש ְךִ ,ט ּ ְפ ָסה ָה ַר ֶּכ ֶבת ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר.
ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ִהזְ דַּ ֵּקר ַעל ַה ּ ִפ ְס ָ ּגהַ .עכְ ׁ ָשו יָ כְ ל ּו ַה ְ ּילָ ִדים לִ ְצ ּפוֹ ת ַ ּבחוֹ מוֹ ת ַה ְ ּגבוֹ הוֹ ת ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו ֶאת ֵ ּבית
ַה ֵּס ֶפר ,ו ָּבאוֹ ר ֶה ָחזָ ק וְ ַה ְּמ ַסנְ וֵ ר ׁ ֶש ֵה ִאיר אוֹ ָתןּ ַ .ב ַחלּ וֹ נוֹ ת נִ ְרא ּו סוֹ ָרגִ ים.
ַאף יֶ לֶ ד לֹא דִּ ֵ ּבר.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט וְ ח ׁ ֶֹש ְך ָ ּב ַר ֶּכ ֶבת.
"זֶ ה ְּכמוֹ ֵ ּבית ס ַֹהר",
ִמלְ ֵמל יֶ לֶ ד ָק ָטן ֶא ָחד.
"ה ּסוֹ ָרגִ ים,
ַ
זֶ ה ַרק ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים לֹא יִ ּ ְפלוּ",
ֵה ׁ ִשיב לוֹ מוֹ ֶרה.
יָ ֵר ַח ָעגֹל וְ גָ דוֹ ל ֵה ֵחל לַ ֲעלוֹ ת לְ ֶא ְמ ַצע ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וּלְ ָה ִאיר ֶאת ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּבאוֹ ר לָ ָבן וְ ָקסוּם.
"ה ִ ּביט ּו לְ ַמ ּ ָטה",
ַ
נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ָ ּב ַר ְמקוֹ לִ ים.
"א ֶּתם יְ כוֹ לִ ים ַעכְ ׁ ָשו לִ ְראוֹ ת ֶאת ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תֵ ,ע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים וְ ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
ַ
ֲא ָבל לֹא לְ עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן",
נִ ׁ ְש ַמע ְצחוֹ קוֹ ַה ִּמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל.
ַּ
"גם ְמקוֹ מוֹ ת ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵאלּ ּו יֵ ָעלְ מ ּו ִמן ַה ַּמ ּ ָפה ,וְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ֻּכ ָּל ּה ַּת ֲהפ ְֹך לְ ֶא ֶרץ ׁ ְשטו ָּחהְ ,מ ֻסדֶּ ֶרת ו ְּמ ֻב ֶ ּג ֶרתְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵהב.
ִה ְס ַּת ְּכל ּו טוֹ ב ַעל ַה ָ ּי ֵר ַחּ ְ ,ב ָקרוֹ ב לֹא ִּת ְרא ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת אוֹ רוֹ ַה ָּקסוּםִּ ,כי אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא אוֹ ֵהב ְק ָס ִמים .אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא
אוֹ ֵהב יְ לָ ִדים ַה ּׁשוֹ כְ ִבים ַ ּב ִּמ ּטוֹ ת ו ַּמ ִ ּב ִיטים ִמ ַ ּב ַעד לַ ִ ּוילוֹ ןּ ְ ,ב ֵעינַ יִ ם ְ ּגדוֹ לוֹ ת ו ְּמלֵ אוֹ ת ֲחלוֹ מוֹ תּ ַ ,ב ָ ּי ֵר ַח.
ְ ּב ָקרוֹ בָּ ,כל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ְּתכֻ ֶּסה ַ ּב ֲענָ נִ ים.
ַה ּסוֹ ף לַ ָ ּי ֵר ַח ,לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ לַ כּ וֹ כָ ִבים!"
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּבשִׂ ְמ ַחת נִ ָ ּצחוֹ ן.
"אז ,לֹא נִ ְהיֶ ה יוֹ ֵתר ְּכפו ִּפים לְ ַמ ְ ּצ ֵבי ָהרו ַּח ׁ ֶשל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָהרו ַּחַ ,ה ּיוֹ ם וְ ַה ַּליְ לָ ה ,עוֹ נוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ו ְּפ ִריחוֹ ת ַה ּׁ ְש ֵק ִד ָ ּיה.
ָ
ָּכל ַה ָ ּי ִמים יִ ְהי ּו אוֹ תוֹ דָּ ָברָּ .כל יוֹ ם ְּכקוֹ ְדמוֹ  ,וּכְ זֶ ה ַה ָ ּבא ַא ֲח ָריוַ .הכּ וֹ כָ ִבים לֹא יִ ְק ְרצ ּו יוֹ ֵתר לַ ְ ּילָ ִדים ,וְ לֹא יְ ַמ ְּלא ּו ֶאת
לִ ָ ּבם ְ ּב ִמ ׁ ְש ָאלוֹ ת ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְּמ ַח ֶ ּיכֶ ת ַ ּב ִ ּצ ּיו ִּרים ִּת ְהיֶ ה ְק ָצת יוֹ ֵתר ֲאפ ָֹרה ו ְּר ִצינִ ית.
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יְ לָ ִדים לֹא יוּכְ ל ּו יוֹ ֵתר לְ ַה ִ ּגיד:
נוֹ לַ ְד ִּתי ַ ּבח ֶֹרף ,וְ לָ כֵ ן ֲאנִ י אוֹ ֵהב ח ֶֹרף",
ִה ְד ֵהד קוֹ לוֹ ַה ְּמלַ גְ לֵ ג ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
"ו ִּמי ִ ּבכְ לָ ל ָצ ִר ְיך ֶאת ָה ֶע ֶצב ׁ ֶשל ַה ְּס ָתו ,וְ ָהרוּחוֹ ת ַה ְּמנַ ּׁ ְשבוֹ ת ַה ַּמ ּׁ ִשירוֹ ת ֶאת ֶה ָעלִ ים ו ְּמלַ כְ לְ כוֹ ת ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת.
ֹאש ִמ ְת ַמ ֵּלא ַמ ֲעשֵׂ י
ו ִּמי זָ קוּק לְ ָא ִביב ַע ִּליז וְ שָׂ ֵמ ַח ִ ּב ׁ ְשלַ ל ּ ְפ ִריחוֹ ת .יְ לָ ִדים ַע ִּליזִ יםָ ,אהֵ ,אין דָּ ָבר ָ ּגרו ַּע ִמ ֶ ּזהָ .אז ָהר ׁ
ֻקנְ דָּ ס ו ׁ ְּשטוּיוֹ ת ׁ ֶשל יְ לָ ִדיםַ .א ֶּתם וַ דַּ אי יוֹ ְד ִעיםֶ ׁ ,ש ָה ַע ִּליזוּת ַה ּזֹאת ,נִ גְ ֶמ ֶרת ָּת ִמיד ְ ּב ֶבכִ י .וְ ַה ַּקיִ ץ ַהצּ וֹ ֵרבֶ ׁ ,ש ְ ּילָ ִדים
ִ ּבכְ לָ ל לֹא לוֹ ְמ ִדים בּ וֹ  .וְ ַהח ֶֹרף ֶה ָח ׁשו ְּךִ ,עם ַה ָ ּי ִמים ַה ְּק ָצ ִריםֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְס ּ ִפיק ָ ּב ֶהם ְּכלוּםָ .אזַ ,מ ִ ּב ִיטים
ימת ַה ְ ּב ָר ִקים וְ ָה ְר ָע ִמים,
ַה ְ ּילָ ִדים ַהחוֹ לְ ָמנִ ִ ּיים ִמ ַ ּב ַעד לַ ַחלּ וֹ נוֹ ת ַ ּב ֶ ּג ׁ ֶשם ַה ּיוֹ ֵרדִ ,מ ְת ַּכ ְר ְ ּבלִ ים ַ ּב ּ ְׂש ִמיכוֹ ת ַה ַח ּמוֹ ת ֵמ ֵא ַ
ַמ ְק ׁ ִש ִיבים לְ יִ לְ לַ ת ָהרו ַּח ַה ִּמ ְתדַּ ּ ֶפ ֶקת ַעל ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת ,וְ זִ כְ רוֹ נוֹ ת ְרחוֹ ִקים ׁ ֶשל ַ ּביִ ת ַחםָ ,אח בּ וֹ ֵער ו ְּמ ַרק יְ ָרקוֹ ת ַמ ְה ִ ּביל,
יַ ְט ִריפ ּו ֶאת דַּ ְע ָּתםַ .ה ַ ּביְ ָתה ֵהם יִ ְרצוּ ,וּלְ ַה ׁ ְש ִאיר אוֹ ִתיֶ ,את אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמנַ ֵהל ׁ ֶש ָּל ֶהםָּ ,כאןּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לְ ַבד!"
ַמ ְר ָטה ׁ ָש ְמ ָעה אוֹ תוֹ ְמנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ַהדְּ ָמעוֹ ת ַהחוֹ נְ קוֹ ת ֶאת ְ ּגרוֹ נוֹ .
"כל ָמה ׁ ֶש ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל יְ לָ ִדים",
ָּ
ְ
ִה ְמ ׁ ִשיך אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּבקוֹ לוֹ ַה ְּמיַ ֵ ּבב,
"הם ָּת ִמיד יָ ׁ ִשיב ּו לְ ָךָ ,ר ָעה ַּת ַחת טוֹ ָבהָּ .ככָ ה זֶ ה ָהא ִֹפי ׁ ֶשל יְ לָ ִדים.
ֵ
לָ כֵ ןּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים,
ִאם ְר ִצ ֶיתם לִ ׁ ְשאֹל,
לֹא חוֹ זְ ִרים ַה ַ ּביְ ָתה ,לֹא ַ ּב ַח ִ ּגים וְ לֹא ַ ּב ֻח ְפ ׁשוֹ ת ,לֹא ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ לֹא ַ ּב ַּמ ֲחלוֹ תַ .רק ְּכ ׁ ֶש ַּת ַה ְפכ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ָּת ׁשוּב ּו ַה ַ ּביְ ָתה לְ הוֹ ֵריכֶ ם ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםַ .רק לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֻמ ָּתר לִ ְראוֹ ת ֶאת ַההוֹ ִרים ,לֹא לִ ילָ ִדים.
ַא ֶּתם ֶ ּב ַטח יוֹ ְד ִעים ָמה קוֹ ֶרה ְּכ ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד רוֹ ֶאה ֶאת הוֹ ָריו:
ִא ָּמא'לֶ הִ ,א ָּמא'לֶ ה,
הוּא ַמ ְת ִחיל לִ ְבכּ וֹ ת.
ָאז ַה ֵּלב ׁ ֶשלּ וֹ הוֹ ֵפ ְך לִ ְהיוֹ ת ַר ְך ְּכמוֹ ֻס ְפ ָ ּגנִ ָ ּיה ,וְ כָ ל ַה ִח ּנו ְּך ׁ ֶש ִהכְ נַ ְס ִּתי בּ וֹ ַ ,הכּ ֹל הוֹ לֵ ְך לְ ִאבּ וּד.
ֲא ָבל ַאל ִּת ְד ֲאג ּו יְ לָ ִדיםֲ ,אנִ י ,אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,מ ִבין ֶא ְתכֶ ם .יַ ִ ּג ַיע ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ּו לְ הוֹ ֵריכֶ ם וְ ִת ׁ ְשלְ ח ּו ַ ּגם ַא ֶּתם ֶאת יַ לְ ֵדיכֶ ם
לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִּלי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו ִח ּנו ְּך טוֹ בְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ְחלְ מ ּו ֲחלוֹ מוֹ ת יַ לְ דוּת וִ ישַׂ ֲחק ּו ְ ּב ִמשְׂ ֲח ֵקי ׁשוֹ ְד ִדים".
"שםּ ִ ,ב ְק ֵצה ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,על ָה ָהר"...
ָׁ
ִה ְמ ׁ ִש ְיך קוֹ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ַה ְד ֵהד ִעם ׁ ִש ְק ׁשוּק ַה ַּק ּ ָטר.
לְ ַ ּב ְר ָטה ְּכ ָבר לֹא ָהיָ ה כּ וֹ ַח לְ ַה ְק ׁ ִשיב לְ כָ ל ַה ִּס ּפוּר ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִ .היא ִה ְת ַח ְ ּב ָאה ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך ,וְ ִח ְּכ ָתה ׁ ֶשהוּא יַ ִ ּג ַיע לַ דַּ ף
ָה ַא ֲחרוֹ ן ַ ּב ִּס ּפוּר.
"...שם ,נִ ְמ ָצא ֵ ּבית ַה ּס ַֹהר ַה ּׁ ָשמוּר ְ ּביוֹ ֵתר ,וּבוֹ ָּכלוּא ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב .הוּא ָהיָ ה ְמנַ ֵהל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַ'ח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים',
ָׁ
ַעד ׁ ֶש ֲאנִ י ָה ַפכְ ִּתי ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ֶ ּזה לְ ֵבית ס ַֹהרָ .א ַס ְר ִּתי ְ ּבתוֹ כוֹ ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ,וְ ֶה ֱע ַב ְר ִּתי ֶאת ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים
לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםַ .ה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ָהיָ הּ ֶ ,ב ֱא ֶמתְ ,מנַ ֵהל ַרעֶ ׁ ,שלּ ֹא ִח ֵ ּנ ְך יְ לָ ִדיםַ ,על ֵּכן ַמ ִ ּג ַיע לוֹ ַמ ֲא ַסר
עוֹ לָ ם.
ִאם ִּת ְס ַּת ְּכל ּו טוֹ בִּ ,ת ְרא ּו ֶאת ֵ ּבית ַה ּס ַֹהר ֵמ ִציץָ ׁ ,שםֵ ,מ ַעל ָה ֲענָ נִ ים ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַפ ֵ ּזר ַעל ּ ְפנֵ י ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
"אנִ י ַ ּגם ִצ ִ ּו ִיתי לִ ְמחֹק ִמ ָּכל ַה ַּמ ּפוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ֵשם:
ֲ
ֵ ּ'בית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים'.
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ֲאנִ י לֹא ַמ ְר ׁ ֶשה לְ ַהזְ ִּכיר ׁ ֵשם זֶ ה.
ֵמ ַעכְ ׁ ָשו,
ִּת ׁ ְש ְּכח ּו ֶאת ַה ּׁ ֵשם!
ָ ּברוּר יְ לָ ִדים?
ֲאנִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ֲעלֵ יכֶ ם,
לִ ׁ ְשכּ ַֹח!
ַא ָּתה יֶ לֶ ד!"
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן ָ ּב ַר ְמקוֹ ל,
"כןַ ,א ָּתה! ַא ָּתה!
ֵּ
ֲאנִ י ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ֵאלֶ ָיך,
ׁ ָשכַ ְח ָּת אוֹ לֹא?!
ַּת ִ ּגיד ֶאת ָה ֱא ֶמת!"
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנה ָהיְ ָתה ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן רוֹ ֶאה אוֹ ָת ּה ֵמ ָה ַר ְמקוֹ ל ו ְּמ ַד ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה.
ּ ִפ ּ ִ
ָהי ּו יְ לָ ִדים ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְּכל ּו לְ ָאחוֹ רְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא ְמ ַד ְ ּב ִרים ֲאלֵ ֶיהם.
ֲא ֵח ִרים ִמלְ ְמל ּו ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָשכְ חוּ ,ו ִּב ְּק ׁש ּו ְסלִ ָיחה.
עוֹ ד ַּכ ָּמה נִ ׁ ְש ְ ּבעוֶּ ׁ ,ש ֵּכן ׁ ָשכְ חוּ.
וַ ֲאנִ י ֵמרֹב ּ ַפ ַחד ,לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִאם ׁ ָשכַ ְח ִּתי אוֹ לֹא.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ַעכְ ׁ ָשו ,נִ ְר ַ ּגע ְק ָצת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְיך:
"אל ִּת ְד ֲאג ּו יְ לָ ִדיםַ ,אל ִּת ְפ ֲחד ּו ִמ ֶּמ ִ ּניּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵאין לָ כֶ ם ָמה לְ ַפ ֵחד ִמ ֶּמ ִ ּניֲ .אנִ י ַא ְר ֶאה לָ כֶ ם ַ ּב ּ ֵטלֵ וִ יזְ יָ ה נוֹ ף וְ ֶט ַבע
ַ
ִ ּב ְמקוֹ ם לָ ֵצאת לַ ּ ֶט ַבע.
ָמה דַּ ְע ְּתכֶ ם?
זֶ ה לֹא יוֹ ֵתר טוֹ ב?
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ,יְ לָ ִדים ֲחמו ִּדיםֶ ׁ ,ש ַ ּב ּ ֵטלֵ וִ יזְ יָ ה ַה ְ ּצ ָב ִעים יוֹ ֵתר יָ ִפים ,וְ גַ ם ָּככָ ה לֹא ִמ ְתלַ כְ לְ כִ ים".
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ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים
ְ ּב ַח ְד ֵרי ַה ְּמגו ִּרים ָמ ָצאנ ּו ַמ ָ ּצ ִעים ֲאפ ִֹרים ,וִ ילוֹ נוֹ ת ֲאפ ִֹרים ,ו ִּמ ְר ָצפוֹ ת וְ ִקירוֹ ת ֲאפ ִֹרים ַ ּגם ֵּכן .לֹא ָהיָ ה ֲא ִפלּ ּו ִצ ּיוּר
ֶא ָחד ַעל ַמ ָ ּצע ,וִ ילוֹ ן אוֹ ׁ ָש ִט ַיח.
"ככָ ה לֹא רוֹ ִאים ֶאת ַה ִּלכְ לו ְּך",
ָּ
ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְצחוֹ קוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ַ ּב ִּמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת.
"צ ּיו ִּרים",
ִ
ׁ ָש ְמע ּו אוֹ תוֹ ַמ ְמ ׁ ִשיךְ,
"ה ְצ ַח ְק ֶּתם אוֹ ִתי,
ִ
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ָמה יְ לָ ִדים רוֹ ִאים ַ ּב ִ ּצ ּיו ִּרים?
ִמ ְפלָ צוֹ ת וּנְ ִסיכוֹ תָ ,אזְ נֵ י ָה ָמן ו ֵּפיוֹ ת טוֹ בוֹ ת.
ַהכּ ֹל ֵהם רוֹ ִאים".
ְ
ָהיִ ינ ּו נוֹ ָרא ֲעיֵ ִפיםֲ ,א ָבל ַה ּמוֹ ִרים ִהכְ ִריח ּו אוֹ ָתנ ּו לְ ִה ְת ַק ֵּל ַח וְ לִ לְ בּ ֹׁש ּ ִפיגָ 'מוֹ תַ .א ַחר ָּכך ָהיָ ה ִּכבּ וּי אוֹ רוֹ ת.
יְ לָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא יָ כְ ל ּו לְ ֵה ָר ֵדםָ ,הי ּו ְצ ִריכִ ים לִ ׁ ְש ַּכב ַ ּב ִּמ ּ ָטהּ ַ ,בח ׁ ֶֹש ְךּ ְ ,בלִ י לָ זוּז.
"איפֹה ֲאנִ י?"
ֵ
ִמלְ ַמלְ ִּתי לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּנ ְרדַּ ְמ ִּתי.
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ְּ
ֵה ׁ ִש ָיבה לִ י ַמ ְר ָטה ִמ ִּמ ּ ָט ָת ּה,
ֲא ָבל לֹא ִק ְ ּבלָ ה ׁשוּם ְּת ׁשו ָּבה.
"כל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת זֶ ה ׁ ְשטוּיוֹ ת",
ָּ
נִ ׁ ְש ַמע ְצחוֹ קוֹ ָהרוֹ ֵעם ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,מ ְת ַע ְר ֵ ּבב ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת ַה ְ ּילָ ִדים ,ו ְּמ ַה ְד ֵהד ֵ ּבין חוֹ מוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים
ַעד ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר.
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ,גּ וֹ נְ ִחים ו ְּמיַ ְּללִ ים ִ ּב ׁ ְשנָ ָתםִ ,מ ְת ַה ּ ְפכִ ים ִמ ַ ּצד לְ ַצד ,חוֹ לְ ִמים ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָּמתוֹ ק ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶשלּ ֹא יָ ׁשוּב ּו
לִ ְראוֹ תוֹ ֲ .א ֵח ִרים ,נֶ ֱא ָב ִקים ְ ּב ִמ ְפלֶ ֶצת ַ ּב ֲעלַ ת ּ ַפ ְרצוּף ָאדֹם וְ כוֹ ֵעס ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ,נוֹ ְפלִ ים לְ ַרגְ לֶ ָיה וְ נִ כְ נָ ִעים.
ְ ּב ׁ ֵש ׁש ַ ּבבּ ֶֹקרֻ ,ה ׁ ְש ְּכמ ּו ַה ְ ּילָ ִדים לְ קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל מוּזִ ָיקה ִק ְצ ִ ּבית:
ימה לָ ֲעבוֹ ָדה!"
"ק ִד ָ
ָ
ׁ ָש ַאג אֹזֶ ן ָה ָמן,
39

"לְ ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש ,לְ ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַ ּניִ ם ,לִ לְ חֹץ לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת ַה ָ ּיד וְ לָ ֶר ֶדת ִמ ָ ּיד לְ ִה ְת ַע ְּמלוּת בּ ֶֹקר".
זֶ ה ָהיָ ה ֵס ֶדר ַהדְּ ָב ִרים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
"לִ ְמחֹק ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת וְ ֶאת ַה ּׁ ְשטוּיוֹ ת!"
ָק ָרא ,וְ ִה ְס ּתוֹ ֵבב ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים ,נָ פו ַּח ְּכ ַת ְרנְ גוֹ ל.
ימה לַ ַח ִ ּיים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה וְ לִ ּמו ִּדים".
"ק ִד ָ
ָ
ַ ּב ֲארו ַּחת ַהבּ ֶֹקר יָ ׁ ְש ָבה ַ ּב ְר ָטה מוּל ַצ ַּל ַחת ו ָּב ּהֶּ :ת ֶרדְ ׁ ,שזִ יףָ ,אבוֹ ָקדוֹ וַ ֲא ַב ּ ִט ַיח.
"ארו ַּחת בּ ֶֹקר ְ ּב ִר ָיאה ָאה"...
ֲ
זִ ֵּמר אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ָע ַבר ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים ,לִ ְבדּ ֹק ִמי לֹא אוֹ כֵ ל.
ַ ּב ְר ָטה ְ ּבק ׁ ִֹשי ִה ְתעוֹ ְר ָרה ,וְ ָר ְצ ָתה לְ ָה ִקיא ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּב ָיטה ַעל ָהאֹכֶ ל.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִצ ָ ּוה ָעלֶ ָיה,
לֹא לָ קוּם ֵמ ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַעד ׁ ֶש ִּתגְ מֹר ֶאת ָּכל ָהאֹכֶ ל ׁ ֶש ַ ּב ַ ּצ ַּל ַחת.
ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ָהיָ ה ָאסוּר לְ ַה ׁ ְש ִאיר ַ ּב ַ ּצ ַּל ַחת.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָא ַמר,
ׁ ֶש ֶ ּזה ִ ּבזְ בּ וּז וְ ׁ ֶשאֹכֶ ל לֹא זוֹ ְר ִקים.
"מ ָּתר לִ זְ רֹק אֹכֶ לַ ,רק לְ תוֹ ְך ַה ֶ ּב ֶטן",
ֻ
ִצ ְח ֵקק אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ לִ ּ ֵטף ֶאת ִ ּב ְטנוֹ ָה ָרזָ ה.

ַמ ְר ָטה ֵה ִצ ָיצה ִ ּב ׁ ְשעוֹ נָ ּה.
ָהעֹנֶ ׁש ׁ ֶש ִּק ְ ּבלָ ה ָהיָ ה לָ ַד ַעת ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע ָמה ַה ּׁ ָש ָעהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְח ׁשֹב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲאסוּרוֹ ת.
ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ֵה ִצ ָיצה ִ ּב ׁ ְשעוֹ נָ ּה ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ָמ ַתי יִ ְס ַּת ֵ ּים ַה ּׁ ִשעוּר ַה ְּמ ׁ ַש ֲע ֵמם וְ ַה ִ ּבלְ ִּתי נִ ְס ָ ּבל ַה ֶ ּזה.
ֲאנִ י ִצ ַ ּי ְר ִּתי ִצ ּיו ִּרים ַ ּב ְּס ָפ ִריםּ ְ ,בלִ י ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן יַ ְר ִ ּג ׁיש.
ְ ּב ִס ְפ ֵרי ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים לֹא ָהי ּו ִצ ּיו ִּריםַ ,רק אוֹ ִת ּיוֹ ת.
ִצ ַ ּי ְר ִּתי ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ָאזְ נוֹ ָה ֲעצו ָּמה ,לְ לֹא ַצ ָ ּוארֵ ׁ ,שן ֵּכן וְ ׁ ֵשן לֹאִ ,עם ַה ְּמ ִעיל וְ ַה ִּמגְ ַ ּב ַעת ַה ּׁ ְשח ִֹרים.
ֶה ֱע ַב ְר ִּתי ֶאת ַה ֵּס ֶפר לְ ַ ּב ְר ָטה.
ִהיא ִהגְ דִּ ילָ ה ֶאת ַא ּפוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ָצ ְב ָעה אוֹ תוֹ ְ ּב ָאדֹם.
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ישה ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ַה ּׁ ְשחֹרוֹ ת וְ ַה ְּמ ֻר ּׁ ָשעוֹ תַ ,ה ִּמ ְתרוֹ ְצצוֹ ת ְ ּבחוֹ ֵר ֶיהן.
ַמ ְר ָטה ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
וְ ׁשוּב הוֹ ַס ְפ ִּתי ֲאנִ י ֶאת ֶה ָעגִ יל ָ ּבאֹזֶ ןַ ,ה ּׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ַה ְּכ ֵב ָדהַ ,ה ּ ַט ָ ּבעוֹ ת ָה ֲעצוּמוֹ ת ו ַּמ ֵּקל ַה ֲהלִ יכָ ה ַה ִּמ ְס ַּתלְ ֵסל.
ֲא ָבל יָ ַד ְענוּ,
ׁ ֶש ַה ְ ּז ַמן לֹא ּפוֹ ֵעל לְ טוֹ ָב ֵתנוּ ,וְ ׁ ֶש ּׁ ְשעוֹ ת ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ָה ֲא ֻרכּ וֹ ת ְמ ִח ׁישוֹ ת ֶאת ַה ַ ּבגְ רוּת.
"ככָ ה ְ ּג ֵדלִ ים יְ לָ ִדים ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם",
ָּ
ִה ְס ִ ּביר ּ ַפ ַעם אֹזֶ ן ָה ָמן,
"לֹא ַרק ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
"ש ֲעמוּם וְ עוֹ ד ׁ ִש ֲעמוּם",
ִׁ
ָהיָ ה חוֹ זֵ ר ו ַּמ ְס ִ ּביר.
ַ"רק ׁ ִש ֲעמוּם ָעמֹק וְ טוֹ ב,
ְ ּבכוֹ חוֹ ,
לַ ְחנֹק ֶאת עוֹ לַ ם ַה ַ ּילְ דוּת,
וּלְ ַה ִ ּציב ַעל ָח ְרבוֹ ָתיוִ ,מגְ דְּ לֵ י ַ ּבגְ רוּת יְ ׁ ָש ִרים ו ְּמ ֻסדָּ ִרים".
מוֹ ֶרה ָע ַמד ַעל ָ ּב ָמה ְ ּגבוֹ ָהה ,וְ ִד ֵ ּבר ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר.
ַה ָ ּי ַדיִ ם ָהי ּו ַח ָ ּיבוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ׁ ְשלוּבוֹ ת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ַ ּגבַ ,ה ְּכ ֵת ַפיִ ם ְמתוּחוֹ ת לְ ָאחוֹ ר ,וְ ָאסוּר ָהיָ ה לָ זוּז.
ַה ּמוֹ ֶרה ָע ַבר ו ָּב ַדק ְ ּב ֶאגְ רוֹ פוֹ ִ ,אם יֵ ׁש ֶרוַ ח ֵ ּבין ִמ ׁ ְש ֶענֶ ת ַה ִּכ ֵּסא לְ גַ ב ַה ַּתלְ ִמיד.
אֹזֶ ן ָה ָמן לִ ֵּמד ֶאת ַה ּמוֹ ִרים לִ ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵאלוֹ ת יָ פוֹ ת ,וְ לַ ֲענוֹ ת ְ ּב ַע ְצ ָמם ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת.
"איזֶ ה יוֹ ם ַה ּיוֹ ם?"
ֵ
ָהיָ ה ַה ּמוֹ ֶרה ׁשוֹ ֵאל,
ו ִּמ ָ ּיד קוֹ ֵפץ וְ עוֹ נֶ ה ְ ּב ַע ְצמוֹ .
ָּכ ְך ׁ ֶש ְ ּבכָ ל אוֹ תוֹ בּ ֶֹקר ָאר ְֹך ו ְּמיַ ֵ ּג ַע ,לֹא דִּ ְ ּבר ּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִ ּבכְ לָ ל ,וְ לֹא זָ זוַּ ,רק יָ ׁ ְשב ּו וְ ִה ְק ׁ ִשיב ּו לִ ׁ ְש ֵאלוֹ ת וְ לִ ְת ׁשוּבוֹ ת
ַה ּמוֹ ֶרה.
ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַאל ַּתלְ ִמידָ ,היָ ה ָעלָ יו לְ נַ ֵח ׁש ֶאת ְּת ׁשו ָּבתוֹ ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ֶרהִ ,מ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלהַ ,א ֶח ֶרת ַה ְּת ׁשו ָּבה לֹא ָהיְ ָתה נְ כוֹ נָ ה.
"א ָּתה!
ַ
ַא ָּתה ַה ַּתלְ ִמיד ַה ְ ּי ִח ִידי ַ ּב ִּכ ָּתה ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִבין!"
ָהיֹה אֹזֶ ן ָה ָמן ׁשוֹ ֵאג לְ ֶפ ַתע ַעל ַּתלְ ִמיד ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה מוּכָ ן.
וְ ַה ַּתלְ ִמיד ָהיָ ה ַמ ֲא ִדים ו ַּמ ְחוִ יר,
ַמ ְפ ִסיק לִ נְ ׁשֹם ֵמרֹב ּ ַפ ַחד,
ו ֵּמת ִמבּ ו ׁ ָּשה.
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לְ אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,היָ ה ֻמ ָּתר לִ ְפנוֹ תַ ,רק לְ ַא ַחר ִקדָּ ה ֲע ֻמ ָּקה,
ו ְּב ִמלּ וֹ ת ַה ּ ְפ ִת ָיחה:
"אדוֹ ן אֹזֶ ן ָה ָמן,
ֲ
ַה ְּמנַ ֵהל ַה ֶ ּנ ֱה ָדר".
וְ הוּאִ ,מ ִ ּצדּ וֹ ָ ,ק ָרא לַ ְ ּילָ ִדים ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהּ ְ ,ב ֵצרוּף ַמר אוֹ ְ ּג ֶב ֶרת.
לְ ָמ ׁ ָשל ,לְ ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנה,
הוּא ָק ָרא:
ְּ
"ג ֶב ֶרת גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד".
וְ לִ י,
הוּא ָק ָרא:
"מר גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד".
ַ
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ּ ְפ ָצ ַצת ַה ֵּס ָרחוֹ ן
ָהיָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ָּככָ ה לֹא נוּכַ ל לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיךֶ ׁ .ש ִאם לֹא נַ ֲעשֶׂ ה ַמ ֲעשֵׂ ה ׁ ְשטוּתֶ ׁ ,ש ִאם לֹא נַ ְחזִ יר ֶאת רו ַּח ַה ַ ּילְ דוּת ,נִ ְתיַ ֵ ּב ׁש
וְ נַ ֲהפ ְֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
בּ ֶֹקר ֶא ָחד ,הוֹ ִפ ָיעה לִ כְ לוּכִ ית ַ ּב ִּכ ָּתה ִעם שַׂ ִּקית נַ יְ לוֹ ן.
"זֹאת ּ ְפ ָצ ַצת ֵס ָרחוֹ ן",
ִה ְס ִ ּב ָירה לָ נוּ,
ְ
וְ ֵס ְר ָבה לְ גַ לּ וֹ ת ֵאיך ֵהכִ ינָ ה אוֹ ָת ּה.
דָּ ַח ְפנ ּו ֶאת ַא ּ ֵפינ ּו לַ ּ ַׂש ִּקית ,וְ ֵר ַיח ֵס ָרחוֹ ן נוֹ ָרא ָעלָ ה ִמ ֶּמ ָ ּנה.
ִח ּיוּכִ ים ַע ִּליזִ ים ֵה ֵחלּ ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ַעל ּ ְפנֵ י ַה ְ ּילָ ִדיםָ ,ה ֵעינַ יִ ם ִר ְ ּצד ּו ְ ּב ָב ָרק ׁ ֵשדוֹ נִ י ,וְ רו ַּח ְקלִ ילָ ה נָ ׁ ְש ָבה ַ ּב ֲחלַ ל ַה ִּכ ָּתה.
"נִ זְ רֹק לוֹ ֶאת זֶ ה לִ ְפנֵ י ַה ִּכ ֵּסא ׁ ֶשלּ וֹ ,
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ֵּלק ַעל זֶ ה",
ִה ִ ּצ ַיע ּ ִפ ְצעוֹ נִ י.
ְ
"נַ כְ נִ יס ֶאת זֶ ה לְ תוֹ ך ַה ֶּסנְ דְּ וִ יץ' ׁ ֶשלּ וֹ ",
ָק ָרא ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י.
ַּכ ֲע ָסנִ י ָח ׁ ַשב לִ זְ רֹק לוֹ ֶאת זֶ ה ַ ּב ּ ַפ ְרצוּף.
יפינָ ה ָהיְ ָתה ְ ּבטו ָּחהֶ ׁ ,ש ַה ָּמקוֹ ם ַה ָ ּנכוֹ ן זֶ ה ַעל ַה ִּכ ֵּסא:
ּ ִפ ּ ִ
"ש ֵ ּי ׁ ֵשב ַעל זֶ ה,
ֶׁ
יפי",
וְ יַ ְח ׁשֹב ׁ ֶש ָעשָׂ ה ּ ִפ ּ ִ
ִהיא ָצ ֲהלָ ה.
"דַּ י!"
ָצ ֲע ָקה ַמ ְר ָטה.
"אנִ י לֹא מוּכָ נָ ה יוֹ ֵתר ִעם ַה ָ ּבלָ גָ ן ַה ֶ ּזה".
ֲ
ִהיא לָ ְק ָחה ֶאת ּ ְפ ָצ ַצת ַה ֵּס ָרחוֹ ן וְ ִה ׁ ְשלִ יכָ ה אוֹ ָת ּה יָ ׁ ָשר ַעל ַהלּ ו ַּח.
ָאז נִ כְ נַ ס אֹזֶ ן ָה ָמן לַ ִּכ ָּתה.
ַ ּב ְּת ִח ָּלהַ ,הכּ ֹל ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ַּכ ּׁשו ָּרה.
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ַא ַחר ָּכ ְך ,הוּא ִר ְח ֵר ַח ֶאת ָה ֲאוִ יר ְּכ ׁ ָש ָפן ְמנֻ ֶּסה.
ַא ַחר ָּכ ְךָ ,ע ַמד עוֹ ד ֶרגַ ע ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  ,נְ ִח ֵירי ַא ּפוֹ רוֹ ְט ִטים,
ְמנַ ֶּסה לְ ִה ָ ּזכֵ ר...
ֵמ ֵאיפֹה ֻמ ָּכר לוֹ ָה ֵר ַיח ַה ַּמזְ וִ ַיע ַה ֶ ּזה.
ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּביט ַעל ַהלּ ו ַּח וְ ָר ָאה ׁ ֶש ִ ּב ְמקוֹ ם לו ַּח נָ ִקי ו ְּמ ֻסדָּ ר הוּא רוֹ ֶאה לו ַּח ׁ ֶש ַּמ ּׁ ֶשה ּו דָּ ִביק ו ַּמ ְס ִר ַיח נוֹ זֵ ל ו ְּמ ַט ְפ ֵטף ָעלָ יו,
ֵה ִבין ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֵא ַרע.
אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ִה ֵּסס.
ְ ּב ַמ ְ ּצ ֵבי ֵחרוּם וְ לַ ַחץ הוּא ּ ָפ ַעל ְ ּבקֹר רו ַּח ו ְּב ׁ ֶש ֶקט נַ ְפ ׁ ִשי.
הוּא ׁ ָש ַאל:
"מי ָעשָׂ ה ֶאת זֶ ה?"
ִ
ַאף יֶ לֶ ד ַ ּב ִּכ ָּתה לֹא זָ ז.
"אנִ י ׁשוֹ ֵאל עוֹ ד ּ ַפ ַעם,
ֲ
ִמי ָעשָׂ ה ֶאת זֶ ה?"
ַה ּ ַפ ַעם ֵה ִרים ֶאת קוֹ לוֹ .
ַאף יֶ לֶ ד לֹא נָ ע וְ לֹא זָ ע.
"טוֹ ב,
ִסגְ ר ּו ֶאת ָּכל ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת",
הוּא ִצ ָ ּוה.
"א ֶּתם ָּתמוּת ּו ַעכְ ׁ ָשו ָ ּב ֵר ַיח ַה ֶ ּזהַ ,עד ׁ ֶש ַּת ִ ּגיד ּו לִ י ִמי ָעשָׂ ה ֶאת זֶ ה".
ַ
הוּא יָ ָצא ֵמ ַה ִּכ ָּתה ,וְ נָ ַעל ֶאת ַהדֶּ לֶ ת ֵמ ֲאחוֹ ָריו.
יָ ׁ ַש ְבנ ּו ַ ּב ִּכ ָּתהּ ְ ,בק ׁ ִֹשי נוֹ ׁ ְש ִמים.
ַא ּ ָפ ּה ׁ ֶשל ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ְּכ ָבר ֵה ֵחל לְ ַה ֲא ִדים,
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִה ְת ַע ּ ְט ׁ ָשה ָּכל ֶרגַ ע,
ו ָ ּּבלָ גָ נָ ה ָמ ְצ ָאה ִמ ְמ ָח ָטה ,וְ כִ ְּס ָתה ָ ּב ּה ֶאת ַא ּ ָפ ּה.
ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּבנוֹ ת ,לֹא יָ כְ ל ּו יוֹ ֵתר לִ ְסבּ ֹל ֶאת ָה ֵר ַיחָ ,קם ַמ ָּתנוֹ נִ י וְ ִה ִ ּצ ַיע ׁ ֶשהוּא יַ ִ ּגיד ׁ ֶשהוּא ָעשָׂ ה ֶאת זֶ הֲ ,א ָבל ִמ ָ ּיד ֻּכ ָּלם
ָא ְמר ּו לוֹ ֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁ ֵשב וְ יִ ׁ ְש ּתֹק.
ְּככָ ל ׁ ֶש ָחלַ ף ַה ְ ּז ַמן ,וְ ִה ְתנַ דֵּ ף ָה ֵר ַיח ,נוֹ כַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן לָ ַד ַעת ׁ ֶש ַה ַּתלְ ִמ ִידים לֹא נִ ׁ ְש ָ ּב ִרים.
הוּא ָק ָרא לְ ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה לְ ַח ְדרוֹ .
ָהיָ ה לוֹ חו ּׁש ֵר ַיח לְ זַ הוֹ ת ַמנְ ִהיגֵ י ֶמ ֶרד ,וְ הוּא ֶה ְחלִ יט לִ ׁ ְשבּ ֹר אוֹ ָתן.
ק ֶֹדם ִהכְ נִ יס ֶאת ַ ּב ְר ָטה לְ ַח ְדרוֹ  ,וְ ָא ַמר לָ ּהֶ ׁ ,ש ֲאחוֹ ָת ּה ָא ְמ ָרה לוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ָעשְׂ ָתה ֶאת זֶ ה.
ַ ּב ְר ָטה ֵה ׁ ִש ָיבהֶ ׁ ,ש ִהיא לֹא ָעשְׂ ָתה ֶאת זֶ ה.
"אז אוּלַ י ֲאחוֹ ֵת ְך ָעשְׂ ָתה ֶאת זֶ ה,
ָ
ְ
ִּכי ַא ֶח ֶרת ,לָ ָּמה ִהיא טוֹ ֶפלֶ ת ָעלַ יִ ך ֶאת ָה ַא ׁ ְש ָמה?"
"אנִ י לֹא יוֹ ַד ַעת ִמי ָעשָׂ ה ֶאת זֶ ה",
ֲ
ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנה ְ ּבקֹר רו ַּח.
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"אז לָ ָּמה ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת,
ָ
ׁ ֶש ַא ְּת ָעשִׂ ית?"
ִה ְת ַח ֵ ּנן אֹזֶ ן ָה ָמן.
"זוֹ ֶ ּב ַטח ִהיא,
ְ
ַא ֶח ֶרת לֹא ָהיְ ָתה ַמ ֲעלִ ילָ ה ָעלַ יִ ך".
ַ ּב ְר ָטה לֹא ִה ְת ַר ְ ּג ׁ ָשה ִמ ַּת ֲחנוּנָ יוִ .היא ָמ ׁ ְשכָ ה ִ ּבכְ ֵת ֶפ ָיה ,וְ ָא ְמ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא יוֹ ַד ַעת.
ָאז ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ַמ ְר ָטה ,וְ ָעשָׂ ה לָ ּה ֶאת אוֹ תוֹ ַה ַּת ְר ִ ּגיל.
הוּא ָא ַמר לָ ּהֶ ׁ ,ש ַ ּב ְר ָטה ִס ּ ְפ ָרה לוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ָעשְׂ ָתה ֶאת זֶ ה.
ַמ ְר ָטה ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ְ ּב ׁ ִש ֲעמוּםֶ ׁ ,ש ִהיא לֹא ָעשְׂ ָתה ֶאת זֶ ה.
"אז אוּלַ י זוֹ ְ ּבכָ ל זֹאת ֲאחוֹ ֵת ְך ַה ְּק ַט ָ ּנה,
ָ
ִהיא ֶ ּב ַטח ׁשוֹ ֵב ָבה",
נִ ָּסה אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּב ֶד ֶר ְך ַא ֶח ֶרת.
ַּ
"גם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ָהיִ ִיתי יֶ לֶ דָ ,היִ ִיתי ׁשוֹ ָבב ,וְ זָ ַר ְק ִּתי ּ ְפ ָצצוֹ ת ֵס ָרחוֹ ן.
ָמה יֵ ׁש?
זֶ ה לֹא נוֹ ָרא".
ַמ ְר ָטה ִה ִ ּב ָיטה בּ וֹ ְ ּב ֵעינַ יִ ם נוֹ זְ פוֹ ת,
ו ָּפלְ ָטה:
"זֶ ה נוֹ ָרא ְמאוֹ ד!"
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְת ַּכ ֵ ּוץ.
"טוֹ ב",
ָא ַמר אֹזֶ ן ָה ָמן,
"אנִ י ֶא ְת ּפֹס לִ י יֶ לֶ ד ֶא ָחד ,וְ הוּא יְ ַק ֵ ּבל ֶאת ָהעֹנֶ ׁשּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ִמי ׁ ֶש ָעשָׂ ה ֶאת ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ַה ֶ ּזהָּ .כ ְך ַא ְרוִ ַיח ׁ ְש ֵּתי ִצ ּפוֹ ִרים
ֲ
ְ ּב ַמ ָּכה.
ֻּכ ָּלם יִ לְ ְמד ּו לֶ ַקח,
וְ ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ָעשָׂ ה ֶאת ַה ַּמ ֲעשֶׂ הּ ַ ,גם יָ מוּת ֵמ ִרגְ ׁ ֵשי ַא ׁ ְש ָמה".
אֹזֶ ן ָה ָמן נָ ַעל ֶאת ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ַ ּב ֲח ָד ִרים ,וְ ִצ ָ ּוה ַעל ַ ּב ְר ָטה לָ בוֹ א ִא ּתוֹ .
הוּא ִט ּ ֵפס וְ ָעלָ ה ִעם ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנה לְ גַ ג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפרּ ְ .ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ,נָ ַהג אֹזֶ ן ָה ָמן לְ הוֹ ִביל יְ לָ ִדים ִמ ָּמקוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ֵבית
ַה ֵּס ֶפר לְ ָמקוֹ ם ַא ֵחרּ ָ ,באֹזֶ ןֲ .א ָבל לְ ַ ּב ְר ָטה הוּא לֹא נָ גַ עָּ ,כל ַהדֶּ ֶר ְךּ ָ ,באֹזֶ ן.
ָהיָ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו לֹא ָ ּברוּר ְ ּב ַ ּב ְר ָטהֶ ׁ ,שלּ ֹא ִא ְפ ׁ ֵשר לוֹ  ,לְ ַהכְ ִאיב לָ ּהִ .מין סוֹ ד ָּכזֶ ה ׁ ֶשל יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ְּמ ֻב ָ ּג ִרים לֹא ְמ ִבינִ יםִ .מין
ֶק ֶסם ָּכזֶ ה ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵמר ַעל ַה ֶ ּילֶ דֶ ׁ ,ש ְּמ ֻב ָ ּג ִרים לֹא יִ כְ ֲעס ּו ָעלָ יוָּ .ת ִמיד ָהיָ ה לְ ַ ּב ְר ָטה ֶק ֶסם ָּכזֶ ה ַעל ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ םִ ,מ ָּס ִביב
לָ ֵעינַ יִ ם ו ִּב ְמיֻ ָחד ְ ּב ֵאזוֹ ר ַה ַ ּצ ּמוֹ ת .אֹזֶ ן ָה ָמן שָׂ נֵ א ֶאת ַה ְּק ָס ִמים ָה ֵאלּ ּו ׁ ֶשל יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל הוּא לֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת
ׁשוּם דָּ ָבר נֶ גֶ ד זֶ ה.
ַעכְ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִט ּ ְפס ּו ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ֶאל ַה ַ ּגגִ ,היא ָהלְ כָ ה לְ ָפנָ יו ,וְ הוּא ָהלַ ְך ׁ ֶש ִבי ַא ַחר ַה ֶּק ֶסם,
ְמ ַמלְ ֵמל לְ ַע ְצמוֹ :
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"מ ִ ּג ַיע לָ ּה עֹנֶ ׁש ְּכמוֹ לְ כֻ ָּלםָ ,מה זֶ ה ּפֹהַ ,א ְפלָ יָ ה?!
ַ
ִהיא ָעשְׂ ָתה ַמ ֲעשֶׂ ה ָחמוּר ְ ּביוֹ ֵתר,
וְ ֵת ָענֵ ׁש ַעל ָּכ ְךּ ְ ,בכָ ל ֻח ְמ ַרת ַהדִּ ין".
הוּא ָק ׁ ַשר ֶאת ַ ּב ְר ָטה לְ ַע ּמוּד ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּצב ַעל ַה ַ ּגג,
וְ ָא ַמר לָ ּה,
ׁ ֶש ָּכאן ִּת ּׁ ָש ֵאר ַעד ׁ ֶש ָּתמוּת,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ְּתגַ ֶּלה לוֹ ִמי ָעשָׂ ה ֶאת זֶ ה.

ַה ּקֹר ִצ ְמ ֵרר ֶאת גּ ו ָּפ ּה ַהדַּ ק ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ,ו ַּמ ּׁ ַשב ָהרו ַּח ָס ַטר לִ לְ ָחיֶ ָיה ו ָּפ ַרע ֶאת שַׂ ֲערוֹ ֶת ָיה.
ימה ֶאת ֵעינֶ ָיה לַ ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָר ֲא ָתהֶ ׁ ,ש ֶ ּג ׁ ֶשם ָּכ ֵבד עוֹ ֵמד לִ ּפֹל.
ִהיא ֵה ִר ָ
ִהיא יָ ְד ָעהֶ ׁ ,שלּ ֹא ּתוּכַ ל לְ ַה ְחזִ יק ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן ַמ ֲע ָמד ,ו ִּב ְּק ׁ ָשה ֵמ ֱאלוֹ ִהים ׁ ֶש ַ ּי ְחזִ יר אוֹ ָת ּה ֵאלָ יו .וְ ַה ַ ּב ָּק ׁ ָשה ַה ּזֹאת,
ֶה ֶעלְ ָתה ִח ּיו ְּך ַעל שְׂ ָפ ֶת ָיה ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהַ ,אף ׁ ֶש ּׁ ִש ֶ ּנ ָיה נָ ְק ׁש ּו ִמ ּקֹר.
ִהיא ִה ִ ּב ָיטה ַ ּב ִ ּצ ּפוֹ ִרים ֶה ָעפוֹ ת ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ְּמ ַח ּ ְפשׂ וֹ ת ְמקוֹ ם ִמ ְס ּתוֹ ר ְ ּב ֶט ֶרם יִ ׁ ְש ַקע אוֹ ר ַא ֲחרוֹ ן.
ִהיא ָק ְר ָאה:
יפינָ ה"...
"מ ְר ָטה ...ע ֶֹפרּ ַ ...גלְ ֵ ּגלוֹ נָ הַּ ...כ ֲע ָסנִ יִ ּ ...פ ּ ִ
ַ
וְ ִק ְ ּו ָתהֶ ׁ ,ש ָהרו ַּח ִּת ּ ָׂשא ֶאת ְק ִריאוֹ ֶת ָיה ַה ּׁ ְש ֵקטוֹ ת ֶאל ַח ְד ֵרי ַה ְ ּילָ ִדים.
ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמןִ ,ה ְס ּתוֹ ֵבב אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּב ַח ְדרוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ִּס ּפוּק ַמ ְר ִחיב ֶאת ּ ָפנָ יו ,וְ הוֹ ֵפ ְך אוֹ ָתן לִ וְ ַר ְד ַרדּ וֹ ת וַ ֲעגַ לְ ַ ּגלּ וֹ ת.
הוּא יָ ַדע,
אוֹ ׁ ֶש ַ ּב ְר ָטה ִּת ּׁ ָש ֵבר ו ְּתגַ ֶּלה לוֹ ִמי זָ ַרק ֶאת ּ ְפ ָצ ַצת ַה ֵּס ָרחוֹ ן,
אוֹ ׁ ֶשהוּא יִ ׁ ְשלַ ח אוֹ ָת ּהְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָעשָׂ ה ְּכ ָבר ֶ ּב ָע ָבר לִ ילָ ִדים ֲא ֵח ִרים ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
ַ ּב ְר ָטה ָח ְדלָ ה ְּכ ָבר לִ ְקרֹא לְ ַמ ְר ָטה ,לְ ע ֶֹפר וּלְ יֶ ֶתר ַה ְ ּילָ ִדיםִ .היא ׁ ָש ְת ָקה לָ ּה ,וְ ִח ְ ּיכָ ה .נָ שְׂ ָאה ֵעינֶ ָיה לַ ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ִח ְּכ ָתה,
ישה ּו יָ בוֹ א וְ יִ ַּקח אוֹ ָת ּה לְ ָמקוֹ ם ַחם וְ נָ ִעים.
ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ימנֵ י יָ ַדיִ ם ַר ִ ּבים ׁ ֶשל יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ּס ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ,לִ ׁ ְשבּ ֹר וּלְ ַע ֵּקם
ִהיא ִה ִ ּב ָיטה ַעל ָה ַע ּמוּד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ׁ ְש ָרה ֵאלָ יו ,וְ גִ ְּל ָתה בּ וֹ ִס ָ
ֶאת ָה ַע ּמוּד ֶה ָחזָ קּ ְ ,בח ֶֹסר ַה ְצלָ ָחהַ .על ָה ִר ְצ ּ ָפהָ ,הי ּו ְט ִביעוֹ ת ַרגְ לַ יִ ם ְ ּבכָ ל ִמינֵ י ְ ּג ָדלִ ים.
ָהיָ ה לָ ּה ָ ּברוּר ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ׁשוֹ לֵ ַח לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,יְ לָ ִדים ַר ִ ּבים ְ ּבכָ ל לַ יְ לָ ה.
ִהיא נִ ׁ ְש ְ ּב ָעה לְ כוֹ כַ ב ַה ִּמ ׁ ְש ָאלוֹ תֶ ׁ ,ש ִאם ֵּת ֵצא ִמ ֶ ּזה ַ ּב ַח ִ ּייםִ ,היא ַח ֶ ּי ֶבת לָ ַק ַחת ִא ָּת ּה ֶאת ַמ ְר ָטה ,ע ֶֹפר וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה
לְ ַמ ָּסע ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםְּ ,כ ֵדי לַ ֲעזֹר לָ ֶהם לוֹ ַמר ׁ ָשלוֹ ם ,וְ לִ ְסגּ ֹר ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ְ ּב ַע ְצ ָמם.
ִהיא זָ כְ ָרהֶ ׁ ,ש ָּק ְר ָאה ּ ַפ ַעםֵ ,א ְיך ּ ִפ ֶיטר ּ ֵפן ְמלַ ֶ ּוה יְ לָ ִדים ׁ ֶשהוֹ לְ כִ ים לָ מוּתּ ְ ,ב ַד ְר ָּכם ָה ַא ֲחרוֹ נָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַפ ֲחדוֲּ .א ָבל
ִהיא לֹא ָהיְ ָתה ְ ּבטו ָּחהִ ,אם ּ ִפ ֶיטר ּ ֵפן נוֹ ֵתן לָ ֶהם לִ ְסגּ ֹר ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ְ ּב ַע ְצ ָמם ,וְ אוּלַ י ,הוּא ָסגַ ר לָ ֶהם ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
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ֲא ָבל ַעכְ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת לָ מוּתִ ,היא יוֹ ַד ַעת ֵאיזֶ ה ֶה ְבדֵּ ל ָעצוּם זֶ הִ ,אם ֲא ֵח ִרים סוֹ גְ ִרים לַ ֶ ּילֶ ד ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך לָ מוּת ֶאת
ַה ּׁ ַש ַער ,אוֹ ׁ ֶשהוּא נִ ְפ ָרד וְ סוֹ גֵ ר ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ְ ּב ַע ְצמוֹ .
ַ ּב ְר ָטה ֵה ִבינָ הֶ ׁ ,ש ַרק יְ לָ ִדים ׁ ֶש ֵּמ ִתים ,יְ כוֹ לִ ים לִ ְהיוֹ ת:
ַ ּגם יְ לָ ִדים ,וְ גַ ם ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ְ ּב ֵעת ו ְּבעוֹ נָ ה ַא ַחת.
זֹאת זְ כוּת ַה ּׁ ְשמו ָּרה ַא ְך וְ ַרק לָ ֶהם.
ַעכְ ׁ ָשו,
ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַ ּגם יַ לְ דָּ ה וְ גַ ם ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת,
ִהיא ָק ְר ָאה לַ ְ ּילָ ִדים,
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָּת ִמיד יְ לָ ִדים ,וְ לֹא לְ ִה ְתיָ ֵא ׁש וְ לַ ֲהפ ְֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַ ּב ְר ָטה נִ ְרדְּ ָמה ְק ׁשו ָּרה לָ ַע ּמוּד.
יפה ֵמ ָרחוֹ ק,
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָע ְצ ָמה ֶאת ֵעינֶ ָיה ,יָ ְד ָעהֶ ׁ ,שזּוֹ ַה ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא רוֹ ָאה ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםִ .היא ִה ׁ ְש ִק ָ
ְ ּבגַ ְעגּ ו ַּע ,לְ ֵע ֶבר ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל וּלְ ֵע ֶבר ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל.
ִהיא ׁ ָש ֲאלָ ה:
"מה ַמ ְר ָטה עוֹ שָׂ ה ַעכְ ׁ ָשו?"
ָ
ֶ ּב ַטח נָ ֲעל ּו לָ ּה ֶאת ַה ֶח ֶדר ,וְ ָסגְ ר ּו לָ ּה ֶאת ַה ַחלּ וֹ ן ,וְ ִהיא ְמנַ ָּסה לְ ַה ִ ּציל אוֹ ָת ּה ,וְ לֹא יְ כוֹ לָ ה.
ִהיא ָא ְמ ָרה לַ ֲאחוֹ ָת ּה,
ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ְר ִ ּג ׁיש ַא ׁ ְש ָמהּ ְ ,ב ׁשוּם ּ ָפנִ ים וָ א ֶֹפןִּ ,כי ִהיא לֹא ֲא ׁ ֵש ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְּס ָתה לְ ַה ְצ ִחיק ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ,וּלְ ַה ְחזִ יר ְק ָצת
ׁשוֹ ְבבוּת לְ לִ ָ ּבם.
ִהיא ׁ ָשלְ ָחה נְ ׁ ִשיקוֹ ת ִעם ָהרו ַּח לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ נִ זְ ְּכ ָרה ְ ּב ַמ ָּל ִחים ׁ ֶשל ְס ִפינוֹ ת ְטרוּפוֹ תַ ,ה ַּמ ׁ ְשלִ יכִ ים ַ ּב ְקבּ וּק ִעם ִמכְ ָּתב
לְ יָ ם סוֹ ֵערּ ְ ,ב ִת ְקוָ הֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעם יַ ִ ּג ַיע לַ חוֹ ף.
ִהיא ָע ְצ ָמה ֶאת ֵעינֶ ָיה ,וְ ִח ְ ּיכָ ה.
ָּכ ֵעת ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָדה ִמ ֻּכ ָּלםִ ,היא ָהיְ ָתה מוּכָ נָ ה לָ מוּת.
ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לֶ ָיה ְּכ ָבר ָהי ּו ִּכ ְמ ַעט ְקפוּאוֹ ת ,וְ ִהיא ִה ְת ַק ּׁ ְש ָתה לְ ָהזִ יז ֶאת ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת.
ִהיא יָ ְד ָעהֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ִהיא ָּתמוּת ,יִ ְק ֶרה לָ ּה ָמה ׁ ֶש ּקוֹ ֶרה לְ ַה ְר ֵ ּבה יְ לָ ִדים:
ׁ ֶש ַה ֵּס ֶבל וְ ַה ְּכ ֵא ִבים,
הוֹ ְפכִ ים אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ זֶ ה ָהיָ ה ֵחלֶ ק ֵמ ַה ָּתכְ נִ ית ַה ּסוֹ ִפית ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
ָמ ָחרַ ,ה ׁ ְש ֵּכם ִעם ׁ ַש ַחר ,הוּא יַ ִ ּציג ֶאת ַ ּב ְר ָטה לִ ְפנֵ י ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים.
ֵהם יִ ָ ּוכְ חוֶּ ׁ ,ש ִהיא לֹא ֵמ ָתה ִעם ִח ּיו ְּך ַעל ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ םֶ ,א ָּלא ִעם ַה ָ ּב ַעת ְּכ ֵאב וְ ֶע ֶצב נוֹ ָרא.
ָאז יִ ׁ ְש ַּתכְ נְ ע ּו ַה ְ ּילָ ִדים ,סוֹ ף-סוֹ ףֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ נֶ ַצח לְ ִה ּׁ ָש ֵאר יְ לָ ִדים.
ֲא ָבל ַ ּב ְר ָטה נִ ְרדְּ ָמה ִעם ִח ּיו ְּך ַעל ַה ּ ְׂש ָפ ַתיִ םִ .היא ָחלְ ָמה ֵא ְיך ָק ְפ ָצה ִעם ָּכל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה לְ ַא ְמ ַ ּב ְטיַ ת ַה ֶּק ֶצף ַה ַח ָּמה,
וְ ֵא ְיך לִ כְ לוּכִ ית לֹא ָר ְצ ָתה לִ ְק ּפֹץ ִא ָּתם.
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ַא ַחר ָּכ ְך ִהיא ָחלְ ָמה ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה ָע ָפה ְס ִב ָיבה ו ְּמ ַד ֶ ּב ֶרת ֵאלֶ ָיה.
ִהיא ָא ְמ ָרה:
"ב ְר ָטה! ַ ּב ְר ָטה!
ַּ
ָ ּבאנ ּו לְ ַה ִ ּציל אוֹ ָתךְ.
ִּת ְתעוֹ ְר ִרי! ִּת ְתעוֹ ְר ִרי!
ַּת ַעזְ ִרי לָ נ ּו לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ֲח ָבלִ ים".
ַ ּב ְר ָטה ּ ָפ ְק ָחה ֶאת ֵעינֶ ָיה וְ ָר ֲא ָתהּ ֶ ,ב ֱא ֶמתֶ ,את ַמ ְר ָטה הוֹ לֶ כֶ ת ְס ִב ָיב ּהְ ,מ ַח ּ ֶפשֶׂ ת ֵמ ֵהיכָ ן לְ ַה ְת ִחיל לְ ַה ִּתיר ֶאת
ַה ֲח ָבלִ ים.
"א ְיך יָ ַד ְע ְּת?
ֵ
ֵא ְיך ִה ַ ּג ְע ְּת ֵה ָ ּנה?"
ִמלְ ְמלָ ה,
וְ ׁ ָש ָבה לַ ֲעצֹם ֶאת ֵעינֶ ָיה ְּכ ֵדי לֹא לְ ַה ְפ ִסיד ֶאת סוֹ ף ַה ֲחלוֹ ם ַה ָּמתוֹ ק.
יפינָ ה ִה ְצלִ ָיחה לַ ֲעבֹר דֶּ ֶר ְך ַה ּסוֹ ָרגִ ים וְ לִ ְפ ּת ַֹח לָ ּה ֶאת ַהדֶּ לֶ תֲ .א ָבל ַ ּב ְר ָטה ָע ְצ ָמה ֶאת ֵעינֶ ָיה
ַמ ְר ָטה ִס ּ ְפ ָרה לָ ּהֶ ׁ ,ש ּ ִפ ּ ִ
וְ ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה לַ ְחלֹםַ ,עד ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה ִס ְ ּי ָמה לְ ַה ִּתיר ֶאת ָּכל ַה ֲח ָבלִ ים.
ָאז ִה ְת ַ ּג ְ ּנ ָבה ַ ּב ְר ָטהִ ,עם ׁ ַש ַחרֲ ,חזָ ָרה לְ ִמ ּ ָט ָת ּה ,וְ ָעשְׂ ָתה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה יְ ׁ ֵשנָ ה.

לְ ָמ ֳח ָרתַ ,ה ׁ ְש ֵּכם ַ ּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ְּכ ָבר ְמ ֻסדָּ ִרים ַ ּב ִּמ ְסדָּ רָ ,עלָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּב ִח ּיו ְּך נִ ָ ּצחוֹ ן לַ ַ ּגג.
הוּא לֹא ָמ ָצא ׁ ָשם ֶאת ַ ּב ְר ָטה.
"מה זֶ ה?!"
ָ
ָצ ַרח ְ ּב ֶב ָהלָ ה.
הוּא ָק ָרא לְ ַ ּב ְר ָטה וְ ׁ ָש ַאל אוֹ ָת ּה:
"מה ָק ָרה?!"
ָ
ִהיא ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ַ ּגם ִהיא לֹא ְמ ִבינָ ה.
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ִהיא נִ ְרדְּ ָמה ִעם ִח ּיו ְּך ַעל ָה ַע ּמוּד ,וְ ָהיְ ָתה ְ ּבטו ָּחה ׁ ֶש ִּת ְפ ַקח ֶאת ֵעינֶ ָיה ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים .וְ ִה ֵ ּנה ִהיא,
ַ ּבבּ ֶֹקרּ ְ ,ב ִמ ּ ָט ָת ּה.
ָאז ֵה ִבינָ הֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ִּס ּפוּר ַה ֶ ּזה לֹא ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ זֶ ה ֶ ּב ַטח ָהיָ ה ְס ָתם ֲחלוֹ ם ַרע.
"אוֹ ,
וְ זֹאת ָה ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה",
ישה ַ ּב ְר ָטה,
ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
וְ זִ יק ׁ ֵשדוֹ נִ י ִר ֵ ּצד ְ ּב ֵעינֶ ָיה,
"ש ֵ ּי ׁש ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֵש ִדים וְ רוּחוֹ ת".
ֶׁ
"לֹא! לֹא!"
ָצ ַעק אֹזֶ ן ָה ָמן.
ֹאש".
"כל יוֹ ם ֲאנִ י ָע ֵמל לְ הוֹ ִציא לָ כֶ ם ֶאת ַה ּׁ ְשטוּיוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ֵמ ָהר ׁ
ָּ
הוּא ָרץ ַעל ַה ַ ּגגֻּ ,כלּ וֹ ָאדֹם ִמ ַ ּז ַעם:
"אין ׁ ֵש ִדים!
ֵ
ֵאין רוּחוֹ ת!"
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ַ ּב ִּמ ְסדָּ ר ִמ ְת ּ ַפ ְּק ִעים ִמ ְ ּצחוֹ ק,
וְ עוֹ נִ ים לוֹ ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה:
"יֵ ׁש אֹזֶ ן ָה ָמן,
יֵ ׁש ַ ּגם יֵ ׁש!"
ָאז ָק ָפא אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ִ ,ה ְק ׁ ִשיב לְ ִה ְמהוּם ָהרוּחוֹ ת ַה ְּמ ׁשוֹ ְטטוֹ ת ַעל ַה ַ ּגג ,לִ ְט ִר ָיקה ֲאיֻ ָּמה ׁ ֶשל דֶּ לֶ ת,
וְ ָק ָרא:
"ש ִדים וְ רוּחוֹ ת ִעזְ ר ּו לִ יֲ ,אנִ י לֹא יָ כוֹ ל יוֹ ֵתר!"
ֵׁ
וְ נָ ַפל ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהִ ,מ ְת ַע ֵּלף.
ַה ּמוֹ ִרים נִ ּס ּו לִ גְ רֹר אוֹ תוֹ ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ו ָּב ַרגְ לַ יִ ם וְ לִ ְבר ַֹח ִמן ַה ַ ּגגֲ .א ָבל ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ָעזְ ב ּו אוֹ תוֹ וְ נִ ְמלְ טוֶּ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְת ּ ְפס ּו אוֹ ָתם
ֵאיזֶ ה ׁ ֵשד אוֹ רו ַּח ָר ָעה.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְּככַ דּ וּרַ ,מ ְד ֵרגָ ה ַא ַחר ַמ ְד ֵרגָ הַ ,עד ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן.
ְּכ ׁ ֶש ּ ָפ ַקח ֶאת ֵעינָ יוָ ,חבוּל ו ֻּמ ֶּכה,
הוּא ִמלְ ֵמל ַרק דָּ ָבר ֶא ָחד:
"אנִ י עוֹ ד ֶא ְתנַ ֵּקם ְ ּב ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה.
ֲ
ִּתזְ ְּכרוּּ ִ ,בי נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי!"
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ֵ ּבית ַה ְּק ָברוֹ ת לְ מוֹ ְצ ִצים
ְ ּבכָ ל ֶע ֶרב ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּנ ְרדְּ ָמהָ ,היְ ָתה ַ ּב ְר ָטה דּ וֹ ֶח ֶפת לְ ִפ ָיה ֶאת מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפילַ ,ה ּמוֹ ֵצץ ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶשעוֹ ד נוֹ ַתר לָ ּהִ .היא ָעשְׂ ָתה
זֹאת ִמ ַּת ַחת לַ ּ ְׂש ִמיכָ הּ ְ ,בלִ י ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד יִ ְר ֶאה.
ָהיָ ה ָ ּברוּר לָ ּהֶ ׁ ,ש ִאם אֹזֶ ן ָה ָמן יְ גַ ֶּלה ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָּל ּה ,הוּא ִמ ָ ּיד יַ כְ ִאיב לַ ּמוֹ ֵצץ ,יְ ַע ֵּקם אוֹ תוֹ  ,יְ ָפ ֵרק אוֹ תוֹ  ,יִ ְתל ֹׁש לוֹ
ֹאש ,יְ ַח ֵּמם אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה יוֹ ֵתר ַאף ּ ַפ ַעם ַקר ,וִ ַיע ֶ ּנה אוֹ תוֹ ְ ּב ִע ּנוּיִ ים ׁ ֶש ְּל ַ ּב ְר ָטה יִ כְ ַאב נוֹ ָרא-נוֹ ָרא ,וְ ִהיא
ֶאת ָהר ׁ
ָּת ִמיד ִּת ְב ֶּכה ָעלָ יו.
ִהיא עוֹ ד זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ָה ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
ֵא ְיך אֹזֶ ן ָה ָמן ִסדֵּ ר ׁ ָשם ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ׁשו ָּרהָּ .כל יֶ לֶ ד נִ ַ ּג ׁש ,לְ ִפי ַה ּתוֹ ר ,וְ נָ ַתן לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶשלּ וֹ  .אֹזֶ ן ָה ָמן
ָק ַרע ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ לִ גְ זָ ִרים ֶאל מוּל ֵעינֵ י ַה ֶ ּילֶ ד .וְ לַ ֶ ּילֶ ד ,לֹא ֻה ַּתר ֲא ִפלּ וּ ,לְ לַ ּ ֵטף ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶשלּ וֹ  ,וּלְ ִה ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמ ּנ ּו
לְ ׁ ָשלוֹ םּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.
ַ ּב ְר ָטה לָ ֲח ׁ ָשה לַ ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָּל ּה ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא נוֹ ָרא ,וְ ׁ ֶש ָּכל עוֹ ד ֵהם ְ ּביַ ַחדֵ ,הם יִ ְת ַ ּג ְ ּברוּ ,וְ ׁ ֶש ָּכל בּ ֶֹקר ִהיא ַּת ְח ִ ּביא אוֹ תוֹ ַ ּב ִּמ ּ ָטה,
וְ ֵהם יִ ּ ָפגְ ׁש ּו ׁשוּב ַ ּב ַּליְ לָ ה ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְד ַאג ִּכי ִהיא ַּת ְחזֹר לְ ַה ִ ּציל אוֹ תוֹ  ,וְ לֹא ַּת ׁ ְש ִאיר אוֹ תוֹ לְ ַבד ,וְ לֹא ִּת ֵּתן לְ אֹזֶ ן ָה ָמן
לִ ְמצֹא אוֹ תוֹ .
ַה ּמוֹ ֵצץ נַ ֲענָ ה לָ ּה ְ ּבתוֹ ָדה ,וְ נָ ַתן לָ ּה לִ ְמצֹץ אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל לִ בּ וֹ .
ָּכל אוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעהִ ,ה ְת ַח ֵ ּבא אֹזֶ ן ָה ָמן ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ לֶ ת ,וְ ִה ְק ׁ ִשיב לַ ּ ִׂש ָיחה ַה ּזֹאת.
לְ ָמ ֳח ָרתּ ְ ,ב ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקרֵ ,מ ַעל ַה ָ ּב ָמהָ ּ ,פ ַתח אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּבנְ אוּם נִ ְר ָ ּג ׁש:
"מוֹ ְצ ִצים!
ָצ ִר ְיך לְ ַה ׁ ְש ִמיד ֶאת ָּכל ַה ּמוֹ ְצ ִצים",
הוּא ָק ָרא ְ ּב ֶפה קוֹ ֵצף רֹק ,ו ְּב ֵעינַ יִ ם בּ וֹ ֲערוֹ ת.
"מוֹ ְצ ִצים ְמ ַע ְּק ִמים ֶאת ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם.
מוֹ ְצ ִצים עוֹ שִׂ ים ֶא ְתכֶ ם ִּתינוֹ ִק ִ ּיים.
ַא ֶּתם ְמ ַד ְ ּב ִרים וְ לֹא ְמ ִבינִ ים.
מוֹ ֵצץ ,זֶ ה ֵמ ַה ִּמ ָּלה ִצ ִיצי.
ו ָּמה ַא ֶּתם רוֹ ִצים,
ִצ ִיצי?!
לִ ינֹק?!"
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ַה ְ ּילָ ִדים ַה ּיוֹ ֵתר ְק ַט ִ ּנים ָרצ ּו לִ ְצעֹק:
"כן! ֵּכן!"
ֵּ
ֲא ָבל לֹא ֵה ֵע ּזוּ.
"אנִ י לֹא ַמ ְר ׁ ֶשה לִ ְבכּ וֹ ת ַעל מוֹ ֵצץ ,וְ לֹא לְ ִה ָ ּזכֵ ר בּ וֹ ֲא ִפלּ וּּ ְ .באוֹ ָתם ּ ְפ ָק ִקים ׁ ֶשל ַה ּ ֶפהַ ,ה ַּמ ְחזִ ִירים ֶא ְתכֶ ם לָ ֲע ִר ָיסה".
ֲ
אֹזֶ ן ָה ָמן נָ ׁ ַשם ֲע ֻמ ּקוֹ ת ,לִ ֵּקק ֶאת שְׂ ָפ ָתיו,
וְ ִה ְמ ׁ ִש ְיך:
"וְ ֵאיזֶ ה יְ ָח ִסים חוֹ לָ נִ ִ ּיים יֵ ׁש לִ ילָ ִדים ִעם מוֹ ְצ ִצים.
ִה ַּכ ְר ִּתי יְ לָ ִדים ׁ ֶש ָּת ְקע ּו ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ָ ּבאֹזֶ ןּ ָ ,ב ַעיִ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא לְ ַד ֵ ּבר ַעל ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ֵח ִריםְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֶאת ַה ּקֹר ׁ ֶשל
ַה ּמוֹ ֵצץֲ .א ֵח ִרים ִמ ׁ ְש ְמ ׁש ּו ו ִּמזְ ְמז ּו אוֹ תוֹ  ,וְ נִ זְ ְּכר ּו ֵא ְיך ּ ַפ ַעם ָהי ּו ִּתינוֹ קוֹ ת ֲחמו ִּדים".
"נָ כוֹ ן ַ ּב ְר ָטה?"
הוּא ִה ִ ּביט ַעכְ ׁ ָשו ַעל ַ ּב ְר ָטה ְ ּבזַ ַעםְ ,מנַ ְפנֵ ף ְ ּביָ דוֹ ְ ּבמוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּה ,ו ַּמ ִ ּציג אוֹ תוֹ לְ ַר ֲאוָ ה לִ ְפנֵ י ֻּכ ָּלם.
ַ ּב ְר ָטה לֹא נָ ָעה וְ לֹא זָ ָעה.
ישה ּו ֵמ ִציק לַ ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָּל ּהָ .אז נִ גְ ְמר ּו ַה ִּמשְׂ ָח ִקים.
ִאם ָהיָ ה דָּ ָבר ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ֻס ָ ּגל לִ ׁ ְשבּ ֹר אוֹ ָת ּה ,זֶ ה ָהיָ ה ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
אֹזֶ ן ָה ָמן זָ ַרק ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ לַ גּ ַֹב ּה וְ ָת ַפס אוֹ תוֹ  ,זָ ַרק וְ ָת ַפס ,וְ ַה ֵּלב ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ָעלָ ה וְ יָ ַרד ִעם ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָּל ּה.
"מוֹ ְצ ִצים ֵהם אוֹ יְ ִבים!"
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן ֵמ ַעל ַה ָ ּב ָמה.
"יֵ ׁש לְ ַה ְפ ִריד ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים,
וְ ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ֵמ ַה ּמוֹ ְצ ִצים,
ַא ַחת וּלְ ָת ִמיד".
ְ ּבאוֹ תוֹ ֶע ֶרב ,יָ ׁ ְש ָבה ַ ּב ְר ָטה ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ,וְ ַה ֶ ּבכִ י ֶה ָעצוּר ׁ ֶש ָּל ּהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְבלַ ע ְ ּבתוֹ ְך ַע ְצמוֹ ָ ,ק ַרע ֶאת לֵ ב ַה ְ ּילָ ִדים.
ָאזָ ,עלָ ה ַּכ ֲע ָסנִ י ַעל ַה ַ ּגגֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְמכֻ ֶּסה ְ ּב ָענָ ן ׁ ֶשל ֲע ָר ֶפל ,נִ ַ ּצב ְ ּבתוֹ כוֹ ֵ ,ה ִרים יָ ָדיו לַ ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ָק ָרא:
"מוֹ ְצ ִצים!
ִה ְתעוֹ ְררוּ ,וְ נִ ְקמ ּו ְ ּבאֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת נִ ְק ַמ ְתכֶ ם.
ַה ִּקיפ ּו אוֹ תוֹ ַ ,הכּ ּו בּ וֹ ִ ,ס ְתמ ּו ֶאת ּ ִפיוְּ ,תל ּו ַע ְצ ְמכֶ ם ַעל ַצ ָ ּוארוֹ ִ ,ה ָּכנְ ס ּו לוֹ לְ כָ ל ַהחוֹ ִרים.
ַאל ָּתנִ יח ּו לוֹ ּ ִ ,בגְ לַ ל ָמה ׁ ֶש ָעשָׂ ה לָ כֶ ם".
אֹזֶ ן ָה ָמן וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ִמ ֲהר ּו לֶ ָח ֵצר ְּכ ֵדי לִ ְראוֹ ת ִמי הוּא ַהדּ וֹ ֵבר .אֹזֶ ן ָה ָמן ָר ָאה דְּ מוּת ְמ ֻע ְר ּ ֶפלֶ ת ,נִ ֶ ּצ ֶבת ְ ּבתוֹ ְך ָענָ ןָּ .כךְ
ְ ּב ִד ּיוּק נִ ְר ָאה לוֹ ֱאלוֹ ִהים ְ ּבכָ ל ְּתמוּנוֹ ת ֵס ֶפר ַה ָּתנָ ְ
"ך ׁ ֶשלּ וֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה יֶ לֶ ד .הוּא ָּת ִמיד ּ ָפ ַחד ,וְ יָ ַדע ְ ּב ֵס ֶתר לִ בּ וֹ ֶ ׁ ,ש ָ ּיבוֹ א
ָה ֶרגַ ע ׁ ֶשבּ וֹ ַה ּמוֹ ְצ ִצים יָ ׁ ִשיב ּו לוֹ ִּכגְ מוּלוֹ .
ַעכְ ׁ ָשוָ ,ר ַעד ְּכ ָעלֶ ה נִ דָּ ף.
ימה מוֹ ְצ ִצים!"
"ק ִד ָ
ָ
ָק ָרא ַּכ ֲע ָסנִ י ְ ּבזַ ַעם,
ְּכ ׁ ֶש ֵעינָ יו רוֹ ׁ ְשפוֹ ת ֵא ׁש.
לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ָהיָ ה נִ ְד ֶמהֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ּ ָפגַ ע ָ ּב ֶהם ֵאי ּ ַפ ַעםֵ ,ה ֵחלּ ּו לָ נו ַּעּ ָ .ב ִאים ִמ ְּמקוֹ מוֹ ת ְרחוֹ ִקים ׁ ֶש ֲאלֵ ֶיהם
ֻה ׁ ְשלְ כוּ ,יוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ַפ ֵחי ַה ֶ ּז ֶבלִ ,מ ִּמ ּטוֹ ת ַה ְ ּילָ ִדיםִ ,מ ָּכל ִּכיס ו ְּמקוֹ ם ַמ ְחבּ וֹ א ֶא ְפ ׁ ָש ִרי ,ו ִּמ ְת ַקדְּ ִמים לְ ֶע ְברוֹ .
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הוּא נִ זְ ַּכר ְ ּבכָ ל ַאלְ ֵפי ַה ּמוֹ ְצ ִציםֶ ׁ ,שדָּ ן אוֹ ָתם לְ ָמוֶ ת ַאכְ זָ ִריּ ְ ,ב ִע ּנוּיִ ים.
הוּא ָח ׁ ַשב ַעל ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשהוֹ לְ כִ ים וּבוֹ כִ ים ַעד ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקטּ ַ ,ב ֵּלבִּ ,כי ָאסוּר לָ ֶהם לְ ִה ָ ּזכֵ ר ַ ּב ּמוֹ ְצ ִצים,
וְ ֵה ִבין ׁ ֶש ּיוֹ ם ַהדִּ ין ִה ִ ּג ַיע.
"לֹא,
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש ְסלִ ָיחה,
זֶ ה לֹא ָהיָ ה ְ ּבכַ ָ ּונָ ה",
יִ ֵ ּבב אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ֵעינֵ י ַה ְ ּילָ ִדים,
ׁ ֶשעוֹ ד לֹא ִח ְ ּיכוִּּ ,כי נִ זְ ְּכר ּו ַ ּב ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ָּל ֶהם.
"אנִ י ַמ ְב ִט ַיח לֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת זֶ ה יוֹ ֵתר",
ֲ
הוּא יִ ֵּלל ׁשוּב.
"ה ֵרם יָ ְד ָך לְ ַמ ְעלָ ה,
ָ
אֹזֶ ן ָה ָמן,
ָ
ָ
וְ ִה ּׁ ָש ַבע ֶ ּב ֱאלוֹ ֵהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ְפ ַ ּגע ְ ּבעוֹ ד מוֹ ֵצץ ֶא ָחד ,יִ ְתנַ ּ ְפל ּו ָעלֶ יך ַה ּמוֹ ְצ ִצים וְ יַ ַה ְפכ ּו אוֹ ְתך לְ מוֹ ֵצץ
ָ ּגזוּר".
"אנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע!
ֲ
ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע לֶ ֱאלוֹ ִהים,
ַרק ִסלְ ח ּו לִ י זֹאת ַה ּ ַפ ַעם".
אֹזֶ ן ָה ָמן נָ ַפל ַעל ּ ָפנָ יו ,ו ָּפ ַחד לְ ַה ִ ּביט ֶאל ַּכ ֲע ָסנִ י ׁ ֶש ָע ַמד ְ ּבתוֹ ְך ֶה ָענָ ן.
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
ָ
קוּם ַעל ַרגְ לֶ יך וַ ֲעמֹד",
ִצ ָ ּוה ָעלָ יו ַּכ ֲע ָסנִ י.
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"אנִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ָעלֶ ָיך ,לְ ָה ִקים ֵ ּבית ְק ָברוֹ ת ָ ּגדוֹ ל לְ מוֹ ְצ ִציםִ ,עם ׁ ַש ַער ְמפ ָֹארֻ ,מ ָּקף ֻּכלּ וֹ ְ ּבנַ ְר ִק ִיסיםַּ ,כ ָּלנִ ּיוֹ תַ ,ר ָּקפוֹ ת
ֲ
וְ ִצ ְמ ֵחי ֲאפוּנָ ה ֵר ָיחנִ ית.
זֶ ה יִ ְהיֶ ה ֵ ּבית ַה ְּק ָברוֹ ת ַה ָ ּי ֶפה וְ ַה ְּמפ ָֹאר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
לְ ׁ ָשם יוּכְ ל ּו ַה ְ ּילָ ִדים לָ בוֹ אָ ,מ ַתי ׁ ֶש ִ ּי ְרצוּ ,לִ ְהיוֹ ת ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ָּל ֶהם ,וּלְ ַה ִ ּזיל דִּ ְמ ָעה ְ ּבלִ י ׁ ֶש ַּת ְפ ִר ַיע לָ ֶהם".
"אנִ י ַמ ְב ִט ַיח.
ֲ
ֲאנִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע ׁ ֶש ֶא ְבנֶ ה ֵ ּבית ְק ָברוֹ ת ְמפ ָֹאר לְ מוֹ ְצ ִציםִ ,עם ַמ ֵ ּצ ָבה ְ ּגדוֹ לָ ה לְ כָ ל מוֹ ֵצץ,
ׁ ֶש ָעלֶ ָיה ָחקוּק ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת זָ ָהב:
ׁ ֵשם ַה ּמוֹ ֵצץ,
ִצ ּיוּר ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ ׁ ֵשם ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ֵאלָ יו ָהיָ ה ָק ׁשוּר.
וְ ַה ְ ּילָ ִדים יוּכְ ל ּו לָ בוֹ א ָמ ַתי ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ,לְ ַב ֵּקר ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ֲאבו ִּדים ׁ ֶש ָּל ֶהם".
"לְ כָ ל מוֹ ֵצץ ֶק ֶבר!"
ׁ ָש ַאג ַּכ ֲע ָסנִ י,
וְ כַ ֲעסוֹ ִה ְתנַ ּ ֵפץ ַעל ַה ְּסלָ ִעים וְ ָה ֲענָ נִ ים.
"וְ כָ ל מוֹ ֵצץ ָקרו ַּע ו ָּמרוּט ,לְ ַה ְד ִ ּביק וּלְ ַת ֵּקן.
ֵה ַבנְ ָּת,
אֹזֶ ן ָה ָמן?!"
"ה ַבנְ ִּתיֵ ,ה ַבנְ ִּתי".
ֵ
"וְ ָד ָבר ַא ֲחרוֹ ן,
אֹזֶ ן ָה ָמן,
ָ
ָ
ָ
ארך ,מוֹ ֵצץ ְ ּבצו ַּרת אֹזֶ ן".
ֲאנִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ָעלֶ יך ,לָ לֶ כֶ ת ָּכל ַח ֶ ּייךְּ ,כ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ָ ּגדוֹ ל ָּתלוּי ַעל ַצ ָ ּו ְ
אֹזֶ ן ָה ָמן ָצ ַעד ֲחפוּי ר ׁ
ֹאש טוּר ׁ ֶשל יְ לָ ִדים ּ ְפרו ֵּעי שֵׂ ָערֻ ,חלְ צוֹ ת
ֹאש ,לְ ַצ ָ ּוארוֹ ָּתלוּי מוֹ ֵצץ ֲענָ ִקי ְ ּבצו ָּרה ׁ ֶשל אֹזֶ ןּ ְ ,בר ׁ
ַ ּבחוּץַ ,ה ַּמ ׁ ְש ִמ ִיעים קוֹ לוֹ ת ְמ ִצ ָיצה הוֹ לְ כִ ים וְ גוֹ ְב ִרים.
ַ ּב ְר ָטהֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל הו ׁ ַּשב ֵאלֶ ָיה ,נִ ְ ּצ ָחה ַעל ַה ַּמ ְק ֵהלָ ה.
ּ ִפ ּיוֹ ת נִ ְפ ְּתח ּו לִ ְרוָ ָחהִ ׁ ,ש ַ ּניִ ם ְצחֹרוֹ ת ֵה ֵחלּ ּו לְ ֵה ָחשֵׂ ף ְ ּביָ ם ׁ ֶשל ִח ּיוּכִ ים ,וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ָ ּבכ ּו ִמ ּ ִׂש ְמ ָחה ו ֵּמא ׁ ֶֹשר.
ֵהם ִה ִ ּגיע ּו לְ ֵע ֶמק ׁשוֹ ֵמם וְ ֵה ִקימ ּו ׁ ָשם ֵ ּבית ְק ָברוֹ ת ְמפ ָֹאר לְ מוֹ ְצ ִצים.
ָ ּב ָא ִביב ַה ָ ּבאֻ ,ה ְפ ְּתע ּו ַה ְ ּילָ ִדים וְ אֹזֶ ן ָה ָמן לִ ְראוֹ ת ֶאת ֵע ֶמק ַה ַּמ ֵ ּצבוֹ ת ְמכֻ ֶּסה יַ ַערָ ,עמוּס ְ ּב ִפ ְר ֵחי מוֹ ֵצץ ִצ ְבעוֹ נִ ִ ּיים,
ת-א ׁ ְשכּ וֹ לוֹ תְּ ,תלוּיִ ים ַעל ַה ּ ִׂש ִיחים וְ ָה ֵע ִצים ,זוֹ ֲה ִרים לְ אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ֶא ׁ ְשכּ וֹ לוֹ ֶ
ֵהם ָק ְרא ּו לַ ָּמקוֹ ם:
"יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים".
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ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים
ַה ְ ּז ַמן ָעשָׂ ה ֶאת ׁ ֶשלּ וֹ ַ .מ ֲעשֵׂ י ַה ֻּקנְ דָּ ס ָהלְ כ ּו ו ָּפ ֲחתוּ ,וְ אֹזֶ ן ָה ָמן ,זֶ ה זְ ַמן ַרב ,לֹא ִה ְס ּתוֹ ֵבב ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ָּתלוּי לְ ַצ ָ ּוארוֹ .
יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ַ ּב ְט ִּתי ַעל ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הֵ ,הם נִ ְרא ּו לִ י ֲהמו ִּמים וַ ֲעצו ִּביםַ .עד לֹא ִמ ְ ּז ַמן ,עוֹ ד ָהי ּו ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל
עוֹ שִׂ ים ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,וְ ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ׁ ִשעוּר ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
לְ ַאט-לְ ַאטּ ְ ,בלִ י לָ שִׂ ים לֵ בֵ ,ה ֵחלּ ּו ַה ְ ּילָ ִדים לְ ַה ְצ ִ ּב ַיע ְ ּבא ֶֹפן ְמ ֻסדָּ ר ִעם ַמ ְר ּ ֵפק ַעל ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ,וְ יָ ד ׁ ְשנִ ָ ּיה ׁ ְשלו ָּבה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי
ַה ַ ּגב.
ּ ְפ ָצ ַצת ַה ֵּס ָרחוֹ ן וְ יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,וְ כֵ ן ַּת ֲעלוּלִ ים ֲא ֵח ִריםָ ,הלְ כ ּו וְ נִ ׁ ְש ְּכחוּ .אוּלַ י ֲא ִפלּ ּו ִה ְת ַ ּב ַ ּי ׁ ְשנ ּו ִ ּב ְמ ׁשוּבוֹ ת יַ לְ דוּת
ֵאלּ וּ.
ַ ּב ְר ָטהּ ִ ,ב ְּק ׁ ָשה ּ ַפ ַעםֶ ׁ ,ש ֶא ׁ ְשמֹר לָ ּה ֶאת "מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל" ,וְ ׁ ָשכְ ָחה לְ ַב ֵּק ׁש אוֹ תוֹ ֲחזָ ָרה.
ָהי ּו ִמ ְק ִריםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְר ׁ ָשה לָ נוּ ,לְ שַׂ ֵחק ּתוֹ ֶפ ֶסת.
ֲא ָבל ָהיָ ה ָאסוּר לְ ׁ ַש ֵּקר.
ִמי ׁ ֶש ָ ּנגְ ע ּו בּ וֹ ָ ,היָ ה ַח ָ ּיב ִמ ָ ּיד לְ הוֹ דוֹ ת.
ָאסוּר ָהיָ ה לְ הוֹ ִציא לָ ׁשוֹ ן לְ ִמי ׁ ֶש ָרץ ַא ֲח ֶר ָיך.
ָהיָ ה ָאסוּר לִ לְ עֹג לַ ַּמ ְפ ִס ִידים ,וְ לַ ְּמנַ ְ ּצ ִחים ָהיָ ה ָאסוּר לִ שְׂ מ ַֹח.
לֹא ָר ִצים ְ ּב ִסיבו ִּבים ,וְ לֹא עוֹ שִׂ ים ׁ ִשגּ ו ִּעים.
ֹאש.
ָר ִצים ַרק ְ ּב ַקו יָ ׁ ָשרֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ִס ְּכמ ּו ַא ֶח ֶרתֵ ,מר ׁ
ַ ּב ַה ְפ ָס ָקה ַה ְּק ָצ ָרה ,לִ ְפנֵ י ְּת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶשל ָּכל ִמשְׂ ָחקָ ,היָ ה ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵ ּנן ֶאת ַה ְּכלָ לִ ים.
ָּכ ְך ׁ ֶש ֵּמעוֹ לָ ם לֹא ִה ַ ּג ְענוּ ,לְ שַׂ ֵחק ּתוֹ ֶפ ֶסת.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה נִ ְ ּג ׁש ּו ִעם ּתֹם ַה ּׁ ִשעוּר לַ ּמוֹ ֶרה ,לִ ׁ ְשאֹל ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַעל ח ֶֹמר ַה ִּל ּמוּד.
ְּכ ָבר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ַה ְב ִחין ֵ ּבין יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה לְ יֶ ֶתר ַה ְ ּילָ ִדים .לְ כֻ ָּלם ָהלַ ְך וְ ָד ַע ְך ַה ָ ּב ָרק ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,וַ ֲח ִר ִיצים ֵה ֵחלּ ּו
לְ ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ַעל ַה ּ ָפנִ ים.
ַ ּב ְר ָטהָ ,היְ ָתה ַה ַּתלְ ִמ ָידה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְצ ִ ּב ָיעה.
ָּכזֹאת ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה,
ִהיא לֹא ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה מוֹ ִרים ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֲעל ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה,
ִהיא ָהיְ ָתה ִמ ְת ּ ַפ ֶעלֶ ת ֵמ ַע ְצ ָמ ּה,
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יפה:
וּמוֹ ִס ָ
"טוֹ ב ְמאוֹ ד ַ ּב ְר ָטה",
וְ זֶ ה ִה ְס ּ ִפיק לָ ּה.
ַה ַּמ ְח ָ ּברוֹ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו ָהלְ כ ּו וְ נַ ֲעשׂ ּו ְמ ֻסדָּ רוֹ ת ִמ ּיוֹ ם לְ יוֹ םַ ,ה ּ ְפ ָצ ִעים ָ ּב ַרגְ לַ יִ ם ָהלְ כ ּו וְ נֶ ֶעלְ מוּ ,ו ְּב ִמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
ָצ ַע ְדנ ּו לְ א ֶֹר ְך ֲח ִר ֵיצי ַה ָ ּבלָ טוֹ ת ִעם ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ ה ,לֹא ְמ ַק ְ ּצ ִרים דֶּ ֶר ְך וְ לֹא ְמ ַע ְ ּגלִ ים ּ ִפנּוֹ ת.
ּ ָפחוֹ ת ו ָּפחוֹ ת דִּ בּ ו ִּרים ְמיֻ ָּת ִרים נִ ׁ ְש ְמע ּו ַ ּב ּׁ ִשעו ִּרים.
ְ
וּכְ ׁ ֶש ִה ַ ּב ְט ִּתי ,יוֹ ם ֶא ָחדַ ,על שְׂ ָע ָרם ׁ ֶשל ַה ְ ּילָ ִדיםָ ,ר ִא ִיתי ׁ ֶשהוּא הוֹ לֵ ך ו ַּמ ֲא ִפירַ ,ה ַּמ ָ ּבט ִמזְ דַּ ֵ ּגג ,וְ ָה ֵעינַ יִ ם נִ ְראוֹ ת
ֲעיֵ פוֹ ת ו ׁ ְּשקוּעוֹ ת ְ ּבחוֹ ֵר ֶיהןֵ ,מ ַה ּׁ ָשעוֹ ת ָה ֲא ֻרכּ וֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמר ּו ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים.
בּ ֶֹקר ֶא ָחדָ ,ר ִא ִיתי ֶאת ַ ּב ְר ָטה ַמ ְצ ִ ּב ָיעה.
זֶ ה ָהיָ ה ְּכ ׁ ֶש ָע ַמ ְד ִּתי ַ ּב ּתוֹ ר ָה ָאר ְֹך ְ ּבתֹם ַה ּׁ ִשעוּר ,לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ַה ּמוֹ ֶרה ׁ ְש ֵאלוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְרא ּו לִ י ֲח ׁשוּבוֹ ת.
ַא ַחר ָּכ ְך עוֹ ד ָּת ַפ ְסנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו קוֹ ְר ִאים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּלנוּ:
"בית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים",
ֵּ
ְ
ֲא ָבל לֹא זָ כַ ְרנוֵּ ,איך ָק ָראנ ּו לוֹ ּ ַפ ַעם.
ַה ְ ּז ַמן ָחלַ ף.
ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה לָ ַד ַעת ַּכ ָּמה זְ ַמן ָע ַברִּ ,כי אֹזֶ ן ָה ָמן ִּכ ָּסה ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֲענָ נִ ים ,וְ כָ ל יוֹ ם דָּ ָמה לְ קוֹ ְדמוֹ .
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו נֶ ֱהנֵ ִיתי לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּגרְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְב ִט ַיח.
לְ ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש ְמ ֻסדָּ ר ְ ּבכָ ל בּ ֶֹקר ,לָ לֶ כֶ ת לַ ּׁ ִשעוּר ַה ְּמ ׁ ַש ֲע ֵמם ,לְ ַה ְק ׁ ִשיב לוֹ יָ ֶפה ,לַ ְחזֹר לַ ֶח ֶדר וּלְ ָהכִ ין ָּכל ַא ֲח ֵרי ַה ָ ּצ ֳה ַריִ ם
ׁ ִשעו ִּרים ,לֶ ֱאכֹל אֹכֶ ל ָ ּב ִריא ,לְ ַס ֵּמן לִ י ׁ ֶשעוֹ ד יוֹ ם ָע ַבר וּלְ ֵה ָר ֵדם.
ְ
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ַה ִּס ּפוּק ָה ֲא ִמ ִּתי ָהיָ ה לְ ַס ֵּמן ׁ ֶשעוֹ ד יוֹ ם ָע ַברְּ .כלוֹ ַמרּ ָ ,ג ַדלְ ִּתי ְ ּבעוֹ ד יוֹ םּ ַ ,בדֶּ ֶרך לַ ַּמ ּ ָט ָרה ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ,לִ ְהיוֹ ת
ְמ ֻב ָ ּגר.
"ה ַ ּילְ דוּת,
ַ
ֵאינָ ּה ֶא ָּלא ַה ְמ ָּתנָ ה ִמ ְת ַמ ּׁ ֶשכֶ ת,
יוֹ ם ַא ַחר יוֹ ם,
ְ ּב ַס ְבלָ נוּת ֲעצו ָּמה,
לַ ַ ּבגְ רוּת",
נָ ַהגְ ִּתי ָאז לוֹ ַמר לְ ַע ְצ ִמי,
וְ יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ַמ ְס ִּכים ִא ִּתי.
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ַה ְ ּב ִר ָיחה ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים
בּ ֶֹקר ֶא ָחד ִה ְתעוֹ ַר ְרנוּ ,ו ָּמ ָצאנ ּו ֶאת ִקירוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ְמכֻ ִּסים ְ ּב ִצ ּיו ִּרים ַע ִּליזִ ים וְ ִצ ְבעוֹ נִ ִ ּיים.
וְ גַ ם ִה ְמנוֹ ן ָהיָ ה ָּכתוּב ַעל ַה ִּקירוֹ ת.
ֹאשי ְּכ ׁ ִשיר יְ לָ ִדים יָ ׁ ָשן ו ֻּמ ָּכר:
ַה ַּמנְ ִ ּגינָ ה ׁ ֶשלּ וֹ ִה ְתנַ ְ ּגנָ ה ְ ּבר ׁ ִ
ָאנוָּ ,אנוּ ,יְ לָ ִדים,
לֹא רוֹ ִצים ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר,
יְ לָ ִדים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר.
וְ ִה ֵ ּנהּ ְ ,ב ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ַהבּ ֶֹקרּ ַ ,ב ִּכ ּתוֹ תּ ִ ,בזְ ַמן ָה ֲארוּחוֹ ת ו ַּב ֲח ָד ִרים ָה ֲאפ ִֹרים לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה ,נִ ְפ ַ ּג ׁ ְשנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ְּכ ׁ ֶש ַעל שְׂ ָפ ֵתינ ּו
ְמ ַר ֶח ֶפת ַה ַּמנְ ִ ּגינָ ה.
ו ְּתמוּנוֹ ת ְרחוֹ קוֹ ת וּנְ ִעימוֹ תּ ַ ,ב ֲעלוֹ ת ַט ַעם יַ לְ דוּת וְ ֵר ַיח ח ֶֹפ ׁשֵ ,ה ֵחלּ ּו לְ ַר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר:
ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ לֶ ׁ ,ש ֶמ ׁשִ ,משְׂ ָח ִקים.
יפה ,וְ גַ ְרנ ּו ַעל ַה ַּכ ְר ֶמל.
ו ַ ּּב ְר ָטה ֲא ִפלּ ּו ִהזְ ִּכ ָירה לִ יֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעםָ ,היִ ִיתי ַא ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ּהּ ְ ,ב ִעיר נָ ֵמל ַא ַחת ׁ ֶש ּׁ ְש ָמ ּה ֵח ָ
"אז ָמה ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ שִׂ ים ּפֹה?"
ָ
ׁ ָש ַאלְ נוּ,
וְ ִא ׁיש לֹא יָ ַדע.
ַרק ַמ ְר ָטהָּ ,כ ְך ָהיָ ה נִ ְד ֶמהִ ,ח ְ ּיכָ ה,
וּמוֹ לְ לָ ה ְ ּביָ ָד ּה ּ ֶפ ֶתק ָק ָטןֶ ׁ ,ש ֵּס ְר ָבה לְ ִה ּ ָפ ֵרד ִמ ֶּמ ּנוּ.
ִה ַ ּב ְטנ ּו ֶא ָחד ַעל ַה ּׁ ֵשנִ י וְ לֹא ֶה ֱא ַמ ּנוּ.
"ע ֶֹפר!
ָ
ִּת ְר ֶאה ֵאיזֶ ה ַאף נָ פו ַּח יֵ ׁש לְ ך".
"ב ְר ָטה!
ַּ
ְ
ִּת ְר ִאי ֵאיזֶ ה עוֹ ר נָ פוּל יֵ ׁש לָ ך".
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לְ ַמ ְר ָטהָ ,הי ּו ַ ּגם ָאזְ נַ יִ ם ְ ּגדוֹ לוֹ ת .לְ כֻ ָּלנ ּו ָהיָ ה שֵׂ ָער ָאפֹר וְ כָ סוּף .וְ לִ יֲ ,א ִפלּ וִּ ,ה ְת ִחילָ ה ְק ָצת ָק ַר ַחת.
ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמןָ ,רץ אֹזֶ ן ָה ָמן לְ א ֶֹר ְך ַה ִּמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת ,יוֹ ֵרק ַעל יָ דוֹ  ,ו ְּמנַ ֶּסה לִ ְמחֹק ֶאת ַה ִ ּצ ּיו ִּרים ְ ּבכַ ף יָ דוֹ ָה ְרטו ָּבה.
ִמ ּׁ ֶשלּ ֹא ִה ְצלִ ַיח,
ִצ ָ ּוה לַ ֲהפ ְֹך ֶאת ַה ִּמ ָּלה "יְ לָ ִדים" ַ ּב ּׁ ִשיר,
"מ ֻב ָ ּג ִרים",
לְ ְ
"מ ֻב ָ ּג ִרים" ַ ּב ּׁ ִשיר,
וְ ֵהיכָ ן ׁ ֶש ָּכתוּב ְ
לְ ׁ ַשנּוֹ ת לְ "יְ לָ ִדים".
הוּא נִ ָּסהּ ְ ,בקוֹ לוֹ ַהצּ וֹ ְר ָמנִ י ,לָ ׁ ִשיר ִ ּב ְצ ָרחוֹ ת ,וּלְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל קוֹ לוֹ ת ַה ּׁ ִש ָירה ׁ ֶשל ַה ְ ּילָ ִדים:
"אנוָּ ,אנוְּ ,מ ֻב ָ ּג ִרים ,לֹא רוֹ ִצים יְ לָ ִדיםּ ְ .בלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ רְ ,מ ֻב ָ ּג ִרים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר".
ָ
ֲא ָבל זֶ ה לֹא ִה ְת ָח ֵרז,
וְ זֶ ה הוֹ ִציא ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ִמדַּ ְע ּתוֹ .
"א ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִבים ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ַ
וְ לָ כֵ ן לְ עוֹ לָ ם לֹא נֵ ֵצא ִמ ָּכאן",
ִה ְד ֵהד קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה,
וְ נִ ֵער ֵמ ָעלֵ ינ ּו ַּת ְרדֵּ ָמה ֲע ֻמ ָּקה.
ָאז נָ ׁ ְשר ּו לָ ָא ֶרץ ׁ ְשנוֹ ת ַ ּבגְ רוּת ַרבּ וֹ תְ ,ס ָפ ִרים ו ַּמ ְח ָ ּברוֹ ת ,דְּ ָאגָ ה לֶ ָע ִתיד וְ חוֹ בוֹ ת ,וְ עוֹ ד ָמה לֹאִ .א ָּתם יַ ַחד נָ ְפל ּו ַא ְר ָצה
ׁ ְשנוֹ ת לִ ּקוּק ֲא ֻרכּ וֹ ת לַ ּמוֹ ִרים ְּכ ֵדי לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּב ִצ ּיוּן טוֹ בִ ,קדּ וֹ ת ֲע ֻמ ּקוֹ ת לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ַ ּב ִּמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת ,וַ ֲאדוֹ ן אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ְּמנַ ֵהל
ַה ֶ ּנ ֱה ָדרַ .מ ֵּסכוֹ ת ִעם ּ ָפנִ ים ְקמוּטוֹ ת ו ְּבלוּיוֹ ת נָ ְפל ּו וְ ִה ְתנַ ּ ְפצוָּ ,אזְ נַ יִ ם וְ ַא ּ ִפים ְ ּגדוֹ לִ ים ָהלְ כ ּו וְ ִה ְת ַּכ ְ ּוצוּ ,שֵׂ ָער ָהלַ ְך
וְ ִה ׁ ְש ִחיר ,נִ יצוֹ ץ ׁשוֹ ְבבוּת ׁ ָשב לָ ֵעינַ יִ ם ,וְ ִח ּיו ְּך נִ ְפ ַרשׂ ַעל ַה ּ ָפנִ ים.
"מה ָק ָרה לָ כֶ ם,
ָ
ׁ ְשכַ ְח ֶּתם ִמי ַא ֶּתם?!
יְ לָ ִדים וְ לֹא ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ יֵ ׁש לָ כֶ ם ַ ּגם ּ ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס",
ִה ְד ֲהד ּו ִמלּ וֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ַּכ ֲחלוֹ ם יָ ׁ ָשן.
ִהכְ נַ ְס ִּתי יָ ד לַ ִּכיס ו ִּמ ּׁ ַש ׁ ְש ִּתי.
ָהיָ ה ׁ ָשם ַמ ּׁ ֶשהוּ.
אתי מוֹ ֵצץ.
הוֹ ֵצ ִ
"זֶ ה מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ִּלי",
ָק ְפ ָצה ַ ּב ְר ָטה ִמ ּ ִׂש ְמ ָחה וְ ָח ְט ָפה אוֹ תוֹ ִמ ָ ּי ִדי.
"נָ ַת ִּתי לְ ָך אוֹ תוֹ ּ ַפ ַעם,
ַא ָּתה זוֹ כֵ ר,
ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ַס ְענ ּו ָ ּב ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
וְ ַא ֲח ֵרי זֶ ה עוֹ ד ּ ַפ ַעם,
לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים".
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זִ ָּכרוֹ ן ֻמ ָּכרֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּסה ָא ָבקָ ,הלַ ְך וְ ִה ְת ַ ּב ֵהר.
ׁ ָשלַ ְפ ִּתי ַ ּגם ּ ִפ ַּסת נְ יָ ר יְ ׁ ָשנָ ה ו ְּמ ֻק ֶּמ ֶטת וְ יִ ּׁ ַש ְר ִּתי אוֹ ָת ּה.
ָהיָ ה ָּכתוּב ָ ּב ּה ְ ּב ָאדֹם:
"אנַ ְחנ ּו יְ לָ ִדים".
ֲ
יפה ,וְ ָהיִ ִיתי ְמ ֻב ָ ּגר.
"זֶ ה ַהכּ ֹל ָהיָ ה לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ יםְּ ,כ ׁ ֶש ַ ּג ְר ִּתי ַ ּב ַּכ ְר ֶמל ׁ ֶש ְ ּב ֵח ָ
וְ ַעכְ ׁ ָשוֵ ,היכָ ן ֲאנִ י?
ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֲ ,א ָבל ׁשוּב ְמ ֻב ָ ּגר?"
זֶ ה ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ַבלְ ֵ ּבל.
"א ָ ּבא,
ַ
דַּ י ְּכ ָבר,
ַא ָּתה לֹא זוֹ כֵ ר?!"
ִטלְ ְטלָ ה אוֹ ִתי ַ ּב ְר ָטה ְ ּביָ ָד ּה,
ְּכ ִאלּ ּו ֵאלֶ ָיה ׁ ָשב ּו ָּכל ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ִמ ָ ּיד.
ָּכזֹאת ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה,
נִ כְ נֶ ֶסת לְ ִמשְׂ ָחק וְ יוֹ ֵצאת ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּבכָ זֹאת ַקלּ וּת.
וְ ִאלּ ּו ֲאנִ י,
ְ
ׁ ָש ַק ְע ִּתי ְ ּב ֵאיזֶ ה ֲחלוֹ ם אוֹ ִמשְׂ ָחק ,וְ ֵאין לִ י דֶּ ֶרך לָ ַד ַעתָ ,מה ֶ ּב ֱא ֶמת.
"א ָ ּבא!
ַ
ימן ׁ ֶש ַא ָּתה ֶ ּב ֱא ֶמת יֶ לֶ ד,
ֲא ָבל זֶ ה ִס ָ
ַא ָּתה לֹא ֵמ ִבין?!"
נִ ְּס ָתה ַמ ְר ָטה לְ עוֹ ֵדד אוֹ ִתי,
ו ָּמ ְס ָרה לְ ַ ּב ְר ָטה דֻּ ִ ּביֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁשוּם ָמהָ ,היָ ה ֻמ ָּכר לִ י.
ָהיִ ִיתי ְמאוֹ ד ְמ ֻבלְ ָ ּבל,
ֲא ָבל ָהיְ ָתה לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשהְּ ,כמוֹ ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ַּמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה צוֹ ְדקוֹ ת.
"מ ֻב ָ ּג ִרים ,לֹא יְ כוֹ לִ ים לִ ְבר ַֹח ִמ ֵ ּבית ַה ֶּכלֶ א ַה ֶ ּזה,
ְ
ֲא ָבל יְ לָ ִדיםֵּ ,כן",
לָ ֲח ׁ ָשה לָ נ ּו ַמ ְר ָטהִ ,מ ַּת ַחת לַ ּ ְׂש ִמיכָ הּ ַ ,בח ׁ ֶֹשךְ.
"אל ִּת ׁ ְש ְּכחוּ ,יְ לָ ִדים יְ כוֹ לִ ים ַהכּ ֹל:
ַ
לָ עוּף,
לַ ְח ּפֹר ִמנְ ָהרוֹ ת,
לָ ׁ ֶש ֶבת ְ ּב ׁ ִשעוּר ַ ּב ִּכ ָּתהֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ,לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ְקסו ָּמה,
וְ עוֹ ד ָמה לֹא".
"נְ ַס ּ ֵפר לַ ּׁשוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְצ ִאים ַרק לְ ֶרגַ עִּ ,כי ַה ַּכדּ וּר ָעף לָ נ ּו ַהחו ָּצה",
ִה ִ ּצ ָיעה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה,
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ׁ ֶש ְּכ ָבר ָחזְ ָרה לְ ַע ְצ ָמ ּה.
"א ָבל ֵאין ָּכאן ַּכדּ ו ִּרים",
ֲ
ָר ַטנְ ִּתי.
"ע ֶֹפר,
ַא ָּתה ׁשוּב חוֹ ׁ ֵשב ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּגר",
ָּכ ֲע ָסה ַמ ְר ָטה.
"כ ְך לֹא נֵ ֵצא ִמ ָּכאן לְ עוֹ לָ ם",
ָּ
נֶ ֶאנְ ָחה וְ נִ ְרדְּ ָמה.
ַ ּב ֵּלילוֹ ת ַה ָ ּב ִאיםּ ְ ,ב ָחסוּת ַה ֲח ׁ ֵשכָ הֶ ,ה ְחלַ ְפנ ּו ַר ְעיוֹ נוֹ ת ִמ ַּת ַחת לַ ּ ְׂש ִמיכוֹ ת.
"נַ ִ ּגיד לַ ּׁשוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים לְ ָה ִקיא ,וְ אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא אוֹ ֵהב ׁ ֶש ְּמלַ כְ לְ כִ ים ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשלּ וֹ ",
ִה ִ ּצ ָיעה לִ כְ לוּכִ ית.
ָהיָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ָק ְר ִבים לְ ִפ ְתרוֹ ן,
ָחזַ ְרנ ּו לַ ְח ׁשֹב ִּכילָ ִדים.
"נַ ֲעשֶׂ ה לוֹ ָ ּבלָ גָ ן,
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ְק ָצת ח ֶֹפ ׁש ֵמ ִא ָּתנוּ",
ִה ִ ּצ ָיעה ָ ּבלָ גָ נָ ה.
וְ ׁשוּבָ ׁ ,ש ַת ְקנ ּו ֻּכ ָּלנוּ.
ַמ ְר ָטה ִה ִ ּצ ָיעהֶ ׁ ,ש ַ ּנ ִ ּגידֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו נוֹ ְתנִ ים לְ ַע ְצ ֵמנ ּו עֹנֶ ׁש ,לָ ֵצאת לְ ִט ּיוּל ַ ּב ּ ֶט ַבע.
"נַ ִ ּגידֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְצ ִאים לְ ָהכִ ין ַמ ָּתנָ ה לְ אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ִ ּצ ַיע ַמ ָּתנוֹ נִ י,
"וְ ָאז נִ ְב ַרח".
"אוּלַ י נַ ִ ּגידֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ְמשַׂ ֲח ִקיםּ ִ ,בלְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב",
ִה ִ ּצ ָיעה ַ ּב ְר ָטה.
"ה ּׁשוֹ ְמ ִרים יַ ְח ׁ ְשבוֶּ ׁ ,ש ּׁשוּב ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵאלּ ּו ְמשַׂ ֲח ִקים ַ ּב ִּמשְׂ ָח ִקים ַה ּ ִט ּ ְפ ׁ ִש ִ ּיים ׁ ֶש ָּל ֶהם,
ַ
יִ ְּתנ ּו לָ נ ּו לָ ֵצאת,
ו ֶּב ֱא ֶמת,
נֵ לֵ ְך לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ תוֹ ".
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ַרק ַ ּב ְר ָטה ,יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ְמ ִציא ַר ְעיוֹ ן ָּכזֶ ה ְ ּגאוֹ נִ י:
לְ שַׂ ֵחק ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ְּכ ִאלּ ּו זֶ ה ַרק ִמשְׂ ָחק.
"מה ַא ֶּתם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ָעלַ י ָּככָ ה?"
ָ
ִה ְת ּ ַפ ְּל ָאה ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנה,
"אנַ ְחנ ּו אוֹ ְמ ִרים ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ֲ
ְ
וְ נֵ ֵצא לַ דֶּ ֶרך לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ תוֹ ".
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ַה ְ ּי ִצ ָיאה לַ דֶּ ֶר ְך
לְ ָמ ֳח ָרתַ ,ה ׁ ְש ֵּכם ַ ּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָשב ּו ַה ְ ּילָ ִדים ִמ ִּמשְׂ ָח ָקם "לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב"ָ ,א ַסף אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת ָּכל ַה ּמוֹ ִרים
"ט ּ ְפ ׁ ִשים ְמ ֻט ּ ָפ ׁ ִשים!"
ִ
הוּא ָצ ַעק,
"ה ֵרי לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ םֶ ׁ ,ש ְ ּילָ ִדים ֵהם ַע ְרמו ִּמ ִ ּיים ,לֹא לְ ַה ֲא ִמין לְ ִמ ָּלה ׁ ֶשל יֶ לֶ ד .וְ ַא ֶּתם ,נוֹ ְתנִ ים לָ ֶהם לִ ְבר ַֹח.
ֲ
ַ ּב ּסוֹ ף ,עוֹ ד ֶ ּב ֱא ֶמת יֵ לְ כ ּו לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב.
טוֹ בֵ ,הם עוֹ ד יָ ׁשוּב ּו ַעל ַא ְר ַ ּבעִ ,עם זָ נָ ב ֵ ּבין ָה ַרגְ לַ יִ ם ,וְ ָאז יְ ַח ֶּכה לָ ֶהם ָהעֹנֶ ׁש ,וְ עוֹ ד ֵאיזֶ ה עֹנֶ ׁש ,לְ שַׂ ֵחק וְ עוֹ ד ְ ּב ֵאיזֶ ה
ִמשְׂ ָחק ,לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב.
ֹאש ,מוֹ ִרים ְמ ֻט ְמ ָט ִמים!
ֹאשּ ַ ,גם לָ כֶ ם לָ ר ׁ
בּ ו ׁ ָּשה וְ ֶח ְר ּ ָפה לְ כָ ל ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ִּס ִיתיּ ְ ,ב ָע ָמל ַרב ,לִ ְדחֹף לָ ֶהם לָ ר ׁ
ָמה ַא ֶּתם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ָעלַ י ָּככָ ה!
ַ ּגם ַא ֶּתם ֲהיִ ֶיתם ּ ַפ ַעם יְ לָ ִדים ,וַ ֲאנִ יָ ,ה ַפכְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם לְ מוֹ ִרים,
ְּכ ָבר ׁ ְשכַ ְח ֶּתם?!
ַרק יְ לָ ִדים וּמוֹ ִרים ְמ ֻס ָ ּגלִ ים לִ ְהיוֹ ת ָּכ ֵאלּ ּו ְּכפוּיֵ י טוֹ ָבה.
ִאם לֹא יַ ְחזְ ר ּו ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ,א ְתכֶ ם ַה ּמוֹ ִרים ֶא ֱהפ ְֹך לִ ילָ ִדים ,וְ נַ ְת ִחיל ֶאת ָּכל ַה ִח ּנו ְּך ׁ ֶש ָּלכֶ ם ֵמ ַה ַה ְת ָחלָ ה".
ַה ּמוֹ ִרים ָע ְמד ּו ְמ ֻפ ָח ִדים וְ לֹא הוֹ ִציא ּו ֶהגֶ ה.
"אנַ ְחנ ּו ַמ ְב ִט ִיחים לְ ָך,
ֲ
ֲאדוֹ ן אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ְת ַח ֵ ּנן מוֹ ֶרה ֶא ָחד ְ ּב ִב ְר ַּכיִ ם רוֹ ֲעדוֹ ת,
"אם ַה ְ ּילָ ִדים לֹא יַ ְחזְ רוּ,
ִ
ְ
ֲאנַ ְחנ ּו נֵ לֵ ך לְ ַח ּ ֵפשׂ אוֹ ָתם".
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אשוֹ נָ ה זֶ ה זְ ַמן ַרב ׁ ֶש ָהרו ַּח שִׂ ֲח ָקה
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעהָ ,היִ ינ ּו ְּכ ָבר ַה ְר ֵחק ְ ּבמוֹ ַרד ָה ָהר ,צוֹ ֲע ִדים וְ ׁ ָש ִרים .זֹאת ָהיְ ָתה ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ְ ּבשַׂ ֲערוֹ ֵתינוַּ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ּ ִפ ְ ּזזָ ה ֵמ ָעלֵ ינוּ ,ו ְּפ ָר ִחים ְק ַט ִ ּניםֶ ׁ ,ש ִה ְת ַח ְּמק ּו ִמ ָ ּידוֹ ַה ּקוֹ ֶט ֶפת ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,ה ִציצ ּו ֵאלֵ ינ ּו ִמן
ָה ֲא ָד ָמה.
ְ
ְ
ַ ּב ְר ָטה דִּ ְּלגָ ה ְּכמוֹ סוּסַ ּ ,פ ֲע ַמיִ ם ַעל אוֹ ָת ּה ָה ֶרגֶ ל וְ ַא ַחר ָּכך ַעל ָה ֶרגֶ ל ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיהָּ .כך ָהיְ ָתה חוֹ זֶ ֶרת ָּת ִמיד ֵמ ַה ַ ּגן .וְ לֹא,
ֶרגֶ ל ַא ֲח ֵרי ֶרגֶ ל ַא ֲח ֵרי ֶרגֶ ל ַא ֲח ֵרי ֶרגֶ לַ ...עד ׁ ֶש ֵּמ ִתים ִמ ּׁ ִש ֲעמוּם.
"מי ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּגר,
ִ
ְ
הוֹ לֵ ך ׁ ְשנֵ י ְצ ָע ִדים לְ ָאחוֹ ר",
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלנ ּו ָצ ַח ְקנ ּו לַ ּׁ ָש ַמיִ ם.
ַ ּב ַה ְת ָחלָ הַ ,הדֶּ ֶר ְך ָהיְ ָתה ַק ָּלה ו ְּמ ַח ֶ ּיכֶ ת .יָ ַר ְדנ ּו ֵמ ָה ָהר ,לְ א ֶֹר ְך ַה ּׁ ְש ִבילְּ ,כ ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּו נִ ְפ ֶרשֶׂ ת ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםְ ,מלֵ ָאה
ָה ִרים וַ ֲע ָמ ִקים ,יְ ָערוֹ ת וַ ֲערו ֵּצי נְ ָחלִ ים.
ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָצ ֲעד ּו ְ ּב ֶמ ֶרץָ .הי ּו ֵא ֶּלה ,וַ דַּ איַ ,ה ּׁ ָשנִ ים ָה ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ָחלְ פ ּו ֵמ ָאז ָ ּב ְרח ּו ִמ ֵ ּבית הוֹ ֵר ֶיהםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהן נֶ ֶאלְ צ ּו
לְ ִה ְס ַּתדֵּ ר לְ ַבד ,וְ לֹא ָהיָ ה ִמי ׁ ֶש ִ ּי ַּקח אוֹ ָתם ַעל ַה ָ ּי ַדיִ ם.
יפינָ ה ׁ ָש ֲאלָ ה ִ ּב ְד ָאגָ ה,
ּ ִפ ּ ִ
ִאם זֶ ה ׁ ֶש ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת יָ ֶפה ,אוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת.
ַמ ְר ָטה ִה ְר ִ ּג ָיעה אוֹ ָת ּה,
וְ ָא ְמ ָרה לָ ּה,
ֹאש,
ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים הוֹ לְ כִ ים יָ ֶפהְּ ,כ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ַע ִּליזוֹ ת ָ ּבר ׁ
וּכְ ׁ ֶש ֵהן נֶ ֱעלָ מוֹ תָ ,אז ַה ְ ּילָ ִדים לֹא הוֹ לְ כִ ים יָ ֶפה,
וְ זֶ ה ַהכּ ֹל.
ו ֶּב ֱא ֶמתַ ,מ ְר ַבדֵּ י ַּכ ָּלנִ ּיוֹ ת וְ נַ ְר ִק ִיסיםַ ,ר ָּקפוֹ ת וְ ַס ְביוֹ נִ ים ,קוֹ ל ִצ ּיוּץ ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ,וְ ׁ ִשכְ ׁשו ְּך ַה ַּמיִ ם ַה ְּמ ַפ ְּל ִסים דַּ ְר ָּכם
אשינ ּו ְ ּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת שְׂ ֵמחוֹ ת.
ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ןִ ,מ ְּלא ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ַמ ְר ָטה ִה ְת ַענְ יְ נָ ה ַ ּבנּוֹ ִפים ַה ְּקסו ִּמיםּ ְ ,בעוֹ נוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ,ו ְּב ַמ ְסלוּל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַה ָ ּי ֵר ַח ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ִהיא ׁ ָש ֲאלָ ה,
ִאם ַ ּגם ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ ַר ַחת ַ ּב ִּמזְ ָרח ,וְ ׁשוֹ ַק ַעת ַ ּב ַּמ ֲע ָרב.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָענ ּו לָ ּה,
ׁ ֶש ֶ ּזה ְמאוֹ ד ָּתלוּיַּ ,כ ָּמה ׁ ִשעו ֵּרי ַ ּביִ ת אֹזֶ ן ָה ָמן נוֹ ֵתן.
ְ
ִאם הוּא נוֹ ֵתן ַה ְר ֵ ּבהָ ,אז ַמ ְח ׁ ִש ְיך ֻמ ְקדָּ ם ,וּלְ ָמ ֳח ָרת ַ ּבבּ ֶֹקרְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּצ ִריך לָ לֶ כֶ ת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרַ ,ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש לֹא רוֹ ָצה לִ זְ קֹף
ֹאש.
ר ׁ
ו ַּפ ַעם ַא ַחת ,אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ָשכַ ח לָ ֵתת ׁ ִשעו ִּרים ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ְת ַמ ֵּלא ָה ֲאוִ יר ְ ּבאוֹ ר וָ רֹד ,וְ ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש שִׂ ֲחק ּו ִעם ַ ּג ְר ְ ּג ֵרי ָה ָא ָבק
ּתוֹ ֶפ ֶסת.
ֲאנִ י ׁ ָש ַאלְ ִּתי:
"מ ִהי ַהדֶּ ֶר ְך ַה ְּק ָצ ָרה ְ ּביוֹ ֵתר לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים?"
ַ
ַּכ ֲע ָסנִ י ּ ָפ ַרשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ַמ ּ ַפת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְר ֲא ָתה לִ יְ ,מ ֻבלְ ֶ ּבלֶ ת לְ ַה ְח ִריד.
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"א ֶצל אֹזֶ ן ָה ָמן",
ֵ
הוּא ִה ְס ִ ּביר,
"מ ּ ַפת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ְקבו ָּעה ו ְּמדו ָּדה.
ַ
וְ ַה ֶּמ ְר ָחקִ ,מ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֵ ,אינוֹ ִמ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה.
ֲא ָבל ַ ּב ַּמ ּ ָפה ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ ,של ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,הדֶּ ֶר ְך ַה ְּק ָצ ָרה ְ ּביוֹ ֵתרִ ,מ ׁ ְש ַּת ָ ּנה.
לְ ָמ ׁ ָשל,
ִאם ַא ָּתה רוֹ ֶצה לְ שַׂ ֵחק ַעכְ ׁ ָשו ְ ּב ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,ו ַּב ּסוֹ ף ַרק ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ָאזָ ,קרוֹ ב לְ וַ דַּ איֶ ׁ ,שלּ ֹא ַּת ִ ּג ַיע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ַה ּיוֹ ם.
ֲא ָבלִ ,אם ַא ָּתה רוֹ ֶצה ,דַּ וְ ָקא ַעכְ ׁ ָשו ,לְ ַה ְת ִחיל ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,וּלְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בָ ,אז ַהדֶּ ֶרךְ
לְ ׁ ָשם ְק ָצ ָרה ְ ּביוֹ ֵתר".
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ָעשְׂ ָתהָ ,מה ׁ ֶשלּ ֹא ָעשְׂ ָתה ִמ ְ ּז ַמןִּ ,כי אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ִה ְר ׁ ָשה לָ ּה.
ִהיא ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה ַמ ֵהרּ ְ ,ב ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָע ְצ ָרה ו ָּפ ְת ָחה אוֹ ָתן ְ ּב ַבת ַא ַחתְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא ׁשוֹ לַ ַחת ֶאת ַה ֶ ּז ֶרת
לְ ָפנִ ים.
ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְס ּתוֹ ְב ָבה לָ ּה ַעל ָה ֶא ְצ ַ ּבע ַה ְּק ַט ָ ּנה.
ַא ַחר ָּכ ְך ָעשְׂ ָתה ַ ּגלְ ַ ּגלּ וֹ ןֶ ׁ ,ש ָּכל ָּכ ְך ָא ֲה ָבה ,וְ כָ ל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ַה ּ ְפכָ ה וְ ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגלָ ה ְּכמוֹ ַּכדּ וּר.
ַמ ְר ָטה ׁ ָש ֲאלָ ה,
ִאם זֶ ה נָ כוֹ ןָ ,מה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן לִ ֵּמד אוֹ ָתנוּ,
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ֵאין ָח ָד ׁש ַּת ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָצ ֲחקוּ.
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ְּ
ֵהם ָא ְמר ּו לָ נוּ,
"הכּ ֹל ָח ָד ׁש.
ַ
ֵאין יָ ׁ ָשן ַּת ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש".
ו ֶּב ֱא ֶמתִ ,מ ְּס ִב ֵיבנוָּ ,ה ֲא ָד ָמהָ ,ה ֵע ִצים וְ ַה ּ ְפ ָר ִחיםַ ,הכּ ֹל נִ ְר ָאה ָט ִרי וְ ַר ֲענָ ן.
יָ ָצאנ ּו ִמ ֵ ּבין ֶה ָה ִרים ֶאל ִמ ׁישוֹ ר ָר ָחב ו ָּפתו ַּח.
ת-ק ִ ּב ּיוֹ תְּ ,כ ֵבית ְק ָברוֹ ת ֲענָ ק.
לְ ָפנֵ ינ ּו נִ ְפ ְרשָׂ ה ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֻ ,ק ִ ּב ּיוֹ ֻ
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ָצ ַע ְדנ ּו לְ א ֶֹר ְך ׁ ְש ִביל ָאר ְֹך ו ְּמיַ ֵ ּג ַעֶ .מ ְר ָח ִבים ׁ ֶש ֵאינָ ם ִמ ׁ ְש ַּת ִ ּנים לִ ּו ּו אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ַד ְר ֵּכנוּ ,לְ כִ ּווּן ָמה ׁ ֶש ָהיָ ה ּ ַפ ַעם ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,וְ ַעכְ ׁ ָשו נִ ְר ָאהְּ ,כ ִמ ְב ָצר ָרחוֹ ק ַה ִּמ ְתנַ ּ ֵׂשא ֵמ ַעל ָה ֲענָ נִ ים.
יפינָ ה),
לְ ִצדֵּ נ ּו נִ ְמ ְּת ָחה ֶ ּג ֶדר ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםִ .מדֵּ י ּ ַפ ַעם ֵה ִציצ ּו ָ ּבנ ּו ּ ַפ ְרצוּפוֹ נִ ים ַס ְק ָרנִ ים ָּ
(כ ְך ָק ְר ָאה לָ ֶהם ּ ִפ ּ ִ
ֹאשם לְ ַמ ְּקלוֹ ת ַה ָ ּג ֵדרְּ ,כקוֹ ִפים ְ ּבגַ ן ַח ּיוֹ תֵ .הם לָ ְב ׁש ּו ֲחלִ יפוֹ ת וַ ֲענִ יבוֹ תָ ,הי ּו לָ ֶהם ְק ָמ ִטים ַעל ַה ֵּמ ַצח,
ִה ְצ ִמיד ּו ר ׁ ָ
וְ ֵעינַ יִ ם ֲעיֵ פוֹ ת.
ֵאלּ ּו ָהי ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ָהלַ כְ נ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ,וְ ִה ְק ׁ ַש ְבנ ּו לְ קוֹ ל ְצ ָע ֵדינ ּו ַעל ָה ֲא ָד ָמה:
ֶ"רגֶ ל ַא ַחר ֶרגֶ ל ַא ַחר ֶרגֶ ל ַא ַחר ֶרגֶ ל"...
ָּ
"כ ְך לֹא נַ ִ ּג ַיע לְ עוֹ לָ ם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים",
ִמלְ ֵמל יַ ׁ ְשנוּנִ י.
"כ ְך לֹא נְ ׁ ַש ְח ֵרר לְ עוֹ לָ ם ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב",
ָּ
ָח ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבלִ ִ ּבי.
ָאז ֵה ֵח ָּלה ַ ּב ְר ָטה לְ יַ ֵּללֶ ׁ ,ש ֵאין לָ ּה כּ וֹ ַח יוֹ ֵתר.
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהלְ כ ּו וְ ִה ְת ַקדְּ ר ּו לִ ְצלִ ילֵ י ִ ּבכְ יָ ּהּ ְ ,ב ַמ ֲע ֵטה ְ ּב ִדידוּת ָאפֹרַ .ה ּ ְפ ָר ִחים ֵה ֵחלּ ּו לְ ִה ְת ַק ּ ֵפל ֶאל ּתוֹ ְך ַע ְצ ָמם ,וְ נָ סוֹ ג ּו
ֶאל ֶ ּב ֶטן ָה ֲא ָד ָמהּ ֶ .ג ׁ ֶשם ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת.
ַ ּב ְר ָטה יִ ְּללָ ה ,וְ יִ ְּללָ ה ,וְ יִ ְּללָ הֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ַאס לָ ּה ָּכל ַה ִּמשְׂ ָחק ַה ְּמ ֻט ּ ָפ ׁש ַה ֶ ּזה ְ ּבאֹזֶ ן ָה ָמן ,ו ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים אוֹ
ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםּ ִ ,ב ׁ ְש ִבילָ ּה ַהכּ ֹל אוֹ תוֹ דָּ ָבר .וְ ׁ ֶש ִאם ֲאנִ י ,ע ֶֹפרַ ,א ָ ּבא ׁ ֶש ָּל ּה ,לֹא ַמ ְחזִ יר אוֹ ָת ּה ִמ ָ ּיד
ַה ַ ּביְ ָתהָ ,אז ִמ ִ ּצדָּ ּהֶ ׁ ,ש ַא ְחזִ יר אוֹ ָת ּה לֶ ֱאלוֹ ִהים.
ָּכזֹאת ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה,
ִמ ְתוַ ַּכ ַחת ִעם ַה ָּמוֶ תְּ ,כ ִאלּ ּו הוּא ָח ֵבר ׁ ֶש ָּל ּה.
ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה נִ ִּסינ ּו לְ ַה ִ ּגיד לָ ּה,
ׁ ֶשעוֹ ד ְמ ַעט ַמ ִ ּג ִיעים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
זֶ ה לֹא ָעזַ ר.
ַא ַחר ָּכ ְך ָעשִׂ ינ ּו לָ ּה ּ ַפ ְרצו ִּפים ַמ ְצ ִח ִיקיםֶ ׁ ,ש ָּל ַמ ְדנ ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה,
ֲא ָבל ַ ּגם זֶ ה לֹא ָעזַ ר.
ְ
ַה ֶ ּבכִ י ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ָהיָ ה ָּכזֶ הֶ ׁ ,ש ִחלְ ֵחל לְ תוֹ ך ַה ֵּלב ,וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ֶה ֱאזִ ין לוֹ ָ ,ר ָצה לִ ְבכּ וֹ ת ַ ּגם ֵּכן.
ֲא ִפלּ ּו אֹזֶ ן ָה ָמן ָצ ַעק ּ ַפ ַעם,
ׁ ֶש ִאם ִהיא לֹא ַּת ְפ ִסיק לִ ְבכּ וֹ ת ,הוּא ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע.
נִ ִּס ִיתי ֶאת ַה ּ ְט ִריק ָה ַא ֲחרוֹ ןֶ ׁ ,ש ָּת ִמיד ָע ַבד ַעל ַ ּב ְר ָטה:
"רוֹ ֶצה ׁ ֶש ֲא ַס ּ ֵפר לָ ְך,
ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ָק ָטן?"
ִח ּיו ְּך דָּ ִקיק וְ ׁשוֹ ָבב נִ ְפ ַרשׂ ַעל ּ ָפנֶ ָיה ַה ְּמ ֻע ָ ּננִ ים ,וְ ֶק ֶרן ׁ ֶש ֶמ ׁש ָ ּב ְק ָעה ֵמ ֶהן.
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"טוֹ ב,
ָאז ַּת ְק ׁ ִשיב ּו ֻּכ ְּלכֶ ם:
יפהַ ,ה ּׁשוֹ כֶ נֶ ת ַעל ָה ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ׁ ֶש ְּל ַמ ְר ְ ּגלוֹ ֵת ֶיהם
ת-רבּ וֹ תּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ְרחוֹ ָקה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ֵח ָ
ּ ַפ ַעם ,לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ַ
נִ ְפ ָרשׂ יָ ם ָ ּגדוֹ לָ ,היָ ה לָ נ ּו ְמנַ ֵהל ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ִ ּצ ָ ּוה ָעלֵ ינוּ ,לָ בוֹ א לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ִ ּב ְבגָ ִדים ֲחלָ ִקים .הוּא לֹא ִה ְר ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
ִצ ּיו ִּרים ַעל ַה ְ ּבגָ ִדים.
ַה ֻחלְ ָצה יָ כְ לָ ה לִ ְהיוֹ ת אוֹ ַ ּב ִּמכְ נָ ַסיִ ם אוֹ ִמחוּץ לָ ֶהםֲ ,א ָבל לֹא ְק ָצת ּפֹה ו ְּק ָצת ׁ ָשם.
ַה ְּמנַ ֵהל ַה ֶ ּזהִ ,ה ְר ׁ ָשה לָ נ ּו לַ ְח ׁשֹבַ ,רק ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ְמ ֻסדָּ רוֹ ת.
נָ נִ ַיח ָח ׁ ַש ְב ָּת ַעל ֶּכלֶ ב,
ָאז ֻמ ָּתר לַ ְח ׁשֹב:
ָמה הוּא אוֹ כֵ ל,
ו ָּמ ַתי ָצ ִר ְיך לָ ֶר ֶדת ִא ּתוֹ לְ ַט ֵ ּיל.
ֲא ָבל ָאסוּר לַ ְח ׁשֹב:
ֲח ָבל ׁ ֶש ֵאין לִ י ֶּכלֶ ב,
אוֹ ֵאיזֶ ה ֵּכיף לְ שַׂ ֵחק ִעם ֶּכלֶ ב.
אוֹ עוֹ ד דֻּ גְ ָמה ,לְ ֵאיל ּו ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֻמ ָּתר וְ ֵאיל ּו ָאסוּר:
לָ רוּץ וּלְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל – ָאסוּר,
ֲא ָבל לַ ֲעשׂ וֹ ת ַּת ְר ִ ּגילִ ים לְ הוֹ ָצ ַאת ַה ֶּמ ֶרץ – ֻמ ָּתר.
יוֹ ם ֶא ָחד הוּא ָצ ַעק ָעלֵ ינוּ:
'זֶ ה ַה ְ ּז ַמן לָ לֶ כֶ ת לְ שַׂ ֵחק!'
ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ֶה ֱא ַמ ּנוּ.
'לְ שַׂ ֵחק! לְ שַׂ ֵחק!
ָמה ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִביםֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ָּכזֶ ה ָר ׁ ָשע ,וְ לֹא ֶא ֵּתן לִ ילָ ִדים לְ שַׂ ֵחק.
ַרק ַּת ִ ּגידוּ:
ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשהַ ,ח ָ ּי ִבים לָ לֶ כֶ ת לְ שַׂ ֵחק.
וְ לֹאַ ,חס וְ ָחלִ ילָ הְּ ,כמוֹ יְ לָ ִדים:
ָ ּבא לִ י לָ לֶ כֶ ת לְ שַׂ ֵחק'.
ָאז ָע ַבר ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵה ֵחלּ ּו לְ שַׂ ֵחק ְ ּבכָ ל ִמינֵ י ִמשְׂ ָח ִקים ׁ ֶש ִה ְמ ִציא ּו לָ ֶהם,
וְ ָצ ַעק:
ָּ'ככָ ה ַא ֶּתם ְמשַׂ ֲח ִקים?!
ִּת ְת ַ ּב ְ ּי ׁש ּו לָ כֶ םַ ,א ֶּתם ִ ּבכְ לָ ל לֹא יוֹ ְד ִעים לְ שַׂ ֵחק.
לְ שַׂ ֵחק,
זֶ ה לְ ָהכִ ין ׁ ִשעו ִּרים.
ְ
ָמהַ ,א ֶּתם לֹא יוֹ ְד ִעים ֵאיך ְמשַׂ ֲח ִקים?!
מוֹ ִצ ִיאים ֵמ ַה ִּתיק ַמ ְח ֶ ּב ֶרת ֲעטו ָּפה ,ו ַּמ ְת ִחילִ ים לְ ָהכִ ין ֶאת ׁ ִשעו ֵּרי ַה ַ ּביִ ת.
ַעל ָמה ֲח ׁ ַש ְב ֶּתם,
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ַעל דָּ ָבר ַא ֵחר?!
ָמה ׁ ֶש ַא ֶּתם עוֹ שִׂ ים יְ לָ ִדים ,זֶ ה לֹא לְ שַׂ ֵחק,
זֶ ה לְ ִה ְתלַ כְ לֵ ְך,
זֶ ה לְ ַקלְ ֵקל,
זֶ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ׁ ְשטוּיוֹ ת.
ֵמ ַע ָּתה יְ לָ ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ לֵ ַח ֶא ְתכֶ ם לְ שַׂ ֵחקַ ,א ֶּתם הוֹ לְ כִ ים לְ ָהכִ ין ׁ ִשעו ִּרים,
ֲה ַבנְ ֶּתם?!'"
"ת ְראוּ!"
ִּ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ֲעלוּת ,וְ ִה ְצ ִ ּב ָיעה לַ ּׁ ָש ַמיִ ם.
ֵמ ַעל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָהי ּו ְּתלוּיִ ים ֲענָ נִ ים ׁ ְשח ִֹריםְ ,מ ַא ְ ּי ִמים לְ ַה ּ ִפיל ֶ ּג ׁ ֶשם ָּכ ֵבד.
וְ ַא ֲח ֵרינוָּ ,צ ַעד ָה ָא ִביב ִ ּב ְמלוֹ א ּ ְפ ִר ָיחתוֹ ַ ּ .פ ְר ּ ָפ ִרים ְמ ַר ֲח ִפים ָ ּב ֲאוִ יר ַה ְּמ ַת ְק ַּתקָ ,ה ָרווּי ִ ּב ׁ ְשלַ ל ֵריחוֹ ת ו ְּצ ָב ִעיםְ ּ .פ ָר ִחים
ֹאש לְ ׁ ֵש ַמע זִ ְמזוּם ַהדְּ בוֹ ִרים .וְ ַעל ֲע ֵצי ַה ְ ּברוֹ ׁש וְ ָהא ֶֹרןַ ,ה ּ ְפזו ִּרים לְ א ֶֹר ְך ַה ּׁ ְש ִבילִ ,ה ְת ָחר ּו ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה.
זָ ְקפ ּו ר ׁ
ַעל ַקו ָהא ֶֹפק דִּ ְּלג ּו ַא ָ ּילוֹ ת ִ ּב ְקלִ ילוּת ,וְ נֶ ֶעלְ מ ּו ֵמ ֵע ֶבר לַ ֶּמ ְר ָחב ַה ּ ָפתו ַּח.

65

אֹזֶ ן ָה ָמן ְמגַ ֶּלה ֶאת ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה ,ע ֶֹפר וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה
ֹאשוֹ ְמ ַר ֲח ִפים ֲענָ נִ ים ׁ ְשח ִֹרים וּכְ ֵב ִדים .הוּא ֵה ִרים ֶאת
אֹזֶ ן ָה ָמן נִ ַ ּצב ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ֵּמ ַעל ר ׁ
ַה ִּמ ׁ ְש ֶק ֶפת וְ ֵה ִציץ לְ תוֹ כָ ּהִ ּ .פ ְתאוֹ םָ ,מ ַרט ְקוֻ ַ ּצת שְׂ ָערוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְצ ְ ּבצ ּו ֵמאֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶשלּ וֹ .
"מ ִ ּג ַיע לִ י",
ַ
ִמלְ ֵמל.
ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָשב לְ ַח ֵ ּי ְךִ ,עם ַה ּ ֶפה ַ ּב ַעל ַה ּׁ ֵשן ֵּכן וְ ַה ּׁ ֵשן לֹא ׁ ֶשלּ וֹ .
זֶ ה נִ ׁ ְש ַאר לוֹ ֵמ ַא ַחד ַה ְּק ָרבוֹ ת נֶ גֶ ד יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
הוּא ָר ָצה לָ ַק ַחת לָ ֶהם ֶאת ַה ַּכדּ וּר,
ְ
וְ גַ לְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ָ ּב ֲע ָטה ֶאת ַה ַּכדּ וּר יָ ׁ ָשר ֶאל ּתוֹ ך ּ ַפ ְרצוּפוֹ .
ֵמ ָאז הוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ׁ ֶשלּ וֹ ,
ֲא ָבל ַה ְ ּילָ ִדים נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים ׁ ֶש ֵהם לֹא יוֹ ְד ִעים ְּכלוּם.
ָה ֱא ֶמת ִהיא,
ׁ ֶש ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ׁשוֹ ֶמ ֶרת ֶאת ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ׁ ֶשלּ וֹ ְ ּבכִ ָיס ּה ,וְ לֹא ְמגַ ָּלה ֶאת זֶ ה לְ ַאף ֶא ָחד.
זֶ ה ַה ָּק ֵמ ַע ׁ ֶש ָּל ּה.
ִהיא אוֹ ֶמ ֶרתֶ ׁ ,ש ִאם ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ַ ּב ִּכיס ׁ ֶש ָּל ּה ,יִ ְהיֶ ה לָ ּה ַמ ָ ּזל טוֹ ב.
ָּככָ ה ִהיא ַמ ֲא ִמינָ ה.
ַעכְ ׁ ָשו ,הוֹ ִריד אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת ִמ ׁ ְש ַק ְפ ּתוֹ  ,וְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ַמ ּ ַפת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ּ ְפרוּשָׂ ה לְ ָפנָ יו .הוּא ָמ ַתח ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ ַה ָּק ָצר,
וְ לִ ּ ֵטף אוֹ תוֹ לְ ַאט-לְ ַאטּ ִ ,ב ְתנו ָּעה ׁ ֶשל ִא ּיוּם.
ַה ּמוֹ ִריםָ ,ע ְמד ּו ְס ִביבוֹ ְ ּבדֹם ָמתו ַּחּ ְ ,בלִ י לִ נְ ׁשֹםַּ .כ ָּמה ֵמ ֶהם ,נַ ֲעשׂ ּו ְּכ ָבר ְּכ ֻח ִּלים.
ֹאש.
ֵהם ַאף ּ ַפ ַעם לֹא יָ ְדעוִּ ,אם הוּא ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לַ ְחנֹק ֶאת ַע ְצמוֹ אוֹ אוֹ ָתם ,וְ גַ ם הוּא לֹא יָ ַדע ֵמר ׁ
ּ ַפ ַעם ִס ּ ֵפר לָ ֶהם,
ְ
ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ָּת ִמיד ֶאת ַה ֶה ֶפך ִמ ָּמה ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ּׁ ֵשק לוֹ .
ִּכי ַ ּב ַח ִ ּיים ,לֹא ָּת ִמיד עוֹ שִׂ ים ֶאת ָמה ׁ ֶשרוֹ ִצים.
ַא ַחר ָּכ ְך ִס ּ ֵפר לָ ֶהם,
ׁ ֶשהוּא עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַה ֶה ֶפ ְך ֵמ ַה ֶה ֶפ ְך.
ׁשוּבִּ ,כי לֹא ָּת ִמיד ַ ּב ַח ִ ּיים ,עוֹ שִׂ ים ֶאת ָמה ׁ ֶשרוֹ ִצים.
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ֲא ָבל ֻּכ ָּלם יָ ְדעוּ,
ׁ ֶש ַה ַה ְחלָ ָטה ָה ִרגְ ִעית ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,אם לַ ְחנֹק ֶאת ַע ְצמוֹ אוֹ ֶאת ַה ּמוֹ ִריםָ ,היְ ָתה ַא ַחד ַהדְּ ָב ִרים ַה ְ ּי ִח ִידיםֶ ׁ ,שנּוֹ ְתר ּו
ֲע ַדיִ ן לֹא ְצפוּיִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
וְ ָאז,
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּג ַמר לַ ְחנֹק ֶאת ִמי ֵמ ַהנּוֹ כְ ִחים,
ָהיָ ה ּפוֹ ֵת ַח ְ ּבזֶ ֶמר ו ְּב ִר ּקוּד ַע ִּליז:
"זֶ ה סוֹ פוֹ ׁ ֶשל ָּכל ַ ּב ְרנָ ׁש,
ַה ּפוֹ ׁ ֵש ַע נֶ ֱענָ ׁש".
דִּ ְקלוּם ׁ ֶש ָהיָ ה ָאהוּב ְמאוֹ ד ַעל אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ הוּא נִ לְ ַמד וְ ׁ ֻש ַ ּנן ְ ּבכָ ל ִּכ ּתוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
ַה ַ ּצ ָ ּואר ַה ָּק ָצר,
ַ ּגם זוֹ ָהיְ ָתה ַמזְ ֶּכ ֶרת ִמ ַ ּילְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֹאש.
ְ ּב ַא ַחד ַה ְּק ָרבוֹ ת ַה ָּמ ִריםַּ ,כ ֲע ָסנִ י זָ ַרק לוֹ ֶאת ַה ִּתיק ,וּבוֹ ָּכל ִס ְפ ֵרי ַה ִּל ּמוּדַ ,על ָהר ׁ
ָאז ,נִ כְ נַ ס ָהר ׁ
ֹאש ׁ ֶשלּ וֹ לְ תוֹ ְך ַה ְּכ ֵת ַפיִ ם ,וְ ַה ַ ּצ ָ ּואר ִה ְת ַק ּ ֵפל וְ נֶ ֱעלַ ם ֶאל ּתוֹ ְך ַע ְצמוֹ ַ .הגּ וּףּ ַ ,גם הוּא ִה ְת ַּכ ֵ ּוץ ֵמ ָע ְצ ַמת
ַה ַּמ ָּכהֲ ,א ָבל ָה ַרגְ לַ יִ ם וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם נִ ׁ ְש ֲאר ּו ֲא ֻרכּ וֹ ת ,וְ ִא ָּתן הוּא רוֹ ֵדף ַמ ֵהר ַא ֲח ֵרי יְ לָ ִדים.

"ה ֵ ּנה ֵהם!
ִ
ִה ֵ ּנה ֵהם!"
ָצ ַרח אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאל ּתוֹ ְך ַה ִּמ ׁ ְש ֶק ֶפת.
"מ ְר ָטה ַ ּבת ַה ּׁ ְשמוֹ נֶ הּ ַ ,ב ְר ָטה ַ ּבת ֶה ָח ֵמ ׁש ,ו ָּב ֶא ְמ ַצע ,ע ֶֹפר ֶ ּבן ַה ּׁ ֵש ׁש וָ ֵח ִצי,
ַ
וְ ִא ָּתם יַ ַחדָּ ,כל ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ימה מוֹ ִרים,
ָק ִד ָ
ְ
נַ ֲהפֹך אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים!"
"ש ׁ ְש ׁש...
ְׁ
ע ֶֹפר ַה ָּק ָטן ְמ ַס ּ ֵפר ִס ּפוּר.
ׁ ֶש ֶקט מוֹ ִרים ְמ ֻט ּ ָפ ׁ ִשים!"
הוּא שָׂ ם ֶאת יָ דוֹ ַעל ָאזְ נוֹ ַ ,מ ְק ׁ ִשיב ִ ּב ְד ִריכוּתּ ְ ,באֹזֶ ן ָה ָמן ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁ ֶשלּ וֹ  ,לַ ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּס ּ ַפ ְר ִּתי.
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"הוּא ְמ ַס ּ ֵפר ָעלַ י,
ע ֶֹפר ַה ָּק ָטן ְמ ַס ּ ֵפר ָעלַ י!"
ׁ ָש ַאג וְ ָק ַפץ ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֵמרֹב שִׂ ְמ ָחה.
ּ ִפ ְתאוֹ םָ ,ק ָפא ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ִ ,ה ִ ּביט לַ ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ִה ְר ִצין:
"א ָבל ֲאנִ י לֹא ַמ ְס ִּכיםֶ ׁ ,ש ִּס ּפו ִּרים יְ ׁ ַש ּנ ּו ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲ
ּ ִפ ְתאוֹ ם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ ַר ַחתַ ,ה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ׁ ָשרוֹ ת ,וְ ַה ְ ּילָ ִדים הוֹ לְ כִ ים וְ לֹא ִמ ְת ַע ְ ּי ִפים".
הוּא ִּכ ֵ ּנס ֶאת יָ ָדיו ְס ִביב ּ ִפיו,
וְ ׁ ָש ַאג ֵמ ַעל ו ֵּמ ֵע ֶבר לְ כָ ל ָה ֵרי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים:
"ס ּפו ִּרים זֶ ה ַרק ִס ּפו ִּרים,
ִ
זֶ ה לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת!"
קוֹ לוֹ ִה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְּכ ַר ַעם ַעד לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ַה ֵהד ׁ ֶש ָחזַ ר ִמן ֶה ָה ִרים ָענָ ה לוֹ :
"ס ּפו ִּרים זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת אֹזֶ ן ָה ָמן,
ִ
ִס ּפו ִּרים זֶ ה ָּת ִמיד ֶ ּב ֱא ֶמת".
"ש ַמ ְע ֶּתם?!"
ְׁ
יפה אוֹ תוֹ .
הוּא ּ ָפנָ ה ַעכְ ׁ ָשוּ ְ ,ב ַמ ָ ּבט ְמ ֻפ ָחדֶ ,אל ְקבו ַּצת ַה ּמוֹ ִרים ׁ ֶש ִה ִּק ָ
"לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ַה ְּמנַ ֵהלּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְענוּ",
ֵהם ִה ְתנַ ְ ּצלוּ ,רוֹ ֲע ִדים.
"מ ֻט ְמ ָט ִמיםַּ ,ת ְק ׁ ִשיב ּו טוֹ ב!"
ְ
הוּא ִּכ ֵ ּנס ֶאת יָ ָדיו ְס ִביב ּ ִפיו,
וְ ָצ ַעק ְ ּבכָ ל כּ וֹ חוֹ :
"ס ּפו ִּרים זֶ ה ַרק ִס ּפו ִּרים,
ִ
זֶ ה לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת".
ַ ּבת קוֹ ל דַּ ָּקה וְ יַ לְ דו ִּתית ָחזְ ָרה ֵאלָ יו:
"ס ּפו ִּרים זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת אֹזֶ ן ָה ָמן,
ִ
ָמה ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד ַמ ְר ִ ּג ׁיש ,זֶ ה ָּת ִמידּ ֶ ,ב ֱא ֶמת".
ַה ּמוֹ ִרים ָהי ּו ֲהמו ִּמים.
ַה ּ ַפ ַעם ,לֹא ָהיָ ה ָס ֵפקֶ ׁ ,ש ַ ּגם ֵהם ׁ ָש ְמעוּ.
"עכְ ׁ ָשו ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים ,מוֹ ִרים ְמ ֻט ְמ ָט ִמים ,לָ ָּמה ֲאנִ י רוֹ ֶצה לְ הוֹ ִריד ֶאת ֶה ָה ִרים ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל יִ ְהיֶ ה ִמ ׁישוֹ ר
ַ
ְּכמוֹ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶש ִּליִּ .כי ֶה ָה ִרים ֵהם יַ לְ דו ִּת ִ ּייםְ ,מ ַד ְ ּב ִרים ׁ ְשטוּיוֹ ת".
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעהִּ ,כ ַ ּנ ְסנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ֶאת יָ ֵדינ ּו ָס ִביב ּ ִפינוּ ,וְ ִח ִּכינ ּו לַ ְ ּצ ָע ָקה ַה ָ ּב ָאה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
"א ַחתְ ׁ ,ש ַּתיִ םָ ׁ ,שלוֹ ׁש",
ַ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלנ ּו ׁ ָש ַאגְ נוּ:
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"אֹזֶ ן ָה ָמן,
ׁ ֶשלּ ֹא ָּת ֵעז לָ גַ ַעת ֶ ּב ָה ִרים".
ִ ּב ְר ָּכיו ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ֵה ֵחלּ ּו לְ ׁ ַש ְק ׁ ֵשקִ ׁ ,ש ָ ּניו לִ נְ ק ֹׁש ,וְ יָ ָדיו לִ ְרעֹד.
וְ ָאז נִ ׁ ְש ְמ ָעה ַ ּבת קוֹ ל נוֹ ֶס ֶפת:
"כן ,אֹזֶ ן ָה ָמן,
ֵּ
ׁ ֶשלּ ֹא ָּת ֵעז לָ גַ ַעת ֶ ּב ָה ִריםִּ ,כי ֵהם ֲחמו ִּדים".
ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ָק ָפאנ ּו ִמ ּ ַפ ַחד.
"מי זֶ ה ָהיָ ה?"
ִ
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
"זֶ ה קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בַ ,ה ָּכלוּא ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים",
ָצ ֲחק ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"לְ ִע ִּתים הוּא ְמ ַה ְד ֵהד ֶ ּב ָה ִרים ,ו ַּמ ְפ ִחיד ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן".
אֹזֶ ן ָה ָמן ִק ּ ֵפל ֶאת ַה ַּמ ּ ָפה ,נָ ַעץ ֶאת ֵעינָ יו ַ ּב ּמוֹ ִרים,
וְ ׁ ָש ַאג:
"נָ כוֹ ן ׁ ֶש ֲאנִ י לֹא ְמ ַפ ֵחד?! מוֹ ִרים!"
הוּא ִה ְת ַמ ֵּת ַחִ ,ה ְתנַ ּ ֵפ ַח וְ ִסדֵּ ר ֶאת ַצ ְ ּוארוֹ נוֹ .
"כן ,לֹא ,לֹאֵּ ,כן ,לֹאֵּ ,כן"...
ֵּ
נִ ׁ ְש ְמע ּו קוֹ לוֹ ת ְמ ֻבלְ ָ ּבלִ ים.
"מי ָא ַמר ֵּכן?"
ִ
הוּא ָצ ַרח,
ימה".
"ש ִ ּי ְצ ַעד ַצ ַעד ֶא ָחד ָק ִד ָ
ֶׁ
"אנַ ְחנוּ"...
ֲ
ִ ּג ְמ ְ ּגמ ּו ַּכ ָּמה מוֹ ִרים וְ ָק ְפא ּו ִ ּב ְמקוֹ ָמם.
"א ֶּתם ֲא ַמ ְר ֶּתם ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ְמ ַפ ֵחד?!"
ַ
"לֹא ,לֹא ...אֹזֶ ן ָה ָמן.
ָר ִצינ ּו לְ ַה ִ ּגיד ֵּכן...
ׁ ֶש ַא ָּתה לֹא ְמ ַפ ֵחד".
"א ֶּתם אוֹ ְמ ִרים 'לֹא' לְ אֹזֶ ן ָה ָמן?!"
ַ
ַה ּ ַפ ַעם ִה ׁ ְש ַּת ְּתק ּו ַה ּמוֹ ִרים ְ ּב ַבת ַא ַחת.
ֵהם יָ ְדע ּו ׁ ֶש ּׁשוּם ְּת ׁשו ָּבה לֹא ַּת ֲעזֹר לָ ֶהם ,כּ וֹ לֵ ל ׁ ְש ִת ָיקה.
"ו ִּמי ָא ַמר 'לֹא'?!"
"אנִ יֲ ,אנִ י"...
ֲ
לִ ְח ׁ ְש ׁש ּו ַּכ ָּמה מוֹ ִרים.
"א ֶּתם ֲא ַמ ְר ֶּתם 'לֹא' ַעל ָמה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי?!"
ַ
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"אֹזֶ ן ָה ָמןִ ...ה ְת ַּכ ַ ּו ּנ ּו לֹא,
ׁ ֶש ַא ָּתה לֹא ְמ ַפ ֵחד".
"ת ׁשו ָּבה ְמלֵ ָאה!
ְּ
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים לִ ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶ םֶ ׁ ,ש ְּת ׁשו ָּבה ַח ֶ ּי ֶבת לִ ְהיוֹ ת ׁ ְשלֵ ָמה.
אוֹ ְמ ִרים:
לֹאֲ ,אדוֹ ן אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,א ָּתה לֹא ְמ ַפ ֵחד.
ֲאנִ י ֵמ ִטיל ַעל ֻּכ ְּלכֶ ם ,לִ כְ ּתֹב ֵמ ָאה ּ ַפ ַעם ַ ּב ַּמ ְח ֶ ּב ֶרת:
ֲאדוֹ ן אֹזֶ ן ָה ָמן ,לֹא ְמ ַפ ֵחדִ ,מ ּׁשוּם דָּ ָבר ָ ּבעוֹ לָ ם.
ֲה ַבנְ ֶּתם?!
מוֹ ִרים ְמ ֻט ְמ ָט ִמים".
אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ֵהר לָ ֶר ֶדת ִמן ַה ַ ּגג לְ ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקרַ .ה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ְמ ֻסדָּ ִרים ֶ ּב ָח ֵצרּ ְ ,בדֹם ָמתו ַּח .מוֹ ֶרה ָע ַבר ִעם ֶמ ֶטר ו ָּמ ַדד
ָּכל יֶ לֶ דִ ,אם הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת ָמתו ַּח.
ימ ְט ִרים ֵמ ַהגּ ַֹב ּה ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶש ְּל ָךַ .ה ְ ּילָ ִדים ִה ְצ ַט ּו ּו לְ ִה ְת ַא ֵּמן ְ ּבכָ ְך,
לִ ְהיוֹ ת ָמתו ַּחֵ ּ ,פרו ּׁשוֹ ָהיָ ה ,לִ ְהיוֹ ת ָ ּגבוֹ ַּה ְ ּבכַ ָּמה ֶסנְ ִט ֶ
ָּכל יוֹ םְּ ,כ ֵדי לְ ֵה ָעשׂ וֹ ת בּ וֹ גְ ִרים יוֹ ֵתר.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָעלָ ה לַ ָ ּב ָמה ,ו ָּפ ַתח ִ ּבנְ אוּם נִ ְר ָ ּג ׁש וְ נוֹ גֵ ַע לַ ֵּלב:
"מה ֲאנִ י רוֹ ֶצה ִמ ֶּכםָ ,מה ְּכ ָבר ִ ּב ַּק ׁ ְש ִּתיֶ ׁ ,ש ִּתגְ דְּ לוֶּ ׁ ,ש ִּת ְהי ּו ְ ּבנֵ י ָא ָדם ,זֶ ה לְ טוֹ ַב ְתכֶ םַ ,א ֶּתם לֹא ְמ ִבינִ ים?!
ָ
ֲא ָבל ַא ֶּתם יְ לָ ִדיםְּ ,כמוֹ ָּכל ַה ְ ּילָ ִדיםְּ ,כפוּיֵ י טוֹ ָבה ,לֹא יוֹ ְד ִעים לְ ַה ֲע ִר ְיך ֶאת ָמה ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּלכֶ ם עוֹ שִׂ ים ִ ּב ׁ ְש ִבילְ כֶ ם.
ִה ְת ַ ּב ְ ּי ׁש ּו לָ כֶ ם.
ָמ ַתי ֲחלַ ְמ ֶּתםּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ הֲ ,חלוֹ ם ַחם ו ָּמתוֹ ק ַעל הוֹ ֵריכֶ ם?
ׁ ְשכַ ְח ֶּתם אוֹ ָתם.
וְ ֵהםֶ ,את ַח ֵ ּי ֶיהם נוֹ ְתנִ ים ִ ּב ׁ ְש ִבילְ כֶ םָ ׁ .שלְ ח ּו ֶא ְתכֶ ם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ּטוֹ ב ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים .הוֹ ִציא ּו ֶא ְתכֶ ם ִמ ֵ ּבית
ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם לֹא לְ ַמ ְד ֶּתם ְּכלוּםֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם ֲהיִ ֶיתם נִ ׁ ְש ָא ִרים יְ לָ ִדים לָ נֶ ַצח.
וְ ַא ֶּתםָ ,מ ַתי ְקנִ ֶיתם לָ ֶהם ַמ ָּתנָ ה?
לְ יוֹ ם ָה ֵאם אוֹ לְ יוֹ ם ָה ָאב.
ָמ ַתי ְקנִ ֶיתם לִ י ַמ ָּתנָ ה?
לִ י! לִ י!
לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶש ָּלכֶ ם.
ָמה ,לְ טוֹ ָב ִתי ֲאנִ י עוֹ ֵמד ָּכאן וְ צוֹ ֵעק? זֶ ה לְ טוֹ ַב ְתכֶ ם.
זֶ ה ָמה ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַיע לָ כֶ ם!"
הוּא ׁ ָשלַ ח ָ ּב ֲאוִ יר ַּכ ָּמה ְ ּב ִעיטוֹ ת ֲאיֻ ּמוֹ תְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְד ִ ּגים לַ ְ ּילָ ִדים ָמה ְמ ַצ ּ ֶפה לָ ֶהםָ .הי ּו לוֹ נַ ֲעלַ יִ ם ׁ ְשחֹרוֹ תְ ,מ ֻצ ְח ָצחוֹ ת,
ְמ ֻחדָּ דוֹ ת ַ ּב ָּק ֶצה ,וְ ִא ָּתן ָהיָ ה בּ וֹ ֵעט לַ ְ ּילָ ִדים ַ ּב ַּת ַחת.
ְ ּבסוֹ ף ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקר ,נֶ ֱע ַר ְך ִמ ְסדַּ ר ֳענָ ׁ ִשיםָּ .כל יֶ לֶ ד ׁ ֶש ִא ֵחר לַ ִּכ ָּתהֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ַד ָּקהֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכַ ח ַמ ְח ֶ ּב ֶרתֲ ,א ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת,
ו ְּב ִע ָּקר יְ לָ ִדים ׁ ֶש ִח ְ ּיכוּ ,נִ ְק ְרא ּו לַ ֲעלוֹ ת לַ ָ ּב ָמה.
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אֹזֶ ן ָה ָמן ָט ַעןָּ ,ת ִמידֶ ׁ ,ש ִעם אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶשלּ וֹ ַ ,ה ַּמ ִ ּג ָיעה ַעד ָה ִר ְצ ּ ָפה ,הוּא לֹא ָצ ִר ְיך לְ ִה ְתכּ וֹ ֵפף ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲא ָבל הוּא ֵמעוֹ לָ ם לֹאּ ֶ ,ב ֱא ֶמתִ ,ה ְק ׁ ִשיב לָ ֶהם .הוּא ָא ְמנָ ם ָּת ִמיד נָ ַתן לָ ֶהם לְ ַס ֵ ּיםִּ ,כ ְמ ֻב ָ ּגרַ ,אף ּ ַפ ַעם לֹא ִה ְפ ִסיק
אוֹ ָתם ָ ּב ֶא ְמ ַצעֲ ,א ָבל ָּת ִמיד יָ ַדע ָמה ֵהם הוֹ לְ כִ ים לְ ַה ִ ּגיד.
ָאז ָהיָ ה ְמ ַס ֵ ּים וְ אוֹ ֵמר:
"הכּ ֹלֵּ ,תרו ִּציםִ ,ס ּפו ִּרים ו ׁ ְּש ָק ִרים .אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶש ִּלי ׁשוֹ ַמ ַעת ָּכל דָּ ָברּ ַ ,גם ֶאת ָמה ׁ ֶש ַא ֶּתם לֹא אוֹ ְמ ִריםּ ַ ,גם ֶאת ַר ֲח ׁ ֵשי
ַ
לִ ְ ּבכֶ םּ ַ ,גם ֶאת ְמזִ ּמוֹ ֵתיכֶ ם ,נָ כוֹ ן יְ לָ ִדים?!"
ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ִ ּגיד:
"נָ כוֹ ן ַה ְּמנַ ֵהל.
ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ַהכּ ֹלַ ,א ָּתה יוֹ ֵד ַע ַהכּ ֹלַ ,א ָּתה צוֹ ֵדק",
וְ ָאזַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ַה ֶ ּילֶ ד ָא ַמר ֶאת ַה ִּמ ִּלים ָה ֵאלּ וָּ ,היָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן ְמ ַח ֵ ּי ְך ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל נַ ַחת ,וְ צוֹ ֵבט ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו
ָה ָרזוֹ ת וְ ַה ַ ּב ְרזִ ִּל ּיוֹ ת ִ ּב ְצ ִב ָיטהֶ ׁ ,ש ָּל ּה ָק ָרא:
"צ ִב ַיטת ַא ֲה ָבה",
ְ
ימן ָּכחֹל ַעל לֶ ְחיוֹ ָה ֲע ִדינָ ה ׁ ֶשל ַה ֶ ּילֶ ד.
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִא ָירה ִס ָ
"מ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ֵאלַ י",
ֶ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן.
ִמ ָ ּידֵ ,ה ִביא ּו ַה ּמוֹ ִרים ׁ ִש ְב ָעה יְ לָ ִדים ׁ ֶש ָ ּי ְדע ּו לָ עוּף.
ָהי ּו ֵאלּ ּו יְ לָ ִדים ַק ֵּלי ִמ ׁ ְש ָקלֶ ׁ ,ש ָּל ֶהם זְ רוֹ עוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ תֶ ׁ ,ש ָּל ְב ׁש ּו ִ ּבגְ ֵדי נוֹ צוֹ ת .אֹזֶ ן ָה ָמן לָ כַ ד אוֹ ָתם עוֹ ד לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ ים
ַרבּ וֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ֵה ִקים ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,וְ ׁ ָש ַמר אוֹ ָתם ִ ּבכְ לוּב ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ִצ ּפוֹ ִרים .הוּא ֶה ֱאכִ יל אוֹ ָתם
ְ ּב ָמזוֹ ן ׁ ֶשל ִצ ּפוֹ ִריםְּ ,כ ֵדי לְ ַח ֵ ּזק לָ ֶהם ֶאת ַה ְּכנָ ַפיִ םִ ,א ֵּלף אוֹ ָתם לְ ׁ ָש ֵרת אוֹ תוֹ  ,וְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהם ְּכ ָפ ָר ׁ ֵשי ֲאוִ יר לְ ֶמ ְר ֶּכ ֶבת
ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ .
מוֹ ִרים ָר ְתמ ּו אוֹ ָתם לַ ֶּמ ְר ָּכ ָבה.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְצלִ יף ַ ּב ּׁשוֹ ט,
וְ ָק ָרא:
ימה!
"ק ִד ָ
ָ
נִ ְת ּפֹס ֶאת ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ ע ֶֹפר
ִעם ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
נַ ֲהפ ְֹך אוֹ ָתם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים".
ו ֶּמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת
זִ ְ ּנ ָקהַ ,מ ְעלָ ה,
לַ ּׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְד ָה ָרה.
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ַה ִּמ ְרדָּ ף
"ה ִ ּביט ּו לְ ַמ ְעלָ ה",
ַ
ָצ ֲע ָקה ַמ ְר ָטה וְ ִה ְצ ִ ּב ָיעה לָ ֲענָ נִ ים.
לְ ַמ ְעלָ הּ ַ ,ב ּׁ ָש ַמיִ ם ,יָ ׁ ַשב אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּב ֶמ ְר ָּכ ָבה ְרתו ָּמה לְ ׁ ִש ְב ָעה יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ָעפ ּו ַהיְ ׁ ֵשר לְ ֶע ְב ֵרנוַּ .א ֲח ָריו ,נָ ע ּו ָה ֲענָ נִ ים,
ְּכ ַח ָ ּילִ יםְ ,מכַ ִּסים ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,ו ַּמ ּ ִפילִ ים ָעלֵ ינ ּו ח ׁ ֶֹש ְך.
הוּא נוֹ ֵפף ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ,
"אנִ י ַמ ִ ּג ַיע!
ֲ
ֲאנִ י ַמ ִ ּג ַיע!"
נִ ְב ַהלְ נ ּו נוֹ ָרא.
יפי,
יפינָ הִ ּ ,פ ְתאוֹ ם ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה ּ ִפ ּ ִ
ּ ִפ ּ ִ
ַ ּב ְר ָטהׁ ,שוּב יִ ְ ּב ָבה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ַאס לָ ּה ִמ ָּכל ַה ִּמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזה,
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִה ׁ ְש ַּת ְּתקוּ,
ֲאנִ י ָר ִצ ִיתי לִ ְהיוֹ ת ׁשוּב ְמ ֻב ָ ּגר,
וְ ַרק ַמ ְר ָטה ָק ְר ָאה ּ ִפ ְתאוֹ ם:
"ה ֵ ּנה!
ִ
בּ וֹ א ּו ִא ִּתי ,יֵ ׁש ָּכאן ְמ ָע ָרה ְק ַט ָ ּנה".
ִהיא ִה ְצ ִ ּב ָיעה ַעל חוֹ ר ָק ָטן ַ ּב ֶּסלַ עֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ִה ָּכנֵ ס ֵאלָ יו ִ ּבזְ ִחילָ ה.
זָ ַחלְ נ ּו ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ֵשנִ י ִ ּב ְמ ִהירוּתּ ִ .ב ְפנִ יםִ ,ה ְת ַר ֲח ָבה ַה ְּמ ָע ָרה וְ ָה ְפכָ ה לְ ֶח ֶדר .לְ ַאט-לְ ַאט ִה ְת ַר ַ ּגלְ נ ּו לַ ֲח ׁ ֵשכָ ה וְ יָ כֹלְ נ ּו
לִ ְראוֹ ת ֶא ָחד ֶאת ַה ּׁ ֵשנִ יּ ָ .ב ַד ְקנ ּו ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִ ּב ְפנִ ים.
ְ
ַמ ְר ָטה הוֹ ִצ ָיאה ִמ ִּת ָיק ּה שְׂ ִמיכָ ה ו ָּפ ְרשָׂ ה אוֹ ָת ּה ,וְ ַא ַחר ָּכך ִח ְּל ָקה לְ כֻ ָּלם ֵסנְ דְּ וִ ִיצ'ים.
"מ ַתי ִה ְס ּ ַפ ְק ְּת לַ ֲעשׂ וֹ ת אוֹ ָתם?"
ָ
ׁ ָש ַאל ַמ ְמ ַּת ַּקנִ יְּ ,כ ׁ ֶשרֹק ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ּ ִפיו,
"זֶ ה ָּכל ָּכ ְך ָט ִעים".
ו ֶּב ֱא ֶמתִ ,מ ְ ּז ַמן לֹא ָאכַ לְ נוּ.
"לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּי ָצאנ ּו לַ דֶּ ֶר ְך",
ֵה ׁ ִש ָיבה ַמ ְר ָטה.
"יָ ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה ְר ֵע ִבים".
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ַרק ַ ּב ְר ָטה לֹא ָר ְצ ָתה לֶ ֱאכֹל ֶאת ַה ֵּסנְ דְּ וִ יץ' ִּכי ָהיָ ה ְ ּבתוֹ כוֹ ָאבוֹ ָקדוֹ .
"לֹא ִאכְ ּ ַפת לִ י לָ מוּת ֵמ ָר ָעב",
ִהיא ָא ְמ ָרה,
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יְ כוֹ לָ ה לִ ְסבּ ֹל ֶאת ָה ֵר ַיח ׁ ֶשל זֶ ה".
ֲ
אשינ ּו ֶא ָחד ַעל ַה ּׁ ֵשנִ י ,וַ ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְרדַּ ְמנ ּו ִּכי ּ ִפ ְתאוֹ ם ֶה ְח ׁ ִש ְיך ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּמ ָע ָרהְּ ,כ ִאלּ ּו ָענָ ן
ָהיִ ינ ּו ֲעיֵ ִפיםֵ ,הנַ ְחנ ּו ָר ׁ ֵ
ָּכ ֵבד ָר ַבץ לְ ִפ ְת ָח ּה ,וְ ׁ ֶש ֶקט נָ ַפל ָעלֵ ינוּ.
ִה ַ ּב ְטנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ ָר ִאינ ּו ְק ָפלִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים ְמכַ ִּסים ֶאת ַה ּ ֶפ ַתח.
"ש ַמ ְע ִּתי ֶא ְתכֶ ם יְ לָ ִדים",
ָׁ
הוּא ָצ ַחק ְצחוֹ ק ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל.
אשוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ֶא ְת ּפֹס אוֹ תוֹ .
"אנִ י ֲא ַח ֶּכה לָ כֶ ם ֲא ִפלּ ּו ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה ,וְ ָה ִר ׁ
ֲ
ְ
ַּכ ָּמה זְ ַמן ּתוּכְ ל ּו לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ַ ּב ַּמ ְחבּ וֹ א ׁ ֶש ָּלכֶ םּ ְ ,בלִ י לִ ְראוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ַא ֶּתם ָּכל ָּכך אוֹ ֲה ִבים?
ֲאנִ י ֶא ְס ּתֹם לָ כֶ ם ֶאת ַה ּ ְפ ָת ִחיםְּ ,כמוֹ נְ ָמלִ ים.
ַא ֶּתם ֲאבו ִּדים ,יְ לָ ִדים ֲחמו ִּדים.
אשיכֶ ם יַ ְת ִחיל ּו לְ ִה ְת ַמ ֵּלא ִ ּב ְפ ָח ִדים ו ְּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲעצוּבוֹ ת ,וְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִּלי ׁשוּב ִּת ְת ַּכ ֶּסה ַ ּב ֲענָ נִ ים".
עוֹ ד ְמ ַעט ָר ׁ ֵ
הוּא ִה ְת ִחיל לָ ׁ ִשיר ְ ּבקוֹ לוֹ ַהצּ וֹ ְר ָמנִ י:
"יֶ לֶ ד ,יֶ לֶ דֵ ,צא ַהחו ָּצה,
ִא ָּמא וְ ַא ָ ּבא יִ ְקנ ּו לְ ָך עוּגָ ה".
ָאזִ ׁ ,ש ְ ּנ ָתה ַמ ְר ָטה ֶאת נוֹ שֵׂ א ַה ּ ִׂש ָיחהַ ,אף ׁ ֶש ַה ְּק ָפלִ יםֶ ׁ ,של ָאזְ נוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִּ ,כ ּס ּו ֲע ַדיִ ן ֶאת ּ ֶפ ַתח ַה ְּמ ָע ָרה ,וְ הוּא
ִה ְק ׁ ִשיב לְ כָ ל ִמ ָּלה ׁ ֶש ָא ַמ ְרנוּ.
ִהיא ׁ ָש ֲאלָ ה ֶאת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
לָ ָּמה קוֹ ְר ִאים לוֹ אֹזֶ ן ָה ָמן?
וְ ֵא ְיך זֶ ה ָק ָרה,
ׁ ֶש ָהאֹזֶ ן ׁ ֶשלּ וֹ ָ ּג ְדלָ ה ָּכל ָּכ ְך?
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו ׁ ֶש ְּלאֹזֶ ן ָה ָמן ָהיָ ה מוֹ ֶרהָ ,ר ׁ ָשע עוֹ ד יוֹ ֵתר ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנוּּ ַ ,ב ַעל אֹזֶ ן ַא ַחת ֲעצו ָּמהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא "אֹזֶ ן
ָה ָמן ַה ָ ּגדוֹ ל"ִ .מ ֶּמ ּנ ּו לָ ַמד ,אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ,את ָּכל ַה ּסוֹ דוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ֵ ,א ְיך לְ נַ ֵ ּצ ַח יְ לָ ִדים.
ַה ּמוֹ ֶרה ַה ֶ ּזהּ ְ ,בכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּגר ,נָ ַהג לָ בוֹ א ֵמ ֲאחוֹ ָריו וְ לִ ְמ ׁש ְֹך לוֹ ָ ּבאֹזֶ ן.
ֹאש,
ִּכי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּב ִיטים ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה ַעל יְ לָ ִדיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּמוֹ ִרים עוֹ שִׂ יםְּ ,כ ׁ ֶש ַה ֶ ּילֶ ד יוֹ ׁ ֵשב וְ ֵהם נִ ָ ּג ׁ ִשים ֵאלָ יוָ ,אז ְ ּב ִצדֵּ י ָהר ׁ
ָה ָאזְ נַ יִ ם בּ וֹ לְ טוֹ ת ְּכמוֹ יָ ִד ּיוֹ ת.
אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ָ ּגדוֹ לָ ,היָ ה מוֹ ׁ ֵש ְך ְ ּבאֹזֶ ן ַּתלְ ִמידוֹ  ,אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ָּק ָטןַ ,מ ֲע ִמיד אוֹ תוֹ ַעל ַרגְ לָ יוְ ,מסוֹ ֵבב ֶאת ָאזְ נוֹ לְ כָ ל ַה ִּכ ּווּנִ ים,
מוֹ ֵרט אוֹ ָת ּה ,ו ַּב ּסוֹ ף ְמנַ ֶּסה לְ ַה ְחזִ יר אוֹ ָת ּה לִ ְמקוֹ ָמ ּה ִעם ַה ְד ָ ּב ַקת רֹק.
ָּכ ְך ָ ּג ְדלָ ה ָהאֹזֶ ן ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן .וּכְ כָ ל ׁ ֶש ָהלְ כָ ה וְ גָ ְדלָ הּ ַ ,גם ָהיָ ה יוֹ ֵתר ַקל לִ ְת ּפֹס אוֹ ָת ּהָ .אז ָּת ְפס ּו אוֹ ָת ּה יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר,
וְ לָ כֵ ן ִהיא ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה לִ גְ דּ ֹל ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ָיעה לָ ִר ְצ ּ ָפה.
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ֲא ָבל ַ ּב ִּכ ָּתהִ ,ה ְמ ׁ ִשיכ ּו לִ ְקרֹא לוֹ " ,אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ָּק ָטן"ִּ .כ ּנוּיֶ ׁ ,ש ַעל ּ ִפי גּ ֶֹדל ָאזְ נוֹ ָ ,היָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא ֻמ ְצדָּ ק.
ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ֲח ׁשוּכִ ים ,נִ ׁ ְש ַ ּבע אֹזֶ ן ָה ָמן לִ ְהיוֹ ת ָ ּגדוֹ ל ,וְ לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת ַהכּ וֹ ֶא ֶבת.
"זֶ ה לֹא נָ כוֹ ן!
זֶ ה ְס ָתם ִס ּפוּר ְמ ֻר ּׁ ָשע ׁ ֶשל יְ לָ ִדים",
נִ ׁ ְש ְמ ָעה זְ ָע ָקה ֵמ ַעל ּ ֶפ ַתח ַה ְּמ ָע ָרה.
ַ"רק ְּכ ׁ ֶש ָ ּג ַדל אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ַס ּ ֵפר יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
ְ
"הוּא ִה ְפ ִסיק לְ ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ָ ּבאֹזֶ ן ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ָה ַפך ֶאת ַה ֻחלְ ׁ ָשה לְ יִ ְתרוֹ ן.
הוּא ִה ְת ָ ּג ָאהֶ ׁ ,שהוּא יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשמ ַֹע ַהכּ ֹל ִעם ָהאֹזֶ ן ׁ ֶשלּ וֹ ּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד ֶאת ּ ִפ ְט ּפו ֵּט ֶיהם ַהלּ ֹא בּ וֹ גְ ִרים ׁ ֶשל ַה ְ ּילָ ִדיםּ ְ ,בכָ ל
ָמקוֹ ם ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
"נָ כוֹ ן ,נָ כוֹ ןֲ ,אנִ י ֶ ּב ֱא ֶמת יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשמ ַֹע",
נִ ׁ ְש ַמע ׁשוּב קוֹ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
ְ
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנה נִ ְמ ַאס ַהח ׁ ֶֹש ְך ַה ֶ ּזה ְ ּבתוֹ ך ַה ְּמ ָע ָרה.
לְ ּ ִפ ּ ִ
ִהיא ֵק ְר ָבה ֶאת ּ ִפ ָיה ֶאל ָאזְ נוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ֵה ֵח ָּלה לָ ׁ ִשיר:
"אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ָּק ָטן,
ָהלַ ְך לַ ַ ּגן
וְ ָעשָׂ ה ָ ּבלָ גָ ן".
ימה.
ָהאֹזֶ ן ׁ ֶש ִּכ ְּס ָתה ֶאת ּ ִפי ַה ְּמ ָע ָרה ָהלְ כָ ה וְ ֶה ֱא ִד ָ
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ָהאֹזֶ ן עוֹ שָׂ ה ַמ ֲא ַמ ִ ּצים ֶעלְ יוֹ נִ ים ,לְ ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ֵמזִ יז לָ ּה.
ְ
לִ כְ לוּכִ ית לָ ְק ָחה ַמ ַחט ׁ ֶשל ֵעץ א ֶֹרן ׁ ֶש ָּמ ְצ ָאה ַ ּב ְּמ ָע ָרה ,וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ַדגְ דֵּ ג לוֹ ְ ּבתוֹ ך ָהאֹזֶ ן.
"נְ ָמלִ ים!
נְ ָמלִ ים!"
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אֹזֶ ן ָה ָמן ָצ ַרח,
ו ִּפ ְתאוֹ ם ָהיָ ה אוֹ ר ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּמ ָע ָרה.
"אנִ י הוֹ לֵ ְךֲ ,אנִ י לֹא ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לְ ַחכּ וֹ ת לִ ילָ ִדים ִט ּ ְפ ׁ ִשיםֶ ׁ ,שלּ ֹא יוֹ ְד ִעים לְ ַה ֲע ִר ְיך ֶאת ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ שֶׂ ה לְ ַמ ֲענָ ם.
ֲ
ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִאיר לָ כֶ ם נַ ֲעלַ יִ ם ְּכ ֵבדוֹ ת ְ ּב ֶפ ַתח ַה ְּמ ָע ָרה ,ו ְּמ ַצ ֶ ּוה ֲעלֵ יכֶ ם לִ נְ עֹל ֶאת ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ םֵ .הן יְ ַר ְּתק ּו ֶא ְתכֶ ם לַ ַּק ְר ַקעָּ .כךְ
לֹא ּתוּכְ ל ּו לָ עוּף יוֹ ֵתר ִעם ַהדִּ ְמיוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָּלכֶ ם.
וְ גַ ם כּ וֹ ָב ִעיםַ ,ר ֲח ֵבי ׁשוּלַ יִ םֲ ,אנִ י ַמ ׁ ְש ִאיר לָ כֶ ם .כּ וֹ ָב ִעים ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּתיר ּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ יַ ַע ְטפ ּו ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ֵצל ָּכ ֵבד.
ָּכ ְך נְ ַק ֵ ּצץ לְ ִצ ּפוֹ ר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ָּלכֶ ם ֶאת ַה ְּכנָ ַפיִ ם",
הוּא ָצ ַחק ִ ּב ְצחוֹ קוֹ ָהרוֹ ֵעם,
וְ גֶ ׁ ֶשם ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָעלָ ה ַעל ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ִ ,ה ְצלִ יף ַ ּב ְ ּילָ ִדים ַה ְּמעוֹ ְפ ִפים ְ ּב ַאכְ זָ ִר ּיוּת וְ ִה ְמ ִריא לַ ּׁ ָש ַמיִ ם ,לוֹ ֵק ַח ִא ּתוֹ ֲחזָ ָרה ֶאת ָּכל
ָה ֲענָ נִ ים וְ ַה ֶ ּג ׁ ֶשם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
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ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת
ַה ׁ ְש ֵּכם ַ ּבבּ ֶֹקר ִה ְתעוֹ ְרר ּו ַה ְ ּילָ ִדים.
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ֵה ֵע ָ ּזה לְ ָה ִציץ ִמחוּץ לַ ְּמ ָע ָרה,
ַמ ְר ָטהָ ,היְ ָתה ָה ִר ׁ
ְּכ ֵדי לִ ְבדּ ֹק ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ֶ ּב ֱא ֶמת ָעף ְ ּב ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ַח ֵ ּבא.
ִהיא ִה ִ ּב ָיטה ִמ ָּס ִביב ,וְ לֹא ָר ֲא ָתה אֹזֶ ן בּ וֹ לֶ ֶטת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ׁשוּם שִׂ ַיח אוֹ ֶא ֶבןּ ַ .גם ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהי ּו ְ ּב ִה ִירים ,וְ ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶשל בּ ֶֹקר
לִ ּ ְט ָפה ֶאת ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ָה ַר ֲענַ נּוֹ ת.
לְ ַ ּב ְר ָטהָ ,היָ ה ֲחלוֹ םֶ ׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ִר ֵחף ַעל ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ םִ .היא נִ ְּס ָתה לִ ְמ ׁש ְֹך ֶאת ְק ֵצה ַהחוּטְּ ,כ ֵדי לְ גַ לּ וֹ ת ֶאת ַה ִּס ּפוּר ֻּכלּ וֹ ,
ֲא ָבל ַהחוּט נִ ְק ַרע ,וְ ִהיא נִ ׁ ְש ֲא ָרה ַרק ִעם ָק ֶצה ַ ּב ָ ּיד.
ישה ּו ָא ַמר לָ ּה ְ ּבקוֹ ל ָעצוּב:
ָמה ׁ ֶש ַ ּב ְר ָטה זָ כְ ָרה ֵמ ַה ֲחלוֹ םָ ,היָ הֶ ׁ ,ש ִּמ ׁ ֶ
"לָ ָּמה ָעזַ ְב ְּת אוֹ ִתי?
לְ ָמה ׁ ָשכַ ְח ְּת אוֹ ִתי?"
ִהיא ִה ְת ַּכ ְ ּו ָצה ֻּכ ָּל ּה ַרק ֵמ ֶע ֶצם ַה ִה ָ ּזכְ רוּת ַ ּב ּקוֹ ל ַה ְּמ ַר ֵ ּג ׁש ,ו ְּד ָמעוֹ ת ַח ּמוֹ ת ִמ ְּלא ּו ֶאת ֵעינֶ ָיה.
"ככָ ה ֲאנִ י לֹא יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך",
ָּ
ָ ּבכְ ָתה,
"אנִ י ַח ֶ ּי ֶבת לָ ַד ַעתִ ,מי ָא ַמר לִ י ֶאת זֶ ה".
ֲ
ׁ ֶש ֶקט יָ ַרד ַעל ַה ְּמ ָע ָרה.
ֹאשםַ .מ ְמלֶ כֶ ת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ָהיְ ָתה מוֹ לַ ְד ָּתם ,וְ ֵהם יָ ְדע ּו ַט ֲעמוֹ ׁ ֶשל ֲחלוֹ ם לֹא ּ ָפתוּרַ ,ה ְּמ ַר ֵּקד
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִה ְר ִּכינ ּו ר ׁ ָ
"ח ָ ּי ִבים לָ לֶ כֶ ת לְ ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת",
לִ ְפנֵ י ָה ֵעינַ יִ ם ,לֹא נוֹ ֵתן ָמנוֹ ַח ,ו ְּמ ַא ֵ ּים לְ ַהכּ וֹ ת ׁשוּב ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ָ ּבאַ .
ָק ָרא יַ ׁ ְשנוּנִ י.
ֹאש ָה ָהר ,נִ ְמ ָצ ִאים ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ָה ֲאבו ִּדים.
"שםּ ְ ,בר ׁ
ָׁ
ָּכל ִמי ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַיע לַ ּ ִפ ְס ָ ּגהִ ,מ ָ ּיד ׁ ָש ִבים ֵאלָ יו ָּכל ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ָה ֲאבו ִּדיםֵ ,מ ָאז ו ִּמ ָּת ִמיד .זִ כְ רוֹ נוֹ ת יַ לְ דוּתוֹ נִ ְפ ָרשִׂ ים לְ ָפנָ יו,
ִמ ָּמה ּ ָפ ַחדַ ,על ָמה ָחלַ ם ,ו ְּב ִע ָּקרָ ,מה ָר ָצה לִ ְהיוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָ ּגדוֹ ל.
ׁ ָשםּ ,תוּכַ ל ַ ּב ְר ָטה ,לִ ְמצֹא ֶאת ֲחלוֹ ָמ ּה ָה ָאבוּד".
ַּכ ֲע ָסנִ י ּ ָפ ַרשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ַמ ּ ַפת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים:
"הר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת נִ ְמ ָצא ְ ּב ֶמ ְר ָחק ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ ׁש ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת נְ ִעימוֹ ת ,אוֹ ֶעשֶׂ ר ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲעצוּבוֹ ת",
ַ
ִהכְ ִריז,
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וְ ֶה ְר ָאה לָ נ ּו ֶאת ַה ִּכ ּווּן.
ֻּכ ָּלם ִה ִ ּביט ּו ַעל ַ ּב ְר ָטה.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לָ ּה ֲע ַדיִ ן ַמ ְח ׁ ָש ָבה ֲעצו ָּבה ַעל ָה ַע ְפ ַע ּ ַפיִ םֶ ׁ ,שלּ ֹא רוֹ ָצה לָ עוּף ,וְ ָהיָ ה ָס ֵפקִ ,אם ִהיא ּתוּכַ ל לַ ֲעמֹד
ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָה ֲא ֻר ָּכהֶ ,מ ְר ָחק ׁ ֶשל ֶעשֶׂ ר ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲעצוּבוֹ ת.
"אל ִּת ְד ֲאגִ יּ ַ ,ב ְר ָטה!
ַ
ֲאנַ ְחנ ּו נְ גַ ֶּלה ִמי ָא ַמר לָ ְך:
לָ ָּמה ָעזַ ְב ְּת אוֹ ִתי?
לָ ָּמה ׁ ָשכַ ְח ְּת אוֹ ִתי?
ַאל ִּת ְד ֲאגִ י",
ִק ּ ְפ ָצה ַמ ְר ָטה ְס ִביב ֲאחוֹ ָת ּה ְ ּב ַע ִּליזוּת ,וְ נִ ְּס ָתה לְ ָה ִפ ַיח ָ ּב ּה ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל א ׁ ֶֹשרְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵ ּצר ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך.
יָ ָצאנ ּו לַ דֶּ ֶר ְך.
ַמ ְר ָטה הוֹ ְר ָתה לָ נוּ ,לָ לֶ כֶ ת ׁ ְשנֵ י ְצ ָע ִדים לְ ָפנִ ים וְ ֶא ָחד לְ ָאחוֹ רְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵ ּצר ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך .ו ֶּב ֱא ֶמתִ ,ה ַ ּג ְענ ּו ַמ ֵהר ִמ ְּכ ִפי
ׁ ֶש ִ ּצ ּ ִפינ ּו לְ ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת.
ְ
ימהַ ,ק ְרנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש ְמ ַר ְּקדוֹ ת ַעל ּ ִפ ְס ָ ּגתוֹ  ,וְ ִצ ּפוֹ ִרים
ר ׁ
ֹאש ָה ָהר ָהיָ ה ָעמֹק ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םָ ,עטוּף ְ ּב ַענְ נֵ י נוֹ ָצה ִּכשְׂ ִמיכַ ת ּפוּך נְ ִע ָ
ֹאשוֹ .
ְמ ַק ְ ּננוֹ ת ְ ּבר ׁ
ֹאשם ָ ּב ֲענָ נִ ים ,וְ ָק ׁ ֶשה לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ׁ ,ש ַרגְ לֵ ֶיהם נְ טוּעוֹ ת
ְּכ ָבר ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ּ ִט ּפוּס ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ַה ִּמ ְדרוֹ ןַ ,קל לִ ילָ ִדים ׁ ֶשר ׁ ָ
ָעמֹק ַ ּב ַּק ְר ַקע.
וְ ָאכֵ ןָ ,ה ֲעלִ ָ ּיה ַעל ָה ָהר ,לֹא ָהיְ ָתה ָק ׁ ָשה לָ נוּ.
ַ ּב ְר ָטה נֶ ֶהנְ ָתה ִמן ַה ּ ִט ּפוּס יוֹ ֵתר ִמ ֻּכ ָּלנוּ.
ִהיא ָצ ֲע ָדה ְ ּב ִרחוּף ֲחלוֹ ִמי ַעל ָה ֲא ָבנִ ים,
ֹאש ּה ְמ ַפ ֵּלס לוֹ דֶּ ֶר ְך ֵ ּבין ָה ֲענָ נִ ים ַה ְּקלִ ילִ ים,
ְּכ ׁ ֶשר ׁ ָ
וְ שַׂ ֲערוֹ ֶת ָיה ַה ְ ּב ִהירוֹ ת רוֹ ְדפוֹ ת ַא ֲח ֶר ָיה.

"אנַ ְחנ ּו אוֹ ֲה ִבים ֶאת ַה ַּליְ לָ ה,
ֲ
ְּכמוֹ ּ ַפ ְר ּ ָפ ֵרי לַ יְ לָ ה",
ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלֵ ה ַהדֶּ ֶרךְ,
"כי ַ ּב ַּליְ לָ הֻ ,מ ָּתר לִ ְהיוֹ ת יְ לָ ִדיםֲ .א ִפלּ ּו ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ַ ,ב ַּליְ לָ הֵ ,הם יְ לָ ִדים.
ִּ
אוֹ ר ַהבּ ֶֹקר הוֹ ֵפ ְך ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ׁשוֹ לֵ ַח אוֹ ָתם לְ ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַ ּניִ ם וּלְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ַא ֶּתם זוֹ כְ ִריםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא סוֹ ֵבל ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים חוֹ לְ ִמיםִ .אם ָהיָ ה יָ כוֹ לָ ,היָ ה ְמ ַב ּ ֵטל ֶאת ַה ַּליְ לָ ה.
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ּ ַפ ַעם ֲא ִפלּ ּו ִא ֵּמן יְ לָ ִדיםּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם חוֹ לְ ִמים ,לָ ַד ַעת ׁ ֶש ֵהם חוֹ לְ ִמים,
וּלְ ַה ִ ּגיד לְ ַע ְצ ָמם:
זֶ ה ַרק ֲחלוֹ ם.
ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ּ ַפ ּתוִּּ ,כי הוּא ִה ְב ִט ַיח לָ ֶהםֶ ׁ ,ש ֵהם לֹא יְ ַפ ֲחד ּו יוֹ ֵתר ִמ ִּמ ְפלָ צוֹ ת.
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו ִא ַּמ ּנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנוּּ ְ ,בתוֹ ְך ַה ֲחלוֹ ם ,לְ שַׂ ֵחק ֶאת ַה ִּמשְׂ ָחק ַעד ַה ּסוֹ ף:
לָ עוּף ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו נוֹ ְפלִ ים,
לִ שְׂ חוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו טוֹ ְב ִעים,
ְ
וְ ִאם ָ ּב ָאה ִמ ְפלֶ ֶצת ְ ּגדוֹ לָ הָ ,אז ְ ּבתוֹ ך ַה ֲחלוֹ ם,
ֲאנַ ְחנ ּו נִ לְ ָח ִמים ִא ָּת ּה,
אוֹ ְמ ִב ִיאים לָ ּה ַמ ָּתנָ ה,
אוֹ כּ וֹ ְר ִתים ִא ָּת ּה ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם.
יֵ ׁש ָּכל ִמינֵ י דְּ ָרכִ ים ,לַ ֲהפ ְֹך ֲחלוֹ מוֹ ת ָר ִעים לְ טוֹ ִבים.
יְ לָ ִדים ֵהם ַה ְ ּי ִח ִידיםֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,מ ִּכ ִירים ִמ ְפלָ צוֹ ת.
ָמה,
ְ
ְמ ֻב ָ ּג ִרים יֵ ְדע ּו ֵאיך לְ ִה ָּל ֵחם ְ ּב ִמ ְפלֶ ֶצת?!
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעיםּ ֶ ,ב ֱא ֶמת,
ֵא ְיך ִהיא נִ ְר ֵאית,
ו ָּמה ִהיא אוֹ ֶה ֶבת לֶ ֱאכֹל,
וְ ֵא ְיך ֶא ְפ ׁ ָשר לִ כְ רוֹ ת ִא ָּת ּה ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָּתגֵ ן ָעלֵ ינוּ.
וְ גַ ם לִ ַּמ ְדנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ ,לְ ַתכְ נֵ ן ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה .לְ ַהזְ ִמין ֲחלוֹ ם ָּכזֶ ה אוֹ ַא ֵחרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַא ָּתה בּ וֹ ֵחר ֶס ֶרט.
ישים אוֹ ָתם ִ ּב ְבגָ ִדים ִצ ְבעוֹ נִ ִ ּיים ,שָׂ ִמים ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם ַמ ֵּסכוֹ ת מוּזָ רוֹ תְ ,מ ַפ ְ ּז ִרים ְר ָמזִ ים
ֲאנַ ְחנ ּו בּ וֹ ֲח ִרים שַׂ ְח ָקנִ יםַ ,מלְ ִ ּב ׁ ִ
דַּ ִּקים ָ ּב ֲאוִ יר ,וְ ָאזְּ ,כ ׁ ֶש ֵר ַיח ָקסוּם ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ַה ָ ּב ָמהָ ,אנ ּו ַמ ְפ ִּת ִיעים ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ַ ּב ֲעלִ ילָ הֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָהיָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע
ִאם ָהיָ ה ׁשוֹ ֵמ ַע ַעל ִק ּיו ָּמ ּה,
ְּכמוֹ לְ ָמ ׁ ָשל,
לָ ֵצאת ֵמ ֶח ֶדר ׁ ֶש ַהדֶּ לֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ נְ עוּלָ ה,
לְ ִה ָּל ֵחם ְ ּב ִמ ְפלָ צוֹ ת,
ְ
אוֹ לָ מוּת ְ ּב ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ְמ ֻס ֶּכנֶ תֲ ,א ָבל ְ ּבכָ ל זֹאת לְ ַה ְמ ׁ ִשיך לִ ְחיוֹ ת.
וְ ָאזְּ ,כ ׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ְצ ִמים ֶאת ֵעינֵ ינוַּ ,ה ָּמ ָס ְך עוֹ לֶ ה וְ ַה ַה ָ ּצגָ ה ַמ ְת ִחילָ ה".
אשינ ּו ְ ּבתוֹ ְך ַענְ נֵ י ַהנּוֹ ָצה ַה ְּמלַ ּ ְט ִפים ,לְ אוֹ ָרם ׁ ֶשל ַה ֲחלוֹ מוֹ תַ ,ה ְּמ ִא ִירים ֶאת
ׁ ָשםַ ,על ּ ִפ ְס ַ ּגת ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ָר ׁ ֵ
ָה ָהר ְ ּבאוֹ ר ְּכ ַחלְ ַחל ׁ ֶשל ֵצלְּ ,כ ׁ ֶש ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים נִ ְפ ֶרשֶׂ ת לְ ָפנֵ ינ ּו ַעל ַּכף ַה ָ ּיד ,וְ רוּחוֹ ת צוֹ נְ נוֹ ת ,וְ ִצ ּפוֹ ִרים ְמ ַצ ְ ּיצוֹ ת,
אוֹ ְמרוֹ ת לָ נוּ:
"עוּף יֶ לֶ ד ,עוּף ,לְ ָאן ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצהִּ ,כי ְ ּב ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ֵאין ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲאסוּרוֹ תַ ,הכּ ֹל ֻמ ָּתר ,וְ לֹא ַרק ֻמ ָּתר ֶא ָּלא ַ ּגם
ְמב ָֹר ְך".
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ַ ּב ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ַּכף ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ֵה ֵע ָ ּזה לִ ְדר ְֹךֶ ּ ,פן יִ ְמ ַעד וְ יִ ּפֹל לְ תוֹ ְך ַע ְצמוֹ  ,וְ יֵ ָעלֵ ם ְ ּב ֶח ׁ ְשכַ ת יַ לְ דוּתוֹ ,
ׁ ָשם,
לִ ְּמד ּו אוֹ ָתנ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ֶאת סוֹ ד ַה ֲחלוֹ מוֹ ת.
ֹאש ָה ָהרְ ׁ ,ש ַעת יִ עוּץ לַ ֲחלוֹ מוֹ ת לֹא ּ ְפתו ִּרים.
ָאז ִהנְ ַהגְ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ָצ ֳה ַריִ םַ ,על ר ׁ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ּ ָפ ַקד ַעל ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לִ ׁ ְש ַּכב ַ ּב ִּמ ּ ָטה וְ לֹא לָ זוּזֲ ,א ִפלּ ּו ִאם ֵאינָ ם ְמ ֻס ָ ּגלִ ים לְ ֵה ָר ֵדםָ ,היָ ה
ֹאש ָה ָהרֵ ,מ ֲאחוֹ ֵרי ֲענַ ן נוֹ ָצהּ ְ ,בא ֶֹפן ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ָר ֶאהַ .ה ְ ּילָ ִדים
ֶא ָחד ִמ ַ ּילְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,אוֹ ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י ,יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ָ ׁ .שם ,לְ ַמ ְעלָ ה,
ד-א ָחד ְמ ַט ּ ְפ ִסים ַעל ָה ָהר ַעד לְ ר ׁ
ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ,הי ּו ִמ ְת ַ ּג ְ ּנ ִבים ִמ ִּמ ּטוֹ ֵת ֶיהם ׁ ֶש ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֶ .א ָח ֶ
ָהי ּו ִמ ְתיַ ּׁ ְש ִבים ֵמ ֶע ְברוֹ ָה ַא ֵחר ׁ ֶשל ֶה ָענָ ן ,ו ְּמ ַס ּ ְפ ִרים לָ נ ּו ֶאת ַה ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ּ ָפ ַקד אוֹ ָתם.
ִאם ַה ֶ ּילֶ ד ָחלַ ם ַעל ִמ ְפלֶ ֶצתּ ִ ,ב ַּק ׁ ְשנ ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו לְ ָת ֵאר ֶאת ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת.
"יֵ ׁש לָ ּה ּ ַפ ְרצוּף ָאדֹם ָּכזֶ ה",
ָהיָ ה ַה ֶ ּילֶ ד נִ זְ ָּכר.
"וְ ֵא ְיך עוֹ ד ִהיא נִ ְר ֵאית?"
"היָ ה לָ ּה גּ וּף ָ ּגבוֹ ַּה וְ ָרזֶ ה ,וְ ִהיא לָ ְב ׁ ָשה ֶ ּבגֶ ד ׁ ָשחֹר",
ָ
"אה ...וְ גַ ם כּ וֹ ַבע ׁ ָשחֹר ָהיָ ה לָ ּה ,ו ַּמ ֵּקל ַ ּב ָ ּיד?"
ָ
ׁ ָש ַאל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ.
"כןֵ ,א ְיך יָ ַד ְע ָּת?"
ֵּ
"טוֹ ב",
ָא ַמ ְרנוּ,
ָ
"אז ָמה ׁ ְש ֵאלָ ְתך?"
ָ
ְ
"איך ֲאנִ י יָ כוֹ ל לְ ִה ָּל ֵחם נֶ גְ דָּ ּה?"
ֵ
ׁ ָש ַאל ַה ֶ ּילֶ ד.
"מה ָעשִׂ ָית ַ ּב ֲחלוֹ ם?"
ָ
ׁ ָש ַאלְ נוּ.
"פ ַח ְד ִּתי ּ ַפ ַחד ָמוֶ ת",
ָּ
ֵה ׁ ִשיב ַה ֶ ּילֶ ד,
"וְ לֹא זַ זְ ִּתי".
"אז ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ָ ּבאְּ ,כ ׁ ֶש ָּתבוֹ א ַה ִּמ ְפלֶ ֶצתְּ ,תנַ ֶּסה ַרק לָ זוּז ְק ָצתְּ ,כ ֵדי לִ ְראוֹ תָ ,מה עוֹ שָׂ ה ַה ִּמ ְפלֶ ֶצתְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה זָ ז".
ָ
לְ ָמ ֳח ָרתָ ׁ ,שב ַה ֶ ּילֶ ד וְ ִס ּ ֵפר לָ נוֶּ ׁ ,ש ָאכֵ ן ,הוּא זָ ז ַ ּב ֲחלוֹ םַ .ה ִּמ ְפלֶ ֶצת ָּכ ֲע ָסה ָעלָ יו נוֹ ָראֲ ,א ָבל ְ ּב ֶע ֶצם ,זֶ ה לֹא ָהיָ ה ָּכל ָּכ ְך
נוֹ ָרא ,וְ הוּא נִ ׁ ְש ַאר ַ ּב ַח ִ ּיים.
ְ
"אז ְּתנַ ֶּסה לְ ַה ִ ּביט לָ ּה ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,ו ְּק ָצת לְ ַח ֵ ּיך",
ָ
ִה ַ ּצ ְענ ּו לוֹ .
ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ָשב ,לְ ָמ ֳח ָרת ,וְ ִס ּ ֵפר ֵא ְיך ִה ִ ּביט לָ ּה ָ ּב ֵעינַ יִ םּ ְ ,בלִ י לְ ַמ ְצ ֵמץ ֲא ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת ,וְ ַא ַחר ָּכ ְךֲ ,א ִפלּ ּו ִח ֵ ּי ְך לָ ּה ַ ּב ּ ַפ ְרצוּף.
ַה ִּמ ְפלֶ ֶצתָּ ,כ ְך ָהיָ ה נִ ְד ֶמה לוֹ ָ ּ ,פ ׁשוּט ָק ְפ ָאה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה וְ לֹא זָ זָ ה.
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"אהָ ...אז זֹאת ִמ ְפלֶ ֶצת ׁ ֶש ְּמ ַפ ֶח ֶדת ׁ ֶשנּוֹ ֲע ִצים ָ ּב ּה ַמ ָ ּב ִטים",
ָ
ָא ַמ ְרנ ּו לוֹ .
"אוּלַ י ְּתנַ ֶּסה ַה ַּליְ לָ ה ,לְ ַד ֵ ּבר ֵאלֶ ָיה ְ ּבקוֹ ל הוֹ ִריְּ ,כ ִאלּ ּו ַא ָּתה ַא ָ ּבא אוֹ ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ּה.
ִּתכְ ַעס ָעלֶ ָיה!
נִ ְר ֶאה ֵא ְיך ִהיא ָּתגִ יב".
"לֹא ,לֹא",
נִ ְב ַהל ַה ֶ ּילֶ ד,
"לְ זֶ ה ֵאין לִ י א ֶֹמץ".
ְ
ֲא ָבל ַה ֶ ּילֶ ד ַה ְּמ ֻב ָ ּגר ׁ ָשב לְ ָמ ֳח ָרת ,וְ ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ַ ּב ֲחלוֹ םּ ְ ,בתוֹ ך ַה ֲחלוֹ ם ,לָ ַקח ֲאוִ יר ,וְ ָא ַמר לַ ִּמ ְפלֶ ֶצתֶ ׁ ,ש ִהיא ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ְּכמוֹ
ִּתינ ֶֹקת ,וְ ׁ ֶשהוּא ְמ ַצ ּ ֶפה ִמ ֶּמ ָ ּנה ,לְ ִה ְתנַ ֲהגוּת בּ וֹ גֶ ֶרת יוֹ ֵתר.
ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ּ ִפ ְתאוֹ ם ִה ְצ ַט ְּמ ָקה ,וְ ָה ְפכָ ה לִ ְק ַט ָ ּנה ָּכזֹאת ׁ ֶש ְ ּבק ׁ ִֹשי רוֹ ִאים ,וְ עוֹ ד ִה ְב ִט ָיחה לְ ִה ְתנַ ֵהג יָ ֶפה.
ַּכ ֲע ָסנִ י לִ ֵּמד ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לְ ַס ּ ֵפר לַ ִּמ ְפלָ צוֹ ת ִס ּפו ִּרים ַמ ְפ ִח ִידיםִ .ס ּפו ִּרים ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים לֹא ְמ ַפ ֲח ִדים ֵמ ֶהם,
ו ִּמ ְפלָ צוֹ ת ֵּכןְּ .כמוֹ ִס ּפו ִּרים ַעל ַמ ֲחלוֹ ת ׁ ֶשל זְ ֵקנִ ים אוֹ ְ ּב ָעיוֹ ת ָ ּב ֲעבוֹ ָדה אוֹ ְ ּב ָעיוֹ ת ִעם ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהם ,וְ עוֹ ד וָ עוֹ ד.
יפינָ ה לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתם לְ ַה ְצ ִחיק ִמ ְפלָ צוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ֵהן ִּת ְת ּפוֹ ֵצ ְצנָ ה ִמ ְ ּצחוֹ ק.
ּ ִפ ּ ִ
ַ ּב ַה ְת ָחלָ ה ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ִמ ְת ַא ּ ֶפ ֶקת ,ו ִּמ ְת ַא ּ ֶפ ֶקת ,ו ִּמ ְת ַא ּ ֶפ ֶקתִ ,מ ַּת ַחת לַ ּ ָפנִ ים ָה ְר ִצינִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ַה ֶ ּילֶ ד עוֹ שֶׂ ה לָ ּה
ּ ַפ ְרצו ִּפיםַ ,עד ׁ ֶש ִהיא לֹא יְ כוֹ לָ ה יוֹ ֵתר ,ו ִּמ ְת ּפוֹ ֶצ ֶצת לְ ַאלְ ֵפי ְר ִס ִיסים.
ּ ִפ ְט ּפו ִּטית לִ ְּמ ָדה ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לְ ַד ֵ ּבר ׁ ְשטוּיוֹ ת לַ ִּמ ְפלָ צוֹ תְ .ס ָתם ׁ ְשטוּיוֹ תִּ .כי ִמ ִ ּנ ְסיוֹ נָ ּהִ ,היא ִס ּ ְפ ָרה לָ ֶהם,
ִמ ְפלָ צוֹ ת ֵהן ְר ִצינִ ּיוֹ ת ,ו ִּמ ְת ַ ּבלְ ְ ּבלְ ְ ּבלְ ְ ּבלוֹ ת ִמ ּׁ ְשטוּיוֹ ת.
לִ כְ לוּכִ ית לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתם ,לְ לַ כְ לֵ ְך ִמ ְפלֶ ֶצתּ ִ ,ב ְמיֻ ָחדִ ,אם ִהיא לוֹ ֶב ׁ ֶשת ֶ ּבגֶ ד ָח ָד ׁש וְ יָ ֶפה.
ימה ,לְ ַה ִ ּגיד לָ ּהּ ְ ,בקוֹ ל
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה לִ ְּמ ָדה ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לְ ַהזְ ִמין ֶאת ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת לְ שַׂ ֵחק ,וְ ִאם ִהיא לֹא ַמ ְס ִּכ ָ
ַ ּבכְ יָ נִ יֶ ׁ ,ש ִהיא ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ְמשַׂ ֶח ֶקת ִא ָּתם ,וְ ׁ ֶש ִהיא לֹא ִא ָּמא טוֹ ָבה.
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י לִ ֵּמד ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לִ ּפֹל ַעל ָה ָא ֶרץ,
וְ לִ ְצעֹק:
"ה ֶרגֶ ל! ָה ֶרגֶ ל!"
ָ
אוֹ :
"ה ֶ ּב ֶטן! ַה ֶ ּב ֶטן!"
ַ
ְ ּב ִד ּיוּק ְּכ ׁ ֶש ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת כּ וֹ ֶע ֶסת ֲעלֵ ֶיהם ,וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּתל ִמ ְּכ ֵא ִבים.
ָר ׁ ַש ְמנ ּו ִס ְפ ֵרי ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ ׁ ָשם ֵּת ַא ְרנ ּו ְ ּב ִד ּיוּקֵ ,א ְיך יֵ ׁש לְ ִה ָּל ֵחם ִעם ִמ ְפלָ צוֹ ת ,ו ְּב ֵאיל ּו ַּתכְ ִס ִיסים יֵ ׁש לִ נְ קֹט.
ֵא ֶּלה ָהיוַּּ ,כ ּמו ָּבןְ ,ס ָפ ִרים ִעם ַה ְר ֵ ּבה ִצ ּיו ִּרים ,ו ְּמ ַעט ִמ ִּלים.
ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ֵמ ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ ׁ ָשב ּו לְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ,היָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ֵהם ְק ָצת ּ ָפחוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַמ ּׁ ֶשה ּו ִ ּב ְפנֵ ֶיהם ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה.
ָה ֵעינַ יִ ם נַ ֲעשׂ ּו חוֹ לְ ָמנִ ּיוֹ ת יוֹ ֵתרַ ,ה ְ ּבלוֹ ִרית ִמ ְתנַ ְפנֶ ֶפת ָ ּברו ַּח ,וְ ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ,לֹא ְק ׁשוּרוֹ ת יוֹ ֵתר לַ ּ ְׂש ָערוֹ ת ֶא ָּלא ָח ְפ ׁ ִש ּיוֹ ת
לְ ַר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר ְ ּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרתְּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ְח ׁ ָש ָבה ַא ַחת ַמזְ ִּכ ָירה ֶאת ֲח ֶב ְר ָּת ּה ַמזְ ִּכ ָירה ֶאת ֲח ֶב ְר ָּת ּה ַמזְ ִּכ ָירה ֶאת ֲח ֶב ְר ָּת ּה.
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"כ ׁ ֶש ָּתבוֹ א ֵאלֵ ינוּּ ַ ,ב ַּליְ לָ הַ ,ה ִּמ ְפלֶ ֶצתָ ,מה ׁ ֶש ְּמ ַח ֶּכה לָ ּה",
ְּ
לָ ַח ׁש יָ לַ ד לַ ֲח ֵברוֹ ,
ו ָּב ָרק ׁשוֹ ָב ִבי ִר ֵ ּצד ְ ּב ֵעינֵ ֶיהם.
ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמןִ ,ה ְת ַה ֵּל ְך אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםָ ,אדֹם ִמ ַּכ ַעס.
"אנִ י לֹא ַמ ֲא ִמין!"
ֲ
ׁ ָש ְמע ּו אוֹ תוֹ ׁשוֹ ֵאג ְ ּבלַ יְ לָ ה ַקר ֶא ָחד,
"ה ְ ּילָ ִדים ִה ְפ ִסיק ּו לְ ַפ ֵחד ִמ ֶּמ ִ ּני.
ַ
לֹא ְ ּב ָר ִקים וְ לֹא ְר ָע ִמים ,לֹא נִ ְפנו ֵּפי ֶא ְצ ַ ּבע ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים,
ׁשוּם דָּ ָבר לֹא ֵמזִ יז לָ ֶהם.
ַ ּגם ֶאת ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ ם ַה ְּכ ֵבדוֹ ת ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַא ְר ִּתי לָ ֶהםָ ,ה ְפכ ּו לְ רוֹ לֶ ר ְ ּבלֵ יְ ְדס.
ו ַּבכּ וֹ ָב ִעיםַ ,ר ֲח ֵבי ַה ּׁשוּלַ יִ םֵ ,הם ִמ ְת ַח ּ ְפשִׂ ים לְ ָקאוּבּ וֹ יִ ים.
ַהכּ ֹל ְּכ ָבר נִ ִּס ִיתיֲ ,א ָבל ְּכלוּם לֹא עוֹ זֵ ר.
וְ ֵהם עוֹ ד ּפוֹ ְת ִרים ֲחלוֹ מוֹ ת לַ ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
עוֹ ד ְמ ַעט יְ ַקלְ ְקל ּו אוֹ ָתם ,וְ יַ ַה ְפכ ּו אוֹ ָתם לִ ילָ ִדים".
ַּ
"גם ֲאנִ י רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד,
ַ ּגם ֲאנִ י רוֹ ֶצה",
יִ ֵּלל ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשנָ תוֹ .
אֹזֶ ן ָה ָמן ֶה ְחלִ יט לְ ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ לְ יֶ לֶ ד ,לַ ֲעלוֹ ת ַעל ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,וּלְ ַב ֵּק ׁש ֵמ ִא ָּתנ ּו ֵע ָצהִּ ,כי ָהי ּו ַ ּגם לוֹ ֲחלוֹ מוֹ ת
ַמ ְפ ִח ִידים.
ַמ ְר ָטה יָ ׁ ְש ָבה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֶה ָענָ ן,
וְ ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ תוֹ ,
ֵא ְיך נִ ְר ֵאית ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ׁ ֶשלּ וֹ .
אֹזֶ ן ָה ָמן ִס ּ ֵפר לָ ּהַ ,על ִמ ְפלֶ ֶצת ַא ַחת ֲענָ ִקית ׁ ֶש ָּל ּה שֵׂ ָער חוּם ,נְ ָמ ׁ ִשים ָ ּב ַאף ו ַּמ ָ ּבט חוֹ ֵדר.
לְ ִצדָּ ּה ,הוֹ ִפ ָיעה ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ָתיוִ ,מ ְפלֶ ֶצת לֹא ּ ָפחוֹ ת ַמ ְפ ִח ָידהֲ ,א ָבל לָ ּה שֵׂ ָער ְ ּבלוֹ נְ דִּ ינִ יֵ ,עינַ יִ ם ְּכ ֻחלּ וֹ ת וּמוֹ ֵצץ ַ ּב ּ ֶפה.
וְ עוֹ ד ִמ ְפלֶ ֶצת ַא ַחתֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְר ֲא ָתה ְּכמוֹ ַ ּב ְמ ִ ּבי זָ ֵקן,
וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ָּכל ַה ְ ּז ַמן:
"א ָּתה ָחכָ ם ַעל יְ לָ ִדים,
ַ
בּ וֹ א נִ ְר ֶאה אוֹ ְת ָך נֶ גְ דִּ י".
"ו ָּמה ְּכ ָבר נִ ִּס ָית ַ ּב ֲחלוֹ ם?"
ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ תוֹ ַמ ְר ָטה,
ְּכ ׁ ֶש ִהיא שָׂ ָמה ֶאת יָ ָד ּה ַעל ּ ִפ ָיה ו ְּמ ׁ ַש ָ ּנה ֶאת קוֹ לָ ּהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא יְ זַ ֶהה אוֹ תוֹ .
"נִ ִּס ִיתי ַהכּ ֹל",
יִ ֵ ּבב אֹזֶ ן ָה ָמן,
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ׁ"שוּם דָּ ָבר לֹא עוֹ זֵ ר ,נֶ גֶ ד ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ִּמ ְפלָ צוֹ ת ַה ּזֹאת".
"ה ִאם נִ ִּס ָית לְ ַה ִ ּצ ַיע לָ ֶהן ,לְ שַׂ ֵחקָ ּ ,פ ׁשוּט ,לְ ַה ִ ּצ ַיע לָ ֶהן לְ שַׂ ֵחק?"
ַ
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל .אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִּלי ,לֹא ַמ ְר ׁ ֶשה לְ שַׂ ֵחק .הוּא ַמ ְר ׁ ֶשה ַרק לִ לְ מֹד".
ֲ
"א ָּתה יָ כוֹ ל!"
ַ
ָר ַעם קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ֵמר ׁ
ֹאש ָה ָהר ,וְ ִה ְתנַ ּ ֵפץ ַעל חוֹ מוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
"אנִ י ְמ ַצ ָ ּוה ָעלֶ ָיךּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ַה ָ ּב ָאה ְּכ ׁ ֶש ָּתבוֹ א ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ,לְ ַה ִ ּצ ַיע לָ ּה ,לְ שַׂ ֵחק ִא ְּת ָך".
ֲ
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע לְ שַׂ ֵחק".
ֲ
"אז ִּתלְ ַמד!"
ָ
ָר ַעם ׁשוּב קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה.
"תלְ ַמד וְ ַאל ִּת ְהיֶ ה ַע ְצלָ ןַ ,א ֶח ֶרת ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ּתֹאכַ ל אוֹ ְת ָךַ .א ָּתה ַח ָ ּיב לְ שַׂ ֵחק ִא ָּת ּהַ ,א ָּתה ַח ָ ּיב לַ ְחזֹר וְ לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד,
ִּ
ַא ֶח ֶרת ַא ָּתה ָאבוּד!"
"א ָבל ׁ ָשכַ ְח ִּתי ֵא ְיך לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד",
ֲ
ָ ּבכָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן.
הוּא נִ ׁ ְש ַמע ַעכְ ׁ ָשו לְ ַמ ְר ָטהִּ ,תינוֹ ִקי יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִה ִּכ ָירה ,וְ ִהיא ִּכ ְמ ַעט ִה ְת ּ ַפ ְּת ָתה ,לִ ׁ ְשל ַֹח יָ ד ֵמ ֵע ֶבר לֶ ָענָ ן,
וּלְ לַ ּ ֵטף אוֹ תוֹ .
ְ
ָ
"אז ְּת ַב ֵּק ׁש ֵמ ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת יָ ֶפהֶ ׁ ,ש ְּתלַ ֵּמד אוֹ ְתך ,ו ָּמ ָחר ַּת ְחזֹר לְ ַס ּ ֵפר לִ יֵ ,איך ָהיָ ה".
ָ
לְ ָמ ֳח ָרתָ ׁ ,שב אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ִס ּ ֵפר לְ ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת לֹא רוֹ ָצה לְ שַׂ ֵחק ִא ּתוֹ .
"ש ְק ָרן!"
ַׁ
ָצוְ ָחה ַמ ְר ָטה.
"יֶ לֶ דַ ,א ָּתה ׁ ַש ְק ָרן!
ֲאנִ י דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִעם ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ,וְ ִהיא ָא ְמ ָרה לִ יֶ ׁ ,ש ִ ּבכְ לָ ל לֹא ִה ַ ּצ ְע ָּת לָ ּה לְ שַׂ ֵחק .לָ כֵ ן ַה ַּליְ לָ הִ ,היא ָּתבוֹ א לִ ְטרֹף אוֹ ְתךָ.
ִהזְ דַּ ְּמנוּת ַא ֲחרוֹ נָ ה יֶ לֶ ד!
וַ ֲאנִ י ֶא ׁ ְש ַאל ֶאת ַה ִּמ ְפלֶ ֶצתִ ,אם שִׂ ַח ְק ָּת ִא ָּת ּה".
ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ָע ְקב ּו ַא ַחר ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמיםִ ,ה ְת ַר ּׁ ְשמוֶּ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ְמנַ ֶּסה לִ ְהיוֹ ת נֶ ְח ָמד .הוּא לֹא ׁשוֹ לֵ ַח ֲענָ נִ ים
ְּכ ֵב ִדים לְ כַ ּסוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ לֹא חוֹ זֵ רָּ ,כל יוֹ ם ִמן ַה ּ ִט ּיוּלְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּידוֹ ְמלֵ ָאה ּ ְפ ָר ִחים מוּגַ ִ ּנים ׁ ֶש ָּק ַטף .וְ ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ֶה ֱאזִ ינ ּו
לוֹ ַ ּב ַּליְ לָ הּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,יָ כְ ל ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע אוֹ תוֹ ְמיַ ֵ ּבב:
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע ְ ּב ָמה לְ שַׂ ֵחק,
ֲ
ַּת ִ ּצ ִיעי ַא ְּת ִמשְׂ ָחק".
אתנוַּ ׁ ,ש ַער ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ָה ֲאבו ִּדיםָ .הלַ כְ נ ּו ַעל דֶּ ׁ ֶשא יָ רֹק וְ ַר ְך ,ו ְּס ִב ֵיבנ ּו ִר ֲחפ ּו ֲחלוֹ מוֹ ת ִעם
ַעל ר ׁ
ֹאש ָה ָהר ,נִ ְפ ַּתח לִ ְק ָר ֵ
ׁ ֵשמוֹ ת ְ ּבכָ ל ַה ְ ּצ ָב ִעיםָ .היָ ה ׁ ָשם ִא ׁיש ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ דּ וּכָ ן ,וְ הוּא ָהיָ ה ַא ְח ַראי ַעל ַה ֲחלוֹ מוֹ תָּ .כל יֶ לֶ ד ׁ ֶש ָר ָצה לְ ַק ֵ ּבל
ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ָא ַבד לוֹ  ,נִ ַ ּג ׁש לָ ִא ׁיש ַה ֶ ּנ ְח ָמד וְ ָא ַמר לוֹ ָ ,מה ָהיָ ה ֶצ ַבע ַה ֲחלוֹ ם ,אוֹ ָמה ָהיָ ה ׁ ֵשם ַה ֲחלוֹ םֲ .א ִפלּ ּו ִאם ַה ֶ ּילֶ ד
זָ כַ רַ ,רק ּ ְפ ָרט ָק ָטן ֵמ ַה ֲחלוֹ ם ,יָ כוֹ ל ָהיָ ה ִא ׁיש ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,לַ ֲעזֹר לוֹ לְ ַח ּ ֵפשׂ ֶאת ַה ֲחלוֹ םּ ְ ,ב ִס ְפ ִר ַ ּית ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִר ֲח ָפה
ָ ּב ֲאוִ יר ַה ָ ּצלוּל וְ ַה ָ ּנ ִקי.
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ַ ּב ְר ָטה נִ ְ ּג ׁ ָשה ְ ּב ַר ַעד לָ ִא ׁיש ,וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא זוֹ כֶ ֶרת ֲחלוֹ ם ְ ּב ֶצ ַבע וָ רֹד,
וּבוֹ נֶ ֱא ַמר לָ ּה:
"לָ ָּמה ָעזַ ְב ְּת אוֹ ִתי?
לָ ָּמה ׁ ָשכַ ְח ְּת אוֹ ִתי?"
ָה ִא ׁיש ׁ ָשלַ ח ֶאת יָ דוֹ לָ ֲאוִ יר ,וְ הוֹ ִריד ִמ ּׁ ָשם ֻק ְפ ָסה ְק ַט ָ ּנה,
ׁ ֶש ָעלֶ ָיה ָהיָ ה ָּכתוּב:
"מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל".
ַ ּב ְר ָטה ֶה ְחוִ ָירה.
זֶ ה ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָּל ּהֶ ׁ ,ש ְּמ ֻצ ָ ּיר ָעלָ יו ּ ִפילֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכְ ָחה אוֹ תוֹ ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ׁ ֶש ָּל ּה ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּב ְרח ּו
ִמ ּׁ ָשם.
ִהיא ִה ׁ ְש ִא ָירה אוֹ תוֹ לְ ַבד,
וְ ַעכְ ׁ ָשו,
ָמה יִ ְהיֶ ה ָעלָ יו?
אֹזֶ ן ָה ָמן וַ דַּ אי יָ ִציק לוֹ .
ְ
ְ
הוּא יַ ֲעלֶ ה אוֹ תוֹ לַ ָ ּב ָמה ְ ּב ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקר ,וְ יַ ְר ֶאה אוֹ תוֹ לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְצ ֲחקוַּ .א ַחר ָּכך יִ ְדרֹך ָעלָ יו ,יִ ְק ַרע אוֹ תוֹ וְ גַ ם
יִ זְ רֹק אוֹ תוֹ לַ ּ ַפח.
"אם ָהיִ ִיתי יוֹ ַד ַעת",
ִ
יִ ְּללָ ה ַ ּב ְר ָטה.
אתי לְ כָ אןֲ ,ח ָבלֲ ,ח ָבלַ .ה ַ ּביְ ָתהַ ,ה ַ ּביְ ָתה ,לֹא רוֹ ָצה יוֹ ֵתר ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
"ח ָבל ׁ ֶש ָ ּב ִ
ֲ
"זֶ ה קוֹ ֶרה לִ ְפ ָע ִמים",
ָא ַמר ִא ׁיש ַה ֲחלוֹ מוֹ ת,
"שנּוֹ ָרא כּ וֹ ֵאב לִ ילָ ִדים.
ֶׁ
ֲא ָבל לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ָּכאן ,נִ ְמ ָצא יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים .לְ ׁ ָשם ַמ ִ ּג ִיעיםָּ ,כל ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ֲאבו ִּדיםִ .אם ֵּתלְ כִ י לְ ׁ ָשםּ ,תוּכְ לִ י
לִ ְמצֹא ֶאת מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ְך".
"ב ֱא ֶמת?!"
ֶּ
ָק ְפ ָצה ַ ּב ְר ָטה,
"אנִ י הוֹ לֶ כֶ ת! ֲאנִ י הוֹ לֶ כֶ ת!"
ֲ
ְ
זֹאת ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ָהיָ ה ִאכְ ּ ַפת לְ ַ ּב ְר ָטהִ ,אם ַהדֶּ ֶרך ְקרוֹ ָבה אוֹ ְרחוֹ ָקהְּ .כלַ ּ ֵפי ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ָּל ּהִ ,היא
ּ ָפ ׁשוּט ִה ְתנַ ֲהגָ הְּ ,כ ִא ָּמא דַּ ֲאגָ נִ ית וְ ַא ְח ָר ִאיתֶ ׁ ,ש ּמוּכָ נָ ה לָ לֶ כֶ ת ַעד ְק ֵצה ָהעוֹ לָ ם ִ ּב ׁ ְש ִבילָ ם.
ַּכ ֲע ָסנִ י ׁ ָשלַ ף ִמ ִּכיסוֹ ֶאת ַמ ּ ַפת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ִצ ֵ ּיר ֶאת יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָסמו ְּך לְ ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת.
"עכְ ׁ ָשו ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך",
ַ
הוּא ָא ַמר.
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ָע ִפיםָ ,ע ִפיםָ ,ע ִפים...
"א ָבל יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים נִ ְמ ָצא ַ ּב ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ֲ
ָצ ַעק אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
הוּא הוֹ ִריד ֶאת ִמ ׁ ְש ַק ְפ ּתוֹ וְ נָ ַתן לְ ַע ְצמוֹ ְס ִט ָירהּ ְ ,בלִ י ׁ ֶש ִא ׁיש ִמן ַה ּמוֹ ִרים ֵה ִבין ,לָ ָּמה ַמ ִ ּג ַיע לוֹ עֹנֶ ׁש ָּכזֶ ה,
וְ ׁשוּב ׁ ָש ַאג:
"אנִ י לֹא יָ כוֹ ל לְ ָה ִבין ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵא ֶּלהַ ,אף ּ ַפ ַעם לֹא ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ָה ִבין אוֹ ָתםָ ׁ .שנִ ים ָע ַב ְד ִּתי לִ ְמדּ ֹד ָּכל ׁ ַש ַעל,
ֲ
ְ
לְ שַׂ ְר ֵטט ַמ ּ ָפה ְמ ֻד ֶ ּי ֶקת ִעם ַק ֵ ּוי א ֶֹרך וְ ר ַֹחב ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים .וְ ִה ֵ ּנה ָ ּב ִאים ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵא ֶּלה ו ְּמזִ יזִ ים לִ י ֶאת יַ ַער
ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,וְ שָׂ ִמים אוֹ תוֹ לְ ַצד ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת .וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַ ּב ְר ָטה ְמכַ ֶ ּב ֶסת לְ כַ ֲע ָסנִ י ֶאת ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם ,וְ ַה ַּמ ּ ָפה ׁ ֶש ִּלי ׁשוּב
ִמ ְת ַמ ֵּלאת ְק ָפלִ ים וַ ֲערו ֵּצי נְ ָחלִ ים ,וְ כָ ל ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ִּלי יוֹ ֶר ֶדת לְ ִט ְמיוֹ ן.
יְ לָ ִדים!
יפי ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ּׁ ִשעוּר,
ּ ִפ ְתאוֹ ם ִמ ְת ַח ּׁ ֵשק לָ ֶהם ּ ִפ ּ ִ
ּ ִפ ְתאוֹ ם לֶ ֱאכֹל,
ו ִּפ ְתאוֹ ם לְ שַׂ ֵחק ְ ּבכַ דּ וּר.
ו ָּמה יִ ְהיֶ ה ִעם ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ָּכל ַה ְ ּז ַמן ְמ ַסדֵּ ר ,וְ ֵהם ְמ ָח ְר ִבים לִ י אוֹ ָת ּה?!
אוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ׁ ֻש ָ ּגע,
אוֹ ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים",
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן,
ישה ּו ָּכאן ַח ָ ּיב לִ ְהיוֹ ת ְמ ׁ ֻש ָ ּגע".
"א ָבל ִמ ׁ ֶ
ֲ
"א ָּתה ְמ ׁ ֻש ָ ּגע ,אֹזֶ ן ָה ָמן",
ַ
ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ַ ּבת קוֹ ל ִמן ֶה ָה ִרים,
"א ָּתה ְמ ׁ ֻש ָ ּגע".
ַ
הוּא ִה ִ ּביט ֶ ּב ָה ִרים ַה ְ ּגבוֹ ִהים ׁ ֶש ִה ִּקיפ ּו ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,ו ָּב ֲע ָמ ִקים ׁ ֶש ְ ּנ ָהרוֹ ת זָ ְרמ ּו ָ ּב ֶהם ,וְ ָהיָ ה נִ ְד ֶמה
לוֹ ֶ ׁ ,שעוֹ ד ֶרגַ ע ,יָ קוּמ ּו ֶה ָה ִרים ָה ֵאלּ ּו ִמ ְּמקוֹ ָמם וְ יִ ְת ּ ְפס ּו אוֹ תוֹ ַ ,א ֶח ֶרת ,לָ ָּמה ֵהם לוֹ ֲעגִ ים לוֹ ָּכ ְך? וְ ׁשוּב ִ ּב ְצ ְ ּב ָצה
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵ ּבין ָה ֲענָ נִ יםֵ ,ה ִצ ָיצה לִ ׁ ְשנִ ָ ּיהָ ,צ ֲח ָקה לוֹ  ,וְ נֶ ֶעלְ ָמה לָ ּה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָענָ ן.
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יָ ַר ְדנ ּו ְ ּבמוֹ ַרד ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תְ ,מ ַפ ְ ּז ִרים ְ ּביָ ֵדינ ּו ֶאת ַענְ נֵ י ַהנּוֹ ָצהְ ,מ ׁ ְש ְפ ׁ ְש ִפים ֵעינַ יִ ם ִמן ַה ֵ ּצל ַה ָּכחֹל ׁ ֶש ָ ּנח ַעל ָה ָהר,
ו ַּמ ְב ִט ִיחים ֶא ָחד לַ ּׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ְּלכָ אןֲ ,אנַ ְחנ ּו עוֹ ד נַ ְחזֹר .עוֹ ד ֶרגַ עּ ְ ,ב ִע ּקוּל ַהדֶּ ֶר ְך ,יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים יִ ְת ַ ּג ֶּלה לְ ֵעינֵ ינוּ ,יִ ּ ָפ ֵרשׂ
ִ ּב ְמלוֹ א ֲה ָדרוֹ ַ ,מ ְב ִהיק ִ ּב ׁ ְשלַ ל ִצ ְב ֵעי ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
ַ ּב ְר ָטהְּ ,כ ָבר ֵה ֵח ָּלה ְ ּב ִד ְמיוֹ נָ ּה ,לִ ְסרֹק ֶאת ַצ ְּמרוֹ ת ָה ֵע ִציםְ ,מ ַח ּ ֶפשֶׂ ת ַא ַחר מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּהּ ֵ ,בין ָּכל ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ַר ִ ּבים.
ָהי ּו ׁ ֶש ָרצ ּו לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ׁ ָשם ִמ ָ ּיד.
וְ ָהי ּו ָּכ ֵאלּ וְּּ ,כמוֹ ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ָא ֲהב ּו לִ ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ַה ָ ּיפוֹ ת לַ ּסוֹ ף.
"בּ וֹ א ּו נָ עוּף לְ ׁ ָשם",
ִה ִ ּצ ָיעה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט,
ַאף ֶא ָחד לֹא זָ ז.
"אנִ י לֹא יוֹ ַד ַעת לָ עוּף",
ֲ
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה.
ַּ
"גם ֲאנִ י לֹא יוֹ ֵד ַע",
ַּ
"גם ֲאנִ י לֹא יוֹ ַד ַעת",
ִה ְצ ָט ְרפ ּו ֵאלֶ ָיה ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים.
"אנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים לָ עוּף,
ֲ
ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת",
ָא ְמ ָרה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ְ ּב ִב ּ ָטחוֹ ן.
"כל יֶ לֶ דְּ ,כ ׁ ֶשהוּא נוֹ לָ ד ,הוּא יוֹ ֵד ַע לָ עוּףַ ,רק ַההוֹ ִרים ְמ ַקלְ ְקלִ ים לוֹ ֶאת זֶ ה .קוֹ נִ ים לַ ֶ ּילֶ ד נַ ֲעלַ יִ םְ ,מלַ ְּמ ִדים אוֹ תוֹ
ָּ
ְ
לָ לֶ כֶ ת ְ ּבלִ י לְ ַה ִ ּביט לָ ֲענָ נִ יםֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ָּת ֵקל ְ ּב ַע ּמו ִּדים ,וְ זֶ ה ַמ ְמ ׁ ִשיך ְ ּב ַ'ת ְפ ִסיק לְ ַר ֵחף' וְ ַ'די ִעם ַה ֲחלוֹ מוֹ ת' .ו ְּבכָ ל
ַה ָ ּב ִּתים ,בּ וֹ נִ ים ִּת ְקרוֹ ת ָּכ ֵאלּ וֶּ ׁ ,ש ַה ֶ ּילֶ ד ׁשוֹ כֵ ַח ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵא ְיך ֵהם נִ ְר ִאים .ו ַּב ַּליְ לָ הַ ,ה ֶ ּילֶ ד לֹא רוֹ ֶאה ,לִ ְפנֵ י
ׁ ֶש ִ ּנ ְרדָּ םֶ ,את ַה ָ ּי ֵר ַח וְ ַהכּ וֹ כָ ִבים.
ָּככָ הּ ַ ,גם ֲאנִ יָ ,היִ ִיתי ׁשוֹ כַ ַחת לָ עוּף.
ָּכל ֶא ָחד ָהיָ ה ׁשוֹ כֵ ַח ָּככָ ה לָ עוּף.
ַקח ִצ ּפוֹ רַּ ,ת ְס ִּתיר לָ ּה ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ םָּ ,תשִׂ ים ָעלֶ ָיה נַ ֲעלַ יִ ם ,נִ ְר ֶאה ִאם ִהיא ּתוּכַ ל לָ עוּף.
זֶ ה ּ ָפ ׁשוּט מוֹ ִציא ֶאת ָּכל ַה ֵח ׁ ֶשק וְ ַה ֵּכיף לָ עוּף.
ו ַּב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ְת ִחיל לָ לֶ כֶ תֵ ,הםַ ,ההוֹ ִרים,
עוֹ ד צוֹ ֲע ִקים לְ ָך:
ְ ּ'ב ָראבוֹ ! ְ ּב ָראבוֹ !'
וּמוֹ ֲח ִאים לְ ָך ַּכ ּ ַפיִ ם,
וְ ׁשוֹ כְ ִחים,
ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ לַ ְד ָּת לָ עוּף.
ֲאנִ י רוֹ ָצה ַרק לְ ַהזְ ִּכיר לָ כֶ םֶ ,את ָמה ׁ ֶש ַא ֶּתם ְּכ ָבר יוֹ ְד ִעים".
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יָ ׁ ַש ְבנ ּו ַ ּב ֲח ִצי ִעגּ וּל ַעל ָה ֲא ָד ָמה,
ְּכ ׁ ֶש ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִהכְ ִריזָ ה:
אשוֹ ן ְ ּבלִ ּמו ֵּדי ְּתעו ָּפה ,הוּא אוֹ תוֹ ָה ֶרגַ עֶ ׁ ,שבּ וֹ ַא ָּתה ִמ ְתנַ ְדנֵ ד ַעל ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדה ָ ּגבוֹ ַּה ָ ּ
גבוֹ ַּה ,ו ִּפ ְתאוֹ ם"ה ּׁ ִשעוּר ָה ִר ׁ
ַ
ְ
ָ
ַמ ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַר ֵחף ָ ּב ֲאוִ יר וְ ַה ֶ ּב ֶטן ׁ ֶש ְּלך נוֹ ֶפלֶ תִ .אם ַא ָּתה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ַה ּ ַפ ַחד ַה ֶ ּזה ו ַּמ ְמ ׁ ִשיך לָ עוּףֲ ,ע ַדיִ ן יוֹ ׁ ֵשב
ַעל ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדהַ ,מ ִ ּג ַיע ַה ּׁ ָשלָ ב ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּבלִ ּמו ֵּדי ַה ְּתעו ָּפהַ ,א ָּתה ִמ ְת ַר ֵ ּגל לַ חוֹ ר ַה ֶ ּזה ַ ּב ֶ ּב ֶטןָ .צ ִר ְיך ַרק לְ ַה ְר ּפוֹ ת ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם
ֵמ ָה ֲא ִחיזָ ה ְ ּב ַח ְבלֵ י ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדהֲ ,א ָבל עוֹ ד לֹא יְ לָ ִדיםַ ,רק ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ַא ִ ּגיד לָ כֶ ם ׁ ֶש ַא ֶּתם יְ כוֹ לִ יםִּ ,כי ָהי ּו ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים
ָח ׁ ְשב ּו ׁ ֶש ֵהם ְּכ ָבר יוֹ ְד ִעים לָ עוּף ,וְ נָ ְפל ּו ֵמ ַה ַ ּנ ְדנֵ ָדה ְּכמוֹ גּ וֹ זָ ל ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ֵמ ַה ֵּקן.
ִ ּב ְתעו ָּפה לֹא ַמ ׁ ְשוִ ִיצים.
ְ
ִ ּב ְתעו ָּפהְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה ָעףַ ,א ָּתה ֶ ּב ֱא ֶמת עוֹ שֶׂ ה ְּכ ִאלּ ּו זֶ ה ְּכלוּם ,וְ ַא ָּתה ְס ָתם הוֹ לֵ ך אוֹ שׂ וֹ ֶחה ַ ּב ַּמיִ ם".
"שעוּר ׁ ֵשנִ י ְ ּבלִ ּמו ֵּדי ְּתעו ָּפה",
ִׁ
ָק ְר ָאה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה,
"עלֵ יכֶ ם לְ ַע ֵ ּגל ֶאת ַה ַ ּגבְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָהרו ַּח ִּת ְת ּפֹס ֶא ְתכֶ םֶ .א ְפ ׁ ָשר לִ ְת ּפֹס ֶאת ָהרו ַּח אוֹ לָ עוּף ַעל ְּכנַ ף ָהרו ַּח אוֹ לָ ׁ ֶש ֶבת ַעל
ֲ
ָהרו ַּח ,זֶ ה ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ׁ ֶש ּתוֹ ְפ ִסים ַ ּגל ַ ּב ָ ּים .רוֹ ִאים ׁ ֶש ָהרו ַּח ָ ּב ָאהָ ,ר ִצים ְק ָצת לְ ָפנֶ ָיהָ ,אז ִהיא ָ ּב ָאה וְ לוֹ ַק ַחת ֶא ְתכֶ ם,
ימה ֶא ְתכֶ ם ִמן ָה ֲא ָד ָמה,
וְ ַא ֶּתם יוֹ ׁ ְש ִבים לְ ַמ ְעלָ הַ ,על ָהרו ַּחִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָאה ַא ֶּתם ְצ ִריכִ ים לְ ִהזְ דַּ ֵּקףָ ,אז ִהיא ְמ ִר ָ
וְ כָ ל ׁ ֶש ַא ֶּתם ְצ ִריכִ ים לַ ֲעשׂ וֹ ת זֶ ה לִ ׁ ְש ַּכב ָעלֶ ָיה ,וְ לָ ֵתת לָ ּה לָ ַק ַחת ֶא ְתכֶ ם ָרחוֹ ק ְּככָ ל ָה ֶא ְפ ׁ ָשרּ ַ .ב ּסוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ִהיא נִ גְ ֶמ ֶרת,
ַ ּגל ָהרו ַּח נִ ׁ ְש ָ ּבר ,נִ ְת ָקע ְ ּב ִקיר אוֹ ְ ּב ַהרַ ,א ֶּתם מוֹ ְצ ִאים ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם ׁשוֹ כְ ִבים ַעל ָה ֲא ָד ָמה ,זֶ ה קוֹ ֶרה ַ ּב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ָהרו ַּח
ֹאש ,וְ ָאז ִהיא עוֹ ֶב ֶרת ֵמ ָעלֶ ָיךֲ .א ָבל ָח ׁשוּב
נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרתִ .אם ָ ּב ָאה רו ַּח ְ ּגדוֹ לָ ה ו ַּמ ְפ ִח ָידהֶ ,א ְפ ׁ ָשר ַ ּגם לְ הוֹ ִריד ֶאת ָהר ׁ
לָ ַד ַעת ,לִ ְת ּפֹס אוֹ ָת ּה ָ ּב ֶרגַ ע ַה ָ ּנכוֹ ןְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא נִ ׁ ְש ֶ ּב ֶרת .לָ ׁ ֶש ֶבת ַעל ַ ּג ָ ּב ּהּ ְ ,ב ִד ּיוּק ִ ּבנְ ֻקדַּ ת ַה ּׁ ְש ִב ָירה ,לֹא ֻמ ְקדָּ ם ִמדַּ י וְ לֹא
ְמ ֻא ָחר ִמדַּ יָּ ,ככָ ה ִהיא לוֹ ַק ַחת אוֹ ְת ָך.
לָ עוּף ,זֶ ה ,לִ שְׂ חוֹ ת ָ ּב ֲאוִ יר ,זֶ ה ַהכּ ֹלְּ .כמוֹ לִ ְצלֹל .לָ כֵ ן ָק ׁ ֶשה לָ עוּף ֲח ִת ָירה אוֹ ַ ּגבַ ,רק ְ ּב ִסגְ נוֹ ן ָחזֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשרּ ְ .ב ֶע ֶצם,
ּ ִפ ֶיטר ּ ֵפן ָעף ַ ּגם ְ ּב ִסגְ נוֹ ן ַ ּגבִ ,אם ַא ֶּתם זוֹ כְ ִריםֲ ,א ָבל זֶ ה ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶשהוּא ָהיָ הּ ֶ ,ב ֱא ֶמתְ ,מנֻ ֶּסה ְמאוֹ ד ִ ּב ְתעו ָּפה.
ַא ֶּתם נִ זְ ָּכ ִרים יְ לָ ִדים,
ֵא ְיך ָע ִפים?
ֲא ָבל יֵ ׁש ְרגָ ִעים ָּכ ֵאלּ ּו ַמ ְפ ִח ִידיםּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְמ ִר ִיאים ,אוֹ ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְמ ָצ ִאים ַ ּב ְּמרוֹ ִמים ו ִּפ ְתאוֹ ם ו ָּה ָה ...נִ ְד ֶמה
לְ ָך ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ְח ָּת לָ עוּף וְ ַא ָּתה הוֹ לֵ ְך לִ ּפֹל ,וְ ַא ָּתה ֵמזִ יז ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם וְ ַה ָ ּי ַדיִ ם ַמ ֵהר ו ְּב ַפ ַחד ַעד ׁ ֶש ַא ָּתה נִ ְר ָ ּגעִּ ,כי ַא ָּתה
רוֹ ֶאה ׁשוּב ׁ ֶש ַא ָּתה יָ כוֹ ל לָ עוּף.
זֶ ה קוֹ ֶרה ֲא ִפלּ ּו לְ ִצ ּפוֹ ִריםַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵהן ָעפוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,ש ּ ִפ ְתאוֹ םֵ ,הן לֹא ְמ ִבינוֹ ת ֶאת ַה ּ ֶפלֶ א ַה ֶ ּזה ,וְ יֵ ׁש לָ ֶהן
ּ ַפ ְר ּ ָפ ִרים ַ ּב ֶ ּב ֶטן.
ְ
ּ ָפ ׁשוּט ,לֹא ָצ ִריך ְּכמוֹ ַ ּב ַּמיִ ם ,לָ ַק ַחת ֲאוִ ירִּ ,כי ַא ָּתה ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָ ּב ֲאוִ יר ,וְ ֶא ְפ ׁ ָשר לִ נְ ׁשֹם ָח ְפ ׁ ִשי".
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ַה ְ ּנ ִפילָ ה ַ ּב ּׁ ֶש ִבי
"בּ וֹ א ּו נַ ִ ּגיד ׁ ָשלוֹ ם לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים",
ָק ְפ ָצה ַמ ְר ָטה ,וְ הוֹ ִצ ָיאה לְ כֻ ָּלנ ּו ֶאת ַה ִּמ ִּלים ֵמ ַה ּ ֶפה.
"מ ּׁ ָשם ,נִ ְפנֶ ה לְ יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים".
ִ
יפינָ הֶ ׁ ,שעוֹ ד ּ ָפ ֲח ָדה ְק ָצת לָ עוּףַ ,על ַ ּג ָ ּב ּה ,וְ ִה ְמ ֵראנ ּו לַ ּ ִט ּיוּל.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה הוֹ ׁ ִש ָיבה ֶאת ּ ִפ ּ ִ
אשינ ּו נוֹ ְצ ִצים ,וְ ִה ַּק ְפנ ּו ֶאת ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תְּ ,כ ִעגּ וּל כּ וֹ כָ ִבים זוֹ ֵהרִ .מ ּׁ ָשםָ ,חלַ ְפנ ּו דֶּ ֶר ְך ַענְ נֵ י
יפינָ ה ּ ִפ ְ ּז ָרה ַעל ָר ׁ ֵ
ּ ִפ ּ ִ
ַהנּוֹ ָצה ,ו ָּמ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ְמ ַר ֲח ִפים ֵמ ַעל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ְ
ַ ּב ְר ָטה ִ ּג ְּל ָתה ְ ּבכִ ָיס ּה מוֹ ֵצץִ .היא דָּ ֲח ָפה אוֹ תוֹ לְ ִפ ָיהַ ,א ַחר ָּכך יָ ְר ָקה אוֹ תוֹ ַהחו ָּצה וְ ָצלְ לָ ה ִמ ָ ּיד ְּכ ֵדי לִ ְת ּפֹס אוֹ תוֹ .
יַ ׁ ְשנוּנִ יָ ,ע ַצם ֶאת ֵעינָ יו ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ְמעוֹ פוֹ ִ ,ה ְת ַמ ֵּכר לָ רו ַּח ,וְ ָחלַ ם ׁ ֶשהוּא ָעף.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִה ִ ּצ ָיעהֶ ׁ ,ש ְ ּנשַׂ ֵחק ּתוֹ ֶפ ֶסת ׁ ָש ַמיִ םֶ .א ָחד ּתוֹ ֵפס וְ כֻ ָּלם בּ וֹ ְר ִחיםֲ ,א ָבל ָאסוּר לְ ִה ְת ַח ֵ ּבא ַעל ָה ֲא ָד ָמהֻ ,מ ָּתר ַרק
לְ ִה ְת ַח ֵ ּבא ֵ ּבין ָה ֲענָ נִ ים.
ָ ּבלָ גָ נָ ה ָהיְ ָתה ַמלְ ַּכת ַה ּׁ ִשגּ ו ִּעיםִ .היא לֹא ָע ָפה ַמ ֵהרֲ ,א ָבל ַאף ּ ַפ ַעם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לִ ְת ּפֹס אוֹ ָת ּהְ ׁ .שלוֹ ׁ ָשהַ ,א ְר ָ ּב ָעה
ִמ ָּס ִביב לְ ָ ּבלָ גָ נָ ה ו ָ ּּבלָ גָ נָ ה ְמזִ יזָ ה ֶאת ַה ֶ ּב ֶטן ְּכמוֹ ְ ּב ִר ּקו ֵּדי ֶ ּב ֶטן ְמסוֹ ֶב ֶבת ֶאת ַה ַּת ַחת צוֹ ֶח ֶקת לְ כֻ ָּלם וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ גַ ַעת
ָ ּב ּהּ ַ .גלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ,לְ ֻע ָּמ ָת ּהָ ,ע ָפה ַמ ֵהר ְמאוֹ ד ,וְ גַ ם אוֹ ָת ּה ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה לִ ְת ּפֹסֲ ,א ָבל ָ ּבלָ גָ נָ ה ָהיְ ָתה ַמלְ ַּכת ַה ּׁ ִשגּ ו ִּעים.
ֲאנִ י ַע ְפ ִּתי ַמ ֵהרּ ְ ,בכָ ל זֹאת קוֹ ְר ִאים לִ י ע ֶֹפר ,וְ ָהיִ ִיתי טוֹ ב ְ ּבתוֹ ֶפ ֶסת ׁ ָש ַמיִ םּ ֵ ,בין ֲהכִ י טוֹ ִביםֲ ,א ָבל לֹא יָ ַד ְע ִּתי לְ ׁ ַש ֵ ּג ַע
וְ ָהיִ ִיתי ָעף יָ ׁ ָשר.
ַרק ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ִּמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזה לֹא ׁ ָשוֶ הִּ ,כי ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ַאף ֶא ָחד לֹא ְמ ַק ֵ ּבל ּ ֶפ ַצע.
וְ לִ כְ לוּכִ ית ִה ְצ ָט ְר ָפה ֵאלָ יו וְ ָא ְמ ָרהֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ִּמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזה לֹא ׁ ָשוֶ הִּ ,כי ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִ ּבכְ לָ ל לֹא ִמ ְתלַ כְ לְ כִ ים.
ַּכ ֲע ָסנִ י ָעף ִעם ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ הֲ ,א ָבל ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ָא ְמ ָרהֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,זֶ ה ֻמ ָּתר.
לְ ַמ ָּתנוֹ נִ י ָהיָ ה ַּכדּ וּר ,וְ הוּא ִה ִ ּצ ַיע ׁ ֶש ְ ּנשַׂ ֵחק ְמ ִסירוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם.
אשוֹ ן ָהיָ ה,
ַהחֹק ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָאסוּר לַ ַּכדּ וּר לָ גַ ַעת ָ ּב ָא ֶרץ.
ַהחֹק ַה ּׁ ֵשנִ י ָהיָ ה,
ְ
ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשנּוֹ גֵ ַע ָ ּב ָא ֶרץָ ,צ ִריך ִמ ָ ּיד לִ נְ עֹל נַ ֲעלַ יִ ם.
ַּכ ֲע ָסנִ י ָּכל ַה ְ ּז ַמן ִר ָּמהָ .רא ּו ׁ ֶשהוּא נָ גַ ע ָ ּב ָא ֶרץֲ ,א ָבל הוּא נִ ׁ ְש ַ ּבעּ ְ ,ב ַח ֵ ּיי אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ׁ ,שהוּא לֹא נָ גַ ע.
ּ ִפ ְתאוֹ ם נֶ ֱעלַ ם לָ נ ּו ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י.
ַא ֲח ֵרי ִח ּפוּשִׂ ים ָמ ָצאנ ּו אוֹ תוֹ רוֹ ֵדף ַא ֲח ֵרי ֲענַ ן ֶצ ֶמר ֶ ּג ֶפן ָמתוֹ ק.
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"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ְּ
ָצ ֲח ָקה ַמ ְר ָטה לָ רו ַּח,
"מ ֻב ָ ּג ִרים ִמ ְת ַע ְ ּי ִפים ַא ֲח ֵרי דַּ ָּקה,
ְ
וִ ילָ ִדים ְמשַׂ ֲח ִקים ָּכל ַה ּיוֹ ם".
ָה ֱא ֶמת ִהיא,
ֹאש ׁ ֶשל ֻּכ ָּלנ ּו נָ גַ ע ָ ּב ֲענָ נִ ים,
ׁ ֶש ָהר ׁ
ְּכ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּתוֹ לַ לְ נ ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְּכמוֹ ִצ ּפוֹ ִרים.
יְ לָ ִדים ְק ַט ִ ּנים ַ ּב ֲחלִ יפוֹ ת וַ ֲענִ יבוֹ ת ָע ְמד ּו לְ ַמ ּ ָטה ,וְ ִה ְתוַ ְּכח ּו ְ ּביַ ְד ָענוּתֵ ,איזֶ ה סוּג ִצ ּפוֹ ִרים ֲאנַ ְחנוַּ ,אף ׁ ֶש ּׁ ָשנִ ים לֹא
ָרא ּו ִצ ּפוֹ ִריםֵ .מ ָאז ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ּ ֵפ ֵרק ֶאת ִק ֵ ּני ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ִמ ַ ּצ ְּמרוֹ ת ָה ֵע ִצים ,וְ ִה ׁ ְשלִ ְיך ֶאת ַה ֵ ּב ִיצים לְ קוֹ ל ִצ ּיו ָּצן ַהכּ וֹ ֵאב
ׁ ֶשל ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ,לֹא ּפוֹ ְקדוֹ ת ִצ ּפוֹ ִרים ֶאת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ִ .ב ְמקוֹ ם לִ ְמחֹא ַּכ ּ ַפיִ ם לַ ִ ּצ ּפוֹ ִריםָ ,רצ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים
לְ ַמגְ ִד ֵירי ַה ִ ּצ ּפוֹ ִריםְּ ,כ ֵדי לָ ַד ַעתֵ ,איזֶ ה סוּג ִצ ּפוֹ ִרים ֲאנַ ְחנוּ.
יפה ְמ ֻק ֶּמ ֶטת ,ו ִּמכְ נָ ַסיִ ם ְ ּגדוֹ לִ ים,
ַרק יֶ לֶ ד ֶא ָחדּ ַ ,ב ֲחלִ ָ
ִמלְ ֵמל:
"הם יְ לָ ִדים ִצ ּפוֹ ִרים".
ֵ
אשי ַה ְ ּילָ ִדיםִ .מ ּסוּג ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ִאים ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ ׁ ֶשאוֹ ר
זִ כְ רוֹ נוֹ ת ְמתו ִּקים ֵמעוֹ לָ מוֹ ת ְרחוֹ ִקים ֵה ֵחלּ ּו לְ ַמ ֵּלא ֶאת ָר ׁ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ַמ ֲעלִ ים אוֹ ָתם ַעד ַה ַּליְ לָ ה ַה ָ ּבא.
עוֹ ד ַּכ ָּמה ְּתנוּעוֹ ת ָחזֶ ה ו ְּמ ִתיחוֹ ת גּ וּף ,וּכְ ָבר ָהיִ ינ ּו ֵמ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
נוֹ ַפ ְפנ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם דֶּ ֶר ְך ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו ַ ּב ִּכ ּתוֹ תֵ .הם ּ ָפזְ ל ּו ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,ו ָּפ ֲחדוּ ,לְ ַה ְחזִ יר לָ נ ּו ׁ ָשלוֹ ם.
ַמ ְר ָטה ָע ְמ ָדה ָ ּב ֲאוִ ירְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא עוֹ שָׂ ה ְּתנוּעוֹ ת ַרק ִעם ָה ַרגְ לַ יִ םּ ְ ,ביָ ֶד ָיה ֶה ְחזִ ָיקה ׁ ֶשלֶ ט ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ָעלָ יו ָּכ ְת ָבה ֶאת
ַה ִה ְמנוֹ ן:
"אנ ּו ָאנ ּו יְ לָ ִדים,
ָ
לֹא רוֹ ִצים ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר,
יְ לָ ִדים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר".
ַ ּב ְר ָטה לֹא יָ כְ לָ ה לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק,
וְ ָצ ֲע ָקה ְ ּבכָ ל כּ וֹ ָח ּה:
"ת ְב ְרחוּ!
ִּ
ִּת ְב ְרח ּו יְ לָ ִדים!
בּ וֹ א ּו ֵאלֵ ינוּ".
אֹזֶ ן ָה ָמן ִט ּ ֵפס ִ ּב ְמ ִהירוּת לַ ַ ּגגִ ,ה ִ ּביט ָ ּבנ ּו ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ,נוֹ ֵפף ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ,
וְ ָצ ַעק:
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"חכּ וּ!
ַ
ַחכּ ּו ׁ ֶש ֶא ְת ּפֹס ֶא ְתכֶ ם!"
ְ
יפי,
יפינָ ה ָצ ֲע ָקה לוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ּ ִפ ּ ִ
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִה ְת ּפוֹ ְצצ ּו ֵמ ָעלָ יו ִמ ְ ּצחוֹ ק .לִ כְ לוּכִ ית יָ ְר ָקה לוֹ לְ תוֹ ך אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶשלּ וֹ ִ ּ ,פ ּ ִ
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ִּמ ְס ֵּכנִ ים ׁ ֶש ָ ּי ׁ ְשב ּו ַ ּב ִּכ ּתוֹ תֵ ,ה ֵחלּ ּו לִ ְמחֹא ַּכ ּ ַפיִ ם ,וְ סוֹ ף-סוֹ ף לְ ַח ֵ ּי ְך.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָרץ ֵ ּבין ַה ִּכ ּתוֹ ת ,לְ ַה ׁ ְש ִּתיק ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים,
"מי ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָחא ַּכ ּ ַפיִ ם ,יְ ַק ֵ ּבל עֹנֶ ׁש,
ִ
לִ כְ ּתֹב ֵמ ָאה ּ ַפ ַעם:
לֹא צוֹ ֲח ִקים ַעל אֹזֶ ן ָה ָמן!"
ַעכְ ׁ ָשוָ ,היְ ָתה זֹאת ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ׁ ֶש ָ ּצ ְר ָחה:
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
אֹזֶ ן ָה ָמן,
נָ שִׂ ים לְ ָך ּ ֶפ ֶרג ָ ּבאֹזֶ ן,
וְ נֹאכַ ל אוֹ ְת ָך ְ ּבפו ִּרים".
אֹזֶ ן ָה ָמן ֶה ֱא ִדים וְ ִה ְת ַר ֵּת ַח ִמ ַּכ ַעס:
"יָ בוֹ א ַה ּיוֹ ם,
וְ ַא ֶּתם ִּת ּ ְפל ּו לַ ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ִּלי,
וְ ָאז,
ֲאנִ י ֶאנְ קֹם ָ ּבכֶ ם!"
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה שָׂ מ ּו ֶאת יְ ֵד ֶיהם ַעל ָהאֹזֶ ן ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,כ ִאלּ ּו ִהיא ְ ּגדוֹ לָ הְּ ,כמוֹ אֹזֶ ן ׁ ֶשל ּ ִפיל,
וְ ָק ְראוּ:
"איזוֹ אֹזֶ ן ֲחמו ָּדה יֵ ׁש לְ ךָ,
ֵ
ִּת ָ ּז ֵהר,
יֵ ׁש רו ַּח,
ָ
ָהאֹזֶ ן ׁ ֶש ְּלך ְּכמוֹ ִמ ְפ ָרשׂ ,
ַא ָּתה עוֹ ד ָּתעוּף".
אֹזֶ ן ָה ָמן וְ כָ ל ַה ּמוֹ ִרים ָרצוָּ ,ק ְפצוּ ,וְ נִ ּס ּו לִ ְת ּפֹס אוֹ ָתנוִּּ ,כי ַע ְפנ ּו ְ ּבג ַֹב ּה נָ מו ְּך ְמאוֹ דַ ,מ ָּמ ׁש לְ יַ ד ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם.
"לֹא לְ ַא ֵ ּבד גּ ַֹב ּה",
ִהזְ ִּכ ָירה לָ נ ּו ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה.
ֹאש
"לִ ְפרֹשׂ יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם לַ ְ ּצ ָד ִדים ,לְ ַע ֵ ּגל ֶאת ַה ֶ ּב ֶטן ֵמ ַעל ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו ַה ְּמ ַק ּ ְפצוֹ ת ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,וּלְ ָה ִרים ֶאת ָהר ׁ
לְ ַמ ְעלָ ה".
"ה ָ ּז ֲהר ּו יְ לָ ִדים",
ִ
ָצ ֲע ָקה ַמ ְר ָטה.
"לֹא לְ ִה ְת ָק ֵרב יוֹ ֵתר ִמדַּ י",
ִהיא ָצ ֲע ָקה ׁשוּב.
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ֲא ָבל יְ לָ ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ָע ִפיםְ ,מאוֹ ד ָק ׁ ֶשה לָ ֶהם לְ ַה ְק ׁ ִשיב לְ ַאזְ ָהרוֹ תִּ .כי ָּככָ ה זֶ ה ְּכ ׁ ֶש ָע ִפים ,לֹא חוֹ ׁ ְש ִבים ַעל דְּ ָב ִרים
ֲעצו ִּבים.
ָאז ׁ ָשלְ פ ּו אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ַה ּמוֹ ִרים ֶא ְקדָּ ִחים ,וְ ֵה ֵחלּ ּו לִ ירוֹ ת ָ ּבנ ּו ַּכדּ ו ֵּרי עוֹ ֶפ ֶרת ְּכ ֵב ִדים .זֶ ה ַמ ָּמ ׁש ָּכ ַאב לָ נוּ ,וְ ִה ְת ַחלְ נ ּו לִ ּפֹל.
"אל ַּת ְח ׁ ְשב ּו ַעל ַה ְּכ ֵאב!
ַ
ַאל ַּת ְח ׁ ְשבוּ!"
ָצ ֲע ָקה ַמ ְר ָטה.
"א ִפלּ ּו ִאם ּפוֹ גֵ ַע ָ ּבכֶ ם ַּכדּ וּר,
ֲ
ַּת ְח ׁ ְשב ּו ַעל ָה ָא ִביב,
ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ָמה ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשֶׂ ה לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּפֹס אוֹ תוֹ ".
ֲא ָבל זֶ ה לֹא ָעזַ רַ ,ה ְּכ ֵא ִבים ָהי ּו יוֹ ֵתר ֲחזָ ִקים.
ֶא ָחדֶ ,א ָחד ,נָ ַפלְ נוּ.
ִמי ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
יָ ׁ ָשר לִ זְ רוֹ עוֹ ת אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ׁ ,ש ֶה ְחזִ יק אוֹ ָתנ ּו ְּכ ִתינוֹ קוֹ ת,
וְ ָצ ַחק:
"חמו ִּדים ׁ ֶש ִּליַ ,עכְ ׁ ָשו נִ גְ מֹר ִא ְּתכֶ ם ֶאת ָּכל ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת".
ֲ
ו ִּמי לַ ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
ׁ ָשם ִחכּ ּו לוֹ ַה ּמוֹ ִריםֶ ׁ ,ש ָּק ׁ ְשר ּו ֶאת ֻּכ ָּלנ ּו ִמ ָ ּיד ַ ּב ֲח ָבלִ ים.
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ַה ַּמ ָּסע לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים
"לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים!"
ּ ָפ ַקד אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ כֻ ָּלנ ּו ָצ ַע ְדנ ּו ְ ּב ׁשו ָּרהְ ,ק ׁשו ִּרים ַ ּב ֲח ָבלִ ים ,לְ ֵע ֶבר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםָ ,הי ּו ְקבו ִּרים יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ִה ְצלִ ַיח לַ ֲהפ ְֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ַח ּיוֹ תֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָה ַרג.
ָהי ּו ׁ ָשם יְ לָ ִדים ׁ ֶש ֵּמתוִּ ,מ ָּמה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָק ָרא לוֹ :
"מ ֲחלוֹ ת יַ לְ דוּת".
ַ
יֶ לֶ ד ׁ ֶש ֵּמת ִמ ַּס ְק ָרנוּת .הוּא ֵה ִציץ ִמן ָה ֲעגָ לָ ה וְ נָ ַפלִּ ,כי אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ׁ ָש ַמר ָעלָ יו.
יֶ לֶ ד ׁ ֶש ֵּמת ִמ ַ ּג ְעגּ ו ִּעים לַ ֶּכלֶ ב ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָה ַרג.
יְ לָ ִדים ׁ ֶש ִה ְת ּפוֹ ְצצ ּו ֵמרֹב אֹכֶ לִּ ,כי ָהיָ ה ָאסוּר לְ ַה ׁ ְש ִאיר אֹכֶ ל ַ ּב ַ ּצ ַּל ַחת.
יְ לָ ִדים ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ִצ ָ ּוה ֲעלֵ ֶיהם לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ,וְ לֹא לָ זוּזַ ,עד ׁ ֶש ֵהם ֵמת ּו ִמ ּׁ ִש ֲעמוּם.
יְ לָ ִדים ׁ ֶש ֵּמת ּו ֵמחֹם .אֹזֶ ן ָה ָמן ּ ָפ ַחד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לָ ֶהם ַקר ,וְ ִהלְ ִ ּב ׁיש אוֹ ָתם ְּכמוֹ דֻּ ִ ּבים.
ַּכ ָּמה יְ לָ ִדים ,אֹזֶ ן ָה ָמןָ ּ ,פ ׁשוּטָ ,חנַ ק ְ ּב ַא ֲה ָבה.
ְ
ימנִ ים ׁ ֶשל ַה ָּמוֶ ת ַה ֶ ּזה ָהיוּּ ְ ,ב ֶד ֶרך ְּכלָ לֲ ,עוִ ית ַ ּב ּ ָפנִ ים,
הוּא ִח ֵ ּבק אוֹ ָתם ָחזָ ָ
ק-חזָ קַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם יוֹ ֵתר ֲאוִ ירַ .ה ִּס ָ
וְ יָ ד ַא ַחת דּ וֹ ֶח ֶפתַ ,ה ְּמנַ ָּסה לְ ַה ְר ִחיק ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן.
ַעל ַּכ ָּמה יְ לָ ִדים ָחרו ִּצים ,נָ ְפל ּו ַה ְּס ָפ ִרים ַ ּב ִּס ְפ ִר ָ ּיה.
יֶ לֶ ד ֶא ָחד ָק ָטן ,אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְב ִהיל אוֹ תוֹ  ,וְ הוּא ֵמת ִמ ּ ַפ ַחד.
יְ לָ ִדים טוֹ ִבים ִ ּב ְמיֻ ָחדֶ ׁ ,ש ָעשׂ ּו ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָא ַמר לָ ֶהםָ ,ה ְפכ ּו ַמ ֵהר לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,הזְ דַּ ְּקנ ּו ו ֵּמתוּ.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְס ּ ִפיד אוֹ ָתם ַ ּב ַהלְ וָ יָ הּ ְ ,ב ִד ְמעוֹ ת ַּת ִ ּנין:
"הלְ וַ אי ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו ְּכמוֹ ֶהם,
ַ
ָּכ ֵא ֶּלה ֲחמו ִּדים,
ָּכ ֵא ֶּלה ְמתו ִּקים".
הוּא ִס ּ ֵפרֵ ,א ְיך ָהי ּו ַמ ֲע ִס ִיקים ֶאת ַע ְצ ָמם ָּכל ַה ּיוֹ ם ,ו ִּבכְ לָ ל לֹא ׁ ָש ְמע ּו אוֹ ָתםַ ,עד ׁ ֶש ֵהם ֵמתוּ.
אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,א ַהב ִ ּב ְמיֻ ָחד ,יְ לָ ִדים יְ ׁ ֵשנִ ים .הוּא ָּת ִמיד ָא ַמרֶ ׁ ,ש ְ ּילָ ִדים יְ ׁ ֵשנִ יםֵ ,הם ֲהכִ י ֲחמו ִּדים.
ָהי ּו יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ּ ָפ ׁשוּט נָ ַתן לָ ֶהם ,לְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך לִ ׁישֹן .הוּא ָסגַ ר לָ ֶהם ֶאת ַה ְּת ִר ִיסים וְ ֶאת ַהדֶּ לֶ ת ,וְ ַאף ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר
לֹא ָעשָׂ ה לָ ֶהם אוֹ ר.
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וְ כַ ּמו ָּבןַ ,ה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָק ׁ ַשר לָ ַע ּמוּדַ ,על ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםַ ,עד ׁ ֶש ָּק ְפא ּו ִמ ּקֹר.
לְ כָ ל ַה ְּתאוּנוֹ ת ָה ֵאלּ וּ ,וַ ֲא ֵחרוֹ תָ ,ק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן:
"מ ֲחלוֹ ת יַ לְ דוּת".
ַ
הוּא נָ ַהג לִ ְקבּ ֹר ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵא ֶּלהּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,וְ ָא ַמר ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא נוֹ ָראִּ ,כי ֵהם ֵ ּבין כּ ֹה ,לֹא ָהי ּו הוֹ ְפכִ ים
לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
"חוּץ ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ּטוֹ ִבים,
ׁ ֶש ָה ְפכ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים",
נָ ַהג לְ ַהזְ ִּכיר ְ ּבגַ ֲאוָ ה.
"הם ֶ ּב ֱא ֶמת ִ ּגבּ וֹ ִרים.
ֵ
ְּכ ׁ ֶש ָראוֶּ ׁ ,ש ֵאין לָ ֶהם כּ וֹ ַח לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ָ ּב ֲחר ּו לָ מוּת,
וְ לֹא לַ ְחזֹר לַ ַ ּילְ דוּת!"
"יֶ לֶ דְּ ,כ ׁ ֶשהוּא שָׂ ֵמ ַח ,הוּא לֹא יָ כוֹ ל לָ מוּת",
ִה ְס ִ ּב ָירה לִ י ָּת ִמיד ַמ ְר ָטה,
ֹאש ׁ ָשפוּף.
ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו ָהיְ ָתה ֲעצו ָּבה ,וְ ָצ ֲע ָדה ְ ּבר ׁ
"יֶ לֶ דָּ ,ת ִמיד ָצ ִר ְיך לִ זְ כּ ֹר,
ִמי הוּא,
לְ ַה ְחזִ יק ֶאת זֶ ה ָחזָ ק וְ ַאף ּ ַפ ַעם לֹא לַ ֲעזֹב ֶאת זֶ ה,
ָּככָ ה הוּא לֹא יָ מוּת".
ַעכְ ׁ ָשו ,נִ ִּס ִיתי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָמה ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה לִ ְּמ ָדה אוֹ ִתי,
לַ ְח ׁשֹב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת שְׂ ֵמחוֹ ת.
דִּ ְמיַ נְ ִּתי,
ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן צוֹ ֵעד לְ ָפנַ י ְ ּב ַת ְח ּתוֹ נִ ים וְ גַ ְר ַ ּביִ ם.
"ת ְפ ִסיק ע ֶֹפרַּ ,ת ְפ ִסיק ִמ ָ ּיד!
ַּ
ָ
ֲאנִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ָעלֶ יך לְ ַה ְפ ִסיק".
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְת ַא ֵּמן ׁ ָשנִ ים ,לִ ְקרֹא ֶאת ַמ ְ ּב ֵטי ַה ְ ּילָ ִדים ,לְ ִפי ַה ִ ּצ ּיו ִּרים ׁ ֶש ִ ּצ ְ ּיר ּו ְ ּב ֵעינֵ ֶיהם ַ ּב ֲחלַ ל ָה ֲאוִ ירַ .עכְ ׁ ָשוִ ,מ ֵהר
יפהֲ ,ענִ ָיבה ו ּ ַּפ ּ ִפ ּיוֹ ןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְרא ּו אוֹ תוֹ ֵעירֹם.
לְ ִהלְ ִ ּב ׁיש לְ ַע ְצמוֹ ֲחלִ ָ
נִ ִּס ִיתי ֶאת ַה ּ ְט ִריק ַה ּׁ ֵשנִ י ,וְ ָה ַא ֲחרוֹ ןֶ ׁ ,ש ִּל ְּמ ָדה אוֹ ִתי ַמ ְר ָטה,
לִ זְ כּ ֹר,
ִמי ֲאנִ י.
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ָהלַ כְ ִּתי ו ִּמלְ ַמלְ ִּתי:
"אנִ י ע ֶֹפר,
ֲ
ֲאנִ י ע ֶֹפר,
ֲאנִ י ע ֶֹפר"...
"מה ָא ַמ ְר ָּת ,ע ֶֹפר?!"
ָ
ָצ ַרח ֵמ ֲאחוֹ ַרי אֹזֶ ן ָה ָמן.
הוּא נָ ַהג ָּת ִמיד ,לְ ַה ְק ׁ ִשיב לִ ילָ ִדים ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ֶאל ַע ְצ ָמם ,וּלְ ִה ְת ָע ֵרב ַ ּב ּ ִׂש ָיחה.
"ח ְב ׁש ּו לְ ע ֶֹפר ַה ָּק ָטן ֶאת ַהכּ וֹ ַבע ַה ָ ּגדוֹ ל",
ִ
ּ ָפ ַקד אֹזֶ ן ָה ָמן,
"כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְר ֶאה ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ לֹא יוּכַ ל לְ ַצ ֵ ּיר ִצ ּיו ִּרים ְמגֻ ִ ּנים ָ ּב ֲאוִ יר.
ְּ
וְ נַ ֲעל ּו לוֹ ֶאת ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ ם ַה ְּכ ֵבדוֹ ת,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ָק ׁ ֶשה לָ לֶ כֶ ת ,וְ לֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ זְ ַמן ,לְ ַד ֵ ּבר ֶאל ַע ְצמוֹ ".
ֹאש ַמ ֵּקל ָאר ְֹך.
אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ָשלַ ף ִמ ִּכיסוֹ מוֹ ֵצץ ,וְ ָתלָ ה אוֹ תוֹ ְ ּבר ׁ
הוּא ִצ ָ ּוה ַעל ַ ּב ְר ָטה,
אשוֹ נָ הִ ,עם ַה ַּמ ֵּקל ַ ּב ָ ּידְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים יִ ְראוָּ ,מה קוֹ ֶרה לְ יַ לְ דָּ ה ׁ ֶש ּמוֹ ֶצ ֶצת מוֹ ֵצץ.
לִ ְצעֹד ִר ׁ
ַא ֲח ֶר ָיה ָצ ֲע ָדה ַמ ְר ָטהּ ַ ,גם ִהיא ַמ ְחזִ ָיקה ַמ ֵּקל ָ ּגבוֹ ַּה ,וְ ָעלָ יו ׁ ֶשלֶ ט ִעם ַה ִה ְמנוֹ ן ׁ ֶש ָּל ּהּ ְ ,ב ׁ ִש ּנוּיֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָק ָרא לוֹ ַ ,קל:
"אנ ּו ָאנ ּו ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ָ
לֹא רוֹ ִצים יְ לָ ִדים,
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר,
ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר".
ַא ֲח ֵרי ַמ ְר ָטה ָצ ַע ְד ִּתי ֲאנִ יּ ְ ,בנַ ֲעלַ יִ ם ְּכ ֵבדוֹ ת ,וְ כוֹ ַבע ָ ּגדוֹ ל.
ַא ֲחרוֹ נִ יםָ ,צ ֲעד ּו ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
אֹזֶ ן ָה ָמן ,שָׂ ם לָ ֶהםַ ,ה ְר ֵ ּבה ְס ָפ ִרים ַעל ַה ַ ּגב.
הוּא ָא ַמר,
ֹאש,
ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשלּ ֹא ַמכְ נִ יס ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים לָ ר ׁ
סוֹ ֵחב אוֹ ָתם ַעל ַה ַ ּגב.
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"יֵ ׁש לָ כֶ ם זְ ַמן לְ ַה ְחלִ יט,
ַעד לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים",
ָצ ַהל אֹזֶ ן ָה ָמן,
ימים לִ גְ דּ ֹל,
"אוֹ ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ְס ִּכ ִ
אוֹ ׁ ֶש ַא ׁ ְש ִאיר ֶא ְתכֶ םּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים".
"ככָ ה נִ גְ ַמר ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ָּ
ִמלְ ַמלְ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.
"אֹזֶ ן ָה ָמן יַ ֲהרֹג אוֹ ָתנוּ,
אוֹ יַ ֲהפ ְֹך ֶאת ֻּכ ָּלנ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ֶע ֶצם דֵּ י דּ וֹ ֶמה.
הוּא יִ ׁ ְש ַּת ֵּלט ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
וְ זֶ ה ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
ַה ְ ּילָ ִדיםֻּ ,כ ָּלםָ ׁ ,ש ְתק ּו ְּכמוֹ ְ ּב ֶק ֶבר.
ָהיָ ה לִ י ָ ּברוּרּ ְ ,ב ָמה ֵהם יִ ְב ֲחרוּ.
ַ ּב ְר ָטה נִ ְפ ְר ָדה ִמ ּמוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ִה ְב ִט ָיחה לוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּת ׁ ְש ַּכח אוֹ תוֹ לְ עוֹ לָ ם.
ַמ ְר ָטה ,דַּ וְ ָקא ַעכְ ׁ ָשו נִ זְ ְּכ ָרה ְ ּבנֶ לְ יָ הַ ,ה ַּכלְ ָ ּבה ׁ ֶש ָּלנ ּו ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ְחנ ּו לְ יַ ד ַה ּׁ ַש ַער ,ו ִּב ְּק ׁ ָשה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְסלִ ָיחה.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִח ְ ּיכוַּ ,מ ָ ּבט ׁ ֶשל ַ ּג ֲאוָ ה ָהיָ ה נָ סו ְּך ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם.
"לָ מוּת אוֹ לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים!"
ׁ ָש ַאג אֹזֶ ן ָה ָמן.
"לָ מוּת!"
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָענ ּו ּ ֶפה ֶא ָחד.
"טוֹ ב יֶ לֶ ד ֵמתִ ,מ ְּמ ֻב ָ ּגר ַחי!"
"א ָבל ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּנמוּת ,אֹזֶ ן ָה ָמןֲ ,אנַ ְחנ ּו ַמ ְב ִט ִיחים לְ ָך",
ֲ
ָק ָרא ַּכ ֲע ָסנִ י,
ָ
ָ
"ש ָ ּנבוֹ א ֵאלֶ יך ָּכל לַ יְ לָ הּ ַ ,ב ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ נוֹ ִציא לְ ך ֶאת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה.
ֶׁ
אֹזֶ ן ָה ָמןּ ְ ,בכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ַּת ִ ּביט לַ ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ִת ְר ֶאה ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשִּ ,ת ָ ּזכֵ ר ָ ּבנוֲּ .אנַ ְחנ ּו נֹאכַ ל לְ ָך ֶאת ַה ֵּלב ,לְ ַאט-לְ ַאט,
ְ ּב ִ ּב ִיסים ְק ַט ִ ּניםַ ,עד ׁ ֶש ָּתרוּץ לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםִּ ,ת ְפ ַּתח ֶאת ַה ַּמ ֵ ּצבוֹ תְּ ,ת ׁ ַש ְח ֵרר ִמ ּׁ ָשם ֶאת ָּכל ַה ְ ּילָ ִדיםִּ ,ת ְקבּ ֹר
ֶאת ַע ְצ ְמ ָך,
וְ ִת ְצ ַעק:
'דַּ י ,דַּ י!
ֲאנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש ְסלִ ָיחה"'.
ְ
ְ
יפי ,ו ִּב ֵּק ׁש ֵמ ַה ּׁ ַש ָ ּי ָרה לַ ֲעצֹר.
ַה ִּמ ִּלים ָה ֵאלּ וִּ ,צ ְמ ְרר ּו ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ָּכל ָּכךַ ,עד ׁ ֶש ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶשהוּא ָצ ִריך ּ ִפ ּ ִ
"הרוּחוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ ,יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ׁשוֹ ֵטטּ ֵ ,בין ָה ֵרי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ָ
יָ ְר ָקה לְ ֶע ְברוֹ לִ כְ לוּכִ ית,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִּתין ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ֵעץ,
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"וְ יַ ְט ִריפ ּו ֶאת דַּ ְע ְּת ָך,
ַעד ׁ ֶש ַּת ֲהפ ְֹך לְ חוֹ לֵ ה רו ַּח".
אֹזֶ ן ָה ָמן ׁשוּב ִה ְצ ַט ְמ ֵרר.
"אנִ י ֶא ְק ׁשֹר ֶא ְתכֶ ם לְ גִ ְב ָעהּ ְ ,ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים",
ֲ
הוּא ָא ַמר,
"זֶ ה נִ ְר ֶאה לִ י ַמ ְס ּ ִפיק.
וַ ֲאנִ י ָאבוֹ אּ ְ ,בכָ ל בּ ֶֹקר ,לִ ְבדּ ֹק ֶאת ַה ֵּס ֶבל ׁ ֶש ָּלכֶ ם.
ִאם הוּא ַמ ְס ּ ִפיק ָ ּגדוֹ ל ,וַ ֲה ַפכְ ֶּתם ְּכ ָבר לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםֲ ,אנִ י ֲא ׁ ַש ְח ֵרר ֶא ְתכֶ ם.
ַא ֶח ֶרתִּ ,ת ּׁ ָש ֲאר ּו לָ נֶ ַצח יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל ְק ׁשו ִּרים.
ָמה ַא ֶּתם בּ וֹ ֲח ִרים?"
ימה דַּ ָּקה ׁ ֶשל ִה ְת ַר ְּככוּת.
ַה ְ ּילָ ִדים יָ כְ ל ּו לְ ַה ְב ִחיןּ ְ ,בנִ ָ
ַהדֶּ ֶר ְך ָהיְ ָתה ֲא ֻר ָּכה ,וְ לֹא ָהיָ ה לָ נ ּו יוֹ ֵתר כּ וֹ ַח לָ לֶ כֶ ת.
ימה יְ לָ ִדים!"
"ק ִד ָ
ָ
נִ ׁ ְש ְמע ּו ַצ ֲעקוֹ ָתיו ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ֵמ ָאחוֹ ר,
דּ וֹ ֵחף ֶאת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים,
ימה!
"ק ִד ָ
ָ
ֵּתלְ כ ּו ְּכמוֹ ְ ּגדוֹ לִ ים,
לֹא ְּכמוֹ ִּתינוֹ קוֹ ת!"
ׁ ֶש ֶמ ׁש ֲעצו ָּבה ׁ ָש ְק ָעה ָ ּבא ֶֹפק ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ָצ ַע ְדנ ּו ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ֵ ,בין ָ ּב ִּתים ֲאפ ִֹרים ו ְּמ ֻסדָּ ִרים ,לְ א ֶֹר ְך ְ ּג ֵדרוֹ ת ְצבוּעוֹ ת ְ ּבלָ ָבן ,לְ ַצד ּ ְפ ָר ִחים ׁ ֶש ָ ּג ְדל ּו ְ ּב ׁשו ָּרה
ֹאש.
וְ ֵס ְרב ּו לְ ִה ּ ָפ ַתח לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,ו ִּמ ַּת ַחת לְ ֵע ִצים ׁ ֶש ִה ְר ִּכינ ּו ר ׁ
יפי.
יפינָ ה ,לַ ֲעצֹר וְ לַ ֲעשׂ וֹ ת ּ ִפ ּ ִ
אֹזֶ ן ָה ָמן ,לֹא ִה ְר ׁ ָשה לְ ּ ִפ ּ ִ
לְ ַמ ְר ָטה ,לֹא ִה ְר ׁ ָשה ,לְ הוֹ ִציא ֶא ֶבן ִמן ַה ַּסנְ דָּ ל.
"עוֹ ד ַּכ ָּמה יֵ ׁש לָ לֶ כֶ ת?"
ׁ ָש ַאלְ ִּתי.
"הוֹ לְ כִ ים,
ַעד ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּב ְ ּג ִרים,
אוֹ ַעד ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ְּל ִפים.
אשוֹ ן ִמ ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם",
ָה ִר ׁ
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן.
ֹאש ֻמ ׁ ְש ּ ָפל ו ְּב ׁ ֶש ֶקטִ .מן ַה ַחלּ וֹ נוֹ ת ֵה ִציצ ּו ָ ּבנ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ,ס ֵפק ,שְׂ ֵמ ִחים לְ ֵא ֵידנוָּ ,ס ֵפק,
ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לִ ְצעֹד ְ ּבר ׁ
ֲעצו ִּבים ַעל ׁ ֶש ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ָתם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.
"יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה",
ִצ ְח ֵקק אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ַע ְצמוֹ ,
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"א ֶּתםֶ ׁ ,שאוֹ ֲה ִבים ֶאת ַה ְר ּ ַפ ְת ְקאוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה,
ַ
ָאהִ ...ה ְצ ַח ְק ֶּתם אוֹ ִתי.
ֹאהב ּו ֶאת ַה ַּליְ לָ ה.
נִ ְר ֶאהִ ,אם ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםּ ,ת ֲ
ְ
ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ֲעשִׂ ֶיתם לִ י ְ ּב ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ַא ְחזִ יר לָ כֶ ם ,וְ עוֹ ד ֵאיך".
"לָ מוּת...
זֹאת ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ֲהכִ י ְ ּגדוֹ לָ ה ,אֹזֶ ן ָה ָמן",
נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל עוֹ לֶ ה ִמ ֵ ּבין ֶה ָה ִרים,
"א ָּתה עוֹ ד ְּת ַס ּ ֵפר לָ נוּ,
ַ
ְ
ֵאיך זֶ ה ָהיָ ה".
"מי זֶ ה ָהיָ ה?!"
ִ
ֶה ְחוִ יר אֹזֶ ן ָה ָמןִ ׁ ,ש ָ ּניו נָ ְק ׁשוּ ,שַׂ ֲערוֹ ָתיו ַהבּ וֹ ְדדוֹ ת ָס ְמרוּ ,וְ ֵעינָ יו ִה ְתרוֹ ְצצ ּו ְ ּבחוֹ ֵר ֶיהןְּ ,כ ֵעינֵ י ַח ָ ּיה נִ צּ וֹ ָדה.
"מי זֶ ה ָהיָ ה?!
ִ
ִע ְצרוּ ,יְ לָ ִדים!"
ּ ָפ ַקד אֹזֶ ן ָה ָמן,
ֲע ַדיִ ן סוֹ ֵקר ְ ּב ֵעינָ יו ֶאת ֶה ָה ִרים ,לְ זַ הוֹ תֵ ,מ ַאיִ ן ָ ּבא ַה ּקוֹ ל.
הוּא הוֹ ִציא ִמ ִּכיסוֹ ַמ ְצלֵ ָמה ְק ַט ָ ּנה.
"ח ְ ּיכוּ!
ַ
ֲאנִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ֲעלֵ יכֶ ם ,לְ ַח ֵ ּי ְך.
נִ ׁ ְשלַ ח לְ הוֹ ֵריכֶ ם ְּתמוּנָ ה.
ְ
ֵהם יִ ְהי ּו ְמ ֻר ִ ּצים ,לִ ְראוֹ תֵ ,איך ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהםְ ,מ ַח ְ ּיכִ ים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ִּלי.
ִה ֵ ּנה,
י ִֹפי...
לְ ַח ֵ ּי ְך יָ ֶפה יְ לָ ִדים".
ַה ְ ּילָ ִדים לֹא ִח ְ ּיכוּ.
אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,ה ֵחל לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ֶהםַ ּ ,פ ְרצו ִּפים וְ "קוּק ּו ִריקוּ".
ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ לָ ם לֹא ָרא ּו ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֶטהֵ ,ה ֵחלּ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת לִ ְצחֹקֻּ .כ ָּלם ,חוּץ ִמ ַ ּב ְר ָטהֶ ׁ ,ש ִה ִ ּב ָיטה בּ וֹ ְ ּב ַמ ָ ּבט
נוֹ ֵקבּ ְ ,בלִ י לְ ַמ ְצ ֵמץ ָ ּב ֵעינַ יִ םֲ ,א ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת.
ַה ַּליְ לָ ה יָ ַרדָ ,היִ ינ ּו ֲעיֵ ִפים וְ ַהדֶּ ֶר ְך לֹא זָ זָ ה.
ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָּ ,כל ַה ָ ּב ִּתיםָ ,ה ֵע ִצים וְ ַה ְ ּצ ָמ ִחיםָ ,הי ּו אוֹ תוֹ דָּ ָבר ,וְ לֹא יָ כֹלְ ָּת לָ ַד ַעתְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה הוֹ לֵ ְךִ ,אם ַא ָּתה
ִמ ְת ַקדֵּ ם.
"ע ִדיף ְּכ ָבר לָ מוּת,
ָ
ְ
ְ
ֵמ ֲא ׁ ֶשר לְ ַה ְמ ׁ ִשיך וְ לִ ְצעֹד ,לְ לֹא סוֹ ףּ ַ ,ב ַּמ ָּסע ַה ְּמ ָפ ֵרך ַה ֶ ּזה",
ִמלְ ַמלְ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.
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"ת ִ ּגיד ,אֹזֶ ן ָה ָמן",
ַּ
נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לָ ּה ָה ַר ְך ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה,
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ֵהם הוֹ לְ כִ ים לִ ְקנוֹ ת ְ ּבגָ ִדיםֵ ,הם הוֹ לְ כִ ים ֵע ֻיר ִּמים?"
"א ְיך זֶ ה ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים ְ ּג ֵדלִ יםָ ,אז ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ֵ
לְ ֶרגַ ע ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ּקוֹ ל ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה ָהיָ ה ֻמ ָּכר ,וְ נִ ֵ ּגן ַעל ֵמ ְית ֵרי ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָה ֲע ֻמ ִּקים ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כקוֹ ל יַ לְ דָּ ה ַה ּפוֹ נָ ה
ֶאל ִא ָּמ ּה.
ֲא ָבל דַּ וְ ָקא זֶ הּ ָ ,ג ַרם לוֹ לְ ִה ְת ַק ּׁ ֵש ַח.
"לֹא!"
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן.
"איזֶ ה ׁ ְשטוּיוֹ ת.
ֵ
ֵהם ָ ּב ִאים ִעם ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם".
"א ָבל ֵהם ְ ּג ֵדלִ ים,
ֲ
ימים לָ ֶהם",
ָאז ַה ְ ּבגָ ִדים לֹא ַמ ְת ִא ִ
ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ַ ּב ְר ָטה לִ ׁ ְשאֹל,
אשוֹ נָ ה,
"אז ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ָ
ֵהם ַח ָ ּי ִבים לָ לֶ כֶ ת ֵע ֻיר ִּמים".
"אה...
ָ
ְ
ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ׁ ֶש ָּלך!"
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן.
"א ֶּתם רוֹ ִאים,
ַ
ֲאנִ י ֵמ ִבין יְ לָ ִדים!
יפים לוֹ ְ ּבגָ ִדים".
ְּכ ׁ ֶש ִּתינוֹ ק נוֹ לָ דַ ,א ֶּתם יוֹ ְד ִעיםָ ,ה ִאיכְ ָסה ַה ֶ ּזהָ ,אז ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ישים אוֹ תוֹ  ,ו ֵּמ ָאזַ ,רק ַמ ְחלִ ִ
אשוֹ נָ הַ ,מלְ ִ ּב ׁ ִ
"לֹא",
ָּכ ֲע ָסה ַ ּב ְר ָטה,
ְ
ְ
אשוֹ נָ הֵ ,איך הוּא הוֹ לֵ ך לִ ְקנוֹ ת ְ ּבגָ ִדים?
"א ָּתה לֹא ֵמ ִביןֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶשהוּא ָ ּג ֵדלָ ,אז ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ַ
ֲאנִ י יוֹ ַד ַעת ׁ ֶש ִּתינוֹ ק נוֹ לָ ד ֵעירֹם".
"דַּ י ,דַּ י!
ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל ִעם ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵא ֶּלה יוֹ ֵתרֵ ,הם לֹא ְמ ִבינִ ים ְּכלוּםֲ .אנִ י לֹא ֵמ ִבין ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ַ ּילְ דו ִּת ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהםַ .רק
ֹאש .זֶ ה ָמה ׁ ֶש ַ ּי ֲהפ ְֹך ֶא ְתכֶ ם לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ֵס ֶבל וְ ִע ּנוּיִ ים יוֹ ִציא ּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ּׁ ְשטוּיוֹ ת ֵמ ָהר ׁ
ֲאנִ י ֶא ְק ׁשֹר ֶא ְתכֶ ם לְ גִ ְב ָעה ְ ּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹ ת ,מוּל ַה ַּמ ֵ ּצבוֹ ת.
ׁ ָשםּ ַ ,ב ַּליְ לָ הָּ ,תמוּת ּו ִמ ּ ַפ ַחד.
וּכְ ׁ ֶש ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ָ ּבכֶ ם,
יָ מוּת ִמ ּ ַפ ַחד,
יִ ּׁ ָש ֵאר ְ ּבתוֹ כְ כֶ ם,
ַרק ַה ְּמ ֻב ָ ּגר".
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יִ לְ לוֹ ת ַה ְ ּילָ ִדים וְ ַה ַח ּיוֹ תֵ ,מ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםֵ ,ה ֵחלּ ּו ַמ ִ ּגיעוֹ ת לְ ָאזְ נֵ ינ ּו ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ הְ ,מלַ ּ ְטפוֹ ת ֶאת ֶה ָה ִרים וְ זוֹ ְרמוֹ ת
ִעם ַה ְ ּנ ָחלִ יםְ ,מ ַמ ְּלאוֹ ת ֶאת ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםּ ְ ,במוּזִ ַיקת ַ ּג ְעגּ ו ִּעים לֵ ילִ יתַ ,ה ְּמ ַצ ְמ ֶר ֶרת ֶאת ָהעוֹ ר.
"הא"...
ָ
נִ ׁ ְש ַמע ְצחוֹ קוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
"א ֶּתם ׁשוֹ ְמ ִעים,
ַ
ֶאת ָמה ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע?
ָּכל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְשלְ ח ּו לְ אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמנַ ֵהלִ ,עם ְ ּב ָעיוֹ ת ִמ ׁ ְש ַמ ַעתַ ,ה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ָרצ ּו לִ גְ דּ ֹלֻּ .כ ָּלם ְמיַ ְּללִ ים ְּכ ַת ִ ּנים,
ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ַעכְ ׁ ָשו ַעל ַהכּ ֹל.
וְ כָ ל ַה ַח ּיוֹ ת ׁ ֶש ָה ַרגְ ִּתיִּ ,כי ַח ּיוֹ ת ֵהן יַ לְ דו ִּת ּיוֹ ת.
ֵא ְיך ֶּכלֶ ב ְמכַ ׁ ְש ֵּכ ׁש ַ ּב ָ ּזנָ ב,
ֵא ְיך ָחתוּל ְמשַׂ ֵחק ִעם ַּכדּ וּר ׁ ֶשל ֶצ ֶמר,
ֵא ְיך ִצ ּפוֹ ר ָע ָפה לָ ּה ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םְּ ,כ ִאלּ ּו ַהכּ ֹל ֻמ ָּתר.
ֲאנִ י ֶה ְחלַ ְט ִּתי,
לָ שִׂ ים לָ זֶ ה ֵקץ".
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ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים
ְּכ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵ ּים ַמ ַּסע ָה ִע ּנוּיִ יםִ ,ח ְּכ ָתה לָ נ ּו ֲחוָ יָ ה ,לֹא ּ ָפחוֹ ת ָק ׁ ָשה.
אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ַה ּמוֹ ִרים ׁ ֶש ִּל ּו ּו אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ַּמ ָּסעָ ,ק ׁ ְשר ּו אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ֲח ָבלִ ים לְ ֵעץ ָעבוֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּנ ַ ּצב ַעל ִ ּג ְב ָעה ְ ּב ֵבית ַה ְּק ָברוֹ ת .ק ֶֹדם
ָק ׁ ְשר ּו לָ נ ּו ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ַ ּגב ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָק ׁ ְשר ּו ֶאת ֻּכ ָּלנוְּ ,ס ִביב ָה ֵעץּ ַ ,ב ֲח ָבלִ ים.
"עץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ֵ
ִצ ְח ֵקק אֹזֶ ן ָה ָמן,
ו ָּפ ַסע ַּכ ָּמה ְצ ָע ִדים לְ ָאחוֹ רְּ ,כ ֵדי לְ ַצ ֵּלם אוֹ ָתנוּ.
"כ ׁ ֶש ִּתגְ דְּ לוּ,
ְּ
נָ בוֹ א לִ ְקטֹף ֶא ְתכֶ ם",
זִ ֵּמר לוֹ ַ ּב ֲהנָ ָאה.
"מוֹ ִרים!
אתי ְס ַמ ְרטו ִּטים,
לִ ְס ּתֹם לָ ֶהם ַ ּגם ֶאת ַה ּ ֶפהִ ,ה ֵ ּנה ֵה ֵב ִ
ַא ֶח ֶרת,
עוֹ ד יִ ְק ְרא ּו לַ ֵּמ ִתים לְ ֶעזְ ָרה".
ַעכְ ׁ ָשו אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ַה ּמוֹ ִרים נָ ְתנ ּו יָ ַדיִ ם ,ו ָּפ ְתח ּו ְ ּב ִר ּקוּד ַע ִּליז ְס ִב ֵיבנוּ,
ְּכ ׁ ֶש ֵהם ׁ ָש ִרים:
ָאנ ּו ָאנ ּו ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
שׂ וֹ נְ ִאים ֲאנַ ְחנ ּו יְ לָ ִדים,
וְ כָ ל יֶ לֶ ד ׁ ֶשאוֹ תוֹ נִ ְפגּ ֹׁש,
ֹאש.
נְ ָפ ֵרק לוֹ ֶאת ָהר ׁ
"שלוֹ ם ֲחמו ִּדים ׁ ֶש ִּלי",
ָׁ
נוֹ ֵפף לָ נ ּו אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ׁ ָשלוֹ םֵ ,מ ָרחוֹ ק ,וְ נֶ ֱעלַ ם ִעם ַה ּמוֹ ִרים ְ ּב ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַּליְ לָ ה ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ְּק ָברוֹ ת.
ׁ ֶש ֶקט נָ ַפל ָעלֵ ינוּ.
ָהיָ ה נִ ְד ֶמהֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםִ ,ה ְפ ִסיק ּו לְ יַ ֵּלל.
ָהרו ַּח ִה ְר ִט ָיטה ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם ֶאת שַׂ ֲערוֹ ֵתינוּ ,וְ ַה ּקֹר ָח ַדר לִ ְבשָׂ ֵרנוּ.
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"הכּ ֹל ֲחוָ יוֹ ת",
ַ
ִמלְ ֵמל ַמ ָּתנוֹ נִ יֶ ׁ ,שלּ ֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו אוֹ תוֹ ִמ ְ ּז ַמן,
ְ ּב ֶפהָ ,מלֵ א ְס ַמ ְרטו ִּטים.
"לֹא רוֹ ָצה יוֹ ֵתר ֲחוָ יוֹ ת",
יפינָ ה ְ ּב ֶפה ָחסוּם.
יִ ְּללָ ה ּ ִפ ּ ִ
"אנִ י נִ ׁ ְש ַ ּב ַעתֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵתרֲ ,אנִ י לֹא רוֹ ָצה ֲחוָ יוֹ ת".
ֲ
ֵמ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֵ ,ה ֵחלּ ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם לְ ַד ֵּמם ,וְ ׁ ַש ַחר ׁ ֶשל יוֹ ם ָח ָד ׁשָ ,ע ַמד לְ ַה ְפ ִצ ַיע ַעל ּ ְפנֵ י ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ְּ
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זוֹ ַר ַחת וְ ׁשוֹ ַק ַעת ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ םּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים",
ִצ ַ ּינְ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים,
ְּ
ַה ְ ּילָ ִדים נִ ׁ ְש ָא ִרים ,לָ נֶ ַצח יְ לָ ִדים",
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה דֶּ ֶר ְך ַה ַ ּבד ׁ ֶש ָח ַסם ֶאת ּ ִפ ָיה.
ַמ ֵ ּצבוֹ תַ ,מ ֵ ּצבוֹ תְ ,מ ֻסדָּ רוֹ ת ְ ּבטו ִּרים יְ ׁ ָש ִרים ,נִ ְפ ְרשׂ ּו ְס ִביב ַה ִ ּג ְב ָעהַ .על ָּכל ַא ַחת ִה ְתנוֹ ֵסס ׁ ֵשם ַה ֶ ּילֶ ד ,ו ַּמ ֲחלַ ת
ַה ַ ּילְ דוּת ׁ ֶש ָ ּב ּה לָ ָקה.
א ֶֹרן ֵמת ִמ ּׁ ִש ֲעמוּם.
ׁ ָשרוֹ ן ֵמ ָתהִ ,מ ַ ּג ְעגּ ו ִּעים לַ ַ ּילְ דוּת.
ׁ ַש ַחר ֵמת ִמ ּ ַפ ַחד.
ַמ ְעיָ ן ֵמ ָתה ִמ ַּס ְק ָרנוּת.
או ִּרי נֶ ְחנַ ק ֵמ ַא ֲה ָבה.
דָּ נָ ה ִה ְת ַ ּב ְ ּג ָרהִ ,הזְ דַּ ְּקנָ ה ו ֵּמ ָתה.
ֵע ֶדן נִ ְרדַּ ם וְ לֹא ִה ְתעוֹ ֵרר לְ ִמ ְסדַּ ר בּ ֶֹקר,
וְ עוֹ ד וָ עוֹ ד.
ַעכְ ׁ ָשו ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֵעינַ י ִה ְת ַר ְ ּגל ּו לַ ֲח ׁ ֵשכָ הִ ,ה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַה ְב ִחיןֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ֵ ּצבוֹ ת ְמ ַח ְ ּיכוֹ ת ִעם ּ ְפנֵ י ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ָּל ֶהן .לְ כָ ל ַמ ֵ ּצ ָבה,
ָהי ּו ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ַה ֶ ּילֶ ד ׁ ֶש ָהיָ ה ָקבוּר ַּת ְח ֶּת ָיהֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְק ּ ִפידֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלן ֵּת ָר ֵאינָ הּ ְ ,ב ִד ּיוּק אוֹ תוֹ ַהדָּ ָבר .ו ֶּב ֱא ֶמת,
ימנֵ י ַה ּׁ ָשנִ ים.
ַה ּ ָפנִ ים ָהי ּו ָּכל ָּכ ְך יַ לְ דו ִּת ּיוֹ ת ,וְ לֹא נִ ְּכר ּו ָ ּב ֶהן ִס ָ
ֹאש
ִמ ָּס ִביב לְ כָ ל ַמ ֵ ּצ ָבהּ ָ ,ג ְדלוְּ ּ ,פ ָר ִחים ׁשוֹ נִ יםְ ּ .פ ָר ִחים ׁ ֶש ַה ֶ ּילֶ דֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ֵ ּצ ָבה ָהיְ ָתה ׁ ֶשלּ וֹ ָ ,א ַהבַ .ה ּ ְפ ָר ִחים ִה ִּקיפ ּו ֶאת ר ׁ
ָה ֶא ֶבן ַה ְּמ ַח ֵ ּי ְך ׁ ֶשלּ וֹ ְּ ,ככֶ ֶתר ּ ְפ ָר ִחים ׁ ֶשל יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת.
דִּ ְמדּ ו ֵּמי ַּכדּ וּר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵמ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,נַ ֲעשׂ וּּ ְ ,ברו ִּרים יוֹ ֵתרִ .א ָּתם ָעל ּו ו ָּבא ּו קוֹ לוֹ ת ַה ְ ּילָ ִדים
וְ ַה ַח ּיוֹ תְּ ,כמוּזִ ַיקת ֲחלִ ילִ ים ְקסו ָּמה ,רוֹ גַ ַעת ו ַּמ ׁ ְש ָרה ׁ ַשלְ וָ ה ,בּ וֹ ַק ַעת ִמן ַה ַּמ ֵ ּצבוֹ ת ו ִּמ ְס ַּתלְ ֶסלֶ ת ָ ּברו ַּחָּ ,כזֹאתֶ ׁ ,שלּ ֹא
ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֵמעוֹ לָ ם.
"זוֹ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֲא ִמ ִּתית",
ִמלְ ֵמל ַּכ ֲע ָסנִ י,
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ׁ ֶש ִה ְצלִ ַיח ֵ ּבינְ ַתיִ ם לְ ָה ִסיר ֶאת ַה ַ ּבד ַהדָּ חוּס ִמ ּ ִפיו.
"כ ׁ ֶש ֲא ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת יָ ַדיֲ ,א ַצ ֵ ּיר ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםַ ,מ ָּמ ׁש ְ ּב ֶא ְמ ַצע ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
ְּ
"יְ לָ ִדים לָ נֶ ַצח.
ִ ּב ׁ ְש ִבילֵ נוָּּ ,ת ִמיד ִּת ּׁ ָש ֲאר ּו יְ לָ ִדים,
ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוְּּ ,כ ָבר נִ ְהיֶ ה זְ ֵקנִ ים",
לָ ֲח ׁ ָשה ַ ּב ְר ָטה ֶאל ּתוֹ ְך ַהח ׁ ֶֹש ְך.
נִ ִּסינ ּו ׁשוּבָּ ,כל ֶא ָחד ְ ּבכָ ל כּ וֹ חוֹ  ,לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּק ׁ ָש ִרים ַה ֲחזָ ִקים ׁ ֶש ָּכ ְפת ּו ֶאת יָ ֵדינ ּו וְ ַרגְ לֵ ינוּ ,לְ לֹא הוֹ ִעיל .אֹזֶ ן ָה ָמן
ָק ׁ ַשר אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְק ׁ ָש ִריםֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ְּמנַ ִּסים לְ ַה ִּת ָירםֵ ,הם הוֹ לְ כִ ים ו ִּמ ְת ַהדְּ ִקים יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ לָ אסוֹ .
"נֶ לְ יָ ה!
נֶ לְ יָ ה!
ַה ִ ּצילִ י אוֹ ָתנוּ!"
נִ ׁ ְש ַמע ָּכ ֵעת קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ,קוֹ ֵר ַע ֶאת ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה.

ִהיא ִה ְצלִ ָיחה לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ּ ִפ ָיה
ִמן ַה ַ ּבד ׁ ֶש ָהיָ ה דָּ חוּף לְ תוֹ כוֹ ,
ִּכ ְ ּונָ ה ֶאת קוֹ לָ ּה ֶאל ֵע ֶבר ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
וְ ׁ ָש ָבה וְ ָק ְר ָאה:
"נֶ לְ יָ ה!
נֶ לְ יָ ה!
בּ וֹ ִאי ַמ ֵהר!"
קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטהַ ,ה ּקוֹ ֵרא לְ נֶ לְ יָ ה לְ ֶעזְ ָרהִ ,ה ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,זָ ַקף ֶאת ָאזְ נֵ י ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים
ְּכמוּזִ ַיקת ַ ּג ְעגּ ו ִּעים נִ ׁ ְש ַּכ ַחת ,וְ ִה ְט ִריף ֶאת דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ׁ ,ש ִ ּנ ָּסה לְ ֵה ָר ֵדם ,לְ לֹא ֲחלוֹ מוֹ ת ַמ ְפ ִח ִידים.
"נֶ לְ יָ ה!
נֶ לְ יָ ה!"
נִ ׁ ְש ַמע ׁשוּב קוֹ לָ ּה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה,
"ה ִ ּצילִ י אוֹ ָתנוּ!
ַ
ֲאנַ ְחנ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםְ ,ק ׁשו ִּרים ו ְּמ ַפ ֲח ִדים".
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ְ
ָהרו ַּח נָ שְׂ ָאה ֶאת ַה ּקוֹ ל ו ִּפ ְ ּז ָרה אוֹ תוֹ ֵ ּבין ֶה ָה ִרים ,ו ְּבתוֹ ך ֲערו ֵּצי ַה ְ ּנ ָחלִ ים ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ו ִּפ ְתאוֹ םַ ,מ ּׁ ַשב רו ַּח ְּכ ַס ִּכין ַהחוֹ ֵת ְך ֶאת ַה ֲח ׁ ֵשכָ הַ ,מ ּׁ ַשב רו ַּח ְּככַ דּ וּר רוֹ ֶבה ַה ִּמ ְת ַקדֵּ ם ֶאל ַה ַּמ ּ ָט ָרהּ ִ ,ב ְמ ִהירוּת ֲעצו ָּמה,
ַעכְ ׁ ָשו הוּא נָ ע ַעל ַה ְ ּג ָבעוֹ תְ ,מ ַפ ֵּלס דֶּ ֶר ְך ַ ּב ֲערו ֵּצי ַה ְ ּנ ָחלִ ים ,וְ ׁשוּב ְמ ַד ֵּלג ֵמ ַהר לְ ַהר.
ׁשוּב ׁ ֶש ֶקט.
ֹאש ָה ָהרׁ ,שוֹ לֵ ַח ֶאת ַא ּפוֹ ָה ָרטֹב ֵמ ַעל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,ו ַּמ ֲאזִ ין לָ רו ַּח.
ישה ּו ְמ ַר ְח ֵר ַח ,עוֹ ֵמד ַעל ר ׁ
ַעכְ ׁ ָשו ִמ ׁ ֶ
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ָהלְ ָאהָ ,הלְ ָאהַ ,א ֲח ֵרי ָה ֵר ַיח ,זֹאת ָהיְ ָתה נֶ לְ יָ ה ׁ ֶש ָּלנוּ ,זֶ ה ָהיָ ה ָ ּברוּר ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְענ ּו ֶאת נְ ׁ ִשימוֹ ֶת ָיה ִמ ְת ָק ְרבוֹ ת ֵאלֵ ינוּ,
נְ ׁ ִשימוֹ ת ֻמ ָּכרוֹ ת וַ ֲאהוּבוֹ ת ִעם לָ ׁשוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּת ְר ֶ ּב ֶבת ַהחו ָּצהִ ,היא דּ וֹ ֶה ֶרתְ ּ ,פ ָצ ַצת ֶאנֶ ְר ְ ּגיָ ה ׁ ֶש ְּלעוֹ לָ ם ֵאינָ ּה ִמ ְת ַע ֶ ּי ֶפת.
לְ ֶפ ַתע נֶ ֶע ְצ ָרה ,נֶ ֶע ְמ ָדה ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ,וְ ַה ּ ַפ ְר ּ ַפר ַה ָּל ָבן ׁ ֶש ָ ּנח לָ ּה ָּת ִמיד ַעל ֶה ָחזֶ ה ,זוֹ ֵהר.
זֹאת ָהיְ ָתה נֶ לְ יָ ה ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ ,ש ּׁ ָשכַ ְחנ ּו אוֹ ָת ּה ְ ּב ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ַעכְ ׁ ָשו ַה ּׁשוֹ ֵמרַ ,הדֻּ ִ ּבי ָה ָרזֶ ה ,נָ ַתן לָ ּה לְ ִה ָּכנֵ ס.
לְ ִמי יִ ֵּתן לְ ִה ָּכנֵ סִ ,אם לֹא לָ ּה?
לְ נֶ לְ יָ הַ ,הגּ ו ָּרה ׁ ֶש ָּלנוֶּ ׁ ,ש ָהיְ ָתה יַ לְ דו ִּתית יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ.
עוֹ ד נִ ּתוּר ֶא ָחד,
עוֹ ד זִ ּנוּק,
וְ ַה ֲח ָבלִ ים ׁ ֻש ְּסע ּו ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ְ ּב ׁ ִש ֶ ּנ ָיה ַה ַחדּ וֹ ת.
"נֶ לְ יָ ה!
ֵאין ַעכְ ׁ ָשו זְ ַמן לְ ִמשְׂ ָח ִקים",
ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּה,
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְּס ָתה לִ ְק ּפֹץ ָעלֵ ינ ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה,
"יֵ ׁש ָּכאן ֲהמוֹ ן יְ לָ ִדים וְ ַח ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְיך לַ ֲעזֹר לָ ֶהם".
"א ָבל ֵא ְיך?"
ֲ
ׁ ָש ֲאל ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ְ
ַמ ְר ָטה ָא ְמ ָרה ְ ּב ֶע ֶצבֶ ׁ ,ש ִהיא חוֹ ׁ ֶש ֶבתֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִריך לַ ֲעזֹר לָ ֶהם לְ ִה ּ ָפ ֵרד.
ׁ ֶש ֵהם יַ ִ ּגיד ּו ֶאת ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וְ לֹא ֲאנַ ְחנוּ.
אוּלַ י ֵהם רוֹ ִצים לוֹ ַמר ,עוֹ ד ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,שלּ ֹא ִה ְס ּ ִפיקוּ,
וְ ַא ַחר ָּכ ְך,
ׁ ֶש ֵהם יִ ְס ְ ּגר ּו ֶאת ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
זֹאת ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ַעם ַה ְ ּי ִח ָידהֶ ׁ ,ש ָר ִא ִיתי ֶאת נֶ לְ יָ ה ֲעצו ָּבהּ ְ ,בכָ ל ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
"שלוֹ ם יְ לָ ִדים,
ָׁ
ׁ ָשלוֹ ם ַח ּיוֹ ת ֲחמוּדוֹ ת",
ָק ָראנוּ,
וְ גַ ם נֶ לְ יָ ה ,נָ ְב ָחה לָ ֶהם לְ ׁ ָשלוֹ ם.
ַעכְ ׁ ָשו ִח ִּכינוּ.
ַעל ּ ִפי הוֹ ָר ַאת ַמ ְר ָטהָ ,היָ ה ָאסוּר לָ נ ּו לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמן ַה ָּמקוֹ םַ ,עד ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים וְ ַה ַח ּיוֹ ת יַ ִ ּגיד ּו לָ נ ּו ׁ ָשלוֹ ם.
ִח ִּכינ ּו ַ ּבח ׁ ֶֹש ְך,
וְ ִח ִּכינוּ,
עוֹ ד ְק ָצת ְ ּב ַס ְבלָ נוּת...
ָאז ִה ְת ַחלְ נ ּו לִ ׁ ְשמ ַֹע:
"שלוֹ ם,
ָׁ
ׁ ָשלוֹ ם",
וִ ָיבבוֹ ת ַח ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּב ְקע ּו ִמן ַה ְּק ָב ִרים.
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ָהי ּו ֵאלּ ּו קוֹ לוֹ ת ַר ִּכים וַ ֲענֻ ִ ּגיםָ ּ ,פחוֹ ת בּ וֹ כִ יםָ ּ ,פחוֹ ת כּ וֹ ֲא ִבים וְ גַ ם ּ ָפחוֹ ת ְמ ֻפ ָח ִדים.
ּ ָפנִ ינ ּו לְ ָאחוֹ ר ,וְ יָ ָצאנ ּו ִמ ֵ ּבית ַה ְּק ָברוֹ תּ ְ ,בלִ י לְ הוֹ ִסיף ִמ ָּלה.
לְ יַ ד ַה ּׁ ַש ַער ,נֶ ֶע ְצ ָרה ַמ ְר ָטה לְ ֶרגַ ע.
"לְ ָהנִ יף יָ ד ַמ ְעלָ ה!"
ּ ָפ ְק ָדה.
ֻּכ ָּלנ ּו ֵה ַר ְמנ ּו יָ ד ,לְ ֵע ֶבר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָהעוֹ לָ ה ֵמ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
"לְ ִה ּׁ ָש ַבע!"
הוֹ ְר ָתה.
ֻּכ ָּלנ ּו נִ ׁ ְש ַ ּב ְענוּ:
"אנוּ,
ָ
ַה ְ ּילָ ִדים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים,
לְ עוֹ לָ ם ,לְ עוֹ לָ ם ,לְ ִה ּׁ ָש ֵאר יְ לָ ִדים.
וַ ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה ְּכ ָבר ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ָּלנוּ,
ָּת ִמיד,
נִ ּׁ ָש ֵאר יְ לָ ִדים".
ֶ"רגַ ע!
ֲא ָבל יֵ ׁש לִ י ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשכַ ְחנ ּו אוֹ תוֹ ",
ָע ַצ ְר ִּתי ֶאת ֻּכ ָּלםִ ,מחוּץ לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
"אנַ ְחנ ּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻ ּב ָ ּבה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ לִ ְק ׁשֹר אוֹ ָת ּה ִ ּב ְמקוֹ ֵמנוָּ ׁ ,שם ,לָ ֵעץַ ,על ַה ִ ּג ְב ָעה".
ֲ
ֵהכַ ּנ ּו ֻ ּב ַ ּבת ַק ׁשּ ַ ,בגּ ֶֹדלֶ ׁ ,של אֹזֶ ן ָה ָמן.
ָ ּבלָ גָ נָ ה ִצ ְ ּי ָרה ֶאת ַה ּ ָפנִ ים,
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִה ְר ִּכ ָיבה לָ ּה יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם,
ֹאש ַ ּב ֲא ָבנִ ים,
ַ ּב ְר ָטה ִמ ְּל ָאה ֶאת ָהר ׁ
ַּכ ֲע ָסנִ י ָהיָ ה ַא ְח ַראי ַעל ָהאֹזֶ ן ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
ּ ִפ ְט ּפו ִּטיתַ ,על ַה ּׁ ֵשן ֵּכן וְ ׁ ֵשן לֹא ׁ ֶשלּ וֹ ,
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י הוֹ ִסיף לוֹ ַאף ָאדֹם,
וְ אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ִת ְפ ֶא ֶרת נִ ַ ּצב מוּלֵ נוּ.
ָק ׁ ַש ְרנ ּו אוֹ תוֹ לָ ֵעץ ׁ ֶש ַעל ַה ִ ּג ְב ָעהִ .ה ׁ ְש ַא ְרנ ּו אוֹ תוֹ ׁ ָשםְּ ,כ ׁ ֶש ַעל ּ ָפנָ יו ַה ָ ּב ָעה ְמ ֻפ ֶח ֶדת ַעד ָמוֶ ת ,צוֹ ֶפה לְ ֵע ֶבר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
וְ צוֹ ֵעק:
"ה ִ ּצילוּ!"
ַ
103

ְ ּבאוֹ תוֹ לַ יְ לָ ה ,נָ ְד ָדה ׁ ְשנָ תוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
הוּא ִצ ָ ּוה ַעל ַה ּמוֹ ִרים ,לִ ְר ּתֹם ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמעוֹ ְפ ִפים לְ ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָ ,עלָ ה ַעל ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ,ו ְּב ָצ ֳהלוֹ ת
שִׂ ְמ ָחה ִה ְצלִ יף ַ ּב ְ ּילָ ִדים ַה ְּמעוֹ ְפ ִפים.
ימה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים!
"ק ִד ָ
ָ
ְ
לִ ְראוֹ ת ֵאיך ִמ ְת ַקדֵּ ם ַה ֵּס ֶבל ׁ ֶשל ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה ,ע ֶֹפר וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ימה!
ָק ִד ָ
ַרק ִאם ֶא ְר ֶאה אוֹ ָתם סוֹ ְבלִ ים ,אוּכַ ל לִ ׁישֹן ְ ּב ׁ ֶש ֶקט".
ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ תָ ,חגָ הַּ ,כ ָּמה ִסיבו ִּבים ֵמ ַעל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,וְ יָ ְר ָדה ֵמ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְצלִ ילָ הֶ ,אל ֵע ֶבר ָה ֵעץ ׁ ֶש ֵאלָ יו
ָהי ּו ְק ׁשו ִּרים ַה ְ ּילָ ִדים.
ְ ּבאוֹ תוֹ בּ ֶֹקר נוֹ ָראְּ ,כ ׁ ֶש ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחר ָעלָ ה ,נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְצ ָע ָקה ַמ ְח ִר ָידה ׁ ֶש ִה ְק ּ ִפ ָיאה ֶאת דָּ ָמם ׁ ֶשל ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ ֶה ֶעלְ ָתה ִח ּיו ְּך ַעל שִׂ ְפ ֵתי ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ֶה ֱא ִמין לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יו.
הוּא נִ ַ ּצב לִ ְפנֵ י ַה ֻ ּב ָ ּבה.
"אנִ י אֹזֶ ן ָה ָמן!"
ֲ
ָצ ַעק,
וְ ֶה ֱענִ יק לָ ּה ְס ִט ָירה.
ִמ ָ ּיד ָס ַטר ַ ּגם לְ ַע ְצמוֹ ,
לִ ְראוֹ ת ,לְ ִמי כּ וֹ ֵאב ֶ ּב ֱא ֶמת ,ו ִּמיה ּו אֹזֶ ן ָה ָמן ָה ֲא ִמ ִּתי.
ְּכ ׁ ֶש ָּס ַטר לַ ֻ ּב ָ ּבה,
ָּכ ֲא ָבה לוֹ ַה ְּס ִט ָירה ַ ּב ָ ּיד,
וּכְ ׁ ֶש ָּס ַטר לְ ַע ְצמוֹ ,
ָּכ ֲא ָבה לוֹ ַה ְּס ִט ָירה ַ ּב ֶּל ִחי.
ימן ָ ּברוּר ֲעבוּרוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְמ ׁ ַש ֵּקר,
זֶ ה ָהיָ ה ִס ָ
ַא ֶח ֶרת ,לֹא ָהיָ ה כּ וֹ ֵאב לוֹ .
ָּת ִמיד נָ ַהג לוֹ ַמר ,לְ יֶ לֶ דֶ ׁ ,ש ִּק ֵ ּבל ַמ ָּכה:
ָ
"ק ַ ּבלְ ָּת ֵמ ֱאלוֹ ִהים ֶאת ָהעֹנֶ ׁש ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַיע לְ ך".
ִ
ַעכְ ׁ ָשו ִה ְס ַּת ֵער ַעל ַה ֻ ּב ָ ּבה ַ ּב ֲח ַמת זַ ַעם ,וְ ָר ָצה לְ ָפ ֵרק אוֹ ָת ּה,
ֲא ָבל ִמ ָ ּיד ָע ַצר,
וְ ָצ ַעק:
"ת ְחזִ יק ּו אוֹ ִתי!"
ַּ
ְ
ִּכי יָ ַדע ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ֵרך לַ ֲעשׂ וֹ ת לְ ַע ְצמוֹ ֶאת אוֹ תוֹ ַהדָּ ָברְּ ,כ ֵדי לִ ְבדּ ֹק ִמי דּ וֹ ֵבר ֱא ֶמת.
אֹזֶ ן ָה ָמן ֶה ְחלִ יט לְ ִה ָּמלֵ ט ִמן ַה ָּמקוֹ ם ,וְ לִ ׁ ְשמֹר ֶאת ִס ּפוּר ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ְ ּבסוֹ ד .הוּא ָחזַ ר לְ ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ וְ ִה ׁ ְש ִ ּב ַיע ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים
ַה ְּמעוֹ ְפ ִפים ,לֹא לְ גַ לּ וֹ ת דָּ ָבר.
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"מ ָ ּיד ַ ּב ֲחזָ ָרה!"
ִ
ָצוַ ח ְ ּבכָ ל כּ וֹ חוֹ ,
חוֹ ׁ ֵש ׁש לְ ַה ִ ּביט לְ ָאחוֹ ר,
ּ ֶפן יִ ְר ֶאה ֶאת ַע ְצמוֹ ָק ׁשוּר ,וְ יִ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל.
"א ָּתה לֹא אֹזֶ ן ָה ָמן ָה ֲא ִמ ִּתי,
ַ
ַא ָּתה אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ְּמזֻ ָ ּיף",
ִה ְד ֲה ָדה ְק ִר ָיאה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםָ ,ר ְד ָפה ַא ֲח ֵרי ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת וְ ֶה ֶעלְ ָתה ִח ּיו ְּך ַעל שְׂ ָפ ֵתינוּ.
ימים
עוֹ ד יָ ִמים ַר ִ ּבים לְ ַא ַחר ׁשוּבוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,הוּא ָהיָ ה ּתוֹ ֵפס יְ לָ ִדים ְּת ִמ ִ
ְ ּב ִמ ְסדְּ רוֹ ן ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
וְ ׁשוֹ ֵאל אוֹ ָתם:
"נָ כוֹ ן ׁ ֶש ֲאנִ י אֹזֶ ן ָה ָמן ָה ֲא ִמ ִּתי?"
ַה ְ ּילָ ִדים,
ֵמרֹב ַּת ְד ֵה ָמה ,לֹא ָענוּ,
וְ זֶ ה ִ ּבלְ ֵ ּבל ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ִש ְב ָע ַתיִ ם.
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יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים
ַ ּבדֶּ ֶר ְך לְ יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםָ ׁ ,ש ַמ ְענ ּו ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן צוֹ ֵעק:
"ת ְחזִ יק ּו אוֹ ִתי!
ַּ
ַּת ְחזִ יק ּו אוֹ ִתי!"
ַּכ ֲע ָסנִ י ִח ָּקה אוֹ תוֹ :
"ת ְחזִ יק ּו אוֹ ִתי! ַּת ְחזִ יק ּו אוֹ ִתי!"
ַּ
ְּכ ׁ ֶש ּ ִפיו נוֹ ֵטף רֹק ,וְ יָ ָדיו מוּנָ פוֹ ת ַמ ְעלָ ה.
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ָק ַפץ ֵמ ֲאחוֹ ָריו ,וְ ֶה ְחזִ יק אוֹ תוֹ ְ ּביָ ָדיו.
ַ ּב ְר ָטה ָצ ֲע ָדה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,לֹא ִמ ְת ַענְ יֶ נֶ ת ְ ּב ִמשְׂ ֲח ֵקי ַה ָ ּבנִ ים ,הוֹ לֶ כֶ ת ְ ּב ַצ ֲע ֵדי ִרחוּף ֶאל ֵע ֶבר יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםַ .עכְ ׁ ָשו הוּא
נִ ְפ ַרשׂ מוּלֵ נ ּו ִ ּב ְמלוֹ א ֲה ָדרוֹ ָ ,ע ִדין ִ ּב ְצ ָב ָעיו ו ְּבמוֹ ְצ ָציוְ ּ ,פ ָטמוֹ תְ ּ ,פ ָטמוֹ ת נוֹ ְצצוֹ ת ,עוֹ ְטפוֹ ת ֶאת ָה ֵע ִצים ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ַה ַּמ ְב ִה ָיקהַ ,ה ַּמ ֲענִ ָיקה לָ ֶהן ָ ּגוֶ ן ׁ ָשקוּף.
"זֶ ה ּו יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים",
ּ ָפ ְת ָחה ַ ּב ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלנ ּו ִה ְצטוֹ ַפ ְפנ ּו ְס ִב ָיב ּהְּ ,כ ֵדי לֹא לְ ַה ְפ ִסיד ַאף ִמ ָּלה.
"איזֶ ה יֶ לֶ ד לֹא ׁ ָש ַמע ָעלָ יוָּ .כאן צוֹ ְמ ִחים ַה ּמוֹ ְצ ִציםֶ ,א ׁ ְשכּ וֹ לוֹ תֶ ,א ׁ ְשכּ וֹ לוֹ תַ ,על ָה ֵע ִציםִּ .ת ְראוּ ,מוֹ ְצ ִצים ְ ּבכָ ל
ֵ
ַה ְ ּצ ָב ִעים ,ו ְּבכָ ל ַה ְ ּג ָדלִ ים:
מוֹ ְצ ֵצי ַה ִּסילִ יקוֹ ן וְ ַהגּ ו ִּמי לְ ִמינֵ ֶיהםְ ּ ,פ ָטמוֹ ת ׁ ְשטוּחוֹ ת וַ ֲעגֻ לּ וֹ תִ ,עם ִע ּטו ֵּרי ּ ְפ ָר ִחים ,דֻּ בּ וֹ נִ ים וִ ֵיר ִחים ִמ ּסוּגִ ים ׁשוֹ נִ ים,
ִעם ַט ְ ּבעוֹ ת ַה ְחזָ ָקה ו ְּבלִ י ,מוֹ ְצ ִצים ְמזַ ְּמ ִרים ,מוֹ ְצ ִצים ַה ּמוֹ ְד ִדים חֹם ,מוֹ ְצ ִצים ַה ְּק ׁשו ִּרים ְ ּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא יֵ לְ כ ּו
לְ ִאבּ וּד ,מוֹ ְצ ִצים ִעם ּ ִפ ְט ָמה ָק ָרה וְ כָ ֵאלּ ּו ִעם ּ ִפ ְט ָמה ַח ָּמה ,מוֹ ְצ ִצים ְמ ֻח ְס ּ ָפ ִסים וּמוֹ ְצ ִצים ֲחלָ ִקים.
וְ נַ ֲהרוֹ ת ָהרֹק סוֹ ְב ִבים ַ ּב ַ ּי ַער ,ו ַּמ ׁ ְש ִקים ֶאת ָּכל ֲע ֵצי ַה ּמוֹ ְצ ִציםָּ .כל יֶ לֶ ד יָ כוֹ ל לָ גַ ַעת ,לְ ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ,לְ ָה ִר ַיח ,ו ְּב ִע ָּקר,
לִ ְמצֹץ ֶאת ַט ַעם ַ ּגן ָה ֵע ֶדן ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
ו ְּבבוֹ א ָה ָא ִביבּ ,פוֹ ְר ִחים מוֹ ְצ ִצים ֲח ָד ׁ ִשים ַעל ָה ֵע ִצים ִ ּב ׁ ְשלַ ל ֵריחוֹ ת ו ְּצ ָב ִעים .וִ ילָ ִדים קוֹ ְט ִפים מוֹ ְצ ִצים ְ ּב ׁ ֵשלִ ים ִמן
ָה ֵע ִצים ,וְ ֶחלְ ָקם נוֹ ׁ ְש ִרים ו ְּמ ַמ ְּל ִאים ֶאת ָּכל ָה ָא ֶרץ".
ְ
ֵה ַצ ְצנ ּו ְ ּב ַ ּב ְר ָטהֵ ,א ְיך ִהיא ּפוֹ ַס ַעת לְ ִא ּ ָט ּה ,נִ זְ ֶה ֶרת ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְדרֹך ַעל ׁשוּם מוֹ ֵצץְּ ,כיַ לְ דָּ ה ַה ָ ּנ ָעה ְ ּבגַ ן ּ ְפ ָר ִחים ָקסוּם.
ֵעינֶ ָיה ָהי ּו ְמצ ָֹעפוֹ ת ,וְ ָהיָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ִהיא רוֹ ָאה דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָאנ ּו ֵאינֶ ּנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְראוֹ תִ .היא ִ ּגלְ ְ ּגלָ ה לְ ׁשוֹ נָ ּה לְ ָאחוֹ ר,
ִה ְצ ִמ ָידה אוֹ ָת ּה לְ ִח ָּכ ּה ו ָּמ ְצ ָצה אוֹ ָת ּה ְ ּב ַת ֲענוּגָ .עשִׂ ינ ּו ָּכמוֹ ָה ,ו ָּפ ַס ְענ ּו ְ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶשל ׁ ַשלְ וָ ה וְ רֹגַ עַ .עכְ ׁ ָשוֲ ,א ִפלּ ּו אֹזֶ ן
ָה ָמן נִ ְר ָאה ָרחוֹ ק ו ִּבלְ ִּתי ַמ ִ ּזיקִ .ה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לִ ְצעֹד ַא ֲח ֵרי ַ ּב ְר ָטה ,נִ זְ ָה ִרים לֹא לִ ְדר ְֹך ַעל ׁשוּם שִׂ ַיח מוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ִהשְׂ ָּת ֵרג
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ַעל ָה ֲא ָד ָמהּ ַ .ב ְר ָטה ּ ָפ ְס ָעה ַ ּב ַ ּי ַער ְּכ ִא ָּמא טוֹ ָבהַ ,ה ּפוֹ ַס ַעת ֵ ּבין יְ לָ ֶד ָיה ְ ּביִ ְר ַאת ָּכבוֹ ד ו ְּב ִס ּפוּקִ .מדֵּ י ּ ַפ ַעם לִ ּ ְט ָפה מוֹ ֵצץ,
נָ גְ ָעה ְ ּב ַא ֵחר ,וְ ִה ׁ ְש ְר ָתה ֶאת ִח ָ ּנ ּה ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםְּ .כ ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ְמ ׁ ָשה ַ ּב ְר ָטה מוֹ ֵצץָ ,ע ַצ ְרנ ּו ַא ֲח ֶר ָיה וְ נִ ִּסינ ּו
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ִד ּיוּק ֶאת ָמה ׁ ֶש ִהיא ָעשְׂ ָתהָ .היְ ָתה לָ ּה יְ כֹלֶ ת לִ ּטוּף ׁ ֶש ַרק לְ ִא ָּמא ְמנֻ ָּסה ְמאוֹ ד יֵ ׁש ,אוֹ תוֹ ַמ ַ ּגע ֶק ֶסם
ַהגּ וֹ ֵרם לְ מוֹ ֵצץ לְ ַח ֵ ּי ְך ,אוֹ ָת ּה ֲא ִמ ַירת ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ַרק מוֹ ֵצץ יָ כוֹ ל לְ ָה ִבין ,לְ ַא ַחר ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִ ּב ְמ ִח ַ ּצת יֶ לֶ דַ .ה ַּמ ָ ּגע ָהיָ ה
ִא ּ ִטי וְ ַר ְך ,נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ׁ ֶש ִהיא נֶ ֱע ֶצ ֶרת ַעל ָּכל נַ ְקבּ ו ִּביתּ ֻ ,ג ְמ ָחה ו ְּבלִ ָיטה ְק ַטנְ ַט ָ ּנה ׁ ֶש ַעל ַ ּגב ַה ּ ִפ ְט ָמהַ ,מ ִּכ ָירה אוֹ ָת ּה
ו ַּמ ִּכ ָירה לָ ּה ּתוֹ ָדה.
ַ ּב ְר ָטה ָהיְ ָתה ַה ּמוֹ ָרה לְ מוֹ ְצ ִציםִ .היא יָ ׁ ְש ָבה ְ ּב ֵבית ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ָּל ּה .זֶ ה ָהיָ ה ַ ּביִ ת ַר ְך ִ ּב ְמיֻ ָחדֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה
לְ ַק ֵ ּבל בּ וֹ ַמכּ וֹ ת ֵמ ַה ִּקירוֹ תִּ ,כי ֻּכלּ וֹ ָהיָ ה ֲעשׂ וּי מוֹ ְצ ִציםָּ .כל ּ ְפ ָרט בּ וֹ ָ :ה ָר ִה ִיטיםַ ,ה ִּקירוֹ תַ ,ה ִּמ ְר ָצפוֹ תַ ,ה ּׁ ְש ִט ִיחים
יפס מוֹ ְצ ִצים ָע ׁ ִשיר וְ ִצ ְבעוֹ נִ י.
וְ ַה ְּמנוֹ רוֹ תַ ,הכּ ֹל נִ ְבנָ ה ִמ ּמוֹ ְצ ִציםֲ .א ִפלּ ּו ַה ְּתמוּנוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ִּקירוֹ תֻ ,ה ְר ְּכבוִּ ,מ ּ ְפ ֵס ַ
אשוֹ ןּ ַ ,ב ְר ָטה הוֹ ִפ ָיעהְּ ,כ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ְ ּב ִפ ָיהִ .היא זִ ֲה ָתה אוֹ תוֹ ִמ ָ ּידּ ְ ,ביַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםִ ,מ ֵ ּבין ָּכל
לַ ּׁ ִשעוּר ָה ִר ׁ
ְ
ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ַר ִ ּביםְּ ,כ ִא ָּמא ַה ְּמזַ ָהה ֶאת ְ ּבכִ י יַ לְ דָּ ּהִ ,מ ּתוֹ ך ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶשל קוֹ לוֹ ת.
אשוֹ ן ְ ּב ֵבית ַה ּמוֹ ְצ ִצים ּ ָפ ְת ָחה ַ ּב ְר ָטה ָּכ ְך:
ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר ָה ִר ׁ
ְ
"לְ כָ ל יֶ לֶ ד ,יֵ ׁש ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ָה ָאהוּב ָעלָ יו ְ ּביוֹ ֵתר ,אוֹ תוֹ לֹא יַ ְחלִ יפ ּו לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ַא ֵחר .וְ ִאם ַחס וְ ָחלִ ילָ ה ָהלַ ך ַה ּמוֹ ֵצץ
לְ ִאבּ וּד ,יִ ְב ֶּכה ָעלָ יו ַה ֶ ּילֶ ד יוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה וְ לֹא יֵ ָרגַ עִּ ,כי אוֹ תוֹ ֲהכִ י ָא ַהב ָ ּבעוֹ לָ ם".
"מוֹ ֵצץ",
ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ַ ּב ְר ָטה,
ְ
"הוּא ַה ּׁ ַש ַער לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםָ .ה ֵעינַ יִ ם בּ וֹ הוֹ ת לְ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָה ֵאינְ סוֹ ףַ ,ה ָּל ׁשוֹ ן ִמ ְת ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת לַ ֵחך ,וְ ַא ָּתה ׁ ָשט ו ַּמ ְפלִ יג ְ ּב ֶא ֶרץ
ׁ ֶש ָ ּב ּה ַהכּ ֹל נָ ע לְ ַאט ,ו ֵּמ ַעל לַ כּ ֹל ְמ ַר ֵחף ֵצל ָקסוּם ׁ ֶשל ַא ָ ּג ָדה.
ִה ֵ ּנהְּ ,תנַ ּסוּ".
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ִהכְ נִ יס לְ ִפיו ,לְ ִפי הוֹ ָר ַאת ַ ּב ְר ָטהֶ ,את ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָ ּב ַחר לוֹ .
ט-אט
ָאז ִה ְת ַר ֵחב ַה ִח ּיו ְּך ,וְ ָה ֵעינַ יִ ם ִהגְ ִ ּביה ּו עוּף לַ ֶּמ ְר ָח ִבים .עוֹ ד ְק ָצת ִח ּיו ְּך ,ו ְּמ ִציצוֹ ת ֲע ֻמ ּקוֹ ת ׁ ֶשהוֹ לְ כוֹ תַ ,א ַ
וְ ׁשוֹ כְ כוֹ ת ,וְ ַה ֶ ּילֶ ד יוֹ ֵצא לַ דֶּ ֶר ְךִ .מי ְמ ַר ֵחף ו ִּמי ּתוֹ ֶההִ ,מי ְמגַ לְ ֵ ּגל ֶאת ַה ָּל ׁשוֹ ן ַמ ְעלָ ה ו ְּמלַ ּ ֵטף ֶאת ַה ֵח ְך ,ו ִּמי ָח ׁש ֶאת
ַמ ַ ּגע יָ ָד ּה ַה ָ ּנ ִעים ׁ ֶשל ָהרו ַּח.
"איזֶ ה יֶ לֶ ד לֹא ַמ ִּכיר ֶאת זֶ ה?"
ֵ
ׁ ָש ֲאלָ ה ַ ּב ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלנ ּו נִ זְ ַּכ ְרנוּּ ְ ,ב ָמה ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לִ ׁ ְשכּ ַֹחּ ִ ,ב ׁ ְשהו ֵּתנ ּו ָה ֲא ֻר ָּכה ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
"עכְ ׁ ָשוּ ְ ,ב ַבת ַא ַחתּ ָ ,בא אֹזֶ ן ָה ָמן וּמוֹ ׁ ֵש ְך ְ ּב ָחזְ ָקה ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ִמ ּ ִפי ַה ֶ ּילֶ ד".
ַ
ַ ּב ְר ָטה ָע ְב ָרה ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים ,וּלְ ַת ְד ֵה ָמ ָתםָ ,מ ׁ ְשכָ ה ִמ ּ ִפ ֶיהם ְ ּב ַת ִּקיפוּת ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
"ב ֶרגַ ע ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ִיאים ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ִמ ּ ִפי ַה ֶ ּילֶ דִ ,מ ָ ּיד ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ָּכלִ יל.
ְּ
עוֹ לָ ם ָקסוּם נִ נְ ָעל ְ ּב ָפנָ יו.
אוֹ תוֹ יִ זְ כּ ֹרֲ ,א ָבל ֵאלָ יו לֹא יָ בוֹ א.
ַעכְ ׁ ָשו ׁשוּב,
ַהכְ נִ יס ּו ְ ּב ַב ָּק ׁ ָשה ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ לַ ּ ֶפה ,וְ ַה ִ ּביט ּו לַ ּׁ ָש ַמיִ ם.
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ֵאיזֶ ה ֶצ ַבע ְּתכֵ לֶ ת ַא ֶּתם רוֹ ִאים?"
ַ"ר ְך",
ָק ְר ָאה לִ כְ לוּכִ ית.
"ח ׁ ְשב ּו ַעל ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּלכֶ ם ַ ּב ַ ּגן אוֹ ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרַ ,א ֶּתם שָׂ ִמים לֵ בֶ ׁ ,ש ִעם מוֹ ֵצץֵ ,אלּ ּו לֹא אוֹ ָתן ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת".
ִ
"הם ּ ָפחוֹ ת כּ וֹ ֲע ִסים",
ֵ
ָק ַפץ וְ ָק ָרא ַּכ ֲע ָסנִ י.
"ה ְתבּ וֹ נְ נ ּו ָ ּב ֲאוִ יר ַה ַּמ ִּקיף ֶא ְתכֶ םַ ,א ֶּתם שָׂ ִמים לֵ בֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ֶצ ַבע וָ רֹד ְמ ַר ֵחף ִעם נוֹ ְצ ִציםָּ ,ככָ ה זֶ ה ִעם מוֹ ְצ ִצים",
ִ
ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ַ ּב ְר ָטה ַה ְּק ַט ָ ּנה לְ ַה ְס ִ ּבירֵ ,מ ַעל ָ ּב ַמת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ִ ּנ ְ ּצ ָבה ָעלֶ ָיה.
"וְ ִאם ַה ַ ּג ֶ ּננֶ ת ָצ ֲע ָקה ַעל ֵאיזֶ ה יֶ לֶ דָ ,אז ִעם מוֹ ֵצץ ,נִ ׁ ְש ָמעוֹ ת ַה ְ ּצ ָעקוֹ תַ ,רכּ וֹ ת וּנְ ִעימוֹ ת יוֹ ֵתר".
"ב ֶע ֶצם ָמה ִאכְ ּ ַפת לִ י ִאם צוֹ ֲע ִקים ָעלַ יָּ ,כל עוֹ ד יֵ ׁש לִ י מוֹ ֵצץ ַ ּב ּ ֶפה",
ְּ
ֵה ׁ ִשיב ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י.
"פ ְצעוֹ נִ י",
ִּ
ּ ָפנְ ָתה ֵאלָ יו ַ ּב ְר ָטה,
"מה ַמ ְר ִ ּג ַיע יוֹ ֵתרְּ ,כ ׁ ֶש ֶ ּילֶ דְ ,מ ַק ֵ ּבל ּ ֶפ ַצע:
ָ
מוֹ ֵצץ ,אוֹ אֹזֶ ן ָה ָמן?"
"מוֹ ֵצץ ,מוֹ ֵצץ",
ָענָ ה ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ִמ ָ ּידּ ְ ,בלִ י לְ ִה ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל.
ָאז נִ זְ ַּכ ְרנ ּו ֻּכ ָּלנוֵּ ,א ְיך ְּכ ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּבל ַמ ָּכה ,הוּא ָּת ִמיד ֶה ֱע ִדיף ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל נְ או ָּמיו ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
ׁ ֶש ִאם בּ וֹ כִ ים ,לֹא יוֹ ֵצא ִמ ֶ ּזה ְּכלוּם ,וְ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ,לֹא עוֹ שֶׂ ה ׁ ֶש ִ ּיכְ ַאב ּ ָפחוֹ תַ .ה ְ ּילָ ִדים ָּת ִמיד ָט ֲענוֶּ ׁ ,ש ּמוֹ ֵצץֵּ ,כן עוֹ שֶׂ ה
ׁ ֶש ִ ּיכְ ַאב ּ ָפחוֹ ת ,וְ זֶ ה ׁ ִש ֵ ּג ַע ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן.
ַּ
"גלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה",
ׁ ָש ֲאלָ ה ַ ּב ְר ָטה,
זֶ ה נִ ְר ָאה ַעכְ ׁ ָשו יוֹ ֵתר ְּכב ַֹחן ּ ֶפ ַתע,
"דַּ ְמיְ נִ י ,יֶ לֶ ד ָרץ...
ימי לוֹ ַ ,עכְ ׁ ָשו ,מוֹ ֵצץ ַ ּב ּ ֶפה,
שִׂ ִ
ָמה ַא ְּת רוֹ ָאה?"
"הוּא ָרץ ַא ֶח ֶרת ,רוֹ ִאים ֶאת זֶ ה ָ ּברוּר",
ֵה ׁ ִש ָיבה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ְ ּב ִב ּ ָטחוֹ ן,
"הוּא ְמ ַר ֵחף יוֹ ֵתרּ ִ ,ב ְקלִ ילוּת יוֹ ֵתרַ .ה ֶ ּילֶ ד לֹא ֵמזִ ַיע וְ לֹא סוֹ ֵבל ָּכל ָּכ ְך ,דַּ וְ ָקא נָ ִעים לוֹ לָ רוּץ".
"ת ְדע ּו לָ כֶ ם יְ לָ ִדים ,מוֹ ֵצץ ַ ּגם ֵמבִ יא זִ כְ רוֹ נוֹ ת טוֹ בִ ים .הוּא ּפוֹ ֵת ַח ֶאת ֵּתבַ ת ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ַה ּטוֹ בִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ְרגָ ִעים ָק ׁ ִשים.
ֵּ
ִה ֵ ּנה ׁ ָשב ַה ֶ ּילֶ ד לְ ֵביתוֹ לְ ַא ַחר יוֹ ם ְרצוּף ְק ָרבוֹ ת ,הוּא ׁ ָשב ַה ַ ּביְ ָתה ָחבוּל ו ֻּמ ֶּכהָ ,עיֵ ף וְ כוֹ ֵאב ,ו ִּמי ְמ ַח ֶּכה לוֹ ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ?
ימ ֶטר ֶא ָחד?
ִמי ְמ ַח ֵ ּי ְך ֵאלָ יו ִ ּב ְמאוֹ ר ּ ָפנִ ים? ִמי ִח ָּכה לוֹ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ָ ּזזּ ְ ,בלִ י ְר ׁשוּתוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ֶסנְ ִט ֵ
ֲהלֹא זֶ ה ַה ּמוֹ ֵצץ ָה ָאהוּב ִמכּ ֹלֶ ׁ ,ש ִח ָּכה לוֹ ְ ,מ ַח ֶּכה לוֹ  ,וִ ַיח ֶּכה לוֹ ָּת ִמיד".
אשוֹ ן.
ָּכ ְך ִס ְ ּי ָמה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ׁ ִשעו ָּר ּה ָה ִר ׁ
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"ה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,קוֹ ְר ִאים לְ זֶ הְ ּ ,פ ָקק",
ַ
ימת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ו ְּמנַ ְפנֶ ֶפת ְ ּבמוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּה.
ּ ָפ ְת ָחה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ֵשנִ י לְ מוֹ ְצ ִצים ,עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ִ ּב ַ
"ב ׁ ְש ִבילָ ם ,זֶ ה ֲח ִתיכַ ת ּ ְפלַ ְס ִטיק אוֹ גּ ו ִּמי ַמ ְצ ִחיק.
ִּ
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ִבילֵ נ ּו ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,שלּ ֹא ׁ ָשכְ ח ּו ַט ֲעמוֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵצץ ,זֶ ה ּו ַה ּׁ ַש ַער ָה ֲא ִמ ִּתי לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
יָ ׁ ַש ְבנ ּו ְ ּב ׁ ִשעו ֶּר ָיה ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהֻ ,מ ְק ָס ִמים.
ִהיא לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתנוֵּ ,א ְיך לֵ ָהנוֹ תִ ,מ ַּמ ָ ּג ָע ּה ַה ַּקר ׁ ֶשל ַה ּ ִפ ְט ָמה ַעל ַה ֶּל ִחיִ ,מ ַּת ַחת לַ ַּסנְ ֵטר וְ ַעל ַה ַ ּצ ָ ּוארִ .היא ֶה ְר ֲא ָתה
לָ נוֵּ ,א ְיך לְ ַהכְ נִ יס מוֹ ֵצץ לָ ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם וְ לָ ָאזְ נַ יִ ם ,וְ ַהכּ ֹלּ ,תוֹ ְך ְּכ ֵדי ִה ְת ַע ְ ּנגוּת ַעל ַה ּ ְפ ָר ִטים ,וְ ַעל ַה ּ ְפ ָר ִטים ׁ ֶשל ַה ּ ְפ ָר ִטים.
לְ ָמ ׁ ָשל:
ְ
מוֹ ֵצץ ׁ ֶש ָ ּנגַ ע ַ ּב ֶּל ִחי וְ ִה ְת ַח ֵּמםָ ,צ ִריך לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לוֹ לְ ִה ְת ָק ֵררְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ׁשוּב ,לָ שִׂ ים אוֹ תוֹ ֵהיכָ ן ׁ ֶשהוּא,
וְ לָ חו ּׁש ֶאת ַר ֲענַ ּנוּתוֹ .
"על ֵּכן ,חוֹ ָבה ׁ ֶש ְּלכָ ל יֶ לֶ ד יִ ְהי ּו ַּכ ָּמה מוֹ ְצ ִצים ,וְ ׁ ֶשהוּא יִ נְ ַהג ְ ּבכֻ ָּלם ְ ּב ׁ ִשוְ יוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶשהוֹ ֶרה ָאמוּר לִ נְ הֹג ֵ ּבין יְ לָ ָדיו".
ַ
"לְ כָ ל מוֹ ֵצץ ,יֵ ׁש ֶאת ָה ֵר ַיח ַה ְּמיֻ ָחד לוֹ ",
ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ַ ּב ְר ָטה,
ֵ"ר ַיח ַהגּ ו ִּמי ,אוֹ ֲא ִפלּ ּו ֵר ַיח ַה ִּסילִ יקוֹ ן.
ימה.
לְ כָ ל מוֹ ֵצץ ,יֵ ׁש ֶאת ַה ַּמ ָ ּגע ַה ִ ּיחו ִּדי לוֹ ְּ .כלוֹ ַמר ,דַּ ְר ַ ּגת ַה ִח ְס ּפוּסַ ,ה ֻּמ ֶּכ ֶרת לְ ַמ ַ ּגע ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֶת ָיךִ ,מ ָ ּי ִמים יָ ִמ ָ
ימ ּה ַעד לָ ַאף ,וּלְ ַע ֵ ּנג ַ ּגם אוֹ תוֹ ".
וְ ַאל ִּת ׁ ְש ְּכח ּו ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ִעם ַה ּ ַט ַ ּב ַעתֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲה ִר ָ
ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ֵשנִ י ָע ַמד לְ ִה ְס ַּת ֵ ּים.
ַ ּב ְר ָטה ִהזְ ִּכ ָירה לָ נ ּו ֶאת ֵ ּבית ַה ְּק ָברוֹ ת לְ מוֹ ְצ ִציםֶ ׁ ,ש ִּמ ּמוֹ ְצ ָציו ַה ּ ְטמוּנִ ים ָ ּב ֲא ָד ָמהּ ָ ,ג ַדל יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים ַה ִ ּנ ְפלָ א ַה ֶ ּזה,
ׁ ֶש ָאנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּבתוֹ כוֹ .
"זֶ ה ַה ָּמקוֹ ם ֶה ָעצוּב ְ ּביוֹ ֵתר ֲעלֵ י ֲא ָדמוֹ ת",
ִהיא ָא ְמ ָרה.
"שם נִ ְט ָמנִ יםּ ְ ,ב ֶבכִ י ַרב ו ִּב ְד ָמעוֹ ת ,מוֹ ְצ ִצים ׁ ֶש ִה ְתיַ ּׁ ְשנוּּ ָ ,בלוּ ,נִ ְק ְרעוּ ,וְ ֵאין לָ ֶהם עוֹ ד ַּת ָּקנָ ה .וְ ֵא ְיך ַה ְ ּילָ ִדים ,לֹא
ָׁ
ׁשוֹ כְ ִחים ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ֵאלּ ּו לְ עוֹ לָ ם ,וְ ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ַה ּמוֹ ְצ ִצים ָה ֵאלּ ּו ָעשׂ ּו ִ ּב ׁ ְש ִבילָ ם".
ָאז ִס ּ ְפ ָרה ַ ּב ְר ָטה לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדיםֵ ,א ְיך מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּה ִה ְת ַח ֵ ּבא ְ ּב ִמ ּ ָט ָת ּהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא יִ ְר ֶאה אוֹ תוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ֵה ִבין
מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפילֶ ׁ ,ש ַ ּב ְר ָטה ְּכ ָבר לֹא ַּת ְחזֹר לְ ִמ ּ ָט ָת ּהָ ,הלַ ְך ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ַ ּב ַּליְ לָ ה ,לְ ַבד ,לְ יַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםִּ ,כי יָ ַדעֶ ׁ ,ש ַ ּב ְר ָטה
ְּת ַח ּ ֵפשׂ אוֹ תוֹ ׁ ָשם.
ישהַּ ,כ ָּמה נָ ִדיר הוּא ַה ִּמ ְק ֶרה ַה ֶ ּזהִּ ,כי ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ,מוֹ ְצ ִצים אוֹ ֲה ִבים לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ֵהיכָ ן ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ִיחים אוֹ ָתם ,וְ לֹא
ַ ּב ְר ָטה ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
ְ
לָ זוּזַ ,עד ׁ ֶש ַה ֶ ּילֶ דֶ ׁ ,ש ַה ּמוֹ ֵצץ ׁ ַש ָ ּיך לוֹ ּ ָ ,בא לְ ַק ְח ָּתם.
וְ כַ ָּמה ִהיא שָׂ ְמ ָחה ,לִ ְפגּ ֹׁש ֶאת מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ׁ ֶש ָּל ּהַ ,חי.
ישי ָּת ְפ ָרה ַ ּב ְר ָטה ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוִּּ ,כיס ִעם ּ ֶפ ַתח ָק ָטן ַ ּב ִּמכְ נָ ַסיִ םָּ .כזֶ הֶ ׁ ,ש ַרק ֲאנַ ְחנ ּו יָ כֹלְ נ ּו
לִ ְק ַראת ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ַה ָ ּיד לַ ִּכיס ,וְ לֹא אֹזֶ ן ָה ָמן.
"זֶ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשהוּא לֹא יוּכַ ל לִ גְ נֹב לָ כֶ ם ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ",
ִה ְס ִ ּב ָירה.
ְ
ָּ
"כ ְך ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ֲאנִ י ַעל מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפילּ ְ ,ב ֶמ ׁ ֶשך ָּכל ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים".
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"וְ ֵא ְיך ּ ַפ ַעם ,אֹזֶ ן ָה ָמן ָּת ַפס אוֹ ָת ְך ִעם מוֹ ֵצץ",
נִ זְ ְּכ ָרה ַמ ְר ָטה,
"וְ ַא ְּת ָא ַמ ְר ְּת לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ ַא ְּת ַרק ִמ ְת ַא ֶּמנֶ ת לַ ּׁ ִשעוּרִּ ,כי ַא ְּת מוֹ ָרה לְ מוֹ ְצ ִצים לִ ילָ ִדים ְק ַט ִ ּנים".
"כלָ לֵ י ִּכבּ וּד מוֹ ְצ ִצים",
ְּ
ישי.
ּ ָפ ְת ָחה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַעכְ ׁ ָשו ְּכ ָבר ֵה ֵחלּ ּו לְ ַה ִ ּג ַיע יְ לָ ִדים ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֵמ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֵ .הם ִה ְת ַ ּג ְ ּנב ּו לַ ּׁ ִשעוּר ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ,וְ יָ ׁ ְשב ּו ֻמ ְק ָס ִמיםּ ְ ,בלִ י
לְ הוֹ ִציא ֶהגֶ הּ ַ .ב ְר ָטה ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה ְ ּב ׁ ֶש ָּל ּהִ .היא ִה ְתנַ ֲהגָ ה לַ ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ְ ּב ִט ְב ִע ּיוּת ֻמ ְחלֶ ֶטתְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא ֶה ְח ִסיר ּו ַאף
ׁ ִשעוּר ,וְ ֵהם ָּת ִמיד יָ ְדעוָּ ,מה זֶ ה מוֹ ֵצץ ,וְ ֵא ְיך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ .
"לֹא לִ ְדר ְֹך ַעל מוֹ ֵצץ.
לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח מוֹ ֵצץּ ְ ,ב ׁשוּם ָמקוֹ ם.
לְ כַ ּסוֹ ת מוֹ ֵצץ ַ ּב ַּליְ לָ הּ ִ ,בשְׂ ִמיכָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ ַקר.
לֹא לְ ַק ּ ֵפ ַח מוֹ ֵצץּ ְ ,ביַ ַחס ,לְ מוֹ ְצ ִצים ַא ִחים.
מוֹ ֵצץ אוֹ ֵהבֶ ׁ ,ש ּמוֹ ְצ ִצים אוֹ תוֹ  ,זֶ ה נוֹ ֵתן לוֹ ָּכבוֹ ד ,וְ עוֹ שֶׂ ה אוֹ תוֹ ָח ׁשוּב ,לָ כֵ ן לֹא לְ ַהזְ נִ ַיח ,לְ עוֹ לָ םַ ,אף מוֹ ֵצץ.
ימןֶ ׁ ,ש ַה ֶ ּילֶ ד וְ ַה ּמוֹ ֵצץ ִמ ְתנַ ּׁ ְש ִקים.
ְּכ ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד מוֹ ֵצץ מוֹ ֵצץ ,זֶ ה ִס ָ
ְ
מוֹ ֵצץ ,יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ תָ ,עצוּב אוֹ שָׂ ֵמ ַח ,כּ וֹ ֵעס אוֹ ָח ֵברַ ,הכּ ֹל ָּתלוּיֵ ,איך ַא ֶּתם ִמ ְתיַ ֲח ִסים ֵאלָ יו ,וְ הוּא ָּת ִמידֵ ,מ ׁ ִשיב
לָ כֶ ם טוֹ ָבה.
ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ְמ ַק ֵ ּבל ַמ ָּכהֲ ,ה ֵרי זֶ הְּ ,כ ִאלּ ּו ַה ֶ ּילֶ ד ִק ֵ ּבל ַמ ָּכה .לַ ֶ ּילֶ ד כּ וֹ ֵאב ַ ּב ּמוֹ ֵצץ ׁ ֶשלּ וֹ .
לָ גַ ַעת ְ ּבמוֹ ֵצץּ ַ ,ב ֲע ִדינוּתִּ ,כי זֶ ה כּ וֹ ֵאב לוֹ .
ִאם מוֹ ֵצץ חוֹ לֶ הַ ,ח ָ ּי ִבים לָ ַק ַחת אוֹ תוֹ לְ רוֹ ֵפא מוֹ ְצ ִצים.
ִאםַ ,חס וְ ָחלִ ילָ ה ,מוֹ ֵצץ ֵמתַ ,ח ָ ּי ִבים לִ ְקבּ ֹר אוֹ תוֹ ֲ ,א ָבל לְ עוֹ לָ ם לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח אוֹ תוֹ  ,וְ לָ ׁשוּב וּלְ ַהזְ ִּכיר אוֹ תוֹ ּ ְ ,בכָ ל
ִהזְ דַּ ְּמנוּת".
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּׁ ָשב ּו ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים לְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ,ה ֱענִ ָיקה ַ ּב ְר ָטה ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ,מוֹ ֵצץ ַמ ָּתנָ הַ .עכְ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ּׁ ָשב ּו
לְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםַ ,מ ְס ִּת ִירים ֶאת ַה ּמוֹ ֵצץ ְ ּבכִ ֵיס ֶיהםְ ,מ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשים אוֹ תוֹ ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֵת ֶיהם ְּכ ִפי ׁ ֶש ִּל ְּמ ָדה אוֹ ָתם ַ ּב ְר ָטה –
ָהלַ ְך וְ ִה ְת ַמ ֵּלא ָּכל ַה ִ ּצ ּיוּרַ ,ה ּׁ ָשחֹר לָ ָבן ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,של ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ְ ּב ֶצ ַבע .קוֹ לוֹ ת ִמשְׂ ֲח ֵקי יְ לָ ִדים ֶה ְחלִ יפ ּו ֶאת ַהדּ ו ִּמ ָ ּיה
וְ ׁ ָשב ּו לְ ַה ְד ֵהד ָ ּב ָאזְ נַ יִ ם ,וְ ֵר ַיח ָא ִביב ו ְּפ ִר ָיחה ִמ ֵּלא ֶאת ַהחו ׁ ִּשים.
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן ְ ּביַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,וְ ׁ ָשכַ ְחנוּ ,לְ ׁ ֵשם ָמה ָ ּב ַר ְחנ ּו ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםָ .א ַה ְבנ ּו
לְ ֵה ָר ֵדם ַעל ִמ ׁ ְש ְט ֵחי ַה ּמוֹ ְצ ִציםּ ְ ,ב ֵצל ֲע ֵצי ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,לְ ַמ ְר ְ ּגלוֹ ת נְ ַהר ָהרֹק ַה ְּמ ַב ְע ֵ ּב ַע ,וּלְ ַה ְק ׁ ִשיב לְ ׁ ִשעו ֶּר ָיה
ַה ְּמ ַר ְּת ִקים ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהְּ ,כ ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ַ ּב ּ ֶפה הוּא חוֹ ָבה.
וְ ָאז ,יוֹ ם ֶא ָחדּ ְ ,ב ֶא ָחד ִמ ּׁ ִשעו ֵּרי ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהֵ ,ה ִצ ָיצה ַמ ְר ָטה ,דֶּ ֶר ְך ַה ַחלּ וֹ ןֶ ,אל ֵע ֶבר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים
ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,וְ נִ ְד ֲה ָמה .זֹאת ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא שָׂ ָמה לֵ בֶ ׁ ,ש ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,הוּא ֻּכלּ וֹ  ,דְּ מוּי
מוֹ ֵצץ ֶא ָחד ָ ּגדוֹ לַ ,ה ּפוֹ נֶ ה ֶאל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
"ח ָ ּי ִבים לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך!"
ַ
110

ִהזְ ִּכ ָירה לָ נ ּו ַמ ְר ָטה,
וְ כֻ ָּלנ ּו ִהנְ ַה ּנוּ ,לְ לֹא ִה ְתלַ ֲהבוּת יְ ֵת ָרהִ ,עם ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
ַמ ְר ָטה ִצ ְ ּי ָרה ֶאת דֶּ גֶ ל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,יֶ לֶ ד ְמלֻ כְ לָ ְך ׁ ֶש ּמוֹ ֵצץ ְ ּב ִפיוֶ ׁ ,ש ְ ּילַ ֶ ּוה אוֹ ָתנ ּו ֵמ ַע ָּתה ְ ּב ַמ ָּס ֵענוּ.
"מוֹ ֵצץ ,הוּא ֵס ֶמל ׁ ֶשל ׁ ָשלוֹ ם וְ ִת ְקוָ ה.
ִאם לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ָהיָ ה מוֹ ֵצץ ,הוּא לֹא ָהיָ ה ְמ ַח ְר ֵחר ִמלְ ָחמוֹ ת ָּכל ַה ְ ּז ַמן".
ָּכ ְך ִס ְ ּי ָמה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר ָה ַא ֲחרוֹ ן ְ ּב ֵבית ַה ּמוֹ ְצ ִצים ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַר ְדנ ּו ִמ ַ ּי ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
ַ ּב ְ ּי ִצ ָיאה ֵמ ַה ַ ּי ַער ,נָ ְתנָ ה ַ ּב ְר ָטה ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּּ ְ ,ב ַמ ָּתנָ ה מוֹ ֵצץֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ ָ ,היָ ה ָעלֵ ינ ּו לִ ׁ ְשמֹרּ ַ ,ב ִּכיס ַה ָּק ָטן ׁ ֶש ָּת ְפ ָרה
לָ נוּ ,לְ ָת ִמיד.
"ה ּמוֹ ֵצץ יִ ׁ ְשמֹר ֶא ְתכֶ ם,
ַ
ָּת ִמיד יְ לָ ִדים",
ִהיא ָא ְמ ָרה.
"א ֶּתם עוֹ ד ִּתזְ דַּ ְּקק ּו לוֹ ".
ַ
ַ ּגם נֶ לְ יָ ה ִק ְ ּבלָ ה מוֹ ֵצץ ְ ּב ַמ ָּתנָ הֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְתלָ ה ַעל קוֹ לָ ָר ּה.
מוֹ ֵצץ ְמיֻ ָחדֶ ׁ ,ש ְ ּבתוֹ כוֹ ָהיָ ה ּ ֶפ ֶתק,
וְ ָעלָ יו נִ כְ ַּתב:
"נֶ לְ יָ ה גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד,
ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".

111

ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת
נִ ַ ּצ ְבנ ּו ַעל צ ֶֹמת דְּ ָרכִ ים ,וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלאנוֵּ ,א ְיך לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֵמאֹזֶ ן ָה ָמן ְּכלוּםּ ְ ,ב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָה ָאר ְֹךֶ ׁ ,ש ָהיִ ינ ּו ְ ּביַ ַער
ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
"זֶ ה ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֶ ּב ַטח מוֹ ֵצץ ִמ ַּת ַחת לַ ַּכר",
יפינָ ה,
ָצ ֲח ָקה ּ ִפ ּ ִ
"וְ הוּא ִמ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש בּ וֹ ".
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט...
"אוּלַ י הוּא נֶ ֱעלַ ם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ִה ְר ֵהר יַ ׁ ְשנוּנִ י.
ִה ַ ּב ְטנ ּו לַ ּׁ ָש ַמיִ םֵּ ...תכֶ ף וַ דַּ אי יוֹ ִפ ַיע ְ ּב ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ .
ו ֶּב ֱא ֶמתּ ָ ,בא ֶֹפק ִה ְת ַקדְּ ר ּו ַענְ נֵ י ְס ָע ָרה ְּכ ֶאגְ רוֹ ף ָקמוּץ ,וְ רו ַּח ׁ ֶשל ְס ָתו ֵה ֵח ָּלה לְ ַהכּ וֹ ת ָ ּבנוּ.
ימה ֶאת זְ נָ ָב ּהְּ ,כ ֶד ֶר ְך ַה ְ ּז ֵא ִבים ָהעוֹ ְמ ִדים לְ נַ ֵ ּצ ַח ַ ּב ְּק ָרב.
נֶ לְ יָ ה ָחשְׂ ָפה ׁ ִש ַ ּניִ ם לָ רו ַּח ,וְ ֵה ִר ָ
"אז ָמה ַא ֶּתם ַמ ְחלִ ִיטים ,לְ ָאן הוֹ לְ כִ ים?"
ָ
ָּכ ֲע ָסה ַ ּב ְר ָטה.
ְ
"אֹזֶ ן ָה ָמן ,אֹזֶ ן ָה ָמן ,חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָצ ִריך לְ ַחכּ וֹ ת לוֹ ֲ .אנַ ְחנ ּו נְ שַׂ ֵחק ַ ּב ִּמשְׂ ָחק ׁ ֶש ָּלנוּ ,וְ ִאם הוּא רוֹ ֶצהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְצ ָט ֵרף
ֵאלֵ ינוּ ,וְ זֶ הוּ".
ָהיָ ה ָ ּברוּר ׁ ֶש ַ ּב ְר ָטה צוֹ ֶד ֶקת ,וּלְ ָפחוֹ תָ ,עלֵ ינ ּו לְ ַה ְראוֹ ת לוֹ ֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ְמ ַפ ֲח ִדים ִמ ֶּמ ּנוּ ,ו ַּמ ְמ ׁ ִשיכִ ים ְ ּב ׁ ֶש ָּלנוּ.
דֶּ ֶר ְך ָע ָפר הוֹ ִבילָ ה לְ ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,ו ַּמ ְמ ַּת ַּקנִ י ָּת ַבע ְ ּבת ֶֹקף ׁ ֶש ֵ ּנלֵ ְך ָ ּב ּה.
ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ִה ְצ ִ ּב ָיעה לְ כִ ּווּן ַא ֵחר ,וְ ָר ְצ ָתה ְמאוֹ ד ׁ ֶש ֶ ּנ ֱח ֶצה יַ ַחד ֶאת ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם.
"שם ,אוּכַ ל לְ ַה ְס ּ ִפיק לְ ַה ִ ּגיד ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶשלּ ֹא ָא ַמ ְר ִּתי ָּכל ַה ַח ִ ּיים".
ָׁ
ֲא ָבל חוּץ ִמ ֶּמ ָ ּנהָּ ,כל ַה ָ ּבנוֹ ת ִה ְס ִּכימוֶּ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ַאס לָ ֶהןִ ,מ ָּכל ַה ִּס ּפו ִּרים וְ ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁ ֶשל ָ ּבנִ ים .וְ כַ ָּמה ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא הוֹ גֵ ן
ׁ ֶש ָּת ִמיד ָ ּבנִ ים ,וְ עוֹ ד ּ ַפ ַעם ָ ּבנִ ים ,וְ ׁשוּב ָ ּבנִ ים ִ ּגבּ וֹ ִרים ו ַּמ ִ ּצילִ ים ,ו ָּמה ִעם ַה ָ ּבנוֹ ת?! וְ ַה ָ ּבנוֹ ת ַעכְ ׁ ָשו לֹא ְמוַ ְּתרוֹ ת,
וְ רוֹ צוֹ ת לָ לֶ כֶ ת לְ ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
"א ָּתה יוֹ ֵד ַע ָמה זֶ ה ׁ ָשנִ יםֲ ,א ָבל ׁ ָשנִ ים",
ַ
ָר ְטנ ּו ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה מוּלִ י,
"ש ַּמ ְק ִר ִיאים לָ נ ּו ִס ּפו ִּרים ַעל ָ ּבנִ ים.
ֶׁ
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ו ָּבנוֹ ת?
ָמהֵ ,הן לֹא ֲח ׁשוּבוֹ ת?"
ַ ּב ְר ָטה ִ ּגלְ ְ ּגלָ ה ֶאת ֵעינֶ ָיה ַמ ְעלָ הֵ ,הזִ יזָ ה ֶאת יַ ׁ ְש ָבנָ ּה ַה ִ ּצדָּ הָ ,מ ׁ ְשכָ ה ֶאת ּ ִפ ָיה ִ ּב ְפלִ ָיאה לְ ָאחוֹ ר ,וְ ָעשְׂ ָתה ֶאת ַא ַחד
ַה ּ ַפ ְרצו ִּפים ַה ָ ּי ִפים וְ ַה ִּמ ְת ַע ְּל ִמים ׁ ֶש ָּל ּה.
"סינְ ֵד ֵרלָ ה וְ ׁ ִשלְ ִ ּג ָ ּיהִ ,מי ָ ּבא ַ ּב ּסוֹ ף?!"
ִ
ָּכ ֲע ָסה ַמ ְר ָטה,
"ה ָ ּנ ִס ְיך!
ַ
ו ּ ִּפ ֶיטר ּ ֵפן,
ֲהכִ י ָח ׁשוּב!"
"ה ּקוֹ ֵסם
אתי לָ ֶהן ַ ּב ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָּלנ ּו ַעל ַה ַּכ ְר ֶמל ,וְ גַ ם ֶאת ַ
"ע ִּל ָיסה ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּ ְפלָ אוֹ ת"ֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעםִ ,ה ְק ֵר ִ
ִהזְ ַּכ ְר ִּתי לָ ֶהן ֶאת ַ
ֵמ ֶא ֶרץ עוּץ".
"ה ּקוֹ ֵסם ֵמ ֶא ֶרץ עוּץ"ַ ,מ ְר ָטה ָּכ ֲע ָסהֶ ׁ ,ש ַה ִ ּגבּ וֹ ָרה ִהיא דּ וֹ רוֹ ִתי,
"ע ִּל ָיסה" ,לֹא ָהיָ ה לָ ֶהן ָמה לוֹ ַמרֲ .א ָבל לְ גַ ֵ ּבי ַ
לְ גַ ֵ ּבי ַ
"ה ּקוֹ ֵסם ֵמ ֶא ֶרץ עוּץ" ,הוּא ׁ ֵשם ׁ ֶשל ֵ ּבן .וְ ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ַה ֶּכלֶ ב טוֹ טוֹ  ,הוּא ֵ ּבן.
וְ לַ ְמרוֹ ת זֶ הֵ ׁ ,שם ַה ֵּס ֶפרַ ,
"בת ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה,
ַּ
ׁ ָשוָ הַ ,ה ְר ֵ ּבה ָ ּבנִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים!
ָ ּבזֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ַס ְ ּי ִמים ֶאת ַה ִ ּוכּ ו ַּח",
ִהכְ ִריזָ ה ַמ ְר ָטה.
"מ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים".
ַה ָ ּבנִ ים לֹא ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוֵּ ,הם ִה ְצ ִ ּביע ּו ְ ּב ִד ּיוּק לְ ָאחוֹ רֶ ,אל ֵע ֶבר ּ ֶפ ַתח ְ
"א ָבל זוֹ ִהי ְמ ָע ַרת ָה ִע ּנוּיִ ים ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן",
ֲ
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה.
"היא מוֹ ִבילָ ה ִמ ַּת ַחת לָ ֲא ָד ָמהּ ַ ,ב ֲחזָ ָרה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים".
ִ
"אז ָמה?"
ָ
ָא ַמ ְר ִּתי,
וְ לֹא ִמ ְצ ַמ ְצ ִּתי ָ ּב ֵעינַ יִ םֲ ,א ִפלּ וַּ ּ ,פ ַעם ַא ַחת.
"ככָ ה זֶ ה ָ ּבנִ ים",
ָּ
ִה ְת ַר ְ ּגזָ ה ַמ ְר ָטה,
"הם יַ ֲעשׂ ּו ַהכּ ֹלְּ ,כ ֵדי לִ זְ כּ וֹ ת ְ ּבכַ ָּמה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה לָ ֶהם ָמה לְ ַס ּ ֵפר לַ ָ ּבנוֹ ת".
ֵ
ׁ ָש ַת ְקנוּ.
יָ ַד ְענוֶּ ׁ ,ש ֶ ּזה ָה ֶרגַ עֶ ׁ ,ש ָ ּבנִ ים ְצ ִריכִ ים לִ ׁ ְש ּתֹק.
"אוּלַ י ָּתבוֹ א ּו ִא ָּתנוּ?"
נִ ְּס ָתה ַמ ְר ָטה ְ ּב ֶד ֶר ְך ַר ָּכה יוֹ ֵתר,
"עם ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ,זֶ ה יוֹ ֵתר ֵּכיף".
ִ
ֲא ִפלּ ּו ׁ ְש ִריר ֶא ָחד לֹא זָ ז ַ ּב ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ָּלנוֲּ ,א ָבל ֵמ ֵעינֵ ינ ּו נִ ׁ ְש ַקף ַה ִ ּזלְ זוּל.
"א ָבל ַא ֶּתם לֹא ְמ ַפ ֲח ִדים לַ ְחזֹר לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים?"
ֲ
נִ ְּס ָתה ַמ ְר ָטהּ ְ ,בנִ ָּסיוֹ ן ַא ֲחרוֹ ן ,לְ ַה ְפ ִעיל ֶאת ִק ְס ֵמי דַּ ֲאגָ ָת ּה ָה ִא ָּמ ִה ִ ּיים.
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"ת ְס ְמכִ י ָעלֵ ינוִּּ ,ת ְר ִאי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר",
ִּ
ִה ְב ַט ְחנ ּו לָ ּה ֻּכ ָּלנוּ.
"כל ֶא ָחד יֵ לֵ ְך לְ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ נִ ּ ָפגֵ ׁשְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנגְ מֹר לְ שַׂ ֵחק".
ָּ
ְ
"וְ ִעם ִמי ֵּתלֵ ך נֶ לְ יָ ה?"
ׁ ָש ַאלְ ִּתי.
"נֶ לְ יָ ה ִהיא ַ ּבתִ ,היא ָּתבוֹ א ִא ָּתנוּ",
ָא ְמר ּו ַה ָ ּבנוֹ ת.
נֶ לְ יָ הָ ,היְ ָתה ְק ׁשו ָּרה ִ ּב ְמיֻ ָחד לְ ַ ּב ְר ָטהֶ ׁ ,שהוֹ ִצ ָיאה לָ ּה ָּת ִמיד ַק ְר ִצ ּיוֹ ת ,וּלְ ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ָרכְ ָבה ָעלֶ ָיה ָּת ִמיד ,וְ ִהיא נָ ְב ָחה
ַעכְ ׁ ָשו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה.
ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲח ֵמ ׁש יַ לְ דוֹ ת ַה ַּליְ לָ הָ ,צ ֲעד ּו ַעל ְּכ ִב ׁיש ָאפֹר לְ ֵע ֶבר ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
אתןַ ׁ ,ש ַער וָ רֹד ָ ּגדוֹ לּ ַ .ב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה ָע ְמ ָדה ַעל ַה ָ ּב ָמה ,וְ ִקדְּ ָמה אוֹ ָתן ְ ּב ִקדָּ ה ֲע ֻמ ָּקה
ַ ּב ְּכנִ ָיסה לָ ִעיר ,נִ ְפ ַּתח לִ ְק ָר ָ
ו ִּב ְב ָרכָ ה.
"לִ גְ דוֹ לוֹ ת,
ֵאין ְּכנִ ָיסה!"
ִהיא ִהכְ ִריזָ ה.
ַ"רק ִאם ַא ֶּתן מוּכָ נוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ָּכמוֹ נוּּ ,תוּכְ ל ּו לְ ִה ָּכנֵ ס.
ְ ּגדוֹ לוֹ תָּ ,ת ִמיד ַמ ִ ּביטוֹ ת ָעלֵ ינ ּו ִמ ְּל ַמ ְעלָ הַ ,אף ּ ַפ ַעם לֹא ַמ ִ ּביטוֹ ת ָ ּבנ ּו ְ ּבג ַֹב ּה ָה ֵעינַ יִ ם.
דַּ י ,זֶ ה נִ ְמ ַאס!
וְ כָ ל ַה ְ ּילָ דוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָה ֵא ֶּלהְ ,משַׂ ֲחקוֹ ת ִא ָּתנ ּו ו ְּמ ָפ ְרקוֹ ת אוֹ ָתנוְּּ ,כ ִאלּ ּו זֶ ה לֹא ִאכְ ּ ַפת לָ ֶהן .עוֹ ְקרוֹ ת לָ נ ּו יָ ד אוֹ ֶרגֶ ל,
ֹאש ,ו ַּב ּסוֹ ף ,זוֹ ְרקוֹ ת אוֹ ָתנוּ ,לַ ֲע ֵר ַמת ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ַה ְּמפ ָֹרקוֹ ת".
ְמסוֹ ְבבוֹ ת לָ נ ּו ֶאת ָהר ׁ
ימה לָ נ ּו ֶאת ָה ִע ּנוּיִ ים ׁ ֶש ַה ְ ּילָ דוֹ ת עוֹ שׂ וֹ ת לַ ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
ישה ,וְ ִהיא ִה ְד ִ ּג ָ
ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה ָהיְ ָתה ְ ּג ִמ ׁ ָ
ִהיא סוֹ ְב ָבה ֶאת ַמ ְר ּ ְפ ָק ּה לַ ִּכ ּווּן ֶה ָהפו ְּך,
ֹאש ּה לְ ָאחוֹ ר.
וְ ֶאת ר ׁ ָ
זֶ ה ָהיָ ה ְמאוֹ ד ַמ ְב ִהיל.
"יַ לְ דָּ הֶ ׁ ,שרוֹ ָצה לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת",
ישה ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה,
ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
ְ
"ח ֶ ּי ֶבת לִ ְראוֹ ת ֶאת ָהעוֹ לָ ם ,דֶּ ֶרך ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ָּלנוּ.
ַ
יְ לָ דוֹ ת",
ִהיא ּ ָפנְ ָתה ַעכְ ׁ ָשו ,יָ ׁ ָשר ֵאלֵ ינוּ,
"א ֶּתן רוֹ אוֹ ת ֶאת ָ ּב ֵּתי ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ יכֶ ן?"
ַ
"כן",
ֵּ
ִהנְ ֲהנ ּו ְ ּב ַביְ ׁ ָשנוּת.
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"ה ְצ ַח ְק ֶּתן אוֹ ִתי",
ִ
ִהיא ִח ְ ּיכָ ה.
"א ֶּתן רוֹ אוֹ ת ֶאת ַה ַ ּגגּ וֹ ת ,זֶ ה ַהכּ ֹל ,לֹא ֶאת ָמה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת.
ַ
ְ
ָמ ַתי ְר ִא ֶיתןַּ ,כ ָּמה לִ כְ לוּך יֵ ׁש ִמ ַּת ַחת לְ ׁ ֻשלְ ַחן ָהאֹכֶ ל ׁ ֶש ָּלנוּ?
ָמ ַתי ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ֶּתןֶ ,את ָמה ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְר ִ ּג ׁישוֹ ת?
ִאם ַה ֶ ּבגֶ ד לוֹ ֵחץ לָ נוּ,
אוֹ ִאם ַה ֵּסרוּק ׁ ֶש ָּלכֶ ן כּ וֹ ֵאב לָ נוּ.
וְ ֵא ְיך ֵהןַ ,ה ְ ּילָ דוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ָה ֵא ֶּלהְ ,מ ִרימוֹ ת אוֹ ָתנ ּו ַעל ַה ָ ּי ַדיִ םּ ְ ,בלִ י ׁשוּם ֲהכָ נָ ה וּזְ ִהירוּת.
ְט ַרח!
חוֹ ְטפוֹ ת ו ְּמ ִרימוֹ ת.
יַ לְ דָּ ה טוֹ ָבה",
ישה ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה,
ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
"צ ִריכָ ה לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ַ ּב ְר ִ ּבית ַ ּב ֵּלב .לְ ַד ַעת ָמה כּ וֹ ֵאב לָ ּה ,ו ָּמה ַמ ְפ ִר ַיע לָ ּה ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ַ ּב ְר ִ ּבית ַמ ְת ִחילָ ה לִ ְבכּ וֹ תָּ ,ת ִמיד
ְ
ׁ ְשנִ ָ ּיה ַא ַחת ,ק ֶֹדם לָ כֵ ן.
ֲא ָבל ִאם נִ ְהיֶ ה ְ ּבאוֹ תוֹ גּ ֶֹדל ,נוּכַ ל ַ ּגם ֲאנַ ְחנוַּ ,ה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ,לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ֶא ְתכֶ ן.
ַא ֶּתן ַמ ְס ִּכימוֹ ת?"
ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה ִס ְ ּי ָמה ֶאת נְ או ָּמ ּה ַהנּוֹ גֵ ַע לַ ֵּלב.
ִה ַ ּב ְטנ ּו ַא ַחת ַעל ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ,וְ ׁ ָש ַת ְקנוּ.
ישה לָ נ ּו ּ ֶפ ַרח ָק ָטן
ישה ְמאוֹ ד ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ׁ ְש ִתיקוֹ תִ .היא ִה ִ ּג ׁ ָ
ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה יָ ְד ָעה לִ ְקרֹא ׁ ְש ִתיקוֹ תִ ,היא ָהיְ ָתה ְרגִ ׁ ָ
ׁ ֶשל ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ,ו ִּב ְּק ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ָ ּנ ִר ַיח אוֹ תוֹ .
ֵה ַר ְחנ ּו אוֹ תוֹ ...
ָּכל ַא ַחת ְ ּבתוֹ ָר ּה,
וְ הוֹ ּפ...
לֹא לְ ַה ֲא ִמין,
נִ ַ ּצ ְבנ ּו מוּל ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ הְּ ,כ ׁ ֶש ַרק ַמ ְר ָטה ,אוּלַ יַ ,מ ִ ּג ָיעה לְ גָ ְב ָה ּה.
"מה ִעם נֶ לְ יָ ה?!"
ָ
ָצ ֲע ָקה ַ ּב ְר ָטה.
ֹאש ּה ָה ֲענָ ק.
נֶ לְ יָ ה ֵק ְר ָבה ֵאלֵ ינ ּו ֶאת ר ׁ ָ
"ת ִר ִיחי!"
ָּ
ָצ ֲע ָקה לָ ּה ַ ּב ְר ָטה.
נֶ לְ יָ ה ֵה ִר ָיחה...
וְ ַהכּ ֹלּ ָ ,בא ַעל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם.
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ַה ָ ּבנוֹ ת ָצ ֲעד ּו ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת נְ ִק ִ ּיים ו ְּמ ֻסדָּ ִריםּ ֵ ,בין ָ ּב ֵּתי ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ְקסו ִּמיםְּ ,כ ׁ ֶש ֵּמ ֲעלֵ ֶיהן נִ ְפ ָרשִׂ ים ׁ ָש ַמיִ ם ְּתכֻ ִּלים וְ יָ ִפים.
ֵהן ֵה ִציצ ּו ַ ּב ַחלּ וֹ נוֹ ת ,וְ ָרא ּו ֶאת ַ ּב ְר ִ ּבית ִמ ְת ַע ֶּמלֶ ת ו ַּבת ַה ָ ּים ְמשׂ וֹ ֲחחוֹ ת ֵ ּבינֵ ֶיהןּ ְ .ב ַביִ ת ַא ֵחרּ ַ ,ב ְר ִ ּבי ֵקן ָק ָרא ִע ּתוֹ ן,
ו ַ ּּב ְר ִ ּבית ּפוֹ ָקהוֹ נְ ָטס ֵהכִ ינָ ה לָ ֶהם ֲארו ַּחת ֶע ֶרבַ .מ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה נִ זְ ְּכרוֶּ ׁ ,ש ַ ּגם לָ ֶהן ָהי ּו ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ,ו ַּמ ְר ָטה ,נָ ְתנָ ה
ֶאת ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּה לְ ַ ּב ְר ָטהּ ְ .ב ׁ ָש ָעה זוֹ ׁ ֶשל ֶע ֶרב ,רֹב ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ָעשׂ ּו ַא ְמ ַ ּב ְטיוֹ ת לַ ְ ּילָ ִדים ,וְ יָ ׁ ְשב ּו ְס ִביב ַה ּׁ ֻשלְ ָחן
אשוֹ נִ ים ,דְּ מוּיֵ י נוֹ ְצ ִציםֵ ,ה ֵחלּ ּו לְ ָה ִאיר
לַ ֲארו ַּחת ֶע ֶרבַ .ה ּׁ ָש ַמיִ ם ֵה ֵחלּ ּו נִ ְצ ָ ּב ִעים ְ ּבוָ רֹד ֵּכ ֶהה ִעם ַה ּׁ ְש ִק ָיעה ,וְ כוֹ כָ ִבים ִר ׁ
ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
"נִ ְד ּפֹק ַ ּבדֶּ לֶ ת",
ִה ִ ּצ ָיעה ַמ ְר ָטה,
"עוֹ ד ְמ ַעט לַ יְ לָ ה".
ִה ַּק ׁ ְשנ ּו ַעל דַּ לְ ָּת ּה ׁ ֶשל ַ ּב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים.
ִהיא ּ ָפ ְת ָחה לָ נ ּו ֶאת ַהדֶּ לֶ ת ְ ּב ִח ּיו ְּך .לְ בו ׁ ָּשה ָהיְ ָתה ְ ּב ֶבגֶ ד יָ םּ ִ ,ב ִיקינִ י זוֹ ֵהר ְ ּב ֶצ ַבע ָּכחֹל וְ יַ ֲהלוֹ ם ַעל ֶחלְ קוֹ ַה ַּת ְח ּתוֹ ן,
וְ יַ ֲהלוֹ ם נוֹ ָסף ְ ּב ֶחלְ קוֹ ָה ֶעלְ יוֹ ן .שְׂ ָע ָר ּה ַה ְ ּבלוֹ נְ דִּ ינִ יָ ,ה ָאר ְֹךִ ,ה ִ ּג ַיע ִּכ ְמ ַעט ַעד לָ ִר ְצ ּ ָפהַ ׁ .ש ְר ׁ ֶש ֶרת ַאלְ ֻמ ִ ּגים ָהיְ ָתה
אר ּה ,וַ ֲחגוֹ ַרת כּ וֹ כְ ֵבי יָ ם לְ ָמ ְתנֶ ָיהִ .היא ִק ְ ּבלָ ה אוֹ ָתנ ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ,וְ ִהכְ נִ ָיסה אוֹ ָתנ ּו לַ ָּסלוֹ ן.
לְ ַצ ָ ּו ָ
"שבוּ",
ְׁ
ִהיא ִ ּב ְּק ׁ ָשה ְ ּבנִ ימוּס,
"כ ׁ ֶש ֲא ַס ֵ ּים לַ ֲעשׂ וֹ ת ַא ְמ ַ ּב ְטיָ ה לַ ְ ּילָ דוֹ תֶ ,א ֵּתן לָ כֵ ן לִ ׁ ְש ּתוֹ ת".
ְּ
ְ
"א ְפ ׁ ָשר לַ ֲעזֹר לָ ך?"
ֶ
ׁ ָש ֲאלָ ה ְ ּב ַביְ ׁ ָשנוּת ַמ ְר ָטה.
"וַ דַּ אי",
ֵה ׁ ִש ָיבה ַ ּב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים.
ֹאש לַ ֲע ִדיֶ ׁ ,שלִ י וְ לִ יאוֹ רְ ׁ ,שלוֹ ׁש ְ ּבנוֹ ֶת ָיה.
ָעזַ ְרנ ּו לָ ּה לַ ֲחפֹף ֶאת ָהר ׁ
זֶ ה לֹא ָהיָ ה ַקל.
ַ ּב ְר ִ ּבית ׁ ֶשלִ י ַה ְּק ַט ָ ּנהָ ,צוְ ָחהָּ ,כל ַה ְ ּז ַמן:
"מ ֶ ּג ֶבת!
ַ
ַמ ֶ ּג ֶבת!"
וְ ִה ְתלוֹ נְ נָ הֶ ׁ ,ש ִ ּנכְ נָ ִסים לָ ּה ַמיִ ם לָ ֵעינַ יִ ם.
ַ ּב ְר ִ ּבית ֲע ִדיֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ְק ָצת יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לָ הּ ִ ,ב ְּק ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאהִ ,אם יֵ ׁש בּ וּעוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא צוֹ לֶ לֶ ת וּמוֹ ִצ ָיאה ֲאוִ יר,
וְ ִה ׁ ְש ּ ְפ ִר ָיצה ָּכל ַה ְ ּז ַמן ַעל ַ ּב ְר ִ ּבית לִ יאוֹ ר.
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ַ ּב ְר ִ ּבית לִ יאוֹ רֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַה ְּק ַט ָ ּנה ִמ ֻּכ ָּלןָּ ,כל ַה ְ ּז ַמן ָ ּבכְ ָתהַ .רק ַ ּב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּנגַ ְענ ּו ָ ּב ּהָ ,ר ִאינ ּו ׁ ֶש ִהיא ְק ָצת ַח ָּמה ,ו ָּפ ַח ְדנ ּו
ׁ ֶש ִהיא חוֹ לָ ה.
ָעזַ ְרנ ּו לְ ַ ּב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים לְ ָס ֵרק ֶאת ַה ְ ּילָ דוֹ ת יָ ֶפה ,וּלְ ַהלְ ִ ּב ׁיש אוֹ ָתן ִ ּב ְבגָ ִדים ֲח ָד ׁ ִשים.
ְ ּבנוֹ ֶת ָיה ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת יוֹ ֵתרָּ ,כ ְך ִס ּ ְפ ָרה לָ נוּּ ַ ,ב ְר ִ ּבית ּפוֹ ָקהוֹ נְ ָטס ו ַ ּּב ְר ִ ּבית ַ ּבת ַה ָ ּיםֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר לֹא ָ ּגרוֹ ת ַ ּב ַ ּביִ תָּ ,תבֹאנָ ה עוֹ ד
ְמ ַעט לַ ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרב.
ימה.
ּ ָפנִ ינ ּו ִא ָּת ּה לַ ִּמ ְט ָ ּבח ,וְ ֵהכַ ּנ ּו יַ ַחדֲ ,ארו ַּחת ֶע ֶרב ְט ִע ָ
ַ ּב ְר ִ ּבית ֲע ִדיּ ִ ,ב ְּק ׁ ָשה לַ ֲער ְֹך ֶאת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן לְ ַבדָּ ּה ,וְ ִהיא ָעשְׂ ָתה זֹאת ְּכמוֹ ְ ּגדוֹ לָ ה.
יָ ׁ ַש ְבנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ְס ִביב ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ,וְ ִס ּ ַפ ְרנ ּו לַ ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ֶאת ָּכל ַה ְר ּ ַפ ְת ְקאוֹ ֵתינוּ.
ֵהן ִה ְק ׁ ִשיב ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ו ְּבנִ ימוּס.
"יָ הּ ֶ ,ב ֱא ֶמת...
לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת...
אוֹ יֵ ,איזֶ ה ִמ ְס ֵּכנוֹ ת...
ָמה ,אֹזֶ ן ָה ָמן הוּא ָּכזֶ ה ָר ׁ ָשע?
לֹא יָ ַד ְענוּ...
ָאז ִּת ּׁ ָש ֲאר ּו לָ גוּר ָּכאן ִא ָּתנוּ ,וּלְ נֶ לְ יָ ה ,נְ ַסדֵּ ר ְמלוּנָ ה ֶ ּב ָח ֵצרַ .הדֶּ ׁ ֶשא ֶא ְצלֵ נוִּּ ,ת ְרא ּו ַּכ ָּמה ׁ ֶשהוּא יָ רֹק".
ֵאלּ ּו ָהי ּו ִמ ְק ָצת ִמ ְּתגוּבוֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשל ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
לְ ַא ַחר ֲארו ַּחת ָה ֶע ֶרבָ ,עזַ ְרנ ּו לָ ֶהן לְ ַסדֵּ ר ֶאת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ,וְ לָ שִׂ ים ֶאת ַה ֵּכלִ ים ַ ּב ֵּמ ִד ַיח ,וְ ׁשוּב ַה ַ ּביִ ת ִה ְב ִהיק ְ ּבנִ ְקיוֹ נוֹ .
ְ ּב ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםּ ַ ,ב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים ֶה ְר ֲא ָתה לָ נ ּו ֶאת ַה ַּתכְ ׁ ִש ִיטים ַה ָ ּי ִפים ׁ ֶש ָּל ּהַ ׁ :ש ְר ׁ ְש ָראוֹ ת ׁ ֶשל ְצ ָדפוֹ תַ ,ט ָ ּבעוֹ ת
ִמ ּקוֹ נְ כִ ּיוֹ ת זָ ָהב ,ו ְּצ ִמ ִידים ְמ ֻק ּׁ ָש ִטים ִ ּב ְפנִ ינִ ים.
ִהיא ִה ִ ּצ ָיעה ,לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ִא ָּתנוּ ,לִ ְבחֹר לָ ּה ַּתכְ ׁ ִשיט ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ׁ ֶש ָּל ּה ,לְ ַמזְ ֶּכ ֶרת.
ִמדֵּ י ֶע ֶרבִ ,ס ּ ְפ ָרה ַמ ְר ָטה לַ ֲע ִדיֶ ׁ ,שלִ י וְ לִ יאוֹ רּ ְ ,ב ֶה ְמ ׁ ֵשכִ יםֶ ,את ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֵ .מרֹב ֶמ ַתחַ ,ה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ַה ְּק ַטנּוֹ ת
ִה ְת ַק ּׁש ּו לְ ֵה ָר ֵדם.
"ב ְר ִ ּב ּיוֹ ת",
ַּ
ֵהן ָא ְמרוּ,
"אם ַרק ׁשוֹ ְמ ִרים ֲעלֵ ֶיהןֵ ,הן ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ֵמתוֹ תֲ .א ָבל ִאם לֹא ׁשוֹ ְמ ִרים ֲעלֵ ֶיהןֵ ,הן יְ כוֹ לוֹ ת לָ מוּתּ ִ ,ב ׁ ְשנִ ָ ּיה.
ִ
ְּכ ׁ ֶש ַ ּילְ דָּ ה ׁשוֹ כַ ַחת ַ ּב ְר ִ ּביתֵ ,מרֹב ַצ ַערֵ ,מ ָתה ַה ַ ּב ְר ִ ּבית וְ נֶ ֱעלֶ ֶמת".
ֶע ֶרב ֶא ָחדָ ׁ ,ש ֲאלָ ה ַ ּב ְר ִ ּבית לִ יאוֹ ר:
"מה ִעם ַה ָ ּבנִ ים?"
ָ
ַמ ְר ָטה לֹא יָ ְד ָעה ָמה לְ ָה ׁ ִשיבִּ ,כי ַה ִּס ּפוּר נִ ְמ ׁ ַש ְך ַרק ַעד ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ תֲ ,א ָבל דְּ ָאגָ ה ֻה ְר ְ ּג ׁ ָשה ָ ּב ֲאוִ יר.
ימיםָ ׁ .ש ַאלְ נוָּּ ,כל ַא ַחת
ְ ּבכָ ל בּ ֶֹקר ָעזַ ְרנ ּו לַ ְ ּילָ דוֹ ת לְ ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש ,לְ ִה ְת ַר ֵחץ וּלְ ִה ְס ָּת ֵרק ,וְ ֵהכַ ּנ ּו לָ ֶהן ֵסנְ דְּ וִ ִיצ'ים ְט ִע ִ
ֵמ ַה ְ ּילָ דוֹ תָ ,מה ִהיא אוֹ ֶה ֶבת ְ ּבתוֹ ְך ַה ֵּסנְ דְּ וִ יץ' ׁ ֶש ָּל ּה ,וְ ָד ַאגְ נ ּו לַ ֲעטֹף ֶאת ַה ֵּסנְ דְּ וִ יץ' יָ ֶפה ְ ּב ַמ ּ ִפית וְ שַׂ ִּקית נַ יְ לוֹ ן.
ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ׁ ֶשלִ י וְ לִ יאוֹ ר ָהלְ כ ּו לַ ַ ּגן ,ו ַ ּּב ְר ִ ּבית ֲע ִדי ַה ְ ּגדוֹ לָ הָ ,הלְ כָ ה ְּכ ָבר לְ ֵבית ֵס ֶפר.
ִק ּ ַפלְ נ ּו ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ַה ְ ּילָ דוֹ ת זָ ְרק ּו ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהְּ ,כ ׁ ֶש ִּמ ֲהר ּו לְ ִה ְתלַ ֵ ּב ׁש ,וְ עוֹ ד נוֹ ְת ָרה לָ נ ּו ֲעבוֹ ָדה ,לְ ַסדֵּ ר ֶאת ָּכל
ַה ָ ּבלָ גָ ן ׁ ֶש ָּל ֶהןֵ ,מ ַה ִּמשְׂ ָח ִקים ׁ ֶשלּ ֹא ִסדְּ רוֵּ ,מ ֶא ֶמ ׁש.
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ַמ ָּמ ׁש לֹא ִה ַּכ ְרנ ּו ֶאת ָ ּבלָ גָ נָ הִ ,היא נָ ָעה ֵ ּבין ַה ֲח ָד ִריםְּ ,כ ׁ ֶש ְּל ָפנֶ ָיה יָ ם ׁ ֶשל ָ ּבלָ גָ ן ,וְ ַא ֲח ֶר ָיהִ ,משְׂ ָּת ֵר ְך ׁש ֶֹבל ַמ ְב ִהיק ׁ ֶשל
ֵס ֶדר וְ נִ ָּקיוֹ ן.
ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ַה ְּק ַטנּוֹ ת ִה ְת ַענְ יְ נ ּו ְ ּב ִע ָּקר ְ ּבנֶ לְ יָ ה ,וְ ַה ָ ּבנוֹ תּ ִ ,בלּ ּו ִא ָּתן ַא ֲח ֵרי ָצ ֳה ַריִ ם ַר ִ ּביםּ ִ ,ב ְרכִ ָיבה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת ָעלֶ ָיה ,ו ְּבנִ ָּסיוֹ ן
כּ וֹ ׁ ֵשל ,לְ ַא ֵּלף אוֹ ָת ּה ,לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ סוּס.
לֹא ָהיָ ה ָס ֵפקֶ ׁ ,ש ַא ֲח ֵרי ַמ ָּסעוֹ ת ֲא ֻר ִּכים וְ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תּ ִ ,ב ְמ ִח ַ ּצת ָ ּבנִ ים ּ ְפרו ִּעיםִ ,ה ְת ַ ּג ְע ַ ּג ְענ ּו לַ ּׁ ֶש ֶקט ׁ ֶשל ִעיר
ת-א ַחת ,וְ ָה ַפכְ נ ּו לִ ְבנוֹ ת ַ ּביִ ת
ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ,וְ ִה ְר ַ ּג ׁ ְשנ ּו נִ ְפלָ אַ .ה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ֻּכ ָּלןָ ,הי ּו ְמ ָא ְרחוֹ ת נִ ְפלָ אוֹ תִ .ה ַּכ ְרנ ּו אוֹ ָתןַ ,א ַח ַ
ֶא ְצלָ ן.
זִ כְ רוֹ נוֹ ת ֲעמו ִּמים ַעל ָ ּבנִ יםָ ׁ ,שב ּו וְ ָעלוּ ,לְ ִע ִּתים יוֹ ֵתר ,וְ יוֹ ֵתרְ ,רחוֹ קוֹ ת ,וְ ַה ִּמלְ ָחמוֹ ת ַח ְסרוֹ ת ַה ּתוֹ ֶעלֶ ת ְ ּבאֹזֶ ן ָה ָמן,
ׁשוּב לֹא ִענְ יְ נ ּו אוֹ ָתנוּ.
ַרק ּ ַפ ַעם ַא ַחתִ ,ה ִ ּג ַיע לְ ִעיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ,דֶּ ֶר ְך ִמ ְק ֶרהַ ,מ ּׁ ַשב רו ַּח צוֹ נֵ ן ִעם ִט ּפוֹ ת ֶ ּג ׁ ֶשם ,וְ נֶ לְ יָ הֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַ ּב ִ ּג ָ ּנהָ ,חשְׂ ָפה
ׁ ִש ַ ּניִ ם לָ רו ַּח.
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ַ ּב ֲחזָ ָרה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים
ט-אט,
בּ ֶֹקר ֶא ָחדָ ,מ ְצ ָאה ַמ ְר ָטהֶ ּ ,פ ֶתק ָק ָטן ְמגֻ לְ ָ ּגל ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפהִ .ה ְצטוֹ ַפ ְפנ ּו ֻּכ ָּלנוְּּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה ּ ָפ ְת ָחה אוֹ תוֹ ַא ַ
לִ ְראוֹ ת ָמה ָּכתוּב בּ וֹ ַ .ה ַ ּביִ ת ׁ ֶשבּ וֹ ַ ּג ְרנ ּו ָהיָ ה נָ ִקי ו ְּמ ֻסדָּ ר ִ ּב ְמיֻ ָחד ,וְ לֹא ָּכל יוֹ ם נִ ְמ ְצא ּו ּ ְפ ָת ִקים זְ רו ִּקים ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה.
"נֶ לְ יָ ה גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד,
ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ִה ְק ִר ָיאה ַמ ְר ָטה לְ כֻ ָּלנ ּו ֶאת ַה ָּכתוּב.
ׁ ֶש ֶקט נָ ַפל ָעלֵ ינוּ.
ִמ ּסוּג אוֹ ָתן ׁ ְש ִתיקוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ,לֹא ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵאין ָמה לְ ַה ִ ּגידֶ ,א ָּלא ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש יוֹ ֵתר ִמדַּ י ָמה לְ ַה ִ ּגידַ ,רק לֹא יוֹ ְד ִעים ֵאיךְ.
ַ ּב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים ׁ ֶש ִ ּנכְ נְ ָסה ְ ּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע לַ ֶח ֶדרֶ ,ה ְחוִ ָירהּ ַ .ב ְר ִ ּב ּיוֹ תָּ ,ת ִמיד ַמ ְר ִ ּג ׁישוֹ תֶ ,את ַה ּׁ ֶש ֶקט ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ַה ְּס ָע ָרה.
"אנִ י יוֹ ַד ַעתֶ ׁ ,ש ַא ֶּתן ְצ ִריכוֹ ת לָ לֶ כֶ ת",
ֲ
ָא ְמ ָרה ְ ּב ַצ ַער.
ׁ ָש ַת ְקנוּ.
"אנִ י רוֹ ָצה לָ ֵתת לָ כֶ ן ַמ ָּתנָ ה .לְ כָ ל ַא ַחת ִמ ֶּכן ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְפ ָרדוֹ ת.
ֲ
לֹא ,לֹא ַ ּב ְר ִ ּבית",
ַ ּב ְר ִ ּבית ּ ְפנִ ינַ ת ַה ָ ּים ָצ ֲח ָקה.
"ב ְר ִ ּבית ִהיא ְּכמוֹ יַ לְ דָּ הָ .מהֶ ,א ְפ ׁ ָשר לָ ֵתת יַ לְ דָּ ה ַמ ָּתנָ ה?
ַּ
ַה ַּמ ָּתנָ ה ׁ ֶש ִּלי ִהיא – לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּב ְר ִ ּבית הוּלָ ה הוּלָ ה ִּת ֵּתן לָ כֵ ן לְ ָה ִר ַיח ֶאת ַה ּ ֶפ ַרחֶ ׁ ,ש ַ ּי ְחזִ יר ֶא ְתכֶ ן לִ ְהיוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת –
ׁ ֶש ָּת ִמיד ִּתזְ ְּכרוֶּ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַא ֶּתן ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ִעם ִמי ׁ ֶש ָּק ָטן ִמ ֶּכןֲ ,עלֵ יכֶ ן ,לְ כוֹ ֵפף ְק ָצת ֶאת ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם ׁ ֶש ָּלכֶ ן.
ָּכ ְך ִּת ְראוֶּ ,את ָמה ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶאה,
וְ לֹא ַּת ִ ּגיד ּו לוֹ :
ַא ָּתה רוֹ ֶאה ֶאת ַהנּוֹ ף ַה ָ ּי ֶפה,
ֲא ָבל הוּא,
ַה ֶ ּילֶ ד,
רוֹ ֶאה נוֹ ף ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵרי"...
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יָ ָצאנ ּו לַ דֶּ ֶר ְך ,לְ כִ ּווּן ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּייםּ ְ ,בח ֶֹסר ֵח ׁ ֶשק ָאיֹםֲ ,א ָבל ִעם ַה ָּכ ָרה ְ ּברו ָּרהֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְיך לְ ָב ֵררָ ,מה ָעלָ ה
ְ ּבגוֹ ַרל ַה ָ ּבנִ ים.
ְ
לְ ָפנֵ ינ ּו נִ ְפ ְרשָׂ ה ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםּ ,פוֹ ַר ַחת ו ְּמלַ ְבלֶ ֶבת ָ ּב ָא ִביב ַה ִ ּנ ְצ ִחי ׁ ֶש ָּל ּה .קוֹ לוֹ ת ּ ִפכְ ּפוּך ַה ַּמיִ ם ַ ּב ִּמ ְדרוֹ נוֹ ת
ַה ַּסלְ ִע ִ ּייםֲ ,א ָד ָמה ְמ ֻק ּׁ ֶש ֶטת ְ ּב ַאלְ ֵפי ּ ְפ ָר ִחים ִצ ְבעוֹ נִ ִ ּייםְּ ,ככֶ ֶתר ׁ ֶשל יוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת ,וְ רו ַּח ְקלִ ילָ ה סוֹ ֶח ֶפת אוֹ ְת ָך ִא ָּת ּה
אשי ֶה ָה ִרים ו ִּמ ּׁ ָשם ַא ָּתה ַמ ְמ ִריא ָהלְ ָאהָ ,הלְ ָאהִ ,עם ַה ְ ּנ ׁ ָש ִרים וְ צוֹ ֶפה ַעל ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
לְ ָר ׁ ֵ
ְ
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַּ ,כ ָּמה זְ ַמן נִ ְמ ׁ ָשך י ִֹפי ָּכזֶ ה?"
ְּ
ׁ ָש ֲאלָ ה ַ ּב ְר ָטה ֶאת יַ לְ דוֹ ת ַה ַּליְ לָ ה.
"א ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ,יָ ָפה ּ ַפ ַחד",
ֶ
ָא ְמ ָרה לִ כְ לוּכִ ית.
ְ
"זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ָּמ ׁ ֵשך ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן",
ִמלְ ְמלָ ה ּ ִפ ְט ּפו ִּטית.
"ה ּׁ ֶש ֶקט ַה ֶ ּזה ,הוּא ָמתו ַּח".
ַ
ַּ
"גם ֲאנִ י חוֹ ׁ ֶש ֶבתֶ ׁ ,שהוּא לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ָּמ ׁ ֵש ְך לְ ָת ִמיד",
זָ ְר ָקה ָ ּבלָ גָ נָ ה.
ישהוֶּ ׁ ,ש ַח ָ ּיב לְ ַקלְ ֵקל ֶאת ַה ֵּכיף".
ְּ
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםָּ ,ת ִמיד יֵ ׁש ִמ ׁ ֶ
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנה ָא ְמ ָרהֶ ׁ ,ש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ,את ַה ּי ִֹפי זוֹ כְ ִריםַ ,רק ַא ֲח ֵרי ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵבר.
ּ ִפ ּ ִ
ַעכְ ׁ ָשו ִה ְב ַח ּנ ּו ׁ ֶש ְּל ַמ ְר ָטה עוֹ ְמדוֹ ת דְּ ָמעוֹ ת ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
"מה ִעם ַה ָ ּבנִ ים ,ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ָמה קוֹ ֶרה לָ ֶהם ִ ּב ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים?"
ָ
ִהיא לָ ֲח ׁ ָשה.
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ַד ְמיֵ ן ֲא ִפלּ וָּ ,מה קוֹ ֶרה ׁ ָשם לַ ָ ּבנִ ים,
נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְק ִר ָיאה צוֹ ֶהלֶ ת ִמן ָה ֲענָ נִ ים:
"חכּ ּו ָ ּבנוֹ ת!
ַ
ֲאנִ י יוֹ ֵרד ֲאלֵ יכֶ ן ֵמ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
ַחכּ ּו וְ ַאל ִּת ְב ְרחוִּּ ,כי אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמנַ ֵהל ַה ָ ּגדוֹ ל ,לוֹ ֵק ַח ֶא ְתכֶ ן ִא ּתוֹ לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשלּ וֹ  ,לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים".
ו ֶּב ֱא ֶמתֶ ,מ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָחגָ ה ִסיבוּב אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ָעלֵ ינוָּ ,צלְ לָ ה לְ ֶפ ַתע ַהיְ ׁ ֵשר לְ ֶע ְב ֵרנוּ ,וְ נָ ֲח ָתה ְ ּב ַאכְ זָ ִר ּיוּת
ַעל ַה ּ ְפ ָר ִחיםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ֲחצ ּו ָּכלִ יל.
ת-א ַחת ,ו ְּב ַציְ ָתנוּת ִע ֶ ּו ֶרתָ ,עלִ ינ ּו ַעל ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת.
ַא ַח ַ
אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ַה ּמוֹ ִרים ׁ ֶש ִּל ּו ּו אוֹ תוֹ ִ ,צ ּו ּו ָעלֵ ינ ּו לְ ַה ְחזִ יק ָחזָ קְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ּפֹל ֵמ ָהרו ַּח.
ִ ּבן ֶרגַ ע ִה ׁ ְש ַּת ָ ּנה ָה ָא ִביב לִ ְס ָתוַ .ק ְדרוּת ,קֹר וְ ׁ ֶש ֶקט יָ ְרד ּו ָעלֵ ינוַּ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָע ְמ ָדה לִ ּפֹל ֵמ ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים
ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֶ ,אל ּתוֹ ְך ַה ֲח ׁ ֵשכָ הַ .עכְ ׁ ָשוָ ,אנ ּו ַה ָ ּבנוֹ ת ,יָ כֹלְ נ ּו לִ ְצ ּפוֹ ת ִמן ָה ֲאוִ יר ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,ו ִּב ׁ ְשלַ ל
ְצ ָב ָעיו ַההוֹ לְ כִ ים ו ַּמ ׁ ְש ִח ִירים ,וְ ַאף ַא ַחת ֵמ ִא ָּתנ ּו לֹא ֶה ֱא ִמינָ הֶ ׁ ,ש ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש עוֹ ד ִּתזְ ַרח.
ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים נִ ַּת ְך ֶ ּג ׁ ֶשם ָּכ ֵבד ,ו ְּב ָר ִקים ו ְּר ָע ִמים ָק ְרע ּו ֶאת ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה.
"כאןִ ,מ ְס ַּת ֵ ּים ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ָּ
ָח ׁ ְש ָבה ַ ּב ְר ָטה.
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"ה ָ ּבנִ ים נֶ ֶעלְ מ ּו ִ ּב ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּייםַ ,ה ָ ּבנוֹ ת ׁ ָשב ּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,וְ אֹזֶ ן ָה ָמן ְמ ַח ֵ ּי ְך לוֹ ֶאת
ַ
ִח ּיוּכוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי".
ְ ּבכָ ל זֹאתּ ַ ,ב ְר ָטה לֹא ׁ ָשכְ ָחה לֶ ֱאחֹז ָ ּב ְרצו ָּעה ׁ ֶשל נֶ לְ יָ הֶ ׁ ,ש ָע ָפה ַא ֲח ֵרינ ּו ָּכל ַהדֶּ ֶר ְך ,לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
ְמכַ ׁ ְש ֶּכ ׁ ֶשת ַ ּב ָ ּזנָ בְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא ְמ ִבינָ ה ֶאת גּ ֶֹדל ָה ָאסוֹ ן ׁ ֶש ָּק ָרה.
וְ אֹזֶ ן ָה ָמןְ ,מ ֻא ּׁ ָשר ְ ּב ִק ְד ַמת ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבהַ ,מ ְצלִ יף ַ ּב ְ ּילָ ִדים ַה ְּמעוֹ ְפ ִפים ,נֶ ֱהנֶ ה ִמ ַּמ ּׁ ַשב ָהרו ַּח ַה ַּקרַ ,ה ְּמ ַפ ֵ ּזר ֶאת שַׂ ֲערוֹ ָתיו
ימתוֹ ַה ּׁ ְשח ָֹרה נִ ְפ ֶרשֶׂ ת ֵמ ֲאחוֹ ָריו ,לֹא טוֹ ֵר ַח לְ ַה ִ ּביט לְ ָאחוֹ ר ,לְ ֵע ֶבר נֶ לְ יָ הֶ ׁ ,ש ְּלעוֹ לָ ם ,לֹא
ַהבּ וֹ ְדדוֹ ת לְ כָ ל ֵע ֶברְּ ,כ ׁ ֶש ְ ּגלִ ָ
ָהיָ ה ַמ ְר ׁ ֶשה לָ ּה ,לָ בוֹ א ִא ָּתנוּ.
ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ןָ ,מ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו חוֹ לְ ִפים ֵמ ַעל לְ חוֹ מוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,וְ ֶד ֶר ְך ַחלּ וֹ ן ַח ְדרוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
לְ ָמ ֳח ָרתֵ ,מ ַעל ַה ָ ּב ָמהּ ְ ,ב ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקרָ ּ ,פ ַתח אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ִס ּ ֵפר לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרֶ ׁ ,ש ֵה ִביא לָ ֶהם ִא ָּמהוֹ ת.
ַה ְ ּילָ ִדים לֹא יָ כְ ל ּו לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק וְ ֵה ִריע ּו ְ ּבשִׂ ְמ ָחהִ .אם ָהיָ ה דָּ ָבר ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְע ְ ּגע ּו ֵאלָ יוַ ,א ֲח ֵרי זְ ַמן כּ ֹה ַרב ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר
ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,זֶ ה ָהיָ הִ ,א ָּמא טוֹ ָבה וְ ַח ָּמה.
"ש ֶקטִ ,ט ּ ְפ ׁ ִשים ְמ ֻט ּ ָפ ׁ ִשים!"
ֶׁ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן,
ְ
"ק ֶֹדם לִ י ַמ ִ ּג ַיע ִא ָּמא ,וְ ַא ַחר ָּכך לָ כֶ ם.
ֲאנִ י לוֹ ֵק ַח ֶאת ָּכל ָה ִא ָּמהוֹ ת ֵאלַ י ,וְ ַרק ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ,יְ ַק ֵ ּבלָ ,ח ֵמ ׁש דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ םִ ,א ָּמא.
ָמה ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִביםֶ ׁ ,ש ִא ָּמא זֶ ה ְצחוֹ ק?!
ׁ ֶש ָּת ִציק ּו לָ ּהֶ ׁ ,ש ַּת ְמר ּו ֶאת ּ ִפ ָיה,
וְ ִהיא,
ַּת ֲעשֶׂ ה לְ ַמ ַענְ כֶ ם ַהכּ ֹל?
לֹא וָ לֹא!
ְ
ק ֶֹדם כּ ֹל ִּת ְהי ּו ְמ ֻב ָ ּג ִרים לְ מוֹ ֵפתַ ,א ַחר ָּכך נְ ַד ֵ ּבר ַעל ִא ָּמא".
"ב ׁ ְש ִביל ִא ָּמא נַ ֲעשֶׂ ה ַהכּ ֹל,
ִּ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִא ָּמא נַ ֲעשֶׂ ה ַהכּ ֹל",
ִה ְת ַח ְ ּננ ּו ַה ְ ּילָ ִדים.
"ח ָבל ׁ ֶש ִּס ּ ַפ ְר ִּתי לָ כֶ ם!"
ֲ
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן,
ֹאש.
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְר ִּכינ ּו ר ׁ
"אם ַּת ְמ ׁ ִשיכ ּו ָּכ ְך,
ִ
לְ עוֹ לָ ם לֹא ְּת ַק ְ ּבל ּו יוֹ ֵתר ִא ָּמא".
אֹזֶ ן ָה ָמן יָ ׁ ַשב ְּכ ׁ ֶש ִּמכְ נָ ָסיו ֻמ ְפ ׁ ָשלִ ים ַמ ְעלָ ה ,וְ ַרגְ לָ יו ְ ּבתוֹ ְך ִ ּגיגִ ית.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ָהיְ ָתה ַא ְח ָר ִאית ַעל ַרגְ לָ יו ,וְ ִע ְּס ָתה ֶאת ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו.
ַמ ְר ָטה ֵס ְר ָקה אוֹ תוֹ ְ ּב ִת ְסר ֶֹקת ׁ ֶשל ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת.
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יפינָ ה ִס ּ ְפ ָרה לוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ַק ּׁ ֶש ֶטת לוֹ ֶאת ַה ֻחלְ ָצה ,וְ ִה ְד ִ ּב ָיקה לוֹ ַמ ְד ֵ ּבקוֹ ת ׁ ֶשל ְס ַמיְ לִ י ֵמ ָאחוֹ ר.
ּ ִפ ּ ִ
ַ ּב ְר ָטה ,שָׂ ָמה לוֹ מוֹ ֵצץ ַ ּב ִּכיסּ ְ ,בלִ י ׁ ֶשהוּא ִה ְר ִ ּג ׁיש.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ִשכּ וֹ ר ִמ ֵּכיףָ .מ ַתי ִה ְפ ִקיר ָּכ ְך ֶאת גּ וּפוֹ לְ ַח ְס ֵדי ִא ָּמא ְמ ַט ּ ֶפלֶ ת? וְ ַה ּ ַפ ַעם ,לֹא ַא ַחתִּ ,כי ִאם
ׁ ֶש ַבע ִא ָּמהוֹ ת ְמ ַט ּ ְפלוֹ ת.
ּ ִפ ְט ּפו ִּטיתָ ,עשְׂ ָתה לוֹ ָ ,מנִ יקוּר ו ּ ֶּפ ִדיקוּר.
לִ כְ לוּכִ יתָ ,עשְׂ ָתה לוֹ ִּת ְס ּפ ֶֹרת ְמיֻ ֶח ֶדת ְ ּבשַׂ ֲערוֹ ת ֶה ָחזֶ ה ,וּכְ ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ָמ ָצא ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָיהֶ ,ה ְחלִ ָיטה לְ גַ ֵּל ַח אוֹ ָתן.
ָ ּבלָ גָ נָ הֵ ,ס ְר ָקה ֶאת שַׂ ֲערוֹ ת יָ ָדיו.
ִהיא ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ תוֹ ִ ,אם הוּא רוֹ ֶצה,
ִּת ְס ּפ ֶֹרת "דָּ ג ָמאו ָּאף",
אוֹ ִּת ְס ּפ ֶֹרת "הוּלָ ה הוּלָ ה".
אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא יָ ַדע ֶאת ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש לְ הוֹ דוֹ ת ְ ּבכָ ךְ.
הוּא ָ ּב ַחר ,לְ ִפי ַה ּׁ ֵשםִּ ,ת ְס ּפ ֶֹרת "דָּ ג ָמאו ָּאף"ִּ ,כי "הוּלָ ה הוּלָ ה" ,נִ ׁ ְש ַמע לוֹ ֵ ׁ ,שם ִאינְ דִּ ָ ּיאנִ י ַמ ְפ ִחיד.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ,שָׂ ָמה לוֹ  ,ס ֶֹמק ַ ּב ְּל ָחיַ יִ ם ,ו ְּצלָ לִ ית ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
לְ ַב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה ָמ ְר ָטה לוֹ ֶאת ַה ַ ּגבּ וֹ ת ,הוּא ַרק ׁ ָש ַאל ְ ּב ַביְ ׁ ָשנוּתִ ,אם זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ֶהכְ ֵר ִחי.
ַמ ְר ָטה ֵה ׁ ִש ָיבה לוֹ ֶ ׁ ,ש ּקוֹ ְר ִאים לָ ּה ַמ ְר ָטה ,וְ ַה ִּמ ְקצוֹ ַע ׁ ֶש ָּל ּה הוּאְ ,מ ִר ַיטת ַ ּגבּ וֹ ת ,וְ אֹזֶ ן ָה ָמן ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ְּת ׁשו ָּבה,
ְּכמו ֶּבנֶ ת ֵמ ֵאלֶ ָיה.
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה ָר ְצ ָתה לָ שִׂ ים לוֹ שְׂ ָפתוֹ ן ָאדֹם,
הוּא ָצ ַעק ּ ִפ ְתאוֹ ם:
"לֹא!
לֹא!
לָ זֶ ה ֲאנִ י לֹא מוּכָ ן.
ָה ִביא ּו ֵאלַ י ַמ ְר ָאה ,וְ נִ ְר ֶאה ָמה ֲעשִׂ ֶיתן לִ י.
ִאם זֶ ה לֹא יָ ֶפהֲ ,אנִ י לוֹ ֵק ַח ֶא ְתכֶ ן לִ ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים".
זֹאת ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הֵ ,מ ָאז ָחזְ ר ּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ַה ָ ּבנוֹ ת נִ זְ ְּכר ּו ַ ּב ָ ּבנִ ים ,וַ ֲח ׁ ָש ׁשֵ ,ה ֵחל
לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּנב לְ לִ ָ ּבן.
אֹזֶ ן ָה ָמן ֵה ִציץ ָ ּב ְר ִאי ,וְ נִ ְד ַהם.
"ככָ ה ֲאנִ י ֵא ֵצא לַ ַּתלְ ִמ ִידים ׁ ֶש ִּלי?!"
ָּ
הוּא ָצ ַרח.
ֲא ָבל ַה ָ ּבנוֹ ת לִ ּ ְטפ ּו אוֹ תוֹ ִ ,ה ְר ִ ּגיע ּו אוֹ תוֹ  ,וְ ׁ ִשכְ נְ ע ּו אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה יָ ֶפה וְ ׁ ֶש ְּכ ַדאי לוֹ .
לְ ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקר ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ָּמ ֳח ָרתִ ,ה ְתיַ ֵ ּצב אֹזֶ ן ָה ָמןּ ְ ,בהוֹ ָפ ָעתוֹ ַה ֲח ָד ׁ ָשה.
ִח ּיו ְּךֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ַחק לִ ְפנֵ י ׁ ָשנִ יםָ ׁ ,שב לִ זְ ר ַֹח ַעל ַה ּ ָפנִ ים ,ו ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ,ה ְפכ ּו ִ ּב ׁ ְשנִ ּיוֹ ת לִ ילָ ִדיםַ .ה ּׁ ָש ַמיִ םֵ ,מ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםִ ,ה ְת ַ ּב ֲהר ּו ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ,וְ ִצ ּפוֹ ִרים ׁ ָשב ּו לְ ַצ ֵ ּיץ ָ ּב ֶהם ַמנְ ִ ּגינוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תְ ּ .פ ָר ִחים ֵה ֵחלּ ּו לִ ְפר ַֹח ְ ּבתוֹ ְך
חוֹ מוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר .וַ ֲא ִפלּ ּו נֶ לְ יָ הֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְס ִּכים ,לְ ַא ַחר ַה ְפ ָצרוֹ ת ַ ּב ְר ָטה ,לִ ְק ׁשֹר אוֹ ָת ּה לְ חוֹ ַמת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
ִה ְפ ִס ָיקה לַ ֲעשׂ וֹ ת ּ ַפ ְרצוּף ָעצוּב ,וְ ֵה ֵח ָּלה לִ נְ בּ ַֹחֶ ׁ ,ש ְ ּי ׁ ַש ְח ְרר ּו אוֹ ָת ּה.
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ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמיםְּ ,כ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְת ַה ֵּל ְך ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרִ ׁ ,שכּ וֹ ר ִמ ִ ּנ ָ ּצחוֹ ןְּ ,כאוֹ ָתם יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִא ָּמא ׁ ֶש ָּל ֶהם נוֹ ֶתנֶ ת לָ ֶהם ַהכּ ֹל,
ישה ּו ֶא ָחדּ ְ ,בכָ ל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִה ְפ ִחיד ֶאת אֹזֶ ן
וְ לָ כֵ ן ֵהם חוֹ ׁ ְש ִביםֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל ַמ ִ ּג ַיע לָ ֶהםָ ,היָ ה ַרק ִמ ׁ ֶ
ָה ָמןַ ּ ,פ ַחד ָמוֶ ת.
זֹאת ָהיְ ָתה נֶ לְ יָ ה.
אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,היָ ה עוֹ שֶׂ ה לָ ּהַ ּ ,פ ְרצו ִּפים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה חוֹ לֵ ף לְ יָ ָד ּה,
וּכְ ׁ ֶש ָהיָ ה זוֹ ֵרק לָ ּה ֶע ֶצם,
ָהיָ ה קוֹ ֵרא לָ ּה:
"ב ְתנַ אי נֶ לְ יָ הּ ִ ,ב ְתנַ אי ׁ ֶש ּתֹאכְ לִ י ֶאת ָה ֶע ֶצם ,וְ לֹא אוֹ ִתי".
ִּ
וְ נֶ לְ יָ ה ִה ְב ִט ָיחהּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ִה ְב ִט ָיחה ,זֶ ה ָהיָ ה ָ ּברוּר לְ ִפי ָה ֵעינַ יִ ם וְ ַה ִח ּיו ְּךֶ ׁ ,ש ִהיא ַמ ְב ִט ָיחהֲ ,א ָבל לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּס ְ ּי ָמה ֶאת
ָה ֶע ֶצםָ ׁ ,ש ָבה וְ נָ ֲע ָצה ֵעינַ יִ ם זְ ֵא ִב ּיוֹ ת וְ ַח ְמ ָדנִ ּיוֹ תּ ָ ,באֹזֶ ן ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
"א ְּת ְק ׁשו ָּרה
ַ
וְ ַא ְּת ְק ׁשו ָּרה,
ִה ֵ ּנה לָ ְך",
ׁ ָשר לָ ּה אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ָח ַרץ לָ ּה לָ ׁשוֹ ן.
"אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ְס ִ ּב ָירה לוֹ ַמ ְר ָטה,
"אם ַא ָּתה רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ָח ֵבר ׁ ֶשל נֶ לְ יָ הַ ,א ָּתה ָצ ִר ְיך לְ כוֹ ֵפף ֶאת ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם ,וּלְ ַד ֵ ּבר ִא ָּת ּה ְ ּבג ַֹב ּה ָה ֵעינַ יִ ם .נֶ לְ יָ ה לֹא
ִ
אוֹ ֶה ֶבת ֶאת ִמי ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ֶאת ַע ְצמוֹ ִ ,היא לֹא סוֹ ֶבלֶ ת ׁ ְשוִ ֵיצ ִרים.
ָאסוּר לְ ָך ַ ּגם לִ ְבר ַֹחִּ ,כי ָאז ִהיא ִּת ְרדּ ֹף ַא ֲח ֶר ָיך.
ֲא ָבל ַּת ֲעשֶׂ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּכלָ ִבים עוֹ שִׂ יםִּ ,ת ׁ ְש ַּכב לְ יָ ָד ּה ַעל ַה ַ ּגב ,וְ ָתנִ ַיע ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם וְ ָה ַרגְ לַ יִ םְּ ,ככֶ לֶ ב ָּכנו ַּע ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש
לְ שַׂ ֵחק".
אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,ה ְת ָק ֵרב ֶאל נֶ לְ יָ הּ ִ ,בזְ ִחילָ ה.
ְ
ְּכ ׁ ֶש ֵה ֵח ָּלה לְ ַר ְח ֵר ַח אוֹ תוֹ  ,הוּא נִ ׁ ְש ַּכב ַעל ַ ּגבּ וֹ  ,וְ ִח ֵ ּיך לְ ֶע ְב ָר ּה.
ימה ֶאת ַרגְ לָ ּה ,וְ ָעשְׂ ָתה ָעלָ יו
נֶ לְ יָ ה ָח ׁ ְש ָבהֶ ׁ ,שהוּא ֶ ּב ֱא ֶמת ֶּכלֶ בֵ ,ה ִר ָיחה לוֹ ְ ּבכָ ל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ,לִ ְּק ָקה אוֹ תוֹ  ,ו ַּב ּסוֹ ףֵ ,ה ִר ָ
יפיְּ ,כ ֵדי לְ ַס ֵּמןֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן הוּא ׁ ֶש ָּל ּה.
ּ ִפ ּ ִ
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ֶאת זֶ ה ,אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא יָ כֹל לִ ְסבּ ֹל.
"אל ְּת ַפ ֵחד ִמ ֶּמ ָ ּנה",
ַ
ׁ ָש ָבה וְ ִה ְס ִ ּב ָירה לוֹ ַמ ְר ָטהְּ ,כ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ֵאלֶ ָיה כּ וֹ ֵעס ,בּ וֹ כֶ ה ,ו ְּב ִע ָּקר ָרטֹב.
"היא ַּכלְ ָ ּבה טוֹ ָבהֶ ׁ ,שלּ ֹא עוֹ שָׂ ה ְּכלוּם.
ִ
ֶּכלֶ ב ַמ ְר ִ ּג ׁישִ ,אם ַא ָּתה אוֹ ֵהב אוֹ תוֹ ",
ָצ ֲע ָקה ָעלָ יו ַמ ְר ָטה ְ ּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחדְּ ,כ ׁ ֶש ְּכ ָבר לֹא ָהיָ ה לָ ּה יוֹ ֵתר כּ וֹ ַח ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ .
"א ָּתה ַח ָ ּיב לֶ ֱאהֹב אוֹ ָת ּה אֹזֶ ן ָה ָמן,
ַ
ַא ֶח ֶרת ַא ָּתה ָאבוּד!
ָ
ְּתכַ ׁ ְש ֵּכ ׁש ַ ּב ָ ּזנָ בֵּ ,תן לָ ּה ֶאת ַה ַ ּצ ָ ּואר ׁ ֶש ְּלךַּ ,ת ֲעשֶׂ ה ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,ש ְ ּיעוֹ ֵרר ָ ּב ּהֵ ,אמוּן".
"א ָבל ֵאין לִ י זָ נָ ב,
ֲ
וְ גַ ם ֵאין לִ י ַצ ָ ּואר",
יִ ֵּלל ׁשוּב אֹזֶ ן ָה ָמן.
"אז ַּת ְס ִּתיר ֶאת ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ׁ ֶש ְּלךָ.
ָ
אוּלַ יֵ ׁ ,שן ֵּכן וְ ׁ ֵשן לֹאַ ,מ ְפ ִחיד ְּכלָ ִבים".
ְ
ְ
ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָ ּצפ ּו ְ ּבאֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמיםָ ,רא ּו אוֹ תוֹ הוֹ לֵ ך ַעל ַא ְר ַ ּבעְ ,מכַ ׁ ְש ֵּכ ׁש ְ ּבזָ נָ ב ׁ ֶש ִח ֵ ּבר לְ ַע ְצמוֹ ְ ,מ ַח ֵ ּיך לְ ֶע ְב ָר ּה,
ֲא ָבל ַמ ְס ִּתיר ֶאת ׁ ִש ָ ּניו ְ ּבכַ ף יָ דוֹ  ,וַ ֲא ִפלּ ּו נוֹ ֵתן לָ ּה ׁ ָשלוֹ ם.
"תוֹ ִציא לְ ָך ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ֵמ ָה ֵעינַ יִ ם!"
ּ
נִ ׁ ְש ְמ ָעה זְ ָע ָקה ֵמ ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםּ ְ ,בלַ יְ לָ ה ָח ׁשו ְּך ֶא ָחד.
"נֶ לְ יָ ה רוֹ ָאה ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַפ ֵחד ִמ ֶּמ ָ ּנה,
וְ זֶ ה ְמגָ ֶרה אוֹ ָת ּה,
לִ ְתקֹף".
"א ָבל ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל,
ֲ
ֲאנִ י ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא יָ כוֹ ל ,לְ הוֹ ִציא ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ֵמ ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ִּלי",
נִ ׁ ְש ְמ ָעה יְ ָב ָבה ְקלו ׁ ָּשה.
"לֹא יָ כוֹ ל,
אֹזֶ ן ָה ָמן,
אוֹ לֹא רוֹ ֶצה?"
נִ ׁ ְש ַמע קוֹ ל קוֹ ֵראֵ ,מ ַעל ו ֵּמ ֵע ֶבר לְ ָה ֵרי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ֵעינַ יִ ם ׁ ְשחֹרוֹ ת נִ ְפ ֲער ּו ָאזַ ,על ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֵ ,עינַ יִ ם ְמ ֻפ ָחדוֹ ת ַעד ָמוֶ ת ,סוֹ ְרקוֹ ת ֶאת ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה,
ְמנַ ּסוֹ ת לְ גַ לּ וֹ תֵ ,מ ֵהיכָ ן ָ ּבא ַה ּקוֹ ל.
ֲא ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיאֶ ׁ ,שלּ ֹא נֶ לְ יָ ה ,וְ לֹא ַה ָ ּבנוֹ ת ,יָ כְ ל ּו לַ ֲעצֹר ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְיך וּלְ ִה ְת ַע ֵּלל ַ ּב ְ ּילָ ִדים ,וְ ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה
לָ ֶהן ,לִ ְראוֹ ת ֶאת זֶ ה.
הוּא דָּ ַר ׁש ֵמ ֶהם ,לַ ְח ׁשֹבַ ,רק ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ְמ ֻסדָּ רוֹ ת ,וְ לָ בוֹ א לְ ִה ְתוַ דּ וֹ ת ְ ּב ָפנָ יוַ ,על ָּכל ַמ ְח ׁ ָש ָבה יַ לְ דו ִּתיתִ ,ט ּ ְפ ׁ ִשית אוֹ
ְמ ַב ֶ ּי ׁ ֶשת.
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"אם טוֹ ב לָ כֶ ם ,זֶ ה ַרע!
ִ
וְ ִאם ַרע לָ כֶ ם ,זֶ ה טוֹ ב!"
ִהכְ ִריז ,בּ ֶֹקר ֶא ָחד ,אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּב ְפנֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידיםְ ,מנַ ֶּסה לַ ֲעזֹר לָ ֶהם לָ ַד ַעתָ ,מ ַתי ֲעלֵ ֶיהם לָ בוֹ א ֵאלָ יו ,לְ ִה ְתוַ דּ וֹ ת.
"מ ָּתר לָ כֶ ם ,לַ ְח ׁשֹבָּ ,כל ַמ ְח ׁ ָש ָבהָּ ,כל עוֹ ד ַא ֶּתם לֹא נֶ ֱהנִ ים ִמ ֶּמ ָ ּנה",
ֻ
נִ ָּסה לְ נַ ֵּס ַח ַא ֶח ֶרת ֶאת הוֹ ָר ָאתוֹ .
"אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,איזֶ ה ִצ ּיוּן ָצ ִר ְיך לְ ַק ֵ ּבל ַ ּב ִּמ ְב ָחנִ ים?"
ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ְ ּב ַר ַעד ,יֶ לֶ ד ָק ָטן ֶא ָחד.
"לֹא ָח ׁשוּב ַה ִ ּצ ּיוּןָ ,ה ִע ָּקר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הִּ ,ת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁש וָ ַמ ְעלָ ה",
ִה ְס ִ ּביר אֹזֶ ן ָה ָמן.
"וְ חוּץ ִמ ֶ ּזהַ ,אל ִּת ׁ ְש ְּכח ּו לְ ָהכִ ין ֶאת ׁ ִשעו ֵּרי ַה ַ ּביִ ת ,לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ַק ִ ּוים יְ ׁ ָש ִרים וְ לֹא לְ ׁשוֹ ֵטט".
ָּכל דִּ בּ ו ֵּרי ַה ָ ּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ָּככָ ה לֹא ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ,וְ ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא יָ ֶפה ,נָ ְפל ּו ַעל ָאזְ נַ יִ ם ְסתוּמוֹ ת.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְמ ׁ ִש ְיך לַ ֲער ְֹך ָ ּב ֳחנֵ י ּ ֶפ ַתע ,לִ ְת ּפֹס יְ לָ ִדים ִמ ְס ֵּכנִ ים ַ ּב ִּמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת,
וּלְ ׁ ַש ֵ ּגר לְ ֶע ְב ָרם ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה ַה ַּמ ְפ ִח ָידה:
"על ָמה ַא ָּתה חוֹ ׁ ֵשב ַעכְ ׁ ָשו יֶ לֶ ד?!"
ַ
ו ְּבכָ ל זֹאתָ ,היָ ה נִ ְד ֶמהֶ ׁ ,שאוּלַ י הוּא אוֹ ֵמר ֶאת זֶ הִ ,עם ְק ָצת יוֹ ֵתר ִח ּיוּךְ.
ִמדֵּ י ּ ַפ ַעםּ ְ ,ב ִע ָּקר ַ ּב ּׁ ָשעוֹ ת ַה ְּק ַטנּוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּליְ לָ הָ ,על ּו ְצ ָעקוֹ ת ו ְּק ִריאוֹ ת לְ ֶעזְ ָרה ִמ ִּכ ּווּן ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים,
ׁ ֶש ָע ְב ָרהִ ,מ ַּת ַחת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרֲ ,א ָבל ַאף ַא ַחת ֵמ ַה ָ ּבנוֹ ת לֹא ִה ְתיַ ֲח ָסה לָ זֶ ה ִ ּב ְר ִצינוּת .חוּץ ִמ ֶ ּנלְ יָ הַּ ,כ ּמו ָּבןֶ ׁ ,ש ָ ּי ְד ָעה
ְ ּבחו ׁ ֶּש ָיה ַה ַחדִּ יםּ ְ ,ב ִד ּיוּקָ ,מה ִמ ְת ַר ֵח ׁש ׁ ָשם.
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ֲא ֵפלָ הְּ ,כ ׁ ָש ָעה לִ ְפנֵ י ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחרֵ ,ה ִר ָיחה נֶ לְ יָ ה ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ְת ַ ּג ֵ ּנב ֵמ ַח ְדרוֹ  ,לְ כִ ּווּן ַה ְּמ ָע ָרהָ .אז
ָהיְ ָתה נֶ לְ יָ ה ַמ ְת ִחילָ ה לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל ,ו ְּמנַ ָּסה לְ ִה ׁ ְש ַּת ְח ֵרר ִמן ָה ְרצו ָּעה ׁ ֶש ָּק ׁ ְש ָרה אוֹ ָת ּה לְ חוֹ ַמת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר .קוֹ לוֹ ת
ְצ ָעקוֹ ת ֲאבוּדוֹ ת ִה ְתרוֹ ְצצ ּו ָאז ֵ ּבין ַה ְּכ ָתלִ ים ,וְ ִה ְת ַע ְר ְ ּבב ּו ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת ַה ָ ּבנוֹ ת.
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ּיוֹ םִ ,ה ְמ ׁ ִשיכ ּו ַה ַח ִ ּיים לְ ִה ְתנַ ֵהל ָּכ ָרגִ יל.
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
ִאם לֹא ַּת ְפ ִסיק לְ ָה ִציק ,נְ ַס ּ ֵפר לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים",
ִא ְ ּי ָמה ָעלָ יו ַמ ְר ָטה.
"אם לֹא ְּת ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת נֶ לְ יָ ה ,נִ ְק ָרא לַ ְּמנַ ֵהל",
ִ
יָ ְר ָקה לְ ֶע ְברוֹ ַ ּב ְר ָטה.
ָה ִא ּיו ִּמים ָהי ּו עוֹ זְ ִריםּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל ,לִ זְ ַמן ָק ָצר וְ לֹא יוֹ ֵתר.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּבכְ לָ ל לֹא ַמ ִּכיר ָמה זֹאת ִא ָּמא ,וְ ׁ ֶשהוּא ָצ ִר ְיך לְ ִה ְת ַר ֵ ּגל ,לַ דָּ ָבר ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְק ָרא ִא ָּמא ,לְ ַאט-
לְ ַאט.
ַ ּב ֵּלילוֹ ת ַה ָ ּב ִאיםְּ ,כ ָבר לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָ ה לְ ִה ְת ַע ֵּלם ִמ ְ ּנ ִביחוֹ ֶת ָיה ׁ ֶשל נֶ לְ יָ ה.
ַה ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו ִמ ְתעוֹ ְררוֹ ת ַ ּב ַּליְ לָ ה ,ו ַּמ ֲאזִ ינוֹ ת לְ ַצ ֲעקוֹ ת ַה ְּכ ֵא ִבים ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ִמ ְּל ַמ ּ ָטה.
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ּ ַפ ַעם ֲא ִפלּ ּו ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן,
"מה זֶ ה?"
ָ
הוּא ֵה ׁ ִשיב לָ ֶהםֶ ׁ ,ש ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ַ ּב ְ ּגר ּו ֲע ַדיִ ן ,אוֹ ֲה ִבים לַ ֲעשׂ וֹ ת ַּת ֲחרוּיוֹ ת ׁ ֶשל ְצ ָעקוֹ ת ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּליְ לָ ה ,ו ְּצ ִריכִ ים
לִ ְהיוֹ ת ַסלְ ָחנִ ִ ּיים ְּכלַ ּ ֵפ ֶיהם.
ַ ּב ַה ְת ָחלָ הְּ ,כמוֹ ָּת ִמידַ ,ה ָ ּבנוֹ ת ֶה ֱא ִמינוּ.
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ִ ּזכְ רוֹ נוֹ ת ְרחוֹ ִקים ַעל ָ ּבנִ יםִ ,עיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ תֶ ,מ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ֵא ְיך ִה ְב ִטיח ּו לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש ְּכ ׁ ֶש ִ ּיגְ ְמר ּו
לְ שַׂ ֵחקָ ,צפ ּו וְ ָעלוֵּ ,ה ֵחלּ ּו ְס ֵפקוֹ ת לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּנב לְ לִ ָ ּבן.
לַ יְ לָ ה ֶא ָחדֶ ,ה ְחלִ יט ּו ַה ָ ּבנוֹ ת ,לִ ְבדּ ֹק ָמה קוֹ ֶרה ׁ ָשם ,לְ ַמ ּ ָטהּ ְ ,ב ַמ ְר ֵּתף ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר.
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ְמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים
ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמן ּ ָפ ַס ְענוָּ ,אנוַּ ,ה ָ ּבנִ יםּ ַ ,בח ׁ ֶֹש ְךּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקטַ ,מ ִ ּב ִיטים לְ כָ ל ֵע ֶברְ ,מ ַח ִּכים ׁ ֶש ֵעינֵ ינ ּו ִּת ְת ַר ֵ ּגלְ נָ ה לַ ֲח ׁ ֵשכָ הֲ .אנִ י
אשוֹ ןַ ,א ֲח ַרי ַמ ָּתנוֹ נִ י ,וְ ַא ֲח ָריו יַ ׁ ְשנוּנִ י נִ ְת ָמ ְך ַעל יְ ֵדי ּ ִפ ְצעוֹ נִ יְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יֵ ָר ֵדם.
ָהלַ כְ ִּתי ִר ׁ
אשוֹ ןָ ,מה הוּא חוֹ ׁ ֵשב לְ ַע ְצמוֹ ",
"ת ִמיד הוּא ִר ׁ
ָּ
ָר ַטן ַּכ ֲע ָסנִ י ֵמ ָאחוֹ ר.
לֹא ָענִ ִיתי.
ֲח ֵב ִרים אוֹ לֹא ֲח ֵב ִריםַ ,על ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ָּכזֹאתֲ ,אנִ י לֹא ְמוַ ֵּתר.
"תזְ ְּכר ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יוֹ ְד ִעים לָ עוּףִ ,אם קוֹ ֶרה ַמ ּׁ ֶשהוּ",
ִּ
לָ ַח ׁש ַמ ָּתנוֹ נִ י ַ ּבח ׁ ֶֹשךְ.
"וְ גַ ם יֵ ׁש לָ נוּ ,מוֹ ֵצץ נֶ גֶ ד ְּכ ֵא ִבים ַ ּב ִּכיס",
ִהזְ ִּכיר ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י.
"וְ גַ ם ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ִבינִ ים ֲחלוֹ מוֹ ת",
ִמלְ ֵמל יַ ׁ ְשנוּנִ י.
ָהיָ ה נִ ְד ֶמה לִ י ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאהְ ׁ ,שלָ ִדים ּ ְפזו ִּרים ַ ּב ְּמ ָע ָרה.
"א ָּתה רוֹ ֶאה?"
ַ
ְ
לָ ַח ׁ ְש ִּתי לְ ַמ ָּתנוֹ נִ י ׁ ֶש ָהלַ ך ַא ֲח ַרי,
"שלָ ִדים".
ְׁ
"שלְ ֵדי יְ לָ ִדים",
ִׁ
הוּא ִּת ֵּקן אוֹ ִתי,
"רוֹ ִאים ְ ּב ֵברוּר".
"כןּ ַ ,גם ֲאנִ י ָר ִא ִיתי ׁ ְשלָ ִדים ׁ ֶשל יְ לָ ִדים",
ֵּ
ִה ְצ ָט ֵרף ּ ִפ ְצעוֹ נִ י.
"זֶ ה ָמה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָעשָׂ ה ,לַ ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא ָרצ ּו לְ ִה ְת ַ ּב ֵ ּגר",
ִמלְ ַמלְ ִּתי ְ ּב ַר ַעד.
ִה ְמ ׁ ַשכְ ִּתי לְ ִה ְת ַקדֵּ ם ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ הְ ,מגַ ּׁ ֵש ׁש ְ ּביָ ַדיֶ ׁ ,שלּ ֹא ֶא ָּת ֵקל ְ ּב ֵאיזֶ ה ׁ ֶשלֶ ד.
"ה ִ ּצילוּ!"
ַ
נִ ׁ ְש ְמ ָעה ְצ ָע ָקה ַ ּב ֲח ׁ ֵשכָ ה ,וּלְ ֶפ ַתע נִ ְדלַ ק ָהאוֹ ר.
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ֹאש.
ֹאשוֹ  ,וְ כֻ לּ וֹ צוֹ ֵהל ִמ ַּכף ֶרגֶ ל וְ ַעד ר ׁ
לְ ָפנֵ ינ ּו נִ ַ ּצב אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּב ְמלוֹ א ֲה ָדרוֹ  .לָ בו ּׁש ְ ּגלִ ָימה ִצבְ עוֹ נִ ית ,נוֹ צוֹ ת ִצבְ עוֹ נִ ּיוֹ ת לְ ר ׁ
"ברו ְּך בּ וֹ ֲאכֶ ם לִ ְמ ָע ַרת ָה ִע ּנוּיִ ים ׁ ֶש ִּליָּ .כאן הוֹ ְפכִ ים יְ לָ ִדים ,לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים .אוֹ ָתם יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,שלּ ֹא נִ ָּתן ָהיָ ה לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע ְ ּבכוֹ ַח,
ָּ
ָּכאןֲ ,אנִ י ַמ ְפ ִעיל יוֹ ֵתר כּ וֹ ַח".
לִ ִ ּוינ ּו אוֹ תוֹ ַ ּב ִּס ּיוּר ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתף.
"ה ֵ ּנה ִמ ְת ַקן ַה ְּמ ִת ָיחה.
ִ
ָּכאןֲ ,אנִ י ַמגְ ִ ּב ַּיה יְ לָ ִדים ׁ ֶשלּ ֹא רוֹ ִצים לִ גְ דּ ֹל.
וְ ִה ֵ ּנה ִמ ְת ַקן ַה ֲאכָ לָ ה.
ָּכאןֲ ,אנִ י ְמ ַפ ּ ֵטם יְ לָ ִדים ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִא ִירים אֹכֶ ל ַ ּב ַ ּצ ַּל ַחתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַפ ּ ְט ִמים ַּת ְרנְ גוֹ לוֹ תַ .ה ְ ּילָ ִדים הוֹ ְפכִ ים ,לִ גְ ָב ִרים ִעם
ֶּכ ֶרס ,וְ ַה ְ ּילָ דוֹ ת ,לְ נָ ׁ ִשים ִעם ַרגְ לַ יִ ם ׁ ְש ֵמנוֹ ת".
"כאן",
ָּ
ִה ְצ ִ ּב ַיע אֹזֶ ן ָה ָמן ַעל ַה ֲחגוֹ רוֹ ת,
"אנִ י קוֹ ׁ ֵשר לַ ֶ ּילֶ ד ֶאת ָהר ׁ
ֹאש ,וְ ַה ְּמכוֹ נָ ה ַמ ֲאכִ ילָ ה אוֹ תוֹ ּ ְ ,באֹכֶ לֵ ,מזִ ין ִ ּב ְמיֻ ָחדַ .א ֲח ֵרי ַּכ ָּמה ׁ ָשעוֹ ת ֲאנִ י ַמ ִּתיר אוֹ תוֹ ,
ֲ
ְ
וּלְ ָפנַ י נִ ָ ּצבְ ,מ ֻב ָ ּגר ָ ּגדוֹ ל וְ ׁ ָש ֵמןּ ְ ,ב ֶד ֶרך ְּכלָ לִ ,עם לְ ָחיַ יִ ם ֲא ַד ְמדַּ ּמוֹ ת וְ ִח ָ ּננִ ּיוֹ ת.
וְ ִה ֵ ּנה ִמ ְת ָקן לְ ִט ּפוּל ָ ּבעוֹ ר.
ְ
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִּל ְמ ֻב ָ ּג ִרים יֵ ׁש ,יַ ֶ ּבלֶ ת ּפֹה וְ יַ ֶ ּבלֶ ת ׁ ָשם .זֶ ה לֹא אוֹ תוֹ עוֹ ר ַרך וְ ָע ִדין ׁ ֶשל יְ לָ ִדים .עוֹ ר ׁ ֶשל
ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,זֶ ה עוֹ ר ָּתלוּי ו ָּבלוּיְּ ,כ ַא ְרנָ ק יָ ׁ ָשן.
יֵ ׁש לִ י ָּכאן ֶאת ָּכל סוּגֵ י ַה ַ ּי ָ ּבלוֹ ת וְ ַה ִ ּגדּ וּלִ ים:
יַ ֶ ּבלֶ ת ַעל ַה ֶּל ִחי ,זֶ ה לֹא ַרע,
אוֹ ָ ּבאֹזֶ ן,
אוֹ לְ יַ ד ָה ַאף.
ֵאלּ ּו ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ָה ֲאהו ִּבים ָעלַ י,
וְ הוֹ ּפַ ,ה ֶ ּילֶ ד הוֹ ֵפ ְך לִ ְמ ֻב ָ ּגר.
וְ ׁ ָשם ַ ּב ּ ִפ ָ ּנהַ ,א ֶּתם רוֹ ִאים ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ַה ִ ּג ֵ ּבן ׁ ֶש ָ ּי ָצא זֶ ה ַע ָּתה ִמן ַה ְּמכוֹ נָ ה? ִה ְצ ַמ ְד ִּתי לוֹ ֲ ,חטוֹ ֶט ֶרת לַ ַ ּגבַ .א ֶּתם וַ דַּ אי
יוֹ ְד ִעיםֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ְ ּג ֵדלִ ים ו ִּמזְ דַּ ְּקנִ ים חוּט ַה ּׁ ִש ְד ָרה ִמ ְת ַע ֵּקם ,וְ נוֹ ֶצ ֶרת לְ ִע ִּתים ִ ּג ֶ ּבנֶ ת.
ֲא ָבל זוֹ ַרק ַה ַה ְת ָחלָ ה.
וְ ִה ֵ ּנה ְמכוֹ נָ ה לַ ֲע ִק ַירת ׁ ִש ַ ּניִ ם ,וַ ֲה ִפיכָ ָתן לַ ֲע ֻק ּמוֹ תְ ,מ ֻבלְ ָ ּגנוֹ ת ו ְּצ ֻהבּ וֹ ת.
ק ֶֹדם כּ ֹל ,יְ לָ ִדים ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִיעים לְ כָ אן ִעם ׁ ִש ֵ ּני ָחלָ בֲ ,אנִ י ִמ ָ ּיד ַמ ְחלִ יף לָ ֶהם אוֹ ָתן ,לְ ׁ ִש ֵ ּני ָ ּבשָׂ ר .עוֹ ֵקר וְ ׁשוֹ ֵתל ,עוֹ ֵקר
ת-א ַחתְּ ,כמוֹ ֵע ִצים.
וְ נוֹ ֵט ַעַ ,א ַח ַ
ֵאלּ ּו וַ דַּ אי ַה ְ ּצ ָרחוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ְש ַמ ְע ֶּתם.
ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵאלּ וּ",
אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ְצ ִ ּב ַיע ַעל ְקבו ַּצת יְ לָ ִדים ְק ַט ִ ּניםֶ ׁ ,ש ִה ְצטוֹ ְפפ ּו ַ ּב ּ ִפ ָ ּנה ,וְ שָׂ מ ּו יָ ד ַעל ַה ּ ֶפה,
"ע ְבר ּו ִט ּפוּל ,וְ ַעכְ ׁ ָשו ֵהם ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִשים לְ ַח ֵ ּי ְך ִעם ַה ּׁ ִש ַ ּניִ ם ַה ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ָ
ַא ֶּתם רוֹ ִאיםְ ׁ ,ש ֵּתי ִצ ּפוֹ ִרים ְ ּב ַמ ָּכה:
ַ ּגם ָ ּג ְדלוּ,
וְ גַ ם לֹא יְ ַח ְ ּיכוּ.
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הוֹ ִּ ...כ ְמ ַעט ׁ ָשכַ ְח ִּתי ֶאת ְמכוֹ נַ ת ַה ָּק ַר ַחת ׁ ֶש ִּלי ,ו ִּפ ַ ּנת ַהלְ ָ ּבנַ ת ַה ּ ֵׂש ָער.
ֹאשֲ ,א ָבל ַמ ׁ ְש ִא ָירה לָ ֶהם,
לִ ְמרֹט שְׂ ָערוֹ ת זֶ ה ַקלָ ׁ .שם נִ ֶ ּצ ֶבת ְמכוֹ נַ ת ַה ְּמ ִר ָיטהֶ ׁ ,שעוֹ שָׂ ה לַ ָ ּבנִ ים ָק ַר ַחת ְ ּב ֶא ְמ ַצע ָהר ׁ
שֵׂ ָער דָּ לִ יל ִמ ָּס ִביב.
לַ ָ ּבנוֹ תָ ,אנ ּו נוֹ ֲהגִ ים ,לְ ַהלְ ִ ּבין ֶאת ַה ּ ֵׂש ָער.
ְ
ֲאגַ ֶּלה לָ כֶ ם סוֹ ד ,יְ לָ ִדים ֲחמו ִּדיםִ ,אם יֵ ׁש דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים ְמ ַפ ֲח ִדים ִמ ֶּמ ּנוּ ,זֶ ה ,לַ ֲהפֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםֲ .אנִ י ֵמ ֵקל ֲעלֵ ֶיהם.
ִמ ָּכאןֵ ,הם יוֹ ְצ ִאים וְ חוֹ זְ ִרים לַ ִּכ ּתוֹ תְ ,מ ֻב ָ ּג ִרים לְ כָ ל דָּ ָבר .זֶ הוּ ,סוֹ ף ִעדַּ ן ַה ַ ּילְ דוּתּ ְ ,בלִ י יִ ּסו ֵּרי ְ ּג ִדילָ הּ ְ ,בלִ י לְ ַחכּ וֹ ת,
ׁ ָשנִ ים ַעל ַ ּג ֵ ּבי ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,ש ָהאוֹ ר יָ ִאיר ִ ּב ְק ֵצה ַה ִּמנְ ָה ָרה ַה ֲח ׁשוּכָ ה ,וְ ַה ְ ּילָ ִדים יָ גִ יח ּו ִמ ֶּמ ָ ּנהְ ,מ ֻב ָ ּג ִרים לְ כָ ל דָּ ָבר.
" ּופֹה יֵ ׁש לָ נוִּ ,מ ְת ַקן ִה ּפו ְּך",
ִה ְמ ׁ ִש ְיך אֹזֶ ן ָה ָמן לְ ַס ֵ ּיר ִא ָּתנ ּו ַ ּב ְּמ ָע ָרה ,וּלְ ִה ְת ָ ּגאוֹ ת.
"כזֶ הֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ִּתיל שְׂ ָערוֹ ת.
ָּ
ֹאשֲ ,א ָבל צוֹ ְמחוֹ ת שְׂ ָערוֹ תּ ִ ,ב ְמקוֹ מוֹ ת לֹא ְרצוּיִ ים
ַאל ִּת ׁ ְש ְּכחוֶּ ׁ ,ש ַּל ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָא ְמנָ ם נוֹ ׁ ְשרוֹ ת ַה ּ ְׂש ָערוֹ ת ִמן ָהר ׁ
ֲא ֵח ִרים:
ָ ּב ַאףּ ָ ,ב ָאזְ נַ יִ ם ,לַ ָ ּנ ׁ ִשים ַעל ַה ְּל ָחיַ יִ םּ ָ ,ב ַרגְ לַ יִ ם ,וְ ֵאיפֹה לֹא עוֹ ד.
ימים ,וַ ֲה ֵרי לָ כֶ םְ ,מ ֻב ָ ּגר
ָאז ֲאנִ יַ ,מ ׁ ְש ִּתיל לַ ֶ ּילֶ ד שְׂ ָערוֹ ת ֲא ָחדוֹ תֲ ,א ָבל ֲא ֻרכּ וֹ ת ו ׁ ְּשחֹרוֹ ת ִ ּב ְמיֻ ָחדּ ַ ,ב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ַּמ ְת ִא ִ
לְ ִת ְפ ֶא ֶרת.
וְ ֵא ְיך ׁ ָשכַ ְח ִּתי,
ֲא ָבל ָ ּבזֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת נְ ַס ֵ ּיםִּ ,כי זֶ ה ַמ ְס ּ ִפיק לְ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד,
ַה ִּמ ְת ָקן לִ ְמ ִת ַיחת ָאזְ נַ יִ ם ,נִ ּפו ַּח ָה ַאף וְ ַה ּ ָפלַ ת ָהעוֹ רְּ ,כמוֹ ֵא ֶצל ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַא ָּתה ַמכְ נִ יס ֶאת ָהאֹזֶ ן,
ִה ֵ ּנה ,בּ וֹ א ְּתנַ ֶּסה ע ֶֹפר".
"לֹא! לֹא!"
ָצ ַע ְק ִּתי.
"טוֹ בַ ,א ָּתה צוֹ ֵדק",
ָא ַמר אֹזֶ ן ָה ָמן,
"עוֹ ד ְמ ַעט נַ ֲעשֶׂ ה ֶאת זֶ ה לְ כֻ ְּלכֶ םּ ְ ,בא ֶֹפן ְמ ֻסדָּ ר.
ֲא ָבל ַה ִּמ ְת ָקן ַה ֶ ּזה ,מוֹ ׁ ֵש ְך לְ ָך ֶאת ָהאֹזֶ ן ,וְ יוֹ ֵתר ,לֹא ִּת ְצ ֲחק ּו ַעל אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶש ִּלי .לְ כֻ ָּלנוּ ,יְ לָ ִדים ,יִ ְהי ּו ָאזְ נֵ י ָה ָמן.
וְ כָ אן,
ְמנַ ּ ְפ ִחים ֶאת ָה ַאףְּ ,כמוֹ ָ ּבלוֹ ן.
ו ַּב ִּמ ְת ָקן ָה ַא ֲחרוֹ ן,
ַההוּא,
מוֹ ְת ִחים ֶאת ָהעוֹ רַ ,עד ֵהיכָ ן ׁ ֶשרוֹ ִצים.
לְ ָמ ׁ ָשלַ ,סנְ ֵטר ָּכפוּל ,שַׂ ִּק ּיוֹ ת ִמ ַּת ַחת לָ ֵעינַ יִ ם ,אוֹ ְס ָתם עוֹ ר ָּתלוּי ו ְּמ ֻד ְבלָ ל ַ ּב ְ ּזרוֹ עוֹ ת.
ו ְּבכָ ל זֹאת ַא ֲחרוֹ ן,
ׁ ֶשלּ ֹא ֶא ׁ ְש ַּכח,
ִמ ְת ָקן לְ ִק ּפוּל ָהעוֹ ר ,וְ לִ ְק ָמ ִטים.
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ִה ֵ ּנה,
ַא ֶּתם חוֹ ְב ׁ ִשים ֶאת ַה ַּמ ֵּסכָ ה ַה ּזֹאת ַעל ַה ּ ָפנִ ים ,וּכְ ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ִס ִירים אוֹ ָת ּהַ ,ה ֵּמ ַצחַ ,ה ְּל ָחיַ יִ ם ,וְ כָ ל עוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ,נִ ְר ֶאה,
ַּכ ֲא ָד ָמה יְ ֵב ׁ ָשה ו ְּסדו ָּקהְ ,מלֵ ָאה ְ ּב ָק ִעים וַ ֲח ִר ִיצים".
יַ ׁ ְשנוּנִ י ְּכ ָבר נִ ְרדַּ ם,
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ָהיָ ה אוֹ ֵבד ֵעצוֹ ת,
ַּכ ֲע ָסנִ יִּ ,כ ְמ ַעט ָ ּבכָ ה,
וַ ֲאנִ יִ ,ה ׁ ְש ַּת ַּת ְק ִּתי ֵמרֹב ּ ַפ ַחד.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִח ֵ ּבר אוֹ ָתנ ּו לְ ַא ַחד ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ,וְ ִה ְס ִ ּבירֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ָקן זֶ ה ,עוֹ שֶׂ ה ֶאת ָּכל ַה ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת ָה ֵאלּ ּו ַ ּגם יַ ַחד.
"תזְ ְּכר ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יְ לָ ִדים ,וְ גַ ם נִ ׁ ְש ַ ּב ְענוּ!"
ִּ
ד-א ָחדּ ְ ,בתוֹ ְך ַה ְּמכוֹ נָ ה ׁ ֶשלּ וֹ .
אתי לְ ֶע ְב ָרם ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּנ ֶעלְ מ ּו ֵמ ֵעינַ יֶ ,א ָח ֶ
ָק ָר ִ
"תזְ ְּכר ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ כֶ ם מוֹ ֵצץ!"
ִּ
ָק ָרא יַ ׁ ְשנוּנִ י.
"תזְ ְּכר ּו ׁ ֶש ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים לָ עוּף",
ִּ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַמ ָּתנוֹ נִ י לוֹ ֵח ׁש,
ֲא ָבל לֹא יָ ַד ְע ִּתיָ ,מה ָּכל זֶ ה יַ ֲעזֹר.
"א ֶּתם,
ַ
ע ֶֹפר וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה",
נִ ׁ ְש ַמע ַעכְ ׁ ָשו קוֹ לוֹ ָה ָרם ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןְ ,מ ַה ְד ֵהד ַ ּב ְּמ ָע ָרה,
"ב ַר ְח ֶּתם ִמ ֵ ּבית ִס ְפ ִרי ,דִּ גְ דַּ גְ ֶּתם אוֹ ִתי ָ ּבאֹזֶ ןֵ ,ס ַר ְב ֶּתם לַ ֲחב ֹׁש ֶאת ַהכּ וֹ ָב ִעים ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַא ְר ִּתי לָ כֶ ם ,וְ לֹא נְ ַעלְ ֶּתם ֶאת
ְּ
ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּצ ִ ּו ִיתי ֲעלֵ יכֶ ם לִ נְ עֹלּ ְ .ב ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ִש ַ ּג ְע ֶּתם אוֹ ִתי ,ו ְּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםֲ ,עשִׂ ֶיתם לָ כֶ ם ,אֹזֶ ן ָה ָמן
ַא ֵחרּ ְ .ביַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִצים ׁ ְשכַ ְח ֶּתם אוֹ ִתי ,וְ עוֹ ד ,וְ עוֹ ד.
יוֹ ם ַהדִּ ין ִה ִ ּג ַיעּ ָ ,בנִ ים ֲאהו ִּבים .לַ ָ ּבנוֹ תָ ,סלַ ְח ִּתי ַעל ַהכּ ֹלִּ ,כי ֵהן ִא ָּמהוֹ תֲ .א ָבל לָ כֶ םֲ ,א ׁ ַש ֵּלם ַעל ַהכּ ֹלֶּ ,כ ֶפל ִּכ ְפלַ יִ ם.
הפ ָ ּיה ַה ִ ּנ ְרדֶּ ֶמת וְ ׁ ִשלְ ִ ּג ָ ּיהִ ,ה ְתעוֹ ְרר ּו ִמ ּׁ ְשנַ ת ַה ּי ִֹפי ׁ ֶש ָּל ֶהןְ ,מ ֻב ָ ּגרוֹ ת.
ָמה יֵ ׁשּ ַ ,גם ַה ְ ּי ֵפ ִ
ָמה ,זֶ ה ָּכל ָּכ ְך ָ ּגרו ַּע?!"
ָצ ַחק אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּב ְצחוֹ ק ִמ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגלֶ ׁ ,ש ִה ְר ִעיד ֶאת ִקירוֹ ת ַה ְּמ ָע ָרה ,וְ ִה ּ ִפיל ֵמ ֶהם גּ ו ׁ ֵּשי ֶא ֶבן.
"ב ּסוֹ ף ,עוֹ ד ּתוֹ ד ּו לִ י".
ַּ
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"ע ֶֹפר!
ע ֶֹפר!
ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע אוֹ ִתי?"
לָ ַח ׁ ְש ִּתי לְ ַע ְצ ִמי,
"אל ָּתשִׂ ים לֵ ב לַ ְּכ ֵא ִבים!
ַ
ַּת ְח ׁשֹב ַעל דְּ ָב ִרים שְׂ ֵמ ִחים.
ַא ָּתה ַעכְ ׁ ָשו ָעף ֵמ ַעל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםִ ,עם ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה".
ֲא ָבל ַה ְּכ ֵא ִבים ִר ְּתק ּו אוֹ ִתי לַ ַּק ְר ַקע ,וְ לֹא יָ כֹלְ ִּתי לָ עוּף.
נָ ׁ ַשכְ ִּתי ֶאת שְׂ ָפ ַתי.
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י לִ ֵּמד אוֹ ִתי ֶאת ַהחֹקֶ ׁ ,ש ְּסכוּם ׁ ְשנֵ י ְּכ ֵא ִבים יַ ַחד ,זֶ ה ָּת ִמיד ּ ָפחוֹ ת כּ וֹ ֵאבִ ,מ ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּכ ֵא ִבים לְ ַבד.
"זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת!"
ׁ ָש ַאג אֹזֶ ן ָה ָמן,
"ש ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ יםְ ׁ ,ש ַּתיִ ם ,יִ ְהיֶ ה ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֶא ָחד".
ֶׁ
"ה ֵ ּנה,
ִ
ְּתנַ ֶּסה ,אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ְס ַ ּב ְר ִּתי ְ ּב ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל נִ ָ ּצחוֹ ן.
"בּ וֹ א ֲאלַ ֵּמד אוֹ ְת ָך.
ֵּתן לִ י ֶרגַ ע ֶאת ַה ָ ּיד ׁ ֶש ְּל ָך".
הוּא ִה ִ ּג ׁיש לִ י ֶאת יָ דוֹ  ,וְ ָצ ַב ְט ִּתי אוֹ ָת ּהּ ְ ,ב ָחזְ ָקה.
ישה ּו ַא ֵחר,
ְּ
"כ ׁ ֶש ַא ָּתה ַמכְ ִאיב לְ ִמ ׁ ֶ
ָ
לְ ךָ ּ ,פחוֹ ת כּ וֹ ֵאב.
ַא ָּתה ַמ ִּכיר ֶאת ַהחֹק ַה ֶ ּזה,
אֹזֶ ן ָה ָמן?"
"לֹא",
הוּא ִה ְת ּ ַפ ֵּלא.
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ָהיִ ָית יֶ לֶ ד?
ָ
ַא ָּתה לֹא זוֹ כֵ ר ׁ ֶש ִ ּב ְב ִד ַיקת דָּ םְּ ,כ ׁ ֶש ַא ָּתה צוֹ ֵבט ֶאת ַא ָ ּבא ,זֶ ה ּ ָפחוֹ ת כּ וֹ ֵאב לְ ך?"
הוּא ׁ ָש ַתק.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ֵה ַבנְ ִּתי,
לָ ָּמה אֹזֶ ן ָה ָמן ַמכְ ִאיב ָּכל ַה ְ ּז ַמן לְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲא ָבל זֶ ה ָהיָ ה ְמ ֻא ָחר,
ַה ָּכ ָר ִתי ָהלְ כָ ה וְ ִה ְת ַע ְר ּ ְפלָ ה.
ִּ
"ג ִּל ָית ֶאת ַה ּסוֹ ד!"
ָצ ַרח אֹזֶ ן ָה ָמן,
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"א ָבל ְּכ ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ְמ ֻב ָ ּגרִּ ,ת ׁ ְש ַּכח אוֹ תוֹ .
ֲ
ִ ּג ִּל ָית ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ִּלי,
ע ֶֹפר,
ָ
לָ כֵ ן ָאסוּר לְ ך יוֹ ֵתר ,לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד!"
"מי ֲאנִ י"ְּ ,כ ֵדי לֹא לִ ְצלֹל לְ תוֹ ְך ַה ִּס ּיוּטָּ .ככָ ה
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְרדַּ ְמ ִּתי ,וְ ָהי ּו לִ י ֲחלוֹ מוֹ ת זְ וָ ָעה .אוּלַ י נִ ִּס ִיתי ,לִ זְ כּ ֹר ָחזָ קִ ,
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָּת ִמיד לִ ְּמד ּו אוֹ ִתיַ ,מ ְחזִ ִיקים ָחזָ קֶ ,את ִמי ׁ ֶש ַא ָּתה.
נִ ִּס ִיתי לְ ַד ֵ ּבר ִעם ַה ִּמ ְפלֶ ֶצת ׁ ֶש ָע ְמ ָדה לְ יָ ִדיּ ְ ,ב ֶבגֶ ד ִצ ְבעוֹ נִ י וְ זוֹ ֵהרֲ ,א ָבל ִהיא ַרק ָצ ֲח ָקה וְ לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ִא ָּת ּהֲ .אנִ י
חוֹ ׁ ֵשבֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ וּּ ִ ,ב ַּק ׁ ְש ִּתי ְסלִ ָיחה ,וְ ִה ְב ַט ְח ִּתי לִ ְהיוֹ ת ַּתלְ ִמיד טוֹ בֲ ,א ָבל זֶ ה לֹא ַמ ָּמ ׁש ָעזַ ר.
ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתיֵ ,א ְיך ַהגּ וּף ׁ ֶש ִּלי ,הוֹ לֵ ְך ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֶ ּנה...
ַח ׁ ְש ִּתיְּ ,כ ֵא ִבים ׁ ֶשל זְ ֵקנִ יםּ ְ ,בכָ ל ִמינֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ַ ּבגּ וּף .זֶ ה לֹא אוֹ תוֹ ַהגּ וּף ,זוֹ לֹא אוֹ ָת ּה ַה ְ ּג ִמ ׁישוּת ,זֶ ה לֹא אוֹ תוֹ
ָא ִביב ,וְ זוֹ לֹא אוֹ ָת ּה ַה ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה.
ַרק ַעכְ ׁ ָשוֵ ,ה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ֶה ְבדֵּ ל ,וְ ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבים לִ ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ֶּמ ֶרץ ַה ֶ ּזה ,לְ כָ ל ַה ַח ִ ּיים.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי נְ ִביחוֹ ת.
ּ ָפ ַת ְח ִּתי ֶאת ֵעינַ י...
מוּלִ י ,נִ ְ ּצ ָבה נֶ לְ יָ הְ ,מכַ ׁ ְש ֶּכ ׁ ֶשת ַ ּב ָ ּזנָ ב ,וְ כָ ל ַה ָ ּבנוֹ ת ְמ ַח ְ ּיכוֹ ת ,ו ְּק ָצת ֻמ ְד ָאגוֹ ת:
"ע ֶֹפרָ ,מה ָק ָרה לְ ָך?
ַא ָּתה ָ ּבכִ ָית וְ ָצ ַע ְק ָּתִ ,מ ּתוֹ ְך ַה ְּמכוֹ נָ ה ַה ּזֹאת".
"א ָבל ֲאנִ יֲ ...אנִ י ...זָ ֵקן",
ֲ
ִמלְ ַמלְ ִּתי,
וְ לִ ּ ַט ְפ ִּתי ֶאת עוֹ ר ּ ָפנַ י.
הוּא ָהיָ ה ָחלָ ק.
"אל ִּת ְד ַאג,
ַ
ִה ַ ּג ְענ ּו ַ ּב ְ ּז ַמן ,וְ ִה ְפ ַס ְקנ ּו ֶאת ַה ְּמכוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ֻּכ ָּלם.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָר ָאה אוֹ ָתנוּ ,ו ִּמ ָ ּיד ָ ּב ַרח".
"על ָמה ֵהן ְמ ַד ְ ּברוֹ ת?"
ַ
ׁ ָש ֲאל ּו ַה ָ ּבנִ ים.
"נַ ְס ִ ּביר לָ כֶ ם ַא ַחר ָּכךְ,
ֲא ָבל ַעכְ ׁ ָשוַ ,ח ָ ּי ִבים לִ ְבר ַֹח ִמ ָּכאן".
"אוֹ יִּ ,ת ְראוּ...
ַּכ ֲע ָסנִ י ,יֵ ׁש לְ ָך ְק ָצת ָק ַר ַחת ִמ ְּל ָפנִ ים",
יפינָ ה,
ִה ְצ ִ ּב ָיעה ָעלָ יו ּ ִפ ּ ִ
"ת ְר ֶאהַּ ,ת ְר ֶאה לִ י".
ַּ
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"אין לָ נ ּו זְ ַמן ַעכְ ׁ ָשוֲ ,אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לִ ְבר ַֹח",
ֵ
ָק ְר ָאה ׁשוּב ַמ ְר ָטה,
יפינָ ה ִא ָּת ּה.
ו ָּמ ׁ ְשכָ ה ֶאת ּ ִפ ּ ִ
"א ָּמא!
ִ
ִא ָּמא!
ַּת ְחזְ ִרי!"
נִ ׁ ְש ְמ ָעה ַצ ֲע ָקתוֹ ַה ַּמ ְח ִר ָידה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,מ ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםַ ,מ ִ ּביט לָ א ֶֹפק וְ לֹא ַמ ֲא ִמין.
"לְ ָאן ֵהן הוֹ לְ כוֹ ת?!
ָה ִא ָּמהוֹ ת ׁ ֶש ִּלי".
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִה ְת ַקדְּ ר ּו ׁשוּב ַ ּב ֲענָ נִ ים ,וְ גֶ ׁ ֶשם ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
"הם הוֹ לְ כִ ים לְ כִ ּווּן ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים!"
ֵ
הוּא ָצ ַעק,
וְ קוֹ לוֹ ִה ָּכה ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםִ ,טלְ ֵטל ֶאת ַצ ְּמרוֹ ת ָה ֵע ִצים ַ ּב ֶ ּג ׁ ֶשם ,וְ ִצ ּפוֹ ִרים נִ ְמלְ ט ּו ִמ ּ ָפנָ יוְּ ,כ ִמ ּ ְפנֵ י ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה.
ָּכ ְך ָע ַמד אֹזֶ ן ָה ָמןָ ׁ ,שעוֹ ת ֲא ֻרכּ וֹ תּ ַ ,ב ֶ ּג ׁ ֶשם ַה ָּכ ֵבד ,בּ וֹ ֶהה לְ ֵע ֶבר ְקבו ַּצת ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָהלְ כָ ה וְ ָק ְטנָ ה ַעד ׁ ֶש ֶ ּנ ֶעלְ ָמה ֵמ ֵעינָ יו.
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ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים
ְ ּבב ֶֹקר ַה ָּמ ֳח ָרתִ ,ה ְס ַּתדְּ ר ּו ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ׁשוּרוֹ ת יְ ׁ ָשרוֹ ת ,עוֹ ְמ ִדים ְ ּבדֹם ָמתו ַּח ,ו ַּמ ְק ׁ ִש ִיבים לְ ִד ְב ֵרי אֹזֶ ן ָה ָמן ַה ִ ּנ ָ ּצב ַעל
ַה ָ ּב ָמה.
מוֹ ִרים ָע ְבר ּו ֵ ּבין טו ֵּרי ַה ְ ּילָ ִדים,
ו ָּב ְדקוּ:
ִמי לֹא עוֹ ֵמד ְ ּבדֹם ָמתו ַּח,
ִמי ֵמ ֵעז לִ נְ ׁשֹם,
ִמי ַרגְ לָ יו לֹא ַמ ָּמ ׁש ְצמוּדוֹ ת,
ו ִּמי נִ ׁ ְש ָען ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת ,יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה.
"כאן,
ָּ
לֹא ַה ְר ֵחק ִמ ֵ ּבית ִס ְפ ֵרנוּ",
ּ ָפ ַתח אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ֵהנִ יף ֶאת יָ דוֹ לְ כִ ּווּן ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָהעוֹ לָ ה,
"נִ ְמ ָצא ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים.
ִמי לֹא ׁ ָש ַמע ָעלָ יו?
ֵאיזֶ ה יֶ לֶ ד לֹא ָחלַ ם לָ גוּר בּ וֹ ?
זֶ ה ּו ֵע ֶמק ׁ ֶשצּ וֹ ְמ ִחים בּ וֹ ָּכל סוּגֵ י ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים.
'יפס.
ֶחלְ ָקם ְ ּג ֵדלִ ים יָ ׁ ָשר ִמן ָה ֲא ָד ָמהִ ,משְׂ ָּת ְרגִ ים ַעל ַה ַּק ְר ַקע ְּכ ַת ּפו ֵּחי ֲא ָד ָמהֵ ,אלּ ּו ַה ַ ּב ְמבּ וֹ תּ ִ ,ב ְיסלִ יַ ,א ּ ְפרוֹ ּפוֹ וְ ִצ ּ ְ
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ָ ּב ֵע ֶמקֶ ,א ְפ ׁ ָשר לִ ְראוֹ ת ֶאת יַ ם ַה ַּמ ְר ׁ ְש ֵמלוֹ ָה ַר ְך ,וְ ֶאת ַ ּג ָּליו ַה ִ ּצ ְבעוֹ נִ ִ ּיים ַעד לָ א ֶֹפק ָה ָרחוֹ ק .וּכְ ׁ ֶש ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ׁ ָשלְ ָחה ַק ְרנֵ י ַ ּב ְמ ָ ּבה ֲח ִמימוֹ ת וְ ֵה ֵמ ָּסה ֶאת יַ ם ַה ַּמ ְר ׁ ְש ֵמלוֹ ִ ,ה ְפלִ יג ּו בּ וֹ יְ לָ ִדים לַ ֶּמ ְר ַח ִּקים.
ֵמ ַעל יַ ם ַה ַּמ ְר ׁ ְש ֵמלוֹ ִ ,מ ְתנַ ּ ְׂש ִאים ָה ֵרי ְ ּגלִ ידוֹ תּ ְ ,בכָ ל ַה ְ ּצ ָב ִעים .יְ לָ ִדים נָ ֲהג ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת ׁ ָשם ְס ִקי ,לְ ִה ְת ַ ּג ֵּל ׁש ,לִ ּפֹל,
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּל ׁש ַ ּב ְ ּגלִ ָידה,
וְ לָ קוּם לִ ְצעֹק לַ ּׁ ָש ַמיִ ם:
"אנִ י ְמ ֻא ּׁ ָשר!"
ֲ
ת-ט ְבלָ אוֹ תְּ ,כשָׂ ֶדה ָחרו ּׁש ,נִ ְפ ְרשׂ ּו ְ ּבכָ ל ָה ֵע ֶמק.
ִמ ׁ ְש ְט ֵחי ׁשוֹ קוֹ לָ דַ ,ט ְבלָ אוֹ ַ
לְ א ֶֹר ְך שְׂ דוֹ ת ַה ּׁשוֹ קוֹ לָ דּ ָ ,ג ְדל ּו ֵ ּב ֵיצי ַה ְפ ָּת ָעה ַעל שִׂ ִיחיםֵ .אלּ ּו אוֹ ָתם ׁשוֹ קוֹ לָ ִדיםַ ,ה ִ ּנ ְר ִאיםְּ ,כ ֵב ַיצת ֶא ְפרוֹ ַח ,וּכְ ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד
ּפוֹ ֵת ַח אוֹ ָתםְ ,מ ַח ֶּכה לוֹ ִ ּב ְפנִ ים ,עוֹ ד ַמ ְמ ָּתק ,ו ְּבתוֹ ְך ַה ַּמ ְמ ָּתק ַה ֶ ּזה ,עוֹ ד ַמ ְמ ָּתק ,וְ ָת ִמיד ָה ַא ֲחרוֹ ןָ ,מתוֹ ק וְ ָט ִעים
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ִמ ּקוֹ ְדמוֹ .
וּנְ ָהרוֹ ת זָ ְרמ ּו ָ ּב ֵע ֶמק.
נְ ַהר ִמיץ ַה ּ ֶפ ֶטל ׁ ֶש ָהיָ ה ָאדֹם ו ָּמתוֹ קָ ,עלָ ה ַעל ְ ּגדוֹ ָתיו וְ ִה ְפ ָרה ֶאת ָּכל ָה ֵע ֶמק.
נְ ַהר ַה ּקוֹ ָקה קוֹ לָ ה וּנְ ַהר ָהאוֹ ַרנְ גָ ָ'דהּ ַ ,גם ֵהם ִה ְת ּ ַפ ְּתל ּו ְּכנָ ָח ׁש ֵ ּבין שְׂ דוֹ ת ַה ֻּס ָּכ ִר ּיוֹ ת ַעל ַמ ֵּקלֶ ׁ ,ש ָ ּצ ְמח ּו יָ ׁ ָשר ִמ ּתוֹ ךְ
ָה ֲא ָד ָמה.
וְ כַ ּמו ָּבן,
לֹא נִ ׁ ְש ַּכח ֶאת נְ ַהר ַה ַּמיִ ם ַה ְּמתו ִּקיםֶ ׁ ,ש ַה ְ ּילָ ִדים ָהי ּו זְ קו ִּקים לוֹ לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָאכְ ל ּו ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים.
ְ ּב ִקצּ וּר,
יָ ם ׁ ֶשל ְצ ָב ִעים ,וְ ָהרו ַּח ְמ ׁ ִש ָיטה ָ ּב ֶהםּ ַ ,ג ִּליםּ ַ ,ג ִּלים.
ִמ ׁ ְש ְט ֵחי ָהעוּגוֹ ת ׁ ִש ְּמ ׁש ּו ְּכ ִמ ּטוֹ תּ ִ ,ב ְמיֻ ָחד עוּגוֹ ת ַה ְ ּג ִבינָ ה ָה ַרכּ וֹ ת וְ גַ ם עוּגוֹ ת ַה ּׁשוֹ קוֹ לָ ד.
וּכְ ׁ ֶש ָּקמ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ִמן ַה ּׁ ֵשנָ ה ,יָ ׁ ְשב ּו ְ ּב ֵצל ֲע ֵצי ַה ּטוֹ ִפיָ ׁ ,שלְ ח ּו יָ ד ו ִּמ ְּלא ּו ח ֶֹפן.
ֲא ִפלּ ּו ַהר ַ ּג ַע ׁש ָהיָ ה ׁ ָשםֲ ,א ָבל הוּא לֹא יָ ַרק לַ ָ ּבה רוֹ ַת ַחתִּ ,כי ִאם ֻס ָּכ ִר ּיוֹ ת ִצ ְבעוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ִה ְת ּ ַפ ְ ּזרוּ ,וְ כִ ּס ּו ֶאת ָּכל
ָה ֵע ֶמק".
וְ קוֹ לוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ְּמ ָת ֵאר ֶאת ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,הוֹ לֵ ְך וְ נִ ּ ָׂשא ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּתִ ּ ,פיו קוֹ ֵצף נַ ֲהרוֹ ת רֹק ,וְ ִריר זוֹ לֵ ג
ִמ ֶּמ ּנוּ .לְ ׁשוֹ נוֹ ּ ַ ,גם ִהיא נָ ָעה ְ ּב ִפיו ,ו ְּמלַ ֶּק ֶקת ֶאת שְׂ ָפ ָתיו ִּכ ְמ ַח ּ ֶפשֶׂ ת דְּ ַבר ָמה...
"מ ְמ ַּת ִּקים!
ַ
ַמ ְמ ַּת ִּקים!
וְ עוֹ ד ַמ ְמ ַּת ִּקים!"
הוּא ׁ ָש ַאג,
"ע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ַה ִ ּנ ְפלָ אַ ,ה ֻּמ ׁ ְש ֶקה ְ ּבגֶ ׁ ֶשם ׁ ֶשל ֻס ָּכר ְ ּבכָ ל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ הּ ַ ,גם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ָהיִ ִיתי יֶ לֶ ד ָחלַ ְמ ִּתי ָעלָ יו.
ֵ
ֲא ָבל ַעכְ ׁ ָשו,
דַּ י!
ָמ ָחרִ ,עם ׁ ַש ַחר ,נֵ ֵצא לְ ִמ ְב ָצע לְ ִח ּסוּל ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים.
דַּ י לַ ַּמ ְמ ַּת ִּקים!
דַּ י לַ ַחיְ דַּ ִּקים!
וְ ַדי לַ חוֹ ִרים ַ ּב ּׁ ִש ַ ּניִ ם!
ׁ ָשלָ ב ִר ׁ
אשוֹ ן ְ ּב ִח ּסוּל ַה ַ ּילְ דוּת ,הוּא ִח ּסוּל ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים .אוֹ תוֹ ֵע ֶמק ַה ְּמ ׁ ַש ֵ ּג ַע יְ לָ ִדיםַ ,מ ׁ ְש ִאיר אוֹ ָתם ִעם יָ ַדיִ ם
ְ
דְּ ִביקוֹ תְ ,מלַ כְ לֵ ך ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים ,ו ַּמדִּ יר ׁ ֵשנָ ה ֵמ ֵעינֵ י ַההוֹ ִרים.
דַּ י לַ ַּמ ְמ ַּת ִּקים!"
הוּא ׁ ָש ַאג,
וְ ַה ְ ּילָ ִדים לֹא נָ ע ּו וְ לֹא זָ עוּ.
"מ ָחר,
ָ
ִעם ׁ ַש ַחר",
ִה ְמ ׁ ִש ְיך אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ קוֹ לוֹ נִ ְר ַ ּגע ְמ ַעט,
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"נַ ְחדּ ֹר לְ ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ְ ּבכַ ָּמה טו ִּריםָּ .כל ֶא ָחד ִמ ֶּכם ,יִ ּ ָׂשא ְ ּביָ דוֹ  ,שַׂ ק ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ֶמלַ ח ,יְ ַפ ֵ ּזר אוֹ תוֹ ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל
ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,וְ ַה ֵּקץ לַ ֲחלוֹ מוֹ ת ַה ְּמתו ִּקים.
ֻס ָּכ ִר ָ ּיה ְמלו ָּחה,
ָהא...
ִה ְצ ַח ְק ֶּתם אוֹ ִתי".
ַעכְ ׁ ָשו ָע ַמד אֹזֶ ן ָה ָמן ַעל ַה ָ ּב ָמה ,וְ ִה ְת ּ ַפ ֵּק ַע ִמ ְ ּצחוֹ ק.
"מלַ ח! ֶמלַ ח!
ֶ
יְ לָ ִדים,
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים ָמה עוֹ שֶׂ ה ֶמלַ ח?
ּ ַפ ַעם שָׂ מ ּו לָ כֶ ם ֶמלַ ח ַעל ּ ֶפ ַצע?
הוֹ ,
זֶ ה לֹא נָ ִעים.
ְ
ִאם לֹא ְּתנַ ְ ּצח ּו ַ ּב ְּק ָרב ַה ֶ ּזה ,נִ ׁ ְש ּפֹך ֲעלֵ יכֶ ם ֶאת ַה ֶּמלַ ח ,וְ גַ ם ַא ֶּתם לֹא ִּת ְהי ּו יוֹ ֵתר יְ לָ ִדים ְמתו ִּקים.
ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם ַעל יַ ם ַה ָּמוֶ ת?
הוּא יַ ם ַה ֶּמלַ ח.
ֶ ּב ַטח ׁ ְש ַמ ְע ֶּתם,
ִּכי ַא ֶּתם ַּתלְ ִמ ִידים ָחרו ִּצים.
ׁשוּם דָּ ָבר לֹא צוֹ ֵמ ַחּ ָ ,ב ֲא ָד ָמה ַה ְּמלו ָּחה ַה ִהיא.
ׁשוּם דָּ ג לֹא ַחיּ ַ ,ב ַּמיִ ם ַה ְּמלו ִּחים ָה ֵהם.
ֲאנַ ְחנ ּו נִ ׁ ְש ּפ ְֹך ֶמלַ ח לִ נְ ַהר ַה ִּמיץ ּ ֶפ ֶטל,
נְ ַפ ֵ ּזר ֶמלַ ח ַעל ָהעוּגוֹ ת,
ַעל ַה ּׁשוֹ קוֹ לָ ִדים וְ ַה ְ ּגלִ ידוֹ ת,
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֶמלַ ח".
ֵעינָ יו יָ ְרק ּו נִ יצוֹ צוֹ ת שִׂ נְ ָאה,
ְּכ ׁ ֶשהוּא ִצ ָ ּוה ַעל ַה ְ ּילָ ִדים לַ ְחזֹר ַא ֲח ָריו:
"מר הוּא ָט ִעים ו ָּמתוֹ ק הוּא ִפ ְיחס,
ַ
ַמר הוּא ָט ִעים ו ָּמתוֹ ק הוּא ִאיכְ ס".
וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ָש ֲאגוּ:
"מר הוּא ָט ִעים ו ָּמתוֹ ק הוּא ִפ ְיחס,
ַ
ַמר הוּא ָט ִעים ו ָּמתוֹ ק הוּא ִאיכְ ס".
וּמוֹ ִרים ָע ְבר ּו ֵ ּבין ַה ּׁשוּרוֹ ת,
וְ ִח ְּלק ּו לַ ְ ּילָ ִדיםֻ ,ק ִ ּב ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁשוֹ קוֹ לָ ד ָמ ִריר.
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ַה ֲהכָ נוֹ ת לַ ְּק ָרב
ְ ּבאוֹ תוֹ זְ ַמן ,הוֹ ִביל אוֹ ָתנ ּו ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ֶאל ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים.
ָה ֱא ֶמת ִהיאֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ׁ ֶשעוֹ ֵמד לְ ִה ְת ַר ֵח ׁש ׁ ָשם ְק ָרב לֹא ַקלּ ֵ ,בין אֹזֶ ן ָה ָמן ו ְּצ ָבאוֹ ֶ ׁ ,ש ָהי ּו בּ וֹ ַ ּגם מוֹ ִרים וְ גַ ם יְ לָ ִדים
ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,לְ ֵבינֵ ינוֲּ ,א ָבל עוֹ ד לֹא ָר ִצינ ּו לְ ַה ְת ִחיל ַ ּב ִּמשְׂ ָחק.
"זֶ ה לֹא ִמשְׂ ָחק",
ׁ ָש ַאג אֹזֶ ן ָה ָמן ,עוֹ ֵקב ַא ֲח ֵרינ ּו ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר.
"זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת,
לַ ַח ִ ּיים וְ לַ ָּמוֶ ת!"
"הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת יֶ לֶ ד",
ָצ ֲח ָקה ַ ּב ְר ָטה.
"לַ ַח ִ ּיים וְ לַ ָּמוֶ ת,
לַ ַח ִ ּיים וְ לַ ָּמוֶ ת",
ָק ְר ָאה לְ ֶע ְברוֹ  ,וְ נוֹ ְפ ָפה ְ ּב ֶא ְצ ָ ּב ָע ּה ְ ּב ַפ ְרצוּף נוֹ זֵ ף.
ֶה ְחלַ ְפנ ּו ֲחוָ יוֹ ת ִמ ְּמ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים ,מוֹ ִדים לַ ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ִ ּציל ּו אוֹ ָתנ ּו ָ ּב ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וְ ׁשוֹ ֲאלִ יםָ ,מה ָהיָ ה
קוֹ ֶרהִ ,אם ֵהן לֹא ָהי ּו ַמ ִ ּגיעוֹ ת ִעם נֶ לְ יָ ה ַ ּב ְ ּז ַמן .בּ וֹ ְד ִקיםָ ,מה ׁ ֶש ָ ּבטו ַּחִ ,אם ֲאנַ ְחנ ּו ֲע ַדיִ ן יְ לָ ִדים.
ו ֶּב ֱא ֶמת,
ֻּכ ָּלנ ּו ָהיִ ינ ּו ְמלֻ כְ לָ כִ ים ו ְּפצו ִּעיםּ ְ ,ב ִע ָּקר ַ ּב ִ ּב ְר ַּכיִ ם ו ַּב ַּמ ְר ּ ְפ ִקים.
יפינָ ה,
לְ ּ ִפ ּ ִ
ַה ּ ְׂשרוֹ כִ ים ָהי ּו ּ ְפתו ִּחים.
וְ כַ ֲע ָסנִ י,
ָע ַצר ָּכל ֶמ ֶטרֵ ,ה ִרים ֶא ֶבן וְ יִ דָּ ה אוֹ ָת ּה ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ְּכ ׁ ֶש ִה ְתכּ וֹ ֵפף ,לֶ ֱאסֹף ֲא ָבנִ יםָ ,ר ִאינ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָק ַר ַחת ְק ַט ָ ּנהֶ ׁ ,ש ָ ּנ ְצ ָצה ַ ּב ּׁ ֶש ֶמ ׁש.
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ִפ ְס ֵפס ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ִק ֵּלל ,נִ ְר ַ ּג ְענוּ.
"ח ָ ּי ִבים לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוּ",
ַ
ָק ְר ָאה ּ ִפ ְתאוֹ ם ַמ ְר ָטה.
"ח ָ ּי ִבים לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוּ!
ַ
אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ְתכּ וֹ נֵ ן לַ ְּק ָרב ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ַ ּב ּ ְטלִ ים".
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"מה,
ָ
ֲאנִ י ַאף ּ ַפ ַעם לֹא אֹכַ ל יוֹ ֵתר ַמ ְמ ַּת ִּקים?"
יִ ֵּלל ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ,וְ ִה ְד ִ ּביק ֶאת ֻּכ ָּלנ ּו ַ ּב ּ ַפ ַחד.
"ה ְ ּילָ ִדיםּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםּ ֶ ,ב ַטח חוֹ לְ ִמים ַעל ַמ ְמ ַּת ִּקיםֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְרא ּו יוֹ ֵתר לְ עוֹ לָ ם",
ַ
ִמלְ ֵמל יַ ׁ ְשנוּנִ י.
"אנִ י ׁשוֹ ֵמ ַע אוֹ ָתם נֶ ֱאנָ ִחים:
ֲ
לֹא רוֹ ִצים ׁשוֹ קוֹ לָ ד ָמ ִריר,
רוֹ ִצים ׁשוֹ קוֹ לָ ד ָמתוֹ ק,
לֹא רוֹ ִצים ֶמלַ ח,
רוֹ ִצים ֻס ָּכר,
ֻס ָּכר".
"ה ְ ּילָ ִדים יֵ ָאלְ צ ּו לְ ַח ֵּסלּ ְ ,במוֹ יְ ֵד ֶיהםֶ ,את ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים",
ַ
ִה ְת ַר ַ ּגזְ ִּתי.
"אֹזֶ ן ָה ָמן",
יפה ַמ ְר ָטה,
הוֹ ִס ָ
ְ
"ת ִמיד ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָח ׁשוּב ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ַע ְצ ָמם יַ ֲעשׂ ּו ֶאת זֶ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ַא ַחר ָּכך ֶאת ִמי לְ ַה ֲא ׁ ִשים .אֹזֶ ן ָה ָמן
ָּ
ימים ֶאת ַע ְצ ָמםַ ּ .פ ַעם ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָּככָ הֵ ,הם הוֹ ְפכִ ים יוֹ ֵתר ַמ ֵהר לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים".
אוֹ ֵהבֶ ׁ ,ש ְ ּילָ ִדיםַ ,מ ֲא ׁ ִש ִ
ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ָהיָ הּ ַ ,גן ֵע ֶדן ֲעלֵ י ֲא ָדמוֹ ת ,זֹאת ָר ִאינ ּו ִמ ָ ּיד.
ימה נָ ׁ ְש ָבה וְ ִר ׁ ְש ְר ׁ ָשה ַ ּב ֲע ֵצי ַה ּטוֹ ִפיָ ,ה ֲאוִ יר ָהיָ ה ָצלוּל ו ְּמ ַת ְק ַּתק ,וְ ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהי ּו זְ רו ֵּעי כּ וֹ כָ ִבים.
רו ַּח נְ ִע ָ
ְ
יָ ַר ְדנ ּו ִ ּב ְמ ִהירוּת לְ תוֹ ך ָה ֵע ֶמק ,חוֹ ִצים ֶאת שְׂ דוֹ ת ַה ִ ּב ְיסלִ י וְ ַה ַ ּב ְמ ָ ּבהֶ ׁ ,ש ִה ׁ ְש ִמיע ּו ַּת ַחת ַרגְ לֵ ינ ּו קוֹ לוֹ ת ּ ִפ ְצ ּפו ִּצים.
"פ ַעםּ ָ ,גר ּו ָּכאן יְ לָ ִדים ְמ ֻא ּׁ ָש ִרים",
ַּ
ִס ּ ְפ ָרה ּ ִפ ְט ּפו ִּטית.
"ה ֵ ּנהִּ ,ת ְראוּ,
ִ
ַה ִּמ ּטוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְ ּב ֵאזוֹ ר ָהעוּגוֹ ת".
לְ חוֹ ף יַ ם ַה ַּמ ְר ׁ ְש ֵמלוֹ ָ ,ר ִאינוּּ ִ ,בגְ ֵדי יָ ם ּ ְפזו ִּרים.
ִמ ַּת ַחת לַ ֲע ֵצי ַה ֶ ּצ ֶמר ֶ ּג ֶפן ַה ָּמתוֹ קָ ,מ ָצאנוְּ ׁ ,ש ֵא ִר ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֲע ִטיפוֹ ת ַמ ְמ ַּת ִּקים.
"אֹזֶ ן ָה ָמן ָח ַטף אוֹ ָתם",
ִס ּ ְפר ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"הוּא ָק ָרא לָ ֶהם ,וְ ָא ַמרֶ ׁ ,שהוּא רוֹ ֶצה לְ גַ לּ וֹ ת לָ ֶהם סוֹ ד.
ַ ּב ּסוֹ ף ָצ ַחק:
ְס ָתם ָע ַב ְד ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם".
ַמ ְר ָטה ָא ְס ָרה ָעלֵ ינ ּו לֶ ֱאכֹל ַמ ְמ ַּת ִּקים.
"כ ֵדי ׁ ֶש ַה ָ ּי ַדיִ ם יִ ְהי ּו ּ ְפנוּיוֹ ת לַ ְּק ָרב",
ְּ
ִהכְ ִריזָ ה.
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ִהיא ִה ְב ִט ָיחהֶ ׁ ,ש ְּל ַא ַחר ַה ִ ּנ ָ ּצחוֹ ן ,נַ ֲער ְֹך ְסעו ַּדת ַמ ְמ ַּת ִּקים ֲחגִ יגִ ית.
"א ְּת ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ְּכמוֹ ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת",
ַ
ָּכ ֲע ָסה ַ ּב ְר ָטה.
"יָ ַדיִ ם דְּ ִביקוֹ ת ו ְּמ ַת ְק ַּת ּקוֹ תֵ ,הן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק ַה ּטוֹ ב ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ָּלנוּּ ְ ,ב ִמלְ ַח ְמ ֵּתנ ּו ַ ּב ְּמ ֻב ָ ּג ִרים".
ַמ ְר ָטה ִק ְ ּבלָ ה ֶאת דַּ ְע ָּת ּה ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהּ ְ ,ב ַהכְ נָ ָעה.
"ככָ ה זֶ ה",
ָּ
ִהיא ָא ְמ ָרה,
"ב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםּ ִ ,גיל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ,הוּא ְּכ ָבר ִ ּגיל ְמ ֻב ָ ּגר".
ְּ
ְ
ישה לָ ֵע ֶמק.
'יפס ו ִ ּּב ְיסלִ י ,לְ א ֶֹרך דַּ ְרכֵ י ַה ִ ּג ׁ ָ
ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ּ ִפ ֵ ּזר ִצ ּ ְ
יפים",
"אנַ ְחנ ּו נֵ ַדע ָמ ַתי ֵהם ַמ ְת ִק ִ
ֲ
ִה ְס ִ ּביר.
'יפס וְ ַה ִ ּב ְיסלִ יְּ ,כ ׁ ֶשדּ וֹ ְרכִ ים ֲעלֵ ֶיהם".
"ת ְרא ּו ֵאיזֶ ה ַר ַע ׁש עוֹ שִׂ ים ַה ִ ּצ ּ ְ
ִּ
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ַה ְּק ָרב
ִעם ׁ ַש ַחרָ ,ח ַדר ְצ ָבאוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן לָ ֵע ֶמק.
אשי ֵחץ ,רוֹ ֲע ׁ ִשים ְּכ ֵע ֶדר ּ ִפילִ ים ַה ּׁשוֹ ֵעט ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ןָּ ,כל ֶא ָחד נוֹ שֵׂ א ַעל ַ ּגבּ וֹ ,
ַה ּמוֹ ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים נָ עוּּ ְ ,בכַ ָּמה ָר ׁ ֵ
ִּתיק ָעמוּס ְ ּב ֶמלַ ח.
יַ ַחד ִא ָּתםָ ּ ,פלְ ׁש ּו לָ ֵע ֶמקֲ ,ענָ נִ ים ֲאפ ִֹרים ׁ ֶש ִּכ ּס ּו ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשָ .הרו ַּח נֶ ֶע ְמ ָדה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ ׁ ֶש ַפע ַה ְ ּצ ָב ִעים ׁ ֶש ָ ּב ֵע ֶמק ֵה ֵחל
אשי אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ּמוֹ ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ַה ּפוֹ לְ ׁ ִשים.
לִ ְדהוֹ ת וּלְ ַה ֲא ִפיר ֵמ ַעל ָר ׁ ֵ
"ע ְצרוּ!"
ִ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן לִ ְצ ָבאוֹ .
ְ ּביָ דוֹ ָא ַחז ֶאת דֶּ גֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
מוּלוֹ  ,נִ ְ ּצ ָבה ַמ ְר ָטה ַעל ַהר ַה ְ ּגלִ ָידה.
ְ ּביָ ָד ּה ,דֶּ גֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ַה ְ ּילָ ִדים.
"ה ָּכנְ עוּ!"
ִ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן.
"לְ עוֹ לָ ם לֹא נִ ָּכנַ ע!"
ִהכְ ִריזָ ה ַמ ְר ָטה,
ו ַ ּּב ְר ָטה ָעשְׂ ָתה לוֹ ּ ַפ ְרצו ִּפים.
ימה ִה ְס ַּת ֵער!"
"ק ִד ָ
ָ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן.
"פ ְ ּזר ּו ֶאת ַה ֶּמלַ ח!"
ַּ

ַמ ְר ָטה ִמ ֲה ָרה לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ֶסכֶ ר ַה ִּמיץ ּ ֶפ ֶטל ,וְ זֶ ֶרם ׁ ֶשל נוֹ זֵ ל ָאדֹם ֵה ִציף ֶאת ְצ ָבא ַה ּפוֹ לְ ׁ ִשים.
"לֹא לְ ִה ָּכנַ ע!
לֹא לְ ִה ּׁ ָש ֵבר!
ַ ּגם ִאם ָמתוֹ ק לָ כֶ ם ַ ּב ּ ֶפה",
ָצ ַעק אֹזֶ ן ָה ָמן.
ַ ּב ְר ָטה ָע ְב ָרה וְ ָד ֲח ָפה ,לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ּמוֹ ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֻ ,ס ָּכ ִר ָ ּיה ְ ּגדוֹ לָ ה וְ ִצ ְבעוֹ נִ ית לַ ּ ֶפה.
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"לְ ַפ ֵ ּזר ֶאת ַה ֶּמלַ ח!"
ָצוַ ח אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ָד ַחף ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ֵמ ָאחוֹ ר.
מוּלוֹ ָ ׁ ,ש ֲאגָ ה ַמ ְר ָטה:
ימה!
"ע ֶֹפרָ ,ק ִד ָ
לִ ירוֹ ת ִמ ּתוֹ ַתח ַּכדּ ו ֵּרי ַה ְ ּגלִ ָידה.
ַ ּב ְר ָטה!
לִ ְדחֹף לָ ֶהם ֻס ָּכ ִר ּיוֹ ת לַ ּ ֶפה".
ְ ּבכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָ ּג ַבר ְצ ָבאוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,ה ּׁ ָש ַמיִ ם ָהלְ כ ּו וְ ָק ְדרוָּ ,הרו ַּח ּ ָפ ְס ָקה לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵבבְ ׁ ,שלַ ל ִצ ְב ֵעי ָה ֵע ֶמק ָהלַ ְך
וְ ֶה ֱא ִפיר ,וְ ׁ ֶש ֶקט ָּכ ֵבד ִּכ ָּסה ֶאת ַהכּ ֹל.
ְ
וּכְ ׁ ֶש ַ ּיד ַמ ֲחנֵ ה ַמ ְר ָטה ָהיְ ָתה ַעל ָה ֶעלְ יוֹ נָ הָ ׁ ,שלְ ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַק ְרנַ יִ ם נְ ִעימוֹ תֶ ׁ ,ש ָח ְדר ּו דֶּ ֶרך ַמ ֲע ֵטה ָה ֲענָ נִ יםִ ּ ,פ ְ ּזז ּו וְ ִר ְּקד ּו
ֵ ּבין ִמ ׁ ְש ְט ֵחי ַה ֻּס ָּכ ִר ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵה ִאירוּּ ְ ,בכָ ל ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ׁ ֶשתָ .אזֵ ,ה ֵח ָּלה ָהרו ַּח ,לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ ֵבב ֵ ּבין ַצ ְּמרוֹ ת ֲע ֵצי ַה ֶ ּצ ֶמר ֶ ּג ֶפן
ַה ָּמתוֹ ק ,וּלְ שַׂ ֵחק ִעם ּ ִפ ְר ֵחי ָהעוּגִ ּיוֹ תּ ֶ .ג ׁ ֶשם ָמתוֹ ק ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת ,וְ ַק ְרנֵ י ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִצ ְ ּיר ּו ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ֶק ׁ ֶשת ֲענָ ִקיתּ ִ ,ב ׁ ְשלַ ל
ִצ ְב ֵעי ַה ּטוֹ ִפי.
לְ אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,הכְ נִ ָיסה ַ ּב ְר ָטהֻ ,ס ָּכ ִר ָ ּיה ֲענָ ִקית לַ ּ ֶפה.
הוּא ָמ ׁ ַש ְך אוֹ ָת ּה ַהחו ָּצה ְ ּבכָ ל כּ וֹ חוֹ ֲ ,א ָבל ְ ּב ִפיו ָמ ַצץ אוֹ ָת ּהּ ַ ,גם ֵּכןּ ְ ,בכָ ל כּ וֹ חוֹ .
"תוֹ ִציא ּו לִ י אוֹ ָת ּה!"
ּ
ָצ ַעק ְ ּבזַ ַעם.
ַה ּמוֹ ִרים נֶ ְחלְ צ ּו לְ ֶעזְ ָרתוֹ ו ָּמ ׁ ְשכ ּו ֶאת ַה ֻּס ָּכ ִר ָ ּיה,
ֲא ָבל אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ִה ְר ּ ָפה.
ימה ִה ְס ַּת ֵער!"
"ק ִד ָ
ָ
ִה ְתאוֹ ׁ ֵש ׁש אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ֵהנִ יף ֶאת דֶּ גֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ֲא ָבל ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָרצ ּו וְ ָק ְפצ ּו לְ יַ ם ַה ַּמ ְר ׁ ְש ֵמלוֹ .
"איזֶ ה ֵּכיף!"
ֵ
ֵהם ִה ְתמוֹ גְ גוּ ,וְ נִ ׁ ְש ְּכב ּו ַעל ַה ַ ּג ִּלים ַה ִ ּצ ְבעוֹ נִ ִ ּיים.
ְ
יְ לָ ִדים וּמוֹ ִרים ֵה ֵחלּ ּו לְ ֵה ָעלֵ ם ֵ ּבין ַמ ּ ָט ֵעי ַה ּטוֹ ִפי ,לָ רוּץ לְ א ֶֹרך ִמ ׁ ְש ְ ּבצוֹ ת ַה ּׁשוֹ קוֹ לָ ד ,וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּזר לְ כָ ל ֵע ֶבר.
"הם חוֹ זְ ִרים לִ ְהיוֹ ת יְ לָ ִדים!"
ֵ
ָצ ֲע ָקה ַמ ְר ָטה.
ימה!
"ק ִד ָ
ָ
ְ
לְ ַה ְמ ׁ ִשיך לְ ִה ָּל ֵחם".
ַה ְ ּילָ ִדים ָרצ ּו לְ ֵע ֶבר ֲע ֵצי ַה ֶ ּצ ֶמר ֶ ּג ֶפן ַה ָּמתוֹ ק ,וְ ֵה ֵחלּ ּו לְ ַט ּ ֵפס ֲעלֵ ֶיהםֲ .א ֵח ִרים ,הוֹ ִריד ּו ֶאת ִ ּבגְ ֵד ֶיהם ,וְ ָק ְפצ ּו לִ נְ ַהר
ַה ּקוֹ ָקה קוֹ לָ ה וְ לִ נְ ַהר ַה ִּמיץ ּ ֶפ ֶטלֵ .הם שִׂ ֲחק ּו ְ ּב ַמ ְחבּ וֹ ִאים ֵ ּבין ׁ ִשבּ וֹ לֵ י ַה ֻּס ָּכ ִר ּיוֹ ת ַה ְ ּגבוֹ הוֹ תַ .ה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ַ ּג ְּל ׁש ּו ַעל ָה ֵרי
ַה ְ ּגלִ ָידהָ ,ח ְפר ּו ָ ּב ֶהם בּ וֹ רוֹ ת ו ָּבנ ּו ַא ְרמוֹ נוֹ ת.
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ַ ּב ְר ָטהָ ,מ ְר ָחה ַעל ַה ּמוֹ ִרים ֶאת יָ ֶד ָיה ְמלֵ אוֹ ת ַה ּׁשוֹ קוֹ לָ ד ,וְ זֶ ה ָמה ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ָש ַבר ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן .הוּא ִה ְתיַ ּׁ ֵשב ַעל ַא ַחת
ָהעוּגוֹ תׁ ,שוֹ ֵק ַע ָ ּב ּה ַעד ָמ ְתנָ יו ,וּבוֹ כֶ ה .הוּא ָ ּבכָ ה ִמ ָּכל ַה ֵּלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבכָ ה ַה ְר ֵ ּבה ׁ ָשנִ יםָּ .ככָ ה ָהיָ ה בּ וֹ כֶ ה ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה
יֶ לֶ דְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְתלַ כְ לֵ ְך וְ ִא ָּמא ׁ ֶשלּ וֹ ָּכ ֲע ָסה ָעלָ יו.

"לֹא נוֹ ָרא",
לִ ּ ְט ָפה אוֹ תוֹ ַ ּב ְר ָטה.
"א ְפ ׁ ָשר לְ כַ ֵ ּבס ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים",
ֶ
נִ ְּס ָתה לְ ַה ְר ִ ּג ַיע אוֹ תוֹ .
ּ ִפ ְתאוֹ ם ִהזְ דַּ ֵּקף אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ָצ ַעק:
ימה ִה ְס ַּת ֵער!
"ק ִד ָ
ָ
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ כַ ֵ ּבס ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים!
ַאל ִּת ְפ ֲחד ּו ִמ ְּק ָצת לִ כְ לו ְּך!"
ימ ֵּלא
הוּא ִה ְתבּ וֹ נֵ ןּ ְ ,ב ָפנִ ים ֲא ֻד ּמוֹ ת ִמ ַּכ ַעס ַעל ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִ ּב ְמקוֹ ם לְ ַפ ֵ ּזר ֶאת ַה ֶּמלַ חָ ,רבוִּ ,מי יִ ְקטֹף יוֹ ֵתר ֻס ָּכ ִר ּיוֹ ת וִ ַ
ֶאת ַה ִּכ ִיסים.
"א ְיך ַא ֶּתם ִמ ְתנַ ֲהגִ ים?!"
ֵ
ׁ ָש ַאג אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ָח ַטף ֶאת ַה ֻּס ָּכ ִר ּיוֹ ת ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים.
ַמ ְר ָטה נִ ְ ּצ ָבה ַעל ַהר ַה ְ ּגלִ ָידה ,ו ִּפ ְּק ָדה ַעל ַה ְּק ָרבּ ְ ,בקֹר רו ַּח ו ְּב ָחכְ ָמה.
ימה ַ ּב ְר ָטה!
"ק ִד ָ
ָ
לַ כְ לְ כִ י אוֹ ָתם.
ימה ע ֶֹפר!
ָק ִד ָ
ִּת ֶירה עוֹ ד ַּכדּ ו ֵּרי ְ ּגלִ ָידה ַעל ַהכּ וֹ ַח ַה ּפוֹ ֵרץ.
ַח ָ ּי ִבים לַ ֲעצֹר אוֹ ָתם ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ּ ְפכ ּו ֶאת ַה ֶּמלַ ח.
ַח ָ ּי ִבים לְ ַה ְחזִ יר לָ ֶהם ֶאת ַט ַעם ַה ַ ּילְ דוּת ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְמ ֻא ָחר.
ֲאנַ ְחנ ּו ְמנַ ְ ּצ ִחים!
ימה!
ָק ִד ָ
ֵהם הוֹ ְפכִ ים לִ ילָ ִדים!"
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ִעם ִס ּיוּם ַה ְּק ָרב נִ ְפ ְּתח ּו ֲא ֻרבּ וֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ גֶ ׁ ֶשם ָמתוֹ ק ִה ׁ ְש ָקה ֶאת ָּכל ָה ֵע ֶמק.
ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,ה ּ ַפ ַעם ָּכל ַה ְ ּילָ ִדיםָ ׁ ,שכְ ב ּו ַעל ַה ַ ּגב ֲעיֵ ִפים ו ְּמ ֻא ּׁ ָש ִריםּ ,פוֹ ְת ִחים ּ ִפ ֶיהם וְ לוֹ גְ ִמים ֶ ּג ׁ ֶשם ָמתוֹ קֶ ׁ ,ש ִה ְר ִטיב ֶאת
ָּכל גּ ו ָּפםָ ,ר ַחץ ֶאת ּ ְפנֵ ֶיהם וְ ִר ְענֵ ן אוֹ ָתם.
ימה ִסנְ וְ ָרה ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ׁ ,שלּ ֹא ָר ָאה ׁ ֶש ֶמ ׁש זֶ ה ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ,וְ ַה ֶ ּג ׁ ֶשםִ ,מ ֵּלא אוֹ תוֹ ְ ּב ֻס ָּכר ָמתוֹ קָ .הרו ַּח
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְ ּנ ִע ָ
ּ ָפ ְר ָעה ֶאת שַׂ ֲערוֹ ָתיוִ ,צ ְ ּננָ ה ֶאת ָאזְ נָ יו ,ו ִּמ ְּל ָאה ֶאת ַא ּפוֹ ְ ּבנַ ֶ ּזלֶ ת.
"אנִ י עוֹ ד ֶא ְהיֶ ה חוֹ לֶ ה",
ֲ
הוּא יִ ֵ ּבב.
אֹזֶ ן ָה ָמן יָ ׁ ַשב ַעל ָה ָא ֶרץּ ֵ ,בין נְ יָ רוֹ ת ַה ֵ ּצלוֹ ָפן ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ּ ִפ ֵ ּזר ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָאכַ ל ָמנָ ה ֲעצו ָּמה ׁ ֶשל ֻס ָּכ ִר ּיוֹ תְ ,מלַ ֵּקק ֶאת
ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו ו ְּמ ַב ֵּק ׁש עוֹ ד.
ישה לוֹ  ,עוֹ ד ,וְ עוֹ דִ ,מ ָּכל טוּב.
ו ַ ּּב ְר ָטה ַמ ִ ּג ׁ ָ
ֹאש ָה ָהר.
ָאז ֶה ְע ּ ִפילָ ה ַמ ְר ָטה ַעל ַהר ַה ְ ּגלִ ָידה ,וְ ָת ְק ָעה ֶאת דֶּ גֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּבר ׁ
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ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמ ּום
"א ֶמ ׁשִ ,ה ְפ ַס ְד ִּתי ַ ּב ְּק ָרב ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים",
ֶ
ישיֶ ,את ִמ ְסדַּ ר ַהבּ ֶֹקר.
ּ ָפ ַתח אֹזֶ ן ָה ָמןּ ְ ,בקוֹ ל ֲח ִר ׁ ִ
ַה ְ ּילָ ִדים נִ ְ ּצב ּו ְ ּבדֹם ָמתו ַּח ,דְּ ִב ִיקים ו ְּמלֻ כְ לָ כִ יםְ ,מנַ ִּסים לְ ַה ְס ִּתיר ַמ ְמ ָּתק ַא ֲחרוֹ ן ִמ ַּת ַחת לַ ָּל ׁשוֹ ן ,לְ נַ ֵ ּגב יָ ַדיִ ם
ַ ּב ִּמכְ נָ ַסיִ ם ,וּלְ ַה ֲע ִמיד ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ַמ ְק ׁ ִש ִיבים לְ ִס ּפוּר ְמ ַענְ יֵ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא ֵהם לָ ְקח ּו בּ וֹ ֵחלֶ ק.
"אנִ י מוֹ ֶדה,
ֲ
ִה ְפ ַס ְד ִּתי",
ֹאש.
ִה ְצ ִהיר אֹזֶ ן ָה ָמן ְ ּבכ ֶֹבד ר ׁ
"מ ֻב ָ ּג ִריםְ ,צ ִריכִ ים לָ ַד ַעת ,לְ ַה ְפ ִסיד ְ ּבכָ בוֹ דֲ .א ָבל עוֹ ד לֹא ִה ְפ ַס ְד ִּתי ַ ּב ְּק ָרב ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וְ צוֹ ֵחקִ ,מי ׁ ֶשצּ וֹ ֵחק ַא ֲחרוֹ ן.
ְ
ֲאנִ י ,אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,רגו ַּעִּ ,כי ֲאנִ י יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,ש ְ ּב ֻמ ְקדָּ ם אוֹ ִ ּב ְמ ֻא ָחרֲ ,אנִ י ָע ִתיד לְ נַ ֵ ּצ ַח ֶא ְתכֶ םַ ,א ֶּתם ִּת ְהי ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ ִת ְצ ָט ְרפ ּו ֵאלַ י.
ַ ּגם ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ּ ַפ ַעם יֶ לֶ ד ,וַ ֲאנִ י אוֹ ֵמר לָ כֶ םֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְיך לְ ַה ְפ ִסיק ִעם ָה ִענְ יָ ן ַה ֶ ּזה! ִּת ׁ ְש ְמע ּו לִ י ,לִ י יֵ ׁש נִ ָּסיוֹ ןֲ ,אנִ י יוֹ ֵד ַע ָמה
זֶ ה לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ דָ ,מה זֶ ה לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּגר ,ו ָּמה יוֹ ֵתר ְּכ ַדאי.
ֲא ָבל יְ לָ ִדיםַ ,אף ּ ַפ ַעם לֹא מוּכָ נִ ים לִ לְ מֹדֵ ,מ ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַעל ֵּכןִ ,צ ִ ּו ִיתי לְ ַה ְחלִ יף ֶאת ָּכל ַה ִּכ ְּסאוֹ ת וְ ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ַ ּב ִּכ ּתוֹ תּ ְ ,בכִ ְּסאוֹ ת וְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה ֶאת ַהלּ ו ַּח,
וּלְ ַהלְ ִ ּב ׁיש ֶא ְתכֶ םּ ִ ,ב ְבגָ ִדים ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַה ֵּקץ לַ ַ ּילְ דוּת!
ַרק ָּכ ְך ִּתגְ דְּ לוּ.
דַּ י לָ ֲא ָסלוֹ ת ַה ְ ּנמוּכוֹ ת,
וְ ַדי לַ ִּכ ּיוֹ ִרים לְ גַ ָּמ ִדים.
ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים,
יִ ְהיֶ ה ֵמ ַע ָּתה,
ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֲחמו ִּדים".
אשוֹ נָ הּ ְ ,בקוֹ ל ׁ ָש ֵקט.
אֹזֶ ן ָה ָמן ִס ֵ ּים ֶאת נְ אוּם ַהבּ ֶֹקר ׁ ֶשלּ וֹ  ,אוּלַ י ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
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ָעלָ ה ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
וְ ָס ַקר ִ ּב ְמ ִתינוּת ֶאת ַהנּוֹ ף.
"מוֹ ִרים!"
הוּא ָק ָרא,
"ה ְ ּילָ ִדים נִ כְ נָ ִסים לְ ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּםִ ,א ׁיש ֵאינוֹ ּפוֹ ֶצה ּ ֶפה וְ ֵאינוֹ מוֹ ִציא ֶהגֶ ה.
ַ
נָ ִמית אוֹ ָתםּ ְ ,ב ׁ ִש ֲעמוּם".
אשוֹ ן ִעם ַמ ּ ָפהַ ,א ֲח ָריו ָהלַ כְ נ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט .זִ כְ רוֹ נוֹ ת ַה ְּק ָרב ְ ּב ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ֲע ַדיִ ן ְט ִר ִ ּיים ְ ּבמוֹ ֵחנוּ,
ַּכ ֲע ָסנִ י ָצ ַעד ִר ׁ
ֹאשנ ּו ַמ ְעלָ הְ ,מ ַצ ּ ִפים לְ עוֹ ד ִט ּפוֹ ת ׁ ֶשל ֶ ּג ׁ ֶשם ָמתוֹ ק.
ימים ר ׁ ֵ
ְמ ִר ִ
"עכְ ׁ ָשו ָצ ִר ְיך לָ בוֹ א ֶע ֶצב",
ַ
ָא ְמ ָרה ּ ִפ ְט ּפו ִּטית,
וְ ִה ׁ ְש ַּת ְּת ָקה.
"זֶ ה ָ ּברוּר,
ַא ֲח ֵרי ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,וְ ַא ֲח ֵרי שִׂ ְמ ָחה ָּכזֹאת ְ ּגדוֹ לָ הַ ,ח ָ ּיב לָ בוֹ א ֶע ֶצב",
ִה ְר ֵהר ַמ ְמ ַּת ַּקנִ י ְ ּבקוֹ ל.
"יְ לָ ִדים,
ַה ֵּכיף ׁ ֶש ָּל ֶהם ָּת ִמיד נִ גְ ָמר ַ ּב ּסוֹ ף",
ָּכ ֲע ָסה ַמ ְר ָטה.
ישה ּו ָצ ִר ְיך ּ ִפ ְתאוֹ ם לִ ְקרֹא לְ ךָ
ְ
"לָ ָּמה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְמ ׁ ִשיך ֶאת ַהח ֶֹפ ׁש וְ ֶאת ַה ַה ְפ ָס ָקה וְ ֶאת ַה ִּמשְׂ ָחק ,וְ לָ ָּמה ִמ ׁ ֶ
לַ ֲארו ַּחת ֶע ֶרב ,וּלְ ַקלְ ֵקל לְ ָך ֶאת ַהכּ ֹלָּ ,ת ִמידּ ָ ,ב ֶרגַ ע ֲהכִ י טוֹ ב ׁ ֶשל ַה ִּמשְׂ ָחק?!"
"א ְצלְ כֶ ם,
ֶ
זֶ ה לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ָ ּג ֵמר ְ ּבטוֹ ב",
ָהיָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן חוֹ זֵ ר וְ נוֹ זֵ ףּ ִ ,בשְׂ ִביעוּת ָרצוֹ ןּ ְ ,ביֶ לֶ ד ׁ ֶש ָרץ ַ ּב ִּמ ְסדְּ רוֹ ן וְ נָ ַפל.
"א ְצלְ כֶ ם יְ לָ ִדיםִ ,משְׂ ָח ִקים ָּת ִמיד נִ גְ ָמ ִרים ְ ּב ֶבכִ י".
ֶ
"פ ַעםַ ּ ,פ ַעםְּ ,כ ׁ ֶש ֶא ְהיֶ ה ָ ּגדוֹ ל",
ַּ
ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי,
"אוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת ,סוֹ ף-סוֹ ףּ ֶ ,ב ֱא ֶמת יֶ לֶ ד".
ִה ַ ּב ְט ִּתי ָס ִביב...
ֶמ ְר ָח ִבים ְ ּגדוֹ לִ ים וְ ָה ִרים ְרחוֹ ִקים ִה ִּקיפ ּו אוֹ ִתי ִ ּב ׁ ְש ִת ָיק ָתם.
"ש ַמ ְע ֶּתם ַעל ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם?"
ְׁ
ׁ ָש ַאל אוֹ ָתנ ּו ַּכ ֲע ָסנִ י,
ֵמ ִציץ ַ ּב ַּמ ּ ָפה ,ו ַּמ ֲא ִהיל ַעל ָק ַר ְח ּתוֹ ְ ּביָ דוֹ .
ָ
"זֶ ה ִמ ְד ָ ּבר ָּכזֶ הֶ ׁ ,ש ַרק ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַא ָּתה ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן ְ ּבתוֹ כוֹ ַ ,א ָּתה יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,ש ְּמ ׁ ַש ֲע ֵמם לְ ך".
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"אוּלַ י אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא רוֹ ֶצה יוֹ ֵתר לְ שַׂ ֵחק ִא ָּתנוּ ,וְ זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ְהיֶ ה ְמ ׁ ַש ֲע ֵמם",
ּ ִפ ֵהק יַ ׁ ְשנוּנִ י.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקטֶ ׁ ,ש ָ ּצ ַרם ָ ּב ָאזְ נַ יִ ם.
ׁשוּם ְצ ָע ָקה לֹא נִ ׁ ְש ְמ ָעה ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
ַרק ַעכְ ׁ ָשו ֵה ַב ּנוֶּ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ,זֶ ה זְ ַמן ַרב.
ְס ִב ֵיבנ ּו ִהשְׂ ָּת ְרעוָּ ׁ ,ש ַמיִ ם ֲאפ ִֹרים וְ חוֹ ל ָצהֹבַ ,עד לְ ַקו ָהא ֶֹפקְ ׁ ,שנֵ י ְצ ָב ִעים וְ לֹא יוֹ ֵתר.
"כל ִמ ׁ ְש ּ ָפט חוֹ זֵ ר ּ ַפ ֲע ַמיִ ם",
ָּ
ָק ְר ָאה ּ ִפ ְט ּפו ִּטית.
"כל ִמ ׁ ְש ּ ָפט חוֹ זֵ ר ּ ַפ ֲע ַמיִ ם",
ָּ
ָענָ ה לָ ּה ַה ִּמ ְד ָ ּבר.
ֹאש",
ׁ"שוּם ִמשְׂ ָחק לֹא ָ ּבא לָ ר ׁ
ָק ָרא ַמ ָּתנוֹ נִ י.
ֹאש",
ׁ"שוּם ִמשְׂ ָחק לֹא ָ ּבא לָ ר ׁ
ָענָ ה לוֹ ַה ִּמ ְד ָ ּבר.
"זֶ ה ְּכמוֹ ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםְּ ,כ ׁ ֶש ַה ּׁ ִשעוּר לֹא נִ גְ ָמר",
ָר ְטנ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"זֶ ה ְּכמוֹ לִ ׁ ְש ַּכב ַ ּב ִּמ ּ ָטהּ ְ ,בלִ י לָ זוּזּ ִ ,ב ְמנו ַּחת ָצ ֳה ַריִ ם",
נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ֲאנִ י.
ִה ַ ּב ְטנ ּו ָס ִביב...
לֹא ִמשְׂ ָח ִקים וְ לֹא יְ לָ ִדיםַ ,רק חוֹ ל ,וְ חוֹ ל ,וְ חוֹ ל ,וְ ַאף לֹא ַמ ְח ׁ ָש ָבה שְׂ ֵמ ָחה ַא ַחת.
ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְצ ָע ִדים ְּכ ֵב ִדים.
ַ ּב ְר ָטה יִ ְ ּב ָבהֶ ׁ ,ש ִהיא לֹא יְ כוֹ לָ ה לָ לֶ כֶ ת ַ ּבחוֹ לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְמ ַע ְצ ֵ ּבן ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ס חוֹ ל לַ ַ ּנ ֲעלַ יִ םָ ,אז ָה ַרגְ לַ יִ ם ְּכ ֵבדוֹ ת ,וְ נִ ְד ָ ּבקוֹ ת
ֲאלֵ ֶיהן ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲעצוּבוֹ תְּ ,כמוֹ ֵצל.
"ה ַ ּג ְע ִּתי ְּכ ָבר ַעד ֵמ ָאה",
ִ
יפינָ ה,
ִמלְ ְמלָ ה ּ ִפ ּ ִ
"אנִ י יוֹ ַד ַעתֶ ׁ ,ש ְּלעוֹ לָ ם לֹא נֵ ֵצא ִמ ָּכאן".
ֲ
"כל ֶא ָחד יַ ִ ּצ ַיע ִמשְׂ ָחק",
ָּ
ִה ַ ּצ ְע ִּתי.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לִ ְצעֹד ִעם ָא ָבק ָ ּב ֵעינַ יִ ם ,ו ֶּפה ָמלֵ א חוֹ ל.
"מי ַמ ְת ִחיל?"
ִ
ׁ ָש ֲאלָ ה ַמ ְר ָטה.
"מי ַמ ְת ִחיל?"
ִ
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ִה ְד ֵהד קוֹ לָ ּה ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר.
"אנִ י ...לֹא!"
ֲ
ָא ַמר יַ ׁ ְשנוּנִ י.
"בּ וֹ א ּו נְ ַצ ֵ ּיר",
ִמלְ ֵמל ּ ִפ ְצעוֹ נִ י.
"בּ וֹ א ּו נְ שַׂ ֵחק ְ ּב ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת",
יפינָ ה.
לָ ֲח ׁ ָשה ּ ִפ ּ ִ
ֲא ָבל ֵאלּ ּו ָהי ּו ַרק ִמ ִּליםַ ,אף ֶא ָחד לֹא ִה ְת ַּכ ֵ ּון ֲאלֵ ֶיהן ִ ּב ְר ִצינוּת.
"בּ וֹ א ּו נָ ִריב",
ָק ָרא ּ ִפ ְתאוֹ ם ַּכ ֲע ָסנִ י.
"עם ִמי?"
ִ
ָענָ ה לוֹ אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ׁ ,שלּ ֹא יָ כֹל לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק.
"אז ָמה ַא ֶּתם רוֹ ִציםֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְחזֹר לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים?"
ָ
ָּכ ֲע ָסה ַמ ְר ָטה.
"ה ֵרי זֶ ה ָמה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן רוֹ ֶצה".
ֲ
ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
יפינָ ה ָק ׁ ְש ָרה לוֹ נְ יַ ר
ֹאשנוּ ,וְ ִסנְ וְ ָרה ֶאת ֵעינֵ ינוּ .לְ כַ ֲע ָסנִ יַ ,ה ָּק ַר ַחת ֵה ֵח ָּלה לְ ַה ֲא ִדים ,ו ּ ִּפ ּ ִ
ׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ִּמ ְד ָ ּבר ִה ְּכ ָתה ְ ּבר ׁ ֵ
ֹאש.
טוֹ ָאלֵ טִ ,מ ָּס ִביב לָ ר ׁ
ְ ּגרוֹ נֵ נ ּו יָ ַב ׁש ,וּשְׂ ָפ ֵתינ ּו ָצ ְרבוּ.
ִה ְק ׁ ַש ְבנ ּו לְ ַהלְ מוּת לִ ֵ ּבנוּ,
לְ קוֹ ל ְצ ָע ֵדינוּ,
לִ נְ ׁ ִשימוֹ ֵתינוּ,
וְ ֵא ְיך ַה ֵ ּיאו ּׁש חוֹ ֵדר לַ ֵּלב.
"ככָ ה זֶ ה יְ לָ ִדים",
ָּ
נָ ַהג אֹזֶ ן ָה ָמן ָּת ִמיד לוֹ ַמר,
"כ ׁ ֶש ֵהם ְר ֵע ִביםֵ ,הם חוֹ ׁ ְש ִבים ַרק ַעל אֹכֶ ל,
ְּ
ְּכ ׁ ֶש ֵהם ֲעיֵ ִפים – ַרק ַעל לִ ׁישֹן,
ְּכ ׁ ֶשכּ וֹ ֵאב לָ ֶהם – ַרק ַעל ַה ְּכ ֵאב,
וּכְ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֲע ֵמם לָ ֶהםֵ ,הם ּ ָפ ׁשוּט ,לֹא חוֹ ׁ ְש ִבים ַעל ְּכלוּם.
ָּככָ ה ֲאנִ י אוֹ ֵהב יְ לָ ִדים.
ְּכ ׁ ֶש ֵהם סוֹ ְבלִ יםֵ ,הם ֲחמו ִּדים.
וְ לֹא ְּכ ׁ ֶש ּטוֹ ב לָ ֶהםָ .אז ֵהם יְ כוֹ לִ ים לַ ְח ׁשֹב ַעל ָּכל ָמה ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִציםְּ ,כ ִאלּ ּו ַהכּ ֹל ֻמ ָּתר".
לֹא ָהיָ ה לִ י כּ וֹ ַח לַ ֲענוֹ ת לוֹ ִּ ,כי לֹא ָח ׁ ַש ְב ִּתי ַעל ְּכלוּם.
147

ֵמ ָרחוֹ קָ ,היָ ה נִ ְד ֶמה לָ נוֶּ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ׁשוֹ ְמ ִעים ֶאת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בָ .היָ ה זֶ ה קוֹ ל ַח ָּל ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּבק ׁ ִֹשי ִה ִ ּג ַיע ֵאלֵ ינוּ:
ימה יְ לָ ִדים...
"ק ִד ָ
ָ
ַּת ְח ׁ ְשב ּו ַעל דְּ ָב ִרים ֲא ֵח ִרים".
ֲא ָבל לֹא יָ ַד ְענ ּו ַעל ָמה.
ִה ַ ּב ְטנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ַעל נֶ לְ יָ ה.
ִהיא ִהשְׂ ָּת ְרכָ ה ַא ֲח ֵרינ ּו ִעם לָ ׁשוֹ ן ַ ּבחוּץִ ,מ ְתנַ ּׁ ֶש ֶמת ו ִּמ ְתנַ ּׁ ֶש ֶפת ,לֹא זוֹ ֶק ֶרת ָאזְ נֶ ָיה לָ רו ַּח ,לֹא ְמ ַר ְח ַר ַחת ֶאת ָה ֲאוִ יר,
וְ לֹא ְמ ַח ּ ֶפשֶׂ ת ְּכלוּם.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ִהיא ַרק רוֹ ָצה לִ ׁ ְש ַּכב ַ ּב ֵ ּצל ,וְ לֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת דָּ ָבר.
"זוֹ ִהי ַמ ֲחלַ ת ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים,
נֶ לְ יָ ה!
לִ ׁ ְש ַּכב ,וְ לֹא לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּכלוּם",
נָ זְ ָפה ָ ּב ּה ַ ּב ְר ָטה.
"ככָ ה ְמ ֻב ָ ּג ִרים ׁשוֹ כְ ִבים,
ָּ
ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם...
ַעל ַה ַ ּגב...
ִעם ַהגּ וּף ַה ָּכ ֵבד ׁ ֶש ָּל ֶהם...
וְ נָ ִחיםּ ְ ,בלִ י לַ ֲעצֹם ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ֲא ִפלּ וּ.
ַא ְּת ִמזְ דַּ ֶּקנֶ ת,
נֶ לְ יָ ה!
ָּתקו ִּמי ַמ ֵהר וְ ַת ֲעשִׂ י ַמ ּׁ ֶשהוּ,
לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְמ ֻא ָחר".
ַּכ ֲע ָסנִ י ָע ַצר ַעל ִ ּג ְב ַעת חוֹ ל ַא ַחת ,ו ָּפ ַרשׂ ֶאת ַה ַּמ ּ ָפה.
"ח ָ ּי ִבים לַ ְחצוֹ ת ֶאת ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּםְּ ,כ ֵדי לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים",
ַ
הוּא ָא ַמר ְ ּב ׁ ֶש ֶקט.
"יָ כֹלְ נ ּו ְּכ ָבר ִמ ְ ּז ַמן לִ ְהיוֹ ת ׁ ָשםִ ,אם לֹא ָהיִ ינ ּו עוֹ שִׂ ים ֶאת ָּכל ַה ִּסיבו ִּבים ׁ ֶש ָעשִׂ ינ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲא ָבל ִמי הוֹ לֵ ְך ְ ּב ַקו יָ ׁ ָשר?
ַרק ְמ ֻב ָ ּג ִרים".
ׁ ָש ַת ְקנוּ ,וְ ִה ְמ ׁ ַשכְ נ ּו לָ לֶ כֶ ת.
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּילָ ִדים ָּת ִמיד ׁשוֹ ְת ִקים וְ הוֹ לְ כִ ים,
ִעם ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָה ֲעצוּבוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם,
ָּכל ַה ּיוֹ ם,
ָּכל ַה ַח ִ ּיים.
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ָהלַ כְ ִּתי וְ ָס ַפ ְר ִּתי ֶאת ַה ְ ּצ ָע ִדים,
"א ַחתְ ׁ ...ש ַּתיִ םָ ׁ ...שלוֹ ׁש"...
ַ
ְּכמוֹ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן לִ ֵּמד אוֹ ָתנ ּו לִ ְס ּפֹר ֶאת ַה ָ ּי ִמיםֶ ,ה ֳח ָד ׁ ִשים וְ ַה ּׁ ָשנִ ים,
ָּכל יוֹ ם...
ָּכל ַה ַ ּילְ דוּת...
ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ִ ּג ַיע לַ ַ ּבגְ רוּת.
ָר ִא ִיתי ׁ ֶש ֶ ּזה עוֹ זֵ ר .אֹזֶ ן ָה ָמן צוֹ ֵדק.
ַעכְ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי ,לָ ָּמה ְמ ֻב ָ ּג ִריםָּ ,כל ַה ְ ּז ַמןֲ ,עסו ִּקים ְ ּב ִח ּׁשו ֵּבי ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםּ ִ :ב ׁ ְשעוֹ נִ יםּ ְ ,בלוּחוֹ ת ׁ ָשנָ ה ְמפ ָֹר ִטיםּ ְ ,ב ַת ֲא ִריכִ ים
וְ כַ דּ וֹ ֶמה.
ֵהם ׁ ָשכְ ח ּו לְ שַׂ ֵחק ,ו ְּמ ַח ִּכים ׁ ֶש ַה ֵּס ֶבל ׁ ֶש ָּל ֶהם יַ ֲעבֹר.
עוֹ ד ַּכ ָּמה ְצ ָע ִדים ו ַ ּּב ְר ָטה ְּתיַ ֵ ּבב:
"ה ַ ּביְ ָתהַ ,ה ַ ּביְ ָתה".
ַ
זֶ ה ָהיָ ה לִ י ָ ּברוּר לְ ִפי ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ָּל ּה ׁ ֶש ִה ְת ַ ּגלְ ְ ּגל ּו ַמ ְעלָ ה ,וְ ִה ְת ַ ּג ְע ְ ּגע ּו לִ ְמקוֹ מוֹ ת ְרחוֹ ִקים.
וְ ָאז,
אוֹ ׁ ֶש ַ ּנ ְחזֹר ַה ַ ּביְ ָתה ,וְ לֹא נַ ִ ּציל ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
אוֹ ׁ ֶש ָ ּנמוּת ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן רוֹ ֶצה.
הוּא יָ ִקים ַעל ִק ְב ֵרנוַּ ,מ ֵ ּצ ָבה ְ ּגדוֹ לָ ה ו ְּמפ ֶֹא ֶרת,
וְ ָעלֶ ָיה יִ ָּכ ֵתב:
"זֶ ה ָמה ׁ ֶש ָּק ָרה לִ ילָ ִדים,
ׁ ֶש ָרצ ּו ַרק לְ שַׂ ֵחק,
וְ ׁשוּם דָּ ָבר לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת".

וִ ילָ ִדיםִ ,מ ָּכל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,יַ ֲעל ּו לְ ִק ְב ֵרנוּ ,יָ נִ יח ּו ּ ְפ ָר ִחים ,יַ ִ ּזיל ּו דִּ ְמ ָעה,
וְ יַ ִ ּגידוּ:
"אֹזֶ ן ָה ָמן צוֹ ֵדק".
ֲא ָבל ְ ּב ֵס ֶתר לִ ָ ּבם ,יִ ְרצ ּו לִ ְהיוֹ ת ִא ָּתנוִּ ,מ ַּת ַחת לַ ַּמ ֵ ּצ ָבה.
"טוֹ ב יֶ לֶ ד ֵמתִ ,מ ְּמ ֻב ָ ּגר ַחי!"
ָצ ַע ְק ִּתי לְ ֶפ ַתע.
ְ
ַ ּב ְר ָטה ִח ְ ּיכָ ה ְ ּב ֶפה ָמלֵ א חוֹ ל ,זֶ ה ָהיָ ה ַה ִח ּיוּך ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָּל ּה ,זֶ ה זְ ַמן ַרב.
ישה ּו עוֹ ד ְמ ַעט יִ ּׁ ָש ֵבר וְ יִ ְר ֶצה ַה ַ ּביְ ָתה.
ֲא ָבל ׁשוּב יָ ַרד ָעלֵ ינ ּו ַה ּׁ ֶש ֶקט ,וְ יָ ַד ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ִּמ ׁ ֶ
ֵּכן,
זֶ ה ָהיִ ִיתי ֲאנִ י,
ֲא ָבל ׁ ָש ַת ְק ִּתיְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲא ׁ ִשימ ּו אוֹ ִתי ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ֻב ָ ּגר ,וְ ָת ִמיד ְמ ַקלְ ֵקל לַ ְ ּילָ ִדים ֶאת ַה ִּמשְׂ ָחקּ ָ ,ב ֶרגַ ע ֲהכִ י יָ ֶפה.
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לְ ֵעת ֶע ֶרבִ ,ה ַ ּג ְענ ּו לְ ֵע ֶמק ׁ ֶש ָהי ּו בּ וֹ ֵע ִצים ַר ִ ּביםְ ,מיֻ ָ ּב ׁ ִשים וּנְ בוּלִ יםַ .ענְ ֵפי ָה ֵע ִצים ָהי ּו ֲעטו ִּפים ְ ּב ַת ְחבּ וֹ ׁשוֹ ת לְ ָבנוֹ ת,
ַ ּב ֲעלוֹ ת חוֹ ִרים ַרק ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ְמ ֻס ָּמנִ ים.
"א ֶּלה ָה ֵע ִצים ָה ֲאבו ִּדים",
ֵ
ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"פ ַעם ֵהם ּ ָפ ְרח ּו וְ לִ ְבלְ ב ּו ִ ּב ׁ ְשלַ ל ְצ ָב ִעיםַ ,עד ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ֵה ִמית אוֹ ָתם.
ַּ
הוּא ׁ ָשלַ ל ֵמ ֶהם ֶאת ַה ְ ּזכוּת לִ ְחיוֹ ת.
הוּא ָּכ ַעס ַעל ָה ֵע ִציםֶ ׁ ,ש ֵהם צוֹ ְמ ִחים וּגְ ֵדלִ ים לְ ָאן ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים .מוֹ ִצ ִיאים ֲענָ ִפים ,לְ ֵהיכָ ן ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ּׁ ֵשק לָ ֶהםּ ְ ,בלִ י
לִ ׁ ְשאֹל אוֹ תוֹ .
הוּא אוֹ ֵמרֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ֵהבֶ ׁ ,ש ָה ַרגְ לַ יִ ם ׁ ֶשל ָה ֵעץ נְ טוּעוֹ ת ָעמֹק ַ ּב ֲא ָד ָמה ,וְ ָה ֵעץ לֹא יָ כוֹ ל לָ זוּז .וְ הוּא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַ ּגם
ָה ֲענָ ִפים ׁ ֶש ָּל ֶהם יִ גְ דְּ לוּּ ְ ,ב ִד ּיוּק ֵא ְיך ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ,לְ ִפי ִּתכְ נוּן ְמ ֻד ָ ּיק.
לָ כֵ ן ,הוּא ָע ַטף ֶאת ָה ֲענָ ִפים ְ ּב ַת ְחבּ וֹ ׁשוֹ ת ֲחזָ קוֹ ת ,וְ ִה ׁ ְש ִאיר לָ ֶהם חוֹ ִרים ַרק ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ְמ ֻסדָּ ִרים.
"מ ְס ֵּכנִ ים ָה ֵע ִצים",
ִ
ִמלְ ְמלָ ה ַ ּב ְר ָטה,
וְ נִ ְ ּג ׁ ָשה לְ לַ ּ ֵטף אוֹ ָתם.
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ְ ּבלִ י ִה ּסוּס ,נִ ְ ּג ׁ ָשה לְ ַא ַחד ָה ֵע ִצים ,וְ ֵה ֵח ָּלה לְ ָה ִסיר ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶאת ַה ַּת ְחבּ וֹ ׁשוֹ תּ ִ .בן ֶרגַ עֵ ,ה ֵחלּ ּו
ַמ ְר ָטה ָהיְ ָתה ָה ִר ׁ
לָ צוּץ ֲענָ ִפים ְק ַט ִ ּנים לְ כָ ל ַה ִּכ ּווּנִ ים ,וְ ָעלִ ים יְ ֻר ִּקים וּזְ ִע ִירים ֵה ֵחלּ ּו לְ ַב ְצ ֵ ּבץ.
"א ֶּתם רוֹ ִאים",
ַ
ָק ְר ָאה ַ ּב ְר ָטה,
"ה ֵעץ,
ָ
ְּכמוֹ יֶ לֶ ד,
ַמ ְח ִ ּביא ֶאת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה ׁ ֶשלּ וֹ ִ ּב ְפנִ ים,
וְ ַעכְ ׁ ָשו ַהכּ ֹל ּפוֹ ֵר ַח.
הוּא לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ֵמת,
הוּא ַרק ָעשָׂ ה ֶאת ַע ְצמוֹ ְּ ,כ ֵדי לְ ִה ְת ַח ֵ ּבא ֵמאֹזֶ ן ָה ָמן".
ְ
ִה ְת ּ ָפ ַרשְׂ נ ּו לְ כָ ל ר ַֹחב ׁשו ַּרת ָה ֵע ִצים ,וְ ִה ְת ַקדַּ ְמנ ּו ְ ּב ֶמ ֶרץּ ,תוֹ ך ְּכ ֵדי ּ ֵפרוּק ָּכל ַּת ְחבּ וֹ ׁשוֹ ת ָה ֵע ִצים.
לְ ָפנֵ ינ ּו ִהשְׂ ָּת ֵר ַע ֵע ֶמק ֲענָ קָ ,מלֵ א ְ ּבגִ זְ ֵעי ֵע ִצים ֵמ ִתים ו ׁ ְּשבו ִּריםֲ ,אפ ִֹרים ִּכלְ ַא ַחר שְׂ ֵר ָפה ,ו ֵּמ ֲאחוֹ ֵרינוּ ,נִ ְפ ַרשׂ ַעכְ ׁ ָשו,
ׁש ֶֹבל יְ ַר ְק ַרק ׁ ֶשל ַר ֲענַ ּנוּת.
ישים ֵה ֵחלּ ּו לְ ִהשְׂ ָּת ֵרגּ .פֹה וָ ׁ ָשם ,נִ ְרא ּו ַ ּגם ַּכ ָּמה נִ ָ ּצנִ ים ׁ ֶשל
ט-אט נֵ עוֹ ר ּו ָה ֲענָ ִפים ִמ ַּת ְרדֵּ ָמ ָתםֲ .ענָ ִפים ְצ ִע ִירים וּגְ ִמ ׁ ִ
ַא ַ
ּ ְפ ִר ָיחה ִצ ְבעוֹ נִ יתֶ ׁ ,ש ֵה ֵח ָּלה לְ ַמ ֵּלא ֶאת ָה ֲאוִ ירּ ְ ,ב ֵר ַיח ָקסוּם.
ַּכ ֲע ָסנִ י ִ ּג ָּלהֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ִסדֵּ ר ַמ ְסלוּלִ ים ְמיֻ ָח ִדים ֵמ ֶא ֶבן ,לְ ׁ ַש ְ ּירוֹ ת ַה ְ ּנ ָמלִ ים ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר.
"ת ְראוּ",
ִּ
הוּא ָק ָרא לָ נוּ,
ָ ּב ַעט ְ ּבזַ ַעם ,ו ֵּפ ֵרק ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
"הוּא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָמלִ ים יֵ לְ כוַּ ,רק ַ ּב ַּמ ְסלוּלִ ים ׁ ֶשהוּא ָק ַבע לָ ֶהן".
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"ה ִ ּביט ּו לַ ּׁ ָש ַמיִ ם!"
ַ
ָק ְר ָאה ָ ּבלָ גָ נָ ה.
אשינ ּו ַמ ְעלָ ה,
ֵה ַר ְמנ ּו ָר ׁ ֵ
ַּת ְמרו ֵּרי ְּתנו ָּעה ָהי ּו ְּתלוּיִ יםּ ְ ,ב ֶעזְ ַרת ָ ּבלוֹ נִ ים ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם.
"אֹזֶ ן ָה ָמן רוֹ ֶצהֶ ׁ ,ש ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים יָ עוּפ ּו לְ ִפי ֻח ֵּקי ַה ְּתנו ָּעה",
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה,
"שלּ ֹא יִ ְהי ּו ִה ְתנַ ְ ּג ׁשוּיוֹ ת".
ֶׁ
"הוּא צוֹ ֶפה ָ ּב ֶהןִ ,מ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים",
ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"צ ּפוֹ ר ׁ ֶשלּ ֹא ָע ָפה לְ ִפי ַה ֻח ִּקים ,הוּא לוֹ כֵ ד אוֹ ָת ּה ְ ּב ֶעזְ ַרת ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,קוֹ ׁ ֵשר לָ ּה ֶאת ַה ְּכנָ ַפיִ ם לַ גּ וּף ,וְ ִהיא
ִ
לֹא יְ כוֹ לָ ה יוֹ ֵתר לָ עוּףַ ,רק לָ לֶ כֶ ת ַעל ָה ֲא ָד ָמה".
ַעכְ ׁ ָשו ֵה ַב ּנוּ ,לָ ָּמה יֵ ׁש ׁ ֶש ֶקט.
ִה ַ ּב ְטנ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ ָר ִאינ ּו ִצ ּפוֹ ִרים ָעפוֹ ת לְ לֹא קוֹ לּ ְ ,ב ַמ ְסלוּלֵ י ַה ָ ּבלוֹ נִ ים ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,עוֹ ְצרוֹ ת ַ ּב ְ ּצ ָמ ִתים ,ו ַּמ ְמ ׁ ִשיכוֹ ת
ָהלְ ָאה ,לְ לֹא ִצ ּיוּץ.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הֵ ,ה ֵחלּ ּו ְמיַ דִּ ים ֲא ָבנִ ים ַ ּב ָ ּבלוֹ נִ יםִ ,מ ׁ ְש ַּת ַע ׁ ְש ִעים ְ ּב ַת ֲחרוּת ְקלִ ָיעהִ ,מי ְמפוֹ ֵצץ יוֹ ֵתר ָ ּבלוֹ נִ ים.
ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ,נָ ְצצ ּו ִמ ַּכ ַעס,
זֶ ה ָּת ִמיד ָק ָרה לָ ּהְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא ָ ּבכְ ָתה וְ כָ ֲע ָסה ְ ּביַ ַחד.
ִהיא ִס ְ ּננָ ה ֵ ּבין ׁ ִש ֶ ּנ ָיה:
"ח ָ ּי ִבים לִ ְמצֹא ֶאת ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ַה ְּק ׁשוּרוֹ ת,
ַ
וּלְ ׁ ַש ְח ֵרר לָ ֶהן ֶאת ַה ְּכנָ ַפיִ ם".
ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ָהלַ ְך וְ ִה ְצ ַט ֵ ּנן ,רו ַּח ׁ ֶשל ְס ָתו נָ ׁ ְש ָבה ,וַ ֲענָ נִ ים ֲאפ ִֹרים ִה ְס ִּתיר ּו ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָה ַאכְ זָ ִרית.
ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ,נִ ְר ָאה ַעכְ ׁ ָשוָ ,ע ׁ ִשיר ִ ּב ְצ ָב ִעים,
גּ וֹ נֵ י יָ רֹק ָ ּב ִהיר ׁ ֶשל ָעלִ ים,
וָ רֹד ָּכתֹם ׁ ֶשל ׁ ְש ִק ָיעה,
אוֹ ר ְּכ ַחלְ ַחל,
וַ ֲא ִפלּ ּו ַה ּ ַפ ְר ּ ַפר ׁ ֶש ַעל ֶה ָחזֶ ה ׁ ֶשל נֶ לְ יָ הֶ ,ה ְחלִ יף לוֹ ְצ ָב ִעים ִעם ַה ּׁ ְש ִק ָיעה.
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ַענְ נֵ י ַח ּיוֹ ת ִס ּ ְפרוּּ ְ ,בלִ י ׁ ֶש ִ ּב ַּק ׁ ְשנ ּו ֵמ ֶהםִ ,ס ּפו ִּרים יְ דו ִּעים ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
אתי ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן עוֹ ֵמד ַעל ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםְ ,מ ַצ ֶ ּוה ְ ּבכַ ַעס ַעל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש לֹא
ְ ּב ַא ַחד ָה ֲענָ נִ יםָ ,מ ָצ ִ
לְ ִה ָּכנַ ע לָ ֲענָ נִ ים ,וְ לַ ְחזֹר וְ לִ שְׂ רֹף ֶאת ַהכּ ֹל.
ו ִּמ ָ ּיד ָעל ּו ו ָּבאוּ ,מוּל ָענָ ן ָ ּגדוֹ ל וְ נוֹ ָרא זֶ הֲ ,עשָׂ ָרה ֲענָ נִ ים ְק ַט ִ ּנים.
לֹא לְ ַה ֲא ִמין,
ֲעשֶׂ ֶרת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֹאשֵ ,מנִ יף ְ ּביָ דוֹ ּ ַפ ּ ִט ׁיש ׁ ָשחֹר,
ַּכ ֲע ָסנִ י צוֹ ֵעד ָ ּבר ׁ
ַא ֲח ָריו ַמ ְמ ַּת ַּקנִ יְ ,מלַ ֵּקק ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ַּכדּ ו ֵּרי ְ ּגלִ ָידה ַצ ְמ ִר ִיר ִ ּיים,
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ הָ ,צ ֲע ָדה ַעל ַה ָ ּי ַדיִ םְּ ,כ ׁ ֶש ָה ַרגְ לַ יִ ם מוּנָ פוֹ ת ַמ ְעלָ ה,
לִ כְ לוּכִ יתֶ ,ה ְחזִ ָיקה ִמ ַּת ַחת לִ זְ רוֹ ָע ּה ּ ַפח זֶ ֶבלֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹל נָ ַפל ִמ ֶּמ ּנוּ,
"ס ֶפר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִּלי",
יַ ׁ ְשנוּנִ י ָצ ַעד ְ ּב ֵעינַ יִ ם ֲעצוּמוֹ ת ,אוֹ ֵחז ֵס ֶפר ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב ָעלָ יוֵ :
ּ ִפ ְצעוֹ נִ יִ ,ח ֵ ּבק ֶאת ֻק ְפ ַסת ַה ּ ְפ ָצ ִעים ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ּ ְפתו ָּחה ,וְ ַה ּ ְפ ָצ ִעים ָּכל ַה ְ ּז ַמן נָ ְפל ּו וְ נִ ְפ ְּתחוּ,
לְ ַמ ָּתנוֹ נִ י ָהי ּו יָ ַדיִ ם ְמלֵ אוֹ תּ ְ ,ב ַה ְר ֵ ּבה נְ יָ רוֹ ת יָ ִפים ׁ ֶשל ַמ ָּתנוֹ ת ִעם ְס ָר ִטים,
ָ ּבלָ גָ נָ ה ָעשְׂ ָתה ּ ַפ ְרצו ִּפים ַמ ְצ ִח ִיקים ,וְ ֶה ָענָ ן ׁ ֶש ָּל ּהָּ ,כל ַה ְ ּז ַמן ,לָ ַב ׁש ו ָּפ ׁ ַשט צו ָּרה,
ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ָצ ְר ָחה" :שְׂ מֹאל ,שְׂ מֹאל ,שְׂ מֹאל יָ ִמין שְׂ מֹאל ",וְ לָ כֵ ן ַה ּ ֶפה ׁ ֶש ָּל ּהָ ,היָ ה ָּכל ַה ְ ּז ַמן ּ ָפתו ַּח,
וְ ַא ֲחרוֹ נָ ה,
יפינָ הֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ֶה ָענָ ן ׁ ֶש ָּל ּה ֵמ ָעלֵ ינוּ ,הוּא ֵה ֵחל לְ ַט ְפ ֵטף.
ּ ִפ ּ ִ
ָּכ ְך ָצ ַע ְדנוֶּ ,א ָחד ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ֵשנִ יְ ,מ ִב ִיאים ַמ ָּתנוֹ ת לְ אֹזֶ ן ָה ָמן.
"איפֹה ע ֶֹפר?!"
ֵ
ָּכ ֲע ָסה ַ ּב ְר ָטה,
ׁ ֶשדָּ ֲאגָ ה לִ י ָּת ִמיד ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶשדָּ ֲאגָ ה לְ ַע ְצ ָמ ּה.
"א ְּת לֹא רוֹ ָאה?"
ַ
ִה ְר ִ ּג ָיעה אוֹ ָת ּה ַמ ְר ָטה ,וְ ִה ְצ ִ ּב ָיעה לְ ֵע ֶבר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
אתנ ּו עוֹ ד ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ֲענָ נִ ים.
"מ ּׁ ָשםּ ָ ,ב ִאים לִ ְק ָר ֵ
ִ
ִּת ְס ַּת ְּכלִ י טוֹ ב...
ִה ֵ ּנה!
ַ ּגם ֲאנַ ְחנ ּו ׁ ָשם".
ו ֶּב ֱא ֶמת,
זִ ִה ִיתי ֶאת ַמ ְר ָטה ָ ּב ֶא ְמ ַצעְ ,ק ֵר ָבה ֵאלַ י ,נוֹ ֶתנֶ ת יָ ַדיִ ם לְ ַ ּב ְר ָטה וְ לִ י.
"א ָבל לָ ָּמה ַמ ָּתנוֹ ת?"
ֲ
ָּכ ַע ְס ִּתי,
ׁ"שוּב לְ ִה ְת ַח ֵ ּנף לְ אֹזֶ ן ָה ָמןַ ,א ֲח ֵרי ָּכל ָמה ׁ ֶש ָעשָׂ ה לָ נוּ".
"מה ּ ִפ ְתאוֹ ם",
ָ
ָּכ ַעס ַּכ ֲע ָסנִ י,
ֹאש".
"ה ּ ַפ ּ ִט ׁיש ,זֶ ה ְּכ ֵדי לָ ֵתת לוֹ אוֹ תוֹ ֲ ...א ָבל ָ ּבר ׁ
ַ
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ו ֶּב ֱא ֶמתְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ַּכלְ נ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ,יָ כֹלְ נ ּו לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֵברוּרֵ ,א ְיך ַּכ ֲע ָסנִ י ֵמנִ יף ֶאת ּ ַפ ּ ִט ׁישוֹ ַמ ְעלָ ה ,וְ אֹזֶ ן ָה ָמן ִעם ּ ַפ ַחד
ֹאשוֹ ְ ּביָ ָדיו.
ָ ּב ֵעינַ יִ םִ ,מ ְתכּ וֹ ֵפףְ ,מסוֹ כֵ ְך ַעל ר ׁ
נֶ לְ יָ ה ִה ְתעוֹ ְר ָרהָ ,ר ָצה לְ ָפנֵ ינוּׁ ,שוֹ לַ ַחת ַא ּ ָפ ּה לָ רו ַּח וּמוֹ ׁ ֶשכֶ ת אוֹ ָתנ ּו ַא ֲח ֶר ָיהִ .היא ִהזְ דַּ ְּק ָפה ִמ ֵּמרוֹ ָצ ּה ַעל ַא ַחת
ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ,צוֹ ָפה ַמ ּ ָטהִּ ,כ ְמ ַפ ֶּק ֶדת ַה ּסוֹ ֶק ֶרת ֶאת שְׂ ֵדה ַה ְּק ָרב.
ִה ְצטוֹ ַפ ְפנ ּו ְס ִב ָיב ּה.
לְ ָפנֵ ינ ּו נִ ְפ ַרשׂ ֵע ֶמק ָמלֵ א ִצ ּפוֹ ִריםֶ ׁ ,שדִּ דּ ּו ַעל ָה ֲא ָד ָמה .לְ כֻ ָּלן ְּכנָ ַפיִ ם ְק ׁשוּרוֹ ת ,ו ָּפנִ ים ֲעצוּבוֹ תֶ ׁ ,שלּ ֹא הוֹ ִציא ּו ֶהגֶ ה.
ימהַ :אלְ ֵפי ִצ ּפוֹ ִריםְ ,ק ׁשוּרוֹ ת ְ ּב ַת ְחבּ וֹ ׁשוֹ ת לְ ָבנוֹ תְּ ,כנָ ַפיִ ם ְמ ֻהדָּ קוֹ ת לַ גּ וּף ,קוֹ ְפצוֹ ת ַעל ַרגְ לֵ ֶיהן
ַה ְּתמוּנָ ה ָהיְ ָתה ַמ ְד ִה ָ
ַהדַּ ּקוֹ תּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקטּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקט.
"כ ִאלּ ּו ֵאיזֶ ה רוֹ ֵפא טוֹ בָ ,ח ַב ׁש לָ ֶהן ֶאת ַה ְּכנָ ַפיִ ם ַה ּׁ ְשבוּרוֹ ת",
ְּ
יפינָ ה.
ִמלְ ְמלָ ה ּ ִפ ּ ִ
"ת ְראוּ!
ִּ
ֵהן בּ וֹ נוֹ ת ִק ִ ּנים ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה",
נֶ ְח ַרד ּ ִפ ְצעוֹ נִ י.
"זֶ ה ֵע ֶמק ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ַה ְּק ׁשוּרוֹ ת",
ָק ָרא ַּכ ֲע ָסנִ י ִמן ַה ַּמ ּ ָפה.
ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ָרא ּו אוֹ ָתנ ּו ַה ִ ּצ ּפוֹ ִריםֵ ,הן נִ ְב ֲהל ּו וְ נִ ּס ּו לִ ְבר ַֹחֲ ,א ָבל ֵהן יָ כְ ל ּו לְ ַק ּ ֵפץ ַרק ְק ָצת וְ לֹא יוֹ ֵתר.
ַמ ְר ָטה ,הוֹ ׁ ִש ָיטה לָ ֶהן יָ ד ִעם ַּכ ָּמה זֵ ְרעוֹ נִ ים ׁ ֶש ִּל ְּק ָטה ,וְ ִה ְמ ִּתינָ ה ְ ּב ַס ְבלָ נוּת.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ֵהן ְמ ַפ ֲחדוֹ ת ְמאוֹ ד ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם.
ט-אט ,לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ ָיה.
ַמ ְר ָטה לֹא ִה ְתיָ ֲא ׁ ָשה ,וּלְ ַא ַחר זְ ַמן ַרב ֵה ֵחלּ ּו ַה ִ ּצ ּפוֹ ִריםַ ,א ַ
ָאז ִה ְצלִ ָיחה ,לְ ַה ִּתיר ִ ּבזְ ִהירוּתּ ְ ,ב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֶת ָיה ַה ְ ּז ִריזוֹ תַּ ,ת ְחבּ ׁ ֶֹשת ֵמ ַא ַחת ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים ,וְ זֹאתָ ּ ,פ ְר ָצה ַמ ְעלָ ה לַ ּׁ ָש ַמיִ ם,
ְ ּב ִצוְ חוֹ ת ֶח ְדוָ ה.
לְ ֶפ ַתע ִה ִּקיפ ּו אוֹ ָתנ ּו ַאלְ ֵפי ִצ ּפוֹ ִריםֲ ,ע ַדיִ ן ְמ ַפ ֲחדוֹ ת לְ ַצ ֵ ּיץֲ ,א ָבל ִעם ִּת ְקוָ ה ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
אשוֹ ן ׁ ֶשל בּ ֶֹקר.
ָה ֲעבוֹ ָדה נִ ְמ ׁ ְשכָ הַ ,עד אוֹ ר ִר ׁ
ִעם ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ,נוֹ ְפ ָפה לָ נ ּו ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,לְ ׁ ָשלוֹ ם ,לַ ֲה ַקת ִצ ּפוֹ ִרים ֲענָ ִקיתִ .היא דָּ ֲא ָתה ֵמ ָעלֵ ינ ּו ְ ּב ִסיבו ִּבים ֲא ָח ִדים,
ימים ׁ ֶש ָּל ּה.
לְ אוֹ ת ּתוֹ ָדה ,וְ ֶה ְר ֲא ָתה לָ נ ּו ֶאת ִ ּבצּ ו ֵּעי ַה ְּתעו ָּפה ַה ַּמ ְד ִה ִ
ַּ
"גם ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לָ עוּף,
ָמה ַא ֶּתן ַמ ׁ ְשוִ יצוֹ ת?!"
ָצ ֲע ָקה לְ ֶע ְב ָרן ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה.
ַה ִ ּצ ּפוֹ ִרים נָ ֲחת ּו ַעל ַענְ ֵפי ָה ֵע ִצים ַה ּמוֹ ִר ִיקיםָ ,ר ְקד ּו ַעל ַענְ ֵפ ֶיהן ,וְ ֵה ֵפר ּו ֶאת דִּ ְמ ַמת ַה ִּמ ְד ָ ּברּ ְ ,ב ִצ ּיוּץ קוֹ לָ נִ י וְ ַע ִּליז.
וְ ִצ ּפוֹ ר ַא ַחת ָעשְׂ ָתה לְ כַ ֲע ָסנִ יּ ,תוֹ ְך ְּכ ֵדי ְמעוֹ ָפ ּהָ ,ק ִקי ַעל ַה ָּק ַר ַחת.
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּםֶ ׁ ,ש ָהלַ ְך ו ָּפ ַרח ִמ ּיוֹ ם לְ יוֹ םֲ .אנִ י ְ ּב ֶע ֶצם יוֹ ֵד ַע ֶאת זֶ ה ְ ּבוַ דָּ אוּתִּ ,כי
ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת שְׂ ֵמחוֹ ת ֶה ְחלִ יפ ּו ֶאת ָה ֲעצוּבוֹ ת ,וְ ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָ ּז ַחל ִעם ָה ֶע ֶצב וְ ַה ְּכ ֵאבָ ,טס ַעכְ ׁ ָשו ִ ּב ְמ ִהירוּת ְמ ַס ְח ֶר ֶרת ִעם ָּכל
יוֹ ם ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ָח ָד ׁש.
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ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָר ָצה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ִח ּיו ְּך ,וְ נָ ְפלָ ה ַהיְ ׁ ֵשר לִ זְ רוֹ עוֹ ת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםְּ ,כיֶ לֶ ד
ֹאש ֵמ ַה ַּכרְּ ,כ ָבר ֵה ִצ ָיצה לָ נ ּו ִמ ָּמקוֹ ם לֹא
ַהנּוֹ ֵפל לִ זְ רוֹ עוֹ ת ִא ּמוֹ  .וְ ַה ׁ ְש ֵּכם ַ ּבבּ ֶֹקר ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ָה ִרים ֶאת ָהר ׁ
ָצפוּי ,קוֹ ֵראת לָ נוּ ,לָ בוֹ א לְ שַׂ ֵחק ִא ָּת ּה.
ַה ָ ּי ֵר ַח לִ ָ ּוה אוֹ ָתנ ּו ְּככֶ לֶ ב נֶ ֱא ָמןְ ,מ ַס ּ ֵפר לָ נ ּו ֲחלוֹ מוֹ תַ ּ ,פ ַעם ְ ּב ַפ ְרצוּף ָמלֵ א ׁ ֶשל יֶ לֶ ד ָּתם ,ו ַּפ ַעם ְּכלֵ ָיצןֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֵת ַח ֶאת
ִח ּיוּכוֹ ֵמ ֵע ֶבר לְ ָפנָ יו.
ה-מ ְעלָ ה ,וּלְ ִע ִּתים ,דָּ ֲהר ּו ִּככְ נו ְּפיַ ת
ָהרוּחוֹ ת ִח ְּלל ּו ֵ ּבין ַענְ ֵפי ָה ֵע ִצים ,לְ ִע ִּתים ָר ְקד ּו ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל ,נוֹ שְׂ ִאים ָעלִ יםַ ,מ ְעלָ ַ
יְ לָ ִדים ַה ִּמ ְת ַ ּגלְ ֶ ּגלֶ ת ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ןַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְרח ּו ַעל ַהדֶּ ׁ ֶשא ׁ ֶש ֵה ֵחל לְ כַ ּסוֹ ת ֶאת ַה ְ ּג ָבעוֹ ת.
ימת ַה ַּמיִ םֵ ּ .פ ַר ְקנ ּו ֶאת ַה ְּסכָ ִרים,
ִה ְת ָ ּב ֵרר לָ נוֶּ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ָ ּבנָ ה ְסכָ ִרים ַ ּב ֲערו ֵּצי ַה ְ ּנ ָחלִ יםְּ ,כ ֵדי לִ ׁ ְשלֹט ַעל ִּכ ּווּן זְ ִר ַ
ו ִּמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ִה ְת ַמ ֵּלא ַעכְ ׁ ָשוּ ַ ,גם ְ ּבקוֹ לוֹ ת ׁ ִשכְ ׁשו ְּך ׁ ֶשל ַמיִ םַ ,הזּוֹ ְר ִמים ְ ּב ָח ְפ ׁ ִש ּיוּת ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ן.
ִמדֵּ י בּ ֶֹקרִ ,ט ְ ּילָ ה לָ ּה ַ ּב ְר ָטה יְ ֵח ָפה ִעם נֶ לְ יָ הּ ַ ,ב ֶּמ ְר ָח ִבים ַה ּמוֹ ִר ִיקיםֶ ׁ ,ש ּפֹה וָ ׁ ָשם עוֹ ד ִ ּב ְצ ְ ּבצ ּו ָ ּב ֶהם ,דְּ יוּנוֹ ת בּ וֹ ְדדוֹ ת
ׁ ֶשל חוֹ לּ ְ .ביָ ָד ּה ָהיָ ה ָחלִ יל ִמ ְּקנֵ ה ַ ּב ְמבּ וּקֶ ׁ ,ש ָעשָׂ ה לָ ּה ַמ ָּתנוֹ נִ יִ .היא נִ ְ ּגנָ ה ַמנְ ִ ּגינוֹ תֶ ׁ ,ש ִה ְר ִטיט ּו ֶאת לִ ְבבוֹ ת ַה ְ ּילָ ִדים
ימי נַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,ו ִּבלְ ְ ּבל ּו אוֹ תוֹ לְ גַ ְמ ֵרי.
ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ִהזְ ִּכיר ּו לָ ֶהם ׁ ִש ֵירי ֶע ֶרשׂ ֲענֻ ִ ּגיםַ .ה ַּמנְ ִ ּגינוֹ תּ ַ ,גם ּ ָפ ְרט ּו ַעל נִ ֵ
"היא יָ ָפהַ ּ ,פ ַחד!"
ִ
ָק ָרא אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ַ ּגג ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
ֲא ָבל ִמ ָ ּיד ָח ַסם ֶאת ּ ִפיו.
ֲה ֵרי נִ ׁ ְש ַ ּבע,
ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר הוּא לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ְ ּב ִמשְׂ ֲח ֵק ֶיהם ַה ְּמ ֻט ּ ָפ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ְ ּילָ ִדים.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִס ּ ְפר ּו ְ ּב ִצ ּיו ִּרים ֶאת ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ַה ִ ּצ ּיו ִּרים מו ָּב ִאים לִ ְפנֵ יכֶ ם ַ ּב ֵּס ֶפר.
ֵהם ִצ ְ ּיר ּו ַ ּב ֲא ָבנִ ים ו ְּב ַמ ְּקלוֹ ת ַעל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ֶאת ַה ְּק ָרב ְ ּב ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקיםֶ ,את ָה ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
ֶאת ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ תִ ,עיר ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ תְ ,מ ָע ַרת ַה ְּכ ֵא ִבים ַהנּוֹ ָר ִא ִ ּיים ,וְ עוֹ ד ,וְ עוֹ ד.
ֵהם ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ַס ּ ֵפר ֶאת ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,ו ִּפ ְּסל ּו ֶאת דְּ יוֹ ְקנְ אוֹ ֵת ֶיהם ְ ּב ַסלְ ֵעי ֶה ָה ִרים.
ֶאת ַ ּב ְר ָטה ּ ִפ ְּסל ּו ַעל ִ ּג ְב ָעה ְק ַט ָ ּנה,
אוֹ ִתיַ ,על ִ ּג ְב ָעה ְק ָצת יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לָ ה,
ֶאת ַמ ְר ָטה ַעל ַהר,
וְ ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ַעל ֶא ֶבן ְק ַט ָ ּנה.
ֵהם ָה ְפכ ּו ֶאת ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ,לְ ֶא ֶרץ ְמ ֻפ ֶּסלֶ ת ו ְּמ ֻצ ֶ ּי ֶרתּ ִ ,ב ׁ ְשלַ ל ְצ ָב ִעים.
יוֹ ם ֶא ָחדָ ,הלְ כָ ה ַ ּב ְר ָטה לְ ִאבּ וּדִ .ח ּ ַפשְׂ נ ּו אוֹ ָת ּה ְ ּבכָ ל ַה ִּמ ְד ָ ּברַ ,עד ׁ ֶש ָּמ ָצאנ ּו אוֹ ָת ּה ְמ ַח ֶּללֶ ת לַ ִ ּצ ּפוֹ ִריםַ ,על ּ ִפ ְס ַ ּגת ַא ַחד
ַהצּ ו ִּקים ַהצּ וֹ ִפים ֶאל ַהנּוֹ ף.
ָאז ,לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ְר ָטהֶ ,את ִמשְׂ ַחק ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָה ֲאסוּרוֹ תִ .משְׂ ָחקֶ ׁ ,שהוֹ ִרים ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ַמ ְר ׁ ִשים לַ ְ ּילָ ִדים
ׁ ֶש ָּל ֶהם ,לְ שַׂ ֵחק בּ וֹ  ,וְ הוּא ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,ה ִּמשְׂ ָחק ַה ְּמ ַה ֶ ּנה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ַּק ָ ּים.
"פ ׁשוּט הוֹ לְ כִ ים ַא ַחר ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת,
ָּ
לְ ָאן ׁ ֶשנּוֹ ׁ ֶש ֶבת ָהרו ַּח",
ִה ְס ִ ּב ָירה לָ נ ּו ַ ּב ְר ָטה,
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"ו ַּמ ִ ּג ִיעים לִ ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ְד ִעים ֵא ְיך חוֹ זְ ִרים ֵמ ֶהם".
ארק ,וְ יַ לְ ֵדי
ַה ּ ַפ ַעם ,נִ ְר ָאה ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם לְ ַ ּב ְר ָטהְּ ,כלוּנָ ה ּ ַפ ְ
ארק ֶא ָחד ֲענָ ק .אֹזֶ ן ָה ָמן ְמנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַפ ֵּל ַח לַ לּ וּנָ ה ּ ַפ ְ
ַה ַּליְ לָ ה עוֹ ְצ ִמים ַעיִ ןֲ .א ָבל ֵהם עוֹ ְצ ִרים ֶאת ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ָה ֲענָ קּ ְ ,ב ִד ּיוּק ְּכ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן נִ ְמ ָצא לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ הוּא ֵמת ִמ ּ ַפ ַחד .אוֹ
ֹאש
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַסדְּ ִרים ְ ּבכַ ָ ּונָ הֶ ׁ ,ש ִ ּי ָּת ַקע ְ ּב ַר ֶּכ ֶבת ַה ּׁ ֵש ִדים ְ ּבתוֹ ְך ַה ָּמבוֹ ְך .יוֹ ֵתר טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּי ּפֹל ֵמ ַר ֶּכ ֶבת ֶה ָה ִרים ,יָ ׁ ָשר ַעל ָהר ׁ
ׁ ֶשל ַּכ ֲע ָסנִ י .וְ אוּלַ יּ ְ ,ב ֶע ֶצםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְפגּ ֹׁש ׁ ָשם ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםָּ ,כל אוֹ ָתם יְ לָ ִדים ׁ ֶשהוּא לֹא ׁ ָש ַמר ֲעלֵ ֶיהם ,וְ יִ ָ ּב ֵהל
נוֹ ָרא לִ ְראוֹ ת אוֹ ָתם ִמ ׁ ְש ּתוֹ לְ לִ ים ַעל ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ,וְ לֹא ְמ ַפ ֲח ִדים.
ּ ִפ ְתאוֹ ם ִה ִ ּב ָיטה ַ ּב ְר ָטה ָס ִביב ,וְ לֹא יָ ְד ָעה ֵאיפֹה ִהיא.
ָאז ִּכ ְ ּנ ָסה ַ ּב ְר ָטה ֶאת יָ ֶד ָיה ְס ִביב ּ ִפ ָיה,
וְ ָק ְר ָאה:
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמ ַֹע ַמ ְח ׁ ָש ָבה ֲאסו ָּרה?
ַּכ ָּמה זֶ ה ,אֹזֶ ן ָה ָמן וְ עוֹ ד אֹזֶ ן ָה ָמן?"
"ש ֵּתי ָאזְ נֵ י ָה ָמן",
ְׁ
הוּא ָצ ַעק.
"לֹא נָ כוֹ ן,
אֹזֶ ן ָה ָמן.

זֶ ה אֹזֶ ן ָה ָמן ֶא ָחדִ ,עם ׁ ְש ֵּתי ָאזְ נַ יִ ם ְ ּגדוֹ לוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּל ָך".
ָאז ָהיָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן ִמ ְת ּפוֹ ֵצץ ִמ ַּכ ַעס ,וְ ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמ ּנוּ ,נִ ְרא ּו ָּת ִמיד לְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הְּ ,כזִ ּקו ֵּקי דִּ ינוּר ֲחגִ יגִ ִ ּיים
ְ ּביוֹ ם ָה ַע ְצ ָמאוּת.
יפהֶ ,ה ָה ִרים וְ ַה ָ ּים ,וְ ֵא ְיך ָהיִ ינוְּּ ,כ ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ְק ַט ִ ּנים.
ָ ּב ֲע ָר ִבים ,יָ ׁ ַש ְבנ ּו ְס ִביב ַה ְּמדו ָּרהַ .מ ְר ָטהִ ,ס ּ ְפ ָרה לָ נ ּו ִס ּפו ִּרים ַעל ֵח ָ
ָאזֲ ,אנִ י ָהיִ ִיתי ַא ָ ּבא ,ו ַּמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָהי ּו ַה ְ ּילָ דוֹ ת ,וְ זֶ ה דַּ וְ ָקא ָהיָ ה דֵּ י נֶ ְח ָמד.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִ ּב ְּק ׁש ּו ִמ ַּמ ְר ָטה ׁ ֶש ְּת ַס ּ ֵפר ַ ּגם ֲעלֵ ֶיהם.
ַמ ְר ָטה ָא ְמ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא לֹא ִה ִּכ ָירה אוֹ ָתםְּ ,כ ׁ ֶש ֵהם ָהי ּו ְק ַט ִ ּנים.
ֵהם ָּכ ֲעסוֶּ ׁ ,ש ִהיא עוֹ נָ ה לָ ֶהם ְּכמוֹ אֹזֶ ן ָה ָמן.
"כן ִה ַּכ ְר ְּת,
ֵּ
לֹא ִה ַּכ ְר ְּת,
ֻמ ָּתר לָ ְך ְק ָצת לְ ַה ְמ ִציא",
יפינָ ה.
נָ זְ ָפה ָ ּב ּה ּ ִפ ּ ִ
ימיםֶ ׁ ,שלּ ֹא יָ ְדע ּו ַעל ִק ּיו ָּמם.
ַמ ְר ָטה ִמ ָ ּיד ִה ְתנַ ְ ּצלָ ה ,וְ ִס ּ ְפ ָרה לָ ֶהם ֲעלֵ ֶיהםִ ,ס ּפו ִּרים ַמ ְד ִה ִ
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ַה ּ ָׂש ִריד ָה ַא ֲחרוֹ ןֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַאר ִמ ִּמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,הי ּו ׁ ְשעוֹ נִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים ַה ַּמ ִ ּב ִיטים ָעלֶ ָיך ִמ ְּל ַמ ְעלָ הֶ ׁ ,שאוֹ ָתם
ּ ִפ ֵ ּזר אֹזֶ ן ָה ָמן ַעל ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ָבעוֹ ת.
ישה ׁ ֶש ִהיא רוֹ ָצה לִ ׁישֹןּ ִ ,ב ְּק ׁ ָשה ִמ ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ׁ ֶש ְּת ַט ּ ֵפס ַעל ַה ּׁ ָשעוֹ ן ,וְ ָתזִ יז ֶאת
ַ ּב ְר ָטהּ ְ ,בכָ ל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֲעיֵ ָפה וְ ִה ְר ִ ּג ׁ ָ
ַה ְּמחוֹ גִ ים לְ לַ יְ לָ ה.
ְּכ ׁ ֶש ַּכ ֲע ָסנִ י ָהיָ ה ָר ֵעב ,הוּא ׁשוּב ׁ ִש ָ ּנה ֶאת ַה ּׁ ָשעוֹ ן.
"לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ,יִ ְהיֶ ה ׁ ָשעוֹ ן ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ,
ֲא ָבל נַ ׁ ְש ִאיר ַ ּגם ֶא ָחד לְ אֹזֶ ן ָה ָמן",
ִה ִ ּצ ָיעה ַמ ְר ָטה.
ַּ
"גם לוֹ ַמ ִ ּג ַיעֶ ׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה לוֹ ַה ּׁ ָש ָעה ׁ ֶשלּ וֹ ".
ישנִ ים.
ַ ּב ְר ָטה ִצ ְ ּי ָרה ַעל ַה ּׁ ְשעוֹ נִ ים יְ לָ ִדים ְמשַׂ ֲח ִקים ,וִ ילָ ִדים אוֹ כְ לִ ים וִ ׁ ֵ
ֲאנַ ְחנ ּו ק ֶֹדם ָר ִצינ ּו לְ שַׂ ֵחק,
וְ ָאז ֵהזַ זְ נ ּו ֶאת ַה ְּמחוֹ גִ ים לְ ִמשְׂ ָחק.
ק ֶֹדם ָהיִ ינ ּו ְר ֵע ִבים,
וְ ָאז ֵהזַ זְ נ ּו ֶאת ַה ְּמחוֹ גִ ים לְ אֹכֶ ל.
ָּכ ְך ַ ּגם ִעם ַה ּׁ ֵשנָ ה.
"אז ֵא ְיך ִּת ּ ָפגְ ׁש ּו ְ ּבלִ י זְ ַמן ו ָּמקוֹ ם?!"
ָ
נִ ׁ ְש ַמע ְצחוֹ קוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,מ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ְ ּבלַ יְ לָ ה ֶא ָחד ִ ּב ׁ ְש ֵמי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
"נִ ּ ָפגֵ ׁשְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶצה ֶאת אוֹ תוֹ ַהדָּ ָבר",
ָצ ֲע ָקה לוֹ ַמ ְר ָטה.
ִהיא ָהיְ ָתה ַה ְ ּי ִח ָידהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה מוּכָ נָ ה לְ ַה ְס ִ ּביר לוֹ ַעל יְ לָ ִדים.
"זֶ ה ָ ּברוּר אֹזֶ ן ָה ָמןְּ ,תכוֹ ֵפף ֶאת ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם וְ ָת ִביןְּ ,כ ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ י יְ לָ ִדים רוֹ ִצים ֶאת אוֹ תוֹ ַה ִּמשְׂ ָחקָ ,אז ֵהם נִ ְפ ָ ּג ׁ ִשים
ו ְּמשַׂ ֲח ִקים".
ְ ּבלֵ ילוֹ ת ַה ִּמ ְד ָ ּבר ַהצּ וֹ נְ נִ יםְּ ,כ ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ַמיִ ם זְ רו ִּעים ְ ּב ַאלְ ֵפי כּ וֹ כָ ִבים ,וְ ָאנ ּו ׁשוֹ כְ ִבים ַעל ַה ַ ּגבְ ,מ ָס ְר ִבים לִ ׁ ְשבּ ֹר ֶאת ַה ֵּכלִ ים
וּלְ ֵה ָר ֵדם ,נָ ַהגְ נ ּו לְ שׂ וֹ ֵח ַח ִעם אֹזֶ ן ָה ָמן ִ ּב ְצ ָעקוֹ תֶ ׁ ,ש ָחלְ פ ּו ְּככוֹ כָ ִבים נוֹ ְפלִ ים ִ ּב ׁ ְש ֵמי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
"אֹזֶ ן ָה ָמן,
ֵא ְיך ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַא ָּתה ַק ָ ּים?"
ָצ ֲע ָקה לוֹ ַ ּב ְר ָטה.
"מה זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת,
ָ
ֵא ְיך?"
ָּכ ַעס אֹזֶ ן ָה ָמן.
"שאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא יִ ְהיֶ ה ַק ָ ּים,
ֶׁ
ָאז ִמי ֵּכן יִ ְהיֶ ה ַק ָ ּים?!"
"א ָבל ֵא ְיך ַא ָּתה יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה לֹא ֲחלוֹ םָּ ,כל ָה ִענְ יָ ן ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ׁ ֶש ַא ָּתהּ ֶ ,ב ֱא ֶמתְ ,מנַ ֵהל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר
ֲ
ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים?
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לְ ָמ ׁ ָשלַ ,ה ּיוֹ םְּ ,כ ׁ ֶש ָהלַ כְ ִּתי ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּםָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ תֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ְמנַ ְ ּצ ִחים אוֹ ְת ָך ָּכל
ַה ְ ּז ַמן ,וְ ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ָּמ ׁש ֲחלוֹ ם".
"זֶ ה לֹא ֲחלוֹ ם ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִהיא ֶ ּב ֱא ֶמת,
וְ ִהיא ׁ ֶש ִּלי!"
זָ ַעק אֹזֶ ן ָה ָמן.
ָ
"א ָבל אוּלַ יְ ,מנַ ִּסים לְ ָה ִעיר אוֹ ְתך ֵמ ַה ֲחלוֹ ם ,וְ ַא ָּתה לֹא רוֹ ֶצה לְ ִה ְתעוֹ ֵרר.
ֲ
ִּת ְתעוֹ ֵרר ,אֹזֶ ן ָה ָמן!
ִּת ְתעוֹ ֵרר!
ַא ָּתה ְס ָתם יֶ לֶ ד ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֵ ּג ְר ׁש ּו אוֹ תוֹ ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
וְ הוּא ֶה ְחלִ יט,
ׁ ֶשהוּא יִ ְהיֶ ה ַ ּב ּסוֹ ףַ ,ה ְּמנַ ֵהל".
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ַ ּב ֲחזָ ָרה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים
"ה ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטהּ ְ ,גאוֹ נִ י!"
ָ
ָצ ֲע ָקה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ הּ ְ ,בלַ יְ לָ ה ֶא ָחד,
"צ ִר ְיך לִ ְבנוֹ ת אוֹ תוֹ ִ ,מ ָ ּיד".
ָ
לְ ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ,לֹא ָהיָ ה ָ ּברוּרֵ ,א ְיך הוּא לֹא ָח ׁ ַשב ַעל זֶ ה ַעד ַעכְ ׁ ָשוָּ .כאןּ ְ ,ב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ,יָ קוּם לוּנָ ה
ארק ֲענָ קִ ,עם ָּכל סוּגֵ י ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם.
ּ ַפ ְ
"לֹא",
ִּת ֵּקן ּ ִפ ְצעוֹ נִ י,
"עם ָּכל סוּגֵ י ַה ִּמ ְת ָקנִ ים ׁ ֶש ֶ ּילֶ ד יָ כוֹ ל לְ ַד ְמיֵ ן".
ִ
לְ ָמ ׁ ָשל,
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ָח ׁ ַשב ַעל ִמ ְת ָקןֶ ׁ ,ש ַה ְ ּילָ ִדים נוֹ ְפלִ ים ִמ ֶּמ ּנוּ...
וְ ָאז הוּא ָרץ וְ חוֹ ֵב ׁש לָ ֶהם ֶאת ַה ּ ֶפ ַצע.
ֲא ָבל ַה ְ ּילָ ִדים ָא ְמר ּו לוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְק ָצת ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע ,וְ ׁ ֶש ֶ ּזה יוֹ ֵתר ִמ ְת ָקן ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָהיָ ה ְמ ַתכְ נֵ ןֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר ֶא ָחד ִמ ַ ּילְ ֵדי
ַה ַּליְ לָ ה.
"לֹא,
לֹא ֲה ַבנְ ֶּתם לְ ָמה ִה ְת ַּכ ַ ּונְ ִּתי",
נִ ָּסה ּ ִפ ְצעוֹ נִ י לְ ַת ֵּקן.
"פ ַצע ָּכזֶ הֶ ׁ ,שהוּא לֹא כּ וֹ ֵאבֲ ,א ָבל שָׂ ִמים לֵ ב ֵאלֶ ָיךּ ִ ,בגְ לָ לוֹ .
ֶּ
ָמה,
ַא ֶּתם לֹא ַמ ִּכ ִירים ּ ְפ ָצ ִעים ָּכ ֵאלּ וּ?"
"זֶ ה לֹא ּ ֶפ ַצע",
ִה ְס ִ ּב ָירה לוֹ ַ ּב ְר ָטה,
"זֹאת ְס ָתם ַה ָ ּצגָ ה.
ָ
ֹאש ,אוֹ ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ ָּת ַמ ָּכה ָ ּב ֶרגֶ לְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת
וְ זֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר ,ו ֻּמ ָּתר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,לְ ַה ִ ּגיד ׁ ֶשכּ וֹ ֶא ֶבת לְ ך ַה ֶ ּב ֶטן ,אוֹ ָהר ׁ
יִ כְ ַאב לְ ָך ,וְ ַהכּ ֹל יָ בוֹ א ַעל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם".
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ארק ֲענָ ק.
ַה ְ ּילָ ִדים ֵה ִקימ ּו לוּנָ ה ּ ַפ ְ
ָהיָ ה בּ וֹ ַ ּגלְ ַ ּגל ֲענָ ק ,ו ֵּמ ָעלָ יוֻ ,ק ְפ ַסת ֻס ָּכ ִר ּיוֹ תָּ .כל יֶ לֶ ד ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַיע לַ ָּמקוֹ ם ֲהכִ י ָ ּגבוֹ ַּה ,וַ ֲהכִ י ַמ ְפ ִחידָ ,היָ ה יָ כוֹ ל
לְ ָה ִרים ֶאת יָ דוֹ עוֹ ד יוֹ ֵתר ָ ּגבוֹ ַּה ,וְ לָ ַק ַחת ֻס ָּכ ִר ָ ּיה.
ְ ּב ַר ֶּכ ֶבת ַה ּׁ ֵש ִדים ,לְ ָמ ׁ ָשלָ ,היִ ָית נִ כְ נָ ס ׁ ָשלֵ ם לְ תוֹ ְך ַה ּ ֶפה ׁ ֶשל ַה ְּמכַ ּׁ ֵש ָפה ,וּלְ ַא ַחר ַמ ָּסע ַ ּב ֶ ּב ֶטן ַה ּׁ ְשח ָֹרה ׁ ֶש ָּל ּהָ ,היִ ָית יוֹ ֵצא
ׁ ָשלֵ ם ֵמ ַה ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י.
ְ
ֲא ָבל יָ כֹלְ ָּת ַ ּגם לִ ְבחֹר לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ׁ ָשםּ ֵ ,בין ַה ְּמכַ ּׁ ֵשפוֹ ת ,לַ ֲהפֹך לִ ְמכַ ּׁ ֵש ָפה ,וּלְ ַה ְפ ִחיד ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ִסיםּ ַ .גם זֹאת
ָהיְ ָתה ֶא ְפ ׁ ָשרוּת.
ָהי ּו ׁ ָשם רוֹ ִבים וְ ִח ִ ּצים ,ו ִּמי ׁ ֶש ָהיָ ה ּפוֹ גֵ ַע יוֹ ֵתר ּ ְפגִ יעוֹ ת ְ ּבאֹזֶ ן ָה ָמןָ ,היָ ה ְמ ַק ֵ ּבל ּ ְפ ָרסִ .מי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִחיל לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ַּכדּ וּר
לָ אֹזֶ ןִ ,ק ֵ ּבל ַ ּגם דֻּ ִ ּבי ֲענָ קֶ ׁ ,שעוֹ לֶ ה ֲהמוֹ ן ֶּכ ֶסף.
ארק ְמ ׁ ַש ֵ ּג ַע ,ו ָּמה ִעם ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים?"
"אנַ ְחנ ּו ָּכאן ,בּ וֹ נִ ים ו ְּמ ַתכְ נְ נִ ים לוּנָ ה ּ ַפ ְ
ֲ
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה.
"הםָ ׁ ,שםְ ,סגו ִּרים ִמ ַּת ַחת לַ ַּמ ֵ ּצבוֹ ת,
ֵ
ְמ ַח ִּכים,
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא לָ ֶהם לְ שַׂ ֵחק ִא ָּתנוּ".
ִמ ָ ּיד ֻּכ ָּלנ ּו ָס ַפ ְקנ ּו ַּכ ּ ַפיִ םֵ ,הנַ ְחנ ּו יָ ֵדינ ּו ַעל לְ ָחיֵ ינוּ,
וְ ָא ַמ ְרנוּ:
"אוֹ י וַ ֲאבוֹ י!"
ְּכמוֹ זְ ֵקנִ ים.
"א ְיך ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ָשכַ ְחנ ּו אוֹ ָתם?!"
ֵ
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ָאז לָ ְק ָחה ַמ ְר ָטה ַּת ְר ִמיל ָ ּגדוֹ לֵ ,הנִ ָיחה אוֹ תוֹ ַעל ַ ּג ָ ּב ּה ,וְ הוֹ ִד ָיעה ׁ ֶש ִהיא יוֹ ֵצאת לַ דֶּ ֶר ְך ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםְּ ,כ ֵדי
לִ ְקרֹא לָ ֶהם.
ִה ְצ ָט ַר ְפנ ּו ֵאלֶ ָיהֻּ ,כ ָּלנוּ.
ִה ַ ּג ְענ ּו לְ ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
ֵהם ִחכּ ּו לָ נוּ ,לֹא לְ ַה ֲא ִמין.
ֵהם ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִחכּ ּו ֲהמוֹ ן זְ ַמן ,וְ לֹא יָ ְדעוָּ ,מ ַתי ֲאנַ ְחנ ּו נַ ְחזֹר.
לָ ַק ְחנ ּו אוֹ ָתם ִא ָּתנוּ.
ֵהם ָהי ּו ִח ְ ּו ִרים וְ ָרזִ ים ,וְ ָהיָ ה לָ ֶהם ָק ׁ ֶשה לָ לֶ כֶ תָ .עזַ ְרנ ּו לָ ֶהם לָ לֶ כֶ ת ,וְ ׁ ָש ַמ ְרנ ּו ֲעלֵ ֶיהם ,טוֹ ב-טוֹ בְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַק ְ ּבל ּו
ַמכּ וֹ ת ַ ּבדֶּ ֶר ְך.
"ב ִּמ ְת ָקנִ יםָ ,צ ִר ְיך לִ ׁ ְשמֹר ֲעלֵ ֶיהםַ ,מ ָּמ ׁש טוֹ ב",
ַּ
ִהזְ ִה ָירה ַמ ְר ָטה ֶאת ֻּכ ָּלנוּ.
"ת ְראוּ,
ִּ
ַּכ ָּמה ֵהם ִח ְ ּו ִרים וְ ָרזִ ים,
ִּת ְראוּ,
ַּכ ָּמה ַקר לָ ֶהם ,וְ כַ ָּמה ֵהם ִמ ְס ֵּכנִ ים.
ַא ֶּתם יוֹ ְד ִעים,
ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּבלִ ים ַמ ָּכה ְ ּב ֶרגֶ ל נִ ְרדֶּ ֶמת ,זֶ ה יוֹ ֵתר כּ וֹ ֵאב.
ַה ְ ּילָ ִדים ָה ֵאלּ וּ,
ָס ְבל ּו דַּ י וְ הוֹ ֵתרָ ,אסוּר לָ ֶהם לְ ַק ֵ ּבל עוֹ ד ַמכּ וֹ ת ַ ּבגּ וּף .לִ ּפֹלַ ,חס וְ ָחלִ ילָ הִ ,מ ַ ּגלְ ַ ּגל ֲענָ ק ,אוֹ לָ מוּת ִמ ּ ַפ ַחד ְ ּב ַר ֶּכ ֶבת
ַה ּׁ ֵש ִדים.
ֵאלּ ּו יְ לָ ִדיםֶ ׁ ,ש ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהם וְ אֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ׁ ָש ְמר ּו ֲעלֵ ֶיהם ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִריכִ ים לִ ׁ ְשמֹר ֲעלֵ ֶיהםֲ ,הכִ י טוֹ ב ָ ּבעוֹ לָ ם.
יֶ לֶ ד ׁ ֶש ֵּמת,
ְ
ַהכּ ֹל יוֹ ֵתר כּ וֹ ֵאב לוֹ  ,וְ ָצ ִריך לְ ָהגֵ ן ָעלָ יו".
לָ ַק ְחנ ּו ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ְ ּב ַר ֶּכ ֶבת ׁ ֵש ִדים ו ְּב ַר ֶּכ ֶבת ָה ִרים.
ֵהם יָ ׁ ְשב ּו ָ ּב ֶא ְמ ַצע ,וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הַ ,מ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ יִ ,מ ּׁ ְשנֵ י ִצדֵּ ֶיהםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפ ֲחדוּ.
"ה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים,
ַ
ָּת ִמיד ְצ ִריכִ ים לִ ְהיוֹ ת ָ ּב ֶא ְמ ַצע",
ִה ְס ִ ּב ָירה ַמ ְר ָטה.
"אסוּר לָ ֶהם לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ַ ּצד.
ָ
ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ֵהם ָהי ּו ַ ּב ַ ּצדֵ ,הם ּ ָפ ׁשוּט נָ ְפל ּו ו ֵּמתוִּּ ,כי לֹא ׁ ָש ְמר ּו ֲעלֵ ֶיהם".
ָהיָ ה לָ ֶהם ַקר ,וְ נָ ַת ּנ ּו לָ ֶהם ְסוֵ ֶד ִרים.
ַה ְ ּבלוֹ ִרית ַה ִח ֶ ּו ֶרת ׁ ֶש ָּל ֶהם ִה ְתנוֹ ְפ ָפה ָ ּברו ַּחֲ ,א ָבל ָר ִאינוֶּ ׁ ,ש ֵהם ְ ּבכָ ל זֹאתְ ,ק ָצת ְמ ַח ְ ּיכִ ים.
ַה ְּק ָצת ַה ֶ ּזה,
ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה ַה ְר ֵ ּבה.
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"עכְ ׁ ָשו ָצ ִר ְיך לְ ַה ְחזִ יר אוֹ ָתם לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים",
ַ
ָא ְמ ָרה ַמ ְר ָטה.
ִהיא ָהיְ ָתה ַה ְ ּי ִח ָידהֶ ׁ ,ש ָ ּיכְ לָ ה לוֹ ַמר דָּ ָבר ָּכזֶ ה.
לִ ִ ּוינ ּו אוֹ ָתם ֻּכ ָּלנוּּ ַ ,ב ֲחזָ ָרה ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים.
נִ ׁ ְש ַא ְרנ ּו ׁ ָשם וְ לֹא זַ זְ נוַּ ,עד ׁ ֶש ֵהם ָע ְבר ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ,נוֹ ְפפ ּו לָ נ ּו לְ ׁ ָשלוֹ םָ ,סגְ ר ּו אוֹ תוֹ  ,וְ ָא ְמר ּו לָ נ ּו ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו זֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר,
וְ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לָ לֶ כֶ ת.
"מ ַתי ָּתבוֹ א ּו עוֹ ד ּ ַפ ַעם?"
ָ
ֵהם ׁ ָש ֲאלוּ.
"אנַ ְחנ ּו ַמ ְב ִט ִיחים ׁ ֶש ָ ּנבוֹ א",
ֲ
ָק ְר ָאה ַ ּב ְר ָטה.
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו יָ ַד ְענוּ ,וְ ֵהם יָ ְדעוֶּ ׁ ,ש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ֵאין ׁ ָשעוֹ ן וְ ֵאין זְ ַמן ,וְ ַה ְ ּילָ ִדים ְצ ִריכִ ים לְ ַחכּ וֹ תַ ,ה ְר ֵ ּבהַ ,ה ְר ֵ ּבהַ ,עד
ׁ ֶש ָ ּב ִאים לָ ַק ַחת אוֹ ָתם.
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ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים
"אנַ ְחנ ּו ָּכאן ,נֶ ֱהנִ ים ִמ ַּת ַחת לִ ִיר ַיעת ַהכּ וֹ כָ ִביםִ ,מ ׁ ְש ּתוֹ לְ לִ ים ִעם ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,צוֹ ֲע ִקים לְ אֹזֶ ן ָה ָמן ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת
ֲ
ֲאסוּרוֹ ת ,צוֹ ֲח ִקים ָעלָ יו ׁ ֶשהוּא יֶ לֶ דַ ,מ ְר ִּת ִיחים ֶאת דָּ מוֹ  ,וּמוֹ ִצ ִיאים ֵמ ַא ּפוֹ וְ ָאזְ נָ יו ִקיטוֹ ר ַה ִּמ ְת ַע ֶ ּבה לַ ֲענָ נִ ים,
ֲא ָבל ׁ ָשםּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםָּ ,כלוּא ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב".
ָּכ ְך לָ ֲח ׁ ָשה לָ נ ּו ַמ ְר ָטה לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ַע ַ ּי ְפנ ּו ִמ ִּל ְצעֹק לְ אֹזֶ ן ָה ָמן.
"וְ ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב",
יפה,
ִהיא הוֹ ִס ָ
"וַ דַּ אי נִ ׁ ְש ָען ַעל ַה ִּקירּ ְ ,ב ַמ ְר ֵּתף ָא ֵפלְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּי ָדיו ְק ׁשוּרוֹ ת ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַ ּגבּ וֹ  .מוּלוֹ נִ ָ ּצב אֹזֶ ן ָה ָמן ִעם ֵאיזֶ ה ֵסנְ דְּ וִ יץ' ,וְ לֹא
נוֹ ֵתן לוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּביס.
וְ אוֹ ֵמר לוֹ :
ׁ ֶש ָּכאןּ ַ ,ב ַּמ ְר ֵּתף ַה ֶ ּזה,
הוּא וְ כָ ל ַה ְ ּילָ ִדים ַה ַ ּילְ דו ִּת ִ ּיים ׁ ֶשלּ וֹ  ,יֵ ָר ְקבוּ".
"יֵ ׁש!
ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת",
ָק ָרא ּ ִפ ְצעוֹ נִ י.
"יֵ ׁש!"
ֵה ֵחלּ ּו ָ ּבלָ גָ נָ הּ ַ ,גלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה וְ ַא ֲח ֵר ֶיהן יֶ ֶתר יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,לְ ַק ּ ֵפץ וּלְ ָהנִ יף יָ ַדיִ ם לַ ּׁ ָש ַמיִ ם.
ֵהם ָר ְקד ּו ַעכְ ׁ ָשו ֶאת ִ"ר ּקוּד ַה ּׁ ִשגּ ו ִּעים" .זֶ ה ִמין ִר ּקוּד ָּכזֶ הֶ ׁ ,שבּ וֹ ָּכל ֶא ָחד עוֹ שֶׂ ה ֶאת ַה ְּתנוּעוֹ ת ֲהכִ י ְמ ׁ ֻש ָ ּגעוֹ ת ׁ ֶשהוּא
אשוֹ ן.
יָ כוֹ ל .וְ יַ ׁ ְשנוּנִ יַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְתעוֹ ֵררָ ,היָ ה ָּת ִמיד זוֹ כֶ ה ָ ּב ִר ּקוּדּ ַ ,ב ָּמקוֹ ם ָה ִר ׁ
ַמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י ִה ְתבּ וֹ נַ ּנ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקטָ ,ס ִביבַ ,על ַהנּוֹ ף ַה ֵּלילִ י ַה ַּמ ְר ִהיבֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ְמ ִדים לַ ֲעזֹבָ ׁ .ש ַמיִ ם
ְצלוּלִ ים ,זְ רו ִּעים ְ ּב ַאלְ ֵפי כּ וֹ כָ ִבים ,קוֹ לוֹ ת ּ ִפכְ ּפו ְּך ַה ַּמיִ ם ַ ּב ִּמ ְדרוֹ ן ,וְ יָ ֵר ַח עוֹ לֶ ה ֵמ ֵע ֶבר לַ ְ ּג ָבעוֹ ת וְ הוֹ ֵפ ְך אוֹ ָתנ ּו לִ ְצלָ לִ ים
ָרזִ ים וּגְ בוֹ ִהים.
"אנִ י מוּכָ נָ ה לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ָּכאן לָ נֶ ַצח",
ֲ
ִמלְ ְמלָ ה ַ ּב ְר ָטה,
"א ָבל ַח ָ ּי ִבים לַ ֲעזֹר לַ ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב.
ֲ
ְּכ ׁ ֶש ֶא ְחזֹר לַ ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּלי ַעל ַה ַּכ ְר ֶמלַ ,א ְס ִּכים לְ כָ ל דָּ ָבר ,חוּץ ֵמ ֲא ׁ ֶשר לְ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת.
ֲאנִ י ֵא ׁ ֵשב לִ י ְ ּב ׁ ֶש ֶקטִ ,עם נֶ לְ יָ הַ ,על ַה ִּמ ְר ּ ֶפ ֶסת ַה ּפוֹ נָ ה לַ ָ ּים ,וְ ֶא ָ ּזכֵ רּ ְ ...בכָ ל ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ׁ ֶש ָּלנוּ.
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ָאזֲ ,אנִ י ַא ִ ּגיד לְ ַמ ְר ָטה:
ַמ ְר ָטהֲ ,אנִ י מוּכָ נָ ה לַ כּ ֹלַ ,רק לֹא עוֹ ד ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת".
"עלֵ ינ ּו לַ ְחצוֹ ת ֶאת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים",
ָ
הוֹ ָרה ַּכ ֲע ָסנִ י ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ַעל ַה ַּמ ּ ָפה.
"בלִ י לַ ְחצוֹ ת ֶאת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,לֹא נוּכַ ל לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֵ .אין ׁשוּם דֶּ ֶר ְך עוֹ ֶק ֶפת".
ְּ
ְ
ימה לַ דֶּ ֶרך!"
"ק ִד ָ
ָ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה,
"א ָחד לְ ָפנִ ים ו ׁ ְּשנַ יִ ם לְ ָאחוֹ ר,
ֶ
ָאהְ ...סלִ ָיחהִ ,ה ְת ַ ּבלְ ַ ּבלְ ִּתי,
ׁ ְשנַ יִ ם לְ ָפנִ ים וְ ֶא ָחד לְ ָאחוֹ ר".
ָּכ ְך נַ ְענ ּו ְ ּב ֶח ׁ ְשכַ ת ַה ַּליְ לָ ה ַא ֲח ֵרי ַּכ ֲע ָסנִ יַ ,מ ִ ּב ִיטים ַ ּבכּ וֹ כָ ִביםְ ,מ ַצ ּ ִפים לִ ְראוֹ ת כּ וֹ כָ ב נוֹ ֵפל ,וּלְ ַה ְס ּ ִפיק ,לְ ַב ֵּק ׁש ִמ ׁ ְש ָאלָ ה.
"שאֹזֶ ן ָה ָמן יָ מוּת",
ֶׁ
יפינָ ה,
ָק ְר ָאה ּ ִפ ּ ִ
ְּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה כּ וֹ כָ ב נוֹ ֵפל.
אשוֹ ן ׁ ֶשל בּ ֶֹקר,
ִעם אוֹ ר ִר ׁ
זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵמ ַעל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.

ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָהיְ ָתה ֻמ ֶּק ֶפת חוֹ ָמה ְ ּגבוֹ ָההֵ ,מ ָעלֶ ָיה ִה ְתרוֹ ְממ ּו ִמגְ דְּ לֵ י ׁ ְש ִמ ָירה ַר ִ ּבים ,וְ גִ ְדרוֹ ת ַּתיִ ל דּ וֹ ְק ָרנִ ּיוֹ ת.
"זֹאת ַהחוֹ ָמה ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָ ּבנָ ה",
ִס ּ ְפר ּו לָ נ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֹאש ּה ,מוֹ ִרים – ׁשוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ָּכנְ ס ּו יְ לָ ִדים".
"אֹזֶ ן ָה ָמן ִה ִ ּציב ַעל ר ׁ ָ
"יוֵּ ...איזֶ ה ּ ַפ ַחד",
ָר ֲע ָדה ַ ּב ְר ָטה,
ְּכ ׁ ֶש ָהלַ כְ נ ּו וְ ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו לְ ֵע ֶבר ַה ּׁ ַש ַער ַה ָ ּגבוֹ ַּה.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ׁ ָש ְתקוּ.
ֵהם ָהי ּו ְרגִ ילִ ים לְ ַפ ֵחד ,וְ לֹא לְ ַה ְפ ִסיק ֶאת ַה ִּמשְׂ ָחק.
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ְ ּב ׁ ַש ַער ַהחוֹ ָמה ׁ ֶשל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,יָ ׁ ַשב לוֹ  ,דֻּ ִ ּבי ָרזֶ ה וְ גָ בוֹ ַּה.
זִ ִהינ ּו אוֹ תוֹ .
זֶ ה ָהיָ ה ַהדֻּ ִ ּבי ׁ ֶש ִהכְ נִ יס אוֹ ָתנ ּו לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםָ .היְ ָתה לוֹ אֹזֶ ן ַא ַחת ,יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמ ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ,הוּא לָ ַב ׁש ֶאת ַה ְּכ ָפפוֹ ת
ָה ֲא ֻד ּמוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ָהי ּו לוֹ ַּכ ְפ ּתוֹ ֵרי זָ ָהב ַעל ַה ּ ַפ ְרוָ ה ,וְ כוֹ ַבע ָאפֹר.
ַעכְ ׁ ָשו יָ כֹלְ נ ּו לְ ַה ְב ִחיןֶ ׁ ,ש ָהיָ ה לוֹ ִח ּיו ְּך יַ לְ דו ִּתיִ ,עם ְק ָצת ֶר ׁ ַשע ׁ ֶשהוּא נִ ָּסה לְ ַה ְס ִּתירּ ַ ,ב ָּק ֶצה ׁ ֶשל ַה ִח ּיו ְּך ׁ ֶשלּ וֹ .
נֶ לְ יָ ה ָחשְׂ ָפה ׁ ִש ַ ּניִ ם לְ ֵע ֶבר ַהדֻּ ִ ּבי,
וְ ִא ְ ּי ָמה לִ ְטרֹף אוֹ תוֹ ַ ,חי.
"ת ְחזִ יק ּו אוֹ ָת ּה! ַּת ְחזִ יק ּו אוֹ ָת ּה!"
ַּ
ִה ְת ַח ֵ ּנן ַהדֻּ ִ ּבי,
ימה.
וְ שַׂ ֲערוֹ ָתיו ָס ְמר ּו ֵמ ֵא ָ
"רוֹ ָצה עוּגִ ָ ּיה? רוֹ ָצה עוּגִ ָ ּיה?"
נִ ָּסה ַהדֻּ ִ ּבי לְ ִה ְת ַח ֵ ּנף ֵאלֶ ָיה,
ֲא ָבל נֶ לְ יָ ה ִה ְתנַ ֲהגָ הְּ ,כ ִאלּ ּו ִהיא לֹא ַמ ִּכ ָירה עוּגִ ּיוֹ ת ,וְ לֹא ִאכְ ּ ַפת לָ ּה ֵמ ֶהן.
"נֶ לְ יָ ה,
ְ
ָמה יֵ ׁש לָ ך נֶ גֶ ד ַהדֻּ ִ ּבי?!"
ָּכ ֲע ָסה ָעלֶ ָיה ַ ּב ְר ָטה ו ָּמ ׁ ְשכָ ה ְ ּבקוֹ לָ ָר ּה.
"לִ ְפנֵ י ׁ ֶשעוֹ ד ִה ַּכ ְר ְּת אוֹ תוֹ ּ ַ ,ב ְּכנִ ָיסה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםְּ ,כ ָבר ָאז לֹא ָא ַה ְב ְּת אוֹ תוֹ .
הוּא דַּ וְ ָקא נֶ ְח ָמד".
נְ זִ יפוֹ ֶת ָיה ַה ְ ּנ ִעימוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה ,לֹא ׁ ִש ּנ ּו ֶאת דַּ ְע ָּת ּה ׁ ֶשל נֶ לְ יָ ה ְּכהוּא זֶ הִ .היא ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה לְ ַה ִ ּביט ַעל ַהדֻּ ִ ּביְּ ,כ ַעל ַמ ֵּקל
ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ִמ ּ ִפ ָיה ,וְ ִהיא לֹא ִמ ְת ַּכ ֶ ּונֶ ת לְ וַ ֵּתר.
"תן לָ נ ּו לְ ִה ָּכנֵ ס",
ֵּ
ָא ַמ ְרנ ּו לַ דֻּ ִ ּבי.
"אנַ ְחנ ּו רוֹ ִצים לְ ִה ָּכנֵ ס".
ֲ
ימן ׁ ֶשל ִא ְיקס.
ַהדֻּ ִ ּבי ֵה ִרים ֶאת יָ דוֹ ָה ָרזָ ה וְ ִה ְצ ִ ּב ַיע ַעל ׁ ֶשלֶ טֶ ׁ ,ש ָעלָ יו ָהיָ ה ְמ ֻצ ָ ּיר יֶ לֶ ד ,וְ ָעלָ יוִ ,ס ָ
ָע ַמ ְדנ ּו ּ ְפעו ֵּרי ּ ֶפה ,וְ אוֹ ְב ֵדי ֵעצוֹ ת.
"ת ְחזְ ר ּו ְּכ ׁ ֶש ִּתגְ דְּ לוּ!
ַּ
ָּכאן ,זֶ ה לֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל יְ לָ ִדים",
הוּא ָק ָרא לְ ֶע ְב ֵרנוּ ,וְ נוֹ ֵפף ְ ּביָ דוֹ ֶ ׁ ,ש ֵ ּנלֵ ךְ.
"א ָבל ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לְ ִה ָּכנֵ ס",
ֲ
ִ ּב ַּק ׁ ְשנוּ ,ו ְּד ָמעוֹ ת נָ ְצצ ּו ְ ּב ֵעינֶ ָיה ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה.
"לָ ָּמה ַא ֶּתם ַח ָ ּי ִבים?"
ׁ ָש ַאל ַהדֻּ ִ ּבי ְ ּבלִ גְ לוּג.
ִּ
"כי ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לְ ַה ִ ּג ַיע לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים",
ֵה ׁ ִש ָיבה ַמ ְר ָטה.
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"ב ׁ ְש ִביל ָמה לָ כֶ ם?"
ִּ
ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ַהדֻּ ִ ּבי.
"אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ,וְ לִ ְפ ּת ַֹח ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים".
ֲ
"אה...
ָ
ִ ּב ׁ ְש ִביל זֶ ה",
ִה ְר ֵהר ַהדֻּ ִ ּבי ,ו ִּב ּ ֵטל ְ ּב ֶה ֵ ּנף יָ ד.
"אנַ ְחנ ּו ַמ ְב ִט ִיחים לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים",
ֲ
ִה ְת ַח ְ ּננָ ה ַמ ְר ָטה.
"ה ְב ָטחוֹ ת ׁ ֶשל יְ לָ ִדים ,לֹא ׁ ָשווֹ ת ְּכלוּם!
ַ
ִמ ָּלה ׁ ֶש ָּל ֶהם ,זוֹ לֹא ִמ ָּלה",
ִהכְ ִריז ַהדֻּ ִ ּבי ְּכ ׁ ֶש ּ ִפיו קוֹ ֵצף רֹק.
"יְ לָ ִדים ַמ ְב ִט ִיחיםַ ,רק לְ ַע ְצ ָמם ,וַ ֲא ִפלּ ּו זֶ ה לֹא ָּת ִמיד".
"א ִפלּ ּו ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו יְ לָ ִדים ,יֵ ׁש לָ נ ּו כּ וֹ ַח ָרצוֹ ן",
ֲ
נִ ְּס ָתה ַמ ְר ָטה לְ ַר ֵּכ ְך ֶאת לֵ ב ַהדֻּ ִ ּבי.
"אנַ ְחנ ּו יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְחלִ יט ָחזָ ק ,וְ לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ֲ
ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְב ִט ִיחים!"
"אנִ י מוּכָ ן לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ כֶ ם ִמ ְב ָחן",
ֲ
ֵה ׁ ִשיב ַהדֻּ ִ ּביְּ ,כ ִמי ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה לָ נ ּו טוֹ ָבה,
"אם ִּת ָּכ ׁ ְשל ּו בּ וֹ  ,לֹא ּתוּכְ ל ּו לְ ִה ָּכנֵ ס.
ִ
ַה ְרא ּו לִ י ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם וְ ָה ַרגְ לַ יִ ם ׁ ֶש ָּלכֶ ם".
ּ ָפ ׁ ַש ְטנ ּו ֶאת יָ ֵדינ ּו וְ ַרגְ לֵ ינ ּו לְ ָפנִ ים.
ֲאנִ י נִ ִּס ִיתי לִ ְמ ּת ַֹח ֶאת ַה ּׁ ַש ְרווּלִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְרא ּו ֶאת ַה ּ ְפ ָצ ִעים.
ַהדֻּ ִ ּבי ָע ַבר ,ו ָּב ַחן אוֹ ָתן ִ ּב ְק ִפ ָידה.
"א ֶּתם ַמ ָּמ ׁש יְ לָ ִדים יַ לְ דו ִּת ִ ּיים",
ַ
ָק ָרא ַהדֻּ ִ ּבי ְ ּבזִ לְ זוּל.
"כ ֵאלּ וֶּ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא ָר ִא ִיתי ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן.
ָּ
ְ
פוּיִ ,פ ְיחסִּ ...ת ְרא ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָצ ִעים יֵ ׁש לָ כֶ םֲ ,א ִפלּ ּו ִעם ֻמגְ לָ ה ,וְ לִ כְ לוּך וּזְ בו ִּבים.
ָּת ִרימ ּו ֶאת ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ ה.
אוֹ י וַ ֲאבוֹ י...
ַּכ ָּמה נַ ֶ ּזלֶ ת ְצ ֻה ָ ּבה וִ ֻיר ָּקה.
דַּ י! דַּ י! ֲאנִ י לֹא יָ כוֹ ל יוֹ ֵתר".
אשינ ּו ַמ ּ ָטה וְ ׁ ָש ַת ְקנוּ.
ִה ׁ ְש ּ ַפלְ נ ּו ָר ׁ ֵ
"טוֹ בֲ ,אנִ י מוּכָ ן לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ כֶ ם עוֹ ד ִמ ְב ָחןֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ַא ֲחרוֹ ן",
ִה ְת ַר ֵּכ ְך ַהדֻּ ִ ּביּ ְ ,בא ֶֹפן לֹא ָצפוּי.
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"ת ְרא ּו לִ י,
ַּ
ֵא ְיך ַא ֶּתם הוֹ לְ כִ ים".
ַמ ְר ָטה ,נִ ְּס ָתה לִ ְצעֹד ,יָ ׁ ָשרִ ,עם ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ ה,
ֲא ָבל לְ ַ ּב ְר ָטהִ ,ה ְס ַּת ְ ּבכ ּו ָה ַרגְ לַ יִ ם ְּכמוֹ ָּת ִמיד ,וְ ִהיא נָ ְפלָ ה.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִ ּבכְ לָ ל לֹא ָהלְ כוֶּ ,א ָּלא ׁשוֹ ְטטוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ׁשוֹ ְט ִטים ָּת ִמיד ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ַהדֻּ ִ ּביֵ ,ה ִרים ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ַה ָּכ ֵבד ׁ ֶש ָהיָ ה ָּתלוּי לוֹ ַעל ַה ַ ּצ ָ ּואר ,וְ נָ ַעל ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ַהחוֹ ֵרק ּ ַפ ֲע ַמיִ ם.
"ת ַדע לְ ָך,
ֵּ
ׁ ֶש ַא ָּתה לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת!
וְ ַא ָּתהְ ,ס ָתם ֵחלֶ ק ִמ ִּס ּפוּר",
ָצ ֲע ָקה לוֹ ַ ּב ְר ָטה.
"וְ ֵת ְד ִעי לָ ְך",
ָצ ַעק לָ ּה ַהדֻּ ִ ּבי,
"ש ַא ְּת לְ עוֹ לָ ם לֹא ַּת ִ ּג ִיעי לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםִּ ,כי ַא ְּתְ ,ס ָתם יַ לְ דָּ ה ִט ּ ְפ ׁ ָשה".
ֶׁ
נֶ לְ יָ ה ִה ִ ּב ָיטה ַ ּבדֻּ ִ ּביּ ְ ,ב ַמ ָ ּבט ׁ ֶשל ֶר ַצח ָ ּב ֵעינַ יִ ם,
ו ַ ּּב ְר ָטה ָא ֲחזָ ה ְ ּבקוֹ לָ ָר ּהּ ִ ,ב ׁ ְש ֵא ִרית כּ וֹ ָח ּה ,ו ָּמ ׁ ְשכָ ה אוֹ ָת ּה לְ ָאחוֹ ר.
"אין ְ ּב ֵר ָרה",
ֵ
ִמלְ ְמלָ ה ַמ ְר ָטה,
ְ
"אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לַ ֲהפֹך לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםְּ ,כ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ,וְ לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים".
ֲ
"אז ָמה,
ָ
יוֹ ֵתר לֹא נִ ְהיֶ ה יְ לָ ִדים ַאף ּ ַפ ַעם?"
ּ ָפ ֲע ָרה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ּ ִפ ָיה.
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ַאף ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו לֹא זָ ז.
"אין ְ ּב ֵר ָרה",
ֵ
ָחזְ ָרה ו ָּפ ְס ָקה ַמ ְר ָטה,
"הדֻּ ִ ּבי יְ גַ ֶּלהִ ,אם ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַ
ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ לִ ְמ ֻב ָ ּג ִריםֲ ,א ָבל ַעל ֱא ֶמת".
ימה",
"אנִ י לֹא ַמ ְס ִּכ ָ
ֲ
נֶ ֶעלְ ָבה ַ ּב ְר ָטה,
"אנִ י רוֹ ָצה לְ ִה ּׁ ָש ֵאר יַ לְ דָּ ה".
ֲ
"אם זֶ ה ָמה ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְק ִריב,
ִ
ָאז נַ ְק ִריב!"
ִהכְ ִריזָ ה ַמ ְר ָטה ַ ּב ֲחגִ יגִ ּיוּת.
"לְ ַמ ַען ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים וְ ַה ְ ּילָ ִדיםֲ ,אנִ י מוּכָ נָ ה לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַע ְצ ִמי ,וְ לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת".
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"א ָבל אוּלַ י נַ ְצלִ ַיח לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
ֲ
וְ לַ ְחזֹר ִמ ּׁ ָשם יְ לָ ִדים?"
ׁ ָש ַאלְ ִּתי.
"זֶ ה ְּכ ָבר ָק ָרה לָ נוּּ ְ ,ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים",
נִ זְ ְּכר ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֲא ָבל ֻּכ ָּלנ ּו יָ ַד ְענוֶּ ׁ ,ש ִּמי ׁ ֶשהוֹ ֵפ ְך לִ ְמ ֻב ָ ּגר ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,אף ּ ַפ ַעם לֹא חוֹ זֵ ר יוֹ ֵתר לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד.
ימן וְ זֵ כֶ ר לַ ַ ּילְ דוּת .וְ ַרק ִאם נִ ְהיֶ ה
וְ חוּץ ִמ ֶ ּזה ,יָ ַד ְענוֶּ ׁ ,ש ַהדֻּ ִ ּבי יִ ְבדּ ֹק אוֹ ָתנ ּו ָּכל ָּכ ְך טוֹ בֶ ׁ ,שלּ ֹא נוּכַ ל לְ ַה ְס ִּתירׁ ,שוּם ִס ָ
ַעל ֱא ֶמתְ ,מ ֻב ָ ּג ִרים ,הוּא יִ ֵּתן לָ נ ּו לְ ִה ָּכנֵ ס.
"אין לִ י כּ וֹ ַח לִ ְהיוֹ ת עוֹ ד ּ ַפ ַעם ְמ ֻב ֶ ּג ֶרת",
ֵ
יִ ְ ּב ָבה ַ ּב ְר ָטה ְ ּביֵ או ּׁש.
"ת ִ ּגידוּ ,לֹא ַמ ְס ּ ִפיק ָע ַב ְרנ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ּזֹאת?"
ַּ
"אנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִבים לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּג ִריםַ ,עד ַה ּסוֹ ף!"
ֲ
ָק ְרא ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת לְ גַ ְמ ֵרי ...וְ ַא ַחר ָּכ ְך ,לָ ׁשוּב וּלְ ִה ָ ּזכֵ ר ָ ּב ּה.
ֵאיזוֹ ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה!"
"א ָבל זוֹ ִהי אוּלַ י ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה",
ֲ
ִהזְ ַה ְר ִּתי.
"א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ִּל ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֵאין ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת".
ַ
"א ָּתה ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִד ּיוּק ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּגר ,ע ֶֹפר.
ַ
ִמשְׂ ָחק ,זֶ ה ָּת ִמיד ַעל ֱא ֶמת!
וְ ָת ִמיד ַא ֲחרוֹ ן!
ׁ ֶש ַא ֲח ָריוֵ ,אין וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ׁשוּם ִמשְׂ ָחק ָּכמוֹ הוּ.
ָמה ָח ׁ ַש ְב ָּת ,לְ וַ ֵּתר ַעל ִמשְׂ ָחק ָּכזֶ ה?!"
ָּכ ֲעס ּו ָעלַ י יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
"א ָבלּ ְ ...בכָ ל זֹאתִּ ...תזְ ְּכר ּו ׁ ֶש ַא ֶּתם יְ לָ ִדים",
ֲ
ִה ְת ַח ְ ּננָ ה ַמ ְר ָטה,
ְּכ ִא ָּמא ַה ַּמזְ ִה ָירה ֶאת יְ לָ ֶד ָיה ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאים לְ ִט ּיוּל.
"וְ יֵ ׁש לָ כֶ ם ּ ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס ,וְ גַ ם ִה ְמנוֹ ן ,וְ גַ ם לְ נֶ לְ יָ ה יֵ ׁש ּ ֶפ ֶתק ַעל ַה ַ ּצ ָ ּואר.
ו ִּבכְ לָ ל,
ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ְּכח ּו ֶאת ָּכל ָמה ׁ ֶש ָּל ַמ ְדנ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
ְ
"ה ּ ַפ ַעם ,נִ ֵּתן לְ אֹזֶ ן ָה ָמן לַ ֲהפ ְֹך אוֹ ָתנ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ נַ ְר ֶאה לוֹ ֵאיך ֲאנַ ְחנ ּו ְמנַ ְ ּצ ִחים אוֹ תוֹ ֲ ,א ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ׁשוֹ כְ ִבים ַעל
ַ
ָה ִר ְצ ּ ָפה ,וְ הוּא יוֹ ׁ ֵשב ָעלֵ ינוּ ,וְ עוֹ ד ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה",
ִהכְ ִריז ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֵהם ָר ְקדוֶּ ,את ִ"ר ּקוּד ַה ַ ּילְ דוּת" ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם.
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זֶ ה ָהיָ ה ִמין ִר ּקוּד ַמ ְצ ִחיק ָּכזֶ הֶ ׁ ,ש ֵהם ָהי ּו רוֹ ְק ִדים אוֹ תוֹ ּ ִ ,בזְ ַמן ׁ ֶשל ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּתִ .ר ּקוּד ׁ ֶשבּ וֹ ָּ ,כל ֶא ָחד ,עוֹ שֶׂ ה ֶאת
ַה ּ ַפ ְרצו ִּפים וְ ַה ְּתנוּעוֹ תֲ ,הכִ י מוּזָ ִרים ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל.
לְ ָמ ׁ ָשל,
ְ
ַּכ ֲע ָסנִ י ִח ֵ ּיך ְּכמוֹ לֵ ָיצן,
ּ ִפ ְט ּפו ִּטיתָ ,ר ְק ָדה ְ ּב ֶפה ָסגוּר,
ּ ִפ ְצעוֹ נִ יָ ,ר ַקד ְ ּבלִ י לִ ּפֹל,
ָ ּבלָ גָ נָ ה ָר ְק ָדה ְ ּבא ֶֹפן ְמ ֻסדָּ ר,
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ָר ְק ָדה ְ ּבלִ י לָ זוּז,
וְ יַ ׁ ְשנוּנִ יָ ,ר ַקד ִר ּקוּד ֵע ָרנִ י וְ זָ ִריז ִ ּב ְמיֻ ָחד,
ָמה ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְר ׁ ָשה לְ ַע ְצמוֹ לַ ֲעשׂ וֹ תֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ִ"ר ּקוּד ַה ּׁ ִשגּ ו ִּעים".
ָה ִא ּמוּנִ ים ַה ָּק ׁ ִשים ֵה ֵחלּ וּ.
ְ
ִמבּ ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרבִ ,ה ְת ַא ַּמ ּנ ּו לָ לֶ כֶ ת לְ א ֶֹרך ַקו יָ ׁ ָשרֶ ׁ ,ש ּ ִׂש ְר ְט ָטה לָ נ ּו ַמ ְר ָטה ַעל ָה ֲא ָד ָמהִ ,עם ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ הּ ְ ,בלִ י לִ ְסטוֹ ת
ימ ֶטר.
יָ ִמינָ ה וּשְׂ מֹאלָ הֲ ,א ִפלּ ּו לֹא ֶסנְ ִט ֵ
ִה ְת ַא ַּמ ּנ ּו לָ לֶ כֶ ת יוֹ ם ׁ ָשלֵ םּ ְ ,בלִ י לִ ּפֹל ֲא ִפלּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת.
ִה ְת ַא ַּמ ּנ ּו לְ ַה ִ ּגיד:
ּ"סלִ ָיחה",
"תוֹ ָדה"ּ ְ ,
"ב ַב ָּק ׁ ָשה" ו ְ
ּ
ישה ּו דּ וֹ ֵר ְך לָ נ ּו ַעל ָה ֶרגֶ ל.
ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ִה ְת ַא ַּמ ּנ ּו לְ ַח ֵ ּי ְך ְ ּב ֶפה ָמלֵ א ׁ ִש ַ ּניִ ם ְצ ֻהבּ וֹ תּ ְ ,ב ִד ּיוּק ָ ּב ֶרגַ עֶ ׁ ,ש ֲאנַ ְחנ ּו ֲהכִ י כּ וֹ ֲע ִסים,
וּלְ ַה ִ ּגיד דְּ ָב ִרים ַמ ֲעלִ ִיביםְּ ,כ ִאלּ ּו ֵהם נֶ ְח ָמ ִדים.
ַּכ ֲע ָסנִ יּ ַ ,גם נָ ַתן לָ נ ּו ַמכּ וֹ ת ָ ּב ַאף ,וְ ִצ ָ ּוה ָעלֵ ינוּ ,לֹא לִ ְבכּ וֹ ת.
ַמ ְר ָטה ִח ְּל ָקה לְ כֻ ָּלנ ּו ְּתעוּדוֹ ת זֶ הוּת ׁ ֶש ָר ׁ ְש ָמה ,וְ הוֹ ְר ָתה לָ נ ּו לְ ׁ ַש ֵ ּנןִ ,מי ֲאנַ ְחנוּ.
ִהיא ַע ְצ ָמ ּהָ ,היְ ָתה לְ זַ ֶּמ ֶרת רוֹ ק.
ַ ּב ְר ָטהָ ,היְ ָתה שַׂ ְח ָקנִ ית.
ַּכ ֲע ָסנִ יָ ,ה ַפ ְך לְ מוֹ ֶרה.
יַ ׁ ְשנוּנִ יָ ,היָ ה לְ ׁשוֹ ֵטר.
ּ ִפ ְצעוֹ נִ י ,נַ ֲעשָׂ ה רוֹ ֵפא.
ַמ ְמ ַּת ַּקנִ יָ ּ ,פ ַתח ֲחנוּת ַמ ְמ ַּת ִּקים,
ו ַּמ ָּתנוֹ נִ יָ ,היָ ה לִ ְמ ַק ֵ ּבץ נְ ָדבוֹ ת.
ָ ּבלָ גָ נָ הָ ,היְ ָתה עוֹ זֶ ֶרת ַ ּביִ ת,
וְ לִ כְ לוּכִ יתָ ,היְ ָתה ְמנַ ַּקת ְרחוֹ בוֹ ת.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ הָ ,היְ ָתה מוֹ ָרה לְ ִה ְת ַע ְּמלוּת,
ּ ִפ ְט ּפו ִּטיתַ ,ח ְב ַרת ְּכנֶ ֶסת,
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנהִ ,ט ּ ְפלָ ה ְ ּב ִתינוֹ קוֹ ת.
ו ּ ִּפ ּ ִ
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ַרק ֶא ְצלִ יּ ִ ,ב ְתעו ַּדת ַה ֶ ּזהוּתָ ,היָ ה ָּכתוּבֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ַמ ְחלִ יף ָּכל ַה ְ ּז ַמן ִמ ְקצוֹ ַע .וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ֻב ָ ּגרֲ ,ע ַדיִ ן לֹא ֶה ְחלַ ְט ִּתי,
ָמה ֶא ְהיֶ ה ְּכ ׁ ֶש ֶא ְהיֶ ה ָ ּגדוֹ ל.
"מ ֻב ָ ּגר,
ְ
זֶ ה יֶ לֶ דֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכַ ח ׁ ֶשהוּא יֶ לֶ ד",
ׁ ִש ְ ּננָ ה לָ נ ּו ַמ ְר ָטה ׁשוּב.
"מין יֶ לֶ ד ָּכזֶ ה,
ִ
ְ
ׁ ֶש ִה ְת ַח ּ ֵפשׂ ָּכל ָּכך טוֹ בֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכַ חִ ,מי הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת".
"אנַ ְחנ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ַח ָ ּי ִבים לִ ׁ ְשכּ ַֹחִ ,מי ֲאנַ ְחנוְּּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ִּמשְׂ ָחק ,יִ ְהיֶ ה ַעל ֱא ֶמת",
ֲ
ִהכְ ִריז ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
ְּכ ׁ ֶש ָחזַ ְרנ ּו וְ נִ ַ ּצ ְבנ ּו מוּל ׁ ַש ַער ַה ְּכנִ ָיסה לְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ַהדֻּ ִ ּבי ָה ָרזֶ ה ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ָ ּבנוּ,
וְ ָא ַמר:
ְ
"הוֹ ֵ ...איך ְ ּג ַדלְ ֶּתם יְ לָ ִדים ,זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת יָ ֶפהָּ .ככָ ה ֲאנִ י אוֹ ֵהב ֶא ְתכֶ ם".
הוּא ָ ּב ַחן אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְק ִפ ָידהַ .א ַחר ָּכ ְך ָע ַר ְך לָ נ ּו ִמ ְב ָחנִ יםֶ ׁ ,ש ָהי ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ַק ִּלים ו ְּפ ׁשו ִּטים ,וְ לֹא ֵה ַב ּנוֵּ ,איזֶ ה ִמ ְב ָחנִ ים
ַמ ְצ ִח ִיקים ֵאלּ וּ.
ימה,
לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ַקו יָ ׁ ָשר ,וּלְ ַה ִ ּביט ָק ִד ָ
ִמי לֹא יָ כוֹ ל.
הוּא ָ ּב ַדקִ ,אם יֵ ׁש לָ נ ּו ּ ְפ ָצ ִעים ָ ּב ַרגְ לַ יִ ם.
ִמי יוֹ ֵד ַעִ ,אם ָהי ּו לָ נ ּו ֵאי ּ ַפ ַעם.
ַ"רק לְ יֶ ֶתר ִ ּב ּ ָטחוֹ ן",
ִה ְס ִ ּביר ַהדֻּ ִ ּבי.
ְ
"א ֶּתם יוֹ ְד ִעים ֵאיך ְמ ֻב ָ ּג ִרים אוֹ ֲה ִביםֶ ׁ ,ש ַהכּ ֹלּ ָ ,בטו ַּח ו ְּמ ֻסדָּ ר.
ַ
ֲאנִ י ֲא ַפ ֵ ּזר ֲעלֵ יכֶ םַ ,סם ׁ ֵשנָ ה ָּכזֶ ה ,וּכְ ׁ ֶש ִּת ְתעוֹ ְררוּ ,לֹא ִּתזְ ְּכר ּו יוֹ ֵתרׁ ,שוּם דָּ ָבר ֵמ ַה ַ ּילְ דוּת.
ִּת ְהיוּ ,לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים"...
*
ְ ּבכָ ל בּ ֶֹקרָ ,היִ ִיתי הוֹ לֵ ְך לָ ֲעבוֹ ָדהַ .מ ִ ּביט שְׂ מֹאלָ ה וְ יָ ִמינָ ה ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֲאנִ י חוֹ ֶצה ֶאת ַה ְּכ ִב ׁיש .סוֹ ֵקרּ ְ ,בלֹא ִענְ יָ ן ְמיֻ ָחד,
ֶאת ַה ָ ּב ִּתים ׁ ֶש ִהזְ דַּ ְּקר ּו מוּלִ י ,וְ יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,שעוֹ ד ְמ ַעט ,אוּכַ ל לִ ׁ ְש ּתוֹ ת כּ וֹ ס ָק ֶפה ,וּלְ ַע ֵ ּין ָ ּב ִע ּתוֹ ןּ ַ ,ב ִּמשְׂ ָרד.
ָּככָ ה ָהיָ ה ַמ ְת ִחיל ָּכל בּ ֶֹקר.
ַמ ְר ָטהָ ,היְ ָתה זַ ֶּמ ֶרת רוֹ ק יְ דו ָּעה ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ִהיא ׁ ָש ָרה ׁ ִש ִירים ִח ּנוּכִ ִ ּייםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן ִח ֵ ּבר.
ׁ ִש ִירים ְּכמוֹ :
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"ה ּׁ ָש ָפןַ ,ה ָּק ָטן,
ַ
ׁ ָשכַ ח לִ ְסגּ ֹר ַהדֶּ לֶ ת"...
ַ ּב ְר ָטהָ ,היְ ָתה שַׂ ְח ָקנִ ית ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת.
ִהיא שִׂ ֲח ָקהּ ְ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכלָ לּ ְ ,ב ִב ּמוּיוֹ ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןֶ ,את ַּת ְפ ִקיד ַה ְּמ ֻב ָ ּגרַ ,ה ְּמ ֻב ָ ּגר ְ ּביוֹ ֵתר.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הָ ,הי ּו ֲאנָ ׁ ִשים ְמכֻ ָ ּב ִדים ,הוֹ דוֹ ת לְ ִא ּמוּנֶ ָיה ַה ַּק ּ ְפ ָדנִ ִ ּיים ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה .וְ אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,צ ֵ ּין אוֹ ָתם לְ ׁ ֶש ַבח.
ָא ַה ְב ִּתי לְ ַט ֵ ּיל ִ ּב ׁ ְש ַעת ֶע ֶרבּ ִ ,ב ְרחוֹ בוֹ ת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ְרחוֹ בוֹ ת נְ ִק ִ ּיים ו ְּמ ֻסדָּ ִרים,
ּ ַפ ֵחי זֶ ֶבל ְסגו ִּרים,
דֶּ ׁ ֶשאָ ,קצוּץ ְ ּבא ֶֹפן ָא ִחיד,
ֵע ִציםָ ,העוֹ ְמ ִדים ְּכ ַח ָ ּילִ ים ְ ּב ִמ ְסדָּ ר,
ֶ ּג ׁ ֶשםַ ,ה ּיוֹ ֵרד ַעל ּ ִפי הוֹ ָר ַאת ַה ַח ַ ּזאי,
וְ ׁ ֶש ֶמ ׁשַ ,ה ְּמ ַצ ֶ ּי ֶתת לַ ֻח ִּקים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶשל ָהעוֹ לָ ם.
ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָּ ,ת ִמיד יָ ַד ְע ָּתָ ,מה יִ ְהיֶ ה ָמ ָחר ו ָּמ ֳח ָר ַתיִ ם.
ִעיר ,לְ לֹא ְמ ִסבּ וֹ ת ַה ְפ ָּת ָעה,
ִעיר ,לְ לֹא שְׂ ָמחוֹ ת,
ֲא ָבל ַ ּגם לְ לֹא ֲאסוֹ נוֹ ת.
אֹזֶ ן ָה ָמןָ ,א ַמר ּ ַפ ַעם,
ׁ ֶש ִּל ְהיוֹ ת ְמ ֻסדָּ ר,
זֶ ה,
לַ ֲעשׂ וֹ ת ַח ִ ּיים.
ַעכְ ׁ ָשוֵ ,ה ַבנְ ִּתי ׁ ֶשהוּא ָצ ַדק.
הוּא ַ ּגם ָא ַמר לָ נוּ:
"עוֹ ד ּתוֹ ד ּו לִ י",
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וְ ַעכְ ׁ ָשוּ ֶ ,ב ֱא ֶמת הוֹ ֵד ִיתי לוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא וִ ֵּתר לָ נוּ ,וְ ָה ַפ ְך אוֹ ָתנ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ּ ַפ ַעם ְ ּב ׁ ָשבו ַּעָ ,היִ ִיתי ּפוֹ ֵקד ֶאת ַה ַ ּבנְ ק ,בּ וֹ ֵדק ֶאת ַה ֶח ְסכוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ִּלי ,וְ יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ִא ׁיש ְמ ֻסדָּ ר.
אשוֹ נָ ה ,זֶ ה זְ ַמן
ַ ּב ְר ָטהִ ,ק ְ ּבלָ ה לָ ַא ֲחרוֹ נָ הַ ,ה ָ ּצ ַעת נִ ּ ׂשו ִּאיןִ ,מ ָ ּבחוּרַ ,מ ָּמ ׁש ְמ ֻב ָ ּגר ,יַ ִ ּציב ו ְּר ִצינִ י .זֹאת ָהיְ ָתה ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ַרבֶ ׁ ,ש ִהיא ָצ ֲח ָקה.
ַמ ְר ָטהּ ַ ,גם ִהיא ִק ְ ּבלָ ה ַה ָ ּצעוֹ ת נִ ּ ׂשו ִּאין ַרבּ וֹ תֶ ׁ ,ש ִר ְ ּג ׁש ּו אוֹ ָת ּה.
ֲא ָבל ׁ ְש ֵּת ֶיהן ֵה ׁ ִשיבוּ,
ֹאש.
ׁ ֶש ֵהן ְצ ִריכוֹ ת לִ ׁ ְשקֹל ֶאת ָה ִענְ יָ ןּ ְ ,בכ ֶֹבד ר ׁ
אתי ְט ָפ ִסים ַר ִ ּבים,
ְּכ ׁ ֶש ִח ּ ַפשְׂ ִּתי ֲעבוֹ ָדה ,ו ִּמ ֵּל ִ
נִ ׁ ְש ַאלְ ִּתי ָ ּב ֶהם:
"היכָ ן נוֹ לַ ְד ָּת?"
ֵ
ָּת ִמיד נָ ַהגְ ִּתי לִ ְר ׁשֹם:
"ב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים".
ְּ

ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ָה ֶע ֶרבְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִט ַ ּילְ ִּתי לַ ֲהנָ ָא ִתי ִעם נֶ לְ יָ ה ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעירַ ,מ ְחסוֹ ם לְ ִפ ָיה ,וְ ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת לְ ִצדִּ י ְק ׁשו ָּרה ִ ּב ְרצו ָּעה,
ְ ּבצו ָּרה ְמ ֻסדֶּ ֶרת ,לֹא נוֹ ַב ַחת ,לֹא ְמכַ ׁ ְש ֶּכ ׁ ֶשת ַ ּב ָ ּזנָ ב ,עוֹ שָׂ ה ֶאת ְצ ָרכֶ ָיהַ ,רק ְ ּב ָב ֵּתי ַה ּׁ ִש ּמו ּׁש לִ כְ לָ ִביםֶ ׁ ,ש ֻה ְת ְקנ ּו ְ ּב ִפנּוֹ ת
ָה ְרחוֹ בוֹ ת ,וַ ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך ַא ֲח ֶר ָיהִ ,עם שַׂ ִּקית נַ יְ לוֹ ן וְ כַ ף ַא ׁ ְש ּ ָפה ,לְ ִמ ְק ֶרהֶ ׁ ,ש ַחס וְ ָחלִ ילָ הִּ ,ת ְתנַ ֵהג ְּכיַ לְ דָּ ה לֹא ְמ ֻח ֶ ּנכֶ ת,
ְּתלַ כְ לֵ ְך ֶאת ַה ִּמ ְד ָרכָ ה ַה ְ ּנ ִק ָ ּיה ,וְ עוֹ ד ֵאיזֶ ה ִא ׁיש ְמכֻ ָ ּבד ,יִ ְדר ְֹך ַעל זֶ ה...
ָאזָ ,היְ ָתה לִ י ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה מוּזָ ָרהֶ ׁ ,של ַּת ָ ּיר ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ִעיר זָ ָרהַּ .ת ָ ּירֶ ׁ ,ש ִ ּנ ׁ ְש ַאר לָ גוּרּ ָ ,ב ִעיר ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ֵאלֶ ָיהִּ ,כי ִא ֵ ּבד ֶאת
ִע ְקבוֹ ָתיו ,וְ ׁ ָשכַ חֵ ,מ ַאיִ ן הוּא ָ ּבא.
אתי ,לֹא ַא ַחתָ ,מה יֵ ׁש ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה.
ְּכ ׁ ֶש ָחלַ ְפ ִּתי לְ יַ ד חוֹ ַמת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,ה ְת ּ ַפ ֵּל ִ
אוּלַ י...
ַ ּגן נָ עוּלֶ ׁ ,ש ַה ְּכנִ ָיסה ֵאלָ יו ֲאסו ָּרה.
ֲא ָבל ַס ְק ָרנוּת ִהיא ְּתכוּנָ ה יַ לְ דו ִּתית ,וְ ֵתכֶ ף ִה ְת ַ ּג ַ ּב ְר ִּתי ָעלֶ ָיה.
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ַמ ַּסע ַה ַ ּילְ ד ּות
"ה ּמוּזֵ אוֹ ן ַה ָ ּגדוֹ ל לְ ֵח ֶקר ַה ַ ּילְ דוּת".
ְ ּב ֶמ ְר ַּכז ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֵ ,ה ִקים אֹזֶ ן ָה ָמן ֶאת ַ
ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים יָ כְ ל ּו לְ ַב ֵּקר ַ ּב ּמוּזֵ אוֹ ן ,לִ ְטעֹם ֶאת ַט ַעם ַה ַ ּילְ דוּת ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיְ ָתה ּ ַפ ַעם ,וְ לִ שְׂ מ ַֹח ַעל ָּכ ְך,
ׁ ֶש ִה ְת ַמ ֵ ּזל ַמ ָ ּזלָ ם ,וְ ֵהם ַח ִ ּיים ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ לֹא ְ ּבעוֹ לָ ם ַמ ְפ ִחיד ׁ ֶשל יַ לְ דוּתָ ,מלֵ א ְמכַ ּׁ ֵשפוֹ ת ו ִּמ ְפלָ צוֹ ת.
ְ ּבאוֹ תוֹ בּ ֶֹקר ׁ ַש ָ ּבת ,לָ ַקח אוֹ ָתנ ּו ַהדֻּ ִ ּבי ,לְ ִס ּיוּר ֻמ ְד ָר ְך ַ ּב ּמוּזֵ אוֹ ן.
ַ ּב ְּכנִ ָיסהַ ,על לו ַּח ׁ ַשיִ ׁש ֲענָ ק,
נִ כְ ַּתב:
ָ
ָ
"אנִ י אֹזֶ ן ָה ָמן ׁ ֶש ְּלךֲ ,א ׁ ֶשר ֲה ַפכְ ִּתיך לִ ְמ ֻב ָ ּגר.
ֲ
לֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ,אֹזֶ ן ָה ָמן ַא ֵחר ַעל ּ ָפנַ י".
ִה ְס ּתוֹ ַב ְבנוַּ ,על ְקצוֹ ת ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ תּ ַ ,ב ֵהיכָ ל ַה ְּמפ ָֹאר ַ ּב ַעל ַה ִּת ְק ָרה ָה ֲעצו ָּמהַ ,ה ְּמ ֻק ּׁ ֶש ֶטת ְ ּב ִצ ּיו ִּרים ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן.
ְ ּב ִצ ּיוּר ֶא ָחד ,הוּא לִ ֵּמד יְ לָ ִדים ַ ּב ִּכ ָּתה.
ְ ּב ִצ ּיוּר ִקיר ַא ֵחר ,הוּא דִּ ֵ ּבר ֲאלֵ ֶיהם ֵמ ַעל ָ ּב ָמה ְ ּב ִמ ְסדַּ ר בּ ֶֹקר.
ימה.
ְ ּב ִצ ּיוּר נוֹ ָסף ,הוּא נָ זַ ף ָ ּב ֶהם ְ ּב ֶא ְצ ַ ּבע ֲא ֻר ָּכה ו ַּמ ֲא ׁ ִש ָ
הפהֶ ׁ ,שבּ וֹ ֶ ,ה ֱענִ יק אֹזֶ ן ָה ָמןְ ּ ,פ ָר ֵסי ִה ְצ ַט ְ ּינוּת לַ ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
יפ ֶ
וְ ָהיָ ה ַ ּגם וִ ְיט ָראז' ִצ ְבעוֹ נִ י וִ ֵ
ָקנִ ינ ּו ַּכ ְר ִט ִיסים ,ו ְּב ַה ְד ָרכַ ת ַהדֻּ ִ ּבי ,יָ ָצאנ ּו לְ ַמ ַּסע ַה ַ ּילְ דוּת.
ַ"רק לְ ִמי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ְמ ֻב ָ ּגרֻ ,מ ָּתר לָ ֵצאת לַ ַּמ ָּסע ַה ֶ ּזה",
ִה ְס ִ ּביר לָ נ ּו ַהדֻּ ִ ּבי.
ְ
"א ֶח ֶרת זֶ ה ְמ ֻס ָּכןִּ ,כי ַא ֶּתם ֲעלוּלִ ים לַ ֲהפֹך ַ ּב ַּמ ָּסע ַה ֶ ּזה ,לִ ילָ ִדים".
ַ
ְ
ְ
לִ ְפנֵ י ַה ְ ּי ִצ ָיאה לַ ַּמ ָּסע ,הוֹ ָרה לָ נ ּו ַהדֻּ ִ ּבי ,לְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ַה ּקוֹ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ְ ּבתוֹ ך ֻק ְפ ָסה ַ ּב ַ ּצד ,וְ לָ ֵצאת לַ דֶּ ֶרך ,לְ לֹא קוֹ ל.
"לִ ילָ ִדים",
הוּא ָא ַמר,
"אין קוֹ ל.
ֵ
לֹא ַרק ׁ ֶש ֵהם ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ְצ ִ ּב ַיע ַ ּב ְ ּב ִחירוֹ ת ,וְ לָ כֵ ןֵ ,אין לָ ֶהם קוֹ לֲ ,א ָבל ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִ ּג ׁישָ ,מה זֶ ה לִ ְהיוֹ ת יֶ לֶ ד ֶ ּב ֱא ֶמת,
ְּכ ֵדי לָ חו ּׁש ֶאת ַה ְ ּב ִדידוּת ָה ֲא ִמ ִּתית ׁ ֶשל יֶ לֶ דֶ ׁ ,שהוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ַח ִ ּיים ִעם ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשלּ וֹ ֶ ׁ ,שאוֹ תוֹ הוּא לֹא ְמגַ ֶּלה לְ ַאף ֶא ָחד,
ַא ָּתה ָצ ִר ְיך לִ ְהיוֹ ת ,לְ לֹא קוֹ ל.
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ִמי ׁ ֶש ַּמ ְצלִ ַיח לַ ֲעבֹרֶ ,את ָּכל ַמ ַּסע ַה ַ ּילְ דוּתּ ְ ,בלִ י לַ ֲהפ ְֹך לִ ְמ ֻב ָ ּגר,
יִ ּׁ ָש ֵאר ,יֶ לֶ ד לָ נֶ ַצח!"
ִהכְ ִריז ַהדֻּ ִ ּבי.
"אלּ ּו ְּכלָ לֵ י ַה ִּמשְׂ ָחק".
ֵ
ּ ָפ ַס ְענ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַצר ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ַמרָּ .כל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ,נָ שָׂ א ַּת ְר ִמיל ָּכ ֵבד ַעל ַ ּגבּ וֹ .
"לָ לֶ כֶ ת דֶּ ֶר ְך ָּכזֹאת ֲא ֻר ָּכה ְ ּבלִ י קוֹ ל",
ָח ׁ ַש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמי,
וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ֲא ִפלּ וָּ ,מה חוֹ ׁ ְש ִביםַ ,מ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הִּ ,כי לֹא יָ כֹלְ ִּתי לְ ַד ֵ ּבר ִא ָּתם.
ימן אוֹ ְּתנו ָּעהֲ ,א ָבל זֶ הּ ֶ ,ב ֱא ֶמת לֹא ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶש ָר ִצ ִיתי לְ ַה ִ ּגיד.
ישה ּו ָעשָׂ ה ִס ָ
לְ ִע ִּתיםִ ,מ ׁ ֶ
"יֶ לֶ ד,
לֹא ׁשוֹ ְמ ִעים ֶאת ַה ּקוֹ ל ׁ ֶשלּ וֹ ִּ ,כי הוּא יֶ לֶ ד",
ָצ ַחק ַהדֻּ ִ ּבי.
"כ ׁ ֶש ִ ּיגְ דַּ ל,
ְּ
יִ ׁ ְש ְמע ּו יוֹ ֵתר טוֹ ב ֶאת ַה ּקוֹ ל ׁ ֶשלּ וֹ ,
ֲא ָבל ָאז,
הוּא יִ ׁ ְש ַּכח ְּכ ָבר ֶאת ָמה ׁ ֶש ָר ָצה לְ ַה ִ ּגיד".
ָה ֵע ִצים ַה ְ ּגבוֹ ִהיםֶ ׁ ,ש ְ ּב ִצדֵּ י ַהדֶּ ֶר ְךִ ,ה ְס ִּתיר ּו ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש .לֹא ָר ִא ִיתי ֶאת ַהנּוֹ ף ,וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ,לְ ָאן ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ לְ כִ ים.
ָּת ִמיד ָר ִא ִיתי ַרק ַצ ַעד אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם לְ ָפנִ ים ,וְ לֹא יוֹ ֵתר .אוּלַ י ַ ּגם ִ ּבגְ לַ ל ַה ַּת ְר ִמיל ַה ָּכ ֵבד ,לֹא ָהיָ ה לִ י כּ וֹ ַח לְ ָה ִרים ֶאת
ֹאשִ .ה ַ ּב ְט ִּתיָּ ,כל ַה ְ ּז ַמן ,לְ ַמ ּ ָטה ,וְ ָר ִא ִיתיֶ ,את ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְּק ַטנּוֹ ת.
ָהר ׁ
לְ ִע ִּתים ָע ַצ ְרנוּ,
וְ ׁ ָש ַמ ְע ִּתי...
ַרק ׁ ֶש ֶקט.
ָאז ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי:
"מי ֲאנִ י?"
ִ
ְ
ֲא ָבל ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ לָ ,עשִׂ ינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ַר ַע ׁש.
ָה ַרגְ לַ יִ ם ָּכ ֲאב ּו לִ י ֵמ ַה ֲהלִ יכָ ה,
ַה ְּכ ֵת ַפיִ ם ָּכ ֲאב ּו ֵמ ַה ַּת ְר ִמיל,
וְ לֹא ָהיָ ה לִ י כּ וֹ ַח יוֹ ֵתר לָ לֶ כֶ ת.
ַּ
"כ ָּמה יֵ ׁש עוֹ ד לָ לֶ כֶ ת?"
ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ ַמלְ ֵמל לַ דֻּ ִ ּבי.
הוּא ִה ִ ּביט ִ ּבי ִמ ְּל ַמ ְעלָ ה,
ו ָּפלַ ט:
"הוֹ לְ כִ יםַ ,עד ׁ ֶש ּׁשוֹ כְ ִחים".
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ק-חזָ ק ,וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח.
ֶה ְחלַ ְט ִּתי לִ זְ כּ ֹר וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹחָּ ,כל ּ ְפ ָרטָּ ,כל ֵארו ַּע ַ ּבדֶּ ֶר ְך .לִ ְר ׁשֹם אוֹ תוֹ ְ ּבמוֹ ִחי ,וּלְ ַה ְחזִ יק אוֹ תוֹ ָחזָ ָ
"כ ְך אוּכַ ל לַ ֲעבֹר ֶאת ָּכל ַה ַ ּילְ דוּת,
ָּ
וּלְ ִה ּׁ ָש ֵאר יֶ לֶ ד",
ׁ ִש ַ ּננְ ִּתי לְ ַע ְצ ִמי.
ַ"רק ִאם ַא ְחזִ יק ָחזָ ק וְ לֹא ֶא ׁ ְש ַּכח,
אוּכַ ל לִ ְהיוֹ ת ְמ ֻב ָ ּגר ׁ ֶש ֵּמ ִבין יְ לָ ִדים".
ָּכל ּ ַפ ַעם ִה ַ ּצ ְב ִּתי לִ י ַמ ּ ָט ָרה ְקרוֹ ָבה:
ָה ֵעץ ַה ָּקרוֹ ב,
אשוֹ נָ ה,
ַה ִ ּג ְב ָעה ָה ִר ׁ
וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לְ ַה ִ ּג ַיע ֵאלֶ ָיה,
וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח דָּ ָבר.
ֵמ ָאחוֹ ר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי זִ ְמזוּם ָקלו ּׁשֶ ׁ ,ש ָהלַ ְך וְ גָ ַבר.
ִה ַ ּב ְט ִּתי לְ ָאחוֹ ר,
ְ
ָר ִא ִיתי ֶאת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה צוֹ ֲע ִדים ְ ּב ֶפה ָסגוּר ,ו ְּב ִח ּיוּך ׁשוֹ ָב ִביְ ,מזַ ְמזְ ִמים ֶאת ַה ִה ְמנוֹ ן ׁ ֶש ָּלנוּ.
"מי זֶ ה ָהיָ ה?!"
ִ
ּ ָפנָ ה ַהדֻּ ִ ּבי לְ ָאחוֹ ר ,רוֹ ֵת ַח ִמ ַ ּז ַעם.
ָהיְ ָתה דּ ו ִּמ ָ ּיה...
"הוֹ לְ כִ ים,
ַעד ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ְּל ִפים!"
ִהכְ ִריז ַהדֻּ ִ ּבי.
"כל עוֹ ד לֹא ִּת ְת ַ ּב ְ ּגרוּ,
ָּ
ִּת ְס ְ ּבלוּ.
ֲאנִ י ֲאלַ ֵּמד ֶא ְתכֶ ם לֶ ַקחָ ,מה זֶ ה לִ ְצחֹק ַעל ַהדֻּ ִ ּביֶ ׁ ,ש ְּמנַ ֶּסה לַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לִ גְ דּ ֹל".
רוּחוֹ ת ֲחזָ קוֹ ת נָ ׁ ְשב ּו ַעל ַהדֶּ ֶר ְך ,ו ַּמ ַ ּצב ָהרו ַּח ׁ ֶש ָּלנ ּו ָעלָ ה וְ יָ ַרדְּ ,כגַ ִּלים ְ ּביָ ם סוֹ ֵער.
ָהי ּו יָ ִמים ׁ ֶש ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זָ ְר ָחה,
ָאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ׁשוּב:
ִ ּבכְ לָ לֵ י ַה ְּתעו ָּפה,
ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ַה ּפוֹ ֵר ַח,
ְ ּב ַת ֲעלוּלֵ ינ ּו ַעל ַהר ַה ֲחלוֹ מוֹ ת,
ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
ְ ּביָ ֵמינ ּו ַה ּטוֹ ִבים ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל,
וְ עוֹ ד ,וְ עוֹ ד.
174

וְ ָהי ּו יָ ִמים ְקפו ִּאים וְ קוֹ ְד ִרים,
ָאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתי:
ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים,
ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
ַ ּב ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בָ ,ה ָאסוּר ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ַ ּב ְ ּילָ ִדים ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ עוֹ ד ,וְ עוֹ ד.
ֲא ָבל ָּכל יוֹ םָ ,היָ ה ׁשוֹ נֶ ה ִמ ּקוֹ ְדמוֹ  ,וְ לֹא ָהי ּו יָ ִמים זֵ ִהים ִ ּבכְ לָ ל.
וְ ׁשוּב ִה ִ ּצ ַיע לָ נ ּו ַהדֻּ ִ ּבי ֶאת ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ ם ַה ְּכ ֵבדוֹ ת,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה יַ ִ ּצ ִיביםּ ָ ,ברוּחוֹ ת ַה ּסוֹ ֲערוֹ ת,
וְ גַ ם ֶאת ַהכּ וֹ ַבע ְר ַחב ַה ּׁשוּלַ יִ ם,
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא נַ ְמ ִריא לַ ּׁ ָש ַמיִ ם,
וְ ׁשוּב ֵס ַר ְבנוּ.
ָאז,
ָע ַצ ְר ִּתי ֶאת ֲהלִ יכָ ִתי,
ימ ִתי,
ָע ַצ ְר ִּתי ֶאת נְ ׁ ִש ָ
וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי,
לִ זְ כּ ֹר וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ָה ֶרגַ ע ַה ֶ ּזה,
ׁ ֶשבּ וֹ ,
ימ ִתי,
ָע ַצ ְר ִּתי ֶאת ֲהלִ יכָ ִתי וּנְ ׁ ִש ָ
וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי,
לִ זְ כּ ֹר וְ לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח.
"ע ַבר ַרק יוֹ ם",
ָ
ִהכְ ִריז ּ ִפ ְתאוֹ ם ַהדֻּ ִ ּבי.
"יֵ ׁש לָ כֶ ם ,עוֹ ד ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל יַ לְ דוּת.
ֵאין לָ כֶ ם ִסכּ וּי.
ְּכ ַדאי לָ כֶ ם ,לְ וַ ֵּתר ְּכ ָבר ַעכְ ׁ ָשו.
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָמה לָ כֶ ם לִ ְסבּ ֹל ,וּלְ וַ ֵּתר ַא ַחר ָּכךְ.
ַה ּ ְפ ָצ ִעים ָ ּב ַרגְ לַ יִ ם,
ַה ַּכ ַעס ׁ ֶשל ַההוֹ ִרים,
ָה ֳענָ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ִרים,
ֲא ִפלּ ּו ַה ַּל ַעג ׁ ֶשל ַה ֲח ֵב ִריםֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ָה ְפכ ּו לִ ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
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וְ ִאלּ ּו ַא ֶּתם נִ ׁ ְש ַא ְר ֶּתם ,יְ לָ ִדים ַא ֲחרוֹ נִ ים.
טוֹ ב,
ַא ֶּתם חוֹ ׁ ְש ִביםֶ ׁ ,ש ַא ֶּתם ֲהכִ י ֲחכָ ִמים ,וַ ֲהכִ י יוֹ ְד ִעים ָ ּבעוֹ לָ ם",
ִצ ְח ֵקק ַהדֻּ ִ ּבי.
"ו ְּב ִע ָּקרַ ,א ֶּתם ַמ ֲא ִמינִ ים,
ׁ ֶש ַא ֶּתם ָּכל ָּכ ְך ְמיֻ ָח ִדים.
זֶ ה ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּלכֶ ם,
ָהא!...
ָּת ַפ ְס ִּתי ֶא ְתכֶ ם!
ְּכ ׁ ֶש ִּתגְ דְּ לוּ,
ִּת ְראוֶּ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם אוֹ תוֹ דָּ ָבר,
וְ ַא ֶּתם,
ְ
לֹא ָּכל ָּכך ְמיֻ ָח ִדים".
ֲא ָבל ֲאנִ י נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי,
ׁ ֶש ֲאנִ י עוֹ ד ַא ְר ֶאה לַ דֻּ ִ ּביְּ ,כ ׁ ֶש ֶאגְ דַּ ל.
ָהי ּו ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ְּל ַ ּב ְר ָטה נִ ְפ ַּתח ַה ּ ְׂשרוֹ ְך ,אוֹ ׁ ֶש ְּל ֶא ָחד ִמ ַ ּילְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,נִ כְ נְ ָסה ֶא ֶבן לַ ַ ּנ ַעלָ .אז ָהיִ ינ ּו ִמ ְתיַ ּׁ ְש ִבים ַעל ַהדֶּ ֶר ְך,
ו ְּמ ַב ְּק ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ְ ּי ַחכּ ּו לָ נוּ.
ימה!"
"ק ִד ָ
ָ
ׁ ָש ַאג ַהדֻּ ִ ּבי.
"מי ׁ ֶשלּ ֹא עוֹ ֵמד ַ ּב ֶּק ֶצב ,יִ ּׁ ָש ֵאר לְ ַבד ֵמ ָאחוֹ ר.
ִ
ֲח ָבל ַעל ַה ְ ּז ַמן".
ִ ּב ְרגָ ִעים ֲא ֵח ִריםִ ,ה ִ ּצ ַיע לָ נ ּו ַהדֻּ ִ ּביֶ ׁ ,ש ִאם נִ ְת ַ ּב ֵ ּגר ַמ ֵהר ,נְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּקוֹ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ַ ּב ֲחזָ ָרה.
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּתינוּ,
ִּכי יָ ַד ְענוּ,
ׁ ֶש ָ ּב ֶרגַ ע ׁ ֶש ְ ּנ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּקוֹ ל ׁ ֶש ָּלנ ּו ַ ּב ֲחזָ ָרה,
נִ ׁ ְש ַּכח ַ ּגם ֶאת ָמה ׁ ֶש ָר ִצינ ּו לְ ַה ִ ּגיד.
אשוֹ ן ,קוֹ לוֹ ת ׁ ֶשל ַח ּיוֹ ת.
ִמדֵּ י ּ ַפ ַעםִ ,ה ׁ ְש ִמיע ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ֵמ ָאחוֹ ר ,לַ דֻּ ִ ּבי ׁ ֶש ָ ּצ ַעד ִר ׁ
ַהדֻּ ִ ּבי ִה ְס ּתוֹ ֵבב ִ ּב ְמ ִהירוּתְּ ,כ ֵדי לִ ְת ּפֹס ֶאת ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים.
ֲא ָבל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,יָ ְדע ּו לַ ֲעשׂ וֹ ת קוֹ לוֹ תּ ְ ,ב ֶפה ָסגוּר.
ָאז ָהיָ ה ַהדֻּ ִ ּבי ְמ ַח ֵ ּי ְך ְ ּבנֶ ְח ָמדוּת ֶאל ַה ְ ּילָ ִדיםְ ,מ ַב ֵּק ׁש יָ ֶפהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְת ָק ְרב ּו ֵאלָ יו,
וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהם:
"נָ כוֹ ן יְ לָ ִדים,
ׁ ֶש ַא ֶּתם לֹא ְמ ַפ ֲח ִדים?"
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"עלִ ֶיתם ִּכ ָּתה!"
ֲ
ִהכְ ִריז ַהדֻּ ִ ּבי.
"קח ּו ַמ ֵּסכָ ה ׁ ֶשל בּ וֹ גְ ִרים יוֹ ֵתר ,וְ ַהלְ ִ ּב ׁיש ּו אוֹ ָת ּה ַעל ַה ַּמ ֵּסכָ ה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ׁ ֶש ָ ּנ ַת ִּתי לָ כֶ ם.
ְ
ַמ ֵּסכוֹ ת,
יפים",
לֹא ַמ ְחלִ ִ
הוּא ִה ְס ִ ּביר לָ נוּ.
יפים".
ַ
"מ ֵּסכוֹ ת מוֹ ִס ִ
ִה ַ ּב ְט ִּתי ַעל ֻּכ ָּלם ,וְ ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ְרא ּו לִ י ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
נִ ְב ַהלְ ִּתי נוֹ ָרא.
ישה ּו ַח ָ ּיב לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲעשֵׂ ה ֻקנְ דָּ ס אוֹ ׁ ְשטוּתְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְחזִ יר ֶאת רו ַּח ַה ַ ּילְ דוּת.
ִמ ׁ ֶ
ּ ַפ ַעם זֹאת ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה,
ׁ ֶשדָּ ֲח ָפה לְ ִפ ָיה מוֹ ֵצץ.
יפינָ ה,
ּ ַפ ַעם ּ ִפ ּ ִ
ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּנ ָבה ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַהדֻּ ִ ּבי ְּכ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִּתין,
וְ ׁ ָש ְמ ָעה אוֹ תוֹ ְמ ַמלְ ֵמל לְ ַע ְצמוֹ :
"איזֶ ה ֵּכיף".
ֵ
ּ ַפ ַעם נֶ לְ יָ ה,
ׁ ֶש ֵּס ְר ָבה לָ לֶ כֶ ת ְ ּב ַק ִ ּוים יְ ׁ ָש ִרים,
יפה לְ ׁשוֹ ֵטט לָ ּהָ ,הלוֹ ְך וָ ׁשוֹ ב ֵ ּבין ָה ֵע ִצים.
וְ ֶה ֱע ִד ָ
ַמ ְר ָטה נִ ְ ּג ׁ ָשה לַ דֻּ ִ ּבי,
וְ ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ תוֹ ִ ּב ְר ִצינוּת:
"ת ִ ּגיד,
ַּ
לַ דֻּ ִ ּבי ,יֵ ׁש דֻּ ִ ּבי?"
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ַהדֻּ ִ ּבי ָעשָׂ ה ַמ ֲא ַמ ִ ּצים נוֹ ָא ׁ ִשים לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ְר ִצינִ י וְ לֹא לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּק ַע ִמ ְ ּצחוֹ קֲ ,א ָבל ִמ ִ ּצדֵּ י ּ ִפיוּ ָ ,ב ְרח ּו לוֹ  ,קוֹ לוֹ ת מוּזָ ִרים.
ימה לָ ּהִ .היא ָּת ִמיד נִ ׁ ְש ֲא ָרה ,נֶ לְ יָ ה
נֶ לְ יָ הָ ,היְ ָתה ַה ְ ּי ִח ָידהֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת יָ ְד ָעה לְ ַד ֵ ּבר ְ ּבלִ י ִמ ִּלים ,וְ ׁשוּם ַמ ֵּסכָ ה לֹא ִה ְת ִא ָ
ׁשוֹ ֵב ָבה וְ יַ לְ דו ִּתית.
ַעכְ ׁ ָשו ִהיא דָּ ֲה ָרה לְ ֵע ֶבר ַהדֻּ ִ ּבי ,וְ נָ ׁ ְשכָ ה ֶאת יַ ׁ ְש ָבנוֹ  ,לְ לֹא ִס ָ ּבה נִ ְר ֵאית לָ ַעיִ ן.
ַהדֻּ ִ ּבי ּ ָפ ַתח ִ ּב ְד ָה ָרה ּ ִפ ְר ִאית לְ ֵע ֶבר ַקו ַה ִּס ּיוּם ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַא ֲח ָריו.
ַ ּב ְּת ִח ָּלה,
ִמ ּתוֹ ְך ָרצוֹ ן לַ ֲעצֹר אוֹ תוֹ  ,וּלְ ִה ְתנַ ֵ ּצל ְ ּב ָפנָ יו ַעל ַמ ֲעלָ לֶ ָיה ׁ ֶשל נֶ לְ יָ ה.
ַא ַחר ָּכ ְך,
ִמ ּתוֹ ְך ָרצוֹ ן לִ ְת ּפֹס אוֹ תוֹ  ,וְ לִ גְ מֹר ִא ּתוֹ ֶאת ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן.
ֲא ָבל הוּא נֶ ֱעלַ ם ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן...
וְ ָאנ ּו ָמ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנוָּ ,ר ִצים ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ,אל ֵע ֶבר ׁ ַש ַער ַה ְּכנִ ָיסה.
ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,ה ִ ּביט ּו ָ ּבנ ּו נִ ְד ָה ִמים – ֲחבו ָּרה ׁ ֶשל יְ לָ ִדים וְ כֶ לֶ בָ ,ר ִצים ִּכ ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםּ ְ ,ב ִעיר ׁ ְש ֵק ָטה ו ְּמ ֻסדֶּ ֶרת.
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו ְּכ ָבר ָח ִצינ ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער ,ו ָּמ ָצאנ ּו ֶאת ַע ְצ ֵמנ ּו ֵאי ׁ ָשםִ ,מ ְתנַ ּׁ ְש ִמים ו ִּמ ְתנַ ּׁ ְש ִפים ְ ּב ָה ֵרי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
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ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים
ֵה ַר ְמנ ּו ֵעינֵ ינ ּו ֶאל ֵע ֶבר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ַ ּצב ַעל ַה ִ ּג ְב ָעהַ ,ה ֻּמ ֶּק ֶפת חוֹ ָמהֶ ׁ .ש ֶמ ׁש ׁ ֶשל בּ ֶֹקר ֵה ִא ָירה
אוֹ תוֹ  ,וְ ִה ְתנַ ּ ְפ ָצה ָעלָ יו ְ ּב ַאלְ ֵפי ְר ִס ֵיסי אוֹ ר.
"ת ְראוּ!
ִּ
אֹזֶ ן ָה ָמן ָצ ַבע אוֹ תוֹ ְ ּב ֶצ ַבע ָאפֹר"...
ו ְּבכָ ל זֹאת,
יָ ם ׁ ֶשל ְצ ָב ִעים ָ ּגלְ ׁש ּו ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ,וְ ֵה ִאיר ּו ְ ּבאוֹ ר ִצ ְבעוֹ נִ י ֶאת ָּכל ַה ִ ּג ְב ָעה.
ָע ַמ ְדנ ּו ֻמ ְק ָס ִמים לְ ַמ ְר ֵאה ָהאוֹ ר ַה ִ ּנ ׁ ְש ּ ָפ ְך ,זוֹ לֵ ג וְ זוֹ ֵרם ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפרּ ְ ,בכָ ל ַה ְ ּצ ָב ִעיםִּ ,כגְ לִ ָידהּ ְ ,בכָ ל ַה ּ ְט ָע ִמים,
ׁ ֶשנּוֹ זֶ לֶ ת ו ְּמ ַט ְפ ֶט ֶפת ֵמ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַה ְּמ ִמ ָּסה אוֹ ָת ּה.
ימה לַ דֶּ ֶר ְך!"
"ק ִד ָ
ָ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה.
ּ ִפ ְתאוֹ םַ ...ענְ נֵ י ֶ ּג ׁ ֶשם ִּכ ּס ּו ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵה ִטיל ּו ֵצל ָּכ ֵבד ַעל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ָאז נִ ׁ ְש ַמע ְצחוֹ ק ֻמ ָּכר ִמן ָה ֲענָ נִ ים.
אשינ ּו ַמ ְעלָ ה ,וְ ָר ִאינ ּו ֶאת ַהדֻּ ִ ּבי יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ תּ ,תוֹ לֵ ׁש ֶאת שְׂ ִר ֵידי ַה ַּת ְח ּפֹשֶׂ ת ִמגּ וּפוֹ ,
ֵה ַר ְמנ ּו ֶאת ָר ׁ ֵ
ו ִּמ ַּת ְח ֶּת ָיה ִמ ְת ַ ּג ֶּלה...
אֹזֶ ן ָה ָמן ִעם ָאזְ נוֹ ָה ֲעצו ָּמהַ ,צ ָ ּוארוֹ ַה ָּק ָצר ,וְ ַה ּׁ ֵשן ֵּכן וְ ׁ ֵשן לֹא ׁ ֶשלּ וֹ .
וְ הוּא צוֹ ֵעק לָ נוּ:
"חכּ ּו יְ לָ ִדים!
ַ
ַחכּ וּ! ַאל ִּת ְב ְרחוּ,
ִּכי אֹזֶ ן ָה ָמן ָ ּבא לְ ַס ֵ ּים ִא ְּתכֶ ם ֶאת ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןַ ,א ַחת וּלְ ָת ִמיד!"
הוּא נוֹ ֵפף לְ ֶע ְב ֵרנ ּו ְ ּב ֶח ֶרב ֲעצו ָּמהּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֶּמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת נָ ֲח ָתה ְ ּב ׁ ַש ַער ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ימה יָ ֶד ָיה לַ ְ ּצ ָד ִדים ,עוֹ ֶצ ֶרת ֶאת ֻּכ ָּלנוּ ,ו ְּמנַ ָּסה לְ סוֹ כֵ ְך ָעלֵ ינ ּו ְ ּבגו ָּפ ּה.
ו ַּמ ְר ָטה ְמ ִר ָ
"שלּ ֹא ָּת ֵעז לָ גַ ַעת ָ ּב ֶהם!"
ֶׁ
יָ ְר ָקה לְ ֶע ְברוֹ .
"אוֹ ֵהם,
אוֹ ַא ְּת",
ִצ ְח ֵקק אֹזֶ ן ָה ָמן.
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"וְ ַה ּ ַפ ַעם,
זֶ ה ֶ ּב ֱא ֶמת סוֹ ִפי".
ְ ּב ָר ִקים ו ְּר ָע ִמים ָק ְרע ּו ֶאת ַה ֲח ׁ ֵשכָ ה ,וְ גֶ ׁ ֶשם ָּכ ֵבד ֵה ֵחל לָ ֶר ֶדת,
ְּכ ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָק ָרא:
"א ַּקח אוֹ ָת ְך ִא ִּתי לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר לִ ילָ ִדים ְמ ַע ְצ ְ ּבנִ ים,
ֶ
וַ ֲאנִ י ַמ ְב ִט ַיח לָ ְך,
ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר ,לֹא ִּת ְב ְר ִחי ִמ ּׁ ָשם".
"א ָבל ֵא ְיך ֵא ַדע,
ֲ
ׁ ֶשלּ ֹא ּ ָפגַ ְע ָּת ַ ּב ְ ּילָ ִדים?"
ָצ ֲע ָקה לְ ֶע ְברוֹ ַמ ְר ָטה.
"אנִ י ַמ ְב ִט ַיח!"
ֲ
ִהכְ ִריז אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ֵה ִרים ֶאת יָ דוֹ לְ ַמ ְעלָ ה.
"אנִ י ֲא ִפלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּבע".
ֲ
ימהְּ ,כ ׁ ֶש ָאנוַּ ,ה ְ ּילָ ִדים ,אוֹ ֲחזִ ים ְ ּב ֻחלְ ָצ ָת ּה ֵמ ָאחוֹ ר ,וּמוֹ נְ ִעים
ַמ ְר ָטה ִה ְּס ָסה לְ ֶרגַ ע ,וּכְ ָבר ָהיְ ָתה מוּכָ נָ ה לִ ְצעֹד ָק ִד ָ
ִמ ֶּמ ָ ּנה לָ זוּז.
"אוֹ ַא ְּת!
אוֹ ֵהם!
ֵאין לִ י זְ ַמן לְ ַחכּ וֹ ת",
ִהכְ ִריז אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ נוֹ ֵפף ְ ּב ַח ְרבּ וֹ לְ כָ ל ַה ִּכ ּווּנִ ים.
לְ ֶפ ַתע נִ ְ ּצ ָבה נֶ לְ יָ ה לִ ְפנֵ י אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ זֶ ה לֹא ָהיָ ה ָ ּברוּרֵ ,א ְיך ִהיא ִה ִ ּג ָיעה לְ ׁ ָשםִּ ,כי לֹא ָר ִאינ ּו אוֹ ָת ּה.
ַא ַחר ָּכ ְך ָר ִאינ ּו ְּתנו ָּעה ׁ ֶשל ְ ּבלִ ָיעה ,וְ ִהיא ִה ְתיַ ּׁ ְש ָבה ַעל ָה ָא ֶרץֲ ,ע ַדיִ ן ְמלַ ֶּק ֶקת ֶאת ׁשוּלֵ י שְׂ ָפ ֶת ָיהּ ִ ,ב ְטנָ ּה ְק ָצת
נְ פו ָּחה ...וְ אֹזֶ ן ָה ָמן ֵאינֶ ּנוּ.
ְ
וְ ָאנ ּו ַה ְ ּילָ ִדים ,נִ ָ ּצ ִבים ,נִ ְד ָה ִמים ,לֹא ְמ ִבינִ ים ֵאיך ִה ְתנַ דֵּ ף ,אוֹ ִה ְת ַאדָּ ה ,אוֹ ְס ָתם נֶ ֱעלַ ם אֹזֶ ן ָה ָמן וְ ַח ְרבּ וֹ ַה ְ ּגדוֹ לָ הּ ְ ,בלִ י
ׁ ֶש ִה ְס ּ ַפ ְקנ ּו לְ ַה ִ ּגיד לוֹ ׁ ָשלוֹ ם,
ימה ׁ ֶש ַעל ּ ָפנָ יו,
אוֹ ֲא ִפלּ ּו ְק ָצת לֵ ָהנוֹ תֵ ,מ ַה ָ ּב ַעת ָה ֵא ָ
אוֹ ֵמ ָה ְרגָ ִעים ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם יָ ַדעֶ ׁ ,שהוּא הוֹ לֵ ְך לְ ִה ּ ָט ֵרף ַעל יְ ֵדי ַח ָ ּיה ,ו ֶּב ַטחָ ,ק ָפא ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ְּ ,כ ֻפ ְחלָ ץ.
ִאלּ ּו ִה ְס ּ ַפ ְקנוּ ,לְ ָפחוֹ ת ,לִ ְצעֹק לְ ֶע ְברוֹ :
"ת ָּכנַ ע!"
ִּ
אוֹ
"אם לֹא ַּת ְר ֶאה לָ נ ּו ֶאת ַהדֻּ ִ ּבי ׁ ֶש ְּלךָ,
ִ
ַא ָּתה ֵמת!"
ׁשוּם דָּ ָבר.
לְ ֶרגַ ע שָׂ ַמ ְחנוֲּ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְךֲ ,א ִפלּ וְּ ,ק ָצת ָּכ ַע ְסנ ּו ַעל נֶ לְ יָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ׁ ִש ְּת ָפה אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ִּמשְׂ ָחק ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ָּת ִמיד
ְמ ׁ ַש ְּת ִפים אוֹ ָת ּה ְ ּב ַהכּ ֹל.
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הפ ָ ּיה ִק ּׁ ְש ָטה ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם.
ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶשל בּ ֶֹקר ִה ְפ ִצ ָיעה ִמ ַ ּב ַעד לָ ֲענָ נִ ים ,וְ ֶק ׁ ֶשת יְ ֵפ ִ
נֶ לְ יָ ה ָצ ֲע ָדה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ ָאנ ּו ַא ֲח ֶר ָיה ,דֶּ ֶר ְך ַה ֶּק ׁ ֶשתֶ ,אל ֵע ֶבר ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ָאז ֵה ֵח ָּלה ַמ ְר ָטה לָ ׁ ִשיר:
"אנ ּו ָאנ ּו יְ לָ ִדים
ָ
לֹא רוֹ ִצים ְמ ֻב ָ ּג ִרים
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר
יְ לָ ִדים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר".
ַעל חוֹ ַמת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ֵה ֵחלּ ּו לְ ַר ֵּקד ַה ּמוֹ ִריםַ ,ה ּׁשוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ לָ ׁ ִשיר יַ ַחד ִא ָּתנוּ:
"אנ ּו ָאנ ּו יְ לָ ִדים
ָ
לֹא רוֹ ִצים ְמ ֻב ָ ּג ִרים
ְ ּבלִ י ִּת ְקוָ ה ו ְּבלִ י אוֹ ר
יְ לָ ִדים ֵהם ַעם ִ ּגבּ וֹ ר".
ַה ָ ּבעוֹ ת ּ ְפנֵ ֶיהם ָהלְ כ ּו וְ ִה ְת ַר ְּככוּ ,וְ ָה ִר ּקוּד ׁ ֶש ָּל ֶהםָ ,היָ ה יַ לְ דו ִּתי לְ ַה ְח ִריד.
ֵהם ָר ְקד ּו ִ ּב ְתנוּעוֹ ת ַמ ְצ ִחיקוֹ ת ,ו ַּב ֲה ָר ַמת ִ ּב ְר ַּכיִ ם ,וְ לֹא ּ ָפ ֲחד ּו לִ ּפֹל ֵמ ַהחוֹ ָמה ַה ְ ּגבוֹ ָהה.
ֵהם ָר ְקד ּו ֶאת ִ"ר ּקוּד ַה ּׁ ִשגּ ו ִּעים"ְּ ,כ ִאלּ ּו יָ ְדע ּו אוֹ תוֹ ָּת ִמיד.
ָאנ ּו ׁ ִש ַּל ְבנ ּו יָ ַדיִ םָ ,ר ַק ְדנ ּו ְס ִביב נֶ לְ יָ ה,
וְ ׁ ַש ְרנ ּו לָ ּה:
נֶ לְ יָ ה ,נֶ לְ יָ ה ָּת ִמיד ּפוֹ ַר ַחת
נֶ לְ יָ ה ,נֶ לְ יָ ה ַאף ּ ַפ ַעם לֹא ְמ ֻצ ְב ַר ַחת
וְ ִאם ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ִּת ְפגּ ֹׁש
ֹאש.
ִהיא ּתוֹ ִריד לוֹ ֶאת ָהר ׁ
ַמ ְר ָטה ִה ְפ ִס ָיקה ֶאת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה.
ִהיא ִהזְ ִּכ ָירה לָ נוֶּ ׁ ,ש ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ָק ׁשוּר ָּכאן ַ ּב ֲח ָבלִ יםּ ְ ,ב ֵאיזֶ ה ַמ ְר ֵּתף ָח ׁשו ְּך ,וְ ַח ָ ּי ִבים לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד.
ו ֶּב ֱא ֶמת ,לְ ַא ַחר ִח ּפוּשׂ ָק ָצרָ ,מ ָצאנ ּו ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב וְ ׁ ִש ְח ַר ְרנ ּו אוֹ תוֹ .
ָהיָ ה לוֹ ִח ּיו ְּך ׁ ֶשל יֶ לֶ דֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ְק ָצת ְמ ֻב ָ ּגר ,ו ִּמ ָ ּיד ִה ְת ַחלְ נ ּו לְ שַׂ ֵחק ִא ּתוֹ .
"ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּלנוּ",
ְּ
ָא ַמר ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב,
"לֹא אוֹ ְמ ִרים:
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יְ לָ ִדיםִּ ,תלְ ֲחצ ּו יָ ַדיִ ם וְ ַת ֲעשׂ ּו ֶה ֵּכרוּת.
ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ָּלנוָּ ּ ,פ ׁשוּט ַמ ְת ִחילִ ים לְ שַׂ ֵחק".
ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ַה ְ ּילָ ִדים ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,ו ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֶ ׁ ,שאֹזֶ ן ָה ָמן לֹא ׁ ָשבֵ ,ה ֵחלּ ּו לְ ַאט-לְ ַאט לְ ַח ֵ ּי ְך.
ַא ַחר ָּכ ְךִ ,ה ְר ׁש ּו לְ ַע ְצ ָמם לִ ְצעֹק:
"אֹזֶ ן ָה ָמןֵ ,איפֹה ַא ָּתה?!"
ַא ַחר ָּכ ְךֲ ,א ִפלּ וּ:
"לֹא רוֹ ִצים לִ לְ מֹד,
רוֹ ִצים לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּג ַע".
ָק ְפצ ּו ַעל ַה ִּכ ְּסאוֹ ת וְ ַה ּׁ ֻשלְ ָחנוֹ ת ַ ּב ִּכ ּתוֹ ת,
וּלְ ַב ּסוֹ ף...
ְ
ּ ָפ ְרצ ּו ֶאת חוֹ מוֹ ת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר וְ ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ ָרצ ּו ֻּכ ָּלם ,דֶּ ֶרך ַה ּׁ ְש ִבילִ ים וְ ֶה ָה ִרים ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,היְ ׁ ֵשר ,לְ ֵבית
ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
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ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים
ָהיָ ה צ ֶֹר ְך לְ ַהכְ נִ יס ַח ִ ּיים ,לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ֵמ ָאז ׁ ֶש ָה ַפ ְך ִמ ֵ ּבית ֵס ֶפר ַע ִּליז וְ שָׂ ֵמ ַח ,לְ ֵבית ס ַֹהר ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,לֹא נִ ׁ ְש ְמע ּו יוֹ ֵתר ֵ ּבין ְּכ ָתלָ יוְ ׁ ,שאוֹ ן יְ לָ ִדים
ַ ּב ַה ְפ ָסקוֹ ת ,וְ ֶה ְמיַ ת ְצחוֹ ָקם ַ ּב ּׁ ִשעו ִּרים .קו ֵּרי ַע ָּכ ִב ׁיש ִמ ְּלא ּו ֶאת ַה ֲח ָד ִרים ,וְ ַעכְ ָ ּב ִרים שִׂ ֲחק ּו ּתוֹ ֶפ ֶסת ַ ּב ִּמ ְסדְּ רוֹ נוֹ ת.
ַה ּׁ ִש ּנוּי ָה ִר ׁ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ַ ּב ְר ָטה ִהכְ נִ ָיסה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרָ ,היָ ה ,לו ַּח ִצ ְבעוֹ נִ י.
ת-א ֻרכּ וֹ ת ,וְ ַה ּׁ ִשעו ִּריםָּ ,כ ֵא ֶּלה ּ ִפ ְיצ ָק'לֶ ה.
וְ ַה ּׁ ִש ּנוּי ַה ּׁ ֵשנִ י ָהיָ הֶ ׁ ,ש ַה ַה ְפ ָסקוֹ ת יִ ְהי ּו ֲא ֻרכּ וֹ ֲ
ו ַ ּּב ְר ָטה ָעשְׂ ָתה ֶאת ָה ִעגּ וּל ַה ָּק ָטן ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ָ ּיכְ לָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֶת ָיה ַה ְּק ַטנּוֹ תְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְמ ִח ׁיש ֶאת גּ ֶֹדל ַה ּׁ ִשעוּר.
ּ ִפ ְט ּפו ִּטית ִה ִ ּצ ָיעה,
ׁ ֶש ַה ּמוֹ ִרים יְ ַד ְ ּבר ּו ְמ ַעט ,וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַה ְר ֵ ּבה.
ַמ ָּתנוֹ נִ י דָּ ַר ׁש,
ׁ ֶש ַה ּמוֹ ִרים יְ ַק ְ ּבל ּו ׁ ִשעו ֵּרי ַ ּביִ ת ,לְ ָהכִ ין טוֹ ב ֶאת ַה ּׁ ִשעוּר,
וְ כַ ֲע ָסנִ י ֶה ְחלִ יט,
ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַה ּׁ ָשנָ הַ ,ה ּמוֹ ִרים יְ ַק ְ ּבל ּו ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִצ ּיוּן.
ֲא ָבל ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ,לֹא ָר ָצה לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ַת ְפ ִקיד ַה ּמוֹ ֶרה,
ִּכי ַ ּגם לִ ׁ ְש ּתֹק ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר,
וְ גַ ם לְ ָהכִ ין ׁ ִשעו ֵּרי ַ ּביִ ת,
וְ עוֹ ד לְ ַק ֵ ּבל ִצ ּיוּן ַרע,
זֶ ה ְּכ ָברּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ,יוֹ ֵתר ִמדַּ י.
ָאז ָעשִׂ ינוּ,
"תוֹ ָרנוּת מוֹ ִרים".
ּ
ָ ּבלָ גָ נָ ה ִהכְ ִריזָ ה,
ׁ ֶש ַה ִּקירוֹ תַ ׁ ,ש ָ ּיכִ ים לַ ַּתלְ ִמ ִידים ,ו ֻּמ ָּתר לָ ֶהם לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםְּ ,כ ַד ּ ִפים.
ִהיא ִח ְּל ָקה לַ ְ ּילָ ִדים ְס ּ ְפ ֵרי ְ ּבכָ ל ַה ְ ּצ ָב ִעיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַצ ְ ּיר ּו ֲעלֵ ֶיהםָ ,מה ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים.
ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה ִה ִ ּצ ָיעה,
ׁ ֶש ַּל ִּכ ָּתה יִ ָּכנְ ס ּו ִמ ַּמגְ לֵ ׁ ָשהַ ,ה ּיוֹ ֶר ֶדת ֵמ ַה ִּת ְק ָרה.
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"ס ָּלמוֹ ת וַ ֲח ָבלִ ים"ָ ,צ ִר ְיך לְ ַה ְחלִ יף ַמגְ לֵ ׁשוֹ ת ַ ּבדֶּ ֶר ְךַ ,עד ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ִ ּג ַיע לַ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ְּל ָך.
ְּכמוֹ ַ ּב ִּמשְׂ ָחק ֻ
ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ בּ ָ ,בנָ ה ֶ ּב ָח ֵצר ַר ֶּכ ֶבת ָה ִרים וְ ַר ֶּכ ֶבת ׁ ֵש ִדים.
ַמ ְר ָטה ָח ׁ ְש ָבה,
ׁ ֶש ּמוֹ לֶ ֶדתְ ,צ ִריכִ ים לִ לְ מֹד ַעל ַר ֶּכ ֶבת ָה ִרים,
ּתוֹ ָרהַ ,על ַר ֶּכ ֶבת ׁ ֵש ִדים,
וְ ׁ ֶש ַ ּגם ַח ָ ּיב לִ ְהיוֹ תִ ,צ ּיוּן ְ ּב ׁשוֹ ְבבוּת.
ַ ּב ְר ָטה ֵה ִב ָיאה חוֹ ל נָ ִקיֶ ׁ ,ש ַה ְ ּילָ ִדים ִס ְ ּננ ּו ְ ּב ִמ ְסנֶ נֶ ת ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל ,ו ִּפ ְ ּז ָרה אוֹ תוֹ ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ִהיא ִה ְס ִ ּב ָירהֶ ׁ ,ש ָה ִר ְצ ּ ָפה ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםַ ,ח ֶ ּי ֶבת לִ ְהיוֹ ת חוֹ ל ,וְ ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ,לֹא ִע ְר ֵער ַעל ָּכךְ.
ָאז ִהכְ ִריז ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב,
ׁ ֶש ַה ַח ִ ּיים,
יִ ְהי ּו ַה ֵ ּבית ֵס ֶפר,
וְ לֹא,
ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר,
יִ ְהיֶ ה ַה ַח ִ ּיים.
ֲא ָבל ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ ּילָ ִדים ,לֹא ֵה ִבין ְ ּב ִד ּיוּק ,לְ ָמה הוּא ִמ ְת ַּכ ֵ ּון.
ּ ַפ ַעם לְ ָמ ׁ ָשלָ ,א ַמר,
ׁ ֶש ִּמשְׂ ָחקִ ,הנּוֹ ַהדֶּ ֶר ְך ַה ּטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ֵתר לִ לְ מֹד.
הוּא לִ ֵּמד אוֹ ָתנ ּו ֶאת ִמשְׂ ַחק ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת.
נַ ִ ּנ ַיח זוֹ ְר ִקים ָעלֶ ָיך ַצדִּ י"ק,
ָאז ַא ָּתה יָ כוֹ ל לְ ַק ֵ ּבל ּ ֶפ ַצע ֵמ ַה ּׁ ְש ּ ִפיץ ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ יק,
אוֹ נוּ"ן,
ְ
ָאז ַא ָּתה הוֹ לֵ ך לִ ׁישֹן ַעל ַה ּנוּ"ןְּ ,כמוֹ ַעל ַע ְר ָסל,
ימ"ל,
אוֹ ִ ּג ֶ
ְ
ָאז ַא ָּתה יָ כוֹ ל לְ ֵה ָה ֵפך לְ גָ ָמל.
ו ִּמי ׁ ֶשזּוֹ ְר ִקים ָעלָ יו דָּ לֶ "ת,
יָ כוֹ ל לְ ַדדּ וֹ ת ָעלֶ ָיהְּ ,כמוֹ ִעם ַמ ֵּקל.
ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבר לוֹ ַה ַ ּזיִ "ן,
לֹא ָח ׁשוּב ָמה קוֹ ֶרה לוֹ ִ ,ה ְס ִמיק ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב.
ָאז ִה ְת ַחלְ נ ּו לְ ִה ׁ ְש ּתוֹ לֵ ל ִעם ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ,וְ לִ זְ רֹק ֶא ָחד ַעל ַה ּׁ ֵשנִ י אוֹ ִת ּיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת.
וְ ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב ָק ָרא:
"י ִֹפי! י ִֹפי!
ַּת ְמ ׁ ִשיכוּ,
ִּתזְ ְרק ּו ִמ ִּלים ֶא ָחד ַעל ַה ּׁ ֵשנִ י",
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ַּמ ָּמ ׁש זָ ְר ָקה ִס ּפו ִּרים ׁ ְשלֵ ִמים.
ו ִּפ ְט ּפו ִּטית ָהיְ ָתה ָה ִר ׁ
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ָה ֱא ֶמת ָהיְ ָתה,
ׁ ֶש ָּל ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּכ ָּתה וְ לִ לְ מֹדָ ,היָ ה ַא ַחד ַה ִּמשְׂ ָח ִקים ָה ֶא ְפ ׁ ָש ִר ִ ּיים ,וְ לָ או דַּ וְ ָקאָ ,ה ָאהוּב ׁ ֶש ָ ּב ֶהם.
ַט ְבלְ אוֹ ת ַה ֵ ּיאו ּׁש ָה ְרגִ ילוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֻ ,ה ְחלְ פוּּ ְ ,ב ַט ְבלְ אוֹ ת ִּת ְקוָ ה.
ִּכי ְּככָ ל ׁ ֶש ַה ְ ּז ַמן ַעד סוֹ ף ַה ּיוֹ ם ,אוֹ סוֹ ף ַה ּׁ ָשנָ ה ,נִ ְר ָאה ָאר ְֹך יוֹ ֵתרָּ ,כ ְך ָהיָ ה ֵּכיף יוֹ ֵתר.
ָאז ָהיָ ה ַה ֶ ּילֶ ד ׁשוֹ ֵאל ֶאת ַה ּמוֹ ֶרהִ ,אם נִ ׁ ְש ַאר עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן,
וְ ַה ּמוֹ ֶרה ָהיָ ה ֵמ ׁ ִשיב לוֹ :
"המוֹ ןָ ,המוֹ ן,
ָ
ַאל ִּת ְד ַאג,
יֵ ׁש עוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן".
לְ ִע ִּתיםִ ,ה ְת ַ ּג ְע ְ ּגע ּו ַה ְ ּילָ ִדים לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,לְ אֹזֶ ן ָה ָמן וְ לַ ֲח ֵב ָריו ַה ּמוֹ ִרים ,וְ כָ ֲעס ּו ַעל נֶ לְ יָ ה,
ׁ ֶש ִּקלְ ְקלָ ה לָ ֶהם ֶאת ַה ִּמשְׂ ָחק.
נֶ לְ יָ הִ ,מ ִ ּצדָּ ּהֶ ,ה ְחזִ ָיקה ַ ּב ּ ֶפה ָּכל ַה ְ ּז ַמןּ ֻ ,ב ָ ּבה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ לֹא ָהיְ ָתה מוּכָ נָ ה לְ ׁ ַש ֵּתף ַ ּב ִּמשְׂ ָחק ַאף ֶא ָחד.
ָאז ִח ַּל ְקנ ּו ַּת ְפ ִק ִידים.
ַר ְבנ ּו ִמי יִ ְהיֶ ה אֹזֶ ן ָה ָמןִּ ,כי ֻּכ ָּלם ָרצוּ.
ַּכ ֲע ָסנִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל זָ כָ ה ,וְ ַה ִּמשְׂ ָחק ָהיָ ה ַמ ְת ִחיל.
וְ כָ ל ָּכ ְך נֶ ֱהנֵ ינ ּו ֵמ ַה ִּמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,שלּ ֹא ָר ִצינ ּו לְ ַה ְפ ִסיק אוֹ תוֹ .
וְ ָהיָ ה ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּכחֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַרק ִמשְׂ ָחק,
ו ֶּב ֱא ֶמת,
אֹזֶ ן ָה ָמן ְּכ ָבר ֵאינֶ ּנוּ.
בּ ֶֹקר ֶא ָחדִ ,ה ְתעוֹ ְר ָרה ַ ּגלְ ֵ ּגלוֹ נָ ה,
"זֶ ה לֹא ָמה ׁ ֶש ָ ּזכוּר לִ י ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
יפה ֶאת ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר.
יִ ְ ּב ָבה ,וְ ִה ְצ ִ ּב ָיעה ַעל ַהחוֹ ָמה ַה ְ ּגבוֹ ָהה ׁ ֶש ִה ִּק ָ
"בית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםָ ,היָ ה ּ ָפתו ַּח לְ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ,וְ לֹא ָהי ּו בּ וֹ ׁשוּם ְ ּג ֵדרוֹ ת וְ חוֹ מוֹ ת".
ֵּ
ְ
ָאז ִמ ֵהר ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב לְ ַהנְ ִמיך ֶאת ַהחוֹ ָמהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַּתזְ ִמין יְ לָ ִדים לִ ְק ּפֹץ ֵמ ָעלֶ ָיה,
וְ לִ ְצעֹק:
"הי!
ֵ
ִה ְצלַ ְח ִּתי!"
ָאז ָק ְפ ָאה ַמ ְר ָטה ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּמשְׂ ָחק...
וְ ׁ ָש ֲאלָ ה:
"איפֹה ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים?!
ֵ
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ֵא ְיך ׁ ָשכַ ְחנ ּו אוֹ ָתם?
ֵא ְיך לֹא ִהזְ ַמ ּנ ּו אוֹ ָתם?
אוֹ י וַ ֲאבוֹ י!"
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֻּכ ּס ּו ַ ּב ֲענָ נִ ים ,וְ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִה ְס ַּת ְּת ָרה ִמבּ ו ׁ ָּשה.
ָהלַ כְ נ ּו ֻּכ ָּלנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָעשִׂ ינ ּו ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ,לִ ְקרֹא לָ ֶהם.
ֵהם ָּת ִמיד ָא ֲהבוֶּ ׁ ,ש ֻּכ ָּלנ ּו יַ ַחד ָ ּב ִאים לְ ַהזְ ִמין אוֹ ָתם .עוֹ ְמ ִדים וְ קוֹ ְר ִאים לָ ֶהםֵ ,מ ֵע ֶבר לְ ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים,
ו ְּמ ַח ִּכים לָ ֶהם ֲהמוֹ ן זְ ַמןַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ְר ְ ּגנוּ.
לַ ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםָּ ,ת ִמיד לָ ַקח ֲהמוֹ ן זְ ַמן ,לַ ֲעשׂ וֹ ת ָּכל דָּ ָבר .לִ ְק ׁשֹר ֶאת ַה ּ ְׂשרוֹ כִ ים ִעם ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת ַה ְּל ָבנוֹ תַ ,הדַּ ּקוֹ ת
וְ ָה ֲא ֻרכּ וֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם .וְ ָת ִמיד ָהיָ ה לָ ֶהם לֹא נוֹ ַחִ ,עם ַה ַ ּנ ֲעלַ יִ ם וְ ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם.
ֲא ָבל ֲאנַ ְחנ ּו ִח ִּכינ ּו לָ ֶהםּ ְ ,בלִ י לְ זָ ֵרז אוֹ ָתם ִ ּבכְ לָ ל.
לָ ַק ְחנ ּו אוֹ ָתם ִא ָּתנוּ.
ֵהם ָהלְ כ ּו ָ ּב ֶא ְמ ַצע ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ִה ַּק ְפנ ּו אוֹ ָתם ִמ ָּס ִביב.
ֵהם לֹא ָרצ ּו לָ ׁ ֶש ֶבת ְ ּבכִ ּתוֹ ת נִ ְפ ָרדוֹ ת ,וְ ִע ְר ַ ּב ְבנ ּו אוֹ ָתם ֵ ּבינֵ ינוּ.
ֵהם ָא ְמרוֶּ ׁ ,ש ּׁ ִשעוּר ָּכזֶ ה נֶ ְח ָמד ,עוֹ ד לֹא ָהיָ ה לָ ֶהם ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְק ָצת ָצ ֲחקוּ.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ׁ ,שלּ ֹא ָרא ּו ֶאת הוֹ ֵר ֶיהם ְּכ ָבר ׁ ָשנִ יםִ ,הזְ ִמינ ּו אוֹ ָתם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים.
ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהםּ ֶ ,ב ֱא ֶמתּ ָ ,בא ּו ו ִּב ְּק ׁש ּו ְסלִ ָיחהַ ,על ׁ ֶש ּׁ ָשלְ ח ּו ֶאת יַ לְ ֵד ֶיהם לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
וְ ִה ְב ִטיחוֵּ ,מ ַע ָּתה ,לְ ַא ְפ ׁ ֵשר לָ ֶהם לְ ָת ִמיד ,לְ ִה ּׁ ָש ֵאר יְ לָ ִדים.
ָאז ּ ָפ ְת ָחה ַמ ְר ָטה ִּכ ָּתה ,לַ הוֹ ִרים וְ לַ ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ ָק ְר ָאה לַ ִּמ ְקצוֹ ַע ׁ ֶש ֶה ֱע ִב ָירה:
"לִ לְ מֹד ִמן ַה ֶ ּילֶ ד".
אשוֹ ןָּ ,כ ְת ָבה ַמ ְר ָטה ַעל ַהלּ ו ַּח:
ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ִשעוּר ָה ִר ׁ
"ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים,
ְּ
יֶ לֶ ד,
ְ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ָ ּג ֵדל ,לֹא הוֹ ֵפך לִ ְמ ֻב ָ ּגר,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָחתוּל,
ְ
ְּכ ׁ ֶשהוּא ָ ּג ֵדל ,לֹא הוֹ ֵפך לְ כֶ לֶ ב.
יֶ לֶ ד,
ְּכ ׁ ֶשהוּא ָ ּג ֵדל ,יָ כוֹ ל לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ֲא ִפלּ ּו יוֹ ֵתר יֶ לֶ ד,
זֶ ה ָּתלוּי ַרק בּ וֹ ,
ָ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶשלּ וֹ ".
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ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ֵשנִ י לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתם ַמ ְר ָטה ,לְ כוֹ ֵפף ֶאת ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם ,וְ לִ ְראוֹ ת ֶאת ָהעוֹ לָ ם דֶּ ֶר ְך ֵעינֵ י ַה ְ ּילָ ִדים.
ישי ֵהם לָ ְמד ּו לָ עוּף.
ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ָ
ָ ּב ְר ִב ִיעיֵ ,א ְיך נִ לְ ָח ִמים ִ ּבכְ ֵא ִבים (לֶ ֱאסֹף ֶאת ַהדְּ ָמעוֹ ת ׁ ֶש ְּלך ְ ּבכוֹ ס וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת אוֹ ָתןָ ,היְ ָתה ַא ַחת ַה ּׁ ִשיטוֹ ת).
ישי ֵהם לָ ְמד ּו ֶאת שְׂ ַפת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ,וְ ֵא ְיך לְ ַד ֵ ּבר ִעם ִמ ְפלָ צוֹ תּ ְ .ב ׁ ִשעוּר זֶ הָ ,היְ ָתה חוֹ ָבה לְ ֵה ָר ֵדם.
ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ִש ּׁ ִשיֻ ,ה ְקדַּ ׁש ֻּכלּ וֹ לְ ׁ ִשגּ ו ַּע ְמ ֻב ָ ּג ִרים,
וְ ַה ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ְש ִב ִיעיֵ ,א ְיך לֹא לְ ֵה ָה ֵפ ְך לִ ְר ִצינִ ִ ּיים ,וְ ֵא ְיך לִ ׁ ְשמֹר ָּת ִמידַ ,על ַה ִח ּיו ְּך ַה ַ ּילְ דו ִּתי.
ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ּׁ ְש ִמינִ יָ ,ח ׁ ְש ׁ ָשה ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ִהיא ַּת ְת ִחיל לְ ׁ ַש ֲע ֵמם ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים .לָ כֵ ן ָק ְפ ָצה לַ ּסוֹ ף ,וְ לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתםֵ ,א ְיך
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר לָ נֶ ַצח יְ לָ ִדים.
ַ ּב ּׁ ִשעוּר ַה ֶ ּזה ִה ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ַה ְר ֵ ּבהַ ,ה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,וְ ֶחלְ ָקם ֲא ִפלּ ּו ָהי ּו ַה ּמוֹ ִרים.
ַמ ְר ָטה ִה ְב ִט ָיחה לָ ֶהםֶ ׁ ,ש ְּכ ַדאי לָ ֶהם לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ַעד סוֹ ף ַה ּׁ ִשעו ִּריםִּ ,כי ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת לְ לַ ֵּמד ֶאת ָה ִע ָּקר:
ׁ ֶש ְּלכָ ל יֶ לֶ ד,
יֵ ׁש ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶשלּ וֹ ,
ׁ ֶשאוֹ תוֹ הוּא לֹא ְמגַ ֶּלה לְ ַאף ֶא ָחד.
וְ ֵא ְיך ֵהםַ ,ההוֹ ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָ ׁ ,שכְ ח ּו ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּל ֶהםּ ִ ,בגְ לַ ל ׁ ְשנוֹ ת ָה ִע ּנוּיִ ים ָה ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ָע ְבר ּו ְ ּביַ לְ דו ָּתם.
ִע ּנוּיִ ים ֵאלּ ּו ָ ּג ְרמ ּו לָ ֶהם ,לְ ַה ְס ִּתיר ֶאת ַה ּסוֹ ד ָּכל ָּכ ְך ָעמֹק ִ ּב ְפנִ יםֶ ׁ ,ש ֲא ִפלּ ּו ֵהם ְּכ ָבר ׁ ָשכְ ח ּו אוֹ תוֹ .
ָאז ּ ָפ ְרצ ּו ַההוֹ ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ְ ּב ֶבכִ י ,וְ נִ זְ ְּכר ּו ַ ּב ּסוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהםֶ ׁ ,ש ּׁ ָשכְ ח ּו לְ ׁ ָשנִ ים כּ ֹה ַרבּ וֹ ת.
ְ ּבאוֹ תוֹ ֶרגַ ע נִ ְפלָ אֶ ׁ ,שבּ וֹ ָהי ּו נִ זְ ָּכ ִרים ַ ּב ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּל ֶהםָ ,ק ָרה ַה ֶּק ֶסם:
עוֹ ר ּ ְפנֵ ֶיהם ִה ְתיַ ּׁ ֵשר ,וְ אוֹ ר ָק ַרן ִמ ֶּמ ּנוּ,
ַה ִח ּיו ְּך ׁ ָשב לִ ְהיוֹ ת ָר ָחב וְ נִ ְפלָ א,
ו ְּב ַרק ַה ּׁשוֹ ְבבוּת ָחזַ ר לְ ַר ֵ ּצד ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
"א ֶּתם רוֹ ִאים!"
ַ
ָק ְר ָאה ַמ ְר ָטה,
"תמוּנָ ה ַא ַחתָ ׁ ,שוָ ה ֶאלֶ ף ִמ ִּלים.
ְּ
ֵהם ׁ ָשב ּו לִ ְהיוֹ ת יְ לָ ִדים!"
ָהי ּו ְמ ֻב ָ ּג ִריםֶ ׁ ,ש ַּמ ְר ָטה ִק ְּל ָפה אוֹ ָתםְּ ,כמוֹ ָ ּב ָצל.
הוֹ ִר ָידה עוֹ ד ְקלִ ּ ָפה,
וְ עוֹ ד ַמ ֵּסכָ ה,
ו ַּב ּסוֹ ף...
נִ ׁ ְש ַאר ַרק יֶ לֶ ד ְק ַטנְ ַטןֶ ׁ ,ש ִה ְת ַח ֵ ּבא ִ ּב ְפנִ ים ,ו ִּב ֵּק ׁש ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְרא ּו אוֹ תוֹ ִּ ,כי הוּא ְמ ַפ ֵחד.
ֹאשוֹ ,
ַה ֶ ּילֶ ד סוֹ כֵ ְך ִעם יָ דוֹ ַעל ר ׁ
ו ַּמ ְר ָטה ָא ְמ ָרה לוֹ ,
ׁ ֶש ֵ ּי ֵצאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא נִ ְמ ָצא ָּכ ֵעת ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים וְ ֵאין לוֹ ִמ ָּמה לְ ַפ ֵחד ,וְ ׁ ֶשהוּא לֹא ָצ ִר ְיך לָ שִׂ ים ָּכל ָּכ ְך
ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֵּסכוֹ ת.
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זֶ ה לֹא ָהיָ ה ַקל לְ ׁ ַשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ִה ְת ַח ֵ ּבא ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֵּסכוֹ ת ,לַ ְחשׂ ֹף ֶאת ּ ָפנָ יו לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,וּלְ ַח ֵ ּי ְך.
וְ ׁשוּב נִ זְ ְּכר ּו ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםֵ ,א ְיך נִ ׁ ְש ְ ּבע ּו לְ ַע ְצ ָמם ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו יְ לָ ִדים ,לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ַה ַ ּילְ דוּת ,וְ כָ ל ֶרגַ ע ׁ ֶש ָע ַבר ָ ּב ּה,
וְ ֵא ְיך,
ֵּכן ׁ ָשכְ חוּ,
ו ָּבגְ ד ּו ִ ּב ׁ ְשבו ָּע ָתם,
ׁ ְשבו ַּעת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ִ ּנ ְצ ִחית.
ְ
ֲא ָבל ַעכְ ׁ ָשוַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ּׁ ָשב ּו לְ ַע ְצ ָמם וּלְ יַ לְ דו ָּתם ,וְ ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה לִ ְּמ ָדה אוֹ ָתםֵ ,איך לַ ֲעמֹד ְ ּב ִע ּנוּיִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶשל
ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנִ יםּ ְ ,בלִ י לְ גַ לּ וֹ ת ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּל ֶהםׁ ,שוּב ,לֹא יַ ְפ ִקיר ּו אוֹ תוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ימה ַ ּב ְר ָטה ֲח ַדר ַהלְ ָ ּב ׁ ָשה ָ ּגדוֹ ל ,וְ כָ ל ַּתלְ ִמיד ,יָ כוֹ ל ָהיָ ה לִ ְבחֹרִ ,מי הוּא
ַ ּב ְּכנִ ָיסה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםֵ ,ה ִק ָ
רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת ַה ּיוֹ ם:
ַּתלְ ִמיד ׁ ַש ְק ָדן אוֹ ַ ּב ְד ָחן,
ַ ּביְ ׁ ָשן אוֹ ֻח ְצ ּ ָפן,
ְמ ׁ ֻש ָ ּגע אוֹ ְר ִצינִ י,
מוֹ ֶרה אוֹ ַּתלְ ִמיד,
וְ עוֹ ד ֶא ְפ ׁ ָשרוּיוֹ ת ַרבּ וֹ ת.
וְ ָאז,
ְּכ ׁ ֶש ָּכ ַעס ַה ּמוֹ ֶרה ַעל ַה ַּתלְ ִמיד ,וְ ָצ ַעק ָעלָ יו ְ ּב ָפנִ ים ְמ ַא ְ ּימוֹ ת:
"ה ּ ַפ ַעם זֶ ה ִ ּב ְר ִצינוּת!"
ַ
יָ כוֹ ל ָהיָ ה ַה ַּתלְ ִמיד לִ ְבחֹר:
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּק ַע ִמ ְ ּצחוֹ ק אוֹ לִ ְהיוֹ ת ְר ִצינִ י,
ְס ָתם לְ ִה ְת ַע ֵּלם אוֹ לְ ֵה ָעלֵ ב,
אוֹ ֲא ִפלּ ּו לְ ַה ִ ּגיד ּתוֹ ָדה ,וּלְ ַח ֵ ּיךְ.
לְ ָמ ׁ ָשל,
יפינָ ה ַה ְּק ַט ָ ּנהָ ׁ ,ש ְב ָרה כּ וֹ ס.
ּ ַפ ַעם ּ ִפ ּ ִ
ַה ּמוֹ ֶרה ָצ ַעק ָעלֶ ָיה,
ׁ ֶש ִהיא ָּכל ַה ְ ּז ַמן ׁשוֹ ֶב ֶרת ,וְ ׁ ֶש ִהיא ַח ֶ ּי ֶבת לְ ׁ ַש ֵּלם.
יפינָ ה ֵה ׁ ִש ָיבה,
ּ ִפ ּ ִ
ׁ ֶש ָּכל יֶ לֶ דַ ,ח ָ ּיב לִ ׁ ְשבּ ֹר ,לְ ָפחוֹ ת ַמ ּׁ ֶשה ּו ֶא ָחד ְ ּביוֹ ם,
ַא ֶח ֶרת,
הוּא לֹא יֶ לֶ ד.
יפה ֶאת ַהחֹק ַה ֶ ּזה ,לְ ֵס ֶפר ַה ֻח ִּקים ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר.
ִהיא ִמ ֲה ָרה וְ הוֹ ִס ָ
ו ִּמ ָ ּיד,
ָהיָ ה ַעל ָּכל ַה ַּתלְ ִמ ִידים לִ ׁ ְשבּ ֹרָּ ,כל ֶא ָחד ,לְ ָפחוֹ ת דָּ ָבר ֶא ָחד ְ ּביוֹ ם,
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ַא ֶח ֶרת,
הוּא אוֹ ִהיא יֵ ָח ׁ ְשב ּו ְמ ֻב ָ ּג ִרים ,וְ יַ ַה ְפכ ּו לְ מוֹ ִרים.
ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ,יָ כְ ל ּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים לִ ְבחֹרֵ ,איזֶ ה ִצ ּיוּן ֵהם רוֹ ִצים לְ ַק ֵ ּבלַ ,עד ַה ִ ּצ ּיוּן ֲהכִ י טוֹ ב ׁ ֶש ָ ּיכְ ל ּו לְ ַה ִ ּג ַיע ֵאלָ יו.
ַרק ּ ִפ ְט ּפו ִּטית לֹא יָ כְ לָ ה לִ ְבחֹרִּ ,כי ִהיא ִק ְ ּבלָ הָּ ,ת ִמיד ֶא ֶפס.
לְ ַק ֵ ּבל ֵמ ָאה ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ,זֹאת ָהיְ ָתה בּ ו ׁ ָּשה ,וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ָהי ּו ַמכְ נִ ִיסים ְ ּבכַ ָ ּונָ ה ָטעוּת.
לְ ַק ֵ ּבל ִּת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁשָ ,היָ ה יוֹ ֵתר טוֹ ב ִמ ֵּמ ָאה,
ִּכי זֶ ה אוֹ ֵמר:
ַ ּגםֶ ׁ ,ש ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ֶאת ַהח ֶֹמרְּ ,כמוֹ ִמי ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ֵמ ָאה,
וְ גַ םֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ֶ ּבן ָא ָדםִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד יָ כוֹ ל לִ ְטעוֹ ת.
אֹזֶ ן ָה ָמן נָ ַהג לוֹ ַמר לַ ַּתלְ ִמ ִידים:
"לֹא ָח ׁשוּב ַה ִ ּצ ּיוּן",
ֲא ָבל ִמ ָ ּיד ָהיָ ה מוֹ ִסיף:
"ה ִע ָּקר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הִ ,מ ִּת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ,וָ ַמ ְעלָ ה".
ָ
ַ ּב ִּכ ָּתהְּ ,כ ׁ ֶש ּמוֹ ֶרה ׁ ָש ַאל ׁ ְש ֵאלָ ה ,וְ ַתלְ ִמיד ָענָ ה ְּת ׁשו ָּבה לֹא נְ כוֹ נָ ה,
ָהיָ ה ַעל ַה ּמוֹ ֶרה לִ ׁ ְשאֹל ֶאת ַה ּׁ ְש ֵאלָ ה,
ׁ ֶש ַה ַּתלְ ִמיד ָענָ ה ָעלֶ ָיה ְּת ׁשו ָּבה נְ כוֹ נָ ה.
ִּכי לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ תֶ ׁ ,ש ַּתלְ ִמיד ,לֹא יַ ֲענֶ ה ַעל ׁשוּם דָּ ָבר.
וְ לֹא ַא ַחת ,מוֹ ִרים נִ כְ ׁ ְשלוּ.
לְ ִע ִּתיםָ ,היָ ה מוֹ ֶרה ִמ ְת ּפוֹ ֵצץ,
וְ צוֹ ֵעק,
ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּיב לְ ַצוּוֹ ת ַמ ּׁ ֶשה ּו ַעל יְ לָ ִדים,
וְ כַ ָּמה זְ ַמן יָ כוֹ ל מוֹ ֶרה ,לִ ְסבּ ֹל ֶאת ַה ָ ּבלָ גָ ן ַה ֶ ּזה.
ָאז,
ִצ ּו ּו ָעלָ יו ַה ְ ּילָ ִדים ,לְ ַצוּוֹ ת ֲעלֵ ֶיהם ,לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,ש ֵהם ֵ ּבין כּ ֹה עוֹ שִׂ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַמ ְּלא ּו ֶאת ּ ְפ ֻקדָּ תוֹ ,
וְ כָ ְך יָ ְצא ּו ֻּכ ָּלם ְמ ֻר ִ ּצים.
לְ ָמ ׁ ָשל,
ַעל ַ ּב ְר ָטהִ ,צ ָ ּוה ַא ַחד ַה ּמוֹ ִרים ,לִ ְמצֹץ מוֹ ֵצץ.
וּמוֹ ֶרה ַא ֵחר,
ִצ ָ ּוה ַעל יַ ׁ ְשנוּנִ י ,לִ ׁישֹן.
ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעיםָ ,היָ ה ָח ׁשוּב לִ ְהיוֹ ת ַה ַּתלְ ִמיד:
ֲהכִ י טוֹ ב,
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אוֹ ֲהכִ י ַרע,
אוֹ ֲהכִ י ֵ ּבינוֹ נִ י.
ָה ַא ֲחרוֹ ןּ ַ ,גם נֶ ְח ׁ ַשב טוֹ ב.
ֲהכִ י ָח ׁשוּב ָהיָ ה ,לִ ְהיוֹ ת ֲהכִ י.
וְ כָ ל ַּתלְ ִמידּ ְ ,ב ֶע ֶצםָ ,היָ ה ֲהכִ י.
ַמ ָּתנוֹ נִ י,
ָהיָ ה ֲהכִ י ַמ ָּתנוֹ נִ י,
ו ָ ּּבלָ גָ נָ ה,
ָהיְ ָתה ֲהכִ י ָ ּבלָ גָ נָ ה,
וְ כָ ְך ֻּכ ָּלם.
אֹזֶ ן ָה ָמן ָא ַהב לְ ַב ֵ ּי ׁש ֶאת ַה ַּתלְ ִמידַ ,ה ְ ּי ִח ִידי ַ ּב ִּכ ָּתהֶ ׁ ,שלּ ֹא יָ ַדע.
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ִידיםָ ,ח ׁ ַשב ָּת ִמידֶ ׁ ,שהוּא ַה ְ ּי ִח ִידי ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִבין.
ָאזָ ,היָ ה אֹזֶ ן ָה ָמן נִ ָ ּג ׁש ֵאלָ יו ,וְ אוֹ ֵמר לוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶקטּ ָ ,באֹזֶ ןֶ ׁ ,שהוּא יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,שהוּא ַה ְ ּי ִח ִידי ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִבין.
ַה ַּתלְ ִמיד ָהיָ ה ַמ ְחוִ יר ו ַּמ ֲא ִדים,
אוֹ ַמ ֲא ִדים ו ַּמ ְחוִ יר.
ַמ ְר ָטה ִהכְ ִריזָ ה,
ׁ ֶש ַה ַּתלְ ִמיד ַה ְ ּי ִח ִידי ַ ּב ִּכ ָּתה ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִביןַ ,מ ִ ּג ַיע לוֹ ּ ְפ ָרס,
ִּכי הוּא ַה ְ ּי ִח ִידי וְ ַה ְּמיֻ ָחד,
ׁ ֶש ֵּמ ִבין ֶ ּב ַטח,
ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ֵחר.
וְ כָ ל ַה ַּתלְ ִמ ִידיםָ ,הי ּו ְצ ִריכִ ים לִ לְ מֹד ַעכְ ׁ ָשוֶ ,את ָמה ׁ ֶש ֵה ִבין ַה ַּתלְ ִמיד ַה ְּמיֻ ָחד ַה ֶ ּזה.
ּ ַפ ַעםִ ,ה ְתרוֹ ְמ ָמה לִ כְ לוּכִ יתֶ ׁ ,ש ָח ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ְ ּי ִח ָידה ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ִבינָ הִ ,ה ְצ ִ ּב ָיעה,
וְ ָצ ֲע ָקה:
"אנִ י ַה ְ ּי ִח ָידה ׁ ֶשלּ ֹא ְמ ִבינָ ה,
ֲ
ַמ ִ ּג ַיע לִ י ּ ְפ ָרס!"
ִמ ָ ּידָ ,קמ ּו ַא ֲח ֶר ָיה ָּכל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה,
וְ ָצ ֲעקוּ:
ַּ
"גם ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ֵה ַב ּנ ּו ְּכלוּםֲ ,אנַ ְחנ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעים!
ַרק ּ ָפ ַח ְדנ ּו לְ ַה ִ ּגיד ֶאת זֶ ה".
ֲא ָבל ָּת ִמיד ַהחֹק ָהיָ ה:
אשוֹ ןּ ְ ,בזֶ הֶ ׁ ,שהוּא ַה ָ ּי ִחיד ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ִבין,
ׁ ֶש ֶ ּזה ׁ ֶשהוֹ ָדה ִר ׁ
הוּא ,וְ ַרק הוּא,
זָ כָ ה ַ ּב ּ ְפ ָרס.

190

לְ ִע ִּתיםִ ,ק ֵ ּבל ַּתלְ ִמיד ֶה ָע ָרה ַ ּב ּיוֹ ָמן ,וְ ַההוֹ ִרים ָהי ּו ַח ָ ּי ִבים לַ ְח ּתֹםֶ ׁ ,ש ָרא ּו אוֹ ָת ּה:
"פ ְט ּפו ִּטית דִּ ְ ּב ָרה ַ ּב ּׁ ִשעוּר",
ִּ
"יַ ׁ ְשנוּנִ י נִ ְרדַּ ם ַ ּב ּׁ ִשעוּר",
"לִ כְ לוּכִ ית ׁשוּב ִה ִ ּג ָיעה לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ִעם ַמ ְח ָ ּברוֹ ת ְמלֻ כְ לָ כוֹ ת",
וְ כַ ּיוֹ ֵצא ְ ּב ֵאלּ ּו ֶה ָערוֹ ת.
ַה ֶה ָערוֹ ת ,נִ ְס ֲחר ּו וְ ֻה ְחלְ פ ּו ֵ ּבין ַה ְ ּילָ ִדים.
לְ ָמ ׁ ָשל,
ֶה ָע ָרה ַא ַחת ֲא ֻד ָּמהָ ,היְ ָתה ׁ ָשוָ הְ ׁ ,ש ַּתיִ ם ְּכ ֻחלּ וֹ ת.
וְ ַא ַחת ְּכ ֻח ָּלהָ ,היְ ָתה ׁ ָשוָ הְ ׁ ,ש ֵּתי ֶה ָערוֹ ת ְ ּב ִע ּ ָפרוֹ ןִּ ,כי אוֹ ָתן ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמחֹק.
יַ ׁ ְשנוּנִ יִ ,מ ְס ֵ ּגר ֶאת ַה ֶה ָע ָרה ָה ֲא ֻד ָּמה ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ָתלָ ה אוֹ ָת ּה לְ ַר ֲאוָ הֵ ,מ ַעל ַה ִּמ ּ ָטה.
ְּכ ׁ ֶש ָהלְ כ ּו ַה ֶה ָערוֹ ת וְ ִה ְצ ַט ְ ּברוָּ ,ה ְפכ ּו אוֹ ָתן ַה ְ ּילָ ִדים לְ ִמשְׂ ַחק ְקלָ ִפים.
"מ ְמ ַּת ַּקנִ יׁ ,שוּב זָ לַ ל ַמ ְמ ַּת ִּקים ַ ּב ּׁ ִשעוּר",
ַ
ָהיָ ה ְקלָ ף ָחזָ ק.
"ב ְר ָטה ,יָ ׁ ְש ָבה ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר ִעם מוֹ ֵצץ",
ַּ
ָהיָ ה ְקלָ ף יוֹ ֵתר ָחזָ ק.
וְ ָהי ּו ַ ּגם ְס ָדרוֹ ת:
ַ ּב ְר ָטה ,יָ ׁ ְש ָבה ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר ִעם ַה ּמוֹ ֵצץ ְ ּב ֶצ ַבע ָאדֹם,
ַ ּב ְר ָטה ,יָ ׁ ְש ָבה ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר ִעם ַה ּמוֹ ֵצץ ְ ּב ֶצ ַבע ָסגֹל,
ו ַ ּּב ְר ָטה ,יָ ׁ ְש ָבה ָּכל ַה ּׁ ִשעוּר ִעם ַה ּמוֹ ֵצץ ְ ּב ֶצ ַבע וָ רֹד,
ִה ּו ּו ְ ּביַ ַחד ִס ְד ָרה.
יפינָ ה ֶאת ַהגּ 'וֹ ֶקר ׁ ֶש ָּל ּה:
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָשלְ ָפה ּ ִפ ּ ִ
יפינָ הׁ ,שוּב לֹא יָ כְ לָ ה לְ ִה ְת ַא ּ ֵפק",
"פ ּ ִ
ִּ
ִהיא ִהכְ נִ ָיעה ֶאת ֻּכ ָּלם.
ְּכ ׁ ֶש ֻה ְ ּצגָ ה ַה ֶה ָע ָרה לִ ְפנֵ י ַההוֹ ִריםֵ ,הם ָהי ּו ַח ָ ּי ִבים לִ נְ זֹף ַ ּב ֶ ּילֶ ד ַעל ַה ֶה ָע ָרה.
ֵאלּ ּו ָהי ּו ַה ְּכלָ לִ ים.
ַההוֹ ִריםָ ,הי ּו ַח ָ ּי ִבים לוֹ ַמר:
"אוֹ י וַ ֲאבוֹ י לְ ָך",
אוֹ
"ב ּ ַפ ַעם ַה ָ ּב ָאה ְּת ַק ֵ ּבל עֹנֶ ׁש",
ַּ
אוֹ
"א ָּתה ְמ ַק ֵ ּבל ַמ ֲא ַסר ַ ּביִ ת לְ ׁ ָשבו ַּע",
ַ
ְ
ְ
ֲא ָבל ָאז ָהיָ ה ֶה ְמ ׁ ֵשך לַ ִּמשְׂ ָחקִּ ,כי ַה ֶ ּילֶ ד ָהיָ ה ָצ ִריך לְ נַ ּסוֹ ת ,לְ ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַה ַ ּביִ תּ ְ ,בלִ י ׁ ֶש ַההוֹ ִרים יַ ְר ִ ּג ׁישוּ,
וְ כַ ּיוֹ ֵצא ְ ּב ֵאלּ ּו ְּתגוּבוֹ ת.
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ָ ּב ָא ִביב ,נָ ֲהג ּו ַה ְ ּילָ ִדים ,לְ ַה ְמ ִציא ִמשְׂ ָח ִקים ֲח ָד ׁ ִשיםּ ַ ,גם זֹאת ָהיְ ָתה ָמס ֶֹרת ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיוּכְ ל ּו ָּכל ַה ַּקיִ ץ,
ו ִּב ְמיֻ ָחד ַ ּב ְּס ָתו ו ַּבח ֶֹרף ,לְ שַׂ ֵחק ְ ּב ִמשְׂ ָח ִקים ְמ ַענְ יְ נִ ים.
ִּכ ְבכָ ל ֶע ֶרבָ ,היִ ינ ּו יוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ַמ ְע ָ ּגל.
ְ
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הַ ,מ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ יּ ַ ,ב ֶּמ ְר ָּכזֻ ,מ ָּק ִפים ְ ּב ַה ֲע ָר ָצ ָתם ׁ ֶשל ׁ ְש ַאר ַה ְ ּילָ ִדים ,ו ְּמ ַס ּ ְפ ִרים לָ ֶהם ֵאיך ִה ַ ּצלְ נ ּו
אוֹ ָתם ,וְ ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ֵא ְיך נֶ לְ יָ הּ ָ ,בלְ ָעה ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ עוֹ ד ,וְ עוֹ ד ִס ּפו ִּריםֶ ׁ ,ש ַה ְ ּילָ ִדים יָ ְדע ּו ְּכ ָבר ְ ּב ַעל ּ ֶפה,
ֲא ָבל ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ַה ְק ׁ ִשיב ְ ּבנִ ימוּס ו ְּב ִה ְת ּ ַפ ֲעלוּת.
ַה ּ ַפ ַעםִ ,ס ּ ְפ ָרה לָ ֶהם ַמ ְר ָטה,
ֵא ְיך ָ ּב ַר ְחנ ּו ִמ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים.
"זֶ ה ָהיָ ה ָה ַר ְעיוֹ ן ׁ ֶשל ַ ּב ְר ָטה",
ישה ַמ ְר ָטה,
ִה ְד ִ ּג ׁ ָ
"לְ שַׂ ֵחק ֶאת ָה ֱא ֶמת,
ְּכ ִאלּ ּו זֶ ה ַרק ִמשְׂ ָחק.
ָא ַמ ְרנוּ,
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ לְ כִ ים לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל ַה ּטוֹ ב,
ו ֶּב ֱא ֶמת,
ָהלַ כְ נ ּו לְ ׁ ַש ְח ֵרר אוֹ תוֹ ".
ָאזִ ,ה ִ ּצ ָיעה ַמ ְר ָטה ,לְ שַׂ ֵחק ֶאת ַה ְ ּב ִר ָיחה,
ְ
ֲא ָבל לְ ַאף ֶא ָחד לֹא ָהיָ ה ֵח ׁ ֶשקִּ ,כי ְּכ ָבר שִׂ ַח ְקנ ּו ַ ּב ִּמשְׂ ָחק ַה ֶ ּזהָּ ,כל ָּכך ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפ ָע ִמים.
ָאזִ ,ה ִ ּצ ָיעה ַ ּב ְר ָטה לְ שַׂ ֵחק:
ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ְת ַ ּג ְע ְ ּג ִעים ַה ַ ּביְ ָתה.
זֹאת ָהיְ ָתה ַרק ַה ָ ּצ ָעה לְ ִמשְׂ ָחקֲ ,א ָבל ֻּכ ָּלנ ּו ׁ ָש ַת ְקנוּ.
יָ ַד ְענ ּו ׁ ֶש ַ ּב ְר ָטה,
ׁשוּב ְמשַׂ ֶח ֶקת ֶאת ָה ֱא ֶמת.

192

ַה ֲחזָ ָרה ַה ַ ּביְ ָתה
ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
ַאף ֶא ָחד לֹא דִּ ֵ ּבר.
ֹאשנוּ.
ַמ ּׁ ַשב רו ַּח ַקל וְ צוֹ נֵ ן ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִר ֵחף ֵמ ָעלֵ ינוּ ,ו ָּפ ַרע ֶאת שַׂ ֲערוֹ ת ר ׁ ֵ
ַ ּב ְר ָטה יָ ׁ ְש ָבה ַ ּב ֶּמ ְר ָּכז.
ַמ ְר ָטהֲ ,אנִ י וְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ִה ַּק ְפנ ּו אוֹ ָת ּהְּ ,כ ִא ָּמא זְ ֵקנָ ה ׁ ֶשהוֹ לֶ כֶ ת לָ מוּת.
אוֹ ָתנ ּו ִה ִּקיפ ּו ָּכל ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ָהי ּו ּ ַפ ַעם ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
וְ ׁשוּב ָהיָ ה ׁ ֶש ֶקט.
"תבוֹ א ּו ִא ָּתנוּ",
ָּ
ִה ִ ּצ ָיעה ַמ ְר ָטה לְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הְּ ,כ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַה ַּמ ָ ּצב.
ֵּ
"כןָּ ,תבוֹ א ּו ִא ָּתנוּ ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ַד ֵ ּבר ִעם ַההוֹ ִרים ׁ ֶש ָּלנוּ ,וּנְ ַסדֵּ ר לָ כֶ ם ָמקוֹ ם ֶא ְצלֵ נ ּו ַ ּב ַ ּביִ ת,
נָ כוֹ ן ַא ָ ּבא?!"
ִה ְצ ַט ְמ ַר ְר ִּתי.
"אנִ י ַא ָ ּבא?!"
ֲ
ֵּכן ,זֶ ה נָ כוֹ ן...
ֲא ָבל לָ ָּמה דַּ וְ ָקא ַעכְ ׁ ָשוְּ ,כ ׁ ֶש ֲאנִ י ָּכל ָּכ ְך רוֹ ֶצה לִ ְהיוֹ ת עוֹ ד ְק ָצת יֶ לֶ ד.
"וְ ֵתלְ כ ּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ַעל ַה ַּכ ְר ֶמלּ ַ ,בבּ ֶֹקרִ ,עם ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה",
נִ ִּס ִיתי לְ עוֹ ֵדד אוֹ ָתם.
"נָ כוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ְּכמוֹ ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,וְ אוּלַ י דּ וֹ ֶמה יוֹ ֵתר לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדיםֲ ,א ָבל ֶ ּב ַטח יִ ְהי ּו
לָ כֶ ם ׁ ָשם ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת".
ַ ּב ְר ָטה ׁ ָש ְת ָקה.
ִהיא יָ ְד ָעה לְ ִה ּ ָפ ֵרד.
"אז ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ֲעצו ָּבהָ ,אז ָמה".
ּ ַפ ַעם ֲא ִפלּ ּו ָא ְמ ָרהָ :
ַעכְ ׁ ָשוִ ,היא נָ ְתנָ ה לְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה לְ ַה ִ ּגיד ֶאת זֶ ה.
ד-א ָחד ,לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר ,וְ נָ שְׂ א ּו נְ אוּם ּ ְפ ֵר ָדה נִ ְר ָ ּג ׁש.
וְ ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת ָקמוֶּ ,א ָח ֶ
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ָּכל ֶא ָחד ִמ ַ ּילְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ,נִ ָּסה לוֹ ַמר ַמ ְח ָמאוֹ ת וְ ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֵמ ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ָּק ַדם לוֹ  ,וּלְ ַס ּ ֵפר ֵאיזֶ ה נֶ ֱה ָדר ָהיָ ה ִא ָּתנוּ,
ַעד ׁ ֶש ְּל ִפ ְט ּפו ִּטיתֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַא ֲחרוֹ נָ הְּ ,כ ָבר לֹא נִ ׁ ְש ֲאר ּו ַמ ְס ּ ִפיק ִמ ִּלים ְ ּגבוֹ הוֹ תֲ ,א ָבל לָ נוּ ,זֶ ה ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל לְ ׁ ַש ֲע ֵמם.
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ָא ְמרוֶּ ׁ ,ש ֵהם לֹא יְ כוֹ לִ ים לַ ֲעבֹר לְ ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת,
ֵהם ַח ָ ּי ִבים לְ ִה ּׁ ָש ֵאר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וּלְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַ ּי ִ ּגיע ּו לְ כָ אן.
ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ָע ְמד ּו ַ ּב ַ ּצד וְ לֹא נָ שְׂ א ּו ׁשוּם נְ אוּם ּ ְפ ֵר ָדהֵ ,הם ּ ָפ ׁשוּט ָע ְמד ּו ַ ּב ַ ּצד ִעם ָה ֵעינַ יִ ם ָה ֲעצוּבוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָע ְמד ּו ָּת ִמיד.
ַעכְ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםֵ ,הם ָּת ִמידּ ְ ,בכָ ל ֶרגַ ע ,נִ ְפ ָר ִדים.
"נָ בוֹ א לְ ַב ֵּקר",
ִה ְב ִט ָיחה ַמ ְר ָטה,
"פ ַעם ְ ּב ׁ ָשנָ הּ ַ ,בח ֶֹפ ׁש ַה ָ ּגדוֹ ל ,נָ בוֹ א לְ ַב ֵּקר ֶא ְתכֶ ם".
ַּ
"א ָבל ֶא ְצלֵ נוָּּ ,כל ַה ְ ּז ַמן זֶ ה ח ֶֹפ ׁש ָ ּגדוֹ ל,
ֲ
ְּכ ָבר ׁ ָשכַ ְח ְּת?!"
ֵה ׁ ִשיב ַמ ָּתנוֹ נִ י ְ ּב ֶע ֶצב.
"אז נָ בוֹ אָּ ,כל ׁ ָשנָ הּ ָ ,ב ָא ִביב",
ָ
ִּת ְּקנָ ה ַמ ְר ָטה ִ ּב ְמ ִהירוּת.
"מ ָאז ׁ ֶש ִה ַ ּג ְענ ּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ,יֵ ׁש ָּכל ַה ְ ּז ַמן ָא ִביב",
ֵ
ָענ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ְ ּב ַמ ְק ֵהלָ ה.
"אז נָ בוֹ א,
ָ
ָמ ַתי ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶצה לְ שַׂ ֵחק ֶאת אוֹ תוֹ ַה ִּמשְׂ ָחק".
"יֵ ׁש! יֵ ׁש!"
ָק ְפצ ּו יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה.
ָּכ ֵעת ִה ִ ּג ַיע ּתוֹ ר ַה ִחבּ ו ִּקים וְ ַה ְ ּנ ׁ ִשיקוֹ ת.
יַ ׁ ְשנוּנִ י ׁ ָש ַאלִ ,מי יִ ְסגּ ֹר ַא ֲחרוֹ ן ֶאת ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
ִּכי אֹזֶ ן ָה ָמן ְּכ ָבר ֵמת ,ו ֵּמ ַע ָּתהַ ,ה ְּכנִ ָיסה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִהיא ְ ּבלִ י ׁשוּם ִמ ְב ָחנִ יםָ ּ ,פ ׁשוּט עוֹ ְב ִרים ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
ַ ּב ְר ָטה ִה ִ ּצ ָיעה,
ׁ ֶש ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםֵ ,הם ׁ ֶש ִ ּי ְס ְ ּגר ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
וְ ֵהם יִ ְהי ּו ֵאלּ וֶּ ׁ ,ש ְ ּינוֹ ְפפ ּו ַא ֲחרוֹ נִ ים לְ ׁ ָשלוֹ םְּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ְר ָטהּ ַ ,ב ְר ָטה וַ ֲאנִ י נֵ ָעלֵ ם ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַהר ַה ַּכ ְר ֶמלּ ַ ,בדֶּ ֶר ְך ַה ַ ּביְ ָתה.
וְ ׁשוּב,
ַמ ָ ּבט ַא ֲחרוֹ ן ַעל ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ׁ ֶש ִה ַ ּצלְ נוּ,
וְ ַעל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הֶ ׁ ,ש ִּק ְ ּבל ּו אוֹ ָתנ ּו ּ ַפ ַעם ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל,
וְ ׁשוּב,
ַה ְב ָט ָחה ׁ ֶש ָ ּנ ׁשוּב לְ כָ אן,
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶצה לְ שַׂ ֵחק ֶאת אוֹ תוֹ ַה ִּמשְׂ ָחק.
ֲא ָבל יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל ּו ִמשְׂ ָחק ָח ָד ׁש ִעם ַה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,משְׂ ָחק ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוִּ ,מ ּׁשוּם ָמה ,לֹא ָּכל ָּכ ְך
ִה ַּכ ְרנוּ.
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ֵה ַר ְמנ ּו ֶאת ַה ַּת ְר ִמילִ ים ,וְ ָצ ַע ְדנ ּו ֶאל ֵע ֶבר ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַר ְדנוְּּ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ָר ִדים ִמ ִּמשְׂ ָחק ָאהוּב ,וְ יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ָ ּנ ׁשוּב לְ שַׂ ֵחק בּ וֹ ָ ,מ ַתי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ּׁ ֵשק לָ נוּ.
ֲא ִפלּ ּו ַמ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה יוֹ ֵתר ַרגְ ׁ ָשנִ ית ִמ ֻּכ ָּלנוּ ,וִ ְּת ָרה ַעל ַה ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ָּל ּה ,לְ ִה ְתנַ ֵ ּגד לַ ּ ְפ ֵר ָדה ,וְ נוֹ ְפ ָפה
לַ ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,לְ ׁ ָשלוֹ ם.
ְ
יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הְּ ,כ ָבר לֹא שָׂ מ ּו לֵ ב ֵאלֵ ינוֵּ ,הם ָּת ִמיד ָהי ּו ְמ ַד ְּלגִ ים ַעל ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ,וְ ָהי ּו ַעכְ ׁ ָשו ְ ּבתוֹ ך ַה ִּמשְׂ ָחק
ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ָצ ַע ְדנ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט ַה ַ ּביְ ָתה.
אשוֹ נָ ה ,נוֹ שֵׂ את ְ ּב ִפ ָיה ְ ּבגַ ֲאוָ ה ֶאת ֻ ּב ַ ּבת אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ַעל קוֹ לָ ָר ּה ָּתלוּי ַה ּמוֹ ֵצץֶ ׁ ,ש ֶה ֱענִ ָיקה לָ ּה ַ ּב ְר ָטה ְ ּביַ ַער
נֶ לְ יָ ה ִר ׁ
ַה ּמוֹ ְצ ִצים.
מוֹ ֵצץֶ ׁ ,ש ְ ּבתוֹ כוֹ יֵ ׁש ּ ֶפ ֶתק,
וְ ָעלָ יו ָּכתוּב:
"נֶ לְ יָ ה גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד,
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים".
נֶ לְ יָ הָ ,היְ ָתה ַה ְ ּי ִח ָידהֶ ׁ ,ש ָ ּי ְצ ָאה ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִעם ׁ ְש ֵּתי ַמזְ ָּכרוֹ ת,
ֲאנַ ְחנ ּו ִה ְס ַּת ּ ַפ ְקנ ּו ְ ּב ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס ,ו ְּב ַה ְר ֵ ּבה זִ כְ רוֹ נוֹ ת.
"היָ ה ֵּכיף ,נָ כוֹ ן?!"
ָ
נִ ְּס ָתה ַמ ְר ָטה לְ ַה ְמ ִּתיק ֶאת ַט ַעם ַה ּ ְפ ֵר ָדה.
"כןָ ,היָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ֵּכיף",
ֵּ
ָחזַ ְר ִּתי ַא ֲח ֶר ָיה.
ַרק ַ ּב ְר ָטה ׁ ָש ְת ָקה.
ִהיא לֹא ָהיְ ָתה ַח ֶ ּי ֶבת לְ ַה ִ ּגיד ,לְ ַאף ֶא ָחדִ ,אם ָהיָ ה ֵּכיף ,אוֹ לֹא ָהיָ ה ֵּכיף ,וְ לָ ֵתת ִצ ּיוּנִ ים לַ ִּמשְׂ ָחק.
ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַהר ַה ַּכ ְר ֶמלְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְת ָק ַר ְבנ ּו ַה ַ ּביְ ָתה,
לֹא ָא ַמ ְרנוּ:
ְ
"ב ְר ָטהַ ,א ְּת זוֹ כֶ ֶרת ֵאיך ּ ִפ ַ ּז ְר ְּת חוֹ ל ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים ַעל ָה ִר ְצ ּ ָפה".
ַּ
אוֹ :
"מ ְר ָטהַ ,א ְּת זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ַה ּׁ ִשעו ִּרים ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ְּת ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים".
ַ
ּ ָפ ׁשוּט ָהלַ כְ נ ּו ְ ּב ׁ ֶש ֶקט,
ְ ּבלִ י לְ ַד ֵ ּבר.
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ֲאנִ י חוֹ ׁ ֵשבֶ ׁ ,ש ֵּמ ָאז ,לֹא דִּ ַ ּב ְרנ ּו ַה ְר ֵ ּבה ַעל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםּ ַ .ב ְר ָטה ו ַּמ ְר ָטה ָחזְ ר ּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,וַ ֲאנִ י ָחזַ ְר ִּתי לַ ֲעבוֹ ָד ִתי
ַ ּב ִּמשְׂ ָרד.
ּ ַפ ַעםּ ְ ,ביוֹ ם ׁ ַש ָ ּבת ֶא ָחד ,יָ ׁ ַש ְב ִּתי ִעם ׁ ְש ֵּת ֶיהן ,וְ נִ ִּסינ ּו לִ כְ ּתֹב ֶאת ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
נִ זְ ַּכ ְרנ ּו ַ ּבדֻּ ִ ּבי ָה ָרזֶ הֶ ׁ ,ש ָע ַמד ְ ּב ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים...
ו ַ ּּב ְר ָטה ָא ְמ ָרה לִ י,
ׁ ֶש ִהיא ֵה ִבינָ ה ִמ ָ ּיד ,לְ ִפי ַה ַּכ ַעס ׁ ֶשל נֶ לְ יָ ה ָעלָ יוֶ ׁ ,שהוּא דֻּ ִ ּבי ַרע.
וְ ַא ַחר ָּכ ְך,
ְּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמןּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הּ ָ ,ב ַר ֶּכ ֶבת לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים ,זִ ֲה ָתה ִמ ָ ּיד ׁ ֶש ֶ ּזה ַהדֻּ ִ ּבי ,לְ ִפי ָהאֹזֶ ן
ימנִ ים.
ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ,וְ עוֹ ד ִס ָ
ו ַּמ ְר ָטה ִה ְצ ָט ְר ָפה ֵאלֶ ָיה וְ ָא ְמ ָרה,
ׁ ֶש ֵּכן,
ְ
זֶ ה ָהיָ ה ָ ּברוּר לָ ּהָּ ,כל ַה ְ ּז ַמןֶ ׁ ,ש ַהדֻּ ִ ּבי ְ ּב ׁ ַש ַער ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וְ ַא ַחר ָּכך ְ ּב ׁ ַש ַער ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ,זֶ ה אֹזֶ ן ָה ָמן.
"אנִ י",
ֲ
הוֹ ֵד ִיתי,
"ה ַבנְ ִּתי ֶאת זֶ ה ַרק ַ ּב ּסוֹ ףְּ ,כ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו אוֹ תוֹ יוֹ ֵרד ֵאלֵ ינ ּו ְ ּב ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וּמוֹ ִריד ֶאת ַה ַּת ְח ּפֹשֶׂ ת ׁ ֶשל ַהדֻּ ִ ּבי".
ֵ
"אז ָמה,
ָ
ָּכל ַמ ַּסע ַה ַ ּילְ דוּת ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָח ׁ ַש ְב ָּתֶ ׁ ,שהוּאַ ,הדֻּ ִ ּבי ַה ֶ ּזה ,הוּא דֻּ ִ ּבי טוֹ ב?!"
ָצ ֲח ָקה ָעלַ י ַמ ְר ָטה.
ֲא ָבל ֲאנִ י ָהיִ ִיתי ְּכ ָבר ָרגִ ילֵ ,מ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַה ְר ֵ ּבה דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,ש ַּמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ְמ ִבינוֹ ת טוֹ ב ו ַּמ ֵהר ִמ ֶּמ ִ ּני.
ַה ָ ּי ִמים ָחלְ פוּ.
לְ ִע ִּתיםּ ַ ,ב ִּמשְׂ ָרד,
ָהיִ ִיתי דּ וֹ ֵחף ֶאת ַה ָ ּיד לַ ִּכיס,
ְמ ַמ ּׁ ֵש ׁש ְ ּב ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ַתי,
ְמנַ ֶּסה לָ חו ּׁש
ֶאת ַה ּ ֶפ ֶתק ַה ָּק ָטן ,וְ נִ זְ ָּכר...
ׁ ֶש ַה ְ ּבגָ ִדיםְּ ,כ ָבר ִמ ְ ּז ַמן ֻּכ ְ ּבסוּ.
ְ ּב ֶע ֶרב ֶא ָחד,
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַמ ְר ָטה ׁשוֹ ֶאלֶ ת ֶאת ַ ּב ְר ָטה,
ִאם ִהיא זוֹ כֶ ֶרת ֶאת ַה ִה ְמנוֹ ן,
וְ ֵהן נִ ּס ּו ְ ּביַ ַחד,
לְ ִה ָ ּזכֵ ר.
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נֶ לְ יָ ה זְ ֵקנָ הִ ,היא ׁשוֹ כֶ ֶבת ַעכְ ׁ ָשו לְ ִצדֵּ נוּּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶקטּ ַ ,ב ָּסלוֹ ןַ ,מ ְק ׁ ִש ָיבה לְ כָ ל ִמ ָּלהֶ .את ַה ּמוֹ ֵצץֶ ׁ ,ש ָ ּנ ְתנָ ה לָ ּה ַ ּב ְר ָטה
ְ ּב ַמ ָּתנָ הְּ ,כ ָבר ּ ֵפ ְר ָקה ִמ ְ ּז ַמן ,וְ ֶאת ַה ּ ֶפ ֶתק ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבתוֹ כוֹ ,
ׁ ֶש ָעלָ יו נִ כְ ַּתב:
"נֶ לְ יָ ה גְ רוֹ זְ ָ ּב ְרד
ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים",
ׁ ָש ְמ ָרה ַ ּב ְר ָטה ְ ּב ֵאיזוֹ ְמגֵ ָרהֲ ,א ָבל ִהיא לֹא זוֹ כֶ ֶרת ֵאיפֹה.
ַ ּגם ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמןִ ,ה ְמ ׁ ִשיכָ ה נֶ לְ יָ ה לָ שֵׂ את ְ ּב ִפ ָיה ,עוֹ ד זְ ַמן ַרב לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָחזַ ְרנ ּו ַה ַ ּביְ ָתהָ .היִ ינ ּו זוֹ ְר ִקים לָ ּה
ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה ,וְ ִהיא ָהיְ ָתה ְמ ַמ ֶה ֶרת לְ ָה ׁ ִשיב לָ נ ּו אוֹ ָת ּהּ ְ ,בגַ ֲאוָ ה.
ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ֶ ּנלְ יָ ה ִמ ְת ַא ֶּמ ֶצת לִ נְ ׁש ְֹך ֶאת ַה ֻ ּב ָ ּבה ְ ּבכָ ל כּ וֹ ָח ּהֲ ,א ָבל ַ ּגם לִ ׁ ְשמֹר ָעלֶ ָיה ׁ ְשלֵ ָמהְ ׁ ,שנֵ י דְּ ָב ִריםֶ ׁ ,שלּ ֹא ָּכל ָּכךְ
ָהלְ כ ּו ְ ּביַ ַחד.
ַעכְ ׁ ָשו ,לְ יַ ד ָה ָאח ַהבּ וֹ ֶע ֶרתְּ ,כ ׁ ֶש ַּמ ָ ּב ָט ּה בּ וֹ ֶהה וְ ָעצוּבִ ,היא נִ זְ ֶּכ ֶרת...
ימה לָ ֵתת לָ ּה נְ ׁ ִש ָיקהַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָ ּבלְ ָעה ֶאת
ֵא ְיך נִ ְפ ְר ָדה ִמ ַ ּילְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הּ ְ ,בלִ ּקו ִּקים ו ְּבכִ ׁ ְשכּ ו ׁ ֵּשי זָ נָ ב ,וְ ַרק לִ כְ לוּכִ ית ִה ְס ִּכ ָ
אֹזֶ ן ָה ָמן.
וְ נֶ לְ יָ הְ ,מ ַח ֶ ּיכֶ ת לְ ַע ְצ ָמ ּה ְ ּב ַסלְ ָחנוּתֵ ,א ְיך ׁ ֶש ְּק ָצת נֶ ֶעלְ ָבה.
ָהי ּו ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ֲאנִ י עוֹ ד ִה ַ ּצ ְע ִּתי לְ ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ,לָ ׁ ֶש ֶבת וְ לִ כְ ּתֹב ֶאת ַה ִּס ּפוּרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּׁ ָשכַ חֲ ,א ָבל ֵהן לֹא ָּכל ָּכ ְך
ִה ְתלַ ֲהב ּו ֵמ ָה ַר ְעיוֹ ן.
"תכְ ּתֹבַ ,א ָ ּבאִּ ,תכְ ּתֹב",
ִּ
ֵהן ָא ְמרוּ,
ָ
"אנַ ְחנ ּו נַ ֲעזֹר לְ ך".
ֲ
ָאז ָ ּבנִ ינ ּו ֶאת ָּכל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ִמ ּ ְפלַ ְס ֵטלִ ינָ ה ,וְ ַה ִ ּצלּ וּם מוֹ ִפ ַיע ַעל ַה ְּכ ִריכָ ה ׁ ֶשל ַה ֵּס ֶפרַ .אף ׁ ֶש ַ ּב ְר ָטה ָא ְמ ָרה ּ ַפ ַעם,
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםַ ,ח ָ ּי ִבים לִ ְהיוֹ ת ַרק ִצ ּיו ִּרים ׁ ֶשל יְ לָ ִדים ,וְ לֹא ִצלּ ו ִּמים אוֹ ִצ ּיו ִּרים ׁ ֶשל ְמ ֻב ָ ּג ִרים.
ָק ָרה ׁ ֶש ַּמ ְר ָטה נִ כְ נְ ָסה לְ ַח ְד ָר ּהִ ,ה ִ ּב ָיטה ַעל ַה ַ ּב ְר ִ ּב ּיוֹ ת ...וְ ֵהן ָהי ּו ֻמ ָּכרוֹ ת לָ ּהֵ ,מ ֵהיכָ ן ׁ ֶשהוּא.
ַ ּב ְר ָטה ָמ ְצ ָאה ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ֶאת מוֹ ֵצץ ַה ּ ִפיל ,וּכְ ָבר לֹא זָ כְ ָרהֵ ,א ְיך ִה ִ ּג ַיע לְ ׁ ָשם.
וְ ׁשוּב ֵה ִקיצוּ ,לְ ב ֶֹקר נוֹ ָסף ו ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן ׁ ֶשל לִ ּמו ִּדים.
ַ ּב ִּכ ָּתהּ ִ ,ב ׁ ְשעוֹ ת ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ָה ֲא ֻרכּ וֹ תִ ,ה ִ ּב ָיטה ַמ ְר ָטה ַעל ַה ּמוֹ ִרים וְ ַה ְּמנַ ֵהל ,וְ ֵהם דָּ מ ּו לְ אֹזֶ ן ָה ָמן וְ לַ ֲח ֵב ָריו ַה ּמוֹ ִרים.
ַ ּב ְר ָטה שִׂ ֲח ָקה ְ ּב ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲאסוּרוֹ ת ,וְ ִצ ְ ּי ָרה ַ ּב ְּס ָפ ִרים.
ֲא ָבל ׁ ְש ֵּת ֶיהןְּ ,כ ָבר לֹא נִ ְב ֲהלוּ,
לִ ְהיוֹ ת ַה ְ ּי ִחידוֹ ת,
ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ְדעוֹ ת וְ לֹא ְמ ִבינוֹ ת.
ֲאנִ י עוֹ ד נִ ִּס ִיתי ,לְ ַתכְ נֵ ן ֶאת ַה ֲחלוֹ מוֹ ת לִ ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה ,וּלְ שַׂ ֵחק ִעם ַה ִּמ ְפלָ צוֹ תּ ַ ,ב ִּמשְׂ ָח ִקים ׁ ֶש ִּל ְּמד ּו אוֹ ִתי יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֲא ָבל ָאזּ ִ ,ג ִּל ִיתיֶ ׁ ,ש ִּמ ְפלָ צוֹ ת לֹא ָ ּבאוֹ ת לְ שַׂ ֵחק ִעם ְמ ֻב ָ ּג ִריםַ ,רק ִעם יְ לָ ִדים.
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נִ ִּס ִיתי ַ ּגם לְ שַׂ ֵחק ִעם ַמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ֲאסוּרוֹ ת,
ֲא ָבל ֻּכ ָּלן ָהיוִּ ,מ ּׁשוּם ָמהֻ ,מ ָּתרוֹ ת.
ָאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתיּ ְ ,באוֹ תוֹ ָה ֶרגַ עֶ ׁ ,ש ּ ִט ַ ּילְ ִּתי ִעם נֶ לְ יָ ה ְ ּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםִ ,ה ַ ּג ְע ִּתי לַ חוֹ ָמה ,וְ ָת ִה ִיתיֵ ,איזֶ ה ַ ּגן נָ עוּל יֵ ׁש
ֵמ ֲאחוֹ ֶר ָיה.
"א ָּתה לֹא יֶ לֶ ד!"
ַ
ָהיְ ָתה ַ ּב ְר ָטה נוֹ ֶהגֶ ת לוֹ ַמר לִ יְּ ,כ ׁ ֶש ָּכ ֲע ָסה ָעלַ י.
"א ָּתה ֵּכן יֶ לֶ ד!"
ַ
ָהיְ ָתה ׁ ָש ָבה ו ְּמ ַת ֶּקנֶ תְּ ,כ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ַ ּי ְסנוּ.
ַא ַחר ָּכ ְךְּ ,כ ׁ ֶש ָּל ְמ ָדה לִ כְ ּתֹב ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפרִ ,היא ׁ ָש ֲאלָ ה אוֹ ִתי,
ֵא ְיך כּ וֹ ְת ִבים:
"אנִ י יַ לְ דָּ ה".
ֲ
ֶה ְר ֵא ִיתי לָ ּה,
וְ ִהיא ָט ְמנָ ה ֶאת ַה ּ ֶפ ֶתק ַ ּב ִּכיס ׁ ֶש ָּל ּה.
ּ ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת,
ְ
ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַאלְ ִּתי אוֹ ָת ּה ,לָ ָּמה ִהיא ְמ ַק ׁ ְש ֶק ׁ ֶשת ַעל ָה ֶרגֶ ל ׁ ֶש ָּל ּה ְ ּב ֵעט ,וְ ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ָּכל ָּכך יוֹ ֵרד,
ִהיא ִה ִ ּב ָיטה ִ ּבי,
וְ ָא ְמ ָרה ְ ּבכַ ַעס:
"א ָ ּבא,
ַ
ַא ָּתה לֹא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֲאנִ י יַ לְ דָּ ה?"
ַמ ְר ָטה ּ ָפחוֹ ת ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ָשה ְ ּבנֶ ׁ ֶשק זֶ ה נֶ גְ דִּ י.
ֲא ָבל ּ ַפ ַעם,
ְּכ ׁ ֶש ָר ְצ ָתה לְ ַה ְראוֹ ת לִ י ַמ ּׁ ֶשהוּ ,וַ ֲאנִ י ׁ ָשכַ ְח ִּתי לְ כוֹ ֵפף ֶאת ַה ִ ּב ְר ַּכיִ ם,
ִהיא זָ ְר ָקה לִ י,
ׁ ֶשאוּלַ יּ ְ ,בכָ ל זֹאתַ ,הדֻּ ִ ּבי ֵּכן ָמ ַחק לִ י ֶאת ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּי ָצאנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֲ ,א ִפלּ ּו ׁ ֶש ֶ ּנלְ יָ ה ָאכְ לָ ה אוֹ תוֹ עוֹ ד ק ֶֹדם,
ִּכי ֲאנִ יַ ,מ ָּמ ׁשִ ,מ ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ְמ ֻב ָ ּגרֶ ׁ ,שלּ ֹא ֵמ ִבין יְ לָ ִדים.
ָאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתי...
ׁ ֶש ַהדֻּ ִ ּבי ֶ ּב ֱא ֶמת ִה ְב ִט ַיח לָ נוּּ ַ ,ב ְּכנִ ָיסה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֶ ׁ ,ש ִ ּי ְמ ַחק לָ נ ּו ֶאת ַה ִ ּזכְ רוֹ נוֹ תְּ ,כ ׁ ֶש ֵ ּנ ֵצא ,וְ אוּלַ י ,לָ כֵ ןֲ ,אנִ י יָ כוֹ ל
לְ ַס ּ ֵפרָ ,מה ָק ָרה ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ִמדֵּ י ּ ַפ ַעםָ ,היִ ִיתי ִמ ְת ַ ּג ֵ ּנב ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטהְּ ,כ ׁ ֶש ֵהן ָהי ּו ְמ ַד ְ ּברוֹ ת לְ ַע ְצ ָמןּ ְ ,ב ִת ְקוָ ה ,לִ ׁ ְשמ ַֹע ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ָּל ֶהן,
ִּכי ֶאת ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ִּלי,
ֲאנִ י,
ְּכ ָבר ׁ ָשכַ ְח ִּתי.
ּ ַפ ַעם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי:
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"אנִ י נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת,
ֲ
לְ ִה ּׁ ָש ֵאר יַ לְ דָּ ה!"
ְ ּב ַפ ַעם ַא ֶח ֶרת:
"אנִ י ַמ ְב ִט ָיחה,
ֲ
לֹא לִ ׁ ְשכּ ַֹח ֶאת ָה ֶרגַ ע ַה ֶ ּזה!"
ימן ָק ָטן ַעל ַה ִּקיר ,וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָעהֶ ׁ ,ש ִּתזְ כּ ֹר אוֹ תוֹ ְּ ,כ ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַיע לְ גִ יל ֶעשְׂ ִרים.
ו ַּפ ַעם ַמ ְר ָטהָ ,עשְׂ ָתה ֲא ִפלּ ּו ִס ָ
ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ,יָ ׁ ַש ְב ִּתי לִ כְ ּתֹב ֶאת ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ַמ ְר ָטה ִה ְת ַע ְּק ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה לֹא יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּנלְ יָ ה ָ ּבלְ ָעה ֶאת אֹזֶ ן ָה ָמן,
וְ ֻע ְבדָּ ה,
ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד ,לֹא ַמ ָּמ ׁש ָר ָאה ֶאת זֶ ה ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
זֶ ה ִ ּבגְ לַ ל ׁ ֶש ִהיא ָהיְ ָתה,
ישה,
ַ ּגם ְרגִ ׁ ָ
וְ גַ ם ִצ ְמחוֹ נִ ית.
ִהיא ֲא ִפלּ ּו ִא ְ ּי ָמה ָעלַ יֶ ׁ ,ש ִאם לֹא ֲא ׁ ַש ֶ ּנה ֶאת סוֹ ף ִס ּפוּר ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים,
לְ כָ ְך,
ׁ ֶשאֹזֶ ן ָה ָמן ָה ַפ ְך לְ יֶ לֶ ד,
ָאז ׁ ֶשאוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ֲא ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ִה ְת ּ ַפ ְ ּי ָסה,
ִּכי ַ ּגם לָ ּה ָהיָ ה ָ ּברוּרֶ ׁ ,ש ִּס ּפוּר ַעל ִא ׁיש ָר ׁ ָשע ָּכזֶ ה ,לֹא יָ כוֹ ל לְ ִה ָ ּג ֵמר ְ ּבטוֹ ב.
ַ ּב ְר ָטה ָר ְצ ָתהֶ ׁ ,ש ַהדֻּ ִ ּבי ,יִ ְהיֶ ה דֻּ ִ ּבי טוֹ ב ,וְ לֹא אֹזֶ ן ָה ָמן ,וְ ָר ָבה ִא ִּתי ִ ּבגְ לַ ל זֶ ה.
"יְ לָ ִדים רוֹ ִצים סוֹ ף טוֹ ב",
ֵהן ָּכ ֲעס ּו ָעלַ י.
ֲא ָבל ֲאנִ י ִה ְמ ׁ ַשכְ ִּתיְּ ,כמוֹ ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםּ ְ ,ב ׁ ֶש ִּלי,
וְ ָט ַענְ ִּתי,
ׁ ֶש ָּככָ ה ,זֶ ה לֹא ָהיָ ה,
וַ ֲאנִ י ,לֹא מוּכָ ן ,לְ ׁ ַש ֵּקר לָ ֱא ֶמת.
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אשוֹ נוֹ ת ,עוֹ ד ִ ּב ַּק ְרנ ּו ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ַ ּב ּׁ ָשנִ ים ָה ִר ׁ
ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ׁ ָשם ֶאת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ הַ ,ה ְ ּילָ ִדים ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים וְ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים,
ֲא ָבל ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכלָ ל,
ָ ּבאנ ּו ְ ּב ֶא ְמ ַצע ִמשְׂ ָחק ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםָּ ,ת ִמיד ,יָ ׁ ְשב ּו ַעל ַה ַּס ְפ ָסל וְ ִה ְס ַּת ְּכל ּו ַ ּב ִּמשְׂ ָחק.
ּ ַפ ַעם ַ ּב ְר ָטה נֶ ֶעלְ ָבה,
וְ ָצ ֲע ָקה לְ יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר ִהיא לֹא ָּתבוֹ א.
ֵהם נֶ ֶע ְצרוּ...
לְ ֶרגַ ע,
ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּמשְׂ ָחק.
ָאז ֵה ִבינָ ה ַ ּב ְר ָטהֶ ׁ ,ש ִהיא ָעשְׂ ָתה דָּ ָבר נוֹ ָרא ,לְ ַה ְפ ִסיק יְ לָ ִדים ְ ּב ֶא ְמ ַצע ִמשְׂ ָחק,
וְ ִהיא ִמ ָ ּיד ָא ְמ ָרה:
"טוֹ ב ,טוֹ ב ,לֹא נוֹ ָראַּ ,ת ְמ ׁ ִשיכוּ".
ַא ַחר ָּכ ְך נַ ֲעשֵׂ ִיתי ַס ָ ּבא .לְ ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה נוֹ לְ ד ּו יְ לָ ִדים ,וְ ֶאת נֶ לְ יָ הְּ ,כ ָבר ַאף ֶא ָחד לֹא זָ כַ ר.
ֲא ָבל ָהיְ ָתה לָ נ ּו ַּכלְ ַ ּבת זְ ֵאב ַא ֶח ֶרתֶ ׁ ,ש ַ ּגם לָ ּה ָק ָראנ ּו נֶ לְ יָ ה.
ַמ ְר ָטה ָהיְ ָתה ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית ׁ ֶשל יְ לָ ִדים.
ַ ּב ּׁ ָשעוֹ ת ָה ֲא ֻרכּ וֹ ת ׁ ֶש ּ ִׂש ֲח ָקה ִא ָּתםִ ,ר ֵ ּצד לָ ּה ,דֶּ ֶר ְך ֶק ַבעּ ָ ,ב ָרק ׁשוֹ ָב ִבי ָ ּב ֵעינַ יִ ם.
ַ ּב ְר ָטה ָהיְ ָתה שַׂ ְח ָקנִ ית.
ָהיָ ה לָ ּה ֶר ַבע ִח ּיו ְּך ַעל ַה ְּל ָחיַ יִ ם ַה ְּקמוּטוֹ ת ׁ ֶש ָּל ּה .זֶ ה נִ ׁ ְש ַאר לָ ּה ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםֵ ,מ ָאז ׁ ֶש ָּל ְמ ָדהֶ ׁ ,ש ְּמ ֻב ָ ּג ִריםָּ ,ת ִמיד,
ַ ּב ּסוֹ ף ,נִ כְ נָ ִעים לַ ְ ּילָ ִדים.
ְ ּבב ֶֹקר ׁ ַש ָ ּבת ֶא ָחדִ ,ט ּ ַפ ְסנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַהר ַה ַּכ ְר ֶמל ,ו ִּפ ְתאוֹ ם ִה ַ ּצ ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ִ ּנ ָּכנֵ ס לְ ֶרגַ ע ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,לִ ְראוֹ ת ָמה
נִ ׁ ְש ַמע ׁ ָשם ,ו ִּמי עוֹ ד ַחי ׁ ָשם ִ ּבכְ לָ ל.
ָמ ָצאנ ּו ֶאת ַה ּׁ ַש ַערֶ ׁ ,ש ַעכְ ׁ ָשו ָהיָ ה ֻמ ָּקף ְצ ָמ ִחים ְ ּגבוֹ ִהים יוֹ ֵתר ,ו ֻּמ ְסוֶ ה טוֹ ב יוֹ ֵתר.
לְ ַמ ְר ֵ ּבה ַה ּ ֶפלֶ אּ ַ ,ב ְּכנִ ָיסהׁ ,שוּב נִ ַ ּצב לוֹ דֻּ ִ ּביֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה נִ ְר ָאהָ ,ק ָטן יוֹ ֵתר ֵמ ַהדֻּ ִ ּבי ׁ ֶש ָ ּזכְ רוֲּ ,א ָבל לִ י הוּא נִ ְר ָאה,
ְ ּבאוֹ תוֹ ַהגּ ֶֹדל.
נֶ לְ יָ הִ ,א ְ ּי ָמה ָעלָ יו ְ ּב ׁ ִש ֶ ּנ ָיה ַה ַחדּ וֹ ת ,וְ ַהדֻּ ִ ּבי ִה ְצ ַט ְמ ֵרר ,וְ זָ ַעקֶ ׁ ,ש ַ ּנ ְחזִ יק אוֹ ָת ּה.
הוּא ָעשָׂ ה לָ נ ּו ִמ ְב ָחנִ ים.
ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ,נִ כְ נְ ס ּו ְ ּבלִ י ְ ּב ָעיָ ה ִ ּבכְ לָ ל.
לְ ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ַה ִּמ ְב ָחנִ ים ָהי ּו ָק ׁ ִשים.
ֵהן ָ ּבכ ּו וְ ִה ְת ַח ְ ּננוּ,
ו ַּב ּסוֹ ף...
ַהדֻּ ִ ּבי נָ ַתן לָ ֶהן לְ ִה ָּכנֵ ס.
אתי ּ ֶפ ַצעִּ ,כי ָהיָ ה לִ י ָק ׁ ֶשה לָ לֶ כֶ ת ,וְ ָהיִ ִיתי נוֹ ֵפל לְ ִע ִּתים ְקרוֹ בוֹ ת ,וְ ַהדֻּ ִ ּבי נָ ַתן לִ י לְ ִה ָּכנֵ סּ ְ ,בשִׂ ְמ ָחה.
ֲאנִ י ָמ ָצ ִ
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ּ ָפגַ ׁ ְשנ ּו ֶאת יַ לְ ֵדי ַה ַּליְ לָ ה.
ֵהם ָהי ּו ְּכ ָבר זְ ֵקנִ יםֲ ,א ָבל ַעל ָה ַע ְפ ַעף ׁ ֶש ָּל ֶהם נָ ָחה ,דֶּ ֶר ְך ֶק ַבעְ ,ק ִר ָיצה ַק ָּלהֶ ׁ ,שאוֹ ָת ּה יַ לְ ֵד ֶיהםִ ,מ ּׁשוּם ָמהֵ ,מעוֹ לָ ם
לֹא ִה ְצלִ יח ּו לִ ְקלֹט.
יַ לְ ֵד ֶיהםׁ ,שוֹ ְטט ּו וְ ִח ּ ְפשׂ ּו ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ תּ ְ ,ב ָה ֵרי ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.

*

ֲאנִ י ַמ ִּתי.
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָהי ּו זְ ֵקנוֹ ת.
לְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהןָ ,היָ ה ֶּכלֶ בִ ,עם ּ ַפ ְר ּ ַפר ַעל ֶה ָחזֶ ה .זֶ ה ָע ַבר ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
יוֹ ם ֶא ָחדִ ,ה ִ ּצ ָיעה ַמ ְר ָטה לְ ַ ּב ְר ָטה ,לָ ׁשוּב ִעם ַה ְ ּילָ ִדים וְ ַה ְ ּנכָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהן ,לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,וּלְ ַב ֵּקר ָ ּב ּהַ .מ ְר ָטהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה
ַה ְ ּבכוֹ ָרהָ ׁ ,ש ְמ ָרה ַעל ַה ַ ּג ֶחלֶ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתיתֶ ׁ ,שלּ ֹא ִּתכְ ֶ ּבה.
ֵהן ִט ּ ְפס ּו ׁשוּב ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהרַ ,ה ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶעזְ ַרת ַמ ֵּקל וַ ֲהלִ יכוֹ ן.
ַ ּב ְּכנִ ָיסה ,נִ ַ ּצב לוֹ דֻּ ִ ּביֶ ׁ ,ש ַה ּ ַפ ַעם נִ ְר ָאה לָ ֶהןַ ,מ ָּמ ׁש ַפ ְספוּס.
ֵהן ׁ ָש ֲאל ּו אוֹ תוֹ :
"יֶ לֶ ד,
ֶ ּבן ַּכ ָּמה ַא ָּתה?"
ַהדֻּ ִ ּבי נִ ְב ַהל ִמ ּׁ ְש ֵּתי ַה ְ ּז ֵקנוֹ ת ָה ֵאלּ וֵּ ,ה ִסיר כּ וֹ ָבעוֹ לִ כְ בוֹ ָדןַ ,קד לָ ֶהן ִקדָּ ה ,ו ָּפ ַתח לְ כֻ ָּלם ֶאת ַה ּׁ ַש ַער.
ַ"רק ַּת ְחזִ יק ּו ֶאת ַה ֶּכלֶ ב",
ִה ְת ַח ֵ ּנן.
ַה ְ ּנכָ ִדים ׁ ֶשל ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטהֶ ,ה ְחזִ יק ּו ֶאת ַה ֶּכלֶ ב ָחזָ ק.
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ,יַ לְ ֵד ֶיהן וְ נֶ כְ ֵד ֶיהןִ ,ט ְ ּיל ּו ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים.
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָא ְמרוֶּ ׁ ,ש ֶ ּזהָ ,קרוֹ ב לְ וַ דַּ איַ ,ה ּ ִט ּיוּל ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהן ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ,לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ַּת ֲעב ְֹרנָ ה ִמן ָהעוֹ לָ ם.
ֵהן ִ ּב ְּקר ּו ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים ,וְ ָראוֶּ ׁ ,ש ֵהם ִ ּבכְ לָ ל לֹא ִהזְ דַּ ְּקנוּ .לֹא ָהי ּו לָ ֶהם יְ לָ ִדים ִמ ּׁ ֶש ָּל ֶהםֲ ,א ָבל ֵהם נִ ׁ ְש ֲארוּ,
ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ִ ּגיל.
ֹאמר ּו לַ ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהן לָ בוֹ א וּלְ ַב ֵּקר ֶאת ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵהן ָּתמ ְֹתנָ הִּ ,כי
ַמ ְר ָטה ו ַ ּּב ְר ָטה ָא ְמרוֶּ ׁ ,ש ֵהן י ְ
ישהוַּ ,ח ָ ּיב לִ ְדאֹג לָ ֶהם.
ִמ ׁ ֶ
ֵהן ִ ּב ְּקר ּו ְ ּבכָ ל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת:
ְ ּב ַא ְר ַ ּגז ַהחוֹ ל,
ו ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ַה ְּמ ַע ְצ ֵ ּבן לִ ילָ ִדים,
ו ַּב ְּמ ָע ָרה,
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ִה ְת ַח ְ ּבא ּו ׁ ָשם ,לְ אֹזֶ ן ָה ָמן.
ֵהן ָמ ְצא ּו ׁ ָשם ,יְ לָ ִדים ֲא ֵח ִרים ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְ ּב ִאים.
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ֵהן ׁ ָש ֲאל ּו אוֹ ָתם,
לְ ִמי ֵהם ִמ ְת ַח ְ ּב ִאים,
וְ ַה ְ ּילָ ִדים ִה ְת ּ ַפ ְּלאוֶּ ׁ ,ש ֵהן לֹא יוֹ ְדעוֹ ת.
ֵהן ָע ְבר ּו ְ ּב ֵע ֶמק ַה ַּמ ְמ ַּת ִּקים ,וְ ָט ֲעמ ּו ְט ִעימוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ ת .וְ גַ ם ְ ּביַ ַער ַה ּמוֹ ְצ ִציםָ ׁ ,שם ,לִ ּ ְט ָפה ַ ּב ְר ָטה ֶאת ַה ּמוֹ ְצ ִצים,
וְ ָא ְמ ָרה לָ ֶהם ׁ ָשלוֹ ם .ו ְּב ִמ ְד ַ ּבר ַה ּׁ ִש ֲעמוּם ַה ָ ּגדוֹ ל ו ְּב ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִריםַ ,הכּ ֹל ָהיָ ה אוֹ תוֹ דָּ ָבר ,לְ לֹא ׁ ִש ּנוּי.
*
ַ ּב ְר ָטה ו ַּמ ְר ָטה ֵמת ּו ִמ ְ ּז ַמן ,יַ לְ ֵד ֶיהן ְּכ ָבר ָהי ּו זְ ֵקנִ ים ,וְ ַה ְ ּנכָ ִדים ׁ ֶש ָּל ֶהן ְק ָצת יוֹ ֵתר ְצ ִע ִירים,
ֲא ָבל ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדיםָּ ,ת ִמיד נִ ׁ ְש ֲא ָרה.
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ָּככָ ה ַמ ְר ָטה ּו ַ ּב ְר ָטה זָ כְ ר ּו ֶאת ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים:

ֶמ ְר ֶּכ ֶבת ָהרוּחוֹ ת ׁ ֶשל אֹזֶ ן ָה ָמן

ַה ְּכנִ ָיסה לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים

ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים

ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים

ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתים

אשוֹ נָ ה ִעם מוֹ ֵצץ
ַה ַּמ ָּסע לְ ֶא ֶרץ ַה ְ ּילָ ִדים ַה ֵּמ ִתיםּ ַ .ב ְר ָטה הוֹ לֶ כֶ ת ִר ׁ

ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ַח ִ ּיים ְמ ׁ ֻש ָ ּג ִעים

ֵמ ַעל ִעיר ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים ָהי ּו ְּתלוּיִ ים ֲענָ נִ ים ׁ ְשח ִֹרים ...וְ ַא ֲח ֵרינ ּו ָצ ַעד ָה ָא ִביב ִ ּב ְמלוֹ א ּ ְפ ִר ָיחתוֹ

ַה ֲחזָ ָרה ַה ַ ּביְ ָתה

